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১ 
ডাইেীে সাদা িুক। খস্ খস্ শব্দ েুরল এবিরে চরলরে একবি কলমঃ  
‘... বসিং বকোিং-এে ধুসে মরুভূবম। দূরে উত্তে বদিরেে বেরেনশান 

পিবেমালা কারলা তেখাে মে দাাঁবিরে আরে। অর্বহীনভারি শুধু তচরে র্াবক 
চাবেবদরক। তকান কাজ তনই। জীিরনে িবে তেন আমারদে স্তব্ধ হরে তিরে। আজ 
ক’বদন হল েুি-েুিােরেে বভরি মাবি তেরি আমো ৫ হাজাে মুসলমান আশ্রে 
বনরেবে আমারদে জােীে ভাইরদে কারে এ সুদূে মরুদযারন। অেযাচােীে 
চকচরক েক্ত বপপাসু তিেরনি আে োইরেরলে িবলে সীসা বেবনরে বনরেরে 
আমারদে িহু ভাই িহু তিানরক। তচারখ আে কারো পাবন তনই। শুবকরে তিরে 
অশ্রুে ধাো।  

মরু-রেো এ দূিবম মরুদযারন এরস আমারদে োো একিুখাবন স্ববস্তে 
বনঃশ্বাস তেরলবেল, ভুল তভরে তিল োরদে অবচরেই। একবদন সকারল উরে 
শুনলাম এরদরশে তস তেোউন িাবহনীও এবিরে আসরে এবদরক। আব্ব বচৎকাে 
করে িলরলন, ‘আমো িারেে মুখ তর্রক খরস কশাই এে হারে পরিবে। আমারদে 
মােৃভূবম েুবকবস্তারনে একখন্ড ভূবমরেও আজ আমারদেরক দাাঁবিরে র্াকরে বদরি 
না শেোনো। িুঝলাম আব্বাে সহ্য বনঃরশষ হরে চরলরে।  
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আব্বাে আরোজন শুরু হ’ল োত্রাে। নােী আে বশশুরদে তচারখে পাবনরে 
ভাবে হরে উেল মরুভূবমে শুষ্ক িাোস। এিাে শুধু আমোই নই, মরুদযান ও 
আরশ পারশে আরো ৪৫ হাজাে মুসবলম নে নােীে উদ্বাস্তু বমবেল এরস শাবমল হল 
আমারদে সারর্। 

আমাে চাে িেরেে ভাই ইউসুে এরস আমারক জবিরে ধরে িলল, 
‘আমো আিাে তকার্াে োি ভাইজান! িািী তিরল তসই মানুষো তে আিাে মােরি 
আমারদে? আবম অভে বদরে িললাম, ‘না ভাই আমো িািী োবি না।’ 

বকন্তু তকার্াে োবি িলরে পােলাম না। তকার্াে োি আমো? 
োবজবকস্তান বকিংিা উজরিবকস্তান। তসরো আে এক বসিংবকোিং। অিরশরষ সিাই 
িুক ভো আশা বনরে োকারলা দবিরেে বদরক। উচ্চাবেে হরলা ভােরেে নাম-
মুহাম্মদ বিন কাবসরমে এ ভােে, মাহমুদ, িািে, ঈসা খাাঁ, বিপ,ু বেেমুীরেে এ 
ভােে। 

মরুভূবমে সাদা িালুে উপে বদরে এবিরে চলল বেন্নমূল মানুরষে 
আবদিে বমবেল। বপেরন পরি েইল সহস্র শোবব্দে স্মবৃে বিজবিে মােৃভূবম 
বসিংবকোিং। তকন এমন হ’ল? বক করেবে আমো? শুধু তো স্বাধীনভারি িাাঁচরে 
তচরেবে। মানুরষে এ চাওো তো বচেেন। মুসলমান হওোে অপোরধ বক এ 
অবধকাে আমারদে র্াকরি না? 

করেক সপ্তাহ তকরি তিল। ধীরে ধীরে বেব্বরেে বদরক এবিরে চরলবে 
আমো। হোৎ একবদন করেকবি সামবেক বিমান খুি নীচু বদরে আমারদে মার্াে 
উপে বদরে উরি তিল। আেঙ্ক েবিরে পিল তিািা কারেলাে। োহরল বক ওো 
এখরনা বপেু োরিবন আমারদে? 

মরুভূবমে বনঝুম-বনস্তব্ধ োে। িাোরসে একিানা তশাাঁ তশাাঁ বনঃশ্বাস 
বনস্তব্ধোে মারঝ েেে েুলরে শুধু। উপরে লি তকাবি োোে তমলা। কারেলাে 
পবেশ্রাে পবর্কো তকউ তজরি তনই তিাধ হে। হোৎ উত্তে বদিে তর্রক তভরস এল 
করেকবি তজি ইবিরনে ভেঙ্কে শব্দ। োেপে িুম! িুম! িুম...... 

বচৎকাে েুরিােবুি আেবনারদ িভীে োবত্রে বনশুবে প্রহে তভরে পিল 
িুকরো িুকরো হরে। েুম তভরে তিল আমাে। বিোনাে উরে িরসবে। তিািা হরে 
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তিবে তেন। আব্বাে বচৎকাে েুরি িাইরে তিবেরে তিলাম। বনরজে তচাখরক বিশ্বাস 
হে না আমাে। বক বিভৎস তস দৃশ্য! আব্বাে োিু জ্বলরে। িলরে িলরে আব্বা 
ইউসুেরক তিরন বনরে আসরেন। ইউসুরেে তকামে তর্রক বপেন বদকিা তনই, 
কেলাে মে হরে তিরে ওে শেীে। একবি অষ্ফুি বচৎকােই শুধু আমাে মুখ তর্রক 
তিরুল ...। 

েখন জ্ঞান বেেল, তিলা হরে তিরে েখন অরনক। আব্বাে বদরক তচাখ 
পিরেই তদখলাম অেযে িীে করে বেবন আমাে ডাকরেন। আবম কারে তেরেই 
বেবন িলরলন ‘মুসা, কারেলা বনরে েে সত্ত্বে পাে এখান তর্রক সামরন এবিরে 
োও। মরন .....? 

আবম িাধা বদরে িললাম, এ সি বক িলরেন আব্বা? আপবন ভাল হরে 
োরিন। আব্বা ম্লান হাসরলন। িলরলন, োাঁে ডাক এরল তকউ তস ডারক সািা না 
বদরে বক পারে মুসা? 

একিু তর্রম বেবন িলরলন, মুসা, ইউসুে নাই; দঃখ করো না। পৃবর্িীে 
সমস্ত বনপীবিে বশশুে মারঝ তোমাে ইউসুেরক খুাঁরজ পারি। তোমাে মা, িািা 
তনই িরল কখরনা তভিনা, পৃবর্িীে বনেবাবেে মানরষে মরধয তোমাে মা-িািারক 
খুাঁরজ তপরে তচষ্টা করো।’ অেযে িীে হরে পিল আব্বাে কে। আব্বাে মুখ তর্রক 
অষ্ফুরি োাঁে কর্া তিবেরে এল, মরন তেখ মুসা; শুধু বসিংবকোিং এে মুসলমানরদে 
একাে এ দূদবশা নে, পৃবর্িীে তকাবি তকাবি তোমাে ভাই-রিান এমবনভারিই 
বনবিহ্ন হরে োরি। আেও মরন তেখ, তোমাে এ মজলুম মুসবলম ভাই তিানরদে 
অশ্রু তমাোরনাে দাবেত্ব, োরদে অিস্থাে পাবেিেবন আনাে দাবেত্ব তোমারদে মে 
েরুেরদে। তোমো স্রষ্টাে বনরদবশগুরলাে আে তোমারদে তিৌেিমে ইবেহাসরক 
সিবদা সামরন তেরখা। খারলদ, োবেক, মুসা, মুহাম্মদ বিন কাবসরমে েরলাোে 
তেবদন তোমো আিাে হারে েুরল বনরে পােরি, তদখরি তসবদন আল্লাহে সাহােয 
কে দ্রুে তনরম আরস তোমারদে উপে। 

আব্বা োাঁে বনঃসাি দিবল হাে বদরে আমাে অশ্রু তমাোরনাে িযর্ব তচষ্টা 
করে িলরলন, মুসা, অশ্রু তো মুসলমানরদে জন্য নে। তোমো তসই জাবে োো 
হাে তকরি তিরল পা বদরে পোকা ধরে োরখ। পা তকরি তিরল দাাঁে বদরে পোকা 
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ধরে োরখ। আবম অশ্রু মুরে িললাম, আব্বা আবম আে কাাঁদি না। তদাো করুন - 
েরেে তকারে িরস কাপুরুরষে মে তেন না মবে। 

চাবেবদরক তচরে তদখলাম, িেকাল োো দবনোে আরলা িাোরস বিচেে 
করেরে, োরদেই হাজাে হাজাে বিকৃে লারশ মরুভুবমে িুক কারলা হরে উরেরে। 
শে শে তপািা োাঁিুে খন্ড খন্ড অিংশ বেবিরে, েবিরে পরি আরে। শে শে 
এবেম বশশুে সি হাোরনাে কান্না চাবেবদরক মােম েুরলরে। আিাে েখন আব্বাে 
বদরক চাইলাম, তচাখ দ’বি োাঁে িুরজ তিরে। তচাখ দ‘বি আে তকানবদন চাইরি না 
পৃবর্িীে বদরক। একবি অিরুদ্ধ উচ্ছ্বাস তেন তভরে চুেমাে করে বদরে চাইল 
আমাে সমগ্র হৃদেরক। চাবেবদক তর্রক অন্ধকাে এরস সিংকীেব করে বদরে চাইল 
আমাে পৃবর্িীরক। দাাঁরে দাাঁে তচরপ শক্ত হরে তচষ্টা কেলাম আবম।  

কাাঁরধে উপে একবি তকামল স্পরশব চমরক উেলাম। বেরে তদখলাম 
‘োেজানা’। শুভ্র িন্ড দ‘বি তচারখে পাবনরে তভরস োরি োে। অশ্রু-রধাো 
কারলা তচাখ দ’বিরে বক বনঃসীম মাো। এমন বনবিিভারি োেজানারক তকানবদন 
আবম তদবখবন। োেজানা বসিংবকোিং এে প্রধান বিচােপবে আবমে হাসারনে কন্যা।  

আবম িললাম, োেজানা তকান দঃসিংিাদ তনই তো? তস িলল, আমো 
ভাল আবে। আব্বা আপানারক আমারদে োাঁিুরে তডরকরেন।  

মরু সূেব েখন আগুন িৃবষ্ট কেরে। আবম জানোম, োেজানারদে তোট্ট 
একবি োাঁিু। আবম িললাম, চাবেবদরক তচরে তদরখা োেজানা, োাঁিুে োো আমো 
কেজনরক বদরে পােি। ো তহাক এবদরকে একিা িযিস্থা কো োরিই। েুবম োও 
োেজানা। আবম চাচাজারনে সারর্ পরে তদখা কেি।  

আমো আমারদে দশ হাজাে ভাই তিানরক মরু িালুে অনে শেযাে 
েুবমরে তেরখ এবিরে চললাম সামরন। একবদন তিাধূলী মুহুরেব আমো তপৌাঁেলুাম 
বেব্বে সীমারে। তদখলাম বেব্বে সেকাে সীমাে িন্ধ করে বদরেরে। জানলাম 
বসিংবকোিং এে মাবি োরদেরক আশ্রে বদরে পারেবন বেব্বরেে মাবিরেও োরদে 
পা োখিাে তকান জােিা তনই। ক্লাে, পবেশ্রাে বেন্নমূল িবন আদরমে তকান 
আরিদন বনরিদন তকান কারজ এল না। আশা ভরেে চেম হোশাে মৃেযুে স্তব্ধো 
তনরম এল কারেলা বেরে।  
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এিাে তকার্াে োি আমো? উত্তরে মৃেযু হােোবন বদরে ডাকরে, দবিরে 
বেব্বে সীমারেে দরভবদয তদোল। আশাে একবি িীে আরলাক িবেবকা েখন 
জ্বলরে-কাশ্মীে হরে আেিাবনস্তান। পর্ অেযে দিবম। বকন্তু উপাে তনই েিু।  

বহমালরেে ১৮ হাজাে বেি উাঁচু িেে তমািা মৃেযু-শীেল পর্ ধরে 
আেিাবনস্তারনে বদরক োত্রা শুরু হল আমারদে। বদন, মাস িবিরে চলল। পািবেয 
পরর্ে কষ্টকে আরোহে অিরোহে বনঃরশষ করে বদল মানুরষে প্রেযরেে তশষ 
সঞ্চেিুকু। োে উপে দঃসহ শীে। প্রবেবদনই শে শে পবেশ্রাে মানুরষে উপে 
তনরম আসরে লািরলা মৃেযুে বহমশীেল পেশ। দিবল িৃদ্ধ, তকামল তদহ নােী, 
অসহাে বশশুোই প্রধান বশকারে পবেেে হল এে। সিাে মে োেজানাে িৃদ্ধ 
বপোরকও একবদন বহমালরেে এক অজ্ঞাে গুহাে সমাবহে করে আমো এবিরে 
চললাম সামরনে বদরক। োেজানাে অিস্থাও হরে উরেরে মমবাবেক। োে আব্বাে 
মৃেযুে পে তস পাষারেে মে তমৌন হরে তিরে। তিািা দৃবষ্টে শূন্য চাহবনে মারঝ 
তকান ভািােেই খুাঁরজ পাওো োে না। ওে একবি হাে ধরে আবম পাশাপাবশ 
চলবেলাম। করেকবদন পে হাে ধরে বনরে চলাও অসম্ভি হরে উেরে লািল। 
ভীষে জ্বে উেল োেজানাে। পা দ’বি আে উেরে চাে না ওে।  

তসবদন িভীে োে। েুবমরে পরিরে তিাধ হে সিাই। জ্বরেে েীব্র িযার্াে 
োেজানা কােোরি; একিু দূরে িরস অসহােভারি তস দৃশ্য তদখবে আবম। 
বহমালরেে বনঃসীম তমৌনোে মারঝ োেজানাে অষ্ফুি কােোবন েীব্র আেব 
বিলারপে মে আমো সমগ্র হৃদেরক িে বিিে করে বদরি। আবম ধীরে ধীরে 
উরে বিরে ওে মার্াে পারশ িসলাম। ধীরে ধীরে হাে িুলালাম ওে আগুরনে মে 
ললারি। ওে দিবল দ’বি হাে উরে এল। েুরল বনল আমাে হাে ওে দ’হারেে 
মুরোে। োেপে হাে মুরখ তচরপ ধরে িাাঁধ ভাো বনঃশব্দ কান্নাে তভরে পিল 
োেজানা। আবম ওে মার্াে হাে িুবলরে বদরে বদরে িললাম, তকাঁরদানা 
োেজানা, কষ্ট এরে আেও িািরি।  

োেজানা িলল, আমারক ভুলারে তচষ্টা করো না। আবম জাবন, আমাে 
সমে েবনরে এরসরে। োেপে একিু তর্রম ধীরে ধীরে িলল, মুসা ভাই, সজ্ঞারন 
কখনও তকান পাপ করেবে িরল মরন পরি না। েুবম বক আমারক আশ্বাস বদরে 
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পাে-অমে জীিরনে তসই জিরে আিাে আবম তোমারক খুাঁরজ পাি। আব্বাে কারে 
িরলবেলাম, কাাঁদি না। বকন্তু তচারখে পাো দ’বি সহসা ভাবে হরে উেল। আবম 
িললাম, একর্া শুধু বেবনই জারনন োেজানা। েরি িলরে পাবে আবম- বেবন োাঁে 
িান্দাে তকান একাে কামনারকই অপূেব োরখন না। 

েেজানা তেন িভীে পবেেৃবপ্তে সারর্ তচাখ িুজল। অষ্ফুরি োে মুখ 
তর্রক তিবেরে এল, আল্লাহই তো আমারক সিরচরে ভারলা জারনন। তচাখ দ’বি 
আে খুলরলা না োেজানা। তকানবদনই ো আে তখালাে নে। 

বহমালরেে িুক বচরে দীেব পর্ চলাে পে আমো েখন আেিান সীমারে 
তপৌাঁেলাম, ৫০ হাজাে মানুরষে মরধয আমো েখন তিাঁরচআবে মাত্র ৮৫০ 
জন......। 

খস্ খস্ শব্দ িন্ধ হল। 
হোৎ তর্রম তিল কলমবি!  
তিবিরলে একপারশ োখা একবি িুদ্র েরে হোৎ লালিাবে জ্বরল উেল। 

আে তসই সারর্ অেযােরলস গ্রাহকেে তর্রক ‘বিৎস বিৎস’ শব্দ তভরস এল। 
আহমদ মুসা তলখা র্াবমরে ডাইেীিা িন্ধ করে উরে দাাঁিাল। প্রাে সারি ে’েিু 
লম্বা তলাকবি। মধয এবশোে ঐবেহ্যিাহী েুবকব স্বাস্থয তদরহ। সকল প্রকারেে কষ্ট 
এিিং তে তকান প্রবেকূল অিস্থা তমাকাবিলাে তোিযো বদরে তেন আল্লাহ সৃবষ্ট 
করেরেন এরক। মার্াে চুল তোি করে োাঁিা। তচাখ দ’বি উজ্জ্বল এিিং দৃবষ্ট অবে 
েীক্ষ্ণ। শাে দশবন মুখািেরি অনমনীে িযবক্তরত্বে সুস্পষ্ট োপ। এ তলাকবি বিরশ্বে 
সিরচরে তিশী আরলাবচে এিিং সাম্রাজযিাদী শবক্তে মার্া িযর্া। সাইমুরমে 
মধযমবন। মেরকা তর্রক ইরন্দারনবশো এিিং উত্তে করকবশো তর্রক োনজাবনো 
পেবে সুবিস্তৃে মুসবলম সমারজে প্রবেবি মজলুম মানুষ োে নাম িরিবে সারর্ স্মেে 
করে এিিং স্বাধীন তদশ আে স্বাধীন জীিরনে স্বপ্ন তদরখ।  আহমদ মুসা উরে 
বিরে অেযােরলরসে কারে িসল। িলল, আহমদ মুসা বস্পবকিং। 

ওপাে তর্রক একবি কে তভরস এল, ‘আবম োরুক আবমন িলবে।’ 
-বক খিে িল। 
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-িািংলারদশ বসরেি সাবভবস একিা গুরুত্বপূেব ের্য আমারদে বদরেরে। 
আবম এিুবে আসরে চাই।  

- এস। ৪০১১ অপারেশরনে খিে? 
- পনে বমবনি হল বেরেরে। তজরুজারলরম তিপনাস্ত্র োাঁবি তেেীে সাধ 

ওরদে অরনক বদরনে জন্য বমরি তিরে। মাউন্ি গুবলবভেরেে তিপোস্ত্র তিবদবি 
ধূলা হরে তিরে প্রচন্ড বডনামাইরিে বিরষ্ফােরে। আে ইহুদী তিপোস্ত্র বিশােদ 
মাইরকল শারপবে তদহবিও উরি তিরে োে সারর্।  

মুহূরেবে জন্য আহমদ মুসাে তচাখ দ’বি উজ্জ্বল হরে উেল। িলল, বিজেী 
ভাইরদে আমাে সালাম দাও োরুক। আে তশান-রকান প্রকাে আত্মেৃবপ্তে 
অিকাশ আমারদে তনই। লিয আমারদে িহুদূে পর্ অেযে দূিবম। এ পেবে ো 
আমো করেবে োে তচরে ভবিষ্যরে ো আমারদে কেরে হরি ো হাজারো গুে 
তিশী। আিা , েুবম এস। 

এিাে অেযােরলসবিে কাাঁিা েুবেরে আে একবি চযারনল তেেী কেল। 
নেুন বেকানাে করেকিাে তোিারোি কেরে তচষ্টা কেল। সেল হরলা না। উরে 
দাাঁিারলা আহমদ মুসা। ভ্রুদ’বি োে কুবঞ্চে হরে উেল। তিবলরোনবি েুরল বনরে 
একবি পবেবচে নাম্বারে ডাোল করে িলল, শবেক েুবম একিু উপরে এস।  

আহমদ মুসা খস্ খস্ করে একবি কািরজ বলখলঃ 
‘‘হাসান োবেরকে অেযােরলস অস্বাভাবিকভারি নীেি।  
তস তকার্াে তখাাঁজ নাও। এখন নে, আিাবমকাল তভাে পাাঁচিাে আমারক 

তহডরকাোিবারে পারি।’’ 
একিু পরেই নীল িাবে জ্বরল উেল েরে। পদবা তেরল প্ররিশ কেল 

শবেক। সামরনে তচোেিাে িসরে ইিংবিে কেল আহমদ মুসা। োেপে বচবেবি 
ওে বদরক িাবিরে বদরে িলল, পেোষ্ট্র দেেরেে বেক বিপেীরে োস্তাে উত্তে 
পারশ্বব ৩২২ নিং িািী। িািীবিরে ঢুরক তসাজা বেন েলাে উরে োরি। োাঁে এ 
বচবে। সািধারন তেরো। 
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২ 
আম্মারনে অবভজাে এলাকাে একবি বদ্বেল িািী। চােপারশ তকান িািী 

তনই। আি েিু উাঁচু তদোরল তেো িািীবি। িািীে িাইরেে সি আরলা বনভারনা 
হরলও োস্তাে সেকােী আরলারে িািীে উত্তে বদরকে সম্মুখ ভািিা উজ্জ্বল। 
রূপালী েিং কো তলাহাে তিরি আরলা পরি বচক বচক কেরে।  

আহমদ মুসাে বচবে বনরে তিি বদরে ধীে পরদ তিবেরে এল শবেক। িািী 
ষ্টািব বনরেই শবেক চবকরে একিাে বপেরন বেরে তদখল, কারলা েিংএে একবি 
লযান্ড তোভাে পারশে অন্ধাকারেে িুক তর্রক তিবেরে এল োরদে বপেরন। সরন্দহ 
সম্পরকব বনিে হিাে জন্য শবেক ড্রাইভােরক েলুস্পীরড িািী োিরে িলল, 
ড্রাইভাে আপবত্ত জাবনরে িলল, এ আাঁকা িাাঁকা োস্তাে এে তচরে তিশী স্পীড 
তদওো সহজ নে সারহি।  

শবেক ড্রাইভারেে তচারখে সামরন সািংরকবেক বচহ্ন েুরল ধরে িলল, এে 
প্ররোজন আরে ড্রাইভাে। ড্রাইভাে সাইমুরমে সািংরকবেক বচহ্ন তদরখ মার্া 
ঝাাঁবকরে একবি সশ্রদ্ধ সালাম জাবনরে িলল, এ িািীরক এিিং আমারক এখন 
তর্রক বনরজে মরন করুন জনাি।’ 

শবেক বেোেবভউরে তচাখ তেরখ িলল, তোমাে মে বক এমবন করে 
সিাই ভারি ড্রাইভাে? 

-সিাই আেও সুন্দে করে ভারি। আমাে মে হেভািয আে তকউ তনই। 
একমাত্র তপি পূজা োিা জাবেে এই সিংকি মুহূরেব আমাে দ্বাো বকেুই হল না।  

শবেক ড্রাইভারেে বপরে একবি হাে তেরখ িলল, তক িলল বকেু কেে না 
ভাই? তোমারদে সমর্বন আে ভারলািাসাই তো আমারদে শবক্ত ও তপ্রেো 
তোিারি। 

শবেক বেোেবভউ তর্রক তচাখ সবেরে িলল, বপেরনে িািীবি আমারদে 
অনুসেে কেরে ড্রাইভাে।  
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ড্রাইভাে একিাে বচবেে মুরখ ‘বেোেবভউ’ এে বদরে োবকরে িলল, 
শহরেে প্রবেবি িবল কুরজা পর্ আমাে নখদপরেব, েবদ িরলন তো ৫ বমবনরি ওরদে 
এবিরে তিবেরে োি, আমো।  

- না ো হে না ড্রাইভাে। শত্রুরক বপে তদখারনা আমারদে ঐবেরহ্যে 
বিপেীে। সাইমুরমে তকান সদস্যই শত্রুরক জীবিে তেরখ সামরন এরিাে না। েুবম 
সামরনে িােিাে কারে তমাি েুেিাে সমে িাবিে িবে একিু কবমরে বদরি। আবম 
তনরম তিরল েুবম িািী চাবলরে োরি। সুলোন সাোহ উবিন তোরডে মুরখ আমাে 
জন্য অরপিা করো।  

িােবিে কারে একিু অন্ধকাে মে জােিাে তখালা দেজা বদরে চলে 
িািী তর্রক বেিরক তিবেরে তিল শবেক। বপেরন োবকরে আশ্বস্ত হল তস। 
বপেরনে িািীে তহড লাইি এখরনা অরনক বপেরন। বনবিে মরন পরকি তর্রক 
একিা হ্যান্ড তগ্ররনড তিে করে তসেবিবপন বেক করে োখল। অন্য হারে 
বেভলভাে।  

সামরনে িািী লিয করে বপেরনে িািীবি বনবিরে এবিরে োরি। 
িারেে নীরচ একবি পার্রেে আিারল লুবকরে রুদ্ধশ্বারস অরপিা কেরে শবেক।  

িািী িারেে সমােোরল আসরেই সাইরলন্সাে লািারনা বেভলভাে 
তর্রক ধীরে সুরস্থ প্রর্ম গুবলবি েুাঁিরলা তস। দপ করে মৃদ শব্দ উেল। প্রচন্ড শরব্দ 
বপেরনে একবি িাোে িাষ্টব কেল। বকেুদূে তেরে তর্রম তিল িািীবি।  

শবেরকে ধােো সেয হ’ল। সাধােে িাোে িাষ্টব মরন করে িািীে 
দ’ধারেে দেজা খুরল দ’জন তিবেরে এল। একজন তিাঁরি ধেরেে। নাক তচপ্টা, 
মুখ তিাল, েিং হলুদ একিাে চাইরলই তিাঝা োে চীনা তলাক। আে একজন লম্বা। 
েিং সাদা। দ’জরনে পেরন কারলা পযান্ি, কারলা তকাি। ওো িাোে পেীিা করেই 
চমরক উেল। মুহুরেব হাে পরকরি চরল তিল ওরদে। বকন্তু তদেী হরে তিরে েখন। 
শবেরকে বেভলভাে দ’িাে মৃদ শব্দ করে উেল। ঢরল পিল দ’বি তদহ।  

শবেক দ্রুে চরল তিল ওরদে কারে। পরকরি বেভলভাে, বসিারেি তকস, 
লাইিাে, হাে তিামা োিা অন্য তকান কািজ পত্র তপলনা।  
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িািীরে একবি সাি তমবশনিাে, একবি চামিাে তোি এিাবচ তকস পরি 
বেল। তকান ের্য পাওো তেরে পারে মরন করে এিাবচ তকসবি বনরে তিবেরে পিল 
শবেক।  

চরল োিাে আরি তমারি বডউবিেে পুবলশরক দ’বি লারশে কর্া জাবনরে 
োিােবি ওগুরলাে িযিস্থা কোে জন্য িরল তিল।  

শবেকরক পাবেরে তদিাে পে আহমদ মুসা অবস্থেভারি বকেুিে পােচােী 
কেল। বক তেন সমাধান খুাঁজরে তস মরন মরন। তকান কারজ হোৎ করে তকার্াও 
চরল োওোও হাসান োবেরকে পরি অস্বাভাবিক নে। বকন্তু োই িা বক করে হে? 
এখন োে ১২িা। োে এখারন তপৌাঁেিাে কর্া বেল ১১ িাে। োোিা সিরচরে 
আিেব োে অেযােরলরসে নীেিো। োহরল........ভািরেই তচাখ দ’বি জ্বরল 
উেল মুসাে। প্রবেরশারধে আগুন তেন োরে বেকরে পিরে। পরে ধীরে ধীরে তস 
তচাখ তনরম এল অদ্ভুে এক েন্মেো। জানালা বদরে িাইরে চরল তিল োে তচাখ। 
অন্ধকাে বদিরেে কাল পদবা োবিরে বেরিক, বহন্দুকুশ, কাোরকাোম পিবেমালা 
তপবেরে েুরি তিল োে মন। পূব্বব েুবকবস্তারনে কানশু এলাকাে একবি সুন্দে 
জনপরদ। বক হাবস -আনন্দ আে সমৃবদ্ধ ভো বদনগুরলা। মরুভূবমে একখন্ড দেে 
হাওোে মেই োো েুরে তিিাে চাবেবদরক। কাাঁিাে তঝাাঁরপ সাোবদন চলে 
লুরকাচুবে তখলা। োরেে তিলা িািাে উষ্ণ তকারল িরস আকারশে োোে বদরক 
তচরে কে িল্প শুনে। শুনরে শুনরে জিৎ তপবেরে মন চরল তেে আে এক 
জিরে। অন্ধকাে তিািা পৃবর্িী। একজন মহাপুরুষ এরলন আেি তদরশ। োাঁে 
হারে তনরম একখন্ড আরলা। অরনক েৃেবািেব আে ঝরিে মারঝও ো েবিরে পিল 
চাবেবদরক। োে এক খন্ড এরস েবিরে পিল েুবকবস্তারনও। অরনক সমে িল্প 
তশষ না করেই িািারক উেরক হে। মসবজদ তর্রক তভরস আসরো িি চাচাজরনে 
এক পশলা বমবষ্ট সুে। িুঝরো না তস এক িেবও বকন্তু ভাল লািরো খুি। এমবন 
করে বদন চরল এরসবেল, চলেও এভারিই বকন্তু সাজারনা তিাোরনা এক জীিরন 
এল ঝি। বপেরন অিবশষ্ট র্াকল েক্ত, হাহাকাে জানালাে বশক ধরে দাাঁবিরে র্াকা 
আহমদ মুসাে মুখ বক এক অিযক্ত তিদনাে আে দৃঢ়োে শক্ত হরে উেল। ধীরে 
ধীরে তস িলল, ‘মধয এবশো বসিংবকোিংএ, বেবলপাইরন, বেবলবস্তরন, ইবর্ওবপোে, 
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চারদ মুসলমানরদে উপে তে বনেবােন তোমো চালাি োে বহসাি অিশ্যই বদরে 
হরি। তোমাে ‘বসোরিা’ তসরন্িা, ন্যারিা’ িিরে পারো, ‘ওোেস’ চুবক্ত কেরে 
পারো, বকন্তু আমো বকেু কেরে তিরলই ো হরি ‘েযানাবিক’ আে ‘তিািাবম’?  

জানালাে পাল্লা দ’তিা িানরে বিরে নীরচে তচাখ পিরেই চমরক উেল 
আহমদ মুসা। িাইরে প্রাচীরেে পারশ বিিারলে তচারখে মে এক িুকরো িীে 
আরলা হোৎ জ্বরল উরে বনরভ তিল। তপবন্সল িচব নেরো। সচবকে হরে উেল 
আহমদ মুসা। অন্ধকারেে জন্য বিরশষভারি তেেী িাইরনাকুলাে তচারখ লািাল 
দ্রুে। িাইরেে অন্ধকাে অরনকিা স্বি হরে উেল। তদখা তিল হুক লািারনা দবি 
তিরি একবি োোমূবেব প্রাচীরে উরে িরসরে। কারলা তপাশারক আিৃে সিবাে। 
োোমূবেববি ধীরে ধীরে নামল নীরচ। োেপে তদোরলে পাশ তোঁরষ বশকােী 
বিিারলে মে এবিরে এল ধীরে বনঃশব্দ িবেরে।   

প্রস্তুে হরে মুসা তনরম এল নীরচ। বসাঁবিে মুরখ সুইচ তিারডবে পারশ একবি 
খারমে আিারল দাাঁিাল তস।  

বনঃশব্দ পারে োোমূবেববি উরে এল িাোন্দাে। োরক এক খন্ড জমাি 
অন্ধকাে োিা বকেু িুঝিাে উপাে তনই। প্রাে দশ িারো হারেে মরধয তস চরল 
এরসরে। হোৎ র্মরক দাাঁিারলা োোমূবেব। আহমদ মুসা িাম হারেে িুরিা 
আেুরলে সুইরচ চাপ বদরে ডানহারে বেভলভাে ধরে তিে হরে এল আিাল তর্রক। 
েিনাে আকবস্মকোে োিামূবেববি মুহূরেবে জন্য বিহ্বল হরে পিল। বেভলভারেে 
নলবি বস্থে লরিয েুরল ধরে মুসা িলল, বনশানা আমাে প্রােই ভুল হে না, তেরল 
বদন বেভলভাে। তিাম হারেে তপবন্সল তহরডড বেভলভােবিও তেরল বদন।  

োোমূবেববি বস্থে বনষ্কম্প তচাখ দ’বি আহমদ মুসাে তচারখ বক তেন পাে 
কেল। োেপে একিু বদ্বধা করে হারেে দ’বি অস্ত্র তেরি বদল তমরঝে।  

পারশ মানুরষে একবি োো নরি উেরে তদরখ চমরক উেল আহমদ মুসা। 
প্রাে বেিরক এক পারশ শুরে পিল তস। সরে সরে বপেন তর্রক দপ্ করে একবি 
শব্দ হল,েীব্র আেবনাদ করে পরি তিল সামরনে তলাকবি। আহমদ মুসাে 
বেভলভােও িরজব উেল। বকেু িুঝিাে আরিই বপেরনে তলাকবিে হাে তর্রক 
বেভলভাে বেিরক পরি তিল। িাম হােবি উপরে েুলরে তচষ্টা কেল তলাকবি। 
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আহমদ মুসা িরজব উেল। হাে নাবমরে নাও, নাহরল বদ্বেীে গুবলবি এিাে হাে নে 
হৃদবপন্ড তভদ করে তিবেরে োরি।  

আরদশ পালন কেল তলাকবি। োে ডান হাে তর্রক তোাঁিা তোাঁিা েক্ত 
ঝরে পিবেল এ সমে িাইরেে তিরি িািী দাাঁিারনাে শব্দ হল। উৎকেব হরে উেল 
আহমদ মুসা। বকন্তু বেভলভারেে নল োে একিুও নিল না। িাইরে তর্রক একবি 
পবেবচে সিংরকে এল, আহমদ মুসা োে উত্তে বদরেই করেক তসরকন্ডে মরধয 
তসখারন হাবজে হল োরুক। এরসই িলল, বেক, আমাে কান ভুল তশারনবন, ো 
তভরিবেলাম োই।  

ওসি এযানারলবসস পরে করো োরুক। আরি আমারদে এ তমহমানবিে 
পরকি তর্রক বদ্বেীে বেভলিােবি তিে করে নাও। সািধারন হাে বদও পরকরি 
হেরো আরো বকেু র্াকরে পারে।  

োে েখন একিা। আহমদ মুসা আে োরুক আবমন মুরখামুবখ একবি 
তিবিরল িরস। আহমদ মুসাে সামরন তোট্ট একবি বচেকুিঃ  

“A quite new element. WRF is active - Amman being 
their target at present - two alpin at trouser band as a “v” 
make their identity” 

ধীরে ধীরে বচেকুি তর্রক মুখ েরল আহমদ মুসা িলল, ইহুদীরদে 
‘তমাসাদ’ আে পবিমা বস, আই, এ, এে সারর্ এরস জুিল তক আিাে এই WRF? 
বক চাে ওো? োরুরকে বদরক তচরে মুসা িলল, আমারদে আজরকে তমহমান 
তকান দরলে তখাাঁজ বনরল োরুক?  

োরুক িলল, হ্যাাঁ, WRF। ট্রাউজারেে িযারন্ড ‘বভ’ আকারেে দ’তিা বপন 
তদরখবে।  

েবিে বদরক তচরে আহমদ মুসা িলল, সমে তিশী হরে তনই। োোিা 
ওে িযিস্থা এখনই প্ররোজন - তকান িযাপােরকই - বিরশষ করে এসি বিপদজনক 
তিাঝা তিশীদূে তিরন তনওো বেক নে। বকন্তু োে আরি চল পেীিা কো োক 
তলাকবিরক।  



অপারেশন তেলআবিি-১  14 

 

বডপ নীল আরলা চােবদরক। িক -সাদা তদোল তস আরলা প্রবেেবলে 
হরে স্বপরনে পবেরিশ সৃবষ্ট করেরে। আধ -রশাো অিস্থাে ইবজ তচোরে পরি র্াকা 
তলাবিে ডান িাহু তর্রক তপন্িাখল ইনরজকশরনে সূচ ধীরে ধীরে তিরন তিে কেল। 
োেপে মৃদ তহরস আহমদ মুসা িলল, তিশ বকেু একিু ক্লাবে, একিু একিু েুম েুম 
ভাি তিাধ কেরিন বমবনি খারনক োেপে সি বেক হরে োরি। আরিে সিগুরলা 
কর্া মরন পিরি। আে িলরেও তকান কষ্ট হরি না।  

তলাকবিে তচাখ িুরজ বিরেবেল। আহমদ মুসা একবি তচোে তিরন বনরে 
োে সম্মুরখ িসল। োেপে ধীরে ধীরে িলল, - তচাখ খুলুন, আমাে তচারখন বদরক 
তদখুন। আরস্ত আরস্ত তচাখ খুরল তিল তলাকবিে। আহমদ মুসা িলল, আপনাে নাম 
বক? 

-বমখাইল ইোকুিভ।  
-আপবন তকান তদশী?  
-ইউোইবন।  
-বকন্তু তদরখ তো েুকবী মরন হে?  
-আমাে বপো - মাো নাবক েুকবী বেরলন।  
-বেরলন তকমন? 
-আবম সাইরিবেোে বশশু উদ্বাস্তু বশবিরেে মানুষ।  
-আপনাে বপো মাো বক োহরল মুসলমান বেরলন?  
-জাবন না। েরি তসই উদ্বাস্তু বশবিরে আমে তট্রবনিং গ্রহে কারল একিাে 

অদ্ভুে এক িৃদ্ধ আমারক িরলবেরলন তে, ১৯১৭ এে অরটািে বিপ্লরিে পরে তে 
সি েুকবী মুসলমানরদে তক সাইরিবেোে চালান কো হরেবেল, আবম োরদেই 
তকান এক জরনে সোন।  

-এখন আপবন বক মরন করেন বনরজে পবেচে সম্বরন্ধ? 
-পূিব পবেচরে আমাে প্ররোজন তনই।  
-আিা WRF বক? 
-World Red Forces বিশ্ব কমুযবনস্ট আরন্দালরনে অগ্রিাবহনী।  
-আপবন বক এে সদস্য?  
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-হ্যাাঁ।  
-তকন আপবন এখারন এরসবেরলন আজ?  
-িহুবদন ধরে WRF আপনারক খুাঁজরে। আমারদে উপে বনরদবশ বেল 

আপনারক হেযা কোে অর্িা সম্ভি হরল ধরে বনরে োিাে।  
-সাইমুরমে প্রবে আপনারদে এ শুভ দৃবষ্ট তকন? 
-সাইমুম বিশ্ব কমুযবনষ্ট আরন্দালরনে নাম্বাে ওোন এবনবম।  
-WRF এে তকন্দ্র তকার্াে? কারদে বনরে িবেে?  
-এে বনবদবষ্ট তকান তকন্দ্র তনই। তকন্দ্রীে কাউবন্সল েখন তেখারন র্ারক 

তসখারনই এে তকন্দ্র। WRF কবমউবনষ্ট শবক্তগুরলাে সবম্মলরন িবেে একবি 
তিসেকােী সিংস্থা।  

-আিাে তকার্াে বকভারি WRF কাজ কেরে?  
-আবম জাবন না। শুধু এিকুই জাবন, মুসবলম তদশগুরলারক এজন্য বিবভন্ন 

ইউবনরি ভাি কো হরেরে।  
-আজরক এখারনে তখাাঁজ তক বদরেরে আপনারদে?  
-আবম জাবন না। আরদশ পালন করেবে শুধু।  
-আরদশ তকারেরক এরসরে?  
-আল কবিে তোরডে ২৩৩ নিং িািীে একবি েরে েবিে কারেে িাক্স 

তর্রক বনরদবশ বলবখে বচবে তপরেবে? 
-হাসান োবেকরক বচরনন?  
-নাম শুরনবে।  
-িে ১০ েন্িা তর্রক োে তখাাঁজ তনই। োে সম্বরন্ধ বকেু জারনন?  
-তে িুকুে সারর্ আমো সিংবিষ্ট োে তিশী তকান বকেুই আমারদে জানরে 

তদওো হে না।  
তেন অসীম ক্লাবেরে তচাখ দ’বি আিাে িুরজ আসবেল। োরুরকে বদরক 

োবকরে মুসা িলল, এিাে সবেরে বনরে োও। হ্যাাঁ এরদে পূিব - পুরুষরদে 
ঐবেরহ্যে কর্া এরক স্মেে কবেরে বদরে একিাে তশষ সুরোি বদরি।   
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৩ 
কৃষ্ণপরিে অন্ধকাে চাবেবদরক। দিবম পািবেয পর্। পবিম বদক তর্রক 

জদবান নদীে স্পশব বচবহ্নে োন্ডা হাওো এরস িারে শীেল স্পশব িুবলরে বদরি। 
নদীে পূিব েীরেে বিবভন্ন স্থারন অস্পষ্ট আরলাে তেখা তদখা োরিে্। ওগুরলা জদবান 
সীমােেিীরদে োউবন। জদবান নদীে ওপারে তর্রকও ইসোইরলে বিবভন্ন 
পেবরিিে োবিে িীে আরলাক তেখা তদখা োরি।  

পািবেয পর্ ধরে ধীে িবেরে এবিরে চরলরে চােবি োোমূবেব। একজন 
কৃষ্ণাে। মার্াে তোি তোি তকাাঁকিারনা চুল, তোাঁি পুরু, মুখ লম্বারি, বিশাল সুিবেে 
তদহ। এে নাম আিু িকে তসরনৌবস। বদ্বেীে জন েীিব তোদ - তপািা লাল মুখ, 
সেত্ব েবিে দাবি। এে নাম আিদে েহমান। এো হরলন UMLLA (United 
Muslim Liberation League of Africa ) এে প্রবেবনবধ।  

েৃেীে জন প্রাে সারি ে’েিু উাঁচু। েিং হলরদ, েুকবী িুবপ মার্াে, মুরখ 
তেঞ্চকাি দাবি। তচারখ মুরখ িীপ্রোে ভাি সি সমে পবেসু্ফি। ইবন হরলন েুেস্ক 
তর্রক আিে েুবকবস্থান আোদ আরন্দালরনে তনো তমাস্তো আবমন চুিোই। এো 
এরসরেন আজরক সাইমুরমে পেবারলাচনা ও পবেকল্পনা কবমবিে বিরশষ তিেরক 
োরদে আরিদন বনরে। আে চেরু্ব িযবক্ত সাইমুরমে সদস্য আিদে েবশদ 
োরদেরক পর্ তদবখরে বনরে চরলরেন।  

আিদে েবশদরক খুি বচোবিে মরন হবিল। তস হোৎ চুিোই -এে 
বদরক তচরে িলল, আিা জনাি আবমন, হাসান োবেক বচবে তদওোে পে 
আপনারক বক মুরখ বকেু িরলবন? 

আবমন চুিোই দ্রুে অর্চ অেযে শাে করন্ে জিাি বদল, হাসান 
োবেকরক অেযে িযস্ত মরন হবিল, বচবে বদরে ৫ বমবনরিে তিশী অরপিা করেবন।  

আবম োরক তকান বকেু বজজ্ঞাসা কেরেও সিংরকাচ তিাধ করেবে। আজ 
তভারে জনাি আবল এরেবন্দে কারে োাঁে বনরখারজে খিে শুরন হেিাক হরেবে। 
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আজ িুঝরে পােবে, োে অস্বাভাবিক অবস্থেোরক আমারদে অনুসেে কো উবচৎ 
বেল।  

বকেুিে পর্ চলাে পে নীরচ পাহারিে ঢালুরে অসিংখয আরলা তদখা 
তিল। ওগুরলা আকারশে োোপরর্ে ন্যাে উত্তে বদরক এবিরে এক সেল তেখাে 
মে। আিদে েবশদ ওবদরক আেুল বনরদবশ করে িলল, ইহুদী িিবেোে সািয 
তদখুন। বনরজে তদশ, বনরজে সকল সম্পদ তর্রক িবঞ্চে হরে একিুকরো 
কুাঁরিেরি পশুে মে এো িাস কেরে িেরেে পে িেে ধরে। িাস্তুহাো এ লি লি 
মুসলমান জাবেসিংরেে মুরখে বদরক োবকরে বেল বিশবি িেে ধরে। অনাহাে, 
অখাদয, অপুবষ্ট ও অবচবকৎসাে মৃেযুে বদরক এবিরে চরলরে োো েমশঃ। বকন্তু 
এরদে আেবেন্দন আে মুমূষব বচৎকাে বিশ িেরেও জাবেসিংরেে কারন তপৌাঁরেবন। 
িলরে িলরে র্ামল আিদে েবশদ। োেপে আিাে িলল, বকন্তু অরপিাে বদন 
তশষ হরেরে, তধরেবযে সকল িাদ তভরে তিরে। আমো মানুরষে উপে বনভবে করে 
তখশােে বদরেবে িহু। আে নে। অস্ত্র েুরল বনরেবে এিাে আমো দ’তিা পর্ 
আমারদে সামরন হে শহীদ না হে িাজী।  

আবমন চুিোই িলল, জনাি েবশদ, আপনারদে উদ্বাস্তুরদে মরধয বশিা 
ও সিংিেরনে তকান িযিস্থা বেল না িরলই জাবন, বকন্তু এমন বিস্মেকেভারি 
সিংিবেে হরে পােরলন তকমন করে আে এমন তট্রবনিংইিা তপরলন তকার্া তর্রক? 

আিদে েবশদ মৃদ তহরস িলল, আমারদে বশিা ও সিংিেন সম্বরন্ধ 
আপনাে ধােো বকেুিা সেয, বকন্তু সিিুকু সেয নে। তে সমে হাজাে হাজাে 
আহে ও বেন্নমূল মানুরষে তস্রাে জদবান, বসবেো, ইোক আে বসনাইরে প্ররিশ 
করে, েখন আমারদে বিশ্রারমে জন্য মাবিে শেযা, খাওোে জন্য কুরপে পাবন 
োিা আে বকেুই বেল না। আমারদে এ চেম দবদবরন অরনরকই আমারদে সাহােয 
করেবেল, বকন্তু তসবদন অদ্ভুে একদল কমবী ভাইরদে আমো একাে করে আমারদে 
পারশ তপরেবেলাম। মা’ে কারে িল্প শুরনবে। শুনোম মা প্রােই িলরেন, মবদনাে 
আনসােরদে আল্লাহ আমারদে জন্য পাবেরেরেন। এরদে আপনাো সকরলই আজ 
বচরনন-ইখওোনুল মুসবলমুন। ইখওোন ভাইো তসবদন শুধু আমারদে জন্য 
বচবকৎসা, খাদয আে োাঁিুেই িযিস্থা করেবেরলন না। উদ্বাস্তু পল্লীগুরলারক বিবভন্ন 
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ইউবনরি ভাি করে প্ররেযকবিরে একবি করে বশিােেন প্রবেষ্ঠা করেবেরলন। 
তসই বশিা প্রবেষ্ঠারন বেল দীেবরমোদী সামবেক তট্রবনিং এে িযিস্থা। বশবিেগুবলরে 
ইখওোন কমীো বশিক ও উপরদষ্টাে দাবেত্ব পালন কেরেন। োাঁো িলরেন িরল 
শুরনবে, বিশ্ব -োজনীবেরে অনুন্নে ও অেদ্ববরে মুসবলম তদশগুরলা তে ভারি মাে 
তখরে োরি, োরে বেবলবস্তরনে মুবক্তে জন্য োরদে সামবেক শবক্তে উপে বনভবে 
কো তেরে পারে না। বেবলবস্তরনে প্রকৃে মুবক্ত অকুরোভে মুসবলম েরুেরদে 
তিসেকােী সিংগ্রারমই অবজবে হরি।’ আজরকে সাইমুরমে জন্ম হরেবেল তসবদন 
আমারদে ইখওোন ভাইরদে হােরই। হেে অরনক আরিই তেলআবিরিে প্রাসাদ 
শীষব তর্রক ইহুদী - পোকা ভুমধযসািরে ডুরি তেে, বকন্তু হোৎ করে আমারদে 
আশাে আরলাক িবেবকা োগুগ্রস্থ হল। ইখওোন তনো হাসানুল িান্না বমশরেে 
োজপরর্ গুবলবিদ্ধ হরে মাো তিরলন। হোৎ আবমন চুিোই এে কনুই এ গুো 
তখরে সম্মুরখ োবকরে েবশদ তদখরে তপল, পাহারিে অন্ধকাে গুহা তর্রক আরলাক 
সিংরকে হল বনবদবষ্ট বনেরম করেকিাে। তস োে সার্ীরদে জানাল আমো প্রর্ম 
তচকরপারষ্ট এরস তিবে। করেক িজ সামরন তদখা তিল উদ্ধে তমবশন িান হারে 
পর্ তোধ করে দাবিরে আরে দ’বি োোমূবেব।  

আিদে েবশদ বিবচত্র স্বরে একবি শীষ বদরে উেল। আে সরে সরে তিািা 
তদহ কারলা কাপরি আিৃে একজন বিশালকাে প্রহেী একবি তপ্লরি করে কেগুবল 
কারেে অিে এরন আিু িকে তসরনৌবসে সামরন েুরল ধেল। তসরনৌবস োে তর্রক 
W অিেবি েুরল বনল। অমবন তলাকবি বেভলভাে নাবমরে োলাম বদরে হ্যান্ডরশক 
কেল সকরলে সারর্। প্রর্ম তচকরপাষ্ট তপবেরে এল ওো।  

বিবস্মে আবমন চুিোই প্রশ্ন কেল, বক িযাপাে?  
আিদে েবশদ তহরস িলল, বেন নম্বরে আপনাে পালাও আসরে। োবিরে 

তঢাকাে জন্য এ ধেরনে তিরষ্ট আপনারকও উত্তীেব হরে হরি। বচবেে আবমন 
চুিোই িলল, বকন্তু আবম তো এ সিংরকে জানরে পাবেবন হাসান োবেক আমারক 
...........।  

-ো আবম িুেলাম। বকন্তু এ িযাপারে আবম আপনাে মেই অজ্ঞ। তদখা 
োক, আবম মুসা ভাইরক জাবনরেবে আপনাে কর্া। 
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আেও করেক মাইল কষ্টকে আরোহন-অিেেরেে পে োো বদ্বেীে তচক 
তপারষ্ট তপৌাঁেল। তসখারস আরিে মে করেই তপ্লরি কেগুরলা কারেে অিে আনা 
হল আব্দুে েহমারনে সামরন। ো তর্রক বেবন A অিেবি েুরল বনরলন। 

েৃেীে তচকরপাষ্ট বিরে আবমন চুিোই প্রহেীরদে হারে আিকা পরি 
তিল। তহড তকাোিবাে তর্রক নূেন বনরদবশ না আসা পেবে োরদেরক ওখারন 
অরপিা কেরে আরদশ কো হল।  

প্রাে পনে বমবনি পে আহমদ মুসাে বিরশষ বনরদবরশ আবমন চুিোইরক 
োিা হল।  

আম্মান তর্রক ১২ মাইল উত্তরে জদবান নদী তর্রক ২০ মাইল পূরিব একবি 
সিংকীেব পািবেয উপেযকাে পারশ পিবে িারত্রে করেকবি তিাপন প্ররকাষ্ঠ 
আরলাবকে হরে উরেরে। পিবে গুহাে চেবুদবরক মাইরলে পে মাইল ধরে 
‘সাইমুম’ মুবক্ত তসনাে োাঁবি ও পেবরিিে তকন্দ্র েবিরে আরে। এখান তর্রক 
পবেচাবলে তিবেলাবভোন ইসোইরলে ইলাে তর্রক িাজা, হাইো তর্রক 
তজরুজারলম পেবে ইহুদী সম্রাজযিাদীরদে সুখবনদ্রারক বচেেরে বিলুপ্ত করে 
বদরেরে। োরেে অন্ধকারে োইরেল বনরে পাহাোে িসরেও োরদে িুক আজ 
দরু দরু করে। তেন োে িুঝরে পােরে, বহসারিে বদন আসন্ন। পযারলষ্টাইনী 
মুসলমানরদে প্রবেবি তোিা েরক্তে তশাধ আজ োরদে বদরে হরি।  

উজ্জ্বল প্ররকাষ্ঠগুবলে একবিরে বিোি এক তিাল তিবিরলে চােবদরক 
তচোে পাো। েরেে প্রবেবি বচবনস ঝকঝক েকেক কেরে। বিবিল বেরে ১০ বি 
তচোে। ৮ জন তলাক িরস আরে। এক পারশে দ’বি তচোে েখন ও খাবল - একবি 
হাসান োবেরকে অপেবি তমজে তজনারেল আলী এরেবন্দে। হাসান োবেক 
বনরখাাঁজ। আে আলী এরেন্দী এখরনা তপৌাঁেরুে পারেবন। সাইমুরমে বেনজন 
সদস্য োিাও োো আজরকে তিেরক এসরে, োো হরলা আবেকাে দ’ জন, 
েুেষ্ক তর্রক একজন। UMLLA তকন্দ্রীে কাউবন্সরলে পাোরনা বেরপািব 
পিবেরলন আবেকাে অন্যেম প্রবেবনবধ আিদে েহমান। এ শীরেে োরেও োে 
কপারল জরম উরেরে বিন্দু বিন্দু োম। আহমদ মুসাে মুখ বনচু। েন্মেোে তকান 
অেল িভীরে তেন হাবেরে তিরে তস। আিদে েহমান োাঁে বেরপারিব িলবেরলনঃ -
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‘‘আবেকাে তমাি ৩২২০ বমবলেন মানুরষে মরধয মুসলমারনে সিংখযা হল ১৯৪ 
বমবলেন। আে িবহোিে ঔপবনরিবশক খৃষ্টানরদে বনরে তমাি খৃষ্টান জনসিংখযা 
হল ৪৭ বমবলেন। এ খৃষ্টানো দবিে, পূিব ও পবিম আবেকাে বিবভন্ন তদরশ েবিরে 
েরেরে। এ অঞ্চরলে তকান মুসবলম তদরশই এরদে সিংখযা ১৫% এে তিশী নে। 
অর্চ এ সামান্য সিংখযক হরেও োো স্বরিাত্রীে সাম্রাজযিাদী শবক্তে সহােোে 
ইবর্ওবপো, চাাঁদ, মাবল, নাইরজবেো, োনজাবনো, োনা, বসরেেবলওন, ডারহামী, 
তসন্ট্রাল আবেকান বেপািবলক, আপাে তভাল্টা, আইভবে তকাষ্ট, তসরিাল প্রভবৃে 
মুসবলম তদরশ সাম্রাজযিাদী তশাষে আে বনপীিন চাবলরে োরি। এসি তদরশ 
বশিাে দ্বাে মুসলমানরদে জন্য প্রাে অিরুদ্ধ। অিশ্য তকান মুসবলম সোন েবদ 
একােই তকান বশিা প্রবেষ্ঠারন কখনও ঢুকিাে সুরোি পাে, োহরল োরক 
মুসলমান নাম িদল করে খৃষ্টান নাম গ্রহে কেরে িাধয হন এিিং অিরশরষ খৃষ্টানই 
হরে তিরেন। অর্বননবেক কােকােিাে িযািসাে িাবেরজযে সি সুরোিই 
খৃষ্টানরদে কুবিিে। োজনীবে তিরত্র মুসলমানোরো অস্পৃশ্য। এভারি সিবমুখী 
শ্বাসরুদ্ধকে অিস্থাে পরি মুসলমানরদে অবস্তত্ব আজ বনবিহ্ন হরে িরসরে, এসি 
বকেুে উপরে েরেরে আিাে োজননবেক বনেবােন। মাত্র বকেুবদন আরি চারদে 
বলিারেশন েরন্িে সহস্র সহস্র কমবীরক অমানুবষক েেো বদরে হেযা কো হরেরে। 
ইবর্ওবপোে মুবক্তরোদ্ধারদেরক হেযা করে িারে িারে লিবকরে োখা হরেবেল ো 
তদরখ বনেরপি বিরদশীোও তচারখে পাবন তোধ কেরে পারেবন। জাবিিারেে 
মুসবলম জনরনো কাবশম হাো, আবল মহবসন, সালাম িাম্ব, ইিরন সারলহ্ 
আিদাে জুমা, খাবেে মুহাম্মদ সামে, জুমা আলই, আবমোল আল্লােবখে িেরেে 
পে িেে ধরে কাোিারে েেো তভাি করেরে। শুধু োিাবনোে কাোিারেই নে, 
এমনই সহস্র সহস্র নেনােী আবেকাে বিবভন্ন কাোিারেে অন্ধকাে প্ররকারষ্ঠ 
মৃেযুে প্রহে গুনরে।  

আমো তেরক তেরক িুরঝবে এিিং একর্া আমো বনবিেভারি আজ বিশ্বাস 
কবে তে, বভিা করে সুবিচাে আদাে কো োরি না বকিংিা আেজবাবেক ন্যাে 
বিচারেে মহিাও এসি বনেবাবেে মানুরষে তকান কারজ আসরি না। মজলুম 
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মানুরষে মুবক্তে একমাত্র পর্ -সিংগ্রাম। এ সিংগ্রামরক লরিযে পরর্ এবিরে 
তনওোে জন্য আমারদে আরিদন ৫ বিঃ 

(১) দীেব মুবক্তেুদ্ধ পবেচালনাে জন্য পেবাপ্ত অর্বননবেক সাহােয।  
(২) মুবক্তেুরদ্ধে জন্য প্ররোজনীে অস্ত্র - শরস্ত্রে সেিোহ।  
(৩) আহে মুবক্তরোদ্ধারদে ের্াের্ আধুবনক বচবকৎসাে িযিস্থা।  
(৪) মুবক্তরোদ্ধারদে বশিা ও তট্রবনিং এে জন্য উপরদষ্টা তপ্রেে।  
(৫) সাইমুম কেৃবক বনেবাবেে মানুরষে মুবক্ত আরন্দালন গুরলাে তনেৃত্ব 

গ্রহে।  
সুদীেব দশ পৃষ্ঠািযাপী বলবখে বেরপািব তশষ কেরলন আিদে েহমান। 

করেক মুহূেব সিাই চুপচাপ। ধীরে ধীরে তিবিরল োখা আবেকাে একবি বিরশষ 
মানবচত্র তর্রক মুখ েুলল আহমদ মুসা। আে বলবিো ও চারদে পিবেমালারক 
আপনারদে প্রধান ও স্থােী োাঁবি বহরসরি মরনানীে করেরেন তকান কােরে? এে 
তচরে সমুদ্র কুলিেবী তকান স্থানরক বনিবাচন কেরল েুবক্তেুক্ত হরো না বক?  

আহমদ মুসাে প্ররশ্নে উত্তে বদরে এবিরে এরলন আিু িকে তসরনৌবস। 
বেবন িলরলন এে কােে বেনবি। প্রর্ম কােে উভে স্থানই অেযে দিবম এিিং তে 
তকান বিরূপ মরনাভািাপন্ন শত্রু োজধানী তর্রক িহুদূরে। শুধু স্থান দবি তভৌিবলক 
বদক বদরে দিবমই নে, এে চাবেবদরক হাজাে হাজাে মাইল জুরি েবিরে েরেরে 
বিবভন্ন পািবেয আে তিদঈন তিাত্র। োো আমারদে িন্ধু এিিং আমারদে সিংগ্রামী 
শবক্তে বিবশষ্ট অে।  

বদ্বেীে কােে ¬এখান তর্রক অবে সহরজই বিবভন্ন আবেকান মুসবলম 
তদরশে সারর্ েবনষ্ট তোিারোি োখা োরি।  

েৃেীে কােে – অস্ত্র-পাবেে সেিোহও এখারন বনোপদ হরে পােরি। 
িন্ধুরদশ সুদারনে পরর্, তলাবহে সািরেে পরর্ সহরজই আমো তকান সেিোহ 
তপরে পাবে। আে উত্তেবদরক ভূমধযসািরেে পরর্ সাইরেবনকা ও বলবিো 
মরুভূবমে মধয বদরে সকল েকরমে সেিোহ বনোপরদ আসরে পারে। 
সাইরেবনকাে বনজবন ও দিবম সমুদ্রেীে এিিং এে িভীে পািবেয িনাঞ্চল এ 
কারজে খুিই অনুকুল। সাইরেবনকাে আেি তিদে্ঈনরদে অমূলয সাহােয আমো 
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এ কারজ পাি। তিদঈনো সাম্রাজযিাদীরদেরক মজ্জািে ভারি েৃো করে। 
ইোলীে তকাম্পানীরদে উপবনরিশী বনেবােরনে কর্া তিদঈনো আজও ভুরল নাই। 
আজও সাইরেবনকা আে বলবিোে পরর্োরি প্রােরে বনেবােরনে সািে জীিে হরে 
আরে। তিদঈনরদে পাবন কষ্ট বদরে তমরে তেলাে জন্য তে অসিংখয কূপ বসরমন্ি 
বদরে িুবজরে তদওো হরেবেল, ো আজ ও তেমবন আরে। বলবিো ও সাইরেবনকাে 
িহুস্থারন ধ্বিংস হরে োওো এমন িহু জনপদ পাওো োরি তেগুরলা একমাত্র 
পাবনে অভারি বিোে হরে তিরে। োাঁবি বহসারি ‘কুেো’ আে বলবিোে মরুভূবমে 
দবিে সীমারেে পিবেমালারক বনিবাচরনে আে একবি িি কােে হল, আজও এ 
অঞ্চরলে লি লি মুসবলম িৃদ্ধ ও েরুেরদে মরন তসরনৌসী আরন্দালরনে আদশব 
ও আিদল কবেম বেনরেে জ্বালামেী তপ্রেো রূপকর্াে মে হরলও জীিে হরে 
আরে।  

আহমদ মুসাে তচাখ দ’বি খুবশরে উজ্জ্বল হরে উরেবেল। তস িলল, 
আপনারদে দূেদৃবষ্ট অেযে প্রশিংসনীে। আবম বিশ্বাস কবে বিজে আপনারদে 
সুবনবিে। আপনারদে বপেরন তসরনৌসী আরন্দালরনে ঐবেহ্য েরেরে, আিদল 
কবেম বেরেে তপ্রেো েরেরে, আে েরেরে, হাসানুল িান্নাে সিংিেন ও 
আত্মেযারিে বশিা। 

তমাস্তো আবমন চুিোই িলরলন, বেবন বেরপািব এখনও তশষ কেরে 
পারেনবন, বেরপািব বেবন সমাবপ্ত অবধরিশরন তপশ কেরিন।  

বেরপািব অবধরিশন েখনকাে মে স্থবিে হল। আহমদ মুসা তিবিরলে 
পারশ একবি তিাোম বিরপ ধেল। বকেুিে পে একজন তলাক প্ররিশ করে োলাম 
জানাল। মুসা িলল - আবল এরেবন্দে তকান খিে তনই?  

-বজ না।  
-আমো করন্ট্রাল রুরম তেরে চাই, েুবম জাবমলরক িরল সত্তে িযিস্থা কে।  
োেপে সকরলে বদরক বেরে তহরস িলল, ভাই আবমন চুিোই জানরে 

তচরেরেন বকভারি আমো ইসোইরলে বিরুরদ্ধ অগ্রসে হবি। োে জন্যই এ 
িযিস্থা। আিু িকে তসরনৌবস মৃদ তহরস িলল, আমো আবমন ভাই এে কারে 
এজন্য কৃেজ্ঞ। 
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পাহারিে করেকবি অন্ধকাে আকািাাঁকা িবল তপবেরে আিবি োোমূবেব 
বত্ররকাে একবি জােিাে এরস দাাঁিাল। জােিাবি স্বল্প পবেসে। একবি প্রকান্ড 
পার্ে উত্তে বদক তর্রক এরস মার্াে উপে োরদে মে আিাল সৃবষ্ট করেরে, োো 
ওখারন তপৌাঁোরেই উত্তে পবিম তকাে তর্রক একবি পার্ে সরে তিল এিিং সরে 
সরে এক ঝলক সন্ধানী আরলা এরস োরদে তচাখ ধাাঁবধরে বদল। আহমদ মুসা 
সিাইরক বনরে তস উন্মক্ত পর্ বদরে বভেরে প্ররিশ কেল। আিাে পূরিবে মেই তস 
িবল পর্ শুরু হল। দ’ধারে পাহারিে তদোল। অন্ধকারে বকেুিন চলাে পে এক 
জােিাে এরস র্মরক দাাঁিাল আহমদ মুসা। পারশ একবি বনবদবষ্ট জােিাে প্রর্রম 
বেনবি তজারে এিিং পরে পাাঁচবি আরস্ত তিাকা বদল। তিাকা তদওোে সরে সরে প্রাে 
বিশ িজ উপরে একবি ম্লান নীল িাল্ব জ্বরল উেল।  

আহমদ মুসা পুনোে প্রর্রম পাাঁচবি ও পরে বেনবি তিাকা বদল বনবদবষ্ট 
জােিাে। এিাে করেক তসরকরন্ডে মরধযই আিবি দবিে মই তনরম এল বনরচ। 
ঢাকনীে বিপ্লি পবেষরদে মওলানা োরুক তহরস িলরলন, আিাে এবক তট্রবনিং এ 
পাল্লাে তেরল্লন?  

পাহাি তদরশে মানুষ হরে আমারদে এ িুরদ পাহািরক আে লজ্জা 
বদরিন না মওলানা। তহরস আহমদ মুসা জিাি বদল।  

দবিে মইগুবল তনরম এল। তসগুরলারে উেরেই মুহূরেব োরদেরক উপরে 
বনরে এল। োো একবি কিংবেরিে োরদ বিরে দাাঁিাল। োদবি বিোি প্রশস্ত। োরদ 
উরে দাাঁিারেই এক ঝলক োন্ডা িাোস এরস িারে বহরমল পেশ িুবলরে তিল।  

জদবান নদীে এ সওিাে। োবত্রে অন্ধকাে না র্াকরল তদখা তেে বকেু দূে 
বদরে রূপালী বেোে মে জদবান নদী িরে োরি। আহমদ মুসা সিাইরক বনরে 
োদবি তপবেরে একবি বসাঁবি মুরখ প্ররিশ কেল। বসাঁবি বদরে নামরে বিরে বিস্মরে 
হাাঁ হরে তিল মওলানা োরুক, আিু িকে তসরনৌবস ও আিদে েহমারনে মুখ। 
োো তদখল বসাঁবিে প্রারে হাবস মুরখ দ’হাে িাবিরে দাাঁবিরে আরে বিশ্ব মুসবলম 
সরম্মলরনে বিবশষ্ট কেবধাে আবশন আল - আজহােী এিিং বিশ্ব মুসবলম কিংরগ্ররসে 
সামবেক বিরশষজ্ঞ আিদল্লাহ অবেবর্রদেরক জবিরে ধেল আনরন্দ।  
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সকরল বমরল আিাে োো চলরে শুরু কেল। আিু িকে তসরনৌবসরদে 
বিস্মরেে তোে েখনও কারিবন। আহমদ মুসা োরদে বেরক তচরে তহরস িলল - 
জনাি আবমন আল আজহােী সাইমুরমে পবেকল্পনা বিভারিে প্রধান এিিং জনাি 
আিদলাহ আমে এ বিভারিে প্রধান উপরদষ্টা।  

োো সকরল পাশ্ববস্থ একবি প্রাোন্ধকাে করি প্ররিশ কেল। দেজা বদরে 
িাবহে তর্রক এক িুকরো আরলা এরস িৃহৎ লম্বা তিবিলবিে একািংশ আরলাবকে 
করেরে। োো লম্বা তিবিলবিে দবিন পারশব বিরে োেপে দেজাবি ধীরে ধীরে িন্ধ 
হরে তেরেই অল্প আরলাে তেশিকুুও বমবলরে তিল। েেবি হরে তিল সম্পূেব 
অন্ধকাে।  

আহমদ মুসাে িম্ভীে কে শুনা তিল। তস িলল, বিজ্ঞ ইহুদী মুরুবব্বরদে 
পবেকবল্পে িহু িেে ধরে িরি তোলা বিশ্বরজািা ইহুদী চোরেে বিষেল 
ইসোইরলে বিরুরদ্ধ বকভারি আমো অগ্রসে হবি ো এিাে আপানরদেরক 
িুবঝরে বদরিন জনাি আবমন আল - আজহােী।  

আবমন আল আজহােী তিবিরলে উপে দ’বি কনুই তেরখ সামরনে বদরক 
এইিু ঝুরক িসরলন োাঁে শাে করন্ে তশানা তিল - সাইমুরমে মূল পবেকল্পনাে 
বিষরে বকেু িলাে আরি প্রসেেরম একবি কর্া িলা দেকাে। আেি তদশগুরলাে 
লিযিে অননকয, তিরদবশক নীবেে তিরত্র দিবলো এিিং সামবেক তিরত্র 
পেবনভবেশীলোে জন্য আজও ইহুদীরদে হাে তর্রক আেিভূবম মুক্ত কেরে পাো 
োেবন। এ পবেবস্থবেরে বনেবমে পদ্ধবেরে েুদ্ধ করে ইহুদীরদে উৎখাে কো োরি 
না। োরদে বপেরন েরেরে পূিব ও পবিম উভে শবক্ত তজাি। আেি ভূবমরক মুক্ত 
কেরে চাইরল এিিং করেক েুি ধরে মুসলমানরদে উপে কৃে সকল জুলুরমে 
প্রবেরশাধ গ্রহে কেরে হরল ইসোইলরক বভেে তর্রক আোে তহরন িুকরো 
িুকরো করে তেলরে হরি। এ ধােোে উপে বভবত্ত করেই িরি উরেরে সাইমুম। 
সাইমুরমে পবেকল্পনারক বেন ভারি ভাি কো োে। কর্াগুরলা িরল র্ামরলন 
বেবন একিু। আিাে িলরলন - তচরে তদখুন সামরন।  
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সিাই সামরন োকাল। তকার্াে তেন খুি করে একিু শব্দ হল তদোরলে 
কাল সীমাে তেখাে ইসোইরলে একবি বিোি মানবচত্র স্পষ্ট হরে উেল। োেপে 
মানবচরত্রে বিবভন্ন স্থারন েুরি উেল অসিংখয নীল বিন্দু। 

আবমন আল-আজহেী শুরু কেরলন, ইসোইরলে মানবচরত্র তে নীল 
বিন্দুগুরলা তদখরেন ওগুরলা ইসোইরলে গ্রাম। গুরন গুরন তদখুন ওরদে সিংখযা 
২৩৯৯ বি হরি। প্ররেযকবি গ্রারম ৭ সদরস্যে একবি করে বিপ্লিী ইউবনি প্রবেষ্ঠা 
করেবে আমো। ইউবনরিে অবধকািংশ সদস্য পযারলষ্টাইরনে েদ্মরিশী আেি 
মুসলমান। সুদীেব ৬ িৎসে অবিোমভারি কাজ করেবে আমো এ ইউবনিগুরলা 
প্রবেষ্ঠা কেরে। প্রবেবি গ্রারমে মাবিে েলাে একবি করে িুদ্র অস্ত্রািাে তেেী 
করেবে। পূরিব অস্ত্রািােগুরলা প্রাে শূন্য বেল বকন্তু িে ১৯৬৭ সারলে জুন েুরদ্ধে 
পে বসনাই মরুভূবম তর্রক কুবিরে পাওো অস্ত্র বদরে ো আমো পূেব করে তেরলবে। 
প্ররেযকবি অস্ত্রিারে েরেরে দ’ডজন হােরিামা, ৫ বি োইরেল, ৬ বি বপস্তল ও 
১বি সািরমবশনিান। বিপ্লিী ইউবনিগুরলা প্রবেষ্ঠাে সমে ইসোইলী তিারেন্দা ও 
তসন্য বিভারিে দৃবষ্ট তদরশে অভযেে তর্রক সবেরে তনিাে জন্য আমো 
ইসোইরলে সীমাে এলাকাে চাবলরেবে হাজাে হাজাে অবভোন। ইসোইল পািল 
হরে উরেবেল োে সীমাে বনরে। োরদে উন্মত্ত মানবসকোে পূেব পবেচে েরুি 
উরে ‘‘সাইমুরমে’’ োাঁবি সরন্দরহ জদবারনে ‘‘কাোমা’’ আেমরেে মরধয।  

খুি করে আে একবি শব্দ হল। মানবচরত্র বসনাই মালভূবমে অভযেরে 
এিিং তিালান হাইি তর্রক প্রাে ৫০ মাইল বভেরে দ’বি িি নীল আরলা েরুি 
উেল। জনাি আজহােী িলরলন - ইসোইরলে অভযেরে এ দ’বি আমারদে মূল 
সেিোহ োাঁবি। দ’বি পুোন বিজবাে নীরচ মাবিে েলাে এ দ’বি োাঁবি স্থাপন কো 
হরেরে।  

প্রর্ম পেবারেে কাজ আমারদে সমাপ্ত। মুবক্তেুরদ্ধে গুরুত্বপূেব বদ্বেীে 
অধযারে আমো প্ররিশ করেবে। োে কর্া তশষ হওোে সরে সরে মানবচরত্র চােবি 
লাল বিন্দ স্পষ্ট হরে উেল। জনাি আল আজহােী আিাে শুে কেরলন, লাল বিন্দু 
চােবি হল ইসোইরলে ইলাে, লুদ, তেলআবিি আে হাইো এ চােবি স্থারন 
ইহুদীো তিপনাস্ত্র োাঁবি স্থাপন করেবে। এ তিপনাস্ত্র োাঁবিগুবলে আওোে েরেরে 
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তহজারেে দ’বি পবিত্র শহে। েুেস্ক আে আেি োষ্ট্রগুবলে োজধানী এিিং সিগুরলা 
গুরুত্বপূেব শহে। বদ্বেীে পেবারেে প্রর্ম ও গুরুত্বপূেব কাজ হল ইসোইরলে চেম 
আোে হানাে বেক পূিবমুহূরেব একবি বনবদবষ্ট সমরে তিপনাস্ত্র োাঁবিগুবল বিনষ্ট করে 
তদো। অিশ্য আমো জাবন ইসোইরলে কমপরি ১১বি আেবিক তিামা েরেরে 
বকন্তু ওগুরলা িযিহাে কেরে সমর্ব হরি না ইসোইল। কােে োে উপে আোে 
হানা হরি বভেে তর্রক -রকান আেি োষ্ট্র তর্রক নে। েিুও আমো এ বিষরে েীক্ষ্ণ 
দৃবষ্ট োখি এিিং আনবিক অস্ত্র িযিহারেে তে তকান প্লযান আমো বিনষ্ট করে তদি।  

জনাি আজাহাবেে তশরষে িাকযবি তশষ হিাে সারর্ সারর্ আবমন চুিোই 
তেন অরনকিা সরঙ্কাচ জবিে করন্ে িলরলা, আপনারদে আপবত্ত না র্াকরল আবম 
একবি বসিারেি .........।  

দ্রুে বচো েুেপাক খাবিল আহমদ মুসাে মরন। অিরশরষ তস পবেস্কাে 
িলাে িলল, না না আমারদে আপবত্ত র্াকরি তকন?  

আবমন চুিোই একবি বসিারেি মুরখ পুরে লাইিাে জ্বালল। লাইিােবি 
জ্বরল উেরেই চমরক উেল আহমদ মুসা। এক ঝলক েীক্ষ্ণ আরলা আে লাইিাে 
তর্রক তভরস আসা অবে সুক্ষ্ণ একবি পবেবচে শব্দ আহমদ মুসাে দৃবষ্টরক োাঁবক 
বদরে পােরলা না। ইবেমরধয জনাি আজহাবে আিাে িলরে শুরু করেরেন ‘বদ্বেীে 
পেবাে সমাপ্ত হিাে পে একবি বনবদবষ্ট সমরে শুরু হরি আমারদে সিবাত্মক সিংগ্রাম। 
বভেে তর্রক তে দিবাে আোে আমো হানি ো তোধ কোে সাধয ইসোইরলে 
তনই। োে বিরদশী মুেব্বীো োে পারশ এরস দাাঁিািাে পূরিবই তস খেম হরে 
োরি।  

আবমন আল আজহাবেে কর্াে তশষ তেসিুকু ইর্ারে বমবলরে োিাে 
আরিই উজ্জ্বল সাদা আরলাে েেবি তেন তহরস উেল। আহমদ মুসা উরে 
দাাঁবিরেবেল আরিই। তস ধীরে ধীরে এরিাবিল চুিোই এে বদরক। ভািরলশহীন 
মুসা। চুিোই তিবিরলে উপে হাে তেরখ িরস বেল। োে তচাখ দ’বি েরেে 
চােবদরক েুেবেল। অনুসবন্ধৎসা তস তচারখ। মরন োে প্রচন্ড ঝি - শাবমল এোন 
... “তদরশে ইন্িােনাল বসবকউবেবিে দাবেত্ব ঐ িুরিািাে উপেই তো বেল। শুধু 
িাদা িাদা তিেন তমরেরে আে নারক তেল বদরে েুবমরেরে িুরিা ... আিা বদ্বেীে 
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পেবারেে কেদূে তপৌাঁরেরে এো। পবেকল্পনা এরদে বনখুাঁে। ভািরে আেঙ্ক লারি 
-প্রবে গ্রারম এো েবিরে আরে ...।  

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে একবি হাে োখল চুিোই এ কাাঁরধ । োে হারে 
একবি বসিারেি। বচো সূত্র বেন্ন হরে তিল চুিোইরেে । প্রচন্ড এক তহাাঁচি তখল 
তেন তস। ভীষে চমরক উেল। বেরে োবকরে আহমদ মুসারক তদরখ তোাঁরিে প্রারে 
হাবস তিরন বনল। সামরল বনরেরে তস বনরজরক। িলল, খুি চমরক বদরেরেন তো 
আমারক? আপনারদে বিস্মেকে পবেকল্পনাে েেীন জিরে েুেবেলাম আবম 
এখনও।  

- আবম দঃবখে ভাই। িলল আহমদ মুসা। োেপে বসিারেরিে একবি 
শলা িাম তর্রক ডান হারে বনরে তস িলল, আপনাে লাইিােবি বক তপরে পাবে? 
কর্াবি তশানাে সারর্ সারর্ তোাঁরিে তকারনে হাবসবি দপ করে তেন বনরভ তিল। 
এক িুকরো েীক্ষ্ণ দৃবষ্ট মুহূরেবে জন্য আহমদ মুসাে তচারখ এরস বস্থে হল। বকন্তু 
িবেরকে জন্যই। োেপেই আিাে উচ্ছ্ববসে হরে উেল তমাস্তো আবমন চুিোই। 
িলল, বনিেই বনিেই। িরল পরকি তর্রক লাইিােবি তিে করে জ্বাবলরে আহমদ 
মুসাে মুরখে কারে েুরল ধেল। বসিারেি ধবেরে বনরে আহমদ মুসা িলল, িাঃ 
লাইিােবিে বসরষ্টম তো খুি সুন্দে। জামবাবনে তেেী না? তদখরে পাবে একি?ু  

তমাস্তো আবমন চুিোই এই অিস্থাে জন্য তিাধ হে প্রস্ত্ত্তে বেল না 
তমারিইে্। তকমন একবি বিমূঢ় ভাি তচারখ মুরখ েুরি উেল োে। তস বদ্বধাজবিে 
হারে লাইিােবি েুরল বদল আহমদ মুসাে হারে।  

আহমদ মুসা েীক্ষ্ণ দৃবষ্টরে লিয কেবেল চুিোইরক। তদখল একবি হাে 
োে তকারিে পরকরি। এে অর্ব মুসাে অজানা নে। সূক্ষ্ম এক িুকরো হাবস েরুি 
উেরে চাইল োে মুরখ। তস লাইিারেে বদরক এক মুহূেব োবকরেই িুঝরে পােল, 
একবি শবক্তশালী কযারমো সিংরোজন কো আরে ওরে।  

একিাল তধাো তেরি একিু ঝুাঁরক পরি দ’বি কনুই তিবিরল তেরখ মুেবে 
আল আজহাবেে তদরক একিু োবকরে মৃদ তহরস আহমদ মুসা িলল, জনাি আবমন 
এ সামান্য ধেরনে তনশারকও ভারলা তচারখ তদরখন না। েিু েরি তে আজ 
আপানারক একজন সার্ী বহরসরি পাওো তিল। এ অরভযস আপনাে কে বদরনে? 
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শুধু আবমন আল আজহাবেই নে, আিু িকে তসরনৌবস, আিদে েহমান 
এিিং মওলানা োরুকসহ সকরলই আহমদ মুসাে জলজযাে বমর্যা কর্া আে এ 
অস্বাভাবিক িযিহাে বিস্মরে তিািা হরে তিরে। আহমদ মুসা বসিারেি খাে না 
এিা সকরলই জারন। আহমদ মুসাে এবি তেরলবম না তকান বিরশষ অবভনে? এ 
ধেরনে তেরলবম কোে মরো তলাক তো আহমদ মুসা নে। োহরল ... সকরলে 
তচারখ একোশ বিস্মেভো প্রশ্ন।  

আহমদ মুসাে কর্াে চুিোইরক একিু খুশী মরন হল। তেন এক খন্ড 
তমে োে মুরখে উপে তর্রক সরে তিল। মুেবে আবমন আল আজহাবেে বদরক 
একিু তচাো দৃবষ্টরে তচরে সরকৌেুরক বনচু িলাে িলল, এ িদ অরভযসবি আমাে 
তোি তিলাে। িন্ধুরদে সিংসিব তদাষও িলরে পারেন এরক।  

আহমদ মুসা তহরস িলল, িন্ধুো অরনক উপকােও করেরে আপনাে। ো 
না হরল তদরশে তসো েিুিল তখরলাোি বক হরে পােরেন আপবন।  

-ভারলা বদকগুরলা অস্বীকাে আবমও কবে না। তহরস িলল চুিোই। 
আহমদ মুসা আিাে শুরু কেল, আমাে মরন হে বক জারনন, আপবন তচষ্টা কেরল 
পৃবর্িীে তশ্রষ্ঠ মল্লরোদ্ধা হরে পােরেন। এ প্ররচষ্টা তেরি বদরলন তকন? 

হোৎ চুিোই এ তচাখ মুখ েীক্ষ্ণ হরে উেল। বক তেন িুঝরে তচষ্টা কেল। 
মুহূেবকাল পরে শাে করন্ে িলল, বকন্তু আপবন এ সি প্রশ্ন কেরেন তকন? 

আহমদ মুসা তসাজা হরে দাাঁবিরে িলল, তমাস্তো আবমন চুিোই -এ 
সারর্ আপনারক বমবলরে বনরে তচষ্টা কেবেলাম। আবমন চুিোই এে ডবসোে 
তর্রক জাবন, উবন জীিরন েুিিরল পা োরখনবন। আে সবেযই একজন তশ্রষ্ঠ 
মল্লরোদ্ধা বেবন। অর্চ আপবন .......।  

আহমদ মুসাে কর্া তশষ হিাে আরিই স্ত্প্রীিং এে মে বেিরক তচোে 
তর্রক উরে দাাঁিাল চুিোই। বকন্তু তদেী হরে তিরে েখন। আহমদ মুসাে েেেো 
বেভলভারেে চকচরক নল বস্থে লরিয তচরে আরে চুিোই এে বদরক।  

আহমদ মুসাে িম্ভীে কে তভরস এল, পরকি তর্রক হাে তিে করে বনন। 
মৃেযু না চাইরল আত্মসপবে কাোই িুবদ্ধমারনে কাজ হরি।  
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-মৃেযুরক আবম ভে কবে না মুসা। বকন্তু তোমো জীবিে র্াক োও আমাে 
কাময নে। িরল তস বিদযৎ তিরি পরকি তর্রক হাে তিে কেল, হারে বডম্বাকৃবেে 
একবি তগ্ররনড।  

বিমূঢ় হরে পরিরে সিাই েিনাে এ অবিশ্বাস্য আকবস্মকোে। তিপরোো 
ঐ তলাকবিে বদরক োবকরে বশউরে উেল সিাই। োো জারন হারেে ঐ বিরশষ 
হ্যারন্ড তগ্ররনডবি বদরে শুধু গুহাে এ কেজন মানুষই নে, পাহারিে একবি অিংশ 
সহরজই উবিরে তদো োরি।  

বকন্তু তগ্ররনডবি েুিিাে অিসে তপল না চুিোই। আহমদ মুসাে 
বেভলভাে বনঃশরব্দ একোশ ধমু্র উদবিেে কেল। হ্যারন্ড তগ্ররনডবি হারেই েইল, 
তিবিরলে উপে হুমবি তখরে পিল চুিোই - এে তদহ। বেক এ সমে দেজা তেরল 
প্ররিশ কেল আলী এরেবন্দ এিিং োে সারর্ সারর্ তমাস্তো আবমন চুিোই। 
ওরদে বদরক োবকরে একমাত্র আহমদ মুসা োিা সকরলে মুখ বিস্মরে হা হরে 
উেল।  

িে একোে একবদরনে কাবহনী তশষ করে চুপ কেল তমজে তজনারেল 
আলী এরেবন্দ। একবি তিাল তিবিল বেরে সিাই িরস আরে বনিবাক হরে।  

কর্া িলল আহমদ মুসা প্রর্ম। িলল, পেশু দপুরেই ইস্তাম্বুল তিরে 
হাসান োবেক। অর্চ এে অল্প সমরেে মরধয হাসান োবেরকে আিক তর্রক শুরু 
করে তমাস্তো আবমরনে বকডন্যাপ, একজন ইহুবদ স্পাইরক বনখুাঁে প্লাবষ্টক 
অপারেশন দ্বাো তমাস্তো আবমন চুিোই এে পবেিেবন তকমন করে সম্ভি হল? 
োহরল আমারদে আজরকে এ অবধরিশরনে কর্া এিিং তমাস্তো আবমন চুিোই 
এ এখারন তোিদারনে কর্া বক ওো আরিই জানরে তপরেবেল?  

আলী এরেবন্দ িলল, েেদূে জানরে তপরেবে WRF এিিং ‘তমাসারদ’ে 
সবম্মবলে েৎপেোে এিা সম্ভি হরেরে। িাবকবস বসরেি সাবভবস জাবনরেরে, 
িেকাল েুেস্ক ইোক সীমাে তর্রক একবি কবেন ইোন বদরে কাস্পীোন সািরে 
অরপিমান একবি সািরমবেরন উরেরে। তস কবেরনে আিেরে েবদ হাসান 
োবেকরক পাচাে কো হরে র্ারক, োহরল িলা োে, আমারদে এ অবধরিশন 
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সিংোে সকল খিে ও ের্য বদরে ডজঋ ‘তমাসাদ’তক সাহােয করেরে, বিবনমরে 
‘‘তমাসাদ’’ হাসান োবেকরক োরদে হারে েুরল বদরেরে।  

-WRF এে এ েৎপেোে কর্া আেও সূত্র তর্রক আমো জানরে 
তপরেবে। বকন্তু িুঝরে পােবে না হাসান োবেরকে উপে WRF এে এ বিরশষ 
আগ্রহ তকন? িলল আহমদ মুসা।  

একিু বচো করে আবল এরেবন্দ িলল, আপনাে বনিে মরন আরে, দ’ 
িেে আরি জদবারন বিরদশী কূিনীবেক মার্বাল বখেভ গুপ্তচে িৃবত্তে দারে ধো 
পরিবেরলন। একমাত্র হাসান োবেরকে কৃবেরত্বই দবলল দস্তারিজসহ বখেভ হারে 
নারে ধো পরি এিিং তস দেবিনাে সমে বিশ্বিযাপী িহু আরলাবচে দধবষব তিারেন্দা 
কূিনীবেক বব্ররিবডোে বক্লরমাবভচ হাসান োবেরকে গুবলরেই বনহে হরেবেল। 
আমাে মরন হে হাসান োবেরকে উপে োেই প্রবেরশাধ বনরে এরসরে তিসেকােী 
আেজবাবেক কমুযবনষ্ট সোসিাদী সিংস্থা WRF। বখেভ ও বক্লরমাবভচ উভরেই তে 
এ তিসেকােী কমুযবনষ্ট সিংিেন WRF এেও সদস্য বেল, ো আমো আজ 
বনঃসরন্দরহ ধরে বনরে পাবে।  

আলী এরেবন্দ র্ামল। ধীরে ধীরে মুখ েুলল আহমদ মুসা। মরন হল 
বচোে তকান অেল তর্রক তজরি উেল তস। িলল ধীরে ধীরে, বক্লরমাবভচরক 
অনুসেে করে োে তিাপন আড্ডাে হানা বদরে একবি পবেকল্পনাে দরিবাধয নক্সা 
তপরেবেল হাসান োবেক। বকন্তু নক্সাবি হাসান োবেক োখরে পারেবন। তস বদনই 
িভীে োরে আোে হরেবেল তস। বক্লরমাবভরচে লাশ তপেরন তেরখ োো নক্সাবি 
বনরে পাবলরে তেরে সিম হরেবেল। বকেুিে র্ামরলা আহমদ মুসা। আিাে শুরু 
কেল তস, পবেকল্পনাে মূল কবপ আমারদে কারে না োকরলও এে একবি েরিা 
কবি আমারদে কারে আরে। এ কর্া ওো জারন বকনা জাবন না, েরি আমাে মরন 
হে েবদ প্রবেরশাধ গ্রহেই WRF এে লিয হে, োহরল হাসান োবেকরক ধরে না 
বনরে বিরে হেযা কেরে পােে। বকন্তু ো োো করেবন। এ তর্রক প্রমাে হে, 
পবেকল্পনাে নক্সা সম্পরকব হাসান োবেকরক োো বজজ্ঞাসািাদ কেরে চাে। 
হাসান োবেক পবেকল্পনাে কেদূে তজরনরে, আে তকউ এে তকান বকেু জানরে 
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তপরেরে বকনা, ইেযাবদ তজরন না তনো পেবে োো হাসান োবেকরক বকেুরেই 
হেযা কেরি না।  

-পবেকল্পনা বক সম্পবকবে এিিং আপনাো বক জানরে তপরেরেন ো 
তর্রক? উবদ্বগ্ন করন্ে বজজ্ঞাসা করে তমাস্তো আবমন।  

-পবেকল্পনাবিে অর্ব আজও আমারদে কারে পবেস্কাে নে। মধয এবশোে 
মুসবলম তদশগুরলা তর্রক আবেকাে মুসবলম অধুযবষে োনজাবনো এিিং মেরকা 
তর্রক ইরন্দারনবশো পেবে অধুযবষে মুসবলম বিরশ্বে মানবচত্র। এে মারঝ অসিংখয 
সািংরকবেক বচহ্ন এিিং লাল ও কারলা তেখাে অসিংখয সাবে। সাম্প্রবেক েিনা 
তর্রক বনঃসরন্দরহ আমো িুঝরে পােবে, পবেকল্পনাবি আসরল WRF এে এিিং 
ো েবদ হে, এে অর্ব আমারদে কারে পবেস্কাে, সমগ্র মুসবলম বিশ্ব জুরি ওো 
চোরেে জাল বিবেরে তেরখরে। পবেকল্পনাবিে নক্সাবি বনরে নেুন করে ভািরে 
হরি আমারদে। বকন্তু োে আরি হাসান োবেক সম্বরন্ধ আমারদে ... কর্া তশষ 
হরলা না আহমদ মুসাে। েরে পার্রেে তদোরল এক বিরশষ স্থারন লাল সিংরকে 
জ্বরল উেল। আহমদ মুসা তসবদরক োবকরে িলল, আকারশ বনিে তকার্াও 
হানাদাে ইসোইলী বিমান তদখা তিরে। আমারদে োডারেে সিংরকে ওিা। আসুন 
িরল আহমদ মুসা উরে দাাঁিাল। সিাই উরে এল োরদ। পবিম আকাশ েখন লাল 
হরে উরেরে।  

জদবান নদীে ওপারে তিামা তেরলরে ইহুবদো বনিে। িলল আহমদ 
মুসা।  

েবি তদরখ আব্দুে েবশদ িলল, আজ োে ১২ িাে আমারদে 
মুবক্তরোদ্ধারদে একবি ইউবনি তজরুজারলরমে বেন মাইল পবিরম নেুন ইসোইল 
োাঁবি আেমে করেরে। মরন হে োে দাবেত্ব পালন করে ইবেমরধযই নদীে 
ওপারে বেরে এরসরে। ইসোইলী বিমানগুরলা মরন হে োরদেরকই োিা করে 
এরসরে। এসমে োডাে পেবরিিক আিদল্লাহ মাসুদ এরস জানাল, জদবান নদীে 
আিাই মাইল পবিরম আেি পল্লীে উপে তিামা তেরলরে ইসোইলীো। সিাই 
তচাখ বেোল লাল হরে ওো বদিরেে বদরক। ঐ লাল আগুন কে অসিংখয নােী 
পুরুষ আে অসহাে বশশুে েক্ত চুরষ বনল তক জারন। কারো মুরখ তকান কর্া 
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জািরলা না। তিাধ হে সিাে মরন একই প্রশ্নঃ এ অবগ্ন পেীিা আে কেবদন 
চলরি? এ তকােিানীে তশষ হরি করি?  
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৪ 
োরেে তেলআবিি। োস্তাে জন সমািম করম তিরে। বপচ ঢালা কারলা 

মসৃে োস্তা। পারশ সেকােী বিজবল িাবেগুরলা আরলা আাঁধােীে সৃবষ্ট করেরে। 
িাোস িারে লারি না, বকন্তু তকমন তেন একিু োন্ডাে আরমজ অনুভূে হে। সািে 
তভজা িাোরসে স্বাদ এরে অরনকিা। এ িাোরস নেম েুরমে পেশ অনুভি কো 
োে।  

এক অবভজাে আিাবসক এলাকা। কদাবচে দ’একবি িাবিে জানালা 
বদরে আরলাে তেখা তদখা োরি। এ এলাকাে োস্তাে তলারকে চলাচল প্রাে তনই 
িলরলই চরল। বড,বি, তোড। মারঝ মারঝ দ’একিা িািী তচাখ ধাাঁবধরে েীব্র 
িবেরে েুরি চরল োরি। বড,বি, তোড তর্রক একিা তোি োস্তা তিবেরে বকেু 
দবিরে বিরে তশষ হরেরে। োস্তাবি তেখারন তশষ হরেরে, তসখারন সুন্দে একাি 
দ’োলা িািী।  

দূরেে তকান একবি তপিা িবিরে ঢিং ঢিং করে ১২িা তিরজ তিল। ধীরে 
ধীরে একিা কারলা েিং এে িািী এরস অন্ধকারে দাাঁিারনা িািীবিে তিরি এরস 
র্ামল। কারলা তপাশাক তদহ ঢাকা এক োোমূবেব িািী তর্রক তনরম এল। 

েক্ েক্ েক্। িন্ধ জানালাে শক্ত কিারি ধীরে ধীরে বেনবি শব্দ হল। 
োোমূবেববি িািীবিে সম্মুরখে িািানবি তপবেরে নীরচে েলাে একবি িন্ধ 

জানালাে সামরন এরস দাাঁবিরেরে।  
বকেুিে চুপচাপ। োোমূবেববিে েজ্জবনী আিাে শব্দ কেল িন্ধ জানালাে 

িারে - েক্ েক্ েক্।  
ধীরে ধীরে এিাে জানালাে একবি পাল্লা খুরল তিল বভেরে জমাি 

অন্ধকাে। অন্ধকারেে বভেে তর্রক একবি হাে তিবেরে এল, োোমূবেববি তস হারে 
েুরল বদল ভাজ কো এক িুকরো কািজ। সরে সরে জানালাবি আিাে িন্ধ হরে 
তিল। জানালাবি িন্ধ করে বদরেই করেবল মাহমুদ তদােলাে িযালকবনরে উরে 
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এল। আকাশ তর্রক একবি িি উল্কা বপন্ড খরস পিল। মরন হল উল্কাবি তেন 
সামরনে ২২েলা দালানবিে োরদে উপে এরস নামল। িযালকবন তর্রক বড,বি, 
তোরিে তমাি পেবে তদখা োে। মাহমুদ তদখরলা কাল িািীবি তোি োস্তা তপবেরে 
বড,বি, তোরড বিরে পিল। িািীবিে বপেরন েক্তাভ আরলা দ’বি েরম দৃবষ্টে 
আিারল চরল তিল। মাহমুদ তসখারন তর্রক দৃবষ্ট বেোরে বিরেও পােল না। তদখল 
তোি োস্তা তপবেরে আে একবি িািী বিরে বড,বি, তোরড পিল।  

চমরক উেল মাহমুদ। বিদযৎ তখরল তিল মরন -অনুসেে। েে েে করে 
তস তনরম এল বসাঁবি বদরে। িযারেজ তর্রক িািী তিে করে তখালা দেজা বদরে েুরি 
তিবেরে এল। বড,বি, তোরড েখন করেবল মাহমুরদে িািী তিবেরে এল, েখনও 
দীেব পরর্ে প্রারে অনুসেেকােী িািীবিে বপেরনে েক্তাভ আরলা তদখা োরি। 
করেবল মাহমুরদে তোট্টিািীবি েীব্র িবেরে েুরি চলল। সামরনে অনুসেেকােী 
িািীবিে স্পীড বেল মাঝােী তিারেে। অল্প সমরেে মরধযই করেবল মাহমুরদে 
িািীবি অনুসেেকােী িািীবিে দরশা িরজে মরধয এরস পিল। বকেুিে চলাে 
পে সামরনে িািীবিে স্পীড হোৎ তিরি তিল। করেবল মাহমুদও োে িািীে 
স্পীড িাবিরে বদল। মাহমুদ িুঝরে পােল সামরনে অনুসেেকােী িািীবি োরক 
সরন্দহ করেরে। মাহমুদ তভরি খুবশ হল তে িািীবি হেরো এিাে সামরনে 
সাইমুরমে িািীবিে অনুসেে পবেেযাি করে অন্য পর্ ধেরি। কােে দ’বদক 
তর্রক আোে হওোে পবেবস্থবে তস সৃবষ্ট হরে বদরি না, বকন্তু অল্পিরেই ভুল 
তভরে তিল মাহমুরদে। তস তদখরলা সমান িবেরে িািীবি সামরনে িািীবিে 
অনুসেে করে োরি। সামরনে অনুসেেকােী িািী তর্রক মাহমুদরে িািীে দেত্ব 
কমপরি দ’শ িরজে মে। আে তস িািী তর্রক োে সামরনে িািীবিে দূেত্ব 
কমপরি একশে িজ। এ সমে িািীে বেোেবভউ এ তচাখ পিরেই চমরক উেল 
মাহমুদ, তদখরলা বপেন তর্রক পাশাপাবশ জ্বলে তচারখে মে দ’বি অবগ্নবপন্ড োে 
বদরক েুরি আসরে। মুহূরেব মাহমুরদে কারে বিষেিা পবেষ্কাে হরে তিল। িুঝরে 
পােল সামরনে অনুসেেকােী ‘তমাসারদে’ (ইসোইলী তিারেন্দা সিংস্থা) িািীবি 
তিোরে চেবুদবরক খিে পাবেরেরে। বপেরনে মে সামরন তর্রকও হেরো 
অনুরূপভারি িািী োরদে বদরক েুরি আসরে। মুহূরেব োে কেেীে বেক করে বনল 
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করেবল মাহমুদ। তদখরে তদখরে িবে বনরদবশক িািীে কাাঁিা ৫০ তর্রক ৯০ এ 
বিরে তপৌাঁেল। তমাসারদে িািী সাইমুরমে তে িািীবি অনুসেে কেবেল, ো একই 
িবেরে চলবেল। মাত্র করেক বমবনরিে মরধযই তেলআবিরিে সাইমুম প্রধান 
করেবল মাহমুদরে িািী তমাসারদে িািীবিে সমােোরল বিরে তপৌাঁেল। মাত্র 
করেক তসরকন্ড, করেবল মাহমুদরে িািী তর্রক একবি বডম্বাকৃবে িস্তু েীব্র তিরি 
েূরি বিরে তমাসারদে িািীবিরক আোে কেল। সরে সরে প্রচন্ড বিরষ্ফােরেে 
শব্দ হল। েেিরে করেবল মাহমুরদে িািী োে সহকমবীবিে িািীে সমােোরল 
বিরে তপৌাঁেল। করেবল মাহমুদ একিাে বপেরন বেরে তদখল, তমাসারদে িািীবিরে 
আগুন জ্বলরে। বপেরনে অনুসেেকােী িািীবিও োে পারশ এরস দাাঁবিরেরে। 
োে মুরখ েৃবপ্তে হাবস েরুি উেরলা। করেবল মাহমুদ ও োে সহকমবীে িািী 
পাশাপাবশ সমান িবেরে এবিরে চলরে। সামরনই বভরটােী তস্কাোে। এখারন 
পবিম বদক তর্রক হােকল এবভবনউ উত্তে বদক তর্রক তিালান তোড এিিং পূিব 
তর্রক বড,বি, তোড এরস বমরশরে। হােকল এবভনুযরক দবিে পারশ্বব এিিং তিালান 
তোডরক পূিব পারশ্বব তেরখ ইসোইলীো এখারন িরি েুরলরে স্বাধীন ও সািবরভৌম 
ইহুদী োষ্ট্র প্রবেষ্টাে স্মােক স্তম্ভ। স্মবৃে স্মােক তকন্দ্রবিরে স্মেক স্তম্ভ োিাও আরে 
সুপবেকবল্পেভারি সাজান সুন্দে িািান, বিশ্রামািাে, পাোিাে এিিং জােীে 
ইবেহারসে এক প্রদশবনী তকন্দ্র। সিবসাধােরেে জন্য এ তকন্দ্রবি সিবদা উন্মুক্ত 
র্ারক।  

করেবল মাহমুরদে িািী বভরটােী তস্কাোরে তপৌাঁোে সরে সরে োে নজরে 
জিল পবিম বদক তর্রক চােবি অবগ্ন তিালক েুরি আসরে। উত্তে বদরক তিালান 
তোরডে বদরক োবকরেও একই দৃশ্য নজরে পিল করেবল মাহমুরদে। করেবল 
মাহমুদ মুহূরেবে মরধয োে কেবিয বস্থে করে বনল। িািীে ডান বদরকে দেজা খুরল 
চলে িািী তর্রক বেিরক তনরম পিল তস। োেপে তচারখে বনবমরষ বভরটােী 
তস্কাোরেে পাাঁবচল িপরক তস বভেরে ঢুরক পিল। করেবল মাহমুরদে চালকহীন 
িািীবি প্রাে িজ পঞ্ঝারশক দরে বিরে এক লাইি তপারষ্টে সরে ধাকা তখরে উরন্ি 
তিল। বকেু দূে বিরে করেবল মাহমুরদে সহকমবীে িািীবিও তর্রম তিল। ইবেমরধয 
বেন বদক তর্রক তমাসারদে িািী বভরটােী তস্কাোরে এরস পরিরে। এই সমে িাঢ় 
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কাল সামরনে োস্তাোি আিন্ন হরে তিল। তমাসারদে কুকুেরদে কাচকলা তদবখরে 
োে সহকমবীও সরে পিরে তপরেরে িরল করেবল মাহমুদ একবি স্ববস্তে বনঃশ্বাস 
তেলল। করেবল মাহমুদ বভরটােী পারকবে আেও অভযেরে ঢুরক তিল। তস জানে 
তমাসারদে তলারকো বকেুিরেে মরধযই তিািা বভরটােী পাকব চরষ তেলরি। োে 
আরিই পাকব তর্রক সরে পিরে হরি। করেবল মাহমুদ সুইবমিং পুরলে পাশ বদরে 
উত্তে বদরক এগুবিল, এমন সমে পারশে বিশ্রামািাে তর্রক ধ্বস্তাধ্ববস্ত োেপে 
নােী করন্েে চাপা চীৎকাে শুনরে তপল তস। দ্রুে তস ওবদরক এগুরলা। তদখরে 
তপল একবি নগ্ন প্রাে নােী তদরহে উপে একবি তলাক তচরপ িরসরে। নােীবি মুবক্ত 
পািাে জন্য আপ্রাে তচষ্টা কেরে। বকন্তু োে সি তচষ্টাই িযর্ব হরি। করেবল মাহমুদ 
করি প্ররিশ কেল। পারেে শব্দ তর্রকই তলাকবি উরে দাাঁবিরেরে। মাহমুরদে 
বদরক বনিদ্ধ তচাখ দ’বি োে বহিংস্রোে জ্বলরে। মাহমুদরক লিয করে তস িলল, 
তিবেরে ো কুকুে, নইরল... উরত্তজনাে তস কর্া তশষ কেরে পােল না।  

মাহমুদ এক বনবমরষ তলাকবিে আপাদমস্তক পেবরিিে করে িুঝরলা 
তলাকবি েৃেীে তকান অমানুষ। তস শাে করন্ে িলল, ‘তিবেরে োি বকন্তু তোমারক 
বনরে।’ তলাকবি পরকরি হাে বদরে োবিল। মাহমুদ এে অর্ব িুরঝ। তস এক লারে 
তলাকবিে বনকিিেী হল। তলাকবি পরকি তর্রক হাে তিে কেিাে আরিই 
মাহমুরদে প্রচন্ড একবি লাবর্ বিরে োে েলরপরি পিল। তকাাঁর্ করে একবি শব্দ 
তিরুল তলাকবিে মুখ বদরে। োে সারর্ তিািা তদহবি োে সামরনে বদরক তিাঁরক 
তিল। পে মুহুরেব আে একবি প্রচন্ড েুবষ বিরে পিল তলাকবিে তচাোরল। এিাে 
বনঃশরব্দ জ্ঞান হাবেরে লুবিরে পিল মাবিরে। করেবল মাহমুদ এেিে পরে 
প্রর্মিারেে মে তমরেবিে মুরখে বদরক োকাল। তমরেবি ইবেমরধয তপাশাক বেক 
করে বনরেরে। অবিন্যস্ত স্বেবাভ চুল কপারলে একািংশ তঢরক তেরখরে। নীল তচাখ 
দ’বি তর্রক আেিংরকে তোে েখনও কারিবন। ইহুদীরদে স্বভািজাে উন্নে 
নাবসকাে নীরচ পােলা েক্তাভ তোাঁি দ’বি োে কাাঁপরে। প্রাে সারি পাাঁচ েিু লম্বা 
তশ্বে স্বেবাভ তমরেবি অদ্ভুে সুন্দেী। মাহমুদ বকেু িলরে োবিল। বকন্তু িাইরে 
পদশব্দ শুরন তস তর্রম তিল। পরকি তর্রক বেভলভাে তিে করে তস দ্রুে দেজাে 
আিারল সরে তিল এিিং ইবেরে তস তমরেবিরক িরস পিরে িলল, দেজাে োাঁক 
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বদরে মাহমুদ তদখরলা, দ’জন তলাক েরেে বকেুদূে সামরন বদরে সুইবমিং পুরলে 
পূিব পাশ বদরে েুরে আিাে দবিে বদরক চরল তিল। মাহমুদ মরন মরন হাসল, 
সাইমুরমে তলাক তে বভরটােী পারকবে বিশ্রামািারে আশ্রে বনরে তমাসারদে তলারকে 
হারে পিাে মে তিাকামী কেরি না - ইসোইলী তিারেন্দারদে এই স্বাভাবিক 
বিশ্বাসই োরক আজ এক অেিন তর্রক িাাঁচাল। করেবল মাহমুদ বেরে দাাঁবিরে 
তমরেবিরক িলল, তদখনু আবম একিা এযাকবসরডন্ি করেবে, ‘পুবলরশে তলাক 
আমাে বপেু বনরেরে, আমারক এখনই সরে পিরে হরি। আপবন পুবলরশে 
সাহারেয িািী বেেরে পারেন।’ িরল মাহমুদ িাইরেে বদরক পা িািারে োবিল।  

তমরেবি ডাকল,শুনুন।  
মাহমুদ বেরে দাাঁিাল। তমরেবি িলল, িািারন আমাে িািী আরে। চলুন 

িািীরে োরিন। মাহমুদ িলল, এখন এখান তর্রক িািীরে োওো আমাে পরি 
বনোপদ নে। োহরল আমারক তপৌাঁরে না বদরে আপবন তেরে পারেন তকমন করে? 
িািী বনরে োরিন, তকান বিপদ আপনাে হরি না। তকান বিপরদে ভে না করেই 
তো তহারিল তর্রক িািীরে পরর্ তিবেরে বেলাম, বকন্তু বিপদ তো হল। একিু তর্রম 
তমরেবি িলল,আমাে সরে িািীরে চুলন। আবম বনবিে আশ্বাস বদরে পাবে, 
পুবলরশে তলাক আমাে িািী সাচব কেরি না। দ’জন েে তর্রক তিরুল। িািারনে 
এক অন্ধকাে তকারে োখা িািী বনরে োো তখালা তিি বদরে োস্তাে তিরুল।  

িািী পূেব িবেরে তিালান তোড ধরে উত্তে বদরক এবিরে চলল। 
দ’জরনই চুপচাপ। মাহমুদ েখন অন্য বচো কেরে। োরক তদওো বচেকুিবি তস 
এখন ও পিরে পারেবন। োরে জরুেী তকান বনরদবশ র্াকরল গুরুত্বপূেব সমে নষ্ট 
হরে োরি।  

িািী চালারনাে োাঁরক তমরেবি ইবেমরধয করেকিাে মাহমুরদে বদরক 
োবকরেরে। সুন্দে শাে দশবন তলাকবিে অদ্ভুে িবলষ্ঠ িিন। ঐ শাে দশবন তদরহ 
তে অবিশ্বাস্য েকরমে সাহস ও বিদযৎ িবে েরেরে, ো তস বনজ তচারখই তদরখরে। 
তচাখ মুখ তর্রক প্রবেভা োে তেন বেকরে পিরে। সিরচরে আিেব মাহমুরদে 
বনবিবকাে ভাি।  
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বনজবন োজ পরর্ে উপে বদরে েীে তিরি িািী এবিরে োরি। সামরন 
একবি তমাি। িািী র্ামারনাে লাল সিংরকে জ্বরল উেল। সাদা তপাশাকধােী 
পুবলশ হাে উাঁচু করে দাাঁবিরেরে। িািী োে পারশ বিরে দাাঁিাল। তমরেবি িািী 
তর্রক মুখ তিে কেল। তস বকেু িলাে আরিই পুবলশ স্যালূি বদরে িািীে সামরন 
তর্রক সরে দাাঁিাল। িািী আিাে েুরি চলল। তমরেবি এিাে মুরখ একিু হাবস তিরন 
করেবল মাহমুরদে বদরক তচরে িলল, তকমন ভে পানবন তো? 

মাহমুদ িুঝরলা তমরেবি সেকােী মহরল শুধু সুপবেবচোই নে, 
সম্মাবনোও। উত্তরে িলল, তিকাোদাে পিরল ভে না পাে তক?  

মাহমুদ আিাে চুপচাপ। িিীে িাইরে আরলা আাঁধারেে তখলা। বনজবন 
োরেে বনঃশব্দ পবেরিরশে মরধয মৃদ স্পন্দন েুরল এবিরে চলরে িািী। তমরেবি 
বস্টোবেিং হুইরল হাে তেরখ সামরন োবকরে আরে। মরন োে বচোে ঝি পারশ 
িসা এই তলাকবি তক? িাকা, প্রশিংসা ও সুন্দেী নােীরদরহে প্রবে তলাভ মানুরষে 
বচেেন। এই তলাকবি বক সি বকেুে উরধ্বব? এেিরেে মরধয তলাকবি োে পবেচে 
এমন বক নামবি পেবে বজরজ্ঞস করেবন। তডবভড তিনগুবেোরনে সুন্দেী তমরে 
এবমবলো তকান েুিরকে মরন আগ্রহ সৃবষ্ট কেরে পারে না - এমন কর্া অবিশ্বাস্য। 
শুরনবে, অর্ব সুনাম ও নােীরদরহে তমাহ তে কাবিরে উেরে পারে, তস তলাক অবে 
মানি। তমরেবি আিাে মাহমুরদে বদরক োকাে। তসই প্রশাে মুখ, সামরন প্রসাবেে 
তসই অচঞ্চল দৃবষ্ট।  

িািী এরস এক বিোি প্রাসাদ েুলয িািীে েিরক দাাঁিাল। িািী তদরখ 
মাহমুদ চমরক উেল। এ তে ইসোইরলে প্রধানমেী এিিং ইসোইলী োরষ্ট্রে 
অন্যেম কেবধাে তডবভড তিনগুবেোরনে িািী। তমরেবি সাম্পরকব মাহমুরদে মরন 
নেুন আগ্ররহে সৃবষ্ট হল। মুহুরেবে জন্য তমরেবিে বদরক মাহমুদ োে তচাখ দ’বি 
েুরল ধেল। তমরেবি বক োহরল তডবভড তিনগুবেোরনে তকউ? সেকােী মহরল 
সম্মাবনো হিাে কােে োহরল বক এইবিই? মাহমুদরক োকারে তদরখ তমরেবি 
িলল, িািী এরস তিবে?  

িািীে েিক খুরল তিল। মাহমুদ বকেু িলাে আরিই েুরি বিরে িািী 
িাোন্দাে দাাঁিাল।  
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তমরেবি িািী তর্রক তনরমই িািীে পাশ েুরে এরস দেজা খুরল বদল। 
মাহমুদ িািী তর্রক তিবেরে তমরেবিে বদরক আে এক পলক োবকরে 

মুরখ একিু হাবস েুবিরে িলল, এিাে আবস।  
মাহমুদ োিাে উরদযাি কেরেই তমরেবি পর্ আিরল দাাঁবিরে িলল, দো 

করে একিু িসরিন, অেেঃ এক কাপ চা খারিন চলুন। আমাে জরুেী কাজ আরে, 
িমা করুন আমারক। িলল মাহমুদ।  

তমরেবি এক মুহূেব র্ামল। োেপে ধীরে িবম্ভে করন্ে িলল, আপবন তে 
উপকাে আমাে করেরেন তস ঋে অপবেরশাধয। কৃেজ্ঞো প্রকারশে ... মাহমুদ 
িাধা বদরে িলল, মানুরষে প্রবে মানুরষে তে দাবেত্ব, োে তিবশবকেু আবম কবেবন। 
িরলই মাহমুদ তিরিে বদরক পা িািাল।  

- শুনুন, আপনাে পবেচে দো করে বক িলরিন? তমরেবিে করন্ে এিাে 
অনুনরেে সুে।  

মাহমুদ বেরে দাাঁবিরে একিু তহরস িলল, আমো সামান্য িযবক্ত, বদিাে 
মে তকান পবেচে আমারদে তনই। েরি তিাঁরচ র্াকরল তদখা হরি, এখন আবস।  

তডবভড তিনগুবেোরনে তিি তপরুিাে আরিই মাহমুদ একিাে েবিে 
বদরক োকাল। োে ১ িা। মাহমুরদে মন আনচান করে উেল। বকেুিে আরিে 
পাওো বচবেবি োে এখনও পিা হেবন। জরুেী তকান সিংিাদ িা বনরদবশ োরে 
র্াকরে পারে। চলরে চলরেই মাহমুদ িাম পরকি তর্রক বচবেবি তিে করে 
একিাে োরে তচাখ িলাল। সাইমুরমে সািংরকবেক অহ্মরে তলখাঃ  

“আিামী সরেে োবেরখ ওরসোন বকিং জাহারজ ইসোইরলে জন্য 
ইউরেবনোম, তহবভওোিাে ও অন্যান্য আনবিক িরিষোে িহু মূলযিান মাল 
মসলা আসরে। জাহাজবি োে নেিাে জাো িন্দরে বভিরি। োে এিােিাে 
জাহারজ প্রীবেরভারজে অনুষ্ঠান।’’  

বচবে পরি মাহমুদ মরন মরন োবেখ গুনল। আজ পরনে োবেখ, হারে 
সমে মাত্র দ’বদন। মাহমুদ তিরি আসরেই তিিমযান তিি খুরল বদরে স্যালুি করে 
দাাঁিাল।  
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৫ 
সূেব েখরনা উরেবন। েবক্তম পিূবাকাশ। মাহমুদ তকােআন পিা তশষ করে 

উরে দাাঁিাল। োেপে তড্রবসিং রুরম প্ররিশ করে, বকেিুে পে ধনী ইহুদী 
িযিসােীে সাজ পরে তিবেরে এল এিিং পবিরমে িযালকবনরে ইবজ তচোরে বিরে 
শুরে পিল। 

জাো িন্দরে মাহমুরদে এবি একবি নেুন আস্তানা ভূমধযসািরেে েীরে 
পাাঁচেলা এই িািী। ইবজ তচোরে অধবশােীে মাহমুদ পলকহীন দৃবষ্টরে 
ভূমধযসািরেে নীল জলোবশে বদরক তচরে বেল। দূরে পবিম বদিরে একবি 
জাহারজে বচমবন তদখা োবিল। ধীরে ধীরে পবিম বদিরে ো বমবলরে তিল। 
জাহাজবিে সারর্ তেন মাহমুরদে মনবিও েুরি তিল দীিে তপবেরে জীব্রালিাে 
অবেেম করে। বজব্রালিাে - জািালুৎ োবেরকে কর্া মরন পিরেই মাহমুরদে 
মন েুরি তিল তচৌি শ’ িেে আরিে একবি েিনাে বদরক। বসপাহসালাে োবেক 
সােশ’ তসন্য বনরে শত্রু অধুযবষে তস্পরনে মাবিরে নামরলন। োেপে পুবিরে 
বদরলন তেেিাে একমাত্র উপাে তনৌোনগুরলা। োরদে সামরন েইল সুসবজ্জে 
অিবেে শত্রু তসন্য আে তপেরন েেে - বিিুব্ধ সমুদ্র। আল্লাহে সাহােয ও বিজে 
সম্পরকব বক দৃঢ় প্রেযে। মুসবলম বসপাহসালাে োবেরকে এ আত্মপ্রেযে অিাস্তি 
বেল না। শীঘ্রই সেয ও ন্যারেে প্রেীক মুসলমানরদে তহলালী বনশান তস্পরনে 
সীমানা তপবেরে োরন্সে প্রােরদশ পারেবনজ পিবেমালাে িুরক মার্া উাঁচু করে 
দাাঁবিরে ইসলারমে জে িােবা তোষনা কেল। শুধু বক োই? মুসা আে োবেকরক 
েবদ দারমরস্কে দেিারে বেবেরে না আনা হরো, োহরল ‘ওোবশিংিন আেবভিং এে 
ভাষাে, ‘‘আজ পযাবেস ও লন্ডরনে িীজবাসমূরহ েরসে িদরল তহলালী বনশানই 
তশাভা তপে।’’ এই ভূমধযসািরেে প্রবেবি ইবঞ্চ স্থারন একবদন মুসলমানরদেই 
হুকুম চলে। বকন্তু আজ? মাহমুরদে মন তিদনাে ভরে োে, তে তস্পনরক 
মুসলমানো আি শে িেে ধরে িরি েুলল আপন করে, তসই তস্পরন আজ 
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মুসলমানরদে সািাে বমরল না। োো বিধ্বস্ত ও বিোবিে। বকন্তু তকন এই পেন? 
ইবেহাস মুসলমানরদে দিবলো আত্মকলহরকই এে জন্য দােী করেরে। বকন্তু এই 
আত্মকলহ আে দিবলো এল তকারেরক? তস বক আদশবচুযবে তর্রক নে? মাহমুরদে 
মরন পরি োে একজন তলখরকে কর্া, ‘‘মুসলমানো আপন উসূল এিিং ইসলামী 
তজাশ হরে েখন দূরে সরে পিল, েখন তখাদা োরদে এ বনোমে তকরি বনরলন। 
এেই েরল আিাে একবদন খৃষ্টান শবক্ত তসই বিজেী মুসলমানরদে 
উত্তোবধকােীরদেরক এসি তদশ হরে এমনই ভরি তিে করে বদল তে, তস সি 
তদরশে মুসলমানরদে নারমে আে তকান বচহ্নই র্াকল না।’’ পূিবসুেীরদে ভুল বক 
আমো শুধরে উেরে তপরেবে? মাহমুদ তভরি চরল। েবদ পােোম, োহরল িুদ্র 
ইসোইরলে হারে এমন করে আমো মাে খাি তকন? আবেকা আে এবশোে 
বিবভন্ন তদরশ মুসলমানো এমনই করে বনেবােীেই িা হরে র্াকরি তকন? মধয 
এবশো, বেবলপাইন, সাইপ্রাস, ইবেবত্রো, চাাঁদ, নাইরজবেো, তমাজাবম্বক প্রভবৃে 
তদরশে মজলুম মানুরষে আমানুবষক দদবশা মাহমুরদে মনরক ভাবে করে েুরল। 
প্রশ্ন জারি োে মরন, এরদে মুবক্ত কে দূরে? মুসবলম েরুেো বক জািরি না? 
োো বক এবিরে আসরি না মজলুম মানুরষে মুবক্তে জন্য? আমারদে তচষ্টা বক িৃর্া 
োরি?  

এই সমে ধীে পারে নাস্তা বনরে তসখারন প্ররিশ কেল আেজল। 
আেজল এই িািীে প্রহেী, দারোোন, োধুনী, পবেরিশক সিবকেু। পারেে শরব্দ 
মাহমুরদে বচো সূত্র বেন্ন হরে তিল। মাহমুদ বপেরন বেরে আেজলরক তদরখ মৃদ 
তহরস িলল, আজরক নাস্তা খুি সকাল সকাল মরন হরি না?  

-সকারলই তো জনারিে তকার্াও তিরুিাে কর্া বেল।   
মাহমুরদে মরন পরি তিল, আিামীকারলে ‘ওরসোন বকিং’ জাহারজে 

তপ্রাগ্রারমে িযাপারে অরনক কাজ আরে িাইরে। তেমন করে তহাক সহজ উপারে 
ওরসোন বকিং জাহারজে তভাজসভাে প্ররিরশে একবি পর্ করে বনরেই হরি। 
িভীে োে পেবে মাহমুদ এইিষে বনরে বচো কেরে, তকান সহজ পর্ তস খুাঁরজ 
পােবন। হোৎ এ সমে এবমবলোে কো মরন পরি তিল মাহমুরদে। ওরসোন বকে 
জাহারজে প্রীবেরভারজ কারদে বনমেে কো হরি? তস প্রীবেরভাজ তর্রক তডবভড 
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তিনগুবেোরনে পবেিাে বক িাদ পিরে পারে? মাহামুরদে মনিা প্রসন্ন হরে উেল। 
নাস্তা তশষ করে মাহমুদ আেজলরক িলল, এখন আে িাইরে োবি না, েুবম 
বডকশনােীিা তিে কে। বডকশনােী ডবসোরেে েদ্মনাম। নাস্তা তশষ করে রুমারল 
মুখ মুেরে মুেরে তস উরে দাাঁিাল। প্ররিশ কেল োে ষ্টাবড রূরম।  

ডবসোরেে পাো উলবিরে তিে কেল এবমবলোে নাম। োে পুরো নাম 
‘পবলন তেডমযান’ এবমবলোে অরভযস আচেে সম্পরকব বিিেেীকাে বলরখরেন, 
উাঁচু মহরল অিাধ িবে। অেযে বমশুক। বকন্তু আত্মমেবাদা সম্পরকব অেযে 
সরচরেন। মুবক্ত ও তসৌন্দরেবে পূজােী। তিাাঁিা জােীেোিাদীরদে সারর্ োে তকান 
বমল তনই। ... তহারিল িােগুরলা োে কারে ড্রইিং রুরমে মরো। সািে তিলাে বদ 
বমষ্টী তহারিরল োরক োে ৯ িাে পরে প্রাে প্রবেবদনই তদখা োে ’’। 

মাহমুদ ডবসোরেে পাো িন্ধ কেল। মরন মরন িলল, তখাদা সহাে হরল 
আজ বদ বমষ্টীরে আিাে এবমবলোে সারর্ তদখা হরি। োে ন’িা। বদ বমষ্টী’ে 
িলরুম। বিোি হলেে। অরধবক তচোে তিবিল এখনও খাবল পরি আরে। দেজা 
তর্রক পবেস্কাে তচারখ পরি এমন একবি তচোরে মাহমুদ িরস আরে। এবমবলো 
েখরনা আরসবন। মাহমুরদে স্বভাি শাে মরন তকান চাঞ্চলয তনই িরি, বকন্তু মরন 
োে প্রশ্ন জািরে, তস আসরি বক?  

অিরশরষ পেম লগ্নবি এল। িলরুরমে দেজাে এরস মুহূরেবে জন্য 
দাাঁিাল এবমবলো। লাল তপাশারক এবমবলোরক অদ্ভুে সুন্দেী মরন হরি। মাহমুদ 
তচাখ সবেরে বনল। ইিা মাহমুরদে আগ্রহ োরে প্রকাশ না হরে পরি। বকেুিে 
পরে তচাখ েুরল মাহমুদ তদখল, করেক তিবিল সামরন একবি খাবল তিবিরল 
এবমবলো  এরস িরসরে। এবমবলোে বদরক োকারে বিরে হোৎ োে সারর্ 
তচাখারচাবখ হরে তিল। তচাখারচাবখ হওোে সরে সরে বস্ত্প্রিং এে মরো এবমবলো 
উরে দাাঁিাল। মাহমুদ ঈষৎ তহরস উরে দাাঁিাল। এবমবলো মাহমুরদে পারশ এরস 
িলল তকমন আরেন? আপনারক তদরখ তে করো খুবশ হরেবে ো তিাঝারে পারিা 
না। িরল মাহমুরদে সামরনে তচোরে এবমবলো িরস পিল। িলল, আপনাে 
তিবিরল একিু িসরে পাবে?  
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-এ ধেরনে িৃবিশ এবিরকি বকন্তু তকান তকান তিরত্র খুিই খাোপ, 
অভদ্রো সূচক।  

-তেমন? এবমবলো ঈষৎ তহরস িলল।  
-তেমন আমারদে এই তিরত্র। ‘আপনাে তিবিরল বক একিু িসরে পাবে’ 

িলরল বক আপবন খুবশ হরেন? বিরশষ করে সম্পকব তেখারন েবেষ্ঠেে তসখারন ... 
... মৃদ তহরস কর্া অসম্পূেব তেরখ মাহমুদ চুপ কেল।  

-সেযই োই। এ ধেরনে েমবাবলবি আমাে কারে খুিই পীিাদােক। 
একিু তর্রম এবমবলো িলল, বক অডবাে তদি িলুন, হুইবস্ক, বজন, ভােমুখ।  

-আবম মদ খাই না।  
-সবেয? িরল বিস্মরেে সারখ মাহমুরদে বদরক তচাখ েুলল এবমবলো।  
-সবেয। আপনাে বনিে অসুবিধা কেলাম।  
-অসুবিধা নে। বকন্তু আবম অিাক হবি। এই সমারজ এিা কম বিস্মরেে 

কর্া নে। িরল এবমবলো ওরেিােরক তডরক দ’তিােল তকাকা তকালাে অডবাে 
বদল। মরন হল পবেবচে ওরেিাে বকেুিা বিবস্মে হরলা। ওরেিাে চরল তিরল 
মাহমুদ িলল, ‘তিাধ হে আজরকে সন্ধযা আপনাে আবম নষ্ট কেলাম।’ 

-কৃবত্রম আনরন্দে উৎরসে তচরে অকৃবত্রম আনরন্দে উৎসই বক তিশী 
সুখকে নে? মুখ বিরপ তহরস িলল এবমবলো।  

-উৎসবি েবদ অকৃবত্রম হে েরিই। 
-উৎসবিরে তেরহেু কৃবত্রমো তনই, োই ওকর্া বনঃসরন্দরহই িলা োে।  
-না পেখ করেই বক এে িি সাবিববেরকি তদো চরল  
-পেখ কেরে কে সমে লারি িলুন? 
ইবেমরধয ওরেিাে দ’তিােল তকারকা তকালা এরন বদল। তকাকা তকালা 

পান কেরে কেরে োরদে অরনক আলাপ হরলা মাহমুদ অনুভি কেল, তমরেবিে 
মরধয েীব্র আকষবেী শবক্ত েরেরে, আে েরেরে মানুষরক আপন করে তনিাে এক 
অদ্ভুে িমো। মাহমুরদে মরন পরিরে ‘ওরসোন বকিং’ জাহারজে অনুষ্ঠারনে কর্া 
বকন্তু প্রাসবেক তকান আরলাচনা না েুরল ো তজরন তনো োরি না। বকন্তু এসি 
বকেুে পূরিব তমরেবিে সারর্ আরো বকেু েবনষ্ঠেে হরে হরি।  
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মাহমুদো োন্ডা পানীে োিা আে বকেুই তখল না। বজন, হুইবস্ক, ভােমুখ 
প্রভবৃে বিবভন্ন েকরমে দামী মরদে তেবনল উচ্ছ্বারস েখন হল েেবি পূেব। প্রাে 
প্রবেবি তিবিরলই একবি েুিল মুরখামুবখ। োরদে প্রকৃে সম্পকব বক, ো করো 
জানাে উপাে তনই। বকন্তু তে সম্পকবই র্াক, আজ এ হল েরে এ চত্তরে এক সমান 
হরে দাাঁবিরেরে োো। োরদে ইিাে সামরন িাধ সাধিাে তকউ তনই। ঐ তে 
সামরনে তশ্বোিংি েরুে েুিলবি। তশ্বোিংবিেীে তোাঁরিে বলপবষ্টক তশ্বোিংিবিে 
তোাঁিরক ও েবিে করেরে। প্ররেযরকে তচারখই আবদম তনশা।  

এবমবলো িলল, এমন সুস্থ তচারখ কখরনা তকান বদন আবম হল েরেে এ 
পবেরিশরক তদবখবন। মদ আমারক মাোল করে না িরি, বকন্তু তনশাে কাবেরে 
তদে।  

এই সমে হরলে উজ্জ্বল আরলা বনরভ বিরে ম্লান বনলাভ আরলারে ভরে 
তিল হল েেবি। হরলে তকারেে তষ্টজ তর্রক ইিংরেজী সুরে িাজনা তিরজ উেল। 
প্রবেবি েুিল হাে ধোধবে করে উরে নারচে জন্য হরলে মাঝখারন বিরে জমা হরে 
এবমবলো োে ডান হাে মাহমুরদে বদরক িাবিরে বদরে িলল, চলুন।  

মাহমুদ এবমবলোে হাে ধরে উরে ধরে উরে দাাঁিাল। এই স্পরশবে জন্যই 
তহাক িা মাহমুরদে তনবেকো তিারধ আোে লািাে জন্যই তহাক মাহমুরদে হাে 
তেন তকমন তকাঁরপ উেল। এই কম্পনই এবমবলোে মরধয সিংোবমে হরলা। োে 
তদরহে জািল বশহেে। মাহমুরদে বদরক তচরে মুখ বিরপ একিু হাসল এবমবলো।  

নাচ শুরু হল। তনরচ চলরে সিাই। মাহমুদোও নাচরে। এবমবলোে েপ্ত 
বনঃশ্বাস মাহমুরদে িলাে এরস লািরে। দ’বি তদরহে মরধয তে িযিধান, ো তিশী 
বকেু নে তমারিই। দ’জরনই দ’জরনে তদরহে উত্তাপ অনুভি কেরে পারে। আে 
মানুষ েবদ তেরেশো না হে, োহরল এ উত্তাপ নােী পুরুরষে হৃদরে তোমাঞ্চ 
জািারিই। মাহমুদ জারন, মানুষ মানুষই, তেরেশো নে। এ কােরেই আল্লাহ 
স্বামী-স্ত্রী োিা অন্য নােী পুরুরষে পােস্পবেক সম্পকব ও তমলারমশাে একবি 
সীমারেখা বনবদবষ্ট করে বদরেরেন। সীমারেখাবেেম কেরল সামাবজক বিপেবরেে 
সৃবষ্ট হরি। মরদে তিবিল আে এই িল নারচে মঞ্চ কে স্বামী স্ত্রীে বিরিদ এিিং 
কে কুমােীে কুমােীরত্বে অপকৃেযুে তে উৎস োে ইেত্তা তনই। েিুও এিা চলরে 
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চলরি। মাহমুরদে বচো তস্রারে িাধা পিল। এবমবলো বেস বেস করে িলল, 
তোমারক তকমন উদাসীন তদখারি। বকেু ভািে? ভারলা লািরে না িুবঝ?  

মাহমুদ এবমবলোে তচারখ তচাখ তেরখ িলল, ভািবে আজরক আবমই তিাধ 
হে সিরচরে তিশী ভািযিান।  

-তকন? 
-তডবভড তিনগুবেোরনে নােনী এবমবলোরক আমাে তচরে বনবিি করে 

তক তপরেরে আজ? এবমবলো মাহমুরদে কাাঁরধ মৃদ চাপ বদরে িলল, কর্ািা বকন্তু 
তসৌজরন্যে সীমা োবিরে তিল।  

-মাে চাবি।  
-মাে চাইরলই িুবঝ কর্া উরে তিল?  
-োহরল বক কেি? 
-বকেু কোে দেকাে ... এবমবলোে কর্া তশষ হরলা না। বিজবল িাবে 

তনরভ তিল। হল ভরে তিল বনকষ কারলা অন্ধকারে। মাহমুদো তর্রম তিরে। 
িাজনা বকন্তু েখরনা তিরজ চরলরে। তিাঝা তিল এ আরলা বনরভ োওো 
অস্বাভাবিক।  

পেমুহূরেবই তোষরকে কে তশানা তিলঃ ভদ্র মবহলা ও ভদ্র মরহাদেিে, 
আমো দঃবখে তে, োবেক তিবলরোরিে জন্য আরলা বনরভ তিরে, এক বমবনরিে 
মরধযই আরলা িযিস্থা হরি। মরনারোি বনরজে বদরক তকন্দ্রীভূে হরেই মাহমুদ 
অনুভি কেল, এবমবলো মাহমুরদে িুরক মুখ গুাঁরজ েরেরে এিিং দ’হারে জবিরে 
ধরেরে োরক। মাহমুদ োে অবভনরেে এ পেবারে এরস তকাঁরপ উেল অপোধ 
তিারধে এক েীব্র তখলাে।  

কি করে একবি শব্দ হল, োেপে আরলা জ্বরল উেল আিাে। এবমবলো 
আরিই সরে দাাঁবিরেবেল। মুখ োে আনে, আেক্ত। বকন্তু মুহূরেব বনরজরক সামরল 
বনল। মুখ েুরল তহরস মাহমুদরক িলল, চলুন এিাে োওো োক।  

দ’জন হাে ধোধবে করে তহারিল তর্রক তিবেরে এল। মাহমুরদে হারে 
মৃদ চাপ বদরে িলল এবমবলো, তকালাহল ভাল লািরে না, চলুন পারকব োই।  

-তকান পাকব?  
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-বভরটাবেো।  
িািীরে উরে মাহমুদ ড্রাইবভিং বসরি িরস িািী ষ্টািব বদরে বদরে িলল - 
পাকবিা িি কুলিরে। এবমবলো মাহমুরদে কারে সরে এরস োে কাাঁরধ 

মার্াবি তহলান বদরে িলল, বকন্তু ঐ পাকববিরেই তোমাে সারর্ আমাে সািাে!  
-ো িরে। মাহমুদ অনুচ্চ সুরে িলল। োে মরন েখরনা ঝি। ওরসোন 

বকিং জাহারজ োিাে উপাে বক? এবমবলোো বক আমবেে তসখারন? ওরদে সারর্ 
ওখারন প্ররিরশে তকান পর্ কো োে? পারকব এরস োো একবি োো তেো জােিা 
তদরখ িরস পিল। আকারশ েখন নিমীে চাাঁদ। সামরনে িােবিরক আরলাবকে 
করেরে। মাহমুরদে তকারল মার্া তেরখ এবমবলো শুরে পরিরে। মাহমুরদে একবি 
হাে এবমবলোে দ’হারেে মুরোে।  

ধীরে ধীরে এবমবলো িলল, দাবনরেল। েুবম হেরো ভািে তমরেবি বক 
বনলবজ্জ। বকন্তু বিশ্বাস করো েবুম, েুবম আমারক মাোল করেে। মদও তকানবদন 
আমাে আবমত্বরক এমন করে তকরি বনরে পারেবন। িল নারচ অিংশ বনরেবে 
অসিংখযিাে, বকন্তু তকান পুরুষ আমারক োে িুরক িানরে পারেবন। েুবম বক োদ 
জান দাবনরেল? 

-োদ নে এবমবলো, নােী পুরুরষে স্বাভাবিক আকষবে। িলল মাহমুদ।  
-আবম এিা মাবননা পুরুরষে সারর্ অরনক বমরশবে। বকন্তু এমনরো হেবন। 

প্রর্ম সািারেে বদন তর্রকই আবম িােিাে হাবেরে তেলবে বনরজরক।  
-এিা হেরো স্রষ্টাে ইিা এবমবলো। িরল বকন্তু মাহমুদ বনরজই চমরক 

উেল? এবক, এবমবলোে জীিরনে সারর্ তস বক োহরল জবিরে োরি না? চাাঁদ 
আে একিু পবিরম সরে তিল। চাাঁরদে তে আরলািুকু বেরলা, ো সরে তিল। েেই 
সমে োরি মাহমুরদে মন উরদ্বরি ভরে ইেরে ওরসোন বকিং জাহারজে িযাপােিা 
বনরে। বকভারি তস কর্ািা েুলরে পারে? হোৎ মার্াে োে একিা িুবদ্ধ তখরল 
তিল। মাহমুদ তকাল তর্রক এবমবলোে মার্া েুরল বনল। িলল, কাল োরত্রে খানা 
আমাে ওখারন খারি এবমবলো?  
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-েুবম িলরল োরিা অিশ্যই। বকন্তু কাল সন্ধযাে একবি পাবিব আরে, আব্বা 
কাল সকারল বিরলরে োরিন িরল বেবন তেরে পােরেন না। োই আমাে োওো 
তসখারন জরুেী বেল।  

মাহমুদ িলল -রকার্াে পাবিব জানরে পাবে বক?  
-বনিেই, ‘ওরসোন বকিং’ জাহারজ। েুবম িেিং চল না দাবনরেল তসখারন 

আমাে সারর্?  
-মাহমুরদে তিািা শেীে শীে শীে করে উেল। মরন মরন আলহামদ 

বলল্লাহ উচ্চােে কেল। মুরখ িলল, আবম বক তসখারন অনাহূে হি না?  
-বনিে না। আব্বা োরিন না, মা অসুস্থ। আবম ইিামে সার্ী বনরে 

পাবে। বনমেে পত্রও আরে তস েকম। মাহমুদ মুখবি একিু বনচু করে িলল, বেক 
আরে আমাে আপবত্ত তনই। এবমবলো? বকন্তু আমাে ওখারন োি করি েুবম?  

-এবমবলো মুখবি উাঁচু কেল। এবমবলোে ঈষৎ কম্পনেে তোাঁি দ’বি 
মাহমুরদে মুরখে কাোকাবে এল। মাহমুদ মুখ উাঁচু কেল। এবমবলো োে মুখবি 
আিাে নাবমরে বনরে িলল, আবম েে কারে আসবে েুবম েে সরে োি দূরে। 

-আরো কারে িানরে চাই হেরো। িলল মাহমুদ।  
-আবম জাবন দাবনরেল, িুবঝ। বকন্তু তোমাে চবেরত্রে এ পবিত্রোই 

আমারক মুগ্ধ করেরে সিরচরে তিশী। এবমবলোে কর্াগুবল িম্ভীে। দূরেে তকান 
তপিা েবিরে ১২িা তিরজ তিল। মাহমুদ িলল, চল আজ উো োক। দ’জনই উরে 
দাাঁিাল। এক ঝলক দমকা িাোস এরস ঝাউ িারে তশাাঁ তশাাঁ শব্দ েুলল। চাবেবদক 
বনঝুম বনস্তব্ধ। মারঝ মারঝ বনঃশরব্দ েুরি চলা তমািে কারেে তভাঁপুে নীেিোে 
মারঝ কম্পন েুলরে শুধু। মাহমুদো হাে ধোধবে করে তিবেরে এল পাকব তর্রক।  

 

 



অপারেশন তেলআবিি-১  48 

 

৬ 
িভীে োে। মাহমুদ েখরনা োে তিবিরল িরস। চাবেবদক বনঝুম -বনস্তব্ধ। 

োস্তাে বিজবল িাবেগুবল চাাঁরদে আরলাে বেরক মরন হরি। জানালা বদরে িাইরে 
োবকরে আরে তস। দূরে ভূমধযসািরেে জলোবশে উপে চাাঁরদে এক মাো োরজযে 
সৃবষ্ট করেরে। মাহমুদ তসবদরক োবকরে আরে বেকই বকন্তু মরন োে বচোে ঝি। 
তস মরন মরন ‘ওরসোন বকিং’ জাহারজে দৃশ্যিা কল্পনা করে তনে। কাপ্তান কি, 
ইবিন রুম, েরুেল িযাঙ্ক, িহনকৃে মালপরত্রে তসল, ষ্টােরদে কি, প্রশস্ত উন্মুক্ত 
তডক প্রভবৃে বনরে জাহাজ। জাহাজবি ধ্বিংস কোে জন্য েুরেল িযারঙ্ক বিরষ্ফােে 
েিারে হরি। ইউরেবনোম ও আেবিক িরিষোে অন্যান্য মাল-মসলা োরে 
সবেরে তনিাে তকান সুরোি না পাে তসজন্য তসখারনও দ্রুে আগুন ধোিাে িযিস্থা 
কেরে হরি। এিিং এসি কাজ অিশ্যই জাহারজ তপৌাঁোে পে তভাজ অনুষ্ঠারনে 
আরিই সম্পন্ন কেরে হরি। পবেকবল্পে সমরে বিরষ্ফােরেে জন্য তডবজরচইরনে 
িযিহােই উপেুক্ত বিরিচনা কেল তস। তডবজরচইরনে একপ্রারে জুরি তদো োরি 
তডিারনিে। তডরিারনিরেে সারর্ ইিামে সমরেে িাইম ইিরনিে িযিহাে কো 
োে। তসেিীবপন েুরল তনিাে পে িাইম ইিরনিরে বনবদবষ্ট সমরে বিরষ্ফােে েরি 
র্ারক। মাহমুদ বচো কেল, ১১িা তভাজ, ১২িা িাজাে আরি বনিেই ো তশষ হরে 
োরি। তসাো িােিাে বিরষ্ফােে েিারে চাইরল ২ েন্িা সমরেে িাইম ইিরনিাে 
িযিহাে কেরলই চলরে পারে। বকন্তু তস আিাে ভািল, তডবজরচইন পােরে বিরে 
েবদ িাধা বকিংিা অস্বাভাবিক বকেুে তমাকাবিলা কেরে হে, োহরল দ’েন্িা পেবে 
তডবজরচইন তপরে োখা বনোপদ হরি না, কােে এ সমরেে মরধয অনুসন্ধান হরে 
পারে এিিং তডবজরচইন োরদে তচারখ পরি তেরে পারে।  

সুেোিং বসদ্ধাে বনল, ১১িা তর্রক ১১ -১৫ বমবনরিে মরধযই বিরষ্ফােে 
েিারে হরি। এরে অিশ্য ঝুাঁবক আরে। োে এিিং এবমবলোে বনোপত্তাে প্রশ্ন 
আরে। এ ঝুাঁবক েিু বনরে হরি।  
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‘ওরসোন বকিং’ জাহারজে তডরক েখন মাহমুদো পা োখল, েখন ১০িা 

তিরজ ২৯ বমবনি হরেরে। আজরকে এ প্রীবে তভাজ ইসোইলী স্বোষ্ট্র বিভাি কেৃবক 
ইসোইলী পােমােু বিজ্ঞানী এিিং ইসোইরলে জন্য আেবিক িরিষোে গুরুত্বপূেব 
মালমসলা ও েেপাবে িহনকােী ওরসোন বকিং জাহারজে কযাপরিন েুরদে 
সম্মারন আরোবজে। অিশ্য এ তভাজ এবমবলোরদে মে িাোই কো বকেু 
অবেবর্রদেও আমেে জানারনা হরেরে।  

জাহারজ উেিাে বসাঁবিে মুরখ দাাঁবিরে ইসোইলী স্বোষ্ট্র বিভারিে একজন 
উধ্ববেন কমবচােী ও জাহারজে কযাপরিন অবেবর্রদে সম্ভাষে জানারিন। মাহমুদ 
ও এবমবলো ওরদে সারর্ কেমদবন করে উপরে উরে তিল। মাহমুদ লিয কেল, 
স্বোষ্ট্র বিভািীে অবেসাে বমঃ বগ্রনিাজব ও কযারপ্টন বমঃ আরদ্র সাইমরনে বপেরন 
আে একজন দাাঁবিরে েরেরে। বেবন হরলন ইসোইলী আভযেেীে বনোপত্তা বিভাি 
‘বসন তিরর্ে’ সহকােী পবেচালক বমঃ হেমযান। মাহমুরদে তোাঁরিে তকারে এক 
িুকরো িাাঁকা হাবস তখরল তিরল।  

তিবিল আে তচোে বদরে সুন্দে করে তডক সাজারনা হরেরে। আমবেে 
অবেবর্রদে অরনরকই এরস তিরেন। তকউ তকউ জাহারজে তেবলিং ধরে দাাঁবিরে 
চন্দ্রারলাবকে সািরেে তশাভা তদখরেন। আে অিবশষ্টো িুদ্র িুদ্র দরল িরস জিলা 
কেরেন। মাহমুদ এবমবলোরক বনরে তিািা তডকিা একিাে চকে বদরলা। সশস্ত্র 
তকান প্রহেীরক উপরে তদখা তিল না। মাহমুদ ভিল, বনিে োহরল বভেরে কিা 
বনোপত্তাে িযিস্থা োখা হরেরে। এ সমে মাহমুদ লিয কেল একবি তপ্লরি To 
Lavatory বলরখ জাহারজে অভযেরে নামিাে বসাঁবিে বদরক েীে এাঁরক তদো 
হরেরে। মাহমুরদে মুখ খুশীরে উজ্জ্বল হরে উেল। তস এবমবলোরক বনরে 
জাহারজে সামরনে প্রারে তেবলিং এে পাশ্বববস্থে একবি তচোরে এরস িসল। েবিে 
বদরক তচরে তদখল ১০ িা ৩২ বমবনি তিরজ তিরে। মাহমুদ উরে দাাঁবিরে িলল, 
িার্রুম তর্রক একিু আবস।  
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মাহমুরদে পেরন চকরলি সুি। পারে তেপসু। মাহমুদ বসাঁবি বদরে তডক 
তর্রক বনরচ তনরম এল। বভেরে বকন্তু িাইরেে মে উজ্জ্বল আরলা তনই। মাহমুদ 
বসাঁবি তর্রক তনরম তেখারন এরস দাাঁিাল, তসখান তর্রক জাহাজ লম্বালবম্ব দীেব 
কবেরডাে, দ’পারশ তকবিন-কারিবা তকবিন। মাহমুদ কবেরডারে দাাঁিারেই একজন 
তষ্টনিানধােী প্রহেী মাহরমুদরক বজজ্ঞাসা কেল -লযারভিেী স্যাে?  

-হাাঁ। মাহমুদ িলল।  
-আসুন। িারম করেক পা এবিরে একবি িন্ধ েে তদবখরে বদল। মাহমুদ 

হােল েুবেরে দেজা খুলল। োেপে বপেন বেরে তদখল, প্রহেীবি বপেন বেরে 
করেক পা এবিরেরে। মাহমুদ তদখল, কবেরডারে আে তকউ তনই। োেপে পরকি 
তর্রক একবি রুমাল ও বশবশ তিে করে বিিারলে মে বনঃশব্দ পারে প্রহেীে তদক 
এগুরে লািল। বনকিিেবী হরে অেযে দ্রুে িাম হাে বদরে তলাকবিে কন্েনাবল 
তচরপ ধেল, অন্য হারে তক্লারোেেম বসক্ত রুমালবি তলাকবিে নারক তচরপ োখল। 
করেকিাে তকাক তকাক শব্দ কোে পে োে তদহবি বনরস্তজ হরে এল। তষ্টনিানবি 
হাে তর্রক পরি বিরে েক করে একবি শব্দ হল। মাহমুদ োে তদহবি তিরন বনরে 
বিরে লযারভিেী ও কারিবা তকবিরনে মারঝে সরু িবলে মরধয তেরখ বদল। স্থানবি 
একিু অন্ধকাে। তসখারন একবি তসাোও তদখল মাহমুদ। িুঝল প্রহেীো এখারন 
িরস বিশ্রাম তনে।  

মাহমুরদে হারে সাইরলন্সাে লািারনা বনভলিাে। মাহমুদ ইবিন রুরমে 
বসাঁবিরে পা োখরে োরি, এমন সমে তপেন তর্রক শব্দ তভরস এল, ‘হ্যাাঁন্ডস 
আপ’।  

মাহমুদ হাে উাঁচু করে দাাঁবিরে পিল। মাহমুদ োে বপরে বেভলভারেে 
ভােী স্পশব অনুভি কেল। মাহমুদ আশু কেবিয তভরি বনল, োেপে এক ঝিকাে 
িরস পিল এিিং সরে সরেই বপেরন দাাঁিারনা তলাকবিে দ’বি পা ধরে সামরন 
মােল তহচকা িান। তলাকবি কাে হরে পরি তিল। বেভলভাে ও বেিরক তিল োে 
হাে তর্রক। িজ্র মুবষ্টরে তচরপ ধেল কেনাবল। মাত্র করেক মুহূেব। োেপে বনরস্তজ 
হরে এরলা তলাকবিে তদহ। মাহমুদ োিাোবি তলাকবিরক তিরন এরন ইবিন 
রুরমে এক তকারে গুাঁরজ তেরখ বদল। তলাকবিে মুরখে বদরক োবকরে মাহমুদ 
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চমরক উেল। এবক? বমঃ হেমযান? উজ্জ্বল হাবসরে মাহমুরদে মুখ ভরে তিল। 
অিবেে মুসবলম িাস্ত্ত্তেযািী আে িহু সাইমুম কমবীে েরক্ত েবিে ইসোইলী 
তিারেন্দা এই হেমযারনে হাে। এেবদরন সি লীলা অিসান হরলা শেোরনে।  

মাহমুদ দ্রুে ইবিন রুরমে পাশ বদরে জ্বালাবন সঞ্চে করি প্ররিশ কেল 
এিিং দ্রুে কারজ তলরি তিল। বেনবি িৃহদাকাে িযাঙ্ক। তসৌভািযেরম িযাঙ্কগুবল 
ঈষৎ উাঁচু সাবেিদ্ধ কেগুবল ইস্পাে তিরজে উপে োখা। মাহমুদ দ্রুে তডবজরচইন 
তপরে োে মার্াে তডরিারনিে ও িাইম ইিরনিে জুরি বদল। প্ররেযকবি িযারঙ্কে 
জন্য দ’বি করে তডবজরচইন পােল মাহমুদ। োেপে বেরে এল আিাে ইবিন 
রুরম। তসখান তর্রক উরে এে পূরিবে কবেরডারে। কবেরডারে তকউ তনই। মাহমুদ 
িুঝল প্রহেী ও জাহারজে েুো সিাই বনবিরে তভাজ সভাে অনুষ্ঠারন তোি 
বদরেরে। মাহমুদ কারিবা তকবিরন তডবজরচইন পাোে বিষে বিরিচনা করে তদখল। 
বকন্তু এে প্ররোজন হরি িরল মরন হরলা না মাহমুরদে।  

এিাে বনবিে হরে তস প্ররিশ কেল লযারভিেীরে। তিশ করে হাে মুখ 
ধুরে তিবেরে এল তসখান তর্রক। েবিে বদরক তচরে তদখল ১০ িা তিরজ ৪৭ 
বমবনি। মাহমুদ ভিল, এবমবলো বনিে এই তদেীরে উবদ্বগ্ন হরে উরেরে।  

মাহমুদ বসাঁবি তিরে উরে এল। তসাজাসুবজ এবমবলোে কারে না বিরে 
তেবলিং এে ধারে বিরে দাাঁিাল। তস লিয কেল, তস এখরনা এবমবলোে দৃবষ্টরে 
পরিবন।  

সািরে চাাঁরদে বস্থে প্রবেবিরম্বে বদরক এক দৃবষ্টরে োবকরে আরে 
মাহমুদ। বস্থে চাাঁরদে ঐ আরলাক বশখা মাহমুরদে মনরক তিরন বনরে তিল জদবারনে 
পাহাি আে োে পারশ্বে উপেযকা ভূবমরে। তসখারন োাঁিু আে কুাঁরি েরে িাস 
কেরে অিবেে মানুষ - মজলুম মানুষ। ঐ মজলুম মুসলমানরদে জন্য আমো এ 
পেবে বক কেরে তপরেবে? সমে েেই তিরে ইসোইল োে বিষাক্ত র্ািারক আেও 
সুদৃঢ়, আেও সুবিস্তৃে করেরে। এবমবলো এরস মাহমুরদে পারশ দাাঁিাল। 
মাহমুরদে বদরক তচরে মুচবক তহরস িলল, বক স্বপ্ন তদখে?  

মাহমুদ চমরক উেল। বকন্তু পেিরেই মুরখ েবুিরে েুলল মৃদ হাবসে 
তেখা। িলল, ভািবে এই সািে আে এ োেকা খবচে বনকষ কারলা আকারশে 
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অসীমরত্বে কর্া। আমো কে িুদ্র। এই সািে ঐ অসীম আকাশ আে এই বিবচত্র 
পৃবর্িীে মাবলক স্রষ্টা না জাবন কে মহাশবক্তশালী। শাে ও অনুচ্চস্বরে িলল 
স্রষ্টারক েুবম মহাশবক্তশালী মরন কে দাবনরেল?   

-আমাে স্বীকাে কো িা না কোে সারর্ এে সম্বন্ধ তনই এবমবলো। মহা 
সৃবষ্টে মারই তে োে মহাশবক্তে সািয বনবহে। স্রষ্টারক েুবম অস্বীকাে কেরে পারো 
এবমবলো?  

-বকন্তু স্রষ্টারক মানরে তিরল ধমবরক মানরে হে। আে ধমবরক মানরে 
তিরল তদখ না কে েযাসাদ।  

-তেমন?  
-তকান ধমব মানরিা, ইহুদী না খৃষ্টান, না তমাহারমডান? এে সিংেষব আে 

তিপেীেয তকন?   
-তিপেীেয তনই এবমবলো। মুসা, বেশু খৃষ্ট আে তমাহাম্মদ এে মূল বশিা 

একই। িযিহাবেক বেো করমবে মরধয পার্বকয আরে শুধু এই পার্বকযরক 
শাসনেরেে পবেিেবন ও সিংরশাধরনে সারর্ েুলনা কো োে।  

-বকন্তু এিা স্বীকাে করে বনরল তে ইসলামরক মানি সমারজে জন্য তশষ 
ও অনুসেেীে একমাত্র জীিন বিধান িরল তমরন বনরে হে?  

-বকন্তু ো সেয, োরক আমো অস্বীকাে কেি তকমন করে?  
-এিা গুরুেে কর্া দাবনরেল? এে সহরজ এমন কর্া েুবম িলরে পাে 

না। োক। আজ ধরমবে বক সেযই তকান প্ররোজন আরে িরল েুবম মরন কে?  
-ধরমবে অর্ব জীিন পদ্ধবে। সুেোিং এ ভূমন্ডরল মানুরষে জীিন েে বদন 

র্াকরি ধরমবে প্ররোজনও েেবদন র্াকরি।  
-জীিন পদ্ধবে আমো বনরজোই িরি বনরে পাবে।  
-ো পাবে। এ ধেরনে জীিন পদ্ধবে তেোউন, নমরুদ, সািাদ িরি 

েুরলবেল। তপ্লরিা, রুরশা, ভরল্টোে মানুরষে জন্য নেুন জীিন পদ্ধবেে বদক 
বনরদবশ করেবেল। তহরিল, কালব মাকবস মানি সমারজে জন্য ঐবেহাবসক 
িস্ত্ত্তিারদে আরলারক নেুন জীিনদশবরনে রূপরেখা এাঁরক তিরে এিিং তস 
তমাোরিক তলবনন, মাওরসেুিং এে তনেৃরত্ব োবশো ও চীরন সিবাত্মক বিপ্লিও 
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সাবধে হরেরে। িেেরেে উপে বভবত্তশীল এক নো সমাজ পদ্ধবে (অিশ্য প্রকৃে 
পরি এিা প্রাচীন গ্রীবসে সমাজ সভযোে নিেে সিংস্কেে) পবিমা তদশগুরলারে 
চালু আরে বকন্তু এগুরলাে তকান একবিও বক োষ্ট্র, সমাজ ও িযবক্ত জীিরন শাবেে 
সন্ধান বদরে তপরেরে? তশ্রেী স্বারর্বে ধ্বজা েুরল সামযিারদে নারম সমাজিাদী 
তদশগুরলা বক জনোরক দারস পবেেে করেবন? আে পুাঁবজিাদী তদশগুরলারে 
িযবক্তস্বার্ব ও িযবক্ত স্বাধীনোে নারম লুেন তশাষরেে অিাধ সেলাি বক িরে োরি 
না? অশাে অবস্থে মানুষরক েুরমে িবি তখরে েুরমারে হে তকান কােরে?  

-বকন্তু স্রষ্টাে বনরদববশে জীিন পদ্ধবে সি সমস্যাে সমাধান কেরি, োে 
বনিেো বক? 

-আিা এবমবলো সারপে তকান বজবনসরক আমো ভে কবে?  
-বিষ দাাঁেরক?  
-আিা সারপে বিষ দাাঁেরক েবদ উপরি তেলা হে, োহরল তস আে তকান 

িবে কেরে পারে বক?  
-না পারে না। এবমবলো হাসল। িলল, বকন্তু মানুরষে বিষদাাঁে েুবম পারি 

তকার্াে?  
-মানুরষে বিষদাাঁে োে তস্বিাচাবেো ও স্বার্বপেো। িযবক্ত, সমাজ ও 

োষ্ট্র জীিরন সকল প্রকাে বিপেবে, অশাবে ও অনরর্বে মূল কােে মানুরষে 
স্বার্বপেো ও তস্বিাচাবেো। স্বার্বপেো অন্যারেে িাহন আে তস্বিাচাবেো োে 
অরমাে অস্ত্র।  

-বকন্তু এ বিষদাাঁেরক তো ভাো োে না।   
-ভাো োে না, বকন্তু এে বিলুবপ্ত েিারনা সম্ভি। মানুষ েখন এক স্রষ্টাে 

সািবরভৌম িমোে কারে সবেযকাে ভারি মার্া নে করে েখন োে তস্বচ্চাচাবেো 
ও স্বার্বপেোে তকান সুরোিই আে র্ারক না। তস সবেযকােভারি েখন স্রস্টাে 
তদো বিধানিলীে প্রবেপালেকােী ও প্ররোিকােী হরে দাাঁিাে।  

এবমবলো এক দৃবষ্টরে মাহমুরদে বদরক োবকরে বেল। োে মুগ্ধ দৃবষ্ট তেন 
আনরন্দ নাচরে। তস িলল, আমাে তদখা, আমাে পবেবচে জনরস্রারেে মারঝ েুবম 
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সেযই িযবেেম দাবনরেল। েুবম কখরনা কবেন িস্তুিাদী আিাে কখরনা করোে 
ভািিাদী। েুবম আসরল বক দাবনরেল?  

-আবম একজন মানুষ। হাসল মাহমুদ।  
এবমবলোও হাসল। বকেু িলরে োবিল। এমন সমে িুদ্রকাে 

তডকমাইক তর্রক তোবষে হল, তলবডজ এন্ড তজন্িলমযান আপনারদে স্ব স্ব আসন 
গ্রহে কোে জন্য অনুরোধ কো োরি।  

সিাই বিরে আসন গ্রহে কেল। মাহমুদ েবিে বদরক োবকরে তদখল োে 
এিােিা িাজরে এক বমবনি িাকী।  

োে ১১ িা তিরজ তিরে। আজরকে অনুষ্ঠারনে প্রধান অবেবর্ ইসোইরলে 
বিজ্ঞান ও কাবেিবে মেী এযারোন তকাপলযান্ড োে আসন গ্রহে করেরেন। ১১ িা 
িাজাে সারর্ সারর্ ইসোইলী অেুবিজ্ঞানী বমঃ মবেস তকারহন এিিং বমঃ তমারস 
সােিক এরস আসন গ্রহে কেরলন।  

১১ িা ১ বমবনি িাজল। বমঃ এযারোন তকাপলযান্ড উরে দাাঁিারলন 
উপবস্থে আমবেে িযবক্তরদে বদরক তচাখ িুবলরে বনরে িলরলন, উপবস্থে ভদ্রমবহলা 
ও ভদ্রমরহাদেিে, আজ আমারদে জন্য এক পেম খুশীে বদন। আমারদে 
বপেভৃূবম ইসোইল এক নেুন েুরি প্ররিশ কেরে োরি। আমারদে সমেশবক্তরে 
পেমােু বিজ্ঞারনে আবশিবাদ লারভে জন্য আমো এেবদন পরেে অনুগ্ররহে উপে 
বনভবে করেবে। আমারদে বিজ্ঞান ও আমারদে কাবেিেো পােমােবিক তকৌশল 
আেত্ব করেরে অরনক আরি, বকন্তু বনজস্ব িরিষোিাে স্থাপরনে তকান সুরোি 
আমো পাইবন। এেবদরন তস সুরোি আমো লাভ কেরে োবি। সুেোিং আজরকে 
এবদন আমারদে বিজ্ঞানী, আমারদে জনসাধােে, আমারদে সেকাে এিিং 
আমারদে বিরদরশে শুভানুধযােীরদে জন্য মহা আনরন্দে সওিাে িরে এরনরে। 
আমো এ বনিেো আজ সিাইরক বদরে পাবে তসবদন তিশী দূরে নে, তেবদন 
আমো আরমবেকা ও োবশোে মে ইন্িােকবন্িরনন্িাল িযারলবষ্টক বমসাইরলে 
অবধকােী হরিা।  

তশ্রােমন্ডবল কেোবল বদরলন। একিু তর্রম মেী মরহাদে আিাে শুরু 
কেরলন, বপেভৃূবমে তে অিংশিুকুে উপে আমো অবধকাে লাভ করেবে, ো বনরে 



অপারেশন তেলআবিি-১  55 

 

আমো তকউই সন্তুষ্ট নই, সন্তুষ্ট র্াকরে পাবে না। তহজারেে ইোসরেি নিেী ( 
আল মবদনা ) তর্রক েুেরস্কে আরলকজাবন্দ্রো প্ররদশ এিিং ভূমধযসািে ও নীল 
নরদে সীমা তর্রক ইউরেবিস-োইবগ্রস নদীে তমাহনা পেবে বিস্তৃে আমারদে 
বপেভৃূবমে উপে আমো তে তকান মূরলযই তহাক অবধকাে কারেম কেরিা। এজন্য 
চাই আরো শবক্ত - আরো শবক্ত ( আিাে েুমূল কেোবল বকন্তু মাহমুরদে হাে 
দ’বিই শুধু নিল না )।  

১১ িা ৭ বমঃ অনুষ্ঠারন তশষ হরলা। খািাে প্রস্ত্ত্তবে শুরু হল। সিাই 
বনরজে তকারলে উপে রুমাল বিবেরে বনরিন। মাহমুরদে মন চঞ্চল হরে উেল। 
আে বেন বমবনরিে মরধযই প্রর্ম বিরষ্ফােে েিাে কর্া। আল্লাহ বক দো কেরিন? 
োে বমশন বক সেল হরি। িলদপবী সাম্রাজযিাদী েক্ত বপপাসু ইহুদীরদে আশাে 
এ দীপবশখারক বক তস বনবভরে বদরে পােরি? সকরলে সামরন সুযপ পবেরিবশে 
হরেরে। চামচ বদরে সুযপ নািরে সিাই। চামচ বদরে ধীরে ধীরে মুরখ েুলরে 
সুযপ। সিাে মে মাহমুরদে মুরখও সুযপ উেরে। বকন্তু োে মন আশা বনোশাে 
েেেোরে অশাে চঞ্চল। ১১ িা ৯ বমঃ ৩০ তসরকন্ড। জাহাজ প্রচন্ডভারি তকাঁরপ 
উেল। প্রচণ্ড বিরষ্ফােরেে শব্দ। সরে সরে এক বিোি অবগ্নবপন্ড আকারশে বদরক 
উরে তিল। আেঙ্ক েবিরে পিল খািাে তিবিরল। সুযরপে বপোলা অরনরকে কাে 
হরে পরি তিরে ইবেমরধযই। সিাই উরে দাবিরেরে। ভীে আেঙ্কগ্রস্থ সিাই। 
মাহমুদ োে কেবিয আরিই বেক করে তেরখবেল। এবমবলোরক িলল, এস আমাে 
সারর্। িরল তস েুিরলা তডক তর্রক তজবিরে নামিাে বসাঁবিে বদরক। জাহাজ 
কাাঁপরে। প্রর্ম বিষ্ফােরেে েরল উৎবিপ্ত অবগ্নবপন্ড বনরচ তনরম জাহারজ েবিরে 
বেবিরে পিল। বসাঁবিে মুরখ বিরে মাহমুদ এবমবলোরক িলল, হাে বদরে িলা 
জবিরে ধরে আমাে বপরে উে।  

এবমবলোে মুখ ভরে েযাকারশ হরে তিরে। তস কাাঁপরে। মাহমুরদে 
আরদশ পালন কেল তস। অভযস্ত মাহমুদ দ্রুে কম্পমান বসাঁবি বদরে তজবিরে তনরম 
এল। তজবিরে পা োখাে সারর্ সারর্ আে একবি বিষ্ফােরেে শব্দ হল। মাহমুদ 
বপেরন বেরে তদখল, জাহারজে বিজবল িাবে বনরভ তিরে। বকন্তু বিরষ্ফােরেে েরল 
উৎবিপ্ত আগুন জাহাজরক আরলাবকে করে েুলরে। তসই আরলারে তদখা তিল 
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জাহারজে একিা অিংশ সম্পূেব উরি তিরে। বদ্বেীে বিরষ্ফােরেে অবগ্নবপন্ড জাহারজ 
েবিরে পিাে জাহারজে স্থারন স্থারন আগুন জ্বলরে তদখা োরি। মাহমুদ 
এবমবলোরক বনরে তজবি তর্রক আে একিু দূরে সরে এল। মাহমুদ তদখল আরো 
করেকজন মানুষ বসাঁবি বদরে তজবিরে তনরম এল। আে একবি বিরষ্ফােে েিল এ 
সমে। মরন হল জাহাজবি তেন একবদরক কাে হরে তিল। অরপিকৃে তোি আেও 
অরনকগুবল বিরষ্ফােরেে শব্দ তশানা তিল। জাহারজে অন্যান্য করেক স্থান তর্রকও 
আগুরনে তলবলহান বশখা তদখা তেরে লািল। দূরে োোে বব্ররিরডে িািীে 
েন্িাধ্ববন তশানা তিল। মাহমুদ ও এবমবলো িািীরে বিরে িসল। মাহমুদ িাবি 
তেরি বদল। তপািব তোড ধরে িািী েীব্র িবেরে পূিববদরক এবিরে চলরে। 
তেলআবিি অরনক দূরেে পর্। লম্বা োস্তা। মাহমুরদে দৃবষ্ট সামরন প্রসাবেে। োে 
উপে অবপবে দাবেত্ব পালন কেরে তপরে োে মন েৃপ্ত। এ েৃবপ্তে মারঝও োে 
মরন একবি কাাঁিা বিধরে। এিাে এবমবলোে সারর্ োে অবভনরেে ইবে কেরে 
হরি। বকন্তু শুধুই বক ো অবভনে বেল? মরনে তকার্াে তেন তিদানাে সুে িাজরে 
োে। এবমবলো োে পবেচে তপরল বক ভািরি োরক? কালরকই তিারেন্দা পুবলশ 
এরস এবমবলোরক িযস্ত করে েুলরি। বিনা অপোরধ তিচােী কষ্ট পারি। এবমবলো 
একিু কাে হরে একবি হাে মাহমুরদে বপেরন তসাোে উপে প্রসাবেে করে একবি 
হাে মাহমুরদে কাাঁরধ তেরখ মুখবি মাহমুরদে কাাঁরধ গুাঁরজ তেরখরে। এক সমে ধীে 
করন্ে তস িলল, দাবনরেল, একিাে েুবম আমারক তনবেক মৃেযু তর্রক িাাঁবচরেে, 
আিাে আজ েুবম আমারক তদবহক মৃেযুে হাে তেরক িাাঁচারল। জীিন বদরেও এ 
ঋে তশাধ কেরে পােি না আবম দাবনরেল। মাহমুরদে তিািা তদরহ একবি বশহেে 
তখরল তিল। বকন্তু তকান উত্তে বদল না মাহমুদ। বক উত্তে তদরি তস? তে োে 
জীিনরক জাবেে জন্য উৎসিব করেরে, তস তকমন করে একজন ইহুদী েরুেীে এ 
আত্ম বনরিদনরক গ্রহে কেরি? মাহমুদ ধীরে ধীরে িলল, কাল সকারল পুবলশ 
আসরি। আমাে সম্বরন্ধ বজরজ্ঞস কেরি োো। বক জিাি বদরি েুবম?  

-তকন পুবলশ আসরি?  
-আসরি।  
-তকন আসরি?  



অপারেশন তেলআবিি-১  57 

 

-ধে েবদ আরসই?  
-আবম তোমাে বেকানা িরল তদি, তোমাে কারে পাবেরে তদি।  
-পুবলশ আমারক খুাঁরজ পারি না।  
-তকন? তকার্াও চরল োি েুবম? িরল তসাজা হরে িসল এবমবলো।  

মাহমুদ বকেুিে চুপ করে র্াকল। োেপে এবমবলোে প্ররশ্নে তকান জিাি না 
বদরেই িলল, পুবলশরক আমারদে পবেচরেে আসল েিনাবিে কর্া জানারি 
োহরল আমারদে িন্ধুরত্বে কােে োো িুঝরি এিিং তোমাে তকান তদাষ হরি না।  

-পুবলশ তকন তোমাে সন্ধান কেরি? তকন তদাষ বদরি আমারক োো? 
এবমবলোে করন্ে উদ্বি। 

-ওরসোন বকিং’ জাহাজ ধ্বিংরসে জন্য আমারকই দােী কেরি োো।  
-তকন ো কেরি? েুবম ও কাজ কেরে োরি তকান কােরে? মাহমুদ 

মুহূরেবে জন্য এবমবলোে মুরখে বদরক োকাল। োে লািেযভো মুখবি উবদ্বি 
উরত্তজনাে তেন কাাঁপরে। ওে তকামল হৃদরে আোে বদরে কষ্ট লািরে মাহমুরদে। 
েিু সেয েিনা োরক িলরেই হরি মাহমুদ িম্ভীে করন্ে িলল, ‘ওরসোন বকিং’ 
জাহারজে েরুেল িযািংরক আবম বিরষ্ফােে েবিরেবে এবমবলো।  

-েুবম? এবমবলোে কে আেব বচৎকারেে মে তশানাল। বিস্মে উরত্তজনাে 
এবমবলোে মুখ হা হরে তিরে। তস বিিবাক দৃবষ্টরে আবকরে আরে মাহমুরদে বদরক।  

-মাহমুদ আিাে এবমবলোে বদরক চাইল। োে মুরখ েুরি উেল হাবসে 
তেখা। বকন্তু ো তেন োবস নে, কান্না। িলল, জাবন এবমবলো েুবম বিবস্মে হরেে। 
হেরো ভািেও আবম তকমন করে অমন খুনী হরে পােলাম। বকন্তু েুবম জান না, 
‘ওরসোন বকিং’ জাহারজ তে অবগ্নকুন্ড েুবম তদরখে, োে তচরেও অরনক িি 
অবগ্নকুন্ড আমাে হৃদরে জ্বলরে। শুধু আমাে হৃদরে নে, বেবলবস্তন তর্রক বিোবিে 
আমাে মে লি লি আেি মুসলমারনে হৃদরে এ আগুন অমবন জ্বলরে।  

-েুবম আেি? েুবম মুসলমান? এবমবলোে কে আেবনাদ করে উেল।  
-হাাঁ এবমবলো, আবম মুসলমান।  
-বিস্মে বিষ্ফাবেে এবমবলোে তচাখ। িভীে তিদনাে শক্ত নীল হরে 

উরেরে এবমবলোে শুভ্র িন্ডরদশ। তিালারপে মে তোাঁি দ’বি োে কাাঁপরে। বিহ্্বল 
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দৃবষ্টরে মুহূেব কাল মাহমুরদে বদরক তচরে র্াকল। োেপে তভরে পিল কান্নাে। 
উপুি হরে হাাঁিুরে মুখ গুাঁরজ েুাঁবপরে েুাঁবপরে কাাঁদরে তস। মাহমুরদে দৃবষ্ট সামরন 
প্রসাবেে। জন বিেল প্রশস্ত োস্তা। েীব্র িবেরে এবিরে চরলরে কাবডবোক। মাহমুদ 
এিাে এবমবলোে বদরক চাইল, কাাঁদক, কাাঁদা উবচে। তচারখে পাবনরে ধুরে মুরে 
োক মাহমুরদ সি স্মবৃে।  

তখালা প্রশস্ত তিি বদরে তডবভড তিনগুবেোরনে িাোন্দাে প্ররিশ কেল 
িািী। মাহমুদ িািী তর্রক তনরম পাশ েুরে এরস িািীে দেজা খুরল ধরে িলল, 
তনরম এস। এবমবলো মুখ েুলল। অশ্রু তধাো মুখ োে। দ’একবি অবিন্যস্ত চুল 
মুরখ এরস পরিরে। অশ্রুরে বভরজ তিরে তস গুরলাও। কবেন আোরে তে তচারখ 
অশ্রু আরস না, মাহমুরদে তস তচাখ দ’বিও ভােী হরে উেল। এবমবলো তিবেরে 
এরস মাহমুরদে পারশ দাাঁিাল। নেমুখী এবমবলো। দ’জনই বনিবাক। প্রর্রম কর্া 
িলল মাহমুদ। িলল, পবেচে তিাপন কোে জন্য এিিং তোমারক এমন করে 
আোে তদোে জন্য আবম িমাপ্রার্বী এবমবলো। েুবম েবদ আমারক ভুল না িুঝ, 
োহরল আমারক িমা েুবম কেরে পােরি।  

এবমবলো নীেি। তকান কর্া িলল না। মুখও েুলল না তস।  
মাহমুদ আিাে িলল, আে েবদ প্রবেরশাধ বনরে চাও োহরল আমারক 

পুবলরশ ধবেরে দাও। আবম োজী আবে।  
এবমবলো তেন পার্ে হরে তিরে। তকান উত্তে এল না োে কারে তর্রক। 

তেন অলরিয একবি দীেবশ্বাস তিবেরে এল মাহমুরদে িুক তর্রক তচারখে তকােও 
তিাধ হে বভরজ এল োে িলল তস, োহরল আবস এবমবলো, পােরল িমা করো।  

দ’হাে মুখ তঢরক েুাঁবপরে উেল এবমবলো। মাহমুদ করেক পা এবিরে 
বেল। বেরে এল আিাে। এবমবলোে মুখ েুরল ধরে ডাকল এবমবলো।  

-দাবনরেল। িরল মাহমুরদে হাে জবিরে ধরে িাাঁধ ভাো কান্নাে তভরে 
পিল এবমবলো।  

আে দাবনরেল নাে এবমবলো। আমাে নাম মাহমুদ। ধীে স্বরে িলল 
মাহমুদ।  
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এবমবলো তকাঁরদই চলল। মাহমুরদে হাে এবমবলোে তচারখে পাবনরে 
বভরজ তিল।  

মাহমুদ িলল, মুখ তোল কর্া িল এবমবলো।  
এবমবলো ধীরে ধীরে মুখ েুলল। অবিন্যস্ত চুল আে অশ্রু তধাো 

এবমবলোরক তদরখ মরন হরি, বক এক প্রচন্ড ঝি িরে তিরে এবমবলোে উপে 
বদরে। োে নীল শাে তচারখ বক বনঃসীম মাো িলল তস, আিাে করি তদখা হরি?  

শক্ত একবি প্রশ্ন। মাহমুদ িলরে চাইল। তস্রারে ভাসা পানাে মে 
বনরুবিষ্ট আমারদে জীিন। তকান আিেব তকার্াে কখন আমারদে বনরে োরি ো 
আমোও জাবন না। বকন্তু কর্া িািারে চাইল না মাহমুদ। িলল, েবদ তকার্াও দূরে 
চরল না োই োহরল তদখা হরি।  

-আে েবদ দূরে চরল োও? অিরুদ্ধ কান্নাে কাাঁপরে লািল এবমবলোে 
তোাঁি দ’বি।  

-একবি োোিে জীিরনে জন্য েুবম অরপিা কেরি এবমবলো?  
এবমবলোে দই িন্ড তিরে আিাে তনরম এল অশ্রুে দ’বি ধাো। িলল 

তস, তকান কর্া নে কর্া দাও েুবম আসরি?  
-কর্া বদলাম আসি।  
-তিশ। িরল এবমবলো মাহমুরদে হাে তেরি বদরে িলল, এ সমে এ 

অঞ্চরল তকান িযাবক্স পারি না, তহাঁরি োরি তকমন করে? চল আবম তোমারক তেরখ 
আসি। মাহমুদ ম্লান হাসল। িলল, এেিে তোমারদে তিারেন্দাো হেে আমাে 
সন্ধারন েুরি আসরে। তোমারক আে তকান বিপরদ জিারে চাই না এবমবলো।  

-বকন্তু তোমাে বিপরদে কর্া েুবম ভািে না তকন?  
-বিপদ আমারদে বনেয তখলাে সার্ী। তকান বচো করো না েুবম। আে 

আমারক তহাঁরি তেরে হরি না, তোমারদে তিরিে িাইরে আমাে জন্য িািী 
অরপিা কেরে। িরল মাহমুদ েবিে বদরক োবকরে িলল, আবস এবমবলো। তখাদা 
হারেজ।  

-আিা এস। কবম্পে করন্ে িলল এবমবলো।  
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মাহমুদ করেক কদম এবিরে আিাে বপেরন বেরে চাইল। তদখল, 
এবমবলো একবি হাে িািীে উপে তেস বদরে এক দৃবষ্টরে োবকরে আরে। িাবি 
িাোন্দাে ম্লান আরলা োে তচারখে পাবনরে প্রবেবিম্বে হরে বচক বচক কেরে। 
হৃদরেে তকার্াে তেন তমাচি বদরে উেল মাহমুরদে। োে োত্রা পরর্ে বদরক তচাখ 
দ’বি িুরজ এল মাহমুরদে। উচ্চাবেে হল োে করন্েঃ োিিানা আজআলনা 
মুসবলমাইবনলাকা (প্রভু আমাে, তোমাে কারে আত্মসমপবেকােী মুসলমানরদে 
মরধয আমারদে সাবমল কে)।  

পেবদন সকারল অরনক তিলা করে েুম তর্রক উেল এবমবলো। অরনক 
োরত্র েুবমরেরে তস। োরত্রই এরসবেল বনোপত্তা পুবলশো। নাইি ক্লারিে তমৌবখক 
পবেচে োিা মাহমুদ সম্বরন্ধ আে তকান বকেুে্ই জারন না িরলই জাবনরেরে 
এবমবলো োাঁরদে। এবমবলোে বিশ্বস্তো সম্বরন্ধ তকান সরন্দহ তনই িরলই োে 
হেে তকান পীিাপীবি করেবন আে।  

শেযাে উরে িরসই তস তদখরে তপল পারশে বিপরে োখা তসবদরনে 
সিংিাদপত্র। কািজবি হারে বনরে তচাখ িুরলারেই তস তদখরে তপল, ওরসোন বকিং 
জাহারজে খিেবি বলড তষ্টাবে  হরেরে। তস পিল, ওরসোন বকিং জাহারজে ভোিহ 
অবগ্নকান্ডঃ 

অেূ বিজ্ঞানী বমঃ মবেস তকারিনসহ পাাঁচজরনে মৃেযুঃ  
২ জন বনরখাাঁজঃ ১০ জন আহেঃ সমুদে কারিবা ভবস্মভেূ। পরে ওরসোন 

বকিং জাহারজ অবগ্নকারন্ডে সমে ও পূেব বিিেে বদরে পবেরশরষ বলরখরে ‘‘এই 
অবগ্নকারন্ড ইসোইরলে ৫০০ বমবলেন ডলাে মূরলযে মহা মূলযিান েেপাবে ও 
মালপত্র সম্পূেব বিনষ্ট হরেরে। সিরচরে িবে অেূ বিজ্ঞানী বমঃ মবেস তকারহরনে 
মৃেযু। বেবন ইসোইল বিজ্ঞানাকারশে সূেব এিিং আমারদে জােীে জীিরনে এক 
অমূলয েত্ন বেরলন। োাঁে মৃেযুরে পেমােু বিজ্ঞারন আমারদে তদশ তে অরনক দূে 
বপবেরে তিল, ো িলাই িাহুলয। এক বিশ্বস্ত সূরত্র প্রাপ্ত খিরে জানা তিরে তে 
ওরসোন বকিং জাহারজ ৫০ বমবলেন ডলারেে পােমােবিক িরিষো সেিাম 
তিাঝাই বেল। এই মহামূলযিান িরিষো সেিারমে বিনবষ্ট আমারদে জােীে 
অগ্রিবেে জন্য কে মমবাবেক, ো সহরজই অনুরমে। ওরসোন বকিং জাহারজে 
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েিনাে বনহেরদে মরধয আরো েরেরেন, জাহারজে কযাপরিন জন িমসন এিিং 
বনরুবিষ্টরদে মরধয আরো েরেরে ইসোইলী তিারেন্দা বিভারিে সহকােী প্রধান 
বমঃ হেমযান। জানা তিরে, তভাজ অনুষ্ঠারনে বকেু পূরিব তর্রকই োাঁরক জাহারজে 
তডরক তদখা োেবন। ধােো কো হরি তে, দষ্কৃবেকােীরদে সারর্ সিংেরষব বেবন 
বনহে হরেরেন।  

সাইমুরদে নাশকোকােীো জাহারজে েরুেল িযািংরক বিরষ্ফােে েবিরে 
জাহারজ আগুন ধবেরেরে িরল জানা তিরে, সিংিৃহীে েরর্যে িোে বদরে 
আমারদে বনোপত্তা পুবলশ বিভাি জানারিন, আমবেে অবেবর্ে েদ্মরিরশ 
সাইমুরমে জননক নাশকাোকােী জাহারজ প্ররিশ করেবেরলা।’’ 

এবমবলো রুদ্ধ বনঃশ্বারস খিে পিা তশষ কেল। তিজ্ঞাবনক বমঃ মবেস 
তকারহন এিিং বম হেমযারনে মৃেযু হরেরে? এবমবলোে স্নােেুেী বদরে এক বহম 
শীেল তস্রাে িরে তিল। বক বনষ্ঠেুো? বকন্তু পেিরনই োে মানস দৃবষ্টরে তভরস 
উেল মাহমুরদে মুখ আে োে কর্াঃ ‘‘এবমবলো েুবম জান না, ওরসোন বকিং 
জাহারজ তে অবগ্নকান্ড েুবম তদরখে, োে তচরেও অরনক িি অবগ্নকুন্ড আমাে 
হৃদরে জ্বলরে। শুধু আমাে হৃদরে নে বেবলবস্তন তর্রক বিোবিে লি লি আেি 
মুসলমানরদে হৃদরে এ আগুন এমবনভারি জ্বলরে।’’ এবমবলোে মরন পিল, 
োইরো আমো ইহুদীো বিবভন্ন তদশ তর্রক এরস বেবলবস্তনী মুসলমানরদে সহাে 
সম্পদ দখল করেবে, োরদেরক োরদে বপেৃ পুরুরষে বভিা িািী তর্রক উরিদ 
করেবে। আে েুি েুি ধরে মুক্ত আকারশে নীরচ িৃবষ্ট তোরদে মরধয োিুরে 
অমানুবষক জীিন োপন কেরে োো। এবমবলোে আরো মরন পিল হে কালরকে 
তভাজসভাে বিজ্ঞান বিষেক মেী বমঃ এযারোন তকাপলযারডে ভাষেঃ ‘তহোরজে 
ইেসিবেি নিেী (মবদনা শবেে) তর্রক েুেরস্কে আরলকজাবন্দ্রো প্ররদশ এিিং 
ভূমধযসািে ও নীলনরদে তমাহনা পেবে বিস্তৃে আমারদে বপেৃভূবমে উপে আমো 
তে তকান মূরলযই তহাক অবধকাে কারেম কেি।’’ ইসোইরলে এ তোষো এ 
লিযরো তকান আত্মেিাকােী জাবে িা তদরশে কর্া নে। এ তে সাম্রাজযিাদী 
তদরশে আগ্রাসী নীবে। এ লিয েবদ অবজবে হে, োহরল ঐ বিশাল ভূখরন্ডে তকাবি 
তকাবি মুসলমারনে ভারিয বক েিরি? োো তকার্াে োরি?  
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এেবদন এবমবলোে ধােো, বেল, ইসোইলীো আত্মেিাে সরচষ্ট। বকন্তু 
আজ োে কারে পবেষ্কাে হরে তিল, েৃেয সাম্রাজযিাদী পবেকল্পনা বনরে োে 
তদশ শবক্ত িৃবদ্ধ কেরে। আে বেবলবস্তন ও আেি মুসলমানোই ের্াের্ভারি 
আত্মপ্রবেষ্ঠা আে আত্মেিাে জন্য সিংগ্রাম করেরে। ওরসোন বকিং জাহারজে 
অবগ্নকান্ড েবদ োরদে তসই সিংগ্রারমে অিংশ হে, োহরল োরক বনষু্ঠে িলা োরি 
তকান েুবক্তরে? মাহমুদরক বনরদবাষ কেরে তপরে িভীে প্রশাবেরে িরল তিল 
এবমবলোে মন। 
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৭  
এবমবলোরদে তিি তপবেরে েিুপারে দাাঁিারেই কারলা েিং এে একবি 

‘মবেস করোনা’ এরস মাহমুরদে সামরন দাাঁিাল। বভেে তর্রক মুখ িািাল 
আেজল পাশা। জাো িন্দে তর্রক সাোিা পর্ আেজল পাশা মাহমুরদে 
অনুসেে করে এরসরে। এই বনরদবশই বেল োে প্রবে। জাো িন্দরেে তে আস্তানাে 
আমো ইবেপরূিব মাহমুদ ও আেজলরক তদরখবে তসিা আপেে িন্ধ র্াকরি।  

মাহমুদ িািীরে উরে িসরল িািী েুরি চলল প্রশস্ত আলরকনান তোড 
ধরে দবিে বদরক। িািীরে িরসই মাহমুদ তপাশাক পারল্ট বনল। প্রর্রমই কর্া 
িলল মাহমুদ। িলল, তশখা জামালরক জাবনরেে? 

তশখ জামাল তেলআবিরিে ৩ নিং আস্তানাে পবেচালক। এ আস্তানাবি 
দবিে তেলআবিরিে িাজাে সিংলগ্ন এলাকাে অিবস্থে। এ আস্তানারেই মাহমুদ 
এখন োরি।   

িািী এিাে তডবভড পাকব েুরে স্যামুরেল তোড ধরে পূিব বদরক এবিরে 
চলল। বেন বমবনি চলাে পে িািী দবিে বদরক তমাি বনরে তসন্ি সরলামন তোড 
ধরে েুরি চলল দবিন বদরক। তসন্ি সরলামন তোড তেখারন এরস খািা পূিব বদরক 
তমাি বনরেরে তসই তমারিে উপে োস্তাে দবিে পারশ তশখ জামারলে আস্তানা। 
তদােলা িািী। বনরচে েলাে েরলে তদাকান। উপে েলাে র্ারক জামাল। আেও 
দ’বি েে পবিম বদরক েরেরে। এে একবি দৃশ্যে োন্নােে আেবি তষ্টাে রুম 
বহরসরি িযিহাে হে। বকন্তু োন্নােেবি ভ্রামযমান সাইমুম কমবীরদে এরকারমারডশন 
এিিং বনরচে েলাে তষ্টাে রুমবি অস্ত্রািাে ও তট্রবনিং কি। স্থানীে সাইমুম 
কযারডিরদে মরধয অস্ত্র বিেেে কোে পে অস্ত্রািােবিে অিবশষ্ট সিবকেু 
তেলআবিরিে মূল োাঁবিরে সবেরে তনো হরেরে। ইসোইরল কমবেে সাইমুম 
ইউবনি গুরলারক স্বেিং সম্পূেব কোে পে সিবরিরত্র একই িযিস্থা গ্রহে কো 
হরেরে। প্ররোজনীে ের্য সেিোহ এিিং জরুেী মুহূরেব বনরদবশ গ্রহরেে জন্য 
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তোিারোি েিা কো োিা আে আস্তানাে সারর্ স্বেিং সম্পূে সাইমুম 
ইউবনিগুরলাে তকান েকরমে সম্পকব তনই। ইসোইরলে িাবসন্দা আেি 
মুসলমানরদে ৯৭ হাজাে পুরুষ এিিং ৮২ হাজাে মবহলা সাইমুরমে ‘জে নে, 
মৃেযু’ মরে দীবিে। এরদে বনরেই িবেে হরেরে সাইমুরমে হাজাে হাজাে 
ইউবনি। বিবভন্ন োবি তর্রক আস্তানাসমূরহে মাধযরম এ ইউবনিগুরলাে সারর্ 
তোিারোি েিা কো হে। ইসোইরলে এসি আেি িাবসন্দাো ইসোইলীরদে 
সারর্ বমরল বমরশ শাবেপূেব ও বনেীহ জীিন োপন কেরে আে সিবাত্মক 
অভুযোরনে তসই বদনবিে জন্য অেন্দ্র তচারখ অরপিা কেরে। সিবাত্মক 
অভুযোরনে প্রস্তুবেে পূরিব তকান অপারেশরন ইসোইরলে আেি িাবসন্দারদে 
িযিহাে করোেভারি বনবষদ্ধ। এমন বক ইসোইরল কমবেে সাইমুরমে ১০ হাজাে 
কমবীে প্রবে এ বনরদবশ েরেরে তে, বিপদ মুহূরেবও োো তকান আেি মুসলমারনে 
সাহােয বকিংিা আশ্রে প্রার্বনা কেরি না। সিংেবিে এিিং গুরুত্বপূেব শবক্ত 
ইসোইরলে আেি মুসলমানরদেরক সকল সরন্দরহে উরধ্বব োখাই সাইমুম প্রধান 
আহমদ মুসাে লিয।  

তসন্ি সরলামন তোড চরল তিরে সেল তেখাে মে দবিে বদরক। সামরনই 
তমাি তদখা োরি। আস্তানাে দ’েলা িহৃবিও তচারখ পিরে। আস্তানাে বদ্বেরলে 
বদরক োবকরে চমরক উেল মাহমুদ। আেজল পাশারক েৎিোৎ িািী র্ামরে 
ইিংবিে কেল তস। আস্তানাে বদ্বেরলে েেবিরে নীকষ তিগুবন েিং এে আরলা 
জ্বলরে। সাইমুরমে তকাড অনুসারে এই আরলা বিপরদে সিংরকে। তশখ জামারলে 
বকেু হরেরে, নেরো তস অস্বাভাবিক বকেু সরন্দহ করেরে।  

মাহমুদ িািী তর্রক তনরম পারশে িবলরে আেজলরক অরপিা কেরে 
িরল ডান পারশে েিুপাে ধরে এরিাল। িারেে োোে ঈষৎ আরলা আাঁধারেে 
সৃবষ্ট করেরে। মাহমুরদে কারে এিা আবশবিাদ হরে তদখা বদল। তসন্ি সরলামন 
তোড তেখারন পূিববদরক তমাি বনরেরে, তসখান তর্রক আে একবি তলন পবিম 
বদরক চরল তিরে। িবলবিে মুরখ এক ধারে প্রকান্ড একবি িাে। বনরচ তিশ 
অন্ধকাে। পাোে োাঁক বদরে তকার্াও তকার্াও চাাঁরদে আরলা তনরম এরসরে 
অন্ধকারেে িুক বচরে। োেই একবি আরলাক তেখাে একবি িািীে উইন্ড বশন্ড 



অপারেশন তেলআবিি-১  65 

 

মাহমুরদে তচারখ পিল। তস ভাল করে োবকরে তদখরে তিল, অন্ধকারেে মরধয 
একবি িািী দাাঁি কোরনা েরেরে মাহমুদ হামাগুবি বদরে িািীে বদরক এগুরলা। 
পরকি তর্রক তপবন্সল িচব তিে করে নাম্বাে তপ্লরি বদরক োবকরে চমরক উেল তস। 
এ তে ইসোইরলল বসকুইবেবি ব্রাঞ্চ ‘বসনরির্’ এে তেলআবিি শাখাে প্রধান বমঃ 
তচবচরনে িািী। বশকাবে বিিারলে মরো ধীরে ধীরে মাহমুদ িািীে সামরনে বদরক 
এগুরলা। িািীরে তকউ তনই। ওো বক োহরল আস্তানাে বভেরে ঢুরকরে? 
তপবন্সলিচববি আে একিাে তজ্বরল মাহমুদ িািীবি পেীিা কেল। সামরনে সীরিে 
উপে তস তনাি িুক তপল। োিাোবি তস তনাি িুকখানা পরকরি পুরে সরে এল 
িািীে কাে তর্রক। োেপে বক মরন করে তস আিাে বেরে তিল িািীে কারে। 
োিাোবি পরকি তর্রক তিে কেল বডম্বাকৃবে একবি িস্তু - িাইম িম। ধীরে ধীরে 
তসেবিবপন খুরল বনরে ো তেরখ বদল সামরনে সীরিে নীরচ। োেপে সরে এল 
তসখান তর্রক।  

মাহমুদ আেজরলে কারে বেরে এল। িলল, বসনরির্ এে তলাক 
এরসরে। োরদে সিংখযা এক তর্রক চাে এে তিশী হরি না। তিাপরন আস্তানা 
পেীিা কো ওরদে লি হরে পারে। ো োই তহাক তশখ জামারলে তচাখরক োাঁবক 
বদরে পারেবন োো। তস একাই েরর্ষ্ট হরি। তশখ জামারলে তকশাগ্রও োো স্পশব 
কেরে পােরি না। সি বচহ্ন মুরে তেরল তস একিরে সরে পরিরে।  

উপে েলাে েরে োখা আলমাবেে মরধয বদরে নীরচে েলাে েরলে 
তদাকারন নামিাে বসাঁবি আরে। েরলে তদাকারনে িসিাে তিবদবি একবি সুিরেে 
মুরখ েরেরে। তস সুিে বদরে আস্তানাে িযারেরজ তপৌাঁো োে এিিং তসখান তর্রক 
িািী বনরে অর্িা বপেরনে দেজা বদরে তে তকান মুহূরেব সরে পিা সম্ভি। সুিরে 
নামিাে পে িসিাে তিবদবি স্বাভাবিক অিস্থাে বেরে আরস। সুেোিং ‘বসনরির্’ 
এে পরি ো খুাঁরজ পাওো খুি সহজ হরি না।  

িািীরে উরে িসরে িসরে মাহমুদ িলল, ‘বসনরির্’ এে বমঃ তচবচন 
সারহরিে জন্য োাঁদ তপরে তেরখ তিলাম। তখাদা করেন বশকাে ধো পিরি। িরল 
আেজরলে বদরক তচরে মাহমুদ িলল, এিাে েরে বেরে োই চল। তশখ জামালরক 
হেরো ওখারন পাি আমো।  
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ইসোইরলে প্রবেবি শহরে ও উরল্লখরোিয স্থারন সাইমুরমে একবি করে 
মূল োাঁবি েরেরে। এখারন ‘েে’ িলরে মাহমুদ তেলআবিরিে মূল োাঁবিরকই 
ইিংবিে করেরে। োাঁবি োিাও ঐ সমস্ত স্থারন েরেরে করেকবি করে আস্তানা। এই 
আস্তানা গুবলে ভূবমকা এযারকারমারডশন ও ের্য সেিোরহে মরধয সীমািদ্ধ। িািী 
তসন্ি সরলামন তোড ধরে উত্তে বদরক এবিরে চলল। মাহমুদ িভীে বচোে 
বনমবজ্জে। ওরসোন বকিং জাহারজে েিনা বসনরির্রি িযাপা কুকুরেে মে করে 
েুরলরে, বকন্তু মাহমুদ তভরি পারি না, বসনরির্ োরদে এ আস্তানাে সন্ধান তপল 
বক করে?  

তেলআবিরিে শহেেলী এলাকা। োই িরল বেবি িবস্ত এলাকা নে। 
অবভজাে আিাবসক এলাকা। পাবেল্পনা করে সাজারনা ইসোইরলে অরনক 
মার্াওোলা এিিং তিরদবশক বমশরনে িািীগুবল এ অঞ্চরলই। মাহমুরদে িািী 
এরস এক বিোি অট্টাবলকাে সামরন দাাঁিাল। কাল পার্রে তেেী িািীে সামরন 
সাদা মারিবল পার্রে তখাদাই কো। িািীবিে নাম ‘গ্রীেলজ’। িািীবিে সামরন 
বিোি একবি সাইন তিাডব ‘দাবনরেল এন্ড তকািং’। িািীবিরক েন োোদাে নানা 
িাে তেন চাবেবদক তর্রক বেরে তেরখরে। মাহমুদ স্থানবি পাে হরেই বভেরে নীল 
আরলা জ্বরল উেল এিিং সরে সরে খুরল তিল দেজা।  

গ্রীেলরজে একবি ইবেহাস আরে। বেবলবস্তন বিভক্ত হিাে পূরিব অর্বাৎ 
ইহুদী োষ্ট্র ইসোইল প্রবেবষ্ঠে হিাে আরি আহমদ শবেে নারম একজন আেি 
মুসলমান এই গ্রীেলরজে এিিং সিংলগ্ন বিসু্কি েযাটেীে বেল। ১৯৪৪ সারল 
উলমযান নারম একজন ইহুদী োে অধীরন বিসু্কি েযাটেীরে চাকবে তনে। িুবদ্ধ ও 
কমবদিোে গুরে তস আহমদ শবেরেে দৃবষ্ট আকষবরে সমর্ব হে এিিং েযাটেীে 
সহকােী কমবাধযি পরদ উন্নীে হে। োেপে এল ১৯৪৮ সারলে ঝরিা বদনগুরলা। 
ইহুদীো ইসোইল োরষ্ট্রে প্রবেষ্ঠা কেল এিিং আেি মুসলমানরদেরক উরিরদে 
অিাধ অবধকাে লাভ কেল সাম্রাজযিাদীরদে কাে তর্রক। িৃদ্ধ আহমদ শবেে 
বনহে হরলন। োাঁে েে তেরল এিিং আত্মীে স্বজন োরেে অন্ধকারে জদবান 
উপেযকাে বদরক পাবলরে তিল। বকন্তু আহমদ শবেরেে নে িেরেে তেরল মাহমুদ 
বেল তসবদন তোিশেযাে মুমূষব অিস্থাে। উলমযান িহু করষ্ট আহমদ শবেরেে এই 
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তেরলবিরক স্বজাবেে বহিংস্র গ্রাস তর্রক েিা করে। ১৯৪৮ সারলে পে উলমযান 
গ্রীেলজ এিিং সবন্নবহে েযাটেীে মাবলক হরে োে। বকন্তু উলমযান োে মৃে প্রভেু 
প্রবে বিশ্বসোেকো কেরে পারেনবন। তস মাহমুরদে ইহুদী নাম তদে ‘দাবনরেল’ 
এিিং োে নারমই েযাটেীে নামকেে হে এিিং িািীবিে মাবলকানা সত্ত্বও োে 
নারমই বলবখে হে। মাহমুদ সিাে কারে উলমযারনে পুত্র িরল পবেবচে হরলও 
প্রকৃে ইবেহাস মাহমুদ জানে। োাঁে বপোে েক্তাক্ত জামা-কাপি এখনও োে 
িারক্স সেরত্ন েবিে। মৃেযু পেবে উলমযান কখনও মাহমুদরক প্রভাবিে বকিংিা োে 
জীিনরক তকান বদক তর্রক বনেবেে কেরে চােবন। মাহমুদ তোিরিলাে 
ইখওোনুল মুসবলমুরনে কমবী তোোরেল বিন আিদল্লাহে কারে বশিা গ্রহে 
করে। তকরশারে তস মুসবলম েুি আরন্দালরন জবিরে পরি। োেপে মজলুম 
মানুরষে মুবক্ত আরন্দালন সাইমুরম তস তোিদান করে। ‘দাবনরেল এন্ড তকািং’ এে 
ভাে এখন তস একজন মযারনজারেে হারে তেরি বদরে সিংিেরনে কারজ েুরে 
তিিাে। সিাই ধােো করে, ধনী ইহুদীে একমাত্র সোন এমন একিু েন্নোিা হরে 
পারে তিবক। মাহমুরদে িািীই এখন তেলআবিিস্থ সাইমুরমে মূল োাঁবি। এখারন 
উচ্চ িমো সম্পন্ন তেবডও বেবসভাে ও ট্রান্সবমিাে েরেরে। িািীে বপেরন উাঁচু 
তদোল তেো িািারন েরেরে তেল, আবিি ও সবন্নবহে অঞ্চরলে অস্ত্রািাে। 
অবিিাবহে মাহমুরদে িািীরে েরেরে ৮ জন মানুষ। এে মরধয বেনজন তেবডও 
ইবিবনোে, চােজন প্রহেী। এরদেই একজন িাজাে ও োন্না িান্নাে কাজ করে 
র্ারক। এো সকরলই সাইমুরমে অবভজ্ঞ কমবী।  

োে ১ িা মাহমুদ তশািাে জন্য শেযাে উরে িরসরে। হোৎ োে তখোল 
হল বমঃ তচবচরনে িািী তর্রক পাওো ডাইেীে কর্া। উরে বিরে পরকি তর্রক 
ডাইবেিা বনরে তিবিরল বিরে িসল। ডাইেীিা খুলরেই একবি ভাজ কো কািজ 
তিবেরে এল। কািজবি েুরল বনরে তচারখে সামরন তমরল ধেল। েরিাষ্টযাি কো 
একবি বচবেঃ  

 
তপ্রেকঃ - তচোেমযান, সিংেুক্ত বেবলবস্তন জনেন্ি ও বেবলবস্তন িেেেী 

জনেন্ি, আম্মান, জদবান।  
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প্রাপকঃ পবেচালক, তমাসাদ তজরুজারলম, ইসোইল।  
বনম্ন স্বািেকােী আপনাে অিিবে ও কােবকেী িযিস্থা গ্রহরেে জন্য 

সিংেুক্ত বেবলবস্তন জনেন্ি ও বেবলবস্তন িেেেী একবিিংশ কিংরগ্ররসে সিবসম্মে 
বসদ্ধারেে অনুবলবপ আপনাে সমীরপ পাোইরেরে।   

বসদ্ধাে  
১। তেরহেু সিংেুক্ত বেবলবস্তন জনেন্ি ও বেবলবস্তন িেেেী জনেন্ি কালব 

মাকবস বনরদববশে সমাজিারদ বিশ্বাসী, তসইরহেু এই েন্ি ইসোইল োরষ্ট্রে সারর্ 
ধমব সাম্প্রদােবভবত্তক শত্রুোমূলক সকল আচেে পবেেযারিে বসদ্ধাে তোষো 
কবেরেরে।  

২। এই সিংেুক্ত েন্ি জদবান, বসবেো, ইোক, বমসে প্রভবৃে তদরশে 
প্রবেবেোশীল জনরিাষ্ঠী ও সেকােরক প্রধান শত্রু িবলো মরন করে এিিং এরদে 
বিরুরদ্ধ সিংগ্রামরকই এই েন্ি আশু কেবিয িবলো মরন কবেরেরে।  

৩। এই েন্ি োরদে সিংগ্রারম ইসাোইল োরষ্ট্রে সাহােয কামনা 
কবেরেরে বিবনমরে এই েন্ি প্রবেশ্রুবে দান কবেরেরে তে, এই েন্ি ইসোইল 
বিরোধী সেকাে ও সাইমুরমে সম্পরকব প্ররোজনীে সিেকম ের্য পবেরিশন 
কবেরি।  

৪। ইসোইল সেকারেে সারর্ তোিারোি েিাে জন্য এই েরন্িে প্রধান 
জজব িাহাশরক িমো প্রধান কবেরেরে।  

জজব িাহাশ  
তচোেমযান  
সিংেুক্ত বেবলবস্তন জনেন্ি  
ও বেবলবস্তন িেেেী জনেন্ি  
 
 
রুদ্ধ বনঃশ্বারস বচবে পিা তশষ কেল মাহমুদ। োে তদরহে প্রবে অেু 

পেমােুরে তেন এক প্রচন্ড লাভারস্রাে িরে তিল। তলৌহ হৃদেও োে তকাঁরপ উেল। 
কপারল বিন্দু বিন্দু োম তদখা বদল োে। বক বনদারুে বিশ্বাসোেকো! তদশ ও 
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জাবেে িুরক বক বনষু্ঠে েুবেকাোে। ও! ওো ‘মাকবস এে অনুসােী অন্যজাে, 
ইহুদীরদে পেসাে দালাল। তচারখে তকাে বভরজ উেরে চাইল মাহমুরদে। জজব 
িাহাশরদে সুপবেকবল্পে শেোনীে কিরল পরে োরদেই অসিংখয ভাই োহরল 
আত্মোবে পরর্ পা িািারলা? 

সাইমুরমে তেলআবিিস্থ ৩ নিং আস্তানাে পেন োহরল ওরদে এই 
বিশ্বাসোেকোে পবেেবে? ওোই োহরল তমাসারদে মাধযরম বসনরির্রদে 
তলবলরে বদরেরে। কর্ািা মরন হরেই বিদযৎ স্পরশবে মে চমরক উেল মাহমুদ। 
োহরল তেলআবিরিে মেই সাইমুরমে ৫০০ বি আস্তনা তো বিপরদে সম্মুখীন? 
বিবভন্ন শহরে অিবস্থে সাইমুরমে মূল োাঁবিগুরলাে সন্ধান জনেন্ি জারন না িরি, 
বকন্তু প্রবেবি শহরেে ১ বি করে আস্তানাে বেকানা বেবলবস্তন মুবক্ত সিংস্থাে মরধয 
সম্পাবদে পােস্পবেক চুবক্ত তমােরিক জনেন্িরক জানান আরে। মাহমুদ 
োিাোবি ডাইেীিা িন্ধ করে বচবে হারে করে েুিরলা তেবডও রুরমে বদরক।  

িযস্ত সমস্ত হরে মাহমুদরক ট্রান্সবমশন রুরম ঢুকরে তদরখ তেবডও 
অপারেিে ইিরন োেহান িলল, জরুেী তকান বকেু জনাি?  

-হ্যাাঁ। সিংবিপ্ত উত্তে বদরে মাহমুদ িলল, সি বেক আরে তো?  
-হ্যাাঁ। উত্তে বদল োেহান।  
আে তকান কর্া না িরল মাহমুদ বনরজই ট্রান্সবমশন েরেে পারশ িরস 

তিল। োেহান পারশ সহরোবিো কেরে লািল োে। ট্রান্সবমিারেে কাাঁিা েুবেরে 
সুইচ বিরপ তজরুজারলরমে মূল োাঁবিে সারর্ সিংরোি কেল মাহমুদ।  

-০০১। মারুে আল কামাল?  
-হাাঁ, িলবে।  
-জরুেী - জরুেী- জরুেী ‘আমারদে সহরোিী জ, ে, প্রবেষ্ঠান আমারদে 

প্রবেরোিী তকাম্পানীে সারর্ হাে বমবলরেরে। জ, ে, তকাম্পানীে সারর্ সম্পবকবে 
আমারদে খুচো বিবেে তদাকানবি িন্ধ করে বদরে মালপত্র তিাডাউরন তেেে 
আরনা। 

-আিা আে বকেু?  
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-না, িরল মাহমুদ কি করে লাইন িন্ধ করে বদরে বিবভন্ন এযািংরিরল 
ট্রান্সবমিারেে কাাঁিা েুবেরে সুইচ বিরপ ঐ একই ধেরনে তমরসরজ মাসাদা, খান 
ইউনুস, িীেবশন, হাইো, আমারদাদ, ইম কারে, শােম আল তশখ, ইলাে, িাজা, 
নািলুস প্রভবৃে শহরেে োাঁবিগুরলারে তপ্রেন কেল। োেপে পবিম বসনাই এে 
োো, আল আবেস, তকাোনোো, বমেলা বিবেপর্, িীে লাহোন, িরিল বলিবন, 
আিু আবখলা বপেসানা, িীে বিে িাো প্রভবৃে মধয বসনাই এে খান জাবমল, িীে 
আলনারে, িীে আমন, িীে কারেম, িীে সারলম প্রভৃবে, পূিব বসনাই ও বসনাই 
পিবে মালাে ওোবদ িালাো, আিু তদাজানা, তজরিল উল েজল, তজরিল কহে 
প্রভবৃে, তজররুজারলম অঞ্চরলে িীে আবসে, তেলিােে, োমাে োরহল, 
আলারেে উত্তে অঞ্চলীে তনবিরভে আউে, বসেবি, আলখােিা, আেসান 
তজজাবেল ভযাবলে আল োরসে, আে ওরিবদ, হাোে হুরলহ ভযাবলে আল-খাজাল, 
আল-আলাবমন এিিং তিালান হাইরিে আল কুইবনত্রা ও আল তিবনোস োাঁবিরে তস 
তমরসরজে প্রর্ম অিংশ পাবেরে বদল। জনবিেল এইসি অঞ্চরলে োাঁবি বকিংিা 
আস্তানাে সন্ধান জনেন্িরক জানারনা হে নাই, কােে এসি অঞ্চরলে তকান োাঁবি 
িা আস্তানাে পেন েিরল নেুন করে ো প্রবেষ্ঠা কো এসি অঞ্চরল খুিই কবেন।  

তেরম উরেরে মাহমুদ। কপারল বিন্দু বিন্দু োম জরম তিরে োে। োে 
েখন সারি বেনিা। ইসোইরলে সি োাঁবিরে সিংিাদ পাোন তশষ করে 
ট্রান্সবমিারেে কাাঁিা েুবেরে আম্মানস্থ তহড তকাোরিরেে সারর্ সিংরোি কেল 
মাহমুদ।  

-১০০০?  
-হাাঁ তক আপবন?  
-০১১, মাহমুদ! আপবন?  
-আিদল্লাহ আবমন।  
তমরসজ তেরকাডব করুন, িরল মাহমুদ বমঃ তচবচরনে ডাইেীরে প্রাপ্ত সমস্ত 

বচবেিা সাইমুরমে বিরশষ তকারড পাবেরে বদল।  
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কপারলে োম মুরে মাহমুদ উরে দাাঁিাল। োেহারনে বদরক তচরে তহরস 
িলল মাহমুদ বিবস্মে হরেরো োেহান? ভুরল োরি তকন, আিদল্লাহ বিন ওিাই 
এে জন্মরো েুরি েুরি হরি। িরল মাহমুদ তিে হরে এল ট্রান্সবমশন রুম তর্রক।  

েখন োে ৩িা ৪৫ বমঃ। মাহমুদ োে েরে বেরে বিরে তিবিরল িসল, 
বমঃ তচবচরনে ডাইেীিা আিাে তমরল ধেল তচারখে সমরন। িভীে োরেে বনঝুম 
প্রহে। মাহমুদ হাে েবি তর্রক িীে কম্পন জািরে িাোরস -বিক, বিক, বিক -
িরে চরলরে সমে। 
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৮ 
োে বেনিা পোঁোবল্লশ বমবনিা। তেলআবিে তর্রক মাহমুরদে পাোন 

তমরসরজে প্রবে তচাখ িুবলরে তর্রক বিদযৎ বস্ত্প্রিংএে মে উরে দাাঁিাল আহমদ 
মুসা।  

মরন হল বক এক েীব্র তিদনাে োে সাো মুখমন্ডল নীল হরে তিরে। 
বকন্তু ধীরে ধীরে তস ভাি োে তকরি তিল আে তচাখ দ’বি জ্বরল উেল। মুখমন্ডল 
হরে উেল শক্ত। করেকিাে অবস্থেভারি পােচাবে কেল তস। োেপে তদোরল 
িাোরনা জদবারনে মানবচরত্রে উত্তে-পবিমাঞ্চরলে উপে োে দৃবষ্ট বস্থে হরে 
দাাঁিাল। তজরিল আল শামে -সিংেুক্ত জনেরন্িে তহড তকাোিবাে। ওো আজ এক 
বমবিিং এ এরসরে। ভারলা হল পাওো োরি এক সরে। বকন্তু জজব িাহাশ তনই। 
তিরে উত্তে বভরেেনাম সেরে। ওে জন্য দন্ড তোলা েইল। 

আহমদ মুসা তচোরে বিরে িসল। িাম পারশে এক সুইরচ মৃদ চাপ বদল। 
বকেুিে পরে পারশে কি তর্রক আহমদ মুসাে তসরেিােী আবল বিন সারকে 
এরস হাবজে হল। আহমদ মুসা িলল, জােে েুিারেে ও ইউসুেরক তেেী হরে 
িরলা। জীপ তেবড আরে বকনা তদরখা। এহসান সািবেরক এখবন আমাে কারে 
আসরে সিংিাদ দাও।  

সাইমুরমে এযাকসন তস্কাোরডে আম্মানস্থ অবধনােক এহসান সািবে 
আহম্মদ মুসাে করি প্ররিশ কেল। আহম্মদ মুসা দাাঁবিরে বেল। এহসান সািবেরক 
িসরে িরল তসও তচোরে বিরে িসল। আহমদ মুসা এহসানরক জনেরন্িে 
ষিেরেে কর্া জাবনরে িলল, আবম তজরিল আল শামে এ োবি। পাাঁচ বমবনরিে 
মরধয ১০০ জন মুজাবহদ বনরে েুবম এস। েুবম ৫০ জন মজুাবহদ বনরে িাি উল 
মাশরেক বনরে তজরিল োরি এিিং োলারিে তনেৃরত্ব অন্য ৫০ জনরক িাি-উল-
তশমাল বদরে প্ররিশ কেরে িলরি। িরল আহমদ মুসা উরে দাাঁিাল। এহসানও 
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উেল। এহসান সািবে তিে হরে তেরেই আবল বিন শারকে েরে ঢুকরলা। িলল, 
সি তেবড জনাি।  

আহমদ মুসা তকান কর্া না িরল আবলে হারে একবি বচবে বদরে িলল, 
‘তমরসজবি তজরিরল আমারদে তহড তকাোিবারে ইিরন সারদে কারে এখবন তপৌরে 
বদরি। িাদশাহ আিুল বহশারমে (জদবারনে িাদশাহ) কারে এ তমরসজ পাোরনা 
হরেরে। অন্যান্য সকল আেি োষ্ট্র প্রধারনে করে এ তমরসজ অবিলরম্ব তপৌাঁোরে 
হরি। ইিরন সাদ তহড তকাোিবারে প্রধান তেবডও িােবা তপ্রেক।  

জােে, েুিারেে ও ইউসুে অরপিা কেবেল। আহমদ মসা িািীরে 
উেরেই িািী তেরি বদল। সাইমুরমে নাইি অপারেশরনে কারলা েিংরেে বিরশষ 
ইউবনেমব োরদে পবেধারন। দ’বি করে বেভলভাে োিা অন্যরকান অস্ত্র তনই 
োরদে কারে।  

আম্মান তর্রক তে মহা সিক উত্তে বদরক তিরে,তসই সিক বদরে েীে 
তিরি েুরি চরলরে আহমদ মুসাে িািী। োরেে বনস্তব্ধ প্রহে। জমাি অন্ধকাে 
চাবেবদরক। চাাঁদ তনই োোে তমলা িরসরে আকারশ।  

আহমদ মুসা ভািরে, সািধান হিাে সুরোি না বদরেই ওরদে করে 
তপৌেরে হরি। োই ের্া সম্ভি েক্তপাে ও সিংেষব এিারে হরি। প্রহেীরদেরক 
বনঃশঙ্ক কোে জন্যই মুসা বনেস্ত্র অিস্থাে এরসরে।  

আম্মান তর্রক ৭০ মাইল দূরে তজরিল আল শামরেে পূিব বদরকে প্ররিশ 
মুখ িাি -উল -মাশরেরকে সবন্নকিিেবী হল মুসাে িািী। িািীে তহড লাইরিে 
আরলা িাি -উল -মাশরেরক বিরে পরিরে। তষ্টনিান উবচরে প্রহেীো দাাঁবিরে 
আরে তদখা োরি। বদ্বধাহীন িবেরে আহমদ মুসাে িািী বিরে ওরদে সামরন 
র্ামল। িািী র্ামারেই ওো দাাঁিাল চাবেবদক তর্রক। িািী তর্রক ওো চােজনই 
নামল। আহমদ মুসারক তদরখ জনেরন্িে প্রহেীো বপবেরে দাাঁিাল করেক পা। 
উবচরে ধো তষ্টনিান তনরম পিল োরদে। েিনাে আকবস্মকোে ওো তেন 
বিহিল। আহমদ মুসা িলল, িাজাজ তডরকরে, জরুেী কাজ আরে ।  

আিদে েহমান িাজাজ সিংেুক্ত জনেরন্িে তসরেিােী তজনারেল। 
প্রহেীো পেস্পে মুখ চাওো চাওবে কেল, োেপে পর্ তেরি দই পারশ সরে 
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দাাঁিাল োো। আহমদ মুসাে িািী এবিরে চলল। পরর্ আেও দ’জােিাে 
দাাঁিারে হল, বকন্তু তকান অসুবিধা হল না োরদে। প্রহেীো তকানই সরন্দহ কেরে 
পারেবন। আহমদ মুসা ভািল জনেরন্িে ঊধ্ববেন কেবা িযবক্তরদে ষিেরেে বিষে 
তিাধ হে এ তিচাোরদে পুরোপুবে অিবহে কো হেবন। হেরো িা আরদৌ জানান 
হেবন। োোিা কেবা িযবক্তরদে োজননবেক ষিেরেে বিষেবি সম্পূেব িুরঝ উো 
এ সেল মুসবলম েুিকরদে পরি খুি সহজনে। সুেোিং বিষেবিে প্ররোজনীে 
গুরুত্ব সম্পরকব োো বকেুিা অিরচেন র্াকরি - তসিাই স্বাভাবিক। সরিবাপবে 
মুবক্তেরন্িে সকল অে দল, এমন বক আেি োষ্ট্রগুরলাে উপে সাইমুরমে আহমদ 
মুসাে প্রভারিে বিষে োো অিবহে আরে।  

িািী তেরি বদরে অসমান বিবে পর্ বদরে আহমদ মুসাো তহাঁরি চলবেল। 
তজরিল আল শামরেে গুহাে মুরখ একবি তচৌরকাে পার্ুরে িািী। সুদৃঢ় 

তদোরলে মাঝখারন বভেরে প্ররিরশে একবি মাত্র পর্। তিরি দ’জন তষ্টনিানধােী 
প্রহেী। আহমদ মুসা ও োে অনুচেো শাে ও প্রসন্নমুরখ তসখারন এরস দাাঁিাল। 
দূরে র্াকরেই েীক্ষ্ণ দৃবষ্টরে প্রহেীদ্বে োরদে পেীিা কেবেল। বক ভািল োো, 
বনরজরদে স্থারে একিু নরি চরি দাাঁিাল। আহমদ মুসা স্বাভাবিক দ্রুে করন্ে িল 
বমবিিং তশষ হেবনে?  

-বজ না, একজন প্রহেী জিাি বদল।  
-িাজাজ আমারদে তডরকরেন।  
একিু অরপিা কেরে হরি আপনারদে জনাি। িরল প্রহেীবি দেজাে 

িাম পারশে তদোরল েবিে সুইচ তিাডববি উপরে তেরল ধেল। সুইচ তিাডববি উপরে 
উরে তিরল বনরচ তদোরলে সমােোল করে িবসরে োখা একবি কাল তিরজে উপে 
িুদ্র একবি সাদা তিাোম তদখা তিল। তিােরম চাপ বদরেই ইস্পারেে ভাবে 
দেজাবি বনঃশরব্দ খুরল তিল।  

একজন প্রহেী তখালা দেজা বদরে বভেরে ঢুরক তিল। সরে সরে আহমদ 
মুসা ইউসুেরক একবি সিংরকে বদরে, জােে ও েুিারেেরক বনরে তখালা দেজা 
পরর্ বভেরে ঢুরক পিল। প্রহেীবি করেকপদ এবিরে বেল মাত্র। তপেরন পদশব্দ 
শুরন বেরে োকাল। বকন্তু েেিরে েুিারেরেে বেভলভাে োে কপাল লরিয উরে 
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এরসরে। ভরে মুখ োে বিিেব হরে তিল। জােে দ্রুে বিরে োে নারক তক্লােেরমবে 
রুমাল তচরপ ধেল।  

এবদরক ইউসুে অপে প্রহেীবিে কাে তর্রক তষ্টনিানবি তকরি বনরে 
োরক েুম পাবিরেরে জােরেে মে একই উপারে।  

একবি তষ্টনিান বনরে ইউসুেরক তিরি র্াকরে এিিং অপেবি বনরে 
েুিারেে ও জােেরক আসরে িরল আহমদ মুসা দ্রুে বমবিিং রুরমে বদরক চলল।  

সিংেুক্ত জনেরন্িে তসরেিাবেরেরি িরসরে বমবিিং। প্ররিরশে দেজাবি 
িন্ধ বেল না, তভজারনা বেল মাত্র। দেজাবি তেরল বভেরে প্ররিশ কেল আহমদ 
মুসা। 

 একবি প্রকান্ড তসরেিাবেরেি তিবিল বেরে িরস আরে ১১ জন মানুষ। 
একবি বেভলবভিং তচোরে িরস আরে আিদে েহমান িাজাজ। োে সামরন বিোি 
একবি োইল। োে পারশে িি বেভলবভিং তচোরে িরস আরে জনেরন্িে সহ 
সভাপবে আিদল কবেম হাসুনা। জজব িাহারশে অনুপবস্থরে তসই আজরকে বমবিিং 
এে সভাপবে। তসরেিাবেরেি তিবিলবিে অন্য পারশ তিাল হরে িরস আরে 
সিংেুক্ত জনেরন্িে কােবকেী কবমবিে নে জন সদস্য। দেজা তখালাে শরব্দ তচাখ 
বেোল োো দেজাে বদরক। আহমদ মুসারক দেজাে দাাঁিারনা তদরখ বিস্মে বিমূঢ় 
হরে পিল সিাই। োরদে িুবদ্ধে উপে বদরে তেন বহম শীেল এক তস্রাে িরে 
তিল। বকন্তু আিদে েহমান িাজাজ ও আিদল কবেম দ্রুে সামরল বনল বনরজরক। 
োো দ’জরনই পরকরি হাে বদরে উরে দাাঁিাল।  

আহমদ মুসা তহরস িলল, আব্দুে েহমান, আিদল কবেম পরকি তর্রক 
আে হাে তিে করো না। লাভ হরি না তকানও। িাইরে তমাোরেন তোমারদে সি 
তলাক ধো পরিরে, সিবদক বেরে তেলা হরেরে তোমারদে এ োাঁবি।  

আহমদ মুসাে কর্াগুরলা শাে বকন্তু দৃঢ়। হৃদরেে প্রবেবি েেীরে ো তেন 
আোে করে। বনেস্ত্র আহমদ মুসাে এ কর্াগুরলা তেন সরম্মাবহে কেল ওরদে। 
আিদে েহমান বকিংিা আিদল কবেম কারুেই হাে পরকি তর্রক তিে হরলা না। 
মরন হল, আহমদ মুসাে কর্া োো অবিশ্বাস করেবন। 
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জােে ও েুিারেে এরস েরে ঢুকল। আহমদ মুসা িলল, জােে ওরদে 
সি অস্ত্র বনরে নাও। পাাঁচবমবনরিে মরধয ওরদে সকলরক িাাঁধা হরে তিল। আহমদ 
মুসা এবিরে বিরে িাজারজে োইলবি েুরল বনল। োইরলে বদরক মুহূেবকাল 
োবকরে িলল, সাইমুরমে অিস্থান সমূরহে ের্য তোিাি কেে কাে জন্য িাজাজ, 
তোমাে প্রভু ইসোইরলে প্রধানমেীে জন্য? িরল জ্বলে দৃবষ্টরে োকাে িাজারজে 
বদরক। োেপে িলল, ইসোইলরক তে সি ের্য সেিোহ করেে, োে োইল 
তকার্াে? িাজাজ তকান উত্তে বদল না। আহমদ মুসা িলল, সমে নষ্ট করো না 
িাজাজ। েুবম তো জান কর্া তকমন করে িলারে হে, তস পদ্ধবে আমাে জানা 
আরে।  

এই সমে পূিব ও উত্তে বদক তর্রক ভােী তমবশনিারনে শব্দ তশানা তিল। 
মাত্র বমবনি তদরিক। োেপে সি নীেি।  

িাজাজ িলল, তিবিরলে ড্রোরেে েলাে তিাোম আরে। তিাোরম চাপ 
বদরল তিবিরলে বনরচ তমরঝে বকেু অিংশ সরে োরি, তসখারন পারি একবি আেেে 
তসল্ফ, োরে সি পারি।  

আহমদ মুসা জনেরন্িে সদস্য সাবিে জামারলে বদরক তচরে িলল, েুবম 
তিাোরম চাপ দাও। সেযই তিবিরলে বনরচ আেেে তসল্ফ পাওো তিল এিিং োরে 
পাওো তিল এক স্তুপ োইল। োইলগুরলাে তহবডিং একিাে পেীিা কেল আহমদ 
মুসা। এহসান সািবে এসমে েরে প্ররিশ কেল।  

-সিংিাদ বক এহসান? আহমদ বজজ্ঞাসা কেল।  
-ওো সকরল আত্ম-সমপবন করেরে জনাি। িলল এহসান সািবে।  
-তিশ, েুবম েক্তিে এিারে তপরেে। শেোনো তো আমারদে মরধয 

আত্মোবে সিংেষব লাবিরে আমারদে দিবল কেরে চাে।  
বকেুিন হাসল আহমদ মুসা। োেপে িলল, আমো এরদে বনরে চরল 

োবি। েুবম তিািা োাঁবি সাচ্চব করে ওরদে বনরে এস।  
১১ জন িন্দীরক বনরে, জােে, েুিারেে ও ইউসুে আহমদ মুসাে সারর্ 

আম্মারনে োাঁবিরে বেরে এল। আহমদ মুসা োাঁে তচোরে এরস িসরেই আবল 
সারিে এরস জানাল িাদশাহ োাঁে তখাাঁজ করেবেরলন।  
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আহমদ মুসা োে পারশ সাদা েিং এে তিবলরোনবি েুরল বনল।  
-হ্যারলা, আহমদ মুসা িলবে।  
-আিালামু আলােকুম, আিুল বহশাম িলবে।  
-ওোআলােকুম োলাম। জনাি বক আমাে তখাাঁজ করেবেরলন? 
-বজ, হাাঁ। আপনাে পাোরনা তমরসজ তপরেবে। মাোত্মক সিংিাদ। শাহ 

সউদ বমসরেে আরনাোে েবশদ  
-বজ্ব হাাঁ। সি আেি োষ্ট্র প্রধারনে কারে তমরসজবি পাোরনাে বনরদবশ আবম 

সিংরি সিংরি বদরেবে।  
-োক, আমাে ভাে লােি করেরেন। আিা জনেন্ি সম্বরন্ধ বক বচো 

কেরেন?  
-সিংেুক্ত জনেরন্িে তহড তকাোিাে তর্রক এইমাত্র এলাম। জজব িাহাশ 

োিা জনেরন্িে কােবকেী পবেষরদে সিাইরক িন্দী করেবে। োরদে তহড 
তকাোিবারেে অন্যান্য তলাকজনও ধো পরিরে। ের্সম্ভি দ্রুে জনেরন্িে 
তলাকরদে তগ্রপ্তাে কোে জন্য সাইমুরমে সি োাঁবিরে বনরদবশ পাবেরেরে।  

-আিদে েহমান িাজাজ ও আিদল কবেম হাসুনাে খিে বক? হাাঁ, ওো 
ধো পরিরে।   

আলহামদবলল্লাহ্ আল্লাহ আপনারনে হাে তক আরো শবক্ত শালী করুন।   
-তদাো করুন জনাি, বেবলবস্তরনে মুবক্ত তেন আল্লাহ ত্বোবিে করেন এিিং 

বিরশ্বে মজলুম মানুরষে মুবক্তে তেন এিা হে শুভ পদরিপ।  
-আল্লাহ সহাে। বেবন সিবশবক্তমান।   
-জনাি, সিংেুক্ত আেি কমান্ড এিিং বনবখল আেি বনোপত্তা কাউবন্সরলে 

শীষব তিেরকে কেদূে?  
-সি বেকোক, োবেখ বনবদবষ্ট কোে িাকী আরে।  
-আসরে পবিত্র েবিউল আউোরলে ১২ োবেরখে মরধয এ সরম্মলন 

অনুবষ্ঠে হরল ভারলা হে।   
-তদাো করুন। োবখ এখন।  
-আিা, তখাদা হারেজ।   
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-তখাদা হারেজ। তিবলরোন তেরখ বেভলবভিং তচোরেবিরে িা এবলরে 
বদল আহমদ মুসা। ক্লাবেরে তিািা শেীে তভরে আসরে। পূরিবে জানালা বদরে 
আসা বস্নন্ধ িাোস খুে্ি ভারলা লািরে োে। েুরম জবিরে আসরে চাইরে তচাখ। 
হোৎ চােবদরকে নীেিো তভরে তমাোবজ্জরনে কে তশানা তিল। আম্মারনে শাহী 
মসবজরদে উাঁচু বমনাে তর্রক তভরস আসরে আজান। আজারনে মধুে ধ্ববন তকাঁরপ 
তকাঁরপ বমবলরে োরি বনঃসীম নরভামন্ডরলে ইর্াে কোে। তমাোবজ্জন ডাকল, 
হাো আলািালাহ। আহমদ মুসাে মন মুহূেব েুরি তিল তজরুজারলরমে মুসবলম 
জনপরদ। ওো বক এই ধ্ববন এমবন করে শুনরে পারি? মসবজদল আকসাে 
বমানাে তর্রক তমাোবজ্জন বক এ আহিান জানারে পােরে বনরুরদ্বি বচরত্ত? তচারখে 
তকাে বভরজ উেল আহমদ মুসাে। বেবলবস্তনী মজলুম ভাইরদে মুবক্তে তসানালী 
বদিে আে কে দূরে? তেলআবিি, হাইো, তজরুজারলম, ইলাে তহব্রন, িাজা 
প্রভবৃে শহরেে মসবজরদে বমনাে শীষব তর্রক করি তমাোবজ্জরনে এমবন স্বাধীন 
কে তশানা োরি? সুরিহ সারদেরকে স্বিবীে স্পরশব পূিব বদিে শুভ্র হরে উরেরে। 
আহমদ মুসা উরে দাাঁিাল অজু কোে জন্য। 
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৯ 
তজরিল আলনুে। সাইমুরমে তহড তকাোিবারেে বিচাে কি। প্রধান কাজী 

তশখ আলী কুেুি কাজীে আসরন সমাসীন। জনেরন্িে সদস্যরদে বিচাে আজ। 
জনেরন্িে তমাি পাাঁচ হাজাে সদস্য ধো পরিরে এিিং তনেৃিৃরন্দে মরধয জজব 
িাহাশ োিা সকরলই িন্দী হরেরে।  

আিদে েহমান িাজাজ এিিং আিদল কবেম হাসুনাসহ ২৭ জন জনেন্ি 
কমবকেবা আসামীে কােিিাে দন্ডােমান। িাদী মুসবলম জনিরেে পরি সাইমুম 
প্রধান আহমদ মুসা। িাদীে পি তর্রক আেবজ তপশ কেরে এরলন আহমদ 
খবলল। বেবন িলরলন, আসামী জনেরন্িে কমবকেবারদে বিরুরদ্ধ িাদী পরিে 
আেজ এই তে,  

১। আসামীো মুসবলম বমল্লাে তর্রক সম্পকব বেন্ন করে সম্পূেব বভন্ন 
মোদরশবে দশমনরদে আনুিেয স্বীকাে করেরে;  

২। আসামীো োরদে সহরোিী প্রবেষ্ঠান ও আেি োষ্ট্র সমূরহে সারর্ 
সম্পাবদে চুবক্তে সারর্ বিশ্বাসোেকো করেরে ;  

৩। আসামীো মুসবলম জনিরেে শত্রু ইসোইরলে সারর্ আাঁোে করে 
বনম্নবলবখে বিশ্বাসোেকোে কাজ করেরে;  

(ক) বেবলবস্তনী জনিরেে আত্মপ্রবেষ্ঠাে জন্য সিংগ্রামেে সাইমুরমে 
ইসোইলস্থ তিাপন আস্তানাগুরলাে বেকানা ইসোইলরক সেিোহ করেরে;  

(খ) সাইমুম ইসোইরলে তিাপন সামবেক ের্যাবদ সিংগ্রহ কেরে, এই 
খিে ইসোইলরক জাবনরেরে;  

(ি) মুসবলম নেনােীে েদ্মরিরশ তে সমস্ত ইহুদী মুসবলম পবেিারে জবিে 
তর্রক ইসোইরলে জন্য তিারেন্দারদে কাজ চাবলরে োরি, সাইমুম োরদে খুাঁরজ 
তিে কেরে, একর্া ইসোইলরক জাবনরেরে এিিং নেুন করে তিারেন্দা চে 
স্থাপরনে জন্য সহরোবিোে প্রবেশ্রুবে বদরেরে।  
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৪। আেরিে মুসবলম জনিে, আেি োষ্ট্র এিিং সাইমুরমে বিরুরদ্ধ বিরদ্রাহ 
ও ষিেেমূলক কারজে বসদ্ধাে আসামীো গ্রহে করেরে। পবেরশরষ আহমদ খবলল 
িলল িাদী পরিে সেযো োচাইরেে জন্য আপনাে কারে প্ররোজনীে সি 
কািজপত্র ও নবর্পত্র তপশ কো হরেরে।  

কাজীে পি তর্রক আসামীরদেরক বজজ্ঞাসা কো হরলা, িাদীে অবভরোি 
োো স্বীকাে করে বকনা। আিদে েহমান িাজাজ কাজীে প্ররশ্নে জিাি না বদরে 
জানাল, আমারদে বিচাে কেিাে তকান িমো আপনারদে আইরনে তনই।  

-‘আপনারদে আইন’ িলরে আসামী মুসবলম আইন িুবঝরেরেন বক? 
কাজী আলী কুেুি বজজ্ঞাসা কেরলন।  

কাজীে প্রশ্নবিে তকান জিাি আিদে েহমান িাজাজ বদল না।  
আিদে েহমান িাজারজে কর্াই উপবস্থে সকল আসামীে কর্া বকনা 

কাজী সারহি জানরে চাইরলন। আসামীো সম্মবেসূচক মার্া নািল।  
কাজী আলী কুেুি িভীে অবভবনরিশ সহকারে বকেুিে সম্মুরখে নবর্পত্র 

নািাচািা কেরলন। োেপে কলম েুরল বনরলন হারে।  
বেবন তোষো কেরলনঃ আসামীরদে বিরুরদ্ধ উোবপে এিিং প্রমাবেে 

অবভরোি অনুোেী আসামীিে দই ধেরনে অপোরধ অপোধী। প্রর্মেঃ 
মুসলমানরদে বিরুরদ্ধ বিরদ্রাহ করে শত্রুরদে সারর্ তোি বদরেরে। অপোরধে 
প্রকৃবে বহসারি প্রর্ম অপোধবি প্রধান এিিং বদ্বেীে অপোধ প্রর্ম অপোরধে 
অিশ্যম্ভািী প্রবেবেো মাত্র। এই বদক বদরে আসামীরদে একবিই মূল অপোধ 
এিিং ো হরলা, ইসলারমে আনুিরেযে অস্বীকৃবে এিিং োে বিরুরদ্ধ 
বিরদ্রাহকােীরদে বিরুরদ্ধ বক ধেরনে পদরিপ গ্রহে কো হরেরে, ইসলারমে 
ইবেহারস োে জলে প্রমাে েরেরে। েসূলুল্লাহ (সঃ) এে মৃেযুে পে আেরিে 
কবেপে সুরোি সন্ধানী িযবক্ত ইসলারমে আনুিেয অস্বীকাে এিিং োে বিরুরদ্ধ 
বিরদ্রারহে ধ্বজা উরত্তালন করে। চেম  প্রবেকূল পবেবস্থবে স্বরত্ত্বও আবমরুল 
তমাবমবনন হেেে আিুিকে (োঃ) ইসলারমে প্ররশ্ন তকান আরপাস কনরসশরনে 
বিষে নীবে বিরুদ্ধ তোষো করে বিরদ্রাহী মুেোদরদে বিরুরদ্ধ করোে িযিস্থা গ্রহে 
করেন। ইসলারমে আনুিরেয পুনোে বেরে না এরসে এমন প্রবেবি বিরদ্রাহীরক 
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হেযা কো হরেরে। অর্বাৎ মৃেযুদন্ডই হরলা ইসলারমে আনুিেয অস্বীকােকােী 
বিরদ্রাহীরদে একমাত্র শাবস্ত। ইসলামী সিংবিধারনে বনরদবশও োই। আমারদে 
িেবমান আসামী অর্বাৎ জনেরন্িে বিরদ্রাহী আসামীরদে তিলােও এই  আইনই 
প্ররোজয। োো অনুেপ্ত হরে েবদ ইসলারমে আনুিরেয পুনোে বেরে আরস, 
োহরল োরদে প্রর্ম অপোধ িমাে তোিয। এরিরত্র োরদে বদ্বেীে অপোরধে 
শাবস্ত বহরসরি বেবলবস্তরনে সাবিবক মুবক্ত না আসা পেবে োরদেরক কাোিারে 
আিক র্াকরে হরি। আে েবদ ইসলারমে আনুিরেয বেরে আসরে অস্বীকাে করে 
োহরল মৃেযুই হরি োরদে শাবস্ত। োে তোষো তশষ হরেই আসামীে কােিিা 
তর্রক সিংেুক্ত জনেরন্িে ওোবকবিং কাউবন্সরলে সদস্য আিদল্লাহ ওোবসম এিিং 
হাসান োলাে উরে দাাঁবিরে িলল, আমো আমারদে কৃেকরমবে জন্য অনুেপ্ত। 
আমো আমারদে ভুল িুঝরে তপরেবে। আমো ইহুদীরেে অরর্বে প্ররলাভরন পরি 
ইসলামী জীিন িযিস্থা ও মজলুম বেবলবস্তনীরদে প্রবে বিশ্বাসোেকাো 
করেবেলাম। আমাো মাকবরসে সমাজ দশবনরক ইসলামী জীিন িযিস্থাে বিকল্প 
মরন কেরে পাবে না। আমো আমারদে পদস্থলরনে জন্য োিিুল আলাবমন 
আল্লাহে কারে িমা প্রার্বী। বেবন দো করে আমারদে িমা করুন।  

কােিিাে অপে পাঁবচশ জন আসামী মার্া নে করে দাাঁবিরে েইল। 
আসামীরদেরক কাে িিা তর্রক নাবমরে বনরে োওো হরলা। পরে জনেরন্িে পাাঁচ 
হাচাে আসামী মুজাবহরদে বিশজন প্রবেবনবধরক এরন কােিিাে দাাঁি কোরনা 
হরলা। োরদে বিরুরদ্ধও ঐ একই অবভরোি এিিং কাজী আলী কুেুি ঐ একই 
োে তোষো কেরলন। জনেরন্িে সদস্যো শােবচরত্ত ও নেমস্তরক অবভরোি ও 
োে শ্রিে কেরলা। োে তোষো তশষ হরল, আসামী পি তর্রক এক জন িলল, 
িাদী পি তর্রক তে অবভরোি সমূহ উোপন কো হরেরে, আমো িন্দী দশাে 
এরস ো জানরে পােলাম। এ সম্বরন্ধ আমারদে িক্তিয হরলা, বিবভন্ন ভারলা 
বদরকে কর্া আমারদে িলা হরো। বকন্তু আমারদে কেৃবপি তে ইসলারমে িন্ডী 
তর্রক তিবেরে বিরে মাকবরসে দশবন গ্রহে করেরেন, আমো ো অিবহে নই। 
আমারদে তনেৃিৃন্দ তে আমারদে শত্রুরদশ ইসোইরলে সারর্ আোাঁে করেরেন 
আমারদে ভ্রােৃপ্রবেষ্ঠান সাইমুম এিিং আমারদে সাহােযকােী আেি োষ্ট্র সম্পরকব 
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বিবভন্ন তিাপন ের্য সেিোহ করেরেন, আেি োষ্ট্রসমূহ ও সাইমুরমে বিরুরদ্ধ 
বিরদ্রারহে প্রস্তবে বনরিন, আমো তস সম্পরকব েূনািরেও বকেু জাবন না। এমন বক 
ইসোইলস্থ জনেরন্িে োাঁবি সমূরহে কমবকেবাোও সিংস্থাে তনেৃিৃরন্দে পবেকল্পনা 
সম্পরকব অিবহে নে। তনেৃিৃন্দ সোসবে ইসোইল োষ্ট্রপ্রধানরদে সারর্ তোিারোি 
করেরেন। সাইমুরমে আস্তানা সমূরহে বেকানাও আমারদে তনেৃিৃন্দ সোসবে 
ইসোইল তনেৃিৃন্দরক জাবনরেরেন। আমো সজ্ঞারন তকান অপোধ কবেবন। তষাল 
োবেখ োরে এক জরুেী িােবাে আমারদেরক জানারনা হে তে, সাইমুরমে সারর্ 
আমারদে মোেে তদখা বদরে পারে, বিবভন্ন স্থারন ওরদে অিস্থান, ওরদে সিংখযা 
ওরদে কােবকলাপ ও কােবপদ্ধবেে বিশদ বিিেে তহড তকাোিবারে তপৌাঁোও এিিং 
তকান কারজ ওরদে সহরোবিো করো না। এ বনরদবশ োিা ইসোইলসস্থ আমারদে 
সহকমবীরদেরক অবেবেক্ত আে একবি বনরদবশ তদওো হে এিিং ো হরলা - তষাল 
োবেখ োরেই োো তেন সমস্ত পুোেন োাঁবি তেরি তদে। এ বনরদবশ আমারদে 
প্রবেও বেল, আমারদে জন্য পুোেন োাঁবি তেরি তদিাে সমে বনবদববষ্ট বেল ১৮ 
োবেখ সন্ধযাে তজরিল আল-শামরেে আমারদে তহড তকাোিবােও অন্যত্র 
স্থানােবেে হরো। বকন্তু এ পবেকল্পনাে ১২ েন্িা আরিই সাইমুম োরদে সি 
ষিেে িযর্ব করে বদরে এবিরে োে। আমারদে এই িক্তরিযে আরলারক মহামান্য 
আদালে সমীরপ িন্দী ৫ হাজাে মুজাবহরদে েেে তর্রক আমারদে আেজ, আমো 
বনরদবাষ। আমো জ্ঞানেঃ আমারদে েসূল (সঃ) এিিং আমারদে ধমব ইসলারমে 
বিরুরদ্ধ তকান বিরদ্রাহ কবেবন এিিং এ ধেরনে তকান পবেকল্পনাও কবেবন। আমো 
আমারদে ভ্রােৃ প্রবেষ্ঠান সাইমুম এিিং তকান আেি োরষ্ট্রে বিরুরদ্ধ জ্ঞানেঃ তকান 
ষিেরে তোি তদইবন বকিংিা এ ধেরনে তকান ইিাও তপাষে কবেবন।  

জনেরন্িে ৫ হাজাে মুজাবহদ তিকসুে খালাস হরে তিল। পরে োো 
সাইমুরমে সরে এক সারর্ কাজ কোে জন্য শপর্ গ্রহে কেল। আহমদ মুসা 
োরদেরক োজননবেক বশিা ও সামবেক তট্রবনিং গ্রহরেে জন্য সউদী আেরিে 
আল-আবসে এলাকাে একবি পাবেরে বদল। সাইমুরমে োজননবেক বশিাে মরধয 
ইসলামী বশিা, ইসলামী জীিন দশবরনে সািবজনীনো এিিং জিরেে অন্যান্য 
মোদরশবে পবেচে শাবমল েরেরে। সাইমুরমে সদস্য হওোে জন্য এই জ্ঞানলাভ 
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অপবেহােব। এই কিাকবি সম্বরন্ধ বজজ্ঞাসা কো হরল আহমদ মুসা িরলন, এই 
জ্ঞানিুকু োিা এক জন মুসলমান োে আত্ম পবেচে লাভ কেরে পারে না। আত্ম 
পবেচেই তে তপরলা না, তস বনরজে এিিং দবনোে অপে কােও তকান উপকাে 
কেরে পারে না।  
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১০ 
তেলআবিি তসরেিােীরেি ভিরনে প্রবেেিা বিভাি। বিোি বসবিিং 

রুম। কাল কারপবরি তমািা তমরঝ। তসাো বদরে সুন্দে করে সাজারনা েে। 
মাঝখারনে তসাোবিরে িরস আরেন প্রধানমেী স্যামুরেল শালবিক, োাঁে ডান 
পারশে তসাোবিরে েরেরে তডবভড তিিাবমন এিিং িাম পারশ আরেন এরস্কাল। 
োেপে এরক এরক িরসরেন বনোপত্তা ও কাউন্িাে ইনরিাবলরজন্স কােবেরমে 
জন্য দােীত্বশীল ‘বসনরির্’ এে প্রধান তজনারেল শাবমল এেোন,বিরদরশ 
তিারেন্দা কমব পবেচালসাে প্রবেষ্ঠান ‘তমাসাদ’ প্রধান তমজে তজনারেল লুইস 
তকারহন,বমবলিােী ইনরিবলরজন্স বিভাি‘তশারুে তমাবদন’এে প্রাধন তজনারেল 
মেরদশাই হড, োজননবেক ের্যাবদে তিারেন্দা কমব পবেচালনাে প্রবেষ্ঠান 
‘বেসুে’ এে প্রধান ইসাক বেরজাক। তডবভড তিিাবমরনে ডান পারশ িরসরেন 
প্রবেেিামেী তমারশ হাোন এিিং ইসোইল সশস্ত্র িাবহনীে সিবাবধনােক তজনারেল 
ইসোইল োল। এ োিা উপবস্থে আরেন ইসোইল পালবারমরন্িে বেনজন 
প্রবেবনবধ সদস্য।  

ইসোইরলে সুপ্রীম বসবকউবেবি কাউবন্সরলে এ তিেরক সভাপবেত্ব 
কেরেন প্রধানমেী স্যামুরেল শালবিক। বেবন ধীরে ধীরে িলরলন, ‘‘ইসোইরলে 
সুসোন উপবস্থে ভদ্রমরহাদেিে, বিিে বকেু বদরনে েিনা প্রিাহ আমারদে জন্য 
বিরশষ উরদ্বরিে কােে হরে দাাঁবিরেরে। বিরশষ করে তেলআবিরিে বনোপত্তা 
প্রধান বমঃ তচবচরনে মৃেযু, ওরসোন বকিং জাহারজে ভোিহ দবেিনা এিিং 
তজরুজারলম ও ইলারেে তিপনাস্ত্র োাঁবিে সিবাত্মক িবে সাধন শুধু সামবেক বদক 
বদরে উরদ্বরিে নে, োজননবেক বস্থবেশীলোে বভবত্তরক ও দিবল করে বদরেরে। 
তদরশে বভেরে এিিং িাইরে আমো েীব্র সমারলাচনা সম্মুখীন হরেবে। 
ইসোইরলে সুমান িুণ্ণ হরেরে অরনকখাবন। এখারনই তশষ নে, এক দরেবারিে 
কারলা তমে আমারদে পৃবেভূবমরক গ্রাস কেরে আসরে। আমারদে প্রবেেিা মেী 
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এ সম্পরকব বিস্তাবেে আরলাকপাে কেরিন। তমারশ হাোন নরি চরি িসরলন। 
োইলবি তনরি তচরি সামরন ধেরলন। োাঁে িম্ভীে করন্ে ধ্ববনে হরলা 
‘‘ভদ্রমরহাদেিে, আমারদে ের্য সেিোহকােী এরজবন্স সমূহ তে সি ের্য 
সেিোহ কেরেন, ো আমাে সামরন উপবস্থে আরে োে আরলারক িলরে হরি, 
সম্প্রবে পবেবস্থবেে বিোি পবেিেবন হরেরে। পবেবস্থবে ভোিহ তমািা বনরেরে। 
আপনাো জারনন, ইসোইল োষ্ট্র প্রবেষ্ঠাে িহুপূিব তর্রক একবি সুপবেকবল্পে 
িযিস্থাে অধীরন ইহুদী েরুে েরুেীো আেি োষ্ট্রসমূরহ মুসবলম নারমে েদ্মরিশ 
বনরে মুসলমান বহরসরি িাস কেবেল। আেি োষ্ট্রসমূরহে সামবেক ও তিসামবেক 
ের্য সেিোরহে এোই বেল উৎস। এো 

বনরজে জীিন বিপন্ন করে হরল ও দাবেত্বপালন তর্রক বপে পা হেবন। 
‘কামাল আবমন োবিজ’ নারমে েদ্মরিরশ এবলস তকারহন বসেীে তসনা িাবহনীে 
তে ের্যাবদ সেিোহ করেবেল, আপনাো ো জারনন। স্বীকাে কেরে হে, োেই 
তদো েরর্যে উপে বনভবে করে আমারদে তসনািাবহনী ১৯৬৭ সারল তিালান হাইি 
দখল কেরে তপরেবেল। এবলস তকারহরনে মে হাজাে হাজাে ইসোইল সোন 
বপেভৃূবমে জন্য ের্যাবদ সেিোহ কেরে বিরে প্রাে বদরেরে। বকন্তু িভীে দঃখ ও 
তিদাসান সারর্ আবম আপনারদে জানাবি তে, বমসে তর্রক জদবান ও বসেীোে 
মধয বদরে তলিানন পেবে আমারদে তে স্পাই বেিং বেল, ো আজ ধিিংসহরে তিরে। 
এই স্পাই বেিং এ কােবযেে বেন হাজাে ইহুদী েুিক, বেন হাজাে পাাঁচশে োবব্বশ 
জন ইহুদী নােী বনরখাাঁজ হরেরে। এরদে অরনরকে লাশ পরে পাওো তিরে বকন্তু 
অবধকািংরশে লাশ ও পাওো োেবন। এোিা ‘তমাসাদ’ এিিং ‘তশরুে তমাবদন’ এে 
৫১ জন সুদি তিারেন্দা কমী িে দ’িেরে প্রাে বদরেরে সীমারেে ওপারে। 
সীমারেে ওপারেে এলাকা আমারদে জন্য অন্ধকাে হরে তিরে।  

এ অিস্থাে আমো WRF (World Red Forces) এে সহরোবিোে 
বেবলবস্তন সিংেুক্ত জনেন্ি ও িেেেী জনেরন্িে িন্ধুত্ব অজবন কেরে তপরেবেলাম 
এিিং োরদে সহরোবিোে নেুন ‘স্পাই বেিং প্রবেষ্ঠাে উরদযাি বনরেবেলাম, বকন্তু 
তস প্ররচষ্টা ও আমারদে িযর্ব হরেরে। সিংেুক্ত জনেরন্িে তচোেমযান জজব িাহাশ 
োিা েরন্িে সি তনেৃিৃন্দই ধো পরিরেন এিিং োরদে ৫ হাজাে মুজাবহদ িন্দী 
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হরেরে। আমো সিংিাদ তপরেবে, তনেৃিৃরন্দে দ’ জন োিা সকরলেই মৃেযুদন্ড 
হরেরে এিিং িন্দী মুজাবহদো িমা লাভ করে সিাই সাইমুরম তোি বদরেরে।  

আমো জনেন্ি সূরত্র জানরে তপরেবেলাম, সাইমুরমে অসিংখয কমবী 
ইসোইরলে অভযেরে িযাপকভারি েবিরে আরে। সাইমুরমে বকেু আস্তানাে 
সন্ধান আমো তপরেবেলাম, বকন্তু তকান েল হেবন। অদৃশ্য তকান সিংরকরে ওো  

তেন হাওো হরে তিরে। এই পেবে িরল তমারশ হাোন চুপ কেরলন। 
রুমাল বদরে কপারলে োমিুকু মুরে বনরলন বেবন।  

পালবারমন্ি সদস্য বমঃ তোজন িাজ্জব উরে দাাঁবিরে িলরলন,‘‘আমারদে 
সুপবেকবল্পে তিারেন্দা কােবেরমে এেিি বিপেবে তকমন করে সম্ভি হরলা? 
মাননীে প্রবেেিা মেী অরলৌবকক বকেু বিশ্বাস কোরে চাইরিন নারো?  

তমারশ হাোন আিাে িলরলন,‘‘অরলৌবকক বকেু েরি নাই িরি, বকন্তু 
অরলৌবকক ভারিই আমারদে ‘স্পাই বেিং’ বিধ্বস্ত হরে তিরে, আে এিা সম্ভি 
হরেরে বেবলবস্তন মুবক্ত সিংস্থা সাইমুরমে দ্বাো। এই প্রবেষ্ঠানই আমারদে িন্ধু 
প্রবেষ্ঠান জনেন্িরক  উৎখাে করেরে।  

-এই সাইমুম কাো? ২৪ িেরে আেি োষ্ট্রগুরলা োে সন্ধান কেরে 
পারেবন োো োে ধিিংস সাধন কেরলা তকমন করে? অপে একজন পালবারমন্ি 
সদস্য বমঃ বসমমন উরত্তবজরেভারি প্রশ্নবি কেরলন।  

তমারশ হাোন িলরলন,‘‘ইসোইল তর্রক বিোবিে মুসবলম তমাহারজে 
বনরে এই সাইমুম িবেে। চীরনে বসিংবকোিং তর্রক বিোবিে আহমদ মুসা এই 
সিংিেরনে প্রধান। ইখওোনুল মুসবলমুরনে কমবীো এ সিংিেরনে বিবভন্ন দাবেরত্ব 
েরেরে। ইখওোনুল মুসবলমুরনে তস্বিারসিকো এ সিংিেরনে মূল শবক্ত। ১৯৩৮ 
সারলে েুদ্ধ অগ্রিেবী োাঁবিগুরলারে বমসেীে িাবহনীে পারশ অেযে সবেে তে শত্রু 
ভেহীন তস্বিারসিকরদে তদরখবেলাম আমো, এো োরদেই উত্তেসূেী।  

তমারশ হাোন র্ামরল তজনারেল শাবমল এেোন িলরলন, ওো অেযে 
বিপদজনরক। মরন পিরে আমাে তসই েুরদ্ধে কর্া আবম েখন ইষ্টােব কমারন্ডে 
দাবেরত্ব বেলাম। খিে এল, তজরুজারলরমে পাশ্ববিেী ‘সুে িাবহে এ োাঁবি করে 
একদল মুসবলম তসন্য সামরন এগুিাে তচষ্টা কেরে। ধূেব ও কুশলী তসনানােক 
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তলঃ করেবল এবেক স্যােনরক ‘আবম এক বব্ররিড তসন্য বদরে তসখারন পাোলাম। 
স্যােন বকন্তু ‘সুে িাবহে’ আেমে না করে ৫০ মাইল দবিরে বমসেীরে িাবহনীে 
বডবভশন তপাষ্ট ‘বিে সুিীরে’ে বদরক চরল তিল। পরে আবম োরক কােে বজজ্ঞাসা 
কেরল উত্তে বদরেবেলঃ 

‘‘আমাে সুে িাবহে আেমে কবে নাই, কােে তসখারন ইখওোনুল 
মুসবলমুরনে এক বিোি তস্বিারসিক িাবহনী তমাোরেন বেল। ইখওোনুল 
মুসবলমুরনে তস্বিারসিকো বনেবমে তসন্যিাবহনী তর্রক সম্পূেব আলাদা ধেরনে 
সাধােে তসরন্যে মে এো েুদ্ধরক আরদশ সারপি বনেক এক দাবেত্ব মরন করে 
না িেিং এ েুদ্ধ এরদে কারে এক ধমবীে আরিরিে েল এিিং হৃদরেে একাগ্রো 
োো এ েুরদ্ধ বনরোবজে করে। এ বদক বদরে োো ইসোইরলে জন্য সিংগ্রামেে 
আমারদে তসন্যিাবহনীে সারর্ েুলনীে। বকন্তু পার্বকয এই তে, আমো আমারদে 
আিাসভূবম জােীে োষ্ট প্রবেষ্ঠাে জন্য সিংগ্রাম কেবে, আে ওরদে কামনা হরলা 
মৃেযু। শুধু মৃেযু ভেহীন নে, মেৃুয কামনাকােী এসি মানুষরক আেমে কো বহিংস্র 
িন্যজন্তুে বমবেরল হামলা চালারনাে শাবমল। আবম এই ঝুাঁবক এিারে তচরেবেলাম। 
োরদে ধমবীে আরিি উিীপ্ত হিাে সুরোি তদোরক আমো উবচে মরন কবে নাই। 
োরদে তস আরিি অন্যরদে মরধযও সিংেবমে হরে পােে োে েরল তষাল আনা 
লাভ হরো োরদেই আে সিবনাশ হরো আমারদে।’’ তজনারেল একিু র্ামরলন। 
োেপে আিাে শুরু কেরলন, ‘‘আবম আমাে এ উদাহেরেে দ্বাো বকন্তু সাইমুরমে 
বিরুরদ্ধ তকান পদরিপ গ্রহেরক বনরুৎসাহ কেরে চাইবন িেিং োো তে কে 
বিপদজনক োই তিাঝারে তচরেবে। সবম্মবলে আেি কমান্ড আেবিক তিামা 
বদরেও আমারদে ো না কেরে পােরি, এরদে ধমবীে আরিি আমারদে সিবনাশ 
কেরে পােরি োে তচরে তিশী। আেি োষ্ট্রগুরলাে সেকােসমুরহে এিিং 
তসনািাবহনীে উপে সাইমুরমে প্রভাি আমারদে জন্য সিরচরে উরদ্বরিে িযাপাে। 
ওো েবদ ওরদে ধমবীে আরিি সকরলে মরধয সিংোবমে কেরে পারে ো হরল তে 
পবেবস্থবেে সৃবষ্ট হরি ো আমো তকউ কল্পনাও কেরে পাবে না।’’ তজনারেল 
শাবমল এেোন োে কর্া তশষ কেরলন।  
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তজনারেল মেরদশাই হড িলরলন, ‘‘আেি সেকােসমূহ এিিং োরদে 
তসনািাবহনীে উপে সাইমুরমে প্রভারিে সুস্পষ্ট প্রমাে আমো তপরেবে। িে 
বেনমারস তলিানন, বসবেো, জদবান ও বমসে সেিাে োরদে তসনািাবহনীে তমাি 
৩০০ জন উচ্চ পদস্থ অবেসােরক িেখাস্ত ও অেেীোিদ্ধ করেরে। এ োিা ১৫০০ 
এে মরো ননকবমশনড অবেসাে ও সাধােে তসন্যরক িেখাস্ত ও োরদে বিরুরদ্ধ 
অবভরোি আনা হরেরে। এই সমস্ত উচ্চ পদস্থ ও ননকবমশনড অবেসােরদে 
শেকো নব্বই জরনে সারর্ আমারদে েদ্মরিশী তিারেন্দারদে সম্পকব বেল। 
সুেোিং তিাঝা োরি, এিা কে বনখুাঁে অনুসন্ধারনে েল। আমো জানরে তপরেবে, 
সাইমুরমে তদো োবলকা তমাোরিকই তসনািাবহনীে ঐ সি অবেসােরদে বিরুরদ্ধ 
িযিস্থা গ্রহে কো হরেরে। আমো আেও জানরে তপরেবে মদযপান, নাইি ক্লারি 
িমে প্রভবৃেরক আেি তসনািাবহনীে জওোন ও অবেসােরদে জন্য অমাজবনীে 
অপোধ িরল িেয কো হরি। তিাঝা োরি আেি তসনািাবহনীরক নেুন তনবেক 
বভবত্তে উপে িরি তোলা হরি। ধমবান্ধ সাইমুরমে প্রভারিেই তে েল এিা, ো 
সহরজই অনুরমে। আপনাো জারনন, নােী, নাইি ক্লাি আে মদ তিারেন্দা কারজে 
প্রধান হাবেোে সাইমুমরক এ বেনবিে তকান একবিে আওোে আনা োে না িরল 
আমারদে তিারেন্দা কােবেম দরভবদয িাধাে সম্মুখীন হরেরে। আমো অনুভি 
কেবে, আেিো এেবদরন িযর্বোে োরদে প্রকৃে কােে অনুধািন করেরে। োো 
সিংরশাবধে হরি ও পূেবিবেে হরি। আে এ পূনিবেন ও সিংরশাধরনে কারজ প্রধান 
ভূবমকা পালন কেরে সাইমুম।’’ তজনারেল হড র্ামরলন।  

সিাই মুখ নীচু করে চুপ িরস আরে। অখন্ড নীেিো। তদোরলে েবিবি 
বিক্ বিক্ করে সমে বনরদবশ করে চরলরে। ধীরে মার্া েুলরলন স্যামুরেল 
শালবিক। িলরলন, IIt is now all clear, another war is coming near, 
বকন্তু পর্ বক িলুন?’’  

আিাে নীেিো। নীেিো ভে করে পালবারমন্ি প্রবেবনবধ বমঃ বসমসন 
িলরলন, ‘‘আমো ১৯৬৭ সারলে পুনোিৃবত্ত কেি।’’ বমঃ বসমসরনে কর্াে 
ইসোইল সশস্ত্র িাবহনীে অবধনােক তজনারেল ইসোইল োরলে তোাঁরি মৃদ হাবসে 
তেখা তখরল তিল। বকন্তু বকেু িলরলন না। বেবন জােীে বনোপত্তা কাউবন্সরলে 
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প্রধান তডবভড তিিাবমন এেিে চুপ করে িরসবেরলন। এিাে বেবন ধীেকরন্ে 
িলরলন,‘‘১৯৬৭ সারল আমারদে তসনািাবহনীে সামরন বেল বসনাই এিিং জদবান 
উপেযকাে অনুকুল েুদ্ধ পবেরিশ।  

বদ্বেীেেঃ আমারদে অেযে প্ররোজনীে স্পাই বেিং বিধ্বস্ত এিিং েৃেীেেঃ 
আেি তসনািাবহনীে তনবেক উন্নবে ও োরদে সরচেনো। সুেোিং ১৯৬৭ সালরক 
আিাে বেবেরে আনরে পােি না।’’ বেবন একিু র্ামরলন। ধীরে ধীরে আিাে শুরু 
কেরলন, ‘‘আমারদে সামরন আজ বেনবি পর্ তখালা আরে, এে তে তকান একবি 
আমারদে অনুসেে কেরে হরি।  

১। অবিলরম্ব আমারদে েুরদ্ধ নামরে হরি এিিং িেনমুখী আেি িাবহনীরক 
১৯৬৭ সারলে মে বিধ্বস্ত কেরে হরি। বকন্তু এিা তে েুবক্তসম্মে নে, ো আবম 
আরিই িরলবে।  

২। অবধকৃে সি আেি এলাকা তেরি বদরে োরদে সারর্ আরপাষ কেরে 
হরি। বকন্তু আমারদে জাবেে তকউই এ বসদ্ধাে তমরন বনরি না বিধাে এ বসদ্ধাে 
আমো বনরে পাবে না।  

৩। েুদ্ধ এিারে হরি এিিং তসই সুরোরি আেি এলাকাে আমারদে 
‘স্পাই বেিং, পূনিববেে করে একবদরক োরদে সি ের্য সিংগ্ররহে িযিস্থা কেরে 
হরি অপেবদরক বভেে তর্রক োরদে মরধয বিরভরদে িীজ িপন কেরে হরি। 
িাইরে তর্রক নে বভেে তর্রক আোে বদরেই শুরু মুসলমানরদেরক পেুবদস্ত কো 
সম্ভি। আপনাো তজনারেল শাবমল এে োরনে িক্তিয তর্রক িুরঝরেন সাইমুমরক 
িাইরে তর্রক আোে বদরে ওরদে শবক্তরক শুধু িাবিরেই তোলা হরি, িবে বকেু 
কো োরি না সুেোিং শবক্তে পর্ পবেহাে করে তকৌশরলে আশ্রে বনরে হরি। 
এজন্য প্ররোজন দীেবরমোদী পবেকল্পনাে। বকন্তু েুদ্ধ এিারে না পােরল বকেুই 
সম্ভি নে। েুদ্ধ এিারে হরল জাবেসিংরেে মাধযম গ্রহে করেে হরি। জাবেসিংরেে 
মাধযরম আেিরদে সামরন আশাে আরলা জাবলরে কালরিপে কো তেরে হরি। 
আমারদে সেকাে এিিং োবশো, িৃরিন, আরমবেকা ও জাবেসিংে চত্তরেে সুরোিয 
ইসোইল সোনো এ িযাপারে অবভজ্ঞ আরেন।’’  
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সিাই কেোবল বদরে তডবভড তিিাবমরনে তশরষাক্ত প্রস্তািরক সমর্বন 
জানাল। পন্থাবিে খুাঁবিনাবি বদক বনরে আরলাচনা চলল োরদে মরধয।  

ঢিং ঢিং করে েবিরে োে ১১ িা িাজল। বমবিিং সমাপ্ত করে সিাই উরে 
দাাঁিাল। সিাে মুরখ হাবস বকন্তু তজাে করে তিরন আনা রুবিন হাবস, ো িুঝরে কষ্ট 
হরি না তমারিই। েুদ্ধ এিারনাে আশা সিাই কেরে, বকন্তু চাইরলই বক েুদ্ধ 
এিারনা োরি? োোিা আেিরদে আসন্ন সিংগ্রারমে প্রকৃবে তকমন হরি, োই িা 
তক জারন? প্রধানমেীে কর্া সকরলে মরন নেুন করে জািরে - ‘‘দরেবারিে এক 
কারলা তমে আমারদে বপেভৃূবমরক গ্রাস কেরে এবিরে আসরে।’’  
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১১ 
পবেষ্কাে নীলাকাশ। উইরলা িাে আে জলপাইকুরি সকারলে  তোদ 

বঝলবমল কেরে। তকােআন শেীে িন্ধ করে বিবিরল তেরখ এরস মাহমুদ তচোরে 
িসল। তসবদরনে তদবনক কািজ এরস তিরে, তস তদখরে তপল। কািজবি উরল্ট 
পারল্ট তদখরে লািল মাহমুদ। বসিংিল কলাম তহবডিং এে একবি তোট্ট খিরে 
মাহমুরদে দৃবষ্ট আকৃষ্ট হরলা। ‘‘তিনগুবেোন েনোে জন্ম িাবষবকী।’’ খিেবিরে 
তিনগুবেোন েনো এবমবলোে একবিিংশ জন্ম িাবষবকী অনুষ্ঠান সূচীে বকেু পবেচে 
তদো হরেরে।  

এবমবলোে নাম মরন পিরেই মাহমুরদে স্নােুেেীরে এক উত্তপ্ত তস্রাে 
িরে তিল। মাোমে নীল দ’বি তচাখ তিদনাপীবিে মুখ শুভ্রিরন্ড অশ্রুে দ’বি ধাো 
- বিদাে মুহূরেবে এবমবলো মাহমুরদে মানসরচারখ েরুি উেল। মরন পিল োে 
তসই করুে আকুবে আিাে করি তদখা হরি?’’ মাহমুদ োে প্রবেশ্রুবে েিা কেরে 
পারেবন এ পেবে। অরনকিাে মরন হরেরে বকন্তু মাহমুদ চােবন েরুলে মে সুন্দে 
ঐ জীিনবিে উপে তকান সরন্দরহে তমে তনরম আসুক - তকান অসুবিধাে পিুক 
তস। আজ ওে পেম খুবশে বদন। মাহমুদ বক পারে না এই খুবশে বদরন োে পারশ 
দাাঁিারে। মাহমুরদে তোাঁরি েুরি উেল এক েহস্যমে হাবস। স্বিেঃ োে করন্ে 
উচ্চাবেে হরলা - পাবে, বকন্তু আকাঙ্খাে পবেেৃবপ্তরক জ্ঞান ও কেবরিযে উরধ্বব স্থান 
বদরে পাবে না আবম।  

সা’দ আবল েরে ঢুকল। পারেে শরব্দ বপেরন বেরে চাইরেই সা’দ িলল, 
‘‘তহড তকাোিবারেে তমরসজ জনাি।’’  

মাহমুদ োিাোবি হাে তপরে কািজবি বনল। দ্রুে তচাখ িুলাল 
কািজবিরেঃ  

World peace brigade এে অবধনােক তমজে তজনারেল ওোলিাে 
কুি এে বিরশষ প্রবেবনবধ হুরিা িালািব তিাপরন তেলআবিি আসরেন। বেবন ১১ 
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োবেখ সন্ধযাে িৃবিশ েোল এোেরোরসবে বিরশষ বিমান তোরি োে ৯ িা ২৫ 
বমবনরিে সমে তেলআবিি নামরেন।  

মাহমুদ স্মেে কেল, তমজে তজনারেল ওোল্টাে মুরিে ইহুদী নাম তজেম 
ইজাক তোরমন। সুইচ আবমবে প্রাক্তন অবেসাে। ওোল্টাে কুি নাম বনরেরেন 
বেবন। প্রাপ্ত ের্য তমাোরিক তিাপন ইহুদী আরন্দালরনে ইবন একজন তনেৃস্থানীে 
িযবক্ত। আে হুরিা িালািব হরিন িাবলবরনে দদবাে ইহুদী জযাকি বগ্রমি।  

এিাে োবেখ অর্বাৎ আজ োে ৯-২৫ বমবনরি হুরিা িালািব নামরেন 
তেলআবিরি। মরন মরন বহসাি কেরলা মাহমুদ।  

িভীে বচোে ডুরি তিল তস। হুরিা িালািব বক বমশন বনরে আসরে? তকান 
তমরসজ িা তকান তিাপন ের্য? োই হরি হেরো। বকন্তু তস সি বলবখেভারি না 
তমৌবখক কারন কারন। হুরিা িালািব েখন প্রবেবনবধ মাত্র েখন োে মােেরে 
বলবখে তমরসজ িা ের্য আসরি, তসিাই স্বাভাবিক।  

বকন্তু তকান পরর্ এগুরনা োরি? হুরিা েবদ পূিবারহ্ন োে বিপদ আাঁচ কেরে 
পারে, োহরল সি প্ররোজনীে তেকডব নষ্ট করে তেলরি। এজন্য এমন স্বাভাবিক 
পর্ অনুসেে কেরে হরি ো হুরিাে মরন তকান সরন্দরহে উরদ্রক কেরি না। বচো 
কেল মাহমুদ।  

মাহমুদ বহরসি কেল, বিমান িন্দে তর্রক তেলআবিি ৯ মাইল। 
বমবডোম বস্পড েবদ ধো োে োহরল এই ৯ মাইল পর্ অবেেম কেরে ৭ তর্রক 
৯ বমবনি সমে লািরি। এই সমেরকই কারজ লািারে হরি। িহনকােী ের্যরক 
হস্তােরেে সামান্য সুরোিও হুরিারক তদো চলরি না। অিশ্য বিমান িন্দরেই হুরিা 
এিা করে তেরলন বকনা োও তদখরে হরি।  

মরন মরন পবেকল্পনাে এক েক এাঁরক বনল মাহমুদ। োেপে তশখ 
জামাল, আেজল ও হাসান কামালরক তডরক োরদে সারর্ পোমশব করে। 
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োে ৮ িা ৪৫ বমবনি। মাহদদ োে কাবডবলাক বনরে তিে হরলা। 
িালরোে তোড বিরে পরিরে এোে তপািব তোড ধরে েুরি চলল। এোেরপারিব 
মাহমুদ েখন তপৌাঁেল েখন ৮ িা ৫৬ বমবনি।  

‘বসনরির্’ এে নো তেলআবিি প্রধান বমঃ তিকমযান ওরেবিিং রুরমে 
তসাোে িা এবলরে বদরে একবি মযািাবজরনে উপে তচাখ িুলারি। মাহমুদ োে 
সামরনে তসাোবিরে িরস পিল। মরন মরন ভিল, ভালই হরলা। োত্রা শুভ।  

৯ িা বিশ িাজল। বমঃ তিকমযান উরে দাাঁিাল। তস হরলে তদাে তিািাে 
দাাঁিারেই একজন তলাক এরস োে সামরন দাাঁিাল। বমঃ িযাকমযান োরক বক তেন 
িলরলা, োেপে বেরে এরলা আিাে। তসাো তর্রক চশমা আে মযািাবজনবি েুরল 
বনরে ঢুরক তিরলা বভেরে। মাহমুদ িুঝরলা, োনওরেরে হুরিারক অভযর্বনা 
জানারনাে িরন্দািস্ত এিা। তিকমযান উরে োিাে পে মাহমুদও উরে বিরে এবদক 
ওবদক পােচােী কেল। মাহমুদ তদখরে তপল, আেজল বিরশষ অবেবর্রদে 
দেজাবিে আরশপারশই েরেরে। েবদও মাহমুদ বস্থে বনবিে তে সাধােে োত্রী 
বনিবমরনে পর্ বদরে ওো তিরোরি না, সমে িাাঁচারনাে জন্য ওো বভ আই বপ’ে 
পর্ই তিরে বনরি। েিু মাহমুদ অবেবেক্ত এ িযিস্থা করে তেরখরে।  

বেক ৯-২৬ বমবনরি োোল এোেরোরসবে একবি বিমান োনওরেরে 
লযান্ড কেল। বসনরিরর্ে িািী দাাঁি কোরনা বেল ওরেবিিং রুরমে পূিব পারশ্ববে 
দেজাে িামপারশ। আে মাহমুদ োে িািী দাাঁি কবেরেবেল হরলে এরকিারে 
দবিে প্রারেে দেজাে সামরন। ৯ - ৪০ বমবনরি একবি তিাবেিং তেলআবিি তর্রক 
োত্রা কেরে, তসজন্য োত্রী ও োরদে িন্ধু িান্ধিরদে আনারিানাে তিশ ভীি জরম 
উরেরে।  

বমঃ তিকমযান একজন তলারকে সারর্ সহারস্য কর্া িলরে িলরে 
কমবচােী আিমে বনিবমরনে বিরশষ দেজা বদরে তিে হরে এল। তলাকবিে 
পবেধারন কারলা েিংএে সুযি, হারে সুদৃশ্য একবি এিাচী। মার্াে হ্যাি কপাল 
পেবে নামারনা নারকে নীরচ বহিলােী কােদাে তিাাঁে। িল্প কেরে কেরে ওো 
দেজাে বদরক এরিারলা। মাহমুদ তদখরে তপল, ওরদে করেক িজ বপেরন 
আেজল এরস দাাঁবিরেরে। আেজল ওরদে বপেরন বিরে দেজাে মুহূেবকাল 
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দাাঁবিরে বেরে এল। আেজল তেোে সারর্ সারর্ মাহমুদ বনরজে িািীে বদরক 
চলল। মাহমুদ িািীরে উেরে উেরে তদখরে তপল আেজল তিবলরোন িুরর্ে 
বদরক দ্রুে এবিরে োরি। মাহমুরদে মুরখ েরুি উেল প্রশাবেে হাবস। তপেরনে 
বসরি শুরে হাসান কামাল েুরমে কসেে কেবেল। মাহমুদরক িািীরে উেরে 
তদরখ নরি চরি বেক হরে িসল তস। 

মাহমুরদে িািী এোেরপািব চত্বরেে বদ্বেীে তিি বদরে তিবেরে 
এোেরপািব তোরড পিল। প্রাে ৩০০ িজ সামরন আে একবি কারলা েিং এে িািী 
এোেরপািব তোড ধরে এবিরে চলরে। তেোে লাইরিে আরলারক িািীে নাম্বাে 
তপ্লিবি তদরখ মাহমুরদে তোাঁরিে তকারে হাবস তখরল তিল। োে মুরখ স্বিেঃ 
উচ্চাবেে হরলা, ইন্না োলাবে ওো নুসুবক ওো মাহইোো ওো মামবে বলল্লারহ 
োবিিল আলাবমন (বনিে আমাে উপাসনা প্রার্বনা আমাে সাধনা, আমাে জীিন, 
আমাে মেে সমস্তই বিশ্ব বনেো োবু্বল আলাবমন আল্লাহে নারম বনরিবদে)। 
মাহমুদ িািীে বস্পড একিু কবমরে বদল, বকন্তু িািীবিরক তচারখে আি হরে বদল 
না। বপেরন সিংরকে তর্রক তস িুরঝ বনল, ওিা আেজরলে িািী।  

চাে মাইল পর্ এরসরে োো। সামরনই োস্তাবি িামবদরক িাাঁক বনরেরে। 
মাহমুদ অধীে আগ্ররহ সামরন োবকরেবেল। অিরশরষ তদখরে তপল, একবি 
উজ্জ্বল তহড লাইি/ সরে সরে মাহমুদ োে বনরজে তহড লাইি তর্রক করেকিাে 
সিংরকে বদল। সিংরকরেে উত্তে তপল সামরনে েীব্ররিরি এবিরে আসা তহড লাইি 
তর্রক। স্ববস্ত লাভ কেল মাহমুদ -রশখ জামাল বেক সমরে তপৌরেরে। বকেু  দূরেই 
তমাি। তশখ জামারলে িািীে তহড লাইি তর্রক িুঝা োরি প্রাে তমারিে সবন্নকরি 
তপৌরে বিরেরে তস। ওবদরক এবিরে চলা বমঃ তিকমযারনে িাবিবিও তমারিে 
সবন্নে্করি তপৌরে তিরে। বমঃ জামারলে িািীে তহড লাইরিে আরলারে বমঃ 
তিকমযারনে িািী এিাে স্পষ্ট হরে উেল। মাত্র মুহূেবকরেরকে িযিধান। সামরন 
তর্রক েীক্ষ্ণ এক ধােি সিংেরষবে শব্দ তশানা তিল। মাহমুদ চঞ্চল হরে উেল। দ্রুে 
এবিরে তিল োে িািী। পাশ বদরে প্রচন্ড তিরি তশখ জামারলে পাাঁচ িবন ট্রাক 
তিবেরে তিল।  
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তমারি এরস দ্রুে িািী তর্রক তনরম মাহমুদ তদখল, বমঃ তিকমযারনে 
িািীবি একপারশ কাে হরে পরি তিরে। িািীে ডানপারশে অিংশ দমরি তিরে। 
ড্রাইভাে োে বসরিে একপারশ কাে হরে পরি আরে। ধীরে ধীরে উেিাে তচষ্টা 
কেরে তস। বমঃ তিকমযারনে কপারল আোরে তলরিরে, েক্ত তিরুরি। তস 
বনঃসািভারি পরি আরে। তিাঝা তিল না জ্ঞান হাবেরেরে বকনা। বমঃ হুরিা বমঃ 
তিকমযারনে উপে হুমবি তখরে পরিবেরলন, এিাচী তকসবি বকন্তু োে হােোিা 
হেবন। মাহমুদ িািীে কারে তপৌেরেই তস উরে িসরে তচষ্টা কেল। মাহমুদ 
হুরিারক িলল, ‘‘তিবেরে আসুন।’’ িরল মাহমুদ োরক সাহােয কেরে এবিরে 
তিল। তিে করে এরন োরক বনরজে িািীে কারে বনরে বিরে িলল, ‘‘িসুন 
বভেরে বিরে।’’ 

বমঃ হুরিা তকমন তেন চঞ্চল হরে উেরলন। বকেু িলরে োবিরলন, বকন্তু 
োে হাে তর্রক এিাচী তকসবি তকরি বনরে োরক ধাকা বদরে বভেরে ঢুবকরে বদরে 
ড্রাইবভিং বসরি বিরে িসরে িসরে িলল মাহমুদ, ‘‘হাসান কামাল, বমঃ হুরিারক 
এিাে েুবমরে দাও।  

মাহমুদ িলাে আরিই হাসান কামাল োে কারজ তলরি বিরেবেল। 
করেকিাে ঝিপি কেরলন বমঃ হুরিা, বকন্তু োেপে ধীরে ধীরে বনরস্তজ হরে এল 
োে তদহ।  

িািী তেরি বদল মাহমুদ। সি কাজ সম্পন্ন কেরে োে আধ বমবনরিে 
মে সমে লািল। আেজরলে িািী েখন তমারি তপৌেল, মাহমুরদে িািী েখন 
চরল তিরে করেকশ িজ সামরন। আেজরলে পে আরো করেকবি িািী এরস 
তপৌেল। একবি তহ তচ পরি তিল চােবদরক।  

এই সমে বমঃ তিকমযারনে জ্ঞান বেরে এল। চাবেবদরক তচরে প্রর্রমই তস 
িলল, ‘‘বমঃ হুরিা .............।’’ একিু তর্রম তঢাক বিরল পুনোে তস িলল, 
‘‘িািীরে আে এক জন তলাক বেল, তস তকার্াে? ’’  

উপবস্থে তকউ এ প্ররশ্নে জিাি বদরে পােল না। ড্রাইভাে েখনও সীরিে 
উপে পরিবেল। োে মার্াে ও িুরক আোে তলরিরে। তস ধীরে ধীরে িলল, 
‘‘দেবিনাে পরেই একবি িািী োরক েুরল বনরে তিরে।’’ 
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-েুরল বনরে তিরে। তস বক গুরুেে আহে বেল? োে কে তেন তকাঁরপ 
উেল।  

- আবম জাবন না, েরি িুঝরে তপরেবেলাম োে জ্ঞান বেল।  
আে তকান প্রশ্ন কেল না তিকমযান। তচাখ িুরজ মুহুেবকে বচো করে উরে 

দাাঁিাল। আোরেে কর্া তস তেন ভুরল তিরে। িলল তস, ‘‘এখবন তপৌাঁেরে হরি 
তহড তকাোিবারে।’’  

অরনরকই োরক সাহােয কেরে এবিরে এল। বমঃ তিকমযানরক িািী 
এবিরে চলল ‘বসনরির্’ এে তহড তকাোিবাে এে বদরক। বমঃ তিকমযারনে লিয 
িুঝরে পােল আেজল। মাহমুরদে পিাৎবদরকে বনোপত্তাে তমাোরেন আেজল 
এিাে বনবিে হরে োে িািী তেরি বদল।  

 
 
 
ওোইজমযান তোরডে একবি প্রকান্ড িািী। িাইরে তর্রক তদখরে একবি 

সাদমািা বত্রেল। বকন্তু বভেরে তিরল িুঝা োে িািীে বিোিত্ব। প্রকান্ড িািী 
িাোন্দা। পাাঁচ েেবি িািী খুি সহজভারিই এখারন স্থান তপরে পারে। সি বমরল 
খান বেবেরশক েে। তমরঝে েল বদরে বিলবম্বে এক সুিে পর্ বদরে সিগুরলা 
েেরক ইন্িােকারনরটড কো হরেরে। পবেরশরষ এই সুিে পর্ ওোইজমযান 
তোরডে দবিন পাশ্বব বদরে সমােোলভারি চরল োওো মেরদশাই তোরডে একবি 
েরলে তদাকারন বিরে তশষ হরেরে। তেলআবিরি সাইমুরমে এিা চেুর্ব আস্তানা। 

মাহমুদ বমঃ হুরিা িালািবরক এই আস্তানারে এরন েুলল। িাইরেে তকান 
তলাকরক সাইমুম কখনও োরদে মূল োাঁবিরে বনরে োে না। এমন বক দলীে 
সদস্যরদেও তোিারোি তকন্দ্র এই আস্তানাগুরলা। মূল োাঁবিে অবধকেে 
বনোপত্তাে জন্যই এই িযিস্থা।  

হুরিা িালািবরক সাচব কো হরলা। োে িৃহদাকাে এিাচী তর্রক পাওো 
তিল হুরিাে প্ররোজনীে বকেু কাপি। আে পাওো তিল একিা ডাইেী এিিং বকেু 
পাউন্ড মুদ্রা। ডাইেীরে হুরিাে বনজস্ব খেচ পরত্রে খুাঁবিনাবি এিিং োে বকেু িুযে 
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তেকডব। ডইেীে মরধয পাওো তিল World peace Brigade এে অবধনােক 
বমঃ ওোল্টাে কুরিে বনজস্ব পযারডে একবি চাে ভাাঁজ কো সাদা পাো।  

হুরিাে জুোে েলা এিিং োে পারেে পাো তর্রক শুরু করে মার্াে চুল 
পেবে সি বকেুই েন্ন েন্ন করে সাচব কো হরলা। োে তপাশারকে সরন্দহজনক তকান 
অিংশই িাদ তদো হরলা না। অিরশরষ হুরিাে এিাচী তকস তোঁরি তেলা হরলা, োে 
অবেবেক্ত কাপি তচাপি গুরলা ও পেীিা কো হরলা। বকন্তু বকেুই বমলল না।  

কপারলে োম মুরে তশখ জামাল এরস তচোরে ধপ করে িসল। মাহমুদ 
তচরে তচরে তদখবেল/ তশখ জামাল িসরেই মাহমুদ বমঃ হুরিাে বদরক তচরে িলল, 
‘‘বমঃ হুরিা আপবন বক হাওো খাওোে জন্য তিাপন সেরে তেলআবিি 
এরসরেন?’’ 

বমঃ হুরিা শুধু বমি বমি করে চাইরলন। তকান উত্তে এল না োে কাে 
তর্রক। মাহমুদ জারন, হুরিা ওেরে জযাকি বগ্রমরিে মুখ তখালাে জন্য মুরখে কর্া 
েরর্ষ্ট নে। মাহমুদ হুরিারক আে বকেু িলল না। িভীে বচোে আিাে ডুি বদল 
তস।  

হোৎ তসাজা হরে িসল মাহমুদ। মুখ োে খুবশরে উজ্জ্বল হরে উেল। 
োে মরন পরি তিল, তলবনন েখন তজরল বেরলন েখন োাঁে স্ত্রী োে কারে পিাে 
জন্য মযািাবজন পাোরো। তলবনন মযািাবজরনে সাদা অিংশগুরলারে দধ বদরে োাঁে 
তমরসজ বলখরেন কমবীরদে উরিরশ্য। দরধে এ তলখাগুরলা এমবনরে তদখা তেে 
না, বকন্তু পাবনরে তডািারলই ো স্পষ্ট হরে উেে। তলবনরনে স্ত্রী োে স্বামীে কাে 
তর্রক মযািাবজন তেেে বনরে বিরে তমরসজগুরলা উদ্ধাে করে তপৌাঁোরেন কমবীরদে 
বনকি।  

কর্ািা মরন হরেই মাহমুদ তশখ জামালরক বনরদবশ বদরলন এক িামলা 
পাবন আনরে।  

পাবন এরল বমঃ হুরিাে ডাইেী তর্রক ওোল্টাে কুরিে পযারডে চাে ভাাঁজ 
পাোবি এরন ভাাঁজ খুরল পাবনরে ডুবিরে বদল।  



অপারেশন তেলআবিি-১  98 

 

সােযরলে আনন্দ তখরল তিল মাহমুরদে মুরখ। কািরজে িুরক সাদা সাাঁদা 
অিে েরুি উরেরে। মাহমুদ তশখ জামালরক িলল, ‘‘োিাোবি কািজ কলম 
আরনা। কািজ তিশীিে পাবনরে োখা োরি না।  

তশখ জামাল মাহমুরদে অনুসেে করে বলখ তেরে লািলঃ  
‘‘তপ্রেক ওোল্টাে কুি, অবধনােক বিশ্ব শাবে তসনা।  
-প্রাপক স্যামুরেল শালবিক, প্রধানমেী, ইসোইল।  
আনরন্দে সারর্ জানাবি তে, েুদ্ধ বিেবে সীমারেখাে ওপারে েুদ্ধবিেবে 

েদােককােীরদে মরধয আমো বকেু ইসোইল সোনরক সবন্নবিষ্ট কেরে তপরেবে। 
‘ইেগুন জাই বলউবম’ে মাধযরম োো ের্য সেিোহ কেরি। বকন্তু জরুেী 
পবেবস্থবেরে তোিারোরিে জন্য আমো োরদে তেবডও বমিাে পাোলাম। 
বিরশষভারি িলা হরি, তকান পবেবস্থবেরেই োরদে নাম জানাে তচষ্টা কো চলরি 
না।  

GH. 44 11. GH. 43. 07 GH. 45 33 GV. 32. 13, JZ 54; 05, 
GR. 47, 55. GR 44, 77, GR, 39, 17, SZ 40, 99, SZ. 38. 66, SZ. 51. 
02. SZ. 47. 21, SZ 48, 81,” 

ইেগুন জাই বলউবম’হরি গুপ্ত বিশ্ব ইহুদী তিারেন্দা চেগুরলাে একবি। 
তমরসজ পবেস্কাে। ইসোইরলে বিধ্বস্ত স্পাই বেিং এে আিংবশক িবেপেূরেে িযিস্থা 
োরে কো হরেরে। এখন প্রশ্ন হল ডিল ভূবমকাে অবভনেকােী জাবেসিংরেে 
প্রবেবনবধে মুরখাশ পো প্রবেবনবধিিব কাো তিাঝা োরি, GH অর্বাৎ তিালান 
হাইি, GV অর্বাৎ হুরলহ ভযাবল, JZ অর্বাৎ  তজজবেস ভযাবল, GR অর্বাৎ জদবান 
বেভাে, SZ অর্বাৎ সুরেজ খাল অঞ্চরল ওো তমাোরেন আরে। মাহমুদ তভরি 
তদখল শুধু তেবডও বমিাে বদরে ওরদে বচবহ্নে কো োরি না। সুেোিং তে তকান 
মূরলযই ওরদে নাম জানরে হরি।  

মাহমুদ উরে বিরে বমঃ হুরিাে এরকিারে মুরখামুবখ দাাঁিাল। বমঃ হুরিাে 
তচারখে মবন দ’তিারে বস্থে চিু বনিদ্ধ করে তস িলল, বমঃ হুরিা েুদ্ধ বিেবে তেখাে 
ওধারে োো ইসোইরলে হরে কাজ কেরে, োরদে নাম িলরে হরি। বমঃ হুরিা 
নীেি। মাহমুদ িলল, অবধরিশরন না িসরল িুবঝ কর্া িলরিন না।  
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বমঃ হুরিাে তচাখ দ’বি চঞ্চল হরে উেল। আশিংকাে একবি বিষাদ তেখা 
োে মুরখে উপে বদরে তখরল তিরল।  

মাহমুদ তশখ জামাল তক িলল, পদবািা সবেরে দাও জামাল। বম হুরিা 
অবধরিশরনে িযিস্থািা একিু তদরখ বনক।  

েরে উত্তে বদরক িাোরনা পদবা সবেরে তেলল জামাল। কারেে একবি 
সুদৃঢ় পািােন, োরে চামিাে বেো লািান। পািােরন শাবেে মানুষরক মজিুে 
করে িাাঁধাে কারজ ো িযিহৃে হে। পািােরনে পারশ সুইচরিাডব। একবি 
ইরলকবট্রক তমিরনরিা পরি আরে পািােরনে উপে, োে উপে সাদা তিাোম 
জ্বলজ্বল কেরে।  

মাহমুদ ঐ বদরক অেুবল সিংরকে করে িলল, ঐ েবিৎ অবধরিশরনে 
সারর্ তোমো তো খুি পবেবচে। আমারদে কর্া িলাে অবভোরনে ওিা প্রর্ম 
অস্ত্র। এেপে এরক এরক আসরি অন্যগুরলা। 

 বমঃ হুরিা একিাে চবকে দৃবষ্টরে ওবদরক তচরে িলল অমানুবষক 
বনেবােন চাবলরে বক কেরি তোমো, আবম বকেুই জাবন না। কে োে কাাঁপরে।  

ওোর্ল্ব বপস বব্ররগ্ররডে বলাঁোরজা অবেসাে বমঃ হুরিা, জান বক জান না 
আমো তদখি। িরল একিু র্ামল মাহমুদ, োেপে িলল, অমানুবষক বনেবােন বকন্তু 
তোমোই আমারদে বশবখরেে। এই তসবদন আলরজবেোরে সুসভয ইউরোরপে 
তোমারদে জাে ভাইরেো বক কেল? আলবজোরসবে আলবিোে তকাোিবাে আে 
‘তসন্িাে দয বত্র’ে বনেবােন কিগুরলারে তোমারদে ভাইরেো স্বধীনোকামী 
আমারদে ভাইরদে উপে বক অমানুবষক বনেবােন চাবলরেরে ো মরন পরি নাবক 
তোমারদে? র্ামল মাহমুদ। আিাে িলল, পাাঁচ বমবনি সমে বদলাম তোমারক, 
এেমরধয েবদ নামগুরলা িরলা োহরল মুবক্তে আশা কেরে পারো। এখন েুবম 
তভরি তদখ একবদরক মুবক্ত অন্য বদরক ভোিহ েেোে মধয বদরে ধীরে ধীরে মৃেযুে 
বদরক িমে - তকানবি েুবম তিরে তনরি।  

মাহমুদ তিবেরে এল েে তর্রক।  
বম হুরিা িালারিবে স্মবৃেরে নাবজ কনরসনরট্রসন কযারম্পে ভোিহ 

েনাগুরলাে কর্া জািরুক েরেরে। মাহমুরদে উরল্লখকৃে আলবজোরসবে 
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‘আলবিোে’ ও ‘তসন্িা দয বত্র’ে ভোিহ বনেবােন কাবহনীে সারর্ও তস পবেবচে। 
ইরলকবট্রক বসবিিং ‘পািােন ও ১৫ তমিরনরিা’ ‘নকল তডািরনা প্রবেো, প্রভবৃেে 
কর্া স্মেে হরেই আৎরক উেল বমঃ হুরিা িালািব। প্রিল ইিা শবক্ত োে ধ্বরস 
পরি তিল মুহূরেব।  

পাাঁচ বমবনি পরে বেরে এল মাহমুদ। ইরলকবট্রক বসবিিংএে আে প্ররোজন 
হরলা না। োে কাে তর্রক জানা তিল ১৪ বি নাম। বলরখ বনল মাহমুদ। োেপে 
পেখ করে তস তদখল ওপারেে েুদ্ধ বিেবে সীমা তেখা েদােককােীরদে মরধয 
এসি নাম আরে বকনা।  

উরে দাাঁবিরে মাহমুদ িলল, তোমারক আমো পাবেরে তদি আমারদে তহড 
তকাোিবারে, ওখান তর্রকই তোমাে সম্বরন্ধ বসদ্ধাে তনো হরি। েরি মুবক্ত তে এক 
সমে েুবম পারি, তস বনিেো আমো তোমারক বদবি।  

সিংিৃহীে নাম ও তমরসজবি তহড তকাোিবারে পাোিাে জন্য মাহমুদ দ্রুে 
োে মূল োাঁবিরে বেরে এল।  

পেবদন বিরকরল লন্ডরনে ‘ইবভবনিং তপারষ্ট’ে দ’কলাম তহবডিংএে একবি 
সিংিাদ দৃবষ্ট আকৃষ্ট কেরলা মাহমুরদে। বসবেো, জদবান ও বমসে সেকাে েুদ্ধ 
বিেবে সীমারেখা েদােককােীরদে মরধয তর্রক তিালান হাইি এলাকাে বমকাইল 
তিােবডন, ক্লারেন্স বডরলান, িাউন্সকভ, হুরলহ ভযাবলে েলে তিামযান, তজজাবেল 
ভযাবলে োঙ্ক কালবসন, জদবান নদী এলাকাে মবেস চাইর্ল্স, আনবর্ল্ তোষ্টাে, 
বপিাে িািে এিিং সুরেজ খাে এলাকাে বমকাইল িাবডবন, বিল িািব বগ্রে বভটে 
গ্রুজ, মাকব িারেন ও বিল মারডবাে ২৪ েন্িাে মরধয িবহস্কাে দািী করেরেন। আেি 
োষ্ট্রসমূরহে স্বার্ববিরোধী কমব েৎপেোে অবভরোি আনা হরেরে োরদে প্রবে। 
প্রশাে হাবস েরুি উেল মাহমুরদে মুরখ।  

উপরোক্ত খিরেে পারশ আে একবি খিেও মাহমুরদে দৃবষ্ট আকষবে 
কেল। ইসোইরলে সুবপ্রম বনোপত্তা কাউবন্সরলে তমম্বাে ইসোইল পালবারমরন্িে 
সদস্য বমঃ বসমসন স্যামুরেল শালিক সেকারেে বিরুরদ্ধ আরোিযোে অবভরোি 
এরনরেন। বেবন িরলরেন, স্যামুরেল শালবিক সেকারেে অধীরন তদরশে বনোপত্তা 
িযিস্থা তভরে পিরে এিিং জাবেে বনোপত্তা বিধানকােী সিংস্থাগুরলা োরি 
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েসােরল। খিেবি পরি হাসল মাহমুদ। পেন েখন েবনরে আরস, েখন সিাই 
পেস্পে কাদা তোাঁিােুবি করে বনরজরদে তদাষ ও অরোিযোে কর্া তঢরক োখরে 
চাে এিিং এইভারি োো বনরজরদে সিংরশাধন ও তোিযো িৃবদ্ধে পর্ িন্ধ করে 
প্রবেপরিে শবক্তিৃবদ্ধ ও বিজরে সহােো করে।  
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১২ 
তডবভড তিনগুবেোরনে িািী। এবমবলোে কি। একবি ড্রইিং রুম, একবি 

িার্রুম ও একবি তিড রুম বনরে এবমবলোে বনজস্ব জিে। গ্রীবসও তমরে তভানাস 
এই জিরে এবমবলোে একমাত্র সেী ও পবেচাবেকা। বপো ও মাো এখারন 
আরসন, বকন্তু তসিা কেকিা রুবিন সেরেেে মে। তেলআবিি বিশ্ববিদযালরেে 
োত্রী এবমবলোরক োো অিাধ বিচেরেে সুরোি বদরেরেন।  

োে ৯ -৩০ বমবনি। তিশ িেম িাইরে। বকন্তু তসন্ট্রাবল ইোে কবন্ডশন্ড 
এ িািীরে িেরমে তকান বচহ্ন তনই। এবমবলো পিাে তিবিরল িরস। বকন্তু মন 
িসারে পােল না িইরে। মন এলারমরলা, বিশৃঙ্খল। শেযাে বিরে তস শুরে পিল। 
তচাখ িুরঝ তস মনরক ভািনাহীন কেরে চাইল। বকন্তু পােরে না তস। তখাাঁচাে মে 
বিাঁধরে শুধু।  

এবমবলোে মা েরে ঢুকরলন। মুহূেবকাল দাাঁবিরে বেবন একিাে পিাে 
তিবিল ও একিাে শাবেো এবমবলোে বদরক চাইরলন। োেপে বিরে িসরলন 
এবমবলোে পারশ। োেপে ধীরে ধীরে বেবন এবমবলোে কপারল হাে তেরখ 
িলরলন অসুখ করেবন তো মা? চমরক উেল এবমবলো। বনরজরক সামরল বনল তস। 
বনরজে কপারল োখা মারেে হােবি েুরল বনরে তস িলল, না মা অসুখ করেবন।  

-এমন অসমরে শুরে তকন েুবম? মারেে কর্াে েখন আশিংকাে সুে।  
-ভারলা লািরে না বকেু, োই শুরে আবে মা।  
-এই ভাল না লািািাই তো অসুখ মা। োোিা তিশ বকেুবদন তর্রক 

তদখবে েুবম িাইরে তকার্াও তেমন তিে হওনা েরেই শুরে র্াক। বকেুিে র্ামল 
এবমবলোে মা। িলল, না হে বিরে একিাে ইউরোপ েুরে এরসা, এখন তো তেমন 
পিাশুনাে চাপ তনই।  

-না মা তোমো বকেু তভি না। আবম ভাল আবে। েরে িরস পবি? তিিারে 
তেমন ভারলা লািরে না। হাবসরে মুখ োবেরে িলল এবমবলো।  
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-োই ভারলা মা। বদনকাল ভাল োরি না। েরে িাইরে শত্রু আজ। 
শ্বাসরোধ কেরে চাইরে আমারদে।  

-আিা মা শাবে বক্সরি না? আমো শেরক িন্ধু িানারে পােরিা না? 
-তকমন করে? শেো েবদ শেো না োিরে চাে? 
-বকন্তু আমো তো শেো োিবে না? 
-তকমন করে? 
-তে সি আেি মুসলমানরক আমো োরদে েেিািী তর্রক োবিরেবে, 

োরদেরক বেবেরে এরন ের্ারোিয অবধকাে োরদে আমো তকন বদবি না? 
-ের্ারোিয বক অবধকাে মা? 
-তদরশে শাসন ও আইন প্রেেরনে অবধকাে।  
এবমবলোে মা হাসল। িলল, পািল তমরে, ওরদেরক তদরশে শাসন ও 

আইন প্রেেরনে অবধকাে বদরল ইসোইলরলে সোনো দাাঁিারি তকার্াে?  
-তকন, আমো তেরহেু সিংখযালবেষ্ট, োই সিংখযালবেরষ্টে অবধকােই 

প্রাপয।  
-বকন্তু জামবাবনরে সিংখযালবেষ্ট ইহুদীরদে অিস্থাে কর্া েুবম বক জান না?  
-জাবন। বকন্তু োই িরল আেি মুসলমানরদেরক বহিলারেে আসরন 

িসািাে বক তকান েুবক্ত আরে মা?  
-বনিে। েুবম বনিে জান, মুসলমানরদে পেিম্বে তমাহাম্মদ তকমন করে 

ইহুদীরদেরক প্রর্রম মদীনা, োেপে খােিে, সিবরশষ োরদে আেি তর্রক 
বিোবিে করেবেল।  

-বকন্তু মা, নিী তমাহাম্মদ বক বিনা কােরে ইহুদীরদে িবহস্কাে 
করেবেরলন? ইসলারমে নিীে সারর্ োরদে সম্পাবদে চুবক্ত বেনিাে ইহুদীো 
ভিংি করেরে এিিং বিশ্বাসোেকো করেরে। এে পে োো মদীনা তর্রক িবহসৃ্কে 
হে এিিং খােিরে আশ্রে পাে বকন্তু খােিেরক োাঁবি করে আিাে োো ষিেে ও 
বিশ্বাসোেকোে পর্ অনুসেে কেল, এেপে োরদে আেি তর্রক বিোবিে কো 
োিা উপাে বেল বক?  
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-এবমবলোে মা আিাে মুখ বিরপ হাসল। িলল তে কােরে নিী তমাহাম্মদ 
ইহুদীরদেরক বিোবিে করেবেল, তস কােরে আমো ও আেি মুসলমানরদে 
বিোবিে করেবে।  

-বকন্তু মা উভে স্থরল তো একেকম কােবকােে তনই।  
নিী তমাহাম্মদ তপৌত্তবলকরদে ধমবােবেে করে স্বাভাবিক ভারিই মদীনা 

ও আেরিে মাবলক হরেবেরলন, মাবলকানা বেবন ইহুদীরদে কাে তর্রক তকরি 
তননবন। অন্যপি আমো আেি মুসলমানরদে বিোবিে করে োরদে তদশ 
বেবলস্তীনরক আমো ইসোইল োষ্ট্র িাবনরেবে।  

-তোমাে কর্া বেক এবম। বকন্তু আমারদে জাবেে স্বারর্ব এে প্ররোজন বেল 
এিিং ভবিষ্যরে র্াকরি।  

-এক জাবেে প্ররোজরন অপে জাবেে ধ্বিংস সাধন তকমন সুবিচাে মা?  
-রূঢ় িাস্তিোে সারর্ তোমারদে পবেচে তনই মা, অবিচাে সি সমে 

অবিচাে নে।  
-বকন্তু মা, অন্যাে করে োরদে অবধকাে হেে কো হল, োো বক অবধকাে 

প্রবেষ্ঠাে তচষ্টা কেরি না। আমারদে প্রধানমেী সাে্েমুরেল শালবিক োবশোে 
জন্মগ্রহে করে আরমবেকাে প্রবেপাবলে হরে হোৎ উরি এরস ইসোইরলে 
বনোমক হরে িসাে অবধকাে েবদ পাে, োহরল িিংশ পেস্পোে িসিাসকােী 
আেি মুসলমানো োরদে অবধকাে প্রবেষ্ঠাে জরন্য তো এবিরে আসরিই।  

-হাাঁ, এিা োো কেরে।  
-সুেোিং আমো শাবেে আশা তকমন করে কেরে পাবে?  
এবমবলোে মা তকান উত্তে বদল না। বকেুিে িম্ভীে ভারি তর্রক পরে 

ধীরে ধীরে িলল তস, শাবেে সম্ভািনা তে তনই প্রবেবি ইসোইলীই ো জারন, 
তকৌশল আে শবক্তে িরলই োো এরদরশ প্রবেষ্ঠা লাভ করেরে, শবক্ত ও তকৌশরলে 
আশ্রে বনরেই োরদেরক বিরক র্াকরে হরি। শুধু বিরক র্াকাই নে, োরদে 
র্ািারক আেও মজিুে ও বিস্তৃে কেরে হরি। মারেে বদরক এবমবলো পলকহীন 
দৃবষ্টরে তচরেবেল। োে মারেে কর্া তসবদন ওরসোন বকিং জাহারজ তশানা 
ইসোইলী মেীে িক্তরিযে সারর্ হুিহু বমরল োরি। োহরল প্রবেবি ইসোইলীই 
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বক আেি ভূবমরে োরদে সাম্রাজয প্রবেষ্ঠাে স্বরপ্ন বিরভাে। আত্মেিাকােী জাবে 
িরল পবেচে দানকােী ইসোইলীরদে এবক বিভৎস সাম্রাজযিাদী রূপ। বশউরে 
উেল এবমবলো।  

এবমবলোে িম্ভীে আত্মস্থ ভারিে বদরক তচরে এবমবলোে মা তহরস িলল, 
ভারলা েুবক্ত বশরখরো এবম, তোমাে আব্বা খুি খুশী হরেন শুনরল। বকন্তু 
তসবন্িরমন্ি বদরে সিবকেু বিচাে কেরল ভুল কেরি। জাবেে িৃহত্তে প্ররোজন ও 
মেরলে জন্য এমন অরনক বকেু কেরে হে ো নীবেশাস্ত্র অনুোেী অবিচাে আে 
অন্যারেে পেবারে পরি।  

এবমবলো িলল, এিাই েবদ জােীে নীবে হে মা, োহরল বহিলােরক 
তদাষ তদো োে তকমন করে? নুরেনিািব বিচারেে প্রহসনই িা োহরল কো হরলা 
তকন? জামবান জাবেে পেম সুহৃদ নাবজরদেরক অমানুবষক বনেবােন আে শাবস্তেই 
িা বশকাে হরে হল তকন?  

-জােীে দাবেত্ব েখন কাাঁরধ আসরি, েখনই সি িুঝরে পারি মা। িরল 
উরে দাাঁিাল এবমবলোে মা। িলল, োিাোবি তখরে এস।  

এবমবলোে মা চরল তিল।  
োে ১১ িা। নাইিিাউন পোে জন্য এবমবলো তডবসিং রুরম ঢুরকরে। 

হোৎ েরেে তমরঝে বকেু পেরনে শব্দ শুনরে তপল তস।  
পাবিবশন তডারে মুখ িািাল এবমবলো, তমরঝে দাাঁবিরে আরে মাহমুদ। 

তচাখারচাবখ হরে তিল। মাহমুরদে মুরখ এক িুকরো হাবস।  
এবমবলো প্রর্রম বিস্মেবিমূঢ় হরে পরিবেল। বিমূঢ় ভাি তকরি তেরেই 

োে মুখ োো হরে উেল। তস তচাখ নাবমরে বনল।  
মাহমুদ ধীরে ধীরে এগুরলা এবমবলোে বদরক। এরকিারে মুরখামুবখ 

দাাঁিারলা এরস। িলরলা, তকমন আে এবম? 
তকান উত্তে বদল না এবমবলো। চলিাে ও কর্া িলিাে শবক্ত তেন তস 

হাবেরে তেরলরে।  
কর্া িলল মাহমুদ, োি করেে িুবঝ েুবম?  
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মুখ েুলল এিাে এবমবলো। দরোিা অশ্রু িবিরে পিল দ’িন্ড তিরে 
োে।  

-েুবম কাাঁদে এবম? নীেি অশ্রুে ঢল তনরমরে েখন োে দ’তচারখ।  
-েুবম তকার্াে বেরল? চবকরে মুখ েুরল প্রশ্ন কেল এবমবলো।  
-তেলআবিরিই বেলাম।  
-এখারনই বেরল? একিু র্ামল এবমবলো। তঢাক বিরল িলল তস, আবম 

মরন করেবেলাম, অেে আমাে জন্মবদরন েুবম আসরিই।   
-েুবম পর্ চাইরি আবম জানোম। বকন্তু আবসবন আবম।  
-আসবন তকন? 
-তোমারদে তিারেন্দাো তসবদন সাোোে আমাে জন্য অরপিা করেরে 

তোমারদে িািীে চােবদরক। 
চমরক উরে মুখ েুলল এবমবলো। োে তচারখ বিস্মে। মাহমুদ িলল, 

বিবস্মে হিাে বকেু তনই। তসই োরেে েিনাে পে তর্রক ‘বসনরির্’ তিারেন্দাো  
তোমাে উপে তচাখ তেরখরে আমারক ধোে জন্য। োো বনবিে বেল, জন্মবদরন 
আবম আসবেই।  

-ওো োহরল সরন্দহ কেরে আমারক? 
-সরন্দহ নাও হরে পারে। হরে পারে ওো বনবিে হরে তচরেবেল। 

তোমাে জন্মবদরনে পে ওো বকন্তু আে তোমারদে িািীরে পাহাোে আসরে না।  
-েুবম এরস বেরে বিরেবেরল।  
-না এবম, পা িািারল আবম আসোমই। তোমারদে তিাোন্দাো আমাে 

পর্ তোধ কেরে পােে না। বকন্তু আবম চাইবন অপ্রীবেকে বকেু েিুক তচরেবে, 
তকান সরন্দহই োরে তোমারক স্পশব না করে।  

-তকান পর্ না তপরে তশরষ আমারদে িািীরেই পাহাো িসারে হল। 
এমন অসহাে তে ইসোইল তিারেন্দা িাবহনী আবম ধােো কবেবন তকানবদন। িরল 
এবমবলো মৃদ তহরস িলল, তোমারক িসরে িবলবন পেবে। িসরি চল। 
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 মাহমুদ তসাোে বিরে িসল। তসাোে উপে কনুই দ’বি তেস বদরে 
তসাোে বপেরন দাাঁিাল এবমবলো। মাহমুরদে মার্া এবমবলোে িারে অরনকিা 
তেন তেস বদল। মাহমুদ মার্ািা একিু সবেরে বনল।  

-জারনা, একিা সুখিে বদরে পাবে। িলল এবমবলো।  
-বক সুখিে? িলল মাহমুদ।  
-িলি না। আরি িল বিবনমে বক হরি?  
মাহমুদ িলল, তকমন সুখিে না শুনরল তকমন পুেস্কারেে তোিয হরি বক 

করে িুঝি?  
-তকন িলরে পাে না, ো চাইরি োই।  
-তিশ ো চইরি, োই।  
এবমবলো বকেুিে চুপ করে েইল। োে দ’হারেে আেুলগুরলা েখন 

মাহমুরদে জামাে কলাে বনরে তখলা কেবেল। তস ধীরে ধীরে িলল, জারনা, তসবদন 
আবম িাজাে বিরেবেলাম। ওখানকাে তমাহারমহডান িুক তষ্টাে তর্রকঃ 
Towards understanding Islam, Rights of non Muslim in 
Islamic State, Islam in Theory and Practice – িই বেনবি বকরন 
এরনবে। এে মরধয Towards understanding islam িইবি তশষ করে 
তেরলবে। Islam in Theory and Practice িইবি পিরে শুরু করেবে। 
মাহমুরদে প্রবে ধমবনরে, প্রবেবি েক্ত কবেকাে আনরন্দে তস্রাে িরে তিল।  
আল্লাহ োে প্রার্বনা মিুে করেরেন। মাহমুদ িলল, Towards 
understanding Islam ইসলামরক জানাে জন্য প্রার্বমক স্তরেে একখানা 
অবে উৎকৃষ্ট িই, তকমন লািল এবম?   

-িারে! ভুরল োি তকন? আরি আমাে পুেস্কাে পরে তোমাে প্ররশ্নে 
উত্তে।  

-বক চাও িল। মাহমুদ িলল তহরস।  
-চাইি না, েুবমই িল, বক তদরি েুবম।  
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-তোমাে ঐ খিে আমারক েেখাবন খুশী করেরে, োে তকান েুলনা 
আমাে জীিরন তনই এবম। তোমাে একবি প্রারপযে কর্াই আমাে মরন পিরে। 
বকন্তু এ িই সামান্য।  

এবমবলোে শুভ্র িরন্ড এক ঝকল েবক্তম তস্রাে িরে তিল। িলল তস িলই 
না শুবন? মাহমুদ এবমবলোে দ’বি হাে েুরল বনল হারে। ধীে িম্ভীে স্বরে িলল, 
ইসোইল োরষ্টে অন্যেম প্রবেষ্ঠাো, ইসোইরলে এককালীন প্রধানমেী এিিং বিশ্ব 
ইহুদীিারদে তনেৃস্থানীে মবস্তস্ক তডবভড তিনগুবেোরনে একমাত্র নােবন এবমবলো 
েুবম। েুবম বক সি েযাি করে তিাাঁিা মুসবলম মাহমুদরক বনরে সুখী হরে পােরি।  

এবমবলো তকান উত্তে বদল না। দ’ হারে মুখ তঢরক কপালিা এবলরে 
বদরেরে তসাোে উপে।  

মাহমুদ একিু োি বেবেরে বজরজ্ঞস কেল কই, উত্তে বদরল না? োে 
তোাঁরিে তকাোে হাবস।  

-ইস আিাে বজরজ্ঞস কো হরি। বদিাে কর্া েুবম বদরেে। তে বনরেরে 
তস োখুক িা তেরল বদক তোমাে বক।  

-আমাে বকেু নে, বকন্তু acknowledgementিলরে একবি বজবনস 
আরে? হাসল মাহমুদ।  

-না, েুবম বনষু্ঠরেে মে ডুি তমরে র্াক, বকেু পারি না েুবম। িরল সরে 
েবিল এবমবলো। একবি হাে ধরে োরক আিবকরে োে বদরক পবেপূেব দ’বি তচাখ 
েুরল ধরে মাহমুদ িলল, একবি কবেন জীিন েুবম তিরে বনরল এবমবলো। 
তলবহহান অবগ্নবশখাে উপে বদরে আমারদে চলাে পর্। পরর্ে তশষ তকার্াে 
আমো জাবন না। এবমবলো মাহমুরদে কারে একিু সরে আসল। করেক মুহূরেবে 
জন্য োে তচাখ দবি িন্ধ হরে এল। োেপে তচাখ খুরল তস িলল, আজ তর্রক 
এবমবলোরক তোমারদে একজন িরল মরন করো মাহমুদ। সুরখ দঃরখ োরক 
তোমো তোমারদে পারশই পারি।  

মাহমুদ আনরন্দ উজ্জ্বল হরে উেল। িলল, এিাই তোমাে করে এই 
মুহূরেব চাইবেলাম এবমবলো। িরল একিু র্ামল মাহমুদ। োেপে িলল, তেোউনী 
আে শািাদী শাসরনে কিরল পরি তিািা পৃবর্িী আজ েেোে কােোরি। এই 
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অিস্থাে প্রবেবি মুসলামারনে উপে এরসরে দিবহ দাবেত্ব। আবম তদাো কবে 
মুসবলম বমল্লারেে একজন বহসারি আল্লাহ তোমারক তোমাে দাবেত্ব পালরনে 
েওবেক বদন।  

-জারনা, আজ মাে সারর্ অরনক েকব হরলা।  
-বক বনরে?  
-ইসোইল আেি সমস্যা বনরে।  
-েুবম িুবঝ আেি মুসলমানরদে পি বনরেবেরল?  
-আবম ন্যারেে পি বনরেবেলাম। আবম িরলবেলাম, স্যামুরেল শালবিক 

োবশোে জন্মগ্রহে করে এিিং আরমবেকাে প্রবেপাবলে হরে েবদ ইসাইরলে 
বনোমক হরে পারেন, োহরল আেি মুসলমানো ইসোইরলে শাসন ও আইন 
প্রেেরনে অবধকাে পারি না তকন? 

-সুন্দে তোমাে েুবক্ত। তোমাে মা বক িরলবেরলন?  
-বেবন িলবেরলন, জাবেে প্ররোজরন অবিচাে জুলুম সি সমে অন্যাে 

নে। আবম িরলবেলাম, োহরল বহিলাে আে নাবজরদেরক আমো তদাষ বদরে 
পােি তকান বদক বদরে।  

মাহমুদ এবমবলোে তচারখ তচাখ তেরখবেল। োে তচাখ বিস্মে -আনরন্দ 
নাচরে।  

এবমবলোে মুখ আেক্ত হরে উেল। তস িলল, অমন করে তচরে র্াকরল 
বকেু িলি না আবম।  

মাহমুদ তহরস এবমবলোে িারল তিাকা বদরে িলল, েুবম শুধ ুসুন্দেই নও 
এবম, তোমাে েুবক্তগুরলা আেও সুন্দে। বেবলবস্তনীরদে পি তর্রক এমন করে এ 
সেয কর্াগুরলা ইসোইলীরদে কারন তকউ কখনও েুরল বদরে পারেবন।  

-োও, আে তকান কর্া িলি না। িরল এবমবলো েুরি পালাল োে তশািাে 
েরে। বকেুিে পরে এবমবলো তপ্লরি করে বমবষ্ট ও েল অন্য হারে এক গ্লাস পাবন 
বনরে বেরে এল। মাহমুদ িলল, োে দপুরে এবক কেে এবম? 

-বক কেি সমরে তে তোমারক পাই না? 
-তস আমাে তদাষ িরি।  
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-তদাষ তোমাে নে, আমাে ভারিযে।  
-ো িরি, োনা হরল একজন বনশাচে মানুষ ভারিয জুিরি তকন? 
-অেএি তকান আপবত্ত তো আে চরল না। হাসল এবমবলো।  
তিবিরল তপ্লি সাবজরে মাহমুরদে সামরন এবিরে বদরে িলল, নাও আে 

তদবে নে।  
মাহমুদ িলল, জাবন আপবত্ত চলরি না। বকন্তু তোমারকও িসরে হরি 

এবম। খািাে তপ্লি তশষ কেল দ’জরন। খািাে তপ্লি সবেরে তেরখ মাহমুরদে পারশ 
িসল এবমবলো। িলল, আিা মাহমুদ, আবম পরিবে, বিশ্বিযাপী প্রবেষ্ঠা 
ইসলারমে চূিাে লিয; সুেোিং ইসলাম চবেত্রিে ভারি সম্প্রসােে মুখী। 
ইসলারমে এই তিবশরষ্টযে সারর্ সাম্রাজযিারদে পার্বকয তকানখারন? 

মাহমুদ িলল, োজননবেক ও অর্বননবেক স্বার্ব হাবসলই সাম্রাজযিারদে 
মূল লিয। বিবজে জাবেে উপে বিজেী জাবেে োজননবেক ও অর্বননবেক প্রভতূ্ব 
প্রবেষ্ঠাই সাম্রাজযিারদে একমাত্র কাময বিষে। অন্য পরি ইসলাম এক 
মোদরশবে নাম। তেরহেু বিরশ্বে মানুরষে জন্য বিশ্বস্রষ্ঠাে এিা মরনানীে জীিন 
বিধান, োই বিরশ্বে মানুরষে সাবিবক কলযাে এে মরধযই বনবহে। সুেোিং 
বিশ্বিযাপী প্রবেষ্ঠা এে চূিাে লিয। বিশ্বিযাপী প্রবেষ্ঠাে মাধযরম তস সানুরষে 
কলযাে কেরে চাে এক জাবেে স্বারর্বাদ্ধাে িা অন্য জাবেে িবে সাধন কো োে 
লিয নে। মুসলমান কখনও োে িযবক্তিে শাসন প্রবেষ্ঠা বকিংিা মানুষরক বনরজে 
তিালারম পবেেে কো এিিং োরদে করোে শ্রমলব্ধ অর্ব অনিধভারি তকরি বনরে 
দবনোে িুরক বনরজে স্বিব সুখ েচনাে জন্য েুদ্ধ করেনা আে মুসলমান বহরসরি এ 
সরিে জরন্য তস সিংগ্রাম ও কেরে পারেনা। দবনোে তকান প্রারেে তকান তদরশে 
িা তকান জাবেে তক এরস শাসন িমোে িসরলা, ো বনরেও তকান মার্া িযার্া 
ইসলারমে তনই। ইসলাম শুধু তদরখ, তস মিংিরলে ধমব ইসলারমে অনুসােী বক না। 
বিজেী ও বিরজো িরল মানুরষে মরধয তকান বিরভরদে তদোল েুরল তদে না 
ইসলাম। মুসলমানো েখন োরদে সিংগ্রারম জে লাভ করে, োষ্ট্র িমোে মাবলক 
হে, েখন মুসবলম শাসরদে উপে এক বিোি দাবেত্ব এরস তচরপ িরস। এে েরল 
ঐ তিচাোরদে োরেে েুম ও বদরনে আোম পেবে হাোম হরে োে। ইসলামী 
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োরষ্ট্রে শাসরকে চাইরে িাজারেে একজন নিেয তদাকানদারেে অিস্থা অরনক 
ভারলা হরে র্ারক। তস বদরনে তিলা খলীো িা শাসরকে চাইরে তিশী উপজবন 
করে এিিং োরেে তিলা বনবিরে আোরম েুমারে পারে। বকন্তু খলীো তিচাো না 
োে সমান উপাজবন কোে সুরোি পাে আে না পাে োরেে তিলাে বনবিরে 
েুমারনাে অিসে। দৃশ্যেঃ সাম্রাজযিাদও তদশ জে করে, বকন্তু উভরেে প্রকৃবেরে 
আসমান জবমন পার্বকয বিদযমান।  

মাহমুরদে কর্াগুরলা তেন এবমবলো তিাগ্রারস বিলবেল। িলল তস, বকন্তু 
এমন কলযাে োরষ্ট্রে নমুনা আজ তকার্াে মাহমুদ?  

এে হুিহু নমুনা তকার্াও হরেরো খুাঁরজ পারি না এবম। মুসলমানরদে 
আদশব বিচুযবেই এে কােে। এই আদশব বিচুযবেে েরল শুধু কলযাে োরষ্ট্রে বিলুবপ্ত 
েরিরে োই নে, বনেবােন আে তিালামীে শৃিংখল তনরম এরসরে মুসলমানরদে 
মার্াে। করেক লি ইসোইলীে হারে আমো মাে খাবি। েুবকবস্তান ও আবেকাে 
বিবভন্ন তদরশ আমো তিালামী কেবে অন্য জাবেে। আবিবসবনো ও তস্পন তর্রক 
আমারদে অবস্তত্ব মুরে তিরে। আল্লাহ তে মুসলমানরদেরক বিরশ্বে মানুষরক পর্ 
তদাখারনাে দাবেত্ব বদরে পাবেরেরেন, তসই মুসলমানো আজ তচাখ িন্ধ করে 
অরন্যে তদখারনা পরর্ চলরে। আরিি উরত্তজনাে মাহমুরদে কে তেন িুরজ 
আসল। র্ামল তস। আিাে িলল, আমো এ অিস্থাে পবেিেবরনে জন্য কাজ কেবে 
এবম। সাইমুরমে হাজাে হাজাে মুসবলম েরুে এ পরর্ জীিন বদরে প্রস্তুে। আমো 
শুধু বেবলবস্তরনে মুবক্ত নে, মুসলমানরদেরক পুনিবেে পুনজবািবেে করে োরদে 
উপে তর্রক বনেবােন আে তিালামীে অিসান েিারে চাই ¬- প্রবেবষ্ঠে কেরে চাই 
কলযাে োষ্ট্র। র্ামল মাহমুদ।  

এবমবলোও নীেি। তসও ভািরে। বকেুিে পরে তস িলল, মোদশব 
বহসারি কমুযবনজমও আেজবাবেক চবেরত্রে। সুেোিং ইসলারমে সারর্ তো সিংেষব 
োে অিশ্যম্ভািী?  

মাহমুদ তহরস িলল, দৃশ্যে ো তিাঝাে বকন্তু কমুযবনজরমে উপে বদরে 
স্বাভাবিক বনেরম তে পবেিেবরনে তঢউ িরে োরি, োরে কমুযবনজম রূপ বনরে 
োরি পুাঁবজিারদ। তহরিল তর্রক মাকবস, মাকবস তর্রক তলবনন, তলবনন তর্রক 
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ষ্টাবলন, োেপে িেবমান োবশোে েিনা পেস্পরেে বিচাে কেরলই ো িুঝরে 
পারি। চীনও এ পর্ই ধরেরে। সুেোিং আপােে বকেু সিংেষব হরলও কমুযবনজম 
ইসলারমে সারর্ প্রবেরোবিোে তোিয নে তমারিই।  

-বকন্তু পবেিেবন তো ইসলারমেও এরসরে। িলল এবমবলো।  
-না এবম, পবেিেবন ইসলারমে নে, পবেিেবন এরসরে মুসলমানরদে 

আচাে আচেরে। কমুযবনজরমে বনমবাো মানুষ, মানুষ োে পবেিেবন কেরে পারে। 
বকন্তু ইসলাম মানুরষে উদ্ভাবিে নে, সুেোিং তকান মানুষ োে পবেিেবন েিারে 
পারে না। আেও পিাশুনা কে এবম, িুঝরে পােরি সি। মাহমুদ র্ামল।  

মার্া নে করে চুপ করে িরস বেল এবমবলো। মার্া েুলল তস। মার্া 
েুলরেই মাহমুরদে সারর্ তচাখারচাবখ হরে তিল। আিাে তচাখ নাবমরে বনল 
এবমবলো। মুখ োে োো হরে উরেরে। বিজলী িাবেে আরলা োো মুখরক আরো 
সুন্দে করে েুরলরে। মাহমুদ িলল, তোমাে সুন্দে ঐ মুখ মনরক স্বপরনে জািরে 
বনরে োে, বকন্তু তোমাে মরনে সেযানুসবন্ধৎসা আিাে বেবেরে আরন মনরক িাস্তি 
জিরে। স্বপ্ন আে িাস্তরিে সমাহারে েুবম অপরূপ এবম।  

এবমবলো দ’হারে মুখ তঢরক িলল, োও, মানুষরক খুি লজ্জা বদরে পাে। 
মাহমুদ তহরস িলল, োিাে সমে হল এবম। এিাে সবেযই উেরে হরি। এবমবলো 
িলল, িারে। তোমারক িুবঝ আবম তেরে িললাম?  

-না িলরলও তেরে হরি।  
-বকন্তু এে োিাোবি?  
-োে এখন িােিা। ওো খুি ভািরি।  
-ওো কাো?  
-আমাে সহকমবীো।  
-েুবম এখরন এরসে ওো জারন? 
-হাাঁ জারন। আমো বকেু তিাপন কেরে পাবে না এবম? প্রর্ম বদনই আবম 

এ বিষেবি আমারদে তহড তকাোিবারে আমারদে অবধনােক আহমদ মুসারক 
জাবনরেবে।  

-বেবন বক িরলরেন। অধীে করন্ে িলল এবম।  
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-বেবন িরলরেন, েুবম মুসলমান - একর্া স্মেে তেরখ পর্ চলরল তকান 
কারজই তোমাে ভুল হরি না। র্ামল মাহমুদ। আিাে িলল, ইসলারমে প্রবে 
তোমাে অনুেবক্তে কর্া শুনারল বেবন খুি খুশী হরিন।  

-এ কর্াও জানারি িুবঝ?  
-বনিে।  
-আিা তোমাে সিংিেন েবদ তোমারক আমাে তর্রক দূরে র্াকাে বনরদবশ 

বদে?  
-সিংিেন বদ্বমে তপাষে কেরে পারে িা জাবেে তকান িবে হরে পারে, 

এমন তকান বসদ্ধাে আবম বনরে পাবে না, একর্া আবম তেমন জাবন, আমাে 
সিংিেনও তেমবন জারন।  

-আিা ধে, এমন বসদ্ধাে েবদ বনরো।  
-আবম সিংিেরনে বসদ্ধাে তমরন বনোম।  
-এমন বনষু্ঠে হরে পােরে? কষ্ট হে না?  
-হেরো হরো, বকন্তু জ্ঞান ও কেবরিযে বনরদবশ সিরচরে িি।  
এবমবলো হাসল। িলল, ভািযিেী আবম োই না?  
মাহমুদ িলল, েুবম ভািযিেী বকনা জাবন না। বকন্তু আমাে োোিে 

জীিরন তোমারক তপরেবে এক বস্নগ্ধ আরলাে মরো। েখন ক্লাে হরে পবি, েখন 
তদহমন শাবেে সন্ধারন উন্মুখ হে, েখন তোমাে স্মেে আমারক শাবে তদে এবম। 
তদহ মনরক সজীি করে নেুন শবক্তরে।  

এবমবলো একিিুে চুপ করে তর্রক ধীরে ধীরে িলল, আবম তোমাে 
বেকানা জানরে চাই না, বজজ্ঞাসাও কেি না তোমারক তকার্াে পাি। বকন্তু কর্া 
দাও, েুবম মারঝ মারঝ তদখা বদরে োরি। জাবন েুবম িযস্ত। কাজ তোমারদে 
গুরুত্বপূেব, েিু আমাে অনুরোধ, উরদ্বি োেনাে জজববেে একবি হৃদরেে শােনাে 
জন্য েুবম আসরি।  

-সমে তপরলই আবম আসি এবম। িরল র্ামল, োেপে িলল, আমাে 
এিাে তে উেরে হে।  
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-এবমবলো িলল, আে একবি কর্া। ক্লারি তেরস্তাোে আে োই না। 
ইউবনভাবসববিে পিারেও মন িসারে পারেবে না। শে তচষ্টা করেও মনরক বেবেরে 
োখরে পাবে না তোমাে বচো তর্রক। েুবম আমারক তকান কাজ দাও, তোমাে 
তদওো কাজ করে হেরো হৃদরে শাবে পাি।  

মাহমুদ বচো কেল। িলল োেপে, তোমাে সাহােয তপরল আমো সুখী 
হি এবম। বকন্তু তহড তকাোিবারেে সারর্ পোমশব না করে তকান কাজ আবম 
তোমারক বদরে পাবে না। র্ামল একিু োেপে আিাে িলল মাহমুদ, েুবম মদ 
খাওো তেরি বদরেে এবম?  

-বক মরন কে েুবম?  
-ক্লারি তেরস্তোে োওোে মে বনলবজ্জোও েখন তেরি বদরেে, েখন মদ 

েুবম তখরে পাে না।   
-হাাঁ, তোমাে সারর্ িল নারচে তসই োে তর্রকই মদ খাওো তেরি 

বদরেবে মাহমুদ।  
মাহমুরদে মুগ্ধ ও আনরন্দাজ্জ্বল তচাখ দ’বি পলকহীন দৃবষ্টরে এবমবলোে 

মুরখে বদরক তচরেবেল। ধীরে ধীরে তস এবমবলোে একবি হাে েুরল বনরে তিল। 
মাহমুরদে তসই দৃবষ্টে সামরন তিািা তদহ তেন তোমাবঞ্চে হরে উেল 

এবমবলোে। একিা অপোধী স্পশব তেন োে তিািা তদহ অিশ করে বদরি। তচাখ 
দ’বি িুরজ এল োে। কাাঁপরে তেন তস।  

বকন্তু মাহমুদ সরচেন হল। মন োে স্বীকাে কেল, সীমা লিংেন করেরে 
তস। এবমবলোে হাে স্পশব না করে হাে তিরন বনরে িলল, না এবম, আমো সীমা 
লিংেন কেবে, আবস আজ।  

চমরক উেল এবমবলো। তচাখ খুলল তস। মুক োে আেক্ত হরে উেল, 
িলল, সবেয িরলে মাহমুদ। সািধান হি আমো ভবিষ্যরে। জানালাে কারে এরস 
দাাঁিাল মাহমুদ। িাইরে বনকষ কারলা অন্ধকাে। জানালা বদরে নীরচ োবকরে 
আাঁেরক উেল এবমবলো। এই অন্ধকারে নামরি তকমন করে? োে করন্ে উৎকো।  

মাহমুদ হাসল। িলল, তভি না এবম। আমাে অরভযস আরে্ তদাো করো। 
আবস। তখাদা হারেজ।  



অপারেশন তেলআবিি-১  115 

 

-এরসা, তখাদা হারেজ। হাসরে তচষ্টা কেল, তোাঁি কাপল শুধু। জানালা 
বদরে িাইরে তিবেরে তিল মাহমুদ। অন্ধকারে মাহমুদরক আে তদখা তিল না। 
এবমবলো দাাঁবিরে েইল ঐ খারন তেমবন ভারি। চাবেবদক নীেি। তিািা 
তেলআবিি তেন েুমারি। িি একা তিাধ কেল এবমবলো। জানালা তর্রক সরে 
এল তস। মাহমুরদে উপবস্থবেে উষ্ণো এবমবলো সি জােিাে অনুভি কেরে। 
এবমবলো তসাোে বিরে িা এবলরে বদল। হোৎ বি পরেে উপে মাহমুরদে একবি 
রুমাল তচারখ পিল এবমবলোে। রুমালবি েুরল বনরে মুরখ তচরপ ধেল এবমবলো। 
দ’বি তচাখ িুাঁরজ এল োে।  
 
 
 
 

 
পেিেবী কাবহনীে জন্য পিুন 
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১ 
কায়রো। ত ারেল নাইল। ত ারেরলে কবিখানা। কবিখানায় প্ররিশ 

কেল আিদুল্লা  জারিে। সাইমুরমে কায়রো অপারেশন তকায়ারেে প্রধান ইবন।  
েখন সন্ধ্যা সােো। কবিখানা ভবেি। সামরনে একবে তেবিরল একবে 

বসে খাবল তদখরে তপল জারিে। তেবিরলে ওপারশ আে একজন তলাক িসা। 
পেরে নীল স্যযে। শ্যাওলা েং-এে োই। আেিীয় ধেরনে লম্বারে তোদরপাড়া মুখ। 
বকন্ত োে ত ালারে লাল তোখ আে তেপ্টা নাক খুি স্বাভাবিক নয়। জারিে বিরয় 
িলল, “িসরে পাবে আপনাে তেবিরল?”  

তলাকবেে  ারে বিল তসবদনকাে আ-আ োম কািজ। কািজবেে পাোয় 
ইেস্তে বিবিপ্ত কলরমে আঁেড়। তকানবে অনর্িক আঁেড়, তকানবে আেিী ও 
ইংরেজী িেিমালাে তকান অিে। তকানবে আিাে তকান শব্দও  রয়রি। এমন 
ধেরনে তলাক আরি যারদে  ারে কলম যবদ র্ারক, কািজ যবদ পায়, আে অিসে 
সময়ও যবদ র্ারক ো রল আে তকান কর্া তনই- বনরুরেশভারি কলম োরদে 
েলরি। জারিে ভািল তলাকবে তসই প্রকৃবেে। োে  ারে েখনও কলম বিল। 
ইেস্তে কলম োলাবিল তস। করয়কবে ব ব্রু অিে জারিরেে দৃবি আকর্িে কেল। 
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মরনারযাি বদরয় পরড় েমরক উঠল জারিে। হুরিা িযালােি? নামবে োে পবেবেে 
মরন  রি। এই সময় তলাকবে মুখ েুরল জারিরেে প্ররেে জিারি সম্মবেসূেক 
মার্া নাড়ল। কর্া িলল না।  

জারিে িসল। এক কাপ কবিে অেিাে বদল তস। বকন্তু বেন্তা োে  ুেপাক 
খারি হুরিা িযালােি নাম বনরয়।  ঠাৎ োে মরন পড়ল, তিাপন বিশ্ব ইহুদী 
তিারয়ন্দােক্র ‘ইেগুে জাই বলউবম’ে একজন স্পাই হুরিা িযালােি। ইসোইলরদে 
ের্য সেিো  কেরে বিরয় তসবদন তেলআবিরি ধো পরড়রি সাইমুরমে  ারে।  

কর্াো মরন  িাে সারর্ সারর্ জারিরেে সমগ্র তেেনা সবক্রয়  রয় উঠল। 
এই তলাক হুরিা িযালারেিে নাম জানল বক করে? হুরিা িযলারেিে নাম জারন 
সাইমুম, ইসোইল তিারয়ন্দা এিং ইেগুে জাই বলউবম। তলাকবে সাইমুরমে নয় 
তমারেই, ো রল বক তশরর্াক্ত দল দু’বেে তকান একবেে? আিাে মরন  রলা 
জারিরেে, হুরিা িযালােি নাম  য়ে আরো র্াকরে পারে। এমনবক তলাকবেে নাম 
হুরিা িযালােি-এমনও  রে পারে। বকন্তু জারিরেে মরন প্রে জািল তলাকবে ব ব্রু 
জানল বক করে? ভার্াো ইহুদীরদে বনজস্ব এিং ওোই ভার্াবেরক পুনিজীবিে করে 
েুলরি। স্যেোং নারমে িযপােবেরক তকা-ইনবসরেন্স ধেরলও তলাকবেে ব ব্রু জ্ঞান 
স্বাভাবিক নয়।  

জারিে কবিে কাপ তর্রক মুখ েুলল। োইল তলাকবেে বদরক। তেবিরলে 
পারশ োখা হ্যাে েুরল মার্ায় পেরি তস। কপাল ও তোরখে একাংশ অস্পি  রয় 
তিরি। বিন-রসভে মুখ। বনরেে তঠাঁে ও র্েুবনে মাঝামাবঝ জায়িায় একবে তিাে 
কাো দাি। তলাকবে কািজ মুরড় বনরয় উরঠ দাঁড়াল।  

জারিে মু ূরেি বসদ্ধান্ত বঠক করে বনল। তলাকবে কবিখানা তর্রক তিবেরয় 
তযরেই জারিেও উরঠ দাঁড়াল। কবিখানা তর্রক তিবেরয় এরস জারিে তদখল, 
তলাকবে বেরসপশন রুরমে পাশ বদরয় বলিেরুরম বিরয় ঢুকল। তলাকবে বক ো রল 
ত ারেরলে িাবসন্দা? ভািল জারিে। বলিরে অনুসেে কো সমীেীন মরন কেল না 
তস। সরন্দর ে তকান অিকাশ বদরে োয় না জারিে। তস বেরসপশন কাউন্োরেে 
সামরন তসািায় বিরয় িসল।  
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মাত্র ন’বমবনে। তলাকবে বিরে এল। বলিে-রুম তর্রক তিবেরয় কাউন্োরে 
এরস তস বেরসশবনস্টরক োে  রেে োবি বদরয় বদল। জারিে তদখল, ৩০১ বেবিে 
প্লারক োবিবে আেবকরয় োখল বেরসপশবনস্ট। ৩০১ সংখযাবে জারিে করয়কিাে 
উচ্চােে কেল মরন মরন।  

ত ারেরলে দেজায় বিরয় বকিুিে দাঁড়াল তলাকবে। একিাে সময় 
তদখরলা। োেপে তিবেরয় তিল ত ারেল তর্রক।  

আিদুল্লা  জারিে যখন োে িাড়ীরে উরঠ িসল, েখন তলাকবেে ভাড়া 
কো েযাবি তিরড় বদরয়রি িাড়ীে বেয়াে লাইরে িাড়ীে নম্বে স্পি  রয় উঠল। 
সাইমুম কমিী তেৌবিরকে িাড়ী ওো।  েনাে অভািনীয় আনুকূরলযে জন্য জারিে 
আল্লা রক অরশর্ শুকবেয়া জ্ঞাপন কেল।  

নারসে এবভবনউ ধরে িাড়ী এবিরয় েরলরি। সন্ধ্যাে োজপর্। প্রেন্ে 
ভীড় িাড়ীে। নারসে এবভবনউ পাে  রয় িাড়ী িারুক এবভবনউরে পড়ল। জারিে 
সাইমুরমে সাউন্ে-রকােি-এ তেৌবিরকে উরেরশ্য সংরকে পাঠারলা। করয়ক 
তসরকন্ে পে সামরনে িাড়ী তর্রক পবেবেে সংরকে এল িাড়ীে  েি তর্রক।  

িাড়ী আোিা-আল-খাদোয় প্ররিশ কেল। কায়রো শ রেে পুোেন আে 
নেুন অংরশে এো সংিমস্থল। এখান তর্রক েজন খারনরকেও তিশী িড় ও তিাে 
োস্তা শ রেে বিবভন্ন বদরক েরল তিরি। আোিা আল খাদো তর্রক তেৌবিরকে 
িাড়ী ইিনুল আোিী তোে ধরে পূিি বদরক এবিরয় েলল। নীল নরদে েীে ত ঁরর্ 
িও ে তোে। ইিনুল আোিী তোে এই িও ে তোরে বিরয় বমরশরি। তেৌবিরকে 
িাড়ী এরস িও ে তোরেে উপে নীল নরদে েীে ত ঁরর্ বনবমিে িও ে মসবজরদে 
পারশ দাঁড়াল। িারেমী িংরশে খবলিা আল-মুইরজে তসনাপবে িও ে এই 
মসবজরদে বনমিাো। বেবন কায়রো শ রেেও প্রবেষ্ঠাো। শ েবে প্রবেবষ্ঠে  য় 
৯৬৯ খৃিারব্দ।  

তলাকবে িাড়ী তর্রক তনরম তেৌবিকরক োে ভাড়া বমবেরয় বদল। পরকে 
তর্রক োকা তিে কোে সময় এক েুকরো কািজ তলাকবেে পরকে তর্রক পরড় 
তিল। তেৌবিকরক একবে প্রে বজরজ্ঞস কোে জন্য মুখ তোলায় তস এো লিয 
কেরে পােরলা না।  
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ভাড়া বমবেরয় বদরয় তস নদীে ধারে তিঁরধ োখা ‘দা াবিয়া’ে বদরক এবিরয় 
তিল। ‘দা াবিয়া’ িজো তনৌকা বিরশর্। নীল নদীরে ভ্রমে, নদী পাোপাে ইেযাবদ 
কারজে জন্য এগুরলা িযিহৃে  য়। নদীরে ভ্রমরেে জন্য বিকারল তলারকে প্রেেু 
ভীড় জরম। সন্ধ্যা তপবেরয় তিরি েিু অরনক তলাকজন তদখা যারি। তলাকবে 
একবে দা াবেয়ায় বিরয় উঠল।  

জারিে তেৌবিরকে পারশ এরস দাঁড়ারেই তেৌবিক তলাকবেে পরকে 
তর্রক পরড় যাওয়া কািজবে োে  ারে বদল। তসই ব ব্রু বলখা। জারিে পড়ল,  

“আজ োে ৮-১৫ ৯নং জাবজো-৩”  
নীল নরদে মরধয তিাে স্যন্দে দ্বীপ েরয়রি। এই দ্বীপগুরলারক িরল 

জাবজো। এই জাবজোগুরলারে স্যন্দে স্যন্দে িাড়ী বেেী করে িাস কেরি 
কায়রোে ধনী অবভজাে আে িড় িড় সেকােী কমিোেীো। জাবজোে িাড়ীগুরলা 
তদখরে খুি স্যন্দে। প্রায় প্রবেবে িাড়ীে সামরন িািান। বিখযাে বিরদশী িারি 
ত ো িাড়ীগুরলা। োজেরেে যুরি জাবজোগুরলা আবমে-ওমো রদে িাসস্থান 
ব রসরি প্রায় বনবদিি বিল। বমসরেে অরনক উত্থান-পেন এিং অিবেে অ েন 
সং েরনে ইবে ারসে সারর্ এই জাবজোগুরলাে নাম জবড়ে। জারিে বলখাবেে 
অর্ি কেল, আজ োে দশোয় বেন নম্বে জাবজোে নয় নম্বে িাড়ীরে একো বকিু 
 রি। তলাকবে জাবজোে তসই িাড়ীরেই ো রল যারি।  

৩নং জাবজোে নয় নম্বে িাড়ী-মরন মরন সন্ধ্ান কেল জারিে। মেহুম 
বিন্ে মাশিল আিদুল  াবকম আমরেে িাড়ী এই জাবজোরে। এই জাবজোরেই 
তমজে তজনারেল আিুদল  াবিজ েবশদ এিং কায়রো িযাবেসরনে তজনারেল 
অবিসাে কমাবন্েং বিরিবেয়াে িখরুেীন আলীে গ্রীষ্মািাস। এিাড়াও সেকােী 
ও তিসেকােী আেও করয়কজন অবভজাে পবেিাে িাস করেন এই জাবজোরে। 
বকন্তু জারিে বঠক কেরে পােরলা না তকান িাড়ীবেে নম্বে ‘নয়’।  

-বিন্ে মাশিল আিদুল  াবকম আমরেে িাড়ীে নম্বে কে েুবম জান 
তেৌবিক? তেৌবিরকে বদরক তেরয় বজরজ্ঞস কেল জারিে।  

তেৌবিক োড়াোবড় োে ড্রাইবভং বসরেে েলা তর্রক একবে িুদ্র তনােিই 
তিে কেল। তনােিই তদরখ তেৌবিক িলল, পাঁে নম্বে।  
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-আে নয় নম্বে িাড়ী? পুনোয় বজরজ্ঞস কেল জারিে। 
-নয় নম্বে িাড়ী  ’ল িখরুেীন আলী সার রিে। বকন্তু বেবন িযাবেসরনে 

স্টাি তকায়ােিারেই িাস করেন। মাস খারনক  রলা তিাধ  য় বেবন িাড়ীবে ভাড়া 
বদরয়রিন। সাইপ্রারসে ইস াক এবমল নারমে একজন ধনী িযিসায়ী এই 
িাড়ীবেরে িাস কেরিন এখন।  

-তলাকবেরক েুবম তদরখি?  
-একিাে তদরখবি। িয়স ৪৫ তর্রক ৫০। মার্ায় োক। গ্রীকরদে মে 

আেিী উচ্চােে। মুসলমান িরল মরন  য়বন আমাে কারি।  
-তকন?  
-রলাকবে ব ব্রু জারন, অর্ে েুবকি জারন না। সাইপ্রারস োেবকশ 

সাইবপ্রয়েরদে সংস্পরশি িাস করে েুবকি জারন না-এো অবিশ্বাস্য।  
-বঠক িরলি তেৌবিক। বকন্তু তলাকবে ব ব্রু জারন তকমন করে িুঝরল েুবম?  
-আবম একবদন োরক বলিে বদরয়বিলাম। ভাড়া তনিাে সময় োে 

ের্জ্িনীে তসানাে আংবেরে একবে ব ব্রু অিে তদরখবি।  
জারিে বকিুিে বেন্তা কেল। োেপে বকিুো স্বিে স্বরেই িলল, েুবম 

আজ যারক বলিে বদরল, তসও ব ব্রু জারন এিং তস তযখারন যারি তসখারনও ব ব্রু 
জানা তলাক, এে অর্ি বক তেৌবিক।  

-অর্ি পবেষ্কাে, Another jews Conspiracy (আে একবে ইহুদী 
র্ড়যে)। 

-বকন্তু এরকিারে ো বিরিবেয়াে িখরুবেন আলীে িাড়ীরে িরস?  
-বজ, এো বিস্ময়কে িরে।  
 
 
 
নীল নরদে একবে িুদ্র জাবজো। বিরিবেয়াে িখরুবেন আলীে 

িাসভিন। িাড়ীে োেবদরক ত ো িািান। িািারনে িব িঃপ্রান্ত বদরয় কাঁো োরেে 
তিড়া। িাড়ীে সামরন বিোে তলা াে িেক। তসখান তর্রক িািারনে মরধয বদরয় 
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একবে লাল শুড়কীে োস্তা িাড়ী িাোন্দায় বিরয় তঠরকরি। িাড়ীে দবিে, পবিম 
ও উত্তে বদরক বিবভন্ন প্রকাে বিরদশী িাি লাল েং এে িাড়ীবে ব রে সিুরজে তমলা 
িবসরয়রি। িাড়ীে এই অংশ অরনকো অন্ধ্কাে। িাড়ীে প্রধান অংশ উত্তে ও 
পূিিবদরক। দবিে বদরক প্রেীে বদরয় ত ো। পবিম বদরক োন্না ও ভাড়াে  ে। 
দবিে ও পবিম বদরক তকান আরলা তদখা যারি না। িারিে িায়ায় এ অংরশ 
অন্ধ্কাে আরো  বনভূে  রয় উরঠরি।  

বদ্বেরলে একবে  ল ে উজ্জ্বল আরলারে ঝলমল কেরি।  েবেে দবিে, 
পবিম ও উত্তে বদরক একবে করে কাঁরেে জানালা। জানালাগুরলা িন্ধ্। তসগুরলা 
আিাে কারলা পুরু কাপড় বদরয় ঢাকা। এে িরল  রেে অভযন্তরেে কর্া ও দৃশ্য-
দুরোেই িব িিমন রুদ্ধ  রয়রি। দবিরেে জানালাে সামরন একবে িড় তসািা। 
এরে িরসরিন বিরিবেয়াে িখরুবেন আলী এিং এস াক এবমল। এ তসািাে পূিি 
পারশ আে একবে তসািা। এোরে িরসরি ত ারেল নাইল তর্রক আিে তসই 
তলাকবে। তসািাে সামরন বে পয় দু’বেে উপে কবিে খাবল তপয়ালা পরড়বিল। 
তিয়াো এরস কুবড়রয় বনরয় তিল। তস তিবেরয় যািাে সময় ভারলা করে দেজা এরে 
বদল। তিয়াো তিবেরয় যািাে পে ইস াক এবমল নরড়েরড় িসল। িলল, এিাে 
িলুন বমিঃ আলী।  

বিরিবেয়াে আলী িলরলন, আমাে প্রস্তুবে সম্পূেি। আরলকজাবিয়া 
তনৌ াঁবেে ভাইস এেবমোল আলী আশোি, ইসমাইবলয়া ও তপােি বসয়রদে 
স কােী তসনাধযি করেিল শবেি ও আ সারনে সমর্িন আবম তপরয়বি। এিাড়া 
কায়রো বিমান  াবেে এয়াে করমােে িারুকী এিং তকায়ােিন বলোে তসবলম ও 
কামালও তযাি বদরয়রি আমাে সারর্। আপনারদে স রযাবিো তপরল আবম সিল 
 রিা আশা কবে।  

ইস াক এবমল পারশে তসািায় িসা ত ারেল নাইল তর্রক আিে 
তলাকবেে বদরক ইশাো করে িলল, এ সম্পরকি বিস্তাবেে তপ্রাগ্রাম বনরয় এরসরিন 
বমিঃ স্যামুরয়ল আলরেে। সিবকিু বেবনই জানারিন।  

স্যামুরয়ল আলরেে বিশ্ব ইহুদী আরন্দালরনে তিাপন প্রবেষ্ঠান ‘ইেগুে 
জাই বলউবম’ে একজন বিবশি সদস্য। বকন্তু বিরিবেয়াে আলীে কারি োে 
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পবেেয় বিশ্বশাবন্ত পবের্রদে (ওয়ার্ল্ি বপস বিরিে)-এে একজন মুখপাত্র ব রসরি। 
ইস াক এবমরলেও এই পবেেয় োে কারি। বিরিবেয়াে আলীরক তিাঝান  রয়রি, 
বিশ্ব শাবন্তে জন্য বমসরেে িেিমান সেকারেে পবেিেিন বিরশ্বে শাবন্তকামীরদে 
কাময। িেিমান আরনায়াে েবশদ সেকারেে পবেিেিরন মধযপ্রারেয প্রবেরিশী 
োষ্ট্রগুরলাে মরধয শাবন্তপূেি স  অিস্থান সম্ভি  রি িরল োঁরক জানারনা  রয়রি 
এিং ওয়ার্ল্ি বপস বিরিে এিং বিরশ্বে শাবন্তকামীরদে েেি তর্রক বিরিবেয়াে 
আলীরক আশ্বাস তদয়া  রয়রি তয, েবশদ সেকারেে পবেিরেি োরক বমসরেে 
িমোয় আসীন কেরে সি স রযাবিো দান কো  রি। স্যামুরয়ল আলরেে 
এরসরিন ওয়ার্ল্ি বপস বিরিে ের্া বিশ্বশাবন্ত পবের্রদে েেি তর্রক োে স্যস্পি 
িক্তিয বনরয়।  

ইস াক এবমল র্ামরল স্যামুরয়ল আলরেে িলল, বমিঃ আলী আমারক 
শুধু ওয়ার্ল্ি বপস বিরিরেে মুখপাত্র িরলই আপবন মরন কেরিন না, শাবন্তকামী 
োবশয়া, িৃরেন ও মাবকিন যুক্তোরষ্ট্রে সেকােী িক্তিযও আবমই ি ন করে এরনবি। 
িরল স্যামুরয়ল আলরেে োে পরকে তর্রক বেনবে বেবঠ তিে করে বিরিবেয়াে 
আলীে  ারে বদরলন। বেবঠগুরলা মাবকিন যুক্তোষ্ট্র, িৃরেন ও োবশয়াে প্রবেেিা 
দপ্তরেে এিং তসগুরলারে এসি তদরশে প্রবেেিা মেীে সব  ও সীলরমা ে 
েরয়রি।  

স্যামুরয়ল আলরেে আিাে শুরু কেরলন, ১১ই েবিউল আউয়াল সন্ধ্যায় 
প্রধান তসনাপবে তজনারেল আিু োবেক আল জামাল এক তিাপন সিরে তদরশে 
িাইরে যারিন, আমো োই োো তযন আে তকান বদন তদরশ বিরে আসরে না 
পারেন।  

স্যামুরয়ল আলরেরেে কর্া তশর্ না  রেই বিরিবেয়াে আলী প্রে 
কেরলা, োঁো তকার্ায় যারিন ঐ বদন।  

স্যামুরয়ল একেু  াসল। িলল োেপে, বিশ্ব শাবন্তে শত্রু সাইমুম আ ূে 
সরম্মলরন তযাি বদরে তসৌদী আেরি। স্যামুরয়ল র্ামল একেু। োেপে িলল 
আিাে, ১১ োবেখ বদনিে োে ও ১২ োবেরখে বদরনে মরধযই সি কাজ সম্পন্ন 
কেরে  রি। সম্ভি  রল এে আরিও অভুযত্থান েলরে পারে, বকন্তু তকান ক্ররমই 
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ো ১২ই েবিউল আউয়াল তর্রক বপবিরয় তদয়া েলরি না। ১২ই েবিউল আইয়াল 
েুড়ান্ত।  

বিরিবেয়াে আলী িলল, েবশদ সেকারেে অনুিে সামবেক 
অবিসােরদে বিস্তৃে বলি বেেী সম্পন্ন  রয়রি। প্রর্ম আ ারেই আমো ওরদে 
সবেরয় তিলরিা, োেপরেে কাজ খুি কবঠন  রি না আমারদে জন্য। বকন্তু ভািবি 
আবম েবশদ সেকারেে িন্ধ্ ু এিং সাইমুরমে প্রভািাধীন পাশ্বিিেী আেি 
োষ্ট্রগুরলাে কর্া। যবদ ওরদে সা াযয তপরয় বেরিন্স বেেী  য় আমারদে বিরুরদ্ধ?  

স্যামুরয়ল আলরেে িলল, এ বেন্তা আমোও করেবি, বকন্তু এরে উরদ্বরিে 
বকিুই তনই। কায়রো তিোে তর্রক আপনারদে অভুযত্থান ও নেুন সেকাে িঠরনে 
কর্া ত াবর্ে  িাে পে মু ূরেিই োবশয়া, িৃরেন, মাবকিন যুক্তোষ্ট্র, ইসোইল প্রভৃবে 
োষ্ট্র আপনাে নেুন সেকােরক স্বীকৃবে ও সমর্িন বদরি। যবদ পাশ্বিিেিী িা িাইরেে 
তকান তদশ সামান্য  স্তরিরপেও তেিা করে বমসরেে আভযন্তেীে বির্রয়, ো রল 
নেুন সেকারেে বনোপত্তাে জন্য ঐ োষ্ট্রসমূ  এবিরয় আসরি এিং এজন্য োো 
তয তকান ঝুবঁক বনরে প্রস্তুে। এমন বক আপনাে সেকাে যবদ অভযন্তে তর্রকও তকান 
মাোত্মক প্রবেকূলোে সম্মুখীন  য়, ো রল তয তকান সা ারযযে জন্য ইসোইলী 
সশস্ত্র িাব নী প্রস্তুে র্াকরি। িে ১৯৬৭ সারলে যুরদ্ধ পাওয়া বমসেীয় বিমান 
িাব নীে প্রেীক সম্ববলে বকিু বিমান ও বমসেীয় িাব নীে িহু েযাংক ইসোইরলে 
কারি েরয়রি, প্ররয়াজনরিারধ ইসোইল এসি আপনাে সেকারেে সা ারযযে জন্য 
বনোপরদ িযি াে কেরে পােরি। 

বিরগ্রবেয়াে আলী িলল, আবম কৃেজ্ঞ র্াকি আপনারদে সা ারযযে 
জন্য।  

স্যামুরয়ল আলরেে িলল, সি সা ারযযে বিবনমরয় আমো করয়কবে 
শরেিে প্রবে আপনাে স্বীকৃবে দািী কেবি –  

(১) সাইমুরমে সারর্ আপনাে সেকাে তকান সম্বন্ধ্ োখরে পােরি না 
এিং যারদে সারর্ িা তয সেকারেে সারর্ সাইমুরমে সম্পকি আরি, োরদে সারর্ 
আপনাে সেকাে তকান সম্পকি োখরে পােরি না।  

(২) ইসোইরলে সারর্ বমসে প্রবেেিা েুবক্তরে তযাি তদরি।  



অপারেশন তেলআবিি-২  10 

 

(৩) বমসে ‘ওয়ার্ল্ি বপস বিরিে’-এে সদস্য  রি।  
কর্া তশর্ করে র্ামল স্যামুরয়ল আলরেে।  
বিরিবেয়াে আলী বকিুিে তভরি বনরয় িলল, শেিগুরলাে তকানবেই 

কবঠন নয় এিং ঐগুরলাে সারর্ আবম একমে। বকন্তু বদ্বেীয় শেিবে জনমরনে সারর্ 
সম্পবকিে ও তসবন্েরমন্োল। এে িাস্তিায়ন বকিুো সময় সারপি  রে পারে, েরি 
মাবকিন যুক্তোষ্ট্র, োবশয়া ও িৃরেরনে সা াযয স রযাবিো তপরল ো কবঠন  রি না 
তমারেই।  

স্যামুরয়ল আলরেে িলল, শুরন খুশী  লাম। আমো সকরল তসই শুভ 
বদনবেে অরপিা কেি। 

ইস াক এবমল োে সামরনে বে পরয়ে একবে স্যইরে োপ বদল। বকিুিে 
পরে একবে তেরে করে িোসী তলরিল তদয়া মরদে দু’বে তিােল আে করয়কবে 
গ্লাস বনরয় প্ররিশ কেল তিয়াো।  

িোসী হুইবক বনরয় যখন ওো িযস্ত  রয় পড়ল েখন তদখা তিল দবিরেে 
জানালায় একবে িায়ামূবেি অবে সন্তপিরে একবে  াই তসরন্সবেভ তেবেও বেবসভাে 
োে সরমে গুবেরয় বনরয় পরকরে োখল। কাঁরেে জানালাে ১ িিিিেু পবেবমে স্থান 
তর্রক কাঁে তকরে সবেরয় তনয়া  রয়রি। তসই পর্ বদরয় একবে  াই তসরন্সবেভ 
তেবেও বেবসভাে  রেে মরধয ঢুবকরয় তদয়া  রয়বিল। তেবেও বেবসভারেে িাইরেে 
প্রারন্ত একবে তেকেিাে সংযুক্ত বিল।  

িায়ামূবেিবে আে তকউ নন আিদুল্লা  জারিে।  রেে তভেরেে সিগুরলা 
কর্াই জারিে শুরনরি। বিস্ময় ও উরত্তজনায় তস ত রম উরঠরি। বক জ ন্য 
েৎপেো োবলরয় যারি। জারিে বনবিে ইস াক এবমল এিং স্যামুরয়ল 
আলরেে দু’জরনই তিাপন বিশ্বইহুদী তিারয়ন্দােক্র ‘ইেগুে জাই বলউবম’ে 
তলাক। জারিে িুঝরে পােরি, 
ইহুদীরদে এো মেে কামড়। সাইমুরমে কাজ এিং পবেকল্পনারক তকান পরর্ 
িানোল কেরে না তপরে, অিরশরর্ মুসলমানরদে ঐরকয িােল ধবেরয় তশর্ েিা 
কেরে োরি োো। েবশদ সেকারেে পবেিেিন  বেরয় পুেুল সেকারেে পত্তন 
করে ইহুদীো একবদরক সাইমুম আ ূে আসন্ন আেি-সরম্মলনরক িানোল কেরে 
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োরি, অপেবদরক বিবলবস্তরনে মুবক্ত পবেকল্পনারক নস্যাৎ করে বদরে োরি। 
সাইমুরমে ত ে তকায়ােিারে অবিলরম্ব খিে তপেঁৗিারনা দেকাে। জারিে েঞ্চল  রয় 
উঠল। প্রবেবে মু ূেি োে কারি মরন  রি একযুি।  

কাবনিস তিরয় পা বেরপ বেরপ জারিে পাবনে পাইরপে বদরক এগুরলা। 
পাবনে পাইপ ওখান তর্রক মাত্র বেনিজ দূরে। এই বেনিজ স্থান পাে  রে 
জারিরেে সময় লািল পুরো সাে বমবনে।  

জারিে যখন োে  াবেরে বিরে এল, েখন োে দশো। তপেঁৗরিই তস 
িাড়ীে বেরল তকাঠায় উরঠ তিল। এখারন উচ্চ িমোসম্পন্ন তেবেও োন্সবমোে 
েরয়রি। জারিে তেবেও োন্সবমোরেে পারশ িসা ইবিবনয়াে আকেম িারুরকে 
পারশ িরস তমরসজ বেেী কেল এিং ো আকেম িারুরকে  ারে বদরয় বদল। 
তমরসজবে আম্মারন সাইমুরমে ত ে তকায়ােিারে পাঠারে ৭ বমবনে সময় লািল।  

তমরসজবে পাঠারনাে পেও জারিে তসই তেবেও রুরমই েইল। োে েঞ্চল 
তোখ িাে িাে তেবেও বেবসভারেে উপে বদরয়  ুরে আসরি। োে কান দু’বে 
উৎকেি  রয় আরি তেবেও বেবসভাে তর্রক ‘বঝৎস’ শব্দ তশানাে জন্য। জারিে 
বনবিে, জরুেী তকান বনরদিশ ত ে তকায়ােিাে তর্রক আসরি। এক বমবনে দু’বমবনে 
করে িে  ’ল ১  ন্ো ১৫ বমবনে।  ঠাৎ তেবেও বেবসভারে একবে লাল আরলা 
জ্বরল উঠল এিং সারর্ সারর্ তভরস এল বমবি বসিন্যাল। আেও পাঁে বমবনে িে 
 ’ল। তেবেও ইবিবনয়াে আকেম িারুক একবে তমরসজ এরন জারিরেে  ারে 
বদল।  
জারিে দ্রুে তোখ িুলাল োরেিঃ 

“জারিে, তপ্রবসরেন্ে আরনায়াে েবশরদে সারর্ কর্া  ল। বেবন  
তোমাে জন্য অরপিা কেরিন। আবম ত ে তকায়ােিারে। েুবম এখনই  
যাও। তখাদা স ায়, তোমারদে বমবলে প্ররেিা বিশ্ব-ইহুদী আে োে  
মুরুব্বীরদে র্ড়যে িযর্ি করে বদরে পােরি। আ মদ মুসা।”  
তমরসজবে পড়া তশর্ করে জারিে উরঠ দাঁড়াল। দ্রুে তনরম তিল নীরে।  
োে সারড় এিােো। জনবিেল োজপর্।  ন্োয় ৮০ মাইল তিরি 

উর্ধ্িশ্বারস এবিরয় েরলরি জারিরেে কাবেলাক।  
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কায়রো আবমি ত ে তকায়ােিারেে প্রশস্ত তিে। উবেরয় ধো সঙ্গীরনে সামরন 
এরস জারিরেে িাড়ী কযাে করে এক শব্দ করে দাঁবড়রয় পড়ল। জারিে িাবড় 
তর্রক মুখ িাবড়রয় িলল, আবম আব্দুল্লা  জারিে। সরঙ্গ সরঙ্গ উবেরয় ধো সঙ্গীরনে 
মার্া তনরম তিল। আে পে মু ূরেিই খুরল তিল িেক। জারিরেে িাড়ী এবিরয় 
েলল। আঁকা-িাঁকা অরনক পর্ পাে  রয় ত ে তকায়ােিারেে িাোন্দায় এরস দাঁড়াল 
োে িাড়ী। িাড়ী তর্রক নামরেই তদখা  ল স কােী তসনাধযি তলিঃ তজিঃ আ সান 
আল-জাবমরলে সারর্। োে তোখ মুরখ উরত্তজনাে িাপ। িলল, আস্যন আপনাে 
জন্য সিাই অরপিা কেরিন।  

োো একবে  ল  রে প্ররিশ কেল। তলাকােেয  ল  েবে। বিশাল 
তসরক্রোবেরয়ে তেবিল। মাঝখারনে তেয়ােবেরে তপ্রবসরেন্ে আরনায়াে েবশদ িরস 
আরিন। োে োন পারশ প্রধান তসনাপবে আিু োবেক আল-জামাল। প্রধান 
তসনাপবেে োন পারশ বিমান িাব নী ও তনৌ-িাব নীে অবধনায়কদ্বয় িরসরিন। 
এিাড়া মেী পবের্রদে সদস্যিৃন্দ এিং তসনািাব নীে করয়কজন গুরুত্বপূেি 
অবিসাে েরয়রিন। আরনায়াে েবশরদে সামরন একবে তেয়াে খাবল বিল। তসখারন 
বিরয় িসল আিদুল্লা  জারিে।  

আরনায়াে েবশদ প্রশান্ত দৃবিরে োইরলন জারিরেে বদরক। িলরলন, 
আ মদ মুসাে কারি বকিু ইংবিে তপরয়বি মাত্র। আপনাে কাি তর্রক বিস্তাবেে 
জানাে জন্য আমো উদগ্রীিভারি অরপিা কেবি।  

তকান ভূবমকা না করে জারিে িলল, একজন সরন্দ জনক িযবক্তরক 
অনুসেে করে জাবজোে একবে িাড়ীরে বিরয়বিলাম। িাড়ীবে বিরিবেয়াে 
িখরুেীন আলীে। আবম তসখারন ‘ইেগুে জাই বলউবম’ে দু’জন তলারকে সারর্ 
বিরিবেয়াে আলীরক এক পোমশি সভায় বমবলে  রে তদরখবি। োরদে 
আরলােনাে তেকেি আমাে কারি েরয়রি। তেকেিই আপনারদে সি িলরি। িরল 
জারিে পরকে তর্রক িুদ্র তেকেিাে তিে কেল। তেকেিােবেে সারর্ েখনও তেবেও 
বেবসভাে সংযুক্ত বিল। তেবেও বেবসভােবে খুরল বনরয় জারিে তেকেিােবে 
তেবিরলে উপে োখল।  
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জারিে লাউে বস্পকারেে সারর্ জুরড় বদরলন তেকেিােবে। সমগ্র  ল রে 
অখন্ে বনেিো। তেকেিােবে তিরজ েরলরি। দু’বে কণ্ঠস্বে অপবেবেে। বকন্তু 
বিরিবেয়াে আলীে কণ্ঠস্বেবে বেনরে পােরি  রে উপবস্থে সিাই। তপ্রবসরেন্ে 
েবশরদে মুখ নে। তোরখে বনষ্পলক দৃবি তেবিরল বনিদ্ধ। োে মুরখ তকান ভািান্তে 
লিয কো যারি না। প্রধান তসনাপবে, বিমান িাব নী ও তনৌ-িাব নীে 
অবধনায়করদে ভীর্ে উরত্তবজে তদখা যারি। মেীরদে মুখমন্েল বিিেি। তেকেি 
তশর্  রয় এল। জারিে স্যইে বেরপ িন্ধ্ করে বদরলা তেকেি।  

বকিুিে বনেি সিাই। প্রর্ম কর্া িলল, প্রধান তসনাপবে আিু োবেক, 
এিাে ো রল সিকয়ো িৃ ৎ শবক্তই ইহুদীরদে তপিরন এরস দাঁড়ারলা। 

জারিে িলল, দাঁড়াল নয় জনাি, দাঁবড়রয়বিল শুরু তর্রকই। ইসোইলরক 
তো ওোই সৃবি করেরি োই ওো ইসোইলরক লালন কেরি ো বিবেত্র নয়।  

বিমান িাব নীে েরুে অবধনায়ক মাশিাল আব্দুল্লা  তসা ারয়ল িলল, এ 
র্ড়যে েবশদ সেকারেে বিরুরদ্ধ নয়, এ র্ড়যে তকাবে তকাবে বনপীবড়ে জনোে 
স্বারর্িে বিরুরদ্ধ। স্যেোং বমসে সেকারেে সামবেক অবিসাে ব রসরি শুধু নয়, 
একজন মুসলমান ব রসরি দাবয়ত্ব এরসরি আমারদে উপে এ র্ড়যে র্ধ্ংস করে 
তদিাে। আমো বনরদিশ োই। োে কণ্ঠস্বে আরিরি রুদ্ধ  রয় এল তশরর্ে বদরক।  

প্রধান তসনাপবে আিু োবেক তপ্রবসরেন্ে েবশরদে মুরখে বদরক 
োকারলন। বেবনও মুখ েুরলরিন। িম্ভীে কণ্ঠ তশানা তিল োঁে। প্রধান 
তসনাপবেরক বেবন িলরলন, োবত্র তভাে  িাে আরি র্ড়যেকােীরদে সিাইরক 
এখারন  াবজে করো আিু োবেক। োেপে জারিরেে বদরক তেরয় বেবন িলরলন, 
কৃেজ্ঞো প্রকাশ করে লর্জ্া বদি না আপনারদে। জাবেে তসিায় আমারদে তেরয় 
অরনক উরর্ধ্ি আপনাো। আবম আশা কবে আমারদে সশস্ত্র িাব নীে সারর্ আজ 
আপনারদেরকও আমো পাি।  

জারিে িলল, আমারদে সমস্ত শবক্ত আপনারদে সারর্ র্াকরি। বকন্তু 
একবে অনুরোধ, ‘ইেগুন জাই বলউবম’ে তলাকরদে আমারদে  ারে বদরে  রি। 
ওরদে বিোে আমোই কেরিা।  
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তপ্রবসরেন্ে েবশদ িলরলন, আপনাে ইিা পূেি  রি। তপ্রবসরেন্ে েবশদ 
উরঠ দাঁড়ারলন। উরঠ দাঁড়ারলন সিাই।  

পেবদন আল আ োম পবত্রকায় খিে তিরুল,  
“বমসরে সামবেক অভুযত্থারনে িযর্ি তেিা 
বিরগ্রবেয়াে িখরুেীন আলীস  আরো পঁবেশজন 
সামবেক অবিসাে ধৃে” 
খিরে সামবেক সূরত্রে িোে বদরয় িলা  রয়রি, কায়রো িযাবেসরনে বজ, 

ও, বস, বিরিবেয়াে িখরুেীন আলী তমািােরকে তনেৃরত্ব েবশদ সেকােরক 
উৎখারেে র্ড়যে কো  রয়বিল। এ র্ড়যরেে সারর্ তকান তকান বিরদশী শবক্তে 
তিাপন  াে বিল িরল খিরে উরল্লখ কো  রয়রি। খিরে িলা  রয়রি, েবশদ 
সেকােরক উৎখাে করে বমসরে একবে তপ্রা-ইসোইলী সেকাে িঠন 
র্ড়যেকােীরদে উরেশ্য বিল। 

উপরোক্ত খিরেে পারশ আে একবে খিে। খিেবেরে েবশদ সেকারেে 
বিপদ-উত্তেরে তখাশ আমরদদ জাবনরয় বিরশ্বে বিবভন্ন োষ্ট্র প্রধানরদে কাি তর্রক 
িােিা এরসরি। এরদে মরধয প্রর্রমই েরয়রি োবশয়া, িৃরেন ও  মাবকিন যুক্তোরষ্ট্রে 
নাম।  

কায়রোে পরর্  ারে, তেরস্তাোঁয় যখন িযর্ি অভুযত্থারনে বির্য় বনরয় 
আরলােনা েলরি, েখন আল-আজ াে বিশ্ববিদযালরয়ে দবিে পারশে বেনেলা 
িাড়ীবেে ভুিভিস্থ একবে করিে েবড়ৎ আসরন শাবয়ে ‘ইেগুে জাই বলউবম’ে 
কায়রো প্রধান ইস াক এবমল োে স্পাই তনে ওয়ারকিে বিিেে িরল যারি। বলরখ 
বনরি আিদুল্লা  জারিে।  

জারিে িলরি, কায়রো, ইসমাইবলয়া ও তপােি বসয়রদ তোমারদে 
তলাকরদে পবেেয় বদরল, আরলকজাবিয়ায় তোমারদে তলাকরদে পবেেয় এখনও 
দাওবন।  

এবমল িলল, বিশ্বাস করুন, ওখারন আমারদে তকান তলাক তনই।  
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জারিে িলল, আবম জাবন ওখারন তোমারদে গুরুত্বপূেি তলাক েরয়রি। 
তোমারক িলরে  রি, ভাই এযােবমোল আলী আশোরিে সারর্ তোমারদে তকান 
তলাক তযািারযাি করেবিল?  

এবমল নীেি। ইরলকবেক তমিরনরো আিাে  ারে েুরল বনরলা জারিে। 
বিিেি  রয় তিল ইস াক এবমরলে মুখ। িলল তস, িলি-িলবি আবম।  

জারিে বিরে এরস োে সামরন িসল। িরল েলল এবমল, 
আরলকজাবিয়াে ত ারেল বপ্রন্স-এে পবেোবেকা বমস জাবমলা ও বমস োয় ানা 
আমারদে তলাক। ওরদে প্রকৃে ইহুদী নাম ইবল  এিং ইশোে তেেমযান। িে 
দু’মাস ধরে োো োকুবে কেরি ওখারন মুসবলম মব লাে িদ্মরিরশ। ‘আবল 
িাদােস এন্ে তকাং’ বেপােিরমন্োল তস্টারেে তসলসমযান িারুকী এিং বমস 
তসবলনা আমারদে পরি কাজ কেরি। ওরদে প্রকৃে ইহুদী নাম তজারসি পাপ 
এিং বসবদ মাকিস। র্ামল এবমল।  

জারিে বেন্তা কেল বকিুিে। োেপে িলল, ভাইস এেবমোল আলী 
আশোরিে সারর্ তোমারদে তযািারযাি  রয়বিল বকভারি? আে তোমারদে 
তলারকো ‘ত ারেল বপ্রন্স’ ও ‘আলী এন্ে িাদাসি’-এ োকুবেই িা তপল তকমন করে?  

এ প্ররেে উত্তে বদরে তকান বদ্বধা কেল না এবমল। তস িলল, আজ তর্রক 
িয় মাস আরি ‘ইেগুে জাই বলউবম’ আমারদেরক বমসরে তপ্রেে করে। ‘ইেগুন 
জাই বলউবম’ে পি তর্রক ইসোইরলে জন্য বমসরেে তিাপন সামবেক ের্যাবদ 
সংগ্র  কো বিল আমারদে দাবয়ত্ব। আমো জানোম, বমসরেে উদ্ধিেন সামবেক 
অবিসােরদে সংস্পরশি না আসরে পােরল, এ ধেরনে খিে সংগ্র  সম্ভি নয়। 
আমো এই প্ররেিাই শুরু কেলাম। স্যন্দেী নােী এিং অর্িই বিল আমারদে প্রধান 
 াবেয়াে। বমসরেে অবিসােরদে তপিরন আমো তযসি স্যন্দেী ইহুদী েরুেী 
তলবলরয় বদরয়বিলাম বমস ইবলহ্ ও বমস ইশোে তেেমযান বিল োরদে অন্যেম। 
বমস ইবলহ্ ও বমস ইশোে তিেমযান মাত্র ১৫ বদরনে তেিায় ভাইস এেবমোল 
আলী আশোিরক শযযা সঙ্গী কেরে সমর্ি  য় এিং পেিেিীকারল তস আমারদে 
মুঠায় এরস যায়। োেই সা ারযয বমস ইবলহ্ ও বমস ইশোে তজারসি পাপ ও 
বসবদ মাকিস োকবে লাভ করে।  
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-বিরিবেয়াে িখরুবেন আলী এিং অন্যান্য সামবেক অবিসােরদে 
তিরত্রও বক তোমারদে এই একই পন্থা কাজ করেরি? -িলল জারিে। 

বমিঃ ইস াক এবমল সম্মবেসূেক মার্া নাড়ল।  
পারশ দাঁড়ারনা বিন আেীে বদরক তেরয় জারিে িলল, এখানকাে কাজ 

আপােে তশর্। এরক বনরয় তসরল োখ। তখরে দাও। ত ে তকায়ােিাে তর্রক বনরদিশ 
তপরল এে িযিস্থা কো যারি। কর্া তশর্ করে জারিে দ্রুে  ে তর্রক তিে  রয় 
এল। প্ররিশ কেল ওয়ােরলস রুরম। তপ্রেক যরেে কাো  ুবেরয় তস তযািারযাি 
কেল আরলকজাবিয়াে সারর্। 

-হ্যারলা। ৩২১ ইউ, এন, এ? 
-হ্যাঁ। ওপাে তর্রক উত্তে এল।  
-রক?  
-ইিরন জািীে। 
-রশান, ত ারেল বপ্রন্স-এে বমস জাবমলা ও বমস োয় ানা এিং ‘আলী এন্ে 

িাদােস তকাং 
-এে বমিঃ িারুকী ও বমস তসবলনারক অবিলরম্ব তগ্রিোে কে। বিমান 

িন্দে ও বস-রপােি িন্ধ্। বনিয় ওো তকার্াও পালারে পারেবন। আবম িরল বদবি, 
িযাবেসন কমান্োে তোমাে স রযাবিো কেরি।  

অনুরূপভারি জারিে বমসরেে করয়কবে জায়িায় সংিাদ পাবঠরয় 
অিরশরর্ তযািারযাি কেল ত ে তকায়ােিারে আ মদ মুসাে সরঙ্গ। জারিরেে 
কপারল বিন্দু বিন্দু  াম জরম উরঠরি। পবেশ্রম আে উরত্তজনাে স্বািে ওগুরলা।  
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২ 
তজরিল আল-নুে। আ মদ মুসাে অবিস কি। পায়োবে কেবিল 

আ মদ মুসা। স্যন্দে, প্রশস্ত কপাল োঁে কুবঞ্চে। েীক্ষ্ণ তোখ দু’বে োঁে মরনে 
িভীরে আত্মস্থ। মরন োঁে বেন্তাে ঝড়। প্রায় বেন সপ্তা   য় ইসোইরলে পবেবেে 
তকাে তমরসজ িন্ধ্  রয় তিরি। োে জায়িায় তশানা যারি অপবেবেে ও দুরিিাধয 
সংরকে। ঐ দুরিিাধয সংরকরেে পারঠাদ্ধাে কো যায়বন। সাইমুরমে সকল প্ররেিা 
িযর্ি  রয়রি। বকন্তু স্পি িুঝা যারি তয, সংরকেগুরলা ইসোইরলে নেুন তকাে 
তমরসজ। ওো োরদে পুোেন তকাে তমরসরজে পবেিেিন করেরি। আেি বিরশ্ব 
নেুন করে স্পাই বেং িরড় তোলােই এো  য়ে পূিি প্রস্তুবে। ইসোইরলে এই নেুন 
উরদযাি িান োল করে তদিাে জন্য ওরদে নেুন তকাে তমরসরজে পারঠাদ্বাে অেযন্ত 
গুরুত্বপূেি। বকন্তু বকভারি ো সম্ভি? বেন্তা করে েরল আ মদ মুসা। একবে স জ 
পর্ আরি ঐ দূরিিাধয সংরকেগুরলা পারঠাদ্ধাে কোে এিং ো  ল ইসোইলী তকাে 
তমরসরজে বেসইিাে তযািাড় কো। আ মদ মুসাে তোখ উজ্জ্বল  রয় উঠরলা এিং 
োে তোরখ মুরখ িুরে উঠরলা স্পি বসদ্ধারন্তে িাপ। তস বিরয় তেয়ারে িরস পড়ল। 
োে করন্ঠ স্বিে উচ্চাবেে  ল, হ্যা, তযমন করেই ত াক ইসোইরলে কিল তর্রক 
োরদে বেসাইিাে তযািাড় কেরে  রি। তেবিরল েবিে লাল তেবলরিানবে েুরল 
বনরয় আ মদ মুসা তেবেও রুরম কামালরক তেরক িলরলা, তেলআবিরি লাইন 
বনরয় মা মুদরক োক। আবম আসবি।  

কর্া তশর্ করে তেবলরিারনে বেবসভাে যর্াস্থারন তেরখ বদরয় আ মদ মুসা 
উরঠ দাঁড়াল। দ্রুে পদরিরপ এবিরয় েলল তস তেবেও রুরমে বদরক। তেবেও রুরম 
ঢুকরেই কামাল আ মদ মুসারক সালাম জাবনরয় িলল, মা মুদ ভাই আসরি 
জনাি। আ মদ মুসা ওয়ােরলস তসরেে সামরন বিরয় িসরলা। মু ূেি করয়রকে 
মরধযই ওপাে তর্রক মা মুরদে কর্া শুনরে পাওয়া তিল। সালাম ও কুশলাবদে 
পে আ মদ মুসা িলরলা, ইসোইবলো তকাে িদবলরয়রি লিয করেি?  
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-বজ  াঁ। ওপাে তর্রক িলল, মা মুদ। 
-বক ভািি এ সম্পরকি? 
-আপনাে বনরদিরশে অরপিায় আবি। 
-হ্যাঁ তশান, ওরদে নয়া তকারেে পারঠাদ্ধাে কোে সকল প্ররেিা আমারদে 

িযর্ি  রয়রি। ওরদে বেসাইিাে িাড়া এে পারঠাদ্ধাে সম্ভি নয়। স্যেোং ওো 
তোমারক তযািাড় কেরেই  রি। 

-িুরঝবি জনাি। 
  -তয তকান মুরলযে বিবনমরয় বেসাইিাে আমারদে োই মা মুদ। িেিমান 
মু ূরেি এোই আমারদে জন্য সিিাবধক গুরুত্বপূেি কাজ। 
  -তদায়া করুন জনাি। আবম এখবন কাজ শুরু কেবি।  

-আল্লা  তোমারদে সিল করুন। তখাদা  ারিজ।  
- তখাদা  ারিজ।  
আ মদ মুসা ধীরে ধীরে ওয়ােরলস রুম তর্রক তিবেরয় এরলা। সামরনে 

িবলপর্বে তপবেরয় একবে উন্মুক্ত স্থারন এরস দাঁড়াল। কারিই পা ারড়ে একবে 
তিাে বেলা। আ মদ মুসা বেলায় উরঠ এরকিারে মার্ায় বিরয় িসরলা। োবেবদরক 
মার্া উঁেু করে দাঁবড়রয় আরি পা ারড়ে উন্নে েুড়াগুরলা। োেবদক বনস্তব্দ-বনঝুম। 
দবিে-পূিিবদরকে আকারশে এক জায়িায় উজ্জ্বল  রয় আরি। আ মদ মুসা িুঝল, 
ওো আম্মারনে আকাশ। আকারশে বদরক মুখ েুল আ মদ মুসা। তজাৎস্না ীন 
আকারশে োোগুরলা তিশ ভারলা লািরি তদখরে। এক সময় আদম স্যেরেে 
পারয়ে নীরে লুব্ধরক এরস আেরক যায় োে তোখ। ওে আরলারে তযন সূরযিে 
দীপ্তী। সূরযিে মে তোখ বিদ্ধকােী েীক্ষ্ণো ওরে তনই, আরি বস্নগ্ধো, আরি প্রশাবন্ত। 
পলক ীনভারি আ মদ মুসা তেরয় র্ারক ওে বদরক। লুব্ধক তযন তনরম আরস োে 
কারি, এরকিারে কারি। লুব্ধরকে তদরশ তপেঁৗরি যায় আ মদ মুসা। লুব্ধরকে তদশ 
তর্রক তস উরর্ধ্ি তেরয় তদখল বমে বমরে োোে আরলা তভরস আসরি উপরেে 
উধিরলাক তর্রকও। আ মদ মুসাে মরন প্রে জারি, ঐ োোে জিরেে ওপারে 
আিাে বক আরি? উত্তে এরস োে কারন িাজল, শূন্য, শূন্য, আবদ অন্ত ীন 
ম াশূন্য। সম্মুরখ পিারে, োরন িারম, উপরে নীরে সি বদরকই অন্ত ীন ম াশূন্য। 
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এই ম াশুরন্যে বনকে অন্ধ্কারে োেকা সূযিগুরলা দীপ বশখা জ্বাবলরয় তেরখরি। 
ম াশুরন্যে অন্ত ীন িযাপকোে মারঝ আ মদ মুসা ভরয় বিষ্মরয় অবভভূে  রয় 
পরড়। োে মরন প্রে জারি, এই ম া সৃবিে স্রিা আল্লা ে শবক্ত ো রল কে বিোে, 
কে িড় বিজ্ঞানী বেবন? আ মদ মুসাে হৃদয় ও মন নুরয় পরড় স্রিাে উরেরশ্য। 
আ মদ মুসা লুব্ধরকে জিৎ তর্রক দৃবিপাে করে নীরে-িহু নীরে তদখা যায় 
সূযিরক। ম াশুরন্যে বনকর্ কারলা িুরক সূযিরক অবে িুদ্র এক আরলাকবিন্দুে মে 
মরন  রি। পৃবর্িীে তকান অবস্তত্বই খঁুরজ পাওয়া যারি না। আে িুদ্রাবেিদু্র 
মানুর্? ম াশুরন্যে বিশাল িযাপকোে মারঝ মানুরর্ে অবস্তত্ব সেযই বকিু আরি বক 
প্রে জারি আ মদ মুসাে মরন। অর্ে এই মানুর্ই আল্লা ে িড় বপ্রয় এিং 
আশোিলু মুখলুকাে-সৃবিে তশ্রষ্ঠ। আল্লা ে এ তকান কুদেে। আরিরি 
উরত্তজনায় দু’ তোখ তিরয় অশ্রু িবড়রয় পরড় আ মদ মুসাে।  যেে দাউদ (আিঃ)-
এে মে োে বিস্ময় বিিুব্ধ বেত্ত তর্রক স্বিে উচ্চাবেে  য়- ত  বিশ্ব বনয়ন্তা প্রভু, 
মনুষ্য তক তয েুবম োে বির্য় বেন্তা কে? এিং মনুষ্য সন্তানই িা বক তয েুবম োে 
প্রবে মরনারযািী  ও?  

আ মদ মুসাে তসরক্রোেী আলী তিন শারকে এরস আ মদ মুসাে তপিরন 
দাঁড়াল। অবে ধীে করন্ঠ িলল, অরনক োে  রয়রি জনাি। খুি শীে পড়রি। 
আপনাে বিশ্রাম প্ররয়াজন।  

ধীরে ধীরে মুখ বিোল আ মদ মুসা। এই সময় বিোে এক নিত্র পেন 
 ল। আ মদ মুসাে দু’দন্ে তিরয় ঝরে পড়া অশ্রু বেক বেক করে উঠল। শারকরেে 
দৃবি এড়াল না ো। তস বিবস্মে করন্ঠ িলল, আপবন কাঁদরিন জনাি? 

আ মদ মুসাে মুরখ িুরে উঠরলা এক েুকরো প্রশান্ত  াবস। তস িলল, এ 
 াোরনাে কান্না নয় শারকে, পাওয়াে কান্না। আমাে আল্লা রক আবম এমন 
বনবিড়ভারি তকানবদন পাইবন। আকারশে বদরক তেরয় তদখ, োোয় োোয় শুধু 
োঁেই  ােিাবন। বনিঃসীম ম কারশে আরলা আঁধােীে মারঝ োঁেই শুধুই লুরকােুবে 
তখলা। িলরে িলরে আ মদ মুসা উরঠ দাঁড়াল।  

শারকে মন বদরয় আ মদ মুসাে কর্া গুরলা শুনরলা। বকিুই িলল না 
মুরখ। কর্া িাড়ারনা উবেে নয়। োরদে বপ্রয় তনোে বিশ্রাম এ সময় অেযন্ত 
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জরুেী। আরি আরি েলল আ মদ মুসা, বপিরন শারকে। আ মদ মুসারক শয়ন 
করি তপেঁৗরি বদরয় শারকে োে  রেে বদরক পা িাড়ারলা। 

 
 
 
তেলআবিি। মা মুদ বেন্তাবিে মুরখ ওয়ােরলস রুম তর্রক তিবেরয় এল। 

মার্ায় োে একোশ বেন্তাে জে। ধীরে ধীরে এরস ড্রইং রুরমে তসািায় িসল। 
ইসোইলীরদে  াে তর্রক বেসাইিাে উদ্ধাে কো োেবেখাবন কর্া নয়। মা মুদ 
সমস্ত িযাপােো একিাে বেন্তা করে তদখল। বেসাইিাে  ারে তপরে  রল অরনকো 
পর্ োরক পাবড় বদরে  রি। প্রর্রম োরক খঁুরজ তদখরে  রি, বেসাইিারেে তখাঁজ 
তকান তকান িযবক্তে কারি পাওয়া তযরে পারে। বদ্বেীয়েিঃ ঐ সি িযবক্তে মরধয 
কাে কাি তর্রক বেসাইিারেে খিে তিে করে তনয়া স জ  রি, ো বনধিােে কেরে 
 রি। েৃেীয়েিঃ বেসাইিাে উদ্ধারেে িযিস্থা কো। মা মুদ তিাো পবেকল্পনাবেরক 
আে একিাে আিারিাড়া তভরি তদখল। োেপে প্রর্ম বির্য়বেে প্রবে মরনাবনরিশ 
কেল তস। তস বেন্তা করে তদখল, বেসাইিাে তকান তিাপন স্থারন েবিে আরি, ো 
কারদে পরি জানা সম্ভি োরদে মরধয প্রধান  রলন-এক, মবে; দুই, তদশেিা 
তসরক্রোেী; বেন, তমাসাদ প্রধান এিং োে, বসনরির্ প্রধান ইেযাবদ। এরদে মরধয 
তদশেিা মেীরক ব রসরিে িাইরে োখা উবেে। এখন অিবশিরদে মরধয কাে 
বনকে তর্রক ের্য তিে কো স জ  রি? মা মুদ ভািল, এো স্যক্ষ্ণ বিোে-
বিরিেনাে প্রে। েবসয়াে আরলােনা িাড়া এ প্ররেে সমাধান অসম্ভি। তসািা 
তিরড় মা মুদ উরঠ দাঁড়াল।  

ি ৃাভযন্তরে প্ররিশ করে একবে তিাপন বসঁবড়পর্ তিরয় তস প্ররিশ কেল 
ভূ-িভিস্থ একবে করি। তেকেি রুম।  মা মুদ েবসয়াে তসকশরন বিরয় িসল। তেরন 
বনল ‘বসনরির্’ প্রধারনে েবসয়াে িাইল। িভীে মরনাযাি বনবিি করে তস 
িাইলবেরে। িাইল তশর্ করে  ারে েুরল বনল তমাসাদ প্রধারনে েবসয়াে। তশর্ 
করে ওোও তেরখ বদল তস িাইল তকবিরন। তদশ েিা তসরক্রোেী এে ান 
শালিেরকে তকান েবসয়াে সাইমুরমে এ স্থানীয় তেকেি রুরম তনই। এে ান শালিেক 
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স্বোষ্ট্র বিভাি তর্রক সদয আিে এিং স্বোষ্ট্র বিভারিও োে োকুবেে তময়াদ তিশী 
বদরনে নয়।  য়রো এ কােরেই অপ্ররয়াজনীয় বিরিেনায় োে েবসয়ােই বেবে 
 য়বন। বসনরির্ প্রধারনে েবসয়াে তর্রক োে তয েবেত্র পবেেয় পাওয়া তিল ো 
 ল বেবন ঠান্ো মার্া, বনবলিপ্ত তমজাজ, েীক্ষ্ণ িুবদ্ধ কেিিযপোয়ে ও বিশ্বাসী। 
মা মুদ ধীরে ধীরে মার্া নাড়ল, এ িড় শক্ত েীজ। এ ভাঙ্গরি বকন্তু মেকারি না। 
তমাসাদ প্রধানও তমাোমুবে একই েবেরত্রে। েরি বসনরির্ প্রধান অরপিা 
অবধকেে কূেিুবদ্ধ ও ব ংস্র। োঁে েবেরত্রে িড় একবে দুিিল বদক  রলা, নােীে 
প্রবে মাত্রাবেবেক্ত তমা ।  ৃোয় মা মুরদে মুখ কুবঞ্চে  রলা। সাইমুম এ ধেরনে 
অস্ত্র প্ররয়ািরক  ৃো করে। উরঠ দাঁড়াল মা মুদ। তিবেরয় এল তেকেি রুম তর্রক। 
সমস্যাে সমাধান  ল না। এে ান শালিেক সম্পরকি জানা দেকাে। এবমলয়াে 
কাি তর্রক জানা যারি?  ঠাৎ একবে নাম োে স্মবৃেে আকারশ বঝবলক বদরয় তিল, 
‘এবমবলয়া’! নামবে স্মেে  ওয়াে সারর্ সারর্ মা মুরদে তিাো তদর ে অেুরে-
পেমােুরে বিদুযৎ বশ েে তখরল তিল। আনরন্দে বশ েে তখরল তিল তদর ে 
প্রবেবে বশো উপবশোয়। মা মদ অিাক  ল এবমবলয়া োে তদর ে অেুরে-
পেমােুরে এমবনভারি বমরশ তিরি?  

 াঁ, এবমবলয়াে কারি এে ান শালিেক সম্পরকি জানা তযরে পারে, বকংিা 
জানাে িযাপারে প্ররয়াজনীয় সা াযযও তস কেরে পারে। মা মুদ তসািায় এরস 
িসল।  াে  বড়ে বদরক তেরয় তদখল, োে ১ো। এবমবলয়া  ুবমরয় আরি। 
তিোেীরক এ োরে  ুম তর্রক জািারনা বক বঠক  রি? বকন্তু এিাড়া উপায় বক? 
বেসাইিারেে িযাপারে কালরকে মরধয একো স্যো া কো োে োই। মা মুদ উরঠ 
দাঁড়াল। পা িাড়াল তড্রবসং রুরমে বদরক।  

পাঁে বমবনরেে মরধয মা মুদ তিবেরয় এল। পেরন কাল োউজারেে উপে 
লম্বা কাল ওভােরকাে। মার্ায় তিলে হ্যাে। একেু দুে তর্রক তদখরল মরন  রি 
োবত্রকারলে ে লদাবে ইসোইলী পুবলশ।  

োে দুপুরেে তেলআবিি। জনবিেল োস্তা। দু’একবে িাড়ীে আনা তিানা 
েলরি। মা মুরদে িাড়ী এরস একবে পািবলক তেবলরিান িুরর্ে সামরন দাঁড়াল। 
তেবলরিান িুরর্ প্ররিশ করে একবে নম্বরে তস োয়াল কেল। মুরখ এক েুকরো 
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 াবস। ও প্রারন্ত তেবলরিান তিরজ েরলরি। বকন্তু তনা বেপ্লাই। মা মুদ নারিাড় 
িান্দা। তিরজই েলরি তেবলরিান। বকিুিে পে ও প্রান্ত তর্রক বেবসভাে ওঠারনাে 
শব্দ তশানা তিল। োেপে তভরস এল একবে শব্দ হ্যারলা---। বনদ্রাজবড়ে কণ্ঠ। 
িলরি এবমবলয়া। বনবিে  রয় মা মুদ বেবসভাে তেরখ বদল তকান উত্তে না 
বদরয়ই। োরি বিেবক্তরে এবমবলয়াে স্যন্দে মুখবে এখন তকমন  রয়রি, মানস 
েরিই আঁে কেে পােল মা মুদ। বকন্তু তিোেীরক এভারি না জাবিরয় উপায় বিল 
না।  

এবমবলয়াে িাড়ী তর্রক একেু দুরে একবে অন্ধ্কাে িবলরে িাড়ী পাকি 
করে তেরখ এবমবলয়ারদে িাড়ীে তপিন এরস দাঁড়াল মা মুদ। োেপে পাবেল 
েপরক বভেরে িািারন বিরয় পড়ল তস। একেুিে দাঁবড়রয় োবেবদকো একিাে 
তদরখ বনরয় মা মুদ সামরন পা িাড়াল। বিরয় দাঁড়াল এবমবলয়া তয  রে র্াকে, 
বঠক োে নীরে। উপরে তেরয় তদখল, এবমবলয়াে দু’বে জানালাই িন্ধ্। মা মুদ মে 
পবেিেিন কেল, না আজ জানালা বদরয় নয় দেজা বদরয় তস প্ররিশ কেরি। িভীে 
োে। তকউ তজরি তনই। পরকে তর্রক বসরেে কেি তিে করে িুরড় মােল তস িারদ। 
অভ্রান্ত লিয। করেিে মার্াে হুকবে তিঁরধ তিল িারদে সাইে ওয়ারল। মা মুদ কেি 
তিরয় উরঠ তিল িারদ। মা মুদ খুবশ  ল, িাদ তর্রক নীরে নামিাে বসঁবড়ে দেজা 
তখালা আরি। তস অবে সন্তপিরে বসঁবড় তিরয় িাোন্দায় বিরয় দাঁড়াল। োেেলাে 
িাোন্দা। োেেলাে অংরশ তমাে বেনবে  ে। একবে এবমবলয়াে তিেরুম, অন্যবে 
ড্রবয়ংরুম এিং েৃেীয়বেরে র্ারক এবমবলয়াে খাস পবেোবেকা তসাবন। 
সিিদবিরেে  েবে এবমবলয়াে শয়নকি। শয়নকরিে দেজায় বিরয় মা মুদ 
দাঁড়াল।  াঁেুে নীে পযিন্ত নামারনা মা মুরদে ওভােরকাে। তিল্ট হ্যাে মুরখে 
অধিাংশ তঢরক তেরখরি। মা মুদ ধীরে ধীরে ‘নক’ কেল দেজায়। একিাে-
দুইিাে-বেনিাে। েুেীয়িারেে পে এবমবলয়াে কণ্ঠ তশানা তিল। ‘তক?’ তসাবন? 
মা মুদ আিাে সামান্য বিেবেরে তোকা বদল। আিাে এবমবলয়াে কণ্ঠিঃ তক? এিাে 
োে করন্ঠ তযন উরদ্বি। মাত্র করয়ক মুহুেি, োেপে ধীরে ধীরে দেজা খুরল তিল। 
বভেরে  ালকা বনল আরলা। উদযে বেভলভাে  ারে দাঁবড়রয় আরি এবমবলয়া। 
বেভলভারেে েকেরক নল মা মুরদে িুক লিয করে সারপে বজহ্বাে মে তযন 
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লকলক কেরি। বেিারে োখা এবমবলয়াে েজিবনবে উরত্তজনায় কাঁপরি, তয তকান 
মুহুরেি বেিারে োপ বদরয় িসরি। বেৎকাে করে এবমবলয়া বকিু িলরে যাবিল। 
মা মুদ েজিবনবে তঠারে তঠবকরয় েুপ কোে ইংবিে কেল এিং পে মু ূরেিই মার্া 
তর্রক তিল্ট হ্যাে িুরড় তিরল বদল মা মুদ। মা মুদরক বেনরে তপরেই এবমবলয়া 
বেভলভাে িুরড় তিরল বদরয় দু’ ারে মুখ তঢরক িরস পড়ল। মা মুদ একেু এবিরয় 
এবমবলয়ারক িলল, ভয় তপরয়ি? এবমবলয়া মুখ েুলল। োে মুরখ আনন্দ ও বিষ্ময় 
দুরোই। িলল, যবদ গুলী কেোম।  

মা মুদ  রে প্ররিশ করে িলল, বক  ে আে, এভারি মৃেযু র্াকরল মরে 
তযোম।। 

এবমবলয়া দেজাবে িন্ধ্ করে বদরয় এরস মা মুরদে ওভােরকাে-এে 
তিাোম খুলরে খুলরে িলল, ইস! ো রল বক  ে?  

- ে আে বক, তেবভে তিন গুবেয়ারনে নােনী েুবম। ভািরে, এক দুস্বপ্ন 
তদখবিরল।  

-না, আবম শুধু তেবভে তিনগুবেয়ারনে নােনী নই। আবম আবম.........। 
কর্া তশর্ না করেই র্ামল, এবমবলয়া। মুখ োে আেক্ত  রয় উরঠরি। িলল, ঐ 
বেভলভারেে একবে গুবল আমাে িুরকও ঢুকে।  

-বকন্তু বনয়ম তো এ নয় এবম!   
  -রকন?  

-তোমাে জীিরনে মাবলক েুবম নও, তোমাে স্রিা আল্লা । স্যেোং ইিা 
কেরলই েুবম তোমাে জীিরনে উপে তস্বিাোে োলারে পাে না। -এ অবধকাে 
তোমাে তনই।  

-বকন্তু ঐ দুিি  তিদনাে ভাে ি ন কো......। 
-েিু োই কেরে  য়। শে দুিঃখ তিদনাে পাোিাে পাবড় বদরয় আল্লা ে 

িান্দা ব রসরি েুবম তোমাে জীিনরক সার্িক করে েুলরি-এোই জীিরনে 
স্বাভাবিক দািী।  

-িড় কবঠন এো।  
-কবঠন, বকন্তু স্বাভাবিক। 
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মা মুরদে িা তর্রক ওভােরকাে খুরল বনরয় তেরখ বদরয় এবমবলয়া িলল, 
একেু বিশ্রাম নাও। তোমারক খুি িান্ত তদখারি। িরল তস মা মুদরক ইবজ তেয়াে 
এবিরয় বদল।  

মা মুদ িলল, েুবমও িস।  
-িসবি। িলল এবম। বকন্তু তস িসল না। ইবজ তেয়ারেে বপিরন দাড়াল 

এবমবলয়া। োে  ারেে আঙ্গুলগুরলা মা মুরদে জামাে কলাে বনরয় তখলা কেরে 
লািল। বিস্ বিস্ করে এক সময় িলল, োরে ক’ ন্ো  ুমাও।  

-তকানবদন সাোোে, তকানবদন এক  ন্োও না।  
-এমন কেরল শেীে ভাল র্ারক িুবঝ?  
-না র্াকুক। অস্যখ কেরল শুরয় র্াকা যায়, পবেেযিা পাওয়া যায়।  
-তক পবেেযিা করে?  
-অস্যখ করেবন তকানবদন। সামান্য যা করেরি আপন পবেেযিায় ো তসরে 

তিরি। োই িলরে পাবেরন।  
-যবদ  য়?  
-আমাে স কমিীো আরি।  
-তকন, আমারক োকরি না?  
-োকরল েুবম যারি? 
-তোমাে বক মরন  য়? 
মা মুদ তকান জিাি বদল না। পরে ধীরে ধীরে িলল, তোমারক োকিাে 

বদন এখরনা আরসবন এবম। তযবদন বিবলবস্তনী মজলুম মুসবলম ভাই তিারনো 
োরদে স্বরদশ ভূবম ও োরদে িাড়ী ে বিরে পারি, তযবদন োো  ারোরনাে 
তিদনা ভুরল বিরয় পাওয়াে আনরন্দ উরদ্বল  রয় উঠরি, তসইবদন আমাে সংসারেে 
োেী তসরজ যারি আমাে  রে। জ্বলরি আমাে আঁধাে  রে আরলা।  াবস আনরন্দ 
মুখে করে েুলরি আমাে তিািা িৃ াঙ্গন। মা মুরদে কণ্ঠ ভাবে  রয় উঠল তযন 
ক্ররম।  

-তসবদন কেদুরে মা মুদ?  
-আবম জাবন না এবম।  
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 অরনিে ধরে তকউ তকান কর্া িলল না। প্রর্রম বনেিো ভাঙ্গল 
এবমবলয়া। িলল, এেোরে তোমারক বক খাওয়াই িলে?  

-না, তোমারক ওসি পািলাবম কেরে তদি না। এো সময় নয় খাওয়াে।  
-িল বমবি তখরে তদার্ তনই। মাত্র দু’বমবনে। আবম আসবি। একেু পে 

তেবেজারেেে তর্রক আঙ্গুে, তকক প্রভবৃে করয়ক ধেরনে খািাে এরন এবমবলয়া 
 াবযে কেল। মা মুদ এবমবলয়ারকও িসাল। তখরে তখরে মা মুদ িলল, খুি ভয় 
তপরয়বিরল, না?  

মুরখ পুরে তদয়া তকরকে েুকো ভাল করে বিরল বনরয় এবমবলয়া িলল, ঐ 
তেবলরিানোও ো রল েুবমই করেবিরল না? 

মা মুদ  াসরে লািল।  
এবমবলয়া িলল-ঐ ভূেুরড় তেবলরিান পাওয়াে পেই োে দুপুরে যবদ 

দেজায় তোকা তশানা যায় এিং বজরজ্ঞস করেও োে কাি তর্রক যবদ জিাি না 
পাওয়া যায়, আে দেজা খুরল যবদ তদখা যায় তিল্ট হ্যারে মুখ ঢাকা কাল 
আলরখল্লা তমাড়া এক মনুষ্যমুবেি, ো রল ভয় কেরি না িুবঝ? একেু তর্রম তস 
আিাে িলল, তেবলরিান তিরড় বদরয়বিরল তকন? িরল আসরলই পােরে।  

-হ্যাঁ তোমারক তেবলরিারন িরল-করয় আবস, আে তোমারদে বেকবেবক 
ম াশয়ো আমাে অভযর্িনায় তোমারদে িাড়ীে তিরে দাঁবড়রয় র্াকুক।  

-ো’ রল তেবলরিান কেরল তকন? 
-তোমাে  ুম ভাঙ্গারনাে জন্য, এখারন এরস তো োকরে পােোম না।  
-উ ! তোমাে এে িুবদ্ধ।  
-তোমাে সািধানো তদরখ আবম খুশী  রয়বি এবম, ভবিষ্যরেও েুবম 
এমবন সািধান তর্রকা।  
খাওয়া তশর্  রয় তিল। মা মুদ  বড় তদখল, োে প্রায় দু’ো। তপ্লেগুরলা 

বনরয় উরঠ দাঁড়াল এবম। মা মুদ িলল, তোমাে সারর্ জরুেী বকিু কর্া আরি।  
এবম িলল-আসবি।  
এবম তপ্লেগুরলা তেরখ এরস সামরনে তেয়ােবেরে িরস িলল-িল।  
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মা মুদ োে ইবজ তেয়ােবে তেরন বনরয় এবমবলয়াে আেও কারি বিরয় 
িসল। এবমবলয়াে তোরখ তোখ তেরখ অবে নীেু িলায় িলল-রোমাে বকিু 
স রযাবিো োই এবম।  

এবমবলয়াে তোখ দু’বে উজ্জ্বল  রয় উঠল। িলল, িল, আবম োবজ।  
-তদশেিা তসরক্রোেী এে ান শালিেকরক েুবম তেন? 
-বেবন। 
-তকমন তেন? 
-ভালভারি বেবন। ওে তমরয়, আমাে িাশরমে। ওরদে িাসায় মারঝ মারঝ 

যাই। এে ান োোজী আমারক খুি তস্ন  করেন।  
এে ান শালিেরকে তমজাজ ও েবেত্র সম্পরকি বকিু িলরে পাে?  
-সৎ, সচ্চবেত্র, কেিিযপোয়ে ও বিশ্বাসী কমিোেী িরল উনাে খুি স্যনাম 

আরি। আে তমজাজ-রমজাজ একেু বখে বখরে ধেরনে িরলই আমাে মরন  য়।  
-তকন? 
-সামান্য কােরেও ওঁরক মারঝ মারঝ আবম খুি তিশী তেরি তযরে 

তদবখবি।  
-তযমন?  
-কােও তকার্াও তর্রক আসরে একেু তদেী  ওয়া, ইেযাবদ।  
মা মুদ আে বকিু িলল না। পাওয়া স্যত্রগুরলা বনরয় বেন্তাে অেরল েুি 

বদল তস। তোখ দু’বে োে িুরজ তিল। যা তস জানরে তেরয়বিল, ো তস তপরয়রি। 
শালিেরকে এ বখেবখরে তমজারজে অর্ি োঁে প্রবেরোধ শবক্ত কম। এ ধেরনে 
তলারকে কাি তর্রক ভয় তদবখরয় বকংিা োপ বদরয় কর্া আদায় কো যায়। 
বেসাইিারেে খিে শালিেরকে কাি তর্রকই তযািাড় কেরে  রি। মা মুদ তোখ 
খুলল। তদখল এবমবলয়া পলক ীন দৃবিরে োে বদরক োবকরয় আরি। িলল 
মা মুদ ভািবিলাম এবম। 

-বক ভািবিরল? 
-তোমাে শালিেক োোবজে মুখ তর্রক আমারদে একো কর্া তিে করে 

বনরে  রি, ো সম্ভি বক না োই বেন্তা কেবিলাম।  
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-বক কর্া জানরে পাবে বক? মাি করো, আবম বনিক জানাে আগ্র  বনরয় 
এ কর্া িলবি না, যবদ তকান সা াযয কেরে পাবে তসই উরেরশ্য। 

-আবম ো িুঝরে তপরেবি এবম। একেু র্ামল মা মুদ।  
োেপে আিাে িলল, বেসাইিাে বেন? 
-তকাে এিপ্লারনশন যারে তলখা তসই িই বকংিা তকাে তমরসরজে 

িযাখযাকােী িই তো?  
-হ্যাঁ, বঠক বেরনি। বদন পরনে  য় ইসোইল োরদে পুেরনা তকারেে 

পবেিেিন করে নেুন তকারেে প্রিেিন করেরি। এই নেুন তকারেে তয বেসাইিাে 
িুক ইসোইরলে আরি তসো আমারদে প্ররয়াজন। এই বেসাইিাে তকার্ায় োখা 
 রয়রি, তসোই আমো জানরে োই তোমাে োোজারনে কাি তর্রক।  

-বেবন বক িলরিন? 
-স রজ বক িলরিন? িলরে িাধয  রিন।  
-বেসাইিারেে বকিু সন্ধ্ান তিাধ  য় আবম জাবন।   
-জান েুবম? মা মুরদে করন্ঠ ঝরে পড়ল একোশ বিস্ময়।  
- াঁ, আবম জাবন।  
মা মুরদে বিস্ময় েখনও কারেবন। মু ূেি করয়ক পে তস ধীে করন্ঠ িলল, 

বক জান, কেেুকু জান এবম? 
-না িলি না। মুখ বেরপ  াসল এবমবলয়া।  
-ো  রল তোমারকই  াইজাক কেরে  য় তদখবি। মা মুদও  াসল। 
-আবম োবজ। অন্তে...... 
-অন্তে আমাে আস্তানাো তদখরে পােরি, োইরো? ত রস িলল মা মুদ।  
দূরেে তকান তপো  বড়রে োে দু’তো তিরজ তিল। মা মুদ সেবকেভারি 

 বড়ে বদরক োইল। িলল-না এবম আে অরপিা কেরে পাবে না, তোমাে কি 
 রি। 

-কি? আমাে  রি? একেু র্ামল এবমবলয়া। তিদনােি  রয় উঠল োে 
দু’বে তোখ। িলল তস, যাে অরপিায় হৃদয়-মন িযাকুল  রয় র্ারক, োরক পারশ 
পাওয়াে তসৌভািয কিকেই িরে।  
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-ো নয়, আবম িলবিলাম....... 
মা মুরদে কর্া তকরড় বনরয় এবমবলয়া িলল, না আে তকান কর্া নয়। 

তোমাে সময় নি  রি। িরল তস মা মুরদে সামরন উরঠ এরস োে বপিরন 
দাঁড়াল। দু’বে কনুই মা মুরদে ইবজ তেয়ারে তঠস বদল। এবমবলয়াে েপ্ত বনিঃশ্বাস 
মা মুদ স্পি অনুভি কেরে পােবিল োে কারন-িরন্ে।  

মা মুদ বকিু িলরে যাবিল। এবমবলয়া োরক িাধা বদরয় িলল, শুন, 
তদশেিা তসরক্রোেী শালিেক োোজারনে তমরয় মাবেয়া স্মার্িা আমাে  বনষ্ঠ 
িান্ধ্িী। ও “তমাসাদ”-এ তেবনং বনরি। ওে কারিই আবম বেসাইিারেে একবে 
কবপ িে পেশু তদরখবি। িইবে আমারক তদবখরয় তস িরলরি, অবে তিাপনীয় িইবে 
বিরশর্ বনরদিশক্ররম তস মাত্র করয়কবদরনে জন্য আনরে তপরেরি। র্ামল 
এবমবলয়া।  

মা মুদ এবমবলয়াে একবে  াে ধরে তেরন বনরয় পারশ িসাল। িলল, 
িইবে আমাে োই এবম এিং কালই।  

-আমারক েুবে কেরে িলি িইবে?  াসল এবমবলয়া। মা মুদ িলল, না 
তোমাে িান্ধ্িীরক আমো বিপরদ তিলরে োই না। োিাড়া েুবে কেরল ওো 
জানরে পােরি, োরে আমারদে খুি তিশী লাভ  রি না।  

-ো  রল......?  
-িইবেে পৃষ্ঠা সংখযা কে  রে পারে? 
-তদড়শ’ে তিশী  রি না।  
-আিা, েুবম যবদ ওখারন বিরয় িইবে তদখ িা পড়, ো রল তোমাে 

িান্ধ্িী আপবত্ত কেরি?  
-না।  
মা মুদ মু ূেি করয়ক ভািল। োেপে পরকে তর্রক িুদ্র বসিারেে 

লাইোে তিে করে এবমবলয়াে  ারে বদল।  
এবমবলয়া িলল, এ বসিারেে লাইোে বদরয় বক  রি? 
-বসিারেে লাইোে নয়। এো একো কযারমো। ঐ তয মার্ায় িুদ্র সাদা 

স্যইে তদখি, ওোরে যেিাে োপ বদরি, উঠরি একবে করে িরো।  
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-িুরঝবি, িই-এে প্রবেবে পাোে িরো বনি আবম।  াসল এবমবলয়া।  
-বঠক, তোমাে িান্ধ্িীে অলরিয কেরে  রি এ কাজ। পােরি না?  
-তোমাে বনরদিশ  রল, এে তেরয়ও কবঠন কাজ আবম কেি। শান্ত ও দৃঢ় 

কণ্ঠ এবমবলয়াে।  
-বনরদিশ নয় এবম, এো আমাে অনুরোধ। সকরলে েেি তর্রক আমাে 

এ অনুরোধ। আে জান, এো অন্যায়ও নয় এবম। বিবলবস্তরনে প্রকৃে ইহুবদ 
িাবসন্দারদে বিরুরদ্ধ আমারদে তকান তিাভ তনই, অবভরযাি তনই। িাস্তু াো 
মুসবলম বিবলবস্তবনো োরদে  াোরনা োষ্ট্র বিরে তপরে োয়, তযখারন নািবেক 
ব রসরি ইহুবদরদেও র্াকরি সমান অবধকাে।  

-আবম জাবন মা মুদ। িল আমারক বক কেরে  রি।  
-িলবি শুন, এই একবে লাইোে কযারমোয় যা েীল আরি, োরে ৫০বে 

িরো উঠরি। এ ধেরনে আেও দু’বে কযারমো আমো তোমারক তপেঁৗিাি। এখন 
িল তোমাে পবেকল্পনা-বকভারি এগুরি।  

-েুবম তযমন িলরি।  
-আবম তোমাে মূল কেিিয িরল বদরয়বি। এখন তোমাে বনরজে িুবদ্ধে 

উপে বনভিে করে কাজ কেরে  রি। তকান অিস্তারেই তোমারক ধো পড়া েলরি 
না। একান্তই যবদ তকান প্রবেকূল পবেবস্থবেে সৃবি  য়, ো রল লাইোে কযারমোে 
নীরেে েলায় একবে লাল স্যইে আরি, ওোরে োপ বদরয় তিাো কযারমোোই 
জ্বাবলরয় বদরি।  

-িুরঝবি।  
-েুবম তয কযারমোবে তপরল ওো ১নম্বে। ২ এিং ৩ নম্বে কাল পারি। 

ক্রবমক ব রসরি িযি াে কেরি। আিা, কাল কখন তযরে পােরি স্মার্িারদে 
ওখান? 

-সকাল ন’োয় যাি।  
-সকাল বঠক আেোয় তোমারদে িাড়ীে তিরে িলু-বিরক্রো আসরি। 

োে কারি র্াকরি স্যন্দে স্যন্দে িরুলে তোড়া। েুবম দু’বে তোড়া বকরন বনরি। 
োেপে-োেপে বক কেরি িলে? ত রস িলল মা মুদ। 
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-িরুলে তোড়া তভরঙ্গ কযারমো দু’তো তিে করে তনরিা। বকন্তু িরুলে 
তোড়া বক ভাঙ্গরে ইরি কেরি? এবমবলয়া  াসল।  

-ভাঙ্গরে  রি না। মাঝখারনে মাত্র একবে িলু েুলরলই কযারমো তপরয় 
যারি। র্ামল মা মুদ। োেপে িলল, আিাে েুবম কখন বিেরে পােরি তসখান 
তর্রক?  

-বঠক করে তো িলা কবঠন।  
-বিরকরলে আরি তো বনিয়ই।  
-ো রি। 
-কালরকই বকন্তু আমারদে কযারমো বিরে োই।  
-েুবম আসরি বনরে?  
-আসরে িল? 
-িলরে বক ো পােি? িযবক্তিে ভারলা লািা-না লািাে মূলয বক বকি ু

আরি? এবমবলয়াে কণ্ঠ ভােী তশানাল।  
মা মুদ এবমবলয়াে তোরখ তোখ োখল। এবমবলয়া তোখ নাবমরয় বনরল। 

মৃদু  াসল মা মুদ। োেপে িলল, জােীয় কেিিয তযখারন মুখয  রয় ওরঠ, িযবক্ত 
সত্ত্বা তসখারন অিশ্যই তিৌে  রয় পরড়। বকন্তু সম্পূেিভারি ো তয মুরি যায় না- 
একর্া আজ আবম মরমি মরমি অনুভি কেবি। জােীয় দাবয়রত্বে শে কারজে 
ভীরড়ও আবম তোমাে কর্া ভাবি, ভািরে ভাল লারি। যখন তোমাে কারি আসাে 
প্রে ওরঠ, েখন মন তনরে ওরঠ আনরন্দ। আমাে এ িযবক্তিে ভারলা লািারক মূলয 
না বদরয় পােবি কই এবম?  

-িযবক্তসত্ত্বাে এ দািী বক অন্যায়?  
-িযবক্ত ও জােীয় সত্ত্বা উভরয়েই সমান মযিাদা। একবেে স্বারর্ি 

অপেবেরক অস্বীকাে কো যায় না। আমাে বিশ্বাস, িযবক্ত সত্ত্বাে দািী যেিে 
জােীয় নীবে-বনয়রমে সীমা লং ন না কেরি, েেিে তস দািী অন্যায় নয়। র্ামল 
মা মুদ।  

এবমবলয়া বনেি। মা মুদ িলল, কর্া িলি না তয।  
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-খুি ভয় করে আমাে,  য়ে কে অন্যায় করে যাবি। তদখ তিাে তিলা 
তর্রক বনরজে িযবক্তিে ভারলা লািা না লািারক িড় করে তদখাে বশিা তপরয়বি। 
োই ভুল-ভ্রাবন্তরক িমা করো। 

-েুবম ইবেমরধয অরনক পবেিেিন এরনি। েুবম শুধু আমারক নয়, 
আমারদে সিাইরকই বিবস্মে করেি। র্ামল মা মুদ। িলল আিাে, আিামী সন্ধ্যা 
৭ োয় অিরিােি িুক িাউরন্েশন তর্রক বকিু িই বনরয় একজন তলাক এরস 
তোমারদে তিরে দাঁড়ারি এিং েুবম বকিু িই তেরয়ি িরল তোমারক সংিাদ বদরে 
িলরি। েুবম োরক তেরক তনরি। কযারমো বেনবে একবে বিকযাসল বসিারেে 
পযারকরে পুরে োখরি। িুক িাউরন্েশরনে প্রবেবনবধ এরস িসাে পে তসও একবে 
বিকযাসল বসিারেরেে পযারকে তেবিরল োখরি। বসিারেে-পযারকরেে এক তকারে 
আমাে  স্তািে র্াকরি-CM. বিকযাসল বসিারেে পযারকরে যবদ আমাে  স্তািে 
তদখরে পাও, ো রল তলাকবেরক খাঁবে জানরি এিং িইপত্র তদখাে িাঁরক ঐ 
পযারকেবে েুরল বনরয় তোমােবে তেরখ বদরি।  

-তোমাে  স্তািে CM-এে অর্ি বক?  
-করেিল মা মুদ।  
-আে ইউ করেিল। বিস্মরয় এবমবলয়া তোখ দু’বে িড় িড় কেল। 
-তকন বিশ্বাস  য় না?  
-েুবম েীবেমে ো’ রল তসনািাব নীে তলাক? বকন্তু .... 
-বকন্তু তকান তসনািাব নীে এই তো?  াসল মা মুদ। একেু তর্রম আিাে 

িলল, র্াক ওসি কর্া আজ। এিাে উবঠ এবম। িরল উরঠ দাঁড়াল মা মুদ। 
-যাি? 
- াঁ, যাই।  
-আিাে করি তদখা  রি? 
-আল্লা  জারনন।  
মা মুদ  ে তর্রক তিবেরয় িারদ উরঠ এল। সারর্ সারর্ উরঠ এল। 

এবমবলয়াও িারদে কাবেিশ তর্রক বসরেে কেি ঝুলরি। মা মুদ বিরয় দাঁড়াল 
তসখারন।  
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এবমবলয়া এরস দাঁড়াল মা মুরদে পারশ একান্ত  বনষ্ঠ  রয়। িলল, একো 
কর্া িলি?  

-অন্তে তোমাে তেবলরিান নম্বেেুকু তপরে পাবে না? 
   মা মুদ মু ূেি করয়ক বেন্তা করে িলল, আমাে অপােিোে কর্া তো েুবম 
জান এবম।  

-আবম কর্া বদবি, আবম কখনও তেবলরিান কেি না। শুধু আবম বনবিন্ত 
র্াকরে োই তয, প্ররয়াজন  রল তোমাে সারর্ তযািারযাি কেরে পােি।  

-তোমাে অনুরোধ েিা কেরে না পাো আমাে জন্য িড় করিে এবম। 
বকন্তু আবম অপােি। েুবম সি জান। আমারক িমা করো েুবম। 

এবমবলয়া মুখ নীেু করে দাঁবড়রয়বিল। তকান কর্া িলল না। তেমবন মুখ 
বনেু করে দাঁবড়রয় েইল।  

মা মুদ বিরে এবমবলয়াে মুরখামুবখ দাঁড়াল। ওে তোরখ অশ্রু। তিাধ  য় 
অশ্রু তিাপন কোে জন্য এবমবলয়া দু’ ারে মুখ ঢাকল।  

ভাব বিল মা মুদ। ভািবিল এবমবলয়ারক তেবলরিান নম্বে তদয়া যায় বক 
না। বকন্তু তভরি তদখল, এবমবলয়ারক সকল সরন্দর ে উরধি  রলও এ ধেরনে কাজ 
 রি সম্পূেি নীবে-বিরুরদ্ধ। বপ্রয়েমাে তোরখে পাবনরে তস োে নীবে ও 
দাবয়ত্বরিাধ বিসর্জ্িন বদরে পারে না। মা মুদ িলল, িড্ড খাোপ লািরি এবম। 
বিদায় তিলায় আজ তোমাে তোরখ অশ্রু তদরখ তিলাম।  

এবমবলয়া একেু ত ঁে  রয় রুমারল দু’বে তোখ মুরি বনরয় তসাজা  রয় 
দাঁড়াল। তকান কর্া িলল না।  
মা মুদ িলল, আবস এবম কর্া বদরয় যাবি, এেপে িাইরেে তকান তেবলরিান 
তর্রক মারঝ মারঝ তোমাে সারর্ কর্া িলি। িরল মা মুদ তদালায়মান করেিে 
বদরক এগুরলা। 

এবমবলয়া মা মুরদে একবে  াে তেরপ ধরে িলল, কি বনও না, আমাে 
দুিিলোরক িমা করো। 

মা মুদ বিরে দাঁড়াল। এবমবলয়াে আনে মুখবেরক েুরল ধরে িলল, 
ো রল  াসরে  রি। িরল  াসরে লািল।  
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-তজাে করে িুবঝ  াসারি েুবম। ত রস তিলল এবমবলয়াও।  
-কাঁদারি তয  াসারি তো তসই। আবস। তখাদা করুন আিামীকারলে 

অপারেশরন েুবম সিল  ও। তখাদা  ারিজ।  
-তখাদা  ারিজ। িলল এবমবলয়া।  
মা মুদ বসরেে কেি ধরে ঝুরল পড়ল। 
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৩ 
তসৌবদ আেরিে দুিিম মরুদযান আল-আবসে। োে দশো। োবেবদরকে 

বদিন্ত প্রসাবেে িাবলে সমুরদ্র একবে িুদ্র বেলরকে মে  ুবমরয় আরি আল-
আবসে। তখজুে কুি আিাবদে আল-আবসরেে  ুে ুরে অন্ধ্কারেে িুক বেরে 
একবে লাল আরলা বস্থেভারি জ্বলরি। ভয় করে আরলাে বদরক োইরল। তযন কাল 
োবত্রে বিশাল তদ  েক্তেিু েুরল কাউরক শাসারি। আল আবসরেে পবিম 
আকারশ  ঠাৎ ইবিরনে শব্দ তশানা তিল। শব্দ বনকেেে  রলা-রিাঝা তিল 
ত বলকপ্টাে লাল আরলাে উপরে এরস সােি লাইরেে আরলা একিাে নীরে বনরিপ 
কেল। সােি লাইরেে আরলায় একবে দী ি োনওরয় স্পে  রয় উঠল। বনরভ তিল 
সােি লাইে। লযান্ে কেল ত বলকপ্টােবে। মাত্র ২৫ বমবনরেে মরধয আেও বেনবে 
ত বলকপ্টাে লযান্ে কেল আল-আবসরে।  

আল-আবসরেে মাঝখারন তখজুে কুরি ঢাকা একবে কাল পার্রেে িাড়ী। 
িায়েলু-আবমন-শা  সউরদে একবে অিকাশ নীড়। পােস্য উপসািরেে ব রমল 
িাোস বসক্ত এই নীেি-বনঝুম মরুদযারন শা  সউদ মারঝ মারঝ অিকাশ যাপন 
কেরে আরসন। শা  ইিরন সউরদে অিকাশ নীড় এই িায়েলু আবমরনই আজ 
সংযুক্ত আেি কমান্ে ও আেি স্যপ্রীম বসবকউবেবে কাউবন্সরলে বিঠক িরসরি। 
বিবলবস্তন সম্পরকি গুরুত্বপূেি বসদ্বান্ত তনয়া  রি আজ এখারন। অবে তিাপন এ 
বিঠক। আরমবেকা, োবশয়া ও িৃরেরনে তশ্যনদবৃিরক িাঁবক বদরয় আজ এখারন 
একবত্রে  রয়রিন িাদশা  সউদ, বমসরেে তপ্রবসরেন্ে আরনায়াে েবশদ, জদিারনে 
িাদশা  আিুল ব শাম, বলবিয়াে তপ্রবসরেন্ে বশিবল তসা ারয়ল, মেরকাে িাদশা  
 াসান শেীি, স্যদারনে তপ্রবসরেন্ে িারুক আল বনরমেী, আলবজবেয়াে তপ্রবসরেন্ে 
আিু জািে আরিদীন, বসবেয়াে তপ্রবসরেন্ে  াবিজ আল-সাল্লাল এিং সংযুক্ত 
আেি কমারন্েে অবধনায়ক আিুল আমে আিদুল্লা । আে এরসরি সাইমুরমে 
তনো আ মদ মুসা।  
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কাল পার্রুে িাড়ীবেে অভযন্তরে একবে স্যসবর্জ্ে  ল ে। একবে তিাল 
তেবিরলে োেবদরক িরসরিন আেি তনোিে। সভাপবেে আসরন িরসরিন শা  
সউদ। শা  সউরদে োনপারশ িরসরিন সাইমুম প্রধান আ মদ মুসা, আে 
িামপারশ আরনায়াে েবশদ। শা  সউরদে সামরন একিাদা কািজ। প্রর্ম 
নীেিো ভঙ্গ করে কর্া িলরলন, শা  সউদ। িম্ভীে কন্ঠ র্ধ্বনে  রলা োে, 
‘সম্মাবনে ভ্রােৃিৃন্দ, আমো এক অবে গুরুত্বপূেি বির্রয় বসদ্বান্ত তনিাে জন্য 
এখারন সমরিে  রয়বি। িায়েলু তমাকাোস এিং বিবলবস্তরনে মুবক্তে জন্য 
আমো তকান পর্ ধেি? তস পর্ বক আমারদে সবম্মবলে শবক্ত প্ররয়ারিে পর্? 
বকংিা িৃ ৎ শবক্তিরিিে উপে োপ সৃবিে পর্? অর্িা তকৌশরল বিবলবস্তরন 
স্বয়ংবক্রয় তকান বিপ্লি সং েরনে পর্? আশা কবে এ িযাপারে আপনাো 
আপনারদে সূবেবন্তে িক্তিয োখরিন।’ শা  সউদ েুপ কেরলন। তনরম এল 
নীেিো।  

এিাে কর্া িলরলন আরনায়াে েবশদ। বেবন িলরলন, বিবলবস্তরনে মুবক্তে 
জন্য আপবন তয পর্ বেনবেে কর্া উরল্লখ করেরিন, োেই তকান একবে পর্ ধরে 
আমারদে এগুরে  রি। এ পর্গুরলাে স্যবিধা-অস্যবিধা সম্পরকি আমারদে সকরলে 
তয ধােো, ো একরূপই  রি িরল আমাে বিশ্বাস। আমাে অনুরোধ, আপবনই এ 
িযাপারে প্রর্ম িক্তিয োখরিন। 

তপ্রবসরেন্ে আরিদীন, িাদশা   াসান শবেি, তপ্রবসরেন্ে বশিবল 
তসা ারয়ল প্রমুখ উপবস্থে সকরলই আরনায়াে েবশরদে প্রস্তািরক স ারস্য সমর্িন 
জানারলন।  

শা  সউদ ধীরে ধীরে মুখ েুলরলন। মরন  রলা একেু ভািরলন বেবন। 
কািজপত্র একেু নাড়াোড়া কেরলন। োেপে িলরে শুরু কেরলন, আমো 
সকরলই জাবন তসাবভরয়ে, িৃরেন ও আরমবেকা ইহুদী শবক্তে বপিরন না র্াকরল 
বিবলবস্তরন ইহুদী আমদাবন সম্ভি  রো না, জাবেসংর  বিবলবস্তন বিভবক্তে প্রস্তাি 
উঠে না, পাশও  রো না এিং ইসোইল োষ্ট্রও জন্মলাভ কেে না। িাইরে তর্রক 
আমো শবক্ত প্ররয়াি করে বিবলবস্তন মুক্ত কেরে পােি না। কােে তসাবভরয়ে 
ইউবনয়ন, িৃরেন ও আরমবেকাে সারর্ যুদ্ধ কোে মে শবক্ত আমো এখনও অজিন 
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কেরে পাবেবন। ইসোইরলে সারর্ আমারদে করয়কবে যুদ্ধ তর্রক পবেষ্কাে  রয় 
তিরি ও পর্ আমারদে সািরলযে পর্ নয়। োপ প্ররয়ারিে কর্া আমো ভািরে 
পাবে। বেল-অরস্ত্রে সা ারযয আমো তস োপ বদরয় আসবি। বকন্তু এ োরপেও 
একো সীমা আরি, তস সীমা আমো অবেক্রম কেরে পাবে না। বেল অস্ত্র প্ররয়রি 
বকিু িল আমো তপরয়বি, আেও বকিু িল তপরে পাবে। বকন্তু বিবলবস্তরনে মুবক্ত 
এে দ্বাো আসরে পারে না। আে একবে পর্ িাবক র্ারক। তসো  রলা বিবলবস্তরনে 
অভযন্তে তর্রক স্বয়ংবক্রয় বিপ্লরিে মাধযরম বিবলবস্তরনে মুবক্ত। আমাে মরে 
বিবলবস্তরনে মুবক্তে এই পর্ই একমাত্র সবঠক পর্। জােীয় মুবক্ত আরন্দালরনে 
এই পরর্ই আমারদে এগুরে  রি। আবম আনবন্দে তয, সাইমুম জােীয় মুবক্ত 
আরন্দালরনে তস পর্ েেনা করেরি। শা  সউদ েুপ কেরলন।  

মু ূেি করয়ক নীেিো। োেপে কর্া িলরলন আলবজবেয়াে তপ্রবসরেন্ে। 
বেবন িলরলন, আন্তজিাবেক বদক তর্রক এ পর্বে বনোপদ। বকন্তু বির্য়বে অেযন্ত 
জবেল ও সময় সারপি। 

আরনায়াে েবশদ িলরলন, বির্য়বে জবেল ও সময় সারপি অিশ্যই, বকন্ত 
অসম্ভি নয়। সাইমুম তয পর্ ধরে এগুরি, ো এরক অরনক স জ করে তদরি।  

িাদশা   াসান শবেি ও তপ্রবসরেন্ে বশিবল তসা ারয়ল নীেু স্বরে বকিূ 
কর্া িলরলন। পরে তপ্রবসরেন্ে বশিবল তসা ারয়ল িলরলন, আমো তয পরর্ এগুরে 
যাবি, োে সািরলযে অবধকাংশ বনভিে কেরি সাইমুরমে কমিেৎপেোে উপে। 
আমারদে তমা োোম ভাই আ মদ মুসা উপবস্থে আরিন, োে িক্তিয আমো 
শুনরে তপরল আমারদে আরলােনা স জ  রো।  

শা  সউদ মার্া তনরড় িলরলন, বঠক। বস্মে ত রস আ মদ মুসাে বদরক 
োইরলন।  

আ মদ মুসা িলরলন, তমা োোম শা  সার ি তয মে প্রকাশ করেরিন 
আমাে িক্তিযও তসোই। আবম আনবন্দে তয, আমো সিাই একই লাইরন বেন্তা 
কেবি। আে সাইমুরমে তিাো সংিঠন িরড় উরঠরি এই দশিরনে উপে বভবত্ত 
করেই। আপনাো তয সিিাত্মক সা াযয স রযাবিো বদরয় আসরিন, ো অিযা ে 
র্াকরল আবম বনিয়ো বদরে পাবে তয, আমো আমারদে লরিয তপেঁৗিারে পােি। 
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আপনাো শুরন স্যখী  রিন তয, ইসোইরলে ‘ড্রবজ’ সম্প্রদারয়ে সারর্ আমারদে 
েুবক্ত  রয়রি। ইসোইরলে স্থল, বিমান ও তনৌিাব নীরে ওরদে ১৪  াজারেে মে 
তলাক েরয়রি। ওরদে সিিাত্মক সা াযয আমো পাি। এেবদন ইসোইলী আবমিে 
অভযন্তরে প্ররিশ বিল অসম্ভি। আল্লা ে অনুগ্রর  এখন তস স্যরযাি সৃবি  রয়রি। 
ইসোইলীরদে ইহুদীকেে প্ররেিায় অসন্তুি িুব্ধ ‘ড্রবজো’ আমারদে সি েকম 
সা াযয তদরি। আ মদ মুসা েুপ কেল। তনরম এল নীেিো।  

নীেিো ভাঙ্গরলন শা  সউদ বনরজ। “বিবলবস্তরন তকান স্বয়ংবক্রয় বিপ্লি 
িা িে-অভুত্থারনে মাধযরম যবদ আমো ইসোইল োরষ্ট্রে উৎখাে কেরে োই, 
ো রল বিবলবস্তনী মুসবলম জনসাধােরেে প্রবেবনবধ ও মুখপাত্র ব রসরি সাইমুরমে 
আন্তজিাবেক স্বীকৃবে আদায় কেরে  রি। আে োে আরি আমারদে েেি তর্রক 
স্বীকৃবে বদরে  রি। আমো মুসবলম তদশগুরলা যবদ জাবেসংর  প্রস্তাি আবন এিং 
আমারদে প্রভাি কারজ লািাই, ো রল সাইমুম জাবেসংর ে স্বীকৃবে লাভ কেরি। 
ভবিষ্যরে এই আন্তজিাবেক স্বীকৃবে খুিই কারজ আসরি।”  

মেরকাে িাদশা শবেি িলরলন, ‘শা  সার ি উপযুক্ত পোমশি 
বদরয়রিন। বিবলবস্তরন অন্তবিিপ্লরিে পবেকল্পনা যবদ আমারদে সিল  য়, ো রল 
ঐ আন্তজিাবেক স্বীকৃবে খুিই উপকারে আসরি। অিশ্য তস বিপ্লি যবদ বনিক 
সেকাে পবেিেিন ধেরনে  য়, ো রল ঐ আন্তজিাবেক স্বীকৃবে খুি গুরুত্বি  
 রি’। 

িাদশা  আিুল ব শাম িলরলন, আমো বক আজই এ িযাপারে বসদ্ধান্ত 
বনি? 

তপ্রবসরেন্ে  াবিজ আল-সাল্লাল িলরলন, বসদ্ধান্ত আমো আজই বনবি। 
বকন্তু ো আমো ত ার্ো কেি আমারদে আসন্ন োিাে শীর্ি সরম্মলরন এিং োেপে 
তর্রকই সাইমুরমে জন্য আমো আন্তজিাবেক স্বীকৃবে আদারয়ে প্ররেিা োলাি।  

শা  সউদ িলরলন,  াবিজ সার ি বঠক িরলরিন। োিাে সরম্মলরনই 
আমো আমারদে বসদ্ধান্ত ত ার্ো কেি। শা  সউদ একেু েুপ কেরলন। োেপে 
আ মদ মুসাে বদরক োবকরয় িলরলন, লি লি বনোশ্রয় ও দুিঃখী মানুরর্ে পি 
তর্রক এ গুরু দাবয়ে আপনাে উপে িরেিরি। আমো িবিিে তয, সাইমুম এ দাবয়ত্ব 
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পালরন সমর্ি। আমো এখন জানরে পােরল উপকৃে  রিা তয, অন্তবিিপ্লরিে 
পবেকল্পনা আপনাে বক  রি এিং তস তিরত্র আমারদে বক কেেীয় র্াকরি?  

আ মদ মুসা একেু নরড়-েরড় িসরলন। কপারল োঁে বেন্তাে িবলরেখা 
স্পি। মুখবে োঁে প্রশান্ত। তোখ দু’বে োঁে ভািনাে তকান অেল িভীরে। ধীরে 
ধীরে মুখ খুলরলা আ মদ মুসা। িল তস, আন্তবিিপ্লরিে পর্ অেযন্ত জবঠল ও 
ঝুবঁকপূেি। আমো শুধু শবক্ত বদরয় ৩০ লাখ ইহুদীে কাি তর্রক োষ্ট্রিমো তকরড় 
বনরে পােি না আমারদেরক তকৌশরলে পর্ ধেরে  রি। ইসোইলী তনোরদে 
পােস্পবেক বিরোরধে স্যরযাি আমারদে বনরে  রি। উচ্চাবভলার্ী তমারশ ায়ান 
কযাবিরনে তর্রক সরে দাঁবড়রয়রি। ইসোইলী আবমিে সারিক সিিাবধনায়াক 
তজনারেল েবিন োজননবেক িমো দখরলে তেিা কেরিন আমো জাবন। 
ইসোইল আবমিে এক বিোে অংরশে উপে এই দুইজরনে প্রভাি েরয়রি। 
ইসোইরলে িন্ধ্ু তদশগুরলাও োরদে োজননবেক উচ্চবভলার্ সম্পরকি জ্ঞাে 
আরি। আমো োরদে দু’জনরক কারজ লাবিরয় ইসোইলী জনিে ও তসনািাব নী 
এিং ইসোইরলে িন্ধ্ুোষ্ট্ররদে বিভ্রান্ত কেরিা। বিভ্রাবন্ত কাবেরয় প্রকৃে বির্য় োো 
িুরঝ ওঠাে পূরিিই আমো আমারদে প্রবেবষ্ঠে কেরে পােি িরল আশা কেবি। 
আ মদ মুসা একেু র্ামরলন। আিাে শুরু কেরলন, এে উপে আমো যবদ 
আন্তজিাবেক স্বীকৃবে পাই, ো রল ভবিষ্যরে ো আমারদে খুি উপকারে আসরি। 
আমো আন্তজিাবেক স্বীকৃবে লারভে পে ইসোইল সেকারেে সারর্ আরপার্মূলক 
মরনাভাি আপনারদে তদখারে  রি। আবম যেদূে জাবন, ইসোইল স্বীকৃবেে 
আশ্বাস তপরল োে অবধকৃে সি এলাকা তস তিরড় বদরি। ইসোইরলে সারর্ এ 
ধেরনে সমরঝাোে পর্ আপনারদে কেরে  রি। আে এ সমরঝাো তেিা 
পািবলবসবে ওয়িাক তিশী কেরে  রি। ইসোইল আবমি এিং তসখানকাে 
জনসাধােরেে এক বিোে অংশ এই পবেকল্পনাে বিরুরদ্ধ। স্যেোং ইসোইল 
সেকারেে এই আরপার্মূলক মরনাভারিে বিরুরদ্ধ োো বিিুব্ধ  রি। আে আমো 
এেই স্যরযাি গ্র ে কেি। তসাবভরয়ে ইউবনয়ন, িৃরেন ও আরমবেকা 
আন্তবেকভারি োয় না তয, ইসোইল ও আেিো পূেি সমরঝাোয় তপেঁৗিকু। স্যেোং 



অপারেশন তেলআবিি-২  39 

 

আমারদে সারর্ আরপার্মুখী ইসোইল সেকারেে বিরুরদ্ধ তকান আভযন্তেীে 
অভুযত্থনরক োো তকানরূপ সরন্দর ে তোরখ তদখরি না। আ মদ মুসা র্ামরলা।  

তপ্রবসরেন্ে বশিবল তসা ারয়ল কর্া িলরলন। বেবন উরঠ দাঁবড়রয় আ মদ 
মুসাে োন  ােবে  ারে বনরয় একবে ঝাঁকুনী বদরয় িলরলন, খারয়ে! খারয়ে!! 
েমৎকাে িুবদ্ধ, েমৎকাে পবেকল্পনা। তমািােকিাদ আপনারক।  

শা  সউরদে তোখ িুরজ বিরয়বিল। ধীরে ধীরে বেবন তোখ খুলরলন।  াঁ, 
পবেকল্পনা ও প্রস্তািগুরলা খুি সমীেীন, সূবেবন্তে। বকন্তু সমস্যা তদখা তদরি 
বিপ্লরিে প্রকৃবে প্রকাশ  রয় পড়াে পে। আরমবেকা মবেয়া  রয় বকিু করে না 
িরস। অিশ্য আরো-এবশয়াস  েীন, োন্স প্রভবৃে তদশগুরলা যবদ আমারদে পারশ 
দাঁড়ায়, ো রল আরমবেকা তস সা স পারি না। োিাড়া তসাবভরয়ে ইউবনয়নরক 
বনেরপি োখাে িযিস্থা কেরে  রি আমারদে। 

আরনায়াে েবশদ ও  াবিজ আল-সাল্লাল প্রায় একই সরঙ্গ িরল উঠরলন, 
আমো ো পােি। আমো যবদ োরক োে প্রভাি িলরয়ে অিুন্নোে বনিয়ো দান 
কবে, ো রলই এো কেরে পােি।  

িাদশা  আিুল ব শাম, িারুক আল-বনরমেী,  াবিজ আল-সাল্লাল, 
বশিবল তসা ারয়ল প্রমুখরদে মরধয েুবকোবক আরলােনা েলরে লািল। শা  সউদ 
োঁে তেবিরলে সাদা তিাোরম মৃদু োপ বদরলন। োেপে িলরলন, আমো এখন 
নাস্তা কেি। আমারদে এেিরেে আরলােনায় তয বসদ্ধারন্ত তপেঁৗিলাম, ো  রলািঃ 

(১) অন্তবিিপ্লরিে মাধযরম বিবলবস্তন মুক্ত কেরে  রি।  
(২) সাইমুমরক বিবলবস্তরনে প্রবেবনবধ ব রসরি আমো স্বীকৃবে তদি এিং 

আন্তজিাবেক স্বীকৃবে আদায় কেরিা।  
(৩) ইসোইল সেকােরক আমো এমন ধেরনে বমত্রীরে আিদ্ধ কেরে 

তেিা কেি, যারে তসখানকাে জনিে ও তসনািাব নী বিিুব্ধ  য়। 
(৪) অর্িিল, তলাকিল, অস্ত্রিল-রয সা াযযই সাইমুরমে প্ররয়াজন পড়রি 

ো আমো বদি।  
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শা  সউদ র্ামরলন। বেবন েুপ কেরেই সাউন্ে প্রুি  েবেে তদয়াল 
তিরে একবে দেজা তিরুল। দেজা বদরয় নাস্তাে তে তঠরল প্ররিশ কেল শা  
সউরদে খাস তিয়াো শবেি ইিরন আলী আকোম।  

 
 
 
 
োিারেে আন্তজিাবেক বিমান িন্দে। করঠাে প্র ো োবেবদরক। তদরশে 

শীর্িস্থানীয় তনেৃিৃন্দ ও সীবমে সংখযক সাংিাবদক িাড়া তিসামবেক তকান তলারকে 
বেহৃ তকার্াও তনই। আে বমবনে সারেরকে মরধযই শা  সউরদে বিরশর্ বিমানবে 
লযান্ে কেরি। মেরকাে িাদশা  াসান শবেি এিং মবেসভাে সদস্যিৃন্দ অধীে 
আগ্রর  অরপিা কেরিন োঁে। উধিেন সামবেক অবিসাে ও বিমান কমিোেীরদে 
ইেস্তে বিেেে কেরে তদখা যারি। ‘িােি অি অনাে’ তদয়াে জন্য তসনািাব নীে 
একবে ইউবনে প্রস্তুে েরয়রি। সালাম গ্র ে মরঞ্চে পারশই দাঁবড়রয় আরি িুরলে-
প্রুি স্যদৃশ্য িাড়ী, ওরদেই একবে ি ন কেরি শা  সউদ ও িাদশা   াসান 
শবেিরক।  

আ মদ মুসা বভ, আই, বপ, রুম তর্রক তিবেরয় বিমান েত্বরে একবে েকে 
বদরয় েয়রলরেে বদরক েলরলা। সাধােে আেিী তপাশাক োঁে তদর । েয়রলরে 
ঢুকরে বিরয় একবে মুরখে বদরক নজে পড়রেই োে বেন্তা তযন ত াঁেে তখল। কাঁরধ 
কযারমো তঝালারনা একজন তলাক তিবেরয় আসবিল েয়রলে তর্রক। তসাবেয়াম 
লাইরেে ধিধরি আরলা তলাকবেে মুরখে প্রবেবে তেখা তযন আ মদ মুসাে কারি 
স্পি করে েুলল। তজাড়া ভ্রু, নারকে োনপারশ কাো দাি, ঝুরল পড়া তঠাঁে, 
তকার্ায় তযন এ মুখ বেবন তদরখরিন। তলাকবেে বপিরন আে একজন তলাক 
তিবেরয় এল। এই তলাকবেরক আ মদ মুসা তেরন-িাদশা শবেরিে খাস 
ড্রাইভােরদে প্রধান।  

আ মদ মুসা েয়রলরে ঢুকরলা। বকন্তু উরড়াজা ারজে প্ররিলারেে মে 
বেন্তা োে মার্ায়  ুেপাক খাবিল-‘োস’-এে এ সাংিাবদক ভদ্ররলাকবে তক? 
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 ঠাৎ োঁে তোরখে সামরন তভরস উঠল েবসয়াে এলিারমে একবে মুখ, তসই 
তজাড়া ভ্রু, নারকে োনপারশ কাো দাি, ঝুরল পড়া তঠাঁে। নাম ইসাক এবলস। 
ইেগুে জাই বলউবমে দুধির্ি ইহুদী স্পাই। কর্াো মরন  ওয়াে সারর্ সারর্ তিাো 
শেীে তোমাঞ্চ বদরয় উঠল আ মদ মুসাে। ‘ইেগুে জাই বলউবম’ে অপারেশন 
তকায়ারেিে মধযমবে ইসাক এবলস এখারন? ‘োস’ করেসপরন্েন্ে তস করি তর্রক? 
বিজবলে েমরকে মে আে একবে প্রে িুরে এল োঁে মরন-খাস ড্রাইভাে প্রধান 
শেীি আলম ইসাক এবলরসে বপিরন তিবেরয় তিল তকন? শা  িয়সারলে 
শা াদরেে  েনাে পুনোিৃবত্ত  েরে যারি না তো? তকঁরপ উঠল মুসাে তলৌ  
হৃদয়ও। আকারশ তজে ইবিরনে শব্দ তশানা যারি, লযান্ে কেরি শা  সউরদে 
বিমান। েয়রলে তর্রক িুরে তিবেরয় তিরলা আ মদ মুসা। ঐ তো োনওরয় বদরয় 
িুরে আসরি শা  সউরদে বিরশর্ বিমানবে। িাদশা   াসান শবেি ও উধিেন 
তনেৃিৃন্দ বিমান েত্বরে এরস দাঁবড়রয়রিন ম ান অবেবর্রক সম্বধিনাে জন্য। দ্রুে 
কাজ কেবিল আ মদ মুসাে মন। বিন্দু বিন্দু  াম োঁে কপারল। তোরখ োঁে দৃঢ় 
বসদ্ধারন্তে িাপ।  

েয়রলে তর্রক তিবেরয় তস তসাজা তিরলা সালাম গ্র ে মরঞ্চে বপিরন 
দাঁড়ারনা আিুল আরসে কারি। আিুল আস সাইমুরমে োিাে ইউবনরেে প্রধান। 
খুি নীেু িলায় আ মদ মুসা িরলরলা, ‘োস’ করেসপরন্েরন্েে বদরক নজে তেরখা, 
ওরক আমারদে োই-ই। ড্রাইভাে শবেি আলমরকও সরন্দ  কেবি। িরলই 
আ মদ মুসা দ্রুে বিরে এরলা বিমারনে বদরক। বিমারনে তখালা দেজায় বসঁবড় 
লািারনা  রয় তিরি। পেিরেই তদখা তিল, শা  সউদ তনরম আসরিন বসঁবড় 
বদরয়। বসঁবড়ে তিাড়ায় দাঁবড়রয় িাদশা   াসান শবেি। আ মদ মুসা বিরয় 
দাঁড়ারলন িাদশা ে পারশ। মন োঁে িেিে কেবিল। অবিলরম্ব করয়কবে কর্া 
িলা দেকাে িাদশা রক। বকন্তু িেুসৎ কই? এখান তর্রক তসাজা ওঁো যারিন 
সালাম গ্র ে মরঞ্চ, োেপে তসখান তর্রক িাড়ীরে। বকন্তু িলরেই  রি োঁরক 
কর্া।  



অপারেশন তেলআবিি-২  42 

 

স্যরযাি জুরে তিল। বিমান েত্বে তর্রক তিোে পরর্ শা  সার ি ও 
প্রধানমেী  াস্যালাপ কেবিরলন। তসই স্যরযারি আ মদ মুসা িাদশা রক িলল, 
এই মু ূরেিই আপনারক দু’বে আরদশ বদরে  রি, অেযন্ত জরুেী।  

িাদশা  বকিুো উরদ্বি বনরয় িলরলন, িলুন।  
পূিি বনবদিি িাড়ী িাদ বদরয় তসনািাব নীে িাড়ী বকংিা অন্য তকান 

িাড়ীরে আপনারদে যািাে িযিস্থা কেরে িলুন, ড্রাইভাে শবেি আলমরক 
অবিলরম্ব তগ্রপ্তাে কেরে িলুন, আে ‘োস’ করেসপরন্েন্েরক আমো তগ্রপ্তাে 
কেরে োই।  

-বকিু  রয়রি, বকিু  রেরি? এিাে স্পি উরদ্বি ঝরে পড়ল িাদশা ে 
করন্ঠ। বেবন প্রায় দাঁবড়রয় পড়রলন।  

-পরে সি জানরে পােরিন, আপনাে োয় িলুন।  
-আবম আিু আমেরক এখনই বনরদিশ বদবি। আিু আমে মেরকাে 

বসবকউবেবে প্রধান। 
িােি অি অনাে তশরর্ সাংিাবদকরদে সারর্ সংবিপ্ত দু’োেবে কর্া িলাে 

পে িাদশা   াসান শবেি ও শা  সউদ যখন তসনািাব নীে একবে িাড়ীে বদরক 
এগুবিরলন, বঠক তসই সময় পূিি বনবদিি িাড়ীে পারশ এযারেনশনভারি দাঁড়ারনা 
ড্রাইভাে শবেি আলমরক দু’জন বনোপত্তা পুবলশ ধরে বনরয় তিল।  

িাদশা ে িাড়ী েরল যািাে পে বিমান িন্দরেে িব োঙ্গন তর্রক 
সাংিাবদকরদে জন্য বনবদিি তখালা বজপবেও যাত্রা কেল। তদখা তিল ‘োস’ 
করেসপরন্েন্ে আঁরদ্র শুখানভ ওেরি ইসাক এবলসও উরঠ িসরলন ড্রাইভারেে 
পারশে বসরে। সাংিাবদকরদে জীরপে বপিরন আে একবে লযান্ে তোভাে িােি 
বনল। িাড়ীে বপিরনে বসরে দু’জন মুরকাশধােী, ড্রাইবভং বসরে আিুল আস বনরজ। 
োঁরদে িাড়ী যখন বিমান িন্দরেে তিে পাে  রলা, তসই সময় বপিন তর্রক প্রেন্ে 
বিরফােরেে শব্দ তশানা তিল। সালাম গ্র ে মরঞ্চে পারশ্বি দাঁড়ারনা ড্রাইভাে শেীি 
আলরমে িাড়ীে িাদ প্রেন্ে বিরফােরে উরড় তিরি-জ্বলরি বলরমাবজনবে। আিুল 
আস তদখরে তপল-সামরনে সাংিাবদক বজপবে তর্রম তিরি। জীপ তর্রক লাবিরয় 
পড়রলন েয়োে এিং এ, এি, বপ’ে করেসপরন্েন্ে। িুেরিন োঁো বিমান িন্দরেে 
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বদরক দু িেনা তদখাে জন্য। একেু পরে আঁরদ্র শুখানভ ওেরি ইসাক এবলসও 
নামরলন। আিুল আরসে িাড়ীবেও সাংিাবদক জীরপে বপিরন এরস তর্রম 
বিরয়বিল। আে একবে নীল েংরয়ে ভিওয়ািন এরস আিুল আরসে িাড়ীে 
বপিরন তর্রম তিল। আিুল আস মুরখাশধােীরদে একজনরক িলরলা, ‘েুবম আমাে 
সারর্ এরসা।’ িরল আিুল আস িাড়ী তর্রক তনরমই তদখরলা, এবলস বপিরনে 
িাড়ীোে পারশ প্রায় তপেঁৗিরেই দেজাবে  ঠাৎ খুরল তিল, আে ঝুপ করে তস ঢুরক 
তিল িাড়ীে বভেরে। সরঙ্গ সরঙ্গ নরড় উঠরলা িাড়ী। িযাপােবে িুরঝ তিলল আিুল 
আস। গুলী কেল তস িাড়ীে োয়াে লিয করে। বকন্তু লিযভ্রি  রলা তস গুলী। 
িাড়ীবেে জানালা বদরয় বেম্বাকৃবে একবে িস্তু িুরে এরস সশরব্দ তিরে তিল। 
মু ূরেিে মরধয িাঢ় কাল তধায়ায় তিরয় তিল স্থানবে। আিুল আস োে বনরজে 
িাড়ীও ঠা ে কেরে পােরলা না তধাঁয়াে তসই িাঢ় আিেরে। মু ূেিকয় পে তধাঁয়া 
যখন সরে তিল, েখন বপিরনে িাড়ীবেে তকান অবস্তত্ব তকার্াও তনই।  

ইসাক এবলসরক বনরয় এয়ােরপােি তোে ধরে েীি তিরি িুরে েলবিল 
তসই নীল েংরয়ে ভিওয়ািন। এবলসস  তমাে বেনজন আরো ী। এবলস বপিরনে 
অন্ধ্কাে ঢাকা পরর্ে বদরক তেরয় আশ্বস্ত  রলা -না তকউবপিু তনয়বন। পরে পারশে 
তলাকবেে বদরক তেরয় িলল, ‘শবেি ধো পরড়রি েবিন।’ েবিন নামক তলাকবে 
িলল, শা  ও িাদশা রক অন্য িাড়ীরে তদরখই আবম ো িুঝরে তপরেবিলাম।  

োইম তিাম্ব তস যর্াসমরয়ই িাড়ীরে তসে কেরে তপরেবিল, বকন্তু তশর্ 
মু ূরেি সি পন্ে  রলা বক করে আবম োই ভািবি। িলল এবলস।  

-আপনাে বপিু বনরয়বিল ওো কাো?  
-যাোই ত াক, সেকারেে তলাক নয়, এোই ধবেরয় বদরয়রি শবেি 

আলমরক। 
-আমাে ধােো, ওো সাইমুরমে তলাক। আপনাে পবেেয় শুধু ওরদে 

পরিই জানা সম্ভি।  
এবলরসে িাড়ীে বপিরন বনিঃশরব্দ ঝরড়ে িবেরে িুরে আসবিল আে 

একবে িাড়ী। কারলা েং-এে লযান্ে তোভাে। ত ে লাইে বনভারনা, োই আরিে 
িাড়ীে আরো ীরদে কারি িাড়ীবে অজ্ঞােই েরয় তিরি। িাড়ীরে একজন মাত্র 
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আরো ী। আেিীয় তপাশাক পবেধারন। কারনে পাশ বদরয় তনরম আসা রুমাল 
মুরখে অবধকাংশ তঢরক তেরখরি। োে পারশ পরড় েরয়রি একবে সাি-
তমবশনিান।  

এবলরসে িাড়ী এয়ােরপােি তোে তিরড় জনবিেল এোবিয়ান  াইওরয়রে 
বিরয় পড়ল। এই সময় সামরন তর্রক আে একবে িাড়ী এরস পড়ল। োে ত ে 
লাইরেে আরলারে এবলসরদে িাড়ীস  বপিরনে িাড়ীবে আরলাবকে  রয় উঠল। 
দৃভিািযই িলরে  রি বপিরনে িাড়ীে আরো ীে। োে অবস্তত্ব সামরনে িাড়ীে 
আরো ীে কারি পবেকাে  রয় তিল। প্রমাদ গুেল বপিরনে িাড়ীে আরো ী।  

এবলসরদে িাড়ীে িবেরিি তিরড় তিল। িবেরিি িাড়ারলা বপিরনে 
িাড়ীবেও। বপিরনে িাড়ীে আরো ীে তোখ দু’বে সামরনে িাড়ীে প্রবে বস্থেভারি 
বনিদ্ধ। মুরখ োে দৃঢ় সংকরল্পে িাপ। বস্পরোবমোরেে কাঁো কাঁপরি। ৮০ 
তপবেরয় কাঁো ৯০ িুইঁ িুইঁ কেরি। সামরনে িাড়ীে বস্পরোবমোরেে কাঁো েখন 
৮০’তে, পােরি না প্রবেরযাবিোয়। বপিরনে িাড়ীবে বমবনে তদরড়রকে মরধযই 
ধরে তিলল সামরনে িাড়ীবেরক। আরিে িাড়ীে বনকরে আসরেই এক ঝাঁক গুলী 
এরস বপিরনে িাড়ীে িারয় লািল। েিু তিপরোয়া আরো ীবে োে িাড়ী এরন 
সামরনে িাড়ীে পর্ তোধ করে দাঁড়াল। তর্রম তিরি এবলসরদে িাড়ীও, আরলা 
বনরভ তিরি োে। িাড়ীবে র্াবমরয়ই আেিী তপাশারকে আরো ীবে 
সািরমবশনিানবে বনরয় িবড়রয় তনরম পরড়রি নীরে। তোখ োে ইনোরেে 
িিলস। অন্ধ্কাে স্বি  রয় উরঠরি োে তোরখ। ঐ িাড়ী তর্রক গুলীিৃবি  রি। 
বপিরনে িাড়ীে আেিীয় তপাশারকে আরোব বে তকান প্রেুযত্তে না বদরয় সারপে 
মে এবিরয় েরলরি এবলসরদে িাড়ীে বদরক। োস্তাে উত্তে পারশে ঢাল তিরয় 
বনিঃশরব্দ এগুবিল তস। তকান প্রেুযত্তে না তপরয় ওপারেে গুলীও িন্ধ্  রয় তিল। 
আেিীয় তপাশারকে আরো ী তদখরে তপল, এবলরসে িাড়ীে এপারশ লম্বালবম্ব 
শুরয় আরি একজন,  ারে োে উদযে তস্টনিান। মার্া ঈর্ৎ উঁেু করে তস 
োবেবদকো একিাে ভাল করে তদখাে তেিা কেরি। বপিরনে আেিী আরো ীবে 
গুলী কোে তলাভ সম্বেে কেল। তিাঝা তিল িাড়ীে বেনজন আরো ীে তক 
তকার্ায়, ো তস প্রর্রম জানরে োয়। িাড়ীে বপিন িোিে বিরয় তস র্ামল। অপে 
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দু’জনরক তস িাড়ীে বপিরন তদখরে তপল। োরদে একজন শুরয়,  ারে োে 
তস্টনিান, অপেজন  াঁেু তিরড় িরস,  ারে োে বেভলভাে।  াঁেু তিরড় িসা 
তলাকবেই ইসাক এবলস, ো িুঝরে পােল আেিী তপাশারকে আরো ী। 
এবলসরদে সকরলে দৃবি সামরনে আড়াআবড় করে োখা আেিী তলাকবেে ঐ 
িাড়ীে বদরক। িাড়ীে উত্তে পারশ্বি িাড়ীে লম্বালবম্ব শুরয় র্াকা তলাকবেরক এই 
সমরয় গুবে গুবে িাড়ীে বপিন বদরক আসরে তদখা তিল। আেিীয় তপাশারকে 
আরো ীবে তিাধ  য় এভারি বেনজনরক এক সরঙ্গই োবিল। প্রশস্ত মাইল 
তপারস্টে আড়ারল শুরয় তস্টনিানবে িাঁ  ারে ধরে োন  ারে বেভলভাে তর্রক 
ধীরে স্যরস্থ প্রর্ম গুলীবে িুড়ঁল তস। আেিনাদ করে লুবেরয় পড়ল গুবে গুবে করে 
আসা তলাকবে। বিদুযৎ িবেরে বিরে দাঁবড়রয়বিল এবলস। একেু মার্া েুরল 
বিেিাে তেিা করেবিল িাড়ীে বপিরন শুরয় র্াকা তলাকবেও। বকন্তু আেিীয় 
তপাশারকে আরো ীবেে বদ্বেীয় গুলী োে কারনে পাশ বদরয় ঢুরক তিল একদম 
মার্াে বভেরে, এবলরয় পড়ল োে মার্া আিাে মাবেরে। এবলসও গুলী িুঁরড়বিল, 
বকন্তু লিয ীন তস সি। এবলস এিাে সঙ্গীে তস্টনিানবে েুরল বনরয় তদৌরড় দবিে 
পারশ্বি েরল তিল। তিাঝা তিল, আেিীয় তপাশারকে আরো ীবে ইিা করেই েৃেীয় 
গুলীবে িুড়ঁল না। িেং তস দ্রুে স্থান েযাি করে ঢাল তিরয় তদৌরড় এবলরসে 
িাড়ীবেে ওপারশ বিরয় উঠল। তদখরে তপল তস, এবলস োস্তাে ওপারশে ঢারল 
তনরম যারি। করয়ক পা সামরন বিরয় বেৎকাে করে উঠল আেিীয় তপাশারকে 
আরো ী তস্টনিান তিরল দাও এবল কর্া তশর্  রলা না োে। ঝে করে এবলস 
বপিরন বিরে দাঁড়াল, বকন্তু তিপরোয়া এবলরসে তস্টনিান তর্রক গুলী তিরুিাে 
আরিই আেিীয় তপাশারকে আরো ীে েৃেীয় িুরলেবে এবলরসে িাম কাঁরধ ঢুরক 
তিল। তস্টনিান পরড় তিল  াে তর্রক, িরস পড়ল তস।  

এবলস, এবলরসে দুই স কমিী ও এবলরসে িাড়ীবে সােি করে এবলসরক 
তিঁরধ িাবড়রে েুরল বনরয় িাড়ী তিরড় বদল এিাে আরো ীবে। শ রেে অকেয় 
তপারস্ট আসরেই িাড়ীবে আেরক বদল তসনািাব নীে একবে ইউবনে। িুরলরেে 
ঝারক ঝাঁঝো  রয় যাওয়া িাড়ীবে োো ব রে দাঁড়াল। বকন্তু োরদে অবিসাে 
িাড়ীে সমরন এরস আরো ীরক তদরখই েমরক উরঠ স্যালুে করে সরে দাঁড়াল। 
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ব রে দাঁড়ারনা বসবনকোও সরে দাঁড়াল সরঙ্গ সরঙ্গ। িাড়ীবে েরল যাওয়াে পে 
অবিসােবে উৎস্যক বসবনকরদে জানাল, আ মদ মুসা। 

নামবে তশানাে সরঙ্গ সরঙ্গ বসবনকরদে বিস্ময়াবিি তোখ অপসয়ৃমান 
িাড়ীবেে বদরক িুরে তিল আে একিাে।  

আেিীয় তপাশারকে আরো ীবে আ মদ মুসা। এবলরসে প্রবে দৃবি 
োখিাে বনরদিশ আিুল আসরক বদরয়ও বনবিন্ত  রে পারেবন। োই বনরজও বপিু 
বনরয়বিল োে। 

এবলসরক বনরয় আ মদ মুসা তসাজা সাইমুরমে োিাে  াঁবেরে এরস 
 াবযে  রলা। আ মদ মুসারক িাড়ী তর্রক নামরে তদরখ উরদ্বিাকুল আিুল আস 
িুরে এল। বকিু িলরে যাবিল আিুল আস, বকন্তু িাড়ীে বভেে তর্রক  াে-পা 
িাঁধা এবলসরক বপে বপে করে োইরে তদরখ েমরক উরঠ তর্রম তিল তস। পরে 
আ মদ মুসারক এক পারশ তেরক িলল, শা  এিং িাদশা  দু’িাে তখাঁজ করেরিন 
আপনারক। উবদ্বগ্ন োঁো। তস্টে তিস্ট  াউরস োঁো অরপিা কেরিন।  

এবলসরক আিুল আরসে  ারে তসাপদি করে আ মদ মুসা েখনই েলল 
তস্টে তিস্ট  াউরসে উরেরশ্য।  

তিস্ট  াউরসে তিরে আ মদ মুসাে িাড়ী তপেঁৗিাে সরঙ্গ সরঙ্গ দাবয়ত্ব 
পালনেে অবিসাে তেবলরিারন খিেবে বভেরে তপেঁৗবিরয় িাইরে এরস আ মদ 
মুসারক স্যালুে করে দাঁড়াল। মু ূরেি খুরল তিল তিে। বভেরে প্ররিশ কেল আ মদ 
মুসাে িাড়ী। শা  সউদ এিং িাদশা   াসান শবেি দু’জরনই িাড়ী িাোন্দায় 
এরস দাঁবড়রয়রিন। আ মদ মুসা িাড়ী তর্রক নামরেই জবড়রয় ধেরলন প্রর্রম 
িাদশা  এিং পরে শা  সউদ। 

িাদশা  িলরলন, আল্লা  এক ভয়ানক দু িেনা তর্রক আমারদে 
িাঁবেরয়রিন আপনাে সা ারযয।  
শা  িলরলন, শুধু আমো নই, শীর্ি সরম্মলনবেও েিা তপরয়রি।  

-সমস্ত প্রশংসা আল্লা ে। বস্মে ত রস জিাি বদল আ মদ মুসা।  
িাড়ীে বদরক তেরয় ভ্রুকুঁেরক শা  সউদ িলরলন, মরন  রি যুদ্ধরিত্র 

তর্রক বিেরলন। 
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িাদশা ও িাড়ীে বদরক তেরয় িলরলন, “োই তো!” োেপে বেবন 
িলরলন “েলুন বভেরে বিরয় তশানা যারি সি।” 

তস্টে তিস্ট  াউরসে স্যদৃশ্য ড্রইং রুরম এরস িসরলন োঁো।  
িাদশা  প্রর্ম কর্া িলরলন, প্রর্ম তোরেই ড্রাইভাে শবেি আলম সি 

স্বীকাে করেরি। অেযাধুবনক োইম তিাম্ববে সাপ্লাই বদরয়রি আঁরদ্র শুখানভ।” 
-আঁরদ্র শুখানভ নয়, ওে আসল নাম ‘ইসাক এবলস’ ইেগুে জাই বলউবমে 

দুধির্ি স্পাই।  
-ইসাক এবলস! েমরক উঠরলন তযন শা  ও িাদশা  দু’জরনই। বকিুিে 

বনিিাক সকরলই।  
প্রর্ম মুখ খুলরলন িাদশা । িলরলন, দুিঃখ  রি,  ারেে মুরঠায় তপরয়ও 

আমো োরক ধেরে পােলাম না, আিুল আস বকন্তু তেিাে তকান ত্রুবে করেবন।  
-আপবন খুশী  রিন, এবলস ধো পরড়রি। োে দু’জন সার্ী বন ে, তসও 

আ ে। এইমাত্র োরক আবম আিুল আরসে  ারে েুরল বদরয় এলাম। 
-আল ামদুবলল্লা ! ধো পরড়রি এবলস! সপ্রশংস দৃবিরে োকারলন 

িাদশা  আ মদ মুসাে বদরক।  
আ মদ মুসা পূিিাপে সি  েনা োরদে জানারলন। সি শুরন িাদশা  

তযন অবভভূে  রয় পড়রলন। শা  সউদ িলরলন, আল্লা  আপনারক দী িজীবি 
করুন। মজলুম মানিোে তখদমরেে জন্য আল্লা  আপনারক িাঁবেরয় োখুন।  

আ মদ মুসা িলরলন, ইসাক এবলরসে তগ্রপ্তারেে খিে তিাপন োখরে 
 রি। আিামীকাল শুধু এইেুকু খিে র্াকরি কািরজ, ‘বিরফােরেে পে তর্রক 
আঁরদ্র শুখানরভে অন্তধিান  রেরি। অিশ্য তকান সাংিাবদকই এে তিশী বকিু 
িলরে পােরি না।  

শেিে এল এ সময়। শেিে পান কোে পে প্রসঙ্গান্তে  েল।  
শা  সউদ িলরলন, এখন তর্রক পনে বমবনরেে মরধয মাবকিন পেোষ্ট্রমেী 

এখারন আসরিন।  
- ঠাৎ োঁে এ আিমন। বিস্ময় প্রকাশ কেল আ মদ মুসা।  
-আমাে ধােো, অনুরোধ ও হুমবক দুই-ই বনরয় আসরিন বেবন।  
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-বক েকম? পূেি দৃবিরে োইল আ মদ মুসা শা -এে বদরক।  
-বিবলবস্তরনে প্রবেবনবধ ব রসরি আমো তযন আিামীকারলে 

শীর্িসরম্মলরন সাইমুমরক স্বীকৃবে না তদই, এ অনুরোধ বেবন জানারিন। আে 
ইউরোপ ও আরমবেকাে প্রােস্বরূপ তেল বনরয় অবধক িাড়ািাবড় কেরল 
আেিরদেরক প্রলয়ংকােী এক যুরদ্ধে ঝুঁবক বনরে  রি, এ হুমবক বেবন তদরিন। 
র্ামরলন শা  সউদ।  

-‘আে এ হুমবক ও অনুরোরধে মূল লহ্ম্য  রলা ইসোইল োরষ্ট্রে স্থাবয়ত্ব 
বনবিে কো।’ শা  সউরদে কর্াে সরঙ্গ তযাি কেল আ মদ মুসা।  

-বঠক িরলরিন আপবন। িলরলন িাদশা ।  
-জিাি তো বনিয় আপনাো বঠক করে তিরলরিন? িলল আ মদ মুসা।  
-তকন, আল-আবসে বিঠরক জিািরো আমারদে বেেী  রয়ই আরি। 

িলরলন শা  সউদ।  
একেু তর্রম শা  সউদ আিাে িলরলন, েরি উপস্থাপনাো  রি একেু 

আলাদা ধেরনে।  
-তযমন? শা  সউরদে বদরক সপ্রে দৃবিরে োইল আ মদ মুসা।  
-আমো পবেষ্কাে িরল তদি, বিবলবস্তন বনরয় আেিো বেনিাে যুরদ্ধ 

তনরমরি, েেরু্ি যুরদ্ধ োো আে নামরে োয় না। এজন্য বিবলবস্তরনে প্রবেবনবধ 
ব রসরি সাইমুমরক স্বীকাে করে বনরয় বিবলবস্তন সম্পবকিে সমস্ত দায়-দাবয়ত্ব োে 
কাঁরধ তিরড় বদরয় আেি োষ্ট্রগুরলা বিবলবস্তরনে িযাপারে প্রেযিভারি জবড়রয় পড়া 
তর্রক অিযা বে তপরে োয়। আে তেল অিরোরধে সারর্ বিবলবস্তন সমস্যা ও 
অবধকেে আেি এলাকা প্রেযাপিরেে প্রে জবড়রয় আরি। সাইমুমরক স্বীকৃবে 
তদয়াে পে এিং ইসোইরলে বনকে তর্রক অবধকৃে সি এলাকা বিবেরয় পাওয়াে 
পে বিবলবস্তন প্রে আেিরদে কারি তিৌে  রয় পড়রি, বেল অিরোরধে তকান 
প্রেও েখন আে উঠরি না। আে এ কর্াও আমো স্যস্পিভারি জাবনরয় তদি, 
ইসোইল অবধকৃে এলাকা বিবেরয় বদরল ইসোইরলে সরঙ্গ োরদে শাবন্তেুবক্তও 
 রে পারে। র্ামরলন শা  সউদ।  
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 াবস তখরল তিল আ মদ মুসাে মুরখ। িলল তস, আবম আশা কেবি 
মাবকিন পেোষ্ট্রমেী মর াদয় খুশীই  রিন।  

-আিাে এরক new startegy মরন কেরে পারেন বেবন। শা  সউদ 
ত রস িলরলন।  

-ো অিশ্য পারেন। কেরিনও  য়ে বেবন। বকন্তু আেি োষ্ট্রগুরলা তয 
ইসোইরলে িযাপারে বকিুো soft লাইন বনরয়রি, এই তিাধ োরক আশ্বস্ত কেরি। 
এে িরল োো পােস্পবেক আরলােনাে স্যিল সম্পরকি আশািাদী  রি।  

আ মদ মুসাে কর্া তশর্  রেই িাদশা   াসান শবেরিে লাল 
তেবলরিানবে তিরজ উঠল। এয়ােরপােি তর্রক তেবলরিান। মাবকিন পেোষ্ট্রমেী বমিঃ 
ত নেী স্ট্রারিােিরক পেোষ্ট্রমেী ইসমাইল আিু িকে বিমান িন্দরে স্বািে 
জাবনরয়রিন। োঁো আসরিন।  

আ মদ মুসা উরঠ দাঁবড়রয় িলরলন, আমারক এিাে তযরে  য়। ওবদরক 
বকিু কাজও পরড় আরি। এযাযে বদন।  

-কাজ র্াকরিই, বকন্তু এই মু ূরেি বিশ্রাম আপনাে খুি প্ররয়াজন।  
শা  এিং িাদশা  আ মদ মুসারক িাড়ী িাোন্দা পযিন্ত এবিরয় বদরলন। 

োঁরদে সালাম বদরয় িাড়ীরে িসল আ মদ মুসা।  
আ মদ মুসাে িাড়ী যখন পাকি এবভবনউ অবেক্রম কেবিল, মাবকিন 

পেোষ্ট্রমেীরক বনরয় একবে িাড়ীে বমবিল েখন তস্টে তিস্ট  াউরসে বদরক 
এবিরয় যাবিল। 

 

 



অপারেশন তেলআবিি-২  50 

 

৪ 
  তকাে বেসাইিাে খুরল ভ্রু কুেরক উঠল বসনরির্ প্রধান তেবভে 
তোবিরনে। তকাে িুকো ভারলা করে তনরড় তেরড় তদখল পাোগুরলা তকমন আলিা 
আলিা। প্রবেবে পাোয় োপ বদরয় ফ্ল্যাে কোে লিে স্পি। তোবিন বিস্মরয়ে 
সারর্ লহ্ম্য কেল, োরপে িরল মাঝখারনে করয়কো পাোে তপবস্টং আঠা পযিন্ত 
আলিা  রয় তিরি। স্পিই িুঝা যায়, িইবে তজাে করে তমরল োখরে বিরয়ই 
এমনো  রেরি।  

কপালোও কুবঞ্চে  রলা তোবিরনে।  
পাশ তর্রক আেও একবে িই তেরন বনল তোবিন। িহুল পবঠে িই। বকন্তু 

পাোগুরলা অসম  য়বন। বিস্ময়ো ধীরে ধীরে সরন্দর ে এক কুয়াশায় রূপ বনল।  
তোবিন ভূ-িভিস্থ বসকুবেবে রুম তর্রক োড়াোবড় তিবেরয় বনরজে করি 

েরল এল। বিশাল তেবিরলে পারশ বিশাল তেয়ােোয় িরস তোবিন ইন্োেকরম 
স কােী আইজাকরক িলল, েুবম একেু এস এখারন। এক বমবনরেে মরধযই 
আইজাক এরস প্ররিশ কেল তোবিরনে রুরম।  

আইজাকরক িসাে জরন্য ইবঙ্গে করে তোবিন িলল, এ তকাে 
বেসাইিােো তক বনরয়বিল?  

-স্মার্িা, তদশেিা সবেি এে ান শালেিরকে তমরয়।  
-ও মরন পরড়রি। কয়বদন তেরখবিল িইো?  
-৭ বদন।  
-স্মার্িা তমরয়োরো ভারলা। 
িরল তোখ িুজল তোবিন। মু ূেিকয় পরে তোখ খুলল। বেসাইিাে 

আইজারকে  ারে বদরয় িলল, বেসাইিারেে পাোয় তয বিংিাে বপ্রন্েগুরলা আরি 
ো বনরয় আস এখুবন।  

িইবে বনরয় আিা িরল আইজাক তিবেরয় তিল।  
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বমবনে পনে পরে আইজাক তোবিরনে  রে বিরে এল বিংিাে বপ্রন্ে 
বনরয়। 

 রে প্ররিশ কেরেই তোবিন িলল, বক তপরল আইজাক?  
-স্যাে েবসয়ারেে সিগুরলা বিংিাে বপ্রন্ে পবেবেে শুধু একবে িাড়া।  
-অপবেবেে বিংিাে বপ্রন্ে কে জায়িায় তপরয়ি?  
-যেগুরলা পাো তদরখবি, সিগুরলারেই আরি। আে....... 
-আে বক?  
তোবিরনে তোরখ নেুন তকৌেু ল।  
-করয়কো পাোে আবম Ray একজবমনও করেবি।  
-করেি, বক তপরয়ি োরে?  
তেয়ারে তসাজা  রয় িসল তোবিন। োে ধাোল তোখ আইজারকে তোরখ। 
-সাধােে আরলা তর্রক একশ গুে তিশী শবক্তশালী এক ধেরনে Ray 

প্রবেিলন বেি পাওয়া তিরি েবসয়ারেে পাোয়।   
একরপাে কাবল তযন িবড়রয় পড়ল তোবিরনে তিাো মুরখ। এক ল মায় 

োে িয়সো ১০ িিে তিরড় তিল। তোরখে ধাোল দৃবি তযন বনরস্তজ  রয় তিল। 
কপারলে ভাজগুরলা স্পি  রয় উঠল।  

তস তেয়াে তর্রক উরঠ দাঁবড়রয় পায়োবে কেরে লািল। পায়োবে কেরে 
কেরে আইজারকে কারি এরস অপবেবেে তসই বিংিাে বপ্রন্েবে োে কাি তর্রক 
বনরয় তোরখে সামরন ধেল। তদরখ স্বিেিঃই উচ্চােে কেল, মব লাে বিংিাে 
বপ্রন্ে। আইজারকে  ারে তিেে বদরয় তোবিন িলল, স্মার্িা িাড়া আে কারো  ারে 
তিরি এই েবসয়াে?  

‘না’ সূেক মার্া নাড়াল আইজাক।  
-ো রল অন্য বকিু বেন্তা কোে আরি স্মার্িারকই একিাে বজরজ্ঞস কেরে 

 য় আে কারো  ারে এই েবসয়াে পরড়বিল বক না?  
একেু র্ামল তোবিন। োেপে িলল, আইজাক, যাও, ড্রাইভােরক 

িাড়ীরে উঠরে িল। আবম তদশেিা সবেরিে িাসায় যাি। তেবলরিারন ওে কাি 
তর্রক অনুমবে বনবি।  
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আইজাক তিবেরয় তিল। 
তোবিন লাল তেবলরিারনে বেবসভােো েুরল বনল  ারে।  

 
 
 
 

তকাে বেসাইিােো এবমবলয়াে  ারেও তিরি এ কর্া তজরন বনরয় 
তোবিন িুেল এবমবলয়াে িাড়ীরে।  

তেবভে তিনগুবেয়ারনে তিরল তেবভে সারলম সরলামন যুরদ্ধ একো পা 
িবেগ্রস্ত  ওয়ায় তসনািাব নী তর্রক বেোয়াে করেরিন অরনক আরি। োকসাইরে 
একজন অবিসাে বিরলন বেবন তসনািাব নীে। এখন একজন বশবল্পপবে িযিসায়ী 
ব রসরি সকরলে সম্মারনে পাত্র বেবন। োিাড়া তেবভে তিনগুবেয়ারনে তিরল 
ব রসরিও োে একো বিরশর্ মযিাদা আরি সিাে কারি।  

তোবিন তসনািাব নীরে তেবভে সারলরমে অরনক জুবনয়ে বিল। 
সারলরমে ড্রবয়ং রুরম িরস োে অরপিা কেবিল তোবিন।  

তেবভে সারলম এরস ড্রবয়ং রুরম প্ররিশ কেরেই উরঠ দাঁবড়রয় স্যালুে 
বদল তোবিন। িলল, স্যাে অসমরয় এরসবি, এবমবলয়াে সারর্ একেু কর্া িলরে 
োই।  

তোবিরনে মুরখে বদরক োবকরয় সারলম িলল, িস তোবিন। তোমারক 
খুি উবদ্বগ্ন মরন  রি।  

-বজ স্যাে।  
-িযাপাে বক, বকিু  রেরি?  
-আমারদে নেুন তকাে বেসাইিােোও আমারদে  ারেে িাইরে েরল 

তিরি িরল মরন  রি।  
- ারেে িাইরে মারন শত্রুে  ারে? কপাল কুবঞ্চে  রয় উঠল। তেবভে 

সারলরমে।  
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-শত্রুে  ারে তিরি বক না এো এখনও স্পি নয়। এজরন্যই এবমবলয়াে 
সারর্ এ িযাপারে কয়ো কর্া িলরে োই।  

-এবমবলয়াে সারর্, এ িযাপারে?  
বিস্ময় ঝরে পড়ল তেবভে সারলরমে কণ্ঠ তর্রক।  
-বজ স্যাে, তকাে বেসাইিােো এবমবলয়াে  ারেও বিরয়বিল।  
-িযাপােো খুরল িলরো তোবিন।  
এিাে বকিুো উরদ্বি তেবভে সারলরমে করন্ঠ।  
তসািায় একেু নরড় েরড় িরস তোবিন িলল, তদশেিা সবেি এে ান 

শালিেরকে তমরয় স্মার্িা তমাসারদ তেবনং বনরি। তদশেিা সবেরিে কর্ায় োরক ৭ 
বদরনে জরন্য তকাে বেসাইিােো বদরয়বিলাম। বেসাইিােো তিেে পাওয়াে পে 
আমো তেক কেরে বিরয় তদরখবি, বেসাইিােোে িরো কবপ কো  রয়রি। কাে 
দ্বাো  রয়রি আমো জাবন না। তযর েু তকাে িইো স্মার্িাে কাি তর্রক এবমবলয়াও 
বনরয়বিল, োই আমো োরকও করয়কো কর্া বজরজ্ঞস কেরে োই।  

উরদ্বি িরুে উঠল তেবভে সারলরমে তোরখও। বেবন তসনািাব নীে 
তিারয়ন্দা ইউবনরেও দী িবদন কাজ করেরিন। বেবন জারনন, তিাে ঐ তকাে 
িইোে কে মূলয। জােীয় বনোপত্তাে প্রেই শুধু নয়, জাবেে তিারয়ন্দা 
তনেওয়ারকিে জীিন ঐ তকাে িইো। তেবভে সারলম িলল, েুবম সাং াবেক খিে 
তশানারল তোবিন, শত্রুো আমারদে তকারেে কবপ তপরয় তিরল সিিনাশ। 
এবমবলয়ারক আবম তেরক বদবি।  

িরল তেবভে সারলম তিয়াোরক বনরদিশ বদল এবমবলয়ারক তেরক 
আনােজরন্য।  

অল্পিে পরেই এবমবলয়া এরস ড্রইং রুরম প্ররিশ কেল। লাল লম্বা কােি 
পো, মার্ায় রুমাল।  

তেবভে সারলম িলল, এস মা।  
তোবিন এবমবলয়াে বদরক মুখ েুরল ত রস িলল, িস মা, তকমন আি?  
-ভাল। আপবন তকমন আরিন, োোজান?  
-আবি একেকম, খুি ভাল বক র্াকরে পােবি। 
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এবমবলয়া তসািায় োে বপোে পারশ িসল।  
মুহুেি করয়ক সিাই েুপোপ।  
নীেিো ভাঙ্গল প্রর্রম এবমবলয়াে বপোই। িলল, তোমাে োো তোবিন 

তোমারক করয়কো কর্া বজরজ্ঞস কেরি এবম।  
িরল তোবিরনে বদরক োবকরয় িলল, তোমাে কর্া শুরু কে তোবিন।  
এবমবলয়া েবকরে একিাে বপোে বদরক োকাল। একো সরন্দ , বিরশর্ 

করে তোবিনরক এভারি তদরখ, োে মরন বঝবলক বদরয় তিল। তসই সারর্ একো 
শংকাও তদখা বদল োে মরন। তিাধ  য় তোরখ মুরখ োে একো অস্ববস্থে িাপও 
িরুঠ উঠল। 

বকন্তু ো মু ূরেিে জন্যই।  েনাে কর্া স্মেে কেরে বিরয় োে হৃদরয় 
তভরস উঠল মা মুরদে মুখ। প্রশাবন্তরে ভরে উঠল এবমবলয়াে িুকো। ওঁে কারজ 
লািরে তপরেরি এবমবলয়া এে তেরয় িড় েৃবপ্ত োে কারি আে বকিু তনই।  

তেবভে সারলরমে কর্ায় তোবিন একেু নরড়-েরড় িসল। একেু সামরন 
ঝুরক িরস বজরজ্ঞস কেল, মা এবমবলয়া েুবম তো স্মার্িাে কাি তর্রক তকাে 
বেসাইিাে বনরয়বিরল োই না? এবমবলয়া শান্তভারি জিাি বদল, বজ, বনরয়বিলাম।  

-এরন ক’বদন তেরখবিরল?  
-িাসায় আবনবন? 
-ো রল?  
-স্মার্িাে িাসায়ই আবম ওো তদরখবি। এবমবলয়াে জিারি তেবভে 

সারলরমে তোখ দু’বে উজ্জ্বল  রয় উঠল।  
তেবভে আিাে বজরজ্ঞস কেল, েুবম বক তিাো িইো পরড়বিরল?  
- াঁ তিাো িইোই আবম তদরখবি। 
তোবিন একেু েুপ করে র্াকল। োেপে মুখ েুরল োকাল এবমবলয়াে 

বদরক। িলল, েুবম বক িইোে িরো বনরয়বিরল? তেবভে সারলরমেও বস্থে দৃবি 
এবমবলয়াে বদরক। োে তোরখ বকবঞ্চে উরদ্বি-উৎকণ্ঠাে িাপ। 

প্রে শুরন এবমবলয়াে মুখ একেু নীেু  রলা। একো বিমর্িোে িাপ িরুে 
উঠল োে তোরখ মুরখ। িাইরে শান্ত তদখারলও িুকো োে তোলপাড় কেবিল। বক 
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উত্তে তদরি তস? বপো, দাদাে মযিাদাে কর্া তস জারন। বনরজে জন্য োে বকিু ভয় 
তনই, বকন্তু োে এ স্বীকৃবেরে বপোে এিং দাদাে মান মযিাদা ধূলায় লুবেরয় পড়রি, 
এই কর্া োে কারি খুি িড়  রয় উঠল। ো রল তস বক কেরি? বমর্যা কর্া িলরি? 
জ্বলজযান্ত বমর্যা কর্া তস িলরি তকমন করে? োে বপ্রয়েম মা মুরদে কর্া োে 
মরন পড়ল। এ অিস্থায় তস বক কেে? বনিয়ই োে মে নীবে-বনষ্ঠ মানুরর্ে বমর্যা 
িলাে প্রেই উরঠ না। যবদ োই  য় ো রল োে এবমবলয়া জীিরনে ভরয়, িংশ 
মযিাদাে ভরয় বমর্যা কর্া িলরি বক করে? এবমবলয়া মন শক্ত কেল, বসদ্ধান্ত বনরয় 
বনল। মুখ না েুরলই ধীে করন্ঠ তস িলল,  াঁ আবম িরো বনরয়বি?  

-িরো বনরয়রিা? 
তেবভে সারলম এিং তোবিন দু’জরনে কণ্ঠই আঁৎরক উঠল। 
তেবভে সারলরমে তোরখ-মুরখ একো কারলািায়া তনরম এরসরি। তস 

বিস্ময়-বিফাবেে তোরখ োবকরয় আরি এবমবলয়াে বদরক। তযন োে বিশ্বাস  রে 
োইরি না, এমন করন্ঠ তস দ্রুে বজরজ্ঞস কেল, সবেযই িলি, েুবম িরো বনরয়ি?  

মুখ না েুরলই এবমবলয়া িলল, বজ, আব্বা।  
তেবভে সারলম আে তকান কর্া বজরজ্ঞস কেরে পােল না। তযন 

িযাপােো িুঝরে এিং আত্মস্থ  রে োে সময় লািরি।  
এই িাঁরক তোবিন বজরজ্ঞস কেল িরোগুরলা তোমাে কারি এখন আরি?  
-না, তনই।  
মু ূরেি উরত্তজনায় মুখবে লাল  রয় উঠল তোবিরনে। েঞ্চল  রয় উঠল 

সারলরমে তোখ-মুখও। এবমবলয়া বকন্তু মুখ তোরলবন। তযভারি তস মুখ নীেু করে 
িরসবিল, তসভারিই িরস র্াকল।  

তোবিন আিাে বজরজ্ঞস কেল তকার্ায় িরোগুরলা? এিাে মুখ েুরল স্পি 
করন্ঠ এবমবলয়া িলল, মা মুদ নারমে একজন ওগুরলা বনরয় তিরি?  

-মা মুদ! তক তস, তকার্ায় র্ারক? প্রায় বেৎকাে করে উঠল তোবিরনে 
কণ্ঠ।  

আবম োে নাম জাবন, তকার্ায় র্ারক জাবন না।  
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এিাে তেবভে সারলম বজজ্ঞাসা কেল, তকমন করে, তকার্ায় তোমাে 
সারর্ পবেেয়?  

উরদ্বরি তযন তভরঙ্গ পড়রে োইল তেবভে সারলরমে কণ্ঠস্বে।  
এবমবলয়া ধীেকরন্ঠ জিাি বদল, একো দু িেনাে সময় উবন আমারক েিা 

করেবিরলন। তসই তর্রক পবেেয়। তকার্ায় র্ারকন োে বকিুই আবম জাবন না।  
তোবিন তেবভে সারলরমে বদরক একেু তেরয় এবমবলয়াে বদরক বিরে 

আিাে বজরজ্ঞস কেল, মা এবমবলয়া, েুবম িুবদ্ধমবে, েুবম জান ঐ তকাে 
বেসাইিােবে শত্রুে  ারে পড়রল ইসোইল োরষ্ট্রে বক সিিনাশ  রয় যারি। আমো 
োই োে  াে তর্রক এই মু ূরেি ওো উদ্ধাে কবে। েুবম োে বঠকানা বদরয় 
আমারদে সা াযয কে।  

তোরখ-মুরখ এবমবলয়াে একো অস ায়রত্বে ভাি িরুে উঠল। িলল, 
োোজান, আবম বমর্যা কর্া িবল না। িলবি, আবম োে বঠকানা জাবননা। 

ভািবিল তোবিন মুখ নীেু করে। বকিুপে মার্া েুরল িলল, োে সারর্ 
তযািারযাি  রো তকার্ায়, তসো িরলা।  

-োে সারর্ তকান তযািারযাি আবম কখনও কবেবন। স্পি করন্ঠ জিাি 
বদল এবমবলয়া।  

মার্া নীেু করে ভািবিল তোবিন। বকিুিে পরে মুখ েুরল তেবভে 
সারলরমে বদরক তেরয় িলল, স্যাে আপনাে সারর্ একা কর্া িলরে োই।  

তেবভে সারলরমে তিাো মুখমন্েলো বির্ধ্স্ত, বিমূঢ় ও অস ায়ভাি 
তসখারন। তস এবমবলয়ারক িলল, মা েুবম একেু বভেরে যাও।  

এবমবলয়া েরল তিরল তোবিন িলল, িলুন স্যাে, এখন বক কেেীয়?  
-আবমও ভািবি তোবিন। তকমন করে এ সিিনাশ  রলা িুঝরে পােবিনা।  
-আমাে মরন  য় স্যাে, এবমবলয়া শত্রু পরিে তিারয়ন্দা তনেওয়ারকিে 

জারল জবড়রয় পরড়রি।  
েমরক উঠল তেবভে সারলম। িলল, েুবম বক এ েকমোই মরন কেি?  
-আমাে কারি এখনও বকিু স্পি নয় স্যাে।  
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তোবিন একেু র্ামল, একেু বদ্বধা কেল। োেপে িলল, পবেবস্থবে যেদূে 
িবড়রয়রি োরে এবমবলয়ারক একিাে আমারদে অবিরস যাওয়া দেকাে। সকরল 
যারে মূেমাইন  রে পারে এ জরন্য সকরলে সামরনই োে বজজ্ঞাসািাদ  ওয়া 
উবেে।  

মরন মরন তকঁরপ উঠল তেবভে সারলম। োে অবে আদরেে একমাত্র 
কন্যারক তযরে  রি বসনরির্ অবিরস। এ যাওয়াে অর্ি তস িুরঝ। িুকো োে 
তমােড় বদরয় উঠল। বকন্তু তসই সারর্ মরন পড়ল োরষ্ট্রে কর্া, ইসোইলী জনিরেে 
কর্া, ইহুদী স্বারর্িে কর্া। আরো মরন  ল, অরন্যে তিরত্র  রল এ পবেবস্থবেরে তস 
বক কেে! িড় অস ায় তিাধ কেল তেবভে সারলম। বপেমৃন োে তকান যুবক্তই 
মানরে োয় না। বকন্তু োে বপেৃরস্নর ে বক মূলয! তক এে মূলয বদরি! তস বক 
তোবিনরক িাধা বদরে পােরি? োে বপেরৃত্বে অবধকাে বদরয় োরষ্ট্রে অবধকােরক 
তস তকমন করে তঠবকরয় োখরি! তেবভে সারলম তোবিরনে বদরক তেরয় ধীরে ধীরে 
িলল, এখবন বনরয় তযরে োও? 

তোবিনও তেবভে সারলরমে এই অিস্থাে সামরন খুিই বিিে তিাধ 
কেবিল। িলল, োে আরি স্যাে আপনাো এবমবলয়ারক একেু িুবঝরয় তদখুন। 
মা মুরদে বঠকানা জানারল িযাপােো স জ  রয় যায়।  

আিাে তকরপঁ উঠল তেবভে সারলরমে মন। তোবিনো এ কবঠন পরয়ন্েই 
ধেরি তস জারন। িলল, বঠক আরি তোবিন, েুবম আরেকেু িস।  

িরল তেবভে সারলম তভেরে েরল তিল।   
সারলম েরল তিরল তোবিন তেবলরিান কেল অবিরস। তেবলরিারনে 

ওপাে তর্রক আইজযাক কর্া িরল উঠল। তোবিন িলল, আইজাক খিে খাোপ। 
পাবখ আমারদে  ােিাড়া িরল মরন  রি।  েনাে মূল এখন এবমবলয়া। োরক 
বনরয় আসবি।  

বিবস্মে আইজাক ওপাে তর্রক বকিু িলরে োইল। তোবিন োরক িাধা 
বদরয় িলল, এখন আে তকান কর্া নয়। আবস োেপে। 
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  তোবিন মার্া নীেু করে দাঁবড়রয়বিল িাড়ীে পারশ। এবমবলয়া শান্ত ও 
স্বাভাবিকভারি ত রে বিরয় িাড়ীরে উঠল। োে ইিা  বিল বপিন বিরে একিাে 
মারক তদরখ। বকন্তু সা স পাবিল না। মারয়ে মুখ তস সহ্য কেরে পােরি না।  য়ে 
তস তভরঙ্গ পড়রি তশর্ মু ূরেি, আে তলারক িলরি আবম ভরয় তকঁরদবি। োে মরন 
পড়ল বপো-মাোে কান্নাজবড়ে অনুরোরধে কর্া। আবম তযন মা মুরদে বঠকানা 
িরল বদই, িরল বদরয় বনরজরক েিা কবে, বপো-মাোে মুখ েিা কবে। বকন্তু এ 
অনুরোধ এবমবলয়া োখরি বক করে? তস তো আসরলই মা মুরদে বঠকানা জারন 
না। এখারনই সিরেরয় তিশী কি লািরি এবমবলয়াে। বপো-মাো বনিয়ই মরন 
কেরিন আবম সি জাবন, বকন্তু িলবি না। বকন্তু তকমন করে তস োরদে িুঝারি তয, 
োরদে এবমবলয়া োরদে সারর্ বমর্যা কর্া িরলবন। 

তোবিরনে িাড়ী এবমবলয়ারক বনরয় েরল তিল। এবমবলয়াে মা আইবেনা 
েলরে েলরে িাড়ীে তভেরে প্ররিশ কেল। েরল তিল তশািাে  রে।  

ওখারন এবমবলয়াে বপো তেবভে সারলম তেয়ারে িরস িারল  াে বদরয় 
িাইরে োবকরয়বিল। কাঁরেে জানালা বদরয় োে দু’বে তোখ তকার্ায়  াবেরয় 
বিরয়বিল তক জারন।  

আইবেনা োে িারয় হুমবড় তখরয় পরড় েুকরে তকঁরদ উঠল। েুবম তকান 
বকিু িলরল না, তকন তযরে বদরল আমাে এবমবলয়ারক? তকন তকন, তকন! 

তেবভে সারলম বকিুই িলল না। তযমন িরসবিল তেমবন িরস েইল। বঠক 
তিািা মানুরর্ে মে।  

আইবেনা তেবভে সারলরমে িা তর্রক িবড়রয় পরড় তিল তমরঝরে।  
তেবভে সারলম উরঠ আইবেনারক েুরল িলল, বধযি ধে আইবেনা, ইহুদীো 

আমো ইসোইরলে স্বার্িরকই সিাে ওপে স্থান বদরয়বি।  
-মাবন না এ কর্া।  
-মানরে  রি আইবেনা, িযবক্তে জরন্য তদরশে স্বার্ি বিবকরয় তদি তকমন 

করে? 
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-তদরশে স্বার্ি বিবকরয় তদিাে প্রে তকন, আমাে এবমবলয়া বনরদিার্।  
-েুবম িলরলই তো সিাই একর্া িলরি না আইবেনা! 
-আমাে এবমবলয়া যা জারন সেয সেযই সি িরলরি! 
-সেয িরলই তো আরো জবড়রয় পরড়রি! 
আইবেনা আিাে িবুপরয় তকঁরদ উঠল, না, আবম এসি বকিু িুবঝ না। 

প্রধানমেী তোমাে বপোে তলাক, োরক েুবম িল, আমাে এবমবলয়ারক বিবেরয় 
আন।  

তেবভে সারলম আইবেনারক সান্ত্বনা বদরয় িলল, আমারক এ অনুরোধ 
করো না, আবম এ কর্া োরক িলরে পােরিা না।  

এক ঝেকায় উরঠ দাঁড়াল আইবেনা। বেৎকাে করে িলল, েুবম এে 
বনষু্ঠে। েুবম বপো না? েুবম বক জান না, বসনরির্ তকান নেপশুরদে আড্ডা?  

িরল কান্না োপরে োপরে  ে তর্রক িুরে তিবেরয় তিল আইবেনা।  
তেয়ারে বিরে এল সারলম। আইবেনাে তশর্ কর্াগুরলা প্রবের্ধ্বনে 

 বিল োে অন্তরে, েুবম বপো না? েুবম জান না, বসনরির্ তকান নেপশুরদে 
আড্ডা?  

অন্তেো োেও  া াকাে করে উঠল। এবমবলয়াে অস ায় মুখবে তভরস 
উঠল োে তোরখ। দু’তোখ তিরে োে তনরম এল অশ্রু, মার্াো নুরয় পড়ল 
তেবিরল। অিরুদ্ধ কান্নাে িাঁধভাঙ্গা উিারস তকঁরপ উঠরে লািল োে শেীে। 
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৫   
ইসোইরলে আভযন্তেীে বনোপত্তা সাবভিস ‘বসনরির্’ -এে বনযিােন 

তসল। অন্ধ্কূরপে মে তসলবে। দুই  ারেে তিশী প্রশস্ত নয়। পার্রুে তদয়াল। 
একবে মাত্র তলা াে দেজা িাইরে তর্রক িন্ধ্। তকান জানালা তনই। িহু উঁেুরে 
তদয়ারলে  ুল ুবল বদরয় একখণ্ড আরলা এরস বিপেীে বদরকে তদয়ারল পরড়রি। 
তসরলে  ুে ুরে অন্ধ্কারেে িুরক ঐ তিালাকাে আরলাক খণ্ডরক মরন  রি তযন 
কােও বদেযাকাে েক্ত েিু। 

জ্ঞান বিরে তপরয়রি এবমবলয়া অরনকিে। সাো িারয় অসহ্য তিদনা। 
 াে ও পারয়ে আঙ্গুল েীি যেোয় খরস যারি তযন।  াে ও পারয়ে আঙ্গুরল স্যে 
িেুারনাে দুিঃস  স্মবৃে োে সামরন এল। বশউরে উঠল তস। উিঃ ! বক তস িিিেো !! 

বকন্তু সি তিদনা, সি যেো িাবপরয় উরঠরি োে েৃষ্ণা িলা শুবকরয় কাঠ 
 রয় তিরি। েৃষ্ণায় তিরে যারি িুক। তযন এক সািে পাবন  রলও এ েৃষ্ণা বমেরি 
না। বদন বক োে তিাঝা যারি না। তকার্া তর্রক তযন একো খট্ খট্ শব্দ কারন 
এল। ভােী িুে পারয় তক তযন ত রে যারি। েৃষ্ণা অসহ্য  রয় উঠরলা োে। যেোয় 
কঁবকরয় উঠল তস। োে মুখ তিরে বেৎকাে তিরুরলািঃ পাবন, পাবন, পাবন......। 

এই সময় খট্ করে খুরল তিল তসরলে তলৌ  দেজা। প্ররিশ কেল 
‘বসনরির্’-এে আই, ও (Indoor Operation) বিভারিে প্রধান জন 
স্যামুরয়ল। োে সারর্ আে একজন তলাক। নাম সরলামন।  ারে োে একবে জি 
ও একবে গ্লাস। 

পাবন তদরখ উন্মুখ  রয় উঠল এবমবলয়া। োে তোরখে তকারে আশাে 
আরলা বেক বেক করে উঠল। এই মু ূরেি োে কারি পাবনে তেরয় িড় বকিু 
পৃবর্িীরে তনই।  

বমিঃ স্যামুরয়ল দাঁবড়রয়ই িলরলন, ‘বমস পবলন তেেমযান, আপবন বক 
মনবস্থে কেরে তপরেরিন? 
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প্ররেে তকান উত্তে না বদরয় এবমবলয়া িলল, আমারক পাবন বদন।  
-আবম দুিঃবখে বমস পবলন, আপবন আমারদে সা াযয না কেরল আমো 

তকমন করে আপনারক সা াযয কেরে পাবে? বনবিিকাে করন্ঠ িলল স্যামুরয়ল।  
-বক সা াযয আবম কেরে পাবে? আবম তো িরলবি, সাইমুরমে কােও 

পবেেয় আবম জাবন না। তকান বঠকানা োরদে আমাে জানা তনই।  
-আপবন োরদে তকান খিে োরখন না?  াসারলন বমস পবলন।  
-বিশ্বাস করুন আমারক। কান্নায় তভরঙ্গ পড়ল এবমবলয়া।  
-আপবন আমারদে সকরলে শ্রদ্ধাে পাত্র জাবেে অনেম প্রবেষ্ঠাো মৃে 

তেবভে তিনগুবেয়ারনে নােবন। আপনাে প্রবে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আরি িরলই 
আপনাে কাি তর্রক কর্া তিে কেরে আমারদে এে তদেী  রেি। বকন্তু আে তদেী 
আমো কেরে পাবে না, আপবন আমারদে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাে মযিাদা োরখনবন।  

এবমবলয়া মার্া নীেু করেবিল। েৃষ্ণায় িুক তিরে যারি। তোখ বদরয় 
অবিোম ধাোয় নামরি পাবন। তস ধীরে ধীরে তোখ মুরি তিলল। ভািল, এরদে 
কারি অনুগ্র  বভিা করে তকান লাভ তনই, তকান কর্াই এো বিশ্বাস কেরি না। 
যে কিই ত াক, মৃেযুে সীমা তপবেরয় তো আে বকিু  েরি না।  

বমিঃ স্যামুরয়ল বকিুহ্ম্ে তর্রম আিাে িলল, আপনারক ভািিাে জন্য ১০ 
বমবনে সময় বদবি। এে মরধয আপবন আমারদে স রযাবিো কেরে োজী না  রল 
ভয়াি  পবেেবেে সম্মুখীন আপনারক  রে  রি। েবড়ৎ আসরনে নাম শুরনরিন 
বনিয়? 

েবড়ৎ আসরনে কর্া শুনরেই আেংরক বশউরে উঠল এবমবলয়াে তিাো 
তদ । বকন্তু বনরজরক সামরল বনল তস। িলল, ১০ বমবনে তকন ১০ বদন সময় বদরলও 
আমাে ঐ একই কর্া বমিঃ স্যামুরয়ল। আবম যা জাবন না ো িলরে পােি না।  

তকান কর্া না িরল বমিঃ জন স্যামুরয়ল তিে  রয় তিল। োে সরঙ্গ সরঙ্গ 
তিে  রয় তিল পাবনওয়ালা সরলামন। এবমবলয়াে তোরখ পড়ল, পাবনওয়ালা 
তযখারন দাঁবড়রয় বিল, তসখারন তমরঝে উপে খাবনকো পাবন জরম আরি -রিাঁো 
তিাোঁ করে পরড়বিল জি তর্রক। এবমবলয়া এবিরয় তিল পাবনে বদরক এক সমদু্র 
েৃষ্ণা বনরয়। দেজা এই সময় িন্ধ্  রয় তিল। অন্ধ্কারে েুরি তিল  ে। এবমবলয়া 
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হুমবড় তখরয় পড়ল পাবনে উপে। মাবেরে তঠাঁে তঠবকরয় শুরর্ বনল পাবনেুকু। িলা 
বজহ্বা এরে বভজল িরে বকন্তু আরো েীি  রয় উঠল েৃষ্ণাে জ্বালা। তমরঝ তর্রক 
পাবনে তশর্ বেিেুকু বজ িা বদরয় শুরর্ বনরয় কান্নায় লুবেরয় পড়ল এবমবলয়া। 
অরনকিে ধরে কাঁদল তস। মরন পড়ল মা মুরদে কর্া। তস বক জানরে তপরেরি 
োে এই অিস্থা। তস বক আে তকান বদন তিরুরে পােরি এই মৃেযুপুেী তর্রক? 
তদখরে পারি বক আে মা মুদরক?  

িাইরে ভাবে িুরেে শব্দ  ল। োলা তখালাে শব্দ তশানা তিল। োেপে খট্ 
করে খুরল তিল দেজা। প্ররিশ কেল তসই বমিঃ জন স্যামুরয়ল। দেজায় দাঁবড়রয় 
র্াকল আেও দু’জন। বমিঃ স্যামুরয়ল একই ধেরনে প্রে পুনোয় আওড়ারলা। 
আপবন বক মন বস্থে কেরে তপরেরিন বমস পবলন?  

এবমবলয়া এই বনের্িক প্ররেে তকান জিাি বদল না। বমিঃ জন স্যামুরয়ল 
পুনোয় িলল, েেম পর্ তিরি বনরে আমারদেরক আপবনই িাধয কেরলন বমস 
পবলন। 

-তয পর্ই আপনাো গ্র ে করুন, যা জানা তনই, ো আপনাো তিে কেরে 
পােরিন না। িলল এবমবলয়া। 

-এ েকম কর্া আমো িহু শুরনবি, িহু জরনে কারি। বকন্তু তশরর্ িলরে 
োো িাধয  রয়রি। িরল একেু তর্রম দেজায় দাঁড়ারনা দু’জনরক িলল, এরক 
বনরয় েল অপারেশন রুরম। িরল তস  ে তর্রক তিে  রয় তিল। 

তলাক দু’বে  রে ঢুকরেই এবমবলয়া অবে করি তস্বিায় উরঠ দাঁড়ারলা। 
দেজাে সামরন োখা তস্ট্রোরে শুরয় পড়ল তস। তলাক দু’জন ধোধবে করে বনরয় 
েলল তস্ট্রোে।  

িাইরেে তখালা িাোস িুক ভরে গ্র ে কেল এবমবলয়া। তকার্ায় োরক 
বনরয় যাওয়া  রি, ো তস জারন। এক ম া আেংক এরস োে িুরক তেরপ িসরে 
োইরি। মনরক  ালকা কেরে োইল তস। োরক লম্বা িাোন্দা বদরয় বনরয় যাওয়া 
 রি। িাোন্দাে পাশ বদরয় এক িাবল নীল আকাশ তদখা যারি। নীশ আকারশে 
িুরক একখন্ে সাদা তম  তকান অজানাে পরর্ পাবড় জবমরয়রি। তিদনায় তমােড় 
বদরয় উঠল এবমবলয়াে িুক।  ায়রে মুক্ত জীিন।  
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 ঠাৎ নীল আকাশ তকার্ায়  াবেরয় তিল। োরক প্ররিশ কোরনা  রলা 
একবে  রে, তস  ে তর্রক আে একবে  ে। এ  ে তর্রক একবে সংকীেি বসঁবড় 
তনরম তিরি ভূিরভি। ভূিরভিে বসঁবড় বদরয় এবমবলয়ারক বনরয় তপেঁৗিারনা  রলা একবে 
প্রশস্ত করি। তসখারন আরি তর্রকই উপবস্থবে বিল বমিঃ জন স্যামুরয়ল এিং আেও 
দু’জন তলাক। তস্ট্রোে সরমে এবমবলয়ারক তেরখ িা কো  ে তর্রক তিে  রয় 
তিল।  

পবেষ্কাে পবেিন্ন  েবে। আসিাি িাহুলয তনই। োেবদরক পার্রেে 
তদয়াল। উত্তে বদরকে তদয়ারল তলা াে িোরদ ঢাকা একবে স্থান। মরন  রলা 
জানালা।  রেে বঠক মাঝখারন করয়ক ইবঞ্চ উঁেু একবে তিদীে উপে লম্বা ও স্যদৃঢ় 
একবে কারঠে পাোেন। পাোেরনে দু’পাশ তর্রক দু’বে করে োমড়াে তমাো তিল্ট 
তিে  রয় এরসরি। পাোেরনে উপে পরড় আরি একবে ইরলকবেক মযািরনরো। 
জ্বলজ্বল কেরি োে উপে সাদা দু’বে তিাোম। পারশই স্যইে তিােি। ওবদরক 
একিাে তেরয়ই িুঝরে পারলা-রসো বক। এবমবলয়াে প্রবেবে স্নায়েুেী, প্রবেবে েক্ত 
কবেকায় যেোে উষ্ণ তস্রাে িরয় তিল। তস মন শক্ত কেরে তেিা কেল, মৃেযুে 
পেপারে তো আে এ যেো তপেঁৗিরি না। 

এই সময় বমিঃ স্যামুরয়ল এবমবলয়াে বদরক তেরয় িলল, ‘সময় আরি 
এখনও বমস পবলন। আপবন সরেেন, আপবন বশবিো। আপনাে সামরন েরয়রি 
যেোদায়ক করিে মরধয বদরয় বেরল বেরল মৃেযু, আে িমা এিং স্যখ স্বািন্দপূেি 
জীিন। আপবন তকানবে কেরিন, আপবনই তভরি তদখুন।  

এবমবলয়া বমিঃ স্যামুরয়রলে বদরক তেরয় স্পি করন্ঠ িলল, সাইমুরমে 
তলাকজনরদে পবেেয় বঠকানা জানরলও আবম িলোম বক না জাবন না, েরি আবম 
আরিও িরলবি আিাে িলবি োরদে কােও পবেেয়, বঠকানা আবম জাবন না।  

সারপে মে ঠান্ো এক  াবস তেরন বনরুত্তাপ স্বরে িলল বমিঃ স্যামুরয়ল, 
‘আবম ো জাবন বমস পবলন। আমারদে আরিই তিাঝা উবেে বিল, আজকাল তমরয় 
স্পাইোই সিরেরয় কবঠন  রয় র্ারক িে দু’বদরনে অবভজ্ঞোয় আপনারক বদরয়ই 
এ তিাধো আমারদে মরন নেুন করে জািল।’ িরল তস উরঠ দাঁড়ারলা।  
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উরঠ িোদ-ঢাকা তসই স্থানবেরে বিরয় দাঁড়াল। একবে তিাট্ট  ােল  ুবেরয় 
িোদ খুরল তিলল। উন্মুক্ত  ল একবে জানালা পর্। তস এবমবলয়াে বদরক তেরয় 
িলল, আস্যন বমস পবলন, তদখুন।  

যে-োবলরেে মে উরঠ বিরয় স্যামুরয়রলে পারশ দাঁড়াল এবমবলয়া। 
স্যামুরয়ল জানালাে পারশ একো তিাোরম োপ বদল। অমবন জানালাে িাইরেে 
অন্ধ্কাে সরে তিল। জানালাে পাশ বদরয় েরল যাওয়া স্যিভীে পয়িঃপ্রোলী স্পি 
 রয় উঠল। পয়িঃপ্রোলীে দু’পাশ বদরয় প্রশস্ত কবেরোে। বমিঃ স্যামুরয়ল সামরনে 
কবেরোরেে বদরক ইবঙ্গে করে িলল, ‘তেরয় তদখুন।’ 

এবমবলয়া োঁে ইবঙ্গে অনুসেে করে তেরয় তদখল, নেমুরন্েে বিোে স্তুপ।  
স্যামুরয়ল িলল, আমো এই করি স রজ কাউরক আবন না। তকউ 

আসরল তস আে বিরে যায় না। ঐ নেমুরন্েে স্তুপই োে প্রমান। েবড়ৎ আসন িযর্ি 
 রল ঐ নেমুরন্েে বমবিরল োে স্থান।  

এমন দৃরশ্যে সম্মুখীন  রল আরি তস  য়ে ভরয় বভমবে তখরয় তযরো, 
বকন্তু আজ োে তস অিস্থা তনই। অনুভূবে োে তযন তভাঁো  রয় তিরি। তকান উত্তে 
বদল না তস বমিঃ স্যামুরয়রলে কর্াে।  

বমিঃ স্যামুরয়ল জানালা িন্ধ্ করে বদল। োেপে যরেে মে দাঁড়ারনা তলাক 
দু’জন একজনরক সরম্বাধন করে িলল, ‘আইজাক, অবধরিশরনে কাজ শুরু কে’ 
িরল তস  রেে তেয়ােবেরে বিরয় িসল। 

এবমবলয়াে বদরক এবিরয় এল আইজাক। তকঁরপ উঠল এবমবলয়াে িুক। 
আইজারকে ইবঙ্গরে যেোবলরেে মে শুরয় পড়ল এবমবলয়া পাোেরনে উপে। র্ে 
র্ে করে কাঁপরি তিাো শেীে। িলা-বজহ্বা শুবকরয় কাঠ  রয় আরি। প্রকে  রয় 
উঠল িুক-িাো েৃষ্ণা। এবমবলয়া বস্থে করেবিল, তকান অনুরোধ কাউরক কেরি না 
তস।  বকন্তু পােল না। মুখ তর্রক আপবনই তিবেরয় তিল পাবন, পাবন দাও।  

দু’পাশ তর্রক োমড়াে তিল্ট শক্ত করে তিঁরধ তিরলবিল এবমবলয়ারক। 
শেীেো পাোেরনে সারর্ এক  রয় তিরি, নড়িাে শবক্ত বিল না এেেুকুও। 
তেয়ারে িরসই কর্া িুরঁড় মােল স্যামুরয়ল, সা াযয কেরে পােলাম না িরল 
দুিঃবখে বমস পবলন।  
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এবমবলয়াে দু’তোখ তর্রক কারনে দু’পাশ বদরয় তনরম এল অশ্রুে দু’বে 
ধাো। োে শুকরনা বজহ্বা আে শুকরনা তঠাঁে তর্রক অফুরে তিরুরলা, আল্লা , েুবম 
সিিশবক্তমান সিাে উপে িমোশালী েুবম।  

এবমবলয়াে মুরখ গঁুরজ তদয়া  রলা িড় একবে কাপড়। োে বকিু অংশ 
তপােলা  রয় মুরখে বভেরে র্াকরলা, বকিু অংশ র্াকরলা িাইরে। 

সকল প্রস্তুবে তশর্ করে ইরলকবেক মযািরনরোে সারর্ কারনকশন তনয়া 
 রলা স্যইে তিারেিে। অন কেল স্যইে। আইজাক তিাট্ট করে োপ বদল মযািরনরোে 
একবে তিাোরম। তিাো তদ   ঠাৎ বখেুনী বদরয় উঠরলা এবমবলয়াে। অফুে 
তিাঙ্গানী তিরুরলা মুখ তর্রক। তোখ দু’বে োে বিরফাবেে  রলা। তিাোম তর্রক 
 াে উবঠরয় বনল আইজাক। 

তদর ে বখেুনী তর্রম তিল। বকন্তু তিাঙ্গানী র্ামল না।  াঁপারি এবমবলয়া। 
োে তঠাঁে কাঁপরি, তোরখে পাো কাঁপরি, র্ে র্ে করে কাঁপরি োে তিাো তদ ।  

এিাে তিাোরম োপ বদল আইজাক। আিাে শুরু  রলা তসই বখেুনী, িরুল 
িরুল উঠরি তিাো শেীে। তোখ দু’বে বিরফাবেে  রয় তিে  রয় আসরি তযন। 
োমড়াে তিল্ট তকরে িরস যারি শেীরে। 

এবমবলয়াে শেীরে িবড়রয় পরড়রি যেোে এক ভয়াি  আগুন। প্রবেবে 
মাংসরপশীে প্রবেবে কবেকারক তযন তকরে তকরে পৃর্ক করে বদরি, আে তসই 
কবেকাগুরলারক ঝাঝো করে বদরি আগুরনে অসংখয সূঁে।  

তোরখে প্রবেবে মাংস কবেকা তযন খন্ে খন্ে  রয় িবড়রয় বিবেরয় পড়রি। 
সিিশবক্ত বদরয় কামরড় ধরেরি মুরখ গঁুরজ তদয়া কাপড়। দাঁেগুরলা তকরে িরস 
তিরি কাপরড়। অসহ্য যেো তেেনাে প্রান্তসীমায় বনরয় তিল এবমবলয়ারক। জ্ঞান 
 াবেরয় তিলল তস।  
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বসনরির্ ত ে তকায়ােিারেে তিয়াো সরলামন। আজ পবেঁশ িিে  রলা 
আরি তস এই োকুেীরে। িয়স োে এখন পঞ্চাশ। জীিরনে পঁবেশ িিে তস 
কাবেরয়রি িীেবশিায়। িীেবশিা োে জন্মস্থান।  

েৃষ্ণােি এবমবলয়ারক তপিরন তেরখ যখন তস তসল তর্রক তিে  রয় 
আসবিল েখন োে মন বিরয় পরড়বিল িীেবশিায়। োে তোরখ তভরস উরঠবিল 
এমবন একবে দৃশ্য। প্রায় পঁবেশ িাবব্বশ িিে আরিে কর্া। িীেবশিা েখন একবে 
সমৃদ্ধ মুসবলম জনপদ। মুসবলম ম ল্লােই একপ্রারন্ত বিল সরলামনরদে িাড়ী। 
োেই বিল িীেবশিাে একমাত্র ইহুদী পবেিাে। স্যরখ দুিঃরখ একাত্ম  রয়বিল োো 
মুসলমানরদে সারর্।  ঠাৎ ওলে-পালে  রয় তিল সি। দরল দরল এল ইহুদী। 
তকউ োবশয়াে, তকউ জামিানীে, তকউ আরমবেকাে। উরিদ কো  রলা 
মুসলমানরদে। তস বক বনমিম দৃশ্য। মুমূর্ি মানুরর্ে কে করুে আকুবে তস 
তদরখরি। মরন পরড় সরলামরনে এমবন একজন প্রবেরিশী মুমূর্ি মানুরর্ে মুরখ 
পাবন েুরল বদরে বিরয় নিািে মােমুরখা ইহুদীরদে  ারে তস তকমনভারি লাবঞ্চে 
 রয়বিল। োে তোরখে সামরনই িুক ভো বপপাসা বনরয় োে মুমূর্ি প্রবেরিশী 
বেেেরে তোখ মুরদবিল। আজ বপপাসাকােে এবমবলয়াে মুখ তদখিাে পে োেই 
কর্া মরন  বিল সরলামরনে। সরলামন োজনীবে করে না, োজনীবে তিারঝ না। 
সকল বনযিােরনে বিরোধী তস। সাধয র্াকরল ওই িুরলে মে তমরয়বেরক তস এরদে 
 াে তর্রক িাঁোরো। তস জারন তমরঝরে তিলা ঐ করয়ক তিাঁো পাবন এবমবলয়াে 
েৃষ্ণা তমোরে পােরি না, েিু মনরক প্ররিাধ তদয়াে জন্যই তস ো করেবিল। 

িােোয় বেউবে তশরর্ যখন তস অবিস তর্রক তিরুবিল, েখন এবমবলয়াে 
বেন্তা োে সাো মন জুরড় বিল। তেবভে তিনগুবেয়ারনে মে তলারকে নােবন বক-ই 
িা এমন অপোধ করেরি। অপারেশন রুরম তমরয়বে বন িাে নেপশুরদে অেযাোরে 
মাো পড়রি।  

মেরদশাই তোরেে এক িাড়ীরে িাস করে সরলামন। োে িাড়ীে পারশই 
একবে িরলে তদাকান। তদাকারনে মাবলক িৃদ্ধ খবলল তশখ। সরলামরনে িন্ধ্ু। িৃদ্ধ 
খবলরলে িাড়ী বিল তজরুজারলরমে বনকে বিেস্যবিরে। োে শশুে িাড়ী বিল 
িীেবশিায়। তস তযে মারঝ মারঝ তসখারন। তসই তর্রকই োে সারর্ সরলামরনে 
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পবেেয়। সরলামন োে অিসে সমরয়ে অবধকাংশই খবলরলে তদাকারন আড্ডা 
বদরয় কাোয়। সরলামন বিবলবস্তরন িব োিে ইহুদীরদে িাড়ািাবড় তকান বদনই 
পিন্দ কেরে পারেবন। এ বির্রয় দু’জরনে মরধয পূেি ঐকযমে েরয়রি। এ বনরয় 
কে আরলােনা আে কে অবভজ্ঞো বিবনময়  য় দু’জনাে মরধয। িব োিে 
ইহুদীরদে বিরুরদ্ধ সরলামরনে সিরেরয় িড় অবভরযাি  রলা, “ওো িাইরে তর্রক 
উরড় এরস তদরশে সমস্ত িড় িড় োকুেী ও সম্পদ-সম্পবত্তরে জুরড় িরসরি, আে 
মুবিরময় স্থানীয় ইহুদীো োপোশী, তকোনী ও মুরে-মজুরেে জীিন যাপন কেরি।”  

এ বদনও সরলামন অবিস তর্রক বিরে খাওয়া তসরে খবলরলে িরলে 
তদাকারন বিরয় তদখা বদল। সরলামনরক তদরখই খবলল আি িাবড়রয় িলল, এস, 
এস, তকমন আি? 

-আে র্াকা! মন িড় ভাল লািরি না।  
-তকন, বকিু  রয়রি িাড়ীরে? উবদ্বগ্ন খবলল। 
-িাড়ীরে আে বক  রি, ঐ অবিরসে কর্াই িলবি!  
-অবিরস আিাে তোমাে বক  রলা? 
-আমাে আিাে বক  রি? তোজ তোজ বক ঐসি তদখা যায়। আজ আিাে 

তিনগুবেয়ারনে নােবনবেরক ধরে বনরয় তিরি। এেেুকু এক তমরয়ে উপে উিঃ! বক 
অেযাোে !! দু’বদন তর্রক তমরয়োরক পাবনও তখরে তদয়বন। 

সরলামরনে কর্া শুরন েমরক উঠরলা খবলল। বকন্তু সামরল বনল বনরজরক। 
স্বাভাবিক করন্ঠ িলল, খুি মায়া  রি না?  

-মায়া! সাধয র্াকরল তমরয়োরক নেপশুরদে  াে তর্রক বিবনরয় 
আনোম। 

-মানুরর্ে অসাধয বকিু আরি নাবক? ত রস িলল খবলল।  
-অসাধয বকিু তনই। আবমও ো জাবন। আবমও পাবে, িাঁোরে পাবে 

তমরয়োরক। বকন্তু বক লাভ  রি োরে? বসনরিরর্ে  াে তর্রক পরে তসও িাঁেরি 
না, আবমও িাঁেি না। 

মরন মরন অধীে  রয় উরঠরি, উরত্তবজে  রয় উরঠরি খবলল। েিু শান্ত 
করন্ঠ তস িলল, ো বঠক িরলি। অর্ি ীন ঝঁুবক বনরয় বক লাভ?  
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এইভারি খবলল ও সরলামরনে মরধয িরল্পে তয শুরু  রলা, ো 
প্রবেবদরনে েীবেমে বনেিবিন্নভারি েল্লই বকন্তু প্রবেবদরনে মে খবলল িরল্প মন 
িসারে পােবিল না। এক সময় তস িলল, সরলামন েুবম িস, খিরেে কািজগুরলা 
তদখ। আবম বমবনে পরনে পে আসবি। 

সরলামন িলল, আবমও উবঠ খবলল, একেু তস্টবেয়ারমে বদরক যাি। তিশ 
ভাল তখলা আরি আজ। িলে, তোমাে বেবকেও তকরে োখি। 

খবলল িলল, আজ তিাধ  য় সময় পাি না সরলামন।  
সরলামন উরঠ তযরেই খবলল বভেরে ঢুরক তিল। পারশ্বিে  রে িসাে 

একবে তিদী উবল্টরয় একবে তিাপন বসঁবড় পর্ ধরে নীরে তনরম তিল তস। খবলল 
সাইমুরমে তেলআবিিস্থ ৪নং  বেে একজন দাবয়ত্বশীল িযাবক্ত। ওয়াজমযান 
তোরেে ৪নং  াবেে সারর্ একবে তিাপন স্যড়ঙ্গ দ্বাো সংযুক্ত। মেরদশাই তোরেে 
এই িরলে তদাকারনে পবেোলনাে ভাে োেই  ারে েরয়রি।   

 
 

 
গ্রীে লজ। োে একবে করি পা এবলরয় িরস বিল মা মুদ। সামরন 

জানালা বদরয় জলপাই িারিে মার্াে ওপে বদরয় তদখা যারি একখন্ে নীল 
আকাশ।  ন সিুজ জলপাই িারিে মার্ায় তযন নীরলে প্ররলপ।  

বকন্তু বকিুরেই মন তনই মা মুরদে। কাল োে তর্রক তস ভািরি। িে-
বিিে  রি তস এক অসহ্য যেোয়। বকন্তু এ যেো কাউরক জানারনাে নয়। 
এবমবলয়ারক তস ভালিারস। এ ভালিাসাই োরক দুিিল করে বদরি, শুরর্ বনরি 
শবক্ত ও উদযম। ইসোইলী িিিেোে  াে তর্রক ওরক তিে করে আনরে  রল ঝুবঁক 
তনয়া প্ররয়াজন। বকন্তু োে এবমবলয়াে জন্য স কমিীরদে মূলযিান জীিনরক তস 
মৃেযুে বদরক তঠরল বদরি তকন? 

তেলআবিরিে সকল সাইমুম-সদস্যরদে মরধযও এরসরি ভািান্তে। 
এবমবলয়াে  েনা সকরলে মনরকই পীড়া বদরি। োো সকরলই অরপিা কেরি 
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বনরদিরশে, বকন্তু পার্রেে মে নীেি-বনস্পন্দ মা মুরদে কাি তর্রক তকান সাড়া 
োো পায়বন।  

বেন্তাে অনর্ তস্রারে েুরি বিরয়বিল মা মুদ। পারয়ে শরব্দ েমরক দেজাে 
বদরক তোখ বিোরলা তস। তদখল, োয় ান  রে ঢুকরি। োয় ানরক তদরখ তসাজা 
 রয় িরস মা মুদ িলল, তকান তমরসজ োয় ান? 

-ত ে তকায়ােিাে তর্রক আপনাে কল, মুসা ভাই কর্া িলরিন।  
লাি বদরয় উঠল মা মুদ। খুি গুরুত্বপূেি না  রল আ মদ মুসা লাইরন 

আরস না, তমরসজ পাঠায়। মা মুদ দ্রুে তেবেও রুরম েলল।  
সালাম বিবনমরয়ে পে প্রর্রমই বজরজ্ঞস কেল আ মদ মুসা, এবমবলয়াে 

খিে বক? 
-পেিেিী তকান খিে আে পাইবন।  
-তকার্ায় তেরখরি োরক? 
-তিাধ  য় কাোিারে।  
-তিাধ  য় তকন? এ খিেেুকুও তনওবন? 
মা মুদ নীেি। বক জিাি তদরি তস? বক তিাঝারি, তকমন করে তস 

তিাঝারি আ মদ মুসারক। আ মদ মুসা তিাধ  য় আঁে কেরে পােল মা মুরদে 
অিস্থা। তসও আনমনা  রয় পড়ল। অরনক আরি তিরল আসা এক অেীরে  াবেরয় 
তিল তস। ব মালরয়ে এক অন্ধ্কাে গু ায় তিরল আসা িােজানাে মুখবে 
অরনকবদন পে আজ োে তোরখ তভরস উঠল। আ মদ মুসা ধীে স্বরে োকল, 
মা মুদ! 

-বজ! উত্তে বদল মা মুদ। 
-তোমাে দুিিলো ঢাকরে বিরয়, একবে জীিনরক েুবম এক অসহ্য 

যেোদায়ক মৃেযুে বদরক তঠরল বদরি, ো তো আবম ধােো কেরে পাবেবন। েুবম 
বক জান না, ইসোইরলে Indoor Operation-এে শয়োনো কে নেপশু।  

তকঁরপ উঠরলা মা মুদ। োে তিাো শেীরে িবড়রয় পড়ল অসহ্য এক 
যেো। তকান জিাি বদরে পােল না তস। 
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আ মদ মুসা আিাে িলল, তশান আমাে বনরদিশ, তয তকান মূরলয 
এবমবলয়ারক িাঁোরে  রি। তস আমারদেই একজন। োে প্রবে আমারদে দাবয়ত্ব 
আরি। আমারদে জন্য তস যা করেরি, ো আমো তকউই ভুলরে পাবেনা।  

আপনাে আরদশ আমো পালন কেি জনাি। ধীে করন্ঠ িলল মা মুদ। 
োে তোরখ মুরখ দৃঢ় সংকরল্পে িাপ। 

-আে তশান, আিামী ২৫তশ তিব্রুয়ােী বমসে, বসবেয়া, জদিান ও 
তলিানরনে সরঙ্গ ইসোইরলে শাবন্ত-েুবক্ত স্বািবেে  রি। আে ২৭ তশ তিব্রুয়ােী 
ইসোইরলে ‘সািাে বদিস’। আজ তর্রক বঠক ১ মাস ১ বদন পে। ইনশাআল্লা  
ঐ বদনবেই  রি ইসোইল োরষ্ট্রে তশর্ আনরন্দে বদন। আবম ১১ ই তিব্রুয়ােী 
ইসোইরলে তশর্ কৃরেযে জন্য তেলআবিি আসবি।  

 
 
 
মা মুদ তেবেও রুম তর্রক তিবেরয়  রে প্ররিশ করে তদরখ তশখ জামাল 

িরস আরি। 
-বক সংিাদ জামাল? মা মুদ িলল।  
-এইমাত্র বকিু খিে খবলরলে কাি তর্রক পাওয়া তিল।  
-বক খিে?  
-বমস্ এবমবলয়ারক আজ সকারল বসনরিরর্ে অপারেশন তেম্বারে বনরয় 

যাওয়া  রয়রি। িে দু’বদন োঁে উপে বনমিম অেযাোে েরলরি, পাবনও তখরে 
তদয়া  য়বন।  

-হুঁ! দাঁে বদরয় তঠাঁে কামরড় একবে তিাট্ট জিাি বদল মা মুদ। এক  ন্ো 
সময় আরি, যাও প্রস্তুে  ও। তশখ জামাল তিবেরয় তিল। 
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৬ 
মা মুদ তেলআবিি শ রেে বমউবনবসপযাল মানবেত্র সামরন বনরয় 

িভীেভারি ভািবিল।  
স্যেবিে বসনরিরর্ে অবিস। দবিে-উত্তে বিলবম্বে  ােরজল এবভবনউ 

তর্রক একো সরু োস্তা এবিরয় তিরি পবিরম। এ পর্ ধরে শ’ দুরয়ক িজ এগুরলই 
নাম-সাইনরিােি ীন বসনরির্ অবিরসে কাোিাে সদৃশ্য প্রধান িেরক তপেঁৗিা 
যায়। সরু োস্তাবেে দু’ধারেে বিবর্ল্ংগুরলা বনরয় আধা সামবেক বসকুউবেবে 
বমবলবশয়ারদে তিবেলা ইউবনরেে অবিস। এিাড়া বসনরির্ অবিরসে োে বদক 
ব রে বমবনবষ্ট্র অি ত ারমে নানা বিভারিে অবিস যারক েিল প্ররেকরেে এলাকা 
ব রসরি িেয কো  য়। 

মা মুরদে কপারল বিন্দু বিন্দু  াম তদখা বদরয়বিল। তভরি পাবিল না তস 
এবমবলয়ারক উদ্ধারেে পর্ বক! েীবেমে যুদ্ধ িাড়া বসনরির্ অবিরস তঢাকা এিং 
তিে  ওয়া অসম্ভি।  

অন্য তকান পর্? অন্য পর্ আে বক, ত বলকপ্টাে বনরয় বসনরির্ অবিরস 
বিরয়  াবজে  ওয়া।  

মাবেে েরলে কর্া মরন  রেই িহুবদন আরি পড়া একো বনইরজে কর্া 
োে মরন পড়ল। োঞ্চলযকে খিেবে বিল দু’বে লাশ বনরয়। ির্িাকারল  ােরজল 
এবভবনই-এে তড্রন পবেষ্কাে কোে সময় দু’বে লাশ পাওয়া যায়। লাশ দু’বেে 
িরো তিরোয় পবত্রকায়। অকর্য শাবেেীক বনযিােরনে বেি বিল োরদে শেীরে। 
খিরেে কািরজে অনুসন্ধ্ান বেরপারেি িলা  রয়বিল, দু’সপ্তা  আরি বসনরির্ 
তলাক দু’বেরক তগ্রপ্তাে করে। বসনরিরর্ে বনযিােরনই োো মাো যায়। মাো যািাে 
পে োরদে লাশ তড্ররন তিরল তদয়। খিরে উরল্লখ কো  য়, এভারি তলাক  েযা 
করে বসনরিরর্ে ভুিভিস্থ েেিাে তেম্বাে সংলগ্ন তড্ররন লাশ তিরল তদয়া বসনরিরর্ে 
একো পুরোরনা অভযাস।  
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খিেবে মরন পড়াে সারর্ সারর্ মুখ উজ্জ্বল  রয় উঠল মা মুরদে। 
বমউবনবসপযাল মানবেরত্রে উপে আিাে তস ঝুরঁক পড়ল। 

মানবেরত্র ত ে তড্রনগুরলারক কারলা এিং শাখা ও প্রশাখা তড্রনগুরলারক 
নীল ও সিুজ লাইন বদরয় বেবিে কো  রয়রি। তস লিয কেল, একবে িভীে 
কারলা তেখা  ােরজল তোরেে পবিম পাশ বদরয় সমান্তোলভারি এবিরয় তিরি। 
তস তমরপ তদখল, ত ে তড্রনবে বসনরির্ অবিস ক্রস করে এবিরয় তিরি। োে তোখ 
দু’বে আনরন্দ উজ্জ্বল  রয় উঠল। বসনরিরর্ে ভূিভিস্থ েেিাে তেম্বারেে সারর্ ো রল 
এই তড্ররনেই একো সংরযাি েরয়রি।  

মা মুদ নেুন এই িযাপােো বনরয় একেু বেন্তা কেল। ভািল, এই তড্ররনে 
পর্ ধরে বসনরিরর্ে েেিাে তেম্বারে তপেঁৗিা যায় বক না। িভীে বেন্তায় কপালো োে 
কুবঞ্চে  রলা, তোখ দু’বেও িন্ধ্  রয় এল।  

একেু পরে উরঠ বিরয় লাইরিেী তর্রক তেলআবিি শ রেে ‘ওয়াোে 
এন্ে স্যয়ারেজ’ োয়াগ্রাম বনরয় এল তস। ‘স্যয়ারেজ োয়াগ্রামো’ বিস্তাবেে। এরে 
তড্রনগুরলাে আয়েন এিং মযানর ালগুরলাে অিয়িই স্যন্দেভারি বেবিে আরি। 
মা মুদ তদখল, বসনরির্ অবিরসে কািাকাবি সিরেরয় স্যবিধাজনক  ল তেবভে 
পারকিে মযানর ালো। পারকিে িব রদিয়ারলে প্রায় িজ পারেক তভেরে বিোে 
জলপাই িারিে েরল এই মযানর াল। আরশ-পারশ আেও ঝাও িাি আরি, িলু 
িাি আরি। এরকিারে বনজিন জায়িা। পারকিে প্র েীরদে উপে নজে োখরে 
পােরল এ মযানর াল বনোপরদই িযি াে কো যায়।  

এেপে মা মুদ ‘তেরভলপরমন্ে অি স্যয়ারেজ বসরস্টম’ িইো এরন োে 
উপে তোখ িুলাল। তেলআবিি লন্েন নিেীে স্যয়ারেজ বসরস্টমরকই অনুসেে 
করেরি। এ বসরস্টম অনুসারে প্রশাখা তড্রনগুরলা িাড়া ত ে ও শাখা তড্রনগুরলারে 
তড্রন-িলরয়ে দু’পারশ কবেরোে র্ারক। দু’কবেরোরেে মাঝখারন নালা বদরয় িরয় 
যায় ময়লাে প্রিা । তড্রনগুরলাে স্যষু্ঠ েিোরিিে এিং সংকাে স্যবিধাে জরন্যই 
এই িযিস্থা। ত ে তড্রনগুরলাে কবেরোে বদরয় খুি স্বিরন্দই মানুর্ ত রে তিড়ারে 
পারে। 
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ওয়াোে স্যয়ারেজ োয়াগ্রাম  ারে বনরয়ই মা মুদ লাইরিেী রুম তর্রক 
তিবেরয় অবিরস এরস িসল।  বড়ে বদরক োবকরয় তদখল সন্ধ্যা ৬ ো।  

তেবলরিান েুরল মা মুদ আসলামরক িলল, তশখ জামালরক োড়াোবড় 
পাবঠরয় দাও।  

মু ূেি করয়ক পরে তশখ জামাল এরস  রে ঢুকল। মা মুদ োরক িসরে 
ইবঙ্গে করে িলল,  ােরজল এবভবনউ-এে সমান্তোরল িরয় েলা ২নং ত ে তড্রন 
বসনরির্ অবিসরক ক্রস করেরি। আমো এই তড্ররনে পরর্ই বসনরির্ ত ে 
তকায়ােিাে প্ররিশ কেি।  

র্ামল মা মুদ। তোখ দু’বে উজ্জ্বল  রয় উঠল তশখ জামারলে।  
 মা মুদই আিাে কর্া িলল। িলল তয, আমো যবদ তেবভে পারকিে 
বনজিন তকারেে মযানর ালবে িযি াে কবে, ো রল আধা মাইল বিরয়ই আমো পাি 
‘বসনরির্ ত ে তকায়ােিাে।  

একেু র্ামল মা মুদ। োেপে িলল, সি বকিু বঠক ঠাক কেরি। আমো 
োে ৯ োয় প্ররিশ কেি ২ নং ত ে তড্ররন। আসলাম ও যারয়দ বেয়াে িােি ব রসরি 
তেবভে পারকিে ঐ মযানর াল পা াোয় র্াকরি। আে জন দশ িারো জন তলাক 
িবড়রয় বিবেরয় োখরি পারকিে আরশ-পারশ। োে দশোয় আমারদে পবেি ন 
ইউবনরেে সারলম ও স্যলাইমান দু’তো িাড়ী বনরয় তেবভে পারকি যারি।  

মা মুদ েুপ কেল।  
তশখ জামাল সালাম বদরয় তিবেরয় তিল  ে তর্রক।  
তশখ জামাল তিবেরয় তিরল মা মুদ আিাে তসই স্যয়ারেজ োয়াগ্রাম বনরয় 

িসল। বসনরির্ ত ে তকায়ােিারেে অিস্থান তর্রক তেবভে পারকিে মযানর াল পযিন্ত 
দুেত্ব তস কম্পাস বদরয় মাপল। তমাে দুেত্ব  ল এিাে শ’ েবল্লশ িজ। মা মুদ 
তেবলরিারন আসলামরক বজরজ্ঞস কেল, সরিিাচ্চ কে িড় তেপ আমারদে আরি 
আসলাম? আসলাম িলল, ১৭৬০ িজ।  

মা মুরদে মুখ প্রসন্ন  রয় উঠল। িলল, বঠক আরি।  
 
 



অপারেশন তেলআবিি-২  74 

 

 
বিবভন্ন সেিাম ভবেি িযাি িলায় ঝুবলরয় িযাসমাক পরে দবড়ে মই তিরয় 

মযানর াল বদরয় প্রর্ম নামল মা মুদ। অরনক তভরি বেরন্ত মা মুদ িাম অর্িাৎ 
তড্ররনে পূিিধারেে কবেরোরে নামােই বসদ্ধান্ত বনরয়রি।  ােরজল এবভবনউ তর্রক 
বসনরির্ অবিস এিং তড্ররনে দুেরত্বে ব রসরি বসনরির্ অবিস তড্ররনে পূিিধারেই 
পড়রি।  

েেি তজ্বরল পূিিপারশে কবেরোেো তদরখ দবড়ে মই তর্রক কবেরোরে পা 
োখল মা মুদ। েরেিে আরলারে করয়কো িড় ধেরনে ইদুে ও মাকড়সা িুরে 
পালাল। মাকড়সাগুরলাে বিপুল িপু তদরখ আঁৎরক উঠল তস। েক্তপায়ী মাকড়সাে 
কর্া ম মুদ পরড়রি, বকন্তু োোরো বিবলবস্তরন র্ারক না।  

মা মুদ নামাে পে তশখ জামালও তনরম এল দবড়ে মই তিরয়।  
তশখ জামাল তনরম আসাে পে দবড়ে মই-এে সারর্ তেরপে এক মার্ারক 

তিরধ বদল মা মুদ। ১৭৬০ িজ দী ি তেপ তর্রক তস ১১শ’ ৪০ িজ তকরে বনরয় 
এরসরি যারে করে তড্ররন তনরম বসনরির্ অবিরসে তলারকশন বনরয় মার্া  ামারে 
না  য়। তেপ তযখারন বিরয় তশর্  রি তসোই  রি তমাোমুবেভারি বসনরির্ 
অবিরসে তলারকশন।  

েেি তজ্বরল োো দবিে বদরক েলরে শুরু কেল।  াে বড়ে সারর্ বিে 
কো বদক বনরদিশক কম্পারসে বদরক তেরয় তদখল োো বঠক দবিে বদরকই েলরি।  

মা মুদ আরি েলরি। তশখ জামাল োে বপিরন। েরেিে আরলা এিং তসই 
সারর্ মানুরর্ে পদশরব্দ নানা ধেরনে তপাকা মাকড় িুরে পাবলরয় োরদে পর্ করে 
বদরি। কবেরোরেে অল্প নীে বদরয়ই িরয় যারি নদিমা।  

‘সাপ সাপ’ িরল বেৎকাে করে উরঠ তশখ জামাল প্রায় হুমবড় তখরয় পড়ল 
মা মুরদে িারয়ে উপে। েেি বপিরন বিবেরয় মা মুদ তদখল, প্রায় ৫ িজ একবে 
উদযেিো সাপ িুরে আসরে আসরে  ঠাৎ র্মরক দাঁড়াল।  

মা মুদ সাইরলন্সাে লািারনা বেভলভােো েুরল ধীরে স্যরস্থ একো গুলী 
কেল। সাপবে ঝপ করে পরড় তিল নদিমায়।  
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মা মুদ তশখ জামালরক িলল, েুবম েেি জ্বাবলরয় বপিরন বিরে ধীরে ধীরে 
এস। েুবম বপিনো তদখরি, আবম সামরন।  

ধীরে ধীরে েলবিল োো।  ঠাৎ তেরপ োন পড়ায় র্ামল র্মরক দাড়াল 
মা মুদ। িুরক ঝুলারনা িযারি  াে বদরয় তদখল তেপ তশর্। ো রল বক োো 
বসনরিরর্ে তলারকশরন তপেঁৗরি তিরি?  বড়ে বদরক োকাল মা মুদ। তদখল ৯ো 
৪০ বমবনে। ৪০ বমবনে তলরিরি োরদে ১১শ’ িজ আসরে। 

মা মুদ িলল, তশখ জামাল আমো এরস তিবি। 
োেপে মা মুদ তড্ররনে তদয়ারলে বদরক  ুরে দাড়াল। েিারেে গ্লাভস 

খুরল  াে োখল তড্ররনে তদয়ারল। কংবক্ররেে শক্ত তদয়াল। েরেিে আরলা তিরল 
তদখল বসরমন্ে ঢালাই করে বেেী, একদম সবলে। তকার্াও অস্বাভাবিক তকান বেি 
তনই।  

তেরপে মার্া তশখ জামারলে  ারে বদরয় মা মুদ িলল, েুবম এখারন 
দাড়াও, আবম সামরন খঁুরজ তদবখ। কংবক্রে বকংিা ইস্পারেে তকান দেজা 
আমারদে খঁুরজ তিে কেরে  রি।  

মা মুদ েেি তজ্বরল তড্ররনে তদয়াল পেীিা কেরে কেরে সমারন এগুরলা। 
প্লাবিরকে িােওয়ালা তলা াে  ােুবড় বদরয় প্রায় ১ িেু অন্তে অন্তে তড্ররনে তদয়ারল 
 া বদবিল মা মুদ, িাঁপা িা িযবেক্রমধমিী তকান শব্দ কারন আরস বক না ো তদখাে 
জরন্য। এভারি প্রায় তস েবল্লশ িজ সামরন এগুরলা, না তকান বেি তকার্াও তস 
তপল না। আিাে বিরে এল মা মুদ ঐভারি পেীিা কেরে কেরেই।  

তশখ জামারলে কাি বিরে আসাে পে মা মুদ সামরনে মে বপিরনে 
বদকোও পেীিা কেরে এবিরয় তিল।  রে পারে বসনরিরর্ে অবিস োো বপিরন 
তিরল এরসরি। মা মুদ তযমন সামরনে বদকো তদরখরি তেমবন বপিরনে ৪০ িজ 
পবেমাে তদয়ালও তস ঐভারি পেীিা কেল। না, ইস্পারেে সবলে তদয়ারল 
তকার্াও সামান্য পবেমাে অস্বাভাবিকোেও বেি তনই। 

বিরে এল মা মুদ আিাে তশখ জামারলে কারি। োো িা বদরয়  াম 
ঝেবিল, বকন্তু োো তিরয়ও উবদ্বগ্ন োে মনো। ো রল োো বক িযর্ি  রি? মাপ 
অনুসারে োো তো বসনরিরর্ে অিস্থারনই তপৌরিরি। না বসনরিরর্ে দেজাো 
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ওপাে কবেরোরে? মরনে এ বেন্তারক গুরুত্বপূেি মরন  ল মা মুরদে কারি। তশখ 
জামালরক তস িলল, েুবম এখারন দাঁড়াও আবম ওপারেে তদয়ালো পেীহ্ম্া করে 
আবস।  

জামাল িলল, জনাি অনুমবে বদরল আবম তদরখ আবস।  
মা মুদ ত রস িলল, না জামাল আমারকই তযরে  রি।  
িরল মা মুদ িুরকে িযাি তর্রক েিারেে েুিুেী তপাশাক তিে করে বনল। 

োেপে ওো পরে বনরয় তনরম তিল তস নদিমায়। সাঁেরে ওপারে পাে  রয় তিল 
মা মুদ।  

ওপারেে কবেরোরে উরঠ েুিুেীে তপাশাক পরেই তসই তদয়াল পেীিাে 
পালা তস শুরু কেল। তশখ জামারলে অিস্থানরক মাঝখারন তেরখ, সামরন েবল্লশ 
িজ তস পেীিা কেল। না, তস একই দৃশ্য, সবলে কংবক্ররেে তদয়াল, তকার্াও 
তকান অস্বাভাবিকোে বেিই তনই।  

 োশা এিং িাবন্তরে মা মুদ তড্ররনে কবেরোরে িরস পরড়। ো রল 
োো বক বদক ভুল করেরি? না বদক ভুল  য়বন। েলাে সময় ২ নং মূল ত ে তড্রন 
তর্রক এে অন্য তকান শাখায় তো োো ঢুরক পরড়বন? না তস ভুল োো করেবন। 
োো তমাে দশবে শাখা তড্রন পাশ কাবেরয় মূল ত ে তড্রন ধরেই এবিরয় এরসরি।  

 ঠাৎ োে মরন  ল, তেপরো োরদে বমস িাইে কেরি না? তেরপে মাপ 
এিং তেবভে পাকি তর্রক বসনরির্ ত ে তকায়ােিাে পযিন্ত তয মাপ তস স্যয়ারেজ 
োয়াগ্রাম তর্রক বনরয়রি ো বক বনখঁুে? োয়াগ্রারম তড্ররনে বজি -জযািরক োে 
কারি তো েখন িড় িরল মরন  য়বন, বকন্তু িাস্তরি তো এই বজি-জযাি দুেরত্বে 
তিরত্র অরনক পার্িকয সৃবি করে! তমরপ তদখাে সময় মা মুরদে এ কর্াো তমারেই 
মরন  য়বন। এই ভুরলে জরন্য বনরজে েুল বনরজই বিড়রে ইিা কেল মা মুরদে। 
বকন্তু পেিরেই সরেেন  ল, এ সময় অনধযি  রল েলরি না, সা স  াোরল েলরি 
না।  

মা মুদ বেন্তা করে তদখল, োে ব রসি ভুল  িাে অর্ি  রলা তড্ররন প্রকৃে 
বদর িে তেরয় তেরপে মাপ কম  ওয়া। অর্িাৎ োরদে আেও সামরন এগুরে  রি।  
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মা মুদ নদিমা পাে  রয় তশখ জামারলে কারি বিরে এল। িলল, তশখ 
জামাল আমারদে আেও সামরন এগুরে  রি। তশখ জামাল িলল, েলুন জনাি, 
ইনশাআল্লা  আমারদে লিয আমো খঁুরজ পািই।  
  -ইনশায়াল্লা ’ িরল মা মুদ সামরন পা িাড়াল।  

মা মুদ এিাে পারশে তদয়ালস  োবেবদকো ভালভারি পেীিা করেই 
ধীরে ধীরে সামরন এগুরে লািল। তেরপে সারর্ দু’শ িরজে একো প্লাবিক কেি 
তিরধ োো সামরন এগুরে লািল। 

কবেরোে এিং তদয়ারলে উপে েরেিে আরলা তিরল এিং  ােুবড় বদরয় 
কংবক্ররেে তদয়াল ঠুরক ঠুরক তস সামরন এগুবিল।  ঠাৎ এক জায়িায় 
কবেরোরেে উপে করয়ক খন্ে ইরলকবেরকে লালেঙা োে েরেিে আরলাে বেক 
বেক করে উঠল। মা মুরদে তোখ দু’বে উজ্জ্বল  রয় উঠল। ঝুরক পরড় োে েুলরে 
বিরয় বসিারেরেে একো খন্েও োে তোরখ পড়ল। বসিারেরেে খন্েোও তস েুরল 
বনল। বসিারেরেে বিল্টাে তদরখই িুঝল, অেযন্ত দামী বসিারেে। ইরলকবেরকে 
োে এিং বসিারেরেে খরন্েে উপে জরম ওঠা ময়লাে পবেমাে তর্রক মা মুদ 
িুঝল, এ দুরো বজবনর্ই খুি আরিে নয়।  

মা মুদ িলল, তশখ জামাল আল্লা  তিাধ  য় আমারদে দয়া করেরিন। 
আমো তিাধ  য় মনবজরল তপেঁৗরি তিবি। 

 ঠাৎ মার্া িোিে তদয়ারলে িারয় িিিাকৃবে কাল একবে িেিাে োে 
নজরে পড়ল।  াে বদরে বিরয়ও েমরক তেরন বনল তস  াে। িুরক ঝুলারনা িযাি 
তর্রক তেরোরনেে তিে করে কারলা িেিারেে মাঝখারনে তদয়াল স্পশি করে িুঝল, 
ওো বসরমন্ে েং-এে ইরলকবেিারয়ে ইস্পাে। োেধােো কারলা োিারেে িেিাে।  

বিস্ বিস্ করে মা মুদ িলল, তশখ জামাল, এোই তসই দেজা। 
দু’জরনই আল্লা ে শুকবেয়া আদায় কেল।  

বকভারি এগুরি একেু বেন্তা কেল মা মুদ। তযর েু বিদুযৎ স্যইেো 
তভেরে োই বিদুযোবয়ে এই দেজা তর্রক বিদুযৎ বেসকারনক্ট কোে তকান উপায় 
তনই। এখন একবেই পর্ এিং ো  রলা তিাো দেজা তকরে নাবমরয় আনা। বকন্তু 
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 রেে তভেেো বনোপদ না করে দেজা তকরে নামারনাে অর্ি শত্রুরক স্বািে 
জানারনা।   

বেন্তা কেবিল মা মুদ। একো েিারেে নল ঢুকারনা যারি, এমন িেুা 
বকভারি ইস্পারেে এই দেজায় কো যায়? লযাসাে বিম বদরয় মু ূরেি এো কো 
সম্ভি। বকন্তু বিদুযোবয়ে ইস্পারে লযাসাে প্ররয়াি কেরল বিরফােে  েরে পারে। 
এো  রল োে আসল কাজ নি  রয় তযরে পারে।  

আরো ভািল মা মুদ। অিরশরর্ অরনক বেন্তা করে খুি সন্তপিরে েিারেে 
িেিাে এিং কংবক্ররেে তদয়ারলে সংরযাি স্থরল লযাসাে েবস্ম প্ররয়াি করে আধা 
ইবঞ্চ িযারসে একো িরুো কেল। িরুো বদরয় একো োিারেে নল ঢুবকরয় বদল। 
বিনা িাধায় নলবে িেুখারনক প্ররিশ কোয় তস িুঝল নলবে বনিয়  রে প্ররিশ 
করেরি। এেপে মা মুদ তসই োিারেে নরলে প্রান্ত ফ্ল্াইং তিারোিেরমে 
কনরেইনারেে সারর্ জুরড় বদরয় স্যইে অন করে বদল। এক বমবনে অন করে োখাে 
পে স্যইে অি করে বদল মা মুদ। 

পাঁে বমবনে অরপিা কোে পে মা মুদ োিারেে িেিাে িোিে ইস্পারেে 
দেজাে োেবদরক লযাসাে বিম োবলরয় দেজাো তকরে তিলল। সশরব্দ ভাবে 
দেজাো পরড় তিল কবেরোরেে ওপে। দেজাে নীরেে প্রারন্তে সারর্ একো 
ইরলকবেরকে োে যুক্ত বিল, দেজাে ভারে োে বিরড় তিল। বিদুযোয়রনে উৎস 
বিল ঐ োেবে। মা মুদ োেবেে মুখ তেপ বদরয় মুরড় বদল।  

মা মুদ মরন করেবিল ইস্পারেে দেজাো খুলরলই বসনরিরর্ে ভূিভিস্থ 
করি প্ররিশ কো যারি, বকন্তু ো  রলা না। এ দেজাে পরে োে পােঁ িজ লম্বা 
একো স্যড়ঙ্গ, োেপে আরেকো দেজা। তসোও ইস্পারেে।  

মা মুদ তশখ জামালরক তড্ররনে কবেরোরে অরপিা কেরে িরল তসই 
স্যড়রঙ্গ উরঠ তিল। তেরোরনেে বদরয় তদখল বদ্বেীয় এ দেজা বিদুযোবয়ে নয়। 
োে সরন্দ   রলা, োে আরিে তিারোিেম এ দেজা বেবঙ্গরয় সরে তযরে তপরেরি 
বক না! 

তকান সরন্দর ে অিকাশ না োখাে জরন্য মা মুদ দেজাে তিাড়ায় 
তলসাে বিম বদরয় তিাট্ট একো িরুো করে োিারেে নল বদরয় ফ্ল্াইং তিারোিেম 
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আিাে োলান করে বদল  রেে তভেরে।  রে যবদ তকউ র্ারক িন্ধ্ ীন এ 
তিারোিেম বনবমরর্ োরদে  ুম পাবড়রয় তদরি।  

তিারোিেম োলান তদিাে পে দু’বেন বমবনে অরপিা কেল মা মুদ। 
োেপে লযাসাে বিম বদরয় দেজাে এক পারশ িড় ধেরনে িরুো কেল। তোখ 
লািাল তস িরুোয়, তদখল উজ্জ্বল আরলায়  েবে ভরে আরি।  রে তকউ তনই। 
মনো মা মুরদে িযাঁৎ করে উঠল। ো রল োে সি তেিা িৃর্া যরি। 

 ঠাৎ োে তোখ পড়ল  রেে একপারশ তমরঝে ওপে। ভারলা করে তদখা 
যায় না। মরন  ল, তমরঝে ওপে একো েক্তরপার্। তস েক্তরপারর্ে ওপে 
মানুরর্ে মে বকিু শুরয় আরি, কাপড় তদরখ িুঝা যায়। ওবক এবমবলয়া! তদর ে 
েক্ত োে েঞ্চল  রয় উঠল। িুকো তোলপাড় করে উঠল োে।  

মা মুদ োড়াোবড় লযাসাে বিম বদরয় দেজাে দুপাশো তকরে তিলল। 
োেপে দেজা একপারশ সবেরয় তেরখ িুরে তিল  রে েক্তরপারর্ে কারি। এক 
পলক এবমবলয়ারক তদরখ পেীিা করে িুরে তিল তস িাইরেে দেজায়। দেজাো 
িন্ধ্ই বিল, লক করে বদল মা মুদ। োেপে তদৌরড় বিরয় তস বিদুযোয়রনে তসই 
োেো বনরয় এল। প্লাকবে খুরল তেরখ োরেে মুখ তর্রক তেপ খুরল বনরয় তসো তস 
জুরড় বদল িাইরেে দেজাে সারর্। োেপে প্লাকবে আিাে লাবিরয় বদল। 
তেরোরনেে বদরয় পেীিা করে বনবিে  ল তয, দেজাবে বিদুযোবয়ে  রয়রি। খুশী 
 ল মা মুদ। 

এিাে তস িুরে এল এবমবলয়াে কারি। আিাে নারক  াে বদরয় তদখল 
সি বঠক আরি।  

োড়াোবড় তস োে িাধনগুরলা তকরে োরক িযাসমাষ্ক পবেরয় কাঁরধ 
েুরল বনল।  

োেপে তসই স্যড়ঙ্গ বদরয় তনরম এল তড্ররনে কবেরোরে।  
বিেবে যাত্রা শুরু  রলা োরদে।  
এক  ারে কাঁরধ এবমবলয়ারক ধরে, অন্য  ারে েেি জ্বাবলরয় আরি আরি 

 ােবিল মা মুদ। োে বপিরন তশখ জামাল, তসই আরিে মে করে।  
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এবমবলয়রক  বনরয় এরস তেলআবিি শ রেে পূিিাঞ্চরল পাকি ষ্ট্রীরেে 

একবে িাড়ীরে এরন তোলা  ল। িাড়ীবেে সামরন সাইন তিােি ‘দাবনরয়ল এযান্ে 
তকাং’। 

পূিি তেলআবিরি দাবনরয়ল এযান্ে তকাম্পানীে প্রধান তসল স বেরপা। 
িাড়ীবে জননক ইহুদীে বনকে তর্রক অবে সম্প্রবে ক্রয় করেরি মা মুদ। িাড়ীে 
িাইরেে অংরশ ক্রয়-বিক্ররয়ে কাজ েরল আে বভেরেে অংশ িযিহৃে  য় 
সাইমুরমে  াসপাোল ব রসরি। একজন মব লা োক্তাে ও একজন নাসি 
এবমবলয়াে তদখা তশানাে ভাে বনল। 

জ্ঞান বিরে তপরয়ই তোখ তমলল এবমবলয়া। স্যন্দে খারে নেম ধিধরি 
বিিানায় শুরয় আরি তস। লাল কারপিে তমাড়া তমরঝ। সাদা েং-এে তদয়াল। খারেে 
পারশ সাদা তেবিরল ঔর্রধে বশবশ ও গ্লাস। তকার্ায় অপারেশন তেম্বারেে শক্ত 
তমরঝ, আে তকার্ায় জাকজমকপূেি িরৃ ে নেম শযযা। স্বপ্ন তদখরি না তো তস। 
িারয় বেমবে তকরে তদখল-না স্বপ্ন নয়।  

এমন সময়  রে ঢুকল নাসি। িারয় সাদা আেিী তপাশাক। মার্ায় সাদা 
রুমাল। এবমবলয়ারক োইরে তদরখ তস দ্রুে োে পারশ এরস নেম িলায় িলল, 
তকমন লািরি?  

জিাি না বদরয় এবমবলয়া িলল, আবম তকার্ায়? আপবন তক?  
-আপবন বনোপদ স্থারন আরিন। িলল নাসি।  
বকিু িলাে জন্য মুখ  া করেবিল এবমবলয়া।  ঠাৎ  রে প্ররিশ কেল 

মা মুদ।  
কর্া িলরে পােল না এবমবলয়া। মুখ োে  া  রয়ই েইরলা অবভভূরেে 

মে তেরয় েইল তস মা মুরদে বদরক। তঠাঁে কাঁপরে লািল োে। অিরুদ্ধ এক 
উিারস কাঁপরি তস। উিাস িাবপরয় তনরম এল দু’িন্ে তিরয় অশ্রুে ধাো। মুখ 
কাে  রয় পড়ল িাবলরশ। িাবলরশ মুখ গুরজ কান্নায় তভরঙ্গ পড়ল এবমবলয়া। 

নাসি অরনক আরিই তিবেরয় বিরয়বিল। 
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মা মুদ ধীরে ধীরে বিরয় এবমবলয়াে পারশ িসল। িলল, তকরদাঁ না এবম, 
ভয়ংকে তস দুিঃস্বরপ্নে ইবে  রয়রি।  

কান্না তিরড় তিল এবমবলয়াে। কান্নাে তিরি কাঁপরি োে তদ ।  
এবমবলয়াে তেশরমে মে নেম েুরল  াে িুবলরয় সান্ত্বনা বদরে ইি  বিল 
মা মুরদে। বকন্তু পােবিল না। বিরিরকে করঠাে শাসাবন োে সামরন। নেুন 
পবেরিরশ, নেুন পবেেরয় এবমবলয়া আজ এক মব মাময়ী নােী। কারি তপরয়ও 
োরক মরন  রি দুরে। সামান্য তস্বািাোবেোে অিকাশও োরদে মরধয তনই তযন 
আজ। 

অিসারদ তযন তভরঙ পড়রি এবমবলয়া। কান্না োে তর্রম তিরি। বকন্তু মুখ 
েুলরি না তস।  

নাসি িেম দুধ বনরয়  রে ঢুকরলা। মা মুদ পারশে একবে তেয়ারে বিরয় 
িরসবিল। এবমবলয়ারক দুধ খাইরয় েরল তিল নাসি। মা মুদ িলল, এখন উবঠ 
এবম, সকারল আসি।  

-তকার্ায় যারি, আবম তকার্ায়? অফুে প্রায় একবে প্রে।  
-তকন বনরজে িাড়ীরে। মা মুরদে তঠাঁরে  াবস। 
এবমবলয়া তকান জিাি বদল না। তোখ দু’বে নাবমরয় বনল তস। মা মুদ 

িলল, তকন বিশ্বাস  রি না? 
-বিদ্রুপ কেি েুবম আমারক মা মুদ? এবমবলয়াে কণ্ঠ ভাবে তশানাল। 
-বিদ্রুপ নয়, সবেয িলবি, আবম এ িাড়ীরে র্াবক না িরে, েরি এো 

আমােই িাড়ী।  
এবমবলয়া তকান কর্া িলল না। নীেি দৃবি তমরল তেরয় েইল শুধু। দৃবিরে 

োে তস বক বিশ্বাস আে বনভিেো।  
মা মুদই কর্া িলল আিাে, তোমাে বনোপত্তাে িযিস্থা আমো করেবি 

তকান ভয় তনই। একেু তর্রম মা মুদ আিাে িলল, আবম তোমারক এরকিারে 
আমাে ওখারনই েুলরে পােোম, বকন্তু ো কবেবন। েুবম তো জান, আমাে শূন্য 
 রে তোমাে পদধুবল পড়রি, তস তসৌভারিযে বদন আমাে এখরনা আরসবন। িরলই 
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মা মুদ উরঠ দাঁড়াল। িলল এখারন যাো আরি যারদে েুবম তদখরি, সকলরকই 
বনরজে তলাক মরন করো। তয তকান অস্যবিধাে কর্া োরদে জাবনও।  

মা মুদ তিবেরয় এল  ে তর্রক।  
এবমবলয়া অপসয়ৃমান মা মুরদে বদরক তেরয়বিল। োে তোখ দু’বে উজ্জ্বল 

 রয় উরঠরি। িাবলশ দু’ ারে আঁকরড় ধরে মুখ লািারলা তস িাবলরশ।  
 
 
 
তসবদন এবমবলয়াে মা আইবেনা োে  রে এবমবলয়াে িরো সামরন বনরয় 

িরসবিল। মারয়ে করয়ক তিাো অশ্রু বিরয় পরড়রি এবমবলয়াে িাধারনা িরোে 
আয়নায়। এবমবলয়া েরল যািাে পে তর্রক এভারিই কাঁদরি আইবেনা। আইবেনা 
তসই তয বসনরির্ অবিরস তিরি, োেপে আে তকান তখাঁজ তনই োে। এেেুকুই 
শুধু জানা তিরি তয, োে বজজ্ঞাসািাদ েলরি। এ বজজ্ঞাসািাদ তকমন ো ভািরেও 
বশউরে উরঠ আইবেনা। তসই তর্রক এবমবলয়াে িািাও তিািা  রয় তিরি। তকান 
কর্াই তস িরল না। আইবেনাে অরনক কাদাকাোে পে িেকাল শুধু একো কর্াই 
িরলবিল, তমরয়ো আমাে সসম্মারন মৃেযুিেে কেরে পারুক, এে তেরয় তিশী আে 
বকিু তেরয়া না আইবেনা। বকন্তু ওো তো মােরি না, কি তদরি। এ কি তদিাে 
তেকবনক আমো ব েলারেে কারি বশরখ এরসবি।’ স্বামীে এ কর্াগুরলা মরন পড়ায় 
আিাে নেুন করে তকঁরপ উঠল আইবেনা, অশ্রুে ঢল নামল দু’তোখ তিরয়।  

এ সময় একো খিরেে কািজ  ারে  রে প্ররিশ কেল তেবভে সারলম। 
কািরজে একো খিে স্ত্রীে কারি তমরল ধরে িলল, পড়।  

তোখ তমরল স্বামীে বদরক তেরয় খিরেে ওপে তোখ বনিদ্ধ কেল 
আইবেনা। খিেবেে বশরোনাম এরূপ,  
“বসনরিরর্ে দুরভিদয অপারেশন কি 
তর্রক আসামীে পলায়ন” 

আে খিরে িলা  রয়রি, িেকাল োরে বসনরিরর্ে ভূিভিস্থ অপারেশন 
কি তর্রক অবে তিাপনীয় োষ্ট্রীয় দবলল পাোরেে দারয় ধৃে আসামী জননকা 
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এবমবলয়া পলায়ন করেরি। জানা তিরি, তক িা কাো ভূিভিস্থ তড্ররনে পরর্ 
দৃিঃসা বসক অবভযান োবলরয় বসনরিরর্ে অপারেশন কি তর্রক োরক উদ্ধাে 
করে বনোপরদ পাবলরয় তিরি।..... 

খিেো পড়া তশর্ না করেই আইবেনা স্বামীরক জবড়রয় ধরে িলল, ‘ঈশ্বে 
আমারদে তদরখরিন, আমারদে তমরয়রক িাঁবেরয়রিন।’ 

তেবভে সারলরমে তোরখও েখন অশ্রু।  
এ সময় দেজায় নক  রলা।  
আইবেনা স্বামীরক তিরড় বদরয় িলল, ইসারকে মা এস।  
পবেোবেকা ইসারকে মা  রে প্ররিশ করে একো বেবঠ তেবভে সারলরমে 

 ারে বদল।  
সাদা দামী ইনরভলাপ। এ ধেরনে ইনরভলারপে িযি াে ইসোইরল 

তনই। ইনরভলারপে ওপে কােও নাম তলখা তনই। বিবষ্মে তেবভে সারলম 
ইনরভলাপ বিঁরড় একো বেবঠ তিে কেল। বেবঠে কািজবেও অেযন্ত দামী। বেবঠবে 
পড়ল তেবভে সারলম, 

সম্মাবনে তেবভে সারলম,  
আপনারদে তমরয় এবমবলয়া ভাল আরিন, স্যস্থ আরিন। বনোপদ মরন 

কেরল আপনারদে কারিই পাঠাোম। বকন্তু ো পােবি না।  
 -মা মুদ 

 
বেবঠবে পরড় তেবভে সারলম িলল, তকার্ায় তপরল ইসারকে মা এই বেবঠ? 
ইসারকে মা িলল, একজন িলুওয়ালা এই বেবঠ বদরয় তিরি। ইসারকে 

মা তিবেরয় তিল। 
আইবেনা বেবঠবে পরড় তমরঝরেই তসজদায় পরড় তিল মুসাে তখাদাে 

উরেশ্য।  
তসজদা তর্রক উরঠ আরিি জবড়ে করন্ঠ িলল, িলরে পাে এই মা মুদ 

তক?  
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তেবভে সারলম িলল, তক আবম জাবন না, অনুমান কেরে পাবে, 
সাইমুমো িাড়া এ তদরশ এে শবক্তশালী আে তকউ তনই।  

একেু তর্রম তস িলল, মা মুদ যবদ সাইমুরমে  য় ো রল আমারদে 
তমরয় সম্পরকি আমো বনোপদ র্াকরে পাবে।  

এ সময় তেবলরিান তিরজ উঠল।  
তেবভে সারলম তেবলরিান ধেরল ওপাে তর্রক বসনরির্ প্রধান তোবিন 

িলল, স্যাে আমো আপনাে স রযাবিো োই। এবমবলয়াে তকানও ের্য যবদ 
পান..... 

তেবভে সারলম তোবিনরক কর্া তশর্ কেরে না বদরয়ই িলল তোমাে 
কর্া আবম িুরঝবি তোবিন। আমাে অিস্থা েুবম জান, পরে কর্া িলি তোমাে 
সারর্।  

িরল তেবলরিান তিরড় বদরয় এরস আইবেনাে  াে তর্রক বেবঠবে বনরয় 
বিরড় তিলল। বেবঠ বিড়রে বিড়রে তস িলল, িুঝরল আইবেনা তোবিন আমাে 
কাি তর্রক এবমবলয়াে তখাঁজ োয়। ওো ভুল কেরি। আবম ইহুদী িরে’ বকন্তু আবম 
একজন বপোও ঐ অমানুর্ো ো ভুলরলা বক করে। 
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৭ 
ইসোইরলে প্রবেবে তলাকালয়-পল্লী-নিেীরে সপ্তিাবর্িক ‘সািাে’ 

বদিরসে ম া আনরন্দে িােো বনরয় উবদে  ল ২৭ তশ তিব্রুয়ােীে সূযি। প্রবে 
সাে িিে পে পাবলে  য় এই উৎসি। ধমিীয় বিধান অনুসারে এই বদন অর্িকেী 
সকল প্রকাে কাজকরমি িযাপৃে  ওয়া সম্পূেিভারি বনবর্দ্ধ। তকান কারজ িযাপৃে 
 ওয়া ম াপারপে কাজ োরদে জন্য। ইসোইরলে এো সাধােে িুবেে বদন। তখে-
খামাে, কল-কােখানা, অবিস-আদালে, িযিসায়-িাবেজয, তদাকান-পাে 
সিবকিুে দেজা এবদন সম্পূেিভারি িন্ধ্ র্ারক। ম া আনরন্দে িন্যায় প্লাবিে  রয় 
যায় এবদন প্রবেবে ইহুদী জনপদ। এ ২৭ তশ তিব্রুয়ােীে সূযিও তসই ম া আনরন্দে 
িােো বনরয় এল ইসোইরল।  

েরি এিারেে ‘সািাে’ বদিস ইসোইরলে কারি আেও োৎপযিময়। 
দু’বদন আরি ইসোইরলে সারর্ আেি োষ্ট্রসমূর ে শাবন্ত েুবক্ত স্বািবেে  রয়রি, 
তসই সারর্ ইসোইল োরদে স্বীকৃবে লাভ করেরি। অিশ্য এজন্য োরক অবধকৃে 
এলাকা িাড়াও আরো অরনকখাবন ইসোইলী এলাকা তিরড় বদরে  রয়রি। 
তজরুজারলম তর্রকও োরদে  াে গুবেরয় বনরে  রয়রি-সরে তযরে  রয়রি 
োরদেরক ১৯৪৮ সারলে পাবেশন সমরয়ে মূল এলাকাে মরধয। েিু িহু িিে পে 
আজ শাবন্ত ও স্ববস্ত লাভ করেরি ইসোইবলো। োরদে মার্াে উপে তয উদযে খাঁড়া 
ঝুলবিল োে ভীবে তর্রক োো আজ মুক্ত  রয়রি। োই আজরকে ‘সািাে’ বদিস 
ইসোইবলরদে কারি তসৌভারিযে সূেনাকােী ব রসরি উপবস্থে  রয়রি। োই সাো 
ইসোইরল আজ িাধন াো আনরন্দে িন্যা। তসনািাব নীে িযাোক  রে শুরু করে 
কুবল-মজুরেে অঙ্গন পযিন্ত িবড়রয় পরড়রি এই আনন্দ।  

সাোবদন ধরে েরলরি আনন্দ। ইসোইল জন-জীিরন আজ তকান বনয়েে 
তনই, তকান আইরনে িাধন তযন তনই তকার্াও। সন্ধ্যাে আিমরন আনন্দ উৎসি 
আেও জরম উঠল। তেল-আবিরিে ৪১বে বসরনমা  ল, ২৭বে নােয মঞ্চ, ১৭বে 
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পািবলক  রল আনন্দানুষ্ঠারনে আরয়াজন  রয়রি। বসবনক, িাত্র, িুবদ্ধজীিী, 
অবিসাে প্রভবৃে সকরলই আজ এরস জমা  রয়রি এসি আনন্দানুষ্ঠারন। এিাড়াও 
বিবভন্ন ম ল্লায় শাবময়ানা োবঙ্গরয় অনুষ্ঠারনে আরয়াজন কো  রয়রি। 
তসনািাব নীে িযাবেসনসমূর  োরদে বনজস্ব বমলনায়েরনও আরয়াজন  রয়রি 
জাকঁজমকপূেি অনুষ্ঠারনে। ইসোইরলে সকল শ রে আজ একবেই দৃশ্য। ইহুদী-
পল্লী-জনপরদও এরূপ আনন্দানুষ্ঠারনে িযিস্থা  রয়রি। তদরশে এই 
আনন্দানুষ্ঠারন বমবলে  য়বন শুধু মুসবলম ও তোবজ সম্প্রদায়। ইহুদীরদে 
ধমিানুষ্ঠারনে সারর্ োরদে তকান তযাি তনই।  

োষ্ট্রীয় উরদযারি ইসোইরল আজ তয শীর্ি আনন্দানুষ্ঠারনে আরয়াজন 
 রয়রি, োে স্থান  রয়রি তষ্ট্রে এযারসম্ববল  ল। এখারন োষ্ট্র প্রধান তর্রক শুরু করে 
মবেসভা ও পালিারমন্ে সদস্য, উধিেন সেকােী কমিোেী এিং সশস্ত্র িাব নীে 
শীর্িস্থানীয় অবিসােিৃন্দ সমরিে  রয়রিন।  
 
 
 

গ্রীন লরজে ওয়যােরলস রুম। ওয়যােরলরসে সামরন িরসবিল আ মদ 
মুসা এিং মা মুদ।  

সন্ধ্যা ৭ ো তপবেরয় তিরি। ইসোইরলে বিবভন্ন শ ে ও সাইমুরমে 
অন্যান্য আঞ্চবলক  াঁবে তর্রক বেরপােি আসরি, োো তস বেরপােি পেীিা কেরি 
এিং সরঙ্গ সরঙ্গ জিাি বদরি। বসনাই অঞ্চল, জদিান উপেযকা ও তিালান  াইে 
এলাকা তর্রক সকল সাইমুম ইউবনেরক ইসোইরলে অভযন্তরে সবেরয় আনা 
 রয়রি। তকিীয় সংিঠরনে সকল কমিীরকও এরন সমরিে কো  রয়রি 
ইসোইরল। ইসোইরলে বিবভন্ন  াঁবেরে োো িবড়রয় পরড়রি। স্থানীয় তনেৃত্বরক 
োো পোমশি ও স রযাবিো দান কেরি। োরদে কাি তর্রক বেরপােি আসরি। 
বিন্দু বিন্দু  াম জরম উরঠরি আ মদ মুসা ও মা মুরদে কপারল। 

ইসোইরলে সমস্ত  াঁবেরে সাইমুরমে সকল ইউবনে প্রস্তুে। সকরলে 
মরধয  ালকা অস্ত্র বিেেরেে কাজ সম্পন্ন  রয়রি। েূড়ান্ত মু ূেবেে জন্য অরপিা 
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কেরি সকরলই। োবত্র দশো এক বমবনরে মাইমুরমে অপারেশন তকায়াে োে 
কাজ শুরু কেরি। এে অধি  ন্ো পরে পািবলবসবে তকায়ারেে কাজ শুরু  রি। োবত্র 
১২ োয় তেবেও ত ার্ো কেরি অভূত্থারনে কর্া। তসই সরঙ্গ শুরু  রি 
বেরপ্লামযাবেক এিং এেবমবনরষ্ট্রসন তকায়ারেে েৎপেো।  

সকল  াঁবেে সারর্ তযািারযাি সম্পন্ন করে ওয়যােরলস রুম তর্রক 
তিবেরয় এল আ মদ মুসা। বকন্তু মা মুদ িরস েইল ওয়ােরলস তসরেে সামরন। 
সমস্ত মরনারযাি োে ওয়যােরলস তসরেে বদরক বনিদ্ধ।  

ওয়যােরলস রুম তর্রক তিবেরয় এরস আ মদ মুসা বমবেং রুরম প্ররিশ 
কেল। একবে তিাল তেবিল ব রে িরসবিল সাইমুরমে োজননবেক বিভারিে প্রধান 
আবমন আল আজ াবে, সামবেক পবেকল্পনা বিভারিে প্রধান আিদুল্লা আমে। 
তজনারেল তমারশ  ায়ান ও তজনারেল েবিনরক তেয়ারেে সারর্ শক্ত করে তিঁরধ 
োখা অিস্থায় তদখা তিল। োরদে তোখ িাঁধা।  

আ মদ মুসা এরস তেয়ারে িসরেই আবমন আল-আজ াবে োে বদরক 
একবে বিিৃবেে খসড়া এবিরয় বদল। িভীে মরনারযারিে সারর্ োরে তোখ িুলাল 
আ মদ মুসা। এখারন-রসখারন করয়কো সংরশাধন আনল। এ বনরয় তস বনম্নস্বরে 
আিদুল্লা  আমরেে সারর্ পোমশি কেল। োেপে তস আবমন আল-আজ াবেরক 
িলরলা, একবে তেস কবপ বেবে করুন। 

আ মদ মুসা উরঠ বিরয় তজনারেল  ায়ান ও তজনারেল েবিরনে তোরখে 
িাঁধন খুরল বদল। তোরখে িাঁধন খুরল তযরেই ওো বপে বপে করে সিাে বদরক 
তোখ েুলল, তদরখ বনল  েোরকও একিাে। আ মদ মুসা তেয়ারে এরস িসল। 
েেিরে তেস কবপ বেেী  রয় তিরি।  

আ মদ মুসা কািজবে  ায়ারনে সামরন িাবড়রয় বদরয় িলল, পাঠ করুন 
কািজবে। কািজবে তজনারেল েবিনরক বদরয়ও পাঠ কোরনা  ল। পাঠ করে োো 
েমরক উঠল। পবেপূেি দৃবি তমরল তদখল োো সিাইরক। তমারশ  ায়ান িলল, এে 
অর্ি বক, তক আপনাো? 

আ মদ মুসা িলল, পবেেয় পিি পরেও  রে পােরি, বকন্ত োড়াোবড় 
তমরসজবে আমারদে তেকেি কোরনা দেকাে, ওোই আরি ত াক। িরল তস ড্রয়াে 
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তর্রক একবে তিাট্ট মাউর্ বপস তিে করে োে সামরন েুরল ধেল। তদশিাসীে 
উরেরশ্য তমরসজবে একিাে পাঠ করুন বমিঃ  ায়ান। 

 ায়ান িলল, আবম পাঠ কেরে পাবে না, আমারদে ব্লাক তমইবলং কো 
 রি। 

আ মদ মুসা কবঠন করন্ঠ িলল, আমো তখলা কেরে িবসবন বমিঃ  ায়ান, 
সময় নি কেরিন না। পাঠ করুন, অর্িা মৃেযুে জন্য বেেী ত ান। িরল আ মদ 
মুসা বেভলভাে তিে করে োন  ারে তেরখ িাম ারে মাউর্ বপসবে েুরল ধেল 
 ায়ারনে সামরন। তলৌ  মানি িরল কবর্ে এক েিু বিবশি  ায়ারনেও মুখ পাংশু 
 রয় তিল। তস মুসাে বস্থে অেঞ্চল তোরখ বক তযন পাঠ কেল, োেপে পাঠ করে 
তিল তমরসজবে। তজনারেল েবিনও অনুসেে কেল  ায়ানরক।  

োবত্র নয়ো বেবেশ বমবনে। উৎসি মুখে তেলআবিি নিেী। সাইমুরমে 
োবিক ইউবনে সাধােে পর্োেীে িদ্মরিরশ শ রেে তোরে তমাোরয়ন  রয় 
তিরি। হ্যান্ে তগ্ররনে ও তিনিান সবর্জ্ে োো। তসই েেম মু ূেিবেরে যানিা ন 
ও পর্ েলােল সম্পূেি অেল করে তদয়াই  রি োরদে কাজ। কােবিউ বনয়েেও 
কেরি োো। বনবদিি সমরয় তেবল-রযািারযাি বিকল করে তদয়াও োরদে দাবয়ত্ব। 
৯-৪৫ বমবনরে সাইমুম অপারেশন তকায়ারেে কমিীো িে জমারয়রেে 
স্থানগুরলারে পবজশন বনরয় বনল। বিরশর্ করে তেি এযারসম্বলী  ল ও গুরুত্বপূেি 
িভেিে-দিেে গুরলারে োো অলিয অিরোরধে সৃবি করে দাঁড়াল। তেবলরিান-
তেবলগ্রাি, তেবলবভশন ও তিোে তকি এিং তসনািাব নীে ত ে তকায়ােিারেে প্রবে 
গুরুত্ব আরোপ কো  ল সিরেরয় তিশী।  

ঢং ঢং করে তেলআবিরিে  বড়রে োবত্র দশো তিরজ তিল। তপো  বড়ে 
তশর্  ন্োবে িাোরস বমবলরয় যািাে সারর্ সারর্ ইসোইল আবমিে প্রেীক আকাঁ 
দু’খানা জীপ তসনািাব নীে ত ে তকায়ােিারেে বিশাল তিরে বিরয় দাঁড়াল। তিরেে 
দু’পারশ িােি রুম তর্রক দুইজন বমবলোবে পুবলশ এবিরয় এল জীরপে বদরক। দুই 
জীরপ তমাে দশজন তলাক ইসোইল আবমিে তপাশাক পো। প্ররেযরকে তসালোে 
িযারন্ে অবিসারেে ইনবসিবনয়া। বমবলোেী পুবলশ এক নজে োবকরয়ই তষ্ট্রনিান 
নাবমরয় বিরে েলল। োো বিরে দাঁড়ারেই জীপ তর্রক দু’বে বেভলভাে একই 
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সরঙ্গ অবগ্নউদিীেে কেল। সাইরলন্সাে লািারনা বেভলভাে। তকান শব্দ  রলা না। 
তলাক দু’বেও বনিঃশরব্দ লুবেরয় পড়ল তিরেে তিাড়ায়। জীপ দু’বে েীেরিরি ঢুরক 
তিল বভেরে। ঢুরক একবে তসাজা োস্তা ধরে েরল তিল তজনারেরলে অবিরসে 
বদরক। আে একবে েরল তিল ইসোইল আবমিে ‘আেরসনাল’ বিরর্ল্ে বদরক।  

তজনারেরলে অবিসমুখী জীরপে তনেৃত্ব বদবিল মা মুদ স্বয়ং। ঝরড়ে 
িবেরে এবিরয় েলবিল জীপ। আে মাত্র পঁয়বত্রশ তসরকন্ে িাবক। এ সমরয় মরধয 
োরক তজনারেরলে অবিরস তপেঁৗিরে  রি। ঐরো তদখা যারি তজনারেরলে 
অবিস, োঁে স্যদৃশ্য তিে। গ্রাউন্ে তফ্ল্ারেই িরসন তজনারেল। বকন্তু গ্রাউন্ে তফ্ল্ােবে 
গ্রাউন্ে তলরিল তর্রক প্রায় বিশ িেু উঁেু। তজনারেরলে অবিরসে েলরদরশ 
ইসোইল আবমিে ত ে অয়যােরলস কনরোল তকবিন।  

তজনারেরলে উন্মুক্ত তিরে তদখা যারি দু’জন বমবলোেী পুবলশ। জীপ 
তদরখ োরদে  ারেে তিনিান উঁেু  রয় উঠল। গুলীে তেরি ওো আসরেই মা মুদ 
বনরদিশ বদল, িায়াে। দু’বে বেভলভাে একই সরঙ্গ আিাে অবগ্ন-উদিীেে কেল। 
বনিঃশব্দ তস গুলী। তকান বেৎকােও উঠল না বনিঃশরব্দ লুবেরয় পড়ল তলাক দু’বে। 
তিরে বিরয় িাড়ী দাঁড়ারেই মা মুদ লাি বদরয় তনরম তিে তপবেরয় িীপ্ত পরদ 
বসঁবড়ে বদরক িুেল। োে বপিরন আেও দু’জন। অন্য দু’জন তমবশনিান বনরয় 
দাঁড়াল তিরে।  

মা মুদ বসঁবড় তভরঙ উরঠ একবে কবেরোে তপবেরয় তজনারেরলে 
অবিরসে িদ্ধ দেজাে সামরন দাঁড়াল। দেজাে পারশ োন বদরক তজনারেরলে 
তসক্রোেীে অবিস। তস মা মুদরদে তদরখ  কেবকরয় উরঠ দাঁবড়রয়রি। োে 
তসালোে িযারন্ে করেিরলে ইনবসিবনয়া। মা মুরদে বেভলভাে বনিঃশরব্দ অবগ্ন িৃবি 
কেল। কারনে পাশ বদরয় ঢুরক তিল তস গুলী। তেবিরলে উপেই লুবেরয় পড়ল তস। 
শব্দ  ল পেরনে। 

মা মুদ দ্রুে দেজা তঠরল প্ররিশ কেল বভেরে, সঙ্গী দু’জরনে মরধয 
একজন দেজায় পা াোয় র্াকল, আে একজন মা মুরদে সরঙ্গ  রে প্ররিশ 
কেল।  
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 রে ঢুরক মা মুদ তদখল, ইসোইল সশস্ত্র িাব নীে স কােী অবধনায়ক 
তজনারেল আিা াম উরঠ দাঁবড়রয়রি। োে তোরখ উৎকবণ্ঠে দৃবি,  ারে 
বেভলভাে। বকন্তু োে বেভলভাে উঠারনাে সময়  রলা না। মা মুরদে বেভলভাে 
আে একিাে অবগ্ন উদিীেে কেল। তজনারেল আিা ারমে কবি তভদ করে ো 
তিবেরয় তিল। তজনারেল আিা ারমে িাম  াে তেবিরলে নীরে তনরম যাবিল। 
মা মুরদে বেভলভারেে আে একবে গুলী তজনারেল আিা ারমে িাম িাহু তভদ 
কেল। তেয়ারে িরস পড়ল তজনারেল। মা মুদ িরজি উঠল, ‘তযমন আরিন বঠক 
তেমবন দাঁবড়রয় র্াকুন। জাবন এিাে তলি িরিে তিাোম বেরপ কনরোল রুরম 
তনরম তযরে তেিা কেরিন। পা নড়ািাে তেিা কেরল েৃেীয় গুলীবে এিাে আপনাে 
িি তভদ কেরি।  

তজনারেল আিা ামরক সামরন তেরখ োে বপিু বপিু মা মুদ কনরোল 
রুরম প্ররিশ কেরলা। মা মুরদে বপিরন প্ররিশ কেল ওয়যােরলস ইবিবনয়াে 
আিদুল্লা আবমন।  

আিদুল্লা আবমন বমোে ইনরেি অনুসেে করে ইসোইরলে বিবভন্ন 
িযাবেসরনে সারর্ সংরযাি-েযারনল প্রবেষ্ঠা কেল। োেপে তস েযারনলগুরলারক 
ত ে োন্সবমোরেে সারর্ যুক্ত কেল।  

ওবদরক মা মুদ প্রাক্তন তদশেিা মেী তজনারেল তমারশ  ায়ান ও  প্রাক্তন 
সিিাবধনায়ক তজনারেল েবিরনে স্বািেকৃে বিিৃবে তজনারেল আিা ামরক 
তদখাল। োেপে আে একবে বলবখে বিিৃবে তজনারেল আিা ারমে তোরখে 
সামরন েুরল ধরে িলল, ‘এিাে পাঠ করুন তো তজনারেল।’ িরল তস তেকেিাে 
যরেে স্যইে অন কেল। োেপে বেভলভারেে নলবে তজনারেরলে কপাল িোিে 
েুরল ধরে িলল, এক আরদশ বকন্তু দু’িাে কোে মে সময় আমারদে তনই।  

তজনারেল আিা ারমে আ ে  াে তর্রক েক্ত ঝেবিল, কাঁপবিল তস। 
তিাধ  রয় িুঝল তস, সামরনে ঐ তলাকবে দু’িাে আরদশ কোে তলাক নয়। 
বিিৃবেবে তস পাঠ করে তিল, 

তদরশে জনিরেে সারর্ বিশ্বাস ােকোকােী পুেুল সেকারেে পেন 
 রেরি। তদশরপ্রবমক শবক্ত তদরশে তনেৃত্বভাে গ্র ে করেরি। আমাে োজনীবে-
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বনেরপি তসনািাব নীরক সামবয়কভারি অস্ত্র েযাি কেরে এিং পবেবস্থবে 
পযিরিিে কেরে আরদশ কেবি।  

তমরসজবে আিদুল্লা আবমন োন্সবমে কেল। োবত্র েখন দশো এিাে 
বমবনবে।  

তমরসজ োন্সবমে কোে ১ম ও ২য় বমবনরে জািা ও  াইিা তনৌ- াঁবে 
তর্রক খিে এল। একই ধেরনে খিে, “প্রায় সকরলই বিবভন্ন আনন্দানুষ্ঠারন তযাি 
বদরয়রি,  াঁবেগুরলা প্রায় শূন্য। অজ্ঞাে পবেেয় একদল তলাক  াঁবে দখল করেরি। 
ওো কনরোল রুরম ঢুকরে তেিা কেবিল। এখন খুরল বদবি কনরোল রুম।” ৩য় 
বমবনরে তেলআবিি, লুদ, মাসাদা ও বিেবশিা বিমান  াঁবে তর্রক খিে এল। 
তেলআবিি ও লুদ জানাল, “আমো বকিু িুঝরে পােবি না। িাইরে গুলীে শব্দ 
শুনরে পাবি। শব্দ বনকেেে  রি ক্ররম। পাইলে ও অবিসাসি িযাোক শূন্য, 
 াঁবেরে রুবেন তপরোল শুধু কাজ কেবিল।” মাসাদ ও বিেবশিা বিমান  াঁবে 
জানাল, রুবেন তপরোরলে সারর্ বিরেরিাো সং র্ি  রয়রি িরল মরন  রি। সমগ্র 
বিমানরিত্র অজ্ঞােনামা িযাবক্তরদে দখরল। আমো কনরোল রুম তিরড় যাবি।’ 

মা মুদ োে বনজস্ব অয়যােরলরস এখানকাে খিে এিং প্রাপ্ত অন্যান্য 
খিে জাবনরয় বদল গ্রীে লরজে ত েরকায়ােিারে আ মদ মুসারক।  

মা মুদ যখন তজনারেল অবিরসে দখল বনবিল, েখন এ সান সািবেে 
তনেৃরত্ব আে একবে দল বিদুযৎিবেরে আ াে ত রন প্র োয় বনযুক্ত এক প্লােুন 
বসরন্যে প্রবেরোধ েূেি করে ত ে তকায়ােিারেে আেরসনাল বির্ল্ দখল করে 
বনরয়বিল। আেরসনাল বির্ল্ অবধকারে ‘েবজ’ সম্প্রদারয়ে বসন্যরদে মূলযিান 
স রযাবিো তপরয়বিল এ সান সািবে।  

অপেবদরক আিদুল্লা জারিরেে তনেৃরত্ব সাইমুরমে এক  াজাে সদরস্যে 
একবে দল িুদ্র িুদ্র দরল বিভক্ত  রয় তসনািাব নীে িযাোকসমূ  দখল করে 
বনরয়বিল। অবধকাংশ িযাোক প্রায় শূন্য বিল। আবমি, পুবলশ, তপরোল ও উপবস্থে 
অন্যান্য সশস্ত্র বসন্য তকার্াও তকার্াও বিবিন্ন প্রবেরোরধে সৃবি কেরলও সং িদ্ধ 
প্রবেরোধ তকার্াও  য়বন। িযাোরক বেন  াজাে ‘েবজ’ সম্প্রদারয়ে বসবনক তকান 
প্রবেরোধ করেবন। োবত্র দশো বত্রশ বমবনরেে মরধয সমগ্র িযাোক এলাকা 
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সাইমুরমে কমিীরসনাো দখল করে বনরয়বিল। িযাবেসরনে এযারসম্ববল  ল ও 
িযাোক এলাকা তর্রক োবত্র সারড় দশোে মরধয বেন  াজাে ইসোইবল বসন্য ধৃে 
 রয়বিল। শ রেে ৪১ বে বসরনমা  ল, ২৭বে নােযমঞ্চ, ১৭বে পািবলক  ল ও 
অন্যান্য অনুষ্ঠান এলাকা তর্রক ১৭  াজাে সমবেক িাব নীে তলাকস  তমাে ৫০ 
 াজাে ইসোইবল যুিক তগ্রপ্তাে  ল। সাইমুরমে োবিক ইউবনে ও তলাকাল 
ইউবনরেে  ারে তগ্রপ্তাে  ল আেও ১১  াজাে তলাক। 

োবত্র ১০-৩০ বমবনরে তেলআবিি আবমি িযাবেসন তর্রক সাইমুরমে 
সাঁরজায়া িাব নী বিবভন্ন ইউবনরে বিভক্ত  রয় তেলআবিরিে োস্তায় ে ল বদরে 
শুরু কেল। পািবলবসবে তকায়ারেে কাজও েখন শুরু  রয় তিরি। োস্তায় োস্তায় 
ত ার্ো কো  রি, ‘তদরশে জনিরেে সারর্ বিশ্বাস  ােকোকােী পুেুল 
সেকারেে পেন  রেরি। জনিেরক শান্তভারি িরৃ  অিস্থান কেরে অনুরোধ কো 
 রি।’  

তষ্ট্রে এযারসম্বলী  রল োষ্ট্রপ্রধান তর্রক শুরু করে পালিারমন্ে ও মেী সভাে 
সদস্য, উর্ধ্িেন সামবেক ও তিসামবেক কমিোেীরদে সকরলই তগ্রপ্তাে  রয়রি। 
তেলআবিরিে তপো  বড়গুরলারে আে োবত্র ১২ো িাজাে  ন্োর্ধ্বন তশানা তিল 
না। োবত্র ১২ো িাজাে আরিই তিাো তেলআবিি সাইমুরমে  ারেে মুরঠায় এরস 
তিল। সাইমুরমে ১০  াজাে কমিীরসনা ভােী অরস্ত্র সবর্জ্ে  রয় তেলআবিরি ে ল 
বদরয় বিেরি। 

 
 

 
োবত্র এিােো পঞ্চাশ বমবনরে আ মদ মুসা কপারলে  াম মুিরে মুিরে 

গ্রীনলরজে অয়যােরলস রুম তর্রক তিবেরয় এল।  
অয়যােরলস রুম তর্রক তিবেরয় তস প্ররিশ কেল বমবেং রুরম। ওখারন 

িরসবিল সাইমুরমে উপরদিা পবের্দ। আ মদ মুসা োরদে সামরন সানরন্দ 
ত ার্ো কেল, ‘ভ্রােৃিৃন্দ, আল্লা ে  াজাে তশাকে, বিবলবস্তরনে প্রবেবে শ ে ও 
গুরুত্বপূেি স্থানগুরলারে সাইমুম োে অবধকাে প্রবেষ্ঠা করেরি। সকল আবমি 
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িযাবেসন,  াইিা ও ওজািা তনৌ- াঁবেে কামানরশ্রেী এখন আমারদে দখরল। 
সািরমবেন ও যুদ্ধ জা াজগুরলারক এখন বনয়েে কেরি সইমুরমে তনৌ-ইউবনে।’ 
দাঁবড়রয় কর্া িলবিল আ মদ মুসা। 

িাইরে িােি বনরয় দাঁবড়রয় বিল িাড়ী। আ মদ মুসা, আবমন আল 
আজ াবে ও সাইমুরমে বেরপ্লামযবেক কেপরসে প্রধান তসা ারয়ল আিদুল্লা 
িাড়ীরে আরো ন কেরল তিোে-রকি অবভমুরখ ো যাত্রা শুরু কেল।  

োবত্র ১২ো ১ বমবনে। ইসোইল তেবেও তর্রক ত ার্রকে িম্ভীে কণ্ঠ 
র্ধ্বনে  রলা, ‘অন্যায়, অবিোে আে জুলুরমে প্রেীক ইসোইল সেকারেে পেন 
 রেরি। ‘দাবনরয়ল এযারোন’-এে তনেৃরত্ব নুেন জােীয় সেকাে তদরশে 
শাসনভাে গ্র ে করেরি।’ উরল্লখয তয, ইহুদী সমারজ মা মুদ ‘দাবনরয়ল এযারোন’ 
নারম পবেবেে।  

এই ত ার্োে পেই তজনারেল  ায়ান ও তজনারেল েবিরনে বিিৃবে প্রোে 
কো  রলা। বিিৃবেরে িলা  ল,  

“তদরশে প্রকৃে মাবলক জনসাধােরেে সারর্ বিশ্বাস ােকোকােী 
সেকােরক উৎখাে করে এ তদরশে তয নয়া সেকাে, নয়া প্রশাসন ও নয়া িযিস্থাে 
জন্ম  ল, োে সারর্ তদরশে সশস্ত্র িাব নী, তদরশে জনসাধােে এিং বিরদরশ 
আমারদে শুভানুধযায়ী সকরলে একাত্মো েরয়রি। এই পবেিেিন এই তদশ ও এই 
অঞ্চরলে মানুরর্ে জীিরন বনরয় আসরি স্থায়ী শাবন্ত।’ 

বিিৃবে প্রোরেে পে দাবনরয়ল এযারোন সেকারেে পি তর্রক কবেপয় 
বনরদিশ ও ত ার্ো প্রোে কো  ল,  

(১) পেিেিী আরদশ না তদয়া পযিন্ত সান্ধ্য আইন িলিে র্াকরি।  
(২) পেিেিী আরদশ ত াবর্ে না  ওয়া পযিন্ত তদরশে সকল অবিস-

আদালে ও কল-কােখানা িন্ধ্ র্াকরি।  
(৩) তদরশে সকল তনৌ ও বিমান িন্দে অবনবদিিকাল পযিন্ত িন্ধ্ র্াকরি।  
(৪) আিামী ২৪  ন্োে মরধয সকল বিরদশীরক তদশেযাি কেরে  রি। 

সশস্ত্র িাব নীে বনজস্ব বিমারন োরদেরক বনকেেম তকান োজধানীরে তপেঁৗরি তদয়া 
 রি।  
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(৫) বিরদবশক বমশরনে সকলরক োরদে বনজস্ব এলাকায় অিস্থান 
কেরে িলা  রি। বনেয প্ররয়াজনীয় দ্ররিযে সেিো  োো বনয়বমে পারি। 

(৬) তদরশে বিরদবশক ও অর্িননবেক নীবেসমূ  অপবেিবেিে র্াকরি। এ 
সম্পকিীে পূিিিেিী সকল েুবক্ত ও প্রবেশ্রুবেসমূর ে মযিাদা অিুন্ন োখা  রি।  

তেবেও তর্রক মারঝ মারঝ উপরোক্ত বিিৃবে ও ত ার্ো প্রোে  রে 
র্াকল। এেই মারঝ উবদে  ল ২৮তশ তিব্রুয়ােীে সূযি। এই সূযি লি লি 
বিবলবস্তনিাসীে জীিরন বনরয় এল নেুন বদন নেুন ভবিষ্যে। 
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৮ 
৭ ই মােি। সাইমুরমে অভূযত্থারনে পে ১১ বদন পাে  রয় তিরি। এই ১১ 

বদরন ওলে পালে  রয় তিরি ইসোইরলে তে াো। দু’যুরিেও তিশী আরি তয সি 
বিবলবস্তবন তদশ েযাি কেরে িাধয  রয়বিল, োো সকরলই বিরে এরসরি তদরশ। 
সাইমুরমে এযােবমবনরষ্ট্রশন তকায়াে নেুন প্রশাসন িযিস্থা প্রবেষ্ঠা করেরি। 
অবিস-আদালে ও কল-কােখানায় এিং কৃবর্রিরত্র বিবলবস্তরনে আবদ ইহুদী 
িাবসন্দারদে অবধকারে তকান  স্তরিপ কো  য়বন। বদ্বেীয় ম াযুরদ্ধে পে তযসি 
ইহুদী বিবলবস্তরন এরসরি, োরদেরক অবিস-আদালে ও কল-কােখানা তর্রক 
িব ষ্কাে কো  রয়রি। বিবলবস্তরন অিাবিে িব োিে ব রসরি োরদে িেয কো 
 রয়রি। ইলারেে বনকেিেিী দুিিম পািিেয এলাকাে আশ্রয় বশবিরে ইসোইরলে 
পাঁে লি সামবেক, আধাসামবেক ও উগ্র যুিশবক্তরক অিরুদ্ধ করে োখা  রয়রি। 
সাইমুম এরদে তক বজবম্ম ব রসরি তেরখরি। বিবলবস্তরনে জােীয় সেকারেে ওপে 
িাইরেে ইহুদী মুেব্বীরদে প্ররোেনায় িাইরে তর্রক তকান আ াে এরল এরদে 
ওপে আ াে  ানা  রি। বিরদশী ইহুদী মুরুব্বীরদে র্ড়যরেে পাল্টা উত্তে 
ব রসরি এরদে তক িযি াে কেরি সাইমুম।  

এই ১১ বদরন সাইমুম বিবলবস্তন জােীয় সেকারেে তসনািাব নী িরড় 
েুরলরি। সাইমুরমে কমিীরসনাস  বিবলবস্তরনে পাঁে লি মুসবলম যুিকরক বনরয় এ 
তসনািাব নী িবঠে  রয়রি। বিবলবস্তনরক একবে অস্ত্রািারে পবেেে করেবিল 
ইসোইবলো। স্যেোং অরস্ত্রে অভাি  য়বন। সউবদ আেি, জদিান ও বলবিয়াে 
বিমান িাব নী ও তনৌ-িাব নীে অবিসাে ও ক্রুরদে সরঙ্গাপরন বিবলবস্তরন আনা 
 রয়রি। োো বিবলবস্তন জােীয় সেকারেে বিমান ও তনৌ-িাব নীরক পূিে কমিিম 
করে েুরলরি। বমসে, পাবকস্তান ও ইোন তর্রক আেবিক বিরশর্জ্ঞরদে আেবিক 
িরির্ো ও পেীিা তকি তনবিও মরুভূবমে তেমনায় আনা  রলা।  
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আভযন্তেীে বনোপত্তা সম্পরকি বনবিে  িাে পে অবিস-আদালে ও কল-
কােখানাে কাজ শুরু কো  রলা। 

এেও ৭ বদন পে তেমনাে ১১বে আেবিক তিামারক িযি ারোপরযািী 
করে তোলা  ল এিং মূ ূরেিে তনাবেরশ ো লিযিস্তুরে আ াে  ানরে পােরি 
এমন প্রস্তুবে সম্পন্ন  িাে পে বিমান ও তনৌ-িন্দে খুরল তদয়া  রলা। বকন্তু অনুসৃে 
আভযন্তেীে নীবে সম্পরকি করঠাে তিাপনীয়ো েিা কো  রলা। প্রোে নয়, দ্রুে 
কাজ-এই নীবে গ্র ে কেল সাইমুম বনয়বেে নেুন জােীয় সেকাে।  েনা 
প্রিার ে স্বাভাবিক বিকারশে িরল তযেুকু প্রকাশ পায়, োে তিশী বকিু প্রকাশ 
কেরে োয় না সেকাে।  

অভুযত্থারনে বদন সারেক পে েীন ও োন্সস  অবধকাংশ আবেকা, 
এবশয়া ও পবিম ইউরোপীয় তদরশে স্বীকৃবে পাওয়া তিল। েরি মুসবলম 
তদশগুরলা তিাধিময কােরেই বিবলবস্তরন জােীয় সেকাে সম্পরকি করঠাে নীেিো 
পালন কেরি। োরদে এই নীেিোে িরল বিবলবস্তন বিপ্লরিে সবঠক প্রকৃবে 
সম্পরকি মুসলমানরদে বেবিে শত্রুো বকিু আঁে কেরে সমর্ি  রলা না।  

জাবেসং  বমশন ও বিরদশী সাংিাবদকরদে বেরপােি তর্রক বিবলবস্তরনে 
নেুন সেকাে সম্পরকি িাইরে তয ধােো দাঁড়াল ো  ল, ইসোইরলে নেুন সেকাে 
একবে আঞ্চবলক জােীয়োিাদী সেকাে। ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমান সকরলই 
তসখারন সমান অবধকাে লাভ কেরি। বিবলবস্তরনে লি লি িাস্তু াো মুসলমান 
োরদে পূরিিে িাস্তু-বভো বিরে পারি। অপেবদরক লি লি িব োিে ইহুদী 
োরদে নািবেক অবধকাে  াবেরয় উদ্বাস্তু জনরিাষ্ঠীরে পবেেে  রি। 

বমশ্র প্রবেবক্রয়া সৃবি  রলা বিরশ্বে োজধানীগুরলারে। একমাত্র দবিে 
আবেকা িাড়া আবেকা ও এবশয়াে প্ররেযকবে তদশ বিবলবস্তন জােীয় সেকারেে 
নীবে সমর্িন কেল। অবভনবন্দে  রলা সেকাে। এই সময় মুসবলম তদশগুরলা প্রায় 
এক সারর্ বিবলবস্তন সেকােরক আনুষ্ঠবনকভারি স্বীকৃবে জ্ঞাপন কেল।  

িৃরেন নেুন সেকারেে সমারলােনা কেল এিং নেুন ইহুদী উদ্বাস্তু 
সমস্যাে বদরক জাবেসংর ে দৃবি আকর্িে কেল। তসাবভরয়ে ইউবনয়ন নীেিো 
অিলম্বন কেল। তিাঝা তিল, বকিুো অস্ববস্ত তিাধ কেরি তসাবভরয়ে সেকাে। 



অপারেশন তেলআবিি-২  97 

 

সিরেরয় মজাে িযাপাে  েল আরমবেকায়। ভীর্ে ব  বে শুরু  রলা তসখানকাে 
ইহুদী সারকিরল। বকন্তু বিবলবস্তরনে নেুন সেকাে প্ররে মাবকিন বসরনে ও কংরগ্রস 
ও বসরনরেে একবে শবক্তশালী গ্রুপ মাবকিন ইহুদীরদে ইসোইল নীবেে েীি 
সমারলােনা কেল। োো পবেষ্কাে ভারি জানাল, “মাবকিন যুক্তোষ্ট্ররক আে োো 
ইহুদীরদে  ারেে পুেুল সাজরে বদরি না। ইহুদী স্বার্ি উদ্ধারেে জন্য আে োো 
মাবকিন যুক্তোষ্ট্ররক িযিহৃে  রে বদরি না।” মাবকিন ইহুদীরদে োো আেও 
পোমশি বদল, ব  বে করে ইহুদী উদ্বাস্তু সমস্যাে সমাধান কো যারি না। তযমন 
করে বিশ্ব ইহুদী মুরুব্বীো বিবলবস্তরন ইহুদী েপ্তানী করেবিল, বঠক তেমবন ভারিই 
উদ্বাস্তু ইহুদীরদে তসখান তর্রক বিবেরয় আনা উবেে। অর্িা বিবলবস্তবন আেি 
মুসলমানরদে তসই আিাসভূবমরে বিশ্বস্ত পড়শী তসরজ িসিাস কোে মানবসকো 
ইহুদীরদে সৃবি কেরে  রি।  

 
 
 

পেিেিী িই 

আিাে তেলআবিরি 
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২০০৯ সাবল ইরা পাববলবেশন্স এর আন্ডাবর প্রোবশে হয় সাইমুম 

সমগ্র-১। তসখাবে প্রথম বেেবি বই তদয়া হয়। োর সাবথ বিবলবিবের উপর তলখা 
েেুে এেবি োবহেী আবার তেলআবববব বশবরাোবম অপাবরশে তেলআববব–২ 
এর পর ত াগ েরা হয়। 

তসই আবার তেলআবববব অংশবি এখাবে তদয়া হল। 
 

১ 
বমবিং েক্ষবি পূর্ণ। ওভাল তিববলবির ১১বি তেয়াবরর তোেিাই খাবল 

তেই। এবিি দরজাগুবলার সবগুবলাই বন্ধ। 
ইসরাইল তথবে পাবলবয় আসা ইসরাইল সরোবরর আপােোলীে 

প্রবাসী মন্ত্রীসভার ববঠে। তদয়াবল িাঙাবো ইসরাইল রাবের মােবেবের বেবে 
বববশষ তেয়ারিায় ববসবেে প্রধােমন্ত্রী স্যামুবয়ল শালণিে। োর ডাে পাবশ 
ববসবেে েেুে প্রবেরক্ষামন্ত্রী রজার রববে আর বাম পাবশ বসবেউবরবি ও োউন্িার 
ইবন্িবলবজবন্সর (বসেববথ) েীি তজোবরল শাবমল এরিাে। এ োড়াও অন্যাবন্যর 
মবধে রবয়বেে বববদবশ তগাবয়ন্দা েবমণর (বমাসাদ) প্রধাে তমজর তজোবরল লুইস 
তোবহে, বমবলিাবর ইবন্িবলবজবন্সর (বশরুে তমাবদে) েেুে প্রধাে তজোবরল 
দাবেবয়ল তদাবরে এবং সশস্ত্র বাবহেীর েেুে প্রধাে আইজোে এোরে। 

ববঠে শুরু হবয় তগবে। 
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ববঠবের শুরুবে েেুে প্রবেরক্ষামন্ত্রী রজার রবীে ববঠে সম্পবেণ ব্রীি 
েবর ববলবেে, মােেীয় প্রধােমন্ত্রী সবণবশষ পবরবিবে সম্পবেণ মন্ত্রীসভাবে ব্রীি 
েরববে। ত াষর্া তদয়া হবলা, মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ, এখে ব্রীি েরবেে মােেীয় 
প্রধােমন্ত্রী: 

আষাবের পাবে ভরা তমব র মে ভারী প্রধােমন্ত্রী স্যামুবয়ল শালণিবের 
মুখ। তস আবগই েবড়েবড় ববসবেল। প্রবেরক্ষা মন্ত্রীর েণ্ঠ থামবেই মুখ খুবল তগল 
প্রধােমন্ত্রীর। 

েথা শুরু েরল ইসরাইল তথবে পাবলবয় আসা আপােোলীে মন্ত্রীসভার 
প্রধােমন্ত্রী স্যামুবয়ল শালণিে, ‘মন্ত্রীসভার সম্মাবেে সদস্যবৃন্দ, বপ্রয় বন্ধুগর্, 
আপোরা ইসরাইল দখলোরী বিবলবিে সরোবরর ত াষর্া শুবেবেে। আমাবদর 
ইসরাইল সরোবরর অধীবে বববদশ তথবে এবস বিবলবিবে বসবে িাপে েরা লাখ 
লাখ ইহুবদ রাোরাবে োবদর বাবড়- র, সহায়-সম্পবি, বেবসা-বাবর্জে সববেেুর 
অবধোর হাবরবয়বে। োরা ত  তদশ তথবে এবসবে তস তদবশ েবল  াওয়া োবদর 
দাবয়ত্ব ববল ত াষর্া েরা হবয়বে। এেবড় অন্যাবয়র তেউ প্রবেবাদ েরল ো। শুধু 
বৃবিে উদ্বাস্তুবদর জবন্য োর উবদ্ববগর েথা জাবেসং বে জাবেবয়বে। তসাবভবয়ি 
ইউবেয়ে এেবি েথাও উচ্চারর্ েবরবে,  বদও তসখাে তথবেই তববশ ইহুবদ 
এবসবে বিবলবিবে। সববেবয় তবদোদায়ে মাবেণে  ুক্তরাবের ভূবমো। তসখাবে 
সরোবরর তেউ তেউ ইসরাইবলর পক্ষ বেবলও েংবগ্রস ও বসবেবি সংখোগবরষ্ঠ 
অংশ মাবেণে সরোর ইসরাইবলর পক্ষ তেয়ার ত ারের বববরাধীো েবরবে। 
এমেবে লাখ লাখ ইহুবদ উদ্বাস্তু হওয়া এবং োবদরবে োবদর স্ব স্ব তদবশ তিরে 
পাঠাবোর ভয়ংের বসদ্ধাবের বববরাধীো েরবে োরা োরাজ। আবম বসবেি ও 
েংবগ্রবসর সংখোগুরু ও সংখোল ু তেোবদর সাবথ েথা ববলবে, অনুবরাধ 
েবরবে। বেন্তু োরা ত ে রাোরাবেই পাবে তগবে। োরা ববলবে, ইসাইল রাে ও 
এে তের্ীর ইহুবদর বাড়াবাবড়র োরবর্ আজ ত  পবরবিবের সৃবি হবয়বে, োবে 
আমরা বেেু েরবে অপারগ। এখাবে প্রায় সব তদশবপ্রবমে আবমবরোবের মে 
হবলা, এেবের্ীর ইহুবদরা লাখ লাখ বিবলবিেবাবসবেই শুধু অধণ সহস্র বেবরর 
তববশ সময় ধবর উদ্বাস্তু েবর রাবখবে, আবমবরোেবদর ওপরও েবড়  ুরাবে। 
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আইোনুগ আবমবরোেরা এিা তমবে বেবয়বে আইবের প্রবে েদ্ধার োরবর্, বেন্তু 
ইসরাইলবে সহায়ো েরবে োরা রাবজ েয়। োবদর এই েূড়াে েথা তশাোর পর 
োবদরবে বলার আর বেেু অববশি তেই। আবম ত াগাব াগ েবরবেলাম 
আবমবরোয় ইহুবদবদর শীষণ প্রবেষ্ঠাে ‘োউবন্সল অব জুইস এবসাবসবয়শে অব 
আবমবরো’র তেেৃবৃন্দসহ ইহুবদ ধমণীয় সবমবেগুবলার তেোবদর সাবথও। 
োউবন্সবলর তেেৃবৃন্দ আমাবদর প্রবে সহানুভূবেশীল। বেন্তু আবমবরোেবদর ত  
তসবন্িবমন্ি, োবে এই সময় বেেু েরা সম্ভব েয় ববল োরা জাবেবয়বে। োরা 
বলবে এই সময় বেেু েরবে তগবল োউবন্সল ও এবসাবসবয়শেগুবলা ববপবদ 
পড়বে পাবর। বেেু েরা তগবলও োর জবন্য সময় োই ববল োরা জাবেবয় 
বদবয়বে। ধমণীয় সবমবের ধমণ তেোবদর সাবথ আলাপ েবরবে। োরা 
আবমবরোেবদর তেবয় আমাবদর প্রবে তববশ ববক্ষুব্ধ ও আক্রমর্াত্মে। োরা 
বেলণবের মে এেথা স্পি েবরই ববলবে ত , ইসরাইল ও জায়েবাদীবদর 
রাজনেবেে অবভলাবষর োরবর্ মাবেণে  ুক্তরাবের ধমণভীরু ও বেরপরাধ 
ইহুবদরাও আজ ববপবদর মুবখ পবড়বে। ইসরাইবলর পক্ষ বেবয় োরা আর ববপদ 
বাড়াবে োয় ো। এই হবলা আমাবদর স্বজাবেবদরও েথা। অথণাৎ এখে আমাবদর 
তোে বন্ধু তেই। সামবরে সাহা ে দূবরর েথা অথণনেবেে সাহা েও োরও োে 
তথবে পাওয়ার আশা তেই। আমাবদর বন্ধুরােসহ জাবেসং ও এেথা মবে েরবে 
োবে ত , ইসরাইবল  া  বিবে তসিা ক্ষমোর ইন্িারন্যাল পবরবেণে। ইসরাইবল 
ক্ষমো দখলোরী বিবলবিে সরোর বিবলবিে িােীয় ইহুদী ও খৃিােবদর সমথণে 
ত াগাড় েবর এই ইবমজই দুবেয়ায় েবড়বয় বদবে োইবে। এই োলাবের প্রবে 
সমথণে বদবয়ই আমাবদর বন্ধুরাও বলবে, ইসরাইবল বিবলবিবেবদর অভুেত্থাবে 
বববদশী সাহা ে বা বববদশী বসবন্যর তোে অংশগ্রহবর্র প্রমার্ পাওয়া  ায়বে। 
োরা আরও বলবে, এই  িোয় আরব রােগুবলাও খুব উৎসাহ তদখায়বে, এমেবে 
োবদর তেউ স্বীেৃবেও তদয়বে ইসরাইবলর বিবলবিে সরোবরর প্রবে। এসব  ুবক্ত 
েুবলই আমাবদর বন্ধু তদশগুবলা আমাবদর এবড়বয় েলবে োবে। এই অবিায়  া 
েরবে হবব আমাবদরবেই েরবে হবব। 
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ববল থামবলা আপােোলীে ইসরাইলী প্রধােমন্ত্রী স্যামুবয়ল শালণিে। 
তথবমই আবার ববল উঠবলে, বে েরবে হবব এ সম্পবেণ আপোবদর বেো 
আপোরা বলুে। 

সবার মবধে এেিা েড়ােড়ার ভাব পবরলবক্ষে হবলা। েবড়েবড় বসল 
সবাই। 

বেন্তু সবাই েুপ-োপ। 
মুখ খুলল প্রথবম মন্ত্রীসভার জুবেয়র সদস্য পুেবণাসে-পুেগণঠে মন্ত্রী 

ইসরাইল আবা ইবাে। বলল তস, আমরা ত   ুবদ্ধ তজোর েথা, তস  ুবদ্ধ বজবেবে, 
তদশবে আমরা রক্ষা েরবে পাবরবে। এখে দৃশ্যপি পাবে তগবে। োরা আোবর 
তোি শবক্ত বেল ববল অোবসবিে ওয়ার (বহি এন্ড রাে, তগাপে েৎপরো, 
ইেোবদ) এর মাধেবম ওরা আমাবদর পরাবজে েবরবে। এখে আমরা তোি শবক্ত 
হবয় পবড়বে, আর ওরা বড়। আমাবদরবে এখে ‘অোবসবমবিে ওয়ার’-এর পথ 
গ্রহর্ েরবে হবব। 

থামল েরুর্ মন্ত্রী আবা ইবাে। 
প্রধােমন্ত্রী শালণিে অন্যবদর বদবে োোল। সেবলই ইসরাইল আবা 

ইবাবের  ুবক্ত ও মে সমথণে েরল। 
সববশবষ েথা বলার পালা তদশরক্ষামন্ত্রী রজার রবববের। বেবে তোে মে 

প্রোশ ো েবর সবাইবে ধন্যবাদ বদবয় বলল, এবার মােেীয় প্রধােমন্ত্রী বলববে।  
বলবে শুরু েরল প্রধােমন্ত্রী স্যামুবয়ল শালণিে, ‘ইশ্বরবে ধন্যবাদ ত , 

‘আমরা সেবল এে ভাববই ভাববে। আপোরা শুবে খুবশ হববে, ত   ুবদ্ধর েথা 
আপোরা ববলবেে, তসই  ুদ্ধ আমরা শুরু েবরবে। প্রথম আক্রমর্ বহবসবব 
ইসরাইল দখলোরী বিবলবিে প্রধােমন্ত্রী মাহমুদ ও োর স্ত্রীবে বেডন্যাপ েরার 
সব বেবিা আমরা সম্পন্ন েবরবে। আজ তজরুসাবলবম ওবদর মসবজদুল আেসায় 
তশােরাো বদববসর সমাববশ। তসখাবে ওবদর প্রধাে মাহমুদ সস্ত্রীে আসবব। 
োবে সস্ত্রীে বেডন্যাপ েরা হবব। আমাবদর তগাবয়ন্দা তেিওয়াবেণর এেিা অংশ 
অক্ষে আবে। োরাই এবগবয় এবসবে বড় এই দাবয়ত্ব পালবে। সািলে সম্পবেণ 
আবম আশাবাদী।  
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থামবলা স্যামুবয়ল শালণিে। 
 বড়র বদবে োোল। োরপর মুখ েুবল বলল, অনুষ্ঠাে  ণ্টা দুই আবগ 

তশষ হওয়ার েথা। োর মাবে আমাবদর বমশে বািবায়বের োজ েমপবক্ষ 
দু’ ণ্টা আবগ শুরু হবয়বে। তোে এেিা খবর খুব শীঘ্রই আমরা পাব। 

‘আবমে। বজহবা আমাবদর সাহা ে েরুে।’ প্রধােমন্ত্রীর েথার মবধেই 
সবাই এে বাবেে এই প্রাথণো বােে উচ্চারর্ েরল। 

তথবম বগবয়বেল প্রধােমন্ত্রী স্যামুবয়ল শালণিে। 
সবার প্রাথণোর েণ্ঠ তথবম ত বেই তসই েরুর্ মন্ত্রী ইসরাইল আবা ইবাে 

বলল, বেন্তু মাে বেডন্যাপই সািলে েয়, এই বেডন্যাপ বদবয় আমরা বে েরবে 
োবে, এ বেবয় আমরা বেশ্চয় বেেু তভবববে। 

থোংে ইউ ইয়ংমোে, উপ ুক্ত বজজ্ঞাসাই তোমার মবে তজবগবে। 
এেিু থামল প্রধােমন্ত্রী। পরমহূুবেণই বলবে শুরু েরল আবার, প্রধােমন্ত্রী 

দম্পবেবে বজবম্ম বাবেবয় আমরা দাবব েরববা: এে. বিবলবিে সরোরবে 
ইসরাইল েোগ েবর জদণাে েদীর পবশ্চম েীর ও গাজা এলাোয় সবর ত বে হবব, 
দুই. সেল ইহুবদ উদ্বাস্তুবে অববলবে ইন্িারন্যাশোল তরডক্রবসর হাবে তেবড় বদবয় 
ইসরাইবল োবদর স্ব স্ব বাবড় ও সম্পবিবে বিবর  াবার সুব াগ বদবয় োবদর 
পুেবণাসে েরবে হবব এবং বেে. অনবধ দখলদার সরোরবে স্বীেৃবে ো বদবয় 
আেজণাবেে িাইবুেোবল োবদর ববোবরর বেবিা েরবে হবব। 

থামল প্রধােমন্ত্রী। 
বেন্তু এই ধরবের বেডন্যাবপর  িো ও এইসব শক্ত দাবব-দাওয়া েবর 

আমরা আমাবদর বিবেবয় রাখব তেমে েবর? তোট্ট তোয়া দ্বীপ েখে সবার তোবখ 
পবড়  াবব। এই বেডন্যাপবে দুবেয়ার তেউ সমথণে েরবব ো, আমাবদর বন্ধুরাও 
েয়। এই অবিায় আমরা দাবব-দাওয়া েবর আমরা আমাবদর বিবেবয় রাখব 
তেমে েবর? তোট্ট তোয়া দ্বীপ েখে সবার তোবখ পবড়  াবব। এই বেডন্যাপবে 
দুবেয়ার তেউ সমথণে েরবব ো, আমাবদর বন্ধুরাও েয়। এই অবিায় আমাবদর 
দাবব-দাওয়া আদায় তো দূবরর েথা, আমাবদর অবিত্বও ববপন্ন হবব। স্যার বেশ্চয় 
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এিা বেো েবরবেে। োই আবম বেেু বুঝবে পারবে ো স্যার। বলল অথণ ববভাবগর 
জবন্য দাবয়ত্বশীল মন্ত্রী েরুর্ অথণেীবেববদ বশমে সুবলমাে। 

বশমে সুবলমাে থামবেই প্রধােমন্ত্রী স্যামুবয়ল শালণিে বলল, বশমে, 
েুবম ত  পবরর্বের ববষয় সামবে এবেে, ো অবশ্যই ভাবোর ববষয়  বদ 
বেডন্যাবপর  িো তোয়া তথবে আমরা  িাই। বেন্তু বেডন্যাপ তো আমরা েরবে 
ো। তোয়া এবং আমরা এই বেডন্যাবপর সাবথ জবড়ে েই। বেডন্যাবপর পরপরই 
ইসরাইবলর এে বঠোো তথবে বমবডয়াবে জাোবো হবব, ‘ইসরাইল বপপল আবমণ’ 
(আইবপএ) এই বেডন্যাবপর  িো  িাবে বাধে হবয়বে বেেবি ন্যা ে দাবব 
আদাবয়র লবক্ষে। সুেরাং বেডন্যাবপর দায় ইসরাইল বপপল আবমণর  াবড় বগবয় 
বেণাবব। অেএব তোয়া বেংবা আমাবদর তোে পবরর্বে বেবয় ভাববার বেেু তেই। 

েথা বলার জবন্য হাে েুবলবেল ইসরাইবলর েরুর্ মন্ত্রী আবা-ইবাে। 
বেন্তু তদশরক্ষা মন্ত্রীর সামবে রাখা ওয়ারবলসিা ‘ববপ’ ‘ববপ’ সংবেে 

বদবে শুরু েরল।  
‘এিবেউজ বম অল’ ববল তদশরক্ষা মন্ত্রী রজার রবীে ওয়ারবলসিা েুবল 

বেবয়  বরর এে পাবশ সবর তগল। োর তোবখ-মুবখ উবিজো। 
ওয়ারবলবস তোে েথা বলল ো। েীরবব ওপাবরর েথা শুবে ‘থোংেস’ 

বদবয় ওয়ারবলস বন্ধ েবর দ্রুে প্রধােমন্ত্রীর োবে এল। 
সবার দৃবি তদশরক্ষা মন্ত্রীর ওপর বেবদ্ধ। 
তদশরক্ষা মন্ত্রী প্রধােমন্ত্রীবে োবে োবে বেেু ববল বিবর এবস বসল োর 

তেয়াবর। 
প্রধােমন্ত্রীর মুখিা প্রথবম বেেুিা ম্লাে হবয় তগবলও পবর স্বাভাববে হবয় 

এল। 
উবদ্বগ তদখা বদল উদগ্রীবভাবব অবপক্ষমাে মন্ত্রীবদর মবে। বমশে বে 

োহবল বেথণ হবয়বে। 
মন্ত্রীবদর সবার তোখ এবার প্রধােমন্ত্রীর মুবখর উপর বেবদ্ধ। 
প্রধােমন্ত্রী এেিু েবড়েবড় বসল। 
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মুখ েুলল। বলবে শুরু েরল, ‘বপ্রয় সহেমণীবৃন্দ, আপোবদর উবদ্বগ্ন মবে 
হবে। উবদ্ববগর বেেু তেই। আমরা হােবেড পারবসন্ি োই ববি, বেন্তু সববক্ষবে 
হােবেড পারবসন্ি পূরর্ হয় ো। বেডন্যাপ বমশে আমাবদর সিল হবয়বে। েবব 
বিবলবিবের প্রধােমন্ত্রীবে আমরা পাইবে। তসবদে তস প্রাথণো সভায় প্রধােমন্ত্রী 
হাবজর থােবে পাবরেবে। েবব প্রধােমন্ত্রী মাহমুদবে ো তপবলও োাঁর স্ত্রী 
এবমবলয়া এবং বায়েলু আেসা মসবজবদর খবেব ও বিবলবিে আবন্দালবের 
সাইমুবমর আধোবত্মে তেো তশখুল ইসলাম আব্দুল্লাহ ইববে আব্দুর রহমাে বদর 
ইয়াবসবে এই দু’জেবে বেডন্যাপ েরা হবয়বে এবং এেক্ষবর্ োবদর ইসরাইবলর 
বাইবর বেবয় আসা সম্ভব হবয়বে ববল আশা েরা হবে।  

লং বলভ ইসরাইল। বমশে সােবসসিলু। প্রধােমন্ত্রী মাহমুবদর দরোর 
তেই। োাঁর স্ত্রী এবমবলয়া বেংবা তশখুল ইসলাম আব্দুল্লাহবে হাবে পাওয়াই  বথি 
বেল। বজহবাবে ধন্যবাদ ত , দু’জেবেই পাওয়া তগবে। এিা তসাোয় তসাহাগা। 
বলল েবয়েজে েরুর্ মন্ত্রী সমস্ববর।  

ত  উবেবশ্য বেডন্যাপ েরা তসই োপ  াবে ো ণেরী হয়, তসিাই এখে 
বেবশ্চে েরবে হবব। ইউবরাপ ও আবমবরোর তপ্রবসর সাহা ে আমরা পাব আশা 
েরবে। বেডন্যাবপর সমাবলােো হবব, বেন্তু তসই সাবথ বববশ্বর দৃবি ও 
মবোব াবগর তিাোস আমাবদর ওপর তেন্দ্রীভূে হবব। এিাই আমরা োই। 
বববশ্বর মবোব াগ আমরা আমাবদর বদবে আেৃি েরবে োই। োর সাবথ আমরা 
সমববদোও বেেু পাব। বলল প্রধােমন্ত্রী স্যামুবয়ল শালণিে। 

ভাবলা িল বেভণর েরবে দী ণবদে োবদর ধবর রাখবে পারার উপর। 
আমরা তসিা পারবে বেো এিাই বড় েথা। বন্দীবদর তোথায় রাখা হবব, আমরা 
জােবে োইববা ো। বেন্তু আমরা জােবে োবে, ত খাবেই আমরা োবদর রাবখ, 
োরা ত ে পালাবে ো পাবর বা উদ্ধার হবে ো পাবর, আবার োবদর তোে বড় 
ক্ষবেও ো হয় সবই আমরা বেবশ্চে েরবে পারবে বেো। বলল েৃেীয় এেজে 
েরুর্ মন্ত্রী। 

এসব ববষয় আমরা আবগই তভবববে। সব তভববই আমরা িাে বাোই 
েবরবে  ার তেবয় তোে বেরাপদ িাে এখে আমাবদর হাবে তেই। 
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প্রধােমন্ত্রী থামবলা। 
তোে বসবেয়র মন্ত্রী েথা বলবেে ো। সবাই গম্ভীর। দী ণ অবভজ্ঞোয় 

োরা জাবেে এমে পবরবিবেবে বে েরবে হয়, বে হবে। োরা ভাবলাভাববই 
অববহে ত , োরা বে ববপদ, বে ঝুাঁবের মবধে রবয়বে এবং োবদর সামবে সমস্যা 
বে, সম্ভাবোই বা বে। এজবন্য োবদর মবে প্রবের োইবে ভাবোর ভাবিাই 
তববশ। 

প্রধােমন্ত্রীর েথা তশষ হবেই েেুথণ এেজে েরুর্ মন্ত্রী বলল, এিবেউজ 
বম স্যার, আবম জােবে োবে বেডন্যাবপর  িো প্রোশ হওয়ার পর বাইবরর 
দুবেয়ার োপ তথবে আমাবদর ‘তোয়া’ এবং আমরা েেিা বেরাপদ থােব? 
ইসরাইল সরোর ত  োর অেবেণীোলীে রাজধােী তোয়া দ্বীবপ িাপে েবরবে, 
এিা অেে পাশ্চাবেের সবাই ইবেমবধে তজবে তগবে। বেডন্যাবপর দায় বাইবরর 
দুবেয়া আমাবদর ওপর োপাবোর তেিা েরবব বেো?’ 

জরুবর এেিা ববষয় ববলে ইয়ংমোে, বলবে শুরু েরল প্রধােমন্ত্রী, েবব 
এ বোপাবর আমাবদর ভূবমো আমরা বঠে েবরই তরবখবে। বেডন্যাবপর  িো 
প্রোর হওয়ার সাবথ সাবথ আমরা এ  িোর সাবথ আমাবদর সম্পেণ থাোর েথা 
অস্বীোর েরব। আমরা বলব, এোবিেবিড হবয়বে এমে অবেে গ্রুপ আবে, 
োবদরই হি তহবডড তেউ এই োজ েবরবে। বেডন্যাপাররা ত  দাবব েবরবে, 
তসসব দাবব ইসরাইল সরোর আবগই ত াষর্া েবরবে। এসব দাবব অববলবে পূরর্ 
তহাে, এসব দাবব পূরবর্ জাবেসং  ও আেজণাবেে মহল আমাবদর সাহা ে েরুে 
আমরা এিা োই, বেন্তু বেডন্যাপারবদর সাবথ আমাবদর তোে সম্পেণ তেই। আর 
এেিা েথা, ইউবরাপ ও আবমবরোর আমাবদর বন্ধু রােগুবলা এই ববপবদ 
আমাবদর পাবশ এবস দাাঁড়ায়বে বঠে, বেন্তু আমাবদর আেয়িল, বেণমাে রাজে ও 
রাজধােী তোয়া দ্বীপ রক্ষায় োরা আমাবদর সাহা ে েরবব। োরা এ প্রবেশ্রুবে 
আমাবদর বদবয়বে। এমেবে তোয়ার বেে পাবশ আরও েবয়েবি দ্বীপ আবে,  ার 
সবণবমাি আয়েে দুই হাজার বগণমাইল, এ দ্বীবপও আমাবদর অবধোবরর োরা 
গোরাবন্ি বদবয়বে। এসব দ্বীবপর তোেবির ওপর সাইপ্রাস, তোেবির ওপর বৃবিশ 
মাবলোোর দাবব বেল। োরা তস দাবব তেবড় বদবয়বে। োরা এও বেশ্চয়ো বদবয়বে 
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ত , প্রায় বেে হাজার বগণমাইবলর দ্বীপ এলাো বেবয় আমরা এেিা প্রবাসী 
ইসরাইল রাে গবড় েুলবে পাবর। সুেরাং আমাবদর পাবয়র েলায় মাবি আবে, 
আপোরা বেবশ্চে থাকুে।  

থামল প্রধােমন্ত্রী। 
বেন্তু স্যার ত  দুই হাজার বগণমাইবলর দ্বীপমালার েথা বলবলে, তসখাবে 

তো সাইবপ্রয়ি ও বৃবিশ জেবসবে আবে, োবদর বে হবব? বলল বশমে সুবলমাে। 
এিা সমস্যা বেল, বেন্তু োরও সমাধাে হবয়  াবে। সাইপ্রাস ও বৃবিে 

উভবয়ই োবদর তলাে সবরবয় বেবে ববেল্প জায়গায়। সপ্তাহ খাবেবের মবধেই 
দ্বীপগুবলা আমাবদর দখবল আসবব। প্রধােমন্ত্রী বলল। 

ধন্যবাদ স্যার দুুঃবখর মবধেও বড় এেিা শুভ সংবাবদর জবন্য। 
আবরেিা ববষয় স্যার, আমাবদর এই তোয়া দ্বীবপ েবয়েিা আইে-শৃঙ্খলা 
বববরাধী গ্রুপ আবে  ারা ইহুবদ বংবশাদ্ভুে হবলও জাে বক্রবমোল। এরা 
ইবেমবধেই েবয়েিা  িো  বিবয়বে,  াবদর দ্বারা আমাবদর সরোবর তলােরা 
প ণে আক্রাে হওয়ার  িো  বিবে। এবদর বোপাবর বসদ্ধাে দরোর। বলল 
পুেবণাসে ও পুেগণঠে মন্ত্রী ইসরাইল আবা ইবাে। 

ধন্যবাদ ইবাে ববষয়িা উত্থাপে েরার জবন্য।  িোগুবলা এবং োবদর 
ববষয়িা তজোবরল শাবমল এরিাে ইবেমবধেই আমার েজবর এবেবেে। আবম 
বেবদণশ বদবয়বে োবদর ওপর তোখ রাখা এবং োবদর বোপাবর সব েথে সংগ্রহ 
েরবে। এোেশবে  াওয়ার আবগ  বদ োবদর সব বোপার জাো  ায় েবব োবদর 
সমূবল উপবড় তিলা  ায়। েবব অভেেরীর্ বোপার বেবয় আমাবদর সেলবে 
বধব ণর সাবথ এবগাবে হবব। এখেই এই সমবয় ভাল-মন্দ সবার সহব াবগো 
আমাবদর দরোর। 

এবার তদশরক্ষা মন্ত্রী রজার রবীবের ওয়ারবলস সংবেে বদবয় উঠল। 
‘এিবেউজ বম অল’ ববল ওয়ারবলস বেবয়  বরর এে পাবশ সবর তগল। 
এবারও তস ওপাবরর েথা শুবে তোে েথা ো ববল ধন্যবাদ বদবয় 

ওয়ারবলস বন্ধ েবর প্রধােমন্ত্রীর োবে সবর এল। বলল োবে োবে বেেু েথা। 
োরপর বিবর এবস বসল তস োর তেয়াবর। 
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প্রধােমন্ত্রীর তোবখ আেবন্দর উজ্জ্বলো িুবি উবঠবে। 
সবার দৃবি প্রধােমন্ত্রীর বদবে। 
প্রধােমন্ত্রী মুখ খুলল। বলল, বপ্রয় সহেমণী বন্ধুগর্, আমাবদর বমশে সব 

ঝুাঁবে তপবরবয় বেরাপদ অবিার মবধে এবস তগবে। বমশে এখে বজবম্মবদর বেবয় 
োবদর ত খাবে রাখা হবব, তসবদবে এবগাবে। সবাই প্রাথণো েরুে বমশবের বাবে 
অংশিুকুও ত ে বেরাপদ হয়। 

এেিু থামল প্রধােমন্ত্রী স্যামুবয়ল শালণিে। োর পবরই ববল উঠল, 
মন্ত্রীসভার সম্মাবেে সদস্যবৃন্দ মন্ত্রীসভার আজবের ববঠবের এখে মুলেবব 
হবে। সবাইবে ধন্যবাদ। 

উবঠ দাাঁড়াল প্রধােমন্ত্রী স্যামুবয়ল শালণিে। 
োর সাবথ উবঠ দাাঁড়াল সবাই। 
 
 
 
গাজায় সাইমুবমর এেিা আঞ্চবলে সবম্মলবে বক্তবে বদবেে আহমদ 

মুসা। 
বক্তৃোর েখে বপে আওয়ার। 
হলভবেণ সাইমুবমর তোো। বপেপেে েীরবো। 
পবেবির তমাবাইল আবাবরা তববজ ওঠল আহমদ মুসার তবসুবরা 

আওয়াবজ। আবরা েবয়েবার তববজবে এর আবগ। েখে এোভবয়ড েবরবে। 
এবার আর েল বরবজক্ট েরল ো আহমদ মুসা। 
বক্তৃো অবোহে তরবখই আহমদ মুসা এে হাে বদবয় তমাবাইল তবর েবর 

স্ক্রীবের বদবে োবেবয় তদখল বিবলবিবের প্রধােমন্ত্রী মাহমুবদর বপএস-এর 
তিবলবিাে। তোে জরুবর খবর বা তমবসজ ো থােবল আহমদ মুসাবে োর 
তিবলবিাে েরার েথা েয়। 

েল বরবসবভং বািবে োপ বদবয় সবার উবেবশ্য ‘এিবেউজ বম’ ববল 
আহমদ মুসা তমাবাইল োবের োবে েুবল বেল। 
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‘হ্যাবলা’ ববল আহমদ মুসা সাাঁড়া বদবেই ওপার তথবে মাহমুবদর বপএস 
ড. আব্দুল্লাহ আেরাবমর েবম্পে, ভাঙা েণ্ঠস্বর তশাো তগল। সালাম বদবয় বলল, 
স্যার, মোডাম এবমবলয়া বেডন্যাপড হবয়বে, োর সাবথ বেডন্যাপড হবয়বে 
বায়েলু আেসার মহামান্য খবেব তশখুল ইসলাম তশখ আব্দুল্লাহ ইববে আব্দুর 
রহমাে বদর ইয়াবসবে। 

বলে বে েুবম! েখে  িল? বে েবর  িল? তোথায়  িল? মাহমুদ 
তোথায়? ঝবড়র মে প্রেগুবলা উচ্চাবরে হবলা আহমদ মুসার উবদ্বগ্ন েবণ্ঠ। 

‘স্যার, আপবে জাবেে তজরুসাবলবম মসবজদুল আেসায় আজ 
তশােরাো বদবস উপলবক্ষ তদায়ার অনুষ্ঠাে বেল। তদায়ার অনুষ্ঠাে তশবষ মানুষ 
 খে তিরার মুবখ বেল, মোডামসহ খবেব সাবহবােরা  খে গাবড়র বদবে 
 াবেবলে, েখে অবেেগুবলা তবামার বববফারর্ হয়, গুলী-বগালাও হয়। এরই 
মবধে োরা বেডন্যাপড হে। বলল ড. আব্দুল্লাহ আেরাম। 

মাহমুবদর বে খবর, অনুষ্ঠাবে তো োরও  াওয়ার েথা বেল। আহমদ 
মুসা বলল। 

স্যার, তশষ মুহূবেণ প্রধােমন্ত্রী স্যারবে তপ্রাগ্রাম তেঞ্জ েবর জরুবর 
প্রবয়াজবে তেলআবববব আসবে হয়। মোডাম  াে ওখাবে। 

‘ইন্নাবলল্লাবহ..........., মাহমুদ এখে তোথায়? আহমদ মুসা বলল। 
স্যার, উবে খবর তপবয়ই তহবলেপ্টাবর দ্রুে তজরুসাবলবম েবল তগবলে। 

আপোবে েবয়েবার তেিা েবর পােবে। আপোবে সব জাোবোর দাবয়ত্ব বদবয় 
উবে েবল তগবলে। ড. আব্দুল্লাহ বলল। 

ধন্যবাদ আব্দুল্লাহ, আবম এখবে তজরুসাবলম রওয়াো হবে। ববল েল 
অি েবর পবেবি তমাবাইল রাখবে রাখবে তোোবদর উবেবশ্য বলল, বপ্রয় 
ভাইবয়রা, আপোবদর বপ্রয় স্বাধীেো, আপোর বপ্রয় রাবের ওপর শত্রুরা আ াে 
তহবেবে, প্রথম আ াে, োপুরুবষর মে আ াে। োরা প্রধােমন্ত্রীর স্ত্রী মোডাম 
এবমবলয়া এবং মসবজদুল আেসার খবেব আমাবদর সেবলর উিাদ, তেো তশখ 
আব্দুল্লাহ ইববে আব্দুর রহমােবে বেডন্যাপ েবর তজরুসাবলবমর অনুষ্ঠাে 
তথবে........। 
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সবম্মবলে েবণ্ঠ ইন্নাবলল্লাহ উচ্চাবরে হবলা এবং ইহুবদবাদ বববরাধী 
গগর্ববদারী তলাগাে ওঠল হল তথবে আহমদ মুসার েথার মবধেই। আহমদ মুসা 
হাে েুবল সবাইবে থাবমবয় বদবয় বলল, সবাই বধ ণ ধরুে, আল্লাহর ওপর ভরসা 
েরুে। আবম আমার েথা এখাবেই তশষ েরবে। আসসালামু আলায়কুম ওয়া 
রাহমােুল্লা। 

েথা তশষ েবর আহমদ মুসা মবঞ্চর বদবে তেবয় বলল, আমাবে এখবে 
রওয়াো হবে হবে তজরুসাবলবম।  

মবঞ্চ তেেৃবৃবন্দর সবার মুখই উবদ্ববগ আশংোয় থমথবম। সাইমুবমর 
গাজা এলাোর েীি এবং গাজার গভেণর উবঠ দাাঁড়াবলা। গভেণরই েথা বলল, 
অবশ্যই আপোবে ত বে হবব স্যার। েবব তহবলেপ্টাবরর বেবিা এেিু ববলে 
হবব স্যার। এেিাই তহবলেপ্টার গাজায়, ওিা সোবল হ্যাংগাবর তগবে, এেক্ষর্ 
বঠেঠাে হবয়  াওয়ার েথা। 

আহমদ মুসা বলল গভেণরবে, তহবলেপ্টাবরর জবন্য তদবর েরা  াবব ো। 
আমার গাবড় তরবড আবে। আবম গাবড়বেই  াবে। 

গভেণর সাইমুম েীি  ুবাবয়বরর বদবে তেবয় বলল, েুবম েবয়েজেবে 
বেবয় তজরুসাবলবম তপৌো প ণে স্যাবরর সাবথ থােবব। 

তপেবে বসা গাজার পুবলশ প্রধাবের বদবে তেবয় বলল, দু’জে 
অবিসাবরর তেেৃবত্ব দুই গাবড় পুবলশ দাও, োরা স্যাবরর গাবড়র আবগ ও তপেবে 
থােবব। 

 ুবাবয়র ও গাজার পুবলশ প্রধাে আব্দুল্লাহ আবেল সংবগ সংবগই তববরবয় 
তগল। 

‘বম. গভেণর, আমার আবগ বপবে পাহারা ববসবয় আমাবে তদখবে দুবণল 
েবর তিলবে োবেে। এে আবয়াজবের মবধে বভআইবপ বহবসবব আবম তো 
ওবদর তোবখ পবড়  াব। হাসবে হাসবে বলল আহমদ মুসা। 

স্যার আপোর বেরাপিা আমাবদর িপ প্রবয়াবরবি।  া েরবে খুবই েম। 
এিুকু বমবেমাম বেবিা ো েবর আপোবে আমরা োড়বে পাবর ো। 
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তজরুসাবলবমর সাং াবেে  িো  িার এিাই বশক্ষা। বলবে বলবে োন্নায় রুদ্ধ 
হবয় তগল গভেণবরর েণ্ঠ। 

আহমদ মুসা গভেণবরর বপবঠ হাে তরবখ সােোর স্ববর বলল, সব বঠে 
হবয়  াবব গভেণর। ওবদর ষড় ন্ত্র বেথণ হবব। আল্লাহ আমাবদর সহায়। 

আল্লাহু আেবার। বেশ্চয় সবণশবক্তমাে আল্লাহই আমাবদর সহায়। 
আপোবে আল্লাহই পাবঠবয়বেে। আমাবদর সবার আিার তেন্দ্র আপবে। েবু 
দুবণল মে আমাবদর, উবদ্বগ দূর েরবে পাবর ো। ভারী েণ্ঠ গভেণবরর। তোখ মুেবে 
মুেবে েথাগুবলা বলল তস। 

আহমদ মুসা গভণেবরর বপঠ োপবড় বলল, েলুে আমরা তবর হই। তদবখ, 
ওরা প্রস্তুে হবলা বেো। 

েলুে স্যার। বলল গভেণর। 
দু’জবেই পা বাড়াল বাইবরর বদবে। 
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২ 
আহমদ মুসা তজরুসাবলবম তপৌবে প্রধােমন্ত্রীর প্রশাসবেে ভববের 

সামবে গাবড় তথবে তেবমই দ্রুে বসাঁবড় তভবঙ তদােলার বারান্দায় উবঠ তগল। 
সামবেই প্রধােমন্ত্রী মাহমুবদর অবিস েক্ষ। দরজা তখালা। 
আহমদ মুসা দ্রুে প্রববশ েরল অবিস েবক্ষ। 
প্রধােমন্ত্রীর অবিস েবক্ষর তসািায় ববস বেল আব্দুল্লাহ জাববর, আব্দুল্লাহ 

আবমে, এহসাে সাবরী, জাির জাবমল,  ুবাবয়র আওয়াস, োলাে তব সবাই। 
সবাই এরা বিবলবিে ববপ্লববর এে এেবি েবর িম্ভ, সংগ্রাবমর মবে-মাবেেে। 

সবারই উবদ্বগ-আশংোয় মুষবড় পড়া তেহারা। 
আহমদ মুসাবে তদবখই সবাই উবঠ দাাঁড়াল। 
আহমদ মুসা সালাম বদবয়বেল। 
ওরা সালাম গ্রহর্ েরল। 
প্রধােমন্ত্রী মাহমুদ োর তিবববল বেল ো। 
মাহমুদ তোথায়? বজজ্ঞাসা েরল আহমদ মুসা। 
োরও োে তথবে উির এল ো। সবার মুষবড় পড়া তেহারায় তিবেবয় 

উবঠবে ত ে বাধ ভাঙা আববগ। ববপদগ্রি অসহায় তোে মানুষ হঠাৎ স্বজেবে 
োবে তপবয় ত মে বােরুদ্ধ োন্নায় তভবঙ পড়বে পাবর। এবদর অবিা োই। 
এবদর দু’তোখ তথবে দর দর েবর োমবে অশ্রু। 

এ সময় পাবশর রুম তথবে মাহমুদ এবস োর অবিস েবক্ষ প্রববশ েরল। 
আহমদ মুসাবে তদবখই েুবি এবস জবড়বয় ধরল। তস আরও বশশুর মে তোঁবদ 
তিলল আহমদ মুসাবে তপবয়। 

আহমদ মুসা বপবঠ হাে বুবলবয় সােোর স্ববর বলল, মাহমুদ েুবমও 
এভাবব তভবঙ পবড়বে। েুবম ো প্রধােমন্ত্রী! 
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মুসা ভাই, এই প্রথম োাঁদলাম। আল্লাহর পবর আপোর োবে োড়া 
আমার তো োাঁদার জায়গা তেই। এিুকু ো োাঁদবল আবম মবর  াব। মুসা ভাই 
বসেবববথর িেণার তসল তথবে এেবদে আবম োবে উদ্ধার েবর এবেবেলাম। 
বদ্বেীয়বার তস তসই িেণার তসবল বন্দী হবয়বে আরও অবেে তববশ অপরাধ বেবয়। 
আবম ত  ভাববেও পারবে ো মুসা ভাই। অশ্রুরুদ্ধ েবণ্ঠ বলল মাহমুদ। 

আহমদ মুসা তোে েথা ো ববল োবে ধবর বেবয় এবস প্রধােমন্ত্রীর 
তেয়াবর বসাল। তোখ মুবে বদবয় বলল, েুবম  া বলার ববলে, এসব বেবয় 
বদ্বেীয়বার েথা ববলা ো। ভুবল ত বয়া ো আল্লাহ আবেে এবং বেবে সববেেুর 
ওপর ক্ষমোশালী, তোমার বসেবববথর ওপরও।  

ববল মাহমুবদর সামবে তেয়াবর এবস বসল। 
মাহমুদ রুমাল বদবয় মুখিা ভাবলা েবর মুেল। আহমদ মুসার তশষ 

েথাগুবলা োর তোবখ-মুবখ ঔেবলের এে েবড়ৎ প্রবাহ বেবয় এবসবে। বলল, 
এিবেউজ বম মুসা ভাই। আল্লাহ সবার ওপর ক্ষমোশালী। 

‘ধন্যবাদ মাহমুদ’ ববল োোল আহমদ মুসা তসািায় বসা আব্দুল্লাহ 
জাববর, এহসাে সাবরীবদর বদবে। বলল, তোমরাও সিল ববপ্লববর এেজে েবর 
বসপাহসালার। তোমরাও বে ভুবল বগবয়বেবল আল্লাহ আবেে তোমাবদর 
অবভভাবে বহবসবব? 

স্যবর আহমদ মুসা ভাই, অবিা আমাবদর জ্ঞাে শূন্য েবর বদবয়বে। 
পুবলশ ও আমরা স্পবির প্রাথবমে েদে সম্পূর্ণ েবরবে। তোে ক্লুই পাওয়া  ায়বে। 
অবিা আমাবদর বদবশহারা েবর বদবয়বে মুসা ভাই। বলল আব্দুল্লাহ জাববর। 

আহমদ মুসা  ুবর বসল মাহমুবদর বদবে। বলল, তোমার পুবলশ ও 
তগাবয়ন্দা ববভাগ বে বলবে? বেডন্যাপাররা েেজে বেল, বে োবদর তেহারা, 
তোে পবথ বেভাবব এল, বেভাবব তগল, এসব বোপাবর ববলবে বেেু? 

োবদর ধারর্া বববভন্ন গ্রুবপ ববভক্ত হবয় োরা এবসবে। েবয়ে গ্রুপ 
তবামা তিবলবে। এোবধে গ্রুপ বেডন্যাবপর োজ েবরবে।  া তবাঝা  াবে, 
োবে োরা ভাড়া েরা িোবিবে এবসবে, বেন্তু  াওয়ার সময় এোেুবলবন্স েবর 
পাবলবয়বে। এোেুবলন্সও োবদর তলােরাই এবে তরবখবেল। তবামা- বববফারবর্র 
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পর োবদর এোেুবলন্স বেবয় সবর পড়া সহজ হবয়বে। পুবলশ এোেুবলন্সবে 
শহবরর উির দবক্ষর্ প্রাবে পবরেেক্ত অবিায় পাওয়া তগবে। বলল মাহমুদ।  

গুবল-বগালা শুধু ওরাই োবলবয়বে, ো পুবলশও? আহমদ মুসার বজজ্ঞাসা। 
বেডন্যাবপর সময় ওরা গুলী োবলবয়বে। আমাবদর পুবলশ ও 

তস্বোবসবেরাও গুলী োবলবয়বে, বেন্তু তসগুবলা িাাঁো গুলী বেল, ো পবয়বন্িড 
বলা মুবিল। বলল মাহমুদ। 

ওবদর তেউ মারা তগবে? বজজ্ঞাসা েরল আহমদ মুসা। 
মৃবের মবধে পুবলশ আবে, তস্বোবসবে আবে এবং সাধারর্ তলাে। 

বববশষ তপাশাবের সবন্দহজেে োউবে পাওয়া  ায়বে। মাহমুদ বলল। 
বেডন্যাপাররা বববশষ তপাশাবে বেল ববল তোে প্রমার্ পাওয়া তগবে? 

বলল আহমদ মুসা।  
ো এরেম তেউ ববলবে। মাহমুদ বলল। 
োর মাবে বেডন্যাপাররা সাধারর্ মানুবষর পবরবেে তপাশাবেই বেল। 

আহমদ মুসা অবেেিা স্বগবোবক্ত েরল। 
পরক্ষবর্ই আবার বলল, আবম স্পি তদখবে োই, লাশগুবলা তোথায়? 

বজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
স্পিিা ‘এোজ ইি ইজ’ আবে। লাশগুবলাও তসভাববই আবে। আপোর 

তদখার জবন্যই এভাবব রাখা হবয়বে। বলল মাহমুদ। 
আহমদ মুসা আব্দুল্লাহ জাববরবদর বদবে তেবয় বলল, েল োহবল  াই। 
ববলই মাহমুবদর বদবে  বিবর বলল, পুবলশরা তো ওখাবে আবে, ো? 
আবে। আবমও আপোর সাবথ  াব আহমদ মুসা ভাই। প্রধােমন্ত্রীর 

অনুবরাবধর সুর। 
‘েল তোমরা োবে আবার প্রবিােল লাগবব তদবর হবব ো তো? বলল 

আহমদ মুসা। 
 িোর পর প্রবিােল অবেবের জবন্যই হবয়বে, আপোর জবন্যও। ইো 

েরবলই আর আপবে  খে-েখে ত খাবে তসখাবে ত বে পারববে ো। েবব েলুে, 
এখে আমার এে প্রবিােবলই সবার হবয়  াবব। 
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বায়েলু আেসা মসবজবদর েত্ববর তপৌেল সবাই। 
ববভৎস দৃশ্য। 
োরবি এলাোবে তেন্দ্র েবর তবামা িািাবো হবয়বে। এবমবলয়া ও 

খবেববে ত  বদে বদবয় গাবড়বে বেবয় আসা হবেল োর দু’পাবশ এবং তপেবের 
মূল তভনুবে গাবড় ও এোেুবলন্স বেল তসখাবে। 

তমাি পঞ্চাশবির মে লাশ পবড় আবে। আহেরা পুবলশ পাহারায় 
হাসপাোবল। 

তগািা স্পবির বদবে োবেবয় আহমদ মুসা বলল, বঠে ববলবে তোমার 
পুবলশ, ওরা অবেেগুবলা গ্রুবপ ববভক্ত বেল।  ারা তবামা েুাঁবড়বে, গুলী-বগালা 
োবলবয়বে োরা বেন্তু বেডন্যাপ েবরবে। তবামা েুাঁবড় মানুষবে পোবেবে সবরবয় 
বদবয়বে। োরপর  ারা মোডাম এবমবলয়া ও খবেব মবহাদবয়র বেরাপিা বদবেল, 
োবদর উবেবশ্য গুলী েুাঁবড় হেো েবর বেডন্যাপ বেববণঘ্ন েরা হবয়বে। 

গুলীবে বেহে পুবলশ ও তস্বোবসবেবদর লাশ ত খাবে পবড়বেল, 
তসখাবে তগল আহমদ মুসা। বেহে বেেজে পুবলশ ও োরজে সাইমুম 
তস্বোবসববের লাশ তসখাবে বেল। আহমদ মুসা বলল, তবামা িািার পর এরাই 
সম্ভবে মোডাম ও খবেববে আগবল তরবখ গাবড়র বদবে বেবয়  াবেল। এবদরবে 
হেো েবরই োবদর বেডন্যাপ েরা হবয়বে। 

বেন্তু োরবদবে ব বর রাখা এবদরবে গুলী েরবে বগবয় ওরা 
মোডামবদরও ক্ষবে েবরবে তো! বলল এহসাে সাবরী। 

ো এহসাে, ওরা ব্রাশ িায়ার েবরবে, এবলাপাথাবরও গুলী তোাঁবড়বে। 
বরভলবার বদবয় ওরা পবয়বন্িড গুরী েবরবে। তদখ ো সবারই বুে বেংবা মাথা 
গুলীববদ্ধ হবয়বে। ওরা বেল এেদমই ঠান্ডা মাথার প্রবিশোল। 

বলবে বলবে আহমদ মুসা হাাঁিবেল গাবড় ত খাবে বেল তসবদবে। পবথ 
আহমদ মুসা দুই জায়গায় দলা পাোবো েুলা কুবড়বয় তপবয় থমবে দাাঁড়াল। 
েুলাগুবলা োবের োবে বেল।  া সবন্দহ েবরবেল োই। েুলাগুবলাবে 
তক্লাবরািবমণর গন্ধ। আহমদ মুসা দুই দলা েুলা মাহমুবদর বদবে এবগবয় বদবয় 
বলল, ওবদরবে সংজ্ঞাহীে েবর েুবল বেবয়  াওয়া হবয়বে। খুব োলাে ওরা। 
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সংজ্ঞাহীে দু’জেবে ওরা  খে ধরাধবর েবর এোেুবলবন্স বেবয়  াবেল, েখে 
তেউ তদখবলও োবদর সবন্দহ হয়বে। তভবববে তবামায় আহেবদর এোেুবলবন্স 
তেয়া হবে। আর বেডন্যাপোরী  ারা ওবদর ধরাধবর েবর বেবয় তগবে োরা 
সাধারর্ বিবলবিবেবদর তপাশাবে বেল অথবা পুবলবশর তপাশাবেও থােবে পাবর। 
 াই তহাে ওবদর পবরেল্পো বেখুাঁে বেল। 

আহমদ মুসা  ুবর  ুবর সব লাশই তদখল। 
মবঞ্চর বেেু দূর সামবে ত খাবে অবেেগুবলা লাশ পবড় আবে, োবদর 

তথবে বেেুিা দূবর পবড় থাো এেিা লাশ তদখবেল আহমদ মুসা। মাথায় গুলীববদ্ধ 
হবয় তস মারা তগবে। মুবখর তেহারািা প্রায় রবক্ত তেবে তগবে। গাবয় আরবী 
আলবখল্লা। বেৎ হবয় পবড় আবে। আলবখল্লার তবাোমগুবলা তখালা। তখালা জায়গা 
বদবয় তদখা  াবে তভেবরর েলারববহীে বি-সাবিণর এেিা অংশ। বি-সাবিণর বুবের 
ওপবরর তসই অংবশ এেিা মবোগ্রাম বিোবরর ওপর োর তোখ আিবে তগল। 
ঝুাঁবে পড়ল আহমদ মুসা। এেিা েববর ওপর তরামাে হরবি েোবলওগ্রাবি েংবয় 
সাইপ্রাস তলখা। আর প্রথম দৃবিবে মুখ তোলা েোংগারুর মে  াবে েবব মবে 
হবয়বেল ওিা েবব েয়, সাইপ্রাবসর মােবেে। ববস পড়ল আহমদ মুসা। োর তোবখ 
ববস্ময়, সাইপ্রাবসর বি-সািণ বিবলবিবে! তোে সময়ই তো তদখা  ায়বে। বেন্তু বসার 
পর সাইপ্রাবসর েীল মােবেবের বেেিা ত াঁবষ তোি হরবির তলখা োর শবব্দর 
এেিা লাইে তোবখ পড়ল আহমদ মুসার। বহব্রু হরি তলখা তদবখ ভূে তদখার মে 
েমবে ওঠল আহমদ মুসা। বহব্রু হরবির তলখািা হবলা, ‘বেউ তোয়া ইন্িারপ্রাইজ, 
তোয়া।’ ‘তোয়া দ্বীপ’িা আহমদ মুসার তোবখর সামবে তভবস উঠল। তোয়া দ্বীবপর 
বসবের প্রায় তগািািাই ইহুবদ। আর তগাবয়ন্দা বরবপািণ হবলা, এই তোয়াবেই বগবয় 
আেয় বেবয়বে ইসরাইল সরোবরর অববশি অংশ। োর মাবে এই অবভ াবের 
তগাড়া তোয়ায়। োহবল এবমবলয়াবদরবে ‘তোয়া’তেই তেয়া হবয়বে! এসব বেোয় 
বুাঁদ হবয় বগবয়বেল আহমদ মুসা। োবে ব বর দাাঁবড়বয়বেল মাহমুদ ও আব্দুল্লাহ 
জাববররা। োরা বেবশ্চে আহমদ মুসা বি-সািণিায় গুরুত্বপূর্ণ বেেু তপবয়বে। 

মুসা ভাই, গুরুত্বপূর্ণ বেেু? এেিু ঝুাঁবে পবড় বজজ্ঞাসা েরল মাহমুদ। 
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শুধু গুরুত্বপূর্ণ েয়, মহাগুরুত্বপূর্ণ। বলবে বলবে উবঠ দাাঁড়াবলা আহমদ 
মুসা। 

োরবদবে এেবার োোল। জাববর, মাহমুদরা োড়া আবশপাবশ তেউ 
তেই। পুবলশরা স্পবির োরবদবে ব বর দাাঁড়াবো। মাহমুবদর বেরাপিা প্রহরীরাও 
বেেু দূবর দাাঁবড়বয়। 

সবার দৃবি আহমদ মুসার বদবে। 
আহমদ মুসা বেেু েবণ্ঠ বলল, এই  ুবে ইহুবদ। তস বন্দুেবাজবদর 

এেজে। তদখ োর আবশপাবশ বরভলবার পাওয়ার েথা। ববল আহমদ মুসা 
োরবদবে োোল। বলল আব্দুল্লাহ  জাবববরর বদবে োবেবয়, তোমরা লাশিাবে 
এখাে তথবে সরাও তদবখ। 

লাশিা েবয়ে হাে সবরবয় বেল। 
লাবশর েলা তথবে তববরবয় পড়ল োর বরভলবার। 
বেেু বলবে  াবেল এহসাে সাবরী। আহমদ মুসা োবে বাধা বদবয় 

বলল, আমার েথা তশষ হয়বে এহসাে। 
‘স্যবর’ ববল েুপ েরল এহসাে সাবরী। 
বন্দুেবাজ  ারা মোডাম এবমবলয়া ও খবেব মবহাদয়বে বেরাপিা 

দােোরী আমাবদর পুবলশ ও তস্বোবসবেবদর হেো েবরবে, এ  ুবে োবদর 
এেজে। েবব এর বরভলবার তবর েরািা এেিু আবগই হবয় বগবয়বেল এবং 
পুবলশ বা তস্বোবসবেরা োবে তদখবে পায়। িবল পুবলশ বা তস্বোবসবেবদর 
গুলীবে তস বেহে হ । তস বেহে হওয়ার সময় অবন্যরা তবাধ হয় এেিু সময় বেবয় 
এেব াবগ বেি বেল। এেিু থামল আহমদ মুসা। 

তথবমই আবার ববল উঠল, আমার মবে হয়, আমাবদর  া জাোর ো 
তজবে তগবে। এই  ুবে ‘তোয়া দ্বীপ’ তথবে এবসবে। আর তোমরা জাে ‘তোয়া 
দ্বীপ’ এখে বে। আবম বেবশ্চে মোডাম এবমবলয়া ও খবেব মবহাদয়বে বেডন্যাপ 
েবর তোয়ায় তেয়া হবয়বে। 

মাহমুদসহ সবার তোবখ-মুবখ আেবস্মেোর এে ববস্ময়। 
 ুবেবি বে তোয়া দ্বীবপর? বলল মাহমুদ। োর েবণ্ঠ ববস্ময় ও উবদ্বগ। 
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 ুবেবির বি-সািণবি সাইপ্রাবস বেবর। সাইপ্রাস তথবে ‘তোয়া’ দ্বীবপর 
এেিা প্রবেষ্ঠাে বি-সািণ ইমবপািণ েবরবে। প্রবেষ্ঠােবির বসল আবে বি-সািণবির 
মবোগ্রাবমর বেবে। আর বি-সািণবি এবেবাবর েেুে। বলল আহমদ মুসা। 

মাহমুদ, জাববররা এবগবয় বগবয়  ুবেবির বি-সাবিণর মবোগ্রাম তদখল। 
উবঠ দাাঁড়াল ওরা। বলল মাহমুদ, আহমদ মুসা ভাই বঠে ববলবেে, 

 ুবেবি ‘তোয়া’ তথবে এবসবে তসিা বেবশ্চেই বলা  ায়। বেন্তু এেিা প্রমার্ 
তথবেই বে আমরা েূড়াে বসদ্ধাবে তপৌোবে পাবর? 

এস আরও ববেল্প োলাশ েবর।  বদ ো পাওয়া  ায়, োহবল  া পাওয়া 
তগবে োবেই িাবগণি েরবে হবব। আহমদ মুসা বলল। 

মাহমুদ বেেু বলবে  াবেল। োর ওয়ারবলসবি ‘ববপ’ ‘ববপ’ সংবেে 
বদবয় ওঠল। 

তস পবেি তথবে ওয়ালবলসবি েুবল বেল। সালাম বদবয় ‘ইবয়স মাহমুদ’ 
ববল েথা শুেবে লাগল ওপাবরর। 

মাবঝ মবধে দু’এেিা প্রে োড়া মাহমুদ শুবেই েলল। মুখ োর 
অবেেখাবে সহজ হবয় এবসবে। 

ওপাবরর েথা শুেবে শুেবেই মাহমুদ োোল আহমদ মুসার বদবে। 
ওপাবরর েথা তশষ হবেই মাহমুদ আহমদ মুসার উবেবশ্য দ্রুেেবণ্ঠ 

বলল, মুসা ভাই, েথা বললাম আমাবদর তগাবয়ন্দা প্রধাবের সাবথ। উবে সুবেবদণি 
বেেু েথে বদবয়বে,  া আপোর েত্ববেই সমথণে েরবে। এবমবলয়াবদর ওরা মবে 
হবে ‘তোয়া’তেই বেবয়বে। 

বে েথে বদবয়বেে বেবে। বজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘প্রেেক্ষদশণীর সাক্ষে তথবে োরা তজবেবেে, তজরুসাবলবমর দবক্ষর্-পূবণ 

প্রাবে ত খাবে এোেুবলন্স পাওয়া তগবে, তসখােোর এেজে প্রেেক্ষদশণী 
জাবেবয়বেে, এোেুবলন্স তথবে তববরবয় েবয়েজে তলাে দু’জে মানুষবে ধরাধবর 
েবর রািার পাবশ দাাঁড়াবো এে বড় প্রাবদা জীবপ েুবলবে। োরপর দ্রুে উির 
বদবে েবল তগবে। বেডন্যাপ  িোর এে  ণ্টার মবধে প্রাবদা জীপিাবে পবরেেক্ত 
অবিায় পাওয়া তগবে সামাবরয়া প ণে তপৌবে। ত বহেু জীপিা সামাবরয়াবে 
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পাওয়া তগবে, োই ধারর্া েরা হবে উির বদবেই োরা তগবে। আমাবদর 
তগাবয়ন্দা ববভাগ তলবােে তগাবয়ন্দা ববভাগবে অনুবরাধ েবরবেল 
োৎক্ষবর্েভাবব তদখার জবন্য ত , দবক্ষর্ তলবােবে বিবলবিবের তোে গাবড় বা 
এোেুবলন্স অথবা সবন্দহভাজে তোে গাবড় বা এোেুবলন্স োরা তদখবে পায় 
বেো। তসখাে তথবে দু’বি খবর পাওয়া তগবে। আমাবদর সবণ উির-পূববণর শহর 
বিরাে শাবমাো তথবে ১০ মাইল উিবর আমাবদর বডণার ও তলবােবের বলোবে 
েদীর োোোবে রািার পাবশ আমাবদর এেবি বমবলিাবর িাে পবরেেক্ত অবিায় 
পাওয়া তগবে। বদ্বেীয় খবর হবলা, তলবােবের িায়ার বন্দবরর পাবশ এেিা িলার 
তজবির বাইবর এেিা এোেুবলন্স পবড় থােবে তদখা তগবে। এবদবে  িোর দুই 
 ণ্টা পবরর এেিা েথে পাওয়া তগবে আমাবদর সবণ উির-পূববণর বাইবর ঐ বিরাে 
শাবমাো তথবে। পুবলশ জাবেবয়বে, এেিা বমবলিাবর িােবে োরা দ্রুে গবেবে 
উিবর সীমাবের বদবে ত বে তদবখবে। এসব েথে তথবে আমাবদর তগাবয়ন্দা 
ববভাবগরও ধারর্া বেডন্যাপাররা এই রুবি এবং এই গাবড়গুবলই বেবহার েবরবে 
এবং সাগর পবথই তোথাও োরা তগবে। থামল মাহমুদ। 

আহমদ মুসা গম্ভীর। বলল, তোমাবদর তগাবয়ন্দা ববভাগবে ধন্যবাদ 
বেডন্যাপারবদর েথে ত াগাবড়র তক্ষবে  া সাবধে কুলায় োর সবিুকুই োরা 
েবরবে। আমরা এখে বেবশ্চে ধবর বেবে পাবর, োরা িলার বেবয় তলবােবের 
তোবো শহবর অবশ্যই  ায়বে, েুরবি প্রবববশরও প্রে ওবঠ ো, োরা অবশ্যই হয় 
সাইপ্রাস, ো হয় তসাজা ‘তোয়া’ দ্বীবপ েবল তগবে। হবে পাবর গভীর সাগবর তোে 
জাহাজ োবদর জবন্য অবপক্ষা েরবেল। িলার তথবে োরা তস জাহাবজ উবঠবে। 

এেিু থামল আহমদ মুসা। ভাবল এেিু। োরপর বলল, োবদর এই 
বেডন্যাপ অবভ াে বেল অেেে সুপবরেবল্পে এবং অবেে প্রস্তুবের িল। েবব 
োবদর দুভণাগে োরা আসল লক্ষে অজণে েরবে পাবরবে। 

মাহমুদ এবং সবার তোবখ ববস্ময়। মাহমুবদরই প্রে, এেথা বলবেে তেে 
মুসা ভাই? এবমবলয়া এবং মহামান্য খবেব ও আমাবদর তেো তশখ আব্দুল্লাহবে 
োরা হাবে তপবয়বে। 
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মাহমুদ, মহামান্য খবেববে োরা ববেল্প বহবসবব বেবয় তগবে। আসল 
িাবগণি ওবদর বিবলবিবের প্রধােমন্ত্রী ও োর স্ত্রীবে এেই সাবথ বেডন্যাপ েরা। 
মাহমুদ েুবম তেলআববব েবল  াওয়ায় তবাঁবে তগে। তোমাবে ো তপবয় োৎক্ষবর্ে 
বসদ্ধাবে োরা বায়েলু আেসার খবেববে বেবয় তগবে। অবশ্য এ বশোরও োবদর 
জবন্য খুব বড়, এ েথা বেশ্চয় োরা এখে ভাববে। বলল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসার েথা তশষ হবেই জাববর, এহসাে সাবরীরা সমস্ববর বলল, 
বঠে ববলবেে মুসা ভাই। 

োরপর আব্দুল্লাহ জাববর ববল উঠল, বেবশ্চেভাবব এিাই োবদর ষড় ন্ত্র 
বেল। োবদর অসম্ভব আবয়াজে তথবেও এিা বুঝা  ায়। আল্লাহ আমাবদর রক্ষা 
েবরবেে। প্রধােমন্ত্রী বেডন্যাপড! রাবের ম ণাদা তোথায় বগবয় দাাঁড়াে! প্রমার্ 
হবো, তদবশ আইে-শৃঙ্খলা বলবে বেেু তেই। প্রধােমন্ত্রীবে বেডন্যাপ েরবে 
পারবল োবদর তবাধ হয় আবরা তোে পবরেল্পো বেল। 

হ্যাাঁ, আব্দুল্লাহ জাববর, োরা তদবশ ববশৃঙ্খলার সৃবির সুব াগ বেে। এ 
প্রস্তুবেও হয়বো োবদর বেল। 

আহমদ মুসা এেিু থামল। তথবমই আবার বলল, ববপ্লব েরা  ে েবঠে, 
ববপ্লব রক্ষা েরা োর তেবয়ও েবঠে। শত্রুর এই আ াে তোমাবদর এলািণ েবর 
বদবয় তগল মাহমুদ। 

মাহমুবদর তোবখ-মুবখ উবদ্বগ। বলল, সব েথাই বঠে। শত্রুরা ববস তেই, 
বেন্তু আমরা সািবলের আবববশ ববস বগবয়বেলাম। আল্লাহ োরই শাবি বদবয়বেে 
হয়বো! আল্লাহ আমাবদর মাি েরুে। 

এেিু তথবম আবার শুরু েরল, বুঝবে পারবে, আমাবদর অভেেরীর্ 
আইে-শৃঙ্খলা এবং বাইবরর প্রবেরক্ষার বোপাবর আরও সাবধাে, আরও সবক্রয় 
হবে হবব। অন্যবদবে বেডন্যাপারবদর েবল তথবে ওাঁবদর মুক্ত েরার জবন্য আশু 
পদবক্ষপ প্রবয়াজে। বলুে মুসা ভাই এখে আমাবদর বে বে েরর্ীয়? 

ববলই অবিরভাবব পায়োবর েরবে লাগল মাহমুদ। 
মাহমুদ তোমাবে অবির হবল েলবব ো। শাে হবে হবব তোমাবে। সব 

বঠে আবে, সবই বঠে হবয়  াবব। েুবম জাে, তোমার সহেমণীরা অভেেরীে আইে-
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শৃঙ্খলার বোপাবর বে েরবে হবব। বববদবশেভাবব তেমে ভবয়র তোে তক্ষে তেই 
েুবম তসিা জাে। আর বেডন্যাপারবদর বডল েরার বোপারিা আমার ওপর তেবড় 
দাও, েুবম প্রধােমন্ত্রী োহবল মাহমুদ, এ দাবয়ত্ব তোমাবেই বদোম। 

হঠাৎ সজল হবয় ওঠা মাহমুবদর দু’তোখ জবড়বয় ধরল এবস আহমদ 
মুসাবে। দরদর েবর োর দু’তোবখ তেবম এল অশ্রু। এ অশ্রু আহমদ মুসার প্রবে 
অসীম েৃেজ্ঞোর, ো বেথণো, তবদোয় তভবঙ পড়ার? দু’তয়রই হবে পাবর। 

আহমদ মুসা মাহমুবদর বপবঠ হাে বুবলবয় বলল, ববলবে তো সব বঠে 
হবয়  াবব ইেশাআল্লাহ। তদখবব, আল্লাহর ইোয় তোমার এবমবলয়া এবং 
আমাবদর তবাে এবমবলয়া ও আমাবদর খবেববে সম্পূর্ণ অক্ষে অবিায় বেবয় আবম 
শীঘ্রই বিবর আসবে। আমার জবন্য গাবড়র বেবিা েবরা ববরুে  াওয়ার। 

মাহমুদ আহমদ মুসাবে তেবড় বদবয় বববস্মে েবণ্ঠ বলল, এখেই  াববে? 
হ্যাাঁ মাহমুদ। বলল আহমদ মুসা। 
ভাইয়া আপবে ববরুে  াববে তেে? তোয়াই  বদ িাবগণি হয়, োহবল 

সরাসবর তো ত বে পাবরে সমুদ্র পবথ। আর মবে হবে, আপবে এো  াববে। 
বেন্তু আমরা তেউ আপোর সবি হবে োই। বলল আব্দুল্লাহ  াববর। 

‘তোয়া’র োরবদবের সমুবদ্রই ওরা তোখ রাখবব। বববশষ েবর এবদে 
তথবে  াওয়া সব জাহাজ-জল ােবেই োরা সবন্দহ েরবব। বেন্তু তোয়ায় 
তপৌেবে হবব আমাবদর সবার অলবক্ষে। আর এ ধরবের অবভ াে দল তবাঁবধ হয় 
ো, সুেরাং োউবেই আবম সাবথ বেবে ো। আহমদ মুসা বলল। 

‘ববরুে  াওয়ার জবন্য আবম তহবলেপ্টাবরর বেবিা েবর বদবে। এবে 
োড়াোবড়ও  াওয়া  াবব।’ বলল মাহমুদ। 

মাবে আমাবে বভআইবপ সাবজবয় প্রোর েবর বদবে োও ত  আবম ববরুে 
তগবে! ো হবব ো। আবম গাবড়বে  াব। েীরবব উঠব বগবয় ববরুবে। তোমাবদর 
দূোবাবসও  াব ো। শুধু েুবম তোমাবদর ববরুে দূোবাবস সাইমুবমর ত  তেবলিা, 
আবু আমর, তগাবয়ন্দােমণী বহবসবব আবে, োবে বলবব রাবে ত ে তস ববরুবের 
‘বস বভউ’ তহাবিবল বগবয় তরবজোর তদবখ ‘হাববব গেজাবলস’ এর েবক্ষ তস  ায়। 
আমার এই বমশবে ‘হাববব গেজাবলস’ োবমর পাসবপািণ বেবহার েরব। েল, 
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তোমার অবিবস বগবয় আবম তেস হববা। ইবোমবধে আমার জবন্য এেিা 
বভন্নগাবড় বঠে-ঠাে েবরা। অববশি েথা পবর বলব, েল। 

ববল আহমদ মুসা েলবে শুরু েরল গাবড়র বদবে। 
সবাই োর তপেবে তপেবে েলল। 
 
 
 
সাইপ্রাবসর দবক্ষবর্ ভূমধেসাগবরর বুে বেবর এবগবয় েবলবে আহমদ 

মুসার বিবশং িলার তবািবি। 
আহমদ মুসা  াো েবরবে দবক্ষর্ সাইপ্রাবসর পাবিাস বন্দর তথবে। 

বন্দরবি মূলে বিবশং বন্দর। আহমদ মুসা আবগর বদে সাইপ্রাবস এবস তথবমবেল 
বলমাবসাল বন্দবর এেজে িুেবরবির পবরেবয়। ববরুে তথবে তস সাইপ্রাবসর বভসা 
বেবয়বেল আবু আমরবে বদবয় দালাবলর মাধেবম। পাসবপাবিণ োর হবব তলখা 
আবে বিবশং ও িবরি িুেবর। আহমদ মুসা বলমবসাল তথবে বেেু তখাাঁজ-খবর বেবয় 
গেোলই সড়ে পবথ এবসবেল দবক্ষর্ সাইপ্রাবসর সবণদবক্ষর্ বন্দর শহর 
পাবিাবস। এখাবে এবস আরও তখাাঁজ খবর বেবয় তজবেবেল, তোয়া উপকূল মাে 
বশোবরর জবন্য ববখোে। সাইপ্রাস তথবেও তজবলরা মাে বশোবর মাবঝ মাবঝ 
তসখাবে  ায়। অনুমবে বেবয় ও রয়োলবি বদবয় তসখাবে মাে বশোর েরা  ায়। 
েবব েবয়েবদে হবলা তসখাবে মাে বশোর ভীষর্ েড়ােবড়র মবধে পবড়বে। 
সবাইবে মাে বশোবরর অনুমবে তদয়া হবে ো। েথা ববল খুবশ হবল েববই এই 
অনুমবে তমবল। দ্বীবপ িুেবরিবদর  াোয়াে বেবষদ্ধ েরা হবে। আইেসংগে ও 
অনুমবেপ্রাপ্ত বেবসায় ও োেবরর প্রবয়াজে োড়া সাইপ্রাসবাবসরাও তসখাবে ত বে 
পাবর ো। 

আহমদ মুসা ভাবলা েবর তখাাঁজ-খবর বেবয় এেিা বিবশং িলার 
তোম্পােীবে  ায়। বেবজর পবরেয় বদবয় ববল ত , তস এেজে প ণিে, বিবশং োর 
হবব। তোয়া উপকূবল মাে বশোর োর বহুবদবের ইো। োবে ভাবলা িলার ও 
সহব াবগোর জবন্য তজবল বদবয় সাহা ে েরবল এর জবন্য উপ ুক্ত অথণ বদবে তস 
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রাবজ আবে। তোম্পাবের মাবলে ববল, এর জবন্য তো লাগবব অবেে অথণ। 
অেোধুবেে িলার  বদ বেবে হয়, োহবল প্রথম তিরে ত াগে বসবেউবরবি 
বডবপাবজি ৫ হাজার মাবেণে ডলার। আর প্রবে  ণ্টায় িলাবরর ভাড়া ১০০ ডলার 
েবর। েমপবক্ষ ৫ জে তজবল সাবথ  াবব। োবদর প্রবেজবের প্রবে েয়  ণ্টার 
েমণবদবের জবন্য লাগবব ১০০ ডলার েবর। বিবশং সরঞ্জাবমর ভাড়া লাগবব ো। 
তসিা তবাবির ভাড়ার মবধে শাবমল। 

খরবের বহবসব শুবে আহমদ মুসা মবে মবে ববলবেল, এর বদ্বগুর্, বেংবা 
েবয়েগুর্ তববশ দাবব েরবলও তোমরা তপবে। বেন্তু মুবখ ববলবেল, িলার ভাড়া 
ও তজবলবদর পাবরেবমে  া আশা েবরবেলাম, োর তেবয় অবেে তববশ। 

তোম্পােীর েেণা ববলবেল, োহবল স্যার বিবশং আইবডয়া তেবড় বদে, 
তসিাই ভাল। 

এিাই  বদ আপোর তশষ েথা হয়, োহবল আমাবে রাবজ হবেই হবব। 
অবেে আশা েবর আবম এবসবে। ববলবেল আহমদ মুসা। 

ধন্যবাদ। সাং াবেে বিবশং হবব তো আপোর! বেন্তু আবরেবি বোপাবর 
আপোবে রাবজ হবে হবব। তসিা হবলা, তোয়া উপকূল এলাোয় বেণমাবে খুব 
েড়ােবড় েলবে। আপবে  বদ বিবশং অনুমবে ো পাে বেংবা আপোর তোে ববপদ 
হয় োর জবন্য আমরা দায়ী থােব ো এবং আমরা ক্ষবেও স্বীোর েরব ো। 
বদ্বেীয়ে এে েমণবদে অথণাৎ েয়  ণ্টার ভাড়া ও পাবরেবমে আপোবে 
বসবেউবরবি মাবের সাবথ অবগ্রম জমা বদবে হবব। ববলবেল তোম্পােীর েমণেেণা। 

আপোবদর এ শেণও আবম তমবে বেবে। েবব আমার  বদ তোে ববপদ 
হয়, েবব তসিা আমার আত্মীয়-স্বজেবে আপোবদর জাোবে হবব। আবম 
বেবোবশয়ার এেিা তপাি বি োোর বদবয়  াববা। তসখাবে জাোবলই আমার 
আত্মীয়-স্বজেরা ো তপবয়  াবব। েৃবেম ববেীে েবণ্ঠ ববলবেল আহমদ মুসা। 

এভাবব এেিা আধুবেে বিবশং িলার তবাি এবং ৫ জে তজবল বেবয়  াো 
েবরবে আহমদ মুসা। 
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বববেল োরিায় তবাি বেবয় পাবিাস তথবে  াো েবরবে আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা ববলবে তশষ রাে এবং সোবলই তস মাে ধরবে ভালবাবস। তস 
সন্ধোর মবধে তোয়া উপকূবল তপৌেবে োয়। 

পূর্ণ শবক্তবে এবগবয় েবলবে আহমদ মুসার তবাি উপকূবলর বদবে। 
তবাবির তপেে বদবে তবাবির োর ভাবগর এে ভাগ জায়গায় আধুবেে 

তেববে। তেবববের মাথার উপর ফ্ল্োগ িোবন্ড উড়বে বিবশং পোো। 
আহমদ মুসা হাে বড়র বদবে োোল। সাবড় ৫িা বাবজ। েব্বই-এেশ 

মাইবলর মে এবসবে। আরও পঞ্চাশ-ষাি মাইল বাাঁবে। োর মাবে আরও এে 
 ণ্টা লাগবব তোয়া উপকূবল তপৌেবে। সন্ধোয় তপৌেবব োরা তোয়া উপকূবল। এ 
রেম এেিা সময়ই আহমদ মুসা োয়। 

আহমদ মুসার পবরেল্পো হবলা, সাং াবেে অসুি হওয়ার েথা ববল তস 
উপকূবল তেবম সোবল বিবর আসার েথা বলবব। আর  বদ সোবল বিরবে ো 
পাবর, োহবল িলার ত ে েবল  ায়। এেিা তবয়ারার তেে বদবয়  াবব,  া ভাঙাবল 
োবদর পাওো পবরবশাধ হবয়  াবব। 

আরও এে  ণ্টা পার হবলা। 
তোয়া উপকূবল োরা এবস তপৌবেবে। তোয়া দ্বীবপর উির উপকূলিা 

োবলা তদয়াবলর মে োবদর সামবে। তোয়া দ্বীপ তথবে তোে আবলা োরা তদখবে 
পাবে ো, বেন্তু উপকূবলর পাবেবে আবলার েুবিােবুি তদখা  াবে। পাাঁেজে 
তজবলর ত  সদণার তস বলল, স্যার েুিে ত  আবলাগুবলা তদখবেে, তসগুবলা উপকূল 
গাডণবদর তবাবির আবলা। আমাবদর তবাবির আবলা তদখবলই তদখববে োরা েুবি 
আসবব। 

আমাবদর তবাবির আবলা তদবখ োরা বুঝবব বে েবর ত , আমাবদর এিা 
উপকূল গাবডণর তবাি েয়। অন্ধোবর তো োরা আমাবদর তবাি তদখবে পাবব ো। 
বজবজ্ঞস েরল আহমদ মুসা। 

স্যার, তদখুে ওবদর ও আমাবদর তবাবির আবলার রংবয় পাথণেে আবে। 
তদখুে আমাবদর তবাবির আবলার রং সবম্মাহেোরী হালো েীলাভ। রাবে মাে 
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বশোবরর জবন্য এই রং খুব ো ণেরী। সব তবাবির আবলাই এই রংবয়র। বেন্তু 
ওবদর তবাবির আবলা তদখুে স্বে সাদা। বলল তজবলবদর সদণার। 

আহমদ মুসাবদর তবাি েখে ‘তোয়া’ উপকূবলর আরও োবে েবল 
এবসবে।  

এই সময় তজবলবদর সদণার বেবোলাস তেলসে দ্রুেেবণ্ঠ বলল, স্যার 
তদখুে, দু’বি তবাি আমাবদর বদবে েুবি আসবে। োর েবণ্ঠ উবদ্বগ। 

আহমদ মুসাও তদখল দু’বি আবলা েীর তববগ োবদর বদবে েুবি আসবে। 
আহমদ মুসা বলল, আবম সাইপ্রাবসর তলাে েই তদখবল োরা আমাবে বে েরবব 
ববল মবে ের? 

স্যার, োরা েথা ববল তেবড়ও বদবে পাবর, বজজ্ঞাসাবাবদর জবন্য 
উর্ধ্ণেে অবিসারবদর োবে বেবয়ও ত বে পাবর। উর্ধ্ণেে অবিসাররা তেবড় 
বদবে পাবর। বেন্তু স্যার, সবন্দহ হবল োরা বে ণাে তমবর তিলবব। স্যার, এখেোর 
ওরা মানুবষর বাচ্চা েয়। গে সপ্তাহ দুই ধবর এই অবিা হবয়বে।’ বলল তজবলবদর 
সদণার বেবোলাস তেলসে। 

আমাবে বেবয় তগবল তোমরা বে েরবব? আহমদ মুসার বজজ্ঞাসা। 
বেবয়  াবব োরা? আমরা বুঝবে পারবে ো স্যার, আপোবে বেবয় তগবল 

আমরা বে েরব। আপবেই বলুে। 
আবম ভয় েরবে ো। আমাবে বেবয় তগবলও োরা তেবড় তদবব। সবন্দবহর 

বেেু পাবব ো। বেবয়  বদ  ায় োহবল তোমরা অবপক্ষা ো েবর েবল ত ও। আবম 
 াবার সময় এেিা তেে বদবয়  াব, তসিা পাবিাবসর বোংবে ভাবঙবয় পাওো বেবয় 
বেবে পারবব। বলল আহমদ মুসা। 

আপোর েথা শুবে আমারই ভয় েরবে স্যার। বেন্তু আপোবে ভীে 
তদখবে ো? বলল তজবলবদর সদণার। 

‘ভয় পাব তেে? আমার তোেই অপরাধ তেই। মানুষ মানুষবে ভয় পাবব 
তেে?’ আহমদ মুসা বলল। 
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আপবে বঠেই ববলবেে স্যার। বেন্তু ওরা তো মানুষ েয়। সামান্য সবন্দহ 
হবলও ওরা পাবখর মে গুলী েবর মানুষ মাবর। ভয়িা আমার এ জবন্যই। আপবে 
খুব ভাল মানুষ.......। 

েথা তশষ ো েবরই বলল, স্যার ওরা এবস তগবে। 
বঠে আবে, আসবে দাও। বলল আহমদ মুসা। 
এর েবয়ে মুহূবেণর মবধেই দু’বদে তথবে দুই তপিল তবাি এবস আহমদ 

মুসাবদর তবাবির দু’পাবশ অবিাে বেল। দু’পাবশর দু’তবাি তথবে দু’হুে বদবয় 
আহমদ মুসাবদর তবািবে ওবদর তবাবির সাবথ আিবে তদয়া হবলা। 

দু’তবাি তথবে দু’অবিসার আহমদ মুসাবদর তবাবি উবঠ এল। োবদর 
সাবথ উবঠ এল আরও দু’জে প্রহরী। োবদর হাবে উদেে সাব-তমবশেগাে, ো 
োে েরা তবাবির তলােবদর বদবে। 

তবাবি উবঠই এেজে অবিসার তবাবির সবাইবে উবেশ্য েবর বলল, 
পবরেবয়র োগজপে বেবয় সার তববধ দাাঁড়াও। 

তজবলরাসহ আহমদ মুসা সার তবাঁবধ দাাঁড়াল। তজবলবদর সবার োগজপে 
তদবখ ওবে েবর বদল। বেন্তু অবিসারবি আহমদ মুসার বিবসং েন্িাবক্টর 
োগজপে ও পাসবপািণ তদবখ ববস্মবয়র সাবথ আহমদ মুসার বদবে োোল। বলল, 
জাবেে ো, ‘তোয়া উপকূবল প ণিেবদর আসা বেবষদ্ধ হবয়বে? 

আবম প ণিে বহবসবব আবসবে, আবম এবসবে এখাবে বিবশং-এর জবন্য। 
বলল আহমদ মুসা। 

বেন্তু বেশ্চয় আপবে তজবেবেে, সাইপ্রাবসর োগবরে োড়া অন্য সবার 
জবন্য বিবশং এখাবে বেবষদ্ধ? 

আবম সাইপ্রাবসর েই ববি, বেন্তু  াবদর বেবয় আবম বিবশং এ এবসবে, 
সবাই সাইপ্রাবসর। তবাি, বিবশং সরঞ্জাম, তজবল সবাই সাইপ্রাবসর। আহমদ মুসা 
বলল। 

বেন্তু আপবে সাইপ্রাবসর েে। অন্যবদর বোপাবর প্রে তেই। 
েথা তশষ েবরই অবিসারবির বদবে তেবয় বলল, এাঁবে আমাবদর তবজ 

েোবম্প বেবয়  াও। োাঁরা বজজ্ঞাসাবাদ েবর তদখুে। 
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অবিসারবির েথা তশষ হবেই তজবলবদর সদণার বেবোলাস তেলসে 
বলল, স্যার, ওাঁবে বেবয়  াববে ো। আমরা বিবশং েরব ো, আমরা বিবর  াবে 
সাইপ্রাবস। 

ওাঁবে োড়ার ক্ষমো আমাবদর তেই। অবাবঞ্জে তেউ আমাবদর জলসীমা 
ও উপকূবল ধরা পড়বল, োবে উপ ুক্ত েেৃণপবক্ষর সামবে বেবয় ত বে হবব। োরা 
বজজ্ঞাসাবাদ েরববে, োাঁবদর োবে োবমর োবলো ও িবিার এোলবাম আবে, 
তস সববর সাবথ বমবলবয়  া ইবে োরাই েরববে। থামল অবিসার। 

তথবমই তস পুবলশ অবিসারবে উবেশ্য েবর বলল, ইলাম, এাঁবে সােণ 
েবর তোমার তবাবি েুবল োও। 

ইলাম োবমর অবিসার এবগবয় এল। 
আহমদ মুসা বেবজর তথবেই হাে েুবল দাাঁড়াল। 
অবিসারবি এবস আহমদ মুসার জোবেি ও পোবন্ির সবগুবলা পবেি 

সােণ েরল। েমর সােণ েরার সময় োমড়ার খাবপ এেিা েুবর তপল তস। 
েুবরবি খুবল বেবয় অন্য অবিসারবির উবেবশ্য বলল, পবেবি মাবেবোগ 

োড়া আর বেেু তেই স্যার। 
বঠে আবে োবে তবাবি েুবল োও। বলল অবিসারবি। 
আহমদ মুসা সােণোরী অবিসারবিবে বলল, এেিু সময় বদে। 
ববল আহমদ মুসা পবেি তথবে মাবেবোগ তবর েবর এেিা তেে তবর 

েবর তজবলবদর সদণাবরর হাবে বদবয় বলল, বোংবে এিা ভাবঙবয় আপোবদর ও 
মাবলবের পাওো বেবয় তেববে। 

েথা তশষ েবরই অবিসারবির সাবথ  াবার জবন্য  ুবর দাাঁড়াবে  াবেল। 
তজবলবদর সদণার তেলসে বলল, স্যার আমরা বে অবপক্ষা েরব ো? 

ো অবপক্ষা েরবব ো। বলল আহমদ মুসা। 
আপবে বিরববে বে েবর? বজজ্ঞাসা তেলসবের। 
 ারা আমাবে বেবয়  াবেে, োবদরই দাবয়ত্ব হবব আমাবে আমার 

জায়গায় তিরে পাঠাবো। আহমদ মুসা বলল। 
আহমদ মুসা তবাবি উঠবল োরপর অবিসারবি তবাবি উবঠ এল। 
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সংবগ সংবগই তবাি িািণ বেল। 
তবাবি অবিসারসহ ওরা পাাঁেজে। 
আহমদ মুসাবে তবাবির সামবে তরবখ তবাবির মাঝখাবে অবিসারসহ 

োরজে বসল। তবাবির তপেবে এেজে। তবািবে তসই োইভ েরবে। 
তবাবির মাঝখাবে অবিসার োড়া বেেজবের হাবেই তিেগাে। বেবদণশ 

বা প্রবয়াজে হবলই তিেগােগুবলার েল উবঠ আসবব এবং গুলীর বৃবি সৃবি েরবব। 
তবাি দ্রুে েলবে উপকূবলর বদবে। 
অবিসারবি এে সময় আহমদ মুসাবে লক্ষে েবর বলল, তোমাবে খুব 

সাহসী ও বুবদ্ধমাে মবে হবে। বেন্তু েুবম এভাবব িাাঁবদ পড়বল তেে? 
িাাঁবদ তোথায়? বজজ্ঞাসাবাদ তো তোমরা েরবেই পার। আহমদ মুসা 

বলল। 
হাসল অবিসারবি। বলল, িাাঁদ েয় িাাঁবস োবির বদবে েুবম  াে। 

দুুঃবখর সাবথ বলবে, তোমার মে অবাবঞ্চে, অপবরবেে  ারা তোয়া দ্বীবপ পা 
রাবখ, োরা আর বিবর  ায় ো। 

আহমদ মুসা ওবদর েোবলঞ্জ েরারই এেিা পথ খুাঁজবেল। তস সুব াগ 
তপবয় বলল, বেন্তু তোমরা আমাবে ববলে, তোমরা বজজ্ঞাসাবাবদর জবন্য আমাবে 
বেবয়  াে। এখে বলে তোমাবদর মেলব অন্যরেম। োহবল তো আবম  াব ো। 

তহবস উঠল অবিসারবি। বলল, মবে হবে  াওয়া ো  াওয়া তোমার 
হাবে? 

তদখ, আবম এখেও তোমাবদর তবজ েোবম্প  াইবে। আবম এখেও মুক্ত। 
তোমার সামবে বেেবি তিেগাে আবে তদখবে পােে ো? বেবদণশ বদবলই 

হা েবর উঠবব তোমার বদবে, তোমাবে ঝাাঁঝরা েবর তদবব গুলীর বৃবি। 
আহমদ মুসা পা মুবড় ববস বেল। মুড়াবো োর ডাে পা োর ডাে ‘বহপ’-

এর বাইবর তববরবয় বেল। আহমদ মুসার ডাে হােিা োর ডাে পাবয়র িােনুর 
উপর রাখা বেল। আর োর পাবয়র তমাজার তভের গুবজ রাখা এম-১৬ এর 
সবণাধুবেে বমবে সংস্করর্ ‘বলিল েোেল’ বরভলবারবির বাি আহমদ মুসার ডাে 
হাে স্পশণ েবর আবে। আহমদ মুসার তঠাাঁবি িুবি উবঠবে এে িুেবরা হাবস। 
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তস দুবিা আঙুল বদবয় োইলবের তমাজা ইবেমবধেই োবমবয় বদবয়বে। 
এবার ‘বলিল েোেে’-এর বাাঁবি হাে তরবখ বলল, তোমরা বে েরবব, আমাবে 
তমবর তিলবব? 

তেে, ক্ষবে বে? ত  োজিা ওরা এেিু পবর েরবব, তস োজ আমরা এখে 
েরবল ক্ষবে বে? বরং োরা খুবশ হবব এই তভবব ত , আমরা তশয়াো হবয়বে। 

বেন্তু বম. এোরে, শুধু গন্ডাখাবেে তিেগাে থােবলই মানুষবে আিোবো 
 ায় ো।’ 

ববলই আহমদ মুসা বরভলবার সবমে ডাে হাে ববদুেে তববগ সামবে 
এবে োরজেবে োে েরল। বলল, তোমরা তিেগাে তোলার তেিা েরবল আর 
বম. এোরে েুবম পবেবি হাে তদয়ার তেিা েরবল এই ‘বলিল েোেে’ ব্রাশ িায়ার 
েরবব। তোমার হাবের তিেগাে, হাবের বরভলবার তবাবি তরবখ পাবেবে তেবম 
 াও, আবম তোমাবদর মারবে োই ো। 

এেথা বলার সময় তপেবে োইবভং-এ বসা তলােবি োর পাবশ রাখা 
তিেগাে েুলবে  াবেল। 

আহমদ মুসা এবদর সাবথ েথা বলবলও োর তোখ তপেবের 
তলােবিবেও েভার েরবেল। 

েথা বলার মবধেই আহমদ মুসার ‘বলিল েোেে’ বরভলবারবির বিগার 
তসবেবন্ডর জবন্য তেবপ বসল আর সামবে বসা োরজবের মবধে দু’জবের িাাঁে 
বদবয় েবয়েিা বুবলি েুবি বগবয় বেখুাঁেভাবব োর মাথায় আ াে েরল। 

তলােবির তদহ উবে ঝপ েবর পাবেবে পবড় তগল। 
এরা োরজেই পলবের জবন্য তপেবে োবেবয় মবরয়া হবয় বেেজে 

োবদর তিেগাবের েল উপবর েুবলবেল। আর অবিসারবিও হাে বদবয়বেল 
পবেবি। 

বেন্তু ঐ প ণেই। আহমদ মুসার েজণবে বিগাবরর উপবরই বেল। ো আবার 
তেবপ বসল বিগাবর। আর আহমদ মুসার হােবি বরভালবারবি  ুবরবয় বেল 
োরজবের ওপর বদবয়। 

মুহূবেণই োরজবের তদহ ঝবর পড়ল তবাবির ওপর। 



আবার তেলআবববব  33 

 

আহমদ মুসা োরবদবে তেবয় তদখল, আবশপাবশ তোে তপিল তবাবির 
আবলা তদখা  াবে ো। আর অবিা সাইবলন্সাবরর ‘বলিল েোেে’ গুলী েরার 
সময় সামান্য বহস বহস োড়া তোে শব্দ েবর ো। 

আহমদ মুসা োর ‘বলিল েোেে’-এর েলিা মুবে বেবয় তসিা আর তস 
পাবয়র তমাজায় গুজল ো। োাঁবধর মধেখাবে  াবড়র বেবে জোবেবির এেিা 
তগাপে পবেবি েুবেবয় রাখল। োরপর লাশগুবলা পাবেবে তিবল বদল। তবাবির 
আবলা বেবভবয় বদবয় তস বগবয় তপেবের োইবভং বসবি বসল। তবাবির ইবঞ্জে বন্ধ 
েবর বদল। ফ্ল্াগ িোবন্ডর সাবথ তবাঁবধ রাখা ইমাবজণবন্স ফ্ল্োগ খুবল তিলল। োরপর 
ফ্ল্োগ িোন্ড খুবল বেবয় ববঠা তববয় তস েলল উপকূবলর বদবে। 

অন্ধোবর গা োো বদবয় বেুঃশবব্দ েলল তবািবি। 
তপৌবে এে  ণ্টার মে তবাি োবলবয় সন্ধো সাবড় সােিার বদবে আহমদ 

মুসা উপকূবলর গােপালার আড়াবল তপৌবে তগল। 
েীবরর তোথায় বে আবে, তোথায় রািা, তোথায় তোথায় ওবদর তবজ 

েোম্প আবে, এ সম্পবেণ আহমদ মুসার তোে বেেুই জাো তেই। েবব এেিা 
ববষবয় তস বেবশ্চে, তোয়া দ্বীবপর তোয়া শহরবি এবং তোয়ার শাসেবেন্দ্র ত বহেু 
পূবণ উপকূবলর মাঝামাবঝ িাবে, োই তবািবি তস উির উপকূবলর পূবণ অংবশর 
তোথাও তোঙর েবর িলপবথ ‘তোয়া’ শহবরর বদবে এবগাবে োয়। উপকূবলর 
পবশ্চমাঞ্চল ও মধেভাবগর দুই িাবে আবলা তদখবে তপল আহমদ মুসা। ওগুবলা 
বে তোিাল গাডণবদর তবজ েোম্প?  াই তহাে, োর গেবে এিা েয়। োবে আরও 
পূববণ এবগাবে হবব। 

উপকূল ধবর আরও এবগাবলা আহমদ মুসা। 
পূবণ প্রাবের বদবে অবেেিাই েবল এবসবে আহমদ মুসা। 
ডাে পাবশ উপকূবল আবরা এে গুে আবলার তরখা তদখবে তপল আহমদ 

মুসা। আর পূববণ এবগাবো েয়, এরই আবশপাবশ োবে োমবে হবব। োর বেবশ্চে 
ধারর্া, ওিা  বদ ওবদর তবজ েোম্প হয়, োহবল তস েোবম্পর সাবথ তোয়া বসবির 
সংব াগ-রািাও আবে। তসই রািা আহমদ মুসার দরোর। 
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তবাি  ুবরবয় বেবয় উপকূবলর আবলািাবে আহমদ মুসা বাবম তরবখ 
উপকূবলর বদবে এবগবয় েলল আহমদ মুসা। 
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৩ 
অস্ত্র-শস্ত্রসহ তবািিাবে সামবল তরবখ আহমদ মুসা প্রায় পবের বমবেি ধবর 

জিবলর মবধে বদবয় েলবে। 
তবাি তথবে তেবম তদড়শ’ গবজর মে তসাজা দবক্ষবর্ তহাঁবি আহমদ মুসা 

পূবণ বদবে িােণ বেল। োর বহবসব হবলা তবজ েোম্প তথবে তোে রািা তোয়া বসবির 
বদবে তগবল, োবে অবশ্যই প্রথবম বেেুিা দবক্ষবর্ এবগাবে হবব, োরপর রািািা 
পূবণ-দবক্ষর্ তেৌবর্ে িােণ বেবে পাবর। এই বহবসব েবষই আহমদ মুসা অল্প বেেুিা 
দবক্ষবর্ এবগবয় তসাজা পূবণ বদবে হাাঁিবে শুরু েবরবে। োর অনুমাে অনুসাবর 
শ’খাবেে গজ এবগাবলই তবজ েোম্প তথবে দবক্ষবর্  াওয়া রািািাবে ক্রস 
েরবব। বেন্তু এেশ’ তদড়শ’ গজ এবগবয়ও আহমদ মুসা রািার বেহ্নও তপল ো। 
তোে অমবোব াবগোর োরবর্ হয়বো তস রািািা মােণ েরবে পাবরবে, হয়বো 
তসিা োাঁো রািা হবে পাবর। আহমদ মুসা আবার বিবর দাাঁড়াল। আবার হাাঁিল 
এেশ’ তদড়শ’ গজ। বেন্তু রািার তোে বেহ্ন তেই। 

আহমদ মুসা তবজ েোবম্প  াওয়ার বসদ্ধাে বেল। 
এেিা গাবে উবঠ তস আবলা তদবখ জায়গািা মাবেণং েবর তসবদবে 

এবগাবলা। তপৌেল তসখাবে। বেন্তু তবজ েোম্প তোথায়? ওিা তো এেিা 
প ণববক্ষর্ িাওয়ার। োর সাবথ আবে এেিা জ্বালাবে বডবপা। দু’বিই সদে বেবমণে। 
আহমদ মুসা বুঝল ইসরাইলীরা তোয়া দ্বীবপ েেুে আিাো গড়ার পর োরা এই 
েেুে প ণববক্ষর্ িাওয়ার ও সাপ্লাইবেন্দ্র বেমণার্ েবরবে। এই োরবর্ এখেও রািা 
বেবর হয়বে। আহমদ মুসা ভাবল, োহবল ওবদর তবজ েোম্প তোথায়? তপেবে 
তিবল আসা দু’বিই বেংবা োবদর এেবি তবজ েোম্প হবে পাবর? অেীে তভবব 
আর লাভ তেই, মবে মবে বলল আহমদ মুসা। তপেবে তিরার পথ তেই। োবে 
সামবেই এবগাবে হবব। আহমদ মুসা দ্রুে আবরেিা গাবে উঠল। লক্ষে, তোয়া 
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দ্বীবপর পূবণ উপকূবল তোয়া শহবরর অবিাবের এেিা ধারর্া তেয়া। শহবরর 
ববদুেৎ বাবের ত  েিা আোবশ উবঠ। ো তদবখ এই অবিাে বির েরা  ায়। 

আহমদ মুসার োওয়া সিল হবলা। তস গাে তথবে পূবণ আোবশর 
মাঝামাবঝ এেিা জায়গায় আোবশ আবলার োয়া তদখবে তপল। আহমদ মুসা 
অনুমাে েরল, গােবে ববন্দু বহবসবব ধবর  বদ তসাজা পূবণমুখী এেিা সরল তরখা 
িাো  ায়, োহবল ত  এেিা সমবোর্ বেবর হয়, োরপর তবজ ববন্দু তথবে এেিা 
তরখাবে  বদ তোয়া েগরীর আবলাে েিার সাবথ  ুক্ত েরা হয়, োহবল তবজ 
ববন্দুবে ভূবম সংলগ্ন ত  তোবর্র সৃবি হয় োর পবরমার্ ৪০ বডবগ্র অনুমাে েরল 
আহমদ মুসা। োর মাবে োবে এখাে তথবে ৪০ বডবগ্র সরল তরখা অর্ুসরর্ েবর 
েলবে হবব। হঠাৎ আোবশর বদবে তোখ েুবল োোবেই আহমদ মুসা তদখল, 
োর েবল্পে ৪০ বডবগ্র তরখা বরাবর বঠে উপবর আোবশ লুব্ধে োরা, আদম 
সুরবের পাবয়র বেবে জ্বল জ্বল েরবে। লুব্ধেবে বঠে ো বরারবর তরবখ এবগবয় 
তগবল ‘তোয়া বসবি’ তপবয়  াবব আহমদ মুসা। খুবশ হবলা আহমদ মুসা। মাবিবে 
তেবম ৪০ বডবগ্র তরখার বদে বঠে েরা োর পবক্ষ সহজ হবো ো। 

আলহামদুবলল্লাহ পবড় আহমদ মুসা গাে তথবে োমল এবং ববসবমল্লাহ 
ববল তস  াো শুরু েরল। 

উপকূল অঞ্চবলই বেিা গভীর। আহমদ মুসা  েই এবগাবে লাগল, 
েখে বেিা হালো হবয় এল। েবব তঝাপ-ঝাড় ও ভূবমর উাঁেু-বেেু অবিা বৃবদ্ধ 
তপল। মাবঝ মাবঝ পাহাড়ও সামবে এবস দাাঁড়াল। আহমদ মুসা পাহাড়গুবলা 
এবড়বয় উপেেোর পবথ ডাইবরেশে বঠে তরবখ েলবে লাগল। 

এেদম েীরব মবে হবলা তোয়া দ্বীপিাবে।  েিা পথ এল এেিা 
তলাোলয়ও োর তোবখ পবড়বে। 

আিশ’ বগণ মাইবলর তোট্ট দ্বীপ এই তোয়ার। তলাে সংখো ১০ হাজাবরর 
তববশ েয় শুবেবে। অবধবাসীবদর প্রায় সবাই ইহুবদ। তপশায় োরা তজবল। এেিা 
বড় অংশ তোরাোরবাবরর সাবথ জবড়ে। দ্বীপিা ইসরাইবলর েত্ত্বাবধাবেই বেল। 
এিা জাো তগবে, ইসরাইল সরোর বিবলবিে তথবে ববোবড়ে হওয়ার পর। 
এরপর োরা এই ‘তোয়া’ দ্বীবপ এবস আসে তগবড়বে। োো সূে তথবে তজবেবে 
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প্রায় ৭ হাজার ইসরাইলী এখে প ণে এই দ্বীবপ এবদর মবধে রবয়বে বসবেে, 
সরোবর আমলা, বেবসায়ীসহ প্রায় সবাই। ইসরাইল সরোর, তসোবাবহেী, 
আমলা ও পুবলবশর উর্ধ্ণেে তলােরা,  ারা পালাবে তপবরবে, োরা সবাই এখাবে 
এবসবে। এবদরবে বেবয়ই এখাবে এেিা অিায়ী সরোর, ইসরাইল তসো ও 
পুবলশ বাবহেী ও আমলা বেবিা গবড় তোলা হবয়বে। 

আহমদ মুসা আরও  ণ্টা খাবেে েলার পর হঠাৎ েবরই এেিা রািা তস 
তপবয় তগল। 

রািািা পবশ্চম বদে তথবে এবসবে। োাঁো সড়ে  াবে ববল, এ োই। 
খুবশ হবলা আহমদ মুসা। 
রািািা  খে পূবণবদবে এবগবয়বে, েখে  ুবর-বিবর রািািা তোয়া 

বসবিবে  াবব বেশ্চয়। 
রািা ধবর পূবণ বদবে হাাঁিবে লাগল আহমদ মুসা। 
বমবেি পাাঁবেে েলার পর এেিা পাহাড়  ুবর রািাবি সমেল এেবি বেজ 

উপেেোয় প্রববশ েরল। োর সাবথ রািািা  ুবর তগল দবক্ষর্ বদবে। 
দু’বদবে গাে-গােড়ার সাবর, মাঝখাে বদবয় এবগবয় েবলবে রািা। 
দবক্ষর্ বদবে বাাঁে বেবয় বমবেি দবশে েলার পর ডাে বদবে এেিা িাাঁো 

এলাো তদখবে তপল। প্রথম বাবরর মে িসবলর তক্ষে োর েজবর পড়ল। 
িসবলর তক্ষবের ওপর বদবয় এেিা তোি পাহাড় েজবর পড়ল। পাহাবড়র গাবয় 
তদখা তগল ইেিে বববক্ষপ্ত আবলা। আর পাহাবড়র এ প্রাবের তগাড়ায় তদখবে তপল 
গুোোর আবলা। ওিা বে বাজার বেংবা তরিুবরন্ি?  াই তহাে, আহমদ মুসা 
তসখাবে  াবব বঠে েরল। বে পবরেয় তদবব, বে েথা বলবব, অবিা বুবঝ োর 
বেবিা েরা  াবব। 

ববশ-পাঁবেশ গজ এবগবয় আহমদ মুসা তদখল, সড়ে তথবে এে প্রি রািা 
তক্ষে দু’পাবশ তরবখ পাহাবড়র বদবে েবল তগবে। 

আহমদ মুসা তসই পথ ধবর গুে আবলা লক্ষে েবর েলবে লাগল। 
বঠেই, আবলার গুেিা এেিা তরিুবরন্ি তগবে। আবশপাবশ আরও বেেু 

তদাোে-পাি আবে। সব বমবলবয় জায়গািা গ্রামীর্ বাজাবরর মে। 



আবার তেলআবববব  38 

 

আহমদ মুসা এবগাবলা তরিুবরবন্ির বদবে। েয়-সােজে তলাে ববস 
আবে। মবগ েবর োরা বে খাবে। 

আহমদ মুসা তরিুবরবন্ি প্রববশ েরবল সবাই এেব াবগ োর বদবে 
োোল, দু’জে বয় ও েোশ োউন্িাবরর তলােবিও। 

আহমদ মুসা বহব্রু ভাষায় শুবভো জাবেবয় েোশ-োউন্িাবরর সামবে 
দাাঁবড়বয়, োবে উবেশ্য েবর বলল, আবম তোয়া শহবর  াবেলাম। পবথ আমার 
গাবড়র ইবঞ্জে খারাপ হবয় তগবে। আবম এ এলাোয় েেুে। তোয়া শহবর  াওয়ার 
বে বেবিা হবে পাবর? 

োউন্িাবরর তলােবি আহমদ মুসার বদবে গভীর দৃবিবে োোল। েবব 
োর দৃবিবে সবন্দহ তদখবলা ো, বরং তদখবে তপল বেেুিা অস্ববি। বলল 
আঞ্চবলেিাবের অশুদ্ধ বহবন্দবে, এ পথ বদবয় তোে গাবড় তগবল এেিা বেবিা 
হবে পাবর, োরা  বদ রাবজ হয়। অন্যথায় হাাঁিা োড়া তোে পথ তেই। ত াড়ায় 
িাো গাবড় মাবঝ মাবঝ পাওয়া  ায়, বেন্তু রাবে ো পাওয়া  াবব ো। 

আহমদ মুসা পাবশর এেিা তিবববল বসবে বসবে বলল, বেন্তু খুব 
জরুবর, আমাবে রাবেই তপৌেবে হবব। এখাে তথবে তোয়া শহর েে দূর হবব? 

েোশ োউন্িাবরর তলােবি বেেু বলার আবগই পাবশর তিববল তথবে 
এেজে বলল, পাাঁে-েয় বেবলাবমিার হবব। তোয়া’র সরোবরর োরও সাবথ 
পবরেয় আবে? 

তেই। আহমদ মুসা বলল। 
োহবল রাবে আপবে ত বে পারববে ো। খুব েড়ােবড় ও ধর-পােড় 

েলবে। বলল তলােবি। 
আপোবদর োরও পবরেয় তেই। োরও োম বলবে পাবরে ো। আহমদ 

মুসার বজজ্ঞাসা। 
ো, আমরা োউবে বেবে ো। ওরা সবাই েেুে। রাবে আমাবদর  াওয়াও 

বেরাপদ েয়। শুবেবে, আমাবদর আইবড োডণ তদবব, বেন্তু এখেও তদয়বে। 
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আহমদ মুসা বেেু বলবে  াবেল। বেন্তু বাইবর গাবড়র শবব্দ আহমদ মুসা 
তসবদবে বিবর োোল। তদখল, এেিা গাবড় উন্মি গবেবে এবদবে েুবি এবস 
দাাঁড়াল। 

বঠে এ সময় আরও দু’বি গাবড় েীব্র গবেবে তরিুবরবন্ির বদবে েুবি এল। 
আবগর গাবড় তথবে এেবি তমবয় লাি বদবয় তেবমই ‘বাাঁোও’ বাাঁোও’ 

ববল বেৎোর েরবে েরবে তরিুবরবন্ির বদবে েুবি এল। 
তপেবের গাবড় দু’বিও আবগর গাবড়র পাবশ এবস দাাঁড়াল। দু’গাবড় তথবে 

সাে আিজে তলাে োমল এবং েুবি এল তরিুবরবন্ির বদবে তমবয়বির তপেবে 
তপেবে। 

তমবয়বি েুবি এবস ত  তিবববল েয় সােজে তলাে ববসবেল, োর তপেবে 
এবস দাাঁড়াল। তমবয়বি েখেও বেৎোর েবর বলবে, আমাবে বাাঁোে আপোরা এ 
গুন্ডা তলােবদর হাে তথবে। 

তমবয়বি অবেন্দ সুন্দরী এে েরুর্ী। বয়স একুশ-বাইশ। এেবি িলুবে 
দবলে েরবল ত  অবিা হয়, িবুলর মে সুন্দর তমবয়বিরও তসই অবিা। তমবয়বির 
সািণবি তোঁড়া, েুল আলু-থালু। 

তমবয়বির েবথে গুন্ডারা েুবি এবস তরিুবরবন্ি প্রববশ েরল। 
তমবয়বি েখে বেৎোর েবর তোঁবদ উবঠবে, বাাঁোে আপোরা আমাবে। 
গুন্ডারা তরিুবরবন্ি েুবে ধীবর ধীবর এবগবয় আসল তমবয়বির বদবে। 

োবদর এেজে বেৎোর েবর বলল, আমাবদর এ তমবয়বি হঠাৎ পাগবলর মে 
আেরর্ েরবে। তোমরা বেেু মবে েবরা ো। আমরা ওবে হাসপাোবল বেবয়  াব। 

তমবয়বিবে ধরার জবন্য এবগাবলা ওরা। 
বেৎোর েবর তমবয়বি বলল, ওবদর েথা বমথো। আবম ওবদর বেবে ো। 

ওরা আমার ক্ষবে েরবে োয়। ওবদর েথা আপোরা ববশ্বাস েরববে ো। আমাবে 
বাাঁোে আপোরা। োন্নায় তভবঙ পড়ল তমবয়বি। 

তরিুবরবন্ি উপবিে তলােগুবলা সবাই পাথবরর মে হবয় তগবে। োরও 
মুবখ তোে েথা তেই। সবার তোবখ-মুবখই অস্ববি ও ভয়। 
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তমবয়বিবে ওরা ধবরবে, বেবয় আসবে েোংবদালা েবর। তমবয়বি বেৎোর 
েরবে আর িাাঁবদ আিো মাবের মবো েড়পাবে। 

আহমদ মুসা সববেেু তদখবেল। োর ববন্দুমােও সবন্দহ তেই ত , এেিা 
সুন্দরী তমবয় এোবে আসবে বগবয় গুন্ডাবদর হাবে পবড়বে। তোে রেবম তস 
প্রথম দিা গুন্ডাবদর হাে তথবে পাবলবয় এবসবেল। োর তোঁড়া জামা ও ববর্ধ্ি 
অবিাই োর প্রমার্। হাে তথবে পাবলবয় আসা বশোরবে আবার োরা ধরবে 
এবসবে, ধবর বেবয়  াবে। 

আহমদ মুসার সমগ্র হৃদয়েন্ত্রীবে এেিা অসহেীয়  ন্ত্রর্ার সৃবি হবলা। 
ভুবল তগল তস োর বেবজর েথা, ভুবল তগল রাবেই োবে তোয়া শহবর তপৌেবে 
হবব তস েথা। োর োবে তগািা পৃবথবীর সমাে বড় হবয় উঠল অসহায় তমবয়বির 
আেণবেৎোর আর োবে বাাঁোবোর জবন্য বুে িািা োর আকুল আববদে। 

আহমদ মুসা উবঠ দাাঁড়াল। 
আহমদ মুসার পাশ বদবয় োরা বেবয়  াবেল তমবয়বিবে। 
ত  তলােিা তমবয়বির পাবয়র বদেিা ধবরবেল োর বাম োবের বেবে 

 াড়িা লবক্ষে ডাে হাবের োরাে োলাল আহমদ মুসা। 
তলােবি আহমদ মুসার বদবে োোবোরও সুব াগ তপল ো। এেবার িবল 

উবঠ আেবড় পবড় তগল মাবিবে। 
তমবয়বির তপেে বদেিা পবড় তগল তমবঝর ওপর। মাথার বদেিা ত  

ধবরবেল, তস  ুবর দাাঁড়াল তদখার জবন্য বে  বিবে। োরও বাম োবের পাশিা 
আহমদ মুসার সামবে এবস তগল। 

তলােবি  ুবর দাাঁবড়বয় বেেু বুঝার আবগই আহমদ মুসার ডাে হাে আবার 
ববের মে েুবি বগবয় দশ তেবজ ওজবের োরাে োলাল বাম োবের বেবে েরম 
জায়গায়। 

তসও মুখ েুবল তদখারও সুব াগ তপল ো। সংজ্ঞা হাবরবয় লুবিবয় পড়ল 
মাবিবে। 

তপেবে আসবেল দু’জে তলাে। োবদর এেজবের হাবে উবঠ এবসবে 
বরভলবার। বরভলবাবরর েল উবঠ আসবে আহমদ মুসার লবক্ষে। 
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আহমদ মুসার োবেই তিবববল দু’বি গ্লাস বেল। হাে বেল োর োবেই। 
তোবখর পলবে গ্লাসবি বেবয় বুবলবির গবেবে েুাঁবড় মারল বরভলবারধারী তলােবির 
েপাল লবক্ষে।  

বেখুাঁে লক্ষে। গ্লাসবি বগবয় ববের মে আ াে হােল তলােবির েপাবল।  
মুখ তথবে োর গগর্ ববদারী ‘আ’ বেৎোর উঠল এবং োর তদহিা তবাঁবে 

তগল তপেে বদবে। 
োর বশবথল হাে তথবে বরভলবারিা পবড়  াবেল। বাজপাবখর মে 

আহমদ মুসা ো লুবি বেল। 
তপেবের বদ্বেীয় তলােবির হাবেও বরভলবার। বেন্তু েপাবল গ্লাবসর  া 

খাওয়া তলােবি োর ওপর পবড় বগবয়বেল। োবে সামলাবে বগবয় তস োর হাবের 
বরভলবার আহমদ মুসার লবক্ষে  থাসমবয় েুলবে বেথণ হবলা। তস োড়াোবড় োর 
ডাে হােিাবে মুক্ত েরার তেিা েরবেল। আহমদ মুসা এ সুব াগ গ্রহর্ েরবলা। 
োবে লক্ষে েবর আহমদ মুসার বরভলবার আবগই উবঠ এবসবে। শুধু েজণবেিা 
োপল বিগাবরর ওপর। এেিা বুবলি বগবয় বেবমবষ োর মাথা গুাঁবড়বয় বদল। 

তমবয়বি আবগই উবঠ দাাঁবড়বয়বেল। ভয় ও আেংবে েখে তস োাঁপবে। 
আপবে তভের বদবে সবর  াে। ভয় তেই। আবম তদখবে। তমবয়বিবে 

লক্ষে েবর বলল আহমদ মুসা। 
েম্পমাে তমবয়বি িলবে িলবে তপেবে সবর তগল। 
তমবয়বির সাবথ েথা বলার আবগই আহমদ মুসা বরভলবার োে 

েবরবেল সামবের বেেজবের লবক্ষে। 
ওরা হেভে হবয় বগবয়বেল। 
সম্ভবে ওবদর োরও োবেই বরভলবার বেল ো। আহমদ মুসার 

বরভলবার তদবখ ওরা আহমদ মুসার বদবে এবগাবে বগবয়ও বপবেবয় তগবে। 
দু’জবের সংজ্ঞাহীে দশা, িািা েপাল বেবয় এেজবের তবহাল অবিা এবং 
গুবলববদ্ধ হবয় আবরেজে সাথীর বেমণম মৃেেু োরা তোবখর সামবেই তদখবে। 

আহমদ মুসা ওবদর লবক্ষে বলল, তদখ অেথণে তোে মানুষবে হেো েরা 
আবম পেন্দ েবর ো। তোমরা  বদ ো মরবে োও। আমার বেবদণশ পালে ের। 
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োরপর আহমদ মুসা োোল তমবয়বির বদবে। বলল, আপবে ওবদর োে 
তথবে বেেু দবড় ত াগাড় েরুে। 

দবড় ত াগাড় হবয় তগবল তসই দবড় ওবদর বেেজবের বদবে েুাঁবড় বদবয় 
বলল, েুবম ওবদর দু’জেবে বপেবমাড়া েবর বাাঁধ। 

তলােবি বেবদণশ পালে েরল। বপেবমাড়া েবর ওবদর দু’জবের হাে-পা 
বাাঁধল। 

ওবদর বাাঁধা হবয় তগবল সংজ্ঞাহীে দু’জে ও আহে এেজেবেও বাাঁধবে 
বলল। 

তলােবি ববো বােে বেবয় আহমদ মুসার বেবদণশ পালে েরল। 
বাাঁধা হবয় তগবল আহমদ মুসা বেবদণশ বদল, মৃে এেজেসহ  াবদর 

তবাঁবধে, োবদর এে এে েবর পাহাবড়র তগাড়ায় বেবয় রাখ। 
তরিুবরবন্ি  ারা ববসবেল, ভীে-সন্ত্রি োরা সেবলই এে এে েবর 

তরিুবরন্ি তথবে তভবগবে। শুধু ববস আবে েোশ-োউন্িাবরর তলােবি এবং 
ওবয়িার বয় দু’জে। উবদ্বগ-আেংবে োরা কুেবড় তগবে। 

তমবয়বির মুবখ এখে আবগর তসই উবদ্বগ-আেংে তেই। োর তোবখ এখে 
রাবজের ববস্ময়। আহমদ মুসার োজ োর োবে স্বপ্ন ববল মবে হবে। সাে জে 
সশস্ত্র তলােবে ত খাবে ত মে দরোর তসখাবে আ াে তহবে কুবপাোে েবর 
তিলল। োবদর অস্ত্র োবদর ওপর প্রবয়াগ েরল। োবদরবেই আবার েবমবের 
মে খািাবে োবদর বেবজবদর বাাঁধার জবন্য। বাাঁধা তলােগুবলাবে পাহাবড়র 
তগাড়ায় বেবয় বে েরবে োয় তলােবি। 

আহমদ মুসা বেবদণশ বদবয় তমবয়বির বদবে োোল। পবড় থাো বদ্বেীয় 
বরভলবারবির বদবে ইংবগে েবর বলল, আপবে ঐ বরভলবারবি েুবল বেবয় তেয়াবর 
বসুে, আবম পাহাবড় বগবয় তদবখ  াবে তস পাবলবয় ত বে ো পাবর। 

তমবয়বি সংবগ সংবগই  বন্ত্রর মে এবগবয় এবস পবড় থাো বরভলবার 
েুবল বেবয় এেিা তেয়াবর বসল। 

তমবয়বির উবেবশ্য ‘ধন্যবাদ’ ববল আহমদ মুসা বাাঁধা এেজে তলােবে 
োাঁবধ েুবল বেবয় পাহাবড়র তগাড়ার বদবে অগ্রসর তলােবি তপেবে তপেবে েলল। 



আবার তেলআবববব  43 

 

সববশবষ মৃে তলােবিবে পাহাবড়র তগাড়ায় বেবয় তগল তলােবি। 
তলােবিবে বেবয় আহমদ মুসা তরিুবরবন্ি বিবর এল। বলল তলােবিবে, 

তমবঝর রক্ত ধুবয় মুবে দাও েুবম। তোমাবদর োরবর্ তরিুবরবন্ির অবেে ক্ষবে 
হবয়বে। অবেে োিমার পয়সা ো বদবয়ই েবল তগবে। 

েোশ োউন্িাবরর তলােবি উবঠ দাাঁবড়বয় হােবজাড় েবর বলল, ওিুকু 
ক্ষবে বেেুই েয়। আপবে তমবয়বিবে বাাঁবেবয়বেে, এজবন্য দয়াময় বজবহাবা 
আপোর মিল েরুে। আর স্যার, আমরাই রক্ত পবরিার েবর তিলব। তমবয়বির 
উদ্ধাবর আমরা তো সাহা ে েরবে পাবরবে। ঐিুকু োজ েরবে পারবল আমাবদর 
ভাল লাগবব। 

আহমদ মুসা তদাোবেবে ধন্যবাদ বদবয় বলল, আপোরা খুব ভাবলা 
তলাে। 

গুন্ডাবদর তসই অববশি তলােবি আহমদ মুসার সামবেই দাাঁবড়বয়বেল। 
োর হাবে দুই খন্ড দবড়।  

আহমদ মুসা োর হাে তথবে দবড় বেবয় বলল, শুবয় পড়, তোমাবে েুবম 
বাাঁধবে পারবব ো, আবমই বাাঁধব। 

আহমদ মুসা তলােবিবে বপেবমাড়া েবর তবাঁবধ তিলল। 
তরিুবরবন্ির তলােরা েখে তমবঝর রক্ত পবরিার েরবে তলবগ তগবে। 
স্যার দু’োপ েবি তদব আপোবদর? েোশ োউন্িাবরর তলােবি ববেীে 

েবণ্ঠ বলল। 
ধন্যবাদ। আমার তোে বেেু খাওয়ার মুড তেই। বেন্তু অবাবঞ্চে োজ 

েরবে হবলা। মোডামবে েবি বদবে পার। আহমদ মুসা বলল। 
সংবগ সংবগই তমবয়বি বলল, ধন্যবাদ। আবমও এ সময় তোে বেেু খাব 

ো। 
এখাবে থাো েে দূর? েোশ োউন্িাবরর তলােবিবে বজবজ্ঞস েরল 

আহমদ মুসা। 
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স্যার েেুে এেবি পুবলশ তিশে হবয়বে েবয়েবদে আবগ। তসিা এখাে 
তথবে মাইল দুই, মাবে এ জায়গা ও তোয়া বসবির মধেবেণী িাবে পুবলশ তিশেবি। 
বলল েোশ োউন্িাবরর তলােবি। 

বঠে আবে, োহবল তোয়া  াওয়ার সময় আপবে থাোয় এেিা ডাবয়বর 
েরববে, ওরা এবস লাশ ও বন্দীবদর বেবয়  াবব। তমবয়বিবে লক্ষে েবর বলল 
আহমদ মুসা। 

েথা তশষ েবর এেিা দম বেবয়ই আবার বলল, আবমও তোয়া বসবিবে 
 াব, আপবে বলিি বদবল খুবশ হববা। বলল আহমদ মুসা তমবয়বিবে। 

তমবয়বি তবদো জবড়ে ববস্মবয়র সাবথ আহমদ মুসার বদবে োোল, 
আপবে এভাবব েথা ববল আমাবে লো বদবেে। আপবে শুধু ওবদর হাে তথবে 
আমাবে বাাঁোেবে, মুক্তই েবরেবে, আমাবে ওবদর হাে তথবে আপবে জয় েবর 
বেবয়বেে। এখে তো আপবে আমাবে েমান্ড েরার েথা এবং আমাবে ো 
অবশ্যই শুেবে হবব। 

আবম ত িা েবরবে, আবম ববপবদ পড়বল আপবেও তসিাই েরবেে। আবম 
বববশষ বেেু েবরবে। বলল আহমদ মুসা। 

আবম বেেু বলব ো এর উিবর। আপবে তদখবে, ত মে োবজ বড়, তেমবে 
ববেবয়ও বড়।  াে, আমার গাবড় আবে সবেে, আপবে সাবথ ো থােবল আবম 
তোয়া ত বে পারব ো। আমার মবে হবে, তগািা রািা জুবড়ই গুন্ডারা ওাঁৎবপবে 
ববস আবে। বলল তমবয়বি। 

আহমদ মুসা ধন্যবাদ বদবে  াবেল। 
গাবড়র শব্দ ও হবেণ তস তথবম তগল। দু’বি গাবড় এবস দাাঁড়াল তরিুবরবন্ির 

সামবে পাহাবড়র তগাড়ায়। 
পুবলবশর গাবড়। 
সামবের জীপ তথবে এেজে অবিসার লাি বদবয় োমল। তপেবের 

গাবড়িা এেিা বপেআপ। তস গাবড় তথবে েয় সােজে পুবলশ োমল। 
অবিসারসহ পুবলশরা এবস  বর েুেল। তমবয়বিবে তদবখই অবিসার 

বেৎোর েবর বলল, থোংে বজবহাবা, বমস বেো োবদয়া আপবে এখাবে? ওখাবে 



আবার তেলআবববব  45 

 

লাশ ও বাাঁধা তলােগুবলা বেবসর জন্য? ওরা োরা? স্যাবরর তিবলবিাে তপবয়ই 
আমরা তববরবয়বে।  াবেলাম ত  বঠোো আপবে বদবয়বেবলে তসবদবে। এখাবে 
এেগুবলা গাবড় তদবখ উবঠ এলাম। এে বেশ্বাবস েথাগুবলা গড় গড় েবর ববল 
তগল অবিসারবি। 

তমবয়বি অবিসারবে আবগই স্যালুি বদবয়বেল। এখে অবিসারবে 
ধন্যবাদ বদবয় আহমদ মুসাবে উবেশ্য েবর পুবলশ অবিসাবরর পবরেয় বদবয় 
বলল, ইবে পুবলশ সুপার তোবহে োলণমোে। প্রথবম  খে গুন্ডাবদর হাবে পবড়, 
েখে অবিবস তমাবাইল েরবে তপবরবেলাম। পবর ধিাধবি েবর পাবলবয় আসার 
সময় তমাবাইল ও বরভলবার দুই-ই হারাই। আমার তসই তিবলবিাে তপবয়ই অবিস 
ওবদর পাবঠবয়বে। 

ইবে তে বমস োবদয়া? বলল পুবলশ সুপার তোবহে োলণমোে। 
ইবে আমাবে গুন্ডাবদর হাে তথবে বাাঁবেবয়বেে। আবম গুন্ডাবদর হাে 

তথবে পাবলবয় এখাবে এবস আেয় বেবয়বেলাম। আমাবে িবলা েবর এখাবে 
এবস ওরা আবার আমাবে ধবরবেল। আমাবে বেবয়  াবেল ওরা। ইবে আমাবে 
উদ্ধার েবরবেে। ওবদর বেেজে সংজ্ঞাহীে, এেজে বেহে এবং বেেজে 
আত্মসমপণর্ েবরবে। থামল বমস বেো োবদয়া। 

ও ওরাই োহবল পাহাবড়র তগাড়ায় বাাঁধা অবিায় পবড় আবে? 
বজ হ্যাাঁ। বলল বেো োবদয়া। 
শুবেই পুবলশ অবিসার তোবহে োলণমোে এেজে পুবলশ বসপাইবে 

উবেশ্য েবর বলল, তোমরা েবয়েজে  াও, পাহাবড়র তগাড়ায় পবড় থাো 
তলােবদর বপেআবপ তোল। 

ববল তস আহমদ মুসার বদবে োোল এবং ধন্যবাদ বদল। 
বেন্তু আহমদ মুসার বদবে োবেবয়ই োর তোখ ত ে আিবে তগল। তস 

দু’ধাপ এবগবয় আহমদ মুসার সামবে এবস দাাঁড়াল। েপাল কুাঁেবে তগবে পুবলশ 
অবিসারবির। োর তোখ দু’তিা েীক্ষ্ণ হবয় উবঠবে। বলল তস আহমদ মুসার 
তোবখর বদবে োবেবয়, আপোবে পবরবেে মবে হবে। হ্যাাঁ, আপোর িবিা আবম 
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তদবখবে তেলআবববব আমাবদর বভআইবপ ডবসয়াবর। আপোর পাসবপাঠণ, 
োগজপে তদবখ। 

ববল হাে পােল পুবলশ অবিসার। 
আহমদ মুসা জোবেবির তভেবর পবেি তথবে োর পাসবপািণ, োর 

িুেবরি ও বিবসং ডকুবমন্ি তবর েবর পুবলশ অবিসাবরর হাবে বদল। 
পুবলশ পাসবপাবিণ আহমদ মুসার োম ‘হাববব গেজাবলস’ তদবখ োোল 

োর বদবে। বলল, আপবে খৃিাে? 
আহমদ মুসা সরাসবর উির ো বদবয় বলল, সবন্দহ আবে বে? 
সবন্দহ অবশ্য তেই। বেন্তু আমার মে বলবে, ডবসয়াবরর তসই েববর 

োবমর ত ে তোথায় িাাঁে আবে।  াে, আপবে তোয়া দ্বীবপ অপবরবেে এবং আইে 
ভংগ েবর আপবে তোয়া দ্বীবপ এবসবেে। সুেরাং আপবে সবন্দহজেে বেবক্ত। 
আমার সাবথ আপোবে তোয়া শহবর ত বে হবব। 

োর মাবে আপবে োবে তগ্রিোর েরবেে। বেন্তু আবম ববলবে অবিসার, 
উবে আমার জীবে বাাঁবেবয়বেে এবং আপবে  া বলবেে, তস অনুসাবরও বড় তোে 
অপরাধ েবরেবে। শুধুমাে অপবরবেে ববল সবন্দহভাজে ববলই োাঁবে তগ্রিোর 
েরা বঠে হবব ো। আমার অনুবরাধ, োবে আপবে তগ্রিোর েরববে ো। 

বমস বেো োবদয়া, আপবে ও আপোর ববভাগ আমার তেবয় এিা ভাবলা 
জাবেে ত , দ্বীবপ বলবে তগবল এখে সামবরে শাসে েলবে। আমরা সবাই জরুবর 
আইবের অধীে। অপবরবেে তলাবের বোপাবর এিা বসদ্ধাে, ত খাবে ত  োবম ত  
পবরেবয়ই অপবরবেে তলাে পাওয়া  াে, োবে জবয়ন্ি ইবন্িবলবজন্স তসবল 
পাঠাবে হবব। োর বোপাবর আমাবদর তোে বসদ্ধাে তেয়ার এখবেয়ার তেই। 
সুেরাং আবম আপোর অনুবরাধ রাখবে পারবে ো। জবয়ন্ি তসবল তো আপোর 
তলােজেই থােবব, আপবে বরং বেেু বলার থােবল তসখাবে বলববে। আমাবে 
দয়া েবর ববপবদ তিলববে ো। থামল পুবলশ অবিসার। 

ববষন্ন হবয় তগল বেো োবদয়ার মুখ। োোল তস আহমদ মুসার বদবে। 
আহমদ মুসার মুবখ তদখল তস উেল হাবস। আো অদ্ভুে মানুষ তো! োবে 
সবন্দহভাজে বহবসবব তগ্রিোর েরা হবে, েবু োর মবধে তোে বেো তেই, উবদ্বগ 
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তেই! আসবল তস জাবে ো আজ তোয়ায় ইসরাইলীরা োউবে সবন্দহভাজে 
ভাবার অথণ বে! এর অথণ হবলা, অপবরবেে ঐ তলােিা বেরবপক্ষ প্রমার্ হবলও 
েলবব ো, তস  বদ সববদে তথবে ইসরাইবলর বন্ধু ো হয়, োহবল োর মৃেেু 
অবধাবরে। এই ববষয়িা জােবল তস হাসবে পারবো ো। বেন্তু আবম তো জাবে ো, 
আবম এখে বে েরব, বে বলব! 

বমস বেো োবদয়ার ববব্রে-ববষণ্ণ অবিা তদবখ আহমদ মুসা বলল, মোডাম 
আপবে ভাবববে ো। আবম তো তোয়া শহবর ত বে তেবয়বেলাম।  াওয়া তো 
হবে। বন্দী অবিায়  াবে এই আর বে! 

বমস বেো োবদয়া আহমদ মুসার বদবে িোল িোল দৃবিবে োবেবয় 
বেল। বেেুই বলবে পারল ো। োর তোখ দু’বি অশ্রুবে েলেল হবয় উবঠবে ববল 
মবে হবলা। 

আহমদ মুসা োোবলা পুবলশ অবিসাবরর বদবে। বলল, হােেবড় 
লাগাবে োে লাগাে। আমার আপবি তেই। 

‘স্যবর’ ববল আহমদ মুসার হাবে হােেবড় পরাবোর বদবে োে ো বদবয় 
বলল, আপবে বক্রবমোল েে, সবন্দহভাজে বহবসবব তগ্রিোর েরবে। 
সবন্দহভাজেবদর হােেবড় পরাবো হয় ো। 

ববল উবঠ দাাঁড়াল পুবলশ অবিসার। আহমদ মুসাবে বেবয় হাাঁিবে শুরু 
েরল বাইবর তববরাবোর জবন্য। 

বমস বেো োবদয়া ববহববলর ন্যায় ঠায় দাাঁবড়বয় বেল। পুবলশ েখে 
তববরবয় তগবে। বেো োবদয়া েখেও দাাঁবড়বয়। 

লাশ োউন্িাবরর তলােিা এবস বেো োবদয়ার োবে দাাঁড়াল। োর তোখ-
মুখও তবদোেণ। বলল তস, তলােিাবে ধবরই বেবয় তগল! তলােিা আসবলই খুব 
ভাবলা। তদখবলে ো তেমে তস ভয়-উবদ্বগহীে। পাবপ তলাে এমে হয় ো। 

দুুঃখিা এজবন্যই তববশ হবে ত , োর জবন্য বেেু েরবে পারলাম ো। 
বলল বেো োবদয়া। 

আপবেও বে পুবলবশর তলাে। পুবলশ অবিসাবরর েথা শুবে োই মবে 
হবলা। বলল তলােবি। 
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হ্যাাঁ, েবব আবম তগাবয়ন্দা ববভাবগর তলাে, এেজে তগাবয়ন্দা অবিসার। 
বেো োবদয়া বলল। 

আমরা তো শুবেবে, তগাবয়ন্দারা তববশ ক্ষমোশালী। োহবল আপোর 
েথা তস শুেল ো তেে? 

এিা ক্ষমো তববশ-েবমর বোপার েয়। এিা আইবে বসদ্ধাবের বোপার। 
পুবলশ আইে অনুসাবরই োজ েবরবে। েবব বেো েরববে ো আমার োজ আবম 
েরব। 

ববল বেো োবদয়া েোশ োউন্িাবরর তলােবিবে ধন্যবাদ বদবয় তরিুবরন্ি 
তথবে তববরবয় আসার জবন্য পা বাড়াল। 
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৪ 
 ুম তভবঙ তগল আহমদ মুসার। 
ধােব এেিা ক্ষীর্ শব্দ োবে আসবে। 
ক্ষীর্ হবলও এই শবব্দই োর  ুম তভবঙ তগবে, বুঝল আহমদ মুসা। 
 ুম তভবঙ তগবলও তোখ তখাবলবে। 
বন্দী তসবল েখে েীব্র আবলা। তোখ ধাাঁবধবয়  াওয়ার মে আবলা। 

এরেম আবলার মবধে তোখ বন্ধ েবর রাখবলই সুববধা। োোড়া শব্দিার গবে বে 
হয় তসিাও তস আাঁে েরবে োয়। তস বুঝবে পারবে, শব্দিা োর তসবলর দরজা 
তথবে। োর মাবে দরজায় তেউ আবে। তোখ খুলবলই তস তজবে  াবব, আবম তজবগ 
আবে। শত্রু বা তলােবির িাবগণি সম্পবেণ আরও এেিু ো তজবে তস োর অবিা 
োবে জাোবে োয় ো। 

হ্যাাঁ, ওিা দরজা তথবে আসাই শব্দ। 
তে হবে পাবর ওখাবে? 
পুবলশ েেৃণপবক্ষর তেউ? বেন্তু ওরা আসবব তেে? তোয়া বসবি পুবলবশর 

প্রধােসহ েবয়েজে অবিসার এেবার োবে বজজ্ঞাসাবাদ েবর তগবে। আহমদ 
মুসাবে োরা গুরুের সবন্দহ েবরবে। োর পাসবপািণ ও োগজপেবে োরা 
বাোবো ববল মবে েবরবে। োরা পবরিার মেবে েবরবে, আমার তেহারা ও 
েথাবােণার সাবথ পাসবপািণ ও োগজপবের েবরবের বমল তেই। পুবলশ প্রধাে ও 
তগাবয়ন্দা প্রধােগর্ গুরুত্বপূর্ণ বমবিং-এ বেি বেল োরা আসবে পাবরেবে। োই 
েূড়াে বজজ্ঞাসাবাদ ও বসদ্ধাবের বোপারিা ঝুবল আবে। আসবে সোবল োর 
েূড়াে বজজ্ঞাসাবাদ হবব। আহমদ মুসাও তসই সময়বে মুবক্ত ও োজ শুরুর মুহূেণ 
বহবসবব বঠে েবরবে। বজজ্ঞাসাবাবদর সময় সবর পড়ার বেো তস েবরবেল। বেন্তু 
তসবলর তগবি োরবি োলা এবং এেিু দূবর োরজে পুবলশ পাহারা থাোয় তস তেিা 
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আপােে তস েোগ েবরবে। তভার রাবে তস এেবার উবদোগ তেবব, তভবব 
তরবখবে। বেন্তু এর মবধে আবার দরজায় তে এবলা? 

েেুে শব্দ তপল আহমদ মুসা। তসবলর দরজার হুে তখালার শব্দ। 
হুে খুবল তগল দরজার। 
দরজা তখালারও তমািা এেিা ধােব শব্দ হবলা। 
বেশ্চয় তলােিা আসবে। 
রুদ্ধ বেুঃশ্বাবস অবপক্ষা েরবে আহমদ মুসা। আবগ তথবেই  াবড়র 

তপেবে জোবেবির তগাপে পবেবি বরভলবার তোোবো আবে। 
‘বম. গেজাবলস, বম. গেজাবলস’ এেিা োপা েবন্ঠর ডাে োর োবে 

এল। ডােিা োরী েবণ্ঠর। বেো োবদয়া বে? 
তোখ খুলল আহমদ মুসা। 
হ্যাাঁ, বেো োবদয়াই োর বদবে ঝুাঁবে পবড় ববস আবে। 
আহমদ মুসা উবঠ বসল। 
বেো োবদয়া দাাঁবড়বয় তগল। বলল, োড়াোবড় আসুে। তববরাবে হবব 

োড়াোবড়। 
ববল বেো োবদয়া তসবলর বাইবর  াওয়ার পথ ধরল। 
োর সাবথ আহমদ মুসাও তসবলর বাইবর তববরবয় এল। তদখল তস, 

োরজে পুবলশ তিবববল মাথা তরবখ  ুমুবে। 
আহমদ  মুসাবে পুবলবশর বদবে োোবো তদবখ বেো োবদয়া তহবস 

বলল, ওবদর মবদ  ুবমর ওষুধ তমশাবোর বেবিা েবরবেলাম। 
োরা পুবলবশর তিববল অবেক্রম েবর  র তথবে তববরাবোর েবরবডাবরর 

োোোবে এবস তপৌবেবে, এ সময় অবেেগুবলা বুবির শব্দ খুব োে তথবে োবদর 
োবে এল। 

দু’জে োোল পরষ্পবরর বদবে। 
আহমদ মুসা বেো োবদয়াবে ইংবগে েরল আড়াবল সবর  াওয়ার 

জবন্য। সংবগ সংবগই বেো োবদয়া পাবশর দরজা বদবয় এেিা  বর েুবে তগল। 
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আর বেেু ভাবো-বেো েরার আবগই পাাঁেজে পুবলশ এবস দরজায় 
দাাঁড়াল। োবদর হাবে তিেগাে। এেজে অবিসাবরর হাবে এেিা বরভলবার। 

আহমদ মুসা োবদর তদবখই মুহূবেণ  াবড়র তপেবে জোবেবির তগাপে 
পবেি তথবে বরভলবার তবর েবর োবদর বদবে োে েবর বলল, তোমরা হাবের 
অস্ত্র তিবল ো বদবল গুলী েরব। 

ওরা আহমদ মুসাবে গুলী েরার মুবড বেল ো। এরেম তবাধ হ  বেবদণশ 
বেল ো। ত বহেু োরা সংখোয় তববশ, োই তবাধ হয় োরা মবে েবরবেল, োবদর 
তদবখই বন্দী আত্মসমপণর্ েরবব। ত  তলাে বন্দী হবয় আসবে সামান্য আপবিও 
েবরবে, োর োে তথবে এিাই আশা েরা  ায়। এই ধারর্া তথবে পুবলশ 
অবিসারসহ পুবলশরা বন্দীবে তদবখই োবে গাে-পবয়বন্ি আবেবে। বন্দী বেরস্ত্র 
হওয়াও পুবলশবদর অপ্রস্তুবের োরর্ বেল। 

আহমদ মুসার বরভলবার এই সুব াগ গ্রহর্ েবরবে। 
বেন্তু আহমদ মুসার েথা ও োর উদেে বরভলবাবরর েবলর প্রবে তেমে 

গুরুত্ব ো বদবয় আহমদ মুসা লবক্ষে তিেগাে ও বরভলবাবরর েল দ্রুে েুবল 
বেবেল। বন্দী এেিা বরভলবার বদবয় পাাঁেজে পুবলশবে গুলী েরবে সাহস পাবব, 
ো োরা মবেই েবরবে। 

আহমদ মুসা  া ববলবেল োই েরল। 
োর ‘ব্ল্োে েোেে’ পুবলশ অবিসারসহ সব পুবলবশর ওপর বদবয়  ুবর 

এল। 
মাে েবয়ে তসবেবন্ডর বেবধাে। পাাঁে পুবলবশর লাশ পবড় তগল 

েবরবডাবরর ওপর। 
বমস বেো োবদয়া তববরবয়.............। 
েথা তশষ েরবে হবলা ো আহমদ মুসাবে। তববরবয় আসবেল বেো 

োবদয়া। সব বেেুই তস তদবখবে। মুহূবেণর জবন্য মুখিা ববষণ্ণও হবয় উবঠবেল। 
েবু তববরবয় এবসই বলল তস আহমদ মুসাবে লক্ষে েবর, আপবে তদখবে 

অসাধেও সাধে েরবে পাবরে বম. গেজাবলস। সাহস, ক্ষীপ্রো, তেৌশল, 
লক্ষেবভদ সব বদে তথবেই আপবে তদখবে অবদ্বেীয়! 
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এসব েথার বদবে োে ো বদবয় আহমদ মুসা বলল, এখে বে েরবে 
হবব বলুে। 

আসুে। ওরা জােবে তপবরবে, সামবে বদবয় আর তবর হওয়া  াবব ো। 
তপেে বদে বদবয় তবর হওয়ার তগাপে পথ আবে, আসুে। বলল বেো োবদয়া। 

ববল বেো োবদয়া তদৌড়াবে শুরু েরল। তপেবে আহমদ মুসা। 
গভীর রাে, বববভন্ন পবয়বন্ি প্রহরী আবে। োবদর মবধে োঞ্চলে বেংবা 

বাড়বে সেেণো তদখল ো। বন্দী পলায়বের খবর োরা পায়বে। োহবল ওরা 
পাাঁেজে জােবে পারল বে েবর? পর মুহূবেণই মবে পড়ল, ওরা বন্দীখাোর বেয়ন্ত্রর্ 
েবক্ষর বাড়বে প্রহরী। সম্ভবে বন্দীবসলগুবলার দরজার সাবথ এলামণ বসবিম 
রবয়বে বন্দীখাোর েবন্িাল েবক্ষ। আহমদ মুসার তসবলর দরজা তখালার এলামণ 
তপবয়ই োরা েুবি এবসবেল তসবল। 

তগাপে পথ বদবয় তবর হওয়ার পবথ আর তোে বাধা তপল ো আহমদ 
মুসারা। পাহারার পবয়ন্িগুবলা এবড়বয় তপেবের তগাপে দরজািায় তপৌবে তগল 
আহমদ মুসারা। 

দরজািা বডবজিাল লবে আিোবো। 
দরজার সামবে তপৌবে বেো োবদয়া োোল আহমদ মুসার বদবে। বলল, 

এই লেই তশষ সমস্যা। এর সমাধাে আমার োবে তেই। বডবজিাল লে বডবোড 
েবর তখালা ো তগবল লেিা গুলী েবর তভবঙ বদবলও দরজা খুলবব ো। 

তগাপে পবথর তশষ এই দরজািা প্রায় তদড় ইবঞ্চ পুরু বিবলর। দরজা 
ভাঙার তোে প্রেই ওবঠ ো। বমস বেো োবদয়া, দরজা তখালার বোপারিা আমার 
ওপর তেবড় বদে। বলল আহমদ মুসা। 

বডবজিাল লবের সামবে বগবয় দাাঁড়াল আহমদ মুসা োরপর বলল, 
ওবপোর তোডণিা বি বডবজবির। 

বি বডবজবির? তেমে েবর জােবলে বি বডবজবির। তেে েয় ‘তিার’ বা 
‘িাইভ’ বডবজবির? বলল বেো োবদয়া। োর েবণ্ঠ অপার ববস্ময়। 

লেিা ত  বডজাইবের, ত  সাইবজর, োবে এর ওবপোর তোড বি 
বডবজবির তববশ হওয়ার তোেই তস্কাপ তেই। এই লবের বেমণাো তোম্পােীর 
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বববভন্ন তোড-বডবজবির লেগুবলা এবেবাবরই বভন্ন বভন্ন সাইবজর। আহমদ মুসা 
বলল। 

এ সাং াবেে এেিা ইেিরবমশে। এিা জাো বেল ো। ধন্যবাদ 
আপোবে। বলল বেো োবদয়া। 

আহমদ মুসা েেক্ষবর্ বডবজিাল লে বেবয় বেি হবয় পবড়বে। 
বেো োবদয়া োর পাবশ বগবয় দাাঁড়াল। 
আহমদ মুসা এেবার োর বদবে োবেবয় বলল, বেে অক্ষবরর সববেবয় 

বপ্রয় শব্দ এখে ইসরাইলীবদর বে বমস বেো োবদয়া? 
োবদয়া এেিু বেো েরল। োরপর বলল, ‘তোরাহ।’ 
‘হ্যাাঁ, বহব্রু ভাষায় ‘তোরাহ’ বেে ববর্ণ তলখা হয়। েবব সব ইহুবদবদর 

এিা বপ্রয় শব্দ, শুধু ইসরাইলীবদর েয়। ইসরাইলীবদর আলাদা তোে বপ্রয় শব্দ বে 
আবে? 

তেমে তোে শব্দ আবম তদখবে ো। এেিু বেো েবর বলল বেো োবদয়া। 
আমার মবে হবে তস শব্দিা ‘তোয়া।’ 
‘তোয়া’ বলখবে ইংবরবজবে বেেিা বর্ণ লাবগ। আর বডবজিাল লেিা 

ইংবরবজ ববর্ণর। সুেরাং ওবপোর তোডণিা ইংবরবজ ববর্ণই হবব। আমার মবে হয় 
ওবপোর তোডণিা ‘তোয়া হবে পাবর। 

ববলই আহমদ মুসা বডবজিাল লবের ‘বে’ গুবলার উপর আঙুল োলাবে 
লাগল। 

‘বেো োবদয়া’র তোখ ববস্মবয় োোবড়া হবয় তগবে। তোয়া এখে সব 
ইসরাইলীর মবোব াবগর তেন্দ্রববন্দু, তসবহেু ‘তোয়া’ এখে োবদর োবে বপ্রয় 
োমও। বেন্তু আমার তো এিা মবে পবড়বে। বাইবরর এেজে খৃিাে গেজাবলবসর 
এিা মবে হবলা তেমে েবর? আসবল তে এই ‘হাববব গেজাবলস’? োর োবমর 
সাবথ বেন্তু োর সাহস, শবক্ত, বুবদ্ধমিা বেেুরই বমল তেই। তে োহবল এই হাববব 
গেজাবলস? 

বেো োবদয়ার এই বেোর মবধেই আহমদ মুসা ববল ওঠল, বমস বেো 
োবদয়া, আমরা সিল। খুবল তগবে দরজা। আসুে। 
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ববল আহমদ মুসা দরজা খুবল তবর হবয় তগল। 
আহমদ মুসার েথায় বেো োবদয়ার বেো সূে বেন্ন হবয় তগল। এরপরও 

মাথা তথবে োর প্রেগুবলা তগল ো। 
তস েীরবব আহমদ মুসাবে অনুসরর্ েবর দরজা বদবয় তবর হবয় তগল। 
বেো তবর হবয় এবল আহমদ মুসা দরজািা তিবে বন্ধ েবর বদল। সংবগ 

সংবগই ‘বক্লে’ েবর দরজার লেিাও বন্ধ হবয় তগল। 
ভাবলা হবলা লেিা োর আবগর জায়গায় বিবর তগল। বেেু বুঝবে 

পারবব ো, আমরা এই দরজা বদবয় পাবলবয়বে। আহমদ মুসা বলল। 
েথা তশষ েবরই আহমদ মুসা বেো োবদয়ার বদবে  ুবর দাাঁড়াল। বলল, 

আমার সীমাহীে েৃেজ্ঞো আপোর প্রবে, এ েথা ববল আপোবে তোি েরব ো। 
বেন্তু আবরা এেিা তিভার আবম আপোর োবে োই। 

বলুে। আপোর োবে আমার ঋর্ তশাধ হওয়ার েয়। বলল বেো োবদয়া 
গম্ভীর েবণ্ঠ। 

আপবে এভাবব েথা বলবেে। েথা োহবল আমার বলা হবলা ো। 
আহমদ মুসা বলল। 

বেো োবদয়া মুবখ হাবস িবুিবয় বলল, ঋর্, পবরবশাধ এসব েথা বাদ। 
বলুে আপোর েথা। 

আহমদ মুসার মুখিা গম্ভীর হবয় ওঠল। বলল, মূলেবাে বভআইবপ 
বন্দীবদর তোথায় রাখা হয়? 

বেো োবদয়া বববস্মে দৃবিবে আহমদ মুসার বদবে োোল। এেিু ভাবল। 
বলল, এমে তোে বন্দী তোয়াবে তেই। বেন্তু এ প্রে েরবেে তেে? 

বমস োবদয়া, আবম দু’জে বন্দীবে খুাঁজবে এবসবে। আপোর সাহা ে 
আবম োই। আহমদ মুসা বলল। 

তোে দুই বন্দী? 
এবমবলয়া এবং বায়েলু আেসা মসবজবদর ইমাম আব্দুল্লাহ ইববে আব্দুর 

রহমােবে। আহমদ মুসা বলল। 
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ববস্মবয়-বববফাবরে হবয় উবঠবে বেো োবদয়ার দু’তোখ। োহবল 
গেজাবলস োবমর এই তলাে বিবলবিে তথবে এবসবে! এর োম োহবল 
গেজাবলস অবশ্যই েয়। োহবল তে? এসব ভাবোর মবধেই তস বলল, আবম 
ত বহেু আবগই বঠে েবরবে, আপোবে সাহা ে েরব, োই আবম দুই বন্দীর েথে 
বদবয় আপোবে সাহা ে েরববা। বেন্তু োর আবগ বলুে, আপবে তে? আপোর 
োবমর সাবথ আপোর এই পবরেয় তমবল ো, এিা আবম আবগই বুবঝবে। োহবল 
আপবে তে? 

আপোর ধারর্া বঠে। আবম হাববব গেজাবলস েই। োবমর বদে বদবয় 
আবম বড় তোে পদ, পবরেবয়র মাবলে েই। আবম বিবলবিে সরোবররও তেউ 
েই। বলবে পাবরে এেজে বে লোন্সার তসবে আবম। ধবমণর পবরেবয় আবম 
মুসলমাে। আবম মানুষবে সাহা ে েবর। বেবজর োমিা তগাপে রাখবে বগবয় 
আহমদ মুসাবে এভাবব অবেে েথা বলবে হবলা। বেবজর মুসবলম পবরেয় ও 
এবমবলয়াবদর উদ্ধার েরবে এবসবে, এেথা বলবলও বেবজর োম োবে বলবে 
োইবলা ো োরর্, আহমদ মুসা জাবে বেো োবদয়া ইসরাইলীবদর এেজে 
তগাবয়ন্দা অবিসার। োরা আহমদ মুসার প্রবেই এলাবজণে তববশ। আহমদ মুসার 
োম শুেবল সাহা ে পাওয়া ভন্ডুল হবয় ত বে পাবর। 

‘আপবে োবদর তখাাঁজ েরবে এবসবেে। তখাাঁজ বদবে, োাঁবদরবে 
তপ্রবসবডন্ি ও প্রধােমন্ত্রী প্রাসাবদর বসবেউবরবি তজাবে বন্দী েবর রাখা হবয়বে। 
বেন্তু তখাাঁজ বেবয় আপবে বে েরববে?’ 

তপ্রবসবডন্ি ও প্রধােমন্ত্রীর বে এেই প্রাসাদ? আহমদ মুসার বজজ্ঞাসা। 
হ্যাাঁ, এেই প্রাসাবদ ওরা থাবেে। বেো োবদয়া বলল। 
বসবেউবরবি তজােিা তোে বদবে? 
‘প্রাসাবদর তরবসবডবন্সয়াল ব্ল্বে থাবেে তপ্রবসবডন্ি ও প্রধােমন্ত্রী। োর 

োরধার ব বরই বসবেউবরবি তজাে। এই এলাো সাবণÿবর্ে ও সববণাচ্চ পাহারার 
অধীে,  াবে তরবসবডবন্সয়াল ব্ল্ে বেরাপদ থাবে। বলল বেো োবদয়া। 

ধন্যবাদ। এই তসবক্রিাবরবয়বির প্রধাে তগবির ববপরীে বদবের বড় 
তগিিাই তো তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদর তগি, োই ো? বজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
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‘তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদর তলাবেশে সম্পবেণ বেবশ্চে হবে োইবেে তেে? 
আপবে বে োবদর উদ্ধাবররও বেো েরবেে? আমার এেিা পরামশণ, তখাাঁজ তেয়ার 
মবধেই সীমাবদ্ধ থাকুে। ঐ দুই বন্দীর সাবথ ইসরাইলীবদর ভাবগের সবিা 
জবড়ে। ত খাবে ভাবগের প্রে, তসখাবে মানুষ মবরয়া হয়। বলল বেো োবদয়া। 

উিবর আহমদ মুসা বলবে োইল, এবমবলয়া ও খবেব আব্দুল্লাহ আব্দুর 
রহমাবের উদ্ধাবরর সাবথ তগািা বিবলবিবে আববগ জবড়ে, োবদর মুবক্ত োড়া অন্য 
বেেু ভাবার অবোশ তেই। বেন্তু এ েথা ো ববল আহমদ মুসা বলল, ধন্যবাদ 
আপোবে এেিা সেে স্মরর্ েবরবয় তদয়ার জবন্য। 

‘ধন্যবাদ আপোবেও।’ ববল  বড়র বদবে োবেবয় বলল, এখে রাে 
আড়াইিা। তোথায়  াববে এখে আপবে? 

বঠে তেই। আবম ত  োবজ তোয়া আসবে তেবয়বেলাম, তস োজ তো 
হয়বে। বলল আহমদ মুসা। 

ববমষণো োমল বেো োবদয়ার তেহারায়। বলল, বুবঝবে। ইশ্বর আপোবে 
তহিাজে েরুে। আবম েবল। 

ববল বেো োবদয়া হাে বাবড়বয় বদল হ্যান্ড তশবের জবন্য। 
আহমদ মুসা হ্যান্ড তশে ো েবর তহবস বলল, ‘মুসবলম পবরেয় তদয়ার 

পর আর পারবে ো হ্যান্ড তশে েরবে। ধন্যবাদ আপোবে বমস োবদয়া। আল্লাহ 
আপোর মিল েরুে। আবমও েবল। 

আহমদ মুসা ও বেো োবদয়া ববপরীে বদবে হাাঁিবে শুরু েরল। 
েবয়ে ধাপ এবগবয় বেো োবদয়া তপেে বিবর আহমদ মুসার বদবে 

োোল। আহমদ মুসাবে বদ্বধাহীেভাবব সামবে এবগাবে তদখল। বেন্তু বেো 
োবদয়ার মুবখ প্রবল বদ্বধা-দ্ববন্দর োপ। অেবর োর ঝড় বইবে। োর বুঝবে বাবে 
তেই গেজাবলস পবরেবয়র তলােিা তোয়ায় এবসবে এবমবলয়াবদর উদ্ধাবরর 
জবন্যই। বেন্তু এিা হবে পাবর বে েবর? এবমবলয়ারাই ইসরাইলীবদর ভাবগের িাম 
োডণ এিা হােোড়া হবল োবদর ভাগেও ত  তশষ হবয়  াবব। 

তোখ-মুবখর দ্বন্দ্ব-ববমষণো আরও বাড়ল বেো োবদয়ার। 
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আহমদ মুসা তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদর তপেবে বাগাবের এেিা গাবের 

অন্ধোবর এবস বসল। তপেবের প্রােীর িপবে আহমদ মুসা এখাবে প্রববশ 
েবরবে। প্রােীবরর ওপাবরর বেেজে প্রহরী োবে ধবর তিবলবেল, ত ে োরা োর 
জবন্যই অবপক্ষা েরবেল। েবব োবদর সামলাবে গুলীর বেবহার েরবে হয়বে। 
োরাে োবলবয়ই োবদর েবয়ে  ণ্টার জবন্য  ুম পাড়াবো তগবে। 

আহমদ মুসা তোয়া েগরীর স্যাবিলাইি িবিার উপর তপবন্সল িবসণর 
আবলা তিবল আবার োর উপর তোখ বুলাবে লাগল। 

তপ্রবসবডন্ি প্রাসাদ ব বর ত  বসবেউবরবি তজাে, োর মবধে তপেবে এই 
বদেিাই বেরাপদ, বেুঃঝণঞ্চাি। অেএব বন্দীরা এবদবেই থাো স্বাভাববে। আহমদ 
মুসা এবদেিাই তববে বেবয়বে তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদ প্রবববশর জবন্য। 

আহমদ মুসা তপ্রবসবডন্ি প্রসাবদর স্যাবিলাইি িবিার উপর আবার েজর 
বুলাবে লাগল। তপেবের বদবে বেরাপিার বাড়বে বেবিা বহবসবব তোি এেিা 
গাডণ বোরাে রবয়বে। বোরাবের পর বেে-োর গবজর এেিা িাাঁো জায়গা। 
োরপর োাঁিাোবরর তবড়া। তবড়ার পর প্রাসাবদর তদয়াল। 

তদয়াবলর জাোলাগুবলার ওপর তোখ বুলাবেল আহমদ মুসা।  
আেবস্মে এেিা িবেণর েীব্র আবলাবে তস আবলাবেে হবয় ওঠল। 
েমবে ওবঠ আহমদ মুসা উপর বদবে োোবোর বদবল আবলার বাইবর 

দাাঁড়াবো োয়ামূবেণর হাাঁিু লবক্ষে মাথা সামবে বেবয় ঝাাঁবপবয় পড়ল। তলােবির 
হাাঁিুবে আহমদ মুসার মাথা প্রেন্ড শবক্তবে আ াে হােল। 

আ াে তলােবির জবন্য অভাববে ও আেবস্মে বেল। তস হুমবড় তখবয় 
পড়ল উপুড় হবয় আহমদ মুসার ওপর। সাবথ সাবথ িবেণর আবলাও বেবভ 
বগবয়বেল।  

তস পবড় বগবয় বির হওয়ার আবগই আহমদ মুসা উবঠ দাাঁবড়বয় অন্ধোবরই 
োর ওপর ঝাাঁবপবয় পড়ল। তলােবি ওঠার তেিা েরবেল। আহমদ মুসা োবে 
সামলাবোর জবন্য সময়বক্ষপর্ েরবে োইল ো। তলােবির োগাল তপবয়ই 
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আহমদ মুসা তলােবির োবের বেবের জায়গািায় োর ডাে হাবের দু’বি তমাক্ষম 
োরাে োলাল। তলােবি েবয়ে মুহূবেণর মবধেই সংজ্ঞা হাবরবয় তিলল।  

আহমদ মুসা উবঠ দাাঁবড়বয় গাডণ বোরাবের বদবে এবগাবলা। এ গাবডণর 
তখাাঁবজ অবন্যরাও এবদবে আসবে পাবর। গাবের অন্ধোর তথবে তববরাবোর পর 
মাবিবে শুবয় পবড় তদহিা গুবিবয় বেবয় গবড়বয় েলল গাডণ রুবমর বদবে। 

গাডণ রুবমর সম্মুখিা তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদর বদবে। তপেবে বেেবি 
প ণববক্ষর্ জাোলা। জাোলাগুবলা তদয়াবলর তলবভবল বাইবর তববরবয় আসা। এর 
বেে বদবে বেেবি জাোলা। 

মাঝখাবের জাোলার বেবে বগবয় উবঠ দাাঁড়াল আহমদ মুসা। োোবলা 
 বরর তভেবর। 

েয়-সােজে গাডণ ববস ো খাবে। সবার সামবেই এেবি েবর তিেগাে। 
এেজে বলল, জোথবের ো তো ঠান্ডা হবয় তগল। এখেও আসবে ো 

তেে। বাইবরিা এেিু তদখবে পাঠাবো হবলা, বে হবলা োর। 
অন্য এেজে বলল, তোমরা োড়াোবড় ো-খাওয়া তশষ েবরা। আজবের 

রােিা খুব গুরুত্বপূর্ণ। হুকুম এবসবে, পাহারায় ত ে সামান্য গাবিলবেও ো হয়। 
তভেবর তোোর তেিা েরবল, তসাজা গুলী েরার হুকুম এবসবে। তোমরা 
োড়াোবড় েবরা। 

 র তথবে তবর হওয়ার এেমাে দরজা পবশ্চম বদবে। ওবদরবে  বর 
আিোবে হবব, েয়বো তশষ েরবে হবব। ওরা তববরবয় এবল তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদ 
তোোর আবগই আবরে ঝাবমলায় পড়বে হবব। 

 আহমদ মুসা দ্রুে গুবড় তমবর তদৌবড় গাডণ বোরাবের সামবে 
বগবয় তপৌেল। বারান্দার বসাঁবড় তভবঙ দ্রুে বগবয় দরজার মাঝখাবে দাাঁড়াল। 

তভেবর সাে জবের এেবাবর প্রাবের জে আহমদ মুসাবে দরজায় এবস 
দাাঁড়াবে তদবখই তস দ্রুে দরজার আড়াবল সবর বগবয়বেল। আহমদ মুসার ো েজর 
এড়ায়বে। 

তস দরজার আড়াল বেবয় এবগাবেল আহমদ মুসার বদবে। 
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আহমদ মুসা োর ‘ব্ল্োে েোেে’ সামবের তলােবদর বদবে োে েবর 
এে ধাপ সামবে এবগবয়ই তোবখর পলবে বরভলবার বাাঁ বদবে  ুবরবয় বিগার 
বিবপই বরভলবাবরর েল সামবে বেবয় এল। 

‘ব্ল্োে েোেে’ গুলী েরার পর এেিুও শব্দ হবলা ো। 
সাথীবে গুলী তখবয় পবড় ত বে তদবখ ওরা পাগবলর মে তিেগােগুবলা 

পাশ তথবে েুবল বেবয় আহমদ মুসার বদবে  ুরবে তগল। 
আহমদ মুসার েীরব োমাে ‘ব্ল্োে েোেে’ েীরবব গুলী বৃবি েবর সবার 

ওপর বদবয়  ুবর এল। 
আহমদ মুসার দু’তোখ সবার ওপর বদবয়  ুবর এবস বেবশ্চে হবয় দরজা 

বন্ধ েবর তববরবয় এল। 
বারান্দা তথবে বেবে মাবিবে ঝাবপবয় পবড় তদহিা গুবিবয় তদহবে দ্রুে 

গবড়বয় বেবয় োাঁিাোবরর তবড়ার পাবশ বগবয় বির হবলা। 
োরপর শুবয় তথবেই জুোর তগাড়াবল খুবল তভের তথবে রবেিােৃবের 

ক্ষুদ্র ‘গামা ববমার’ (গামা তর’ উৎবক্ষপে) তবর েরল। 
আহমদ মুসা বুবঝবে, োাঁিাোবরর তবড়া ববদুেোবয়ে েবর রাখা হবয়বে। 

তস তদখবে পাবে োর েবয়ে ধাপ তপেবে, োাঁিাোবরর তবড়ার সাবথ এেিা 
বাদুড় পাবখ আিবে আবে। সম্ভবে বাদুড়িা বেেু বদবয় উবড়  াওয়ার সময় তবড়ার 
ববদুেৎ োবে তিবে বেবয়বে। আহমদ মুসা জাবে ইদাবেং তবড়ার ববদুেৎ প্রবাহিা 
তবশ শবক্তশালী ও আেষণর্ব াগে বেেু তবড়ার োোোবে হবলই োবে তিবে তেয় 
র্ধ্ংস েরার জবন্য। 

আহমদ মুসা গামা ববমার িেণ হাবে বেবয় িায়ার লেবি অে েবর তবড়ার 
সববেবয় বেবের োরবিবে লক্ষে েবর গামা ববমাবরর লাল তবাোমবি অে েবর 
বদল। তোবখর পলবে োরবি তেবি তগল, ববদুেৎ সামান্য স্পােণ েরার সুব াগ তপল 
ো। এর উপবরর োরবিও তস এেইভাবব তেবি তিলল। দু’িিু উচ্চো পবরমার্ 
িাাঁো জায়গা োবে সৃবি হবলা। এরপর আহমদ মুসা গবড়বয় দু’আড়াই গজ 
পবরমার্ তপেবে বগবয় োাঁিাোর দু’বির এ পাশিাও তেবি বদল। োর দু’বি মাবিবে 
পবড় তগল। 
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আহমদ মুসা োাঁিাোবরর খন্ড দুবি সবরবয় দু’িিু উাঁেু এবং সাে িুবির 
দী ণ তস্পস বদবয় খুব সহবজ গবড়বয় তভেবর েুবে তগল। 

তভেবর তোোর পর শুবয় তথবেই অবপক্ষা েরবে লাগল। 
োাঁিাোর োিার সময় ববদুেৎ েরবি ববপরীে ওবয়ভ সৃবি হওয়া বেংবা 

োর তেবি পড়ার পর দুবি ববদুেৎ ওবয়বভ ত  তেদ পবড়বে োর এেিা প্রবেবক্রয়া 
েেবিাল রুবমর রাডাবর স্পবন্দে হবে পাবর। তসবক্ষবে োরা এখবে েুবি আসবব, 
এখাবে। 

আসলও োরা। 
আহমদ মুসা োবদর জবন্যই অবপক্ষা েরবেল, বেন্তু তস ো তির তপল ো। 
োরা এল আহমদ মুসার বদে তথবে। 
োরা এবস  খে আহমদ মুসার বদবে তিেগাে োে েবর বেৎোর েবর 

ওঠল, শুবয়াবরর বােো হাে েুবল উবঠ দাাঁড়া। তোর তখলা তশষ।  বথি ভুবগবয়বেস 
আমাবদর। 

আহমদ মুসা মাথার ওপর হাে তরবখ উবঠ দাাঁড়াল। ত ে তস মাথার তপেে 
বদেিা ধবর আবে। 

ওরা বেেজে। 
এেজবের হাবে উদেে তিেগাে। অন্য দু’জবের হাবে বরভলবার। 

আহমদ মুসা হাে েুবল উবঠ দাাঁড়াবোর পর োরা বরভলবার োবমবয় বেবয়বে। 
বরভলবারধারী এেজে, োবে তববরবয় আসবে বলল। আমরা েি েবর 

ওখাবে  াব তেে? 
তিেগােধারী োর তিেগাবের েল তেবড় ইশারা েবর বলবে লাগল 

তববরবয় এস। 
আহমদ মুসার েজর বেল তলােিার তিেগাবের েবলর বদবে। ত  মুহূবেণই 

ইশারা েরবে বগবয় তিেগাবের েল েবড়বে। তস মুহূবেণই আহমদ মুসার ডাে হাে 
মাথা তথবে েবয়ে ইবঞ্চ বেবে বগবয় জোবেবির তগাপে পবেবি োর ‘ব্ল্োে 
েোেে’-এর বাি ধবর তোবখর পলবে ো  ুবরবয় এবে গুরী েরল 
তিেগােধারীবে। 
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বরভলবারধারী দু’জে আহমদ মুসাবে গুলী েরার জন্য োবদর 
বরভলবার েুলবেল দ্রুে। 

তিেগােধারীবে গুলী েরার পর আহমদ মুসা োর অবিাবমবিে ‘ব্ল্োে 
েোেে’-এর বিগার তথবে োর েজণেী েুলল ো। শুধু ‘ব্ল্োে েোেে’- এর বেুঃশব্দ 
গুলীর ঝাাঁে োবদর ব বর তিবল। 

তিেগােধারীর মে োরাও আেংেগ্রি তোখ ও ঝাাঁঝরা বুে বেবয় মাবিবে 
লুবিবয় পড়ল। 

আহমদ মুসা তসবদবে আর ো োবেবয় তপেে বিবর তদৌড় বদল প্রাসাবদর 
বদবে। 

আবশপাবশও প্রহরী আবে। আহমদ মুসা োবদর েজবর পড়বল োরাও 
েুবি আসবব। 

এেিা জাোলার বেবে বগবয় দাাঁড়াল আহমদ মুসা। স্যাবিলাইি িবিাবে 
আবগই তদবখবেল এবদবের জাোলাগুবলা তলাহার গরাবদ োো। গরাবদর পর 
আবার বে আবে বলা মুবিল। েবব পাশ্চাবেের বেয়ম হবলা, জরুবর অবিা বা 
বসবেউবরবির অবিা ববববেো েবর গরাবদর তপেবে আর বেেু প্রবেবন্ধে রাবখ ো, 
 াবে জরুবর অবিায় তববরাবো  ায়। োই গরাদ বেবিাপো ও গরাদবে োরা 
 বথি মজবুে েবর। 

এ জাোলার গরাদ মবে হবলা োর তেবয়ও মজবুে। গরাবদর ইস্পাে 
প্রায় দুই ইবঞ্চ। োমােও এ গরাবদর বেেু েরবে পারবব ো। 

বেন্তু আহমদ মুসার োমাে েয়, আবে ‘গামা ববমার’। োমাবের তেবয়ও 
শবক্তশালী। এর শবক্তশালী অবে তবগুবে রবি এসব ইস্পােবে বেবমবষ িুেবরা 
িুেবরা েবর তিলবে পাবর। 

গামা ববমারিা হাবে বেল আহমদ মুসা। 
মবোব াগ বদল গরাবদর বদবে। 
বেন্তু পরক্ষবর্ই ভাবল, তভেবর প্রববশ েরার জন্য আর এেিু তভবব তেয়া 

দরোর। েুবে তস তোে বদবে  াবব! তোে বদবে এবমবলয়াবদর পাওয়া ত বে 
পাবর। 
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এেথা তভবব তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদর স্যাবিলাইি িবিাগ্রািবি আবার তবর 
েরল। পাবশর তদয়াল ও োবদর গঠবের ওপর েীক্ষ্ণ দৃবি বুলাল। বেন্তু োবদর তল-
আউবি তোে পাথণেে তেই। এেই রেম তগািা োদিা। বেখুাঁেভাবব তদখবে বগবয় 
সব তশবষ োবদর পূবণ বদবে দবক্ষর্ পূবণ তোর্ তথবে েবয়েগজ উিবর োবদর 
ওপর এেিা োেো তদখবে তপল। এ রেম োেো তগািা োবদর আর তোথাও 
তেই। োেো বে তেবে তরবখবে? আহমদ মুসা খুব ভাবলা েবর তদখল, োেোিা 
আড়াই বেেিুবির েম েয়। আর োেোিা পূবণ তদয়াবলর সাবথ লাবগায়া। এর অথণ 
এেিাই। তসিা হবলা োেোিা এেিা বসবড়মুবখর ওপর। তভের তথবে বসাঁবড় 
সাধারর্ে তদয়াল অবলেে েবরই ওবঠ এবং ববপরীে বদবের আবরেিা তদয়াবলই 
সাধারর্ে এর শীষণিা িাবপে হয়। সুেরাং বসাঁবড়মুবখই োেোিা িাবপে হবয়বে। 

বেন্তু বসাঁবড়িা এখাবে তেে? বসবেউবরবি তজাবে এই বসাঁবড়র োরর্ বে? 
এর অথণ বে এিাই ত  বসবেউবরবি তজাবের তেন্দ্রববন্দু এিা? জরুবর অবিায় োদ 
 াবে বেবহার েরা  ায়, এজবন্যই এই বসাঁবড়র বেবিা। োহবল এই এলাোরই 
তোথাও এবমবলয়া ও খবেব মবহাদয়বে বন্দী েবর রাখা হবয়বে। 

এই বসদ্ধাবে তপৌোর পর আহমদ মুসা জাোলার গরাবদর বদবে 
এবগাবলা। 

পবেি তথবে তবর েবর হাবে বেল ‘গামা তর’ ববমার’। 
জাোলা োাঁধ পবরমার্ উাঁেু। 
হাে  েিা উপবর তোলা  ায় েুবল আহমদ মুসা জাোলার ২ বগণিুবির 

মে জায়গা ‘গামা তর ববমার’ বদবয় তেবি তিলল। 
োিা খন্ডিা বাইবর তিবল বদবয় লাি বদবয় জাোলার ওপর উবঠ বেবের 

বদবে এেবার তোখ বুবলবয় জাোলার ওপর রাখা তদবহর ভর তরবখ তদবহর 
তপেেিা বেবে োবমবয় বদল। 

বেুঃশবব্দ তেবম তগর তস এেিা অন্ধোর  বরর তমবঝয়। 
জাোলার োিা অংশ বদবয় বাইবরর আবলা এবস পবড়বে  বরর 

এোংবশ। োবদর  বরর অন্য অংবশর অন্ধোরও বিাঁবে হবয় তগবে। 



আবার তেলআবববব  63 

 

 রিা এেিা তবড রুম।  বর োরবি তবড পাো। বেন্তু তোে তববডই তেউ 
তেই।  

আহমদ মুসা এেিা তববডর পাবশ বগবয় এেিা হাে তরবখ োপ পরীক্ষা 
েরল। তবডিা গরম েয়, আবার ঠান্ডাও েয়। োর মাবে পবের ববশ বমবেি আবগও 
এখাবে তলাে শুবয় বেল। তগল তোথায় োরা? এরা বেশ্চয় গাডণ বেল, তববডর 
তেহারা তদবখ োই মবে হয়। গাডণরা রাবে এে সাবথ উবঠ তগবে তেে? তোে খবর 
তপবয় োবদর সবাইবে বে বডউবিবে ডাো হবয়বে? োহবল োর আসার খবর এরা 
তপবয়বে? হঠাৎ আহমদ মুসার মবে পড়ল বোরাবের গাডণবদর েবথাপেথবের 
েথা। োবদরবেও প্রহরা তজারদার েরবে বলা হবয়বেল আহমদ মুসার আরও 
মবে পড়ল, বাউন্ডারী ওয়াবলর বাইবরর গাডণরাও োরই অবপক্ষা েরবেল। সব 
বমবলবয় োর মবে হবলা, সব বেেু তমাোববলার জবন্য োরা প্রস্তুে রবয়বে। 

আহমদ মুসা  বরর দরজা বন্ধ েবর তববরবয় এল। তববরবয় এল এেিা 
েবরবডাবর। োর দু’পাবশই  বরর সাবর। সবগুবলাই বন্ধ। সবগুবলাবেই গাডণ রুম 
ববল মবে হবলা।  

আহমদ মুসা েবরবডাবরর পবশ্চম বদবে এবগবয় আবরেিা অবপক্ষােৃে 
প্রশি েবরবডাবর এবস পড়ল। 

িবিাবে তদখা বসাঁবড় রিা আবরেিু উিবর হবব। আহমদ মুসা োই প্রশি 
েবরবডারবি ধবর উির বদবে এবগাবে লাগল। 

তোথাও এেজে তলাে, বেংবা তোে বদবে তোে সাড়াশব্দও তস পাবে 
ো। সবাই বে তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদর সামবে বগবয় তমাোবয়ে হবয়বে? 

প্রশি েবরবডারবি বড় এেিা  বরর দরজায় বগবয় তশষ হবলা। বেন্তু প্রশি 
েবরবডার তথবে অবপক্ষােৃে সরু দু’বি েবরবডার দু’পাবশ বড়  রবির ধার ত াঁবষ 
এবগবয় তগল। মবে হবলা েবরবডার দু’বি  রবিবে তবিে েবর বেবর। বাইবর 
তথবেই  রবিবে তগালাোর মবে হবলা। 

এ  রিাবেই বে তসই বসাঁবড়। দূরবত্বর ববোবর োই মবে হয়। 
 বর প্রববশ েরল আহমদ মুসা। 
হ্যাাঁ, এই  বরই তসই বসাঁবড়বি। 
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আহমদ মুসা োোল  বরর োরবদবে। 
োর অনুমাে বঠে,  বরর োরবদে ব বরই েবরবডার।  বরর োরবদবের 

দরজা সাে-আিবির মে হবব। সবগুবলাই হা েবর তখালা। তোে দরজাই বন্ধ বা 
হাি বন্ধ তেই।  

হঠাৎ আহমদ মুসার মবে হবলা এিা পবরেবল্পে। োবে িাাঁবদ তিলা 
হবয়বে। 

আহমদ মুসার এই বেো তশষ হওয়ার আবগই এেিা ভারী েণ্ঠ উচ্চাবরে 
হবলা। বলল, ‘আহমদ মুসা েুবম বঠেই তভববে। েুবম আমাবদর িাাঁবদ পবড়ে। 
আিবি তিেগাে তোমাবে ব বর আবে।’ 

থামল েণ্ঠবি। 
েণ্ঠবি থামার সাবথ সাবথই আি দরজা বদবয় আিবি উদেে তিেগাে োর 

বদবে এবগবয় আসবে।  
েবয়ে মুহূেণ। 
আহমদ মুসাবে লক্ষে েবর উদেে আিজে তিেগােধারী আহমদ মুসাবে 

ব বর বৃবির সৃবি েবর দাাঁড়াল। বৃবির এেিা প্রশি মুখ বেন্তু থােল। মুখিা 
উিবরর প্রশি দরজা বরাবর। 

োরবদবে ত রা ৮বি উদেে তিেগাবের মুবখ ‘ব্ল্োে েোেে’ বদবয় 
আক্রমবর্  াওয়া মৃেেুবে আবলিে েরার সমেুলে। আহমদ মুসা োর বরভলবার 
োবমবয় বেল। 

উিবরর প্রশি দরজা পবথ রাজবসেভাবব তহাঁবি এেজে প্রববশ েরল 
 বর। আহমদ মুসা োবে খুব ভাল েবর বেবে। তস হবলা ইসরাইবলর বেরাপিা ও 
োউন্িার ইবন্িবলবজন্স ‘বসেববথ’-এর প্রধাে তজোবরল শাবমল এরিাে। 

দরজায় থােবেই তস বেৎোর েবর ওঠল আহমদ মুসা তোমাবে এবার 
আমাবদর মে েবর হাবে তপবয়বে। প্রথম দশণবেই তোমাবে গুলী েবর মারার 
েথা, বেন্তু েবয়েিা েথা ো ববল পারবে ো। েুবম ইসরাইবলর ত  ক্ষবে েবরে, 
ইবেহাবস তসরেম ক্ষবে আর তেউ েরবে পাবরবে। েুবম আমাবদর বপেভৃূবম 
আমাবদর োে তথবে তেবড় বেবয়ে। এখে আবার বপেৃভূবম উদ্ধার বা প্রবেবশাবধর 
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এেিা অবলেে মাবে এবমবলয়া ও খবেব আব্দুল্লাহবে তেবড় বেবয় ত বে এবসে। 
তস আশা তোমার সিল হবব ো এেথা বলার জবন্যই তোমাবে এই েবয়ে মুহূেণ 
বাাঁবেবয় তরবখবে। আহমদ মুসা, আবম েৃেজ্ঞ আমাবদর দক্ষ তগাবয়ন্দা অবিসার 
বেো োবদয়ার প্রবে। েুবম োর উপোর েবরবেবল, তোমাবে মুক্ত েবর তসও 
তোমার উপোবরর বববেময় বহবসবব। বেন্তু তদশবপ্রবমে বেো োবদয়া েুবম ত  
তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদ আসে, এ খবর বদবয় তোমাবে ধরার তক্ষবে অমূলে সাহা ে 
েবরবে। 

বলবে বলবে তস আহমদ মুসার সামবে এবস দাাঁড়াল। আহমদ মুসার 
হাে তথবে োর ‘ব্ল্োে েোেে’ বরভলবারিা তেবড় বেবয় দরজা বদবয় বাইবরর 
বদবে েুাঁবড় বদল। 

বরভলবারবি েুাঁবড় তদয়ার পরপরই দরজার ওপাবর পাথবরর তমবঝয় 
এেিা খি খি শব্দ ওঠল। শব্দিা আহমদ মুসার তোখ দু’বিবে ত ে তিবে বেবয় 
তগল ঐ দরজা বদবয়  বরর বাইবর। তদখল, বেো োবদয়া আহমদ মুসার 
বরভলবারিা েুবল বেবে। 

বরভলবার েুবল বেবয় উবঠ দাাঁড়াল বেো োবদয়া। আহমদ মুসা েখেও 
োর তোখ বিবরবয় তেয়বে। তোখাবোবখ হবয় তগল আহমদ মুসার সাবথ। আহমদ 
মুসা বেো োবদয়ার তোবখ গভীর এে ববস্ময়-বমাবহে দৃবি তদখবে তপল। মুখিা 
োর ভারী, তজোবরল শাবমল এরিাবের োবে বেো োবদয়ার ত  েথা শুেল, োর 
সাবথ োবদয়ার এই তেহারা তমবল ো। 

তজোবরল শাবমল এরিাবের গজণবে আহমদ মুসা োর তোখ বিবরবয় 
বেল। 

তজোবরল শাবমল এরিাে বলবেল, আহমদ মুসা তরবড হও। মৃেেু 
তোমার সামবে। 

তজোবরল এরিাবের বরভলবার োে েরা আহমদ মুসার বদবে।  
োর েজণবে োর বরভলবাবরর বিগাবর। 
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খুব আেন্দ হবে আহমদ মুসা েেবদে ধবর আবম এই ক্ষর্বির জন্য 
অবপক্ষা েরবে। েুবম আল্লাহর োম োও। আবম বেে প ণে গুর্ব। ‘বেে’ শব্দবিই 
তোমার জীববের অবেম মুহূেণ ত াষর্া েরবব। 

এে.... দুই........... েবর তগার্া শুরু েরল তজোবরল শাবমল এরিাে। 
‘দুই’ বলার পর ‘বে.....’ উচ্চারবর্র সাবথ সাবথ এেিা গুলীর শব্দ 

হবলা। উপবিে গাডণবদর সবার দৃবি বগবয় পড়ল আহমদ মুসার বদবে। োরা 
তদখবে তেবয়বেল গুলী তখবয় আহমদ মুসার লুবিবয় পড়ার দৃশ্য। বেন্তু োর বদবল 
বেৎোর শুেল তজোবরল শাবমল এরিাবের। গাডণবদর সবার দৃবি বিবর তগল 
তজোবরল শাবমল এরিাবের বদবে। 

অন্যবদবে আহমদ মুসা গুলীর শব্দ লবক্ষে োবেবয় বেল উিবরর দরজা 
বদবয় বাইবর। তদখল বেো োবদয়ার ডাে হাবের বরভলবার েখেও তজোবরল 
শাবমল এরিাবের বদবে োে েরা। োর বরভলবাবরর েল তথবে তববরাবো 
বববফারবর্র তধাাঁয়া েখেও তশষ হবয়  ায়বে। 

আহমদ মুসা বেো োবদয়ার বদবে োোবেই তস োর বাম হাবের 
বরভলবার েুাঁবড় বদল আহমদ মুসার বদবে। 

আহমদ মুসা বরভলবারবি হাবে তপবয়ই বেবজর তদবহর তপেেিা মাবিবে 
েুাঁবড় বদবয়ই বিগার বিবপ তরবখই ো  ুবরবয় বেল গাডণবদর আিজবের বৃবির ওপর 
বদবয়। ‘ব্ল্োে েোেে’-এর গুলী বৃবি সবাইবে লাশ েবর মাবিবে শুইবয় বদল। 

পলবের মবধেই ত ে  িোিা  বি তগল। 
গাডণরা গুলীর শবব্দ প্রথবম োবেবয় বেল আহমদ মুসার বদবে, োরপর 

বেৎোর শুবে োবেবয় বেল তজোবরল শাবমল এরিাবের বদবে। এই ত  সময় 
বেবয়বে গাডণরা, এরই সুব াগ গ্রহর্ েরল আহমদ মুসা। বেো োবদয়ার েুাঁবড় তদয়া 
বরভলবার  খে তপল, তসিা গাডণবদর েজবরও পবড়বেল। বেন্তু েখে োরা 
অপ্রস্তুে। োরা বেেু েরার আবগই আহমদ মুসর ‘ব্ল্োে েোেে’-এর োরা বশোর 
হবয়বে। 

গুলী েরা তশষ েবরই আহমদ মুসা উবঠ দাাঁবড়বয়বে। 
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বেো োবদয়া েুবি এবসবে দরজার োবে। বলল, আসুে, এবমবলয়ারা 
এবদবে বন্দী আবে। 

ববলই বেো োবদয়া েুিল উির বদবে। বৃিাোর েবরবডার ক্রস েবর 
েুিবে তস উিরমুখী আবরেিা েবরবডার ধবর। 

আহমদ মুসা েুবি বগবয় বেো োবদয়ার পাশাপাবশ তদৌড়াবে লাগল। 
তদৌড়াবে তদৌড়াবে বলল, ধন্যবাদ বমস বেো োবদয়া আমার জীবে বাাঁোবোর 
জবন্য। 

তোে উির বদল ো বেো োবদয়া। 
আহমদ মুসা োোল োর মুবখর বদবে। তদখল, োর তোবখ অশ্রু, মুখ 

ভারী। 
আহমদ মুসা বেেু বলবে  াবেল। 
থমবে দাাঁড়াল বেো োবদয়া। বলল, বিস বিস েবর, আমরা এবস তগবে। 

সামবে ত  দরজা, োর পবর এেিা  র, গাডণ রুম। গাডণ রুবমর পবর আবরেিা 
দরজা। দরজা বদবয় তভেবর েুেবল এেিা বড় হল  র। হল  রিাবে অবেেগুবলা 
তেববে। প্রবেেেিা তেবববের বেে বদবে তদয়াল, এেবদবে তমািা গ্রীবলর তদয়াল। 
োবেই দরজা। 

এেিু তথবমই আবার ববল উঠল, সামবে এই ত  পুরু বিবলর দরজা, ো 
তভের তথবেই শুধু তখালা  ায়। দরজার সামবে দাাঁবড়বয় দরজার বস্পোবর েথা 
বলবে হবব। 

তভের তথবে িবিাও তদখবব, েথাও শুেবব। মানুষ ও োর েথা োবদর 
োবলোর সাবথ বমলবল েববই োরা দরজা খুলবব। োবলোর সাবথ ো বমলবল 
সংবগ সংবগ োরা এিা জাবেবয় তদবব তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদর বেরাপিা 
তহডবোয়ািণাবর। োোড়া এই দরজায় তগাপে ‘বুবলি-বহাল’ রবয়বে। এই বুবলি-
তহাল বেবহার েবর োরা আক্রমবর্ও আসবে পাবর। 

সব শুবে আহমদ মুসা এেিু ভাবল। োরপর দরজািায় েীক্ষ্ণ েজর 
বুলাল। তেৌোবঠর উপবরর তদয়াল এবং দরজার বঠে উপবরর োবদর বদবে 
সন্ধােী েজর বুলাল। বেন্তু দরজার উপবরর োদ ও দরজার উপবরর তদয়াবল 
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সবন্দহ েরার মে সামান্য বেেুও তপল ো। োহবল তদয়াবলর গাবয় তসি েরা 
বস্পোর অথবা দরজা সংলগ্ন উপবরর তদয়াবলর বেবের প্রাবের তোথাও সাবেণি 
েোবমরার তোখ বে তসি েরা আবে। 

বেো েবরই আহমদ মুসা মাবিবে ববস েবরবডাবরর দুই পাশ বদবয় গুবি 
গুবি তহাঁবি দরজার মাবি সংলগ্ন তোর্ায় ববস দরজার উপবরর মাথা সংলগ্ন 
তদয়াবলর বিম প্রাে দু’পাশ তথবে পরীক্ষা েরল। ো, তসখাবেও সবন্দহজেে 
বেেু তেই।  

আহমদ মুসা বেবশ্চে হবলা বস্পোবরর সাবথই তক্লাজ সাবেণি েোবমরার 
তোখ তসি েরা আবে। 

এই উপসংহাবর তপৌবেই আহমদ মুসা পবেবি ‘গামা তর ববমার’ তবর 
েবর হাবে বেবয় গবড়বয় দরজার োবে েবল এল,  াবে েোবমরার তোবখর বাইবর 
বদবয় তস দরজার তগাড়ায় তপৌেবে পাবর। 

দরজার তগাড়ায় তপৌবে আহমদ মুসা দরজার গা ত াঁবষ উবঠ দাাঁড়াবে 
লাগল। বস্পোর ত  তলবববল, োর িিু খাবেে বেবে তপৌবে হাে ওপবর েুবল 
বস্পোর তহাল িাবগণবি ‘গামা তর ববমার’-এর তবাোম বিবপ বদল। 

মুহূবেণই হাওয়া হবয় তগল বস্পোবরর অবিত্ব। 
আহমদ মুসা উবঠ দাাঁড়াল। 
দরজার উপর-বেে বরাবর ভাবিণেোল দুই ধার আহমদ মুসা পরীক্ষা 

েরবে লাগল তোথায় লে আবে োর সন্ধাবে। আহমদ মুসা তদখল দরজাবির 
বিবলর পাল্লা ডাে বদবের তদয়াবলর তভের তথবে তববরবয় এবসবে। বেন্তু দরজা 
েভার েরার পর বাম বদবের তদয়াবলর তভেবর েুবে  ায়বে। োর মাবে লবের 
মাধেবম তদয়াবলর সাবথ দরজা আিবে রাখার বেবিা েরা হবয়বে। লে এোবধে 
থােবে পাবর। 

বেন্তু লবের তোে বেহ্ন আহমদ মুসা দরজার গাবয় তদখবে তপল ো। 
লেবে বাইবর তথবে দৃশ্যমাে েরা হয়বে, তসজন্য বাইবর লে তখালার বেবিা 
তেই। 
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বেন্তু লবের অবিত্ব তো তবর েরবেই হবব। আহমদ মুসা আবার বাম 
বদবে দরজা ও তদয়াবলর সংব াগ িােিা পরীক্ষা েরল। বেন্তু লবের অবিত্ব তবর 
েরবে পারবলা ো। তদয়াল ও দরজার পাল্লার মবধেোর িাাঁেিা এেই সুক্ষ্ণ ত  
তোবখর দৃবি োর মবধে প্রববশ েবর ো। 

আহমদ মুসা  ুবর দাাঁবড়বয় োোল বেো োবদয়ার বদবে। বলল, আবম 
েবরবডাবরর এবদেোর েবয়েিা বাল্ব বেবভবয় বদবে োই। আমার মবে হবে 
েবরবডারিাবে অন্ধোর েরবল দরজার লে বা লেগুবলার সন্ধাে পাওয়া  াবব। 

বেো োবদয়া গম্ভীর মুবখ সপ্রশংস দৃবিবে আহমদ মুসার দরজা তখালার 
তেিাবে তদখবেল। তোবখর অশ্রু এখে শুবেবয় তগবে। বেন্তু মুবঝর থমথবম 
গাম্ভী ণিা  ায়বে। 

আপবে তেভাবে পাবরে, আমার আপবি তেই। আহমদ মুসার প্রবের 
জবাবব বলল বেো োবদয়া। 

সংবগ সংবগই আহমদ মুসা োর হাবের ‘ব্ল্োে েোেে’-এর েল উপবর 
েুবল এবে এবে োরবি বাবল্ব গুলী েবর গুাঁবড়া েবর বদল। েবরবডাবরর এ প্রােিা 
তবশ অন্ধোবর তেবয় তগল। 

আহমদ মুসা দ্রুে এবগাবলা দরজার বাম বদবের প্রাবের বদবে। 
তদয়াল ও দরজার িাাঁবের বদবে োোবেই আহমদ মুসা খুবশ হবয় 

উঠল। িাাঁে বরাবর সুক্ষ্ম আবলার তরখা তদখা  াবে। আবলার ভাবিণেোল তরখার 
দুই জায়গায় তস তেদ তদখবে তপল, উপবরর বদবে এে জায়গায় এবং বেবের 
বদবের এে জায়গায়। 

বেো োবদয়া পাবশ এবস দাাঁবড়বয় বেল। 
বমস বেো োবদয়া দরজার দুই জায়গায় লে আবে। লেগুবলার বোসও 

তদড় ইবঞ্চর মে হবব। 
এেিু থামল আহমদ মুসা। এেিু ভাবল। বলল, বমস োবদয়া, আবম 

লেগুবলা োিবে  াবে। আবম  েিুকু অনুমাে েরবে, োবে লেগুবলা োিার 
সাবথ সাবথই দরজা ডাে বদবের তদয়াবল েুবে  াবব। 
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বঠে তসই মুহূবেণ ওবদর গুলীও েুবি আসবে পাবর। সুেরাং আমাবদর 
সাবধাে থােবে হবব। বলল বেো োবদয়া। আবগর তেবয় অবেেখাবে সহজ েণ্ঠ 
োর। 

ধন্যবাদ বমস োবদয়া। আপোবে েবরবডাবরর ডাে পাশ ত াঁবষ দরজার 
োোোবে জায়গায় শুবয় পড়বে হবব। বেবের লেিা োিার পর আবমও শুবয় 
পড়ব। বপ্লজ আপবে ওপাবশ  াে। বলল আহমদ মুসা। 

োর মাবে ওবদর আক্রমবর্র প্রথম বশোর আপবে হবে োে। োরর্ 
দরজা খুলবে শুরু েরার সাবথ সাবথ ওবদর আক্রমর্ এ প্রাে বদবয়ই শুরু হবব। 
আমার ও প্রাে তথবে ওবদরও আক্রমর্ হবব ো, দরজার ব্ল্ে থাোয় আবমও 
শুরুবে বেেু েরবে পারববা ো। আবমও বরং এ পাবশই থাবে। বলল বেো 
োবদয়া। 

বপ্লজ বমস োবদয়া, দু’জে শুরুবেই এে সাবথ ববপবদ পড়া ত ৌবক্তে েয়। 
আপবে প্রাথবমে িাবগণবির  বাইবর থােবল ওবদর ববরুবদ্ধ আক্রমবর্ আসা 
আপোর জন্য সহজ হবব। সববেবয় বড় েথা হবলা, আমাবদর বদে তথবে 
আক্রমবর্র সুব াগ দুই প্রাে তথবেই থাো দরোর। বলল আহমদ মুসা। 

বেো োবদয়া োোল আহমদ মুসার বদবে। আহমদ মুসার েথাগুবলা এে 
তোমল এেিাই হৃদয়-বেসৃে ত , বেো োবদয়ার হৃদয়-মেবে ো বেবমবষই দখল 
েবর তিলল। বেো োবদয়া মুগ্ধ দৃবিবে এেবার োোবো োড়া আর বেেুই বলবে 
পারল ো। 

বেবদণশ পালে েরল বেো োবদয়া। 
আহমদ মুসা ‘গামা তর ববমার’ বদবয় দ্রুে লে োিবে শুরু েরল। 
বেবের তশষ লেবি বাম হাে বদবয় োিার সময় ডাে হাবে ‘ব্ল্োে েোেে’ 

তভেবরর বদবে িাবগণি েবর বিগাবর আঙুল রাখল। 
দরজা োিা তশষ হবেই এেিা ‘বহশ’ শব্দ ওঠবলা এবং দরজা ডাে বদবে 

সরবে শুরু েরল। 
দরজা োিা তশষ েবরই আহমদ মুসা শুবয় পবড়বেল। 
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দরজা  েিুকু িাাঁে হবেেল, আহমদ মুসার ‘ব্ল্োে েোেে’ েেিুকুবে 
েভার েরবেল। 

েবয়ে ইবঞ্চ িাাঁে হবেই আহমদ মুসা োর বরভলবাবরর েল েবরবডাবরর 
গা ত াঁবষ তভেবর েুবেবয় বদবয়বেল। 

িিু খাবেে িাাঁে হওয়ার সংবগ সংবগই োর বরভলবাবরর েল দরজার 
সমােরাবল ডাে বদবে  ুবরবয়ই গুলী েরবে শুরু েবর বদল। আহমদ মুসা 
বরভলবাবরর বিগাবর আঙুল তেবপ তরবখই বাম বদে প ণে  ুবরবয় বেল। 

োর বরভলবাবরর েল বাম বদবে আসার আবগই দরজা ডাে বদবের 
তদয়াবল েুবে তগল। আহমদ মুসা তদখল, ডাে বদবে তগবির বেে োর গজ তভেবর 
এেিা তেয়াবরর ওপর এেিা লাশ পবড় আবে। 

আহমদ মুসা খুবশ হবলা, দু’জবের এেজে োহবল তস। 
বাম বদে তথবে গুলীবষণর্ েখে শুরু হবয় তগবে আহমদ মুসার বদে লক্ষে 

েবর।  
ডাে বদবে গুলী শুরু হবল বাম বদবের তলােবি বেরাপদ িাবে সবর 

 াওয়ার সুব াগ তপবয় বগবয়বেল। এখে তস আক্রমবর্ এবসবে। 
আহমদ মুসা োর গুলী বন্ধ েবর তপেবে সবর এবসবে,  াবে তস আহমদ 

মুসাবে িাবগণি েরার জবন্য তববরবয় আবস। 
তববরবয় তস এল। 
বেো োবদয়ার িাবগণবি তস এল। এরই অবপক্ষা েরবেল বেো োবদয়া। 
বেো োবদয়া োর বরভলবার তথনে পরপর দু’বার গুলী েরল। 
আহমদ মুসাবে তলাবেি েরার জবন্য তববরবয় আসা বদ্বেবয় গাডণবে বেো 

োবদয়ার দু’বি গুলী বগবয়ই আ াে েরল। লুবিবয় পড়ল োর তদহ তগবির 
তভেবরর পাবশ। 

বেো োবদয়া উবঠ দাাঁবড়বয়বে। 
আহমদ মুসাও উবঠ দাাঁড়াল। 
দু’জবেই তগবির তভেবর েুবে তগল। 
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ধন্যবাদ বমস োবদয়া। আমার পবক্ষ োবে গুলী েরা অসুববধাজেে 
বেল। বলল আহমদ মুসা। 

বেো োবদয়ার মুখ উেল হবয় উবঠবে। বলল, েৃবেত্ব আপোর প্রাপে। 
তগম তমোর আপবে। আবম মাে েুবি আসা ববল পা েুইবয়বে, বল আপোবে 
তগাবল তগবে।  

েথা তশষ েবরই বেো োবদয়া সামবের দরজার বদবে ইংবগে েবর বলল, 
আসুে ঐ দরজার ওপাবরই ওাঁরা আবেে। 

েুিল দু’জে দরজার বদবে। 
দরজা তঠলবেই খুবল তগল। 
সামবের বদেিা উন্মুক্ত হবয় তগল। তোবখ পড়ল ‘তেববে বন্দীখাো’ 

গুবলা। 
সামবেই পাশাপাবশ দুই তেবববে বন্দী আবে এবমবলয়া ও বায়েলু 

আেসার খবেব তশষ আব্দুল্লাহ ইববে আব্দুর রহমাে। 
এবমবলয়া ও খবেব দু’জবেই তদখবে তপবয়বে আহমদ মুসাবে। 
‘ভাইয়া’ ববল তোঁবদ উঠল এবমবলয়া। 
আলহামদুবলল্লাহ। আসসালামু আলায়কুম, আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা সালাম গ্রহর্ েবর প্রথবম োর দরজার লেিাবে গুলী েবর 

তভবঙ তিলল। 
অন্যবদবে বেো োবদয়া বগবয় তভবঙ তিবলবে এবমবলয়ার তেবববের 

দরজার লে। 
এবমবলয়াবে ধবর তবর েবর আেল বেো োবদয়াই। 
খবেব আব্দুল্লাহ ইববে আব্দুর রহমােবে আবগই তবর েবর বেবয় এবসবে 

আহমদ মুসা।  
আহমদ মুসার বেেিবেণী হবয় োন্নায় তভবঙ পড়ল এবমবলয়া। 
বেো োবদয়া োবে জবড়বয় ধবর তরবখবে। 
োন্নার সময় তশষ তবাে। ওবদবে সবাই ভাল আবে, মুক্ত হবয়ে। েুবমও 

এখে বসবেে। তোে োন্না েয়। এখে তবর হবে হবব আমাবদর। 
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ববল আহমদ মুসা োোল বেো োবদয়ার বদবে। 
বুঝবে পারল বেো োবদয়া আহমদ মুসার তোবখর ভাষা। বলল, তবর 

হওয়ার এেিা তগাপে পথ আবে। বেন্তু আপবে ত  বদে বদবয় প্রববশ েবরবেে, 
তসই পথিাই বেরাপদ। ওবদে বদবয় বাইবরর প্রােীর বডঙাবলই সাগর-কূবল তপৌো 
 াবব। সাগর কূবল বগবয় বেেু এেিা ত াগাড় েরবে হবব। 

ধন্যবাদ বমস োবদয়া। আপবে পথ তদখাে। বলল আহমদ মুসা। 
বেো োবদয়া েলবে শুরু েরল। 
োর তপেবে এবমবলয়া ও খবেব আব্দুল্লাহ ইববে আব্দুর রহমাে। 
সববশবষ আহমদ মুসা। 
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৫ 
এেিা বমবলিার গাে-ববাি েলবে ভুমধেসাগর ধবর পূববণ বিবলবিে 

উপকূবলর বদবে। 
গাে তবাবির োইবভং তেয়াবর আহমদ মুসা। োর সামবে পাবিণশে 

আেবিাল্ড েরা উন্মুক্ত তেবববে ববস আবে এবমবলয়া ও বেো োবদয়া পাশাপাবশ। 
পাবশই এেিু সবর ববস আবে খবেব আব্দুল্লাহ ইববে আব্দুর রহমাে। 

বমবলিাবর গােববািবি অেোধুবেে। 
তডবের দু’পাবশই তক্ষপর্াস্ত্র লাঞ্চার। আর তেবববের োবদ ববমাে 

ববর্ধ্ংবস োমাে। 
তবািবি দখল েবর রাে সাবড় বেেিায় োরা তবাবি উবঠবে। 
বমবলিাবর তবািবি বাাঁধা বেল তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদর দবক্ষর্-পূবণ তোবর্র 

এেিা তোট্ট তগাপে তজবিবে। জরুবর অবিায় বেবহাবরর জবন্য এ ধরবের তবাি 
তপ্রবসবডন্ি প্রাসাবদর উপকূবল আরও েবয়েবি আবে। 

সব সময় এেজে তসো অবিসার ও তসো-ক্রু থাবে জরুবর অবিায় 
দাবয়ত্ব পালবের জবন্য। 

বেো োবদয়াই এ তবািিা দখল েবরবেল। 
তস  াবি বগবয় োর োডণ তদবখবয় তসো অবিসার ও তসো ক্রুবে ডাবে। 

োরা এবল বেো োবদয়া বরভলবার োবদর বদবে োে েবর ববল আপোবদর 
এোবরি েরা হবলা। 

এ সময় আহমদ মুসা তসখাবে আবস এবং োবদর দু’জেবে বপেবমাড়া 
েবর তবাঁবধ তিবল। মুবখ োপড় গুবজ োবদর বেৎোর েরার পথ বন্ধ েবর তদয়। 

আহমদ মুসা গােববাবি উবঠ সব পরীক্ষা েবর তদবখ ববল, সব বঠে 
আবে। জ্বালাবেও  বথি রবয়বে। আমরা িািণ েরবে পাবর। 
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বেো োবদয়া এবমবলয়াবে হাে ধবর গােববাবি েুবল তদয়। তশখ আব্দুল্লাহ 
ইববে আব্দুর রহমােবে সম্মাবের সাবথ তবাবি েুবল তেয় আহমদ মুসা। 

বেো োবদয়া দাাঁবড়বয়বেল বেবে। 
আহমদ মুসা দাাঁবড়বয় বেল তবাবি। োর তপেবে এবমবলয়া ও তশখ 

আব্দুল্লাহ ইববে আব্দুর রহমাে। 
বেো োবদয়ার মুখ ভারী। তোবখ-মুবখ এেিা ববমূে ভাবও। েুপোপ 

দাাঁবড়বয়বেল তস। 
দাাঁবড়বয় তেে, উঠুে োড়াোবড়। ববলবেল আহমদ মুসা। 
আবম উঠব? তোথায়  াব আবম? ববলবেল বেো োবদয়া। ভাঙা, োন্নারুদ্ধ 

েণ্ঠ োর। 
তেে আমাবদর সাবথ, আমরা ত খাবে  াবে তসখাবে! ববলবেল আহমদ 

মুসা। 
বেন্তু এখাবেই তো আমার সব। ববলবেল বেো োবদয়া। োাঁপবেল োর 

েণ্ঠ।  
আহমদ মুসা এেিু ভাবব। ববল ‘বমস বেো োবদয়া, আপবে এখে আর 

তস বেো োবদয়া েে। এখাবে  ারা আবে, ইবোমবধেই োবদরবে আপবে 
পবরেোগ েরবেে। বপ্লজ আপবে আসুে। 

দু’হাবে মুখ তেবে তোঁবদ তিবলবেল বেো োবদয়া। োাঁদবে োাঁদবেই 
ববলবেল, আবম আমারই ববরুবদ্ধ বগবয়বে। 

ো বমস বেো োবদয়া, ববরুবদ্ধ েয়, আপবে বেবজর পবক্ষ োজ েবরবেে। 
আপবে  া েবরবেে বেবজর ববরুবদ্ধ বগবয় তেউ ো েরবে পাবর ো। ববলবেল 
আহমদ মুসা েরম সুবর। 

বেো োবদয়া পবরপূর্ণ দৃবিবে োবেবয়বেল আহমদ মুসার বদবে। োরপর 
তোে েথা ো ববল ধীবর ধীবর উবঠ এবসবেল তবাবি। 

এখে এবেবাবরই স্বাভাববে বেো োবদয়া। 
োো রেম গল্প েলবেল এবমবলয়া ও বেো োবদয়ার মবধে। মাঝখাবে 

দু’এেিা েথা বলবেল আহমদ মুসা। 
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তশখ আব্দুল্লাহ ইববে আব্দুর রহমাে িজবরর োমাব র পর েসবব বেবয় 
ববসবেল।  ণ্টা খাবেে পর সহজ হবয় ববস। মাবঝ মাবঝই আহমদ মুসার সাবথ 
েথা বলবেল তস। 

এে সময় তশখ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমােই বেো োবদয়াবে প্রে েরল, 
তোমার সম্পবেণ বেেুই জাো হবলা ো মা। 

বেো োবদয়া োোল আহমদ মুসার বদবে। 
বমস োবদয়া সম্পবেণ আবমই বলবে জোব। 
ববল আহমদ মুসা বেো োবদয়ার সাবথ তদখা হওয়া তথবে শুরু েবর 

বপ্রজে তসবল প্রববশ প ণে সব েথা বলল। 
বেো োবদয়ার বদবে এবমবলয়ার ববস্ময় বমবেে সম্মাে ও েদ্ধার দৃবি। 
তশখ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমাে আল্লাহর শুেবরয়া আদায় েবর বলল, মা 

েুবম আল্লাহর েরি তথবে আমাবদর জবন্য সাহা ে বহবসবব এবসে। েুবম এখে 
আমাবদর অবববেদে অংশ মা। আল্লাহ তোমার মহাে োবজর জবন্য অবশষ 
জাজাহ দাে েরুে। 

শুভ্র েুল, শুভ্র দাবড় এবং শক্ত বদবহে গড়বের মানুষ তশখ আব্দুল্লাহ ইববে 
আব্দুর রহমাে। তোখ-মুখ তথবে পববেো ত ে বঠেবর পড়বে। মবে স্বগণীয় ভাব 
জাগায় এই তেহারা। 

বেো োবদয়া মাথা বেেু েবর বাউ েবর েদ্ধা জাোল তশখ খবেববে। 
বলল, জোব প্রাথণো েরুে, আবম  া তেবড় বদবয়বে,  া আবম গ্রহর্ েবরবে ো ত ে 
আমাবে শাবে তদয়। ভারী েণ্ঠ বেো োবদয়ার। 

আল্লাহ তোমাবে, তোমার ইোবে েবুল েরুে মা। বলল তশখ খবেব 
আব্দুল্লাহ। 

বেো োবদয়া আবার বাউ েবর েদ্ধা জাোল তশখ খবেব আব্দুল্লাহবে। 
বমস বেো োবদয়া, আমার এেিা তেৌেুহল। বলল আহমদ মুসা। 
বেো োবদয়া োোল মুগ্ধ দৃবিবে আহমদ মুসার বদবে। বলল, বে 

তেৌেূহল বলুে? 
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আবম আপোবে বাাঁবেবয় বেলাম, আমাবে আপবে বন্দী দশা তথবে মুক্ত 
েরবলে। বেন্তু মুক্ত েরার পর ধবরবয় তদয়ার জবন্য বেরাপিা ববভাগবে আমার 
েথা ববল বেবলে। পবর আবার মৃেেুর মুখ তথবে আমাবে বাাঁোবলে এবং 
এবমবলয়া ও খবেব মবহাদয়বে উদ্ধার োবজ সহব াবগো েরবলে। তেে আপবে 
এমেিা েরবলে, খুব তেৌেূহল আমার এিা জাোর জবন্য। 

গম্ভীর হবলা বেো োবদয়া। বলল, আপোর তেৌেুহল খুবই স্বাভাববে। 
আবম আেবরেোর সাবথ আপোবে মুক্ত েবরবেলাম। বেন্তু  খে শুেলাম আপবে 
আমাবদর বন্দীদ্বয়বে মুক্ত েরবে োে এবং আমার োে তথবে বন্দীরা তোথায় 
আবে তজবে বেবলে; েখে এেিা প্রবেবক্রয়া হবয়বেল আমার মবে। আমার মবে 
অপরাধ তবাধ সৃবি হবয়বেল এই তভবব ত , আমাবদর সববেবয় প্রবয়াজেীয় ত  
দু’জে বন্দী,  াবদর বববেমবয় বড় বেেু পাব আশা েরবে োবদরবে মুক্ত েরবে 
সাহা ে েবরবে। এই বেোবেই আবম ববষয়িা েৎক্ষর্াৎ জাবেবয় তদয় ‘বসেববথ’-
এর প্রধাে তজোবরল শাবমল এরিােবে। োরপর আবার আপোবে বাাঁবেবয়বে 
বলবেে, বেন্তু আবম েখে আপোবে বাাঁোইবে, বাাঁবেবয়বে আহমদ মুসাবে। 
আহমদ মুসাবে বাাঁবেবয়বে, তসজবন্য বন্দীবদর উদ্ধাবরর জবন্য আহমদ মুসাবেই 
সাহা ে েবরবে। বলল বেো োবদয়া।  

ববস্ময় আহমদ মুসার তোবখ। অপার ববস্ময় এবমবলয়ার তোবখও। বলল 
তস, বুঝলামো তোমার েথা। েুবম োাঁবে বাাঁোওবে, বাাঁবেবয়ে আহমদ মুসাবে। 
বেবে ও আহমদ মুসা তো বভন্ন সিা েে। 

ো বঠে। বেন্তু োাঁবে আবম বাাঁোবে ত োম ো  বদ োর োম আহমদ মুসা 
ো শুেোম। বলল বেো োবদয়া। 

ববস্ময় সবার তোবখ। আহমদ মুসার তোবখও। বলল আহমদ মুসা, 
োমিাবে আপবে বাাঁোবে তগবলে তেে? 

বেো োবদয়া োর মুখ বেেু েরল। বলল, আহমদ মুসা োবমর সাবথ 
আমার জীববের এেিা মমণাবেে স্মবৃে জবড়ে।’ োই মৃেেুর মুবখ উপবিে োাঁর 
োম  খে আহমদ মুসা শুেলাম, েখে তসই স্মবৃে এবস আমাবে পাগল েবর 
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েুবলবেল। সব বেেু ভুবল আবম োবেই বাাঁোবে বগবয়বেলাম এবং আক্রমবর্ 
আসার জবন্য োবে বরভলবার সরবরাহ েবরবেলাম। 

খুব তেৌেূহল তসই স্মবৃে সম্পবেণ,  ার সাবথ আহমদ মুসার োম জবড়ে। 
আবম বে এ প্রে বজজ্ঞাসা েরবে পাবর তবাে? বলল এবমবলয়া। 

ো বজবজ্ঞস েরবে পারার মে ওিা তোে প্রাইবভি বোপার েয়। 
ববল থামল বেো োবদয়া। মাথা বেেু েরল। বলল, তস আমার জীববের 

এে দুভণাবগের োবহেী। ইসরাইবল আমার জন্ম। আবম মুসবলম বপো ও ইহুবদ 
মাোর সোে। বড় হবয় তজবেবে আমার বপো ওমর আব্দুল্লাহ বিবলবিে মুবক্ত 
আবন্দালবের এেজে আন্ডার গ্রাউন্ড েমণেেণা বেবলে। আর মা বেবলে ইসরাইল 
তগাবয়ন্দা সংিার এেজে অবিসার। পবরেল্পো েবরই মা’তে আমার বপোর 
প্লোন্ি েরা হয়। বপোর মাধেবম বিবলবিে জেশবক্ত ও োো তগাপে েথে ত াগাড় 
েবর ইসরাইলী তগাবয়ন্দা ববভাগবে সরবরাহ েরাই বেল আমার মাবয়র োজ। 
আমার জ্ঞাে হওয়ার পর তথবেই তদবখবে, মা সবণদা আমাবে আমার বপো তথবে 
দূবর রাখার তেিা েবরবেে। বশশুোবল আমার মা আমাবে তরবখবেে তড-বেয়ার 
তসন্িাবর। এেিু বড় হবল আবাবসে বেন্ডার গাবিণবে। আরও বড় হবল মা আমাবে 
পাবঠবয় তদে তেল আবববব। আবম তেল আবববব সু্কল, েবলজ ও ববশ্বববদোলবয়র 
পড়াশুো েবর। েুবিবে বাবড় ত োম, েখেও তদবখবে আবম বপোর সাবথ গল্প-
গুজব েরার মে এিক্লুবসভ সুব াগ পাইবে। তস সুব াগ মা আমাবে তদেবে। 
ো ণে মা আমাবে ইহুবদ বহবসববই গবড় তোবলে। আমার বপো সব সময় বাইবর 
বেি থােবেে ববল এসব তোে খবর বেবে রাখবেে ো, মাবয়র ওপরই বেভণর 
েরবেে সব বোপাবর। আমার বেো ও মে-মােবসেো বেল ইহুবদবদর পবক্ষই। 
মুসলমােবদর আজাদী বেো আমার বববদ্রাহ ববল মবে হবো। বপো এ সববর 
বেেুই জােবেে ো। বেবে আমাবে অেেে ভালবাসবেে। আমার তবপবরায়া খরবে 
মা অবেে সময় রাগ েরবেে। বপো-মাবে বুঝাবেে, োবদয়াই তো আমাবদর 
সংসার। সংসাবরর সববেেু তো োর জবন্য। ওর মবে তোে েি বদও ো। বপোর 
এই ভালবাসাবে তোে বদেই মূলে তদইবে। 

োরপর এল তসই মমণাবেে বদে। 
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আবম তসবদে বাবড়বে বেলাম। 
বপো শরীর খারাপ লাগবে ববল  ুমাবে বগবয়বেবলে। মা ও আবম ববস 

বিবভ তদখবেলাম। 
মা’তে এেিু অবির ববল মবে হবেল। এেিু পরপর  বড় তদখবেবলে 

বেবে।  
এে সময় ববল উঠবলে। মা েুবম  ুমাবে  াও। আমাবে এেিু অবিবস 

ত বে হবব। 
আবম জােোম মা এেবি েথেবেবন্দ্র োজ েবরে। েথেবেবন্দ্রর োজ 

২৪  ণ্টা েবল। পবর তজবেবেলাম েথে তেন্দ্রবি আসবল তগাবয়ন্দা অবিস। 
মা েবল তগবল আবম শুবে েবল তগলাম। 
বেৎোর ও েথাবােণায় আমার  ুম তভবঙ তগল। 
োড়াোবড় উবঠ বাইবর তগলাম। 
বাবড়র তভেবর আমার বপো হাে-পা বাাঁধা অবিায়। োর উপর 

অমানুবষে বে ণােে েলবে। োর তদহ রক্তাক্ত। োর হাবে পাবয়র আঙুবল সুে 
তিািাবো হবে। োকু বদবয় োর গাবয়র োমড়া তেবি তেয়া হবে। এেজে োবে 
অববরাম বজজ্ঞাসা েবর েবলবে, ‘মুসবলম েমাবন্ডাবদর ত  তগাপে োবলো েুবম 
আজ তপবয়ে এবং তেিওয়াবেণর ত  প্লোে তপবয়ে, তসিা আমাবদর দাও। আমরা 
তোমাবে তেবড় তদব।’ অন্যবদবে আমার বপো ববল েবলবেে, ‘তস োবলো ও 
তেিওয়ােণ প্লোে তোমরা পাবব ো। তোমরা  া ইো ের।’ 

বপোর ওপর বে ণােবের মাো তববড় েলল। 
আবম েুবি তগলাম আম্মার  বর বেবে আবেে বেো তদখার জবন্য। 

তদখলাম োর তবড শূন্য। অথণাৎ বেবে েখেও তিবরেবে। 
আবম বে েরব তভবব তপলাম ো। তদখলাম বাইবর তববরাবোর তগবি 

োরজে ইসরাইলী পুবলশ। 
আবম বগবয় বেেু বলবে পারববা ো ো আমার োবে পবরিার। রাগ হবলা 

বপোর প্রবেই। তেে বেবে মুসলমােবদর জবন্য োজ েবরে, তেে বেবে োবলোিা 
ও তেিওয়ােণ প্লোে ওবদর বদবয় বদবেে ো? এবদে তথবে আমার বপোবে োরা 
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অপরাধী মবে েবর, বববদ্রাহী ও ষড় ন্ত্রোরী ববল মবে েবর। সুেরাং শাবি তো 
োরা তদববই। 

এেজে বেৎোর েবর উঠল, ‘তেিা েবর লাভ তেই। হারামজাদা মুখ 
খুলবব ো। তশষ েবর তদ োবে।’ 

এেজে ক্রুব্ধ মানুষ েুবড় বেবয় েুবি বগবয় আমার বপোবে এবলাপাোবড় 
তোপাবে লাগল। আবরেজে বগবয় োর বুবে েুবর ববসবয় বদল। 

আবম বেৎোর েবর তোখ বুঝলাম। শুেবে তপলাম বপোর েণ্ঠ। বেবে 
সবণশবক্ত বদবয় বেৎোর েবর বলবে, ‘তোমাবদর বদে তশষ ইসরাইবলরা। আহমদ 
মুসা এবসবে, আহমদ মুসা, আহমদ মুসা। বেবে আল্লাহর েরি তথবে সাহা ে 
স্বরূপ এবসবেে। বেবে ববজয়ী হববে; তোমরা পরাবজে হবব। তশাে, তোমরা 
তশাে, শুবে  াও, আহমদ মুসা ববজয়ী হববে। বেবে েেুে প্রভাে আেববে।’ 

এে সময় তথবম তগল বপোর েণ্ঠ। 
আবম ভবয় ভবয় তোখ খুললাম। তদখলাম, ওরা তেউ তোথাও তেই। 
তেবেবয় পবড় আবে আমার বপোর তদহ। 
আবম েুবি তগলাম। 
বপো েখে জীববে তেই। 
আবম আেবড় পড়লাম বপোর রক্তমাখা বুবের উপর। হঠাৎ মবে হবলা, 

বপোবে আবম খুবই ভালবাবস। 
বেন্তু এেথা তশাোর জবন্য েখে বেবে তবাঁবে তেই। 
েণ্ঠ রুদ্ধ হবয় তগবে বেো োবদয়ার। োর দু’তোখ তথবে েীরবব অশ্রু 

গবড়বয় পড়বেল অববরামভাবব। এবার তস োন্নায় তভবঙ পড়ল। 
সবারই তোখ বভজা। অশ্রু গবড়বয় পড়বেল আহমদ মুসার তোখ তথবেও। 

তে োবে সােো তদবব! 
এেিু পর তোখ মুবে মাথা েুলল বেো োবদয়া। 
বলবে লাগল ভাঙা েবণ্ঠ, বপোর মৃেেুর পর আমরা িায়ীভাবব উবঠ 

তগলাম তেলআবববব। তলখাপড়া তশষ েবর মাবয়র োবেবদই ইসরাইলী তগাবয়ন্দা 
ববভাবগ ত াগ বদলাম। মা বববয় েরবলে এেজে তগাবয়ন্দা অবিসারবে। 
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সব ভুবল বগবয়বেলাম। বেন্তু আমার সৎ বপো তগাবয়ন্দা প্রধাবের মুবখ 
আহমদ মুসার োম শুেলাম, েখে ভুবল  াওয়া বপো আমার সামবে হাবজর 
হবলে। ‘আহমদ মুসা ববজয়ী হববে’-এই শব্দ আমার োবে ববের মে বাজবে 
লাগল।  খে তদখলাম আমার বপোর তসই আহমদ মুসা মৃেেুর মুবখ এবং 
পরাবজে হবে েবলবে আমারই সৎ বপো তগাবয়ন্দা প্রধাে তজোবরল শাবমল 
এরিাবের হাবে, েখে আবম ত ে পাগল হবয় তগলাম। মবে হবলা, আমার বপোর 
তসই আহমদ মুসাবে বাাঁোবো, োবে ববজয়ী েরা আমার এেমাে োজ, বপোর 
তদয়া োজ োর সোবের এেমাে দাবয়ত্ব। মবে হবলা, আবম মুসবলম মুবক্ত 
সংগ্রামী ওমর আব্দুল্লাহরই সোে, আমার আর বেেু পবরেয় তেই। এই পবরেবয়র 
েথা মবে হবেই আবম গুলী েবরবেলাম আমার সৎ বপো তজোবরল শাবমল 
এরিােবে। আববগ-রুদ্ধ হবয় তথবম তগল বেো োবদয়ার েণ্ঠ। 

ইসরাইবলর অভেেরীর্ বেরাপিা ও োউন্িার ইবন্িবলবজন্স (বসেববথ) 
প্রধাে তজোবরল শাবমল এরিাে আপোর সৎ বপো? বলল আহমদ মুসা। োর 
েবণ্ঠ ববস্ময়। 

হ্যাাঁ। আমার বপোর মৃেেুর এে বের পর আমার মা োাঁবে বববয় েবরে। 
বলল বেো োবদয়া। েণ্ঠ োর ভারী। 

এবমবলয়া েেমুখী বেো োবদয়ার োাঁবধ হাে রাখল। বলল, এেিা 
অসম্ভব োজ আপবে েবরবেে। আপোর মা তবাঁবে আবেে বেশ্চয়। 

হ্যাাঁ, তবাঁবে আবেে। বেবে তগাবয়ন্দা ববভাবগর এেজে বসবেয়র অবিসার। 
আবম তপবরবে োরর্ আমার সৎবপো ও োর তগাবয়ন্দা ববভাগই আমার বপোবে 
খুে েবরবে েৃশংসভাবব। আবম তসবদে ো বুঝবলও পবর বুবঝবে, আমার মা 
জােবেে তসবদে রাবে আমার বপোবে হেো েরা হবব। োই বেবে 
পবরেবল্পেভাববই বাবড়র বাইবর েবল বগবয়বেবলে। 

আলহামদুবলল্লাহ। মা োবদয়া, আল্লাহ তোমার প্রবে খুবশ তহাে। োরই 
দয়ায় তোমার আসল পবরেবয় বিরবে তপবরে। এ রেম বড়  িো খুব েমই 
 বি। আলহামদুবলল্লাহ। বলল তশখ খবেব আব্দুল্লাহ। 
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বেো োবদয়া তশখ খবেববে বাউ েবর োাঁর প্রবে েদ্ধা জাোল। বলল, 
মুহোরাম হ রে, আবম আমার পবরেয় বিবর তপবয়বে সববেেু হাবরবয়। বপোর 
োবে ক্ষমা োওয়ার সুব াগ আবম পাইবে। এমে হল ত , আমার মাও আমাবে 
তোেবদে ক্ষমা েরববে ো। ভারী হবয় উবঠবেল বেো োবদয়ার েণ্ঠ। 

বমস বেো োবদয়া, সববেেু হারাবোর পর সববেেু পাওয়ার সময় আবস, 
এিাই সৃবির এেিা বেয়ম। আহমদ মুসা বলল। 

বেেু বলার জবন্য মুখ খুবলবেল বেো োবদয়া। বেন্তু োর পবেবির 
তমাবাইল তববজ ওঠল এই সময়। 

বেো োবদয়া েুপ েবর বগবয় পবেি তথবে তমাবাইল তবর েরল। 
তমাবাইবলর স্ক্রীবের বদবে োবেবয় তমাবাইল আহমদ মুসার বদবে েুবল ধবর 
বলল, জোব, আপোর তিবলবিাে। 

আহমদ মুসা তমাবাইলবি বেল। 
আহমদ মুসা গােববাবি উবঠই বিবলবিবের প্রধােমন্ত্রী মাহমুবদর 

েমুেবেবেশে েবক্ষ আহমদ মুসারা বিবর আসবে এ খবর জাবেবয় োর েেিোক্ট 
পবয়ন্ি বহবসবব বেো োবদয়ার োোর বদবয়বেল। এর অল্প পবরই প্রধােমন্ত্রী েল 
বোে েবর আহমদ মুসাবে। আল্লাহর শুেবরয়া আদায় েবর ও আহমদ মুসাবে 
ধন্যবাদ জাবেবয় ববল ত , োবদর স্বাগে জাোবোর জবন্য োরা আসবেে। 

আহমদ মুসা সালাম বদবেই ওপার তথবে মাহমুবদর েণ্ঠ তপল। বলল, 
আপোরা তোথায় আহমদ মুসা ভাই? 

আহমদ মুসা গােববাবির ডোশ তবাবডণর তলাবেশে োবিণর বদবে তেবয় 
োবদর অবিাবের অক্ষাংশ-দ্রাব মাংশ ববল বদল। 

ওপার তথবে মাহমুদ বলল, আপোরা আমাবদর জল সীমায় এবস 
তগবেে। আমরাও এবস তগবে। 

অল্পক্ষবর্র মবধেই জংগী ববমাে, তহবলেপ্টাবরর শব্দ তশাো তগল। 
েবয়ে মুহূেণ পবরই আোবশ বেেবি জংগী ববমাে দুবি তহবলেপ্টার তদখা 

তগল। ওগুবলা গােববাবির উপবর িহল বদবে লাগল। 
আর বেেুক্ষর্ পবর এল দুবি তেৌ  ুদ্ধ জাহাজ। 
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জাহাজ দু’বি দু’বদে তথবে আহমদ মুসাবদর গাে তবাবির বদবে এবগবয় 
এল। গাে তবাি তথবে জাহাবজ প্রথম উবঠ এল তশখ আব্দুল্লাহ ইববে আব্দুর 
রহমাে তদর ইয়াবসবে। োবে স্বাগে জাোল প্রধােমন্ত্রী মাহমুদ। 

োরপর এবে এবে তেবম এল বেো োবদয়া ও এবমবলয়া। সব তশবষ 
জাহাবজ উঠল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসাবে জবড়বয় ধরল প্রধােমন্ত্রী মাহমুদ। েথা বলবে বগবয়ও 
মাহমুদ েথা বলবে পারল ো। আবববগ তভবঙ পড়ল োর েণ্ঠ। দু’তোখ তথবে 
োর তেবম এল অশ্রুর েল, েৃেজ্ঞোর অশ্রু, আেবন্দর অশ্রু। 

পাবশ দাাঁবড়বয়বেল এবমবলয়া, বেো োবদয়া। োবদর তোবখও অশ্রু িলিল 
েরবে। 

তশখ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমাে আবগই ববসবেে এেিা তডে তেয়াবর। 
বলল ধীর েবণ্ঠ, মাহমুদ েৃেজ্ঞোর অশ্রু বদবয় আহমদ মুসাবে দুবণল েবরা ো। 
আল্লাহর বসবেে বহবসবব  া েরার তসিাই তো েবরবে। 

বেো োবদয়া োোল তশখ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমাবের বদবে। তোবখর 
সামবে তভবস ওঠল োর বপোর অবেম দৃশ্য। বেবে জীবে বদবয়বেে, বেন্তু মুসবলম 
েমাবন্ডাবদর োবলো ও োবদর তেিওয়াবেণর বববরর্ শত্রুর হাবে অপণর্ 
েবরেবে। বেবে আল্লাহর এমে এেবেষ্ঠ বসবেে বেবলে! গববণ িবুল ওঠল বেো 
োবদয়ার বুে। 
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৬ 
এে মাস পবরর  িো। হাইিা তেৌ- াাঁবির সদর দিেবর ববস আবে 

আহমদ মুসা। প্রশি উন্মুক্ত জাোলা বদবয় ভূমধেসাগবরর েীল জলরাবশ তদখা 
 াবে। সাগর তোাঁয়া বিগ্ধ বাোস োর শরীবর শাবের পরশ বুবলবয় বদবে। আহমদ 
মুসা তেবয়বেল সামবে। েীল বদগে তরখা তপবরবয় হাবরবয় তগবে োর দৃবি। োর 
তোবখর সামবে তভবস উবঠবে মধে এবশয়ার এে ববরাি জেপদ। জেমােববর বেহ্ন 
তোথাও তেই। জেপবদর বুবের উপর গবড় উবঠবে োপণাস তক্ষবের সরোবর 
িামণ। মসবজবদর ধবস পড়া বভে োো পবড়বে গভীর ববে। এ ববর্ধ্ি জাবেরই 
তস এেজে। এেবি দী ণশ্বাস তববরবয় এল োর বুে বেবর। জাবের জন্য েেিুকু 
বে েরবে তপবরবে তস! তোবখর সামবে বদবয় সাগবরর বুে বেবর েুবি  াবেল 
বিবলবিে জােীয় সরোবরর এেবি  ুদ্ধ জাহাজ। ওর বুবে পেপে েবর উড়বে 
পোো। পোোর েয়বি োরো অেবহণে হবয় তসখাবে িাে তপবয়বে োাঁদ ও োরা। 
আহমদ মুসা ভাবল, মুসলমােবদর  ুদ্ধ জাহাজগুবলা এমবেভাবব ববজয়ীর গববণ 
 ুবর তবড়াে এেবদে সমগ্র ভুমধেসাগবর! তসবদে বে বিবর আসবব? পাবব বে 
বিবলবিবের সাইমুমেমণীরা তস তগৌরবময় বদবের পুেরুেীবে েরবে? োবরবের 
জন্ম হবব ো বে আমাবদর মবধে আর? আহমদ মুসার তোবখর তোবর্ বেে বেে 
েবর উঠল দুই তিাাঁিা অশ্রু। 

তেৌ-সদর দিেবরর তগবি জােীয় সরোবরর পোোবশাবভে এেবি 
গাবড় এবস থামল। গাবড় তথবে োমল বিবলবিে জােীয় সরোবরর প্রধাে মাহমুদ। 
তস হাে ধবর োমাল এবমবলয়াবে। োর সাবথ োমল বেো োবদয়াও। সবণাি োল 
োদবর োো এবমবলয়া। োর পরবেও িলু আরবীয় তপাশাে। োর উপর মাথায় 
োদর। এবমবলয়া ও োবদয়া দু’জে হাে ধরাধবর েবর বসাঁবড় তভবঙ েুবে তগল 
তভেবর। 
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োরা তরিরুবম তপৌবে তগবল মাহমুদ েবল এল অবিস েবক্ষ। দরজা তঠবল 
প্রববশ েবর তদখবে তপল জাোলা বদবয় সাগবরর বদবে তেবয় ববস আবে আহমদ 
মুসা। েন্ময়োর তোে অেল গভীবর ডুবব আবে তস! তোবখর তোবর্র দু’তিািা 
অশ্রু মাহমুবদর দৃবি এড়াল ো। তস ধীবর ধীবর এবগবয় এল আহমদ মুসার োবে। 
োাঁবধ এেখাো হাে তরবখ ডােল, মুসা ভাই। 

তোখ ো বিবরবয়ই আহমদ মুসা বলল, মাহমুদ এবসে? 
বজ হ্যাাঁ? বে ভাববেে মুসা ভাই অমে েবর? 
প্রাথবমে োজ িরুাবলা, এবার শুরু েরবে হবব বদ্বেীয় প ণাবয়র োজ। 

আল্লাহর এই জমীবে আল্লাহর বান্দাবদর সুখ ও স্বােবন্দের জন্য তখাদায়ী 
ববধাবের প্রবেষ্ঠায় আত্মবেবয়াগ েরবে হবব এবার। 

এ ববরাি দাবয়ত্ব। আমাবদর সেবলর অনুবরাধ এ দাবয়ত্বভারও আপবে 
গ্রহর্ েরুে---- আমাবদর পবরোলো েরুে মুসা ভাই। 

ো, মাহমুদ, আমার বসদ্ধাবে ভুল হয়বে। েুবম পারবব এ দাবয়ত্ব পালে 
েরবে। এেিু থামল আহমদ মুসা। োরপর বলল, আমাবে এবার ত বে হবব 
মাহমুদ। 

তোথায়? েমবে উঠল মাহমুদ। 
মধে এবশয়ায়? 
হ্যাাঁ, ভাই। েুবম তো জাে, হাসাে োবরেবে WRF ধবর বেবয় তগবে। 

ওবে উদ্ধাবরর সব অবভ াে বেথণ হবয়বে। এ বদবের োজ আপােে তশষ। এবার 
আমাবেই ত বে হবব ওবদবে। োোড়া ডােবে মধে এবশয়া আমাবে হােোবে 
বদবয়। 

মাহমুদও এমবে আশংো েরবেল। তোে েথা বলবে পারল ো 
বেেুক্ষর্। দু’তিািা অশ্রু তেবম এল মাহমুবদর দু’গন্ড তববয়। বলল তস, জাবে, 
আপবে  াববে বেন্তু আপবে আমার মাথার উপর ো থােবল........। 

মাহমুদবে েথা তশষ েরবে ো বদবয়ই আহমদ মুসা বলল, তোমার 
আমার সাহা েোরী তো তোে মানুষ েয় মাহমুদ। এই মহাববজয় ব বে আমাবদর 
বদবলে, বেবেই তোমাবে সবঠে পবথ পবরোবলে েরববে। 
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বক্রং বক্রং েবর তববজ উঠল তিবলবিাে। আহমদ মুসা বলল, মাহমুদ 
তিবলবিােিা তদখ। 

মাহমুদ তিবলবিাবে েথা বলল, পবর আহমদ মুসাবে জাোল, তপ্লে 
োড়বে তবলা দু’তিায়। 

এখে তবলা এেিা। সময় তো তববশ তেই মাহমুদ। েল উবঠ। 
তপ্ল..... তেে, তোথায়  াববে? োাঁপল ত ে মাহমুবদর েণ্ঠ। 
আপােে মবদোয়। তসখাে তথবে  াব বরয়াবদ বাদশাহ িয়সাবলর েবর 

বজয়ারবে। োাঁর অধণ সমাপ্ত োজ আমরা সমাপ্ত েবরবে, োাঁর স্বপ্ন আমরা স্বাথণে 
েবর েুলবে তপবরবে মাহমুদ। বায়েলু তমাোোস আজ মুক্ত। পববে ভূবম তথবে 
ইহুবদ পোো ডুবব তগবে ভূমধেসাগবর। জীবে বদবয় হবলও এবিই তো 
তেবয়বেবলে শাহ িয়সল। এেিু থামল আহমদ মুসা। বলল আবার, বরয়াদ তথবে 
বাগদাদ হবয়  াব মধে এবশয়ায়। 

আজই, এখবে  াবেে? মাহমুবদর েণ্ঠ ত ে আেণোদ েবর উঠল। তস 
আহমদ মুসাবে জবড়বয় ধবর বলল, ‘ো, মুসা ভাই, এমে েবর আমরা আপোবে 
তেবড় বদবে পাবর ো।’ োর দু’গ- তববয় তেবম এল তসই অশ্রুর ধারা। 

আহমদ মুসা মাহমুদবে সােো বদবয় বলল, ‘আববগপ্রবর্ হবয়া ো 
মাহমুদ। ববস থাোর সময় তোথায়- অজস্র োজ সামবে। বেপীবড়ে মােবোর 
ক্রন্দে তরাবল তদখ পৃবথবীর বাোস ভারী হবয় উবঠবে। আল্লাহর এ বান্দাবদর 
বাাঁোবোর দাবয়ত্ব তো মুসলমােবদর।’ ববলই আহমদ মুসা উবঠ দাাঁড়াল। তিবববল 
রাখা এেবি বোগ েুবল বেল হাবে। 

আহমদ মুসার সাবথ মাহমুদ এয়ারবপাবিণ ত বে োইল। বেন্তু আহমদ 
মুসা বেবষধ েরল। বলল, ‘েথা তো হবলাই।’ 

আহমদ মুসা  খে গাবড়বে উবঠ বসল োবদয়া ও এবমবলয়া েখে গাবড়র 
পাবশ দাাঁবড়বয়। োবদর পাবশ মাহমুদ। বেেজবের তোবখই অশ্রু। 

আহমদ মুসা ওবদর বদবে তেবয় বলল, অশ্রু তমাে মাহমুদ। তোঁবদা ো 
তবাে এবমবলয়া ও োবদয়া। মাবির মায়া, তিবহর বাাঁধবের তেবয় এেজে 
মুসলমাবের োবে মজলুম মােবোর ক্রন্দে অবেে তববশ মূলেবাে। 
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ববল আহমদ মুসা গাবড় তথবে োমবলে। দাাঁড়াল এবমবলয়া ও োবদয়ার 
সামবে। বলল এবমবলয়াবে, তবাে োবদয়া এখে এো। আবম োবে তোমার হাবে 
বদবয় তগলাম।’ 

িবুপবয় তোঁবদ উঠল এবার োবদয়া। 
এেিু তথবম আহমদ মুসা োোল মাহমুবদর বদবে। বলল, ‘এহসাে 

সাববরর সাবথ আমার েথা হবয়বে। বেো োবদয়াও জাবে োবে। দু’বি জীবেবে 
তোমরা এে েবর বদও। আবম উপবিে থােবে পারববা ো বেন্তু আমার তদায়া 
থােবব। 

েথা তশষ েবরই আবার গাবড়বে উবঠ বসল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসার গাবড় েবড় উঠল। বেেু বলবে বগবয়বেল মাহমুদ। পারল 

ো। োন্নায় ডুবব তগল েথা। 
সাইমুবমর েমণীরা সার তবাঁবধ দাাঁবড়বয় আবে। সেবলই োাঁদবে। স্বজে 

হারাবোর তস বে েরুর্ দৃশ্য োবদর তোবখ মুবখ! োবদর বদবে তেবয় মধুর তহবস 
আহমদ মুসা বলল, ‘তোমরা ো আল্লাহর বসবেে! তোে বেবক্ত, তোে মাবি েয়, 
োজ আর দাবয়ত্বই হবব তোমাবদর োবে সববেবয় বড়।’ বড় েরম আর মমোয় 
ভরা আহমদ মুসার তস েথাগুবলা। 

সাইমুমেমণীবদর অশ্রু ত ে আরও উথবল উঠল। আহমদ মুসাবে বেবয় 
েুবি েলল গাবড় এয়ারবপাবিণর পথ ধবর। 
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৭ 
দােবীয় গবেবে এবগবয় েবলবে ‘পোোবম’র তবাবয়ংবি। েীবে আরব 

সাগবরর অনথ জল। তজো তেবড় অবেেক্ষর্, আরব-উপদ্বীবপর আবদগে বাবলর 
রাজে আর তদখা  ায় ো। ইবরাহীম-ইসমাইল (আুঃ)-এর স্মবৃেভূবম, মহােবী 
(সুঃ)-এর পূর্ণ েমণবক্ষে, েীল গেবুজর তদশ শাহ িয়সবলর তদবশর ওপর প্রসাবরে 
আকুল দু’তিা তোখ এবার আহমদ মুসা ববমাবের অভেেবর সবরবয় বেল।  

ববমাবের মধেভাগ বদবয় লোলেী এে সরু গবলপথ। এর দু’পাবশ্বণ 
সাবরবদ্ধ আসে।  

প্রথম তের্ীর বাম ধাবরর বদ্বেীয় সাবরর এবেবাবর বামপ্রাবে জাোলার 
ধাবর ববসবে আহমদ মুসা।  

জাোলা তথবে তোখ  ুবরবয় ডােপাবশ োোবে বগবয় এেবি তলাবের 
সাবথ হঠাৎ তোখাবোবখ হবয় তগল আহমদ মুসার। তলােবি ববসবে ওধাবর বদ্বেীয় 
সাবরর প্রথম বসিবিবেই।  

তশ্বোংগ তলােবি। গাে েীল সুেি পরবে। লোবি মুখ। খাড়া োে। তজাড়া 
ভ্রু। তোি েবর োাঁিােুল। ডাে ভ্রুর েীবে তোবখর তমাহোয় এেবি আাঁবেল। সববেবয় 
লক্ষর্ীয় োর কুেকুবে কুৎবসে দু’তিা তোখ।  

তোখাবোবখ হবেই তলােবি অপ্রবেভভাবব তোখ সবরবয় বেল। মুখও  ুবর 
তগল োর তসই সাবথই।  

বববস্মে হল আহমদ মুসা। তলােবি অমে েবর মুখ  ুবরবয় বেল তেে? 
োর বদবে অমে েবর তোরা দৃবি রাখার োরর্ বে তলােবির? সমগ্র অেীেবে তস 
এেবার হােবড়বয় তদখল ো এই মুখ তস েখেও তদবখবে। হঠাৎ োর মবে পড়ল 
তজোর তরস্ট হাউবস োর পাবশর রুমবিবে এই তলােবিবেই তো তস েুেবে 
তদবখবেল। েখে োর বেল আরবী তপাশাে-আরবী রমাল বেল মাথায়।  
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তসই ত  মুখ  ুবরবয়বে তলােবি, আর বিবর োোবলা ো। আহমদ মুসার 
সন্ধােী মবের তোথায় ত ে খে খে েরবে লাগল।  

তেববে-মাইে তথবে েোপবিবের েণ্ঠ তশাো তগল, তলবডজ এন্ড 
তজন্িলমোে, আমরা এখে ৩৩ হাজার বিি ওপর বদবয়  ন্িায় ৫৫০ মাইল তববগ 
এবগবয় েবলবে। আর আধ  ন্ির মবধে েরােীবে লোন্ড েরব।  

েোবপ্টবের েথা তশষ হবার সাবথ সাবথ তরাবলং তিবববল েবর োিার তি 
বেবয় আগমে  িল ববমাে বালাবদর। স্টুয়ািণ েেবপবির বদে তথবে তেবম এবস 
িাস্টণ ক্লাস রুম হবয় বপেবের বদবে েবল তগল। 

এমে সময় সাবরর দু’তিা আসে তথবে দু’জে তলাে উবঠ দাাঁড়াল। 
দু’জবেই োবলা ধরবের বেলা পোন্ি ও ওভারবোি গাবয়। ওরা সামবের পাবিণসে 
তডার তঠবল অবে দ্রুে েবল তগল েেবপবঠর বদবে।  

এে বমবেিও অবেক্রাে হয়বে। ওবদর এেজে বিবর এল। ডাে হাবে 
োর বরভলভার। বাম হাবে বা া সাইবজর এেবি তগ্রবেড তসিবিবিে েুবল তেয়া।  

এই সময় ববমােবি দ্রুে বড় ধরবের এেবি তমাড় বেল। থর থর েবর 
তোঁবপ উঠল ববমােবি। েোবপ্টবের েণ্ঠ তশাো তগল তেববে লাউডস্পীোবর, 
ভদ্রমবহলা, ভদ্রমবহাদয়গর্, আবম দুুঃবখর সবি জাোবে, ববমাবের গবেপথ 
পবরবেণে েরবে আমাবে বাধে েরা হবয়বে। মহাশূবন্যর বুবে ববমাবের ৯০ জে 
 ােীর মূলেবাে জীবেবে মৃেেুর মুবখ তঠবল তদয়ার োইবে, ববমাে দসুেবদর 
বেবদণশ পালে অবধেের তেয় ববল মবে েবরবে। আমরা োবদর বেবদণবশ এখে 
দবক্ষবর্ গভীর সাগবরর বদবে এবগবয় েবলবে। ঈশ্বর আমাবদর রক্ষা েরুে।  

 ােীবদর মবধে প্রথবম মৃদু গুঞ্জে এবং পরস্পর মুখ োওয়া-োওবয় হল। 
বেন্তু োরপরই োবদর মবধে মৃেুে িব্ধো ববরাজ েরবে লাগল। প্রবেেবের তোবখ 
উবদ্বগ-আেংবের তেউ।  

আহমদ মুসা শাে তোবখ পাবিণশে তডাবর দাাঁড়াবো তলােবিবে খুাঁবিবয় 
খুাঁবিবয় তদখবেল। তশ্বেবর্ণ তেহারা বেন্তু মুখােৃবে ও তদবহর মাবপ তলােবি জাপােী 
ও বিবলবপবোবদর েথা স্মরর্ েবরবয় তদয়। তলােবি পাথবরর মুবেণর মে বির 
অেঞ্চল দাাঁবড়বয় আবে।  
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এ ববমাে-দসুেোর োরর্ বে? অথণ লাভ, ো তোে  ােী অপহরবর্র 
বববশষ উবেশ্য? বেন্তু তোে  ােীর প্রবেই োবদর মে বদবে তদখা  াবে ো তো। 
আহমদ মুসা তজোর তরস্টহাউবস তদখা তসই সহ ােীবির বদবে োোল। তদখল, 
তস োবেবয় আবে তসই ববমােদসুের বদবে। োর মুবখ বেন্তু উবদ্বগ-আেংবের 
তলশমাে তেই, বরং তেমে এেিা উন্মুখ ভাব োর তোবখ। বববস্মে হবলা আহমদ 
মুসা।  

জাোলা বদবয় বাইবর োোল আহমদ মুসা। বেুঃসীম েীল জলরাবশ। েীল 
জবলর েীল সীমাো েীল আোবশর সাবথ বমবশ এোোর হবয় তগবে। তস েীবলর 
সীমাো তপবরবয় হাবরবয় তগল আহমদ মুসার মে। পাবেিাে হবয় োরাবোরাবমর 
বসল্ক তরাবডর পথ ধবর তস প্রববশ েরবব মধে এবশয়ায়-এই বেল োর পবরেল্পো। 
বেন্তু তোথায় এখে েবলবে তস? অবশ্য তোে দুুঃবশ্চো োর মবে তেই। জ্ঞাে ও 
বববববের রায় বেবয় তস োজ েবর ত বে পাবর, িল তো োর হাবে তেই। আর 
িলদাবের ব বে মাবলে বেবে সবণজ্ঞ। সুেরাং বেো বে োর! 

আহমদ মুসার বেো তস্রাবে বাধা পড়ল। তেববে-মাইে তথবে ত াবষে 
হল, ভদ্রমবহলা, ভদ্রমবহাদয়গর্! আমরা অল্পক্ষবর্র মবধেই ভারে মহাসাগবরর 
তোে এে দ্বীবপ লোন্ড েরবে। আবম তবে তববধ তেবার জন্য সেলবে অনুবরাধ 
েরবে।  

আহমদ মুসা োর সন্ধােী তোখ েীবের েীল জলরাবশর ওপর তমবল ধরল। 
আহমদ মুসা মবে মবে বহবসব েবর তদখল, ববমাে দু’হাজার মাইবলর মে 
এবসবে। ববমাে েীবে োমবে শুরু েবরবে।  

আবরা দশ বমবেি তেবি তগল। অববশবষ দৃবির পবরসীমায় তভবস উঠল 
েববর মে এেবি দ্বীপ। ক্রমশ স্পিের হবয় উঠল দ্বীপবি। োরবদবে অনথ সাগর 
জবলর মাবঝ তোি এেখন্ড মরুদোবের মে মবে হবে দ্বীপবিবে।  

েক্রাোবর  ুবর  ুবর ববমােবি তেবম ত বে লাগল দ্বীবপর ওপর, গভীর 
অরবর্ে আোবদে দ্বীপ। আহমদ মুসা সববস্মবয় লক্ষে েরল অল্প বেে ুদুরবত্ব 
পাশাপাবশ দু’বি গাবের ওপর দু’বি সাদা বেশাে উবঠ এল। দু’বি বেশাবের পাশ 
বদবয় তমবি রংবয়র দী ণ এেবি রােওবয়ও স্পি হবয় উঠল। 
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তভৌবেে তস রােওবয়বে লোন্ড েরল তবাবয়ংবি। ববমাে দসুেবদর মে 
এেবি তেহারার এেদল তলাে এবস ব বর দাাঁড়াল ববমােবিবে। বভেবরর ববমাে-
দসুেবি বেন্তু ত মে দাাঁবড়বয় বেল, তেমবেভাবব দাাঁবড়বয় রইল।  

বে  বি বে হয় রুদ্ধ বেুঃশ্বাবস সবাই মুহূেণ গুর্বে। ববমাবের তফ্ল্াবর 
অবেে পাবয়র শব্দ তশাো তগল। সাে আিজে ওরা উবঠ এবসবে ববমাবে। হাবে 
ওবদর সাব-তমবশে গাে। ওবদর েবয়েজে এবস েুেল প্রথম তের্ীর তেবববে। 
ইবেমবধে েেবপবির ববমাে-দসুেও এবস প্রববশ েরল এখাবে। ওবদর এেজে 
বলল, ভদ্র মবহলা, ভদ্র মবহাদয়গর্, “আমরা দুুঃবখে ত  এেজে মাে তলাবের 
জন্য আপোবদর েি বদবয়বে। আমরা োবে বেবয়  াবে। এরপর আপোরা 
মুক্ত।”  

বক্তার তদহবি দামী োল সুেবি আবৃে। িাইবিও োল। োল িাইবয়র 
বুবে ধবধবব সাদা এেবি সাপ আাঁো। সাবপর মুবখ রক্তাক্ত বেেবি ‘C’। উষ্ণ এে 
রক্তবস্রাে ববয় তগল আহমদ মুসার তগািা শরীবর। বিপল বস? তসই কুখোে ‘কু 
ক্লাি ক্লাে’ এরা,  াবদর হাবের প্রার্ বদবে লক্ষ লক্ষ অবশ্বোংগ মানুষ?  

তলােবির েথা তশষ হবেই বরভলভার বেবয় দরজায় দাাঁবড়বয় থাো ববমাে 
দসুেবি অেস্মাৎ সামবের আসবের এেজে তলাবের মাথায় বরভলভাবরর বাাঁি 
বদবয় আ াে েবর বলল, “হ্যাবলা, োবলা বাজ, এখেও তোমার  ুম ভাবঙবে, 
বুঝবে পারবে  ম এবসবে তোমার? 

‘োবলা বাজ’ োমে তলােবি উবঠ দাাঁড়াল। তসও জাপােী বা 
বিবলপাইবোবদর মেই খাবিা। বেন্তু োর োবসো উন্নে, েীল িাো তোখ, মাথায় 
 ে োল তোাঁেড়াবো েুল।  

তলােবি উবঠ দাাঁড়াবেই আরও দু’জে ববমাে দসুে োর বদবে এবগবয় এল 
এবং োরা োবে দু’বদে তথবে ধবর তিবে োবমবয় বেবয় তগল ববমাে তথবে। 

ববমাে দসুেবদর সবাই ববমাে তথবে তেবম তগল। আহমদ মুসা তদখল, 
তজো তরস্টহাউবস তদখা তসই কুেকুবে তোবখর সহ ােীবিও োবদর বপেবে তেবম 
 াবে।  



আবার তেলআবববব  92 

 

ববমাে এবার মুক্ত। তেববে-মাইবে েোবপ্টে বলবলে, আমরা 
বেেুক্ষবর্র মবধে আোবশ উড়ব। ববমাবের তগি বন্ধ হবে  াবব, এমে সময় 
েবয়েজে ববমাে দসুে, আর তসই কুেকুবে তোবখর তলােবি দ্রুে বিবর এল। 
ববমাবে প্রববশ েরল োরা। তসাজা এবস োরা দাাঁড়াল আহমদ মুসার সামবে। 
এেজে আহমদ মুসাবে বলল, আপবে তেবম আসুে।  

এই অভাববে  িো আহমদ মুসাবে েমবে বদবয়বেল। তস বেে ুবলার 
জন্য মুখ খুলবে বগবয়ও েুপ েবর তগল বে মবে েবর। োরপর শােভাবব তেবম 
তগল ববমাে তথবে োবদর সাবথ। 

ববমাে তথবে তেবম তমবি রংবয়র রােওবয় তেবড় সরু পাথবরর গুবড় 
ববোবো পথ ধবর োরা এবগবয় েলল। দু’বদবেই জংগল। অপরূপ সবুবজর রাজে 
এই দ্বীপবি। আহমদ মুসা ভাবল, বববেন্ন ও ববজে এই দ্বীবপ এে ববরাি, এে 
সুদৃে রােওবয় এল তোথা তথবে? রােওবয়বি তবশ পুরােে। োহবল বদ্বেীয় 
মহা ুদ্ধোবল তোে শবক্তর বে তগাপে তোে ববমাে  াাঁবি বেল এিা?  

তসই সরু পথবি োবদরবে সবুজ বৃহ্ম-লো পবরবববিে এেেলা এে 
সবুজ বাবড়বে বেবয় এল। বাবড়বি এেেলা হবলও ববরাি পাথবরর বেরী বাবড়বি 
খুবই মজবুে।  

ইসপাবের দরজাওয়ালা দু’বি  র তপবরবয় োরা এবস তপৌাঁেল এে হল 
 বর।  বর েখে বেেবি প্রার্ী। োবলা িাইবয় সাদা সাপওয়ালা তসই তলােবি গা 
এবলবয় ববস আবে তসািার বপেবে। আর বেেুক্ষর্ আবগ ববমাে তথবে ধবর আো 
‘োবলাবাজ’ োমে তলােবি পবড় আবে তমবঝবে। োর েগ্ন বপবঠ োবুবের 
রক্তাক্ত দাগ। পবরিার তবাঝা  াবে তলােবি জ্ঞাে হাবরবয়বে। আহমদ মুসা হল 
 বর প্রববশ েরবে েরবে ভাববলা, ঐ োবুে হয়বো োরই অবপক্ষা েরবে। এে 
 ন্ত্রর্াদায়ে অনুভুবে এবস োর মেবে আেন্ন েরবে োইল। বেন্তু আহমদ মুসা 
আমল বদল ো তস বেোবে।  

পাবয়র শবব্দ তসািায় গা এবলবয় তদয়া তসই তলােবি তোখ খুলল। এেবার 
আহমদ মুসার ওপর তোখ বুবলবয় বেবয় কুেকুবে তোবখর তসই তলােবিবে বলল, 
এই বে আপোর আহমদ মুসা, বমুঃ তোবহে?  
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-হাাঁ, বমুঃ বস্মথ। 
এবার বমুঃ বস্মথ োমে তলােবি সরাসবর আহমদ মুসার বদবে তেবয় বলল, 

সবেেই আপবে বে তসই আহমদ মুসা? আপবে বে সাইমুবমর অবধোয়ে? 
-হাাঁ। পবরিার েবন্ঠ বলল আহমদ মুসা। 
বমুঃ বস্মথ উবঠ দাাঁবড়বয় বমুঃ তোবহবের বদবে তেবয় বলবলে, ‘আমাবদর 

দাবী তমবে বেবল আমরা আপোর প্রিাবব রাজী আবে। জাবেবয় বদে আপোর 
বসবদর। োরপর তস োবুেধারীবদর বদবে তেবয় বলল, এ  বরই এরা থােবব, 
বাইবর তথবে োলা বদবয় োবব বমস মাগণাবরিবে বদবয় বদও। আর তোমরা োরজে 
বাইবরর িিে তেবড় তোথাও ত ও ো।  

সবাই তববরবয় তগল  র তথবে। দরজা বন্ধ হল, দরজায় োলা লাগাবোর 
শব্দ পাওয়া তগল তসই সাবথ। ওপবর েবয়েবি  ুল ুবল এবং ঐ এেবি মাে দরজা 
োড়া  র তথবে তবর হওয়ার আর বদ্বেীয় তোে পথ তেই।  

এবার তমবঝবে পবড় থাো তলােবির বদবে মবোব াগ বদল আহমদ 
মুসা। োর মুবখর োবে হাাঁিু তগবড় ববস দু’হাবে োর মুখ এেিু েুবল ধরল। সবি 
সবি তলােবির তোখ দু’বিও খুবল তগল। বেববণোর ও বেরুিাপ োর দৃবি। আবার 
তোখ বুজল তস।  

-এখে তেমে তবাধ েরবেে? 
তলােবি তোখ খুলল। ববস্ময় োর তোবখ। বলল তস, তে আপবে?  
-ববমাে তথবে আমাবেও ওরা ধবর এবেবে। ‘এ বোপাবর আবম আপোর 

মেই অন্ধোবর।’ ববলই আহমদ মুসা পবেি তথবে রুমাল তবর েবর োর বপবঠর 
রক্ত ধীবর ধীবর মুবে বদবে লাগল। 

-আমাবদর অবিত্বই আমাবদর অপরাধ। 
-অথণাৎ? 
-আমাবদরবে ওরা পৃবথবীর বুে তথবে মুবে তিলবে োয়।  
-আপোর তদশ তোথায়?  
-বমন্দাোও।  
-বিবলপাইবের বমন্দাোও দ্বীবপ! আপবে মুসলমাে?  
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-হাাঁ, আবম মুসলমাে।  
আহমদ মুসা বেো েরল। ত ে বেে ুবমবলবয় বেবে তস। োরপর বলল, 

আপবে বে আবদুল্লাহ হািা? পোবসবিে বক্রবসন্ি বডবিন্স আবমণর অবধোয়ে বে 
আপবেই?  

-হাাঁ, বেন্তু আপবে তে? এে েথা জাবেে তেমে েবর? তোবখ োর এেরাশ 
ববস্ময়। 

আহমদ মুসা অপলে তোবখ োবেবয় বেল আবদুল্লাহ হািার বদবে। োর 
তোবখ-মুবখ ববস্ময় ও আেবন্দর অপূবণ তজোবে। োরপর ধীবর ধীবর মুখ খুলল তস। 
বলল, িলু িিুবল তসৌরভ তোবি।  

-বেন্তু আপবে তে?  
-আবম আহমদ মুসা। 
-তোে আহমদ মুসা। বিবলবিে ববজয়ী সাইমুবমর অবধোয়ে আহমদ 

মুসা?  
-হাাঁ, তসই হেভাগা আবম।  
দু’জবের তোবখই আেবন্দর উজ্জ্বল তেউ। জবড়বয় ধরল দু’জে দু’জে 

তে। আবদুল্লাহ হািা ভুবল তগবে ত ে সব তবদো-সব  ন্ত্রর্া। োর দু’তোখ তববয় 
োমবে আেবন্দর অশ্রু।  

 
 
 
গভীর রাে। পোবসবিে বশবপং লাইবের এেবি জাহাজ এবস তোির 

তিলল তসই দ্বীবপ। আহমদ মুসা ও আবদুল্লাহ হািাবে এবে হাে-পা তববধ েুবেবয় 
তদয়া হল তসই জাহাবজর অন্ধোর তসবল। এরপরই জাহাজ তোির েুলল। ভারে 
মহাসাগবরর পাবে তেবি তেবি তস জাহাজ এবগবয় েলল বিবলপাইবের বমন্দাোও 
দ্বীবপর বদবে।  
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পরবেণী োবহেীর জন্য পড়ুে 

বমন্দাোওবয়র বন্দী 
 
 

 
 
েৃেজ্ঞোয়ুঃ 
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১ 
ঘুটঘুয়ট অন্ধকায়রর িয়যে চ াখ খুলল আহিদ িুসা। হাত-পা নাড়য়ত 

মিয়ে একটুও পারল না। কমিন ভায়ব বাাঁযা। িয়ন পড়ল তার, দু’জন চলাক এয়স 
প্রথয়ি আবদুল্লাহ হাত্তায়ক একমট ইনয়জকশন মদল, তারপর তায়কও একমট। 
তারপর মক ঘয়টয়ে মকেুই জায়ন না চস। পাশ মিয়র শুয়ত চ ষ্টা করল আহিদ িুসা। 
পাশ মিরয়ত মিয়ে কান চিয়েয়ত চিকার সায়থ সায়থ একমট গুি গুি আওোজ 
তার কায়ন এল। কান চপয়ত শুনল চস। কয়েক িুহূতত শুয়নই বুেয়ত পারল, 
শমিশালী চকান ইমিয়নর শব্দ। পরক্ষয়েই আহিদ িুসা অনুভব করল চিয়েটাও 
চেন িৃদু কাাঁপয়ে। আহিদ িুসার সিস্ত ইমিে সজাি হয়ে উিল-তাহয়ল চস চকান 
পামন জাহায়জ? চকাথাও পা ার করা হয়ে তায়ক? 

অয়নক কয়ষ্ট আহিদ িুসা উয়ি বসল। চপট মপয়ির সায়থ চলয়ি চিয়ে। 
ক্ষুযাে জ্বলয়ে সারাটা চপট। একটু সয়র বসয়ত মিয়ে হিাৎ পায়ে মক চেন চিকল। 
সায়থ ভারী কয়ের একমট প্রশ্ন-য়ক? 

-হাত্তা ভাই আপমন? উয়ল্লামসত কে আহিদ িুসার। 
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-এমক, িুসা ভাই এখায়নও আপমন আিার সায়থ? 
-সায়থই চতা মেলাি। 
-মকন্তু এয়তা ভায়লা লক্ষে নে? 
-চকন? 
-আমি চতা এমিয়ে  য়লমে িৃতুের মদয়ক। আমি আপনায়ক সাথী কয়র 

মনয়ত পামর না। 
আহিদ িুসা এমিয়ে চিল হাত্তার মদয়ক। তার বাাঁযা দুমট হাত হাত্তার হাত 

দুমটয়ক খুাঁয়জ মনল। শান্ত িম্ভীর কয়ে বলল চস, হতাশ হয়েয়েন হাত্তা ভাই? মকন্তু 
জীবন িৃতেুর িােসালা চতা এভায়ব জমিয়ন হেনা।  

-আমি জামন, এ িেসালা আয়স আসিান চথয়ক। মকন্তু আিার িন চেন 
বলয়ে এ কথা।  

িুহূয়ততর জন্য থািল হাত্তা। তারপর বলল আবার, তুমি জায়না না িুসা 
ভাই, দীঘত পয়নর বেয়রর মবমনদ্র প্রয় ষ্টা আজ ওয়দর সিল হয়েয়ে।  

আহিদ িুসা ম ন্তা করমেল। বলল, েতটা ম য়নমে ওরা চসই কুখোত ক্লু-
ক্লাক্স-ক্লোন। মকন্তু এ চেত-সন্ত্রাসবাদীরা মিন্দানাও-এ চকন? 

-এখায়ন চস চেত-সন্ত্রাস এবং খৃস্টান স্বাথত এক হয়ে চিয়ে। 
-মক রকি? 
খৃস্টান ক্রয়সর প্র ায়র সহােতা দায়নর জন্য মিন্দানাও ও চসায়লা 

দ্বীপপুয়ি চেত সন্ত্রাস ক্লু-ক্লাক্স-ক্লোন আজ এক সন্ত্রায়সর রাজত্ব কায়েি কয়রয়ে।  
িুহূতত খায়নক চথয়ি আবার শুরু করল আবদুল্লা হাত্তা। জজত বানার্তশ’র 

চসই মবখোত উমিমট আপমন মনশ্চে জায়নন চে, ‘‘পমশ্চিারা েখন চকান চদশ দখল 
করয়ত  াে, তখন চসখায়ন তারা খৃস্ট যয়িতর বাততা মনয়ে মিশনারী পািাে। স্থানীে 
অমযবাসীয়দর দ্বারা মিশনারী মনহত হে। এরপর খৃস্টযিত রক্ষার বাহানা তুয়ল 
পমশ্চিী চদশগুয়লা চসখায়ন সসসয়ন্য েুয়ট োে এবং স্বয়িতর এক িহাদান মহসায়ব 
চদশমট জে কয়র চনে।’’ মিক এিমনই ঘয়টয়ে মিন্দানাও ও চসায়লাদ্বীপপুয়ি। 
চেয়নর কোথমলক উপমনয়বমশকরা চসখায়ন মক কয়রয়ে চস দীঘত ইমতহাস বাদ 
মদলাি। সাম্প্রমতক কায়লর কথাই শুনুন। আজ চথয়ক মবশ বের আয়ি দমক্ষে 
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মিন্দানাও- এর জাম্বেুায়গায়ত একদল খৃস্টান মিশনারী উপমস্থত হয়লা। তায়দর 
মনরাপত্তার জন্য অমত মনকয়ট িয়রা উপসািয়রর কূয়ল চনাগর করা থাকল সমিত 
মবরাট এক রনয়পাত। জাহাজ চথয়ক মিশনারীর েখন নািত, তাদয়র চকািয়র 
েুলায়না থাকত লম্বা চ াঙওোলা মরভলভার। হায়ত থাকত বই, মবসু্কট, সুন্দর 
সুন্দর মসট কাপড়। তারা জাম্বেুায়গায়ত একমট বাইয়বল মশক্ষার সু্কল খুলল। 
প্রমতমদন সন্ধাে চসখায়ন না  িায়নর অনুষ্ঠান ও েমব চদখায়না হয়তা। স্বেতাভ  ুয়লর 
চশতাংি তরুেীরা চসখায়ন না  িান করত। অয়নকমদয়নর চ ষ্টার পর তারা 
জাম্বেুায়গার আিামন চিায়ের সদতার শমরি আিামনয়ক হাত করল। তারপর শুরু 
হয়লা চজার কয়র চলাকয়দর বাইয়বল সু্কয়ল ভমতত, বাযেতািূলকভায়ব ইংয়রজী 
মশক্ষা ও চলাকয়দর নাি পমরবততয়নর পালা। জাম্বেুায়গার হুজুর িাখদুি (ওস্তাদ) 
জাির আলী মিশনারীয়দর এ আ রয়ের তীব্র প্রমতবাদ করয়লন। চসই মদন রায়তই 
িাখদুি জাির আলী জাম্বেুায়গার িসমজয়দ গুমলমবদ্ধ হয়ে মনহত হয়লন। পরমদন 
আিামন চিায়ের ক্রুদ্ধ চলায়করা হতো করল তায়দর চিাে প্রযান শমরি আিামনয়ক 
এবং চসই সায়থ পুমড়য়ে মদল বাইয়বল সু্কল। তারা উপকূল চথয়ক তীর বৃমষ্ট করল 
মিশনারী রনয়পায়তর মদয়ক। তীয়রর জবায়ব জাহাজ চথয়ক োাঁয়ক োাঁয়ক এল 
চিমশন িায়নর গুলী। এরপর জাহাজ চথয়ক কািায়নর চিালাবর্তে কয়র 
জাম্বেুায়গার আিামন জনপদ িামটর সয়গ মিমশয়ে চদো হয়লা। আিামনরা উপকূল 
চথয়ক অভেন্তর ভায়ি পামলয়ে এয়লা। 

এই ঘটনার পর চথয়ক শুরু হল গুপ্ত হতোর মহমড়ক। মিন্দানাও এর 
 ারমদয়ক উপকূল সংলগ্ন স্থায়ন মিশনারী সাইনয়বায়র্তর আড়ায়ল প্রাে ২০মটর িত 
চেতাংি ঘামট প্রমতমষ্ঠত রয়েয়ে। শমির েেোোে ওগুয়লা মটয়ক আয়ে। ঐখান 
চথয়কই চদয়শর অভেন্তয়র গুপ্ত হতো  ালায়না হয়ে। এ পেতন্ত ২৯৮ জন মবখোত 
িখদুি (ওস্তাদ বা িওলানা) মনহত হয়েয়েন এবং এক হাজায়ররও চবশী িুর েুবক 
প্রাে মদয়েয়ে তায়দর হায়ত।  

কথার িােখায়ন আহিদ িুসা বয়ল উিল, মক ভেংকর কথা।  লয়ে এটা 
এখনও হাত্তা? 
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- লয়ে, তয়ব বাযাবন্ধনহীনভায়ব নে। আজ চথয়ক পয়নর বের আয়ি 
আিরা এর চিাকামবলার জন্য পোয়সমিক মক্রয়সন্ট মর্য়িন্স আমিত (মপমসমর্া) নায়ি 
এক গুপ্ত সসন্যদয়লর সৃমষ্ট কয়রমে। এ পেতন্ত আিরা ওয়দর প্রাে ১০০ জন এয়জন্ট 
যয়রমে। চদয়শর অভেন্তয়র ওয়দর কাজ অয়নকটা মেমিয়ে পয়ড়য়ে। মকন্তু ওয়দর 
ঘামটর মবরুয়দ্ধ আিরা মকেুই করয়ত পারমে না। খুবই িজবুত ঘাাঁমট ওয়দর। 
ইয়লকমিক তায়র চঘরা, আযুমনক অয়ে সমিত। স্বল্প পাল্লার চক্ষপোেও চসখায়ন 
রয়েয়ে। চোট চোট চহমলকপ্টারও নায়ি ঘাাঁমটয়ত। 

-চকন? চিাকামবলার িত আযুমনক অে মপমসর্ার চনই? বলল আহিদ 
িুসা। 

-অে এবং চিমনং দুইয়েরই অভাব। অবশ্য ইয়ন্দায়নমশোর জ্ঞামত 
ভাইয়দর কাে চথয়ক মকেু মকেু আযুমনক অে আিরা পামে, মকন্তু তা পমরিায়ে ও 
িায়ন চকান মদক মদয়েই েয়থষ্ট নে। তবু মপমসর্া আজ এইটুকু করয়ত চপয়রয়ে 
চে, মপমসর্ার চ াখ এমড়য়ে ওয়দর এয়জন্টরা আর অবায মব রে করয়ত পারয়ে 
না। মকন্তু..... 

আহিদ িুসা কথার িােখান চথয়ক বয়ল উিয়লা, চে এয়জন্টরা যরা 
পয়ড়য়ে তায়দর মক পমর ে চতািরা চজয়নে হাত্তা ভাই? 

-ক্ল-ুক্লাক্স-ক্লান। ওয়দর প্রয়তেয়কর িাওজার বোয়ন্র্ সাদা সাপ, সায়পর 
িুয়খ লাল রয়ঙর মতনমট মস (মিপলমস) চদখা চিয়ে। একটু চথয়ি আবদুল্লাহহ হাত্তা 
আবার বলল, চে কথা বলমেলাি। নতুন এক মবপদ চদখা মদয়েয়ে। ভেংকর চস 
মবপদ। প্রাে দু’িাস আয়ি পমশ্চি মিন্দানাও-এর চসায়লা সাির উপকূয়লর 
‘নামন্দওনা’ নািক জােিাে প্রাে দু’শ’ িুর (মিন্দানা ও চসায়লা দ্বীপপুয়ির 
িুসলিানরা িুর নায়ি অমভমহত) িুিা সংগ্রয়হ রত মেল। পয়র দু’ শ’ জয়নর 
সকলয়কই উপকূল ভূমিয়ত িৃত অবস্থাে পাওো চিয়ে। তায়দর চদয়হর রঙ 
হয়েমেল লালয়  নীল। মিন্দানাওয়ের র্ািার কমবরাজয়দর চকউই এ িৃতেুর কারে 
বলয়ত পায়রমন। এর দু’ িাস পয়র রাজযানী শহর দাভাও চথয়ক ৩০ িাইল দমক্ষে 
পমশ্চয়ি অবমস্থত দাভাও উপসাির তীরবততী ‘লানায়র্ল’ নািক িূর জনপদ 
একইভায়ব ধ্বংস হয়ে  চিয়ে। ঘটনার আয়ির মদন সন্ধাে ‘লানায়র্ল’ চথয়ক আসা 
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একজন মপমসর্া কিতী বয়লয়ে, চসমদন সন্ধাে চস দু’মট চেতাংি মের্ চবাটতয়ক 
লানায়র্য়লর মদয়ক চেয়ত চদয়খয়ে। আিায়দর মস্থর মবোস, চকান চরাি বা সনসমিতক 
চকান ঘটনা এ িৃতেুর কারে নে, মনশ্চে মিপল মস’র চকান  ক্রান্ত এটা। এই দুই 
ঘটনার পর মিন্দানাও ও চসায়লা দ্বীপপুয়ির িানুর্ উয়দ্বি-আতংয়ক িুহ্যিান হয়ে 
পয়ড়য়ে। 

স্বপ্নামবয়ষ্টর িত শুনমেল আহিদ িুসা। আবদুল্লাহহ হাত্তা থািয়ল চস চেন 
স্বপ্ন চথয়ক চজয়ি উিল। যীর কয়ে বলল, চসখানকার ঘাস ও িাে পালার অবস্থা 
চকিন মেল হাত্তা ভাই?  

-ওগুয়লা মপতাভ রঙ যারে কয়রমেল। মকন্তু চকান চলায়করই প্রাে মেল না। 
কথামট চশানার সয়গ সয়গ আহিদ িুসার চ াখ দুমট মবস্ফমরত হয়ে উিল, 

কপালটা হয়ে পড়ল কুমিত। িুখ চথয়ক এক েন্ত্রোদােক শব্দ চবরুল-উঃ? 
-মক হয়লা িুসা ভাই? েস্ত কয়ে মজয়জ্ঞস করল হাত্তা।  
-এিন ভেংকর কথা কায়ন শুনব তার জন্য আমি প্রস্তুত মেলাি না হাত্তা।  
-চকন, তুমি মকেু বুয়েে? 
-আিার যারো েমদ সতে হে, তাহয়ল ওটা িারাত্মক যরয়ের পারিােমবক 

চরমর্য়েশয়নর িল। 
চতািার যারো সতে িুসা ভাই। আমি এর সূে সন্ধায়ন বাংলায়দশ, 

পামকস্তান, ইরান, মিশর এবং সবতয়শয়র্ মলমবো হয়ে বামড় মিরমেলাি। চদশগুয়লার 
আেমবক মবয়শর্জ্ঞয়দর সকয়লই একিত চে, এটা িারাত্মক যরয়ের চরমর্য়েশয়নর 
িল। মকন্তু তাাঁরা এর প্রমতয়রায়যর চকান পথ বাতয়ল মদয়ত পায়রমন, মকংবা 
আন্তজতামতক চিারায়ি এর প্রমতমবযানিূলক চকান বেবস্থা করয়তও তারা 
রাজসনমতক কারয়ে ভে কয়রয়েন। থািল আবদুল্লাহহ হাত্তা।  

আহিদ িুসাও ভাবনার অতল িহবয়র র্ুয়বমেল। কথা বলয়ত পারল না 
চসও। 

মনঃশব্দ রামের জিাট অন্ধকায়র দু’জনই নীরব। কথা বলল প্রথয়ি 
আহিদ িুসা।  

-এখন মক ভাবে তাহয়ল? 
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-সবাই তোি করয়লও আল্লাহ চতা আিায়দর তোি কয়রনমন আিায়দর ো 
আয়ে, তাই মদয়ে আিরা প্রমতয়রায করব, েমদ সিল না হই, তাহয়ল আিরা 
িৃতেুয়ক বরে কয়র চনব। মকন্তু তবু আিরা ক্রুয়সর খৃস্টবায়দর কায়ে িাথা নত 
করয়বা না। 

থািল আবদুল্লাহ হাত্তা। চবায হে একটা চ াক মিয়ল মনল চস। আবার 
বলয়ত শুরু করল, মকন্তু চস সুয়োি হেত আমি আর পাব না িুসা ভাই। বলয়ত 
বলয়ত কে তার ভামর হয়ে উিল। বলয়ত শুরু করল চস আবার, ভেংকর 
চরমর্য়েশয়নর সংবাদও হেত আমি আিার জামতয়ক জানাবার সুয়োি পাব না। 
তারা হেত অিমনভায়ব মনরুপাে িৃতেুর চকায়ল  য়ল পড়য়ত থাকয়ব। কান্নাে বুাঁয়জ 
এল তার কথা। 

-ভমবষ্যয়তর সবমকেুই আিায়দর অজানা। আিরা হতাশ হব চকন হাত্তা। 
শান্তনার শান্তস্বর আহিদ িুসার কয়ে। আবদুল্লাহ হাত্তা নীরব রইল। পয়র যীর 
কয়ন্ি চস র্াকল, িুসা ভাই?  

- বল। 
-আিায়দর উভয়ের এই সাক্ষায়তর িূয়ল চবায হে আল্লাহর এক মবরাট 

ইো কাজ কয়রয়ে। 
-হেয়তা হয়ব, হাত্তা। 
আবদুল্লাহ হাত্তা একটু চথয়ি বলল, আিার দামেত্ব আমি চতািার কাাঁয়য 

তুয়ল মদয়ে চেয়ত  াই। 
এিন কয়র কথা বয়লা না হাত্তা, জীবন িৃতেুর মেমন িামলক মতমনই সব 

মকেু কয়রন। আমি বলমে, সব কায়জই তুমি আিায়ক পায়শ পায়ব। 
আবদুল্লাহ হাত্তা একটু হাসয়লা। কান্নার িত করুে চস হামস। বলল চস, 

চস চসৌভািে আিার হয়ল দুমনোর িয়যে আমিই হতাি সবয় য়ে সুখী বেমি। োক 
চস কথা। এখন কয়েকমট কায়জর কথা শুন। আিার েতদূর মবোস আিার ও 
চতািার অপরায একরূপ নে। জাহাজ চথয়ক চনয়ি আসার পর ওয়দর 
কয়থাপকথন চথয়ক ো বুয়েমে, তায়ত িয়ন হে মিপল মস’ তায়দর মনয়জর ইোে 
চতািায়ক আটকােমন। অন্য চকান এক পয়ক্ষর ইো ও অনুয়রায পূরে করয়ে িাে। 
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সুতরাং তুমি চেটুকু সিে হায়ত পায়ব, তা আমি পাব না বয়ল িয়ন হে। েমদ না 
পাই, তাহয়ল, িয়ন চরখ, মপমসর্ার িিনতন্ত্র অনুোেী আিার পয়র মেমন মপমসর্ার 
চনতা হয়বন তার চকার্ নাি হয়ব ‘রুর্ থানর্ার’ সংয়ক্ষয়প ‘রুথ’। মপমসর্ার কায়ে 
চতািার পমর ে হয়ব ‘রুথ’। মপমসর্ার সহকারী প্রযান মেমন রয়েয়েন, তার নাি 
িুর হািসার। চকার্ ‘ব্রাইট ফ্লাস’ সংয়ক্ষয়প ‘বাি’। 

এই সিে বাইয়র চথয়ক িক িক আওোজ চভয়স এয়লা। ভামর বুট পায়ে 
চেন চকউ আসয়ে। আবদুল্লাহ হাত্তার কথা িুহূয়ততর জন্য বন্ধ হয়ে চিল। দু’জয়নই 
কান চপয়ত রইল। পদশব্দমট তায়দর অমত মনকয়ট এয়স থািয়লা। িয়ন হয়লা 
দরজার বাইয়র চকউ এয়স দাাঁড়াল। পরিুহূয়ততই  ামব চখালার আওোজ পাওো 
চিল। আবদুল্লাহ হাত্তা  িল হয়ে উিল। বলল, িুসা ভাই? চকউ চেন আসয়ে। 
শুন, িয়ন চরখ, মিন্দানাও-এর ‘আয়পা পবতত’ হয়ব চতািার িন্তবেস্থল। 

আবদুল্লাহ হাত্তার কথার চরশ বাতায়স মিমলয়ে োবার পূয়বতই তায়রদ 
সািয়ন খুয়ল চিল একমট দরজা। 

একমট টয় তর আয়লা এয়স তায়দর উপর পড়ল। ট তযারী দীঘতাগ চলাকমট 
উমি করল, ‘ও’ তাহয়ল চজয়ি উিা হয়েয়ে? 

পমরস্কার ইংয়রজী কে। উচ্চারয়ে আয়িমরকান যরন আহিদ িুসার দৃমষ্ট 
এড়ায়লা না। 

টয় তর আয়লা আবদুল্লাহ হাত্তার িুয়খ এয়স মস্থর হয়লা। 
দীঘতাগ কালিূমততমট িুখমট মিমরয়ে কায়ক উয়েশ্য কয়র বলল, ‘রবাটত মব 

কুইক।’ 
সয়গ সয়গ রবাটত নািক মবশাল বপু একজন চলাক এয়স ঘয়র  ুকল এবং 

আবদুল্লাহ হাত্তায়ক পাাঁজা চকালা কয়র তুয়ল মনয়ে চবমরয়ে চিল। 
আহিদ িুসা রুদ্ধ মনঃোয়স অয়পক্ষা করমেল, এবার হেয়তা তার পালা 

আসয়ব। মকন্তু এয়লা না। আবদুল্লাহ হাত্তায়ক চবর কয়র মনয়ে োবার সয়গ সয়গ 
টয় তর আয়লা মনয়ভ চিল। দরজা বয়ন্ধরও শব্দ শুনল। দরজা বয়ন্ধর শয়ব্দ েোাঁৎ 
কয়র উিয়লা আহিদ িুসার হৃদে। মকেু বলার জন্য িনটা তাাঁর উস-খুস কয়র 
উিল, মকন্তু চস সুয়োি চপল না। 
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আবার চসই মনঃসীি ঘুটঘুয়ট অন্ধকায়র র্ুয়ব চিল ঘরমট। চ াখ বুাঁয়জ পয়ড় 
থাকল আহিদ িুসা। হাত্তার জন্য িয়নর চকাথাে চেন এ তীক্ষ্ণ চবদনা ম ন ম ন 
কয়র উিয়ে তার। চকাথাে মনয়ে চিল তায়ক? এই মিপল মস’র িত নৃশংস, 
রিমপপাসু, ববতর চকান সংিিন ভূ-পৃয়ষ্ঠর চকাথাও রয়েয়ে মক না সয়ন্দহ। এরা 
সভে সিায়জর মশমক্ষত নরপশু। মকন্তু মক করয়ব আহয়িদ িুসা। টয় তর আয়লাে 
েতটা বুো চিয়ে ঘরমটর চদওোলগুয়লা ইোয়তর সতরী। মনশ্চে জাহায়জর 
চখায়লর মভতয়রর চকান বন্দীশালা এমট। 

হাত-পা’র বাাঁযয়নর জােিাগুয়লা চবদনাে টন টন করয়ে। বাাঁযা হাত 
িুয়খর কায়ে তুয়ল মনয়ে দাাঁত মদয়ে বাাঁযন পরীক্ষা করল চস। পল্লামষ্টয়কর কর্ত মদয়ে 
বাাঁযা। 

হিাৎ আহিদ িুসার িয়ন পড়ল তার জুতার চিাড়ামলর চখায়প লোসার 
মবি ট ত রয়েয়ে। ওটা বেবহার কয়র সহয়জই এ বাাঁযন চথয়ক িুি হয়ত পায়র, ঘর 
চথয়কও চস চবমরয়ে োবার বেবস্থা করয়ত পায়র। মকন্তু না, এত তাড়াতামড় এটা 
করা মিক হয়ব না। আয়ি এয়দর বুেয়ত হয়ব, জাহাজ এখন চকাথাে এবং চকাথাে 
োয়ে তা জানয়ত হয়ব। তাোড়া আবদুল্লাহ হাত্তার কথা েমদ সতে হে, তাহয়ল 
তায়ক জানয়ত হয়ব ‘মিপল মস’ কার ইয়ে বা কার অনুয়রায়য তায়ক এভায়ব বন্দী 
করয়ে? তায়ক মনয়ে এখন মক পমরকল্পনা এয়দর? 

এখন মদন না রাত? জাহায়জর এ চখায়ল মবয়শর্ কয়র এ অন্ধ কুিমরয়ত 
মদন-রামে সবই সিান। অন্ধকার এ জিয়ত সিয়েরও চকান মহয়সব চনই। হায়তর 
ঘমড় ওরা খুয়ল মনয়েয়ে। হাত মদয়ে পরখ কয়র চদখল, র্ান হায়তর অনামিকার 
আংমটমট মিক আয়ে। খুশী হল আহিদ িুসার িন। 

 
 
 
ক্ষুযা তৃষ্ণাে অবসন্ন আহিদ িুসার চ ায়খ চকিন তিার ভাব এয়স 

মিয়েমেল। দরজার  ামব চখালার যাতব শয়ব্দ তার তিার ভাব চকয়ট চিল। ভাবল 
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চস, আবদুল্লাহহ হাত্তায়ক মনয়ে এয়লা চবায হে। আহিদ িুসা তাড়াতামড় উয়ি 
বসল। িনমট প্রসন্ন হয়ে উিল তার। 

দরজা খুয়ল চিল। সয়গ সয়গ এক েলক আয়লা এয়স ভামসয়ে মদল 
কক্ষমট। বাইয়রর কমরয়র্ারমট চসামর্োি লাইয়টর উজ্জ্বল আয়লায়ত হাসয়ে। 

দরজাে দাাঁমড়য়ে একজন দীঘতয়দহী। হাত দু’মট পোয়ন্টর পয়কয়ট 
চ াকায়না। 

হ্যায়ল্লা, Cased Lion চকিন আে। বাাঁকা হামস তার চ ায়খ-িুয়খ।  
উত্তয়রর অয়পক্ষা না কয়র িুখমট ঈর্ৎ মিমরয়ে বলল, এয়সা র্ামলতং এই 

চে। 
তার কথা চশর্ হয়তই এক তরুনী এয়স দরজার িুয়খ দাাঁড়ায়লা। জ্বলন্ত 

আগুন চেন চিয়েমট। চদয়হর দুয়য আলতা রংয়ি লাল জোয়কট আরও অপরূপ কয়র 
তুয়লয়ে। বব কাট  ুল। টানা নীল চ াখ। মকেুটা চবাঁয়ট চিয়েমট। অয়নকটা িালেী 
সবমশষ্টে চদয়হ। 

চলাকমট বলল, চদখ, আিার র্ামলতং-এর চতািায়ক চদখার বড় ইো। 
-ম মড়োখানার জন্তু বামনয়েে মক না। মনরুত্তাপ কন্ি আহিদ িুসার। 
-No sir, you are more then that, চিয়েমটর িুয়খ  টুল হামস। 
-Definitely, তুমি ো কয়রে, ম মড়োখানার জন্তুর চ য়ে তা শতগুয়ন 

অদ্ভুত। তরল রমসকতার স্বয়র বলল চলাকমট। 
-মকন্তু কোপয়টন, এাঁয়ক এিন কয়র চতািরা জন্তু জায়নাোয়রর িত কয়র 

চরয়খে চকন। চতািায়দর সায়থ এর চকান শত্রুতা চনই। চিয়েমটর স্বর নরি। 
-বললাি চতা, এ হয়লা Cased Lion. একটু সুয়োি, মকংবা খাাঁ ার একটু 

দুবতলতা চপয়ল খাাঁ া চথয়ক পালায়ব। জায়না চতা, তাহয়ল আিায়দর কত ক্ষমত। 
কি নে ৫০ মিমলেন র্লার- ৫ চকামট র্লার। 

-োই বল, আমি হয়ল মকন্তু আিার কাে চথয়ক সািান্য সহয়োমিতাও 
চপতনা। দু’চ ায়খ চদখয়ত পামর না ওয়দর আমি। জায়না েুিরাষ্ট্রয়ক ওরা চকিন 
চশার্ে করয়ে। 
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আহিদ িুসা চেন বোপারটা আাঁ  করয়ত পারল। টাকার মবমনিয়ে মিপল 
মস, মক তাহয়ল ইহুদীয়দর পয়ক্ষ কাজ করয়ে। ইহুদীয়দর হায়ত তায়ক তুয়ল চদোই 
মক এয়দর আসল লক্ষে? পরখ করার জন্য আহিদ িুসা চিয়েমটয়ক সরাসমর প্রশ্ন 
কয়র বলল, আপমন মক ইহুদীয়দর কথা বলয়েন? 

দু’জয়নই ওরা  িয়ক উয়ি আহিদ িুসার মদয়ক তাকাল। পয়র চলাকমট 
বলল, ‘বুয়ে চিয়লে তাহয়ল, তা চতািার বুেবার কথাই বয়ট।’ একটু চথয়ি 
চলাকমট চহয়স বলল, ভে করয়ে না ইহুদীয়দর। 

-কাউয়কই আমি ভে কমর না। বলল আহিদ িুসা। 
-তাহয়ল ঘৃো কয়রন? িৃদু চহয়স ত্বমরত কয়ন্ি বলল চিয়েমট। 
-চকান িানুর্য়কই আমি ঘৃো কমর না। 
-ওয়দর সায়থ তাহয়ল শত্রুতা চকন? চলাকমট বলল। 
-অন্যায়ের প্রমতবাদ করা, অতো ারীর প্রমতয়রায করা আিার যিত। 
চিয়েমট িুগ্ধ চ ায়খ তামকয়েমেয়লা আহিদ িুসার মদয়ক। বলল, চতািার 

যয়িতর কথা নামক ওটা? 
-মনশ্চে, ‘তা িুরুনা মবল িারুয়ি ওো তানহাওনা আমনল িুনকার’ 

(ন্যায়ের জন্য মনয়দতশ দাও, অন্যায়ের প্রমতয়রায কর) - এটা আিার নে, আল 
চকারআন-এর কথা। 

এ সিে একমট চি হায়ত একজন চলাক এয়স দরজাে দাাঁড়াল। 
তার মপেয়নই সাব চিমশনিান হায়ত একজন প্রহরী। 
ওয়দর চদয়খই পূয়বতাি চলাকমট চিয়েমটয়ক লক্ষে কয়র বলল, এয়সা স্মাথতা 

এবার োওো োক। খায়ব এখন। 
ওরা  য়ল চিল। চিয়েমটর প্রমত চলাকমটর চশর্ সয়ম্বাযন আহিদ িুসার 

দৃমষ্ট এড়ায়লা না। তাহয়ল চিয়েমট চলাকমটর েী নে? 
চখয়ত চখয়ত আহিদ িুসা ভাবমেল। অয়নক মকেই তার কায়ে এখন 

পমরস্কার। মকন্তু জাহাজ এখন চকাথাে? চকাথাে োয়ে এ জাহাজ? হিাৎ তার 
িাথাে একমট বুমদ্ধ চখয়ল চিল। খাওো চশয়র্ েখন থালা-বাসন গুমেয়ে মনমেল 
চবোরা চলাকমট, তখন আহিদ িুসা বলল, মদ্বতীে খানা আবার কয়ব হয়ব চবোরা। 
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চবোরা আহিদ িুসার মদয়ক  াইল। প্রয়শ্নর যরয়ন চবায হে চস মকেুটা 
চকৌতুক চবায করল। বলল চস, কততার েখান ইো। একটু চথয়ি চস বলল, কাল 
দুপুর নািাদ আিরা মিন্দানাওয়ে চপৌয়ে োব। কাল সকায়ল একবার খাবার 
চদবার হুকুি হয়তও পায়র।  

 ট কয়র আহিদ িুসা প্রশ্ন করল, এখন কেটা বায়জ চবোরা? 
-সন্ধো ৭টা। 
ওরা  য়ল চিল। আবার বন্ধ হয়ে চিল কয়ক্ষর দরজা। চসই মনঃসীি 

ঘুটঘুয়ট অন্ধকায়র র্ুয়ব চিল আহিদ িুসা। 
চপয়টর জ্বালা কিল। মিন্দানাও চপৌোর পূয়বত ইহুদীয়দর হায়ত তায়ক 

হস্তান্তর করা হয়ে না, এ সম্পয়কতও চস মনমশ্চত। মকন্তু আবদুল্লাহ হাত্তার জন্য িনমট 
তার অমস্থর হয়ে উয়িয়ে। হাত্তা সম্বয়ন্ধ চকান প্রশ্ন আহিদ িুসা ইো কয়রই 
ওয়দরয়ক মজজ্ঞাসা কয়রমন। 

এ কক্ষ চথয়ক মকভায়ব চবর হওো োে? দরজার ইন্টারলক লোসার মবি 
মদয়ে িমলয়ে সহয়জই চবর হওো োে, মকন্তু এটা তায়দর চ ায়খ পড়য়ব সহয়জই। 
আহিদ িুসা ওয়দর িয়ন তার সয়ম্বয়ন্ধ চকান সয়ন্দয়হর উয়দ্রক করয়ত  াে না। 
তাহয়ল?  

আহিদ িুসা ম ন্তা করল, মনশ্চেই এই ঘয়রর সামরয়ত আরও ঘর আয়ে 
এবং চস ঘরগুয়লায়ত মনশ্চেই চকান চলাক বাস কয়র না। চিার্াউন মহয়সয়ব 
বেবহৃত হে ঘরগুয়লা। সুতরাং পায়শর ঘর মদয়ে চবর হওোই মনরাপদ। 

ম ন্তার সয়গ সয়গই কাজ শুরু কয়র মদল আহিাদ িুসা। 
মক জামন চকন ওরা োবার সিে চবাঁয়য চরয়খ োেমন তায়ক। আহিদ িুসার 

শান্ত বেবহায়র ওরা চবায হে ওয়ক মকেুটা মনরাপদ চবায কয়রয়ে।  
সুতরাং আহিদ িুসার সুমবযা হয়লা। জুতার চিাড়ামলর একাংয়শ  াপ 

মদয়তই উপয়রর অংশ এক পায়শ সয়র চিল। চিাড়ামলর চখাপ চথয়ক দু’ ইমি 
পমরিাে লম্বা একমট লোসার মবি ট ত চবর কয়র মনল চস। 

অন্ধকায়রর িয়যে হাতমড়য়ে উত্তর মদয়কর চদোয়লর দরজার কাোকামে 
একমট স্থান মিক কয়র মনয়ে চস বয়স পড়ল। অন্ধকায়রর িয়যেই চস লোসার মবয়ির 
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িাথার কোপমট খুয়ল মনল, তারপর পরীক্ষািূলকভায়ব র্ান হায়তর বৃদ্ধাগুমল মদয়ে 
মপেয়নর মদয়কর ক্ষুদ্র একমট চবাতাি মটয়প যরল। 

সয়গ সয়গ টয় তর মপনয়হর্ িাথা মদয়ে চ াখ েলসায়না এক  
আয়লাকশলাকা তীয়রর িত চবমরয়ে এয়লা। উজ্জ্বল এক আভাে অয়নকখামন 
জােিা আয়লামকত হয়ে উিল। 

আহিদ িুসা লোসার মবি ট ত ইোয়তর চদোয়ল চ য়প যরল। চিায়ির 
িত িয়ল পড়য়ত লািল ইোত। িাে পাাঁ  মিমনয়টর িয়যে ২ বিতিটু পমরমিত 
স্থায়নর ইোত মসট চকয়ট সমরয়ে মনল আহিদ িুসা। 

সুড়গ পয়থ হাত বামড়য়ে চদখল চদোয়লর ওপায়র চকান মকেু চনই। চস 
িাথা িমলয়ে ওপয়রর ঘয়র  ুয়ক চিল। ঘয়র মক আয়ে আযায়র মকেুই িাহর করয়ত 
পারয়লানা চস। লোসার মবি ট তমট িুহূয়ততর জন্য আবার জ্বালায়লা। ঘয়রর 
অয়নকখামন জােিা আয়লামকত হয়ে উিল। চসই আয়লায়ক চদখল, চোট চোট 
কায়লা বায়ক্স ঘরমট ভমতত। চকৌতুহল হল তার, এিন সব ক্ষদু্র বায়ক্স মক থাকয়ত 
পায়র? 

একমট বাক্স হায়ত তুয়ল মনয়ে চস লোসার মবি মদয়ে  াকমনর  ারমট স্ক্রু 
িমলয়ে চিলল। তাপর বাি হায়ত অমত সন্তপতয়ে  াকমন খুয়ল মনল। মভতয়র 
চিালাকৃমত চলাহার মসমলন্র্ার। মিক চোট িটুবয়লর িত। মসমলন্র্ায়রর িায়ে এক 
জােিাে একমট সুই  বসায়না। চলাহার এতবড় একমট মসমলন্র্ার েতটুকু ভামর 
হয়ত পায়র তার চ য়ে এটা অন্তত দশগুে চবশী ভারী। মবমস্মত হয়লা আহিদ িুসা। 
হিাৎ আহিদ িুসার িয়ন হয়লা মিপল মস’র এটা চকান মবয়শর্ িারোে নেয়তা? 
জাহাজমট মক মিপল মস’র জন্য অয়ের  ালান মনয়ে োয়ে? 

এ নুতন ম ন্তার উয়দ্রক হবার সায়থ অপর কক্ষগুয়লা অনুসন্ধান কয়র 
চদখার দুবতার ইো জািল আহিদ িুসার িয়ন। 

লোসার মবি মদয়ে চদোয়ল সুড়গ চকয়ট পরবততী রুয়িও প্রয়বশ করল 
আহিদ িুসা। মবমভন্ন মিমলটার কািায়নর চিালাে ভমতত চস ঘর। আহিদ িুসা চদয়খ 
মবমস্মত হয়লা- ১৫০ মিমলটার কািায়নর চিালাও চসখায়ন রয়েয়ে। 

অন্য ঘরগুয়লাও তাহয়ল অয়ে ভমতত, মস্থর করল আহিদ িুসা।  
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অতঃপর চস তৃতীে ঘরমটর সািয়নর চদোল সুড়গ চকয়ট কমরয়র্ায়র 
চবমরয়ে এয়লা। কমরয়র্ারমট অন্ধকায়র র্ুয়ব আয়ে। চস একটু দাাঁমড়য়ে মদক মিক 
কয়র মনল। তার ঘয়রর ওপায়শর মদক চথয়ক চলায়করা তার ঘয়র এয়সয়ে এবং 
চিয়ে। সুতরাং ওমদক মদয়েই জাহায়জর চর্য়ক উিা োয়ব বয়ল ভাবল চস। 

আহিদ িুসা তার ঘর পায়শ চরয়খ মবড়ায়লর িত সািয়ন এমিয়ে  লল। 
কয়েক িজ োবার পর হিাৎ সািয়ন চথয়ক ভামর বুয়টর শব্দ এয়লা তার কায়ন। চক 
চেন আসয়ে। প্রহরী নেয়তা? এখমন ট ত জ্বালয়লই চতা চস যরা পয়ড় োয়ব। 
কমরয়র্ায়রর দু’পায়শ সামরবদ্ধ ঘর। লুয়কাবার চকান জােিা চনই। আহিদ িুসা 
দ্রুত চহাঁয়ট চলাকমটর মনকটবততী হয়ত  াইল। মকন্তু তার আয়িই জ্বয়ল উিল ট ত। 
চলাকমট তখনও  ার পাাঁ  িজ দূয়র। 

ট ত জ্বয়ল উিার সয়গ সয়গ আহিদ িুসা কমরয়র্ায়র োমপয়ে পয়ড় 
িটুবয়লর িত িমড়য়ে দ্রুত েুটল চলাকমটর মদয়ক। চলাকমট এিমন ভূতুয়ড় মকেু 
আশা কয়রমন। চস মকেু বুয়ে উিার পূয়বতই পায়ের চিাড়ালীর উপর প্র ন্র্ যাক্কা 
চখল। চলাকমট উপুড় হয়ে আহিদ িুসার িায়ের উপরই পয়ড় চিল। পয়ড় মিয়েই 
মকন্তু চলাকমট জাপয়ট যরল আহিদ িুসার িাথা। চলাকমট তার হাত আহিদ িুসার 
িলাে নামিয়ে মনমেল। মকন্তু তার আয়িই আহিদ িুসার প্র ন্র্ ঘুমর্ মিয়ে পড়ল 
চলাকমটর তলয়পয়ট। পরিুহূয়ততই চলাকমটর হাত পা  মশমথল হয়ে িমড়য়ে পড়ল 
চিয়েয়ত। 

আহিদ িুসা তাড়াতামড় চলাকমটয়ক চটয়ন এয়ন চসই সুড়গ পয়থ 
কািায়নর চিালাপূেত ঘয়রর িয়যে গুয়জ মদল। তারপর চলাকমটর ট ত ও মরভলবার 
কুমড়য়ে মনয়ে চস সািয়ন এগুয়লা।  

ট ত থাকাে কায়জর অয়নক সুমবযা হয়লা। ট ত চজ্বয়ল চিাটা কমরয়র্ারটায়ক 
চস একবার চদয়খ মনল। দু’পায়শ সামরবদ্ধ ঘর। িাে দুমট ঘর োড়া সবগুয়লা 
একদি মসল করা। এ দু’মট ঘয়রর একমটয়ত চস মেল অন্যমটয়ত মক আয়ে? ওটা 
মসল করা নে চকন? ওটাও মক তাহয়ল বন্দীশালা? আবদুল্লাহ হাত্তায়ক ওখায়ন রাখা 
হেমন চতা? 



মিন্দানাওয়ের বন্দী  15 

 

আহিদ িুসা মিয়র এয়স রুিমটর সািয়ন দাাঁড়াল। জুতার চিাড়ামল চথয়ক 
লোসার মবি ট ত চবর কয়র ইন্টারলক িমলয়ে প্রয়বশ করল চস। ভায়লা কয়র দরজা 
এয়ট মদয়ে ট ত জ্বালাল আহিদ িুসা। 

ঘরমট শূন্য। একমট িাে লম্বা কায়ির বাক্স পয়ড় আয়ে। বায়ক্সর  াকমনর 
স্ক্রু আটা নে-পল্লামস্টক কর্ত মদয়ে বাাঁযা। বাাঁযন মেয়ড়  াকনা খুয়ল চিলল আহিদ 
িুসা। বায়ক্সর িয়যে টয় তর আয়লা চিয়লই আৎয়ক উিল চস। 

বায়ক্সর িয়যে আবদুল্লাহ হাত্তার লাশ। চ াখ দু’মট তার মবষ্ফামরত। চিাটা 
চদহ কালয়  হয়ে চিয়ে। আহিদ িুসা হাত মদয়ে চদখল, চিাটা চদহটাই তার ভীর্ে 
শি। 

ইয়লকমিক শক্ মদয়ে ওয়ক হতো করা হয়েয়ে-স্বিত কয়ন্ি বলল আহিদ 
িুসা। 

মবিূঢ়ভায়ব মকেুক্ষে দাাঁমড়য়ে রইল আহিদ িুসা লায়শর মদয়ক চ য়ে। 
তারপর স্বিত কয়ে বলল, ‘‘মবদাে বন্ধু। তুমি চে দামেয়ত্বর চবাো চরয়খ চিয়ল, 
সানয়ন্দ আমি তা কাাঁয়য তুয়ল মনলাি। কথা মদমে চে পা আজ সািয়ন বাড়ালাি, 
একিাে িৃতেু োড়া তায়ক আর মকেুই থামিয়ে মদয়ত পারয়ব না।’’ 

আবদুল্লাহ হাত্তার িুখ চথয়ক চ াখ নামিয়ে ঘুয়র দাড়াল আহিদ িুসা। 
সািয়ন পা বাড়াল তারপর। 
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২ 
চেয়ত চেয়ত আহিদ িুসা ভাবল, জাহাজমট অে চবাোই হয়ে োয়ে 

মিন্দানাও। অেগুয়লা বেবহৃত হয়ব মিন্দানাও এর অসহাে িানুয়র্র মবরুয়দ্ধ। 
সুতরাং জাহাজমটয়ক চপৌেয়ত চদো োে না মিন্দানাওয়ের িামটয়ত। 

িয়ন িয়ন হাসল চস । এখন চস ‘রুথ থান্র্ার’- মনিতি বজ্র। 
কয়েক িজ সািয়ন এমিয়েই বায়ি ঘুয়র চস চর্য়ক উিার মসমড় চপয়ে 

চিল। 
িুহূয়ততর জন্য ট ত জ্বালাল চস । মসাঁমড়র িুয়খর দরজা চখালাই আয়ে চদখা 

চিল। খুশী হয়লা আহিদ িুসা। 
মসাঁমড়র িুয়খর দরজা চিলয়ত মিয়ে মদ্বযাগ্রস্ত হয়ে পড়ল চস। উপয়রর 

চর্য়ক মক প্রহরী চনই? হিাৎ এই সিে মসাঁমড়র িায়ে পায়ের শব্দ চশানা চিল। 
আহিদ িুসা দ্রুত মসাঁমড় চেয়ড় কমরয়র্ায়রর চদোয়ল মিয়ে দাড়াল। 

মসাঁমড়র দরজা খুয়ল চিল। মসাঁমড়র িুয়খ িুখ বামড়য়ে চক একজন  াপা 
িলাে র্াকলঃ ব্রার্মল, ব্রার্মল? 

মকেুক্ষে থািল। চবায হে উত্তয়রর অয়পক্ষা করল। তারপর র্াকল, 
‘চকাথাে চর ব্রার্মল। িজা চদখমব চতা আে।’ 

চকান সাড়া না চপয়ে ‘শালা ঘুমিয়েয়ে মনশ্চে’ বলয়ত বলয়ত চলাকমট 
মসাঁমড় মদয়ে নািয়ত শুরু করল। আহিদ িুসা ভাবল, চে প্রহরীমটয়ক চস ঘুি 
পামড়য়েয়ে তার নািই তাহয়ল ব্রার্মল। এ চলাকমট চস ব্রার্মলর চখাাঁয়জই আসয়ে।  

কমরয়র্ায়রর িুয়খ চদোয়লর ভাাঁয়জ আহিদ িুসা প্রস্তুত হয়ে দামড়য়ে 
রইল। গুলী েুাঁয়ড় শব্দ করা  লয়ব না, এটা আহিদ িুসা আয়িই মিক কয়র 
মনয়েমেল। 
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চলাকমট মসমড় পয়থর ভাাঁজ ঘুয়র েখন কমরয়র্ায়রর িুয়খ পড়ল অিমন 
আহিদ িুসা মরভলভায়রর বাাঁট মদয়ে প্র ন্র্ এক আঘাত হানল র্ান কায়নর নীয় র 
ঘাড় লক্ষে কয়র। 

অষ্ফুট এক শব্দ চবরুল চলাকমটর িুখ চদয়ে। ট তমট সশয়ব্দ খয়স পড়ল 
নীয় । মকন্তু আহিদ িুসা চলাকমটর জ্ঞানহীন চদহমট যয়র রাখল। 

এ চলাকমটয়কও আয়ির িত পূয়বতাি ঘয়র ব্রার্মলর পায়শ গুাঁয়জ মদয়ে 
আহিদ িুসা  য়ল এয়লা। মসাঁমড় চভয়ঙ চখালা দরজা পয়থ র্য়ক উিল চস।  মকয়ত 
একবার  ারমদয়ক চস চদয়খ মনল। না, চকউ চকাথাও চনই। 

তারকাখম ত উপয়রর আকাশ।  াাঁদ চনই আকায়শ। আমদিন্ত সািয়রর 
বুয়ক চেন এক মবরাট কাল  াদর মবোয়না। দু’পায়শ পামন চকয়ট মবরাট শব্দ তুয়ল 
এমিয়ে  য়লয়ে জাহাজমট। 

িয়ন হল কতমদন চথয়ক িুি বাতায়সর চদখা পােমন আহিদ িুসা। বুক 
ভয়র চস মনঃোস মনল। কত প্রশামন্ত এ িুি বাতায়স। 

িালপে বহয়নাপয়োিী িাোমর যরয়নর জাহাজ এমট। উপয়র চবশ মকেু 
চর্ক চকমবনও রয়েয়ে। নীয় র চকমবনগুয়লার সবগুয়লাই বন্ধ-মভতর চথয়ক বন্ধ। 
আয়লা চদখা োে না চকান চকমবন চথয়কই। 

উপয়রর একমট চকমবয়নর কাাঁয় র িরাদ মদয়ে আয়লা চদখা োয়ে। 
মরভলভার বামিয়ে যীর পদয়ক্ষপ আহিদ িুসা সািয়ন এগুয়লা। নীয় র 

চকমবনগুয়লা চথয়ক উপয়র উিার এ সংকীেত মসমড় চদখা চিল। চসই মসমড় চবয়ে চস 
মশকারী মবড়ায়লর িত মনঃশয়ব্দ উপর উয়ি চিল। 

চকাথা চথয়ক চেন  াপা কথা চভয়স আসয়ে? উৎকেত হল আহিদ িুসা। 
হাাঁ, দমক্ষে প্রায়ন্তর চকান এক চকমবন চথয়ক কথা চভয়স আসয়ে?  

শব্দ অনুসরে কয়র আহিদ িুসা সািয়ন এগুয়লা। একমট কয়ক্ষর সািয়ন 
এয়স দাাঁড়ায়লা চস। দরজা চভজায়না। মক চহায়ল চ াখ লামিয়ে চস স্মাথতা ও 
কোপয়টনয়ক চদখয়ত চপল। স্মাথতা নাইট িাউন পরা। িাথার  ুল এয়লায়িয়লা। 
চ ায়খ-িুয়খ ভোতত ভাব। হায়ত তার মরভলবার। কোপয়টয়নর পরয়ে চসই আয়ির 
চপাশাক। 
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স্মাথতা বলমেল, এ দুঃসাহয়সর জন্য চতািায়ক শামস্ত চপয়ত হয়ব 
কোপয়টন। কোপয়টন বলল, চতািায়ক চপয়ল আমি িরয়তও রামজ আমে। জায়না 
কতমদন চথয়ক আমি চতািার মদয়ক চ য়ে আমে। কাল তুমি চনয়ি োে 
মিন্দানাওয়ে। আর সুয়োি হেয়তা হয়ব না চকানমদন। 

-আমি সরদারয়ক সব কথা বলয়বা মিয়ে। জায়না এর িল মক দাাঁড়ায়ত 
পায়র? 

-সরদারও সাযু নে স্মাথতা। 
একটু থািল কোপয়টন। পয়র বলয়লা, চকান ভে চদমখয়েই তুমি আিায়ক 

মিরায়ত পারয়ব না স্মাথতা। বয়ল চস দু’হাত বামড়য়ে এগুয়ত লািল স্মাথতার মদয়ক। 
স্মাথতা চদোয়ল মপি মদয়ে দাাঁমড়য়ে আয়ে। চস মরভলভারমট তুয়ল যয়র 

বলল, আর এক পা এগুয়ল গুলী করব কোপয়টন। 
মকন্তু কথামট স্মাথতার িুখ চথয়ক চশর্ হবার আয়িই কোপয়টন োমপয়ে 

পড়ল তার উপর। স্মাথতার হাত চথয়ক মরভলভার মেটয়ক পয়ড় চিল। স্মাথতাও পয়ড় 
চিয়ে চিয়ের উপর কাত হয়ে। 

কোপয়টন তার িুয়খ এক হাত মদয়ে চ য়প যয়র তায়ক তুয়ল মনয়ে মবোনার 
উপর মিয়ে পড়ল। 

স্মাথতা চবায হে তার হাত কািয়ড় যয়রমেল। কোপয়টন  উঃ বয়ল তার হাত 
স্মাথতার িুখ চথয়ক সমরয়ে মনল। মকন্তু মনয়জয়ক িুি করয়ত পারয়লা না স্মাথতা। 
 ীৎকার কয়র উিল চস। 

আহিদ িুসা দরজা চিয়ল মভতয়র প্রয়বশ করল। কোাঁ  কয়র এক শব্দ 
উিয়লা দরজার ম্প্রং চথয়ক। 

দরজার শয়ব্দ মপেয়ন মিয়র লাি মদয়ে উয়ি দাাঁমড়য়েয়ে কোপয়টন। 
কোপয়টন চিয়েে পয়ড় থাকা স্মাথতার মরভলভায়রর মদয়ক এগুমেয়লা। 

মরভলভায়রর উপর েুাঁয়ক পয়ড়মেল চস। 
আহিদ িুসার িম্ভীর কন্ি ধ্বমনত হয়লা, মরভলভায়র হাত মদওনা 

কোপয়টন, হাত গুাঁয়ড়া হয়ে োয়ব। 
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কোপয়টন মরভলভায়র হাত মদল না। মকন্তু চ ায়খর মনমিয়র্ অদ্ভুত 
মক্ষপ্রতার সায়থ চদহমটয়ক চিয়ের উপর মদয়ে িমড়য়ে েুয়ড় মদল আহিদ িুসার 
মদয়ক। তার চজাড়া দুমট পা েুয়ট এয়লা আহিদ িুসার তলয়পট লক্ষে কয়র। 

আহিদ িুসা মেটয়ক এক পায়শ সয়র দাাঁমড়য়েমেল। কোপয়টয়নর লামথ 
লক্ষেভ্রষ্ট হওোে তার তার দু’মট পা আেয়ড় পড়ল িামটয়ত। আর চকান সুয়োি চস 
চপল না। আহিদ িুসার পয়েয়ন্টর্ সু’র িারাত্মক এক লামথ মিয়ে পড়ল 
কোপয়টয়নর তলয়পয়ট। সয়গ সয়গ জ্ঞান হামরয়ে এমলয়ে পড়ল চস।  

ইমতিয়যে স্মাথতা চপাশাক পয়র মনয়েয়ে। মবিূঢ়ভায়ব দাাঁমড়য়েমেল চস। 
আহিদ িুসা স্মাথতার মদয়ক চ য়ে বলল, মকেু দমড় চপয়ত পামর িোর্াি? 

স্মাথতা মকেু না বয়ল সািয়নর কাপয়বার্ত চথয়ক পল্লামষ্টয়কর সতরী একগুে 
দমড় এয়ন মদল তায়ক। 

কোপয়টনয়ক ভায়লা কয়র চবাঁয়য চরয়খ আহিদ িুসা স্মাথতায়ক বলল, 
যন্যবাদ িোর্াি। আমি মক আরও মকেু সাহােে চপয়ত পামর আপনার?  

-মক সাহােে  ান? 
-এক মশমশ চক্লারিরি চপয়ল উপকৃত হতাি। 
-চক্লারিরি মক উপকায়র আসয়ব? 
-এটা মক চভয়গ বলার প্রয়োজন কয়র? 
-একটু চভয়ব স্মাথতা বলল, আমি আপনার কায়ে কৃতজ্ঞ, মকন্তু এ কায়জ 

চতা আমি আপনায়ক সহয়োমিতা করয়ত পামর না। 
আহিদ িুসা একটু চহয়স বলল, মহয়সয়ব ভুল হয়েমেল িোর্াি। িুহূয়ততর 

জন্য শত্রু ভাবয়ত আপনায়ক ভুয়ল মিয়েমেলাি। থািল আহিদ িুসা। 
একটু চথয়ি আবার চস বলল, কোপয়টনয়ক আিার মনয়ে চেয়ত হয়ে। 

আর আপনায়ক এ ঘয়র বন্ধ থাকয়ত হয়ব। আশা কমর চবাঁয়য রাখার দরকার হয়ব 
না। 

কথা চশর্ কয়র আহিদ িুসা চটমবল চথয়ক স্মাথতার  ামবর মরং মনয়ে 
কোপয়টনয়ক চটয়ন ঘয়রর বাইয়র  য়ল চিল। 
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স্মাথতার ঘয়র  ামব এাঁয়ট চস িুহূয়ততর জন্য ভাবল, ঘটনা েতদূর িমড়য়েয়ে, 
তায়ত এখন তার সািয়ন দু’মট পথ- প্রথিতঃ জাহাজমটয়ক ধ্বংস কয়র চিলা, 
মদ্বতীেতঃ জাহাজমটয়ক দখল করা। 

আহিদ িুসার কায়ে আপাতত মদ্বতীেমটই েুমিেুি বয়ল িয়ন হয়লা। 
প্রথিমট হয়ব সবয়শয়র্র মসদ্ধান্ত। 

স্মাথতার ঘরমট দমক্ষে প্রায়ন্তর চশর্ ঘর। স্মাথতার ঘয়রর সািয়নর 
কমরয়র্ারমট দমক্ষে মদক মদয়ে ঘুয়র পমশ্চি প্রায়ন্ত মিয়ে চশর্ হয়েয়ে। আহিদ িুসা 
কোপয়টয়নর সংজ্ঞাহীন চদহ দমক্ষে মদয়কর কমরয়র্ায়র চরয়খ প্রথয়ি ওেোরয়লস 
রুয়ি োয়ব মিক করল। 

কোপয়টয়নর চদহ দমক্ষে মদয়কর কমরয়র্ায়র চরয়খ েখন চস পূয়বতর 
কমরয়র্ারমটর িুয়খ পা মদয়েয়ে, অিমন চস চদখয়ত চপল, দু’জন চলাক উদেত 
মরভলভার হায়ত েুয়ট আসয়ে এমদয়ক। আর কখন চেন কমরয়র্ায়রর লাইটমটও 
জ্বয়ল উয়িয়ে। 

চলাক দু’মট এয়স স্মাথতার দ্বায়র করাঘাত করয়ত শুরু করল আর বলয়ত 
লািল, মক হয়েয়ে স্মাথতা দরজা চখাল, দরজা চখাল। আহিদ িুসা  িয়ক উিল। 
চকান সংয়কয়ত মক ওরা েুয়ট এয়সয়ে? স্মাথতা মক চকান চিাপন  োয়নয়ল মবপদ 
সংয়কত পামিয়েয়ে? 

দাাঁয়ত দাাঁত  াপল আহিদ িুসা। প্রমতমট িুহূতত তার জন্য এখন িূলেবান। 
তার কায়ে এখন স্মাথতার মরভলভারসহ মতনমট মরভলভার রয়েয়ে। 

েেঘরা আয়িমরকান মরভলভারমট চস হায়ত তুয়ল মনল। ওরা তখনও 
দরজাে নক করমেল। আহিদ িুসা যীয়র সুয়স্থ পরপর দু’মট গুলী েুড়ল। দরজার 
উপয়রই দু’মট চদহ লুমটয়ে পড়ল। সািয়ন েুটয়ত মিয়ে হিাৎ আহিদ িুসার িয়ন 
পড়ল সাইিুয়ির চসই তত্ত্বকথা- শত্রুয়ক মপেয়ন চরয়খ সািয়ন এমিয়ো না। 

আহিদ িুসা মিয়র এয়স কোপয়টয়নর সংজ্ঞাহীন চদহ েুাঁয়ড় মদল পায়েতর 
মবক্ষুব্ধ সািয়রর বুয়ক। 

তারপর মনঃশব্দ িমতয়ত দ্রুত চস এমিয়ে  লল মসাঁমড়র মদয়ক। আহিদ 
িুসার যারো প্রহরীরা চর্ক চকমবনগুয়লায়তই থায়ক। সুতরাং ওয়দর ওপয়র উিার 
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পথ আটকায়ত হয়ব। চস নীয় র মসাঁমড়র িুয়খ মিয়ে চপৌেল। নীয় র সামরবদ্ধ চর্ক 
চকমবয়নর কমরয়র্ায়র এখন আয়লা জ্বলয়ে। িােখায়নর একমট চকমবয়নর দরজা 
চখালা। একজন চিাটািত চলাক চবমরয়ে এল দরজা মদয়ে। কাাঁয়য অমিসায়রর 
ইনমসিমনো। হায়ত সাবয়িমশন িান। চস দরজাে দামড়য়ে মভতয়রর কাউয়ক চেন 
লক্ষে কয়র বলল, ‘‘মস্টয়িন্স, মজিয়দর মিরয়ত চদমর হয়ে চকন, গুলীর শব্দই বা 
চকায়থয়ক এয়লা, আমি চদয়খ আমস। কোপয়টয়নর মনয়দতশ না চপয়ল এলািত বামজও 
না।’’ বয়ল উপয়র মসাঁমড়র িুয়খর মদয়ক অগ্রসর হয়লা চস।  

আহিদ িুসা উপয়র উিার মসমড়র বাাঁয়ক চদোল চঘাঁয়স দাাঁমড়য়ে রইল। 
হায়ত উদেত মরভলভার। চলাকমট চেই মসমড়র বাাঁয়ক এয়স চিাড় মনয়েয়ে, অিমন 
আহিদ িুসা মরভলভায়রর বাাঁট মদয়ে প্র ন্র্ আঘাত হানল চলাকমটর িাথাে। 
মনঃশয়ব্দ তার চদহ িমড়য়ে পড়ল মসাঁমড়য়ত। 

তারপর চস দ্রুত চনয়ি এয়লা মসাঁমড় মদয়ে নীয় । মবড়ায়লর িত গুমটগুমট 
মিয়ে চস দাাঁড়াল দরজা চখালা চসই রুিমটর পায়শ। দু’জয়নর আলাপ শুনা চিল। 
এই িভীর রামেয়ত এই যরয়নর জ্বালাতয়ন দু’জয়নই মবরি। 

একজন বলমেল, চিয়েয়দরয়ক চকন চে এসব কায়জ সরদার চটয়ন আয়ন, 
আমি চসটাই বুমে না। ওই স্মাথতা চিয়েটার প্রমত কোপয়টন সায়হব ও স্টুোর্ত চবটা 
দু’জয়নরই চ াখ পয়ড়য়ে। েতসব োয়িলা। 

অপরজন বলল, শুযু মক কোপয়টন আর স্টুোর্ত চবটা, তুমি মক চ াখ বন্ধ 
কয়র আে জন? 

-চ াখ চখালা থাকয়লই মক লাভ বল? কত এয়লা, কত চিল, চস সব চতা 
শুযু চদয়খই চিলাি। বোটারা িজা লুটয়ব মকন্তু িোলা সািলাবার চবলাে আিরা। 

-কত িোলা জীবয়ন সািমলয়েমে জন সায়হব? 
-দমক্ষে মিন্দানাওয়ের ‘লানায়র্য়ল, চরমর্য়েশন বম্ব চক চপয়ত চরয়খ 

এয়সমেল শুমন? এই চে বম্ব আবার োয়ে, এগুয়লা কারা পাতয়ত োয়ব বলয়তা, 
ওরা না আিরা? 

-মবমনিয়ে মক মকেুই মিয়ল না? 
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-মকেু র্লার োড়া আর মক? এই চে স্মাথতায়দর চনো হয়ে ওয়দরয়ক 
শত্রুয়দর চভায়ি লািায়না হয়ব। হােয়র বন্ধু না হয়ে েমদ শক্র হয়ে জন্মাতাি। 

এয়দর চখাশালাপ হেয়তা আরও  লয়তা। মকন্তু আহিদ িুসার সিে মেল 
না এসব চশানার। চস চষ্টনিান বামিয়ে আ িকা ঘয়র  ুয়ক পড়ল। 

ঘয়র চবশ কয়েকমট চ োর পাতা। আর চসয়ক্রটামরয়েট চটমবয়লর 
মপেয়নই একমট লম্বা কী চবার্ত। প্রমতমট পয়েয়ন্ট দু’মট কয়র  ামব টাগায়না। ওগুয়লা 
চর্ক চকমবনসিূয়হর ইন্টারলক ও আউটার লয়কর  ামব। 

আহিদ িুসা ওয়দর মদয়ক চষ্টনিান উম য়ে বলর, চতািরা হাত তুয়ল 
মপেন মিয়র দাাঁড়াও। তারা হাত তুয়ল দাাঁড়াল বয়ট, মপেন মিরল না। 

মষ্টয়িন্স নািক চলাকমটর মপেয়ন মেল সুই  চবার্ত। চস হাত তুয়ল যীয়র 
যীয়র মপেন হয়ট সুই  চবায়র্তর মদয়ক োমেল। আহিদ িুসা বলল, সুই  চবায়র্তর 
মদয়ক মিয়ে লাভ হয়ব না বন্ধু, এলাি সুইয়  হাত চদবার পূয়বতই চতািার লাশ খয়স 
পড়য়ব িামটয়ত।  

মষ্টয়িন্স থিয়ক দাড়ায়লা, মকন্তু পরক্ষয়েই চস দরজার মদয়ক চ য়ে 
চসাল্লায়স বয়ল উিল, ওস্তাদ। 

আহিদ িুসার িুয়খ ঈর্ৎ হামস িয়ুট উিল। বলল চস, আবার  ালামক? 
তুমি দু’বার ক্ষিা পায়ব না বন্ধু। বয়ল চস চ য়প যরল মিিার। মষ্টয়িন্স অষ্ফুট 
আততনাদ কয়র চিয়েয়ত লুমটয়ে পড়ল।  

আহিদ িুসার িয়নায়োি এই সিে স্বাভামবভায়ব মষ্টয়িন্সর মদয়ক 
চকিীভূত হয়ে পয়ড়মেল। জন এই সুয়োি হাতোড়া করয়লা না। োাঁমপয়ে পড়ল 
চস আহিদ িুসার উপর। 

চশর্ িুহূয়তত আহিদ িুসা তার চদহয়ক একমদয়ক বাাঁমকয়ে মনয়েমেল। 
সুতরাং জয়নর আঘাত মকেুটা লক্ষেভ্রষ্ট হল। তবু বাি পাাঁজয়র জয়নর র্ান হায়তর 
একমট িারাত্মক ‘বু্ল’ চখল আহিদ িুসা। আহিদ িুসা একপায়শ সয়র োওোে 
ভারসািে হামরয়ে জন পয়ড় মিয়েমেল। আহিদ িুসাও পয়ড় মিয়েমেল তার সায়থ। 
তার হায়তর চষ্টনিানটাও মেটয়ক মিয়েমেল হাত চথয়ক। 
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র্ান হায়ত পাাঁজরমট চ য়প যয়র দি বন্ধ কয়র আহিদ িুসা উয়ি দাাঁড়াল। 
িাথামট তার মেি মেি করমেল। 

জন পয়ড় োওোে উবু অবস্থা চথয়ক উয়ে মিয়ে আহিদ িুসার 
চষ্টনিানমট কুমড়য়ে মনয়ে উয়ি দাাঁড়ামেল। চিাক্ষি সুয়োি। আহিদ িুসার র্ান পা 
মবদুেতিমতয়ত েুয়ট চিল জয়নর তলয়পট লয়ক্ষে। িুখ মদয়ে কোাঁৎ কয়র শব্দ কয়র 
আবার লুমটয়ে পঢ়ল চস চিয়েয়ত।  

আহিদ িুসা এবার তাড়াতামড় ‘কী চবার্ত’ চথয়ক  ামবগুয়লা মনয়ে মনল। 
প্রয়তেক  ামবয়ত নম্বর রয়েয়ে। চিাট মবশমট  ামব। চর্ক চকমবনগুয়লায়ত এয়দর 
আয়রা অয়নক প্রহরী ও চলাকজন রয়েয়ে, ওয়দর বাইয়র চবরুবার পথ বন্ধ করয়ত 
হয়ব- ামব মনয়ে চবরুয়ত এটা মস্থর কয়র মনল আহিদ িুসা। মপেয়নর মদকটা 
মনরাপদ না কয়র চস ওেোরয়লস রুয়ি োয়ব না। 

চর্ক চকমবয়নর আউটার লয়কর নম্বয়রর সায়থ  ামবর নম্বর মিমলয়ে 
আহিদ িুসা নীয় র সবগুয়লা চর্ক চকমবন বন্ধ কয়র মদল।  

সবতয়শয়র্ ষ্টুোর্ত রুয়ি  ামব এাঁয়ট বাইয়র অয়নকক্ষে অয়পক্ষা করল চস। 
না, চকান মদক চথয়ক চকান শব্দ পাওো োয়ে না। চস মনমশ্চত হয়লা নীয়  আর 
চকান প্রহরী চনই মকংবা চকান চলাকও চনই। থাকয়ল গুলীর শয়ব্দ মনশ্চে েুয়ট 
আসয়তা। 

মরভলবার বামিয়ে যয়র মনঃশব্দ পায়ে মসাঁমড় চবয়ে চস উপয়র উিয়ত 
লািল। 

ওেোরয়লস রুয়ি োবার আয়ি কোপয়টয়নর কক্ষ চস একবার চদয়খ চনয়ব, 
িয়ন িয়ন মিক করল আহিদ িুসা। 

উপয়র চকউ চনই। কোপয়টন কয়ক্ষর দুই পায়শ আর দু’মট কক্ষ চখালা 
কোপয়টয়নর কক্ষ বন্ধ। কোপয়টন স্মাথতার ওখায়ন োবার সিে বন্ধ কয়র মিয়েমেল 
তাহয়ল। 

আহিদ িুসা জুতার চিাড়ামল চথয়ক লোসার মবি ট ত চবর কয়র মনল 
আবার। দু’মিমনয়টর িয়যে খুয়ল চিল দরজা।  
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কয়ক্ষ একমট মস্টয়লর আলিারী। একমট চসয়ক্রটারীয়েট চটমবল, একমট 
িমদ আটা চ োর ও একমট মসগল খাট। 

টান মদয়তই ড্রোর খুয়ল চিল। ড্রোয়র একমট  ামবর মরং ও একমট দূরবীন 
চপল আহিদ িুসা।  ামবমট আলিামরর, ম ন্তা করল চস। দূরবীনমট তুয়ল মনয়ত 
মিয়ে ড্রোয়রর চশর্ প্রায়ন্ত একমট র্াইমর চপল চস। র্াইরীমটও তুয়ল মনল। 

র্াইরীর িয়যে কোপয়টয়নর মবমভন্ন যরয়নর িন্তবে ও সদনমন্দন মহসাব 
মনকাশ রয়েয়ে।  

র্াইরীর পাতা উোয়ত মিয়ে একমট ম মি চবমরয়ে পড়ল। খায়ির িুয়খ 
মসল আটা। উপয়রর মিকানা চ োরিোন , ‘ক্ল’ু-ক্লাক্স-ক্লান’, মিন্দানাও চবজ 
(মদভাও)। 

আহিদ িুসা ম মি পয়কয়ট পুরয়ত পুরয়ত বলল, জাহাজ তাহয়ল ওয়দর 
মিন্দানাওয়ের মদভাও চবয়জ োয়ে। 

দূরবীনমটও পয়কয়ট পুরয়লা চস। তারপর তাড়াতামড় ঘর চথয়ক চবমরয়ে 
ওেোরয়লস রুয়ির মদয়ক  লয়লা। ওপয়র চকান প্রহরী চ ায়খ পড়ল না িুসার। 

জাহায়জর ওেোরয়লস কনয়িাল রুি। কক্ষমট মভতর চথয়ক বন্ধ। 
আহিদ িুসা দরজাে নক করল। নক করার সয়গ সয়গ দরজা খুয়ল চক 

একজন িুখ বাড়াল। আহিদ িুসা প্রস্তুত হয়েমেল। িুখ বামড়য়ে চলাকমট মকেু 
বলার জন্য িুখ খুয়লয়ে, মকন্তু কথা চবরুবার পূয়বতই আহিদ িুসার মরভলভায়রর 
বাট মিয়ে আঘাত করল তার িাথাে। দরজার উপরই চস কাত হয়ে পয়ড় চিল। 

এক িুহূতত নষ্ট করল না আহিদ িুসা। দরজা চিয়ল মভতয়র  ুকল।  
মভতয়র চহায়েলিোন োড়াও একজন ওেোরয়লস অপায়রটর এবং  ীি 

চনমভয়িটর মেল। চে চলাকমট িুখ বামড়য়েমেল, চস ওেোরয়লস অপায়রটর। 
অপায়রটরয়ক আততনাদ কয়র পয়ড় চেয়ত চদয়খ  ীি চনমভয়িটর উয়ি দাাঁমড়য়েমেল। 
আহিদ িুসায়ক ঘয়র  ুকয়ত চদয়খই চস দ্রুত সািয়নর ড্রোয়রর মদক েুাঁয়ক পড়ল। 
আযয়খালা ড্রোয়রর িয়যে একমট কায়লা মরভলবার  ক ক করমেল। 

মকন্তু ড্রোর চথয়ক মরভলবারমট মনয়ে চস চসাজা হয়ে উয়ি দাাঁড়ায়ত পারল 
না, আহিদ িুসার মরভলভার মনখুাঁতভায়ব লক্ষে চভদ করল। একমট বুয়লট 
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চলাকমটর কায়নর পাশ মদয়ে চবমরয়ে চিল। চলাকমটর চদহ চর্স্ক চথয়ক চিয়েয়ত 
িমড়য়ে পড়ল। 

আহিদ িুসা কয়ক্ষ প্রয়বশ করার পর দরজা বন্ধ কয়র মদল। মষ্টোমরং 
চহায়েয়লর চলাকমট পাথয়রর িত বয়স মেল। িুখ তার োইয়ের িত সাদা।  

আহিদ িুসা তার পায়শ মিয়ে দাাঁড়াল। বলল, শুনুন, চিাটা জাহাজ 
আিায়দর দখয়ল মনয়দতশ িত জাহাজ না  ালায়ল এই চনভীয়িটয়রর িতই হয়ব 
চতািার অবস্থা। 

চনভীয়িটয়রর চর্স্ক চথয়ক িানম ে তুয়ল মনয়ে জাহায়জর িমতপথ চদয়খ 
মনয়ে বলল, ড্রাইভার, এখন জাহাজ চকাথাে? 

চলাকমট একবার আহিদ িসুার মদয়ক চ য়ে চদখল। তারপর বলল, 
জাহাজ এখন চসমলমবস সািয়র। জাম্বেুাংয়িা প্রোলী চথয়ক ১০০ িাইল দমক্ষয়ে 
রয়েয়ে। 

আহিদ িুসা কম্পায়সর মদয়ক চ য়ে চদখল। জাহাজ উত্তর িুয়খ এমিয়ে 
 য়লয়ে। আহিদ িুসা ড্রাইভারয়ক বলল, জাহায়জর িুখ একটু পমশ্চি চকায়ে 
ঘুমরয়ে নাও। বোমেলান প্রোলী পার হবার পর জাম্বেুাংি র্াইয়ন চরয়খ উত্তর মদয়ক 
চেয়ত হয়ব। 

সংয়ি সংয়ি জাহায়জর িুখ একটু ঘুয়র চিল। ঘণ্টা মতয়নক  লার পর 
জাহাজ চসাজা উত্তর মদয়ক এমিয়ে  লল। 

আবদুল্লা হাত্তার চশর্ কথামট িয়ন আয়ে আহিদ িুসা। তায়ক আয়পা 
পবতয়ত চেয়ত হয়ব। িয়ন হে আয়পা পবততই মপমসর্ার চহর্ চকাোটতার। 

িানম ে চদয়খ মহয়সব করল, আয়পা পবতয়তর উপকূল এখন মতন শ’ 
িাইল দূয়র। আিািীকাল সকায়লই জাহাজ চপৌয়ে োয়ব। 

অসংখে ম ন্তার জট আহিদ িুসার িাথাে। জাহায়জ প্রমতয়রায করার িত 
আর চকউ চনই-এ সম্পয়কত চস মনমশ্চন্ত। মকন্তু ম ন্তা সািয়নর ভমবষ্যত মনয়ে। 
মপমসর্ার কাউয়কই চস ম য়ন না। জাহাজ উপকূয়ল চনোর পর চস মক করয়ব? 
মপমসর্ার চলাকয়দর মক চসখায়ন পাওো োয়ব? তায়দর দৃমষ্ট আকর্তে করয়ত চস মক 
পারয়ব? তায়ক মবোস করয়ব মক তারা? 
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আহিদ িুসার সম্বল তার চকার্ নাি- ‘রুর্ থানর্ার-রুথ’। আবদুল্লাহ 
হাত্তার উত্তরামযকারীর এ অমত চিাপনীে চকার্নাি একিাে তার িয়নানীত 
বেমির পয়ক্ষই জানা সম্ভব-একথা মনমশ্চে মপমসর্ার কমিতরা সবাই জায়ন। তাোড়া 
মপমসর্ার সহকারী প্রযায়নর প্রকৃত নাি ও ‘চকার্’ নাি চস জায়ন। এটাও তায়ত 
সাহােে করয়ব। 

আহিদ িুসার আর একমট সুমবযা হল ভার্ার আনুকূলে। মিন্দানাওয়ের 
প্রযান ভার্া ‘তািালি’ ও ‘আরবী’। তািালি ভার্া চস জায়ন না বয়ট, মকন্তু আরবী 
তার প্রাে িাতৃভার্ার িত। সুতরাং মিন্দানাওয়ের িানুয়র্র সায়থ তার আরবীয়ত 
কথা বলয়ত চকান অসুমবযা হয়ব না। 

আহিদ িুসার িনটা প্রসন্ন হয়ে উিল। 
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৩ 
আয়পা পবতত শৃয়গর নীয়  আয়পাোন উপতেকা। উপতেকা ও পবতয়তর 

িােয়দশ ঘনবয়ন আোমদত। চেন সবুজ  াদয়র চ য়ক রাখা হয়েয়ে সবমদকটাই। 
উপর চথয়ক চদখয়ল তাই িয়ন হে। মকন্তু চস সবুজ  াদয়রর নীয়  উপতেকা ও 
পবতয়তর িােয়দশ পমরষ্কার পমরেন্ন। পাহায়ড়র িা চবয়ে ঘুয়র ঘুয়র চনয়ি এয়সয়ে 
রাস্তা নীয় র উপতেকাে। পথ চেখান চথয়ক শুরু হয়েয়ে, চসখায়ন এক পবতত 
িহবয়র এক পাথয়ুর বাড়ী। এটাই মপমসর্ার সদর দিতর। নীয় র উপতেকা 
ভূমিয়ত পবতয়তর চদোল চঘাঁয়র্ আরও অয়নক সবুজ রয়ঙর পাথয়ুর বাড়ী। মতনমদয়ক 
পবতত চঘরা  ার হাজার িটু উাঁ ুয়ত এই আয়পাোন উপতেকাই মপমসর্ার প্রযান 
ঘামট-রাজযানী। 

সদর দিতয়রর অভেন্তয়র একমট প্রয়কাষ্ঠ। সবদুেমতক আয়লাে উজ্জ্বল। 
ঘয়রর চকায়ে খামটোে মবোনা পাতা। এর মবপরীত মদয়কর চকায়ে একমট চটমবল। 
তার পায়শ ঈমজ চ োর। 

ঈমজ চ োয়র এক েুবক িা এমলয়ে পয়ড় আয়ে।  ক্ষু িুমদ্রত। কপায়ল 
ম ন্তার বমল চরখা। চিৌর বেত িুখিন্র্য়ল মবর্ায়দর কায়লা োো। তার সািয়ন 
চটমবয়ল এক গ্লাস দুয। িান্র্া হয়ে চিয়ে। 

েুবকমট িুর হািসার। মপমসর্ার সহকারী অমযনােক। িুর হািসায়রর 
আর একমট পমর ে আয়ে চস মিন্দানাওয়ের ‘িািনদানা’ রাজ বংয়শর রাজপেু। 
তার পূবত পুরর্ সুলতান আবুবকর ওরয়ি পাদুকা িহাশারী িওলানা আস-সুলতান 
শমরি আল-হাশমি মবখোত সুলু সালতানায়তর প্রমতষ্ঠাতা। মতমন আনুিামনক 
১৪৫০ খৃঃ সুলু দ্বীয়প আিিন কয়রমেয়লন। মিন্দানাও ও সুলু দ্বীপপুয়ির গ্রাি-
গ্রািান্তয়র ইসলায়ির আয়লা েমড়য়েয়েন মতমন। চেন ও পয়র িামকতনীয়দর 
মবরািহীন মবয়রাযীতা ও হািলা সয়ত্ত্বও বততিান শতয়কর িযেভাি পেতন্ত সুলু ও 
মিন্দানাও দ্বীপপুয়ি এই রাজবংয়শর হায়ত িুসলিানয়দর স্বাযীন রাজত্বব 
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প্রমতমষ্ঠত মেল। রাজকুিার িুর হািসার মিন্দানাও বাসীয়দর রক্ষার জন্য তায়দর 
প্রমতয়রায সংগ্রায়ি সকয়লর সায়থ আজ চনয়ি এয়সয়ে পয়থ। 

যীয়র যীয়র কক্ষমটর দরজা খুয়ল চিল। উাঁমক মদল একমট িুখ। েুাঁই-এর 
িত অপরূপ শুভ্র ও পমবে চস িুখ। তারুয়েের  ািলে দু’মট চ ায়খ।  

দরজা চিয়ল চস মভতয়র  ুকল। পাতলা একহারা িড়ন চদয়হর। বেস 
মবয়শর চবশী হয়ব না। চেৌবয়নর চজাোর এয়সয়ে চদয়হ। নীল িাোবাস বামড়য়ে 
মদয়েয়ে চদয়হর সুর্িা।  

ঘয়র  ুয়ক িল্লায়সর দুয়যর মদয়ক নজর পড়য়তই চিয়েমট বলল, দুযয়তা 
একটকুুও খানমন ভাইো? 

িুর হািসার িাথা তুলল না। চেিমন মেল চতিমন পয়ড় রইল। চিয়েমট িুর 
হািসায়রর িাথার কায়ে মিয়ে যীর স্বয়র বলল, বৃথাই ম ন্তা করয়েন ভাইো, 
চদখয়বন দু’ একমদয়নর িয়যেই জনাব হাত্তা এয়স পড়য়বন। 

যীয়র যীয়র চ াখ খুলল িুর হািসার। বলল, মবমযর মবযান চবায হে অন্য 
রকি মশরী। 

-চকন? 
-ইোমসর মসগাপুর চথয়ক মকেুক্ষে হয়লা মিয়র এয়সয়ে। 
-মক খবর এয়নয়ে ভাইো? 
-মপমসর্ার জন্য িারাত্মক দুঃসংবাদ চবান। 
-মক? 
-আবদুল্লাহ হাত্তায়ক মকর্ন্যাপ করা হয়েয়ে। 
-ভাইো! আততনাদ কয়র উিল মশরীর কন্ি। মকেুটা চথয়ি চস বলল, চকিন 

কয়র এটা সম্ভব হয়লা? চকাথা চথয়ক? 
-চজো চথয়ক মবিান োড়ার পর চজো ও করাম র িাে পথ চথয়ক মবিান 

মকর্ন্যাপ কয়র মনয়ে মিয়েমেল ভারত িহাসািয়রর এক জনশূন্য দ্বীয়প। চসখায়ন 
নামিয়ে চনো হয়েয়ে আবদুল্লা হাত্তায়ক। হাত্তার পয়র নামক আরও একজন 
চলাকয়কও নামিয়ে চনো হয়েয়ে। তারপর মবিান মিয়র এয়সয়ে। িুর হািসার 
থািল। 
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মকেুক্ষে দু’জয়নই কথা বলয়ত পারল না। পয়র মশরী মজয়জ্ঞস করল, মকন্তু 
দ্বীয়প মিয়ে চকউ চকান চখাাঁজ মনল না ভাইো? 

-মবিান মিয়র আসার পর চসখায়ন উদ্ধারকারী এক চস্কাোড্রন মবিান 
মিয়েমেল করা ী চথয়ক। মকন্তু মদ্বতীে িহােুয়দ্ধর সিয়ে সতরী করা মবিান বন্দর 
এবং এক পমরতেি বাড়ী োড়া চসখায়ন আর মকেই পােমন। 

আবার দু’জয়নই নীরব। মবর্ায়দর োো দু’জয়নর চ ায়খ িুয়খ। নীরবতা 
ভাগল মশরীই। বলল চস, এটা কায়দর কাজ বয়ল অনুিান করয়েন ভাইো?  

সাম্রাজেবাদী স্বায়থতর প্রমতভূ ক্লু-ক্লাক্স-ক্লায়নরই কাজ এটা। 
িুর হািসায়রর কথা চশর্ হয়তই চটমবয়লর পায়শ চবায়র্ত লাল সংয়কত 

জ্বয়ল উিল। িুর হািসার চসাজা হয়ে বসল। বলল, মশরী তুমি আড়ায়ল োও। 
আবার চকান মবপদ বাততা এয়লা নামক চদমখ। ভারী চশানাল িুর হািসায়রর কথা। 

-এিনভায়ব চভয়গ পড়য়ল চতা  লয়ব না ভাইো? আিায়দর ভরসা চতা 
চকান িানুর্ নে! আিরা মবপয়দ ভে পাব চকন? 

িুর হািসার চোট চবানমটর িুয়খর মদয়ক একবার তামকয়ে বলল, সমতে 
বয়লমেস চবান। একটু চথয়ি বলল আবার, মিন্দানাওয়ের হতভািে িুসলিান 
সবাই চে মদন চতার িত কয়র ভাবয়ত মশখয়ব চসমদনই আিায়দর জীবন চথয়ক 
অিামনশার অবসান ঘটয়ব।  

মশরী ঘয়রর মপেন মদয়কর একট পদতা চিয়ল আড়ায়ল  য়ল চিল। িুর 
হািসার  াপ মদল একমট সুইয় । 

িুহূতত কয়েক পয়রই চখালা দরজা মদয়ে প্রয়বশ করল মপমসর্ার কিতী 
শােরা আলী। চস এয়স োলাি জামনয়ে িুর হািসায়রর সািয়ন দাাঁড়াল। হাপায়ে 
চস। চ ায়খ িুয়খ তার উয়ত্তজনা। 

-মক খবর শােরা? উদগ্রীব কন্ি িুর হািসায়রর। 
-আিায়দর উপকূয়ল একমট জাহাজ মভড়য়ে। 
-জাহাজ? আিায়দর উপকূল রক্ষীরা................ 
িুর হািসারয়ক কথা চশর্ করয়ত না মদয়েই শােরা বলল, জাহাজ 

আিায়দর উপকূয়লর মদয়ক এমিয়ে আসয়তই আিায়দর রক্ষীরা জাহাজ লক্ষে কয়র 
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গুলী েুড়য়ত শুরু কয়র। একজন চলাক জাহায়জর চর্য়ক চনয়ি আয়স। চস মকেু 
বলার জন্য এমিয়ে এয়সমেল। একমট গুমল চলয়ি চস পয়ড় োে। আিরা দূরবীন 
মদয়ে তায়ক বাি হাত চ য়প যয়র কোপয়টন ব্রীয়জর মদয়ক উয়ি চেয়ত চদমখ। পয়র 
জাহায়জর িাইক চথয়ক মতমন বয়লন, ‘মিন্দানাওয়ের িুসমলি ভাইয়েরা, আমি 
‘রুর্ থান্র্ার’। আমি ‘ব্রাইট ফ্লাস’ িুর হািসায়রর সায়থ কথা বলয়ত  াই। মতমন 
আসার আয়ি কাউয়ক জাহায়জ না উিার জন্য আমি অনুয়রায করমে। 

িুর হািসার উয়ত্তমজতভায়ব উয়ি দাাঁমড়য়েমেয়লন। চস দ্রুত কয়ন্ি বলল, 
‘মক বলয়ল শােরা, তাাঁর নাি মক বয়লমেল?’ 

-রুর্ থান্র্ার। 
-আর আিার? 
-ব্রাইট ফ্লাস। 
দুই হায়ত িুখ চ য়ক বয়স পড়ল িুর হািসার। তার আগুয়লর িাাঁক মদয়ে 

অশ্রু িমড়য়ে পড়য়ত লািল। িুর হািসার চভয়ঙ পড়ল কান্নাে।  
শােরার কায়ে এ দৃশ্য অভামবত। মবস্মে মবিূঢ়  কয়ে চস বলল, জনাব 

আপমন.......... 
শােরা কথা চশর্ করয়ত পারয়লা না। িুর হািসার তাড়াতামড় চসাজা হয়ে 

বসল। রুিাল মদয়ে অশ্রু িুয়ে বলল, আবদুল্লাহ হাত্তা আর এই দুমনোে চনই 
শােরা! োও তুমি। সবাইয়ক বল মিয়ে, তাাঁর চেন চকান ক্ষমত না হে। জাহায়জর 
চকান ক্ষমত কয়রা না চতািরা। আমি আসমে। 

শােরা  য়ল চিল। আড়াল চথয়ক চবমরয়ে এল মশরী। বলল চস, মক 
বলয়লন ভাইজান, জনাব হাত্তা চনই? 

-চনই চবান। 
-‘কাল বাজ’  য়ল চিয়ে আিায়দর চেয়ড়। এবার ‘রুর্ থান্র্ার’ আিায়দর 

চনতা। 
-অথতাৎ? মবস্মে মবষ্ফমরত মশরীর দু’মট চ াখ। 



মিন্দানাওয়ের বন্দী  31 

 

িুর হািসার মশরীয়ক বুমেয়ে বলল, মপমসর্ার চিাপন িিনতামন্ত্রক চকার্ 
অনুসায়র ‘কায়লা বাজ’ আবদুল্লাহ হাত্তার পয়র মেমন চনতা হয়বন। তাাঁর চকার্ নাি 
হয়ব ‘রুর্ থান্র্ার’। 

-মকন্তু একজন অজানা অয় না চলাক এ দাবী তুলয়ত পায়রন চকিন কয়র? 
-চসটাই রহস্য। তাাঁর কায়ে চিয়লই এটা পমরষ্কার হয়ে োয়ব। আিার 

েতদূর মবোস আবদুল্লাহ হাত্তার সায়থ তাাঁর চদখা হয়েয়ে। 
 
 
 
আয়পা পবতত। মপমসর্ার দরবার কক্ষ। মপমসর্ার পাাঁ  শত চনতৃস্থানীে 

কিতী এবং চকিীে কমিমটর ১১ জন সদস্য দরবায়র উপমস্থত। িয়ির বাি পাশ 
মদয়ে নাইলয়নর পদতা উড়য়ে। ওপায়র বয়সয়ে িমহলা কিতীরা। 

সহকারী প্রযায়নর সািয়ন বয়সয়েন িুর হািসার। দয়লর প্রযান আবদুল্লাহ 
হাত্তার আসন খামল পয়ড় অয়ে। িয়ির সািয়ন কমিয়ন আবদুল্লাহ হাত্তার িরয়দহ। 
তার পায়শই একমট চ োয়র বয়সয়েন আহিদ িুসা। বয়ল োয়েন মতমন কামহনী। 
গুলীমবদ্ধ তার বাি হাতমট বোয়ন্র্জ করা। মনমেদ্র নীরবতা দরবার কয়ক্ষ। 

মবিান মকর্ন্যাপ চথয়ক শুরু কয়র জাহায়জর সিগ্র কামহনী চশর্ কয়র  ুপ 
করয়লা আহিদ িুসা। কাাঁদয়ে সকয়লই। িন্র্ চবয়ে িমড়য়ে পড়য়ে তায়দর চ ায়খর 
পামন। মকন্তু জাহাজ দখয়লর কামহনী শুনয়ত শুনয়ত তায়দর চস চ াখ শুমকয়ে চিয়ে। 
সয়মামহয়তর িত তারা শুনয়ে এক অপরূপ কামহনী। আহিদ িুসা কথা চশর্ 
করয়লও তাই চকউ কথা বলয়ত পারয়লা না। 

যীয়র যীয়র উয়ি দাাঁড়াল িুর হািসার। আহিদ িুসার পায়শ এয়স দাড়ায়লা 
চস। আহিদ িুসাও উয়ি দাাঁড়াল। আহিদ িুসার একমট হাত তুয়ল মনয়ে চস 
কিতীয়দর উয়েশ্য কয়র বলল, মিন্দানাও চসায়লা দ্বীপপুয়ির দুঃখী ভাইয়েরা, 
আিরা এাঁয়ক ম মন না, জামন না। আর আিরা এর প্রয়োজনও চবায কমর না। আিরা 
জামন, আিায়দর চনতা আিায়দর িাথার িমন। মিন্দানাওয়ের অির সন্তান 
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আবদুল্লাহ হাত্তা োাঁর হায়ত িহা দামেয়ত্বর িহা ভার মদয়ে চিয়েন আিরা তার 
আনুিতে করব, আিারা তাাঁয়ক প্রমত পদয়ক্ষয়প অনুসরে করব। 

সিগ্র দরবার সিস্বয়র বয়ল উিল, আহিদ িুসা মজন্দাবাদ, পোয়সমিক 
মক্রয়সন্ট মর্য়িন্স (মপমসর্া) আমিত মজন্দাবাদ। স্বাযীন মিন্দানাও-য়সায়লা 
সালতানাৎ মজন্দাবাদ। 

িুর হািসার আহিদ িুসার জািার কলায়রর বোক বোয়ন্র্ মপমসর্ার 
প্রমতক ‘কায়লা বোজ’ পমরয়ে মদল। হাত যয়র মনয়ে বসাল আবদুল্লাহ হাত্তার শূন্য 
আসয়ন। 

আহিদ িুসা উয়ি দাাঁড়াল। কিতীয়দর উয়েশ্য কয়র বলল চস, মিন্দানা ও 
চসায়লা দ্বীপপুয়ির ভাই-য়বায়নরা, িরহুি আবদুল্লাহ হাত্তার লাশ সািয়ন মনয়ে 
আমি জাহায়জই শপথ মনয়েমে ক্লু-ক্লাক্স-ক্লোন এবং তার সাম্রাজেবাদী িুরুমববয়দর 
হাত চথয়ক মিন্দানাও ও চসায়লা দ্বীপপুিয়ক রক্ষার জন্য আমি আিার জীবয়নর 
চশর্ রিমবন্দু দান করব। আমি আবার চসই শপয়থরই পুনারাবৃমত্ত করমে। 

থািল আহিদ িুসা। 
আবার শুরু করল চস, আিার পমর ে সম্পয়কত মক বলব? আমি জামতর 

একজন দীন খায়দি। সিগ্র মবেই আিার বাসিৃহ, আল্লাহর বড় আদয়রর সুমষ্ট 
িানুর্ আিার আপন জন। আমি সাইিুিয়ক চনতৃত্ব মদয়ে আসমে। মিমলমস্তয়নর 
কাজ চশর্ কয়র োমেলাি িযে এমশোে। মকন্তু আল্লাহ আিায়ক মনয়ে এয়সয়েন 
মিন্দানাওয়ে। েতমদন না মিন্দানাওয়ের............. 

আহিদ িুসা কথা চশর্ করয়ত পারল না।  ািয়লের সৃমষ্ট হয়লা দরবার 
কয়ক্ষ। তার সায়থ গুিনও। 

চলািান উিল কিতীয়দর িযে চথয়কঃ মিমলমস্তন মবজেী আহিদ িুসা 
মজন্দাবাদ, িজলুি িানবতার িহান দরদী আহিদ িুসা মজন্দাবাদ, সংগ্রািী 
সাইিুি মজন্দাবাদ, নো সাইিুি মপমসর্া মজন্দাবাদ। 
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িভীর রাত। জাহাজ চথয়ক পাওো কািজপে পমরক্ষা কয়র ওগুয়লা চরয়খ 
মদল আহিদ িুসা। জাহাজ চথয়ক চে অে পাওো চিয়ে তা মদয়ে এক মর্মভশন 
সসন্যয়ক অে সমিত করা োে। অয়ের িয়যে দূর পালল্লার ১৫০ মিমলমিটার 
কািান এবং চক্ষপোেও রয়েয়ে। 

মকন্তু আহিদ িুসায়ক উয়ত্তমজত কয়র তুয়লয়ে চলাহার চসই চিাল 
মসমলন্র্ার। তামলকার বিবে অনুোেী ওগুয়লা ‘চরমর্য়েশন বম্ব’। মিন্দানাওয়ের 
‘নামন্দওনা’ও ‘লানায়র্ল’- এর িুর জনপদ মক এই চরমর্য়েশন বম্ব মদয়েই ধ্বংস 
কয়র মদো হয়েয়ে? এই িহা ধ্বংয়সর ক্ষিতা মক তাহয়ল তার হায়তও এয়লা? 
আাঁতয়ক উিল আহিদ িুসা।  

আহিদ িুসার এ কক্ষমট িুর হািসায়রর কয়ক্ষর পায়শই। িুর হািসার 
পায়শর চটমবয়লই বয়স মেল। তাাঁর সািয়ন মিন্দানাও ও চসায়লা দ্বীপপুয়ির এক 
মবরাট িানম ে। 

-িুর হািসার। র্াকল আহিদ িুসা। 
-মজ, িাথা ঘুমরয়ে জবাব মদল িুর হািসার।  
-নীয়লর আতংক এবার আিরাও সৃমষ্ট করয়ত পামর। 
-নীল-আতংক? একরাশ প্রশ্ন েয়র পড়ল িুর হািসায়রর কয়ন্ি। 
-হ্যাাঁ, নীল আতংক। চে চরমর্য়েশন বম্ব মদয়ে ওরা ‘নামন্দওনা’ ও 

‘লানায়র্ল’ ধ্বংস কয়রয়ে, চস চরমর্য়েশন বম্ব এখন আিায়দর হায়ত। 
িুর হািসায়রর িুয়খ চকান কথা সরল না। শুযু চবাবা সৃমষ্ট চিয়ল চস চ য়ে 

রইল আহিদ িুসার মদয়ক। 
আহিদ িুসা বলল, জাহাজ চথয়ক চে কায়লা বাক্সগুয়লা নািায়না হয়লা, 

ওর িয়যে রয়েয়ে চলাহার চিালাকৃমত মসমলন্র্ার। চস চলৌহ বয়লর এক জােিাে 
রয়েয়ে লাল সুই । অন করয়লই অলয়ক্ষে যীর িমতয়ত শুরু হয়ব প্রলেংকারী 
চরমর্য়েশন। িানুর্, পশু-পামখ, িাে-পালার জীবয়ন চনয়ি আসয়ব নীল আতংক- 
নীল িৃতেু। এ চরমর্য়েশন প্রমতয়রায করার িত চকান উপাে এখনও উদ্ভামবত 
হেমন। 

-এ এক ঘৃন্য আমবষ্কার িুসা ভাই! 
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-তবুও এটাই আিায়দর মবরুয়দ্ধ সবত প্রথি বেবহার করা হয়েয়ে বন্ধু।  
-আিরা মক এর প্রমতয়শায চনব? 
চসটা পয়রর কথা। মকন্তু আমি ভাবমে এই িারাত্মক অে ক্লু-ক্লাক্স-ক্লোন 

চপল চকিন কয়র? হে পারিােমবক চকান রাষ্ট্র তায়দরয়ক এটা সরবরাহ কয়রয়ে, 
নতুবা তারা চকান উপায়ে পারিােমবক চকান রাষ্ট্র চথয়ক এগুয়লা সংগ্রহ করয়ে। 
চেটাই সতে চহাক, এর একটা মবমহত হওোর দরকার। তা না হয়ল এর ব্লাক 
িায়কতট  লয়তই থাকয়ব। 

একটু ম ন্তা করল আহিদ িুসা। তারপর বলল, ‘কালয়কই আমি 
চরমর্য়েশন বয়ম্বর িয়টাসহ ‘এি, মপ, আই’  (Muslim Press 
International) এর কায়ে খবর পািামে চে, পারিােমবক চকান একমট রায়ষ্ট্রর 
কাে চথয়ক ক্লু-ক্লাক্স-ক্লোন মবপুল পমরিাে চরমর্য়েশন বম্ব চোিাড় কয়রয়ে, 
এগুয়লার দু’মট ইমতিয়যেই মিন্দানাওয়ের িুরয়দর মবরুয়দ্ধ বেবহার করা হয়েয়ে।’ 

-িল হয়ব মক চকান? 
-মনশ্চে। চদখয়ব চকিন সহ স  চবয়য োে।  
-আহিদ িুসা থািল। যীয়র যীয়র এমিয়ে চিল মিন্দানাওয়ের িানম য়ের 

কায়ে। েুাঁয়ক পড়ল িানম য়ের উপর। বলল, বলত চকাথাে ওরা ঘাাঁমট কয়র 
বয়সয়ে। 

িুর হািসার িানম ে চদমখয়ে বলল, উপমনয়বমশক প্রভয়ূদর কলোয়ন এবং 
মিশনারী ও ওয়দর অিানুমর্ক অতো ায়র মিন্দানাওয়ের উয়লস্নখয়োিে শহয়রর 
িয়যে মদভাও, জাম্বেুায়গা, চকাটাবায়টা, ইমলয়নায়েস, িািাোন ইমতিয়যেই ওয়দর 
দখয়ল  য়ল চিয়ে। এোড়া উপকূয়লর আরও পনরমট জােিাে ওরা ঘাাঁমট সতরী 
কয়র বয়সয়ে। 

-চলাক সংখো কত হয়ব িুর হািসার? 
চলাক সংখো প্রাে দু’ চকামট। এর িয়যে িুসলিায়নর সংখো চসাো চকামটর 

িত। মকেু খৃস্টান রয়েয়ে, আর মকেু রয়েয়ে প্রকুমত পূজামর। মকন্তু উপমনয়বমশক 
শাসকয়দর মহসায়ব িুসলিানয়দর সংখো ৪০ লায়খর চবশী নে। মবেবামসর চ াখ 
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যূলা মদয়ে মনরুপদ্রয়ব িুসলিানয়দর হজি কয়র চিলার লক্ষে মনয়েই তারা এ 
যরয়নর প্র ারো  ামলয়ে থায়ক। 

িানম য়ে অগুমল মনয়দতশ কয়র আহিদ িুসা বলল, এই আয়পা পবতত 
চথয়ক আিরা মকভায়ব ওয়দর ঘাাঁমটগুয়লায়ত চপৌেয়ত পামর? 

িানম য়ে বুমেয়ে চদবার জন্য িুর হািসার আরও একটু সয়র এয়লা। 
আগুল মদয়ে চস িানম য়ে পথ মনয়দতশ করয়ত মিয়ে হিাৎ তার আগুল আহিদ 
িুসার আগুল েশত করল।  িয়ক উিল িুর হািসার। বলল, এমক! আপনার জ্বর? 

বয়লই চস কায়ে এয়স আহয়িদ িুসার কপায়ল হাত রাখল। আগুয়নর িত 
িরি কপাল। িুর হািসায়রর িুখ পাংশু হয়ে চিল। বলল, এিন ভীর্ে জ্বর মনয়ে 
আপমন বয়স আয়েন, বয়লনমন চতা? 

আহিদ িুসা মনয়জর কপালটা মনয়জ পরীক্ষা কয়র বলল, তাই চতা, এতটা 
আমি চখোল কমরমন। 

িুর হািসার চজার কয়র এয়ন আহিদ িুসায়ক শুইয়ে মদল। তার চ ায়খর 
মদয়ক চ য়ে চস আরও আাঁতয়ক উিল। রয়ির িত লাল হয়ে চিয়ে চ াখ। চশাবার 
পর আহিদ িুসাও চকিন চেন সংজ্ঞাহীয়নর িত হয়ে পড়ল। 

বেমতবেস্ত হয়ে পড়ল িুর হািসার। ঘমড়র মদয়ক চ য়ে চদখল, রাত দু’টা 
বায়জ। 

চস তাড়াতামড় েুয়ট এয়লা তার ঘয়র। চদখল, মশরী বয়স আয়ে। িুর 
হািসার মকেু বলার আয়ি মশরী বয়ল উিল, ওাঁয়ক রাত জািয়ত চদো মক মিক 
হয়েয়ে? উমন চে আহত, আপনারা ভুয়লই মিয়েমেয়লন? 

কথাগুয়লা কায়ন তুলল না িুর হািসার। বলল, ভুল হয়েয়ে র্ািারয়ক 
কায়ে না চরয়খ। তুই ওর িাথাে পামন  ালার বেবস্থা কর। আমি র্ািারয়ক র্াকার 
বেবস্থা কয়রই আসমে। 

িুর হািসার  য়ল চিল। মশরী তাড়াতামড় তার কক্ষ সংলগ্ন বাথরুি চথয়ক 
একমট বড় বালমত ও একমট প্লামস্টক নল মনয়ে আহিদ িুসার রুয়ি  ুকল। নয়লর 
িুখ বাথরুয়ি চটয়পর িুয়খ লামিয়ে কল চেয়ড় মদয়ে বালমত মনয়ে চস  য়ল এয়লা 
আহিদ িুসার িাথার কায়ে। 
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আহিদ িুসা অসাড়ভায়ব পয়ড় আয়ে। তার চ াখ দু’মট িুমদ্রত। আহত 
হাতমট খামটো চথয়ক নীয়  েুয়ল আয়ে। িুখমট তার রিাভ। 

মশরী যীয়র যীয়র েুয়ল থাকা হাতমট মবোনাে তুয়ল মদল। চকান সাড়া চপল 
না আহিদ িুসার। ঘুমিয়ে পয়ড়য়ে মক চস? না, এত তাড়াতমড় এইভায়ব চতা 
ঘুমিয়ে পড়য়ত পায়রন না। তাহয়ল মক অজ্ঞান হয়ে পয়ড়য়েন জ্বয়রর তীব্রতাে! 
কথাটা িয়ন হওোর সায়থ চিাটা চদয়হ তার এক মহি শীতল চরাত বয়ে চিল। 

সয়কা  চেয়ড় চিয়ল চস কপায়ল হাত রাখল। েশত কয়রই  িয়ক উয়ি 
হাত সমরয়ে মনল চস। এত িরি? 

নল মদয়ে পামন এয়স চিয়ে। তাড়াতামড় চস একটুখামন জয়লর োপটা  
মদল আহিদ িুসার িুয়খ। তাপর িাথার তল চথয়ক বামলশ সমরয়ে মনয়ে তার দু’মট 
কাাঁয যয়র অমত কয়ষ্ট তার িাথায়ক আয়রা খায়টর মকনারাে চটয়ন মনল। িাথার নীয়  
বালমত চপয়ত িামটয়ত হাটু চিয়ড় আহিদ িুসার কায়ে একান্ত হয়ে বসল। র্ান 
হায়ত পামনর নল যয়র বাি হাত মদয়ে িাথা যুয়ে মদয়ত লািল চস। 

চোট কয়র োাঁটা  ুল। ঘন আর চকাাঁকড়ায়না। অদ্ভুত কায়লা রং তার। সিগ্র 
িাথাটা মভমজয়ে মনয়ত চবশ সিে লািল মশরীর। িায়ে িায়ে আগুয়নর িত 
কপালটায়কও চস মভমজয়ে মদমেল। িসৃে কপাল। দৃঢ় সংবদ্ধ চ াোল। উন্নত 
নামসকা। রিাভ চিাাঁট। নীয় র চিাাঁয়টর ক্ষুদ্র একমট নীলাভ মতল অপরূপ লািয়ে 
চদখয়ত। 

চকাঁয়প চকাঁয়প যীয়র যীয়র খুয়ল চিল আহিদ িুসার চ াখ। মশরী  মকয়ত 
তার চ াখ দুমট সমরয়ে মনল আহিদ িুসার িুখ চথয়ক। মকন্তু আবার বন্ধ হয়ে চিল 
আহিদ িুসার চ াখ দু’মট। চিাাঁট দু’মট তার ঈর্ৎ চকাঁয়প উিল। অষ্ফুট কয়ন্ি বলল 
চস, তুমি এ কষ্ট করে িুর হািসার? 

বয়ল আহিদ িুসা তার র্ান হাত তুয়ল মশরীর হাত েশত কয়রই  িয়ক 
উিল। চ াখ খুয়ল িাথা ঈর্ৎ বাাঁমকয়ে মশরীয়ক চদয়খ মজয়জ্ঞস করয়লা চস, চক 
তুমি? 

আহিদ িুসার অভামবত েয়শত চকাঁয়প উয়িমেল মশরীর চিাটা শরীর। 
আহিদ িুসার চ ায়খর সািয়ন রায়জের সিস্ত সয়কা  ও লিা এয়স মশরীয়ক মঘয়র 
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যয়রমেল। তার িুখ লাল হয়ে উয়িমেল। নল যয়র রাখা হাতমট তার কাাঁপমেয়লা। 
প্রাে অষ্ফুট কয়ন্ি চস বলল, আমি মশরী। 

-রাজ কুিারী মশরী! িুর হািসায়রর চবান? 
-মজ। 
-িুর হািসার চকাথাে? 
-র্ািায়রর জন্য চিয়েন? 
-তুমি চকন, কাউয়ক র্াকয়লই চতা পারয়ত? 
মশরী চকান জবাব মদল না। আরও রাঙা হয়ে উিল তার িুখ। এই সিে 

িুর হািসার ঘয়র  ুকল। মপেয়ন মপেয়ন র্ািার। 
 
 
 
চজোে িুসমলি চপ্রস ইন্টারন্যাশনাল (এি মপ আই) সদর দিতয়র 

আহিদ িুসার ম মি চপৌোর পরমদনই বড় বড় সংবাদপয়ে প্রযান মশয়রাোিাে 
খবর চবরুলঃ 

 
আেমবক িারোয়ের কায়লাবাজারী 

চবসরকারী এক সংিিন চরমর্য়েশন বম্ব বেবহার করয়ে। 
খবয়রর চকান সুে উয়ল্লখ না কয়র চলখা হয়েয়ে, ‘‘আটলামন্টক পায়রর 

চকান একমট আনমবক চদশ চথয়ক বহুসংখেক চরমর্য়েশন বম্ব তথাকার এক 
চবসরকারী সংিিয়নর হায়ত মিয়ে চপৌয়েয়ে। সংিিনমট ইমতিয়যই দু’মট চবািা 
মিমলপাইয়নর সংঘাত সংক্ষুব্ধ একমট দ্বীয়পর িানুয়র্র মবরুয়দ্ধ বেবহার কয়রয়ে। 
ভেংকর চরমর্য়েশয়নর মশকার হয়ে প্রাে দুই হাজার আদি সন্তান নীল িৃতেুর 
চকায়ল  য়ল পয়ড়য়ে। শামন্তকািী মবে এবং বোপায়র আন্তজতামতক আেমবক 
কমিশয়নর জরুরী হস্তয়ক্ষপ কািনা করয়ে।’’ 

এ খবর প্রকামশত হবার একমদন পয়র মবয়ের প্রাে সকল সংবাদপয়ে 
এক  ািলেকর খবর চবরুল। খবরমট হয়লাঃ 
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পারিানমবক িারোে লাপাত্তা 
িামকতন েুিরায়ষ্টর চপন্টািে সূয়ের বরাত মদয়ে বলা হয়েয়ে চে, ‘‘িামকতন 

েুিরায়ষ্ট্রর আেমবক অোিার চথয়ক চবশ মকেুসংখেক ক্ষুদ্রাকৃমত চরমর্য়েশে বম্ব 
হাওো হয়ে চিয়ে। িয়ন করা হয়ে, সুপমরকমল্পত চকান র্ড়েন্ত্র এই িারাত্মক 
অপহরয়ের কাজ সম্পন্ন কয়রয়ে। অমবলয়ম্ব এই র্ড়েন্ত্র উদঘাটয়নর সিূহ বেবস্থা 
গ্রহে করা হয়ে। এ বোপায়র প্রযান মব ারপমতর চনতৃয়ত্ব কমতপে কংয়গ্রস ও 
মসয়নট সদস্য সিবায়ে একমট তদন্ত কমিশন িিন করা হয়েয়ে। 

খবর পয়ড় আহিদ িুসার িুয়খ িয়ুট উিয়লা এক টুকয়রা হামস। মিপল 
মস’র চরমর্য়েশন বম্ব সংগ্রয়হর পথ বন্ধ হয়লা। িুর হািসায়রর মদয়ক চ য়ে আহিদ 
িুসা বলল, মিন্দানাওবাসীয়দর সািয়ন চসই নীল আতংক আর চনয়ি আসয়ব না। 
‘নামন্দওনা’ ও ‘লানায়র্য়লর’ ঘটনার পুনারাবৃমত্ত হেয়তা এর পয়র আর ঘটয়ব না। 

িুর হািসার িুখ মটয়প চহয়স বলল, রুর্ থান্র্ায়রর প্রথি মবজে এটা। 
-মবজে রুর্ থান্র্ায়রর নে বন্ধু। এ মবজে অন্যায়ের মবরুয়দ্ধ ন্যায়ের। এ 

যরয়নর মবজে বেমির িয়যে সীমিত হয়ে পড়য়ল বা বোমির িয়যে সীমিত কয়র 
চিলয়ল তা স্বাথতদুষ্ট হয়ে থায়ক এবং আর এক অন্যায়ের সৃমষ্ট হে তা চথয়ক। এ 
যরয়নর রাজতামন্ত্রক বেমিবায়দর কবর রম ত হয়েয়ে চতরশ’ বের আয়িই বন্ধু। 

িুর হািসার িুগ্ধ দৃমষ্টয়ত চ য়ে রইল তার চনতার মদয়ক। বলল, আিায়দর 
এতমদয়নর কল্পনার আহিদ িুসার  াইয়ত বাস্তয়বর আহিদ িুসা অয়নক-অয়নক 
বড়। 
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৪ 
আহিদ িুসা প্রাে িাসামযকাল যয়র মিন্দানাও ও চসায়লা দ্বীপপুি ভ্রিন 

করয়লা। সয়গ মেল িুর হািসার। ভ্রিেকায়ল মপমসর্া কিতী ও মিন্দানাওবাসীয়দর 
সায়থ ঘমনষ্ঠ আলাপ হয়লা আহিদ িুসার। এক হায়ত ক্রস ও অন্য হায়ত বন্দুক 
মনয়ে এয়স চজাঁয়ক বসা উপমনয়বমশক খৃস্টান প্রভয়ূদর মবরুয়দ্ধ তায়দর িয়যে 
সীিাহীন অসয়িত্মার্ চস লক্ষে করয়লা, িুমির জন্য তারা অযীর। মিশনারীরা জ্ঞান 
মবতরয়ের নায়ি চে মবদোলেসিূহ এবং ম মকৎসার নায়ি চে ম মকৎসালেসিূহ 
খুয়লয়ে, চসগুয়লা চকিন কয়র মিন্দানাওবাসীয়দর যিত ও জাতীেতার সিাময র না 
করয়ে তার েষ্ট মনদশতন প্রতেক্ষ করল আহিদ িুসা। মিশনারীয়দর চপ্রয়ির বােী 
চেখায়ন মিন্দানাওবাসীয়দর বশ করয়ত বেথত হয়েয়ে এবং এর মবরুয়দ্ধ 
মিন্দানাওবাসীয়দর প্রমতয়রায বমি চেখায়ন জ্বয়ল উিয়ে চসখায়ন মিপল মস’র 
মবর্াি থাবা মিয়ে মিন্দানাওয়ের অসহাে িানুয়র্র ঘায়ড় চ য়প বসয়ে। এ সয়বর 
বহু দৃষ্টান্ত আহিদ িুসা মনয়জর চ ায়খ প্রতেক্ষ করয়লা। আহিদ িুসা অনুভব 
করয়লা, মিন্দানাওবাসীয়দর দুজতে সাহস আয়ে। শুযু এগুয়লায়ক 
সুপমরকমল্পতভায়ব কায়জ লািায়ত পারয়লই মিন্দানাওবাসীরা িুমির স্বাদ চপয়ত 
পারয়ব। 

আহিদ িুসা িাস খায়নক যয়র শুযু মনরথতক ভ্রিে কয়রই কাটায়লা না। 
মপমসর্ার সংিিনয়ক নতুন কয়র সাজাল। সিগ্র মিন্দানাও ও চসায়লা দ্বীপপুিয়ক 
৫০ মট অিয়ল ভাি করা হয়লা। মিমলমস্তন চথয়ক ১০০ জন অমভজ্ঞ সাইিুি 
কিতীয়ক আনা হয়েমেল। তায়দর চথয়ক প্রয়তেক অিয়লর জন্য দু’জন কয়র 
পািায়না হয়লা মপমসর্া কিতী এ স্থানীে অমযবাসীয়দর প্রয়োজনীে চিমরলা চিমনং ও 
মশক্ষাদায়নর জন্য। আহিদ িুসা মপমসর্ার চকিীে কমিমটয়ক বুোয়ত সক্ষি 
হয়েমেল চে, সািমরক শমি েমদ জাতীে সাংসৃ্কমতক ও রাজসনমতক চ তনা-মনভতর 
না হে তাহয়ল তার প্রাে শমি থায়ক না। আহিদ িুসার এ পদয়ক্ষয়পর িয়ল 
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চিমরলা চিমনং মশমবয়রর পাশাপামশ িয়ড় উিল জাতীে মশক্ষা জন্য জাতীে 
মবদোলে। নতুন উৎসায়হর প্রাে বন্যাে উয়দ্বল হয়ে উিল মিন্দানাও চসায়লা 
দ্বীপপুয়ির জনজীবন। 

আহিদ িুসা চনৌবামহনীও িয়ড় তুলল। ‘মিপল মস’র কাে চথয়ক দখল 
করা জাহায়জ ৫০মট চিমরন ইমিন পাওো মিয়েমেল। তাই মদয়ে ৫০মট চবাট 
সমিত করা হল। মিন্দানাওবাসীরা ঐমতহ্যিতভায়ব দুঃসাহসী নামবক। সুতরাং 
অল্প সিয়ের িয়যই ক্ষুদ্র অথ  এক দক্ষ চনৌ-ইউমনট িয়ড় উিল। চে মিন্দানাও 
সাির, চসায়লা সাির, িয়রা উপসাির ও দাভাও উপসািয়র একমদন ক্রস 
পমরয়শামভত মিশনারী ‘মিপল মস’র একয় মটো রাজত্ব  মেল, চসখায়ন আজ 
মপমসর্ার কিতীরাও ঘুয়র চবড়ায়নার সুয়োি চপল। আহিদ িুসা চনৌ-সদর দিতর 
মহয়সয়ব জাম্বেুায়গায়ক িয়নানীত করয়লা। মকন্তু চেয়হতু এ সিুদ্র শহরমট 
মিমলপাইন সরকায়রর নায়ি মিপল মস’র দখয়ল, তাই আপততঃ শহরমট িুি 
করার পূবত পেতন্ত চনৌ-সদর দিতর আয়পা-সিুদ্র সসকয়তই থাকয়ব। 

সাংিিমনক সির চশয়র্ আহিদ িুসা ও িুর হািসার িভীর অরেে পয়থ 
আয়পা পবতয়তর চহর্ চকাোটতায়র মিরমেল।  লয়ত  লয়ত িুর হািসার এক সিে 
বলল, িুসা ভাই, আিরা পয়নর বেয়র ো পামরমন আপমন পয়নয়রার দুইগুে মতমরশ 
মদয়ন তা কয়র চিলয়লন। 

-এিন কয়র কথা বয়লা না বন্ধু, চতািায়দর সবই মেল, আমি তায়ত রংয়ের 
পরশ বুলামে িাে। 

-সাথতক মশমল্প আপমন। 
-কারে আিরা িমহিািে এক িহামশল্পীর দাস। 
িুর হািসার কথা বলল না মকেুক্ষে। বলল পয়র, এই চে দ্বন্দ্ব সংঘাত এর 

মক অবসান ঘটয়ব দুমনো চথয়ক? 
-ন্যায়ের পায়শ অন্যাে েতমদন থাকয়ব ততমদন নে। 
-ন্যাে মক অন্যায়ের িূয়লায়েদ করয়ত পারয়ব না? 
-পারয়তা, েমদ ইবমলস এই জমিয়ন না আসয়তা। 
-তাহয়ল? 
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-অন্যায়ের প্রমতমবযান ও প্রমতয়রায সতে ও সতেয়সবীয়দর মশর ম র উন্নত 
থাকয়ব, আল্লাহ তার বান্দায়দর কাে চথয়ক এটুকুই চতা কািনা কয়রন। 

-এয়তা এক অমনবতান সংগ্রায়ির িহা আহবান।  
-ইবমলয়সর সায়থ এই অমনবতান সংগ্রায়ির ভািেয়লখা মনয়েই চতা বমন 

আদি তার োো শুরু কয়রমেল এই পৃমথবীর বুয়ক। 
-এ ভািেয়লখা মক সকয়লর জন্য অবযামরত? 
-মনশ্চেই। োরা এ সংগ্রায়ির পথ চথয়ক সয়র দাাঁড়ায়ব, োরা অন্যায়ের 

পদতয়ল সিপতন কয়র চদয়ব মনয়জয়ক, তারা শুযু কাপুরুর্ নে, তারা িানুর্ নায়ির 
অনুপেুি। এয়দর প্রমতই মবযাতার সীিাহীন লানত। জাহান্নাি চতা এয়দরই জন্য। 

চকয়প উিল িুর হািসায়রর চিাটা শরীর। আজ চস চেন প্রথিবায়রর িত 
বুেল, চকন পবতয়তর উপর চকারআন নামজল হয়ল তা িহাশংকাে যূলাে মবদীেত 
হয়ে চেত। অনুভব করয়লা িুর হািসার বমন আদি এ দুরহ দামেত্ব পালন কয়র 
বয়লই আল্লাহর বড় মপ্রে চস এবং সৃমষ্ট জিয়তর রাজ মশয়রাপা এ কারয়েই জুয়টয়ে 
তার িাথাে। 

িুর হািসার আর চকান কথা বলয়ত পারয়লা না। আহিদ িুসাও নীরব। 
বনানীর সবুজ সািয়রর বুক ম য়র আয়পা পবতত অমভিুয়খ তারা এমিয়ে  য়লয়ে 
দু’মট প্রানী। িায়ে িায়ে চঘাড়ার পায়ের শব্দ উিয়ে খট্ খট্ খট্। 
 
 
 

আহিদ িুসা আয়ি, িুর হািসার মপেয়ন আবার কখয়না তারা পাশাপামশ 
সািয়ন এমিয়ে  লমেল। সািয়নই আয়পাোন উপতেকা।একমট মিরীখাত চপমরয়ে 
ওপায়র চিয়লই তারা মিয়ে চপৌেয়ব আয়পাোন উপতেকাে। 

পড়ন্ত চবলা। পমশ্চয়ির মিরী শৃগমটর আড়ায়ল  াকা পয়ড়য়ে সূেত। উপয়র 
চিয়ঘর চকায়ল চরাদ ম কম ক করয়ে, মকন্তু নীয় র যরনী  াকা পয়ড়য়ে সদতেকার 
এক োোে। 
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সািয়নই মিরীখাত। মিরীখায়তর উপর কায়ির সতরী একমট চসতু, চসতমুট 
লতা-পাতার কোয়িায়ফ্লয়জ  াকা। 

বািপায়শ ঘুয়র থথুু চিলয়ত মিয়েমেল আহিদ িুসা। হিাৎ একমট 
মসিায়রয়টর কাটুতয়ন নজর পড়য়তই চস চঘাড়ার লািাি চটয়ন যরল এবং চনয়ি 
পড়ল চঘাড়া চথয়ক? 

রাস্তার যার চথয়ক মসিায়রয়টর বাক্সখানা চস যীয়র যীয়র তুয়ল মনল। 
‘চরর্ক্লাি’ মসিায়রয়টর বাক্স। চসামভয়েট ইউমনেয়নর মিনয়স্ক সতরী এ দািী 
মসিায়রট সাযারেতঃ চসামভয়েট অমিমসোলসরাই বেবহার কয়র থায়ক। আহিদ 
িুসার সিগ্র অনুভূমত জুয়ড় একমট প্রশ্ন জ্বলজ্বল কয়র উিলঃ মিন্দানাওয়ের দুিতি 
পাবততে অিয়লর এই অজ্ঞাত রাস্তার যায়র এই মসািায়রট এয়লা মক কয়র? 
মসিায়রয়টর বাক্স উমেয়ে মনল আহিদ িুসা। একমট চলখার প্রমত নজর পড়য়তই 
ভ্রু-কুাঁ য়ক চিল তার। রুশ হস্তাক্ষর। চক চেন রুশ অংয়ক একমট মহসাব কয়রয়ে। 
৩২০ িাইল¸ ১০ = ৩২ ঘন্টা। আরও খুমটয়ে চদখল চস। মসিায়রয়টর বায়ক্সর যায়র 
মকেু পমরিাে িামট চলয়ি আয়ে। িামট তখনও শুমকয়ে োেমন। আহিদ িুসা 
অনুিান করয়লা, ঘন্টা খায়নক আয়ি চকউ রাস্তার উপর চথয়ক ওখায়ন ওটা েুয়ড় 
চিয়রয়ে। সতকত হয়ে উিল আহিদ িুসা। মশকারী বায়ঘর িত একবার চস 
 ামরমদয়ক  াইল। 

পায়শই িুর হািসার চবাবা দৃমষ্ট চিয়ল চ য়েমেল আহিদ িুসার মদয়ক। 
আহিদ িুসা তায়ক মজয়জ্ঞস করয়লা, এখান চথয়ক জাম্বুোয়গার দুরত্ব কত 
হািসার? 

-৩২ িাইয়লর িত। 
-মিক? 
-হাাঁ। চকন? 
-চকান উত্তর না মদয়ে আহিদ িুসা আবার মজয়জ্ঞস করয়লা, আিরা মিয়র 

আসমে আজ চহর্ চকাোটতায়র এ কথা চকউ জায়ন িুর হািসার? 
-জায়ন। 
-চক? 
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-মশরী। 
-মশরীয়ক তুমি কয়ব জামনয়েে? 
-িতকাল। 
-চকান জােিা চথয়ক? 
-জাম্বেুায়গা চথয়ক। 
-জাম্বেুায়গা চথয়ক? 
-হাাঁ। 
আহিদ িুসার চ াখ দু’মট ম কম ক কয়র উিল। চেন মকেু খুাঁয়জ চপয়েয়ে 

চস। পুনরাে চস বলল, িুর হািসার, তুমি কী জামনয়েমেয়ল মশরীয়ক? 
-জামনয়েমেলাি, আিরা মকেুক্ষয়ের িয়যে োো করমে, চপৌেব 

ইনশাআল্লাহ আিািীকাল মবয়কয়লর মদয়ক। 
আর মকেু বলল না আহিদ িুসা। িুহূততকায়লর জন্য ম ন্তার অতল িভীয়র 

 য়ল চিল চস। তারপর চ াখ খুয়ল পুয়লর উপর মদয়ে সািয়নর রাস্তার মদয়ক চ য়ে 
চস বলল, চহর্ চকাোটতায়র চপৌোর জন্য এ োড়া আর মক মদ্বতীে পথ চনই? 

শুকয়না কয়ন্ি িুর হািসার বলল, না িুসা ভাই। একটু চথয়ি আবার চস 
বলল, মক ঘটয়ে তা মক জানয়ত পামর?  

-মনশ্চে বন্ধু। মকন্তু এখন নে, আয়ি আিরা চপৌমে। 
 -মকন্তু চকান পয়থ? 
-মিরীখাত কত িভীর?  
-প্রাে হাজার িয়ুটর িত। 
-এই মিরীখায়তর চশর্ চকাথাে? 
-অয়নকটা পথ ঘুয়র আয়পাোন উপতেকাে মিয়ে চশর্ হয়েয়ে। 
- ল আিরা মিরীপবতয়তর পথ যয়র উপতেকাে মিয়ে উিয়বা। 
আহিদ িুসা ও িুর হািসার চঘাড়া চেয়ড় মদয়ে রাস্তা মপেয়ন চরয়খ 

মিরীপবতয়তর পথ যরল। বড় কষ্টকর এ োো। িুহূয়ততর অসাবযানতাে পা িসয়ক 
চিয়ল েে শ’ হাত িভীয়র মিরীবতয়তর বুয়ক ম র সিাময লাভ হয়ব। 
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সন্ধার িয়যেই তারা মিরীবয়ততর খাড়া  াল পার হয়ে অয়পক্ষাকৃত সিতল 
জােিাে মিয়ে চপৌেল। পথ  লা সহজতার হয়ে উিল তায়দর। মকন্তু চসই সায়থ 
চনয়ি এয়লা রামের কায়লা অন্ধকার। আকায়শ  াাঁদ চনই তারার আয়লাে তারা পথ 
 লয়ত লািল। িুর হািসার বলল, রামেটা চকাথাও বয়স কামটয়ে মদয়ল হে না?  

আহিদ িুসা বলল, িয়ন হয়ে নতুন এক সংকট সািয়ন, বয়স চথয়ক 
সিে নষ্ট করার সিে চনই। এয়সা আজ একটু কষ্ট কমর। 

-আমি আিার জন্য ভাবমে না, মকন্তু আপমন অনভেস্ত...... 
-আিার জন্য চভব না বন্ধু, মক করব এ চদহয়ক অত িাো কয়র! 
-আপনার চকউ চনই িুসা ভাই? 
-চকন, উপয়র আল্লাহ, তার নীয়  চতািরা। আর মক  াই? 
-চকন, িা, বাবা, ভাই, চবান, েী, পুে, কন্যা কত মক চতা িানুর্  াে? 
- াইয়লই সবাই মক তা চপয়ে চেয়ত পায়র? 
-মকন্তু  াওোর চবদনাও মক আপনার চনই? 
-আমি িানুর্। িানমবক চবদনার উয়যত আমি নই িুর হািসার। মকন্তু 

িানমবক দামেত্ব ও কততবে চিয়ল েমদ আমি চস চবদনার পশরা চিয়ল বমস, তাহয়ল 
চ ায়খর জল চিয়ল আর আকাংখার শূন্য রায়জে হাত পা েুাঁড়য়তই চতা মদন চকয়ট 
োয়ব। 

িুর হািসার আর মকেু বলল না। এই মবরাট িানুর্মটর চলৌহ হৃদয়ের 
অন্তরায়ল একান্ত মনজস্ব এক চবদনার মনেতরনী বয়ে  য়লয়ে, তা চেন িুর 
হািসারয়কও েশত করল। মপতা-িাতা, আত্মীে-স্বজনহীন এই িানুর্মট তার 
হৃদয়ের আয়রা িভীয়র চেন দাি চকয়ট বসল। 

িযেরাত পার হয়ে চিয়ে। আয়পাোন উপতেকা আর চবশী দূয়র চনই। 
দুজয়ন আয়ি মপয়ে ঘমনষ্ঠ হয়ে  লমেল। হিাৎ আহিদ িুসা চথয়ি োওোে িুর 
হািসার মিয়ে তার সায়থ যাক্কা চখয়লা। মকেু বলয়ত োমেল িুর হািসার। আহিদ 
িুসা তার িুখ চ য়প যরল। আঙুল মদয়ে ইর্াে চকায়ে ইংমগত করয়লা। িুর হািসার 
তামকয়ে চদখল প্রাে শ’ িজ দূয়র হাত দু’চেয়কর িত বেবযায়ন মবড়ায়লর চ ায়খর 
িত দু’মট অমগ্নমপন্র্। 
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আহিদ িুসা মিসমিমসয়ে বলল, চখোল কর, বাতায়স দািী তািায়কর 
িন্ধ পাওো োয়ে। মনশ্চেই ওখায়ন বয়স চকউ মসিায়রট খায়ে। 

-মকন্তু চক মসিায়রট খায়ব ওখায়ন বয়স? 
-ওরা কারা? 
-রামশোন। 
-রামশোন? চকিন কয়র বুেয়ল? 
-মিন্দানাওয়ে মক রামশোর মসিায়রট আয়স? আয়পা পবতয়তর ঘাাঁমটয়ত 

মপমসর্ার চকউ মক রামশোন মসিায়রট খাে? 
-কখনও না। 
-তাহয়ল আয়পা পবতয়ত রামশোন মসিায়রট এয়লা মক কয়র? 
িুর হািসার িুহূততকাল চভয়ব মনয়ে বলল, আপমন মিকই অনুিান 

কয়রয়েন, মকন্তু..... 
-মকন্তু, চকন ওরা আসয়ব, এইয়তা? 
-আমি তাই ভাবমে। 
-এর উত্তরও পায়ব, এখন এস। 
মবড়ায়লর িত গুমড় চিয়র মনঃশয়ব্দ তারা এমিয়ে চেয়ত লািল সািয়ন। 

আহিদ িুসার চ ায়খ ইনফ্রায়রর্ িিলস। দু’জয়নর হায়তই সাইয়লন্সার লািায়না 
মরভলভার। 

আহিদ িুসা চদখয়ত চপল দু’জন চলাক একমট গুহার িুয়খ বয়স আয়ে। 
তায়দর চথয়ক হাতদয়শক দুয়র একমট পাথয়রর আড়ায়ল মিয়ে বসল আহিদ িুসা 
ও িুর হািসার। 

চলাক দু’মট নী ুস্বয়র আলাপ করমেল। মক বলমেল, তা চশানার জন্য 
আহিদ িুসা সিস্ত িয়নায়োি চকিীভূত করল ওমদয়ক। হিাৎ িুর হািসার একমট 
যাক্কা চখয়ে আহিদ িুসা একপায়শ কাত হয়ে পড়ল। মবরাট একমট পাথয়রর খন্র্ 
তার িাথার এক পাশ চঘাঁয়র্ পয়ড় চিল। মবরাট একমট পাথয়রর খন্র্ তার িাথার 
এক পাশ চঘয়র্ পয়ড় চিল। িাথামট েন্ত্রনাে মেি মেি কয়র উিয়লা আহিদ িুসার। 
আর একটু হয়লই িাথাটা গুয়ড়া হয়ে চেয়তা একদি। পাথরমট পয়ড় োওোর 
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পরক্ষয়েই একমট ’দুপ’ শব্দ শুনয়ত চপল এবং মপেয়ন একজন আততনাদ কয়র পয়ড় 
চিল। 

আহিদ িুসা িুহূয়তত মনয়জয়ক সািয়ল মনয়ে তাড়াতামড় সািয়ন তাকাল। 
চদখল চলাক দু’মট উয়ি দামড়য়েয়ে। তায়দর হায়ত মরভলবার। এমিয়ে আসয়ে 
তারা। আহিদ িুসা তার মরভলভার উ ু করল। সাইয়লন্সার লািায়না মরভলবার 
চথয়ক মনঃশয়ব্দ দুমট গুমল চবমরয়ে চিল। িাে হাত পাাঁয় ক দুয়র চলাক দু’মট হুিমড় 
চখয়ে পয়ড় চিল। 

িুর হািসার আহিদ িুসার কায়ে সয়র এয়স বলল, আপনার িাথার 
আঘাত চকিন িুসা ভাই? 

-চতিন মকেু না। 
একটু চথয়ি আহিদ িুসা আবার বলল, আিায়দর  ুপ াপ মকেু সিে 

অয়পক্ষা করয়ত হয়ব ওয়দর আর চকউ আয়ে মকনা চদখয়ত হয়ব। 
প্রাে পাাঁ  মিমনট  ুপ াপ চকয়ট চিল। চকান সাড়া শব্দ চনই চকাথাও। 

আহিদ িুসা বলল, উয়ি দাাঁড়াও িুর হািসার, ওয়দর আর চকউ চনই এখায়ন। ট ত 
জ্বালল আহিদ িুসা। 

টয় তর আয়লা িুর হািসায়রর গুমলয়ত মনহত চলাকমটর িুয়খর উপর 
পড়য়তই িুর হািসার আাঁৎয়ক উয়ি বলল, এয়ে, আিায়দর মসমকউমরমট িার্ত 
শওকত আলী। 

-আমি আশ্চেত হইমন িুর হািসার। এিন না ঘটয়লই আমি মবমস্মত হতাি। 
কথা চশর্ কয়র চস বলল, এস এবার আসল দু’টায়ক চদমখ। 
টয় তর আয়লা চিয়ল দু’জনয়কই খুমটয়ে খুমটয়ে চদখল আহিদ িুসা। 

দুজয়নই রামশোন। দু’জয়নরই িাোরী যরয়নর িিন চদয়হর। 
আহিদ িুসা সা ত করল ওয়দর জুতার চিাড়ালী চথয়ক িাথার  ুল পেতন্ত। 

মরভলভার, িামনবোি ও কয়েক যরয়নর ক্ষুদ্র অে োড়া আর মকেুই মেল না তায়দর 
কায়ে। 
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গুহার িয়যে টয় তর আয়লা চিলল আহিদ িুসা। দু’মট মবোনা পাতা 
রয়েয়ে। মবোনা বামলশ চদয়খ িুর হািসার বলল, এসব চতা মপমসর্ার বামলশ, 
এখায়ন এল চকিন কয়র? 

-চেিন কয়র শওকত আলী। বয়ল চস িুর হািসায়রর মদয়ক চ য়ে বলল, 
এখানকার কাজ আপাততঃ চশর্  ল তাড়াতামড় চহর্ চকাোটতায়র। 

চহর্ চকাোটতায়র েখন তারা চপৌমেল, তখন রাত মতনটা। আহিদ িুসার 
িাথার আঘাত চবশ গুরুতরই হয়েমেল। রয়ি তার জািা কাপড় মভয়জ চিয়ে। এক 
চথাপ রি তার িাথার  ুয়ল জট পামকয়ে চিয়ে। িুর হািসার আহিদ িুসায়ক মনয়ে 
চসাজা মপমসর্ার মক্লমনয়ক মিয়ে উিল। 

মক্লমনয়ক চপৌয়ে আহিদ িুসা িুর হািসারয়ক বলয়লা, তুমি োও হািসার। 
আমি বোয়ন্র্জ মনয়ে আসমে। োবার সিে আলী কাওসারয়ক বয়ল োও সতরী 
থাকয়ত। আমি শীঘ্রই চবরুব। 

আলী কাওসার আয়পা পবতয়তর মনরাপত্তা প্রযান। 
িুর হািসার আহিদ িুসার িুয়খর মদয়ক একবার চ য়ে আর মদ্বরুমি 

করল না। নীরয়ব চস পয়থ নািল আবার। চেয়ত চেয়ত ভাবল, এিন গুরুতর আহত 
তবু এক এক মিমনট মবশ্রায়ির ম ন্তা করয়ে না। মক তোি, মক অপূবত মনষ্ঠা। এিন 
চনতার মনয়দতয়শ িৃতেুর িুয়খ এমিয়ে চেয়তও আনন্দ আয়ে। 

আলী কাওসায়রর সয়গ চদখা কয়র িুর হািসার বাড়ী চপৌেল মিয়ে। নক 
করল দরজাে। মনমদতষ্ট মনেয়ি মনমদতষ্ট সংখোে। খুয়ল চিল দরজা। মশরী দরজা 
খুয়ল মদয়েয়ে। িুর হািসারয়ক সহায়স্য স্বািত জানায়ত মিয়ে তার উপর নজর 
পড়য়তই মশরী উমদ্বগ্ন কয়ন্ি বলল, চতািার জািাে রি চকন ভাইো? 

িুর হািসার  মকয়ত একবার তার জািার মদয়ক চ য়ে বলল, আহিদ িুসা 
আহত। 

-আহত? চকাথাে মতমন? কন্ি চেন মশরীর আততনাদ কয়র উিল। মনয়জর 
কন্িস্বয়র চেন চসও লিা চপল। সংকুম তা হয়ে পড়ল চস। চবায়নর মদয়ক  মকয়ত 
একবার চ য়ে িুর হািসার বলল, মক্লমনয়ক বোয়ন্র্জ মনয়ে উমন আসয়েন। 

যীর স্বয়র মশরী বলল, মক ঘয়টয়ে ভাইো? 
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িুর হািসার জািা কাপড় খুলয়ত খুলয়ত সিস্ত ঘটনা শুরু চথয়ক চশর্ 
পেতন্ত মশরীয়ক চশানাল। 

মশরী মকেকু্ষে কথা বলয়ত পারয়লা না। তার চ ায়খ-িুয়খ উয়দ্বি 
উয়ত্তজনা। এক সিে তার চ াখ দু’মট েলেয়ল হয়ে উিল। বলল, আপনারা 
আসয়েন, একথা আিায়ক জানায়নার সায়থ এই ঘটনার চকান সম্পকত রয়েয়ে 
ভাইো? 

-আমিও বুেয়ত পারমেনা চবান? 
-উমন আিায়ক সয়ন্দহ কয়রয়েন? মশরীর কন্ি যয়র এল। 
িুর হািসার মকেু বলয়ত োমেল। মকন্তু বাইয়র চথয়ক দরজাে নক্ করার 

শব্দ চভয়স এল। িুর হািসার উয়ি চিল দরজা খুয়ল চদওোর জন্য। 
মশরী উয়ি চিল তার ঘয়রর মদয়ক। িুর হািসায়রর সায়থ ঘয়র প্রয়বশ 

করল আহিদ িুসা। প্রয়বশ কয়রই িুর হািসারয়ক বলল, তুমি একটু মশরীয়ক 
মজয়জ্ঞস কর, আিরা আসব, চস কথা তার কাে চথয়ক চকান ভায়ব অন্যকায়রা 
কায়ে প্রকাশ চপয়েমেল মকনা? 

-এখায়নই ওয়ক র্ামক? 
-থাক। এই একমট িােই প্রশ্ন মজয়জ্ঞস কয়র এস। 
িুর হািসার  য়ল চিল মপেন মদয়কর পদতা চিয়ল মশরীর ঘয়র। 
মশরী আহিদ িুসার কথা শুনয়ত চপয়েমেল। িুর হািসার চেয়তই চস 

বলল, আপনার অেোরয়লস চপয়েই আমি রুনার িায়ক বয়লমেলাি, আিািী কাল 
মবকায়ল ভাইোরা আসয়বন, ঘরগুয়লা পমরষ্কার করয়ত হয়ব, তুমি আিার সায়থ 
চথক, ‘থািল মশরী’ পয়র বলল, আর কাউয়কয়তা মকেু বমলমন ভাইো? িলা 
কাাঁপয়ে মশরীর। 

িুর হািসার  য়ল চিল। মশরী খায়টর চরমলং যয়র চেিন দাাঁমড়য়েমেল, 
চতিমন ভায়বই দাাঁমড়য়ে রইল। তার মবর্ন্ন িুয়খ চে অমভবোমি, তার চ য়ে বহু গুন 
চবশী চবদনার ভার তার হৃদয়ে। 

আহিদ িুসা িুর হািসায়রর কথা শুয়ন সয়গ সয়গ বলল, কাউয়ক চর্য়ক 
রুনার িায়ক র্াকয়ত পািাও িুর হািসার। এই িুহূয়তত তায়ক আিরা  াই। 
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-আমিই োই িুসা ভাই। 
-মকন্তু চতািার অয়নক কষ্ট হয়েয়ে। 
-আপনার শতাংয়শর একাংশ নে। 
-আমি আহিদ িুসা সািান্য িানুর্, মকন্তু তুমি পূবত এমশোর এক চশ্রষ্ঠ রাজ 

বংয়শর সন্তান। 
-এগুয়লা িানুয়র্র কৃমেি চপাশাক, িানুর্, চস িানুর্ই। 
বয়ল িুর হািসার উয়ি দাাঁড়াল। চেয়ত চেয়ত চস বলল, আপমন চখয়ে মনন 

িুসা ভাই, আমি আসমে। 
িুর হািসার  য়ল চিয়ল আহয়িদ িুসা তার কয়ক্ষ  য়ল চিল। প্রথয়িই 

কাপড় োড়ল চস। কক্ষটায়ক চকিন চেন নতুন নতুন িয়ন হয়ে তার কায়ে। 
কয়ক্ষর  ামরমদয়ক নজর বুলাল চস, কক্ষমটয়ক নতুন কয়র সাজায়না হয়েয়ে। ঘয়রর 
সবমকেু সাজায়না চিাোয়না পমরষ্কার-পমরেন্ন। বক-সাদা চবর্মসর্ মনখুতভায়ব 
মবোয়না। বামলয়শ নতুন কভার। িাথার পায়েতর মটপয়ে একগুে রজনী িন্ধা। 
কাপড় চ াপড় আলনাে পমরপামট কয়র সামজয়ে রাখা। র্াইমনং চটমবয়ল খাবার 
চ য়ক রাখা। সবমকেুর িয়যে আহিদ িুসা আন্তমরকতার এক মনমবড় েশত অনুভব 
করল। 

মবোনাে িা এমলয়ে মদল চস। এক িযুর িয়ন্ধ তার িন ভয়র চিল। বামলশ 
মবোনাে িাখায়না চসন্ট চথয়ক এটা আসয়ে অনুভব করল আহিদ িুসা। এ মবয়শর্ 
চসন্ট আরও একমদন চস চপয়েমেল। িয়ন পড়ল তার চসমদন অজ্ঞানাবস্থা চথয়ক 
জ্ঞান মিয়র আসার পর প্রথি এ চসন্টই তার নায়ক এয়সমেল। িাথার কায়ে বসা 
মেল মশরী। ভাবল আহিদ িুসা, এ ঘর সাজায়না তাহয়ল মশরীর কাজ। িয়ন িয়ন 
হাসল চসঃ ঘয়রর চশাভা ওরা। ঘরয়ক তাই এিন চশাভািমন্র্ত করা ওয়দর দ্বারাই 
সম্ভব। 

দশ মিমনয়টর িয়যে িুর হািসার মিয়র এল। সায়থ রুনার িা। িুর 
হািসায়রর িয়ৃহর একিাে পমর ামরকা। বেস  মল্লয়শর চকািাে। 
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ওয়দর ঘয়র  ুকয়ত চদয়খ আহিদ িুসা উয়ি বসল। রুনার িায়ক এক 
নজর খুমটয়ে চদয়খ মনল, চস। রুনার িার ঘুি জািা চ ায়খ-িুয়খ চকিন চেন একটা 
উয়দ্বি িুয়ট উিয়ে। 

আহিদ িুসা রুনার িায়ক প্রশ্ন করল ঘয়রর এসব চক সামজয়েয়ে? 
-চকন, মশরী আমা। 
-তুমি সায়থ মেয়ল না? 
-মজ। 
-তুমি জানয়ত আজ আিরা আসব? 
-মজ। 
-চকিন কয়র জানয়ত? 
-মশরী আমা বয়লমেল। 
-আো রুনার িা, আিরা আজ আসব, একথা তুমি কাউয়ক বয়লমেয়ল? 
-বয়লমেলাি। 
-কায়ক? 
-আলী কাওসারয়ক। 
-আলী কাওসার? চকান আলী কাওসার? আয়পা পবতয়তর মসমকউমরমট 

প্রযান আলী কাওসার? 
-মজ। 
একটু চভয়ব আহিদ িুসা প্রশ্ন করল, তুমি তায়ক এিমনয়তই বয়লমেয়ল, 

না চতািায়ক চস মজজ্ঞাসা কয়রমেল? 
-চস আিায়ক মজজ্ঞাসা কয়রমেল, সায়হবরা কখন আসয়ব তুমি আিায়ক 

বলয়ত পার রুনার িা? 
-আর কাউয়ক বয়লামন? 
-মজ না, বমলমন। 
-চভয়ব চদখ রুনার িা। 
-িত দু’মদয়ন আলী কাওসার োড়া কায়রা সায়থ আিার চদখাই হেমন। 
-তুমি এখন চেয়ত পার। 
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রুনার িা  য়ল চিল। আহিদ িুসা িুর হািসারয়ক মজজ্ঞাসা করল, আলী 
কাওসারয়ক তুমি চপয়েমেয়ল িুর হািসার? 

-চপয়েমেলাি। 
-ঘয়র চপয়েমেয়ল? 
-মজ। 
-চস ঘুমিয়ে মেল, না চজয়ি মেল? 
-চজয়ি মেল। 
-তার পরয়ে ঘুিায়নার চপাশাক, না বাইয়রর চপাশাক মেল? 
-বাইয়রর চপাশাক। 
একটু ম ন্তা করল। তারপর বলল চস আবার, রামশোনয়দর পুতুল মহসায়ব 

তাহয়ল চস-ই এখায়ন কাজ করয়ে িুর হািসার। ওর ম ন্তাযারা সময়ন্ধ জান মকেু 
তুমি? 

-চহা-ম  মিন, চ -গুয়ে ভারার মভর্ে ভি চস। ওয়দর অয়নক বই আমি 
তার কায়ে চদয়খমে। থািল িুর হািসার। আবার চস বলল, মকন্তু এ র্ড়েন্ত্র মক 
 াে? 

-আিার িৃতেু, চসই সায়থ মিন্দানাওয়ের িানুয়র্র ইসলািী চ তনার 
উৎখাত। 

বয়ল আহিদ িুসা রামশোনয়দর কাে চথয়ক পাওো িামনবোি চথয়ক 
একমট ম মি চবর কয়র িুর হািসায়রর হায়ত মদল। 

বেগ্রভায়ব ম মি হায়ত মনয়ে চ ায়খর সািয়ন চিয়ল যরল। চলখা মেলঃ 
কিয়রর্ উম নভ। 
চতািরা পািায়না মরয়পাটত এখায়ন উয়দ্বয়ির সৃমষ্ট কয়রয়ে। 
মিমলমস্তয়নর ঐ আপদ চকিন কয়র মিন্দানাওয়ে চিল আিরা বুেয়ত 

পারমে না। ো চহাক, মিন্দানাওয়ে মিমলমস্তয়নর পুনরাবৃমত্ত চরায করয়ত হয়ল 
চসখায়ন িাকতসবায়দর সিল প্রমতষ্ঠা করয়ত  াইয়ল, আহিদ িুসায়ক 
মিন্দানাওয়ের িামট চথয়ক সরায়ত হয়ব। সরায়ত হয়ব ম রমদয়নর জন্য পৃমথবীর বুক 
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চথয়ক। তুমি োর সহয়োমিতা চপয়েে, তায়ত সিলতার আশা আিরা কমর। তুমি 
তায়ক বয়লাঃ চসই হয়ব মিন্দানাওয়ের চহা-ম -মিন। 

চশর্ কথাঃ দমক্ষে মভয়েতানাি মবজয়ের প্রযান স্তম্ভ কিয়রর্ চজনায়রল 
চশামপলভয়ক চতািার সাহায়েে পািালাি। চতািার এবং তার এখন একমটই কাজ 
হয়বঃ আহিদ িুসায়ক হতো করা। 

কািয়নাোরমভট 
চ োরিোন 
চসামভয়েট িার ইস্ট ইনয়টমলয়জন্স 
সামভতস (মিমলপাইন শাখা) 
ম মি পয়ড় অয়নক্ষে িুখ মদয়ে কথা সরল না িুর হািসায়রর। অয়নকক্ষে 

পর চস যীর কয়ন্ি বলল, মিন্দানাওয়ের এই চহা-ম -মিন চক হয়ব িুসা ভাই। 
-আলী কাওসার। 
-জামতর সায়থ এত বড় মবোস-ঘাতকতা চস করল? 
-িুর হািসার মকেু বলয়ত োমেল। ঘমড়র মদয়ক চ য়ে আহিদ িুসা বলল, 

আর চকান কথা নে িুর হািসার। সতরী হয়ে নাও এক্ষুমন। কালয়কর সূয়েতাদয়ের 
পূয়বতই এ মবোস-ঘাতকয়দর উৎখাত করয়ত হয়ব মিন্দানাওয়ের িামট চথয়ক। 

িুর হািসার তার কয়ক্ষ  য়ল চিল। আহিদ িুসা তাড়াতামড় সতরী হয়ে 
মনল। পয়কয়ট মরভলবার। কাাঁয়য েুলয়ে সাব চিমশনিান। এ োড়া একমট িোস 
মরভলভারও রয়েয়ে তার বাি পয়কয়ট। 

সমিত হয়ে িুর হািসায়রর ঘয়র  ুকল আহিদ িুসা। িুর হািসায়রর ঘর 
চথয়ক মশরী তার ঘয়র োমেল। এয়কবায়র আহিদ িুসার িুয়খািুখী পয়ড় চিল চস। 
দৃমষ্ট মবমনিে হয়লা দু’জয়নর। মশরীর অশ্রু-য়যাো চ াখ। 

মশরী  য়ল চিল তার ঘয়র। আহিদ িুসা িুর হািসারয়ক মজজ্ঞারা করল, 
মশরীর মক হয়েয়ে িুর হািসার। িম্ভীর কন্িস্বর তার। 

-ঐ চে আিায়দর আসার খবর চস রুনার িায়ক বয়লয়ে, এখন চস িয়ন 
করয়ে এটা কয়র মবরাট অপরায চস কয়র চিলয়ে। আমি অয়নক বুমেয়েমে, তবু..... 
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চহা চহা কয়র চহয়স উিল আহিদ িুসা। বলল, বয়লা তায়ক, এ যরয়নর 
অপরায োরা কয়র, তায়দর চ ায়খ পামন থায়ক না, থায়ক প্রমতয়রায মকংবা 
প্রমতয়শায়যর বমি মশখা। 

আহিদ িুসার কথা চশর্ হয়তই বাইয়রর কড়া নয়ড় উিল। পমরম ত 
সংয়কত। িুর হািসার মিয়ে বাইয়রর চিট খুয়ল মদল। প্রয়বশ করল আয়পাোন 
উপতেকার মনরাপত্তা প্রহরী িুখতার। 

িুখতার আহিদ িুসার সািয়ন এয়স দাাঁড়াল। হাপায়ে চস। বলল, 
আিায়দর আয়পাোন উপতেকার ওপায়র কায়ির ব্রীজ ধ্বয়স চিয়ে। তার সয়গ িার্ত 
তাওয়েরও িারা চিয়ে। 

-ধ্বয়স পয়ড়য়ে? চতািরা চকান মবয়ষ্ফারয়ের শব্দ পাওমন? 
-তাওয়ের ব্রীয়জর িযেখায়ন চপৌোর সয়গ সয়গ প্র ন্র্ এক শয়ব্দ ব্রীজমট 

চভয়গ পয়ড়য়ে। 
-সংবাদটা আলী কাওসারয়ক দাওমন? 
-তাাঁর ঘর বন্ধ। চপলািনা তায়ক। 
-তার ঘর বন্ধ? 
-মজ। 
আহিদ িুসা দ্রুত দৃমষ্ট মবমনিে করল িুর হািসায়রর সায়থ। বলল, চদরী 

কয়র চিয়লমে আিরা। িুর হািসার চতািরা এস, আমি  ললাি। 
-চকাথাে োয়বন আপমন? 
-আলী কাওসায়রর চখাাঁয়জ। 
-চকাথাে পায়বন তায়ক? 
-পাহায়ড়র চসই গুহাে। চদরী হয়ে চিয়ল চসখান চথয়ক চস ভািয়ব।  
আহিদ িুসা দ্রুত চবমরয়ে চিল ঘর চথয়ক। তাাঁর মপয়ে মপয়ে িুর হািসার 

এবং িুখতারও। 
আহিদ িুসা তীয়রর িলার িত চনয়ি চিল পাহাড় চথয়ক। তারপর 

অয়পাোন উপতেকার সিতল ভূমির উপর মদয়ে চস েুটয়ে দমক্ষে মদয়ক। িুর 
হািসাররা অয়নক মপেয়ন পয়ড় চিয়ে তাাঁর। 
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অন্ধকায়র হাতমড়য়ে  লয়ে আহিদ িুসা। ট ত আয়ে হায়ত, মকন্তু জ্বালাবার 
সুয়োি চনই। আহিদ িুসার অনুিান সতে হয়ল সািয়নই তার শত্রু। আলী 
কাওসার তায়দরয়ক অক্ষত চদয়হ ঘাাঁমটয়ত চিরয়ত চদয়খ র্ড়েন্ত্র িাস হওো 
সম্পয়কত মনশ্চে সমন্দহান হয়ে পয়ড়য়ে। সুতরাং এই গুহাে তার প্রভয়ূদর কায়ে চস 
েুয়ট আসয়ব চসটাই স্বাভামবক। 

পাহায়ড়র চসই গুহামট এয়স পয়ড়য়ে। আর িাে পিাশ িয়জর িত। 
আহিদ িুসা ইনফ্রায়রর্ িিলসমট পয়র মনল। হায়ত েেঘরা বাঘা মরভলভার। 
মশকারী মবড়ায়লর িত হািাগুমড় মদয়ে এগুয়ত লািল চস। 

হিাৎ তার িয়ন হল সািয়নর অন্ধকারমট নড়য়ে। চেন এমিয়ে আসয়ে 
অন্ধকারমট। আহিদ িুসা চথয়ি চিল। রুদ্ধ মনঃোয়স অয়পক্ষা করয়ত লািল চস। 
একমট পাথয়রর আড়ায়ল চস িাথা গুাঁয়জ হািাগুমড় মদয়ে বয়স রইল। অন্ধকারমট 
তার সািয়ন মদয়েই োমেল। আলী কাওসারয়ক চস পমরষ্কার ম নয়ত পারল। আলী 
কাওসায়রর মপেয়ন আর কাউয়ক না চদয়খ যীয়র যীয়র উয়ি দাাঁড়াল আহিদ িুসা। 
মপেু মনল চস আলী কাওসায়রর। মপেয়ন পদশব্দ শুয়ন আলী কাওসার থিয়ক 
দাাঁমড়য়েমেল। আহিদ িুসা িম্ভীর কয়ন্ি বলল, মিরয়ত চ ষ্টা কয়রানা। চেিন োে, 
চতিমন এমিয়ে োও। 

মকন্তু আহয়িদ িুসার কথা চশর্ হবার আয়িই আলী কাওসায়রর একমট 
হাত মবদুেৎ িমতয়ত উপয়র উয়ি এল। 

আহিদ িুসা মিিায়র হাত চরয়খই কথা বলমেল। সুতরাং আলী 
কাওসায়রর তিতমন তার মিিায়র  াপ চদবার আয়িই আহিদ িুসার তিতমন  াপ 
মদল তার মিিায়র । একমট বুয়লট আলী কাওসায়রর র্ান বক্ষ চভদ করল। আহিদ 
িুসা চ য়েমেল তার র্ান হায়ত গুলী করয়ত, মকন্তু আলী কাওসায়রর র্ান হায়তর 
বৃদ্ধাংগুমল েুয়ে তা লািল মিয়ে বুয়ক। 

আততনাদ কয়র হুিমড় চখয়ে পয়ড় চিল আলী কাওসায়রর চদহ। 
িুর হািসাররা এয়স পয়ড়য়ে। 
টয় তর আয়লা জ্বয়ল উিল। 
রয়ি ভায়সয়ে আলী কাওসায়রর লাশ। 
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আহিদ িুসা যীর কয়ন্ি বলল, চ য়েমেলাি ওয়ক জীবন্ত যরয়ত মকন্তু 
পারলাি না। বড্ড চবপয়রাো হয়ে উয়িমেল চস। 

-এ মবোস-ঘাতকয়দর হাত চথয়ক েত তাড়াতামড় অবোহমত পাওো োে, 
ততই লাভ। িুর হািসার বলল। 

-মকন্তু আলী কাওসায়রর িৃতেুর সায়থ সায়থ আিরা এই েড়েয়ন্ত্রর সায়থ 
মলংক হামরয়ে চিললাি। মশকড় আয়রা রয়ে চিল মক না! 

-র্ড়েন্ত্র থাকয়ল মলংক আিরা পাবই, চেিন এক মসিায়রয়টর চকস চথয়ক 
এতবড় এক র্ড়েয়ন্ত্রর উদঘাটন হল। থািল িুর হািসার। বলল, চস আবার, 
আো িুসা ভাই, আমি বুেয়ত পারমেনা, আপমন ব্রীয়জর উপর মদয়ে না মিয়ে 
এমদয়ক এয়সমেয়লন চকন? 

-রামশোন মসিায়রয়টর পোয়কট এবং তায়ত রুশ ভার্াে হস্তাক্ষর চথয়ক 
মনমশ্চত বুেলাি, এখায়ন এক বা একামযক রামশোয়নর আিিন ঘয়টয়ে। তারপর 
েথন অনুভব করলাি আজ এই সিে আিরা চপৌেব এটা এখায়ন প্রকাশ হয়ে 
পড়ার সম্ভাবনা রয়েয়ে এবং সবয়শয়র্ েখন চদখলাি আিরা ব্রীয়জর চিাড়াে 
চপৌোর মকেুক্ষে আয়ি পেতন্ত রামশোনরা এখায়ন অয়পক্ষা কয়র চিয়ে তখন 
বুেলাি, মনশ্চে চকান িাাঁদ চপয়ত রাখা হয়েয়ে আিায়দর জন্য। ব্রীজমট েতটা 
আমি পেতয়বক্ষে কয়রমেলাি সয়ন্দয়হর মকেু পাইমন। মকন্তু জানতাি এক যরয়নর 
িোিয়নমটক িাইন আমবষ্কৃত হয়েয়ে, োর  ামরমদয়ক সূক্ষামতসূক্ষ তার মবোয়না 
থায়ক, িানুয়র্র চদহ চস তার েশত করয়লই িাইয়ন মবয়ষ্ফারে ঘয়ট। আিার হিাৎ 
িয়ন হয়েমেল, ব্রীয়জর লতা-পাতার কোিয়ফ্লয়জ চস রকি চকান তার জড়ায়না 
রয়েয়ে। থািল আহিদ িুসা। একটু পয়র বলল, আিার সয়ন্দহ সমতে পমরেত 
হয়েয়ে। তাওয়ের িোিয়নমটক িাইয়নর তায়রই জমড়য়ে পয়ড়মেল। 

-আপনার দুরদমশততা এক মবপেতে চথয়ক আিায়দর রক্ষা করল িুসা ভাই। 
-কথাটা বড় বেমিয়কিীক হল িুর হািসার। এসব সািয়লের কৃমতত্ব 

চকান বেমির নে, সিমষ্টর। 
-বেমির ভূমিকার মক চকান িূলে চনই এখায়ন? 
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-আয়ে, চেিন চদয়হর একমট অয়গর িূলে। চদয়হক বাদ মদয়ে অয়গর 
পৃথক চকান কৃমতত্ব চনই। সংিিনও চতিমন চদয়হর িত। এখায়ন েমদ বেমি 
চ তনা ও বেমি-কৃমতয়ত্বর অহমিকা িাথা তুয়ল দাড়াে, তা হয়ল সংিিয়নর 
‘সীসার প্রা ীর’ (বামনোনুি িারসুস) চদখা চদয়ব িাটল। 

িুর হািসার িৃগ্ধ দৃমষ্টয়ত চ য়েমেল তার মপ্রে চনতার মদয়ক। নতিুয়খ 
দাড়ায়না িুখতার এবং মপমসর্ার কিতীয়দর চ ায়খ েয়র পড়মেল অপমরসীি শ্রদ্ধা ও 
মবস্মে। 

পূবত আকাশ তখন সয়িদ হয়ে উিয়ে। মস্নগ্ধ পরশ বুমলয়ে মদয়ে চসায়বহ 
সায়দয়কর বাতাস। 
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৫ 
ক্ল-ুক্লাক্স-ক্লান পািল হয়ে উয়িয়ে। জলজোন্ত জাহাজমট চিল চকাথাে? 

বামনও চসমলমবয়সর িয়যে মদয়ে জাহাজমট েখন িাকাসার প্রোলী পার হমেল 
তখনও জাহাজমট মদভাও-এর সায়থ চরমর্ও মলংক বজাে চরয়খয়ে। তারপর 
চসমলমবস সাির চথয়ক জাহাজ োয়ব চকাথাে? 

ক্ল-ুক্লাক্স-ক্লান ও ইরগুন জাই মলওমির চেৌথ অনুসন্ধানকারী দল িত এক 
িায়স চসায়লা সাির, চসমলমবস সাির, িয়রা উপ-সাির ও মদভাও উপ-সাির  য়র্ 
চিয়লয়ে। ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান আর মকেু নে  াে শুযু চরমর্য়েশন বম্ব। আবদুল্লাহ 
হাত্তায়ক চতা চিয়রই চিলা হয়েয়ে। সুতরাং জাহায়জর ১০০মট চরমর্য়েশন বম্ব 
মিয়র চপয়ল জাহাজ শুদ্ধ সবমকেু  ুয়লাে োক ক্ষমত চনই। আর ইরগুন জাই মলউমি 
আঙুল কািড়ায়ে আহিদ িুসায়ক হায়ত চপয়ে হামরয়ে। একবার ওয়ক হায়তর 
িুয়িাে চপয়ল মিমলমস্তয়নর মবজে উলল্লাসয়ক তারা থামিয়ে মদয়ত পারয়তা। 

সুতরাং তারা হয়ন্য হয়ে খুাঁজয়ে সব জােিা। চসমলমবস সাির চথয়ক 
মিন্দানাও পেতন্ত চকান দ্বীয়পর উপকুল অিলও তারা বাদ চদেমন। মিন্দানাও ও 
চসায়লা দ্বীপপুয়ির সিগ্র উপকুল তারা আমত পাাঁমত কয়র খুাঁয়জয়ে। মকন্তু না 
চপয়েয়ে তারা জাহাজ না চপয়েয়ে তারা চকান সেূ। পায়ব চকিন কয়র? জাহাজমট 
আয়পা পবতয়ত চপৌোর দু’মদন পয়রই আহিদ িুসার মনয়দতয়শ উত্তর মিন্দানাওয়ের 
দুিতি ও সংকীেত িািাোন উপসািয়র ওটায়ক র্ুমবয়ে চিলা হয়েয়ে। 

দীঘত একিাস অনুসন্ধায়নর পর ক্লান্ত শ্রান্ত অনুসন্ধানকারী দল 
মিন্দানাওয়ে ক্লু-ক্লাক্স-ক্লায়নর চহর্ চকাোটতার মদভাওয়ে মিয়র এয়লা। 

মরয়পাটত শুয়ন মিন্দানাওয়ের ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান প্রযান িাইয়কল এয়িয়লা রায়ি 
দুঃয়খ  ুল মেড়য়ত লািল। চরমর্য়েশন বম্ব চকয়লকারী প্রকাশ হয়ে পড়ার পর 
ওগুয়লা পাওোর পথই শুযু বন্ধ হেমন, সংিিয়নর িাথার উপর মবপয়দর খাড়াও 
েুলয়ে। মকন্তু এত মকেু কয়র লাভ হয়লা মক? পরীক্ষািূলক দু’মট বম্ব বেবহার োড়া 
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আর মকেুই করয়ত পারয়লা না তারা। সব রাি মিয়ে পড়ল অনুসন্ধানকারী দয়লর 
চনতা জন উইমলোয়ির উপর। িাইয়কল এয়িলা দাাঁত মখাঁম য়ে বলল, অপদাথত 
চতািরা। জাহাজ মনশ্চে আয়ে চকাথাও। চরমর্য়েশন বয়ম্বর খবর চসই জাহাজ সূে 
চথয়কই খবয়রর কািয়জ প্রকাশ চপয়েয়ে এবং এটা কয়রয়ে এ চদয়শর চনমটভ িুর 
শেতানরাই। তা না হয়ল খবরমট এি মপ আই চপল মক কয়র? 

মক্রং মক্রং মক্রং। িাইয়কল এোয়িয়লার লাল চটমলয়িানমট চবয়জ উিল। 
মবরমির সায়থ চটমলয়িায়নর মরমসভার তুয়ল মনল চস।............ 

িাইয়কল এোয়িায়লার পাাঁ  তলা ভবনমটর নীয়  প্রাে ১০০ িজ দূয়রর 
একমট পাইলক চটমলয়িান বুয়থ কায়ন চটমলয়িান এয়লা- চক? িাইয়কল 
এোয়িয়লার কন্ি। 

-মলমলয়েভ। চসামভয়েট িার ইস্ট ইনয়টমলয়জন্স সামভতয়সর একমট ম মি 
মনয়ে এয়সমে। 

-কার জন্য? 
-আপনার নায়ি। 
-আিার নায়ি? আমি চক?  
-িাইয়কল এোয়িয়লা। ক্লু-ক্লাক্স-ক্লায়নর মিন্দানাও প্রযান। 
-আসুন। 
-কখন আসব, এখমন? 
-না, এখন আমি বেস্ত। আিািীকাল সকাল ন’টা।  
-আো। বয়ল চটমলয়িান চরয়খ মদল মলমলয়েভ। 
মলমলয়েভ চটমলয়িায়নর মরমসভার চরয়খ চদবার সায়থ সায়থ একজন 

চলাক চটমলয়িান বুয়থর বন্ধ দরজার সািয়ন চথয়ক সয়র চিল। এতক্ষে চস দরজার 
িটুাে কান লামিয়ে কয়থাপ-কথন শুনমেল। চলাকমট দ্রুত একমট মদ্বতল চহায়টয়ল 
মিয়ে উিল। 

চলাকমট আবদুল্লাহ জায়বর। কােয়রা চথয়ক তায়ক এয়ন মদভাও-এ রাখা 
হয়েয়ে। মদভাও মপমসর্া শাখার অমযনােক চস। 
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এখায়ন তার পমর েঃ একজন চনমটভ খৃস্টান। িোমনলাে চরস্টুয়রন্ট 
 ালাত। উন্নমতর আশাে এয়সয়ে মদভাওয়ে। হিাৎ চস চহায়টলমট চপয়ে মকয়ন 
মনয়েয়ে। আবামসক এ চহায়টলমটয়ত চিাট ২১ মট কক্ষ। এর একমটয়ত আবদুল্লাহ 
জায়বর মনয়জই থায়ক। আবদুল্লাহ জায়বর এখায়ন কমলন্স নায়ি পমরম ত। সবাই 
জায়ন চলাকমট বড় আিুয়দ। অল্পমদয়নই চস সবার সায়থ সম্পকত পামতয়েয়ে। 
চদড়শ’ িজ দুয়রর ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান চহর্ চকাোটতায়রর সবাই এখন তার ঘমনষ্ঠ 
খয়ের। 

চটমলয়িান বুথ চথয়ক চবমরয়ে মলমলয়েভ চিয়েটাও এয়স চহায়টল  ুকল। 
আজ চভায়র চস িোমনলা চথয়ক মদভাও এয়সয়ে। চসাজা এই চহায়টয়লই এয়স 
উয়িয়ে চস। 

মলমলয়েভ রামশোন চিয়ে। মকন্তু তার চদয়হ জাপানী সবমশষ্টেই চেন চবশী। 
বেস ২৪/২৫ এর চবশী হয়ব না। উচ্ছ্বল চেৌবয়ন অপরূপ লাবয়ন্যর চিাহনীে 
প্রয়লপ। 

মিমনস্কাটত পয়র িাজা দুমলয়ে হাইমহয়লর িট্ িট্ শব্দ তুয়ল েখন মলমলয়েভ 
চহায়টয়লর কমরয়র্ার মদয়ে প্রয়বশ করমেল, তখমন আবদুল্লাহ জায়বর স্বিতঃ কয়ন্ি 
বয়লমেল, ভয়দ্র, হে তুমি বল্লাক িায়কতয়টর, নে চকান ভেংকর এয়জন্ট, নতুবা হয়ব 
কলিালত। 

মকন্তু চকানমট? 
এই জবাব পাবার জন্যই আবদুল্লাহ জায়বর চ াখ চরয়খমেল তার প্রমত। 
মকন্তু চে জবাব চপল, তা রায়তর ঘুি চকয়ড় মনল। চসামভয়েট িার ইস্ট 

ইয়ন্টমলয়জন্স সামভতয়সর এয়জন্ট মদভাওয়ত চকন। পমশ্চিী সন্ত্রাসবাদী সংস্থার কায়ে 
মক ম মি বয়ে এয়নয়ে মলমলয়েভ? আয়পা পবতয়ত কুয়পাকাত হবার পর আবার চকান 
 াল শুরু কয়রয়ে তারা। 

চশয়র্ িয়ন িয়ন একমট বুমদ্ধ মস্থর কয়র খুশীয়ত গুনগুন কয়র উিল 
আবদুল্লাহ জায়বর। 

নতুন চবার্তারয়দর রুয়ি রুয়ি শুয়ভো সির আবদুল্লাহ জায়বয়রর মবয়শর্ 
একমট অভোস। 
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এই শুয়ভো সিয়র চসমদন রাত সায়ড় ন’টাে চস মিয়ে নক করল 
মলমলয়েয়ভর রুয়ি। 

কয়েক িুহূতত চকয়ট চিল। মভতর চথয়ক  ামব চখালার খুট খাট শব্দ এল। 
দরজা খুয়ল চিল। 

দরজা খুয়ল আবদুল্লাহ জায়বরয়ক চদয়খই মলমলয়েভ সহায়স্য বয়ল উিল, 
হ্যায়ল্লা মিঃ কমলন্স, হাউ-র্-ুইউর্ু আসুন আসুন। 

-ও! অল রাইট মলমলয়েভ। বলয়ত বলয়ত ঘয়র  ুকল আবদুল্লাহ জায়বর। 
মলমলয়েভ মিয়ে চসািাে বসল। ওর িায়ে জড়ায়না মেল বড় এক 

চতাোয়ল। েুয়ড় চিয়ল মদল তা দূয়র। তার চিাটা চদয়হ এখন িাে দু’ম লয়ত 
কাপড় অবমশষ্ট রইল। 

ঘয়রর  ারমদয়ক নজর বুলাল জায়বর। মলমলয়েয়ভর সািয়নর চটমবয়ল মেল 
একমট মরভলভার, একমট মসিার চকস ও একমট লাইটার। ঘয়র আর বাড়মত 
মজমনয়সর িয়যে রয়েয়ে একমট মব্রিয়কস ও একমট সাইর্ বোি। 

আবদুল্লাহ জায়বর চসািাে বসয়ত বসয়ত মরভলভারমটর মদয়ক ইংমিত 
কয়র বলল, ও বস্তুমট সমরয়ে মনন মিস মলমলয়েভ, আপনার িত িয়নারিার সায়থ 
চকান েিড়া-োাঁমট আিার চনই। 

মখল মখল কয়র চহয়স উিল মলমলয়েভ। বলল, ‘ইউ আর ইন্টায়রমষ্টং মিঃ 
কমলন্স।’ বয়ল চস মরভলভার েুয়ড় মদল মবোনার উপর। 

-এন্র্ নাও মিস মলমলয়েভ মকেু একটা িায়ে জমড়য়ে মনয়লই ভাল হে। 
-চকন? 
-শান্ত িয়ন দুয়টা কথা বলয়ত পামর। 
-িন অশান্ত হওোর মক ঘয়টয়ে? 
-চতািার অবামরত ওই উত্তাপ? 
আবার চসই িান্র্া মখলমখল হামস। বলয়লা চস, সমতেই তুমি এক প্রােবন্ত 

পুরুর্ মিঃ কমলন্স। মকন্তু এর পয়রর আবদারটা হয়ব মক শুমন। 
-মিস মলমলয়েভ ক্লু-ক্লাক্স-ক্লায়নর জন্য মক সংবাদ বহন কয়র এয়নয়ো? 
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মলমলয়েভ মবমস্মত হয়লা না, নয়ড়  য়ড় বসল। চসই  িান্র্া হামস তার িুয়খ। 
বলল, জানতাি এ প্রশ্ন চতািার কাে চথয়ক আসয়ব, মকন্তু এিন সহজ আব্দার হয়ে 
আসয়ব, তা ভামবমন। তুমি চক মিঃ কমলন্স? 

-ইরগুে জাই মলউমি’র চর্মভর্ আব্রাহাি। আজ একিাস যয়র কমলন্স 
চসয়জ চহায়টল খুয়ল বয়স আমে আমি। 

-প্রিাে? 
-তুমি চে চসামভয়েট িার ইস্ট ইয়ন্টমলয়জন্স সামভতয়সর মলমলয়েভ তার 

প্রিাে? 
মলমলয়েভ চকান উত্তর মদল না। আবদুল্লাহ জায়বয়রর চ ায়খ চ াখ চরয়খ 

মক ভাবমেল। বলল, পাবমলক চটমলয়িান বুয়থ চতািার আমড়পাতা আমি যয়র 
চিলয়ত চপয়রমে, মকন্তু আিায়ক তুমি সয়ন্দহ কয়রমেয়ল কখন?  

-িোমনলা চথয়ক আিায়ক জানায়না হয়েমেল। 
-মকন্তু আিরা ক্লু-ক্লাক্স-ক্লায়নর জন্য চে সংবাদ বহন কয়র এয়নমে, তা 

চতািরা জানয়ত  াও চকন? 
-তার সবটুকু আিরা জানয়ত  াই না, হারায়না জাহাজ সম্পয়কত মকেু 

থাকয়ল চসটা আিরা জানয়ত  াই। 
-ক্ল-ুক্লাক্স-ক্লায়নর হারায়না জাহায়জর সায়থ ইরগুন জাই মলউমির সম্পকত? 
জাহায়জ মেল আহিদ িুসা জাহায়জর সন্ধান চপয়ল তারও সন্ধান মিলয়ব। 
-মকন্তু এটা চতা ক্লু-ক্লাক্স-ক্লায়নর কাে চথয়কও জানয়ত পার। 
-না, আিরা আর ওয়দর িুখায়পক্ষী হয়ত  াইয়ন। 
৫০ মিমলেন র্লার আিরা পামনয়ত চিয়ল মদয়ত  াইয়ন আর। 
মিমট মিমট িান্র্া হামস হাসয়ে মলমলয়েভ। মসিায়রট চকস চথয়ক একমট 

মসিায়রট চবর কয়র হায়ত মনল। বলল, মকন্তু তুমি চকিন কয়র বুেয়ল চে চসামভয়েত 
িার ইস্ট ইনয়টমলয়জন্স সামভতস খেরামত প্রমতষ্ঠান? পায়ে চহাঁয়ট এয়স এিমন এিমন 
চতািার পয়কয়ট মদয়ে োয়ব খবর? 

-আহিদ িুসার উৎখায়তর িয়যে আিায়দর কিন ইন্টায়রস্ট রয়েয়ে 
মলমলয়েভ। 
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-তাহায়ল ক্লু-ক্লাক্স-ক্লানয়ক এ চথয়ক বমিত করয়ত  াও চকন? 
-বমিত নে, ওয়দর উপর মনভতরশীল হয়ত  াইনা। 
-হু। বয়ল মসিায়রটমট িুয়খ পুয়র মদল মলমলয়েভ। 
আবদুল্লাহ জায়বর মলমলয়েয়ভর চ ায়খর মদয়ক িুহূয়ততর জন্য চ য়ে এক 

েটকাে উয়ি দামড়য়ে মলমলয়েয়ভর িুখ চথয়ক মসিায়রটমট চকয়ড় মনয়ত মনয়ত বলল, 
মরভলভায়রর চ য়েও বড় মসমরোস, এর আলমপন চহর্র্ বুয়লট। 

অদ্ভুত শমিশালী নাভত মলমলয়েয়ভর। চকান ভাবান্তর এলনা তার িয়যে। 
সায়পর িত িান্র্া চসই মনঃশব্দ হামস চদখা মদল তার চিাাঁয়ট। বলল, আমি েতটা 
িয়ন কয়রমেলাি, তার চ য়েও চবশী  ালাক তুমি। এস শক্রতা ভুয়ল মিয়ে আিরা 
বন্ধু হই। 

-মকন্তু তার আয়ি চতািার হায়তর ঐ লাইটার চিয়ল দাও। ওয়ত িোস 
চ ম্বার চনই চক বলয়ব? 

লাইটারমট মবোনার উপর েুাঁয়ড় মদয়ত মদয়ত মলমলয়েভ বলল, বড় শি 
ম জ তুমি।  

থািল মলমলয়েভ। একটু পয়র আবার বলল, তুমি আিায়ক জান, আমিও 
চতািায়ক জামন। তুমি শমিিান, সুদশতন, তীক্ষ্ণযী। চতািায়ক বন্ধু মহসায়ব চপয়ল 
আমি সুখী হব মিঃ কমলন্স। 

চ াখ দু’মট  ক্  য়ক হয়ে উয়িয়ে মলমলয়েয়ভর। 
-মকন্তু শত্রুতার চকান সুয়োি, চকান উপােয়কই চতা তুমি হাতোড়া করে 

না। 
মলমলয়েভ হাসল। বলল মনশ্চেতা দাও, ম মিমট তুমি  াইয়ব না। 
-বন্ধুর প্রমত বন্ধুর এই মক িয়নাভাব। 
-ম মির সায়থ আিায়দর স্বায়থতর প্রশ্ন জমড়ত। 
কত চকামট টাকা মনয়ে চসামভয়েট ইনয়টমলয়জন্স সামভতস ক্লু-ক্লাক্স-ক্লানয়ক 

জাহাজ সম্পয়কত তথে পমরয়বশন করয়ে? 
প্রথিবায়রর িত মলমলয়েয়ভর চ ায়খ মবস্মে িয়ুট উিল। মকন্তু প্রশ্ন 

মজজ্ঞাসা না কয়র বলল, টাকার স্বাথত চনই, স্বাথতমট অয়নক বড়। 
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-মক চস স্বাথত? 
অপ্রাসমগক মকন্তু এ প্রশ্ন? এর সায়থ ইরগুন জাই মলউমি’র চকান সম্পকত 

চনই। 
-মনশ্চে আয়ে আিরা েমদ চস িূলে মদয়ে চস ম মি মকয়ন মনয়ত পামর? 
-তা েমদ সম্ভব হয়তা আিার আপমত্ত মেল না। 
কথামট চশর্ কয়রই মলমলয়েভ এয়স আবদুল্লাহ জায়বয়রর পায়শ বসল। 

তার িসৃে উরুমট আবদুল্লাহ জায়বয়রর উরু েশত কয়রয়ে। ও চসািাে চহলান মদয়ে 
বয়সয়ে। দু’মট হাত দু’মদয়ক চসািার উপর মদয়ে প্রসামরত। োস-প্রোয়সর সায়থ 
তার উন্নত বুয়কর উিা-নািা েষ্ট হয়ে উয়িয়ে। নীরব মলমলয়েভ। 

আবদুল্লাহ জায়বর বলল, দুমনোে মক অসম্ভব মকেু আয়ে মলমলয়েভ? 
মলমলয়েভ আবদুল্লাহ জায়বরয়ক জমড়য়ে যয়র বলল, ওসব সম্ভব 

অসম্ভয়বর কথা এখন থাক মিঃ কমলন্স। এস আিরা মকেুক্ষয়ের জন্য ভুয়ল োই 
সব। 

আবদুল্লাহ জায়বয়রর চিায়ট চখয়ল চিল এক টুকরা হামস। বলল চস, 
এটাই চতািার চশর্ অে মলমলয়েভ? 

মলমলয়েয়ভর হায়তর বাাঁযন দৃঢ়তর হয়লা। বলল চস, আবার চসই কথা। 
এয়সা না আিরা মকেুক্ষয়ের জন্য  াকমরর জিত চথয়ক দূয়র সয়র োই। 

আবদুল্লাহ জায়বয়রর বাি কাাঁয়য মলমলয়েয়ভর িাথা। ওর নরি ওষ্ঠাযয়রর 
উষ্ণ েশত চস অনুভব করয়ে তার িলাে। এক মনিতল শুড়শুমড় েমড়য়ে পড়য়ে চিাটা 
চদয়হ। মলমলয়েয়ভর র্ান হাত জমড়য়ে রয়েয়ে তার িলা। আর তার বাি হাত 
আবদুল্লাহ জায়বয়রর জানুর উপর েমড়য়ে রাখা র্ান বাহুর উপর ন্যস্ত। 
মলমলয়েয়ভর বাি হায়তর িযেিাে একমট আংমট। বড় রকয়ির নীলাভ  পাথর 
বসায়না আংমটয়ত। পাথয়রর মিক িযেখায়ন সুক্ষ একমট িয়ুটা চ ায়খ পড়ল 
আবদুল্লাহ জায়বয়রর। চ তনার দুোয়র একটা কথা মেমলক মদয়ে চিল তার 
চর্থমরং-িৃতেু আংমট। 

ম্পাইিালতয়দর একটা চিাক্ষি অে এই চর্থমরং। আংমটর পাথয়র একটু 
 াপ পড়য়লই মভতর চথয়ক চবমরয়ে আয়স সূয় র অমত তীক্ষ অগ্রভাি। ভেংকর 
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পটামসোি সাইনাইর্ িাখায়না তায়ক তার িাথাে। চশর্ অে এটা োইিালতয়দর। 
কািনার জায়ল চবাঁয়য প্রমতদ্বন্দ্বীয়ক চস তুয়ল চনে বুয়ক। তারপর নােক েখন উন্মুি 
কািনার অসথ চরায়ত ভুয়ল োে মনয়জয়ক, ভুয়ল োে সব মকেু। তখন আয়স্ত কয়র 
চস চর্থমরং চ য়প যয়র তার চদয়হ। কয়েক চসয়কয়ন্র্র িয়যেই চখলা সাগ হে। 
প্রমতদ্বন্দ্বী  য়ল পয়ড় নীল িৃতেুর চকায়ল। 

আবদুল্লাহ জায়বর মলমলয়েয়ভর বাি হাতমট তুয়ল মনল হায়ত। িুখনী ু 
কয়র মিসমিয়স কয়ন্ি র্াকল, মলমলয়েভ। 

মলমলয়েভ চকান কথা বলল না। িুখ উ ু কয়র ওষ্ঠাযার চিয়ল যরল। যীয়র 
যীয়র তা এমিয়ে এল আবদুল্লাহ জায়বয়রর চিাট লয়ক্ষে। 

আবদুল্লাহ জায়বর িুখ ঈর্ৎ উাঁ ু কয়র বলল, কত চলাকয়ক এই চর্থ মরং 
মদয়ে হতো কয়রে মলমলয়েভ? 

এক েটকাে উয়ি দাাঁড়াল মলমলয়েভ। এক লায়ি মিয়ে মরভলভার তুয়ল 
মনল চস। চ াখ ওর যকযক কয়র জ্বলয়ে। মরভলভায়রর নল আবদুল্লাহ জায়বয়রর 
কপাল লয়ক্ষে চ য়ে আয়ে।  

ঘটনাটা এিন আকমস্মকভায়ব ঘয়ট চিল চে, আবদুল্লাহ জায়বর মবস্মে 
মবিুঢ় হয়ে পড়ল। মকন্তু তা িুহূয়ততর জন্য। চস মলমলয়েয়ভর চ ায়খ চ াখ চরয়খ 
বলল, চদবী চে বাহুপাশ চথয়ক এয়কবায়র রেভূয়ি? আমি খারাপ চতা মকেু বমলমন। 

-আিার বাহুপাশ চথয়ক তুমিই প্রথি জীমবত চবমরয়ে চিয়ল। চর্থমরং 
চথয়ক চবাঁয় য়ো, মকন্তু এ বুয়লট চতািায়ক খামতর করয়ব না। 

-মকন্তু আিার চদার্টা চকাথাে? 
আবদুল্লাহ জায়বয়রর চ ায়খ মকন্তু পলক পয়ড়মন। মলমলয়েয়ভর চ াখও 

চেন চিয়থ আয়ে তার চ ায়খর সায়থ। 
আবদুল্লাহ জায়বয়রর সািয়ন একমট কায়ির মটপে, তারপর চসািা। 

চসািার ওপায়রই দামড়য়ে আয়ে মলমলয়েভ। দুরত্ব প্রাে ৩ িয়জর িত। ইমি ইমি 
কয়র আবদুল্লাহ জায়বর মটপয়ের মদয়ক এগুমেয়লা। মটপে পায়ের নািায়ল আসয়ল 
একবার চদখা চেত। 
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-তুমি  ালাক, আমি স্বীকার কমর। মকন্তু আিায়ক িামক মদয়ত তুমি পারমন। 
তুমি জাননা, ইরগুে জাই মলউমির সায়থ আিায়দর আয়িই  ুমি হয়ে চিয়ে। 
িামকতন েুিরায়ষ্ট্র আমবষ্কৃত সাির তলার ‘ঘুিন্ত চক্ষপনাে’ সম্বন্ধনীে চিাপন তথে 
সরবরায়হর মবমনিয়ে আিরা ওয়দর আহিদ িুসা সম্পমকতত তথোমদ মদয়ে 
মদয়েমে। চসায়লা সাির ও দমক্ষে  ীন সািয়রর িযেবততী ‘পাল-ওোং’ দ্বীপ েমদ 
ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান আিায়দর মদয়ত রাজী হে তাহয়ল ওয়দরয়কও আিরা জাহাজ ও 
চরমর্য়েশন বম্ব সম্পমকতত সব খবর মদয়ে মদব। 

কথা বলার সিে মলমলয়েয়ভর চ াখ আনয়ন্দ ম ক্ ম ক্ করমেল। 
কায়ির মটপেমট আবদুল্লাহ জায়বয়রর পায়ের আওতাে এয়স চিয়ে। মকন্তু 

বোপারটা মলমলয়েয়ভর দৃমষ্ট এড়াল না। বলল চস, আর এক ইমি সািয়ন এমিও 
না, গুয়ড়া কয়র..... 

মকন্তু কথা তার চশর্ হয়লা না। আবদুল্লাহ জায়বয়রর পা মবদুেৎ িমতয়ত 
উপয়র উিল। এক মনখুাঁত আঘায়ত কায়ির ক্ষুদ্র মটপেমট েুয়ট  লল মলমলয়েয়ভর 
িাথা লয়ক্ষে। 

একটু সয়র দাাঁমড়য়েমেল মলমলয়েভ। মরভলভায়রর নল সয়র মিয়েমেল। 
এই সুয়োয়িরই অয়পক্ষা করমেল আবদুল্লাহ জায়বর। চস চসািার উপর মদয়ে এক 
লায়ি োাঁমপয়ে পড়ল মলমলয়েয়ভর উপর। মলমলয়েয়ভর তিতমন মরভলভায়রর 
মিিার চ য়প যরল বয়ট, মকন্তু গুলী মিয়ে পড়ল দমক্ষয়ের চদোয়ল। 

মরভলবার চকয়ড় মনল আবদুল্লাহ জায়বর। মকন্তু মলমলয়েভ দাাঁত মদয়ে 
প্র ন্র্ শমিয়ত কািয়ড় যয়রয়ে তার বাি বাহু। দাাঁত বয়স োয়ে তার  ািড়া চকয়ট 
মভতয়র। মলমলয়েয়ভর চর্থমরং এর মশতল েশত অনুভব করল আবদুল্লাহ জায়বর 
তার বাি পাজয়র। প্র ন্র্ এক যাক্কাে চস সমরয়ে মদল মলমলয়েভয়ক। ভীর্ে েন্ত্রো 
অনুভব করল জায়বর তার বাি বাহুয়ত। বাি বাহুর খামনকটা িাংস তুয়ল মনয়ে 
চিয়ে মলমলয়েভ। রয়ি মভয়জ চিয়ে মলমলয়েয়ভর িুখ। রয়ি চভয়স োয়ে 
আবদুল্লাহহ জায়বয়রর বাি বাহু। 

-রিপােী র্াইমন। বয়ল এক প্র ন্র্ লামথ িারল মলমলয়েয়ভর তলয়পয়ট। 
বয়স পড়ল মলমলয়েভ। তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ল চিয়েয়ত। 
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মলমলয়েয়ভর মব্রিয়কস, সাইর্বোিসহ সিগ্র ঘর আমত-পামত কয়র খুাঁজল 
আবদুল্লাহ জায়বর। মকন্তু ম মি চকাথাও চপল না। চশয়র্ ওয়েষ্টয়পপার বায়স্কয়টর 
তলাে চস চপয়ে চিল ম মিমট। 

ম মিমট পয়কয়ট পুয়র মলমলয়েভয়ক চবাঁয়য মবোনাে শুইয়ে চরয়খ দরজার 
 ামব এাঁয়ট চবমরয়ে এয়লা জায়বর। 

আবদুল্লাহ জায়বয়রর কয়ক্ষ উৎকমেতভায়ব বয়স মেল চহারােরা। 
আবদুল্লাহ জায়বয়রর রিাি হাত, আর মবরাট ক্ষত চদয়খ  িয়ক উিল চস। চস 
প্রশ্নয়বাযক দৃমষ্ট চিয়ল যরল আবদুল্লাহ জায়বয়রর মদয়ক। 

চহারােরা মদভাও চথয়ক পিাশ িাইল দূয়রর োনাবাও অিয়লর োয়লিী 
চিায়ের সরদার জাির আলীর চেয়ল। ১০ বের আয়ি মিশনারী ও চনমটভ 
খৃষ্টানয়দর সায়থ সংঘমটত এক সংঘয়র্ত জাির আলী মনহত হে। ২৫ বেয়রর েুবক 
চহারােরা এখন মপমসর্ার একজন মনষ্ঠাবান কিতী। মদভাওয়ে চস আবদুল্লাহ 
জায়বয়রর সহকারী মহয়সয়ব কাজ করয়ে। 

আবদুল্লাহ জায়বর চহারােরায়ক মলমলয়েয়ভর ঘয়রর  ামব মদয়ে বলল, 
রাত বারটার মদয়ক মলমলয়েভয়ক সমরয়ে চিলয়ত হয়ব এখান চথয়ক। আপাততঃ 
ওয়ক রাখয়ত হয়ব শহয়রর বাইয়র আিায়দর নুরানাও ঘাাঁমটয়ত। তারপর িুসা 
ভাইয়ের মনয়দতশ চিাতায়বক ো হে করা োয়ব।  

আর সবাইয়ক বয়ল চদয়ব এবং থানায়তও জামনয়ে রাখয়ব আিায়দর ১১ 
নং চবার্তার রামেয়ত বাইয়র মিয়ে আর মিয়র আয়সমন। 

-আো জনাব। বয়ল উয়ি দাাঁড়াল চহারােরা। 
আবদুল্লাহ জায়বর আলিারী খুয়ল িাস্টত এইয়র্র বাক্সমট মনয়ে বাথরুয়ি 

প্রয়বশ করল। 
দরজা চটয়ন বন্ধ কয়র চবমরয়ে চিল চহারােরা। 
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৬ 
আয়পা পবতয়ত মপমসর্ার চহর্ চকাোটতার। আহিদ িুসার কক্ষ। একমট 

চসয়ক্রটামরয়েট চটমবয়লর পায়শ মরভলমভং চ োয়র বয়স আয়ে আহিদ িুসা। তাাঁর 
র্ান পায়শ এক বৃদ্ধ। িাথাে চেত-শুভ্র বাবমর, চিয়হমদরমিত দামড়। সয়িদ 
চপাশাক পমরযায়ন। তাাঁর িুখিন্র্ল চথয়ক পমবে এক চজোমত চেন মিকয়র পড়য়ে। 
ইমন আবু আল্-িখদুি। চসায়লা ও মিন্দানাও দ্বীপপুয়ি সবয় য়ে প্রা ীন পমবে 
কুিবন িসমজয়দর ইিাি। এই িসমজয়দর পায়শই এক সিামযয়ত শুয়ে আয়েন 
কমরি আল-িাখদুি। আজ এিার শ’ বের যয়র চসায়লা ও মিন্দানাওবাসীয়দর 
হৃদে মনংড়ায়না ভমি-শ্রদ্ধার চকি এই িাজার-এই িসমজদ। চসই সুলতান 
আবুবকর চথয়ক চসায়লা ও মিন্দানাওয়ের সকল সুলতায়নর রাজোমভয়র্য়কর 
চকিও এই িসমজদ- এই িাজার। 

আহিদ িুসার বাি পায়শ বয়সমেল িুর হািসার। 
পায়শর আপওোন উপতেকা চথয়ক চভয়স আসমেল আজায়নর সুর। 

উপতেকা অমযতেকাে ধ্বমনত প্রমতধ্বমনত হয়ে চকাঁয়প চকাঁয়প আজায়নর চশর্ 
সুরটুকুও মিমলয়ে চিল বাতায়স। 

আলী আল-িখদুয়ির পাতলা চিাট দু’মট নয়ড় উিল। অষ্ফুয়ট শ্রুত হয়লা 
তাাঁর কে ‘‘আহ! আজ চস কত বের আয়ি!! চসায়লা মিন্দানাও দ্বীপপুয়ির িানুর্ 
তখন পশুর িত পশুর সায়থ উলগ হয়ে ঘুয়র চবড়াত। পূজা করত তারা 
জড়পদায়থতর। রষ্টার চকান পমর ে তারা জানত না। এিমন মদয়ন ১৩১১ খৃষ্টায়ব্দর 
এক সুয়বহ সায়দক। চসায়লা সািয়রর অসথ জয়ল ভাসিান চসায়লা দ্বীপুয়ি 
‘সীিনুল’ দ্বীপ। কায়ির উপয়র চলাহার পাত বসায়না একমট চনৌকা চ উয়ের তায়ল 
না য়ত না য়ত এয়স মভড়ল চসই দ্বীয়প। জাহাজ চথয়ক প্রথয়ি নািয়লন একজন 
আরব। পয়র আরও কয়েকজন তাাঁর  ীনয়দশী সাথী। চসায়লা সািয়রর পামনয়ত 
অজু করয়লন তাাঁরা। তারপর চসায়লা ও মিন্দানাও দ্বীপপুয়ির ইমতহায়স প্রথি 
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বায়রর িত ধ্বমনত হয়লা আজায়নর সুর- আহ! এই চসই আজান! মকন্তুুু মেমন 
চসায়লা ও মিন্দানাও দ্বীপুয়ির িামটয়ত প্রথি আজান মদয়েমেয়লন, প্রথি নািাজ 
পয়ড়মেয়লন, চসই অমল আল্লাহ কমরি আল-িখদুি আজ চনই। আিরা তারই 
অযস্তন। মকন্তু......... 

থািয়লন আলী আল-িাখদুি। রুিায়ল চ াখ িুেয়লন মতমন। চিাহিুয়গ্ধর 
িত আহিদ িুসা চ য়ে আয়ে তাাঁর মদয়ক। 

আবার িুখ খুলয়লন মতমন। তারপর িমড়য়ে চিয়ে কতমদন। চসায়লা ও 
মিন্দানাও দ্বীপপুয়ির অন্ধকার বুকয়ক আয়লামকত কয়র তুলল ইসলাি। িানুর্য়ক 
িানুর্ বানাবার সাযনাে িগ্ন হয়লা িুসলিানরা। আয়রা পয়র সুিাো চথয়ক এয়লন 
েুবরাজ রাজাহ বরগুইবা আলী এক মবরাট চনŠবহর মনয়ে। ইসলায়ির মশখা 
উজ্জ্বলতার হয়লা আরও। উয়ে  লয়লা কায়লর পাতা। িত হয়লা একশ’ 
উন মলস্নশ  বের। আরব ভূমি চথয়ক এয়লন পাদুকা িহাসমর িওলানা আস 
সুলতান শমরি আল হাসমি সুলতান আবু বকর। চসায়লা ও মিন্দানাওয়ে িুসমলি 
সালতানায়তর সৃমষ্ট হয়লা তাাঁর হায়তই। আইয়নর মবমযবদ্ধকরে, শমরেতী বেবস্থা 
প্রবততন, আরবী বেতিালার প্র ার ও প্রসার সাযন এবং শাসন সুমবযার জন্য 
আিমলক মবভাি িিন তার হায়তই সম্পামদত হয়লা। তারপর অমত নীরয়ব, 
অপমরসীি প্রশামন্তয়ত এমিয়ে  লল ইসলায়ির অগ্রোো ে’ শ’ বের যয়র। 

থািয়লন আলী আল্ িাখদুি। ভাবনার চকান অতল রায়জে মতমন হামরয়ে 
চিয়েন। আহিদ িুসা বলয়লন, তারপর জনাব। 

-তারপর শামন্তর রায়জে ঘয়ট চিল মবপেতে। িলাে ক্রস দুমলয়ে আর হায়ত 
বন্দুক মনয়ে এল খৃষ্টান পতুতিীজ ও চেনীেরা। তারপয়রর ইমতহাস অন্যাে আর 
জুলুয়ির মবরুয়দ্ধ সংঘাত আর সংঘয়র্তর ইমতহাস। 

একটু থািয়লন আলী আল্ িাখদুি। তারপর পমরপূেতভায়ব আহিদ িুসার 
মদয়ক চ য়ে মতমন বলয়লন, সংগ্রায়ির  ুড়ান্ত পেতায়ে চতািায়ক আিরা চপয়েমে বাবা 
আল্লাহর িহাদান মহয়সয়ব। আমি আশা কমর, আমি চদাো কমর অমল আল্লাহ কমরি 
আল িখদুয়ির চদয়শ আবার তুমি হামস িুমটয়ে তুলয়ব। 
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চশয়র্র কথাগুয়লা বলয়ত বলয়ত কন্ি ভারী হয়ে উিল আলী আল 
িখদুয়ির। চ াখ দু’মট বুয়জ চিল তার। 

সবাই নীরব। নীরবতা ভাঙয়লন আহিদ িুসা মনয়জ। িুর হািসায়রর 
মদয়ক চ য়ে বলয়লন, ভাবয়ত মবস্মে লায়ি, এত সম্পদ এত প্রা ুেত সয়ত্ত্বও চসায়লা 
ও মিন্দানাওবাসীয়দর ভায়িের চকান পমরবততন হেমন। 

িুর হািসার বলল, ভায়িের পমরবততন তায়দর হয়েয়ে, তায়দর অয়নয়কর 
িলাে ক্রস েুলয়ে। উন্নেয়নর চক্ষয়ে আর মকেু না চহাক চদয়শ আপমন বহু মিশনারী 
সু্কল ও মিশনারী হাসপাতায়লর সাইন চবার্ত চদখয়ত পায়বন। ঐসব িানুর্ যরার 
িাাঁয়দ োরা পা মদয়ে, তায়দরয়ক মিয়র পাওো োয়ে না। 

থািল িুর হািসার। আহিদ িুসা বলয়লা, ঘৃেে চকৌশল এয়টয়ে ওরা। 
মিন্দানাওবাসীয়দর অন্ধকায়র চরয়খ, অনুন্নত চরয়খ মবেবাসীর অলয়ক্ষে তায়দর 
হজি কয়র চিলার পমরকল্পনা এয়টয়ে ওরা। 

-মবপদ শুযু একমদক চথয়ক নে ভাইো। আিায়দর অসহােয়ত্বর সুয়োি 
গ্রহয়ের জন্য কমিউমনষ্ট শমি তৎপর হয়ে উয়িয়ে। আলী কাওোয়রর ঘটনা 
তায়দর র্ড়েয়ন্ত্রর একটা দৃষ্টান্ত িাে। এোড়া রয়েয়ে ‘মিমলপাইন জাতীেতা’ 
নািক সবতিাসী র্ড়েয়ন্ত্রর আর এক মবর্াি থাবা। মেিুখী সংগ্রাি আিাদয়র 
সািয়ন। 

থািল িুর হািসার। মকেু বলার জন্য আহিদ িুসা িুখ খুয়লমেল। মকন্তু 
বলা হয়লা না। চটমবয়লর অোরয়লস েয়ন্ত্র লাল সংয়কত জ্বয়ল উিল। একটানা 
মবম ে এক শব্দ উিল েন্ত্র চথয়ক। 

অোরয়লস েয়ন্ত্রর মদয়ক েুাঁয়ক পড়ল আহিদ িুসা। কায়ন তুয়ল মনল 
অোরয়লস মরমসভার। 

-আহিদ িুসা মেমকং। 
ওপার চথয়ক একমট েষ্ট কন্ি চভয়স এয়লা, আমি আবদুল্লাহ জায়বর। 
-মক খবর বল! উৎগ্রীব কন্ি বলল আহিদ িুসা। 
আবদুল্লাহ জায়বর মলমলয়েয়ভর ঘটনা সিস্তটা আহিদ িুসায়ক জানাল, 

তারপর বলল, আমি বলমে, মলমলয়েয়ভর চস ম মি মলয়খ মনন জনাব। 
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আহিদ িুসা বাি হায়ত ওোরয়লস মরমসভার যয়র চরয়খ র্ান হায়ত পোর্ 
ও কলি চটয়ন মনল। সাইিুয়ির পমরম ত চকায়র্ চপ্ররীত ম মিমট মলয়খ  লল চস- 

 
চ োরিোন 
ক্ল-ুক্লাক্স-ক্লান 
মদভাও মিন্দানাও। 
আিরা আপনায়দর হারায়না জাহাজ, চরমর্য়েশন বম্ব এবং আহিদ িুসার 

সমিক অবস্থায়নর পুেত তথে অবিত রয়েমে। আিরা এসব তথে মদয়ে আপনায়দর 
সাহােে করয়ত পামর, েমদ আপনারা আিায়দর সায়থ মনম্নমলমখত শয়তত রাজী হনঃ 

এক, দমক্ষে  ীন সাির ও চসায়লা উপসািয়রর িযবততী পালওোং দ্বীয়প 
চসামভয়েট চনৌবহয়রর স্থােী লোমন্র্ং সুয়োি থাকয়ব। 

দুই, চসায়লা ও মিন্দানাও দ্বীপপুয়ি েীশুর রাজত্ব কায়েি চহাক আপমত্ত 
নাই, মকন্তু চসখায়ন প্রিমতশীল আয়ন্দালয়নর পথ বন্ধ করা  লয়ব না। মদভাও 
কারািার চথয়ক প্রিমতশীল কিতী  ালতস হ্যামিলটনয়ক অমবলয়ম্ব চেয়ড় মদয়ত হয়ব। 

মতন, উত্তর মিন্দানাওয়ের কািাোন চবজ চসামভয়েট ইোরয়িায়সত িাে 
মতনমদয়নর জন্য বেবহায়রর অনুিমত  াে। 

উপয়রাি শততগুয়লা েমদ ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান ও তার পমর ামলত চসখানকার 
সরকার চিয়ন চনে তাহয়ল আিায়দর স্বাথত রক্ষার জন্য আিরা আিায়দর মনজস্ব 
পথ অনুসরে করব। 

কািয়নাোমভ  
চ োরিোন, 
চসামভয়েট িার 

ইষ্ট ইনয়টমলয়জন্স সামভতস 
ম মি চনাট চশর্ করা হয়ল আহিদ িুসা বলল, মলমলয়েভ মিশয়নর 

বেথততাে চসামভয়েট ইনয়টমলয়জন্স আরও পািল হয়ে উিয়ব। আবার আসয়ব তারা 
মদভাওয়ে। তা আসুক। তুমি আজই  য়ল এয়সা কািাোয়ন। শমরি চসখায়ন আয়ে। 
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চতািায়দর কাজ হয়ব কািাোন চবয়জর কােতযারার প্রমত নজর রাখা। আর চশান, 
মলমলয়েয়ভর বোি-বোয়িজ এখন চতািার ১১ নং চকমবয়নই চতা রয়েয়ে? 

-হ্যাাঁ। 
-তাহয়ল, মলমলয়েয়ভর ঐ ম মি তুমি চেখায়ন চপয়েমেয়ল, চসখায়নই চরয়খ 

দাও মিয়ে। কাল সকায়ল ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান মনশ্চে চসখায়ন োয়ব, পয়র হেয়তা আসয়ব 
চসামভয়েট ইনয়টমলয়জয়ন্সরও চকউ। ম মি চেন তারা ওখায়ন পাে। মনরুয়দ্বয়ি তারা 
তায়দর প্লান মনয়ে এয়িাক সািয়ন। থািল আহিদ িুসা। একটু চথয়ি আবার 
বলল, আর মকেু বলয়ব জায়বর। 

-মলমলয়েভয়ক মক করব? চহর্ চকাোটতায়র পামিয়ে চদব? 
-না, এখায়ন স্মাথতা আয়ে। সবাইয়ক একখায়ন করা মিক হয়ব না। ওয়ক 

ওখায়নই আটয়ক রাখয়ব। 
-আো। 
-আো চরয়খ দাও। 
বয়ল লাইন চকয়ট মদল িুসা। তারপর ওেোরয়লয়সর কাটা ঘুমরয়ে মভন্ন 

এক ওয়েভয়লংয়থ জায়ম্বাোয়গায়ত এহসান সাবরীর সায়থ চোিায়োি করল। 
ওপার চথয়ক এহসান সাবরীর কন্ি চভয়স এল- আমি এহসান সাবরী। 
-আমি আহিদ িুসা। 
-আয়দশ করুন জনাব। 
-শুযু আয়দশ করার জন্যই মক চতািায়দর চখাাঁজ মনয়ে থামক এহসান? 
-িাি করুন জনাব। আপমন আিায়দর চনতা। আয়দশ চতা আপনার কাে 

চথয়ক আিরা প্রতোশা কমর। 
-আমি চেটা মদয়ে থামক, ওটা পথ মনয়দতশনা িাে, আয়দশ নে। আয়দয়শর 

অমযকার চতা একিাে আল্লাহরই। ইমনল্ হুকয়িা ইলল্লা-মললল্লাহ’- পড়মন? 
ওপায়র এহসান সাবরীর িুখ লিাে লাল হয়ে উয়িয়ে। বলল চস, 

আপনার এ মনয়দতশ আিার িয়ন থাকয়ব। 
শুন এহসান, মিন্দানাওয়ে আিায়দর অবস্থান ইরগুন জাই মলউমি, ক্ল-ু

ক্লাক্স-ক্লান ও চসামভয়েট ইয়ন্টমলয়জন্স-এর কায়ে অজানা চনই। এখায়ন বেথত হবার 
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পর চসামভয়েট ইয়ন্টমলয়জন্স কািাোয়ন চবজ কয়র মকেু করয়ত োয়ে। আিার 
িয়ন হে এটা হয়ব ঐ মেপয়ক্ষর চকান এক চেৌথ পমরকল্পনা তুমি প্রস্তুত চথয়কা। 
ওয়দর ওমদয়ক বেস্ততার সুয়োয়ি আিরা জাম্বেুায়গায়ত আঘাত হানব। জাম্বুোয়গা 
বন্দর আিায়দর হায়ত এয়ল সিগ্র চসায়লা সাির ও চসয়লমবস সািয়রর উপর নজর 
রাখয়ত পারয়বা-আিায়দর সিগ্র দমক্ষে-পমশ্চি ও উত্তর উপকূল মনরাপদ হয়ব। 

আর চশান, আিায়দর ৫০ মের্ চবায়টর সবগুয়লায়কই স্বল্প পাল্লার 
চক্ষপনাে সমিত করা হয়ে চিয়ে। এর িয়যে আমি পাাঁ মটয়ক কািাোন উপসািয়র 
চরয়খ অবমশষ্টগুয়লায়ক জাম্বেুায়গা ঘাাঁমটয়ত পামিয়ে মদমে। তুমি এর িয়যে পাাঁ মট 
চতািার জন্য চরয়খ অবমশষ্টগুয়লা ২মট কয়র সবগুয়লা উপকূলীে ঘাাঁমটয়ত চপৌয়ে 
চদয়ব। রায়তর অন্ধকায়র অমত চিাপয়ন সিাযা করয়ব একাজ। 

-মকন্তু চপয়টায়লর চে ষ্টক আয়ে, তা চতা খুব অল্প। 
-চস ম ন্তা আমি কয়রমে। মলমবো চথয়ক ওয়েল টোংকার এি,মভ, চসনুমস 

আসয়ে। ওটা এয়স চনাগর করয়ব নথত চবামনতওর সান্দাকান বন্দয়র। চসখান চথয়ক 
ইয়ন্দায়নশীে চকাষ্টার মপপা ভমতত চতল মনয়ে আসয়ব জাম্বেুায়গা চথয়ক ৭৫ িাইল 
দমক্ষে-পমশ্চয়ি জনিানবহীন জািুন দ্বীয়প। চসখান চথয়ক চতািায়ক চতল সংগ্রহ 
করয়ত হয়ব। মনমদতষ্ট সিে আমি চতািায়ক পয়র জানামে। 

-আো। 
-আর মকেু বলার আয়ে? 
-মজ না। 
-চরয়খ মদলাি।  
অেোরয়লস চেয়ড় মদয়ে আলী আল-িখদুয়ির মদয়ক চ য়ে আহিদ িুসা 

বলল, হুজুর, কষ্ট মদলাি আপনায়ক, অয়নকক্ষে বমসয়ে চরয়খমে। 
-এমক বলে বাবা, আিার ১১০ বেয়রর জীবয়ন এিন আনন্দ আমি 

চকানমদন পাইমন। অপমরসীি কষ্ট করে চতািরা এ দুঃখী জামতর জন্য। আজ অমি 
েমদ েুবক হতাি.......... কান্নাে বৃয়দ্ধর িলা বুাঁয়জ এয়লা। থািল চস। চ াক মিয়ল 
আবার চস বলল, আজ িয়ন হয়ে, আিার কিত-জীবয়নর দীঘত ৮০মট বের বৃথাই 
নষ্ট কয়রমে কমরি আল-িখদুয়ির িাজায়র বয়স তসমব মটয়প আর-হা-হুতাশ কয়র। 
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জালল্লাজালালুহুর তসমব মটয়পমে বয়ট িাজায়র বয়স, মকন্তু তাাঁর প্রতায়প 
চতািায়দরয়ক চেিন জামতর িুমির জন্য আজ পািল কয়র তুয়লয়ে, চতিন চতা 
চকানমদন হেমন আিার। 

বৃয়দ্ধর দু’িন্র্ চবয়ে অমবরাি যারাে নািমেল অশ্রু। হৃদয়ের চবদনা চেন 
তাাঁর চ াখ দু’মট মদয়ে মিকয়র পড়য়ে। চস হিাৎ উয়ি দাাঁমড়য়ে আহিদ িুসার হাত 
দু’মট যয়র বলল, চতািায়দর মকেু কাজ আিায়ক দাও বাবা। এ বৃদ্ধ মকেু করয়ত না 
পারয়লও শত্রুয়দর একমট বুয়লট, আর মকেু সিে চতা নষ্ট করয়ত পারয়ব। আর 
এটাই হয়ব আিার জীবয়নর পরি সিে তাাঁর কায়ে। 

আহিদ িুসা উয়ি দাাঁমড়য়ে আলী আল-িখদুিয়ক যীয়র যীয়র বমসয়ে মদয়ত 
মদয়ত পরি শ্রদ্ধাভয়র বলয়লা, েুবকয়দর জন্য এ চপ্ররো সৃমষ্টই আপনার আজ 
সবয় য়ে বড় দামেত্ব জনাব। আহিদ িুসা বলল, তারপর আজ এই রায়ত এই 
িুহূয়তত চে চপ্ররোর উষ্ণ পরশ আপনার কাে চথয়ক চপলাি, তা অক্ষে হয়ে থাকয়ব 
আিার জীবয়ন। আপনার অশ্রু হয়ে চনয়িয়ে আপনার চ ায়খ। এ অশ্রুর িূলে 
অপমরসীি। এ অশ্রুর জ্বালা েুবকয়দর পািল কয়র। আর এ পািল েুবকরাই পায়র 
রয়ির সাির মপেয়ন চিয়ল লয়ক্ষে চপৌেুয়ত। 

বেয়সর ভায়র পীমড়ত আলী আল িাখদুি অবসন্ন হয়ে পয়ড়য়ে চ োয়রর 
উপর। চ াখ দু’মট তাাঁর িুমদ্রত। 

আহিদ িুসা িুর হািসায়রর মদয়ক  াইল। িুর হািসায়রর অশ্রুমসি 
চ ায়খ শপয়থর দীপ্ত মশখা। যীর স্বয়র আহিদ িুসা তায়ক বলল, আজয়কই চজোর 
এিমপআই (িুসমলি চপ্রস ইন্টারন্যাশনাল) চহর্ চকাোটতায়র একমট ম মি মলখ। 
মলখ- ইরগুন জাই মলউমি’ তায়দর স্বীে স্বাথত সংমশস্নষ্ট একমট তয়থের মবমনিয়ে 
চসামভয়েট ইয়ন্টমলয়জন্সয়ক িামকতন েুিরায়ষ্ট্রর অতোযুমনক জমটল িারোে ‘ঘুিন্ত 
টয়পতয়র্া’ সম্পমকতত চিাপন তথে পা ার করয়ে। আরও বলয়ত হয়ব, এই র্ড়েয়ন্ত্রর 
সায়থ চপন্টািয়নর ইহুদী িারোে মবজ্ঞানীয়দর চোি-সাজস রয়েয়ে। বেস 
এইটুকুই েয়থষ্ট। 

-মকন্তু এ চথয়ক আিরা মক বাস্তব িল লাভ করব ভাইো। 
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-সয়বতাচ্চ লায়ভর কথা বাদ মদলাি, সবতমনম্ন লাভ হল, এর িয়ল ইহুদী 
স্বাথত ও িামকতন স্বায়থতর িয়যে অলয়ক্ষে এক চভদয়রখার সৃমষ্ট হয়ব। ইরগুে জাই 
মলউমি ও ইহুদী মবজ্ঞানীয়দর উপর িামকতন চিায়েন্দারা চ াখ রাখয়ব োর িয়ল 
ইরগুে জাই মলউমির পয়ক্ষ চসামভয়েট ইয়ন্টমলয়জন্সয়ক চদো প্রমতশ্রুমত পালন 
করা কমিন হয়ব। 

চহয়স উিল িুর হািসার। বলল, মিক ভাইো, চরমর্য়েশন বম্ব চকয়লকারী 
হয়েয়ে, এবার ‘ঘুিন্ত টয়পতয়র্া’ চকয়লকারী প্রকাশ হয়ে পড়য়ল ইহুদী িামকতন  ীড় 
যরা স্বায়থত িাটল ষ্পষ্ট হয়ে উিয়ব এবং পমরনায়ি তা সংঘায়ত রূপান্তর লাভ করয়ত 
পায়র। 

আহিদ িুসা উয়ি দাাঁড়াল। বলয়লা, হুজুরয়ক শুইয়ে চদবার বেবস্থা কর 
িুর হািসার। 
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৭ 
কয়েকমদন খুবই বেস্ত মেল আহিদ িুসা। মিন্দানাও, চসায়লা, পালওোং 

ও বামসলান দ্বীপপুয়ির মপমসর্ার প্রশাসন ইউমনয়টর চে চিমনং এক িাস আয়ি 
শুরু হয়েমেল, তা চশর্ হয়ে চিল। ‘সুস্থ ও সিল জন-প্রশাসন বেবস্থা প্রশাসন 
কিতীর  মরে ও দক্ষতার উপর মনভতরশীল’- এরই অনুশীলন  য়লয়ে চিমনং 
মশমবয়র। আহিদ িুসার পমরকল্পনা অনুোেী এই প্রশাসন কিতীয়দরয়ক তায়দর স্ব 
স্ব অিয়ল মিয়ে ‘আইয়নর উৎস আইন ও আইয়নর বেবহার’ শীর্তক মশক্ষা চকায়সত 
আরও েেিাস কয়র কাটায়ত হয়ব। 

চিমনং কমিতয়দর মবদাে মদয়ে চসমদন দুপুয়র আহিদ িুসা মিয়র এয়লা তার 
কয়ক্ষ। ক্লান্ত চদহ এমলয়ে মদল মবোনাে। 

হিাৎ চটমবয়লর িলুদামনর মদয়ক দৃমষ্ট আকৃষ্ট হল তার। সয়গ সয়গ চস 
উয়ি বসয়লা।  

িলুদামনর িলুগুয়লা অিন শুকয়না চকন? িয়ন হয়ে কেমদন চথয়ক িলু 
বদলায়না হেমন। এতমদয়নর িয়যে এিনমট চতা কখয়না হেমন? 

আহিদ িুসা লক্ষে করল, আলনার কাপড়গুয়লাও চবশ অয়িাোয়লা। চে 
কাপড় চেভায়ব চস চরয়খয়ে, চসই ভায়বই আয়ে। মবোনারও চসই অবস্থা।  াদর 
মিকাভায়ব পাড়া চনই। একমদয়ক চবশী েুয়ল আয়ে, অন্যমদয়ক কি। 

এই সিে রুনার িা ঘয়র  ুকল। বলল, জনায়বর খাবার সতরী। আহিদ 
িুসা ওমদয়ক কেতপাত না কয়র বলল, িলুদামনয়ত শুকনা িলু চকন রুনার িা? 

-আপা িমনর অসুখ চতা। 
-কার মশরীর? 
-মজ। 
-কতমদন যয়র অসুখ? 
-আজ  ারমদন। 
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-মক অসুখ? 
-জ্বর। 
- ারমদন চথয়ক জ্বর? িরু হািসারয়ক বাইয়র পািালাি, চসমদনও মক জ্বর 

মেল। 
-িুর হািসার চতা আিায়ক মকেু বয়লমন, চস চিল চকন? এটকুু চথয়ি চস 

বলল আবার, মক ওর্ুয খায়ে? 
-চোট সায়হব মর্সয়পনসারী চথয়ক ওর্ুয এয়ন মদয়ত বয়ল মিয়েমেয়লন, 

এয়নমে। 
-জ্বর কয়িমন? 
-না, আরও বাড়য়েই চেন? 
-রুনার িা, আিায়ক এ সংবাদ চকন বলমন? আহিদ িুসার কয়ন্ি 

কয়িারতা েয়র পড়ল। 
রুনার িা মভত হয়ে পড়ল। যীয়র যীয়র চস বলল, আপািমনও মকেু 

বয়লমন, আমিও বুেয়ত পামরমন। িাি করয়বন জনাব। 
-মশরীয়ক মক চখয়ত মদে? 
-মকেুই খাে না। িায়ে িায়ে একটু আযটু গু্লয়কাজ খাে।  
আহিদ িুসা তাড়াতামড় একমট মিপ মলয়খ রুনার িায়ক মদয়ে বলল, এটা 

মনয়ে িার্তরুয়ির খমললয়ক দাও। চস চেন এখমন মিয়ে বোরায়কর হসমপটাল চথয়ক 
র্ািার মনয়ে আয়স। আর তুমি মিয়ে ওর কায়ে বস। চকাথাও োয়ব না। রুনার িা 
মসস্নপ মনয়ে চবমরয়ে চিল। আহিদ িুসা অেোরয়লয়সর সািয়ন মিয়ে বসল। দমক্ষে 
মিন্দানাওয়ে িয়রা উপসািয়রর তীয়র সায়হলী ঘাাঁমটর সায়থ চোিায়োি করল চস। 
িুর হািসার ওখায়নই চিয়ে। 

 
 
 
-িুখ এখনও শুকনা চকন? চকায়থয়ক আসয়ো রুনার িা? 



মিন্দানাওয়ের বন্দী  77 

 

-আপনার অসুয়খর কথা বড় সায়হবয়ক জানায়না হেমন, বড় সায়হব রাি 
কয়রয়েন? মশরীর চ াখ দু’মট উজ্জ্বল হয়ে উিল। বলল, আিার অসুয়খর কথা 
চকিন কয়র উমন জানয়লন? 

-আমি বয়লমে। 
-তুমিই চতা বয়লয়ে, তাহয়ল রাি করয়লন চকন উমন? 
-আমি চতা বমলমন, উমনই মজয়জ্ঞস কয়রমেয়লন। 
-হিাৎ চকিন কয়র মজয়জ্ঞস করয়লন উমন? 
-না, উমন মজয়জ্ঞস করমেয়লন-রুনার িা, িলুদামনয়ত শুকয়না িলু চকন? 
-তুমি মক বলয়ল? 
-আমি বললাি, আপািমনর অসুখ। 
-তারপর? 
-আিায়ক বকাবমক করয়লন। খমললয়ক বোরায়ক পািায়লন র্ািার 

আনয়ত। 
মশরী আর মকেু বলয়লা না। চ াখ বুজয়লা চস। তার িয়ন আনন্দ চবদনার 

চ উ। ওর কাে চথয়ক আর মক  াই। একটু স্মরে কয়রয়েন, করুো কয়রয়েন এই 
চতা েয়থষ্ট। উমন কায়ে আসয়বন আিায়ক চদখয়ত অিন দুঃসাহমসক আকাংখা মক 
আিার সায়জ। 

খমলল সংবাদ মদল র্ািার এয়সয়ে। রুনার িা মিয়ে র্ািার মনয়ে 
এয়লা। 

সব শুয়ন ঔর্য মদয়ে  য়ল চিল র্ািার। 
পায়শই বয়স রয়েয়ে রুনার রুনার িা। মশরী এপাশ ওপাশ মিরয়ে, স্বমস্ত 

পায়ে না মকেুয়তই। রুনার িা বলল, কষ্ট লািয়ে আপািমন? 
-না রুনার িা। একটু চথয়ি বলল, তুমি বয়স বয়স কষ্ট করয়ো চকন? শুয়ে 

আরাি করয়ি োও। 
-না। বড় সায়হব চতািার কায়ে কায়েই থাকয়ত বয়লয়েন আিায়ক। মশরী 

মকেু বলল না। অয়নকক্ষে পয়র এক সিে যীয়র যীয়র বলল, উমন ঘয়র আয়েন 
রুনার িা? 
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-চক? 
-চতািার বড় সায়হব? 
-না, বাইয়র চিয়েন। 
-আমি দাাঁড়ায়ত পারব হাাঁটয়ত পারব না। তুমি যয়র আিায়ক একটু ওাঁর 

ঘয়র মনয়ে োয়ব? 
-চকন? 
-আয়ি বল, পারয়ব মক না?  
-চতািার হুকুি চকানটা না চিয়নমে? 
-তাহয়ল োও বািান চথয়ক িলুদামনর জন্য কয়েকমট চিালাপ মনয়ে 

এয়সা। 
মশরী রুনার িা’র কাাঁয়য চহলান মদয়ে আহিদ িুসার কয়ক্ষ চিল। দুবতল 

হায়ত যীয়র যীয়র িলু সামজয়ে রাখল। মবোনাে  াদর পাড়ার  ং চদয়খ হাসল 
মশরী। বলল, এতমদয়নও কাজ মশখয়ল না রুনার িা! 

মশরী  াদর মিক করয়ত োয়ব, এিন সিে আহিদ িুসার চটমবয়লর 
অেোরয়লস েয়ন্ত্র লাল সংয়কত জ্বয়ল উিল, সায়থ সায়থ একটানা সংয়কত শব্দ। 

মশরী একটু মদ্বযা করল। একটু ভাবল। হেয়তা চকান জরুরী চিয়সজ। 
মশরী মিয়ে অেোরয়লস মরমসভার তুয়ল মনল। 

ওপার চথয়ক কন্ি চভয়স এয়লা, আবদুল্লাহ জায়বর মেমকং। 
-আমি মশরী বলমে। িুর হািসায়রর চবান। 
-আমি িুসা ভাইয়ক  াই। 
-উমন বাইয়র চিয়েন। 
-আপমন মক চিয়সজ মরমসভ করয়বন? একটু মদ্বযা করয়লা মশরী। তারপর 

বলল, মনশ্চে করব। 
এই সিে আহিদ িুসা এয়স দরজাে দাাঁড়াল। মশরীয়ক অেোরয়লয়স 

চদয়খ আহিদ িুসা প্রথয়ি অবাক হয়লা। মকন্তু চটমবয়লর িলুদামনর মদয়ক চ য়ে 
বোপারটা মকমিৎ আাঁ  করয়ত পারয়লা। অলয়ক্ষে এক হামসর চরখা চখলা চিল চেন 
তাাঁর চিাাঁয়ট। 
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চোট একমট কামশ মদয়ে যীর পয়দ ঘয়র  ুকল আহিদ িুসা।  মকয়ত িুখ 
তুলল মশরী। আহিদ িুসায়ক চদয়খই চস উয়ি দাাঁড়াল। হাত চথয়ক পয়ড় চিল 
অেোরয়লস মরমসভার। অবশ হয়ে চিল তার চিাটা শরীর। পয়ড় োমেল চস। 
আহিদ িুসা তাড়াতামড় যয়র চিলল তায়ক। মনয়ে মিয়ে শুইয়ে মদল তার 
মবোনাে। 

অজ্ঞান হয়ে চিয়ে মশরী। িুয়খ তার পামনর মেটা মদল আহিদ িুসা। 
মিমনট মতয়নয়কর িয়যেই তার জ্ঞান মিয়র এয়লা। 

এিন অবস্থার জন্য রুনার িা প্রস্তুত মেল না। চস চিয়ের িােখায়ন 
দামড়য়ে কাাঁপমেল। আহিদ িুসা তায়ক বলল, মশরীয়ক একটু বাতাস কর রুনার 
িা, আমি ওমদয়ক একটু চদমখ। তারপর উিয়ত উিয়ত মশরীয়ক বলল, আর একট ু
চরষ্ট নাও, তারপর উিয়ব। 

আহিদ িুসা মিয়ে মরমসভার তুয়ল মনল। ওমদয়ক আবদুল্লাহ জায়বয়রর 
উৎকন্িা সপ্তয়ি উয়িমেল। আহিদ িুসার কন্িস্বর চপয়েই চস মজয়জ্ঞস করল, মকেু 
ঘয়টয়ে জনাব? 

-না মকেু ঘয়টমন। অসুস্থ মশরী হিাৎ িাথা ঘুয়র পয়ড় চিয়ে। ভাল আয়ে 
এখন। বল, মক খবর? 

-আজ দুপুয়র কািাোয়ন চসামভয়েট এোর চিায়সতর প্রতীক ম মিত দু’মট 
িাউয়ন্টন িান্সয়পাটত চজট লোন্র্ করয়ে। মকন্তু আয়রাহীয়দর প্রয়তেয়কই ইহুদী 
পোরািপুারস।  ারজন চসামভয়েট অমিসারয়ক ওয়দর সায়থ চদখা চিয়ে। 

-পোরািপুারসয়দর সংখো কত? 
-দুই চজয়ট মবশজন। আরও দু’মট নামক আয়ে। 
-তাহয়ল আরও মবশজন। তুমি মক আ াঁ করে? 
-আমি বুেয়ত পারমে না, এই সব অতোযুমনক িাউয়ন্ট চজট এখায়ন চকন? 
হাসয়লা আহিদ িুসা। বলল, কারে ঐ চজটগুয়লার পয়ক্ষই শুযু আয়পা-

পবতয়তর অসিতল উপতেকাে লেন্র্ করা সম্ভব। 
-বুয়েমে জনাব, অসম্ভব দুঃসাহস। 
-কায়জর জন্য অসম্ভব দুঃসাহসই প্রয়োজন। 
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একটু চথয়ি আহিদ িুসা আবার বলল, চসামভয়েট ইউমনেন ও ইরগুন 
জাই মলউমির এটা এক চেৌথ মব্লৎস-মক্রি-পমরকল্পনা। মকন্তু এ পমরকল্পনায়ক 
আয়পা-পবতত পেতন্ত িড়ায়ত চদো োয়ব না। আমি আসমে। 

-আজই আসয়েন? 
-চখাদা কয়রন চভার হবার আয়িই আমি কািাোয়ন চপৌয়ে োব। 
আহিদ িুসা লাইন চকয়ট মদল। ওমদয়ক মশরী আহিদ িুসার মবোনাে 

শুয়ে লিাে িয়র োমেল। চিাটা চদয়হ অপমরম ত এক অদৃশ্য িযুর চোাঁোে চেন 
অনুভব করয়ে চস। মশরীর িয়ন পড়ল, অেোরয়লস চটমবল চথয়ক চস পয়ড় োমেল, 
চক চেন এয়স তায়ক যরল, তারপর আর মকেুই িয়ন পয়ড় না। ওখান চথয়ক তাাঁয়ক 
মবোনাে আনল চক? রুনার িা? অসম্ভব তার পয়ক্ষ। তাহয়ল উমন? কথাটা িয়ন 
হয়তই চিাটা চদহ তার থর থর কয়র চকাঁয়প উিল। চ াখ খুয়ল  াইবার সাযেও চেন 
চনই তার। আহিদ িুসার সবগুয়লা কথা চস শুনয়ত পামেল, মকন্তু চ াখ খুয়ল 
একবারও ওর মদয়ক  াইয়ত পারমেল না। 

আহিদ িুসা অেোরয়লস চটমবল চথয়ক উয়ি দামড়য়ে রুনার িায়ক লক্ষে 
কয়র বলল, রুনার িা, মশরীর মদয়ক লক্ষে চরখ। েখন চেটা হে, হসমপটাল চথয়ক 
ওর্ুয এয়ন চদয়ব। আমি বয়ল োব সবাইয়ক। আর িুর হািসার আজ মকংবা কায়লর 
িয়যেই এয়স পড়য়ব। 

আহিদ িুসা বাথরুয়ি প্রয়বশ করল। চসখান চথয়ক চবমরয়ে এয়স চদখল 
মশরীও চনই, রুনার িাও চনই। চিাাঁয়ট তার একটুকয়রা হামস িয়ুট উিয়লা। মকন্তু 
িন তার চকাঁয়প উিয়ল ভীর্ে ভায়ব। সজ্ঞায়ন মকংবা অজ্ঞায়ন চকান প্রশ্রে মক চস 
মদয়েয়ে মশরীয়ক? না কখনও না। মশরীর সায়থ তার চদখা এবং ো ো ঘয়টয়ে সবই 
ঘটনা প্রবায়হর স্বাভামবক িলশ্রুমত। এিন কতই চতা ঘটয়ত পায়র-ঘয়ট থায়ক। 
তবু আহিদ িুসা চিয়ন মনল, সাবযান হয়ত হয়ব। চসায়লা রাজকুিারীর দুঃয়খর 
চবাো চেন চস আর না বাড়াে। 

আহিদ িুসা চপাশাক পয়র তার চসই পমরম ত বেিমট তুয়ল মনয়ে উয়ি 
দাাঁড়াল। উিার সিে িলুদামন চথয়ক একমট চিালাপ তুয়ল মনল, মকন্তু পরক্ষয়নই 
মকেুটা কমম্পত হায়ত চস চিালাপমট চরয়খ মদল িলুদামনয়ত। মকন্তু চরয়খ মদয়েও 
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স্বমস্ত চপল না চস। িন চেন অমত েষ্ট কয়ন্ি বলল, িলুমট চরয়খ মদয়েই মক তুমি 
চতািার দুবতলতায়ক িুয়ে চিলয়ত  াইে? আবার চকাঁয়প উিার পালা আহিদ 
িুসার। মবয়বয়কর আয়লা চেখায়ন চপৌয়ে না িয়নর এিন অবয় তন জিয়ত চস মক 
চকান অন্যাে কয়র বয়স আয়ে তাহয়ল? 

পা দু’মট তার চথয়ি চিল। উপয়রর মদয়ক চ য়ে বলল, ‘প্রভ ূআিার িনয়ক 
চতা আমি চতািার আনুিতে চথয়ক পৃথক কয়র রামখমন? 

তারপর চস আবার পা’ দুমট  ামলয়ে মদল সািয়ন। 
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৮ 
কািাোন শহর। কািাোন উপসাির চথয়ক ৫০ িাইল দমক্ষে পূয়বত 

অবমস্থত উত্তর মিন্দানাওয়ের সবয় য়ে গুরুত্বপূেত শহর কািাোন। 
মিমলপাইন পমরর্য়দর প্রািন মসয়নটর আববাস এোয়লনয়টা কািাোন 

শহয়রর িানম ে বুমেয়ে মদমেল আহিদ িুসায়ক। 
িুল কািাোন শহয়রর চলাক সংখো ৮ চথয়ক ১০ হাজায়রর িত। 

শহরতলী সয়িত এর চলাক সংখো এখন প্রাে মবশ হাজার। কািাোন চথয়ক দমক্ষে 
মদয়ক িাইয়লর পর িাইল  য়ল চিয়ে নেনামভরাি যায়নর চক্ষত। 

কািাোন মেল সুখ ও সিৃমদ্ধর নির। মবশ বের আয়িও এখায়ন মেল 
শতকরা নববই জন িুসলিান। আয়িরমকান ও পতুতমিজ মিশনারীয়দর প্রয়লাভন 
ও মনপীড়য়নর পরও এখায়ন খৃস্টানয়দর সংখো শতকরা ৫ ভায়ির চবশী হেমন। 
এখায়ন অভাব বস্তুটা মেল িানুয়র্র অজানা, তাই মিশনারীয়দর চকৌশল এখায়ন 
বড় চবশী কায়জ আয়সমন। 

মকন্তু কািাোনবাসীয়দর এই প্রমতয়রায ক্ষিতা তায়দর জন্য অমভশাপ 
হয়ে চদখা মদল। মিশনারীয়দর সব কলায়কৌশল বেথত হয়ল ঘরবাড়ী ও সহাে-
সম্পমত্ত চথয়ক তায়দর উৎখাত করা হয়লা শমির চজায়র। শুযু কািাোন নে, 
মদভাও, জাম্বেুায়গা, চকাটাবায়টা, প্রভমৃত শহয়র একই ঘটনার পুনরাবৃমত্ত হয়লা। 
এই উৎখাত অমভোয়ন ৩০০০ হাজার হতভািে িুর িুসলিান মনহত হয়লা এবং 
১০ হাজার হয়লা আহত। আর ৫০ হাজার িুসলিান তায়দর বাড়ী ঘর, সহাে-
সম্পমত্ত সব মকেু হামরয়ে পয়থ মিয়ে দাড়াাঁল। তায়দর জােিাে এয়ন বসায়না হয়লা 
উত্তর মিমলপাইন চথয়ক চেতাংি ও চনমটভ খৃস্টানয়দর। 

-মকন্তু এসব সংবাদ চতা প্রকাশ পােমন? 
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-প্রকাশ পায়ব মক কয়র, সংবাদ সরবরাহ সংস্থাগুয়লার কায়ে এ চকান 
সংবাদই নে। মিন্দানাওবাসীয়দর মবয়দ্রায়হর খবরই শুযু প্রকাশ পাে, তায়দর 
উপর জলুুি-মনেতাতয়নর চে মস্টিয়রালার  লয়ে তা প্রকাশ পাে না। 

আহিদ িুসা সমমতসূ ক িাথা নাড়াল শুযু। আববাস এয়লনয়টা আবার 
বলয়ত শুরু করল কািাোয়নর শহরতলীয়ত িুসলিানয়দর মকেু মেয়টয়িাটা বসমত 
আজও রয়েয়ে। 

কািাোন শহয়রর িূল আবামসক এলাকা শহয়রর দমক্ষোংয়শ। উত্তরাংয়শ 
কয়েকমট মশল্প-কারখানা িয়ড় উয়িয়ে। এই উত্তরাংয়শই সম্প্রমত একমট মবিান 
চক্ষে মনমিতত হয়েয়ে। মবিান চক্ষয়ের পমশ্চি, উত্তর ও পূবতাংয়শ অসিতল বনভূমি। 
মবিান চক্ষেমট সূদৃঢ় কাটাতার মদয়ে চঘরা। কাটাতায়রর িযে মদয়ে মবদুেৎ প্রবাহ 
 লয়ে সবতক্ষন। এই মবিান চক্ষয়ের দমক্ষোংয়শ টারমিনাল ভবয়নর সািয়ন 
রানওয়ের উপর দাাঁমড়য়ে আয়ে  ারমট িাউয়ন্টন-য়জট। 

থািল আববাস এোয়লনয়টা। আহিদ িুসা শহয়রর রাস্তা ঘায়টর অবস্থান 
মনয়ে তন্মে হয়ে পড়ল। শহয়রর প্রযান রাস্তামট শহয়রর দমক্ষে প্রান্ত চথয়ক 
উত্তরাংয়শর টারমিনাল ভবন পেতন্ত মবসতৃ্মত। এই রাস্তার যায়রই সকল সরকারী 
অমিস ও  গুরুত্বপূেত মবমডং। রাস্তামটর পূবতনাি মেল ‘আলমনকাদ’ চরার্। 
কািাোয়ন োরা প্রথয়ি বসমত স্থাপন কয়রমেল, তারা এয়সমেল জুলু দ্বীয়পর ‘বুদ 
আজাদ’ অিল চথয়ক। জুলু দ্বীয়প মেমন ইসলায়ির আয়লা েমড়য়ে মেয়লন, মতমন 
‘িুহামদ আিানুলল্লাহ আল-মনিাদ’ নায়ি অমভমহত। তাাঁর নাি অনুসায়রই এ 
রাস্তার নািকরে করা হয়েমেল। মকন্তু রাস্তামটর নাি এখন ‘িায়কতাস এমভমনউ’। 
কািাোয়নর িুসমলি উয়েয়দর পমরকল্পনাকারী চসন্টজন িায়কতায়সর নাি 
অনুসায়র এর নািকরে করা হয়েয়ে। 

আহিদ িুসা আববাস এোয়লনয়টায়ক মজয়জ্ঞস করয়লন, কািাোয়নর 
পাওোর চষ্টশনমট চকাথাে? 

আববাস এোয়লনয়টা দমক্ষে কািাোয়নর একমট স্থান চদমখয়ে মদল। বলল 
চস, কায়কতাস এয়ভমনউ চথয়ক পাকত মষ্ট্রট চসাজা পমশ্চি মদয়ক  য়ল চিয়ে। এ রাস্তা 
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মদয়ে মসমক িাইল োবার পর আর একমট রাস্তা পাওো োয়ব-য়হাোইট মিট। এ 
মিয়টর চশর্ প্রায়ন্ত পাওোর চস্টশন। 

-পাওোর চষ্টশন চথয়ক িায়কতাস এয়ভমনউয়ত চপৌোর চসাজা পথ চনই? 
-আয়ে। আবামসক এলাকার িযে মদয়ে। বড় চপ ায়না রাস্তা। পাওোর 

চস্টশয়নর মপেন চথয়ক চবমরয়ে এ রাস্তা আবামসক এলাকার িযেমদয়ে পূবত মদয়ক 
এমিয়ে চিয়ে। 

আহিদ িুসা মকেু বলয়ত োমেল। বাইয়র চথয়ক দরজাে কয়েকমট চটাকা 
পড়ল এ সিে। আহিদ িুসা ও আববাস এোয়লনয়টা উৎকেত হয়ে উিল। আবার 
পড়ল চটাকা চসই মনমদতষ্ট মনেয়ি। পমরম ত সংয়কত। 

আববাস এেয়লনয়টা মিয়ে দরজা খুয়ল মদল। প্রয়বশ করল শ্রমিক চিায়ের 
একজন চলাক। পরয়ে িালেী যরয়নর লুংিী। িায়ে শাটত েুয়লর কামিজ। চোট 
কয়র  োাঁটা  ুল। চ াখ দু’মটর  াউমনয়ত চকিন চবাকা চবাকা ভাব। 

আববাস এেয়লনয়টা পমর ে কমরয়ে মদল- নাি আমবদ। মকন্তু কািাোয়ন 
জন নায়ি পমরম ত। সবাই জায়ন চস একজন মনষ্ঠাবান চনমটভ খৃস্টান। মপমসর্ার 
একজন প্রথি চশ্রেীর কিতী আমবদ। টামিতনাল ভবয়নর বমহরাগয়নর একমট 
ভোরাইমট চস্টায়রর িামলক চস। িাউয়ন্টন চজট সম্পমকতত তথে চসই সরবরাহ 
কয়রয়ে। 

আহিদ িুসায়ক চদমখয়ে চস আমবদয়ক বলল, ইমন আহিদ িুসা- 
চতািায়দর চনতা। 

মবস্মে ও আনয়ন্দ ম ক ম ক কয়র উিল আমবয়দর চ াখ। সসম্ভ্রি োলাি 
জানাল। আহিদ িুসা হাত বামড়য়ে মদল। আমবদও বামড়য়ে মদল হাত। হ্যান্র্য়সক 
করল দু’জয়ন। 

আববাস এোয়লনয়টা বলল, এবার খবর বয়লা আমবদ। 
আমবদ বলল, আজ সকায়ল িাইয়কল এেয়িয়লা এয়সয়েন মদভাও চথয়ক। 

তার সায়থ চক আর একজন এয়সয়েন। দীঘতাগ, লাল চ হারা  ুলহীন িাথা, নাি- 
চর্মভর্ এিরান। 

-মক বলয়ল নাি? বেগ্র কয়ন্ি মজয়জ্ঞস করয়লা আহিদ িুসা। 
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-চর্মভর্ এিরান? 
আহিদ িুসা মবমস্মত হয়লা। যামড় ইহুমদ চর্মভর্ এিরান কািাোয়ন 

এয়সয়ে। ‘ইরগুন জাই মলউমি’র অপায়রশন মবভায়ির প্রযান চর্মভর্ এিরান 
তাহয়ল আহিদ িুসায়ক হায়ত পাবার জন্য পািল হয়ে উয়িয়ে। হাসল আহিদ 
িুসা। বলল চস, তারপর আমবদ? 

-টামিতনাল ভবয়নর পায়শ ওরা একটা হাসপাতাল সামজয়েয়ে। র্ািার 
আয়ে, নাসত আয়ে। চবলা একটার মদয়ক ৪মট িাউয়ন্টন চজটই পরপর 
সামরবদ্ধভায়ব রানওয়েয়ত মিয়ে দাাঁড়াল। িাথা চথয়ক পা পেতন্ত মকমু্ভত-মকিাকার 
চপাশায়ক আবৃত চলাকগুয়লা মিয়ে মবিায়ন উিল। 

আহিদ িুসা দ্রুত মজয়জ্ঞস করল, িুখও আবৃত মেল ওয়দর?  
-মজ, হাাঁ। বলল আমবদ। 
আমবদ আবার বলয়ত শুরু করল চবলা ১টার সিে চজটগুয়লার চটক-

অয়ির কথা মেল। মকন্তু মনমদতষ্ট সিয়ে মবিানগুয়লা আকায়শ উড়ল না। আয়রাহীরা 
সবাই চনয়ি এয়লা মবিান চথয়ক। আমি মজয়জ্ঞস কয়র জানয়ত পারলাি, মক চেন 
খবর এয়সয়ে, তাই োো বন্ধ। 

ভ্রু কুাঁ য়ক চিল আহিদ িুসার। মকন্তু মকেু বলল না। 
আমবদ আবার শুরু করল, োো বন্ধ হয়ে োবার পর সকয়লর িয়যে চকিন 

চেন েস্ত ভাব লক্ষে করা চিয়ে। পুমলশ কততায়দর মনয়ে দু’বার মিমটং হয়েয়ে বড় 
কততায়দর। 

আহিদ িুসা িম্ভীর হয়ে মিয়েমেল। চস চেন আনিনা হয়ে পয়ড়য়ে। 
আমবদ, িাইয়কল এোয়িলা, চর্মভর্ এিরান, আর চসই কিায়ন্র্ারা থাকয়ে 
চকাথাে? 

-টারমিনাল চরস্ট হাউয়জ। 
-চরস্ট হাউজ অথতাৎ মবিান চক্ষে চথয়ক শহয়র আসবার কেমট পথ আয়ে? 
-একমট িায়কতাস এয়ভমনউ। মবিান চক্ষেমট শহর চথয়ক একমট খাল দ্বারা 

মবমেন্ন। খায়লর উপর িায়কতাস এয়ভমনঊ-এর মব্রজ একিাে সংয়োি পথ। 
-মব্রয়জ প্রহরী থায়ক? 
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-না, মকন্তু আজ পুমলশ চিাতায়েন চদয়খমে মব্রয়জ। 
আহিদ িুসা চিাাঁট কািয়ড় যরল দাাঁত মদয়ে। িুহূততখায়নক ম ন্তা করল চস। 

বলল, তারপর তুমি থাক চকাথাে? 
-চস্টায়রই থামক। 
-চবশ চতািায়ক টারমিনায়লর চরস্ট হাউয়জ ওয়দর মদয়ক নজর রাখয়ত 

হয়ব। আমি েথাসিয়ে চপৌেব। িয়ন চরখ, চতািার ঘয়র আয়লা জ্বয়ল থাকার অথত 
তুমি চনই, মকে ুঘয়টয়ে। আর আয়লা মনভায়না থাকয়ল তার অথত হয়ব সবমকেু মিক 
আয়ে। আো তুমি োও। 

আমবদ সালাি জামনয়ে  য়ল চিল। আহিদ িুসা মিয়ে ঘর বন্ধ কয়র মদল। 
তারপর তার বোি খুয়ল একমট ক্ষুদ্র বাক্স চবর করয়লা। বায়কাো্রর পায়শ একমট 
চবাতায়ি  াপ মদয়তই উপয়রর  াকমন সয়র চিল। ক্ষুদ্র অেোরয়লস েন্ত্র। 

শটত ওয়েভ কাটা ঘুমরয়ে চোিায়োি করয়লা আয়পা পবতয়তর চহর্ 
চকাোটতায়র। 

ওপার চথয়ক িুর হািসায়রর িলা চপয়ে খুশী হয়লা আহিদ িুসা। বলল, 
িুর হািসার, তুমি কখন মিরয়ল? 

-ঘন্টা দু’চেক আয়ি মিয়রমে। 
-মশরী চকিন? 
-জ্বয়রর চকান কিমত চনই। 
-চদখ, ওর প্রমত নজর চরখ। 
িুহূততখায়নক থািল িুসা। তারপর বলল, রুনার িা চকাথাে? 
-চকন? এখন মশরীর কায়ে। 
-আমি চিরার পূয়বত দরজার বাইয়র চবরুয়ত মদয়ব না তায়ক। বাইয়রর 

সকয়লর সায়থ সব রকয়ির চদখা সাক্ষাত বন্ধ। দরকার হয়ল তায়ক ঘয়র বন্ধ কয়র 
রাখয়ব। আর এখমন ওর কাে চথয়ক চজয়ন নাও, আমি কািাোয়ন এয়সমে, এ কথা 
চস কায়ক বয়লয়ে। এ কথা তার কাে চথয়ক চবর কয়র মনয়তই হয়ব। 

-মকেু ঘয়টয়ে ভাইো? উৎকমন্িত স্বর িুর হািসায়রর। 
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-আমি আয়পা পবতয়ত চনই, আমি কািাোয়ন  য়ল এয়সমে, এ খবর 
কািায়েয়ন চপৌয়েয়ে বয়ল মস্থর মনমশ্চত আমি? মকন্তু চপৌেল মক কয়র? মনশ্চে আয়পা 
পবতত চথয়ক এ খবর এখায়ন জানায়না হয়েয়ে। 

-সাংঘামতক বোপার, ঘয়র শত্রু.......... 
িুর হািসায়রর কথার িােখায়নই বয়ল উিল আহিদ িুসা, রুনার িা’র 

কাে চথয়ক চজয়ন মনয়ে চে চকান িূয়লে আটক করয়ব চসই ঘয়রর শত্রুয়ক। 
-আপনার মনয়দতশ পামলত হয়ব জনাব। আর..... 
কথা চশর্ করয়লা না িুর হািসার। 
-মকেু বলয়ব? মজয়জ্ঞস করয়লা আহিদ িুসা। 
-মশরী মকেুই খায়ে না, ওর্ুযও নামক বিন কয়র চিয়লয়ে আজ। 
আহিদ িুসা একটু ম ন্তা করয়লা। তারপর বলল, পুরুর্ র্ািার মদয়ে 

পরীক্ষা চতিন ভায়লা হয়ে না, একটা কাজ করয়ত পার? 
-মক কাজ? 
-স্মাথতা র্ািার। োই র্ািার মহয়সয়ব ক্লু-ক্লাক্স-ক্লায়ন চস চোি মদয়ত 

আসমেল মিন্দানাওয়ে। বন্দীখানা চথয়ক তায়ক এয়ন মশরীয়ক চদখায়ত পার। 
-মনরাপদ হয়ব তায়ক আনা? 
-চতািায়ক অমত সাবযায়ন এ কাজ করয়ত হয়ব এবং এ বোপায়র চতািার 

কায়রা উপর মনভতর করা  লয়ব না। তুমি তায়ক আনয়ব, তুমিই চরয়খ আসয়ব তায়ক 
বন্দীখানাে। 

-রাজী হয়ব চস ম মকৎসা করয়ত? 
-তায়ক বয়লা আমি অনুয়রায কয়রমে। আিার মবোস, এ অনুয়রায চস 

রাখয়ব। 
কথা চশর্ কয়র আহিদ িুসা লাইন চকয়ট মদল। দরজার বাইয়র দাাঁমড়য়ে 

মেল আবদুল্লাহ জায়বর ও শরীি আহিদ সুরী। 
কথা চশর্ হয়তই আববাস এোয়লনয়টা মিয়ে দরজা খুয়ল মদল ঘয়রর। 

প্রয়বশ করয়লা তারা দু’জয়ন। 
-মক খবর জায়বর? বেগ্র কয়ন্ি মজয়জ্ঞস করয়লা আহিদ িুসা। 
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মভতয়র একদি রে প্রস্তুমত। 
-চকিন? 
-মবিান চক্ষয়ের  ামরমদয়ক চিমশনিায়নর বোমরয়কর্। রাস্তার চিায়ড় 

চিায়ড় বসায়না হয়ে চিমশনিান। সাদা চপাশায়ক শহয়রর মবমভন্ন স্থায়ন কিায়ন্র্া 
ইউমনট চিাতায়েন করা হয়েয়ে। সশে পুমলশ চতা রয়েয়েই। 

নীরয়ব কথাগুয়লা শুনমেল আহি িুসা। কথা চশর্ হয়লা, মকন্তু চকান িন্তবে 
করয়লা না চস। দু’মট হাত তার মপেয়ন িুমষ্টবদ্ধ। চ ায়খ িুয়খ ভাবনার এক ভামর 
পদতা। 

জায়বর, শরীি সুরী, আববাস এোয়লনয়টা নতিুয়খ দন্র্ােিান। 
আহিদ িুসা এক সিে চটমবয়লর কািাোন শহয়রর িানম য়ের পায়শ 

মিয়ে দাাঁড়াল। চ াখ দু’মট তার িানম য়ে মনবদ্ধ-পলক চনই তায়ত। মনঃশয়ব্দ বয়ে 
 লল কায়লর চরাত। 

স্বয়প্নামিয়তর িত িুখ তুলল আহিদ িুসা িানম ে চথয়ক। জায়বরয়ক 
লক্ষে কয়র বলল চস, িৃতেু িুয়খ োমপয়ে পড়য়ব, এিন কতজন চলাক আয়ে 
চতািার? 

-আপনার মনয়দতশ চপয়ল সকয়লই হাসয়ত হাসয়ত িৃতেুর িুয়খ োমপয়ে 
পড়য়ব। 

-সবাই নে, আমি ৫০ জন  াই। 
-প্রস্তুত জনাব। 
তারপর আহিদ িুসা দীঘতক্ষে যয়র আবদুল্লাহ জায়বর, শরীি সুরী ও 

আববাস এোয়লনয়টার সায়থ পরািশত করয়লা তারপর মবদাে মদল সবাইয়ক। 
ঘমড়র মদয়ক চ য়ে চদখল, সয়ব সয়ন্ধে ৮টা। ৯টাে চবরুয়ব চস। এখনও 

এক ঘন্টা সিে আয়ে। 
পরি প্রশামন্তয়ত মবোনাে িা এমলয়ে মদল চস। 
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রাত নটা। দমক্ষয়ে কািাোয়নর পালতয়লন যয়র দ্রুত এয়িামেল একজন 
চলাক। লম্বা  ওড়া। কাল সুেট, কাল জুতা। টাইমটও একদি মনয়রট কায়লা। 
চলয়নর আবো অন্ধকায়র চলাকমটয়ক িয়ন হয়ে োোর িয়তা। িাথা নী ু কয়র োো 
িূমততমট দ্রুত এমিয়ে  লমেল িায়কতাস চরায়র্র মদয়ক। 

আয়িমরকান কাট  লু। লাল িখু। মটপ-টপ ভদ্রয়লাক। ইমের ভাাঁয়জ চকান 
খুাঁত চনই। এক দৃমষ্টয়তই িয়ন হে, একজন সম্ভ্রান্ত মবয়দশী। চকান মদয়ক না তামকয়ে 
একিয়ন এমিয়ে োয়ে চস! 

ভদ্রয়লায়কর হায়ত একমট বড় যরয়নর এটাম । পালতয়লন পার হয়ে চস 
মিয়ে পড়ল িায়কতাস চরায়র্। িায়কতাস চরার্ যয়র চস হন হন কয়র এমিয়ে  লল 
উত্তর মদয়ক। 

উত্তর মদয়ক চথয়ক দু’মট রি ক্ষু তীব্র চবয়ি এমিয়ে আসয়ে। সিগ্র রাস্তা 
আয়লামকত হয়ে উয়িয়ে েুয়ট আসা িামড়র চহর্লাইয়টর উজ্জ্বল আয়লায়ত। 

ভদ্রয়লায়কর ভ্রূদ্বে কুমিত হয়লা। মকন্তু দৃঢ় পদয়ক্ষয়প সিান তায়ল চস  
এমিয়ে  লল সািয়ন। 

েুয়ট আসা িামড়মট পুমলয়শর। িামড়মটর মরোর লাইয়টর নীয়  জ্বল জ্বল 
করয়ে- মিন্দানাও পুমলশ। 

পুমলয়শর জীপমট এয়স ভদ্রয়লায়কর পায়শ চথয়ি চিল। কোাঁ  কয়র মবমশ্র  
এক শব্দ উিল।  

জীয়প দুজন আয়রাহী। একজন ড্রাইভার আর অন্যজন পুমলশ অমিসার। 
পায়শ জীপ চথয়িয়ে, মকন্তু ভ্রুয়ক্ষপ চনই ভদ্রয়লায়কর।  লা তার থায়িমন। 

জীপ চথয়ক পুমলশ অমিসারমট চনয়ি পড়ল। 
-এই চে। ভদ্রয়লাকয়ক সয়ম্বাযন কয়র র্াকল পুমলশ অমিসারমট। 
ভদ্রয়লাক থািল। মপেয়ন মিয়র  াইয়লাও। মকন্তু দাাঁমড়য়ে রইয়লা, এয়লা 

না। 
পুমলশ তার কায়ে এমিয়ে চিল। বলল, চক আপমন? তার িুয়খ মবরমির 

স্বর। 
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পমরস্কার ইংয়রজীয়ত ভদ্রয়লাকমট জবাব মদল, মিমলপাইন কনমটয়নটাল 
চিমর্ং এয়জমন্সর মবমজয়নস মরয়প্রয়জনয়টমটভ -য়জিস কাটতার। 

িেমনলার কনমটয়ননটাল চিমর্ং এয়জমন্স আন্তজতামতক খোমত সম্পন্ন 
আয়িমরকান প্রমতষ্ঠান। পুমলশ অমিসারমট স্বর মকমিত নরি কয়র বলল, চকাথাে 
 য়লয়েন? 

ইোরয়পাটত সুপার িায়কতয়টর মবমজয়নস ইন্টারন্যাশনাল অমিয়স। 
-চর্ান্ট িাইন্র্, চেয়হতু দামেত্ব, তাই আপনার বোিটা আিার একবার 

চদখয়ত হয়ব। 
বেিমট এমিয়ে মদয়ে ভদ্রয়লাক বলল, চবশ, চদখুন, চদখুন। 
বোি খুয়ল চদখল, ইয়লকিমনকস গুর্য়সর মলটায়র ার আর েোম্পুয়ল 

বোি ভমতত। এটা-ওটা একটু চনয়ড়-য় য়ড় বোিমট পুমলশ অমিসার ভদ্রয়লায়কর 
হায়ত মদয়ে মদল। 

এিন সিে আর একমট জীপ এয়স দাাঁড়াল। মবশাল বপু একজন অমিসার 
উমক মদল জীপ চথয়ক। মজয়জ্ঞসা করল, মক বোপার চজি? 

চজি নািক পুমলশ অমিসারমট বুয়টর চিাড়ামল িুয়ক কড়া একমট স্যালুট 
মদয়ে বলল, কনমটয়ননটাল চিমর্ং এর প্রমতমনময োয়ে সুপার িায়কতয়টর মবমজয়নস 
ইন্টারন্যাশনাল অমিয়স। 

একটু থািল। আবার বলল, চ ক কয়রমে, চেয়ড় মদব? 
-িাথা খারাপ হয়েয়ে,  াকুমর চখাোয়ব? কনয়িাল রুয়ি চপৌয়ে দাও, 

োড়া-না োড়া তারাই মব ার করয়ব। 
জীপমট  য়ল চিল। মজমি ভদ্রয়লাকয়ক উয়েশ্য কয়র বলয়লা,  লুন িশাে, 

আপনায়ক কনয়িাল রুয়ি মদয়ে আমস। 
জীয়প উিয়ত উিয়ত ভদ্রয়লাকমট বলল, মকেু ঘয়টয়ে বয়ল িয়ন হয়ে? মক 

বোপার মিঃ মজি? 
মজি মবরমির স্বয়র বলল, ঐ মক চেন আহিদ িুসা শহয়র  ুয়কয়ে তাই 

এই সতকততা। চদখুন মিঃ কাটতার বড় সুয়খ আয়েন আপনারা মবমজয়নস মনয়ে. 
আর........... 
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ভদ্রয়লাক মিঃ কাটতার কথার িােখান চথয়ক বয়ল উিল, মবমজয়নস ভায়লা 
লায়ি আপনার? 

-লািয়তই হয়ব।  াকুরীর মনকুম  কমর। ইয়ম্পাটত লাইয়সন্স কয়রমে 
কয়েকটা, মকন্তু ওর ভায়লা-িন্দ পোাঁ -পুাঁ  চতিন বুমে না। 

-আসুননা একমদন মবমজয়নস ইন্টারন্যাশনায়ল, আপনায়দর জন্যই চতা 
আিরা রয়েমে। 

-মিক বয়লয়েন। চেয়তই হয়ব একমদন। কািজ-পে সব মনয়ে োব। 
মিঃ কাটতার একটু ম ন্তা কয়র বলল, চদখুন মিঃ মজি মক মবপয়দ পড়লাি, 

আিায়ক আবার মিরয়ত হয়ব চসই চহাোইট চরায়র্। 
-চহাোইট চরায়র্ চকন? 
-পাওোর হাউয়জর মপেয়নই আিার বাসা। রাত দশটার িয়যে না হয়ল 

ভীর্ে অসুমবযা হয়ব বাসাে। 
-িশাে, কনয়িাল রুয়ি চিয়ল চতা োড়য়বই না আজ রায়ত আর। ভীর্ে 

কাড়াকমড়। মক চেন খবর এয়সয়ে তারপর চথয়ক কততারা আহার-মনদ্রা কয়রনমন। 
চক চক চেন এয়সয়ে আরও। ইোরয়পায়টতর চরস্ট রুয়ি বয়স শুযু শলা পরািশত কয়র 
োয়েন। 

-তাহয়ল? 
মজি একটু ম ন্তা চকর বলল, উপাে একমট করা োে। সািয়নর চিায়ড় 

আপনায়ক নামিয়ে মদমে, ওখান চথয়ক িমল পথ যয়র চলক সাকতায়সর মভতর মদয়ে 
পাওোর হাউয়জর মপেয়ন মিয়ে উিয়ত পারয়বন। 

-ও? মিঃ মজি। ম রকৃতজ্ঞ থাকব এর জন্য আমি।  
চিায়ড়র উপর িাড়ী এয়স পড়ল। থািল িামড়। 
মিঃ কাটতার চনয়ি পড়ল িামড় চথয়ক। িামড় চথয়ক মিঃ মজি বলল, আবার 

চদখা হয়ব মিঃ কাটতার। বয়ল চস িামড় চেয়ড় মদল। 
চিায়ড় িায়কতাস চরার্ চথয়ক দু’মট রাস্তা দু’মদয়ক চবমরয়ে চিয়ে। একমট 

পূবতমদয়ক, অন্যমট পমশ্চি মদয়ক। পমশ্চয়ির রাস্তা যয়র পমশ্চি মদয়ক এমিয়ে  লল 
মিঃ কাটতার। মিমনট সায়তক  লার পর একমট রাস্তা চপল চস । রাস্তামট চলক সাকতাস 
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চরার্ চথয়ক চবমরয়ে দমক্ষে মদয়ক চলক সাকতায়সর অভেন্তয়র  য়ল চিয়ে। এই রাস্তা 
মদয়ে চলক সাকতায়স প্রয়বশ করয়ব মক না ভাবমেল মিঃ কাটতার। এিন সিে একজন 
চলাকয়ক চপয়ে চিল চস। চলাকমট চলক সাকতায়সর মদক চথয়ক আসমেল। মিঃ 
কাটতার তায়ক মজয়জ্ঞস করয়লা, এই রাস্তা মদয়ে মক চহাোইট চরায়র্ চপৌেয়ত পামর? 

চলাকমট হাাঁ সূ ক জবাব মদয়ে  য়ল চিল। মিস্টার কাটতার ঐ রাস্তা মদয়ে 
চলক সাকতায়স প্রয়বশ করয়লা । রাস্তামটর আবার অয়নক শাখা-প্রশাখা। প্রাে মিমনট 
পনর  লার পর মিক  য়লয়ে মক না সয়ন্দহ হয়লা মিঃ কাটতায়রর। সািয়ন আবার 
রাস্তামট দু’ভায়ি মবভি হয়ে  য়ল চিয়ে দু’মদয়ক। 

থিয়ক দাড়াল মিঃ কাটতার। জন-িানবহীন পথ। পায়শই একমট মবরাট 
অিামলকা। 

িায়নর মিমষ্ট সুর চভয়স আসয়ে। মিঃ কাটতার উপয়রর মদয়ক  াইল। 
চদাতালার উন্মুি জানালা মদয়ে চশানা োয়ে িান। পমরম ত  সুর। উৎকেত হয়লা 
মিঃ কাটতার, সুর েষ্ট হল। আলাবী বালপকীর িান। 

অমভজাত খৃষ্টান এলাকার এই বাড়ী চথয়ক আলাবী বালপকীর আরবী 
িান শুয়ন স্তম্ভীত হয়লা মিঃ কাটতার। আলাবী বালপকীর িান চসায়লা দ্বীপপূয়ির 
িুসলিানয়দর মপ্রে িান। পলস্নী সংিীয়তর এই আলাবী বালপকীয়ক চসখায়ন 
আরবী সসেদ আল্ িকীহ বয়ল িয়ন করা হে। ইমন মিন্দানাও ও চসায়লা 
দ্বীপপুয়ির মবখোত সপ্ত ভ্রাতায়দর একজন। চসায়লার কমরি আল-িখদুয়ির মকেু 
পয়র সসেদ আল িমকহ চসায়লা দ্বীপপুয়ি এয়সমেয়লন। এই সপ্ত ভ্রাতা অথতাৎ এই 
সাতজন অমল আল্লাহই আরব ভূমি চথয়ক ইসলায়ির আয়লা চসায়লা ও মিন্দানাও 
দ্বীপপুয়ি েমড়য়ে মেয়লন । প্রাে সহর বের যয়র আলাবী বালপকীর িান চসায়লার 
গ্রাি-গ্রািান্তয়র িীয়ত হয়ে আসয়ে। 

কায়ে চকাথাও চথয়ক চপটা ঘমড়র আওোজ এয়লা  ং  ং...............। 
রাত দশটা চবয়জ চিল। মিঃ কাটতার একবার মনয়জর ঘমড়র মদয়ক  াইল। 

তারপর সমক্রে হয়ে  উিল চস।  
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চস মিয়ে বামড়মটর দরজাে নক করয়লা। একবার, দুইবার মতনবার মসাঁমড় 
মদয়ে কায়রা চনয়ি আসার শব্দ পাওো চিল। ‘কট’ কয়র সুই  চটপার শব্দ হয়লা 
মভতয়র। 

দরজা খুয়ল চিল। দরজাে দাাঁমড়য়ে এক েুবতী। চদশীে চিয়ে। দীঘত কাল 
 ুল-িলার দু’পাশ মদয়ে বুক চবয়ে কমটয়দশ পেতন্ত চনয়ি এয়সয়ে। 

চ াখ িুখ মদয়ে বুমদ্ধ চেন মিকয়র পড়য়ে। তার সায়থ মিয়শয়ে লাবন্য। 
এক কথাে অপরূপ চিয়েমট। তার মসেগ্ধ চসৌন্দেত চ াখ যাাঁমযয়ে চদে না, মকন্তু 
আপনার কয়র কায়ে চটয়ন চনে। 

চিয়েমট েষ্ট  কুন্িাহীন কয়ন্ি মজয়জ্ঞস করয়লা, চক আপমন?  
-আমি একজন মবয়দশী। পথ হামরয়েমে। 
-চকাথা চথয়ক আসয়েন? 
-িোমনলা চথয়ক। 
-োয়বন চকাথাে? 
-চহাোইট চরায়র্? 
-চহাোইট চরায়র্? তাহয়ল এ পয়থ এয়সয়েন চকন? পাকত চরার্ যয়র 

োওো উম ত মেল আপনার। 
মিঃ কাটতার মকেু বলল না। 
চিয়েমটই আবার বলল, অয়নক িমল-কুয় া ঘুয়র আপনায়ক চেয়ত হয়ব 

চহাোইট চরায়র্। থািল একটু। বলল আবার, আপমন মভতয়র একটু বসুন। আমি 
সংমক্ষপ্ত চস্ক  কয়র মদমে। 

বয়ল চিয়েমট মভতয়র সয়র দাাঁড়াল। আহিদ মিঃ কাটতার মিয়ে বসল 
চসািাটাে। চিয়েমট মসাঁমড় চভয়ঙ উপয়র  য়ল চিল। 

কক্ষমট বসার ঘর। সামরবদ্ধ চসািায়সয়ট সাজায়না। কয়ক্ষর চদোয়ল 
মিন্দানাওয়ের কয়েকমট লোন্র্য়স্কপ। িােখায়ন বড় একমট েীশুর িূমতত। চরৌয়পের 
চফ্রয়ি বাাঁযায়না। েীশুর কয়েকমট বােীও আয়ে টাগায়না। 

চিয়েমট মিয়র এয়লা। চস্ক  করা একমট কািজ তুয়ল মদল মিঃ কাটতায়রর 
হায়ত। 
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মিঃ কাটতার একবার ভায়লা কয়র চ াখ বুমলয়ে ভাাঁজ কয়র পয়কয়ট চরয়খ 
মদল। তারপর উয়ি দাাঁড়ায়ত দাাঁড়ায়ত চিয়েমটয়ক বলল, একটা কথা মজয়জ্ঞস 
করয়ত পামর আপনায়ক? 

-মনশ্চে করয়ত পায়রন! 
-আিার যারো সতে হয়ল, আপমন খৃষ্টান। মকন্তু আলাবী বালপকীর িান 

আপমন জানয়লন মক কয়র এবং অিন ক্ষিতা মদয়ে চস িান আপমন িাইয়ত 
পারয়লন মক কয়র? 

প্রশ্ন শুয়ন চিয়েমটর চ াখ িুহূয়ততর জন্য বন্ধ হয়ে চিল। পয়র চ াখ খুয়ল 
যীয়র যীয়র চিয়েমট বলল, চকন জানয়ব না, চকন িাইয়ত পারব না, আমি মক এ 
িামটর চিয়ে নই? 

-আিার মজজ্ঞাসা হয়লা, আলাবী বালপকীর িরিী সংিীত চসায়লার 
িুসলিানয়দর মনজস্ব সম্পদ, চকান খৃষ্টান এটা িাইয়ব এটা অমবোস্য। 

চবদনার একোো চখয়ল চিল চিয়েমটর িুয়খর উপর মদয়ে। তার িয়ুলর 
পাাঁপমড়র িত পাতলা চিাট দু’মট চেন কুমিত হয়ে পড়ল মকেুটা। নতিুখী চস। 
মকেুক্ষে নীরব চথয়ক চস বলল, মবয়দশী আপমন, আলাবী বালপকীয়ক ম নয়লন মক 
কয়র? আর এখানকার িুসলািানয়দর একান্ত ঘয়রর এ কথা আপমন জানয়লন মক 
কয়র? 

-মবয়দশীয়দর পয়ক্ষ এসব জানামক একান্তই অসম্ভব?  
-তাহয়ল মক আপমন িুসলিান। 
-স্বীকার করমে। 
-অপরায স্বীকায়রর িত হয়লা কথাটা। চিয়েমটর পাতলা চিাাঁয়টর উপর 

মদয়ে এক টুকয়রা হামস চখয়ল চিল। 
-মিন্দানাওয়ে িুসলিান হওো অপরায নে, তাহয়ল বলয়বন? 
চিয়েমটর িুয়খর হামস মিমলয়ে চিল। চস এক দৃমষ্টয়ত মিঃ কাটতায়রর মদয়ক 

চ য়ে আয়ে। খুাঁয়ট খুাঁয়ট চদখয়ে তায়ক। তারপর চস বাইয়রর দরজা বন্ধ কয়র মদয়ে 
মিঃ কাটতায়রর িুয়খািুখী দাাঁমড়য়ে বলল, আপনার সমতেকার পমর ে মক। 

-আপমন আিায়ক সয়ন্দহ করয়েন? 
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-হাাঁ 
-কারে, িোমনলা চথয়ক চকান িুসলিান এইভায়ব কািাোন আসয়ত পায়র 

না। আপনার িত বুমদ্ধিান চলাক িোমনলা চথয়ক এয়স কািাোন পথ ভুল করয়ত 
পায়র না। 

মিঃ কাটতার মবমস্মত দৃমষ্টয়ত চিয়েমটর মদয়ক চ য়ে রইল। অদ্ভুত মবয়লর্ে 
শমি চিয়েমটর। সাযারয়ের তামলকাে এ চিয়ে পয়ড় না। 

আিার পমর ে পয়র হয়ব, আপনার পমর েটা মক জানয়ত পামর? 
-মনশ্চে। মিমলপাইন মসয়ক্রট সামভতয়সর একজন অপায়রটর। 
-আর আমি আহিদ িুসা। 
চিয়েমট সািয়ন দাাঁমড়য়েমেল। ভূত চদখার িত অষ্ফুট আততনাদ কয়র চস 

মিয়ে সািয়নর চসািাে বসল। দুহায়ত িুখ চ য়ক বয়স রইল বহুক্ষে। 
ঘমড়র মদয়ক চ য়ে আহিদ িুসা আাঁতয়ক উিল। রাত এিারটা। দ্রুত বলল 

চস, আমি এখন মক চেয়ত পামর? 
-আপনার প্রয়শ্ন জবাব মনয়লন না । িুখ তুয়ল বলল চিয়েমট। মবধ্বস্ত িুখ 

তার। 
-আমি জবাব চপয়ে চিমে। 
-মক জবাব চপয়েয়েন? 
-আলাবী বালপকীর এক ভি তাাঁর সিাজ চথয়ক দূয়র সয়র মিয়েও তায়ক 

ভুলয়ত পায়রমন। 
আহিদ িুসার এই কথা চিয়েমটর উপর চেন চভৌমতক মক্রো করয়লা। চস 

অমস্থর কয়ন্ি বয়ল উিল, না, না, না, বালপকীয়ক নে, আিার িায়ক ভুলয়ত পামরমন, 
িায়ের িুখ ভুলয়ত পামরমন, িায়ের িান, িায়ের কামহনী ভুলয়ত পামরমন আমি। 
বয়ল কান্নাে চভয়গ পড়ল চিয়েমট। 

রায়জের িিতা চনয়ি এয়সয়ে আহি িুসার চ ায়খ। অন্তদ্বতয়ন্দ্ব জজতমরত এই 
চিয়েমটর মদয়ক চস চ য়ে আয়ে অমনয়ির্ চ ায়খ। প্রকাশহীন এই চবদনাে চে 
চিয়েমট কতমদন চথয়ক মনমষ্পষ্ট হয়ে চক জায়ন? আজ প্রকায়শর পথ চপয়ে 
প্রমতয়রায়যর কৃমেি দুিত চভয়গ পয়ড়য়ে খান খান হয়ে। প্রয়লাভয়ন পয়ড়, অবস্থার 
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 ায়প মকংবা বাযে হয়ে সয়তের আয়লা চথয়ক দূয়র সয়র মিয়ে কত তরুে-তরুেী 
এিমনভায়ব অন্তয়বতদনাে জজতমরত হয়ে, চক তার চখাাঁজ রায়খ। ভাবয়ত মিয়ে 
আহিদ িুসার চ াখ অশ্রুসজল হয়ে উিল। 

চস উয়ি মিয়ে চিয়েমটর িাথাে হাত বুমলয়ে বলল, চবান, চতািায়দর এ 
অবস্থার জন্য দােী আিায়দর অযঃপমতত সিাজ, পথভ্রষ্ট যিতয়নতা আর আহামক 
রাষ্ট্র চনতারা। থািল আহিদ িুসা। 

আবার বলল, আজ চে কত আনমন্দত আমি আিায়দর এক হারায়না 
চবানয়ক আিরা মিয়র চপলাি। 

চিয়েমট তাড়াতামড় উয়ি আহিদ িুসার পায়ে সালাি কয়র উয়ি দাাঁড়াল। 
চ াখ িুয়ে বলল, আিার আয়ির নাি, সায়বরা। আমি এখন চথয়ক সায়বরা। বলয়ত 
বলয়ত কান্নাে তার কথা জমড়য়ে চিল আবার। 

আহিদ িুসা বলল, সায়বরা চবান আিায়ক উিয়ত হে। আর চদরী করয়ত 
পামর না। 

-আপমন চহাোইট চরায়র্ চকন োয়বন আমি জামন, মকন্তু আমি আপনায়ক 
চেয়ত চদব না। ঐ পাওোর হাউজ আমিই উমড়য়ে মদয়ত পারব। 

-না, চবান। তা হে না। তুমি আজ অশান্ত, চকান এোসাইনয়িন্ট আমি 
চতািায়ক মদয়ত পামর না আজ। 

-কািাোন শহয়রর সিস্ত শমি আজ আপনার জন্য অয়পক্ষা করয়ে। 
সিগ্র মিমলপাইন, চেতাগ আর ইহুদীরা আজ কািাোন শহয়রর মদয়ক চ য়ে 
আয়ে। সিগ্র কািাোয়ন জাল চপয়ত রাখা হয়েয়ে আপনায়ক যরার জন্য। আমি 
আপনায়ক মকেুয়তই চেয়ত চদব না এখান চথয়ক। 

আহিদ িুসা িম্ভীর কয়ন্ি বলল, আমি চক জান? 
-জামন, আিায়দর চনতা। 
-অতএব চনতার মনয়দতশ অিান্য কয়রা না। 
বয়ল আহিদ িুসা দরজা খুয়ল চবমরয়ে এয়লা রাস্তাে। সায়বরা হাত দু’মট 

উপয়র তুয়ল বলল প্রভ ুচহ, আজ দীঘত ১৪ বের পর চতািায়ক র্াকমে প্রভূ, তুমি 
হতভািা এ জামতর িহান নােকয়ক চহিাজত কয়রা প্রভু। 
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 ৯ 
হন হন কয়র এমিয়ে  য়লয়ে আহিদ িুসা। একবার হাত মদয়ে চসাডার 

চহালস্টায়র চস তার মপ্রে মরভলবারমট চদয়খ মনল। 
সায়বরার চস্ক মট এিন মনখুাঁত চে, চবি চপয়ত হয়ে না রাস্তা ম য়ন মনয়ত। 

িৃত পুরীর িতই অমল-িমল সব নীরব-নীজতন। এই নীরবতার িায়ে আহিদ িুসার 
মস্টল চসায়লর জুতা মবদঘুয়ট শব্দ তুলয়ে। 

আর চবশী দূর নে। চস্ক  অনুসায়র চশর্ চলয়নর চশর্ িাথা প্রাে এয়স 
চিয়ে। 

চলনমটর িাথা জুয়ড়ই পাওোর হাউজ। ৮ মিয়টর িত উাঁ ু চদোল। 
চদোয়লর উপর মদয়ে আবার তারকাাঁটার জাল। তারকাাঁটার জাল চে 
ইয়লকমিিায়ের্ তা সহয়জই আাঁ  করা োে। 

চদোয়লর বাইয়র মদয়েও চসমন্ি রয়েয়ে। 
আহিদ িুসা চলয়নর িুয়খ অন্ধকার িত জােিাে দামড়য়ে রইল। চলয়নর 

িুখ চথয়ক একজন চসমন্িয়ক চদখা োয়ে। চস হাটয়ত হাটয়ত দমক্ষে মদয়ক  য়ল 
চিল। আর একজন চসমন্িয়কও চদখা চিল। চস রাস্তার চিাড় পেতন্ত এয়স আবার 
পমশ্চি মদয়ক  য়ল চিল। আহিদ িুসা বুেল মনমদতষ্ট মনেয়িই এ চপয়িাল  লয়ে। 
েখন দমক্ষয়ের চসমন্ি চিায়ড় আসয়ব, তখন এমদয়কর চসমন্ি  য়ল োয়ব পমশ্চয়ি। 

আহিদ িুসা চলয়নর চদোয়লর পায়শ বোিমট চরয়খ মদল। তারপর পয়কট 
চথয়ক একমট চোট মশমশ চবর কয়র মনয়ে তা চথয়ক মকমিত পমরিাে তরল পদাথত 
রুিায়ল চ য়ল মনল। দমক্ষয়ের চসমন্িমট চিায়ড়র কায়ে প্রাে এয়স চিয়ে। 

আহিদ িুসা চরমর্ হয়লা। র্ান হায়ত রুিাল। চসমন্িমট চিায়ড় এয়স 
িুহূততকাল দামড়য়ে আবার দমক্ষে মদয়ক োো শুরু করল। 

আহিদ িুসা পায়ের আঙুয়লর উপর ভর মদয়ে দ্রুত তার মপেু মনল। 
নািায়লর িয়যে আসয়তই চস বায়ঘর িত োাঁমপয়ে পড়ল তার উপর। বাি হায়ত 
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চ য়প যরল িলা, আর র্ান হায়ত চক্লায়রািরি চভজান রুিাল চিয়স যরয়লা নায়ক। 
অষ্ফুয়ট কয়েকবার চকাাঁক চকাাঁক কয়র এয়কবায়র হাত-পা আেয়ড় মনয়স্তজ হয়ে 
পড়ল। 

আহিদ িুসা দ্রুত তায়ক চলয়নর অন্ধকায়র চকায়ে চটয়ন মনয়ে এয়লা। 
তারপর তার ইউমনিরি খুয়ল পয়র মনল মনয়জ। বোি চথয়ক প্রয়োজনীে কয়েকটা 
মজমনস পয়কয়ট পুরল। এমদয়ক চসমন্িমট চিায়ড় এয়স চিয়ে। 

আহিদ িুসা অয়টায়িমটক রাইয়িলমট কাাঁয়য চিয়ল কোপমট কপাল পেতন্ত 
নামিয়ে পাওোর হাউয়জর চদোয়লর িা চঘয়র্  লয়ত শুরু করয়লা। 

চদোলমট দমক্ষয়ে এয়স চেখায়ন চশর্ হয়েয়ে চসখান চথয়ক পুনরাে তা 
চবাঁয়ক অল্প একটু মিয়ে উাঁ ু বারান্দাে চশর্ হয়েয়ে। বারান্দাে এয়স মিয়শয়ে 
চহাোইট চরার্ও। বারান্দার মসমড়র নীয়  দুই প্রায়ন্ত অয়টায়িমটক কাবতাইন হায়ত 
দু’জন দাাঁমড়য়ে আয়ে। দমক্ষে মদয়ক চহাোইট চরায়র্র অয়নক দূর পেতন্ত চদখা োে। 
মকেু দূয়র দু’মট জীপ দামড়য়ে আয়ে। জীয়পর রং চদয়খ িয়ন হয়ে আমিতর। 

আহিদ িুসা িলুয়স্কপ সাইয়জর একমট মপ্রয়ন্টর্ কািজ চবর কয়র হায়ত 
মনয়ে দ্রুত দৃঢ় পদয়ক্ষয়প বারান্দার মসাঁমড়র মদয়ক এমিয়ে  লল। িয়ন হয়ে চেন 
জরুরী চকান কািজ চস অমিয়সর মর্ইমট অমিসারয়ক মদয়ত োয়ে । অয়টায়িমটক 
কারবাইন হায়ত দাড়ায়না পুমলশ দু’জন তায়ক চদয়খ নয়ড় উিল। মকন্তু আহিদ 
িুসা কািজমট উাঁ ু কয়র অমিয়সর মদয়ক ইংমিত কয়র মসাঁমড় চভয়ঙ দ্রুত বারান্দা 
অমতক্রি কয়র অমিয়স  ুয়ক চিল। চস চে রুয়ি প্রয়বশ করয়লা, তা একমট হলঘর। 
হল ঘয়র চকান চলাক চনই। হল ঘয়রর পয়রই আর একমট রুি। চ োর চটমবল 
পাতা। মর্উমট অমিসার চ োয়র বয়স  ুলমেল। আহিদ িুসা ঘয়র প্রয়বশ কয়রই 
দরজা বন্ধ কয়র মদল। শব্দ চপয়ে মর্উমট অমিসার একটু নয়ড়  য়ড় বসল। চ াখ 
দু’মটও তার খুয়ল চিল। উদেত মরভলভার হায়ত একজন অপমরম ত পুমলশয়ক তার 
সািয়ন দাাঁড়ায়না চদয়খ চস হক মকয়ে উিল। বয়স চথয়ক আপনা হয়তই একান্ত 
অনুিয়তের িত হাত দু’মট উপয়র তুলল। 

আহিদ িুসা বলল, হাত উপয়র চতালা নে ইমিন রুয়ির  ামব দাও। 
চকান  ালামক কয়রা না। িাথার খুমল উমড়য়ে চদব। 
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চলাকমট কাাঁপয়ত কাাঁপয়ত ড্রোর চথয়ক  ামব মনয়ে চিয়ল মদল চটমবয়লর 
উপর। আহিদ িুসা দ্রুত চটমবল চথয়ক  ামব কুমড়য়ে মনল। তারপর মরভলভার উ  ু
কয়র  াপ মদল মিিায়র। একরাশ চযাো চবমরয়ে চিল নল মদয়ে। চলাকমট জ্ঞান 
হামরয়ে লুমটয়ে পড়ল চ োয়রর উপর। তারপর চ োর চথয়ক চিয়েয়ত। 

আহিদ িুসা দ্রুত  ামব মনয়ে মভতয়র  ুয়ক চিল। মভতয়রর উিান মবমভন্ন 
সবদুেমতক সাজ সরিায়ি ভমতত। উত্তর-পমশ্চি চকায়ে ইমিন কক্ষ। ভীর্ে শয়ব্দ 
ইমিন  লয়ে। আহিদ িুসা দ্রুত চসমদয়ক অগ্রসর হয়লা। ওমদক চথয়ক দু’জন 
চলাক অমিস ঘয়রর মদয়ক আসমেল। ওরা তৃতীে চশ্রেীর কিত ারী। পুমলশয়ক 
ওভায়ব দ্রুত ইমিন রুয়ির মদয়ক চেয়ত চদয়খ তারা মবমস্মত কয়ন্ি বলল, মক হয়েয়ে 
স্যার? 

-মকেু হেমন, তবু ইমিন রুিটা একটু চ ক কয়র আমস। চতািরা এখায়ন 
একটু দাাঁড়াও। 

চলাক দু’জন আহিদ িুসার ইংয়রজী কথা শুয়ন িয়ন করল, মনশ্চে উপর 
চথয়ক পািায়না হয়েয়ে। তারা আহিদ িুসার মনয়দতশ িত িাে দাাঁমড়য়ে রইল। 

আহিদ িুসা দ্রুত মিয়ে ইমিন রুয়ি  ুয়ক পড়ল। তারপর কায়জ চলয়ি 
চিল চস। 

পয়কট চথয়ক চস মর্ম্বাকৃমত একমট বস্তু অমত সন্তপতয়ন চবর কয়র মনল। 
চসৌমদ অমর্তন্যান্স িোক্টরীয়ত সতরী অতোযুমনক মর্নািাইট এমট। এর জন্য পৃথক 
চকান মিউয়জর দরকার হে না এবং আগুয়নরও প্রয়োজন হে না চকান। এ 
মর্ম্বাকৃমত মর্নািাইয়টর শীর্তয়দয়শ  োপটা যরয়নর চসিমট মপন রয়েয়ে। মপনমট 
খুয়ল মনয়লই এর মভতয়রর ক্ষুদ্র অয়টায়িমটক মরেোকটয়র মবয়ষ্ফারে ঘয়ট োে এবং 
তা চথয়ক উৎপামদত তাপ ক্রয়ি ক্রয়ি এিন এক পয়েয়ন্ট উন্নমত হে েখন চিাটা 
মর্নািাইটমটই চিয়ট পয়ড় প্র ন্র্ মবয়ষ্ফারয়ে। এর ধ্বংসকারী ক্ষিতা ভীর্ে। প্রাে 
মতনশ’ বিতিজ পমরমিত স্থায়নর সবমকেুয়ক এটা যুলাে পমরেত করয়ত পায়র। 

আহিদ িুসা সন্তপতয়ে চসিমট মপন খুয়ল মনয়ে অমত সাবযায়ন তা চরয়খ 
মদল িূল ইমিয়নর অভেন্তয়র মনভৃতত এক চকায়ে।  ট কয়র কায়রারই তা নজয়র 
পড়য়ব না। 
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আহিদ িুসা তাড়াতামড় ইমিন রুি চথয়ক চবমরয়ে এয়লা। চিয়ট তালা 
লামিয়ে  ামব েুয়ড় চিয়ল মদল পায়শর স্তুমপকৃত চলাহা-লক্কয়ড়র িয়যে। মনরাপয়দ 
মর্নািাইটমট পাতয়ত চপয়র আনয়ন্দ গুনগুমনয়ে উয়িমেল আহিদ িুসার িন। মকন্তু  
গুনগুনামন তার চথয়ি চিল েখন চদখল োয়দরয়ক চস দাাঁড়ায়ত বয়ল মিয়েমেল তারা 
চসখায়নই চনই। যক কয়র উিল তাাঁর িন। ওয়দরয়ক অিন কয়র িাো চদখায়না 
তার মিক হেমন। শত্রুয়ক  মপেয়ন চিয়ল চরয়খ োওোটা িারাত্মক ভুল হয়েয়ে 
তার।  

দ্রুত চস মর্উমট রুয়ির মদয়ক পা বাড়াল। মর্উমট অমিসার চতিনভায়ব 
পয়ড় আয়ে তার চ োয়রর পায়শ। মকন্তু বাইয়রর মদয়কর চে দরজা আহিদ িুাসা 
বন্ধ কয়র মিয়েমেল, তা চখালা। আর বাি পায়শর সংয়োি কয়ক্ষর চখালা দরজা 
বন্ধ। সয়ন্দয়হর এক শীতল চরাত বয়ে চিল তার চদয়হ। মশর মশর কয়র উিল তার 
চিরুদন্র্য়দশ। চস তাহয়ল িায়প পয়ড়য়ে? 

বাইয়রর চখালা দরজার মদয়ক দ্রুত এয়িাল চস। মকন্তু দরজাে পা মদয়েই 
চদখয়ত চপল, কয়েকজন দ্রুত মসমড় চবয়ে উয়ি আসয়ে। হায়ত উদেত সাব চিমশন 
িান। 

মরভলভার এয়ক্ষয়ে অয়কয়জা চদয়খ আহিদ িুসা দ্রুত বাি হাত মদয়ে 
পোয়ন্টর বাি পয়কট চথয়ক চস্মাক বম্ব চবর কয়র মনল। মবদুেৎ িমতয়ত তার বাি 
হাত উপয়র উিল। মকন্তু বম্ব েুড়য়ত চস পারল না। এয়কবায়র চপেয়ন পদশব্দ শুয়ন 
চস তড়াক কয়র চপেয়ন মিরল। মকন্তু চদরী হয়ে চিয়ে তখন। প্র ন্র্ এক আঘাত 
চনয়ি এয়লা তার িাথাে। জ্ঞান হামরয়ে আহিদ িুসা লুমটয়ে পড়য়লা চিয়েয়ত। 

সবাই এয়স মঘয়র যরল তায়ক। তায়দর িয়যে চথয়ক চলিয়টন্যায়ন্টর 
প্রতীক আটা একজন অন্য একজন অন্য একজনয়ক লক্ষে কয়র বয়ল উিল, 
আলবাটত তুমি এখমন মিয়ে স্যারয়ক খবর দাও। জীপ মনয়ে োও। 

একটা কড়া স্যালুট মদয়ে আলবাটত নািক চলাকমট ঘর চথয়ক চবমরয়ে 
মসাঁমড় চভয়গ দ্রুত জীপ লয়ক্ষে এমিয়ে চিল। 

 
 



মিন্দানাওয়ের বন্দী  101 

 

 
চহাোইট চরার্ পার হয়ে পাকত চরার্ যয়র আলবায়টতর িাড়ী পূবতমদয়ক দ্রুত 

এমিয়ে  লমেল। সািয়নই একমট কালভাটত। সংকীেত রাস্তা চসখায়ন । অমনো 
সয়ত্ত্বও তায়ক মের্ কিায়ত হয়লা। এই সিে সািয়ন চথয়ক একমট িামড়য়ক চস 
তীরয়বয়ি এমদয়ক এমিয়ে আসয়ত চদখল। িাড়ীমটর চবপয়রাো িমত চদয়খ প্রিাদ 
গুেল আলবাটত। কালভায়টতর িুয়খ এয়স আলবায়টতর িাড়ী চর্র্য়লা হয়ে চিল। 
সািয়নর িাড়ীমট তখন কালভায়টত উয়ি পয়ড়য়ে। আলবায়টতর িাড়ী চথয়ি চিয়ে 
রাস্তার কুল চঘয়র্। সািয়নর িাড়ীমটও এয়স দাাঁড়াল তার িাড়ীর পায়শ। 

-মক বোপার আলবাটত, চকাথাে  য়লে? জীপ চথয়ক িুখ বামড়য়ে এক নারী 
কন্ি মজজ্ঞাসা করল। 

-স্যারয়ক খবর মদয়ত। 
-মক খবর? 
-ও। আপমন চতা জায়নন না। পাওোর হাউয়জ এক শালায়ক আিরা 

যয়রমে। আলবায়টতর িুয়খ মবজয়ের হামস। 
-স্যারয়ক আবার খবর চদো চকন? চতািায়দর সব কায়জ দীঘত সূমেতা। 

ওয়কই চতা এখমন হামজর করয়ত হয়ব স্যায়রর কায়ে।  ল ওয়ক মনয়ে আসব 
আমি। 

আলবাটত ও চিয়েমট মিয়র এয়লা পাওোর হাউয়জ। িাড়ী চথয়ক চনয়িই 
তরতর কয়র মসাঁমড় চভয়গ চিয়েমট উয়ি চিল পাওোর হাউয়জর মর্উমট রুয়ির 
মদয়ক। 

আহিদ িুসার জ্ঞান মিয়র আয়সমন তখনও। চতিমনভায়ব সবাই বয়স 
আয়ে তায়ক মঘয়র। চিয়েমটয়ক ঘয়র  ুকয়ত চদয়খ সবাই সসম্ভ্রয়ি উয়ি দাড়াে। 
মিমলপাইন মসয়ক্রট সামভতয়সর বাঘা এয়জন্ট মিস চহনমরয়েটায়ক চদয়খ তারা খুশী 
হল। 

ঘয়র  ুয়ক সকয়লর মদয়ক মস্মত হায়স্য চ য়ে চহনমরয়েটা বলল, চতািায়দর 
সকলয়ক যন্যবাদ। চতািায়দর কামহনী আিরা পয়র শুনব। এয়ক চবাঁয়য চতািরা 
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আিার জীয়প তুয়ল দাও। এক্ষুমন এয়ক চহর্ চকাোটতায়র চপৌোয়ত  হয়ব। অয়নক 
কাজ আয়ে এয়ক মদয়ে। 

চলিয়টন্যায়ন্টর ইংমিয়ত দ্রুত আহিদ িুসায়ক চহনমরয়েটার জীয়প তুয়ল 
চদো হয়লা। 

িাড়ীয়ত উিয়ত উিয়ত চহনমরয়েটা বলল, চতািায়দর এ মবজয়ে চহর্ 
চকাোটতার অপমরসীি খুশী হয়ব। মকন্তু চদয়খা, আনন্দ চেন চতািায়দর দামেত্ব 
পালয়ন সশমথলে না সৃমষ্ট কয়র। 

তীর চবয়ি েুয়ট  লল চহনমরয়েটার জীপ। চহাোইট চরার্, পাকত চরার্ পার 
হয়ে িায়কতাস এমভমনউ যয়র তা এমিয়ে  লল উত্তর মদয়ক। িায়কতাস এমভমনউ যয়র 
মকেু দূর োবার পর িাড়ীমট বাি মদয়ক ঘুয়র চলক সাকতাস চরার্ যয়র প্রাে মিমনট 
মতয়নক  লার পর রাস্তা চথয়ক চনয়ি একমট অন্ধকার িত জােিাে দাাঁমড়য়ে পড়ল। 

িাড়ী থািয়তই চহনমরয়েটা লাি মদয়ে মপেয়নর মসয়ট এয়লা। অন্ধকায়রর 
িয়যেই  াকু মদয়ে চস আহিদ িুসার হাত ও পায়ের বাাঁযন চকয়ট মদল। 

আহিদ িুসা িাড়ীয়ত উিার পয়রই জ্ঞান মিয়র চপয়েমেল। িাথা তার 
খয়স োয়ে চবদনাে। চিাটা িা মেি মেি করয়ে। ভাবমেল চস, চিয়েমট তায়ক 
চকাথাে মনয়ে  য়লয়ে? বাাঁযন কাটয়ত চদয়খই তার িয়ন একমট কথা মেমলক মদয়ে 
চিল। চস বলল, চক, সায়বরা? 

-মজ, জনাব, আপমন চজয়ি উয়িয়েন? চকিন চবায করয়েন এখন? 
সায়বরার প্রয়শ্নর মদয়ক কেতপাত না কয়র আহিদ িুসা বলল, আিায়ক 

চকাথাে এয়নে সায়বরা? 
-আিরা এখন চলক সাকতাস চরার্ রয়েমে। 
-এখন সিে...... 
আহিদ িুসা মকেু বলয়ত োমেল, এিন সিে মবয়ষ্ফারয়ের এক মবরাট 

শব্দ চশানা চিল। িামড়মটও চকাঁয়প উিল চসই যাক্কাে। 
সয়গ সয়গ সবদুেমতক বামত মনয়ভ চিল  ারমদয়কর। 
সায়বরা খুশীয়ত আহিদ িুসার হাত দু’মট যয়র োাঁকামন মদয়ে বলল, সিল 

মিশন আপনার। 
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আহিদ িুসা শান্ত স্বয়র বলল-সয়ব কাজ শুরু, খুশী হবার সিে এখয়না 
আয়সমন সায়বরা। 

একটু চথয়ি আহিদ িুসা আবার বলল, এখন সিে কত? 
-চপৌয়ে বারটা। 
-সায়বরা, িাড়ী  ামলয়ে টামিতনাল ভবয়নর মদয়ক  ল। 
-মকন্তু আপনার িাস্টত এইর্ না কয়র মকেুয়তই োওো োয়ব না। এখনও 

রিক্ষরে হয়ে। 
-অবাযে হয়ো না সায়বরা। ইোরয়পাটত সংলগ্ন িায়কতাস এমভমনউ-এর মব্রজ 

আিায়দর এই িুহূয়ততই দখল করয়ত হয়ব। 
আর চকান কথা না বয়ল সায়বরা মিয়ে মস্টোমরং হুইয়ল বসল। 
িাড়ীমট সয়বিাে চলক সাকতাস চরায়র্ উয়ি  লয়ত শুরু কয়রয়ে, এিন 

সিে শহয়রর দমক্ষোিল চথয়ক চিমশনিায়নর শব্দ চভয়স এয়লা। শুযু এক 
জােিাে নে, চিাটা দমক্ষে কািাোন টো টো র....র....র.... শয়ব্দ িুখমরত হয়ে 
উয়িয়ে। 

প্রথয়িই কথা বলল, সায়বরা। বলল, এই অবস্থাে মক আিায়দর োওো 
উম ত হয়ব? 

-ভে চপয়ো না সায়বরা, ওগুয়লা মপমসর্ার চিমশনিান। এতক্ষে পাওোর 
হাউয়জর মবয়ষ্ফারয়ের অয়পক্ষা করমেল, এবার ওরা  ুয়ক পড়য়ে দমক্ষয়ের মবমভন্ন 
পথ মদয়ে। আিায়দর মিয়ে মব্রজ দখল কয়র শত্রুর সরবরাহ ও চোিায়োয়ির পথ 
বন্ধ কয়র মদয়ত হয়ব। 

সায়বরার িুয়খ িুয়ট উিল সুন্দর এক টুকয়রা হামস। বলল, ভে পাব চকন 
জনাব, আপনার সায়থ চথয়ক িৃতেুবরে করার দুলতভ চসৌভািে লাভ করয়ল আমি 
যন্য হব। 

-এ িৃতেু কািনার িয়যে চকান কৃমতত্ব চনই সায়বরা, বরং এটা এক যরয়নর 
অপরায। 

-শহীদ হবার আকাঙ্খা মক চপার্ে কয়র না িানুর্? 
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-কয়র হে চতা মকন্তু ওটা ভুল। শহীদ হয়ল মবজে আসয়ব কার হাত মদয়ে? 
শহীয়দর আকাঙ্খা প্রকৃতপয়ক্ষ শত্রুর হায়ত মবজয়ের পতাকা তুয়ল চদবার িতই 
অপরায। সুতরাং আকাঙ্খা শহীয়দর নে, িাজী হবার আকাঙ্খা চপার্ন করয়ত 
হয়ব। িাজী হবার আকাঙ্খা পুরে করয়ত মিয়ে চে িৃতেু আসয়ব, চসটাই শহীয়দর 
িৃতেু, সমায়নর িৃতেু-য়িৌরয়বর িৃতেু। 

িায়কতাস এমভমনউ যয়র েয়ড়র িত েুয়ট  লমেল জীপ। দু’জয়নই নীরব। 
আহিদ িুসা মজয়জ্ঞস করয়লা, চতািার জীয়প চকান অে আয়ে সায়বরা? 
-দুয়টা চিমশনািান আয়ে। আর আয়ে আযা র্জয়নর িত হাত চবািা। 
-চকাথাে চিমশনিান? 
-উপয়র তামকয়ে চদখুন। 
আহিদ িুসা উপয়র তামকয়ে চদখল, জীয়পর োয়দর সায়থ টাঙায়না আয়ে 

দুমট চিমশনিান। জীয়পর োয়দর সায়থ ওগুয়লা এিমনভায়ব চসয়ট আয়ে চে, হিাৎ 
কয়র চ ায়খই পড়য়ে না। 

চিমশনিান দু’চটা নামিয়ে মনয়ত মনয়ত আহিদ িুসা বলল, িাইয়কল 
এোয়িলা ও চর্মভর্ ইিরানয়ক চতা তুমি চ ন? চসামভয়েয়টর পক্ষ চথয়ক এখায়ন 
চক এসয়ে জান? 

-চসামভয়েট ইনয়টমলয়জয়ন্সর কিান্র্ার অপায়রটর এোয়িায়িামভ । 
-আয়পা পবতয়ত কািায়ন্র্া হািলার পমরকল্পনা সম্পয়কত মক জান? 
-ওটা ইরগুন জাই মলউমি ও চসামভয়েট ইনয়টমলয়জয়ন্সর মনজস্ব 

অপায়রশন। মিমলপাইন ইনয়টমলয়জন্স এখায়ন শুযু ‘হস্ট’ -এর ভুমিকা পালন 
করয়ে। অবশ্য লায়ভর মসংহভাি মিমলপাইনীয়দর বরায়তই আসয়ব। 

-চকিন কয়র? িুসলিায়নদর উথাে এভায়ব চরায করয়ত পারয়লই মক 
মিন্দানাওয়ে খৃষ্টান স্বায়থতর জে হয়ব? কমিউমনস্টরা চ ষ্টা করয়ব না তায়দর স্থান 
কয়র মনয়ত? 

-এটা ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান এবং খৃস্টান মিশনারী কিতকততারা বুয়ে। মকন্তু 
অবস্থার  ায়প পয়ড়য়ে তারা। চরমর্য়েশন বম্ব উদ্ধার কয়র চপন্টািেয়ক চিরত 
মদয়ত না পারয়ল বড় অসুমবযাে পড়য়ত হয়ব ক্লু-ক্লাক্স-ক্লান ও মিশনারী 
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কতৃতপক্ষয়ক। চরমর্য়েশন বম্ব চকয়লংকারী প্রবল উয়ত্তজনা সৃমষ্ট কয়রয়ে চপন্টািন 
ও িামকতন সরকার েয়ন্ত্র। 

সিগ্র শহর অন্ধকায়র র্ুয়ব আয়ে। অন্ধকায়রর আয়লা মিয়ে পয়ড়য়ে 
ব্রীয়জ। ব্রীয়জর উপর দু’জন পুমলশ। দু’জনার হায়তই সাব চিমশনািান। সাব 
চিমশনিান উম য়ে দমক্ষে মদয়ক চ য়ে তারা দাাঁমড়য়ে আয়ে। 

সায়বরা মজয়জ্ঞস করয়লা মক করব জনাব? 
আহিদ িুসা বলল, জীপ কার, আয়রাহীর কারা, তা না চজয়ন ওরা গুলী 

করয়ব না। তাোড়া অবস্থার আনুকুলেটা আিায়দর মদয়কই রয়েয়ে। আিরা ওয়দর 
চদখয়ত পামে, ওরা আিায়দর চদখয়ত পায়ে না। তুমি ওয়দর পায়শ মিয়ে িাড়ী 
থািাও। 

আহিদ িুসা চিমশনিান চরয়খ মদয়ে সায়বরার মরভলভারমট তুয়ল মনল। 
সাইয়লন্সার লািায়নাই আয়ে তায়ত। 

িাড়ী ব্রীয়জর মনকটবততী হয়তই ওরা হাত তুয়ল িাড়ী থািাবার ইংমিত 
করল। রাস্তার পুবতযার মদয়ে িাড়ী  লমেল এবং ব্রীয়জর পূবতমদয়কর চদোল চঘয়র্ 
িাড়ীমট দাাঁমড়য়ে পড়ল। 

িাড়ী দাাঁড়ায়তই পুমলশ দু’জয়নর একজন েুয়ট এয়লা িাড়ীর মদয়ক। মকন্তু 
দু’মতন পা এমিয়েই চস অষ্ফুট আততনাদ কয়র  য়ল পড়ল িামটয়ত। 

পর িুহূয়ততই মদ্বতীে জয়নর উম য়ে যরা সংমিন চথয়ক েুয়ট এয়লা এক 
োাঁক গুমল। মকন্তু সায়বরা অদ্ভুত ক্ষীপ্রতার সায়থ সািয়ন সমরয়ে মনয়েমেল িামড়। 
গুলীর োাঁক মিয়ে ব্রীয়জর চদোল মবদ্ধ করল। এই অবসয়র আহিদ িুসার মদ্বতীে 
গুমল মনঃশয়ব্দ লক্ষে চভদ করয়লা। মদ্বতীে জনও িুখ থবুয়ড় পয়ড় চিল ব্রীয়জর 
কংমক্রয়টর চিয়ের উপর। 

আহিদ িুসা লাি মদয়ে জীপ চথয়ক চনয়ি পড়ল। সায়বরাও চনয়ি পড়ল 
চসই সায়থ। দুজনার হায়তই দুমট চিমশনিান। 

দমক্ষে কািাোয়ন চিমশনিান ও হাত চবািা মবয়ষ্ফারয়নর অমবরাি শব্দ 
রায়তর কালরূপয়ক আরও ভেংকর কয়র তুয়লয়ে। 

টামিতনায়লর বমহরাগন চথয়ক ইমিন স্টাটত চনোর শব্দ চপল আহিদ িুসা। 
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একমট নে, একই সয়গ কয়েকমট ইমিন স্টাটত মনল। আহিদ িুসা 
সায়বরায়ক ইংমিত কয়র ব্রীয়জর দমক্ষে প্রায়ন্ত সয়র এয়লা। বলল, হাত চবািা লও 
সায়বরা, িায়কর মবরুয়দ্ধ চিমশনিান চতিন কায়জ আসয়ব না। 

ব্রীয়জর উপর দ্রুত অগ্রসরিান পায়ের শব্দ পাওো চিল। সায়বরার 
চিমশনিান উাঁ ু হয়ে উিল। আহিদ িুসা বলল, কর মক সায়বরা, শত্রুর পায়ের 
শব্দ এটা নে। 

িুহূততকাল পয়রই এয়স হামজর হয়লা আমবদ। হাাঁপায়ত হাাঁপায়ত বলল, 
ইহুদী কিায়ন্র্ারা িাক চবাোই হয়ে এমদয়ক আসয়ে। আর িাউয়ন্টন চজট চতা 
চরমর্ হয়ে আয়ে। পালায়ব না চতা বড় ঘুঘুরা? 

-উমদ্বগ্ন হবার কারে চনই আমবদ। এতক্ষয়ে মবিান চক্ষয়ের মতন যায়রর 
চবড়া কাটা হয়ে চিয়ে। আবদুল্লাহ জায়বররা চদখ এয়স পড়ল বয়ল। 

আহিদ িুসার কথার চরশ তখয়না মিমলয়ে োেমন। মবিান চক্ষয়ের 
পমশ্চি, উত্তর ও পূবতমদয়ক একই সয়গ িয়জত উিল অযতশত চিমশনিান। িলুেুমরর 
িত বুয়লয়টর বৃমষ্ট নািল মবিানয়ক্ষয়ে। 

আহিদ িুসা বলল, সায়বরা আমবদ চতািরা এখায়ন বস, ব্রীজ চেন চকউ 
পার হয়ত না পায়র। স্মরে চরয়খা, উত্তর ও দমক্ষে কািাোয়নর চোিায়োি মবমেন্ন 
কয়র রাখয়ত হয়ব চতািায়দর। 

বয়ল আহিদ িুসা দ্রুত ব্রীজ পার হয়ে েুটল টামিতনাল ভবয়নর মদয়ক। 
িাে পয়থ মিয়ে চস চদখল চে িাকগুয়লা আসমেল, তা চথয়ি চিয়ে। িাক চথয়ক 
জিাট অন্ধকায়ররর িত িানুর্গুয়লা চনয়ি টামিতনাল ভবয়নর মদয়ক েুটয়ে। 

চস্টনিান যয়র রাখা আহিদ িুসার হাত মনসমপস কয়র উিল। মকন্তু চলাভ 
সম্বরে করল চস। আহিদ িুসা ওয়দর একজন হয়ে ওয়দর মপেু মপেু  লল। 
একমদয়ক অন্ধকার, অন্যমদয়ক তার চদয়হ এখনও মিমলপাইন পুমলয়শর চপাশাক, 
সুতরাং সুমবযা হয়লা তার। 

সকয়লর সায়থ চসও মিয়ে দাাঁড়াল চরস্ট হাউয়জর চদার চিাড়াে। দরজার 
সািয়ন চটমবয়ল একমট চিািবামত জ্বলয়ে। চটমবল মঘয়র দাাঁমড়য়ে আয়ে িাইয়কল 
এোয়িয়লা, চর্মভর্ এিরান ও মিঃ ইোিয়নামভ । 
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কািান্র্ার মিয়র চেয়ত চদয়খ চর্মভর্ এিরান বলল, চতািরা তাহয়ল 
মিয়র এয়ল? 

কিায়ন্র্ায়দর িয়যে চথয়ক তায়দর চনতা এমরক স্যারে বলল, মপেন 
চথয়ক আক্রান্ত হয়ে আর সািয়ন এগুবার চকান অথত হে না স্যার। 

-মপেয়ন মিয়রও লাভ চনই। প্রথি আঘায়তই মবিান চক্ষয়ের প্রমতরক্ষা 
চভয়গ পয়ড়য়ে। মবশৃঙ্খল হয়ে পয়ড়য়ে সবাই। চদখ সবাই পালায়ে। 

-মকন্তু পালায়ব চকান্ মদয়ক। ব্রীজও ওরা দখল কয়র আয়ে। 
-তাহয়ল মিমলমস্তয়নর পুনরাবৃমত্ত আিরা এইভায়ব ম্বীকার কয়র চনব? 

চখয়দর সয়গ বলল িাইয়কল এোয়িয়লা। 
-স্বীকার করব চকন? মকন্তু বততিান অবস্থাে কািাোয়নর মবমেন্ন ও 

মবশৃঙ্খল শমিয়ক সংঘবদ্ধ করার চকান উপাে মক আপনার কায়ে আয়ে মিঃ 
এোয়িয়লা? 

এোয়িয়লা নীরব। চকান জবাব এয়লা না তার িুয়খ। 
চর্মভর্ এিরানই আবার সয়খয়দ বয়ল উিল, ‘‘মর্য়িনমসভ ভূমিকাটাই 

খারাপ।’’ আহিদ িুসা আয়পা পবতয়ত মর্য়িনমসভ ভূমিকাে অবতীেত হয়ব না বয়ল 
েুয়ট এয়লা কািাোয়ন। আিরা েমদ তার িায়প না পয়ড় আিায়দর পমরকল্পনা 
অনুোেী আয়পা পবতয়ত আঘাত করতাি, তাহয়ল আহিদ িুসাই েুয়ট চেত আয়পা 
পবতয়ত তার মর্য়িয়ন্সর জন্য। আহিদ িুসা চে সুয়োি এখায়ন চপয়েয়ে, চস সুয়োি 
আিরাই চসখায়ন কয়র মনয়ত পারতাি। চর্মভর্ ইিরায়নর কয়ন্ি অনুয়শা নার 
সুর। 

চিমশনিায়নর গুলী টামিতনাল ভবয়নর িায়ে এয়স লািয়ে। একজন চদৌয়ড় 
এয়স বলল, মতনমট চজট নষ্ট হয়ে চিয়ে। পাখা চভংয়ি চিয়ে ওগুয়লার। অবমশষ্ট 
একমট মবিানয়ক পাইলট টামিতনাল ভবয়নর োয়দ মনয়ে এয়সয়ে। চর্মভর্ ইিরান 
বলল, কেজন আর োওো োয়ব ওয়ত। 

এোয়িয়লা বলল, তাহয়ল সয়র পড়ার মসদ্ধান্তই আিায়দর মনয়ত হয়ে। 
এোয়িয়লার কথা শুয়ন ইোিয়নামভয় র িুয়খ এক টুকয়রা হামস িয়ুট 

উিল। এতক্ষয়ে চস িুখ খুলল। বলল, টামিতনাল ভবনয়ক চকি কয়র আিরা েুদ্ধ 
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 ালায়ত পামর, মকন্তু িল মক তায়ত? আিায়দর প্রমতয়রায শমির বায়রা আনাই চশর্ 
হয়ে চিয়ে, তার সায়থ চিয়ে অেও। মকন্তু অে চজয়ট মেল, তাও আনা সম্ভব হয়লা 
না। তাোড়া িূল শমিয়কি দমক্ষে কািাোয়নর সায়থ আিায়দর চোিায়োি 
মবমেন্ন। সুতরাং মহটলারী আত্মহতোর পথ চবয়ে মনয়ে চতা লাভ চনই মিঃ 
এোয়িয়লা। 

টামিতনায়লর উত্তর মদয়ক মবরাট মবয়ষ্ফারে ঘটল। চপয়িাল টোংয়ক আগুন 
যয়রয়ে। 

কিায়ন্র্া চনতা এমরক স্যারে জুমনের বলল, আপনারা কয়েকজন মবিান 
মনয়ে সয়র োন স্যার। আিরা িামড় মনয়ে ব্রীজ চপরুবার আর একবার চশর্ চ ষ্টা 
কয়র চদমখ। 

বয়লই চস কিায়ন্র্ায়দর মনয়দতশ মদল িাড়ীয়ত উিার জন্য। এক সয়গ 
একমট মবদােী স্যালুট মদয়ে  য়ল চিল সাবাই। 

িাইয়কল এোয়িলা, চর্মভর্ ইিরান, ইোিয়নামভ  ও পুমলশ প্রযান 
মকউই চরস্ট হাউজ চথয়ক চবমরয়ে টমিতনায়লর োয়দ উিার মসাঁমড়র মদয়ক েুটল। 
আহিদ িুসা মপেু মনল তায়দর। 

শুভ্র কয়পায়তর িত দু’মট পাখা মবস্তার কয়র টামিতনায়লর োয়দ দাাঁমড়য়ে 
আয়ে িাউয়ন্টন চজট। চদয়খ িয়ন হয়ে কত শান্ত-মশষ্ঠ, মকন্তু আসয়ল ভীর্ে ক্ষীপ্র। 
পাখীর িত চোাঁ চিয়র চ ায়খর মনমিয়র্ িামটয়ত চনয়ি চেয়ত পায়র। পামখর িতই 
মনঃশব্দ তার িমত।  উাঁ ু-মন ু সব জাোিায়তই চস সিান ক্ষীপ্রতার সায়থ নািয়ত-
উিয়ত পায়র। 

পাইলট ককমপয়ট বয়সমেল উদগ্রীবভায়ব। মবিায়নর অয়টায়িমটক মসাঁমড়মট 
নীয়  চনয়ি আয়ে। উদগ্রীব পাইলট োয়দর উপর অয়নকগুয়লা পায়ের শব্দ শুনয়ত 
চপল। ইোিয়নামভয় র পমরম ত কন্িস্বরও তার কায়ন এয়লা। খুশী হয়লা পাইলট-
আসয়েন ওরা। চস স্টাটত মদল ইমিন। হালকা যরয়নর মহস্ মহস্ শব্দ উিল। 
চটকঅয়ির জন্য সম্পূেত চরমর্ িাউয়ন্টন চজট। 
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চর্মভর্ ইিরান প্রথয়ি মিয়ে পা রাখল মবিায়নর মসাঁমড়য়ত। মকন্তু মদ্বতীে 
পামট চস তুলয়ত পারল না। মপেন চথয়ক ভারী কন্িধ্বমনত হয়লাঃ মবিায়ন  ড়য়ত 
চ ষ্টা করয়বন না মিঃ চর্মভর্। হাত তুয়ল দাাঁড়ান। 

তারা  ার জয়নই ঘুয়র দাাঁড়াল।  ার জয়নর চ ায়খ িুয়খই ভে ও আতংয়কর 
ম ি িয়ুট উিল। হাত তুলয়ত তারা চবায হে ভুয়ল চিল। 

আহিদ িুসা তারার আয়লায়ক ওয়দর অেষ্টভায়ব চদখয়ত পামেল। 
বলল চস, এখনও মকন্তু মনয়দতশ পালন কয়রনমন আপনারা। কয়িার কন্ি আহিদ 
িুসার। 

আহিদ িুসা কথা চশর্ করার সায়থ সায়থ ৮মট হাতই উপয়র উিল। 
তায়দরয়ক এিনভায়ব মনয়দতশ করয়ত পায়র এ চক? প্রশ্ন মকলমবল করয়ে 

চর্মভর্ ইিরায়নর িয়ন। 
টামিতনাল ভবয়নর দমক্ষে ব্রীয়জর মদয়ক এই সিে দুমট প্র ন্র্ 

মবয়স্ফারয়ের শব্দ হয়লা। আহিদ িুসার চ াখ েুয়ট চিল ঐ মদয়ক। ব্রীয়জর উপর 
একমট িাক জ্বলয়ে। পরক্ষয়েই চিমশনিায়নর একটানা শব্দ চভয়স এয়লা। আহিদ 
িুসা বলল, চদখয়ত পায়েন চর্মভর্ ব্রীয়জর উপর কিায়ন্র্ায়দর কবর র নার 
দৃশ্য? খুব আশা কয়রমেয়লন উিান্র্ার এয়ন্টবী দৃয়শ্যর পুনরাবৃমত্ত ঘটায়বন আয়পা 
পবতায়ত। 

চকৌতুহল চ য়প রাখয়ত পারল না চর্মভর্ ইিরান। বলল-তুমিই মক 
আহিদ িুসা? 

 ‘চতািার মক িয়ন হে চর্মভর্? বলয়ত বলয়ত আহিদ িুসা কয়েক পা 
সািয়ন এয়িাল। এই সিে হিাৎ একমট গুলী এয়স আহিদ িুসার র্ান বাহুর 
মকেুটা িাংসয়পশী মোঁয়ড় মনয়ে চবমরয়ে চিল। অন্ধকার না হয়ল আহিদ িুসা 
চদখয়ত চপত মবিায়নর পাইলট  মুপ  ুমপ এয়স মবিায়নর দরজাে দাাঁমড়য়েয়ে। 

আহিদ িুসা বাি হাত মদয়ে র্ান বাহু চ য়প যয়র বয়স পড়ল। মকন্তু 
চস্টনিান োয়ড়মন চস। 
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আহিদ িুসা বয়স পড়ার সায়থ সায়থ চর্মভর্ ইিরান োাঁমপয়ে পড়ল তার 
উপর। আহিদ িুসা চদহটা বাাঁমকয়ে মনয়েমেল। চর্মভর্ ইিরান হুিমড় চখয়ে পড়ল 
আহিদ িুসার জানুর ইপর। 

আহিদ িুসা মবদুেৎ িমতয়ত উয়ি দামড়য়েই মকেুটা মপেয়ন সয়র চিল। 
চর্মভর্ উয়ি দামড়য়েয়ে, ওরা মতনজনই তার মদয়ক েুয়ট আসয়ে। হাটু চভয়গ বয়স 
পড়ল আহিদ িুসা আবার। িাথার উপর মদয়ে একমট গুলী  য়ল চিল। এটাও 
এয়লা মবিায়নর দরজা চথয়ক। আহিদ িুসার চষ্টনিান িয়জত উিল। এক োক গুলী 
চবমরয়ে চিল। েুয়ট আসা চর্মভর্ ইিরান, ইোিয়নামভ , এোয়িয়লা ও মি: মকউই 
আেয়ড় পড়ল োয়দর উপর। 

মবিায়নর দরজা লয়ক্ষে আর এক োক গুলী চবমরয়ে চিল আহিদ িুসার 
চষ্টনিান চথয়ক। হিাৎ একমট মহস্ মহস্ শব্দ শুনয়ত চপল চস। পালায়ে পাইলট। 

চজয়টর ককমপট লক্ষে কয়র আবার চষ্টনিান তুয়ল যরল চস। মকন্তু 
ককমপয়টর বুয়লট পু্রি িা চথয়ক গুলীগুয়লা বেথত হয়ে েয়র পড়ল মনয় । মকন্তু 
ঘূেতােিান র্ানার ক্ষমত হয়লা, মকেদংশ তার চভয়গ পড়ল। 

মসমড়য়ত পায়ের শব্দ শুনয়ত চপল আহিদ িুসা। তীক্ষ্ণ এক শীর্ মদয়ে 
উিল চস। জবায়ব পদ শব্দ দ্রুত হয়ে উিল। 

োয়দ উয়ি এয়লা িারুক উমনয়তা। এখায়ন আবদুল্লাহ জায়বয়রর সহকারী 
চস। তার মপেয়ন মপেয়ন উয়ি এয়লা আরও দুই মতনজন। 

ট ত চজ্বয়ল মবিান সা ত কয়র চদখা চিল পাইলট আত্মহতো কয়রয়ে। 
চর্মভর্ ইিরান ও িাইয়কল এোয়িলা মনহত। মি: মকউই ও ইোিয়নামভ  
িারাত্মকভায়ব আহত। ওয়দর দুজনার দামেত্ব এক মপমসর্া কিতীর হায়ত তুয়ল 
মদয়ে িারুক উমনয়তায়ক মনয়ে আহিদ িুসা নীয়  চনয়ি এয়লা। আসয়ত আসয়ত 
মজয়জ্ঞস করল, জায়বর চকাথাে উমনয়তা? 

িারুক উমনয়তা প্রথয়ি চকান জবাব মদল না। পয়র বলল, নীয়   লুন 
জনাব। 

িারুক উমনয়তার উত্তয়রর যরন চদয়খ আহিদ িুসার িনমট োৎ কয়র 
উিল। দ্রুত নীয়  চনয়ি এয়লা তারা। নীয় র হল ঘয়র  ার পাাঁ জন চিাল হয়ে 
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দাাঁমড়য়ে আয়ে। আহিদ িুসা চসখায়ন মিয়ে চপৌেল। িারুক উমনয়তার ট ত জবয়ল 
উিল।  িয়ক উিল আহিদ িুসা। জায়বর রয়ি ভাসয়ে। চিমশনিায়নর গুলীয়ত 
োেরা হয়ে চিয়ে তার চদহ। দাাঁয়ত দাাঁত চ য়প এক প্রবল উোস চরায করয়লা 
আহিদ িুসা। তবু চ ায়খর দু’চকাে চিয়ট চনয়ি এল দু’চিাটা অশ্রু। 

সবাই নীরব। কথা সরয়ে না কায়রা িুয়খ। অমত শান্ত স্বয়র এক সিে 
আহিদ িুসা বলল, আিার এক অংি আজ আমি হারালাি িারুক উমনয়তা। 
আিার এ উৎসমিতত সসমনক বন্ধু চকান মদন চকান কাজ চথয়ক মপেু হয়টমন। িলার 
স্বরমট তার রুদ্ধ হয়ে এয়লা। সজল হয়ে উিল সবারই চ াখ। 

আহিদ িুসা একটু মপেয়ন কয়র এলা। িারুক উমনয়তায়ক বলল, এয়সা, 
ব্রীয়জর ওখায়ন মক হয়লা চদমখ। 

দু’জয়ন এয়িায়লা চসমদয়ক। 
কিায়ন্র্ায়দর একমট িাকও পার হয়ত পায়রমন। সবক’মটই দামড়য়ে আয়ে 

খামল। তায়দর প্রথি িাকমট দামড়য়ে আয়ে পুয়লর উপর। চভয়গ কুকয়ড় চিয়ে। 
যুাঁোে অন্ধকার তখনও। িায়কর চকউই বাাঁয় মন। েমড়য়ে মেটয়ক পয়ড় আয়ে 
তায়দর অমগ্নদগ্ধ চদহ। গুলীমবদ্ধ হয়ে িয়রয়ে এিন লাশও িায়কর আয়শপায়শ 
পাওো চিল। সািয়নর িায়কর পমরেমত চদয়খও তাহয়ল কিায়ন্র্ারা িমরো হয়ে 
সািয়ন এয়িাবার চ ষ্টা কয়রমেল। 

আয়রা সািয়ন এগুয়লা তারা-একদি ব্রীয়জর দমক্ষে প্রায়ন্ত। ঐয়তা 
চিমশনিায়নর পায়শ সায়বরায়ক চদখা োয়ে। মকন্তু নড়য়ে না চকন? তায়দরয়ক 
চদয়খও চকান  ািলে চনই চকন তার? তাহয়ল...? আর ম ন্তা করয়ত পারয়লা না 
আহিদ িুসা। েুয়ট চিল চস। না, সায়বরা চনই। তার হাতমট তখনও চিমশনিায়নর 
বেয়রয়ল, মকন্তু প্রাে চনই চদয়হ। চদহ তার জায়বয়রর িতই োাঁেরা হয়ে চিয়ে। মকন্তু 
চশর্ মন:োস পেতন্ত চস চিমশনিান  ামলয়েয়ে। মবজেী হবার আিৃতেু সাযনার িয়যে 
মদয়ে সায়বরা এই ভায়বই শাহাদাৎ বরে কয়রয়ে। এই িহীেসী িমহলার মবয়দহী 
আত্মার প্রমত সালাি জানাল আহিদ িুসা। 

মকন্তু আমবদ কই ? হিাৎ িারুক উমনয়তা বল উিল, চদখুন জনাব িায়কর 
তলাে একমট মেন্ন মবমেন্ন চদহ। 
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আহিদ িুসা মিয়ে েুাঁয়ক পড়ল িায়কর নীয় । ট ত চজ্বয়ল খুয়ট খুয়ট 
চদখয়লা। পুয়ড় োওো খন্র্-মবখন্র্ নর িাংয়সর টুকয়রা। চ নার উপাে চনই। মকন্তু 
এ চদহ চে আমবয়দর চস মবর্য়ে চকান সয়ন্দহ রইল না আহিদ িুসার। িায়কর িমত 
চরায করার চশর্ পন্থা মহয়সয়ব চগ্রয়নর্ বুয়ক চবাঁয়য িায়কর তলাে চস োাঁমপয়ে 
পয়ড়মেল। 

এবার মকন্তু চকান দু:খ নে, িয়বত িয়ুল উিল আহিদ িুসার বুক। এরা 
মবেজেী সসমনক। এয়দর মদয়ে মবে জে করা োে। আহিদ িুসার িন  য়ল চিল 
সুদুর অতীয়তর এক দু:খজনক ঘটনার মদয়ক। ইসরাইয়লর এয়ন্টবী অপায়রশয়ন 
উিান্র্ার পয়ক্ষ আমবদ, সায়বরা ও জায়বয়রর িত সসমনয়কর অভাব মেল বয়লই 
মবেবাসীর কায়ে লিাে চহট করয়ত হয়েমেল িুসলিানয়দর িাথা। 

দমক্ষন কািাোয়নর মদক চথয়ক দু’মট অমগ্ন চিালক েুয়ট আসয়ে। িারুক 
উমনয়তা তার চষ্টনিান উাঁ ু কয়র যরয়লা। আহিদ িুসা বলল, উমনয়তা ওটা 
মপমসর্ার িাড়ী। আয়লাক সয়কত চদয়খ বুেয়ত পারয়ো না? উমনয়তা চষ্টনিান 
নামিয়ে বলল, এখন বুেয়ত পারমে জনাব। 

িাড়ী এয়স কয়েক িজ দূয়র দাাঁমড়য়ে পড়ল। িাড়ী চথয়ক নািল শরীি 
সূরী। েুয়ট এয়লা চস আহিদ িুসার কায়ে। তায়ক জমড়য়ে যরয়লা। বলল, আপনার 
জন্য উয়দ্বি উৎকন্িাে সকয়ল আিরা সারা হয়ে চিমে জনাব। 

হিাৎ হায়ত মভজা আিায়লা িত মকেু চিকাে িাড়ীর আয়লায়ত মনয়ে তা 
চদখল শরীি সুরী। রি চকাথা চথয়ক এয়লা? ট ত মদয়ে ভায়লা কয়র আহিদ 
িুসায়ক চদয়খ আাঁতয়ক উিল শরীি সুরী। চিাটা র্ান বাহুটাই তার রয়ি চভজা। 
কনুই এর ইমিখায়নক উপয়র মবরাট ক্ষত। িাথার  ুল রয়ি জট পাকায়না। প্রাে 
আতত কয়ন্ি শরীি রুরী বলল, এ মক জনাব, আপমন এিনভায়ব আহত, অথ ..। 
কথা চশর্ কয়ত পারয়লা না শরীি সুরী। একমট চ াক মিলল চস। 

আহিদ িুসা বলল, আহত আমি একা নই শরীি। তারপর উমনয়তার 
মদয়ক মিয়র বলয়লা, সব আহতয়দর দমক্ষন কািাোয়নর কোয়ম্প পামিয়ে দাও। 
আর সতকত চথয়কা। পয়র আসমে। বয়ল চস শরীি সুরীর সায়থ মিয়ে িাড়ীয়ত 
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বসল। িাথা আর র্ান বাহুটা চেন চবদনাে মেয়ড় োয়ে। মেি মেি করয়ে। চিাটা 
শরীর। 

চেয়ত চেয়ত শরীি সুরী বলল, দমক্ষন কািাোয়ন বড় রকয়ির চকান 
প্রমতয়রায়যর সমুখীন আিায়দর হয়ত হেমন। ওরা িয়ন কয়রমেল আিরা হাজায়র 
হাজায়র প্রয়বশ কয়রমে, তাই ঘাবয়ড় মিয়েমেল ওরা। 

-িৃতেু ভেয়ক োরা বশ কয়র, তারা একাই একশ’ হয়ে দাাঁড়াে। ওয়দর 
িয়ন করাটা তাই অিুলক নে শরীি সুরী। যীর স্বয়র বলল, আহিদ িুসা। 

তারপর দুজয়নই নীরব। েয়ড়র িমতয়ত এমিয়ে  য়লয়ে জীপ। 
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১০ 
মশরী শুয়ে আয়ে। কেমদয়নর জ্বয়র একদি শীেত হয়ে চিয়ে চস। িাথার 

কায়ে চটমবয়লর উপর কয়েকমট ওর্ুয়যর মশমশ। স্মাথতার র্ািামরর হাত িন্দ নে। 
তার চপ্রসক্রাইব করা ওর্ুয খাবার পর চথয়কই জ্বর কিয়ত শুরু কয়রয়ে। মশরী ও 
িুর হািসার স্মাথতার প্রশংসাে পিিুখ। চিয়েমটর বেবহার সতেই ভাল। মবয়শর্ 
কয়র স্মাথতা আহিদ িুসায়ক খুব শ্রদ্ধা কয়র চদয়খ িুর হািসার আরও খুশী। স্মাথতার 
িুখ চথয়ক আহিদ িুসার অত চবশী প্রশংসা শুনয়ত ভায়লা লায়িমন মকন্তু মশরীর। 
মবয়শর্ কয়র স্মাথতা েখন বয়লয়ে চে, জীবন মদয়েও আমি তার ঋে চশায করয়ত 
পারয়বা না, তখন কথাটা মশরীর িয়নর চকাোে চেন খচ্ কয়র মবাঁয়যয়ে। মশরী 
িনয়ক শামসয়েয়েঃ ওাঁয়ক েমদ চকউ ভায়লা চ ায়খ চদয়খ তাহয়ল চতা খুশী হবারই 
কথা। আর তাোড়া ওাঁর উপর মক অমযকার আয়ে মশরীর। ভুল কয়রও মক মতমন 
কখনও তার প্রমত চ াখ তুয়ল চ য়েয়েন। ম ন্তা এ পেতন্ত িড়ায়তই মশরীর চ াখ জয়ল 
ভয়র আয়স। ভমবষ্যত ভাবনাে মশরীর িন উয়দ্বল হয়ে উয়ি। যুলার পৃমথবীয়ত শুয়ে 
চস মক আকায়শর  াাঁদ যরয়ত পারয়ব? মকন্তু মক করয়ব চস। সজ্ঞায়ন চতা চস এ 
অপরায কয়রমন। তার হৃদয়ের চকান অপমরম ত উৎস চথয়ক এয়সয়ে এ চপ্ররো। 
হৃদয়ের এ একান্ত  াওোে মক চকান পাপ আয়ে? চকাঁয়প উয়ি মশরী। 

মশরীর দু’চ ায়খর চকাোে দু’চিাটা অশ্রু টল টল করমেল। 
এ সিে স্মাথতা প্রয়বশ করয়লা ঘয়র। স্মাথতায়ক চপৌয়ে মদয়ে িুর হািসার 

বাইয়রর ঘয়র  য়ল চিল। 
স্মাথতা মশরীর মদয়ক চ য়েই বলল, মশরী চতািার চ ায়খ জল চকন? কাাঁদয়ো 

চকন তুমি? 
মশরী তাড়াতামড় চ ায়খর পামন িুয়ে চিলল। মকেু বলল না িুয়খ।  
স্মাথতা তার পায়শ বসল, কািাোন চথয়ক চকান খবর এয়সয়ে?  
-এয়সয়ে। 
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-মক খবর? 
-মপমসর্া কািাোন দখল কয়রয়ে। িাইয়কল এোয়িলা এবং ইরগুন জাই 

মলউমির চর্মভর্ ইিরান মনহত। 
- িয়ক উিয়লা স্মাথতা এোয়িলা মনহত এক উষ্ণ চরাত বয়ে চিল মাথতার 

রি কমেকাে। মকন্তু স্মাথতা িুয়খ হামস িমুটয়ে বলল, আমি মক ওদর খবর মজয়জ্ঞস 
কয়রমে?  

-তাহয়ল মক?  
-আহিদ িুসার খবর। 
খচ্ কয়র উিল মশরীর হৃদয়ের একান্ত চিাপন চসই চবদনাটা। ওর খবর 

মদয়ে স্মাথতার মক? িুখ ভার কয়র মশরী বলল, ওাঁর মক খবর আমি বলব? 
মশরীর একমট হাত হায়ত মনয়ে স্মাথতা চহয়স বলল. আিার কায়ে লুমকয়ো 

না মশরী। আমি বুেয়ত চপয়রমে প্রথি চথয়কই। মকন্তু নােক মক জায়নন এটা? চহয়স 
বলল, স্মাথতা। 

-জামননা। িুখ লাল কয়র বলল, মশরী 
-বুয়েমে, মশরীর সুম মকৎসার জন্য ওাঁর এত িরজ চকন? তুমি ভািেবতী 

মশরী। 
মশরীর সরাটা চদয়হ এক উষ্ণ মশহরে চখয়ল চিল। জ্বালািে এ মশহরয়ে 

অসীি পমরতৃমপ্ত। আপনায়তই তার চ াখ দুমট বুয়জ চিল এক পরি প্রশামন্তয়ত। 
এই প্রথি স্মাথতার কথা ভায়লা লািয়লা তার।  ুপ কয়র রইল মশরী। 

স্মাথতা আবার বলল-কই উত্তর মদয়ল না মশরী? 
-মক? 
-আহিদ িুসা কয়ব আসয়েন। 
বামলয়শ িুখ গুয়জ মশরী বলল, উমন অসুস্থ, হাসপাতায়ল। িাথা ও বাহুয়ত 

আঘাত চপয়েয়েন উমন। 
-চতািার এ দু:য়খ আমিও দু:মখত মশরী। 
মশরী পাশ মিয়র শুয়ে বলল, তুমি আজ ম মকৎসার জন্য নে, এসব 

িতলব মনয়েই এয়সে বুমে? 
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-আর ওর্ুয লািয়ব না চতািার। ভাল হয়ে চিে। এখন শরীরটা সারয়লই 
হয়ে চিল। 

তারপর স্মাথতা রুমটন িামিক জ্বর  াটত পরীক্ষা করল। হায়টতর মবট চদখল। 
বলল, সব মিক আয়ে। 

বয়ল মবোনা চথয়ক উয়ি চ োয়র মিয়ে বসল স্মাথতা। বলল, রুনার িা চতা 
এখনও আটকা চসামনোয়কও চতা চদখমে না একটু পামন চখতাি মশরী। 

মশরী বলল, মিক আয়ে আমি র্াকমে। বয়ল চস কমলং চবয়লর সুইয়   াপ 
মদয়ত চিল। স্মাথতা মশরীয়ক মনয়র্য করয়লা। বলল, এই চতা র্াইমনং রুি। আমিই 
চখয়ে আমস না। বয়ল চস উয়ি দাড়াল। 

র্াইমনং রুয়ির মবরাট এক টোংমকয়ত পামন জিা থায়ক। টোংয়ক লািায়না 
আয়ে নল। নল মদয়ে পামন আয়স। 

স্মাথতা র্াইমনং রুয়ি  ুয়ক তাড়াতামড় একমট চ োর চটয়ন মনয়ে পামনর 
নয়ল এক পা মদয়ে টোংক যয়র দাাঁড়াল। তারপর স্কায়টতর মভতর চথয়ক একমট 
কািয়জর চিাড়ক চবর করয়লা চস। চিাড়কমট খুয়ল সাদা যরয়নর অয়নকগুয়লা 
পাউর্ার চ য়ল মদল পামনর টোংমকয়ত। 

তারপর চনয়ি চ োর েথাস্থায়ন চরয়খ জি চথয়ক এক গ্লাস পামন চখয়ে 
িুখ িুেয়ত িুেয়ত চস চবমরয়ে এয়লা। 

িুর হািসারও ঘয়র প্রয়বশ করয়লা প্রাে সয়গ সয়গই। বলল, মক চদখয়লন, 
ওর্যু আর লািয়ব? 

-না, আর ওর্ুয়যর দরকার হয়ব না। িতকাল চথয়ক চটিপায়র ার একদি 
নরিাল। 

-যন্যবাদ আপনায়ক। অয়নক চখয়টয়েন। 
- লুন। যন্যবাদ মদয়ে আর কাজ চনই। 
িুর হািসার স্মাথতায়ক মনয়ে ঘর চথয়ক চবরুয়ত চবরুয়ত বলল, আর মক 

করয়ত পামর আপনার জন্য। িুসা ভাই আসয়ল আপনার িুমির জন্য সুপামরশ 
করব। 
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স্মাথতা খপ কয়র িুর হািসায়রর একমট হাত যয়র বলল, িুমি আমি  াই 
না হািসার। 

- ান না িুমি? মবমস্মত হয়ে তাকাল স্মাথতার মদয়ক। 
স্মাথতা িুর হািসায়রর একমট হাত জমড়য়ে কাাঁয়য িুখ গুয়জ বলল,  াই না 

িুমি আমি। 
িুর হািসার চকাঁয়প উিল। এিন অবস্থার জন্য প্রস্তুত মেল না চস। নারী 

চদয়হর এিন মনমবড় উষ্ণ েশত িুহূয়ততর জন্য মবহবল কয়র তুলল িুর হািসারয়ক। 
তার জীবয়ন এ এক নতুন অমভজ্ঞতা। 

স্মাথতা আরও মনমবড়ভায়ব তায়ক জমড়য়ে যয়র বলল, বল, চদয়ব আশ্রে 
চতািার এ বাহু বন্ধয়ন। 

িুর হািসার সয় তন হয়লা। চস মনয়জয়ক োমড়য়ে মনয়ে বলল,  লুন রাত 
হয়ে োয়ব। 

আবার দুজয়ন হাটয়ত শুরু করল। স্মাথতা আর চকান কথা বলল না। িুর 
হািসারও পাথয়রর িত চিৌন। 

উপতেকার বন্দী খানার চসয়লর দরজাে স্মাথতায়ক চপৌয়ে মদল িুর 
হািসার। প্রহরী দরজা খুয়ল যরল। স্মাথতা িুর হািসার মদয়ক মিয়র দামড়য়ে বলল, 
আর চেয়ত পারব না চতািার ওখায়ন? 

িম্ভীর কয়ন্ি িুর হািসার বলল, িুসা ভাইয়ক আমি এটা মজয়জ্ঞস কয়র 
চদখব। 

চসয়লর দরজা বন্ধ হয়ে চিল। স্মাথতা মনয়জয়ক েুয়ড় মদল নরি মবোনার 
উপয়র। স্বিতঃ কয়ন্ি চস বলল, এরা মক িানুর্ না পাথর? আতংমকত হয়ে উয়ি 
চস। আহিদ িুসার সাইিুয়ির িমত চবায হে আর চকউই চরায করয়ত পারয়ব না। 
অদ্ভুত জীয়তিীে িানুয়র্র দল এটা। টাকার স্তুপ, নারী চদয়হর কািমসি উষ্ণ 
পরশও এয়দর ম ত্তমবভ্রি ঘটায়ত পায়র না। 

তবু.....। চ াখ দু’মট জ্বয়ল উিল স্মাথতার। তবু জাহাজ ও কািাোয়নর 
পরাজয়ের প্রমতয়শায আহিদ িুসার উপর চনো োে মক না চদখয়ব চস। 
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িভীর রাত। শেো চথয়ক উয়ি বসল স্মাথতা। চ াখ িুখ হাত মদয়ে একট ু

রিয়ড় মনয়ে উয়ি দাাঁড়াল। রায়তর চপাশাক বদয়ল চিলল চস। এ বন্দীশালাে তার 
মনজস্ব বলয়ত মেল একমট িাে বোি, মকন্তু তার োই বোিমট আজ শূেে। কয়েকমট 
কাপড়-য় াপড় রয়েয়ে িাে। তবু আপাতঃ শূন্য বোিমটয়তই রয়েয়ে তার চশর্ 
সম্বলটুকু। স্মাথতা বোিমট হায়ত তুয়ল মনয়ে ওর তলাটা চিয়ড় চিলল। তলার 
 ারপ্রান্ত মঘয়র রয়েয়ে চলাহার িাপা নল। বোয়ির তলায়ক শি ও এর আকার মিক 
রাখার জন্যই এটা বেবহৃত হয়েয়ে বয়ল আপাতঃ দৃমষ্টয়ত িয়ন হে। স্মাথতা 
নলগুয়লা খুয়ল মনয়ে চোট যরয়ের দু’মট পয়কয়ট পুরল এবং অন্য দু’মট চথয়ক 
চবরুল কয়েকমট দািী মিোর মটপ্র্ মসিায়রট। মসিায়রটগুয়লা পয়কয়ট পুয়র 
বোিমট েুয়ড় চিয়ল মদল। তারপর চটমবয়ল বয়স একখন্র্ কািয়জ মলখলঃ 

আলী কাওোয়রর হতোর প্রমতয়শায পয়র চনো োয়ব। এখন হাগািা 
করয়ত চিয়ল আিরা আয়পা পবতত চথয়ক চবরুয়ত পারয়বা না। 

কািজমট ভাাঁজ কয়র পয়কয়ট পুয়র উয়ি দাড়াল স্মাথতা। তারপর যীয়র যীয়র 
দরজার মদয়ক এগুয়লা। মদ্বযাহীন ম য়ত্ত চস দরজাে করাঘাত করয়লা। একবার, 
দুইবার-কয়েকবার। দরজার  ামব চখালার শব্দ পাওোর পরই শুযু চস থািল। 

দরজা খুয়ল চিল। দু’জন প্রহরী। দু’জয়নর একজয়নর হায়ত উদেত 
চস্টনিান, অন্যজয়নর হায়ত মরভলভার। তারা চকান কথা বলার আয়িই স্মাথতা 
বলল, কোয়প্টন জিুলাকয়ক এক্ষুমন র্াকুন। খুব জরুরী। 

স্মাথতার কয়ন্ি উয়দ্বি। চ ায়খ-িুয়খ চকিন মবভ্রান্ত ভাব। চসমদয়ক িুহূততকাল 
চ য়ে একজন প্রহরী অপর জনয়ক বলল, তুমি এয়ক চদয়খা, আমি তাাঁয়ক চর্য়ক 
আমন। 

মিমনট  ায়রয়কর িয়যেই প্রহরীমট কোয়প্টন জুিলাকয়ক মনয়ে চসখায়ন 
উপমস্থত হয়লা। 

জুিলাকয়ক চদয়খই স্মাথতা প্রাে আতত কয়ন্ি বয়ল উিল, সবতনাশ হয়ে চিয়ে 
মিঃ জুিলাক, মশরীয়ক ঔর্য মদয়ত ওো-পাো হয়ে চিয়ে। ঔর্যমট চখয়ল তার 
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িৃতেু পেতন্ত ঘটয়ত পায়র। এক্ষমন আিার োওো দরকার। আপমন দু’জন প্রহরী মদন 
আিার সায়থ। 

বলয়ত বলয়ত স্মাথতা প্রাে চকাঁয়দ চিলল। তার চ ায়খ আতংক। জুিলাক 
মকংকততবেমবিূঢ় হয়ে পড়ল। প্রথিতঃ তার িুয়খ চকানই কথা সরল না। চশয়র্ 
বলল চস, তাহয়ল আমি চখাাঁজ মনয়ত পািাই? 

স্মাথতা চ াখ িুয়ে বলল, তা করয়ত পায়রন মিঃ জুিলাক, মকন্তু চদরীর জন্য 
মকেু ঘটয়ল চস দামেত্ব তাহয়ল আপনায়কই মনয়ত হয়ব। 

জুিলাক পড়ল িহামবপয়দ। একমদয়ক রামেয়বলা বন্দীয়ক দু’জন প্রহরীর 
উপর ভরসা কয়র চেয়ড় চদো োে না, অপরমদয়ক মশরীর সতেই মকেু ঘটয়ল 
তায়কই দােী হয়ত হয়ব। পমরয়শয়র্ জুিলাক ভাবল, আহিদ িুসাই েখন স্মাথতায়ক 
মদয়ে ম মকৎসার মনয়দতশ মদয়েয়েন , তখন স্মাথতার িয়যে মনশ্চে মবপয়দর চতিন 
মকেু চনই। 

জুিলাক বলল,  লুন, আমিই োমে সায়থ। বয়ল জুিলায়ক আর একজন 
প্রহরীয়ক সায়থ চর্য়ক মনল। 

মতনজয়নই পবতয়তর  াল চবয়ে উপয়র উিয়ত লািল। সবার আয়ি স্মাথতা, 
তারপর প্রহরীমট এবং সবার চশয়র্ জুিলাক। 

তারা পবতয়তর সিতয়ল এয়স চপৌেল। দমক্ষে পমশ্চি মদক চথয়ক আর 
একমট রাস্তা এয়স এখায়ন মিমলত হয়েয়ে। ঐ রাস্তামট পবতয়তর পমশ্চি  াল চবয়ে 
মনয়  চনয়ি চিয়ে। আয়পা পবতত চথয়ক চসায়লা সািয়র চপৌোর এটাই পথ। 

এখায়ন চপৌোর পর স্মাথতা সবার অলয়ক্ষ একখন্র্ কািজ চিয়ল মদল হাত 
চথয়ক। পরক্ষয়নই স্মাথতা চহা ট খাওোর িত হয়ে হুিমড় চখয়ে পয়ড় চিল। লক্ষে 
করয়ল চদখা চেত স্মাথতা উিার সিে দলা পাকায়না এক টুকরা কািজ তুয়ল মনল। 
সাবযানতাবশতঃ জুিলায়কর মরভলভার উদেত হয়ে উয়িমেল স্মাথতার মদয়ক, মকন্তু 
চকান প্রকার সয়ন্দহ তার িয়ন স্থান চপল না। 

তারা এমিয়ে  য়লমেল। সািয়নই িূল ঘাাঁমট িুর হািসায়রর আবাস স্থল। 
প্রযান চিয়টর সািয়ন চপৌেয়তই চসখান চথয়ক কয়িার মনয়দতশ এয়লা হাত তুয়ল 
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দাাঁড়ায়নার জন্য। দ্বার রক্ষীর অয়টায়িমটক কারবাইয়নর নল হা কয়র আয়ে তায়দর 
মদয়ক। হাত তুয়ল দাাঁড়াল মতনজন। 

চিট-কোম্প চথয়ক প্রযান দ্বাররক্ষী আহিদ জালতূ তায়দর কায়ে এয়লা 
জুিলাক তায়ক সব ঘটনা বুমেয়ে বলল। আহিদ জালতূ একবার ভ্রূ কু য়ক স্মাথতার 
মদয়ক তাকাল। বলল,  ল আমিও োব। 

 ারজয়নই  লল এবার। 
মভতয়রর চিয়টও প্রহরী দাাঁমড়য়েমেল। মকন্তু জুিলাক ও আহিদ জালতুয়ক 

চদয়খ একপায়শ সয়র দাাঁড়াল। দরজা একটু চিলয়তই খুয়ল চিল। মবমস্মত হল 
জালতু। প্রহরীর মদয়ক প্রশ্নয়বাযক চ াখ তুয়ল যরয়তই বলল, দরজা বন্ধ না কয়রই 
আজ ওাঁরা শুয়ে পয়ড়য়েন। 

স্মাথতা মিয়ে তাড়াতামড় মশরীর ঘয়র প্রয়বশ করল। ওরাও মতনজন তার 
মপেু মপেু প্রয়বশ করয়লা চসই ঘয়র। মশরী মবোনাে পয়ড় আয়ে। মিক শুয়ে থাকা 
নে ওটা। চদয়খ িয়ন হয়ে চেন হিাৎ কয়র জ্ঞান হামরয়ে  য়ল পয়ড়য়ে মবোনাে। 

স্মাথতা তায়ক পরীক্ষা করয়লা। জুিলাক, আহিদ জালুত ও প্রহরী 
মতনজয়নই িজ মতয়নক দুয়র দামড়য়ে চথয়ক উদগ্রীবভায়ব চদখয়ে স্মাথতার কাজ। 
তায়দর চ ায়খ-িুয়খ উয়দ্বি। তারা বুেয়ত পারয়ে মশরীর একটা মকেু হয়েয়ে। 

স্মাথতা উয়ি দাড়াল। আহিদ জালতু বলল, মক চদখয়লন? 
স্মাথতা চকান উত্তর না মদয়ে কপায়লর ঘাি িুয়ে পয়কট চথয়ক একমট 

মসিায়রট চবর কয়র িুয়খ পুরল, চটমবল চথয়ক চদশলাই মনয়ে অমগ্ন সংয়োি করল 
তায়ত। তারপর ওয়দর মদয়ক মিয়র মসিায়রয়ট একমট লম্বা টান মদয়ে বলল, মশরী 
অজ্ঞান হয়ে আয়ে। 

স্মাথতা আবার মসিায়রটমট িুয়খ পুরল। 
আহিদ জালুত মকেু বলয়ত মিয়েমেল। চকবল িুখ হা কয়রমেল চস, মকন্তু 

মকেু বলয়ত পারল না। স্মাথতার মসিায়রট চথয়ক এক যরয়নর মনলাভ চযাাঁো তীয়রর 
িত েুয়ট চিল ওয়দর মদয়ক। পরক্ষয়েই তায়দর মতনমট চদহই কলািায়ের িত 
আেয়ড় পড়ল িামটয়ত। মসিায়রটমট আসয়ল িারাত্মক একমট িোস পাইপ 
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তািায়কর কোয়িায়ফ্লায়জ  াকা িুয়খর পদতামট পুয়ড় চিয়ল িোস চবমরয়ে েুয়ট োে 
সািয়ন। সািয়নর দুই বিত িজ পমরমিত স্থান িুহূয়ততর জন্য মবর্াি কয়র চদে। 

স্মাথতা িুহূততকালও নষ্ট করয়লা না আর। রাস্তা চথয়ক কুমড়য়ে পাওো 
কািজ খন্র্ চস চিয়ল যরল চ ায়খর সািয়ন। তায়ত চলখাঃ ‘‘আমি পাহায়ড়র 
পমশ্চি  ায়ল অয়পক্ষা করমে দু’মট চঘাড়া মনয়ে। জাম্বুোয়গার জন্য চপয়িালও 
সংিৃহীত হয়েয়ে।’’ 

তাড়াতামড় কািজমট িুয়ড় দলা পামকয়ে েুাঁয়ড় চিয়ল মদল স্মাথতা। তারপর 
কাাঁয়য তুয়ল মনল মশরীর সংজ্ঞাহীন চদহ। চিয়ট মিয়ে প্রহরীয়ক বলল, চোট 
সায়হবও অসুস্থ। ওাঁরা তাাঁয়ক মনয়ে আসয়েন। তুমি আিার সায়থ এয়সা, মশরীয়ক 
বোরায়কর হাসপাতায়ল মনয়ে চেয়ত হয়ব। 

প্রহরীমট িুহূততকাল মদ্বযা করয়লা, তারপর মপেু মনল। প্রযান িটয়ক 
মিয়েও স্মাথতা এই একই কথা বলল। িয়ন হে তারাও চকান সয়ন্দহ করয়লা না। 
মবয়শর্ কয়র মভতয়রর দ্বাররক্ষীয়ক সায়থ চদয়খ তায়দর িয়ন চকান প্রয়শ্নরও উদে 
হয়লা না। তাোড়া আহিদ িুসার মনয়দতশ চিাতায়বক স্মাথতা মশরীর ম মকৎসা করয়ে 
এটাও সবাই জানত। 

স্মাথতা এমিয়ে  লল মশরীয়ক মনয়ে। মপেয়ন প্রহরী। তারা পবতয়তর চসই 
সিতয়ল এয়স চপৌেল। স্মাথতা মশরীয়ক কাাঁয চথয়ক নামিয়ে চশয়র্ একবার মপেয়ন 
মিয়র চদখল, না ......... চকউ এমদয়ক আসয়ে না। প্রহরীমট সািয়ন এয়স 
দাাঁমড়য়েয়ে। বলল, মক হল  লুন তাড়াতামড়। 

-োই। বয়ল স্মাথতা পয়কট চথয়ক মসিায়রট চবর করয়লা। মসিায়রয়ট আগুন 
মদল। চসই আির মনেয়ি মনলাভ চযাাঁো েুয়ট চিল এক িলা তীয়রর িত। িুহূয়ততর 
িয়যে প্রহরীমটর হাত চথয়ক খয়স পড়ল চস্টনিান। চসও আেয়ড় পড়ল িামটয়ত। 

স্মাথতা মশরীয়ক কাাঁয়য তুয়ল মনয়ে এবার েুটল দমক্ষে-পমশ্চি পথ মদয়ে 
পাহায়ড়র  পমশ্চি  ায়লর মদয়ক। ঘায়ি মভয়জ চিয়ে তার চিাটা চদহ। মকন্তু উপাে 
চনই  মজমরয়ে চনবার। কোপয়টন জুিলাক ও আহিদ জালুতয়ক চবরুয়ত না চদয়খ 
এতক্ষয়ে মনশ্চে প্রহরীয়দর িয়ন সয়ন্দয়হর সৃমষ্ট হয়েয়ে। তারা জুিলাক ও আহিদ 
জালয়ুতর চখায়জ িয়ৃহ প্রয়বশ করার পরই েুয়ট আসয়ব এমদয়ক মশকারী কুকুয়রর 



মিন্দানাওয়ের বন্দী  122 

 

িত। সুতরাং েতটা সম্ভব তাড়াতামড় তায়ক চপৌেয়ত হয়ব আলী আকোয়দর 
কায়ে। একবার চঘাড়াে  ড়য়ত পারয়লই হয়লা। আয ঘন্টা িয়যেই তারা চপৌয়ে 
োয়ব চসায়লা সািয়রর তীয়র। 

কতদূয়র আলী আকোদ? আর  লয়ত পায়র না স্মাথতা মশরীয়ক মনয়ে। 
হিাৎ সািয়নই জিাট অন্ধকায়রর িত িনুষ্য িুমততয়ক নয়ড় উিয়ত চদয়খ স্মাথতা 
থিয়ক দাাঁড়াল। ওমক আলী আকোদ? বলল চস, চক? 

-আমি আমল আকোদ। বয়ল চস এয়স দাড়াল। 
-চকাথাে চতািার চঘাড়া? 
-এই আর একটু চেয়ত হয়ব। 
এবার দু’জয়ন যরাযমর কয়র মশরীয়ক মনয়ে মিয়ে চঘাড়াে তুলল। স্মাথতা 

মশরীয়ক মনয়ে এক চঘাড়াে উিল। আলী আকোদ উিল আর এক চঘাড়াে। 
পবতয়তর  াল চবয়ে সাবযায়ন চঘাড়া দু’মট সািয়ন এমিয়ে  লল। আলী আকোয়দর 
হায়ত ট ত জ্বালায়ত সাহস পায়ে না চস। ওয়দর চ ায়খ পয়ড় চিয়ল মনঘতাত িারা 
পড়য়ত হয়ব। 

ওরা তখন পবতয়তর পাদয়দয়শ চনয়ি এয়সয়ে। এ সিে পবতয়তর উপয়র 
মবপদ-ঘণ্টা চবয়জ উিল। উপয়র তামকয়ে ওরা টয় তর আয়লাে ইতঃস্তত েুটােুমট 
চদখয়ত চপল। 

স্মাথতার চিায়ট িুয়ট উিল বাাঁকা হামস। আহিদ িুসা চনই। িুর হািসায়রর 
ঘুি কাল সকায়লর আয়ি ভাগয়ব না। কোপয়টন জুিলাক ও আহিদ জালুতয়ক 
অজ্ঞান হয়ে পয়ড় থাকয়ত হয়ব আরও কয়েক ঘণ্টা। আর আয়পাোন উপতেকার 
বোরাক চথয়ক তায়দর সন্ধায়ন ওরা েখন পবতয়তর এ প্রায়ন্ত এয়স চপৌেয়ব, ততক্ষে 
তারা অয়যতকটা পথ পার হয়ে োয়ব। 

মনঃশক ম য়ত্ত দু’মট চঘাড়া মতনমট আয়রাহী মনয়ে এমিয়ে  লল সািয়ন। 
পাথয়রর বুয়ক িায়ে িায়ে শব্দ উিল খট-খট্-খট। 
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১১ 
আহিদ িুসা শুয়েমেল। 
ক্লান্ত চস। কািাোন চথয়ক ৩০০ মকয়লামিটার পথ চঘাড়া চখমদয়ে এয়সয়ে 

চস আয়পা পবতয়ত মশরীর অপহরয়ের সংবাদ চপয়ে। িুহূততও চস নষ্ট কয়রমন 
কািাোয়ন। আহিদ িুসা এোয়লনয়টার হায়ত কািাোয়নর প্রশাসমনক দামেত্ব চেয়ড় 
মদয়ে েুয়ট এয়সয়ে এখায়ন। চ াখ দু’মট তার বুয়জ আয়ে, মকন্তু বড় অশান্ত তার 
িন। মপেয়নর এিন আঘাত আসয়ব কল্পনাও কয়রমন চকানমদন আহিদ িুসা। 

িুর হািসার আহিদ িুসার পায়শই বয়সমেল। তার চ ায়খ দুভতাবনার 
কায়লা োো। একমদন এক রামের িয়যে বেস চেন মবশ বের চবয়ড় চিয়ে িুর 
হািসায়রর। 

অপহরয়ের কামহনী যীয়র যীয়র চস বয়ল োমেল আহিদ িুসার কায়ে। 
অবয়শয়র্ চস বলল, ভুল আিারই হয়েয়ে িুসা ভাই চশয়র্র মদয়ক স্মাথতার 

বোপায়র আমি চবশ linient হয়ে পয়ড়মেলাি। েমদ আমি তার প্রমত সতকত দৃমষ্ট 
রাখতাি, তাহয়ল র্াইমনং রুয়ির পামনর টোংয়ক ঘুয়ির ঔর্য চিশায়নার সুয়োি 
চস চপত না। 

আহিদ িুসা চ াখ খুলল। বলল, ভুল চতািার নে বন্ধু। ভুল আমিই 
কয়রমে। প্রথি ভুল কয়রমেলাি জাহায়জ ওয়কও কািরাে চবাঁয়য চরয়খ না এয়স। 
চস ভুয়লর জন্য অয়নক প্রমতকূলতার চিাকামবলা করয়ত হয়েয়ে আিায়ক। মদ্বতীে 
ভুল করলাি ওর দ্বারা মশরীর ম মকৎসার মনয়দতশ মদয়ে। জামন না এ ভুয়লর জন্য 
মক চখসারত মদয়ত হয়ব আিায়দর। 

আহিদ িুসার কথা শুয়ন চকাঁয়প উিল িুর হািসার। অন্ধকার এয়স চেন 
োো চিলল তার চ ায়খ িুয়খ। আহি িুসার তা দৃমষ্ট এড়ায়লা না। িুর হািসায়রর 
একমট হাত তুয়ল মনয়ে চস বলল, জামন, চতািার বেথা বুেয়ত পারমে। মকন্তু চভবনা 
বন্ধু। িয়ন চরখ, আহিদ িুসায়ক িাাঁয়দ চিলার জন্যই মশরীয়ক অপহরে করা 
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হয়েয়ে। তারা চভয়বয়ে............। আহিদ িুসা কথা চশর্ করয়ত পারয়লা না। 
অভাবনীে সংয়কা  এয়স তার কন্ি চরায কয়র মদল। 

-তারা মক চভয়বয়ে িুসা ভাই? 
-অপ্রাসমগক কথা বয়ল সিে নষ্ট কয়র লাভ চনই িুর হািসার।  য়লা উমি। 

সবগুয়লা জােিা আিায়ক চদখয়ত হয়ব আর একবার। বয়ল আহিদ িুসা উয়ি 
দাাঁড়াল। িুর হািসারও উিল। চেয়ত চেয়ত আহিদ িুসা বলল, স্মাথতা  ুমর করা 
মের্ চবায়ট  য়ড় মশরীয়ক মনয়ে পামলয়েয়ে। সায়থ মেল আলী আকোদ। প্রশ্ন হয়লা 
চকাথাে চিল তারা? 

আহিদ িুসা িুর হািসারয়ক মনয়ে মশরীর ঘয়র প্রয়বশ করল। 
বাহুলে বমজতত ঘর। একমট খাট। িাথার কায়ে একমট চোট চটমবল। পায়শ 

একমট চ োর। খায়টর মপেন মদয়কর  াদর অয়নক খামন নীয়  েুয়ল পয়ড়য়ে। 
আহিদ িুসা বলল, সংজ্ঞাহীন মশরীয়ক চটয়ন চতালার সিে  াদর 

এিনভায়ব নীয়  চনয়ি চিয়ে মনশ্চে। 
িুর হািসার চদখাল জুিলাক ও আহিদ জালতু চকাথাে পয়ড়মেল। 

চসমদয়ক  াইয়ত মিয়ে খায়টর চকাোে পয়ড় থাকা একখন্র্ দলা পাকায়না কািয়জর 
মদয়ক আহিদ িুসার দৃমষ্ট আকৃষ্ট হয়লা। 

চকৌতুহলবয়স কািজ খন্র্মট তুয়ল মনয়ে ভাজ চভংয়ি চ ায়খর সািয়ন 
চিয়ল যরয়লা। কািয়জর চলখার মদয়ক চ াখ বুলায়তই চ াখ দু’মট তার উজ্জ্বল হয়ে 
উিল। ‘ইউয়রকা’ ‘ইউয়রকা’ বয়ল চস ম ৎকার কয়র উিল। 

িুর হািসার আহিদ িুসার মদয়ক অবাক দৃমষ্টয়ত তাকাল। আহিদ িুসার 
এ যরয়নর উোস স্বাভামবক নে। উদগ্রীব কয়ন্ি চস বলল, মক চপয়েয়েন, মক আয়ে 
ওয়ত িুসা ভাই? 

-মশরীর সন্ধান চপয়ে চিমে িুর হািসার।  
-মশরীন সন্ধান? চকাথাে মশরী? 
আহিদ িুসা কািজমট িুর হািসায়রর হায়ত তুয়ল মদয়ত মদয়ত বলল, 

মশরীয়ক জাম্বেুায়গায়ত মনয়ে চিয়ে ওরা। 
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িুর হািসার কািজমটর উপর নজর বুমলয়ে বলল, কািজ চতা তাই 
বলয়ে। 

-আসয়লও তাই। মশরীয়ক মিন্দানাওয়ের বাইয়র মনয়ে চেয়ত পায়রমন। 
ওয়দর র্ড়েন্ত্র চতিন মর্প রুয়টর্ মেল না। েমদ তা হয়তা তাহয়ল ওয়দর জন্য 
জাহায়জর বেবস্থা হয়তা। আলী আকোদয়ক মের্ চবাট  ুমর করয়ত হয়তা না। আর 
মিন্দানাওয়ে জাম্বেুায়গা োড়া তায়দর আর চকান মনকটবততী ঘামট আমি চদমখ না। 

থািল আহিদ িুসা । পয়র আবার বলল, ভালই হয়লা িুর হাসিার। 
-মক ভাল হয়লা? 
-আিায়দর জাম্বেুায়গা অপায়রশন মপমেয়ে চদো হয়েমেল। এখন আমি 

মনয়জই োব জাম্বুোয়গায়ত। 
-িুসা ভাই? 
-বয়লা। 
-আমিও োব জাম্বেুায়গা। 
-চেয়ত  াও? 
-েমদ আপনার অনুিমত মিয়ল। 
-আমি জামন চসখায়ন তুমি উপমস্থত থাকয়ল অয়নক কাজ হয়ব, মকন্তু আয়পা 

পবতত চতা অরমক্ষত থাকয়ব। এখানকার র্ড়েয়ন্ত্রর িুয়লায়েদ করা চিল না 
এখয়না। চদখ, রুনার িার িুখ চথয়ক চকান কথা চবর করয়ত না পারয়লও এখন 
চবাো োয়ে রুনার িার সায়থ আলী আকোয়দর চকান প্রকার চোিায়োি মেল। 
সম্ভবতঃ আলী আকোদই কািাোয়ন খবর পামিয়েয়ে আিায়দর সম্পয়কত। 

-রুনার িায়ক তাহয়ল আর মক করা োে? 
আহিদ িুসা হাসল। বলল, মশরী রুনার িায়ক খুব ভালবায়স। রুনার 

িা’র িুখ চথয়ক কথা চবর করার চক্ষয়ে এই ভালবাসাই প্রমতবন্ধকতা সৃমষ্ট 
কয়রয়ে। মকন্তু জাতীে প্রয়োজয়নর স্থান বেমিিত ভায়লা লািা না লািার অয়নক 
উয়যত িুর হািসার। 

িূহূততকাল চথয়ি আহিদ িুসা বলল, আমি ঘুয়র আমস জাম্বেুায়গা চথয়ক। 
তার পর চদখব মক করা োে রুনার িায়ক মনয়ে। 
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-আপমন জাম্বুোয়গায়ত কয়ব োো করয়েন তাহয়ল? 
-কয়ব নে আজই। 
-মকন্তু এই আহত শরীর মনয়ে, এইভায়ব........... 
-তায়ত মক হয়লা। সিে নষ্ট করা োে না একিুহূততও। ক্লু-ক্লাক্স-ক্লায়নর 

িত নরমপশায় র  ক্র আর দু’মট চনই িুর হািসার। আিার উপর ওরা চক্ষয়প আয়ে 
ভোনকভায়ব। 

আহিদ িুসার কথা শুয়ন িুর হািসায়রর চ ায়খ দু’মট উয়দ্বিাকুল হয়ে 
উিল। মপতৃ-িাতৃহারা চোট চবানমট তার চকাথাে মকভায়ব আয়ে চক জায়ন। 
নরমপশা য়দর হায়ত েমদ মকেু হয়ে োে ওর? আর ভাবয়ত পায়র না িুর হািসার। 
চ ায়খর চকাে দু’মট তার ম ক ম ক কয়র উয়ি। 

আহিদ িুসা চসমদয়ক চ য়ে বলল, ম ন্তা কয়রা না িুর হািসার। বয়লমে 
চতা আিায়ক িাাঁয়দ চিলার চটাপ মহসায়ব মশরীয়ক যয়র মনয়ে োওো হয়েয়ে। 
েমদও আশকা উমড়য়ে চদো োে না, তবু আিার মবোস আিায়ক িায়দ চিলার 
পূয়বত মশরীর িায়ে হাত তুলয়ত তারা সাহস পায়ব না। তারা জায়ন এর পমরোি 
কত ভীর্ে হয়ত পায়র। 

কথা বলয়ত বলয়ত আহিদ িুসার চ াখ দুমট জ্বয়ল উিল। এক অয়জে 
শপয়থ দৃঢ় হয়ে উিল তার িুখ। 

মিমলমস্তন মবজেী আহিদ িুসা পমরপূেত রূপ মনয়ে চেন প্রমতভাত হল িুর 
হািসায়রর চ ায়খ। আর এর িায়ে িুর হািসার চেন খুাঁয়জ চপল এক পরি 
মনভতরতা। 

 
 
 
পড়ন্ত চবলা। চসায়লা সািয়রর বুয়ক যূয়র যীয়র চনয়ি োয়ে সুেত। 

চিাটর ামলত একমট চবাট মিন্দানাওয়ের পমশ্চি উপকূল চঘাঁয়র্ তীর িমতয়ত 
এমিয়ে োয়ে দমক্ষে মদয়ক। চবায়টর চর্য়কর উপর দু’মট িাোরী যরয়নর কািান। 
দু’পায়শ চ য়ে চেন ওরা হা কয়র আয়ে। চবায়ট চিাট পাাঁ জন ক্রু। মস্টোমরং হুইল 
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যয়র বসা ড্রাইভায়রর পায়শ বয়স আয়ে আহিদ িুসা। তার সািয়ন জাম্বেুায়গা 
শহয়রর একমট িোপ। িোয়পর পাতাে চেন র্ুয়ব চিয়ে আহিদ িুসা। বায়ি 
বনানীর সবুজ সিুদ্র, আর র্াইয়ন চসায়লা সািয়রর অন্তহীন জল। এরই িাে মদয়ে 
এমিয়ে  য়লয়ে আহিদ িুসার এক দুঃসাহমসক অমভোন।  
 
 

পরবততী কামহনীর জন্য পড়ুন 

পািীয়রর আততনাদ 
 
 



 

 



 

 
 
 

 
সাইিুি-৪ 
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১ 
জিাট অন্ধকাে। এই জিাট অন্ধকারে সসারলা সাগরেে কাল বুক মিরে 

র্ীব্র সবরগ এমগরে িরলরে একমট সবাট। উপরে র্াোে মদরক সিরে মদক মনর্তে 
কেরে ড্রাইভাে। সেরে ঢাকা একমট ম্লান আরলাে সািরন োখা িানমিত্র সদরখ 
ড্রাইভােরক িারে িারে পরেে মনরদতে মদরেন আহিদ িুসা। 

আহিদ িুসাে সিারখ ইনফ্রারেে গগলস। এক সিে আহিদ িুসা 
িানমিত্র সেরক িুখ র্ুলল। দু’মট হার্ উপরে র্ুরল আড়ারিাড়া সভরে আহিদ িুসা 
সিোরে গা এমলরে মদরলন। সিোরে িাোটা সেকারর্ই যন্ত্রর্াে আহিদ িুসাে িুখ 
সেরক একটা ‘উঃ’ েব্দ সবমেরে এল। আহর্ িাোটাে কো ভুরলই মগরেমেরলন 
আহিদ িুসা। আহর্ িাোটাে কো িরন পড়াে সারে সারে কাগাোরনে মিত্র 
সভরস উেল আহিদ িুসাে সিারখ। প্রোমিে মনঃশ্বাস সবমেরে এল বুক সেরক। 
সিস্ত িুসলিানরদে সবরিরে মবপদপূর্ত উত্তে মিন্দানাও অঞ্চরলে গুরুত্বপূর্ত 
কাগাোন দখরল আসাে অরনক সুমবধা হরেরে। প্রাে সদড় লারখে ির্ িুসলিান 
র্ারদে হাোরনা বাস্তুমভটাে  মিরে সযরর্ পােরব। একমট সখাোঁিা এরস লাগল 
আহিদ িুসাে িরন। সদরেে বাইরে সেরক আসা খৃষ্টানো যাো িুসলিানরদে 
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সহাে-সম্পদ দখল করে বরস আরে, র্াো র্াহরল যারব সকাোে? কুমঞ্চর্ হরে 
উেল আহিদ িুসাে  

ভ্রুযুগল। ভাবরলন আহিদ িসুা, ওদরে ওপে সকান অমবিাে কো যারব 
না। র্রব যাো ভূমি দখরলে োজনীমর্ মনরে মিন্দানাওরে এরসরে, র্ারদেরক 
অবশ্যই মিন্দানাও োড়রর্ হরব। আে যাো সদরেে অনুগর্ নাগমেক মহসারব বাস 
কেরর্ িাে, র্ারদে সযাগয পুনবতাসরনে বযবস্থা কেরর্ হরব। ওো আিারদে ভাই 
না সহাক, আল্লাহে বান্দা সর্া বরট! ওো মিেমদনই পে ভুরল োকরব, একো সক 
বলরর্ পারে? ওরদে হৃদে জে কোে, ওরদে সািরন সর্য র্ুরল ধোে এই সর্া 
সিে! মবমজরর্ে ওপে প্রমর্রোধ না মনরে ওরদে মিের্রে ভাই করে সনোই সর্া 
আিারদে কাজ -আিারদে ধিত। 

সািরনে আকাে সেরক এক মবোট নক্ষরত্রে পর্ন হরলা। আরলাে এক 
মবোট গুে মনরে র্া সনরি এরস সসারলা সাগরেে অন্ধকাে বুরক সকাোে সযন 
হামেরে সগল। আহিদ িুসা সিাখ সেরক ইনফ্রারেে গগলসমট খূরল বাোঁ হারর্ সেরখ 
োন হারর্ সিাখ দু’মট একট ুেগরড় র্ােকা খমির্ আকারেে মদরক সিাখ র্ুলরলন। 
আদি সুের্ গমড়রে পরড়রে পমিি আকারে। দীর্ত োোপেমট সসারলা সাগে পাে 
হরে সযন িালরেমেোে িাোে ওপে মগরে েুরল আরে। আকাে সেরক সিাখ 
নািারর্ পােরলন না আহিদ িুসা। অদ্ভূর্ প্রোমি আরে মিগ্ধ র্াোে আরলাে 
সমির্ ঐ মনেব আকারে। পৃমেবীে সকান দুঃখ-সবদনা আে সীিাে পীড়ন সসখারন 
সনই। আহিদ িুসাে অেেীমে সিাখ েুরট িলল এক র্াোে জগর্ সপমেরে আে 
এক র্াোে জগরর্। সসখান সেরক আেও ওপরে আে এক র্াোে জগরর্। মকন্তু 
সেষ সনই এ যাত্রাে- সেষ সনই ভোবহ মনেবর্া ঢাকা ঐ িহােূরর্যে। সকাোে সসই 
‘মসদোর্লু িুিাহা- আে কর্দূরে? িহানবীে ‘বুোক’ সনই, পেপ্রদেতক 
মজবোইলও সর্া সনই। এ িে-জগরর্ এ মজজ্ঞাসাে জবাবও র্াই আে সনই। 
অপমেসীি ক্লামি মনরে আহিদ িুসাে সিাখ দু’মট মিরে এল িরর্তে কমেন িামটরর্। 

আহিদ িুসা বাোঁ হারর্ োখা ভাঙ্গা গগলসমট োন হারর্ মনরে পেরর্ 
যারবন এিন সিে সবারটে ড্রাইভাে নূে আবদুল্লাহ বলল, ‘জনাব, িরন হরে 
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একটা জাহাজ দাোঁমড়রে আরে’। নূে আবদুল্লাহে দৃমষ্ট সািরন মনবদ্ধ। র্াে করে 
উরেগ।  

নূে আবদুল্লাহ সিাটে সবারটে গমর্ সেে সলা করে মদরেরে। সািরনে 
জিাট অন্ধকােমট একদি সািরন এরস সগরে। আহিদ িুসা সসটা ভারলা করে 
মনেীক্ষর্ করে বলরলন, সবারটে িুখ উপকূরলে মদরক র্ুমেরে নাও আবদুল্লাহ্। 
কািারনে পারে দাোঁড়ারনা আবু ও সসমলিরক বলরলন, দু’সটা কািারনে িুখই দমক্ষর্ 
মদরক র্ুমেরে োখ এবং তর্েী োক।  

নূে আবদুল্লাহ মনরিরষ সবারটে িুখ উপকুরলে মদরক র্ুমেরে মনরলা। মকন্তু 
সংরগ সংরগই সািরনে সসই জিাট অন্ধকারেে বুক সেরক আরলাে বন্যা েুরট এল। 
র্ীব্র সািত লাইরটে আরলারর্ উজ্জ্বল হরে উেল িামেমদক। আহিদ িুসা আরলাে 
উৎরসে মদরক একবাে সিরেই মনরদেত মদরলন-‘িাোে’।  

আবু ও সসমলরিে কািান দু’সটা গজতন করে উেল। প্রবল এক োোঁকুমন 
মদরে উেল সবাট। মনভুতল মনোনা। অন্ধকারেে সসই কাল জীবমটে েক্তিক্ষু উরড় 
সগল। আবাে আোঁধারে সঢরক সগল িােমদক। মকন্তু সংরগ সংরগ পূবত, পমিি ও উত্তে 
এই মর্ন মদক সেরক জ্বরল উেল আেও মর্নমট সািত লাইট। সসই সারে সেক 
িাইরক এক মবোট গলা সোনা সগল, ‘পালাবাে পে সনই মিঃ িুসা, িােমদক সেরক 
িােটা জাহাজ মর্রে সিরলরে। আত্মসিপতর্ কেরল খুেী হব।’ 

আহিদ িুসা িুখ র্ুমেরে একবাে িােমট জাহারজেই অবস্থান সদরখ 
মনরলন। দমক্ষর্ এবং পূরবত দাোঁড়ারনা জাহাজ দু’মটে িাোঁক মদরে কাল জিাট অন্ধকাে 
সদখা যারে। ওটা উপকূল। আহিদ িুসাে সোোঁরটে সকারর্ িরুট উেল এক টুকরো 
হামস। র্ােপে হািাগুমড় মদরে মিোমেং হুইরলে মদরক এগুরর্ এগুরর্ বলরলন, 
নূে আবদুল্লাহ, র্ুমি একট ুসরে বরসা।  

নূে আবদুল্লাহ পারেে মসরট সরে সগল। আহিদ িুসা মিোমেং হুইল ধরে 
বসরলন মসরট। মসরট জুর্সইভারব বসরর্ মগরে িাোটা আবাে সোকা লাগল 
সিোরেে সারে। যন্ত্রর্াে িাোটা টনটন করে উেল। দাোঁরর্ দাোঁর্ সিরপ যন্ত্রর্াটা 
হজি কেরলন মর্মন। র্ােপে পরকট সেরক মেম্বাকৃমর্ একমট মজমনস সবে করে 
হারর্ মনরলন। বাোঁ হারর্ ধো মিোমেং হুইল। সবারটে ইমিন বন্ধ মেল। িামব র্ুমেরে 
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িাটত মদরলন। দমক্ষর্-পূবত সকারর্ সবারটে িাো র্ুমেরে মনরলন। দূরেে অন্ধকারেে 
মদরক সিরে িরন িরন মহরসব কেরলন, উপকূল দু’িাইরলে সবেী হরব না। আহিদ 
িুসা একট ুভাবরলন, র্ােপে বলরলন, মপ্রে সােীো, সিাখ বন্ধ করে সদৌড় সদোে 
ির্ করে আিারদে সািরন এগুরর্ হরব। অর্ত্রব, সাবধান োকরব। 

কো সেষ কোে সারে সারে আহিদ িুসাে োন হার্ মবদুযৎ গমর্রর্ 
ওপরে উেল। একমট মেম্বাকৃমর্ বস্তু র্ীব্র গমর্রর্ েুরট মগরে প্রাে পঞ্চাে গজ দূরে 
মবরফামের্ হরলা। সধাোঁোে এক পাহাড় সৃমষ্ট হরলা। সবাটামট র্ীব্র এক োোঁকুমন মদরে 
র্ীে সবরগ েুরট িলল সািরন। জিাট সধাোঁোে িধয মদরে সবাট এমগরে িরলরে। 
িােমদরক সধাোঁোে সদোল। মকেুই সদখা যাে না। সিমেনগান আে কািারনে গজতন 
সোনা সগল। সবারটে িাো দমক্ষর্ পূবত সকারর্ র্ুমেরে সনবাে পে আহিদ িুসা 
মিোমেং হুইল সযভারব ধরেমেল সসভারবই কমেন হারর্ ধরে সেরখরেন। একমট 
কািারনে সগালা এরস সবারটে গা েুোঁরে সপেরন পড়ল। সবাটমট লামিরে উরে মেটরক 
পড়ল সািরন। আহিদ িুসা মিোমেং হুইরলে ওপে েুোঁরক পরড় বরসমেরলন। হার্ 
র্াোঁে মবন্দুিাত্র কাোঁপল না। মস্থে হরে আবাে েুরট িলল সবাট। মিরোমিটারেে কাোঁটা 
নব্বই-এ দাোঁমড়রে েে েে করে কাোঁপরে। সিমেনগান ও কািান দাগাে েব্দ এবাে 
সপেন সেরক আসরে। আহিদ িুসা অনুভব কেরলন জাহারজে সবষ্টমন মর্মন পাে 
হরেরেন। উপকূরল ধাক্কা এড়াবাে জন্য সবারটে িুখ োন মদরক র্ুোরর্ সগরলই 
িাে পাোঁি গজ দূরে সািরন আে একমট সগালা এরস মবরফামের্ হরলা। আহিদ 
িুসা র্াড়ার্ামড় সবারটে িাো আবাে বাি মদরক র্ুোরলন। পুনোে সবারটে িাো 
োন মদরক র্ুোরর্ যারবন এিন সিে সবাটমট প্রবল োোঁকুমন সখরে মকরসে ওপে 
সযন উরে সগল। আহিদ িুসা মিোমেং হুইরলে ওপে িুখ েবুরড় পড়রলন। জ্ঞান 
হাোরলন। নূে আবদুল্লাহ সহ অন্য েেজন ক্র ুসবারটে পাটার্রনে ওপে শুরেমেল। 
র্াো গড়াগমড় সখল। সোট-খাট আর্ার্ সপরলও িাোত্মক সকান ক্ষমর্ হরলা না 
র্ারদে।  

আল্লাহে অসীি েহির্, খাড়া উপকূরল ধাক্কা না সখরে সবাটমট সির্ল 
উপকূরলে একমট িরে উরে এরসরে। 
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সপেরন সদখা সগল, মবোল  মর্নমট েক্তিক্ষ ুউপকূরলে মদরক েুরট আসরে 
। দূে সেরক েুরট আসা আরলাে সেখা ইমর্িরধযই সাদা বালুে ওপে আরলাে 
আল্পনা সৃমষ্ট করেরে। করেক মিমনরটে িরধযই ওো উপকূরল এরস সপৌোঁেরব।  

নূে আবদুল্লাহ ইমর্িরধযই সংজ্ঞাহীন আহিদ িুসারক পাটার্রনে ওপে 
শুইরে মদরেরে। কপারলে এক জােগা সকরট সগরে। সাোটা িুখ র্াোঁে েরক্ত সভজা। 
িাোে পুেরনা বযারডেজমটও েরক্ত মভরজ উরেরে। সস আহর্ জােগা সেরকও 
আবাে নর্ুন করে েক্ত েেরর্ শুরু করেরে। 

নূে আবদুল্লাহ সপেরন র্ামকরে সদখল েুরট আসা সহে লাইট মর্নমট 
উপকূল সেরক সবেী দূরে নে। িে আরলামকর্ হরে উরেরে। সবারটে ওপে মনরজে 
োোও সদখরর্ সপল নূে আবদুল্লাহ। আে এক িুহূর্তও এখারন োকা িরল না, নূে 
আবদুল্লাহ মসদ্ধাি মনল।  

সািরন র্ামকরে সদখল িরেে পরেই বরনে কাল সেখা। নূে আবদুল্লাহ 
সােীরদে মদরক সিরে দ্রুর্ বলল, গুলীে বাক্স,বন্দুক আে খাবাে মনরে সর্ািো 
সািরন জংগরলে মদরক েুরট যাও। িুসা ভাইরেে বযাগ একজন নাও। বরল সস 
মনরজ আহিদ িুসাে সংজ্ঞাহীন সদহ র্ারড় র্ুরল মনল।  

নূে আবদুল্লাহ সদখল সােীো সািরন অরনক দূে েুরট সগরে। মকন্তু নেি 
বালুে ওপে মদরে সস খুব সজারে েুটরর্ পােরে না। র্াোড়া সস ভে করেরে, সবেী 
োোঁকুমন লাগরল আহর্ সংজ্ঞাহীন আহিদ িুসাে আেও ক্ষমর্ হরব। সুর্োং সস 
োোঁকুমনে সৃমষ্ট না হে এিন সাবধারন দ্রুর্ পা সিরল সািরন এগুরে। 

িরেে িােখারন এরস সগরে নূে আবদুল্লাহ। হোৎ এ সিে সপেন সেরক 
গুলীে েব্দ সভরস আসরর্ লাগল। র্াে সারে গজতন করে উেল কািানও। বন প্রাে 
সািরন এরস সগরে। নূে আবদুল্লাহ র্াোঁে পা দুরটারক দ্রুর্র্ে করে র্ুলল। হোৎ 
একমট গুলী এরস নূে আবদুল্লাহে উরুরর্ মবদ্ধ হরলা। হুিমড় সখরে িুখ েবুরড় পরড় 
সগল নূে আবদুল্লাহ। বামলরর্ িুখ গুোঁরজ সগরে র্াে। িুহূর্ত খারনক সস মনিলভারব 
িুখ গুোঁরজ পরড় েইল। র্ােপে িুখ র্ুলল সস। োন হার্ মদরে িুখ সিাখ সেরক 
বামল সমেরে সিরল সািরন র্ামকরে সদখল, হার্ দুই দূরে আহিদ িুসাে সংজ্ঞাহীন 
সদহ পরড় আরে। 
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উেরর্ সিষ্টা কেল নূে আবদুল্লাহ, পােল না। োন পা’টা সযন পােে হরে 
সগরে। বৃমষ্টে ির্ গুলী েুরট আসরে জাহারজে মদক সেরক। নূে আবদুল্লাহ মিিা 
কেল, জাহাজ সেরক সবাট নামিরে এখারন সপৌোঁেরর্ এখনও মকেুটা সদেী আরে 
ওরদে। এই সিেটা এভারব ওো গুলী বৃমষ্ট করে আিারদে সরে যাবাে পে সোধ 
কেরর্ িাে। আে এই সিেটুকুে সেযবহাে করে যমদ আিো আহিদ িুসারক 
মনোপদ কেরর্ না পামে, র্াহরল ওরদে হার্ সেরক আহিদ িুসারক েক্ষা কো 
যারব না। 

নূে আবদুল্লাহ সািরন র্ামকরে সদখল র্াে সােীো বন প্রারি সপৌোঁরে 
সগরে। র্ারদে োকাে জন্য সস মনমদতষ্ট মনেরি এক র্ীক্ষ্ণ েীষ মদরে উেল। িাত্র 
িুহূর্তকাল, র্ােপরেই সদখা সগল গুলী বৃমষ্ট উরপক্ষা করে পাোঁিজনই েুরট আসরে। 

র্াো এরস সপৌোঁেরর্ই নূে আবদুল্লাহ র্ারদে বলল, এক িুহূর্ত মবলম্ব নে, 
সর্ািারদে দু’জন আহিদ িসুারক নাও। আে মর্নজন প্রািীরেে ির্ র্ারদে 
আড়াল করে সািরন এমগরে যাও। িরন সেরখা, জাম্বেুাংরগা এখান সেরক সবেী 
দূরে নে। একবাে জংগরল ঢকুরর্ পােরলই মনোপদ হওো যারব। ‘মপমসো’ে 
ভরে ওো এই োরত্র অির্ঃ জংগরল ঢুকবাে সাহস পারব না। যাও সদেী করো না। 

পাোঁিজরনে একজন কারসি নূে বলল, মকন্তু আবদুল্লাহ ভাই আপমন? নূে 
আবদুল্লাহ বলল, আিাে কো মিিা করো না, জংগল পযতি সপৌোঁেরর্ পােব আমি। 
সর্ািো যাও আমি আসমে। আহিদ িুসারক মনরে ওো িলল। নূে আবদুল্লাহ কনুই 
ও বাোঁ হাটুে ওপে ভে করে হািাগুমড় মদরে এমগরে িলল সািরন। সািরন র্খন 
গুলী ও সগালা-বৃমষ্ট িলরে। আরেপারে নেি বামলে বুরক ওগুরলা এরস মবদ্ধ হরে। 
িারে িারে কািারনে সগালা মবরফামের্ হরে মবোট ক্ষরর্ে সৃমষ্ট কেরে নেি 
িামটে িসৃর্ বুরক।  

অেরর্যে গভীে োর্। লারখা দীপ জ্বলা কারলা আকারেে নীরি োরর্ে 
কারলা িাদে িুমড় মদরে কারলা বন সযন গভীে র্ুরি িগ্ন। সসই কারলা বরনে 
আড়ারল র্রর্ামধক কারলা অন্ধকারে দাোঁমড়রে একটা িসমজদ। িসমজরদে পূবত 
পাে মদরে বরে সগরে সোট্ট একমট অপ্রেস্ত নদী। িসমজরদে প্রেস্ত আমেনা সেরক 
এক বাোঁধারনা র্াট নদীে পামনরর্ সনরি সগরে। র্াটমট ভাো -সকান কারলে এক 
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পাকা র্ারটে অমস্তত্ব মটরক আরে িাত্র। র্ারট বাোঁধা আরে দু’মট মিে সবাট। দু’মট 
করে িােমট কািান পার্া। সোট নদীমট দু’পারেে গাে-গােড়াে প্রাে সঢরক আরে। 
ওপে সেরক িরনই হে না সকান নদীে অমস্তত্ব আরে এখারন। িসমজদ মর্রে একমট 
জনবসমর্ পমিি মদরক এমগরে সগরে করেক িাইল। নদীে পূবত পারড়ও আে 
একমট অনুরূপ জনবসমর্। এমটও পূবতমদরক করেক িাইল পযতি েমড়রে মেমটরে 
আরে। বরনে িরধযই িারে িারে উন্মুক্ত র্ৃর্রক্ষত্র ও েরেে িাে। এই নদী ধরে 
আরো উত্তরে এগুরল জাম্বেুাংরগা প্ররদরেে উত্তরে দাোঁড়ারনা পাহাড় পযতি আেও 
এধেরনে সবে করেমট জনপদ পাওো যারব। সবগুরলাই িুসমলি অধুযমষর্। 
মিমলমপরনা সেকারেে মহসারবে খার্াে মকন্তু এরদে নাি সনই। জাম্বেুাংরগা মসমট 
সরির্ পূবত ও পমিি জাম্বেুাংরগাে সিাট সলাক সংখযাে ের্কো িাত্র ১২ জন 
িুসলিান। এই ভারবই সংখযাগুরু িুসলিান র্ারদে হারর্ সংখযালর্ু জামর্রর্ 
পমের্র্ হরে। মিন্দানাও এে িুসলিানরদে সংখযা সযখারন আজ ৬০ লারখেও 
সবেী সসখারন আজ র্াো পৃমেবীরক জানারে িুসলিানরদে সংখযা ১৮ লারখে 
সবেী নে। খৃিানরদে সংখযা সবেী করে সদখারনাে জন্য মক প্রার্াি সকৌেল 
র্ারদে।  

এই জনপরদে নাি িাখদুি আল-খরেরুমিন। জাম্বেুাংরগা প্ররদরেে এটা 
অন্যর্ি েমক্তোলী ‘মপমসো’ র্াোঁমট। মবখযার্ আেবীে ধিত প্রিােক দেরবে 
খরেরুমিরনে নাি অনুসারে এই জনপরদে নাি হরেরে। িসমজদমট িাখদুি 
খরেরুমিরনে িসমজদ নারি পমেমির্। িাত্র করেক িাস আরগ  মিমলমপরনে কু-
ক্লযাক্স-ক্লযান বামহনী এই জনপরদ হািলা িালাে। র্ারদে ববতে হািলাে িসমজদও 
ক্ষমর্গ্রস্ত হে। সগাটা জনপদ পুমড়রে সিলা  হে।  মকন্তু সসমদন আজ আে সনই। 
আহিদ িুসাে পমেকল্পনা এবং এহসান সাবেীে র্ৎপের্াে ‘মপমসো’ে েমক্ত 
আজ ের্গুরর্ বৃমদ্ধ সপরেরে। কু-ক্লযাক্স-ক্লযান িক্র সবখান সেরক মবর্ামড়র্ 
হরেরে। আজ র্াো মগরে আশ্রে মনরেরে োজধানী জাম্বেুাংরগাে। মপমসোে এক 
েমক্তোলী র্াোঁমট মহসারব িাখদুি খরেরুমিন জনপদ আবাে আজ নর্ুনভারব গরড় 
উরেরে। অধত েজরনে ির্ মবিান মবধ্বংসী কািানও েরেরে এখন এই জনপরদ। 
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এখান সেরক মবে িাইল পূরবত জাম্বেুাংরগা মসমট সেরক পাোঁি িাইল পমিরি 
জাম্বেুাংরগা প্ররদরেে প্রধান মপমসো র্াোঁমট সলনারেরল এহসান সবেী োরকন।  

র্খন োর্ কর্টা সক জারন? পূবত মদগরিে আদি সুের্ পমিি আকারে 
গমড়রে পরড়রে। িসমজরদে পমিি পারে কারেে একমট সুন্দে বামড়। মটরনে িালা 
সদো েক্ত সিেত বামড়মটে একমট দেজা খুরল সগল। একজন দীর্তাঙ্গ িানুষ সবমেরে 
এরলন র্ে সেরক। একহারর্ টিত, আে এক হারর্ পামনে বদনা। টিত সজ্বরল বামড়ে 
উোনটা একবাে মর্মন ভারলা করে সদরখ মনরে উোরনে এক প্রারি মগরে অজু 
কেরর্ বসরলন। অজু সসরে আবাে উরে এরলন র্রে, টিত সজ্বরল সদোল র্মড়টা 
একবাে সদখরলন, োর্ মর্নটা।  

র্াহািুরদে নািারয দাোঁড়ারলন লুকিান েমেদ। লুকিান েমেদ 
মপমসো’ে পমিি জাম্বেুাংরগা প্ররদরেে অমধনােক। এই িাখদুি খরেরুমিন র্াোঁমট 
সেরক মর্মন পমিি জাম্বেুাংরগা প্ররদরেে ‘মপমসো’ (PCDA- Pacicif 
Crescent Defence Army) বামহনী পমেিালনা  করেন।  

লুকিান েমেরদে েে োকার্ নািায সেষ হরেরে। আবাে নািারয 
দাোঁড়ারর্ যারবন এিন সিে র্াোঁে কারন কািারনে গজতন সভরস এল। মর্মন উৎকর্ত 
হরে উেরলন, হ্াোঁ, কািান দাগাে েব্দ। একামধক কািারনে গজতন। জানালা খুরল 
বুেরলন দমক্ষর্ মদক সেরক কািারনে েব্দ সভরস আসরে।  

লুকিান েমেদ র্াড়ার্ামড় খামটো সেরক সনরি িামটরর্ কান সেরখ েব্দ 
পেীক্ষা কেরলন। বুেরলন দমক্ষর্ সাগরেে সকারর্ করেকমট জাহাজ সেরক কািান 
দাগা হরে।  

লুকিান েমেদ আবাে এরস জােনািারয দাোঁড়ারলন। নািায আে না 
বামড়রে শুধু মবর্েটুকু পরড় মনরে নািায সেষ কেরলন।  

জােনািায র্ুরল সেরখ সদোরল টাোরনা সাবরিমেনগানমট কাোঁরধ সিরল 
সবরুবাে জন্য মিরে দাোঁড়ারলন। লুকিান েমেরদে স্ত্রীসহ পমেবারেে সবাই 
র্র্ক্ষরর্ উরে বাোন্দাে সবরবর্ হরেরে। সবাই প্রস্তুর্। সবাে মপরেই এি-১৬ 
আরিমেকান োইরিল। এই এি-১৬ োইরিলগুরলা কু-ক্লযাক্স-ক্লযান ও মিমলমপরনা 
তসন্যরদে কাে সেরক মেমনরে সনো।  
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লুকিান েমেদ সবে হরর্ হরর্ বলরলন, জাহাজ সেরক র্ীরেে মদক লক্ষয 
করে কািান দাগা হরে। দু’মর্ন মিমনরটে িরধযই সংবাদ সপরে যাব। সর্ািো 
অরপক্ষা কে। বরল লুকিান েমেদ বামড় সেরক সবে হরে িসমজরদ আসরলন। এরস 
সদখরলন, িসমজরদে প্রেস্ত উোন ভরে সগরে। সবাই সামেবদ্ধভারব এযারটনেন 
হরে দাোঁমড়রে আরে। কারো হারর্ িাইমনজ, কারো হারর্ আরিমেকান োইরিল। 
িসমজরদে দমক্ষর্ পারেে মবোট লম্বা র্ে খুরল সদো হরেরে। মত্রপরল ঢাকা ১৫০ 
ও ১০৫ এি. এি-এে বার্া কািান ও সিমেনগানগুরলারক প্রস্তুর্ োখা হরেরে। 
নদীরর্ মিে সবাট দু’সটারর্ ক্রুো মনরদতরেে অরপক্ষা কেরে।  

লুকিান েমেদ এরস সপৌোঁেরর্ই সহকােী অমধনােক িারুক আলী দ্রুর্ 
র্াে কারে এল। বলল, র্ীরে তসন্য নািারনাে মক এটা ওরদে পূবত প্রস্তুমর্ জনাব? 

লুকিান েমেদ িাো সনরড় বলল, না িারুক, র্া িরন হে না। এ ভারব 
করেকবাে তসন্য নামিরে ওো সদরখরে, খুব কিই র্াো আবাে জাহারজ মিরে 
সযরর্ সপরেরে।  

র্াহরল? িারুক আলী বলল।  
লুকিান েমেদ মকে ু বলরর্ যামেরলন। এিন সিে অেযােরলস রুি 

সেরক জামিল এরস সািরন দাোঁড়াল। বলল উপকূল আউট সপাি সেরক র্ামেক 
ভাই জামনরেরেন, উপকূরলে িােমট জাহাজ একমট সবাটরক মর্রে ধরে। মকন্তু 
সবাটমট অদ্ভুর্ সকৌেরল িােমট জাহারজে সবষ্টমন সেরক সবমেরে আরস। সবারটে 
করেকজন সলাক উপকূরল উরে এরসরে। র্ারদে লক্ষয করে গুলী বৃমষ্ট ও কািান 
দাগা হরে।  

লুকিান েমেরদে ভ্রু দুমট কুমঞ্চর্ হরলা। দ্রুর্ মক সযন বলরর্ যামেরলন। 
মকন্তু সোোঁট দুমট িাোঁক করেই হোৎ উৎকর্ত হরে উেরলন। সবাই সসই সারে কান 
পার্ল। এক িিতমবদােী র্ীব্র র্ীক্ষ্ণ সুে এক অদ্ভুর্ েন্দিে গমর্রর্ সভরস আসরে। 
এটা ‘মপমসো’ে মনজস্ব িহামবপদ সাইরেন। ‘মপমসো’ে সকন্দ্রীে কিাডেই 
একিাত্র এ সাইরেন বাজাবাে অমধকাে োরখ। 

হোৎ লুকিান েমেরদে িরন পড়ল, মবরকরল পাওো এহসান সাবেীে 
একমট সিরসজঃ আহিদ িুসা আজ োরর্ জাম্বেুারঙ্গা আসরেন। একো িরন পড়াে 
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সারে সারে লুকিান েমেরদে সিহাো মববর্ত হরে সগল। মর্মন মিৎকাে করে 
উেরলন, িারুক আলী, জরুেী অবস্থা সর্াষর্া কে। আমি িললাি, সবাইরক মনরে 
র্ুমি উপকূরল এস। সখাদা হারিজ।   

লুকিান েমেদ সিারখে পলরক পারেে আস্তাবল সেরক একমট সর্াড়া 
সটরন মনরে এক লারি র্াে ওপে উরে বসরলন। এক অিষ্ট সরু পে ধরে সর্াড়া 
র্ীরেে ির্ এমগরে িলল উপকূরলে মদরক।  

িারুক আলীে পারেই আরদরেে অরপক্ষাে দাোঁমড়রে মেল আমবদ আলী। 
সুইসাইে সকাোরেে অমধনােক সস। র্াে মদরক সিরে িারুক আলী দ্রুর্ করডে 
বলল, সর্ািাে সকাোে মনরে ওোঁে সপেরন যাও। আিো আসমে। বরলই সস েুরট 
মগরে মবউগল র্ুরল মনরে িুরখ ধেল। এমদরক আমবদ েুটল উপকূরলে মদরক র্াে 
সোট্ট বামহনী মনরে।  

লুকিান েমেদ সর্াড়াে মপরে বরস অধধযত হরে উরেরেন। মেমক্ষর্ সর্াড়া 
প্রভেূ ইংমগর্ বুরে র্ীরেে গমর্রর্ এমগরে যারে। র্বু র্াোঁে িরন হরে সর্াড়াটা 
সযন মেকির্ েুটরে না। মকন্তু মর্মন জারনন, প্রার্ীমটে সাধয এে সবেী সনই। 

বন প্রাে সেষ। আে মিমনট খারনরকে  োস্তা। র্ােপরেই বালুিে সোট্ট 
সবলাভূমি। এেপরেই সাগরেে নীল পামন। িিতমবদেী সসই সাইরেন সেরি সগরে। 
িােমদক মনেব মনস্তব্ধ। শুধু সািরনে সাগরেে মদক সেরক একামধক ইমিরনে ভােী 
েব্দ সভরস আসরে। লুকিান েমেদ মপে সেরক বন্দুকমট নামিরে মনরে ওপরেে 
মদরক একমট িাোে কেরলন। িাত্র করেক সসরকডে, র্ােপে সবলাভূমিে মদক 
সেরক একমট িাোরেে েব্দ সভরস এল।  

র্ামেকো র্াহরল সপৌোঁরে সগরে- িরন িরন বলরলন লুকিান েমেদ। 
সদখরর্ সপরলন িাত্র একে’ গজ দূরে বালুে ওপে করেকজন পরড় আরে, আে 
মকেু দূরে র্ামেক ও র্াজুল িুমর্তে ির্ দাোঁমড়রে।  

লুকিান েমেদ এক লারি সর্াড়া সেরক সনরি সদৌরড় সগরলন বালুে ওপে 
পরড় োকা লােগুরলাে কারে। লাগালামগ হরে এক সামেরর্ িােমট লাে বালুে 
ওপে পরড় আরে। র্াো সকরলই সপেন মদক সেরক গুলীমবদ্ধ। গুলীরর্ োোঁেো 
হরে সগরে র্ারদে েেীে। র্ারদে সপেরনই পরড় আরে আে একজন। র্াে হারর্ 
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ইরলক্ট্রমনক সাইরেন ধো। োন হারর্ে বুরড়া আঙ্গুলমট সাইরেরনে ক্ষুদ্র সাদা 
সবার্াি সেরক একট ুআলগা হরে সগরে িাত্র। লুকিান েমেদ বযাকুল ভারব র্ারদে 
সকলরকই সদখরলন। না আহিদ িুসা সনই। লুকিান েমেদ এবাে অসীি মজজ্ঞাসা 
মনরে র্াকারলন র্ামেরকে মদরক। 

অবনর্ িস্তক র্ামেক িাোটা মকমঞ্চৎ উোঁি ুকরে বলল, ওো িাে পাোঁিমট 
সবারট করে র্ীরে সনরিমেল। ওোই ধোধমে করে একজনরক সবারট র্ুরল মনরে 
সগরে।  

মকেুক্ষর্ বাকফুের্ হরলা না লুকিান েমেরদে।  করেক িুহূর্ত িাো মনিু 
করে সেরক ধীরে ধীরে সিাখ র্ুলরলন সাগরেে মদরক। দূরে সাগে বক্ষ আরলামকর্ 
করে করেকমট সহে লাইট পূরবত জাম্বেুাংরগাে মদরক এমগরে যারে। এক দৃরষ্ট 
সসমদরক মকেুক্ষর্ র্ামকরে োকরলন লুকিান েমেদ। র্াোঁে সিারখ র্খন আকুলর্া 
নে- আগুন। 

র্ােপে সিাখ নামিরে মিরে র্াকারলন মর্মন বালুে ওপে পরড় োকা 
েক্তাপ্লুর্ লােগুমলে মদরক। মর্মন গভীেভারব র্ারদে মনেীক্ষর্ কেরলন এবং 
প্ররর্যরকে সিনগান এবং মেভলভরেে িযাগামজন পেীক্ষা কেরলন। একমট গুলীও 
র্ারদে খেি হেমন।  

লুকিান েেীদ বলরলন, র্ামেক সদখ, আত্মেক্ষাে জন্য এোঁো  একমট 
গুলীও সোোঁরড়মন। িরন হরে সবাই মিরল এোঁো একজন কাউরক সযন আগরল বা 
বহন করে মনরে যামেরলন। র্ারক আগলারনাে মদরকই মেল এোঁরদে লক্ষয, 
আত্মেক্ষা নে। আত্মেক্ষা কেরর্ িাইরল এোঁো এক জােগাে এভারব িাো পড়রর্ 
পারেন মকভারব?  

িুহূর্ত খারনক সিাখ বুোঁরজ মিিা করে লুকিান েমেদ বলরলন, হের্ আহিদ 
িুসা আহর্ মেরলন, িলবাে ক্ষির্া র্াোঁে মেল না। র্া না হরল র্াোঁরক আগলারনা বা 
বহন কোে প্রশ্ন উেরব সকন?  

িারুক আলী সব দলবল মনরে এরস পড়ল। উরে দাোঁড়ারলন লুকিান 
েমেদ। িারুক আলীরক সব বরল মনরদতে মদরলন, সাগরেে এই সবলাভূমিরর্ই 
েহীদরদে কবে সদোে বযবস্থা কে। স্বাধীন মিন্দানাওরেে জন্য এই সবলাভূমি 
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হরব এক সপ্রের্াে প্রর্ীক। সসনাপমর্রক, আরন্দালরনে সনর্ারক মনোপদ কোে 
জন্য দরলে সকরলে এিন মনঃরেরষ প্রার্ মবসজতরনে নজীে আিাে জানা সনই 
িারুক! 

একট ু সেরি আবাে মর্মন বলরলন, আমি িললাি। সবাটমট র্াোঁমটরর্ 
সপৌোঁোবাে বযবস্থা করো। আিাে িরন হে, আজরক সন্ধযাে িরধযই আিারদে 
জাম্বেুাংরগা মসমটরর্ সপৌোঁেরর্ হরব। আমি যামে এহসান সাবেীে সারে 
আরলািনাে জন্য।  

লুকিান েমেরদে সর্াড়া আবাে মিরে িলল আরগে সসই সরু পে ধরে। 
সভারেে মিগ্ধ র্াো জ্বল জ্বল কেরে পূবত আকারে। এক িরনািুগ্ধকে সংগীরর্ে 
ির্ িজরেে আযান সভরস আসরে ‘মপমসো’ে উপকূলীে পযতরবক্ষর্ র্াোঁমট সেরক। 
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২  
জাম্বেুাংরগা বন্দে সেরক একটা োস্তা সসাজা র্ীরেে ির্ এমগরে সগরে 

উত্তে মদরক। এই োস্তা ধরে পাোঁি িাইল যাবাে পে একটা উোঁিু মটলাে কারে এরস 
সদখা যারব োস্তা পূবত মদরক সবোঁরক সগরে। োস্তামট েে িাইল পূরবত আমিত সহে 
সকাোটারসত মগরে সেষ হরেরে। আমিত সহে সকাোটাসত পাবাে আরগই োস্তাে উত্তে 
পারে একটা মবোল বাড়ী। বাড়ীটাে সািরন এে পমেিে সূিক সকান সাইনরবােত 
সনই। বাড়ীে সদোরল অরনক উোঁিুরর্ মপর্রলে সপ্লরট সখাদাই কো অক্ষরে সলখা 
আরে, ‘মিমলমপন আমিতে সম্পমত্ত’। বাড়ীে িােমদক মর্রে উোঁিু সদোল। সািরন 
মবোট ইিারর্ে সগট। সগরটে গা সর্োঁরষ পূবত পারে গােতরুি। গােত রুরিে একটা 
পযতরবক্ষর্ টাওোে। িমব্বে র্ডটাই এখান সেরক দু’সটা সন্ধানী সিাখ োস্তাে ওপরে 
মনবদ্ধ োরক।  একট ুলক্ষয কেরল পযতরবক্ষর্ টাওোরেে িরুটা মদরে সিমেন গারনে 
সর্ল িকিরক িাোও সদখা যারব। গােত রুি সেরক সগট সখালাে একটা স্বেংমক্রে 
বযবস্থা েরেরে। যাো বাড়ীরর্ ঢুকরর্ আরস র্াো সগরটে সািরন এরস এক মনমদতষ্ট 
মনেরি একমট মনমদতষ্ট স্থারন একটা মনমদতষ্ট সিরেে জন্য দাোঁড়াে এবং এক মনমদতষ্ট 
র্ারল হর্ত মদরর্ োরক। গােত সব সদরখ মনঃসরন্দহ হবাে পে সুইি সবারেতে নীল 
সবার্ািটা মটরপ ধরে। সগরটে ভামে ইিারর্ে পাল্লা মনঃেরব্দ পারেে সদোরল 
ঢুরক যাে।  

জাম্বাুোংরগাে উত্তপ্ত িধযাহ্ন। োস্তাে ওপারেে গীজতাে সপটা র্মড় সেরক 
১২-টা বাজাে র্ডটা ধ্বমন এইিাত্র সেষ হরলা। গােত রুরিে সবোো টি সবমঞ্চরর্ 
বরস সসমদরনে তদমনকমট মনরে নাড়া িড়া কেমেল। হোৎ একটা খবরেে ওপে 
র্াে সিাখটা সযন আোে ির্ই আটরক সগল। আরটে পার্াে সেষ কলরি মসংগল 
কলরিে একটা মনউজ। মনউরজে সহমেং ‘মদবাও ও সকাটাবারটা সেরক সলাক 
অপসাের্’। মদবাও একটা প্রারদমেক োজধানী  েহে, আে সকাটাবারটা দমক্ষর্ 
মিন্দানাওরেে সািমেক ও গুরুত্বপূর্ত েহে।  খবরে বলা হরেরে, মবরদ্রাহীো মদবাও 
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ও সকাটাবারটাে মবদুযৎ সকন্দ্র ও সটমলরিান এক্সরিি মবনষ্ট এবং েহে দু’মটে 
সািমেক র্াোঁমটরর্ উপযুতপমে হািলা িালারনাে পে সেকাে সবসািমেক সকল 
সশ্বর্াংগ নে নােীরক সসখান সেরক সমেরে সনবাে মসদ্ধাি গ্রহর্ করেরে। বৃহত্তি 
মনোপত্তা ও  সািমেক প্ররোজরনই এটা কো হরে বরল খবরে উরল্লখ কো 
হরেরে। 

খবেমট পরড় টরিে সোোঁরট একমট সূক্ষ্ম হামস মেমলক মদরে উেল। েুরল 
পড়া সগাোঁরিে আড়ারল োকাে র্া বাইরে সেরক সদখরর্ পাওোে ির্ নে। মকন্তু 
সিারখে ঔজ্জ্বলযরক ভ্রুে অপযতাপ্ত সবড়াজাল আটরক োখরর্ পােরলা না। এই 
আনরন্দে ঔজ্বরলযে িরধয িরন হয প্রমর্মহংসাে আগুনও প্রেন্ন মেল।  
এই ‘টি’ সর্া টি নে? র্াে মপর্দৃত্ত নাি আবু সারলহ, র্াে মপর্া হাজী আলী 
ইোমসন সকাটাবারটাে একটা িাদ্রাসাে পড়ারর্ন। িাদ্রাসামট মর্মনই গরড়মেরলন, 
মর্মনই সসখারন পড়ারর্ন। িাদ্রাসাে পারেই মেল র্ারদে বাড়ী। সসই সোটরবলা 
সেরকই িাদ্রাসাে মেল র্াে জন্য অবামের্ োে। মপর্াে হারর্ই  আবু সারলরহে 
হারর্ খমড় হে। প্রমর্মদন পড়া সেষ হবাে পে র্াে মপর্া োত্ররদে মনরে গরল্পে 
আসে বসারর্ন। সসই আসরে মর্মন কর্ সয গল্প সোনারর্ন! মকভারব নবী 
িুহাম্মদ এরলন, মকভারব মর্মন িানুষরক সকল অন্যাে-অমবিাে যুলুি ও অজ্ঞর্া 
সেরক িুক্ত কেরলন, মকভারব কারদে োো ইসলাি সগাটা দুমনোে েমড়রে পড়ল, 
মকভারব সকান ভূরল োসরকে জামর্ িুসলিানো োমসরর্ে জামর্রর্ পমের্র্ 
হরলা, র্ােপে মকভারব পর্রনে অন্ধকাে সেরক উেবাে প্ররিষ্ঠা শুরু হরলা, ইিাি 
ইবরন র্াইমিো, জািালুমিন আিগানী, িুহাম্মাদ মবন আবদুল ওহাব, োহ 
ওোলীউল্লাহ প্রিূখ মকভারব সকিন করষ্টে িধয মদরে িুসলিানরদে িারে 
জাগেরর্ে দীপ জ্বালারলন, ইর্যাকাে কর্ গল্প মর্মন কেরর্ন। গল্প শুনরর্ 
শুনরর্ স্বরেে জগরর্ িরল সযর্ সবাই। ভাবর্ র্াো, েীঘ্রই র্াো আবাে দুমনোে 
সবাে সেরক বড় হরব, সবাই র্ারদে হুকুি সিরন িলরব। মকন্তু হোৎ একমদন এই 
স্বরেে নীড়, োমিে নীড় সভরে সগল। আবু সারলরহে এখনও সব কোই িষ্ট িরন 
আরে। পোঁমিে বেে আরগে র্টনা, র্াে বেস দে। সিুদ্র পরে আসা খৃিান 
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সশ্বর্াংগরদে সেস্ত্র সন্ত্রাস িলমেল র্খন িােমদরক। বন্দুরকে সজারে বন্দে 
এলাকাে র্াো একটা করলানীও গরড় র্ুরলমেল।  

একমদন শুক্রবাে। জুিাে আযান হরে সগরে। আবু সারলরহে মপর্া হাজী 
ইোমসন িসমজরদ ঢুকরেন। মর্মনই িসমজরদে ইিাি। এিন সিে দুরটা গাড়ী 
এরস দাোঁড়াল। গাড়ী সেরক যাো নািরলা সবাই সেস্ত্র। র্াো এরস হাজী 
ইোমসনরক গাড়ীরর্ উেরর্ মনরদতে মদল। মকন্তু মর্মন নািায সেষ না করে সযরর্ 
িাইরলন না। সজাে করে র্াোঁরক গাড়ীরর্ উমেরে মনরে সগল ওো। সসই সয হাজী 
ইোমসন সগরলন আে মিরে এরলন না। সসমদনই োরর্ িসমজদ-িাদ্রাসা সরির্ 
আবু সারলহরদে বামড় র্ে সব পুরড় সগল। লুমডের্ হরলা র্ারদে সব মকে।ু র্াে 
বড় সবান আকমলিারকও ওো মেমনরে মনরে সগল। সব হামেরে পরে বসল আবু 
সারলহো। সসমদন সভারেই র্াো সকাটাবারটা েহে সেরড় জংগরল পামলরে সগল। 
সোরগ-সোরক িাস মর্রনক পরে আবু সারলহ’ে িা িাো সগরলন। আবু সারলহ 
এখন মনবতান্ধব-  বন্ধনহীন। িারক কবরে োমের্ করে আবু সারলহ যখন সপেরন 
মিরে দাোঁড়াল র্খন সগাটা জগর্টাই র্াে িাোঁকা িরন হরলা। সিাখ সিরট দু’গডে 
সবরে সনরি এল অশ্রু। হোৎ র্াে িরন পড়ল র্াে আব্বাে কো, আকমলিাে কো। 
দু’হারর্ বুক সিরপ ধরে েুকরে সকোঁরদ উেল সস। আমি ওরদে খুোঁরজ সবে কেব। 
র্ােপে সস একবাে সপেরন মিরে িারেে কবে, আে পারেই বামড় নািক পার্াে 
েুপমড়ে মদরক সেষ বারেে ির্ এক নজে সিরে পে ধেল সকাটাবারটাে মদরক।  

সকাটাবারটা েহরেে পের্াট, অমলরর্-গমলরর্ সস র্ুরে সবড়াল মদরনে পে 
মদন। না, সকাোও র্াে আব্বা সনই, সবান আকমলিা সনই। সস কর্মদন কর্ বামড়ে 
সপেরন, সািরনে দেজাে সজল সিারখ দাোঁমড়রে সেরকরে আব্বাে োক, সবারনে 
গলা সোনাে জন্য। সিারখে পামন র্াে শুমকরে সযর্, সিাখ র্াে ক্লাি হরে পড়রর্া। 
মকন্তু র্াে হৃদরেে বযাকুলর্াে ইমর্ র্টর্ না। বন্দরেে িটুপারর্ োমের্ 
ক্ষুধাপীমড়র্ জ্বরে কার্ে আবু সারলহরক অজ্ঞান অবস্থাে একজন খৃিান বযবসােী 
র্ুরল মনরে সগল। সসই সেরক সস সশ্বর্াংগ খৃিারনে সারভতডট সকাোটারসত র্াে 
আশ্রে হরলা।  নাি হরলা টি। সশ্বর্াংগ বযবসােী সদরে িরল যাবাে সিে গােত 
রুরিে এই িাকুেী জুমটরে মদরে সগরে। সস প্রাে আজ পাোঁি বেরেে কো। শুধূ 
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জাম্বাুোংরগা নে, সগাটা মিন্দানাওরেে সশ্বর্ োসরনে নাভত সসডটাে এই সিমেক 
সগারেন্দা ভবরনে একজন অমর্ মবশ্বস্ত কিতিােী টি। টরিে সিারখ র্াে বড় সবান 
আকমলিা এবং র্াে আব্বাে স্মমৃর্ আজ অরনক বযাপক, অরনক বড় হরে 
দাোঁমড়রেরে। সগাটা মিন্দানাও ও সসারলা  েীপপুিই আজ র্াে মপর্া ও আকমলিাে 
রূপ পমেগ্রহ করেরে। এই ভুখরডেে দুভতাগা িুসলিানরদে িুমক্তই র্াে জীবরনে 
একিাত্র ব্রর্। এই িুমক্তে লরক্ষয টি প্রাে বেে করেক আরগ ‘মপমসো’ে সযাগ 
মদরেরে। সস উত্তে জাম্বেুাংরগাে মপমসো ইউমনরটে একজন সমক্রে সদে।  

‘মদবাও’ ও ‘সকাটাবারটা’ সেরক সন্ত্রাসবাদী খৃিান বামহনীে মপে ুহটাে 
খবে পরড় আবু সারলরহে িুরখ হামস িরুট উেল। খুেী িরন মহরসব কেল, উত্তে 
মিন্দানাও সেরক ওো মবর্ামড়র্ হবাে পরে। দমক্ষরর্ে মদবাও এবং সকাটাবারটাও 
ওরদে এখন হার্োড়া। এখন এ জাম্বেুাংরগাই ওরদে সেষ ভেসা। মকন্তু এখারনও 
ওরদে পারেে র্লাে িামট সনই। শুধ ুহুকুরিে আরপক্ষা -এক োরর্ই সব সখলা 
সাঙ্গ হরে যারব ওরদে।  

আবু সারলরহে িাোে ওপে সবসুরো েরব্দে কমলং সবল র্াে মিিাসূত্র মেন্ন 
করে মদল। সস হারর্ে কাগজ পারেে সবমঞ্চরর্ েুোঁরড় সিরল উরে দাোঁড়াল। দেজা 
সেরল সভর্রে ঢুরক সদখল, লালিুরখা, সটরকা িাো গােত সাইিন র্খনও িদ 
মগলরে। আবু সারলহ সািরন দাোঁড়ারর্ই সস বলল, মক সয এসব োমবে একট ুও 
ভারলা লাগরে না, একটুও সনো ধোরর্ পােরে না। জামনসরে টি, োজকুিােীরক 
সকান র্রে সকাোে োখা হরলা?  

সকান োজকুিােী? আবু সারলরহে সিারখ একোে মজজ্ঞাসা।  
সবটা ন্যাকা! জামনস না িরো োজকুিােী এখারন র্েেীি এরনরেন। আঃ 

মক সুন্দে নাি ‘মেেী’। জামনস টি, িােসী সমহরর্যে ইংরেজী অনুবারদ আিাে 
খুে আগ্রহ। মেেী-িেহারদে কামহনী আমি পরড়মে। সেমভল িুে হািসারেে এ 
সবানমট কামহনীে মেেীরক হাে িানাে।........  

সাইিন আরো কর্ মক বলমেল। মকন্তু টরিে িাোে মকেুই ঢুকমেল না। 
র্াে পারেে িামট সযন সরে যারে, সািরনে জগৎটা সযন র্াে সািরন ওলট-পালট 
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হরে যারে। মপমসোে সহকােী প্রধান িুে হািসারেে সবান এখারন! সকিন করে 
মকভারব ওো মনরে এল? এই সাংর্ামর্ক সিরে মক র্াে কের্ীে?  

সাইিন র্াে মদরক সিরে বলল, বযাটা, সর্ােও সনো ধেল নামক? যা, এ 
োমবেগুরলা সমেরে মনরে যা। বরল পা মদরে মটপেমটরর্ মদল এক ধাক্কা। সটমবল 
উরে মগরে িরদে সবার্ল আে গ্লাস মবশ্রী এক েব্দ করে টুকরো টুকরো হরে 
সিরেরর্ েমড়রে মেমটরে পড়ল। আবু সারলহ সটমবলমট মেক করে, কাোঁরিে 
টুকরোগুরলা কুমড়রে সিরেটা ভাল করে িুরে বাইরে সবমেরে এল। র্ােপে 
বােরুরি মগরে ভারলা করে হার্ পমেকাে করে অজ ুকরে মনল। সদখল, সযাহরেে 
নািারযে সিে এরস সগরে। সস বােরুি সেরক সবমেরে গােত রুরি প্ররবে কেল। 
সিোরে গা এমলরে উধতিুখী হরে কমড়কাে গুর্রর্ োকা সিজে সাইিনরক লক্ষয 
করে সস বলল, োে, সোবাে র্ে সেরক একট ুআমস।  

সোবাে র্রে ঢুরক প্রেরি দেজা র্ােপে সবগুরলা জানালা বন্ধ করে 
মদল। অর্ঃপে জােনািাে মবমেরে মকবলািুখী হরে দাোঁড়াল। জােনািায সাদা 
একখডে কাপড়। জােনািারযে মসজদা সদবাে জােগাটা র্ুরলা মদরে নেি কো। 
যারর্ কপারল মসজাদাে দাগ না পরড় সস জন্যই এই সর্কতর্া। সবাে সর্কত দৃমষ্টে 
সািরনই র্ারক সগাপরন নািায পড়রর্ হে। অরনক সিে আসে এবং িাগমেরবে 
নািায কাজা কেরর্ র্ারক বাধয হরর্ হে। মকন্তু োরর্ে নািারযে সারে এ 
কাজাগুরলা সস সসরে সনে। র্াে মবশ্বাস আরে, র্াে অসুমবধাে কো মবরবিনা করে 
দোলু আল্লাহ মনিে র্ারক িাি করে সদরবন। সবরিরে র্াে িুমকল হে েিযারনে 
সোযা মনরে। িানুরষে সিাখরক িাোঁমক মদরে নািায পড়াে ির্ সিে করে সনো 
যাে, মকন্তু সোযা অসম্ভব। অন্যমদরক িানুরষে ভরে সোযা না করে িুসলিান োকা 
যারব, এ মবশ্বাস র্াে সনই। িসুলিানো সর্য প্রিারেে জামর্, সর্য সগাপন কোে 
জামর্ নে। িুসলিানো জীবন মদরেরে, সদে র্যাগ করেরে, মকন্তু সরর্যে পর্াকা 
অবনর্ করেমন। মবলাল, ইোসাে, সসাহারেব প্রিুখরদে  জীবন সর্া এ র্যারগেই 
স্বাক্ষে। আবু সারলহও সর্য সগাপন করের্ োমজ হেমন। সস িাকেী সেরড় মদরর্ 
সিরেরে। মকন্তু মপমসো এ গুরুত্বপূর্ত  িাকুমে জামর্ে স্বারেতই সেরড় মদরর্ মনরষধ 
করেরে। জাম্বেুাংরগাে ওস্তাদ ইেমহো আলী র্ারক বরলরেন, িারে িারে সোযা 
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সেরখ কাজাগুরলা বেরে অন্য সিরে করে মনও। আিারদে অসহাের্া ও প্ররোজন 
আল্লাহ সদখরেন, মর্মন অবশ্যই িাি কেরবন আিারদেরক। আবু সারলহ র্ােপে 
সেরক ঐভারবই সোযা পালন করে আসরে।  

আবু সারলহ নািায সেষ করে উেরর্ই সগরট গামড়ে হর্ত সবরজ উেল। 
সেরি সেরি বাজমেরলা সসই সাংরকমর্ক হর্ত। র্াড়ার্ামড় সস সোবাে র্ে সেরক 
গােত রুরি এল! সযিন সস প্রােই যাে, সর্িমন আজও সস উরে সগল পযতরবক্ষর্ 
টাওোরে। সগরটে সািরন দাোঁমড়রে আরে একমট সািমেক ভযান। সািমেক উমদতপো 
ড্রাইভারেে পারেই মব্ররগমেোে ে যারেে জধনক অমিসাে। ভযারনে সপেরন 
েেজন সািমেক প্রহেী। মপকআপ ভযারনে সিরেে ওপে সিাখ পড়রর্ই িিরক 
উেরলা আবু সারলহ। ওমক! সলাকমটে  গারে মপমসোে ইউমনিিত। সলাকমটে িুখ 
সদখা যারে না। এ সিে গামড়মট নরড় উেল। ইমর্িরধযই সগটমট খুরল সগরে। 
সখালা সগট-পরে এমগরে এল গামড়মট। সিারখে মনরিরষ সভর্রে ঢুরক সগল গামড়। 
িুহূরর্তে জন্য সলাকমটে িুখ সস সদখরর্ সপল। এক নজে সদরখই বুেল, সলাকমট 
এরদেী নে। র্াহরল? মবরদেীে গারে মপমসোে ইউমনিিত সকন?  

ধীরে ধীরে পযতরবক্ষর্ টাওোে সেরক সনরি এল আবু সারলহ। োজকুিােী 
এবং এই িুহূরর্তে দৃশ্যটা এক সারে মিমলরে বুেল, একটা বড় ধেরনে মকে ুর্রট 
সগরে। বুকটা র্াে ধক করে উেল। এক অবযক্ত যন্ত্রর্া সযন েমড়রে পড়ল সগাটা 
সদরহ এক অজানা আেোে। র্াে িন বলল, বরস োকাে সিে এটা নে। এই 
িুহূরর্ত এই খবে দু’সটা মপমসো অমিরস সপৌোঁোরনা দেকাে।  

 
 
 
জাম্বেুাংরগা বন্দরেে েোল সকাোে েহরেে প্রার্রকন্দ্র। এই সকাোরেে 

পমিরি সসডট এমলস সোে ধরে সকরেক গজ এগুরলই সটমলরিান ভবন। র্াে 
মবোল অেযােরলস টাওোে বলরর্ সগরল সগাটা মিন্দানাওরেে িুখ আে কান। 
বলা যাে দমক্ষর্ মিমলমপরনে অেযােরলস সযাগারযারগে োজধানী এটা। মবরেষ 
করে কাগাোন, মদবাও ও সকাটাবারটাে পর্রনে পে মিমলমপন সেকারেে কারে 
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এে গুরুত্ব আজ অপমেসীি। এ সটমলরিান ভবন এখন সািমেক সযাগারযারগে 
কারজই সবেী বযবহৃর্ হরে। র্াে নজীে সটমলরিান ভবনমটে মবোল সগরটে 
মদরক র্াকারলই আোঁি কো যাে। সসখারন আরগ মেল সাধাের্ পুমলে প্রহেী। র্াে 
জােগাে এখন পাহাো মদরে বাহুরর্ টকটরক লাল বযাডে বাোঁধা মিমলটােী পুমলে। 
সটমলরিান ভবরনে সগাটা সিৌহমিই এখন মিমলমপরনা সসনাবামহনীে মনেন্ত্ররর্। 
েোল সকাোরেে পূবত পারে মবদুযৎ সিেন। জাম্বেুাংরগা হাইরড্রাইরলকমিক প্লযাডট 
সেরক মবদুযৎ এখারন আরস, এখান সেরকই র্া েমড়রে সদো হে সগাটা দমক্ষর্ 
মিন্দানাওরে। 

এই েোল মিরটেই উত্তে পারে মবোল গীজতা, দমক্ষর্িুখী। র্ীরেে ির্ 
সসাজা বন্দে সোে মদরে সাগরেে বার্াস এখারন এরসই প্রেরি বড় েকরিে ধাক্কা 
খাে। গীজতাে পমিি পাে মদরে একটা সরু গমল। গমলে পমিি পারে একটা মের্ল 
িসমজদ। িসমজরদে মিনাে সনই। একটা উোঁি ুউন্মুক্ত সসাপারন দাোঁমড়রে িুোমিন 
আযান সদে। ভারলা করে লক্ষয কেরল একটা মবধ্বস্ত মিনারেে মিহ্ন সসখারন সদখা 
যারব। গীজতা যখন তর্েী হে, র্খন এ মিনাে সভরে সিলা হে। উরল্লখয, গীজতামট 
তর্েী িসমজরদে জােগাে ওপরেই। িসমজদমটে সারে যুক্ত মেল িারকতট, িাদ্রাসা 
ও োত্রাবারসে একটা মবোট কিরপ্লক্স। সশ্বর্াংগ খৃিানো যখন জাম্বেুাংরগা  দখল 
করে, যখন র্ারদে মনষু্ঠে হর্যা ও জ্বালাও-সপাড়াও অমভযারনে িুরখ েহরেে 
িুসলিান মেন্ন মভন্ন, র্খন র্াো িসমজরদে এ জােগা দখল করে িারকতট-িাদ্রাসা 
সব সভংরগ এখারন গীজতা গরড়। িসমজরদে সুউচ্চ মিনাে র্াো সভরে সিরল। মকন্তু 
িসমজদমট ভারেমন। না ভাোে কাের্, সসানাে  ক্রস বুরক েুলারনা শুভ্র সকে 
সশ্বর্াংগ িাদাে নামক বরলমেল, উোঁি ুগীজতাে আশ্ররে িাো মনিু করে পোজরেে 
গ্লামন মনরে দাোঁমড়রে োকনা িসমজদটা। এরর্ গীজতাে সগৌেবই বৃমদ্ধ পারব।  

গীজতা ও িসমজরদে িধযকাে গমল মদরে মকেুদূে এগুরল একদি গমলে 
িাোে একটা মবোল সাইনরবােত সদখা যারবঃ ‘মিমলমপন ওভােসীজ 
কেরপারেেন’। ইনরেডট ও মেমপং এরজন্সীে সবরিরে বড় িািত। সগাটা 
মিন্দানাওরে এই িারিতে সুনাি। কসরিমটক সেরক মিল সিমেনােী পযতি প্রাে 
ে’খারনক মবরদেী পরর্যে সসাল এরজন্সী েরেরে এই িারিতে। প্ররবে পরেই 
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ইিারর্ে বড় সগট। সগরটে পারে গােত রুরি দারোোন। র্াে পারেই সুসমির্ 
র্েযরকন্দ্র। সবাই প্রেরি র্েযরকরন্দ্র যাে। র্েযরকন্দ্র প্ররোজন সজরন মনরে 
সটমলরিারন সভর্রেে সারে সযাগারযাগ করে সকাোে সযরর্ হরব র্াে মলপ মদরে 
সলাক সভর্রে পাোে।  

সগট মদরে সভর্রে সঢাকাে পে প্রেরিই একটা সোট্ট উোন। উোন 
সপরোরলই অমিরস প্ররবরেে স্বেংমক্রেং দেজা।  

মত্রর্ল ভবন। িরন হরব অসংখয রুি। মকন্তু সকান েব্দ সনই। বহু টাইপ 
োইটারেে অবযাহর্ খটখট গুিন োড়া আে সকান েব্দ সনই। মর্নমট র্লাে 
সািরনে সবগুরলা রুিই সকাম্পানীে মবমভন্ন কারজ বযবহৃর্ হে। সপেরনে অংেটা 
সেমসরেনমসোল ব্লক। প্রাে ে’মর্রনক কিতিােী অমিরস। জাম্বেুাংরগা েহরে এটাই 
মপমসোে সহেরকাোটাসত। এখানকাে সব কিতিােীই মপমসোে কিতী। সকাম্পানীে 
িামলক মিঃ এমকরনা ওেরি হাজী উিে র্াে সবমকে ুমপমসোে জন্য ওোকি করে 
মদরেরেন। হাজী উিরেে বামড় মেল পূবত মিন্দানাওরেে মদবাও েহরে। সসখারন 
সব হামেরে খামল হারর্ আজ সেরক মত্রে বেে আরগ মর্মন জাম্বেুাংরগা এরস 
আত্মরগাপন করেন। র্ােপে নাি ভাোঁমড়রে খৃষ্টান নাি গ্রহর্ করে ইনরেডট 
মবজরনস শুরু করেন, আে সসই সারে স্থানীে িুসলিানরদে সারে একটা সগাপন 
সযাগরযারগে কাজও শুরু করে সদন। হাজী উিরে সসমদরনে সস সোট্ট ইনরেডট 
মবজরনস আজ ‘মিমলমপন ওভােমসজ কেরপারেেন’। সসই সারে জাম্বেুাংরগা 
মপমসোে সহেরকাোটাসতও এটা। হাজী উিরেে মনেলস পমেশ্ররি জাম্বেুাংরগা 
এবং এই এলাকাে প্রমর্মট িসুমলি সংগমের্ হরেরে। র্ারদে সুখ -দুঃরখে সােী 
হাজী উিে। সহোঁরট-সখরট এবং পরকট সেরক পামনে ির্ পেসা খেি করে মর্মন 
মবমভন্ন অমিস-আদালরর্ িুসমলি যুবকরদে িাকুেী জুমটরে মদরেরেন। র্াে িরল 
আজ সব সেকােী অমিস, পুরলে সিাসত, মনোপত্তা এরজন্সী, সটমলরিান ভবন, 
পাওোে সিেনসহ সব জােগাে মপমসোরক িাকড়সাে জারলে ির্ েমড়রে সদো 
সম্ভব হরেরে।  

সসমদন সবলা মর্নটা। মিমলমপন ওভােসীজ কেরপারেেরনে 
সেমসরেমন্সোল ব্লরকে একমট কক্ষ। একটা বড় সটমবল মর্রে বরস আরে সার্জন। 
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জাম্বেুাংরগা অপারেেন সসরলে তবেক। কো বলরেন  জাম্বেুাংরগাে মপমসো প্রধান 
এহসান সাবেী। সবাে অখডে িরনারযাগ র্াোঁে মদরক। 

মর্মন বলমেরলন আবু সারলরহে কাে সেরক মনমির্ খবে পাওো সগল, 
আহিদ িুসারক ওো জাম্বেুাংরগা মনরে এরসরে। আল্লাহে হাজাে সোকে সয, 
র্াোঁরক মেরপ করে অন্য সকাোও মনরে যােমন, যা মেল খুবই স্বাভামবক। র্রব র্াোঁরক 
অমর্ েীঘ্রই এখান সেরক সমেরে সিলরব, র্ারর্ মকেুিাত্রও সরন্দহ সনই। ইেগুন 
জাই মলউমি এবং মবশ্ব সেে সিাসত (W.R.F.) র্াোঁরক হারর্ পাওোে জন্য হরন্য 
হরে আরে। িরন হে মিন্দানাওরেে কু-ক্লাক্স-ক্লান আহিদ িুসাে কাে সেরক 
প্রেরিই  ‘সেমেরেোন বম্ব’ এে খবে উদ্ধাে কেরর্ িাে বরলই সম্ভবর্ঃ মনরজরদে 
হারর্ে িরধয জাম্বেুাংরগাে আমিত ইনরটমলরজন্স সহে সকাোটারসত এরন র্ুরলরে।  

একট ু দি মনল এহসান সাবেী। র্ােপে বলল, আিো েত্রুরক সকান 
সিে মদরর্ পামে না। আজরক োরর্ে িরধযই উদ্ধাে কেরর্ হরব আিারদে 
সনর্ারক, সসই সারে আজই মনধতামের্ হরব শুধু জাম্বুোংরগাে নে, সগাটা 
মিন্দানাওরেে ভমবষ্যর্।  

এহসান সাবেীে সেরষে কোগুরলা সযন সাগে বরক্ষে ির্ই অর্লাি ও 
মস্থে, বুরলরটে ির্ই দৃঢ়-েমক্তিান। বলরর্ বলরর্ র্াোঁে সিাখ দু’মট উজ্জ্বল হরে 
উরেমেল।  

এহসান সাবেীে োন পারে বসা নূে আহিদ প্রেরি কো বলল। বলল 
সস সবাধহে ওোও এটা আোঁি করেরে। বন্দে এলাকাে বলরর্ সগরল কােমিউ এে 
ির্। অপমেমির্ সকল সনৌযারনে বন্দরে প্ররবে মনমষদ্ধ করে সদো হরেরে। 
েহেগািী সবগুরলা সড়ক বন্ধ। েহরেে মর্নমদক মর্রে সসনাবামহনীে বযামেরকে।  

নূে আহিদ জাম্বেুাংরগা মপমসো’ে সগারেন্দা ইউমনরটে প্রধান। র্াে 
কো শুরন একট ু হাসরলন এহসান সাবেী। বলরলন, সর্ািাে কো মেক নূে 
আহিদ। র্রব িাইনাল সখলাে জন্য ওো তর্েী নে। ওো যা কেরে সসটা 
সর্কতর্াে জন্য। আহিদ িুসারক হারর্ পাওোে পে র্ারদে এটুকু  সর্কতর্ারক 
আমি খুব স্বাভামবক বরল িরন কমে। মকন্তু ওো যা কল্পনা করেমন, সসই আর্ার্ 
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আিো মদরর্ িাই। কাগাোন, মদবাও ও সকাটাবারটাে পে র্ারদে েমক্তে সেষ 
েক্ত গােমট আিো উপরড় সিলরর্ িাই।  

োিরলন এহসান সাবেী। িখু র্ুলল এবাে হামিদ উমনরর্া। উমনরর্া 
এখারন এহসান সাবেীে প্রধান সহকােী। সস বলল, পুমলে বাদ মদরল 
জাম্বেুাংরগারর্ ওরদে তসন্য সংখযা আজরকে মদন পযতি পাোঁি হাজারে সপৌোঁরেরে।  

আিো পুমলে সিাসতরক র্ারদে সারে ধরেই মহরসব কেমে -বলরলন 
এহসান সাবেী।  

এই সংখযা েমক্ত সিারটই গুরুত্বপূর্ত নে। কাগাোন, মদবাও সকাটাবারটা 
সহ হাজারো জােগাে, হাজারো বাে এটা প্রিামর্র্ হরেরে। মবরেষ করে োরর্ে 
সগমেলা যুরদ্ধ ওো অরকরজা। র্াে ওপে িানমসকভারব ওো আজ খুব দুবতল। 
কোগুরলা বলরলন িাইরকল সুনি ওেরি সারলি ইব্রামহি। ইমন জাম্বেুাংরগা 
পুমলরেে একজন উধতর্ন অমিসাে। গর্ দে বেে ধরে মর্মন িরো িুমক্ত 
আরন্দালরনে সারে জমড়র্। মর্ন বেে আরগ মর্মন মপমসো’ে সযাগ সদন। আজ 
মর্মন মপমসো’ে প্রেি সামেে একজন সনর্া।  

র্বু আিারদে প্রস্তুমর্রর্ সকান দুবতলর্া আিো োখরর্ িাই না। মত্রেমট 
গানরবারটে আিারদে সনৌ-ইউমনট োর্ ন’টাে িরধয জাম্বুোংরগা বন্দরে এরস 
সপৌোঁেরব। র্াো বন্দরে সপৌোঁোে আরগই সকাটাবারটা এলাকাে মপমসোে একটা 
ইউমনটরক েহরেে পূবত প্রারি নামিরে মদরে আসরব। ওো পূবত মদক মদরে েহরে 
ঢুকরব। আে উত্তে ও পমিি মদক মদরে েহরে ঢুকরে লুকিান েমেরদে বামহনী। 
েহরে আিারদে দামেত্ব হরলা েহরেে সগাটা বযবস্থারক অিল করে সদো, 
সসনাবামহনীে টযাংক ও ভামে যানবাহরনে গমর্রোরধে জন্য সসনা বযাোক সেরক 
বমহিূতখী সব মব্রজ-কালভাটত ধ্বংস করে সদো। এই সযাগারযাগ বযবস্থা সভরে সদোে 
দামেত্ব মনল সারলহ ইব্রামহি। আে সটমলরিান ও মবদুযৎ বযবস্থা নষ্ট কোে দামেত্ব 
নূে আহিরদে। নূে আহিরদে কাজ মদরে আজ োর্ ন’টাে আিারদে অপারেেন 
শুরু হরব- োিরলন এহসান সাবেী। একট ু সেরি আবাে বলরর্ শুরু কেরলন, 
জাম্বেুাংরগা েহরেে সকল মপমসো ইউমনট এখন সেরকই এযাকেরনে জন্য তর্েী। 
অন্ধকারে েুরব যাওো জাম্বেুাংরগা নগেীরর্ অপারেেন শুরু হবাে সংরগ সংরগ 
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প্রমর্মট ইউমনট র্ারদে স্ব স্ব এলকাে মনেন্ত্রর্ মনরে সনরব এবং সকল বাধা কারোে 
হারর্ মনিূতল কেরব।  

আবাে একট ুোিরলন এহসান সাবেী। সবাধ হে সঢাক মগলরলন একটা। 
র্ােপে সটমবরলে ওপে একটু েুোঁরক ধীরে গম্ভীে করডে বলরলন, আমি সসডিাল 
সকাোে মনরে যাব মিমলটােী ইনরটমলরজন্স সহে সকাোটারসত।  আিাে সারে 
োকরব হামিদ উমনরর্া। আমি ন’টাে ইনরটমলরজন্স সহে সকাোটারসতে সগরট 
সপৌোঁেব। সামবতক অপারেেন শুরুে সিেও এটাই। র্ারদে মকে ু অপ্রস্তুর্ ও 
মকংকর্তবযমবিুঢ় অবস্থাে আমি সুরযাগ মনরর্ িাই। 

কো সেষ করে এহসান সাবেী নূে আহিরদে মদরক র্াে প্রশ্নরবাধক দৃমষ্ট 
র্ুরল ধেরলন।  

বুেরর্ অসুমবধা হরলা না নূে আহিরদে। বলল, আিো প্রস্তুর্ হমে, 
ইনোআল্লাহ সকান অসুমবধা হরব না। অেযােরলস ভবন ও মবদুযৎ  সিেরনে 
মপমসো কিতীো র্ারদে মেউমট বদল করে োরর্ে মেউমট মনরেরে খবে সপরেমে। 
আে আল্লাহে হাজাে সোকে, িাত্র একজন োড়া আিারদে সব সেমেও কিতীেই 
মেউমট োরর্।  

নূে আহিরদে কো সেষ হরর্ই সারলহ ইব্রামহি বরল উেরলন, আিাে 
পুমলে ইউমনরটে কিতীো ও তর্েী। র্াোড়া পুমলরেে ইউমনিেিও সযাগাড় করেমে 
প্রিেু। আিাে কারজে জন্য এগুরলাই যরেষ্ট হরব। 

এর্ক্ষরর্ কো বলরলন হাজী উিে- বন্দরে পাোঁিমট  সওদাগেী জাহাজ 
সনােে কো আরে। সনৌ র্াোঁমটরর্ সগাটা পাোঁরিক গানরবাট এবং দূে পাল্লাে 
কািানবাহী একমট যুদ্ধ জাহাজ আরে। র্াোড়া েরেরে েজন দুরেক 
সপরিালরবাট। আিাে িরর্ েহরেে ওপে মনেন্ত্রর্ প্রমর্মষ্ঠাে আরগ আিারদে 
গানরবাটগুরলারক এযাকেরন সনো মেক হরব না। সনৌর্াোঁমট এবং উপকূরলে কািান 
সশ্রর্ী হারর্ পাওোে পে আিারদে গানরবাটগুরলা কাজ শুরু কেরল ওরদে সনৌ 
েমক্তও আিারদে কাে আত্মসিপতরর্ বাধয হরব।  
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এহসান সাবেী বলল, এ পমেকল্পনা মেক আরে। র্রব একটা  মজমনস 
মনমির্ কেরর্ হরব, োর্ ন’টাে পে সকান জাহাজই যারর্ বন্দে র্যাগ কেরর্ না 
পারে।  

হাজী উিে িাো নাড়ল, মেক আরে। উরল্লখয, হাজী উিে মপমসোে বন্দে 
কািারডেে প্রধান। এহসান সাবেী র্মড়ে মদরক িাইরলন। র্ােপে বলরলন, এবাে 
আিো উমে। র্াে আরগ আসুন আিো আিারদে িহান ভাই, আিারদে সনর্া 
আহিদ িুসাে জন্য সদাো কমে, আল্লাহ র্াোঁরক ভাল োখুন। কাগাোরন মর্মন আহর্ 
হরেমেরলন। জাম্বেুাংরগা আসাে পরে সংর্রষত মর্মন িরন হে আেও আর্ার্ 
সপরেমেরলন। মর্মন মক অবস্থাে আরেন আিাো জামন না। বলরর্ বলরর্ এহসান 
সাবেীে কডে ভামে হরে উেল। মর্মন োিরলন। সসই সারে সার্ সজাড়া হার্ প্রভেূ 
সিীরপ িুনাজারর্ে জন্য উরত্তামলর্ হরলা। 
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৩ 
জাহাজ সেরক সিিারে সর্ালাে সিে জাম্বেুাংরগা বন্দরেই আহিদ 

িুসাে জ্ঞান মিরে আরস। জ্ঞান মিরে আসাে সংরগ সংরগই অনুভব করেন হার্ পা 
র্াে বাোঁধা। বুেরর্ পারেন মর্মন এখন স্বাধীন নে। সপেরনে র্টনা একবাে স্মের্ 
কেরর্ সিষ্টা করেন মর্মন। িরন পরড়, জাহারজে সবষ্টমন সেরক সর্া র্াোঁে সবাট সবে 
হরে আসরর্ সপরেমেল। মকন্তু র্ােপে মক র্টল? িরন পরড় এক প্রিডে ধাক্কাে 
কো। র্ােপে আে মকে ুিরন সনই। র্াহরল মর্মন ঐখারনই জ্ঞান হাোন? মকন্তু 
সােীো সকাোে? িনটা র্াোঁে আনিান করে ওরে। সসই সারে িাোে র্ীব্র যন্ত্রনা 
অনুভব করে।  

একটা মপকআপ ভযারনে সলারে এরন আহিদ িুসারক নািারনা হরলা।  
মেক নািারনা সর্া নে, সিিাে সেরক র্াোঁরক গমড়রে সিলা হরলা গাড়ীে 

সিরেরর্। িাোটা েক করে বামড় সখল গামড়ে সিরেে সারে। সবদনাে টন টন 
করে উেল িাোটা। সগাটা েেীরে সবদনাে একটা সরার্ বরে সগল। আহািদ িুসা 
ভাবরলন, র্াে অনুিান সর্য হরল কু-ক্লযাক্স ক্লারনে হারর্ই মর্মন বন্দী। বুেরর্ 
সিষ্ট কেরলন, সকাোে এখন মর্মন? িাে পারেে প্রহেীরদে সদরখ সবাো যারে, 
এো মিমলমপরনা আমিতে সদে। স্থানটা মক জাম্বেুাংরগা হরব? ভাবরলন আহিদ 
িুসা। জাম্বেুাংরগাে কো িরন আসরর্ই বযোে মিন মিন করে উেল িনটা। 
মেেীরক মর্মন িুক্ত কেরর্ এরস মনরজই এখন বন্দী। িনটা র্াোঁে খুব দুবতল হরে 
যামেল অবস্থাে নাজুকর্াে। মকন্তু পেক্ষরর্ই র্াোঁে করডে মনঃেরব্দ উচ্চামের্ হরলা, 
আল্লাহ সবতজ্ঞ, আমি সব বযাপারে র্াোঁে ওপেই মনভতে কেমে।  

গভীে প্রোমি সনরি এল আহিদ িুসাে িরন। গামড় র্খন িলরর্ শুরু 
করেরে। আে সকান বন্দী যখন র্াে পারে উেল না আহিদ িুসা ধরে মনরলন বন্দী 
মর্মন একাই। সােীো মক র্াহরল সরে সযরর্ সপরেরে? অেবা র্াো সবাই .....। 
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আে ভাবরর্ পারেন না আহিদ িুসা। এক অবরুদ্ধ উোস সযন র্াোঁে বুকটা সভংরগ 
মদরর্ িাইল।  

সবাধহে একট ুর্ন্দ্রা এরসমেল আহিদ িুসাে। একটা োোঁকুমনরর্ সমির্ 
মিরে সপরলন। সদখরলন, র্ারক একটা সিিারে সর্ালা হরে। দু’জন তসমনক 
সিিােমট আমিত ইনরটমলরজন্স সহেরকাোটারসতে প্রেস্ত এবং অন্ধকাে একটা র্রে 
মনরে োখল। দেজা সেরব্দ বন্ধ হরে যাবাে সিে একটা কে সভরস এলঃ েঃ 
করনতল সফ্রসােরক মনরে এস, উমন এরক সদখরবন।  

দেজা বন্ধ হরে সগল। আে সকান কো কারন এল না।  
কেটা আহিদ িুসাে পমেমির্। স্মােতাে কে। সাো সদরহ একটা উষ্ণ 

সরার্ বরে সগল আহিদ িুসাে। র্াহরল মেেীও এখারনই বন্দী? অজারিই হার্ 
দুমট র্াে িুমষ্টবদ্ধ হরে এল। ভাবনাে গভীরে িরল সগল র্াোঁে িন।  

লুকিান েমেদ, এহসান সাবেীো মক জানরর্ সপরেরে সব। কাগাোন, 
মদবাও ও সকাটাবারটাে পে ওরদে সবতরেষ আশ্রে জাম্বেুাংরগা। কাগাোন, মদবাও 
ও সকাটাবারটারর্ সযিন করে আল্লাহে সাহাযয মপমসো অরোে ধাোে সপরেরে, 
সস সাহাযয মক র্াো জাম্বেুাংরগারর্ও পারব না? সব মনভতের্া আিারদে র্াে ওপে! 
সিাখ দু’মট র্াোঁে গভীে প্রোমিরর্ িুরদ এল।  

সেরব্দ সসই দেজামট খুরল সগল আবাে। সুইি সটপাে েব্দও সোনা সগল 
সসই সারে। আরলারর্ ভরে সগল র্েটা। প্রেি দৃমষ্টরর্ই আহিদ িুসাে পমেকাে 
িরন হরলা, র্েটা সগারেন্দা দপ্তরেে একটা অপারেেন রুি। পমিি, উত্তে ও 
পূবতমদরক একমট করে দেজা ও সোট জানালা।  

পমিরিে সখালা দেজাে দু’জন প্রহেী। হারর্ সাব সিমসনগান।  
দেজা মদরে দু’জন র্রে ঢুকল। একজনরক িরন হল োক্তাে। 

আরেকজন দীর্তাকৃমর্, সপটা েেীে, সিারখে দৃমষ্ট র্ীব্র। সোট করে োটা িুল। 
দু’হার্ িাউজারেে পরকরট ঢকুারনা। সলাকমট আহিদ িুসাে পমেমির্ নে। র্রব 
িরন হে বড় কিতকর্তারদে একজন।  

সলাকমট এমগরে এরস বলল, সকিন সবাধ কেরেন আহিদ িসুা?  
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আহিদ িুসা সকান জবাব মদরলন না। হাল্কাভারব উরড় আসা এ 
মবদ্রুপবারর্ে জবাব সদোে সকান প্ররোজনও মেল না। আহিদ িুসা র্াোঁে দৃমষ্ট 
মস্থেভারব সলাকমটে মদরক র্ুরল ধেরলন শুধু।  

সলাকমট আবাে িুখ খুলল। বলল, আমি জনপল, আিারক মিনরর্ 
পারেন?  

আপমন জনপল, র্রব সপাপ নন। মকন্তু সপারপে সিরে বড়।  
আপমন আিারদে সপাপরক অসম্মান কেরলন - বলল জনপল।  
আমি বেং সপাপরক সম্মান করেমে জনপল, বলল আহিদ িূসা ।  
সকিন করে ?  
সপাপ স্বেং যা কেরেন না, কেরর্ বলরেন না, র্র্টা পযতি করে 

আপনাো খৃিধিতরক কলংমকর্ কেরেন, একো বরল আমি সপাপরক  সম্মানই 
কেমে।  

আপনাে ইংমগর্ সকান মদরক আহিদ িুসা?  
আমি মক বলরর্ িাই কু-ক্লযাক্স-ক্লারনে পূবতাঞ্চালীে বর্তিান প্রধান জনপল 

অবশ্যই বুরেরেন। 
ভ্রু দু’মট কুমঞ্চর্ হরে উেল জনপরলে।  বলল সস, আপমন সকাোে আরেন 

র্া সবাধহে ভুরল সগরেন আহিদ িুসা।  
না ভুরল যাইমন। মকন্তু সশ্বর্াংগ খৃিানো র্ারদে ধিত ও বর্ত স্বারেতে জরন্য 

সয সশ্বর্ সন্ত্রারসে আশ্রে মনরেরে আমি র্াে মবরুরদ্ধ।  
আিো র্া জামন আহিদ িুসা। জামন বরলই আপমন এখারন এরসরেন। 

একট ুোিল জনপল। সবাধহে একটা সঢাক মগলরলা। শুরু কেরলা আবাে, মবরুরদ্ধ 
বরলই সসমদন কাগাোরন হর্যা কেরলন আিারদে সনর্া িাইরকল এযারিরলারক, 
এ পযতি হর্যা করেরেন আিারদে হাজাে হাজাে কিতীরক এবং আিারদে অমস্তরত্বে 
ির্ গুরুত্বপূর্ত আিারদে সেমেরেেন সবািা আপনাো কুমক্ষগর্ করেরেন।  

বলরর্ বলরর্ উরত্তমজর্ হরে উেল জনপল। একট ু সেরি বলল, সস 
মবিারে আিো পরে আসব। র্ােপে োক্তারেে মদরক মিরে জনপল বলল, েঃ 
সফ্রসাে, আপনাে কাজ র্াড়ার্ামড় সেষ করে আপমন আসুন।  
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গট গট করে র্ে সেরক সবমেরে সগল জনপল। োক্তাে এমগরে এল আহর্ 
আহিদ িুসাে মদরক। হারর্ র্াোঁে েুমে, কাোঁমি, র্ুলা, ঔষধ।  

আহিদ িুসা র্াে মদরক সিরে বলরলন, ধন্যবাদ োক্তাে, আসুন। 
িানবর্ারবাধ এরকবারে িরেমন র্াহরল? স্মােতারক আিাে ধন্যবাদ জানারবন।  

 
 
 
সসই হল র্ে। একটা দীর্ত ও প্রেস্ত র্ক্তরপারষে সারে নাইলরনে দমড় 

মদরে েক্ত করে বাোঁধা আহিদ িুসাে সদহ। র্াোঁে সািরন এক সিোরে বসা জনপল। 
উরত্তমজর্ সদখারে র্ারক। র্াে কপারল মবন্দ মবন্দু র্াি। সস বলমেল, আমি জামন, 
আপমন সসাজাভারব কো বলরবন না। কো বলাবাে যন্ত্রও আিারদে আরে। 
পারেই মবদুযৎ আসন, সদখুন সোবল সদোে জন্য সকিন হা করে আরে। ঐ পরে 
সযরর্ আিারদে বাধয কেরবন না।  শুধ ুআিারদে বলুন, সেমেরেেন সবািাগুরলা 
সকাোে সেরখরেন? এটা আিারদে জানারল আে সকান প্রশ্নই আিো আপানারক 
মজরজ্ঞস কেব না।  

আহিদ িুসা বলরলন, সর্ািারদে এ মবদুযৎ আসনরক আমি মিমন। এে 
ভে সদমখরে সেমেরেেন সবািাে সকান খবে আিাে কাে সেরক পারব না। মনরজ 
বাোঁিাে জন্য লারখা িানুষরক িাোে অস্ত্র আমি সর্ািারদে হারর্ র্ুরল মদরর্ পামে 
না।  

োিুন আহিদ িুসা। বারর্ে ির্ গজতন করে উেল জনপল। উরে দাোঁড়াল 
সস। হার্ দু’মট র্াে িুমষ্টবদ্ধ, সিাোল দুমট িরন হরে পােরেে ির্ েক্ত। সিারখ 
আগুন। অমস্থেভারব পােিামে কেরে সস। এক সিে সস সহা সহা করে সহরস উেল। 
হামসটা িরন হরলা িাবুরকে সিরেও র্ীক্ষ্ণ। 

সস এরস আহিদ িুসাে সািরন দাোঁড়াল। বলল, র্াহরল কো বলরবন না, 
আহিদ িুসা? সেমেরেেন সবািাে সকান খবে র্াহরল সদরবন না আিারদে? একট ু
সেরি বলল, জারনন আপনাে মেেীও এখারন বন্দী আরে?  

র্ুমি মক বলরর্ িাে, জনপল?  
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মক বলরর্ িাই সদখামিে। বরল হারর্ দু’সটা র্ামল মদল সস। সংরগ সংরগ 
দু’জন প্রহেী সািরন এরস দাোঁড়াল। জনপল র্ারদে মদরক মিরে বলল, সর্ািো 
মেেীরক মনরে এস।  

অল্পক্ষর্ পরে মেেীরক মনরে দু’জন প্রহেী র্রে ঢুকল। মেেীে পেরন 
িরো োজকুিােীে সসই সপাষাকই েরেরে। িমলন সিহাো। সিাখ দু’মট লাল, 
সিালা। সকোঁরদরে অমবোি।  

আহিদ িুসারক ঐভারব সদরখ দু’হারর্ িুখ ঢাকল মেেী। টলরর্  লাগল 
র্াে সদহ। বরস পড়ল সস। 

জনপল আবাে আহিদ িুসাে সািরন মগরে দাোঁড়াল। বলল, আহিদ িুসা, 
িরো োজকুিােীে মদরক সিরে সদখ। এই সিরেমট আপনাে মক আিো জামন। 
এখন বলুন এই সিরেমটরক দুমনোে জাহান্নারি সেরল মদরে আপনাে সজদ মেক 
োখরবন না এ সিরেমটরক েক্ষাে জন্য আিারদেরক  সেমেরেেন সবািাে খবে 
সদরবন?  

সকোঁরপ উেল আহিদ িুসাে সগাটা সদহ এক অজানা আেোে। বলরলন 
আহিদ িুসা, র্ুমি মক বলরর্ িাও জনপল?  

আমি বলরর্ িাই, আমি কো সেষ কোে পে এক মিমনট অরপক্ষা কেব। 
এে িরধয যমদ আপমন আিারদে কোে সম্মর্ না হন, র্াহরল এক  িানুষ সগমেলাে 
হারর্ এই িরো োজকুিােীরক র্ুরল সদব। আপনাে সিারখে সািরন সস 
মনদতেভারব লুডেন কেরব িরো োজকুিােীরক। ের্ িাবুরকে র্া  সযন এক সারে 
জে জে করে র্ুলল আহিদ িুসাে সদহরক। িগরজে প্রমর্মট র্ন্ত্রী, িরনে প্রমর্মট 
পেরর্ এবং িােেু প্রমর্মট সকারষ সযন আগুন ধরে সগল। আহিদ িুসাে সলৌহ 
হৃদেও েে েে করে সকোঁরপ উেল।  মকন্তু র্া িুহূরর্তে জন্য।  দাোঁরর্ দাোঁর্ সিরপ 
িনটারক মস্থে কেরলা আহিদ িুসা। বলল, জনপল, সযটারক আিাে সজদ বলে 
সসটা আিাে সজদ নে, আিাে দামেত্ব। 

র্মড়ে মদরক র্ামকরে মেল জনপল। বলল, ৩০ সসরকডে পাে হরেরে 
আহিদ িুসা, আে ৩০ সসরকডে বাকী। 
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আহিদ িুসা মেেীে মদরক র্াকারলন। সদখল মেেী র্াে মদরকই র্ামকরে 
আরে। র্াে পার্লা েক্তাক্ত সোোঁট দু’মট কাোঁপরে। মকন্তু সিারখ  অশ্রু সনই, র্াে 
জােগাে দৃঢ়র্াে এক আরলাক দীমপ্ত। অপামেতব সযন সসই নূে - আরলা । 

আহিদ িুসা মসদ্ধাি মনরে মনরলন, ভরে সকান িুসমলি কখনও 
আত্মসিপতর্ করেরে এিন নজীে ইসলািরে সসানালী ইমর্হারস সনই।  

আহিদ িুসা বলরলন, আমি সর্ািাে প্রস্তারব সম্মর্ নই, জনপল। একট ু
সেরি বলরলন আবাে, আমি এবং মেেী- আিাে, সর্ািাে এবং সকরলে েব মযমন 
সসই আল্লাহে ওপেই মনভতে কেমে।  

 
মক ভোভহ মসদ্ধাি গ্রহর্ কেরলন আহিদ িুসা এখনই সটে  পারবন। 

বরল জনপল আবাে হারর্ র্ামল বাজাল। র্রে ঢুকল সসই প্রহেী  দু’জন।  
টিরক মনরে এরসা। দ্রুর্ করডে বলল জনপল।  
অল্পক্ষর্ পরেই র্রে ঢুকল টি নারিে সগমেলা সদৃে িানুষ। সহরল দুরল 

এমগরে এল সস। সহা সহা করে সহরস জনপল বলল, বহুমদন পে সর্াে ভাল সখাোক 
জুমটরেমে টি। এরদরেে একজন আনরকাো োজকুিােী। এমগরে আে! 

বীভৎস এক হামস সদখা সগল টরিে িুরখ। মিৎকাে করে সিাখ বুজল 
মেেী। সদহ জুরড় এক অদিয উোস আেরড় পড়ল আহিদ িুসাে। প্রমর্মট সপেী 
িরুল উেল র্াে ধাক্কাে। মনদতে নাইলরনে োমেগুরলা র্ারর্ আরো সকরট বরস 
সগল িাংসরপেীে সভর্রে। টি এগুমেল মেেীে মদরক। আহিদ িুসা সিাখ বন্ধ 
করে অিরেে অিহীন আকুমর্ র্ুরল ধেরলন প্রভেূ সািরন প্রভূ সহ, র্ুমি সর্া এিমন 
অবস্থােই সাহাযয করেমেরল লুর্রক,  িুসারক, শুোইবরক ...। 

দ্রুর্ পারেে খট খট েরব্দ সিাখ খুলরলন আহিদ িুসা। সদখরলন স্মােতা 
র্রে ঢুকরে। র্রেে িােখারন এরস েিরক দাোঁমড়রে মিৎকাে করে উেল স্মােতা, মিঃ 
জন, োিরর্ বলুন টিরক।  

মিঃ জন র্ুরে দাোঁমড়রে বলল, স্মােতা র্ুমি সকন এখারন?  
আপনাে সদো কো আপমন লংর্ন কেরেন মিঃ জন।  
মক কো?  
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মেেীে সকান অিযতাদা হরব না এ েপে আপমন আিাে কারে করেমেরলন।  
সহা সহা করে সহরস উেল জনপল। বলল, র্ুমি সর্া আো  সেরলিানুষ 

স্মােতা। র্ােপে হামস োমিরে গম্ভীে করডে বলল আিাে কারজে িরধয এরসা না, 
যাও এখান সেরক। র্ােপে  টিরক বলল, দাোঁমড়রে সকন? 

টিরক োিরর্ বরলা মিঃ জন। এবাে স্মােতাে করডে সযন আরদরেে  সুে।  
না টি োিরব না। এবাে জনপরলে কডেও র্ীব্র হরে উেল।  
টি এগুমেল। িুহূরর্ত একমট হার্ স্মােতাে ওপরে উরে এল। হারর্   

িকিরক মেভলবাে। স্মােতাে সিারখ আগুন। পে পে দু’বাে ধুম্র উদগীের্ কেল 
মেভলবাে। মবোট সদরহে সোট্ট িাোটা এরকবারে গুোঁমড়রে সগল টরিে।   

মবস্মরে হর্বাক জনপল একবাে ভুলূমডের্ টরিে মদরক র্ামকরে র্মড়র্ 
র্ুরে দাোঁড়াল স্মােতাে মদরক। জনপরলে হারর্ মেভলবাে। মকন্তু  জনপরলে 
মেভলবােমট উোঁি ুহবাে আরগই স্মােতাে মেভলবাে আরো দু’বাে অমগ্নবৃমষ্ট কেল। 
মনভূতল মনোনা। গুোঁমড়রে যাওো িাো মনরে মিঃ জনপল  হুিমড় সখরে পড়ল 
িামটরর্।  

স্মােতা মেভলবাে িামটরর্ সিরল মদরে েুরট সগল আহিদ িুসাে কারে। 
সকান মদরক ভ্রুরক্ষপ সনই। অরনকটা পাগরলে ির্ই সযন আহিদ িুসাে বাোঁধন 
খুরল মদরর্ েরু কেল।  

দেজাে দু’জন প্রহেী মকংকর্তবযমবিূরঢ়ে ির্ দাোঁমড়রে মেল। হিদি হরে 
করেকজন এরস দেজাে দাোঁড়াল। র্ারদে একজরনে হারর্ মেভলবাে। র্াোও 
প্রেরি এরস মবিূঢ় হরে মগরেমেল। মকন্তু র্া িুহূরর্তে জন্যই।  পেক্ষরর্ই আগন্তুক 
সলাকমটে মপস্তল উরে এল স্মােতারক লক্ষয করে।  

দেজাে পারেে েব্দ সপরে মেেী মিরে র্ামকরেমেল। স্মােতাে মদরক 
মেভলবাে র্াক কেরর্ সদরখ মেেী ‘স্মােতা গুলী’ বরল মিৎকাে করে উরে েুরট সগল 
স্মােতাে মদরক। িরন হল সযন স্মােতারক আড়াল কেরর্ িাে  সস।  

সরঙ্গ সরঙ্গ গুলীেও েব্দ হরলা। গুলী মগরে মবদ্ধ কেল মেেীে পৃষ্ঠরদরে। 
উপুড় হরে হুিমড় সখরে পড়ল মেেী স্মােতাে ওপে। স্মােতা দেজাে মদরক এক পলক 
র্ামকরে মেেীে সদহটারক এক পারে সেরল মদরে হািাগুমড় মদরে কারেই পরড় 
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োকা জনপরলে মেভলবাে র্ুরল মনল। মকন্তু আে মিেরর্ পােল না। এক োোঁক 
গুলী র্াে মদরক েুরট এল। হািাগুমড় অবস্থারর্ই স্মােতাে সদহটা সনমর্রে পড়ল 
সিরেে ওপে।  

এই সিে দূরে সকাোও প্রিডে মবরফােরর্ র্েটা সকোঁরপ উেল। িুহূর্তকাল 
পরে আেও একটা, র্ােপে আেও একটা। অন্ধকারে েুরব সগল র্েটা। র্ােপে 
খুব কাে সেরই এক পেলা সিমেনগারনে গুলীে েব্দ  কারন এল। িুহূর্তকাল 
মবেমর্, র্ােপে অমবোি শুরু হরলা সিমেগারনে গুলী বষতর্। আহিদ িুসা বুেরর্ 
পােল, মপমসো েহরে প্রবে করেে, প্ররবে করেরে এ বামড়রর্ও। আনরন্দ বুকটা 
িরুল উেল, ইোআল্লাহ, মপমসোরক সাহাযয কে, মবজেী কে। জাম্বেুাংরগা 
মবজরেে িাধযরি আিারদে মিন্দানাও মবজে সম্পূর্ত কে।  

মেেীে কো িরন পড়ল। িুহূরর্ত আনরন্দে সেেটা িুরে সগল আহিদ 
িুসাে। মেেীে সদহটা আহিদ িুসাে পারে এরসই পরড়মেল। মকন্তু হার্  নাড়ারর্ 
পারে না সস, সকান েকি পাে সিোে সাধযও র্াোঁে সনই। অফুরট োকরলন, মেেী!  

সকান জবাব সনই। বুকটা সকোঁরপ উেল আহিদ িুসাে। র্াহরল মক ....। 
র্বু আবাে োকরলন, মেেী! এবাে স্বেটা একট ুবড়। এবাে ও সকান উত্তে সনই।  

আহিদ িুসাে িরন হরে, একটা হাল্কা মক সযন র্াে োন বাহুটা আোঁকরড় 
আরে। মক এ বস্তু। মকন্তু র্া সদখাে সাধয আহিদ িুসাে সনই। এই সিে র্রে 
অরনকগুরলা পারেে ত্রস্ত েব্দ সোনা সগল। জ্বরল উেল  একটা টিত।  

দ্রুর্ করডে একজন মনরদতে মদল, র্ক্তা সরির্ র্ুরল নাও আহিদ 
িুসারক। েুরট এল করেকজন। টরিতে আরলারর্ আহিদ িুসা সদখরর্ সপল, েরক্ত 
সভরস যারে মেেীে সদহ। র্াে পারেই উপুড় হরে পরড় আরে সস। আে র্ােই 
একটা হার্ উরে এরস আোঁকরড় ধরে আরে আহিদ িুসাে োন বাহু। সযন একটা 
অবলম্বন খুোঁরজ সপরেরে মেেী। 

প্রহেীো েুরট এল। র্ুরল মনল র্ক্তা সরির্ আহিদ িুসারক। মেেীে 
হার্টা খরস পড়ল সিরেরর্। এই সিে িুে হািসারেে িুখটা সভরস উেল আহিদ 
িুসাে সিারখে সািরন। আকস্মাৎ সিাখ দু’সটা ভামে হরে উেল আহিদ িুসাে। 
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সনরি এল দু’সিাখ সেরক অশ্রুে দু’সটা সিাোঁটা। িন মনঃেরব্দ আওোজ কেল, 
পােলাি না বন্ধ ুসর্ািাে কারে সর্ািাে সবানরক মিমেরে মদরর্।  

সগাটা বামড় জুরড় র্খন সংর্ষত। ক্রিেঃই েব্দ আেও কারে আসরে। 
আহিদ িুসা বুেল, বামড় মনেন্ত্রর্ সপরর্ মপমসোে আে সদেী সনই। মকন্তু এো 
র্ারক মনরে ওপরে ওেরে সকন? মক কেরব এো?  হোৎ র্াোঁে িরন পড়ল, এো মক 
োদ মদরে পামলরে যারব? োরদ মক  র্াহরল সহমলকপ্টাে আরে? 

আহিদ িুসাে অনুিান সর্য হরলা। মিরলরকাোে কাোকামে আসরর্ই 
সহমলকপ্টারেে ইমিরনে পমেমির্ েব্দ কারন এল। সহমলকপ্টাে িাটত মনরেই মেল। 
আহিদ িুসারক মনরে ওো িাত্র সহমলকপ্টাে উড়াল মদল। 

সািরনে মসট সেরক সক একজন বলল, আিারদে কািারডোো অসাধয 
সাধন করেে। র্াো এর্ক্ষর্ ওরদে সেমকরে োখরর্ না পােরল সহমলকপ্টাে আনা 
সযর্ না।  

এখন মক মনরদতে োকল আিারদে সেরলরদে ওপে? বলল আরেকজন। 
উত্তরে পূরবতাক্তজন বলল, করনতল ককত-ই সস মসদ্ধাি সনরবন।  র্রব সিাটািুমট কো, 
আিারদে সেরলো এখন সপেন দেজা মদরে সরে পড়রব।  

ভামে গলাে সক একজন বলল, সকাোে সরে পড়রব, সগাটা  েহেটা 
ওরদে জারলে িরধয। সদখরল না, সকিন করে সগাটা েহে একসারে  জ্বরল উেল।  

মকেুক্ষর্ িুপিাপ র্ােপে একজন বলল, সকাোে যামে আিো?  
কাগরনাোমভরিে মেরপ। খবে সপরেমে আিারদে মেপটা বন্দরে  আটকা 

পরড়রে।   
আহিদ িুসা অফুট স্বরে উচ্চাের্ কেল, সয কাগরনাোমভি উমিন ভে 

িাধযরি আলী কাউসারেে সারে ষড়যরন্ত্রে জাল মবস্তাে করেমেল ইনরটমলরজন্স 
সামভতস ‘মেও’ (Red Intelligence Organisation-RIO)- এে মিমলপাইন 
োখাে প্রধান সসই কাগরনাোমভি? 

আমিত ইনরটমলরজন্স সহেরকাোটাসত এর্খামন সুেমক্ষর্ হরব র্া ধাের্া  
করেনমন এহসান সাবেী। মেক ন’টারর্ই মর্মন সপৌোঁরে সগরেন। সরঙ্গ সরঙ্গ গােত 
রুি সেরক একমট গুলীে েব্দ আরস। পেক্ষরর্ই সগটমট খুরল যাে।  আরেকমট 
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গুলীে েব্দ আরস এই সিে গােত রুি সেরক। সসই সারে সিমেনগারনে একোোঁক 
গুমল আরস সগট লক্ষয করে। এইভারব শুরুরর্ই  র্ারদে প্ররবে বাধাগ্রস্ত হে।   

আড়ারল োকা সুমনমদতষ্ট অবস্থান সেরক র্াো গুলী বৃমষ্ট কেমেল। 
মবরফােরর্ে পে মবদুযৎ িরল সগরলও র্া খুব উপকারে আরসমন এহসান  সাবেীে- 
আকারে োদেীে িাোঁদ োকাে। এহসান সাবেীো ওরদে সদখমেল না মকন্তু ওো 
র্ারদে মেকই সদখমেল। সবরিরে িুমকল হরেরে,  এই মবোল  মবমডংমটরর্ সঢাকাে 
একমট িাত্র পযারসজ এবং একমট িাত্র দেজা।  

মপমসোে সবপরোো ইউমনট গুলী বৃমষ্টে িরধযই এমগরে যাে এবং ওরদে 
পোভূর্ করে। মকন্তু প্ররবে দেজাে মগরে ধাক্কা খাে র্াো। কো মেল, আবু সারলহ 
এ দেজা সখালােও বযবস্থা কেরব। মকন্তু র্া হেমন।  অবরেরষ দেজা সবািা সিরে 
উমড়রে মদরর্ হে।  

এভারব প্রমর্ দেজাে, প্রমর্ বাোঁরক বাধাে সারে যুরে এহসান সাবেী   
যখন সসই হলকরক্ষ মগরে সপৌোঁেরলন, র্খন হল র্ে খামল। টরিতে আরলারর্  বযাকুল 
ভারব মর্মন লােগুরলা পেীক্ষা কেরলন, না আহিদ িুসা সনই। বুরকে কাোঁপমুন 
একট ুকিল র্াহরল মক আহিদ িুসা সেরর্ সপরেরেন? সিারখে সকার্াে র্াে এক 
উজ্জ্বল আনন্দ মেমলক মদরে উেল।  

লারেে ওপে টরিতে আরলা র্ুোরর্ মগরে একজরনে সপাষাক সদরখ মর্মন 
িিরক উেরলন। গারে িরো সিরেরদে ঐমর্হ্বাহী সপাষাক। র্াে বুকটা েযার্ 
করে উেল। মেেী নারর্া? ভারলা করে সদখাে জন্য মর্মন েুোঁরক পড়রলন।  

এই সিে একজন েুরট এরস বলল, োরদ  সহমলকপ্টাে......।  
সোনাে সরঙ্গ সরঙ্গ এহসান সাবেী উরে দাোঁমড়রে েুটরলন মসোঁমড় সভরে 

োরদে মদরক। মকন্তু োরদ মগরে যখন সপৌোঁেরলন, র্খন সহমলকপ্টােমট  অরনক 
ওপরে এবং বাড়ীে সিৌহমিে বাইরে। হার্ সেরক সিনগানটা খরস পড়ল এহসান 
সাবেীে। বরস পরড় দু’হারর্ িুখ সঢরক মেশুে ির্ সকোঁরদ  উেরলন এহসান সাবেীঃ 
আিাে অমভযান বযেত, আমি বযেত হরেমে, মেেী  িৃর্, আহিাদ িুসারক ওো মনরে 
সগল’।  
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হামিদ উমনরর্া এরস এহসান সাবেীে িাোে হার্ োখল। িাো র্ুরল 
হামিদ উমনরর্ারক সদরখ র্ারক জমড়রে ধরে বলল, আিো পােলাি না, হামিদ। 
কান্নাে সভরে পড়ল সেরষে েব্দগুরলা।  

হামিদ উমনরর্া বলল, এহসান সাবেী ভাই, কান সপরর্ শুনুন, সগাটা 
জাম্বেুাংরগা নগেীরর্ মপমসো’ে বন্দুকগুরলা আনন্দ উৎসব কেরে। আিো মবজে 
লাভ করেমে। এ মবজে মদরে আিো মিন্দানাওরেে েহোঞ্চলগুরলা সেরকও 
উরেদ কেলাি িযামসবাদীরদে অধবধ োসনরক। 

একট ুোিরলা হামিদ উমনরর্া। র্ােপে বলল, এই মবজরেে স্থপমর্ মযমন, 
মর্মন এই িুহূরর্ত আিারদে িারে সনই হেরর্া, মকন্তু মর্মন সর্া আরেন, এটাই 
আিারদে সািনা।  

আরবরগ রুদ্ধ হরে এল হামিদ উমনরর্াে কডেও।একট ু োিল হামিদ 
উমনরর্া। র্ােপে বলল, সযখারনই র্াোঁরক সনো সহাক, মবশ্বরজাড়া ইসলািী  
আরন্দালরনে মবপ্লবী কিতীরদে সিারখে বাইরে সনো র্রক সম্ভব হরব না।  আল্লাহ 
র্াোঁে মনগাহবান।  

সহমলকপ্টারেে েব্দ র্খন ক্ষীর্ হরে এরসরে। পমিি মদগরি কারলা এক 
মবন্দুে ির্ সদখা যারে সহমলকপ্টােমটরক। এহসান সাবেী, হামিদ উমনরর্া এক 
দৃমষ্টরর্ র্ামকরে আরেন সসমদরক।  
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৪ 
িাইমেপ কােকভ। জাম্বেুাংরগা সেরক পঞ্চাে িাইল দূরে সসারলা 

সাগরে ভাসরে। িাইমেপ হরলও েীমর্ির্ কিবযাট জাহারজে সব গুর্-তবমেষ্ট 
র্াে িরধয আরে। মবিান মবধ্বংসী সক্ষপনাস্ত্র, সাবরিমেনরক সেিে িাজত কোে 
ির্ ভেংকে টরপতরো এবং র্াে সারে দূে পাল্লাে কািান। কােকরভে উন্মুক্ত 
সেরক খুব সহরজই সহমলকপ্টাে উো-নািা কেরর্ পারে। 

িাইমেপ কােকরভে একমট সকমবন। মবশ্ব ইনরটমলরজন্স ‘মেও’ে 
মিমলমপন োখাে প্রধান কাগরনাোমভি বরস আরেন র্াে সটমবরল। সিোরে সহলান 
মদরে সিাখ বুরে মেরলন মর্মন। র্াে সািরন সটমবরল একটা মেরপাটত পরড় আরে। 
জাম্বেুারগা সেরক পামেরেরে সকমজমব অপারেটে। োর্ ৯টা সেরক মপমসো র্াে 
অপারেেন শুরু করেরে। অপারেেন শুরুে িাত্র ১৫ মিমনরটে িরধয সটমলরিান ও 
সবর্াে ভবন ওো দখল করে মনরেরে। মনমিদ্র অন্ধকারে ঢাকা নগেীরর্ অমভযান 
িামলরে অল্পক্ষরর্ে িরধযই পুমলে সযাগারযাগ পরেে সবগুরলা মব্রজ-সসর্ু র্াো 
ধ্বংস করে মদরেরে। সসনা োউমন অবরুদ্ধ। সংর্ষত িলরে। 

কাগরনাোমভি সিাখ খুলরলন। সসাজা হরে বসরলন। আবাে সিাখ 
বুলারলন মেরপাটতমটরর্। কপাল র্াে কুমঞ্চর্ হরে উেল। িরন পড়ল র্াে কেমদন 
আরগে কাগাোন নগেীে কো। একই মনেি, একই ভঙ্গী। কাগাোরনে মবস্তামের্ 
মেরপাটত মর্মন পরড়রেন। ওরদে অপারেেন যখন শুরু হে, র্খন কোে মকেুই 
োরক না। প্রোসন ও প্রমর্রোরধে সগাটা বযাবস্থাই সভরঙ্গ যাে িুহূরর্ত। যাো জান 
মদরর্ মেধা করে না র্ারদে সারে সক পােরব? মিমলমস্তরন ওো এই েমক্তে বরলই 
মজরর্রে। জাম্বেুাংরগা নগেীে পর্ন র্টরল মিন্দানাওরে আে পা োখাে সকান 
জােগা োকরব না খৃিান সেকারেে। অপগডে কু-ক্লযাক্স-ক্লযান মনষু্ঠে আিেরর্ না 
িার্রল মিন্দানাও হেরর্া এর্ র্াড়ার্ামড় হার্োড়া হরর্া না। কু-ক্লযাক্স-ক্লযারনে 
কো িরন হরর্ই আহিদ িুসাে কো িরন পড়ল কাগরনাোমভরিে। নরড় িরড় 
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বসল কাগরনাোমভি। জাম্বেুাংরগারর্ সেকারেে পর্ন র্টরল কু-ক্লযাক্স-ক্লযান মক 
আহিদ িুসারক ধরে োখরর্ পােরব, নামক আহিদ িুসাে কাে সেরক ইমর্িরধযই 
র্ারদে যা প্ররোজন সসই সেমেরেেন সবািাে খবে আদাে করে মনরেরে? সেরষে 
কোটা িরন জাগরর্ই র্ীক্ষ্ণ একটা অস্বমস্তরর্ সেরে সগল কাগরনাোমভরিে িন। 

এ সিে পারেে ইডটােকরি সভরস এল সেমেও রুি সেরক মর্খনভ- এে 
কেঃ োে, জরুেী সিরসজ আরে, আসরর্ িাই। 

এস। উত্তে মদরলন কাগারনাোমভি। ইডটােকি বন্ধ হরে সগল। একট ু
পরেই কাগজ হারর্ র্রে ঢুকল মর্খনভ। মনঃেরব্দ কাগজমট হার্ বামড়রে এমগরে 
মদল। একট ুেুোঁরক কাগজমট হারর্ মনল কাগরনাোমভি। মর্খনভ সবমেরে সগল।  

সিরসজমটরর্ দ্রুর্ নজে বুলাল কাগরনাোমভি। জাম্বেুাংরগা েহরেে 
প্রমর্রোধ সভরে পরড়রে। কাযতর্ মপমসো’ই এখন েহে মনেন্ত্রন কেরে। একমট 
সািমেক সহমলকপ্টারে করে জাম্বেুারগা’ে সািমেক সগারেন্দা প্রধান করর্তল 
ভযামসমলভাে ও কু-ক্লযাক্স-ক্লযান িীি িাইরকল িটু বন্দী আহিদ িুসারক মনরে 
কােকরভে মদরক যাত্রা করেরে। ওো জরুেী লযামডেং-এে সুরযাগ িাে। 

‘‘িাইমেপ কােকরভ ওো লযামডেং সুরযাগ িাে’-কোটা ভাবরর্ই 
কপাল কুমঞ্চর্ হরলা কাগরনাোমভরিে। মস, আই, এ- এে সাোৎো কােকরভ 
নািরব? প্রকৃর্পরক্ষ আহিদ িুসারক হারর্ পাওোে জন্য আিো কু-ক্লযাক্স-
ক্লযানরক সহরযামগর্া কেরর্ সিরেমেলাি। মকন্তু কু-ক্লযাক্স-ক্লযানরক সহরযামগর্া 
কেরর্ সিরেমেলাি। মকন্তু কু-ক্লযাা্ক্স-ক্লযানরক এবং মিমলমপরনে সকান সািমেক 
সগারেন্দারক সর্া আিো িাইমেপ কােকরভ স্বাগর্ জানারর্ পামে না। 

অমস্থে ভারব উরে দাোঁড়াল কাগরনাোমভি। পােিােী কেরর্ লাগল। হোৎ 
িুখ র্াে উৎিুল্ল হরে উেল। আহিদ িুসারক হারর্ পাওোে র্ুলনাে এই োরিলা 
মকেুই নে। মিমলমস্তন মবপ্লরবে নােক, মিন্দানাও মবপ্লরবে মনিতার্া, আজরকে মবশ্ব-
কিুযমনজরিে এক নম্বে েত্রু আহিদ িুসারক ‘ফ্র’ (FRW- World Red 
Forces) দীর্তদীন সেরক িাে। র্ারক মনরে কু-ক্লযাক্স-ক্লযারনে মক প্ররোজন! 
সেমেরেেন সবািা র্াে িাই এই সর্া! 
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সিোরে মিরে এল কাগরনাোমভি। মনজস্ব সকারে দ্রুর্ একটা সিরসজ 
ড্রািট কেল। সব জামনরে মনরদতে িাইল সস িরকাে ‘মেও’ (RIO)- সহে 
সকাোটারসতে কারে। র্ােপরে ইডটােকরি োকল মর্খনভরক সিরসজ পাোবাে 
জরন্য। 

িাইমেপ কােকরভে একমট কক্ষ। র্িুারনাে দু’সটা মেভান, সসািারসট, 
এটািে বােসহ কক্ষমট সবে বড়। সসািাে গা এমলরে বরস আরে করর্তল 
ভযামসমলভাে ও িাইরকল িটু। গর্কাল োর্ ১১টাে সহমলকপ্টাে লযাডে কোে 
পে সসাজাসুমজ র্ারদে এ র্রে এরন সর্ালা হরেরে। র্ােপে সেরক এখারন র্াো 
আরে। জাহাজ বলরর্ র্াো এই কক্ষটারকই বুরেরে। বযাপােটা র্ারদে জন্য 
বড়ই অস্বমস্তকে। আহিদ িুসা সকাোে র্াো মকেুই জারন না।  

করনতল ভযামসমলভাে মকে ুবলাে জরন্য িুখ খুরলমেল। দেজা সখালাে েব্দ 
হল। সভর্রে প্ররবে কেল কাগরনাোমভি। হামসিুরখ কাগরনাোমভি হার্ বামড়রে 
দু’জনাে সারে হ্াডেরেক করে সসািাে বসরর্ বসরর্ বলল, িাি কেরবন মিঃ 
ভযামসমল, মিঃ িটু। গর্ োর্ সেরক করেকটা জরুেী কারজ বযস্ত হরে পড়রর্ 
হরেরে। জরুেী মনরদতে এরসরে, ভাের্ িহাসাগরে সযরর্ হরব। র্াে জন্য সবে 
মকেু কাজ সােরর্ হরে। 

োিল কাগরনাোমভি। একট ুসিে মনরে আবাে শুরু কেল, আপনারদে 
খুবই কষ্ট হরে, এজন্য আমি দুঃমখর্। মকন্তু আমি মনরুপাে। সািমেক এই 
জাহারজ নীমর্গর্ কােরর্ই আপনারদে গমর্মনেন্ত্রন কো হরেরে। 

না, না দুঃরখে সকান কাের্ সনই। বযাপােটা আিো বুেরর্ পােমে। 
আিো হরলও হেরর্া এটাই কের্াি। বলল করনতল ভযামসমলভাে। 

ধন্যবাদ। বলল, কাগরনাোমভি। 
র্ােপে একট ুসেরি আবাে শুরু কেল, মিঃ িটু, মিঃ ভযমসমল আহিদ 

িুসারক আপনারদে সকন প্ররোজন? 
সেমেরেেন সবািাে এখনও সকান সন্ধান আিো পাইমন। 
মিন্দানাও সর্া আপনারদে হার্ োড়াই হরলা, মক কেরবন সেমেরেেন 

সবািা মদরে? সোোঁরটে সকারর্ হামস সটরন বলল কাগরনাোমভি। 
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একট ু মেধা কেল িাইরকল িটু। র্ােপে বলল, মকে ু সর্া আপমন 
জারননই। সেমেরেেন সবািারক সকন্দ্র করে িামকতন সেকারেে সারে কু-ক্লযাক্স-
ক্লযারনে একটা গডেরগাল িলরে।  

িুমে কো সবািাগুরলা িামকতন অস্ত্রাগারে সিের্ মদরর্ িানরর্া? িুরখ সসই 
হামসটা সটরন বলল কাগরনাোমভি। 

কোটা র্াই। অপোধীে ির্ শুনাল িাইরকল িরুটে কডে। 
মকেুক্ষর্ সবাই িুপিাপ। িাইরকল িটু, ভযমসমলভারেে িুরখ-সিারখ 

অস্বমস্ত, মকেুটা অপিারনেও প্রকাে সদখা যারে। 
কো আবাে কাগরনাোমভিই শুরু কেল। বলল, কোটা বরল সিলাই ভাল 

িাইরকল িটু। মকেুক্ষর্ আরগ খবে সপলাি গর্কাল ‘ফ্র’-এে সন্ধানী সাবরিমেন 
ইউমনট সেমেরেেন সবািাগুরলা খুোঁরজ সপরেরে। উদ্ধােও করেরে। একট ুদি মনল 
কাগরনাোমভি। িাইরকল িরুটে সিাখ মবফামের্ হরে উরেরে। সসখারন মবস্মে ও 
উরেগ-দুই-ই আরে। 

সস মদরক র্ামকরে িৃদু সহরস কাগরনাোমভি বলল, ভরেে মকে ুসনই মিঃ 
িটু। িরকারর্ যােমন। এইিাত্র আিারদে সেকাে সেরক আিারক জানারনা 
হরেরে, আহিদ িুসারক ‘ফ্র’ এে হারর্ সেরড় মদরল সেমেরেেন সবািাগুরলা 
আপনারদে মিমেরে সদো হরব। শুধু পাোঁিমট সবািা আিারদে সকমিরকল 
লযাবরেটেীরর্ যারব। এই পাোঁিমট সবািা সাগে র্রল হামেরে সগরে বরলও কু-
ক্লযাক্স-ক্লযান সপডটাগরনে হার্ সেরক সেহাই সপরর্ পারে। 

োিল কাগরনাোমভি। সকান কো সযাগাল না িাইরকল িরুটে িুরখ। 
মবিূঢ িরন হরলা র্ারক। অল্পক্ষর্ অরপক্ষা করে কাগরনােমভি গম্ভীে করডে বলল, 
মসদ্ধাি আপনারক দ্রুর্ই মনরর্ হরব িাইরকল িটু। সভরব সদখুন, আহিদ িুসা ও 
সেমেরেেন সবািা দুই-ই আিারদে হারর্।  কু-ক্লযাক্স-ক্লযারনে িংগল িাে বরলই 
আিারদে সেকাে এই অিাে মদরে। 

কো সেষ করে করনতল ভযামসমলভারেে মদরক িাইল কাগরনাোমভি। 
একট ুসহরস বলল, আপমন মকেু বলুন মিঃ ভাে। 



পামিরেে আর্তনাদ  41 

 

ভাে আরগে সেরকই রুষ্ট হরে উরেমেল। কিুযমনষ্ট অমধপরর্যে প্রমর্ সয 
সহজার্ র্ৃনা মেল র্া সবরড় মগরেমেল অরনকগুর্। হারর্ে িুরোে সপরে ভারলাই 
সখলরে পুোঁিরক সগারেন্দা। অন্য সিে হরল সদমখরে সদো সযর্। মকন্তু িরনে কো 
িরন সিরপ িুরখ হামস সটরন মিঃ ভাে বলল, মেকই বরলরেন মিঃ কাগরনাোমভি, 
আপনাে জােগাে হরল আমিও এ কোই বলর্াি। 

তসমনক সুলভই কো বরলরেন মিঃ ভাে। বরল, সহরস িুখ মিোল সস 
িাইরকল িরুটে মদরক। িাইরকল িটু গম্ভীে। গম্ভীে করডেই সস বলল, সেমেরেেন 
সবািাগরলা করব, সকাোে পাব আিো? 

ধন্যবাদ মিঃ িটু। সিারখ িুরখ খুেী মেকরে পড়রলা কাগরনাোমভরিে। 
আবাে বলরর্ শুরু কেল, দমক্ষর্ সাগরে আিারদে সাবরিমেন বহরে সেমেরেেন 
সবািাগুরলা োখা হরেরে। আপনাো িাইরল উত্তে সবামর্তও’ে কুদার্ বন্দে অঞ্চরল 
আপনারদে সয র্াোঁমট আরে সসখারন আগািীকালই এগুরলা সপরর্ পারেন। 

একট ু সেরি িুরখ একট ু বাোঁকা হামস সটরন কাগরনাোেমভি বলল, 
মিন্দানাওরেে পে ইরন্দারনমেোই সর্া আপনারদে বড় টারগতট। সবািাগুরলা 
সসখারন আপনাো কারজও লাগারর্ পারেন যা পারেনমন আপনাো মিন্দানাওরে।  

কাগরনাোমভরিে পক্ষ সেরক এই কমেন মবদ্রুপ সরেও র্াে প্রস্তারব িরন 
িরন খুেীই হরলা িাইরকল িুট। আসরল মিন্দানাওরেে পে সসারলা ও সসমলমভস 
সাগরেে আরে-পারে এটাই র্ারদে সবরিরে েমক্তোলী র্াোঁমট। এক সিে এখারন 
মপমসোে খুবই প্রভাব মেল। এখান সেরক মিন্দানাও ও েীপাঞ্চলগুরলারর্ 
মপমসোে জন্য অস্ত্র, অেত, খাদয সবমকেুই সযর্। মকন্তু ইরন্দারনেীে সেকারেে 
প্রভাবোলী খৃিানরদে কারজ লামগরে সকৌেরল এই অঞ্চল সেরক মপমসোে সব 
প্রভাব উৎখার্ কো সগরে। িরনে খুেীটা িরনই সিরপ গম্ভীে করডে মিঃ িটু বলল, 
আপনাে প্রস্তাব ির্ আগািীকালই সপৌোঁরে মদন।  

এই সিে দেজা সেরল িা মনরে র্রে ঢুকল সবোো। সটমবরল িারেে 
সেিাি সামজরে মনরর্ মনরর্ কাগরনাোমভি বলল, দু’র্ডটাে িরধয আিো এখান 
সেরক যাত্রা কেমে। যাবাে পরে কুদার্ বন্দরেই আিো আপনারদে নামিরে মদরর্ 
িাই, মকংবা সহমলকপ্টাে মনরে আপনাো সযখারন ইো সযরর্ পারেন।  
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িাইরকল িটু বলল, মিঃ ভাে সহমলকপ্টাে মনরে িযামনলাে মিরে যাক। 
আমি কুদার্ বন্দরেই নািব। 

মিঃ ভাে িাো সনরড় এই কোে সাে মদল। 
সবােই হারর্ ধুিামের্ িারেে কাপ। মকন্তু একিাত্র কাগরনাোমভি োড়া 

কারোেই িন ধুিামের্ কারপে মদরক সনই বরলই সিন হরলা। 
কােকরভে সখারল সোট একমট করক্ষ শুরে আরে আহিদ িুসা। সোবাে 

ঐ একমট খাট োড়া আে মকেুই সনই র্রে। এটািে বাে। সসমডি সদমখরে মদরে 
সগরে বােরুরিে সটরপ খাবাে পামন পাওো যারব। একটা মিরলে দেজা োড়া 
করক্ষ আে সকান জানালা সনই। সসডিাল সাপ্লাই বযবস্থা সেরক অমক্সরজন আসরে। 
না গেি না েীর্ অবস্থা। ভালই লাগল আহিদ িুসাে। ওো জাহারজে সসিমট 
সসলরক এরকবারে কাোগাে বামনরে সিমলমন। 

োক্তাে একবাে এরসমেল, ঔষধ মদরে সগরে। িাোে র্ীব্র বযাোটা এখন 
অরনক কি িরন হরে। মকন্তু মবোট বযারডেরজে িাোটা সবে ভামে িরন হরে। 
আেও ভাল লাগল, েক্ত িাখা সপাষাক ওো পাোবাে সুরযাগ মদরেরে। নর্ুন 
একরজাড়া পযাডট-সাটত মদরেরে পোে জন্য। সিরেে মদরক র্ামকরে সদখল, জুর্া 
সজাড়া সনই, বদরল এক সজাড়া নর্ুন জুর্া সদো হরেরে। আেও সখোল কেল, 
হারর্ে আংমটমটও র্াে সনই। অেতাৎ সদহটা োড়া মনরজে বলরর্ র্াে এখন মকেুই 
সনই। িরন িরন হাসল আহিদ িুসা, জুর্া, জািা-কাপড়, আংমটরর্ সকান অদৃশ্য 
েহে োকরর্ পারে, কাগরনাোমভি সকান সুরযারগে োেই আহিদ িুসাে জন্য 
সখালা োখরর্ িাে না। মেরপ আসাে পে গর্ ১৪ র্ডটাে একবােই িাত্র 
কাগরনাোমভি এখারন এরসমেল। োডো গলাে সস বরল সগরে, কােকভরক সযন 
সস কু-ক্লযাক্স-ক্লযারনে সসই জাহাজ িরন না করে এবং অবামঞ্চর্ সকান মকে ুকোে 
ির্লব সযন র্াে না হে। সস মবেক্ত না কেরল র্াোঁরক মবেক্ত কোে সকান ইো 
র্ারদে সনই। 

কাগরনাোমভরিে সিারখ সিাখ সেরখ আহিদ িুসা কোগুরলা শুরনরেন। 
কোগুরলা র্াে মবশ্বাস হরেরে। র্াে িরন হরেরে, কাগরনাোমভি র্ারক বহন 
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কেরে িাত্র, র্াে বযাপারে সকান মসদ্ধাি সনোে দামেত্ব র্াে সনই। সুর্োং 
আপার্র্ জীবনযাত্রা র্াে মনোপদ। 

আে এরদে পমেকল্পনা জানাে আরগ মকে ু কোে ইোও র্াে সনই। 
মিমলমস্তরন কাজ সেষ। মিন্দানাওরেে কাজও সেষ হরেরে। সগাটা মিন্দানাও এখন 
মপমসোে মনেন্ত্ররন িরল সগরে। িুে হািসারেে সনর্ৃরত্ব এর্ক্ষরর্ মনিেই স্বাধীন 
‘িরো মেপাবমলক’- এে সর্াষর্া হরে সগরে। র্াে আে সসখারন সকান প্ররোজন 
সনই। সুর্োং এখন মকে ুকোে আরগ িলমর্ র্টনা প্রবাহরক জানরর্ হরব। 

পাে মিরে শুরলন আহিদ িুসা। মিরলে খাট, লম্বালমম্ব টানা ম্প্রং-এে 
সবরঞ্চে ওপে সর্াষক পার্া। খারটে মিরলে পাো সলারেে মিরলে সিরেে সারে 
স্ক্রু মদরে আোঁটা। পাে মিরে শুরর্ই বামলরেে সারে সসরট োকা োন কান মদরে 
ইমিরনে র্ড়র্ড় আওোজ কারন এল, সসই সারে অনুভূর্ হরলা নর্ুন এক সূক্ষ্ম 
কাোঁপমুন। আহিদ িুসা উৎকর্ত হরে বুেরর্ সিষ্টা কেরলন। মেক জাহাজ এখন 
িলরে। মকেুক্ষন পে আরো মনমির্ হরলন, জাহাজ িলরে। জাহাজ োন মদরক 
সিাড় মনল িষ্ট অনুভব কেরলন মর্মন। সকাোে সকান মদরক িলরে জাহাজ, 
মনরজরক মনরজই প্রশ্ন কেল আহিদ িুসা। মকন্তু এখান সেরক স্থান-কাল মকেুই 
বুোে উপাে সনই, এিন মক মদন োরর্ে পােতকযও নে। র্রব গর্ োর্ ১১টা সেরক 
সিে যা সগরে র্ারর্ এখন িধযমদন পাে হবাে কো। 

এ সিয দেজাে মক্লক করে একটা েব্দ হরলা। খুরল সগল দেজা। িরন 
হরলা দেজাে ইরলকিমনক মক মসরিি েরেরে, সয র্রে সঢারক র্াে দেজা খুলরর্ 
হে না। সুইি রুি সেরক অপারেটে সুইি মটপরলই দেজা খুরল যাে। মকন্তু মেক 
সকান িুহূরর্ত দেজা সখালা িাই, একো সুইি রুি সেরক জানরব মক করে? র্াহরল 
সব দেজা মক ইরলকিমনক কযারিো পাহাো মদরে? সব র্রেও মক র্াই? আহিদ 
িুসাে িুরখ িৃদু হামস িরুট উেল। কাগরনাোমভি সকন বরলমেল এটা কু-ক্লযাক্স-
ক্লযারনে জাহাজ নে, র্া বুেরর্ পােল। বুেরর্ পােল, র্াে এই শুরে োকাটাও 
কনরিাল মটমভে পদতাে র্াো সদখরর্ পারে। একবাে ভাবল, আরলা মনমভরে মদরল 
সবাধ হে র্ারদে সিাখরক িাোঁমক সদো যাে। মকন্তু সুইি সকাোে? এ র্রেে আরলাে 
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মনেন্ত্রর্ ও র্াে হারর্ সনই। সুইি োকরলই বা মক হরর্া? ইনফ্রা-সেে মটমভ 
কযারিো আরলা অন্ধকারেে সর্াোক্কা করে না। 

দেজা খুরল িমল সেরল খাবাে মনরে র্রে প্ররবে কেল একজন বৃদ্ধ 
সগারেে সলাক। অটুট স্বাস্থয। সদখরলই িরন হে সপটা েেীে, সযন দেজন িানুরষে 
েমক্ত র্াে সদরহ। দীর্ত সদহী। 

সলাকমট মনেস্ত্র। দেজারর্ও সকান সসমডি সনই। আহিদ িুসা সখোল 
কেল, মেরপ আসাে পে এ দেজাে সকান সিরেই সসমডিে অমস্তত্ব অনুভব 
করেনমন। োরর্ খাবাে, সকারল নাস্তা যাো মদরেরে র্ারদেরকও মনেস্ত্রই 
সদরখরেন। এরদে দুঃসাহরস মবমস্মর্ হরলন আহিদ িুসা। মকন্তু পেক্ষরর্ই মনরজে 
সবাকািীে জন্য হামস সপল আবাে। সটমলমভেন কযারিো যখন র্ারক পাহাো 
মদরে, র্াে প্রমর্মট নড়ািড়া, এিনমক র্াে িাহমন পযতি সযখারন র্াো কনরিাল 
রুরি বরস সদখরে, র্খন আে র্ারদে মিিা মকরসে? িমলমট খারটে কারে এরন 
খাবাে সামজরে মদল সলাকমট। আহিদ িুসা উরে বসল। দুপুরেে খাবাে এরসরে। 
এখন র্াহরল কেটা? সযাহরেে নািায সর্া পড়া হেমন। এোে নািায সস পরড়রেন 
মেক সিে ির্ই। র্ুি সেরক উরে অনুিারনই নািাে পরড় মনরেরেন মর্মন। 
মকবলাও মেক কেরর্ পারেনমন।  

সলাকমটে হারর্ র্মড় সদরখ সিে মজজ্ঞাসা কেরলন আহিদ িুসা। 
সলাকমট িুখ র্ুরল আহিদ িুসাে মদরক র্াকাল। ভাবরলেহীন দৃমষ্ট। সদহ ও িুরখে 
গড়রনে মদক সেরক সলাকমট খাস োমেোন। আহিদ িসুাে প্রশ্ন সস বুেরর্ 
পারেমন। বলল, আমি ইংরেজী বুমে না। 

এবাে আহিদ িুসা রুে ভাষাে প্রশ্নটাে পুনোবৃমত্ত কেরলন। 
সবলা ২টা। বলল সলাকমট। আহিদ িুসা রুে ভাষা জারন সদরখ সলাকমটে 

িুরখ প্রেরি মবস্মে, র্ােপে খুেীে সেখা সদখা মদল। আহিদ িুসা আবাে বলল, 
পমিি সকান মদক, দো করে মক বলরবন? সলাকমট িুখ র্ুলল। সিারখ র্াে 
মজজ্ঞাসা, মকেুটা সরন্দহও। বলল, এসব প্ররশ্নে জবাব আমি মদরর্ পােরবা না। 

দ্রুর্ সস খাবাে সামজরে মদমেল। সাজারনা সেষ হরল রুিারল হার্ িুেরর্ 
িুেরর্ বলল, পমিি মদক আপনাে সকন প্ররোজন? 
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আমি িুসলিান। মদরন পাোঁিবাে নািায পড়াে জন্য মকবলা িুখী হওো 
প্ররোজন। বলল, আহিদ িুসা। 

মকবলা পমিি মদরক? 
মকবলা বা কাবা িক্কা নগেীরর্। আে িক্কা নগেী এখান সেরক পমিি 

মদরক। 
আো, আমি অমিসােরক আপনাে কো জানাব। বরল সস দেজা বন্ধ 

করে িরল সগল। 
খাবারে িনরযাগ মদরলন আহিদ িুসা। সাদািাটা খাবাে। রুমট, গরুে 

সগাষর্, সালাদ, সুপ আে িদ। দুরবলাই িদ সিের্ মদরেরেন মর্মন। র্বুও আবাে 
মদরেরে।  

খাবাে শুরু করেরেন আহিদ িুসা। এসিে আবাে দেজা সখালাে েব্দ 
হরলা। দেজা খুরল ঢুকল ন্যাভাল সড্রস পো একজন র্রুর্ অমিসাে। র্রে ঢুরকই 
মজজ্ঞাসা কেল, আপমন মকে ুমজজ্ঞাসা করেরেন? 

হ্াোঁ, বলল আহিদ িুসা, পমিি সকানমদরক? 
সকন?  
আমি িুসলিান। মকবলািুখী হরে আিারদে নািায পড়রর্ হে আপমন 

জারনন।  
অমিসারেে িুরখ সোোঁরটে সকার্াে একট ু হামস িটুল সযন। সস হামসটা 

অবজ্ঞাে, না সকৌর্ুরকে বুো সগল না। বলল সস, আপনাে সোবাে খাটটা সিাটািুমট 
ভারব র্রেে উত্তে মদরকই োকরব। 

ধন্যবাদ। বলরলন আহিদ িুসা। অমিসােমট র্র্ক্ষরর্ র্ুরে দাোঁমড়রেরে। 
দেজা বন্ধ করে সস িরল সগল। 

খাবাে পে আহিদ িুসা িুখ হার্ ধুরে অজ ুকরে এরলন। মিমনট দু’সেক 
খারট বরস মবশ্রাি সনবাে পে উরে দাোঁমড়রে খাবাে িমল র্রেে িাে বোবে সমেরে 
মনরলন। সবে অরনকখামন জােগা সবরুল। র্ােপে খাটরক োন হারর্ আে 
দেজারক বাোঁ হারর্ সেরখ আহিদ িুসা নািারয দাোঁড়ারলন। সিরেে কারপতটটা নর্ুন 
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এবং নেি। নািায এরর্ হরব মকনা র্াোঁে জানা সনই। মবকল্প সকান উপাে যখন 
সনই, র্খন আল্লাহ েবু্বল আলািীন এ অবস্থারক মনিে িিুে কেরবন। 

নািারয দাোঁড়ারর্ মগরে হামস সপল র্াোঁে। আরগে দু’সটা নািারয র্াোঁে মদক 
মেক হেমন। দমক্ষর্িুখী হরে নািায পরড়রেন মর্মন। 

সযাহরেে সেষ দু’োকার্ সুন্নার্ নািারয সরব দামড়রেরেন, করক্ষে দেজা 
মক্লক করে খুরল সগল। িরন হরলা সক সযন করক্ষে িরধয এরস দাোঁড়াল। 

আহিদ িুসা নািায সেষ কেরলন। র্ােপে িুনাজার্ সেষ করে িুখ 
মিমেরে সদখরলন সসই বৃদ্ধ সলাকমট দাোঁমড়রে। সদখরে আহিদ িুসাে নািায। 

আহিদ িুসা উরে দাোঁমড়রে সোবাে মবোনাে মদরক মিরে সযরর্ সযরর্ 
বলরলন, ধন্যবাদ আপনারক, অমিসাে পমিি মদক মিমনরে মদরে সগরে। 

িরন হরলা কোগুরলা র্াে কারন সগল না। সস সি’ে কারে সরে এল। 
বাসন-সকাসন গুমেরে মনরর্ মনরর্ বলল, আিাে আব্বা মগজতাে সযরর্ন, বাইরবল 
মেল আিারদে বাড়ীরর্। 

এখন সনই? 
না।  
সকন? 
প্ররশ্নে উত্তে না মদরে সস বলল, আল্লাহ মক সমর্যই আরেন? 
সুপমেকমল্পর্ অপরুপ এই জগৎ মক সাক্ষয সদে আল্লাহ সনই? পাো প্রশ্ন 

কেরলন আহিদ িুসা। সকান জবাব মদল না সলাকমট। খাবাে িমল সেরল মনরে 
সবমেরে সগল সস র্ে সেরক। 

আহিদ িুসাে সকন জামন িরন হরলা, মবশ্বারসে আগুন সলাকমটে িধয 
সেরক এরববারে মনরভ যােমন। মকন্তু কো বলরর্ পােল না সকন? হোৎ র্াোঁে িরন 
হরলা, পাহাোদাে সটমলমভেন কযারিোে সারে েব্দ গ্রাহক যন্ত্রও অবশ্যই আরে। 
এই সাদািাটা কোটা এর্ক্ষর্ বুেরর্ সদেী হওোে মনরজে ওপে খুব োগ হরলা 
র্াে। 

মবোনাে গা এমগরে মদরলন আহিদ িুসা। জাহাজ িলরে। সসই একটা 
সূক্ষ্ণ কাোঁপমুন বামলরে িন্দন র্ুলরে। আহিদ িুসা মহরসব কষরলন, কম্পরনে 
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সঢউটা পমিি সেরক েুরট আসা এবং জাহারজে একটা পাে যখন সিাটািুমট উত্তে 
মদরকই োকরে, র্েন পমিি মদরকই এগুরে। অেতাৎ জাহাজ এগুরে ভাের্ 
িহাসাগরেে মদরক। এখন এ কো র্াোঁে কারে পমেকাে সয, ‘ফ্র’-এে সগারেন্দা 
সংস্থা ‘মেও’ কু-ক্লযাক্স-ক্লযান এবং মিমলমপন সেকােরক কাোঁিকলা সদমখরেরে। 
এিন মক সহমলকপ্টারে করে যাো র্াোঁরক মনরে এল র্াো মনিে র্াোঁে সারে সাক্ষাৎ 
কোে অনুিমর্ পােমন। হামস সপল আহিদ িুসাে, সিারেে ওপে বাটপােী করেরে 
সক মজ মব। 

িালাক্কা প্রর্ালী পাে হরে র্ীে সবরগ এমগরে িরলরে কােকভ। 
কাগরনাোমভি র্াে সিোরে গা এমলরে িুরুট টানরে। সন্ধযাে িরধয সবারম্ব সপৌোঁেরর্ 
হরব। আেব সাগে সহ সগাটা উত্তে-পমিি ভাের্ িহাসাগরে ‘ফ্র’ সনৌবামহনীে 
অমস্তত্ব মবপন্ন হরে উরেরে। দমক্ষর্ ইরেরিন ও সকুত্রা েীপ হার্োড়া হবাে পে 
িমেোস মেল র্ারদে সেষ অবলম্বন। িমেোরস ভাের্ীে প্রভাব মেল র্ারদে 
স্বারেতে েক্ষাকবি। মকন্তু িমেোরসে নর্ুন সেকাে ‘ফ্র’ সনৌবামহনীরক শুধ ুবন্দে-
সুরযাগ মদরর্ই অস্বীকাে করেমন, সম্পকত মেন্ন কোেও হুিমক মদরেরে। িরল ভাের্ 
িহাসাগরেে এই মবোল এলাকাে এখন ‘ফ্র’ সনৌবামহনীে পা োখাে জােগা সনই। 
শ্রীলংকা, িালেীপ, িমেোস, সসািামলো, আেব উপেীপ এবং পামকস্তান সয বুযরহে 
সৃমষ্ট করেরে র্ারর্ ভােরর্ে পমিি উপকূল কাযতর্ অবরুদ্ধ। সবাম্বাই উপকূরল 
আিজতামর্ক জলসীিাে অপমেমির্ সব জাহারজে আনারগানা সবরড় সগরে। 
কােকরভে ওপে দামেত্ব পরড়রে এই সগাটা বযাপারেে ওপে নজে োখাে। 
কােকরভে আনমবক সিাখরক িাোঁমক সদো কারো পক্ষ সেরক সম্ভব নে। কােকরভে 
ওপে অমপতর্ আরেকটা দামেত্ব হরলা, েত্রু পক্ষ সেরক িুমে কো সকাে-সিরসজরক 
মেরকাে কো। আে েত্রুে সেমেও অেযােরলস জযাি করে সদো। 

আরো একটা দামেত্ব েরেরে, সস কো িরন হরর্ই এক ধেরনে েহেিে 
হামস িরুট উেল। কােকরভে এই সেষ মিেনটা হরলা, িামকতন এেমিোরলে 
সাম্প্রমর্ক ভাের্ সিরেে সিে ভাের্ীে সনৌবামহনীে সারে সলনরদরনে মক িুমক্ত 
হরলা র্াে ইমর্বতৃ্ত খুোঁরজ সবে কো। িমকতনীরদে সারে িধুিমন্দ্রিাে সয সগাপন 
খারেে ভাের্ সেকারেে কারো কারো িরন সজরগরে র্ারক সোধ কোে দামেত্ব 
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পরড়রে কােকরভে ওপে। এ বযাপারে কােকভ এক্সপাটত। িামকতন সকারে ভূো 
র্েয মেরল করে সসই র্েয মেরকাে করে ভাের্রক বুোরর্ হরব সয, ভাের্রক 
সবাকা সামজরে সেরখ পামকস্তান, িালেীপ, শ্রীলংকারক মদরে ভােরর্ে ওপে 
োোঁমপরে পড়াে সব প্রস্তুমর্ পমিিীো সম্পন্ন করেরে। র্ােপে সদখা যারব ভাের্ 
পাকা িরলে ির্ই ‘ফ্র’-এে হারর্ ধো মদরে।  

পারেে কিুযমনরকেন সেমেও সেরক সভরস আসা একটা মিমষ্ট েব্দ 
কাগরনাোমভরিে ভাব-র্ন্মের্া মেোঁরড় মদল। িুরুটমট র্াড়ার্ামড় এযােরিরর্ গুোঁরজ 
মদরে সেমেও’ে মেমসভােমট র্ুরল মনল হারর্। সটমলরিরনে ির্ই এ মদরে কো 
বলা যাে, শুনা যাে। 

মেমসভােমট কারন লামগরে কাগরনাোমভি বলল, কােকভ সেরক 
কাগরনাোমভি, সকাল ১০ টা। োইরন আন্দািান। 

ওপে সেরক কো সভরস এল, মট সক গ্রীমসন নাম্বাে-৩। র্াসখরন্দে সকাে 
নাি মট. সক.। আে গ্রীমসন নাম্বাে-৩ ওখানকাে ‘মেও’ িীি। 

আমি শুনরর্ পামে, বলুন বলল কাগরনামভি।  
আিো আহিদ িুসারক মকেন্যাপ করেমে, নর্ুন মিন্দানাও সেকাে এ 

অমভরযাগ করেরে। এমেো-আমফ্রকাে সগাটা িুসমলি সবরে এ মনরে িাঞ্চরলযে 
সৃমষ্ট হরেরে। সুর্োং আহিদ িুসা এখারন ‘ফ্র’- এে হারর্ না সপৌো পযতি েুোঁমক 
আরে। ভােরর্ও ওরদে েমক্ত অরনক। সুর্োং সবাম্বাই বন্দরে আহিদ িুসারক 
সখালাখুমল ভারব নািারনা িলরব না। 

একট ুোিল গ্রীমসন। কাগরনাোমভি বলল, র্াহরল আিারদে প্রমর্ মক 
মনরদতে? - বলমে, গ্রীমসন বলল। 

র্ােপে সঢাক মগরল আবাে শুরু কেল, সবাম্বাইরর্ সর্ািো সপৌোঁেরব ৭টাে 
মদরক। আিো আিারদে সবাম্বাই কনসুরলটরক বরল মদরেরে, কােকভ বন্দরে 
সপৌোে সংরগ সংরগই একটা মবরেষ কমিন মেরপ সপৌোঁেরব। োর্ ৯টাে 
এযারোরলারটে মবিান সবাম্বাই সেরক োড়রব। সুর্োং র্াে আরগই সযন আহিদ 
িুসারক মবিারন সপৌোঁোরনা হে। এই মনরদতে আিো কনসুরলটরকও মদরেমে। 
আিারদে একজন অমিসারেে লাে এযারোরলারট করে র্াসখরন্দ পাোরনা হরে, 
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এ খবে আিারদে কনসুরলট সপাটত অেেমট ও প্রোসনরক যোিরসে জামনরে 
োখরব। এক মনঃশ্বারস কোগুরলা বরল োিল গ্রীমসন। 

আে মকে ুমনরদতে, কিরেে? বলল কাগরনাোমভি। 
না, আে সব সর্া র্ুমি জানই। সকান পমেমস্থমর্ই যারর্ আহিদ িুসারক 

এখারন ‘ফ্র’- এে হারর্ পাোরনাে পরে বাধা হরর্ না পারে, সস মনরদতে আিো 
আিারদে কনসুরলটরক মদরেমে। ভােরর্ে সগারেন্দা সংস্থা ‘ে’ সব েকি সাহাযয 
সদরব। 

ওপাে সেরক কো সেরি সগল। সংরগ সংরগ ‘কট’ করে একটা েব্দ 
হরলা। সারে সারে মনরভ সগল লাল সংরকর্টাও। 

অধেই সাগরেে নীল পামন সকরট এমগরে িরলরে কােকভ র্ীরেে িলাে 
ির্। নীরলে োি বুকমট দু’ভাগ হরে দু’মদরক সভরে পড়রে। এক মবোিহীন েব্দ 
সসখারন। নীরলে বুরক বুদু্ধরদে সরিদ সামে দ্রুর্ সরে যারে সপেরন, র্ােপে 
আবাে এক হরে যারে নীরলে সারে। বৃদ্ধ মদমিমত্র র্ন্মে হরে মগরেমেল সস মদরক 
র্ামকরে। সূযত র্খন ২০ মেগ্রী সকারর্ ঢরল পরড়রে ভাের্ িহাসাগরেে ওপে। 
সেল সেখাে ির্ সূরযতে েমক্তি েলাকা এরস সিারখ লাগরে। িাো র্ুমেরে একবাে 
র্মড়ে মদরক র্ামকরে উরে দাোঁড়াল সস। সটমবল সেরক কলিমট মনরে পরকরট পুরে 
সবমেরে এল সকমবন সেরক। 

নাস্তাে িমলমট সেরল আহিদ িুসাে সকমবরন সপৌোঁেল মদমিমত্র। র্ারক 
প্ররবে কেরর্ সদরখ আহিদ িুসা উরে বসরলন। 

িমলমট সেরল আহিদ িুসাে একদি সািরন এরন োখা হরলা। সসই একই 
নাস্তা। দু’ লাইস রুমট। এক খডে িাখন। কমি। 

রুমটে সপ্লটমট সািরন টানরর্ মগরে িরন হরলা র্াে মনরি ভাোঁজ কো 
একখডে কাগজ। িট করে র্াকারলন আহিদ িুসা বৃরদ্ধে মদরক। বৃদ্ধ সিাখ নামিরে 
মনল। 

বৃদ্ধ সবমেরে সগল র্ে সেরক। আহিদ িুসা সখরর্ বসরলন। বাোঁ হারর্ সপ্লট 
ধরে োন হারর্ খারেন এিন একটা ভাব সদমখরে সিপতরর্ সপ্লরটে মনি সেরক 
ভাোঁজ কো কাগজমট িুরোে পুেরলন। 
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খাওো সেষ করে শুরে পরড়রেন আহিদ িুসা। বৃদ্ধ মদমিমত্র িমল সনবাে 
জন্য এল। সপ্লট মপমেি গুোরর্ মগরে সপ্লরটে র্লা েূন্য সদরখ বৃরদ্ধে সিাখ উজ্জ্বল 
সদখাল বরল আহিদ িুসাে িরন হরলা। 

িমল মনরে সবমেরে সগল মদমিমত্র। মক্লক করে দেজা বন্ধ হরে সগল। 
আহিদ িুসা বরসই কাগজমটে ভাোঁজ খুলরলন। মকন্তু খুরলই িিরক উরে হারর্ে 
িুরোরর্ র্া দলা পামকরে সিলরলন। র্রে সটমলমভেন কযারিোে সিাখ সখালা 
আরে র্া ভুরলই মগরেমেরলন আহিদ িুসা। 

উরে মর্মন বােরুরি সগরলন। বােরুরিে দেজা বন্ধ করে িােমদরক 
ভারলা করে নজে বুমলরে সদখরলন, না এিন সকান জােগা সনই সযখারন 
সটমলমভেন কযারিোে সগাপন সিাখ সসট কো সযরর্ পারে। একটা বােটাব, একটা 
িুখ সধাোে সবমসন এবং একটা পােখানাে সবমসন োড়া আে মকেুই সনই। 

আহিদ িুসা বােটারবে ওপে বরস দলা পাকারনা কাগজমটে ভাোঁজ 
খুলরলন। একমট মিমে। পড়রলন মর্মন- 

‘‘সসমদন আপনাে মজজ্ঞাসাে জবাব সদইমন, কাের্ সটমলমভেন কযারিো 
ও সাউডে সেকেতারেে কারে র্রেে মকেুই সগাপন োরক না, আপনাে ির্ বুমদ্ধিান 
সলাক র্া জারনন। আজ সেরক ১০/২০ বেে আরগ হরল আপনাে প্ররশ্নে উত্তরে 
না বলর্াি। মকন্তু আজ বেস বাড়াে সারে সারে এক অসহনীে েূন্যর্া ও হর্াো 
অনুভব কেমে, অনুভব কেমে একজন সমক্রে রষ্টাে অমস্তত্ব োড়া এে সকান উপেি 
সনই। আজ োর্ ৯টাে সবাম্বাই সেরক এযারোরলাট মবিারন করে আপনারক 
র্াসখরন্দ পাোরনা হরে। সকাোও পাোবাে সকান সিরসজ োকরল র্া খাবাে 
সপ্লরটে মনরি োখরবন।’’  

এক ধেরনে মটসুয সপপারে মিমেমট সলখা। মিমে পরড় িুখ সধাোে সবমসরন 
র্া সিরল মদরে পামনে সটপ খুরল মদরলন। অজু করে মনরলন আহিদ িুসা। 
অল্পক্ষর্ পরেই কাগরজে সকান অমস্তত্ব সবমসরন আে োকল না। সর্াোরল মদরে 
িুখ হার্ িুরে সবমেরে এরলন মর্মন। 

বৃদ্ধ মদমিমত্রে মিমে নর্ুন মদগি খুরল মদল আহিদ িুসাে সািরন। মর্মন 
র্াহরল র্াসখন্দ যারেন? অজারিই সযন এক মেহের্ জাগল র্াোঁে িরন। িার্ৃভুমি 
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মসংমকোংরক কর্মদন সদরখমন। সগাটা িধয এমেোই সর্া র্ুমকতস্থান-র্াোঁে িার্ৃভূমি। 
মবধ্বস্ত একটা জামর্ে আবাসভূমি িধয এমেো। মনপীড়রনে কর্ েড়, কর্ 
সাইরক্লান বরে সগরে সসখারন। িনটা র্াোঁে অধীরে হরে উেল। আিুদমেো, 
মেেদমেোে সদে, দুলতংর্ পাহাড়, দুগতি িরুভূমি আে সসানািলা উপর্যকাে সদে, 
দুভতাগা উজরবক, র্ামজক, র্ার্াে, মকেমর্জ ও কাজাখরদে সদে িধয এমেোে 
এক দুমনতবাে আকষতর্ র্াোঁরক টানরে। হাসান র্ামেরকে কোও র্াোঁে িরন পড়ল। 
র্ারক ‘ফ্র’ সকাোে সেরখরে? সযখারনই োখুক, সস সবোঁরি োকরলই হে। 

িাগমেরবে নািারযে সবাধহে মকমঞ্চৎ সদেী আরে। মবোনাে গা এমলরে 
মদরলন আহিদ িুসা। সিাখ দুরটা বন্ধ কেরলন। িরনে পদতাে র্াোঁে সভরস উেল 
মহন্দুকুে আে মর্রেনোন পবতর্িালাে সেষহীন সামে। র্াে দু’পারে অসংখয 
িুসমলি জনপদ। সযন সব আপন জনরদে মর্মন সদখরর্ পারেন। সিারখে সকার্ 
দুমট র্াোঁে ভামে হরে উেল। মর্মন আল্লাহ েবু্বল আলািীরনে শুকমেোহ আদাে 
কেরলন র্াোঁরক এই সুরযাগ মদরে দো কোে জন্য। আল্লাহ সযন র্াোঁে প্রমর্মট িুহূর্ত 
এই িযলুি িুসলিানরদে কারজ লাগান, এই প্রােতনা কেরলন। বৃদ্ধ মদমিমত্রে কো 
র্াোঁে িরন পড়ল। হামস সপল একটু। সিরসজ মলখরব মকভারব? কামল-কলি 
সকাোে? ভাবল আহিদ িুসা, বৃদ্ধরক বরল সদরবন সুরযাগ সপরল র্াোঁে খবেটা 
মিন্দানাও অেবা মিমলমস্তন সেকােরক সস সযন জামনরে সদে। সবাম্বাই-এে 
‘িুসমলি ওোডত লীগ’ অমিরস জানারলও িলরব। 

িরন হরলা র্রেে আরলাটা আরগে সিরে অরনক উজ্জ্বল। সূযত মক র্াহরল 
েুবল? িাগমেব নািারযে জন্য উরে বসরলন আহিদ িুসা। নািায পরড় উরে 
সদখরলন, সিরেরর্ কারপতরটে ওপে র্াে মনরজে জািা-কাপড় পরড় আরে। ধুরে 
পমেষ্কাে কো। সক, কখন সেরখ সগরে সখোল করেমন আহিদ িুসা। 
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৫ 
র্াসখরন্দ র্খন সন্ধযা নািরে। একটা সসািাে সহলান মদরে একটা পামটত 

বুরলমটরন নজে বুলামেল উিে জামিলভ। বেস ৩০ বেরেে সবমে হরব না। খাস 
উজরবক সিহাো। সযৌবরনে দীমপ্ত মেকরে পড়রে সিহাো সেরক। উজরবমকস্তারন 
‘মেও’-এে অভযিে মবভারগে প্রধান। বেস অনুসারে উন্নমর্ অরনক। সবাধ হে 
র্াে ভাল সেকেতই এে কাের্। উিে জামিলব কিুযমনি পামটতে যুব সংগেরনে 
সসডিাল কমিমটে সদে মেল।  

সনরি আসা অন্ধকাে বইরেে অক্ষেগুরলা োপসা করে মদমেল। বই বন্ধ 
করে র্মড়ে মদরক সিরে সদখল, সূযত েুরব সগরে। 

র্াড়ার্ামড় সস উরে দাোঁড়াল। এনরগজরিডট আরে, র্ারক বাইরে সযরর্ 
হরব, র্াে আরগ দাদীে কারে সযরর্ হরব। অরনকক্ষর্ সেরক পামেরেরেন। 

মসমড় সভরে দু’র্লাে উরে সগল সস। একদি দমক্ষরর্ে র্রে োরকন র্াে 
দাদী। মনরুপদ্রপ মনমেমবমল একমট র্ে। দেজাে একট ুদাোঁড়াল জামিলভ। র্ােপে 
ধীরে ধীরে নক কেল। সকান সাড়া সনই। দেজাে হার্ল র্ুমেরে দেজা খুরল র্রে 
প্ররবে কেল সস। র্খনও আরলা জ্বালা হেমন র্রে। আরলাে সুইিটা মটরপ মদল 
জামিলভ। র্ে ভরে সগল আরলারর্। সদখল, র্রেে োন পারে পমেমির্ সসই 
জােগাে দাদী নািায পড়রেন। মসজদাে মেরলন, উরে বসরলন। আজও লক্ষয 
কেল জামিলভ, জােনািাযমট বড্ড সেোঁড়া। জামিলভ যমদও এসব কাজ একািই 
অনেতক িরন করে, র্বু এই সসমদন সস দাদীরক বরলরে, র্ুমি অনুিমর্ মদরল একমট 
নর্ুন জােনািায আমি এরন সদব। মকন্তু দাদী বরলরেন িক্কা েেীি সেরক আনা এ 
জােনািায মর্মন োড়রবন না। আেও একটা েক্ত কো দাদী সসমদন বরলরেন, 
সর্াে টাকাে জােনািারয মক নািায হরব? দাদীে এই েক্ত কোটা র্াে সকাোে 
সযন আর্ার্ করেমেল। িুহূরর্তে জন্য েিরক মগরেমেল সস। র্ােপে একট ুসঢাক 
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মগরল িুরখ একট ু হামস সটরন মজরজ্ঞস করেমেল, আিাে টাকাে সদাষ সকাোে, 
দাদী? 

দাদী সিাখ র্ুরল র্ামকরেমেরলন। শুধু র্ামকরেই মেরলন জবাব সদনমন। 
িরন হরেমেল র্াে সিাখ দু’মট ভামে। সিহিেী এ দাদীরক সস সোটরবলা সেরক 
জারন। মকন্তু এই অমর্ পমেমির্ দাদীে সসই দৃমষ্টে সািরন সস সসমদন খুবই সংরকাি 
সবাধ করেরে। আে সকান কো মজরজ্ঞস কোে সাহস র্াে হেমন। 

দাদী আবাে মসজদাে সগরেন। সকান মকেুে প্রমর্ই র্াে ভ্রুরক্ষপ সনই। 
জামিলভ সদরখ আসরে, নািারযে সিে দাদী অন্য িানুষ হরে যান। কিুযমনজরিে 
কট্টে োত্র জামিলরভে িারে িারে িরন হরেরে, এটাই সসই ওমপোি যাে কো 
িাকতস বরলরে। মকন্তু একটা কো সস বুেরর্ পারেমন, অেেীমে এই ওমপোরিে 
এর্ েমক্তে উৎস সকাোে। 

জামিলভ মগরে দাদীে খারট বসল। পারেই সটমবল। সটমবরলে ওপরে 
সদোরল একটা কারেে র্াক। সসই র্ারক দাদীে পুোরনা পুস্তক, যারক দাদী 
কুেআন েেীি বরলন দাদীে নািায র্খনও সেষ হেমন। কুেআন েেীি র্াক 
সেরক র্ুরল মনল জামিলভ। অরনক পুোরনা বাধাই খরস সগরে। পার্াগুরলা খুব 
কষ্ট করেই গুমেরে োখা হরেরে র্া বুোই যাে। আেবী ভাষাে কুেআন েেীি। 
মকেু মকে ুসস এখনও পড়রর্ পারে। িরন পরড় সোট সবলাে দাদীই র্ারক আেবী 
সেখারর্ন সগাপরন সগাপরন। কাের্ এটা আববা পেন্দ কেরর্ন না। আববা র্খন 
র্াসখরন্দে পামটত বস, র্াে বাড়ীরর্ এসব হে র্া প্রকাে সপরল পামটতে শুধু পদ 
নে, সিম্বাে মেপও র্াে োকরব না। 

দাদী র্াে রুরি কুেআন েেীি লুমকরে োখরর্ন। সুরযাগ সপরল 
পড়রর্ন, আে নামর্রক সুরযাগির্ কারে সপরলই র্ামলি মদরর্ সিষ্টা কেরর্ন। 
জামিলভ সসই পুোরনা অভযাসটা একট ুোলাই কেরর্ কসের্ শুরু কেল। এিন 
সিে দাদীে গলা শুনা সগল, আহা, জামিল মক কেমেস! বরল বেরসে ভারে নুযজ্ব 
দাদী উরে এরলন। বলরলন, র্ুই সর্া অজু কমেস না, মবনা অজুরর্ আল্লাহে কালাি 
ধরে নারে 
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দাদী জামিলরভে হার্ সেরক কুেআন েেীিমট মনরে সটমবরল োখরর্ 
োখরর্ বলরলন, পড়মব সর্া যা অজ ুকরে আে। 

র্ুমি মকে ুিরন করো না দাদী, নষ্ট কোে ির্ সিে আিাে সনই। একট ু
িুিমক সহরস বলল জামিলভ। 

সিরেে নষ্ট সয এটা নে র্া যমদ র্ুই বুেমর্স সে।  
আমি বুমে দাদী। 
কর্টুকু েুমেস র্ুই? বলরর্ পামেস সর্াে হারর্ে সোট বড় পাোঁি আেুরলে 

সয তবজ্ঞামনক মবন্যাস র্া করব সকান প্ররকৌেলী করেরেন? 
জামন, র্ুমি এখন আল্লাহে কো বলরব। স্বেংমক্রে এ সৃমষ্ট েীমর্রর্ 

আল্লাহে মক সকান প্ররোজন আরে দাদী? 
সবেী বুমদ্ধিান িরন কেরল সস নামক িুখত হরে যাে। সর্াো র্াই হরেমেস। 

বলর্ সদমখ, সর্ারদে স্বেংমক্রে কম্পুটারেে মক সকান রষ্টা আরে?  
জামিলভ সহরস উেল। বলল, র্রকত সর্ািাে সারে পােব না দাদী। র্াে 

সিরে সর্ািাে কারে আিাে একমট প্রস্তাব সর্ািাে কুেআন সর্া একদিই খরস 
সগরে। বলর্, অমি বাধাই করে এরন মদই। 

সক বাোঁধাই কেরব? 
সকন বাোঁধাই-এে সর্া সদাকান অরে। 
সর্ািারদে সব-অজুদাে সব-ঈিানাদাে বাোঁধাইকােরদে হারর্ আমি 

কুেআন েেীি সদব না। কুেআন আিাে এভারবই োক। 
সর্ািাে সর্া অসুমবধা হে এরর্। দাদী সকান উত্তে মদরলন না। একট ুিুপ 

োকরলন, িরন হে িুহুর্ত ভাবরলন। র্ােপে এক দীর্ত মনঃশ্বাস সেরড় বলরলন, 
কুেআন এবং িুসমলি জামর্ মভন্ন নেরে। সর্াো আিারদে িুসমলি জামর্রক ঐ 
কুেআন েেীরিে ির্ মেন্ন মভন্ন করেমেস বরলই আজ কুেআন েেীরিে এই 
অবস্থা। 

জামিলভ সহসা সকান উত্তে মদরর্ পােল না। মিোিমের্ভারব সহরস 
পমেরবরেটাে সিাড় পমেবর্তরনে সকান েমক্ত র্াে সযাগাল না। দাদীে কোটা 
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বুরকে সকাোে মগরে সযন আর্ার্ করেরে। করেকটা সঢাক মগরল সস বলল, দাদী, 
আমি সর্ািাে নামর্। র্ুমি আিারক আলাদা িরন কেে সকন? 

দাদী সকান কো বলরলননা। ধীরে ধীরে উরে এরলন সিোে সেরক। 
জামিলরভে মপরে িাোে হার্ বুমলরে বলরলন, জামিল, আমি িুসমলি, মকন্তু সর্াো 
আিাে এ সিাজরক ধ্বংস কমেসমন, ধ্বংস কেমেস না? সর্াে বাপ মেল র্াসখরন্দে 
কিুযমনি পামটতে প্রধান। র্ুই মবশ্ব সেে সগারেন্দা সংস্থা ‘ফ্র’-এে একজন 
কিতকর্তা। সর্াো সর্া জামনস, কর্ লক্ষ িানুরষে আহাজামে এই বার্ারস। 

দাদী, এটা সর্া োজধনমর্ক প্রশ্ন। সর্ািাে অস্বীকাে কো উমির্ নে, ধিত 
সোষরনে মেখডেী হরে দাোঁমড়রেমেল। 

এখারনই সর্ারদে ভুল। ইসলািরক সর্াো জামনস না। ইসলাি সোষর্ 
কোে না; ইসলারিে অভারবই সোষর্ হে। র্ুই ভারলা করে শুরন োখ, ইসলাি 
সর্া সর্ারদে ির্ োজনীমর্ করে না, মকন্তু সর্ারদে োজনীমর্ যখন ইসলাি করে 
র্খনই সব সিোে সিাধান, সব সোষরর্ে অবসান র্রট। র্ুই এর্ ইমর্হাস 
পমড়স, ইসলািী মখলািরর্ে ইমর্হাস একবাে পড় না? 

উিে জামিলভ দাদীে সািরন অস্বমস্ত সবাধ কেমেল। এ প্রশ্নগুরলাে জবাব 
র্াে কারে সনই। দাদীে এসব প্ররশ্নে সকান জবাব সকান মদনই সস মদরর্ পারেমন। 
কোে সিাড়টা র্ুমেরে সনবাে জন্য সস বলল, এসব কো োক দাদী, র্ুমি মক জন্য 
সেরকে র্াই বল। 

বলব? 
বল। 
আমি োহ-ই-মযরন্দ সযরর্ িাই। র্ুই আিারক সসখারন মনরে যামব।  
হোৎ সকান উত্তে সযাগাল না জামিলরভে িুরখ। ‘োহ-ই-মযরন্দ’ 

সিেখরন্দে একমট প্রািীন স্মমৃর্ সসৌধ যা এখনও মটরক আরে। বলা হে িহানবীে 
(স.) খালার্ ভাই কুসুি মবন আব্বারসে কবেগারহে ওপে এই স্মমৃর্ সসৌধমট 
মনমিতর্। আেও বলা হরে োরক উজরবক অঞ্চরল ইসলারিে বার্ী মর্মনই বহন 
করে আরনন। এই স্মমৃর্ সসৌধ মজোের্ কোে প্রমর্ িরধয এমেোে িুসলিানরদে 
িরধয একমট অপ্রমর্রোধয আকষতর্ আরে। কিুযমনি সেকাে এরক সুনজরে সদরখ 
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না। যাো ওখারন যাে ‘ফ্র’-এে সগাপন র্ামলকাে র্াো বযামধগ্রস্ত বরল মিমহ্নর্। 
র্ারদে প্রমর্ নজে োখা হে। জামিলভ র্াে দাদীরক ওখারন মনরে যারব, বযাপােটা 
র্াে জন্য বড়ই অস্বমস্তকে। মকন্তু দাদীে এই আরবদন সস মিমেরে সদে মক করে? 

জামিলভ কো বলরে না সদরখ দাদী বলল, জামন র্ুই খুব বযস্ত, মকন্তু 
সোকইরেভা সনই। োকরল সর্ারক বলর্াি না। 

সোকাইরেভা জামিলরভে সোট সবান। পদােত মবজ্ঞারন িরকারর্ সস 
উচ্চর্ে মেগ্রী মনরে। একজন যুবরনত্রী সস। 

সোকাইরেভাে কো বলরর্ই জামিলরভে িুখ উজ্জ্বল হরে উেল। বলল, 
দাদী সোকাইরেভা দু’একমদরনে িরধয আসরে  জামনরেরে। 

দাদী সোোঁরট একট ুহামস সটরন বলল, র্াহরল সবোঁরি সগমল, সকিন। 
না বাোঁমিমন দাদী, োহ-ই-মযরন্দ র্ুমি সর্া যােই। সোোঁরটে সকার্াে হামস 

সটরন কোটা বলল জমিল। 
এে অেত, আমি না সগরল র্ুই সবোঁরি যাস? 
দাদী, আিারদে কিুযমনি সিাজ বযবস্থাে োহ-ই-মযন্দ শুধু অেতহীন নে, 

িানুরষে জন্য ক্ষমর্কেও। 
মেকই বরলমেস, কিুযমনি সিাজ বযবস্থাে জন্য অেতহীন ও ক্ষমর্কেই 

এটা, মকন্তু আিারদে জন্য প্ররোজনীে ও উপকােী। 
মকে ুসিন করো না দাদী, ধ্বংস হরে যাওো এই পুোর্নরক ধরে সেরখ 

আে মক সকান লাভ আরে? 
কারক র্ুই ধ্বংস বলমেস জামিল, ইসলািরক? সর্ারদে এ ধাের্া ভুল। 

সর্াো ইসলািরকও জামনস না, ইমর্হাসও পমড়সমন। 
োিরলন দাদী। র্াে দৃমষ্টটা জানালা মদরে বাইরে। মর্মন সযন হামেরে 

সগরেন আপনাে িরধয। দাদীে এরূপ জামিলরভে খুবই ভাল লারগ। 
দাদী আবাে িুখ খুলরলন। বলরলন, সর্ারদেই পুবত পুরুষ হালাকু-সিমঙ্গস 

বাগদাদ ধ্বংস করে এবং িুসমলি নে-িুডে মদরে পাহাড় সামজরে সভরবমেল 
ইসলািরক র্াো সেষ করেরে। িুসমলি পুরুষরদে হর্যা করে র্ারদে নােীরদে 
জে করে এরনমেল সর্ারদে পূবত পুরুষো। মকন্তু ধ্বংরসে োই সেরক আবাে 
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জীবরনে িাোগাে গজাল। িাত্র করেক যুরগে িরধযই সগাটা িধয এমেো ইসলাি 
জে করে মনল ঐ দুবতল ও অবলা নােীরদে োোই। সর্াে, আিাে মযমন রষ্টা র্াোঁেই 
সদো জীবন বযবস্থা হরলা ইসলাি। এ সেষ হে না, সেষ কো যাে না এরক। জামিল 
সর্ারক মজরজ্ঞস কমে, এই র্াসখরন্দ এক মর্ল্লা সেখ িসমজদ োড়া সব িসমজদই 
সর্াো একমদন সেষ করে মদরেমেমল, আজরকে খবে মক বলর্? 

দাদী িুপ কেরলন। মবমস্মর্ জামিলভ দাদীে মদরক র্ামকরেমেল। র্াে 
দাদী এর্ ইমর্হাস জারনন, মনমষদ্ধ এই ইমর্হাস সকাোে পান মর্মন। আে যুমক্তরক 
এিন অখডেনীে করে সপে কেরর্ পারেন র্াে দাদী। দাদীে সেষ মজজ্ঞাসাটা 
র্াে কারন বাজরে! মক উত্তে সদরব সস? এই র্াসখন্দ েহরে এক মর্ল্লা সেখ 
িসমজদ োড়া অন্য সবগুরলাই সেষ করে সদো হরেমেল। মকন্তু র্া সেষ হরে 
যােমন। সোট বড় মিরল ইরর্ািরধযই দু’ের্ামধক িসমজদরক জনিরর্ে িারপ 
বাধয হরেই অনুিমর্ সদো হরেরে। এোড়া আেও সগাপন িসমজদ সর্া েরেরেই। 

দাদীে আবাে কো বলরলন, জামন জবাব মদরর্ পােমব না। সোন জামিল, 
প্রবল এক সরারর্ সর্াো গা ভামসরে মদরেমেস, মকন্তু এ সরার্ সর্ারদে এক অকুল 
সাগরে মনরে সিলরব, িুমক্তে োঙ্গা সকানমদনই খুোঁরজ পামব না। িুমক্ত সপরর্ িাইরল 
সরারর্ে িুকামবলা করে মনজস্ব পে েিনা কেরর্ হরব।  

দাদীে কোগুরলা জামিলভরক র্ীরেে ির্ মবদ্ধ কেল। িিরক উেল 
জামিলভ। এরর্া োষ্ট্ররদ্রামহর্া! র্াে দাদীে িরধয মবরদ্রারহে এমক আরগ্নেমগমে! 
দাদীে এ রূরপে কারে মনরজরক খুবই সোট, খুবই দুবতল িরন হরলা। ভেও জাগল 
িরন, এই আরগ্নেমগমেে মবস্তাে কর্খামন? িরন হল, বেরসে ভারে কামহল র্াে 
দাদীে িরধয এই সয আগুন র্া সযন সগাটা সদরে উত্তাল র্েরঙ্গ েলকারে। সবুজ 
র্েিুরজে ির্ সিারজে দৃশ্যিান পদতাটা িাোঁক কেরলই সযন সভর্রেে সসই লাল 
সিুদ্র সদখা যাে। 

র্মড়ে মদরক র্ামকরে উরে দাোঁড়াল জামিলভ। বলল, দাদী আমি এখন 
যাব এক জােগাে। 
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সবমেরে এল জমিলভ। দাদীে কারে এখন র্ারক পলার্ক িরন হরে। 
সিহিেী দাদীরক ভালবাসর্, সম্মান কেরর্া, আজ র্াে সারে িরন হরে ভেও 
সযাগ হল। 

 
 
 
র্াসখরন্দ ‘ফ্র’-এে মসমকউমেমট মপ্রজন। োজধনমর্ক মবভারগে একমট 

সসল। র্খন সকাল আটটা। বযোি সসরে শুরে পরড়মেল হাসান র্ামেক। সভারে 
িজরেে পে সস মিমনট মর্মেে কুেআন মর্লাওোর্ করে। কুেআন েেীি 
পাওোে সকান প্রশ্নই উরে না। সস িুখস্থই মর্লাওোর্ করে। র্ােপে র্ডটা সদরড়ক 
বযাোি করে। বযাোরিে পরে পাওো যাে নাস্তা। নাস্তা সসরে হাসান র্ামেক িরল 
যাে মপ্রজন লাইরব্রেীরর্। ‘ফ্র’ র্ারক লাইরব্রেীরর্ সিে কাটাবাে সুরযাগ সদোে 
সস কৃর্জ্ঞ। অবশ্য এ সুরযাগ র্ারক সকন সদো হরেরে সস জারন। লাইরব্রেীে সয 
মবরেষ মবভারগ সস সযরর্ পারে, সস মবভাগ পমেকমল্পর্ ভারব গরড় সর্ালা হরেরে। 
িাকতস, এযাংরগলস, সলমনন এবং সিসািমেক কিুযমনি সামহরর্যে সব বই 
সসখারন পাওো যাে। ইমর্হারসে ওপে েরেরে মবপলু বই। িানুরষে ইমর্হাস, 
সদে ও জামর্ সিূরহে ওপে গ্রন্থ েরেরে সসখারন প্রিুে। আে েরেরে পর্ত 
িযাগামজরনে ্ত্তপ। সব মকেুই কিুযমনি মনেরি সলখা। িানুরষে িগজ ও িমেত্র 
সধালাইরেে লক্ষয মনরেই লাইরব্রেী সাজারনা। লাইরব্রেীে পমেরবে এরকবারেই 
মনমেমবমল। এক পােরকে সারে অন্য পােরকে সদখা না হে, এই পাকা বযবস্থা 
সসখারন েরেরে। এ পযতি লাইরব্রেীরর্ কারো সদখা পােমন  হাসান র্ামেক। শুরু 
সেরক লাইরব্রেীরর্ একজরনেই সদখা সাক্ষাৎ ও সামন্নধয সপরেরে। সস হরলা মিস 
আমেো আমলরেভা। বেস বাইে-সর্ইে। সুন্দেী ও অর্যি বুমদ্ধির্ী। িরকা 
ইউমনভামসতমটে একজন সসো োত্রী, সগাড সিরেমলি। িাকতসীে র্ত্ব মনরে, পৃমেবী 
ও িানুরষে ইমর্হাস মনরে র্াে সারে মদরনে পে মদন আরলািনা হরেরে। সকান 
জমটল মজমনসও অদ্ভুর্ দ্রুর্ সস হৃদেংগি কেরর্ পারে, আে র্া প্রকাে কোে 
িরধযও র্াে এক তেমল্পক তনপুর্য েরেরে। প্রেিমদরক র্ারক লাইরব্রেী 
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পমেিালনাে একজন দামেত্বেীল িরন করেমেল হাসান র্ামেক, মকন্তু পরে র্াে 
কারে পমেষ্কাে হরেরে সয, সস সগারেন্দা মবভারগে সলাক। 

একট ু মেিুমন এরসমেল হাসান র্ামেরকে। দেজানে কড়া নাড়াে েরব্দ 
উরে বসল। দেজা খুরল সদখল ভীিকাে মভকটে দেজাে দামড়রে নাস্তা মনরে। 
সার্ মিট তদরর্তযে মবোল বপু মভকটেরক সদখরল প্রেি মদরক র্াে সকৌর্ুক সবাধ 
হরর্া। মকন্তু র্াে ঐ ভীি সদরহে িরধয সয একটা নেি মদল আরে র্াে পমেিে 
সপরে সস অবাক হরে সগরে। এ পমেিেটা একমদন এভারব সিরল। 

হাসান র্ামেক সকারলে নাস্তা মহসারব পাে সবে করেকটা রুমট, িাখন ও 
িল-িূল যাে অরধতকটাই সস সখর্ না। ক’মদন এটা সদরখ একমদন সস মিমসমিস 
করে হাসান র্ামেকরক বলল, োে, আপমন সর্া অরধতকটাও খান না। একটা অংে 
মক আমি আপনাে পারেে করেদীরক মদরর্ পামে? সবিাো একটা রুমট োড়া আে 
মকেু পাে না। 

মকন্তু, এটা সবআইনী হরব না? প্রশ্ন কেল হাসান র্ামেক। 
হরব, মকন্তু আপমন োমজ োকরল সকউ সটে পারব না। িামেমদরক সিরে 

ভরে ভরে কো ক’মট বলল মভকটে। 
অপোধী আসামিে প্রমর্ সর্ািাে এ দেদ সকন মভকটে? আরেকটা সখাোঁিা 

মদল সস মভকটেরক। 
সস কাোঁি ুিািু হরে নেি করডে বলল, ও সিাে, োকার্ নে োে। 
র্াহরল মক? 
দামগ মবরদ্রাহী? 
মকরসে মবরদ্রাহী? 
‘ফ্র’-এে সেে সেকারেে মবপরক্ষ, র্ুমকত জামর্ে পরক্ষ।  
মভকটরেে কো সোনাে সারে সারে হাসান র্ামেরকে েেীরে একমট উষ্ণ 

সরার্ বরে সগল। বলল, ওে নাি মক? 
আমজিভ। 
হাসান র্ামেক মকেুক্ষর্ অপলকভারব মভকটরেে মদরক সিরে েইল। সক 

এই মভকটে? সস মজরজ্ঞস কেল, র্ুমিও মক িুসলিান? 
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না, লযামটমভোন। আিাে জামর্ও এখানকাে র্ুমকতরদে ির্ই দুঃখী। 
হাসান র্ামেক আে মকে ু মজরজ্ঞস করেমন মভকটেরক। আে মজরজ্ঞস 

কোেও মকে ুমেল না। সেরষে একটা কোে সস সব বরল মদরেরে। সসমদন সেরক 
মভকটে র্ামেরকে কারে অন্য িানুষ- একমট বন্দী িানবাত্মা েরক্তে অশ্রু েেরে 
যাে অিে সেরক অমবোি। আে সসমদন সেরক র্ামেরকে নাস্তা আে খানাে অরধতক 
সযর্ আমজিরভে কারে। 

সলাহাে পারর্ে দেজাে পে সিাটা সলাহাে মেরকে তর্েী মের্ীে 
আরেকটা দেজা। এ দেজাে সোট্ট জানালা মদরে খাবাে মনরর্ হে। প্রমর্ মদরনে 
ির্ সসমদন সস জানালা মদরে নাস্তা মনল। হাসান র্ামেক সদখল আরগে ির্ই সসই 
পুরো নাস্তা। মভকটেরক মজরজ্ঞস কেল, মক বযাপাে আমজিভরক দাওমন? 

না োে, আমজিভ সনই। িুখমট ভােী মভকটরেে। 
সকাোে? 
িাোমেং সকাোরে। গর্ োর্ িােটাে। শুনলাি সব সদাষ নামক সস 

স্বীকাে করেরে। 
 
কো সেষ করে একটা কাষ্ঠ হমস হাসল মভকটে। বড় একটা সখাোঁিা লাগল 

হাসান র্ামেরকে িরন। নাস্তা ধো হার্টা সকোঁরপ উেল। বুক সেরক উরে আসা 
একটা সঢউ সযন গলাে এরস সভরে পড়রর্ িাইল। 

হাসান র্ামেক মজরজ্ঞস কেল, মিন র্ুমি আমজিভরক মভকটে? 
না। এটুকু জামন, ‘ফ্র’-এে সেে আমিতে একজন মেটাোেত সিজে সস। 

আিগান যুদ্ধ সেরক আসাে পে সস মবরদ্রাহী দরল সযাগ মদরেরে। 
অরধতকটা নাস্তা মভকটেরক সিের্ সদবাে জন্য হার্ বামড়রে হাসান 

র্ামেক বলল, এগুরলা খাব না, র্ুমি মনরে যাও। 
না সখরল োকরব োে, পরে মনরে যাব। আগাি সিের্ সনবাে আইন 

সনই।  
কাউরক দাও। 
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িাো মনি ুকরে িুহুর্ত মিিা করে বলল, কাল সেরক সদখব োে। আজ 
োক। র্ােপে একট ুসেরি বলল, সদরখ সদরখ বুকটা পােে হরে সগরে োে। প্রমর্ 
িারস দে বােটা িাোমেং সকাোরে যাে। 

ওো কাো? মজরজ্ঞস কেল হাসান র্ামেক। 
সিাে োকারর্ে কাোগাে এটা নে। সবাই ওো মবরদ্রাহী। 
মক ধেরনে সলাক ওো, মভকটে? 
সবাই নািী-দািী। হে আিলা না হে পামটতে, অেবা সসনা বা পুমলরেে 

সহািো-সিািো ধেরনে সকউ। কৃষক ও সিাল্লা মবরদ্রাহীরদে সকান মবিারেে 
প্ররোজন হে না। ওো আকস্মাৎ একমদন হামেরে যাে।  

একটা হুইরসরলে েব্দ পাওো সগল। মভকটে বলল, সুপাে মভমজরট 
সবমেরেরে, যাই োে। বরল নাস্তাে িমল সেরল মনরে িরল সগল মভকটে।  

নাস্তা সসরে আজ র্াড়ার্ামড়ই লাইরব্রেীরর্ িরল এল হাসান র্ামেক। 
িনটা র্াে ভাল সনই। আমজিরভে কো ভুলরর্ পােরে না সস। সলাকমটরক সস 
সদরখমন মকন্তু না সদখরল মক হরব, ভাইরক সর্া সদখাে প্ররোজন হে না।  

লাইরব্রেীে সগরট সপৌোঁেরর্ সগট মসমকউমেমট রুমটন িামিক লাইরব্রেী কােত 
সিক করে হাসান র্ামেকরক র্াে মনমদতষ্ট করক্ষ সপৌোঁরে মদল। একিাত্র আমলরেভাে 
কক্ষ োড়া অন্য সকান করক্ষ যাবাে অনুমির্ র্াে সনই। মনেি হরলা, বইরেে 
কযাটালগ সদরখ সয বই সস িাইরব সস বই র্ারক এরন সদো হরব। আমলরেভাে 
কক্ষ পারেই। সকান বইরেে প্ররোজন হরল র্রবই সস আমলরেভাে করক্ষ যাে, 
র্াোড়া আমলরেভাই র্াে করক্ষ আরস। সখাোঁজ খবে সনে, কোবার্তা বরল। প্রেি 
মদরক বাইরেে সকান খবেই র্াে কাে সেরক পাওো সযর্ না। মকন্তু পরে সস মকেু 
মকেু করে বলর্-মিন্দানাওরে ইসলারিে অভূযন্থারনে খবে সস র্াে কাে সেরকই 
পাে। িরন হরেমেল খবেটাে সযন আমেো অমলরেভাও খুেী হরেরে। হাসান 
র্ামেক িট করে মজরজ্ঞস করেমেল আপনারক সর্া খুেী িরন হরে। 

 
জবাব সদেমন আমেো আমলরেভা। িুখটা র্াে গম্ভীে হরে মগরেমেল। 

পরে অবশ্য সস বরলমেল, আপমন আনমন্দর্ হরেরেন র্াই আিাে আনন্দ।  



পামিরেে আর্তনাদ  62 

 

র্াই না মক? আমলরেভাে সিারখ সিাখ সেরখ মজরজ্ঞস করেমেল হাসান 
র্ামেক।  

সকন নে?  
আমেো আমলরেভারক এর্টা নীরি নামিরে আমি কল্পনা কেরর্ িাই না। 
করেকটা িুহূর্ত মনিলক সিারখ র্ামকরেমেল আমলরেভা হাসান 

র্ামেরকে  মদরক। পরে মনরজে সিাখটা বন্ধ করে স্বগর্ঃই সযন বরলমেল, 
সুপােিযানো সবাইরক সুপােিযানই ভারব, মকন্তু সসটা মেক নে। 

মকন্তু মিস আমেো, মনরজে যা পেন্দ অরন্যে জন্য র্া পেন্দ কোই 
ইসলারিে মেক্ষা। 

আবােও িুহূর্তকাল িুপ োকল আমেো আমলরেভা। র্ােপে ধীরে ধীরে 
বলল, আপনাে সাক্ষাৎ না সপরল একো আমি মবশ্বাস কের্াি না। মকন্তু র্বু 
মজরজ্ঞস কমে, এিন িানুষ হেরর্া সম্ভব মকন্তু এিন িানুরষে সিাজ মক সম্ভব? 

সকন সম্ভব নে? কিুযমনি সিাজ মক একমদন সম্ভব মেল? 
হাসল আমেো আমলরেভা। হোৎ সটমবল সেরক উরে দাোঁড়াল, এক্ষুমন 

আসমে। বরল সস সবমেরে সগল হাসান র্ামেরকে র্ে সেরক। মিমনট খারনক পরেই 
আবাে র্রে ঢুকল। মনিু করডে বলল, সদরখ এলাি সকউ আরে মকনা। র্ােপে 
সটমবরল বরস বলল, এবাে আপনাে প্ররশ্নে জবাব মদমে। কিুযমনি সিাজ বযবস্থা 
কারেরিে জন্য িানুষ নে, অিানুষ প্ররোজন যা আজরকে সিারজ প্রিেু মিরল। 
মকন্তু আপনাে সিাজ কারেরিে জন্য সুপােিযান প্ররোজন। 

আমেো আমলরেভা কো সেষ কেল। মবমম্মর্ দৃমষ্টরর্ র্ামকরে আরে 
হাসান র্ামেক র্াে মদরক। এমক িরকা মবশ্বমবদযালরেে সগাড সিোমলি সসই 
আমেো আমলরেভা! হাসান র্ামেক বলল, কোগুরলা মক মেক মেক বলরলন? 

আমলরেভাে িুরখ সসই হামস। বলল, মবশ্বাস হরে না? মবষেটা খুব 
সসাজা। কিুযমনি নীমর্রবাধ এবং িানুষ যুগ যুগাি ধরে সয নীমর্রবাধ গরড় 
র্ুরলরে র্া এক নে। িানুরষে নীমর্রবারধে দৃমষ্টরর্ কিুযমনিো অিানুষ। আরগে 
কো সযন একট ুপাে কাটাবাে সিষ্টা কেল আমেো আমলরেভা। 
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মেক বরলরেন, র্রব জগরর্ নীমর্রবাধ একটাই। কিুযমনিরদে সযটা 
সসটা মবিুযমর্। িানুরষে নীমর্রবারধে ওপে দাোঁমড়রে সেরক কিুযমনিো সয র্ারদে 
বামির্ সিাজ পমেবর্তন র্টারনাে কো মিিা কেরর্ পারেমন ইমর্হারসে কারে 
কিুযমনজরিে এটাই সবরিরে বড় পোজে। র্ারদে আদরেতে অবাস্তবর্ােও 
এটাই বড় প্রিার্। োিল হাসান র্ামেক। র্ােপে বলল, সুপােিযান বরল সকান 
মজমনস সনই। সযিন জড়-জগৎ, সযিন পশুকুল, পামখকুল, সর্িমন িানুষই 
আপনাে দৃমষ্টরর্ সুপােিযান। এ সুপােিযান তর্েী কমেন নে। আল্লাহে প্রমর্ 
মবশ্বাস এবং অবশ্যম্ভাবী সয পেকাল সস পেকারলে জওোবমদমহে সদা জারুক 
ভেই এ সুপােিযান গড়রর্ পারে। 

প্রেি মদরক আমেো আমলরেভা সপাষাক-আোরকও মেল আগুরনে একটা 
নগ্ন ফুমলংগ। বাোঁধ ভাো গমর্ মেল সস ফুমলংরগে। আে সরম্মাহনী একটা আকষতর্ 
মেল র্ারর্। মকন্তু হাসান র্ামেক মেল বেরিে ির্ োডো। সস োডোে সংিরেত 
এরস আমলরেভাে সস সরম্মাহনী আগুন একমদন মনরভ সগল। হাসান র্ামেক 
আমেো আমলরেভাে সািরন র্াে সিাখ সবতদা নর্ করে োখর্। একমদন প্রশ্ন কেল 
আমলরেভা, আপমন সিরেরদে বড্ড ভে করেন।  

সকিন করে? 
আপমন সিরেরদে মদরক র্াকারর্ ভে পান। 
না, সিরেরদে মদরক র্াকারর্ ভে কমে না, ভে কমে আল্লাহরক। 
অেতাৎ! 
অেতাৎ স্ত্রী এবং যারদে সারে মবরে তবধ নে র্ারদে োড়া সবাে সক্ষরত্র 

সিাখরক পদতা কেরর্, দৃমষ্টরক সংযর্ োখরর্ মনরদতে সদো হরেরে? আে আজকাল 
িাোও গারেে ওড়না সিরেরদে উরে সগরে। একমট িুসমলি সিাখ এ নগ্নর্া 
সদখরর্ অভযস্ত নে। 

আমলরেভা সসমদন আে সকান কো বলরর্ পারেমন। এেপে সেরক র্াে 
সপাষারকে পমেবর্তন র্টল, আিেরর্ও। এইভারব আমলরেভা একজন বন্দী 
িানুরষে ইোে কারে অেবা র্াে িরনে অবরির্ন অংগরন মজইরে োখা 
নীমর্রবারধে কারে কিুযমনি নীমর্রবাধ মবসজতন মদরর্ মেধা করেমন। 
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হাসান র্ামেক অরনকক্ষর্ ধরে বরস আরে পড়াে সটমবরল। পড়াে িন 
বসরে না। মভকটরেে সদো খবরেে সবটা আজ র্ারক সমর্যই মবিমলর্ করে 
র্ুরলরে। এখানকাে িুসলিানো কিুযমনি ঔপমনরবমেকরদে হার্ সেরক িুমক্তে 
জন্য এই সয জীবন মদরে, র্াে মকেুই বমহমবতশ্ব জানরর্ পােরে না। কর্ আমজিভ 
জীবন মদরেরে, আেও কর্ আমজিভ জীবন সদরব সক জারন! এই ভাবনাে িরধয 
মনরজরক হামেরে সিরলমেল হাসান র্ামেক। 

‘মক ভাবরেন এর্’- আমলরেভাে এই প্ররশ্ন সমম্বর্ মিরে সপল সস। 
র্ামকরে সদখল দেজাে দাোঁমড়রে আমেো আমলরেভা। িাোে সাদা রুিাল বাধা। 
সাদা উজরবকী গাউন- যা সকানমদন আে আমলরেভা পরেমন। সোোঁরট মলপমিক 
সনই! িুরখও েংরেে সকান কারুকাজ সনই- সসখারন এক শুভ্রর্া। সব মিমলরে 
আমলরেরভা একখডে শুভ্র িুল। হাসান র্ামেক বলল, বাঃ, এক নর্ুন সপাষারক 
আপনারক সদখা সগল আমলরেভা। কখন এরসরেন? 

দেজাে দাোঁমড়রে পমেপূর্ত দৃমষ্ট সিরল আমলরেভা র্ামকরেমেল হাসান 
র্ামেরকে মদরক। সিারখে দৃমষ্টরর্ এক গভীে মবষণ্ণর্া। বলল, অরনকক্ষর্ এরসমে, 
মক ভাবমেরলন এিন করে? 

গলাে স্বেটাও নর্ুন লাগল হাসান র্ামেরকে কারে। এিন মনস্তেঙ্গ কডে 
আমেো আমলরেভাে নে। আমলরেভাে প্ররশ্নে জবাব না মদরে হাসান র্ামেক 
বলল, সর্ািারক িারন আপনারক সকিন িরন হরে সযন আজ, আসুন.....। 

হাসান র্ামেকরক কো সেষ কেরর্ না মদরে আমলরেভা বলল, আে 
‘আপমন’ নে ‘র্ুমি’। 

গলাটা সকোঁরপ উেল আমলরেভাে। র্ােপে বুরকে কারে গাউরনে মনি 
সেরক একমট খাি সবে করে দ্রুর্ এমগরে এল হাসান র্ামেরকে কারে। খািটা র্াে 
মদরক এমগরে মদরে বলল, এমট োখুন। আমি মবদাে মনরর্ এরসমে। 

সেরষে কোগুরলা বলরর্ মগরে র্াে গলা জমড়রে সগল। আমলরেভাে হার্ 
সেরক মিমে হারর্ মনল হাসান র্ামেক। হাসান র্ামেক আবাে মজরজ্ঞস কেরর্ 
সিরেমেল র্াে মক হরেরে? মকন্তু সদখল, িরুলে পাোঁপমড়ে ির্ সোোঁট দু’মট র্াে মক 
এক অবযক্ত সবদনাে কাোঁপরে। সিাখ দু’মটরর্ র্াে আিুদমেো-মেেদমেোে সব 
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পামন এরস সযন জরিরে। সকান কোই সস বলরর্ পােরে না। িুহূরর্তে জন্য সিাখ 
বুোঁজল হাসান র্ামেক। র্ােপে সিাখ দু’মট মনিু সেরখই বলল, মিমেরর্ মক আরে 
আমি জামন না। যখন মিমে পড়ব, র্খন আে সর্ািাে মকেুই বলাে সুরযাগ হরব 
না।  

একট ুোিল হাসান র্ামেক। র্ােপে বলল, বড় দুঃখী আজ এই িরধয 
এমেোে িুসলিানো। র্ুমি যা হও, যাই কে, ভুরল সযও না র্ুমি র্ারদেই 
একজন। আিুদমেো মেেদমেোে িুসমলি েরক্তে সয সরার্ বইরে, ভুরল সযও না 
র্া সর্ািােই স্বজরনে। 

সেরষে কোগুরলা ভােী হরে উেল হাসান র্ামেরকে। সিাখ র্ুলল, হাসান 
র্ামেক। সদখল, দুহারর্ িুখ সঢরকরে আমলরেভা। হোৎ র্ুরে দাোঁমড়রে েুরট সবমেরে 
সগল সস র্ে সেরক। 

হাসান র্ামেরকে ইরে হরলা বাইরে মগরে সদরখ আরস আমলরেভা 
সকাোে! মকন্তু পেক্ষরর্ই ভাবল, না আমলরেভা এর্ক্ষরর্ হেরর্া এ ভবরনই আে 
সনই। 

আমেো আমলরেভাে সদওো খািটা র্খনও হারর্। উরে-পারে সদখল 
সকাোও সকান সলখা সনই, সাদা খাি। খািমট সখালা। মিমে সবে করে মনল খাি 
সেরক। িােভাোঁজ কো মিমে। খুরল পড়রর্ শুরু কেল র্ামেক। 

     
 
 
 
মপ্রে র্ামেক, 
মপ্রে বরলই সরম্বাধন কেলাি। কাের্, আিাে লাট, আিাে অমিস আে 

আমি মনরে আিাে সয সোট্ট জগর্ সসখারন এই িুহূরর্ত আপনাে সিরে মপ্রে আে 
আিাে সকউ সনই। আমি িরকা মবশ্বমবদযালরেে সসো োত্রী, সুন্দেীও। একমদন 
এজন্য আিাে গরবতে অি মেল না। মকন্তু আজ বুেরর্ পােমে, এ দুমট মজমনসই 
আিাে ক্ষমর্ করেরে সবরিরে সবমে। 
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আিাে আব্বা িাো সগরেন আজ সেরক পরনে বেে আরগ। একমট ভাই 
িাত্র মেরলা। নাি আবু উিেভ। 

ফ্র-এে সেে আমিতে একজন করনতল সস। সসই সয আিগান যুরদ্ধ সগরে 
আে মিরে আরসমন! সকউ বরল িাো সগরে, সকউ বরল সস িুজামহদরদে পরক্ষ সযাগ 
মদরেরে। আমি যখন িরকা মবশ্বমবদযালে সেরক ইডটােন্যােনাল মেরলোনস এ 
প্রেি স্থান অমধকাে করে পাস কেলাি র্খন সভরবমেলাি মেক্ষকর্াে িাকুেী আমি 
পামে। আে মবশ্বমবদযালরে ভমর্তে সিে এ বৃমত্তরকই আিাে পেন্দ বরল 
মলরখমেলাি। মকন্তু মবশ্বমবদযালরে িাকুেী সপলাি না। আিাে একজন সহপামে 
আরগই বরলমেল, সকান র্ুমকতরক এ িাকুেী সদো হরব না। র্াে কোই সর্য হরলা। 
পাস কোে পে আিারক িরেন সামভতরস সযাগ মদরর্ বলা হরলা। সসই সারে 
আিারক জানান হরলা, িরেন সামভতরস সযাগ সদবাে আরগ দু’বেে আিারক 
সগারেন্দা মবভারগ কাটারর্ হরব এ বৃমত্ত আিাে পেন্দ নে, মকন্তু এ কো প্রকারেে 
সকান সাধয আিাে মেল না। সবোঁরি োকরর্ হরল এ আরদে িানরর্ হরব। 

ফ্র-এে সগারেন্দা মবভারগ কযারেকটাে এযাসামসরনোন সকাোরে 
আিারক োখা হরলা। শুনলাি আিাে রূপ আে বুমদ্ধই নামক এে কাের্। মবরদে 
সেরক আসা অরনক নািী-দািীরদে সঙ্গ মদরে র্ারদে বারগ আনরর্ হরব যাে জন্য 
রূপ আে গুর্ দুই-ই প্ররোজন। এে আরগ দু’সটা এযাসাইনরিডট আমি সপরেমে। 
দু’সটারর্ই সিল করেমে। মনরজে কযারেকটাে এযাসামসরনট কেরর্ িাইমন বরল 
কারো িমেত্র আমি এযাসামসরনট কেরর্ পামেমন। এই দামেত্ব সেরক িুমক্তে জন্য 
আমি সমবনে অনুরোধ জামনরেমেলাি। র্াে উত্তরে র্াো আপনাে 
এযাসাইনরিডটটা আিারক মদরেরে, বরল মদরেরে আমি যমদ এ এযাসাইনরিরডট 
সিল হই, র্াহরল এ দামেত্ব সেরক আিারক িুমক্ত সদো হরব এবং মববাহ করে 
সংসাে জীবরন প্ররবে কেরর্ অনুিমর্ সদো হরব। আপনারক েযযা সঙ্গী কোই 
মেল আিাে এযাসাইনরিডট। এ জন্য সয জােগামট মনমদতষ্ট মেল সসখারন মেল সগাপন 
সটমলমভেন কযািো। মদরনে পে মদন মবমভন্ন ভমঙ্গরর্ এখারন েমব উের্। এ 
েমবগুরলা মদরে আপনারক ব্লযাকরিইল কো হরর্া। এই ভারব আপনারক হারর্ে 
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িুরোে এরন, আপনারক িুসমলি মবরশ্ব আপনাে সংগেরনে িরধয সেরড় সদো হরর্া 
কিুযমনিরদে মবশ্বরজাড়া ‘ফ্র’-এে পরক্ষ সগারেন্দামগমেে জন্য। 

র্ারদে এ আো আমি পূের্ করের্ পামেমন। আিাে রূপ সযৌবন যা এই 
প্রেিবারেে ির্ মবমলরে মদরর্ সিরেমেলাি আিাে নর্ুন জীবরনে জন্য, আপনাে 
পােরেে ির্ হৃদরে সকানই কম্পন সৃমষ্ট কেরর্ পারেমন। র্ৃর্ীে বাে বযেত হলাি 
আমি। এ বযেতার্াে মনিে ক্ষিা সনই। গর্কাল আমি আিাে বযেতর্াে মেরপাটত 
মেপাটতরিডটরক মদরেমে। আজ সন্ধযাে আিারক োকা হরেরে। জামননা সকান ভাগয 
আিাে জন্য অরপক্ষা কেরে। 

আরগ হরল ভে সপর্াি বর্তিান অবস্থাে। মকন্তু ভে না কোে মেক্ষা আমি 
আপনাে কাে সেরক সপরেমে। সয সকান পমের্মর্ে জন্য আমি আজ প্র্ত্তর্। শুধু 
একটাই দুঃখ, পেি প্রভেু মবিাে মদরনে সয জগর্রক আপমন মবশ্বাস কেরর্ 
আিারক সেখারলন, সসই জগরর্ে সকান পারেে আিাে সনই। আে একটা দুঃখ, 
আপনারক আে সদখরর্ পাব না সকান মদন। 

দুমনোরর্ আিাে আে সকউ সনই। যমদ সকানমদন বাইরে সবরুরর্ পারেন, 
যমদ আিাে ভাই সবোঁরি োরক, আে র্াে যমদ সদখা আপমন পান, িরন যমদ োরক 
এই দুঃমখনীে কো, র্াহরল বলরবন একজন িুসমলি উজরবক িমহলা মহসারবই 
র্াে সবান িৃর্যুবের্ করেরে। 

আপনাে- 
আমেো আমলরেভা 
 
উিে জামিলরভে অমিস কক্ষ। মবোল সটমবল। মেভমভং সিোরে বরস 

আরে উিে জামিলভ। র্াে সািরন একটা িাইল সখালা। িাইলমট আমেো 
আমলরেভাে। গভীে িরনারযাগ মদরে পড়রে সস িাইল। 

গুরুর্ে অমভরযাগ আমলরেভাে মবরুরদ্ধ। মর্ন মর্নবাে র্াে মিেন সিল 
করেরে। এটা শুধু বযেতর্া নে, অবাধযর্া বরল-এে বযাখযা কো হরেরে। পামটত ও 
োরষ্ট্রে স্বারেতে সিরে সস র্াে বস্তাপোঁিা তনমর্কর্ারক বড় করে সদরখরে। এই 
অবাধযর্া র্ারক সকল প্রকাে দামেরত্বে অনুপুযুক্ত এবং োমস্তরযাগয করে র্ুরলরে। 
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এই অপোরেে মনধতামের্ োমস্ত হরলা, সাইরবমেো অেবা সুদূে সকান সলবাে 
কযারম্পে (শ্রি মেমবে) জীবন বের্ করে সনো। 

মকন্তু আমলরেভাে অপোধ আেও গুরুর্ে। সস েত্রুে সারে সযাগাসাজস 
করেরে, েত্রুে কারে োরষ্ট্রে সগাপন র্েয িাোঁস করেরে। লাইরব্রেী করক্ষে 
সটমলমভেন কযারিো এবং সটপ এে সাক্ষী। িাইরল র্াে মবস্তামের্ মববের্ েরেরে। 
িাইরল েরেরে আমলরেভাে সসই সবতরেষ মিমেও যা সস হাসান র্ামেকরক 
মদরেমেল। আমলরেভা যখন হাসান র্ামেকরক মিমে সদে এবং হাসান র্ামেক যখন 
মিমে পড়মেল, সবই সদরখরে মসমকউমেমট সলাকো কনরিাল রুি সেরক। মিমে 
পড়রর্ অে দু’মিমনট সদেী কেরল মিমে আে পড়া হরর্া না হাসান র্ামেরকে। যখন 
মিমেমট পড়মেল হাসান র্ামেক, মসমকউমেমটে সলারকো েুটমেল সস রুরিে মদরক। 
মিমে পড়াে িুহূর্তকে পরেই র্াো সসখারন মগরে হামজে হে। সটপ এবং মিমে দুই-
ই িরনারযাগ মদরে পড়ল উিে জামিলভ। পড়রর্ পড়রর্ সর্রি উরেমেল সস। 
েীর্ার্প মনেমন্ত্রর্ র্রেও কপারল জরি উরেরে র্াে মবন্দু মবন্দু র্াি। হাসান 
র্ামেরকে কোে িরধয বাে বাে র্াে দাদীে িুখ সস সভরস উেরর্ সদরখরে। 

দুবতলর্া সেরড় সিরল িনটারক েক্ত কেল উিে জামিলভ। আমলরেভাে 
সেষ অপোধটা অর্যি গুরুর্ে। এ মবরদ্রারহে একিাত্র োমস্ত িাোমেং সকাোে। 
আে এ সুপামেে কোে দামেত্ব র্াে ওপেই অপতর্ কো হরেরে। 

ইডটােকরি মনরদতে মদল, সার্টাে আমেো আমলরেভা আসরব। এরলই 
এখারন পাোরব। ও প্রাি সেরক উত্তে এল, ইরেস োে। 

িাইলমট বন্ধ করে সিোরে গা এমলরে মদল উিে জামিলভ। একট ুসেি 
সনবাে জন্য িাইল বন্ধ কেল বরট, মকন্তু সংরগ সংরগ সদরেে িাইলটা খুরল সগল 
র্াে সািরন। সদে বলরর্ আপার্র্ সস িধয এমেোরকই বুোরে। মক র্টরে 
এখারন! প্রোসন যাই বলুক না সকন, খবে সর্া আিারদে কারে আরে। জনির্ 
ক্রিেঃই মবগরড় যারে। আে যর্ই এ প্রবর্র্া বাড়রে, োসন র্র্ই করোে কো 
হরে। মকন্তু িল মক হরে র্ারর্? ‘ফ্র’-এে কিুযমনি োসরনে সারে এ অঞ্চরলে 
র্ুমকতরদে িরনে বযবধান ক্রিেঃই বাড়রে। বড় ক্ষমর্ করেরে আিগান যুদ্ধ। যা এ 
অঞ্চরলে িানুষ সকানমদন কল্পনা করেমন, যা সম্ভব বরল সকানমদন ভারবমন, 
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আিগানরদে সংগ্রাি আজ র্ারকই সম্ভব প্রিার্ করে মদরেরে। আিগামনস্তারনে 
যুদ্ধ না বাোঁধরল ের্ বেরেও এ সির্না হেরর্া িানুরষে িরন জাগরর্া না। 

৭টা সবরজ ৫ মিমনট। দেজাে নক হরলা। সিোরে সসাজা হরে বরস বলল, 
এস। দেজাে নব র্ুমেরে সভর্রে ঢুকল আমেো আমলরেভা। পেরর্ সসই সপাষাক, 
সয সপাষারক সস হাসান র্ামেরকে কারে মগরেমেল। সািরনে একটা সিোে সদমখরে 
বলল, বস। 

বসল আমেো আমলরেভা। 
ধীরে ধীরে আমলরেভাে িাইল খুলল উিে জামিলভ। খুলরর্ খুলরর্ 

গম্ভীে করডে বলল, মক জন্য সর্ািারক োকা হরেরে জান? 
জামন োে। 
মক জান? আমলরেরভে মদরক না র্ামকরেই মজরজ্ঞস কেল উিে 

জামিলভ।  
আিাে মবিারেে জন্য। 
এবাে িুখ র্ুলল উিে জামিলভ। মক সযন সস পাে কেরর্ িাইল আমেো 

আমলরেভাে িুরখ। র্ােপে বলল, দডে মক র্ুমি স্বীকাে করে মনে? 
আিাে স্বীকাে কো না কোে মক িূলয আরে োে? 
আমলরেভা র্ুমি অবুে নও। র্ুমি মনরজে ওপে অমবিাে কেে। মকেুটা 

ধিরকে সুরেই কোগুরলা বলল উিে জামিলভ। র্ােপে একট ু সেরি আবাে 
বলল, মিেন সর্ািাে সিল করেরে, এটাে বযাখযা হেরর্া সদো যাে। মকন্তু সর্ািাে 
এ মিমেে অেত মক আমলরেভা? বরল মিমেমট এমগরে মদল আমলরেভাে মদরক। মিমেে 
নজে পড়রর্ই িিরক উেল আমলরেভা। মকন্তু র্া িুহুরর্তে জন্য। পরে র্াে িুখটা 
আবাে স্বাভামবক হরে সগল। সিারখ-িুরখ দৃঢ়র্াে একটা মিহ্ন িরুট উেল। 

উিে জামিলভ আমলরেভাে মদরক র্ামকরেমেল। সযন পাে কেমেল র্াে 
িুখরক। আবাে কো শুরু কেল সস, হাসান র্ামেরকে সারে সর্ািাে সয কোগুরলা 
হরেমেল র্া মক সর্ািাে িরন পরড় আমলরেভা? সদখ র্ােও মববের্ এখারন আরে। 
বরল িাইল সেরক মপন আোঁটা করেক মেট কাগজ মদল আমলরেভাে মদরক। 
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আমলরেভা কাগজমটরর্ মক আরে না সদরখই বলল, আমি সবই স্বীকাে 
করে মনমে োে। 

স্বীকাে সর্া সর্ািারক কেরর্ই হরব। সর্ািাে সকান বক্তবয আরে মকনা 
র্াই বল।  

জামিলরভে স্বেটা এবাে করোে শুনাল। িরন হরলা, আমলরেভাে এ 
সোসমে কোগুরলা সস পেন্দ কেরে না। সযন সস িাইরে, আমলরেভা কাের্ দেতাও 
অমভরযারগে। আত্মপক্ষ সিেতন করুক। 

আমলরেভা বলল, আমি দুঃমখর্ োে, আিাে সকান বক্তবয সনই। মিমেরর্ 
আমি যা মলরখমে সজ্ঞারনই মলরখমে, সটরপ আিাে সয কোগুরলা আরে র্া 
সরির্নভারবই বরলমে। 

একট ু োিল আমলরেভা। র্ােপে বলল, এখনও বলরর্ বলরল এই 
কোগুরলা অিন করেই আমি বলব। আমি একমট কোও মিেযা বমলমন। 

েত্রুে সারে সযাগসাজস এবং েত্রুরক র্েয সেবোরহে অমভরযাগ 
র্াহরল স্বীকাে করে মনে?  

আমি আিাে মিিা ও আিাে কো এিন একজনরক জামনরেমে যারক 
আমি েত্রু িরন কমে না। 

র্ুমি সগারেন্দা মবভারগে একজন অমিসাে র্া র্ুমি জান? 
জামন, মকন্তু আিাে একটা বযমক্তসোও আরে। 
আমি সর্ািাে জন্য দুঃমখর্ আমলরেভা, র্ুমি অবুরেে ির্ কো বলে, 

আে মনরজে সবতনাে সেরক আনে। 
দুঃমখর্ োে, আমি এ দুমবতসহ জীবন আে সইরর্ পােমে না। আিারদে 

ঈিান, আিারদে পমেিে সবই সর্া সকরড় মনরেরেন, িমেরত্রে পমবত্রর্াটুকু র্াও 
আমি োখরর্ পােরবা না। োে, এ জীবন মক সকান জীমবরর্ে জীবন? 

আরবগ রুদ্ধ হরে এল আমেো আমলরেভাে কডে। র্াে মদরক র্ামকরে 
মেল জামিলভ। ধীরে ধীরে র্াে সিাখ দুমট নীরি সনরি এল । নর্ হল িাো। ভাবরে 
সস। আমলরেভাে এ কোগুরলাে মক দডে র্াে জানা আরে, মকন্তু র্াে ঐ মজজ্ঞাসাে 
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সকান জবাব র্াে কারে সনই, সযিন জবাব জানা সনই র্াে দাদীে অরনক 
মজজ্ঞাসাে। 

ধীরে ধীরে জামিলভ বলল, আমলরেভা বাস্তববাদী হও। বেস সর্ািাে 
কি। যমদ র্ুমি অনুর্প্ত হরে ক্ষিা প্রােতনা কে, র্াহরল আমি সিষ্টা কেব সর্ািাে 
জন্য। 

আমলরেভা িুোঁমপরে সকোঁরদ উেল। বলল, এ লাইরন এিন হৃদে কারো 
আরে আিাে জানা মেল না। আমি আপনাে প্রমর্ কৃর্জ্ঞ োে। মকন্তু আমি মকরসে 
জন্য অনুর্প্ত হরবা, মক জন্য ক্ষিা প্রােতনা কেব? এক সিে আমি অন্ধ মেলাি, 
সিাখ মিরে সপরেমে। আমি আে অন্ধ হরর্ পােরবা না োে। 

সসই নেি সুরে আবাে জামিলভ বলল, আরো সভরব সদখ আমলরেভা, 
সর্ািাে ঐ সিারখে সিরে জীবনটা বড় মকনা? 

রুিারল সিাখ িুরে আমলরেভা বলল, োে, এ সিাখ সিাখ নে, জীবরনে 
িূলিন্ত্র। এে জন্য হাজাে নে লাখ লাখ িানুষ হামসিুরে র্ারদে জীবন মবমলরে 
মদরেরে, ইমর্হাস র্ারদে কামহনীরর্ ভেপুে। আিাে এক ক্ষুদ্র জীবন সর্া মকেুই 
নে োে। 

মবমস্মর্ জামিলভ র্ামকরে আরে আমলরেভাে মদরক। এ মবস্মে দৃমষ্ট র্াে 
কর্ক্ষর্ োকরর্া সক জারন। মকন্তু হরলা না। সটমলরিান সবরজ উেল। লাল 
সটমলরিান! ত্রস্ত হারর্ র্ুরল মনল মেমসভাে। ওপাে সেরক সভরস এল উজরবমকস্তান 
‘ফ্র’-এে িািত সসরক্রটােী সকানারেরভে গলা। বলল, আমলরেভাে িাইল কখন 
পাোে? 

অল্পক্ষর্, োে। 
মেক আরে। 
ওপাে সেরক মেমসভাে োখাে েব্দ পাওোে পে মনরজে মেমসভাে সেরখ 

মদল জামিলভ। সিহাো র্াে মবিষত।  
মকেুক্ষর্ িাো মনি ুকরে িুপ করে বরস োকল জামিলভ। র্ােপে ধীরে 

ধীরে িাো র্ুরল বলল, সর্ািাে সারে আিাে কো সেষ আমলরেভা। 
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আমলরেভা উরে দাোঁড়াল। র্াে সারে উরে দাোঁড়াল জামিলভও। উরে মগরে 
মনজ হারর্ সস দেজা খুলল। আমলরেভাে সারে সসও সবমেরে এরস দেজাে বাইরে 
দাোঁড়াল। অফুট প্রাে স্বরে বলল, দুমনোরর্ সর্ািাে সকউ সনই একো সভব না 
আমলরেভা। জান না র্ুমি, সর্ািাে অরনক আরে। একট ুসেরি জামিলভ বলল, 
সর্ািারক আিাে সদবাে ির্ মকে ুসনই, আিাে শ্রদ্ধা গ্রহর্ কে। 

জামিলরভে কো শুরন র্ুরে দাোঁড়াল আমলরেভা। মকেু সস বলরর্ যামেল। 
সোোঁরট আেুল সেমকরে মনরষধ কেল জমিলভ। আমলরেভা মকে ুবলল না। র্াে সিাখ 
দু’মট িাত্র একবাে উজ্জ্বল হরে উেল। িরল সগল আমলরেভা। মনরজে সিোরে মিরে 
এল জামিলভ। আমলরেভাে িাইল খুলল। সনাট মেট গাোঁোই আরে। কলি র্ুরল 
মনল জামিলভ। হার্ বড় দুবতল। কলি কাোঁপরে। সিাখটা সকিন সযন োপসা হরে 
আসরে র্াে। হোৎ িরন পড়ল িািত সসরক্রটােী এ িাইরলে জন্য বরস আরেন। 
আে র্াে সারেই বরস আরে এক সদরেে িাইবুন্যাল। র্াড়ার্ামড় কলি িালাল 
জামিলভ। অপোরধে গদবাোঁধা মববের্ী। র্ােপে দডোদরেে সুপামেে। সলখা 
সেষ কেল জামিলভ। হার্ সেরক কলিমটই গমড়রে পরড় গরল। আমলরেভা, র্াে 
দাদী দু’জরনেই েমব সভরস উেল র্াে সিারখে সািরন। মনষ্পাপ দু’মট িুখ। পরকট 
সেরক রুিাল সবে করে সিারখে মভজা সকার্ িুরে মনরে ইডটােকরি সেরক পাোল 
মপ, এ, সক। িাইল এখুমন পাোরর্ হরব। 
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৬ 
পামিরেে একমট সোট্ট গ্রাি। নাি আল্লাহ বকে। পাহারড়ে ঢারল সুপ্রেস্ত 

কমেরোে। এই কমেরোে মর্রেই গরড় উরেরে গ্রািমট। পাে মদরেই প্রবামহর্ 
সবগবান সোট পাহাড়ী নদী। নদীমট সনরি এরসরে সবুজ বনানী ঢাকা পাহারড়ে 
িাোে দাোঁড়ারনা মিে বেি ঢাকা মহন্দুকুরেে েৃংগ সেরক। এই আল্লাহ বকে 
গ্রািমটে সংকীর্ত পােুরে োস্তাে দাোঁমড়রে ওপে মদরক িাইরলই সদখা যারব পাহারড়ে 
গারে ওোলনাট বৃরক্ষে সামে। 

গ্রািমট সোট হরলও ের্ামধক র্ামজক িুসমলি পমেবারেে বাস এখারন। 
প্রাে এক িাইল লম্বা গ্রািমট। সবে পার্লা বসমর্। প্রমর্মট বামড় মর্রেই েরেরে 
বহু করষ্ট গড়া বাগান ও েে সক্ষর্। শুকরনা সিরে নদী সেরক সংগ্রহ কো বালু, 
িামট মদরে গরড় সর্ালা হরেরে এ বাগান ও েে সক্ষর্গুরলা। এ বাগান ও 
সক্ষর্গুরলারর্ গিসহ সালরবেী, এমপ্রকট ও মপস িল প্রিেু পেমেিারন জরন্ম। 
র্ুলাও মকে ুমকে ুর্াো উৎপাদরন করে। এ মদরেই কারষ্ট-মেরি র্ারদে িরল যাে 
মদন। পেমনভতের্া র্ারদে খুব কি। 

গ্রারিে পমিি প্রাি সেরক একটা সংকীর্ত মগমেপে এমগরে সগরে উত্তে 
মদরক। পারে সহরটোঁ মকংবা ইোরক িরড় এ োস্তাে যার্াোর্ কো যাে। এ োস্তাে 
িাইল পাোঁরিক এগুরল ঐমর্হামসক পামিে সড়রক সপৌোঁো যাে। ঐমর্হামসক এ 
সড়কমট উজরবমকস্তারনে িােগানা সেরক প্রাে একে িাইল উত্তে-পূরবত সেল 
পরেে সেষ প্রাি সেরক সবমেরে মভরেনোলা পবতর্ািালাে িধয মদরে িালাে ির্ 
সগাটা দুগতি পামিে অমর্ক্রি করে এরসরে। র্ােপে পমিরিে বকে নদী অমর্ক্রি 
করে িামলনাবাদ হরে মেেদমেো সপমেরে উজরবমকস্তারনে োজধানী র্াসখন্দ 
পযতি মগরে সপৌোঁরেরে। এই আল্লাহ বকে গ্রারিে সবরিরে মনকটবর্তী নগে হল 
িামলনাবাদ। পাোঁিে িাইল দূরে। িােখারন বকে নদীে পামন-মবদুযৎ সকন্দ্র মর্রে 
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আরেকমট েহুরে জনপদ পাওো যাে। র্ােও দুেত্ব এখান সেরক দু’ে িাইরলে 
ির্। 

গ্রারি সব মিরল পাোঁি’ে সলারকে বাস। র্রুর্-র্রুর্ীরদে একটা বড় অংে 
িামলনাবাদ, সবাখাো, সিেকন্দ ও র্াসখরন্দে মবমভন্ন মেক্ষা প্রমর্ষ্ঠারন সলখাপড়া 
করে। আরেকটা অংে পশুপালন ও মবমভন্ন মেল্প-প্রমর্ষ্ঠারন কাজ করে। এো 
সবাই গ্রারিে বাইরে োরক। েুমট ও অবকারেে সিেগুরলা র্াো গ্রারি এরস 
কাটাে। বাকীো গ্রারি মপর্ািার্াে সারে সংসাে সদখাশুনা করে। 

গ্রারিে একদি পূবতপ্রারি আবদুল গিুরেে বামড়। র্াে বেস এখন ৭০ 
বেে। সবে েক্ত-সািেতয। এখনও যুবকরদে ির্ই মর্মন েক্ত পারে পাহাড় 
মেোরর্ পারেন। গ্রারিে র্ামজক কমবলাে প্রধান মেরলন মর্মন। র্াে িেহুি 
আব্বাও এ দামেত্ব পালন করে সগরেন। এ কমবলাে আমদ মনবাস মেল মপোন্দজ 
নদীে উপর্যকা অঞ্চরল। সবাখাো, সিেকন্দ দখলকােী কিুযমনিরদে মবরুরদ্ধ 
িুসলিানরদে িুমক্ত সংগ্রারিে সিে এলাকামট মবধ্বস্ত হে, জনপদ মবোর্ হরে 
যাে। সসই সিে র্াোঁে দাদা আবদুে েহিান র্াোঁে কমবলাে অবমেষ্ট সলাক সহ এই 
পাহারড় এরস আশ্রে সনন। র্াোঁে মপর্াে িৃর্যুে পে মর্মন এ কমবলাে সদতােী গ্রহর্ 
করেন। মকন্তু র্াজামকস্তারনে কিুযমনি সেকাে র্র্মদরন এ গ্রারিও এরস সপৌোঁরে। 
গ্রারিে সব যুবক র্রুর্ো পামলরে যাে। র্ারদে সারে আবদুল গিুরেে বড় 
সেরলও পামলরে যাে। অরনরকই পরে মিরে এরসরে, মকন্তু র্াোঁে সেরল আে মিরে 
আরসমন। গ্রারি কিুযমনি সেকাে আসাে পে অরনরকে সারে আবদুল গিুেরকও 
মনগ্ররহে মেকাে হরর্ হে। র্াোঁে সদতােী িরল যাে। কিুযমনি সেকারেে তর্েী 
একটা োজধনমর্ক ইউমনেন গ্রারিে সব মকে ু সদখাে অমধকাে পাে। প্রেরি 
বাইরে সেরক করেকজনরক এরন এই োজধনমর্ক ইউমনেরনে দামেত্ব সদো হে। 
এখন সস ইউমনেন সনই। র্াে জােগাে সযৌে খািারেে অনুকেরর্ গমের্ একটা 
বহুিুখী সিবাে গ্রারিে জীবন মনেন্ত্রন করে। সিবাে প্রধান আঞ্চমলক কাউমন্সরল 
এ গ্রারিে োজধনমর্ক প্রমর্মনমধ ও দামেত্ব পালন করে। হার্ র্ুরে আবদুল 
গিুরেে সিজ সেরল আবদুল্লারেরভে হারর্ আজ গ্রাি সিবারেে দামেত্ব এরসরে। 
আবদুল্লারেভ োড়া আবদুল গিুরেে আেও মর্নমট সিান েরেরে। র্ৃর্ীে সেরল 
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ইকোিভ মবশ্বমবদযালরেে মবজ্ঞান মবভাগরে োত্র। ির্েুত ও সবত কমনষ্ঠ সেরল 
মজোউমিন সবাখাোে িীে-ই-আেব িাদ্রাসাে উচ্চ সশ্রর্ীরর্ পরড়। আবদুল 
গিুরেে একমট িাত্র সিরে, সিধাবী োত্রী। োষ্ট্রীে মবরেষ কলােেীপ মনরে িরকা 
মবশ্বমবদযালরে ইমর্হাস মবভারগ অধযেন কেরে। নাি িামর্িা িােহান।  

োরর্ে আল্লাহ বকে গ্রাি  গভীে র্ুরি অরির্ন। মনেব গ্রাি, মনেব 
বনানী, র্রর্ামধক মনেব আমদগি পাহাড় সশ্রর্ী। কৃষ্ণা নবিীে িাোঁদ উরেরে পূবত 
মদগরি। বনানীরর্, পাহারড় আরলা আোঁধারেে সখলা। সোট নদীমটে বুরক পাহারড়ে 
কারলা োো কারলা করে র্ুরলরে নদীে সরিদ বুকরক। 

োরর্ে র্ৃর্ীে যাি প্রাে সেষ। আবদুল গিুরেে বামড়ে উত্তে মভটাে 
দমক্ষর্িুখী র্রেে দেজা খুরল গরল। সবমেরে এরলন বৃদ্ধ আবদুল গিুে। মর্মন 
এবং র্াে স্ত্রী আমলো এই র্রেই োরকন। প্রািীরে সর্ো মবোল সভর্ে বামড়রর্ 
আেও পাোঁিমট র্ে েরেরে। এখারন সেরলো োরক। সভর্ে বামড়ে মপেন মদরক 
প্রািীরেে বাইরে একট ু দূরে সভড়া ও ইোরকে আস্তাবল। আে দমক্ষর্ মদরক 
প্রািীরেে সারে সিহিানখানা ও তবেকখানা। এে পরেই বাগান, র্ােপে নদী। 
বামড়ে অন্য মর্ন মদক মর্রে মবস্তৃর্ সক্ষর্। প্রািীরেে গারে সিহিান খানাে যাবাে 
একটা দেজা েরেরে। এোড়া েরেরে বামড় সেরক সবরুবাে প্রধান িটক। উত্তে 
প্রািীরে আস্তাবরল যাবােও েরেরে আরেকটা দেজা।  

আবদুল গিুরেে পে র্াে স্ত্রী আমলোও সবরুরলন র্ে সেরক। দু’জরনই 
র্াহািুদ পরড়ন। র্াোঁো অজ ুকরে আবাে র্রে িরল সগরলন। র্াহািুদ নািারযে 
এই অভযাস আবদুল গিুে র্াোঁে মপর্াে কাে সেরক সপরেরেন, পাোঁি ওোক্ত 
নািারযে ির্ এ নািাযও র্াোঁে কাজা হে না। োরর্ে এই সয র্ৃর্ীে যারি মর্মন 
উরেন আে র্ুিান না। র্াহািুদ সেরষ মর্মন বাগারন, নদীে ধারে মকেুক্ষর্ সবড়ান। 
র্ােপে িসমজরদ িজরেে জািাোরর্ োমিল হন। িাে পাোঁিমট বামড় সপমেরে একট ু
পমিরি এগুরলই িসমজদ। আরগ িসমজদ আবদুল গিুরেে বামড়ে সীিাে পরেই 
সযখারন িাোঁকা জােগাটা সসখারন মেল। কিুযমনিো এ গ্রারি সঢাকাে পে এ 
সিমজদ সভরে সিরল। করেক বেে পে গ্রািবাসীরদে িারপ র্দামনিন 
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োজধনমর্ক ইউমনেন িসমজদ মনিতারর্ে অনুিমর্ সদে, মকন্তু আরগে জােগাে র্া 
মনিতারনে অনুিমর্ সিরলমন। 

প্রমর্মদরনে ির্ই র্াহািুদ পরড় র্ে সেরক সবরুরলন মর্মন। মকন্তু 
মনর্যকাে ির্ সসাজা বাইরে না মগরে র্ৃর্ীে সেরল ইকোিরভে র্রেে দেজাে 
দাোঁড়ারলন। একট ুদাোঁমড়রে নক কেরলন দেজাে। র্ােপে োকরলন ইকোিভ। 

অল্পক্ষর্ পে র্ে সেরক আওোজ এল, জ্বী আব্বা।  
উে, সভাে হরেরে নািায পড়। 
দু’মদন হরলা গ্রীরেে বরন্ধ বামড় এরসরে ইকোিভ ও িামর্িা িােহানা। 

কিুযমনি যুরগে িলিান ধাোে িানুষ ওো। মকন্তু যর্ মদন ওো বামড়রর্ মেল 
পামেবামেক ও সািামজক ঐমর্হ্ র্াো পুরোপুমেই সিরন িরলরে। আেবী মেক্ষাে 
সকান সুরযাগ সনই বরট, মকন্তু বামড়রর্ ও গ্রারিে িক্তরব র্াো সদাো-দরুদ ও 
কুেআন েেীি পড়া খুব সোট সবলারর্ই মেরখরে। িসমজরদ র্াো 
সবসেকােীভারব এখনও িক্তব িালাে। প্রেি মদরক কিুযমনি সেকাে এ িক্তব 
বন্ধ করে মদরেমেল। সেকােী খার্াে িসমজদমটে ির্ এখনও বন্ধই আরে। 
জনিরর্ে িারপ স্থানীে ও আঞ্চমলক কর্ৃতপক্ষ সগাপরন িক্তরবে সম্মমর্ মদরেরে। 

ইকোিভ ও িােহানা র্াসখন্দ ও িরকারর্ মগরে িলিান ধাোে সারে 
মিরে সগরে বরট, মকন্তু অর্ীর্রক ভুরল যােমন। মবরেষ করে মপর্াে প্রমর্ শ্রদ্ধা 
ভালবাসা র্ারদে অপমেসীি। র্াই বামড় এরল এবং এিনমক মবশ্বমবদযালরে 
সহারিরলে মনভৃর্ করক্ষ র্ারদেরক অরনক সিে নািায পড়রর্ সদখা যাে। 

দেজা খুলল ইকোিভ। 
ইকোিভরক সালাি মদরলন আবদুল গিুে। লিাে লাল হরে সগল 

ইকোিভ। বলল, িাি করুন আববা, আিাে ভুল হরেরে। 
সদখা হরলই সালাি সদো এ সিারজে এক অমর্ পমেমির্ সািামজকর্া। 

মকন্তু র্াসখন্দ, আে িরকাে সিাজ এরক মনবতাসন মদরেরে। র্াই এ ভুল হওো 
স্বাভামবক। আবদুল গিুে সরিরহ সহরস বলরলন, আল হািদুমলল্লাহ, র্ুমি অজু কে 
আমি িামর্িারক োমক। 



পামিরেে আর্তনাদ  77 

 

িামর্িা িােহানারক সেরক মদরে আবদুল গিুে সবমেরে এরলন বাগারন, 
র্ােপে সগরলন নদীে ধারে। নদীে র্ীে সেরক পােে আে কাদাে গড়া মসোঁমড় সনরি 
সগরে পামনরর্। র্ারটে দু’পােটা সবড়া মদরে আড়াল কো যারর্ সিরেরদে কাজ 
ও সগাসল কেরর্ সকান অসুমবধা না হে। 

র্ারট এরস দাোঁমড়রে র্ারটে মদরক র্াকারর্ মগরে র্ারটে পূবত পারে সবড়াে 
মদরক নজে পড়রর্ই িিরক উেরলন আবুদল গিুে। একটা বড় কারেে বাক্স 
সবড়াে আটরক পামনরর্ দুলরে। এমগরে সগরলন আবুদল গিুে। সনরি সগরলন 
পামনে মকনারে। সার্-আট মিট লম্বা একটা কারেে বাক্স। ভাো, পমের্যক্ত নে- 
একদি নর্ুন। হাোঁটু পমেিার্ পামনরর্ সনরি মর্মন বাক্সমটরক টানরলন। সটরন 
মকনারে আনরলন। বারক্সে একটা িাো িমটরর্ র্ুলরলন। সবে ভামে। 

িরল এরলন আবদুল গিুে। ইকোিভ ও িামর্িারক বাক্সমটে কো বরল 
নািারয িরল সগরলন মর্মন। 

নািায পরড় এরস সদখরলন ওো ধোধমে করে সটরন বাক্সমট বাগারন মনরে 
এরসরে। আবদুল গিুে আসরর্ই ইকোিভ বলল, আব্বা বাক্সটা কিুযমনজরিে 
মবশ্ব সেে সংস্থা ‘ফ্র’-এে। সদখুন, পাোরনা হরেরে সবাম্বাই সেরক র্াসখরন্দ। 
পামেরেরে ভাের্স্থ মবশ্ব সেে সংস্থা ‘ফ্র’-এে দুর্াবাস। 

মকন্তু বাক্সটা এখারন নদীরর্ এল মক করে? 
িামর্িা িােহানা বারক্সে গারেে সলখাগুরলা সদখমেল। র্খন িসতাও হরে 

এরসরে অরনকখামন। একটা সলখা ভারলা করে সদরখ বরল উেল, এখারন সদখুন 
আব্বা, র্ামেখটা গর্কারলে। 

অেতাৎ গর্কাল সবারম্ব সেরক পামেরেরে? ভ্রু কুোঁিরক মজরজ্ঞস কেরলন 
আবদুল গিুে। 

অবাক লাগরে আব্বা! মিিামম্বর্ স্বরে বলল ইকোিভ। 
মিিা কেমেরলন আবদুল গিুেও। িামর্িা িােহানা র্খনও বাক্সমট 

সনরড়রিরড় সদখমেল। বলল, সদখুন আব্বা, বারক্সে এই িাোে অরনকগুরলা 
িরুটা। 

িরুটা? িিরক উেরলন আবদুল গিুে। 
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র্ােপে মর্মন েুোঁরক পরড় বাক্সমট ভারলা করে পেীক্ষা কেরলন। র্ােপে 
বারক্সে তদরর্তযে মদরক আরেকবাে নজে কেরলন। সিাখ বুোঁরজ িুহুর্তকাল মিিা করে 
বলরলন, িরন হে এে িরধয জীবি সকান মকে ুআরে, িানুষও হরর্ পারে। 

আোঁৎরক উেল ইকোিভ ও িামর্িা িােজানা দুজরনই।  
আবদুল গিুে গম্ভীে করডে বলরলন, ইকোিভ, বারক্সে বাোঁধনগুরলা সকরট 

দাও। বাক্স খুরল সিল।  
ইকোিভ বলল, সেকােী মবিারনে মজমনস সখালা মক মেক হরব? 
আিো মকেুই জামন না, এই সখালাটা সেকােী প্ররোজনও হরর্ পারে। 
বাক্স খুলমেল ইকোিভ। রুদ্ধশ্বারস অরপক্ষা কেমেল িামর্িা িােহান ও 

আবদুল গিুে। বাক্স সখালা হরলা। খুরলই আোঁৎরক উরে দু’পা মপমেরে সগল 
ইকোিভ। বলল, আব্বা িানুষ!  

দ্রুর্ বাক্সমটে ওপে েুোঁরক পড়রলন আবদুল গিুে। সূযত ওোে র্খনও 
সবে বাকী োকরলও িসতা হরে সগরে। সভারেে সাদা আরলাে আবদুল গিুে 
সদখরলন, িুরখে অংেটা োড়া সবতাঙ্গ পুরো িরি আবৃর্। কারলা দাোঁমড়রর্ আবৃর্ 
সুন্দে একমট িুখ। সিাখমট র্াে সবাজা। নারক হার্ োখরলন আবদুল গিুে। 
সিাখমট র্াে উজ্জ্বল হরে উেল, না লাে নে। জীমবর্ িানুষ, জীমবর্ আরে। 

মর্মন িুখ র্ুরল ইকোিভ ও িামর্িাে মদরক সিরে বলরলন, িানুষমট 
এখরনা সবোঁরি আরে। বরল র্াড়ার্ামড় িি র্ুরল সটরন খুরল সিলরলন। র্ােপে 
বলরলন একোিভ, এস ধে। এরক সিহিান খানাে মনরে িল। আে িামর্িা 
িােহানাে মদরক সিরে বলল, িা র্ুমি যাও, সিহিান খানাে এ মদরকে দেজাটা 
খুরল দাও। 

সিহিান খানাে শুইরে মদরলন অজ্ঞান যুবকমটরক। মত্রে বেরেে সুন্দে ও 
সুোি সদহী বমলষ্ঠ যুবক। কপাল ও িাোে বযারডেজ বাোঁধা। জলপাই েংরেে 
ইউমনিিত গারে। সকান সদরেে মকংবা সকান জামর্ে সপাষাক মিনরর্ পােরলন না 
আবদুল গিুে। মকন্তু িুল, েং ও সদরহে গড়ন সদরখ র্াে িরন হরলা, এই সদরেেই 
সেরল সস। একোে মবেে মনরে দাোঁমড়রে োকা ইকোিভ ও িােহানাে মদরক সিরে 
বলরলন, র্ুমকতস্তারনেই সকান কমবলাে সেরল আিাে িরন হরে। 



পামিরেে আর্তনাদ  79 

 

হোৎ আবদুল গিুরেে নজরে পড়ল জািাে কলাে বযারডে ক্ষুদ্র একটা 
িরনাগ্রারিে ির্। েুোঁরক পরড় সদখরলন, নর্ুন এক িাোঁরদে বুক ভরে জড়ারনা 
অক্ষরে মক সযন সলখা। অক্ষেগুরলা িরন হরে আেবী। সিাখ দু’মট র্াে উজ্জ্বল হরে 
উেল। ইকোিভরক বলরলন, সদখরর্া মক সলখা এখারন? 

ইকোিভ সদরখ বল, না আববা, পড়া যাে না। এটা িরন হরে সকান 
মকেুে প্রর্ীক মিহ্ন-িরনাগ্রাি। সলখাগুরলা আেমব বরল িরন হে। 

ভাবমেরলন আবুদল গিুে। বলরলন, একোিভ র্ুমি বাক্স, িি সব 
মকেু বামড়ে সভর্রে মনরে সগাোউরন োখ। সকউ সদখুক আমি িাই না। সেকােী 
সলাকরদে মক খবে সদো দেকাে নে? 

সিে যােমন ইকোিভ। সলাকটাে জ্ঞান মিরে আসুক। সবই জানা যারব। 
র্খন প্ররোজনীে সব মকেুই কো যারব। 

আে সকান কো না বরল ইকোিভ িরল সগল। আবদুল গিুে সিরে 
িামর্িাে মদরক সিরে একটা গারেে নাি বরল মদরে বলরলন, সার্-আটটা পার্াে 
েস করে মনরে এস। এে জ্ঞান মিোরর্ হরব। 

 
 
 
ধীরে ধীরে সিাখ খুলল আহিদ িুসা! মিৎ হরে শুরেমেল। সিাখ দুমট 

খুলরর্ই সািরনে সদোরল মগরে সিাখ পড়ল। সদোরল একমট েমব টাোরনা-কাবা 
েেীরিে েমব। সিাখ বুজরলা আহিদ িুসা। িুহূর্তকাল পরেই আবাে সিাখ 
খুলরলন। সিাখ এবাে মনরজে উপে। গারেে ওপে সাদা একটা উরলে িাদে, নেি 
মবোনা। আবাে র্াে সিাখ দু’মট মগরে পড়ল সসই কাবা েেীরিে েমবে ওপে। 
সসখান সেরক র্রেে িামেমদরক একবাে সিাখ বুলারর্ মগরে োন মদরক র্ুেরর্ই 
সিাখ মগরে পড়ল আবদুল গিুরেে ওপে। জগরর্ সব উৎসুকয মনরে উজ্জ্বল সিারখ 
র্ামকরে োকা কাোঁিা-পাকা িুরলে েক্ত সুোি পুরুষ। িাোে কাজ কো টুমপ, মঢলা 
সপাষাক- িধয এমেোে র্ুকতী িুসলিানরে একটা প্রমর্েমব। ভ্রু-কুোঁিরক উেল 
আহিদ িুসাে। পারেই মবস্মে মনরে দাোঁমড়রে মেল ইকোিভ ও িামর্িা িােহানা। 
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আহিদ িুসাে সিাখ র্ারদে ওপে মদরেও র্ুরে এল, িামর্িা িােহানাে ওপে 
সিাখ পড়রর্ই সিাখ নামিরে মনরলা আহিদ িুসা। সিাখ র্ুরে আবাে মগরে পড়ল 
আবদুল গিুরেে ওপে। 

আসসালািু আলাইকুি ওো েহিার্ুল্লাহ। প্রেরি িুখ খুলরলন আহিদ 
িুসা।  

ওো আলাইকুিুস সালাি। জবাব মদরলন আবদুল গিুে। 
আবাে র্রেে িােমদরক সিাখ বুমলরে মনল আহিদ িুসা। গ্রারিে একটা 

কুমটে তব নে। কাোঁিা সদোল, কাোঁিা সিরে। ঐ সর্া দেজা মদরে বালু পােরেে কাোঁিা 
উোন সদখা যারে। মকন্তু র্ারক সর্া বারক্স পুরে মবিারন করে র্াসখরন্দ আনা 
হমেল। 

আহিদ িুসা উরে বসরর্ যামেল।  ইকোিভ র্মড়ৎ এরস আহিদ 
িুসারক উরে বসরর্ সাহাযয কেল। আহিদ িুসা উরে বরস র্াে মদরক সিরে বলল, 
শুকমেো। 

ধন্যবাদ। বলল ইকোিভ। 
আহিদ িুসা আবদুল গিুরেে মদরক িাইল। র্ােপে সিাখ দু’মট মনরি 

নামিরে বলল, আমি সকাোে? আপনাো সক? সকিন করে আমি এখারন এলাি?  
এটা র্ামজমকস্তারনে একটা পাহাড়ী গ্রাি। বলরলন আবদুল গিুে। 

র্ামজমকস্তান! একোে মবস্মে েরে পড়ল আহিদ িুসাে করডে। র্াে সিাখ দু’মট 
বুোঁরজ এল িুখমটও র্াে সযন েমক্তিাভ হরে উেল। সোোঁরটও সকিন সযন একটা 
কাোঁপন। 

সিাখ দু’মট খুলল সস। হোৎ দুরিাোঁটা অশ্রু গমড়রে পড়ল র্াে দু’গডে 
সবরে। র্াড়ার্ামড় িুরে মনরে বলল, িাি কেরবন, আমি অমভভুর্ হরে পরড়মে মক 
করে এলাি এখারন! 

নদীরর্ একটা বাক্স আিো সপরেমে। বলরলন, আবদুল গিুে। 
নদীরর্? বাক্স? আজ কে র্ামেখ? 
৪ো সসরপ্টম্বে। র্মড়ে মদরক র্ামকরে দ্রুর্ উত্তে মদল ইকোিভ।  
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র্াহরল মক ওো আিারক মবিান সেরক সিরল মদরেরে, না মবিান ক্রাে 
করেরে? আহিদ িুসাে একোে মবস্মে। 

মক হরেরে, র্টনা মক বলুন? বলরলন আবদুল গিুে।  
গর্ সন্ধাে ওো আিারক মবিারন র্ুরলরে। আিারক র্াসখরন্দ মনরে 

যাবাে কো বরল আমি জামন। 
এিন সিে মকরসে সযন ক্ষীর্ একটা আওোজ সভরস এল। সবাই উৎকর্ত 

হল- জিাট বাোঁধা একটা আওোজ।  
অরনকগুরলা সহমলকপ্টাে এক সারে উড়রে। বলল আহিদ িুসা। 
সবাই আহিদ িুসাে মদরক র্াকাল। মকরসে আওোজ র্াো এখনও র্া 

ধেরর্ পারেমন।  
ইকোিভ সদৌরড় সবমেরে গরল। মকেুক্ষর্ পে মিরে এরস বলল, মকেুই 

সদখা যাে না। র্র্ক্ষরর্ েব্দও মিমলরে সগরে। 
সহমলকপ্টারেে েব্দ আপমন মক করে বুেরলন? প্রশ্ন কেল ইকোিভ। 
আিাে কান ভুল না শুনরল ও েব্দ সহমলকপ্টারেেই। শুরে পড়রর্ পড়রর্ 

বলল আহিদ িুসা। িাোটা র্াে সবদনাে মেোঁরড় যারে। 
আপনাে পমেিে মক, সক আপমন? প্রবল উৎসুকয েরে পড়ল ইকোিরভে 

করডে। 
আহিদ িুসা কো বলাে আরগ কো বরল উেরলন আবদুল গিুে। 

বলরলন, োক এ প্রশ্ন এখন। উমন অসুস্থ। বরল আহিদ িুসাে কারে সরে এরস 
নেি গলাে বলরলন, অসুস্থ সবাধ কেরেন? 

আহিদ িুসা আবদুল গিুরেে মদরক িাো র্ুমেরে বলল, আপনারদে 
পমেিে জামন না। মকন্তু আপমন আিাে মপর্াে বেরসে। আপমন বরল সরম্বাধন করে 
আিারক লিা সদরবন না। 

িিরক উেরলন বৃদ্ধ আবদুল গিুে। একমট িুখ র্াে সিারখ সভরস উেল, 
সসই হাোরনা বড় সেরল। মেক এই বেরসেই মেল। মেক এিনই মেল র্াে সুোি 
েেীে। আনিনা হরে পড়রলন মর্মন। 

কষ্ট মদলাি আপনারক? বলল আহিদ িুসা। 
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‘না বাবা’ হোৎ িুখ সেরক সবমরুরে এল বৃরদ্ধে। র্ােপে মনরজরক সািরল 
মনরে বলরলন, বলমেলাি র্ুমি অসুস্থ সবাধ কেে মকনা? 

না সর্িন মকে ুনে। িাোে বযো। গারে মকে ুবযো সবাধ হরে। আবদুল 
গিুে িামর্িা িােহানাে মদরক মিরে বলরলন, সদখ গেি পামন হরেরে মক না, 
হরল মদরে সযরর্ বল। একট ুগেি দুধও আনরর্ বল। 

হোৎ আবাে সসই েব্দ সভরস এল। এবাে আে ও িষ্ট। ইকোিভ েুরট 
সবমেরে সগল আবাে। বৃদ্ধ আবদুল গিুেও উোরন মদরে দাড়ারলন। অল্পক্ষর্ পে 
মিরে এল সবাই।  

আহিদ িুসা ইকোিরভে মদরক র্াকারলা। ইকোিভই কো বলল 
প্রেি। বলল, িােমট সহমলকপটাে এরস আবাে িরল সগল।  

সিাখ দু’মট বন্ধ হরে এল আহিদ িুসাে পমেকাে এখন র্াোঁে কারে, মবিান 
মবধ্বস্ত হরেরে। অজারিই মেউরে উেরলন মর্মন। মবধ্বস্ত মবিান সেরক র্াহরল 
র্াোঁরক বহনকােী বাক্স নদীরর্ এরস পরড়রে!  

আল্লাহ র্াোঁরক েক্ষা করেরেন, মর্মন শুকমেো জ্ঞাপন কেরলন আল্লাহে 
দেবারে। 

সবাই র্ামকরে মেল আহিদ িুসাে মদরক। সবাই বুেরে, ভাবরে আহিদ 
িুসা, মকে ুবলরবন মর্মন। আহিদ িুসা সিাখ খুলরলন। বলরলন এযারোরলারটে 
একমট মবিান মবধ্বস্ত হরেরে আরেপারে সকাোও। 

একট ু োিরলন আহিদ িুসা। আবদুল গিুে, একোিভ ও িামর্িা 
িােহানা সাবে সিারখই উরেগ েরে পড়ল। একটা মবষন্নর্া এরস েমড়রে পড়ল 
সবাে সিারখ িুরখ। 

আহিদ িুসা আবাে শুরু কেরলন, বুেরর্ পােমে, ঐ মবিান সেরকই 
আিারক মনরে বাকাা্েমট মেটরক পরড়রে নদীরর্। 

‘আ’! করে একটা অফুট েব্দ র্ুরল দু’হারর্ িুখ সঢরক বরস পড়ল 
িামর্িা িােহানা। আবদুল গিুে ও ইকোিরভে সিাখও মবস্মরে মবফামের্। 
সকউ সকান কো বলরর্ পােরলা না। কো বলরলা প্রেি আহিদ িুসাই। বলরলন, 
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পাহারড় পড়রল মক হর্ আল্লাহই জারনন। আল্লাহ যারক েক্ষা কেরর্ িান এভারবই 
েক্ষা করেন। 

মেক বরলে, আল্লাহে কুদের্ বলা োড়া এে আে সকান বযাখযা সনই। 
বলরলন আবদুল গিুে।  

এ এক িিৎকাে কামহনী হরব। বলল ইকোিভ। 
িামর্িা িােহানাে সিাখ সেরক মবস্মরেে সর্াে এখনও কারটমন। এ সিে 

গেি পামন এল। আবদুল গিুে আহিদ িুসারক বলরলন, গেি পামন মদরে ভারলা 
করে অজু করে নাও। নাস্তাে পরে কো বলব। 

আহিদ িুসা কো সেষ কেরলন। বলরলন, মকভারব কােকরভ বন্দী 
হরলন মকভারব সবাম্বাইরে আনা হল, র্াসখরন্দ র্াোঁরক িালান সদো হরে মকভারব। 
র্াে সব মকেুই কােকরভে বৃরদ্ধে কারে জানরলন। 

আবদুল গিুে, একোিভ এবং িামর্িা িােহানা উদগ্রীব হরে শুনমেল 
র্াোঁে কো। আহিদ িুসাে কো সেষ হরে কো বরল উেল ইকোিভ। বলল, মকন্তু 
মবশ্ব সেে সংস্থা ‘ফ্র’-এে সারে আপনাে েত্রুর্া মকরসে? আপমন সক র্া সর্া 
বলরলন না? 

ম্লান একটা হামস সখরল সগল আহিদ িুসাে সোোঁরট। িাইল ইকোিরভে 
মদরক। শুরে শুরে কো বলমেল আহিদ িুসা। উরে বসরলা ধীরে ধীরে। আবদুল 
গিুে, ইকোিভ ও িামর্িা িােহানাে মর্ন সজাড়া উৎসুক সিাখ আহিদ িুসাে 
ওপে মনবদ্ধ। সযন সবাই জানরর্ িাে এ প্ররশ্নে উত্তে। 

আহিদ িুসা ধীরে ধীরে িুখ খুলল। র্াে েূন্য দৃমষ্ট জানালা মদরে বাইরে 
মনবদ্ধ। সযন অর্ীরর্ে সকান অর্রল হামেরে সগরে। বলল, কিুযমনিরদে মবশ্ব সেে 
সংস্থা ‘ফ্র’-এে সারে সকান েত্রুর্া  আিাে সনই। আমি এ সেকারেে সকান ক্ষমর্ 
কমেমন। আিাে অপোধ একটাই, আমি আিাে িুসমলি জামর্রক জীবরনে 
জীেনকামেে পেরে র্ুি সেরক জাগারর্ সিরেমে, পোধীনর্াে েৃঙ্খল সেরক 
র্ারদে িুক্ত কেরর্ সিরেমে। 

হৃদরেে সকান র্লরদে সেরক কোগুরলা সবমেরে এল। আরবগ ও 
িির্াে িাখারনা সেরষে কোগুরলা বড্ড ভােী সোনাল। 
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মর্নজনই মকেুক্ষর্ মনেব। ইকোিভই আবাে মনেবর্া ভােল। বলল, 
আপনাে পমেিে মক, সদে সকাোে, বলরবন মক? 

আহিদ িুসা আবাে িাইল ইকোিরভে মদরক। সোোঁরট আবাে সসই ম্লান 
হামস। বলল, আিাে সদে সকাোে, এ প্ররশ্নে উত্তে সকানমদন আমি সভরব সদমখমন 
মিঃ ইকোিভ। একট ুোিল। র্ােপে বলল, সকান সদেরক আিাে সদে বলব? 
আিাে সকান সদে সনই। সগাটা িুসমলি মবশ্বই আিাে র্ে। 

আবদুল গিুে ও িামর্িা িােহানাে সিারখ মবস্মে। ইকোিরভে সিারখ 
র্ীক্ষ্ণ সকৌর্ুহল। 

মকন্তু কোটা.....। কো সেষ না করেই সেরি সগল ইকোিভ। 
আহিদ িুসা বলরলা, মবশ্বাস কোে ির্ নে অবশ্যই, মকন্তু আিাে জন্য 

এটাই বাস্তবর্া। জন্ম আিাে মসংমকোং-এ। র্ােপে একমদন উো্ত্ত হরে মেটরক 
পরড়মে বাইরে। 

োিল আহিদ িুসা।  
িামর্িা িােহানাে িুখমট মনিু। ইকোিরভে সিারখ আেও অরনক 

মজজ্ঞাসা। আে বৃদ্ধ আবদুল গিুরেে বুকমট সর্ালপাড় কেরে। সিরল আসা 
অর্ীর্টা সভরস উরেরে র্াে সিারখ। সব হাোরনা পাহাড় পবতর্, অমভিুখী উো্ত্ত 
সামে সিাখ বুজরলই সদখরর্ পান মর্মন। অরনরকই সর্া মসিাি মেমঙ্গরে িরল সগরে 
আিগামনস্তান, ইোক, র্ুেক ও ভাের্ উপিহারদরে। র্াোঁে সেরল আল্লাহ বকে। 
সকাোে সস! সবরি োকরল সস সর্া এখনও এিমন মেকানাহীন উদ্ধা্ত্ত। বুকমট 
সিািড় মদরে উেল বৃরদ্ধে। সিাখ র্ুরল র্াকারলন আহিদ িুসাে মদরক। এিন 
বেরসই আল্লাহ বকে হামেরে সগরে। এিমন করে জামর্ে জন্যই সস র্ে সেরড়রে, 
সব সেরড়রে। 

আবাে কো বলল ইকোিভ। বলল সস, োক, এ মবষে পরেও জানা 
যারব। আপনাে নাি মকন্তু এখনও জানরর্ পামেমন। 

সবাই র্াকাল আহিদ িুসাে মদরক িরন এ প্রশ্নটা সবােই। 
আহিদ িুসা। র্াে নাি জামনরে মদল আহিদ িুসা। 
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নািটা শুরন িামর্িা িােহানা মক সযন ভাবল। র্াে সিারখ মজজ্ঞাসা সজরগ 
উেরর্ সদখা সগল। িুখটা মকমঞ্চর্ আেক্ত হল র্াে। প্রেি কো বলল সস, মজরজ্ঞস 
কেল, আপমন মিমলমস্তরন মেরলন? 

আহিদ িুসা র্াকাল িামর্িা িােহানাে মদরক। িােহানাে সিারখ সিাখ 
পড়ল। সিাখ নামিরে মনল আহিদ িুসা। 

মেলাি। বলরলা আহিদ িুসা। 
সাইিুরিে সারে আপনাে সম্পকত মেল? 
মবমস্মর্ সিারখ িাইরলা আহিদ িুসা িােহানাে মদরক। বলরলা, মেল।  
িামর্িাে িােহানে সিারখও মবস্মে। একটা িাঞ্চলযও র্াে সিারখিুরখ। 

আবাে প্রশ্ন কেল িামর্িা িােহানাই, আপমন মক মিমলমস্তন সেরক মিন্দানাও যান?  
‘হ্াোঁ, সংমক্ষপ্ত উত্তে মদল আহিদ িুসা। 
মপমসোে সারে সসখারন আপমন কাজ করেরেন? 
হ্াোঁ।  
িামর্িা িােহানা অমভভূরর্ে ির্ র্ামকরে মেল আহিদ িুসাে মদরক। 
র্াে সিারখ সযন জগরর্ে মবস্মে। আহিদ িুসাে মবস্মরেে সর্াে র্খনও 

কারটমন।  
আপমন এসব জারনন মক করে? বলরলা আহিদ িুসা। 
িামর্িা িােহানা একবাে ইকোিরভে মদরক সিরে বলল, সাম্প্রমর্ক 

এক সামিজদারদ (সসামভরের্ ইউমনেরন সগাপরন প্রিামের্ সাইরক্লািাইল কো 
পমত্রকা) এ সম্বরন্ধ একমট মনবন্ধ আমি সদরখমে। 

ইকোিভ িামর্িাে মদরক সিরে বলল, আিো মকন্তু মকেুই বুেলাি না, 
িােহানা! 

িামর্িা িােহানা একবাে আহিদ িুসাে মদরক র্ামকরে মনরে বলল, 
আববা, ভাইো, ইমন ইসলািী মবপ্লরবে সনর্ৃত্ব মদরেরেন। আবাে মিন্দানাওরেে 
িুসমলি িুমক্ত সংস্থা মপমসোে সনর্ৃরত্ব ইমন মেরলন। 

সকরলেই মবমস্মর্ দৃমষ্ট আহিদ িুসাে মদরক। আহিদ িুসা বলল, সবই 
আপনাো সজরনরেন। আরেকটা খবেও আপনারদে সদই। গর্ পেশু মিন্দানাও 
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েীপপুি িুসলিানো িুক্ত করেরে এবং িুসলিানরদে স্বাধীন ইসলািী সেকাে 
প্রমর্মষ্ঠর্ হরেরে। 

মকন্তু সসখান সেরক ‘ফ্র’ এে হারর্ আপমন সগ্রপ্তাে হরলন সকিন করে? 
মজরজ্ঞস কেল িামর্িা িােহান। 

এ মবষেটা পমেষ্কাে কেরর্ হরল আিারক অরনক কোই বলরর্ হে-বরল 
আহিদ িুসা কাগাোরন র্াে আহর্ হওো সেরক শুরু করে সহমলকপ্টারে 
জাম্বেুাংরগা সেরক কােকরভে মেরপ আসা পযতি র্টনাগুরলা সংরক্ষরপ বরল সগল। 

মকে ুবলরর্ যামেল ইকোিভ। হোৎ প্রধান িটক সেরক কোর্ারর্ে েব্দ 
এল। ভ্রু কুোঁিরক উেল আবদুল গিুরেে। অসিরে এিন করে সক এল! সবাইরক 
ইংমগরর্ বসরর্ বরল আবদুল গিুে উরে দাোঁমড়রে সযরর্ সযরর্ বলরলন, সদরখ 
আমস।  

অল্পক্ষর্ পে মিরে এল আবদুল গিুে। মিমির্ সদখা সদল র্াোঁরক। বসরর্ 
বসরর্ বলরলন মর্মন, োজধনমর্ক সসরক্রটােী সারহব এরসমেরলন। দু’সটা খবে 
মদরে সগরলন। িামলনাবাদ সেরক আবদুল্লারেভ জামনরেরে র্াে আসরর্ আেও 
দু’মদন সদেী হরব। উরল্লখয আবদুল গিুরেে সেরল আবদুল্লারেভ এখানকাে গ্রাি 
প্রোসক সংস্থা বহুিুখী সিবারেে সভাপমর্। একমট আঞ্চমলক সরম্মলরন সযাগ 
সদবাে জন্য দু’মদন আরগ িযামলনাবাদ সগরে। আজই র্াে সিোে কো। 

আবদুল গিুে বলরলন, মের্ীে খবেমট হল সেমেওরর্ বরল সদো হরেরে, 
মবধ্বস্ত মবিারনে সকান অংে মকংবা মবিান সেরক মেটরক পড়া সকান মজমনস যমদ 
সকউ সকাোও পাে বা সদখরর্ পাে, র্াহরল অমবলরম্ব সযন র্া মনকটবর্তী সকান 
সেকােী প্রোসনরক জানাে। 

ইকোিভ এবং িামর্িা িােহান দু’জরনই এক সংরগ মপর্াে িুরখে 
মদরক িাইল। র্ারদে িুরখ েংকা। আহিদ িুসাে িুরখ সকানই ভাবািে সনই।  

দূে সেরক আকারে অরনকগুরলা সহমলকপ্টাে ওড়াে একটা জিাট েব্দ 
কারন আসরে। 

ইকোিভ এবং িমর্িা িােহানা র্ারদে আব্বাে র্রে বরস। আবদুল 
গিুে বামড়ে সবাইরক র্াে র্রে সেরকরেন। অন্য সকউ এখনও সপৌোঁোেমন। 
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সিরেে সভড়াে পেরি হারর্ সবানা কারপতট। এ কারপতরটই বরসরে ইকোিভ এবং 
িামর্িা িােহানা। 

ইকোিভ িামর্িারক প্রশ্ন কেল, সয সামিজদারদে কো র্ুই ওখারন 
বলমল, র্া সপরেমেমল সকাোে? ওগুরলা র্ুই পমড়স নামক? 

িামর্িা ইকোিরভে মদরক এক পলক সিরে একট ুসহরস বলল, সকন, 
পড়রর্ সদাষ মক? আে পাওোে কো বলে, িরকা ইউমনভামসতমটে িুসমলি োত্র 
িহরল ওটা মনেমির্ই মবমল হে। সক মবমল করে সকানমদন সদরখমন, জামননা। 
আংগুরল সগানা দু’িােজন োড়া সব িুসমলি োত্র োত্রীই এ সামিজদাদ সগাপরন 
সগাপরন পরড়। র্ুমি র্াসখরন্দ এটা কখনও পাওমন, ভাইো? 

সদরখমে। মকন্তু আমি ওগুরলা পমড় না। ধো পড়রল জীবনটাই সেষ হরে  
যারব। গরর্ িারসই সর্া দু’জন ধো পড়ল! ওরদে সংরোধন কযারম্প পামেরে সদো 
হরেরে। সংরোধন না হরল মিেমদরনে জন্য সাইরবমেোে দাস মেমবরে সযরর্ 
হরব।  

একট ুোিল ইকোিভ। র্ােপে আবে বলল, র্ুই এগুরলা পড়া এখন 
সেরক বাদ মদমব। ধো পড়রল আে েরক্ষ োকরব না। 

মকন্তু ভাইো, এ ভেটা যর্ বাড়রে, ঐ সামিজদারদে জনমপ্রের্া র্র্ই 
বাড়রে। এখন এ সামিজদারদে জন্য িুসমলি োত্র োত্রীো অধীে ভারব অরপক্ষা 
করে। আমি এিন অরনক িুসমলি োেরক জামন যাো এ সামিজদাদ পরড়ন। 

অরন্য যাই করুক র্ুই এসব পমড়স না।  
র্ুমি সভব না ভাইো আমি এ বযাপারে খুব সাবধান আমে। আমি কখনও 

সকানমদনই কারো সািরন এটা পমড় না, কারো কাে সেরক মনই না। 
সকিন করে ওগুরলা সর্াে কারে আরস? 
আরস না, আমি প্রমর্িারসে পরনে র্ামেরখ লাইরব্রেীে মনমদতষ্ট একটা 

বইরেে িরধয পাই। আমি পরড় ওখারনই সেরখ আমস। 
অদ্ভুর্ বযাপাে! 
অদ্ভূর্ই ভাইো, একটা েমক্তোলী সনটওোকত না োকরল এটা সম্ভব  

হরর্া না। 
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আমি সর্া এর্ মকে ুসখোল কমে না! 
কেরব সকিন করে, পড়াে বাইরে মক র্ুমি মকে ুবুে?  
বুরে লাভ সনই। সবেী বুোে ভারলা পমের্মর্ আমি সদমখ না। 
অেতাৎ? 
আমি র্াসখন্দ মবশ্বমবদযালরে আমে দু’বেে। এই দু’বেরে আিাে জানা 

িরর্ই দু’ে িুসমলি োত্র হামেরে সগরে যারদে সখাোঁজ সকউই সকানমদন পােমন। 
আে সজল ও সংরোধন কযারম্প যারদে পাোরনা হরেরে, র্ারদে সংখযা আেও 
সবমে। 

ভাইো একটা কো বলরর্া, এিন অর্যািাে মদরে গমর্ েীল সকান মকেুে 
অগ্রগমর্ মক সোধ কো যাে? 

আমি এর্মকেু বুমে না, বুেরর্ িাই না িােহানা। সর্াে প্ররশ্নে জবাব 
আহিদ িুসা ভারলা মদরর্ পােরবন। একট ু োিল ইকোিভ। র্ােপে বলল, 
আো িােহানা সলাকটারক সর্াে মক িরন হে? 

র্ুমি আমি র্াে সম্পরকত যা ধাের্া কেমে, র্াে সিরে মর্মন অরনক-অরনক 
বড়। সামিজদাদ পমত্রকাে র্ারক মবশ্ব িুসমলি িুমক্ত সংগ্রারিে সনর্া মহসারব 
অমভমহর্ কো হরেরে। মর্মন মিমলমস্তন এবং মিন্দানাওরে যা করেরেন র্ারর্ 
আরিমেকা ও আিারদে সেকারেে মপরল িিরক সগরে বলরর্ হরব। র্াে নাভতটা 
সদখ? আব্বাে বলা মের্ীে খবেটা শুরন আিো েংমকর্ হরেমেলাি, মকন্তু সদখে 
সর্া র্াোঁে সিারখে পার্াটাও নরড়মন! 

এ সিে আবদুল গিুে র্রে ঢুকরলন। ইকোিভ ও িামর্িা িােহানারক 
সদরখ বলরলন, সর্ািো এরসে, সবে। যাও, সর্ািারদে িা আে ভাবীরক োক। 

সবাই এরস প্রেস্ত সিরেে কারপতরট আসন মনরেরে। আবদুল গিুে একটা 
র্ামকোে সহলান মদরে বরসরেন আে সবাই র্াে সািরন। 

সবাে মদরক একবাে সিাখ বুমলরে মনরে আবদুল গিুে বলরলন, 
আিারদে মপর্া-মপর্ািহো সকান সিো সদখা মদরল মসদ্ধাি মনরর্ন সগারত্রে 
সবাইরক সেরক পোিেত করে। মকন্তু এখন সসমদন সনই। সকান বযাপারে মসদ্ধাি 
সনবাে প্রকৃর্পরক্ষ সকান স্বাধীন ক্ষির্াও আিারদে সিারজে সনই। সস যাক আজ 
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আমি এক সিোে পরড়মে। সর্ািারদে পোিেত িাই। মজোউমিন, আবদুল্লারেভ 
ওো সকউ সনই। আবদুল্লারেভ োকরল খুবই ভাল হরর্া। মকন্তু র্াে জন্য অরপক্ষা 
কোে উপাে সনই। 

োিরলন আবদুল গিুে। র্ােপে আবাে শুরু কেরলন, আকমস্মক ভারব 
আিো একজন সিহিান সপরেমে। সিহিানরক সকিন করে সপলাি সর্ািো জান। 
এখন সিো দাোঁমড়রেরে সেকােী মনরদতে অনুসারে এখমন র্ারক সেকারেে হারর্ 
র্ুরল মদরর্ হরব, অন্যমদরক র্ারক সেকারেে হারর্ র্ুরল সদোে অেত র্ারক িৃর্যুে 
িুরখ সেরল সদো। মবপদ হল, র্ারক সেকারেে হারর্ র্ুরল না মদরল এটা প্রকাে 
হরে পড়রল সযিন আিারদে পমেবারেে ওপে মবপদ আসরব, সর্িমন সিহিানরক, 
অেতাৎ সয আিারদে শুধ ুিুসমলি ভাই নে, যাোঁে সগাটা জীবনটাই কওিরে জন্য 
মবমলরে সদো, র্ারক েত্রুে হারর্ র্ুরল সদো আিারদে ঐমর্হ্ ও ঈিারনে মদক 
মদরে িেি দামেত্বহীনর্া হরব। এখন সর্ািো মিিা করে বল, সকান মসদ্ধাি আিো 
সনব। সবাই মনেব। সবাই িাো মনিু করে ভাবরে সযন। 

প্রেি িাো র্ুলল ইকোিভ। সবাে মদরক একবাে র্ামকরে মনরে বলল, 
আব্বা যমদও সিহিারনে প্রমর্ আিারদে দামেত্ব ও দুবতলর্া আরে, র্বু র্ারক 
সেকারেে হারর্ র্ুরল সদোই সংগর্। সেকারেে কারিামে সেরকই আিো র্ারক 
সপরেমে, আবাে সেকারেে কারেই আিো র্ারক মিমেরে মদমে, এরর্ অন্যাে 
মকেু আিারদে জন্য সনই। এটা না কেরল আিারদে পামেবামেক মবপরদে সয 
আেংকা আরে, র্াে েুোঁমক আিো মনরর্ পামে না। 

োিল ইকোিভ। আবাে মকেুক্ষর্ িুপিাপ। এবাে কো বলল িামর্িা 
িােহানা। বলল সস, সিহিারনে পমেিে না জানরল ভাইো যা বরলরেন র্া কো 
সযর্, মকন্তু র্াোঁে সয পমেিে আিাো সপরেমে র্ারর্ র্াোঁরক সেকারেে হারর্ র্ুরল না 
মদরেও মক করে আিো আিারদে পমেবােরক মবপদ সেরক েক্ষা কেরর্ পামে 
সসটাই আিারদে সদখা দেকাে।  

এবাে কো বলল আবদুল্লারেরভে স্ত্রী আমর্ো। বলল সস, মসদ্ধারিে 
বযাপারে আিারদেরক বাস্তববাদী হরর্ হরব। এই সেকারেে আইন আিারদে ভাল 
লাগুক বা না লাগুক, র্াে মনরদতে আিারদে পেন্দ সহাক বা না সহাক, আিো মকন্তু 
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সবই সিরন িলমে। কাের্ এ আরদে অস্বীকাে কোে েমক্ত আিারদে সনই। এ 
সক্ষরত্রও র্াই, সেকােী আরদে লংর্ন কোে সকান সািেতয ও সুরযাগ সযরহর্ু 
আিরদে সনই, র্াই সেকােী আরদে িানাই ভাল। 

আবদুল গিুরেে স্ত্রী স্বািীে মদক সিরে বলরলন, সযটা ন্যাের্ হে, সসটাই 
করুন। 

িাো মনিু করে ভাবরেন আবদুল গিুে। সবাই মনেব। এক সিে িাো 
র্ুলরলন মর্মন। কো বলরলন। মস্থে এবং ধীে কডে র্াোঁে। 

সর্ািারদে কো শুনলাি! সর্ািো বরলে, যুবকমটরক আিো সেকারেে 
কারিামে সেরক সপরেমে, কোটা মেক নে। সস ‘ফ্র’-এে কারিামেরর্ মেল। 
সুর্োং র্ারক সেকারেে হারর্ না সদোে সদাষ সনই। র্ােপেও আমি মবষেটা 
মনরে অরনক সভরবমে। মকন্তু সিহিান যুবকরক সেকারেে হারর্ র্ুরল সদবাে মিিা 
যর্বােই কেরর্ সগমে, সগাটা সত্তা আিাে সযন মবরদ্রাহী হরে উরেরে। যুবকমট 
আিারদে জামর্ে এক অমর্ িূলযবান সম্পদ বরলই শুধ ু নে, আমি ওে িরধয 
আিারদে আল্লাহ বকেরক খুোঁরজ সপরেমে। সবেীন েমক্তে কারে আত্মসিপতর্ না 
করে আিারদে আল্লাহ বকে সর্া জামর্ে জন্য এই যুবকমটে ির্ করেই র্ে 
সেরড়রে, সুখ-োমি সব মবসজতন মদরে হামেরে সগরে অমনমির্ অন্ধকারে। 

বলরর্ বলরর্ কে রুদ্ধ হরে সগল বৃরদ্ধে। োিরলন মর্মন। র্াোঁে দুরিাখ 
সেরক দুরিাোঁটা অশ্রু গমড়রে পড়ল। 

কােও সিাখ শুষ্ক সনই। সবাে সিারখই পামন। আল্লাহ বকে এ বামড়ে বড় 
আদরেে সিান। এ গ্রারি মহজের্ কোে পে এ বামড়ে প্রেি সিান সস। আবদুল 
গিুরেে মপর্া গ্রারিে নাি সেরখমেরলন আল্লাহ বকে। এ গ্রারি এরস প্রেি পাওো 
নমর্েও আদে করে নাি োরখন আল্লাহ বকে। দুঃসাহসী স্বাধীনরির্া যুবক 
আল্লাহ বকে আল্লাহ োড়া অে সকান মকেুরকই ভে কের্ না। 

রুিারল সিারখে দু’সকার্ িুরে মনরে আবে শুরু কেরেলন আবদুল গিুে, 
পমেবারেে মবপরদে কো আমিও মিিা করেমে। একটা সািাধানও সবে করেমে। 
আমি যুবকরক মনরে িরল সযরর্ িাই। পাহারড়ে ওপারেই সর্া আিগামনস্তান। 
সর্ািো জান, সীিারিে এপারেও আিারদে র্ামজক, মকের্ীজ, উজরবক ও 
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র্ুকতরিন এলাকাে অরনক িুজামহদ র্াোঁমটে পত্তন হরেরে। একটা আশ্রে আিো 
খুরজ পাবই। ‘ফ্র’ এ র্টনাে কখনও সখাজ সপরল সর্ািো বরল মদও, আিাে সারে 
সর্ািারদে সকান সম্পকত সনই। 

‘আব্বা’ বরল আর্তনাদ করে উেল িামর্িা িােহানা। 
ইকোিভ উরে মগরে র্াে আব্বাে হার্ ধরে বলল, আব্বা আিারক িাি 

করুন। আমি আল্লাহ বকরেে ভাই। মক কেরর্ হরব আিারক আরদে করুন। 
ইকোিরভে দু’গডে সবরে নািরে অশ্রু ধাো। সোোঁট দুমট র্াে দৃঢ় সংবদ্ধ। 

সিারখ েপরেে দীমপ্ত। 
 
 
 
আহিদ িুসা গভীে িরনারযারগে সারে িধয এমেোে একমট িানমিত্র 

সদখমেরলন। সবে একট ু োর্ হরেরে র্খন। হামেরকরনে হালকা আরলা র্রে। 
আহিদ িুসাে হারর্ একমট সকল। িারে িারে সিরপ সদখমেরলন িানমিরত্রে 
মবমভন্ন অংে। 

িামর্িা িােহানা একটা সিরর্ এক গ্লাস গেি দুধ এবং মকে ুঔষধ মনরে 
র্রে এরস দাোঁমড়রেরে। আহিদ িুসা সটে পােমন। িানমিরত্রে ওপে েুোঁরক আরে 
র্াোঁে িুখ। িুখটা হমেরকরন আরলাে উজ্জ্বল হরে উরেরে। 

আহিদ িুসাে এই িরনারযাগ ভােরর্ মেধা কেমেল িামর্িা িােহানা। 
মকন্তু আব্বা বরল সগরেন মেক সিরে ঔষধ খাওোরর্। িামর্িা িােহানা একট ু
েব্দ র্ুরল সিটা সটমবরল োখল। িিরক িুখ র্ুলরলন আহিদ িূসা।  

িাি কেরবন, মবেক্ত কেলাি। ঔষধ খাওোে সিে হরেরে। বরল দুরধে 
গ্লাস এবং ঔষধ আহিদ িুসাে মদরক এমগরে মদল িােহানা। 

আহিদ িুসা মনরর্ মনরর্ বলরলন, ইকোিভ সকাোে? 
বাইরে। 
আপনাে আব্বা? 
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জনাব, আপমন আিারক ‘র্ুমি’ বলরল খুেী হব। একট ুসেরি িােহানা 
বলল, কিুযমনমট অমিস সেরক আব্বারক সেরক পামেরেরে, মর্মন সসখারনই 
সগরেন। 

র্ােপে দু’জরনই িুপ। আহিদ িুসা ঔষধ সখরে মনরলন। আবাে কো 
বলল িােহানা। বলল, িামনিত্র সদরখই মক আপমন এ অঞ্চলটা মিরন মনরর্ 
পােরবন? 

যারর্ পামে সস জন্যই দূেত্ব সম্পরকত নর্ুন করে জানরর্ সিষ্টা কেমে।  
একট ুপ্রশ্ন কেরর্ িাই।  
কে। 
আপমন সর্া ইোে মবরুরদ্ধ এরদরে এরসরেন? সকিন সবাধ কেরেন? 
সক বলল আমি ইোে মবরুরদ্ধ এরসমে? 
আপমন সর্া বন্দী হরে, এরদরে এরসরেন! 
বন্দী হরে এরসমে বরট, মকন্তু হরর্ পারে সর্া র্ারদে মদরে আল্লাহ আিাে 

িরনে একাি আকাংখাই পূের্ করেরেন! 
বুেলাি না। আপমন মক র্াহরল আপনাে কিতরক্ষত্র মহসারব এরদেরক 

সবরে মনরেরেন? গলাটা সযন একট ুসকোঁরপ উেল িােহানাে। 
আল্লাহ োববুল আলািীরনে ইো সবাধ হে র্াই। 
িামর্িা িােহানাে সগাটা েেীরে মেহের্ সখরল সগল। র্াে স্মের্ হরলা 

মিমলমস্তরনে কামহনী, মিন্দানাওরেে কামহনী, সসই সারে সিারখে সািরন সভরস 
উেল অর্ুল েমক্তধে এখানকাে কিুযমনি মবশ্ব সেে সংস্থা ‘ফ্র’ এে মবোল 
বীভৎস সিহাো। অিে সকোঁরপ উেল িােহানাে। র্াে িুরখ সকান কো সনই। 

আহিদ িুসা বলল, ভরেে মকেু সনই িােহানা। প্রমর্মট কান্নাে একমদন 
সেষ আরে। অরনক বেে ধরে এখারন িুসলিানো কাোঁদরে। কাোঁদরে আর্তনাদ 
কেরে এই পামিে। আিুদমেো, মেেদমেোে সদখরব র্ােই সিারখে পামন। এ 
কান্নাে ইমর্ হরব, হরর্ই হরব। মনেস্ত্র আিগানরদে সাহস এবং সংগ্রাি আজ এেই 
শুভ বার্তা বরে এরনরে। 
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হারর্ে সকলটা মদরে িানমিরত্রে ওপে আরস্ত আরস্ত সটাকা মদমেরলন আে 
িাো মনিু করে অরনকটা স্বগর্ঃ করডেই ঐ কোগুরলা বলমেরলন আহিদ িুসা। 
িরন হমেল হৃদরেে সকান র্লরদে সেরক র্াে কোগুরলা উরে আসমেল। 
িােহানাে কারে কোগুরলা শুধু নর্ুন নে, মবস্মেকে নে, সযন অপামেতব একটা 
বযাপাে। সস বলল, ভরেে সিরে আিাে কারে বড় সম্ভাবনাে বযাপােটা। সম্ভব মক 
আসরল? 

সর্ািারদে করলজ, মবশ্বমবদযালে, অমিস আদালর্, কলকােখানা ও 
করলজগুরলারর্ িুসমলি র্রুন, যুবক ও বৃদ্ধরদে বুরক কান সপরর্ র্ারদে হৃদরেে 
কোগুরলা সোন, র্াহরল যারক অসম্ভব িরন কেে র্া অসম্ভব িরন হরব না। 

আপমন এর্ সব জারনন মক করে? িমর্িা িােহানাে সিারখ এক িুগ্ধ 
ঔজ্জ্বলয। 

আহিদ িুসা মকে ুবলরর্ যামেল। এিন সিে র্রে ঢুকরলন আবদুল 
গিুে। 

আব্বা, আপমন কিুযমনমট অমিস সেরক আসরেন? মজরজ্ঞস কেল 
িােহানা। 

‘হ্াোঁ’ বরল সিোরে এরস বসরলন। বসরর্ বলরলন িােহানারকও। ‘হ্াোঁ, 
অমিস সেরক এলাি, বরল একট ুোিরলন। র্ােপে শুরু কেরলন, আবাে খবে 
এরসরে ওো আগািী কাল নদী ও আেপারেে গ্রািগুরলা সািত কেরব। 

আবদুল গিুরেে িুখ শুকরনা। িামর্িা িােহানাে িুখটাও িুহুরর্ত 
অন্ধকাে হরে গরল। ইকোিভও র্রে ঢুকল এ সিে। সসও এরসই আব্বাে কারে 
মজরজ্ঞস করে বযাপােটা জানল। 

আহিদ িুসা োি স্বরে বলল, বাক্স অেবা বারক্সে িধযকাে লাে উদ্ধাে 
না হওো পযতি র্াো স্বমস্ত পারব না, এটা আমি জামন। 

আহিদ িুসা িুহুর্ত োিল। সবাে মিিাকার্ে ও িমলন িুরখে মদরক 
একবাে িাইল, র্ােপে বলল, আিাে উপমস্থমর্ আপনারদে ক্ষমর্ কেরব, ক্ষমর্ 
কেরর্ পারে এ িুসমলি জনপরদেও, আিাে সবাধ হে এটা িাওো মেক নে। 
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আহিদ িুসাে এ কো শুরন িিরক উেরলন আবদুল গিুে। আরো 
অন্ধকাে হরে সগল িামর্িা িােহানাে িুখ। 

আবদুল গিুে বলরলন, সর্ািাে কো এখনও সকউ জানরর্ পারেমন। 
আে যা র্টবাে র্ারর্া র্টরবই। অর্ীরর্ অরনক মকে ু র্রটরে আিো সেকারর্ 
পামেমন বাবা। 

না র্া হে না, িুসলিানরদে জীবন ও সম্পদরক অর্যি িূলযবান িরন 
কমে। এে ক্ষমর্ যর্টা এড়ারনা যাে, সসটাই আিারদে সদখা দেকাে। 

পোধীনর্াে গ্লামন বহন োড়া এ জীবরনে আে মক িূলয আরে। এ 
জীবরনে মনোপত্তা মিিা করে মক হরব। আল্লাহ বকরেে ির্ করে সর্ািারক িরল 
সযরর্ আমি সদব না িরন সেখ। 

আবদুল গিুরেে সেরষে কোগুরলা আরবরগ রুদ্ধ হরে এল। 
আপনাে সিহ আিারক অমভভুর্ করেরে জনাব। আপমন মনমিি োকুন, 

আমি িরল যাবাে জন্য আমসমন। আমি স্থান পমেবর্তন কেরর্ িামে িাত্র। 
এ কো র্ুমি মেক বলরো বাবা? 
মজ হ্াোঁ। 
আবদুল গিুে িাোে জড়ারনা রুিারলে সকার্া মদরে সিারখে সকার্ িুরে 

মনল। র্ােপে বলরলন, এবাে বল সর্ািাে বৃদ্ধ মপর্ারক মক কেরর্ হরব। 
আহিদ িুসা ভাবমেল। মকেকু্ষর্ পে িুখ র্ুরল বলল, আিাে করেকমট 

অনুরোধ। নদীে সযখারন আপনাো বাক্সমট ওপরে র্ুরলরেন, সসখারন নদীে নেি 
িামটে ওপে বারক্সে দাগটা িুরে সিলরবন এবং সসখারন মকেু আবজতনা সিরল 
জােগাটা সঢরক সদরবন। আে আমি িরল যাবাে পে এই র্রে খাট, দেজা সিরে 
ধুরে সদরবন যারর্ সকাোও আিাে হার্-পারেে োপ না োরক। বাক্সটা পুমড়রে 
মদরেরেন, আিাে সপাষাকটাও পুমড়রে সদরবন। আমি জামন, এর্ মকেুে দেকাে 
হরব না। ওরদে উপগ্রহ কযারিো যমদ বারক্সে  সলারকেন মনমদতষ্ট কেরর্ পােরর্া, 
র্াহরল এই সািত কোে খবে গ্রািবাসীরদে র্াো জানারর্া না, আকমস্মক এরস 
হানা মদর্। র্বু সাবধান হওো ভাল। 
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সবাই র্ামকরে মেল আহিদ িুসাে মদরক। আবদুল গিুরেে অিরেে 
সবদনা র্াে সিাখ মদরে মেকরে পড়রে। ইকোিভ ভাবরে, সোট খাট বযাপারেও 
মক অদ্ভুর্ দূেদৃমষ্ট! অরন্যে মনোপত্তা প্ররশ্নও কর্ সর্কত! র্াে সিারখ সম্ভ্রি ও শ্রদ্ধাে 
একটা আরিজ। দেজাে সিৌকারে সেস মদরে দাোঁমড়রে মেল িামর্িা িােহানা। 
বার্ারস এক সগাো িুল এরস র্াে বাোঁ সিারখে একাংে সঢরক মদরেরে। র্াে একটা 
আেুল অমস্থেভারব ওড়নাে সকার্াটা সপোঁিামেল, আবাে খুলমেল। 

আহিদ িুসা আবাে কো বলল, আজ োরর্ই আমি সযরর্ িাই। 
আজ োরর্ই? শুষ্ক করডে বলরলন আবদুল গিুে। 
মজ হ্াোঁ, আজ োরর্ই। 
মকন্তু র্ুমি সর্া অসুস্থ। 
ও মকে ুনা, ভাবরবন না আপমন। ঈষৎ সহরস বলরলা আহিদ িুসা। 
িাো মনি ুহরে মগরেমেল আবদুল গিুরেে। সবাো সগল ভাবরেন মর্মন। 

মকেুক্ষর্ পে িুখ র্ুরল স্বগর্ বলরলন, সকাোে যাওো যাে। ইকোিরভে মদরক 
মিরে বলরলন, মপোন্দজ নদীে উপর্যকাে আিারদে পুরোরনা বসমর্রর্ যাওো 
যাে, মক িরন কে? 

যাওো যাে, মকন্তু ওখারন সেকােী সিাখ বড় সবেী সমক্রে আব্বা। 
মেক বরলে- বরল আবাে ভাবনাে েুরব সগরলন আবদুল গিুে।  
এবাে মনেবর্া ভােরলা আহিদ িুসা। আহিদ িুসা বলরলা, সহাজা ওমব 

কাি িাজাে এবং মহসাে দুরগতে পমবত্র স্থারন আপনাো কখরনা সগরেন? 
িিরক িাো র্ুলরলন আবদুল গিুে! বলরলন, র্ুমি সিন সকিন করে? 
মিমন না, জামন িাত্র। 
র্ুমি ভাল কো িরন কমেরে মদরেে। মহসাে দুরগতে সিার্াওোল্লী সিাল্লা 

আিীে সুলাইিান আিাে পমেমির্। আমি ওখারন সগমে। ওখানকাে িুসমলি 
জনপদটা সবে বড়। সবিাো আিীে সুলাইিান বেে খারনক আরগ ে’িাস সজল 
সখরটরেন। স্থানীে কলখজই অরনক বরল করে র্াোঁরক োমড়রে এরনরে। ওখারন 
যাওো যাে। 
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কোগুরলা লুরি মনমেল আহিদ িুসা। আবদুল গিুরেে কো সেষ হরর্ই 
বলল, সকন সজল সখরটরেন? সেকারেে মবরুরদ্ধ ষড়যরন্ত্রে জন্য? 

হ্াোঁ, র্াই। 
মেক আরে, ওখারনই যাওো মেক হরলা। 
আবদুল গিুে ইকোিরভে মদরক সিরে বলরলন, র্ুমি মগরে দুরটা ইোক 

তর্েী োখরর্ বল, আিো োর্ ১২টাে যাত্রা কেব। 
আহিদ িুসা িুহুর্ত মেধা কেল র্ােপে বলল, দুরটা ইোক সকন? 
একটা আিাে ও একটা সর্ািাে জন্য। 
মকন্তু আিারক একাই সযরর্ হরব সর্া। 
মবস্মরে হা হরে সগল আবদুল গিুরেে িুখ। একাই যারব? োস্তা মিনরব 

মক করে? র্াে ওপে োরর্। আে আিো একা সর্ািাে োড়ব সকন? 
অসুমবধা হরব না। পামিে পে ধরে আিারক ৫০ িাইল পূরবত সযরর্ হরব, 

র্ােপে মনরি উপর্যাকাে মদরক িাইল পঞ্চারেক।  
আবদুল গিুে অপলক দৃমষ্টরর্ র্ামকরে মেরলন আহিদ িুসাে মদরক। 

ধীরে ধীরে বলরলন, ভুরলই মগরেমেলাি র্ুমি আহিদ িুসা। র্ুমি আে দেজরনে 
ির্ নও। মকন্তু আিো সর্ািারক একা োড়ব সকিন করে, মকভারব বুোব িনরক? 

আবদুল গিুরেে সিারখ অশ্রু টলিল করে উেল।  
আহিদ িুসা আবদুল গিুরেে হার্  ধরে সান্ত্বনা মদরে বলল, আিারক 

ভুল বুেরবন না। আমি আজ সয কােরর্ গ্রাি সেরক সরে যামে, মেক সস কােরর্ই 
আপনারদে কাউরক আমি সারে মনমে না। আগািী করেকমদন ওো পাহাড় 
এলাকা মর্রে োখরব, যারর্ সকউ মকংবা মকে ুবাইরে সযরর্ না পারে। আিাে সারে 
যমদ আপনাোও র্ারদে সিারখ পরড় যান, র্াহরল আপনাে সগাটা বসমর্ে ওপেই 
মবপদ আসরব। 

আবুদল গিুে রুিাল মদরে সিাখ িুরে বলরলন, বুেরর্ পােমে, র্ুমি কর্ 
বড়, বাবা। আল্লাহ সর্ািারক মবজেী কেরবনই। মকন্তু বাবা র্ুমি আিারদে 
মনোপত্তাে কো যর্টা ভাবে মনরজে কো মকন্তু র্র্টা ভাবে না। 
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আহিদ িুসাে িুখ লিাে লাল হরে উেল। বলল, আমি বড় মকে ুনই, 
আমি িুসমলি সিারজে সসবক িাত্র। সদাো করুন আিাে জন্য। আে মনোপত্তাে 
কো? আিাে জ্ঞান ও মবরবক অনুসারে কাজ কেব, বামকটা আল্লাহ সদখরবন। 

িামর্িা িােহানা দু’হারর্ সিৌকাে ধরে সযন র্াে সারে মিরে সগরে। 
স্বরেে সরম্মাহনকােী এক দৃশ্য সদখরে সযন সস। রুপকোে এক নােক সযন 
সািরন উপমস্থর্। 

সিহিানখানাে পারে আবদুল গিুে ও ইকোিভ ইোক সামজরে দাোঁমড়রে 
সগরে। গ্রাি র্খন গভীে র্ুরি অরির্ন। সকান আরলা সনই সকাোও। সকবল 
আবদুল গিুরেে সিহিান খানাে আরলা জ্বলরে। িামর্িা িােহানা একটা বযারগ 
রুমট, অরনকগুরলা পমনে ও িলিূল সামজরে মনরে সিহিান খানাে ঢুকল। আহিদ 
িুসা তর্েী। মর্মন ঐমর্হ্ বাহী র্ামজক সপাষাক পরেরেন। িাোে র্ামজকরদে 
কাজকাে ঐমর্হ্বাহী টুমপ। টুমপটা বযারডেজরক অরনকখামন সঢরক মদরেরে। 

িামর্িা িােহান র্ারক বলল, িলুন। দু’জরন সিহিান খানাে বাইরেে 
দেজা মদরে সবমেরে অন্ধকারেে িধয মদরে পে িলমেল। 

িােহানা বলল, একটা প্রশ্ন কেরর্ পামে? 
কে। বলল আহিদ িুসা। 
আপনাে সক সক আরে, মপর্ািার্া ভাই সবান মকংবা..... 
একট আড়ষ্টর্া এরস িামর্িা িােহানারক কো সেষ কেরর্ মদল না। 

অন্ধকাে না হরল সদখা সযর্ র্াে িুখ লাল হরে উরেরে। 
আহিদ িুসা বুেল, িােহানাে পেবর্তী েব্দটা মক যা উচ্চাের্ কেরর্ 

পােল না। আহিদ িুাসে ভ্রুটা কুমঞ্চর্ হরে উেল। জবাব মদল, সনই। 
একটা অনুরোধ কেরর্ পামে? 
কে। 
আপনাে সপাষাকটা আমি না পুমড়রে সেরখ মদরর্ িাই। 
সকন? আরগে ির্ ভ্রুটা কুোঁিরক সগল আহিদ িুসাে। 
এটা একটা স্মমৃর্, একটা ঐমর্হামসক িূলয আরে মপমসোে অমধনােরকে 

এই সপাষারকে। 
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যাো সনর্ারদে যাদুর্রে সংেক্ষন করে, র্ারদে জন্য এটা প্ররোজন। মকন্তু 
আিো ইসলারিে অনুসােীো মভন্ন পরেে যাত্রী। এখারন বযমক্তে সকান িূলয সনই, 
আসল হরলা র্াে কাজ এবং মেক্ষা। র্াই এখারন বযমক্ত সংেমক্ষর্ হে না, অবযাহর্ 
োখা হে র্াে ভারলা কাজ ও মেক্ষারক। 

অন্ধকারেই একবাে সিাখ র্ুরল িাইল িামর্িা িােহানা আহিদ িুসাে 
মদরক। ভাবল, এই বযমক্ত সয কর্ বড় র্াে ক্ষুদ্র জ্ঞান র্া আন্দাজই কেরর্ পারে 
না। একটা আনন্দ, র্ােই পারে একটা অপমেমির্ সবদনাও টন টন করে উেল 
র্াে হৃদরে। 

দুজরন অন্ধকারে পে িলমেল আবদুল গিুে ও ইকোিভ সযখারন ইোক 
মনরে দাোঁমড়রে আরে সস মদরক। মকেুক্ষর্ দু’জরনই মনেব। এই মনেবর্া সভরে 
িামর্িা িােহানাই আবাে মজরজ্ঞস কেল, আিাে জন্য আপনাে সকান মনরদতে 
আরে? 

হোৎ এ প্ররশ্ন মবব্রর্ সবাধ কেল আহিদ িুাসা। কাউরক সকান মনরদতরেে 
মিিাই সস করেমন। িামর্িা িােহানারক মক বলরব আহিদ িুসা? অেি প্রশ্নটা র্াে 
সঙ্গর্। এরর্ খুমেই হল আহিদ িুসা। বলল, খুেী হলাি িােহানা এরদরে প্রেি 
র্ুমিই পারে এরস দাোঁড়ারল। র্রব মনরদতে সদোে সিে এখনও আরসমন। 

আনরন্দ-গরবত িামর্িা িােহানাে সোট্ট হৃদেমট সযন িরুল উেল। 
শুকমেো জানারর্ ইো হল র্াে। মকন্তু িুখ খুলরর্ পােরলা না হোৎ করে। আরো 
মকেুক্ষর্ পে িামর্িা িােহানা বলল, েুমট সেষ হরল আিারক িরকা সযরর্ হরব, 
র্ােপে আপনারক সকাোে পাব? 

এে উত্তরে আমি এখন মদরর্ পােরবা না। র্রব এটুকু বলরর্ পামে, 
আিাে কো সর্ািারদে কারে সপৌোঁেরব। 

দু’জরনই এরস সপৌোঁেল ইোরকে কারে। র্ােপে ইোকসহ িােজন 
এমগরে িলল গ্রারিে প্রাি সীিাে। দাোঁড়াল সসই সরু পেমটে িুরখ যা মগরে মিরেরে 
পামিে সড়রকে সারে। 

র্াোঁবু-কম্বলসহ একজরনে জন্য যা প্ররোজন র্া মদরে ইোক সাজারনা। 
ইোরকে লাগাি আহিদ িুসাে হারর্ র্ুরল মদরর্ মদরর্ আবদুল গিুে বলরলন, 
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আিারদে ভুরল সেরকা না। এই বামড়, এই বামড়ে সবমকে ুসর্ািাে মনরজে িরন 
কেরব। কাোঁপমেল বৃরদ্ধে কোগুরলা। 

আহিদ িুসা বলল, আমি আপনারদে কো, এই মনোপদ আশ্ররেে কো 
ভুলরবা না। আমি সুরযাগ সপরলই আসব। আিাে জন্য সদাো করুন। র্ােপে 
আহিদ িুসা ইকোিরভে মদরক একট ুএমগরে র্াে কাোঁরধ একটা হার্ সেরখ বলল, 
ভাই ইকোিভ, সর্ািারদে কারে জামর্ে অরনক দাবী। জামর্ে এ দাবীে কো 
কখনও ভুরলা না। 

সকোঁরদ সিলল ইকোিভ। বলল, আল্লাহ বকরেে ভাই আমি, আিারক 
আপনাে সারে মনন। 

ইকোিরভে কপাল িুম্বন করে বলল আহিদ িুসা, সভব না ভাই, আল্লাহ 
আিাে সারে আরেন। 

িােহানা র্াে মপর্াে সপেরন দাোঁমড়রে মেল। সসমদরক একট ু এমগরে 
আহিদ িুসা বলল, আমস িােহানা। বরল আহিদ িুসা ইোরক উরে বসল। লাগাি 
সটরন ইোো কেল ইোকরক। দুরল দুরল ধীরে যাত্রা শুরু হল ইোরকে। অল্পক্ষর্ই 
কারলা অন্ধকারেে বুরক হামেরে সগল ইোক। 

সবােই সিারখ পামন। িামর্িা িােহানা বরস পরড়মেল িামটরর্। আবুদল 
গিুে মগরে র্াে িাোে হার্ োখরর্ই কান্নাে সভরে পড়ল সস। আবদুল গিুে 
র্ারক সান্ত্বনা মদরে বলরলন, কাোঁমদস না িা, আিারদে সিরে র্ুই সর্া র্ারক সবেী 
জামনস?  
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৭ 
হাসান র্ামেক এখন সোট্ট একটা সসরল। একটা দেজা এবং অরনক 

ওপরে একটা সোট্ট জানালা োড়া আে িরুটা সনই র্রে। সিরেরর্ পার্া এক কম্বল 
োড়া আে সকান উপকের্ সনই! সসমদন লাইরব্রেী সেরক মিরে আসাে পে র্ারক 
এখারন সমেরে আনা হরেরে। মর্মন জারনন সরবতাচ্চ োমস্ত যারদে বোি কো হে, 
র্াোই এসব সসরল আরস। মভকটরেে সারে আরগে ির্ কো আে হে না। 
দেজাে গারেে সোট্ট জানালা খুরল সস খাবাে মদরে যাে। িারে িারে মজরজ্ঞস 
করে, েেীে ভাল সর্া োে! মভকটরেে সিাখটারক র্খন বড় মবষন্ন সদখাে। 
শুকরনা রুমট, শুকরনা করেক টুকরো সগাের্ র্াে দু’সবলাে জন্য বোি। নাস্তা 
মর্মন আে পান না। সগাের্ হালাল হরর্ নাও পারে িরন করে সগাের্ মর্মন সনন 
না, শুধ ুরুমটই খান। মভকটে সসই িরুটা মদরে সিারখ একোে মিনমর্ মনরে বরল, 
োে এভারব সখরল সর্া আপনাে েেীে োকরব না। 

কম্বরল বরস একমট মিমে পড়মেরলন হাসান র্ামেক। মিমেটা করেক বাে 
পরড়রেন। আবােও পড়রেন। আজ দুপুরে খাবারেে পযারকরট এই মিমে  
সপরেরেন। দুই রুমটে িােখারন অমর্ সাবরধারন মিমেমট লুমকরে োখা মেল। মিমেে 
মনরি কারো নাি সনই। র্রব সরম্বাধন ও সব মিমলরে বুো যাে মিমেমট মভকটরেে 
কাে সেরকই এরসরে। 

মিমে পরড় প্রেরি স্তমম্ভর্ হরেরেন, র্ােপে আনমন্দর্ হরেরেন। মিমেরর্ 
বলা হরেরে আজ োর্ আটটাে আপনাে দেজা খুরল যারব। যারক সািরন পারবন 
অনুসের্ কেরবন। সব বযবস্থাই হরে সগরে, এে পেও সকান বাধা আসরল র্া 
িুকামবলা করেই সপেরনে অমিসাসত সগট মদরে কাোগাে সেরক সবরুরর্ হরব। 
সবমেরে োস্তাে ওপারে িাটত মনরে োকা ৭৮৬৭ নং গামড়রর্ উরে বসরর্ হরব। 

অন্ধকাে কুেেীরর্ বরস সিে বুোে উপাে সনই। র্রব সিেটা আটটাে 
কাোকামেই হরব। বহুমদন পে একটা এযাকেরনে গরন্ধ হাসান র্ামেরকে 
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িাংসরপেীগুরলা সযন সজীব হরে উরেরে। এে িারেও একটা মজজ্ঞাসা িারে 
িারেই িরনে সকারর্ উোঁমক িােরে। কাো এটা কেরে? আমজিভ িাোমেং 
সকাোরে যাবাে পে মভকটে হাসান র্ামেরকে সদো খাবাে জধনক খামদ 
ইসিাইলরক মদর্। মভকটরেে কারে হাসান র্ামেক শুরনমেরলন আমজিভরক 
সগ্রপ্তারেে সূত্র ধরেই খামদ ইসিাইল ও আেও মর্নজরনক সগ্রপ্তাে করে এরনরে। 
অেতাৎ র্াো একই দরলে সলাক। 

হাসান র্ামেক দু’োকার্ নািায পরড় মনরে প্র্ত্তর্ হরেই বরসমেরলন। 
দেজাে র্ালা সখালাে েব্দ কারন এল। সবগুরলা ইন্দ্রীে সজাগ হরে উেল হাসান 
র্ামেরকে। ধীরে ধীরে দেজা খুরল সগল। সািরন দাোঁমড়রে মভকটে। হারর্ সসই 
সামভতস সি। র্ারর্ িারেে কাপ সাজারনা। সিাখারিামখ হরর্ই ইোো করে হাোঁটরর্ 
শুরু কেল। 

দেজাটা সটরন মদরে র্াে মপেরন হাোঁটরর্ শুরু কেরলন হাসান র্ামেক। 
একটা কমেরোে মদরে িলমেরলন র্াো। কমেরোরেে িরুখই একজন পুমলে 
দাোঁমড়রে। িুমষ্টবদ্ধ হরলা হাসান র্ামেরকে হার্। মকন্তু না, মকেু হরলা না। পুমলেরক 
হাসান র্ামেরকে মদরক র্াকারর্ সদরখই মভকটে বলল, হুকুি আরে। আে মকেু 
বলল না পুমলে। এবাে র্াো োইরন সিাড় মনরে আরেকটা মবমডংরেে োো ধরে 
এমগে িলল। দ্রুর্ হাোঁটরে মভকটে। হাসান র্ামেকও র্াে সারেই আরেন। 

বড় িটক ওোলা একটা র্রেে সারিন মগরে সপৌোঁেরলন র্াোঁো। িটরকে 
ওপরে লাল অক্ষরে সলখা আরেঃ ‘অমিসাসত পযারসজ’’। এখারন জানালা মদরে 
প্রেরি আইরেনমটমট কােত সদখারর্ হে, র্ােপে এখান সেরক সগট পাে পাওো 
যাে। সগট পাে মনরে িটক মদরে র্রে ঢুকরর্ হে। দেজাটা ইরলকিমনরকে। মযমন 
সগট পাে সদন, মর্মনই র্াে বাোঁ পারেে মক সবারেত লাল সবার্ািটা মটরপ সদন, দেজা 
খুরল যাে। এ র্ে সপরুরলই একটুখামন খামল জােগা। র্ােপেই সগরটে সারে 
লাগারনা গােত রুি। গােত রুরি সগট পাে সদখারলই সবার্াি মটরপ সগট খুরল সদো 
হে। মভকটে এবং হাসান র্ামেক সসই িটক ওোলা র্রেে সারিন সপৌোঁেরর্ই 
িটরকে ইরলকিমনক দেজা খুরল সগল। র্াোঁো ঢুকরর্ই আবাে র্া বন্ধ হরে সগল। 
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হাসান র্ামেক সদখরলন সভরর্ে মর্নজন সলাক। হাসান র্ামেকরক সদরখ একজন 
এমগরে এল। মভকটে পমেিে কমেরে মদল, ইমন খামদ ইসিাইল। 

সগট পাে সদো অমিসােরক হাসান র্ামেক র্াে সিোরেে পারেই অজ্ঞান 
অবস্থাে পরড় োকরর্ সদখরলন। র্াে োন হারর্ে কারে পরড় আরে আধ সপাড়া 
মসগারেট। বুেরলন, মসগারেরটে সারে মকেু খাইরে মভকটে র্ারক আরগই কাবু 
করেরে। 

এর্ক্ষর্ বহন করে আনা িারেে সিটা সিরেে সেরখ মদরে মভকটে সটমবল 
সেরক ৪টা পাে র্ুরল মনরে খামদ ইসিাইরলে হারর্ মদরর্ মদরর্ দ্রুর্ বলল, র্ুমি 
িা মনরে গােত রুরি সঢাকাে পে একজন সগট পােগুরলা জানালা মদরে গােতরক 
সদরবন। গােত যখন ওগুরলা সিক কেরর্ শুরু কেরব, র্খন দু’জরন মিরল 
গােরুরিে গােত দু’জনরক কাবু কেরর্ হরব। সগট সখালাে জন্য সবার্াি সটপাে 
দামেত্ব আিাে। ওরদেরক এযালািত বাজাবাে সুরযাগ সদো যারব না। 

মভকটে িলরর্ শুরু করেরে। হাসান র্ামেক িলরর্ মগরে হোৎ মিরে 
এরলন অজ্ঞান হরে পরড় োকা অমিসারেে সটমবরল। টান মদরে র্াে োন পারেে 
ড্রোেটা খুরল সিলরলন। সিাখটা হাসান র্ামেরকে উজ্জ্বল হরে উেল। হ্াোঁ, আরে 
মেভলভে। সলারেে। মেভলভেমট পরকরট পুেরলন হাসান র্ামেক। খুরল সিলরলন 
বাোঁ পারেে ড্রোেও। মনকে সাদা েংরেে আরেকটা মেভলভে। অরপক্ষাকৃর্ সোট। 
হারর্ র্ুরল মনরলন। অস্বাভামবক ভােী। বযারেল ও মিগারেে মদরক র্ামকরে িিরক 
উেরলন হাসান র্ামেক। এ সর্া লযাসাে মেভলভে। মিগাে সবার্ািমট লাল। অেতাৎ 
মেভলভেমট সলারেে। মেভলভােমট পরকরট োখরর্ যারবন এিন সিে জানালাে 
ওপাে সেরক পারেে েব্দ এল। সিাখ র্ুলরর্ই সিাখারিামখ হরলা এক পুমলে 
অমিসারেে সারে। অমিসােমট সিারখ মবস্মে মবিূড়র্া, মকন্তু র্া িুহুরর্তে জন্য। 
পেক্ষরনই সস হার্ মদল পরকরট। এে অেত হাসান র্ামেক বুরেন। সাদা মেভলভে 
ধো োন হার্মট হাসান র্ামেক ওপরে র্ুলরলন। পরেে অবস্থাটা মিিা করে মনরজই 
মেউরে উেরলন হাসান র্ামেক। মকন্তু উপাে সনই। পুমলে অমিসােমটে সিাখ ভরে 
মবফামের্ সদখা সগল। হাসান র্ামেক সিাখ বন্ধ করে োহাদাৎ আেুল মদরে িাপ 
মদরলন লাল সবার্ািটাে। িাত্র দু’মর্ন সসরকডে। সিাখ খুলরলন হাসান র্ামেক। 
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পুমলে অমিসারেে সদহটা গড়াগমড় যারে। মকন্তু িাোটা সনই। আরেকবাে সগাটা 
েেীে মেে মেে করে উেল হাসান র্ামেরকে। 

মিমনরটে িরধযই র্রট সগল সগাটা বযাপােটা। মভকটে মবফামের্ সিারখ 
র্ামকরে মেল এমদরক। মেভলভেটা পরকরট সেরখ হাসান র্ামেক বলরলন, মভকটে 
র্াড়ার্ামড়। এক্ষমর্ সব জানাজামন হরে যারব। 

মভকটে িা মনরে গােতরুরিে মদরক এগুল দ্রুর্। কমেরোরেে ির্ সবে 
লম্বা র্ে। মকন্তু আে সকউ সনই র্রে। আজ উজরবমকস্তারন নর্ুন িসল উোে 
উৎসব। ঈরদে মবকল্প আনন্দ অনুষ্ঠান মহসারব কিুযমনিো এরক প্রমর্ষ্ঠা কেরর্ 
িাইরে। র্াই সেকােী ভারব মবমভন্ন প্রকাে আনন্দানুষ্ঠারনে বযাপক বযবস্থা কো 
হে এমদরন। আজ উজরবমকস্তারন সাধাের্ েুমটে মদন। র্াই কাোগারেে অমিরসও 
অপমেহাযত মকে ু কিতিােী োড়া আে সকউ সনই। মভকটে র্ে সপমেরে িাোঁকা 
িত্বেটাে মগরে সনরিরে। হাসান র্ামেকো দেজা সেরক উোঁমক সিরে সদখরলন, 
মভকটে িারেে সি মনরে গােতরুরি প্ররবে কেরে। 

হাসান র্ামেক খামদ ইসিাইলরক বলরলন, আপমন এরদে মনরে 
গােতরুরিে সািরন মগরে দাোঁড়ান অমি গােতরুরি ঢুকব। 

হাসান র্ামেক পরকরট হার্ পুরে গােতরুরিে মদরক এগুরলন। মনলতপ্ত 
গমর্। গােতরুরিে জানালা মদরে একজন গােতরক মর্মন সদখরর্ পারেন। মভর্রে 
র্ামকরে কাে সারে সযন আলাপ কেরে। মভকটরেে সারে মক? এই সর্া সুরযাগ। 
হাসান র্ামেক গােতরুরিে পাে র্ুরে দ্রুর্ গােতরুরি প্ররবে কেরলন। গােতরুরিে 
দেজাে পা মদরেরেন এিন সিে র্ীব্র সুরে মবপিনক মবউগল সবরজ উেল। 
িিরক উরে দাোঁমড়রে পড়ল দুজন গােত। ভোবহ ধেরনে অরটারিমটক কােবাইন 
সটরন মনল ওো। মকন্তু ঐ পযতিই। হাসান র্ামেরকে মেভলভে দ্রুর্ গমর্রর্ দু’বাে 
অমগ্ন বৃমষ্ট কেল। গুোঁমড়রে সগল দুমট িাো। মভকটে িুহুরর্তে হন্য হর্িমকর্ হরে 
পরড়মেল। মকন্তু পেক্ষরর্ই েুরট সগল জানালাে পারেে মক সবারেত। সিরপ ধেল 
মনমদতষ্ট সবার্াি। 

দেজা খুরল সগল। দ্রুর্ গমর্রর্ই সগট সেরক সবমেরে এল র্াো পাোঁিজন। 
োস্তাে ওপারে িাটত সনো একটা জীপ। লাল মেোে লাইরটে উপরে জ্বলরে নাম্বাে-



পামিরেে আর্তনাদ  104 

 

৭৮৬৮। র্াো গাড়ীে কারে সযরর্ই দেজা খুরল সগল। দ্রুর্ গাড়ীরর্ উরে 
বসরলন। 

মবউগল সকোঁরপ সকোঁরপ র্খরনা সবরজই িরলরে। মভকটে বলল, এমদরক 
আসাে ইরলকিমনরকে দেজা বন্ধ। এ সগরট আসাে জন্য ওরদে র্ুরে আসরর্ 
হরব। র্র্ক্ষরন গাড়ীমট িলরর্ শুরু করেরে। িাত্র পঞ্চাে গজ সািরনই একটা 
োস্তা পমিরি সবমেরে সগরে এ সজল োস্তা সেরক। দ্রুর্ জীপমট সজলখানাে পারেে 
এ মবপিনক োস্তা সেরড় ঐ োস্তাে মগরে পড়ল। সজলখানাে মদরক সেরক র্খন 
অরনকগুরলা পুমলরেে গাড়ীে একটানা ইিােরজন্সী সাইরেন সভরস আসরে। 
মবউগরলে র্ীব্র মিৎকাে ইমর্িরধয অরনকটা সনরি সগরে। 

হাসান র্ামেরকে পারেই বরসমেল আমিে উসিান। সস বলল, ভাই 
হাসান র্ামেক, িুবােকবাদ আপনারক। আমি অমভভূর্ হরেমে। র্াে কো সেষ না 
হরর্ই মভকটে বরল উেল, আমি োেরক সগারবিাো ভদ্ররলাক িরন কের্াি, মকন্তু 
মর্মন সর্া আগুন। 

হাসান র্ামেক এমদরক কান না মদরে বলরলন, ওো অেযােরলরস সগাটা 
পুমলে সনটওোকতরক জামনরে সদরব। গামড় সািত কো শুরু কেরব ওো। আিাদরে 
গামড় ওো সদরখমন, গাড়ীরর্ আিো আমে র্াও জারন না। মকন্তু র্াে আরগই সরে 
পড়রর্ হরব। 

এবাে ড্রাইভাে কো বলল। বলল সস, সািরনে ব্রীজটা পাে হরলই আে 
সকান ভে সনই ইনোআল্লাহ। পরেে সয পুমলে সপাি র্াে আরগই সিইন সোে 
সেরড় মদরে আিো পারে িরল যাব। 

সািরন দুরে একটা লাল আরলা জ্বলরে। ড্রাইভাে বলল, ওটাই ব্রীরজে 
িুখ। লাল আরলা সদরখ িুখটা মবষন্ন হরে উেল হাসান র্ামেরকে। সিমকং মক শুরু 
হরেরে? না ওটা রুমটন িামিক মনেন্ত্ররর্ে আরলা? সহে লাইরটে আরলারর্ ব্রীজটা 
এবাে িষ্ট সদখা যারে। মিল সহলরিটওোলা দু’জন পুমলে। হারর্ র্ারদে সাব 
সিমেনগান। ড্রাইভারেে মদরক র্ামকরে হাসান র্ামেক বলরলন োিরর্ বলরল 
োিানই উমির্ হরব।  

মকন্তু..... মকে ুবলরর্ শুরু কেল ড্রাইভাে। 
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হাসান র্ামেক র্ারক োমিরে মদরে বলরলন, র্ারদে োিারনাটা রুমটন 
সিকও হরর্ পারে, না োিরল র্াো সরন্দহ কেরব। র্ারর্ ব্রাে িাোরেে িুরখািুমখ 
হরর্ পামে আিো। 

আে যমদ রুমটন সিক না হে? বলল ড্রাইভাে। 
র্াহরল পুমলে দুরটাে দামেত্ব আিাে। বলরলন হাসান র্ামেক। 
গামড়মট ব্রীরজে িুরখ এরস সপৌোঁরেরে। র্র্ক্ষরর্ ব্রীরজে িুরখে সবুজ 

আরলা আবাে জ্বরল উরেরে। গাড়ীে ভীড় সনই বলরলই িরল। িলরর্ শুরু করেরে 
গাড়ীগুরলা। একজন পুমলে অেযােরলরস কো শুরু কেল। আরেকজন পুমলে ধীে 
গমর্ গাড়ীগুরলাে মদরক একনজে সিরেই িরল সযরর্ ইোো কেরে। হাসান 
র্ামেকরদে গাড়ীও ঐভারব িরল যাবাে ইোো সপল। র্র্ক্ষর্ প্রাে রুদ্ধশ্বারস 
অরপক্ষা কেমেল একটা সকান মকেুে। এবাে হাোঁি সেরড় বাোঁিল। সাদা মেভলভেটা 
পরকরট িালান করে মদরলন হাসান র্ামেক।  

হাসান র্ামেকরদে গামড় ব্রীরজ প্ররবে করেরে। এিন সিে অোেরলরস 
কো বলা পুমলেমট উরত্তমজর্ভারব অন্য পুমলেরক মক সযন বলল। র্ােপে র্াো 
োস্তাে েুরট এল, বন্ধ করে মদল গাড়ীে অগ্রসেিান গমর্। জানালা মদরে সসমদরক 
র্ামকরে আল্লাহে শুকমেো আদাে কেরলন হাসান র্ামেক। 

শুকমেো আদাে কেরলন সকরলই।  
িাইল খারনক যাবাে পে গাড়ীমট হাইওরে সেরড় মদরে অরপক্ষাকৃর্ সোট 

একমট োস্তা ধরে েহরেে পূবত-দমক্ষর্ প্রারিে মদরক এমগরে িলল। সপেরনে বহুদূে 
পযতি সদখা যাে। হাসান র্ামেক মকেুক্ষর্ সপেরনে মদকটা পযতরবক্ষর্ করে মনমির্ 
হরলন, না সকউ অনুসের্ কেরে না।  

গামড়মট দমক্ষর্ পূরবত প্রাে মিমনট দরেক িলাে পে দমক্ষর্ মদরক আরেকটা 
বাোঁক মনরে একটা সরু গমলে িরধয ঢুরক সগল। একটা গযারেরজে সগরট দাোঁমড়রে 
পড়ল গামড়টা। সংরগ সংরগ খুরল সগল গযারেরজে সগট। সভর্রে ঢুকল গামড়। 

গামড় োিরর্ই েুরট এল করেকজন। এমদরক গামড় সেরক সবাই সনরি 
পড়রলন। প্রেরিই ড্রাইভাে জমড়রে ধেল হাসান র্ামেকরক। 
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ড্রাইভারেে নাি আরনাোে ইব্রামহি। মবশ্বমবদযালরেে খার্াে সস 
ইব্রামহিভ। দু’বেে আরগ র্াসখন্দ মবশ্বমবদযালে সেরক সস ইমর্হারস মেগ্রী মনরে 
সবমেরেরে। সপো মহসারব মনরেরে মেক্ষকর্া। সস একমট মবদযালরেে ইমর্হারসে 
মেক্ষক। ড্রাইমভং লাইরসন্সও র্াে আরে। সাইিুরিে র্াসখন্দ ব্রারঞ্চে প্রধান। 

আরনাোে ইব্রামহি হাসান র্ামেকরক মনরজে পমেিে সদবাে পে পমেিে 
কমেরে মদল খামদ ইসিাইরলে সারে। খামদ ইসিাইল উজরবমকস্তান সাইিুরিে 
অপারেেন সকাোরেে আিদুমেো সসক্টরেে একজন কিাডোে। আমজিরভে 
কিারডেই সস কাজ কের্। আমজিভ ধো পড়াে ১৫মদন পে সসও ধো পরড় যাে 
একজন কিতীে সািান্য ভুরলে কােরর্। 

হাসান র্ামেকরক পমেিে কমেরে সদো হরল উজরবমকস্তান সাইিুরিে 
সগারেন্দা মবভারগে দামেত্বেীল আমিে উসািরনে সারে। আরনাোে ইব্রামহি 
জানান, মভকটরেে সারে সযাগারযাগ কো এবং আজরকে অপারেেরনে প্লযানটা 
র্ােই তর্েী। আমিে উসিারনে বেস ৪৫ এে ির্। উজরবক পুমলরেে সগারেন্দা 
োখাে একজন োইরেক্টে মহসারব কাজ করেরে প্রাে ১৫ বেে। স্বাস্থযগর্ কােরর্ 
অবযাহমর্ মনরেরে িাকুেী সেরক। িাকুেীে সিে সেরকই জার্ীে িুমক্ত 
আরন্দালনরক সহাের্া মদরে আসরে। সেকােী িাকুেীরর্ যাো আরে র্ারদে 
সারে সযাগারযারগে সস একমট বড় সূত্র। 

হাসান র্ামেক আমিে উসিানরক বুরক জমড়রে ধরে সিাবােকবাদ 
জামনরে বলরলন, আল্লাহ আপনারক আেও কারজে েমক্ত দান করুন। আমিে 
উসিান বলল, আপনাে সদাো আল্লাহ আিারদে সবাে জন্য কবুল করুন।  

গযারেরজে সারেই একটা বড় মর্নর্লা বামড়। বামড় এবং গযারেজ 
দুরটােই িামলক আরনাোে ইব্রামহি। কিুযমনি পামটতে কযাোরেে বাইরে সয 
দু’িােজন ভাগযবান সলারকে র্াসখরন্দ বামড় আরে, আরনাোে ইব্রামহি র্ারদেই 
একজন। এে সপেরন একটা ইমর্হাস আরে। সয ইমর্হাস স্মের্ কেরর্ লিা পাে, 
দুঃখ পাে আরনাোে ইব্রামহি। 

আরনাোে ইব্রামহরিে মপর্ািহ আবদুল্লাহ কিুযমনি প্ররলাভরন ভূরল 
লাল সিৌরজে সহরযাগী মহরসরব কাজ করে। ১৯৩০ সারল উজরবমকস্তারনে এ 
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অঞ্চরল সযৌে খািারেে প্রমর্ষ্ঠা হে। িুসমলি জনসাধাের্ র্ারদে ধ্বংসাবমেষ্ট 
েমক্ত মনরেই কিুযমনি অেতধনমর্ক বযবস্থাে প্রমর্রোরধে সিষ্টা করে। র্খন 
কিুযমনষ্ট সলৌহ োসরনে স্থানীে লামেোরলে ভূমিকা পালন করে আবদুল্লাহ। 
অবর্তনীে অর্যািাে িরল িুসমলি কৃষকরদে ওপে। র্ারদে বামড়-র্ে, সর্াড়া এবং 
কৃমষ জমিই শুধু সকরড় সনো হে না, র্ারদে স্ত্রী- কন্যারকও দখল কো হে। সস 
সিে পোমজর্ অবস্থাে একজন িুসলিারনে প্রমর্ একজন কিুযমনরিে মবদ্রুপ 
উমক্ত মেল এই েকি- 

‘আল্লাহে সাহারযয আিো সর্ািারদে সেরক জীবন ধােরর্ে সব সািগ্রী 
মনরেমে। এখন সর্ািারদে স্ত্রীরদে পযতি আিো সযৌে বযবস্থাধীরন আনব। এভারব 
আিো র্ারদে েযযা োমেনী কেব। এভারব পেিরে আিো প্রীমর্ বন্ধরন আবদ্ধ 
হরর্ পােব’। আবদুল্লাহরক র্াে কারজে পুেকাে মহসারব কিুযমনি সেকাে এই 
জমি দান করে এবং বামড় তর্েীেও বযবস্থা করে সদে। বাড়ীে এই ইমর্হাস কখনও 
আরনাোে ইব্রামহরিে কারে র্ুলরল সস বরল, দাদাে পারপে প্রােমিত্ত কোে কাজ 
আব্বা সেরকই শুরু হরেরে। মর্মন প্রােই বলরর্ন, আিাে নাি মর্মন সেরখরেন 
লাল সিৌরজে মবরুরদ্ধ িুসলিানরদে স্বাধীনর্া যুরদ্ধে বীে আরনাোে পাো ও 
ইব্রাহীি বারকরেে নাি অনুসারে। আরনাোে পাো লাল সিৌরজে সারে এক 
েক্তক্ষেী যুরদ্ধ েহীদ হন এবং ইব্রামহি বারকে উজরবমকস্তান ও র্ামজমকস্তারনে 
পাহারড় প্রািরে দীর্তমদন প্রমর্রোধ যুদ্ধ িালারনাে পে ১৯৩৫ সারল ধো পরড়ন 
এবং লাল সিৌরজে হারর্ োহাদাৎ বের্ করেন। এই নাি োখা দাদাে কারজে 
মবরুরদ্ধ আব্বাে মনেব, মকন্তু অর্যি েক্ত প্রমর্বাদ। আমি মবশ্বমবদযালরে সেকােী 
ইমর্হাস পরড়মে, মকন্তু র্াে পাোপামে আব্বাে কারে সমর্যকাে ইমর্হাসও 
পরড়মে। আব্বা সগাপরন লারহাে সেরক এসব আমনরে মনরেমেরলন। 

গযারেজ এবং বাড়ীমট এখনও সেকােীভারব আরনাোে ইব্রামহরিে বরট, 
মকন্তু এে সব মকেুই আরনাোে ইব্রামহি সাইিুিরক দান করেরে। মর্ন র্লাে দুমট 
কক্ষ মনরে আরনাোে ইব্রামহি বাস করেন। এ দুমট করক্ষে উপযুক্ত ভাড়া ইব্রামহি 
সাইিুিরক সদে। 
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আমিে উসিান হাসান র্ামেক সহ সবাইরক মনরে গযারেরজে িধয মদরে 
ঢুরক সপেরনে দেজা মদরে বামড়রর্ প্ররবে কেল। আমিে উসিারনে অমিস করক্ষ 
হাসান র্ামেক ও আমিে উসিান মগরে বসরলন। অমিসমট সদার্লাে। র্রেে 
বাইরে রুে ভাষাে মবোট একটা সাইনরবােত- ‘অমিস অি মদ মলগাল 
কনসালটযাডট (প্রাইরভট)’। 

হাসান র্ামেক ও আমিে উসিান সটমবরল িুরখািুমখ বরস। কো বলল 
প্রেি আমিে উসিান। বলল, আপনারক ওো ধরে এরনরে এটা শুরু সেরকই 
আিো জামন। এরদরে আিারদে সব কিতীই এটা জারন। মকন্তু সকাোে মকভারব সয 
আরেন এটা আিারদে জানা মেল না। অমর্ সম্প্রমর্ আিো এ বযাপারে জানরর্ 
পামে। 

মভকটরেে সারে মকভারব আপনারদে সযাগারযাগ হরলা? 
সস একটা ইমর্হাস। ‘ফ্র’-এে সগারেন্দা সংস্থা ‘মেও’ে র্াসখরন্দে 

অভযিে মবভারগে প্রধান উিে জামিলভ আপনাে সন্ধান ইসলামিক সিট অব 
মিমলমস্তরনে িরকাস্থ এযািবাসীরক জানাে। সসই সারে জানাে সহজ মেকাে 
মহসারব মভকটরেে নাি। এ খবে আিো পাওোে পরেই মভকটরেে সারে 
সযাগারযাগ কমে। 

‘মেও’-এে একজন অমিসাে এটা কেল? র্াোঁরক আপনাো জারনন? 
অপাে মবস্মে হাসান র্ামেরকে সিারখ। 

আিো র্াোঁরক জামন না, এখরনা সখাোঁজ মনরর্ও পামেমন। 
আমিে উসিান োিল। হাসান র্ামেক সকান কো বলরলন না। র্াে 

ভাবনা এখন অন্য জােগাে। আমেো আমলরেভাে কো িরন পড়ল র্াে। উিে 
জামিলভ র্াসখন্দ ‘মেও’ও অভযিে মবভারগে প্রধান হরল সসই সর্া ওখারন 
আমলরেভাে টপ ‘বস’ হবাে কো। র্াহরল উিে জামিলরভে হারর্ মক আমেো 
আমলরেভাে ক্ষমর্ হরর্ পারে? আোে একটা আরলা সজরগ উেরর্ িাইরলা র্াে 
িরন। হাসান র্ামেরকে কারে আমলরেভাে সলখা মিমে সয িুহূরর্ত ওরদে হস্তগর্ 
হরে যাে, র্খন সেরকই হাসান র্ামেক আমলরেভাে জীবরনে আো পমের্যাগ 
করেমেরলন। 
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হাসান র্ামেরকে মিিাজাল মেন্ন করে আমিে উসিানই আবাে কো 
বলল। বলল সস, আজ োরর্ে িরধযই আিারদে পাহারড়ে র্াোঁমটরর্ সপৌোঁেরর্ হরব। 
গাড়ীে পে এখন একটুও মনোপদ নে। পাহাড়-িালভুমিে দুগতি পরে আিারদে 
সর্াড়াে িরড় সযরর্ হরব। সিেও লাগরব এে জন্য প্রিেু। আমিে উসিারনে কো 
সেষ হরর্ই র্রে ঢুকল আরনাোে ইব্রামহি। বলল, িলুন খাবাে তর্েী। 

এই িুহুরর্ত এে সিরে বড় সুখবে আিাে জন্য মকে ুসনই, বরল সহরস উরে 
দাোঁড়ারলন হাসান র্ামেক। উরে দাোঁড়াল আমিে উসিানও। 

 
 
 
র্ুি ভােরর্ই উরে বসল সোকাইরেভা। র্রে আরলা জ্বলরে র্খনও। 

সকউ আরসমন। র্াহরল এ র্রে ভাইো আরসমন? িনটা আনিান করে উেল। েুটল 
ভাইোে র্রেে মদরক। েূন্য র্ে। সবমেরে এল র্ে সেরক। সদার্লাে বাোন্দা সেরক 
সগট সদখা যাে। সদখল, সগট বন্ধ। পূবত আকারে শুকর্াো জ্বল জ্বল কেরে। 
এখনও সবে অন্ধকাে। অন্ধকারেে মদরক র্ামকরে কালরকে োরর্ে আেংকাটা 
আবাে িরন জাগল। দাদীে র্রে এরলা সোকাইরেভা। দাদী িজরেে নািায সেষ 
করে উরে দাোঁড়ারেন। সোকাইরেভা বলল, দাদী ভাইো..... কো সেষ কেরর্ 
পােল না। গলাটা সযন বন্ধ হরে এল র্াে । 

মিিা কেমেস সকন, আসরব।কর্ কারজ কর্ জােগাে সযরর্ পারে। 
মকন্তু সটমলরিান-ভাইোে সটমলরিান মনেব সকন? এিন সর্া সকানমদন 

হেমন। ভাইো বামড়রর্ না জামনরে সর্া সকাোও োরকন না! 
সর্াে ভাইো সয কাজ করে, অরনক সিে বলাে সুরযাগ নাওরর্া সপরর্ 

পারে? 
মকন্তু র্াে অমিস? মর্মন না পােরল অমিস সর্া জামনরেরে? দাদী সকান 

উত্তে মদরলন না। র্াোঁে সিারখও মিিাে একটা কারলা োো। সমর্যই উিে জামিলব 
এিন সর্া সকান মদন করেমন। সস মেউমট পাগল সর্য, মকন্তু বাড়ীে প্রমর্ দামেত্ব-
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কর্তরবয সস মবন্দুিাত্রও অবরহলা করে না। িরনে এ মিিা িাপা মদরে দাদী 
বলরলন, এখনও সর্া নািায পমড়সমন। যা নািায পরড় আে, িনটা ভারলা হরব। 

দাদী কুেআন েেীি পড়মেরলন। সোকাইরেভা নািায পরড় এরস র্াে 
পারে বসল। এিন সিে কমলং সবল সবরজ উেল। িুখটা উজ্জ্বল হরে উেল 
সোকাইরেভাে। ভাইোে সকান খবে? েুরট সগল সস বাইরে। একমট খাি হারর্ 
র্রে মিরে এল। বন্ধ খাি। কারো নাি সনই খারি। 

সক মদল? মজরজ্ঞস কেরলন দাদী। 
দারোোনরক সক সযন মদরেরে। আপনারক মদরর্ বরলরে। 
পড়রর্া সদমখ। 
খাি মেোঁরড় মিমে সবে কেল সোকাইরেভা। িাে ভাোঁজ কো মিমে খুরল 

পড়রর্ লাগল সস। 
মিমে পড়রর্ মগরে েুকরে সকোঁরদ উেল সোকাইরেভা। র্াে হার্ সেরক 

পরড় সগল মিমে। মবোনাে লুমটরে পড়ল সোকাইরযভাে সদহটা। দাদী কুেআন 
েেীি বন্ধ করে সটমবরল সেরখ সোকাইরেভাে পাে সেরক মিমে র্ুরল মনরলন। 
পড়রলন- 

দাদী, আমি জামিলরভে এক ভাই। জামিলভ সনই। আপনাো, আিো 
সকউ সকান মদন আে র্ারক খুোঁরজ পাব না। র্াসখন্দ সজল সেরক সাইিুি সনর্া 
হাসান র্ামেক, মর্নজন মবরদ্রাহী সনর্া এবং মভকটে নারিে একজন  সজল 
কিতিােী পামলরেরে। মভকটরেে সরন্দহজনক গমর্মবমধ মেরপাটত হওোে পরেও 
জামিলভ র্ারক সুরযাগ মদরেরে, বযবস্থা গ্রহরর্ে সকান মনরদতে সদেমন। অেতাৎ 
সজল পালারনাে র্টনাে সারে র্াে সযাগসাজস মেল। সুর্োং মবশ্বাসর্ার্কর্াে 
অমভরযারগ জামিলভ দমডের্ হরেরেন। 

দুঃখ কেরবন না দাদী। এ সদরে জামিলভরদে সামে বড় দীর্ত। আেও 
কর্ দীর্ত হরব সক জারন! 

যুবারেেভ। 
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মিমে পড়া সেষ কেরলন দাদী। মকন্তু িরন হরে মিমে পড়া সেষ হেমন 
র্াোঁে। মিমে ঐভারবই র্াোঁে হারর্ ধো। সিাখ দুমট মিমেে ওপেই মনবদ্ধ। মস্থে অিঞ্চল 
মর্মন। দৃমষ্ট েূন্য। সযন মর্মন পােে হরয সগরেন। 

পল পল করে সিে সকরট সগল। পারে মবোনাে পরড় কাোঁদরে 
সোকাইরেভা। এক সিে িুখ মিমেরে দাদী সসমদরক র্াকারলন। দাদীে দুরিারখ 
দুরিাোঁটা অশ্রু টলিল করে উেল। সোকাইরেভাে িাোে হার্ বুমলরে বলরলন, 
কাোঁমদস না সবান, আিাে জামিলভ বীরেে িৃর্যুবের্ করেরে। েহীদ সস। ওে জন্য 
গবত কে। 

র্ােপে দাদী ধীরে ধীরে উেরলন। জামিলরভে করক্ষ এরলন। সটমবরলে 
ওপে জামিলরভে একটা বাোঁধারনা িরটা। মবশ্বমবদযালে সেরক যখন মেগ্রী মনরে 
সবরোে, র্খনকাে সর্ালা। িরটামট হারর্ র্ুরল মনরে বলরলন, কাজ মদরে প্রিার্ 
করে যামব বরলই মক িুরখ মকে ুসকানমদন বমলসমন? 

দাদীে সিারখে এক সিাোঁটা পামন িরটাে স্বে কাোঁরি মগরে পড়ল। জানালা 
মদরে আসা সকারলে এক টুকরো সোরদ র্া জ্বল জ্বল করে উেল। 

সোকইরেভা দাদীে পারে এরস দাোঁমড়রেরে। সিরখে পামনরর্ সগাটা িুখ 
র্াে সধাো। র্াে মদরক সিরে দাদী বলরলন, জামিলভ র্াে পূবত পুরুরষে িান 
সেরখরে। সর্ারদে িুসমলি পূবত পুেরষো জান সদোরক ভে করেমন, সযমদন সেরক 
এ ভে দানা সবোঁরধ বসল, সসমদন সেরকই আিারদে সবতনারেে সর্াে অিামনো 
শুরু। 

         আবাে কমলং সবল সবরজ উেল। সবমেরে সগল সোকাইরেভা। মিরে 
এল হারর্ একমট কাগজ মনরে। একটা সেকােী মনরদতে পত্র। সোকাইরেভাে িুখটা 
সযন সবদনাে আরো নীল সদখা সগল। 

মক ওটা? মজরজ্ঞস কেরলন দাদী। 
একটা মনরদতে পত্র। 
সেকােী মনরদতে পত্র? মক আরে ওরর্? 
মবশ্বাসর্ার্ক জামিলরভে সিস্ত স্থাবে অস্থাবে সম্পমত্ত বারজোপ্ত কো 

হরেরে। মর্নমদরনে িরধয বামড় সেরড় মদরর্ হরব। 
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কান্নাে সভরে পড়ল সোকাইরেভা। দাদী সোকাইরেভারক সটরন মনরে 
পারে বসারলন। বলরলন, িন েক্ত কে সবান। আরো অরনক মকেুে জন্য আিারদে 
প্র্ত্তর্ োকরর্ হরব।  

একট ুোিরলন দাদী। র্ােপে বলরলন, জামর্রক ভারলাবাসাে বড় বড় 
কো অরনক বরলমে, ভারলাবামস সয র্াে পেীক্ষাও সর্া মদরর্ হরব! সর্াে ভাই র্া 
সপরেরে, র্ুই পােমব না সোকাইরেভা? 

‘পােরবা’ বরল দাদীরক জমড়রে ধরে িুোঁমপরে সকোঁরদ উেল সোকাইরেভা। 
র্াসখন্দ কিুযমনি পামটতে সসরক্রটােীরেরটে কমিমট রুি। মনোপত্তা 

কমিমটে তবেক। িরকা সেরক েুরট এরসরেন ‘ফ্র’-এে প্রমর্েক্ষা প্রধান কমলনকভ, 
সগারেন্দা সংস্থা ‘মেও’-এে িীি কুমলকভ এবং মিমলটােী ইরডটমলরজরন্সে প্রধান 
সামজত সিাকলভ। এই মিমটংরে হামজে আরে উজরবমকস্তান ও র্ামজমকস্তারনে ‘ফ্র’-
এে িাি সসরক্রটােীেে এবং দুই োজযস্থ ‘ফ্র’-এে সগারেন্দা ও পুমলে প্রধানো। 

‘মেও’ িীি কুমলকভ বলল, সদরেে এই দমক্ষর্াঞ্চরল সাম্প্রমর্ককারল 
এিন মকে ুর্টনা র্রটরে যা আিারদে কিুযমনি বযবস্থারক উমেগ্ন করে র্ুরলরে। 
এই মবষে মনরে আরলািনাে জন্যই আজরকে তবেক। িাননীে প্রমর্েক্ষা িন্ত্রী 
কমলনকভ এখন এ বযাপারে মকে ুবলরব। 

কমলনকভ নরড়িরড় বসল। সবাে মদরক একবাে সিাখ বুমলরে মনরে 
বলল, সদরেে এ অঞ্চরল সম্প্রমর্ এক সংরগ এিন মকে ুর্টনা র্রটরে যারক খুব 
সোট করে সদখা যারে না। জামিলভ ও আমলরেভাে মবশ্বাসর্ার্কর্ারক মবমেন্ন 
র্টনা িরন কেরর্ পােমে না। র্ারদে মবশ্বাসর্ার্কর্াে িমেত্র একই েকি- ধিতীে 
স্বকীের্া সবারধে উন্থান। এই উোনটা সেনজােস। আগুরনে ির্ র্া েমড়রে 
পড়রর্ পারে। বহুমদন এই সির্না উৎখারর্ে জন্য আিো প্রার্পর্ সিষ্টা করেমে। 
মকন্তু র্া উৎখার্ হেমন। সগাপরন সগাপরন র্া সজীব সবল হরে উরেরে। আরগ 
এটা সর্িন একটা নজরে পড়রর্া না, মকন্তু র্া এখন নজরে পড়াে ির্ প্রবল 
হরেরে। এ কোগুরলা আপনারদে কারো অজানা নে, গর্ দু’বেরেে পমেসংখযান 
আপনারদে সবােই নজরে আরে। 
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একমদরক এই অবস্থা, অন্যমদরক হাসান র্ামেরকে সজল সেরক পামলরে 
যাওো এবং আহিদ িুসা গারেব হওো আিারদে কারে খুবই র্াৎপযতপরূ্ত। 
আপনাো জারনন, হাসান র্ামেক সাইিুরিে একজন প্রেি সামেে সনর্া- যাো 
মিমলমস্তরন একটা অসাধয সাধন করেরে্ আে আহিদ িসুারর্া মিমলমস্তন ও 
মিন্দানাও মবপ্লরবে নােক। সংগেন গরড় সর্ালাে একটা যাদুকেী ক্ষির্া েরেরে 
র্াে। এ োড়া সগাটা িুসমলি মবরশ্ব র্াে এিন একটা ইরিজ গরড় উরেরে সয, সস 
সযখারনই যাে একটা অপ্রমর্রোধয আরবগ ও প্রার্ িাঞ্চরলযে সৃমষ্ট হে। সসই 
আহিদ িুসা সপ্লন-ক্রারেে পে েহেজনকভারব গারেব হরে সগরে। র্ন্ন র্ন্ন করে 
অনুসন্ধারনে পে আিো মনমির্ হরেমে, বাক্স সরির্ আহিদ িুসারক সক বা কাো 
উদ্ধাে করেরে। মবধ্বস্ত মবিারনে সব মকেুই আিো সপরেমে, একিাত্র ঐ বাক্স 
োড়া। বাক্স উদ্ধারেে জন্য পাহাড়, উপর্যকা, নদী এবং নদী র্ীেবর্তী এলাকা 
সবই অনুসন্ধান কো হরেরে। ‘ফ্র’- এে মবশ্বাস, সস এরদরেই আরে। 

সুর্োং সব মিমলরে আিো একটা উরেগজনক অবস্থােই আলাির্ 
সদখরর্ পামে। এ অবস্থাে আিারদে কেনীে মক র্া মনরেই আজ আিো 
আরলািনা কেব। 

কমলনকভ োিল। এবাে কো বলল মিমলটােী ইরডটমলরজরন্সে প্রধান 
সামজত সিাকলভ। সস বলল, বর্তিান অবস্থাে সপেরন আিগামনস্তানও একটা 
িযাক্টে। এ সম্পরকত োে মকে ুবলরল ভারলা হর্। 

হ্াোঁ, মেক বরলরেন। বলল কমলনকভ, ‘র্রব এ বযাপারে একো বলাই 
যরেি সয, আিো সসমদক সেরক একটা অকল্পর্ীে মবপরদে সম্মুখীন যা 
আপনাো সকরলই জারনন। ভাষা, বংে ও জামর্গর্ একটা সাদৃরশ্যে কােরর্ 
আিগানরদে ভাব ও িানমসকর্া শুধু নে সসখান সেরক সগমেলা ও িেরদে 
অনুপ্ররবরেে র্টনাও সবরড় সগরে। র্াো বযাপকভারব এরদরে আশ্রেও পারে। 

োিল কমলনকভ। সবাই মকেুক্ষর্ মনেব। র্ােপে প্রেরি কো বলল 
কুমলকভ। বলল, মিমলমস্তন ও মিন্দানাওরে সাইিুি সয পন্থা ও পদ্ধমর্রর্ কাজ 
করেরে সসটা গভীেভারব মবরেষর্ করে র্ারদে বযাপারে আিারদে কিতরকৌেল 
মেক কো সহাক এটা আিারদে প্রস্তাব। 
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মেক বরলরেন। আমি এটা সনাট কেলাি। মকন্তু এটা সিে সারপক্ষ 
বযাপাে। ইমর্িরধয আিারদে মক কো দেকাে? 

কুমলকভই আবাে কো বলল। বলল সস, আিো জামিলভ ও আমলরেভাে 
সক্ষরত্র সয করোে পদরক্ষপ গ্রহর্ করেমে সসটা অবযাহর্ োখরর্ হরব। আিারদে 
িুসমলি কিতিােীরদে এ কো বুোরর্ হরব, মবরদ্রাহ র্ৎপের্াে প্রমর্ মবন্দুিাত্র 
দুবতলর্া সপরলও র্াে োমস্ত িৃর্যুদরডেে মনরি হরব না। সগারেন্দা সনটওোকত 
আিারদে সযটা আরে, মেকই আরে। শুধু অর্ুমকত অমিসারেে সংখযা এখারন 
বাড়ারর্ হরব। যাো অন্য সব মকেুে সারে স্থানীে সগারেন্দা অমিসােসহ স্থানীে 
সকল কিতিােী ও দামেত্বেীরলে কারজে প্রমর্ও সগাপরন নজে োখরব। 
আিগামনস্তারনে পরে আসা এবং সদরেে সগাপন োপাখানাে োপা ইসলািী 
সামহর্যে উৎস ও প্রিাে বরন্ধে লরক্ষযও অর্যি করোে োমস্তে বযবস্থা কেরর্ হরব। 
এরক মবরদ্রাহ র্ৎপের্াে সারে োমিল করে এ অপোরধে জন্য িৃর্যুদরডেেই 
বযবস্থা কো উমির্ হরব। োিল কুমলকভ। 

উজরবক ‘ফ্র’-এে িািত সসরক্রটােী বলল, আমি িরন কমে বর্তিান 
অবস্থাে এসব দিরনে জন্য করোে োমস্ত ও িুসমলি কিতিােী ও দামেত্বেীলরদে 
ওপে সিাখ োখাে বযবস্থা কো হরলই িলরব। একটা ভীমর্ সৃমষ্ট কো সগরলই 
সাধাের্ িানুরষে কারে মবরদ্রাহীো আে সকান আশ্রে পারব না।  

র্ামজক ‘ফ্র’-এে িািত সসরক্রটােী সিেরনংরকা িাো সনরড় উজরবক 
সসরক্রটােীে কোে সাে মদল। 

কুমলকভ বলল, উজরবক সসরক্রটােী ভারলা প্রস্তাব করেরেন। আিো 
স্থানীে কিতিােীরদে অমবস্বাস কেরবা না, র্রব র্ারদে ওপে মনভতে কেরবা না, এই 
নীমর্ আিারদে গ্রহর্ কেরর্ হরব। 

র্মড়ে মদরক র্ামকরে সহরস ‘ফ্র’-এে প্রমর্েক্ষা প্রধান কমলনকভ বলরলা, 
কুমলকভ সুন্দেভারব একবারকয উজরবক সসরক্রটােীে কোটারক প্রকাে 
করেরেন। আে আমি আনরন্দে সারে বলমে, আিাদরে মবশ্ব সেে সংস্থা ‘ফ্র’- এে 
িরনে কোটাই আিারদে িুরখ প্রমর্ধ্বমনর্ হরেরে। মিিাে এই ঐকযই আিারদে 
েমক্ত। কো সেষ করে কমলনকভ উরে দাোঁড়াল। উরে দাোঁড়াল সবাই। 
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৮ 
গুলরোখ োষ্ট্রীে খািাে। পাহারড়ে পাদরদরে ১০ হাজাে সহকটে জমি 

মনরে গরড় উরেরে এই খািাে। আিুদমেো নদী সেরক বরে আসা খারলে পামনই 
এই খািারেে প্রার্। ধীরে ধীরে পামনে সেবোহ বাড়ারনা হরে, বাড়রে সসই সারে 
খািারেে পমেমধ। 

খািারেে পূবত পারে পাহারড়ে গা সর্োঁরষ খািারেে সেমসরেমন্সোল ব্লক। 
সেমসরেমন্সোল ব্লরকে িােখারন কিুযমনমট কিরপ্লক্স। কিুযমনমট কিরপ্লরক্স েরেরে 
একমট সিারবে হল। এখারন নাি, গান, নাটক গ্রুরপে সপ্রাগ্রাি সলরগই োরক। 
র্াে পারে সাংকৃমর্ক কুল। এখারন নাি, গান, নাটক ইর্যামদে প্রমেক্ষর্ ও িহড়া 
িরল। পারেই একটা লাইরব্রেী রুি। লাইরব্রেীটা কিুযমনি আদেত, কিুযমনি 
অেতনীমর্, কিুযমনি কৃমষ, কিুযমনি সংকৃমর্ প্রভমৃর্ োষ্ট্রীে প্রকােনাে বই োো 
ভমর্ত। োষ্ট্রীে খািারেে কুলও এই কিুযমনমট কিরপ্লরক্স অবমস্থর্। একটা সখলাে 
িােও েরেরে কিুযমনমট  কিরপ্লরক্স। মবরকল হরলই ভীড় বাড়রর্ োরক কিুযমনমট 
সসনটারে। এখারন নাি, গান, নাটক আে ভদকাে সরারর্ সকলরক বুোঁদ করে োখা 
হে। সিরেরদে পদতা মবদাে কো হরেরে বহু বেরেে সিষ্টাে। র্বু সদখা যাে িাোে 
রুিাল বাোঁধা অরনরক অবাধ সিলারিো এমড়রে িলরর্ সিষ্টা করে। 

কিুযমনমট সসডটারেে দমক্ষর্ পারে র্াকারলই িােটাে ওপারে একটা বড় 
বাংরলা সদখা যাে। ওটা গুলরোখ খািারেে মেরেক্টে িুহাম্মাদ আর্াজানরভে 
বাড়ী। আর্াজানভ উজরবমকস্তারনে একজন সুপমেমির্ কৃমষমবদ। র্াসখন্দ 
মবশ্বমবদযালে সেরক কৃমষরর্ েক্টরেট মনরেরেন। দক্ষ একজন কৃমষমবদ। পাহারড়ে 
অরনক উষে উপর্যকা এবং অরনক িরু িামটরর্ মর্মন সবুরজে সিারোহ 
এরনরেন। এই গুলরোখ খািারেে ও মর্মনই রষ্টা। আর্াজানভ উজরবমকস্তান কৃমষ 
কাউমন্সরলেও সদে। 
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সূযত উেরলও সভারেে োডো আরিজ র্খনও কারটমন। আর্াজানভ র্াোঁে 
সসাোরেে সর্াড়াটা আস্তাবরল সবোঁরধ র্াি িুেরর্ িুেরর্ বাড়ীরর্ ঢুরক সগরলন। 
িজে নািারযে পে উোঁি ুনীি ুপাহাড়ী পরে অশ্বিালনা র্াোঁে মনেমির্ বযাোি।  

নাস্তা সসরে িামেরুরি এরস বসরলন আর্াজানভ। আলিােীরর্ বইরেে 
ভীরড় লুরকারনা কুেআন েেীি সবে করে একটা িুিু সখরে সটমবরল মনরে বসরলন। 
রুে ভাষাে সলখা কুেআরনে র্ািসীে। আিগান িুজামহদরদে কাে সেরক 
সজাগাড় করেরেন আর্াজানভ।  

কুেআন পড়মেরলন আর্াজানভ। এ র্রে অমভধান মনরর্ এরস সিরে 
নামদো র্াে আব্বাে কুেআন পড়া সদরখ র্াে পারে দাোঁমড়রে সগল। কুেআন সেরক 
িুখ র্ুরল আর্াজানভ বলরলন, মকে ুবলরব? 

না আব্বা, এিমন সদখমেলাি। 
র্ুমি কুেআন পড়রো সর্া?    
পড়মে। আো আববা একটা কো, কুেআরনে র্ািসীে পড়রর্ সযরে 

সদখমে, কর্কগুরলা মনমদতষ্ট গুর্ োকরল র্রবই সস িূসলিান হরব। র্াহরল 
বংেগর্ ভারব মক িুসলিান হওো যাে? 

যাে না। র্রব িুসমলি হরে জন্মাবাে পে যমদ সস আল্লাহরক এক িারন, 
োসূলরক োসূল িারন র্াহরল র্াে পমেিে িুসমলি অবশ্যই হরব, মকন্তু িুসমলি 
হবাে সব ের্ত এরর্ পূের্ হরব না এবং পেকারল িুমক্তও আসরব না। 

আিারদে প্রাকৃমর্ক সম্পরদে ক্লারস আদি শুিােীরর্ িুসলিানরদে 
জনসংখযাে উরল্লখ সকন সনই এই প্ররশ্নে জবারব োে বরলমেরলন, সদরে ক’জন 
িুসলিান আরে! বাপ িুসলিান হরল মক সেরল িুসলিান হে? 

আদি শুিােীরর্ কারদে িুসলিান বলা হরব? 
সর্যরক পাে কাটাবাে এটা একটা ির্লব।িুসলিারনদে িুসলিামনত্ব 

নষ্ট কোে বযবস্থাটা সর্া ওোই করেরে।  
আর্াজানভ আবাে কুেআন েেীি পড়াে িরনারযাগ মদরর্ যামেরলন। 

এিন সিে আর্াজানরভে সেরল আট বেে বেরসে আহিদ আর্াজানভ সদৌরড় 
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এরস মপর্াে পারে দাোঁড়াল। আর্াজানভ র্াড়ার্ামড় কুেআন েেীি বন্ধ কেরলন। 
আহিদ বলল, এটা মক বই আব্বা? 

এই একটা বই। 
সদমখ মক বই। বরল আহিদ বইমটরর্ হার্ মদরর্ িাইল। আর্াজানভ 

কুেআন েেীি একট ুসটরন মনরে বলরলন, অজু না করে এ বই ধরে না! যও এখন 
পরড়া সগ। 

আহিরদে আকষতর্ সযন এরর্ আরো বাড়ল। বলল, মক সলখা আরে এরর্, 
গল্প? 

গল্প নে, অরনক ভারলা কো। 
মক ভাল কো? 
আল্লাহে কো। 
আল্লাহ সক? 
িানুষ এবং সবমকে ুমর্মন সৃমষ্ট করেরেন। 
আহিদ র্াে মপর্াে মদরক র্ামকরে মবস্মরেে সারে বলল, মক আব্বা, 

আিারদে োে সর্া বরলন, রষ্টা সনই। আরগে িানুষ জানরর্া না র্াই রষ্টাে কো 
বলর্। 

আর্াজানভ মবপরদ পরড় সগরলন। এখন যমদ রষ্টা আরেন এ কো 
সেরলরক বুমেরে না সদন র্াহরল সেরলে কারে মর্মন মিেযাবাদী হরে যান। আবাে 
যমদ বলা হে োে মেক বরলনমন, র্াহরল আহিরদে োে মিেযাবাদী হরে যাে। 
আে আহিদ মনিে ক্লারস মগরে োেরক বলরব সস মিেযা কো বরলরে। র্খন 
ক্রুদ্ধ মেক্ষক আর্াজানরভে মবরুরদ্ধ অমভরযাগ মনরে আসরব সয, মর্মন কুরলে 
মেক্ষা কামেকুলারিে মবরোমধর্া কেরেন। আে এ অমভরযারগে সারে সারেই 
আর্াজানরভে মবরুরদ্ধ সগারেন্দা অনুসন্ধান শুরু হরব। এসব সভরব মনরে 
আর্াজানভ আহিরদে িাোে হার্ বুমলরে বলরলন, আহিদ, এসব কো এখন 
বুেরব না, আেও বড় হও বুমেরে সদব, সকিন। যাও এবাে পরড়া সগ। 

আহিদ সযিন েুরট এরসমেল, সর্িমন েুরট িরল গরল। নামদো বলল, 
আব্বা, আহিদরক কুেআন েেীরিে নািটা বলরল মক ক্ষমর্ হর্? 
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আর্াজানভ বলরলন, অসুমবধা এই মেল, আমি কুেআন েেীি পমড় এই 
কো সস ক্লারস র্াে সহপােীরদে এবং োেরদে মগরে বলর্। সদখ না, প্রমর্মদন 
ক্লারস মক হে সকিন সস হুবুহু মেরপাটত করে। 

মকন্তু কেরলই মক হর্? 
১০ নং িাকটরেে ড্রাইভারেে ইোমসনভরক মিনরর্? 
সকন র্াে িাকুেী এবং খািাে সেরক সদেপদ বামর্ল হরলা জান? 
না। 
সগারেন্দা দির্রে মেরপাটত মগরেমেল, সস সিাল্লাে কারে আেবী মেরখরে 

এবং কুেআন েেীি পরড়। 
মকন্তু সিাল্লাো কুেআন েেীি পড়রল সদাষ হে না? 
সদাষ হে, মকন্তু র্ারদে সহ্ কো হে। 
সকন? 
দুরটা কােরর্। এক, মবশ্বরক বুোরনা সয, কুেআন েেীি জানা এবং পড়া 

এখারন মনমষদ্ধ নে। সদখমন, আিারদে খািারে একবাে বাংলারদে সেরক একদল 
সিেকােী এরল র্ারদে সািরন সিাল্লা িীে ইোকুবরক মদরে কুেআন েেীি 
পড়ারনা হরেমেল? সিেকােীো সস মক খুেী! অেি এে একমদন আরগই 
ইোমসনভরক বেখাস্ত করে খািাে সেরক র্ামড়রে সদো হরেরে। আে দু’নম্বে 
কাের্ হরলা, িুসলিানরদে িরধয একরযারগ সকান সক্ষাভ সৃমষ্ট হওোে সকান কাের্ 
তর্েী না কো। িুসলিানো এখনও সিাল্লারদে ভারলাবারস, র্ারদে সম্মান করে 
এবং র্ারদে কো সোরনও! 

মেক বরলরেন আব্বা, মবশ্বমবদযালরে আমি নািায সগাপরন আিাে রুরি 
পমড়। আমি সজরনমে যাো িসমজরদ নািায পড়রর্ যাে, মকংবা যাো প্রকারশ্য 
নািায পরড়, মবশ্বমবদযালরে েৃঙ্খলা মবধান মবভাগ এবং কিুযমনি িুরেডট লীগ 
র্ারদে একটা সেমজিাে সংেক্ষর্ করে। 

আর্াজানভ মকে ু বলাে জন্য িুখ খুলমেরলন, এিন সিে কমলংরবল 
সবরজ উেল। ‘সদমখ সক এল’ বরল উরে দাোঁড়ারলন আর্াজানভ। কুেআন েেীি 
আলিােীরর্ সেরখ িামে রুি সেরক সবমেরে ড্রইং রুরি এরলন।  



পামিরেে আর্তনাদ  119 

 

আর্াজানভ দেজা খুলরলন। সগরট দাোঁমড়রে করর্তল কুর্াইবা। 
আর্াজানভ অফুট করডে ‘আসসালািু আলাইকুি’ বরল র্াোঁরক স্বাগর্ জানারলন। 

ড্রইং রুরি এরস বসরলন করনতল কুর্াইবা। কপারল র্াোঁে মবন্দু মবন্দু র্াি। 
পে িলাে ক্লামি র্াে সিারখ িরুখ। 

করনতল কুর্াইবা সারড় ে’িটু লম্বা সদরহে মবোল িানুষ, ইিারর্ে ির্ 
সপটা সদহ। সিরদে সািান্য মিহ্ন সদরহে সকাোও সনই। সাোমদন অসুরেে ির্ 
খাটরর্ পারেন। করনতল কুর্াইবাে আসল নাি করনতল গানজভ নামজিভ। ওোডত 
সেে আমিতে একজন করনতল। িীন সীিারি যুরদ্ধে সিে পারে আর্ার্ পান। এই 
আর্ারর্ে কােরর্ই র্ারক মেটাোে কমেরে সদো হে। একট ু খুোঁমড়রে হারটন। 
উজরবমকস্তারনে খুব বড় র্রেে সেরল নামজিভ। র্াে মপর্া েেীি েমেদভ মেরলন 
উজরবক সেকারেে প্রধান। মেটাোরেে পে নামজিভরক ভারলা িাকুেী অিাে 
কো হরেমেল, মর্মন যানমন। সড়ক পমেবহরনে একমট সহমভ িাক বহরেে 
পমেিালরকে দামেত্ব পালন কেরেন। মনরজও িাক িালান। র্াোঁে িাক বহে 
র্াসখন্দ সেরক পামিরেে বলরর্ সগরল িাোে অবমস্থর্ র্ামজমকস্তারনে পামিে 
বারোলমজকযাল ইনমিমটউট পযতি যার্াোর্ করে। মর্মন সাইিুরিে সারে জমড়র্ 
হরেরেন অরনকমদন। একমট সোট্ট র্টনা র্াে জীবরনে সিাড় র্ুমেরে সদে। 

নামজিভ অর্যি ভারলাবাসরর্া র্াে দাদু ইিসাইল েমহিজানরক। 
েমহিজান র্াে সযৌবরন যাই করুন পরে র্াে ভুল বুেরর্ পারেন এবং ধিতানুেক্ত 
হরে পরড়ন। সবমকে ুসেরক প্রাে মবমেন্ন জীবন-যাপন কেরর্ন। সেরল েমেদভ 
পামটতে ও োরষ্ট্রে উচ্চ পদ মনরে বযস্ত োকাে মপর্াে খুব কিই সখাোঁজ মনরর্ পাের্। 
েমহিজানও কষ্ট সবাধ কেরর্ন সেরলে কাজ করিত। দাদুে মনঃসঙ্গ জীবরনে সােী 
মেল নামর্ নামজিভ। সসনাবামহনীরর্ যাবাে পেও েুমট সপরলই নামজিভ েুরট 
আসর্ দাদাে কারে। র্ডটাে পে র্ডটা কাটারর্ন দাদা-নামর্ গল্প করে। নামজিভ 
র্াে দাদুে ির্ নািায সোযা কেরর্া না। দাদুও র্ারক সকানমদন িাপ সদেমন। শুধ ু
বলরর্া, এখন বুেরো না, বুেরব একমদন। 

দাদুে অসুরখে খবে সপরে নামজিভ েুমট মনরে েুরট এরসমেল দাদুে 
কারে। দাদু সযন র্াে পরেে মদরকই র্ামকরে মেল। োক্তারেে কারে নমজিভ 
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শুনরলা, র্াে দাদুে অবস্থা ভারলা নে। নামজিভ দাদুে কপারল হার্ সেরখ 
বযাকুলভারব বলল, সর্ািাে কষ্ট হরে দাদু? 

মক কষ্ট দাদু? 
আমি িরে সগরল আিাে সদহটারক সর্া সর্ািো পুমড়রে সিলরব। মকন্তু 

আমি সর্া িুসলািান। 
দাদু োিরলন হোৎ সকান জবাব মদরর্ পােল না নামজিভ। িযাল িযাল 

করে র্ামকরে োকল দাদুে মদরক। সস জারন দাদু মক বলরর্ িাে। মকন্তু কিুযমনি 
বযবস্থাে ইসলািী মনেরি দািন কো মনমষদ্ধ কো হরেরে। 

দাদুই আবাে কো বলরলন, জামন এসব কো সর্ািারদে কারে মনেেতক। 
মকন্তু আমি সর্ািারদে িাি কেরবা না। বলরর্ বলরর্ বৃরদ্ধে গডে সবরে অশ্রুে দুমট 
ধাো সনরি এল। বৃদ্ধ দাদুরক জমড়রে সকোঁরদ উেল নামজিভ। বলল, আমি সর্ািারক 
কো মদমে দাদু, আিাে সবটুকু েমক্ত মদরে সিষ্টা কেরবা। 

নামজিভ র্াে সবটুকু েমক্ত মদরেই সিষ্টা করেরে। মকন্তু দুবতল এক কডে 
ের্ করেে ভীরড় হামেরে সগরে। মপর্া েমেদভ ধিক মদরে নামজিভরক বরলরে, 
িুরখতে ির্ আিের্ করো না, বাস্তববাদী হও। 

বযােত হরেরে নামজিভ। বযেত নামজিভ দাদুে সেষকৃর্যানুষ্ঠারন আে 
োরকমন। দাদুে সদহটারক যামন্ত্রক দাহ-সকরন্দ্র মনরে যাবাে জন্য যখন তর্েী কো 
হমেল, র্খন নামজিভ সিাখ িুেরর্ িুেরর্ বাড়ী সেরক সবমেরে এরসমেল। িরল 
এরসমেল মনজ কিতরক্ষরত্র। র্ােপে যুরদ্ধ আহর্ হরে মেটাোে কোে পে একবাে 
িাত্র বাড়ী মগরেমেল। 

এ র্টনা নামজিরভে জীবরন আিূল পমেবর্তন আরন। ইসলারিে ওপে 
পড়াশুনা শুরু করেন। এখন দুঃখী িুসমলি জনগর্রক িুক্ত করে ইসলারিে পূর্ত 
প্রমর্ষ্ঠাই র্াোঁে জীবরনে লক্ষয। র্াোঁে নর্ুন নাি করনতল কুর্াইবা। ইমর্হারসে 
কুর্াইবা মেরলন িধয এমেো অঞ্চরলে প্রেি িুসমলি মবরজর্া।  

করর্তল কুর্াইবা এখন িরধয এমেো অঞ্চরলে সাইিুরিে প্রধান। 
আর্াজানভ নাস্তা আরগই করেমেরলন। কুর্াইবা নাস্তা কোে পে দু’জরন সবমেরে 
পড়রলন। আর্াজানরভে জীরপ দু’জন সিরপ বসরলন। জীপ সবমেরে এল খািাে 
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কিরপ্লক্স সেরক। র্মড়ে মদরক র্ামকরে কুর্াইবা বলরলন, আিো দু’র্ডটাে 
সপৌেরর্ পােব মনিে? 

আর্াজানভ িাো সনরড় সাে মদরলন। পাহাড়ী পে সবরে এমগরে িলল 
জীপ। 

 
 
 
গুলরোখ োষ্ট্রীে খািাে সেরক ৮০ িাইল দমক্ষর্-পূরবত পাহারড়ে ৪ হাজাে 

িটু উোঁিুরর্ একমট হ্রদ এবং একমট সুন্দে উপর্যকা মর্রে একমট পযতটন সকন্দ্র। 
হ্ররদে িােমদক সবষ্টন করে সয িল ও িরুলে বাগান গরড় সর্ালা হরেরে র্া সদখাে 
ির্। নাি সদো হরেরে সলমনন স্মমৃর্ পাকত। এই পাকত সেরক একটা সুপমেসে 
উপর্যকা সবমেরে সগরে দমক্ষর্ মদরক। এই উপর্যকাে িরলে িাষ হে। সগাটা 
গ্রীেকালটা ভ্রির্কােীরদে পদভারে জিজিাট োরক এই পযতটন সকন্দ্র। 
উজরবমকস্তান, র্ামজমকস্তান, প্রভমৃর্ সব অঞ্চল সেরকই েুমট ও অবসে মবরনাদরনে 
জন্য সলাক আরস এখারন। সাপ্তামহক েুমটে মদরন ভীড় বারড়। 

সলমলন স্মমৃর্ পাকত োমড়রে উপর্যকাে পে ধরে এমগরে িলমেরলন 
আর্াজানভ ও করর্তল কুর্াইবা। উপর্যকাে িাোিামে জাোগাে র্ন গারে ঢাকা 
খািাে বাড়ী। উপর্যকাে োষ্ট্রীে খািারেে পমেিালক আলদে আমজিভ এই 
খািাে বাড়ীরর্ বাস করেন। আর্াজানরভে সহপােী ও বন্ধ ুএবং আর্াজানরভে 
ির্ই সাইিুরিে একজন সনর্ৃস্থানীে বযমক্ত। 

আর্াজানভ ও কুর্াইবা খািাে বাড়ীে সগরটে কারে সপৌোঁরে একটা মনমদতষ্ট 
মনেরি মনরজরদে িাোে হার্ বুলারলন। সংরগ সংরগ খুরল সগল খািাে বাড়ীে 
দেজা। দেজা খুরল দারোোন দেজাে এক পারে দাোঁমড়রে আরে। বারজে ির্ র্াে 
সিাখ। র্াে োন হার্টা মঢলা ওভােরকারটে পরকরট। বুোই যাে ওখারন মক 
আরে। 

বামড়রর্ প্ররবরেে পরে আরেকটা দেজা। দেজাে সািরন মগরে 
দু’জরনই মবরেষ মনেরি র্ারদে োহাদার্ ও িধযিা অঙ্গুমল সোোঁট োো িেত 
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কেরলন। দেজা খুরল সগল। এখারনও দেজাে পারে আরেক জন দাোঁমড়রে, ঐ 
ভারবই র্াে হার্ িাউজারেে পরকরট। 

দেজাে পরেই িােরকার্া একমট উোন। এটাই বামড়ে বাইরেে আমেনা। 
আমেনাে উত্তে পারেে বাোন্দাে মসোঁমড়রর্ হামসিুরখ দাোঁমড়রে আরেন আলদে 
আমজিভ। র্াে পারেই দাোঁমড়রে আরে আমিে উসিান,  আরনাোে ইব্রামহি এবং 
হাসান র্ামেক। 

আলদে আমজিভ, কুর্াইবা এবং আর্াজানভরক হাসান র্ামেরকে সারে 
পমেিে কমেরে মদরলন। কুর্াইবা বহুক্ষর্ জমড়রে ধরে োকরলন হাসান 
র্ামেকরক। র্ােপে বলরলন, আিারদে অমর্ কারে সেরকও অরনক কষ্ট 
সপরেরেন। দুভতাগয, আিো জানরর্ পামেমন। 

হাসান র্ামেক বলরলন, না, দুঃরখে মকে ু সনই। আল্লাহ মেক যখন এ 
খবেটা আপনারদে জানাবাে র্খনই জামনরেরেন এবং আলহািদুমল্লাহ আপনাো 
মসদ্ধাি মনরর্ সদেী করেনমন। 

বাোন্দা সপমেরে সবাই পারেে একটা রুরি ঢুরক সগরলন। সসখারন 
আেও ক’জন আরগ সেরকই বসা মেরলন। 

এখারন একট ু বলা প্ররোজন, আলদে আমজিরভে এই বাড়ী 
উজরবমকস্তান সাইিুরিে অপারেেনাল সহে সকাোটাসত। শুধ ুএই বাড়ী নে, এই 
উপর্যকা প্রকরল্পে সব সলাকই সাইিুরিে কিতী। এই খািাে বাড়ী মর্রে 
উপর্যকাে েড়ারনা মেটারনা েরেরে অরনকগুরলা সংরকর্ মেমবে। সবগুরলাই 
সেস্ত্র। এরককটা সংরকর্ মেমবে হাজাে তসরন্যে বামহনীরকও িুকামবলা কোে 
েমক্ত োরখ। আবাে মবপরদে সিরে উপর্যকা খামল করে পাহারড়ে সগাপন দুগতি 
পরে র্াো অল্প সিরেই সীিারিে ওপারে আিগামনস্তারন মগরে সপৌোঁেরর্ পারে। 

কারপতট পার্া সিরেরর্ সবাই সগাল হরে বরসরে। কুর্াইবাে একপারে 
বরসরেন হাসান র্ামেক, অন্য পারে বরসরেন আলদে আমজিভ। প্রেরি কো 
বলরলন কুর্াইবা। বলরলন, আজ একটা অমর্ গুরুত্ব-পূর্ত, অমর্ জরুেী মবষরেে 
আরলািনাে জন্য এই পোিেত সভাে অমধরবেন োকা হরেরে। সস কো বলাে 
আরগ আমি আিারদে ভাই, আিারদে সিহিান হাসান র্ামেক সম্পরকত বলরর্ 
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িাই। আল্লাহে অরেষ শুকমেো আদাে কেমে সয, র্াোঁে ির্ অমভজ্ঞ ও দক্ষ সাইিুি 
সনর্ারক আিারদে পারে সপরেমে। র্াোঁে সম্পরকত আপনাো সবমকেুই 
সামিজদারদে িাধযরি সজরনরেন। নুর্ন মকেুই বলাে সনই। 

োিরলন কুর্াইবা। র্ােপে বলরর্ শুরু কেরলন আবাে, ইসলামিক 
মেপাবমলক অব মিমলমস্তরনে িরকাস্থ এযািরবসী গর্কাল আিারক জামনরেরে, 
মবশ্বরজাড়া এক োো সেকারেে িামলক এখানকাে ওোডত সেে সংস্থা ‘ফ্র’ 
মিন্দানাও মবপ্লরবে সিে আহর্ অবস্থাে আিারদে ভাই, আিারদে সনর্া আহিদ 
িুসারক বন্দী করে। মবিান র্াোঁরক মনরে আরস এরদরে। মকন্তু পামিে এলাকাে সপ্লন 
ক্রারেে পে মর্মন হামেরে সগরেন। সপ্লন ক্রারে মর্মন িাো যানমন, এ বযাপারে 
সকান সরন্দহ সনই। মকন্তু সকাোে সগরলন মর্মন, এটা এখনও এখানকাে সেকাে 
মকংবা অর্ুল েমক্তধে ‘ফ্র’ সকউই বহু সিষ্টা করেও জানরর্ পারেমন। 

হাসান র্ামেক সহ সকরলে িুখ হা হরে সগরে। মবস্মরে সকরলে সিাখ 
মবষ্ফামের্। হাসান র্ামেক, আলদে আমজিভ ও আর্াজানভ সিস্বরে বরল 
উেরলন, আিো স্বে সদখমে না সর্া, আিারদে কান যা শুনরে র্া মেকই শুনরে 
সর্া ইর্যামদ। 

শুনরর্ স্বরেে ির্ই লাগরে, মকন্তু বাস্তব সর্য। ‘ফ্র’-এে সহমলকপ্টাে ও 
সগারেন্দা দল পামিরেে ঐ এলাকা এখনও িরষ মিেরে। 

সর্য বরল সর্া আিারদে বরস োকাে সিে সনই, আল্লাহ জারনন মর্মন 
এখন সকাোে মকভারব আরেন, মবরেষ করে আহর্ মর্মন! বলল আমিে উসিান। 

র্াে সম্পরকত আিো দুই অবস্থাে কো মিিা কেরর্ পামে, (এক) মর্মন 
একভারব লুমকরে আরেন, (দুই) মর্মন কােও আশ্ররে আরেন। এই দুইমটে সয 
সকানমট হরল, আমি র্াোঁে সম্পরকত জামন, মর্মন পে সবে করে আিারদে সািরন 
আসরবন। বলরলন হাসান র্ামেক। 

আল্লাহে কারে আিারদে প্রােতনা এই দু’সটাে সয সকান একমটই সহাক। 
আসুন আিো র্ৃর্ীে সকান মবকল্প মনরে মিিা কেরবা না। বলরলন কুর্াইবা। 
একট ু সেরি মর্মন আবাে বলরলন, আিারদে ক’জনরক এখমন র্ামজমকস্তারনে 
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পামিে এলাকাে সকন্দ্রগুরলারর্ সপৌোঁো দেকাে। র্ারদে সারে মনরে আিারদে 
অনুসন্ধারন সলরগ যাওো প্ররোজন। 

োিরলন কুর্াইবা। এবাে আমিে ওসিান বলল, আপমনই মেক করে মদন 
সক সকাোে যারব। আমি শুধু এখারন একটা কোই বলব, পমেমস্থমর্ অর্যি 
গুরুর্ে। হাসান র্ামেক সজল সেরক পামলরেরেন, আহিদ িসুা হামেরে সগরেন। 
অর্এব ‘ফ্র’ এখন ক্ষযাপা কুকুরেে ির্। অনুসন্ধারন আিারদে অর্যি সর্কত হরর্ 
হরব। 

আমি মক এ বযাপারে আপনারদে সকান কারজ লাগব? বলরলন হাসান 
র্ামেক। 

না। আপমন আপার্র্ এই সহে সকাোটারসত োকরবন। এখারন আপনাে 
অরনক কাজ। োিরলন কুর্াইবা। র্ােপে বলরলন, এখন তবেক এখারনই সেষ 
কেমে। আমি আলদে আমজিভরক অনুরোধ কেমে, আর্াজানভ এবং হাসান 
র্ামেক োড়া সকলরক এক র্ডটাে িধয েওোনাে বযবস্থা করে মদন, আমি সপ্রাগ্রাি 
র্ারদে মদমে। বরল কুর্াইবা উরে দাোঁড়ারলন। 

 
 
 
একট ু পুরোরনা িসমজদ, একটা িাদ্রাসা ভবন এবং আমিে 

র্াইিুেলংরগে পীে সুিী আবদুে েহিারনে কবেগাহ মনরে এখানকাে মহসাে 
দুগত। দুগত বলরর্ যা বুোে এখন র্া সনই। দুরগতে একটা ধ্বংসাবরেষ পরড় আরে 
িসমজরদে দমক্ষর্ পারে। িসমজদ িাদ্রাসা সবই দুরগতে িরধয মেল। িুসলিানো 
সকান েকরি িসমজদ, িাদ্রাসা ও কবেগাহটা মটমকরে সেরখরে। িধয এমেোে 
িুসলিানরদে পমবত্রর্ি স্থানগুরলাে িরধয মহসাে দুগত একমট। িুসলিানরদে 
সসমডটরিরডটে কােরর্ই মহসাে দুরগতে িসমজদ, িাদ্রাসা ও কবেগারহ সেে সেকাে 
হার্ মদরর্ পারেমন। 

িসমজরদে দমক্ষর্ পারে ভাো দুরগতে পাে সর্োঁরষ সিাল্লা আমিে 
সুলাইিারনে বাড়ী। মর্মন সুিী আবুদে েহিারনে উত্তে পুরুষ। সিমজরদে ইিাি, 
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িাদ্রাসাে িুহামিস, কবেগারহে িুর্াওোল্লী মর্মন। মর্মন িুসলিানরদে অসীি 
ভমক্ত-শ্রদ্ধাে পাত্র। সাইিুরিে উপরদষ্টা সবারেতে সদে মর্মন। 
োর্ সারড় মর্নটাে উরেন আমিে সুলাইিান। র্াহািুরদে নািায পরড়ন, িজরেে 
নািায পরড়ন। র্ােপে র্াসমবহ-র্াহমলল সেরষ সবলা উেরল িােরর্ে নািায 
পরড় র্রে সিরেন। 

সসমদন র্রে নাস্তা করে আমিে সুলাইিান আহিদ িুসাে রুরি এরস 
বসরলন। আহিদ িুসারক সপরে আমিে সুলাইিান সযন আকারেে িাোঁদ হারর্ 
সপরেরেন। এখন সগাটা সিেটাই মর্মন আহিদ িুসাে কারে বরস কাটান। গল্প 
সোরনন। মিমলমস্তন ও মিন্দানাওরেে গল্প শুনরর্ শুনরর্ গরবত র্াে বুক িরুল 
ওরে। মনরজে সদরেে এক সসানালী ভমবষ্যর্ সযন র্াে সিারখ মেমলক মদরে ওরে। 

আজ আহিদ িুসা উদগ্রীবভারব আমিে সুলাইিারনে জন্য অরপক্ষা 
কেমেরলন। মর্মন আসরর্ই আহিদ িুসা বলরলন, জনাব একটা কো বলব 
আপনারক? 

আহিদ িুসাে কডেস্বরে িিরক র্ামকরে আমিে সুলাইিান বলরলন, সকান 
খাোপ মকে ুনে সর্া? 

হেরর্া খাোপ! 
মক বলুন সর্া? 
মহসাে দুরগতে খারদি ইোকুব সম্পরকত আপনাে ির্ মক, সকিন সস? 
সকন, মকে ুর্রটরে? 
বলুন, বলমে। 
ে’িাস আরগ র্ারক কারজ লামগরেমে। মপোন্দরজে এক কলখরজ িাকুমে 

কের্। িাকুেী হামেরে সবকাে র্ুেমেল। নািায-কালারি ভাল সদরখ িাকুেী 
মদরেমে। 

সস এখারন আরস, না আপমন র্ারক মনরে আরসন? 
সসই আরস এখারন। র্রব এইটুকু সজরনমে সস ঐ কলখরজ িাকুেী কের্।  
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আমি র্ারক সরন্দহ কেমে। আমি মর্নমদন হরলা এরসমে। প্রেি মদরনই 
র্াে সিারখে ভাষা আিাে িরন সরন্দহ জাগাে। গর্কারলে একটা র্টনাে আমি 
সরন্দহ আে ধরে োখরর্ পােমে না। 

মক র্রটরে গর্কাল? 
গর্োরর্ এোে পে আমি িােটাে পােিােী কেমেলাি। অন্ধকাে োর্। 

আমি মিেবাে সিে ইোকুরবে র্রে কো শুনলাি। মেক সটমলরিারন কোে ির্। 
আমি সোনাে জন্য দাোঁড়ারর্ই কো সেষ হরে সগল। আমি োরর্ অরনক মিিা 
করেমে। আিাে অনুিান যমদ মিেযা না হরে োরক র্াহরল সস অেযােরলরস কো 
বলমেল। 

অেযােরলরস কো বলমেল, র্াহরল সেকাে মকংবা ‘ফ্র’- এে গুপ্তিে সস! 
মবস্মে-মবষ্ফামের্ র্াে দৃমষ্ট। সিাখুিখ র্াে লাল হরে উরেরে। আমিে 

সুলাইিান আেও মকেু বলরর্ যামেরলন এিন সিে আমিে সুলাইিারনে সোট 
নামর্ েুরট এরস খবে মদল, দাদা মিমলটামে। 

‘মিমলটােী!’ বরল িিরক উরে দাোঁমড়রে দেজাে এরলন আমিে সুলাইিান। 
মকন্তু আে এগুরর্ পােরলন না। ‘ফ্র’-এে সািমেক মবভারগে ইউমনিিত পো দু’জন 
অমিসাে এমগরে আসরে দেজাে মদরক। এরসই আমিে সুলাইিারনক লক্ষয করে 
বলল, আিো আপনারক সগ্রপ্তাে কেলাি। একটুও নড়রবন না। 

‘এই র্রেই সর্া আপনাে সিহিান োরক’ বরল মেভলভে বামগরে র্রে 
ঢুকরর্ যামেল একজন অমিসাে। র্র্ক্ষরর্ আহিদ িুসা সিরেে সনরি পরড়রে। 
দেজাে অমিসােমটে িুরখািুমখ দামড়রে বলরলা, আমিই র্াোঁে সিহিান। 

অমিসাে র্াে মপস্তলমট আহিদ িুসাে বুক বোবে র্াক করে সেরখ 
মপমেরে সগল অরনকখামন। র্ােপে আহিদ িুসাে আপাদিস্তরক একবাে নজে 
বুমলরে খুমেরর্ উজ্জ্বল হরে বলল, ইউ আে সগ্রট আহিদ িুসা। পাওো সগরে 
আপনারক। বরল সস আনরন্দ করেক োউডে গুলী েুোঁড়রলা আকারে।  

গুলীে েরব্দ আেও দু’জন অমিসাে হিদি হরে েুরট এল। প্রেি 
অমিসােমট সহরস বলল, ভে সনই, মেকাে পাওো সগরে। সর্ািো এোঁরদে দু’জনরক 
গাড়ীরর্ সর্াল। আমি এ র্েটা একট ুসদরখ আমস। 
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পামিে সড়ক সেরক একটা োস্তা সবমেরে সগরে উত্তরে মহসাে দুরগতে 
মদরক। োস্তামট পাহারড়ে িড়াই-উৎোই অমর্ক্রি করে একটা বড় উপর্যকাে 
সেরি সগরে। র্ােপে আবাে র্া উরে সগরে পাহারড়। এই পাহামড় পরেে সেষ 
প্রারি মহসাে দুগত। 

কুর্াইবাে গামড় পামিে সড়ক সেরক মহসাে দুরগতে পে ধরে িড়াই-
উৎোই অমর্ক্রি করে এমগরে িলমেল। সসই বড় উপর্যকাে সািরনে বড় 
িড়াইটাে িাোে উরেই কুর্াইবা সদখরর্ সপল উপর্যকা সেরক একটা গামড় উরে 
আসরে। সংরগ সংরগ কুর্াইবা সালািভরক গামড় োিারর্ বলরলন। সিারখ 
দূেবীন লামগরে সদখরলন ‘ফ্র’-এে পমেিে মিহ্ন আকা েে মসরটে একটা সািমেক 
কােদাে মপকআপ ভযান। ‘ফ্র’-এে ভযান মহসাে দুরগতে মদক সেরক সকন? দূেবীরর্ 
সিারখ ধরেই োকরলন কুর্াইবা। গামড় আরো কারে এল। পমেষ্কাে সদখা যারে, 
গাড়ীে েেমট মসরট ‘ফ্র’-এে সািমেক ইউমনিিত পো েেজন সলাক। ভযানমট আরো 
এমগরে এরসরে। এবাে সসই অমিসােরদে সিহাো পমেষ্কাে সদখা যারে, র্ারদে 
সািমেক ইনমসগমনো পযতি। অমিসােরদে একজন ‘ফ্র’- এে করনতল ও একজন 
কযারপ্টন ে্া্যাংরকে। অবমেষ্ট িােজান সলিরটন্যাডট। 

একটা বাোঁরক এরস গাড়ীমট োনমদরক টার্ত মনল। এবাে গাড়ীে সপেনটা 
সািরন এরস সগল। কুর্াইবা সদখরলন ভযারনে সলারে পরড় আরে দুজন সলাক। 
গাড়ীে োোঁকুমনরর্ গড়াগমড় খারে। র্ারদে হার্-পা বাোঁধা। কুর্াইবাে সগাটা সদরহ 
একটা উষ্ণ সরার্ বরে সগল। র্ীক্ষ্ণ হরে উেল র্াে সিাখ দু’মট। দু’জরনে 
একজরনে িুখ সদরখ িিরক উেরলন কুর্াইবা। ওমক! উমন সর্া আমিে সুলাইিান। 
বন্দী মর্মন। র্াে পারে উমন সক? সিনা নে, িাোে বযারডেজ। হোৎ একটা 
আেংকা িরন উোঁমক মদল। উমন মক আহিদ িুসা হরর্ পারেন? ওো দুেবীরর্ে সিাখ 
সেরক হামেরে সগল। গামড় র্ুরে সগরে। এবাে গাড়ীমট সসাজা উরে আসরে িড়াই-
এে মদরক। 

কুর্াইবা সিাখ সেরক দূেবীর্ নামিরে মনরলন। মসদ্ধাি মনরে সিরলরেন 
মর্মন। সালািভরক মনরদতে মদরলন গামড় একট ুমপমেরে নাও। গামড় একট ুমপমেরে 
এরল দুজরনই গামড় সেরক সনরি পড়রলন। সালািভরক সব কো বুমেরে বরল 
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প্ররোজনীে মনরদতে মদরে িড়াই-এে িাোে দু’জন দু’পারেে দুই পােরেে 
আড়ারল মগরে লুকারলন।  

গাড়ীমট উরে আসরে িড়াই-এে মদরক। অমিসােো র্খন খুব হালকা 
িুরঢ। সকউ মেিুরে, সকউ সেকেত সপ্লোে সেরক সভরস আসা মিল্মী সংগীর্ 
উপরভাগ কেরে। 

িড়াই সভরে উরে আসা গামড় িড়াই-এে িাোে এরস একট ুদি মনরেরে। 
ড্রাইমভং মসরট বসা অমিসােমট মগোে সিি কেরে। এিন সিে গাড়ীে োন পারে 
পােরেে আড়াল সেরক িুরখাে আোঁটা কুর্াইবা মবদুযৎ গমর্রর্ সবমেরে এরলন। 
ওো মকে ুবুরে উোে আরগই কুর্াইবাে এি-ই-১০ অরটারিমটক সিমেন মপস্তরলে 
ভেংকে বযারেলটা ড্রাইভারেে পারেে জানালা মদরে মস্থে হরে দাোঁড়াল সািরনে 
মর্নজন অমিসারেে মদরক। কুর্াইবা পমেষ্কাে রুে ভাষাে বলরলন, অস্ত্র হারর্ 
সনবাে সকান সিষ্টা কেরবন না।  

সপেরনে মর্নজন কুর্াইবাে মপস্তরলে আড়ারল মেল। এই সুরযাগ র্াো 
গ্রহর্ কেরর্ িাইল। একজন র্াে সিনগান র্ুরল মনরেমেল। মকন্তু সস সখোল 
করেমন বাোঁ পাে সেরক সালািভ এরস দাোঁমড়রেরে র্াে জানালাে পারে। অমিসােমট 
র্াে সিগারনে মিগারে হার্ সদবাে আরগই সালািরভে সিমেন-মপস্তল সেরক 
বৃমষ্টে ির্ এক োোঁক গুলী সবমেরে সগল। 

এি-ই-১০ অরটারিমটক সিমেন মপস্তল ভোনক এক ক্ষুরদ অস্ত্র। মিমনরট 
১২ ে’গুলী সবরোে ওে ক্ষুরদ বযারেল সেরক। 

সালািরভে মপস্তল যখন োিল সদখা সগল োোঁেো হরে সগরে মপেরনে 
মর্নমট সদহই। 

গুমল সোোঁড়াে সিে সয হর্িমকর্ একটা িুহূর্ত র্াে সুরযাগ মনরেমেল 
ড্রাইভাে। সস োোঁমপরে পরড়মেল কুর্াইবাে মপস্তল ধো হারর্ে ওপে। মকন্তু 
কুর্াইবাে বজ্রিুমষ্ট এর্টুকুও কাোঁরপমন। িাত্র সসরকরডেে জন্য সিরপ ধরেমেরলন 
মপস্তরলে মিগাে। এক পেলা বৃমষ্টে ির্ সবমেরে সগল গুলী। মর্নমট সদহই লুমটরে 
পড়ল মসরটে ওপে। 
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কুর্াইবা এবং সালািভ দুজরনই দ্রুর্ উরে সগরলন ভযারনে ওপে। 
আহিদ িুসা ও আমিে সুলাইিান দু’জরনই অীর্ করষ্ট উরে বরসমেরলন। 
কুর্াইবারক সদরখ ‘িােহাবা’ ‘িােহাবা’ বরল আনন্দ প্রকাে কেরলন আমিে 
সুলাইিান। 

প্লামিক করেতে বাোঁধন সকরট মদরল দুজরনই উরে দাোঁড়ারলন। কুর্াইবা 
আহিদ িুসাে িুরখািুমখ দাোঁমড়রে বলরলন, আিাে অনুিান মিেযা না হরল আপমনই 
আহিদ িুসা, আিারদে সনর্া। 

আহিদ িুসা র্ারক জমড়রে ধরে বলল, না ভাই, সবাই আিো কিতী, 
আল্লাহে তসমনক। 

আনরন্দে অশ্রু কুর্াইবাে সিারখ। মর্মন বলরলন, এ সদেবাসীে জন্য 
আজ আনরন্দে মদন। আল্লাহে দান আপমন আিারদে জন্য। 

সবাই সনরি এরলন ভযান সেরক। ভযানটারক সেরল পারেে গভীে খারদ 
সিরল সদো হরলা। িাে হাজাে মিট গভীে অন্ধকাে খারদ হামেরে সগল ৬মট লাে 
সরির্ ভযানমট। 

ভযান সেরক পাওো সিনগান ও মপস্তলগুরলা গাড়ীরর্ র্ুরল সনো হরলা। 
িুরে সিলা হরলা এখারন সকান প্রকাে র্টনা র্টাে সব মিহ্ন। র্ােপে গামড় র্ুমেরে 
যাত্রা শুরু কেরলন পামিে সড়রকে মদরক। 

আহিদ িুসা বলল, খুব সজাে র্ডটা িাে-পাোঁি, র্াে পরেই ‘ফ্র’-এে 
সলারকো ওরদে সন্ধারন আসরব এই সড়রকে মদরক। 

একট ুসেরি কুর্াইবাে মদরক সিরে আহিদ িুসা বলল, ওরদেরক খুোঁরজ 
না সপরল মক্ষপ্ত হরে ওো মহসাে দুগত এলাকাে বসমর্ে ওপে অর্যািাে কেরর্ 
পারে। 

র্া মেক, মকন্তু এে সকান প্রমর্কাে আিারদে হারর্ সনই। আল্লাহ ভেসা। 
মনরদতাষ িানুরষে ওপে এই অর্যািােই হরব ওরদে পর্রনে কাের্। 

বলরলন কুর্াইবা। 
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আহিদ িুসা আবাে বলল, ‘ফ্র’-এে অর্যািাে ও আমধপরর্যে বেস 
অরনক হরলা, বাদ্ধতকযজমনর্ ভুল র্াে বাড়রব। আে এ ভুলগুরলাই েিনা কেরব 
আিারদে সািরলযে পে। 

কুর্াইবাে হারর্ ড্রাইমভং হুইল। র্াোঁে দৃমষ্ট সািরন প্রসামের্। উজ্জ্বল এক 
আনন্দ সস দৃমষ্টরর্। সািরন দৃমষ্ট সেরখই মর্মন বলরলন, ভাই আহিদ িুসা, এ পে 
েিনাে দামেত্ব এখন আপনাে। আিো সবাই আপনাে কিতী। 

আহিদ িুসা দৃমষ্ট সিরল র্ামকরে মেরলন সািরন। র্াোঁে দৃমষ্ট এখন এ 
পাহাড়ী পরেে ওপে সীিাবদ্ধ নে। িধয এমেোে পাহাড়, উপর্যকা, িরুভূমি এবং 
দুঃখী জনপদগুরলা র্াোঁে সিারখ ভাসরে। সসই সারে সভরস উেরে এখারর্ সিরপ 
বসা তদর্যাকাে েমক্ত ‘ফ্র’-এে এক ভোল রূপ। সিাখ বুজরলন আহিদ িুসা। 
সভরস উেল এবাে র্াোঁে সিারখে সািরন েক্ত সভজা জনপদিালাে এক দৃশ্য-
েক্তাক্ত পামিে। গামড় সযন দ্রুর্ প্ররবে কেরে সসই েরক্তে দমেোে। প্রমর্মট 
িােরু্ন্ত্রী েক্ত হরে উেরে আহিদ িুসাে। হার্ দু’মট র্াোঁে িুমষ্টবদ্ধ হরে উরেরে র্াোঁে 
অজারিই। সিাখ খুলরলন আহিদ িুসা। সকান জবাব মদরলন না কুর্াইবাে কোে। 
র্ীব্র সবরগ এমগরে িলরে র্খন গামড়। 
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১ 
পামির সড়ক ধরর মিসার দূরগের মদরক তীর ববরগ ছুরে আসমছল 'ফ্র' এর 

একমে জীপ।  
ইয়াকুরবর কাছ বেরক ওয়যাররলরস খবর বপরয় 'ফ্র' আিিদ িুসারক ধরার 

জন্য আররকজন করণেরলর বনতৃরে একমে েীি পামিরয়মছল মিসার দূরগে। 'ফ্র' 
জানত, মিসার দূগে বেরক প্রকাশ্য প্রমতররারধর বকান সম্ভাবনা বনই এবং ও 
মেিোই যরেষ্ট। তবু 'ফ্র' কিেকতোরা আশ্বস্ত িরত পাররমন, তাই বাড়মত বযবস্থা 
মিসারব আররকজন করণেরলর বনতৃরে তারা এই মেিমে পামিরয়রছ। এ মেরিও 
আরগর িতই একজন করণেল, একজন কযারেন এবং চারজন বলফরেন্যান্ে। 

ফাাঁকা পামির সড়রক জীপমে তীর ববরগ এগুরে। রীমতিত কিবযাে ধররনর 
জীপ। ড্রাইভ করমছল কযারেন। পারে বসা করণেল, তার িারত বখালা 
ওয়যাররলস। করণেরলর িুখ প্রসন্ন, স্বমস্তর একো তৃমি বচারখ-িুরখ। ওরা আিিদ 
িুসা ও আমির সুলাইিানরক বন্দী করর মফরর আসরছ। একে মকরলামিোর ববরগ 
ওরা আসরছ। আর মকছুক্ষরণর িরধযই ওরা মিসার বরাড ছামড়রয় পামির বরারড 
এরস পড়রব। 
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ওয়যাররলরস  মফল্মী সংগীত বভরস আসরছ। করণেরলর িুরখ একো মচকন 
িামস ফরুে উিল। িরন িরন বলল, কিররডরা মবজয়ো বতা ববে উপরভাগ কররছ। 
করণেল মকছ ুবলরত যামেল কযারেনরক। মকন্তু িুখ ফাাঁক কররও আর বলা িরলানা। 
এক পেলা গুমলর একো জিাে েব্দ বভরস এল ওয়যাররলরস। িুিূতে করয়ক পরর 
আবার। চিরক উিল করণেল। বগাো েরীরো উরেরগ েীর েীর করর উিল। 
এলারিের ববাতািো তজেমন মদরয় বচরপ ধররলা বার বার। হ্াাঁ, ওপার বেরক 
আওয়াজ আসরছ, মরং িরে মিকই, মকন্তু বকান সাড়া বনই। তািরল মক ...  ... ... 
... ...। 

বকাঁরপ উিল বগাো বদিো করণেরলর। 
করণেল উমেগ্ন। কযারেনরক সব বযাপার বুমিরয় বলল। বসই সারে বলল, 

কত তাড়াতামড় আিরা বপ াঁছরত পামর বদখ। 
জীপো বযন নতুন প্রাণ বপল। লামফরয় লামফরয় বাড়রত লাগল 

মিরডামিোররর কাাঁো। মবদ্যযৎ গমতরত এমগরয় চলরছ গাড়ী। একে' আমেরত 
দাাঁমড়রয় মিরডামিোররর কাাঁো ের ের করর কাাঁপরছ। 

করনেল কাররবারডের মিমন মেমভ স্ক্রীরন অমস্থর বচারখ তামকরয় আরছ। মিসার 
বরারডর বিাড়ো আর ববেী দূরর নয়। ঐ বতা বদখা যারে। বিারড়র কারছ এরস 
জীরপর িীড করি এল। বিাড় ঘুরল জীপমে। মিরডামিোররর কাাঁো আবার 
লামফরয় উিরলা। মিমন মোভ স্ক্রীরনর মদরক বচরয় োকা করণেল চিরক উিল। মেমভ 
স্ক্রীরনর বকাণায় পমরস্কার একো গাড়ীর ছমব বভরস উরিরছ। মিসার বরাড ধরর 
এমদরক এমগরয় আসরছ। করণেল কযারেনরক গাড়ী দাাঁড় করাবার জন্য মনরদেে 
মদল। 

আিিদ িুসার বচারখ মছল দূরবীন। উৎসুক বচারখ বস চামরমদরক নজর 
বুলামেল। সািরন আর একো চড়াই। ওো পার িরল নজরর পড়রব পামির বরাড। 
একমদন িাত্র এ রাস্তা মদরয় বগরছ আিিদ িুসা। মকন্তু তারতই িুখস্ত িরয় বগরছ 
বগাো পে। আল্লা বকে গ্রারির কো তার িরনর বকারণ একবার মিমলক মদরয় 
উিল। এখান বেরক ববেী দূরর বতা নয় গ্রািো। একে ু পমিরি মগরয় তারপর 
দমক্ষরণ। চড়াই এর িাোয় উরি এসরছ জীপমে। িিাৎ দূরবীরনর বলরে একো 
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সজীব মজমনস নরড় উিল। িাাঁ একো গাড়ী। পামির বরাড ধরর এমগরয় এরস মিসার 
বরারড প্ররবে করল।  

গাড়ী চড়াই বেরক সিভূমিরত বনরি এল। দূরবীরনর পদোয় বচাখ আিিদ 
িুসার। ওমক! গাড়ীো দাাঁমড়রয় পরড়রছ বকন? কপালো কুমিত িরয় উিল আিিদ 
িুসার। দাাঁড়ারনা গাড়ীো িষ্ট িরয় উরিরছ এবার দূরবীরনর পদোয়।  গাড়ীোর 
উপর ভাল করর নজর বুমলরয় আিিদ িুসা দূরবীনো মদরয় মদল কুতাইবার িারত। 
কুতাইবা আিিদ িুসার ভাবান্তর লক্ষয করমছল। দূরবীন বচারখ লামগরয়ই বস 
চিরক উিল। বলল, ওো 'ফ্র' --এর গাড়ী। 

আিিদ িুসা সম্মমত সূচক িাো নাড়রলা। করণেল কুতাইবা বলল, গাড়ী মক 
দাাঁড় করাব? 

-না। আিিদ িুসা বলল। 
-আিারদর মক মকছ ুমচন্তা করাও উমচৎ নয়? 
-মচন্তা কররত িরব, মকন্তু গাড়ী দাাঁড় কমররয় নয়। 
-মকন্তু আর একে ুএগুরলই বতা আিরা ওরদর নজরর পরড় যাব। 
-আিরা নজরর পরড় বগমছ কুতাইবা।  
-রকিন করর? 
-জীরপর ছারদ বদখুন রাডার বসারনা আরছ। আিরা ঐ রাডারর অরনক 

আরগই ধরা পরড় বগমছ। এখন দাাঁড়ারনার অেে, আিরা তারদর সরন্দি কররমছ। 
এরত আিারদর প্রমত তারদর তারদর সরন্দি পাকারপাক্ত িরয় যারব। 

-তািরল......... 
-আিরা এরকবাররই স্বাভামবক ভারব এমগরয় যাব, যারত ওরা বুরি আিরা 

ওরদর বিারেই সরন্দি কমরমন। আিারদর বযাপারর ওরদর সরন্দি হ্রাস করার 
এোই সিজ পে। 

িাসল করণেল কুতাইবা। ধন্যবাদ, িুসা ভাই। আমি এমদকো মচন্তা কমরমন। 
আপমন মিকই বরলরছন। 

মিক আরগর মিরডই এমগরয় চলল কুতাইবার গাড়ী। 
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'ফ্র' -এর গাড়ী আর ৫ ে' গজ দূররও নয়। গাড়ীো রাস্তার ডান পােো বঘাঁরে 
দাাঁমড়রয় আরছ। বাি পাে মদরয় সিরজই গাড়ী চামলরয় চরল যাওয়া যায়। আিিদ 
িুসা কুতাইবারক মনরদেে মদল িণে বাজাবারও বকান প্ররয়াজন বনই, এমগরয় যাও 
বাি পাে মদরয়। ওরা চযারলঞ্জ না কররল আিরা দাাঁড়ারবা না। আর ওরা গাড়ী 
বেরক নািরলই শুধ ুআিরা ফায়ার করব। 

আর িাত্র গজ পিারেক। করয়ক বসরকরন্ডর িরধযই 'ফ্র' এর গাড়ীর 
পাোপামে বপ ছা যারব। আিিদ িুসার মনরদেে বিাতারবক রাস্তার বাি বঘাঁরে তীর 
গমতরত এমগরয় যারে গাড়ী।            

িিাৎ িাইররারফারন পমরস্কার রুে ভাোয় একো মনরদেে বভরস এল। বলা 
িরলা গাড়ী দাাঁড় করাবার জন্য। আিিদ িুসা কুতাইবারক বলল, ওরদর গাড়ীর 
িুরখর সিান্তরারল আিারদর গাড়ীর িুখ মনরয় যাও, যারত আিরা ওরদর নজরর 
পড়ার আরগ ওরা গাড়ী বেরক নািরলই আিারদর সরাসমর নজরর এরস যায়। 

কুতাইবা গাড়ীরক মিক বসইভারব দাাঁড় করাল। দ্যই গাড়ীর িািখারন রইল 
করয়কগজ ফাাঁকা জায়গা। 

আিিদ িুসা চমকরত একবার চামরমদকো বদরখ মনল। মষ্টয়ামরং হুইরল রাখা 
কুতাইবার িারতর বাি পারেই গাড়ীর তারক রাখা এি-১০ মরভলবার। চমকরত 
মপছন মফরর বদখল সালািরভর িারতও আররকমে এি-১০ মরভলবার ততরী িরয় 
আরছ। আিিদ িুসা বলল, আমি বাি পাে ও সািরনো বদখব, বতািরা ডানমদক। 
বরলই আিিদ িুসা 'ফ্র'--এর কাছ বেরক কুমড়রয় পাওয়া সাব-বিমেনগানো মনরয় 
িাো মনচ ুকরর েুপ করর বাি পারে বনরি পড়ল। 

কুতাইবার গাড়ী দাাঁড়াবার সারে সারেই 'ফ্র' --এর ছ'জন বলাক তারদর 
গাড়ী বেরক লামফরয় পড়ল। সবার িারতই উদযত সাব বিমেনগান। দ্য'জন 
সািরনো ঘুরর বাি পারে ছুরে এল এবং চারজন ডান পারের দরজার মদরক। 

ববাধিয় ওরদর োরগেে মছল গাড়ীো মঘরর বফলা এবং তার পর যা করবার 
তাই করা। এ জন্যই সাব-বিমেনগারনর মিগারর ওরদর আঙ্গুল আরছ মিকই, মকন্তু 
িরনারযাগো বদখা বগল অনুসন্ধারনর মদরক। তাই কুতাইবার এি-১০ মরভলবার 
মবদ্যযৎ গমতরত ববমররয় এরস যখন অমগ্ন বৃমষ্ট করল, তখন তারদর সাব-বিমেনগান 
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িাো বতালার বচষ্টা করল, মকন্তু আর সিয় িরলানা। আিিদ িুসার সাব-
বিমেনগান এবং সালািভ এর এি-১০ মরভলবারও একই সারে গজেন করর 
উরিমছল। িাত্র করয়ক বসরকন্ড। তারপর সব মনরব। 'ফ্র' -এর ছ'জন বলাক িুখ 
েবুরড় পরড়রছ রাস্তায়। আিিদ িুসা উরি এল গাড়ীরত। কুতাইবা তার মদরক বচরয় 
বলল, এবার মনরদেে? 

-আপাতত বকান ঘাাঁমেরত চল। 
-এখান বেরক দ্য'ে িাইল আপার পামিরর আিারদর একো বড় ঘাাঁমে আরছ, 

িাইল পিারেক সািরন বগরল এই পামির বরারডর ধাররই আিারদর আররকো 
ঘাাঁমে। 

-আপার পামিরর বপছরনর মদরক আর নয়, সািরনর মদরক চল। 
আিিদ িুসার বিাাঁরে িামস। কুতাইবার গাড়ী পামির বরারড উরি আবার 

যাত্রা শুরু করল পমিি মদরক। আধঘন্ো পর কুতাইবার গাড়ী বযখারন এরস 
দাাঁড়াল বসো পািারড়র বদয়াল বঘরা সংকীণে একো গমল। কুতাইবা আিিদ 
িুসারক বলল, জনাব এখারন নািরত িরব। সালািভ আপনারদর ঘাাঁমেরত মনরয় 
যারব। 

-তুমি যারব না? 
বলল আিিদ িুসা। 
-এখান বেরক আরও করয়ক িাইল পমিরি গাড়ীর ৩১নং বরাড বষ্টেন। 

ওখারন গাড়ী বররখ আসব। 
-বকন, এখারন বকাোও গাড়ী লুকারনা যায় না?                         
-যায়, মকন্তু গাড়ী বষ্টেরন না বররখ উপায় বনই। প্রমতমদন রাত ১২ োয় 

বষ্টেরন গাড়ী বচক করা িয়। পামির বরারডর জন্য গাড়ী এবং গাড়ীর সংখযা 
মনমদেষ্ট। রাত ১২ো বচমকং বষ্টেরনর সব গাড়ীর সংখযা বযাগ করর মিসাব বিলারনা 
িয়। মিসারব গরমিল িরল আর রক্ষা বনই। বয বিররর গাড়ীর সংখযা কি িরব 
তারকই পাকড়াও করা িরব। সুতরাং সারামদন যাই বিাক রাত ১২ োয় গাড়ী 
বষ্টেরন মনরতই িরব। 

আিিদ িুসা গম্ভীর করে বলল, ওরা মিরসরব বকান ফাাঁক রাখরত চায়মন। 
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আিিদ িুসা, সালািভ এবং আমির সুলাইিান গাড়ী বেরক বনরি পড়ল। 
কুতাইবা গাড়ী বেরক িুখ বামড়রয় বলল, আমি আিার গাড়ী বিররর েুমকোমক কাজ 
বসরর মবরকল নাগাদ ঘামেরতাঁ বপ ছব। একো সংকীণে মগমরপে ধরর ওরা সািরনর 
পািারড়র বদয়ালো বপমররয় একো প্রেস্ত উপতযকায় মগরয় পড়ল। উপতযকাো 
উত্তর দমক্ষরণ লম্বা। পােুরর বুক। পােররর িারিও সবুরজর সিাররাি। বোকা 
বোকা কাাঁোগাছ উপতযকার ধূসর বুরক নীল মতলরকর িত। কাাঁোগাছগুরলা  
বকাোও বকাোও িাো ছুাঁই ছুাঁই কররছ। এর িরধয মদরয়ই সন্তপেরণ এমগরয় চরলরছ 
ওরা মতনজন। পে বদমখরয় মনরয় যারে সালািভ। সািরনই আররকো পািারড়র 
বদয়াল। ও বদয়ালো বপমররয় বগল ওরা। পে ররিই দূগেি িরয় উিল। দ্য’ঘন্ো 
চলার পর একো পািারড়র দমক্ষণ ঢারল জংগল বঘরা এক উপতযকায় মগরয় 
বপ ছল ওরা। পািারড়র বেে বদয়ালোর িাোয় উরিই সালািভ একো েীে মদরয় 
উিল। পর পর দ্য’বার, দ্য’মনয়রি। করয়ক িুিূতে পররই লম্বা একো েীে বভরস 
এল, সালািভ আিিদ িুসার মদরক বচরয় বলল, আিরা এরস বগমছ। সব মিক 
আরছ। 

একে ুবেরি বলল, এই দূগেি পরে বতিন পািারার বযবস্থা আিরা রামখমন। 
ঘাাঁমে এলাকার িুরখ এমেই আিারদরাঁএকিাত্র বচক বপাষ্ট। এখারন পািারড়র িাোয় 
উরি যমদ েীে না মদতাি তািরল সাইরলোর লাগারনা রাইরফল বেরক করয়কমে 
গুমল এরস মনিঃেরব্দ আিারদর বক্ষরভদ কররতা। 

পািারড়র ঢালুরত গারছর ফাাঁরক ফাাঁরক িসমজরদর গম্বরুজর িত নীল তাবু। 
তারা কারপেপ বিাড়া পমরপামে করর সাজারনা একো পািারড়র গুিায় মগরয় উিল। 
গুিািুরখ তারদর স্বাগত জানাল আলী ইব্রািীি। সালািভ আিিদ িুসারক পমরচয় 
কমররয় মদল। পমরচরয়র পর আররক দফা আমলংগন; কুেল মবমনিয়। 

খুব সম্মারনর সারে আলী ইব্রািীি আিিদ িুসারক মনরয় ফরারের এক 
প্রারন্ত জায়নািাজ পাতা জায়গায় বসাল। বলল, িুসা ভাই, এো আিারদর 
দরবারগিৃ, বিিিান খানা, িসমজদ সবই। 

-আিার খুবই ভাল লাগরছ। বলল আিিদ িুসা। 
-মকন্তু এখারন বিিিানদারীর মকছুই বনই। সলজ্জকরে বলল ইব্রামিি। 
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আিিদ িুসা িাসল। বলল, ইব্রামিি বতািার কো শুরন িরন িরে তুমি 
একজন দাময়েেীল বিজবান; মবপ্লবী নও। 

এবার কো বলল সালািভ। বলল মিকই বরলরছন িুসা ভাই। ইব্রামিি 
এখরনা িরন প্রারণ একজন তামজক কমবলার সদোরই ররয় বগরছ। 

উরল্লখয, আলী ইব্রামিি এই ঘাাঁমের কিারন্ডর দাময়রে আরছ। মকন্তু আসরলই 
বস এক তামজক কমবলার সদোর। এই উপতযকা বরাবর িাইল পাাঁরচক পমিি 
মদরক বগরল প্রেস্ত এক উপতযকায় সবুজ এক গ্রাি। নাি গুলিিল। করয়ক পুরুে 
ধরর তারা এই গ্রাি, এই উপতযকার িামলক। এক সিয় তারা ববাখারায় বাস 
কনত, লালবামিনী ববাখারায় বঢাকার পর বসখান বেরক তারা পামলরয় এরস এই 
গ্রারি বসমত স্থাপন করর। আলী ইব্রামিরির বয়স ২৫। দ্য’বছর আরগ তার মপতা 
মনিত িন। িতযাকারন্ডর বকান মকনারা এখনও িয়মন। তরব সরন্দি করা িয় ‘ফ্র’-
এর এরজরন্ের িারতই মতমন মনিত িরয়রছন। তার মপতা আলী আফজাল খািার 
বদখাশুনা ছাড়াও গামলচার বযবসা করত। তার এই বযবসায় আফগামনস্তান, 
পামকস্তান, ও ইরান পযেন্ত মবস্তৃত মছল। এই সূরত্রই আফগান িুজামিরদর সারে তার 
একো সম্পকে সৃমষ্ট িয়। এোই তার জন্য কাল িরয় দাাঁড়ায়। একমদন ‘ফ্র’ এর 
আিমলক কিুযমনস্ট পামেে অমফরস তাাঁর ডাক পরড়। বসখান বেরক বফরার পরেই 
মতমন মনিত িন। 

মপতার িৃতযুর পর আলী ইব্রামিি কমবলার দাময়ে তার কাাঁরধ তুরল মনরয়রছ। 
সাইিুরির সারে বগাপন বযাগারযাগ আলী ইব্রামিরির আরগ বেরকই মছল। মপতার 
িৃতযু তারক আররা দ্রুত বিরল বদয় এই পরে। এই ঘাাঁমের সৃমষ্ট িরয়রছ তারই 
উরদযারগ। প্ররয়াজন িরল এই ঘাাঁমেরক তার কমবলার এক্সরেনেন বরর চামলরয় 
বদবার সুরযাগ তার আরছ। অন্যমদরক বয ে খািার কািারিা এবং সরকারী 
রাজননমতক কমিেরনর সারে তার রীমতিামফক বযাগারযাগ ররয়রছ। 

সালািরভর কোয় ঈেৎ বিরস ইব্রামিি বলল, বসই মবপ্লবী িবার বযাগযতা 
আিারদর বকাোয়। তরব িধয এমেয়ায় ধ্বংসাবমেষ্ট কমবলা সদোররদর িরধয যমদ 
বসই মবপ্লবী চমররত্রর একো অংেও বঢাকারনা যায়, তািরল সাইিুরির মবপ্লব 
প্রয়ারসর বড় অংেই সফল িরয় বগল বলরত িরব। এরদর বক্ষত্রো এতই উবের বয, 
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বীজ বফলরলই গাছ উরি যায়। আর এরা মবপ্লরবর সবরচরয় মনরাপদ বসন্োরও 
িরত পারর। 

-আলিািদ্যমলল্লাি, সাইিুি এই মবেয়োর মদরক শুরুরতই বজার মদরয়মছল। 
ফলও বপরয়রছ। বলল আিিদ িুসা। গুিামের িুখ দমক্ষণ মদরক। সুন্দর িান্ডা 
িাওয়া আসরছ। বাতারস বযন তাজা পামনর বছাাঁয়া। আিিদ িুসা বলল, কারছই মক 
পামন আরছ বকাোও? 

-সািরনই নদী। বলল, আলী ইব্রামিি। 
একে ুবযন মচন্তা করল আিিদ িুসা। তারপর বলল, 
-আল্লাবখে গ্রাি এখান বেরক কতদূর? 
-বচরনন আল্লাবখে গ্রাি? 
-িাাঁ। 
-বকিন করর? মবমিত কে আলী ইব্রামিরির। 
সংরক্ষরপ আল্লাবখে গ্রারির কো বলল আিিদ িুসা। বচাখ দ্য’মে চকচক 

করর উিল আলী ইব্রামিরির। বলল আব্দুল গফুররর বছরল আব্দুল্লারয়ভ আিার 
পমরমচত। প্রায়ই বদখা িয় আিমলক কনফারররে। এ অিরলর খুব গুরুেপূণে 
কমবলা ওো। সবরচরয় বড় কো িরলা, এই কমবলাই শুধু আিারদর আওতার 
বাইরর। আল্লাবখে গ্রারির িসমজদমের ইিাি বিাল্লা নুরুমিনই শুধু আিারদর 
বলাক। 

আিিদ িুসা বলল, আব্দুল্লারয়রভর সারে আিার পমরচয় িয়মন। আব্দুল 
গফুর তার বছরল ইকরািভ ও এক বিরয় ফামতিা ফারিানার সিরযামগতা আিরা 
পাব। 

আলী ইব্রামিি মকছ ুবলরত যামেল। এিন সিয় নাস্তা এল। আলী ইব্রামিি 
বসমদরক তামকরয় বলল, আসুন িুসা ভাই, আপনারা মনিয় ক্ষুধাতে। 

বকউ আর বকান কো বলল না। সবাই বযন এিন মকছুরই অরপক্ষা করমছল। 
সন্ধযার অন্ধকার তখন বনরি এরসরছ। আিিদ িুসা, সালািভ ও আলী ইব্রামিি 
দ্রুত নািাজ পড়ার জন্য ঘাাঁমেরত মফরমছল। িাগমররবর সিয় তখনও মকছুো 
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বামক। মকন্তু পমিি মদগন্তো পািারড়র আড়ারল োকায় সিরয়র তুলনায় অন্ধকারো 
ববেীই িরন িরলা। 

বসই গুিাই নািারজর জায়গা। যখন আিিদ িুসারা গুিািুরখ বপ ছল, 
আজান িমেল তখন। 

এিন সিয় একজন বলাকরক এমদরক আসরত বদরখ আলী ইব্রামিি দ্রুত 
বসমদরক এমগরয় বগল। মকছ ুকো বলল তারা। তারপর তারা দ্য’জরনই একসারে 
এমগরয় এল। ওরদর িুরখর মদরক বচরয়ই ভ্রু দ্য’মে কুাঁচরক বগল আিিদ িুসার। 
আিিদ িুসার িরন িল, ওরদর বগাো অবয়ব, এিনমক িাাঁো পযেন্ত মক এক 
দ্যিঃসংবাদ বিন কররছ। 

কারছ এরস দাাঁড়ারতই আিিদ িুসা একরাে মজজ্ঞাসা মনরয় আলী 
ইব্রামিরির উমেগ্ন িুরখর মদরক তাকাল। আলী ইব্রামিি বলল, ভাই কুতাইবা 
বগ্রফতার িরয়রছন। আর.. 

আিিদ িুসা আলী ইব্রামিিরক োমিরয় মদরয় বলল, চল আরগ নািাজ বসরর 
বনই। 

সবাই মগরয় নািারজ দাাঁড়াল। নািাজ বেরে সবাই ববমররয় বগরল আিিদ 
িুসা আলী ইব্রামিি এবং বসই বলাকরক মনরয় বসল। 

বলাকমে সাইিুরির একজন তেয কিেী। তার কাছ বেরক জানা বগল, 
কুতাইবা গাড়ী মনরয় বষ্টেরন বফরার দ্য’ঘন্ো পররই বগ্রফতার িয়। আকমিক ভারব 
বগাো বষ্টেন বঘরাও িরয় যায় এবং গাড়ীগুরলা বচক করা িয়। উজরবক তামজক 
বকান িুসমলিরকই বষ্টেন বেরক ববর িরত বদয়া িয়মন। কুতাইবার গাড়ীরত 
বারুরদর গন্ধ পাওয়া যায় এবং বরমজষ্টার বেরক প্রিান িয় বয ঘন্ো দ্যই আরগ 
গাড়ীমে মিসার দ্যরগের ওমদক বেরকই বষ্টেরন এরসরছ। এর পররই তারক বগ্রফতার 
করা িয়। 

গাড়ীর অবমেষ্টরদর তারা িরন্য িরয় খুাঁজরত শুরু করররছ। বগাো পামির 
রাস্তায় এখন েিল চলরছ বিমলকোরও েিল মদরয় মফররছ। খবরমে বোনার পর 
সবাই নীরব। আলী ইব্রামিি এবং আিিদ িুসা দ্য’জরনই ভাবনার গভীরর। 
মনরবতা বভরঙ্গ আিিদ িুসাই প্রেরি বলল, আর বকান খবর? 
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বলল বলাকমে, আর একমে দ্যিঃসংবাদ আরছ মিসার দ্যরগের ওরদর কাছ 
বেরকই শুনলাি, মিসার দ্যরগের বগাো জনপদ পুমড়রয় বদয়া িরয়রছ। পুমড়রয় িারা 
িরয়রছ সব বলাকরকই। যারা ববর িরত বচষ্টা করররছ বিমেনগারনর গুমলরত মনিত 
িরয়রছ। আর...... 

োিল বলাকমে। বযন কো বলরত পাররছনা। আিিদ িুসা তার উমেগ্ন বচাখ 
দ্য’মে তুরল ধরল বলাকমের মদরক। বলল, বল। 

এই সিয় বিাল্লা আমির সুলাইিান এখারন এল। বলাকমে একবার বচাখ 
তুরল তার মদরক বচরয় বলল, ‘ফ্র’-এর বলারকরা গরবের সারে বলরছ, হুজুররর 
পমরবাররর সবাইরক বিরর তারা মবশ্বাসঘাতকতার প্রমতরোধ মনরয়রছ এবং তার 
১৮ বছররর নাতমনরক তারা ধরর মনরয় বগরছ। 

তীব্র এক বখাাঁচা লাগল বুরক। বসই বখাাঁচায় চিরক উিল আিিদ িুসা। 
আল্লাবখে গ্রাি বেরক আিিদ িুসা আশ্রয় মনরয়মছল সম্মামনত এই বৃদ্ধ বিাল্লা 
আমির সুলাইিারনর ঘরর। মপতরৃেরি তারক আশ্রয় মদরয়মছল এই বৃদ্ধ। তারই 
ফরল তার আজ এই পমরণমত। বযোয় েন েন করর উিল আিিাদ িুছার হৃদয়। 
যারা িারা বগরছ তারা েিীদ, মকন্তু আমির সুলাইিারনর নাতমনরক ধরর মনরয় 
যাবার খবর আিিদ িুসার বগাো সত্তায় আগুন ধমররয় মদল। 

আিিদ িুসা ধীরর ধীরর বচাখ তুরল তাকাল বিাল্লা আমির সুলাইিারনর 
মদরক। বদখল তার সরফদ দামড়র িতই তার িুখো  বযন প্রোমন্তরত িাসরছ। বস 
আিিদ িুসার মদরকই তামকরয়মছল। আিিাদ িুসার অবস্থা িরন িয় বস বুিরত 
পারল। অতযন্ত োন্ত স্বরর বস বলল। সবই আল্লাহ্র ইো। িুমিরনর বামড়-ঘর , 
সিায়-সম্পদ এবং স্ত্রী-পুত্র-পমরবার সবই বতা আল্লাহ্র  জন্যই। সুতরাং দ্যিঃখ- 
দ্যমিন্তার মকছুই বনই। আর আিার মেরীন েবনরির কো? আল্লাহ্ই তার 
বনগািবান। 

োিল বৃদ্ধ। বৃদ্ধার এই কো গুরলা প্রোমন্তর এক পরে ছড়াল চামরমদরক। 
সকল অবস্থায় আল্লাির ওপর মনভের করার, আল্লাির মদরক রুজু িবার মনখাদ এক 
আহ্বান ছমড়রয় মদল তার কোগুরলা। 
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আল্লাহ্র শুকমরয়া আদায় করল আিিদ িুসা। তারপর বৃদ্ধারক লক্ষয করর 
বলল, আল্লাির সব প্রেংসা, আপমন আিারদর বপ্ররনার উৎস। বদায়া করুন 
আিারদর জন্য। অতিঃপর বসই বলাকমের মদরক মফরর বলল ওরদর বকাোয় মনরয় 
যাওয়া িরয়রছ? 

-ওরদর মনরয় বিমলকোর বখে েির বগরছ বরল শুরনমছ। 
বখে েির বখে নদীর িাইড্র ইরলকমিক বকন্দ্র মঘরর গরড় ওিা একো নতুন 

নগরী। আপার তামজমকস্তারনর এোই প্রধান নগর। 
আিিদ িুসা বচাখ বন্ধ করর িুিূতে করয়ক ভাবল। তারপর আলী ইব্রামিরির 

মদরক মফরর বলল এখানকার সাইিুি সম্পরকে বতািার পরািেে মক? 
-আিার িরত প্রেরিই এই খবর বলমনন িমৃত পাকে এবং তাসখরন্দর 

বিডরকায়ােোর সি আিারদর সকল বকরন্দ্র জামনরয় বদয়া দরকার। মেতীয় কাজ 
ওরদর উদ্ধাররর উরদযগ। বলল আলী ইব্রামিি। একেু বেরি আবার বস বলল মক 
কররত িরব আিারক মনরদেে করুন। 

একে ুমচন্তা করর আিিদ িুসা বলল, আিারদর অমবলরম্ব চারমে কাজ কররত 
িরব। এক এই খবর বিডরকায়ােোরসি সকল বকরন্দ্র বপ্ররণ করা। দ্যই উদ্ধার 
অমভযান। মতন মিসার দ্যরগে বলাক বপ্ররণ, বসখানকার অবস্থা বদখা এবং মকছ ু
করনীয় োকরল তা করা। চার সূফী আব্দুর রিিারনর িাজারসি মিসার দ্যরগের 
িুসমলি ধিেীয় প্রমতষ্ঠান এবং বসখানকার জনপরদর উপর ববের আচররনর কামিনী 
িধয এমেয়ার প্ররতযক িুসলিারনর কারন বপীরছ বদয়া। চতেুে কাজমে সিয় 
সারপক্ষ। মকন্তু অন্য মতনমে কাজ এখমন কররত িরব। 

-মনরদেে করুন। বলল আলী ইব্রামিি। 
-প্রেি ও তৃতীয় কারজর দাময়ে তুমি নাও। আর মেতীয় কারজর দাময়ে 

আিার এবং সালািরভর। আিারা এখনই যাত্রা কররত চাই। 
-িুসা ভাই মকছু িরন না কররল আমি একো সংরোধনী আনরত চাই। মবনীত 

করে বলল আলী ইব্রামিি। 
-বল। 
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-প্রেি ও তৃতীয় কারজর দাময়ে সালািভ এবং আিার সিকারীর উপর 
বছরড় বদয়া যায় আর বখে  েিররর উদ্ধার অমভযারন আমি আপনার সারে োকরল 
আিার সরকারী পমরচয় উপকারর আসরত পারর। 

-মিক আরছ। বলল আিিদ িুসা। 
এ সিয় রারতর খানা এরস পড়রলা। সবাই নীররব বসমদরক িরনারযাগ মদল। 

বাইরর তখন দ্যগেি পািারড়র জিাে আন্ধকার। মনরব মনের চামরমদক। 
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২ 
তাসখরন্দর ববলা ৩ো। সুাঁচ ফেুারনা বরাদ। পা দ্য’মে উিরত চাইমছল না 

বরাকাইরয়ভার। ক্ষুধা এবং ক্লামন্ত দ্যই-ই তারক গ্রাস কররত চাইরছ। ঘররর দরজা 
আর ববেী দ্যরর নয়। মকন্তু ঘরর মগরয় দাদীরক মক খবর বদরব বরাকাইরয়ভা। আজও 
বকান কাজ তার বযাগাড় িয়মন। পমরমচত সবাই বযন আজ অপমরমচত িরয় বগরছ। 
বরাকাইরয়ভা উপলমব্দ কররছ তার উপমস্থমতরত সবাই অস্বমস্ত ববাধ করররছ। এর 
কারন বরাকাইরয়ভা বুরি। ‘মবশ্বাসঘাতক জামিলরভর ববান বরাকাইরয়ভাও আজ 
সরন্দরির তামলকায়। তারক চাকুরী বদয়ার অেে আরিতুক এক সরন্দরির মেকার 
িওয়া। বকউই এ সরন্দরির মেকার িরত চায় না। তাই পমরমচত জনরদর সকল 
দরজা তার জন্য বন্ধ। বগাো পৃমেবী তার কারছ আজ বছাে িরয় বগরছ। সরকাররর 
সিরযাগী ‘ফ্র’- এর কোয় এিনমে িরতানা। ওরা বরলমছল, ভাইয়ার 
মবশ্বাসঘাতকতারক কনরডি করর সরকাররর কারছ একো বস্টেরিন্ে বরকডে 
কররলই পড়াশুনার সুরযাগ এবং সরকারী বাড়ী দ্যই-ই পাওয়া যারব। মকন্তু 
বরাকাইরয়ভা এো প্রতযাখযান করররছ। এর পমরণমত মক বস জানত। মকন্তু বয 
পমরণমত বিাক ভাইরয়র জীবন বদয়ার বচরয় বড় মক? না তা নয়। সুতরাং 
িামসিুরখই বস এ জীবন বরন করর মনরয়রছ। তার মনরজর জন্য বকান দ্যিঃখ বনই। 
দ্যিঃখ িরে দাদীর জন্য। কষ্ট সরহ্র বয়স বতা আর বনই। ঘররর দরজায় এরস 
পরড়রছ। দরজায় নক করল বরাকাইরয়ভা। িাত দ্য’মেরকও ভারী িরন িরে 
বরাকাইরয়ভার। 

দরজা খুরল বগল। িামসিুরখ দাদী দাাঁমড়রয়। মবছানায় বসই জায়নািাজ এবং 
বকারআন েরীফ। বরাকাইরয়ভা বুিল দাদী বকারআন েরীফ পড়মছল। 

দাদীর িুরখ িামস, মকন্তু বদখরতই পাওয়া যারে িামসর উপর আন্ধকার 
একো ছায়া। দাদীর কপারল মবন্দু মবন্দু ঘাি বদরখ এবং তার আধিয়লা কাপড়  
বদরখ বভতর বেরক ববদনাো উেরল উিল বরাকাইরয়ভার। বস দাদীরক জমড়রয় 
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ধরর বলল, বতািার খুব কষ্ট িরে দাদী? বেরের কোগুরলা বরাকাইরয়ভার বভরঙ্গ 
পড়রত চাইরলা। দাদী বরাকাইরয়ভার মপি চাপরড় অতযন্ত পমরষ্কার করে বলল, 
আিার বকান কষ্ট বনই ববান। বগাডাউরনর িত এই গরাদ ঘরর বেরক আমি বয 
তৃমি পামে তা এতমদন এয়ারকমন্ডেন ঘরর বেরক পাইমন। 

-সতযই বলছ, সতযই বতািার বকান কষ্ট িরেনা দাদী? 
-হ্াাঁরর হ্াাঁ। সুখত িরনর মজমনস, বাইররর দ্যিঃখ দামররের সারে তার বকানই 

সম্পকে বনই। দাদীরক োমিরয় মদরয় তার িুরখর উপর বচাখ বররখ বরাকাইরয়ভা 
বলল এত েমক্ত তুমি বকাো বেরক পাও দাদী? 

-রকাো বেরক পাই? জামতর প্রমত ভারলাবাসা বেরক। 
আজ যুগ যুগ ধরর কিুযমনষ্ট সরকার পশু েমক্ত আিার িুসমলি ভাই 

ববানরদররক বয কষ্ট মদরে তার বকান পমরিাপ বনই। বস মদরক তুমি যমদ একবার 
বচাখ বিরল তাকাও তািরল মনরজর বয কষ্ট তারক কষ্টই িরন িরব না। 

ঘরর একমে িাত্র খামেয়া। একো বেমবল একো বচয়ার। সারে একো 
বােরুি। তারদর বামড়মে বকরড় মনরয় সরকার এখারন এরন তারদর তুরলরছ। 
সরকাররর ইোিত মববৃমত না বদয়ায় হুিমক বদয়া িরয়রছ। এ ঘরমেও বকরড় বনয়া 
িরব এবং মবরোিী মিরসরব শ্রি মেমবরর পািান িরব। মকন্তু এর পরও বরাকাইরয়ভা 
পাররমন তার ভাইয়ারক মবশ্বাসঘাতক বরল আমভমিত কররত। 

বরাকাইরয়ভা খামেয়ায় মগরয় বসল। পারেই বেমবল। বেমবরল বপ্লে মদরয় 
একো বামে বঢরক রাখা। বরাকাইরয়ভাই এো সকারল বররখ মগরয়মছল। িরন িরে 
বকউ তারত িাত বদয়মন। িনো আনচান করর উিল বরাকাইরয়ভার। বস দ্রুত বপ্লে 
তুরল মনল। বদখল বামেরত একখণ্ড রুমে। এ রুমে দাদীর জন্য বররখ মদরয়মছল। 
দাদী রুমেরত িাত বদনমন। বরাকাইরয়ভা দাদীর মদরক মফরর তামকরয় বলল দাদী 
তুমি রুমে খাওমন, না বখরয় আছ এখন পযেন্ত? 

রুদ্ধ আরবরগ গলা বকাঁরপ উিল রকাইরয়ভার . দাদী ধীরর ধীরর তার কারছ 
এরস িাোয় িাত রাখল। তারপর সরেরি বলল, তুই বখরয় না বগরল মক আমি 
বখরত পামর? 
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বসমদন সকারল একখণ্ড রুমে তারদর মছল। তারা প্রায় খামল িারত এখারন 
এরস উরিরছ। পরার কাপড় ছাড়া আর উরল্লখরযাগয মকছুই তারা মনরয় আসরত 
পাররমন। মকছ ু রুবল মছল, বসো মদরয়ই করয়কমদন তারা রুমে মকরনরছ। আজ 
সকারল বরাকাইরয়ভা না বখরয়ই কারজর বখাাঁরজ মগরয়মছল। দাদীরক বরল 
মগরয়মছল রুমেমে খাবার জন্য। 

দাদীর কো শুরন বরাকাইরয়ভা তারক জমড়রয় ধরর মেশুর িত বকাঁরদ 
বফলল। দাদীর শুকরনা বচাখ মদরয়ও এবার বনরি এল অশ্রুর দ্যমে ধারা। বচাখ 
দ্য’মে িুরছ মনরয় দাদী বলল, চল ববান রুমে ভাগ করর বনই। আমি বতার জন্য 
অরপক্ষা করমছ। আমি জানতাি তুই খামল িারত মফরর আসমব। বকান দরজাই 
বতার সািরন খুলরবনা। 

দাদীই রুমে ভাগ করল। একভাগ বরাকাইরয়ভার িারত মদল। বরাকাইরয়ভা 
তার খণ্ডমে দাদীর মদরক তুরল ধরর বলল। এো তুমি নাও বতািারো আিারক 
দাও। 

দাদী স্লান বিরস বলল মিক আরছ। 
দ্য জরন শুকরনা রুমে মচমবরয় দ্য গ্লাস পামন বখরয় মনল। এ সিয় দরজায় নক 

িল। বরাকাইরয়ভা দাদীর মদরক একবার তামকরয় উরি দাড়াল। দরজা খুলল। 
বদখল একজন ফলুওয়ালা। তাসখরন্দর রাজ পরে এিন কাগরজর ফলুওয়ালা 
অরনক পাওয়া যায়। ঘর সাজারনা বেমবল সাজারনার জন্য এরদর চামিদা প্রচরু। 

বরাকাইরয়ভা দরজা খুরল দাড়ারতই ফলুওয়ালা একো সুন্দর ফরুলর িাড় 
তার িারত গুাঁরজ মদল। বযন ফরিারয়মে ফলুই বস মনরয় এরসরছ। বরাকাইরয়ভা িুখ 
বখালার আরগই ফলুওয়ালা বলল একো নিুনা মদরয় বগলাি, পছন্দ মকনা বদখুন 
বরলই বস পে চলা শুরু করল। বরাকাইরয়ভা অবাক িবার বচরয় মবরক্তই িল। 
দরজা বন্ধ করর দাদীর মদরক ঘুরর দাডীরয় বলল। বদখ দাদী মক জ্বালাতন। পয়সা 
মনল না। বক একজন ফলুওয়ালা মদরয় বগল। 

-এিন বতা িয়না কখনও। মক বযাপার? -বলল দাদী। 
-মক জামন.. বলরত বলরত বরাকাইরয়ভা ফরুলর গুেমে বেমবরলর উপর 

রাখল। মকন্তু দাাঁমড়রয় োকরলা না, পরড় বগল। িামের ততমর রমঙ্গন ফলুদামনর 
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তলাো বকিন উাঁছ।ু তলাো পরীক্ষা কররত মগরয় বদখল, বেপ মদরয় ফলুদানীর 
রংরগর একমে কাগজ আেরক রাখা। বরাকাইরয়ভা তাড়াতামড় ওো খুরল বফলল। 
ববর িরয় একমে ভাাঁজ করা কাগজ। একমে মচমি, তার সারে একমে পাাঁচে রুবরলর 
বনাে। 

বরাকাইরয়ভা এবং দাদী দ্যজরনই মবমিত। বরাকাইরয়ভা মচমি পড়লিঃ 
 
বরাকাইরয়ভা আিার সালাি মনও। আগািী কাল প্রাভদার তাসখন্দ 

সেকররন মপ ৯১ রমিক নাম্বারর একমে ‘মিরেস আবশ্যক’ মবজ্ঞাপন ববরুরব। 
মবজ্ঞাপরন উরল্লমখত মিকানায় তুমি ১০ োয় বপ ছারব। বাসাো আমির ওসিারনর। 
মেধা কররবনা। বতািার েীমন ভাইরদর তরফ বেরকই এই কারজর বযবস্থা। 

ঐ ভাইরদর তরফ বেরকই ৫০০ রুবল পািান িরলা তাৎক্ষমনক খরচ 
মিোরনার জন্য।  

ওয়াসসালাি- 
‘যুবারয়রভ’ 
 
বরাকাইরয়ভা মচমি পরড় দাদীর িারত মদল। দাদীও মচমিমে পড়ল। পরড় 

বলল বক যুবারয়রভ ?  
-িরন আরছ দাদী ভাইয়ার িৃতযুর খবর এই যুবারয়ররভর মচমিরতই 

বপরয়মছলাি।  
-িরন আরছ, তাইত ভাবমছ বক এই যুবারয়রভ! 
-আিরযের কো। আিরা বকাোয় আমছ আিারদর মক প্ররয়াজন সবই তার 

জানা আরছ! 
দাদী বকান উত্তর মদল না। বচাখ বন্ধ করর ভাবমছরলা। অরনক্ষন পরর বচাখ 

খুরল বরাকাইরয়ভার মদরক বচরয় বলল, বরাকাইরয়ভা, আিরা ববাধিয় একা নই। 
কিুযমনস্ট সরকার ও ‘ফ্র’ এর সিান্তরারল বদরে আররকো েমক্ত অদৃশ্যভারব কাজ 
কররছ। যুবারয়রভ বস েমক্তরই প্রমতক।  
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দাদী োিল, আবার বচাখ দ্যমে বন্ধ। বচাখ দ্যমে খুলল তার অরনকক্ষন পর। 
দ্য’মে বচাখ তার উজ্জ্বল। বলল, বুিরত বপররমছ, প্রাভদার মবজ্ঞাপন বতারক একো 
কাজ বদবার অমধকার সৃমষ্টরই বক েল। 

একে ু বেরি আবার দাদী বলল, ওরা মক কররছ, বলরত পামরস 
বরাকাইরয়ভা?  

-না দাদী এরদর জামননা। মকন্তু বগাপন পমত্রকা সামিজদাদ বেরক জামন, 
কারা একদল িানুে এরদরের িুসলিানরদর জাগরন ও িুমক্তর জন্য সংগ্রাি 
কররছ।  

-সামিজদাদ মক? -বলল দাদী। 
-সাইরক্লাস্টাইল করা বগাপন মনয়মিত পমত্রকা। ওরত োরক এরদরের 

মবপ্লবী কিে তৎপরতার খবর, কিুযমনস্ট সরকাররর অপকীমতে ও সন্ত্রারসর মববরন 
এবং মবরশ্বর মবমভন্ন বদরের ইসলািী আরন্দালরনর নানা তেয। আমি 
মবশ্বমবদযালরয় এর করয়কো কমপ বদরখমছ।  

দাদীর িুখ উজ্জ্বল িরয় উিরলা। বলল। তুই যাই বমলস, আিার খুব আনন্দ 
লাগরছ। আিার জামত জাগরছ বজরগ উরিরছ আিার জামত। বলরত বলরত 
আরবরগ উরি দাাঁড়াল দাদী। বরাকাইরয়ভা কারছ আরস, তার ঘারড় একো িাত 
বররখ কারনর কারছ িুখ মনরয় বলল আিার জামি মক এরদর জানত নামক?  

-জানরবনা বকন দাদী? ভাইইয়ারদর কারছই সব তেয আরস।  
-তািরল বলমছ, আিার জামিল এরদর সারে মছল। তাইত বস জীবন মদল। 
তারপর দ্য’মে িাত উপরর তুরল দাদী বলল, বি আল্লাি কিুযমনস্ট সরকাররর 

সিরযামগতা করর এ পরবারর বয পাপ িরয়মছল, জামিরলর রক্ত মদরয় তুমি তার 
করর দাও। 

দাদীর দ্য’গন্ড মদরয় দ’তী অশ্রুর ধারা বনরি এল। বরাকাইরয়ভা অপলক 
ভারব তামকরয়মছল দাদীর মদরক। িিাৎ বযন তার িরন বিাল এ কান্না তার দাদীর 
নয়, বগাো িধয এমেয়ার। আিুদমরয়া ও মেরদমরয়ায় বয অশ্রু বইরছ যুগ যুগ ধরর 
এ বযন বসই অশ্রু। বসও দাদীর সারে িাত তলল। িুখ মদরয় ববমররয় এল 
‘আমিন’।  



রক্তাক্ত পামির  19 

 

গভীর রাত। বরাকাইরয়ভা এবং দাদী গাঢ় ঘুরি অরচতন। তারদর দরজায় 
নক িরলা িক িক িক। েমক্তোলী নক। ঘুি তারদর ভাঙ্গরলানা। আবার নক িরলা 
িক, িক, িক।  

এবার আরগর বচরয় বজারর। মকন্তু ঘুি তারদর ভাংরলানা। দামদ একে ুনরড় 
উিরলন িাত্র। এবার দরজায় কারাঘাত, একবার, দ্যইবার, মতন.........। 

চিরক উরি বসরলা দাদী। প্রেরি মকছ ু বুরি উিরত পাররলানা। তারপর 
যখন বুরিত পাররলা চিরক উিরলা। এত রারত দরজায় নক করর বক?  

আবার কারাঘাত িরলা। দাদী বরাকাইরয়ভারক জামগরয় মদল। সব শুরন 
বরাকাইরয়ভা আাঁতরক উিরলা। এত রারত বক আসরত পারর। না ভুল করর বকউ 
নক কররছ এখারন। বখালা উমচৎ মকনা? একে ুদরজার কাছাকামছ মগরয় মজরজ্ঞস 
করল বক ?  

-দরজা খুলুন। বামির বেরক ভামর করন্ি উত্তর এল।  
-বক আপনারা, কারক চান? ভায়াতে কন্ি বরাকাইরয়ভার।  
বকান জবাব এলনা। আরগর বসই ভামর কন্ি আররা ভামর গলায় বলল, 

তাড়াতামড় খুলুন নইরল বভরঙ্গ বফলরবা। 
জবাব না বপরলও বরাকাইরয়ভা বুিল এরা সরকাররর বলাক। সরকারী 

বলাক না িরল এিন উদ্ধত কন্ি আর কাররারই িরত পারর না। বরাকাইরয়ভা তার 
দাদীরক বলল ওরা সরকাররর বলাক না খুরল উপায় বনই। মকন্তু এই কো বলার 
সারে সারে অন্তরো ভীেণ বকাঁরপ উিল বরাকাইরয়ভার। বসমদন সরকামর বলারকরা 
বয হুিমক মদরয় মগরয়মছল তা িরন পড়রলা। দাদী ওরা মনরয় বযরত এরসরছ। 

দাদীরক জমড়রয় ধরর কাাঁপরছ বরাকাইরয়ভা। আবার প্রবল ধাক্কা এল 
দরজায়। ভীত- চমকত বরাকাইরয়ভা যরন্ত্রর িত খুরল মদল। 

দ্যজন বলাক দীঘোংগ। িাোই বফল্ট হ্াে। িুখো ভারলা করর বদখা যায় না। 
দাদী এবং বরাকাইরয়ভা বদরখই বুিরত পাররলা ওরা পুমলরসর বলাক। দরজা 
খুলরতই একজন বসই ভামর গলায় বরাকাইরয়ভারক বলল, আপমন আিারদর সারে 
আসুন।  
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বরাকাইরয়ভা দ্য’পা মপমছরয় বগল ঘররর মভতর। বলল, বকাোয় যাব, বকন 
যাব? কাাঁপরছ বরাকাইরয়ভা। 

-সিয় নষ্ট কররবন না, লাভ বনই। ববমররয় আসুন। বরাকাইরয়ভা মগরয় 
দাদীরক জমড়রয় ধরল। ঢুকরর বকাঁরদ উিল। বলল, আমি যাব না, আমি দাদীরক 
বছরড় যাব না। দাদী পােররর িত। তার বচারখ বকান আশ্রু বনই। বযন বকান 
অনুভুমতই বনই তার। দ্য’জরনর একজন ঘরর ঢুকল। বলল সিয় আিারদর বনই, 
িাফ কররবন আিারদর। 

বরল িাত ধরর বেরন ববর করর মনরয় বগল বরাকাইরয়ভারক। বরাকাইরয়ভা 
মচৎকার করর বকাঁরদ উিল। বলল দাদীর বকউ বনই, দাদীরক বছরড় একা আমি 
যাবনা। দাদীরকও মনরয় চল।  

মকন্তু বসই মনস্ফল মচৎকার। মনস্ফল আরবদন মনরব রারত একো বড় 
প্রমতধ্বমনই তুলল েধু। বকান ফলই িল না।  

রাস্তায় একো কাল গামড় দাাঁমড়রয় মছল। বরাকাইভারক তারা বসখারন মনরয় 
তুলল। বছাট্ট একো মিস মিস মিস মিস েব্দ তুরল চলরত শুরু করল গাড়ী।  

দ্য’পারে অরনক ফ্লারের সামর। মকন্তু একজন অসিায় নারীর আতে মচৎকার 
বকাোও বকান প্রমতমরয়ার সৃমষ্ট করল না। একো বক তুিমল িুখ বকান জানালায় 
উাঁমক মদরলানা। একো জানালার পদোও একে ুনড়ল না। বযন একো িৃতযু পুরী। 
কিুযমনস্ট রারের এোই বাস্তবতা। ভয় এবং প্রমত িুহুরতের উরেগ কাররা িরধয 
বকান জীবনারবগ রারখমন, সবাইরক একো জীবন্ত লারে পমরনত কররছ। এ লারে 
যমন্ত্রক কিেক্ষিতা আরছ, মকন্তু হৃদয় বনই, বকান অনুভুমত বনই।  

বস মদন নাইে মডওমে মছল যুবারয়ররভর। যুবারয়রভ গুি পুমলে এবং 
মবশ্বররড সংস্থা ‘ফ্র’ এর বরকডে বসকেরনর একজন কিেী। উরল্লখয, কিুযমনস্ট 
সরকাররর গুি পুমলে এবং মবশ্বররড সংস্থা ‘ফ্র’ এখন িধয এমেয়ায় এক িরয় 
কাজ কররছ। 

যুবারয়ররভর অমফমসয়াল নাি মভক্টর কুিাকভ। তার বদরি ররয়রছ মিশ্র রক্ত 
িা তুমকে উজরবক। রুে উজরবক তিমত্রর প্রিান মদরত মগরয় তার িা িািুদা 
নামজয়ানভারক একজন রুেরক মবরয় কররত িয়। বসই রুে যুবক বপিরভর বকান 
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ধিে মছল না। মকন্তু স্ত্রী িািুদা নামজয়ানভার ধিেমনষ্ঠা তারক ধীরর ধীরর আকৃষ্ট করর 
এবং অবরেরে স্ত্রীর কারছ বস ইসলাি ধরিে দীমক্ষত িয়। তারদর একিাত্র বছরল 
যুবারয়রভ। মকন্তু বপিরভর ধিেমবশ্বাস বযিন বগাপন মছল, বতিমন যুবারয়ররভর 
নাি তারা বগাপন রারখ। যুবারয়ররভর সরকামর নাি মভক্টর কুিাকভ। সব সরকারী 
খাতায়, সরকারী ও সািামজক িিরল বস এই নারিই পমরমচত।  

যুবারয়রভ িারয়র কারছ কুরআন পাি ও ধিে মেক্ষা লাভ করররছ। ইসলারির 
বসানালী কামিনী শুরনরছ বস িারয়র কারছ। যুবারয়রভ িারয়র বচরয় বড় মেক্ষক 
আর কাউরক িরন করর না। 

রাত ১০ো বেরক বভার ৪ো পযেযন্ত যুবারয়ররভর নাইে মডউমে। একজন 
কিেি রুে মিসারব পমরমচত। কারজ বকান ফাাঁমক না বদয়া এবং মবশ্বস্ততার জন্য 
সকরলর মপ্রয় বস। একমদরক ররক্তর পমরচরয় রুে, অন্যমদরক কতেবযমনষ্ঠা এই দ্যই 
কাররন বরকডে সংরক্ষরনর িত গুরুেপূনে মবভারগ তারক আনা িরয়রছ। জামিরলর 
প্রানদরন্ডর পর মনরাপত্তা মবভারগ বয মবোল িরয়রছ। তারপররই যুবারয়রভ এই 
দাময়ে বপরয়রছ। িধয এমেয়া অিরলর োমস্ত প্রািরা বক বকাোয়, বকাোয় যারে, 
বকারেরক আসরছ এর যাবতীয় বরকডে এখন তার কারছ। সকল রাজননমতক সাজা 
প্রািরদর ফাইরলর বেে আস্তানা এখন তার বসকেরনর বসফমে ভল্টগুরলা।  

সাইিুরির সারে যুবারয়ররভর সম্পকে তার ছাত্রজীবন বেরকই। বস এখন 
সাইিুরির একজন প্রেি বশ্রণীর কিেী। সাইিুরির বগারয়ন্দা ইউমনরের একজন 
দাময়েেীল বস। চাকুরীর সিয়েুকু ছাড়া সব সিয় বস সাইিুরির কারজই বযয় 
করর।  

বসমদন রাত সারড় মতনো। িারত বকান কাজ বনই। বরস বরস মিিুমেল 
যুবারয়রভ। িিাৎ বেমবরলর লাল সংরকত জ্বরল উিল। বসই সারে পাে মদরয় 
ঘূণোয়িান স্বয়ংমরয় কযামরয়ারর কারলা মফতা বিাড়া একো লাল ফাইল এরলা 
বেমবরল। কারলা মফতারিাড়া বদখরলই িনো আনচান করর ওরি যুবারয়ররভর। 
মনিয় বকউ ফায়ামরং বস্কায়ারড বগল মকংবা কাউরক মনিয় চালান করা িরলা দাস 
মেমবরর। এ ফাইলো বদরখও িনো তার বতিমন িরলা।  
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মনতযমদরনর িত বাি িারত বেরন ফাইলমে কারছ মনরয় পারের মষ্টল ভল্ট 
বেরক ফাইরলর বরফাররে অনুসারর বরকডে বরমজষ্টার ববর কররলা। তারপর 
ফাইলমে খুলল যুবারয়রভ। ফাইরলর মেররানাি বদরখই চিরক উিল বস। 
মকছুক্ষরণর জন্য বস মকংকতেবযমবিূঢ় িরয় পড়ল। এরয বরাকাইরয়ভার ফাইল। 
তারক শ্রি মেমবরর চালান করা িরলা। মকন্তু কখন? আজ মবকারলইরতা .......। 

ফাইরলর পাতা উল্টারলা যুবারয়রভ। বদখরত বপল ফাইরলর মব্রফ সািামর। 
আজ রাত দ্য’োয় বগ্রিার। রাত মতনোয় কাররগা বপ্লরনই পািারনা িরয়রছ িরস্কার 
িরস্কাভা শ্রি মেমবরর ওিযান ব্রারি।  

যুবারয়ররভর সিগ্র সত্তায় িড় বইরছ। দ্য’বচারখর বকাণ তার মসক্ত িরয় 
উিল অশ্রুরত। বাাঁচারত পারলনা তারা অসিায় বিরয়মেরক। তারদর মিসারব ভুল 
িরয়রছ। তারা িরন কররমছল, বাড়ী ঘর সিায়-সম্পদ এবং যাবতীয় সুখ-বভাগ 
বকরড় বনবার পর তারদর মিংসার পমরতৃমি িরয়রছ। আর মকছ ুনা ঘেরল এই িুিূরতে 
ঘাোরত যারবনা পমরবারমেরক। মকন্তু তারদর সব ধারণা ভুল প্রিামণত িরলা। 
মনরজরক বড় অপরাধী িরন িরলা যুবারয়ররভর।    

দ্যবেল িারত বরকডে বরমজষ্টার বেরন মনল যুবারয়রভ। িরস্কাভা শ্রি মেমবরর 
ওিযান ব্রারি িধয এমেয়া বেরক চালান িওয়ারদর তামলকায় বরাকাইভার নাি 
বরকডে করার জন্য বসই বরকডে বরমজষ্টারমে খুলল। নারির তামলকায় বচাখ বুলারত 
মগরয় আররকবার চিরক উিল যুবারয়রভ। এমক! আরয়ো আমলরয়ভারক তািরল 
অবরেরে িারা িয়মন? বসও ঐ িরস্কার িরস্কাভা শ্রি মেমবরর? অেচ সবাই জারন 
তার প্রাণদন্ড িরয়রছ। িরন িয় সরকার তার িত একো প্রমতভারক িাত করার 
আো তযাগ কররমন। দ্যিঃরখর িারিও আরয়ো আমলরয়ভা ববাঁরচ োকার সংবারদ 
যুবারয়রভ খুমে িরলা। 

বরকডে বরমজষ্টারর আরয়ো আমলরয়ভার পারেই বরাকাইরয়ভার নাি উিল। 
বরকডে বরমজষ্টারো বন্ধ কররত মগরয় িিাৎ িরন িরলা বরাকাইরয়ভার দাদীর কো। 
ফাইরল তারক বগ্রিাররর কো বনই। তািরল বকাোয় মতমন? চিল িরয় উিল 
যুবারয়ররভর িন। ঘমড়রত বদখল বয বভার চারো ববরজ বগরছ। বেমবরলর 
ফাইলগুরলা গুমেরয় অমফস বেরক ববমররয় এল।  
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আমফরসর গাড়ীরত বস ন্যােনাল পাকে পযেন্ত এল। তারপর পারকে একে ু
ববড়ারব একো বরল বস গাড়ী বেরক বনরি এল। বস মিক করর মনরয়রছ, এখনই 
একবার বরাকাইরয়ভার ফ্লারে মগরয় বস বরাকাইরয়ভার দাদীর বখাাঁজ কররব।  

বরাকাইরয়ভার বসই ফ্লারে দমক্ষণ তাসখরন্দ ১১ নং করলানীরত এখান বেরক 
বিাঁরে বগরল এক ঘণ্টার পে। মকন্তু বসখারন বস অন্ধকার োকরতই বপ াঁছারত িরব। 
মকন্তু এ সিয় গামড় পাওয়া যায় না। িুমস্করল পড়ল যুবারয়রভ। এ সিয় পাে মদরয় 
দ্যধ সাপ্লাইরয়র গামড় যামেল। যুবারয়রভ িাত তুরল দাাঁড় করাল। মজজ্ঞাসা করর 
জানল গামড়মে বডইরী ফারিে যারে। ১১ নং করলানীর পাে মদরয়ই যারব। 
যুবারয়রভ মনরজর আইরডমন্েমে কাডে বদমখরয় তারক মলফে বদবার জন্য অনুররাধ 
করল। মসমকউমরমে মবভারগর কাডে বদরখ ড্রাইভার এবং ইনচাজে একদি বিারির 
িত গরল বগল।  

যুবারয়রভ সারড় চারোয় মগরয় ১১ নং করলানীর বগরে নািল। তারপর 
বরাকাইরয়ভারদর ফ্লাে খুাঁরজ মনরত তার কষ্ট িরলা না।  

এখরনা অন্ধকার। ফ্লারের সািরন রাস্তায় একে ু দাাঁড়াল যুবারয়রভ। 
চারমদরক তামকরয় বদখল বকউ বকাোও বনই। বরাকাইরয়ভার ফ্লারের কাছাকামছ 
মগরয় দরজার মদরক তামকরয় বুকো ছযাাঁৎ করর উিল যুবারয়ররভর। দরজা বখালা! 
বকন বখালা? তািরল মক মতমন বনই? বকাোয় যারবন মতমন এই রারত? গুি করা 
িরয়রছ তারক? নানা আেংকা, নানা প্ররে যুবারয়ররভর বুক বতালপাড় করর উিল।  

দরজায় মগরয় দাাঁড়াল যুবারয়রভ। বভতরর ঘুেঘুরে অন্ধকার। যুবারয়রভ 
ধীরর ধীরর ডাকল ‘দাদী’। বকান সাড়া বনই। যুবারয়রভ ঘরর প্ররবে কররলা। 
দরজা বভমজরয় মদল। তারপর সতকেভারব েরচের আরলা বফলল ঘরর। বদখল, 
মবছানা খামল। েরচের আরলা বিরিই মগরয় পড়ল। বদখা বগল লুরোপুমে করর পরড় 
আরছ একো বদি। তাড়াতামড় িুরক পড়ল যুবারয়রভ। যুভারয়রভ খুেী িরলা, 
বচাখ খুরলরছন মতমন। ক্ষীণ করন্ি বলরলন, বক তুমি, মক চাও? আিার বরাকাইয়া 
বকাোয়?  

-দাদী, আমি যুবারয়রভ। আমি আপনারক মনরত এরসমছ।  
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-তুমি যুবারয়রভ। বতািার আগিন এরতা বদমররত বকন? আিার 
বরাকাইরয়ভা বকাোয়? আমি বকাোয় যাব?  

-সব কো বলব দাদী। মকন্তু এখমন আিারদর এখান বেরক সররত িরব।  
-মকন্তু বরাকাইয়া যমদ এরস এখারন আিারক না পায়।  
বেরের কোগুরলা বলরত মগরয় কান্নায় রুদ্ধ িরয় বগল দাদীর কন্ি। 

যুবারয়ররভরও বচারখর পাতা মভরজ এল। মকন্তু সিয় বনই। অন্ধকার োকরতই এ 
করলানী বেরক তারক ববর িরত িরব। যুবারয়রভ বলল, দাদী বরাকাইরয়ভার মচন্তা 
আিারদর উপর বছরড় মদন। আপমন উিুন।  

বরল যুবারয়রভ দাদীরক িাত ধরর বেরন তুলল। বলল, দাদী আপমন আিার 
কাাঁরধ ভর মদরয় চলুন।  

িিাৎ েিরক দাাঁমড়রয় যুবারয়রভ বলল, ফরুলর িাড়মে বতা বেমবরলর উপর, 
মকন্তু মচমিো বকাোয়?  

-ওো বতােরকর তরল। বলল, দাদী।  
যুবারয়রভ দাদীরক একে ুদাাঁড় কমররয় বেমবল বেরক ফরুলর িাড়মে এবং 

বতােরকর তলা বেরক মচমিমে মনরয় মনল। তারপর দাদীরক মনরয় ববমররয় এল ঘর 
বেরক।  

করলানীর রাস্তা মদরয় চলরত চলরতই যুবারয়রভ মিক করল তার সরকারী 
বাড়ীর চাইরত আিীর ওসিারনর বাড়ীই দাদীর জন্য িরব উপযুক্ত আশ্রয়। ওখারন 
ভারলা সঙ্গও পারবন মতমন।  

করলানীর বগে মদরয় যখন বস ববমররয় এল তখন অন্ধকার বকরে যারে। 
মকন্তু বলাকজন বকউ ববর িয়মন।  

যুবারয়রভ রাস্তায় বনরিই একো েযামক্স বডরক দাাঁড় করাল।  
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৩ 
কুতাইবারক যখন ওরা বগ্রিার করর তখন তারক সাধারণ একো বকউরকো 

তারা িরন কররমছল। মকন্তু বখে েিররর ‘ফ্র’ দিরর দ্য’ঘণ্টা মজজ্ঞাসাবারদর পর 
তারা বুিরত পারল কুতাইবা সাধাররণর তামলকায় পরড়না। মজজ্ঞাসাবারদর িুরখ 
পািারড়র িত মস্থর এবং পােররর িত েক্ত বস।  

তদন্তকারী অমফসার করণেল বসাভাদেরনজ যখন ভাবমছল বকান পরে এগুরব, 
তখন বিোল অমফসার সরকারী একো ফাইল এরন তার কারছ রাখল। ফাইল 
খুলরতই তারত রাখা একিাত্র মেেমের মদরক তার নজর পড়ল। এইিাত্র তাসখন্দ 
বেরক পািারনা কুতাইবার ফাইরলর মব্রফ সািামর। ওরত আরছ করণেল গানজভ 
নামজিভ ওররফ কুতাইভার সািমরক ও পামরবামরক জীবরনর কো। করণেল 
বসাভাদেরনজ মবমম্মত িরলা, তাসখরন্দর গভণেররর বছরল এবং কিুযমনষ্ট 
বসনাবামিনীর অরনক বগ রবপূণে বরকরডের অমধকারী অমফসার অবরেরে 
িাকবিরর শ্রমিরকর কারজ বগল!  ভাবল বস, িানুে বকান নীমত ও আদরেের প্রে 
ছাড়া তযাগ স্বীকার কররত পাররনা। সুতরাং তার িরন িল কুতাইবা সাধারণ নয়, 
অসাধারণ তামলকার একজন িানুে।  

করণেল বসাভাদেরনজ উরি ধীরর ধীরর মগরয় কুতাইবার কারছ মগরয় দাাঁড়াল। 
বলল, গানজভ অরিতুক আপমন কষ্ট মদরেন আিারদর। আপনার সব পমরচয় 
আিারদর জানা িরয়রছ। তাসখরন্দর গভণেররর বছরল এবং কিুযমনষ্ট বসনাবামিনীর 
একজন কৃমত করণেল মনিয় বকান বছাে মিেরন িাক বির পমরচালনার কাজ 
বনয়মন। সুতরাং অযো সিয় নষ্ট না করর বলুন, আিিদ িসুা বকাোয়? আপনার 
সােীরা বকাোয়? 

কুতাইবা বিরিয় পরড় মছল। তার পা বফরে বগরছ চাবুরকর ঘারয়। বচাররর 
িত গরু বপো করর তার কাছ বেরক কো আদায় কররত বচরয়মছল ওরা। বচাখ বন্ধ 
করর পরড় মছল কুতাইবা।  
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বিজর বসাভাদেরনরজর কোয় কুতাইবা বচাখ দ্যমে খুলল। বলল, আমি 
আবার বলমছ করনেল, বকান সিরযামগতাই আমি আপনারদর কররত পারমছ না। 

করনেল বসাভাদেরনজ মফস মফস করর নরি সুরর বলল, করনেল গানজভ, আমি 
মরমিয়ার িানুে। আপনারদর বযাো আমি বুমি, মকন্তু আপনার বাাঁচার পে একোই, 
আিরা যা জানরত চাই  বসো বলা। 

কুতাইবা িাসল। স্লান িামস। বলল, মনছক সরন্দরির বরস যারদর পামখর 
িত বলাক িতযা কররত বারধ না, তারদর সম্পরকে এসব কো বাজারর খােরবনা 
করনেল। তাছাড়া আমি এরদর বকান সিরযামগতাই কররবানা। এিন আো করাও 
সংগত নয়। আমি তারদর প্রমতপক্ষ। 

একে ুোিল কুতাইবা। তারপর আবার বলল, আপনারক ধন্যবাদ করনেল। 
মরমিয়রদর স্বাধীন বচতনা ও সংগ্রািরক আমি শ্রদ্ধা কমর। 

করনেল বসাভাদেনরজর বচাখ দ্য’মে উজ্জ্বল িরয় উিল। এসিয় প্ররবে করল 
করনেল জুকভ, বলল, করনেল এ পরে আর িুখ খুলরবনা। আসরন বসারত িরব। 
বরল দ্যমে তামল বাজাল জুকভ। সরঙ্গ সরঙ্গ ঘরর প্ররবে করল দ্যজন বলাক। ওরদর 
উরিশ্য করর জুকভ বলল, এরক অপাররেন রুরি মনরয় চল। 

অপাররেন রুিো পারেই। মবরাে িলঘর। িানুরের উপর মনযোতন চালাবার 
মবমচত্র সব কলারক েল বসখারন। কুতাইবারক মনরয় একো তক্তরপারে রাখল। 
পারয়র কারছ মবদ্যযৎ সুইচ। আর তক্তরপারের চার ধার মদরয় প্রায় ডজন খারনক 
ইিারতর মরং। পারেই পরড় আরছ প্লামস্টক  কডে। মরং-এ দমড় বপাঁমচরয় 
কুতাইবারক ভারলা করর ববাঁরধ বফলা িরলা। 

কুতাইবা তক্তরপারের বচিারা আর চামরমদকো বদরখই বুিরত বপররমছল 
ইরলকমিক েক বদরয় মনযোতরনর আসন এো। েক্ত করর বাাঁধরত বদরখ খুমেই 
িরলা কুতাইবা। েরীররক বাগিানারনার মকছ ুদাময়ে দমড়ও মনল। 

করনেল বসাভাদেরনজ বসখারন মছল না। করনেল জুকভই সব বদখা শুনা 
করমছল। বাাঁধা িরয় বগরল কুতাইবার মপছনোয় সুইরচর কারছ মগরয় দাাঁড়াল 
জুকভ। সুইরচ িাত বররখ বলল, মিিঃ গানজভ অরিতুক আিরা কষ্ট বদয়া পছন্দ 
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কমরনা, তুমি আিরদর সিরযামগতা কর। তুমি যা কল্পনা করনা, বসই সম্মান ও 
িযোদা  বতািারক বদয়া িরব। 

কুতাইবা বচাখ বন্ধ কররমছল। জুকরভর কো শুরন বচাখ খুরল অতযন্ত োন্ত ও 
গম্ভীর করে বলল, মিিঃ জুকভ, আপমন এিন অবস্থায় আপনার জামতর সারে 
মবশ্বাসঘাতকতা কররত রামজ িরবন? 

-‘না’ বলল করনেল জুকভ। 
একে ু বেরি আবার বলল, মকন্তু গানজভ আিরা বতা আপনারক জামতর 

সারে মবশ্বাসঘাতকতা কররত বলমছ না, বরং জামতরক সিরযামগতা কররত বলমছ। 
-আপমন বয জামতর কো বলরছন, বস জামত আিার জামত নয়। 
-কারা আপনার জামত? 
-িধয এমেয়ার, কিুযমনস্ট কবমলত এই বদরের মনযোমতত িুসলিানরদর 

আমি একজন। আমি আিার এই মনযোমতত িুসমলি জামতর িুমক্তর জন্য কাজ 
করমছ। 

করনেল জুকভ িাসল। বলল, আপনার সািরসর প্রেংসা কমর মিিঃ গানজভ। 
মবদ্যযৎ আসরন  শুরয় এিনভারব কো বলরত আমি আর কাউরক বদমখমন। মকন্তু এ 
সািস মদরয় আপমন মনরজরকই ধংস কররত পাররবন, বকান লাভ িরব না। 

-ধংস আর লারভর সংজ্ঞাও আপনারদর বেরক আিরদর আলাদা। যারক 
আপনারা ধংরসর কাজ বলরছন, বসকাজই আিারদর কারছ সৃমষ্টর। আর লারভর 
কো বলরছন? মনরজর জামত, মনরজর আদেে ও মবশ্বারসর জন্য জীবন বদয়ার বচরয় 
বড় লারভর মকছ ুবনই আিারদর কারছ। এই লারভর প্রতযাোই আিরা ববাঁরচ োমক। 
সুতরাং এই জীবন বদয়া আিারদর প্রতযাোর িৃতযু। কো বেে করর োিল 
কুতাইবা। 

করনেল জুকভ যখন কো শুরু করর, তখনই ঘররর দরজায় এরস দাাঁমড়রয়মছল 
‘ফ্র’ এর মনরাপত্তা দিররর ডাইররক্টর মব্ররগমডয়ার পুসকভ। মতমন মনররব দাাঁমড়রয় 
বগাো করোপকেনোই শুনরলন। 

কুতাইবা কো বেে কররল করনেল জুকভ বলল, মিিঃ গানজভ আপনার িাো 
মিক বনই। আিার দ্যিঃখ িরে আপনার জন্য। 
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একে ু োিল। বঢাক মগলল একো। তারপর ইরলকমিক কারনকেন মিক 
করার জন্য িরনারযাগ মদল। মব্ররগমডয়ার পুসকভ দরজা বেরক কো বরল উিল এ 
সিয়। বলল, জুকভ শুনরলই বতা এরদর বদিোরক বিরর বফরল লাভ বনই। এরদর 
আঘাত কররত িরব অন্য জায়গায়। শুন আিার কারছ। 

করনেল জুকভ উরি দাাঁমড়রয় একো স্যালুে িুরক সািরন এরস দাাঁড়াল 
পুসকরভর। পুসকভ একে ু িুখ বামড়রয় জুকরভর কারন কারন মকছ ু বলল। 
পুসকরভর িুখ উজ্জ্বল িরয় উিল। ববমররয় বগল জুকভ। পুসকভ এমগরয় এল 
কুতাইবার মদরক। তার কারছ এরস বজারর একবার পা িুকল িামেরত। কুতাইবা 
বচাখ বিরল তাকারল পুসকভ বলল, খুব েক্ত না তুমি? 

বকান জবাব মদলনা কুতাইবা। পুসকভ আবার বলল, বিাল্লা আমির 
বসালাইিানরক মচন? 

-ভারলা করর মচমন। 
-তার বিরয় মেমরন েবনিরক তািরল ভাল করর মচন? 
-তার মক িরয়রছ? 
-বকন তার মকছু িরল খারাপ লাগরব নামক? 
বকান জবাব মদলনা কুতাইবা। বুিল রমসকতা কররত চাইরছ। 
পুসকভ আবার বলল, যমদ বমল মেমরন েবনি এখারন, তািরল মবশ্বাস িরব 

বতািার? 
-বতািরা জারলরির ভূমিকায় আছ, তারক বতািরা ধরর আনরব অসম্ভব মক? 

মকন্তু মিসার দ্যরগের বতািরা মক কররছ? 
-মচরমদরনর জন্য িামতর সারে মিমেরয় মদরয়মছ।  
-বসখানকার জনপদ, িসমজদ, িাোসা, সুফী আব্দুর রিিারনর কবরগাি?  
-বদখার জন্য যমদ তুমি ববাঁরচ োক, তািরল বতািারদর বসই সারধর মিসার 

দ্যরগের আর বকান মচহ্নই আর বদখরত পারব না। 
বচাখ বুজল কুতাইবা। বভরস উিল তার সািরন মিসার দ্যরগের জনপদ। 

করয়ক িাজার িুমস্লরির এক ঐমতহ্বািী জনপদ। ভাসরত লাগল তার বচারখর 
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সািরন অরনক মেশু, নারী, বৃরদ্ধর অসিায় িুখ। তার সিগ্র সত্তায় একো যন্ত্রণা 
ছমড়রয় পড়ল। অক্ষি এক ববদনায় বচারখর বকাণ দ্য’মে তার মভরজ উিল। 

পুসকভ আবার বলল, বদখরব চল মেরীন েবনিরক। 
দরজায় এরস দাাঁড়ারনা দ্য’জনরক ইোরা করল পুসকভ। তারা এরস বাাঁধন 

খুরল মদল কুতাইবার। তারপর দ্য’মে িাত মপছারিাড়া করর ববাঁরধ মনরয় চলল। 
মপছরন মপছরন চলল পুসকভ। ছাদ ঢাকা উন্মুক্ত জায়গায় কুতাইবারক মনরয় আসা 
িরলা। এর চারপারে মঘরর অরনকগুরলা ঘর। কুতাইবা বুিরত পারল, ওগুরলা 
সবই েচোর বচম্বার। মনকরের জাল বঘরা ঘরমেরত করয়কমে সাপরক ঘুরর ববড়ারত 
বদখল কুতাইবা। মেউরর উিল কুতাইবা। এ সাপ মদরয় এরা মক করর।  

কুকুররর প্রচণ্ড বঘউ বঘউ েরব্দ বচাখ মফমররয় বদখল ডান পারের বসলমেরত 
মবরাে এক কুকুর। মজিবা ববর করর বঘউ বঘউ কররছ। তার বচারখর মিংস্রতা বযন 
মিরর পড়রছ। মিংস্র ব্লাড িাউরন্ডর কো শুরনরছ কুতাইবা। এমক বসই। 

উন্মুরক্ত এরস দামড়রয়ই িাততামল মদল পুসকভ। বসই সারে বলল, মিিঃ 
গানজভ তুমি বলরবনা আিিদ িুসা বকাোয়, বতািার সােীরা বকাোয়? 

-আমি আিার কো বরলমছ। সংমক্ষি জবারব বলল কুতাইবা। 
-মিক আরছ বতািারক কো বলারত আিরা জামন। 
এই সিয় মেরীন েবনিরক বসখরন মনরয় প্ররবে করল জুকভ। 
তারক বদমখরয় পুসকভ কুতাইবারক বলল, মচন বতা, এ বতািারদর পুজনীয় 

বিাল্লা আমির সুলাইিারনর আদররর নাতনী মেমরন েবনি। 
েবনরির গারয় সাদা (তুমকে) গাউন। িাোয় তামজক কায়দায় রুিাল 

জড়ারনা। আিার বছররর েবনি শুভ্র এক খন্ড ফরুলর িত। মকন্তু তার িুরখ আজ 
বসই শুভ্র িামস বনই। তার বদরল বসখারন নীল ববদনার এক ছায়া। কুতাইবা বিাল্লা 
আিীর সুলাইিারনর বামড় মিসার দ্যরগে বহুবার বগরছ। মেরীন েবনিরক না 
বদখরলও তার নাি কুতাইবার কারছ পমরমচত। কুতাইবা জারন বিাল্লা আিীর 
সুলাইিারনর হৃদরয়র েুকরা এই েবনি। কুতাইবা বচাখ তুলল তার মদরক। মেরীন 
েবনিও িুখ তুরলমছল এ সিয়। বচাখারচামখ িল। নীল বচারখ, গভীর দৃমষ্ট। তারত 
ভয়াতে িমরণীর এক অসিায় রূপ। বচাখ নামিরয় মনল কুতাইবা। 
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তারপর পুসকরভর মদরক মফরর কুতাইবা বলল, আিরা আল্লাি ছাড়া আর 
কাররা পূজা কমরনা। বিাল্লা আিীর সুলাইিান আিারদর পূজনীয় নন, সম্মামনত 
িুরব্বী। একে ুবেরি আবার কুতাইবা বলল, এই মনরপরাধ বিরয়মেরক বতািরা 
ধরর এরনছ বকন? 

িাসল পুসকভ। বলল, ভারলা বলরগরছ আিারদর বিরয়মেরক। বরল িারস্ত 
লাগরলা। িাসরত িাসরতই বলল, তরব বিরয়মেরক আিরা প্রেরি বতািারক কো 
বলারনার অস্ত্র মিরসরব বযবিার কররত চাই।  

পুসকরভর ইংমগত অিষ্ট িরলও একো আেংকা উাঁমক মদল কুতাইবার 
িরন। এরা জারনায়াররর িত জঘন্য। এরা মক েবনরির শ্লীলতারক কুতাইবার 
কো বলারনার অস্ত্র মিরসরব বযবিার কররত চায়। হৃদয়ো বকাঁরদ উিল কুতাইবার। 
পুসকভই আবার কো বরল উিল। বলল, মিিঃ গানজভ বচরয় বদখ বতা কুকুরমের 
মদরক। োিল পুসকভ। কুতাইবা িুখ ঘুমররয় প্রেরি কুকুরমে, তারপর পুসকরভর 
উপর বচাখ মনবদ্ধ করল। তার িরন মচন্তার বতাল্পাড় , মক বলরত চায় পুসকভ।  

পুসকভ িুখ খুলল, মেরীন েবনরির সুন্দর বদিমেরক যমদ ঐ মিংস্র ব্লাড 
িাউরন্ডর বসরল ঢুমকরয় বদয়া িয়, তািরল বকিন িয় মিিঃ গানজভ।  

পুসকরভর পমরকল্পনা এতক্ষরণ িষ্ট িরলা কুতাইবার কারছ। বকাঁরপ উিল 
তার হৃদয়। যন্ত্রণার এক উষ্ণ বস্রাত বরয় বগল তার বগাো বদরি।  

পুসকভ আবার শুরু করল। বলল, মক ভাবছ মিিঃ গানজভ। তারপর ঘমড়র 
মদরক তামকরয় বলল, এক মিমনে সিয় মদমে মচন্তার। এর িরধয িন মস্থর করর যমদ 
আিিদ িুসা ও বতািার সােীরদর খবর আিারদর জানাও তািরল অতীরতর কো 
মচন্তা করর, বতািারক আিরা িমুক্ত মদব, পুরস্কতৃ করব এবং বাড়মত ইনাি মিরসরব 
এই অপরূপ বিরয়মেরকও বতািার িারত তুরল মদব আর যমদ িুখ না বখাল, তািরল 
এক মিমনে পররই বদখরব ঐ মিংস্র কুকুররর ধারাল দাাঁত ও নরখর আঘারত 
েবনরির সুন্দর বদিমে মকভারব ক্ষত-মবক্ষত িরে।  

োিল পুসকভ। িুরখ রুর িামস। মচন্তার এক মিমনে সিয় মদলাি মিিঃ 
গানজভ , এক মিমনে পররই আিরা মফরর আসমছ , বরল বস এবং জুকভ ববমররয় 
বগল বসখান বেরক।  
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কুতাইবার  বুরক তখন িড়। তার বচাখ দ্য’মে বন্ধ। সিগ্র সত্তা জুরড় তার 
এক অবযক্ত যন্ত্রণা। বয বকান কষ্ট, বয বকান পমরনমতর জন্য বস ততরী, মকন্তু তারদর 
বুজুগে পীর সুফী আব্দুর রিিারনর বংেধর তারদর পরি সম্মামনত িুরুব্বী বিাল্লা 
সুলাইিারনর নাতনী একমে ব্লাড িাউরন্ডর বন্য মিংস্রতায় ক্ষতমবক্ষত িরব তার 
বচারখর সািরন এো সহ্ কররব বকিন করর?  আর তারক রক্ষার বয মবমনিয় তারা 
চায়, বসো বস মদরব কিন করর? িধয এমেয়ার িজলুি িুসলিারনর িুমক্তর জন্য 
বয সংগিন গরড় উরিরছ তার িূলয বস মনরজর জীবরনর বচরয় লক্ষ গুন ববেী িরন 
কএ। এই সংগিরনর জন্য বস লক্ষবার জীবন মদরত প্রস্তুত। মকন্তু তার সিারজর 
অমত সম্মামনত পমরবাররর একমে অসিায়  নারীর উপর বন্য মিংস্রতা মকভারব বস 
বচারখর সািরন সহ্ কররব? 

উরেগ উরত্তজনার মবন্দু মবন্দু ঘাি জরি উরিরছ কুতাইবার কপারল। ধীরর 
ধীরর বচাখ খুলল বস। বচাখরচামখ িরয় বগল মেরীন েবনরির সারে। মকন্তু তারত 
িমরণীর ভয়াতে রূপ আর বনই। মনিঃসংেয় মস্থর দৃমষ্ট। ররক্তর িত লাল ওষ্ঠাধর  
শুকরনা , মকন্তু ভরয়র বকান কম্পন বনই তারত। বচাখ নামিরয় মনল কুতাইবা। 

কো বলল েবনি। বলল, আপমন ভাবরবন না। একমে জীবরনর বচরয় 
আিারদর সংগিরনর স্বােে, িধয এমেয়ার িজলুি িুসল্মারন্দর স্বােে অরনক বড়। 
যারা জীবন মদরয় জামতর জন্য পে রচনা করররছ, আিারক তারদর বচরয় আপমন 
মপছরন বদখরবন না। 

োিল েবনি। বচাখ নামিরয় মনরয়রছ বস, বচাখ তুলল কুতাইবা। তার বচারখ  
আনন্দ এবং মবিয়। আনন্দ-আরবগ-ববদনার এক সিন্বয় তরল রূপ মনরয়  
ববমড়রয় এল তার বচাখ মদরয়। বচাখ তুরলরছ েবনিও। 

-আপনার বচারখ অশ্রু? েবনরির বচারখ মজজ্ঞাসা উত্তাল িরয় উিল। 
-এ অশ্রু আনরন্দর, অিংকাররর েবনি।  
মকছ ুবলরত মগরয়মছল েবনি। মকন্তু পুসকভ ও জুকভ এরস বসখারন প্ররবে 

করল। ঘমড়র মদরক তামকরয় বলল, এক মিমনে দে বসরকন্ড িরয়রছ। বল এখন 
বতািার মক িত। 
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-আিার মকছুই বলার বনই। আিরা বতািারদর জুলুি বেরক আল্লাির সািাযয 
কািনা করমছ। ধীর করন্ি বলল, কুতাইবা। িা িা করর বিরস উিল পুসকভ। বলল, 
বতািারদর আল্লাি এতমদনও বতা মছরলন। 

-জারলিরক মতমন একো সিয় বদন। বস সিয় বতািারদর বেে িরয় আসরছ 
পুসকভ। মস্থর করন্ি জবাব মদল কুতাইবা। 

কুতাইবার কোো পুসকরভর বদরি আগুণ ধমররয় মদল। বরারধ জ্বরল উিল 
বস। খাপ বেরক মপস্তল ববর করর তার বাে মদরয় উন্মরত্তর িত আঘাত করল বস 
কুতাইবার  িাোয়।  

চমকরত িাোো মপছন মদরক সমররয় মনরয়মছল কুতাইবা। তবু, আঘাতো 
কপারলর একপাে ছুরয় বগল। মছরড় বগল কপারলর একপারের মকছুো অংে। তীর 
ববরগ ববমররয় এল রক্ত। বস ররক্ত মভরজ বগল তার িুখিন্ডল। গমড়রয় পড়ল বুরক। 

দাাঁরত দাাঁত বচরপ দামড়রয় আরছ েবনি। বচারখ িুরখ তার রুরখ দাড়াবার 
ভংগী, মকন্তু বচাখ মদরয় তার গমড়রয় এল অশ্রু। পুসকভ মপস্তলমে খারপ ভররত 
ভররত বলল, জুকভ ঐ কাল নামগনীরক ভরর দাও ব্লাড িাউরন্ডর বসরল। বদখমছ 
বড় বড় কো বকাোয় যায়। 

জুকভ পরকে বেরক একিারত চামব ববর করর অন্যিারত ব্লাড িাউরন্ডর 
বসরলর তালা বেরন মনল। চামব প্ররবে করাল তালায়। ব্লাড িাউন্ড উম্মরত্তর িত 
বঘউ বঘউ কররছ। বযন পাগল িরয় উরিরছ িানুরের গরন্ধ। জুকরভর পারেই 
দামড়রয় আরছ েবনি। বচাখ িুখ পােররর িত েক্ত। মবরশ্বর বকান মকছুরকই বস 
বযন পররায়া করর না। 

বখে নদীর সিান্তরারল অরনকখামন জায়গা জুরড় ‘ফ্র’ এর এই মনরাপত্তা 
অমফস। িাইরড্রারলমিক প্রকল্পরক বকন্দ্র করর গরড় ওিা এই বখে েিরমে বছাে 
িরলও ‘ফ্র’ এর অমফসমে বিারেই বছাে নয়। বগাো দমক্ষণ পুবে ও পুবে তামজমকস্তারন 
কিুযমনস্ট স্বারেের তদারমক এবং িুসমলি উোনরক ধ্বংস করার বকন্দ্র মিরসরব 
কাজ কররছ এই অমফস। 
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এরকবারর নদীর ধার বঘরে অমফসমে। বখে নদীর সিান্তরারল উত্তর দমক্ষণ 
বয িাইওরয় তা বেরক লাল ইরের বছাে রাস্তা ববমররয় প্রেরি পুবেমদরক তারপর 
উত্তর মদরক বাক মনরয় ‘ফ্র’ এর অমফরসর প্রধান ফেরক মগরয় বেরিরছ। 

বজলখানার িত উচ ু প্রাচীরর বঘরা অমফসমে। ইিারতর ততরী িজবুত 
ফেক। ফেরকর পারেই গাডেরুি। গাডেরুরির মভতরর বগরের সুইচ। সুইচ মেপরল 
বগে খুরল যায়। বগে এবং প্রাচীর সারারাত আরলার বন্যায় বভরস োরক। তার 
উপর মবদ্যযতবািী তাররর ববড়াজাল মদরয় প্রাচীর ও ফেকরক দ্যরভেদয করর রাখা 
িরয়রছ। অমফসমের মনজস্ব মবদ্যযৎ বজনাররের ররয়রছ এবং বসো অমফরসর 
মভতরর। িাইওরয় বেরক লাল ইরের রাস্তায় বঢাকার িুরখ একো সাধারণ বগে। 
বররনর িত একো িারতর মডভাইডার সবসিয় রাস্তার উপর পরড় োরক। বকউ 
এরল প্রেরি তারক রাস্তার পারের গাডেবরক্স মগরয় পমরচয়পত্র বদখারত িয়। 
তারপর মবদ্যযৎ পমরচামলত মডভাইডারমে উরি যায়। সবমদক মদরয় ‘ফ্র’ এর এই 
বকন্দ্রমেরক দ্যরভেদয করর বতালা িরয়রছ। আিিদ িুসা ও আলী ইব্রািীি এলাকাো 
একবার ঘুরর বদখার পর তারদরও এোই িরন িরলা। তারদর সারে মছল বখে 
েিররর সাইিুরির প্রধান আলী ইিািভ। 

তারা মতনজনই িাইওরয়র পারের একমে মেলার আড়ারল বরস রাত ৯ ো 
বেরক লাল রাস্তাোর উপর নজর বররখমছল। ওখান বেরক িাইওরয়র িুরখ লাল 
রাস্তার ফেক এবং প্রধান ফেক দ্যই-ই বদখা যামেল। আিিদ িুসা অমত যরের 
সারে বয গাড়ীগুরলা ‘ফ্র’ এর অমফরসর মভতর ঢুরকরছ বসগুরলার প্রমতমের 
গমতমবমধ, সািরনর এবং মপছরনর লাইে ওয়াকে এবং িণে ওয়াকে অনুসরণ করমছল। 
শুরু বেরকই আিিদ িুসা লক্ষয করল িাইওরয়র িুরখর প্রেি ফেরক সবাই বনরি 
মগরয় গাডেরক সম্ভবতিঃ আইরডমন্েমে কাডে বদখারে। মকন্তু, িূল বগরে মগরয় বকউই 
গামড় বেরক নািরছ না। ফেরকর সম্মুরখ দাাঁড়াবার প্রায় সরঙ্গ সরঙ্গ বগরের ভারী 
ইিারতর দরজা সরর যারে এবং গাড়ীগুরলা ঢুরক যারে মভতরর। আিিদ িুসার 
বুিরত কষ্ট িয়মন, এো আরলা সংরকত বা িণে সংরকত মকংবা দ্যইরয়রই ফল। 
তারপর বেরক আিিদ িুসা গভীর িনরযারগর সারে গাড়ীগুরলার িণে ওয়াকে ও 
লাইে ওয়াকেগুরলা িুখস্ত কররছ। বস বদখরছ, প্ররতযকো গাড়ীই প্রেি ফেক পার 
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িরয় উত্তর মদরক োণে বনবার সারে সারে ডানমদরকর বিড লাইেো একদিই বন্ধ 
করর মদরে এবং বগরের সািরন বপ ছা পযেন্ত গুোকারর ২৭ বার িণে বাজারে। 
প্রমতো গুরে োকরছ মতনমে করর িনে। প্রমতমে গাড়ীই বগরের সািরনর রাস্তার 
পারে বয লাইে বপাষ্ট আরছ তার বরাবর মগরয় দাাঁড়ারে। দাাঁড়াবার সরঙ্গ সরঙ্গ দ্য'মে 
বিডলাইরের মডস্টযান্ে ফ্লাে একসারে জ্বরল উরি বগাে ফেকোরক আরলায় 
ধাাঁমধরয় মদরয় একসারে মনরভ যারে। তারপর িণে ববরজ উিরছ িাররিামনয়ারির 
িত একো ছন্দিয় গমতরত। এই েব্দ সংরকত মবরেেজ্ঞ আিিদ িুসার কারছ 
পমরমচত। েব্দ-সংরকরতর কিযুমনস্ট বকাড অনুসারর এর অেে, আমি িামজর। 

পযেরবক্ষণ বেে করর আিিদ িুসা বলল, আলী ইব্রািীি, আলী ইিািভ, এস 
আিরা আল্লাির  শুকমরয়া আদায় কমর। িরন িয় ‘ফ্র’ এর এই দ্যরগে বঢাকার 
চামবকামি আমি িাত করর বফরলমছ। এখন শুধ ুদরকার শুধ ুওরদর একো গাড়ী 
িাত করা। 

তারপর আিিদ িুসা ‘ফ্র’ এর এই অমফস মবমডং এর নক্সা মনরয় বসল। 
উরল্লখয, গুরুেপূণে এই নক্সামে বখে েিররর সাইিুি ঘামেরত আরগ বেরকই 
বজাগাড় করা মছল। 

নক্সা বদখা বেে করর আিিদ িুসা আলী ইব্রািীি ও আলী ইিািরভর সারে 
পরািেে করল, মকছ ু মনরদেে মদল। তারপর মতনজন ববমররয় এল মেলার আড়াল 
বেরক। উরি এল তারা িাইওরয়রত। তারদর মতনজরনর পররনই তামজক পুমলে 
অমফসাররর বপাোক। উরল্লখয, সাইিুরির বসই উপতযকা ঘামে বেরক আসার পরে 
তামজক পুমলরের গাড়ী এবং বপাোক দখল কররই তারা বখে েিরর বপ াঁরছরছ। 

িাইওরয় বপমররয় তারা মতনজন লাল রাস্তাোর িুরখ এরস দাড়াল। আলী 
ইিািভরক রাস্তার িুরখ দাাঁড় কমররয় বররখ আিিদ িুসা আলী ইব্রামিিরক মনরয় 
গাডে বরক্স এল। গাডে বরক্স তখন দ্য'জন দ্যমে বচয়ারর একমে বছাে বেমবল সািরন 
বররখ বরস মছল। আিিদ িুসা গাডে রুরির দরজায় মগরয় দাড়াল। একজন রুমেন 
িামফক পমরচয় পরত্রর জন্য িাত বাড়াল। আিিদ িুসা পরকরে িাত মদল। মকন্তু, 
পমরমচমত কারডের বদরল িারত ববমররয় এল এি-১০ মরভলভার। বচাখ দ্য'মে বড় 
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বড় িরয় বগল দ্যজন গারডের। আিিদ িুসা ওরদর মপছন মফরর দাাঁড়ারত বলল। 
তারা সুরবাধ বালরকর িত হুকুি পালন করল। 

আিিদ িুসা আলী ইব্রািীিরক বলল, এ গরীব ববচারারা ববাঁরচ োক, এরদর 
তুমি ঘুি পামড়রয় দাও আলী ইব্রািীি। 

বক্লারফরি বভজা রুিাল মদরয় ওরদর ঘুি পামড়রয় মদল আলী ইব্রামিি। 
তারপর ওরদর ববাঁরধ দ্যজরন ধরর পারের মেলার আড়ারল একমে খারদ বফরল বররখ 
এল। 

মতনজন গাডে বক্স এ বরস অরপক্ষা কররত লাগল গামড়র। িাত্র দে মিমনে। 
একো কার এরস বরাড মডভাইডার এর সািরন দাাঁড়াল। গামড় বেরক বনরি এরলা 
একজন সুিাি বদিী িানুে। এরলা গাডে রুরির দরজায়। পমরমচমত কাডে তার 
িারতই মছল। মকন্তু আিিদ িুসারদর মদরক বচরয় িরন িয় বস চিরক উিল। সম্ভবত 
গাডে এর বপাোরকর বদরল পুমলে বপাোরকর এবং সংখযায় দ্যজরনর বদরল মতন 
জন িওয়াই এর কারন। মকন্তু মচন্তা করার আর বস সুরযাগ বপল না। আিিদ িুসার 
সাইরলোর লাগান এি-১০ মপস্তল মনররব অমগ্ন বেেণ করল। দরজার উপরর 
লুমেরয় পড়ল বলাকমে। বলাকমেরক বেরন গাডে বরক্সর িরধয ঢুমকরয় মতনজরন 
ববমররয় এরলা গাডে রুি বেরক। আিিদ িুসা মগরয় গামড়র ড্রাইমভং মসরে বসল। 
পারে আলী ইব্রামিি। বপছরনর মসরে আলী ইিািভ। 

মসরে বরস আিিদ িুসা ঘমড়ো একবার বদরখ মনরয় মপছন মসরের মদরক 
তামকরয় বলল, আলী ইিািভ এখন রাত ১১ ো। বতািার বলারকরা কয়োয় এখারন 
বপ াঁছারব? 

-আিারদর মিড ববাে গুরলা এতক্ষরণ এরস বগরছ। স্থল ইউমনে মিক রাত 
সারড় ১১ োয় এই েির এলাকায় বপাাঁছারব। মিক আরছ বরল আিিদ িুসা গামড়রত 
স্টােে মদল। বগে আরগই খুরল বররখমছল। তীর ববরগ এমগরয় চলল গামড়। আিিদ 
িুসা িুখস্ত অংরকর ফরিুলার িত গামড়র িনে-ওয়াকে ও লাইে-ওয়াকে করর এমগরয় 
চলল বগরের মদরক। 

বগরের সািরন বসই লাইে বসই লাইে বপারষ্টর সিান্তরারল িুখস্ত করা একই 
মনয়রি মগরয় দাাঁড়াল। দ্যো বিডলাইরের মডস্টযান্ে ফ্লাে আরলায় ধাাঁমধরয় মদল 
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বগেমেরক। তারপর িারিমনয়ারির িত ছন্দিয় গমতরত িনে বাজাল ‘আমি 
িামজর’। 

সরেরত বস বকান ভুল কররমন। তবু ও আিিদ িুসার িন মক িয় না িয় 
সরন্দরির বদালায় দ্যলরছ। প্রায় শ্বাসরুদ্ধ ভারব বস তামকরয় আরছ ইিাত এর 
দরজার মদরক। িরনর আকুল আকুমত, ইিারতর দরজাো দ্যরল উিকু, সরর যাক 
দরজাো। 

হ্াাঁ ইিারতর দরজাো দ্যরল উিল। িুিূরতে িামররয় বগল প্রাচীর এর বগরে। 
দরজা সরর বগরল বগরের ওপারে প্রেস্ত চের এবং মবোল এক গামড় বারান্দা 
আিিদ িুসার সািরন িষ্ট িরয় উিল। 

আিিদ িুসা বয িীরড এরস মছল, বসই মিরডই গামড় চামলরয় মদল। গামড় 
তীর ববরগ ছুরে মগরয় বারান্দায় দাাঁড়াল। দাাঁড়াবার সরঙ্গ সরঙ্গ আিিদ িুসা িুখ 
মফমররয় বপছন মসরের মদরক তামকরয় বলল, ববািা পাতার কাজ বতািার বেে? 
আলী ইিািভ সম্মমত সূচক িাো নাড়াল। তারপর গামড় বেরক বনরি এরলা তারা 
মতনজন। বকািরর খারপর িরধয িুলারনা তারদর এি-১০ মপস্তল। মপস্তরলর বাাঁরে 
িাত বররখ আিিদ িুসা দ্রুত উরি এরলা। তার মপছরন আলী ইব্রামিি এবং আলী 
ইিািভ। 

বছাে মসাঁমড়র পর অভযেেনা রুরির দরজা। T আকাররর মতন ব্লরক মবভক্ত 
চারতলা এই মবমডং - এর অভযেেনা কক্ষমে গ্রমির িত। এর দমক্ষন অংরে দমক্ষণ 
ব্লরকর মসাঁমড়, উত্তর অংরে উত্তর ব্লরকর মসাঁমড়। আর ঘররর বিরি বপরুরল মিক নাক 
বরাবর বয মসাঁমড় উরি বগরছ তা মদরয় িারির িূল ব্লরক যাওয়া যায়। এ মসাঁমড় মদরয় 
বদাতালায় উরি বগরল বদখা যারব আররকো মসাঁমড় মনরচ একতলায় বনরি বগরছ। 
এই এক তলারতই ‘ফ্র’ এর করয়দ খানা ও েচোর বচম্বার। এই একতলা ছাড়া 
বগাোোই ‘ফ্র’ এর মনরাপত্তা অমফস। 

অভযেেনা করক্ষর দরজার বাইরর বস্টনগান িারত একজন রক্ষী দাাঁমড়রয় 
মছল। মতনজন পুমলে অমফসাররক আসরত বদরখ বস িুিূতেকাল মেধা করল। মকন্তু 
অবরেরে বস খুরল মদল দরজা। তারা মতনজন প্ররবে কররল দরজা আবার বন্ধ 
িরয় বগল। 
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অভযেেনা কক্ষ েূন্য। আিিদ িুসা খাপ বেরক মরভলভার ববর করর মনল। 
তারপর ছুেল িািখারন মসাঁমড়র মদরক। িারত মপস্তল বামগরয় আলী ইব্রামিি এবং 
আলী ইিািভ আিিদ িুসার মপরছ মপরছ ছুেল। 

বদাতালায় উরি একতলায় নািার মসাঁমড় খুাঁরজ মনল আিিদ িুসা। মকন্তু 
বদখল একতলায় মসাঁমড়র দরজা বন্ধ। দরজা ভাল করর পরীক্ষা করর বুিল মবদ্যযৎ 
বযবস্থা মনয়মন্ত্রত এই দরজা। 

িতােভারব চামরমদরক নজর বুলাল আিিদ িুসা। না, বকাোও বকান সুইচ 
বনই। দরজার গা, দরজার বচ কাি আিিদ িুসা ভারলা করর পরীক্ষা করল। না, 
বকাোও বগাপন ববাতারির অমস্তে বনই। এই মদরক সিয় বরয় যারে। অমস্থর িরয় 
উিল আিিদ িুসা। না, দরজা ভাংরত িরবই। বস পরকরে িাত মদল বলজার ছুমর 
ববর করার জন্য। মকন্তু িিাৎ নরড় উিল দরজা। নীচ বেরক বকউ মক ববমররয় 
আসরছ? 

আিিদ িুসা মরভলভার বামগরয় প্রস্তুত িরয় মনল। 
দরজা খুরল বগল। দরজায় দাাঁমড়রয় িািামর উচ্চতার একজন সুিাি বদিী 

িানুে। আিিদ িুসার মরভলভার এর নল তার বুরক। আিিদ িুসা তারক মনরদেে 
মদল, বপছরন মফরর মনরচ নািুন। 

বলাকমে প্রেরি মবিরয় মবিুঢ় িরয় পরড়মছল। মকন্তু পরক্ষরনই বযন অরনকো 
স্বাভামবক িরয় বগল। মনরদেে পালন করল বস। মসাঁমড়র দরজা বন্ধ করর মদরয় 
সবরেরে বনরি এরলা আমল ইিািভ। মসাঁমড় বযখারন এরস বেে িরয়রছ বসখান 
বেরক পূবে মদরক এমগরয় যাবার বগাড়ায় দামড়রয় বসই বলাকমেরক আিিদ িুসা 
বলল, কুতাইবা এবং েবনি বকাোয়? 

-কুতাইবা? আমি জামননা। বলল বলাকমে। 
আলী ইব্রামিি বলল, মিিঃ গানজভ এবং েবনি বকাোয়? 
বলাকমের িুরখ বযন এক েুকরা িামস বখরল বগল। বলল, সািাযয আমি বকন 

করব? 
আিিদ িুসা মরভলভার নামচরয় বলল, জীবরনর মবমনিরয়। 
-জীবরনর মবমনিরয় মক এ ধররনর তেয মদরত আপনারা রামজ িরবন? 
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আিিদ িুসা বুিল , বলাকমে সিয় মনরত চায় , িতলব খারাপ। আিিদ 
িুসার করিার করে বলল, আিরা রসালাপ কররত আমসমন, আপনারক আিরা 
সিয় বদবনা। 

আিিদ িুসার োিাদাৎ আঙ্গলু মরভলভাররর মিগারর। মিগাররর এর উপর 
আঙ্গুরলর চাপ রিেিঃ বাড়রছ। বলাকমে গম্ভীর িল। বলল, বলমছ তরব জীবরনর 
ভরয় নয়, আমি আপনার সািাযয কররত চাই, মিিঃ গানজভ এবং েবনরির িুমক্ত 
আমিও কািনা কমর। তারপর বলাকমে বলল, এই কমররডার বযখারন বেে িরয়রছ 
বসো একো িলঘর। ওখারনই তারদর পারবন। 

আিিদ িুসা বলল, চলুন আপমন আরগ আরগ। তার মদরক আিিদ িুসার 
মরভলভার তখনও তাক করা। বলাকমের বচাখ বলরছ বস সতয কোই বলরছ, মকন্তু 
এই িুিূরতে মবশ্বাস করর আিিদ িুসা িকরত চায় না, সরতযর িত করর ও অরনরক 
মিেযা বলরত পারর। 

কমররডার দীঘে। িারি িারি অরপক্ষাকৃত সরু উত্তর-দমক্ষণ িুখী কমররডার 
এরক রস করররছ। 

আরগ আরগ চলরছ বলাকমে, তার মিক বপছরন আিিদ িুসা। তারদর একে ু
বপছরন আলী ইব্রামিি ও আলী ইিািভ। একো রস কমররডার পার িরয় তারা 
গজ দরেক এমগরয়রছ। এিন সিয় আলী ইিািভ চাপা করে মচৎকার করর উিল, 
িুসা ভাই বরস পড়ুন। বারজর িত মক্ষপ্র আিিদ িুসা ইিািরভর কো বেে িবার 
আরগই বরস পরড়রছ। তার বরস পড়ার সারে সারেই একো বুরলে োাঁ করর ছুরে 
মগরয় আরগর বসই বলাকমেরক মবদ্ধ করল। 

আিিদ িুসা বরসই মবদ্যযতরবরগ েরীরোরক ঘুমররয় মনরয়মছল। বদখল, 
করয়ক গজ বপছরন বফরল আো রমসং পরয়রন্ে উিত মপস্তল িারত একজন 
দাাঁমড়রয়। আিিদ িুসার আঙ্গুল মিগাররই মছল। শুধ ু িাতমে উপরর উিারত যা 
বদমর। আিিদ িুসার এি-১০ মপস্তল বেরক এক পেলা বুরলে ছুরে বগল। লুমেরয় 
পড়ল বলাকোর বদি। 

আিিদ িুসা মফরর দাাঁমড়রয় বদখল, আরগর বসই বলাকমে িুখ েবুরড় পরড়রছ 
তার পারয়র কারছই। গুমল বারি পাজর বভদ করর চরল বগরছ। মক বযন বলরত 
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বগল বস। আিিদ িুসা একে ুিুাঁরক পড়ল। কো আসরছনা বলাকমের িুরখ। তবু 
বস বলরত চায় কো। অরনক করষ্ট একো হ্মীন কে তার বোনা বগরলা। আমি 
করনেল বসাভাদেনজ, আমি রুে নই, মরমিয়। আমি আপনার িতই স্বাধীনতারক 
ভালবামস। 

সবে েমক্ত একত্র করর বযন কো কমে বলল বসাভাদেনজ। কো বেে িবার 
সারে সারে মনরব মনের িরয় বগরলা তার বদি। 

স্বাধীনতার আকুল মপয়ামস এই িানুেমের িুরখর মদরক বচরয় িুিূরতের জন্য 
আনিনা িরয় পড়মছল আিিদ িুসা। 

তারপর এই আবার উরি কমররডার ধরর পূবে মদরক ছুেল আিিদ িুসা। তার 
সারে আলী ইব্রামিি এবং আলী ইিািভ। 

জুকভ চামব ঘুমররয় তালা খুরল বফরলমছল, মকন্তু তালাো হুক বেরক তখনও 
খুলরত পাররমন। পুেকভ দাাঁমড়রয় িজা বদখার জন্য ততমর িমেরলা। 

ববাধ িয় ভাবমছল, ব্লাড-িাউন্ডো যখন েবনরির উপর িাাঁমপরয় পড়রব, 
তখন বচিারাো বকিন িরব কুতাইবার। এিন সিয় কমররডাররর মদক বেরক গুমলর 
েব্দ এল। চিরক উিল পুেকভ। চিরক উরি একবার জুকরভর মদরক চাইল। 
তারপর খাপ বেরক মরভলভারো িারত তুরল মনরয় কমররডার ও িলরুি 
সংরযাগকারী দরজায় িুহুতেকাল দাাঁড়াল। ববাধ িয় বুিরত বচষ্টা করল উৎকীণে 
িরয়। দরজার খুব কারছ পারয়র েব্দ শুরন বস দরজার এক পারে দাাঁড়াল। 

এই সিয় দরজা প্রচন্ড এক ধাক্কায় খুরল বগল। একো পাল্লা মগরয় দরজার 
পারে দাড়ারনা পুসকরভর িাোয় ববে বজাররই বিাকা মদল। আর দরজা প্রায় 
তারক বঢরক মদল। কুতাইবা, জুকভ, েবনি সবাই তারদর বচারখর আড়ারল চরল 
বগল। উদযত মরভলভার িারত দরজায় এরস দামড়রয়রছ আিিদ িুসা। কমররডারর 
গুমলর েব্দ শুরনই তালা বছরড় মদরয় বসাজা িরয় দামড়রয়মছল জুকভ। দরজায় 
আিিদ িুসারক বদরখই মপস্তরলর বারে িাত মদরল বস। মকন্তু বদরী িরয় বদরছ। 
আিিদ িুসার মরভলভার বেরক এক পেলা গুমল মগরয় িািরা করর মদল জুকরভর 
বুক। 
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কুতাইবা দরজার মদরক ইংমগত করর বরল উিল, িুসা ভাই এই দরজার 
আড়ারল আররকজন। 

কুতাইবার কো তখনও বেে িয়মন। আিিদ িুসা প্রচন্ড ববরগ বিরল মদল 
দরজাো বদয়ারলর মদরক।  

‘আ’ করর একো েব্দ িরলা। বসই সারে একো ভামর মকছ ু খরস পড়ল 
িামেরত। আিিদ িুসা দরজা বেরন মনরয় বদখল, বদয়াল ও ইিারতর দরজার 
প্রচন্ড চারপ মপরে বগরছ পুসকরভর বদি। িাো বফরে বগরছ। এই অবস্থারতই িাত 
বেরক ছুরে যাওয়া মপস্তল িাতড়ামেল পুসকভ। আিিদ িুসার মরভলভার আবার 
গুমল বৃমষ্ট করল। মনিল িরয় বগল পুসকরভর বদি। 

আলী ইব্রামিি ও আলী ইিািভ ঘররর িরধয এরস দাাঁমড়রয়রছ। দািারত িুখ 
বঢরক ব্লাড িাউরন্ডর বসরলর সািরনই বরস পরড়রছ মেরীন েবনি। দ্যিাত ছামপরয় 
অশ্রু গমড়রয় পড়রছ তার। অশ্রু করষ্টর নয়, এ অশ্রু আনরন্দর, এ অশ্রু িুমক্তর। 

আলী ইিািভ মগরয় মপছরিাড়া করর বাাঁধা কুতাইবার িারতর বাাঁধন বকরে 
মদল। কুতাইবা জমড়রয় ধরল আিিদ িুসারক। কুতাইবার বচারখও তখন অশ্রু। 
বস অশ্রু কপাল বেরক বনরি আসা ররক্তর ধারারক আররা বযন ববগবান করর মদল। 

কুতাইবার কপারলর ক্ষত বেরক তখনও ববে রক্ত িরমছল। আিিদ িুসা 
ক্ষতো ববাঁরধ বফলার জন্য চারমদরক চাইল মকছ ু পাওয়া যায় মকনা। বসমদরক 
তামকরয়মছল েবনি। বস বুিরত পাল আিিদ িুসার ইো। েবনি তাড়াতামড় 
িাোর রুিালমে খুরল আিিদ িুসার িারত মদল। 

‘শুকমরয়া ববান’  বরল রুিালমে িারত মনল আিিদ িুসা। 
কুতাইবার ক্ষতস্থানমে ববাঁরধ মদরয় বস সবাইরক বলল, বতািরা সবাই ঘররর 

উত্তর বকারণ মগরয় দাাঁড়াও। কমররডাররর সারে সংরযাগকারী বখালা দরজার মদরক 
একবার তাকাল আিিদ িুসা। দরজামেরকও বস বন্ধ করর মদল। 

তারপর বস বলল, আর দ্যমিমনরের িরধয আিারদর গাড়ী ববািার মবরস্ফারণ 
ঘেরব। আিারদর এর িরধযই এখান বেরক সররত িরব। আিরা পূরবর এই 
বদয়ারলর বাধা ভাঙরত পাররলই বখে নদীরত দাাঁড়ারনা আিারদর ববারে মগরয় 
উিরত পাররবা। 
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আিিদ িুসা কাাঁধ বেরক বগরলর মনরচ িুলারনা েরল বেরক একো মডম্বাকৃমত 
মজমনস ববর করল। ওো এযামন্ে ওয়াল বগ্ররনড। সীমিত পমরসরর প্রচন্ড আঘাত 
বিরন এই বগ্ররনড বয বকান বদয়ারল একো চার মফে বাই ছয় মফে গবাক্ষ সৃমষ্ট 
কররত পারর।  

আিিদ িুসা অমত সন্তপেরন বগ্ররনড বেরক মপন আলগা করর মনরয় ঘররর 
উত্তর বকারণর মদরক তামকরয় বলল, ববান েবনি, কারন আঙ্গুল মদরয় দাাঁরত দাাঁত 
বচরপ বস। তারপর বদয়ারলর দমক্ষণ প্রারন্ত বিরি বেরক পাাঁচ মফে উপরর বছাে 
ঘুলঘুমলমের মনরচ বদয়ারল বগ্ররনডমে ছুরড় িারল আিিদ িুসা। মবকে েব্দ, প্রচন্ড 
কাাঁপমুন। বধাাঁয়ায় ভরর বগরছ বগাো ঘর। িাত্র করয়ক বসরকন্ড। বাইররর িান্ডা 
বাতারস ঘর ভরর বগল, বসই সারে কিরলা বধাাঁয়াও। বদখা বগল বিরি বেরক পাাঁচ 
মফে উপরর মবরাে একো গবাক্ষ। আকারের তারা বদখা যারে বস গবাক্ষ মদরয়।  

আিিদ িুসা বলল, কুতাইবা, তুমি প্রেি ববমররয় যাও। ববাে মিক বকর 
রাখ। েবনিরক তুরল বনবার বযবস্থা কররব ববারে। বরল আিিদ িুসা গবারক্ষর 
মনরচ বিরিরত বরস পড়ল। বলল, আিার কাাঁরধ উরি তাড়াতামড় ববমররয় যাও। 
ইতস্তত করমছল কুতাইবা। আিিদ িুসা তারক একো মিমষ্ট ধিক মদল। 

কুতাইবা গবারক্ষ উরি বদখল, একদি বরাবর নয় দে ফেু মনরচই নদীর 
পামন। বদয়ারলর পােররর মভমত্ত পামন বেরকই উরি এরসরছ। একে ুদ্যররই দ্যমে 
ববাে বদখরত বপল বস। িরন িরে এগুরলা এমগরয় আসরছ। কুতাইবা িাাঁমপরয় 
পড়ল পামনরত। 

কুতাইবার পর েবনি। েবনি কুতাইবার িতই ইতস্তত করমছল। বলল, 
আমি পাররবা না কাাঁরধ পা মদরত। আিিদ িুসা বলল, এো মনরদেে েবনি। 

েবনি আর বকান কো বলল না। কাাঁরধ উরি গবারক্ষ উরি বসল। তারপর 
িাাঁমপরয় পড়ল নদীরত। এরক এরক সবাই ববমররয় বগরল মনরজ ববমররয় এল 
আিিদ িুসা।  

আিিদ িুসা যখন িাাঁমপরয় পড়মছল পামনরত, তখনই এক প্রচন্ড 
মবরস্ফাররণ উলে পালে িরয় বগল ‘ফ্র’ এর অমফস মবমডং। বসই সারে প্রচন্ড 
বগালাগুমলরও আওয়াজ এল চতমুদেক বেরক। ববারে উিরত উিরত আিিদ িুসা 
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বলল, সাইিুরির বছরলরা মিক সিরয়ই এরসরছ। আলী ইিািভ ঘমড়র মদরক 
তামকরয় বলল, মকন্তু িুসা ভাই, গাড়ী ববািার মবরস্ফারণ ৪০ বসরকন্ড আরগ ঘেল 
বকন? 

-িরত পারর সিয় মনধোররণ আিারদর ভুল িরয়রছ অেবা িরত পারর 
আল্লাির বকান িঙ্গল ইো এর িরধয আরছ। এই মবরস্ফাররণর ফরল বলা যায় 
আিারদর এমদরক নজর মদরত ৪০ বসরকন্ড সিয় তারা কি বপল। বলল আিিদ 
িুসা। বগাো বখে েির তখন অন্ধকার। সাইিুি কিেীরা েিররর বভতর ও বাইরর 
বেরক েিররর বগাো প্রমতরক্ষা বভরঙ্গ মদরয়রছ। সাইিুি কিেীরা এখন েিররর অস্ত্র 
এবং অস্ত্রাগার িাত করার কারজ বযস্ত।  

অন্ধকাররর িরধয নদী ববরয় ৫মে ববাে এমগরয় চরলরছ েিররর বাইররর 
সাইিুি ঘাাঁমের মদরক। ক্লামন্তরত আিিদ িুসা গাো এমলরয় মদরয়রছ ববারের 
পাোতরন। িাোো বযোয় মঢপ মঢপ কররছ তার। বসই পুরারনা আঘারতর বযোো 
এখনও সাররমন। 

বভজার পর কুতাইবার কপারলর বযারন্ডজো আবার লাল িরয় উরিরছ 
ররক্ত। ররক্তর একো বসাদা গন্ধ, বসই বেরক একো অপমরমচত সুগন্ধ নারক 
আসরছ তার। বুিল, সুগন্ধো েবনরির রুিারলর। বভজার পর রুিারলর একো 
অংে নারকর বগাড়া পযেন্ত বনরি এরসরছ। একে ুদ্যররই বরস আরছ েবনি। বচাখো 
বযন বজার কররই ওমদরক চরল বগল কুতাইবার। িরন িল েবনি এমদরকই 
তামকরয় মছল। কুতাইবা চাইরতই বস বচাখ িামেরত নামিরয় মনল। কুতাইবার বচাখ 
ঘুরর চরল বগল দ্যর আকারের ঐ আদি সুররতর মদরক। 

িিাৎ তার মনজ বাড়ীর সুন্দর মচত্রো বভরস উিল কুতাইবার বচারখ। ভাবরত 
ভারলা লাগল তার গরৃির অিন একো সুন্দর োমন্তিয় আশ্ররয়র।  

বকাঁরপ উিল কুতাইবা। বস বতা গানজভ নামজিভ নয়। কুতাইবা বস। িধয 
এমেয়ার িুসলিানরদর লারখা লারখা ঘররর মিমছরল ঘর বাাঁধবার সুরযাগ 
কুতাইবার বকাোয়? 
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৪ 
িরস্কা েির বেরক মতন িাইল উত্তরর িরস্কাভা নদীর একো েীরপ উাঁচ ুপ্রাচীর 

বঘরা বহুতল মবমেষ্ট মবোল মবোল এক বাড়ী। বাড়ীর প্রধান ফেরক বছাট্ট এো 
সাইন ববাডে। অনুবাদ কররল যার অেে দাাঁড়য় িরস্কাভা সু্কল অব মরিামবরলরেেন 
বপ্রাগ্রাি। আসরল এো একো বন্দী মেমবর। একে ু মভন্ন প্রকৃমতর। পামেের বযই 
সিস্ত বলাক যারা প্রমতভাবান, বয়রস কি, মকন্তু আরবগ তামড়ত িরয় মকংবা 
প্রররাচণায় পরড়, পামেে লাইন বেরক বাইরর বগরছ, তারদররক কিুযমনস্ট সরকার 
এই বন্দী মেমবরর রারখ। একো মনমদেষ্ট সিরয়র জন্য। এই সিরয়র িাপো 
সকরলর জন্য এক রকরির নয়। কাররা পাাঁচ, কাররা দে বছর ইতযামদ। বকউ 
সংরোধরনর বাইরর মবরবমচত িরল বস িামররয় যায় মচরতরর। অেেযাৎ, যারা বন্দী 
িরয় এখারন আরস তারদররক িয় কিুযমনস্ট বযবস্থার আনুগতয, নয়রতা িৃতযু -এই 
দ্যরোর িরধয একো ববরছ মনরত িয়। 

েীপমের চার মদক মঘররই পামন। িরস্কাভা নদীর ধার বঘাঁরে একো সড়ক 
িরস্কা নগরী বেরক ববর িরয় এই পামনর ধার পযেন্ত এরস বেে িরয়রছ। রাস্তাো 
সাধাররণর জন্য নয়। আসরল কিুযমনস্ট পামেে এবং সরকাররর উচ্চ পদস্থ 
রাজননমতক বযমক্তরদর জন্য বয অমভজাত এলাকা গরড় বতালা িরয়রছ নগরীর 
উত্তর অংরে, বসখান বেরকই রাস্তাো ববমররয় এরসরছ। সুতরাং সাধারণ 
নাগমরকরদর এমদরক আসার বকান সুরযাগই বনই। বছররর অমধকাংে সিয়ই 
িরস্কাভা নদীরত বরফ জরি োরক। তখন মনরাপত্তা রক্ষীরা মবরেে ধররনর 
গাড়ীরতই েীরপর সারে বযাগারযাগ রক্ষা করর। অন্য সিয় ববাে বযবিার িয়। 

েীরপর বসই বাড়ীমের প্রধান ফেরক ইিারতর মবোল বগে। এ বগে মদরয় 
বড় বড় গাড়ী অনায়ারস ঢুরক যায়। বগে বপরুরলই বয পযারসজ তার দ্য’পারে 
অরনক ঘর। এগুরলা বপরুরল আররকমে ফেক। এ ফেক পার িরল একো প্রাচীর 
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বঘরা পযারসজ িরয় বাড়ীর অভযন্তরর মবোল কারখানা কিরপ্লরক্স মগরয় বপ ছা 
যায়। 

কারখানা কিরপ্লক্সমে একতলা। অরনক িলরুি এবং েতেত কক্ষ আরছ 
এখারন। বন্দীরা সারামদন এখারন কাজ করর, মবমচত্র সব কাজ। বন্দীরদর অপরাধ 
ও বশ্রণী মিরসরবই তারদর কাজ মনধোমরত িয়। এ কারখানা কিরপ্ররক্সর উত্তর 
পারের অংরে পুরুেরদর বাস এবং দমক্ষণ অংে বিরয়রদর। 

কারখানা কিরপ্লরক্সর দেেন মবভারগর একমে বছাে ঘর। ঘরর ৩মে বেমবল। 
২মে বেমবরল দ্য’জন বিরয় বরস। িারির বেমবরল আরয়ো আমলরয়ভা। বলািার 
বছাে বচয়ারর বরস কাজ কররছ বস। বেমবরল িাকেস ও বলমনরনর করয়কো বড় বড় 
ভমলয়ুযি। 

আরয়ো আমলরয়ভার দাময়ে িরলা তারদর ওঅকেস-এর উপর একো 
ররনারলামজকযাল করিমন্ি ততরী করা। 

প্রমতমদরনর জন্য পাতা সংখযা বরাি আরছ। কি িরল োমস্ত। োমস্তর িরধয 
সবেমনম্ন িরলা খাবার বন্ধ িওয়া, েীরতর কম্বল না পাওয়া, কারজর বেমবরল বসার 
বচয়ার না বিলা ইতযামদ। 

মলখমছল আরয়ো আমলরয়ভা। ৭মদন পর পর এরস দাময়েেীল অমফসার 
কাজ মনরয় যায়, কারজর তদারমক করর আজরক বসই সিি মদন। মকন্তু ৭মদরন বয 
কাজ িওয়া উমচত বস কাজ িয়মন আরয়ো আমলরয়ভার। 

মলখরত মলখরত আরয়ো আমলরয়ভা একে ুোিল। মক ভাবরত বচষ্টা করল। 
তারপর কলিো ছুাঁরড় বফরল মদল আরয়ো আমলরয়ভা। মক মলখরব বস, বলখা তার 
আরসনা। বয িতবাদ তার কারছ পাঁচা, দ্যগেন্ধযুক্ত, তার উপর রং চড়ারব বস বকিন 
করর! 

আমলরয়ভার বাি পারের বেমবরল বরসমছল এক িধয বয়সী িমিলা ডািঃ 
নাতারলাভা। িরস্কার লিমু্বা মবশ্বমবদযালরয়র িরনামবজ্ঞারনর খযামতিান 
অধযামপকা। ১৭বছর অধযাপনা করার পর বস এখন বলরছ, িানুে বযিন সতয, 
তার ধিে মবশ্বাস বতিমন সতয। ছাত্ররদর বস বরলরছ, এ ধিে মবশ্বাস বেরক িানুেরক 
িুক্ত করার মচন্তা অবাস্তব। আিরা এো েত বছররর বচষ্টারতও পামরমন। আিরা 
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িানুেরক ববরেলিারি বযরত মদমেনা বরে, মকন্তু বলমনরনর িাযাররকই তারা 
ববরেলিাি বামনরয় মনরয়রছ। এই মবশ্বাসই নাতারলাভার অপরাধ। এই অপরারধই 
তারক আসরত িরয়রছ এই বন্দী মেমবরর। ডারউইন এবং  িাকেসীয় দেেরনর 
অনুসররণ িানুরের অলীক মবশ্বারসর রিিঃমববতেরনর উপর গরবেণা করার দাময়ে 
বদয়া িরয়রছ নাতারলাভার উপর। 

আমলরয়ভার কলি গমড়রয় পড়ার েরব্দ মফরর তাকাল নাতারলাভা। 
আমলরয়ভার িুরখর মদরক তামকরয় একে ুভাবল বস। তারপর উরি দাাঁমড়রয বিরি 
বেরক কলি তুরল মনরয় আমলরয়ভার মদরক বামড়রয় বলল নাও, পাগলািী কররানা। 

-পাগলািী নয়, আমি আর পারমছ না খালাম্মা। 
-না, পাররত িরব, বাাঁচরত িরব বতারক। 
-না, এিন করর বাাঁচরত চাই না, িন আিার িরর যারে। এই জুলুরি আরয়ো 

আমলরয়ভার বচারখ পামন েলিল করর উিল। নাতারলাভার একো বিরয় আরছ 
আরয়ো আমলরয়ভার বয়রসর। আরয়োর িরধয মদরয় নাতারলাভা বযন তার বসই 
বিরয়র বচারখর পামন বদখরত বপল। িাতৃিন উেরল উিল তার। নাতারলাভা 
আরয়ো আমলরয়ভার িাোয় িাত বুমলরয় সরেরি বলল, তুই ভুল বলমছস 
আমলরয়ভা। বকান মবশ্বাসীর িন কখনও িরর না, বকউ িাররত পারর নারর। 
অতযাচার, জুলুি মবশ্বারসর আগুনরক প্রজ্জ্বমলতই করর ববেী। 

োিল নাতারলাভা। তারপর কলিো আরয়ো আমলরয়ভার িারত গুাঁরজ মদরয় 
বলল, িন মবশ্বারসর েমক্তরত বাাঁরচ, মকন্তু বদিরক বাাঁচাবার জন্য খাদয প্ররয়াজন। 
তুই বদরির উপর অরনক জুলুি কররমছস, আর নয়। একে ু বেরি নাতারলাভা 
বলল, বতার ডান পারের তামনয়া বিরয়ো কয়মদন আসরছনা বকাোয় বগরছ বলরত 
পামরস? 

আরয়ো আমলরয়ভা িুখ তুরল নাতারলাভার মদরক তামকরয় বলল, না, 
খালাম্মা। 

-বযখারন বগরল িানুে আর বকানমদন বফররনা, তামনয়া এখন বস জগরত। 
লযােমভয়ার ঐ বিরয়ো বতার িতই বজদী মছল। 
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নাতারলাভার স্বরো ভারী। বচারখর বকাণ তার মভরজ উরিরছ। আরয়ো 
আমলরয়ভা উরি দাাঁড়াল। নাতারলাভার একো িাত ধরর বস বলল, তুমি বভবনা 
খালাম্মা, তামনয়া ববাঁরচরছ। 

িিাৎ নাতারলাভা গম্ভীর িরলা। আরয়ো আমলরয়ভার বচারখ বচারখ বররখ 
বলল, সবাই এভারব পামলরয় বাাঁচরত চাইরল বদেরক বাাঁচারব বক? 

আরয়ো আমলরয়ভা মবমিত িরলা। মবষ্ময়ভরা বচারখ নাতারলাভার মদরক 
তামকরয় রইল। এমক রূপ তার খালাম্মার। 

তারপর ধীর করে বলল, বদেরক বাাঁচাবার এত বড় মচন্তা তুমি কররা 
খালাম্মা? 

-বকন আমি বদরের িানুে নই? জামতর একজন সদস্য নই? 
-মকন্তু তামনয়া, আিরা আিারদর দ্যবেল িারত মক পারতাি, আর মক পারব 

খালাম্মা? 
-বকান িাতই দ্যবেল নয়। বলমনরনর কারছ মবশ্বারসর েমক্ত মছলনা বরল 

েড়যন্ত্র, েিতা ও বজাচু্চরীর িাধযরি জনগণরক তার িাত কররত িরয়মছল। মকন্তু 
আিারদর মবশ্বারসর েমক্ত আরছ বরল আিারদর তার প্ররয়াজন িরব না। রামেয়ার 
ধিেমবশ্বাস বমিত বুভুক্ষু জনগণরক মবশ্বারসর েমক্তই সংগমিত কররব। 

মবিয় মবরস্ফামরত বচারখ আরয়ো আমলরযভা তামকরয়মছল নাতারলাভার 
মদরক। 

নাতারলাভা একে ুোির। তারপর কেো আররকে ুনামিরয় মফস মফস করর 
বলল, আমি জামন, বতারদর িধয এমেয়া বজরগরছ, এই জাগরণ ক্ষীয়িান কিুযমনষ্ট 
েমক্ত আর বরাধ কররত পাররবনা। বতারদর জাগরণ ধিেভীরু রুেরদরও জাগারব। 
তারদর অন্তরর দগদরগ আগুন, অনুকূল বাতাস বপরলই তা জ্বরল উরি কিুযমনষ্টরদর 
ঘুরন ধরা প্রাসাদ পুমড়রয় ছাড়রব। 

একে ুিাসল নাতারলাভা। তারপর বলল, বলমনরনর মবপ্লরব সুরযাগ সন্ধানী 
বুমদ্ধজীবীরা শ্রমিকরদর বযবিার কররমছল। আর সািরনর মবশ্বাস অেোৎ ধিে েমক্তর 
মবপ্লরব দমরে, বমিত, বোমেত কৃেক শ্রমিকরা সািরন োকরব, আর সুমবধারভাগী 
বুমদ্ধজীবীরা বাধয িরয়ই তারদর মপছরন এরস বকারাস তুলরব। 
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নাতারলাভা ও আরয়ো আমলরয়ভা বকউই বের পায়মন রুি সুপারভাইজার 
গামব্রয়ালা কখন এরস দাাঁমড়রয়রছ।  

-ও এইভারব সিয় চুমর করা িরে। বযন হুংকার মদরয় উিরলা গামব্রয়ালার 
পুরুোলী কে। 

গামব্রয়ালা রুরি ঢুরক দ্য’জনার বেমবল বেরক দ্য’মে মডউমে চােে তুরল মনল। 
তারপর আজরকর নরিাল মডউমের সারে আরও এক ঘণ্টা যুক্ত করর চােে বফরত 
মদল। অেোৎ নাতারলাভা ও আরয়ো আমলরয়ভারক আজ ছুমের পরও এক ঘণ্টা 
করর ববেী কাজ কররত িরব। আর এই এক ঘণ্টা ববেী কাজ করার কাররণ মিক 
সিরয় বখরত বযরত পাররবনা। তার ফরল আজরকর রারত তারদর ভারগয খাবার 
নাও জুেরত পারর। 

গামব্রয়ালা আরয়ো আমলরয়ভার ডান পারের বেমবল বেরক সব বই ও 
কাগজপত্র মনরয় ববমররয় বগল। মফরর এল করয়ক মিমনে পররই। িারত লাল নতুন 
একমে ফাইল এবং একমে মডউমে চােে। ওগুরলা বেমবরল বররখ বস ববমররয় বগল। 
আরয়ো আমলরয়ভা নাতারলাভার মদরক মজজ্ঞাসু দৃমষ্টরত তাকাল। নাতারলাভা 
বলল, আর একজন বকউ আসরছ। অল্পক্ষন পররই ঘরর প্ররবে করল বষ্টেন 
মডররক্টর ভ্লামদমির বজারসফ। তার বপছরন বপছরন একমে বিরয়। ঘাড় মফমররয় 
চমকরত একে ু তামকরয়ই নাতারলাভা ও আরয়ো আমলরয়ভা িরনারযাগ মদল 
বেমবরল। এখানকার আইরন অন্য বকউ, অন্য মকছুর মদরক নজর বদয়া মনমেদ্ধ। 
মপছরনর বিরয়মেরক বদরখ ধক করর উিল আরয়ো আমলরযভার বুক। যতেুকু 
বদরখরছ, তারত বিরয়মে তারদর তুমকেস্তারনর। 

বষ্টেন মডররক্টর সবাইরক বযিন বরল বসই রুমেন মনরদেেনািা মদরয় বগল 
বিরয়মেরক। সবরেরে বলল, সবাইরক বযিন বরলরছ। বতািার িুমক্ত মনভের কররছ 
বতািার এই বেমবরলর কারজর উপর। 

ববমররয় বগল বষ্টেন মডররক্টর। ধীরর ধীরর িুখ তুলল আরয়ো আমলরয়ভা। 
তাকাল বিরয়মের মদরক। িাো মনচু করর িূমতের িত বরস আরছ বিরয়মে। বাি পাে 
বেরক নাতারলাভা মফস মফস করর আমলরয়ভারক বলল, বতার বদেী। কো বল। 
আিা ববচারী! 
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বিরয়ো এমদরক তাকারেই না। অবরেরে আরয়ো আমলরয়ভা তারক লক্ষয 
করর বলল, এই বয। 

বিরয়ো িুখ ঘুরাল। তার সারে বচাখারচামখ িল আমলরয়ভার। বিরয়োর 
বচারখ পামন। কাাঁদরছ বিরয়ো। 

-আমিও বকাঁরদমছ, আপনারক কাাঁদরত মনরেধ করব না। বলল আরয়ো 
আমলরয়ভা। 

বিরয়ো একবার িুখ তুরল পমরপূণেভারব তাকাল আরয়ো আমলরয়ভার 
মদরক। িরন িল, একজন অবলম্বন খুাঁরজ পাওয়ার স্বমস্ত তার দৃমষ্টরত। 

আরয়ো আমলরয়ভা নাতারলাভারক বদমখরয় বলল, ইমন আিারদর খালাম্মা 
অধযামপকা নাতারলাভা। তারপর একে ুবেরি বলল, বতািার নাি মক?  

-বরাকাইরয়ভা। 
-িুসমলি তুমি? আনন্দ িরর পড়ল আমলরয়ভার করন্ি।  
-আপমন? মজরজ্ঞস করল বরাকাইরয়ভা।  
-আমি আরয়ো আমলরয়ভা।  
-বকান আরয়ো আমলরয়ভা? আপনার বাড়ী বকাোয়?  
-তাসখন্দ। 
আমলরয়ভার কো শুরন উরি দাড়াল বরাকাইরয়ভা। সািরন এরস দাড়াল বস 

আমলরয়ভার। বলল, আপমন উির জামিলভরক বচরনন? 
-মচমন। মতমন আিার স্যার, বস মছরলন। 
এক ধররণর আরবগ মবহ্বলতায় অমভভুত িরয় পরড়রছ বযন বরাকাইরয়ভা। 

মকছুক্ষণ কো বলরত পারল না। মনরজরক মকছুো সািরল মনরয় বলল, আমি তার 
ববান। 

বরাকাইরয়ভার কো শুরন চিরক উিল আরয়ো আমলরয়ভা।উরি দাড়াল 
বস। বলল,তুমি এখারন!!! স্যার বকাোয়? 

বকান উত্তর মদরত পারল না বরাকাইরয়ভা। ফমুপরয় কাাঁদরত লাগল। আরয়ো 
আমলরয়ভা কারছ বেরন মনল বরাকাইরয়ভারক। সান্ত্বনা মদরয় বলল, বকাঁরদানা ববান। 
বলরত িরব না বুরিমছ। ববানরক যখন বন্দী মেমবরর পামিরয়রছ, তখন সরকাররর 
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উচ্চ দাময়েেীল ভাই বয বকাোয় তা আর বলরত িয় না। মকন্তু, মক অপরাধ মছল 
তার? 

-মতমন নামক মবরোিীরদর বগাপরণ সিায়তা করমছরলন। 
আনরন্দ আরয়ো আমলরয়ভার িুখ উজ্জ্বল িরয় উিল। বলল, আমি জানতাি 

বরাকাইরয়ভা, স্যার আিারদর জামতসত্ত্বারক অতযন্ত ভালবাসরতন। 
একে ুবেরি বলল, বকাঁরদানা ববান, মতমন আিার বস মছরলন, আমি গবেরবাধ 

করমছ।  
নাতারলাভা দরজায় পািারা মদমেল রুি সুপার ভাইজাররক। শ্রি সিয় 

আজ এক ঘন্ো ববরড়রছ, আর যারত না বারড়। আরয়ো আমলরয়ভা োিরল 
বরাকাইরয়ভা মকছ ুবলরত যামেল। িাত মদরয় োিরত ইোরা করর নাতারলাভা 
তাড়াতামড় এরস বচয়ারর বসল। বসই সারে আমলরয়ভা এবং বরাকাইরয়ভাও। প্রায় 
সারে সারেই রুি সুপার ভাইজার এরস দরজায় দাাঁড়াল।  

 
 
 
িরস্কাভা বন্দী মেমবররর তৃতীয় তলার ডাইমনং রুি। বন্দী মেমবররর প্ররতযক 

তলায় আলাদা আলাদা ডাইমনং রুি ররয়রছ। প্ররতযক তলায় প্রায় দ্য'ে করর বিরয় 
আরছ। তারদর একসারে একমত্রত িবার জায়গা এই ডাইমনং রুি। রারতর 
খাবাররর জন্য ওরদর এক ঘন্ো সিয় োরক। বখরত সিয় লারগ ১৫ মিমনে, 
অবমেষ্টয সিয় তারা একরত্র গল্প করর কাোয়।  

কাউন্োর বেরক লাইরন দাাঁমড়রয় খাবার মনরত িয়। খাবার মনরয় বয যার িত 
বেমবরল বরস খাবার খায় এবং গল্প করর। এই গল্পো সকরলর মপ্রয়। ৭ ো বেরক 
৫ ো এই দে ঘন্ো খােুমনর পর এো তারদর জন্য বযন একো িুমক্তর বাতায়ন। 
শ্বাসরুদ্ধকর একো গুরিাে পমররবরে এ সিয়েকুুই তারা বিরস গল্প করর জীবন 
ধাররণর েমক্ত সিয় করর। 

আরয়ো আমলরয়ভা বসমদন খাবার লাইরন দাাঁমড়রয় বদখল নাতারলভা, 
বরাকাইরয়ভা, আলুমলরয়ভা ডান প্রারন্তর একো বেমবরল বরস গল্প কররছ। আজ 
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বখরত আসরত আমলরয়ভার একে ুবদরী িরয়রছ। িন ভাল লাগরছ না তার। আজ 
সারামদনই তার বারবার িাসান তামররকর কো িরন পরড়রছ। কারখানার কাজ 
বেরক মগরয় িাতিুখও বধায়মন বস। জানালা মদরয় িরস্কাভা নদীর মদরক তামকরয় 
মছল সারাক্ষণ। িাসান তামররখর িুখো বারবার তার বচারখর সািরন বভরস উরি 
তারক আকুল করর তুলরছ। বস বরাকাইরয়ভার কারছ শুরনরছ িাসান তামরক বজল 
বেরক ববরুরত বপরররছ। বকাোয় বস এখন? তার মক িরন আরছ আরয়ো 
আমলরয়ভার কো? আরয়ো আমলরয়ভা মকন্তু তার একমে কোও ভুরলমন। িাসান 
তামরক ভারব মক এিন করর আরয়ো আমলরয়ভার কো? ওাঁর হৃদয়ো বতা এক 
দ্যরভেদয দ্যগে। ওখারন আিার িত এক সািান্য বকউ প্ররবোমধকার পারব? মকন্তু 
মবদারয়র সিয় আরয়ো আমলরয়ভা ওাঁর বচারখ আরলা বদরখরছ, একো আরবরগর 
সু্ফরণ বদরখরছ। ওেুকুই আমলরয়ভার সম্বল। আমলরয়ভা ভারব ও বেে কোো 
বলার আরগ বচাখ বুরজমছল বকন? একো আরবগরক মক বস চাপা মদরত চায়মন? 
বেে কোো বলার সিয় ওাঁর গলাো ভারী িরয় এরসমছল বকন? ওো মক তার 
মবরেদ ববদনার কান্না নয়? ভারলা লারগ ভাবরত এসব আমলরয়ভার। সত্ত্বা জুরড় 
মেিরণ জারগ তার। 

িাসান তামররকর বেে উপরদে ভুরলমন আরয়ো আমলরয়ভা। বযখারনই োক 
কাজ কররত িরব িধয এমেয়ার িজলুি িুসলিানরদর িুমক্তর জন্য। িািখারন বস 
িতাে িরয় পরড়মছল। মকন্তু নাতারলাভা তারক আবার জামগরয় মদরয়রছ। বস এখন 
বাচরত চায়। বাচরত চায় তার মপ্রয় িাসান তামররকর জন্য, বাচরত চায় তার 
বদেরজাড়া িুসমলি স্বজনরদর জন্য। 

লাইরনর সািরন আরও চারজন আরছ। তারপরই খাবার পারব আমলরয়ভা। 
এই লাইরন দাড়ারনাই তার কারছ বড় মবরমক্তকর; ক্ষুধার সিয় এোরক একো বড় 
োমস্ত িরন িয় তার কারছ।  

আবার বচাখ বগল নাতারলাভার বেমবরল। আলুমলরয়ভার সারে আজও 
িামরয়া বনই বকন? ওরদর গরল্প আলুমলরয়ভারক আজ বতা আরগর িত প্রাণবন্ত 
বদখারে না? 
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লাইন বেরক সািরনর বেে বিরয়মে খাবার মনরয় চরল বগল। তারপর 
আরয়ো আমলরয়ভা। আরয়ো আমলরয়ভা খাবার মনরয় এরস বসল নাতারলাভারদর 
বেমবরল আলুমলরয়ভার পারে। বরসই মচিমে কােল আলমুলরয়ভারক। বলল, 
িামরয়া বকাোয়? 

-জারনানা আমলরয়ভা তুমি? গম্ভীর কন্ি আলুমলরয়ভার। েংমকত িল 
আমলরয়ভা। বলল, না বতা! মক িরয়রছ ওর? কো বলল না আলুমলরয়ভা। 
িুহুতেকাল মনরবতা। মনরবতা ভাঙল নাতারলাভা। বলল, রাক্ষসরক িানুে বভে 
বদবার বসই গল্প আমলরয়ভা। এ িারস মতনবার বসো ঘেল িামরয়া, নামদয়া ও 
নারারলাভারক মদরয়। 

শুরনই িুখমে ফযাকারে িরয় বগল আমলরয়ভার। বকান কো বযাগল না তার 
িুরখ।  

িরস্কার কিুযমনস্ট কতোরদর বচাখ িারি িারি িরস্কাভা বন্দী মেমবররর 
উপরর পরড়। ওরদর সরকারী প্রাসারদই ববশ্যালয় বপাো িয়। তারপরও িরস্কাভা 
বন্দী মেমবররর প্রমতভাবান কুিারী সুন্দরীরদর প্রমত ওরদর মনদারুন বলাভ। এর 
িরধয কযাররকোর এরসামসরয়েরনর িাধযরি 'ববয়াড়া' বিরয়রদর বারগ আনার 
একো লক্ষযও তারদর োরক। আমলরয়ভা, বরাকাইরয়ভা, আলুমলরয়ভা সবাই 
নীরব। আবার কো বলল নাতারলাভাই। বলল, বদখা যারে বকন্দ্রীয় মিমেং মসমেং 
উপলরক্ষয কিুযমনস্ট পুমজপমতরা যখন রাজধানীরত জিারয়ত িন, তখনই এ 
প্রবণতা বারড়, বযিনো গতিাস বেরক ববরড়রছ। 

-এই জুলুি ওরদর কারও িরনই মক বকান দাগ কারে না? বলল, আমলরয়ভা। 
আমলরয়ভার কো শুরন িাসল ডিঃ নাতারলাভা। বলল, কিুযমনজি বেখারনার 

বকরন্দ্র লুিুম্বা মবশ্বমবদযালরয় ১৭ বছর আমি ছাত্র পমড়রয়মছ। আমি জামন ওরদর 
িানমসকতা। কিুযমনস্ট বনতৃবৃন্দরা মনরজরদর শুধ ু বদরের অেেসম্পরদরই 
অমবসংবামদত িামলক িরন করর না, বদরের িানব সম্পরদরও িামলক, এই 
আচরণ তারা করর। বযরিতু িামলক তারা বসরিতু, যারক বযিন ইো তারা বযবিার 
কররত পারর। বযাপারো যখন তারদর অমধকাররর, তখন এর িরধয তারা বকান 
জুলুি বদখরব বকন! 
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আরলাচনা আজ জিরলা না। আমলরয়ভা আর একমে কোও বরলমন। 
মনষ্পাপ প্রারণােল িামরয়া ও নামদয়ার ভারগযর কো শুরন িনো এরকবারর বভংরগ 
মগরয়মছল আমলরয়ভার।  

খাওয়া দাওয়া বেে করর বস উরি দাাঁড়াল। তার সারে বরাকাইরয়ভাও উিল। 
উরি দাাঁড়াল নাতারলাভাও। বস আমলরয়ভারক কারছ বেরন বলল, আমি আেোয় 
বতািার রুরি যাব।  

িরস্কাভা বন্দী মেমবররর মনয়ি অনুসারর ৯ ো পযেন্ত ঘররর দরজা বখালা রাখা 
যায়, দ্য'জরনর ববেী না িরল পারের রুরি আলাপ করাও মনমেদ্ধ নয়।  

তরব রাত ৯োর পরর আর বকান দরজাই খুলরব না, বকউ কমররডারর ববরুরব 
না। পায়খানা প্রস্রাব তখন চরল ঘররর মভতরর মনমদেষ্ট পারত্র।  

রারত িারি িারিই নাতারলাভা আমলরয়ভার রুরি আরস। তারা দ্য'জরন 
িরস্কাভা বন্দী মেমবররর বন্দীরদর একো জীবনবৃত্তান্ত ততরী কররছ। দ্য'জরন 
সারামদরন বা করয়কমদরন যা সংগ্রি করর তা রারত বরস সিমন্বত করর মলরখ 
বফরল। বলখা বেে িরল এো তারা বাইরর পািাবার বচষ্টা কররব।                  

আরয়ো আমলরয়ভা চরল এল তার ঘরর। ঘররতা নয়, একো কুিুরী। কাপড়-
বচাপড় রাখার একো আলনা, খাবার একো পাত্র, একো গ্লাস, আর বোবার জন্য 
ইিারতর বফ্ররি প্লামস্টরকর একো খামেয়া। একো কম্বল মবছারনার, একো কম্বল 
গারয় বদবার। এই মনরয়ই তারদর সংসার। দাাঁত িাজার একো ব্রাে আরছ বরে, 
মকন্তু বপস্ট দ্যষ্প্প্রাপয। সুতরাং দাাঁত িাজার জন্য তারদররক নানা মজমনরসর আশ্রয় 
গ্রিণ কররত িয়। এসব দৃশ্যিান আসবাব পরত্রর বাইরর বলখার জন্য কলি, 
মচরকুে জাতীয় মকছ ুকাগজ তারদর আরছ। ওগুরলা তারা নানা বক েরল লুমকরয় 
রারখ। 

আরয়ো আমলরয়ভা গড়াগমড় মদমেল মবছানায়। সারামদরনর ক্লামন্ত ও 
খাওয়ার পর বোবার সংরগ সংরগ বচাখ  জমড়রয় আসমছল তার। বচাখো একে ু
ধররমছল। এিন সিয় দরজায় নক িরলা। কান খাড়া করল আরয়ো আমলরয়ভা। 
না, এো নাতারলাভার নক নয়। আবার নক িরলা। একে ুবজারর। বুিা বগল, বন্দী 
মেমবর কতৃেপরক্ষরই বকউ। 
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আরয়ো আমলরয়ভা উরি গারয়র কাপড়-বচাপড় মিক করল, তারপর খুলরত 
বগল দরজা। মগরয় আবার মফরর এল। নািারজর জন্য বয কাপড়ো বস বকবলািুখী 
করর মবমছরয়মছল, নািারজর পর তা আর বতালা িয়মন। এ বন্দী মেমবরর বকান 
প্রকার ধিেীয় আচার অনুষ্ঠান িারাত্মক অপরাধ। এ অপরাধ ধরা পড়রল এিনমক 
তারক সংরোধরনর বন্দী মেমবর বেরক দাস মেমবরর পািারনা িরত পারর। সুতরাং 
সব বন্দীরাই এ বযাপারর খুব হুমেয়ার। আমলরয়ভা দরজা বেরক মফরর এরস 
জায়নািাজমে তুরল বফলল। তারপর খুরল মদল দরজা। 

দরজা খুরল বদখল, দরজায় দাাঁমড়রয় এ বন্দী মেমবররর িমিলা ব্লরকর সুপার 
অররলাভা আরলকজায়া স্বয়ং।  

প্রেরি তারক বদরখ ভয়ানক চিরক উিল আমলরয়ভা। সবাই 
আরলকজায়ারক েমনর সংরকত বরল জারন। সারড় ছয় ফরুের িত লম্বা, আড়াই 
ফরুের িত চওড়া আরলকজায়ার ঐ মবোল বদিোর িরধয অন্তর আরছ বরল বকউ 
িরন করর না। োসন ও োমস্তর োমনত ছুমর বযন একো বস। তার ডাক পড়রল 
মকংবা কাররা দরজায় বস আমবভূেত িরল বস বুরি বনয় তার বকান দ্যিঃসিয় এরসরছ। 

বসই অররলাভা আরলকজায়ারক দরজায় বদরখ বকান কো বজাগালনা 
আরয়ো আমলরয়ভার িুরখ। আরয়ো আমলরয়ভার কো বলার অরপক্ষাও কররলানা 
আরলকজায়া। ঘররর বভতরর প্ররবে করল। ঘররর বিরিয় দাাঁমড়রয় চারমদরক 
তাকাল। ঘররর মবছানা, বামলে, পামনর কলস, আলনা সব মকছুর উপর মদরয়ই 
তার বচাখ একবার ঘুরর এল। 

বুকো দ্যরুদ্যরু করর উিল আমলরয়ভার। বকান সরন্দি করররছ মক বস? 
সরন্দিজনক বকান মকছুর সন্ধান কররছ মক? গত পরশু বলখা দেজন বন্দীর জীবন 
বৃত্তান্ত বামলরের িরধয আরছ। বামলেো বদখরব নামক বস? 

িূমতের িত দরজার সািরনই দাাঁমড়রয়মছল আমলরয়ভা। তার মদরক মফরর 
আরলকজায়া বলল, খুব কষ্ট না? 

আরলকজায়ার বাজখাই গলা আজ বকিন িসৃণ িরন িরলা। মবমিত িল 
আমলরয়ভা। এিন করর কো বলরত পারর আরলকজায়া! বন্দীরক কষ্ট মদরয়ই যার 
আনন্দ, বকান বন্দীর করষ্টর উপলমি তার আসল মক করর? 
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মবমিত আমলরয়ভা চমকরত আর একবার িুখ তুলল আরলকজায়ার মদরক। 
আরলকজায়া তার িুরখর মদরকই তামকরয় মছল। বচাখারচামখ িরয় বগল। 
আমলরয়ভা বদখল আরলকজায়ার বছাে বচারখ বকিন একো কুৎকুরত ঔজ্জ্বলয। 
বিাাঁরের বকাণায় বকিন একো ধারাল অরফাো িামস। আমলরয়ভার বচাখরক তার 
বচাখ মদরয় বযন অরনকো আেরক বররখই বলল, তুমি িরস্কা মবশ্বযমবদযালরয়র বসরা 
ছাত্রী, তুমি সুন্দরী, তুমি একো অনাঘ্রাতা ফলু। বতািার এ কষ্টরতা সারজনা 
আমলরয়ভা। 

আরলকজায়ার এই প্রেংসা এবং কোর ঢংরগ চিরক উিল আরয়ো 
আমলরয়ভা। মক িতলব তার, মক বলরত চায় বস। 

আমলরয়ভারক আর মচন্তার সুরযাগ না মদরয় আরলকজায়া বলল, বতািার 
সুমদন আসরছ। পামেের সরবোচ্চ কতো ফাস্টে বসররোরী স্বয়ং বতািারক িরণ 
করররছন। বতািার মেক্ষা জীবরনর বরকডে তারক খুব খুেী করররছ, বতািার সুন্দর 
ফরো তারক বিামিত করররছ। োিল আরলকজায়া। আরলকজায়ার কো বুিরত 
আর বাকী রইল না আমলরয়ভার। দপ করর চারমদরকর আরলা বযন মনরভ বগল 
আমলরয়ভার কারছ। বগাো বদিো তার অবে িরয় এল। মচন্তা েমক্ত বভাতা িরয় 
বগল তার। সািরন আরলকজায়ার অমস্তে তার কারছ বড় বরল িরন িরলা না। বস 
দাাঁরত দাাঁত বচরপ েলরত েলরত মগরয় মবছানায় বসল।  

আরলকজায়ার িানমচরত্রর িত িুখো খুেীরত বযন আরও মবকৃত িরয় উিল। 
িরন িরলা পমরমস্থমতোরক বস উপরভাগ কররছ। 

এই সিয় বযাগ িারত ঘরর প্ররবে করল আরলকজায়ার সিকামরনী 
নরভাস্কায়া। বস বযাগ খুরল আমলরয়ভার মবছানায় নতুন বপাোক ও প্রসাধনী েবয 
সামজরয় রাখল। তারপর বস ববমররয় বগল। 

আরলকজায়া করয়ক পা এমগরয় আমলরয়ভার সািরন দাাঁমড়রয় বলল, 
িিািান্য ফাস্টে বসররোরী ভ্লামদমির মজভকভ আজ রারত বতািার জন্য অরপক্ষা 
কররছন। এই বন্দী মেমবররর আর কারও এর আরগ এ ভাগয িয়মন। তুমি ভাগযবান 
আমলরয়ভা। 
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োিল আরলকজায়া। তারপর িারতর বযাগ বেরক একো মসকুইমরমে কাডে 
ববর করর আমলরয়ভার পারে বররখ বলল, এ পাে আজ রারত বতািার সারে 
োকরব। এর ফরল আজ রারত তুমি মসকুইমরমের কারছ সম্রাজ্ঞীর িযোদা পারব। 
তারপর যাবার জন্য ঘুরর দাাঁড়াল আরলকজায়া। অনুভুমতশুন্য অমভভুরতর িত 
বরস মছল আমলরয়ভা। 

আরলকজায়া দরজায় মগরয় মফরর দাাঁমড়রয় বলল, বােরুরি বতািার জন্য 
গরি পামন রাখা িরয়রছ। সাবান আরছ। বগাসল করর রাত সারড় ৯ োর আরগ 
ততরী িরয় নাও। আমি মিক সারড় ৯োয় আসব। এবার কোগুরলা আরলকজায়ার 
তীক্ষ্ম ছুমরর িত ধারাল। ববমররয় বগল আরলকজায়া। 

দরজা বন্ধ করর বদবার জন্যও উিরলানা আমলরয়ভা। চার মদরকর সব মকছুই 
তার কারছ অেেিীন িরন িরয়রছ। বযন বগাো জগৎ একো েীপ। বস েীরপ বস একা 
অসিায় ভারব দাাঁমড়রয়। অসিায়রের এক অসহ্ যন্ত্রণা তার সত্তাজুরড়। 

আরলকজায়া ববমররয় যাবার পরপরই ঘরর প্ররবে করল নাতারলাভা। 
নাতারলাভারক বদরখই ছুরে মগরয় জমড়রয় ধরল আমলরয়ভা। তারপর কান্নায় বভরঙ 
পড়ল। নাতারলাভা তারক বুরক জমড়রয় ধরর অরনক আদর করল। সান্ত্বনা মদল। 
তারপর কপারল একো চুি ুমদরয় বলল, িা কাাঁমদসনা, এখন কাাঁদার সিয় নয়।  

-না আমি কাাঁদরত চাই, কাাঁদরত কাাঁদরত িরর বযরত চাই। আমি আর এক 
িুিূতে বাাঁচরত চাই না। 

-অবুি বিাসনা। আমি োরির আড়ারল দাাঁমড়রয়মছলাি। সব শুরনমছ। সব 
শুরনই আমি বলমছ বতারক বাচরত িরব। 

-সব শুরন বকিন করর তুমি আিারক বাাঁচরত বলছ খালাম্মা? 
-সব শুরনই আমি বলমছ। আমিও প্রেরি চিরক উরিমছলাি, িনো আিারও 

মবরোিী িরয় উরিমছল। মকন্তু পরর মচন্তা করর এর িারি জীবরনর ইংমগত 
অবরলাকন করমছ। 

-এ জীবন মক িামরয়া, নামদয়ার জীবন খালাম্মা? এক মিমনে বাচরবানা আমি 
এ জীবন মনরয়। 
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নাতারলাভা আমলরয়ভারক এরন মবছানায় বমসরয় তার বচারখ বচাখ বররখ 
বলল, আমলরয়ভা তুই িামরয়া, নামদয়া নস। বতার িরধয আল্লাি মবশ্বারসর বয 
অরজয় আগুন জ্বলরছ তা তারদর িরধয মছল না। 

আমলরয়ভা নাতারলাভার বচারখ বচাখ বররখই বলল, তুমি মক বলরত চাও 
খালাম্মা? 

-আমি বলত চাই এ বন্দী মেমবর বেরক ববররাবার এক সুরযাগ তুই 
বপরয়মছস। এরক িুমক্তর সুরযাগ মিরসরব বতার বযাবিার কররত িরব। 

-বকিন করর? বচাখো বযন উজ্জ্বল িরয় উিল আমলরয়ভার। 
-বকিন করর আমি জামননা। তরব এেুকু জামন, তুই ফাস্টে বসররোরীর 

বিিিান, মসমকউমরমের বলাকজন বতারক মবরেে িযোদার বচারখ বদখরব। এর 
সুরযাগ গ্রিণ করর ফাস্টে বসররোরীর কারছ বপ ছার আরগই বয বকান উপারয় 
মনরজরক বতার িুক্ত কররত িরব। 

বচাখ িুখ উজ্জ্বল িরয় উিল আরয়ো আমলরয়ভার। দ্যমনয়ার এ জািান্নাি 
বেরক িুমক্তর একো পে বযন খুাঁরজ বপল বস। বয বদি িনরক এতক্ষন তার 
মনিঃসাড়-মনজেীব িরন িমেল তারত েমক্তর প্রবাি বযন মফরর এল। নাতারলাভার 
বসই কো ‘তুই িামরয়া, নামদয়া নস, বতার িরন আল্লাি মবশ্বারসর অরজয় েমক্ত 
আরছ।‘  আমলরয়ভার িরন েমক্ত-সািরসর এক মদগন্ত খুরল মদল। আমলরয়ভা লজ্জা 
বপল িরন, আল্লার সািাযয বেরক িুখ মফমররয় তার এিন ভারব িতাে িওয়া মিক 
িয়মন। এিন বদখরল িাসান তামরক মনিয় তারক মতরস্কার কররতা। িাসান 
তামররকর কো িরন িরতই বাাঁচার আকাঙ্খা তার িরধয আরও বাড়ল। 

মবছানায় পরড় োকা কাডেো বদখমছল নাতারলাভা। খুমেরত তার িুখ উজ্জ্বল 
িরয় উিল। বস বলল, তুই সমতযই ভাগযবান আমলরয়ভা, আল্লাি বতারক সািাযয 
করররছন। এ মসকুইমরমে কাডে সবার ভারগয বজারেনা। তুই ওরদর কাছ বেরক 
খসরত পাররল কাডে বতারক অরনক সািাযয কররব। 

তারপর দ্য’জরন মিরল অরনক পরািেে করল। নাতারলাভা জারননা তার 
বিরয় বকাোয় োরক। তবু বিরয়র জন্য একো মচমি মলখল এবং তার বিরয়রক 
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সন্ধান করার করয়কো মিকানা মদল। বন্দীরদর বয জীবন বৃত্তান্ত ততরী িরয়রছ, তা 
মকভারব িুক্ত মবরশ্ব পািারনা যারব, তার মনরদেেনাও দান করল নাতারলাভা। 

বন্দী মেমবররর ঘমড়রত সারড় ৮ো বাজার েব্দ অরনকক্ষণ িল িরয়রছ। 
নাতারলাভা উরি দাাঁড়াল। আমলরয়ভা তারক জমড়রয় ধরল। আবার কাাঁদার পালা। 
আমলরয়ভা বলল, খালাম্মা আর বকান মদন বতারক বদখরত পাবনা। 

আমলরয়ভার দ্যগন্ড ববরয় নািরছ অশ্রুর বাাঁধ ভাংগা বস্রাত। এবার 
নাতারলাভার বচাখও শুকরনা োকরলানা। তারও দ্যগাল ববরয় গমড়রয় পড়ল অশ্রু। 
নাতারলাভা বলল, না বদখা বিাক, প্রােেনা কমর তুই িুক্ত জীবন মফরর পা। বতারা 
যমদ এই কিুযমনষ্ট বযবস্থারক আঘাত মদরত পামরস, এই জুলুিবামজর বাহুো যমদ 
বতারা বভংরগ মদরত পামরস, রুে অিরলর অগমনত আদি সন্তানরক যমদ বতারা 
কিুমনজরির অিানুমেক বযবস্থার েৃঙ্খল বেরক িুক্ত করার জন্য মকছুও  কররত 
পামরস, তািরল বযখারন োমক, বয অবস্থায় তামক আিার আো োমন্ত পারব। 

নাতারলাভা আমলরয়ভার কপারল একো দীঘে চুি ু বখরয় ববমররয় বগল। 
নাতারলাভার করয়করফাো অশ্রু গমড়রয় পড়ল আমলরয়ভার কপারল। 

কপাল বেরক অশ্রু িুছলনা আমলরয়ভা। ঘররর বচ কাি ধরর আমলরয়ভা 
নাতারলাভা বয পরে চরল বগরছ বসই অন্ধকারর তামকরয় রইল। অন্ধকারর তামকরয় 
িরন পড়ল বরাকাইরয়ভার কো, আলুমলরয়ভা, িামরয়া, নামদয়া, তামনয়া অরনরকর 
কো। বরকাইরয়ভার কো িরন িরতই িনো তার বিাচড় মদরয় উিল। ওর সারে 
যমদ বদরখা িরতা। 

দরজা বন্ধ করল আমলরয়ভা। বসই সারে ৯ো বাজার ঘন্ো ধ্বমন িরলা 
িরস্কাভা বন্ধী মেমবররর ঘমড়রত। সারড় ৯োর ববেী বদরী বনই। ততরী িবার জন্য 
মফররা দাাঁড়াল আমলরয়ভা। 

ছয় দরজার একো বড় কার। সািরন ড্রাইভার এবং তার পারে একো মসে। 
মপছরন ২ো করর ৪ো মসে। নীরচর বারান্দায় গাড়ী দামড়রয়মছল। আমলরয়ভা 
বপ াঁছরতই ড্রাইভার ত্রস্ত িারত িারির দরজাো খুরল ধরল। ড্রাইভার িািামর 
বয়রসর। খাস রামেয়ান। রাজধানীর সরকারী ড্রাইভার রামেয়ান না িবার প্রেই 
ওরিনা। 
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গাড়ীরত পা মদরয়ই বুিল আমলরয়ভা এয়ারকমন্ডেন গাড়ী। দািী বভলরভে 
বিাড়া আরািদায়ক গদী। গাড়ীরত উরি বরস বদখল পারেই আররকো বিরয়। 
বাইরর আরলা োকরলও গাড়ীর বভতর অন্ধকার। কারলা ররঙর বেরড় ঢাকা কাাঁচ। 
ভাবল, বিরয়ো তার িতই একজন মক? 

আমলরয়ভা উমক মদরয় মপছন মফরর বদখল মপছরনর মসরে দ্য’জন বরস। 
যতো বুিা বগল দ্যজনই পুরুে। মনিয় মসমকউমরমের বলাক। সািরনর দ্যমে মসেই 
খামল। ড্রাইভার তখরনা মসরে আরসমন। অল্পক্ষণ পররই ড্রাইভাররর দরজা খুরল 
বগল। সংরগ সংরগ বভতররর লাইেো জ্বরল উিল। বসই আরলারত পারের 
বিরয়মের মদরক তামকরয় আাঁৎরক উিল আমলরয়ভা। এরয বরকাইরয়ভা। 
বরাকাইরয়ভাও চিরক উিল আমলরয়ভারক বদরখ। প্রেি চিকো দূর িরয বগরল 
খুেী িরলা আমলরয়ভা। একজন সােী পাওয়া বগল। আর বরাকাইরয়ভার বচরয় 
বযাগয সােী বকউ আর িরত পাররতানা। 

আমলরয়ভা দ্য’মে িাত তুরল প্রােেনা করল, বি আল্লাি তুমি িারফজ, ক্বারদর। 
ইিকাল এবং পরকারলর তুমিই একিাত্র অমভভাবক। আমি বতািার কারছ সািাযয 
প্রােেনা করমছ। 

প্রােেনা বেে করর আমলরয়ভা িাত বামড়রয় একো িাত তুরল মনল 
বরাকাইরয়ভার। িাতো িরন িল মনিঃসাড়। আমলরয়ভা বুিরত পারল, ববচার 
বরাকাইরয়ভার অবস্থা। সান্ত্বনা বদবার জন্য িাতো তুরল মনরয় চুম্বন করল 
আমলরয়ভা। 

তারপর একে ু এমগরয় বগল বরাকাইরয়ভার মদরক। মকছ ু কো 
বরাকাইরয়ভারক বলা দরকার িরন করল আমলরয়ভা। গাড়ী চলরত শুরু করায় মিস 
মিস বো বো েব্দ িরে। কারন কারন কো বলা যায়, বকউ শুনরত পারবনা। 

আরস্ত বরাকাইরয়ভার িাো একে ু বেরন মনরয় আমলরয়ভা ওর কারন িুখ 
লামগরয় বলল, বভবনা বরাকাইরয়ভা, ওরা আিারদর লাে মনরয় বযরত পারর, 
জীমবত নয়। িরস্কারত বপ ছার আরগই িয় পালাব, না িয় িরব-িয় েিীদ নয় 
গাজী। এর বাইরর মকছ ুনয় বরাকাইরয়ভা। প্রস্তুত বেরক, আিারক অনুসরণ কররা 
এবং সারধয যা কুলায় তা কররা। 
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আমলরয়ভার কো বেে িরতই বরাকাইরয়ভা আমলরয়ভার একো িাত তুরল 
মনরয় বজারর চাপ মদল। এর িরধয মদরয় ববাধ িয় বরাকাইরয়ভাও তার দৃঢ় 
সংকরল্পর কো জামনরয় মদল আমলরয়ভারক। খুেী িল আমলরয়ভা। 

গাড়ী একে ুিাাঁকুমন বখরয় দ্যরর উিল। আমলরয়ভা বুিল েীপ বেরক গাড়ী 
বফমর ববারে উরিরছ। ববাে বেরক গাড়ী সড়রক নািার পর মতন িাইল বপরুরলই 
িরস্কা। সব মিমলরয় সিয় পনর মিমনরের ববেী লাগরবনা। যা করার এই পনর 
মিমনরের িরধযই তারক কররত িরব। 

আমলরয়ভা আল্লাির শুকমরয়া আদায় করল, বড় বকান মসমকউমরমে বযবস্থা 
তারদর জন্য রাখা িয়মন। দ্য’জন মসমকউমরমের বলাক, একজন ড্রাইভার। 
ড্রাইভারও বয মসমকউমরমের বলাক আরয়ো আমলরয়ভা তা প্রেরি বদরখই বুিরত 
বপরররছ। ড্রাইভাররর বকািরর বিালারনা আরছ মপস্তল। আর মপছরনর মসরে দ্য’জন 
মসমকউমরমের িারত বস্টনগান। 

মসমকউমরমের এই িালকা বযবস্থা বদরখ আমলরয়ভার িরন িল, অসিায় 
িমিলা বন্দীরদর আনা-বনয়ায় তারা বকান মদনই প্রমতররারধর সম্মুখীন িয়মন, 
অরনক বদখার পর এ রকিো বয িরত পারর তারা ববাধ িয় এিনো এখন 
কল্পনাও কররনা। তারদর বয এই মেমেল মচন্তারক আমলরভয়া তার পমরকল্পনার 
জন্য একো বড় শুভ মদক বরল িরন করল। 

আররকো মস্থর মবশ্বাস আমলরয়ভার আরছ। বসো িরলা, তারা বযরিতু বখাদ 
পামেে কতোরদর মেকার তাই মসমকউমরমের বলারকরা যতো সম্ভব তারদর গুমল 
কররবনা, িতযা কররত সািস পারবনা। একো তারদর জন্য একো বাড়মত সুরযাগ। 
বস আররকবার আল্লার কারছ প্রােেনা করল, বি আল্লাি! এ সুরযাগ সেযবিাররর 
বত মফক দান করুন। 

মক কররল মক ঘেরত পারর সবগুরলা মবেয় আরয়ো আমলরয়ভা এক এক 
করর মবরশ্লেণ করল। তার আেমবশ্বাস দৃঢ় িরলা, উপররাক্ত সুরযাগ-সুমবধা োকার 
কাররণ পমরমস্থমত তার অনুকুরলই োকরব। আজ প্রেি বারর আরয়ো আমলরয়ভা 
তার বগারয়ন্দা বিমনংরক িূলযবান িরন করল। বিমনং গ্রিণকারল ভারলা অস্ত্র 
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চালনার জন্য মবরেে অনার বপরয়মছল বস। আজ এরক আল্লার িুমতেিান রিিত 
বরলই তার িরন িরত লাগল। 

গাড়ী বফরী ববাে বেরক নািল। েক্ত িামের উপরর িৃদ্য কাাঁপমুন তুরল যাত্রা 
শুরু করল গাড়ী। 

িরস্কারভা নদীর তীর ধরর গামড় এমগরয় যারব িরস্কা পযেন্ত। এখান বেরক 
িরস্কা পযেন্ত জায়গাো অরপক্ষাকৃত নীচ ুএকো মবোল উপতযাকা। এখারন বকান 
মসমভমলয়ান বসমত বনই। বলা িয় এ এলাকায় করয়কো আন্ডার গ্রাউন্ড বক্ষপনাস্ত্র  
সাইরলা ররয়রছ। 

গাড়ী ফলু িীরড চলরত শুরু করররছ। ইমতিরধযই িাইল খারনক চরল 
এরসরছ গাড়ী। আর বদরী নয়, মসদ্ধান্ত মনল আমলরয়ভা। িিাৎ  করয়কবার ওয়াক 
ওয়াক করর উিল। বযন প্রবল বিরনর ববগ এরসরছ তার। 

-বিন করব, গাড়ী োিাও। 
তার কো শুরন িরন িল িুখ ভমতে তার বিন। 
িুখ বন্ধ করর ওয়াক ওয়াক বস কররই চলল। িরন িরে বস বজার করর বিন 

বচরপ বররখরছ। তার দ্যই বচাখ মবরফামরত। পারে মকংকতেবযমবিুঢ় বরাকাইরয়ভা। 
ড্রাইভার বকমবন লাইে বজ্বরল মদরয়রছ গামড়র। বস আমলরয়ভার অবস্থা বদরখ 

বুিল, িিাৎ গাড়ীর গমতরত তার বিরনর ববগ িরয়রছ। গাড়ী োিাল বস। বস 
তাড়াতামড় গাড়ী বেরক ববমররয় আমলরয়ভার দরজা খুরল দরজার পাল্লা ধররই 
দামড়রয় োকল। 

আমলরয়ভা বাি িারত িুখ বচরপ গামড় বেরক ববরুল। গাড়ীর দরজা ধরর 
দামড়রয় োকা ড্রাইভাররর পাে মদরয় যাবার সিয় আমলরয়ভা মবদ্যযৎ গমতরত তার 
বকািররর খাপ বেরক মপস্তল তুরল মনল এবং তুরল মনরয়ই গুমল করল তার বুরক। 
মকছু ববািার আরগই ড্রাইভার ঢরল পড়ল িামেরত। 

ওমদরক বপছরনর দরজা খুরল একজন মসমকউমরমে সরব িামেরত পা 
বররখরছ, বস্টনগান তখনও তার বকারল। আমলরয়ভার মপস্তল এবার তারক লক্ষয 
করর গুমল বেেন করল। বলাকমে উিরত যামচছল। উিা আর িরলানা, দরজার 
উপররই বস ঢরল পড়ল। িুিূতেও মবলম্ব না করর আমলরয়ভা গাড়ীর বপছরনর 
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দরজায় মগরয় দাাঁড়াল। বদখল, ওমদরকর দরজা খুরল ববমররয় যারে  ওপারের বসই 
মসমকউমরমে। আমলরয়ভার উদযত মপস্তল আবার গুমল বেেণ করল। বলাকমের িাোয় 
মগরয় আঘাত করল বুরলে। দরজার উপররই বলাকমে ঢরল পড়ল। 

বরাকাইরয়ভা ততক্ষরণ ববমররয় এরসরছ। উরেগ-উরত্তজনায় কাাঁপরছ বস। 
আমলরয়ভা মগরয় তারক জমড়রয় ধরল। বলল, 'আল্লাি আিারদর বাাঁমচরয়রছ 
বরাকাইরয়ভা। আয় আলোির শুকমরয়া আদায় কমর। 

বরল আরয়ো আমলরয়ভা ঐখারনই মসজদায় পরড় বগল। তার সারে 
বরাকাইরয়ভাও। 

মসজদা বেরক িাতা তুরলই আমলরয়ভা বলল, চল এখারন আর এক িুিূতে 
নয়। সন্ধানী দল মকছুক্ষরণর িরধযই ছুরে আসরব। 

আরয়ো আমলরয়ভা মিক করল, এই মবরান উপতযকা ধররই তারদররক 
পমিরি এগুরত িরব। িানমচত্র তার যতদূর িরন পরড় এখান বেরক িাইল চাররক 
পমিরি বগরলই িরস্কা বলমলনগ্রাদ বরারড তারা উিরত পাররব। রারতই তারদররক 
িরস্কা েিরর বপ ছরত িরব। আমলরয়ভা এবং বরাকাইরয়ভা দ্য'জরনই িরস্কা 
মবশ্বমবদযালরয়র ছাত্রী। িরস্কা েির তারদর পমরমচত। নাতারলাভার বদয়া মিকানা 
তারদর কারছ আরছ। বকাোও প্রােমিক একো আশ্রয় তারদর মিলরবই। 

যাবার আরগ আমলরয়ভা মসমকউমরমে দ্য'জরনর মপস্তলও মনরয় মনল। তারপর 
তারদর পরকে িাতমড়রয় মতনজরনর িামনবযাগ ববর করর তার বেরক োকাগুরলাও 
মনরয় মনল। মতনজরনর মিমলরয় প্রায় করয়ক িাজার রুবল িরব। খুেী িরলা 
আমলরয়ভা। 

তারপর আমলরয়ভা বরাকাইরয়ভার িাত ধরর পমিি মদরক ছুেরলা। 
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৫ 
িরস্কারত মফরর আসার পর ফারতিা ফারিানা লাইরব্ররীরত আরগর বচরয় 

মনয়মিত। প্রমতমদন উম্মুখ িরয় লাইরব্ররীরত যায়, তারপর সুরযাগ বুরি সন্ত্মপেরন 
মগরয় ঐ বইমে বখারল। না, সাইরক্লাষ্টাইল করা 'তুমকেস্তান' নারির বসই পমত্রকা 
আরগর িত আর পায়না। বইমে খুলরলই তার েূন্য বুক ফামতিা ফারিানার 
হৃদয়রক মনদারুন ধাক্কা বদয়। 

ফামতিা ফারিানা অমস্থর িরয় পড়ল। বকন এিন িরে? পমত্রকা মক বন্ধ িরয় 
বগরছ? মকংবা পমত্রকামে তারা বপ ছারত পাররছ না! না এখানকার বনে ওয়াকে 
তারদর বভরঙ বগরছ? তার ছুমেরত োকাকারল মক বকান অঘেন ঘরে বগরছ এখারন? 

ইতযাকার মচন্তা ফারতিা ফারিানারক বযন পাগল করর তুলল। বযন বস বগাো 
জগত বেরক মবমেন্ন িরয় পরড়রছ। িরন িরে বস এক েীরপ দাাঁমড়রয়, আর সবাই 
তারক পমরতযাগ করর চরল বগরছ। আরবরগ বক্ষারভ উপায়িীনতায় েস েস করর 
তার বচাখ বেরক পামন গমড়রয় পরড়। তার বড় আো মছল, ঐ 'তুমকেস্তান' এর 
িাধযরি বস আিিদ িুসার খবর পারব, তার মনরদেেও বস পারব এই পরে। উমন 
বসমদন বরলমছরলন, যোসিরয় মনরদেে মতমন বপ ছারবন। মকন্তু মকভারব? পেই বয 
তার সািরন বন্ধ িরয় বগল। 

অরনক সিয় বস ভারব, তার মক বদাে িরয়রছ? বসমদরনর অন্ধকার রারতর 
কো িরন পরড় ফামতিা ফারিানার। বসমদন অরিতুক বকান প্রে করর মক তারক 
মবরক্ত করররছ ফারিানা? মবশ্ব মবপ্লরবর মসপািসালার মতমন। তার িত বছাে িানবী 
তার কারছ মকছুই নয়। তার বকান দ্যবেলতায় মক বসমদন মতমন রাগ করররছন? 
মবদারয়র সিয় মনরজর অপ্রমতররাধয কান্নার কো িরন পড়ল ফামতিা ফারিানার। 
আমি বতা কাাঁদরত চাইমন। কান্না এল বকন? আমি বতা ওাঁরক মচনতাি না, মকন্তু িরন 
িরলা বকন বসমদন ও আিার সব! ও চরল যাবার সিয় বকন হৃদরয়র সব গ্রমিরত 



রক্তাক্ত পামির  63 

 

অিন করর োন পড়ল আিার। মছরড় বগল বকন সব গ্রমি? ওগুরলা বতা বসমদন 
কান্না মছল না, বসই রক্তাক্ত হৃদরয়রই অশ্রু মছল ওসব। 

পড়াশুনায় িন বরস না ফামতিা ফারিানার। মবশ্বমবদযালরয়র ক্লারে যায়, 
লাইরব্ররীরত যায়, মনরজর রুরি বেমবরল পড়রত বরস, মকন্তু পড়ায় িন বসারত 
পাররনা। 

কত মচন্তা তার িরন? আিিদ িুসা এরসরছ, কাজরতা এখন বাড়ার কো, 
কাজ বন্ধ িরলা বকন? বকান বড় অঘেন মকছ ু ঘরে যায়মন বতা? আিিদ িুসা 
বকাোয় বকিন আরছ? বসমদন আিত অবস্থায় জ্বর মনরয় মতমন চরল বগরলন। মকছ ু
িয়মন বতা তার? এিনো ভাবরতই তার িন বকাঁরপ ওরি। এখারন মনরজর স্বােে 
মচন্তার বচরয় জামতর স্বােে মচন্তাই তার কারছ বড় িরয় ওরি। িধয এমেয়ার িতভাগয 
িুসলিানরদর জন্য আজ তার বড় প্ররয়াজন। যুগ যুগারন্তর অতযাচারর সংগ্রািী এই 
জামতর ঐমতহ্বািী প্রমতররাধ কািারিার বিরুদন্ড বভংরগ গুাঁরড়া িরয় বগরছ। লাখ 
লাখ সংগ্রািী যুবক কিুযমনষ্ট বামিনীর িারত জীবন মদরয়রছ। লারখা িা ববারনর 
ইজ্জত লুমেত িরয়রছ। তুমকেস্তান বেরক চালান বদয়া কত লাখ তুমকে িুসমলি যুবক 
বয সাইরবমরয়ার সাদা বররফর তরল ঘুমিরয় আরছ, এ মিসাব বকান মদনই 
মিলরবনা। মবপযেরয়র এ বগারস্তান বেরক আজ সংগ্রারির নতুন বজনাররেন িাো 
তুরলরছ। বজাঁরক বসা কিুযমনষ্ট বযবস্থা ভাো পামল্টরয়, ইমতিাস পামল্টরয়, ধিেমেক্ষা 
বন্ধ করর, চাকুরী, অেেননমতক সিৃমদ্ধ ও বভাগবাদী জীবরনর িায়াজারল আেমকরয় 
িুসলিানরদর িজি করর বফরলরছ বভরবমছল। মকন্তু তারদর আো মিেযা িরয়রছ। 
বগাো িধয এমেয়ার িুসলিানরা িুমক্তর আোয়, িুক্ত বাতারস স্বাধীনভারব মনিঃশ্বাস 
বনবার জন্য আজ বযাকুল িরয় উরিরছ। সংগ্রািী কারফলার যাত্রা শুরু িরয়রছ। 
আজ তার বনতৃে প্ররয়াজন। মফমলমস্তন মবজয়ী, মিন্দানাও মবজয়ী আিিদ িুসারক 
আল্লাি রাবু্বল আলািীন এরদর বনতৃরের জন্য পামিরয়রছন। মতমন ভারলা োকুন, 
সুস্থ োকুন। 

বসমদন ফামতিা ফারিানা লাইরব্ররীরত যাবার জন্য িল বেরক ববমররয়রছ। 
যামেল সিপামিনী বান্ধবী মকরমঘমজস্তারনর বিরয় সুিাইয়া সুলতানাভার রুরির 
পাে মদরয়। 
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একো ঢ ু বিরর যারব িরন করর ঢুরক পড়ল তার রুরি। বদখল বসখারন 
সুিাইয়া ছাড়াও ররয়রছ সুমফয়া সরভৎলানা, বখারদজারয়ভা, কুলসুি মত্ররফানভা, 
রইছা নরভাস্কায়া এবং তারিরভা তামতয়ানা। এরদর িরধয বখারদজারয়ভা, 
তারিরভা তামতয়ানা উপররর ক্লারস পরড়। সুমফয়া সরভৎলানা নীরচর ক্লারস, আর 
কুলসুি ও রইছা তার সারে পরড়। কুলসুি তাতার বিরয়। তামজক বিরয় সুমফয়া। 
তারিরভার বাড়ী িরলা কাজামকস্তারন। আর বামক বখারদজারয়ভা এবং রইছা 
উজরবক। এরা সবাই আিমলক পামেের বড় বড় কিেকতোর বিরয়। মবলাসী জীবন 
এরদর। সবার সারেই ফারিানা পমরমচত। 

সবাইরক এখারন একসারে বদরখ ফামতিা ফারিানা মবমিত িরলা, মকন্তু তার 
বচরয় ববেী িরলা অপ্রস্তুত। ওরা আলাপ করমছল। ফারিানার আগিরন ওরদর 
আলাপো িিাৎ বেরি বগল। ওরদর িুখ বচাখ বদরখ মনরজরক বড় অনািূত িরন 
িরলা তার। 

তবু িুরখ িামস বেরন ফারিানা বলল, এমদক মদরয় লাইরব্ররীরত যামেলাি 
তাই একবার এলাি। চমল, বতারদর মডসোবে কররবানা। বরল রুি বেরক ববরুবার 
জন্য উদযত িরলা ফারিানা। সুিাইয়া বিরস িাত তুরল বলল, দাাঁড়া, দাাঁড়া, আিরা 
কি পমড় বরল মক আিারদর সারে বসরত বতার আপমত্ত? 

-বকান আপমত্ত বনই। কি পড়ার কো বলমছস বকন? কি পরড়ই বুমি বতারা 
বতারদর মডমষ্টংেন গুরলা বপরয়মছস? কৃমত্রি গাম্ভীযে বেরন বলল ফারিানা। 

-তকে বররখ বস না। বলল সুিাইয়া। 
-না, বসবনা এখন। সবাইরক এক সংরগ বপরয় কো বলরত বলাভ িরে, 

মকন্তু লাইরব্ররীরত যাওয়া দরকার। 
বরল সবার কারছ মবদায় মনরয় ফারিানা ববমররয় এল রুি বেরক। চলল 

লাইরব্ররীর মদরক। মকন্তু রুরি বঢাকার সিয় বয মবিয় ও মজজ্ঞাসা তারক বপরয়মছল 
তা দূর কররত পাররলানা। বস যখন ঘরর ঢুকমছল, 'আিিদ িসুা' েব্দো তখন তার 
কারন আরস। এ নাি এখারন বকন? ওরা মক আরলাচনা করমছল? অিনভারব ওরা 
বেরি বগল বকন? ওরা মক মবশ্বমবদযালরয় 'ফ্র' এর এরজন্ে মিরসরব কাজ কররছ? 
এো িওয়া স্বাভামবক। ওরা সকরলই সরকারী সুমবধারভাগীরদর সন্তান। ফারিার 
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দ্যিঃখ িরলা িুসমলি নারির এ বিরয়রদর জন্য। আবার বভরব খুেী িরলা, এরদর 
বেরক সাবধান োকা যারব। 

লাইরব্ররীরত এরস বসল ফারিানা। বই এবং বনােখাতা মনরয় বরস োকল 
মকছুক্ষণ। না, িন বসরছনা। মকছুক্ষণ বরস এমদক-ওমদক বচরয় বেে পযেন্ত বস উরি 
বগল এ বইমের কারছ। মভতররর একমে বসলরফ মবশ্ব-ভূরগারলর উপর একো 
পুররারনা বই। এর বহু নতুন এমডেন িরয়রছ, এ পুররারনা এমডেন আর পরড়না 
বকউ। 

অরনকো িতাে ভারবই বইো বসলফ বেরক নািাল। বইো খুলল বস। 
খুরলই বচাখ দ্য'মে তার উজ্জ্বল িরয় উিল। 'তুমকেস্তান' বনই বরে মকন্তু একো 
মচরকুে। তারত বলখা, 'তুমকেস্তারনর বামেেক চাাঁদা একিাজার রুবল।' 

বলখাো করয়কবার পড়ল ফারিানা। িামররয় যাওয়া মকছ ু পাওয়ার িত 
আনরন্দ িুখো তার উজ্জ্বল িরয় উিল। বকারের পরকে বেরক িামনবযাগ ববর করর 
বদখল। হ্াাঁ োকা আরছ। বস এক িাজার রুবরলর একো বনাে বইরয়র ঐ 
পাতারতই বররখ মদল। বইো যোস্থারন বররখ চরল এল ফারিানা। খুমেিরন 
অরনকক্ষণ ধরর পড়ল, বনাে করল ফারিানা। ফারিানা উিরত যারব এিন সিয় 
তার সিপামি ইউমর অরলভ ধীরর ধীরর এল। বলল, বতািার পারে মক বসরত 
পামর? 

-িাাঁ। সম্মমত মদল ফারিানা। যমদও িরন িরন মবরক্ত িল ভীেণ। ওর েরীর 
বেরক িরদর গন্ধ আসমছল। অরলভ বসল। বরস বচয়ারোয় একে ুবিলান মদরয় 
বলল, আো কিুযমনমে িরল বতািারক আজ-কাল বদখমছনা বকন? 

-আমি বকান সিয়ই বতা নারচর আসরর যাইমন অরলভ। 
-মিক, মকন্তু যাওনা বকন? 
-এো পড়াশুনার সিয়, পড়াশুনা করর আমি সিয় পাইনা। বিা বিা করর 

িাসল অরলভ। বলল, িাসারল খুব। মবরনাদরনর একো সিয় আরছ না! তখন বুমি 
বকউ পরড়? 

-মবরনাদরনর সংজ্ঞা মবমভন্ন জরনর কারছ মবমভন্ন রকি। 
-বযিন? 
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-বযিন আমি পড়ায় আনন্দ পাই, বকউ নারচ আনন্দ পায়। 
-মবরনাদরনর একো কিুযমনষ্ট সংজ্ঞা আরছ, জানত? 
-জামন। 
-িারনানা? 
-সংজ্ঞারক বতা আইরন পমরণত করা িয়মন। 
আবার িাসল ইউমর অরলভ। বলল, িাাঁ ফাাঁক একো আরছ। একে ুোিল 

অরলভ। তারপর বলল, বতািারদর মক একো ইমেকস মছল, এিন নাচ-গান নামক 
বসখারন অনবধ। এ সন্মরন্ন্ধ বতািার িত মক? 

বভতরর বভতরর বঘরি উরিমছল ফামতিা ফারিানা। কিুযমনষ্ট যুব সংগিন 
‘কিসিল’ এর সদস্য এই ইউমর অরলভ বস জারন। এরা মবশ্ব কিুযমনষ্ট সংস্থা 
‘ফ্র’ -এর এরজন্ে। মবশ্বমবদযালরয় ছাত্ররদর পািারা বদয়া এবং মররপােে করাই 
এরদর কাজ। বন্ধ ু বসরজ গল্প-গুজরবর িাধযরি এরা কো বজরন বনয়, তারপর 
মররপােে করর। ছাত্ররা এরদররক পুমলরের বচরয়ও ববেী ভয় করর। কারণ, 
পুমলেরক বচনা যায়, এরদর বচনা যায় না। 

-ওোও একো িূলযরবাধ। 
-আমি জানরত চামে বতািার িত। 
-যা চালু বনই, যারক িৃত বঘােণা করা িরয়রছ, তা মনরয় আরলাচনায় সিয় 

নষ্ট না করর জীমবত মবেয় মনরয়ই আিারদর আরলাচনা করা উমচত। 
-মিক আরছ। বলল অরলভ। 
তারপর একে ু বেরি আবার বলল, আো বলত ফারিানা, বতািারদর 

দমক্ষণািরল নামক বাতাস গরি? 
-বুিলাি না। 
-বলমছ, বস অিরল অসরন্তাে, মবরক্ষাভ, মবরোি নামক দ্রুত ছড়ারে? 
িরন িরন ভীেণ চিরক উিল ফারিানা। এসব প্রে বকন করা িরে তারক, 

বস জারন। বস উত্তর না মদরয় পাল্টা প্রে করল, এসব খবর মক মিক? তুমি বপরল 
বকাোয় এিন সব উরেগজনক কো? 
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অরলভ বকান উত্তর মদলনা। প্রসংগ পামল্টরয় বলল, বসখারন অসরন্তারের 
মক বকান কারণ আরছ ফারিানা? 

ফারিানার জন্য এো একো কমিন প্রে। মিেযা না বরল বকিন করর এর 
উত্তর বদয়া যায়? মকন্তু বকিন করর মিেযা বলরব বস? মদরনর আরলার িত যা সতয 
তারক মিেযার আবররণ বস চাপা বদরব বকিন করর? আিিদ িুসার িত 
জামতগতপ্রাণ বনতারা িরল এখারন মক কররতন? ওরা বতা মিেযা বরল মনরজরদর 
রক্ষা কররন না। বস এ পরীক্ষায় মক কররব? িন বলরছ, এসিয় মনরজরক প্রকাে 
করাও তার মিক িরব না। 

ভ্রু কুাঁচরক মচন্তা করার ভান করমছল ফারিানা। তারপর বচয়ারর একে ুগা 
এমলরয় বলল, এ বযাপারর বতািার বচরয় ববেী মকছ ুআমি জামননা। 

এিন উত্তর মদরত বপরর খুেী িরলা ফারিানা। মিেযা বলরত িয়মন। 
-জানা দরকার ফারিানা। মনরজরদর অিল সম্পরকে জানরবনা? 
-আিার পনর আনা সিয় আমি বলখাপড়া মনরয় িরস্কারতই োমক। 
আর বকান কো বলল না অরলভ। উরি দাাঁমড়রয় বলল, দ্যিঃমখত, বতািার 

পড়ার অরনক ক্ষমত করলাি। 
অরলভ চরল বগল। িাাঁফ বছরড় বাাঁচল ফারিানা। একে ুনরড়চরড় বসল বস। 

তারপর মিরসব করে বদখল মিকমিক মররপােে করার িত মকছ ুমনরয় বযরত বপরররছ 
মক না। মিরসব করে বস খুেীই িল,মকন্তু উমেগ্ন িল এই বভরব বয, এিন প্রে আর 
বকান সিয় এরদর তরফ বেরক আরসমন। ওরা মক তািরল সব িুসমলি ছাত্ররকই 
আজ সরন্দি কররছ? তাই মক এিন ভারব বামজরয় বদখরছ তারদর? িামসও বপল 
ফারিানার। এসব প্রে করর ওরা তারদর দ্যবেলতারকই প্রকাে কররছ। িুসমলি 
ছাত্ররা এরত উৎসামিত িরব ববমে। 

মবশ্বমবদযালয় লাইরব্ররী বেরক ববমররয় ফারিানা একে ু িারকেমেংরয় 
মগরয়মছল। বসখান বেরক সন্ধযা ৬োর মদরক মফরল রুরি। কাপড়-বচাপড় ছাড়ার 
পর অভযাস অনুযায়ী দরজার বভতররর অংরে বলোর বক্স পরীক্ষা করল ফারিানা। 
ভাাঁজ করা বড় একো কাগজ বপরয় তাড়াতামড় বিরল ধরল। মবিয় ভরা বচারখ 
বদখল তার ‘তুমকেস্তান’। ফলু বস্কপ সাইরজর চার পৃষ্ঠার কাগজ। 
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বভরব বপল না বস, পমত্রকামে এখারন এত তাড়াতামড় এল মক করর? চাাঁদা 
পমররোরধর পর মতন ঘন্োও যায়মন। এর িরধয চাাঁদা পমররোরধর কো জানল মক 
করর? তার িরলর রুি নাম্বারই বা তারদর মদল বক? বস ভাবল, অতযন্ত েমক্তোলী 
বনে ওয়ারকেই িাধযরিই শুধু এো সম্ভব। 

আল্লাির শুকমরয়া আদায় করল ফারিানা। তারপর দরজাো ভাল করর বন্ধ 
করর বস পমত্রকা মনরয় বসল বেমবরল। 

করয়ক মদন পর- 
ক্লারসর অবসরর মবশ্বমবদযালরয়র দমক্ষণ পারে মবশ্বমবদযালরয়র বাগারন এক 

বকাণায় বরসমছল ফারিানা। একাই এক ববরি বরস মছল। সািরন আরও একো 
ববি। প্রায়ই বস এখারন বরস। অরনরকই োরক। মকন্তু আজ বকউ বগরছ মেমভর 
নতুন মসরনিা বদখরত, বকউ বগরছ বিােেস কিরপ্লরক্স বযারল প্রমতরযামগতা 
বদখরত। মপছন বেরক সুিাইয়া, খামদজারয়ভা, তামতয়ানা এবং রইছা চুমপ চুমপ 
ফারিানার মদরক আসমছল। 

ফারিানা আসরলই বচাখ বুরজ মবশ্রাি মনমেল। এরকবারর মপছরন এরস 
ঘারড় একো মচিমে বকরে রইছা বলল, লক্ষণ বতা ভাল নয় ফারিানা? 

ফারিানা চিরক মপছন মফরর তামকরয় ওরদর বদখরত বপল। ওরদর সারে 
সারে বিরস উিল ফারিানাও। বস সংরগ ওরদররক একসারে বদরখ ফারিানার 
বসমদনকার কো িরন পড়ল। অস্বমস্তর একো কাল বিঘও তার িরন ঘনীভূত িল। 
সািরন ফারিানার এক পারে রইছা ও অন্য পারে সুিাইয়া বসল। সািরনর 
ববমিরত বসল খামদজারয়ভা এবং তারিরভা তামতয়ানা। 

প্রেি কো বলল রইছা। বলল, কখন িানুে একা োকরত ভারলাবারস 
ফারিানা। 

-জামন না। বলল, ফারিানা। 
-আমি জামন। বলল রইছা। 
-কখন? 
-যখন িানুে বপ্ররি পরড়। 
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ফারিানার িুখ িিাৎ লাল িরয় উিল। খামদজারয়ভা রইছারক োমিরয় মদরয় 
বলল, সিয় নষ্ট কররানা  রইছা। অরনক কো আরছ। তারপর গম্ভীর ভারব বলল, 
তুমি বকিন আছ। 

-ভাল। 
-‘তুমকেস্তান’ তুমি পাে। 
চিরক উিল ফারিানা। চিরক উরি তাকাল খামদজারয়ভার মদরক। 

ভয়মিমশ্রত মবিূঢ়তা এরসরছ ফারিানার িরধয। বসমদরনর বস আেংকার কো তার 
িরন িল। সরকাররর বলাক বস িরন কররমছল এরদররক। তার উপর বসমদন 
অরলরভর মজজ্ঞাসাবাদ। সব মিমলরয় মনদারুণ একো উরেরগর ভাব ফরুে উিল 
ফারিানা বচারখ িুরখ। 

খামদজারয়ভা বসো বুিরত পারল। বস বিরস বলল, ‘তুমকেস্তান’ আিরাও 
পাই। ভয় কররানা। আিরা সবাই একদল। 

এতক্ষরণ খুেীরত উজ্জ্বল িরয় উিল ফারিানার িুখ। বস খুেীরত উরি 
দাাঁমড়রয় বকালাকুমল করল সবার সারে। তারপর বস প্রে করল, সুমফয়া, 
সরভৎলানা এবং কুলসুি মত্ররফারনাভাও? 

-তারাও আিারদর সারে। শুধ ুতারা নয়, এখানকার িুসমলি ছাত্র ছাত্রীরদর 
আঙ্গুরল বগানা মকছ ুছাড়া সবাই আিরা এক সারে। বলল খামদজারয়ভা। 

ফারিানা বিরস বলল, বসমদন সুিাইয়ার রুরি বতািারদর বদরখ আমি 
বতািারদররক কিুযমনষ্টরদর চর িরন কররমছলাি। 

-বকন? 
-আিার িরন িরয়মছল বতািরা বকান বগাপন েলা-পরািেে করমছরল, 

তাছাড়া বতািারদর িুরখ একো নাি শুরনমছলাি আমি। আররকো কারণ মছল, 
সবাই বতািরা বড় বড় পামেে ও সরকারী কিেকতোর সন্তান। 

খামদজারয়ভা প্রে করল, বকান নাি শুরনমছরল আিারদর িুরখ?  
-আিিদ িুসা।  
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সুিাইয়া মকছ ু বলরত যামেল। তারিরভা তামতয়ানা তারক বাধা মদরয় 
ফারিানারক মজজ্ঞাসা করল, বড় বড় পামেে ও সরকারী কিেকতোরদর সন্তান িওয়ায় 
আিারদর উপর বতািার সরন্দি িরলা বকন?  

-বতািরা সুমবধারভাগীর দল। বতািরা সরকাররক সিরযামগতা কররব এোই 
স্বাভামবক। 

তািরল তুমি আসল অবস্থা জান না ফারিানা, বলল তারিরভা তামতয়ানা, 
তুমি বয সুমবধারভাগীরদর কো বলছ তারদর বছরলরিরয়রাই সবরচরয় ববমে 
এমগরয় আসরছ এ আরন্দালরন। কারণ, কিুযমনস্ট সরকাররর পমলমস বপ্রাগ্রাি এবং 
তারদর সব কীমতেকো তারদর কারছ পমরষ্কার োকায় তারদররক ববািারনা সিজ 
িরে। অবশ্য জীবন বদয়ার িত িুমকপুণে কারজ শ্রমিক কৃেক এবং গ্রািািরলর 
কিেীরাই এমগরয় আসরছ ববেী। োিল তারিরভা তামতয়ানা।  

এবার কো বলল সুিাইয়া। বলল, তুই আিিদ িুসারক জামনস ফারিানা?  
-জামন! িুখো উজ্জ্বল িরয় উিল ফারিানার।  
প্রায় সিস্বররই সকরল বরল উিল, মক জান? বকিন করর জান?  
-বস এক কামিনী।  
-মক বস কামিনী? বলল রাইছা।  
সকরলর মজজ্ঞাসু দৃমষ্ট মঘরর ধরল ফারিানারক। ফারিানা ধীরর ধীরর বগাো 

কামিনীো বলল। শুধু মবদায় বদয়ার িুহুরতের কো ছাড়া। কামিনী বেে িরলা, মকন্তু 
বকউ সিসা কো বলরত পাররলা না। কো বলল প্রেরি খামদজারয়ভা। বলল, 
আল্লাহ্ চাইরল এইভারবই িানুেরক বাাঁচান। আিার িরন িরে ফারিানা, আল্লাহ্ 
তারক িাত ধরর এরনরছন এরদরে আিারদর িরধয। আল্লাহ্ আিারদর 
আরন্দালনরক কবুল করররছন। তা না িরল তারক এিন এক অকল্পনীয় পরে 
আিারদর িরধয এরন বদরবন বকন?  

-অন্য বকাোও, অন্য বকান িানুরের বযাপারর িরল এ গল্প আমি মবশ্বাসই 
করতাি না। সতয ঘেনার এ এক অপরূপ রূপকো। বলল সুিাইয়া। 

-মকন্তু এ রূপকোর শুধু নায়ক আরছ, নাময়কা বনই। বলল রইছা। তার বচারখ 
একো দ্যষ্টুিী।  
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-নাময়কা আরছ। সুিাইয়া জবাব মদল।  
তারপর একে ুিুখ মেরপ বিরস ফারিানার িাত দ্যমে ধরর িাকুমন মদরয় বলল, 

বনই ফারিানা?  
রইছা মকছ ুবলার জন্য িুখ খুলমছল। তারক বাধা মদরয় খামদজারয়ভা বলল, 

এ সব কো বতািরা োিাও।  
মবব্রত ফারিানা রক্ষা বপল। কৃতজ্ঞতার দৃমষ্টরত তাকাল বস খামদজারয়ভার 

মদরক। আিিদ িুসারক বস এসব আরলাচনার অরনক উরধে িরন করর। তার িযোদা 
সম্পরকে বস সরচতন। আর আো মনরাোয় ক্ষত মবক্ষত ফারিানা তার হৃদরয়র এই 
িেেকাতর এলাকায় একাই োকরত চায়, কাউরক নাক গলারত মদরত চায় না।  

খামদজারয়ভা আবার িুখ খুলল। বলল, আসল কোয় আমস ফারিানা। 
আিিদ িুসা িধয এমেয়ার িুসমলি িুমক্ত আরন্দালন সাইিুরির বনতৃে গ্রিরণর 
পর তার প্রেি সাকুেলার আিরা বপরয়মছ। তারত মতমন বতািার সম্পরকে জানরত 
বচরয়রছন, তুমি বকিন আছ, বকাোয় আছ। আর িরস্কার সাইিুি ইউমনরের ছাত্রী 
োখায় বতািারক কাজ করার মনরদেে মদরয়রছন মতমন।  

-মতমন জানরত বচরয়রছন আিার কো? কোগুরলার সারে বন্ধ একো আরবগ 
বযন বুক বফরড় ববমররয় এরলা ফারিানার। বরলই মকন্তু লজ্জায় লাল িরয় বগল বস।  

রইছা কোো লুরফ মনরয় িুখ মেরপ বিরস বলল, খুমে িরয়মছস ফারিানা?  
ফারিানা মনরজরক সািরল মনরয় গম্ভীর িরলা। বলল, তার িত মবশ্ব মবপ্লরবর 

একজন মসপািসালাররর কোয় তুই খুেী িমতস মকনা?  
-অবশ্যই খুেী িতাি। তুই খুেী মকনা?  
মবব্রত ফারিানারক বাাঁমচরয় খামদজারয়ভাই আবার কো বরল উিল। বলল, 

আিারদর সংগিরনর মনয়ি অনুসারর আিরা পররাক্ষ বকান পরে একজরনর কারছ 
‘তুমকেস্তান’ বপ ছাই। তারপর বদমখ বস মনয়মিত তা পড়রছ মকনা এবং বগাপনীয়তা 
রক্ষা কররছ মকনা। অতিঃপর তুমকেস্তান বন্ধ করর মদরয় আিরা তার আরবগ, 
আন্তমরকতা, স্বভাব-চমরত্র, ইসলািী অনুোসরনর প্রমত আনুগতয, ইতযামদ পরীক্ষা 
কমর। এরপর তার সাধয মবচার করর তার কাছ বেরক তুমকেস্তারনর জন্য োকা 
চাওয়া িয়। বস যমদ এ বকারবানী স্বীকার করর, তািরল আিরা বুিরত পামর বস 
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প্রতযক্ষ বযাগারযারগর পযোরয় এরসরছ। তুমি এ পযোয়গুরলা পার িরয়ছ ফারিানা। 
তার উপর বনতার তরফ বেরক এই সাকুেলার। আিরা বতািারক সংগিরনর সদস্য 
করর মনরয়মছ।  

ফারিানা িুাঁরক পরড় খামদজারয়ভার িাত তুরল মনরয় চুিু বখরয় মনরব 
আনুগতয জ্ঞাপন করল। খামদজারয়ভা সি সবাই চুি ুবখল ফারিানারক।  

রইছা বলল, আিার খুব ভাল লাগরছ ফারিানা। তুই আিারদর বনতারক 
বদরখমছস, তার সারে কো বরলমছস। ইয়ামকে নয়, বতার িধয মদরয় তারক আিারদর 
খুব মনকরে িরন িরে। রইছার বচাখ দ্য’মে ববাজা, একো আরবগ তার কোয়।  

ফারিানার িুখ মনচু। তারিরভা তামতয়ানা বলল, মিক বরলছ রইছা। এো 
আিারদররক কারজ উৎসাি বদরব। খামদজারয়ভা আবার শুরু করল, সিয় িারত 
ববেী বনই, সাকুেলারর আররকো জরুরী মবেয় আরছ। িরস্কাভা বন্দী মেমবরর, 
সরকারীভারব যার নাি িরস্কাভা সু্কল অব মরহ্ামবমলরেেন বপ্রাগ্রাি, আিারদর 
দ্য’জন ববান বন্দী িরয় এরসরছ। তারাও এ িরস্কা মবশ্বমবদযালরয়রই ছাত্রী মছল। 
নাি আরয়ো আমলরয়ভা এবং বরাকাইরয়ভা। দ্য’জরনর বারয়াডাোও সাকুেলারর 
আরছ। এরদর কারছ সাধযিত সািাযয বপ ছারনা এবং িুমক্তর বযাপারর বচষ্টা করার 
জন্য এখানকার সাইিুরির সব ইউমনেরকই মনরদেে বদয়া িরয়রছ।  

তারিরভা তামতয়ানা বলল, িরস্কাভা বন্দী মেমবর সম্পরকে তেয বযাগাড় করা 
দরকার এবং এ অিলোয় একবার আিারদর যাওয়া প্ররয়াজন। তারপর আিরা 
কিেপিা মনরয় যমদ মচন্তা কমর তািরল ভাল িয়।  

খামদজারয়ভা িাো বনরড় সম্মমত জামনরয় বলল, এস সবাই মিরল আিরা 
বচষ্টা কমর তেয বযাগারড়র, আর খুব সত্ত্বর ওমদরক ববড়াবার একো বপ্রাগ্রািও 
আিারদর কররত িয়।  

সবাই িাো বনরড় সম্মমত জানাল। খামদজারয়ভা বলল, ক্লারের সিয় িরয় 
বগরছ। চল এখনকার িত ওিা যাক।  

সবাই উরি দাড়াল। 
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ভলগা নদীর তীরর বগারমকয়ারত িরস্কা মবশ্বমবদযালরয়র একদল ছাত্র-ছাত্রী 
এরসরছ মবরনাদন সফরর। িরস্কা বেরক ১০০ িাইল পূরবে বগামকেয়ার িরনারি 
পমররবরে িুক্ত মবিরঙ্গর িত আনরন্দ বিরত উরিরছ ছাত্র-ছাত্রীরা। তারা উরিরছ 
ভলগা তীররর কিুযমনমে বরস্ট িাউরজ।  

এই দরল ফারিানাও আরছ। না এরস উপায় োরকমন তার। সরকারী এই 
বপ্রাগ্রারি ‘না’ বলার সাধয বনই বকান ছাত্র-ছাত্রীর। তাছাড়া বসমদন মবরনাদন মনরয় 
ইউমর অরলরভর কো িরন আরছ। না আসার পরক্ষ বকান ওজর তুলরতও সািস 
কররমন। 

বরস্ট িাউরজ প্রমত দ্য’জন একো করর রুি বপরয়রছ। করয়কমদন োকরত 
িরব এ মবরনাদন সফরর। বকিন সমঙ্গনী পায় এ মনরয় মচন্তা মছল ফারিানার। মকন্তু 
সঙ্গী বপরয় স্বমস্ত বপল বস। 

ওলগা তারই ক্লারের বিরয়। ওর িরধয একো স্বাতন্ত্রয আরছ। রুে বিরয়রা 
বযিন সারাক্ষণই তি তচ মনরয় উরড় ববড়ায়, বতিনো বস নয়। এরকবাররই অন্তিুেখী, 
চুপচাপ োরক। লাইরব্রমররত ও বদরখরছ এক বকাণায় বরস বলখাপড়া করর। 
গতানুগমতক বস্রাত বেরক তারক আলাদাই িরন িয়। ওলগার অন্তিুেখীতার কাররণ 
তার সারে অন্তরঙ্গতা িয়মন, মকন্তু সাধারণ আলাপ আরছ। ওলগারক বপরয় খুেী 
িরয়রছ ফারিানা। 

রুি বন্েন ও গ্রুপ বঘােণা িওয়ার পর ফারিানারক খুাঁরজ মনরয় তারক স্বাগত 
জামনরয়রছ ওলগা। ফারিানাও ওলগার কপারল চুিু মদরয় মনরজর খুেী প্রকাে 
করররছ।  

বসমদন মবরকরল বগামকেয়ায় বপ ছার পর ঐ মদরনর জন্য আর বকান বপ্রাগ্রাি 
রাখা িয়মন। বগাো সিয়োই মবশ্রাি। সন্ধযায় খাবার বখরয় রুরি চরল এরলা 
ফারিানা ও ওলগা।  

রুরির দ্য’পারে দ্য’মে ববড। িাোর মদরক একো িাফ বেমবল। বেমবরলর 
দ্য’পারে দ্য’মে বসাফা বচয়ার। বপছরনর মদরক একপারে বােরুি, অন্যপারে 
একো ওয়াডেররাব। বিরি কারপেরে ঢাকা। মিোর ঘরোরক আরািদায়ক করর 
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বররখরছ। ওলগা মবছানায় গা এমলরয় বলল, ফারিানা তুমি মক পছন্দ কর, পড়া না 
গল্প করা? 

মবছানায় গা িেে কররমছল ফারিানারও। ওলগার প্রে শুরন বিরস উরি বরস 
বলল, মবশ্বাস কর ওলগা, এই প্রেোই আমি বতািারক কররত যামেলাি। 

-ববে তুমিই আরগ বল। বলল ওলগা।  
-না তুমিই আরগ বল। ফারিানা উরল্টা চাপ মদল ওলগারক।            
ওলগা িাসল। বলল, প্রেো আমি আরগ কররমছ, অতএব                           
উত্তর জানার অগ্রামধকার আমিই পাব। িাসল ফারিানাও। মিক আরছ, 

বলল ফারিানা, বতািার সারে গল্প করাই আমি পছন্দ করব। 
-আিার কোও এোই। বোয়া বেরক উরি বরস বলল ওলগা।  
-রবে তািরল গল্প করা যাক।  
-মক গল্প করা যায় বল। 
একে ুমচন্তা করর ফারিানা বলল, যখন ভাল লাগা লামগর কো উরিরছ, তখন 

এ মনরয়ই আরলাচনা বিাক। বল, দ্যমনয়ার বকান মজমনস বতািারক আনন্দ বদয় 
ববমে?  

েক্ত প্রে ফারিানা, বলল ওলগা। একে ুমচন্তা করল। তারপর বলল, গাছ 
আিারক আনন্দ বদয় সবরচরয় ববমে।  

গাছ! মবমিত কন্ি ফারিানার। বলল, এিন অদ্ভূত চরয়রসর মপছরন বতািার 
যুমক্ত মক ওলগা ?  

ওলগা বলল, যুমক্ত খুব বসাজা। গাছ কারও বকান ক্ষমত কররনা শুধ ু
উপকারই করর। কাররা মবরুরদ্ধ মিংসা, মবরেে, েড়যন্ত্র তার বনই, পরারেেই তার 
জীবন।  

ওলগা োিল। ফারিানা তার মদরক তামকরয় মছল, তামকরয়ই োকল। ওলগা 
বলল, মক বদখছ ফারিানা?  

-রতািারকই বদখমছ, আো ওলগা, িানুে সম্পরকে মক তুমি িতাে ?  
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-িতাে মকনা জামন না, তরব িানুে আজ গাছ-পালা, পশু-পামখর অরনক 
নীরচ। মবমিত ফারিানা ওলগার মদরক তামকরয়ই আরছ। ধীরর ধীরর বলল এই 
অবস্থা মক স্বাভামবক ওলগা ?  

-আমি জামননা। বলল ওলগা।  
-কারন জান মকছ ুএই অবস্থার ? আবার প্রে করল ফারিানা।  
-উাঁহু, আমি আর বকান উত্তর বদবনা, প্রেরতা আিারও আরছ। কৃমত্তি গাম্ভীযে 

বেরন বলল ওলগা।     
-রবে প্রে কর।  
-আিারও ঐ প্রে, দ্যমনয়ার বকান মজমনস বতািারক আনন্দ বদয় ববেী? 
ফারিানা একে ুিাসল। একে ুভাবল। তারপর বলল, িানুে ভূল করর মকন্তু 

তা স্বীকার করর বসো বেরক মফরর আরস, এ মবেয়মেই আিারক সবরচরয় ববেী 
আনন্দ বদয়। 

ওলগা একে ুবচাখ বুিল বযন। তারপর ফারিানার মদরক তামকরয় বলল, 
এর িরধয বড় কো মক আরছ ফারিানা? 

-িানুষ্যরের স্বভাবিুখী মবকারের িূল কোই বতা এখারন মনমিত।  
-িানুষ্যরের স্বভাবিূখী মবকাে মক ?  
-িানুেরক বয প্রকৃমত মদরয় সৃমষ্ট করা িরয়রছ তার স্বাভামবক মবকাে।  
-একে ুবুমিরয় বল ফারিানা।  
-রদখ িানুেরক একো মনমদেষ্ট পমরসরর স্বাধীন ইো েমক্ত এবং সৃমষ্টেীল 

ক্ষিতার অমধকারী করা িরয়রছ। মকন্তু সীমিত ক্ষিতারক বস সাবেরভ ি ক্ষিতা 
বভরব বাড়াবামড় করর, সীিালংঘন করর অন্যায়, অমবচার, বোেণ, ইতযামদর জন্ম 
বদয়। িানুে স্বাধীন ইো েমক্তর অমধকারী বযরিতু তাই এ ভূল ও তার একো 
বনমতবাচক প্রকৃমত, যা তার জন্য ধ্বংসকর। িানুে যখন তার এ ভূল স্বীকার করর 
সতয অেোৎ তার স্বভামবক অমধকাররর িরধয মফরর আরস, তখন িানবতা ধ্বংসকর 
অবস্থা বেরক রক্ষা পায়। জুলুি, বোেণ এবং েন্দ্ব সংঘাত ও মিংসা মবরেরের বেরক 
ববাঁরচ যায় িানুরের সিাজ। তাই বরলমছলাি, িানুে ভূল স্বীকার করর মফরর 
আসাো আিারক সবরচরয় ববমে আনন্দ বদয়। 
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ওলগা বকান কো বলল না। ভাবমছল বস। ধীরর ধীরর এক সিয় বস বলল, 
বতািার কো মকছ ু মকছ ুআমি বুরিমছ। মকন্তু একো বুিরত পারমছনা তুমি বলছ  
িানুে স্বাধীন ও সাবেরভ ি ক্ষিতার অমধকারী নয়।  

-নয়রতা বরেই। বদরখানা চন্দ্র, সূযে বেরক শুরু করর সৃমষ্টর সব মকছুর বকউই 
স্বাধীন সাবেরভ ি ক্ষিতার অমধকারী নয়, একো মনমদেষ্ট অমপেত ক্ষিতার অমধকারী 
িাত্র। এই সৃমষ্টরই একমে িানুে স্বাধীন সাবেরভ ি ক্ষিতার অমধকারী িরব বকিন 
করর? 

-বুরিমছ বতািার কো ফারিানা। তুমি বলরত চাে, চন্দ্র,সূযে, তারকা যমদ 
তারক বদয়া অমধকাররর সীিা লংঘন করর কক্ষপে বছরড় ইোিত মবচরণ শুরু 
করর তািরল বযিন আকাে প্রকৃমতরত মবপযেয় ঘেরব বতিমন িানুেরক বদওয়া তার 
‘অমপেত ক্ষিতার’ সীিা লংঘন িানব সিারজ মবপযেয় সৃমষ্ট করর, কোো এই বতা? 

-মিক বুরিছ ওলগা। আমি আরও বলরত চাই, এই মবপযেয় সৃমষ্ট যমদ িানুে 
না করর তািরল িানুে সম্পরকে বতািার িতাে িবার প্ররয়াজন বনই। তরব তুমি 
মিক বরলছ, িানুে যমদ তার অমধকাররর সীিা মডমঙরয় যায়, ভূরলর সিূরে যমদ 
বভরসই চরল, তািরল বস গাছ-পালা, পশু-পাখীর বচরয়ও নীরচ বনরি যায়। কারণ 
ওগুরলা তারদর বদয়া অমধকাররর মতল পমরিাণও লংঘন করর না। আিারদর 
ধিেগ্রি বরলরছ, ‘আিসরন তাকরীি’ -অেোৎ সরবোত্তি রূপ প্রকৃমত মদরয় সৃমষ্ট করা 
িরয়রছ, মকন্তু আবার বস তার করিের জন্য ‘আসফালা সারফলীন’ অেোৎ মনকৃষ্টতি 
পযোরয় বনরি বযরত পারর। ওলগা ‘আসফালা সারফলীন’ ধররনর িানুরেরাই 
বতািার িতাোর কারণ। 

ওলগা মকছুক্ষন চুপ োকল। তারপর বলল, বতািার সব কোই বুিলাি মকন্তু 
সৃমষ্টর িারত অমপেত ক্ষিতার মযমন উৎস বসই ‘সবেিয় ক্ষিতাধর অপেণকারী’ বক? 

ফারিানা ওলগার মদরক তামকরয় বলল, সবরচরয় বড় প্রে ওো। এর উত্তর 
আমি এখন মদরত পারবনা। এস দ্য’জরনই সন্ধান কমর। আজ আর নয়।  

বরল ফারিানা মবছানায় গা এমলরয় মদল।  
ওলগা বকান আপমত্ত করলনা। মক বযন ভাবরছ বস। বসও গা এমলরয় মদল 

মবছানায়। 
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পরমদন বভার।  
বাইরর পূবে মদগরন্ত বসাবরি সারদরকর িষ্ট বরখা ফরুে উিরলও তখনও ববে 

অন্ধকার। ওলগা বজরগ উরিমছল। বচাখ বিরল তাকাল বস। ঘরর তখন জিাে 
অন্ধকার। িারতর ঘমড়র মদরক তামকরয় বদখল, না রাত বনই, বভার িরয় বগরছ। 

ফারিানার মবছানার মদরক তামকরয় ভাবমছল তারক  ডাকরব মকনা। িোৎ বস 
বদখল বিরিরত অন্ধকাররর িরধয একো জিাে অন্ধকার নড়রছ। বস তামকরয় 
োকল।  বদখল, অন্ধকারমে উিরছ, বসরছ। গত রারতর কো তার িরন পড়ল। 
দ্য’জরন বোবার অরনক পরর ফারিানা ওরি। বস বােরুরি যায়। বকান েব্দ িয়না। 
িরন িয় কাউরক বস জানরত মদরত চায় না।তারপর বােরুি বেরক এরস বস 
বিরিরত দাাঁড়ায়। এই ভারবই ওিাবসা করর, প্রেরি ওলগা মবমিত িয়, ওর এই 
সন্তপেন ভাব গমতরত মকছুো ভয়ও পায়। পরর বুিরত পারর ফারিানা বযায়াি 
কররছ মকংবা  প্রােেনা কররছ। রারত বেেো না বদরখই ঘুমিরয় পরড়মছল বস। ওলগা 
বদখল,  ফারিানা বরসরছ আর উিরছনা। মস্থর বরসই আরছ। ওর কাজ বেে িরয়রছ 
মক? 

ওলগা তার বাি িাত বামড়রয় ববড সুইচ মেরপ মদল।উজ্জ্বল আরলায় বভারর 
বগল ঘর।   

ফারিানা দ্য’মে িাত তুরল প্রােেনারত। সািরন বেরক আরলা মগরয় আছরড় 
পরড়রছ তার িুরখ। বস আরলায় চক চক করর উিল তার বচারখর অশ্রু। বচাখ দ্য’মে 
তার ববাজা। 

কাাঁদরছ ফারিানা? মবমিত িরলা ওলগা! ফারিানা আমস্তক? বস প্রােেনা করর? 
গতকারলর আরলাচনায় অবশ্য বুিা মগরয়মছল বস ঈশ্বর িারন মকন্তু এতো িারন 
বস?    

ফারিানা িুনাজাত বেে করল। িামস িুরখ উরি দাড়াল। তারপর ওলগার 
মদরক তামকরয় বলল, বতািারক মডস্টাবে করলাি বুমি? 

ওলগা এক দৃমষ্টরত তামকরয় মছল ফারিানার মদরক। ফারিানা তার মবছানায় 
মগরয় বসল। ওলগা ফারিানার মদরক তাকারনা অবস্থায় ধীর করন্ি বলল তুমি 
প্রােেনা কর বুমি? 
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-হ্াাঁ। 
-রারতও ববাধ িয় প্রােেনা কররমছরল?  
-হ্াাঁ, বদখছ তুমি ? 
-ক’বার প্রােেনা মদরন?  
-পাাঁচবার প্রােেনা কররত িয়।   
-এোই মক মবধান ? 
-হ্াাঁ  
-ধিে মবশ্বাস এবং প্রােেনা একো মডসরকায়ামলমফরকেন। বতািার ভয় 

কররনা ? 
-করর, তাইরতা বগাপরন প্রােেনা কমর।  
-এই বতা আমি বদরখ বফললাি। আমি যমদ মররপােে কমর? 
-আমি আিার প্রােেনা বগাপন রাখরতই বচষ্টা কররমছলাি, পামরমন।  
-এখন মররপােে কররল মক িরব জান? 
-জামন। 
-এর পরও এিন িুাঁমক মনরয় প্রােেনা না কররলই মক নয়? 
-একিাত্র িৃতযু এবং ববহুাঁে িরয় পড়া ছাড়া পাাঁচবার প্রােেনা ছাড়া যারবনা। 

আর এই কারজ জাগমতক বকান েমক্তরক ভয় না কররত বলা িরয়রছ।  
-বতািারদর িরধয সবাই মক এো িারন? 
-না। 
-বকন? 
-গতকাল আমি বরলমছ না ভুল মবচুযমত িানুরের আরছ। 
কিুযমনষ্ট োসনাধীরন আিারদর অমধকাংে এরই মেকার। 
ওলগা চুপ। বযন অন্যিনস্ক বস। ভাবরছ মকছ।ু 
ফারিানা ঘররর আরলা মনমভরয় মদল। জানালর ভারী পদোো গুোরতই 

বভাররর স্বে আরলা এরস প্ররবে কররল ঘরর। 
মবছানায় মফরর এরস ফারিানা ওলগার মদরক বচরয় বলল, মক ভাবছ ওলগা? 
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-ভাবমছ বতািারদর স্রষ্টার কো। তুমি যমদও কাল আিার বেে প্ররের উত্তর 
দাওমন, তবু আিার কারছ পমরষ্কার। স্রষ্টারকই তুমি সৃমষ্টর িারত অমপেত সকল 
ক্ষিতার উৎস িরন কর, মতমনই সর্বিেয় েমক্তর অমধকারী; িানুে নয়। মতমনই 
একিাত্র সাবরভ ি ক্ষিতার িামলক। বল, আমি মিক বরলমছ মকনা? 

-হ্াাঁ ফারিানা বলল। 
ওলগা উরি এল মবছানা বেরক ফারিানার পারে। তার িুখো গম্ভীর বচারখ 

বযন ববদনার একো নীল ছায়া। বস ফারিানার বচারখ বচাখ বররখ বলল, তুমি মক 
আিারক এো মবশ্বাস কররত বল ? 

-হ্াাঁ বমল। বলল ফারিানা। 
-বল তািরল, আিার িা আজ পাাঁচ বছর ধরর বন্দী মেমবরর বকন? কোর 

সারে সারে ওলগার দ্য’গন্ড ববরয় িরর পড়ল অশ্রুর দ্য’মে ধারা। ফারিানা ওলগার 
একো িাত তুরল মনরয় বলল, এ মক বলছ তুমি ওলগা ? 

-মিকই বলমছ, আিার িা লিুম্বা মবশ্বমবদযালরয়র অধযামপকা ডিঃ নাতারলাভা 
আজ পাাঁচ বছর ধরর িরস্কাভা বন্দী মেমবরর। তার অপরাধ মছল, মতমন ধিে 
মবশ্বাসরক িানব প্রকৃমতর জন্য অপমরিাযে বরলমছরলন, মতমন ধিে মবশ্বাসরক িানব 
প্রকৃমতর জন্য অপমরিাযে বরলমছরলন, মতমন ধিে মবশ্বারস মফরর এরসমছরলন। 

চাদরর িুখ গুরজ কাাঁদমছল ওলগা। অরনক মদরনর অবরুদ্ধ কান্না বযন 
প্রকারের পে বপরয়রছ। স্তমম্ভত ফারিানা মকছুক্ষন কো বলরত পারলনা। এই 
ওলগা মক বসই ওলগা। এত বড় জিাে ববদনা মনরয় বস ঘুরর ববড়ায়। এই জন্যই 
মক বস এত মনরব, এত অন্তিুেখী। 

ফারিানা ওলগারক বেরন মনল কারছ। সান্তনা মদল অরনক। ওলগা মকছুো 
োন্ত িরল ফারিানা বলল, ববান ওলগা, তুমি বয প্রে কররছ তা খুবই পুরাতন প্রে। 
জুলুি, অতযাচার, অমবচার আর প্রমতকারিীন অবস্থায় িানুে যখন অমতষ্ঠ িয়, 
তখন স্রষ্টা সম্পরকে এ প্রেই িানুে বার বার করর। আমি আরগই বরলমছ, ওলগা , 
এসব জুলুি, অমবচাররর কারণ স্রষ্টার বদয়া মবধান বা অমধকার বেরক িানুরের 
সরর আসা। বতািার প্রে, এখারন স্রষ্টা মক কররন? মকছ ু কররন না বকন? স্রষ্টা 
অবশ্যই কররন।বদখ তুমি পৃমেবীর জারলি, অতযাচারীরদর ইমতিাস পরড়। 
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তারদর মক করুণ পমরণমত িরয়রছ। তরব স্রষ্টা সবাইরক একো সীিা পর্য্নন্তে সুরযাগ 
বদন। িয়রতা বলরব, যারা অতযাচামরত িয় তারদর মক লাভ িয় এরত। লাভ ক্ষমতর 
মিরসব যমদ এ দ্যমনয়ারতই বেে িরয় বযত, তািরল একো মিক িরতা। মকন্তু তা নয় 
ওলগা, দ্যমনয়ার জীবনো স্বরের িরতাই সংমক্ষি, সুতরাং এখানকার দ্যিঃখ প্রকৃতই 
দ্যিঃখ নয় এবং সুখও প্রকৃত সুখ নয়, পরজগরতর মচরন্তন বয জীবন বসখানকার 
সুখই প্রকৃত সুখ এবং বসখানকার দ্যিঃখই প্রকৃত দ্যিঃখ। 

ক্ষণস্থায়ী দ্যিঃরখর মবমনিরয় স্রষ্টা যমদ মচরন্তন সুখ দান কররন, তািরল বসো 
স্রষ্টার অমবচার নয়, করুণাই বতািারক বলরত িরব। তািরল বযাপারো মক দাাঁড়ারে 
ওলগা, যারা জারলি তারা স্রষ্টার বদয়া সীিা বা অমধকার লংঘরনর জন্য োমস্ত 
এখারন পারে এবং পরকারলরতা পারেই। আর যারা জারলরির অতযাচারর 
অমধকার িারাল, তারদর দ্যিঃরখর সীিা এখানকার সংমক্ষি জীবন পর্য্নন্তেই। তুমি 
আমি জীবনোরক এিন সািমগ্রক ভারব বদমখনা বরলই সািময়ক দ্যিঃরখ িতাে িই, 
বভংরগ পমড়। 

-তািরল এই জীবরনর দ্যিঃখ-কষ্ট, জুলুি-অতযাচাররক বয মেররাধাযে করর 
মনরত িয়। শুকরনা করন্ি বলল ওলগা।  

-কখনও না, যারা আল্লাির বদয়া সীিা লংঘন করর, তারদররক সীিার িরধয 
বররখ সিাজরক , িানুেরক জুলুি, অতযাচার বেরক রক্ষা করা স্রষ্টার তরফ বেরক 
িানুরের উপর অমপেত একো দাময়ে। এ স্বাভামবক দাময়ে পালন না করাও 
িানুরের দ্যিঃখ করষ্টর একো বড় কারণ। জুলুি বযিন একো মবচুযমত, জুলুি িাো 
বপরত মনরয় চলাও একো মবচুযমত। এই মবচুযমতর কাররনই িানব সিারজর তারদর 
স্বউপামজেত, দ্যিঃখ-কষ্ট, জুলুি, অতযাচার বজাঁরক বরস।  

ওলগা ভারলা করর বচাখ িুরছ ফারিানার মদরক তামকরয় বলল, বতািার কো 
বুরিমছ, মকন্তু এ পে বতা মবরোরির।  

-স্রষ্টা এ মবরোি চান। িুসলিানরদর করলিা মবরোরির আরপােিীন এক 
আহ্বান। এ করলিা উচ্চাররণর িাধযরি িুসলিানরা আল্লাি ছাড়া সকল কতৃেে ও 
েমক্তরক অস্বীকার করর।  
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ওলগা মবিয় ভরা বচারখ তামকরয় মছল ফারিানার মদরক। বলল, বতািার 
কো খুবই ভারলা লাগরছ ফারিানা। আিার অরনক প্রেও মজজ্ঞাসার আজ তুমি 
সিাধান করর মদরয়ছ। মকন্তু চার-পারের বাস্তবতা আমি ভুলরত পারমছ না 
ফারিানা। আিার িা বসামভরয়ত মবজ্ঞান এরকারডিীর সদস্যা মছরলন। বলমনন 
পুরষ্কারও মতমন লাভ করররছন। তাাঁর বন্ধু বান্ধব ও ভরক্তর সংখযা প্রচরু। মকন্তু িা 
আজ পাাঁচ বছর ধরর বন্দী মেমবরর। তাাঁর পরক্ষ একমে কোও বকউ বরলমন। কাররা 
কারছ সািান্য সিানুভুমতও আমি পাই মন।  

আবার  বচাখ দ্য’মে ছল ছল করর উিল ওলগার। ফারিানা তার কাাঁরধ িাত 
বররখ বলল, কমিউমনষ্ট বযবস্থা িানুরের সকল স্বাধীনতা বকরড় মনরয়রছ, বসই 
জন্যই এই অবস্থা। মকন্তু ওলগা, িানুরের মবরবরকর এবং তারদর স্বাধীনতার 
চারমদক মঘরর তারা বয বাাঁধ মদরয় বররখরছ, তা আর ববেীমদন মেকরবনা িরন বরখ। 

-বকিন করর বলছ এ কো ? মফস মফরস কন্ি তার।  
-কান বপরত বোন, বচাখ বিরল চারমদরক বদখ, তুমিও বলরব একো।  
বকান কো বলল না ওলগা।  
ঘমড়র মদরক তামকরয় ফারিানা উিল। বলল, ওলগা, ততরী িও। 

১৫মিমনরের িরধয আিারদর িল রুরি উপমস্থত িরত িরব। আজরকর বপ্রাগ্রাি 
মব্রমফং িরব বসখারন।  

 
করয়ক মদন পর। পরমদনই মফররত িরব িরস্কারত। তখন মবরকল। ভল্লার 

তীরর যার বযিন ইো বপ্রাগ্রাি চলরছ। বকউ িাাঁেরছ, বকউ বদ ড়ারে, বকউ বজাড়া 
ববাঁরধ গল্প কররছ। 

এই বকালািল বেরক একে ুদ্যরর ভলগার তীরর ওলগা এবং ফারিানা বরস। 
দ্য’জরন বচরয় বিিান ভল্লার নীল পামনর মদরক। একদি োন্ত নদী। একো বছাে 
পমখ এরস চমকরত এক বছাাঁরয় বিাাঁেো পামনরত ডুমবরয় আবার উরড় বগল। নীল 
পালরক িলুরদর বছাপ বদয়া তার। ফারিানা মচরননা পামখোরক। ওলগাও নাি 
বলরত পাররলানা। ওো নামক সাইরবমরয়ার পামখ। এই মসজরন এমদরক আরস।  
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বগাাঁ বগাাঁ একো েরব্দ ওরা বািমদরক মফরর তাকাল। বদখল একো িীড 
ববাে আসরছ। সািরন এরস বগল ববােো। োন্ত নদীর বুক মচরর এমগরয় এল। বঢউ 
এর মিমছল ছমড়রয় পড়রছ ববারের দ্য’পারর। নদীর োন্ত জীবরন বযন একো িড়। 

ববােো সািরন মদরয় চরল যারে। বদরখই বুিা বগল পুমলে ববাে। সািরন 
ববাে ড্রাইভার। বপছরন বষ্টনগান ধারী দ্য’জন পুমলে। অবমেষ্ট ডজন খারনক বলাক 
করয়দীর বপাোক পরা। তারদর িারত পারয় িালকা মেকল। ববাধ িয় সরকারী 
বকান প্ররজক্ট তারা মবরন পয়সায় শ্রি মদরয় এল।  

ওমদরক তামকরয় ওলগা আনিনা িরয় পরড়মছল। ববাে যতদূর বদখা বগল 
তার বচাখ ততদ্যর অনুসরণ করল। বক জারন, ঐ করয়দীরদর িধয মদরয় ওলগা 
তার িারকই বদখমছল মক না। 

ববাে বচারখর আড়ারল চরল বগল। মফরর এল ওলগার বচাখ। িুিূরতের জন্য 
বচাখ বুজল বস। তারপর বচাখ খুরল বলল, ফারিানা, কয়মদন বেরক বতািারক 
একো কো বলব বলব িরন করমছ। 

মক কো? আগ্ররি িুখ তুলল ফারিানা। 
জবাব এলনা ওলগার কাছ বেরক। বস মচন্তা করমছল। 
-মক কো ওলগা? 
ওলগা ফারিানার মদরক তাকাল। তারপর ধীরর ধীরর বলল, বতািারক 

বলরত চাই, তুমি িয়রতা ওরদর বকান উপকার কররত পার। বতািার জামতর বলাক 
ওরা। 

ওলগা োিল। ফারিানা উৎসুক বচাখ দ্য’মে তার মদরক বিরল ধরল। ওলগা 
বচাখ ঘুমররয় একবার বদরখ মনল। তারপর মফস মফস করর বলল, িরস্কাভা বন্দী 
মেমবর বেরক দ্য’জন ববান পামলরয় এরসরছ। িা একো মচমি মদরয়মছরলন, ওরা 
আিার ওখারনই উরিরছ। এখন পযেন্ত লুমকরয় বররখমছ। মক করব বুিরত পারমছনা। 

সতযই মবিরয় ফারিানার বচাখ দ্য’মে কপারল উিল। বলল, বন্দী মেমবর 
বেরক পামলরয় এরসরছ? 

-িাাঁ। 
-মক বলরল, ওরা আিার জামতর বলাক? 
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-িাাঁ, দ্য’জরনই উজরবক বিরয়, বতািার িতই িুসলিান। 
-মক নাি ওরদর ওলগা? 
-আরয়ো আমলরয়ভা এবং বরাকাইরয়ভা। 
নাি দ্য’মে বোনার সারে সারেই ফারিানার বগাো বদি মবিয় ও আনরন্দর 

একো বঢউ বখরল বগল। একো অভামবত আরবে বযন তারক আেন্ন করল। কান 
দ্য’মেরক মবশ্বাস িরত চাইলনা। তারা বয দ্য’জন ববারনর জন্য উরেগ উৎকোয় মদন 
কাোরে, তারদররক আল্লাহ্ এিন করর তারদর িারতর কারছ এরন মদরয়রছ। 

মবিয় ও আনরন্দর উোসো বচরপ বগল ফারিানা। ওরদর সারে তারদর 
সম্পরকের মবেয়ো বগাপন োকাই দরকার। বযন মচন্তা কররছ ফারিানা, এিন 
একো োনা করে বস বলল, খুমে িলাি ওলগা, ওরা আিার জামতর বলাক। ওরদর 
অবস্থা জামননা, বদখা িরল বুিরত পারব মক করা যায় ওরদর জন্য। 

-বফরার পরেই চলনা আিারদর বাসায়। সাগ্ররি বলল ওলগা। 
এিন আিন্ত্রণ আসুক ফারিানা কািনা করমছল। বলল, মিক আরছ, বসোই 

ভাল িরব। 
ওলগার িুখো উজ্জ্বল িরয় উিল। বলল, জান, ওরা আসার পর বেরক 

আিার বুক কাাঁপরছ, বজল পালান এবং পলাতকরক আশ্রয় বদয়া বয কত বড় 
অপরাধ তা তুমি জান। মকন্তু িা’র আিানত ওরা আিার কারছ। আিার মনরাপত্তার 
বচরয় ওরদর মনরাপত্তারক আমি বড় িরন কমর। আমি চাই, ওরা মনরাপরদ বদরে 
মফরর বযরত সিেে িক। 

মদরনর আরলা তখন মফরক িরয় এরসরছ। সূযে ডুরব যারে পমিি আকারে। 
কারলা ছায়া নািরছ ভল্গার বুরক। 

বরস্ট িাউরজ মফরর যাওয়ার জন্য সবাই ততরী িরে। উরি দাাঁড়াল ওলগা 
এবং ফারিানাও। 
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৬ 
ওলগা এবং ফারিানা বরস্ট িাউরজর মসাঁমড় মদরয় উিমছল তারদর রুরি 

যাবার জন্য। রারতর খাওয়া িরয় বগরছ, এখন যাওয়ার জন্য বগাছ গাছ করার 
পালা। আজ রারতর খাওয়ার আরগ সিাপনী আনুষ্ঠান বেে িরয়রছ। এখন যার 
ইো আজ বযরত পারর, কাল সকারলও বযরত পারর। আজ বগরল তারক মনরজর 
বযবস্থাপনায় বযরত িরব। 

ওরা বদাতালায় উরি বগরছ, এিন সিয় ববয়ারা মগরয় ওলগারক খবর মদল, 
স্যার তারক তাাঁর অমফরস ডাকরছন। ফারিানা চরল বগল তার রুরি। ওলগা 
স্যাররর সারে বদখা করার জন্য নীরচ বনরি বগল। 

ফারিানা মগরয় তার মবছানায় গা এমলরয় ওলগার জন্য অরপক্ষা করমছল। 
ওলগা এরলই দ্যজরন মিরল বগাছ-গারছ লাগরব। ওলগা পরনর মিমনে পরর এল। 
ঘরর ঢুরকই দরজা বন্ধ করর মদল। ওলগার িুখ ফযাকারে। বচাখ দ্য’মেরত তার 
উরেগ ও ভীমত। 

ফারিানা তার মদরক বচরয় মবমিত িরলা। উমেগ্ন ভারব উরি বসল বস। বলল, 
মকছু িরয়রছ ওলগা বতািার? 

মকছ ুউত্তর মদলনা ওলগা। নীররব এরস তার পারে বসল। মফস মফস করর 
বলল, বগারয়ন্দা পুমলে এরসরছ আিারক মনরয় যাবার জন্য। ববাধ িয় আিারক 
মকছু মজজ্ঞাসাবাদ কররব এবং বামড় সাচে কররব। 

-বকন? মজজ্ঞাসা করল ফারিানা। 
-বযাপারো পমরষ্কার। ঐ ওরা দ্য’জন আিার িা’র বসকেরন এবং পারের 

বচয়ারর বরস কাজ করত। সুতরাং িা’র সারে তারদর বকান বযাগোজস োকরত 
পারর। যমদ োরক আমিও তািরল তার সারে যুক্ত আমছ। সুতরাং ওরদর সন্ধারন 
আিার এখারন আসা স্বাভামবক। 
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আরয়ো আমলরয়ভা এবং বরাকাইরয়ভার জন্য উমেগ্ন িল ফারিানা। ওলগার 
বাড়ী সাচে িরলই বতা ওরা ধরা পরড় যারব। এখন মক কররব বস। মকন্তু ফারিানা 
মকছু বলার আরগই আবার কো বলল ওলগা। বলল, আিার ববেী সিয় বনই 
ফারিানা, বতািারক একো দাময়ে মদরত চাই। 

-মক দাময়ে? দ্রুত করে বলল ফারিানা। 
-আমি আসার সিয় ওরদর দ্য’জনরক আিার খালার বাড়ীরত সমররয় বররখ 

এরসমছ। আিার বাড়ী সাচে করার পর, এরা তাাঁর বাড়ীও সাচে কররব। তারা বসখারন 
বপ াঁছার আরগই বতািারক মগরয় ওরদর বসখান বেরক সরারত িরব। পাররব? 
ফারিানা খুেী িরলা। আরয়ো আমলরয়ভা এবং বরাকাইরয়ভারক মনরাপরদ সমররয় 
বনবার পে একো আরছ বজরন আল্লাহ্র শুকমরয়া আদায় করল। ফারিানা 
ওলগারক জমররয় ধরর বলল, মচন্তা কররানা ববান, এ দাময়ে আমি মনলাি। 

খুেীরত ওলগার িুখমে উজ্জ্বল িরয় উিল। বলল বস, আিার িারয়র জন্য 
আমি বকান মদন মকছু কররত পারব মকনা জামননা, এরদর জন্য মকছ ু কররত 
পাররলও আমি োমন্ত পাব এই বভরব বয, িারয়র বদয়া একো দাময়ে পালন 
কররমছ। তার দ্য’বচারখ দ্য’বফাো জল েল েল করর উিল। 

ফারিানা ওলগার কাাঁরধ একো িাত বররখ সান্তনা মদরয় বলল, বকাঁরদানা 
ববান, িজলুিরদরই অবরেরে জয় িরব। 

-িরব বলছ? আিার িা আবার মফরর আসরবন? 
-মনরাে িরত আল্লাহ্ মনরেধ করররছন। সুতরাং আিরা অবশ্যই করব। 
-বতািারদর আল্লাহ্ সম্পরকে আমি জানরত চাই ফারিানা। বতািারদর জীবন্ত 

ধিে মবশ্বাস আিার ভাল লারগ। 
-ববে তুমি জানরব। 
ওলগা আর বকান কো বলল না। তাড়াতামড় কাগরজ খালার মিকানা মলরখ 

ফারিানার িারত মদরয় বলল, আিার বাড়ী সাচে করার সিয়েুকু িয়রতা তুমি পারব 
ওরদর সমররয় বনবার জন্য। 
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ফারিানা বলল, আমি সব বুরজমছ ওলগা, তুমি মচন্তা কররানা। ওলগা সরব 
কাপড়-বচাপড় বগাছ-গারছ িাত মদরয়রছ। দরজায় নক িরলা। দরজা খুরল মদল 
ওলগা। বদখল, স্বয়ং স্যার দাাঁড়ীরয়। ওলগা বলল, আসমছ স্যার, িরয় বগরছ। 

বােরুি বেরক ববমররয় এল ফারিানা। বসও স্যাররক বলল, স্যার আমিও 
চরল যামে, সব মিক করর মনরয়মছ। 

িরস্কা মবশ্বমবদযালরয়র ছাত্র মবেয়ক অধযাপক মনরকালাই বষ্টপনাভ বলল 
বযরত পার, আিরা বতা বরলই মদরয়মছ। 

একে ুোিল বষ্টপনাভ। তারপর ওলগার মদরক তামকরয় নীচ ুকরে বলল, 
ভয় কররানা ওলগা, ভয় কররও বকান লাভ বনই। স্রষ্টারক ডাক। ওলগা িারতর 
কাজ োমিরয় মবিরয় স্যাররর মদরক তামকরয় বলল, আপমনও ইশ্বররর কো 
বলরছন? 

অধযাপক বষ্টপনাভ গম্ভীর করে বলরলন, বতািার িা’র িত আিরা সািসী 
নই, তাই উচ্চ করে বলরত পামরনা। মকন্তু আিরা বকউ না বলরলও ঈশ্বর আরছন 
এবং োকরবন। 

ওলগা মকছ ু বলরত যামেল। অধযাপক বষ্টপনাভ বাধা মদরয় বলল, বকান 
কো নয়। ততরী িরয় নাও। তাড়াহুড়া কররছ ওরা। এরস পড়রব িয়রতা এখারনই। 

ওলগা ততরী িরয় স্যাররর সারেই ববমররয় বগল। পরর ফারিানাও ববমররয় 
এল। ফারিানা নীরচ এরস বদখল, একো চকচরক গাড়ী, গাড়ী-বারান্দা বেরক 
ববমররয় বগল। গাড়ী বারান্দার এক পারে দাাঁড়ীরয় অধযাপক বষ্টপনাভ। ফারিানা 
বুিল এই গাড়ীরতই ওলগা বগল। ফারিানারক বদরখ অধযাপক বষ্টপনাভ বলল, 
মকরস যারব? 

-মবিারন মসে বতা মিলরবনা, গাড়ীরতই যাব স্যার। 
-একা যাে, মবিারনই যাও। এখনই আলাপ িরলা মসে একো আরছ।  
খুেী িল ফারিানা। ১৫ মিমনে পর মবিান ছাড়রব। সব মিমলরয় অন্ততিঃ আধা 

ঘন্ো আরগ িরস্কা বপ ছা যারব। ফারিানা বলল স্যার আপমন একে ুবেমলরফারন 
বরল মদন।  
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অধযাপক বস্টপানাভ বলল, তুমি যাও আমি বরল মদমে। ফারিানা গাড়ীরত 
যাওয়ার পমরকল্পনা বাদ মদরয় এয়াররপােে চলল। মবিারন মসে বপরয় বগল 
ফারিানা। মপছরনর দরজার কাছাকামছ একো মসে বপল বস।  

মবিান উড়ল আকারে। েয়রলরে যাবার সিয় ফারিানা করয়ক সামর সািরন 
বদখরত বপল ওলগারক। বদরখ বস চিরক উিল। তা িরল সড়ক পরে তারা যায়মন। 
অেচ বস িরন কররমছল ওরা গাড়ীরতই যারে। বযাপারো মচন্তা কররতই মেউরর 
উিল বস। মবিারন বস মসে না বপরল মক অবস্থা দাাঁড়াত। তার মিেন মনঘোত বফল। 
মকছুরতই বস ওরদর আরগ অলগার খালাম্মার বাড়ীরত বপ াঁছারত পাররতা না। 
আল্লাির শুকমরয়া আদায় করল ফারিানা। আল্লাহ্ বযন মবরেে করুনায় মবিারন 
আসার সুু্রযাগ করর মদরয়রছন।  

মবিান িরস্কা মবিান বন্দরর এরস লযান্ড করল। ফারিানা ওলগারদর মপছ ু
মপছুই নািল মবিান বেরক। মবিান বন্দর বেরক ববরুরতই একো কার এরস 
তারদর সািরন দাাঁড়াল। ওলগারক ড্রাইভাররর পারে সািরনর মসরে তুরল মদরয় 
বগারয়ন্দা অমফসার দ্য’জন মপছরনর মসরে বসল। ওরা চরল বগরল ফারিানা ভাল 
চকচরক একো েযামক্স ভাড়া করর ববমররয় পড়ল। ড্রাইভার একজন িািারী 
বয়রসর রামেয়ান। ফারিানা তারক বলল, বগামকে বরাড বেরক আিার দ্য’জন 
বান্ধবীরক মনরয় কাররকাভভ বরারড যাব।  

চলরত চলরত ভাবল ফারিানা, ওলগার খালাম্মা বকিন িরব? আরয়ো 
আমলরয়ভা এবং বরাকাইরয়ভা তার সারে আসরত চাইরব মক না? সিয় িারত ববেী 
বনই। অনুিান সতয িরল ওলগার বাড়ী সাচে করার পরপরই তারা ওলগার 
খালাম্মার বাড়ীরত যারব। সুতরাং মিমনে পরনরর ববেী সিয় বনয়া তার মকছুরতই 
মিক িরব না।  

বগামকে বরারড ওলগার খালাম্মার বাড়ীর মিকানা ফারিান আবার িরন িরন 
আওড়ারলা, বই-২১/১১। 

তখন রাত সারড় ন’ো বারজ। ফারিানা বগামকে বরারডর ২১ নম্বর ব্লরক মগরয় 
বপ ছাল। গাড়ী বারান্দায় দাাঁড় কমররয় বররখ ফারিানা উপরর উরি বগল মলফরে 
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চরড়। ১১নং ফ্লযাে ৪তলায়। ফারিানা ১১নং ফ্লযারের দরজায় মগরয় নক কররলা। 
একবার, দ্য’বার, মতনবার।  

-আমি ওলগার কাছ বেরক এরসমছ। আপমন মক ওলগার খালাম্মা? 
-হ্াাঁ। বলল িমিলামে। 
-জরুরী কো আরছ, বভতরর আসরত চাই।  
-আসুন। বরল স্বাগত জানাল িমিলামে। 
বভতরর ঢুরকই ফারিানা বলল, আিারক আরয়ো ও বরাকাইরয়ভার কারছ 

মনরয় চলুন। 
ওলগার খালাম্মা আররকবার ফারিানার মদরক তাকাল। সন্ধানী দৃমষ্ট তার। 
আিারক মবশ্বাস করুন, বরল খালাম্মার মিকানা বলখা ওলগার িস্তাক্ষর 

খালাম্মার িারত মদল। বসমদরক একবার তামকরয় খালাম্মা ফারিানারক মনরয় তার 
ববড রুরি বগল। বডরক আনল আরয়ো আমলরয়ভা এবং বরাকাইরয়ভারক। তারা 
আসরতই সালাি মদরয় বলল ফারিানা, আমি ফারতিা ফারিানা, আমি িুসমলি 
তামজক।  

আরয়ো আমলরয়ভা এবং বরাকাইরয়ভা দ্য’জরনই তারক জমড়রয় জমড়রয় 
ধরর চুিু বখরয় স্বাগত জানাল। ফারিানা খালাম্মার মদরক তামকরয় বলল, এই 
িুহুরতে ওলগার বাড়ী সাচে িরে, বসখান বেরক তারা এখারন আসরত পারর। আমি 
এরদর দ্য’জনরক মনরয় বযরত চাই। ওলগার িত এোই।  

সাচে িওয়ার কো শুরন খালাম্মার িুখ ফযাকারে িরয় বগল। আতংরকর 
একো চায়া নািল তার বচারখ। বস বলল, ওলগার এোই িত িরল আিার আপমত্ত 
বনই, মকন্তু বতািার পমরচয় মক িা, বকাোয় মক ভারব এরদর মনরয় যারব? 

ফারিানা বলল, আমি এরদর ববান। আপমন মনমিন্ত োকুন।  
ফারিান িাো নীচ ু করর খালাম্মার িারত একে ু চুিু বখরয় বলল, চমল 

খালাম্মা। আর ওমদরক বচরয় বলল, চলুন ববারনরা। 
আরয়ো আমলরয়ভা ফারিানারক বদরখই তারক মবশ্বাস করররছ। বস যাবার 

জন্য ঘুরর দাঁড়াবার আরগ খালাম্মারক জমড়রয় ধরর বলল, ওলগারক আিার 
ভারলাবাসা মদরবন। বকান মদনই আপনারদর কো ভুলবনা। 
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মলফে মদরয় মতঞ্জরনই বনরি এল গাড়ী-বারান্দায়। ড্রাইভার গাড়ী খুরল 
ধরল। ওরা মতনজরনই বপছরনর মসরে উিমছল। তারা বকউই লক্ষয করলনা, 
আরয়ো আমলরয়ভা এবং বরাকাইরয়ভার মদরক বচাখ পড়রতই ড্রাইভাররর ভ্রুো 
বকিন কুমিত িরয় উরিমছল। 

গাড়ীর দরজা বন্ধ করর ড্রাইভার তার মসরে মগরয় বসল। বছরড় মদল গাড়ী। 
মপছরনর মসরের িািখারন বরসরছ আরয়ো আমলরয়ভা। সািরনর দ্যই 

আসরনর ফাাঁক মদরয় মিরডামিোর, গাড়ীর মগয়ার পমরবতেন, মষ্টয়ামরং হুইরল রাখা 
ড্রাইভাররর দ্যমে িাত সবই বদখরত পারে বস।  

মিরডামিোররর কাাঁো মফফমেরত। বলা যায় আরস্তই চলরছ গাড়ী। এক 
জায়গায় এরস সািরনর গাড়ী গুরলা িরন িয় বকান কাররন বেরি বগল। এ 
গাড়ীোও দাাঁমড়রয় পড়ল। িনে মদরে বার বার ড্রাইভার। এ গাড়ীর িনে শুরন চিরক 
উিল আরয়ো আমলরয়ভা। একো মনমদেষ্ট বকারড িনে বাজারনা িরে, এ বকাড তার 
কারছ পমরমছত। ‘ফ্র’ এবং কিুযমনস্ট সরকাররর বগারয়ন্দারা এই বকারড িনে 
বাজায়। বিমনং-এর সিয় বসও এো মেরখরছ।  

তা িরল এ গাড়ী কিুযমনস্ট বগারয়ন্দা অেবা ‘ফ্র’ এর। এ বযাপারর মনমিত 
িবার পর মেউরর উিল আরয়ো আমলরয়ভা। বস িাো কাৎ করর ফারিানার কারন 
কারন বলল, এ গাড়ী আপনার ভাড়া করা মনিয়? 

-হ্াাঁ। বলল ফামতিা ফারিানা। 
-বকাো বেরক ভাড়া করররছন? 
-মবিান বন্দর বেরক।  
-এ গাড়ী বগারয়ন্দা মবভারগর। 
শুরনই ফারিানা উরেরগর িরধযও একো সান্তনা খুাঁজল, আিারদর পমরচয় ও 

জানরব মক করর? 
আরয়ো আমলরয়ভা তার মরভলভার িারত তুরল মনরয়রছ। িুাঁরক পরড়রছ 

সািরনর মদরক। তার বচাখ দ্য’বোরক ড্রাইভাররর মসরের সিান্তরারল মনরয় বগরছ। 
এখন ড্রাইভারর সব মকছু বস বদখরত পারে। 
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িিাৎ বস বদখল ড্রাইভার তার পরকে বেরক একো বছাে অয়যাররলস বসে 
ববর করর িুরখর কারছ ধরল। বস মকছ ুইনফররিেন পাচার কররব, এ বযাপারর 
মনমিত বিাল আরয়ো আমলরয়ভা। তািরল আিারদর মচনরত বপরররছ? 

মচন্তা করার সারে সারে আরয়ো আমলরয়ভা পারয় ভর মদরয় একে ুউাঁচু িরলা 
এবং ড্রাইভাররর ঘারড়র মবরেে স্থান লক্ষ করর সরজারর মরভলবাররর বাাঁে চালাল 
বস। এবং সারে সারেই মসে েপরক মষ্টয়ামরং হুইল িারত মনল। গামড়ো একে ু
িাাঁকুমন বখরয় একে ুববাঁরক মগরয় আবার মিক িরয় বগল।  

ঘারড়র বাি পারে কারনর নীরচ মিক বিাক্ষি জায়গারতই আঘাত 
বলরগমছল। আঘাত লাগার সারে সারেই দান পারে দরল পরড়মছল ড্রাইভার। 
িাোো মসে এবং গাড়ীর বদয়ারলর পারে দ্যরক মগরয়মছল। বদরির িরধয ভাগো 
মসরের উপর মছল। আরয়ো আমলরয়ভা বসো বিরল মনরচ নামিরয় মদল। ড্রাইভাররর 
বদিো ববাঁরক মসরের পারে এিন করর বিরস বগরছ বয, তার পরক্ষ উিা অসম্ভব।  

মসরে ভাল করর বরস গড়ীর িীড বাড়ীরয় মদল বস। মপছরনর মসরে বরস 
ফামতিা ফারিান এবং বরাকাইরয়ভা কাজ গুরলা বদখমছল। আমলরয়ভার িারত 
গাড়ীর মনয়ন্ত্রন আসার পর িাাঁফ বছরড় বাাঁচল ফামতিা ফারিানা এবং 
বরাকাইরয়ভা।  

অন্যমদরক আরয়ো আমলরয়ভা ভাবমছল অন্য মজমনস। বগারয়ন্দা ড্রাইভার 
ইমতিরধযই বকান অেয পাচার করররছ মকনা? গাড়ীরত উিার পর যত দূর িরন 
পরড় বগারয়ন্দা বস সুরযাগ পায়মন। তার এ মচন্তা মিক মক না বস মবেরয় মনমিৎ 
িবার জন্য বস মরয়ারমভউ -এর মদরক উমদ্ভগ্ন ভারব তামকরয়মছল। বস গাড়ীর িীড 
বাড়ীরয়, বস্লা করর মদরয় মবমভন্ন ভারব পরীক্ষা করল। না, বকউ ফরলা কররছনা। তা 
িরল বস খবর পাচার কররত পাররমন। সরব বস বচষ্টা কররত যামেল বরল িরন িয়।  

আশ্বস্ত িল আরয়ো আমলরয়ভা। ড্রাইভার তার গড়ীর নম্বরো এবং 
অবস্থানো যমদ বিড অমফরস মদরয় মদরত পারত, তািরল এতক্ষরন ওরা চারমদক 
বেরক এরস মঘরর বফলত। ওরদর বস িযাপ েরক ববরুরনা কমিন িরতা। আল্লাহ্ 
একো বড় সািাযয করররছন।  
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িুখ মফমররয় ফারিানারক লক্ষয করর আরয়ো আমলরয়ভা বলল, বয মিকানায় 
যামে বসখারন ড্রাইভার এবং গাড়ী সািাল বদয়ার বযবস্থা আরছ বতা?  

আরয়ো আমলরয়ভা মক বলরত চায় তা ফামতিা ফারিানা বুিল। বলল, 
আরছ, মনমিত োকুন। 

কারকভ সড়ক আমলরয়ভা বচরন। এখারন বড় বড় কতোরদর বাস। অনুসরণ 
সম্পরকে মনমিন্ত িবার জন্য অরনকো পে ঘুরর আমলরয়ভা মজরজ্ঞস করল, কত 
নম্বর। 

-মব-৭০০। আররকেু সািরন। বরল মদব আমি। বলল ফারিানা। মব-৭০০ 
কিুযমনস্ট পামেে বসন্িাল কমিমের সদস্য এবং পমলেবুযররার সদস্য কনষ্টাইন 
কমরিরভর বাসা। মতমন সরকারী বামড়রত োরকন, এখারন োরক তাাঁর বড় বছরল 
ফমরদভ। তাাঁর বয়স ৫০ এবং িরস্কা িিানগরী  কিুযমনস্ট পামেের বকন্দ্রীয় কমিমের 
সদস্য বস। আজ পাাঁচ বছর ধরর বস সাইিুরিরও সদস্য। তাাঁর স্ত্রী িামিদাও 
সাইিুরির িমিলা ইউমনরে কাজ করর। িধয এমেয়ার িুসলিানরদর িুমক্তর চাইরত 
তারদর বড় কািনা আর মকছুই নাই।  

ফমরদভ-এর বাড়ী সাইিুি প্লযােফরি মিরসরব বযবিার করর োরক। 
কারকভ বরারডর অপমজরে ষ্টযামলন এমভমনউ। ফমরদরভর বাড়ীর বপছন মদরকর 
বগাপন দরজাো খুলরল ষ্টযামলন এমভমনউরত দাাঁড়ারনা অেমতপর কূেনীমতক বফদর 
ববমলকভ এর বাসায় বপ াঁছারনা যায়। মতমন জামতরত রামেয়ান, মকন্তু মবরয় 
কররমছরলন তাাঁর সিপািী এক কাজাখ বিরয়রক। দীঘে করয়ক যুগ মতমন মবমভন্ন 
আরব বদরে কূেননমতক দাময়ে পালন করররছন। বস সিয় বেরকই মতমন 
একমদরক স্ত্রীর প্রভাব অন্যমদরক ইসলারির বস ন্দরযে িুগ্ধ িরয় বগাপরন ইসলাি 
গ্রিণ কররন। তারপর মতমন িধযপ্রাচয োকরতই সাইিুরির আরন্দালরনর প্রমত 
আকৃষ্ট িন। মতমন আজ িরস্কার সাইিুি ব্রারির প্রধান উপরদষ্টা।  মতমন সবমকছুই 
বছরড় মদরয়রছন সাইিুিরক। তাাঁর বাড়ীরতই সাইিুি িমিলা ব্রারির  অমফস। তাাঁর 
একিাত্র নাতনী িাসনা আইমরনা িরস্কা মবশ্বমবদযালরয়র ছাত্রী। িমিলা ইউমনরের 
বস অমফস বসররোরী। এই িমিলা ইউমনরের অমফরস আসার জন্য ফমরদভ এবং 
ববমলকভ উভরয়র বাড়ীর পেই বযবিার করা িয়। 
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ফমরদভ এর মবরাে বগে পার িরয় আমলরয়ভার গাড়ী ফমরদরভর গাড়ী-
বারান্দায় প্ররবে করল। গাড়ী োিরতই ফারিানা বনরি মভতরর বগল। করয়ক 
মিমনে, তারপরই ফমরদভ এবং তাাঁর স্ত্রী িামিদা ফারিানার সারে ববমররয় এল। 
গাড়ীরত চামব মদরয় গাড়ী বেরক নািল আরয়ো আমলরয়ভা। নািল 
বরাকাইরয়ভাও। িামিদা এমগরয় এরস প্রেরি জমড়রয় ধরল আরয়ো 
আমলরয়ভারক, তারপর বরাকাইরয়ভারক। 

কুেল মবমনিরয়র পর আরয়ো আমলরয়ভা ফারিানার মদরক তামকরয় বলল, 
গাড়ী ও ড্রাইভাররর মবেয় বলরছন? 

ফমরদভ এমগরয় এরস বলল, বতািরা মভতরর যাও িা, আমি জামন গাড়ী এবং 
ড্রাইভার দ্য’বোর অমস্তেই আিারদর জন্য মবপজ্জনক। আরয়ো আমলরয়ভার িাত 
বেরক চামব মনরয় ফমরদভ মগরয় গাড়ীরত বসল। ববমররয় বগল গাড়ী। 

িামিদা সবাইরক মনরয় মভতরর চরল বগল। িামিদার বাড়ী বপমররয় বসই 
বগাপন দরজা মদরয় িমিলা সাইিুরির অমফস অেোৎ-বফদর ববমলকরভর বাড়ীরত 
মগরয় বসল। তারদর সারে িাসনা আইমরনা এরস বযাগ মদল। তাাঁর সারে এল মকছ ু
মবসু্কে ও গরি দ্যধ। 

ফামতিা ফারিানা সবার িারত মবসু্কে তুরল মদরয় দ্যরধর গ্লাস এমগরয় মদরয় 
মনরজ একো গ্লারস চুিুক মদরয় বলল, আমি বগারয়ন্দা বইরত এতমদন যা পরড়মছ, 
তা আজ মনজ বচারখ বদখলাি। ববান আরয়ো বযভারব বপছরনর মসে বেরক মগরয় 
ড্রাইভাররক কাবু করর মসে দখল করল তা এক অমবশ্বাস্য ঘেনা। সবরচরয় বড় 
কো ড্রাইভাররক সরকারী বগারয়ন্দা বরল মচনরত পারাো আিার কারছ এখনও 
এক স্বে বরল িরন িরে।  

ফারিানার কো বেে িরতই বরাকাইরয়ভা বলল, িরস্কাভা বন্দী মেমবর 
বেরক সরকারী গাড়ীরত করর সরকারী প্রসারদ আসার পরে ববান আরয়ো বয 
ভারব একাই মতন সেস্ত্র রক্ষীরক কাবু কররন বসো ববান ফারিানা জানরল 
আজরকর ঘেনারক বকান ঘেনাই বলরতন না। 

বরাকাইরয়ভা োিরতই সবাই বরল উিল, মক বসই ঘেনা। 



রক্তাক্ত পামির  93 

 

গরি দ্যরধ চুিুক মদরত মদরত বগাো কামিনী বলল বরাকাইরয়ভা, তারপর 
আজরকর কামিনী বোনাল ফারিানা। 

সবাই যখন আনন্দ-মবিয় মনরয় আরয়ো আমলরয়ভার প্রেংসায় িুখ খুলরছ, 
তখন আমলরয়ভা ধীর করে বলল, আপনারদর িত আমিও মবিয় ববাধ করমছ। যা 
কররমছ তাাঁর বযাগযতা আিার বনই, আল্লািই মনজ িারত আিারদর সািাযয 
করররছন। সুতরাং প্রেংসা মকছ ুকররত িরল তারই কররত িরব।  

আরয়ো আমলরয়ভার কোয় সবাই চুপ করল। 
ফারিানা িুখ খুলল প্রেি। বলল আরয়ো আপা মিকই বরলরছন। আিারদর 

প্রমত পদরক্ষপই আিরা এো বদরখমছ। িামিদা বলল, আল্লাহ্ আিারদর কবুল 
করররছন, তারই প্রিান এো। 

একে ুবেরি আবার িামিদাই বলল, আল্লাহ্র এ সািাযয পাওয়ার বযাগযতা 
যমদ আিরা বাড়ারত পামর, তািরল বদখব মবজয় আিারদর খুবই মনকরে। িধয 
এমেয়ার িানুরের সারে কিুযমনস্ট সরকাররর িানমসক মবভাজন সম্পূণে িরয় বগরছ 
এবং তাাঁর ফরল একো তদমিক ভাঙ্গনও িষ্ট িরয় উরিরছ। এো চূড়ান্ত িওয়া 
একো সিরয়র বযাপার িাত্র। 

িামিদা খালাম্মা োিল। মকন্তু বকউ আর বকান কো বলল না। সবারই েূন্য 
দৃমষ্ট সািরন। বযন সন্ধান কররছ িুমক্তর বসই বসানালী মদগন্ত কতদূর।  

িরস্কারত ওয়াডে বরড বফারসেস- ‘ফ্র’-এর বড় বড় িাোগুরলা করয়ক মদরন 
বঘরি উরিরছ। বগল বকাোয় বিরয় দ্যমে। মবিান বন্দর, বাস বষ্টেন এবং বরলওরয় 
বষ্টেনগুরলারক বলরত বগরল মসল করর বদয়া িরয়রছ, িরস্কা বেরক তারা ববরুরতই 
পাররনা। িরস্কারতই তারা আরছ। ড্রাইভার সরিত েযামক্স লাপাত্তা, তারপর 
িরস্কাভা নদী বেরক তারদর উদ্ধার বেরকও বয প্রিান পাওয়া বগরছ তারত এ মবশ্বাস 
আরও প্রবল িরয় উরিরছ তারা িরস্কারতই আরছ। মকন্তু বকাোয় আরছ, প্রাণপণ 
বচষ্টা কররও এর বকান িমদস তারা কররত পাররমন। িরস্কাভা বন্দী মেমবরর যারা 
আরছ তারদর সবার আত্মীয় স্বজরনর বাড়ী সাচে করা িরয়রছ, মকন্তু বকান তেয 
পাওয়া যায়মন। িরস্কাভা বন্দী মেমবররও মজজ্ঞাসাবাদ করা িরয়রছ, মকন্তু মকছুই 
ববর করা যায়মন। এই বযেেতারক িরস্কার কিুযমনস্ট পামেের িিােমক্তধর ফাষ্টে 



রক্তাক্ত পামির  94 

 

বসররোরী, মযমন বদরের সব মকছুর ভাগয মবধাতা, মবেয়োরক মনরজর বপ্রমষ্টরজর 
সারে যুক্ত করর বফরলরছন। সরকারী প্রসারদর মনরাপত্তা প্রধানরক বরখাস্ত করা 
িরয়রছ। িরস্কার মনরাপত্তা প্রধানরক বডরক ধিকারনা িরয়রছ। সব মিমলরয় মবেয়ো 
মনরয় উপর তলা এখন আগুন। িরস্কার ঘরর ঘরর সাচে ছাড়া িরস্কার মনরাপত্তা 
মবভাগ আর সব মকছুই করররছ। 

এ বযাপারগুরলার সবই সাইিুরির নজরর আরছ। আরয়ো আমলরয়ভা এবং 
বরাকাইরয়ভারক ববেীমদন িরস্কা রাখা মিক িরবনা, এো মচন্তা কররই িরস্কার 
সাইিুি োখা একো প্লান ততমর করররছ ওরদর িধয এমেয়ায় পািাবার জন্য। 

প্রমত ১৫মদরন একবার একো মবরেে বিন িরস্কা বেরক তাসখন্দ যায়। 
মবলাসবহুল এ মবরেে বিনমে িূলত ভ্রিণকারীরদর জন্য, যারা তবমচত্রিয় 
লযান্ডরস্কপ বদখরত ভালবারস। মবরদেীরদর জন্য এ বিনমে একো বড় আকেেণ। 
যারা বসাজা তাসখন্দ বযরত চায় এিন স্বরদেী যাত্রীও এরত ওরি। এ বিমন্ের 
সবরচরয় বড় মবরেেে িরলা িািখারন বতল বনবার জন্য একবার দাাঁড়ারনা ছাড়া 
আর োরি না, যামত্র উিানািা বকাোও আর কররনা। 

মনয়ি িরলা, এ বিরন মেরকরের জন্য ফরো সরিত দরখাস্ত কররত িয়। 
দরখারস্তর পর মবরেে মেমকে কাডে ইসুয করা িয়। বস কারডে পযারসঞ্জাররর ফরো 
জুরড় বদয়া োরক। এই মেমকে কাডে িূলত একো আইরডমন্েমে কাডেই। সাইিুি 
মিক করমছল বিরনই আরয়ো আমলরয়ভা ও বরাকাইরয়ভার জন্য মনরাপদ িরব। 
এর সব বচরয় ভাল বয মদকো সাইিুি মবরবচনা কররছ বসো িরলা, সািরনর 
তামররখ এ িরনর ডাইররক্টর মযমন মতমন একজন উজরবক। নাি আবু আলী 
সুরলিানভ। আফগানযরুদ্ধ তার দ্যই বছরল িারা বগরছ। যুরদ্ধর শুরুরত বয উজরবক 
মব্ররগডরক আফগামনস্তারন পািারনা িয়, তারত তার দ্যই বছরল োমিল মছল। 
সুরলিানভ িরন করর তার বছরলরদর বজার করর যুরদ্ধ পামিরয় বিরর বফলা িরয়রছ। 
লাে পযেন্ত বস পায়মন। বসই বেরক সুলাইিানভ কিুযমনস্ট সরকাররর উপর ভীেণ 
ক্ষুি। তারপরই সাইিুরির সারে তার বযাগারযাগ িয়। িুসমলি িধয এমেয়ারক 
কিুযমনস্ট অরক্টাপাস বেরক িুক্ত করার জন্য সুরলিানভ এখন একমনষ্ঠভারব কাজ 
কররছ। এই সুরলিানভই আশ্বাস মদরয়রছ এই  বিন অন্য িাধযরির বচরয় 
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অরপক্ষাকৃত মনরাপদ। বিরন ববে মকছ ু বরলওরয় পুমলে োরক। এরাই পরের 
সামবেক মনরাপত্তার দাময়ে পালন করর। মকন্তু ভয়ংকর মকছ ু নয়। এরা 
দ্যরমনমতবাজ, ববেীর ভাগ সিয় ঘুমিরয়ই কাোয় এই মবরেে বিনমের জন্য মেমকে 
কাডে ইসুয করর বরলওরয় মবভাগ, মকন্তু OK করর মনরাপত্তা মবভাগ। 

মিক িরয়রছ আরয়ো আমলরয়ভা এবং বরাকাইরয়ভারদর জন্য নকল ফরো 
মদরয় মেমকে কাডে ততরী িরব। নকল ফরোর মেমকে কাডে যারব মনরাপত্তা মবভারগ 
পারের জন্য। বসখান বেরক পাে িরয় আসার পর ফরোর উপররর অংে পারল্ট 
বফলা িরব। এ কাজ বরলওরয় দফতরর অরনক িয় পয়সার মবমনিরয়। বেে িূহুরতে 
মেমকে কাডে বদরলর বযাপারো সম্ভব িয়না বরল, নতুন কাউরক এযারকারিারডে 
করার জন্য এো করা িয়। বসখানকার দাময়ে সুরলিানভ মনরজই মনরয়রছ। কাডে 
িরয় বগল। 

িরস্কার িমিলা ইউমনে, ছাত্রী ইউমনে সকরলর কারছ মবদায় মনল আরয়ো 
আমলরয়ভা এবং বরাকাইরয়ভা। গাড়ীরত করর ফামতিা ফারিানা খামদজারয়ভা 
এবং িাসনা আইমরনাই তারদর বপ রছ মদল দমক্ষণ িরস্কার বরল বষ্টেরনর 
সুলাইিানরভর অমফস বারান্দায়। বপ রছ মদরয় মবদায় মনরয় তারা  ঘুরর দাাঁড়াল 
আসার জন্য। আরয়ো আমলরয়ভা ফারিানার িাত ধরর এক পারে বেরন মনরয় 
কারনর কারছ িুখ মনরয় বলল, মকছ ুবলরব তাাঁরক? িুরখ তার দ্যষ্টুমির িামস। 

-কারক? তার বচারখ মকছুো মবিয়। 
-তাাঁরক। 
-কারক? 
-ইস, কারক আবার বনতারক। 
িুরখ এক িলক ররক্তর বছাপ লাগল বযন ফারিানার। লজ্জায় রাঙা িরয় 

উিল তার িুখ। মকন্তু মনজরক সািরল মনরয় গম্ভীর করন্ি বলল, এসব কোয় তার 
অবিাননা িয়, মতমন অরনক বড়। 

আরয়ো আমলরয়ভা ফারিানার িাত দ্যমে বেরন মনরয় তাড়াতামড় বলল, এো 
আিার একো মনরদোে আরবগ িাত্র। িাফ কর ববান, আল্লাি মনিয় আিারক ক্ষিা 
কররবন। 
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ফামতিা ফারিানা আরয়ো আমলরয়ভার কপারল একো চুিু মদরয় বলল, 
আিরা দূবেলতার উরধ্বে নই। বস জন্য সব সিয় আিারদর আল্লাির সািাযয চাওয়া 
উমচত। 

-এ দূবেলতা মক সব সিয় অন্যয়? বলল আরয়ো আমলরয়ভা। 
-িানব িরনর এ এক স্বভাব অনুভূমত। েরীয়রতর সীিা না মডঙারল এো 

অপরাধ নয় বরল আমি িরন কমর। 
এ সিয় বরলওরয়র বষ্টেন িাইরক তাসখন্দ েুযমরষ্ট এক্সরপ্ররস যাত্রীরদর 

আসন বনয়ার জন্য অনুররাধ করা িল। 
আর কো বলল না বকউ। আরয়ো আমলরয়ভা ফারিানার একো িাত বেরন 

মনরয় িৃদ্য চাপ মদরয় বলল, আমস ববান, আবার বদখা িরব বখাদা িারফজ। 
ফারিানারক মবদায় মদরয় বরাকাইরয়ভার িাত ধরর দ্য'জরন এক সারে প্ররবে 

করল সুলাইিানরভর অমফরস। লংরকারে ঢাকা তারদর বগাো েরীর। িাোয় 
পেরির েুমপ। তা কপাল এবং দ্য'গারলর একাংে পযেন্ত ছাড়া বগাো বদিোই ঢাকা। 

সুরলিানভ তারদর জন্যই অরপক্ষা করমছল। তারা ঘরর ঢুকরতই বস উরি 
দাাঁড়াল। কারছ এরস িুখ মনম্নিুখী বররখই বলল, আিরা প্রাইরভে দরজা মদরয় 
প্লযােফররি ঢুকব। বকউ মকছ ুমজরজ্ঞস কররব না। তবু বকউ মজরজ্ঞস কররল নতুন 
নাি বলরবন। আরয়ো আমলরয়ভা িরবন মলমলরয়ভা এবং বরাকাইরয়ভা িরবন 
মনমনরয়ভা। এই নারিই মেমকে কাডে িরয়রছ। বিরনর বগাো সিরয় আপনারা এ 
নারিই পমরমচত িরবন। কো বেে করর ঘুরর দাাঁড়াল সুরলিানভ। তারপর 'আসুন' 
বরল চলরত শুরু করল। 

খুব স্বাভামবক ভংমগরতই বিাঁরে চলমছল। বদখরল িরন িয় মতনজন 
বরলওরয়রই বকউ িরবন। বরলওরয় মসকুইমরমে বযবস্থার িরধয মদরয়ই তারা 
চলমছল। প্রবীন সুরলিানভরক বদরখ সবাই রাস্তা বছরড় মদরয়রছ। প্লযােফররি এরস 
বপ াঁছল ওরা। বািমদরক প্লযােফররির বগেমে  বদখরত বপল আরয়ো আমলরয়ভা। 
বসখারন মবরাে লাইন। বরলওরয় কিেচারীরদর সারে মসকুইমরমের একদল বলাক 
সবার মেমকে কাডে পরীক্ষা কররছ। কারডের ফরোর সারে  মিমলরয় বদখরছ মবরেে 
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িানুেরক। অরনরকর িাোয় েুমপ, হ্াে খুরল মিমলরয় বদখরছ। মবরেে করর িমিলা 
যাত্রীরদর বক্ষরত্রই এ কড়াকমড়ো  ববেী বদখা যারে। 

প্লযােফররি পাোপামে চলরত চলরত সুরলিানভ মনম্ন স্বরর বলল, বিরন 
উিার পর আপনারদর দাময়ে আমি অবশ্যই পালন করব। তরব বকান অসুমবধা না 
বিাক, আমি প্রােেনা কমর। 

বিরন দ্যই মসরের ববে মকছ ুমরজাভে বােে আরছ। স্বস্ত্রীক এবং মবলাসী পামেে 
বস অেবা মবরেে মবরদেী বকান রােীয় বিিিারনর জন্য এসব বােে রাখা িরয়রছ। 
সুরলিানভ এ ধররনরই একমে বােে বযাগাড় করররছ আরয়ো আমলরয়ভারদর 
জন্য। ইমঞ্জরনর পরর করয়কমে লারগজ ভযান। তারপর পযারসঞ্জার কম্পােেরিরন্ের 
প্রেি বােে বসো। সুরলিানভ বােেমে আরয়ো আমলরয়ভা ও বরাকাইরয়ভারক 
বদমখরয় চরল বগল। 

বােে বদরখ দ্য'জরন খুেী িরলা। দীঘে পে আরারিই যাওয়া যারব। বভতর 
বেরক দরজা বন্ধ করর শুরয় পড়রল িারিলা বেরকও বাাঁচা যারব। মবরেে করর 
একপ্রারন্তর ঘর িওয়ার কাররণ মনমরমবমলই োকা যারব। মিক ন'োয় বিন বছরড় 
মদল। িাে সাইরবমরয়ান বররলর িরধয এো অতযন্ত দ্রুতগািী বিন। ঘন্োয় একে' 
িাইল চরল। িরস্কা বেরক তাসখন্দ বরলপে দ্য'িাজার িাইল। সিয় লাগরব মবে 
ঘন্ো। িািখারন বিন একবার োিরব। ইউররাপ বেরক এমেয়ার প্ররবে িুরখ 
ইউরাল পবেতিালার বগাড়ায়। ইউরাল নদীর তীরর। ইউরাল েিরর বতল বনবার 
জন্য। বসো সকাল ৭োয়। তারপর এরকবারর মগরয় তাসখরন্দ োিরব সন্ধযা ৫োর 
মদরক। 

বিন এখন ফলুিীরড চলরছ। বারেের দরজা বন্ধ করর দ্য'জন শুরয় পড়ল। 
বভার পাাঁচোয় তারদর ঘুি ভাঙল। উরি ওজ ুকরর নািাজ পড়ল। ভালই কােল 
রাতো। সািরন একো মদন বাকী। বিরন মক আর বকান বচমকং িরব? বরল 
পুমলেরক বতিন ভয় বনই, মকন্তু 'ফ্র' -এর বলাক মক বিরন বনই? না োকাোই 
অমবশ্বাস্য। আমলরয়ভা জারন কিুযমনষ্ট সরকাররর বগারয়ন্দা োরকনা এিন বকান 
জায়গা বনই। মবরেে করর পাবমলক বপ্লস, গণ-সিারবরের বক্ষত্রগুরলারত তারা না 
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বেরকই পাররনা। বিন এিনই একমে জায়গা। এই বিরন মবরদেীরা, গণযিান্য 
পামেের বসরা োরকন, অতএব তারা না বেরকই পাররনা। 

এসব নানা কো বভরব আরয়ো আমলরয়ভা বরাকাইরয়ভারক বলল, 
মরভলভার কারছ বররখা, সাবধান োকরত িরব আিারদর। মদরনর আরলারত কাররা 
নজরর পরড় যাবার সম্ভাবনা আিারদর আরছ। 

এ বিরন রুি সামভেরসর বযবস্থা আরছ। সুতরাং বাইরর না ববরুরলই চরল। 
তারা মিক করল, খাওয়া-দাওয়া বসরর আররকবার আো করর ঘুিারব তারা। 
বরাকাইরয়ভা বলল, বিরনর বকাোয় মক আরছ, কারা বকাোয় ররয়রছ, এসব 
একবার বদরখ মনরল িরতানা? 

আমলরয়ভা খুেী িরয় বলল, মিক আরছ বরাকাইরয়ভা। 
ওরা ববমররয় বগাো বিনো একবার বদরখ এল। বিরনর ডাইররক্টররর রুরির 

পারেই বরলওরয় পুমলরের রুি। এরপর বিরন একো কযানমেন আরছ। এ কয়মে 
বারদ অন্য সবগুরলা পযারসঞ্জাররদর জন্য বিরন লম্বালম্বী দীঘে কমররডার 
রুিগুরলার সািরন মদরয় এরসরছ। এ কমররডার মদরয়ই একবার ঘুরর এল আরয়ো 
আমলরয়ভা ও বরাকাইরয়ভা। অমধকাংে রুরির দরজা বন্ধ। কাররা কাররা সারে 
বদখা িল কমররডারর। পাাঁচজন পুমলেরক পুমলে রুরির সািরনই বদখা বগল। 

ঘুরর এরস তারা নাস্তা বখরত বসল। গামড়র গমত এ সিয় করি এল, এক 
সিয় বেরি বগল গাড়ী। ঘমড়র মদরক তামকরয় আরয়ো আমলরয়ভা সািরনর মদরক 
তামকরয় বদখল সািরনই মব্রজ--ইউরাল নদীর উপর। নদীমে ইউরাল পবেতিালা 
বেরক ববমররয় কামিয়ান সাগরর মগরয় পরড়রছ। ইউরালস্ক নগরীর নদী তীররর 
সািান্য অংে নজরর আসরছ। ঘরবাড়ী ও িানুরের আচার আচররণ এখারন 
ইউররাপীয় ধাাঁচোই িূখয। তরব এখানকার পল্লী জীবরন কাজাখরদর অরনক 
তবমেষ্টযই বচারখ পরড়। বহুমদন আরগ আরয়ো আমলরয়ভা িরস্কা যাবার পরে এই 
ইউরালরস্ক ক'মদন মছল। গাড়ীর জানালা মদরয় বরাকাইরয়ভাও একদৃরষ্ট তামকরয় 
মছল বাইরর, মকন্তু তার দৃমষ্ট বযন এখারন বনই, বকাোয় বযন িামররয় বগরছ। 

বরাকাইরয়ভার মদরক তামকরয় আরয়ো আমলরয়ভা বলল, কারও কো মনিয় 
িরন পড়রছ বরাকাইরয়ভা? 
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-পড়রছ। 
-কার কো? 
-দাদীর কো। আর বকউ বনই আিার। জামননা বকাোয় আরছন মতমন, 

বদখরত আর পাব মকনা? 
-বভবনা বরাকাইরয়ভা, সাইিুি আিার এবং বতািার বখাাঁজ যখন বপরয়রছ, 

তখন বতািার দাদী তারদর নজররর বাইরর নয়। 
-মিক বলছব। আিার দাদীরক মগরয় বদখরত পাব? 
-আিার ধারণা মিেযা না িরল জুবারয়রভ তার বযবস্তা করররছ। এতক্ষরণ 

বরাকাইরয়ভার িুরখ িামস ফরুে উিল। মেক বরলছ। জুবারয়রভ প্রমতমে মবপদ 
িুিূরতে অদৃশ্য বেরকও আিারদর পারে দামডরয়রছন। 

-বদরখছ তারক? 
-না। 
ইো িয়মন কখনও? 
বরাকাইরয়ভা আমলরয়ভার মদরক বচরয় একে ু ভ্রকুমে করর বলল বতািার 

প্রেো সরল নয়। জুবারয়রভ মনিয় সাইিুরির ভারলা কিেী। 
আরয়ো আমলরয়ভা একে ুিখু মেরপ িাসল। বকান জবাব মদল না। কো 

বলল বরাকাইরয়ভাই আবার। বলল বদরে যামে, বতািার কারও কো িরন 
পড়রছনা ? 

-আিার বকউ নাই। 
-বকউ নাই? 
-বনই। 
বুরক িাত মদরয় বল, বকউ বনই? কারও কোই বতািার িরন পডরছনা? 
আরয়ো আমলরয়ভা কো বলল না। তার বচাখো উজ্জল, িুখো বকিন 

আরমক্তি িরয় উিল। বলল, বতািার ইংমগত বুরিমছ বরাকাইরয়ভা, এিন কতই 
বতা ভাবরত পামর। 

-কত নয়, একোই ভাবরত পার। 
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-মকন্তু বস ভাবাো যমদ অন্যায় িয়। তার প্রমত অমবচার িয়? গলাো একে ু
ভারী আরয়ো আমলরয়ভার। 

-এ প্ররের জবাব মক বতািার চাই আমলরয়ভা? 
আমি আর বকান কো বলব না, বরল বরাকাইরয়ভার মপরি একো বছাে মকল 

মদরয় উরি মগরয় বারে শুরয় পড়ল বস। 
গাডী তখন নরড উরিরছ চলরত শুরু করররছ। বরাকাইরয়ভাও উরি মগরয় 

তার মসরে শুরয় পড়ল।  
বিন চলরছ তখন ইউরাল পাবেতয ভুমির উপর মদরয়। এ পাবেতয অিল 

বপরুরলই তুরান সিভূমি কাজাখরদর এলাকা। 
ঘুমিরয় পরড়মছল আরয়ো আমলরয়ভা এবং বরাকাইরয়ভা দ্য’জরনই। দরজার 

িক িক েরব্দ তারদর ঘুি ভাঙল। ঘুি বেরক উরি দ্য’জরন দ্য’জনার িুরখর  মদরক 
তাকাল। উভরয়রই বচারখ মজজ্ঞাসা, বক িরত পারর? মেমকে বচকার? নামক পুমলে? 
অেবা ডাইররক্টর সুরলিানভ? আরয়ো আমলরয়ভা উরি দাড়াল। কাপড়-রচাপড় 
মিক করর মনরয় দরজার মদরক মগরয়ও আবার মফরর এল। এরস ওভার বকােমে 
গারয় চাপাল বস। 

দরজার খুলল আমলরয়ভা। দরজার িািারী বয়রসর সুিাি স্বারস্থযর দ্য’জন 
বলাক। তারা বখালা দরজা পরে ঘরর ঢুকল। আনুিমতর অরপক্ষা করল না। 
আমলরয়ভা তারদর  মপছরন মপছরন এল ঘরর। ওরা ঘররর চারমদরক একবার নজর 
করর ওরদর দ্য’জরনর মদরক আররকবার ভারলা করর তামকরয় বলল আপনারদর 
মেমকে কাডে বদমখ। 

দ্য জরন মেমকে কাডে ববর করর ওরদর িারত মদল। কাডে দ্য’মের উপর নজর 
বুমলরয় আরয়ো আমলরয়ভার মদরক িুখ মফমররয় মজরজ্ঞস করল, আপনার নাি? 

-কাডেই বতা মলখা আরছ। বলল আরয়ো আমলরয়ভা। 
তারপর ঐ বলাকমেই বরাকাইরয়ভার মদরক বচরয় মজরজ্ঞস করল আপনার 

নাি? 
-মনমনরয়ভা। বলল বরাকাইরয়ভা। 
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ওরদর দ্য’জরনর বচারখ একো সংেয়-সরন্দি িষ্টই ধরা পড়ল আরয়ো 
আমলরয়ভার কারছ। 

ওরা পমরমচমত কাডে মনরয় ঘর বেরক ববরুবার জন্য মফরর দাাঁড়াল। তারপর 
বলল, আপনারা দ্য’জরন এখমন আসুন আিারদর সারে। বরল তারা রুি বেরক 
ববরুল। 

আরয়ো ওভাররকাে পররই মছল বরাকাইরয়ভাও পরর মনল। তারপর ওরদর 
মপছ ুমপছ ুববমররয় এল রুি বেরক। আরয়ো আমলরয়ভার দ্যরো িাত ওভাররকারের 
দ্যই পরকরে। পরকরের দ্য’বো িাত মগরয় িেে করররছ সাইরলোর লাগারনা দ্য’বো 
মরভলভাররক। বসই পুমলে রুরি তারা এল। ওরদর সারে সারে আরয়ো 
আমলরয়ভা এবং বরাকাইরয়ভাও  প্ররবে করল বস ঘরর। পুমলে পাাঁচজন ঘরর বরস 
মিিুমেল। বসই দ্য’জন ওরদররক ঘর বেরক ববমররয় বযরত বলল। বুিা বগল 
পুমলেরা অমনো সরেও উরি দাাঁড়াল এবং এিন করর তাকাল যারত িরন িল 
বকউ বরস িজা কররব, বকউ বাইরর দাাঁমড়রয় সিয় গুনরব এরত তারদর বঘার 
আপমত্ত। 

ওরা ববমররয় বগল। সারে সারে অরোরিমেক দরজা বন্ধ িরয় বগল। আরয়ো 
আমলরয়ভা মনমিত িল এরা বরলওরয়র নয় বগারয়ন্দা মবভারগর বলাক। আর 
বদখরলই বুিা যায় বলাক দ্য মে লম্পে চমররত্রর। বগারয়ন্দা দ্য’জন মগরয় পাোপামে 
বচয়ারর বসল। ধীরর সুরস্থ িুখ খুলল একজন, আিরা আপনারদর সািাযয কররত 
চাই। কো বলার ধারাোই বকিন কুৎমসত ধররনর, আরয়ো আমলরয়ভা বস মদরক 
ভ্রুরক্ষপ না করর মজরজ্ঞস করল মক সািাযয ? 

-আপনারদর পমরচয় আিরা জামন। দাাঁত ববর করর উত্তর মদল সারের 
বলাকমে। 

-মক পমরচয় ? মজরজ্ঞস করল আরয়ো আমলরয়ভা। 
তারদর একজন তাড়াতামড় পরকরে িাত মদরয় দ্য’বো ফরো ববর করল। 

বলল এই বদখুন আপনার ছমব। আপনারা িসু্কভা বমন্দ মেমবর বেরক... কো বেে 
না কররই বলাকো উরি দাাঁড়াল এবং একো কুৎমসত িামসর সারে আমলরয়ভার 
মদরক এমগরয় এল। আরয়ো আমলরয়ভা একে ুসরর দাাঁড়াল। পারের বলাকোও 
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উরি দাাঁমড়রয়রছ। খপ করর একো িাত ধরর বফরলরছ বস বরাকাইরয়ভার। 
বরাকাইরয়ভা এক িেকায় তার িাত খুরল মনরয়রছ।  

এমদরকর বলাকো বলল বদখুন আপনারা আবার বসই বজরল জান তা আিরা 
চাইনা। যমদ.... 

কো বেে না কররই বলাকো আবার এমগরয় এল আরয়ো আমলরয়ভার 
মদরক। ওমদরকর ঐ বলাকমে এক পা এক পা করর আগুরে বরাকাইরয়ভার মদরক। 
ওরদর বচারখ িুরখ লাম্পরেযর েয়তানী নাচ। 

আরয়ো আমলরয়ভার দ্য িাত তখনও ওভার বকারের পরকরে। মবদ্যযৎ ববরগ 
মরভলভার সরিত তার একমে িাত ববমররয় এল। বলাকোর বুক বরাবর তাক করর 
বলল আর এক পা এগুরল... 

িুিূরতের জন্য বলাকমের বচাখ ছানাবড়া িয়মছল। মকন্তু তার পর বস দ্রুত িাত 
মদল পরকরে। মকন্তু তার িাত পরকে বেরক ববরুবার আরগই আরয়ো আমলরয়ভার 
মরভলভার অমগ্ন উদগীরন করল। বলাকমে িরর পড়ল বিরির উপর। 

গুমল কররই আমলরয়ভা আপর বলাকমের মদরক ঘুরর দাাঁড়াল। বদখল বলাকমে 
িাাঁমপরয় পরড়রছ বরাকাইরয়ভার ওপর। বরাকাইরয়ভার িারতও মরভলভার। 
আমলরয়ভা তার মরভলভাররর মিগার বচরপ ধরল আররকবার। বসই সারে 
বরাকাইরয়ভার মরভলভারও অমগ্ন উদ্গীরন করল। বলাকো ববাো বেরক খরস পড়া 
পাকা ফরলর িতই িরর পড়ল বিরির উপর। লাফ বদয়া অবস্থারতই িুখ েবুরড় 
পরড় বগল বিরিরত। 

তাড়াতামড় মরভলভার পরকরে বফরল তারা দরজা খুরল ববমররয় এল রুি 
বেরক। সাইরলোর োকায় গুমলর বকান েব্দ িয়মন। মকন্তু দরজা বখালার সারে 
সারে বারুরদর গন্ধ ববমররয় এল। 

তারদর তাড়াতামড় ববমররয় আসরত বদরখ িরন িল পুমলেরা একে ুবক তুক 
আনুভব করল। দ্য’জন পুমলে দরজার মদরক এমগরয় এল। ঘররর বভতর চাইরতই 
তারদর বচাখ ছানাবড়া িরয় বগল। তারদর এ অবস্থা বদরখ অন্য মতনজনও এরস 
দরজার সািরন দাাঁড়াল। মবিয়-আতংরক িা িরয় বগল তারদরও িুখ। 
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আরয়ো আমলরয়ভা এবং বরাকাইরয়ভা তারদর মপছরনই দাাঁমড়রয় মছল। 
তারা আবার মরভলভার িারত তুরল মনল। আরয়ো আমলরয়ভা তার দ্যিারত দ্যমে 
মরভলভার উাঁমচরয় চাপা স্বরর বলল ঘরর ডুরক যাও, একে ুএমদক ওমদক কররল 
সবার িাো উরড় যারব। দ্য জন মপছরন মফরর তাকাল। তারপর সুড় সুড় করর সবাই 
ঘরর ঢুরক বগল। ঘরর ঢুকরল আরয়ো আমলরয়ভা েত দরজা বন্ধ করর মদল। বদখল 
ঘররর চামবো দরজারতই িুলরছ। দরজায় চামব লামগরয় মদল বস। 

িাত্র দ্য মতন মিমনরের িরধয সাংগ িরয় বগল এসব ঘেনা। পুমলে রুিমে 
বপছরনর মদরকর বেে রুরি বরল এমদরক িানুরের আনারগানা কি। আরয়ো 
আমলরয়ভা খুমে িল। কাররা বচারখই এ ঘেনা পরড়মন। 

পারেই ডাইররক্টর সুরলিানরভর রুি। তার রুি বন্ধ। আরয়ো আমলরয়ভা 
একবার িরন করল তারক সব কো বরল আরস, মকন্তু পরর বল তার মকছ ুনা জানাই 
ভারলা। জওয়াবমদিী কররত সুমবধা িরব তার। বরাকাইরয়ভা বলল চল তািরল 
এখন আিারদর রুরি যাই। 

আরয়ো আমলরয়ভা িাো বনরড় বলল না, আর রুরি নয়। অবমেষ্ট 
করয়কঘন্ো এখারন  দাাঁমড়রয় পািারা মদরয়ই কাোরত িরব। েত্রুর বেে িরয়রছ মক 
না আিরা এখনও জামননা।  

বিন তীব্র গমতরত এমগরয় চলরছ। অরল হৃদরক ডান পারে বররখ তুরান 
সিভূমি ধরর এমগরয় যারে। অরল হৃরদর পূবে পারে বপ াঁরছ আর একে িাইল 
দমক্ষণ পূরবে এগুরলই মসর দমরয়া পাওয়া যারব। তারপর মসর দমরয়ার তীর ধররই 
বিন চলরব প্রায় সারড় মতন েত িাইল। তাসখরন্দর বদড়ে িাইল উত্তরর বপ াঁরছ 
ইসর দমরয়া একেু পমিরি সরর মগরয় তাসখরন্দর িাইল পিারেক দমক্ষণ মদরয় 
এমগরয় তামজমকস্তারন প্ররবে কররব। আর বিন বসাজা এমগরয় যারব তাসখরন্দ।  

বাইরর বেরক িুখ মফমররয় বচাখ বন্ধ করল আরয়ো আমলরয়ভা। বিরন 
তারদর উপর আর বকান আরিন িরব বরল িরন িয় না। অরল হৃরদর অরলে 
েির তারা বপমররয় এরসরছ। তাসখরন্দর কাছাকামছ অমরস জংেন ছাড়া িািখারন 
মকমজল ওরস নারি একো বছাট্ট েির আরছ। মকন্তু বিন বেরক ওয়াররলস না 
কররল বসখান বেরক মবপরদর সম্ভাবনা বনই, কারণ বিন বসখারন োরিনা। আর 



রক্তাক্ত পামির  104 

 

ওয়াররলসরতা সুরলিানরভর কারছ। বগারয়ন্দা দ্যজরনর কারছও িয়রতা ওয়াররলস 
মছল, মকন্তু বসগুরলা আর বকান কারজ আসরছ না। এসব বভরব খুব খুেী িরলা 
আরয়ো আমলরয়ভা।  

মকন্তু এরপর মক, তার মকছুই জারন না আমলরয়ভারা। শুধ ুএতেুকু তারদর 
বলা িরয়রছ। বিন মসর দমরয়া এলাকায় বপ াঁছার পর তারদর সব দাময়ে তাসখন্দ 
সাইিুরির উপর বতোরব। তারাই সব বযবস্থা কররব। বাইররর বাতারস বযন মসর 
দমরয়ার মেগ্ধ পরে অনুভব করল আমলরয়ভা। ওরত বযন নতুন জীবরনর এক 
আশ্বাস। বরাকাইরয়ভা বাইরর তামকরয়মছল। আমলরয়ভাও তার দৃমষ্ট বিরল ধরল 
বাইরর। তার বচাখ দ্যমে খুাঁরজ মফররছ মসর দমরয়ার সবুজ উপতযকা, তার রুপালী 
বুক। 
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৭ 
তাসখন্দ বেরক সত্তর িাইল উত্তরর আমরস বরলওরয় জংেন। ববলা তখন 

সারড় মতনো। বছাট্ট েির আমররসর উপকরন্ি এখানকার সাইিুি ঘাাঁমেরত িাসান 
তামরক, আরনায়ার ইব্রামিি, আমররসর সাইিুি প্রধান আলী খানভ জংেরনর 
একো িানমচত্র মনরয় বরস। িানমচত্র বুমিরয় মদরে আলী খানভ। আলী খানভ 
আমররসর মসমভল মডরফে ইউমনরের একজন ডাইররক্টর। বেে বাররর িত 
পযোরলাচনা করমছল তারা আজরকর অপাররেন প্লযানোর।  

িরস্কা বেরক খবর এরসরছ গতরাত ৯ োয় তাসখন্দ েুযমরস্ট এক্সরপ্রস 
বসখান বেরক বছরড় এরসরছ। আিিদ িুসার সারে পরািেে করর তাসখন্দ সাইিুি 
মসদ্ধান্ত মনরয়রছ, আমরস জংেরনই আরয়ো আমলরয়ভা এবং বরাকাইরয়ভারক বিন 
বেরক নামিরয় বনয়া িরব। তাসখন্দ বরলওরয় বষ্টেরন এই অপাররেনরক সাইিুি 
ববেী িুাঁমকপূণে িরন করররছ।  

আমরস বরলওরয় জংেরন বিাে ১৫ জন রুেীয় কিুযমনস্ট অমফসার ররয়রছ 
বরলওরয় মবমভন্ন বড় বড় পরদ। ১০০ জরনর িত একো মসমকউমরমে ইউমনে 
ররয়রছ জংেরন। এরদর িরধয অরধেক রুে এবং অরধেক উজরবক ও কাজাখ 
িুসমলি। এখানকার উজরবক এবং কাজাখরদর সংগ্রািরক সবাই পছন্দ করর। 
তারা িয়রতা পরক্ষ আসরত ভয় পারব, মকন্তু সাইিুরির মবরুরদ্ধ মকছুরতই তারা অস্ত্র 
ধররব না।  

এই অবস্থারক সািরন বররখই অপাররেন প্লান ততরী করা িরয়রছ। আমররসর 
পমিি প্রারন্ত েির বেরক প্রায় দ্য’িাইল দূরর একো আমিে বযারাক আরছ। বসখারন 
৫০০ তসরন্যর একো মব্ররগড োরক। তারা খবর বপরয় আসার আরগই অপাররেন 
বেে করার পমরকল্পনা মনরয়রছ সাইিুি।   

অপাররেরন বনতৃে বদরব িাসান তামরক, মকন্তু মসমকউমরমে অপাররেরনর 
দাময়রে োকরব আরনায়ার ইব্রামিি। তারক সািাযয কররব আমল খানভ।  
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মিক সারড় মতনোয় আলী খানরভর ওয়াররলস মবপ মবপ করর উিল। সবার 
িুখ উজ্জ্বল িরয় উিল, মনিয় বকান খবর আরছ মকমজল গুদা বেরক।  

হ্াাঁ মিক। ওয়াররলস বেরক কান সমররয় আলী খানভ বলল, মকমজল গুদার 
সাইিুি প্রধান জানাল তাসখন্দ েুযমরস্ট এক্সরপ্রস এখন তারদর েির অমতরি 
করররছ।  

সবাই খুমে িরলা। িাসান তামরক বলল, সবাই বদায়া কর আিারদর ববানরা 
ভাল োকুক।  

তারপর আরনায়ার ইব্রামিি ও আলী খানরভর মদরক বচরয় বলল, বতািারদর 
ইউমনে বতা চরল বগরছ বষ্টেরন?  

-হ্াাঁ।  
-তািরল চল আিারদরও এবার উিরত িরব। সবাই উরি দাাঁড়াল। 
বাইরর দ্য’বো িাউরন্েন জীপ দাাঁমড়রয় মছল। জীপগুরলা সাধারণ পািাড়ী 

পরে খুব সিরজই চলরত পারর। সবাই মগরয় গাড়ীরত উিল। একোরত উিল 
িাসান তামরক এবং দ্য’জন, অন্যমেরত উিল আরনায়ার ইব্রামিি, আলী খানভ এবং 
আরও করয়কজন।  

মিক মতনো পয়তামল্লে মিমনরে িাসান তামরক ও আরনায়ার ইব্রামিিরা ১নং 
প্লযােফররি প্ররবে করল। এ রকি ৪ো প্লযােফরি আরছ। ৪ো প্লযােফররিই 
বরলওরয় মসকুইমরমে বলারকরা ছমড়রয় আরছ। প্ররতযকো প্লযােফররিই ৫ জরনর 
করর একো মসমকউমরমে মেি েিল মদরে। মেরির বনতৃে আরছ একজন করর রুে 
অমফসার। সাইিুরির োরগেে এই রুে অমফসার। সাইিুরির োরগেে এই রুে 
অমফসাররাই।  

এক নং প্লযােফররির ররয়রছ মসমকউমরমে অমফস। মসমকউমরমের মরজাভে 
বলারকরা এখারনই অবস্থান করর। বদখা যারে বিস সদৃে মবোল িল ঘরর 
মসমকউমরমের বলারকরা বকউ বরস আরছ, বকউ শুরয় শুরয় বরস্ট বনবার বচষ্টা 
কররছ।   

এক নম্বর প্লযােফররির সািরনই মবোল যাত্রী মবশ্রািাগার। মবশ্রািাগাররর 
দ্য’পাে মদরয় বাইরর যাবার দ্য’বো বগে। বগরের পররই সড়ক। সাইিুরির দ্য’বো 
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গাড়ী প্লযােফররির উত্তর প্রারন্তর অেোৎ মবশ্রািাগাররর উত্তর পাে মদরয় ববরুরনার 
বয বগে তার িুরখই দাাঁমড়রয় আরছ।  

িাসান তামরক বদখল, প্লযােফররির মসকুউমরমের পাাঁচ জন বলাক েিল 
মদরে, তার িরধয রুে অমফসারমে দাাঁমড়রয় আরছ মবশ্রািাগাররর দমক্ষণ পাে মদরয় 
বয বগে তারই কাছাকামছ জায়গায়। এখারনই যাত্রীর ভীড় ববেী িয়। যাত্রী ববরে 
সাইিুরির বলারকরাও পমরকল্পনা অনুসারর পমজেন মনরয়রছ।  

মিক ৪ ো ১৫ মিমনরে  তাসখন্দ েুযমরস্ট এক্সরপ্রস আমরস েিরর প্ররবে 
করল। মনয়ি অনুসারর িীড তার করি বগরছ। জংেন এলাকায় বপ াঁছুরত িীড 
তার আরও করি বগল। গাড়ী এখারন দাাঁড়ারব না বরে, মকন্তু মক্লয়াররে ডকুরিন্ে 
বনবার জন্য এো তারক কররত িয়।  

৪ো ১৭ মিমনে। বিন জংেন এলাকায় প্ররবে করল। সংরগ সংরগ ১নং 
প্লযােফররির দমক্ষণ প্রারন্ত বরল লাইরনর উপর মবরাে মবরস্ফাররণর েব্দ িরলা।  

বসখানকার বরললাইন উরড় বগল। মসমকউমরমের বলারকরা বস মদরক ছুেল, 
বসই রুে অমফসারও।  

মসমকউমরমে অমফরসও তখন চািলয। যারা শুরয় মছল তারা উরি বরসরছ। 
যারা বরস মছল তারাও উরি দাাঁমড়রয়রছ। মকন্তু তারা ববরুবার সুরযাগ বপল না। 
বদখল তারা, তারদর বচারখর সািরন করয়কজন িুরখােধারী বলাক ছুরে এরস 
দরজা বন্ধ করর বাইরর বেরক তালা লামগরয় মদল। িল ঘররর দ্য’বো বগে, দ্য’বোই 
বন্ধ িরয় বগল।  

বযখারন মবরস্ফারণ িরয়মছল, বস এলাকা  বেরক গুমলর েব্দ এল, বসই সারে 
বশ্লাগানিঃ িুমক্তর সাইিুি মজন্দাবাদ, জীবরনর সাইিুি মজন্দাবাদ। বগাো প্লােফরি 
এলাকা সাইিুরির দখরল চরল বগরছ। মবমভন্ন মদক বেরক মকছু গুমল বগালার েব্দ 
এল। বষ্টেরনর কিেচারীরা বয বযখারন মছল বসখারনই বরস োকল। ববরুলনা 
অেবা ববরুরত পারলনা। আর বাইরর যারা মছল সাইিুরির বশ্লাগান বোনার পর 
তারা গা ঢাকা মদল। রুে অমফসাররা যারা প্রমতররাধ কররত বচষ্টা করল তারা 
সাইিুি কিেীরদর গুমলর িুরখ পড়ল।  
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িাসান তামরক এবং আরনায়ার ইব্রামিি ১ নং প্লযােফররির িািখারন 
বযখারন দামড়রয়মছল বসখারনই দাাঁমড়রয় োকল। পমরকল্পনা অনুসাররই বিন 
োিারনার এই বযবস্থা করা িরয়মছল এবং সকরলর িরনারযারগর বকন্দ্র বানারনা 
িরয়মছল দমক্ষরণ প্লযােফররির বাইররর অংেরক, যারত মসমকউমরমের দৃমষ্ট 
বসমদরকই োরক।  

বিরনর ডাইররক্টর সুরলিানভ জানত বিনরক োিারত বাধয করার 
পদরক্ষরপর কো তাই বিনরক বকান মবপরদ পড়রত িয়মন। মবরস্ফাররণর সংরগ 
সংরগই বিনরক সািরল মনরয়মছল এবং মিকভারব বট্টনরক এরন প্লযােফররি দাাঁড় 
করারলা।  

এরকবারর প্লযােফররির প্রান্ত বঘাঁরে দামড়রয়মছল িাসান তামরক ও আরনায়ার 
ইব্রামিি। প্লযােফররি বকান বলাক বনই। তাই বিন বযিন নজরর পড়রছ, বতিমন 
বিন বেরকও প্লযােফরি নজরর পড়রছ।  

বিন প্লযােফররি প্ররবে করর ধীরর ধীরর এমগরয় আসরছ। বিরনর 
কমররডাররর জানালা বকানো বখালা, বকানো বন্ধ। বকান জানালারতই বকান িুখ 
বদখরছ না িাসান তামরক। চিল িরয় উিল বস, তািরল মক.......... 

বিন আরও এমগরয় এল। প্রায় বেরি বগরছ বিন। বিরনর বপছরনর বেেো 
পযন্ত এবার বদখা যারে। িিাৎ িাসান তামরক বদখল, কমররডাররর জানালায় 
দ্য’বো িুখ। একজন িাত নাড়রছ িাসান তামররকর মদরক বচরয়। ছুরে বগল িাসান 
তামরক বস মদরক। িাত নাড়া বিরয়মে তার িাোর হ্াে খুরল বফলরছ, আরয়ো 
আমলরয়ভা। মচনরত পারল িাসান তামরক।  

বচাখারচামখ িল। সবোরঙ্গ একো উষ্ণ বস্রাত বরয় বগল তার। আমলরয়ভার 
বচাখ বেরক বচাখ সমররয় িাসান তামরক কমররডাররর দরজা োনাোমন করল। বন্ধ 
দরজায় তালা বদওয়া। এক িিূুতে বদরী তার সইরছ না। দরজার কী বিারল গুমল 
করল িাসান তামরক। তারপর এক লামেরত খুরল বফলল দরজা। আরয়ো 
আমলরয়ভা এবং বরাকাইরয়ভা বনরি এল গাড়ী বেরক।   

িাসান তামরক আরনায়ার ইব্রামিরির মদরক বচরয় বলল, চল গাড়ীরত। 
তারপর আরয়ো আমলরয়ভার মদরক ঘুরর বলল, এস।  
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তারা বগরের মদরক ছুেল। তারা বদখরত বপল, উত্তররর বগে মদরয় 
করয়কজন পুমলে ছুরে আসরছ। সাইিুরির রক্ষীরা পারেই দাাঁমড়রয়মছল। উাঁচু িরয় 
উিল তারদর বস্টনগান। বগরের সািরন লুমেরয় পড়ল পুমলে করয়কজন। িাসান 
তামরক বদখল দমক্ষন বগরের সািরনও করয়কজন পুমলরের লাে পরড় আরছ। এরা 
মবরস্ফারণ ও গুমলর আওয়াজ শুরন বাইরর বেরক এরসমছল।  বযাপার মকছুই বুিরত 
পাররমন। সাইিুরির পমরচয় বপরল ঐ উজরবক পুমলরেরা এভারব আসরতা না। 
িাসান তামররকর দ্যিঃখ িরলা ওরদর জন্য। মসমকউমরমের বলাকরদর কাউরকই বদখা 
বগলনা।  রুেরা মনিয় সাইিুরির িারত প্রান মদরয়রছ। আরব, উজরবক, কাজাখরা 
ঘেনাস্থল বেরক চুরপ চুরপ সরর বগরছ।  

গামড় স্টােে বদয়াই মছল। একমে জীরপর সািরনর মসরে িাসান তামরক উিল, 
তারপারে আলী খানভ। বপছরনর মসরে আরয়ো আমলরয়ভা এবং বরাকাইরয়ভা 
উরি বসল।  

অন্য গামড়রত আরনায়ার ইব্রামিি এবং অন্যান্যরা। গাড়ী নরড় উিল , যাত্রা 
শুরু করল তারা। িাসান তামরক আলী খানভরক বলল, বতািার বলাকজন মফররব 
কখন ?  

আলী খানভ বলল,  দ্য নম্বর বগে এবং প্লযােফররির বাইররর বগরে তারদর 
গাড়ী আরছ। বকান মচন্তা বনই, ওরা আিারদর বপছরন বপছরনই চরল। 

গাড়ী  তখন ফলুমিরড চলরত শুরু করররছ। িাসান তামরক আল্লাির 
শুকমরয়া আদায় করল। বকান বড় ঘেনা ছাড়াই আল্লাহ্ তারদর সাফলয দান 
করররছন।  

গাড়ী েির বেরক ববরুবার পর একমে পাবেতয পরে িাসান তামররকর পাে 
বেরক আলী খানভ বনরি বগল। বপছরন সাইিুরির কিেীরদর বয দ্য বো গাড়ী আরছ 
তারাও এখারন আলী খানরভর সারে এরস মিমলত িরব। তারদর করয়কজন আলী 
খানরভর সারে এখারন োকরব, অন্যরা মফরর যারব আমররসর সাইিুি ঘামেরত। 
অবমেষ্টরদর মনরয় আলী খানভ এ মগমরপে  পািারা বদরব যারত েত্রুরা িাসান 
তামররকর মপছ ুবনবার সুরযাগ না পায়।  
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িাসান তামরক ও আরনায়ার ইব্রামিরির দ্য’বো গাড়ী আলী খানভ বক নামিরয় 
মদরয় মকরমঘমজয়ার রাজধানী ফ্রুনরজর পে ধরর ছুেল পূবেমদরক। আসরল তারদর 
লক্ষয ফারগানা এবং তাসখরন্দর িধযবতেী সাইিুরির েিীদ আরনায়ার পাো 
ঘাাঁমে। সিরখন্দরক বাি পারে বররখ বযখারন পামির সড়ক তাসখরন্দর মদরক 
এমগরয় বগরছ , বসখান বেরক ৭০ িাইল পূরব এবং ফারগানা বেরক ৫০ িাইল 
পমিরি উজরবমকস্তান ও মকরমঘমজস্তারনর সংগিস্থরলর দ্যগেি পাবেতয উপতযকায় 
এই ঘাাঁমে। আমরস বেরক তাসখন্দ িরয় এখারন আসা বযরতা, মকন্তু আমরস বেরক 
বসাজা তাসখরন্দর পরে আসা িাসান তামরক মিক িরন কররমন। গন্তবয সম্পরকে 
েত্রুরদর মবভ্রান্ত করার জন্যই িাসান তামরক এ পরে এরসরছ। ফ্রুনরজর পরে 
িাইল পিারেক এমগরয় যাবার পর আররকো কযারাভান িাক পাওয়া যায় যা 
মদরয় পামির সড়রক বপ ছা যারব। এ পরে িাসান তামরক েিীদ আরনায়ার পাো 
ঘাাঁমেরত বপ ছারব মিক করররছ।  

িাসান তামররকর গাড়ী তখনও দৃমষ্টর বাইরর যায়মন। এিন সিয় বসই 
পাবেতয মগমরপরের এক মেলায় বরস আলী খানভ বদখল মবরাে আমিে সাাঁরজায়া 
আমররসর মদক বেরক এমগরয় ছুরে আসরছ।  

সিকিেীরদর প্রমত সতকে সংরকত মদরয় আলী খানভ মেলা বেরক দ্রুত বনরি 
পড়ল। তারপর দ্রুত বসই পাবেতয পরের উপর মগরয় উপমস্থত িরলা। খুাঁরজ বপরত 
উপযুক্ত স্থান ববরছ মনরয় পর পর মতনো বরাড-িাইন পাতল। এিন জযামিমতক 
বকাণ করর বসগুরলা পাতল যারত করর মিস িবার বকান ভয় রইল না। 

িাইন বপরত বস রাস্তা বেরক সরর আসরত না আসরতই বসই সাাঁরজায়া গাড়ী 
এরস পড়ল মগমরপরের িুরখ। একো পােররর আড়ারল বরস রুদ্ধশ্বারস অরপক্ষা 
কররছ আলী খানভ।  

গাড়ী এরস বগরছ, আর ৫০ গজ, ২০ গজ, হ্াাঁ এরস বগরছ বসই বক মণক 
অবস্থারন। সংরগ সংরগ প্রচণ্ড এক মবরস্ফারণ। একো বখলনার িত উরধ্বে মনমক্ষি 
িরয় মছেরক পড়ল সাাঁরজায়ামে । কারলা বধাাঁয়ায় আেন্ন িরয় বগল এলাকাো। বধাাঁয়া 
যখন মিমলরয় বগল, বদখা বগল গাড়ীমে েুকররা েুকররা  িরয় বগরছ, িানুরের বকান 
মচহ্ন বনই।  
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িাসান তামররকর গাড়ী তখন দৃমষ্টর আড়ারল চরল বগরছ। আলী খানভ প্রেি 
মবরস্ফাররণর জায়গা বেরক অরনক পমিরি  মগমরপেমের িুরখ আররা মতনমে িাইন 
পাতল একো সতকেতািূলক বযবস্থা মিরসরব। কারণ, বাড়মত বযবস্থা মিরসরব এক 
বা একামধক গাড়ী এই সাাঁরজায়ামের মপছরন আসরব বসোই স্বাভামবক।  

িাইন পাতা বেে করর সাইিুি কিেীরদর মনরয় আলী খানভ পাবেতয 
উপতযকার পরে আমররসর ঘামের মদরক মফরর চলল। ১৫ মিমনেও পার িয়মন। 
মপছন বেরক মবরাে মবরস্ফাররণর েব্দ কারন এল। তারা বপছরন মফরর বদখল 
মগমরপরের ঐ এলাকা বেরক কারলা বধাাঁয়ার কুন্ডলী উিরছ। খুেী িরলা আলী 
খানভ, ফাাঁরদ আররকো মেকার পরড়রছ। এখন িাসান তামররকর মপছু বনয়ার 
পমরকল্পনা বাস্তবায়ন তারদর পরক্ষ কমিন িরব।  

আমরস েিরর কিুযমনস্ট তসন্য এবং ‘ফ্র’ এর সািমরক ইউমনরের বলাকজন 
মগজ মগজ কররছ। ভয় এবং অপিান দ্য’বোই তারদর বচারখ িুরখ। সাইিুরির 
একো চুলও তারা িেে কররত পাররমন, এই জন্যই বরাধো তারদর খুব ববেী। 
সব বরাধ মগরয় এখন পরড়রছ আমররসর বদেীয় অেোৎ উজরবক এবং কাজাখ 
কিেচারীরদর উপর। উাঁচু প্রাচীর বঘরা আমররসর বজলখানায় তারদর এই মজঘাংসা 
বৃমত্তরই িরিাৎসব চলরছ কতগুরলা মনরপরাধ িানুরের উপর।  

সুলাইিানভরক বগ্রিার করা িরয়রছ দ্য’জন বগারয়ন্দা িতযা ও বরলওরয় 
পুমলেরদর বন্দী করার ঘেনার সারে জমড়ত োকার অপরারধ। বলা িরে, তারই 
পারের রুরি এো ঘরেরছ, সুতরাং তার বযাগোজস না বেরকই পাররনা, মবরেে 
করর তার যখন মকছুই িয়মন। 

বৃদ্ধ সুলাইিানভরক কো বলারনার জন্য প্রেরি মনিেিভারব প্রিার করা 
িরয়রছ। বচাখ বন্ধ করর িুখ বুাঁরজ পািারড়র িত সব সহ্ করররছ বস। মনিেি 
চাবুরকর সারে মপরির চািড়া উরি বগরছ। ববদনায় কুকরড় বগরছ তার বদি, নীল 
িরয় বগরছ িুখ। মকন্তু িুখ বেরক ওরা একো কোও ববর কররত পাররমন।  

অবরেরে তারক মনরয় এল মবদ্যযৎ আসরন। মবদ্যযৎ েরক ববদনায় কুকরড় 
বগল তার বদি, বচাখ দ্য মে তার মিকরর ববমররয় আসরত চাইল। কারনকেন সমররয় 
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তারক বলা িরলা এর পররর েরক আরগর বচরয়ও কমিন অবস্থা তার জন্য অরপক্ষা 
কররছ। যমদ বাাঁচরত চায় তারক বলরত িরব সাইিুি সম্পরকে বস মক জারন।  

প্রেি েরকর পররই বৃদ্ধ সুলাইিানরভর িাংসরপমেগুরলা গভীর ক্লামন্ত ও 
ববদনায় কাাঁপমছল। মকন্তু বচাখ তার মস্থর, তারত অদ্ভুত ঔজ্জ্বলয। বস বলল, বয 
িৃতযুর জন্য প্রস্তুত, তারক োমস্তর ভয় বদমখরয় বতািরা মক কররব? আিারদর এ 
দ্যভোগা িুসমলি জামতর িুমক্তর আরন্দালরনর পতাকা ভূ-লুমন্িত মছল অরনক মদন, 
তারক আবার সাইিুি তুরল ধরররছ। আমি তারদর জন্য যমদ জীবন মদরত পামর, 
বসো আল্লাির জন্যই জীবন বদয়া িরব, আমি বগ রবামন্বত িরবা।  

‘ফ্র’ মিমলোরী ইরন্েমলরজরের প্রধান সামজে বসাকলভ পারেই দাাঁমড়রয়মছল। 
তার বচাখ দ্যমে ভাোর িত জ্বরল উিল, বদরির সিস্ত রক্ত বযন িুরখ এরস জিা 
িরলা। বস দ্য পা এমগরয় এরস প্রচণ্ড এক লামে িারল সুলাইিানরভর িুরখ। 
সুলাইিানরভর বাি গাল বেরক এক খাবলা িাংস উরি বগল বলািার কাাঁোওয়ালা 
বুরের আঘারত। ির ির করর মছেরক পড়া রক্ত প্রবারি মভরজ বগল মবদ্যযৎ 
আসরনর কারির পাোতন।  

সুলাইিানভ তার রক্ত বধাাঁয়া িুখমে বসাকলরভর মদরক মফমররয় বলল, আিার 
বকান দ্যিঃখ বনই। যুগ যুগ ধরর বতািরা আিার বদেরক, আিার িুসমলি জামতরক 
এ রকি পদাঘারতই ক্ষত-মবক্ষত কররছ। আমি আজ তারদর দরল োমিল িরত 
বপরর আনমন্দত। বতািারদর অরনক িারাি োকা আিার বপরে বগরছ, তা এই ভারব 
িাফ িরয় বগরল আমি খুেী িরবা।  

চুপ কর কুকুর বরলই পাে বেরক ভারী বলািার বরালারমে তুরল মনরয় বজারর 
ছুরড় িারল তার িুরখ। 

মকন্তু বরালারমে সুলাইিানরভর িুরখ না বলরগ প্রচন্ডভারব আঘাত করল 
মগরয় তার কপারল। ‘আল্লাি’ একো েব্দই শুধ ুতার িুখ বেরক ববরুরত পারল। 
তারপর সব বেে। বেতরল গুমড়রয় বগরছ তার িাো। ররক্ত বভরস যারে বিরি। 

আমরস বস্টেরনর ৫০ জন মসকুইমরমের বলাক এবং আরও অরনক সাধারণ 
কিেচারী সি প্রায় পাাঁচে উজরবক ও কাজাখ যুবকরক বগ্রিার করর এই বজলখানায় 
আনা িরয়রছ। 
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গত কয়মদন ধরর তারদর উপর অিানুমেক মনযোতন চলরছ। ঘন্োর পর ঘন্ো 
তারদর উাঁচ ুকরর োমঙরয় রাখা িরয়রছ। উত্তি ইিারতর চাবুক মদরয় প্রিার করা 
িরয়রছ, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তারদর মনরষ্পমেত করা িরয়রছ। তারদর কারছ দাবী একোই, 
সাইিুরির সারে তারদর বযাগোজরসর তেয ‘ফ্র’ বক মদরত িরব। ববচারারা মকছুই 
জারন না, মক তেয বদরব ‘ফ্র’ বক। সুতরাং তারা িার বখরয়রছ আর বরাদন করররছ।  

অবরেরে ‘ফ্র’ মিমলোরী ইরন্েমলরজরের সামজে বসাকলভ এবং ‘ফ্র’ এর 
মনরাপত্তা প্রধান কমলনকভ এরস উাঁচ ুঅবস্থা বেরক নামিরয় সবাইরক এক লাইরন 
দাাঁড় কমররয় বলল, বতািারদররক বেে বাররর জন্য বলা িরে, বতািরা যমদ 
সাইিুরির বকান খবর না দাও, তা িরল সবাইরক সাইিুরির সদস্য মিরসরব ধরা 
িরব। এবং আজ রাত ৭ো বেরক প্রমত ঘন্োয় এক একজনরক ফায়ামরং বস্কায়ারড 
িারা িরব। আর ইমতিরধয বস্টেরনর ৫০ জন মসমকউমরমের দন্ডাজ্ঞা কাযেকর করা 
িরে।  

বলার সংরগ সংরগ ৫০ মসমকউমরমের বলাকরক মপছ বিাড়া করর ববাঁরধ 
কারাগাররর বদয়াল বরাবর দাাঁড় করারনা িরলা। তারদর সািরন বন্দুক মনরয় 
দাড়াল আরও পিাে জন। মনযোতরন করয়দীরদর কান্নার সাধয মছল না। তারদর 
বচারখ উপায়িীন এক অসিায়তা। 

প্রেি সংরকরতর সংরগ সংরগ বন্দুক উচু িরয় উিল ফায়ামরং বস্কায়ারডর। 
বসই পিাে জরনর িধয বেরক একজন বলল, আিার বেে একো কো আরছ, 
বলরত চাই। 

সামজে বসাকলরভর িুখো উজ্জল িরয় উিল, তা িরল ওরা িুখ খুলরছ। বস 
তার মদরক এরস বলল, তুমি বল, আিরা বতািারক িুমক্ত বদব। 

-িুমক্তর কো নয়, আিার একমে প্রােেনা আরছ। 
-মক প্রােেনা? এখনও বসাকলরভর বচারখ আোর আরলা। 
-বকান মদন নািাজ পড়ার সুরযাগ িয়মন, বেে সিরয় দ্য’রাকাত নািারজর 

সুরযাগ প্রােেনা করমছ। 
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বিা বিা করর বিরস উিল কমলনকভ এবং সামজেও বসাকলভ। দ্য’জরনই মকছ ু
বযন ভাবল। একো বক তুরকর িামস ফরুে উিল বিাাঁরে। বলল, আর বক চাস বতারা 
এই কিেমে কররত? 

সবাই বলল, আিরাও চাই। 
সবার িারতর বাধন খুরল বদওয়া িরলা। করয়কজন তায়াম্মুি করল। তারদর 

বদরখ অরন্যরা বসই ভারব তায়াম্মুি করল। ববািা বগল, তারা তায়াম্মুি জারন না। 
জানরব মক করর? িাজার িাজার িাোসা িক্তব বদরের িামে বেরক িুরছ বফলা 
িরয়রছ। আরবী মেক্ষার বলাক দ্যষ্প্প্রাপয। তার উপর কিুযমনষ্ট আইরনর কড়াকমড়। 
এিন প্রােেনা িােেনার বখাজ বপরল জীবন জীমবকার দরজা বন্ধ িয়। সুতরাং 
বজনাররেরনর পর বজনাররেন ধরর এো চলার পর আজ মবরেে করর মবপলু 
সংখযক যুবরকর এই অবস্থা দামড়রয়রছ। অজু তায়াম্মুি তারদর অরনরক জারননা। 

মকন্তু আল্লাি আরছ, পরকাল আরছ, এো তারদর িন বেরক িুরছ বফলা 
যায়মন। সম্ভবত এই কাররণই আজ বেে সিরয় আল্লাির কারছ একবার িামজর 
িরত চায় ওরা। 

পিাে জন এক সারেই নািারজ দামড়রয়রছ তারা। রুকুরত বগল। 
সামজে বসাকলভ আঙুল তুরল মক বযন ইংমগত করল। সংরগ সংরগ পিােমে 

বন্দুরকর িাো উচু িরলা। 
রুকু বেরক উরি দামড়রয়রছ তারা। মসজদায় যাবার জরন্য তারদর বদি 

িুরকরছ িাত্র।  
তার আরগই সামজে বসাকলভ মনরদেে মদল, ‘ফায়ার’। 
পিােমে বন্দুক এক সারে গরজে উিল। মসজদার জন্য পিােমে বদি 

িুাঁকরত যামেল। গুমলরত পিােমে বদি িুখ েবুরড় পরড় বগল সািরন। পরড় মগরয় 
পরড়ই োকল। নড়লনা বকান বদি। বসজদা তারা মদরত পারলনা, মকন্তু এ বযন 
আররক বসজদা, বয বসজদা বেরক বকান মদনই তারা আর উিরবনা। 

সামজে বসাকলভ এবং কমলনকভ দ্য’জরনই বিা বিা করর বিরস উিল। মনবাকে 
িন্দনিীন ভারব দামড়রয় োকা ৫০০ যুবরকর মদরক বচরয় বসাকলভ বলল, 
িুসলিানরদর আল্লাি নামক সবে েমক্তিান, বদখমল বতা েমক্তর বজার।  
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বরল আবার বিা বিা করর বিরস উিল দ্য’জরন। 
বসাকলভ ঘমড়র মদরক বচরয় বলল, আর এক ঘন্ো আরছ, বতারা এরদর িত 

িরমব না ববরচ োকরত চাস মিক কর। আিরা এক ঘন্ো পরর আসমছ। 
চরল বগল ওরা। এমদরক পাাঁচে যুবক ববরচ বেরকও িরার িত। এরদর 

অমধকাংেই চাকুরর। ছাত্রও আরছ। যুব কিুযমনষ্ট লীগ এবং কিুযমনষ্ট পামেের 
সদস্যও এরদর িরধয আরছ। এরা আধুমনক জীবন যাপন করর, এরদর অরনরকরই 
িয়রতা সাইিুিরক ভারলা লারগ, সিেেনও করর িয়রতা আরও অরনরক, মকন্তু 
সাইিুরির মকছ ু জারননা এরা, বকানই সম্পকে বনই সাইিুরির সারে এরদর। 
সুতরাং এরা বুিরত পাররছনা এরদর অপরাধ মক? সুতরাং ভয়, িতাো এরদর 
আেন্ন করর বফরলরছ। আসন্ন পমরণমতর কো বভরব অমধকাংেই কাাঁদরছ, মবলাপ 
কররছ। 

এই কান্নার িরধয একজন বরল উিল, ভাইসব, বকাঁরদ বকান লাভ বনই, কান্না 
আিারদর িৃতযু বিমকরয় রাখরত পাররবনা। বরং আসুন িামসিুরখ বীররর িৃতযু বরণ 
কমর। আিারদর পূবে পুরুেরা কাপুরুে মছরলন না, মকন্তু কিুযমনষ্ট বযবস্থা আিারদর 
ঈিান আমকদা বকরড় মনরয়, জাতীয়তারবাধ বকরড় মনরয় আিারদর কাপুরুরে 
পমরণত করররছ। তাই িৃতযুরক এিন ভয় পামে আিরা। ভাইসব, আিারদর বকান 
অপরাধ বনই, একোই অপরাধ, আিরা িুসমলি। আিরা সব মবসজেন মদরলও 
জাতীয় পমরচয় মবসজেন বদইমন। তাই সাইিুরির আিরা বকউ না িরলও আিরা 
অপরাধী। এোই যমদ আিারদর অপরাধ িয়, তািরল এ অপরাধ মনরয় আিারদর 
গবেরবাধ করা উমচৎ। এর জন্য যমদ আিারদর িররত িয় বস িৃতযুরক আিারদর 
িামসিুরখ বরণ করা উমচত। সাইিুি আজ আিারদর সম্মামনত এবং অকুরতাভয় 
পূবে পুরুেরদর স্বাধীনতা ও িযোদার পতাকারক ভুলুমন্িত অবস্থা বেরক উরধে তুরল 
ধরররছ। আিরা বাইরর োকরত তারদর জন্য মকছ ুকররত পামরমন, আসুন িৃতযুর 
িুরখািুমখ দামড়রয় জামতর বগ রব বস বামিনীর জয় বঘােণা কমর। 

বরল বস তকমবর বঘােণা করল উচ্চ করন্ি। সংরগ সংরগ কারাগাররর 
মনরবতা বভরঙ্গ পাাঁচে করন্ি জবাব এল, ‘আল্লাি আকবার।‘ সমম্মমলত করন্ি 
বশ্লাগান উিল, জীবরনর সাইিুি, িুমক্তর সাইিুি, মজন্দাবাদ। 
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কিুযমনষ্ট কারাগারর বহু বছর, িয়রতা বহু যুগ পর সম্ভবত এোই প্রেি 
সমম্মমলত করন্ির, স্বাধীন করন্ির মনরুমেগ্ন এবং উচ্চ কন্ি জীবন সংগীত। উদযত 
সংগীন িারত একদল তসমনক দামড়রয় আরছ এই পাাঁচে যুবকরক মঘরর। ওরা 
এরদেীয় নয়। ওরদর বচারখ মবিয়। ববাধ িয় ভাবরছ কিুযমনষ্ট রারজযও এিন মকছ ু
ঘেরত পারর! ওরদর বচারখ ভয়ও। বক জারন ওরদর িরধয এরদর িতই িারাবার 
ববদনা আরছ বরলই এই ভয় মকনা? 

বশ্লাগান বেে িরল বসই যুবকমে বলল, ভাইসব, জামতর জন্য, জীবরনর 
জন্য, আিার ধরিের জন্য আমিই প্রেি জীবন মদরত চাই। বরল বস িািখান বেরক 
লাইরনর প্রেরি এরস দাড়াল। 

এ সিয় কমলনকভ এবং সামজে বসাকলভ মফরর এল। সামজে বসাকলভ মপস্তল 
নামচরয় বলল, িরবার আরগ বতারদর পাখা উরিরছ। মিক আরছ, আমি যা বরলমছ 
বসোই এখন িরব। বরল বস একজন রক্ষীরক বলল, লাইরনর প্রেিোরক ধরর এরন 
উচু িিোরত দাাঁড় করাও। আিার মপস্তলই আজরকর উৎসব উরোধন কররব। 

রক্ষী লাইরনর প্রেরি দাড়ারনা বসই যুবকরক ধররত বগল। যুবক বলল, 
আিারক ধরর মনরত িরব না, আমি মনরজই যামে। বসখারন বসাকলরভর এক গুমল 
বকন িাজার গুমল আিারক ভয় বদখারত পাররবনা। বরল মপছ বিাড়া করর বাধা 
বসই যুবক িাো উচু করর বীর দরপে িৃতযু িরি মগরয় উিল। তার িুরখ িামস। ভয় 
ও উরেরগর সািান্য মচহ্নও তার বচারখ বনই। 

বিা বিা করর বিরস উিল বসাকলভ। বলল, খুব বীরে বদখামেস। িররও 
তুই রক্ষা পামবনা, বতার স্ত্রী ও বছরল সন্তানরক আিরা শুমকরয় িারব। 

িুহুরতের জন্য চিরক উরিমছল যুবক। বুকো বযন একবার বিাচড় মদরয় 
উরিমছল। দ্যমে বিরয়র মনষ্পাপ িুখ, স্ত্রীর অসিায় ছমব তার সািরন জ্বলন্ত িরয় 
উরিমছল। মকন্তু তা িুহুরতের জন্যই। মনরজরক সািরল মনরয় যুবক বরল উিল, 
আিার স্ত্রী বছরল সন্তানরক আমি সৃমষ্ট কমরমন, আিার আল্লাি সৃমষ্ট করররছন। মতমনই 
তারদর বদখরবন। বতািারদর উপর আমি.....................। 

বসালক্ভ যুবকরক কো বলরত মদলনা। ‘চুপ’ বরল হুংকার মদরয় উিল। 
তার বচারখ বযন আগুন জলরছ। তার মপস্তল উাঁচ ুিরয় উিল। মপস্তরলর মিগারর তার 
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তজেমন স্থামপত িরলা। চারমদক মনরব মনস্তি। পরবমতে বসরকরন্ডর ঘেনার জন্য 
রুিোরস অরপক্ষা কররছ সবাই। 
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৮ 
মবল বজায়ান ও খুজলাং পািারড়র িািখারন সংকীনে সিতল এক 

উপতযকা। তামজমকস্তারনর এ মকরমঘমজস্তান এবং উজরবমকস্তারনর সারে বযন 
গলাগমল করর আরছ। এর দমক্ষন ও পূবেমদকো মঘরর মকরমঘমজস্তান এবং উত্তর 
মদরক উজরবমকস্তান। অবস্থারনর মদক মদরয় অতযান্ত গুরুেপূনে, স্থানো দ্যগেি, মকন্তু 
এখান বেরক মের দমরয়া নদী এবং ফারগানা সিরকন্দ বরলপে খুব দূরর নয়। 
ঐমতিামসক পামির সড়কমেও এর পিাে িাইরলর িরধয। বঘাড়ায় চরড় বসখারন 
বপ ছরত সিয় ববেী লারগ না। আর ফারগানা, তাসখন্দ এবং তামজমকস্তারনর 
রাজধানী স্টামলনবারদর িধযবতেী এ উপতযকা অবমস্থত বরল সবার সারে সিান 
ভারব বযাগারযাগ রক্ষা করা সিজ িরে। সবরচরয় বড় কো এ উপতযকার 
চারমদরক বযসব পািামড় কমবলা ছমড়রয় আরছ সকরলই সাইিুরির িুমক্ত 
আরন্দালরন েমরক। সুতরাং মনরাপত্তার মদক মদরয় মনমিত। মবল বজায়ান ও 
খুজলং পািাড় এবং িধযবতেী উপতযকা মঘরর গরড় বতালা িরয়রছ সাইিুরির নতুন 
অপাররেন বিডরকায়াোর। এ বিড বকায়াোর আরগ মছল বলমলন িমৃত পারকে। 
এখন বসোরক অস্র-েরস্রর সাপ্লাই বকন্দ্র এবং সাইিুি িমিলা োখার প্রধান 
অবস্থান বকন্দ্র বানারনা িরয়রছ। 

মবল বজায়ান ও খুজলাং পািাড় এবং িধযবতেী এ উপতযকার একো 
ইমতিাস আরছ। কিুযমনষ্টরদর কবল বেরক িুসমলি িধয এমেয়ারক িুক্ত করার 
জন্য পমরচামলত প্রেি িুমক্ত সংগ্রারির বনতা গাজী আরনায়ার পাো ১৯২২ সারলর 
৪িা আগষ্ট এখারন এই উপতযকারতই োিাদত বরণ কররন। মতমন িুসমলি 
িুজামিমদনরদর মনরয় একো মিমেং কররমছরলন, এই সিয় কিযুমনষ্ট চররা কিুযমনষ্ট 
বামিনীরক পে বদমখরয় এখারন মনরয় আরস এবং আরনায়ার পাো অতমকেরত 
চারমদক বেরক আরান্ত িন। মতমন আেসিপেন কররনমন। কিুযমনষ্ট বামিমনর 
মবরুরদ্ধ লড়াই করর সােীরদর সরিত মতমন োিাদত বরণ কররন। এই উপতযকা 



রক্তাক্ত পামির  119 

 

িুসমলি িধয এমেয়ার বালারকাে। বস বীর েিীদরদর পমবত্র ররক্ত িাখা এ 
ভূমিকারতই আিিদ িুসা তাাঁর অপাররেন বিড বকায়ােোর স্থাপন করররছন। 

মবল বজায়ান পািারড়র এক গুিা-িুরখ সদর দফতররর প্রধান তাাঁবুমে 
অবমস্থত। গাছ-পালা তাাঁবুোরক বঢরক বররখরছ। তাাঁবুর পারে মবরাে এক প্লামস্টক 
ফলক। ফলকমেরত গাজী আরনায়ার পাো েিীরদর একমে মচমি উৎকীণে ররয়রছ। 
মচমিমে এই রকিিঃ 

‘আিার সালাি গ্রিণ করুন। আল্লাি রাবু্বল আ’লামিরনর অপার অনুগ্ররি 
আমি ভাল আমছ। আপনারদর একো অেেিীন পত্র বপলাি। তারত আপনারা 
মলরখরছনিঃ 

‘শুরু বেরকই আপমন আপনার সকল েমক্ত ববাখারার মবপ্লবীরদর জন্য 
ওয়াক্ফ করর মদরয়মছরলন। কারজই আপনার এ তযারগর প্রমতদান মিরসরব আিরা 
যখন আপনারক একো সািমরক গুরুেপূণে পরদ অমধমষ্টত কররত যামেলাি, তখন 
আপমন দাময়েিীন বলারকর পাল্লায় পরড় চরল বগরলন। আপমন মফরর আসুন 
আপনার সকল অপরাধ ক্ষিা করা িরব।‘ 

আিার প্রমত আপনারদর এ অনুগ্ররির জন্য ধন্যবাদ। মকন্তু আিারক বলুন, 
আপনারা মক বসই তারা নন যারা কিুযমনষ্টরদর িারত ববাখারার পতন ঘোরত 
সািাযয করররছন? জামতর মবপ্লবী েমক্তর মনরপরাধ বলাকরদর রক্তনদী আপনারাই 
বইরয়রছন। আপনারাই বতা আিারদর পমবত্র স্থান সিূি, িসমজদ িাোসারক ভূ-
লুমন্িত করররছন। আিারদর দমরে জনগনরক বুরজোয়া আখযা বযাপকভারব িতযা 
করররছন। তারদর সবেস্ব লুন্িন করররছন। িাত্র ভাত-কাপরড়র বলারভ 
রামেয়ানরদর িারত মনরজরদর ঈিান মবমর করররছন। আিারদর ববাখারা এখনও 
ধূমল ধূসমরত। দামরে ও আনািারমক্লষ্টতার বীভৎসতা চলরছ বসখারন। আমি 
জন্মভমুির একজন িুক্ত সন্তান। জামতর জন্য লড়মছ, ভমবষ্যরতও লড়ব। 
জন্মভমূিরক কিুযমনষ্ট এবং আপনারদর িত মবশ্বাসঘাতকরদর িাত বেরক িুক্ত 
করব। বতেিারন আিার সারে বদড় লাখ িানুে আযাদীর জন্য পািারড় বন্দরর 
সবেদা েত্রুরদর সারে লড়বার জন্য প্রস্তুত। আিরা বকান ভাড়ামেয়া তসন্য নই, 
জামতর বসবক িাত্র। আিরা অমচররই বদেরক রুেরদর কবল বেরক িুক্ত করব। 
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আল্লাির অনুগ্ররি আিারদর মবশ্বাস ও পে সুিষ্ট। আিারদর কিেসূচী পমরষ্কার। 
পল্লী নগর িরত িুসলিানরা অস্ত্রসমজ্জত িরয় আিারদর সারে োমিল িরে। তারা 
ইসলাি ও িুসলিানরদর বিফাজত কররত চায়। বতািরা ও যমদ েীরনর তসমনক 
িরত চাও, তািরল রামেয়ানরদর মবতামড়ত করার সংগ্রারি এরস বযাগ দাও।‘  

আরনায়ার পাো এ মচমি মলরখরছন ১৯২২ সারল বলাভ প্ররলাভরন বয সব 
িুসলিান কিুযমনষ্ট দরল বযাগ মদরয়মছল তারদর উরিরে। আিিদ িুসা বরল, গাজী 
আরনায়ার পাোর এ মচমির আরবদন এখনও আরছ, কিুযমনষ্টরদর মবতাড়ণ না করা 
পযেন্ত োকরবই। 

মবলরজায়ান পািারড়র এ প্রধান তাাঁবুরত আিিদ িুসা বরস। তার পারের 
করক্ষই বরস িাসান  তামরক। িাসান তামরক এ অপাররেন ঘামের ষ্টাফ প্রধান এবং 
বকমন্দ্রয় অপাররেন বকা-অমডরনের। 

বসমদন বভারর আিিদ িুসা এক ঘামে সফররর জন্য ববমররয় বগরছ। িাসান 
তামরক অমফরস একা। বেমবরল বরস কাজ করমছল বস। মররপােে পড়মছল বস 
আরয়ো আমলরয়ভার। িরস্কাভা বমন্দ মেমবর বেরক শুরূ করর আমরস বষ্টেরন বপ াঁছা 
পযেন্ত সব কোই মবস্তামরত আরছ মররপােেমেরত। একবার পরড়রছ বস শুরুরত, 
আবার পড়রছ। আয়ো আমলরয়ভার ভুমিকায় স্থমম্ভত িরয়মছল বস, আনন্দও 
বলরগরছ তার। 

িিাৎ িাসান তামররকর িরন িল, আবার বকন বস মররপােে পড়রছ। বকন 
ভারলা লাগরছ তার এো পড়রত? একজন িমিলার জন্য ঐ ভুমিকা মবিয়কর 
বরলই মক? অস্বমস্ত ববাধ কররছ িাসান তামরক। এ প্ররের বকান সরল জবাব বনই 
তার কারছ। িরনর অবরচতন অংগরনর বকাোয় বযন সংঘাত। চিল িরয় ওরি 
বস। বস মক বকান অন্যায় করররছ? 

এিন সিয় সাইিুরির একজন রক্ষী ঘরর প্ররবে করর বলল, িুিতারািা 
আরয়ো আমলরয়ভা কো বলরত চান। 

প্রেরি িাসান তামরক চিরক উিল, তারপর িরন পড়ল, আজ আরয়ো 
আমলরয়ভারদর বলমনন িমৃত পারকের ঘামেরত যাওয়ার কো। িমিলা োখারক 
ওখারনই রাখার বযবস্থা করা িরয়রছ। বরাকাইরয়ভাও তার সারে যারছ। মেমরন 
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েবনিরকও ওখারন রাখা িরয়রছ। বরাকাইরয়ভার সারে তার দাদীর সাক্ষারতর 
বযবস্থা ওখারনই করা িরব। সাইিুরির একো ইউমনে তারদররক ওখারনই বপ রছ 
বদরব। 

িাসান তামরক রক্ষীরক বলল, আসরত বল তারক। 
রক্ষী ববমররয় বগল। অল্পক্ষণ পররই পদোর আড়ারল পারয়র েব্দ িরলা। 

আরয়ো আমলরয়ভা এরসরছ। সালাি মদল বস। 
িাসান তামরকও সালাি জামনরয় িারতর কাগজ বেমবরল বররখ বসাজা িরয় 

বসল, আরয়ো আমলরয়ভাই প্রেি কো বলল। বলল বস, পরািেে মনরত এরসমছ, 
বদায়া মনরত এরসমছ। 

উরল্লখয, সাইিুি িমিলা োখার মসমকউমরমে মবভারগর দাময়ে বদয়া িরয়রছ 
আরয়ো আমলরয়ভারক। িরস্কাভা বমন্দ মেমবর বেরক এ পযেন্ত আরয়ো আমলরয়ভা 
বয সািস ও বুমদ্ধিত্তার পমরচয় মদরয়রছ তারত আিিদ িুসা খুেী িরয় তার উপর 
এই গুরু দাময়ে অপেণ করররছ। আরয়ো আমলরয়ভার মররপারেে ফারিানার কোও 
মছল। আিিদ িুসা চিৎকৃত িরয়রছ ফামতিা ফারিানার ভুমিকারতও। আরয়ো 
আমলরয়ভা ফামতিা ফারিানার সালাি বপ মছরয়মছল আিিদ িুসারক। আিিদ 
িুসা সালাি গ্রিণ করর বরলমছল, ও ভারলা আরছ বতা? ওরদর কারছ আমি অরনক 
ঋনী। পদোর আড়ারল দাাঁড়ারনা আরয়ো আমলরয়ভার িুখো বকিন উজ্জ্বল িরয় 
উরিমছল এই কোয়। বস খুেী িরয়মছল, ফারিানার কারছ একো ভারলা মচমি 
বলখার পরয়ন্ে তার িরলা। 

িাসান তামরক তার িারতর কলিমে িৃদ্যভারব বেমবরলর উপর িুকমছল। 
আরয়ো আমলরয়ভার কোয় উত্তরর বেমবরলর উপর বচাখ বররখ বলল, বিদারয়ত 
যা বদবার আিিদ িুসা ভাই বতা মদরয়রছন। আমি বদায়া করমছ, আরন্দালন 
বতািারক বয দাময়ে মদরয়রছ তা পালন করার বত মফক আল্লাি বতািারক দান 
করুন। িাসান তামরক কো বেে করল। 

ও মদরক আরয়ো আমলরয়ভাও মনরব। এই মনরবতায় অস্বমস্ত ববাধ কররছ 
িাসান তামরক। মকন্তু মক কো আর বলরব বস। 
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পল পল করর সিয় বরয় যারছ। অসহ্ এক মনরবতার িরধয বকরে বগল 
মকছুক্ষণ। অবরেরে ওপারে বচয়ার বেরক উরি দাাঁড়ারনার েরব্দ এই মনরবতা 
বভংরগ বগল। উরি দামড়রয়রছ আরয়ো আমলরয়ভা বলল বস, আমস, বদায়া 
কররবন। আবার সালাি মদরয় বস ববমররয় বগল। 

তার গলাো ভারী িরন িল। 
িাসান তামরক সালাি মদরত ভুরল বগল। এক ধররনর মবিুঢ়তায় িাোো তার 

বচয়ারর এমলরয় পড়ল। বকন বস কো বলরত পাররলানা? এই দ্যবেলতা বকন তার? 
এ পমরষ্কার মবেয়ো ও মনিয় ধররত বপরররছ? ববদনায় বক্ষারভ বচাখ দ্য’মে তার 
ভারী িরয় উিল। আর মনরজরক িরন িল খুবই দ্যবেল। ভাবল বস, ও মক কষ্ট বপল 
িরন? তার গলাো অিন ভারী বোনাল বকন? িাসান তামররকর িরন পড়ল আরয়ো 
আমলরয়ভার তাসখন্দ বজল লাইরব্ররীর বস মচমিোর কো। এ দ্যমনয়ায় তার বকউ 
বনই, একা বস। 

বচয়ার বেরক উরি দাড়াল িাসান তামরক। ববমররয় এল তাবুর বগে মদরয়। 
সাইিুরির বছাে কারফলা তখন যাত্রা শুরু করররছ। সািরনর দ্যমে বঘাড়ায় আরয়ো 
আমলরয়ভা আর বরাকাইরয়ভা। বড় চাদরর ঢাকা ওরদর বগাো বদি। সািরনর 
িুখমে একবার মফরর তাকাল তাাঁবুর মদরক। আরয়ো আমলরয়ভার িুখ, িাসান 
তামরক তার বচাখ নামিরয় মনল তার বচাখ বেরক। যখন আবার িুখ তুলল, কারফলা 
চরল বগরছ পািারড়র আড়ারল। 

তাাঁবুরত মফরর আসার জন্য িাসান তামরক ঘুরর দাাঁড়ামেল, এিন সিয় 
বদখল বঘাড়া ছুমেরয় আিিদ িুসা আসরছ। 

আিিদ িুসা এল। সালাি মবমনিয় িরলা। আিিদ িুসা বলল বভতরর চল 
জরুরী কো আরছ। আিিদ িসুার িুখাবয়রব মচন্তার িষ্ট ছাপ। আিিদ িুসা এবং 
িাসান তামরক দ্য’জরন তাাঁবুর বভতরর এরস আিিদ িুসার রুরি বসল।  

বচয়ারর বরসই আিিদ িুসা কনুই বেমবরল বররখ একে ুিুাঁরক পড়ল সম্মুরখ 
িাসান তামররকর মদরক। তার বচারখ চািলয এবং মচন্তার সুিষ্ট ছাপ। বলল বস,  
আমররসর বজল খনায় আিারদর পাাঁচে ভাই অিানুমেক মনযোতরনর মেকার। 
সাইিুিরক মকছ ুকররত না বপরর তারা আমরস বষ্টেরনর সকল িুসমলি কিেচারী 
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এবং েিররর প্রায় চারে িুসমলি যুবকরক বজরল আেমকরয় তারদর উপর 
অতযাচার কররছ সাইিুি সম্পরকে তেয ববর করার জন্য। 

একে ুোিল আিিদ িুসা। তারপর বলল, বল এখন আিারদর করণীয় মক? 
-ওরদর উদ্ধার করা দরকার। কিুযমনষ্টরা িয় ওরদর বিরর বফলরব, নয়রতা 

চালান বদরব সাইরবমরয়ায়। এর বকানোই আিরা িরত মদরত পামরনা। 
-মিক বরলছ, আমরস বেরক আলী খানও এই কোই জামনরয়রছ। 
-তািরল আিারদর তমড়ৎ পদরক্ষপ বনয়া দরকার? 
-আমি মচন্তা করমছ, আজই একো ইউমনে আিরা আমররস পামিরয় বদব। 

আমররসর সাইিুি ইউমনে ততরী আরছ। আজ রারতই আিরা আমরস বজলখানায় 
আঘাত িানরবা। 

-অনুিমত মদরল একো ইউমনে মনরয় আমি এখনই আমররস বযরত পামর। 
বলল িাসান তামরক। 

-এই বতা তুমি বসখান বেরক এরল, এবার আমি যাব িরন করমছ! জবাব মদল 
আিিদ িুসা। 

একে ুোিল আিিদ িুসা। তারপর বলল, আিার সারে যারব এিন একো 
ইউমনে তুমি বরমড কর। আিরা যারত বজাির পরড়ই রওয়ানা িরত পামর।  

িাসান তামররকর বচারখ িুরখ তখনও মকছ ু আপমত্তর সুর। বলল, কাল 
কাজাখ রাজধানী আলিা-আতা বেরক আিারদর প্রমতমনমধ দল আসরব। আপমন 
এসিয় বাইরর বগরল .....। 

িাসল আিিদ িুসা। িাসান তামরকরক কো বেে কররত না মদরয়ই বস 
বলল, বসরতা আগািী কারলর কো। বদায়া কর সাইিুরির এ অমভয়ান আল্লাি 
সফল করুন। ইনোআল্লাি বভাররই আিরা মফরর আসব। 

‘মফ আিামনল্লাি’ বরল িাসান তামরক একজন রক্ষীরক বডরক মনরদেে মদল 
আমল ইউসুফজাইরক বডরক আনার জন্য। আলী ইউসুফজাই এই ঘামের একজন 
ইউমনে কিান্ডার। আিিদ িুসার মনরদেে বিাতারবক িাসান তামরক অমভযারনর 
প্রস্তুমত শুরু করর মদল। 
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আিিদ িুসা। বচয়ারর গা এমলরয় বরসমছল। িাসান তামররকর কো বেে 
িরল বস বলল, কুতাইবার এখারন আসা দরকার, একো জরুরী পরািরেের জন্য, 
একো বরল মদরয়ছ বতা আরয়োরক? 

সলাজ িামস ফরুে উিল িাসান তামররকর বিাাঁরে। বলল বস, দ্যিঃমখত একদি 
ভুরল বগমছ িুসা ভাই। 

-বকন, বকান কো িয়মন তার সারে? বরল যায়মন বস? 
-ও বদায়া মনরত এরসমছল, আর কো িয়মন। িুখ একে ু মনচু করর বলল 

িাসান তামরক। 
আিিদ িুসার বিাাঁরে িামস। বলল, বদায়া কররত কো বলরত িয়না, 

এজন্যই ববাধয় বদায়াো কররত বপররছ, না? 
িুখো িাসান তামররকর লাল িরয় উিল লজ্জায়। আিিদ িুসার কোর বকান 

উত্তর না মদরয় িাসান তামরক উরি দাাঁমড়রয় বলল, আমি একে ু ওমদরক বদমখ, 
ইউসুফজাইরক ও বপল মকনা? 

আিিদ িুসার সম্মুখ বেরক পামলরয় বগল িাসান তামরক। আিিদ িুসার 
বিাাঁরে িামস আরও িষ্ট িরয় উিল। বস িামসরত মপতার বেি আরছ, ভাইরয়র 
ভালবাসা আরছ, বন্ধুর সিরবদনা আরছ। 

আমরস েিররর বজলখানা। েিররর িধয মদরয় চরল যাওয়া প্রধান সড়কমে 
বেরক একো সরু কংরীরের রাস্তা চরল বগরছ উত্তরর। মকছ ুদ্যর মগরয় একো বড় 
বগরে বপ রছ রাস্তাো বেে িরয়রছ। এোই আমররসর বজলখানা। বজলখানার 
চারমদক মদরয় বাগান। নানা রকি ফরুলর গাছ বস বাগারন। সমিও ফলারনা িয় 
এখারন। বড় তুলার গাছও মকছ ুআরছ। বাগানো অরপক্ষাকৃত বছাে প্রাচীর মদরয় 
বঘরা। বাগারনর পররই িুল বজল খানা। এোও প্রাচীর বঘরা। বজলখানার উত্তর 
অংরে অরনকো জায়গা খামল। এরক বলািয় িৃতযুিাি। এখারন যারদর আনা িয়, 
তারা আর মফরর যায়না বজল ঘরর। পাাঁচে িুসমলি যুবরকর উপর এই িুতযু িারিই 
মনযোতন চালারনা িরে। 

সূযে বডাবার পররই সাইিুরির ইনফররিেন ইউমনরের বলাকরা বজল খানার 
চারমদরক অবস্থান মনরয়রছ। অপাররেন ইউমনরের বলারকরা এল সারড় ৭োয়। 
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পমরকল্পনা অনুসারর তারা বজলখানার িূল প্রাচীররর চার মদরক গারছর আড়ারল 
অবস্থান মনল। ইনফররিেন ইউমনে আরগই জামনরয়মছল, বজলখানার বাগারন 
বকান প্রিরী বনই। বড় বড় কতোরা বজল খানায় আসায় মনরাপত্তার বযবস্থা আজ 
বজলখানা মসমকউমরমের িারত বনই বরলই ববাধ িয় রুমেন প্রিরার বাড়মত বযবস্থা 
তারা কররমন। 

মিক সারড় সাতোরতই আিিদ িুসা, আলী খানভ এবং আরও দ্য’জন একো 
সািমরক জীরপ এরস বজলখানার বাইররর বগরে দাাঁড়াল। তারদর প্ররতযরকর গারয় 
সািমরক অমফসাররর বপাোক। মিমলোরী হ্াে কপারলর প্রান্ত পযেন্ত বনরি 
এরসরছ। এ সািমরক বপাোক ও সািমরক জীপ সাইিুরির বযাগারড় আরগ বেরকই 
মছল। 

আিিদ িুসার আজরকর পমরকল্পনা মনিঃেরব্দ কাজ বেে করা। গত 
করয়কমদন বেরক েিরর যরেষ্ট পুমলে ও তসরন্যর সিারবে করা িরয়রছ। কাজ 
বেে করার আরগ জানাজামন িরয় বগরল েির বেরক ববরুরনা, মবরেে করর এত 
বলাক মনরয় কমিন িরব। 

জীরপর ডাইমভং মসরে মছল আিিদ িুসা। জীপ বগরের সািরন দাাঁড়ারতই 
মসমকউমরমে বক্স বেরক দ্য’জন ববমরয় এল। আিিদ িুসা দ্রুত বগে বখালার জন্য 
িারতর ইোরা করল। তারা িুিূতে মেধা করল তারপর খুরল মদল মবদ্যযৎ চামলত 
অরোরিমেক বগে। সাাঁ করর জীপমে বভতরর ঢুরক বগল। বপছরনর মসে বেরক 
দ্য’জন লামফরয় নািল নীরচ। বনরিই ওরা মসমকউমরমে বরক্সর মদরক এগুল। 
বদখরল িরন িরব মসমকউমরমের বলকরদর তারা মকছ ুবলরত যারে। পমরকল্পনা 
অনুসারর এ দ্য’জন সাইিুি কিেীর দাময়ে িরলা বগরের প্রিরী দ্য’জনরক কাবু করর 
মসমকউমরমে বক্স দখল এবং বগেো মসল করর বদয়া যারত আর বকউ ঢুকরত না 
পারর। অল্পক্ষণ দাাঁড়াল জীপমে। তামকরয়মছল আিিদ িুসা মসমকউমরমে বরক্সর 
মদরক। তারপর মসমকউমরমেবক্স বেরক সাইিুি কিেী িাত বনরড় শুভ সংরকত মদরল 
আিিদ িুসার জীপ ছুেল সািরন। বজলখানার িুল বগরের সািরন রাস্তার ডান 
পরে প্রধান মসমকউমরমে অমফস। এ মসমকউমরমে অমফরসই ররয়রছ বজলখানার 
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মবদূযৎ মনয়ন্ত্রন কক্ষ। এ অমফরস সবেক্ষণ ডজন খারনক মসমনয়র মনরাপত্তা অমফসার 
মডউমেরত োরক। সবাই রুে বদরের, বদেীয় বকউ নয়। 

জীপ মনরাপত্তা অমফসমের সািরন চরল এরসরছ। কাউরকই বাইরর বদখা 
যারেনা। খুেী িল আিিদ িুসা। 

জীপ মনরয় অমফরসর মসাঁমড়রত দাাঁড় করাল। লাফ মদরয় বনরি পড়ল দ্য’জন 
দ্য’মদক বেরক। তর তর করর মসমড়  ববরয় উরি বখালা দরজায় মগরয় দাাঁড়াল 
আিিদ িুসা। বসাডার বিালস্টার বেরক এি-১০ মরভলভার বস তুরল মনরয়রছ 
িারত। আলী খানভ আিিদ িুসার পারে এরস দাাঁড়াল। তার িারত এি-১০ 
মরভলভার। 

ঘরর একো বগাল বেমবল মঘরর বরসমছল ১২ জন মসমকউমরমে অমফসার 
প্ররতযরকর পারে বষ্টনগান রাখা। করয়কজন তাস বখরল সিয় কাোমেল। 
অন্যান্যরা বদখমছল, বকউ গল্প করমছল। মরভলভার িারত আিিদ িুসারদর বদরখ 
বেমবরলর ওপরে বেরক একজন চুপ করর বেমবরলর নীরচ বরস পড়ল। সংরগ সংরগ 
আলী খানভ বরস পড়ল। ওপারে বরস ও বষ্টনগান ঘুমররয় বনবার আরগই আলী 
খানভ এি-১০ এর মিগার বচরপ  বেমবরলর উপর মদরয় ঘুমররয় মনল। সাইরলোর 
লাগারনা মরভলভার বেরক শুধু একো যামন্ত্রক েীে উিল। বদিগুরলা কারও 
বেমবরল, কারও িামেরত গমড়রয় পড়ল। 

আলী খানভরক দরজার দাাঁড় কমররয় আিিদ িুসা মগরয় সুইচ রুরি প্ররবে 
করল। এই বজলখানার ইরলকমিক মডজাইনার উজরবক মবদ্যযৎ মবভারগর একজন 
িুসমলি ইমঞ্জমনয়ার। এখন সাইিুরির কিেী। তার কাছ বেরক সুইচ ববারডের নক্সা 
বস িুখস্থ করররছ। সুইচ ববাডে বদরখই সব মকছ ুমচনরত পাররলা। সুইচ পযারনরলর 
বাি মদক বেরক ৭নং সুইরচর মদরক তামকরয় বদখল ওো অন করা। সুইচ বস অফ 
করর মদল। তারপর নক্সা অনুযায়ী ৩নং বিইন সুইরচর ঢাকনা খুরল বফরল বসখান 
বেরক নব খুরল মনল। বন্ধ করর মদল আবার বিইন সুইচ। এবার সুইচ অন করর 
মদরলও বজলখানার বদয়ারলর তারগুরলারত মবদ্যযৎ যারব না। বজলখানার 
বদয়ারলর মবদ্যযতাময়ত তারগুরলারক এইভারব অরকরজা করর বদয়া ছাড়া আর 
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বকান লাইরে বস িাত মদলনা। অপাররেন বেে করার আরগ ওরদররক এলােে িবার 
বকানই সুরযাগ বস মদরত চায়না। 

সুইচ রুি বেরক ববমররয় এল আিিদ িুসা। তারপর মসমকউমরমে রুরির 
দরজা বেরন বন্ধ করর মদরয় আলী খানভরক মনরয় আিিদ িুসা দ্রুত বজলখানার 
পূবে পারের বাগারনর পে ধরর বজলখানার উত্তররর অংরে চলল। তারা চলা শুরু 
কররতই গারছর অন্ধকার বেরক দ্য’জন সাইিুি কিেী বলল, চলুন আিরা 
আপনারদর অরপক্ষা করমছ। 

তারা বজলখানার উত্তর প্রারন্তর বদয়ারলর কারছ এরস বপ াঁছাল। আসরত 
আসরত সাইিুরির ইনফররিেন মবভারগর এ দ্য’জন কিেী বরল মছল, আজ রাত 
৭োয় একসারে অরনক বগালাগুমলর েব্দ বাইরর বেরক বোনা বগরছ। আিিদ িুসা 
মজরজ্ঞস করল সংখযা কত িরব? 

চমল্লে পিােমের ববমে িরব না, তারা বলল।  অেোৎ রাত ৭োর মদরক, 
আিিদ িুসা ভাবল, আিারদর চমল্লে পিাে জন ভাইরয়র জীবন তারা বকরড় 
মনরয়রছ। 

ঘমড়র মদরক তাকাল আিিদ িুসা। সন্ধযা ৭ো ৫০মিমনে। আিিদ িুসা 
এমদরকর বগাো প্রাচীরো পরীক্ষা করর এল। বদয়ারলর কাছ বরাবর সাইিুি 
কিেীরা বরস আরছ। মিক আেো বাজার সারে সারে গলায় মপস্তল িুমলরয় পিাে 
জন সাইিুি কিেী বজলখানার প্রাচীরর উরি যারব মিক করর রাখা িরয়রছ। একজন 
সাইিুি কিেীর উপর আর  একজন দাাঁড়ারব, এই মেতীয় জরনর কাাঁরধ পা বররখই 
তারা পিােজন প্রাচীর অমতরি কররব। 

বযবস্থাপনা ঘুরর বদখা বেে করর করয়কজনরক মদরয় বদয়ারলর মবদ্যযরতর 
তারগুরলা আবার পরীক্ষা করাল, না ওগুরলা িৃত। তারপর আলী খানভরক 
পমরকল্পনাো আবার বুমিরয় মদরয় বলল, সাইিুি কিেীরা বভতরর লামফরয় পড়ার 
সংরগ সংরগ বদয়ারলর বগাড়ায় পাতা বদয়াল িাইরন মবরস্ফারণ ঘোরব। এতগুরলা 
বলারকর বাইরর ববমররয় আসার জন্য এোই একিাত্র সিজ পে। 

সব বুমিরয় মদরয় আেো বাজার করয়ক মিমনে বাকী োকরত আিিদ িুসা 
বজরলর পমিিাংরের মদরক চরল বগল। বজলখানার মতন তলার মবমডং পমিি 



রক্তাক্ত পামির  128 

 

প্রাচীর বযখারন এরস বেে িরয়রছ বসখারন বজলখানার প্রাচীর এবং মবমডং এর 
বদয়াল একসারে মিরেরছ। বস বকাণা ববরাবর মতন তলার ছাদ বেরক একো 
পামনর পাইপ নীরচ বনরি এরসরছ। আিিদ িুসার িুখ উজ্জ্বল িরয় উিল এো 
বদরখ। ঘমড়র মদরক বচরয় বদখল ৭ো ববরজ বগরছ। আিিদ িুসা পামনর পাইপ 
ববরয় প্রাচীররর িাোয় মগরয় বসল। বভতররর িারি তার নজর বগল। পাাঁচে’ 
যুবকরক মঘরর প্রায় পিােজরনর িত মসমকউমরমের বলাক দাাঁমড়রয় আরছ। ওরা 
বগাল িরয় দাাঁমড়রয় আরছ প্রাচীর বরাবর। িিাৎ নজর পড়ল সািরন। বদখল, ঈেৎ 
উাঁচু একো িরি একজন যুবক দাাঁমড়রয় আরছ। তার িাত মপছরিাড়া করর বাাঁধা। 
সািরন বেরক আর একজন মপস্তল তুলল তারক লক্ষয করর। কামণেরের ছায়ায় 
প্রাচীররর উপর বস বরসমছল। দ্রুত বসাডার বিালষ্টার বেরক এি-১০ মরভলভারমে 
খুরল মনল। মরভলভার ঘুমররয় বস বচরপ ধরল মিগার। লক্ষয তার িাত বাাঁধা যুবরকর 
িাোর উপর মদরয় ঐ বলাকমে। এক িাাঁক গুমল ববমররয় বগল মরভলভার বেরক। 
মপস্তল ধরা ঐ বলাকমে এবং চার পাাঁচ গজ মপছরন দাাঁমড়রয় োকা আর একজন ঢরল 
পরড় বগল িামেরত। 

সকরলর বচাখ বদয়ারলর এমদরক। ওমদরক সাইিুরির পিােজন কিেী 
প্রাচীর মডমঙরয় লামফরয় পড়রছ িামেরত। িামেরত পা মদরয়ই ওরা মরভলবার তাক 
কররছ কারছর কারারক্ষীরদর লরক্ষয। িুিূরতে এক সারে পিােমে মরভলভার গরজে 
উিল। লুমেরয় পড়ল প্রায় পিােমের িত বদি। 

আিিদ িুসাও লামফরয় পরড়রছ িামেরত। কারছই একজন কারারক্ষী 
দাাঁমড়রয় মছল। প্রেিোয় বস ভয় বপরয়মছল, মকন্তু তারপরই বষ্টনগান ঘুমররয় বনবার 
বচষ্টা করল। মকন্তু সিরয় না কুলারল বস বষ্টনগান মগরয়ই সরজারর আঘাত করল 
আিিদ িুসার িাো লক্ষয করর। আিিদ িুসা বচারখর পলরক িাোো নীরচ চালান 
করর মদরয় পারয় বজাড়া লামে ছুরড় িারল তার বষ্টনগান ধরা িাত লক্ষয করর। তার 
িাত বেরক বষ্টনগান মছেরক পরড় বগল, বসও আররক মদরক মছেরক পরড় বগল। 
আিিদ িুসা শুরয় বেরকই িারতর মরভলভার একে ুউাঁচ ুকরর মিগারর চাপ মদল। 
ছুরে আসা দ্য’জন রক্ষী িুখ েবুরড় পরড় বগল। মছেরক পড়া বসই বলাকমে উরি 
আবার তার বষ্টনগান কুমড়রয় মনমেল। আিিদ িুসার মরভলভাররর নল তার মদরক 
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ঘুরর এল। একে ুচাপ মদল মিগারর। বষ্টনগান কুমড়রয় বনবার জন্য বসই বয উাঁচু 
িরয়মছল বস, আর উিরত পারল না। িুখ েবুরড় পরড় বগল। 

এই সিয় উত্তর মদক বেরক একো মবরস্ফাররণর েব্দ এল। সংরগ সংরগ 
বজলখানার উত্তর বদয়ারলর একাংে চূণে-মবচূণে িরয় বকাোয় উরড় বগল। আিিদ 
িুসা উরি দাাঁমড়রয় মনবোক যরন্ত্রর িত িুতযু িরি দাাঁমড়রয় োকা যুবকমের িারতর 
বাাঁধন খুরল মদল। বলল, আিারদর সবাইরক এখন ভাঙা প্রাচীররর পে িরয় 
ববমররয় বযরত িরব। 

সাইিুি কিেীরা বশ্লাগান তুরলরছ, জীবরনর সাইিুি, িুমক্তর সাইিুি, 
ইসলারির সাইিুি, মজন্দাবাদ মজন্দাবাদ। 

কমলনকভ ও সামজ বসাকলভ আিিদ িুসার গুমলরত প্রেরিই িারা বগরছ। 
রক্ষীরা অমধকাংেই িারা পরড়রছ। যারা দ্য’একজন মছল বজলখানার বভতর মদরক 
পামলরয় যারে। বজলখানার সবেত্র একো ভয়ংকার ভীমত। বজলখানার ওমদরক বয 
রক্ষীরা মছল তারা মক িরে, মক কররব তা বুিার আরগই এমদক বেরক 
পালারনারদর িুরখ পরড় তারা আর এিুরখা িবার বকান মচন্তা  কররলানা। 

কারা রক্ষীরদর বষ্টনগান ও মপস্তলগুরলা কুমড়রয় মনরয় সাইিুরির কিেীরা বসই 
ভাঙা প্রাচীর পরে ববমররয় যারে। সবার মপছরন আিিদ িুসা। 

পাাঁচে যুবকরক সারে মনরয় প্রায় দ্য’ে সাইিুি কিেী ববমররয় এল বজলখানা 
বেরক। বজলখানার উত্তর মদরকর সংকীণে সড়ক ধরর এক সারে এমগরয় চলল 
সকরল। বশ্লাগান মদরত মনরেধ করররছ আিিদ িুসা। এতগুরলা বলাকরক বকান 
িুাঁমকর িরধযই বস বফলরত চায়না। তারদর অবস্থান সম্পরকে েত্রুরদর যতো মবভ্রান্ত 
রাখা যায় ততই িঙ্গল। 

সাইিুরির এ বি ন মিমছল েিররর আবামসক এলাকার িধয মদরয় চলরছ। 
বজলখানার পাগলা ঘন্ো অমবরাি বাজরছ। তারই িরধয উদযত বষ্টনগান িারত এত 
বলারকর মিমছল দ্য’পারের িানুেরক মবিয়-মবিুঢ় করর মদরে। জানালা খুরল ভীত-
মবহ্বল দৃমষ্ট তারা বিরল ধররছ এ মিমছরলর মদরক। িারি িারি দ্য’একজন 
পুমলেরক বদখা যারে। ওরা মবরস্ফামরত বচারখ তামকরয় বদখরছ, মকছুই বুিরত 
পাররছনা। 
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েিররর উত্তর প্রারন্ত বজলখানা। উত্তরর আর েির ববেী বনই। আবামসক 
এলাকাোর পররই এক উবের পাবেতয ভূমি। সাইিুরির মিমছল োিরল আিিদ িুসা 
বলল, আপনার মনমিরন্ত মবশ্রাি মনরত পাররন। কিুযমনষ্ট বামিনীর সাধয বনই রারত 
ওরা েিররর বাইরর আরস। তারপর আিিদ িুসা আলী খানভরক বলল, বখাাঁজ 
মনন আিারদর সবাই মফরররছ মকনা। 

আিিদ িুসার পারেই বরসমছল বসই যুবক। যুবকমে আিিদ িুসারক বলল, 
মক বরল আপনার শুকমরয়া আদায় করব, আপমন আিার জীবন বাাঁমচরয়রছন। 
আিিদ িুসা তার মপি চাপরড় বলল, না ভাই, সব প্রেংসা আল্লাি রাবু্বল 
আলামিরনর। মতমন বতািারক বাাঁমচরয়রছন। 

-মিক বরলরছন, সব প্রেংসা আল্লাির। আমি যখন িামস িরুখ িৃতযুর জন্য 
িরি উিলাি, তখন ওরা আিারক মক বরলমছল জারনন? িররও নামক আমি বরিাই 
পারবানা, আিার স্ত্রী বছরল-সন্তানরক ওরা শুমকরয় িাররব। 

-িানুরের জীবন-িৃতযুর ফায়সালা একিাত্র আল্লািই কররন; আর বকউ নয়। 
-জারনন, মকছুক্ষন আরগ আিরা তকমবর ধ্বমন কররমছ, ‘সাইিুি 

মজন্দাবাদ’, বশ্লাগান মদরয়মছ। 
-সাইিুিরক ভারলাবাস বতািরা? 
-আরগ বাসতাি না, মকছুো ভারলা িরন িরতা, মকন্তু বজলখানায় মগরয় িৃতযুর 

িুরখা-িুমখ দাাঁমড়রয় সাইিুিরক আিরা মচরনমছ, তারক ভালবাসরত মেরখমছ। 
-আলিািদ্যমলল্লাি। সাইিুি জামতর খারদি। 
যুবকমের বচাখ দ্য'মে উজ্জ্বল। আরবগ বযন মিকরর পড়রছ। বলল বস, শুধ ু

আিরা সাইিুি বক ভারলা বাসরত মেমখমন, জামতর সমতযকার পমরচয় আিারদর 
সািরন ধরা পরড়রছ, আিারদর জামতসত্তারক আিরা খুাঁরজ বপরয়মছ। 

-বতািার নাি মক ভাই? সরেরি মজরজ্ঞস করল আিিদ িুসা। 
-আবদ্যল্লাি নামসরভ। 
মকছ ুবলরত যামেল আিিদ িুসা। আলী খানভ মফরর এল। মফরর এরস 

বলল, সব মিক িাক। তারপর একে ুবেরি বলল, এরদর মক িরব, এরা মক কররব, 
এরদর সম্পরকে মকছ ুবলুন। বরল আলী খানভ উরি দামড়রয় সকলরক মবরেে করর 
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বসই পাাঁচে যুবকরক লক্ষয করর বলল, মপ্রয় ভাইরয়রা আপনারদর উরিরশ্য 
আিারদর বনতা সাইিুরির বনতা আিিদ িুসা এখন মকছ ুবলরবন। 

আিিদ িুসা উরি দাড়াল। বলল, মপ্রয় ভাইরয়রা, আসুন আিরা আল্লাির 
বোকমরয়া আদায় কমর। মতমন এক লড়াইরয় আিারদর মজমতরয়রছন এবং 
আিারদর পাাঁচে ভাইরক িৃতযুর িুখ বেরক উদ্ধার কররছন।  ইনোআল্লাি, আল্লাির 
সািাযয আিরা অবযািত ভারব পাব। আিারদর এ মপ্রয় িাতৃভূমিরক এবং 
আিারদর প্রানমপ্রয় জামতরক কিুযমনষ্ট কবল বেরক িুক্ত কররত পারব। 

মপ্রয় ভাইরয়রা, আপনারা যারা আজ বজল বেরক িুক্ত িরলন তারা আিারদর 
প্রাণমপ্রয় ভাই। আপনারদর সুখ সিৃমদ্ধ, মনরাপত্তা আিারদর জীবরনর িতই 
গুরুেপূণে। আপনারা যমদ আিারদর সারে জামতর িুমক্ত সংগ্রারি োমিল িরত চান 
আিরা আপনারদর স্বাগত জানারবা। আপনারা যমদ আপনারদর ঘরর মফরর বযরত 
চান, আিরা আপনারদর সািাযয করব। যোসাধয বচষ্টা করব আপনারদর মনরাপত্তা 
মবধারনর। 

সবরেরে বলরত চাই, আিরা সকরল আল্লাির বান্দাি। তার বরন্দগী করাই 
আিারদর জীবরনর িূল কাজ। এর উপরই আিারদর িুমক্ত, আিারদর পরকালীন 
মচরস্থায়ী কলযাণ মনভের কররছ। আিারদর এই িুমক্ত সংগ্রাি আিারদর বরন্দগীরই 
একমে অংে। আিরা যমদ আরন্দালনরক সমতযকার অরেেই বরন্দগীরত পমরণত 
কররত পামর, তািরল আল্লাির সািাযয আিারদর উপর অির ধারায় বমেেত িরব 
এবং সিস্ত ভয় ও বাধা অমতরি করর আিরা সাফরলযর মসংিধারর বপ াঁছরত 
পারব। তাই সকরলর প্রমত আিার আরবদন, আসুন আিরা ভাল িুসলিান িই, 
আল্লাির সব মবমধ মনরেরধর আিরা পাবন্দ িই এবং এইভারব আসুন আিরা 
অতীরতর বযেেতার মবধ্বস্ত ভূমিরত মবজরয়র মনোন উড্ডীন কমর। 

কো বেে করল আিিদ িুসা। 
কো বলার জন্য উরি দাাঁড়াল বসই যুবক, আবদ্যল্লাি নামসরভ। বলল বস, 

আিরা অন্ধ মছলাি, বচাখ মফরর বপরয়মছ। আিরা আিারদর পমতত দোরক 
মবমধমলমপ ভাবতাি, বস ভুল আজ আিারদর বভরঙ বগরছ। আিারদর সািরনো 
জীবরনর মচহ্নিীন িরুভূমি সদৃে মবরাণ মছল। ভাবতাি িতাোর  সাগরর অন্তিীন 
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ভারব সাাঁতার কাো ছাড়া আিারদর করণীয় মকছুই বনই, মকন্তু আজ আিারদর 
সািরন জীবরনর সবুজ সংগীত বাজরছ। আিরা আর আিারদর পুররনা জীবরন 
মফরর বযরত চাইনা। সাইিুরির নগণয কিেী িবার সুরযাগ বপরল আিরা সুখী িব। 

আবদ্যল্লাি নামসরভ বশ্লাগান তুলল, জীবরনর সাইিুি, িুমক্তর সাইিুি, 
ইসলারির সাইিুি মজন্দাবাদ। আবদ্যল্লাি নামসররভর সংরগ সংরগ পাাঁচে করন্ি 
উচ্চামরত িরলা এই ধ্বমন। রারতর মনরবতা খান খান িরয় বভরঙ পড়ল েত েত 
করন্ির বস বশ্লাগারন। 

আিিদ িুসা আমল খানভরক বলল, আিারদর এই পাাঁচে ভাইরক আজই 
আিারদর ৩ নং ঘামেরত পামিরয় দাও। এরদর পমরবার পমরজনরদর প্রমত নজর 
রাখ। তারদর বযন কষ্ট না িয় , ক্ষমত না িয়। 

আিিদ িুসা উরি দাাঁড়াল। সবার কাছ বেরক মবদায় মনল। আবদ্যল্লাি 
নামসরভরক জমড়রয় ধরর তার কপারল চুম্বন করর বলল, আবার বদখা িরব। 

আিিদ িুসা এবং তাাঁর বছাে কারফলা যাত্রা শুরু করল গাজী আরনায়ার 
পাো ঘামের উরিরশ্য। রারতই বপ াঁছরত িরব বসখারন, সকারলই আলিা-আতার 
প্রমতমনমধদল বপ াঁরছ বযরত পারর। 

  
 
 

উপরর পমরস্কার আকাে। অজস্র তারার বিলা। এই সুন্দর অন্তিীন 
আকারের মদরক চাইরল আিিদ িুসা আর বচাখ বফরারত পারর না। অত মনরবতা, 
অত উদারতা, অত প্রোমন্ত আর বকাোও বযন বনই। এক দৃরষ্ট তামকরয় আরছ 
আিিদ িুসা দ্যররর ঐ আদি সুররতর মদরক মকংবা িয়রতা আরও উপরর -অন্তিীন 
অবামরত পরে ছুেরছ তার দৃমষ্ট। 

ধীর গমতরত পাবেতয পে ধরর এমগরয় চলরছ কারফলা। 
গাজী আরনায়ার পাো ঘামেরত আিিদ িুসা, কুতাইবা এবং িাসান তামরক 

একো বগাল বেমবল মঘরর বরস। তারদর সািরন িধয এমেয়ার একো িানমচত্র 
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বখালা। আরলাচনা করমছল তারা।এিন সিয় রক্ষী প্ররবে করল ঘরর। বলল দূত 
এরসরছ তাসখন্দ বেরক। 

আিিদ িুসা বলল, মনরয় এস। দূত এল, সালাি করল। আিিদ িুসা তারক 
বসরত বরল খবর মজরজ্ঞস করল। দূত একমে মচমি তুরল মদল আিিদ িুসার িারত। 
আিিদ িুসা মচমি খুলল, আরনায়ার ইব্রামিরির মচমি। 

দূত ববমররয় বগল। আিিদ িসুা মচমি পড়ল। আরনায়ার ইব্রামিি মলরখরছ, 
‘এইিাত্র বেমলরফান বপলাি গুলররাখ রােীয় খািার বেরক আিারদর ভাই িুিাম্মদ 
আতাজানভরক ‘ফ্র’ এর বলারকরা ধরর মনরয় বগরছ। ‘ফ্র’ এর রুদ্ধ বলাকজন 
গুলররাখ খািাররর বসচ বযবস্থা, মবদ্যযৎ বযবস্থা মবনষ্ট করর মদরয়রছ। িানুেরক 
যরেো িাররধার করররছ। আররকো খবর িল ‘ফ্র’ এর একো মবরাে বস্কায়াড 
সরকারী বলাকজনরদর সিেেণ পুষ্ট িরয় মপয়ালং উপতযকার মদরক এমগরয় 
যারে।‘ 

মচমি বেে করর োিল আিিদ িুসা। একে ুভাবল। বলল তারপর, মপয়ালং 
সাইিুরির একমে আশ্রয় বকন্দ্র। বসখারন েত েত  মছন্নিূল পমরবাররক সাইিুি 
আশ্রয় মদরয়রছ। ওখারন আরছ সাইিুরির মবোল খাদয গুদাি। মপয়ালং আিারদর 
মনরাপদ বিমনং বকন্দ্র। এর উপর ‘ফ্র’ বক আিরা িাত বদয়ার সুরযাগ মদরত পামর 
না। 

িাসান তামররকর মদরক তামকরয় আিিদ িুসা বলল, িাসান তামরক তুমিও 
যাও, সবাইরক প্রস্তুত কররা। আিরা এখমন মপয়ালং যাব। 

িাসান তামরক চরল বগল। 
একো িামস ফরুে উিল িাসান তামররকর বিাাঁরে। গুলররাখ বতা সরকারী 

খািার; আিারদর নয়। ওর উপর এত রাগ বকন? বুিা যারে ওরা মদরেিারা িরয় 
পরড়রছ। এ বদরের িুসলিানরদর কাউরকই আর ওরা মবশ্বাস কররত পাররছ না। 
মবরেে করর বসমদন আমরস বরল বস্টেন এবং আমরস বজলখানার ঘেনার পর ওরা 
পাগল িরয় বগরছ। কমলনকভ ও সামজে বসাকলরভর িৃতযুরত মবশ্ব-বজাড়া মবোল 
কিুযমনষ্ট সংগিন ‘ফ্র’ এর িিেিূল পযেন্ত কাাঁপন ধরররছ। সাইিুরির গারয় িাত 
মদরত না বপরর সাধারণ িানুরের উপর তারদর আররাে বাড়রছ। মকন্তু ওরদর 
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আররাে এবার ওরদররকই  মগরল খারব। এই িুসমলি িধয এমেয়া দখরলর সিয় 
অেে মদরয়, পদ মদরয়, ভুল বুমিরয় িুসলিানরদর িধয বেরক অরনক মবশ্বাসঘাতক 
ও িুনামফক বক সারে বপরয়মছল। তাই িুসমলি েমক্তরক েড়যন্ত্রিূলক ভারব 
পরামজত করা তারদর পরক্ষ সিজ িরয়মছল। মকন্তু আজ পমরমস্থমত মভন্ন। এ বদরের 
কাউরকই ওরা সারে পারবনা, মবশ্বাস করর সারে মনরতও পাররবনা। আিিদ িুসা 
কুতাইবার মদরক িুখ মফমররয় বলল, বতািার একবার গুলররাখ রােীয় খািারর 
যাওয়া দরকার। ওখানকার দ্যগেত িানুরের পারে সাইিুিরক দাাঁড়ারত িরব। বস 
বযবস্থা কর। আতাজানরভর পমরবাররর বখাাঁজ মনও, তারদর জন্য মক  করা দরকার 
কররা। আতাজানভরক িুক্ত করার জন্য মক করা যায়, বকাোয় বস আরছ, জামনও। 

কুতাইবা উরি দাাঁমড়রয় বলল, আমি এখমন যাত্রা করমছ। 
আিিদ িুসা ও উরি দাাঁড়াল। 
অল্পক্ষন পররই একো িুজামিদ কারফলা ববমররয় এল গাজী আরনায়ার 

পাো ঘাাঁমে বেরক। অরনক বঘাড়ার একত্র পদেব্দ একো ছন্দ তুলরছ বাতারস। 
অল্প অল্প ধুলা উড়রছ, পদাঘারত বছাে বছাে পাের েুকরা মছেরক পড়রছ রাস্তা 
বেরক। সবার আরগ আিিদ িুসা, তারপর িাসান তামরক, তারপর অন্যান্যরা। 
কারফলা এমগরয় চরলরছ মপয়ালং উপতযকার মদরক। 
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১ 
পসরদন প্ররিরদয়নর মিই রেোলং উেিযকার জীবন শুরু হয়লা। উেিযকার 

ও োহায়ের গা পবয়ে কয়েক'শ িাাঁবু।  
উেিযকার বে িাাঁবু পেয়ক আজায়নর ধ্বরন চাররদয়ক ছরেয়ে েোর সংয়গ 

সংয়গ িাাঁবুগুয়লা পজয়গ উঠল। েুরুষরা ওজ ুকয়র মসরজয়দ পগল। পময়েরা আবার 
িাবুর পেিয়রই রিয়র পগল।  

বাচ্চারা িখনও ঘুয়ম। পময়েরা নামাজ পসয়র পকউ গরেয়ে রনরিল, পকউ বা 
িাবুর বাইয়র এয়স োেয়র বয়স গুনগুন কররছল। হে কুরআন পিলাওোি। 
নেয়িা পকান উজয়বক করবিা িায়দর মুয়খ। আবার পকউ ঘরকন্নার কাজ শুরু 
কয়র রদয়েরছল। 

আর পছয়লরা নামাজ পশয়ষ রনিযকার মি মসরজয়দই বয়সরছল। ইমাম 
িরকউরিন আয়লাচনা কররছয়লন সমসামরেক প্রসংগ রনয়ে। আয়লাচনা িার খুবই 
উেয়োগয হে, যিক্ষণ আয়লাচনা হে রবছানার সায়ে আঠার মি পলয়গ োয়ক 
মানুষ। আজও িাই হয়েয়ছ। নীরয়ব পগাগ্রায়স রগলয়ছ পলায়করা িার বক্তৃিা। 

এমন সমে আকাশ পেয়ক পহরলকপ্টায়রর শব্দ পেয়স এল। 
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রেোলং আশ্রে রশরবয়রর েররচালক আবু ওমায়েরে উয়ঠ দাাঁরেয়ে ইমাম 
িরকউরিয়নর কায়ন কায়ন রকছু বলল।  

ইমাম সায়হব িার বক্তৃিা বন্ধ কয়র বলল, পহরলকপ্টায়রর শব্দ শুনা যায়ি 
আেনারা শান্ত হয়ে বসুন। এখনই এ বযাোয়র খবর োয়বন। ইমাম সায়হয়বর 
কায়ন কায়ন কো বলার েরই আবু ওমায়েরে মসরজদ পেয়ক পবররয়ে এয়সরছল। 
িার হায়ি দূরবীন। 

আকায়শ রিনরি পহরলকপ্টার উেিযকার প্রান্ত রদয়ে চক্কর রদরিল। পচায়খ 
দুরবীন লারগয়ে ওমায়েরে পদখল পহরলকপ্টারগুয়লার গায়ে ‘ফ্র’- এর রচহ্ন আাঁকা।  

ওমায়েরে দ্রুি রিয়র এল মসরজয়দ। পস আসার ের ইমাম িরকউরিন িার 
কো বন্ধ করল। কো শুরু করল এবার ওমায়েরে।  

ওমায়েরে োঁরচশ-ছারিশ বছয়রর যুবক। িাসখন্দ রবশ্বরবদযালয়ের 
রবজ্ঞায়নর ছাত্র পস। চাকুরী কররছল কৃরষ দপ্তয়রর পজয়নরিক ইরিরনোররং 
পসকশয়ন। রবয়ে কয়রয়ছ দু'বছর হয়লা। সাইমুয়মর কমমী রছল ওমায়ের ছাত্র জীবন 
পেয়কই। িার উেয়রর অরিসার রছল অ-িুরকম, রুশীে অঞ্চয়লর একজন পগাো 
অরিসার। িার পচায়খ ধরা েয়ে যাে ওমায়েরে। অবয়শয়ষ পস পগ্রিিার এরেয়ে 
রায়ির অন্ধকায়র সবরকছু পিয়ল স্ত্রী এবং একমাত্র পময়েরির হাি ধয়র োরলয়ে 
আয়স। পস এক বছর আয়গর কো। রবশ্বস্তিা কমমদক্ষিা গুয়ন পস এখন সাইমুয়মর 
একরি গুরুত্বেূণম আশ্রেয়কয়ের েররচালক। বুরিমান ওমায়েরে ‘ফ্র’ এর 
পহরলকপ্টার পদয়খই বুঝয়ি পেয়রয়ছ, এ আশ্রে পকয়ের জন্য একিা চুোন্ত সমে 
আসন্ন। পস শান্ত কয়ঠঠ বলল, রপ্রে োইয়েরা শত্রুেয়ক্ষর রিনরি পহরলকপ্টার 
আমায়দর মাোর উের উেয়ছ। জারননা িারা রক চাে। রকন্তু, যিিুকু আাঁচ করা 
যাে িায়ি বলয়ি োরর পবামার েে ওগুয়লা পেয়ক পনই, আর ওগুয়লা 
েযারাট্রেুারস নামায়ল কেজনয়কই বা নামায়ি োয়র। পস সাহস িারা করয়ব বয়ল 
আরম ময়ন করর না। একিাই হয়ি োয়র ওরা আরও রনয়চ পনয়ম এয়স পমরশনগান 
দাগায়ি োয়র। এ অবস্থাে সকয়লর প্ররি আমার েরামশম আেনারা পয যার িাবুয়ি 
রিয়র যান, রনজ রনজ অস্ত্র রনয়ে তিরী োকুন এবং আয়দয়শর অয়েক্ষা করুন। 
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পহরলকপ্টারগুয়লা পেয়ক যরদ িাোর আয়স িাহয়ল িা পেয়ক আত্মরক্ষা 
আেনায়দরই করয়ি হয়ব। 

একিু োমল ওমায়েরে। িারের বলল, আেনারা আয়দশ োওোর সায়ে 
সায়ে স্থান িযায়গর জয়ন্যও তিরী োকয়বন। আমার ময়ন হে এই 
পহরলকপ্টারগুয়লা একিা অনুসন্ধানী দল। এয়দর োঠায়না খবয়রর েয়রই 
আমায়দর উের আসল রবেদ আসয়ব।  

আবার োমল ওমায়েরে। িারের অিযন্ত ধীর কয়ঠঠ বলল, রপ্রে োইয়েরা, 
আমরা আমায়দর জ্ঞান-বুরি অনুসায়র সাধযমি পচষ্টা করব, রকন্তু পয পকান 
েররণরির জন্যই আমরা প্রস্তুি। জীবন এবং মৃিযু দুই-ই আমায়দর কায়ছ রপ্রে। 
আমায়দর বাাঁচািা আল্লাহর জন্য, মৃিযুও আল্লাহর জন্য। সুিরাং, পকান রকছুয়িই 
আমায়দর দুুঃখ পনই, েে পনই। আমায়দর শুধু প্রােমনা যুগ যুগ ধয়র এই েুখয়ঠের 
মুসলমানরা েরাধীনিার অসহনীে জ্বালা পোগ করয়ছ, আল্লাহ্ িায়দর মুক্ত করুন, 
স্বাধীনোয়ব মুক্ত বােুয়ি রনুঃশ্বাস পনোর সুয়যাগ িায়দর দান করুন। 

কো পশষ করল ওমায়েরে। নীরয়ব এক এক কয়র সবাই চয়ল পগল পয যার 
িাবুয়ি। ইমাম িরকউরিনও। 

সবার পশয়ষ পবরুল ওমায়েরে। অয়নকখারন িসমা হয়ে পগয়ছ িখন। 
পহরলকপ্টার আয়রা রকছুিা রনয়চ পনয়ম এয়সয়ছ। এক সায়েই রিনিা চক্কর রদয়ি। 
পহরলকপ্টারগুয়লা আকায়র রকছুিা বে, গঠনিাও একিু রেন্ন প্রকৃরির। রনছক 
েযময়বক্ষয়নর পছাি পহরলকপ্টার এগুয়লা নে। 

ওমায়েরে িার িাবুয়ি এয়স পেৌছল। িার স্ত্রী আয়রিা দু'বছয়রর পময়েরির 
হাি ধয়র িার অয়েক্ষাে দাাঁরেয়েরছল। িার পচায়খ একরাশ শংকা। রকন্তু দু'বছয়রর 
িারিমা খুবই খুশী। ওমায়েরে পযয়িই মায়ের কাছ পেয়ক হাি ছারেয়ে পদৌয়ে 
এয়স ওমায়েরয়ের হাি ধয়র বলল, ঐ পদখ আিা, রক নাম ওিার?  

ওমায়েরে ওয়ক পকায়ল রনয়ে চুমু পখয়ে বলল, ওিা পহরলকপ্টার।  
এিুকু কোে িারিমার মন িৃপ্ত হেরন। তহ তচ কয়র আরও রকছু বলরছল পস। 

রকন্তু ওমায়েরে পসরদয়ক কান রদয়ি োরয়লা না। 
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স্ত্রীর শংকাকুল পচায়খর রদয়ক পচয়ে ওমায়েরে বলল, ওিা 'ফ্র' এর 
পহরলকপ্টার। আমায়দর আশ্রে পকে ধরা েয়ে পগয়ছ আয়রিা। সম্ভবি আমায়দর 
সরয়ি হয়ব। তিরী হয়ে নাও।  

বয়ল ওমায়েরে িাবুর রেিয়র ঢুয়ক পেনগানিা কায়ধ িুয়ল রনল িার সায়ে 
গুরলর বাক্সও। িারের বাইয়র পবরুল পস িাবু পেয়ক। আবার দৃরষ্ট পিলয়লা 
পহরলকপ্টায়রর রদয়ক। এবায়রর রবস্ময়ের সায়ে লক্ষয করল, পহরলকপ্টারগুয়লা 
পগািা উেিযকা কোর কয়র রিনরি সমান্তরাল লাইয়ন এরগয়ে আসয়ছ কাি হয়ে, 
রঠক পবামারু রবমানগুয়লার পবামা পিলার েংরগর মি কয়র। িাহয়ল রক রকছ ু
পিলয়ছ পহরলকপ্টারগুয়লা? রক পিলয়ছ? উৎকরঠঠি হয়ে উঠল ওমায়েরে।   

পহরলকপ্টারগুয়লা আসয়ছ উত্তররদক পেয়ক বািাসও উত্তয়র হঠাৎ বািায়স 
সুক্ষ্ণ এক অেরররচি গন্ধ পেল পস। রবজ্ঞায়নর ছাত্র ওমায়েরে সংয়গ সংয়গ বুঝয়ি 
োরল, অন্য রকছু নে গযায়সর গন্ধ এিা। ওরা িাহয়ল গযাস পবামা পিলয়ছ?  

আৎয়ক উঠল ওমায়েরে। পদৌয়ে পস িাবুর রেিয়র ঢুয়ক পগল এবং বযািারী 
চারলি সাইয়রন পবর কয়র এয়ন পচয়ে ধরল িার সুইচ।  

িীব্র কয়ঠঠ পবয়জ চলল সাইয়রন। 
তহ তচ েয়ে পগল আয়শ োয়শর িাবুগুয়লায়ি। এ সংয়কয়ির অেম সকয়লই 

বুয়ঝ। এ সংয়কয়ির রনয়দমশ ছুয়ি সয়র পযয়ি হয়ব অন্য পকাোও। 
পহরলকপ্টারগুয়লা অয়ধমকিা উেিযকা পেররয়ে এয়সয়ছ। ছুয়ি আসয়ছ 

ওগুয়লা। বািায়স গন্ধ পবয়ে পগয়ছ, পকমন পযন োরী ময়ন হয়ি বািাস। স্ত্রী 
আয়রিা বলল, িারিমা পকমন পযন করয়ছ।  

চময়ক রিয়র িাকাল ওমায়েরে। পদখল, িারিমার ঘাে কাি হয়ে ঢয়ল 
েয়েয়ছ। িার হায়ি োয়ে হাি রদয়ে বুঝল ওগুয়লা ঠাঠো এবং রশরেল। হৃদয়ে 
যন্ত্রণার এক পছাবল লাগল ওমায়েরয়ের। োবল পস, িায়দরও পিা এখান পেয়ক 
সয়র েো দরকার। রকন্তু পকমন কয়র োলায়ব পস সবাইয়ক পরয়খ।  

স্ত্রীর রদয়ক পচয়ে ওমায়েরে বলল, আয়রিা, শত্রুরা গযাসয়বামা পছয়েয়ছ। 
িুরম িায়িমায়ক রনয়ে োলাও। আরম আসরছ। 
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আয়রিা স্বামীর হাি পচয়ে ধয়র বলল, িুরম চল, পিামায়ক পরয়খ আরম যাব 
না।  

ওমায়েরে উত্তয়রর িাবুর সাররর রদয়ক পচয়ে বলল, আয়রিা ওরদয়কর 
কাউয়ক পিা আরম পবরুয়ি পদখরছ না! আরম রক কয়র সয়র যাব িায়দর পরয়খ!  

পহরলকপ্টার আরও সাময়ন চয়ল এয়সয়ছ। আয়রিা রচৎকার কয়র উঠল, 
আমার িারিমার রক হল, পদখ রক হল। আয়রিার পকায়ল ঢয়ল েয়েয়ছ দু'বছয়রর 
িারিমা। পগািা পদহ িার নীল। জ্ঞান হাররয়েয়ছ পস। িারিমার মুয়খর রদয়ক 
একবার পচয়ে রিয়র িাকাল ওমায়েরে উত্তর রদয়ক। দূরবীন িার পচায়খ। পদখল 
পস। পদয়খ রশউয়র উঠল ওমায়েরে। িাাঁবুর োয়শ, োেয়রর উের ঢয়ল েয়েয়ছ 
মানুষ। এরদয়ক অয়নয়ক পদখল োহাে রেরিয়ে েয়ে সয়র যাবার পচষ্টা কয়ররছল, 
মৃিযু-গযায়সর িারাই রশকার হয়েয়ছ প্রেম। মাো রঝমরঝম করয়ছ ওমায়েরয়ের। 

এয়স স্ত্রীর কাাঁয়ধ হাি রাখল। িলয়ছ আয়রিা। বুয়ক জরেয়ে পরয়খয়ছ 
িারিমায়ক।  

ওমায়েরে িারিমায়ক আয়রিার পকাল পেয়ক রনয়ে মারিয়ি শুইয়ে রদল 
অিযন্ত আদয়র, িারের একিা চুমু পখয়ে আয়রিার একিা হাি ধয়র বলল চল। 

আয়রিা রচৎকার কয়র উঠল, িারিমায়ক পরয়খ আরম যাবনা। 
ওমায়েরে আর কো না বয়ল িারিমায়ক িুয়ল রনল বুয়ক, িারের 

আয়রিার হাি ধয়র অয়নকই পয েয়ে চয়লয়ছ, পস েয়ে যাত্রা করল ওমায়েরে। 
পহরলকপ্টার িখন মাোর উেয়র। ওমায়েরে পদখল, কয়েকশ’ গজ 

সাময়নই একিা রসরলণ্ডার এয়স েেল। পিয়ি পগল। হাি োয়ের শরক্ত রনুঃয়শষ 
হয়ে েয়েরছল ওমায়েরয়ের। স্ত্রী আয়রিার পদয়হর োর এখন িার উের। শ্বাস 
রনয়ি কষ্ট হয়ি িার। 

িারিমায়ক নারময়ে রাখার জয়ন্য পস নীচু হল। আয়রিা েয়ে পগল। 
িারিমায়ক পরয়খ ওমায়েরে পদখল জ্ঞান হাররয়েয়ছ আয়রিা। ওমায়েরে 

বয়স েেল। চাররদয়ক িাকাল। কয়েকগজ দূয়রই পদখল, একজন মা িার রশশুয়ক 
জরেয়ে েয়ে আয়ছ। দু’জয়নই রনস্তব্ধ। ওমায়েরে িাোম্মুম করল। িখনও জ্ঞান 
আয়ছ িার। দু’রি হাি উেয়র িুলল। বলল, পহ আল্লাহ আমায়দর জীবনয়ক কবুল 
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কর। মুসরলম রহসায়ব পয দারেত্ব িুরম রদয়েরছয়ল, িা োলন করয়ি োরররন। রকন্তু 
যখন পেয়ক বুয়ঝরছ, পচষ্টা কয়ররছ। এ পচষ্টা িুরম কবুল কর, কবুল কয়র িুরম 
আমায়দর নাজাি দাও, আর আমার জারিয়ক িুরম েরাধীনিার শৃংখল পেয়ক মুক্ত 
কর। আর......... 

কো জরেয়ে পগল ওমায়েরয়ের। পস ঢয়ল েয়ে পগল োয়শর োেয়রর 
উের। পহরলকপ্টার িখন আরও দরক্ষয়ন এরগয়ে পগয়ছ। 

 
 
 
সাময়ন োহাে, োহায়ের েয়রর উেিযকা পেরুয়লই রেোলং উেিযকা। 

আহমদ মুসা খুশী হল, ‘ফ্র’ এর দলিা রেোলং-এ পেৌাঁছার আয়গই িারা এখায়ন 
পেৌাঁয়ছ পগয়ছ। ওয়দরয়ক অয়নকিা ঘুরা েয়ে রেোলং-এ আসয়ি হয়ব। আহমদ 
মুসা পেয়ব পেলনা এখায়ন আসার এই দুুঃসাহস িারা পকমন কয়র পদখায়ি 
োরয়ছ? ওয়দর দলিা িাহয়ল কি বে? যি বেই পহাক শহয়রর বাইয়র এয়ল ওরা 
অসহাে হয়ে যাে, একো িারা পিা োয়লা কয়রই বুয়ঝ। 

সংকীণম এক রগরর েে রদয়ে সাময়নর োহােিা অরিক্রম করল আহমদ 
মুসার দল। েয়রর উেিযকা মাইল খায়নয়কর মি প্রয়স্থর রদয়ক। উেিযকা োর 
হয়ে কয়েক রমরনয়ির ময়ধযই িারা রেোলং উেিযকার উত্তর রদয়কর োহায়ের 
োদয়দয়শ উেরস্থি হল। োহােিা পবশ উাঁচু এবং দুগমমও। বাাঁ রদয়কর রকছুিা েে 
এগুয়ল একিা রগররেে োওো যাে। পঘাোর লাগাম পিয়ন পঘাো ঘুররয়ে রনল 
আহমদ মুসা। চলল পসই রগররেয়ের রদয়ক। 

উত্তয়রর রগররেে রদয়ে রেোলং উেিযকাে প্রয়বশ করয়ছ আহমদ মুসা। 
বািাস উত্তর রদক পেয়ক বইয়ছ। পস রগরর েয়ে িখন প্রবল বািাস। োহায়ের 
পদওোয়ল এই কররয়োর খুাঁয়জ পেয়ে বািাস পযন মহাখুরশ। েে শ্রান্ত আহমদ 
মুসায়দর শরীয়রও বািাস শারন্তর েরশ বুরলয়ে রদয়ি। 
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রগররেয়ের মাঝামারঝ িখন িারা। খুব সূক্ষ একিা েরররচি গন্ধ পেয়লা 
আহমদ মুসা। সংয়গ সংয়গ দাাঁরেয়ে েেল পস। িার সায়ে সায়ে দাাঁরেয়ে েেল 
পগািা কায়িলা। হাসান িাররক পেছন পেয়ক আহমদ মুসার োয়শ এয়স দাাঁোল। 

একিা গন্ধ োি িাররক? বলল আহমদ মুসা। 
ভ্রু কুরঞ্চি হয়লা হাসান িাররয়কর। অনুেব করার পচষ্টা করল পস। বলল, 

হ্াাঁ খুব সূক্ষ্ম একিা গন্ধ বািায়স রময়শ আয়ছ। 
মাো রনচু কয়র োবরছল আহমদ মুসা। হঠাৎ িার নজর েেল পছাি দুই 

োেয়রর মাঝখান রদয়ে পবয়ে ওঠা ঘায়সর উের। ঘাসরির রচকন লম্বা দুই োিা 
এবং েগা পনরিয়ে েয়েয়ছ োেয়রর উের। পঘাো পেয়ক পনয়ম বয়স েেল আহমদ 
মুসা। োয়লা কয়র পদখয়ল ঘাসিায়ক। না, সূয়যমর িায়ে োহােী ঘাস এমন পকান 
রদনই হেনা। আয়শ োয়শ িারকয়ে পদখল একই অবস্থা। অেচ একিু বে 
গাছগুরলর রকছুই হেরন। এক জােগাে আহমদ মুসা পদখল, একদল োহােী 
রেেো সার বাধা অবস্থায়িই ময়র েয়ে আয়ছ। পয শস্যকণা িারা বহন কররছল 
িা োয়শই েয়ে আয়ছ। এ সংঘবি মৃিযুর পকান কারণই খুাঁয়জ পেলনা আহমদ 
মুসা। 

আহমদ মুসা উয়ঠ দাাঁোল। িার কোল কুরঞ্চি। রহয়সব রমলায়ি োরয়ছ না 
পস। ঘায়সর মৃিযুর সায়ে রেেোয়দর মৃিযুর পকান সম্পকম আয়ছ? 

আর এয়দর সকয়লর সায়ে রক এই গয়ন্ধর পকান সম্পকম আয়ছ? 
উত্তয়র বািাস পিমরন িীব্র োয়বই বইরছল পসই রগররেে রদয়ে। 
সবাই িারকয়ে রছল আহমদ মুসার রচরন্তি মুয়খর রদয়ক। সকয়লই 

উৎকরিি। িারা জায়ন আহমদ মুসা অপ্রয়োজনীে রবষে রনয়ে মাো ঘামাে না। 
আহমদ মুসা সবার রদয়ক িারকয়ে বলল, আমার কায়ছ পকান যুরক্ত পনই রকন্তু 

আমার মন বলয়ছ, আমায়দর আর সাময়ন এগুয়না উরচৎ নে। িারের িাররয়কর 
রদয়ক মুখ ঘুররয়ে বলল, িুরম কায়িলা রনয়ে রগররেয়ের মুয়খ রিয়র যাও। আরম 
োহায়ে উঠব। চাররদকিা একিু পদয়খ আরস। 
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বয়ল পঘাোর লাগামিা হাসান িাররয়কর হায়ি রদয়ে দূরবীনিা রনয়ে ঢাল 
পবয়ে োহায়ের উাঁচু চূোর রদয়ক উঠয়ি শুরু করল আহমদ মুসা। োহায়ের চূোে 
উয়ঠ এয়লা পস। চূোে বয়স একিু রজররয়ে রনল। 

পকমন অেরররচি এক আশংকা শরীরিায়ক ময়ন হয়ি আরও ক্লান্ত কয়র 
িুয়লয়ছ িার। 

আহমদ মুসা বয়স আয়ছ দরক্ষনমুখী হয়ে। সাময়নই আয়রা দুয়িা চূো। িার 
িাাঁক রদয়ে পগািা রেোলং উেিযকাই িার নজয়র আসয়ছ। িাাঁবুগুয়লার সারর স্পষ্ট 
নজয়র েেয়ছ। আহমদ মুসা দূরবীন িুয়ল রনল হায়ি। পচায়খ দূরবীন লারগয়ে 
িাকায়লা রেোলং উেিযকার রদয়ক। দূরবীয়নর প্রেম দৃরষ্টিাই রগয়ে েেল একিা 
িাাঁবুর োয়শ। দূরবীন ধরা হািিা পযন পকাঁয়ে উঠল আহমদ মুসার। িাাঁবু পেয়ক 
একিু দুয়র রিনিা পদহ েয়ে আয়ছ, একিা েুরুয়ষর, একিা নারীর, আয়রকিা 
রশশুর। েুরুয়ষর একহায়ি পেনগান অন্যহায়ি রশশুয়ক ধরা, নারীরও একিা হাি 
আাঁকয়ে ধয়র আয়ছ রশশুয়ক। রনশ্চল রনস্পন্দ ওয়দর পদহ, ওরা পকউ পবাঁয়চ পনই। 
প্রবলোয়ব পকাঁয়ে উঠল আহমদ মুসার হৃদেিা।  ময়নর পকায়ন অেরররচি আশংকা 
যায়ক দরময়ে রাখয়ি পচষ্টা করয়ছ, মুখ বযাদান কয়র উঠল হৃদয়ের রসংহ দরজাে। 

আহমদ মুসার দূরবীয়নর পচাখিা একবার ঘুয়র এল পগািা উেিযকা। একই 
দৃশ্য নীরব-রনেরোয়ব েয়ে আয়ছ মানবয়দহগুয়লা। পযন পকান যাদু বয়ল অয়ঘায়র 
ঘুমায়ি েুরুষ নারী প্রয়িযয়কই। আহমদ মুসার দূরবীয়নর অরস্থর দুরি পচাখ পযন 
োগল হয়ে চয়ষ রিরয়ছ পগািা উেিযকাে একিা সচল পদয়হর সন্ধায়ন। না, পনই 
জীবয়নর স্পন্দন পনই পকাোও। 

পচাখ পেয়ক দূরবীন নামাল আহমদ মুসা। পবদনাে রববণম হয়ে পগয়ছ িার 
মুখ। দুয়চাখ পেয়ক িার দুয়িািা অশ্রু রকছুিা পনয়ম শুরকয়ে আয়ছ। পগািা পদয়হ 
অেররসীম একিা ক্লারন্ত। 

পনয়ম আসার জয়ন্য ঘুয়র দাাঁোল আহমদ মুসা। নাময়ি রগয়ে আয়রকবার 
দূরবীনিা পচায়খ লাগাল পস। দূরবীয়নর পচাখিা রেোলং উেিযকার চারররদকিা 
আবার ঘুরয়ি শুরু করয়লা। এক জােগাে এয়স হঠাৎ আিয়ক পগল দূরবীয়নর 
পচাখ। জােগািা রেোলং এর দুই উেিযকার েরশ্চয়মর একরি োহাে। োহােরির 
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রগররেে ধয়র এরগয়ে আসয়ছ একদল মানুষ। দূরবীয়নর পচাখ ওখায়ন আিয়কই 
োকল। জনা োঁরচয়শক পলাক হয়ব ওরা। রেয়ঠ ঝুলায়না পেনগান, পকাময়র রেস্তল। 
প্রয়িযয়কই সাদামুয়খা রুশ। 

আহমদ মুসা রনশ্চি হল ‘ফ্র’-এর পসই দলিাই আসয়ছ। 
আহমদ মুসা োহাে পেয়ক নাময়ি শুরু করল। নাময়ি নাময়ি োবল পকন 

আসয়ছ ওরা? সবাইয়ক হিযা করার ের আবার প্রয়োজন রক? হঠাৎ িার ময়ন 
েেল, ওয়দর েকুয়মঠি চাই, সাইমুম এর েররচে ও অবস্থান সংক্রান্ত েকুয়মঠি। 
সবাই রনহি হবার ের এখায়ন পিা রফ্র েয়ে আয়ছ ওগুয়লা। পস সব উিায়রর 
জন্যই ওরা আসয়ছ। িা ছাো এখায়ন সাইমুয়মর অস্ত্র-শস্ত্র, অেম সম্পদও কম পনই। 
হাসল আহমদ মুসা, ওয়দর পলাে কম নে। পসই সায়ে দৃঢ় এক শেয়ে িার 
পচাোল দুরি শক্ত হয়ে উঠল। নীয়চ পনয়ম এল আহমদ মুসা। সবাই উৎকরিি 
োয়ব অয়েক্ষা কররছল আহমদ মুসার। আহমদ মুসার রদয়ক িারকয়ে িায়দর 
উয়েগিা আরও পবয়ে পগল। রকন্তু পকউ কো বলয়ছ না। সবার পচায়খই একরাশ 
প্রশ্ন। আহমদ মুসা ওয়দর রদয়ক িারকয়ে ধীর কয়ি বলল, রপ্রে োয়েরা, যিদূর 
পদয়খরছ, রেোলং উেিযকাে আমায়দর পকউ পবাঁয়চ পনই। খুনী ‘ফ্র’ রবষাক্ত গযাস 
পবামা পিয়ল িায়দর সবাইয়ক হিযা কয়রয়ছ। 

পকউ পকান শব্দ করল না, পকউ পকান কো বলল না। পচাখ িায়দর নীয়চর 
রদয়ক, নিমুখী িারা। নীরয়ব িায়দর পচাখ পেয়ক গরেয়ে েেয়ছ অশ্রু। অসহাে 
মজলুম ঐ মানুষরা িায়দর স্বাধীন মন ও রবশ্বাস রনয়ে বাাঁচার আশায়িই আশ্রে 
রনয়েরছল এখায়ন। রকন্তু োরলনা িারা বাাঁচয়ি। রশকার হয়লা মমমারন্তক এক 
মৃিযুর। শি শি েুরুষ নারী রশশু এক সায়ে। 

আহমদ মুসা আবার ধীয়র রধয়র বলল, রপ্রে োয়েরা, পিামরা অশ্রু মুয়ছ 
পিল। এস আমরা প্ররিয়শাধ রনই। প্ররিয়রায়ধর আগুন জ্বারল এ পচায়খ। 

একিু পেয়ম আহমদ মুসা বলল, একিা সুখবর পিামায়দর জন্য। ‘ফ্র’ এর 
পসই দলিা েরশ্চমরদক পেয়ক রেোলং উেিযকার রদয়ক আসয়ছ। ওয়দর বে 
আশা, সবাইয়ক হিযা করার ের এখান পেয়ক সাইমুয়মর দরলল দস্তায়বজ ওরা 
হাি করয়ব। পসই আশায়িই ওরা ছুয়ি আসয়ছ। 
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সবাই একসায়ে পচাখ িুয়ল আহমদ মুসার রদয়ক িাকাল। িায়দর পচায়খ 
শেয়ের দীরপ্ত চক চক করয়ছ। 

আহমদ মুসা হাসান িাররয়কর রদয়ক আর একিু এরগয়ে িার হাি পেয়ক 
রনয়জর পঘাোর লাগামিা রনয়ি রনয়ি কয়েকিা জরুরী রনয়দমশ রদল। 

হাসান িাররক রনয়দমশ পেয়ে িার মুজারহদ কায়িলায়ক রনয়ে রগররেয়ের মুখ 
পেয়ক একিু উত্তয়র একিা দীঘম রিলার আোয়ল চয়ল পগল। আহমদ মুসা 
ওেযারয়লয়স িাসখয়ন্দ আয়নাোর ইব্রাহীম, গুলরুখ রাষ্ট্রীে খামায়র কুিাইবা, 
পলরনন স্মরৃি োয়কম আলদর আরজমেয়ক কয়েকিা রনয়দমশ রদয়ে পসই রিলার 
আোয়ল হাসান িাররকয়দর সায়ে একরত্রি হয়লা। 

আহমদ মুসার রনরশ্চি রবশ্বাস 'ফ্র' এর ওই দলিাও রেোলং উেিযকাে 
প্রয়বয়শর জন্য এই রগররেেই বযবহার করয়ব। এই একই উেিযকা রেোলং এর 
েরশ্চম োয়শর োহােয়কও পবষ্টন কয়র আয়ছ। সুিরাং, উচু োহাে রেিায়নার 
চাইয়ি উেিযকার েে বযবহায়রর জন্য এই রগররেয়ের রদয়কই িারা এরগয়ে 
আসয়ব। 

পয রিলার আোয়ল আহমদ মুসারা আশ্রে রনয়েয়ছ িার অবস্থানিা খুবই 
সুন্দর। রিলারির েরশ্চম প্রায়ন্ত দাাঁরেয়ে প্রাে পগািা উেিযকািাই নজয়র আসয়ছ। 
সুিরাং, 'ফ্র' এর পলায়করা এ উেিযকাে ো পদবার সায়ে সায়েই িায়দর সব 
গরিরবরধ নজয়র আসয়ব। 

অবয়শয়ষ প্রিীক্ষার অবসান ঘিল। উেিযকার েরশ্চম োয়শর এক রগররেে 
রদয়ে 'ফ্র' এর বারহনীরি উেিযকাে পনয়ম এল। উেিযকাে ওরা পসাজা রেোলং 
োহায়ের রদয়ক না রগয়ে উেিযকা ধয়র এরদয়কই এরগয়ে আসয়ছ। লক্ষয িায়দর 
এ রগররেেিাই। আহমদ মুসা খুশী হল।  

আহমদ মুসা হাসান িাররকয়ক বলল, িুরম পিামার পলাকজনয়দর রিলার 
েরশ্চম প্রায়ন্ত রনয়ে পমািায়েন কর যায়ি ওরা এ রিলা অরিক্রম করার সয়ে সয়ে 
ওয়দর পেছয়ন রগয়ে দাাঁোয়না যাে। পদখ, ওয়দর মুয়খ গযাস মাস্ক আয়ছ। ওয়দরয়ক 
রগররেয়ে পঢাকার সুয়যাগ রদয়ল আমরা রবেয়দ েেয়বা। গযাস মাস্ক ছাো আমরা 
উেিযকাে ঢুকয়ি োরব না।  
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হাসান িাররক িার সাইমুম ইউরনি রনয়ে রিলার েরশ্চম প্রায়ন্ত চয়ল পগল। 
আর আহমদ মুসা রিলার েুবমপ্রায়ন্তর রগররেেিার মুখ বরাবর ওাঁি পেয়ি োকল।  

অয়নকিা সমান্তরাল সার পবয়ধ ওরা এরগয়ে আসয়ছ। সকয়লর হায়ি 
পেনগান। উেিযকার মাঝামারঝ এয়স ওরা গযাস মাস্ক েয়র রনয়েয়ছ। এখন 
ওয়দর েদয়ক্ষে অয়নক সিকম ময়ন হয়ি।  

ওরা রিলারির েরশ্চম প্রান্ত অরিক্রম কয়র এরগয়ে পগল রগররেেরির রদয়ক। 
হাসান িাররয়কর পনিৃয়ত্ব সাইমুম ইউরনি পবররয়ে এল রিলার আোল পেয়ক। দ্রুি 
চোকার লাইয়ন আোআরেোয়ব রিলা পেয়ক োহাে েযমন্ত পগািা জােগাে িারা 
ছরেয়ে েেল। িায়দর হায়ি উদযি পেনগান।  

হঠাৎ, 'ফ্র' এর একজন সম্ভবি জুিা রঠক করয়ি রগয়ে রনচু হয়েরছল। িার 
পচায়খ ধরা েয়ে পগল সাইমুয়মর পলায়করা। েুি পদখার মি চময়ক উয়ঠ দাোল 
পস। োেয়রর মুরিমর মি পস দারেয়ে োকল। রকছু করয়ি, রকছু বলয়িও পযন পস 
েুয়ল পগল। পবাধ হে িার রক পহাল িা পদখার জন্যই আয়রকজন রেছন রিয়র 
িাকাল। পস রেছয়ন িারকয়ে সবিা বযাোর বুঝয়ি োরল। িার চময়ক উঠা োব 
দুর হবার আয়গই পেনগানিা পসাজা করয়ি করয়ি হািু পগয়ে বয়স েেল পস। 

পেনগায়নর রট্রগায়র হাি পরয়খই এরগয়ে আসরছল হাসান িাররক। িায়ক 
বসয়ি পদয়খই হাসান িাররক পচয়ে ধরল পেনগায়নর রট্রগার। এক েশলা গুরল 
ছুয়ি পগল। পছাঁয়ক ধরল পসগুয়লা দাাঁোয়না এবং বসা পসই পলাক দু'রিয়ক। বসা 
পলাকরিও রট্রগার পচয়েরছল পশষ মুহুয়িম। রকন্তু গুরলরবি িার পদহ পেনগান ধয়র 
রাখয়ি োরল না। লক্ষযভ্রষ্ট হল গুরল। দু'জয়নই হুমরে পখয়ে েেল মারিয়ি।  

হাসান িাররয়কর সায়ে সায়ে অন্য ১৯ রি পেনগানও একই সায়ে গজমন 
কয়র উঠল। আগুয়নর এক পদোল এরগয়ে পগল 'ফ্র' এর বারহনীর রদয়ক। ওরা 
রিয়র দাাঁোয়নারও সমে পেল না। সার পবয়ধ চলরছল, সার পবয়ধই ওরা ঢয়ল েেল 
মারিয়ি। ১৯ রি পেনগান অরবরাম গুলী বৃরষ্ট কররছল, সুিরাং সাময়ন আরও যারা 
রছল োকা িয়লর মিই খয়স েেয়ি লাগল মারিয়ি। কয়েকজন মাো রনচু কয়র 
সাময়ন পদৌে রদয়েরছল। উয়িশ্য রগররেয়ে ঢুয়ক েো, োহায়ের আোল পনো। 
রকন্তু, কায়ছই ওাঁি পেয়ি োকা আহমদ মুসার মুয়খ েেল ওরা। আহমদ মুসার 
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পেনগায়নর রশকার হয়ে ওরা রগররেয়ের সাময়নই মুখ েবুয়ে েয়ে পগল। মাত্র 
এক রমরনি। এর ময়ধযই সব পশষ হয়ে পগল। 'ফ্র'-এর ২৫ সদয়স্যর সবাই মারা 
পগল।  

আহমদ মুসা পবররয়ে এল রিলার আোল পেয়ক। িাকাল ২৫ রি লায়শর 
রদয়ক। রয়ক্ত োসয়ছ ওরা। হাসান িাররক রগয়ে আহমদ মুসার োয়শ দাাঁোল। 
আহমদ মুসা িারকয়েরছল ঐ লাশগুয়লার রদয়ক। অয়নকিা স্বগি কয়ঠঠ পস বলল, 
কার োয়ে এরা এমনোয়ব মরয়ছ, কারা দােী এর জয়ন্য? 

হাসান িাররক বলল, আল্লাহর সৃষ্ট স্বাধীন মানুষয়ক দাস বানাবার কমুযরনে 
ক্ষুধাই এর জন্য দােী। 

-এ ক্ষুধা কি বে হাসান িাররক? শুরুয়িই ৫০লাখ কৃষক ওয়দর পেয়ি 
পগয়ছ। আরও ১পকারি অসহাে মানুষয়ক ওরা সাইয়বররোর সাদা বরয়ির রনয়চ 
রফ্রজ কয়র পরয়খয়ছ। িারেরও লাখ লাখ মানুষয়ক ওরা গুম কয়রয়ছ। কিবে ক্ষুধা 
ওয়দর? মধয এরশোর ক'জন মানুষয়ক এোয়ব রগয়ল না পখয়ল িায়দর চলি না? 
কয়ব রনবৃত্ত হয়ব িায়দর ক্ষুধা? 

-এ ক্ষুধা িায়দর এক উন্মত্ত বযারধ। মৃিযু ছাো কমুযরনজয়মর এ বযারধ যায়ব 
না।  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, কমুযরনজম পবয়চ পনই হাসান িাররক। 
বাস্তবিার হািুোঘায়ি কালম মাকময়সর কমুযরনজয়মর স্বপ্ন-িানুস বহু আয়গই 
রনুঃয়শষ হয়ে পগয়ছ। পবয়চ আয়ছ িায়দর পপ্রিাত্মা। নাম িার কমুযরনজমই। এর 
মৃিযু কি দূয়র পসিাই এখন প্রশ্ন। 

-োবয়বন না মুসা োই, রেোলং এর ঘিনা িায়দর পশষ দশারই সংয়কি 
রদয়ি।  

রেোলং এর নাম উচ্চাররি হয়িই মুয়খর োবিা বদয়ল পগল আহমদ মুসার। 
আর পকান কো পস বলল না। একিকু্ষণ চুে োকল। িারের বলল, পিামরা সবাই 
গযাস মাস্কগুয়লা খুয়ল রনয়ে েয়র নাও। এখন আমরা রেোলং উেিযকাে ঢুকব।  

আহমদ মুসাসহ ২১ জন সকয়ল গযাস মাস্ক েয়র রনল। গযাস মাস্ক সংগ্রহ 
করয়ি রগয়ে একিা রেরেও কযায়মরা োওো পগল। পেয়ে খুরশই হল আহমদ মুসা। 
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রবষাক্ত গযাস প্রয়োয়গ এই গণহিযার একিা দরলল রাখা যায়ব। প্রস্তুরি পশষ কয়র 
িারা ওই রগররেে ধয়র রেোলং উেিযকাে প্রয়বশ করল।  

রনঝুম-রনস্তব্ধ এক উেিযকা। পকান প্রায়ণর রচহ্ন পসখায়ন পনই। উেিযকার 
আকায়শ পকান োরখ েযমন্ত উেয়ছ না। রেোলং এখন এক মৃি উেিযকা। এই মৃি 
েুরীয়ি আহমদ মুসা এবং িার সাইমুম সােীরা প্ররিরি িাবু প্ররিরি লায়শর কায়ছ 
পগল। প্ররিরি দৃশ্যয়ক রেরেও কযায়মরাে ধয়র রাখল িারা। ঘিনার বীেৎসিা 
িায়দর সকয়লর পচায়খর োরন শুরকয়ে রদয়েরছল। পবদনাে পযন শক্ত কাঠ হয়ে 
রগয়েরছল িারা। 

উেিযকার সাইমুম অরিস পেয়ক প্রয়োজনীে সব কাগজেত্র, দরলল, 
দস্তায়বজ সংগ্রহ করল। িারের সন্ধযা নামার আয়গই পবররয়ে এল মৃি উেিযকা 
পেয়ক।  

িায়দরয়ক আবার রিয়র আসয়ি হয়ব এ উেিযকার শহীদয়দর দািয়নর 
জন্য প্রস্তুি হয়ে। রািিা িারা বাইয়রর উেিযকায়িই কািায়ব। 

সুযম অস্ত পগল। অন্ধকার পনয়ম এল উেিযকা জুয়ে।  
সাইমুয়মর একজন কমমী আযান রদল। েররমাণ মি খাবার োরন পরয়খ অজু 

পসয়র িারা সবাই নামায়জ দাাঁোল। 
 
 
 
রেোলং এর ঘিনার ের আহমদ মুসা গম্ভীর হয়ে পগয়ছ। পযন অথে এক 

োবনার সাগয়র হাবুেুবু খায়ি পস। আজ সাইমুয়মর জরুরী েরামশম সোয়িও 
িার মুয়খ পচায়খ পসই গাম্ভীযম। আজয়কর আয়লাচনার রবষেবস্তু রেোলং এর ঘিনা 
এবং েরবষ্যয়ির রচন্তা। আহমদ মুসা গম্ভীরোয়ব এই রবষয়ের উের সকয়লর মি 
শুনরছল। আজয়কর জরুরী সোে সবাই হারজর না োকয়লও েরামশমসোে 
পনিৃস্থানীে সবাই হারজর আয়ছ। সবাই এয়ক এয়ক িায়দর মি প্রকাশ করল। 
মিামি িায়দর প্রাে একই রকম। এমন িযাগ ও পকারবাণীর জন্য আমায়দর 
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আরও প্রস্তুি োকয়ি হয়ব। খুনী "ফ্র"-এর শরক্তর এখন পশষ প্রদশমনী চলয়ছ। 
জনগণ আমায়দর োয়শ আয়ছ। রবজে আমায়দর হয়বই।  

সবার বলা পশষ হয়ল আহমদ মুসা একিু নয়ে চয়ে বসল। ধীর কয়ঠঠ বলল, 
রেোলং-এর ঘিনা আমায়দর জন্য আরম ময়ন করর একিা বে রশক্ষা রনয়ে 
এয়সয়ছ। আরও িযাগ ও কুরবানীর জন্য আমায়দরয়ক প্রস্তুি োকয়ি হয়ব। 
আেনায়দর এ কোর সায়ে আরম একমি। িয়ব, িা এমন পবয়ঘায়র আর নে। 
‘ফ্র’ এর রাষ্ট্রশরক্ত আয়ছ, িার সায়ে লোই-এ নাময়ি আমরা চাই না। কমুযরনে 
কবরলি আমায়দর জনগনয়ক সয়চিন করা, সুসংগরঠি করাই আমায়দর কাজ। 
এই কায়জ পযয়কান আক্রময়নর মুয়খ আমরা আত্মরক্ষা করব এবং িা করব 
জনগয়ণর একজন হয়ে। ‘জনিার’ সারর পেয়ক রবরিন্ন হয়ে স্বিন্ত্র সত্ত্বা সৃরষ্ট কয়র 
আলাদা পকান িায়গময়ির রশকার আমরা হব না পযমনিা রেোলং এ হয়লা। রহসার 
দুয়গমর ঘিনা রঠক আয়ছ, গুলয়রাখ রাষ্ট্রীে খামায়রর ঘিনা রঠক আয়ছ, আররয়সর 
ঘিনা রঠক আয়ছ, রকন্তু রেোলং আর নে। 

োমল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা োময়িই কুিাইবা বয়ল উঠল, আেনার 
কো বুয়ঝরছ, িবু আয়রকিু খুয়ল বলুন। 

‘আরম বলয়ি চারি’, বলল আহমদ মুসা, রেোলং-এর মি পকান আশ্রে 
পকে আর আমরা গেব না, আমায়দর পলাকয়দর পকান বসরিও আমরা পকাোও 
সৃরষ্ট করব না। আমরা জনগয়ণর ময়ধয কাজ করব, িায়দরই ময়ধয োকব। 

-আমায়দর ঘারিগুয়লা? প্রশ্ন িুলল আলদর আরজমে। 
-আমায়দর ঘারিগুয়লা রেোলং নে, আমায়দর পকান বসরিও নে, ওগুয়লা 

স্থানান্তর পযাগয এবং ওগুয়লা েররিযাগ কয়রও চয়ল আসয়ি োরর। 
অয়নকিা হারস মুয়খই বলল আহমদ মুসা। 
সকয়লর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, আেনার রচন্তা সরঠক। একমি 

আমরা আেনার সায়ে। 
-িাহয়ল আমায়দর ৩ নং ঘারি রেনান্দয়জ আররয়সর পয ৫ শ’ পলায়কর বসরি 

করলাম িা পেয়ি রদয়ি হে। বলল আহমদ মুসা। 
-রঠক আয়ছ, পেয়ি পদব আমরা। বলল হাসান িাররক। 
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-ওয়দর রক করা যাে িাহয়ল? প্রশ্ন আহমদ মুসার। 
সবাই নীরব। পকউ পকান উত্তর রদল না। ময়ন হে সবারই এ একই প্রশ্ন। 
আহমদ মুসাই আবার কো বলল। বলল পস, িারজক সীমান্ত সংলগ্ন 

আিগান এলাকাে ওয়দর োরঠয়ে পদওো পহাক। পসখায়ন আমায়দর আিগান 
োইয়দর িত্ত্বাবধায়ন ওরা োল োকয়ব। যখনই প্রয়োজন হয়ব ওয়দর রনয়ে 
আসয়ি োরব। 

সবাই প্রাে এক সায়ে বয়ল উঠল, োল প্রস্তাব। আেরন এই বযবস্থাই করুন। 
আহমদ মুসার পচায়খ-মুয়খ একিা স্বরস্তর রচহ্ন িয়ুি উঠল। দুরশ্চন্তার একিা 

কায়লা ছাো পযন সয়র পগল িার মুখ পেয়ক। িার পঠাাঁয়ি িুয়ি উঠল হারসর পরখা। 
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২ 
উজয়বরকস্তায়নর সারাকাো গ্রাম। েরশ্চম উজয়বরকস্তায়নর সবয়চয়ে বে 

এবং সবয়চয়ে সমৃি কলখজ বা পযৌে খামায়রর পকে এিা। 
গ্রায়মর প্রয়বশ মুয়খ বে রাস্তারির েরশ্চম োশ পঘাঁয়ষ কমুযরনে যুব সংগঠন 

‘কমসমল’ এর আঞ্চরলক অরিস। সমে িখন দুেুর পেররয়ে পগয়ছ। কমসমল 
অরিয়সর দরজা পেির পেয়ক বন্ধ। জানালাগুয়লা পখালা। 

অরিয়সর ইরজয়চোয়র কমসময়লর সাধারণ সম্পাদক ইউরর ররশদে পচাখ 
বন্ধ কয়র শুয়ে আয়ছ। িার োয়শ ইরজয়চোয়রর উের েয়ে আয়ছ ‘িুরকমস্তান’ -এর 
চলরি সংস্করণ। 

পচাখ বন্ধ কয়র োবয়ছ ররশদে। োবয়ছ পস, পদশ এক েররবিময়নর রদয়ক 
গোয়ি, প্রয়িযক েররবিময়নর েিেূরময়িই োয়ক এক ঝে, এক সংঘাি। এই 
সংঘায়ি িার েূরমকা রক হয়ব? কমসমল এবং কমুযরনে োরিম পেয়ক আমরা যাই 
বরল, আমায়দর জনগণ এই েররবিময়নর জন্য উন্মুখ। িায়দর হৃদয়ে একিা 
দগদয়গ ক্ষি ঘুরময়ে রছল, সাইমুম িায়ক জারগয়ে রদয়েয়ছ। এই জাগরণ পরাধ 
করয়ব পক? রনয়জরই উের আর রবশ্বাস পনই ররশদয়ের। গিকাল যখন জানালা 
রদয়ে পিয়ল যাওো ‘িুরকমস্তান’ পস পেল, িখন রাগ হওোর বদয়ল োল লাগল 
িার। ময়ন হল, মন িার পযন এর জন্য অয়েক্ষা কয়র রছল। আমার পিা উরচি 
রছল ‘িুরকমস্তান’ োওোর েয়রই এিা োরিময়ক জানায়না, োরিম অরিয়স জমা 
পদওো। রকন্তু মন আমার িা রদয়ি পদেরন। িাই শুধু নে, হৃদয়ের এক দুয়বমাধয 
িােনাে পস ‘িুরকমস্তান’ পক সযিয়ন সবার পচাখ পেয়ক পগােন পরয়খয়ছ। পগােন 
করার েয়রও িার বে পবান পগায়েন্দা রবোয়গর অরিসার শাহীন সুরাইোর হায়ি 
ওিা েয়ে যাে। েয়ে আেষ্ট হয়ে উঠরছল পস। রকন্তু রবস্ময়ের বযাোর, িার আো 
‘িুরকমস্তান’ িার হায়িই আবার পিরি রদয়েয়ছ। এই সায়ে একিু চাো স্বয়র 
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মুরুরিোনার ঢংয়ে বয়লয়ছ, এসব রজরনস রাখার বযাোয়র পিার আরও একিু 
সাবধান হওো উরচি। 

িার কো শুয়ন ময়ন হয়েয়ছ পছাি োইয়ের কাজিায়ক পস শুধু সমেমনই নে, 
আরও োল োয়ব করয়ি োরুক িাই পযন পস চাে। 

রবরস্মি পচায়খ ররশদে িার পবায়নর রদয়ক িারকয়েয়ছ। বয়লয়ছ আো রকছুই 
পয বলয়লন না? 

-রক বলব? 
-বকয়বন, পকাোে পেয়েরছ িা রজয়জ্ঞস করয়বন। 
-এসব রবষে আরম কম জানয়ি চাই। 
-রকন্তু আেরন পিা পগায়েন্দা রবোয়গর একজন অরিসার? ররশদয়ের পচায়খ 

অনুসন্ধান। 
-িুইও পিা কমসময়লর সাধারণ সম্পাদক এ অঞ্চয়লর। সুরাইোর কোে 

োল্টা আক্রমণ। 
-আো আরম আসয়ল আেনার মিিা জানয়ি চারি। 
-মন না োকয়ল মি োকয়ব রক কয়র? 
-মন পনই? ররশদয়ের পচায়খ অোর রবস্মে। 
-একিা জারির ইরিহাস-ঐরিহ্ যরদ ময়র যাে, আত্মেররচয়ের অরধকার 

যরদ পশষ হয়ে যাে, িার মন আর পবাঁয়চ োকয়ি োয়র না। মন আমায়দর ময়র 
পগয়ছ ররশদ। 

ররশদে রবস্ময়ে পকাঁয়ে উয়ঠরছল। এরক বলয়ছ িার আো! পকেীে পগায়েন্দা 
পনিওোয়কমর পস একজন দারেত্বশীল অরিসার! সাপ্তারহক ছুরি কািাবার জন্য 
আজই পস বারেয়ি এয়সয়ছ িাসখন্দ পেয়ক। রবস্মেরবমূঢ় পছাি োইয়ের রদয়ক 
িারকয়েরছল সুরাইো। পস আয়রা কায়ছ সয়র এয়স বলল, মধয এরশোর 
মুসলমানরা পয অিযাচার সহ্ কয়রয়ছ, যুগ যুগ ধয়র হািুরের পয রনদারুণ আঘাি 
িারা পেয়েয়ছ, পকান রবস্মে রদয়েই িুই িার েররমাে করয়ি োররব না ররশদ। 
সয়ে সয়ে আমায়দর মি হুকুম বরদারয়দর মন ও মি দুইই ময়র পগয়ছ। 
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পবায়নর রদয়ক িারকয়ে োবরছল ররশদে। োবনার ময়ধয আবার িার 
আয়গর প্রশ্নই রিয়র এল। বলল, সাইমুম সম্পয়কম পিামার পকানই মি পনই আো? 

-ওরা অয়নক বে, অয়নক বে কাজ কয়রয়ছ ওরা। ওয়দর বযাোয়র পকান মি 
প্রকায়শর উেযুক্ত আরম নই। সুরাইোর কঠঠ পযন িখন অয়নকিা োরর হয়ে 
এয়সয়ছ। 

ররশদয়ের পবান কো কেরি বয়লই িার কাছ পেয়ক সয়র রগয়েরছল। 
ররশদে ইরজয়চোয়র একিা োশ রিরল। োশ রিয়র িুয়ল রনল আবার পসই 

িুরকমস্তান। রহসার দুয়গম গণহিযার সরচত্র রববরণ ওয়ি আয়ছ। গুলয়রাখ কৃরষ 
খামায়রর জীবনয়ক রকোয়ব লঠেেঠে কয়র পদো হয়েয়ছ িার সরচত্র বণমনাও ওয়ি 
রয়েয়ছ। আরও রয়েয়ছ রেোলং উেিযকা মৃিযুেুরীয়ি েররণি হওোর হৃদে 
রবদারক কারহনী। পসই সায়ে রয়েয়ছ সাইমুয়মর ময়স্কা অোয়রশন, আররস 
অোয়রশন, বখশ নগরী অোয়রশন, রেোলং অোয়রশন ইিযারদ কারহনী। রহসার 
দূগম, গুলয়রাখ খামার, রেোলং উেিযকা ইিযারদ হৃদে রবদারক কারহনী েয়ে 
ররশদয়ের মন পযমন পবদনাে িনিন কয়র উঠল পিমরন সাইমুয়মর 
অোয়রশনগুয়লার কারহনী েয়ে িার হৃদেিা গয়বম িুয়ল উঠল। 

রনয়জর ময়নর রদয়ক পচয়ে রনয়জর পেয়কই চময়ক উঠল ররশদে। 
কমসময়লর রররজওনাল সাধারণ সম্পাদক পস, পকমন কয়র পস রবয়রাহীয়দর সায়ে 
এমন কয়র একাত্ম হয়ি? সংয়গ সংয়গ হৃদোয়বয়গর এক বন্যা এয়স এই চমকয়ক 
এয়কবায়রই োরসয়ে রদল। হৃদে পেয়ক হৃদয়ের পখালা দরজাে মুখ এয়ন পক পযন 
বলল, কমুযরনে কমসময়লর সাধারণ সম্পাদক িার আসল েররচে নে, আসল 
েররচে পস ররশদে, পস মুসরলম। অেরররচি এক প্রশারন্তর রশহরণ পখয়ল পগল 
িার পদয়হ। 

এ সমে একজন যুবক কমসমল অরিয়সর জানালা রদয়ে রেিয়র উাঁরক রদল। 
দরজা বন্ধ পরয়খ পস জানালাে এয়স দাাঁরেয়েয়ছ। িার পচায়খ মুয়খ দুষ্টারমর ছাে। 
িাই সরাসরর দরজাে পিাকা না রদয়ে ররশদে রক করয়ছ দরজা বন্ধ কয়র িা 
পদখার জন্য জানালাে এয়স দাাঁরেয়েয়ছ। এই সমে দরজা বন্ধ কয়র ররশদেয়ক 
বয়স েেয়ি পদয়খ পকৌিুকই পবাধ করল পযন যুবকরি। রক েেয়ছ ররশদে? পপ্রয়মর 
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রনরষি উেন্যাস নারক? বে বে রনুঃশ্বাস পিয়ল, হাই িুয়ল, পেিয়র বে িু চালান 
রদয়ে পদখল ররশদয়ের োব োয়ি না। অবয়শয়ষ পস ঠক ঠক কয়র পিাকা রদল 
জানালার োল্লাে। 

ররশদে চময়ক উয়ঠ িাকাল জানালার রদয়ক। পদখল, জামাোরিন জালানাে 
দাাঁরেয়ে।  

জামাোরিন কমসময়লর আঞ্চরলক সোেরি। রবরাি লম্বা–চওো পদহ 
জামাোরিয়নর। মাোর পচয়ে পদহই িার পবশী চয়ল। নাগররক েররয়বয়শর চাইয়ি 
পঘাোর রেয়ঠ চারণ পক্ষয়ত্রই িায়ক মানাে পবশী। যা বুয়ঝ িা পসাজাসুরজ গে গে 
কয়র বয়ল পিলা এবং কয়র পিলাই িার স্বোব। 

ররশদে জামাোরিনয়ক পদয়খ ‘িুরকমস্তানিা’ িাোিারে লুরকয়ে পরয়খ, 
আসরছ কময়রে জামাোরিন, বয়ল উয়ঠ দাাঁোল। 

দরজা খুয়ল রদল ররশদে। 
ঘয়র ঢুয়কই জামাোরিন বলল, পপ্রমেত্র েোর মি ওিা রক েেরছয়ল পদরখ। 
শংরকি হল ররশদে। িবু মুয়খ স্বাোরবক োব পিয়ন বলল, ও রকছু নে 

একিা োরিম বুয়লরিন। 
জামাোরিন ররশদয়ের মুয়খর রদয়ক পচয়ে বলল, উাঁহু কময়রে, োরিম 

বুয়লরিন পকউ ওোয়ব েয়ে না। রনশ্চে রনরষি পকান পলখয়কর চমৎকার পকান 
গল্প-িল্প েেরছয়ল পদখাও না! 

ররশদে এবার িার সবিুকু শরক্ত একত্র কয়র বলয়ি পচষ্টা করল, ও রকছু না 
কময়রে, চল বরস। োরিম পসয়ক্রিারী পেয়কয়ছন। অল্পক্ষণ েয়রই ওখায়ন পযয়ি 
হয়ব।  

জামাোরিন হাসল। বলল, িুরম বস। ঐ ওখায়ন পিা রাখয়ল ওিা। পবর কয়র 
আরন। 

বয়ল জামাোরিন রনয়জ ইরজয়চোয়রর নীয়চ গুাঁয়জ রাখা ‘িুরকমস্তান’ পবর কয়র 
আনল। 

িযাকায়স হয়ে পগল ররশদয়ের মুখ। 
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‘িুরকমস্তান’ হায়ি রনয়ে জামাোরিন এয়স ররশদয়ের োয়শ বসল। 
ররশদয়ের মুখ নীচু। মুখ পিালার সাহস োয়ি না পস। 

জামাোরিন গম্ভীরোয়ব ররশদয়ের আসামী সুলে অবস্থার রদয়ক িাকাল। 
িার পঠাাঁয়ির পকাণাে একিা সূক্ষ হারস। রকন্তু নীরস কয়ঠঠ বলল পস, এিা রক 
কময়রে? 

ককময়শর কাছাকারছ জামাোরিয়নর শুকয়না কিস্বয়র আয়রা ঘাবয়ে পগল 
ররশদে। 

জামাোরিয়নর রদয়ক না িারকয়েই ররশদে বলল, পদখয়িই পিা োয়িা। 
-পদখয়ি োরি এিা ‘িুরকমস্তান’ রকন্তু আরম রজয়জ্ঞস কররছ, এ রজরনসিা পয 

রক িা িুরম জান? 
-জারন। 
-রক জান? 
-রবয়রাহীয়দর মুখেত্র। 
-পিামার কায়ছ পকন? 
ররশদে এ প্রয়শ্নর পকান জবাব রদল না। আয়রা একিু গম্ভীর কয়ঠঠ 

জামাোরিন বলল, পিামার কায়ছ ‘িুরকমস্তান’ আয়ছ, িুরম েেছ, এ খবর রক োরিম 
জায়ন? 

ররশদে এবার মুখ িুয়ল জবাব রদল, না জায়ন না। 
ররশদয়ের কয়ি এবার পযন রুয়খ দাাঁোবার েংরগ। 
জামাোরিন আবার বলল, এর অেম রক কময়রে জান? 
-জারন 
-রক? 
ররশদে পকান জবাব রদল না। 
জামাোরিন আবার বলল, এর অেম রক এই নে পয, িুরম রবয়রাহীয়দর সায়ে 

পযাগায়যাগ রাখ, রকংবা িুরম িায়দরই একজন? 
পকাঁয়ে উঠল ররশদে। একবার োবল, রকোয়ব পস িুরকমস্তান পেয়েয়ছ িা 

খুয়ল বয়ল। রকন্তু েয়র আবার োবল, এ কো পকউ রবশ্বাস করয়ব না, 
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কারণ পস িা োওোর ের োরিময়ক জানােরন, উেরন্তু পস পগােয়ন িা 
েয়েয়ছ এবং লুয়কাবারও পচষ্টা কয়রয়ছ। সুিরাং ঘিনার অয়হিুক পকান বযাখযাে 
না রগয়ে পস বলল, যা ইয়ি বলয়ি োর, আমার রকছু বলার পনই। 

ররশদে চুে করল। 
জামাোরিনও সংয়গ সংয়গ রকছু বলল না। িার পঠাাঁয়ির পকায়ণ িখনও পসই 

সূক্ষ হারসিা। 
একিু চুে পেয়ক নিমুয়খ ররশদেয়ক বলল, কময়রে, এোয়ব পিামার 

জীবন পকান েোবহ গহিয়রর রদয়ক পঠয়ল রদি িুরম জান? 
-জারন 
-জানার েয়রও এই কো িুরম বলছ? 
-হ্াাঁ 
-েে করয়ছ না? 
ররশদে মুখ িুয়ল দরজা রদয়ে বাইয়রর রদয়ক দৃরষ্ট পময়ল ধরল। অয়নকিা 

স্বাগি কয়ঠঠই পযন বলল, রকছকু্ষণ আয়গ েযমন্ত েে কয়রয়ছ, এখন আর করয়ছ না। 
-কারণ 
-এখন এই মুহূয়িম আরম োবরছ, হিোগা এই জারির জন্য পিা রকছুই 

করয়ি োরররন। আর জারিয়ক রকছু রদয়ি োরব এমন পকান পযাগযিাও আমার 
পনই। প্রাণিাই শুধু আমার আয়ছ, জারির জন্য এ প্রাণিা পদবার সুয়যাগ পেয়ল 
জীবনিা আমার সােমক হয়ব বয়ল ময়ন কররছ। 

জামাোরিন ররশদেয়ক অবাক কয়র রদয়ে িার রদয়ক হাি বাোল এবং 
সয়জায়র হ্াঠেয়শক করল িার সায়ে। বলল, পিামায়ক অরেনন্দন জানারি 
ররশদ। 

ররশদে রবরস্মি কয়ঠঠ বলল, এ রক বলছ িুরম জামাোরিন? 
-রঠকই বলরছ, আরম পিা পিামার মি অি মাোর চাষ করর না। আরম এমন 

কয়র বলয়ি োরিাম না। আমার ময়নর আকুরল-রবকুরলয়ক িুরম োষা রদয়েছ। 
িাই পিামায়ক অরেনন্দন। 
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একিু োমল জামাোরিন। িারের েয়কি পেয়ক ‘িুরকমস্তান’ পবর কয়র 
বলল। রবশ্বাস কর িুরকমস্তান আরম রনয়ে এয়সরছ পিামায়ক েোব বয়ল। 

দুরদন পেয়ক আরম এিা েেরছ, অয়নক পেয়বরছ করণীে রনয়ে। আমার 
োবনায়ক িুরম োষা রদয়েছ ররশদে। 

দু’জয়নই আয়রক প্রস্ত হ্াঠেয়শক করল, িারের দু’জয়নই চুেচাে। 
ররশদে প্রেয়ম কো বলল। বলল পস, ময়ন হয়ি ‘িুরকমস্তান’ ওরা িুরকমস্তায়নর ঘয়র 
ঘয়র পেৌাঁরছয়েয়ছ। 

-রনশ্চেই অদ্ভুি পনিওোকম সাইমুয়মর। 
-আল্লাহ িায়দর শরক্ত দান করুন। 
-আরমন। দু’রি হাি িুয়ল বলল জামাোরিন। 
জামাোরিন িার মুনাজায়ির হািিা নারময়ে পনবার সায়ে সায়েই একিা 

গারে এয়স অরিয়সর দরজাে দাাঁোল। গারেিা িুঘরীল িুগায়নর। িুঘরীল িুগান 
েরশ্চম উজয়বরকস্তায়নর কমুযরনে োরিমর প্রধান। পবশ প্রোবশালী। সকয়লই 
জায়ন রায়ষ্ট্রর সুপ্রীম পসারেয়েয়ির কংয়গ্রয়স োরিমর আসল ময়নানেন িার প্ররিই। 
অেমাৎ আসয়ছ রনবমাচয়ন এ অঞ্চল পেয়ক প্ররিরনরধ রহয়সয়ব পসই সুরপ্রম পসারেয়েয়ি 
যায়ি। এই সারাকাোয়ি িার রবশাল বারে। অবশ্য এই বারেয়িই োরিম অরিস, 
কলখজ অরিস, ইউরনেন অরিস। 

িুঘরীল িুগান রবয়কয়ল িার বারেয়ি কমসময়লর সোেরি ও 
পসয়ক্রিারীয়ক পেয়কয়ছ রক এক জরুরী বযাোয়র। পকান জরুরী বযাোর হয়লই 
কমসমল পনিৃবৃন্দয়ক এোয়ব পেয়ক পস েরামশম কয়র। 

অরিরসোল পকান আয়লাচনাে যাওোর আয়গ এোয়বই পস একিা 
ওরেরনেয়ন পেৌছার পচষ্টা কয়র। িার এ পকৌশল িায়ক সকয়লর কায়ছ গ্রহণয়যাগয 
কয়রয়ছ এবং িার পনিৃত্বয়ক োকা পোক্ত কয়র রদয়েয়ছ। 

গারে এয়স দাোয়ল জামাোরিন ররশদেয়ক বলল, চল োাঁচিা বাজয়ি পদরী 
পনই। 

জামাোরিন এবং ইউরর ররশদে দুজয়নই রগয়ে গারেয়ি উঠল। 
গারে ছুয়ি চলল গ্রায়মর ময়ধয রদয়ে প্রশস্ত রাস্তা ধয়র গ্রায়মর অের প্রায়ন্ত। 
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গারে এয়স পেৌছল িুঘরীল িুগায়নর বারেয়ি। িার প্রাইয়েি গারে 
বারান্দাে রগয়ে দাাঁোল। ড্রাইোর পনয়ম জামাোরিনয়দর দরজা খুয়ল ধরল। 

জামাোরিন বলল, এখায়ন পকন ড্রাইোর, সদর পগয়ি গারে যায়বনা? 
ড্রাইোর বলল, সায়হব এখায়নই নাময়ি বয়লয়ছন, রিরন আেনায়দর জয়ন্য 

িার বযরক্তগি ড্ররেংরুয়ম অয়েক্ষা করয়বন। জামাোরিন ও ররশদে দুজয়নই 
নামল গারে পেয়ক। 

গারে বারান্দা পেয়ক কয়েক ধাে উেয়র উঠয়ল অধমচোকৃরি রবরাি 
বারান্দা। রেয়লর পফ্রয়ম দামী েুরু কাাঁয়চ ঢাকা। মাঝখায়ন দরজা। দরজািাও 
কাাঁয়চর।  

গারে বারান্দা পেয়ক উয়ঠ দরজার মুয়খামুরখ হয়িই দায়রাোন দরজা খুয়ল 
ধরল। পেিয়র প্রয়বশ করল দুজন। হৃদে জুোয়না প্রশারন্ত পেিয়র। িলু 
এোরকরঠেসন বারেিা। কাাঁচ ঢাকা অধমচোকার বারান্দাে পসািা ও কুশন পচোর 
সাজায়না। মায়ঝ মায়ঝ নানা গাছ ও িয়ুলর িব। সব রমরলয়ে পসখায়ন শারন্ত ও 
সবুয়জর একিা আয়মজ। িুঘরীয়লর েররবায়রর সদস্যরা মায়ঝ মায়ঝ এখায়ন 
এয়স বাইয়রর রবরচত্র দৃশ্য উেয়োগ কয়র। 

বারান্দার উত্তর োয়শ ও দরক্ষণ োয়শ োররবাররক পগেরুম। আর সাময়নর 
বে রুমিা োইরনং হল। োইরনং হয়লর োশ রদয়ে প্রশস্ত কররয়োর এরগয়ে পগয়ছ। 
কররয়োররিও কায়েময়ি পমাো। িুঘরীল িুগায়নর অন্দয়র িারা এর আয়গও 
এয়সয়ছ, খাস ড্রইং রুমরি িারা পচয়ন। জামাোরিন ররশদে পসরদয়ক এগুয়লা। 

এক জােগাে এয়স পেয়স আসা এক গায়নর সুয়র িারা েময়ক দাাঁোল। 
েময়ক দাাঁোল মায়ন ো-িা পযন িায়দর আিয়ক পগল। গায়নর সুয়র নে, গায়নর 
কোে। উজয়বক করব ইব্রারহম আলাউরিয়নর এ গান আজ মৃি, কমুযরনে 
শাসকরা এয়ক বহুরদন আয়গই রনরষি কয়র রদয়েয়ছ। 

এক নারী কি পেয়ক পেয়স আসরছল পসই গানরি। নীচুগলা, অয়নকিা 
স্বাগি কি িার। পসই গাইরছল; 

‘িুরম একখানা রকিাব েে আর রকিায়বর পলখয়কর পখাাঁজ কর। 
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রবরাি অট্টারলকা পদয়খ রনমমািার নাম জানয়ি চাও। িয়ব জরমন ও 
আসমায়নর পকান মারলক পনই? 

পহ মানুষ রচন্তা কর, বুয়ঝ পদখ আমায়দর কায়ছ সব রজরনসই রনশানা রদয়ি। 
মহান সবমশরক্তমান এক আল্লাহর।’ 
হৃদয়ের গেীর িলয়দশ পেয়ক উিসাররি হরিল গায়নর কোগুয়লা। 
নরম কয়ির এক মমিা মাখায়না আয়বগ িায়ি। হৃদেস্পশমী এক মরমীো 

সুয়র ের কয়র আসরছল গায়নর কোগুয়লা। 
ইব্রারহম আলাউরিয়নর এ রনরষি গান জামাোরিন এবং ররশদে পদয়খয়ছ 

রকন্তু এই প্রেম শুনল িারা। রনরষি এই অমৃি িারা পযন পগাগ্রায়স রগলয়ছ। িন্মে 
হয়ে িারা পযন রনয়জয়দর হাররয়ে পিয়লয়ছ। গায়নর নরম মরমীো সুর নীরব 
েররয়বশয়ক কয়র িুলয়ছ পবদনািম। 

গান পশষ হয়লা। িন্মেিা োিল জামাোরিন ও ররশদয়ের। নয়ে উঠল 
িারা। রিয়র িাকায়িই পদখল, িুঘরীল িুগান পেছয়ন দারেয়ে। িার পচায়খ-মুয়খ 
রবরাি এক অস্বরস্ত। 

জামাোরিন ও ররশদে িার রদয়ক িাকায়িই পস বলল, চল পিা পদরখ 
বযাোরিা রক? বয়ল পস পয ঘর পেয়ক গানরি পেয়স আসরছল পসরদয়ক চলল। 

জামাোরিন ও ররশদে েরস্পর এক ধরয়নর অবুঝ দৃরষ্ট রবরনমে কয়র 
িুঘরীল িুগায়নর পেছয়ন চলল। 

দরজা পখালাই রছল। ওরা পেিয়র প্রয়বশ করল। প্রেয়ম িুঘরীল িুগান 
িারের ওরা। 

িুঘরীল িুগায়নর পময়ে িােজাো নািাকাোর েোর ঘর এিা। একরি 
বুকয়সলি, েোর জয়ন্য পচোর-পিরবল, একিা ইরজয়চোর এবং ঘয়রর এক পকায়ণ 
একিা রফ্রজ। 

ইরজয়চোয়র পচাখ বুয়জ শুয়ে রছল িােজাো। উরনশ-রবশ বছয়রর মি হয়ব 
বেস। িাসখন্দ রবশ্বরবদযালয়ের পজয়নরিক ইরনিরনোররং এর ছাত্রী পস। 

লাল িুকমী পচহারা, পচাখ একিু পবশীই পযন নীল। 
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ওরা প্রয়বশ করয়িই িােজাো উয়ঠ দাোল। ওর পচায়খ রকছুিা রবস্মে। 
পবাধ হে রেিার সায়ে জামাোরিন ও ররশদেয়ক এোয়ব পদয়খই। উয়ঠ দারেয়ে 
িােজাো রেিায়ক স্বাগি জানাল। রকন্তু রেিার গম্ভীর মুখ পদয়খ চময়ক উঠল 
পস। 

এি পলায়কর বসার জােগা ঐ েোর ঘয়র রছলনা। সুিরাং দারেয়েই োকল 
সবাই। 

রবরস্মি, অপ্রস্তুি িােজাোর রদয়ক পচয়ে িার রেিা িুঘরীল িুগান গম্ভীর 
কয়ি বলল, ওিা রক গান কররছয়ল িােজাো? 

িােজাোর মুখ আয়রা লাল হয়ে উঠল। পকান উত্তর রদলনা। মাো নীচু কয়র 
দারেয়ে োকল পস। 

আকরস্মকোয়ব এই অবস্থাে েয়ে জামাোরিন ও ররশদে অস্বরস্ত পবাধ 
করয়ি লাগল। িারা বুঝয়ি োরল, উত্তর উজয়বরকস্তায়নর কমুযরনষ্ট োরিমর প্রধান 
িুঘরীল িুগান িার পময়ের এই রনরষি গান গাওোয়ক স্বাোরবক োয়বই সহ্ 
করয়ি োরয়ছনা। রকন্তু আবার রচন্তা করল, িারা পযয়হিু গান শুয়নয়ছ, িাই সম্ভবি 
িায়দর সাময়নই পময়ের এ শারস্তর বযবস্থা। 

পময়েয়ক নীরব পদয়খ িুঘরীল িুগান আবার রজজ্ঞাস করল, এ গান রনরষি, 
এ গান রবয়রাহী করবর িুরম জাননা? 

িুঘরীয়লর স্বর এবার আয়রকিু শক্ত পশানাল। 
িােজাো মুখ রনচু পরয়খই বলল, জারন। 
জান িাহয়ল এ গান পকন? 
আমার োল লায়গ। মুখ না িুয়লই জবাব রদল িােজো। 
িুঘরীল িুগায়নর মুখ আয়রা লাল হয়ে উঠল। মুহূয়িমর জয়ন্য পস 

জামাোরিনয়দর রদয়ক িাকাল। ময়ন হে জামাোরিন ও ররশদয়ের সাময়ন িার 
পময়ের কমুযরনষ্ট-নীরি রবচুযরির এ ঘিনা প্রকাশ হয়ে েোে পস পবশী অস্বরস্ত ও 
অেমান পবাধ করয়ছ। 

িুঘরীল িুগান মুখিা ঘুররয়ে কয়ঠার কয়ি বলল, এর েররণরি রক জান? 
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এবার মুখ িুলল িােজাো। িার রক্তাে োিলা পঠাি দুরি ময়ন হয়লা শক্ত 
হয়ে উঠয়ছ। িার পচায়খর দৃরষ্ট রস্থর। রেিার রজজ্ঞাসার জবায়ব পসই উত্তরিা রদল, 
জারন। 

িুঘরীল িুগায়নর মুখিা আয়রা লাল হয়ে উঠল। পক্রাধ এবং রবররক্তর একিা 
ছাো পদখা রদল িার পচায়খ-মুয়খ। মুখ খুলল পস। ময়ন হল কয়ঠার পকান কো ছুয়ি 
যায়ব িােজাোর রদয়ক। 

রকন্তু িুঘরীল িুগান রকছু বলার আয়গই ররশদে বলল, সম্মারনি কময়রে, 
িােজাো অন্যাে রকছু বয়লরন, ও গান আমরও খুব োয়লা লায়গ। জামাোরিন 
বলল, আমারও। 

িুঘরীল িুগান এয়দর রদয়ক রিয়র বলল, পিামরা বল রক! পকন োল লায়গ?  
-জারননা, িয়ব ময়ন হে আমায়দর ময়নর পয কোগুয়লা বলয়ি োররনা, গান 

িাই বয়ল পদে। বলল ররশদে। 
-য়িামার একোর অেম রক দাোে ররশদে? 
-রকছু আোল না কয়র ময়নর কোিাই বয়লরছ কময়রে। 
-নারস্তকয প্রচার, ধয়মমর রবরুয়ি প্রোগাঠো রক পিামার কমসময়লর একিা 

বে দারেত্ব নে? 
-িা জারন এবং িা কররছও রকন্তু পযিা বললাম, পসিা আমার ময়নর কো। 
-একজয়নর সত্তা দুয়িা হয়ি োয়র রক কয়র? 
-োয়র সম্মারনি কময়রে। সত্তা যখন বাইয়রর পকান শরক্তর েরাধীন হে 

িখন িার একিা স্বাধীন অন্তর রূে োয়ক। 
-য়িামায়ক েরাধীন বলছ! িুরম পকাোে যাি ররশদে? 
-আরম জারননা, িয়ব আমার ময়ন হয়ি আমার েে পযন এিাই। 
আয়বয়গ উয়ত্তজনাে ররশদয়ের মুখ লাল, পচাখ দু’রি উজ্জ্বল হয়ে উয়ঠয়ছ। 

োরর পশানায়লা িার পশয়ষর কোগুয়লা। 
িুঘরীল িুগান িার রদয়ক স্তরম্ভি দৃরষ্টয়ি িারকয়ে আয়ছ। িােজাোর 

উজ্জ্বল পচাখ দুরি ররশদয়ের রদয়ক রনবি। 
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একিু েয়র িুঘরীল িুগান মুখ খুলল। বলল, এখায়ন আর নে চল 
তবঠকখানাে। ওখায়নই কো বলা যায়ব। 

বয়ল পস রুম পেয়ক পবররয়ে পগল। িার রেছয়ন জামাোরিন ও ররশদেও 
যারিল। 

-এই পয। 
-রেছয়ন পেয়ক পছাট্ট একিা োক। রিয়র দাোল ররশদে। 
-শুকররো। উজ্জ্বল পচায়ক সলজ্জ িােজাোর পছাট্ট সম্ভাষণ। 
-ধন্যবাদ। বয়লই পবররয়ে আসার জয়ন্য রিয়র দারেয়েরছল ররশদে। 
-শুনুন। 
আবার োকল িােজাো। ররশদে ঘুয়র দাোল। িার একিু কায়ছ সয়র এল 

িােজাো। বলল, আেরন পবশী বয়ল পিয়লয়ছন, এমন কয়র রবেদ পেয়ক আনা 
উরচি হয়ব না। 

মুহূয়িমর জয়ন্য পচাখ বুজল ররশদে। িারের পচাখ খুয়ল িােজাোর রদয়ক 
িারকয়ে বলল, রবেদ কেরদন আিয়ক রাখা যায়ব িােজাো? 

-িবু সাবধান হওো উরচি। বলল িােজাো। 
-ময়ন রাখব পিামার কো। 
িােজাোর পচাখ দুরি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পস ঔজ্জ্বলয পযন ররশদয়ের 

পচাখয়ক স্পশম করল। নিুন কয়র পসরদয়ক একবার পচাখ িুয়ল পবররয়ে আসার জন্য 
দাোল ররশদে। 

িুঘরীল িুগান এবং জামাোরিন রগয়ে বয়সরছল ড্রইংরুয়ম। ররশদে রগয়ে 
জামাোরিয়নর োয়শ বসল। 

িুঘরীল িুগায়নর মুখিা গম্ভীর। পশািাে গা এরলয়ে রদয়েরছল পস। পচাখ 
দুরি পবাজা। 

বেস িার েঞ্চাশ হয়ব। মাো েরিম চুল চুল দু’একিা োকয়ি শুরু কয়রয়ছ। 
েযারলয়নর মি পমাচ উেয়রর পঠাাঁিিায়ক প্রাে পঢয়ক রদয়েয়ছ। পচায়খর দৃরষ্ট গেীর 
এবং িীক্ষ্ণ। সব রমরলয়ে িার পচহারাে একিা িীক্ষ্ণ বযরক্তয়ত্বর ছাে আয়ছ। নীয়চর 
পলায়করা িায়ক োলবাসার পচয়ে েেই পবশী কয়র। আর এই কারয়ণ পস উেয়রর 
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পলাকয়দরও রপ্রে। কারণ কমুযরনষ্ট শাসয়ন োলবাসার মি হৃদেবৃরত্তর পকান 
েূরমকা পনই, পসখায়ন েে ও কয়ঠারিাই বলা যাে শাসয়নর একমাত্র হারিোর। 
িুঘরীল িুগায়নর গম্ভীর নীরবিার সাময়ন জামাোরিন ও ররশদে খুবই অস্বরস্ত 
পবাধ কররছল। ররশদে এইমাত্র িােজাোর েোর ঘয়র পয কোগুয়লা বলল, িা 
স্বাোরবক অবস্থাে বলার মি নে। 

রকন্তু আজ সকাল পেয়ক পয ঘিনাগুয়লা ঘয়িয়ছ এবং অবয়শয়ষ িােজাোর 
গান ও িার উত্তর সবগুয়লা রময়লই িায়ক কমুযরনষ্ট োরিমর এক জাদয়রল পনিার 
সাময়ন অমন কয়র রবয়রাহাত্বক কো বরলয়েয়ছ। িুঘরীল িুগান কোগুয়লায়ক 
রকোয়ব গ্রহণ কয়রয়ছ, রক বলয়ব পস, ইিযারদ কো ররশদে ও জামাোরিয়নর ময়ন 
উাঁরক রদরিল। িয়ব একিা রজরনস িারা লক্ষয কয়রয়ছ, িুঘরীল িুগায়নর মি 
কমুযরনষ্ট পনিার ময়ধয রবষেিা যিিা প্ররিরক্রো সৃরষ্ট করা উরচি, িা কয়ররন। 
পসিা রক পময়ের কারয়ণই? 

এ সমে নাস্তা এল। নাস্তা েররবয়শন করল পবোরা। পচাখ খুয়ল পসাজা হয়ে 
বসল িুঘরীল িুগান। িারের জামাোরিন ও ররশদয়ের রদয়ক পচয়ে বলল, নাও 
শুরু কর। 

নাস্তা পশষ হল। পবোরা পবররয়ে পগয়ল িুঘরীল িুগান উয়ঠ রগয়ে দরজািা 
বন্ধ কয়র রদল। রিয়র এল িার জােগাে। পসাজা হয়ে বসল। িারের একি ু
সাময়ন ঝুাঁয়ক বলল, জামাোরিন, ররশদে গুরুত্বেূণম একিা েরাময়শমর জয়ন্য 
পিামায়দরয়ক পেয়করছ। রকন্তু িার আয়গ আরম পয কোগুয়লা পিামরা বলয়ল িার 
বযাখযা জানয়ি চাই। 

বয়ল িুঘরীল িুগান জামাোরিন ও ররশদয়ের রদয়ক িারকয়ে রইল। 
ররশদেই প্রেম বলল, সম্মারনি কময়রে, রবষেরি পযখায়ন আয়ছ পসখায়নই পরয়খ 
রদয়ল োল হে। 

-য়কন? 
-যা বয়লরছ িার পবশী আরম বলয়ি োরব না, বলাও রঠক হয়বনা। 
ময়ন হে আেনার পশানাও রঠক হয়বনা। 
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উত্তয়র িুঘরীল িুগান আর রকছু বললনা। এক দৃরষ্টয়ি িারকয়ে রইল ওয়দর 
রদয়ক। 

একিু েয়র বলল, িােজাোর জবাবও রক একই রকয়মর? 
ররশদে বলল, আরম জারননা কময়রে, িয়ব ময়ন হে এ রকয়মরই। 
িুঘরীল িুগান আবার পচাখ বন্ধ করল। পচাখ খুলল রকছুক্ষণ ের। 
িারের পসাজা হয়ে বয়স বলল, সাইমুয়মর সায়ে পিামায়দর পকান সম্পকম 

আয়ছ? 
জামাোরিন ও ররশদে দু’জয়নই বয়ল উঠল, না পকান সম্পকম পনই। 
-িাহয়ল এসব কো আজ পিামায়দর মুয়খ আসয়ছ পকমন কয়র? 
দু’জয়নই নীরব। সহসা পকান উত্তর িারা রদল না, বা রদয়ি োরল না। 

দুজয়নরই মাো নীচু। 
একিু েয়র ধীয়র ধীয়র মুখ িুলল ররশদে। বলল, আমার ময়ন হে হৃদয়ের 

পয দুোর আমায়দর বন্ধ রছল, সাইমুম িা খুয়ল রদয়েয়ছ। বন্ধ দুোয়রর আোয়ল 
এিরদন আমায়দর পয জীবন-পচিনা, ঐরিহ্ রচন্তা এবং জীবন-পবাধ মাো খুাঁয়ে 
মররছল,িা আজ মুক্ত োখাে ের কয়র পবররয়ে এয়সয়ছ। োমল ররশদে। 

িুঘরীল িুগান পচাখ বন্ধ কয়র ররশদয়ের কো শুনরছল। কো পশষ হয়লও 
িার পচাখ বন্ধই োকল। এক োবনার সমুয়র পযন সাাঁিার কািয়ছ পস। এক সমে 
পস পচাখ খুয়ল পসাজা হয়ে বসল। পযন ঘুম পেয়ক জাগল সয়ব মাত্র। সজীব ময়ন 
হল িায়ক। 

আরম আজ পিামায়দর পয জয়ন্য পেয়করছ পশান, বয়ল পস শুরু করল, স্থানীে 
পগায়েন্দা সূত্র খবর রদয়েয়ছ আজ রায়ি আহমদ মুসা অেবা সাইমুয়মর অন্য পকান 
বে পনিা আমায়দর কলখয়জ আসয়ছ। আমায়দর কলখয়জর পগােন সাইমুম 
ইউরনি নারক এ সিয়রর বয়ন্দাবস্ত কয়রয়ছ। িায়দর আঞ্চরলক পনিায়দর আজ 
তবঠক বসয়ছ সারাকাোয়ি। তবঠক পকাোে হয়ব িা জানা যােরন। 

একিু োমল িুঘরীল িুগান। িারের আবার শুরু করল, মশুরকয়ল েয়েরছ, 
এই খবরিা আজ সরকারয়ক জানায়ল আজই এই কলখয়জ রবরাি একিা ঘিনা 
ঘয়ি যায়ব, যার েররণরি আরম জারননা। িারের শুধু এই কলখজ নে পগািা 
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অঞ্চয়লর জীবনিাই লঠেেঠে হয়ে যায়ব সয়ন্দহ সংঘায়ির ময়ধয েয়ে। আর এ 
ঘিনািা পয আরম জানাব না িাও রঠক ময়ন কররছ না। এখন পিামায়দর েরামশম 
বল। আরম খুব রচরন্তি এ অঞ্চয়লর েরবষ্যি রনয়ে। 

জামাোরিন ও ররশদয়ের পচায়খ মুয়খ প্রেয়ম রবস্মে ও আনয়ন্দর রচহ্ন িয়ুি 
উঠল িুঘরীল িুগায়নর কোে। আহমদ মুসা িায়দর কলখয়জ আসয়ছ এই খবয়র 
িারা প্রেয়ম আনন্দই পবশী পেয়েরছল। রকন্তু িায়দর আনন্দিাই িুঘরীল িুগায়নর 
কোর পশয়ষ এয়স রচন্তাে রূোন্তররি হয়লা। 

িুঘরীল িুগান কো পশষ করয়লও িারা সংয়গ সংয়গ িার উত্তর রদয়ি 
োরয়লা না। রচন্তা করয়ছ িারা। 

কো প্রেয়ম জামাোরিনই বলল। বলল পস, খবরিা উেয়র জানান রঠক হয়ব 
না। আমার ময়ি খবরিা জানায়ল লায়ের পচয়ে ক্ষরিই পবশী। সাইমুমরা রেঠিান 
রদয়ে োরলয়ে যাবার মি নে। িয়ল এক রক্তক্ষেী বযাোর ঘয়ি যায়ব, যার 
েররণরি এ অঞ্চয়লর জন্য োল হয়ব না। িার পচয়ে পকউ জানল না সাইমুম 
পপ্রাগ্রাম কয়র চয়ল পগল। এিাই োল। আরম ময়ন করর সাইমুয়মর বযাোরগুয়লা 
প্রকাশ করার চাইয়ি পগােন রাখার ময়ধযই লাে পবশী। 

োমল জামাোরিন। কো বলল এবার ররশদে। বলল, বযাোরিায়ক আরম 
অন্যোয়ব পদখয়ি চাই। আমরা না জানায়লই উধমিন কিৃমেক্ষ খবর জানায়বন না, 
এিা আরম ময়ন করর না। সম্মারনি কময়রে পয সূত্র পেয়ক পজয়নয়ছন, পস সূত্র 
রকংবা অন্য পকান সূত্র খবর কিৃমেক্ষয়কও পেৌাঁছায়ি োয়র। যরদ এর সামান্য 
সম্ভাবনাও োয়ক, িাহয়ল আমায়দর িরি পেয়ক খবর উধমিন কিৃমেক্ষয়ক না 
জানায়না অিযন্ত মারাত্মক হয়ে দাাঁোয়ব। সুিারাং খবর জানানই উরচি। 

-িাহয়ল ধয়র রনয়ি হয়ব এ অঞ্চয়ল আমরা এক রক্তক্ষেী সংঘায়ির সূত্রোি 
ঘিারি। আর সাইমুময়ক পঠয়ল রদরি রবেয়দর মুয়খ। বলল জামাোরিন। 

-সংঘাি আমরা এোয়ি োরবনা কময়রে। আজ না হে কাল পসিা 
বাধয়বই। আর সাইমুময়ক রবেয়দ পিলার কো? সাইমুম কায়রা উের রনেমর কয়র 
পপ্রাগ্রাম করয়ি আসয়ছ না। িায়দর শরক্তর প্ররি আমার আস্থা আয়ছ। জবাব রদল 
ররশদে। 
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ররশদয়ের কো পশষ করয়ল মুখ খুলল িুঘরীল িুগান। বলল, পিামায়দর 
দুজয়নরই কোয়িই যুরক্ত আয়ছ, িয়ব ররশদয়ের কো আমার কায়ছ পবশী বাস্তব 
বয়ল ময়ন হে। রকন্তু একিা কো আরম োবরছ। আরম আমার জনগয়ণর ময়ধয কাজ 
কররছ পসই পছািয়বলা পেয়ক। আরম িায়দরয়ক রচরন। আমার েে হয়ি এখায়ন 
সরকার েয়ক্ষর সায়ে সাইমুয়মর পকান সংঘাি বাধয়ল সরকার জনগয়ণর কাছ 
পেয়ক পকান সহয়যারগিা োয়বনা। এই অবস্থাে পগািা অঞ্চয়লর ওের রবরাি রবেদ 
পনয়ম আসয়ব পযমন এয়সয়ছ গুলরুখ সহ অয়নক খামার এবং অয়নক জনেয়দর 
ওের। এিা রক কয়র পঠকাব? 

ররশদে বলল, পযয়হিু েরররস্থরির পকান রনেন্ত্রণই আমায়দর হায়ি পনই, 
িাই ঐ েররণরি আমরা পরাধ করয়ি োরয়বা না। িয়ব খবরিা জানায়ল অন্তি 
পনিৃত্বিা আমরা রক্ষা করয়ি োরর, যা আমরা নানা কারয়ণই প্রয়োজন ময়ন করর। 

িুঘরীল িুগান এবং জামাোরিন দুজয়নই োবরছল। ররশদে কো পশষ 
করয়ল দুজয়নরই মাো ররশদয়ের কোে সাে রদল। 

ররশদে কো পশষ করয়ল িুঘরীল িুগান বলল, িাহয়ল এিাই রঠক হয়লা, 
রবষেিা আরম এখন িাসখন্দয়ক জারনয়ে রদরি। োরিম পলয়েয়ল আরম আয়লাচনা 
কয়ররছ,িায়দরও সব পশষ মি এিাই। 

একিু োমল িুঘরীল িুগান। িারের বলল, পিামায়দর ধন্যবাদ, পকান 
রনয়দমশ এয়ল পিামায়দর জানাব। 

জামাোরিন ও ররশদে বুঝল কো এখায়নই পশষ। িারাও জবায়ব বলল, 
ধন্যবাদ কময়রে। 

বয়ল িারা উয়ঠ দাাঁোল। পবররয়ে এল ঘর পেয়ক। 
ঘর পেয়ক পবররয়ে িারা পদখল িােজাো কররয়োয়র দাাঁরেয়ে আয়ছ। িারা 

চলয়ি শুরু করল। চলয়ি চলয়ি বলল, শুধু একেক্ষয়ক জানাবার রসিান্ত রক রঠক 
হল? 

-পকান এক েক্ষ? রজয়জ্ঞস করল ররশদে। 
-সরকার েক্ষ। বলল িােজাো। 
-আর পকান েক্ষয়ক জানায়ি হয়ব। 
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-সাইমুম। 
-সাইমুময়ক পকন? বয়ল দাাঁরেয়ে েেল ররশদে। িার সায়ে জামাোরিনও। 

ররশদে আবার বলল, আমরা সরকায়রর পলাক, সাইমুময়ক জানাব পকন? 
ররশদয়ের প্রয়শ্নর পকান জবাব না আসয়িই জামাোরিন বলল, িুরম রক 

সাইমুম েয়ক্ষর পলাক িােজাো? 
দুজয়নর এ আক্রময়ণ রবন্দুমাত্রও অপ্ররিে হয়লানা িােজাো। হারসমুয়খই 

বলল, আরম জনগয়ণর েয়ক্ষ। 
আবার চলয়ি শুরু কয়রয়ছ িারা। চলয়ি চলয়িই ররশদে রজয়জ্ঞস করল, 

সরকার এবং জনগণ রক আলাদা? 
পসই কাাঁয়চর পদোল পঘরা পগাল বারান্দাে এয়স দাাঁরেয়েয়ছ িারা। 
পদোয়লর ওের দরজার োয়শ বসা দায়রাোনয়ক পদখা যায়ি। 
িােজাো ররশদয়ের প্রয়শ্নর জবায়ব বলল, আেনার প্রশ্ন আরম আেনায়কই 

কররছ ররশদে োই। 
ররশদে একিু দাাঁোল। গাম্ভীযম পনয়ম এল িার পচায়খ মুয়খ। পস 

জামাোরিয়নর রদয়ক িারকয়ে বলল, কময়রে জামাোরিন িুরমই এ প্রয়শ্নর উত্তর 
দাও। 

জামাোরিন বলল, পদখ এ প্রয়শ্নর জবাব িুরম জান, িােজাো জায়ন, 
আরমও জারন। অযো এই রজয়জ্ঞস করািা পকন? বয়ল জামাোরিন দরজার রদয়ক 
হাাঁিা শুরু করল। 

ররশদে ও িােজাোর ময়ধয দৃরষ্ট রবরনমে হয়লা। হাসল িারা 
জামাোরিয়নর নািকীেিাে। 

চয়ল আসার জয়ন্য ররশদে ঘুয়র দাাঁোল। িারের িােজাোর রদয়ক রিয়র 
বলল, পিামার উয়েগিা বুয়ঝরছ। আল্লাহ েরসা। বয়ল ররশদে দরজার রদয়ক ো 
বাোল। 

একখঠে হারস িয়ুি উঠল িােজাোর মুয়খ। কমুযরনষ্ট যুবলীগ কমসমল এর 
পনিা ররশদয়ের মুয়খ ‘আল্লাহ েরসা’ শব্দিা এই প্রেম পশানা পগয়লও পবমানান 
ময়ন হয়লা না। 
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ররশদেরা পবররয়ে পগয়ল পসখায়নই পসািাে বয়স েেল িােজাো। দরজাে 
আরে পেয়ি িােজাো িার রেিা এবং ররশদেয়দর মধযকার সব কোই শুয়নয়ছ। 
সাইমুম পনিারা িায়দর কলখয়জ আসয়ছ পজয়ন যিখারন খুরশ হয়েয়ছ, িিখারনই 
উরেগ্ন হয়েয়ছ িায়দর আসার খবর সরকায়রর কায়ন পদোর খবর শুয়ন। এ সব 
পশানার ের পেয়কই িার মনিা খচ খচ করয়ছ। সরকার িায়দর এখায়ন আসার 
খবরিা জানয়ি পেয়রয়ছ একো যরদ সাইমুময়ক জানায়না পযি। রকন্তু রকোয়ব? 
িাসখন্দ রবশ্বরবদযালয়ে পস ‘িুরকমস্তান’-এর রনেরমি গ্রাহক। রকন্তু সাইমুম এর 
সায়ে িার প্রিযক্ষ সম্পকম পনই। িায়দর কলখয়জও সাইমুয়মর ইউরনি আয়ছ বুঝা 
যায়ি, িায়দর সায়েও িােজাোর জানা পশানা পনই। হঠাৎ িার ময়ন েেল 
সহোরঠনী নারজোর কো। নারজো সাইমুয়মর সায়ে প্রিযক্ষ সম্পকম রায়খ। 
িােজাো সাইমুয়মর পমম্বারশীয়ের উেযুক্ত হয়েয়ছ এই কো নারজোই িায়ক 
জারনয়েয়ছ। িায়ক বযাোরিা জানায়লইয়িা সাইমুম জানয়ি োয়র। খুরশ হয়ে 
উঠল িােজাো। ঘরের রদয়ক িাকাল, পদখল রবয়কল ৬িা বায়জ। যয়েষ্ট সমে 
আয়ছ, পিরলয়িায়নই পস খবরিা জারনয়ে রদয়ি োয়র। 

পিরলয়িান করার জয়ন্য িােজাো উয়ঠ দাাঁোল। পগল পস পিরলয়িায়নর 
কায়ছ। পিরলয়িায়নর রররসোর িুয়ল রনয়েও পস পরয়খ রদল। োরিম রলোয়রর 
পিরলয়িান এই পদয়শ আনয়রকয়েমে োয়ক না। 

োবল িােজাো োবরলক কল অরিয়স যাওোই োল। রচন্তার সায়ে সায়েই 
পস উয়ঠ দাাঁোল। রকন্তু গারেয়ি উয়ঠ পস োবল, োবরলক কল অরিয়স িার 
পিরলয়িান করািা সকয়লরই দৃরষ্ট আকষমণ করয়ব। ওখায়ন এখন পগায়েন্দারা পিা 
অবশ্যই োহারাে োকয়ব। হঠাৎ িার ময়ন েেল নাইি সু্কয়ল পবোয়ি রগয়ে 
একিা পিরলয়িান করার সুয়যাগ পস সহয়জই রনয়ি োয়র। অয়নক রদন হল যােরন 
পস ওখায়ন, পগয়ল সবারই পস খারির োয়ব। 

িােজাো িার গারে নাইি সু্কয়লর রদয়ক ঘুররয়ে রনল। 
সারকাো গ্রায়ম প্রয়বয়শর রিনিা েে। প্রধান সেকরি এয়সয়ছ আররস ও 

রকরজলওরদা হয়ে িাসখন্দ পেয়ক। এ সেকরি গ্রায়মর উত্তর প্রান্ত রদয়ে প্রয়বশ 
কয়র গ্রাময়ক োন োয়শ পরয়খ এরগয়ে পগয়ছ কলখয়জর রদয়ক। 
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আয়রকিা রাস্তা সমরখন্দ, পবাখারা, রখো হয়ে আমু দররোর ধার পঘাঁয়স চয়ল 
এয়সয়ছ। এ রাস্তা গ্রায়ম প্রয়বশ কয়রয়ছ দরক্ষণ পেয়ক। করখয়জ এয়স িাসখন্দ 
পেয়ক আসা রাস্তা এ রাস্তার সায়ে এক হয়ে পগয়ছ। িৃিীে রাস্তারি িুকময়মরনস্থান 
পেয়ক এয়স কলখয়জ প্রয়বশ কয়রয়ছ েরশ্চম রদক রদয়ে। এ রাস্তািা আসমান ও 
সায়বকী ধরয়নর। 

আমুদররো কলখয়জর মাঝখান রদয়ে বয়য পগয়ছ। আমুদররোর উেে িীয়র 
প্রাে ১০০০ বগমমাইল এলাকাে কলখজ এলাকা রবস্তৃি। আমুদররোর উের রদয়ে 
একিা রব্রজ উেে অংশয়ক যুক্ত কয়রয়ছ। 

সন্ধযার ের পেয়কই রাস্তাগুয়লার রবরেন্ন স্থায়ন োহারা বসায়না হয়েয়ছ। 
রবয়শষ কয়র রখো হয়ে এবং িুকময়মরনস্তান পেয়ক পয রাস্তা দুরি এয়সয়ছ সারাকাে 
কলখয়জ, পস দুরি রাস্তাে শক্ত োহারা বসায়না হয়যয়ছ। কারণ 'ফ্র' ময়ন কয়রয়ছ 
সাইমুয়মর পলায়করা এয়ল রখো হয়ে সহজ েে অেবা িুকময়মরনস্তান পেয়ক আসা 
রনরােদ েে হয়েই আসয়ব। কারণ িায়দর কায়ছ খবর আয়ছ, রখো পেয়ক সাইমুম 
উজয়বরকস্থায়নর এ অঞ্চয়লর উের নজর রাখয়ছ। 

সারাকাো গ্রায়মর রাি িখন ৯িা। সবমাংগ কােয়ে ঢাকা একিা মূরিম গ্রাম 
পেয়ক পবররয়ে কােমাস বাগায়নর মধয রদয়ে িাসখন্দ পরায়ের রদয়ক এগুয়ি। 
িাসখন্দ পরাে প্রাে ২০ রিি চওো। োের রসয়মঠি রমরশয়ে তিরী এখায়ন রাস্তার 
দু'োয়শ পচাখ জুোয়না কােমাস পক্ষি। কােমাস গাছগুয়লা পবশ বে। এই গায়ছর 
মধয রদয়েই এগুয়ি ছাোমূরিমরি। গাছগুয়লা বে বয়ল বাইয়র পেয়ক বুঝার উোে 
পনই। ছাোমূরিমরি পরায়ের কাছাকারছ রগয়ে পেৌছল। রাস্তা এবং রাস্তার আশোশিা 
িার েররস্কার নজয়র েেয়ছ। রাস্তার রবদুযৎ বারি ও চাাঁয়দর আয়লা সব রমরলয়ে 
চাররদয়ক একিা স্বিিা। ছাোমূরিমরি আয়রকিু এরগয়ে পগল। কােমাস পক্ষি পেয়ক 
পবরুয়ি রগয়ে েময়ক দাাঁোল। মাত্র শ'দুয়েক গজ দূয়র একিা কােমাস গায়ছর 
পগাোে রগয়ে পক একজনয়ক বসয়ি পদখা পগল। ছাোমূরিমিা আর একিুও না নয়ে 
ঐ খায়নই বয়স রইল। পকাময়র জুলায়না রেস্তয়লর অরস্তত্বিা একবার অনুেব কয়র 
িাকাল কােমাস গায়ছর পগাোে বসা পলাকরির রদয়ক। কােমাস গায়ছর ছাোে ওয়ক 
একিা জমাি অন্ধকায়রর মি পদখায়ি। 



রক্ত সাগর পেররয়ে  36 

 

কােমাস বাগায়নর েয়র ৫০ গয়জর মি একিা িাাঁকা জােগা, িার েয়রই 
িাসখন্দ সেক। িাাঁকা জােগা এবং োশ রদয়ে এক পশ্রণীর কাাঁিাগাছ পকাোও হািু 
েররমাণ, পকাোও পকামর েররমাণ উাঁচু। রবজলী বারি এবং চাাঁয়দর আয়লায়ি 
িাসখন্দ সেকরি পমািামুরি আয়লারকি। 

একিা গারে উত্তর রদক পেয়ক িীরয়বয়গ এয়স দরক্ষয়ণ রমরলয়ে পগল। 
েুরলয়শর গারে। ছাোমূরিমরি োবল ওিা িহয়লর গারে। 

ছাোমূরিমরির ইিা রছল সেক বরাবর গ্রায়মর প্রায়ন্ত ব্রীজ েযমন্ত এরগয়ে 
যায়ব। কােমাস িলার ঐ পলাকরি িার েররকল্পনা েঠেুল কয়র রদল। োবল, 
সাময়ন পেছয়ন এমন পলায়কর পদখা হেয়িা আরও োওো যায়ব। সুিরাং 
পকানরদয়ক অগ্রসর হওো রনরােদ ময়ন করল না। 

উত্তররদক পেয়ক একিা গারেয়ক িীব্র পবয়গ ছুয়ি আসয়ি পদখা পগল। িার 
পেছয়ন আরও দুয়িা পহেলাইি। 

হঠাৎ পেছয়ন োয়ের শয়ব্দ রেছয়ন রিয়র িাকাল ছাোমূরিমরি। পদখল, 
মুয়খাশ ঢাকা একজন পলাক। িার উদযি ররেলোর িার রদয়ক রস্থর। রকন্তু শীঘ্রই 
উদযি ররেলবারিা নীয়চ পনয়ম পগল। নীচু কয়ি িার মুখ পেয়ক পবরুল, িােজাো 
িুরম? এখায়ন। 

িােজাো পঠায়ি আিুল পঠরকয়ে উত্তর রদয়ক ইংরগি করল। রিস রিয়স 
কয়ি বলল, ঐখায়ন একজন পলাক। হেয়িা আরও আয়শ োয়শ আয়ছ ররশদ োই। 

িােজাো ররশদেয়ক পদরখয়ে রদল জােগািা। ররশদে রকছু বলয়ি যারিল 
িােজাোয়ক। রকন্তু বলা হয়লানা। পদখল পসই ছুয়ি আসা গারেরি সাময়নর লাইি 
পোেিা পেররয়ে এয়স হঠাৎ দাাঁরেয়ে েেল। বলয়ি পগয়ল এয়কবায়র িায়দর নাক 
বরাবর সমান্তরায়ল। 

ছে রসয়ির জীে গারে। গায়ে পসনাবারহনীর প্রিীক আাঁকা। অেমাৎ 
পসনাবারহনীর গারে। 

িারা রবস্ময়ের সায়ে লক্ষয করল, এ গারেরি দাাঁোয়নার সায়ে সায়ে রেছয়ন 
ছুয়ি আসা গারেরিও কো একিা পব্রক কয়ষ দাাঁরেয়ে েেল প্রাে দুশ গজ পেছয়ন। 
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রবজলী বারির আয়লায়ি এ গারের গায়েও পসনাবারহনীর প্রিীক স্পষ্ট পদখা 
যায়ি। 

এই সমে দরক্ষণ রদক পেয়ক আয়রকিা গারেয়ক ছুয়ি আসয়ি পদখা পগল। 
সাময়ন ছে রসয়ির পয গারে এয়স দাাঁরেয়েরছল িা বযাক-ড্রাইে কয়র রেছু হিয়ি 
লাগল। ময়ন হল গারেরি রেছয়নর গারের কায়ছ পযয়ি চাে। গারেরির বযাক-ড্রাইে 
দ্রুি হয়লা। পেছয়নর গারে পেয়ক গুলীর শব্দ হয়লা, ের ের দু'রি। েীষণ শয়ব্দর 
িাোর পিয়ি পগল সাময়নর গারেরির। রকন্তু িিক্ষয়ন গারেরি পেছয়নর গারেরির 
অয়নকখারন কায়ছ এয়স পগয়ছ। 

িাোর পিয়ি যাবার ের গারেরি পেয়ম পগল। িার সায়ে সায়েই পসই গারে 
পেয়ক দু'রি পগালাকার বস্তু ছুয়ি পগল পেছয়নর গারের উয়িয়শ্য। বস্তু দু'রি 
অেযেমোয়ব আঘাি করল পেছয়নর গারেয়ক। একই সায়ে দু'রি রবয়ফারয়ণর শব্দ 
হয়লা। পসই রবয়ফারয়ণ পেছয়নর গােরি পখলনার মি িুকয়রা িুকয়রা হয়ে ছরেয়ে 
রছরিয়ে েেল চাররদয়ক। 

দরক্ষণ রদক পেয়ক ছুয়ি আসা গারেরি িিক্ষয়ণ এয়স েয়েয়ছ। ও গারেরিও 
পসনাবারহনীর। কযাররোর জািীে েযান। গুলী ছুাঁেয়ি ছুাঁেয়ি এরগয়ে এল গারেরি। 

িাোর পিয়ি যাওো জীে পেয়ক চারজন পলাক লাে রদয়ে রাস্তার েরশ্চম 
োয়শ পনয়ম এল। নামল িারা পসই কােমাস গায়ছর পগাোে বয়স োকা পলাকরির 
প্রাে নাক বরাবরই। 

ররশদে রিস রিস কয়র বলল, বুঝয়ি োরছ রকছু িােজাো? 
িােজাো বলল, না। এরনক পকান পসমসাইে বযাোর? 
-না পসমসাইে নে। আমার ময়ন হয়ি মায়ঝর অেমাৎ িাোর িািা গারেিা 

সাইমুয়মর। ওরা পসনাবারহনীর জীে বযবহার করয়ছ। বলল ররশদে। 
-রক বলয়ল সাইমুয়মর! এক রাশ রবস্মে ঝয়র েেল িােজাোর কয়ি। 

একিা উষ্ণ রশহরণ পখয়ল পগল িার পগািা পদয়হ। 
চারজন পলাক জীে পেয়ক রাস্তার োয়শ লারিয়ে েয়ে ধীয়র ধীয়র এগুরিল 

দরক্ষণ রদক পেয়ক এরগয়ে আসা গারের রদয়ক। 
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এই সমে ররশদে এবং িােজাো লক্ষয করল, পসই চারজয়নর রঠক 
পেছয়নই একজন পলাক পযন রঠক মারি িুাঁয়েই উদে হয়লা িার হায়ির রমরন 
সাবয়মরশনগান মাো িুয়লয়ছ পসই চারজনয়ক লক্ষয কয়র। রকন্তু হঠাৎ একিা 
গুলীর শব্দ হয়লা িার রেছন পেয়ক। পেনগান ওোলা পলাকরি মুখ েবুয়ে েয়ে 
পগল মারিয়ি। 

গুলীর শয়ব্দর পসই চারজন মুখ রিররয়ে িাকাল। একজন মাো রনচু কয়র 
ছুয়ি এল মুখ েবুয়ে েো পলাকরির কায়ছ। এ সমে কােমাস পক্ষি পেয়ক একজন 
পলাক পবররয়ে "আল্লাহু আকবর" ধ্বরন রদয়ে িার রদয়ক এগুয়লা। িার হায়ি 
ররেলবার। ময়ন হয়লা এই পলাকরিই পেনগান ওোলা পলাকরিয়ক পময়রয়ছ। মুখ 
েবুয়ে েো পলাকরির কায়ছ এয়স েো সাইমুয়মর পলাকরি িার অস্বাোরবক লম্বা 
ধরয়নর বযায়রল ওোলা বাঘা ররেলবাররি আল্লাহু আকবর ধ্বরন রদয়ে এরগয়ে 
আসা পলাকরির রদয়ক িাক কয়র আবার নারময়ে রনল। 

পলাকরির 'আল্লাহ আকবর' ধ্বরন শুয়ন ররশদে এবং িােজাো রচনয়ি 
োরল ও জামাোরিন। 

জামাোরিন কােমাস পক্ষি পেয়ক সেয়কর অয়ধমকিা েে এরগয়েয়ছ। এমন 
সমে কােমাস পক্ষয়ির রদক পেয়ক একিা গুরলর শব্দ হয়লা। গুলীরবি 
জামাোরিয়নর পদহ লুরিয়ে েেল মারিয়ি। 

িােজাো রচৎকার কয়র উঠয়ি যারিল। ররশদে িার মুখ পচয়ে ধয়র বলল, 
সাময়ন ও উত্তর রদয়ক পচয়ে পদখ। পদখা পগল দরক্ষণ রদয়ক চুয়ি আসা গারে পেয়ক 
দশ বারজন তসরনয়কর ইউরনিমমধারী পলাক লারিয়ে েেল সেয়ক। আর উত্তর 
রদয়ক পসই কােমাস গায়ছর নীয়চর পলাকরি উয়ঠ দাাঁরেয়েয়ছ। িার হায়ি উদযি 
ররেলবার িাক কয়রয়ছ পসই সাইমুয়মর পলাকরিয়ক। 

ররশদে এবং িােজাোর ররেলবার এক সায়ে অরগ্নবৃরষ্ট করল কােমাস 
িলার পসই পলাকরির রদয়ক। পলাকরি একরি 'আ-আ' রচৎকায়র উেুে হয়ে সাময়ন 
আছয়ে েেল। 

এরদয়ক দরক্ষয়ণর রদক পেয়ক আসা গারে পেয়ক যারা পনয়মরছল িারা দরক্ষণ 
রদয়ক অগ্রসররি সাইমুয়মর রিনজন পলায়কর গুলীর মুয়খ েেল। িায়দরও 
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অয়িায়মরিক এম-১০ ররেলবার গুলী বৃরষ্টর এক পদোল সৃরষ্ট করল। ঝয়ের পিায়ে 
গায়ছর োকা আয়মর মিই ঝয়র েেল পলাকগুয়লা মারিয়ি। 

ররশদে এবং িােজাো গুলী কয়রই ছুিল উত্তর রদয়ক পযখায়ন জামাোরিন 
গুলী পখয়ে েয়ে আয়ছ পসরদয়ক। িারা পসই কােমাস গাছ োর হয়িই পদখল একিা 
উদযি ররেলবার িায়দর রদয়ক ছুয়ি আসয়ছ।   

রারশদে বাম হায়ি িােজাোয়ক এক হ্াচকা িান পময়র মারিয়ি শুয়ে 
েেল। িার সায়ে সায়ে িােজাোও েয়ে পগল। িায়দর মাোর উের রদয়ে চয়ল 
পগল একিা বুয়লি। রেিীে গুলীর জন্য ঐ পলাকিা িাক কয়ররছল। রকন্তু োরল 
না। সাইমুয়মর পসই পলাকরির দীঘম বযায়রলওোলা ররেলবার উাঁচু হয়লা। সংয়গ 
সংয়গ এম-১০ পেয়ক গুলীর ঝাাঁক এয়স ঝাাঁঝরা কয়র রদল পলাকরিয়ক। 

ররশদে এবং িােজাো উঠল। ছুয়ি পগল জামাোরিয়নর কায়ছ। রেয়ঠ গুলী 
পলয়গয়ছ িার। রয়ক্ত পেয়স যায়ি। ররশদে এবং িােজাো ঝুয়ক েয়ে 
বযাকুলোয়ব েরীক্ষা করল জামাোরিনয়ক। না, জামাোরিন আর পনই। ররশদে 
এবং িােজাো দুজনারই পচাখ পিয়ি পনয়ম এল অশ্রুর বান। রয়ক্তর সম্পয়কম 
জামাোরিন িায়দর পকউ নে রকন্তু জামাোরিন িায়দর বহুরদয়নর সােী, িায়দর 
সব রচন্তার শরীক। িার এমন মমমারন্তক রবদাে িারা কল্পনা কয়ররন।  

সাইমুয়মর পসই চিেুম পলাকরি এবং অের রিনজন িায়দর চারোয়শ এয়স 
দারেয়েয়ছ। পদখয়ছ িারা এই দৃশ্যয়ক। 

সাইমুয়মর একজন বলল, আেনারা পক জানয়ি োরর?  
ররশদে মুখ িুলল। বলল, আরম হিোগা ররশদে কমসময়লর সাধারণ 

সম্পাদক, এই পবান িুঘরীল িুঘায়নর পময়ে িােজাো। আর এই োই 
কমসময়লর েরশ্চম উজয়বরকস্তান ইউরনয়ির সোেরি। আমরা সাইমুয়মর পকউ 
নই রকন্তু োলবারস সাইমুময়ক।  

সাইমুয়মর পসই পলাকরির পচাখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং মুয়খ উচ্চারণ করল, 
আলহামদুরলল্লাহ।  
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একিু পেয়ম পস আহমদ মুসার রদয়ক ইংরগি কয়র বলল, ইরন সাইমুম পনিা 
আহমদ মুসা আর ইরন সাইমুম পনিা কয়ণমল কুিাইবা আর আমরা দু’জন নগণয 
কমমী। 

ররশদে এবং িােজাো রবস্মাোরবয়ষ্টর মি িারকয়ে রইল আহমদ মুসার 
রদয়ক। পযন অরবশ্বাস্য পকান এক দৃয়শ্যর িারা মুয়খামুরখ। পযন স্বয়প্নর পকান এক 
নােকয়ক িারা পদখয়ছ। হাজায়রা কো-রকংবদন্তী যায়ক রঘয়র- পসই মহানােক 
িায়দর সাময়ন। 

রনরবিা োিল আহমদ মুসা রনয়জই। িায়দর রবস্মোরবষ্ট পচায়খ পচাখ পরয়খ 
বলল, রপ্রে োই পবায়নরা, পিামায়দর কাছ পেয়ক পয সাহাযয পেয়েরছ িার জন্য 
ধন্যবাদ জারনয়ে  খাি করয়বা না। যা পিামরা কয়রছ জারির একজন হয়ে জারির 
জন্য কয়রছ। অসীম দুেমায়গযর রশকার জারি পিামায়দর কাছ পেয়ক এিাই আশা 
কয়র। 

একিু োমল আহমদ মুসা। িারের ঝুয়ক েয়ে জামাোরিয়নর কোয়ল 
একিা চুম্বন রদয়ে বলল, েরশ্চম উজয়বরকস্তায়নর প্রেম শহীদ আমার এ োই। 
আরম প্রােমনা করর িার প্ররি পিাাঁিা রক্ত আমায়দর ময়ধয সংগ্রায়মর একজন কয়র 
তসরনক গয়ে িুলকু। এর পক পক আয়ছ আরম জারন না। িায়দর কায়ছ পিামরা 
আমার শ্রিা জারনও। 

একিু োমল আহমদ মুসা। িারের আবার বলল, পিামায়দর কাছ পেয়ক 
আমায়দর আরও অয়নক কো শুনার আয়ছ। আল্লাহ পস সুয়যাগ আমায়দর রদন। 
এখন আমরা রবদাে রনয়ি চাই, এই মুহুয়িম অয়নক কাজ। 

িােজাো বলল, এর ময়ধযই আেনারা রমরিং-এ যায়বন?  
-হ্াাঁ পবান, আমরা আশা করর। 
-রকন্তু রকোয়ব?  
-রচন্তা কর না। ঐ পয কযাররোরিা দাাঁরেয়ে আয়ছ ওিা রনয়েই আমরা যাব। 

আয়গর গারের নাম্বারিা সম্ভবি আমরা ওিা দখল করার সমেই ওরা চার রদয়ক 
ছরেয়ে রদয়ি পেয়ররছল। িাই রকছু অসুরবধা হয়েয়ছ। আমরা ওয়দর তসরনকয়দর 
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পোশায়কই আরছ। ওরা পয েররমাণ রদশাহারা হয়ে েয়েয়ছ িায়ি রকছুই রঠক 
করয়ি োরয়ব না। 

-রকন্তু আেনারা আসয়ছন এ খবর এরা জায়ন এবং পসোয়বই এরা প্রস্তুি।   
-জায়ন? রবরস্মি কঠঠ আহমদ মুসার।  
-জায়ন। আমরাও জারন বয়লই ঔৎসুকয রনয়ে পবররয়েরছ। এ খবর পিা আরম 

আজ সন্ধযাে িাসখয়ন্দর আমার এক বান্ধবী সাইমুম কমমীয়ক জারনয়েরছ, যায়ি এ 
রবষেিা আেনারা জানয়ি োয়রন। 

সন্ধযার আয়গই আমরা িাসখন্দ পেয়ক পবররয়ে এয়সরছ।  
এ সমে উত্তর রদগয়ন্ত একরি গারের পহেলাইি স্পষ্ট হয়ে উঠল। উত্তর রদক 

পেয়ক এ েয়েই একরি গারে আসয়ছ। পসরদয়ক িারকয়ে আহমদ মুসা বলল, আরস 
পবান, পখাদা েরসা।  

বয়ল আহমদ মুসা সালাম রদয়ে ঘুয়র দাাঁোল। িােজাো রজয়জ্ঞস করল, 
আমায়দর জন্য পকান েরামশম, পকান রনয়দমশ?   

আহমদ মুসা েময়ক দাাঁরেয়ে আবার এরদয়ক রিরল। বলল, পিামরা 
সাইমুয়মর তসরনক রহয়সয়ব মুসরলম জনগয়নর কায়ছ একিা কোই বল, 
পশাষকয়দর পশাষয়ণর রদন পশষ হয়েয়ছ, মুসলমানয়দর ঈমান পজয়গ উয়ঠয়ছ, 
ঈমায়নর শরক্তর কায়ছ েশুর শরক্তর েরাজে যাত্রা শুরু হয়েয়ছ। এ কো বয়ল 
আহমদ মুসা ঘুয়র চলয়ি শুরু করল দাাঁরেয়ে োকা তসরনক েযায়নর রদয়ক। 

ররশদে এবং িােজাো পস রদয়ক িারকয়ে রইল অেলক পচায়খ। িায়দর 
পচায়খ উজ্জ্বল আয়লা। িার পচয়েও বে আয়লার পদোলী চলয়ছ িায়দর 
হৃদেয়লায়ক। ময়ন হল িারা পযন নিুন মানুষ। আর আরদগন্ত এক নিুন েে 
িায়দর সাময়ন। 

 
 
 
তসরনক েযানরি এরগয়ে চলয়ছ আহমদ মুসায়দর রনয়ে। আহমদ মুসা 

ড্রাইরেং রসয়ি। োয়শ কুিাইবা। পেছয়ন দু’জন। 
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ড্রাইরেং রসয়ি একিা অেযারয়লস পসি েয়েরছল। আহমদ মুসা পসিা কয়ণমল 
কুিাইবার হায়ি িুয়ল রদয়ে বলল, পদখ পকান কায়জ লায়গ রকনা?   

সাময়নও একিা গারের পহেলাইি পদখা পগল। অেমাৎ উত্তর রদয়কর মি 
দরক্ষন রদক পেয়কও আয়রকিা গারে আসয়ছ। আহমদ মুসা বলল, আমরা আসরছ 
যখন ওরা জায়ন িখন িাাঁয়দ পিলার পকান আয়োজনই ওরা বাদ রায়খরন 
কুিাইবা। 

একিু োমল আহমদ মুসা। িারের বলল, আমুদররো রব্রয়জর অের মাোে 
আমায়দর পলায়করা অয়েক্ষা করয়ছ। ওখায়ন আমায়দর পেৌছয়িই হয়ব। 

এ সমে কুিাইবার হায়ির ওেযারয়লস কো বয়ল উঠল। আরমম পকায়ে কো 
বলয়ছ। উরেগ্ন কিস্বর জানয়ি চায়ি, রক হয়েয়ছ, রক ঘয়িয়ছ?  

কয়নমল কুিাইবার আরমম পকাে মুখস্থ। পস উত্তর রদল, ঘিনািা েররষ্কার 
অন্তঘমািমুলক, অন্য রকছু নে। আমরা রিয়র আসরছ। একবার আমুদররোর 
ওোরিা ঘুয়র আসব।  

কুিাইবার রদয়ক পচয়ে হাসল আহমদ মুসা। বলল, শুকররো, কুিাইবা। 
ওয়েল োন। 

সাময়ন পেয়ক পয গারে দু’পিা আসয়ছ ও দুয়িাও আরমমর গারে। আয়লাক 
সংয়কয়ি এিা জারনয়ে ওরা এ গারের েররচে জানয়ি চায়ি। 

কয়নমল কুিাইবার রদয়ক একবার িারকয়ে আহমদ মুসা আয়লাক সংয়কি 
রদল, সব রঠক  আয়ছ,  আমরা ওরদয়কর পেট্রয়ল যারি। 

কুিাইবা আহমদ মুসার রদয়ক পচয়ে হাসল। বলল, ধন্যবাদ মুসা োই। 
আেনার আয়লাক-সংয়কি রনখুাঁি হয়েয়ছ। 

আহমদ মুসা কমুযরনে পসনাবারহনীর শব্দ, আয়লা এক কোে আরমম পকাে 
কয়নমল কুিাইবার কাছ পেয়কই রশয়খয়ছ। 

সাময়ন অেমাৎ দরক্ষন রদক পেয়ক আসা গারেরি সাইে রনয়ে ছুয়ি পবররয়ে 
পগল উত্তর রদয়ক। আহমদ মুসার গারে সাইে রনয়ে ও গারেিায়ক পেররয়ে এয়স 
দ্রুি ছুয়ি চলল দরক্ষন রদয়ক। আহমদ মুসা িার গারের রস্পে বারেয়ে রদল। 
কুিাইবার রদয়ক িারকয়ে বলল, ও গারেিা স্পয়ি রগয়েই সব বুঝয়ি োরয়ব এবং 
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বুঝয়ি পেয়র শুধু োগয়লর মি রিয়র আসা নে, খবরিা পস ররয়ল করয়ব সব 
জাগাে। িার আয়গই আমায়দর ব্রীজ পেরুয়ি হয়ব। 

িীর পবয়গ এরগয়ে চয়লয়ছ গারে। দূয়র আমুদররো ব্রীয়জর উের আয়লার 
সারর পদখা যায়ি। গারে এরগয়ে চয়লয়ছ ঐ ব্রীজ লয়ক্ষয। ব্রীয়জর ওোয়র 
সাইমুয়মর পয পলায়করা িায়দর রররসে করার কো িারা রক আসয়ি োরয়ব এয়দর 
মারমুয়খা-মররো এই আয়োজয়নর ময়ধয? 

আর এক রমরনয়ির ময়ধয গারে পেৌয়ছ যায়ব ব্রীয়জর মুয়খ। আয়রা রকছুিা েে 
এরগয়েয়ছ গারে। এমন সমে ব্রীয়জর মুয়খ লালবারি জ্বয়ল উঠল। ছযাাঁৎ কয়র উঠল 
আহমদ মুসার মন। খবর রক এখায়ন ইরিময়ধয পেৌাঁয়ছ পগয়ছ? না এিা পকান রুরিন 
বযাোর? 

রেোররং হায়ি আহমদ মুসা কুিাইবার রদয়ক মুখ না ঘুররয়েই বলল, িুরম 
পসনাবারহনীর একজন কয়ণমল। এ রহয়সয়বই েরররস্থরির পমাকারবলা করয়ব। 
এখায়ন যায়দর োয়ব িারা রনশ্চেই জুরনের অরিসার। 

গারের পহেলাইয়ি পদখা যায়ি ব্রীয়জর মুয়খ একজন অরিসার দাাঁরেয়ে, 
িার োয়শই একিা গারে দাাঁোয়না। আহমদ মুসা েয়কি পেয়ক রমরন দূরবীনিা 
পবর কয়র পচায়খ লাগাল। পদখল, দাাঁোয়না অরিসায়রর কাাঁয়ধ েুরলশ অরিসায়রর 
ইনরসগরনো, গারেিাও েুরলয়শর। খুরশ হয়লা আহমদ মুসা। রবষেিা কুিাইবায়ক 
জারনয়ে বলল, ওয়দর ধমক রদয়লই চলয়ব। আর ওরা যখন অস্ত্র বারগয়ে পনই, 
িখন রনশ্চে ওরা সব খবর জায়ন না। 

আহমদ মুসা গারেিা একদম েুরলশ অরিসাররির োয়শ দাাঁে করাল, যায়ি 
কুিাইবা িার মুয়খামুরখ হয়ি োয়র। 

কুিাইবার বাম বাহুরি গারের জানালা রদয়ে বাইয়র পবররয়ে আয়ছ। িায়ি 
কয়ণময়লর ইনরসগরনো জ্বল জ্বল করয়ছ। েুরলশ অরিসাররি িা পদয়খই লম্বা একিা 
স্যালুি রদল।   

কুিাইবা মাোিা ঈষৎ ঝুাঁরকয়ে রনয়ে রজয়জ্ঞস করল, এই লাল সংয়কি 
পকন?  
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েুরলশ অরিসাররি নরম কয়ঠঠ বলল, স্যার এই মাত্র রনয়দমশ এল সব গারে 
আিয়ক রাখার জন্য।  

-ও অল রাইি। শত্রুরা ঢুয়ক েয়েয়ছ রকনা, এর দরকার আয়ছ। পকান গারের 
নাম্বার রকছু জারনয়েয়ছ? 

না স্যার বয়লয়ছ পচষ্টা করয়ছ। িয়ব গারেিা পসনাবারহনীর কযাররোর েযান।  
ছযাৎ কয়র উঠল কুিাইবার মন। রকন্তু বাইয়র িার পকান প্রকাশ ঘিল না। 

খুশী হয়লা পয নাম্বারিা িারা এখনও োেরন। 
এ সমে আহমদ মুসা োিমায়র একিু চায়ে পদোে ইরিন শব্দ কয়র নয়ে 

উঠল গারেরি। সংয়কি বুঝয়ি পেয়র কুিাইবা েুরলশ অরিসারয়ক লক্ষয কয়র 
বলল, ওয়ক, চাররদয়ক নজর রাখ আমরা আসরছ। 

েুরলশ অরিসাররিয়ক একিু রবহবল ময়ন হল। পস পযন রকছু বলয়ি চাে 
রকন্তু োরল না। িার সাময়ন রদয়ে গারেরি িীয়রর মি উয়ঠ পগল ব্রীয়জ। 

আহমদ মুসা বলল, আলহামদুরলল্লাহ, পিামার অরেনে োল হয়েয়ছ। 
ব্রীয়জর সাময়নর মুয়খও এ ধরয়নর বাধা রনশ্চে আয়ছ রকন্তু ওখায়ন আর দাাঁোয়ি 
চাই না। 

ব্রীয়জর মাঝামারঝ এয়স আহমদ মুসা সাইমুয়মর পকায়ে একবার হণম 
বাজায়লা। মুহুিমকাল েয়র সাময়ন ব্রীয়জর ওোয়র অয়নক দুর পেয়ক আয়রকিা হণম 
পবয়জ উঠল সাইমুয়মর পকায়ে। 

আহমদ মুসা এবং কুিাইবা দুজয়নর মুখই খুশীয়ি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 
ব্রীয়জর সাময়নর প্রান্তরি এখন পদখা যায়ি। ওখায়ন পসই লাল আয়লা। অেমাৎ 
দাাঁোয়ি হয়ব। 

পদখা পগল ব্রীয়জর মুয়খর োয়শই একিা গারে দাাঁরেয়ে আয়ছ। িার সাময়ন 
দুজন েুরলশ অরিসার। হঠাৎ এ সমে আয়রকিা গারে এয়স পসখায়ন দাাঁোল। 
পসনাবারহনীর একরি সুদৃশ্য জীে। রনশ্চে গারেরি পকান উচ্চেদস্থ অরিসায়রর। 

জীেরি দাাঁোল রাস্তার োন ধার পঘাঁয়ষ। বাম রদয়ক প্রচরু জােগা। আহমদ 
মুসা রঠক করল এরদক রদয়েই পস রিে করয়ব। 



রক্ত সাগর পেররয়ে  45 

 

এ সমে পসখায়ন পেয়ক আহমদ মুসার গারের প্ররি সংয়কি এল গারে দাাঁে 
করাবার জন্য। আহমদ মুসা বলল, কুিাইবা আমরা না দাাঁোয়ল অবশ্যই ওরা 
গুরল করয়ব। 

একিু োমল আহমদ মুসা। একিু হাসল। িারের রনয়জই আবার বলল, 
আশা করর এ সুয়যাগ িারা োয়ব না। 

আর দু’শ গজ দুয়রই ব্রীয়জর মুখ, ওখায়নই দাাঁরেয়ে আয়ছ জীেরি। আহমদ 
মুসা গারের গরি করময়ে রদল। পবাঝা যায়ি ব্রীয়জর মুয়খ রগয়েই গারেরি দাাঁোয়ব। 
রবস্ময়ে একবার কুিাইবা রকছু বলয়ি সাহস পেল না। রকন্তু রেিয়র রেিয়র েীষণ 
উরেগ্ন হয়ে উঠল কুিাইবা। ঐ জীয়ের উধ্বমিন সামররক অরিসায়রর সন্মুয়খ 
েেয়ল িার রকছুই বলার োকয়ব না পসখায়ন। 

আহমদ মুসার গারেরি ধীর গরিয়ি ব্রীয়জর মুখ পেররয়ে জীেরির 
সমান্তরায়ল দাাঁরেয়ে েেয়ি যায়ি। 

ব্রীয়জর োনোয়শ দাাঁরেয়ে োকা দুজন েুরলশ অরিসার আহমদ মুসার 
গারের রদয়ক এগুবার জন্য নয়ে উঠল। জীেরির দরজাও নয়ে উঠল। মাঝ বেরস 
একজন পজনায়রল গারে পেয়ক নামার জন্য তিরী হয়লন। জীয়ের পেছয়ন 
পজনায়রলর ৪ সদস্যর পস্কাোেরিও জীয়ের দরজাে হাি রদল িা পখালার জন্য। 

গরেয়ে গরেয়ে আহমদ মুসার গারেরি জীয়ের সমান্তরায়ল এয়সই পযন 
প্রচঠে এক লাি রদয়ে উঠল। প্রবল এক ঝাাঁকুরন রদয়ে গারেরি িীয়রর মি ছুয়ি 
চলল সাময়ন। 

েুরলশ অরিসার দুজন জীয়ের ঐ োশ রদয়ে জীয়ের মাো বরাবর 
পেৌাঁয়ছরলল। হায়ির পেনগান িায়দর মাোর উের উঠল রকন্তু সাময়ন জীয়ের 
আোল োকাে আহমদ মুসার গারেয়ক িাক করয়ি োরল না।  

পজনায়রল এবং িার পস্কাোে জীে পেয়ক নামরছল। যখন নামা িায়দর পশষ 
হয়লা, িখন আহমদ মুসার গারে অয়নক দুর এরগয়ে পগয়ছ। পেনগায়নর গুলী 
িখন পসখায়ন অয়কয়জা। 
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পজনায়রল জীেরি ঘুররয়ে রেছু পনবার রনয়দশ রদল। রকন্তু সাময়নর রদয়ক 
িারকয়ে পদখল, গারের পেছয়নর পয আয়লা পদখা যাবার কো িা পদখা যায়ি না। 
অোৎ সব আয়লা রনরেয়ে পদো হয়েয়ছ। অন্ধকায়র হািোয়না রনরেমক। 

পজনায়রল অেযারয়লস িুয়ল রনল হায়ি। 
ঝয়ের পবয়গ চলরছল আহমদ মুসার গারে। সব লাইি রনোয়না। অন্ধকায়র 

এক তদিযর মিই ময়ন হয়ি গারেিায়ক।  
অয়নক খারন এরগয়ে সাইমুম পকায়ে আবার হণম বাজায়লা আহমদ মুসা। 

মুহুয়িমই উত্তর এল োয়শর এলাকা পেয়ক। অল্পক্ষয়ণর ময়ধযই দরক্ষণ পেয়ক 
একিা পহেলাইি এরগয়ে এল। আয়লার সংয়কি পদয়খ বুঝল ওিা সাইমুয়মর 
গারে। 

আহমদ মুসা ও কুিাইবা গারে পেয়ক পনয়ম েেল। পেছন পেয়ক ওরা 
দুজনও নামল। 

কযাররোর েযানরি পিয়ল পরয়খ সাইমুয়মর জীেরিয়ি চয়ে আহমদ মুসা এবং 
অন্যরা একিা পছাি রাস্তা ধয়র এরগয়ে চলল েরশ্চম রদয়ক। আাঁকা-বাাঁকা েয়ে দশ 
রমরনি ড্রাইয়ের ের িারা কলখয়জর রলগযাল এইে অরিয়স এয়স পেৌাঁছল।  

গারের ড্রাইরেং রসি পেয়ক পনয়ম আবদুল্লাহ জরমরে গারের দরজা খুয়ল 
আহমদ মুসা ও কুিাইবায়ক নারময়ে রনয়ে বলল, এখন আেনায়দর েে পদরখয়ে 
রনয়ে যায়ব আমার সােী রসুলে। আরম গারে রনয়ে এখায়ন আমার অরিয়সই 
োকব। জরমরে সারাকাে কলখয়জর রলগযাল এইে অরিয়সর জাজ এেয়োয়কি। 

আহমদ মুসা বলল, িুরম যাি না িাহয়ল? 
-না জনাব, আমার দারেত্ব েয়ের এ রদকিা োহারা পদো। যরদ পকউ িয়লা 

কয়র োয়ক, রকংবা জানয়ি পেয়র োয়ক, িাহয়ল আমার অরিস ের্য্নন্তম এয়সই পযন 
পস পঠয়ক যাে। 

আহমদ মুসা সবাইয়ক রনয়ে রসুলয়ের রেছয়ন রেছয়ন রলগযাল অরিয়সর 
োয়শর গরলেে ধয়র কলখয়জর রবশাল পগাোউন চত্বয়রর রদয়ক এরগয়ে চলল। 
সাইমুয়মর আজ তবঠক বয়সয়ছ ঐখায়নই। 
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৩ 
‘ফ্র’ এর নিুন রসরকউরররি চীি পজনায়রল পবাররস পবরবোর এর পগািা 

মুখিাই লাল িকিয়ক। বুকেরা পক্রাধ ও পক্ষায়ের আগুন পযন রঠকয়র েয়েয়ছ মুখ 
রদয়ে। 

পচোর পেয়ক উয়ঠ পস োেচারী কররছল। 
প্রশাসন ও রনরােত্তা রবোয়গর কয়েকজন উর্ধিমন অরিসার পিরবল রঘয়র 

বয়স আয়ছ। সকয়লরই মুখ গম্ভীর, অবস্থা রবব্রিকর। 
পজনায়রল পবাররসয়ক গি রায়ির ঘিনা পযন কুয়র কুয়র খারিল। িার 

পচায়খর সাময়ন রদয়ে আহমদ মুসা গারে হারকয়ে চয়ল পগল, রকছুই করয়ি োরল 
না পস! িায়দর শরক্ত-সামেমযয়ক আহমদ মুসা পযন পছয়লয়খলার মি িারিলয 
করল। 

পকাোে হাওো হয়ে পগল িারা। ব্রীয়জর েরশ্চয়ম রকছু দুয়র পসনাবারহনীর 
কযাররোর েযানিা েররিযক্ত োওো পগয়ছ। পকান রদয়ক পগল ওরা? প্রধান সেক 
ধয়র যােরন। পযখায়ন গারে োওো পগয়ছ পসখান পেয়ক রিনিা গরল রিন রদয়ক 
পবররয়ে পগয়ছ। রায়িই পস গরলগুয়লা এবং গরলর আয়শ োয়শর জােগা আরি-
োরি কয়র সাচম করা হয়েয়ছ, রকন্তু পকান রকছুই োওো যােরন। রাি িখন পিা 
১০িাও হেরন। পলাকজন সবাই রাস্তাে রকংবা বারে বা বারের আয়শ োয়শই রছল। 
রকন্তু পকউ রকছুই বয়লরন। সবারই এক জবাব, িারা পিমন রকছু পদয়খরন। সব 
গািার। এরা পদখয়লও রকছু বলয়ব না। বযাোরিা িাই ঘয়িয়ছ। িা না হয়ল নিুন 
চারজন পলাক সবার সাময়ন রদয়ে চয়ল পগল আর কায়রার নজয়র েেল না, এিা 
এয়কবায়রই রমেযা কো। রঠক আয়ছ, রমেযার শারস্ত ওরা োয়ব। 

উয়ত্তরজি পজনায়রল পবাররস িার অরস্থর োেচারীিা োমাল। পেয়ম দাাঁরেয়ে 
পিরবয়লর এয়কবায়র োন োয়শ পিয়কা মাো এক রাশ দুুঃরশ্চন্তার ছাে মুয়খ রনয়ে 
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বয়স োকা পগায়েন্দা অরিসার কয়নমল োরদয়নর রদয়ক িারকয়ে বলল, পিামার 
িদন্ত পশষ হয়েয়ছ? জামাোরিন মরল কার গুরলয়ি? 

কয়নমল বলল, আমায়দর পগায়েন্দা কমমীর গুরলয়ি। 
-অেমাৎ জামাোরিন রবয়রাহীয়দর েয়ক্ষ পযাগ রদয়েরছল? 
-বযাোরিা িাই দাাঁোয়ি। বলল োরদন। 
-সবগুয়লা পেে বরে েরীক্ষা পশষ হয়েয়ছ? 
-হ্াাঁ।  
-উয়ল্লখয়যাগয রকছু আয়ছ িায়ি? 
কয়নমল োরদন একিু নয়ে-চয়ে বসয়লা। িারের বলল, গারেয়ি 

রবয়ফারয়ণ যারা মারা পগয়ছ িায়দর বাদ রদয়ল অবরশষ্ট দুজন ছাো সবাই মারা 
পগয়ছ সাইমুয়মর রবয়শষ ধরয়নর রেস্তুল এম-১০ এর গুরলয়ি। আর দুজন মারা 
পগয়ছ সাধারণ রেস্তয়লর গুরলয়ি। একজয়নর পদয়হ রছল একিা গুরল। 
আয়রকজয়নর পদয়হ দুরি। 

-এগুলীগুয়লা পকান রেস্তল পেয়ক িাহয়ল এয়সয়ছ? 
-একিা রেস্তল জামাোরিন। িার মৃি পদয়হর কায়ছই িার রেস্তলরি োওো 

পগয়ছ। ওিা পেয়ক একিা গুলী পছাাঁো হয়েরছল। অন্য দুরি গুলীর রেস্তয়লর সন্ধান 
এখনও োওো যােরন। 

এ সমে কো বয়ল উঠল েুরলশ প্রধান িুররন। পস পিরবয়লর বাম প্রায়ন্ত 
বয়সরছল। বলল পস, আমরা সারাকাোর সবগুয়লা রেস্তল রসজ কয়ররছ এবং 
পসগুয়লায়ক োঠায়না হয়েয়ছ পকরমকযাল েরীক্ষার জন্য। েরীক্ষার ররয়োিম এখরন 
োওো যায়ব। িায়ি হেয়িা ঐ দুয়িা গুলীর উৎয়সর সন্ধান োওো পযয়ি োয়র। 

িুররন োময়িই সহকারী েুরলশ প্রধান এয়স ঘয়র প্রয়বশ করল। 
িার রদয়ক পচয়ে িুররন বলল, এয়নছ ররয়োিম? 
‘এয়নরছ’ বয়ল সহকারী েুরলশ প্রধান েয়কি পেয়ক দুয়িা রেস্তল এবং 

ররয়োয়িমর কাগজ েুরলশ প্রধান িুররয়নর হায়ি িুয়ল রদল। 
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কাগয়জর রদয়ক নজর বুরলয়ে পজনায়রল পবাররয়সর রদয়ক িারকয়ে িুররন 
বলল, স্যার আমায়দর এক জয়নর পদহ পেয়ক পয দুরি গুলী োওো পগয়ছ িা 
দুজনার দুই রেস্তল পেয়ক এয়সয়ছ। 

-কার রেস্তল? বলল পজনায়রল পবাররস। 
িুররন রেস্তল দু’রি পজনায়রল পবাররয়সর রদয়ক এরগয়ে রদয়ি রদয়ি বলল, 

একিা হল িুঘরীল িুগায়নর এবং অন্যিা ররশদয়ের। 
-এ রক বলছ! সরিয বলছ িুররন? 
সরিয স্যার, পদখুন রেস্তয়লর সায়ের িযায়গ মারলয়কর নাম রয়েয়ছ। 
পজনায়রল পবাররস িুঘরীল িুগায়নর রেস্তলরি হায়ি রনয়ে িযাগরির রদয়ক 

একবার নজর রদয়ে বলল, এর অেম রক িুররন? কাল পিা িুঘরীল িুগান সারাক্ষণ 
আমায়দর সায়েই রছল। 

িুররন বলল, রাসােরনক ররয়োিম বলয়ছ ররশদে ও িুঘরীল িুগায়নর এ 
রেস্তল পেয়ক এক সায়েই গুলী পছাাঁো হয়েয়ছ এবং গুলী দুরি আমায়দর রেিীে 
পলাকয়ক হিযা কয়রয়ছ। িুঘরীল িুগান ও ররশদয়ের কাছ পেয়কই ঘিনার সবিা 
জানা যায়ব। 

পজনায়রল পবাররস মাো পনয়ে বলল, ওয়দর রক পগ্রিিার করা হয়েয়ছ? 
উত্তর রদল সহকারী েুরলশ প্রধান। বলল, েুরলশ োঠান হয়েয়ছ। এখরন 

িারা পগ্রিিার কয়র রনয়ে আসয়ব। 
এরের একিুক্ষণ নীরবিা। 
নীরবিা েে করল কয়নমল োরদন। বলল, স্যার, জামাোরিন ও ররশদয়ের 

বযাোরিা এবং িুঘরীল িুগায়নর রেস্তল এর ঘিনার ের আমরা আর কায়ক রবশ্বাস 
করব, কার উের রনেমর করব? আরম ওয়দর যিরদন পেয়ক জারন, জামাোরিন 
এবং ররশদে দুজন অিযন্ত োল পছয়ল রছল, োরিমর কায়জ জান কবুল করার মি 
রনয়বরদি প্রাণ রছল িারা। 

েুরলশ প্রধান িুররন মাো পনয়ে সমেমন করল োরদয়নর কো। পজনায়রল 
পবাররস বলল, পিামার কো রঠক োরদন। রকন্তু অিীিয়ক রদয়ে আর বিমমান 
রবচার হয়ব না। পেরেল সাইমুম সবার মাো খারাে কয়র রদয়েয়ছ। এই খারাে 
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মাোগুয়লায়ক গুরেয়ে রদয়েই আমায়দর কমুযরনে রাষ্ট্রয়ক রক্ষা করয়ি হয়ব। এ 
সমে পিরলয়িান পবয়জ উঠল। পজনায়রল পবাররস রররসোর িুয়ল রনল। ওোয়রর 
কো শুয়ন রনয়ে বলল, শুধু িুঘরীল িুগানয়ক োরঠয়ে দাও। 

অল্পক্ষণ েয়রই িুঘরীল িুগান ঘয়র প্রয়বশ করল। একজন েুরলশ 
অরিসার িায়ক ঘয়র পেৌাঁয়ছ রদয়ে চয়ল পগল। 

িুঘরীল িুগান ধীর েদয়ক্ষয়ে এয়স পিরবয়লর সাময়ন দাাঁোল। োবয়লশহীন 
িার মুখ। রকন্তু িার মধয রদয়েও রচন্তার একিা কায়লা ছাো িয়ুি উঠয়ছ পচায়খ-
মুয়খ। িয়ব িার চয়খ-মুয়খ দৃঢ়িার ছাে। 

পজনায়রল পবাররস িার রদয়ক িারকয়ে সাময়নর খারল পচোরিা পদরখয়ে 
বলল, বসুন রমুঃ িুগান। 

সবাই নীরব। পজনায়রল পবাররস পসাজা হয়ে বয়স িুঘরীল িুগায়নর রদয়ক 
না পচয়ে অয়নকিা স্বগি কয়িই বলল, আমরা দুুঃরখি রমুঃ িুগান আেনায়ক আজ 
এোয়ব এখায়ন আসয়ি হয়েয়ছ। রকন্তু দারেত্ব দারেত্বই। 

একিু পেয়ম বলল, আেনায়ক কয়েকিা কো রজয়জ্ঞস করয়ি চাই। 
-বলুন। োবয়লশহীন কয়ি বলল িুঘরীল িুগান। একিা রেস্তল িুঘরীল 

িুগায়নর রদয়ক এরগয়ে রদয়ক এরগয়ে রদয়ে পজনায়রল পবাররস বলল, এ রেস্তলিা 
কার? 

রেস্তলিা হায়ি রনয়ে পনয়ে-পচয়ে বলল, আমার। 
-গিকাল রায়ি এ রেস্তলিা কার কায়ছ রছল? 
-আমার রেস্তল দু’পিা। িার একিা গি রায়ি আমার কায়ছ রছল। আর এ 

রেস্তলিা রছল আমার ড্রইং রুয়মর ড্রোয়র। সকায়ল এিা পসখায়নই পেয়েরছ। 
-রায়ি রক এিা পকউ বযবহার কয়রয়ছ? 
-আরম জারন না। 
-এ রেস্তয়লর গুলীয়ি আমায়দর একজন পগায়েন্দা কমমী মারা পগয়ছ। 
-এ রেস্তয়লর গুলীয়ি? েীষণোয়ব চময়ক উঠল িুঘরীল িুগান। 
-হ্াাঁ, এ রেস্তয়লর গুলীয়ি। বলল পজনায়রল পবাররস। 
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এিক্ষয়ণ একিা উয়েগ ও আশংকা িুঘরীল িুগায়নর ময়ুখ-পচায়খ িয়ুি 
উঠল। পস বলল, এিা রক কয়র সম্ভব? 

-পসিাই পিা আমায়দর রজজ্ঞাসা িুগান। 
রবমষম িুঘরীল িুগায়নর কোয়ল রচন্তার গেীর বরলয়রখা। বযাোরিা িার 

কায়ছ সরিযই েুিুয়ে ময়ন হয়ি। সকয়লই জায়ন, গিকাল ঘিনার সমে পস 
সারাক্ষণ পজনায়রল পবাররয়সর সায়ে সায়েই রছল। পক িার রেস্তল বযবহার করয়ব? 
িাছাো িার রেস্তল পখাো যােরন, ড্রোয়রই রছল। 

রনরশ্চি িুঘরীল িুগায়নর রদয়ক পচয়ে পজনায়রল পবাররস বলল, ঘিনা আরও 
আয়ছ রমুঃ িুগান। িারের অের রেস্তলরি হায়ি িুয়ল রনয়ে বলল, এিা ররশদয়ের 
রেস্তল। এ রেস্তয়লর একিা গুলী এবং আেনার ঐ রেস্তয়লর একিা গুলী আমায়দর 
রনহি একজন পগায়েন্দা কমমীর পদহ পেয়ক োওো পগয়ছ। এর অেম আেনার রেস্তল 
এবং ররশদয়ের রেস্তল এক সায়েই রছল। 

িুঘরীল িুগায়নর অন্তরিা এবার সরিযই পকাঁয়ে উঠল। ররশদয়ের নাম শুয়ন 
হঠাৎ িার মায়ন িােজাোর মুখ পেয়স উঠল। জামাোরিয়নর মি ররশদে এবং 
িােজাোও পিা সাইমুয়মর প্ররি সহানুেূরিশীল। িাহয়ল িােজাোই রক পকান 
োগলামী কয়রয়ছ? িার েয়ক্ষই পিা সম্ভব রেস্তল ড্রোর পেয়ক রনয়ে রগয়ে আবার 
যোসময়ে যোস্থায়ন এয়ন রাখা! এই োবনার উদে হবার সায়ে সায়ে িার রেিমৃন 
পকাঁয়ে উঠল ের ের কয়র। িাহয়ল রক িােজাোর কো জানয়ি পেয়রয়ছ? 
ররশদেয়ক পিা ওরা পগ্রিিার কয়রয়ছ। ওর কাছ পেয়কই পিা িােজাোর কোও 
পবররয়ে আসয়ব। আর সাইমুম রনয়ে িার সায়েও ররশদয়ের আয়লাচনা হয়েয়ছ, 
এ কোও পিা ররশদয়ের কাছ পেয়ক পবররয়ে আসয়ি োয়র। 

এিক্ষয়ণ িুঘরীল িুগান সরিযই দুবমল হয়ে েেল। 
িুঘরীল িুগানয়ক নীরব পদয়খ পজনায়রল পবাররসই আবার বলল, বলুন রমুঃ 

িুগান, আেরন রক বুঝয়ছন, কিিুকু রক জায়নন? 
স্বাোরবক হবার পচষ্টা কয়র িুঘরীল িুগান বলল, আরম রকছুই জারন না, 

রকছুই বুঝয়ি োররছ না। গি রায়ি আমার পগািা বযাোরিাই আেনায়দর সাময়ন 
আয়ছ। 
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-িা জারন, বলল পজনায়রল পবাররস। িার পচায়খ-মুয়খ রবররক্ত ও উয়ত্তজনার 
রচহ্ন। পস েুরলশ প্রধান িুররয়নর রদয়ক িারকয়ে বলল, ররশদেয়ক এখায়ন হারজর 
কর। সব কো িার কাছ পেয়কই োওো যায়ব। 

পজনায়রল পবাররস কো পশষ করয়িই সহকারী েুরলশ প্রধান রমুঃ পরকি 
উয়ঠ দাাঁোল। পবররয়ে পগল পস। কয়েক রমরনি ের ররশদেয়ক রনয়ে পস প্রয়বশ 
করল ঘয়র। 

ররশয়দয়ের পচহারাে পকান অস্বাোরবকিার রকছু পনই। পচায়খ মুয়খ শান্ত 
োব, পকান উয়েয়গর রচহ্ন িার পচায়খ েেয়ছ না। 

রমুঃ পবকি বসল। ররশদে দাাঁরেয়েই োকল। পকউ িায়ক বসয়ি বলয়লা 
না। 

পজনায়রল পবাররস িার িীক্ষ্ণ পচাখিা ররশদয়ের রদয়ক একবার িুয়ল ধয়র 
ররশদয়ের রেস্তলিা হায়ি িুয়ল রনয়ে নাচায়ি নাচায়ি বলল, এ রেস্তলিা কার 
ররশদে? 

ধীয়র অেচ স্পষ্ট কয়ি ররশদে বলল, রেস্তয়লর িযায়গ আমার নাম ও দস্তখি 
োকয়ল ওিা আমার। 

-রেস্তল পেয়ক কেিা গুলী ছুয়েরছয়ল? 
-একিা। রেধাহীন কি ররশদয়ের। 
-আমায়দর পগায়েন্দা কমমীয়ক হিযা কয়রছ, এিা স্বীকার করছ? 
-হ্াাঁ আরম িায়ক গুলী কয়ররছ। 
িুঘরীল িুগায়নর পচাখ দু’রি রবফাররি। উয়েগ-উৎকিার ঝে িার 

পেিয়র। ররশদয়ের রক মাো খারাে হল, এমনোয়ব সব স্বীকার করয়ছ পস? 
এমরনোয়ব রক িাহয়ল িার কো এবং িােজাোর কো সব বয়ল পদয়ব? এক 
অজানা েে এয়স িায়ক রঘয়র ধরল। 

-ঐ পগায়েন্দা কমমীর পদয়হ দুরি গুলী রছল, রেিীে রেস্তল োওো পগয়ছ, পলাক 
োওো যায়ি না। পসই পলাকরি পক পয পিামার সায়ে রছল? 

ররশদে এই প্রশ্ন শুয়ন োবল, িাহয়ল রনশ্চে এরা িােজাোর সন্ধান 
োেরন। িুঘরীল িুগায়নর রনশ্চে রকছু বলার কো নে। িাছাো পস গি রায়ির 
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বযাোরিা জায়নও না। পগ্রিিার না করার কারণ িাহয়ল এিাই। ররশদে খুশী 
হল। িােজাোর মুখিা িার পচায়খর সাময়ন পেয়স উঠল। োল লায়গ িার 
িােজাোয়ক। কয়ব এর শুরু পস জায়ন না। িােজাোর পদশয়প্রম, জারিয়প্রম, 
আদশম রনষ্ঠা সম্প্ররি িায়ক ররশদয়ের হৃদয়ের একান্ত কায়ছ এয়ন রদয়েয়ছ। গি 
রায়ি রবদায়ের সমে ররশদে িােজাোর হাি ধরয়ি রগয়েরছল, রকন্তু িােজাো 
হাি পিয়ন রনয়ে সয়র দাাঁরেয়ে বয়লয়ছ, আরম মুসরলম, িুরমও মুসরলম, আয়গর পসই 
কময়রে নই। সুিরাং আল্লাহ আমায়দর মায়ঝ সীমায়রখা পিয়ন রদয়েয়ছন িা 
আমারা পমন চলব। িােজাোর এই েরবত্রিা, জািীে মুরক্ত আয়ন্দালয়নর প্ররি 
িার আগ্রহ িােজাোয়ক ররশদয়ের কায়ছ এক মহৎ আসয়ন সমাসীন করয়ছ। 
িার যাই পহাক, িােজাোর বাাঁচা প্রয়োজন।  

ররশদে বলল, আমার সায়ে আর পকউ রছল না। 
-িাহয়ল রেিীে গুলী পক কয়রয়ছ? 
-রেিীে গুলীিাও আরম কয়ররছ। 
-এই পিা বলয়ল, িুরম একিা গুলী কয়রয়ছা?  
-আমার রেস্তল রদয়ে একিা গুলী কয়ররছ রকন্তু রেিীে রেস্তল রদয়ে রেিীে 

গুলী...। 
-অেমাৎ পিামার হায়ি দুয়িা রেস্তল রছল। 
-রেিীে রেস্তলরি পকাোে পেয়ল? 
-িুঘরীল িুগায়নর বারে পেয়ক চুরর কয়ররছলাম। আবার কাজ পসয়র পরয়খ 

আরস। 
পজনায়রল পবাররস রকছু না বয়ল উয়ঠ দাাঁোল। িার পচাখ-মুখ লাল িকিয়ক। 

পস োেচারী করয়ি লাগল। এ সমে পস ররশদয়ের মুয়খামুরখ দাাঁরেয়ে বলল, িুরম 
রমেযা বলছ ররশদে, পিামার সায়ে পক রছল বল? 

িুঘরীল িুঘায়নর িুগায়নর মুখিা েয়ে িযাকায়স। পগািা শরীরিা িার 
কাাঁেয়ছ। এই বুরঝ ররশদে বয়ল পদে িােজাোর নাম, ররশদয়ের রেস্তল চুররর 
কো িারও রবশ্বাস হেরন।  
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পজনায়রল পবাররয়সর প্রয়শ্নর জবায়ব ররশদে বলল, আরম বলরছ আমার 
সায়ে পকউ রছল না।  

পক্রায়ধ কাাঁেরছল পজনায়রল পবাররস। ররশদয়ের জবাব পশানার সায়ে সায়ে 
িা পচাখ দুরি জ্বয়ল উঠল আগুয়নর োিার মি। োন হাি িুয়ল প্রচঠে এক ঘুরষ 
রদল পস ররশদয়ের গায়ল।  

আকরস্মক এই আঘায়ি ররশদে েেয়ি েেয়ি আবার দাাঁরেয়ে পগল। 
ঘুরষ ময়ন হে পলয়গরছল দাাঁয়ির মারেয়ি। ররশদয়ের মুখ রদয়ে রক্ত আসয়ি 

পদখা পগল। 
পজনায়রল পবাররসয়ক রশকায়রর উের ঝাাঁরেয়ে েেয়ব এমন একিা রক্ষপ্ত 

বায়ঘর মি ময়ন হয়ি। গিকাল পেয়কই িার পমজাজ খারাে। আহমদ মুসারা 
িার নায়কর েগার উের রদয়ে চয়ল পগল একান্তই িারিল্লয েয়র, এই বযেমিার 
পবদনা পযন রকছুয়িই েুলয়ি োরয়ছ না। হায়ির কায়ছই একিা রশকার পেয়ে পযন 
পস কালয়কর পশাধিাও রনয়ি চায়ি। 

ররশদয়ের মুয়খর রক্ত পঠাাঁি পবয়ে বুয়কর উের গরেয়ে েেরছল। পসরদয়ক 
পচয়ে ক্রুর হারসয়ি পিয়ি েয়ে বলল, বল, পক রছল পিার সায়ে, আহমদ মুসারা 
রমরিং পকাোে করল, িা না হয়ল এয়কবায়র েিমা কয়র পিলয়বা।  

ররশদে পকানই জবাব রদল না। পযন রকছুই হেরন িার, এমরন োয়বই 
দরেয়ে রইল। পবেয়রাো িার মুখ েংরগ। 

ররশদয়ের এই োয়ব নীরব োকা আগুন ধররয়ে রদল পযন পজনায়রল 
পবাররয়সর পদয়হ। োন ো িুয়ল প্রচঠে এক লােই মারল ররশদয়ের পকাময়র। 
ররশদে হুমরে পখয়ে েয়ে পগল মারিয়ি। শক্ত পময়ঝর উেে েয়ে িার কোয়লর 
একাংশ পকয়ি পগল। েয়ে যাওো পদয়হর উের আয়রকিা লারে ছুাঁয়ে পময়র 
পজনায়রল পবাররস রচৎকার কয়র বলল, িুররন, িুররন, হারামজাদায়ক ছায়দর সায়ে 
িাোও। পদরখ বযািা কিক্ষণ মুখ বন্ধ কয়র োয়ক।  

িুঘরীল িুগান মুখ রনচু কয়র বয়সরছল। ররশদয়ের রদয়ক িাকাবার সাহস 
োয়ি না। সমস্ত শরীয়র রক এক পবদনা িায়ক দহন করয়ছ, হৃদেিা এয়িাে 
ওয়িাাঁে হয়ে যায়ি িার পবদনাে। 
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ররশদেয়ক ছায়দর সায়ে িাোয়না হয়লা। িারের পজনায়রল পবাররস রনজ 
হায়ি চাবুক িুয়ল রনল। নরম রেয়লর মি চামোর চাবুক অসীম রহংস্রিা রনয়ে 
এয়লাোোেী েেয়ি লাগল ররশদয়ের উন্মুক্ত শরীয়র। ররশদয়ের পগািা পদহিাই 
পিয়ি রক্তাক্ত হয়ে পগল। পিাাঁিাে পিাাঁিাে িা েয়ে নীয়চর পমঝয়ক লাল কয়র 
িুলল। রকন্তু যায়ক কো বলাবার জন্য এই অমানুরষক অিযাচার করা হয়ি, পস 
ররশদে এয়কবায়রই রনুঃশব্দ, একিা ‘আ’ শব্দ িার মুখ পেয়ক পবর হয়লা না। 

িুঘরীল িুঘায়নর উয়িগ-উৎকিার পবদনা এবার রবস্ময়ে েররণি হয়লা। 
িার পযন রবশ্বাস হয়ি চাইয়ছ না, এ ররশদে িায়দর পসই ররশদে। এমন রনযমািন 
পিা হারিও রচৎকার করয়িা। এ তধয়যমযর শরক্ত ররশদে পেল পকাোে? 

পিরবয়লর চাররদয়ক আরও যারা বয়স আয়ছ, িা পিা িারা পদয়খরন। পক্রায়ধ, 
পক্ষায়ে, েররশ্রয়ম ক্লান্ত পজনায়রল পবাররস একিা পচোর পিয়ন রনয়ে ঘয়রর এক 
পকায়ন বসল। ২ রমরনি িাইম রদলাম। পিার সায়ে পক রছল, কারা আয়ছ বল। িা 
না হয়ল একদম গুয়ো কয়র ছােব।  

ররশদয়ের পচাখ বন্ধ রছল। মুখ পচাখ িার প্লারবি রছল রয়ক্ত। নীয়চর রদয়ক 
ঝুয়ল োকা একিা হাি িুয়ল অরি কয়ষ্ট পস পচাখিা েররস্কার করল। হািিা 
কাাঁেরছল।  

রয়ক্তর পবোজাল পেংয়গ পচাখ খুয়ল িাকাল ররশদে। িারের ধীয়র কয়ঠঠ 
বলল, রমেযা আশা করয়বন না পজনায়রল পবাররস, রকছু োয়বন না আমার কাছ 
পেয়ক। আরম আেনায়দর কময়রে নই, আরম মুসরলম। অিযাচার রদয়ে রনরেেন 
রদয়ে পদহয়ক দুবমল করা যাে, পশষও করা যাে, রকন্তু রবশ্বায়সর শরক্তয়ক স্পশম করা 
যাে না। আেনায়দর কায়ছ আরম রকছুই আশা করর না, আমার েরসা আল্লাহ...। 

চুে কর হারামজাদার বাচ্চা, আবার বক্তৃিা করা হয়ি। বয়ল জলয়ন্ত এক 
অরগ্নরেয়ণ্ডর মি লারিয়ে উঠল পজনায়রল পবাররস। েয়কি পেয়ক ররেলবারিা পবর 
কয়র রনয়ে ররশদয়ের মুখ লক্ষ কয়র রট্রগার রিেল, এক, দুই, রিন। ের ের রিনিা 
গুরল রগয়ে আঘাি করল ররশদয়ের মুয়খ। সমগ্র মুখিা একিা রয়ক্তর রেয়ঠে 
েররনি হল। প্রবল োয়ব ঝাাঁকুরন রদয়ে উঠল ররশদয়ের পদহ কয়েকবার। িারের 
একবায়র রস্থর।  
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িুঘরীল িুগান পসরদয়কই রস্থর দৃরষ্টয়ি িারকয়ে রছল। এখন আর িার ময়ন 
পকান েে নাই। ররশদে িার ময়নর েয়ের েদমািা পযন পকাোে সররয়ে রদয়েয়ছ। 
এখন রনজ হৃদয়ের অন্তুঃেুর রদয়ে সুদূর অরিিয়কও পযন পস পদখয়ি োয়ি। 
সাহসী, সংগ্রামী, রচর স্বাধীন, েুবম েুরুয়ষর রক্ত পযন িার রশরাে রশর রশর কয়র 
পজয়গ উঠল। ররশদয়ের পদহিা যখন পকাঁয়ে রস্থর হয়ে পগল, িখন িুঘরীল িুগান 
পচাখ বন্ধ কয়র মুসলমায়নর মৃিযু সংবায়দর যা োঠ করয়ি হে পসই েুয়ল যাওো 
পদাোই স্মরন করার বযেম পচষ্টা করল। পজনায়রল পবাররস রেস্তলিা েয়কয়ি পিয়ল 
বলল, িুররন এই রবশ্বাসঘািয়কর রক শারস্ত! আর সয়ন্দহজনক যায়দর ধয়রছ, 
কাউয়ক পছয়ো না। হে িারা মুখ খুলয়ব, নেয়িা িায়দর ররশদয়ের োগযই বরন 
করয়ি হয়ব।  

িুঘরীল িুগায়নর রদয়ক পচয়ে পজনায়রল পবাররস বলল, সাইমুয়মর খবর 
িুরম উেয়র জারনয়েছ এবং গি রায়ি িুরম আমায়দর সায়ে রছয়ল এই কারয়নই 
িুরম রক্ষা োি রকন্তু রেস্তল রহয়স্যর বযাোরিা পিামায়ক সমাধান করয়ি হয়ব।  

একিু োমল পজনায়রল পবাররস। িারের রুমাল পবর কয়র মুখ মুছয়ি 
মুছয়ি িুঘরীল িুগানয়ক লক্ষ কয়রই বলল, পিামার োরিমর পলাকজনয়দর রনয়ে 
এযায়সম্বলী হয়ল যাও। আরম আসরছ। 

কো পশষ কয়র পজনায়রল পবাররস গি গি কয়র পবররয়ে পগল। 
 
 
 
 
দু হায়ি মুখ পেয়ক কাাঁদরছল িােজাো। রনুঃশব্দ কান্না। 
ররশদয়ের কারহনী বলরছল িুঘরীল িুগান। িার পচায়খর নীয়চ ঘুরকয়ে 

যাওো অশ্রুর দাগ। পসািাে গা এরলয়ে রদয়ে কো বলরছল পস। িার শুন্য দৃরষ্ট 
জানালা রদয়ে বারহয়রর রদয়ক রনবি। বলরছল পস, রনয়জর কো স্বীকার করল রকন্তু 
বলল না িার সায়ে পকউ রছল। 
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চুে করল িুঘরীল িুগান। পচাখ বন্ধ কয়র রকছু োবল। িার ের পচাখ খুয়ল 
পসাজা হয়ে বসল। একিু ঝুাঁয়ক েয়ে োকল, মা িােজাো!  

িােজাো মুখ িুলল। অশ্রু পধাো িার মুখ।  
িুঘরীল িুগান বলল, িায়দর পগায়েন্দা কমমীর পদহ পেয়ক রেিীে পয গুলী 

োওো পগয়ছ, পসিা আমার রেস্তয়লর পস বযাোয়র িারা রনরশ্চি। পস গুলী ছুেল িা 
িারা পবর করয়বই। আমায়ক পয িারা পছয়েয়ছ এিা িায়দর সামরেক পকৌশল। 

একিু োমল িুঘরীল িুগান, একিু পঢাক রগলল। আর একিু নয়ে-চয়ে বয়স 
বলল, মা িােজাো, পিায়ক রনয়ে আজ রায়িই পকাোও চয়ল পযয়ি চাই। 

িােজাো চময়ক উঠল। মুখ িুয়ল বলল, পকন আিা? 
ররশদয়ের মিই পিায়ক িারা রনয়ে যায়ব, আরম িা সইয়ি োরয়বানা। বয়ল 

দুহায়ি মুখ ঢাকল িুঘরীল িুগান। শক্ত ও কয়ঠার প্রকরৃির িুঘরীল িুগান 
রশশুয়দর মি পকাঁয়দ উঠল।  

িােজাো উয়ঠ এল। োয়শ দাাঁরেয়ে রেিার মাোে বুরলয়ে বল, িুরম রকছ ু
পেবনা আিা, আরম পকান রকছয়ুকই েে করর না। ‘চুে কর’, বলল িুঘরীল িুগান, 
‘আরম জীরবি োকয়ি পিার গায়ে পকউই হাি িুলয়ি োয়র না, আরম িা হয়ি 
পদব না। আজ রায়িই আমরা চয়ল যাব এখান পেয়ক।’  

রেিার মাোে হাি বুলায়ি বুলায়ি িােজাো বলল, পকাোে যাব আিা? 
-জারন না। পকন এি বে পদয়শ পিায়ক রনয়ে মাো গুজবার এিিুকু জােগা 

পকাোও োবনা ? 
এই কয়ষ্টর ময়ধযও হারস পেল িােজাোর। িার আিা অবুঝ হয়ে পগল 

নারক? কমুযরনে পদয়শ সরকার সবমরনেন্তা। িার সায়ে রবয়রাধ কয়র পকউ এখায়ন 
বাাঁচার  অরধকার োে না, রনরােদ জােগা িার আবার পকাোে রমলয়ব? আমরা 
রক পদশ িযাগ করয়ি োরব?  

-প্রয়োজন হয়ল িাই করয়বা। আমায়দর েুবম েরুয়ষরা এই কমুযরনেয়দর 
অিযাচায়র, িায়দর হাি পেয়ক রনয়জয়দর ঈমান আকীদা রক্ষার জন্য লাখ লাখ 
সংখযাে পদশ িযাগ কয়রয়ছ। আমরা িায়দর েে অনুসরন করব। 
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-রকন্তু সাইমুয়মরা পিা পদয়শর পেিয়র পেয়কই পদশয়ক, জারিয়ক মুক্ত করার 
জন্য কাজ করয়ছ। বলল িােজাো। 

-আমার পযিুকু পবাঝার বাকী রছল ররশদে িা বুরঝয়ে রদয়ে পগয়ছ। ওয়দর 
োয়শ দাাঁোয়ি োরয়ল পগৌরব পবাধ করব। 

িােজাো রকছু বলয়ি যারিল। এমন সমে দায়রাোন এয়স দরজাে 
দাাঁোল। িার সায়ে রিনজন েুলরশ অরিসার। 

েুরলশ অরিসারয়দর উের নজর েেয়িই িুঘরীল িুগান উয়ঠ দাাঁোল। 
পগািা পদয়হ িার রয়ক্তর এক উষ্ণ পস্রাি বয়ে পগল। 

একজন েুলরশ অরিসার দরজা পেররয়ে এরগয়ে এল। বলল, িােজাোয়ক 
পজনায়রল পবাররয়সর অরিয়স রনয়ে পযয়ি এয়সরছ। 

চময়ক উঠল না িুঘরীল িুগান। শুধু োন হািিা িার একবার মুরষ্টবি 
হয়লা। এরগয়ে এল পস েুরলশ অরিসারয়র রদয়ক। মুখ িার োবলয়শহীন। করন্তু 
পচায়খর দৃরষ্টয়ি এক িীক্ষ্মিা। 

পশষ মুহূয়িম এরগয়ে আসা েুরলশ অরিসার পবাধ হে রকছু সয়ন্দহ কয়ররছল। 
িার হািিা পকাময়রর পবয়ল্ট ঝুলায়না ররেলবায়রর বাাঁয়ি উয়ঠ এয়সরছল। রকন্তু 
যিিা পস োয়বরন, িার পচয়েও দ্রুি ঘিনািা ঘয়ি পগল। িুঘরীল িুগান প্রাে 
ঝাাঁরেয়ে েয়ে েুরলশ অরিসাররির খাে পেয়ক ররেলবার রছরনয়ে রনল এবং সংয়গ 
সংয়গই গুলী বরষমি হয়লা িার হায়ির ররেলবার পেয়ক। ঢয়ল েেল েুরলশ 
অরিসাররির রক্তাক্ত পদহ। 

পচায়খর েলয়ক ঘয়ি পগল ঘিনািা। মুহূয়িমর জন্য একিা রকংকিমবযরবমূঢ়িা 
ছরেয়ে েেল বারক দু'জন েরুলশ অরিসায়রর ময়ধয। রকন্তু েরক্ষয়ণই িারা 
ঝাাঁরেয়ে েেল িুঘরীল িুগায়নর উের। িঘুরীল িুগান িার ররেলবার উাঁচু কয়র 
িুয়ল ধররছল। িারা ঝাাঁরেয়ে েোর সায়ে ররেলবায়রর একিা িাোর হয়লা। 
গুলীিা বযেম হয়লা না। একজন েুরলশ অরিসায়রর বুয়কর বাম োয়শ ঢুয়ক পগল 
গুলীিা। এক োয়শ ঢয়ল েয়ে পগল িার পদহ। 

িুঘরীল িুগান েয়ে রগয়েরছল। হায়ির ররেলবার রছিয়ক েয়েরছল হাি 
পেয়ক। িৃিীে েুরলশ অরিসাররি এয়স পচয়েরছল িার উের। েুরলশ অরিসাররির 
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দু'হাি পচয়ে বয়সরছল িুঘরীল িুগায়নর গলাে। িুঘরীল িুগান িার োন হাি 
োরকয়ে ঘুরষ লাগাল িার কায়নর নীয়চ রঠক নরম জােগািার লয়ক্ষয। রকন্তু মাোিা 
চরকয়ি ঘুররয়ে পনোে ঘুরষিা রগয়ে লাগল ঘায়ের নীয়চর জােগািাে। এই সমে 
েুরলশ অরিসায়রর হািিা রকছুিা আলগা হয়ে রগয়েরছল। িুঘরীল িুগান এক 
ধাক্কাে িায়ক পঠয়ল রদয়ে উয়ঠ দাাঁোল। উয়ঠ দাাঁরেয়েই আবার ঝাাঁে রদল েুরলশ 
অরিসাররির উের। রকন্তু েুরলশ অরিসাররি িিক্ষয়ণ িার ররেলবাররি িুয়ল 
রনয়েরছল। পস ররেলবায়রর গুলী িুঘরীল িুগায়নর বুকরি একদম এয়িাে ওয়িাে 
কয়র রদল। 

িােজাো রেিার রছিয়ক েো ররেলবারিা কুরেয়ে রনয়েরছল। রেিহৃন্তা 
েুরলশ অরিসাররির ররেলবার অন্য রদয়ক ঘুরবার আয়গই িােজাোর ররেলবার 
অরগ্ন বৃরষ্ট করল ের ের দু'বার। েুরলশ অরিসাররির মাো এয়কবায়র গুয়ো হয়ে 
পগল। 

গুলীর শব্দ শুয়ন বাইয়র পেয়ক দু'জন েুরলশ অরিসার ছুয়ি আসরছল। উদযি 
ররেলবার হায়ি িারা এয়স দাাঁোল পসই দরজাে। 

িােজাো গুলী কয়র ররেলবারিা পিয়ল রদয়েই ঝুাঁয়ক েয়েরছল রেিার 
মুয়খর উের। োগয়লর মি োকরছল পস িার আিায়ক। 

উদযি ররেলবার হায়ি দাাঁোয়না দু'জন েুরলশ অরিসায়রর একজন বলল, 
এবার আসুন রমস িােজাো, অয়নক কয়রয়ছন। 

চরকয়ি পচাখ িুয়ল িারকয়েই িােজাো ছুিল ররেলবায়রর রদয়ক। 
-ররেলবায়র হাি রদয়বন না িােজাো, হাি এয়কবায়র গুয়ো কয়র পদব-

রচৎকার কয়র উঠল একজন েুরলশ অরিসার। 
িােজাো দাাঁরেয়ে পগল। 
পসই েুরলশ অরিসার আবার রচৎকার কয়র উঠল, পবররয়ে আসুন পজনায়রল 

পবাররস অয়েক্ষা করয়ছন। 
িােজাো দাাঁরেয়েই োকল। 
েুরলশ আবার গয়জম উঠল, পশষ বায়রর মি বলরছ, আসুন আমায়দর সায়ে। 

িা না হয়ল বলপ্রয়োগ করয়ি হয়ব আমায়দর। 
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এইবার িােজাো পবররয়ে এয়লা। 
আয়গ আয়গ পস চলল, রেছয়ন দু'জন েুরলশ অরিসার। 
বাইয়র এয়স গারের রদয়ক রিনজন এগুরিল। আয়গ িােজাো পেছয়ন 

উদযি ররেলবার হায়ি দু'জন েুরলশ অরিসার। 
হঠাৎ এ সমে দু'পিা গুলীর শব্দ হয়লা। আিমনাদ কয়র দু'জন েুরলশ 

অরিসার লুরিয়ে েেল মারিয়ি। দু'জয়নর মাোই গুলীয়ি এয়িাে ওয়িাে হয়ে 
পগয়ছ। 

কয়েক মুহূিম রবস্ময়ের পঘার রনয়ে রকংকিমবযরবমূঢ় োয়ব দাাঁরেয়ে রছল 
িােজাো। এই সমে দু'জন যুবক এয়স দাাঁোল িার োয়শ। দু'জয়নই িােজাোর 
েরররচি। একজন কলখয়জর গণরনরােত্তা অরিসার আহমদে আয়রকজন পোর 
রসকুরররি অরিসার আলী খান। 

িারা এয়স সালাম রদল। িারের নরম এবং দ্রুি কয়ি বলল, রমস 
িােজাো গারেয়ি উঠুন। 

িায়দর সালাম পদো শুয়ন িােজাো যিিা আশারিি হয়েরছল, িায়দর 
গম্ভীর মুয়খর রদয়ক িারকয়ে পস আশািা রিয়রারহি হয়ি চাইল। িােজাো 
রজয়জ্ঞস করল, আমায়ক পকাোে পযয়ি হয়ব? 

িারা মুখ না িুয়ল পচাখ নীচু পরয়খই জবাব রদল, আমরা সাইমুয়মর কমমী, 
আমরা পখাাঁজ রনয়ি এয়সরছলাম আেনায়দর। 

িােজাো আর পকান কো না বয়ল েুরলয়শর ঐ গারেয়ি এয়স বসল। 
ড্রাইরেং সহ সাময়নর দুই রসয়ি রগয়ে বসল ঐ দুই যুবক। 

গারে চলয়ি শুরু কয়রয়ছ। 
দু'জন যুবয়কর একজন বলল, পদরী কয়ররছ আমরা আসয়ি রমস 

িােজাো। ওরা আসয়ব আমরা জানিাম রকন্তু এি িাোিারে আসয়ব জানিাম 
না। 

িােজাো বলল, আেনায়দর এই েররচে পজয়ন খুশী হয়েরছ। 
-আেনায়দর েররচে পজয়নও আমরা খুশী হয়েরছ। দুুঃরখি পয, আমরা 

ওয়দর জন্য রকছুই করয়ি োরলাম না। 
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িারের সবাই চুে। লাইি রনরেয়ে অন্ধকার েয়ে কলখয়জর বাইয়রর, 
এবয়ো পেবয়ো রাস্তা রদয়ে এরগয়ে চলরছল গারে। প্রাে রিন ঘণ্টা েয়র কলখয়জর 
উত্তর প্রায়ন্ত েরশ্চয়মর এক উেিযকাে এয়স গারে দাাঁোল। 

গারে দাাঁোয়িই দু'রদক পেয়ক দু'রি ছাোমুরিম গারের সাময়ন এয়স দাাঁোল। 
গারে পেয়ক পনয়ম আহমদে সাময়নর জনয়ক উয়িশ্য কয়র বলল, রক খবর 
আসলাম সবাই এয়সয়ছ? 

-এয়সয়ছন। 
-শহীদরা? 
-আনা হয়েয়ছ। এখন জনাব ইউসুি শারমল এয়লই দািন হয়ব। 
ইউসুি শারমল কলখজ আদালয়ির রিন রবচারেরিয়দর একজন। অবরশষ্ট 

দু'জন রবচারেরি রুশ। একমাত্র রিরনই িুরকম। ইউসুি শারমল সাইমুয়মর 
সারাকাো ইউরনয়ির প্রধান। 

গারেয়ি আবার উয়ঠ বসল আহমদে। গারে আবার চলয়ি শুরু করল। 
রমরনি েয়নর চলার ের গারে উেিযকার েরশ্চম প্রায়ন্ত এয়স দাাঁোল। পসখায়ন 
অয়নকগুয়লা পলাক, পকউ বয়স পকউ দাাঁরেয়ে। এক জােগাে পগাল হয়ে রকছু পলাক 
দাাঁরেয়ে। োশাোরশ দু'পিা লাশ পসখায়ন রাখা। একরি জামাোরিয়নর, অন্যরি 
ররশদয়ের। জামাোরিয়নর লাশ রছল ময়গম, আর ররশদয়ের লাশ বাজায়র িারিয়ে 
রাখা হয়েরছল। রকন্তু িািায়না পবশীক্ষণ োয়করন, রায়ির অন্ধকার নাময়িই স্থানীে 
জনসাধারয়ণর সায়ে রময়ল সাইমুম কমমীরা ররশদয়ের লাশ রনয়ে এয়সয়ছ। আর 
জামাোরিয়নর লাশ মগম পেয়ক রনয়ে আসা হয়েয়ছ। শহীয়দর লাশ অবমাননার 
রশকার হয়ব, কবর োয়ব না, সাইমুম এিা বরদাশি করয়ি োয়ররন। িাই এই 
দািয়নর বযবস্থা। 

ইউসুি শারমল এয়স পেৌছয়লন অল্পক্ষয়নর ময়ধযই। এয়সই রিরন কো 
বলয়লন িােজাোর সায়ে। িােজাোয়ক সান্তনা রদয়ে স্বয়েয়হ বলয়লন, পিামার 
আিা, িুরম, ররশদে ও জামাোরিয়নর জন্য আমরা পগৌরব পবাধ কররছ। দুুঃখ 
কয়রা না, পিামার পকান রচন্তা পনই। সাইমুম পিামার রনজ েররবার। এখায়ন রেিার 
পেহ, মায়ের োলবাসা, োইয়ের আদর সবই োয়ব। 
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কবর তিরীই রছল, ইউসুি শারমল আসার সংয়গ সংয়গ জানাজা হয়ে পগল। 
িারের দুই শহীদয়ক দািন করা হয়লা। যায়ি কবয়রর রচহ্ন সবার নজয়র না েয়ে 
এ জন্য োের ছরেয়ে রছরিয়ে রাখা হয়লা সবিা জােগা জুয়ে। 

দািন পশয়ষ মুনাজাি পশষ করার ের ইউসুি শারমল বলল, আমায়দর 
েরশ্চম উজয়বরকস্তায়নর এরাই প্রেম শহীদ। এয়দর রদয়েই উয়োধন হয়লা 
এখানকার শহীদী ঈদগায়হর। এই শহীদী ঈদগাহ আমায়দর জীবয়নর প্রিীক, 
জয়েরও প্রিীক। অয়নক দুয়র সুবয়হ সায়দয়কর পয আয়লাক পরখা িয়ুি উয়ঠয়ছ, 
িা মুরক্তর সূয়যমাদয়ে রূোন্তররি হয়ব এ শহীয়দর রক্তয়েজা েে পবয়েই। 

সবাই নীরব, কায়রা মুয়খ পকান কো পনই। উেিযকা েয়ে এরগয়ে আসা 
গারের শয়ব্দ নীরবিা েংগ হয়লা। সবাই ওরদয়ক মুখ রিরাল। 

গারে এয়স োমল িায়দর সাময়ন, গারেয়ি অয়নকগুয়লা নিুন শহীয়দর 
লাশ। গারে পেয়ক নামল আবদুল্লা জরমরে, বলল পস, সয়ন্দহ কয়র আজ যায়দর 
ওরা পগ্রিিার কয়ররছল, অকেয রনযমািয়নর ের সন্ধযাে সবাইয়ক ওরা হিযা 
কয়রয়ছ। বাজায়রই পিয়ল পরয়খ রগয়েরছল ওয়দর সবাইয়ক, সকয়লর পদখার জন্য। 
আয়রা লাশ আসয়ছ অন্য গারেয়ি। 

কায়রা মুয়খ পকান কো পযাগাল না, নীরব সবাই, মাো নীচু। রায়ির অন্ধকার 
না োকয়ল পদখা পযি কায়রা পচাখই শুকয়না পনই। 

নীরবিা োিল ইউসুি শারমল, বলল, এমন একিা রদন আসয়ব জানিাম 
রকন্তু এি িাোিারে আসয়ব িা োরবরন। আল্লাহর শুকররো আদাে করা দরকার 
আমায়দর ময়ন হয়ি মুরক্তর পসানালী রদগন্ত আর খুব পবশী দুয়র নে। 

এক োয়শ দারেয়েরছল িােজাো। ররশদয়ের পদহ কবরস্থ হওোর ের িার 
পচায়খর োরন শুরকয়ে পগয়ছ। পসখায়ন এয়স দারেয়েয়ছ কয়ঠার শেয়ের এক দীরপ্ত। 

ইউসুি শারমল িার রদয়ক এরগয়ে এল। বলল, এখন পিামায়ক আমার 
বাসাে োরঠয়ে পদই। কাল িুরম যায়ব আমায়দর মরহলা পহেয়কাোিার পলরনন স্মরৃি 
োয়কম। অয়নক সংগ্রামী পবান িুরম পসখায়ন োয়ব।  

নীরয়ব মাো পনয়ে সাে রদল িােজাো। 
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৪ 
িাসখয়ন্দর ১১ িলা রবরশষ্ট প্রশাসরনক েবন। েবয়নর ১০ম িলার রবশাল 

শীিািে রনেরন্ত্রি কক্ষ। উজয়বক িােম পসয়ক্রিারীর অরিস এিা, িার রবশাল 
পচোররি শুন্য, িার শূন্য পচোয়র বয়স আয়ছ পজনায়রল পবাররস। সারাকাোর 
ঘিনার ের রিয়র এয়সই পজনায়রল পবাররস উজয়বরকস্থান সহ এ অঞ্চয়লর 
সবগুয়লা মুসরলম ররোবরলয়কর সরকার এবং কমুযরনষ্ট োরিময়ক বরখাস্ত কয়রয়ছ। 
পকান মুসরলম পনিৃত্বয়কই পস আর রবন্দুমাত্রও রবশ্বাস কয়র না। 

পজনায়রল পবাররয়সর মুখ পসই আয়গর মিই িকিয়ক লাল। পস কো বলরছল 
সদয ময়স্কা পেয়ক আসা ঐ এলাকার জন্য ‘ফ্র’ রনযুক্ত গেনমর আয়র রশরেলয়ের 
সায়ে। বলরছল পস, প্ররিরি মুসলমান একিা কয়র শেিায়নর বাচ্চা। সুয়যাগ 
পেয়লই ওরা পিামায়ক কাল সায়ের মি পছাবল পদয়ব। সারাকাোে কমুযরনষ্ট োরিম, 
কমসমল রকছুই আমায়দর হায়ি রছল না। কমুযরনষ্ট োরিম ও কমসময়লর পনিারাই 
আমায়দর রনরােত্তা এয়জঠিয়দর হিযা কয়র সাইমুয়মর েে রনরােদ কয়র রদয়েয়ছ। 
ছদ্ময়বশী শেিান িুঘরীল িুগায়নরও মুয়খাশ পশষ েযমন্ত খয়স েয়েয়ছ। অবাক 
বযাোর, সাধারণ মুসলমানরাও রািারারি পযন একদম োয়ল্ট পগয়ছ। সাইমুয়মর 
পকান খবর ওয়দর কাছ পেয়ক োওো যাে না। ররশদয়ের লাশ িারা সররয়ে রনয়ে 
মুসরলম কােদাে দুয়রর এক উেিযকাে দািন কয়রয়ছ। পজনায়রশয়নর ের 
পজনায়রশন কমুযরনষ্ট শাসয়ন োকয়লও ওয়দর মুসলমারনত্ব আমরা খিম করয়ি 
োরররন, মুসলমারনত্ব খিম না কয়র আমরা ওয়দর ঈমান খিম করয়ি োরয়বা 
না। বলয়শরেকয়দর বযেমিা পেয়ক রশক্ষা রনয়ে আমরা ‘ফ্র’রা কাজ করব। 
ওয়দরয়ক আমায়দর ময়ন কয়র পয শাসয়নর সুয়যাগ রদয়েরছলাম িা আর নে। 

-রকন্তু মুসরলম অরিসার ও কমমচারীয়দর গণ ট্রান্সিায়রর আমায়দর রসিান্ত, 
বলল আয়র রশরেলে, মুসরলম জনগয়ণর ময়ধয রক রবরূে প্ররিরক্রো সৃরষ্ট করয়ব 
না? 
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-করয়ব, বলল পজনায়রল পবাররস, করয়ব পজয়নও এিা করা হয়েয়ছ। কারণ 
এর পকান রবকল্প পনই। জারমলয়ের মি রবশ্বস্ত অরিসার, িুঘরীল িুগায়নর মি 
বহু বছয়রর রনেমরয়যাগয সােী, ররশদে ও জামাোরিয়নর মি িুয়খাে এবং 
রনয়বরদি প্রাণ কমমী যখন রবগয়ে পগয়ছ, রবগয়ে রগয়ে রবয়রাহীয়দর দয়ল পযাগ 
রদয়েয়ছ এবং িায়দর বন্দুক রনমমম হয়ে উয়ঠয়ছ আমায়দর রবরুয়ি, িখন 
মুসলমানয়দর আর কাউয়কই রবশ্বাস করা যাে না। কারও উেয়রই সামান্যিম 
রনেমরিাও রাখা যাে না। এ অবস্থাে মুসরলম অঞ্চল পেয়ক িায়দর সররয়ে পদোই 
িায়দর জন্য সবয়চয়ে লঘু দঠে। এই েদয়ক্ষেই আোিি ‘ফ্র’ রনয়েয়ছ। 
প্ররিরক্রো প্রকায়শর েে না পেয়লই িা অবয়শয়ষ পেয়ম যায়ব। আর অরিসার 
কমমচারীয়দর অসয়ন্তাষ? ওর েয়রাো আমরা করর না। ময়স্কাসহ রুশ অঞ্চয়লর 
রবরেন্ন জােগাে এমনোয়ব ওয়দর ছরেয়ে পদোর বযবস্থা করা হয়েয়ছ পয ওরা পসই 
েররয়বয়শ মাো পিালার পকান সুয়যাগই োয়ব না। 

এই সমে পজনায়রল পবাররয়সর ইঠিারকম কো বয়ল উঠল। রে.এ জানাল 
রব্রয়গরেোর েুশরকন সাক্ষায়ির জন্য অয়েক্ষা করয়ছন। 

পজনায়রল পবাররস ঘরের রদয়ক একবার িারকয়ে জবাব রদল, ৫ রমরনি ের 
োঠাও। রে.এ’র সায়ে কো পশষ কয়র পস ইঠিারকয়ম কো বলল োয়সমানাল 
পসয়ক্রিারী রেক্টর কমাকয়ের সায়ে। বলল, রেক্টর এখরন রনবমাচয়নর উের 
িাইলিা রনয়ে এস। 

রনবমাচন সংক্রান্ত িাইয়ল পচাখ বুলারিল পজনায়রল পবাররস। র্প্রং-এর 
োরিমশন পোর পঠয়ল প্রয়বশ করল রব্রয়গরেোর েুশরকন। 

রব্রয়গরেোর েুশরকন কমুযরনষ্ট পসনাবারহনীর সাউদাণম কমায়ঠের গণসংয়যাগ 
রবোয়গর প্রধান রছয়লন। মুসরলম রনেরন্ত্রি প্রশাসন পেংয়গ পদবার ের পহাম 
এযায়িোয়সমর দারেত্ব িার উের েয়েয়ছ। 

রব্রয়গরেোর েুশরকন বসয়ল িাইয়ল মুখ পরয়খই পজনায়রল পবাররস রজয়জ্ঞস 
করল, কিদুর এগুয়লা েুশরকন? 

রনবমাচনী পজায়নর েুনগমঠন পশষ হয়েয়ছ। রনবমাচন েররচালনার দারেত্ব 
বঠিনও পশষ কয়ররছ। পয পকান সমে রনবমাচন.... 
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কো পশষ করয়ি না রদয়েই পজনায়রল পবাররস অয়নকিা রবররক্তর সায়েই 
বয়ল উঠল, আসল কোে আসছ না পকন? ময়নানেয়নর কিদুর? 

একিু পঢাক রগয়লই রব্রয়গরেোর েুশরকন বলল, আমরা অয়নকিা 
এরগয়েরছ। উজয়বরকস্তান, িারজরকস্তান, িুকময়মরনস্তান, কাজাখস্তান, রকররঘরজস্তান- 
এই োাঁচরি রায়জযর জন্য ১০০রি সুরপ্রম পসারেয়েয়ির রসি রয়েয়ছ। এ ১০০রি 
রসয়ির জন্য সংরিষ্ট এলাকাে বসবাসকারী ১০০ জন রুশীেয়ক োওো পগয়ছ। 
রকন্তু রাজয কংয়গ্রয়সর ৫০০রি রসয়ির জন্য পদেশ’র পবশী রুশীেয়ক অয়নক পচষ্টা 
কয়রও োওো যােরন। িার উের সমস্যা দাাঁরেয়েয়ছ রুশরা পকউ েয়ে প্রােমী হয়ি 
রাজী হয়ি না। 

প্রাে কো পকয়ে রনয়ে পজনায়রল পবাররস বলল, েে রাখ পিামার। ওরা সব 
রনবমারচি হয়ে ঘােিা বারেয়ে রদয়ে িুকমীয়দর ময়ধয ঘুয়র পবোয়ব নারক পয েয়ে 
ওয়দর কাাঁেয়ি হয়ব। 

একিু পেয়ম পজনায়রল পবাররস আবার বলল, রাজয কংয়গ্রয়সর বাকী 
রসিগুয়লার জন্য এমন সব মুসলমান খুাঁয়জ পবর কর যারা আধুরনক রশরক্ষি এবং 
পকান প্রকার ধমমীে অনুশাসন পময়ন চয়ল না। আগামী ১৫ রদয়নর ময়ধযই পিামায়ক 
রনবমাচন সম্পন্ন করয়ি হয়ব। মুসরলম ররোবরলকগুয়লার সরকার ও কমুযরনষ্ট োরিম 
পেয়ি পদোে আন্তজমারিকোয়ব নানা সয়ন্দহ করার কারণ সরৃষ্ট হয়েয়ছ। জারিগি 
রনেীেয়নর অরেয়যাগ ইরিময়ধযই অয়নয়ক িুয়লয়ছ। সুিরাং িাোিারে একিা 
রনবমাচন কয়র সবাইয়ক বুঝায়ি হয়ব রনছক একিা অন্তবমিমীকালীন প্রশাসরনক 
েদয়ক্ষে রহয়সয়বই ঐ বযবস্থা গ্রহণ করা হয়েয়ছ।  

কো পশষ কয়র পচোয়র ো এরলয়ে পচাখ বুজল পজনায়রল পবাররস। এর অেম 
কো িার পশষ। 

পকান কো না বয়ল িাইলিা হায়ি িুয়ল রনয়ে উয়ঠ দাোল রব্রয়গরেোর 
েুশরকন। 

িখন সন্ধযা। 
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৫ জন তসরনক েররয়বরষ্টি রনবমাচনী অরিসার পবররয়ে পগল আহমদ নুরয়ের 
বারে পেয়ক। রুস রনবমাচনী অরিসার পেছন রিয়র িাকায়ল পদখয়ি পেি এক রাশ 
কারল পযন পঢয়ল পদো হয়েয়ছ আহমদ নুরয়ের মুয়খ। 

রনবমাচনী অরিসার পবররয়ে পগয়ল আহমদ নুরে অন্ধকার মুখ রনয়ে বারের 
পেিয়র প্রয়বশ করল। বারের হলরুয়ম িখন সন্ধযা নাচ চলয়ছ। স্ত্রী, পছয়ল-পময়ে, 
বন্ধু-বান্ধব সবাই ওখায়ন জুয়িয়ছ। প্ররিরদনই রবয়নাদয়নর এ আসর বয়স। হয়লর 
মাঝখায়ন পগাল পিরবয়ল সুদৃশ্য োনাধার এবং োনোত্র। রুশীে মদ েদকার কো 
আয়ময়জ নায়চর উচ্ছ্বলিা োরখর মি পযন োখা পময়ল।  

আষায়ের আকায়শর মি অন্ধকার মুখ রনয়ে আহমদ নুরে রগয়ে নাচ ঘয়রর 
একিা পসািাে ধে কয়র বয়স েেল। িার উের প্রেয়ম পচাখ েেল সায়দকার। 
সায়দকা আহমদ নুরয়ের বে পময়ে। বেস বাইশ। িাসখন্দ রবশ্বরবদযালে পেয়ক 
সদয োশ কয়র পবররয়েয়ছ পস। পস এক বন্ধুর সায়ে নাচরছল। নাচ পছয়ে রদয়ে পস 
রেিার কায়ছ এয়স বসল।  

-রক হয়েয়ছ আিা, অসুস্থ িুরম? বলল উৎকরিি সায়দকা। 
-না মা। সংরক্ষপ্ত উত্তর রদল আহমদ নুরে। 
-না আিা, আরম পদখয়ি োরি িুরম পকমন পযন মুষয়ে েয়েছ, রক হয়েয়ছ 

বল। োক্তার োকব? 
-না মা, আরম অসুস্থ নই। 
-িাহয়ল? 
-মন খারাে লাগয়ছ। 
-পকন রক হয়েয়ছ? 
এই সমে আহমদ নুরয়ের স্ত্রী এয়সও িায়দর োয়শ বসল। িার পচায়খও 

প্রশ্ন।  
সায়দকা বলল, আিা চল ড্ররেংরুয়ম। বয়ল সায়দকা িার আিায়ক হাি 

ধয়র পিয়ন রনয়ে ড্ররেং রুয়ম চলল। রেছয়ন রেছয়ন আহমদ নুরয়ের স্ত্রীও চলল। 
ড্ররেং রুয়ম আহমদ নুরয়ের েয়কি পেয়ক একিা কাগজ পবর কয়র 

সায়দকার হায়ি িুয়ল রদল রকছু না বয়ল। 
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সায়দকা কাগজরিয়ি দ্রুি পচাখ বুলাল। বলল, এরক আিা, এ পয রাজয 
কংয়গ্রয়জর জন্য পিামার ময়নানেন েত্র। িুরম রক পোয়ি দাাঁোি? শায়দকার পশষ 
বাকযরি রবস্মেসূচক এক রচৎকায়রর মি পশানাল। 

আহমদ নুরে বলল আরম দাাঁোরি না, আমায়ক দাাঁে কররয়ে পদো হয়ি।  
-পজার কয়র? 
-পজার করয়ব পকন আয়দশ রদয়ি। এ আয়দশ অমান্য করয়ল ‘রবয়রাহী’ 

রহয়সয়ব অরেযকু্ত হয়ি হয়ব। 
-দাাঁোয়না, না দাাঁোয়নার মি নাগররক স্বাধীনিািুকুও রক পনই? 
-হাসায়ল মা। সব বুয়ঝও স্বাধীনিার নাম করছ? 
-িাহয়ল সাইমুম সব সিয কোই বয়ল। 
-আরম োঁয়চ পগরছ মা, ওয়দর মি সিয বলার সৎ সাহসও আমার পনই। ময়ন 

হে এ রদকরি রবয়বচনা কয়রই ‘ফ্র’-এর কমুযরনে সরকার আমার উের িায়দর 
আস্থা স্থােন কয়রয়ছ। 

-রকন্তু আিু, ‘রবয়রাহী’ হওোর অরেয়যাগ পেয়ক বাাঁচয়ি রগয়ে পিা পিামায়ক 
জারির রবরুয়িই রবয়রাহ করয়ি হয়ব। কমুযরনে সরকার মুসরলম প্রোরবি 
প্রশাসন ও োরিম পেয়ে রদয়ে এই রনবমাচন নায়মর প্রহসয়নর মাধযয়ম এ অঞ্চয়লর 
রুশ অরধবাসী এবং মুসরলম নায়মর পলাকয়দর রনয়ে একিা বশংবদ োরিম ও 
প্রশাসন গেয়ি চাে। এ কায়জ পয মুসলমান িায়দর সহয়যারগিা করয়ব িারা 
জারি-রবয়রাহী এবং দালাল রহয়শয়বই রচরহ্নি হয়ব। 

-আমার পিা পসিাই উয়েয়গর রবষে মা। একিা দীঘমশ্বাস চােয়ি চােয়ি 
বলল আহমদ নুরে। 

আহমদ নুরে একজন সরকারী সুরবধায়োগী োরিম কমমী এবং পগায়েন্দা ও 
ইনিরমার। েূবম উজয়বরকস্তায়ন এক রবরাি চরণ পক্ষয়ত্রর মারলক পস। 

সবাই নীরব। এবারও প্রেয়ম কো বলল সায়দকাই। বলল পস, চল আিা, 
পিামায়ক মসরজয়দর বাবাখান হুজুয়রর কায়ছ রনয়ে যাই। এই অবস্থাে আরম ময়ন 
করর রিরনই উেযুক্ত েরামশম রদয়ি োয়রন। 
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আহমদ নুরে বলল, পকান রদন ওেয়ে ো বাোইরন, পকান রদন িার কায়ছ 
যাইরন, আজ পকান মুয়খ িার কায়ছ যাব সায়দকা? 

-না আিা, িার মি পলাক হে না। দুরনোর পকান মানুষ সম্পয়কম িার পকান 
কু ধারণা পনই। 

এবার মুখ িুলল আহমদ নুরয়ের স্ত্রীও। বলল পস, সায়দকা রঠক বয়লয়ছ, 
আরম অয়নকবার পগরছ িার দরবায়র।  

-পগছ িুরম, পকন? রবস্ময়ে প্রশ্ন িুলল আহমদ নুরে। 
-সায়দকার নাম সুলিানা সায়দকা এবং পছয়ল পেিয়ের নাম ‘আহমদ ওমর’ 

িার কাছ পেয়কই পনো। পছয়ল পময়ের কায়ন রিরনই এয়স কায়লমা েয়ে পগয়ছন 
এবং আরককা িার মাধযয়মই রদয়েরছ। 

-এি সব পিা আরম জারন না, বলরন পিা পকান রদন আময়ক? 
-বরলরন েয়ে। 
আহমদ নুরে পকান কো বলল না। িার শূন্য দৃরষ্ট পচয়ে োকল ড্ররেং রুয়মর 

জানালা রদয়ে বাইয়র মায়ঠর রদয়ক। 
নীরবিা পেয়ে সায়দকা বলল, চল আিা বাবাখান হুজুয়রর কায়ছ। 
আহমদ নুরে নীরয়েই উয়ঠ দাাঁোল, বলল, চল। 
রবরবখান গ্রামরি োশ রদয়ে খরয়স্রািা একিা ঝরনা। পস ঝরনার োয়শ 

একিা উাঁচু রিলা। রিলার উের সবুজ বাগান পবরষ্টি একিা োো মসরজদ। 
মসরজয়দর োয়শই োো একিা মাজার। বলা হে মাজাররি রবরবখায়নর। কারহনী 
প্রচরলি আয়ছ, রবরবখান আরব পদশীে একজন েুণযবিী মরহলা। বাগদায়দর 
েিনকায়ল হালুকার একজন পসনােরি বরন্দনী রবরবখানয়ক রবয়ে কয়র মধয 
এরশোর এখায়ন রনয়ে আয়সন। শীঘ্রই রবরবখায়নর চররত্র-প্রোে মধয এরশোর এ 
অঞ্চয়ল ইসলায়মর আয়লা ছরেয়ে েয়ে। রিরন রবরবখায়ন একরি মারাসা গয়ে 
সারাজীবন এলাকার মরহলায়দর িারলম িররবোয়ি রনয়জয়ক রনয়োরজি রায়খন। 
রিরন রছয়লন সবার মা। মানুষ অেররসীম েে ও েরক্ত করি িায়ক। িার মৃিযুর 
ের মসরজদ-মারাসা গৃয়হর োয়শই িায়ক কবরস্থ করা হে। েক্তয়দর পদাো ও 
দশময়নর একিা পকে হয়ে দাাঁোে পসিা। গয়ে ওয়ঠ প্রোবশালী এক মাজার। মধয 
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এরশোর পকান শাসকই একবার রবরবখায়ন না এয়স োরি না। রকন্তু কমুযরনেরা 
পদশ দখয়লর ের েরররস্থরি োয়ল্ট যাে। িায়দর হাজার হাজার মসরজদ মারাসা 
ধ্বংস িারলকার ময়ধয রবরবখানও রছল। রকন্তু িারা জনমি পদয়খ রবরবখায়ন হাি 
রদয়ি োয়ররন। িাই রবরবখান এখনও রিয়ক আয়ছ রকন্তু োল অবস্থাে নে। 
চাররদয়ক প্রাচীর পেয়ে পগয়ছ, মাজার ও মসরজয়দর পদোল পিয়ি পগয়ছ। পসখান 
পেয়ক ইি খয়স েেয়ছ রকন্তু কমুযরনে সরকার পেয়ক পমরাময়ির পকান অনুমরি 
পনই। িারা চাে এ মসরজদ-মাজার আেনায়িই ধ্বংস হয়ে যাক। রকন্তু এ অবস্থার 
ময়ধযও েক্তরা রায়ির আাঁধায়র মসরজদ-মাজায়রর োো স্থায়ন দু’একরি কয়র ইি 
রসয়মঠি লাগাে। এোয়বই ইবাদয়ির এই পকেরি আজও পবাঁয়চ আয়ছ। 

বৃি তসেদ রজোউরিন বাবাখান মসরজদ মাজায়রর ইমাম ও মুিাওোরল্ল। 
কমুযরনে পগায়েন্দায়দর কো নজয়র রছয়লন রিরন। রিরন িার সবুজ রিলারির 
বাইয়র আর পকাোও পযয়িন না। ইদারনং রিরন একিু কয়র বাইয়র পবর হন। 
সাইমুয়মর প্রোব-প্ররিেরত্ত এ অঞ্চয়ল পবয়ে যাওোে মসরজদিাও এখন সরগরম 
হয়ে উয়ঠয়ছ। যারা এিরদন নামায়জর জন্য আসয়ি েে পেি িারা এখন মসরজয়দ 
আসয়ি শুরু কয়রয়ছ। তসেদ রজোউরিন বাবাখায়নর সায়ে আহমদ মুসার 
আকরস্মক সাক্ষাৎ এ অঞ্চয়ল জাগরয়ণর এক িরেৎ প্রবাহ সৃরষ্ট কয়রয়ছ। 
সাক্ষায়ির ঘিনািা এই রকম।  

সমেিা হয়ব মাস দুই আয়গর। 
অয়নক বছর ের অয়নক অনুরুি হয়ে পকাকয়ন্দর মীর-ই আরব মারাসাে 

বারষমক অনুষ্ঠায়ন রিরন রগয়েরছয়লন। দু’রদন পসখায়ন অবস্থায়নর ের রিরন পসরদন 
রবরবখায়ন রিররছয়লন। পবশ একিু রাি হয়েয়ছ। মীর-ই আরব মারাসার ছাত্র িাাঁর 
একমাত্র েুত্র তসেদ রিীউরিনয়ক সায়ে রনয়ে রিররছয়লন রিরন। ঝরনার ধার 
পবয়ে সুন্দর রাস্তািা ধয়র আসয়ছন িারা। ঐ পিা দূয়র রিলার উের সবুজ বাগান 
পঘরা রবরবখানয়ক ময়ন হয়ি একিা জমাি অন্ধকার। হঠাৎ পসই অন্ধকায়রর বুক 
রচয়র পবররয়ে এল এক আজায়নর ধ্বরন। ইোয়রর কণাে ের কয়র পকাঁয়ে পকাঁয়ে িা 
এয়স প্রয়বশ করল কায়ন। 
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চময়ক উয়ঠ রজোউরিন বাবাখান হাি ঘরের রদয়ক িাকাল। পদখল, রাি 
৮িা বায়জ। রবরবখান মসরজয়দর এশার আযায়নর সমে এিা। রঠক সময়েই আযান 
পদো হয়ি। রকন্তু এ আযান রদয়ি পক? আযান পদোর পিা ওখায়ন, ঐ পলাকালয়ে 
পকউ পনই! আর এি সুন্দর আযান। অেূবম ছন্দ, অেরূে উচ্চারণ। প্ররিরি শব্দ 
পযন ময়মম েয়শ যায়ি। এি মধুর হয়ি োয়র আযান। এ পকান পবলাল এয়লা 
রবরবখায়ন। 

দ্রুি ো চালান রজোউরিন বাবাখান। ধীর লয়ে চাররদয়ক ছরেয়ে েেয়ছ 
আযায়নর ধ্বরন। এমন উচ্চকয়ি আযান রবরবখায়ন আর কখনও হেরন কমুযরনে 
শাসনাময়ল। উচ্চকয়ি আযান রনরষি করা হয়েয়ছ পসই কয়ব েণপ্ররিরক্রো আর 
েণ অিীলিার অজুহাি িুয়ল। এ পকান দুুঃসাহসী মানুষ লা-শরীয়কর উচ্চকয়ির 
জেগায়ন যুগ যুগায়ন্তর পস নীরবিা োিল? অজায়ন্তই রজোউরিন বাবাখান এর 
পচাখ দু’রি রেয়জ উঠল আয়বয়গর অশ্রুয়ি। 

মসরজদ চত্বয়র রগয়ে পেৌাঁছয়লন রজোউরিন বাবাখান। চত্বয়র িখন আয়রা 
অয়নক পলাক জয়ময়ছ। বাবাখানয়ক পদয়খ িারা দু’োয়শ সয়র দাাঁোল। সাময়ন 
রগয়ে দাাঁোয়লন বাবাখান। আযান রদয়ি পসৌময শান্ত এক যুবক। সয়িদ মুয়খ 
সুন্দরোয়ব রবন্যস্ত কায়লা দারে। পকাকো কায়লা চুল। নীল পচাখ। বরলষ্ট পদয়হ 
সামররক কােদার পোশাক। পকাময়র রেস্তল ঝুলয়ছ। িাাঁর দু’জন সােী এক োয়শ 
দাাঁরেয়ে। রক সুন্দর নুরানী পচহারা িায়দর। উেরস্থি সবাই পযন পগাগ্রায়স রগলয়ছ। 
আযায়নর স্বগমীে সুমধুর সুর সবাইয়ক পযন সয়ম্মারহি কয়র িুলয়ছ।  

আযান পশষ হয়লা। 
পঠাাঁি পনয়ে আযান পশয়ষর পদাো েেল িারা। 
আযান পশয়ষ ঘুয়র দাাঁোল আযান পদো পসই স্বগমীে যুবক। সবার রদয়ক পচাখ 

বুরলয়ে দৃরষ্ট রনবি করল পস রজোউরিন বাবাখায়নর উের। 
ধীয়র যুবকরি এয়স বাবাখায়নর সাময়ন দাাঁোল। সালাম রদয়ে মুসািাহা 

করল। আেরনই রক তসেদ বাবাখান, আমায়দর মুরুরি! 
-রজ হ্াাঁ। িুরম বাবা? রজয়জ্ঞস করল বাবাখান। 
-আরম আহমদ মুসা। 
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‘আহমদ মুসা’ -স্বগি স্বয়র উচ্চারণ করল বাবাখান। িাাঁর রবস্মে- 
রবফাররি পচাখ আহমদ মুসার উের রনবি। কী এক োব-রবহবলিা িার পচায়খ-
মুয়খ! 

সাইমুম ও আহমদ মুসা সম্পয়কম বাবাখান রকছু রকছু কো জানয়িন। রকন্তু 
এবার মীর-ই-আরব মারাসাে রগয়ে িার কায়ছ সব েররস্কার হয়েয়ছ। রিরলরস্তয়ন 
এবং রমন্দানাওয়ে আহমদ মুসা যা কয়রয়ছ, এখায়ন পস এবং সাইমুম যা করয়ছ 
সব শুয়নয়ছ বাবাখান। সব শুয়ন বাবাখায়নর ময়ন হয়েয়ছ, মহান ইমাম পময়হদী 
পযরদন আসয়বন আসুন, রকন্তু আহমদ মুসা মধয এরশোে কমুযরনষ্ট কবরলি 
মুসলমানয়দর ইমাম পময়হদী। 

স্বয়প্নর পসই আহমদ মুসা িার সাময়ন! বাবাখায়নর রবস্মে ধীয়র ধীয়র 
আনয়ন্দ রূোন্তররি হল। দু’ধাে এরগয়ে এয়স জরেয়ে ধরল আহমদ মুসায়ক। 
বলল, বাবা িুরম দীঘমজীরব হও। িুরম আমায়দর পচায়খর মরণ আশার আয়লা। 
পযমন কয়র পিামার আযায়নর ধ্বরন এই এলাকাে যুগ-যুগায়ন্তর জমাি নীরবিার 
োষাণ কারা পেয়িয়ছ, পিমরন কয়র পিামায়দর হায়ি কমুযরনজয়মর রজন্দানখানা 
পেয়ক মধয এরশোর পকারি পকারি মুসলমায়নর মুরক্ত পহাক। 

বৃয়ির দু’গঠে পবয়ে গরেয়ে েেরছল অশ্রু। এলাকার সময়বি অয়নক মানুষ 
পদখরছল এই দৃশ্য। িায়দর পচায়খ রবস্মে! এ পকান যুবক যার কায়ছ িায়দর 
বাবাখান এমনোয়ব গয়ল পযয়ি োয়র! 

আহমদ মুসা বৃি বাবাখানয়ক শান্ত কয়র িার সায়ে োয়শ দাাঁোয়না হাসান 
িাররক ও কয়ণমল কুিাইবায়ক েররচে কররয়ে রদয়লন। 

নামায়যর সমে হয়লা। বাবাখান আহমদ মুসায়ক ইমায়মর আসয়ন পঠয়ল 
রদয়লন। আহমদ মুসা আেরত্ত জানায়ল বাবাখান বলল, ইসলায়ম ইমায়মর পয 
রবরধগি ধারণা  িায়ি ইমাম িুরমই। 

নামায পশয়ষ বাবাখান আহমদ মুসায়ক েররচে কররয়ে রদয়লন উেরস্থি 
মুসল্লীয়দর সায়ে। পসই সায়ে রিরন বলয়লন সাইমুয়মর কো এবং মুসলমানয়দর 
জীবয়ন আবার রকোয়ব সুবয়হ সায়দয়কর উদে হয়ি োয়র পসই কো। আনয়ন্দ-
রবস্ময়ে উেরস্থি সকয়লর সায়ে আহমদ মুসা, হাসান িাররক এবং কয়ণমল কুিাইবা 
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মুসািাহ করয়লন। অেররচয়ের গরঠে পকাোে রমরলয়ে পগল। ময়ন হল, কি 
েরররচি স্বজন িারা। পসই পেয়ক বাবাখান এলাকাে নিুন একিা প্রাণ চাঞ্চলয 
এয়সয়ছ। 

বাদ মাগররব বাবাখান িার জােনামায়জ বয়স িসরবহ েেরছয়লন। 
মসরজয়দ িখন পকউ পনই। 
আহমদ নূরে, িাাঁর স্ত্রী ররিকা এবং পময়ে সায়দকা এয়স প্রয়বশ করল 

মসরজয়দ। মসরজয়দ পঢাকার আয়গ আহমদ নূরে অজু পসয়র রনয়েয়ছ এবং িার 
মাোে একিা িুরকম িুরে পশাো োয়ি, যা এর আয়গ িার মাোে কখনও পদখা 
যােরন। 

আহমদ নূরয়ের স্ত্রী ররিকা এবং সায়দকা মুখমঠেল ছাো পগািা শরীরিা 
চাদয়র পঢয়ক রনয়েয়ছ। 

ওরা মসরজদ কয়ক্ষর োন োয়শ রগয়ে বসল। 
পবশ রকছুক্ষণ ের এরদয়ক মুখ রিরাল বাবাখান। একবার এরদয়ক পচয়ে 

মুখিা নারময়ে রনল। বলল, রক খবর পিামায়দর, বলয়ব রকছু? 
ররিকা কো বলল। বলল, বাবাখান হুজুর, আমার স্বামী আহমদ নূরয়ের 

একিা বযাোয়র েরাময়শমর জন্য এয়সরছ। 
-রক বযাোর? প্রশ্ন করল বাবাখান। 
-হুজুর, আরম একিা রবেয়দ েয়েরছ। বলল আহমদ নূরে। 
-রবেদিা রক? 
আহমদ নূরে েয়কি পেয়ক কাগজ পবর কয়র কাগজ পবর কয়র উয়ঠ রগয়ে 

পসিা বাবাখায়নর হায়ি রদল। বাবাখান কাগজরির উের নজর বুরলয়ে বলল, 
এয়িা পদরখ পিামার ময়নানেন, রবেদিা পকাোে পদখছ? 

বাবাখায়নর মুয়খ এক িুকয়রা হারস। 
প্রাে আিমনাদ কয়র উঠল আহমদ নূরে। বলল, রক বলয়ছন, রবেদ নে এিা 

আমার জয়ন্য? 
-এ ময়নানেয়ন লাে পিা পিামার অয়নক। 
-রকন্তু রবেদ পিা িার পচয়ে বে। 
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-রক পসিা? 
-জারির পলায়করা আমায়ক শত্রু জ্ঞান করয়ব, জারি পেয়ক আরম রবরিন্ন হয়ে 

েেব। 
-তবষরেক স্বায়েমর পমায়হ অয়নয়কই পিা জারির পকান েয়রাো কয়রনরন।  
আহমদ নূরে হঠাৎ কয়র পকান জবাব রদল না। রকছুক্ষণ মাো রনচু কয়র চুে 

োকল। িারের ধীয়র ধীয়র মাো িুয়ল বলল, বাবাখান হুজুর, আরম োেী, আরম 
নষ্ট চররত্র। রকছুক্ষণ আয়গ েযমন্তও তবষরেক স্বােময়কই আরম সবার উয়ধ্বম স্থান 
রদয়েরছ। রকন্তু এ ময়নানেন হায়ি োবার ের আমার ময়ন হয়ি, আরম আমার 
জারিয়ক োলবারস, আমার জারি পেয়ক আরম রবরিন্ন হয়ি োরব না। আমার স্ত্রীর 
কায়ছ আরম শুনলাম, আমার স্ত্রী হুজুয়রর কাছ পেয়ক আমার পছয়ল-পময়ের নাম 
রনয়েয়ছ, পছয়ল-পময়েয়দর আকীকা কয়রয়ছ এবং পছয়ল-পময়েয়দর কায়ন ইসলায়মর 
কায়লমা েরেয়ে রদয়েয়ছ। এ কো শুয়ন আমার রাগ হওোর কো রছল, রকন্তু আজ 
পদখরছ আমার মন গয়বম িয়ুল উঠয়ছ। আজ ময়ন হয়ি,আরম ময়ন-প্রায়ণ মুসলমান। 
মুসলমারনত্ব আরম িযাগ করয়ি োরয়বা না। পকান রকছুর রবরনময়েও না। 

-িুরম ময়নানেন প্রিযাখযান করয়ল শুধু পিামার সহাে সম্পদ নে, জীবন 
বাাঁচানও পিামার দাে হয়ে উঠয়ি োয়র। 

-রকন্তু এসব রকছুর পচয়ে োরী ময়ন হয়ি আমার কায়ছ ময়নানেনয়ক। পচাখ 
বন্ধ কয়র রকছুক্ষণ চুে কয়র োকল বাবাখান। িারের পচাখ খুয়ল বলল, িুরম 
সাইমুময়ক জান? 

-জারন, জারির মুরক্তর জন্য ওরা সংগ্রাম করয়ছ। 
-সাইমুম সম্পয়কম পিামার এখন মি রক? 
-কমুযরনষ্ট সরকায়রর দালালী করার পচয়ে ওয়দর সহয়যারগিা কয়র 

মৃিযুবরণ করায়কই আরম এখন পশ্রে ময়ন কররছ। 
বাবাখান মূহুিমকাল চুে কয়র োকল। িারের আহমদ নূরয়ের রদয়ক পচয়ে 

বলল, আহমদ নূরে আরম পিামার নবজন্ময়ক অরেনরন্দি কররছ। ময়নানেন 
প্রিযাখযায়নর মাধযয়ম জাগরিক স্বায়েমর পচয়ে রনয়জর স্বায়েমর পচয়ে জারির স্বােময়ক 
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িুরম বে কয়র পদখয়ল। আল্লাহ পিামায়ক িার জাযাহ রদন এবং আল্লাহ সকলয়ক 
এ ধরয়নর রসিান্ত পনোর পিৌরিক দান করুন। 

বাবাখায়নর কো পশষ হয়ল আহমদ নূরে ধীয়র ধীয়র উয়ঠ বাবাখায়নর কায়ছ 
এল এবং িাাঁর একরি হাি িুয়ল রনয়ে চুম্বন কয়র বলল, আেনার রনয়দমশ রশয়রাধাযম 
কয়র রনলাম। আেরন পদাো করুন অিীয়ির েেভ্রষ্টিা পেয়ক মুক্ত হয়ে ইসলায়মর  
উের যায়ি অিল োকয়ি োরর। 

বাবাখান 'আরমন' বয়ল পচাখ বুজল। 
আহমদ নূরে বুঝল, িায়দর যাবার রনয়দমশ হয়েয়ছ। িারা পবররয়ে এল 

মসরজদ পেয়ক। বাইয়রর উন্মুক্ত বািাস পযন প্রশারন্তর এক েরশ বুরলয়ে রদল 
আহমদ নূরয়ের শরীয়র। বাগায়নর সবুজিা িার কায়ছ আয়গর পচয়ে অয়নক পবশী 
সবুজ ও প্রাণদীপ্ত ময়ন হল। গায়ছর োল পেয়ক োরখর গান, গায়ছর িাাঁক রদয়ে 
পদখয়ি োওো ঝরণার সয়িদ োরন সবই িার কায়ছ নিুন ময়ন হল। হঠাৎ িার 
ময়ন হল হৃদেিা পযন িার স্বি ফরিয়কর মি। নিুন এক প্রশারন্ত পসখায়ন। 
সাময়নর প্ররিরি েদয়ক্ষে ময়ন হয়ি িার কায়ছ নিুন জীবয়ন েদােমণ। 

 
 
 
 
সারাকাোর মহাসেকরি রখো, পবাখারা, সমরকন্দ হয়ে িাসখন্দ পগয়ছ, 

পসই েে ধয়র গারে চারলয়ে যারিল শাহীন সুরাইো। পসই-ই একমাত্র আরহী। 
গােীর পেছনিা লায়গয়জ েরিম। 

গারে িখন পবাখারা োর হয়ে সমরকয়ন্দর েয়ে চলরছল। পবলা েয়ে 
এয়সয়ছ। পরায়দর সাদা রংিা এখন হলুদ। 

মরুেে ধয়র এরগয়ে চলরছল গারে। চাররদয়কই রদগন্ত পজাো মাঠ। 
জনমানয়বর রচহ্ন পকাোও পনই। অখঠে এক নীরবিা চাররদক জুয়ে। এ নীরবিার 
একিা পসৌন্দযম আয়ছ। রকন্তু এ পসৌন্দয়যমর অশরীরর স্পয়শমর মায়ঝ েীরির একিা 
রশহরণও রয়েয়ছ। শাহীন সুরাইো পগায়েন্দা রবোয়গ চাকুরী কয়র। রবেদ-
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আেয়দর সায়েই িার পখলা। িবু জনমানবহীন েররয়বয়শর এ জমাি নীরবিা িার 
ময়নর উের চাে সৃরষ্ট কররছল। 

প্রাে ১২০ রকয়লারমিার পবয়গ এরগয়ে চলরছল শাহীন সুরাইোর গারেরি। 
হঠাৎ রবরশ্র এক শব্দ কয়র পেয়ম পগল ইরিন, দাাঁরেয়ে েেল গারে। 

উরেগ্ন শাহীন সুরাইো গারে পেয়ক নামল। ইরিয়নর উেয়রর োলািা খুয়ল 
পস বুঝয়ি পচষ্টা করল ইরিয়নর রক হয়েয়ছ। ইরিন পদয়খ পস চময়ক উঠল, ইরিয়নর 
িয়ুেল লাইনিা এয়কবায়রই জ্বয়ল পগয়ছ। ইরিয়নর োলািা বন্ধ কয়র হিাশোয়ব 
এয়স রাস্তার উের পস ধে কয়র বয়স েেল।  

আয়রা উরেগ্ন হয়লা পস পবলার রদয়ক পচয়ে। অল্পক্ষণ েয়রই রাি নাময়ব। 
যরদ পকান গারে না আয়স! এসব পেয়ব মনিা পকাঁয়ে উঠল িার। একিা অজানা 
েে এয়স িায়ক রঘয়র ধরল। পস পয পময়ে মানুষ, এ পবাধিাও এ সমে িার কায়ছ 
বে হয়ে উঠল। 

শাহীন সুরাইো রকছুক্ষণ বারলর উের রকংকিমবযরবমূঢ় হয়ে বয়স োকল। 
িারের উয়ঠ বযাগ খুয়ল দূরবীন লারগয়ে রাস্তার উেয়রই নজর বুলাল। রাস্তার 
দরক্ষণ প্রায়ন্ত িাকায়ি রগয়ে িার পচাখ দু’রি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একদম রদগয়ন্তর 
পকায়ল একিা সচল রবন্দু িার পচায়খ ধরা েেল, পচাখ পেয়ক দূরবীন পস আর 
নামায়ি োরল না। 

ক্রয়ম সচল কায়লা রবন্দুরি বে হয়ে উঠল। হ্াাঁ, একরি গারে, একরি কার। 
গারেরি আরও এরগয়ে এয়ল নাম্বার পদয়খ বুঝল গারেিা পবসরকারী। যাই পহাক , 
খুব খুরশ হল শাহীন সুরাইো। 

পচাখ পেয়ক দূরবীনরি নারময়ে েয়কয়ি েুয়র পস গারের কায়ছ পগল। ময়ন 
করল, গারে পেয়ক মালেত্র নারময়ে রাখয়ব যায়ি কয়র পদরী না কয়র গারেয়ি উঠা 
যাে। রকন্তু েরক্ষয়ণই ময়ন করল, রক হয়ব, না পজয়ন আগাম এসব কয়র লাে রক! 

গারের কাছ পেয়ক সয়র এয়স আবার দূরবীনরি পচায়খ লাগাল পস। এবার 
গারের সব রকছুই েররস্কার। গারেয়ি রিনজন আয়রাহী। রেছয়নর রসয়ি দু’জন। 
সাময়নর ড্রাইরেং রসয়ি একজন, রিনজনই েুরুষ রকন্তু দূরবীয়নর পলয়ন্স িায়দর 
মুখ এখনও ধরা েেয়ছ না। আনয়ন্দর মায়ঝও একিা উৎকঠঠা জাগয়ছ, 
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পলাকগুয়লা রক িায়ক গারেয়ি পনয়ব? পকমন হয়ব পলায়করা? রাস্তা-ঘায়ি েশু-বৃরত্তর 
খবর আজকাল প্রােই োওো যায়ি, বুকিা পকাঁয়ে উঠল শাহীন সুরাইোর।  

গারেিা কায়ছ এয়স পগয়ছ। িীব্র পবয়গ ছুয়ি আসয়ছ গারেিা। সুরাইো িার 
গারেয়ি বাম হাি পরয়খ োন হাি উাঁচু কয়র গারেিায়ক দাাঁোবার জন্য সংয়কি 
রদল। সংয়কি োওোর েরই গারেিার গরি পিা হয়ে পগল। গারেিা ধীর গরিয়ি 
এয়স সুরাইোর গারে অরিক্রম কয়র প্রাে ৫০ গজ রগয়ে পেয়ম পগল। পদখা পগল 
গারের আয়রাহীরা গারেয়ি বয়সই সুরাইোর গারেিায়ক িীক্ষ্ণোয়ব েযময়বক্ষণ 
করয়ছ। 

সুরাইোও গারের রদয়ক এরগয়ে পগল। গারের আয়রাহী রিনজনই গারে 
পেয়ক পনয়ম এল। রিনজন আয়রাহীর দু’জন রক্লন পশে অন্যজয়নর সুন্দর মুখ 
রঘয়র সুন্দর দারে। প্রেম দৃরষ্টয়িই রিনজনয়ক পসৌময-শান্ত েরয়লাক বয়ল ময়ন 
হে। সুরাইোর মন সাহসী হয়ে উঠল। িার উের সুরাইোর ময়ন হল দারেওোলা 
মুখিায়ক পকাোে পস পদয়খয়ছ। 

সুরাইো রকছু বলার আয়গই ওয়দর মধয পেয়ক পসই দারেওোলা পলাকিা 
বলল আেনায়দর গারের রক হেয়ছ? 

-গারের িয়ুেল লাইনিা জ্বয়ল পগয়ছ। 
রনয়জর গারের গায়ে পহলান রদয়ে রক্লন পশেয়দর একজয়নর রদয়ক িারকয়ে 

পসই দারেওোলা পলাকিা বলল পদয়খ এস ইরিনিা। 
ওরা সবাই গারের রদয়ক এরগয়ে পগল। ইরিন পদয়খ রিয়র এয়স বলল 

পমরাময়ির পকান সুয়যাগ পনই এখায়ন।  
দারেওোলা পলাকিা শাহীন সুরাইোর রদয়ক পচয়ে বলল আেনার নাম রক? 

যায়বন পকাোে? 
-যাব িাসখায়ন্দ। নাম আমার শাহীন সুরাইো।  
-গারে পিা আেনায়ক পরয়খই পযয়ি হয়ব, সমরকন্দ েযমন্ত আমরা আেনায়ক 

পেৌছায়ি োরব।  
-ধন্যবাদ ঐ েযমন্ত হয়লই আমার চলয়ব, বারক েয়ের বযবস্থািা আরম করয়ি 

োরব। শাহীন সুরাইোর রজরনসেত্র পসই রক্লন পশেে দু’জনই ধরাধরর কয়র এয়ন 
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এ গারেয়ি িুলল, িারের সাময়নর সীয়ি সুরাইোয়ক বরসয়ে দারেওোলা সহ 
একজন পেছয়নর সীয়ি বসল। 

গারে আবার চলয়ি শুরু করল। 
শাহীন সুরাইো েুলয়ি োররছলনা দারেওোলা ঐ পচহারায়ক। পস পযন 

পকাোে পদয়খয়ছ। এক সমে পস মাো ঘুররয়ে রেছয়নর রদয়ক পচয়ে রজয়জ্ঞস করল, 
আেনায়ক পযন পকাোে পদয়খরছ। 

উত্তয়র পসই পলাকরি বলল, রকছু ময়ন করয়বন না, আেনার বারে পকাোে? 
-সারাকাো। 
-সারাকাো?  
আকরস্মক এক রজজ্ঞাসা িয়ুি উঠল পলাকরির কয়ি। 
-সারাকাো আেরন রচয়নন?  
-জারন সারাকাোয়ক  
-কাউয়ক রচয়নয়ন? 
-রচরন।  
-দু একজয়নর নাম করুন। 
-ররসদে জামাোরিন িুঘরীল িুগান। 
-ররসদেয়ক রচনয়িন আেরন আরম ররসদয়ের পবান। 
-ররসদয়ের পবান আেরন। একিা রবস্মেয়বগ পসই পলাকরির কয়ি। 
-ররসদয়ের খবর জায়নন? রকছুিা োরী কিস্বর সুরাইোর। 
-জারন, রকন্তু বলুন পকন এমন হল? 
সুরাইো পকান জবাব রদল না। পস স্মরৃির পগািািা হািরেয়ে রিররছল এই 

দারেওোলায়ক পস পকাোে পদয়খয়ছ। অবয়শয়ষ পস প্রশ্ন করল আেনায়ক পকাোে 
পদয়খরছ িা পিা বলয়লন না? 

-আমার প্রয়শ্নর আয়গ জবাব রদন। 
-ররসদে রবয়রায়হর শারস্ত পেয়েয়ছ। 
মানুষ রক ময়ন কয়র, সিযই পস পকান অেরাধ কয়ররছল? 



রক্ত সাগর পেররয়ে  78 

 

সুরাইোর স মৃরির দরজা পযন হঠাৎ খুয়ল পগল। িার পগায়েন্দা দপ্তয়র 
ররক্ষি রাজথনরিক িায়গমিয়দর িয়িার েযায়নল িার পচায়খর সাময়ন জ্বলজ্বল কয়র 
পেয়স উঠল। িয়িার আহমদ মুসায়ক জলজযান্ত সাময়ন পদয়খ মুহূয়িমর জন্য 
রবহবল হয়লা সুরাইো। রকন্তু রনয়জয়ক সাময়ল রনয়ে পেছন রদয়ক আহমদ মুসার 
রদয়ক িারকয়ে বলল, আরম এবার আেনায়ক রচয়নরছ আেরন আহমদ মুসা।  

আহমদ মুসা একিু পহয়স রনরেমধাে বলল, হ্াাঁ পবান আরম আহমদ মুসা। িুরম 
ররশদয়ের পবান। আমায়ক িুরম না রচনয়লও আমার েররচে িুরম পেয়ি। ররশদে 
উত্তর উজয়বরকস্তায়নর প্রেম শহীদ। রকন্তু একিা প্রশ্ন করর িুরম পিা আমায়ক 
পকাোও পদখার কো না। পদখার কো বলছ পকমন কয়র, রচনয়লই বা রক কয়র? 

সুরাইো বলল আরম পগায়েন্দা রবোয়গ চাকুরী করর। িাইয়ল আেনার ছরব 
পদয়খরছ।  

-পগায়েন্দা রবোয়গ চাকুরী কর? পিামার োইয়ের কো িুরম জানয়ি না? 
-জানিাম, আরম এসব বযাোয়র সিকম হয়ে চলয়িও বয়লরছলাম। রকন্তু 

আয়বগয়ক পস দরময়ে রাখয়ি োয়ররন। 
বলয়ি বলয়ি কি োরী হয়ে উঠল সুরাইোর  
-পিামার োইয়ের জন্য আমরা গরবমি সুরাইো। 
-জনাব আরম আমার একমাত্র োইয়ক হাররয়ে পবদনা পবাধ করর রকন্তু পস 

আমারও গয়বমর বস্তু। 
রকছুক্ষণ সবাই চুেচাে। িীব্র পবয়গ এরগয়ে চলয়ছ গারে। নীরবিা োিল 

আহমদ মুসাই প্রেম। বলল পবান সুরাইো সম্ভবি পিামার কায়ছ অয়নক খবর 
আয়ছ। 

-রজ হ্াাঁ। বলল সুরাইো। 
িারের একিু পেয়ম আবার পসই কো বয়ল উঠল, আমায়ক ময়স্কায়ি 

ট্রান্সিার করা হেয়ছ। িাসখন্দ হয়ে আরম পসখায়নই যারি। আেরন খবর জানয়ি 
পচয়েয়ছন। রঠকই খবর আয়ছ। মুসরলম সংখযারধকয রনয়ে গরঠি সরকার ও োরিম 
পেয়ে পদবার ের সামররক ও পবসামররক সমস্ত মুসরলম আরিসারয়ক মধয এরশো 
অঞ্চল পেয়ক রুশ অঞ্চয়ল ট্রান্সিার কয়র হয়েয়ছ সহাে-সম্পদ সব সহ। ময়ন হে 
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িারা আর পকান রদন পদয়শ পিরার সুয়যাগ োয়ব না। আমরা ময়ন কয়ররছলাম 
সরকারী কমমচারীয়দর ট্রান্সিার করারা ময়ধযই বযাোরিা সীরমি োকয়ব। রকন্তু িা 
নে। রাজথনরিক ও সমাজয়নিায়দরয়কও রুশ অঞ্চয়ল চালান পদো হয়ি। যায়ি 
কয়র ক্ষমিাচুযি এই পনিারা এখায়ন পেয়ক পকান প্রকার অসয়ন্তাষ ছোয়ি না 
োয়র। 

আহমদ মুসা চুে কয়র িার কো শুনরছল। সুরাইোর কো োময়লও চুে 
কয়রই োকল আহমদ মুসা। পযন পকান োবনার অিয়ল রনমরজ্জি পস। অয়নকক্ষণ 
ের কো বলল আহমদ মুসা। বলল পস, আিা সুরাইো সরকায়রর পকান শাখা 
এিা রেল করয়ছ? পক পকাোে যায়ি এই একজযাক্ট পরকেমিা পকায়েয়ক জানা 
যায়ব? 

-এিা কয়েকরদন হল পজনায়রল পবাররয়সর রনজস্ব দপ্তয়র চয়ল পগয়ছ। 
একমাত্র পসখান পেয়কই এিা জানা পযয়ি োয়র। 

-আিা িুরম পিা ময়স্কা যাি। পসখানকার পগায়েন্দা রবোয়গ পযাগ পদোর 
জন্যই? 

-রজ হ্াাঁ। 
-িুরম রক কখনও পেবছ সাইমুয়মর সায়ে পিামার সম্পকম রক হয়ব? 
-অিীয়ি োবয়ি সাহস োইরন। আজ ময়ন হয়ি োবা দরকার। এখন 

আেরন যা আয়দশ করয়বন। 
নিুন সমরখন্দ নগরীর প্রয়বশ পগি আর পবশী দুয়র নে। পগয়ির উজ্জল 

আয়লার নীয়চ পচকয়োয়ের অবস্থান স্পষ্ট পদখা যায়ি। আহমদ মুসা বলল, 
আমরা শহর পক বাম োয়শ পরয়খ এখন দরক্ষন রদয়ক এরগয়ে যাব। পিামায়ক পগয়ি 
নারময়ে রদয়লই পিা চয়ল। 

-রজ হ্াাঁ, চলয়ব। 
গারে পগয়ির কাছাকারছ এয়স পগয়ছ। সুরাইো রেছন রদয়ক মাো ঘুররয়ে 

বলল, আরম পিা রনয়দমশ পেলাম না? 



রক্ত সাগর পেররয়ে  80 

 

আহমদ মুসা বলল সুরাইো িুরম সয়চিন এবং বুরিমিী। ময়স্কা রগয়ে 
পিামার চলার েে পিামায়কই খুয়জ রনয়ি হয়ব। আরম আশা করর িা িুরম োরয়ব। 
রনয়দমশও িুরম পস েে পেয়কই োয়ব। 

সুরাইোর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল আরম িা োরব। পদাো করয়বন 
আমার চাকুরী পযন আমার জারির কায়জই লায়গ। 

পগয়ির এোয়রই বাস েয়েজ এবং একরি যাত্রী ছাউরন। যাত্রীয়দর রবশ্রাম 
পনবার জােগা। সুরাইো পসখায়নই পনয়ম পগল। 

সুরাইোয়ক নারময়ে রদয়ে গারে ছুিল দরক্ষণ রদয়ক। কয়নমল কুিাইবা গারে 
ড্রাইে কররছল। আহমদ মুসার োয়শ রছল হাসান িাররক। 

িুকময়মরনস্তায়ন ১০ রদয়নর সংগঠরনক সির পশয়ষ িারা রিরয়ছ পহে 
পকাোিমার শহীদ আয়নাোর োশা ঘারিয়ি। 

েে অয়নক দুয়রর। 
ঝয়ের পবয়গ এরগয়ে চলয়ছ গারে। 
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৫ 
শারহন সুরাইোর সহোরঠনী বান্ধবীর পছাি পবান রাইছা। পসই সুয়ত্র সুরাইো 

গি রিন উইক এঠে অেমাৎ শরনবার রবশ্বরবদযালে ছাত্রাবায়স রাইছার ওখায়ন 
পগয়ছ। রাইছা খুরশ হয়েয়ছ, অয়নক আলাে হয়েয়ছ িার সায়ে। গি শরনবায়র 
রাইছার রুয়ম পদখা হয়েয়ছ পখায়দজায়েো এবং িায়হরাোর সায়ে। আয়লাচনাে 
পদয়শর প্রসংগও এয়সয়ছ। বুঝা পগয়ছ পদয়শর সব বযাোয়রই িারা সয়চিন। 
এমনরক সরকারী কমমচারী ও জনয়নিৃবৃয়ন্দর গনস্থানান্তর সম্পরকমি সব খবর িারা 
জায়ন। রকন্তু িায়দর প্ররিরক্রোর বযাোরিা অরি সন্তেময়ণ এরেয়ে পগয়ছ। সাইমুম 
সংক্রান্ত পকান প্রসংগ পিা পিালারই সুয়যাগ হেরন। িয়ব সুরাইোর সয়ন্দহ পনই 
এই সয়চিন পময়েরা কমুযরনে সরকায়রর ধামাধরা হয়িই োয়র না। 

অরিয়সর পিরবয়ল বয়স শারহন সুরাইো গি রিন সপ্তায়হর ময়স্কা জীবয়নর 
রহসাব রনকাশ কররছল। কাল আবার শরনবার রাইছার ওখায়ন যায়ব সুরাইো। 

পদোল ঘরে পেয়ক দশিা বাজার সংয়কি এল। দশিা অরিয়সর কাজ শুরুর 
সমে। সুরাইো সব পঝয়ে পিয়ল সাময়নর িাইয়লর রদয়ক ময়নায়যাগ রদল। 

সুরাইো ময়স্কা এয়স পকান বাইয়রর এসাইনয়মণ্ট োেরন। িায়ক অরিয়স 
বসায়না হয়েয়ছ। সরকায়রর প্রশাসরনক রনয়দময়শর একিা করে পগায়েন্দা রবোয়গ 
আয়স। পসই রনয়দময়শগুয়লা পরকেম করা এবং িা পগায়েন্দা রবোয়গর রনবমাহী ব্রায়ঞ্চ 
োঠায়নাই িার দারেত্ব। কাজিা একদমই একয়ঘয়ে এবং কষ্টকর। এই কে 
রদয়নই িার পগায়েন্দা অরিসায়রর চররত্র পকরানী চররয়ত্র রূোন্তররি হবার পযাগাে 
হয়েয়ছ। 

সাময়নর িাইল খুয়ল পররজোয়র রনয়ি শুরু করল সুরাইো। এ সমে মুরেং 
কযাররোয়র একিা িাইল এয়স বাম রদয়কর পেয়স্ক রছিয়ক েেল। পহাম রমরনরির 
িাইল। িে রসয়ক্রি এবং ইরমরেয়েি িযাগ লাগায়না। পকন জারন িৎক্ষণাৎ 
িাইলরি পদখার পকৌিুলহ পস পরাধ করয়ি োরল না। হায়ির কাজ বন্ধ কয়র 
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িাইলরি পস পিয়ন রনল। খুয়ল পদখল সংরক্ষপ্ত একিা রনয়দমশ, েযায়কশয়ন এরশোর 
সকল মুসরলম ছাত্র-ছাত্রীর বারে যাওো রনরষি। িায়দর উের পচাখ রাখয়ি হয়ব, 
আিকায়ি হয়ব িায়দরয়ক পকান রবয়নাদন িুযয়রর বযবস্থা কয়র হয়লও। 

েো পশয়ষ িাইল পক্লাজ কয়র পসিা আবার পসই পেয়স্কর উের পরয়খ রদয়ে 
আয়গর কায়জ ময়নায়যাগ রদল সুরাইো। এ সমে দরজা পঠয়ল দ্রুি প্রয়বশ করল 
পসকশন ইনচাজম পিরনসে। পস এয়স পেস্ক পেয়ক পহাম রমরনরির পসই িাইল িুয়ল 
রনয়ে বলল, কখন এয়সয়ছ এ িাইল?  

-এই মাত্র।  
-পরকেম কয়রছ?  
-না।  
-পদয়খছ?  
-না।  
পদখার কো অস্বীকার করল সুরাইো। অরিসারয়ক িাইলরি িুয়ল রনয়ি 

পদয়খই পস বুয়ঝয়ছ িাইলিা েুল কয়র এখায়ন োঠায়না হয়েয়ছ।  
এখন পদখার কো স্বীকার করয়ল ঐ িাইয়লর কাজ পশষ না হওো েযমন্ত 

িায়ক পগায়েন্দা দিিয়রর আইন অনুযােী অন্তরীণ োকয়ি হয়ব। অন্তরীণ োকা 
িার কায়ছ বে কো নে রকন্তু এই মুহূয়িম অরিসাররির হন্তদন্ত অবস্থা পদয়খ ঐ 
িেযরিয়ক িার কায়ছ অিযন্ত গুরুত্বেূণম ময়ন হয়ি, যা সাইমুয়মর কায়জ আসয়ি 
োয়র। সুিরাং রমেযা কো বলা এখায়ন পস দূষণীে ময়ন কয়ররন।  

অরিসাররি িাইল রনয়ে পযয়ি পযয়ি বলল, িাইলিা আমার কায়ছই 
োকয়ব। পরকয়েমর রসররোল আমার একোর পনাি োকয়লই চলয়ব।  

অেমাৎ িাইলিা পরকেম করার জয়ন্য সুরাইোয়ক পদওো হয়ব না। পযয়হিু 
পস িুকমী এবং রবশ্বায়স মুসলমান িাই িায়ক িায়দর রবশ্বাস পনই। পঠাাঁয়ি এক 
িুকয়রা হারস িুয়ি উঠল সুরাইোর। ময়ন ময়ন বলল, রবশ্বাস করয়ল িায়ক পদয়শর 
মারির পকাল পেয়ক রছন্ন কয়র এই রবয়দশ রবেূাঁইয়ে এয়ন পিরবয়ল আিয়ক রাখি 
না।  
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অবরুি একিা পক্ষাে দীঘম রনুঃশ্বায়সর আকায়র পবররয়ে এল সুরাইোর বুক 
পেয়ক।  

সুরাইো আবার ময়নায়যাগ রদয়ি পচষ্টা করল িাইয়ল। রকন্তু িাইয়ল মন 
বসয়ছ না। ময়ন হল এ খবরিা িাোিারে সাইমুয়মর কায়ছ পেৌাঁছায়না দরকার। 
আর রদন েয়রই েযায়কশান। এখনই ওরা জানয়ি না োরয়ল সরকায়রর িায়দ 
ছাত্ররা সবাই আিকা েয়ে যায়ব, পকউ পদয়শ পযয়ি োরয়বনা।  

সুরাইো োবল কাল শরনবার, না আজই একবার িায়ক রাইছার কায়ছ 
পযয়ি হয়ব। েে িায়ক পবর করয়ি হয়ব সাইমুময়ক এ খবর জানায়নার। আহমদ 
মুসার রনয়দময়শর কো িার ময়ন েেল, েে পবর করার অেম আহমদ মুসা 
সাইমুময়ক খুাঁয়জ পবর করার কোই বয়লয়ছ। আহমদ মুসা িায়ক সাইমুয়মর পখাাঁজ 
রদয়ে রদয়ি োরয়িা রকন্তু িা না রদয়ে খুাঁয়জ রনয়ি বয়লয়ছ িায়ক। এয়ি প্রেয়ম িার 
মন খারাে হয়েরছল, েয়র বুয়ঝয়ছ সাইমুয়মর মি একিা আয়ন্দালয়নর জন্য এিাই 
স্বাোরবক। এই পবাধ আসার ের আহমদ মুসার পনিৃয়ত্বর প্ররি িার দুরদরশমিার 
প্ররি সুরাইোর েরক্ত শ্রিা আকাশস্পশমী হয়ে উয়ঠয়ছ। পস পয রিন সপ্তায়হও 
সাইমুময়ক খুাঁয়জ োেরন এিা িার দুবমলিা, এজয়ন্য রনয়জর কায়ছই রনয়জয়ক 
অেরাধী ময়ন হয়ি সুরাইোর।  

সুরাইো রঠক করল আজ অরিস পশয়ষ বাসাে না রিয়র পস পসাজা রাইছার 
ওখায়ন চয়ল যায়ব। রাইছা ১২ িার রদয়কই ক্লাস পেয়ক হয়ল রিয়র আয়স। দুেুয়রই 
িার সায়ে পদখা হয়ব।  

সুরাইো একিু আয়গ সায়ে ১২ িার রদয়কই অরিস পেয়ক পবরুল, পযয়ি 
হয়ব বাস বদল কয়র, সমে লাগয়ব িায়ি।  

রঠক পদেিার সমে সুরাইো রবশ্বরবদযালে এলাকাে পেৌাঁছল। রাইছার হয়ল 
পেৌাঁছয়ি আরও ২০ রমরনি সমে লাগয়লা িার। সুরাইো যখন রাইছার দরজাে 
দাাঁোল, িখন পবলা ১ িা পবয়জ ৫০ রমরনি।  

রাইছা রুয়মর দরজা পেির পেয়ক বন্ধ। রকছুক্ষণ দাাঁোল সুরাইো রকন্তু 
পেির পেয়ক সাো শব্দ পনই। অবয়শয়ষ দরজাে পিাকা রদল এক দুই রিন। আবার 
কছু সমে পকয়ি পগল। পিাকা রদল আবার পসই রিনিা। পকান সাো পনই। আবার 
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রকছু সমে অয়েক্ষা করল সুরাইো। রক বযাোর, রাইছা রক ঘুমায়লা নারক এই 
অসময়ে? অসুস্থ নেয়িা পস?  

আর পিাকা নে এবার নাম ধয়র োক রদল সুরাইো।  
এবার একিু েয়রই দরজা খুয়ল পগল। দরজা খুয়লই রাইছা বলল, মাি 

করয়বন একিু পদরর হয়ে পগল।  
আরময়িা োবরছলাম িুরম ঘুরময়ে পগছ, বয়ল ঘয়র ঢুকল সুরাইো। পদখল 

রাইছার সায়ে আয়রকিা পময়ে। 
সুরাইো রাইসার রদয়ক প্রশ্নয়বাধক দৃরষ্টয়ি চাইয়িই রাইছা বলল, এ আমার 

বান্ধবী। নাম িারিমা িারহানা। িারজক পময়ে। 
িারিমা িারহানার সায়ে কুশল রবরনময়ের ের সুরাইো বলল, পিামরা 

পবাধ হে নামাজ েেরছয়ল?  
আকরস্মক এই প্রয়শ্ন রাইছা এবং িারিমা িারহানা দুজয়নই চময়ক উঠল 

এবং মুহূয়িমর জয়ন্য অেরাধ ধরা েোর মি একিা রবমূঢ় োব পদখা পগল িায়দর 
ময়ধয।  

িায়দর অবস্থা পদয়খ পহয়স উঠল সুরাইো। িারের রাইছার গায়ল একিা 
পিাকা রদয়ে বলল, পিামরা পিা পকান অেরাধ কররন, আরম আনরন্দি হয়েরছ।  

রাইছা বলল, আেরন জানয়লন রক কয়র আমরা নামাজ েেরছলাম?  
-জানয়ি োরররন, বুঝয়ি পেয়ররছ।  
-পকমন কয়র?  
-পিামায়দর মুয়খর েরবত্রিা পদয়খ এবং পিামায়দর দুজয়নর মাোে ওেনা 

পদয়খ।  
রাইছা ও িারহানা দুজয়নই এ কো শুয়ন মাোে হাি রদল এবং পহয়স ওেনা 

নারময়ে রনল।  
সুরাইো রগয়ে ওয়দর মাোে ওেনািা আবার িুয়ল রদয়ে বলল, নারমওনা 

পবশ লাগয়ছ। আমায়দর ঐরিহ্ কি সুন্দর!  
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-সুন্দর ঐরিহ্ আমরা অনুসরণ করয়ি োররছ কই? এইয়িা মাোর এই 
ওেনা কারও নজয়র েেয়ল সয়ন্দহ শুরু হয়ে যায়ব পয, আমরা ধয়মমর আরিম পবাধ 
হে আবার গলুঃধকরণ কররছ।  

রঠক বয়লছ িারাহানা, বয়ল সুরাইো একিু রেছন রিয়র রগয়ে দরজািা 
লারগয়ে রদয়ে এয়স বলল, এস পিামরা, বস, আমার জরুরী কো আয়ছ।  

সবাই বসয়ল সুরাইো বলল, আরম একিা খবর রনয়ে এয়সরছ।  
সাময়নর েযায়কশয়ন মুসরলম ছাত্র-ছাত্রীয়দর পদয়শ পযয়ি পদওো হয়ব না, 

এ সংক্রান্ত অেমার খুব শীঘ্রই রবশ্বরবদযালে ও কয়লজ কিৃমেয়ক্ষর কায়ছ আসয়ছ।  
-সরিয! প্রাে কোয়ল পচাখ িুয়ল প্রশ্ন করল িারহানা।  
-সরিয। উত্তর রদল সুরাইো।  
িারের সবাই চুেচাে।  
রনরবিা োেল সুরাইোই। প্রশ্ন করল, পিামরা পিা ছাত্র, বলয়ি োর 

সরকার পকন এই েদয়ক্ষে রনয়ি?  
রাইছা এবং িারহানা েরস্পর একবার পচাখ চাওো চাওরে কয়র চুে কয়র 

োকল। ময়ন হল িারা এ প্রয়শ্ন অস্বরস্ত পবাধ করয়ছ।  
সুরাইো একিু হাসল। বুঝয়ি োররছ পিামরা বলয়ি একিু রেধা করছ। 

আমার েররচে শুন। আরম পগায়েন্দা রবোয়গর একজন অরিসার। সারাকাোর 
ঘিনা পিামরা রনশ্চেই জান। পস ঘিনাে আমার পছাি োই ররশদে সাইমুয়মর হয়ে 
শহীদ হয়েয়ছ। শারস্তমূলক ট্রান্সিায়রর রশকার হয়ে আমায়ক ময়স্কা আসয়ি 
হয়েয়ছ। আসার েয়ে োগযক্রয়ম সাইমুম পনিা আহমদ মুসার সায়ে আমার পদখা 
হে, এখায়ন সাইমুয়মর সন্ধান করা এবং িায়ক সাহাযয সহয়যারগিা করা িারই 
রনয়দমশ। 

রাইছা ও িারহানার পচাখ দুরি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। িারহানা সুরাইোর 
একিা হাি িুয়ল রনয়ে চুমু রদয়ে বলল, মাি করুন আো।  

আমরা রক পয খুরশ হলাম আেনায়ক পেয়ে। একিু পেয়ম িারহানা গেীর 
আগ্রহ রনয়ে বলল, পকাোে ওর সায়ে আেনার পদখা হয়েয়ছ?  
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-উজয়বরকস্তায়নর মরুেূরময়ি। বয়ল সুরাইো িার কারহনীিা খুয়ল বলল 
িায়দর। ওরা প্রাে মুখ হা কয়র পগাগ্রায়স রগলল পস কারহনীিা।  

আবার প্রশ্ন করল িারহানাই, ও পকমন আয়ছ, োল?  
রাইছা অলয়ক্ষয একিা রচমরি কািল িারহানায়ক। মুয়খ গাম্ভীযম পিয়ন বলল, 

এসব বযরক্তগি প্রশ্ন পকন? ওর প্রশ্ন শুয়ন উত্তর এখয়না পদো হেরন। 
িারহানার মুয়খ লজ্জার একিা লাল আো পখয়ল পগল।  
এ দৃশ্যিা নজর এোল না পগায়েন্দা অরিসার সুরাইোর। রকন্তু িা এরেয়ে 

রগয়ে বলল, হ্াাঁ ওিা রক বযাোর বয়লা। িারহানার রদয়ক িারকয়ে রনয়ে রাইছা 
বলল, সাইমুয়মর রনয়দমশ এয়সয়ছ এবার েযায়কশয়ন সবাইয়ক পদয়শ পযয়ি হয়ব। 
কমমচারী বযবসােী যারা িায়দরও এ সমে পদয়শ রিরয়ি হয়ব।  

-কমমচারীয়দরয়কও?  
-হ্াাঁ।  
-সবাই রক জায়ন? আরম পিা জানিাম না।  
-আেনার সায়ে আমায়দর েররচে না হবার কারয়নই আেরন জানয়ি োয়রন 

রন।  
রাইছা রকছু বলার আয়গই িারহানা বলল, েযায়কশয়নর আর মাত্র ১৫ রদন 

বাকী। ওরা আি-ঘাি পবয়ধ পিলার আয়গই পিা আমায়দর রকছু করা দরকার।  
-হ্াাঁ পিামরা রচন্তা কর। এ বযাোয়র যিিুকু সহয়যারগিা করয়ি োরর আরম 

করব। বয়ল দাাঁোল, সুরাইো। রাইছা ও িারহানাও উয়ঠ দাাঁোল। দুজয়নই বয়ল 
উঠল, বসয়বন না, একিু রকছু........  

-না না, আজ নে। অরিস পেয়ক পসাজা এয়সরছ।  
সুরাইো ঘুয়র দাাঁোয়ি রগয়ে মুখিা আবার িারহানার রদয়ক রিররয়ে রনয়ে 

িার েিুরনয়ি একিা পিাকা রদয়ে বলল, ওয়ক োল সুস্থই পদয়খরছ। কয়ব পদখা 
হল ওর সায়ে পিামার?  

আকরস্মক এ প্রয়শ্ন িারহানা পযন রবব্রি হয়ে েেল। একরাশ লজ্জা ছরেয়ে 
েেল িার পচায়খ- মুয়খ।  
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িারহানা রকছু বলার আয়গই রাইছা বলল, পস এক রবরাি কারহনী। আো 
ঘুমন্ত রাজকুমার রক কয়র োিালেুরীয়ি এল, রক কয়র রাজকুমারীর জীবন কারঠর 
স্পয়শম রাজকুমার জাগল পস এক অেরুে.... 

িারহানা রাইছায়ক এক ধাক্কা রদয়ে বলল, রাইছা বে পবোদব। আো ওয়ক 
রবশ্বাস করয়বন না।  

িারহানার মুখিা লাল হয়ে পগয়ছ লজ্জাে।  
রাইছা িার কো সমাপ্ত করয়ি না োরার  দুুঃয়খ গলা বারেয়ে আয়রা রকছু 

বলয়ি যারিল।  
সুরাইো হাসয়ি হাসয়ি ঘর পেয়ক পবরুয়ি পবরুয়ি বলল, আজ আর নে, 

আয়রকরদন এয়স পিামায়দর কো শুনব। 
 
 
 
ময়স্কা এোরয়োয়িমর পোয়মরেক উইং এর রুয়মর এক পকায়ণ অয়নকিা 

রনয়জয়দর লুরকয়ে পযন দাাঁরেয়েরছল িারিমা, পখায়দজায়েো, িায়হরো, রাইছা 
এবং আরও ৫ ছাত্রী। ওয়দর প্রয়িযয়কর মুয়খই একিা চাঞ্চয়লযর রচহ্ন। ৩িাে 
ফ্লাইি। সয়ব পদেিা বায়জ। সমে পযন এয়কবায়রই যায়ি না। ঘরের কাাঁিা আজ 
নেয়ছনা পযন। 

দুয়িা বাজয়িই পেিয়র পঢাকার ঘঠিা ধ্বরন হয়লা। িারহানা 
পখায়দজায়েোয়ক কায়ন কায়ন বলল, িুরম সবাইয়ক রনয়ে ঢুয়ক যাও। আরম 
ওলগার জয়ন্য আর একিু অয়েক্ষা করব।  

-রকন্তু পবশী পদরী কয়রানা, কখন আমরা ওয়দর নজয়র েয়ে যাই, েে করয়ছ 
খুব। বয়ল পখায়দজায়েো সবাইয়ক রনয়ে রবমান বন্দয়রর পেির ঢুয়ক পগল। আরও 
োাঁচ রমরনি োর হয়ে পগল। 

িারিমা িারহানা অরস্থর হয়ে উয়ঠয়ছ। িাহয়ল ওলগা আসয়ব না?  
রকন্তু আসয়ব না িা হয়িই োয়র না। 
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হঠাৎ পেছন পেয়ক মাোে পক পযন িার পিাকা রদল। চময়ক ঊয়ঠ পেছন 
রিয়র পদখল ওলগা হাসয়ছ। পহয়স ঊয়ঠ িারহানা জরেয়ে ধরল িায়ক। এয়সছ উুঃ 
রক উৎকিা রনয়ে অয়েক্ষা কররছ। োবরছ, পবাধ হে পিামার সায়ে আর পদখা হয়লা 
না। 

-উুঃ না এয়স বুরঝ োরর? গারের জয়ন্য একিু পদরী হয়ে পগল, বলল, ওলগা, 
জান একিা খবর আয়ছ? 

রক খবর? বয়ল উৎকরিি পচাখ দুরি িারহানা িুয়ল ধরল ওলগার মুয়খর 
ওের। 

ওলগা িারহানার কায়নর কায়ছ মুখ রনয়ে এয়স বলল, মায়ক ওরা ময়স্কাো 
বন্দী রশরবয়র রনয়ে পগয়ছ সপ্তাহ খায়নক হয়লা। 

-অেমাৎ িায়ক সাধারণ আসামীর মি কারেক েররশ্রমও করয়ি হয়ব, 
িারহানার কঠঠ পযন আিমনাদ কয়র উঠল। িার মুখিা মুহূয়িমর জন্য অন্ধকার হয়ে 
পগল। 

হঠাৎ পেিয়রর অবরুি আয়বগ অশ্রুর রুে রনল পচায়খর দু পকাণাে এয়স।    
ওলগা িারহানায়ক সান্তনা রদয়ে বলল, আম্মা আমায়ক কাাঁদয়ি রনয়ষধ 

কয়রয়ছন। আরম আর কাাঁরদ না। কাাঁদয়ল পিা এরা খুশী হে, আরও শরক্তশালী হে। 
অশ্রু নে, এয়দর অিযাচায়রর রসংহাসন েুরেয়ে পদোর জয়ন্য পচায়খ আগুন 
দরকার। 

িারহানা পচায়খর পকাণ দুরি মুয়ছ রনয়ে ওলগার হাি হায়ির ময়ধয রনয়ে 
বলল, রঠক বয়লছ ওলগা, অশ্রু এয়দর কায়ছ দুবমলিার প্রিীক। 

বলল ওলগা, আরও খবর আয়ছ। মায়ক ওরা সাইয়বররো োঠাবার ের 
আমার োইয়েঠেও বন্ধ কয়র রদয়েয়ছ। 

-োইয়েঠে বন্ধ কয়র রদয়েয়ছ? এরের আবার ফ্লযািিাও পকয়ে পনয়ব 
নায়িা?  

-রনেীেয়নর রেিীে অধযাে সয়ব শুরু, রক হয়ব জারন না।  
-এখন পিামার পলখােো রকোয়ব চলয়ব?  
-পলখােো বাদ রদব োবরছ।  
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-পলখােো বাদ পদয়ব? না িা হয়ি োয়রনা।  
একিু োবল িারহানা। িারের বযাগ খুয়ল োাঁচ হাজার রুবয়লর একিা 

বারঠেল ওলগার হায়ি গুাঁয়জ রদয়ে বলল, বে পবান পছাি পবানয়ক এিা রদল। এয়ি 
পিামার মাস রিয়নক চলয়ব। েয়রর বযবস্থা পযখায়নই োরক আরম করব। 

রবব্রি ওলগায়ক রকছু বলার সুয়যাগ না রদয়ে চরকয়ি ঘরেিা একবার পদয়খ 
রনয়ে িারহানা বলল, ওলগা আরম পিামায়ক রনয়ে পযয়ি চাইয়ল রাজী হয়ব? 

এবার ওলগা ঝর ঝর কয়র পকাঁয়দ পিলল। 
িারহানা িায়ক বুয়ক জরেয়ে বলল, পকাঁয়দা না পবান, আমরা আরছ, আল্লাহ্ 

আয়ছন। 
একিু পেয়ম িারহানা আবার বলল, কই আমার রজজ্ঞাসার জবাব রদয়লনা? 
ওলগা বলল, একিাই খারাে লাগয়ব, মার কাছ পেয়ক আরও দূয়র সয়র 

যাব। 
ওলগার পচায়খর উের পচাখ পরয়খ িারহানা বলল, শুধু পিামায়ক সররয়ে 

পনো নে, পিামার মায়কও কায়ছ আনার পচষ্টা আমায়দর োকয়ব। 
পশষ কোিাে ওলগার মুখিা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, িারক সম্ভব হয়ব? 
অসম্ভব রকছুই দুরনোয়ি পনই, িাছাো রদনও সব সমে একরকম যাে না, 

বলল িারহানা। 
সমে পশষ হয়ে রগয়েরছল। িারহানা ওলগায়ক একিা চুমু পখয়ে বলল, আরম 

চললাম, িুরম প্ররি সপ্তায়হ রকন্তু রচরঠ রদয়ব, নাহয়ল আরম েীষণ রাগ করব। 
বয়ল িারহানা রবমান বন্দয়র পঢাকার জয়ন্য রিয়র দাাঁোল। বযাগিা কাাঁয়ধ 

ঝুরলয়ে কয়েক কদম পগয়ছ এমন সমে একজন পলাক োশ পেয়ক িার হায়ি 
একিা রচরঠ গুাঁয়জ রদয়ে চয়ল পগল। 

চময়ক উয়ঠরছল মুহূয়িমর জয়ন্য। িারের স্বাোরবক গরিয়ি পস ঢুয়ক পগল 
রবমান বন্দয়র। রচরঠিা রক িা পদখার জয়ন্য িার মন বে উসখুস কররছল। রকন্তু 
পদরী হয়ে যাওোে রবমায়ন উঠার আয়গ রচরঠ েোর আর সুয়যাগ পেল না পস। 
রবমায়ন োশাোরশই িায়দর দশজয়নর রসি েয়েরছল। িারহানার োয়শই 
বয়সরছল পখায়দজায়েো। 
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রচরঠিা পছাট্ট। পলখা আয়ছ, বায়স, রবমায়ন, পট্রয়ন পিামরা েযায়কশয়নর 
আয়গই পয চয়ল যাছ এ খবর িায়দর কায়ছ এই মাত্র পেৌাঁছল। পিামায়দর 
বযাোরিাও এখরন িায়দর জানা হয়ে যায়ব। সুিরাং হুরশোর পেয়কা। িাসখন্দ 
রবমান বন্দয়র পিামায়দর অবিরণ রনরােদ নাও হয়ি োয়র। 

রচরঠয়ি পকান স্বাক্ষর পনই। রকন্তু হায়ির পলখা পদয়খই িারাহানা বুঝয়ি 
োরল এ রচরঠ সুরাইোর। 

রচরঠিা েয়ে িারহানা পসিা পখায়দজায়েোর হায়ি রদল। পখায়দজায়েো 
ওিার ওের পচাখ বুরলয়ে বলল, আল্লাহ্ েরসা, আমরা এ পপ্লয়ন যারি পসিা 
সাইমুময়কও জারনয়ে পদো হয়েয়ছ। 

এযায়রায়ফ্লায়ির রবমানরি সন্ধযা ৬ িাে লযাঠে করল িাসখন্দ রবমান বন্দয়র। 
অজানা এক আশংকা েীরেি দুরু দুরু মন রনয়ে িারহানারা রবমায়নর রসরে 

রদয়ে রনয়চ নামল। িারহানা বলল, আমরা পিা পকান অেরাধ করররন, হল 
কিৃমেক্ষর তবধ অনুমরি েত্র রনয়েই আমরা এয়সরছ। িাছাো পদয়শ আসয়ি পকান 
সমে আমায়দর রনয়ষধ ও করা হেরন। সুিরাং আমায়দর রবরুয়ি করার িায়দর রক 
আয়ছ? খুব পবশী করয়ল পযিা োয়র পসিা হল আমায়দর আবার ময়স্কা রিররয়ে 
পনো। 

পখায়দজায়েো এবং রাইছা মাো পনয়ে সাে রদল িারহানার কোে। রবমান 
বন্দয়রর লাউয়ি প্রয়বশ করার েরই একজন েুরলশ অরিসার িায়দর কায়ছ এল। 
বলল, আোনারা ময়স্কা রবশ্বরবদযালয়ের পিা? িারহানা বলল, রজ হ্াাঁ। 

িারের েুরলশ অরিসাররি একিা রলে পেয়ক ১০ জয়নর নাম েেল এবং 
বলল, আেনায়দর এই দশজনয়ক এখনই আমার সায়ে রমরনরি অব পহায়ম পযয়ি 
হয়ব।  

পযন আকাশ পেয়ক েেল এমন োব রনয়ে িারহানা বলল, পকন? 
েুরলশ অরিসাররি হাল্কা োয়ব বলল, এই পিমন রকছুনা, হেি হয়ব পকান 

রুরিন পচরকং এর কাজ। আরম পবরশ রকছু জারন না। 
িারহানা আয়গ পেয়কই জায়ন, এ ধরয়নর বযাোয়র আেরত্তর পকান মূলয 

পনই, বরং িায়ি আরও ক্ষরির সম্ভবনা পবশী। 
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িায়দর সবাইয়ক রনয়ে একরি মাইয়ক্রাবায়স পিালা হয়লা। একজন েুরলশ 
ড্রাইরেং রসয়ি বসল। গারে পছয়ে রদল। 

িারহানারা পদখল, জনা চায়রক েুরলশ রনয়ে আয়রকিা জীে পেছন পেছন 
আসয়ছ। বুঝয়ি িায়দর কারও বাকী রইল না পয িায়দর পগ্রিিার করা হয়েয়ছ, 
িারা আর স্বাধীন নে। িারহানার মনিা আনচান কয়র উঠল, পদশমুখী সব ছাত্র-
ছাত্রীয়দর রক এই েররণরি হয়ি! 

এক রচন্তা পেয়ক আয়রক রচন্তা িায়দর ময়ন পস্রায়ির মি আসয়ি লাগল। 
ওরা যরদ একবার সয়ন্দহ কয়র এবং ওয়দর হায়ি েো যাে িাহয়ল রক েররণরি 
পয হয়ি োয়র িা িায়দর কায়রাই অজানা পনই। আর সয়ন্দহ না করয়ল পিা িায়দর 
ধরাই হি না। সুিরাং সবারই মুখ শুকয়না। রক ঘিয়ি যায়ি িার েয়ে 
আিংরকি। একবার ময়স্কাো বন্দী রশরবয়রর কোও িারহানার ময়ন েেল। এিা 
ময়ন করয়ি রগয়ে আয়েশা আরলয়েোর কো ময়ন েেল। পসই সায়ে িারহানা 
রকোয়ব গারেয়ি েুরলশ প্রহরীয়দর েরােূি কয়র রনয়জয়ক মুক্ত কয়ররছল পসিা 
ময়ন েেল এবং ময়ন েেল ড্রাইোর পক কাবু কয়র গারে দখয়লর িার রনয়জর 
পচায়খ পদখা ঘিনা। একিা আয়লার সন্ধান পযন পস পেল। মুখিা িার উজ্জ্বল হয়ে 
উঠল। আয়শোয়শ পস িাকাল, না পিমন রকছু পনই। হঠাৎ িার ময়ন েেল, 
বযায়গর ময়ধয রেয়লর একিা বযািন আয়ছ যা পস িার োয়ের িরমায়েশ রহয়সয়ব 
রকয়নয়ছ। এিা পিাল্ড করয়ল হায়ির মুয়ঠার ময়ধয এয়স যাে এবং আন-পিাল্ড 
করয়ল দু’িিু লম্বা ওজনদার এক মারাত্মক বযািয়ন েররণি হে।  

খুশী হয়ে িারহানা পখায়দজায়েোর কায়ন বযাোরিা বলল। 
পখায়দজায়েোও খুশী হল। রকন্তু েরক্ষয়নই িার মুখিা অন্ধকার হয়ে পগল। বলল, 
ড্রাইোরয়ক না হে কাবু করলাম, রকন্তু রেছয়নর েুরলয়শর গারে রক হয়ব? ওর স্পীে 
পিা এ মাইয়ক্রাবায়সর পচয়ে অয়নক পবশী।  

িারহানা বলল, পস রচন্তা েয়র করা যায়ব রকন্তু এ েে ছাো পিা এয়দর হাি 
পেয়ক মুরক্তর পকান েে পদরখ না। 
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িারহানার কো পশষ হয়ি না হয়িই পেছন পেয়ক হয়নমর শব্দ োওো পগল 
এক সয়ে কয়েকবার। িারহানা ও পখায়দজাোর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, এয়িা 
সাইমুয়মর গারের পকাে হনম। িাহয়ল িারা এয়স পগয়ছ।  

িারহানা িাোিারে িার বযাগ খুয়ল পসই বযািনরি পবর করল। িারের 
ড্রাইোয়রর পেছয়নর রসয়ি একিা আসন খারল রছল, িারহানা রগয়ে পসখায়ন 
বসল। 

এই সমে রেছন পেয়ক একিা গুরলর শব্দ হয়লা। সংয়গ সংয়গ প্রচঠে শয়ব্দ 
একিা িাোর বাে হবার শব্দ োওো পগল এর মুহূিমকাল েয়রই ব্রাস িাোয়রর 
শব্দ কায়ন এল। 

মাইয়ক্রাবায়সর ড্রাইোর োয়শর জানালা রদয়ে একবার রেছন রদয়ক 
িারকয়েই গারের স্পীে বারেয়ে রদল। 

িারহানা জানালা রদয়ে পেছন রদয়ক িারকয়ে পদখল িাোর িািা েুরলয়শর 
জীে রাস্তাে দারেয়ে েয়েয়ছ। জীয়ের দুোয়শ দুজন েুরলয়শর লাশ েয়ে আয়ছ। 
সাইমুয়মর জীেরি েুরলয়শর গারের োশ কারিয়ে সাময়ন এরগয়ে আসয়ছ। 

িারহানা িার কিমবয রঠক কয়র রনল। বযািয়নর মাোর সুইচিাে চাে 
রদয়িই বযািনরি রনুঃশয়ব্দ আন-পিাল্ড হয়ে পগল। প্রাে পসর খায়নক ওজন হয়ব 
বযািয়নর।  

মাইয়ক্রাবায়সর ড্রাইোর পেছয়ন নোচো পবাধ হে পির পেয়েরছল। চরকয়ি 
পস একবার পেছয়ন রিয়ও চাইল। পেছয়ন িারহানায়ক উয়ঠ দাোয়ি পদয়খ 
ড্রাইরেং হুইল পেয়ক দ্রুি একিা হাি নারময়ে োয়শ রাখা ররেলোয়র পস হাি 
রদয়ি যারিল। 

রকন্তু ররেলোর হায়ি পনোর সুয়যাগ িারহানা আর িায়ক রদল না, 
িারহানার বযািন রবদুযৎ গরিয়ি একবার উেয়র উয়ঠ আোআরে োয়ব রগয়ে 
আঘাি করল িার বাম কায়নর রঠক উেয়র। োনরদয়ক কাি হয়ে েয়ে পগল 
ড্রাইোয়রর পদহিা। িারহানা িার পদহিা কাি হয়ে েোর সায়ে সায়ে প্রাে 
ঝারেয়ে েেল ড্রাইরেং হুইয়লর উের, োয়ের সবমশরক্ত রদয়ে পচয়ে ধরল পব্রক। 



রক্ত সাগর পেররয়ে  93 

 

মাইয়ক্রাবাসিা িার মাো কয়েকবার এরদক ওরদক ঘুররয়ে রাস্তার একোয়শ রগয়ে 
পেয়ম পগল। 

মাইয়ক্রাবায়সর ড্রাইোর আঘািিা সাময়ল রনয়ে উয়ঠ বসার পচষ্টা কররছল। 
িারহানা োয়শ েয়ে োকা বযািনরি িুলয়ি যায়ব এমন সমে োয়শ এয়স একরি 
গারে োমল। েরক্ষয়নই দুজন এয়স মাইয়ক্রাবায়সর জানালাে দাাঁোল। িায়দর 
একজনয়ক পদয়খ িারহানা অেূবম এক োবায়বয়গ রনশ্চল হয়ে পগল। বযািনরি 
িুলয়ি রগয়ে পস পযোয়ব রছল পসোয়বই রছল। 

আহমদ মুসা পসরদয়ক একবার িারকয়ে দ্রুি ড্রাইরেং দরজা খুয়ল পিলল। 
ড্রাইোর-েুরলশ ইিযবসয়র িার রেস্তলরি িুয়ল রনয়েরছল। ওরদয়ক নজর েেয়িই 
আহমদ মুসা প্রচঠে পবয়গ গারের দরজা বন্ধ করার জয়ন্য ধাক্কা রদল। ড্রাইোর 
েুরলশরির একিা ো এবং মাো দরজার বাইয়র এয়সরছল, দরজার ধাক্কাে ো এবং 
মাো এয়কবায়র পেিয়ল পগল, ররেলোররি রছিয়ক গারের ময়ধযই েয়ে পগল। 

গারের দরজা আবার খুয়ল পিলল আহমদ মুসা। িারের ড্রাইোর-
েুরলশয়ক পিয়ন পবর কয়র ছুয়ে রদল রাস্তার বাইয়র। 

িারের দ্রুি উয়ঠ বসল ড্রাইরেং রসয়ি। িারাহানা ওেনা রদয়ে মাো মুখ 
প্রাে পঢয়ক পিয়ল ড্রাইোয়রর োয়শর রসয়িই বয়স েয়েরছল। 

আহমদ মুসা দ্রুি বলল, িারহানা পিামায়ক ধন্যবাদ, গারে দাাঁে না করায়ি 
োরয়ল অসুরবধা হয়িা। একিু পেয়ম বলল, িারহানা িুরম পেছয়নর রসয়ি যাও। 
িারের বাইয়র মুখ বারেয়ে বলল, হাসান িাররক িুরম উয়ঠ বস। 

িারহানা পেছয়ন চয়ল পগল। হাসান িাররক এয়স বসয়ল জীেয়ক লক্ষয কয়র 
বলল, কুিাইবা এয়কবায়র পসাজা পলরনন স্মরৃি োয়কম। 

মাইয়ক্রাবাস আবার িলু স্পীয়ে চলয়ি শুরু করল। িার পেছয়ন কুিাইবার 
জীে। 

েুরলয়শর জীয়ের অবরশষ্ট দুজন েুরলশ গুরল করয়ি করয়ি ছুয়ি আসরছল 
রকন্তু িারা শীঘ্র রেছয়ন দৃরষ্টর বাইয়র হাররয়ে পগল। 

শ্বাসরুিকর অবস্থার ময়ধয সমে কািল পখায়দজায়েো এবং অন্যান্য 
পময়েয়দর। এর ময়ধযও িারহানার আকরিক েররবিমন, িার লাজ নম্র রনবমাক 



রক্ত সাগর পেররয়ে  94 

 

পচহারা এবং মাোে ওেনা উয়ঠ আসা িায়দর নজর এোেরন। পয িারহানা বযািন 
হায়ি একজন েুরলশ অরিসারয়ক কাবু কয়র গারে দখয়লর সাহরসকিা প্রদশমন 
করয়ি োয়র, পস ঐ পলাকরিয়ক পদয়খ অমন সংকুরচি হয়ে পগল পকন? এ পকৌিুহল 
িারা দরময়ে রাখয়ি োররছল না। 

গম্ভীর পখায়দজায়েোই প্রেম প্রশ্ন করল, রক বযাোর িারহানা, পিামার রক 
হল? 

পখায়দজায়েোর প্রশ্ন পশষ না হয়িই রাইছা প্রশ্ন কয়র বসল, ইরনই পবাধ হে 
আহমদ মুসা? িার মুয়খ হারস রবস্মে দুয়িাই। 

িারহানা গম্ভীর কয়ঠঠ বলল, হ্াাঁ, উরনই। 
রাইছা রকছু বলয়ি যারিল, িারহানা িার মুখ পচয়ে ধয়র পসই গম্ভীর 

কয়ঠঠই বলল, এিা আমায়দর ড্রইং রুম নে। 
-আিা রঠক আয়ছ, আরম রকছু বলব না, রকন্তু বলয়িা আরম রক কয়র বুঝলাম 

উরন আহমদ মুসা? বলল রাইছা। 
-রনছক অনুমান কয়রই। 
-না। 
-িাহয়ল রক? 
-পিার কােুরন আর পিার লাল মুখ পদয়খ। কি নােক-নারেকার মুয়খামুরখ 

হবার দৃশ্য আরম উেন্যায়স পদয়খরছ। 
িারহানা পখায়দজায়েোর রদয়ক রিয়র বলল, আো, ওয়ক সামলাও। সীমা 

লংঘন করয়ছ ও। 
-রঠক আয়ছ, িওবা কররছ, এই মুখ বন্ধ করলাম। বয়ল রাইছা সরিযই 

সরিযই দু আংগুয়ল পঠাি পচয়ে ধয়র পচাখ বন্ধ কয়র রসয়ির উের শুয়ে েেল। 
িাসখন্দ এোরয়োিম পেয়ক পলরনন স্মরৃি োকম প্রাে হাজার মাইল। 

পগািািাই জনমানবহীন েে। যায়ি শত্রুরা রঠক করয়ি না োয়র পকাোে িারা 
যায়ি এজয়ন্য আহমদ মুসা রবরেন্ন রাস্তা ঘুয়র পকউ অনুসরণ করয়ছ না রনরশ্চি 
হয়ে িয়বই পলরনন স্মরৃি োয়কমর েয়ে রগয়ে েেল। 

 



রক্ত সাগর পেররয়ে  95 

 

 
 
 
পজনায়রল পবাররয়সর রে এস রেক্টর কুমাকে রঠক সায়ে আিিাে অরিয়স 

রগয়ে পেৌাঁছল। পজনায়রল পবাররস অরিয়স আয়সন নেিাে। িাাঁর জন্য সব িাইল 
পররে করা এবং রদয়নর কায়জর একিা আউি লাইন দাাঁে করয়ি আধা ঘঠিা সমে 
রেক্টর কুমাকয়ের দরকার হ্ে। পসই জন্য রেক্টর কুমাকয়ের অরিস আওোর 
সায়ে আিিা পেয়কই। 

অরিয়স বয়স রেক্টর কুমাকে সয়ব িাইয়ল হাি লারগয়েয়ছ এমন সমে 
দরজা পঠয়ল প্রয়বশ করল অোয়রশনাল উইং-এর রেরজ রিিে। িার হায়ি একিা 
িাইল। িাইলিা পিরবয়ল পরয়খ বলল, িাইলিার কাজ ইরমরেয়েিরল হওো 
দরকার। আরম দশিাে িাইল পিরি পনোর জন্য আসব। 

রেক্টর কুমাকে মাো পনয়ে বলল, রঠক আয়ছ। 
পবররয়ে পগল রিিে। 
রেক্টর কুমাকে হায়ির িাইল্টা পরয়খ ‘িে রসয়ক্রি’ ‘িে প্রায়োরররি’ 

পলয়বল আাঁিা রিিয়ের িাইয়ল ময়নায়যাগ রদল। পদখল িাইয়লর রেিয়র একিা 
ইনয়েলাে আঠা রদয়ে মুখ আাঁিা। রবয়শষ পগােনীে ও জািীে গুরুত্বেূণম ছাো 
পকান েকুয়মঠিই মুখ আাঁিা অবস্থাে রে,এস এর কায়ছ আয়সনা। 

ইনয়েলােরি হায়ি রনয়ে কয়েকবার নাোচাো করল রেক্টর কুমাকে। 
অোয়রশনাল উইং পেয়ক আসা এমন জরুরী মুখবন্ধ েকুয়ময়ঠির অেম হয়লা এর 
ময়ধয রনশ্চে পকান অোয়রশন সংক্রান্ত েররকল্পনা আয়ছ। এই রচন্তার সায়ে সায়ে 
ইনয়েলায়ের েকুয়ময়ঠির প্ররি আকষমণ পবয়ে পগল রেক্টয়রর। 

োঠকয়দর ময়ন োকার কো এই রেক্টর কুমাকয়ের আসল নাম যুবায়েরে। 
সাইমুয়মর পগায়েন্দা ইউরনয়ির একজন কমমকিমা ইরন। আয়গ ইরন রসকুযরররি 
রবোয়গর পরকেম পসকশয়ন রছয়লন। অরুশ িূকমী, রবয়শষ কয়র মুসরলম অরিসার 
কমমচারীয়দর রুশ অঞ্চয়ল ট্রান্সিার করার ের এখায়ন আয়গ পেয়ক কমমরি রুশ 
কমমচারীরা িায়দর অরেজ্ঞিার কারয়ণ বে বে রশিি পেয়ে যান। পসই সুবায়দ 
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দারেত্বশীল ও কিমবযরনষ্ঠ বয়ল েরররচি যুবায়েরে পজনায়রল পবাররয়সর 
োয়সমানাল পসয়ক্রিারী েদ লাে কয়রয়ছ। সাইমুম এয়ক িায়দর প্ররি আল্লাহর এক 
রবয়শষ রহমি রহয়সয়ব ময়ন করয়ছ। 

ইনয়েলাে পশষ েযমন্ত পখালারই রসিান্ত রনল যুবায়েরে। ঘরের রদয়ক পচয়ে 
পদখল িখন ৮ িা ৭ রমরনি। যুবায়েরে িাোিারে উয়ঠ োয়শর পিকরনকযাল রুয়ম 
পগল। সবমাধুরনক ইনয়েলাে ওয়েনারও আয়ছ পসখায়ন। সুইচ রিয়ে যয়ন্ত্রর ময়ধয 
ইনয়েলােরি ঢুরকয়ে রদল ইনয়েলায়ের আঠা রবন্দুমাত্র নষ্ট না কয়রই ইনয়েলাে 
খুয়ল পদে। কাজ পসয়র ইনয়েলায়ের আঠায়িই পসিা আবার বন্ধ করা যাে। 
ধরবার পকান উোে োয়কনা। 

রেক্টর ইনয়েলাে ওয়েনার রদয়ে দ্রুি ইনয়েলােরি খুয়ল পিলল। 
ইনয়েলায়ের রেিয়র িাইে করা দুয়িা কাগজ। একিা হল িেয-রববরণী, 

আয়রকিা অোয়রশন প্লযান। 
যুবায়েরে দ্রুি কাগজ দু’রির িয়িা কয়র রনল। িারের মূল কাগজ দুরি 

ইনয়েলায়ে ঢুরকয়ে আবার ইনয়েলায়ের মুখ বন্ধ কয়র রদল। 
রঠক ন’িাে পবাররস অরিয়স এল। যুবায়েরে রনেম অনুসায়র অোয়রশনাল 

উইং-এর িে প্রায়োরররি িার কায়ছ পেশ করল। 
যুবায়েরয়ের মনিা উসখুস কররছল। িেয-রববরণী ও অোয়রশন প্লযায়নর 

রশয়রানাম ছাো আর রকছুই েো হেরন িার। রশয়রানাম পদয়খই বুয়ঝয়ছ পলরনন 
স্মরৃি োকম রনয়ে িারা রকছু করয়ি যায়ি। 

এসমে পিরলকম কো বয়ল উঠাে িার রচন্তাে পছদ েয়ে পগল। পিরলকয়ম 
কো বলরছল পজনায়রল পবাররস। বলল পস, রেক্টর রিিে কখন আসয়ব বয়লয়ছ? 

-দশিাে। বল যুবায়েরে। 
-না দশিাে নে, এখুরন আসয়ি বল। 
-বলরছ স্যার। 
পিরলকম বন্ধ হয়ে পগল। যুবায়েরে অেযারয়লয়স রিিয়ের সায়ে পযাগায়যাগ 

করল। িায়ক জানাল পজনায়রয়লর রনয়দময়শর কো। 
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অেযারয়লস বন্ধ কয়র রদয়ে পচোয়র গা এরলয়ে রদল যুবায়েরে। বযাোরিা 
রনশ্চে জরুরী। িা নাহয়ল পজনায়রল পবাররস ১০ িা েযমন্ত অয়েক্ষা করয়ি 
োরয়বননা পকন! আর রস্থর োকয়ি োরয়লা না যুবায়েরে। অবয়শয়ষ কাগজ দু’পিা 
রনয়ে বােরুয়ম প্রয়বশ করল পস। 

প্রেয়ম অোয়রশন প্লযানিাে পচাখ বুলাল যুবায়েরে। পচাখ বুলায়ি রগয়ে 
পচাখ দু’পিা ছানাবো হয়ে উঠল িার। আজ রাি ১ িা পেয়ক পলরনন স্মরৃি োয়কম 
ওয়দর করম্বং অোয়রশন। সন্ধযা ৬ িা পেয়ক আিগান সীমায়ন্ত সশস্ত্র পগায়েন্দায়দর 
োহারা বসান হয়ব যায়ি একিা রোঁেোও সীমান্ত অরিক্রম না করয়ি োয়র। 

পলরনন স্মরৃি োয়কমর সব রবষয়ে নজর রাখার জন্য রনরদমষ্ট রকছু েয়েয়ঠি 
পগায়েন্দা পমািায়েয়নর উয়ল্লখ আয়ছ। পবলা ৩ িাে ষ্টযারলনবাদ পেয়ক আরমম মুে 
করায়ব, রাি ৯ িাে পলরনন স্মৃরি োয়কম িারা পেৌাঁছয়ব। 

িেয রববরণীয়ি উয়ল্লখ আয়ছ, পলরনন স্মরৃি োয়কম সাইমুম রবরাি এক 
অস্ত্রাগার গয়ে িুয়লয়ছ। পলরনন স্মরৃি োয়কমর প্রধান প্রয়বশ েয়ে পয পগােন 
কযায়মরা আয়ছ িার ছরবয়ি পদখা যায়ি, ময়স্কাো পজল পেয়ক োলায়না আয়েশা 
আরলয়েে ও পরাকাইয়েো, পরাকাইয়েোর মা, রহসার দূয়গমর পমাল্লা আমীর 
সুলাইমায়নর পময়ে রশরীন শবনম এই পলরনন স্মরৃি োয়কম প্রয়বশ কয়রয়ছ। িারা 
পবর হবার প্রমাণ আমায়দর হায়ি পনই। সবময়শষ ময়স্কা পেয়ক োলায়না ১০ জন 
ছাত্রীও পসরদন এখায়নই এয়স উয়ঠয়ছ। সব রমরলয়ে ধয়র পনো হয়েয়ছ পলরনন স্মরৃি 
োকম সাইমুয়মর এক রবরাি ঘারি। েো পশষ কয়র যুবায়েরে পবররয়ে এল বােরুম 
পেয়ক। মাোিা রঝম রঝম করয়ছ। উয়েয়গ রছাঁয়ে যায়ি পযন হৃদেিা। এই মূহূয়িমই 
খবর পেৌাঁছায়না দরকার পহে পকাোিমায়র। রকন্তু পবলা ১িার আয়গ অরিস পেয়ক 
পবরুবার পকানই উোে পনই। 

রনদারুণ উয়েয়গ সমে কািরছল যুবায়েরয়ের। পচোয়র পহলান রদয়ে 
মনিায়ক একবার রস্থর করয়ি রগয়ে ঘুম এয়স রগয়েরছল িার পচায়খ। এ সমে রুয়ম 
প্রয়বশ করল পজনায়রল পবাররস। যুবায়েরয়ের অবস্থা পদয়খ পজনায়রল পবাররস 
একিু উরেগ্ন হয়েই বলল, পিামার শরীর খারাে নেয়িা রেক্টর? 
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দ্রুি পসাজা হয়ে পচোর পেয়ক উয়ঠ দাাঁরেয়ে যুবায়েরে বলল, একিু খারাে 
পবাধ কররছ স্যার। 

-এিক্ষণ বলরন পকন? আমার আজ পিমন কাজ পনই। িুরম চয়ল পযয়ি 
োর। 

আল্লাহর অয়শষ শুকররো আদাে কয়র যুবায়েরে পবলা ১১ িাে অরিস 
পেয়ক পবররয়ে এল। পবররয়ে পসাজা চয়ল এল বােীয়ি। 

রনয়জর রুয়ম ঢুয়ক দরজা-জানালা বন্ধ কয়র রদল। ষ্টীল আলমারীিা খুয়ল 
পবর করল একিা এিারচ পকস। এিারচ খুলয়িই পবররয়ে েেল একরি শরক্তশালী 
পররেওগ্রাহক যন্ত্র। তবধ লাইয়সয়ন্সর অধীয়ন রাখা অিযন্ত শরক্তশালী গ্রাহক যন্ত্র 
এিা। রকন্তু এই গ্রাহক যয়ন্ত্রর রনয়চর অংয়শ রবয়শষোয়ব যুক্ত করা হয়েয়ছ 
অিযাধুরনক একরি পররেও ট্রান্সরমিার। 

হাজার বগমমাইয়লর ময়ধয পয পকান জােগাে এর মাধযয়ম খবর পপ্ররণ ও 
গ্রহন করা যাে। এর সবয়চয়ে বে তবরশষ্টয হল, এর ট্রান্সরমশয়নর অবস্থান রেয়িক্ট 
করার পকান যন্ত্র এখনও উদ্ভব হেরন। 

যুবায়েরে রচন্তা করল, প্রেয়মই বযাোরিা পলরনন স্মরৃি োয়কম আলদর 
আরজমেয়ক জারনয়ে পদো দরকার। রকন্তু েরক্ষয়ণই োবল, না প্রেয়ম পহে 
পকাোিমারয়কই জানায়না উরচি। এই খবর পকাোে রকোয়ব কিখারন োঠায়না 
হয়ব পসিা পহেয়কাোিমারই োল বুঝয়ব। 

যুবায়েরে সালাম জারনয়ে বলল, মুসা োই জরুরী পময়সজ। 
-োল আছ পিা? 
-রজ হ্াাঁ। 
-বল পিামার পময়সজ। 
যুবায়েরে িার স্মরৃি পেয়ক িেয রববরণী ও অোয়রশন প্লযায়নর েুয়রা 

রববরণ ররয়ল করল আহমদ মুসার কায়ছ। 
পময়সজ পশষ হয়ল ওোর পেয়ক আহমদ মুসা বলল, বে একিা জােগায়ক 

ওরা িায়গমি কয়রয়ছ যুবায়েরে। আল্লাহ রনশ্চে আমায়দর সাহাযয করয়বন। 
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পিামায়ক পমাবারকবাদ, আল্লাহ পিামায়ক রদয়ে জারির একিা রবরাি পখদমি 
আিাম রদয়িন। 

এোর পেয়ক যুবায়েরে বল, পদাো করুন মুসা োই। দুরনোর স্বােম সম্পদ 
রকছুই আমায়দর লক্ষয নে। আমরা চাই আল্লাহর বান্দাহয়দর কলযাণ এবং যা রকছু 
করয়ি োররছ িার রবরনময়ে আল্লাহ পযন দো কয়র আমায়দর েরকালীন মুরক্তর 
বযবস্থা কয়রন। 

আহমদ মুসা ওোর পেয়ক ‘আরমন’ বয়ল অেযারয়লয়সর লাইন পকয়ি রদল। 
শরহদ আয়নাোর োশা ঘাাঁরিয়ি আহমদ মুসার রুয়ম েরাময়শম বয়সয়ছ 

আহমদ মুসা, হাসান িাররক এবং কয়ণমল কুিাইবা। যুবায়েরয়ের োঠায়না িেয 
রনয়ে অয়নক আয়লাচনা হল। সবয়শয়ষ আহমদ মুসা বলল, আমরা পলরনন স্মরৃি 
োয়কম ‘ফ্র’-এর সায়ে লোইয়ে অবিীণম হয়ি চাইনা। পেির পেয়কই আজ যখন 
এরা পেংয়গ েোর মুয়খামুরখ, িখন এয়ক আরম অনেমক ময়ন করর। আরম পলরনন 
স্মরৃি োকম ঘাাঁরি সররয়ে আনয়ি চাই। শুধু আলদর ক্ষুর দল রনয়ে ওখায়ন োকয়ব। 
অস্ত্রগুয়লা সীমায়ন্তর ওোয়র আমায়দর আিগান ঘারিয়ি আোিি রাখা পহাক। 
পময়েয়দর সররয়ে আনয়ি হয়ব বখশ নদীর িীয়র আলী ইব্রাহীয়মর ওখায়ন 
গুলমহল ঘাাঁরিয়ি। আর ষ্টযারলনবাদ পেয়ক পয কমুযরনষ্ট পসনাদল পলরনন স্মরৃি 
োয়কম যাত্রা করয়ব িায়দর আমরা েয়েই আিকায়ি চাই। আমার ময়ি উদ্ভূি 
েরররস্থরি আমরা এোয়বই পমাকারবলা করয়ি োরর। 

হাসান িাররক এবং কুিাইবা মাো পনয়ে সাে রদল আহমদ মুসার কোে। 
েরাময়শমর ের আহমদ মুসা রগয়ে বসল অেযারয়লস পসয়ির োয়শ। 

পযাগায়যাগ করল পলরনন স্মরৃি োয়কম আলদর আরজময়ের সায়ে। মুসা িায়ক 
বলল, আরম পিা ময়ন করর ওখানকার পগায়েন্দায়দর িযাকল করয়ি পিামার 
পলাকরাই যয়েষ্ট! 

ওোর পেয়ক আলদর আরজমে বলল, পদাো করুন, পমািায়েন হবার ের 
ওয়দর পগায়েন্দারা আমায়দর হায়ি ধরা েয়ে যায়ব। 

আহমদ মুসা আবার বলল, পলরনন স্মরৃি োকম ঘাাঁরি পেয়ক আোিি জমা 
অস্ত্রগুয়লা এবং পময়েয়দর সররয়ে রনয়ি হয়ব। সব েরামশম রদয়ে ওখায়ন হাসান 
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িাররক এবং কুিাইবায়ক োঠারি। সবাইয়ক আমার সালাম বয়লা। বয়ল আহমদ 
মুসা অেযারয়লস বন্ধ কয়র রদল।  

িারের বখশ নদীর িীয়রর ঘারিয়ি আলী ইব্রাহীয়মর সায়ে পযাগায়যাগ 
কয়র বলল, পিামরা তিরী পেয়কা আরম আসরছ। একিু পেয়ম বলল, আমার ময়ন 
হে, প্রস্তুি হয়ে পিামরা যরদ েরশ্চয়ম এরগয়ে যাও এবং বখশ শহয়রর ৫০ মাইল 
েূয়বমর ব্রীজ িার কায়ছ ৫িার ময়ধয পেৌয়ছ যাও িাহয়ল পসখায়নই আমার সায়ে 
পিামায়দর পদখা হয়ি োয়র এবং এিাই সবরদক পেয়ক োল হয়ব। 

ওোর পেয়ক আলী ইব্রারহম বলল, আমরা আেনার এ েরামশম অনুসায়র 
কাজ করব। 

আয়রকিা জরুরী কো, বলল, আহমদ মুসা, গুলমহয়ল আমায়দর ঘারির 
কাজ রক কমরপ্লি? 

-রজ হ্াাঁ। বলল, আলী ইব্রাহীম। 
একিূ পেয়ম আবার পস বলল, এখন আমরা আমায়দর েররকল্পনা বাস্তবােন 

করয়ি োরর। 
-না কয়র আর উোেও পনই আলী ইব্রাহীম। আমায়দর পলরনন স্মরৃি োকম 

ছােয়ি হয়ি। সম্ভবি আজই আমায়দর পময়েরা গুলমহল ঘারিয়ি পেৌয়ছ যায়ব। 
-রঠক আয়ছ, ওখায়ন সব বযবস্থাই কমরপ্লি। হাসান িাররক োই সব রকছ ু

জায়নন। 
-আর পকান কো আলী ইব্রারহম? 
-পনই জনাব। 
-ইনশাআল্লাহ ৫িার ময়ধয ওখায়ন আমায়দর পদখা হয়ি। 
বয়ল আহমদ মুসা অেযারয়লস পরয়খ রদল। িারের উয়ঠ রিয়র দাাঁোল 

হাসান িাররক ও কুিাইবার রদয়ক। বলল পিামরা এখরন রওনা হও পলরনন স্মরৃি 
োয়কম। সীমায়ন্তর ওোয়র অস্ত্র োঠায়নার কাজ সহয়জই হয়ে যায়ব। আগামী 
পোয়রর আয়গই পিামরা আমায়দর পময়েয়দর গুলমহল ঘারিয়ি পেৌছায়ি োরয়ব 
ইনশাআল্লাহ। আমরাও আলী ইব্রারহয়মর ঘারি হয়ে ওখায়ন সকায়লর রদয়ক পযয়ি 
োরর। 
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বয়ল আহমদ মুসা হাি বারেয়ে রদল ওয়দর রদয়ক হ্াঠেয়শয়কর জয়ন্য। 
হ্াঠেয়শক করয়ি করয়িই কুিাইবা বলল, আেনার সায়ে পক যায়ি মুসা 

োই? 
-জীে রনয়ে যাব। পদরখ, দু’একজন পকউ সায়ে পগয়লই চলয়ব। আহমদ মুসা 

রবদাে হয়লা ওয়দর কাছ পেয়ক। জীে পররে রছল। ঘাাঁরি প্রধান আলী আমর পলাক 
বাছাই কয়র আয়গই িুয়ল রদয়েরছল জীয়ে। আহমদ মুসা এয়স জীয়ের ড্রাইরেং 
রসয়ি বসল। োিম রনল জীে। আহমদ মুসা রবসরমল্লাহ বলার সায়ে চলয়ি শুরু 
করল। জীে ছুয়ি চলল োরমর সেয়কর রদয়ক। 

বযবসার কায়িলার আনায়গানা ছাো োরমর সেক আজকাল প্রাে শূন্যই 
োয়ক। ‘ফ্র’ এর কমুযরনে সরকায়রর বারহনী এখন বে বে দল ছাো রবরিন্ন 
োয়ব পবর হে না। স্থানীে পলাকয়দর রনয়ে গরঠি সরকার ও কমুযরনে োরিম পেয়ে 
পদবার ের িারা রনয়জরাও এখন রনয়জয়দরয়ক জনগন পেয়ক রবরিন্ন োবয়ছ। 
সুিরাং জনগনয়ক িারা েে কয়র। রবরাি পকান বারহনী বহর ছাো এখন রাস্তাে 
পবর হে না বলয়লই চয়ল। সুিরাং সাইমুয়মর জন্য মধয এরশোর সব রাস্তা আজ 
প্রাে রনরােদ হয়ে পগয়ছ। 

োরমর সেক রদয়ে িীব্র গরিয়ি এরগয়ে পসই ব্রীয়জর রদয়ক যারিল আহমদ 
মুসার জীে। ৪িার রদয়ক বখশ শহর অরিক্রম কয়র পসাো চারিার রদয়ক পস বখশ 
শহর পেয়ক ৫০ মাইল দুয়রর পসই ব্রীয়জর কায়ছ পেৌছল। 

জােগািার নাম সয়িদয়কাহ। এই এলাকার সবয়চয়ে উচু েবমি এখায়নই। 
এ েবময়ির মাোে আইস কযাে আয়ছ। ওখায়ন বরি জয়ম োয়ক প্রাে সারা 
বছরই। এই পেয়ক এ জােগািার নাম হয়েয়ছ সয়িদয়কাহ। এখায়ন এয়স োরমর 
সেক অয়নক উচু। সয়িদয়কাহর মাঝখান রদয়ে একিা সংকীণম ও গেীর 
উেিযকা। পস উেিযকা রদয়ে অিযন্ত খরয়স্রািা একিা োহােী নদী প্রবাহীি। 
উেিযকার উের একিা বে ব্রীজ োরমর সেয়কর সংয়যাগ সাধন কয়রয়ছ। 

ব্রীয়জর কায়ছ এয়স আহমদ মুসা সাইমুয়মর পকায়ে হনম বাজাল। মুহূিম 
কয়েয়কর মধয রাস্তাে স্বেং আলী ইব্রাহীম পনয়ম এয়স আহমদ মুসায়ক স্বাগি 
জানাল। 
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আহমদ মুসা প্রেয়মই িায়ক বলল, জীেিায়ক পকাোও সামলায়না দরকার। 
মুহূয়িম সামলায়না হয়লা জীেিা। রকছু েে ঘুয়র োহায়ের একিা গরলেে রদয়ে 
জীেিায়ক একিা োহায়ের আোয়ল রনয়ে আসা হয়লা। 

িারের আহমদ মুসা আলী ইব্রাহীময়ক রনয়ে েরাময়শম বসল। প্রেয়ম আলী 
ইব্রাহীয়মর কো শুয়ন রনয়ে আহমদ মুসা উেসংহার িানল এইোয়ব। আমায়দর 
পলায়করা ব্রীয়জর এোয়র রাস্তার দুধায়র োহায়ে পমািায়েন োকয়ব। রাস্তার 
একোর িুরম, অন্য োয়র আরম িায়দর সায়ে োকব। ব্রীজ আমরা ওয়দর 
পেয়রায়ি পদয়বা না। আমার জীয়ে পদখ একিা েযাঠে সাইন পবােম আয়ছ। ওিা 
আমরা ব্রীজ পেয়ক দু’শ গজ ওোয়র রাস্তার উের পরয়খ পদব। ওয়ি রনয়দমশ পদখার 
ের িারা স্বাোরবক োয়বই ময়ন করয়ব ব্রীয়জর ওোয়র িায়দর জয়ন্য প্ররিয়রাধ 
অয়েক্ষা করয়ছ, এ অবস্থাে িারা রিনিা কাজ করয়ি োয়র। এক, িারা এখায়ন 
সাময়ন অগ্রসর হয়ব। দুই, িারা রেছয়ন সয়র যায়ব। রিন, িারা এখায়ন পনয়ম েয়ে 
রাস্তার দুধায়র আশ্রে রনয়ে েযারলনবাদ রকম্বা বখশ শহর পেয়ক রবমান সাহাযযর 
জন্য অয়েক্ষা করয়ব। রিন অবস্থার ময়ধয িারা যরদ রেরছয়ে যাে িাহয়ল আমরা 
িায়দর পযয়ি পদব। রকন্তু যরদ িারা সাময়ন অগ্রসর হে রকম্বা নামার পচষ্টা কয়র 
অেবা অন্য পকান িৃিীে েন্থার আশ্রে পনে, িাহয়ল আমরা িৎক্ষণাৎ ওয়দর উের 
এরঠি িযাংক রেনামাইি রদয়ে আক্রমন চালাব রাস্তার দুোশ পেয়ক। 

এযারঠি িযাংক রেনামাইি সাইমুয়মর অস্ত্রাগায়র নিুন আমদানী। কমুযরনে 
সরকায়ররই এক মুসরলম রবজ্ঞানীর িমূমলাে তিরী এিা। তিরীও হয়েয়ছ কমুযরনে 
সরকায়রর িযাক্টরীয়ি। এই রেনামাইি পছাোর ঝুাঁরক অরি সামান্য রকন্তু ৯০ িিু 
আেিয়নর মধয এর ধ্বংসকারী ক্ষমিা অরি েোবহ। 

পবলা ৫ িা পবয়জ ৪রমরনি। এ সমে আহমদ মুসার দূরবীয়ন ধরা েেল 
৩০রি সামররক ট্রায়কর একিা কনেে উয়ঠ আসয়ছ োরমর সেয়কর ঢাল পবয়ে। 

আহমদ মুসা দ্রুি রহসাব করল সাইনয়বােম েযাঠে পেয়ক শুরু কয়র ৩০রি 
ট্রাক রেছন রদয়ক কিিুকু জােগা পনয়ব। রহসাব কয়র েয়কি অেযারয়লয়স রাস্তার 
ওোয়র আলী ইব্রাহীময়ক জারনয়ে রদল িার পলাকজনয়দর রেছয়নর রদয়ক কিিা 
ছরেয়ে রদয়ি হয়ব। 
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রঠক ৫িা ১০রমরনয়ি ৩০িা ট্রায়কর কনেে এয়স হারজর হয়লা আহমদ 
মুসায়দর পবষ্টনীর ময়ধয। ট্রাক বহয়রর সাময়ন রছল একিা জীে। জীেিা রাস্তার 
েযাঠে সাইনয়বায়েমর ৫গয়জর ময়ধয এয়স দাাঁোল। এক এক কয়র সব গুরল ট্রাক 
একিার পেছয়ন আয়রকিা দাাঁরেয়ে েেল। 

জীয়ে ড্রাইোয়রর োয়শর রসয়ি একজন রব্রয়গরেোর বয়সরছল। পস 
সাইনয়বােম েেল িারের রেছয়নর অরিসারয়দর সায়ে আয়লাচনা করল। 

আহমদ মুসা সাইন পবায়েমর সমান্তরাল এক োের খয়ঠের আোল পেয়ক 
সবরকছু প্রিযক্ষ কররছল। আহমদ মুসার োয়শই রেনামাইি হায়ি প্রস্তুি একজন। 

পজনায়রল িার অধুঃস্তনয়দর সায়ে রক েরামশম করল জানা পগল না। রকন্তু 
পদখা পগল অেযারয়লস মুয়খর কায়ছ িুয়ল রনয়ে রক পযন রনয়দমশ রদল। েরক্ষয়ণই 
পদখা পগল ৩০রি ট্রায়কর দুোয়শর পমািায়েন রাখা কামায়নর পলাকগুয়লা নয়ে 
চয়ে প্রস্তুি হয়ে উঠল। িারের পজনায়রয়লর জীে নয়ে উয়ঠ দ্রুি অগ্রসর হয়লা 
সাময়ন। 

জীেরি িখন রাস্তার পসই সাইনয়বায়েমর উের রগয়ে েয়েয়ছ, জীয়ের বরলষ্ট 
চাকার আঘায়ি সাইনয়বােমরি পেয়ে িুকয়রা িুকয়রা হয়ে যখন রছরিয়ে েেয়ছ, রঠক 
পস সমে রাস্তার দুোশ পেয়ক দুয়িা রেনামাইি এয়স জীেয়ক আঘাি করল। মাত্র 
কয়েক পসয়কঠে! প্রচঠে রবয়ফারয়ণর ময়ধয জীেরি রছন্ন-রেন্ন হয়ে পগল। পগািা 
রাস্তা জুয়ে ছরেয়ে েেল আগুন। 

প্রেম রেনামাইি দুরির শব্দ রমরলয়ে যাবার আয়গই রাস্তার দুধার পেয়ক 
৩০রি সামররক ট্রাক লয়ক্ষয বৃরষ্টর মি রনরক্ষপ্ত হল রেনামাইি। 

িারেয়রর দৃশ্যিা রছল অিযন্ত েোবহ। পকান পকান কামায়নর নল একি ু
উচু হয়েরছল পগালাবষয়ণমর জয়ন্য, পকউ পকউ কামায়নর পবািাম রিেয়ি যারিল 
রকন্তু সব েুয়ব পগল অয়নক রেনামাইয়ির সরম্মলীি রবয়ফারয়ণর আকাশ পেদী 
শয়ব্দ। মুহুয়িম পগািা রাস্তা অরগ্নয়গালয়ক েররণি হল। অয়নক্ষন ের পসই আগুন 
রকছুিা োমল, িখন ট্রাকগুয়লা দুময়ে মুচয়ে যাওো পচরসস এবং ইিুঃস্তি রছিায়না 
ইস্পায়ির িুকয়রা ছাো আর রকছুই পচায়খ েেল না। 
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আহমদ মুসা দূরবীন পচায়খ ধয়রই বয়স রছল, মৃিযু ও ধ্বংয়সর দৃশ্য পেয়ক 
পস পচাখ সরায়ি োররছল না। এইয়িা জ্বলজযান্ত মানুষগুয়লা রছল, পকাোে হাররয়ে 
পগল রনয়ময়ষ!  রক মমমারন্তক এই হাররয়ে যাওোর দৃশ্য। এয়দর মা আয়ছ, স্ত্রী আয়ছ, 
পছয়ল পময়ে আয়ছ। কি পেহ কি আকুলিা রনয়ে িারা েে পচয়ে োকয়ব। িারের 
যখন খবর পেৌছয়ব রক োবয়ব িারা? পকমন হয়ব িখনকার দৃশ্য? িারা রক বুঝয়ব 
পসই রাজনীরির কো পয রাজনীরি িায়দর পঠয়ল রদয়েয়ছ মৃিযুর মুয়খ, পয 
রাজনীরি মানবিার কঠঠ পরাধ করা আর মানুয়ষর শারন্ত স্বাধীনিা হরণ করার অস্ত্র 
রহসায়ব িায়দর রপ্রেজনয়দর বযবহার করয়ছ। পচাখ দুরি আহমদ মুসার রসক্ত হয়ে 
উয়ঠরছল। 

আলী ইব্রাহীম এয়স ধীয়র ধীয়র একিা হাি রাখল আহমদ মুসার কাাঁয়ধ। 
আহমদ মুসা ধীয়র মুখিা িার ঘুররয়ে রনয়ে আলী ইব্রাহীয়মর রদয়ক পচয়ে 

বলল, আমরা পিা এই হিযাযজ্ঞ চাইরন আলী আব্রাহীম, পকন িা চারেয়ে পদো 
হয়ি আমায়দর উের। 

কঠঠ োরী আহমদ মুসার। 
আলী ইব্রাহীম বলল, জনসমেমন হাররয়ে ওরা মররো হয়ে উয়ঠয়ছ। একমাত্র 

শরক্তর পজায়র রক্ত সাগর বইয়ে হয়লও ওরা রিয়ক োকয়ি চাে। িা না হয়ল ওরা 
পলরনন স্মরৃি োয়কমর মি জােগাে বােরি ৩০ ট্রাক তসন্য োঠায়ব পকন? 

ছাই এর স্তুে, পোো পদহ এবং কুঠেরল োকান ইস্পাি রারশর রদয়ক আবার 
পচাখ রিররয়ে আহমদ মুসা অয়নক স্বগি কয়ঠঠই বলল, কাজ আমায়দর দ্রুি 
করয়ি হয়ব আলী ইব্রাহীম। আল্লাহর বান্দায়দরয়ক এয়দর ধ্বংশকারী অয়ক্টাোশ 
পেয়ক বাাঁচায়ি হয়ব। 

বখশ নদী িীয়রর আলী ইব্রাহীয়মর ঘারি এবং এই নদীর িীয়র অবরস্থি 
আলী ইব্রাহীয়মর গ্রাম গুলমহয়লর মাঝামরঝ জােগাে োহায়ের পদোল আর নদী 
পঘরা উেিযকাে গয়ে পিালা হয়েয়ছ গুল মহল ঘারি। সবুজ বনানীর ময়ধয সবুজ 
রং করা োের রদয়ে গয়ে পিালা এই পলাকালে উের পেয়ক পচাখই েয়ে না। 
একিু দুর পেয়কও এর অরস্তত্ব োলোয়ব বুঝা যে না। আলী ইব্রাহীয়মর ঘারি হয়ে 



রক্ত সাগর পেররয়ে  105 

 

আসাই এখায়ন আসার সবয়চয়ে সহজ েে। খরয়স্রািা বখশ নদীেয়ে রস্পেয়বাি 
রদয়েও এখায়ন আসা যাওো করা যাে। 

সাইমুয়মর হাসোিাল এবং পময়েয়দর আশ্রেয়কে রহসায়বই এয়ক গয়ে 
পিালা হয়েয়ছ।  

গিরায়ি পলরনন স্মরৃি োকম পেয়ক পময়েয়দর এখায়ন আনা হয়েয়ছ। 
সম্প্ররি ময়স্কা েয়ক োরলয়ে আসা ছাত্রীরাও এখায়ন আশ্রে রনয়েয়ছ, 

একমাত্র িারহানা ছো। 
পলরনন স্মরৃি োকম পেয়ক অস্ত্র সরান এবং পময়েয়দর এখায়ন রনয়ে আসরা 

সব রববরণ রদরিল িাররক আহমদ মুসার কায়ছ। 
পস বলরছল, এ কায়জ পকান অসুরবধাই হেরন। আলদর আরজময়ের োিা 

িাাঁয়দ ‘ফ্র’ এর সব পগায়েন্দা ধরা েয়ে যাে। পলরনন স্মরৃি োকম প্রশাসয়নর রকছু 
বুঝার আয়গই আমরা পসখান পেয়ক সয়র এয়সরছ। রবনা রক্তোয়িই আমরা 
সবকিা কাজ সমাধান করয়ি পেয়ররছ। রাি ৯িাে আরমম আসা এবং ১িাে 
অোয়রশন এই রুরিন পপ্রাগায়মর রদয়কই িায়দর সবার নজর রছল। এর বাইয়র 
পকান রকছু িারা রচন্তা করয়ি োয়ররন। 

একিু পেয়ম হাসান িাররক বলল, আসার েয়ে োরমর সেয়ক হঠাৎ কয়র 
আব্দুল্লায়েয়ের সায়ে আমায়দর কায়িলার পদখা হয়ে যাে। রেিার েীষণ অসুয়খর 
খবর শুয়ন িারহানা ঐখায়ন পনয়ম েয়ে আব্দুল্লায়েয়ের সায়ে চয়ল যাে। 

উরেগ্ন আহমদ মুসা প্রশ্ন করল, অসুয়খর রকছু রববরণ শুয়নছ? 
-অল্প শুয়নরছ, োহাে পেয়ক নামার েয়ে েয়ে রগয়েরছল। পসই পেয়ক 

শরীরিা ক্রমশ িার খারাে হয়েই চলয়ছ। হাসোিায়ল রনয়ে পযয়ি পচয়েরছল রকন্তু 
িায়দর রেিা রাজী হেরন। 

আহমদ মুসা আর রকছু বলল না। বৃি আব্দুল গিুয়রর পচহারা িার পচায়খর 
সাময়ন পেয়স উঠল। ওোদা রদয়েরছল পস মায়ঝ মায়ঝ ওখায়ন যাবার রকন্তু সমে 
কয়র উঠয়ি োয়ররন আহমদ মুসা। আজ মনিা পযন বয়ল উঠয়ি চাে, অসুয়খর 
খবর পেয়ে িারহানা ছুয়ি পগয়ছ, িারও উরচি যাওো। 
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এ সমে খবর এল দাদী িায়দর োকয়ছ। পরাকাইয়েয়ের দাদীই আজ 
সকয়লর দাদীয়ি েররণি হয়েয়ছ। সকয়লর কায়ছ দাদী অসীম েরক্ত ও শ্রিার 
োত্র। পগািা পময়ে মহয়লর অরেোরবকা এখন পস। িার োক পেয়ে আহমদ মুসা 
এবং হাসান িাররক দুজয়নই পসরদয়ক চলল। 

পময়েয়দর জন্য পয হল বরাি হয়েয়ছ িার, অরিরে রুয়ম রগয়ে আহমদ মুসা 
ও হাসান িাররক বসল। 

সাদা চাদর গা মুয়ে দাদী এয়স পেিয়রর দরজার োয়শই একিা পচোয়র 
বসল। বেয়সর োয়র পদহিা একিু নুয়ে েয়েয়ছ। রকন্তু হাাঁিয়ি োয়রন োলোয়বই। 
চশমাও বযবহার করয়ি হে না। 

দাদী এয়স প্রয়বশ করয়িই আহমদ মুসা এবং হাসান িাররক িায়ক সালাম 
জানাল। 

দাদী সালাম রনয়ে বসয়ি বসয়ি বলল, পবাঁয়চ োক োইো, আল্লাহ 
পিামায়দর হাোি দরাজ করুন। 

-দাদী আমায়ক মাি করয়বন, নানা কায়জ বযস্থ োকাে এিরদন আেনার 
সায়ে পদখা করার সুয়যাগ কয়র উঠয়ি োরররন। বলল আহমদ মুসা। 

- না না, রঠক আয়ছ িায়ি হয়েয়ছ রক! আরম পিা জারন পিামরা কি বযস্ত। 
পিামরা আমার গবম। 

একিু োমল দাদী, িারের বলল, হাসান িুরম একিু বাইয়র যাও মুসার 
সায়ে একা কয়েকিা কো বলব। 

হাসান িাররখ বাইয়র পবররয়ে পগল। হাসান িাররক পবররয়ে পগয়ল আহমদ 
মুসা একিু নয়ে চয়ে বয়স বরল, বলুন দাদী। 

-আরম বলয়ি চাই, িুরম পিামার পবানয়দর কো রকছু রক োব? 
-পকান পবানরা দাদী? 
-পিামার পয পবানরা এখায়ন আয়ছ? 
-হ্াাঁ োরবয়িা। পকান োবনার কো বলয়ছন? 
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-আরম পিামার পবানয়দর রবয়ের কো বলরছ। ইসলামী শররেয়ির রবধান, 
পময়ে বে হয়ল িাোিারে িার রবয়ের বযবস্থা করয়ি হয়ব আরম মায়ঝ মায়ঝ 
অস্বরস্তয়বাধ করর রকন্ত পিামরা রকছুই োব না। 

-দাদী, আেরন অরেোবক রহয়সয়ব এ বযাোরিা রনয়ে রচন্তা করয়ল আমরা 
খুরশ হয়ব। 

-পবাকা োই িুরম পিা সকয়লর সদমার, পিামায়কই োবয়ি হয়ব, সব বযবস্থা 
পিামায়কই করয়ি হয়ব। 

-দাদী জায়নন পিা, আরম খুব বযস্ত। 
-আরম জারন পসিা রকন্ত ইসলাম পিা োরসায়মযর ধমম। যুয়ির মেদায়ন িুরম 

যায়ব, পজহায়দর মেদায়ন িুরম োকয়ব রকন্তু িার অেম পিামার ঘর োকয়বনা িা 
নে। ঘর এবং বাইর দুয়িা রনয়েই পিামার জীবন, পকান একরি বাদ রদয়ে নে। এ 
বযাোয়র ইসলায়মর স্পষ্ট রবধানও আয়ছ িুরম জান। 

-জারন দাদী, একিু পেয়ম আহমদ মুসা বরল, েরামশম রদন দাদী। 
-পিামার পকান রচন্তা আয়ছ রকনা জানায়ল আমার েরামশম বলয়ি োরর। 
একিু োমল আহমদ মুসা। একিু রচন্তা করল। িারের বলল, সকয়লর মি 

আমার জানা পনই, িয়ব আমার ময়ন হয়েয়ছ আয়েশা আরলয়েোয়ক হাসান িাররক, 
রশরীন শবনময়ক কুিাইবা এবং পরাকাইয়েোয়ক যুবয়েরয়ের সায়ে রবয়ে পদোর 
কো আমরা রচন্তা করয়ি েরর। অন্যয়দর বযাোয়রও এইোয়ব পেয়ব পদখা পযয়ি 
োয়র। 

দাদী একিু হাসল, বলল, আল্লাহ পিামার উের রহম করুন। 
িুরম রঠকই পেয়বছ, আরমও এরকম রচন্তা কয়ররছ। 
একিু পেয়ক দাদী আবার বলল, হাসান িাররক, কুিাইবা এখায়ন হারজর 

আয়ছ, যুবায়েরয়ক খবর রদয়ল পসও আসয়ব, পিামায়কও পেয়েরছ। আরম আজই 
এই রবয়ের কাজ পসয়র পিলয়ি চাই। 

-আরম আেনার সায়ে একমি দাদী রকন্ত ওয়দর মিিা না পজয়ন এয়কবায়র 
িাইনাল করা..। 

-রিন পছয়লর মি সম্পয়কম পিামার বক্তবয? 
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-এ প্রস্তায়বর সায়ে িারা রেমি করয়ব না। 
-রঠক আয়ছ আরম পময়েয়দর মিিা রনয়ে আসরছ। 
বয়ল দাদী পেির চয়ল পগল। 
পেিয়র লাইয়ব্ররীয়িই সবাইয়ক পেল। আয়েশা আরলয়েো, রশরীন শবনম 

ও পরাকাইয়েোয়ক পরয়খ সবাইয়ক লাইয়ব্ররী পেয়ক পবর কয়র রদল দাদী। 
-রক বযাোর দাদী সবাইয়ক পবর কয়র রদয়লন পকন? প্রশ্ন রাখয়লা 

আরলয়েো। 
-পিামায়দর রিনজয়নর সায়ে জরুরী কো আয়ছ। 
-রক বযাোর, আমরা রক রকছুর আসামী নারক? বলল পরাকাইয়েো। 
রকন্তু পরাকাইয়েোর কোর রদয়ক কান না রদয়ে দাদী গম্ভীর কয়ি বলল, 

পদখ পিামায়দর বেস হয়েয়ছ। পিামায়দর বযাোয়র পিামরা রনয়জরাই রসিান্ত 
পনবার ক্ষমিা রাখ। পিামায়দর রবয়ের বযাোয়র আহমদ মুসার কাছ পেয়ক প্রস্তাব 
এয়সয়ছ, প্রস্তাব সম্পয়কম রিরন পিামায়দর মি জানয়ি চান। 

আহমদ মুসা যার জয়ন্য পয নাম প্রস্তাব কয়রয়ছ, পস নাম পলখা রচরকুি 
িায়দর সাময়ন রদয়ে রদল দাদী, িারের বলল, সত্ত্বর মি দাও পিামরা। 

দাদীর মুয়খ রবয়ের কো শুয়ন রিনজয়নরই হারস উয়ব রগয়েরছল। লজ্জাে 
সংকুরচি হয়ে েয়েরছল িারা। এর ময়ধয আশা রনরাশার একিা কষ্টকর অনুেুরি 
িায়দর েীরেি কররছল। 

িারের দাদীর রচরকুয়ি পচাখ বুরলয়ে লজ্জাে রিনজয়নর মুখ লাল হয়ে 
উঠল। দাদী যখন মি জানয়ি চাইল, পরাকাইয়েো িখন ‘িুরম সব জান, আরম 
জারননা,’ বয়ল পদৌয়ে ঘর পেয়ক পবররয়ে পগর। আর দু'হাি রদয়ে মুখ ঢাকল 
আয়েশা আরলয়েো এবং রশরীন শবনম। 

ওয়দর কায়ছ পকান জবাব না পেয়ে দাদী উয়ঠ রগয়ে ওয়দর দু'জয়নর মুখ 
িুয়ল ধরল। পদখল অশ্রুয়ি ধুয়ে যায়ি ওয়দর মুখ। দাদী একিু পহয়স ওয়দর 
দু’জয়নর গায়ল পেয়হর দুয়িা পিাকা রদয়ে বলল, জবাব পেয়েরছ বুরেরা, আনয়ন্দর 
অশ্রু জবাব রদয়ে রদয়েয়ছ। 

দু'জয়ন মুখ ঢাকল আবার। 
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দাদী পবররয়ে এল ঘর পেয়ক। বাইয়র দরজার োয়শই দারেয়েরছল 
পরাকাইয়েো। দাদীয়ক পদয়খ পরাকাইয়েো োলায়ি যারিল। ওর হািিা পচয়ে 
ধরল দাদী। বলল, এখরন সররছস দাদীর কাছ পেয়ক? যুবায়ের আসয়ল রক দাদীর 
কো আর ময়ন রাখরব? 

এবার পরাকাইয়েো জরেয়ে ধরল, দাদীয়ক। পকাঁয়দ পিলল পস। 
বলল, আরম পিামায়ক পছয়ে পযয়ি োরবনা দাদী। 
দাদী পহয়স জবাব রদল, রঠক আয়ছ িুই একো যুবায়েরয়ক বরলস। 
দাদী অরিরে রুয়ম রিয়র এল। বলল আহমদ মুসায়ক লক্ষয কয়র, সব রঠক 

আয়ছ, রবয়ের বযবস্থা কর। 
-রঠক আয়ছ দাদী, িাহয়ল এখন উরঠ। 
-না বস, বলল দাদী। 
দাদী একিু োমল। িারের আবার বলল, পিামার কো িুরম োবছ রকছু? 
-রক কো দাদীী্ 
-পিামার রবয়ের কো। 
-না দাদী আরম োবরছ না, োবয়ি োররছ না। 
-িুরম না োরয়লও পিামার দাদীয়ক পিা োবয়ি হয়ি। 
আহমদ মুসা চুে কয়র োকল। দাদীই আবার কো বলল, আমায়দর এক 

পবান আমায়দর সায়ে রছল, রেিার অসুস্থিার খবর পেয়ে চয়ল পগয়ছ। িুরম 
অনুমরি রদয়ল িার নাম প্রস্তাব করয়ি োরর। 

আহমদ মুসার মুখিা মুহুয়িমর জয়ন্য রািা হয়ে উঠল রকন্তু সাময়ল রনয়ে 
আহমদ মুসা গম্ভীর হল। একিু পেয়ব রনয়ে বলল, না োক দাদী। আরম যাযাবর, 
আরম রকছু রচন্তা করয়ি োররছ না। 

দাদী আহমদ মুসার রদয়ক একবার পচাখ িুয়ল িাকাল। িারের একি ু
করঠন স্বয়রই বলল, িুরম রনয়জর উের জুলুম করয়ব, এ অরধকার ইসলাম 
পিামায়ক পদেরন। 

আহমদ মুসার অন্তরিা সরিযই পকাঁয়ে উঠল। দাদীর যুরক্তয়ক খঠেন করার 
যুরক্ত পস পেলনা। িার খুব োল লাগল দাদীর এ ধমক। এক আেনায়ত্বর সুর 
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আয়ছ এ ধময়ক। দাদা দাদীয়ক  পস পদয়খরন। বাবা-মা’র পেহও পবশী রদন োয়গয 
পজায়িরন িার। আেনজয়নর এমন পেহ মাখায়না ধমক পস কিরদন পশায়নরন। 
পচাখিা িার ছলছল কয়র উঠয়ি চাইল। অশ্রু পগােন করার পচষ্টা কয়র আহমদ 
মুসা বলল, দাদী! ওর অরেোবক আয়ছ, এ প্রসংগিা আজ োক। 

দারদ বলল, রঠক আয়ছ আজয়কর মি োক। রকন্তু ময়ন পরখ, িুরম করচ 
হৃদয়ের উের জলুম করছ। 

দাদীর একোিা বুয়কর পকাোে পযন পখাাঁচা রদল আহমদ মুসার। আহমদ 
মুসার পচায়খর সাময়ন পেয়স উঠল িায়িমা িারহানার রবনি সলজ্জ মুখ। ময়ন 
েেল েুরলয়শর হাি পেয়ক িায়দরয়ক উিায়রর পসরদয়নর ঘিনা। আহমদ মুসায়ক 
পদয়খ পসরদন িায়িমা িারহানা রবদুযয়ি শক োওো মানুয়ষর মি রনবমাক হয়ে 
রগয়েরছল, রনয়জয়ক হাররয়ে পিয়লরছল িারহানা এয়কবায়রই। আহমদ মুসা পজার 
কয়রই পসরদন রকছু বুঝয়ি চােরন। রকন্তু পসই দৃশ্য িার অবয়চিন সত্তাে একিা 
িৃরপ্তর বান পেয়করছল, একিা োওোর আনন্দ হৃদেয়ক েয়র রদেরছল, এয়ক পস 
অস্বীকার করয়ব পকমন কয়র? দাদী যা বয়লয়ছন, সরিয রক পস িার উের জুলুম 
করয়ছ, জুলুম করয়ছ পস রনয়জর উেরও? দাদীর কোর উত্তয়র আর পকান কো 
পযাগায়লানা আহমদ মুসার মুয়খ। অল্পক্ষণ মাো নীচু কয়র চুে পেয়ক পস বলল, 
এখন উরঠ দাদী। 

দাদীয়ক সালাম জারনয়ে আহমদ মুসা উয়ঠ দাাঁোল। পবরুয়ি পবরুয়ি বলল, 
দাদী রবয়ের জয়ন্য পেিয়রর যা বযবস্থা সব করুন। আরম বাইয়ররিা পদখরছ। 

রবয়কয়লর ময়ধযই যুবায়েরে এস েেল। পকনা কািার যা কাজ আলী 
ইব্রাহীম িা পসয়র এল। মাগররব নামাজ পশয়ষ পকারআন পিলাওোয়ির মাধযয়ম 
রবয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়লা। 

গুলমহল উেিযকা িখন গাঢ় অন্ধকায়র ঢাকা, উেয়র আকায়শ নবমীর 
চাাঁদ। এরই ময়ধয শান্ত-েরবত্র এক েররয়বয়শ দাদী লাজনম্র অশ্রু পধাো আয়েশা 
আরলয়েোয়ক িুয়ল রদল হাসান িাররয়কর হায়ি, রশরীন শবনময়ক কুিাইবার 
হায়ি এবং পরাকাইয়েোয়ক যুবায়েরয়ের হায়ি। পশষ হািরি িুয়ল পদোর সমে 
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কান্নাে পেংয়গ েেল দাদী। পবাধ হে িার ময়ন েেরছল শহীদ ওমর জারমলয়ের 
কো এবং অিীি রদয়নর অয়নক কোই। 
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৬ 
পজনায়রল পবাররস রনয়জর চুল পযন রনয়জই রছাঁেরছল। রায়গ-দুুঃয়খ পক্ষায়ে 

িায়ক বেই রবেযমস্ত পদখায়ি। হাি দুরি রেছয়ন পবাঁয়ধ ঘরমে ঘুয়র পবোয়ি পস 
আহি বায়ঘর মি। পলরনন স্মরৃিোয়কম িার পলাকরা রকছুই করয়ি োরলনা। 
উয়ল্টা পয পগায়েন্দায়দর োহারাে পদো হয়েরছল িারাই জীবন হারাল। সবয়চয়ে 
অসহনীে রিররশ ট্রাক তসয়ন্যর জীবন হারন। এ বযেমিার পকান তকরিেি িার 
কায়ছ পনই। ময়স্কা পেয়ক পিরলয়িান এয়সরছল, পকান জবাব পজনায়রল পবাররস 
রদয়ি োয়ররন। িীব্র রিরস্কার এবং েৎসনার রশকার হয়েয়ছ পস। ময়স্কা পেয়ক ‘ফ্র’ 
প্রধান বয়লয়ছ, রারশোর সরকায়রর রবরুয়ি অসয়ন্তাষ দানা বাাঁধয়ছ। শুধু জনগন 
নে, পখাদ পসনাবারহনীর ময়ধয পেয়কও। মধয এরশোর েরররস্থরি সরকারয়ক 
েুবায়ি োয়র বয়ল আশংকা করা হয়েয়ছ। সুিরাং পকান বযেমিাই আর ক্ষমা করা 
হয়ব না। উয়েগ পবাধ কয়রয়ছ পজনায়রল পবাররসও। োয়ের িলার মারি পযন 
ক্রয়মই সয়র যায়ি। বলয়ি পগয়ল পগািা মধয এরশোর জনগনই সাইমুয়মর দখয়ল 
চয়ল পগয়ছ। কয়েকিা শহর ছাো তসরনকরাও আজ আর পকাোও পবরুয়ি োরয়ছ 
না। গ্রামাঞ্চয়লর পয লীোরশীয়ের উের ের কয়র কমুযরনষ্ট শাসনবযবস্থা রিরকয়ে 
রাখা হয়েরছল িা আজ এয়কবায়রই ধ্বয়স েয়েয়ছ। িুঘরীল িুগায়নর মি হাররয়ে 
পগয়ছ সবাই। ক্ষমিার এই রেি রক আর গয়ে পিালা যায়ব? 

রনবমাচন রক িায়দর সুয়যাগ এয়ন পদয়ব? 
ইঠিারকম কো বয়ল উঠল এ সমে। ইঠিারকয়ম রে.এ বলল, স্যার রিিে 

এয়সয়ছন, সাক্ষাৎ করয়ি চান। 
-‘আসয়ি বল’ বয়ল পজনায়রল পবাররস পচোয়র এয়স বসল। নিুন একিা 

উয়েগ উৎকঠঠার রচহ্ন িুয়ি উঠল পজনায়রল পবাররয়সর মুয়খ। আজ রছল সুরপ্রম 
কংয়গ্রস এবং রাজয কংয়গ্রয়সর নরময়নশন পেোর সাবরময়ির রদন। সম্ভবি রিিে 
পসই খবরই রনয়ে আসয়ছ। খবর রনশ্চেই োল হয়ব।  
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দরজা পঠয়ল ঘয়র প্রয়বশ করল রিিে। িার মুখিা রবষন্ন, রবধ্বস্ত। ধীয়র ধীয়র 
পিরবয়ল এয়স বসল রিিে। 

পজনায়রল পবাররস িার রদয়ক এক দৃরষ্টয়ি িারকয়েরছল। িার দৃরষ্টয়ি একিা 
িুাঁয়স ওঠা োব। 

রিিে বসয়ল পজনায়রল পবাররস বলল, বল রক খবর? 
-খবর োল নে স্যার। 
-জানয়ি চাই পসিা রক? 
-পকান নরময়নশন জমা েয়েরন স্যার। কান্নার মি করুণ কঠঠস্বর রিিয়ের। 
-পকান নরময়নশন জমা েয়েরন? পকন রূশীেয়দর? 
-শহরাঞ্চয়ল রূশীেয়দর নরময়নশন জমা েয়েয়ছ। িায়দর সংখযা সব রময়ল 

পদেশ’র পবশী নে। এর ময়ধয কমুযরনষ্ট সুরপ্রম কংয়গ্রয়সর ৭০ রি এবং রাজয 
কংয়গ্রয়সর ৮০ রি। রূশীেয়দরই রাজয কংয়গ্রয়স ৭০ রি এবং সুরপ্রম পসারেয়েয়ি 
৩০ রি নরময়নশন জমা েয়েরন। এয়দশীে িুকমীয়দর রিনশ’ নরময়নশয়নর একরিও 
জমা েয়েরন। 

কিকিা মুখ পেংরচয়েই পজনায়রল পবাররস বয়ল উঠল, জমা েয়েরন। যায়দর 
ময়নানেন রদয়ল িারা পকাোে পগল? 

পক্রায়ধ মুখিা রবকৃি হয়ে উয়ঠয়ছ পজনায়রল পবাররয়সর। 
-নরময়নশন পেোর জমা রদয়ি পকউ আয়সরন। বারেয়ি ও োওো যােরন। 

সবাই োরলয়েরছল। অনুসন্ধান কয়র সন্ধযার রদয়ক পমাি ১০০ জনয়ক ধরা হয়েয়ছ। 
অন্যায়ন্যর পকান পখাাঁজ োওো যােরন এখনও। 

-এই একশ’ জয়নর নরময়নশন পিা জমা করয়ি োরয়ি, কররন পকন? 
পজনায়রল পবাররয়সর পচায়খ আগুন। 

রিিে দু’হাি কচয়ল বলল, স্যার রবয়দশী সাংবারদকয়দর কায়ছ সব িেয 
চয়ল পগয়ছ, এখন রকোয়ব...... 

ধময়ক উঠল পজনায়রল পবাররস, রবয়দশী সাংবারদকয়দর পক এযালাও করল? 
-স্যার পকয়ের রনয়দময়শ এই অরিস পেয়কই পিা িায়দর োশ পদো হয়েয়ছ। 
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-রনয়দমশ োকয়লই সব কাজ করয়ি পদো যাে না। আন্তজমারিক মুখ রক্ষার 
জন্য পকেয়ক অয়নক রকছুই করয়ি হে রকন্তু পিামায়দর পস দাে- দারেত্ব পনই। 
রনয়দমশ রদয়েয়ছ, পযয়ি পদব না, রক হয়ব? 

-এ রকম পকান রনয়দমশ আমায়দর উের োকয়ল...। 
-সবই রনয়দমশ রদয়ি হয়ব, পিামরা রক করয়ব, পঘাোর ঘাস কািয়ব? 

পজনায়রল পবাররস ের ের কয়র কাাঁেরছল রায়গ। 
রকছুক্ষন কো বলয়ি োরল না পজনায়রল পবাররস। একিু দম রনয়ে বলল, 

পসই ১০০ জন যায়দর ধয়রছ, পকাোে পরয়খছ িায়দর? 
-জনারবয়শক আমায়দর এখায়ন আয়ছ। অবরশষ্টরা রবরেন্ন শহয়র। 
পজনায়রল পবাররস উয়ঠ দাাঁোল। বলল, চল পদখব পসই হারাম-জাদায়দর 

ধয়ে কেিা প্রাণ আয়ছ। 
রিিে পজনায়রল পবাররসয়ক রনয়ে িার স্বরাি রবোয়গর রপ্রজনারস রুয়ম 

প্রয়বশ করল। 
পচায়রর মি পকাময়র দরে বাাঁধা বন্দীরা বয়সরছল। পজনায়রল পবাররস ও 

রিিে ঘয়র প্রয়বশ করয়িই িারা উয়ঠ দাাঁোল। 
পজনায়রল পবাররস ঘয়র ঢুয়কই িায়দর উয়িশ্য কয়র বলল, রনমক হারাম 

কুত্তার বাচ্চারা, পিায়দর নরময়নশন পেোর পকাোে? হারামজাদার বাচ্চা, এই 
রবশ্বাসঘািকিা করয়ি একিুকু ও চক্ষুলজ্জা হয়লা না? 

সাময়নই রছল উজয়বরকস্তায়নর আহমদ নূরে। পস বলল, আমরা কুত্তার 
বাচ্চা হারামজাদার বাচ্চা রকছুই নই। আমরা রবম্বাসঘািকিা করররন। আমরা যা 
কয়ররছ পসিা হল আমরা জারির রবরুয়ি যাইরন, জনগয়ণর রবরুয়ি যাইরন। 

পক্রায়ধ রচৎকার কয়র উঠল পজনায়রল পবাররস। োগয়লর মি েয়কি পেয়ক 
রেস্তল পবর কয়র আহমদ নূরেয়ক লক্ষয কয়র গুলী করয়ি লাগল পস। রিনিা গুলী 
পশষ হয়িই গুাঁয়ো হয়ে যাওো মাো রনয়ে মারিয়ি ঢয়ল েেল আহমদ নূরে। 
িারের রেস্তল ছুাঁয়ে পিয়ল রদয়ে পজনায়রল পবাররস োয়শর প্রহরীর কাছ পেয়ক 
সাব পমরশনগান হায়ি রনল। রট্রগার পচয়ে ধয়র একবার পসই সাব পমরমন গানিা 
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ঘুররয়ে রনল রবয়ফাররি পচাখ পসই ঊরনশ জন বন্দীর উের রদয়ে। পচায়খর রনরময়ষ 
ঊরনশরি লাশ েয়ে পগল মারিয়ি। 

রয়ক্তর পস্রাি বইল পময়ঝর উের রদয়ে। 
সাব পমরশন গানিা পিয়ল রদয়ে ঘর পেয়ক পবররয়ে এল পজনায়রল পবাররস। 

িার রেছয়ন রেছয়ন পবররয়ে এল রিিে। িারা প্রাে ধাক্কা পখল দু’জন রবয়দশী 
সাংবারদয়কর সায়ে। সাংবারদকেে িায়দর োিম পদো পমাির সাইয়কয়ল চয়ে দ্রুি 
সয়র েেল পসখান পেয়ক। এিা পদয়খ পজনায়রল পবাররস রবষদৃরষ্টয়ি িাকাল 
রিিয়ের রদয়ক। রিিে োয়শর দু’জন প্রহরীয়ক রনয়দমশ রদল, পদখ হারামজাদায়দর 
োকোও কর। প্রহরী দু’জন গযায়রজ পেয়ক গারে পনোর জন্য ছুিল। 

রপ্রজনারস রুম পেয়ক পবররয়ে পজনায়রল পবাররস েয়কি পেয়ক একিা 
অেমার রশি পবর কয়র িায়ি রনয়দমশ রলখল নরমরনশন পেোর জমা না পদো 
রবশ্বাসঘািকয়দর গুলী কয়র হিযার জন্য এই মুহুয়িম। অেমার রশিরি রিিয়ের হায়ি 
িুয়ল রদয়ে বলল, এখনই ররয়ল কয়র দাও সব জােগাে। 

-‘ইয়েস স্যার’ বয়ল রিিে দ্রুি চয়ল পগল িার রুয়মর রদয়ক। 
েররদন পগািা দুরনোে ছরেয়ে েেল এই খবর। 
‘সমগ্র মধয এরশো ‘ফ্র’ েররচারলি কমুযরনষ্ট সরকায়রর প্ররি সারবমক 

অনাস্থা জ্ঞােন কয়রয়ছ। পসখানকার জনগন কমুযরনষ্ট সরকার েররকরল্পি 
রনবমাচয়ন অংশ পনেরন। যায়দর পক একান্ত অনুগি ও বংশবদ ময়ন কয়র কমুযরনষ্ট 
কিৃমেক্ষ ময়নানেন রদয়েরছল, িারাও িায়দর নরময়নশন পেোর জমা পদেরন। 
ময়নানেন পদো সায়ে রিনশ’ উজয়বক, িারজক, কাজাখ, রকররঘজ ও িুকময়ময়নর 
একরি নরময়নশন ও জমা েয়েরন। সুিরাং রনবমাচন কয়র পশষ রক্ষার উয়দযাগরি ও 
কমুযরনষ্ট সরকায়রর বযেম হয়ে পগল। ইরিেয়ূবম ‘ফ্র’ এর কমুযরনষ্ট সরকার 
রবশ্বাসঘািকিা ও আনুগিযহীনিার অরেয়যাগ িুয়ল পসখানকার সরকার ও 
কমুযরনষ্ট োরিম পেংয়গ রদয়েরছল। 

প্রিযক্ষদশমী সাংবারদয়কর রববরয়ণ প্রকাশ, েরাজয়ের পক্রায়ধ অন্ধ হয়ে ‘ফ্র’ 
নরময়নশন জমা না পদো রিনশ’ পনিৃস্থানীে পলাকয়ক হিযা কয়রয়ছ।’ 
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রিরলরস্তয়নর সাইমুম সরকার এবং রমন্দানাও-এ রেরসো সরকায়রর 
পচষ্টায়িই এ খবর গুয়লা  সংগৃহীি হে এবং রবশ্ববযােী ছরেয়ে েয়ে। িার সায়ে 
সায়ে ছরেয়ে েয়ে মধয এরশোর অেযন্তয়রর রক্তয়লখা হাজায়রা খবর। তহ তচ েয়ে 
যাে পগািা রবয়শ্ব। িীব্র চাে সৃরষ্ট হে ময়স্কার উের। 

 
 
 
পসনাবারহনীর সুদৃশ্য একরি ইেি ময়স্কাো নদীর পক্রমরলন ঘায়ি এয়স 

রেেল। ইেি পেয়ক প্রেয়ম নামল মাশমাল রেিার কায়রনস্কী। িারের নামল 
পসনাবারহনীর ১০ জন পজনায়রল। 

মাশমাল রেিার কায়রনস্কী বেয়সর োয়র দুবমল। পসনাবারহনী পেয়ক অবসর 
রনয়েয়ছন অয়নকরদন। অবসরকায়ল রিরন রেিা মনয়শরেক পনিা কায়রনস্কীর 
আদশম অনুসরয়ণ গনিারন্ত্রক ও মানবিাবাদী আয়ন্দালয়নর সায়ে যুক্ত রছয়লন। 
জায়রর রবরুয়ি রারশোর গনিারন্ত্রক রবপ্লয়বর মহান পনিা কায়রনস্কীর েুত্র মাশমাল 
রেিার কায়রনস্কীয়ক পসনাবারহনী ও জনগণ শ্রিার সায়ে পদয়খ। পসনাবারহনীর 
একিা সয়বমাচ্চ প্ররিরনরধ দল রগয়ে িাাঁয়ক রনয়ে এয়সয়ছ পক্রমরলয়ন পদয়শর হাল 
ধরার জন্য। 

কায়রনস্কী ইেি পেয়ক পনয়ম গারেয়ি উঠয়ি রগয়ে োয়শ রাস্তাে একিা সবুজ 
রলিয়লি েয়ে োকয়ি পদখল। ঝুাঁয়ক েয়ে পস িুয়ল রনল রলিয়লিিা। রেয়জ পগয়ছ 
রলিয়লিিা িুষার কণাে। িবু রনল পস। িার ময়ন েেয়ছ, গিকাল রবয়কয়ল যখন 
পস গারে চারলয়ে বারে রিররছল, িখন রাস্তাে সকয়লর হায়ি এই রয়ির একিা 
কাগজ পদয়খয়ছ। িার ময়ন হল এ পসই রলিয়লিিাই। গারেয়ি উয়ে রলিয়লয়ির 
উের পচাখ বুলাল কায়রনস্কী। রলিয়লয়ি পস যা েেল সংয়ক্ষয়ে এই- 

‘তস্বরাচারী ‘ফ্র’ প্রেয়ম আোল পেয়ক শাসন েররচালনা কয়র, েয়র 
স্বমূরিময়ি ক্ষমিাে এয়স রুশ জারিয়ক এবং জারির মান-সম্মানয়ক ধূলাে লুরিয়ে 
রদয়েয়ছ। ওয়দর পকান হৃদে পনই, ওয়দর অবলম্বনই হল বন্দুক। এ বন্দুক পদয়শর 
রচন্তাশীল-বুরিজীবীয়দর উজাে কয়রয়ছ, পদশিায়কও। এয়দর বন্দুক আজ পগািা 
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মধয এরশোে রক্তগো প্রবারহি কয়রয়ছ। পসখানকার প্ররিরি পলাক আজ 
রবয়রাহী। পসখায়ন রনবমাচয়নর পশষ পচষ্টাও বযেম হয়েয়ছ। জনগণ রনবমাচন প্রিযাহার 
কয়রয়ছ। ‘খুরন ফ্র’-এর প্ররিয়শাধ রহয়সয়ব পসখায়ন হিযা কয়রয়ছ রনবমাচন প্রারেম 
হয়ি না চাওো শি শি মানুষয়ক। মানবিা  ও গনিয়ন্ত্রর শত্রু ‘ফ্র’ এর কারয়ণ 
দুরনোে আজ রুশ জারির মুখ পদখান োর হয়েয়ছ। এরা ক্ষমিাে োকয়ল পদশ 
জারি রসািয়ল যায়ব। সুিরাং  মানবিা ও গনিয়ন্ত্রর রবপ্লবয়ক সিল করার জন্য 
আেনারা এক পযায়গ রাস্তাে পনয়ম আসুন।‘ 

কায়রনস্কীর গারে িখন চলরছল। রলিয়লিিা েো পশষ হয়ল কায়রনস্কী মুখ 
িুয়ল চাররদয়ক  পচাখ রাখয়িই রবস্মে রবমূঢ় হয়ে পগল। এি মানুষ।! এ পয 
মানুয়ষর সমর। গারে সাময়ন যিই এগুয়ি, মানুয়ষর েীর িিই বােয়ছ। 
পরেস্কোয়র এয়স পদখল পকাোও রিল ধারয়ণর স্থান পনই। জনসমুর জুয়ে একিাই 
পিাগান গণিন্ত্র রজন্দাবাদ, মানবিা রজন্দাবাদ, কায়রনস্কী রজন্দাবাদ। 

কায়রনস্কী এবং অন্যান্য পজনায়রলয়দর গারে জনসমুয়রর মধয রদয়ে েে 
কয়র পক্রমরলয়নর পবলকণীয়ি রনয়ে যাওো হল। পসনাবারহনীর সবমারধনােক 
পজনায়রল রনলি একিা দূরবীন কায়রনস্কীর হায়ি রদয়ে বলল, স্যার চাররদকিা 
পদখুন। 

দূরবীন পচায়খ লারগয়ে কায়রনস্কী অরেেূি হয়ে পগল। যিদূর দৃরষ্ট যাে শুধু 
মানুষ আর মানুষ, সকল রাস্তা, পলন, বাইয়লন মানুয়ষ েররেূণম। 

কায়রনস্কী পজনায়রল রনলয়ির সায়ে রিয়র এয়লন কনিায়রন্স হয়ল। 
কনিায়রন্স হল িখন েররেূণম। সামররক বারহনীর পজনায়রলরা আয়ছ এক োয়শ 
দারেয়ে। বয়স আয়ছন পদয়শর গণিন্ত্রবাদী ও মানবিাবাদী সকল পনিা ও 
বযারক্তবগম। 

কায়রনস্কী এয়স পপ্ররসয়েয়ঠির পচোয়র বসল।...... 
িারের পজনায়রল রনলি ধীয়র ধীয়র মাইয়কর সাময়ন দাাঁোল। বলল, রমুঃ 

পপ্ররসয়েঠি এবং সময়বি পনিৃমণ্ডলী, পদয়শর পসবক রহয়সয়ব জনগয়ণর েক্ষ পেয়ক 
পসনাবারহনীর পয িুকু করার পসনাবারহনী িা কয়রয়ছ। আমায়দর দারেত্ব পশষ। 
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আমরা রিয়র যারি আমায়দর কায়জ। পদশয়ক পনিৃত্ব পদো, এরগয়ে পনোর দারেত্ব 
আেনায়দর। 

কো পশষ কয়র পজনায়রল রনলি সময়বি সকয়লর প্ররি একিা স্যালুি রদয়ে 
কনিায়রন্স হল পেয়ক পবররয়ে পগল। িার সায়ে অন্যান্য পজনায়রলরাও। 
কায়রনস্কী এরের েরাময়শমর লয়ক্ষয এক ঘণ্টার জন্য কনিায়রন্স মূলিরব পঘাষণা 
করল। 

এক ঘণ্টা েয়র আবার সবাই রিয়র এল কনিায়রন্স হয়ল। কায়রনস্কী রগয়ে 
পপ্ররসয়েয়ঠির আসয়ন বসল। কনিায়রয়ন্সর পবলকণীয়ি শি শি রবয়দশী 
সাংবারদক। কায়রনস্কীর বক্তবয সরাসরর পদস-রবয়দয়শর সব জােগাে ছরেয়ে 
পদোর জন্য পররেও পিরলরেশয়নর মাধযয়ম বযবস্থা করা হয়েয়ছ। 

সবাই উন্মুখ হয়ে আয়ছ। অিীি বিমমান রনয়ে কি রকছু বলয়ব কায়রনস্কী। 
নীরিরনধমারণী কি কো িার মুখ পেয়ক আসয়ব। 

কায়রনস্কী মুখ িুলল। পররেও পিরলরেশয়নর েজন খায়নক স্পীকার িার 
মুয়খর সাময়ন। মুখ খুলল কায়রনস্কী। 

‘জনগয়ণর েয়ক্ষ একিা অন্তবমিমীকালীন সময়ের দারেত্বশীল রহয়সয়ব আরম 
আমার জনগয়ণর শুেকামনা কররছ, িায়দর জন্য একিা সুন্দর ও শারন্তেূণম নিুন 
রদয়নর প্রিযাশা কররছ, পযখায়ন িায়দর বযরক্তগি ও সামারজক দুই অরধকার ই 
রনরশ্চি োকয়ব। পসই সায়ে রবয়শ্বর সব মানুয়ষর জন্য আমার শুয়েিা এবং কামনা 
কররছ োরস্পররক সহয়যারগিার ময়ধয এরগয়ে যাওোর সুন্দর রবশ্ব-েররয়বশ। 

এক, অস্বরস্তকর অন্তবমিমীকালীন অবস্থা পেয়ক উত্তরয়ণর জন্য অরবলয়ম্ব 
জনগয়ণর সরকার প্রয়োজন। আরম জনগয়ণর সরকার প্ররিষ্ঠার জন্য আজ পেয়ক 
১৫ রদন ের ৬ই নয়েম্বর িাররয়খ সাধারন রনবমাচন পঘাষণা কররছ। জনগয়ণর 
সরকার গঠয়নর মাধযয়ম গনিারন্ত্রক সাধারণিয়ন্ত্রর প্ররিষ্ঠা হয়ব। 

দুই, পদয়শর সমস্ত বন্দী রশরবর, শ্রম রশরবর রবয়লাে পঘাষণা কররছ। একমাত্র 
পিৌজদারর দণ্ডরবরধর অধীয়ন সাজাপ্রাপ্ত ছাো সকলয়ক মুরক্ত পদোর কো পঘাষণা 
কররছ। 
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রিন, রাজথনরিক লয়ক্ষয প্রণীি রববিমনমূলক রবরধ রবধান ছাো পদশ 
েররচালনাে সাধারণ আইন সমূহ সবই বলবৎ োকয়ব। 

চার, জনময়নর প্ররি শ্রিা জারনয়ে মধয এরশোয়ক স্বাধীন সাধারণিন্ত্র 
পঘাষণা কররছ। আজই সাইমুয়মর হায়ি ঐ সাধারণিয়ন্ত্রর দারেত্ব োর িুয়ল পদবার 
জন্য আমায়দর প্ররিরনরধয়ক রনয়দমশ রদয়েরছ। 

েুনরাে আমরা জনগন ও রবয়শ্বর সকল মানুয়ষর অয়শষ শুেকামনা কয়র 
আরম মাশমাল রেিার কায়রনস্কী আমার কাজ পশষ কররছ।’ 

যারা মাশমাল কায়রনস্কীর কাছ পেয়ক লম্বা রকছু পশানার আশা কয়ররছল, এয়ক 
ওয়ক গারলগালাজ করার দৃশ্য উেয়োগ করয়ি উন্মুখ হয়েরছল এবং রনয়জর 
প্রশরস্ত সহ বে বে বুরল শ্রবণ করার জন্য রনয়জয়ক তিরর পরয়খরছল, িারা চুেয়স 
পগল। চুেয়স রগয়ে োবল সরিয িাহয়ল নিুন রদনই এয়দয়শ আসয়ছ। 

ওলগা পিরলরেশয়নর সাময়নই বয়সরছল ওর পছাট্ট রুমরিয়ি। কায়রনস্কীর 
পঘাষণা শুয়ন পস রচৎকার কয়র উঠয়লা। হৃদয়ের সব উচ্ছ্বাস পযন রচৎকার কয়র 
পবররয়ে এল িার বুক পেয়ক। মায়ক আবার পদখয়ি োয়ব, এই আনন্দ এই 
আয়বয়গ বুক কাাঁেয়ি লাগল। সবই স্বপ্ন ময়ন হয়ি িার কায়ছ। হঠাৎ ময়ন হল 
িারহানার কো। িারহানা বয়লরছল, আল্লাহ সব রকছুই কয়রন, করয়ি োয়রন। 
আরও ময়ন েেল িার েলগার িীয়র পরে হাউয়জ িারহানা বয়লরছল 
অিযাচারীয়দর আল্লাহ এ দুরনোয়িও শারস্ত পদন, এর দৃষ্টায়ন্ত অিীয়ির ইরিহাস 
েরেুর। িারহানার কোই সরিয হল। উি িারহানা যরদ এখন োকি িাহয়ল 
ওয়ক জরেয়ে ধয়র ওর ধমম গ্রহণ কয়র ওর সায়ে এক হয়ে পযিাম। েরক্ষয়নই 
োবল, পকন, ওয়ক রক দরকার, ওর আল্লাহয়ক, ওর ধমময়ক পিা আরম একাই গ্রহণ 
করয়ি োরর। পসই কায়লমা পিা পস আমার পনাি বইয়ি রলয়খ রদয়েয়ছ। 

ওলগা পদৌয়ে রগয়ে সুিয়কস পেয়ক িার পনাি বই পবর করল। োিা উল্টাল 
ঝয়রর মি খস খস কয়র। হ্াাঁ, োওো পগয়ছ। এই পিা পলখা আয়ছ আরবী োষাে, 
আবার রুশ োষাে পসই কায়লমা এবং িার অেম িারহানা বয়লয়ছ, আল্লাহয়ক এক 
অরেিীে পজয়ন, রিরন ছাো আর সকয়লর সাবময়েৌম ক্ষমিা অস্বীকার কয়র এবং 
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আল্লাহ ও িার নবীর আয়দস-রনয়ষধ মানার স্বীকৃরি োঠ করয়লই পস মুসলমান 
হয়ে যাে। 

ওলগা এই কায়লমা েেয়ি রগয়েও পেয়ম পগল। িারহানা বয়লয়ছ, অজু 
কয়র োক সাি হয়ে এই কায়লমা েয়ে মুসলমান হয়ি হে। পনাি বুকিা বুক 
পসলয়ি পরয়খ ওলগা বােরুয়ম রগয়ে অজু কয়র এল। িারের পনাি বই হায়ি রনয়ে 
ধীর কয়ি ঐ কায়লমা োঠ করল এবং িার অেমও েেল। 

পনাি বইিা সুিয়কয়স পরয়খ েোর পিরবয়ল এল ওলগা। আয়গর উয়ত্তরজি 
অবস্থা এখন আর িার পনই। োবয়ছ পস, এখন আর আয়গর পসই ওলগা পস নে, 
পস মুসলমান। একিা অেরররচি ধরয়নর িৃরপ্ত পবাধ হয়ি িার। পসই সায়ে ময়ন 
হয়ি পক পযন িার মাোর উেয়র আয়ছন। রিরন পদখয়ছন িায়ক। োলমন্দ সব 
কাজই রিরন পদখয়ছন, পদখয়বন। েে হল ওলগার অন্যাে রকছু কয়র বসয়ব 
নায়িা? িারহানায়ক পস নামাজ েেয়ি পদয়খয়ছ, নামাজ নারক বাদ পদো যাে না। 
রকন্তু পস নামাজ েেয়ি জায়ন না। করয়ব রক পস এখন? হৃদয়ে একরি যন্ত্রণা ছরেয়ে 
েেল িার। হঠাৎ িার ময়ন েেল িারহানা একরদন বয়লরছল, পয মানুষ যিিুকু 
জানয়ব, বুঝয়ব িিিুকু ন্যাে-অন্যায়ের জন্য দােী। ময়ন সান্ত্বনা পেল ওলগা। 

এই সমে পিরলয়িান পবয়জ উঠয়লা। পিরলয়িান ধরয়িই ওোর পেয়ক িার 
খালাম্মার গলা পশানা পগল। বলল, পকমন আছ ওলগা খবর শুয়নছ? 

-রজ, শুয়নরছ বলল ওলগা। 
-পশান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পিরলয়িান কয়র পজয়ন নাও পিামার মা কখন 

রকোয়ব আসয়ছন। 
-আিা রঠক আয়ছ। 
-যরদ জানয়ি োর আমায়ক জারনও। 
ওলগার খালাম্মা আয়গ এই ময়স্কায়িই রছল। রকন্তু ময়স্কাো বন্দী রশরবর 

পেয়ক আয়েশা আরলয়েো ও পরাকাইয়েো োলায়নার ের সয়ন্দহ রগয়ে ওলগার 
মা েুঃ নািায়লাোর উের েয়ে। পসই সুয়ত্র িারা ওলগা এবং খালাম্মায়ক সয়ন্দহ 
কয়র। অনুমান পকান প্রমান িারা োেরন। এরেরও শারস্ত রহয়সয়ব ওলগার 
োইয়েঠে কািা পগয়ছ এবং খালাম্মায়দর ট্রান্সিার করা হয়েয়ছ দূর োরলনগ্রায়দ। 
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খালাম্মার পিরলয়িান পেয়ে ওলগা খুরশ হল। খুরশ হল িার মার 
অনুসন্ধায়নর একিা সুত্র পেয়ে। 

ওলগা পিরলয়িান করল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। মন্ত্রণালয়ের জথনক েদস্থ 
অরিসার েুঃ নািায়লাোর পময়ে ওলগার েররচে পেয়ে খুরশ হয়ে িার মার মুরক্তর 
জন্য িায়ক অরেনন্দন জানাল। িারের বলল, ওয়দর আসার বযাোয়র প্লযান তিরর 
হয়ি। কালয়ক পিামায়ক জানায়ি োরব। 

েররদন ওলগা জানয়ি োরল আগামী কাল পোয়র িার মা এয়স ময়স্কা 
পরলওয়ে পেশয়ন নাময়ছন। 

ওলগা খুরশয়ি পযন রশশু হয়ে পগল। রক করয়ব না করয়ব িার কুল রকনারা 
করয়ি োরয়ছ না। িারহানার নামায়জর মি হাাঁিু মুয়ে বয়স পস হাি িুয়ল প্রােমনা 
করল, পহ আল্লাহ ! পিামারই সব দো, পিামারই অনুগ্রহ সব। 

িুরম আমার মায়ক রনরােয়দ আমায়দর মায়ঝ পেৌছাও। 
েররদন সকায়ল বরি পঠয়ল ওলগা পেশয়ন পেৌছাল। আত্মীে স্বজনয়দর 

প্রচঠে েীে পেশয়ন। িায়দর লাইন কয়র দাাঁে করায়না হয়েয়ছ। মুরক্ত প্রাপ্ত 
বন্দীয়দর স্বাগি জানায়নার জয়ন্য সরকারী পলাকজনও এয়সয়ছ। অয়নকয়ক 
সরকারী বযবস্থােনাে রনয়ে যাওো হয়ি। পকউ আত্মীে-স্বজনয়দর সায়ে যায়ি। 
বহু বছর ের রমলয়নর পস রক কান্না রবধুর দৃশ্য। যারা পট্রন পেয়ক নাময়ছ, পয 
আত্মীে-স্বজনরা িায়দরয়ক রররসে করয়ছ সবাই কাাঁদয়ছ। 

পছাট্ট একিা হ্াঠেবযাগ হায়ি েুঃ নািায়লাো নামল পট্রন পেয়ক। 
একজন সরকারী অরিসার িার রদয়ক এরগয়ে রগয়ে বলল, েুঃ নািায়লাো, 

সরকায়রর েক্ষ পেয়ক আরম আেনায়ক রনয়ি এয়সরছ। 
েুঃ নািায়লাো মুখ িুয়ল িায়ক ধন্যবাদ জানাল। বলল, আমার ওলগা 

পকাোে? 
সরকারী অরিসার বলল, কালয়ক আরম কো বয়লরছ, পস আসয়ব, রনশ্চে 

এয়সয়ছ। 
এসমে ওলগা ছুয়ি এল লাইন পেয়ক। েুঃ নািায়লাো িায়ক দু’হাি 

বারেয়ে জরেয়ে ধরল। মায়ের বুয়ক মুখ লুরকয়ে ওলগা কাাঁদয়ছ। কান্নার আয়বয়গ 
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িার পদহিা িুয়ল িুয়ল উঠয়ছ। আর েুঃ নািায়লাোর দু’পচাখ পবয়ে নাময়ছ 
রনুঃশয়ব্দ অশ্রু। অন্তয়রর বহু বছয়রর জমাি পবদনা পযন গয়ল গয়ল েয়েয়ছ পচাখ 
রদয়ে। মা ও পময়ে কিক্ষণ পয এইোয়ব োকল। 

সরকারী অরিসাররির পচাখ দুরিও রসক্ত হয়ে উয়ঠয়ছ। একিু এরগয়ে নাম 
সুয়র বলল, মযাোম আেনার জয়ন্য গারে প্রস্তুি। সরকার আেনার জন্য বারেরও 
বযবস্থা কয়রয়ছ। 

মায়ের বুক পেয়ক মুখ িুয়ল ওলগা বলল, মা আোিি আমার ওখায়নই 
উঠয়বন। 

হ্াাঁ, আরম ওলগার ওখায়নই উঠয়বা িারের অন্যরকছু। বলল, েুঃ 
নািায়লাো। 

রঠক আয়ছ, আরম আেনায়দর পেৌয়ছ পদব ওলগার ওখায়ন। 
েুঃ নািায়লাো এবং ওলগা হাি ধরাধরর কয়র সরকারী অরিসাররির 

পেছয়ন পেছয়ন পেশন পেয়ক পবররয়ে এল। ওলগার পছাি ফ্লায়ি ওয়দর পেৌয়ছ 
রদয়ে অরিসাররি রনয়জর কােম আর একয়গাছা চারব েুঃ নািায়লাোর রদয়ক এরগয়ে 
রদয়ে বলল, মযাোম আেনার বারের চারব এিা এবং এই আমার কােম। আেরন 
যখনই আমায়ক বলয়বন আরম আেনায়ক পসখায়ন পেৌয়ছ পদব। 

বয়ল অরিসাররি চয়ল পগল। 
মায়ের পকায়ল মুখ গুয়জ ওলগা বলল, মা এই মুহূয়িম কার কো সব পচয়ে 

পবশী ময়ন েেয়ছ জান? 
-কার কো? বলল েুঃ নািায়লাো। 
-আয়েশা আরলয়েো এবং িারহানা আোর কো। 
-আয়েশার কো এক মুহূয়িমর জয়ন্যও েুরলরন আরম। পময়েরির কো পকান 

রদনই েুলব না। আর ওয়দর জয়ন্যই পিা আমায়দর এই মুরক্ত, পদয়শর এই 
স্বাধীনিা, ওয়দর ঋণ অেররয়শাধয ওলগা। একিু পেয়ম নািায়লাো আবার বলল 
রকন্তু পিামার িারহানায়ক পিা রচনলাম না। 

-ও আমার সহোঠী সাইমুয়মর কমমী। পসই পিা অদ্ভুি সাহরসকিার সায়ে 
খালাম্মার বারে পেয়ক আয়েশা আরলয়েো এবং পরাকাইয়েোয়ক সররয়ে রনয়ে 
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আমায়দর েররবারয়ক ধ্বংয়সর হাি পেয়ক রক্ষা কয়রয়ছ। পকারি পলায়কর েীয়ে 
পসই-আমার একান্ত আেন রছল যার কায়ছ মন খুয়ল রকছু বলয়ি োরিাম। মা, 
আমার োইয়েঠে কািা পগয়ল পসই আমার সাহায়যয এরগয়ে আয়স। 

-পকাোে পস ওলগা? 
-ওরা সবাই িুরকমস্তায়ন চয়ল পগয়ছ করদন আয়গ। 
দু’জয়নই রকছুক্ষণ চুেচাে োকল। িারের মায়ের একিা হাি হায়ি রনয়ে 

নােয়ি নােয়ি ওলগা বলল, মা জান আরম িারহানার ইসলাম ধমম গ্রহণ কয়ররছ। 
েুঃ নািায়লাো রবরস্মি হয়লা না। এক দৃরষ্টয়ি পচয়ে োকল ওলগার রদয়ক। 

পশয়ষ বলল, পকন বলি? 
-আমার োল পলয়গয়ছ। ময়ন হয়েয়ছ ওিাই একমাত্র জীবন ধমম। ওর ময়ধয 

পগািা জীবন আয়ছ। মানুয়ষর শারন্ত ও সংয়শাধয়নর ধমম ময়ন হয়েয়ছ ইসলাময়ক। 
-িুই জীবনিায়ক এি বুয়ঝরছস ওলগা, বয়ল পময়েয়ক একিা চুমু পখল েুঃ 

নািায়লাো। িারের বলল, ইসলাম সকল অন্যায়ের রবরুয়ি দাাঁোয়ি পেয়রয়ছ 
এবং স্বাধীনিা রছরনয়ে রনয়ি সমেম হয়েয়ছ। মধয এরশোর িুকমী জারির মি 
অয়নয়কই পিা কমুযরনষ্ট শৃংখয়ল বাধা েয়েয়ছ, িারাও স্বাধীনিা চাে রকন্তু 
ইসলায়মর মি জীবন্ত ও অিরুন্ত শরক্তর উৎস িায়দর পনই বয়ল মাো িুয়ল 
দাাঁোয়ি োরয়ছ না িারা। 

মা িুরমও রক ইসলাম...কো পশষ না কয়রই পেয়ম পগল ওলগা। েুঃ 
নািায়লাো পহয়স বলল, নায়র ইসলাম আরম এখনও গ্রহণ করররন। িয়ব 
ইসলাময়ক আরম োলয়বয়সরছ। েোশুনা কররছ এর উের। রুশ োষাে অনুরদি 
ইসলাম েরররচরি নামক বইিা আমায়ক চমৎকৃি কয়রয়ছ। ঐ পলখয়কর 
িািহীমুল পকারআন নামক পকারআয়নর ইংয়রজী কয়মঠট্রী আয়ছ, ওিা এখন আরম 
পজাগাে করয়ি পচষ্টা করব। খুরশ হয়েরছ িুরম ইসলাম গ্রহণ কয়রছ। আমায়ক 
সাহাযয করয়ি োরয়ব। 

এ সমে পিরলয়িান পবয়জ উঠল। 
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পিরলয়িান ধয়র ওোয়রর কো শুয়নই ওলগা পিরলয়িান মুয়খ পরয়খই 
রচৎকার কয়র উঠল মা, আয়েশা আো। িারের বলল, পকমন আছ আয়েশা 
আো? মায়ক রিয়র পেয়েরছ, এই রিরন আমার োয়শ। 

েুঃ নািায়লাো রগয়ে পিরলয়িান ধরল। ওোর পেয়ক আয়েশা আরলয়েো 
বলল, খালাম্মা আেরন মুক্ত? আেরন এয়সয়ছন? উহ্ আল্লাহ িুরম রহমান। 

েুঃ নািায়লাো বলল, আল্লাহ এয়নয়ছয়র। আর আল্লাহ পিামায়দর রদয়েই 
পিা এিা করায়লা। পিামায়দর সকয়লর প্ররি আমার পমাবারকবাদ। পকমন আরছস 
আয়েশা িুই? 

-োল খালাম্মা, পিামায়ক যরদ এখন পদখয়ি পেিাম? 
-পদখা পিা হয়বই, সব রকছু রঠক হয়ে যাক। 
একিু পেয়ম েুঃ নািায়লাো বলল, জারনস আয়েশা, আমার ওলগা রক 

কয়রয়ছ? 
-রক খালাম্মা? 
-ওয়িা একা একাই ইসলাম গ্রহণ কয়র বয়স আয়ছ, অেচ মুসলমান হয়ে রক 

করয়ি হয়ব না হয়ব রকছুই জায়ন না। োগলী পময়ে। বয়স বয়স শুধু হাি িুয়ল 
পদাো কয়র। 

-ওয়িা আমার পবান, রক পয খুরশ হলাম খালাম্মা। ওয়ক একিু রদন। ওলগা 
এয়স পিরলয়িান ধরল। আয়েশা আরলয়েো বলল, পখাশ আময়দদ পবান ওলগা। 
কায়ছ োকয়ল পিামায়ক চুমু পখিাম। রক পয খুশী হয়েরছ। িারহানা পদয়শর 
বারেয়ি। জানায়বা ওয়ক আরম। রক পয খুরশ হয়ব শুনয়ল। 

একিু পেয়ম বলল, একিা রঠকানা নাও। এ রঠকানাে রগয়ে িুরম প্রয়োজনীে 
উেয়দশ োয়ব, বই েুস্তক োয়ব। পিামার পকান অসুরবধা হয়ব না। চুমু রনও, আজ 
আরস, খালাম্মায়ক দাও। 

েুঃ নািায়লাো পিরলয়িান ধরয়ল আয়েশা আরলয়েো বলল আজ আরস, 
আেরন রবশ্রাম রনন। েয়র আবার পযাগায়যাগ করব। 

-পবশ পিামায়দর কলযাণ পহাক বয়ল পিরলয়িান পরয়খ রদল েুঃ নািায়লাো। 
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৭ 
মাশমাল কায়রনস্কী সরকায়রর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমখাইল পেত্রে পসরদন িাসখয়ন্দ 

এয়স পেৌছল পবলা দশিাে। রবমান বন্দয়র িায়ক স্বাগি জানাল সাইমুম পনিা 
কুিাইবা। িাসখয়ন্দর শাসন ও শারন্ত রক্ষার দারেত্ব সাইমুম পনিা কুিাইবার 
উেরই অেমণ কয়র হয়েয়ছ। 

এর আয়গ ময়স্কায়ি ‘ফ্র’ সরকায়রর েিয়নর সায়ে সায়ে িাসখন্দ পেয়ক 
পজনায়রল পবাররস িার দলবল রনয়ে োরলয়ে যাে। সরকারী পকাষাগার উজাে 
কয়র পকারি পকারি িাকা এবং একরি ট্রাক বহর পবাঝাই অস্ত্র রনয়ে িার দলবল সহ 
োরলয়ে পগয়ছ পজনায়রল পবাররস পসরদন রাি দুেুয়র।  

সকায়লই সাইমুম প্রশাসয়নর রনেন্ত্রণ গ্রহণ কয়রয়ছ এবং কুিাইবার হায়ি 
িাসখয়ন্দর দারেত্ব অেমণ কয়রয়ছ। 

রবমান বন্দর এবং পগািা শহয়র সাদা ইউরনিমম েয়র সাইমুম কমমীরা শৃংখলা 
রবধায়নর দারেত্ব োলন কররছল। জীবন যাত্রাে পকাোও পকান অস্বাোরবকিা 
পনই। রশক্ষা প্ররিষ্ঠান এবং সরকারী পলনয়দন ছাো সব রকছুই আয়গর মি চলয়ছ। 
আয়গর পেয়ক শুধু একিাই বে োেমকয লক্ষয করা যায়ি পসিা হয়লা জীবন যাত্রাে 
পকান আেষ্টিা পনই, সবাই প্রাণ খুয়ল হাসয়ছ। মসরজদ রমনায়রর পয মাইকগুয়লা 
বন্ধ রছল, িা আবার মুখ খুয়লয়ছ। োাঁচ ওোক্ত নামায়য পসখান পেয়ক আযায়নর 
উদাত্ত আহ্বান ধ্বরনি হয়ি। পয সব মসরজদয়ক ক্লাব ও কমুযরনরি হয়ল েররণি 
করা হয়েরছল, পসসবগুয়লায়ক জনগণ আবার রিররয়ে রনয়ে মসরজদ বারনয়েয়ছ। 
বহু বছর ের পসখান পেয়ক আযায়নর েরবত্র আহ্বান ধ্বরনি হয়ি। মানুষ দয়ল দয়ল 
আসয়ছ পসখায়ন নামায েেয়ি। 

কুিাইবা রমখাইল পেত্রেয়ক প্রধান মন্ত্রীর বাসেবয়ন এয়ন িুলল। রগয়ে 
বসল িারা প্রধানমন্ত্রীর অরিয়সই। প্রধানমন্ত্রীর আসন খারল োকল দু’জয়নর 
পকউই পসখায়ন বসল না। 
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বয়স পসািাে পহলান রদয়ে রমখাইল পেত্রে বলল, সব রঠক-ঠাক চলয়ছ পিা? 
অন্তবমিমীকাল বে একিা দুুঃসমে। 

কুিাইবা বলল, অসুরবধা হয়ি না। রুশ কমমচারীয়দর পকউ পকউ পকান পকান 
অরিস পেয়ক োরলয়েয়ছ। আমরা পচষ্টা কররছ এমনিা না ঘয়ি। স্বাোরবক োয়ব 
কমমচারী রবরনময়ের মাধযয়মই এ সমস্যা দূর করা যায়ব। 

-আইন শংখলার পকান অসুরবধা পনই পিা? পজনায়রল পবাররস পকাোে 
োলায়লা? 

-না পকান অসুরবধা নাই। জনগয়ণর প্রয়িযয়কই একজন েুরলয়শর দারেত্ব 
োলন করয়ছ। সারবমক িদাররকয়ি আয়ছ সাইমুম কমমীরা। 

একিু পেয়ম কুিাইবা আবার শুরু করল, পজনায়রল পবাররস োরময়রর েয়ে 
েূবম রদয়ক োরলয়েয়ছ। আমরা ইয়ি করয়ল িায়ক আিকায়ি োরিাম রকন্তু আমরা 
িা করররন। ও রছল একিা রসয়েয়মর অংশ, বযরক্ত পবাররয়সর সায়ে আমায়দর 
পকান রবয়রাধ পনই। 

-সরিয কুিাইবা আহমদ মুসা এবং পিামরা জগিয়ক রবরস্মি কয়রছ। শরক্ত 
এবং উদারিা দুয়িায়িই। রুশরাও পিামায়দর কায়ছ কৃিজ্ঞ। পিামরা না এগুয়ল, 
‘ফ্র’ এর উের পিামরা সিল আঘাি না হানয়ি োরয়ল ঐখায়ন পসনাবারহনীর 
পচাখ খুলি না। এবং গণিন্ত্রী ও মানবিাবাদীরা এি িাোিারে বিমমান অবস্থায়ন 
আসয়ি োরয়িা না। মধয এরশোর সারবমক রবয়রাহ আমায়দর বয়ল রদয়েয়ছ, 
জনগয়নর প্ররিয়রাধ শরক্ত এখনও ময়র যােরন, িারা পয পকান শরক্তমায়নর পয 
পকান োষাণ কারা োিয়ি োয়র। 

বলয়ি বলয়ি রমখাইল পপ্রত্রয়ের পচাখ দুরি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 
-এ কৃরিত্ব পমায়িই আমায়দর নে। আল্লাহ আমায়দর প্ররি রহম কয়রয়ছন 

এবং দূরদশমী কুশলী সংগ্রামী পনিা আহমদ মুসায়ক আমায়দর মায়ঝ োরঠয়ে রিরন 
আমায়দর সাহাযয কয়রয়ছন। বলল কুিাইবা। 

-আহমদ মুসা পকাোে? রজয়জ্ঞস করল পপ্রত্রে। 
-রিরন এখন পবাখারাে। 
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মুহূিম কয়েক চুে কয়র োকল রমখাইল পপ্রত্রে। িারের বলল, আরম আজই 
সন্ধযাে রিয়র পযয়ি চাই, ক্ষমিা গ্রহয়ণর অনুষ্ঠানরি পকাোই রকোয়ব হয়ি? 

-আহমদ মুসা পবাখারাে আয়ছন, পস অনুষ্ঠায়নর বযবস্থা রিরন পসখায়নই 
কয়রয়ছন। 

-রাজধানীয়ি নে পকন? 
-পবাখারাও পিা এক সমে রাজধানী রছল। 
রমখাইল পপ্রত্রে কুিাইবার রদয়ক িারকয়ে রকছুক্ষণ চুে কয়র োকল। মুয়খ 

িার হারস িয়ুি উঠয়লা। বলল বুয়ঝরছ, সূযম পযখায়ন েুয়বরছল, পসখান পেয়কই 
সূয়যমর উদে ঘিায়ি চাও পিামরা। 

এই সমে ঘয়র প্রয়বশ করল আয়নাোর ইব্রারহম। সাইমুয়মর েক্ষ পেয়ক পস 
িাসখন্দ পজায়নর রসরকউরররি প্রধায়নর দারেত্ব োলন করয়ছ। ঘয়র ঢুয়ক পস বলল, 
নাস্তা তিরর আেনারা এয়ল বারধি হয়বা।  

নাস্তা পশষ হয়লা। 
আয়নাোর ইব্রারহম বলল, পবাখারাে যাবার সবরকছু পররে। ক’িাে পবরুয়না 

যায়ব? 
কুিাইবা বলল, আমরা ১২ িাে পবরুয়বা। মুসা োই এর সায়ে এ রকম কো 

হয়েয়ছ। 
 
 
 
 
রমখাইল পপ্রত্রে এবং কুিাইবায়দর রনয়ে রবমানিা যখন পবাখারা রবমান 

বন্দয়র পেৌছাল িখন ১িা। রবমান বন্দয়র িায়দর স্বাগি জানাল আহয়মদ মুসা, 
হাসান িাররক, আলী ইব্রারহম, আলদর আরজমে প্রমুখ সাইমুম পনিারা। 

সবাই এয়স উঠয়লা সরকারর অরিরে েবয়ন। রবমান বন্দর পেয়ক আসার 
েয়েই িারা ইমাম পবাখারী মসরজয়দর আজান শুনল। সরকারী অরিরে েবন 
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পেয়ক দূয়র নে ইমাম পবাখারীর রবখযাি মারাসা ও মসরজদিা। সবাই ওখান 
পেয়ক নামায েয়ে এল। িারের খাওো দাওো পশষ করল। 

আহমদ মুসা অিীয়ির স্মরৃি রবজরেি ইমাম পবাখারীর রবখযাি মারাসা 
চত্বরয়কই ক্ষমিা গ্রহয়ণর মঞ্চ রহয়সয়ব পবয়ছ রনয়েয়ছন। সকাল পেয়কই পলায়ক 
পলাকারণয হয়ে উয়ঠয়ছ মারাসার পগািা এলাকা। কাজারকস্তান ও উজয়বক এলাকা 
পেয়ক দয়ল দয়ল লক এয়স হারজর হয়েয়ছ পবাখারাে। 

উাঁচু প্রাচীর পঘরা ইমাম পবাখারী মসরজয়দ পনিৃবৃন্দ অবস্থান করয়ছন। 
মারাসার রবশাল পগয়ির বাইয়র মঞ্চ সাজায়না হয়েয়ছ। সাময়নর জােগািা 
েররষ্কার কয়র রবশাল মেদায়ন েররণি করা হয়েয়ছ। 

রঠক আসয়রর নামায়যর েয়রই অনুষ্ঠান শুরু হল। আসর নামায়যর ের মানুষ 
বয়সরছল, পসই বসা পেয়ক িায়দর আর উঠয়ি হল না। পকারআন শরীি 
পিলাওোয়ির মাধযয়ম শুরু হল অনুষ্ঠান। পকারআন পিলাওোি করয়লন ইমাম 
পবাখারী মারাসার িরুণ পমাহায়িস সাইমুয়মর কমমী হায়িজ মরহউরিন পবাখারী। 
িাাঁর দরাজ কয়ির প্রাণ স্পশমী পিলাওোি লায়খা জনিার মায়ঝ এক অেূিেূবম 
োবায়বয়গর সৃরষ্ট করল। অয়নয়করই মন চয়ল রগয়েরছল সুদূর অিীয়ি। এই 
পবাখারাে এমন মুক্ত কয়ির পিলাওোি একরদন হয়িা। িারের কিরদন িা আর 
পশানা যােরন। পক জানি আবার িা যায়ব পশানা এমন কয়র। আল্লাহ্র অয়শষ 
রহমি। রিরন ইমাম পবাখাররর পবাখারায়ক, ইমাম মুসরলয়মর পবাখারায়ক এবং 
লায়খা মুসরলয়মর পবাখারায়ক আবার মুক্ত কয়রয়ছন। অয়নয়কর পচাখ পেয়ক অশ্রু 
গরেয়ে েেরছল।  

পকারআন পিলাওোি পশষ হয়ল আহমদ মুসা মাইয়ক দাাঁোয়লন। লায়খা 
উয়েরলি জনিার উয়িয়শ্য সালাম জারনয়ে রিরন বলয়লন, ‘আজ শুকররো 
জ্ঞােয়নর রদন। আেনারা রািুল আলারময়নর প্রশংসা-কীিমন করুন। আর আজ 
আমায়দর পনিা মুহাম্মাদ রসুল্লাহয়ক মুক্ত কয়ি হৃদে েয়র সালাম জানাবার রদন। 
আেনারা িার জন্য দুরুদ োঠ করুন। মুক্ত মধয এরশোর মুক্ত এই পবাখারা 
নগরীয়ি মুসরলম সাধারণিন্ত্র প্ররিষ্ঠার আমরা সময়বি হয়ি পেয়ররছ আল্লাহর 
অয়শষ দোর িয়লই এবং িার নবী (স) এর েে অনুসরয়ণর মাধযয়মই। এই 
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মহানগরীর েিয়নর মাধযয়মই একরদন এই েূখয়ণ্ড দু’শ বছয়রর মুসরলম শাসয়নর 
েিন ঘয়িরছল, গলাে পনয়ম এয়সরছল আমায়দর েরাধীনিার শৃঙ্খল। আজও 
পচায়খ োসয়ছ, এই  মহানগরীর েিয়নর পশষ মুহূয়িম  ধন-সম্পদ রক্ষাে আকুল, 
প্রাণ েয়ে েীি দুবমল ঈমায়নর শাসকরা োরলয়েয়ছন রকন্তু এই মারাসা চত্বয়র 
মুজারহদরা এক হায়ি পকারআন জরেয়ে, অন্য হায়ি িয়লাোর রনয়ে যুি 
কয়ররছয়লন লাল পিৌয়জর সায়ে। িাাঁরা পশষ রক্ষা করয়ি োয়রনরন। িায়দর 
েিাকা েূলুরিি হয়েরছল। পসই েূলুরিি েিাকা আজ আমরা িুয়ল ধরব আবার। 
এই েিাকা িুয়ল ধরয়বন সাইমুম পনিা, কয়নমল কুিাইবা। রনবমাচন না হওো েযমন্ত 
রিনই পদশয়ক পনিৃত্ব পদয়বন আেনায়দর অনুমরি রনয়ে। আেনারা সম্মি 
আয়ছন? 

লক্ষয লক্ষয হাি উেয়র উঠয়লা। ধ্বরন উঠয়লা লক্ষয কয়ি, নারায়ে িাকবীর, 
আল্লাহ্ আকবর, আহমদ মুসা রজন্দাবাদ, কয়নমল কুিাইবা রজন্দাবাদ, সাইমুম 
রজন্দাবাদ। 

জনিার কি নীরব হয়ে এয়ল আহমদ মুসা বলল, আরম োই কুিাইবায়ক 
জনিার সাময়ন দাাঁরেয়ে িার দারেত্ব গ্রহয়ণর জন্য অনুয়রাধ কররছ। 

কুিাইবা কাাঁদরছল। কয়েকজন ধয়র িায়ক মাইয়কর সাময়ন রনয়ে এল। পস 
আহমদ মুসায়ক জরেয়ে েুকয়র পকাঁয়দ উঠয়লা। কান্না রবজরেি কয়ি বলল, মুসা 
োই আেরন সয়র দাাঁোয়বন না। এ দারেত্ব আেনার। আমার উের জলুুম করয়বন 
না। 

আহমদ মুসা িার কোয়ল একিা চুমু পখয়ে বলল, োই আন্দলয়নর িরি 
পেয়ক যার উের পয দারেত্ব আসয়ব িা গ্রহণ করয়ি রেছো না হওোই পিা 
ইসলায়মর রশক্ষা। িুরম না ইসলায়মর তসরনক! এমন দুবমল হয়ল চলয়ব পকন?   

বয়ল িায়ক মাইয়ক দাাঁে কররয়ে রদল আহমদ মুসা। কুিাইবা অশ্রুরুি কয়ি 
রবসরমল্লাহ বয়ল সংয়ক্ষয়ে শুধু এইিুকু বলয়ি োরল, ‘আমায়দর পনিা মুসা 
োইয়ের কয়ি পয দারেয়ত্বর পঘাষণা হয়েয়ছ, পয দারেয়ত্বর জন্য আেনারা আমায়ক 
সমেমন কয়রয়ছন, আল্লাহয়ক হারজর-নারজর পজয়ন িাাঁর সাহায়যযর উের েরসা 
কয়রই পস দারেত্ব আরম গ্রহন করলাম। আল্লাহ আমায়দর সহাে পহান।’ 
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কুিাইবা সয়র এল মাইক পেয়ক। প্রেয়মই আহমদ মুসা িায়ক জরেয়ে ধয়র 
স্বাগি জানাল। িারের এয়ক এয়ক এল হাসান িাররক, আলদর আরজমে, 
আয়নাোর ইব্রারহম, আলী ইব্রারহম প্রমুখ সাইমুম পনিারা। সবয়শয়ষ রুশ সাধারণ 
িয়ন্ত্রর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমখাইল পপ্রত্রে কুিাইবার একিা হাি িুয়ল রনয়ে চুমু পখয়ে 
িায়ক স্বাগি জানাল। 

এরের রুশ সাধারণ িয়ন্ত্রর েক্ষ পেয়ক রমখাইল পপ্রত্রয়ের কো বলার 
োলা। 

রমখাইল পপ্রত্রে মাইয়ক এয়লন। জনিায়ক অরেনন্দন জারনয়ে রিরন 
বলয়লন, আেনায়দর আয়বগ-অনুেুরি, আেনায়দর উৎসাহ উিীেনা এবং 
স্বাধীনিা-প্রীরি, আেনায়দর তনরিকিা, চররত্র এবং ইরিহাস সৃরষ্ট আমায়ক 
অরেেূি কয়রয়ছ। রুশ সাধারণিয়ন্ত্রর েক্ষ পেয়ক আেনায়দর মধয এরশো মুসরলম 
সাধারণিয়ন্ত্রর সরকার এবং জনগণয়ক আরম স্বাগি জানারি এবং আেনায়দর 
স্বাধীনিায়ক আরম অরেনরন্দি কররছ। এই সায়ে দুই প্ররিয়বশী পদয়শর ময়ধয 
অবযাহি সুসম্পকম ও সহয়যারগিা রক্ষা কয়র চলার বযাোয়র রুশ সাধারণিয়ন্ত্রর 
েক্ষ পেয়ক আরম প্ররিশ্রুরি দান কররছ। 

কো পশষ করয়লন রমখাইল পপ্রত্রে। 
রিরন মাইক পেয়ক সয়র এয়লন। আহমদ মুসা িায়ক জরেয়ে ধয়র স্বাগি 

জানায়লন। িারের কুিাইবাও। 
এরের লক্ষ কয়ির িকবীর ধ্বরনর মধয রদয়ে এরশো মুসরলম 

সাধারণিয়ন্ত্রর পপ্ররসয়েঠি কয়নমল কুিাইবা কায়লমা খরচি েিাকা উয়ত্তালন 
করয়লন। আহমদ মুসার কান্না রবজরেি এবং হৃদে রনংোয়না পমানাজায়ির মধয 
রদয়ে পশষ হল মধয এরশো মুসরলম সাধারণিন্ত্র প্ররিষ্ঠার অনুষ্ঠানরি। 

অনুষ্ঠায়নর োোস পেয়ক নামরছয়লন আহমদ মুসা। এমন সমে আহমদ 
মুসার পসয়ক্রিারর রহয়সয়ব রনযুক্ত আবু আমর একিা রচরঠ রদয়লন িাাঁর হায়ি। 
োোস পেয়ক পনয়ম খাম খুয়ল পদখল িারিমা িারহানার রচরঠ। রচরঠ পদয়খই চময়ক 
উঠয়লা, পকান খারাে খবর নে পিা। 
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েেল রচরঠ। রচরঠয়ি িারহানা রলয়খয়ছ িার রেিা খুবই অসুস্থ, দ্রুি অবস্থার 
অবনরি ঘিয়ছ। িার রেিা পদখয়ি চাে একবার আহমদ মুসায়ক। আহমদ মুসা 
রচরঠিা কুিাইবার হায়ি রদল। কুিাইবা েয়ে িা হাসান িাররয়কর হায়ি রদল। 

কুিাইবা বলল, মুসা োই পহরলকাপ্টার রনয়ে আজই চয়ল যান আেরন। 
হাসান িাররক বলল, বযবস্থা িাহয়ল কয়র পিরল মুসা োই? 

আহমদ মুসা মাো পনয়ে সম্মরি জারনয়ে বলল, পবশ কর।  
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৮ 
আল্লাবখশ গ্রায়মর মাঝখায়ন কমুযরনরি মেদায়ন আহমদ মুসার পহরলকপ্টার 

রগয়ে নামল। গ্রায়ম এই প্রেম একরি পহরলকপ্টায়রর অবিরণ। গ্রায়মর বহু পলাক 
পসখায়ন জমা হয়েয়ছ। আবদুল্লায়েে এবং ইকরামেও পসখায়ন এসয়ছ। সকয়লর 
ময়নই রজজ্ঞাসা পক আসয়ছ? 

পছাট্ট এিারচয়কস হায়ি আহমদ মুসা নামল পহরলকপ্টার পেয়ক। এখায়ন 
কারও পস েরররচি নে। শুধু ইকরামে িায়ক রচনল। বে োই আবদুল্লায়েে পক 
বলল, ইরনই আহমদ মুসা। 

শুয়নই আবদুল্লায়েে দ্রুি পসরদয়ক ছুিল। কায়ছ রগয়ে বলল, মুসা োই আরম 
আবদুল্লায়েে, িারহানার বে োই। 

আহমদ মুসা িায়ক জরেয়ে ধরল। বলল, পদখা এিরদন হেরন রকন্তু 
আেনায়ক জারন, বহু শুয়নরছ আেনার িৎেরিার কো। 

ইকরামে কায়ছ আসয়িই আহমদ মুসা িায়ক জরেয়ে ধরল। কোয়ল চুমু 
পখয়ে বলল, এিরদন েয়র মুসা োই? 

-জান পিা, পকমন অবস্থাে পকয়িয়ছ রদন, বয়ল রিনজন চলয়ি শুরম্ন করল। 
ইকরামে আহমদ মুসার হাি পেয়ক এিারচ পকস রনয়জর হায়ি রনয়েয়ছ। 

চলয়ি চলয়ি আহমদ মুসা আবদুলোয়েেয়ক বলল, আিা পকমন আয়ছন? 
-োল নে, গিকাল পেয়ক কোও োল কয়র বলয়ছন না। 
-এই অবস্থাে হাসোিায়ল পনোই োল হয়ব। 
-রকন্তু উরন রকছুয়িই রাজী হন না। 
-আেনারা রাজী োকয়ল আরম কালই পহরলকপ্টায়র িাাঁয়ক িাসখন্দ রনয়ে 

পযয়ি চাই। 
-িারহানাও যরদ রাজী হে আমরা খুশীই হব। 
-পকন িারহানা রাজী নে? 
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-িার কো হল, আিা যা চান না, িাাঁর জীবয়নর পশষ কায়ল িা করা 
আমায়দর উরচি নে। 

-রঠক আয়ছ পদখা যায়ব। 
আহমদ মুসায়ক এয়ন িুলল িারা আয়গর পসই তবঠকখানায়িই। িয়ব এবার 

তবঠকখানা রকছু বদয়লয়ছ। িরায়শর বদয়ল পচোর-পিরবল, সাধারণ খারিোর 
বদয়ল সুন্দর খাি। 

আহমদ মুসা বলল, অয়নক েররবিমন পিা পদখরছ আবদুল্লায়েে? 
-হ্াাঁ, এগুয়লা িারহানার কাজ। আমরা আিায়ক বুঝায়ি োরররন, পসই 

আিায়ক ময়ি এয়ন এসব কয়রয়ছ। 
তবঠকখানাে বয়স আহমদ মুসার ময়ন েেল প্রেম রদয়নর কোগুয়লা। 
মাত্র একরদনই পস এয়দর মায়ঝ রছল। রকন্তু এক রদনই এই েররবায়রর সায়ে 

পযন পস এক হয়ে পগয়ছ। বৃি আবদুল গিুর িায়ক িার হারায়না পছয়লর মিই 
পেহ কয়র। যাবার রদন ইকরাময়ের অশ্রুর কো িার আজও ময়ন আয়ছ। আর 
িারহানা? রচন্তা করয়ি আর সাহস হল না আহমদ মুসার। 

আবদুল্লায়েে এবং ইকরামে পেিয়র রগয়েরছল। তবঠকখানার পেিয়র 
দরজার ওোয়শ োয়ের শব্দ হয়লা। ের মুহুয়িম সালাম পদের শব্দ পেয়স এল 
ওোশ পেয়ক। িারহানার গলা। 

আহমদ মুসা সালাম রনয়ে বলল, পকমন আছ িারহানা? 
-আেনার পদাোে োল আরছ। 
-আয়েশা-পরাকাইয়েোয়দর খবর শুয়নছ? 
-জী। 
িারহানা একিু পেয়মই বলল, আেনায়ক যরদ পমাবারকবাদ রদয়ি চাই 

িাহয়ল রক পদাষ হয়ব? 
-পকন, রক পমাবারকবাদ? 
-ময়ন আয়ছ রনশ্চে, এই তবঠকখানায়িই একরদন আরম এই রবপ্লবয়ক 

অসম্ভব বয়লরছলাম। আল্লাহর রক ইিা পসই রবপ্লব সিল কয়রই আেরন এই 
তবঠকখানাে আবার এয়লন। 
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-এ রবপ্লব পিা পিামরা সবাই রময়ল কয়রছ। আমার পমাবারকবাদ পিামরা 
রনয়ল পিামায়দর পমাবারকবাদ আমার রনয়ি আেরত্ত পনই। 

-এ রবনে আেনার মহত্ব। িারহানার কয়ঠঠ পযন অয়নকিা োরী। 
আহমদ মুসা কো োরল্টয়ে বলল, িুরম নারক পিামার আিায়ক হাসোিায়ল 

োঠায়ি রাজী হয়িা না? 
-আরম হরি না নে, আিা রাজী নন। আরম িার েয়ক্ষই কো বয়লরছ। 
-এখন আরম যরদ ওাঁয়ক িাসখন্দ রনয়ে পযয়ি চাই? 
একিু চুে পেয়ক িারহানা বলল, আেনার ময়ির বাইয়র আমার পকান মি 

পনই। ময়ন হয়লা িারহানার কোগুয়লা িার হৃদয়ের পকান অঠত্মস্থল পেয়ক পবররয়ে 
এল। 

আহমদ মুসার হৃদেিা পকাঁয়ে উঠল। একজন নারী কখন আয়রকজয়নর 
উের এমন কয়র িার সব মি, সব অরধকারয়ক সাঁয়ে পদে। আহমদ মুসা হঠাৎ 
কয়র পকান কো বয়ল উঠয়ি োরল না। একিুক্ষণ চুে কয়র পেয়ক বলল, পিামার 
আিার কায়ছ পযয়ি চাই, আবদুল্লায়েেয়ক বল। আবদুল্লায়েয়ের সায়ে আহমদ 
মুসা আবদুল গিুয়রর ঘয়র প্রয়বশ করল। 

আবদুল গিুর শুয়েরছল। খুব দুবমল পস, আহমদ মুসা োয়শ রগয়ে বসল। 
আবদুল্লায়েে িার আিার মাোর কায়ছ রগয়ে বসল। আিা, আমায়দর আহমদ 
মুসা োই এয়সয়ছন। 

কয়েকবার বলার ের বৃি আবদুল গিুর পচাখ খুয়ল বলল, পক রক বলরল, 
আহমদ মুসা! পকাোে আমার বাবা? 

আবদুল্লায়েে বৃয়ির মাো একিু উচু কয়র িুয়ল ধরল। আহমদ মুসার রদয়ক 
পচাখ েেয়িই বলল, বাবা িুরম এয়সছ? এস বাবা........... 

বয়ল দু'রি হাি উাঁচু করল বৃি। 
আহমদ মুসা িার আরও কায়ছ এরগয়ে পগল। 
বৃয়ির দুবমল একরি হাি উয়ঠ এয়লা উেয়র। হাি বুলাল পস আহমদ মুসার 

মাো, মুখ এবং গায়ে। বুলায়ি বুলায়ি বলল, গি সন্ধযাে পররেওয়ি পিামার 
বক্তৃিা শুয়নরছ বাবা। আুঃ রক আনন্দ। আজ আরম যরদ যুবক হিাম, রচৎকার কয়র 
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ঘুয়র পবোিাম সারা অঞ্চলিা। বলিাম, মুসলমানরা ময়র না। মরার জারি নে 
িারা। 

প্রাে রচৎকার কয়র উয়ঠরছল বৃয়ির কঠঠ। ক্লান্ত হয়ে েেল। পস ধুকল 
রকছুক্ষণ। িারের ধীয়র ধীয়র বলল, আমার আল্লারাখা আজ জীরবি আয়ছ রকনা 
জারন না। ময়র পগয়লও আজ িার আত্মা শারন্ত োয়ব। পিামরা সবাই িার জন্য 
পদাো কয়রা। বলয়ি বলয়ি বৃয়ির পচাখ পেয়ক পনয়ম এল দু'পিািা অশ্রু। 

আবার োমল আবদুল গিুর। িারের পস ধীয়র ধীয়র পচাখ িুলল আহমদ 
মুসার রদয়ক। িারকয়ে পদখল অয়নক্ষণ। আহমদ মুসা বৃয়ির একিা হাি িুয়ল 
রনয়ে বলল, বলয়বন রকছু? 

-িুরম অয়নক বে, অয়নক বে, অয়নক বে, িা না হয়ল একিা কো পিামায়ক 
বলিাম। 

-আমায়ক লজ্জা পদয়বন না, মানুষ রহয়সয়ব পকউই বে পছাি নে। বলুন 
আেনার কো। 

-বলব? বয়ল বৃি পচাখ বুজল, রকছুক্ষণ ের ধীয়র ধীয়র পচাখ খুলল। 
চাররদয়ক িাকাল। পদখল পস আবদুল্লায়েেয়ক, ইকরামেয়ক। সবাইয়ক ছারেয়ে 
িার পচাখ রগয়ে েেল দরজার আোয়ল দাাঁরেয়ে োকা িারহানার উের। বৃি 
োকল, মা িারহানা িুরম এয়সা পিা মা। 

দু'বার োকয়িই চাদয়র গা-মাো পঢয়ক মাো নীচু কয়র সলজ্জ েদয়ক্ষয়ে 
রেিার মাোর কায়ছ এয়স দাোল িারহানা। 

বৃি িারহানার একিা হাি হায়ি রনয়ে বলল, এই আমার িারিমা 
িারহানা। আমার আদয়রর ধন। মহানবী (স) এর পময়ের নায়মর সায়ে রমরলয়ে 
এর নাম পরয়খরছলাম। সীমাহীন আদর রদয়ে গয়েরছ আমার এই মায়ক। এই 
মায়ের দারেত্ব পনবার কো রক আরম পিামায়ক বলয়ি োরর বাবা? 

আহমদ মুসা মাো নীচু কয়র বয়সরছল। বৃয়ির এই কোর জবাব পকান কো 
হঠাৎ িার মুয়খ পজাগাল না। নীরবিার ময়ধয রদয়ে রিল রিল কয়র বয়ে চলল 
সমে। সবাই মাো নীচু িারহানার দু'গঠে বয়ে পনয়ময়ছ অশ্রুর ঢল। 
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ধীয়র ধীয়র মুখ খুলল আমহদ মুসা। মাো নীচু কয়রই জবাব রদল, পনব আরম 
আেনার িারহানায়ক। রকন্তু আিা আরম যাযাবর, আমার পকান রঠকানা পনই। 
আেনার আদয়রর ধন রক সুখী হয়ব আমার কায়ছ? 

পশয়ষর কোগুয়লা আহমদ মুসার োরী হয়ে পেয়ি েেল। 
'আলহামদুরলল্লাহ' বয়ল বৃি উয়ঠ বসয়ি পচষ্টা করল, আবদুল্লায়েে িায়ক 

ধয়র বরসয়ে রদল। বৃি দু'রি হাি উেয়র িুয়ল বলল, পহ আল্লাহ!  িুরম ররহম, িুরম 
রহমান। হযরি িারিমা (রা) এবং হযরি আলী (রা) এর মিই এয়দর জীবনয়ক 
িুরম সুখী কর, শারন্তমে কর, সুন্দর কর! 

আহমদ মুসা, িারিমা িারহানা, আবদুল্লায়েে, ইকরামে এবং আোল 
পেয়ক আবদুল্লায়েয়ের স্ত্রী এবং আবদুল্লায়েয়ের মা সবাই বৃয়ির সায়ে হাি 
িুয়লরছল। মুনাজাি পশয়ষ উঠয়ি উঠয়ি আহমদ মুসা বলল, আিা আরম 
িাসখন্দয়ক জারনয়ে রদরি কালয়কই কুিাইবারা আসয়ব। রবয়ের বযবস্থািা ওরাই 
করয়ব। 

বয়ল আহমদ মুসা পবররয়ে এল ঘর পেয়ক। িার সায়ে চয়ল এল 
আবদুল্লায়েে এবং ইকরামেও। 

িারা পবররয়ে পগয়ল আবদুল্লায়েয়ের স্ত্রী এয়স অশ্রুরুি িারহানায়ক ধয়র 
রনয়ে পগল। পযয়ি পযয়ি বলল, েরম োওোর কান্না বুরঝ িাহয়ল এিই হে। 

 
 
 
 
পজনায়রল পবাররস আশ্রে রনয়েরছল আল্লাবখশ গ্রায়মর উত্তয়র োরমর 

সেয়কর ধার রদয়ে পয োহাে পসই োহায়ে। 
পসরদন সন্ধযাে আল্লাবখশ গ্রায়ম যখন আহমদ মুসার পহরলকপ্টাররি নায়ম, 

িখন পজনায়রল পবাররয়সর একজন পলাক পনয়ম এয়সরছল এই গ্রায়ম। এখায়ন 
কারা োয়ক িার পখাাঁজ পনবার জন্য। গ্রায়মর পলাকয়দর মুয়খ পসই জানয়ি োয়র 
আহমদ মুসা এয়সয়ছ আব্দুল গািয়ুরর বারেয়ি । পস রিয়র রগয়ে পজনায়রল 
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পবাররসয়ক এ খবর জানাে। এ খবর শুয়ন সাি রাজার ধন মারনক োওোর মিই 
িার পচাখ  দু’রি আনয়ন্দ  উজ্জ্বল হয়ে ওয়ঠ।  রক করয়ি হয়ব  সংয়গ সংয়গ পস 
রসিান্ত রনয়ে পিয়ল।  

সন্ধযার ের েরই োহােী গ্রামগুয়লা ঘুরময়ে েয়ে। রাি ৯িার ময়ধযই 
আল্লাবখশ গ্রায়মর সব বারি রনয়ব পগল।  

রাি ১১িার রদয়ক েজন খারনক সােী রনয়ে পজনায়রল পবাররস পনয়ম এল 
আল্লাবখশ গ্রায়ম। রবোয়লর মি রনুঃশয়ব্দ হামাগুরে রদয়ে ওরা পেৌছল আব্দুল 
গিুয়রর বােীয়ি। আব্দুল গিুয়রয়র তবঠকখানার দরজাে রগয়ে যখন ওরা পেৌছল 
িখন রাি ১১িা েয়নর। দরজা োল কয়র েরীক্ষা করল পজনায়রল পবাররস। 
ইস্পায়ির কবজা রদয়ে পচৌকায়ঠর সায়ে দরজা লাগায়না। হাসল পজনায়রল 
পবাররস। 

িারের বযাগ খুয়ল একিা লম্বা িার এবং একিা পছাি হাইোওোর 
পক্লায়রািরম রসরলঠোর পবর করল। িারিা পস সংয়যাগ করল পক্লায়রািরম  
রসরলঠোয়রর সায়ে। এরের রছরওোলা িারিা  দরজার নীয়চ িাাঁক রদয়ে ঢুরকয়ে 
রদল ঘয়রর রেির। ঘয়রর মাঝ বরাবর িারিা পেৌয়ছয়ছ  এমনিা   যখন  ময়ন হল 
িখন রসরলঠোয়রর সুইচিা অন কয়র রদল। গযাস িায়রর মধয রদয়ে ঘয়র প্রয়বশ 
করয়ি লাগল। োাঁচ রমরনয়ির  খারল হয়ে পগল রসরলঠোর।  িারের আরও োাঁচ 
রমরনি অয়েক্ষা করল  পজনায়রল পবাররস। 

বােরি োাঁচ রমরনি পেররয়ে পগয়ল পজনায়রল পবাররস বযাগ পেয়ক পলসার 
বীম রসরলঠোর পবর করল। পলসার বীম রদয়ে দরজার সবগুয়লা কবজা কয়েক 
রমরনয়ি পধাাঁো কয়র রদল। িারের রিন-চার জয়ন ধয়র দরজািা সররয়ে রনল। 

পজনায়রল পবাররসরা সবাই গযাস মাক্স েরা। িারা ঘয়র ঢুয়ক পেরন্সল িচম 
জ্বারলয়ে পদখল ঘয়রর এক োয়শ আহমদ মুসা, আয়রক োয়শ ইকরামে । িায়দর 
পনয়ে-পচয়ে পদখল, িায়দর কায়রারই জ্ঞান পনই।  

পজনায়রল পবাররয়সর রনয়দময়শ রিনজন এরগয়ে এয়স অজ্ঞান আহমদ মুসায়ক 
কাাঁয়ধ িুয়ল রনল। িারের সবাই ঘর পেয়ক পবররয়ে বাইয়রর অন্ধকায়র রময়শ পগল।  
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খুব পোয়র ঘুম পেয়ক উয়ঠরছল আব্দুল্লায়েে। নদীর ঘায়ির কাজ পসয়র 
বারের রেির ঢুকয়ি রগয়ে দরক্ষয়ণ তবঠকখানার দরজার রদয়ক িাকায়িই িার 
পচাখ ছানাবো হে উঠল। তবঠকখানার দরজা পগািািাই দরজার এক োয়শ 
বারান্দাে কাি হয়ে েয়ে আয়ছ। রক েূিুয়ে কাঠে। আব্দুল্লায়েে পদৌয়ে পগল 
তবঠকখানাে। পখালা দরজা রদয়ে পোয়রর আয়লা ঘয়র  ঢুয়কয়ছ। সব রকছুই 
েররষ্কার পচায়খ েেয়ছ। আহমদ মুসার রবছানার রদয়ক পচাখ েেয়িই বুকিা পকাঁয়ে 
উঠল িার ের ের কয়র। আহমদ মুসার রবছানা খারল, পনই পস। অন্য রবছানাে 
শুয়ে আয়ছ ইকরামে। িায়ক ধাক্কা রদল, পকানই সাো  রদল না  ইকরামে। িার 
অংগ প্রিযে রশরেল। জ্ঞান হাররয়েয়ছ ইকরামে? আয়রক দিা চময়ক উঠার োলা 
আব্দুল্লায়েয়ের। হঠাৎ আব্দুল্লায়েয়ের ময়ন হল িার মাো রঝমরঝম করয়ছ, 
এিক্ষয়ণ অনুেব করল রক একিা অেরররচি গন্ধ চাররদয়ক, গযাস রক? আাঁৎয়ক 
উয়ঠ ঘর পেয়ক পবররয়ে এল আব্দুল্লায়েে। বারের পেিয়রর আরিনাে রগয়ে 
আব্দুল্লায়েে চীৎকার কয়র উঠল, সবমনাশ হয়ে পগয়ছ! 

পসই চীৎকার শুয়ন হন্ত-দন্ত হয়ে পবররয়ে এল আব্দুল্লায়েয়ের মা, 
আব্দুল্লায়েয়ের স্ত্রী, এবং িারহানা।  

িারহানায়ক পদয়খই আব্দুল্লায়েে েুকয়র পকাঁয়দ উঠল, সবমনাশ হয়ে পগয়ছ 
িারহানা, তবঠক খানার দরজা োিা, আহমদ মুসা পনই। আব্দুল্লায়েয়ের কো পশষ 
হবার সায়ে সায়ে ‘আল্লাহ’ বয়ল এক বুক িািা চীৎকার কয়র উঠল িারহানা। 
জ্ঞানহীনা িার পদহিা ঢয়ল েেল মারির উের।  

আব্দুল্লায়েয়ের স্ত্রী, আব্দুল্লায়েয়ের মা ছুয়ি পগল তবঠকখানাে। োিা দরজা, 
শূন্য ঘর, অজ্ঞান ইকরামেয়ক পদয়খ িারাও পকাঁয়দ উঠল চীৎকার কয়র। 

মধয এরশো মুসরলম সাধারণিয়ন্ত্রর পপ্ররসয়েঠি কুিাবার পহরলকপ্টার বহর 
যখন আল্লাবখশ গ্রায়ম পেৌছল, িখন সুযম সয়ব উয়ঠয়ছ। পহরলকপ্টার পেয়ক নামল 
কয়নমল কুিাইবা, হাসান িাররক এবং িায়দর সায়ে পবারখা েরা দুই মরহলা রশররন 
শবনম এবং আয়েশা আরলয়েো। 

পহরলকপ্টার পেয়ক পনয়ম রবরস্মি হয়লা কুিাইবা, আহমদ মুসা পনই এমনরক 
আব্দুল্লায়েেও পনই। এমনিা পিা হবার কো নে। 
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পহরলকপ্টার পেয়ক পনয়ম িার একিু এগুয়িই কুিাইবার েরররচি ইমাম 
পমাল্লা নুরুরিন িায়দর রদয়ক এরগয়ে এল। িার মুখ শুকয়না, পচহারা রবধ্বস্ত। 

রবরস্তি কুিাইবা প্রশ্ন করল, রক খবর নুরুিীন?  
নুরুিীন পকাঁয়দ পিলল। একিু সাময়ল রনয়ে পস বলল, আব্দুল গিুয়রর 

তবঠকখানার দরজা োিা, আহমদ মুসা পনই। 
-রক বলছ নুরুিীন, বয়ল চীৎকার কয়র উঠল কুিাইবা। 
িারের িারা পদৌে রদল আব্দুল গিুয়রর বােীর রদয়ক। িায়দর পেছয়ন 

আয়েশা আরলয়েো এবং শবনম। 
তবঠকখানার খুাঁরিয়ি পঠস রদয়ে কাাঁদরছল আব্দুল্লায়েে। কুিাইবা এবং 

হাসান িাররক পসখায়ন পেৌছয়িই পস উয়ঠ দাোল। িায়দর রনয়ে প্রয়বশ করল 
তবঠকখানাে। 

ঘয়র ঢুয়ক োগয়লর মি হয়ে পগল কুিাইবা এবং হাসান িাররক। হাসান 
িাররক পসই গযাস রসরলঠোর, পসই িার এবং পচৌকায়ঠর কব্জাগুয়লা েরীক্ষা কয়র 
গায়ল হাি রদয়ে বয়স েেল মারিয়ি। দু’পচাখ রদয়ে ঝরঝর কয়র পনয়ম এয়লা 
অশ্রু। কুিাইবা আহমদ মুসার রবছানাে মুখ লুরকয়ে রশশুর মি কাাঁদয়ি লাগল। 
দরজাে দাাঁরেয়ে আয়েশা আরলয়েো এবং শবনম। দু’হায়ি মুখ পঢয়ক িারা 
কাাঁদয়ছ।  

আব্দুল্লায়েয়ের মা এয়স আয়েশা আরলয়েোয়ক বলল, এস পিামরা 
িারহানার কায়ছ। ওর জ্ঞান এখনও পিয়ররন। 

-পকাোে িারহানা, বয়ল ছুিল িারা বােীর রেির।  
িারহানার জ্ঞান িখন রিয়র এয়সয়ছ, ইকরাময়েরও জ্ঞান িখন পিরায়না 

হয়েয়ছ। সবার অশ্রু শুরকয়ে পগয়ছ। 
তবঠকখানার পেিয়রর দরজাে িারিমায়ক রঘয়র দারেয়েরছল রশররন 

শবনম, আয়েশা আরলয়েো, িারিমা িারহানার মা ও োবী। তবঠকখানার পেিয়র 
আব্দুল্লায়েে, কুিাইবা হাসান িাররক এবং ইকরামে। তবঠকখানার বাইয়রর 
বারান্দা ও উঠায়ন সাইমুম কমমীরা। 
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গেীর োবনাে রনমরজ্জি হাসান িাররক। রক অংক কষয়ছ পযন পস। 
অবয়শয়ষ নীরবিা পেংয়গ কো বলল পস। বলল, আমার অনুমান যরদ রমেযা না 
হে িাহয়ল আরম বলয়ি োরর মুসা োইয়ক পজনায়রল পবাররস অেবা িার 
পলায়করা রকেন্যাে কয়রয়ছ। আমরা জারন, রবপ্লয়বর ের পস োরমর সেক ধয়রই 
োরলয়ে এয়সয়ছ। পস োহায়ে পকাোও আশ্রে রনয়েরছল, আল্লাবখশ গ্রায়ম আসার 
কো পকান োয়ব জানয়ি োয়র পস এর সুয়যাগ গ্রহণ কয়রয়ছ। 

এখন প্রশ্ন হয়লা, আহমদ মুসায়ক রকেন্যাে কয়র পস পকাোে রনয়ে যায়ব?  
রনশ্চে এ পদয়শ পস োকয়ব না, রারশোয়িও যায়ব না, আিগারনস্তানও পযয়ি 
োরয়ব না। বারক োয়ক চীন। আমার ময়ি চীয়নই পস পযয়ি োয়র। পসখানকার 
ফ্রয়দর সাহাযয পনবার জয়ন্য। 

োমল হাসান িাররক। 
িারের উয়ঠ দাাঁোল।বলল, আরম এই মূহুয়িমই পজনায়রল পবাররয়সর 

অনুসরণ করয়ি চাই। োরময়রর েয়ে প্রান্তয়র রকংবা রিয়েনশায়নর ওোয়র 
রশংরকোং এ অেবা পযখায়নই পহাক িায়ক খুাঁয়জ পবর করব, িার হাি পেয়ক 
রছরনয়ে আনব আহমদ মুসায়ক, ইনশাআল্লাহ। 

আব্দুল্লায়েে এয়স িার োয়শ দাাঁরেয়ে বলল আরম আেনার োয়শ োকব। 
আরম এ অঞ্চল এবং চীয়নর বহুরকছুই রচরন। 

অশ্রু ঝররছল কুিাইবার পচাখ রদয়ে। পস বলল, আরমও আহমদ মুসার োই, 
আরমও রক এ অরেযায়ন শারমল হয়ি োররনা?   

হাসান িাররক বলল, না আহমদ মুসা পয েরবত্র ও গুরুদারেত্ব পিামায়ক 
রদয়েয়ছন পসিা োলন করা পিামার প্রেম কিমবয। 

একিু পেয়ম হাসান িাররক বলল, কুিাইবা পিামার এখনই পয দারেত্ব পসিা 
হল, আমায়দর এ েূখয়ঠের অধীন সমস্ত বন-জংগল এবং োহাে চয়ষ পিলা যায়ি 
রনরশ্চি হওো যাে পজনায়রল পবাররস এয়দয়শ পনই। 

পবলা িখন ৮িা। 
হাসান িাররক এবং আব্দুল্লায়েে প্রস্তুি হল যাত্রার জন্য। িারিমা িারহানা, 

আয়েশা আরলয়েো ও শবনম দাাঁরেয়েরছল। 
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ওয়দর সাময়ন দাাঁরেয়ে হাসান িাররক বলল, আয়েশা  িারিমা িারহানায়ক 
রনয়ে িুরম িাসখয়ন্দ দাদীর কায়ছ োকয়ব। িারহানার আিায়ক আজই 
হাসোিায়ল রনয়ে যাওো হয়ব।  এয়দর েররবায়রর সবাইয়ক আজই িাসখয়ন্দ 
রনয়ে যাওো হয়ি। 

পময়েরা সবাই কাাঁদরছল।   
হাসান িাররক বলল, সবাই পিামরা সাইমুয়মর কমমী। কাাঁদা পিামায়দর 

পশাো োে না। পয রবেদ এয়সয়ছ আল্লাহ িা পেয়ক আমায়দর উিার করয়বন। 
পিামরা পদাো কয়রা।  

বয়ল হাসান িাররক ও আব্দুল্লায়েে পবররয়ে এল আব্দুল গিুয়রর বােী 
পেয়ক। রকছুিা েে িারা যায়ব গারেয়ি। িারের ইোয়ক চয়ে দুগমম োরমর োরে 
রদয়ে িায়দর পেৌছয়ি হয়ব রিয়েনশায়নর ওোয়র। 

িারিমা িারহানা, আয়েশা আরলয়েো এবং রশররন শবনম দরজাে 
দাাঁরেয়েরছল। হাসান িাররক এবং আব্দুল্লায়েে পচায়খর আোয়ল হাররয়ে পযয়িই 
রিনজয়নর হািই উেয়র উঠল। আরজ করল িারা আল্লাহ রািুল আলারময়নর 
দরবায়র; ‘পহ আল্লাহ এ অরেযান সিয়রর অরেোবক একমাত্র িুরমই। িুরম 
িায়দর সিল কর। আহমদ মুসা সহ িায়দর সবাইয়ক আবার রিররয়ে এয়না 
আমায়দর মায়ঝ।‘ 

রিনরি হৃদয়ের কান্না রবজরেি এই আকুল প্রােমনার সবুজ শব্দমালা 
ইোয়রর োখাে ের কয়র উয়ে চলল আল্লাহর আরয়শর রদয়ক।  

  
 
 

সাইমুম রসররয়জর েরবিমী বই 

রিয়েনশায়নর ওোয়র 
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১ 
আব্দুল গফুয়রর বাতি থেয়ে িারা মাত্র েয়েে’শ গজ এতগয়েয়ে। 

থেতলেপ্টায়রর োয়ে থপ ৌঁেয়ি এখনও অয়নেটা পে বােী। োসান িাতরে আয়গ 
আয়গ চলতেল, থপেয়ন আব্দুল্লায়েভ। রাস্তার দু’ধায়র আব্দুল্লায়েভয়দর গয়মর 
থেি। বতলষ্ঠ সবুজ গয়মর গােগুয়লা দু’ফুয়টর মি লম্বা েয়ে উয়েয়ে। সাময়ন 
রাস্তার ডানপায়শ এেটা থ াপ। 

উয়েশ্যেীন দৃতিটা সাময়ন েতিয়ে পে চলতেল োসান িাতরে। ময়ন ময়ন 
গুন গুন েয়র আল-থোরআয়নর এেটা আোি পাে েরতেলঃ ‘রাব্বানাগ তফরলানা 
যুনুবানা ওো ইসরাফানা তফ আমতরনা ওো সাতব্বি আেদামানা ওোনসুরনা 
আলাল োউতমল োতফরীন।’  

েোৎ োসান িাতরয়ের থচায়খ পিল োয়রা এেটা মাো থযন থ ায়পর 
বাইয়র এয়সই আবার থ ায়পর আিায়ল তমতলয়ে থগল। োসান িাতরয়ের সিেক 
স্নােিুন্ত্রী জুয়ি এেটা উষ্ণ থরাি বয়ে থগল। েোৎই মনটা িার থিালপাি েয়র 
উেল। তচন্তা দ্রুি েয়লা। থে লুোল ওমন েয়র থ ায়পর ময়ধে থেন লুোয়লা? 

থপেন তদয়ে না তফয়রই োসান িাতরে তজয়েস েরল, 'আব্দুল্লায়েভ' 
পািাে থিামায়দর তে থোন শত্রু আয়ে?' 
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'না'-আবাদুল্লায়েভ জবাব তদল। িারপর উয়টা প্রশ্ন েরল, 'থেন এ প্রশ্ন 
তজয়েস েরয়েন?' আব্দুল্লায়েয়ভর েয়ঠে তবস্মে। োসান িাতরে থোন জবাব তদল 
না আব্দুল্লায়েয়ভর প্রয়শ্নর। নানা তচন্তা িার ময়ন ঘুরপাে খাতিল। েোৎ িার ময়ন 
প্রশ্ন জাগল, থজনায়রল বতরসরা তে চয়ল থগয়ে? বি এেটা তশোর িারা ধয়রয়ে 
বয়ট,  তেন্তু আর তে তশোর থনই? মধে এতশো মুসতলম সাধারণিয়ন্ত্রর প্রধান েয়ণকল 
কুিােবাও তে থলাভনীে তশোর নে? এই েো তচন্তা েরার সায়ে সায়ে োসান 
িাতরয়ের মনটা েোৌঁৎ েয়র উেল। থসই সায়ে পীিা অনুভব েরল ময়ন, এই সেজ 
সম্ভাবনার েোটা থেন িায়দর আয়গ ময়ন েেতন। 

িখনও থ াপটা ১শ গয়জর মি দূয়র। তনতিি না েয়ে আর এগুয়না তেে 
ময়ন েরল না োসান িাতরে।  

দাৌঁতিয়ে পিল থস। তবতস্মি আব্দুলরায়েভ পায়শ এয়স দাৌঁিাল। োসান 
িাতরয়ের গম্ভীর মুয়খর তদয়ে িাতেয়ে প্রশ্ন েরল, 'তেে ুঘয়টয়ে িাতরে ভাই?' 
িার েয়ঠে উয়েগ। 

আব্দুলরায়েয়ভর প্রয়শ্নর প্রতি থোন ময়নায়যাগ না তদয়ে োসান িাতরে 
তজয়েস েরল, 'থেউ বা োরা থযন এ থ ায়প লুতেয়ে আয়ে। িারা এ পািার থেউ 
েয়ি পায়র বয়ল তে িুতম ময়ন ের?'  

এেটু তচন্তা েরল আব্দুল্লায়েভ। িারপর বলল, আমায়ে থদখার পর থোন 
উয়েয়শ্য থেউ এই থ ায়প লুোয়ব এমন থেউ এই পািাে থনই।' এেটু দম তনয়ে 
থস বলল, 'এমন তেেু তে ঘয়টয়ে িাতরে ভাই?' 

'হ্াৌঁ।' সংতেপ্ত জবাব তদল োসান িাতরে। 
'িােয়ল আতম থদতখ' বয়ল সাময়নর তদয়ে পা বািায়ি চাইল আব্দুল্লায়েভ। 

োি বাতিয়ে িায়ে বাধা তদল োসান িাতরে। বলল, 'থোন বোপারয়েই থোট 
েয়র থদখা তেে নে আব্দুল্লাে, তরভলবারটা থবর েয়র নাও। থদখ ওটা গুতল ভতিক 
আয়ে তেনা।' বয়ল োসান িাতরে তনয়জও জোয়েয়টর পয়েট থেয়ে তনয়জর 
তরভলভারটা থবর েয়র তনল। 

এই সমে থপেয়ন আব্দুল্লায়েয়ভর বাতির তদে থেয়ে সাব থমতশনগায়নর 
এেটানা ব্রাশফাোয়রর আওোজ থভয়স এল।  
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চময়ে উয়ে থপেন তফরল দু'জয়নই। মাত্র েয়েেটা মুেূিক। থ ায়পর তদে 
থেয়ে গয়জক উেল েয়েেটা সাবয়মতশনগান। 

তবদুেি থবয়গ দু'জয়নই বয়স পিল। বয়স পয়িই এে োয়ি তরভলভার 
অন্য োয়ি আব্দুল্লায়েয়ভর োি ধয়র থটয়ন তনয়ে থদ ি তদল োসান িাতরে রাস্তার 
ডান পায়শ এেটা গায়ের আিায়ল। 

থসই থ াপ থেয়ে ওরা জনা পাৌঁয়চে থলাে গুতল েরয়ি েরয়ি েুয়ট 
আসতেল রাস্তা তদয়ে। প্রাে ৫০ গজ দূয়র ওরা এয়স পয়িয়ে। ওয়দর থচায়খ সন্ধানী 
দৃতি, তেেুটা তবমূঢ় ভাবও। দু'জন মানুষ েোৎ থোোে থগল এটাই থবাধ েে তচন্তা। 
তেন্তু িায়দরয়ে খুব সিেক ময়ন েয়লা না। লেেেীনভায়ব গুতলর থদোল সৃতি েয়র 
সসতনেরা থযমন আত্মরোমলূেভায়ব সাময়ন এয়গাে, িায়দর আচরণটা থস 
রেমই। িায়দর লেে রাস্তা বরাবর সাময়নর তদয়ে, পায়শর তদয়ে িায়দর থোন 
ভ্রুয়েপ থনই। 

আয়রা োয়ে চয়ল এয়সয়ে িারা। গায়ের গুতির সায়ে তময়শ তরভলভার 
বাতগয়ে অয়পো েরতেল োসান িাতরে। গায়ের বাম পাশ তদয়ে েুয়ট যাতিল 
ওয়দর গুতল। তেেু গুতল এয়স গায়ে তবদ্ধ েতিল। েতচৎ দু'এেটা গায়ের ডান পাশ 
তদয়ে আসতেল। ওরা যখন আরও োয়ে এয়স পিল; িখন ডান পাশ তদয়ে গুতল 
আসা বন্ধই েয়ে থগল। োসান িাতরে এবার িার তরভলভায়রর তিগায়র আঙ্গুল 
থচয়প মাোটা এেটু বািাল।  

েোৎ ওয়দর এেজয়নর দৃতিয়ি পয়ি থগল োসান িাতরে। থচাখায়চাতখ 
েয়ে থগল। সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ ওর থিনগায়নর মাোটা এতদয়ে থমাি তনয়ি যাতিল। তেন্তু 
িাতরে িায়ে আর সুয়যাগ তদল না। দু'োয়ি তরভলভার ধয়র ডান োয়ির শাোদাি 
আঙ্গুতল তদয়ে প্রচঠডভায়ব থচয়প ধরল তিগার। সাইমুয়মর এম-১০ অয়টায়মতটে 
তরভলভার  াৌঁতে তদয়ে থজয়গ থজয়গ উেল। েুয়ট চলল গুতলর বৃতি। স্পট টায়গকট, 
লেেভ্রি েবার থোনই োরণ থনই। মাত্র েয়েে থসয়েঠড। পাৌঁচতট লাশ মুখ েবুয়ি 
পয়ি থগল মাতটয়ি। 

আরও েয়েে থসয়েঠড পার েয়লা। না; আর থেউ এল না। গায়ের 
আিাল থেয়ে থবতরয়ে এল োসান িাতরে এবং আব্দুল্লায়েভ। 
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'ফ্র' -এর ইউতনফরম পরা লাশগুয়লার তদয়ে এেবার িাতেয়ে েুট তদল 
োসান িাতরে আব্দুল্লায়েয়ভর বািীর তদয়ে। থপেয়ন িার আব্দুল্লায়েভ । গুতল 
বৃতির শব্দ িখনও আসয়ে থসতদে থেয়ে। োসান িাতরেরা যখন সবেেখানার 
চত্বয়র থপ েৌঁল, িখন গুতল থেয়ম থগয়ে এবং বাতির থগট ও সবেেখানার দরজা 
তদয়ে সাইমুম েমকীরা সাবয়মতশনগান বাতগয়ে থবতরয়ে আসতেল। 

োসান িাতরে ওয়দর বলল, 'এতদে থেয়ে আর  থোন ভে থনই, পাৌঁচ 
জনয়ে শুইয়ে থরয়খ এয়সতে। এখায়ন খবর তে? তেে ুেেতন থিা?  োসান িাতরয়ের 
েয়ঠে উয়েগ। 

এেজন সাইমুম েমকী বলল, 'জনাব কুিােবা ভাল আয়েন তেন্তু. ........' 
'তেন্তু তে?' প্রশ্ন েরল োসান িাতরে। প্রশ্ন েয়রই থোন জবায়বর অয়পো 

না েয়র োসান িাতরে এবং আব্দুল্লায়েভ েুয়ট থগল বাতির থভির। থদখল িারা, 
বাতির দতেণ-পতিম থোয়ণ খামার বাতির সায়ে থয পোয়সজ থসই পোয়সয়জ পয়ি 
আয়ে দু'তট থদে। িার পায়শ দাৌঁতিয়ে আয়ে কুিাইবা এবং ইেরামভ। আর ডান 
তদয়ে বি ঘয়রর দরজার সাময়ন তশরীন শবনম বোয়ঠডজ বাৌঁধয়ে আয়েশা 
আতলয়েভার বাম বাহুয়ি, েনুয়ের তনয়চ। আয়েশা আতলয়েভার ডান োয়ি িখনও 
এম-১০ তরভলভার। 

আয়েশা আতলয়েভা এবং তশরীন শবনময়ে ওখায়ন থদয়খ েোৌঁৎ েয়র উেল 
োসান িাতরয়ের বুেটা। িােয়ল পোয়সয়জ ঐ থময়ে দু'তটর লাশ োয়দর? 

েুয়ট থগল োসান িাতরে থসখায়ন। থদখল বুয়লয়ট  াৌঁ রা েয়ে যাওো 
দু'তট থদে। এেতট ফাতিমা ফারোনার, আয়রেটা িার ভাবী আব্দুল্লায়েয়ভর স্ত্রী 
আতিোর। 

োসান িাতরয়ের থচাখ থফয়ট অশ্রু থনয়ম এল। অশ্রু নামতেল কুিাইবা 
এবং ইেরাময়ভর থচাখ তদয়েও। োরও মুয়খ থোন েো থনই। অয়নেণ পর মুখ 
খুলল কুিাইবা। বলল, 'ওরা দু'তদে থেয়েই োমলা েয়রতেল। আপনারা সাময়নর 
তদেটা না থেোয়ল েেয়িা আরও তবপদ েয়িা। তেন্তু সবকনাশ থিা েয়েই থগল, তে 
জবাব থদব আমরা মুসা ভাইয়ে ..........' 

রুমায়ল থচাখ মুেল কুিাইবা। 
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োসান িাতরে বলল, আমায়দর ভূল েয়েয়ে। থেউ আমরা এ তচন্তা েতরতন 
থয, 'ফ্র' শুধু এেটা তশোর তনয়েই সন্তুি েয়ব না, িায়দর জাল আরও োেয়ি 
পায়র। 

-মুসা ভাইয়ের বোপারটা আমায়দর এিটাই অতভভূি েরতেল থয আমরা 
তেেু ভাবয়ি পাতরতন। িবু আল্লাের শুেতরো থয, িারা িায়দর লেে োতসল েরয়ি 
পায়রতন। 

-থেন, ফারোনা ……….. 
-এ যাত্রা িায়দর টায়গকট তেল মধে এতশো মুসতলম সাধারণিয়ন্ত্রর 

থপ্রতসয়ডঠট েয়ণকল কুিাইবা। আমার অনুমান যতদ ভুল না েয়ে োয়ে িােয়ল 
বলয়ি পাতর, থেতলেপ্টার থেয়ে আপনায়ে নাময়ি থদয়খই িারা এ অপায়রশয়নর 
পতরেল্পনা েয়রয়ে। লেেেীন থলাে েিোর অপায়রশন েয়ল িারা থভার রায়িই 
আয়রে অপায়রশয়ন আসি। 

-আপতন তে ময়ন েয়রন, ওরা আয়শপায়শই আয়ে? মুসা ভাইয়ে তে 
িােয়ল আয়শপায়শই পাওো যায়ব? 

-'না' আতম িা ময়ন েতর না। মুসা ভাইয়ে মধে এতশোর থোোও রাখার 
মি জােগা িায়দর থনই। ময়ন েে, আয়শপায়শ িায়দর থোন সংঘবদ্ধ থলােও 
আর থনই। োেয়ল এি বি অপায়রশয়ন িারা মাত্র এ'েজন আসয়িা না। 

োসান িাতরয়ের োয়ি মারা পয়িতেল পাৌঁচজন 'ফ্র' েমকী, আর এতদয়ে 
মারা পয়িয়ে ওরা সািজন। ওয়দর লাশ খামার বাতির থগালা ঘয়রর পায়শ এবং 
পোয়সয়জর মুয়খ দু'পায়শ েতিয়ে তেতটয়ে আয়ে। ওরা এ পয়েই বাতিয়ি প্রয়বশ 
েরয়ি থচয়েতেল। 

কুিাইবা চুপ েয়র তে থযন ভাবতেল। এসমে আব্দুল্লায়েভ বলল, 'িাতরে 
ভাই, আয়েশা আপা আেি! ওতদয়ে। .......... 

োসান িাতরে আব্দুল্লায়েয়ভর তদয়ে ঘুয়র দাৌঁিাল। িার োৌঁয়ধ োি তদয়ে 
ধীর েয়ঠে উচ্চারণ েরল, 'তেন্তু আব্দুল্লাে থিামার স্ত্রী, থিামার থবান আেি নে, 
তনেি।' 

-না িাতরে ভাই, ওরা তনেি নে, ওরা শেীদ। 
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বলয়ি বলয়ি আব্দুল্লায়েয়ভর থচাখ তদয়ে অশ্রুর দু'তট ধারা থনয়ম এল। 
থস িািািাতি থচাখ দু'তট মুয়ে বলল, 'শেীদয়দর দাফয়নর বেবস্থা েরয়ি েয়ব। 
িার আয়গ আব্বার োয়ে এেবার ...............' 

-যাব চল, িার আয়গ আয়েশায়ে এেটু থদয়খ আতস। 
আয়েশা ফারোনার ঘয়র চয়ল তগয়েতেল। োসান িাতরে থস ঘয়রর 

দরজাে তগয়ে থোট্ট এেটা োতশ তদল। সয়ঙ্গ সয়ঙ্গ থস ঘর থেয়ে তশরীন শবনম 
থবতরয়ে থগল। 

োসান িাতরে ঘয়র ঢুেল। আয়েশা আতলয়েভা মাো তনচু েয়র খায়টর 
উপর বয়স তেল। োসান িাতরে সাময়ন দাৌঁতিয়ে তজয়েস েরল, আঘািটা থেমন, 
থেমন থবাধ েরে এখন?'  

আয়েশা থোন জবাব তদল না। 'ফারোনা আপা চয়ল থগয়লন' বয়ল োন্নাে 
থভয়ঙ্গ পিল। 

োসান িাতরে পায়শ বয়স িার মাোে োি বুতলয়ে বলল, 'আমায়দর সধযকে 
ধরয়ি েয়ব আয়েশা, আল্লাের পতরেল্পনা আমরা জাতন না। খবর থপয়ে আমরা 
এলাম তবয়ে তদয়ি। তেন্তু দু জনই এখন আমায়দর নাগায়লর বাইয়র। 

ওিনার থোণা তদয়ে থচাখ মুয়ে আয়েশা বলল, ‘থিামায়দর তবদাে তদয়ে 
আমরা এ ঘয়রই এয়স বয়সতেলাম। ফারোনা োৌঁদতেল। আতম সান্তনা তদয়ল ডুেয়র 
থেৌঁয়দ উেল। বলল ‘আতম সহ্ েরয়ি পারতে না আয়েশা। ও থেমন আয়ে 
থোোে আয়ে –এ প্রয়শ্নর েুতর থয আমার হৃদেয়ে টুেয়রা টুেয়রা েয়র োটয়ে 
অতবরাম।’ 

ফারোনার মনয়ে অন্যতদয়ে সতরয়ে থনবার জন্যই থবাধেে ওর ভাবী এই 
সমে বলল, ‘চল খামার বাতড থেয়ে ঘুয়র আতস। আব্বার নাস্তার সমে েয়েয়ে 
োগয়লর দুধ দুইয়ে আনয়ি েয়ব।’ 

বয়ল ওর ভাবী ফারোনায়ে থটয়ন তনয়ে থবতরয়ে থগল। ওরা থবতরয়ে থগয়ল 
আতম এেটু গা এতলয়ে তদলাম তবোনাে। 

মাত্র েয়েেটা মুেূিক। েোৎ ওতদয়ে থেয়ে ‘আয়েশা’ বয়ল এেটা 
তচৎোর আমার োয়ন এল। ফারোনার গলা। আতম সংয়গ সংয়গ উয়ে বসলাম। 
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তেে এ সমে এেটা ব্রাশ ফাোয়রর শব্দ োয়ন এল। আতম আমার তরভলবারটা 
তনয়ে েুটলাম ওতদয়ে। পোয়সজতটর মুয়খ থযয়িই থদখলাম েয়েেজন গুতল েরয়ি 
েরয়ি বাতডর থভিয়র েুয়ট আসয়ে, আতম এখায়ন থদোয়লর থোণাে শুয়ে পয়ড 
তরভলভার থেয়ে ওয়দর তদয়ে গুতল েরয়ি লাগলাম। েোৎ গুতল বৃতির মুয়খামুতখ 
েয়ে ওরা েময়ে দাডাল। তেন্তু বৃতির মি গুতল আসয়িই োেল। এেটা গুতল এয়স 
আমার েনুই এর নীয়চ লাগল। গুতলটা তবদ্ধ েেতন। বাহুর এেটা অংশ তেয়ড তনয়ে 
তপেয়ল থগয়ে। এ সমে সবেেখানার তদে থেয়ে েুয়ট এল ভাই কুিাইবা এবং 
সাইমুম েমকীরা। 

োসান িাতরে বলল, েয়নকল কুিাইবা ওয়দর টায়গকট তেল। আল্লাহ্ এে 
অপূরণীে েতি থেয়ে মুসতলম মধে এতশোয়ে রো েয়রয়েন। এ সমে 
আব্দুল্লায়েভ ঘয়রর সাময়ন এয়স এেটা োতশ তদল।  

-‘আসতে আবদুল্লাে’ বয়ল োসান িাতরে িািািাতি উয়ে দািাল এবং 
ঘর থেয়ে থবতরয়ে থগল। 

কুিাইবা, োসান িাতরে, আবদুল্লাে সেয়ল অসুস্থ বৃদ্ধ আব্দুল গফুয়রর 
ঘয়র প্রয়বশ েরল। ইেরামভ আয়গ থেয়েই তপিার পায়শ বয়স তেল। পায়শ 
দাৌঁতিয়েতেল আব্দুল্লায়েয়ভর মা। এরা ঘয়র ঢুেয়ল আব্দুল্লায়েয়ভর মা ঘয়রর এে 
পায়শ সয়র থগল। 

সবাই তগয়ে বৃয়দ্ধর োয়ে িার তবোনার চার পায়শ তঘয়র বসল। বৃয়দ্ধর 
থচাখ দু’তট থবাজা। সবারই মুখ নীচ ু োয়রা মুয়খ থোন েো থনই। আবদুল্লাে 
ডােল আব্বা.....  

ধীয়র ধীয়র বৃদ্ধ থচাখ খুলল। চারতদয়ে এেবার চাইল। িারপর থচাখ 
দু’তট তস্থর েরল কুিাইবার তদয়ে। কুিাইবার থচাখ েলেল েরয়ে। তবমুঢ় এেটা 
ভাব তেভায়ব েো িুলয়ব থযন থভয়ব পায়ি না। 

বৃদ্ধ িার দুবকল োি তদয়ে কুিাইবার এেটা োি িুয়ল তনয়ে বলল, ‘আতম 
সব জাতন থিামরা যা বলয়ব। আেমদ মুসায়ে ওরা তনয়ে থগয়ে। আমার থব মা, 
আমার ফাতিমা তচরিয়র োতরয়ে থগয়ে।’ 
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বৃয়দ্ধর দু’থচাখ থেয়ে দু’থফাটা অশ্রু থনয়ম এল। তেন্তু গলা িার এেটুও 
োৌঁপল না। থস বলল, ‘আমার আেমদ মুসা তফয়র আসয়বই। আল্লাহ্ িার সোে। 
আমার মা আর তফরয়ব না, না তফরুে। আয়েশা, শবনম এবং আরও অয়নে মা 
আতম থপয়েতে।’  

এেটু োমল বৃদ্ধ িারপর আবার শুরু েরল, ‘থিামরা বু য়ব না আমার 
বুয়ে আজ েি গবক। থয থদয়শর মুতি োমনাে আমরা থদশ থেয়িতে। থস মুি 
থদয়শর অতধনােে িুতম আমার সাময়ন। এর থচয়ে বি আনয়ের আমার আর 
তেেুই থনই। এখন আমার দুই সন্তান ইেরাম ও আবদুল্লাে আয়ে, িায়দরয়েও 
থিামার োয়ি িুয়ল তদলাম।’ 

বৃদ্ধ আবার থচাখ বুজল। োৌঁপায়ি থস। অয়নে েয়ি এে নাগায়ি 
এিগুয়লা েো থস বয়লয়ে। েোৎ থচাখ খুলল বৃদ্ধ, িার থচাখ দু’তট চঞ্চল। তেেু 
থযন িার ময়ন পয়িয়ে। থস আব্দুল্লায়েয়ভর তদয়ে থচয়ে বলল, ‘থবটা, োয়ের 
বায়ের িলাে থদখ থরশয়মর খায়প এেটা িয়লাোর আয়ে। ওটা থবর েয়র আন।’ 

আব্দল্লাে পায়শর ঘয়র চয়ল থগল এবং তেেুেণ পর থরশয়মর খায়প রাখা 
এেটা দীঘক িয়লাোর থবর েয়র আনল। 

বৃদ্ধ িয়লাোরতট োয়ি তনয়ে খাপ খুয়ল থফলল। কুিাইবার তদয়ে থচয়ে 
বলল, ‘আজ বহু বের ধয়র এই িয়লাোর আমরা সযয়ে সংরেণ েরতে। এ 
িয়লাোর সায়ে জতিয়ে আয়ে এে োতেনী। 

থযতদন সন্ধোে েমুেতনস্ট লাল থফ য়জর োয়ি থবাখারার পিন ঘয়ট, িার 
পরতদন সোয়ল আমায়দর মেল্লার রাস্তার পায়শ এেজন আেি সংোেীন 
সসতনেয়ে কুতিয়ে পাওো যাে। িার থোময়র থরশয়মর খায়প তেল অসাধারন দীঘক 
এে িয়লাোর। রাস্তাে দাতিয়ে তেল এেতট থঘাডা। আমরা বুয় তেলাম ঐ থঘািাই 
থসই আেি ও সংোেীন সসতনেয়ে বেন েয়র আয়ন। সম্ভবি এখায়ন এয়স 
সসতনেতট থঘািার তপে থেয়ে পয়ি যাে। থঘািাও আর প্রভয়ুে থেয়ি সাময়ন 
এয়গােতন। 

শুশ্রুষা েরার পর সসতনেতটর োন তফয়র আয়স। জানয়ি পারা যাে িার 
নাম আমীর আব্দুল্লাে। তিতন থবাখারার থসনাধেে আমীর আব্দল্লাে এ পতরচে 
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থপয়ে সবাই তবতস্মি েয়ে যাে। সোয়ল আরও তবতস্মি েয়ে যাে এেশ মাইল দুয়র 
এই উজয়বে পল্লীয়ি িার থপ োর োতেনী শুয়ন। থসনাধেে আমীর আব্দুল্লাে 
বয়লতেল, আধুতনে অস্ত্র সতিি তবশাল লাল থফ য়জর আক্রমন এবং 
তবশ্বাসঘািেয়দর অন্তঘকাি িৎপরিাে নগরীর প্রতিরো থদোল যখন ধ্বয়স পয়ি, 
যখন নগরীর অতধোংশ এলাো ওয়দর োয়ি চয়ল যাে, যখন আমরা থবাখারার 
প্রাণয়েন্দ্র মীরই আরব মাদ্রাসা তঘয়র থশষ রোর জন্য লিাই েরতে িখন এেটা 
গুতল এয়স আমার বুয়ের ডান অংয়শ তবদ্ধ েে। িারপর তেেু ময়ন ময়ন থনই 
আমার। 

আমরা িার োন তফতরয়ে এয়নতেলাম, তেন্তু বহু থচিা েয়রও বাৌঁচায়ি 
পাতরতন। থসতদনই তিতন শাোদাি বরণ েয়রন। মৃিেুর আয়গ তিতন িাৌঁর থসই দীঘক 
িরবারী আমার দাদার োয়ি িুয়ল থদন এবং বয়লন, এই িরবারী ইসলায়মর 
স্বণকযয়ুগর মধে এতশোয়ে জায়েতলোয়ির েবল থেয়ে মুিোরী মুসতলম তবয়জিা 
দরয়বশ থসনাপতি কুিাইবার। এই িরবারীতট সমরেয়ে মোনবী(সঃ)এর 
খুলুিাি কুসুম তবন আব্বায়সর সৃতি থস ধ শাে-ই-তযে এ সংরতেি তেল। লাল 
থফ য়জর োয়ি সমরেয়ের পিন েয়ল এ িরবারী এে সসতনে তনয়ে এয়স 
আমায়ে থদে। আমার সমে এখন থশষ। এ িরবারী আতম আপনার োয়ি তদয়ে 
থগলাম উপযুি োয়ি থপ য়ে থদবার জয়ন্য।’ 

বৃদ্ধ এেটু দম তনল। এে নাগায়ি এি েো বলাে থস োপায়ি। িার 
েপায়ল থদখা তদয়েয়ে তবন্দু তবন্দু ঘাম। আব্দলু্লায়েভ িার তপিার মাোে ধীয়র ধীয়র 
পাখার বািাস েরতেল। 

বৃদ্ধ আবার শুরু েরল। বলল, ‘আল্লাহু আেবর, আয়ল তেেভায়ব 
িরবারীতট আমায়দর োয়ি থপ য়েয়ে। িা না েয়ল এেজন সংোেীন সসতনেয়ে 
এেটা থঘািা এেশ মাইল পে তেভায়ব তনয়ে এল! আল্লাের শুেতরো আদাে 
েরতে, োজার োজার বের পর আর এে তবয়জিা কুিাইবার োয়ি িরবারীতট 
িুয়ল তদয়ি পারলাম। আতম ময়ন েরতে বাবা, নিুন স্বণকযয়ুগর যাত্রা শুরুর ইংতগি 
এটা। আয়বয়গ বৃয়দ্ধর থচাখ দু’তট েলেল েয়র উেল। 



তিয়েন শায়নর ওপায়র  11 

 

কুিাইবা িয়লাোর োয়ি তনয়ে ধায়রর েীরার মি ঔিলে থদয়খ মুগ্ধ 
থোল। চুম্বন েরল িরবাতরতটয়ে। িারপর বলল, ‘চাচাজান এ িরবারী গ্রেন 
েরার সবয়চয়ে উপযুি বেতি মুসা ভাই। আতম িার পয়ে এ িরবারী গ্রেন 
েরলাম।’  

বয়ল কুিাইবা িরবারী োসান িাতরয়ের োয়ি িুয়ল তদল। 
োসান িাতরেও িরবারীটায়ে চুম্বন েরল। িারপর বলল, ‘চাচাজান 

আমার ময়ন েে থসনাপতি কুিাইবার পর এ িরবারী আর বেবোর েেতন। িা 
তগয়ে আশ্রে তনয়েতেল শাে-ই- তযয়ের থশা-থেয়স। ঐেে, সংেতি, শাতন্ত ও মুতির 
এ িরবারী থোষবদ্ধ েবার পরই মুসলমানয়দর পিন সুতচি েে এবং েমুেতনস্ট 
লাল থফ জ থস পিন চুিান্ত েয়র। েমুেতনস্ট লাল থফ য়জর পরাজয়ের মধে তদয়ে 
ইসলায়মর িরবারী আজ আবার থোষমুি েয়লা, ইনশাআল্লাে থোষবদ্ধ েয়ব না 
এ িরবারী আর।’ 

-তেন্তু িায়রে ভাই, থসনাপতি কুিাইবার পর তে মধে এতশোে 
থোষমুিিরবারী তেল না?’ তজয়েস েরল আব্দল্লায়েভ। 

-হ্া থোষমূি িরবারী তেল তেন্তু থস িরবারী তেল থোন শাসয়ের তেংবা 
থোন রাজা বাদশার স্বায়েক। বলল োসান িাতরে । 

-ইসলায়মর িরবারী এবং এেজন মুসতলম শাসয়ের িরবারীর মধে তে 
থোন পােকেে আয়ে িাতরে ভাই? 

-পােকেে অয়নে। এেজন মুসতলম শাসয়ের িরবারী িার রায়জের স্বায়েক 
আয়রেজন মুসতলম শাসয়ের তবরুয়দ্ধ বেবোর েয়ি পায়র, থযমন অয়নে েয়েয়ে। 
তেন্তু ইসলায়মর িরবারী শুধু আল্লাের জন্যই বেবহৃি েে। অন্যায়ের প্রতিয়রাধ, 
ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, ‘মানুষ থখাদায়দর’ েবল থেয়ে মানুয়ষর মুতি এবং ‘মানুষ 
প্রভয়ুদর’ রাজত্ব খিম েয়র আল্লাের রাজেত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলায়মর িরবারী 
বেবোর েে। এজন্যই ইসলায়মর িরবারী শাতন্তর প্রিীে। অন্যতদয়ে থোন 
মুসতলম শাসয়ের িরবারী আল্লাের বাোয়দর উপর জুলুয়মর প্রিীে েয়ি পায়র। 
যার বহু দৃিান্ত পাওো যায়ব ইতিোয়স। 
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আব্দুলায়েয়ভর মুখ উিল েয়ে উেল। আর বৃদ্ধা আব্দুল গফুর থযন 
েোগুয়লা মন্ত্রমুয়গ্ধর মি তগলয়ে। ইেরামভ ইতিময়ধে বাইয়র তগয়েতেল। থস ঘয়র 
ঢুয়ে বলল ‘শেীদয়দর দাফন....’ 

ইেরামভয়ে েো থশষ েরয়ি না তদয়ে বৃদ্ধা আব্দুল গফুর বলল, ‘আমার 
শেীদ মা’থদর দাফন আমার থগালাপ বাগায়ন েয়ব। ফাতিমা থগালাপ বি 
ভালবাসি।’ 

এ তনয়দকশ তনয়ে সেয়লই থবর েয়ে এল ঘর থেয়ে। 
দাফন থশষ েয়েয়ে এমন সমে আোয়শ থেতলেপ্টায়রর শব্দ পাওো 

থগল। অল্পেয়ণর ময়ধেই অয়নেগুয়লা থেতলেপ্টার শব্দ আোয়শ থিালপাি েয়র 
িুলল। েয়েেতট থেতলেপ্টার মাোর উপর চক্কর তদয়ি লাগল। অতধোংশই খুব 
তনচু তদয়ে উয়ি পূবক ও উত্তর তদয়ে চয়ল থগল। এেটা থেতলেপ্টার থনয়ম এল। 

কুিাইবা এবং োসান িাতরেরা আব্দুল গফুয়রর সবেেখানাে বয়স 
অয়পো েরতেল। নিুন মধে এতশো প্রজািয়ন্ত্রর স্বরাষ্ট্র তবভায়গর থসয়ক্রটাতর 
অোরয়লয়স আয়গই জাতনয়েতেল, উদ্ধার অতভযায়নর থনিৃত্ব তদয়ে সাইমুয়মর 
ইিানক ফ্রতঠটোয়রর অতধনােে আয়নাোর ইব্রাতেময়ে পাোয়না েয়ি। আব্দুল 
গফুয়রর বাতিয়ি ‘ফ্র’-এর নিুন োমলার পর কুিাইবা অন্যয়দর সায়ে পরামশক 
েয়র োসান িাতরেয়দর তিয়েনশান যাত্রা স্থতগি েয়র তদয়েতেল। থজনায়রল 
থবাতরস থদয়শর থভিয়র এই পূবকাঞ্চয়ল ঘাপতট থময়র বয়স োেয়ি পায়র। সুিরাং 
এেটা সাচক অতভযান না চাতলয়ে তেেুটা তনতিি না েয়ে িায়দর পাোয়না তেে েয়ব 
না।  

থেতলেপ্টার থেয়ে থনয়ম আয়নাোর ইব্রাতেম সবেেখানাে এল। সালাম 
তবতনময়ের পর অশ্রুরুদ্ধ আয়বগয়ে চাপা তদয়ি তগয়ে আয়নাোর ইব্রাতেম শুরুয়ি 
থোন েোই বলয়ি পারলনা। কুিাইবা িায়ে সান্তনা তদল। োসান িাতরে িার 
োৌঁয়ধ এে  াৌঁকুতন তদয়ে বলল, ‘ইেংমোন, আমায়দর থশােয়ে শতিয়ি পতরনি 
েরয়ি েয়ব। এখন প্রতিটা মুেূিক আমায়দর মূলেবান।’ 

আয়নাোর ইব্রাতেম রুমাল তদয়ে থচাখ মুয়ে বলল, তেে বয়লয়েন। িারপর 
থস কুিাইবার তদয়ে তফয়র বলল, জনাব, আপনার তনয়দকশক্রয়ম থগাটা মাউয়ঠটন 
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থেতলেপ্টার বেরয়ে পাতমর সীমায়ন্ত পাোয়না েয়েয়ে। সেল রাস্তার সেল পয়েয়ঠট 
গাতি ও সেল প্রোর যানবােন সায়চকর বেবস্থা েরা েয়েয়ে। সোল ৭টা থেয়ে এ 
আয়দশ োযকেরী েয়েয়ে। এ বোপায়র আমায়দর সীমান্ত পযকন্ত পাতমর সিয়ে 
তবয়শষ পাোরা ও সিেকিা অবলম্বয়নর তনয়দকশ থদো েয়েয়ে। স্থল বাতেনীর 
েিেগুয়লা ইউতনট পাতমর সিয়ে টেল তদয়ি। পাোি জংগয়লর সম্ভাবে সেল 
স্থান থচে েরার জন্য থগায়েো তবভায়গর তবমান ও স্থল ইউতনটয়ে োয়জ লাগায়না 
েয়েয়ে। সয়েেজনে স্থায়ন পোরািপুারস নামায়নার বেবস্থা েরা েয়েয়ে। 
অল্পেয়ণর ময়ধেই এেটা প্রােতমে তরয়পাটক পাব আশা েরতে। 

আয়নাোর ইব্রাতেয়মর েো থশষ না েয়িই িার ওোরয়লস েো বয়ল 
উেল। থস োন লাতগয়ে েল তরতসভ েরল। শুনয়ি শুনয়ি িার মুখটা থেমন থযন 
অন্ধোর েয়ে উেল।  

থগাটা সবেেখানাে তনরবিা থনয়ম এয়সয়ে। সবারই থচায়খমুয়খ এেটা 
উম্মুখ প্রশ্ন। থসই সায়ে দুতিন্তার এেটা োল োোও।  

আয়নাোর ইব্রাতেম েল তরতসভ থশষ েরল। এেটু োমল, দম তনল থস। 
িারপর বলল, আমায়দর পাতমর বায়োলতজেোল ইনতিতটউটস্থ ঘাৌঁতট আজ রাি 
থেয়ে থবলা দশটা পযকন্ত ঘটনার থয সমেওোরী িেে সংগ্রে েয়রয়ে, িা থেয়ে 
জানাল, মধে এতশো মুসতলম সাধারণয়ন্ত্রর পিাোবােী তিনতট মাউয়ঠটন ফডু 
েোতরোর আজ থভার রায়ি পাতমর অতিক্রম েয়রয়ে। অিেন্ত দ্রুিগামী 
েোতরোরগুয়লা আজ থভার েেটাে পাতমর বায়োলতজেোল ইনতিতটউট পয়েঠট 
পার েয়ে থগয়ে। থোন থোন পয়েঠট থেয়ে থেউ থেউ এ তিনতট েোতরোয়র রুশ 
সাধারণিয়ন্ত্রর পিাোও থদয়খয়ে।  

োমল আয়নাোর ইব্রাতেম। সবাই চুপচাপ। সবাই থযন ভাবনার এে 
অিল গভীয়র োতরয়ে থগয়ে।  

েো বলল, প্রেয়ম োসান িাতরে। বলল, এ েোতরোর বের থয 
থজনায়রল থবাতরয়সর আমার ময়ন েে এ বোপায়র থোন সয়েয়ের অবোশ থনই।  

-িাই ময়ন েয়রা? বলল, কুিাইবা। 
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-হ্াৌঁ, তনতিিভায়ব আতম এটা ময়ন েতর। এেবার মুসতলম, এেবার রুশ 
পিাো বেবোর থেয়েই বু া যাে, প্রয়োজনমি সবার থচাখয়ে ধুলা থদবার জন্যই 
এটা েরা েয়েয়ে এবং বিকমান অবস্থাে এটা থজনায়রল থবাতরস েওোই স্বাভাতবে।  

এেটু থেয়ম োসান িাতরে আবার বলল, ‘এটা আমরা সেয়লই জাতন 
থজনায়রল থবাতরস োিা ‘ফ্র’ পয়ের আর থেউ এ পয়ে গাতি থঘািা তনয়ে 
সংঘবদ্ধভায়ব পালােতন।  

এেটু থভয়ব কুিাইবা বলল, ‘তেেই বয়লয়েন আপতন। থজনায়ররল 
থবাতরস প্রেয়ম থেতলেপ্টার তনয়ে পালাে। তেন্তু পয়র থস বে শেয়র থেতলেপ্টার 
থেয়ি তদয়ে থগাটা পাৌঁয়চে মাউয়ঠটন ফডু েোতরোর তনয়ে থনে। িারই তিনতট 
েেয়িা থস তনয়ে থগয়ে। তেন্তু এেটা তজতনস, সোয়লর আক্রমন পতরেল্পনাে থস 
তেল তেনা?’  

-আমার ময়ন েে, না। আতম থযটা ময়ন েরতে থসটা েয়লা, ধতরবাজ ক্রুর 
থবাতরস ধয়রই তনয়েতেল এখায়ন বি ধরয়নর আরও তশোর পাওো থযয়ি পায়র। 
এই তশোর পাওোর আশাে তেংবা এেটা পিাৎবাতেনী তেয়সয়বই এই গ্রুপয়ে 
থস থপেয়ন থরয়খ তগয়েতেল।  

-িােয়ল আমার ময়ন েে, আয়শপায়শ থোোও থজনায়রল থবাতরয়সর 
অবতশি দু’থটা মাউয়ঠটন েোতরোর আমরা পাব। আয়নাোর ইব্রাতেম এ সমে িার 
ওোরয়লয়স এেটা েল তরতসভ েরতেল। কুিাইবার েো থশষ েয়িই থস বলল, 
অবতশি দু’থটা মাউয়ঠটন েোতরোয়রর সন্ধান পাওো থগয়ে। আমায়দর এেটা সাচক 
পাতটক এখায়ন পাতমর সিয়ের পায়শ ও দু’থটা খুৌঁয়জ থপয়েয়ে।  

-িােয়ল আমরা তে এখন তনতিি েয়ি পাতর, থজনায়রল থবাতরস আমায়দর 
সীমান্ত অতিক্রম েয়রয়ে? বলল কুিাইবা।  

-থভার ে’টাে যতদ িায়দর পাতমর বায়োলতজেোল ইনতিতটউট পয়েয়ঠট 
থদখা তগয়ে োয়ে, িােয়ল িারা এখন সীমান্ত অতিক্রম না েরয়লও তনরাপদ 
অবস্থায়ন থপ ৌঁয়ে থগয়ে।  
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োসান িাতরে েো থশষ েরল। থেউ থোন েো বলল না। সবাই চুপ 
চাপ। তেেুেণ পর মুখ খুলল আব্দুল্লায়েভ। বলল, এবার আমায়দর স্থতগি যাত্রা 
শুরু েয়ি পায়র।  

কুিাইবা প্রশ্নয়বাধেভায়ব মুখ িুলল োসান িাতরয়ের তদয়ে। োসান 
িাতরে বলল, আমায়দর সমে নি েরা উতচি নে।  

-িােয়ল থেতলেপ্টার আপনায়দরয়ে আমায়দর সীমান্ত পযকন্ত থপ ৌঁয়ে তদে।  
-এয়ি আমরা শত্রুর থচায়খ পিা এবং শত্রুর সাবধান েয়ে যাবার 

সম্ভাবনা থেয়ে রো পাবনা। বলল োসান িাতরে।  
-িােয়ল?  
-থেতলেপ্টার আমায়দরয়ে পাতমর বায়োলতজেোল ইনতিতটউট পযকন্ত 

থপ ৌঁয়ে থদয়ব, িারপর আইস েোতরোয়র েয়র যিটুকু যাওো যাে তগয়ে আমরা 
থঘািা তনয়ে সাময়ন এগুব।  

-িাই থোে। আল্লাে আমায়দর সোে থোন। বলল, কুিাইবা। িার 
থশয়ষর েোগুয়লা খুব ভাতর থশানাল। 
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২ 
প্রবল  াকুতনর মধে তদয়ে োন তফয়র থপল আেমদ মুসা। োন তফয়র 

থপয়েই থস িতিঘতি উয়ে বসল। থচায়খ িার এেরাশ তবস্মে। থোোে থস? 
ফারোনায়দর সবেেখানায়িা এটা নে। িােয়ল থোোে থস? স্পিই বু য়ি 
পারয়ে, এেটা উৌঁচ-ুতনচু পােয়ুর পয়ের উপর তদয়ে এেটা গািীয়ি েয়র িায়ে 
তনয়ে যাওো েয়ি।  

চারতদয়ে অন্ধোরটা এেটু তফয়ে েয়ে এয়ল থস বু ল, খাদে দ্রবে 
পতরবেয়নর ইোরেতঠডশন েোতরোয়র চয়ি থস চলয়ে। চারতদয়ে বন্ধ। তেেুই 
থবা ার উপাে থনই থয, থোন পে তদয়ে থোোে যায়ি থস। চারতদয়ে োিতিয়ে 
থস থদখল, গািীর থময় য়ি অয়নেগুয়লা বি বি িাংে সুেটয়েশ।  

এটা এখন িার োয়ে পতরষ্কার, শত্রুর োয়ি থস বেী। তেন্তু তেভায়ব? 
রাি দশটাে থস ফারোনায়দর সবেেখানাে ঘুতময়েয়ে। িারপর থসখায়ন তে 
ঘয়টয়ে?  

তে ঘয়টয়ে তচন্তা েরয়ি তগয়েই িার বুেটা থেৌঁয়প উেল। তেন্তু পরেয়ণই 
ভাবল বি তেে ুঘটয়ল িার ঘুম ভাঙয়ব না থেন? ঘুমায়না অবস্থায়িই শত্রুরা িায়ে 
বেী েয়রয়ে। অেকাৎ শত্রুরা এ োজ েয়রয়ে তনরয়ব, থোন শব্দ বা সে সচ না েয়র।  

এ শত্রু থে? থোোে তনয়ে যাওো েয়ি িায়ে?  
এ সমে তিে েয়র এেটা শব্দ েয়লা, সংয়গ সংয়গ থেতবয়নর সাময়নর 

তদয়ে খুয়ল থগল এেটা জানালা। তদয়নর এেরাশ আয়লা এয়স প্রয়বশ েরল 
থেতবয়ন। জানালাে এেটা মুখ থদখা থগল। মুখ থদয়খ চময়ে উেল আেমদ মুসা। 
এতে! থজনায়রল বতরস!  

থজনায়রল থবাতরয়সর থোৌঁয়ট ক্রুর োতস। বলল, আমায়ে থদয়খ অবাে 
েয়েে আেমদ মুসা? ভাবে, থয শত্রুর সব থশষ েরয়ল থস আবার থিামায়ে এভায়ব 
খাৌঁচাে পুরল তেভায়ব। বয়ল থস থো থো েয়র এে অট্টোতসয়ি থফয়ট পিল।  
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আেমদ মুসার ময়ন িখন অন্য তচন্তা। রিপােী, তনষু্ঠর থবাতরসরা আব্দুল 
গফুর, ফারোনায়দর থোন েতি েয়রতন থিা। এয়দর আোশ-স্পশকী প্রতিতেংসা 
থেয়ে িারা থিা রো পাবার েো নে। তচন্তাটা িায়ে মারাত্মেভায়ব পীিা তদয়ি 
লাগল।  

থজনায়রল থবাতরয়সর মুখ থেয়ে থবর েরার জয়ন্যই থবাধেে আেমদ মুসা 
প্রশ্ন েরল, োউয়ে জানয়ি না তদয়ে োপুরুয়ষর মি এেজন ঘুমন্ত মানুষয়ে চুতর 
েয়রে, িায়ি েৃতিয়ত্বর তে আয়ে থজনায়রল থবাতরস?  

-থিামায়ে মুয়োে পাওোর জন্য োপুরুষ েয়ি থদাষ থনই।  
এেটু োমল থজনাতরল থবাতরস। িারপর বলল, থভব না, ফাৌঁদ থপয়ি 

থরয়খ এয়সতে, আতম বি তশোর আরও চাই, থোট তশোর থময়র আমার এখনোর 
থোন মূলেবান বুয়লট আতম নি েরয়ি চাই না।  

োমল আবার থজনায়রল থবাতরস। িারপর োয়ির তপস্তলটা িুয়ল আেমদ 
মুসায়ে িাে েয়র অিেন্ত েয়োর েয়ঠে বলল, িুতম আমায়ে োপুরুষ বয়লে, শুয়ন 
রাখ ‘ফ্র’ এর থেউ োপুরুষ নে। আবার যতদ এমন থবোদবী ের তজেবা থেয়ট 
থনব।  

-োউয়ে গাতল থদওো আমার অয়ভেস নে। িুতম আমায়ে োপুরুয়ষর 
মি বেী েয়রে থসই েো আতম বয়লতে।  

থজনায়রল থবাতরস আেমদ মুসার েো থশষ না েয়িই িার তরভালবায়রর 
তিগায়র চাপ তদল। এেটা গুতল আেমদ মুসার োয়নর পাশ তদয়ে তগয়ে থপেয়নর 
থদওোয়ল তবদ্ধ েয়লা। থবাতরয়সর থচাখ তদয়ে থযন আগুন  রতেল। বলল, আেমদ 
মুসা, থজনায়রল বতরস যা বয়ল িাই েয়র, ময়ন থরখ।  

জানালা থেয়ে সয়র থগল থজনায়রল থবাতরস। আেমদ মুসা থেতবয়নর 
চারতদেটা থদয়খ তনল। তেে যা অনুমান েরতেল িাই, থেতবনটা তিয়লর বি বি 
িাংয়ে ভতিক। সাময়ন এেপায়শ থদখয়ি থপল োয়ের এেটা বায়েট। িায়ি েয়েে 
থবািল পাতন এবং েিগুয়লা পোয়েট। এেটা পোয়েট তেয়ি থদখল রুতট। খুব 
েুধা থপয়েতেল আেমদ মুসার। রুতট থখয়ি শুরু েরল।  
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আবার তিে শব্দ েয়র জানালা বন্ধ েয়ে থগল। ঘুট ঘুয়ট অন্ধোর েয়ে 
থগল চারতদেটা। অন্ধোয়রর ময়ধেই রুতট খাওো থশষ েরল আেমদ মুসা। 
অন্ধোয়র োিতিয়ে থবািল থেয়ে পাতনও থখয়ে তনল।  

খাবার পয়র এেটু আরাম থবাধ েরল আেমদ মুসা। এেটা বি িাংয়ে 
থেলান তদয়ে আরাম েয়র বসয়ি থচিা েরল থস। তেন্তু প্রবল  াকুতন এবং এবং 
িাংয়ের ধারায়লা প্রান্ত িায়ে থোন আরাম তদল না।  

থোোে যায়ি থস, থোনতদয়ে যায়ি? এ অন্ধোয়র তদে তনণকে সম্ভব 
নে। েোৎ িাৌঁর থখোল েল, জানালা খুলয়ল সূয়যকর আয়লা জানালার বাম প্রান্তয়ে 
থবশী আয়লাতেি েয়রতেল। অেকাৎ সূযক ডান তদয়ে রয়েয়ে। এর অেক ডান তদেটা 
পূবক। িােয়ল গাতি এখন উত্তর তদয়ে যায়ি।  

থোন এলাো, থোন পয়ের ওপর তদয়ে গাতি যায়ি এখন? আেমদ মুসা 
তনতিি থদয়শর অভেন্তয়রর পে তদয়ে থজনায়রল থবাতরস এভায়ব চলয়ি পায়র না, 
থস সুয়যাগ িার থনই। তনিে এিেয়ণ সব রাস্তা ব্লে েরা েয়েয়ে, থচে েরা েয়ি। 
িােয়ল এ পাোিী রাস্তা থোনতট? পাতমর সিে তে! হ্াৌঁ পাতমর সিেই েয়ি পায়র, 
আেমদ মুসার ময়ন েল। রািারাতি থস যতদ পাতমর সিয়ের তনম্নাঞ্চল পার েয়ে 
এয়স োয়ে, িােয়ল পাোয়ির উপয়রর পেটা িার জয়ন্য তনরাপদই েয়ব। গািীর 
উত্তর গতি থদয়খ এটাই ময়ন েে গাতি আপার পাতময়র উয়ে এয়সয়ে।  

ভাবয়ি ভাবয়ি আেমদ মুসা েখন থযন ঘুতময়ে পয়িতেল। ঘুম ভাঙল 
প্রচঠড থগালাগুতলর শয়ব্দ। গািীর থসই জাতেকং থনই। অেকাৎ গাতি দাৌঁতিয়ে আয়ে। 
মনটা আেমদ মুসার চঞ্চল েয়ে উেল। থগালাগুতল েয়ি োর সায়ে? সাইমুম তে 
থজনায়রল থবাতরয়সর সন্ধান থপয়েয়ে? িারাই তে এয়সয়ে?  

থবশ তেেুেণ থগালাগুতল চলল।  িারপর সব তনরব। গাতিও তস্থর দাৌঁতিয়ে 
আয়ে, চলয়ে না। বোপার তে? থজনায়রল থবাতরসরা তে পালাল? প্রতিটা মুেূিক এে 
এে ঘঠটার মি দীঘক ময়ন েয়ি লাগল িাৌঁর।  

আয়রা তেেুেণ গি েয়লা। আেমদ মুসার অসেনীে অয়পোর এেটা 
মুেূয়িক েোৎ থেতবয়নর দরজা খুয়ল থগল। তবয়েয়লর েলুদ থরাদ থচাখটা িাৌঁর 
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বাৌঁতধয়ে তদল, তেন্তু এে পশলা োঠডা ও মুি বািায়সর স্পশক খুবই ভাল লাগাল 
আেমদ মুসার।  

থেতবয়নর দরজার সাময়ন উদেি থিনগান োয়ি দু’জন দাৌঁতিয়েতেল। 
এেপায়শ তপস্তল োয়ি থজনায়রল থবাতরস দাৌঁতিয়ে। থগালাগুতলর শব্দ শুয়ন থয 
আশাটুকু আেমদ মুসার ময়ন থজয়গতেল, িা দপ েয়র তনয়ভ থগল।  

তরভালবার নাচায়ি নাচায়ি থজনায়রল থবাতরস বলল, িািািাতি থনয়ম 
এস আেমদ মুসা। আেমদ মুসা নামল।  

থনয়ম চারতদয়ে এেবার দৃতি বুতলয়ে তশউয়র উেল আেমদ মুসা। গাতি 
থেয়ে আট-দশ গজ দুয়র বুয়লয়ট  া রা অয়নেগুয়লা লাশ পয়ি আয়ে। এেজন 
মুমূষক মানুষ িখনও োিরায়ি আর আল্লাে পাতন, আল্লাে পাতন বয়ল তচৎোর 
েরয়ে। 

ঐ মুমূষক মানুয়ষর োিরাতন শুয়ন আেমদ মুসার থগাটা থদয়ে অসেনীে 
এে জ্বালা েতিয়ে পিল। থদয়ের মাংসয়পশীগুয়লা থযন থরায়ষ ফয়ুল উেল। 

আেমদ মুসা জ্বলন্ত দৃতিয়ি এেবার থবাতরয়সর তদয়ে িাোল। িারপর 
তস্থর েয়ঠে বলল, থজনায়রল থবাতরস, ঐ মুমূষক মানুষয়ে পাতন দাও। 

-থেন, ওর আল্লাে ওয়ে পাতন খাওোয়ব না? ক্রুর োতসয়ি থফয়ট পিল 
থজনায়রল থবাতরস। 

-তেে আয়ে আমায়েই খাওোয়ি দাও। 
থজনায়রল থবাতরস থযন এেটু তচন্তা েরল। িারপর বলল, স্বজাতির জয়ন্য 

খুব মাো না? 
-স্বজাতি নে, মানুয়ষর জয়ন্য। 
থজনায়রল থবাতরস তেেু বলল না। এেজনয়ে ইশারা েয়র বলল, আেমদ 

মুসায়ে পাতনর থবািল এয়ন দাও, পাতন খাইয়ে তেে ুপূণে োমায়ব। 
আেমদ মুসা পাতনর থবািল তনয়ে এতগয়ে থগল থসই মুমূষক থলােতটর 

োয়ে। পাতনর থবািয়লর তদয়ে থচাখ পিয়িই রায়জের িৃষ্ণা তনয়ে থলােতট মাো 
িুলল। 
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আেমদ মুসা এে োয়ি থলােতটর মাো িুয়ল ধয়র, অন্য োয়ি পাতনর 
থবািল িার মুয়খ ধরল। 

এমন সমে পায়শ দাৌঁিায়না থজনায়রল থবাতরস এে লাতে মারল পাতনর 
থবািয়ল। আেমদ মুসার োি থেয়ে তেটয়ে থবতরয়ে থগল পাতনর থবািল। 

আেমদ মুসা ত্প্রং এর মি তবদুেৎ গতিয়ি উয়ে দাৌঁিাল। থজনায়রল 
থবাতরস তেে ুবু ার আয়গই এে  টোে িার োি থেয়ে তরভলভার থেয়ি তনল। 
তেন্তু পরেয়ণই থপেন তদে থেয়ে থস্টনগায়নর বায়টর প্রচঠড এে আঘাি এয়স 
পিল আেমদ মুসার তরভলভার ধরা োয়ি। তেটয়ে পয়ি থগল তরভলভার। 

থজনায়রল থবাতরস িািািাতি তরভলভারতট কুতিয়ে আেমদ মুসার 
মুয়খামুতখ এয়স দাৌঁিাল। আগুন  রা েয়ঠে বলল, এর শাতস্ত থয তে িুতম েল্পনা 
েরয়ি পার না আেমদ মুসা। তেন্তু আতম থিামায়ে বাৌঁতচয়ে রাখয়ি চাই। িুতম ‘ফ্র’ 
এর এে তবরাট পুৌঁতজ। ‘ফ্র’ এে বি বেবসাে েরয়ব থিামায়ে তদয়ে।  

িয়ব থবোদতবর শাতস্তর থিামায়ে থপয়ি েয়ব। 
বয়ল থস পায়শর থলােয়ে বলল চাবুে লাগাও। মন থেয়ে মানুয়ষর জয়ন্য 

ওর মাো দূর থোে। 
থলােটা দ্রুি পায়শর গাতি থেয়ে চাবুে এয়ন তিনতট চাবুে লাগাল 

আেমদ মুসার তপয়ে। 
চামিার চাবুে তপয়ে তেভায়ব েিটুকু বয়স থগল জামা গায়ে োোে িা 

বু া থগল না। তেন্তু মুেূয়িকর ময়ধে জামা রয়ি তভয়জ থগল। আেমদ মুসা পােয়রর 
মি তস্থর দাৌঁতিয়ে চাবুয়ের তিনতট আঘাি গ্রেন েরল। মুয়খ সামান্য পতরবিকনও 
িার এল না। 

থজনায়রল থবাতরস থেয়স বলল, ধন্যবাদ থিামায়ে আেমদ মুসা, এ 
আঘায়ি োতিও তচৎোর েরি। 

আেমদ মুসা বলল, থজনায়রল থবাতরস, এই থয তনরীে মানুষয়ে িুতম 
পশুর মি েিো েরয়ল, এর শাতস্ত থেয়ে িুতম থরোই পায়ব না ময়ন থরয়খা। 
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-পারয়ল থেউ থেয়ি েো বলয়ব না আতম জাতন, তেন্তু তবশ্বাস ের, ওয়দর 
না থময়র উপাে তেল না। মুয়খ শেিায়নর ময়িা ক্রুর োতস থটয়ন বলল থজনায়রল 
থবাতরস। 

এেটু দম তনয়ে আয়গর েোর থরশ থটয়ন থস বলল, আমায়দর গাতি থিা 
আর চলয়ব না, িাই িায়দর থঘািাগুয়লা আমায়দর খুব দরোর। জীতবি োেয়ি 
থিা ওয়দর থঘািা থনো যায়ব না, িাই ওয়দর মারা। িুতমই বল, থেৌঁয়ট থগয়ল 
োশগয়ি থযয়ি আমায়দর েিতদন লাগি। 

েো থশষ েয়র থজনায়রল থবাতরস এেটু সয়র তগয়ে িার থলােজনয়দর 
তে থযন তনকয়দশ তদল। এতদয়ে গাতি থেয়ে মাল সামান নাতময়ে থঘািার তপয়ে 
থবা াই েরা েতিল। 

তনকয়দশ তদয়ে থজনায়রল থবাতরস গাতিয়ি চয়ল যাবার পর চারজন থলাে 
এয়স আেমদ মুসায়ে বাৌঁধল। িার দু’োিয়ে শরীয়রর সায়ে থরয়খ পা থেয়ে োৌঁধ 
পযকন্ত প্লাতিে েডক তদয়ে শি েয়র জতিয়ে বাৌঁধা েয়লা। িারপর মাল-সামায়নর 
সায়ে থঘািার তপয়ে থবৌঁয়ধ রাখা েয়লা িায়ে। 

চারতট থঘািার তপয়ে মাল-সামান সাতজয়ে অন্য চারতট থঘািাে দু’জন 
েয়র উেল। অবতশি এেতট থঘািাে উেল থজনায়রল থবাতরস। মাল-সামান 
থবা াই থঘািা মা খায়ন থরয়খ ৯ থঘািার োয়ফলা থোট িাতরম নদী উপিেো 
ধয়র োশগিগামী ঐতিহ্বােী পয়ে যাত্রা েরল। 

থোট িাতরম নদী আসয়ল এেটা পাোিী  ণকা।  ণকা েয়লও থবশ প্রশস্ত 
এবং স্থায়ন স্থায়ন থবশ গভীর। এ পাোিী নদীতট পাতমর থেয়ে উৎপন্ন েয়ে দীঘক 
পাোিী পে অতিক্রম েয়র তসংতেোং-এর িােলামাোন মরুভুতমর পতিম প্রান্ত 
তদয়ে প্রবাতেি চীয়নর দীঘকিম নদী িাতরয়ম তগয়ে তময়শয়ে। থলায়ে এয়ে িাতরয়মর 
নায়মই থোট িাতরম বয়ল ডায়ে। 
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োসান িাতরেরা থঘািাে চয়ি এগুতিল। আয়গর পতরেল্পনাে থয পেটা 
আইস েোতরোয়র চয়ি আসার েো, থস পেটাও িারা থঘািাে চয়িই আসয়ে। 
থেতলেপ্টায়র পাতমর বায়োলতজেোল ইন্সতটতটউয়ট আসার পর িারা তসদ্ধান্ত 
পতরবিকন েয়র। িারা তচন্তা েয়র মা খায়নর পেটুকুর জয়ন্য আর আইস 
েোতরোয়রর  ায়মলা েয়র লাভ থনই, থঘািাই উত্তম। পাতময়রর পয়ের থশষ পযকন্ত 
থেতলেপ্টায়র আসয়ি থচয়েতেল। তেন্তু োসান িাতরে রাজী েেতন িায়ি। শত্রুর 
থচায়খ িারা তেেুয়িই ধরা পিয়ি চাে না। শত্রু িায়ি সাবধান েয়ে যায়ব, এমনতে 
থোন েতিও েয়র বসয়ি পায়র আেমদ মুসার। েতির েো িার ময়ন পিয়িই 
বুেটা থেৌঁয়প ওয়ে। তেন্তু পর মুেূয়িকই ভায়ব। আেমদ মুসা ওয়দর জয়ন্য এখন 
তবরাট এোয়সট। এয়ে িারা নানা রেম দর েশােতশয়ি োয়জ লাগায়ি পায়র। 
সুিরাং িায়দর থোন উয়েশ্য তসদ্ধ না েওো পযকন্ত আেমদ মুসায়ে িারা েিো 
েরয়ব না। এই তচন্তাে তেেুটা স্বতস্ত থবাধ েরল োসান িাতরে। 

োসান িাতরে আয়গ আয়গ চলতেল। থপেয়ন আবদুল্লায়েভ। দু’জয়নই 
দু’তট উৎেৃি আরবী থঘািাে সওোর। চলয়ি চলয়ি আবদুল্লায়েভ তজয়েস েরল, 
ওরা থোোে থযয়ি পায়র আপতন ময়ন েরয়েন? 

-আতম ময়ন েরতে, ওরা আমায়দর সীমান্ত অতিক্রম েয়র আপািি চীয়ন 
প্রয়বশ েরয়ব। এটাই িায়দর জন্য তনরাপদ। 

-আমায়দর সাময়ন চীয়ন প্রয়বয়শর দু’থটা পে আয়ে। এেটা েল িাতরম 
েয়ে, আয়রেটা তেরতঘতজোর রাজধানী থফ্রঞ্জ থেয়ে থয পেতট োশগি থগয়ে থসই 
পয়ে। অন্য এেটা পে োজাতেস্তায়নর রাজধানী আলমা আিা সিে থেয়ে থবর 
েয়ে উরুমতচ থগয়ে। তেন্তু থস পেটা অয়নে দুয়র এবং দুগকম। অবতশি দু’তট পয়ের 
থোনতট থজনায়রল থবাতরস বেবোর েরয়ি পায়র বয়ল আপতন ময়ন েয়রন? 

-আতম ময়ন েতর, যি িািািাতি সম্ভব থস আমায়দর এলাো িোগ েয়র 
চীয়ন প্রয়বশ েরয়ি চাে। োরণ থস পতরষ্কারই জায়ন, পাতময়রর পয়ে থবশী সমে 
তনয়ল ধরা পয়ি যায়ব। 

েো বলয়ি বলয়ি এেটা তটলার ওপায়শ তগয়েই থঘািার লাগাম থটয়ন 
েময়ে দাৌঁিাল োসান িাতরে। থস থদখয়ি থপল, তেে ুদুয়র পাতমর সিয়ের উপর 
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তিনতট মাউয়ঠটন ফডু েোতরোর দাৌঁতিয়ে আয়ে। সূযক িখনও ডুয়বতন। স্পি থদখা 
যায়ি তিনতট েোতরোরয়ে। তিনতটই চলার ভংতগয়ি উত্তর মুয়খা েয়ে দাৌঁতিয়ে 
আয়ে। ময়ন যায়ি ওরা থযন থোন োয়জ দাৌঁতিয়ে আয়ে। 

োসান িাতরে থঘািা থপেয়ন োতটয়ে তটলার আিায়ল চয়ল এল। িারপর 
পয়েট থেয়ে দুরবীন থবর েয়র থচায়খ লাগাল। দুরবীয়নর থচাখটা ওতদয়ে পিয়িই 
চময়ে উেল োসান িাতরে। ওতে! গাতিগুয়লার পায়শ অি লাশ োর? তিনতট 
গাতিরই দরজা থখালা, থোন জীতবি মানুষ থচায়খ পিল না। িারপায়শ আতিপাতি 
েয়র খুৌঁজল। না, থোোও জীতবি মানুয়ষর থোন তচহ্ন থনই। 

এেটা আশংো োসান িাতরয়ের ময়ন উৌঁতে তদল, িােয়ল তে সব থশষ? 
অন্য থোন দল তে সম্পয়দর থলায়ভ সবাইয়ে েিো েয়র থগয়ে? না আেমদ মুসা 
ওয়দর েিো েয়র তনয়জয়ে মুি েয়রয়ে? থশষ েোতট োসান িাতরয়ের ময়ন 
আশার সঞ্চার েরল। োসান িাতরে আবদুল্লায়েয়ভর তদয়ে িাতেয়ে বলল, সাময়ন 
থদয়খে থিা? 

-হ্াৌঁ, থদয়খতে তিনতট মাউয়ঠটন ফডু েোতরোর, সম্ভবি থজনায়রল থবাতরস 
থযগুয়লা তনয়ে পাতলয়েতেল থসগুয়লা। 

-শুধু ঐ তিনতট গাতি নে, গাতির পায়শ অয়নেগুয়লা লাশ থদখা যায়ি। 
-অয়নেগুয়লা। 
তবস্মে উয়েয়গ আবদুল্লায়েয়ভর থচাখ তবস্ফাতরি েয়ে উেল। োসান 

িাতরে আর থোন েো না বয়ল আবদুল্লায়েভয়ে ইশারা েয়র গাতির তদয়ে চলল। 
দু’জয়নর োয়ি উদেি থস্টনগান। থসখায়ন তগয়ে িারা লাশ আর শূণে গাতি োিা 
আর তেেুই থদখয়ি থপল না। 

লাশ থদয়খই আবদুল্লায়েভ বলল, এয়িা থদতখ চীয়নর উইঘুর োজাখয়দর 
লাশ। োসান িাতরে েিাশ েল। থস থদখয়ি থচয়েতেল থজনায়রল থবাতরসয়দর 
লাশ। িার জােগাে পাওো থগল স্বজনয়দরই। এেটা বুয়লয়টর থখাল িুয়ল তনয়ে 
এেটু পরীো েয়র বু ল ‘ফ্র’ থদর বেবহৃি তবয়শষ ধরয়নর থস্টনগায়নরই বুয়লট। 
োসান িাতরে বলল, আবদুল্লায়েভ, থজনায়রল থবাতরসরাই এয়দর থময়রয়ে। 
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এেটু োমল, িারপর আবার শুরু েরল োসান িাতরে, তেন্তু এয়দর 
মারল থেন? দু’পয়ে সংঘষক েেতন থবা াই যায়ি। এয়দর োরও োৌঁধ থেয়েই 
রাইয়ফল নায়মতন। ময়ন েয়ি গুতল খাবার আয়গ এরা বু য়িই পায়রতন তে েয়ি। 
তনিেই থজনায়রল থবাতরসয়ে এরা তবশ্বাস েয়র, সম্ভবি সরোরী গাতি থদয়খ। 

আবদুল্লাা্য়েভ চাতরতদে এেবার পযকয়বেণ েয়র বলল, থদখুন এয়দর 
থঘািা থোোও থদখা যায়ি না, উইঘুর োজাখয়দর থঘািা িার মতনবয়দর থেয়ি 
এভায়ব দল থবয়ধ সয়র যাে না। তনিে থজনায়রল থবাতরসরা এয়দর থঘািা তনয়েই 
পাতলয়েয়ে। আর এয়দর িারা েিোও েয়রয়ে ঐ থঘািা োি েরার জন্য। 

োসান িাতরে আবদুল্লায়েয়ভর তপয়ে এেটা োপ্পি তদয়ে বলল, তেে 
বয়লে, এটাই সবয়চয়ে সংগি বোখো। গাতি যখন আর চলয়ব না, িখন থঘািার 
থচয়ে বি মূলেবান িায়দর োয়ে আর তেেু তেল না। 

এেটু থেয়ম োসান িাতরে আবার বলল, এর োরা আয়রেটা তজতনস 
প্রমাণ েে, িারা এ থোট িাতরয়মর পেই অনুসরণ েয়রয়ে। 

আবদুল্লায়েভ সম্মতিসূচে মাো নািল। থসই সায়ে বলল, িবু সাময়নর 
পেটা আর এেটু পরীো েয়র আতস। থঘািা যতদ পাতময়রর পয়ে থযয়ে োয়ে 
িােয়ল তচহ্ন থচায়খ ধরা পিয়বই। 

বয়ল আবদুল্লায়েভ সাময়নর তদয়ে এগুয়লা। পাতময়র যতদও িখন 
গ্রীষ্মোল। তেন্তু পাতময়রর মাো বরয়ফ ঢাো। সাদা বরয়ফর উপর থশ্যন দৃতি 
আবদুল্লায়েয়ভর। 

োসান িাতরে শূন্য গাতিগুয়লায়ি এেটু নজর বুলায়ি থগল। তিনতট 
গাতিই আনয়োরা নিুন। তিনতট গাতিই শূন্য, থোন তচহ্নই থপল না থোন 
গাতিয়ি। েিাশ েয়লা োসান িাতরে। থবাধেে মন চাইতেল আেমদ মুসার থোন 
তচহ্ন খুৌঁয়জ পাে। 

োসান িাতরে থনয়ম এল গাতি থেয়ে। আবদুল্লায়েভও এ সমে তফয়র 
এল। 

-না িাতরে ভাই, ওরা পাতময়রর পয়ে যােতন। বলল আবদুল্লায়েভ। 
-বয়লতেই থিা ওরা থোট িাতরয়মর পে ধরয়ব। 
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-আমরা তে এখনই যাত্রা শুরু েরব? 
-আমরা সমে নি েরয়ি পাতর না। রায়িও আমায়দর পে চলয়ি েয়ব। 

ওয়দর আমরা পয়েই ধরয়ি চাই। 
-িাতরে ভাই, রয়ির রং থদয়খ আতম বু য়ি পারতে, ঘটনা পাৌঁচ ঘঠটা 

আয়গ ঘয়টয়ে। অেকাৎ বলা যাে, প্রাে পাৌঁচ ঘঠটা আয়গ ওরা এই থোট িাতরয়মর 
পয়ে যাত্রা শুরু েয়রয়ে। 

োসান িাতরে িাতেয়েতেল তনয়চ তিয়েনশায়নর পূর্বক ঢাল থবয়ে থনয়ম 
যাওো িাতরম উপিেোরই তদয়ে। িার থচায়খ থভয়স উেয়ে, এ উপিেোরই পে 
ধয়র আেমদ মুসায়ে বেী েয়র থজনায়রল থবাতরসরা এতগয়ে যায়ি। তে অবস্থাে 
আয়ে আেমদ মুসা! এ েো ভাবয়িই মনটা িার আনচান েয়র উেল। 

োসান িাতরে থযন অয়নেটা স্বগি েয়ঠেই বলল, ওরা েমপয়ে আট 
মাইল সাময়ন। সুিরাং ওয়দর নাগাল পাওো সেজ নে। তেন্তু োশগয়ি থপ োর 
আয়গ যতদ ওয়দর সন্ধান েরয়ি না পাতর, িােয়ল ওয়দর থবর েরা মুশতেল েয়ব 
আমায়দর জন্য। 

পাতমর থেয়ে তিয়েনশায়নর ঢাল থবয়ে িাতরম উপিেোর পয়ে যাত্রা শুরু 
েরল োসান িাতরে ও আবদুল্লায়েভ। দু’জয়নরই পরয়ন িাতজে বেবসােীর 
থপাশাে। 

আয়গ আয়গ চলতেল োসান িাতরে। আবদুল্লায়েভয়ে লেে েয়র থস 
বলল, িুতম রাস্তার ডানতদয়ে সন্ধানী থচাখ রাখয়ব, আতম বাম তদেটা থদখব।  

আবদুল্লায়েভ মাো থনয়ি সাে তদল। 
তনরয়ব এতগয়ে চলল দু’জয়নর োয়ফলা। সয়ফদ বরয়ফর উপর তদয়ে 

ইতিোয়সর এে অতি পুরায়না পে ধয়র িারা চলয়ে। েি ঘটনার সােী এই পে! 
েি আনে, েি থবদনার পদতচহ্ন ঘুতময়ে আয়ে এই পয়ে! বাগদায়দ আব্বাসীে 
খতলফায়দর শাসন োল। মুসতলম তবজয়ের িখন স্বণকযগু। ইসলায়মর থসনাপতি 
কুিাইবা সমরখে, থবাখারা মুি েরার পর এ িাতরয়মর পে ধয়রই োশগি 
থপ য়ে তেয়লন। তবয়জিা কুিাইবা এ পয়েই আবার তফয়রতেয়লন বাগদাদ। থস 
তবজেী থঘািসওোয়রর পদতচহ্ন এ পয়ের বুয়ে এখন েেয়িা খুৌঁয়জ পাওো যায়ব 
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না, তেন্তু পয়ের স্মতৃিেো এবং দু’পায়শর পাোয়ির থম ন শৃংগগুয়লার তনবকাে 
জীবনোয়বে িা অেে েয়ে আয়ে। 

তিয়েনশায়নর পূবক ঢালতট িার পতিম ঢায়লর মিই। পাতমর থেয়ে থনয়ম 
বরফ থমািা পয়ে অয়নেটা এগুয়ি েয়ব। এে সমে অথে এ বরয়ফর রাজে থশষ 
েয়ে যায়ব। পাওো যায়ব সবুজ ঘায়স থমািা উপিেো-পাোি থশ্রণীর এে জগি। 
থসটা থপরুয়ল সাময়ন আসয়ব সবুজ বনানী। িখন বু য়ি েয়ব আমরা 
তিয়েনশায়নর থগািাে থপ য়ে থগতে। িবু তেন্তু অয়নে সমে লাগয়ব পাোি থেয়ে 
নাময়ি। পাতমর থেয়ে োশগি পযকন্ত থগাটা পেটা থোট িাতরম নদীয়ে অনুসরণ 
েয়র এতগয়ে এয়সয়ে। এ পয়ের যাত্রীয়ে বারবারই িাতরয়মর মুয়খামুতখ এয়স 
দাৌঁিায়ি েয়ব এবং এয়ে পার েয়েই সাময়ন এতগয়ে চলয়ি েয়ব। িাতরয়মর পে 
ধয়র চলয়ি চলয়িই এে সমে আঙুর ও নানা ফয়লর বাগান আিাতদি এেতট 
নগরীর বতেয়দকোল এয়স পতেয়ের পে আগয়ল দাৌঁিায়ব। এ নগরীই োশগি। 

তবরামেীনভায়ব চলতেল োসান িাতরেরা। খাওোও খায়ি থঘািার 
তপয়ে। এেমাত্র নামাজ পিার জয়ন্যই িারা থঘািা থেয়ে নাময়ে। 

থোট িাতরময়ে থযখায়ন প্রেম অতিক্রম েরয়ি েে, থসই জােগাটা অতি 
সুের। প্রাে পঞ্চাশ তফট ওপর থেয়ে িাতরম এখায়ন এেটা সবুজ উপিেোে 
আেয়ি পিয়ে। সবুজ ঘায়স ঢাো উপিেোর মধে তদয়ে বয়ে যাওো থোট 
িাতরয়মর রূপালী রূপ পতেয়ের মন থেয়ি থনবার মি। 

এখায়ন থোট িাতরম পার েয়ে ওপায়র উেয়িই এেটা বি পােয়রর উপর 
তেেু ফয়লর থখাসা পােয়রর পায়শ পয়ি োো তসগায়রয়টর এেটা োটুকন থদয়খ 
োসান িাতরে খুশী েয়লা। থঘািা থেয়ে নামল োসান িাতরে। আবদুল্লায়েভও।  

আবদুল্লায়েভ এেটা েমলার থখাসা ভায়লাভায়ব পরীো েয়র বলল, 
িাতরে ভাই, প্রাে পাৌঁচ েে ঘঠটা আয়গ এই েমলা ফািা েয়েয়ে। 

-থিামার েো তেে েয়ল বু া যায়ি থোন তবশ্রাম না তনয়ে ওরা দ্রুি পে 
চলয়ে।  

-তেে িাই, রয়ির রং থদয়খ থয সময়ের েো আতম বয়লতেলাম, িার 
থচয়ে িারা তপতেয়ে পয়িতন। ওয়দর চলার গতিটা আমায়দর থচয়ে েম নে। 
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-িােয়ল থজনায়রল থবাতরস িায়ে অনুসরয়ণর ভে েরয়ে তে? 
-িাই ময়ন েে। 
োসান িাতরয়েরা থয বি পােয়রর ওপর দাৌঁতিয়ে তেল থস পােয়রর 

পায়শই আয়রেটা থোট পাের। থসতদয়ে থচাখ পিয়িই োসান িাতরয়ের থচাখ 
দুতট উিল েয়ে উেল। ওখায়ন েমলার থোট থোট থখাসা এমনভায়ব পাশাপাতশ 
রাখা েয়েয়ে যা আরবী আতলফ-এর রূপ তনয়েয়ে। “আতলফ” আেমদ মুসার 
সাংয়েতিে নাম। অেকাৎ মুসা ভাই এ সংয়েি এখায়ন থরয়খ থগয়েন। 

োসান িাতরে আনয়ে আবদুল্লায়েভয়ে জতিয়ে ধরল। দু’জয়ন িাৌঁয়দর 
থনিা আেমদ মুসার থবৌঁয়চ োোর সুস্পি ও তনতিি সংয়েি থপয়ে আল্লাের 
শুেতরো আদাে েরল। 

িারপর আবার িায়দর যাত্রা শুরু েয়লা। িারা চলার গতি আরও দ্রুিির 
েরয়লা। িায়দর ময়ন েল, শরীর এবং ময়ন থযন আয়গর থচয়ে থবশী শতি িারা 
পায়ি। 

তিয়েনশায়নর থগািাে িখন িারা থপ য়ে থগয়ে। শুরু েয়েয়ে জংগল 
পে। িাতরময়ে বায়ম থরয়খ সংেীণক উপিেো পয়ে িারা এতগয়ে চয়লয়ে। িায়দর 
দু’ধায়র তবতেপ্ত বনরাজী। 

এই জংগল পয়ে প্রয়বয়শর পর আবদুল্লায়েভ আয়গর থচয়ে অয়নে 
সিেক। োসান িাতরেয়েও থস সিেক েয়র তদয়েয়ে। এে সমে দসুেয়দর 
থদ রায়ত্মর োরয়ণ তিয়েনশায়নর ঐ পেতট খুবই  ুতেপূণক েয়ে উয়েতেল। পয়র 
তসংতেোং এ মুসতলম প্রভাব প্রতিতষ্ঠি েবার পর এই তবপদ দূর েে। তেন্তু চীয়নর 
সাংেৃতিে তবপ্লয়বর পর আবার এই পয়ে তেেু উিৃংখলিা থনয়ম আয়স, চীনা 
োনরা এখায়ন এয়স আসন গািার পর িায়দর থদ রাত্ম তেে ুেয়ম থগয়ে, তেন্তু থশষ 
েয়ে যােতন। আবদুল্লায়েভ ও োসান িাতরে থস্টনগান োয়ি তনয়ে সাবধায়ন 
সাময়ন এগুতিল। 

িাতরয়মর িীয়র এেটা প্রশস্ত উপিেোে এয়স থযােয়রর সমে েয়লা। 
িারা তসদ্ধান্ত তনল, এখায়নই িারা থযােয়রর নামাজটা থসয়র থনয়ব। তেন্তু 
উপিেোে পা থদবার পর থেয়েই িারা বারুয়দর গন্ধ পাতিল। দু’জয়নই 
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উৎেতঠেি েয়ে উেল। উপিেোে অল্প তেেুটা পে এতগয়ে িারা দাতিয়ে পিল। 
থচায়খ দূরবীন লাতগয়ে সিেকিার সায়ে চারতদেটা এেবার পরীো েরয়ি শুরু 
েরল। 

এে জােগাে তগয়ে োসান িাতরয়ের দূরবীয়নর থচাখ আটয়ে থগল। 
দৃশ্যটা থদয়খ চময়ে উেল োসান িাতরে। ৫ জন যুবয়ের রিাি লাশ ইি:স্তি 
তবতেপ্ত পয়ি আয়ে।  

আবদুল্লায়েয়ভর দূরবীনটাও এখায়ন এয়স থেয়ম তগয়েতেল। 
দু’জয়নই িায়দর থচাখ থেয়ে দূরবীন নামাল। চাইল পরস্পয়রর তদয়ে। 

েো বলল প্রেম আবদুল্লায়েভ। বলল, থোন স্বােক বা থগাত্র েয়ের ফল এটা েয়ি 
পায়র। অেবা েয়ি পায়র থজনায়রল থবাতরয়সর েীতিক। 

-আমরা তে এেটু এতগয়ে থদখব? বলল োসান িাতরে। 
-থোন তবপয়দ জতিয়ে থিা োজ থনই, আমায়দর লেে থিা তভন্ন। বয়ল 

আবদুল্লায়েভ আবার দূরবীন িুয়ল তনয়ে ঐ দৃশ্যটা তনরীেণ েরল। দূরবীনটা 
থচায়খ থরয়খই বলল, িাতরে ভাই, আমার থদখাটা তমেো না েয়ল আমার ময়ন েয়ি 
এরা হুই জাতির মুসলমান। হুই যুবেরা থয ধরয়নর টুপী পয়র, এয়দর মাোে থসই 
টুপী থদখতে। থচোরাও িায়দর......; 

েো থশষ েবার আয়গই থপেন থেয়ে এেটা শব্দ থপয়ে তবদুেি গতিয়ি 
োসান িাতরে থপেয়ন তফরল। থদখল মাত্র পঞ্চাশ গজ দূয়র তিনতট উদেি 
রাইয়ফল। িায়দর তদয়ে ো েয়র আয়ে। োসান িাতরয়ের ডান োয়ি ধরা 
থস্টনগান তনতময়ষ উয়ে এল। তিগায়র চাপ পিল িার শাোদি আঙুয়লর। থবতরয়ে 
থগল গুতল। 

োসান িাতরয়ের সায়ে সায়েই ঘুয়র দাতিয়েতেল আবদুল্লায়েভ। থদখল, 
রাইয়ফল বাতগয়ে দাতিয়ে থসই হুই থচোরার তিন যুবে। আর থসই সায়ে থস 
থদখল, োসান িাতরয়ের থস্টনগায়নর মাো উপয়র উেয়ে। সংয়গ সংয়গ থস তনয়জর 
থস্টনগান তদয়ে আঘাি েরল োসান িাতরয়ের থস্টনগায়নর নয়ল। মুয়খ চীৎোর 
েয়র উেল, গুতল েরয়বন না িাতরে ভাই। 
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তেন্তু িার আয়গই েয়েেটা গুতল থবতরয়ে থগয়ে। ঢয়ল পয়িয়ে সাময়নর 
এেজন যুবয়ের থদে। থদেটা সবুজ ঘায়সর উপর পয়ি েয়েে মুেূিক েটফট েয়র 
তনিল েয়ে থগয়ে। আবদুল্লায়েয়ভর থস্টনগায়নর আঘায়ি োসান িাতরয়ের 
থস্টনগায়নর নল তনচু েয়ে তগয়েতেল এবং শাোদি আঙুতলও আলগা েয়ে তগয়েতেল 
তিগার থেয়ে। গুতল আর েে তন। 

সাময়ন দািায়না অবতশি দুজন যুবয়ের ময়ধে অয়পোেৃি দীঘক 
সুোময়দেী যুবেতট উদেি রাইয়ফয়লর নল উপয়র িুয়ল আোয়শর তদয়ে এেটা 
ফাো আওোজ েরল। গুতলর শয়ব্দ েয়েে মুেূয়িকর ময়ধে উপিেোর চারতদে 
থেয়ে এে  াে মানুষ থবতরয়ে এল উপিেোে। িায়দর প্রয়িেয়ের োয়ি উদেি 
রাইয়ফল। েয়েে মুেূয়িকর ময়ধে েয়েে ডজন রাইয়ফল এয়স িায়দর তঘয়র ধরল। 
দীঘক ও সুোময়দেী থসই যুবেতট এতগয়ে এয়স বলল, থিামায়দর থস্টনগান তদয়ে 
দাও। 

যুবেতট হুই ভাষাে এ তনয়দকশ তদল। আবদুল্লায়েভ হুই ভাষা তেে ু তেেু 
জায়ন। োসান িাতরে ও আবদুল্লায়েভ িায়দর থস্টনগান যুবেতটর োয়ি তদয়ে 
তদল। যুবেতট োি থপয়ি গ্রেন েরল। িার এবং অন্যয়দর থচায়খ িখন রায়জের 
থক্রাধ ও ঘৃণা। 

আবদুল্লায়েভ ভাংগা ভাংগা হুই ভাষাে থসই যুবেতটয়ে লেে েয়র বলল, 
থিামার নাম তে, িুতম তে মুসলমান? 

-আতম আেমদ ইোং। মুসলমান। অয়নেটা অতনিা সয়েও থক্রায়ধর 
সায়ে জবাব তদল যুবেতট। 

-আতম আবদুল্লায়েভ এ োসান িাতরে। আমরা মুসলমান। বলল 
আবদুল্লায়েভ। 

যুবেতটর থক্রাধ ও ঘৃণাভরা থচাখতট থযন েোৎ থেৌঁয়প উেল। িাে েয়র 
ধয়র োো বন্দুেতটর মাোও থযন েোৎ নয়ি উেল। তেন্তু িা মুেূয়িকর জয়ন্য। থচাখ 
পাতেয়ে েয়োর স্বয়র যুবেতট বলল, থিামায়দর থলায়েরা আমায়দর ৬জন থলােয়ে 
খুন েয়রয়ে। 
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আবদুল্লায়েভ প্রতিবাদ েয়র বলল, না এেজন থলাে ময়রয়ে। িাও ভুল 
বু াবুত র ফয়ল। 

-অন্য পাৌঁচজন? 
-আমরা জাতন না। আমরা এই মাত্র উপিেোে থপ েলাম। 
-থে িােয়ল ওয়দর মারল? থিামায়দর মি ওই থস্টনগায়নর গুতলয়ি ওরা 

ময়রয়ে। 
-আমরা জাতন না, িয়ব আমরা অনুমান েরয়ি পাতর। 
-তে? 
-এখন থেয়ে প্রাে পাৌঁচ ঘঠটা আয়গ এখান তদয়ে আয়রেটা দল চয়ল 

থগয়ে। এটা ওয়দর োজ েয়ি পায়র। 
যুবেতট এেটু তচন্তা েরল। িারপর বলল, যাই থোে থিামায়দর আমরা 

োিয়ি পাতর না। আমায়দর থশয়খর োয়ে থিামায়দর থযয়ি েয়ব। 
এরপর যুবেতট েেজনয়ে োসান িাতরেয়দর পাোরাে দাৌঁি েতরয়ে 

অবতশিয়দর তনয়ে েেতট লাশ এেতত্রি েরল। িারপর সেলয়ে তনয়ে যাত্রা শুরু 
েরল। 

 
 
 
থোট িাতরয়মর থসই উপিেো থেয়ে থসাজা থদি মাইল উত্তয়র পাোি 

থঘরা এেটা সবুজ উপিেো। এর এেপাশ তদয়ে থোট্ট এেটা  রণা প্রবাতেি। 
উপিেোর উত্তর পায়শ পাোয়ির  এেটা বি গুো তঘয়র বি এেটা পােয়রর 
বাতি। পাোয়ির পাদয়দয়শ েিায়না আয়রা েয়েেতট িাবু। পাোয়ির ঐ বি গুো 
বাতিয়ি বাস েয়রন হুই থনিা থশখ ওোং তচং চাই। 

থশখ ওোং তচং চাই চীয়নর তবখোি হুই থনিা মা থপন চাই এর বংশধর। 
মা থপন চাই জাপান তবয়রাধী সংগ্রায়মর জয়ন্য চীয়নর ইতিোয়স তবখোি েয়ে 
আয়েন। জাপান বাতেনী যখন চীন আক্রমণ েয়র, যখন িায়দর আগ্রাসী োবা 
োনশু-শামতস পযকন্ত তবস্তৃি েয়লা। হুই মুসলমানরা রুয়খ দাৌঁিাল িায়দর তবরুয়দ্ধ। 
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মা থপন চাই এর থনিৃয়ত্ব হুই বাতেনী এিটাই সােসী ও সফল ভুতমো পালন েয়র 
থয এই বাতেনী থে ইস্পাি বাতেনী নায়ম আখোতেি েরা েয়েতেল।  

আজয়ের চীয়নর োনশু প্রয়দয়শর দতেণ-পূবক অঞ্চয়ল চীং নদীর 
উপকুলবিকী তপং তলোং তেল হুই মুসলমানয়দর সবয়চয়ে ঘন বসতি অঞ্চয়লর 
এেতট। এখায়ন বাস তেল মা থপন চাইয়দর। মা থপন চাই এর বি থেয়ল থশখ তচ 
থো এন িখন হুই মুসলমানয়দর থনিা এবং িায়দর ইমাম। এই সমে মাও এর 
থনিৃয়ত্ব েমুেতনি বাতেনীর োয়লা োবা এ অঞ্চয়লর উপর এয়স পয়ি। সংগ্রামী হুই 
মুসলমানরা িায়দরয়ে বু য়ি ভুল েয়র। প্রেয়ম িায়দরয়ে বন্ধ ুএবং তনয়জয়দর 
ভায়গোন্নেয়নর সোেে তেয়সয়ব গ্রেণ েয়র। মাও এর প্রচারেরা প্রেয়ম এ েোই 
বয়লতেল, চীয়নর রাজিাতন্ত্রে আতধপিেবাদী আগ্রাসন থেয়ে িারা তচরিয়র মুতি 
পায়ব। তেন্তু চাতরতদয়ে োবা পাোয়পাি েরার পর মাওবাতদরা স্বরূয়প 
আত্মপ্রোশ েরল। সংগ্রামী হুইরা িায়দর আতধপিে থময়ন তনল না। ইমাম তচ থো 
এন এর থনিৃয়ত্ব িারা েমুেতনিয়দর তবরুয়দ্ধ রুয়খ দাৌঁিাল। তেন্তু িখন অয়নে থদতর 
েয়ে থগয়ে। েমুেতনিয়দর োি িখন অয়নে মজবুি। িবু সংগ্রাম চালাল অয়নে 
তদন ধয়র। হুইরা উৎখাি েয়লা তভয়টমাতট থেয়ে। পাোয়ি আত্ময়গাপন েয়র িারা 
তচ থো এন এর থনিৃয়ত্ব সংগ্রাম চাতলয়ে থগল। অবয়শয়ষ থসাতভয়েয়ির মদদপুি 
মাও বাতেনীর োরা োনশুর পাোি এলাো থেয়েও িারা তবিাতিি েয়লা। 
অয়নয়ে তনরুপাে েয়ে আত্মসমপকন েরল। তেন্তু তচ থো এন এর থনিৃয়ত্ব 
সংগ্রামরি হুই মুসলমানয়দর এেতট দল সংগ্রায়মর পিাো উড্ডীন থরয়খ োনশু 
থেয়ে পাতলয়ে এল। প্রেয়ম িারা আশ্রে তনল উরুমতচয়ি। থসখান থেয়ে 
োশগয়ি। এখনও িারা োশগয়ি আত্ময়গাপন েয়র আয়ে। থোট িাতরম নদীর 
উত্তয়র এ ঘাতটতট িারা সিরী েয়রয়ে থিতনং থেন্দ্র তেয়সয়ব। আজয়ের হুই থনিা 
থশখ ওোং তচং চাই ঐ থশখ তচ থো এন এর বি থেয়ল।  

পাোয়ির থসই পােয়ুর বাতিতটর সম্মুখ ভায়গ এেতট বি েে। দরবার 
েে এটা। এেই সায়ে মসতজদও। থমেরায়বর সাময়ন এেটা জােনামায়জ বয়স 
আয়েন থশখ ওোং তচং চাই। িার সাময়ন বয়স োসান িাতরে এবং আব্দুল্লায়েভ। 
থশখ ওোং তচং চাই এর ডায়ন-বায়ম এবং ঘয়রর চারতদে তঘয়র বয়স আয়ে থসই 
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যুবে আেমদ ইোং সে হুইয়দর থনিৃস্থানীে বেতি। োসান িাতরে েো বলতেল। 
ঘয়রর সবাই থগাগ্রায়স িা থযন তগলতেল । যুবে আেমদ ইোং এর থচাখ 
আনয়োজ্জ্বল েয়ে উেতেল, েখনও েয়ে পিতেল থবদনাে তনষ্প্প্রভ।   

েো থশষ েরল োসান িাতরে।  
সবাই তনরব। অশ্রু  রতেল বৃদ্ধ থশখ ওোং তচং চাই এর থচাখ থেয়ে। 

অয়নেেণ পর থস মুখ িুলল। মাো থেয়ে থনয়ম আসা রুমায়লর প্রান্ত তদয়ে 
দু’থচাখ এেটু মুয়ে প্রেয়ম োসান িাতরে িারপর আব্দুল্লায়েভ এর োয়ি চুয়মা 
তদয়ে বৃদ্ধ বলল, বাবা আল্লাের থশাের থয থিামায়দর এমনভায়ব োয়ে পাবার 
থস ভাগে আল্লাে আমায়দর তদয়েয়েন ।  

িারপর  থস মুখ িুয়ল ঘয়রর সেলয়ে উয়েশ্য েয়র বলল, ভাইসব 
আমায়দর থয ে’জন ভাই মারা থগয়েন িায়দর জয়ন্য আমরা থবদনা থবাধ েরতে, 
তেন্তু িার থচয়েও োজার গুন থবশী থবদনাদােে েয়লা, তফতলতস্তয়নর থয তবপ্লয়বর 
জয়ন্য আমরা থগ রব েতর, তমোনওয়ে থয তবপ্লব আমায়দর অেংোর, েয়েেতদন 
আয়গ সংঘতেি মধে এতশোর থয তবপ্লব আমায়দর োয়ে প্রায়ণর থচয়ে তপ্রে, থসই 
তবপ্লয়বর থনিা আেমদ মুসায়ে আমায়দর পাশ তদয়ে ওরা ধয়র তনয়ে থগয়ে। আমরা 
যতদ জানয়ি পারিাম এবং আরও অয়নে প্রায়ণর তবতনময়ে েয়লও যতদ ওৌঁয়ে 
উদ্ধার েরয়ি পারিাম। 

বৃদ্ধ এেটু োমল। িারপর আেমদ ইোংয়ে উয়েশ্য েয়র বলল, িুতম 
োশগয়ি এখতন ওোরয়লস েয়র দাও। বয়ল দাও োশগি থপ োর আয়গই থযন 
ওরা থজনায়রল থবাতরসয়ে পােিাও এবং আেমদ মুসায়ে উদ্ধায়রর থচিা েয়র।   

আেমদ ইোং থশখ ওোং তচং চাই এর বি থেয়ল এবং এখানোর 
অপায়রশন েমাঠডার।  

তনয়দকশ পাওোর পর আেমদ ইোং থবতরয়ে থগল।  
বৃদ্ধ থশখ ওোং তচং চাই আবার আত্মস্থ েয়েয়ে। থোন ভাবনার গভীয়র 

থযন ডুয়ব থগয়ে থস। তেেুেণ পর মুখ িুলল। োসান িাতরয়ের তদয়ে থচয়ে বলল, 
থিামায়দর োয়ে থপয়ে বুে ভরা থবদনা থযন থেয়ল থবতরয়ে আসয়ি চাইয়ে।  
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এেটু োমল, এেটু থঢাে তগলল থশখ ওোং তচং চাই। িারপর শুরু েরল 
আবার, থিামরা তফতলতস্তন, তফতলপাইন এবং থসাতভয়েি মধে এতশোে 
মুসলমানয়দর থয দূদকশা থদয়খে, যা থজয়নে, চীয়নর দুখী মুসললমানরা িার থচয়ে 
ভাল বেবোর পােতন। আমার সশশব সেয়শার থেয়টয়ে োনশুর তপোংতলোংএ। 
আতম থদয়খতে েমুেতনস্টরা থেমন েয়র বন্ধ ু তেয়সয়ব প্রয়বশ েয়র  আমায়দর 
সবকনাশ েয়রয়ে। এয়ে এয়ে ওরা আমায়দর সব তেে ুতেতনয়ে তনয়েতেল, তেন্তু ওরা 
থযতদন আল্লাের ঘর মসতজয়দ োি তদল থসতদন আমরা বরদাশি েরয়ি পাতরতন। 
তেন্তু বাবা, আমরা জীবন তদয়েতে, সব োতরয়েতে, িারপরও আমরা মসতজদ 
বাৌঁচায়ি পাতরতন। শুয়নতে, তচং নদীর িীয়র আমায়দর সুের মসতজদতটয়ে ওরা 
নৃিেশালা বাতনয়েয়ে। এে ইতঞ্চ পুরু ইমায়মর সুের জােনামাজতটয়ে নৃিেশালার 
দরজাে থরয়খ ওয়ি ওরা পা মুেয়ে। এখন শুনতে আজয়ের চীয়নর নিুন সরোর 
েতিপরূণ তেয়সয়ব এ মসতজয়দর বদয়ল আয়রেটা মসতজদ েয়র তদয়ি চাইয়ে। 
তেন্তু গরু থময়র জুিা দান েতিপূরণ নে।  

এই সমে আেমদ ইোং ঘয়র প্রয়বশ েরল। থশখ ওোং থে উয়েশ্য েয়র 
বলল, জনাব আতম োশগয়ি েো বয়লতে ওরা এখতন থবরুয়ি।  

-জনাব আমরাও এখতন োশগি যাত্রা েরয়ি চাই, আপতন অনুমতি তদন। 
আেমদ ইোং েো থশষ েরার সায়ে সায়েই বয়ল উেল োসান িাতরে।  

-তনিে যায়ব, সমে এখন অিেন্ত মুলেবান। বলল বৃদ্ধ থশখ ওোং। এেটু 
োমল, তে থযন তচন্তা েরল। িারপর বলল, আমায়দর থেয়ল এেটু ভুল েয়র তেল, 
যার োরয়ণ ঐ পাৌঁচজনয়ে জীবন তদয়ি েয়েয়ে প্রােতিিে েরার জয়ন্য। উইঘুয়রর 
মুসতলম তচত্রাতভয়নত্রী ‘থমইতলগুতল’থে ওরা তেডন্যাপ েয়র এখায়ন তনয়ে 
আসতেল। ‘থমইতলগুতল’ শুতটং এর জয়ন্য এয়সতেল োশগি। থেয়লয়দর যুতি তেল, 
এেতট ভায়লা ঘয়রর ভাা্য়লা মুসতলম থময়ে তনয়ে সবকবোপী তনলকি চচকা অসহ্, 
িায়ে এবং মুসতলম সমাজয়ে এ থেয়ে রো েরা দরোর।  

এেটা থঢাে তগয়ল বৃদ্ধ থশখ আবার বলল, এ তবষেটা থিামায়দর এ 
জয়ন্যই জানালাম থয, তজতনসটা শুরু থেয়েই আমায়ে পীিা তদয়ি। ময়ন েয়ি 
ভাল োজ েেতন, এ জয়ন্যই আল্লাে থবাধ েে শাতস্ত তদয়লন আমায়দর।  
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োমল বৃদ্ধ থশখ ওোং। িারপর আেমদ ইোং এর তদয়ে থচয়ে বলল, 
থমেমানয়দর খাবার বেবস্থা ের। 

আেমদ ইোং থবতরয়ে থগয়ল থশখ ওোং তচং চাই োসান িাতরেয়ে বলল, 
থখয়ে আধা ঘঠটার ময়ধেই থিামরা যাত্রা েরয়ি পারয়ব। থিামায়দর সায়ে যায়ব 
আেমদ ইোং।  

বয়ল বৃদ্ধ িার তবশ্রাম েয়ের তদয়ে এতগয়ে থযয়ি থযয়ি বলল, থিামরা 
থখয়ে নাও, আতম আসতে। 
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৩ 
থজনায়রল থবাতরস থোন শত্রু তেংবা সয়েেজনে তেেু থপেয়ন থরয়খ 

থযয়ি চাে না। এই নীতির তভতত্তয়িই থস েিো েয়রয়ে থোট িাতরম নদীর িীয়র 
ঐ পাৌঁচজন হুই যুবেয়ে। থসই সায়ে থস উদ্ধার েয়রয়ে সুেরী অতভয়নত্রী 
থমইতলগুতলয়ে। থমইতলগুতলয়ে ঐ যুবেরা ধয়র তনো যাতিল। িারা তনেি েয়ল 
থমইতলগুতল সাোয়যের আয়বদন জানাে এবং িায়ে োশগি থপ য়ে তদয়ি 
থজনায়রল থবাতরসয়ে অনুয়রাধ েয়র। থজনায়রল থবাতরস তবষেটা তনয়ে তচন্তা েরার 
পর িায়ে োয়ফলাে শাতমল েয়র থনে।  

থমইতলগুতলর থগাটা থদেটা োল োপয়ি আবৃি তেল। হুই যুবেরা িায়ে 
তেডন্যাপ েরার পর িার থদয়ে এই থবারখা পতরয়ে তদয়েতেল। থমইতলগুতল এখন 
ওটা খুয়ল থফলল। োা্য়লা থবারখার আবরন চয়ল থগয়ল থবতরয়ে এল লাল রং এর 
পতিমা িাইয়লর োটক পরা িার থদে। অপরূপ িার থদে সুষমা।  

আেমদ মুসা থসতদে থেয়ে থচাখ সতরয়ে তনল। িায়ে থবৌঁয়ধ থঘািার তপয়ে 
আয়গর মি েয়রই শুইয়ে রাখা েয়েতেল।  

পাৌঁচজন হুই যুবে েিোর ঐ ঘটনা ঘটার পর থজনায়রল থবাতরয়সর 
োয়ফলা থোন প্রোর তবশ্রাম না তনয়ে দ্রুিয়বয়গ এতগয়ে চলল োশগয়ির তদয়ে। 
থস ভে েয়রতেল হুইরা এই েিোর প্রতিয়শাধ তনয়ি থচিা েরয়ি পায়র।  

থমইতলগুতল এবং থজনায়রল থবাতরয়সর থঘািা প্রাে পাশাপাতশ চলতেল। 
িায়দর সাময়ন তেে ুআয়গ আেমদ মুসার থঘািা। থঘািার তজয়নর সায়ে থবৌঁয়ধ রাখা 
িার থদে থদখা যায়ি, তেন্তু মখু থদখা যায়িনা। পাোিী পয়ে থঘািার চলা ও উো 
নামাে থদেটা িার অতবরাম  াৌঁকুতন খায়ি।  

আেমদ মুসার তনষ্পাপ দীতপ্তমান মুখ প্রেয়মই থমইতলগুতলর দৃতি আেষকণ 
েয়রতেল। আেমদ মুসার রিাি থপাষােও িার দৃতি এিােতন। থস বু য়ি 
থপয়রয়ে ঐ বেীর উপর অমানুতষে তনযকািনও েরা েয়েয়ে। তেন্তু থস তবতস্মি 
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েয়েয়ে আেমদ মুসার তচন্তা শূন্য উয়েগেীন উজ্জ্বল প্রশান্ত-পতবত্র মুখ থদয়খ। ময়ন 
েয়ি থোন তেেুর প্রতিই থযন িার ভ্রুয়েপ থনই। বেীর থচোরা থিা এমন েেনা। 
সুিরাং শুরু থেয়েই আেমদ মুসার বোপায়র থমইতলগুতলর ময়ন এেটা থে িুেয়লর 
সৃতি েে। তেন্তু তেে ুতজয়েস েরয়ি থস সােস পােতন। থজনায়রল থবাতরস িায়ে 
আপনা থেয়েই বয়লতেল, বেী এেজন ভেংের থলাে। থমইতলগুতল থজনায়রল 
থবাতরয়সর এেো তবশ্বাস েয়রতন। োরণ ভেংের থোন থলায়ের থচোরা এমন েে 
না। িয়ব থস ময়ন েয়রয়ে, সাধারন থোন মন ও অসাধারন থোন শতির অতধোরী 
না েয়ল এমন তবপয়দ থোন মানুষ এমন প্রশান্ত উজ্জ্বল োেয়ি পায়র না। এমন থয 
থলােতট থস থে? এই তজোসা থমইতলগুতলর ময়ন িীব্রির েয়ে উেল।  

আয়রেটা তজতনস থমইতলগুতলর নজর এিােতন। থসটা েয়লা, এেমাত্র 
বেী োিা সবাই রুশ। বেীয়ে িার ময়ি িুতেক বংয়শাদ্ভূি বয়লই ময়ন েয়েয়ে। 
মুয়খর সুের দাতি থদয়খ িার ময়ন বার বারই প্রশ্ন থজয়গয়ে বেী তে মুসলমান?   

থজনায়রল থবাতরয়সর োয়ফলা অয়নেণ আয়গ অয়পোেৃি সমিল 
ভূতময়ি থনয়ম এয়সয়ে। অেকাৎ িারা োশগয়ির তনেটবিকী েয়েয়ে। সমভূতময়ি 
থনয়ম আসার পর থজনায়রল থবাতরসয়ে খুবই গম্ভীর থদখায়ি। ময়ন েয়ি তে থযন 
তেয়সব েরয়ে থস।    

এে জােগাে এয়স থজনায়রল থবাতরস েময়ে দাৌঁিাল। োতময়ে তদল 
োয়ফলা। পয়েট থেয়ে এেটা োগজ থটয়ন থবর েরল। োগজটা োশগি 
এলাোর মানতচত্র। 

থযখায়ন এয়স োয়ফলা দাৌঁতিয়েয়ে, থসখান থেয়ে এেটা বি রাস্তা থসাজা 
পূবক তদয়ে এতগয়ে থগয়ে। আয়রেটা থোট রাস্তা উত্তর তদয়ে বাৌঁে তনয়ে থোট 
িাতরয়মর িীর ধয়র এতগয়ে থগয়ে। বি রাস্তাটা োশগি যাওোর থসাজা এবং 
সংতেপ্ত পে। আর থোট রাস্তাটা িাতরয়মর সায়ে আৌঁো বাৌঁো পয়ে এতগয়ে অয়নে 
পে ঘুয়র োশগয়ির পাশ তদয়ে আরও পূয়বক িােলামাোন মরুভূতমর তদয়ে চয়ল 
থগয়ে। 



তিয়েন শায়নর ওপায়র  37 

 

থজনায়রল থবাতরস মানতচত্রতট পয়েয়ট থরয়খ িার এেজন সেোরী েয়ণকল 
কুনােভয়ে বলল, িুতম চারজনয়ে তনয়ে এই থসাজা পয়ে োশগি চয়ল যাও। যা 
বয়লতে থসইভায়ব বেবস্থা েয়র আমায়ে খবর দাও। িারপর আমরা আসব। 

থমইতলগুতল বলল, আতম তে এয়দর সায়ে োশগি চয়ল থযয়ি পাতর 
থজনায়রল? 

থজনায়রল থবাতরস এেটু থেয়স বলল, না আপতন আমায়দর সায়ে যায়বন। 
কুনােভ সে িার চারজন সােী চয়ল যাবার তমতনট পাৌঁয়চে পর থজনায়রল 

থবাতরস িার অবতশি োয়ফলায়ে উত্তয়রর রাস্তা ধয়র এতগয়ে চলার তনয়দকশ তদল। 
এই তনয়দকয়শ থমইতলগুতল তবতস্মি েয়লা, েয়ণকল কুনােভয়ে থদো েো থমািায়বে 
থিা িার িরফ থেয়ে খবর না আসা পযকন্ত এখায়নই অয়পো েরার েো। 
থমইতলগুতল এই তবস্মে িার ময়ন থচয়প রাখল। থদখল, থজনায়রল থবাতরয়সর মুখ 
অিেন্ত গম্ভীর। 

োয়ফলা প্রাে এে ঘঠটা চলার পর এে জােগাে এয়স থজনায়রল থবাতরস 
ওেোরয়লস োয়ন লাতগয়ে উয়ত্ততজি েয়ে পিল। থস থঘািা থেয়ে নামল এবং 
োয়ফলায়ে দাৌঁিায়ি বয়ল পায়শর পাোয়ির তটলাে উয়ে থগল। থচায়খ দূরবীন 
লাতগয়ে চারতদেটা থদখল। প্রাে এে মাইল পূবক তদয়ে িাতরম নদীর িীয়র এই 
রাস্তার পায়শ পুতলশ থিশয়নর এেটা সাইনয়বাডক থদয়খ থজনায়রল থবাতরয়সর মুখ 
উজ্জ্বল েয়ে উেল। 

থস থনয়ম এল পাোি থেয়ে। িারপর োয়ফলাে তফয়র এয়স 
থমইতলগুতলয়ে এেপায়শ থডয়ে তনয়ে চুতপ চুতপ বলল, আতম থয দলয়ে োশগি 
পাতেয়েতেলাম, পয়ে িায়দর উপর হুইরা আক্রমন েয়রতেল। তেন্তু আপনায়ে না 
থদয়খ িায়দর থেয়ি তদয়ে ওরা এতদয়ে এতগয়ে আসয়ে এবং োশগি থেয়ে 
হুইয়দর আয়রেটা দলও এই পয়ে এতদয়ে আসয়ে। 

এেটু দম তনল থজনায়রল থবাতরস, িারপর বলল, এখন আমায়দর 
েরণীে েল, সাময়নই এেটা পুতলশ থিশন আয়ে। আমরা আপনায়ে থসখায়ন 
তনয়ে যাতি। আপতন থসখায়ন তগয়ে বলয়বন, হুইরা আপনায়ে তেডন্যাপ েয়র 
পাোয়ির ঘাতটয়ি তনয়ে যাতিল। আমরা বেবসােী, আসার পয়ে আমরা আপনায়ে 
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উদ্ধার েয়রতে। উদ্ধার েরয়ি তগয়ে এই থলাে (আেমদ মুসা) আেি েয়েয়ে। 
এখন হুইরা আবার আপনায়ে ধরয়ি আসয়ে। আপতন পুতলয়শর সাোযে চান। 
এরপর যা বলার আতমই বলল। 

থমইতলগুতল তবস্ময়ের সায়ে লেে েরল, েোগুয়লা বলার সমে থজনায়রল 
থবাতরসয়ে খুবই উয়ত্ততজি ও উতেগ্ন থদখায়ি। থয ধরয়নর ঘটনা এবং থয অবস্থা 
িায়ি এিটা উয়েগ থবাধ েরার তেে ুথনই। থমইতলগুতলর ময়ন প্রশ্ন জাগল, িােয়ল 
এর বাইয়রও তে তেেু আয়ে? বেী থলােটা থে? এই প্রশ্ন আবার িার ময়ন জাগল। 

থজনায়রল থবাতরয়সর েোর জবায়ব থমইতলগুতল বলল, তেে আয়ে, আতম 
বলল। এরপর থজনায়রল থবাতরস আেমদ মুসার থঘািার সাময়ন তগয়ে দাৌঁিাল। 
িার বাৌঁধন খুয়ল তদল। বাৌঁধন খুয়ল থগয়ল আেমদ মুসা উয়ে বসল। থজনায়রল 
থবাতরয়সর তনয়দকয়শ এেটা বি সাদা চাদর আনা েয়লা। থস সাদা চাদরতট 
থজনায়রল থবাতরস আেমদ মুসার োয়ি িুয়ল তদয়ে বলল, গায়ে জতিয়ে তনন। 

এেটু দম তনল থযন থজনায়রল থবাতরস । িারপর বলল, শুনুন, এই 
থময়েয়ে তেডন্যাপোরী হুইয়দর সায়ে সংঘয়ষক আপতন আেি েয়েয়েন, এখন 
অসুস্থ আপতন। থেউ তজয়েস েরয়ল এই েোই বলয়বন। 

এেটু থেয়ে োয়ির তরভলভারতট নাতচয়ে নাতচয়ে বলল, ময়ন রাখয়বন, 
থয মুেূয়িক েোর সামান্য অন্যো থদখব, োি ুেয়র থদব মাো। 

আেমদ মুসার মুয়খ এেটা প্রশান্ত োতস ফয়ুট উেল। থোন উত্তর তদল না। 
থমইতলগুতল থবাতরয়সর পায়শই দাৌঁতিয়েতেল। িার ময়ন েল থবাতরয়সর 

হুমতে থযন পােয়রর বুয়ে আোি থখয়ে তফয়র এল। 
থজনায়রল থবাতরয়সর োয়ফলা োনাে তগয়ে োতজর েয়লা। 
োনাতট রাস্তা থেয়ে গজ পঞ্চায়শে দূয়র এয়েবায়র নদীর িীয়র দাৌঁিায়না। 

প্রেয়মই এেটা বি থগট। থগট থপরুয়ল এেটা লন, িারপর োনার প্রধান অতফস 
ঘর। 

থগয়ট এেজন পুতলশ দাৌঁিায়না তেল। থমইতলগুতল িায়ে তগয়ে িার 
প্রয়োজয়নর েো বলল। পুতলশ এেবার থমইতলগুতলর আগুন  রা অপরূপ 
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থস েয়যকর তদয়ে িাতেয়ে থগট থেয়ি তদল। থমইতলগুতল এবং থজনায়রল থবাতরস 
থভিয়র ঢুয়ে থগল। আেমদ মুসায়ে তনয়ে অন্যারা থগয়টর বাইয়র দাৌঁতিয়ে োেল। 

োনার অতফসার ইনচাজক এেজন েীন থগাত্রীে চীনা। ধমক পতরচয়ে ওরা 
থব দ্ধ। দু'এেজন থসপাই োিা োনার অতধোংশ পুতলশই েীন থগাষ্ঠীর। চীয়নর 
সাংেৃতিে তবপ্লয়বর সমে অন্যান্য থেয়ত্রর মি পুতলশ তবভাগ থেয়ে মুসলমানয়দর 
থখদায়না েয়েতেল। বমকমায়ন নিুন প্রশাসয়নর অধীয়ন িারা চাকুরী আবার তেেু 
তেেু তফয়র থপয়ি শুরু েয়রয়ে মাত্র। 

থমইতলগুতল তগয়ে োনার অতফসার ইনচাজকয়ে িার েো বলয়ি শুরু 
েরল। 

থমইতলগুতলর নাম শুয়নই পুতলশ অতফসার লাতফয়ে উেল। পায়শর ফাইল 
থেয়ে এেটা ফয়টা থবর েয়র এয়স এেবার ফয়টার তদয়ে আর এেবার 
থমইতলগুতলর তদয়ে িাতেয়ে বলল, তেে তময়লয়ে, আপনার জয়ন্য েেরান আমরা। 
োশগি থরি োউয়জ আপনার মা ভীষণ উতেগ্ন, িায়ে আমরা জাতনয়ে তদই 
আপনার েো? খুশী েয়ে থমইতলগুতল মাো থনয়ি সম্মতি জানাল। 

অতফসার থভিয়র আয়রেটা রুয়ম চয়ল থগল। অল্পেণ পর তফয়র এয়স 
বলল, থেড থোোটকায়র জাতনয়ে তদয়েতে। এখতন ওরা জাতনয়ে থদয়ব আপনার 
মায়ে। 

-এখন শুনুন আমার েো। বলল থমইতলগুতল। 
-হ্াৌঁ, হ্াৌঁ, বলুন। 
সব েো শুয়ন অতফসার ইনচাজক এেগাল থেয়স বলল, ও আপতন থোন 

তচন্তা েরয়বন না। ওরা োনার আয়শ-পায়শ আসয়ি সােস পায়ব না। 
িারপর থজনায়রল থবাতরয়সর তদয়ে োি বাতিয়ে বলল, থব্রভমোন, 

আপনায়দর ধন্যবাদ। আমায়দর তবরাট  ায়মলা থেয়ে বাৌঁতচয়েয়েন। 
থজনায়রল থবাতরয়সর মাোে িখন অন্য তচন্তার  ি। থস ভাবয়ে, 

োশগয়ি িায়দর সংবাদ থগল তে েয়র? তনিে থোট িাতরয়মর ঐ এলােে হুই 
মুসলমানয়দর থয ঘাতট আয়ে থসখান থেয়েই িায়দর বোপায়র সব েো োশগয়ি 
িায়দর থলােয়দর জানায়না েয়েয়ে। আর িা অবশ্যই ওেোরয়লয়স। ওেোরয়লয়স 
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িায়দর জানায়না সব েোর ময়ধে তে তে েো আয়ে? সাইমুয়মর সায়ে িায়দর তে 
থোন সম্পেক আয়ে? যখন এসয়বর তেচুই জানা থনই, িখন সব তেেুই সয়েয়ের 
বোপার। সুিরাং তেেুয়িই িার এয়দর নজয়র পিা চলয়ব না। আবার োনায়িও 
থবশীেণ থদরী েরা তবপিনে। আেমদ মুসার বোপারটাই শুধু নে, আয়গ্নোস্ত্রসে 
থয সব লায়গজ আয়ে িা এেবার চীনা পুতলয়শর নজয়র পিয়ল থোন তদনই এয়দর 
োি থেয়ে োিা পাওো যায়ব না। এই সংেট থেয়ে উদ্ধার পাবার দুয়টাই পে। 
প্রেমি থমইতলগুতলয়ে িার োয়ফলা থেয়ে পৃেে েরা, যায়ি েয়র হুইয়দর নজয়র 
পিা থেয়ে এ োয়ফলা বাৌঁচয়ি পায়র। তেিীেি োয়রা নজয়র না পয়ি এইভায়ব 
আেমদ মুসায়ে োশগি পযকন্ত থপ ৌঁোয়না। োশগয়ি এেবার থপ ৌঁোয়ি পারয়ল 
উরুমতচ যাবার সব বেবস্থা এখানোর 'ফ্র' ইউতনট তেে েয়র থরয়খয়ে। 

থজনায়রল থবাতরস অতফসার ইনচাজকয়ে বলল, আমায়দর প্রতি আপনার 
এ শুয়ভিার জয়ন্য ধন্যবাদ। 

এে মুেূিক থেয়ে থজনায়রল থবাতরস বলল, থমইতলগুতলর োয়ে আপতন 
সবতেেু শুয়নয়েন। এখন আমার আয়বদন েল, থমইতলগুতলর দাতেত্ব আপনারা 
তনয়ে িায়ে োশগয়ি পাোবার বেবস্থা েরুন। আর আমায়দর জয়ন্য থযমন েয়র 
থোে এেটা গাতির বেবস্থা েরুন যায়ি অসুস্থ থলােতটয়ে োশগি পযকন্ত 
ভায়লাভায়ব তনয়ে থযয়ি পাতর। থঘািাগুয়লা আমায়দর িান্ত, এরা লায়গজও আর 
বইয়ি পারয়ে না। 

োনা অতফসার এেটু তচন্তা েয়র বলল, তেে আয়ে, অসুতবধা েয়ব না। 
এেটা চার আসয়নর তপেআপ ভোন েয়লই থিা আপনার চলয়ব। আর 
থমইতলগুতলয়ে তনয়ে থিা োশগি শুধু নে উইঘুর ও থগাটা তসংতেোং-এ মো সে 
সচ চলয়ে। ওৌঁয়ে এখতন এেটা গাতিয়ি োশগি পাতেয়ে তদতি। 

-আমরা এখনই যাত্রা েরয়ি চাই। 
-থমইতলগুতলয়ে এখতন পাোতি। পুতলশ সায়ে োেয়ব। এয়ি 

আপনায়দরও সুতবধা েয়ব। 
-ধন্যবাদ। বলল থজনায়রল থবাতরস। 
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গাতির বেবস্থা েয়ে থগল। থজনায়রল থবাতরস ও িার থলােজন থঘািার 
তপে থেয়ে লায়গজ খুয়ল তপেআপ ভোয়ন থিালার বেবস্থা েরয়ে। 

আেমদ মুসায়ে প্রেয়মই তপেআপ ভোন থিালা েয়েয়ে এবং দরজা বন্ধ 
েয়র থদো েয়েয়ে। জানালা তদয়ে আেমদ মুসায়ে থদখা যায়ি। থজনায়রল 
থবাতরয়সর এেজন থলাে থস জানালার পায়শ ঘুর ঘুর েরয়ে। থবা াই যায়ি থস 
আেমদ মুসার তদয়ে থচাখ থরয়খয়ে। িার এেটা োি পয়েয়ট। অেকাৎ প্রয়োজন 
েয়ল তরভলভার থবর েরয়ি এে মূেূিক থদরী েরয়ব না। 

থমইতলগুতলর জীপ থরতড। এেসায়ে যাবার জয়ন্য থস দাৌঁতিয়ে আয়ে। িার 
থচাখ ঘুয়র ঘুয়র বারবার আেমদ মুসার তদয়েই তনবন্ধ েতিল। তেন্তু এেবারই শুধু 
িার সায়ে থচাখায়চাতখ েয়েয়ে। থসই থয থচাখ নাতময়ে তনয়েয়ে আর থস মুখ িুয়লতন 
িার তদয়ে। থমইতলগুতলর ময়ন পিল, থজনায়রল থবাতরস যখন িার বাৌঁধন খুয়ল 
তদতিল এবং েো বলতেল িখনও থস থমইতলগুতলর তদয়ে এেবারও তফয়র 
িাোেতন। থস তবস্মে মানল, োয়ে থপয়েও থমইতলগুতলর তদয়ে থচাখ থফয়ল না, 
িার তদয়ে থগাগ্রায়স িাতেয়ে োয়ে না, এমন মানুষ তে োেয়ি পায়র। থসই 
সেয়শার থেয়ে এমন এেজন মানুষও থিা থস পােতন। েোৎ েয়র ময়ন পিল 
িায়ে তেডন্যাপোরী যুবেয়দর েো। িারা িায়ে তেডন্যাপ েয়র দুই রাি 
লুতেয়ে থরয়খতেল তনজকন স্থায়ন, িারপর এেতদন মধে রায়ি িায়ে তনয়ে যাত্রা 
েয়রতেল তিয়েনশায়ন। তেন্তু িারা থেউ িার গা স্পশক েয়রতন, থোন প্রোর অশ্লীল 
আচরণও েয়রতন। ঐ যুবেয়দর আচরণও িার োয়ে তবস্মেের। িবু িায়দর থচারা 
থচায়খর দৃতিয়ি মায়  মায়  থস িার প্রতি প্রশংসার পীিন অনুভব েয়রয়ে। তেন্তু 
এর থচাখ থিা িায়ে থোন গয়ণের ময়ধেই আনয়ে না। থে এই অদ্ভুি বেী? 

থমইতলগুতল ইিস্তি োৌঁটয়ি োৌঁটয়ি থসই তপেআয়পর জানালার সাময়ন 
তগয়ে দাৌঁিাল। থমইতলগুতল থসখায়ন দাৌঁিায়ল থজনায়রল থবাতরয়সর থলােতট 
এেপায়শ সয়র তগয়ে পােচাতর েরয়ি লাগল। 

থমইতলগুতল আেমদ মুসার প্রাে মুয়খামুতখ। দু'জয়নর ময়ধে বেবধান এে 
গয়জর থচয়ে থবতশ েয়ব না। আেমদ মুসা এেবার থচাখ িুয়লই আবার নাতময়ে 
তনয়েয়ে। 
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থমইতলগুতল তজয়েস েরয়ি এয়সতেল, থে এই বেী, তেন্তু েোৎ এ সমে 
িার মুখ তদয়ে থবর েয়ে থগল, তেে ুবলার আয়ে আপনার? 

এয়েবায়র তফসতফয়স স্বর তেল থমইতলগুতলর। প্রশ্নটা েয়রই থস ঘুয়র 
দাৌঁতিয়ে দৃতি তনবদ্ধ েয়রতেল লায়গজ টানাটাতন োয়জর তদয়ে। তেন্তু থস উৎেণক 
তেল আেমদ মুসার উত্তর থশানার জয়ন্য। 

আেমদ মুসা িার এই প্রয়শ্ন তেেুটা তবতস্মি েয়লা এবং থময়েতটর এই 
সুের অতভনয়ে ময়ন ময়ন োসল। এেটু থভয়ব তনয়ে থময়েতটর ঐ প্রয়শ্নর জবায়ব 
থস উইঘুর এলাোর আঞ্চতলে টায়ন বলল, শুেতরোে থবান, আল্লাে আপনার মঙ্গল 
েরুন এবং জাতির োয়জ লাগার শতি আপনায়ে তদন। 

েো থশষ েয়র তনয়জর েোে তনয়জই চময়ে উেল আেমদ মুসা। 
বহুতদন-অয়নে বের পর থস তনয়জর মািৃভাষাে েো বলল। মািৃভাষার এ ধ্বতন 
থযন মুহুয়িক িায়ে অয়নে থপেয়নর অিীয়ি থটয়ন তনয়ে থগল। ময়ন পিল সশশব 
সেয়শার এবং থয বয়নর প্রারম্ভ োয়লর অয়নে ঘটনা, অয়নে পুরায়না তচত্র এবং 
তিয়েনশায়নর থোয়ল মুি বািায়সর মি েুয়ট থবিায়নার মধুর অয়নে স্মতৃি। 
থযভায়বই থোে, থসই তিয়েনশায়নর থোয়ল, থসই তসংতেোং-এ থস োতজর। এেো 
ময়ন েয়িই থোয়েয়ে থযন নিুন প্রায়ণর থজাোর আসয়ে িার থদয়ে, প্রতি 
ধমনীয়ি। 

আেমদ মুসার েো থশষ েয়ি না েয়িই থজনায়রল থবাতরস েুয়ট এল 
এতদয়ে। এয়স বলল, সব থরতড, উেুন এবার গাতিয়ি। এখন যাত্রা শুরু েরয়লও 
সন্ধোর আয়গ তেেুয়িই আমরা োশগি থপ োয়ি পারয়বা না। 

থমইতলগুতল ময়ন ময়ন োসল। বু ল, বেীর সায়ে েো বতল এটা থবাতরস 
চান না। এটা থেোয়নার জয়ন্যই এখন গাতিয়ি ওোর িািাহুিা। থমইতলগুতল মুয়খ 
বলল, ধন্যবাদ থজনায়রল থবাতরস, আতম প্রস্তুি। 

থমইতলগুতল গাতির তদয়ে এতগয়ে থগল। গাতিয়ি উয়ে বসল থস। থপেয়নর 
তসয়ট বসল চারজন পুতলশ। োয়ি িায়দর থস্টনগান।  
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আয়গ চলল থমইতলগুতলর তজপ। িার থপেয়ন থজনায়রল থবাতরয়সর 
তপেআপ। থজনায়রল থবাতরসয়দর থঘািাগুয়লা বাৌঁধা োেল োনার থগয়টর বাইয়র। 
ওগুয়লার মাতলোনা থজনায়রল থবাতরস োনা ইনচাজকয়ে তদয়ে থগল। 

েুয়ট চয়লয়ে দু’তট গাতি োশগয়ির পয়ে। 
গাতিয়ি বয়স এখন এতগয়ে চলয়ি ভায়লা লাগয়ে থমইতলগুতলর। ময়ন 

েয়ি, জীবয়নর এে দুঃস্বয়ের ইতি ঘতটয়ে সাময়ন এতগয়ে যায়ি থস। 
সুয়খর এই স্মতৃিচারয়ণর সমে আবার িার সাময়ন এল থসই অদ্ভুি বেীর 

েো। তে অদ্ভুি মানুষ থস। তনয়জর েো থস তেেুই বলল না, যা বলা তেল ঐ রেম 
তনযকািনতপি বেীর জয়ন্য স্বাভাতবে। উপতর থস আমারই মঙ্গল োমনা েরল। 
তনয়জর সম্পয়েক এমন তনতবকোর থোন োউয়ে থিা িার এর আয়গ নজয়র পয়িতন। 
িার উপয়দয়শর েোও ময়ন পিল। জাতির োয়জ লাগার জয়ন্য থয শতি চাই িা 
তিতন থমইতলগুতলর জয়ন্য প্রােকনা েয়রয়েন তেন্তু যা তিতন থচয়েয়েন িা থিা আতম 
থোনতদন চাইতন। তনয়জয়ে তনয়ে থভয়বতে, জাতিয়ে তনয়ে থিা থোন তদন ভাতবতন। 
িার েো তে এই ভাববারই আেবান! থে এই আহ্বানোরী অদ্ভুি, অসাধারণ এবং 
অজানা এই বেী? 

আশ-পায়শর থ াপ াি এবং পাোয়ির থোটখাট তটলার তমতেল থপেয়ন 
থফয়ল িীব্র গতিয়ি এতগয়ে যায়ি দু’থটা গাতি। মা পয়ে এেদল থঘািসওোরয়ে 
অতিক্রম েরল গাতি দু’তট। মুখ বাতিয়ে িায়দর থদয়খ থমইতলগুতল বু ল, হুইরা 
থবাধ েে িায়দর সন্ধায়নই থবতরয়েতেল। 

সন্ধোর পর গাতি দু’তট োশগি শেয়র প্রয়বশ েরল। শেয়র প্রয়বশ েরার 
পর থমইতলগুতলর গাতি এতগয়ে চলল সরোরী থরি োউয়জর তদয়ে। আর 
থজনায়রল থবাতরয়সর গাতি থমাি তনল শেয়রর োন থরতসয়ডতন্সোল এতরোর তদয়ে। 
মুখ তফতরয়ে থমইতলগুতল এেবার থজনায়রল থবাতরয়সর গাতির তদয়ে চাইল, এেটা 
থবদনা থবাধ েরল থস ময়ন। থজনায়রল থবাতরয়সর োয়ি ঐ অদ্ভুি বেীর েী থয 
েয়ব! বেীর মুখ থেয়ে থশানা িার উইঘুর থটায়নর েো ময়ন পিল। থসতে িােয়ল 
তসংতেোং-এর থলাে? েোৎ থমইতলগুতলর ময়ন েল, থস তে িার জয়ন্য তেে ুেরয়ি 
পারয়িা না! 
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েোটা যখন ময়ন পিল, িখন থস থচাখ তফতরয়ে থদখল থজনায়রল 
থবাতরয়সর গাতিতটর থরোর লাইয়টর েীণ তচহ্নতটও থপেয়নর োয়লা আৌঁধায়র তময়শ 
থগয়ে। 

 
 
 
োশগি থেয়ে অভেেকনার জয়ন্য আসা হুই থঘািসওোরয়দর োে থেয়ে 

োসান িাতরে থজনায়রল থবাতরসয়ে অনুসন্ধায়নর িায়দর থচিার েো শুনতেল। 
থযখান থেয়ে থজনায়রল থবাতরস উত্তর তদয়ে থমাি তনয়ে িাতরম িীয়রর পয়ে 
োশগি যাত্রা েয়রতেল, থসখায়ন থস থমায়ি এয়স োসান িাতরে দাৌঁিাল। 

োসান িাতরে োশগি থেয়ে আসা এেজয়নর তদয়ে িাতেয়ে 
োশগিগামী থসাজা পেটার তদয়ে ইংতগি েয়র বলল, থিামরা থিা এ পয়েই 
চারজন রুশ থঘািসওোয়রর থদখা থপয়েতেয়ল? 

মাো থনয়ি সম্মতি জানাল থসই থঘািসওোর। 
োসান িাতরে আব্দুল্লায়েয়ভর তদয়ে িাতেয়ে বলল, ধূিক থজনায়রল 

থবাতরস চারজনয়ে থসাজা পেটাে পাতেয়ে উত্তরতদয়ের এ থঘারা পেটা ধয়রই 
োশগি থগয়ে। 

থসই থঘািসওোরতট বলল, তেন্তু জনাব, আমরা সবকেন এ পয়ের ওপর 
থচাখ থরয়খতে, রাি িে এে বা এোতধে থোন থঘািসওোরই এ পে তদয়ে 
যােতন। 

‘থসটা তভন্ন েো, তেন্তু থজনায়রল থবাতরস উত্তয়রর এ পে ধয়রই থগয়ে।’ 
বয়ল এেটু োমল, এেটু তচন্তা েরল োসান িাতরে। িারপর উত্তয়রর পে ধয়র 
চলয়ি শুরু েরল থস। 

থসই োনার োোোতে োসান িাতরেরা এয়স পয়িয়ে। ওতদয়ে আয়লা 
থদয়খ োসান িাতরে তজয়েস েরল, ওখায়ন তে? থোন বাতি? 

-না ওটা োনা। আেমদ ইোং জবাব তদল। 
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োনার েো শুয়ন োসান িাতরে েময়ে দাৌঁিাল। েোৎ িার ময়ন েল, 
থজনায়রল থবাতরয়সর োয়ি থমইতলগুতল তেল। প্রখোি অতভয়নত্রী থস, তেডন্যাপ 
েয়েতেল। পুতলয়শর সাোযে থস থপয়ি পায়র। থজনায়রল থবাতরস তে এরই সুয়যাগ 
গ্রেণ েয়রয়ে! থোন থঘািসওোর োশগি যােতন। িার অেক ওরা তে এখনও 
োনাে োেয়ি পায়র? োনাে তগয়ে োনার পোৌঁয়চ আটয়ে পিয়িও থিা পায়র? 
এেটা েীণ সম্ভাবনা উৌঁতে তদল িার ময়ন। 

োসান িাতরে এেটু তচন্তা েরল, িারপর আেমদ ইোং– এর তদয়ে থচয়ে 
বলল, োনাে এেটু থখাৌঁজ থনো থযয়ি পায়র, আমার ময়ন েে থজনায়রল থবাতরস 
এখায়ন আসয়ি পায়র। 

-িােয়ল আপনারা দাৌঁিান, আতম থখাৌঁজ তনয়ে আতস। 
-তেে আয়ে, আতমও থিামার সায়ে যাব। বলল োসান িাতরে 
িারপর োসান িাতরে এবং আেমদ ইোং দু’জয়ন োনার পে ধয়র 

এতগয়ে চলল। আেমদ ইোং আয়গ চলয়ে, থপেয়ন োসান িাতরে। 
োনা প্রাচীর থঘরা। সাময়ন থলাোর বি থগট। থলাোর থগট থঘৌঁয়ষ থভিয়র 

এেটা পুতলশ বে। ওখায়ন বন্দুেধারী এেজন পুতলশ দাৌঁতিয়ে আয়ে। থগয়টর ডান 
পায়শ থজনায়রল থবাতরয়সর থরয়খ যাওো থসই পাৌঁচতট থঘািা বাৌঁধা আয়ে িখনও।  

আেমদ ইোং িখন থগয়টর োোোতে থপ য়েয়ে। েোৎ থঘািারা থেষা 
ধ্বতন েরয়ল থস বাম তদয়ে চাইল। থদখল েয়েেতট থঘািা থসখায়ন বাৌঁধা। িায়ে 
থদয়খ থঘািাগুয়লা পা েুিয়ে এবং থেষা ধ্বতন েরয়ে। 

আেমদ ইোং এর ময়নায়যাগ তেল থগয়টর তদয়ে, থগয়টর পুতলয়শর তদয়ে। 
থস মুখ তফতরয়ে তনয়ে দ্রুি থসতদয়ে চলল। 

থগয়টর পুতলশয়ে থদয়খ আেমদ ইোং ময়ন ময়ন থবজার েয়লা। পুতলশতট 
োন থগাষ্ঠীর। ওরা তসংতেোং-এর মূল বাতসো মুসলমানয়দর ভায়লা থচায়খ থদয়খ 
না। সাংেৃতিে তবপ্লয়বর সময়ে ওয়দর তবপলু সংখোে এয়ন তসংতেোং-এ বসায়না 
েয়েয়ে। এ অঞ্চয়লর মুসলমানয়দর তবরুয়দ্ধ িারা পাটা শতি, এই মন্ত্র িায়দর 
োয়ন থদো েয়েতেল। এটা িারা ভুয়ল যােতন। িায়দর বদ্ধমূল ধারণা, িারা শাসন 
েরয়িই এয়সয়ে। এ ধারণা প্রোয়শর থোন সুয়যাগই িারা োয়ি না। 
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আেমদ ইোং এয়স দু’োি থগয়ট থরয়খ থগট থঘৌঁয়ষ দাৌঁিাল। থস জায়ন 
োনয়দর খুশী েরয়ি েয়ল ওয়দর চীনা ভাষাে েো বলয়ি েয়ব। আেমদ ইোং 
চীনা ভাষাে পুতলশতটর প্রতি শুয়ভিা োপন েয়র বলল, থোন থমেমান এয়সতেল 
তে োনাে?  

-োয়দর েো বলে, থমইতলগুতল? 
-রুশ থেউ? 
-েয়েেজন রুশ থমইতলগুতলর সায়েই এয়সতেল। িায়দর সায়ে থিামার 

তে, থেন তজয়েস েরে? 
-তেে ুনা থখাৌঁজ েরতে, ওরা আমায়দর সােী তেনা। 
থশষ েোটা শুয়ন পুতলশতট এেটু খুশী েয়লা বয়ল ময়ন েয়লা। সাগ্রয়ে 

এবার বলল, থমইতলগুতলয়ে থিামরা থোোে থপয়ল বলি? তে থয েেরানী থগয়ে 
েেতদন। 

-পাোয়ির পয়ে ওয়ে আমরা উদ্ধার েয়রতে। 
-বি ভাল থময়ে িাই না, থগাটা থদয়শ ও রেম এেতট থময়েও আমার 

থচায়খ পয়িতন। এয়েবায়র সাোি পরী। 
পুতলয়শর মুয়খ এবার েোর খই ফটুয়ি শুরু েয়রয়ে। আেমদ ইোং জায়ন 

থমইতলগুতলর প্রসংগ তনয়ে েো বলয়ল ঘঠটায়িও থশষ েয়ব না। তেন্তু সমে থনই 
আেমদ ইোংয়দর। েোর থমাি ঘুতরয়ে থস বলল, ওরা এখন থোোে? 

-না ওরা সংয়গ সংয়গই চয়ল থগয়ে। আমায়দর সায়েব তনয়জ ওয়দর োনার 
গাতিয়ি েয়র োশগি পাতেয়ে তদয়েয়ে। ঐ থদখ ওয়দর থঘািা ওরা থরয়খ থগয়ে। 

আেমদ ইোং থঘািাগুয়লার তদয়ে তফয়র িাোয়লা। থঘািাগুয়লার তদয়ে 
িাোয়ি তগয়ে আেমদ ইোং আবার থসই দৃশ্যই থদখল, থঘািাগুয়লা িার তদয়ে 
িাতেয়ে মুখ িুয়ল থেসা রব েরয়ে। থঘািাগুয়লার এই আচরয়ণ এবার তবতস্মি 
েয়লা আেমদ ইোং। 

পুতলয়শর োে থেয়ে তবদাে তনয়ে আেমদ ইোং থঘািাগুয়লার োয়ে এল। 
থপেয়ন থপেয়ন োসান িাতরে। 
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থঘািাগুয়লার োয়ে এয়স চেু তস্থর েয়ে থগল আেমদ ইোং–এর এেরাশ 
তবস্মে এয়স থযন িার েঠে রুদ্ধ েয়র তদল। এতে এ থয আমায়দর থঘািা! সাময়নর 
দু’পায়ের সতন্ধস্থয়ল অস্পিভায়ব ‘মুসতলম টাতেকে এম্পাোর গ্রুপ’ এর প্রিীে 
থরড তক্রয়সঠট আৌঁো! থঘািাগুয়লায়ে এবার স্পি তচনয়ি পারল আেমদ ইোং। 
আর তচনয়ি পারার সায়ে সায়ে এে অজানা আশংোে থগাটা থদে তশউয়র উেল 
িার। 

অতভভূয়ির মি এতগয়ে আেমদ ইোং এেতট থঘািার গায়ে োি বুলাল। 
ইতিময়ধে থগয়টর পুতলশ েুয়ট এল থসখায়ন। বলল, শুন, থঘািাগুয়লা ওরা 

তেন্তু আমায়দর বি সায়েবয়ে তদয়ে থগয়ে। 
আেমদ ইোং এেবার পুতলয়শর তদয়ে তফয়র িাোল। িারপর তফয়র 

আসার জয়ন্য ঘুয়র দাৌঁিাল। োয়ফলার উয়েয়শ্য ধীয়র ধীয়র চলয়ি শুরু েরল 
আেমদ ইোং। িার থপেয়ন থপেয়ন োসান িাতরে। 

চলয়ি চলয়ি তবতস্মি োসান িাতরে বলল, তে বোপার আেমদ ইোং, 
থঘািাগুয়লার বোপারটা তে? 

-িাতরে ভাই, ময়ন েয়ি আমায়দর এেটা বি সবকনাশ েয়ে থগয়ে। 
-তে? 
-‘মুসতলম টাতেকে এম্পাোর গ্রুপ’ থসাতভয়েি মধে এতশোে আপনায়দর 

তবপ্লয়বর খবর থপয়ে গ্রুয়পর থডপুতট তলডার উরুমতচর োতজ থসতলম চোং এর 
থনিৃয়ত্ব এেটা দল িাসখয়ের উয়েয়শ্য পাতেয়েতেল, এ থঘািাগুয়লা িায়দরই। 

‘মুসতলম টাতেকে এম্পাোর গ্রুপ’ চীয়নর তবয়শষ েয়র তসংতেোং অঞ্চয়লর 
মুসলমানয়দর মুতিোমী এেটা তবপ্লবী সংগেন সাধারন মুসলমানয়দর োয়ে এ 
সংগেন 'এম্পাোর গ্রুপ' নায়ম পতরতচি। নে শ' থচ তত্রশ খৃস্টায়ব্দ তিয়েনশায়নর 
এপায়র পুবক িুতেকস্তান অঞ্চয়ল ইসলাম প্রেম প্রয়বশ েয়র। উইঘুর থনিা আবদুল 
েতরম সািুে থবাগরা খান ইসলাম গ্রেয়ণর পর পূবক িুতেকস্থায়ন ইসলাম দ্রুি 
েতিয়ে পয়ি। এই সািুে থবাগরা খানই চুরানব্বই খৃস্টায়ব্দ পূবক িুতেকস্থায়ন 
ইসলায়মর প্রেম স্বাধীন মুসতলম সাম্রায়জের প্রতিষ্ঠা েয়রন। িাৌঁর থস রাষ্ট্র 'মুসতলম 
টাতেকে এম্পাোর' নায়ম অতভতেি তেল। চীয়নর মুসতলম ভূখয়ঠড েমুেতনি তনপীিন 
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শুরু েবার পর তবয়শষ েয়র মাও এর থনিৃয়ত্ব সাংেৃতিে তবপ্লব চলাোয়ল 
মুসলমানয়দর অতস্তত্ব তবলুতপ্ত েবার মুয়খ চীয়নর মুসলমানয়দর মুতির জয়ন্য 
লিাইরি মুসলমানরা মুতির সতম্মতলি প্লাটফরম তেয়সয়ব চীয়নর প্রেম মুসতলম 
সাম্রায়জের নাম অনুসায়র 'মুসতলম টাতেকে এম্পাোর গ্রুপ' নায়ম এই সংগেয়নর 
প্রতিষ্ঠা েয়র। ' এম্পাোর গ্রুপ' আয়রা সংয়েয়প 'এম্পাোর' এখন চীনা 
মুসলমানয়দর প্রায়ণর সংগেন। েমুেতনজয়মর তবরুয়দ্ধ আয়পাষেীন তবপ্লবী থনিা 
শেীদ ওতসমান এর থেয়ল উরুমুতচর ইউসুফ তচোং এখন 'এম্পাোর' এর থনিৃত্ব 
তদয়িন্ সাংেৃতিে তবপ্লয়বর 'োয়লা তদন' থেয়ে চীনা জনগণয়ে উদ্ধারোরী 
চীয়নর বিকমান প্রশাসন 'এম্পাোর গ্রুপ' এর অয়নে দাবী ইতিময়ধেই থময়ন 
তনয়েয়ে। সংগেনতট এখনও আঠডারগ্রাউয়ঠড থেয়ে োজ েরয়ে। 'এম্পাোর গ্রুপ' 
এর প্রধান লিাই েমুেতনস্টয়দর আন্তকজাতিে সন্ত্রাসবাদী সংস্থা 'ফ্র' এবং 
সাংেৃতিে তবপ্লয়বর ধ্বংসাতবতশি 'থরড ড্রাগন' এর সায়ে। চীয়ন 'ফ্র' এবং 'থরড 
ড্রাগন' োযকি এে েয়ে এখন 'ফ্র' এর বোনায়র োজ েরয়ে। তসংতেোং-এ িায়দর 
এে নম্বর শত্রু মুসলমানরা এবং দু'নম্বর শত্রু েল নিুন চীন সরোর। 

আেমদ ইোং এর েো থশষ েয়ল এেটু তচন্তা েয়র োসান িাতরে বলল, 
িারা যােতন, এমনতে েয়ি পায়র না? 

-অসম্ভব। থজনায়রল থবাতরয়সর োয়ি িায়দর থঘািাগুয়লা পয়িয়ে এটাই 
প্রমাণ থয িারা থগয়ে। 

েোৎ োসান িাতরয়ের ময়ন পিল পাতময়র থদখা চীনা উইঘুর োজাখয়দর 
দশতট লায়শর েো। সংয়গ সংয়গ োসান িাতরে দাৌঁতিয়ে পিল। আেমদ ইোংও। 
োসান িাতরে বলল, ওরা তে দশজন তেল? 

-হ্াৌঁ, দশজন, থেমন েয়র জানয়লন আপতন? 
-আমায়দর থচায়খর দূভকাগে ইোং, আমরা িােয়ল িাৌঁয়দর লাশই থদয়খ 

এয়সতে পাতময়র। 
এেটু থঢাে তগয়ল োসান িাতরে আবার বলয়ি শুরু েরল, আমরা 

িখনই ময়ন েয়রতেলাম, ওয়দর থঘািা োি েরার জয়ন্যই ওয়দর েিো েরা 
েয়েয়ে। 
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আেমদ ইোং দু'োয়ি মুখ থঢয়েতেল। িার আঙুয়লর ফাৌঁে গতলয়ে গতিয়ে 
পিতেল অশ্রু। 

ধীয়র ধীয়র োসান িাতরে োৌঁয়ধ োি রাখল। বলল, চল ভাই, ওরা 
আমায়দর থপ্ররণা। শেীয়দর রি আয়োলনয়ে দুবকল েয়র না, শতিশালী েয়র। 

োন্না থচয়প েতম্পি গলাে আেমদ ইোং বলল, িাতরে ভাই, োজী 
থসতলম ভাই থযতদন থগয়েন, িার পরতদন িার প্রেম পুত্র সন্তান জন্ম…… 

েো থশষ েরয়ি পারয়লা না আেমদ ইোং। োন্নাে জতিয়ে থগল িার 
েো। 

োসান িাতরয়ের থচাখটাও ভারী েয়ে উেল। িবু আেমদ ইোংয়ে সান্তনা 
তদয়ে বলল, তনয়জর পুত্র, তনয়জর ভাই, তনয়জর স্ত্রী, তনয়জর আেীে স্বজন সবার 
থচয়ে থসতলম ভাই যায়ে থবশী ভালবাসয়িন িার োয়েই তিতন থগয়েন। ইোং, 
দু:খ েয়রা না। 

বয়ল োসান িাতরে আেমদ ইোং এর এেটা োি ধয়র োৌঁটয়ি শুরু 
েরল। 

োয়ফলাে তফয়র এল িারা। োয়ফলা েুয়ট চলল এবার োশগয়ির 
তদয়ে। 

োশগয়ির োোোতে এয়স োসান িাতরে আবদুল্লায়েভ ও আেমদ ইোং 
বায়দ অন্যয়দর অন্যপে ধয়র োশগি প্রয়বয়শর তনয়দকশ তদল, দলয়বৌঁয়ধ প্রয়বশ থস 
ভাল ময়ন েরল না। থস ধূিক থজনায়রলয়ে তেেুয়িই জানয়ি তদয়ি চাে না থয থেউ 
িায়ে অনুসন্ধান েরয়ে। 

োশগয়ি তবখোি ইদগান মসতজয়দর উত্তর পায়শ তিনিলা এেটা তবতডং 
এ 'এম্পাোর গ্রুপ' এর অতফস। োশগি এলাোর োজ এখান থেয়েই চয়ল। 

অতফয়সর থরস্ট রুয়ম এেটু গতিয়ে তনল োসান িাতরে। অয়নেতদন পর 
এই শেন। থশাবার পর বু া থগল তে ধেল থগয়ে শরীয়রর ওপর তদয়ে। শরীয়রর 
থজািাগুয়লা থযন খুয়ল যায়ি, থবদনাে শরীরটা  াৌঁ রা। 

নরম তবোনাে এেটু আরাম থবাধ েয়িই ময়ন পিল আেমদ মুসার েো। 
সংয়গ সংয়গ ভুয়ল থগল তনয়জর থদয়ের েো। থজনায়রল থবাতরয়সর মি অমানুয়ষর 
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োয়ি থেমন আয়ে থস? তবোনা থেয়ে উয়ে বসল োসান িাতরে। ডােল 
আবদুল্লায়েভ এবং আেমদ ইোংয়ে। আেমদ ইোং এর সায়ে আয়লাচনা েরল 
এখানোর থযাগায়যাগ বেবস্থা এবং 'ফ্র' এর েমকিৎপরিা তনয়ে, জানা থগল পুবক 
িুতেকস্থান অেকাৎ তসংতেোং এ 'ফ্র' এর থেি থোোটকার উরুমতচ এলাোে। থখাটান, 
ইোরেে, আলিাই, িুরপান থেয়ে উরুমতচ পযকন্ত শরেগুয়লার সায়ে 
থযাগায়যায়গর এেমাত্র উপাে বাস। উরুমতচর সায়ে পয়নর তদয়ন এেবার তবমান 
থযাগায়যাগ আয়ে। 

সব শুয়ন োসান িাতরে বলল, আমার ময়ন েে থজনায়রল থবাতরস আেমদ 
মুসায়ে োশগয়ি ইিা েয়র এেতদনও রাখয়বনা। থয শের থেয়ে হুইরা 
থমইতলগুতলয়ে সরোরী িোবধান থেয়ে তেডন্যাপ েরয়ি পায়র, থস শেয়র 
আেমদ মুসায়ে রাখা তনরাপদ নে। 

এেটু থেয়ম োসান িাতরে আেমদ ইোংয়ে বলল, আতম েয়েেটা 
তজতনস জানয়ি চাই। উরুমতচয়ি তবমান ফ্লাইট েয়ব, উরুমতচয়ি বাস যাবার 
সবয়চয়ে োয়ের িাতরখ েয়ব, উরুমতচ যাবার প্রাইয়ভট গাতি পাওো যাে তেনা। 

আেমদ ইোং বলল, োশগয়ি থোন প্রাইয়ভট গাতি থময়ল না। আজ 
সোয়ল উরুমতচয়ি এেটা ফ্লাইট থগয়ে। আগামী োল উরুমতচর উয়েয়শ্য বাস 
োিার তদন। 

এেটু তচন্তা েরল োসান িাতরে। িারপর বলল, থিামরা এেটু তবশ্রাম 
নাও। আমরা থযােয়রর নামায পয়ি প্রেয়ম তবমান অতফস, িারপর বাস অতফয়স 
যাব। 

িারা থযাের নামায পিল ইদগান মসতজয়দ। োশগয়ির সয়বয়চয়ে বি 
মসতজদ। পয়নর োজায়ররও থবতশ থলাে এখায়ন এেসায়ে নামায আদাে েরয়ি 
পায়র। পােয়রর থদোল। লেণীে থমেরাব এবং থদোয়লর বরাবর তনয়চর অংশটা 
খাতল, তসয়মঠট থবর েয়ে আয়ে। 

োসান িাতরয়ের পায়শ আেমদ ইোং নামায পিতেল। নামায়যর ফাৌঁয়ে 
আেমদ ইোং োয়পকয়টর এেটা অংশ উতেয়ে থদখাল, মসতজয়দর থময় ও এবয়িা 
থেবয়িা। আেমদ ইোং বলল, থদোল এবং থময়  থশ্বি পােয়র আবৃি তেল। 
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সাংেৃতিে তবপ্লয়বর সমে েমুেতনিরা সব খুয়ল তনয়ে থগয়ে। মসতজয়দ  ািবাতি 
তেল, মূলেবান োয়ের জানালা েপাট সবই ওরা তনয়ে যাে। বহুতদন মসতজদ 
জানালা েপাটেীন উন্মুি তেল। কুকুর তবিায়লর তনরাপদ আশ্রয়ে পতরণি 
েয়েতেল মসতজদ। 

-থেন নামায েয়িা না মসতজয়দ? তজয়েস েরল োসান িাতরে। 
-প্রোয়শ্য মসতজয়দ আসার সাধে িখন োয়রা তেলনা। মসতজয়দর ইমাম 

মুফতি োজী ইউনুস এবং মুোতিন োজী ওোংয়ে থযতদন ওরা শ্রম-তশতবয়র তনয়ে 
থগল, থসতদন থেয়ে োযকি মসতজয়দ নামায বাদই েয়ে যাে। 

-ওরা এখন থোোে? 
-োজী ইউনুস এবং ওোং? 
-হ্াৌঁ। 
-ওরা আর তফয়র আয়সনতন। শুয়নতে অমানুতষে পতরশ্রম এবং থরায়গ ভূয়গ 

শ্রম তশতবয়রই মারা থগয়েন। 
-এখনোর ইমাম ইতন থে? 
-হুজুর োজী ইউনুয়সর ভাতিজা। 
িখন ইতন োশগয়ির মাদ্রাসািুল োতদয়সর োত্র তেয়লন। িাৌঁয়ে পাৌঁচ 

বের দাস তশতবয়র োটায়ি েে। বিকমান সরোয়রর আময়ল তিতন োিা থপয়েয়েন। 
এ সমে ইোমি শুরু েয়লা। সবাই ফরজ নামাজ আদায়যর জন্য উয়ে 

দাৌঁিাল। 
নামায থশয়ষ োসান িাতরে, আবদুল্লায়েভ এবং আেমদ ইোং তবমান 

অতফয়স এল তবমান অতফস শেয়রর এে প্রায়ন্ত। তবমান বেয়রর সায়ে সংলগ্ন। 
দু'িলা তবতডং। 

তবমান অতফয়সর বুতেং োউঠটায়র ঢুেয়ি ঢুেয়ি োসান িাতরে আেমদ 
ইোংয়ে বলল, দু'থটা থখাৌঁজ তনয়ি েয়ব। এে, আজয়ের সোয়লর ফ্লাইয়ট োরা 
থগয়ে িায়দর নাম। দুই, তে তে লায়গজ বুে েয়েয়ে িার িাতলো। 
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বুতেং অতফয়স ঢুয়ে 'অনুসন্ধান' টোগ আটা োউঠটায়র তগয়ে আেমদ ইোং 
বলল, আতম আমার এেজন আেীয়ের সন্ধান েরতে, আজয়ের ফ্লাইয়ট যারা 
উরুমতচ থগয়ে িায়দর এেটা িাতলো এবং লায়গয়জর এেটা তববরণী চাই। 

অতফসারতট োন থগাষ্ঠীর। থস থচাখ েপায়ল িুয়ল বলল, এ এে তবরাট 
তফতরতস্তর বোপার। আমার এটা োজও নে। 

োউঠটার থেয়ে তফয়রই অতফয়সর এেজন থময়সঞ্জারয়ে থপল। বেস তবশ 
একুশ েয়ব। জাতিয়ি উইঘুর-মুসলমান। খুশী েল আেমদ ইযাং। থস িায়ে 
তজয়েস েরল, অতফয়সর বুতেং ইনচাজক থে? 

-থেন? 
-আজয়ের ফ্লাইয়টর যাত্রী ও লায়গয়জর এেটা িাতলো চাই। 
-এ ধরয়নর িাতলো বাইয়র থদোর তনেম থনই। এেটু তচন্তা েয়র জবাব 

তদল যুবেতট। 
-তেন্তু আমার থয জরুরী প্রয়োজন। থজার তদয়ে বলল আেমদ ইোং। 
যুবেতট আেমদ ইোং-এর তদয়ে থচয়ে তেেুেণ তচন্তা েরল। িারপর 

িায়দরয়ে তনয়ে থস ওয়েতটং েণকায়র এল। বসার পর যুবেতট চুতপ চুতপ বলল, 
এেটাই পে থখালা আয়ে। বুতেং ইনচাজক োন জায়ির এেজন অতফসার। 
ঘুষয়খার। আপনারা এেজন িার রুয়ম যান। প্রেয়ম এেটা মাতনবোগ িার োয়ি 
িুয়ল তদয়ে িার োয়ে সাোযে চাইয়বন। আমার ধারণা োজ েয়ব। 

যুবেতটর পরামশক োয়জ লাগল। দশ তমতনট পর আেমদ ইোং যাত্রী ও 
লায়গজ িাতলোর েতপ তনয়ে থবর েয়ে এল। 

অতফস থেয়ে থবরুবার সমে আেমদ ইোং থসই থময়সঞ্জার যুবেতটর 
োয়ি পঞ্চাশ ইউোয়নর এেটা থনাট গুয়জ তদল। 

যুবেতট তবনীিভায়ব থসটা তফতরয়য তদয়ে বলল, আতম গরীব, তেন্তু এ টাো 
থনোর আমার জন্য অন্যাে েয়ব। ঘুষ থনোয়ে আমার হুজুর বি পাপ বয়লয়েন। 

-থিামার হুজুর থে? 
-আরয়িায়শর হুজুয়রর োয়ে আতম মায়স এেবার কুরআন থশখার জন্য 

যাই। 
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আরয়িাশ োশগয়ির োয়েই থোট এেটা শের। োশগয়ির থচয়েও 
প্রাচীন। এখায়নই পূবক িুতেকস্তায়নর প্রেম স্বাধীন মুসতলম সাম্রায়জের প্রতিষ্ঠািা 
আবদুল েতরম সািুে থবাগরা খায়নর মাজার। মাজার সংলগ্ন প্রাচীন এেটা 
মসতজদ আয়ে থসখায়ন। বৃদ্ধ থশখ জামীরুেীন থসখানোর ইমাম। তিতন থসখায়ন 
এেতট মাদ্রাসাও চালান। থোরআন-োদীয়স গভীর োন ও পতবত্র চতরয়ত্রর জয়ন্য 
তিতন সেয়লর শ্রদ্ধার পাত্র। বহু দূর-দূরান্ত থেয়ে মানুষ িাৌঁর োয়ে কুরআয়নর 
িাফসীর শুনয়ি যাে। গভীর রায়ি িাৌঁর এ কুরআয়নর দরস শুরু েে। 

যুবেতটর োে থেয়ে তবদাে তনয়ে োসান িাতরেরা থবতরয়ে এল তবমান 
অতফস থেয়ে। আসার সমে আেমদ ইোং যুবেতটর পতরচে থজয়ন তনল। 

িারা ভািা েরা এেটা থববী টোেী তনয়ে থবতরয়েতেল। গাতিয়ি ওোর 
সমে েোৎ থপেয়ন নজর যাওোে োসান িাতরে থদখল, অনুসন্ধান োউণ্টায়রর 
থসই োন যুবেতট অতফয়সর বারাোে দাৌঁতিয়ে থময়সঞ্জার যুবেতটর সায়ে আলাপ 
েরয়ে। গাতিয়ি ওো েয়ল গাতি থেয়ি তদল। 

থববী টোেীয়ি মুয়খামুতখ চারতট তসট। োসান িাতরে বয়সতেল সাময়নর 
তসয়ট। অেকাৎ িার নজর তেল থপেয়নর তদয়ে। 

গাতি এেটা টানক থনবার সমে োসান িাতরয়ের নজর আবার থপেয়ন 
থগল। থস থদখল, অনুসন্ধান োউঠটায়রর থসই যুবেতট এেটা থববী টোেীয়ি 
উেয়ে। থববী টোেীতট নিুন। সাময়নর নাম্বার থপ্লয়ট লাল অেয়র বি বি েয়র 
৯৯’থলখা। চীয়ন এ এলাোে সাময়ন তপেয়ন দু’তদয়েই নাম্বার োয়ে। 

োসান িাতরে আেমদ ইোং এর োে থেয়ে তবমায়নর যাত্রী ও লায়গজ 
িাতলো তনয়ে ওয়ি নজর বুলায়ি লাগল। 

যাত্রী িাতলোে থজনায়রল থবাতরয়সর নাম পায়ব না এ বোপায়র থস তনতিি 
তেল। এেটা থসাতভয়েি নাম থস খুৌঁজতেল িাও থপল না। েিাশ েয়ে োসান িাতরে 
লায়গয়জর িাতলোটা িুয়ল তনল। লায়গজ িাতলোে সবকয়শষ আইয়টমতট তেল 
এেটা েতফন। আশার এেটা আয়বশ ফয়ুট উেল োসান িাতরয়ের থচায়খ। থস 
দ্রুি যাত্রী িাতলো িুয়ল তনয়ে সবকয়শষ নামতটর তদয়ে থচাখ বসাল। নামতট ইংতলশ-
আয়লেজাঠডার। েোৎ োসান িাতরয়ের ময়ন েল আয়লেজাঠডার নাম ইউয়রায়প 
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েমন। থসাতভয়েয়িও এ নাম আয়ে। খুশী েয়লা োসান িাতরে। আয়লেজাঠডার 
যতদ থজনায়রল থবাতরস েে িােয়ল িার ঐ েতফয়ন আেমদ মুসায়ে পাচার েরা 
থযয়ি পায়র।  

োসান িাতরেয়দর গাতি এয়স দাৌঁিাল বাস অতফয়সর সাময়ন। গাতি 
থেয়ে থনয়ম সবাই ঢুয়ে থগল অতফয়সর থভিয়র। 

অতফয়সর ওয়েতটং রুয়ম পােচারী েরতেল োসান িাতরে। েোৎ 
জানালার বাইয়র থচাখ থযয়িই িার নজয়র পিল, থসই ৯৯নং থববী টোেীতট 
রাস্তার ওপায়র এেটা বোংয়ের পােক িোয়ঠড দাৌঁতিয়ে আয়ে এবং ‘অনুসন্ধান’ 
োউঠটায়রর থসই যুবেতট গাতির থভির বয়স িায়দর থববী টোেীর তদয়ে িাতেয়ে 
আয়ে। 

মনটা েোৌঁি েয়র উেল োসান িাতরয়ের। ও তে ফয়লা েরয়ে আমায়দর? 
এই সমে আেমদ ইোংরা অতফস েে থেয়ে থবতরয়ে এল। োসান 

িাতরে ইতিময়ধেই এেটা প্লোন দাৌঁি েতরয়েয়ে। 
োসান িাতরে আবদুল্লায়েভ ও আেমদ ইোংয়ে এে পায়শ থডয়ে বলল, 

ময়ন েয়ি এেটা থফউ থলয়গয়ে আমায়দর থপেয়ন। আতম এ বোপায়র তনতিি েয়ি 
চাই। 

োসান িাতরে এেটু োমল। দ্রুি গাতির তদয়ে এেবার থচাখ বুতলয়ে 
তনয়ে বলল, আসার পয়ে রাস্তাে এেটা তসয়নমা েল থদখলাম। ওখায়ন ইতভতনং থশা 
শুরু েয়ি থবলা তিনটাে। থিামরা এখান থেয়ে থসাজা তগয়ে েয়ল ঢুেয়ব। 
ঘঠটাখায়নে পয়র থবতরয়ে বাসাে তফরয়ব। 

-আপতন? আেমদ ইোং তজয়েস েরল। 
-আতম ঐ থফউয়ে পরখ েয়র থদখয়ি চাই। 
তনয়দকশ থমািায়বে আব্দুল্লায়েভ আেমদ ইোংয়ে তনয়ে থবতরয়ে থগল। 
োসান িাতরে জানালা তদয়ে থদখল, আবদুল্লায়েভয়দর চয়ল যাবার পর 

থসই ‘থফউ’ থববী টোেীতটও চলয়ি শুরু েরল। 
ওরা চয়ল থগয়ল োসান িাতরেও আয়রেতট থববী টোেী তনয়ে থসই 

তসয়নমা েয়লর উয়েয়শ্য যাত্রা েরল। 
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তদনতট সাপ্তাতেে েুতটর তদন। িাই েয়লর সাময়ন থবশ ভীি। ভীয়ির ময়ধে 
দাৌঁতিয়ে োসান িাতরে থদখল আবদুল্লায়েভরা প্রেম থশ্রণীর তটতেট োউঠটার 
থেয়ে থবতরয়ে েয়ল ঢুয়ে থগল! আর থসই ‘থফউ’ যুবেতট মাতনবোগ থবর েয়র টাো 
গুণল। িারপর তে ভাবল। থয দরজা তদয়ে আবদুল্লায়েভরা েয়ল ঢুয়েয়ে থসতদয়ে 
এেবার িাোল। পয়র েল থেয়ে থবতরয়ে েন েন েয়র তগয়ে গাতিয়ি উেল। গাতি 
থেয়ি তদল িার। 

োসান িাতরেও এয়স গাতিয়ি উেল। 
থবশী দূর থযয়ি েয়লা না। মাইল খায়নে তগয়েই এেটা আবাতসে 

এলাোে প্রয়বশ েরল। দু’পায়শ ফ্লাট বাতির সাতর। অয়নে খাতন দূরত্ব থরয়খ 
োসান িাতরয়ের গাতি এগুতিল। এেটা চারিলা ফ্লাট বাতির সাময়ন তগয়ে 
আয়গর থববী টোেীতট দাৌঁিাল। 

োসান িাতরে থদখল, বাতিতটর চার িলাে থষালতট ফ্লাট আয়ে। 
সবগুয়লাই এে রুয়মর বোয়চলর থোোটকার।  

থফউ’যুবেতট যখন ভািা তমতটয়ে তসৌঁতিয়ি তগয়ে পা তদয়েয়ে থসই সমে 
োসান িাতরয়ের গাতি তগয়ে ফ্লায়টর সাময়ন দাৌঁিাল। 

োসান িাতরে ড্রাইভারয়ে দাৌঁিায়ি বয়ল তসৌঁতির তদয়ে এতগয়ে থগল। 
োসান িাতরে গাতিয়ি উোর পর িার সব সময়ের সােী বোগ থেয়ে থগাৌঁফ থবর 
েয়র মুয়খ লাতগয়ে তনয়েতেল। সুিরাং িায়ে থেউ েোৎ েয়র থদয়খই তচনয়ি 
পারয়ব না। 

থস যুবেতট থবশ শব্দ েয়র তসৌঁতি তদয়ে উেয়ে। আর োসান িাতরে 
তবিায়লর মি তনঃশয়ব্দ িার তপেু তনয়েয়ে। 

চার িলাে তগয়ে থফউ যুবেতটর পায়ের শব্দ থেয়ম থগল। োসান িাতরে 
উৌঁতে তদয়ে থদখল, তসৌঁতির বাম পায়শর ফ্লোয়টর সাময়ন যুবেতট দাৌঁতিয়ে। আয়রেটু 
উয়ে উৌঁতে তদল। থদখল, ঐ ফ্লোয়টর দরজার তে থোয়ল চাতব তদয়ে ঘুরায়ি থস। 
দরজা খুয়ল থগল। যুবেতট থভিয়র প্রয়বশ েরয়ল দরজা বন্ধ েয়ে থগল। থভির 
থেয়ে তে থোয়ল চাতব থদোর এেটা তিে শব্দও পাওো থগল।  
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োসান িাতরে দরজার সাময়ন দাৌঁতিয়ে দরজা ও তে থোল ভাল েয়র 
থদখল। ময়ন ময়ন ভাবল, থস থভিয়র প্রয়বশ েরয়ব। বোয়চলর ফ্লোট। যুবেতট 
এোই রয়েয়ে। ইিা েরয়ল এখনই প্রয়বশ েয়র প্রয়োজন তসদ্ধ েরয়ি পায়র। 
তেন্তু না, এখানোর ‘ফ্র’ এবং থজনায়রল থবাতরসয়ে থস এখনই জানয়ি তদয়ি চাে 
না থয থেউ িার থপেয়ন থলয়গয়ে। নরপশু থজনায়রল থবাতরস িােয়ল প্রতিতেংসা 
পরােণ েয়ে আেমদ মুসার উপর থোন জঘন্য প্রতিয়শাধ তনয়ে বসয়ি পায়র। 

োসান িাতরে ধীয়র ধীয়র চারিলা থেয়ে থনয়ম এল। 
থস গাতিয়ি উয়ে বসয়ল গাতি থেয়ি তদল। গাতিয়ি বয়স োসান িাতরে 

তেয়সব েশল, যুবেতট োজ অধক সমাপ্ত থরয়খ সম্ভবি টাোর ঘাটতি োোে 
বাতিয়ি তফয়র এয়সয়ে। থশা ভাঙ্গার আয়গ অবশ্যই থস তফয়র আসয়ব যায়ি েয়র 
ওয়দর অনুসরণ েয়র তেোনাটা থজয়ন তনয়ি পায়র। যুবেতট যখন তেিীেবার এই 
োয়জ থবরুয়ব, থসই সুয়যায়গই িার ঘয়র প্রয়বশ েরয়ি েয়ব। 

থসই তসয়নমা েয়ল আবার তফয়র এল োসান িাতরে। ভীয়ির ময়ধে 
দাৌঁতিয়ে আবদুল্লায়েভয়দর থবর েওোর অয়পো েরয়ি লাগল। থসই থফউ যুবেতট 
আয়স েখন থসতদয়েও িার নজর োেল। 

ঘঠটা খায়নে পর আবদুল্লায়েভরা থবতরয়ে এয়ল োসান িাতরে িায়দরয়ে 
বােরুয়মর তদয়ে থডয়ে তনয়ে থশা থশষ েওো পযকন্ত েয়ল োেয়ি বলল। থশা থশষ 
েয়ল িয়বই িারা থযন থবর েে। 

আবদুল্লায়েভরা থগাৌঁফওোলা োসান িাতরেয়ে থদয়খ প্রেয়ম তচনয়ি 
পায়রতন। তচনয়ি থপয়র তনয়জয়দর থবাোমীর জয়ন্য থেয়সয়ে। আর োসান িাতরে 
খুশী েয়েয়ে এই থভয়ব থয িার থগাৌঁফ পরা সফল েয়েয়ে। 

আবদুল্লায়েভরা আবার েয়ল ঢুয়ে থগল। 
োসান িাতরেয়ে আরও আধা ঘঠটা ভীয়ির ময়ধে অয়পো েরয়ি েল। 

িখন সায়ি চারটা বায়জ। তসয়নমা েয়লর তবপরীি তদয়ে এেটা থদাোয়নর পায়শ 
থস দাৌঁতিয়েতেল। শব্দ েয়র এেটা থববী টোেী তসয়নমা েয়লর সাময়ন দাৌঁিায়ি 
থদয়খ ওতদয়ে িাোল োসান িাতরে। থদখল, থসই যুবে থববী টোেী থেয়ে থনয়ম 
তসৌঁতি থবয়ে েয়ল উয়ে থগল। 
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োসান িাতরে আয়রেটা থববী টোেী তনয়ে এতগয়ে চলল থসই 
থরতসয়ডতন্সোল এতরোর তদয়ে। 

 
 
 
খুবই সাধারণ ধরয়নর লে। সাধারণ মািার তে’থিই খুয়ল থগল।  
মািার তে টা পয়েয়ট থরয়খ এে োয়ি ইয়লতিে থডয়টায়নটর, অন্য োয়ি 

দরজা খুয়ল ঘয়র প্রয়বশ েরল োসান িাতরে। 
োয়ির ইয়লতিে থডয়টায়নটরটা শান্ত। থগাটা ঘরটা এেবার ঘুয়র এল। 

তনতিি েল থস, না থোোও ইয়লতিে িোপ থনই। 
ঘরটা এয়েবায়রই সাদামাটা থগায়ের। এেটা থশাবার খাট। এেটা 

থটতবল, এেটা থচোর। এেটা ওেোরয়ড্রাপ। রান্না ঘয়র এেটা গোস থিাভ। িাংে, 
সুটয়েস, তব্রফয়েস তেেুই থনই। েিাশ েল োসান িাতরে। যুবেতট তনিে 
সাধারণ ইনফরমায়রর থবশী তেে ুনে! 

থটতবলটা শুন্য। থটতবল িয়ের তনচটাও শুন্য। থটতবয়লর ড্রোয়র েয়েেটা 
ইউোন পয়ি আয়ে মাত্র। ড্রোয়রর থফ্লায়র এেটা সাদা োগজ তবোয়না। চীনা 
এোরলাইয়ন্সর পোয়ডর এেটা পািা থবশ পুরায়না। োসান িাতরে বু ল, 
ড্রোয়রর েভার তেয়সয়ব অয়নে তদন ধয়র বেবহৃি েয়ি। তেন্তু দু’থটা থটতলয়ফান 
নাম্বার থলখা থদখল। থলখা পুরায়না, োতল থবশ থফড েয়ে থগয়ে চার তডতজয়টর 
নাম্বার। োশগয়ির নাম্বার তিন তডতজয়টর। িােয়ল নাম্বারটা োশগয়ির বাইয়রর। 
োয়জ লাগয়ি পায়র থভয়ব নাম্বার দু’থটা টুয়ে তনল োসান িাতরে। 

ওেোরয়ড্রাপ খুলল। িায়িও তেেু থনই। েয়েেটা জামা োপি। খুব 
ভায়লা েয়র পরীো েরল, না থোন থগাপন থেতবনও থোোও থনই! 

বাতলয়শর তনচটা, থিাষয়ের তনচটা সবই পরীো েরল। না তেেুই 
থোোও থনই। 

েিাশ েয়লা োসান িাতরে। িােয়ল থসতে এেটা বায়জ চুয়নাপুতটর 
তপেয়ন েুয়ট সমে নি েরল! 
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তেয়চনটা এেবার থদখয়ব বয়ল ওতদয়ে পা বািাল, এমন সমে বাইয়র 
থেয়ে দরজার িালা থখালার শব্দ েল। োসান িাতরে দ্রুি সয়র থগল তেয়চয়ন। 
পয়েট থেয়ে তরভলবারটা োয়ি িুয়ল তনয়েয়ে থস। 

দরজা খুয়ল ঘয়র ঢুেল এেতট থময়ে। বেস তবশ বাইশ বের েয়ব। 
থচ োয়ের ফাৌঁে তদয়ে থময়েতটর তদয়ে নজর থরয়খতেল োসান িাতরে। 

থময়েতটর ঘয়র ঢুোর ভাব থদয়খ োসান িাতরে বু ল, থময়েতট এ ঘয়রর পতরতচি। 
থময়েতট ঘয়র ঢুয়ে থসাজা তবোনাে এয়স বসল। জোয়েয়টর পয়েট থেয়ে 

থোট এে টুেরা োগজ থবর েরল। িারপর তবোনা থেয়ে বাতলশতট িুয়ল তনয়ে 
েভারতট খুয়ল থফলল। বাতলয়শর মা খায়নর থসলাইতট ফাৌঁে েয়র থসই োগয়জর 
টুেরাটা বাতলয়শর ময়ধে ঢুতেয়ে তদল। িারপর বাতলয়শর েভার পতরয়ে যোস্থায়ন 
থরয়খ থযমনভায়ব এয়সতেল তেে থিমনভায়ব থবতরয়ে থগল ঘর থেয়ে। 

োসান িাতরে তেয়চন থেয়ে থবতরয়ে দরজা থলয়গয়ে তেনা থদয়খ এল। 
িারপর দরজা থেয়ে তফয়র এয়স বাতলশ থেয়ে থসই োগজ থবর েরল থস। চীনা 
ভাষাা্র এেটা তচরকুট। চীনা ভাষা থস জায়ন না, মুশতেয়ল পিল থস। এখন এ 
তচরকুট না তনয়ে উপাে থনই। তেন্তু তনয়ে থগয়ল িার এখায়ন আগমন ধরা পয়ি 
যায়ব। তেন্তু এোিা উপাে তে! 

োসান যখন রুম থেয়ে থবতরয়ে এল িখন বায়জ থসাো পাৌঁচটা। তসয়নমা 
থশা ভাঙ্গয়ি িখন পৌঁেিাতল্লশ তমতনট বােী। 

োসান িাতরে তফয়র এল থসই তসয়নমা েয়লর সাময়ন আবার। 
তেে েেটার সমে থবতরয়ে এল আবদুল্লায়েভরা েল থেয়ে। োসান 

িাতরে লেে েরল িায়দর থপেয়ন থপেয়ন থবতরয়ে এল থসই ‘থফউ’ যুবে! 
োৌঁটয়ি োৌঁটয়ি োসান িাতরে আেমদ ইোংয়ে বলল, থফউ আমায়দর 

থপেয়ন থলয়গয়ে ও আমায়দর আস্তানা থদয়খ িয়বই োিয়ব। আমরা িার উয়েশ্য 
সফল েয়ি তদয়ি পাতর না। 

এেটু থেয়ম োসান িাতরে তজয়েস েরল, আরয়িাশ এখান থেয়ে 
েিদূর। 

-পাৌঁচ মাইল। 
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-চল আরয়িাশ যাব, আবদুল েতরম থবাগরা খায়নর েবর থজোরি েয়র 
এশার তদয়ে তফয়র আসব। ইতিময়ধে থেউ তপে ুনা োিয়ল িার এেটা বেবস্থা 
েরা যায়ব। 

এেটা থববী টোতে তনয়ে আরয়িায়শর তদয়ে েুটল োসান িাতরেরা। 
গাতিয়ি ওোর সমে োসান িাতরে লেে েরল ‘থফউ’ যুবেতট এেটা থববীয়ি 
উয়ে বসয়ে। 

আরয়িাশ শেরতট োশগি থেয়ে উত্তর পতিয়ম পাোি থঘরা এেটা 
উপিেোে এেটা তবখোি  রণার পায়শ। 

থসাো েেটার তদয়ে োসান িাতরেয়দর থববী টোতে শের থেয়ে থবতরয়ে 
এল। ‘থফউ’ এর থববী টোতে িখন পযকন্ত সমান গতিয়ি িায়দর থপেয়ন েুয়ট 
আসয়ে। তেন্তু শের থেয়ে থবতরয়ে তেেুদূর আসার পর থববী টোতেতট আর থেউ 
থদখয়ি থপল না। সন্ধোর অন্ধোর িখন থনয়ম এয়সয়ে। তনিে ‘থফউ’ যুবেতট 
এই রায়ির থবলা শের থেয়ে বাইয়র অতনিেিার পয়ে িায়দরয়ে অনুসরণ 
েরয়ি সােস পােতন। োসান িাতরে োফ থেয়ি বাৌঁচল। অয়েিুে এেটা 
চুয়নাপুৌঁতটয়ে থময়র চারতদয়ে সািা জাগায়ি চাে না, থজনায়রল থবাতরসয়দর 
সাবধান েয়র তদয়ি চাে না। 

চলয়ি চলয়ি আব্দুল্লায়েভ তজয়েস েরল, তেে ুথপয়লন িাতরে ভাই? 
-থপয়েতে। মুসা ভাইয়ে ওরা আজ সোয়লর ফ্লাইয়টই উরুমতচ তনয়ে 

থগয়ে। 
-আর থয নিুন তমশয়ন তগয়েতেয়লন থসখায়ন? 
-‘থফউ’ এর ওখানোর েো বলে? 
-হ্াৌঁ। 
-শুরুয়িই সয়েে েয়েতেল ও থবাতরয়সর থলাে, ‘ফ্র’ এর এয়জঠট, তেে 

িাই। ওর প্রয়িেে জামার েলায়রই ‘ফ্র’ এর প্রিীে থদয়খতে! িয়ব তবয়শষ তেেু 
পাইতন। এেটা চীনা ভাষার তচরকুট থপয়েতে। জাতন না ওয়ি তে আয়ে। 
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সন্ধো সািটার তদয়ে োসান িাতরেরা আরয়িায়শ থপ ৌঁোল। থববী 
টোতেয়ে অয়পো েরয়ি বয়ল িারা তিনজন ওজ ুখানাে ওজ ুেয়র থবাগরা খান 
মসতজয়দ ঢুয়ে থগল। মসতজয়দর পায়শই েবর গাে। 

প্রেয়ম ওরা েবরগায়ে তগয়ে থদাো েরল। অলঙ্কার তবেীন সাদা-তসদা 
েবর গাে। তবতডংটা জরাজীণক। চাতরতদয়ে থলাোর থরতলং। মায়  মায়  থভয়ঙ্গ 
থগয়ে। থভয়ঙ্গ যাওো অংশ োে লাতগয়ে পুরণ েরা েয়েয়ে। 

থবাগরা খান মসতজয়দর অবস্থাও েবর গায়ের মিই। থদোয়লর 
পােরগুয়লা ো েয়র আয়ে। থোোও থোোও গিক েয়েয়ে। মসতজয়দর থময়  
এবয়িা-থেবয়িা। মসতজয়দর উৌঁচ ু তমনার থদখার মি, তেন্তু িার এোংশ থভয়ঙ 
থগয়ে। এখন তমনায়র উয়ে আর আযান থদওো েে না। ওো তবপিনে। ওখায়ন 
মাইয়ের েণক লাগায়না আয়ে। তনয়চ থেয়ে আযান েে। মাইয়ের  েণকতট নিুন, 
মাইেও নিুন। আেয়মদ ইোং জানাল, মাইেতট অতি সম্প্রতি থলয়গয়ে। এিতদন 
থজায়র আযান তনতষদ্ধ তেল। আর সাংেৃতিে তবপ্লয়বর সমে থিা আযান এবং 
নামাযও বন্ধ তেল। 

এশার নামায োসান িাতরেরা মসতজয়দই পিল। থবাগরা খান 
মসতজয়দর সবয়চয়ে দৃতি আেষকয়ণর তজতনস থগাটা মসতজদ জুয়ি োো লাল 
োয়পকট। তেে এ ধরয়নর োয়পকট োসান িাতরে োশগয়ির ঈদগান মসতজয়দও 
থদয়খয়ে। োসান িাতরে আেয়মদ ইোংয়ে তজয়েস েরল, মসতজয়দর অবস্থার 
সায়ে োয়পকট থিা তময়ল না? 

আেয়মদ ইোং বলল, তেে বয়লয়েন, মসতজদ চীয়নর তেন্তু োয়পকটগুয়লা 
চীয়নর নে। ওগুয়লা সম্প্রতি মক্কা থেয়ে এয়সয়ে। মক্কার রায়বিায়ে আলম আল-
ইসলামী সম্প্রতি এ োয়পকটগুয়লা দান েয়রয়ে। তসংতেোং এর সব মসতজয়দই এ 
রেম োয়পকট থদখয়ি পায়বন। ওরা আমায়দর ইসলামী সতমতির (সরোর 
তনেতন্ত্রি) োয়ে মসতজদ সমূে সংোয়রর জয়ন্য অেক সরবরায়েরও অফার 
তদয়েয়ে। আয়গ থিা মসতজদ সংোয়রর অনুমতি তেল না। এখন তেে ুতেে ুতমলয়ে। 
এখন যতদ সরোর রায়বিার সাোযে থনোর অনুমতি থদে, িােয়ল মসতজদগুয়লার 
দুঃসমে েেয়িা োটয়ি পায়র। 
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নামায থশয়ষ আেয়মদ ইোং মসতজয়দর থশখ জাতমরুতেয়নর সায়ে োসান 
িাতরে এবং আব্দুল্লায়েভয়ে পতরচে েতরয়ে তদল। 

বৃদ্ধ থশখ জাতমরুতেন িায়দরয়ে বুয়ে জতিয়ে ধরল। 
িারপর চারতদয়ে এেবার থচাখ বুতলয়ে থেউ থনই থদয়খ বলল, বাবা, 

থসাতভয়েি মধে এতশোর মুতির খবর থপয়ে থসতদন থেৌঁয়দতে আর প্রাণ ভয়র থদাো 
েয়রতে। এ ভাগে থযন আল্লাহ্ আমায়দরয়েও দান েয়রন। 

অয়নে েো েল থশখ জাতমরুতেয়নর সায়ে। তেে ুনা থখয়ে আসয়িই তদল 
না। 

তবদায়ের সমে মসতজয়দর তদয়ে থচয়ে থশখ জাতমরুতেন বলল, 
মসতজয়দর এই তবধ্বস্ত দশা থদয়খ অয়নে সমে দুঃখ েে, তেন্তু যখন ভাতব মুসতলম 
সমায়জর থচয়ে মসতজদ ভায়লা েয়ব তে েয়র, িখন অন্তয়র বল পাই, োজ েরার 
শতি পাই। মুসতলম সমাজয়ে ধ্বংসস্তুপ থেয়ে উদ্ধার েরয়ি পারয়ল িয়বই 
মসতজদয়ে িার আপন জােগাে বোল েরা যায়ব। 

োসান িাতরে বলল, তেে বয়লয়েন। মসতজদ েয়লা মুসতলম সমায়জর 
স্বাধীনিার প্রিীে। মুসতলম সমায়জর স্বাধীনিা না োেয়ল মসতজদও অেি 
োয়ে না। আপন অবস্থায়ন দাৌঁতিয়ে োেয়ি পায়র না। থদাো েরুন, মুসতলম সমাজ 
এবং মসতজদ থযন িায়দর োরায়না তদন তফয়র পাে, থযতদন আবদুল েতরম সািুে 
থবাগরা খান এেতদন এয়দয়শর মুসলমানয়দর জন্য এয়নতেয়লন। 

োসান িাতরেরা তবদাে তনল থশখ জাতমরুতেয়নর োে থেয়ে। 
েুয়ট চলল িায়দর টোতে োশগয়ির উয়েয়শ্য। োসান িাতরে নামায়যর 

ফাৌঁয়ে থসই চীনা ভাষার তচরকুটতট পয়ি তনয়েয়ে আেয়মদ ইোং এর োে থেয়ে। 
ওয়ি উরুমতচর এেটা তেোনাে থটয়লে েরয়ি বলা েয়েয়ে। থটয়লয়ে বলয়ি 
বলা েয়েয়ে থয, তিয়েনশায়নর ওপার থেয়ে দু’জন সয়েে জনে বেতি হুইয়দর 
সায়ে োশগয়ি আজ থবলা দশটাে প্রয়বশ েয়রয়ে। 

োসান িাতরে খুশী েয়েয়ে। উরুমতচর তেোনাটা তনিে থজনায়রল 
থবাতরস তেংবা ‘ফ্র’-এর েয়ব। 
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থববী টোতে পােয়ুর মরু পয়ের মধে তদয়ে েুটয়ে োশগয়ির তদয়ে পূণক 
থবয়গ। 

োসান িাতরে অয়নেটা স্বগি েয়েই বলল, আপািি োশগয়ির োজ 
থশষ। িারপর আেয়মদ ইোং এর তদয়ে তফয়র বলল, যাবার পয়েই আমরা বাস 
অতফস থেয়ে আগামীোল সোয়লর জন্য উরুমতচর তিনটা তটতেট েয়র তনয়ে 
যাব। প্রস্তুি আে থিা? 

আেয়মদ ইোং মাো থনয়ি সম্মতি জানাল। 
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৪ 
েেতদন োটল িার থোন তেয়সব আেয়মদ মুসার োয়ে থনই। ঘুটঘুয়ট 

অন্ধোর ঘর। পােয়রর থময় , পােয়রর থদওোল। অয়নে উৌঁচুয়ি এেটা ঘুলঘুতল। 
ওখায়ন মায়  মায়  এেটা আবো আয়লার থরখা ফয়ুট ওয়ে। আেমদ মুসা এখন 
বুয় য়ে, ঐ আবো আয়লার থরখাটা তদয়নর লেণ। যখন আবো আয়লাটা োয়ে না 
িখন রাি। এটা বু ার পর আেয়মদ মুসা আনতেি েয়েয়ে এই থভয়ব থয, অন্তি 
রাি তদয়নর তেয়সবটা থস রাখয়ি পারয়ব। 

রাি তদয়নর পতরবিকন বু ার পর আেমদ মুসা পাৌঁচ ওোি নামায়যর 
এেটা সমে তেে েয়র তনয়েয়ে। োি মুখ থধাোর থোন বেবস্থা থনই। থগাসল েয়ব 
থেয়ে থনই িার ময়ন পয়ি না। অন্ধোর থময় র এে থোণাে এেটা মাতটর থোট 
েলস আয়ে। তটয়নর মগ তদয়ে ঢাো। অন্ধোয়র োিয়ি ঐ মগ তদয়েই থস পাতন 
খাে। মুখটা ধুয়ে থনে মায়  মায় । এই ঘয়রর সায়েই লাগায়না এেটা খুপরীয়ি 
পােখানার জােগা। থসখায়নও পাতনর থরশন। প্রতিতদয়নর জয়ন্য এে মগ পাতন 
বরাে। 

ঘয়রর এে পায়শ এেটা খাতটো। োয়ের। েম্বল তবোয়না। আয়রেটা 
েম্বল আয়ে গায়ে থদবার। শীিটা থযন এেটু থবয়িয়ে। থস বু য়ি পায়র না, িার 
শরীর খারাপ না আবোওোর পতরবিকন। আবোওোর পতরবিকন তেভায়ব এি 
িািািাতি সম্ভব। িােয়ল তে স্থান পতরবিকন? থস োশগয়ি এয়সয়ে, এিটুকু থস 
জায়ন। তেন্তু োশগয়ি থিা এই শীি েবার েো নে! থোোে থস িােয়ল? ময়ন 
আয়ে থসতদন রায়ি থজনায়রল থবাতরস িায়ে এেটা ইনয়জেশন থদে। 
ইনয়জেশয়নর পর রায়জের ঘুম এয়স িায়ে জতিয়ে ধয়র। িারপর তে ঘয়টয়ে 
তেেুই িার আর ময়ন থনই। থসই ঘুমায়নার পর এই অন্ধোর ঘয়রই থস থচাখ 
থময়লয়ে। 
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পূবক, পতিম তেংবা থেবলা থোন তদয়ে তেেুই িার জানা থনই। পােয়রর 
থদোয়ল িাোম্মুম েয়র ময়ন ময়ন এেতদয়ে থেবলায়ে ধয়র তনয়ে থস নামায 
আদাে েয়র। 

থযমন ঘুটঘুয়ট অন্ধোর, থিমতন তনঃসীম তনশব্দ চারতদে। এে অন্ধোর 
োিা থচাখ িার তেেু থদয়খ না। জীবয়নর এেটা স্পেন েয়লা শব্দ, এ শব্দও িার 
োয়ন আয়স না। ঘরটা তে িােয়ল মাতটর নীয়চ? জীবয়নর স্পেনেীন তনরব-তনের 
অন্ধোয়র মায়  মায়  তনয়জয়ে অশরীর ময়ন েে। ময়ন পয়ি যাে থোটয়বলার ভে 
ও থরামায়ঞ্চর েো। দাতদর থোয়ল বয়স ভূয়ির গল্প শুনি থস, ভায়লা লাগি। 
অন্ধোরয়ে দারুণ থস ভে েরি। এমনতে অন্ধোর ঘয়র ঢুেয়িও থস ভে থপি। 
িার আম্মা দাতদর োয়ে এয়স অনুয়যাগ েরয়িন, আম্মা আপনার নাতি তেন্তু 
থদখয়বন ভীি ুেয়ব। 

-থেন, থেন? দাতদ বলয়িন। 
-আপনার োয়ে ভূয়ির গল্প শুয়ন শুয়ন এখন থিা সব জােগাে ভূি 

থদয়খ। 
িার আম্মার েো শুয়ন দাতদ োসয়িন। িায়ে থোয়ল িুয়ল তনয়ে মাো 

থনয়ি থদাো পয়ি বুয়ে ফু তদয়ে বলয়িন, িুতম তেে ুথভব না থব মা, আমার এ 
ভাইতট আল্লাহ্ োিা োউয়ে ভে েরয়ব না। বি েয়ল বাোদুর েয়ব। 

দাতদর েো শুয়ন িার আম্মার মুখটা উজ্জ্বল েয়ে উেি। িার আম্মা িায়ে 
থোয়ল িুয়ল তনয়ে বুয়ে জতিয়ে ধয়র বলয়িন, আম্মা থদাো েরয়বন আমার 
আেময়দর জয়ন্য। থযন থস আমায়দর নাম রায়খ, জাতির মান রায়খ। 

থোোে থগল থসই তদন। থসই দাতদ, থসই আম্মা থোোে, িায়দর বুে 
ভরা থসই ভালবাসা থোোে? থচায়খর থোণ দু’তট ভাতর েয়ে ওয়ে আেয়মদ মুসার। 
িার দাতদ, িার মায়ের েবরও থস আর থোনতদন তে থদখয়ি পায়ব? পায়ব না। 

েতমউতনি বাতেনী ওখায়ন েেয়িা প্ররাব পােখানার জােগা সিরী 
েয়রয়ে। মুসলমানয়দর যা তেে ুপতবত্র িায়ে অপতবত্র েরাই তেল ওয়দর প্রেম 
োজ। মুসলমানয়দর েবর গাে ওয়দর তেংসার আগুন থেয়ে বাৌঁচয়ব থেমন েয়র? 
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অবসর ও এোতেয়ত্বর সুয়যাগ গ্রেণ েয়র েি েো, েি ঘটনা রূপ ধয়র 
িার সাময়ন এয়স দািাে। বাইয়রর দু’থচাখ বন্ধ েরয়ল নাতে ময়নর থচায়খর গতি 
থবয়ি যাে। িাই েয়েয়ে আেয়মদ মুসার থেয়ত্রও। থয স্মতৃিয়ে থস দু’োয়ি দূয়র 
সতরয়ে রাখয়ি চাে, িাই থযন িার সাময়ন এয়স ভীি েয়র থবশী। ফাতিমা 
ফারোনার অশ্রু থধাো মুখতট আবার মূতিকমান েয়ে থযন িার সাময়ন এয়স দাৌঁিাল। 
বৃদ্ধ আবদুল গফুর যখন ফারোনার োি িার োয়ি িুয়ল তদল, িখনোর িার 
োয়ির উত্তপ্ত েম্পন িার োয়ি থযন এখনও থলয়গ আয়ে। ও থেমন আয়ে? 
ফাতিমা ফারোনা থযন আরও তনতবি েয়ে আয়স িার োয়ে। বৃদ্ধ আবদুল গফুয়রর 
বাতিয়ি প্রেম তদন থসই ঔষুধ খাবার সমে, িারপর থসতদন ফারোনার োি যখন 
োয়ি এল থস সমে থয অপতরতচি এে সুবাস থস থপয়েতেল, িাও থযন এয়স িায়ে 
আিন্ন েরয়ে। সয়চিন েল আেমদ মুসা। দু'োয়ি থস থেয়ল তদয়ি চাইল স্মতৃির 
ভাবয়ে। না, এমন তনতবিিাে থস ওয়ে ভাবয়ি পায়র না। আল্লাে এ অতধোর 
এখনও িায়ে দান েয়রনতন। এেজন মুতমনয়ে এেজন মুতময়নর তচন্তার েলুষিা 
থেয়েও তনরাপদ রাখা দরোর। 

এ সমে ঘয়রর ওপ্রায়ন্ত দরজার ওপার থেয়ে পায়ের শব্দ থভয়স এল। 
এ পায়ের শয়ব্দর সায়ে আেমদ মুসা পতরতচি। তনতদকি এেটা সমে পর 

পর ওরা আয়স। দরজার ওপায়র আয়লা জ্বয়ল ওয়ে। দরজা খুয়ল যাে। দরজাে 
দাৌঁিাে উদেি থিনগান োয়ি চারজন রুশ প্রেরী। এেজন চীনা থময়ে খাবার তনয়ে 
থভিয়র থঢায়ে। খাবার থি তবোনার ওপর থরয়খ পায়শর থদোল থসৌঁয়ট দাৌঁতিয়ে 
োয়ে। 

থময়েতটর বেস তবশ/বাইয়শর থবশী েয়ব না। সুেরী। থচায়খ মুয়খ 
বুতদ্ধমত্তার োপ। 

যিেণ আেমদ মুসা খাে, িিেণ থস িার তদয়ে িাতেয়ে োয়ে। খাওো 
েয়ল থি তনয়ে থবতরয়ে যাে। িারপর দরজা বন্ধ েয়ে যাে। আয়লা তনয়ভ যাে। 
পায়ের শব্দ তমতলয়ে যাে দূয়র। 

এই অন্ধোর কুেরীয়ি আসার পর থজনায়রল থবাতরস এেবারই এয়সয়ে। 
আনুমাতনে থসটা গিোল েয়ব। থজনায়রল থবাতরয়সর এি পয়র আসাে আেমদ 
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মুসা প্রেয়ম তবতস্মি েয়েতেল। পয়র বুয় য়ে, আেমদ মুসায়ে মানতসে ভায়ব দূবকল 
েরার জয়ন্য থস সমে তনয়ি চাে। 

গিোল থজনায়রল থবাতরস এেটা প্রস্তাব তনয়ে এয়সতেল। প্রস্তাব তেল, 
আেমদ মুসা েয়ণকল কুিাইবার োয়ে তচতে তলখয়ব 'ফ্র' থে দশ তবতলেন ডলার 
থদবার জয়ন্য। মধে এতশোর পাৌঁচতট সায়বে থসাতভয়েি প্রজািয়ন্ত্রর তবতভন্ন বোংে 
ও থিজাতরয়ি এ টাো রয়েয়ে। এ টাো থেতলেপ্টায়র েয়র তনতদকি তদয়নর তনতদকি 
সময়ে তনতদকি স্থায়ন থরয়খ চয়ল যাবার পর 'ফ্র' আেমদ মুসায়ে থেয়ি থদয়ব। আর 
টাো তদয়ি রাজী না েয়ল তনতদকি সময়ের পর 'ফ্র' আেমদ মুসায়ে েিো েরয়ব। 

আেমদ মুসা থোন জবাব থদেতন এ প্রস্তায়বর। থদবার প্রবৃতত্ত েেতন িার। 
প্রস্তাব রাখার পর থজনায়রল থবাতরস থদরী েয়রতন। যাবার সমে বয়ল থগয়ে পরতদন 
আবার আসয়ব। 

দরজার ওপায়শর পায়ের শব্দ তনেটির েয়লা। দরজার সাময়ন এয়স িা 
থেয়ম থগল। ওপায়র জ্বয়ল উেল আয়লা। দরজার ফাৌঁে গয়ল েুয়ট এয়লা জমাটবদ্ধ 
এেগুি আয়লার েণা। থচ োয়ের প্রান্তয়েই িা আয়লাতেি েরল মাত্র। 

দরজা খুয়ল থগল। 
দরজাে এয়স দাৌঁিাল থসই চারজন প্রেরী। 
িারপর দরজা তদয়ে প্রয়বশ েরল থজনায়রল থবাতরস। োয়ি িার 

তরভলভার। 
আেমদ মুসা ময়ন ময়ন োসল। থজনায়রল থবাতরস থলােটা আসয়ল ভীিু। 

চারজন প্রেরী দাৌঁি েতরয়েও ভরসা থনই, তনজ োয়িও তরভলভার নাচায়ি েয়ি। 
থজনায়রল থবাতরস ঘয়র প্রয়বশ েয়র ঘয়রর এতদে-ওতদে এেবার 

পােচারী েরল। িারপর আেমদ মুসার মুয়খামুতখ েময়ে দাৌঁতিয়ে বলল, তে তচন্তা 
েরয়লন? 

-থোন বোপায়র? 
-োলয়ে এেটা তচতে থলখার েো বয়লতেলাম! 
-থজনায়রল থবাতরস, আপনারা এেটা আদয়শকর জয়ন্য লিাই েয়রন 

জানিাম, তেন্তু আপনারা এমন তনয়রট অেকয়লালুপ িায়িা জানিাম না? 
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-আমার প্রয়শ্নর জবাব চাই আেমদ মুসা। 
গয়জক উেল থজনায়রল থবাতরয়সর েঠে। থগাটা মুখ লাল েয়ে উয়েয়ে িার। 
-আমার এেটা প্রশ্ন আয়ে থজনায়রল থবাতরস। 
-তে প্রশ্ন? 
-এই তচতে আমায়ে তলখয়ি বলয়েন থেন? 
-থে তলখয়ব িােয়ল? 
-থজনায়রল থবাতরস তলখয়ব, টাো থিা িারই দরোর। 
-এ টাো থিামারও দরোর। এ টাোর ওপর থিামার মুতি তনভকর েরয়ে। 

ময়ন েয়রা না থজনায়রল বাগািম্বর েয়র। তনতদকি িাতরয়খর তনতদকি তদন পার েয়ে 
থগয়ল িুতম আর এে মুেূিক পৃতেবীর আয়লা-বািাস থদখয়ব না। থিামায়ে গুতল 
েয়র মারয়বা না। গায়ের চামিা খুয়ল পশুর মি থিামায়ে মরাব। 

-আমায়ে ভে থদখায়িা থজনায়রল থবাতরস? 
-হ্াৌঁ, ভে থদখাবার মি শতি আমার আয়ে? 
-মৃিেুয়ে থয ভে েয়র না, িায়ে আর থোন ভে থদখায়ব থজনায়রল 

থবাতরস? 
থজনায়রল থবাতরস পাগয়লর মি থো থো েয়র থেয়স উেল। োতস োময়ল 

আবার থস িার আয়গর প্রয়শ্নরই পুনরাবৃতত্ত েরল, আমার প্রয়শ্নর জবাব জানয়ি 
চাই আেমদ মুসা। 

আেমদ মুসা মৃদু থেয়স বলল, থজনায়রল থবাতরস, িুতম থেমন েয়র ধারণা 
েরয়ল থয আতম থিামার ব্লোে থমইতলং এর সোেে েব? 

-ইিাে না েয়ল অতনিাে থিামায়ে সোেে েয়িই েয়ব। 
এেটু োমল থজনায়রল থবাতরস। বায়ষ্পর মি ফুৌঁসয়ে থস। মুখ িার 

টেটয়ে লাল। থযন আগুন থবরুয়ি মুখ তদয়ে। বার েয়েে পােচাতর েয়র থস 
বলল, হ্াৌঁ দরোর েয়ল থজনায়রল থবাতরসই তচতে তলখয়ব। তেন্তু ময়ন থরখ, থিামার 
থয োি তচতে তলখয়ব না, থস োিও ঐ তচতের সায়ে যায়ব। থিামায়দর ইসলাম ধয়মকর 
থিা োি োটার অভোস আয়ে। আমরা এবার ওটার প্রয়োগ েরব। থিামার ডান 
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োিটা যখন তচতের সায়ে ওয়দর োয়ে যায়ব, িখন িুতম তচতে থলখার থচয়ে থসটা 
থবশী ফােদা থদয়ব বয়ল আতম ময়ন েতর। 

বয়ল থজনায়রল থবাতরস আবার থসই থো থো েয়র থেয়স উেল। 
যাবার জয়ন্য তফয়র দাৌঁিাল থস। থযয়ি থযয়ি বলল, এখন আেমদ মুসা 

িুতমই তসদ্ধান্ত নাও িুতম তচতে থদয়ব, না োি থদয়ব। 
থজনায়রল থবাতরস থবতরয়ে থগল ঘর থেয়ে। দরজা বন্ধ েয়ে থগল। 

ওপায়রর আয়লা তনয়ভ থগল। আবার থসই আৌঁধায়র ডুয়ব থগল ঘর। 
আেমদ মুসা িার দু'পা তনয়চ  ুতলয়ে খাতটোে বয়স তেল। ঐভায়বই বয়স 

রইল। িার ময়ন েুয়ট থগল েোৎ মধে এতশোে। যুগ-যুগায়ন্তর অপতরসীম িোগ-
িীতিোর পর ওখানোর দুভকাগে মুসলমানরা স্বাধীন েয়েয়ে। ওয়দর োজায়রা 
সমস্যা। এ সমস্যা মুোতবলার জয়ন্য ওয়দর প্রচরু অেক চাই, যা ওয়দর থনই। এই 
অবস্থাে দশ তবতলেন থেন দশ ডলার ওয়দর অপচে েরা যায়ব না। আেমদ মুসার 
জীবন মৃিেুর মাতলে আল্লাে! দশ তবতলেন ডলার িায়ে বাৌঁচায়ি পারয়ব না। 
থজনায়রল থবাতরয়সর থশষ েোে োতস থপল আেমদ মুসার। আেমদ মুসার োটা 
োি ওখানোর সােীয়দর দুঃখ থদয়ব, তেন্তু দশ তবতলেন ডলার তদয়ল আেমদ মুসা 
মুতি পায়ব, এ তবশ্বাস িারা অবশ্যই েরয়ব না েরয়ি পায়র না। মৃি আেমদ 
মুসার োি থেয়টও ওভায়ব পাোয়না যাে! 

এই তচন্তা আেমদ মুসার মনয়ে অয়নে োলো েয়র তদল। থস দু'তট পা 
তবোনাে িুয়ল গা এতলয়ে তদল তবোনাে। 

শুয়েই নজর পিল থসই ঘুলঘুতলর তদয়ে। ওখায়ন সাদা আয়লার থয 
থরখাটা তেল, িা এখন থনই। অন্ধোর থসখায়ন এয়স স্থান েয়র তনয়েয়ে। আেমদ 
মুসা বু ল, মাগতরয়বর সমে েয়েয়ে, বা যায়ি। 

থস উয়ে বসল তবোনা থেয়ে। থদোয়ল িাোম্মুম েয়র নামায়য দাৌঁিাল। 
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থোয়টল তসংতেোং এ তবরাট এে থভাজ সভা। উরুমতচর সবয়চয়ে 
অতভজাি থোয়টল এটা। থভায়জর আয়োজন েয়রয়ে আয়লেজাঠডার থবাতরসভ। 
থজনায়রল থবাতরস এখন এই নায়ম উরুমতচয়ি বাস েরয়ে। িার পতরচে বি 
এেজন বেবসােী থস। রুশ অঞ্চল থেয়ে বহুতদন আয়গ তেজরি েয়র আসা 
এেজন চীনা নাগতরে বহুতদন সাংোই এ বসবাস েরয়ে, এখন এয়সয়ে 
উরুমতচয়ি। 

থভায়জ আমতন্ত্রি েয়েয়ে উরুমতচর নাতম-দাতম অয়নে থলাে। এ ধরয়নর 
থভাজ সরোরী বেবস্থাপনা োিা বি এেটা েে না। িাই দুলকভ এমন আমন্ত্রণ 
থপয়ে থেউ িা োয়িতন। 

আজয়ের আমতন্ত্রিয়দর মধেমতণ থদখা যায়ি থমইতলগুতলয়ে। সবারই 
থচাখ িার তদয়ে। তসংতেোং এর অপরূপ সুেরী এই নাতেো 'তিয়েনশান 
পাোয়ির ফলু' নায়ম অতভতেি। অপতরতচি এে বেবসােীর দাওোয়ি িায়ে এ 
থভাজ সভাে থদয়খ অয়নয়েই তবতস্মি েয়েয়ে। 

এই তবস্মেটা অমূলে নে। থমইতলগুতল সাধারয়ণর ধরা থোৌঁোর বাইয়র 
এে েল্পনার বস্তু। তেন্তু থমইতলগুতল থজনায়রল থবাতরয়সর আমন্ত্রণ উয়পো েরয়ি 
পায়রতন। প্রেম োরণ, এ থলােতট িায়ে বি এে তবপদ থেয়ে উদ্ধার েয়রয়ে। 
তেিীেি থজনায়রল থবাতরস িায়ে থটতলয়ফান েরার সংয়গ সংয়গ িার ঐ অদ্ভুি 
বেীর েো ময়ন পয়িতেল। ঐ অদ্ভুি বেীতট থেমন আয়ে, থোোে আয়ে, এটা 
জানার এেটা অদমে থে িুেল িার থজয়গতেল। িাই তবনা বােেবেয়ে এই আমন্ত্রণ 
থস গ্রেন েয়রতেল। 

থভাজ সভাে থজনায়রল থবাতরস সারােণ থমইতলগুতলর োয়ে ঘুরঘুর 
েয়রয়ে। থখয়িও বয়সয়ে পাশা-পাতশ। থখয়ি থখয়ি থজনায়রল থবাতরস 
বয়লতেয়লন, েয়েেটা েো আপনায়ে বলয়ি চাই, যতদ খাবার পর সমে থদন দো 
েয়র। 

ঘতি থদয়খ থমইতলগুতল িায়ে বলল, আতম এখান থেয়ে বাতি েয়ে িয়ব 
অতফয়স যাব, পাৌঁচ/সাি তমতনট সমে আপতন তনয়ি পায়রন। 
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খাবার পর থমইতলগুতল থজনায়রল থবাতরয়সর সায়ে িার থোয়টল সুেয়ট 
এল। 

থসাফাে থমইতলগুতলর পায়শই বসল থজনায়রল থবাতরস। থমইতলগুতলর 
ভ্রুটা এেটু কুতঞ্চি েয়লা। থযন ভালভায়ব তনল না থস এই আচরণয়ে। েো শুরু 
েরল থবাতরস। বলল আপনার মি এে অপরূপ নাতেো আতম খুজতেলাম তমস 
থমইতলগুতল? 

-থেন? 
-আতম এেটা বই েরয়ি চাই। 
-বই মায়ন চলতচ্চত্র? আপতন? 
-হ্াৌঁ সব তেে, আপতন রাজী ...। 
থমইতলগুতলর থোৌঁয়ট এে টুেয়রা োতস ফুয়ট উেল। বু য়ি পারল, 

থজনায়রল থবাতরয়সর মাো খারাপ েয়ে থগয়ে। এয়দয়শ থয থবসরোরী থোন 
চলতচ্চত্র েে না িাও ভুয়ল থগয়ে। তেন্তু থস েো আর না বািাবার জন্য বলল, সব 
তেে? িােয়ল তেে আয়ে। পয়র েো বলব। 

বয়ল থমইতলগুতল ঘতির তদয়ে চাইল। অেকাৎ থমইতলগুতল এখন উেয়ি 
চাে। েোৎ থজনায়রল থবাতরস থমইলগুতলর আয়রেটু োয়ে সয়র এল। িার বাম 
োি থচয়প ধয়র বলল, তপ্লজ থমইতলগুতল ... 

থমইতলগুতল এে  টোে িার োি থেয়ি তনল। িারপর োপয়ির থভির 
থেয়ে থোট্ট এেটা তরভলভার থবর েয়র িার েপাল বরাবর ধয়র বলল, ভদ্রয়বশী 
শেিান, আর এে পা এগুয়ল মাোগুয়িা েয়র থদব। আতম চলতচ্চয়ত্র অতভনে েতর 
বয়ট, তেন্তু আতম উইঘুর থময়ে। 

থজনায়রল থবাতরয়সর থয থচায়খ এিেণ তেল োমনার আগুন থস থচায়খ 
এখন তবস্মে ও ভয়ের তচহ্ন। 

থমইতলগুতল থবতরয়ে এল থজনায়রল থবাতরয়সর থোয়টল সুেট থেয়ে। 
থবতরয়ে তরভলভারটা োপয়ির িলাে আবার থগাপন েয়র ির ির েয়র থনয়ম এল 
তসৌঁতি তদয়ে। 
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থমইতলগুতলর এই আচরণ থোয়না অস্বাভাতবে নে। তরভলবার তদয়েই থস 
এর জবাব তদয়েয়ে। িাই এ তরভলবার িার অতি তপ্রে। বাইয়র থস এেপাও নয়ি 
না এ তরভলবার োিা। িার স্টুতডও এবং শুতটং এর সমেও থস অয়নে অপ্রীতিের 
অবস্থার মুোতবলা েয়রয়ে। এেবার এেজন থবোদব তচনা পতরচালে িার 
তরভলবার এর গুতলয়ি আেি পযকন্ত েে। পয়ি থস পতরচালয়ের চাকুরী যাে। এখন 
সবাই িায়ে সমীে েয়র চয়ল। অয়নয়েই প্রতিয়শাধ থনবার থচিা েয়রয়ে, তেন্তু 
িার জনতপ্রেিা এিই থয, িার তবরুয়দ্ধ থোন েোই থোোও োয়জ লায়গতন। 
বাইয়রর থোন শুতটং-এ থস িার পতরবায়রর সায়ে োিা যাে না। 

থোয়টল থেয়ে থবতরয়ে এয়স পাতেকং থেয়ে তনয়জর গাতি থবর েয়র 
থমইতলগুতল েুটল তনয়জর বাসার উয়েয়শ। 

উরুমতচর অতভজাি এলাোে তবশাল বাতি থমইতলগুতলর। বাতিটা 
থমইতলগুতলর সপতত্রে। থমইতলগুতলর পতরবার তসংতেোং এর সবয়চয়ে পুরািন 
সবয়চয়ে সম্মাতনি পতরবায়রর এেতট। থমইতলগুতলর পূবক পুরুষ ইবয়ন সাদ মক্কা 
থেয়ে সপতরবায়র তসংতেোং এ আয়সন। বলা েে ইতন মোনবী (সঃ) এর 
এেতত্রশিম বংশধয়রর থপ ত্র। থগাৌঁটা চীয়ন তিতন ইসলাম প্রচায়রর োয়জ তনয়জয়ে 
তবতলয়ে থদন। ইবয়ন সা’দ স্থানীে জনগয়নর সাইয়েয়দ পতরনি েন এবং িায়দর 
অিুল ভালবাসা লাভ েয়রন। তিতন তবতভন্ন সময়ে শানতস, তসচুোন ও ইউনান 
প্রয়দয়শর শাসন েিকার পদ ও লাভ েয়রন। পয়িা জতম আবাদ েরা, েুল প্রতিষ্ঠা, 
থসচ বোবস্থার তবস্তার, ডাে চলাচল ও উন্নি েৃতষ বোবস্থা প্রবিকন ইিোতদ িার 
জনতেিের োজগুতলর েো প্রবায়দর মি এখনও মানুয়ষর মুয়খ মুয়খ। তসংতেোং 
এ মুসতলম রায়ষ্ট্রর প্রতিষ্ঠািা উইঘুরয়দর আব্দুল েতরম সািুে থবাগিা খায়নর 
পতরবায়রর সায়ে সাইয়েদ ইবয়ন সায়দর পতরবার ঘতনষ্ঠ েে। এই উইঘুর 
পতরবায়রর এে রাজকুমারীয়ে তবয়ে েরার মাধেয়ম সাইয়েদ পতরবার উইঘুরয়দর 
সায়ে তময়শ যাে। থমইতলগুতল এই সাইয়েদ উইঘুর পতরবায়ররই সন্তান। শুধু 
উইঘুরই নে, তসংতেোং এর হুই, োজাখ, প্রভতৃি সব মুসতলম সম্প্রদােই এই 
সাইয়েদ পতরবারয়ে অিেন্ত শ্রদ্ধার সায়ে থদয়খ। মাও এর সংেৃতিে তবপ্লব এর 
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সমে থমইতলগুতলয়দর বাতিটাও তবপ্লবীরা দখল েয়রতেল। তেন্তু উইঘুরয়দর 
অসয়ন্তাষ োয়সর জয়ন্য পয়র িারা এই বাতিটা থমইতলগুতলয়দর তফতরয়ে থদে। 

থমইতলগুতল একুশ বেয়র পা তদয়েয়ে। গি বেয়র থস উরুমতচর সমাজ 
তবোন েয়লজ থেয়ে তডতগ্র তনয়েয়ে ইতিোস তবষয়ে। িার তশোর সায়ে িার 
থপশা থময়ল না। তসংতেোং এর সরোতর চলতচ্চত্র সংস্থা তিয়েনশান স্টুতডওয়ি 
যারা থঢায়ে, িারা সেয়লই েয়লজ অফ আটকস থেয়ে তডতগ্র থনো। থমইতলগুতলই 
এেমাত্র বেতিক্রম। প্রেৃি পয়ে অনুেরন ও উপস্থাপনার অপূবক েমিা থদয়খই 
যুব েমুেতনস্ট পাতটক িায়ে অতভনয়ে ঢুতেয়েয়ে। থমইতলগুতল উরুমতচর যুব 
েমুেতনস্ট পাতটকর সদস্য। থমইতলগুতল আজ তিন বের েল অতভনয়ে ঢুয়েয়ে। 

থমইয়লগুতল বাতিয়ি থপ ৌঁয়ে িািািাতি থপাশাে পাতটয়ে থবতরয়ে 
যাতিল অতফয়স, িার েমকস্থল তিয়েনশান স্টুতডওয়ি। 

দাতদর ঘয়রর সাময়ন তদয়ে তনয়চর িলাে নামার তসৌঁতি। 
দাতদর ঘয়রর সাময়ন তদয়ে থমইতলগুতল তসৌঁতির তদয়ে যাতিল।  
দাতদ ডােল, আতমনা। 
থমইতলগুতলর দাতদর ডাে শুয়নই েময়ে দাৌঁিাল। 
দাতদর ঘয়রর দরজা থখালাই তেল, থমইতলগুতল েুয়ট ঘয়র ঢুয়ে বলল, তে 

দাতদ? 
িার দাতদর বেস শি বষক পূণক েয়েয়ে গি বের। এেশ’ এে বের চলয়ে 

এবার। শুভ্র থেশ, গা-মুয়খর চামিা কুচয়ে থগয়ে, নিা-চিাে িার েি েে, অবেব 
তঘয়র এে শুভ্র পতবত্রিা। ময়ন েে িার থচাখ মুখ তদয়ে তে এে উজ্জ্বলে থযন তেেয়র 
পিয়ে। 

দাতদ বাতলয়শ থেশ তদয়ে বয়সতেল। থমইতলগুতল ঘয়র ঢুেয়ল থস থসাজা 
েয়ে বসল। থোয়ট থস্নয়ের োতস জতিয়ে বলল, আে আমার পায়শ বস। 

থমইতলগুতল এয়স িার পায়শ বসয়ি বসয়ি বলল, অতফস এর সমে 
েয়েয়ে থিা িাই এেটু িািা, তিনটাে এেটা োজ আয়ে। 

-েো বলার জন্য থিায়ে আজ োল দু’দণ্ডও পাই না। 
-সতিে বেস্ত দাতদ, মা খায়ন আবার োশগি তগয়েতেলাম। 
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-োশগয়ি থিার তে ঘয়টতেল, থসটা পুরাপতর থেউ আমায়ে বলল না। 
-ও তেে ুনা দাতদ। এেটা এতেয়ডঠট। 
-এতেয়ডঠট তে ঘটনা নে? 
দাতদ এেটু োমল। েেটা িার ভাতর থশানাল। এেটা থঢাে তগলল দাতদ। 

িারপর আবার শুরু েরল, জাতন, থিায়দর এ সব োজ আতম পেে েতরনা, িাই 
থিারা আমায়ে এতিয়ে চলয়ি চাস। 

-না দাতদ িুতম আমায়ে ভুল বু  না। আতম সতিেই বেস্ত, প্রােই উরুমতচর 
বাইয়র থযয়ি েে। 

-থেন বেস্ত, তেয়সর োয়জ িুই বেস্ত। 
বয়ল দাতদ থমইতলগুতলর মুখ এে োয়ি উৌঁচ ুেয়র িুয়ল ধরল। িার থচায়খ 

থচাখ থরয়খ বলল, থিায়ে ওরা থমইতলগুতল বয়ল- ‘িুই তিয়েনশান পাোয়ির ফলু’ 
ওয়দর োয়ে। তেন্তু আমরা থিা থিার নাম থরয়খতেলাম, ‘আতমনাগুতল’ আমরা 
থচয়েতেলাম িুই ‘তবশ্বাসী ফলু’ েতব। িুই আজ ঐ পয়ে থেন? 

থমইতলগুতল ধীয়র ধীয়র থচাখ নাতময়ে তনয়ে গম্ভীর েয়ে বলল, থদাষ তে 
এয়ি দাতদ? 

-থদাষ িুই থদখয়ি পাতব না। বলি িুই থে? 
-উেঘুর থময়ে। 
-শুধু তে িাই? থিার তে অিীি থনই, থোন ঐতিহ্ থনই? 
থমইতলগুতল নরম েয়ে বলল, দাতদ আতম যুব েমুেতনস্ট পাতটকর সদস্য। 

আমার থিা থোন অিীি থনই। 
-িুই এ েো বলয়ি পারতল? থিার রি িুই অস্বীোর েতরস? তসংতেোং-

এ ইসলায়মর প্রতিষ্ঠািা সেয়লর পরম শ্রয়দ্ধে ইবয়ন সাদ থিার পূবক পুরুষ । 
তসংতেোং-এ ইসলামী সাম্রায়জের প্রতিষ্ঠািা আবদুল েরীম সািুে থবাগিা খায়নর 
রি থিার থদয়ে। িুই এসব অস্বীোর েতরস? 

বলয়ি বলয়ি দাতদর েে রুদ্ধ েয়ে এল। থচাখ দুতট িার তনয়চ থনয়ম 
থগল। 
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থমইতলগুতল দাতদর এেটা োি িুয়ল তনয়ে চুমু থখয়ে বলল, দাতদ িুতম 
আমায়ে ভুল বু  না, আতম থিামায়ে আঘাি তদয়ি চাইতন। বাস্তবিায়েই শুধু আতম 
িুয়ল ধরয়ি থচয়েতে। 

-গায়ের থজায়র এেটা তজতনস চালু েয়ে থগয়লই িা বাস্তব েয়ে যাে নায়র! 
বাস্তবিার সায়ে মানুয়ষর তবশ্বায়সর থযাগ োেয়ি েে। থসটা এখন থোোও থনই। 
মানুয়ষর তবশ্বায়সর সায়ে থিার ঐ বাস্তবিার সংঘয়ষক মানুষ আজ েি -তবেি 
েয়ি। িুই বুয়ে োি তদয়ে বলি, থিার তবশ্বায়সর সায়ে থিার বাস্তবিার থোনও 
সম্পেক আয়ে? 

থমইতলগুতল িৎেণাৎ উত্তর তদয়ি পারল না। এেটু ভাবল, িারপর 
বলল, থিামার প্রয়শ্নর জবাব আজ তদয়ি পারলাম্ না। ভতবষ্যয়ির জন্য থিালা 
রইল। 

বয়ল উয়ে দাৌঁিাল থমইতলগুতল। দাতদর দু’থটা োি তনয়ে চুমু থখয়ে বলল, 
দাতদ, থিামার ‘আতমনাগুতল’ আতমনাগুতলই আয়ে, থিামার ‘তবশ্বাসী ফলু’- এয়ি 
থোনও অশুভ োয়ির থোৌঁো লায়গতন। অন্যান্য েমুেতনস্টয়দর বোপার যাই থোে, 
আত্ম সম্ভ্রম ও আত্ম মযকাদা রোর ঐতিহ্ আমার োয়ে থোনও অিীি তবষে নে। 

বয়ল থমইতলগুতল েুয়ট ঘর থেয়ে থবতরয়ে থগল। ির ির েয়র নামল তসৌঁতি 
তদয়ে। োয়ির ঘতির তদয়ে থচয়ে থদখল, তিনটা থবয়জ পাৌঁচ তমতনট। আশ্বস্ত েল খুব 
এেটা থদরী েয়ব না। 

 
 
 
 
িখন তবয়েল সায়ি চারটা। তিয়েনশান স্টুতডওয়ি িার অতফস েয়ে 

বয়স থমইতলগুতল এেটা তিপ্ট এর ওপর থচাখ বুলাতিল। এমন সমে 
এোয়টনয়ডঠট তমস তল ওোন দরজাে এয়স তভিয়র আসার অনুমতি চাইল। 

মাো থনয়ি অনুমতি তদল থমইতলগুতল। 
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তল ওোন তভিয়র ঢুয়ে এেটা তিপ এতগয়ে তদল থমইতলগুতলর সাময়ন। 
তিপতটর উপর নজর বুলাল থমইতলগুতল। তিয়প সাোিদায়নর এেটা অনুয়রাধ। 
তনয়চ নাম স্বাের ‘োসান িাতরে’। 

পয়ি ভ্রু কুতঞ্চি েরল থমইতলগুতল। না এই নায়মর োউয়ে থস তচয়ন না। 
এই নায়মর থোনও থলায়ের সায়ে িার পতরবায়রর বা থপশাগি থোন সম্পয়েকর 
েোও থস স্মরণ েরয়ি পারল না। তনিে থেউ তবরি েরয়ি এয়সয়ে। এখন 
সাোি প্রােকীর সংখো প্রতিতদন প্রচরু। সবাইয়েই তফয়র থযয়ি েে। তফল্ম সংক্রান্ত 
প্রয়োজন োিা োয়রা সায়ে থস থদখা েয়র না। িবু ওয়েতটং রুয়ম ভীি থলয়গই 
োয়ে। থবরুবার সমে এে মুেূিক থদখার জয়ন্য। 

তমস ওোন এর তদয়ে মুখ িুয়ল থমইতলগুতল বলল, িুতম বলতন তফল্ম 
সংক্রান্ত প্রয়োজন োিা োয়রা সায়ে আতম থদখা েতর না? 

-বয়লতে, তেন্তু থস নায়োি বাো। বলয়ে, অতভয়নত্রী বয়ল িার সায়ে থদখা 
েরয়ি আতসতন। িবু আতম রাতজ না েয়ল থস বয়লয়ে’ তবয়দশ থেয়ে থস এয়সয়ে, 
এেটা উপোর আপতন, িার েরয়ি পায়রন’ এই অনুরধ আপনায়ে জানাবার 
জয়ন্য।  

ভ্রু কুতঞ্চি েল থমইতলগুতলর। আবার থচাখ বুলাল নামটার উপর। তেে 
নামটা এয়দয়শ স্বাভাতবে নে। 

-তজয়েস েয়রয়ো থোন থদশী? বলল থমইতলগুতল। 
-না তজয়েস েতরতন। তজয়েস েয়র আতস। 
বয়ল দরজার তদয়ে পা বািাল তল ওোন। থমইতলগুতল িয়ে োতময়ে তদয়ে 

বলল, দরোর থনই তজোসার। িুতম িায়ে তনয়ে এস। 
তল ওোন থবতরয়ে থগল। অল্পেণ পর োসান িাতরেয়ে তনয়ে তফয়র এল। 
োসান িাতরে ঘয়র প্রয়বশ েয়র থমইতলগুতলর সায়ে থচাখায়চাতখ েয়িই 

পতরষ্কার েয়ে সালাম তদল। 
থমইতলগুতল থোট্ট েয়র সালায়মর জবাব তদয়ে বলল, বসুন। 
থমইতলগুতলও উয়ে দাৌঁতিয়েতেল। োসান িাতরে বসার সায়ে সায়ে 

থমইতলগুতলও বয়স পিল। 
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থমইতলগুতলও িীক্ষ্ণ দৃতিয়ি পযকয়বেণ েরতেল োসান িাতরেয়ে। 
পৌঁতচশ/োতব্বশ বের বেস। বতলষ্ঠ গিন। থোট েয়র োৌঁটা চুল। মুয়খ সারলে, দৃতির 
ময়ধে এেটা পতরেন্নিা। তবরতির ভাবটা থেয়ট থগল থমইতলগুতলর। এমন 
থচোরার থলাে চারয়শা তবশ থগায়ের েে না। 

থমইতলগুতল তেে ুবলার জন্য মুখ খুয়লতেল। তেন্তু িার আয়গই েো বয়ল 
উেল োসান িাতরে। বলল, তমস থমইতলগুতল, আপনায়ে তবরি েরার জন্য মাফ 
চাইতে। এেটা বোপায়র আতম আপানার সাোযে চাই। 

-আপতন থে, তে পতরচে আপনার আয়গ বলুন। 
-পতরচে থদবার মি থোন পতরচে আমার থনই। এেজন সাধারন মানুষ 

আতম। এয়সতে িাসখে থেয়ে। 
-িাসখে থেয়ে? আিা ওখায়ন থয তবপ্লব েয়েয়ে, থস সম্বয়ন্ধ তেে ুজায়নন 

আপতন? 
-হ্াৌঁ, থসখানোর মুসলমানরা েমুেতনস্টয়দর েতটয়ে তদয়ে থদশ স্বাধীন 

েয়রয়ে। 
-বোপারটা আমার োয়ে এখনও অতবশ্বাস্য। ময়ন েে যা শুয়নতে সবই 

রুপেো। যাে, আপনার প্রয়োজন বলুন। 
-থজনায়রল থবাতরসয়ে আপতন থচয়নন? 
থজনায়রল থবাতরয়সর নাম শুয়ন চময়ে উেল থমইতলগুতল। িীক্ষ্ণ দৃতিয়ি 

এেবার িাোল োসান িাতরয়ের তদয়ে। ধীর েয়ঠে বলল, িার সায়ে পতরচে 
েয়েতেল, তেন্তু থে তিতন িার তবস্তাতরি তেেু জাতন না।  

-থজনায়রল থবাতরস োশগি থেয়ে উরুমতচ এয়সয়েন, আপতন জায়নন?  
-জাতন, এয়সয়েন।   
এেটু োমল োসান িাতরে। থবাধেে এেটু থঢাে তগলল। থমইতলগুতলর 

েোে থযন িার থচাখ দু’তট চেচে েয়র উয়েয়ে। ধীয়র ধীয়র থস বলল, তমস 
থমইতলগুতল, আপতন তে িার তেোনা তদয়ে আমায়দর সাোযে েরয়ি পায়রন?  

-দুঃতখি, তমঃ োসান িাতরে, িার তেোনা আমার জানা থনই। উতন 
উরুমতচয়ি আসার পর থোয়টল তসংতেোং-এ এেটা থভাজ সভার আয়োজন 
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েয়রতেয়লন। থসখায়ন আমায়েও দাওোি েয়রতেয়লন। থসখায়নই িার সায়ে 
থদখা। আর তেেুই জাতন না আতম িার সম্বয়ন্ধ।  

তবরাট আশা থোৌঁচট থখল োসান িাতরয়ের। এেটা তবষণ্ণ অন্ধোর থনয়ম 
এল িার থচায়খ মুয়খ। বোপারটা থমইতলগুতলর দৃতি এিালনা। ময়ন ময়ন দুঃখই 
েয়লা িার। থবচারার েিইনা জরুরী োজ তেল। 

‘আপনায়ে তবরি েরার জয়ন্য দুঃতখি তমস থমইতলগুতল’ বয়ল উয়ে 
দাৌঁিাল োসান িাতরে। তেন্তু েয়েে পা এতগয়ে আবার তফয়র দাৌঁিাল থস।  

থমইতলগুতল োসান িাতরেয়ে তবদাে থদবার জয়ন্য উয়ে দাৌঁতিয়েতেল। 
িার তফয়র দাৌঁিায়না থদয়খ বলল, তেে ুবলয়বন? 

-আপতন তিয়েনশান ভোতল থেয়ে োশগি আসার পয়ে থজনায়রল 
থবাতরয়সর সায়ে থিা এেজন বেী থদয়খতেয়লন।  

-হ্াৌঁ, থেন?  
-থেমন থদয়খয়েন িায়ে, থেমন তেয়লন তিতন? োসান িাতরয়ের স্বরটা 

ভাতর।  
থমইতলগুতলও থে িুেল ভরা দৃতি তনয়ে িাতেয়ে আয়ে। এেটু পর বলল, 

তমঃ োসান িাতরে, আপতন োয়ে খুজয়েন, বেীয়ে না থজনায়রল থবাতরসয়ে? 
-বেীয়ে। আর বেীয়ে পাবার জয়ন্যই খুৌঁজতে থজনায়রল থবাতরসয়ে। 
থমইতলগুতল দাৌঁতিয়েই েো বলতেল। বয়স পিল। োসান িাতরেয়েও 

বসয়ি বলল।  
-বেীতট থে তমঃ োসান িাতরে? 
-আেমদ মুসা। তফতলতস্তন তবপ্লব, তমোনাও তবপ্লব এবং মধে এতশো 

তবপ্লয়বর অতধনােে।  
তবস্ময়ের থঘার তনয়ে তেেুেণ থস িাতেয়ে রইল োসান িাতরয়ের তদয়ে 

ফোল ফোল েয়র। পয়র থস থচাখ দু’তট বন্ধ েয়র থচোয়র গা এতলয়ে তদল।  
তেেুেন পর থচাখ খুয়ল থস থসাজা েয়ে বসল। অয়নেটা স্বগি েয়ঠেই 

বলল, আতম থদয়খই িখন িায়ে অসাধারন থেউ থভয়বতেলাম। তেে েয়লা আমার 
ভাবনা। অসাধারন না েয়ল ঐ অবস্থাে অি তনতিন্ত থোন মানুষ েয়ি পায়র না।  
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িারপর োসান িাতরয়ের তদয়ে থচয়ে বলল, এেটা েোই আতম ওর 
সায়ে বলার সুা্য়যাগ থপয়েতে। আতম িাৌঁয়ে তজয়েস েয়রতেলাম, িাৌঁর তেে ুবলার 
আয়ে তেনা োউয়ে? তে জবাব তদয়েতেয়লন জায়নন? তচরতদন ময়ন োেয়ব আমার 
থসই জবাবটা। তিতন আমায়ে বয়লতেয়লন, আল্লাে আপনার মঙ্গল েরুন, জাতির 
োয়জ লাগার শতি আপনায়ে আল্লাে তদন।  

-তমস থমইতলগুতল, ওৌঁর থগাটা জীবন, ওৌঁর প্রতিতট পদয়েপ, ওৌঁর ধোন, 
োন সব দুতনোর মুসলমানয়দর জয়ন্য তনয়বতদি। স্বাধীন ইসলামী তবশ্ব ওর 
সবকেয়নর স্বে।  

-থসতদন যা থদয়খতে, এি বি এেজন তবপ্লবী এি শান্ত, এি থস মেও 
েয়ি পায়র।  

-অবসরোলীন আেমদ মুসার ঐ রুপ ওটা। তেন্তু এোেশয়নর সমে থস 
তসংয়ের মি সােতস, থনেয়ির মি তেপ্র। যাে, তমস থমইতলগুতল, আতম জানয়ি 
থচোতেলাম, থেমন তেয়লন তিতন?  

এেটু তেধা েয়র থমইতলগুতল বলল, ওৌঁর থগাটা থপাশাে আতম রয়ি থভজা 
থদয়খতে। ওৌঁর মুখ থদয়খ আতম তেে ুবু য়ি পাতরতন, মায়  মায়  ওৌঁয়ে ওৌঁর মাো 
থচয়প ধরয়ি থদয়খতে।  

োসান িাতরে মুখ তনচু েয়রতেল। অশ্রু থগাপন েরয়ি থচিা েরল থস, 
তেন্তু পারলনা। দু’থচাখ থবৌঁয়ে থনয়ম এয়লা অশ্রু।  

থমইতলগুতল োসান িাতরয়ের তদয়ে িাতেয়ে তেল। তেেু তবব্রি থবাধ েরল 
থস। তজয়েস েরল, তমঃ োসান িাতরে, ওৌঁর সায়ে আপনার তে সম্পেক? 

োসান িাতরে থচাখটা ভাল েয়র মুয়ে তনয়ে বলল, ওৌঁর সংগ্রায়মর এেজন 
সােী আতম।  

-আিা থজনায়রল থবাতরস থে?  
-থজনায়রল থবাতরস ‘ফ্র’ এর থনিা এবং মধে এতশোর েমুেতনস্ট গভণকর 

থজনায়রল তেয়লন।  
-এবার সব বুয় তে তমঃ োসান িাতরে।  
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োসান িাতরে এেটু ভাবল। িারপর বলল, থজনায়রল থবাতরসয়ে থিস 
েরার আর থোন পে আয়ে তমস থমইতলগুতল? আমরা এেটা তেোনা উদ্ধার 
েয়রতেলাম োশগি থেয়ে। তেন্তু োশগি থেয়ে থস সম্ভবি ঐ খবর থপয়ে যাে। 
আমরা উরুমতচয়ি থপ োর আয়গই থস িার ঐ তেোনা বদয়ল থফয়লয়ে।  

থচোয়র গা এতলয়ে বয়স আয়ে থমইতলগুতল। থস তচন্তা েরতেল। এে সমে 
খুতশ েয়ে থস বলল, আপতন থোয়টল তসংতেোং-এ থখাৌঁজ তনন, এেটা সুেট ওর নায়ম 
তেল, থসটা আয়ে তে না? আয়রেটা তজতনস থজনায়রল থবাতরস আয়লেজাঠডার 
থবাতরসভ নায়ম এখানোর থচম্বার অব েমায়সকর সদস্য েয়েয়ে। আপতন থসখায়ন 
তগয়ে থখাৌঁজ তনয়ি পায়রন। িার সায়ে থযাগায়যায়গর তেোনা থসখায়ন তে থদো 
আয়ে। িাোিা এই শেয়র থস নিুন এয়সয়ে। তনিে তসতটয়জন থরতজিায়র িার 
নাম উয়েয়ে। থসখায়নও তেোনা োোর েো। এ থখাৌঁজগুয়লা আপতন তনন। আতমও 
এ বোপায়র থদখব।  

‘শুেতরোে’ বয়ল োসান িাতরে উয়ে দাৌঁিাল। 
থমইতলগুতল িায়ে দরজা পযকন্ত এতগয়ে তদয়ে বলল, প্রয়োজন েয়লই 

আমার সায়ে থযাগায়যাগ েরয়বন, তেধা েরয়বন না।  
োসান িাতরে চয়ল থগয়ল থমইতলগুতল তফয়র এল িার থচোয়র। তেন্তু আর 

োয়জ মন বসায়ি পারল না। বার বার িার ঐ অদ্ভুি বেীর েোই ময়ন আসয়ে। 
আজয়ের মুসতলম জাতির ময়ধে এমন মানুষও আয়ে। ময়ন ময়ন োতস থপল িার। 
োেয়ব না থেন, না োেয়ল তফতলতস্তন, তমোনাও এবং মধে এতশোে তবপ্লব েয়লা 
থেমন েয়র?  

সাময়নর তিপটা বন্ধ েয়র ফাইয়ল থরয়খ তদল ।  
এ সমে এেটা থটতলফন এল! 
তরতসভার িুয়ল তনয়িই ওপার থেয়ে েো থভয়স এয়লা, গিোয়লর প্রস্তাব 

সম্পয়েক িুতম থিা তেেু বলয়ল না। 
-সতর স্যার, এেটু বেস্ত তেলাম। ঐ বইয়ে আতম অংশ তনয়ি পারতে না।  
-থেন, থেন?  
-তিনতট এমন দৃশ্য আয়ে, থয দৃয়শ্য আতম অতভনে েতর না, েরব না।  
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-থযমন?  
-আতলঙ্গন, পাতনর তনয়চ জলয়েতল, থগাসল েয়র উয়ে তভজা োপয়ি 

নাচা।  
-তেে আয়ে ও দৃশ্যগুতল বাদ যায়ব। 
-ধন্যবাদ স্যার।  
ওপায়র থটতলয়ফান থরয়খ তদল। থমইতলগুতলও থটতলয়ফান থরয়খ উয়ে 

দাৌঁিাল। থবতরয়ে এয়লা অতফস থেয়ে।  
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৫ 
ধীয়র ধীয়র উপয়রর ঘুলঘুতলতটয়ি সাদা আয়লার এেটা েীণ থরখা থজয়গ 

উেল। আেমদ মুসা থজয়গই তেল। উয়ে বসল থস। ফজয়রর নামাজ পিয়ি েয়ব।  
অন্ধোর োিয়ি থস পাতনর েলতসতট খুৌঁয়জ থবর েরল। থদখল পাতন থবতশ 

থনই। পাতনটুকু তদয়ে থস অজু েয়র থফলল। খাবার পাতন আর োেল না। আর 
পাতনর িার দরোরও েয়ব না।  

েয়েে তদন পর অজু েয়র থবশ ভাল লাগল আেমদ মুসার। ফজয়রর 
নামাজ থশষ েয়রও অয়নেেণ জােনামায়জ বয়স োেল আেমদ মুসা। পরম 
প্রভরু এোন্ত মুয়খামুতখ তনয়জয়ে দাৌঁি েরাবার থচিা েরল। স্মরণ েরল িায়ে 
থদো আল্লাের অিুল থনোমিগুয়লার েো। িারপর স্মরন েরল তনয়জর দাতেয়ত্বর 
েো। তবয়বয়ের কুতটর থেয়ে িার দুোর খুয়ল থে থযন বলল, বেী েওোর পর 
থেয়ে িুতম থরায়ি গা ভাতসয়ে তদয়েে। পতরতস্থতির োয়ে আত্মসমপকণ েয়রে, 
তনতিে েয়ে থগে িুতম। 

চময়ে উেল আেমদ মুসা। িাই থিা থস থিা তেেুই েয়র তন। ঘটনার 
থরাি থিা িায়ে ভাতসয়ে তনয়ে চয়লয়ে প্রাণেীন খি কুটার মি। তেন্তু মুসলমায়নর 
জীবন থিা থরায়ি থভয়স চলার জন্য নে। অশুভ শতির গতি পতরবিকনই থিা িার 
প্রেৃতি। এেটা যুতি ময়ন এয়লা। বলয়ি থচিা েরল। মধে এতশোে তবপ্লব েয়ে 
থগয়ে, িার দাতেত্ব থশষ, থোন োজ থিা আর থনই। থোন দাতেয়ত্ব থস অবয়েলা 
েরয়ে না। তেন্তু তবয়বয়ের কুতটয়রর থসই দরজা আবার নয়ি উেল। েো থভয়স 
এয়লা থসখান থেয়ে, এেজন মুসলমায়নর দাতেত্ব থিা মধে এতশোে সীতমি নে,  
িার দাতেয়ত্বর অধীন থগাটা তবশ্ব। িার দাতেত্ব িাই থশষ েয়ি পায়র না।  

এই েো আেমদ মুসার থগাটা থদয়ে এেটা যন্ত্রনা েতিয়ে তদল। িার 
থচায়খর সাময়ন থভয়স উেল, তসংতেোং, েয়েশাস, োইলোয়ঠডর পাত্তাতন, বামকার 
থরাতেঙ্গা, বুলয়গতরো, যুয়গািাতভো, এবং আতফ্রোর থোতট থোতট মুসলমায়নর 
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মমকাতন্তে জীবনতচত্র। চলতচ্চয়ত্রর দৃয়শ্যর মি িার সাময়ন থভয়স এল সবকস্ব লুতঠেিা 
লায়খা মা-থবায়নর তববস্ত্র থচোরা, োয়ন িার এয়স প্রয়বশ েরল লায়খা মুসতলম 
এতিম তশশুর বুে ফাটা োন্না। অশ্রু গতিয়ে পিল আেমদ মুসার দু’থচাখ তদয়ে।  

জামার আতস্তন তদয়ে আেমদ মুসা থচায়খর পাতন মুয়ে থফলল। না, এবার 
িার তনতিেিার অবসান ঘটায়ব। আল্লাে িায়ে যা তদয়েয়েন, িা তনয়েই থস রুয়খ 
দাৌঁিায়ব। িার সাময়ন অয়নে োজ। এই তচন্তা েরার সায়ে সায়ে অদমে এে 
জীবন থজাোয়র থজয়গ উেল থগাটা থদে, িার থগাটা সত্তা।  

আেমদ মুসা নামায়যর আসন থেয়ে উয়ে দািাল। পােচাতর েরয়ি লাগল 
ঘয়র।   

আজ থজনায়রল থবাতরস আসয়ব। ভাি খাইয়ে যাে থয থময়েতট, থস গি 
োল এে তচরকুয়ট জাতনয়েয়ে, আজ থজনায়রল থবাতরস আসয়ব। আজয়েই থস 
ফাইনাল থডট তেে েয়রয়ে। আর থস সমে থদয়ব না আেমদ মুসায়ে। সব 
আয়োজন িার েমতপ্লট। থময়েতট আতি থপয়ি থজনায়রল থবাতরয়সর শলাপরামশক 
শুয়নয়ে। 

থময়েতট িার তনয়জর েোও তলয়খয়ে। নর পশুয়দর আড্ডা থেয়ে িার 
বাৌঁচার থোন উপাে থনই। সামান্য সয়েে েয়লই থময়র থফলয়ব। িার মি আয়রাও 
দুঃতখতন থময়ে আয়ে। দাতসবৃতত্ত ও থদে দায়নর যন্ত্র িারা।  

এয়দর পাষঠডিাে গাৌঁ তশউয়র ওয়ে আেমদ মুসার। োি দু’থটা মুতিবদ্ধ 
েে িার।  

পােচাতর বন্ধ েয়র আেমদ মুসা তফয়র আয়স িার তবোনাে। গতিয়ে 
থনবার জন্য তবোনাে গা এতলয়ে তদল আেমদ মুসা।  

সারা তদন থগল, সন্ধোও পার েয়লা, তেন্তু থজনায়রল থবাতরসরা এয়লা না। 
দুপুয়র থময়েতট ভাি খাইয়ে থগয়ে। তেন্তু তেেু জানােতন। থবাধ েে তেে ুথস জানয়ি 
পায়রতন। িােয়ল তে থজনায়রল িার থপ্রাগ্রাম পাটাল? 

প্রশ্নটা আেমদ মুসার মন থেয়ে তমতলয়ে যাবার আয়গই দরজার ওপায়র 
পায়ের শব্দ পাওো থগল। তনেম মাতফে ওপায়র জ্বয়ল উেল আয়লা। 
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আেমদ মুসা উেল। দু’পা তনয়চ  ুতলয়ে খাতটোে বসল। দরজা খুয়ল 
থগল। দরজা তদয়ে প্রয়বশ েরল থজনায়রল থবাতরস। িার োয়ি িার থসই োয়লা 
রং-এর বাঘা তরভলবারতট। 

আেমদ মুসা থদখল, রুতটন মাতফে থস্টনগানধারী চারজন থলাে দরজাে 
এয়স দাৌঁতিয়েয়ে। 

অভোস মি থজনায়রল থবাতরস ঘয়র েয়েেবার পােচাতর েয়র আেমদ 
মুসার মুয়খামুতখ এয়স দাৌঁিাল। বলল, তে তসদ্ধান্ত তনয়ল আেমদ মুসা? 

-তেয়সর তসদ্ধান্ত? 
-বাগািম্বর েয়রা না। উত্তর দাও। 
-থজনায়রল থবাতরস, আমার তসদ্ধান্ত গ্রেয়ণর থিা তেেু তেল না। 
-োগজ েলম পাতেয়েতেলাম, তচতে তলয়খে তেনা? 
-আতম তচতে তলখব, এেো থিা আতম েখনই বতলতন থজনায়রল থবাতরস। 
-জীবয়নর মাো থিামার থনই আেমদ মুসা? 
-থয মাো ভে থেয়ে আয়স এমন থোন বািতি মাো আমার থনই। 
-েো বাতিয়ো না আেমদ মুসা। আতম থশষ জবাব চাই িুতম তচতে তলখয়ব 

তে না? 
-জবাব থিা আতম তদয়েতে। 
-তেে আয়ে, তেিীে আয়োজন আমার েমতপ্লট। োি োটার জয়ন্য 

আমায়দর জল্লাদয়ে এয়ন থরয়খতে। সবার সাময়ন প্রদশকনী েয়রই এোজটা আমরা 
েরয়ি চাই। থিামায়দর রাষ্ট্র থিা থনই, িাই এমন দৃশ্য থেউ থদয়খতন অয়নে তদন। 

বয়ল থজনায়রল থবাতরস োসল। িারপর থবাধ েে োররেীয়দর থোন 
তনয়দকশ থদোর জয়ন্য থস মুখ থঘারাল। 

এমন এেটা সুয়যায়গর অয়পো েরতেল আেমদ মুসা। থস  াৌঁতপয়ে পিল 
থজনায়রল থবাতরয়সর ওপর। তনয়ময়ষ থজনায়রল থবাতরয়সর তরভলভারতট থেয়ি 
তনল িার োি থেয়ে। 

এে  টোে থবাতরস তফয়র দাৌঁিায়ি যাতিল। তেন্তু আেমদ মুসা থস 
সুয়যাগ তদল না। থস িার বাম োিতট থজনায়রল থবাতরয়সর গলার সাময়ন তদয়ে 
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থপৌঁতচয়ে তনয়ে তনয়জর থদয়ের সায়ে থচয়প ধরল। আেমদ মুসার বাম বাহুটা 
সাৌঁিাতশর মি থচয়প বসতেল থজনায়রল থবাতরয়সর গলাে। আর িার ডান োয়ির 
তরভলবারটা িাে েয়র আয়ে থজনায়রল থবাতরয়সর মাো। 

দরজাে দাৌঁিায়না চারজন প্রেরী প্রেয়ম েিভম্ব েয়ে তগয়েতেল। তেন্তু 
সাময়ল তনয়ে যখন থস্টনগায়নর মাো উৌঁচু েরল, িখন থদখল আেমদ মুসার থদে 
থজনায়রল থবাতরয়সর থদয়ের আিায়ল। গুলী েরয়ল থিা থজনায়রল থবাতরসয়েই 
তবদ্ধ েরয়ব। তেংেিকবেতবমূঢ় েয়ে িারা েুয়ট এল ঘয়রর থভিয়র। 

িারা ঘয়রর মা  বরাবর এয়সয়ে। আেমদ মুসা েয়োর েয়ঠে বলল, আর 
থিামরা এে পা এগুয়ল থজনায়রল থবাতরয়সর মাো গুয়িা েয়র থদব। 

ওরা চারজন ঘয়রর মা খায়নই দাৌঁতিয়ে থগল। 
আেমদ মুসা তেিীে তনয়দকশ তদল, থিামরা থজনায়রল থবাতরসয়ে জীতবি 

চাইয়ল থস্টনগান মাতটয়ি থরয়খ সয়র তগয়ে থপেন তফয়র দাৌঁিাও। 
ওরা মুখ চাওো চাওতে েয়র থস্টনগান মাতটয়ি থরয়খ েয়েে ধাপ এতগয়ে 

থপেন তফয়র দাৌঁিাল। 
প্রেম তদয়ে থজনায়রল থবাতরস তেেু োি পা েুৌঁয়ি তনয়জয়ে খতসয়ে থনবার 

থচিা েয়রতেল। তেন্তু আেমদ মুসার বাহুর ইস্পাি থবিনী িার শ্বাসরুদ্ধ েয়র 
থফলাে অল্প েয়েে মুেূয়িকই িার থদে তনয়স্তজ েয়ে থগল। এবার িার থদে 
থনতিয়ে পিা থদয়খ আেমদ মুসা বু ল থস োন োতরয়েয়ে। 

িায়ে থেয়ি তদয়ে এে থদ য়ি তগয়ে এেটা থস্টনগান িুয়ল তনল থস। 
আেমদ মুসা থেয়ি থদোর পর সংোেীন থজনায়রল থবাতরস ধপ েয়র 

মাতটয়ি পয়ি থগল। 
ওরা চারজনই থপেন তফয়র িাোল। িখন আেমদ মুসা থস্টনগান োয়ি 

িুয়ল তনয়েয়ে। 
থস্টনগান বাতগয়ে ওয়দর তনয়দকশ তদল আেমদ মুসা, থিামরা থদওোয়লর 

তদয়ে এতগয়ে উপুি েয়ে শুয়ে পি থময় য়ি। 
ওরা তনয়দকশ পালয়ন এেটু থদরী েরতেল। থস্টনগায়নর তিগায়র এেটু চাপ 

তদল আেমদ মুসা। এেরাশ গুলী তবদ্ধ েরল থময় য়ে। 
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ওরা চারজন এরপর সুয়বাধ বালয়ের মি তগয়ে উপুি েয়ে শুয়ে পিল। 
আেমদ মুসা অন্য তিনতট থস্টনগান কুতিয়ে তনয়ে ঘর থেয়ে থবতরয়ে এল। 

িারপর দরজা বন্ধ েয়র চাতব ঘুতরয়ে িালা বন্ধ েয়র তদল। চাতবটা েুৌঁয়ি থফয়ল 
তদল অন্ধোর এে থোণাে। 

আেমদ মুসা েতিয়ডায়রর থোন তদয়ে যায়ব যখন তচন্তা েরয়ে, িখন 
মাোর উপর এেটা ঘঠটা থবয়জ উেল। 

আেমদ মুসা বু ল, ওটা তবপদ সংয়েি। তনিে এ ঘয়রর থভির থোোও 
তবপদ সংয়েয়ির থোন থগাপন সুইচ আয়ে। ওরা এই সুয়যাগই তনয়েয়ে। 

আেমদ মুসা থদখল, লম্বা েতরয়ডায়রর ডান তদেটা অন্ধোর। বাম প্রায়ন্ত 
আর এেটা আয়লা জ্বলয়ে। থস তনতিন্ত েয়লা, থবরুবার পোয়সজ ঐ তদয়েই েয়ব। 

আেমদ মুসা তিনটা থস্টনগান োৌঁয়ধ  ুতলয়ে এেটা োয়ি তনয়ে ঐ 
আয়লার তদয়ে েুটল। ওখায়ন তগয়ে থদখল এেটা তসৌঁতি ওপর তদয়ে উয়ে থগয়ে। 
উেয়ি যায়ব এমন সমে ওপয়র পায়ের শব্দ শুনয়ি থপল থস। থস আর না উয়ে েুয়ট 
তগয়ে তসৌঁতির থপেয়ন লুোল। 

তসৌঁতি তদয়ে তিনজন থলাে েুয়ট থনয়ম এল। থোন তদয়ে না িাতেয়ে ওরা 
েতরয়ডার ধয়র েুয়ট থগল থসই বেী খানার তদয়ে। 

ওরা আিাল েয়িই আেমদ মুসা তসৌঁতি ধয়র উপয়র েুটল। 
থস উপয়র তসৌঁতির মুয়খ থপ ৌঁয়েয়ে, এমন সমে থদখল ডানতদে থেয়ে 

চারজন থলাে েুয়ট আসয়ে তসৌঁতির তদয়ে। ওয়দর োয়ি থস্টনগান। ওরা আেমদ 
মুসায়ে থদয়খ প্রেমটাে ভূি থদখার মি ভোবাচোো থখয়ে থগল। পরেয়ণই 
ওয়দর থস্টনগায়নর নল আেমদ মুসায়ে িাে েরয়ি থগল। 

তেন্তু আেমদ মুসার থস্টনগান সিরী তেল। এে  াৌঁে গুলী েুয়ট থগল 
ওয়দর চারজয়নর তদয়ে। েতরয়ডায়র লুতটয়ে পিল ওয়দর চারজয়নর থদে। 

এখায়নও থসই লম্বালতম্ব েতরয়ডার। দু’পায়শ ঘর। থোন তদয়ে যায়ব 
এেটু তচন্তা েয়র তনয়ে থযতদে থেয়ে ওরা চারজন আসতেল থসতদয়েই েুটল। 
েতরয়ডায়রর মাোে তগয়ে বাৌঁে তনয়িই আয়রা চারজয়নর থস মুয়খামুতখ পয়ি থগল। 
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তিগায়র োি লাগানই তেল আেমদ মুসার। ওরা তেেু বুয়  ওোর আয়গই ওয়দর 
চারটা থদে  াৌঁ রা েয়ে থগল এে  াৌঁে বুয়লয়ট। 

ওরা চারজন থযতদে থেয়ে আসতেল, থসতদয়েই েুটয়ি যাতিল আেমদ 
মুসা। 

এই সমে িায়ে বেীখানাে খাবার থদো থসই থময়েতট েুয়ট এল িার 
সাময়ন। বলল, সাময়ন যায়বন না। ওতদয়ে আরও থলাে আয়ে। ঐ তদয়ে চলুন, 
থবরুবার থগট ঐ তদয়ে। 

আেমদ মুসা েতিয়ডায়রর থমাি ঘুয়র বাম তদয়ে যাতিল। এবার িারা 
েুটল ডান তদয়ে। 

েতরয়ডারতট এেটা ঘয়র তগয়ে থশষ েয়েয়ে। এই ঘরতটই থগট রুম। 
ঘরতটর োোোতে থপ ৌঁয়ে থগয়ে, এমন সমে থপেন থেয়ে অয়নেগুয়লা 

পায়ের শব্দ থভয়স এল। 
আেমদ মুসা থপেন তদয়ে এেবার িাতেয়ে েুয়ট থসই ঘয়র ঢুেয়ি থগল। 

থময়েতট আয়গ, আেমদ মুসা থপেয়ন। ঘয়র ঢুেয়ি তগয়ে এে াৌঁে গুলীর মুয়খামুতখ 
েল িারা। থময়েতট আয়গই ঘয়র ঢুয়ে তগয়েতেল। গুতলয়ি  াৌঁ রা েয়ে িার থদেটা 
লুতটয়ে পিল মাতটয়ি। এেটা গুতল এয়স আেমদ মুসার োৌঁটুর তনয়চ তবদ্ধ েয়লা। 

আেমদ মুসার আঙুল তিগায়রই তেল। থস ঘয়রর থচ োয়ের পায়শ মুেূয়িকর 
জন্য েময়ে দাৌঁতিয়ে অতগ্ন বৃতি েরল ঘয়রর থভির। 

ঘয়রর থভির তেল এেজন প্রেরী। প্রেরীতট আেমদ মুসায়ে িাে েরার 
জন্য এেটু ডান তদয়ে সয়র তগয়েতেল। থসটা েরয়ি তগয়ে আেমদ মুসার গুতলর 
মুয়খ পয়ি থগল থস। থময়েতটর পায়শই িার থদেতট মাতটয়ি পয়ি থগল। 

আেমদ মুসা দ্রুি ঘয়র ঢুয়ে থগল। থপেন থেয়ে ওরা অয়নেখাতন োয়ে 
এয়স থগয়ে। 

ঘয়র ঢুয়ে দরজা বন্ধ েয়র তদল আেমদ মুসা। িারপর বাইয়র থবরুবার 
দরজা খুয়ল থফলল থস। 



তিয়েন শায়নর ওপায়র  87 

 

ওরা থভির থেয়ে এয়স দরজা ধাক্কায়ি শুরু েয়রয়ে। থস্টনগায়নর গুতল 
বৃতি েরয়ে ওরা দরজাে। তেন্তু ওয়দর শি ধাক্কা, শি গুতল বষকয়ণও তেেু েয়ব না 
ঐ তস্টয়লর দরজার। 

আেমদ মুসা দরজা তদয়ে বাইয়র পা রাখার আয়গ থময়েতটর তদয়ে 
এেবার তফয়র িাোল। রয়ি ভাসয়ে থময়েতট। আেমদ মুসা স্বগি উচ্চারণ েরল, 
থবান িুতম আমার অয়নে উপোর েয়রে, তেন্তু থিামার জয়ন্য আতম তেেুই েরয়ি 
পারলাম না। 

বাইয়র পা বািাল আেমদ মুসা। এিেয়ণ অনুভব েরল ডান পা িার 
থযন পােয়রর মি ভারী। পা িুলয়ি পারয়ে না থস। রয়ি থভয়স থগয়ে োৌঁটু থেয়ে 
তনয়চর অংশ। 

িবু পা থটয়ন তনয়ে েুটল থস। এে মুেূিক থদরী েরা যাে না। ওরা অন্য 
পে তদয়ে থবতরয়ে আসয়ি পায়র। আেমদ মুসা থস্টনগানগুয়লা থফয়ল তদয়েতেল। 
শুধু থবাতরয়সর োে থেয়ে তেতনয়ে থনো তপস্তলটাই িার পয়েয়ট আয়ে। 

থোট এেটা অন্ধোর উোন থপতরয়ে থস এেটা সরু রাস্তাে তগয়ে পিল। 
পাের তবোয়না োৌঁচা রাস্তা। রাস্তাটা দতেণ তদে থেয়ে এয়স এ বাতির সাময়ন বাৌঁে 
তনয়ে পূবক তদয়ে চয়ল থগয়ে। আয়শপায়শ থোোও বাতি থনই। 

আেমদ মুসা তেে েরল, রাস্তা তদয়ে থস যায়ব না। ওরা থবতরয়ে প্রেয়ম 
রাস্তাটাই থখাৌঁজ েরয়ব। থস থজায়র চলয়ি পারয়ব না, সেয়জই ওয়দর থচায়খ পিার 
সম্ভাবনা। 

রাস্তা থেয়ি তদয়ে আেমদ মুসা বালু ও েংেয়র ভরা গয়মর থেয়ির মধে 
তদয়ে এতগয়ে চলল। সাময়ন তেেুদূর তগয়ে গাতির থেডলাইট েুটােুতট েরয়ি থদয়খ 
থস বু ল, তনিে ওটা থোন োইওয়ে। থোন গাতির সাোযে িার চাই। 

থস ঐ োইওয়ের লয়েে োৌঁটয়ি শুরু েরল। 
থস বু য়ি পারল না তসংতেোং-এর থোন নগরী এটা। ঘুটঘুয়ট অন্ধোর, 

তেেু থদয়খ বু ারও উপাে থনই। গম থিা তসংতেোং-এর বহু জােগাে জয়ন্ম। 
মুি বােুয়ি অয়নে আরাম থবাধ েরল আেমদ মুসা। তেন্তু পা থটয়ন থটয়ন 

আর চলা সম্ভব েয়ি না িার। 
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োইওয়েয়ি উয়ে ধপ েয়র বয়স পিল আেমদ মুসা। িখনও রি  রয়ে 
েিস্থান তদয়ে। আেমদ মুসা জামার আতস্তন তেৌঁয়ি েিটা থবৌঁয়ধ থফলল রি পিা 
থরাধ েরার জন্য। 

পা থটয়ন তনয়ে অয়নেখাতন পে থস এয়সয়ে । শরীরটা খুব দুবকল লাগয়ে। 
রি তে খুব থবতশ পয়িয়ে? 

োইওয়ের এই এলাোটা অন্ধোর। সাময়নই নগরীর আয়লা থদখা 
যায়ি। 

এেটা গাতির থেড লাইট েুয়ট আসয়ে দতেণ তদে থেয়ে নগরীর তদয়ে। 
োোোতে এয়স পিল। আেমদ মুসা উয়ে দাৌঁিাল। গাতির থেড লাইয়ট িার থগাটা 
শরীর আয়লার বন্যাে থভয়স থগল। গাতি দাৌঁি েরাবার জয়ন্য োি িুলল আেমদ 
মুসা। 

তনয়জর অসোেয়ত্বর জন্য জীবয়ন োউয়ে থোনতদন থস অনুয়রাধ 
েয়রতন। তে বয়ল আজ অনুয়রাধ েরয়ব আেমদ মুসা। থবদনাে বুেটা থযন তচন 
তচন েয়র উেল। 

গাতি আেমদ মুসায়ে সাময়ন থরয়খ দাৌঁিাল। থেড লাইয়টর িীব্র আয়লা 
িার উপর। 

গাতি থেয়ে থেউ নামল না, থেউ েো বলয়ে না। েিস্থান থচয়প ধয়র 
আেমদ মুসা বয়স পয়িয়ে। িীব্র আয়লাে অস্বতস্ত লাগয়ে িার। 

আেমদ মুসা তেে ুবলয়ি যায়ব এমন সমে গাতিতট নয়ি উেল। এেট ু
সয়র এয়স গাতিতট এয়েবায়র আেমদ মুসার পাশ থঘয়ষ দাৌঁিাল। 

গাতির সাময়নর দরজা খুয়ল এেতট থময়ে থবতরয়ে এল। থনয়স এয়স 
গাতির থপেয়নর দরজা খুয়ল তদয়ে বলল, উেয়ি পারয়বন এো?  

আেমদ মুসা িার পা-তট থটয়ন তনয়ে অতি েয়ি গাতিয়ি উেল। 
থময়েতট লাল োটক পরা। লাল োটক, লাল হ্াট মাোে। হ্ায়টর থনয়ম 

আসা প্রান্তটা িার নাে পযকন্ত থনয়ম এয়সয়ে। মুখ প্রাে থদখাই যাে না। 
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গাতির থভিয়র আয়লা থজ্বয়ল তদয়েয়ে থময়েতট। আেি পায়ের তদয়ে 
িাতেয়ে থময়েতট বয়ল উেল, এখয়না থিা প্রচরু রি থবরুয়ি, োপিতট রয়ি তভয়জ 
থগয়ে। 

থময়েতট িািািাতি বোগ খুয়ল িার মাোর রুমালতট থবর েরল। িারপর 
আেমদ মুসার পা থেয়ে বাৌঁধা োপিতট খুয়ল থফয়ল তদল। োয়ির রুমাল তদয়ে 
রিটা এেটু পতরষ্কার েয়র মাোর রুমালটা েয়েে ভাৌঁজ েয়র েিস্থানটা ভায়লা 
েয়র থবৌঁয়ধ তদল। 

থময়েতট গাতির দরজাটা বন্ধ েয়র তদয়ি থগয়ল আেমদ মুসা বলল, দো 
েয়র রিমাখা োপিখঠড এবং রুমাল গাতির থভিয়র তনন। 

থময়েতট এেটু েময়ে দাৌঁিাল। এেটু তচন্তা েরল। িারপর ও দু'থটা 
তজতনস রাস্তার উপর থেয়ে কুতিয়ে গাতির থভির থরয়খ তদল। 

'শুেতরোে' জানাল আেমদ মুসা। 
গাতি থেয়ি তদয়ল আেমদ মুসা বলল, অনুগ্রে েয়র আমায়ে থোন 

ডািারখানাে থপ ৌঁয়ে তদন। 
থময়েতট তেেু বলল না। 
িীব্র থবয়গ এতগয়ে চলল গাতি শেয়রর তদয়ে। 
তমতনট দয়শে পর গাতিতট এেতট বি প্রাচীর থঘরা বাতির থগট থপতরয়ে 

গাতি বারাোে প্রয়বশ েরল। 
বার েয়েে েণক বাতজয়ে গাতির দরজা খুয়ল থময়েতট থবতরয়ে এল। 

আেমদ মুসার দরজাতটও খুয়ল থফলল। 
এ সমে থসখায়ন এয়স দাৌঁিাল মা  বয়েসী এেজন মানুষ। 
থময়েতট িায়ে বলল, চাচা, আমার এ থমেমান অসুস্থ। এৌঁয়ে আমায়দর 

দু'িলার থমেমানখানাে থপ ৌঁয়ে দাও। আতম ডািার ডােতে। 
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ডািার েিস্থান তেে-োে েয়র ভাল েয়র বোয়ঠডজ েয়র তদয়ে থগয়ে। 
বয়ল থগয়ে, থস্টনগায়নর গুতল এেতদে তদয়ে ঢুয়ে অন্য তদে তদয়ে থবতরয়ে যাবার 
োরয়ন েি তবরাট েয়েয়ে, তেন্তু অন্য থোন ভয়ের আশংো থনই। গুতল োি স্পশক 
েয়রতন। প্রচরু রিেরণ েয়েয়ে। সব তমতলয়ে থসয়র উেয়ি থদরী লাগয়ব। 

নিুন এে থসট উইঘুর থপাশাে পয়র বাতলয়শ থেলান তদয়ে আধ-থশাো 
অবস্থাে আেমদ মুসা। িার আেি ডান পা-টা আয়রে বাতলয়শর ওপর। ডান 
োিটা িার েপায়লর ওপর। িার শূন্য দৃতি দরজা তদয়ে বাইয়র েতিয়ে আয়ে। 

তচন্তা েরয়ে। সবটা বোপার িার োয়ে অয়ল তেে বয়ল ময়ন েয়ি। তে 
পতরচে এই থময়েতটর? গাতিয়ি থস থময়েতটয়ে তচনয়ি পায়রতন, তেন্তু বাসাে এয়স 
তচয়নয়ে। তিয়েনশান ভোতল থেয়ে োশগি আসার পয়ে এই থময়েতটই থজনায়রল 
থবাতরয়সর সায়ে তেল। থময়েতটয়ে থজনায়রল থবাতরস উদ্ধার েয়র 
অপেরনোরীয়দর োে থেয়ে। থজনায়রল থবাতরসয়ে এতিয়ে িার 'আপনার তেেু 
বলার আয়ে তেনা' প্রয়শ্নর েো আেমদ মুসার এখনও ময়ন আয়ে। িার থসতদয়নর 
থসই আচরণ এবং আজয়ের আচরয়ণর ময়ধে তমল আয়ে। থময়েতটর পতরচে তে? 

থচাখ দু'তট আেমদ মুসার বাইয়র থেয়ে ঘয়রর থভির তফয়র এল। ঘয়রর 
চারতদয়ে ঘুয়র এল এেবার থচাখ। ঘয়রর থদোয়ল োলক মােকস-এর এেটা েতব 
এবং প্রেম েমুেতনি থমতনয়ফয়স্টার বাৌঁধায়না েতপ োিা বািতি থোন তজতনস থনই। 

আেমদ মুসার থচাখ দু'তট থদোয়লর থসই েমুেতনি থমতনয়ফয়স্টার তদয়ে 
আটয়ে োেল। ভাবল থস, এরা অবশ্যই এেটা সতক্রে েমেুতনি পতরবার। োলক 
মােকয়সর েতব অয়নয়েই রায়খ। তেন্তু থোন েতময়টড েমুেতনি োিা প্রেম েমুেতনি 
থমতনয়ফয়স্টায়ে এভায়ব মাোর মতণ েয়র রায়খ না। 

এই তচন্তা এয়স আবার মাো গুতলয়ে যাে আেমদ মুসার। থময়েতটর 
পতরচে যতদ এই েে, িােয়ল থজনায়রল থবাতরয়সর সায়ে িার পােকেে (cv_©K¨) 
থোোে? িােয়ল িার সায়ে থময়েতটর আচরয়নর বোখো তে? 

েোৎ িার ময়ন েল, থজনায়রল থবাতরসয়ে িার থচনার েো নে। 
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এ সমে পায়ের খস খস শয়ব্দ আেমদ মুসা দরজার তদয়ে তফয়র িাোল। 
থদখল, থময়েতট ঘয়র ঢুেয়ে। ধব ধয়ব সাদা োটক পরা, মাোে সাদা রুমাল। 
আেমদ মুসা িার থচাখ নাতময়ে তনল। 

থময়েতট ঘয়র ঢুয়ে িার োয়ে এয়স বলল, থেমন লাগয়ে এখন? 
আেমদ মুসা সংতেপ্ত জবাব তদল, থবশ ভাল। 
থময়েতট থটতবয়ল তগয়ে ওষুয়ধর চায়টকর তদয়ে নজর বুলাল। িারপর বলল, 

এেটা েোপসুল থখয়েয়েন সন্ধো সািটাে, আয়রেটা থখয়ি েয়ব রাি এেটাে। 
আতম এোয়টনডোঠটয়ে বয়ল যাতি। থস আপনায়ে জাতগয়ে থদয়ব। এ সমে 
খাবায়রর িতল থেয়ল ঘয়র ঢুেল এেজন পতরচাতরো। 

পতরচাতরো িতলতট এয়ন খায়টর সায়ে তভতিয়ে তদল। 
থময়েতট বলল, থখয়ে তনন। এখন রাি সায়ি আটটা, ন'টার ময়ধে আপনার 

ঘুমায়না উতচি। 
বয়ল থময়েতট থবতরয়ে থগল। 
খাওো থশয়ষ পতরচাতরো যখন িতল থেয়ল থবতরয়ে থগল, িখন আবার 

ঘয়র ঢুেল থময়েতট। ঘয়রর চারতদয়ে এেবার থচয়ে বলল, সব তেে আয়ে। 
িারপর থটতবয়লর োয়ে এতগয়ে আেমদ মুসায়ে এেটা সাদা সুইচ 

থদতখয়ে বলল, আপনার জরুরী থোন প্রয়োজন েয়ল এই সুইচ তটপয়বন। আপতন 
ঘুমাবার আয়গ লে তটয়প দরজা বন্ধ েরয়ি বলয়বন এোয়টনডোঠটয়ে। থস এই 
পায়শর খায়টই োেয়ব। আতম িায়ে বয়ল তদয়েতে, এেমাত্র আতম ডাো োিা 
রায়ি থস দরজা খুলয়ব না।  

থময়েতট থবতরয়ে থগল ঘর থেয়ে। 
থময়েতটর থশষ েোে আেমদ মুসা তবতস্মি েয়েয়ে। িার এই থশষ েোর 

অেক তে? থস তে থোন তবপয়দর আশংো েয়র? আেমদ মুসার জয়ন্য িার এই 
সাবধানিা থেন? 

িখন রাি এেটা। িান্ত-শ্রান্ত আেমদ মুসা গভীর ঘুয়ম অয়চিন। 
এোয়টনডোঠটও থজয়গ োোর থচিা েয়র আধা ঘঠটা আয়গ ঘুতময়ে পয়িয়ে। 
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েোৎ দরজাে নে েরার শয়ব্দ আেমদ মুসা থজয়গ উেল। আবার দরজাে 
নে েরার আওোজ েয়লা, েে েে েে। 

আেমদ মুসা সুইচ তটয়প আয়লা জ্বালাল। থদখল, এোয়টনডোঠট থটতবয়ল 
মাো থরয়খ ঘুমুয়ি। 

আবার নে েল দরজাে। 
আেমদ মুসা বলল, থে? 
বাইয়র এেটা নারী েঠে থভয়স এল। বলল, আতম থমইতলগুতল। রাি 

এেটা বায়জ। এোয়টনডোঠটয়ে থডয়ে ওষুধ থখয়ে তনন। 
েো থশষ েয়রই থস চয়ল থগল। িার পায়ের আওোজ ধীয়র ধীয়র 

তমতলয়ে থগল। 
আেমদ মুসা অবাে েয়ে তেেুেন বয়স োেল। এই রাি এেটা পযকন্ত 

থময়েতট থজয়গ তেল িায়ে ওষুধ খাওোয়নার জয়ন্য। থগাটা বোপারটা িার োয়ে 
দুয়বকাধে লাগয়ে। 

িয়ব এইটুকু থভয়ব খুশী েল থয, থময়েতটর নাম জানা থগল। 
পরতদন থবলা আটটা। 
আেমদ মুসা নাস্তা থসয়র বয়স থমইতলগুতলর পাোয়না এেটা আন্তজকাতিে 

মোগাতজয়ন নজর বুলায়ি। 
এই সমে থমইতলগুতল এয়স ঘয়র ঢুেল। 
এেটা োলো নীল রংয়ের উইঘুর থপাশাে পয়রয়ে থস আজ। মাোে নীল 

রুমাল। 
আেমদ মুসা মোগাতজনটা বন্ধ েরল, তেন্তু মুখ িুলল না। 
থমইতলগুতল বলল, থোন অসুতবধা থনই থিা? 
-না ভাল আতে। বলল আেমদ মুসা। 
থমইতলগুতল োপয়ির থভির থেয়ে এেটা তরভলবার থবর েয়র আেমদ 

মুসার সাময়ন থরয়খ বলল, তরভলবার সয়মিই পতরচাতরো আপনার জামা তনয়ে 
তগয়েতেল। োল রায়িই থপয়েতে, তেন্তু থফরৎ তদয়ি ভুয়ল থগতে। 

চুপ েরল থমইতলগুতল। 
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আেমদ মুসা থে িুেল আর থচয়প রাখয়ি পারল না। বলল, তমস 
থমইতলগুতল, থজনায়রল থবাতরয়সর োয়ফলাে আপনার সায়ে আমার থদখা 
েয়েতেল। গাতিয়ি আপনায়ে তচনয়ি পাতরতন, তেন্তু বাতিয়ি এয়স তচনয়ি থপয়রতে। 

-আতম আপনায়ে গাতিয়ি িুয়ল থনবার আয়গই তচয়নতে। 
-তেন্তু তমস থমইতলগুতল, আপতন থিা োল থেয়ে এেবারও তজয়েস 

েরয়লন না, আতম আেি েলাম থোোে, আমার গুতল লাগল তেভায়ব, থেন এমন 
েল? আপনার এই অস্বাভাতবে তনরবিা আমায়ে তবতস্মি েয়রয়ে। 

-আতম সব বুয় তে। 
-তে বুয় য়েন? 
-আপতন থজনায়রল থবাতরয়সর োরাগার থেয়ে পাতলয়েয়েন। 
-হ্াৌঁ, এটা বু া স্বাভাতবে। আপতন আমায়ে ওর োয়ি বেী থদয়খতেয়লন। 
এেটু োমল আেমদ মুসা। িারপর বলল, রায়ি দরজা না থখালার জয়ন্য 

আপনার থয সাবধানিা, থসটা তে থজনায়রল থবাতরয়সর আশঙ্কা থেয়েই? 
-আতম থিমন আশঙ্কা েতর না, ওটা আমার বািতি সাবধানিা। 
আেমদ মুসা আর থোন েো বলল না। িার ময়নর প্রশ্ন থশষ েেতন, মন 

িার পতরষ্কার েেতন, তেন্তু তে প্রশ্ন েরয়ব িা খুৌঁয়জ পায়ি না থস। 
তেেুেন পর থমইতলগুতলই মুখ খুলল। বলল, আর তেেু তজয়েস েরয়বন 

না? 
থমইতলগুতলর মুয়খ োতস। 
থমইতলগুতলর দুিুতমভরা েোর থটায়ন আেমদ মুসা মুখ িুলল। িার 

োতসয়ি িার থচায়খ এেটা দুিুতম থদখয়ি থপল। 
আেমদ মুসা তনরয়ব আবার থচাখ নাতময়ে তনল। থোন উত্তর তদল না। 
থমইতলগুতল বলল, জায়নন, আতম আপনায়ে জাতন। 
চময়ে মুখ িুলল আেমদ মুসা। বলল, তে জায়নন? 
-আপতন এই যুয়গর সবকয়শ্রষ্ঠ তবপ্লবী। আপতন আেমদ মুসা। 
আেমদ মুসা মুখ িুলল না। তেেুেন থোন েো বলয়ি পারল না। 
থমইতলগুতল তনরব। এে দৃতিয়ি থস িাতেয়ে আয়ে আেমদ মুসার তদয়ে। 
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তেেুেণ পর আেমদ মুসা মুখ খুলল। ধীর েয়ে বলল, এ েো তে 
থজনায়রল থবাতরস আপনায়ে বয়লয়ে? 

-না, িার োে থেয়ে আপনার নামও শুতনতন। 
-িােয়ল জানয়লন তে েয়র? 
তবস্ময়ে থচাখ িুয়ল িাোল থমইতলগুতলর তদয়ে। থদখল, িার থচায়খ মুয়খ 

এখনও থসই দুিুতম। থোৌঁয়ট থসই োলো োতস। 
থমইতলগুতল বলল, আয়রেটা শুভ খবর আয়ে আপনার জয়ন্য।  
-তে খবর? 
-োসান িাতরে এয়সয়ে। 
থমইতলগুতলর এই খবর আেমদ মুসার ময়ন তবস্মে ও আয়বয়গর িরঙ্গ 

তনয়ে এল। সবয়চয়ে ঘতনষ্ঠিম সােী োসান িাতরে এয়সয়ে িার থখাৌঁয়জ? আয়বগ 
অশ্রুরূপ তনয়ে িার থচায়খর থোণ ভাতর েয়র িুলল। 

আেয়মদ মুসা থমইতলগুতলর তদয়ে থচয়ে বলল, জাতন থস না এয়স পায়র 
না। তেন্তু আপতন িায়ে জানয়লন তে েয়র? থোোে থদখা েল? 

থমইতলগুতল আেয়মদ মুসায়ে িার সায়ে োসান িাতরয়ের থদখা েওোর 
ঘটনা বলল। 

সব শুয়ন আেয়মদ মুসা তজয়েস েরল, িায়ে থোোে পাওো যায়ব 
জায়নন? 

-না, থস আর থযাগায়যাগ েয়রতন। বলল থমইতলগুতল। 
আেমদ মুসা ও থমইতলগুতল দু’জয়নই নীরব। 
এেটা প্রশ্ন এখন আেমদ মুসার ময়ন তেলতবল েরয়ে, থসটা েয়লা এই 

থময়েতট থে? তে পতরচে িার? 
প্রশ্নটা থস েয়রই বসল। বলল, তেে ুময়ন েরয়বন না, আপনার পতরচে 

জানয়ি পাতর? 
থমইতলগুতল োসল। বলল, আমার পতরচে শুনয়ল আপতন দুঃখ পায়বন। 

থপশাে আতম তচত্রাতভয়নত্রী, রাজথনতিে পতরচে যুব েমুেতনস্ট পাতটকর এেজন 
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েমকী। আর পতরচয়ের থয টুকু বাতে োেল, দাতদ তেেুেণ পয়র আসয়বন ওৌঁর োয়ে 
িা থজয়ন থনয়বন। 

বয়ল থমইতলগুতল উয়ে দাৌঁিাল। বলল, চতল। অতফয়স থযয়ি েয়ব। ভুলয়বন 
না, আপনার ঔষধ খাওোর সমে তেন্তু থবলা এেটা। 

থমইতলগুতল থবতরয়ে থগল ঘর থেয়ে। 
আেয়মদ মুসার থচাখ দু’তট িার চলার পয়ের তদয়ে এেবার না িাতেয়ে 

পারল না। তে অদ্ভূি থময়েতট। থস আবার অতভয়নত্রী, যুব েমুেতনস্ট েমকী! তেন্তু 
এগুয়লার থোন োপ থিা িার থচায়খ-মুয়খ, আচার-আচরয়ণ থনই? 

েয়েেতদন পয়রর ঘটনা। 
থমইতলগুতলয়ে মা খায়ন েোৎ দু’তদয়নর জন্য উরুমতচ থেয়ে আতশ 

মাইল দূয়র তিয়েনশায়নর থলে থেয়ভয়ন থযয়ি েয়েতেল। আেমদ মুসা ঘুতময়ে 
োোে িায়ে বয়ল যাওো েেতন। 

থলে থেয়ভন থেয়ে তফয়র োপি-থচাপি থেয়িই থমইতলগুতল আেয়মদ 
মুসার রুয়ম আসল। 

আেয়মদ মুসা থচাখ বুয়  শুয়েতেল। থচাখ এেটু ধয়র আসয়ে িার। তেন্তু 
থমইতলগুতলর পায়ের শয়ব্দ িার ঘুমটা েুয়ট থগল। তেন্তু থচাখ খুলল না থস। 

এোয়টনডোঠট মা-চ ুবাইয়র দরজার সাময়ন বয়স তেল। 
থমইতলগুতল ঘয়র ঢুয়ে প্রেয়ম থটতবয়লর োয়ে থগল। ঔষয়ধর চায়টকর সায়ে 

ঔষধগুয়লা তমতলয়ে তনল। েোপসুলগুয়লাও গুয়ন থদখল থস। তেয়সয়ব এেটা 
েোপসুল থবশী েে। 

থমইতলগুতল তফয়র দাৌঁতিয়ে মা-চুয়ে বলল, এেটা েোপসুল থবশী থেন? 
তনিে এেবার ঔষধ খাওোয়না েেতন? 
মা-চ ুমুখ তনচু েয়রতেল। 
অবস্থা থদয়খ আেমদ মুসায়েই মুখ খুলয়ি েল। বলল, ওর থোন থদাষ 

থনই। গি রাি এেটাে তেেই থস থডয়ে তদয়েতেল। উয়েতেলামও। তেন্তু বােরুম 
থেয়ে এয়স ঔষধ না থখয়েই আবার ঘুতময়ে পয়িতে। 
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থমইতলগুতল োসল। বলল, যারা অয়ন্যর বোপায়র থবশী তচন্তা েয়র, িারা 
তনয়জয়দর বোপায়র থবশী থবয়খোল েে। 

েো থশষ েয়রই থমইতলগুতল মা-চুর তদয়ে িাতেয়ে বলল, িুতম থদোল 
থেয়ে ওদু’থটা ফয়টা নাতময়ে দাও। 

মা-চ ুএয়স থদোল থেয়ে োলক মােকস এবং েমুেতনস্ট পাতটকর থমতনয়ফয়িা 
নামায়ি থগল। 

আেমদ মুসা বলল, ওগুয়লা নাতময়ে থফলয়েন থেন? 
থমইতলগুতল আেমদ মুসার তদয়ে ঘুয়র দাৌঁিাল। আেমদ মুসার থচায়খ 

থচাখ রাখল। বলল, আতম আপনায়ে অনুয়রাধ েয়রতে, আমায়ে ‘আপতন’ না বলার 
জয়ন্য। 

আেয়মদ মুসা িার থচাখ নাতময়ে তনল। বলল, ভুয়ল তগয়েতেলাম, তেে 
আয়ে। 

থমইতলগুতল বলল, ওগুতল নামাতি দাতদর হুকুয়ম। দাতদ বয়ল তদয়েয়েন, 
ওগুয়লা থযন আতম আমার ঘয়র টাতঙয়ে রাতখ, এখায়ন নে। 

-দাতদর ওপর রাগ েয়েয়ে বুত ? 
-না, আতম িাৌঁর আয়দশ পালন েরতে। 
-না, ওগুয়লা নামাবার প্রয়োজন থনই। ওগুয়লা নামায়নার োরণ যতদ আতম 

েই, িােয়ল বলতে, তনেে বাইয়রর পতরবিকন আমার োয়ে থোন তবষেই নে। 
-না আপতন োরণ নন। দাতদ এেটা সুয়যাগ গ্রেণ েয়রয়েন মাত্র। দাতদ 

এ দু’থটা ফয়টা বাতির থোোও টাঙায়ি থদেতন। থশষ পযকন্ত িাৌঁর আওিার বাইয়র 
এই থমেমান খানাে এয়ন টাতঙয়ে থরয়খতেলাম। 

-এখন থয এ দু’থটা থিামার ঘয়রই উতন টাঙায়ি বলয়েন? 
থমইতলগুতলর মুয়খ এে টুেয়রা োতস ফয়ুট উেল। বলল, আপনার িুলনাে 

তবন্দুমাত্র গুরুত্বও দাতদর োয়ে আমার এখন থনই। ময়ন েয়ি, দাতদয়ে আপতন 
জে েয়র তনয়েয়েন। 

আেমদ মুসার মুখ তনচু। োয়ির মোগাতজনটা নািাচািা েরয়ি েরয়ি 
বলল, না থমইতলগুতল, থিামার দাতদই আমায়ে জে েয়র তনয়েয়েন। থিামার 
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দাতদর ময়ধে আতম থগাটা তসংতেোংয়ে থদখয়ি থপয়েতে। তিয়েনশায়নর মাোর 
বরয়ফর মিই এই অঞ্চয়লর সব মুসলমায়নর থবদনা ও বঞ্চনার অশ্রু ওৌঁর হৃদয়ে 
জমাট থবয়ধ আয়ে। এেটা অেম প্রতিবায়দর  ি বইয়ে িাৌঁর হৃদয়ে তনরন্তর। 

বলয়ি বলয়ি আেমদ মুসার েে ভাতর েয়ে উয়েতেল অপ্রতিয়রাধে এে 
আয়বয়গ। 

থমইতলগুতল মুগ্ধ তবস্ময়ে িাতেয়ে তেল আেমদ মুসার তদয়ে। 
আেমদ মুসা েো থশষ েয়র োমল। 
মা-চ ুফয়টা দু’তট নাতময়ে থরয়খ বাইয়র থগয়ে। 
দাৌঁতিয়ে দাৌঁতিয়েই েো বলতেল থমইতলগুতল। থস থটতবয়লর পায়শর 

থচোরটাে বয়স পিল। থস আেমদ মুসার মুয়খর ওপর থেয়ে থচাখ সতরয়ে মাো 
তনচু েয়রয়ে। ভাবয়ে থস। 

দু’জয়নই নীরব। 
নীরবিা ভাঙল থমইতলগুতলই। বলল, আমার দাতদয়ে আতম তচতন, এ 

ভায়ব এিটা থচনার দৃতি আমার থনই। তেন্তু আপনার তিনতট বােে তসংতেোং এর 
নিুন রূপ আমার সাময়ন িুয়ল ধয়রয়ে। আমার প্রশ্ন, েমুেতনজম ও মুসতলম স্বােক 
তে এে সায়ে চলয়িই পায়র না? 

আেমদ মুসা বলল, থদখ দু’টার দুই জীবন দৃতি। এে সায়ে চলয়ি পায়র 
তে েয়র? েমুেতনজয়ম জীবন এখায়নই থশষ, িাই থভাগবাদ িায়দর ধমক। এ থেয়ত্র 
পুৌঁতজবায়দর সায়ে িার থোনই পােকেে থনই। তেন্তু ইসলায়ম এই জীবন এটা অসীম 
জীবয়নর প্রস্তুতি মাত্র, িাই থভায়গর থচয়ে অয়ন্যর জয়ন্য িোয়গর তশো বি। 
শাতন্তমে ও সুশৃঙ্খল দুতনোর জন্য মানুয়ষর িোয়গর প্রবলিার থচয়ে মূলেবান আর 
তেেু থনই। েমুেতনজয়মর মাোর ওপর জওোবতদেী েরার থোন অেতরতট বা 
আল্লাহ্ থনই, িাই েমুেতনিরা থস্বিাচাতর েয়ি পায়র। িারা িায়দর ইিামি আইন 
েয়র, আবার ভায়ঙ। তেন্তু ইসলায়মর সাবকয়ভ ম েমিার মাতলে মানুষ নে। 
আল্লাহ্ র োয়ে প্রতিতট োয়জর জন্য িায়ে জওোবতদেী েরয়ি েে। িাই মানুয়ষর 
থস্বিাচাতর েবার অবোশ এখায়ন থনই। ফয়ল ‘মানুষ প্রভয়ুদর’ জুলুম অিোচার 
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থেয়ে মানুষ এখায়ন রো পাে। সয়বকাপতর, েমুেতনজয়মর আল্লাহ্ থনই বয়ল, 
পরোল থনই বয়ল জীবনটাই থসখায়ন অেকেীন, অসেনীে।  

তেন্তু ইসলায়ম আল্লাহ্ আয়ে ও পরোয়ল এে অসীম জীবন আয়ে বয়ল 
জীবন এখায়ন মূলেবান, আনেমে ও িাৎপযকপণূক। 

থমইতলগুতল থগাগ্রায়স েোগুয়লা থযন তগলতেল। 
আেমদ মুসা োময়লও থস তেেুেণ েো বলল না। পয়র ধীয়র ধীয়র বলল, 

আপতন ইসলায়মর থয রূপ িুয়ল ধরয়লন, িা থিা এেটা নীতিেো । বাস্তয়ব থিা 
পুৌঁতজবায়দর জেজেোর চলয়ে। 

আেমদ মুসা োসল এেটু। বলল, নীতিই থিা প্রয়োজন। যতদ নীতি তেে 
োয়ে িােয়ল আজ না েয়ল োল িার প্রয়োগ েয়বই। িুতম পুৌঁতজবায়দর থয 
জেজেোয়রর েো বলে, আসয়ল ওটার নাম থস্বিাচাতরিা। এই থস্বিাচাতরিার 
প্রোশ ঘয়ট থোোও পুৌঁতজবায়দর নায়ম থোোও েমুেতনজয়মর নায়ম। অপরায়ধর 
নাম ঐ এেটাই। মুসতলম তবয়শ্বও িুতম এ অপরাধ থদখ োরণ থসখায়ন ইসলাম 
স্বাধীন নে। মুসতলম থদশগুতল ঔপতনয়বতশে শতির েবল থেয়ে মুি েয়েয়ে তেন্তু 
ইসলাম থসখায়ন স্বাধীন েয়ি পায়রতন। তবজািীে ঔপতনয়বতশেয়দর গিা 
‘মুসতলম’ নায়মর থলােয়দর োয়ি ইসলাম থসখায়ন বেী। ইসলাময়ে ওয়দর োি 
থেয়ে মুি েরাই আমায়দর সংগ্রাম। িুতম যায়ে নীতি বলে, মুি ইসলায়ম থসটাই 
বাস্তবিা। আেয়মদ মুসা োমল। 

থমইতলগুতল বলল, বু লাম আপনার েো। তেন্তু থয সংগ্রায়মর েো 
বলয়লন িা পবকয়ির থচয়েও থিা ভাতর। 

আেমদ মুসার থোৌঁয়ট োতস ফুয়ট উেল। বলল, ভাতর বয়লই আনে এখায়ন 
থবশী, পুরুোরও অপতরসীম। 

-সফল েয়ল িয়বই থিা? 
-না পুরুোয়রর জয়ন্য সাফলে শিক নে। থদখ, গুতল আমার পায়ে 

থলয়গতেল, বুয়ে লাগয়লই মারা থযিাম। িােয়ল আমার জীবন তে বেেক েয়িা? না। 
আমার আল্লাহ্ থদখয়বন িার থদো োন ও থযাগেিায়ে আতম িাৌঁর োয়জ অেকাৎ 
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িাৌঁর বাোেয়দর েলোয়ণ বেবোর েয়রতে তেনা। যতদ েয়র োতে িােয়লই আতম 
সফল, অসীম এে পুরুোয়রর মাতলে েব আতম। 

আেমদ মুসা োময়লও থমইতলগুতল তেে ুবলল না। মাো নীচু েয়র তেল 
থস। রুমালটা মাো থেয়ে তেেুটা থনয়ম থগয়ে। েয়েেটা চুল উয়ি এয়স পয়িয়ে 
েপায়লর ওপর। রুমায়লর এেটা প্রান্ত তনয়ে থখলা েরতেল িাৌঁর দু’থটা আঙুল। 

অবয়শয়ষ মুখ িুলল থমইতলগুতল। আেয়মদ মুসার তদয়ে এে মুেূিক 
িাতেয়ে তনয়ে বলল, দাতদ থিা আমার প্রয়ফশনয়ে ঘৃণা েয়রন, আপনার মি তে? 

-থিামার বেতিগি বোপার থমইতলগুতল, আমার মন্তবে েরা তেে েয়বনা।  
-আপতন তেে বলয়েন না। 
-থেন? 
-নীতির প্রয়শ্ন থোন তনউিাতলতট োেয়ি পায়র না। 
-তেে বয়লে। 
-িােয়ল উত্তর তদন। 
-থিামার মিটা তে শুতন? 
-আমার মি থিা আয়েই, আতম আপনার মি জানয়ি চাই। 
-থমইতলগুতল, আতম আমার তনয়জর জন্য এ প্রয়ফশন পেে েরিাম না। 
-থেন? 
-নীতিগিসে অয়নে োরণ আয়ে। তেন্তু থসতদয়ে না তগয়ে এেটা েোই 

থিামায়ে বলব। থসটা েল, এয়ি পায়সকানাল লাইয়ফর েতি েে। 
-পায়সকানাল লাইফয়ে এেদম পতবত্র থরয়খ থেউ যতদ এটা েরয়ি পায়র? 
-তনয়জর বেতিগি জীবনয়ে পতবত্র রাখার প্রশ্ন শুধু থিা নে থমইতলগুতল, 

অয়ন্যর মন ও মননয়ে পতবত্র রাখার প্রশ্নও আয়ে। 
আেয়মদ মুসার থশষ েোটার পর থমইতলগুতল িার থচাখ নাতময়ে 

তনয়েয়ে। িার নীল থচাখ ও শুভ্র মুয়খর ওপর তদয়ে এেটা সলি রতিম চাঞ্চলে 
থভয়স উয়েই আবার তমতলয়ে থগল। এ সমে দাতদ ধীয়র ধীয়র প্রয়বশ েরল ঘয়র। 
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থমইতলগুতলর তদয়ে থচাখ পিয়িই বলল, থিায়ে থোোও খুৌঁয়জ পাতি না, 
িুই এখায়ন? ভাল। আল্লাহ্ থিায়ে সুমতি তদে। থিার অতফস-টতফয়সর থচয়ে 
এখায়ন বয়স োো োজারগুণ ভাল। 

িারপর থদোয়লর তদয়ে থচয়ে বলল, ওদু’থটা িােয়ল নাতময়েতেস, থবশ 
েয়রতেস, আর টাঙাস না থোোও। 

থমইতলগুতল থচোর থেয়ে উয়ে দাতদর তদয়ে এতগয়ে থযয়ি থযয়ি বলল, 
িুতম না ওদু’থটা আমার ঘয়র টাঙায়ি বয়লে? 

-ওটা বলা নে। িুই আমার এ ভাই থে তজয়েস ের, অনুমতি তদয়ল 
টাঙাতব। 

-উতন থিা অনুমতি তদয়বন। এখান থেয়ে নামায়ি উতন তনয়ষধ 
েয়রতেয়লন। থিামার মি সবাই নন। 

-চুপ, েো বলতবনা। িুই আমার এ ভাইতটয়ে জাতনস? এ বাতি আজ 
ধন্য। মায়  মায়  ভাতব স্বে থদখতে তেনা, স্বে না আবার থভয়ঙ্গ যাে। থিার পূবক 
পুরুষ পূণোত্মা ইবয়ন সাদ এবং আব্দুল েতরম সািুে থবাগরা খানয়দর থদাোর 
ফয়লই এয়ে আমরা থপয়েতে। থিারা থিা সব থগাল্লাে থগতেস। 

-তেন্তু দাতদ, আতমই থিা ওৌঁয়ে এয়নতে। না েয়ল থপয়ি? 
-থবশ েয়রতেস, এবার ভাল ে। 
-আতম তে খারাপ? 
-খারাপ নে, তেন্তু নামায িুই তচতনস? আর োজটা েরতেস তে?  
বয়লই দাতদ আেমদ মুসার তদয়ে িাতেয়ে বলল, ভাই, িুতম আমার এ 

দুিু থবানতটয়ে এেটু নামায পিয়ি বয়ল দাও। আতম বলয়ল শুয়ন না। িুতম বলয়ল 
শুনয়ব।  

আেমদ মুসা মুখ তনচু েয়র এেটা বই নািাচািা েরতেল আর দাতদ-
নািতনর মধুর েো োটাোতট শুনতেল। দাতদর েোে মুখ িুলল আেমদ মুসা। 
দাতদ এবং থমইতলগুতল দু’জয়নই িার তদয়ে িাতেয়ে।  

দাতদর তদয়ে থচয়ে আেমদ মুসা এেটু থেয়স বলল, আপনার নািতন 
এখন থেয়ে নামায পিয়বন দাতদ।  
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েো থশষ েরার আয়গই আেমদ মুসা িার থচাখ নাতময়ে তনয়েতেল।  
থমইতলগুতলর আরি মুয়খর তবস্মে দৃতি আেমদ মুসার তদয়ে। 
আেমদ মুসা েো থশষ েরয়িই দাতদ িার োি িুয়ল থমইতলগুতলর মুখটা 

তনয়জর তদয়ে থটয়ন তনয়ে বলল, শুনতলয়িা, এবার থিার মুয়খ বলয়িা শুতন? 
‘বলব না’ বয়ল থমইতলগুতল েুয়ট থবতরয়ে থগল ঘর থেয়ে। 
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৬ 
উরুমতচর প্রাণয়েয়ন্দ্র এেটা তিনিলা ভবয়নর ভূ-গভকস্থ েে। সমে িখন 

সোল। েয়ের এেপায়শ থচোয়র বয়স আয়ে োসান িাতরে, আব্দুল্লায়েভ এবং 
আেমদ ইোং। েয়ের মা খায়ন এেটা থলাোর থচোয়র বয়স আয়ে থফংফোস- 
‘ফ্র’ এর উরুমতচ থজায়নর প্রধান। িার োি দু’তট থচোয়রর সায়ে বাৌঁধা। েয়ে 
পােচাতর েরয়ে ইউসুফ তচোং। ইউসুফ তচোং তসংতেোং ‘এম্পাোর গ্রুপ’ এর 
প্রধান। 

থফংফোস গিরায়ি ধরা পয়িয়ে এম্পাোর গ্রুয়পর োয়ি। থমইতলগুতলর 
অতফস থেয়ে োসান িাতরে তফয়র আসার পর এম্পাোর গ্রুপ গি েয়েে তদয়ন 
েয়ন্য েয়ে ঘুরয়ে থজনায়রল থবাতরয়সর সন্ধায়ন। 

োসান িাতরে থমইতলগুতলর োে থেয়ে থোয়টল তসংতেোং-এ থজনায়রল 
থবাতরস অেকাৎ আয়লেজাঠডার থবাতরসয়ভর এেটা সুেয়টর সন্ধান থপয়েতেল। এ 
োিা থমইতলগুতল উরুমতচর নাগতরে থরতজয়ষ্ট্রশন অতফয়সও থজনায়রল থবাতরয়সর 
তেোনার থখাৌঁজ েরয়ি বয়লতেল।  

োসান িাতরে থমইতলগুতলর অতফস থেয়ে তফয়র আসার পরতদনই 
ইউসুফ তচোং এবং আেমাদ ইোং েুয়ট তগয়েতেল থোয়টল তসংতেোং এর 
উয়েয়শ্য। তেন্তু আয়লেজাঠডার থবাতরসয়ভর নায়ম থোন তরজাভক সুেট পােতন। 
এরপর িারা তরজায়ভকশন ইনয়ডে ফাইল থেয়ে গি পয়নর তদয়নর থগি চাটক থবর 
েয়র থনে। িাতলোে থপয়ে যাে আয়লেজাঠডার থবাতরসয়ভর নাম। মাত্র দুই 
তদয়নর জন্য রুম তরজাভক েয়রতেল। ফাইল ইনয়ডে থেয়ে থজনায়রল থবাতরয়সর 
থলাোল এয়ড্রস তনয়ে েিাশ েল ইউসুফ তচোং। এটা পুরায়না এয়ড্রস। এখান 
থেয়ে থস আয়গই পাতলয়েয়ে। োসান িাতরেরা উরুমতচ থপ োর পরতদনই এই 
তেোনাে িারা থজনায়রল থবাতরয়সর সন্ধায়ন যাে। তেন্তু পােতন। োশগি থেয়ে 
লাল সংয়েি থপয়েই সম্ভবি থস এ তেোনা েয়ি পাতলয়ে যাে।  
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থোয়টল তসংতেোং থেয়ে েিাশ েয়ে তফয়র এয়সতেল ইউসুফ তচোংরা। 
এর পরতদন িারা যাে উরুমতচর নাগতরে থরতজয়ষ্ট্রশন অতফয়স। 
তবরাট অতফস। ইউসুফ তচোং থখাজ-খবর তনয়ে জানল, নাগতরে 

থরতজষ্ট্রারতট এবং সংতশ্লি ফাইল অতফয়সর বি েিকার থসফ োয়িাতডয়ি োয়ে। 
ওখায়ন থপ ো দুরুে বোপার। 

ইউসুফ এ বোপারটা তনয়ে নাগতরে থরতজয়ষ্ট্রশন অতফয়সর ‘এম্পাোর 
গ্রুপ’ ইউতনয়টর সায়ে আয়লাচনা েয়র। িারা আশ্বাস থদে থয, িারাই এটা োি 
েরয়ি পারয়ব।  না পারয়ল পয়র অন্য বেবস্থার েো তচন্তা েরা যায়ব। 

ওরা গিোল থজনায়রল থবাতরস অেকাৎ আয়লেজাঠডার থবাতরসয়ভর 
নাগতরে থরতজয়ষ্ট্রশন দরখায়স্তর ফয়টােতপ ইউসুফ তচোংয়ে থপ য়ে তদয়ে থগয়ে। 

নাগতরে থরতজয়ষ্ট্রশন দরখায়স্তও থজনায়রল থবাতরয়সর থসই পুরায়না 
তেোনাটাই থদো। িয়ব এয়েয়ত্র িারা েিাশ েয়লও দরখায়স্তর সােী তেয়সয়ব 
থফংফোস এর নাম এবং িার তেোনা িারা থপয়ে যাে। তেোনা পাওোর পর গি 
রায়িই িারা ঐ তেোনাে েুয়ট যাে। তেোনাটা তেল থফং এর বাতির। বাতিয়ি 
তগয়ে থফংয়ে থপয়ে যাে। ধয়র এয়ন এম্পাোর গ্রুয়পর এই ঘাৌঁতটয়ি িায়ে থিালা 
েয়েয়ে। 

ইউসুফ িায়ে তজোসাবাদ েরয়ে। 
গি আধা ঘঠটার তজোসাবায়দ িার োে থেয়ে তেেুই আদাে েরা 

যােতন। 
ইউসুফ তচোং বলল, িােয়ল িুতম বলয়ি চাও তেেুই জান না িুতম? 

থিামায়ে উরুমতচর প্রধান বাতনয়েয়ে থঘািার ঘাস োটার জয়ন্য? 
-তবশ্বাস েরুন, আসয়লই আমায়দর থোন োজ থনই। 
-তমেো েো। 
-তবশ্বাস েরুন, তমেো নে। আয়গ আমায়দর অেক আসি ময়ো থেয়ে। 

এখন ময়োয়ি ‘ফ্র’ তবয়রাধী গনিাতন্ত্রে সরোয়রর প্রতিষ্ঠা েবার পর আমায়দর 
অয়েকর থযাগায়যাগ বন্ধ েয়ে থগয়ে। এখানোর ‘থরড ড্রাগন’ গ্রুয়পর োে থেয়ে 
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ধার েয়র এখন আমরা চলতে। এরেম চলয়ল দু’এে মায়সর ময়ধে আমায়দর 
অতফসও থেয়ি তদয়ি েয়ব। 

-থেন, থজনায়রল থবাতরয়সর োয়ে থিা অয়নে টাো। থস থিা তবরাট 
োয়ফলা তনয়ে এয়সয়ে। 

-তবশ্বাস েরুন, থজনায়রল থবাতরস থোন টাো তনয়ে আয়সতন। তেে ুথসানা 
তনয়ে এয়সয়ে। তেন্তু চীয়ন ওগুয়লার থোন বাজার থনই। ঐরেম িাল িাল থসানা 
তবতক্র েরয়ি থগয়লই থস ধরা পরয়ব। োয়লা বাজারই এেমাত্র ভরসা। তেন্তু 
এজন্য সমে লাগয়ব। 

-িুতম থিা অয়নে তেে ুজান, থজনায়রল থবাতরয়সর সন্ধান জান না এটা 
তমেো েো। 

-তবশ্বাস েরুন, আতম তমেো বলতে না। নাগতরে থরতজয়ষ্ট্রশন অতফয়স তনয়ে 
যাবার তদন ঐ এেবারই িায়ে থদয়খতে। আর... 

-োময়ল থেন? 
-ও তেে ুনে। 
-থশান থফংফোস, আমায়দর থবাো সাতজয়ো না। িুতম সব জান, আমায়দর 

োয়ে তমেো বলে। 
েয়োর েয়ঠে বলল ইউসুফ তচোং। 
আসয়ল থফংফোস থলােটা ভীিু। ইউসুফ তচোং- এর এ ধময়ে থস ফোল 

ফোল েয়র িার তদয়ে থচয়ে রইল। 
আেমদ ইোং বলল, ইউসুফ ভাই, ও ধাতি ইৌঁদুর। ও সেয়জ মুখ খুলয়ব 

না। শুধু শুধু আমায়দর সমে নি েরয়ে থস। ওয়ে োয়দ টাঙান। ইউসুফ তচোং 
বলল, শুনয়ল থিা ফোং। আমায়ে িুতম বাধে েয়রা না। জাতন থিামার থেয়ল আয়ে, 
স্ত্রী আয়ে...... 

থফংফোস এবার োউমাউ েয়র থেৌঁয়দ থফলল। বলল, আমায়ে আপনারা 
তবশ্বাস েরুন, আতম থবতশ তেে ুজাতন না। সম্প্রতি ‘থরড ড্রাগন’ গ্রুয়পর োে থেয়ে 
থজনায়রল থবাতরস নিুন এেটা বাতি তেয়নয়ে। ঐ বাতিয়ি শুধু এেবার আতম 
থগতে। 
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-থবশ থিা এেবার থগয়লই চলয়ব। বল থস তেোনা। 
বয়ল ইউসুফ তচোং এে টুেয়রা োগজ এবং এেতট েলম এতগয়ে তদল 

িার তদয়ে। থফংফোস সুয়বাধ বালয়ের মি তেোনা তলয়খ তদল। 
তেোনার উপর থচাখ বুলায়ি বুলায়ি ইউসুফ তচোং বলল, থদখ, তেোনাে 

যতদ তেে ুনা পাই, িােয়ল বু য়িই পারে। 
বয়ল ইউসুফ তচোং োগয়জর টুেরাটা পয়েয়ট থরয়খ োসান িাতরয়ের 

তদয়ে চাইল।  
োসান িাতরে বলল, থদরী নে, এখতন আমারা যাব। 
এই সময়ে থফংফোস িার মুখটা ঘুতরয়ে ইউসুফ তচোং এর তদয়ে থচয়ে 

বলল, ও বাতির পতিম পায়শ পাৌঁতচয়লর সায়ে লাগায়না এেটা পােখানা আয়ে। 
আসয়ল ওটা পােখানা নে। ঐ বাতিয়ি আসা-যাওোর ভূগভকস্থ পয়ের ওটা থগাপন 
দরজা। 

ইউসুফ তচোং থফংফোস এর তপে চাপয়ি িায়ে ধন্যবাদ জানাল। 
ভূগভকস্থ েে থেয়ে সবাই থবতরয়ে এল। ইউসুফ তচোং েয়ের দরজাে 

িালা লাতগয়ে সবার তপয়ে তপয়ে ওপয়র উয়ে এল। 
োসান িাতরে, আব্দুল্লায়েভ, ইউসুফ তচোং এবং আেমদ ইোং যখন 

থজনায়রল থবাতরয়সর সন্ধায়ন ঐ তেোনার উয়েয়শ্য যাত্রা েরল িখন সোল 
সািটা। 

োসান িাতরে বলল, থজনায়রল থবাতরয়সর ঘাতটয়ি োনা থদবার এটাই 
উপযুি সমে। ওরা সাধারণি সারারাি থজয়গ এই সমেটাে তবোনাে পয়ি 
োয়ে।  

-আল্লাে ভরসা, থদাো েরুন আমায়দর উয়েশ্য আল্লাে থযন সফল 
েয়রন। বলল ইউসুফ তচোং। 

-মুসা ভাইয়ে থিা ওরা ওখায়ন নাও রাখয়ি পায়র? বলল আব্দুল্লায়েভ। 
-হ্া িা েয়ি পায়র। আমরা থজনায়রল থবাতরসয়ে থপয়ল মুসা ভাইয়েও 

থপয়ে যাব। 
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পয়নর তমতনয়টর ময়ধেই ওরা এলাোে থপ য়ে থগল। ইউসুফ তচোং ও 
আেমদ ইোং গাতি থেয়ে থনয়ম থদখয়ি থগল।  

তেেুেন পর ওরা তফয়র এয়স বলল, বাতিটা আমরা থদয়খ এয়সতে। গাতি 
আর যায়ব না, এখায়নই থরয়খ থযয়ি েয়ব। 

গাতি থেয়ে থনয়ম ওরা ইট তবোয়না সরু গতল পে ধয়র প্রাে শ’তিয়নে 
গজ এতগয়ে যাবার পর এেটা ফাৌঁো উোয়নর মুয়খামুতখ েয়লা। থোট উোনটা 
থপরুয়লই দু’িলা তবরাট বাতি। সাময়নই তবরাট দরজাওোলা ঘর। বু াই যাে ওটা 
থগট রুম। সাময়ন প্রাচীর থনই, তেন্তু বাতির থপেনটা প্রাচীর থঘরা। দু’তদে থেয়ে 
প্রাচীর এয়স ঐ থগট রুয়ম তময়শয়ে। 

থগট রুয়মর দরজাটা বন্ধ। োসান িাতরেরা অয়নেেণ দাৌঁিাল। তেন্তু 
থোন সািা শব্দ থনই। 

োসান িাতরে ইউসুফ তচোং এর তদয়ে থচয়ে বলল, আমরা সাময়ন 
তদয়েই ঢুেব, তেন্তু এেজন পতিম তদয়ে পাৌঁতচয়লর থপেয়ন যাওো দরোর।  

ইউসুফ তচোং আেমদ ইোং এর তদয়ে থচয়ে বলল, িুতম যাও। 
োসান িাতরে বলল, সাময়ন তদয়ে নে, এই রাস্তা েয়ে দতেন তদেটা ঘুয়র 

পাতচয়লর থপেয়ন তগয়ে দাৌঁিায়ব থযখায়ন দরজা পায়ব থসইখায়ন। আমরা না ডাো 
পযকন্ত সরয়ব না। থিামার দাতেত্ব েয়ব ঐ পয়ে োউয়ে পালায়ি না থদো। 

আেমদ ইোং চয়ল যাবার পর ঘতি ধয়র পাৌঁচ তমতনট অয়পো েরার পর 
োসান িাতরে বলল, আমরা থযয়ি পাতর এবার। 

বয়ল োসান িাতরে আয়গ আয়গ চলল। িার থপেয়ন আবদুল্লায়েভ এবং 
ইউসুফ তচোং।  িায়দর সেয়লর োি জোয়েয়টর পয়েয়ট তরভলবায়রর ওপর 
রাখা। 

োসান িাতরে দরজার সাময়ন মুহুিকোল দািাল। িারপর বাম োয়ি 
দরজাে পর পর তিনবার থটাো তদল। থোন সািা থনই। আবার থটাো তদল োসান 
িাতরে। না থোন সািা থনই। 

পয়েট থেয়ে ডান োয়ি তরভলবার থবর েয়র তনয়ে বাম োয়ি দরজাে 
চাপ তদল। এেটু চাপ তদয়িই দরজা ফাৌঁে েয়ে থগল এেটু। 
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দরজা থখালা! তবতস্মি োসান িাতরে এবার থেলা তদয়ে দরজা খুয়ল 
থফলল। খুয়লই িার চেু তস্থর েয়ে থগল। রয়ি ভাসয়ে ঘর। এেজন মতেলা ও 
এেজন পুরুয়ষর রিাি লাশ থময় ে পয়ি আয়ে। 

তরভলবার বাতগয়ে িারা তিনজনই ঘয়রর থভির ঢুয়ে থগল। থগট লাতগয়ে 
তদয়ে থগট রুম পার েয়ে বাতির থভিয়র প্রয়বশ েরল। বাতির থভির আরও আটতট 
লাশ িারা থপল। তসতি তদয়ে ভূগভকস্থ েতরয়ডায়রও িারা ঢুেল। েতরয়ডায়রর 
দু’পায়শর রুমগুয়লা উতে থময়র থদখল। থেউ থোোও থনই। 

অবয়শয়ষ েতরয়ডায়রর পতিম প্রায়ন্ত আয়রেতট তসতি তদয়ে উয়ে থপল 
দরজা। দরজা খুয়ল পাতচয়লর বাইয়র তগয়ে োতজর। আেমদ ইোং তিগায়র চাপ 
তদয়ে থফয়লতেল আর তে। অন্ধোর োেয়ল আর রো তেল না। 

োসান িাতরে আেমদ ইোংসে সবাইয়ে আবার থভিয়র প্রয়বশ েরয়ি 
বলল। 

ইউসুফ তচোং বলল, আর থভিয়র ঢুয়ে লাভ তে? 
োসান িাতরে বলল, না বাতিতট থযভায়ব তেল, থসভায়বই োেয়ি েয়ব। 

যায়ি োয়রা সয়েে েরার অবোশ না োয়ে থয, বাতিয়ি থেউ প্রয়বশ েয়রতেল। 
থগট রুয়মর দরজা থসভায়বই থভতজয়ে তদয়ে োসান িাতরেরা এয়স 

গাতিয়ি বসল। 
গাতিয়ি বয়সই ইউসুফ তচোং বলল, িাতরে ভাই, তে বু য়লন আপতন? 

রীতিমি থিা যুদ্ধ েয়ে থগয়ে। 
োসান িাতরে তচন্তা েরতেল। বলল থস, হ্াৌঁ িাই, তেন্তু যা থদখলাম িায়ি 

থলাে ময়রয়ে এে পয়ে। বু য়ি পারতে না তেিীে পেতট থে? যারা ময়রয়ে িারা 
থজনায়রল থবাতরয়সর পয়ের, না অন্য থোন পয়ের। 

োমল এেটু িারপয়রই আবার মুখ খুলল োসান িাতরে। বলল, োে 
এসব প্রয়শ্নর পালা। আতম এখন ভাবতে, এ বাতিটা আমায়দর পাোরা থদো 
দরোর। থজনায়রল থবাতরয়সর থেউ না থেউ এ বাতিয়ি আসয়বই। 

ইউসুফ তচোং ও আেমদ ইোং দু’জয়নই এে সায়ে বয়ল উেল তেে 
বয়লয়েন। 



তিয়েন শায়নর ওপায়র  108 

 

-সম্ভবি ওরা পুতলয়শর  ায়মলাে পিার ভয়েই পাতলয়েয়ে। লাশ 
সৎোর েরার জয়ন্য ওরা রায়িই আসয়ব। 

-তদয়নও থিা আসয়ি পায়র। বলল ইউসুফ তচোং। 
-িা পায়র, তেন্তু আজ আর আসয়ব বয়ল ময়ন েতর না। সম্ভবি ওরা 

প্রতিপয়েরও ভে েরয়ে। 
অবয়শয়ষ আয়লাচনাে তেে েরল সন্ধোে িারা তফয়র আসয়ব এবং রায়ি 

পাোরা থদয়ব। 
োসান িাতরেরা সন্ধোে তফয়র এল থসই বাতির সাময়ন। সন্ধোর অন্ধোর 

িখয়না ভালভায়ব নায়মতন। বাতিতটর থগট রুয়মর তদয়ে িাতেয়ে িায়দর চেু 
চিেগাে। ইো বি িালা  ুলয়ে থগয়ট। সবার ময়নই এে প্রশ্ন, েখন লাগাল 
িালা? িােয়ল থেউ এয়সতেল? 

োসান িাতরয়ের থচাখ আনয়ে উজ্জ্বল েয়ে উেয়লা। যখন এেবার ওরা 
এয়সয়ে, িখন আবারও আসয়ব। 

অন্ধোর এেটু নাময়ল বাতিতটর উত্তর পাশ থঘয়ষ থয বি গােতট আয়ে 
থসখায়ন তগয়ে ওরা চারজন অবস্থান তনল। ওখান থেয়ে উোন এবং থগয়টর 
সাময়নটা পতরষ্কার থদখা যাে। 

তিনরাি িারা ঐখায়ন বয়স পাোরাে োতটয়ে তদল। না, থেউ আয়সনা। 
সবাই েিাশ েয়লা। তেন্তু োসান িাতরে তনতিন্ত ওরা আসয়বই। 

তিন রাি পর োসান তদয়নর থবলােও পাোরা বসায়লা। দু’জন দুপুয়রর 
পয়র। আর রায়ি পাোরাে োেয়ব সবাই। 

সপ্তম তদন তবয়েল থবলা পাোরাে তেল আেমদ ইোং এবং আবদুল্লায়েভ। 
থবলা তিনটার তদয়ে আেমদ ইোং োৌঁফায়ি োৌঁফায়ি এয়স োসান িাতরেয়ে বলল, 
থবলা তিনটাে দু’জন বাতিয়ি ঢুয়েয়ে। বাতিয়িই িারা আয়ে। 

-িারা চীনা, না রুশ? 
-চীনা। 
োসান িাতরে এবং ইউসুফ তচোং শুয়ে তেল। দুজনই উয়ে বসল। সিরী 

েয়ে িারা থবতরয়ে এল আেমদ ইোং এর সায়ে। 
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রাি যখন প্রাে বারটা। ইউসুফ তচোং োসান িাতরেয়ে বলল, ওরা থিা 
থবরুল না, আমরা থিা ঢুেয়ি পাতর। 

-না, ইউসুফ, বি তশোর থিা আয়সতন। আতম থজনায়রল থবাতরয়সর 
অয়পো েরতে। বলল োসান িাতরে। 

রাি িখন সায়ি বারটা েয়ব। এমন সমে োসান িাতরেরা থদখল। থগট 
রুম তদয়ে এেজন বাইয়র থবরুল। িারপর আয়রেজন। পয়রর জন প্রাে তিন তফট 
লম্বা এেটা বাে তনয়ে এল। িারপর ওরা দরজাে িালা লাতগয়ে বােতট তনয়ে 
চলল উোন থপতরয়ে। 

োসান িাতরে উয়ে দাৌঁিাল। বলল, আমরা ওয়দর ফয়লা েরব। তনিে 
নিুন ঘাতটয়ি ওরা যায়ি। 

ওরা দু’জন সরু গতল থপতরয়ে বি রাস্তাে উয়ে দাতিয়ে োো থববী 
টোতেয়ি উয়ে বসল। ওয়দর থববী টোতে থেয়ি তদল। 

ওয়দর থববী টোতের থপেয়ন েুয়ট চলল োসান িাতরেয়দর গাতি। 
প্রাে পয়নর তমতনট চলার পর থদংতশোং থরায়ড এেটা দু’িলা বাতির 

থগয়ট তগয়ে গাতিটা োমল। োয়ে-কুয়ল বাতি থনই। আশপাশটা অন্ধোর। োসান 
িাতরেয়দর গাতি প্রাে দু’শ গজ দুয়র থেড লাইট তনতভয়ে অন্ধোয়র দাৌঁতিয়ে 
োেল। 

থববী টোতে দাৌঁিায়নার পর থলাে দু’তট গাতি থেয়ে বােতট তনয়ে থনয়ম 
থগল। 

প্রাে তমতনট পয়নর পর বাতির থগট তদয়ে থলাে দু’তট থবতরয়ে এল। সবার 
োয়িই থস্টনগান। পাৌঁচজন থলাে থববীয়ি উেল। আবার থববীতট থেয়ি তদল। 
োসান িাতরে ইউসুফ তচোং-এর তদয়ে থচয়ে বলল, আমার সয়েে তেে েয়ল ঐ 
পাৌঁচজয়নর লম্বাজন থজনায়রল থবাতরস। ওরা থোন অতভযায়ন যায়ি। চল ওয়দর 
থপেয়ন। 

প্রাে তবশ তমতনট সরু আৌঁোবাৌঁো গতলপয়ে চলার পর গাতি উরুমতচর 
অতভজাি এলাো গুতলস্তান থপ েল। ইবয়ন সা’দ থরায়ডর এেটা গায়ের িলাে 
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তগয়ে থববী টোতেতট োমল। োসান িাতরেয়দর গাতি থেড লাইট তনতভয়ে 
আসতেল। থববী টোতেতট দাৌঁিায়ল িারাও দাৌঁিাল। 

থয গােতটর তনয়চ থববী টোতেতট দাৌঁিাল, িার গজ পঞ্চায়শে সাময়ন 
এেটা তবরাট বাতি। োসান িাতরে থদখল থববী টোতে থেয়ে পাৌঁচজন থলাে থনয়ম 
ঐ বাতির তদয়ে চলল। 

ওরা োৌঁটা শুরু েরয়ল োসান িাতরেয়দর গাতি ধীয়র ধীয়র তনঃশয়ব্দ এয়স 
থববী টোতেটার সাময়ন দাৌঁিাল। 

োসান িাতরেরাও গাতি থেয়ে নামল। গায়ের অন্ধোয়র দাতিয়ে িারা। 
ওয়দর পাৌঁচজয়নর এেজন ির ির েয়র থটতলয়ফায়নর তপলায়র উয়ে থটতলয়ফায়নর 
িার থেয়ট তদয়ি লাগল। িারপর ওরা পাৌঁচজয়নই পাতচৌঁল টপয়ে থভিয়র ঢুয়ে 
থগল। 

োসান িাতরে গায়ের অন্ধোর থেয়ে থবতরয়ে বাতিটার এতরো এবং 
তবতডং এর অবস্থানটা থদয়খ তনল। িারপর এয়স ইউসুফ তচোংয়ে বলল, চল, 
আমরাও থভিয়র ঢুেব। থস োর থোন সবকনাশ েরয়ি থগল থে জায়ন? 

ওরা পাৌঁচজন বাতির বি থগটতটর পূবকতদে তদয়ে পাতচৌঁল টপয়েতেল, আর 
োসান িাতরেরা থগয়টর পতিম পায়শর অন্ধোর মি জােগা তদয়ে পাতচল 
টপোয়লা। 

 
 
 
থমইতলগুতলয়দর বাসাে দু’িলার তসতির মুয়খই িায়দর ফোতমতল 

সবেেখানা। তনয়চর িলার সবেেখানা বাইয়রর অতিতেয়দর অভেেকনা জানাবার 
জয়ন্য বেবোর েে। আর দু’িলার এ সবেেখানা ফোতমতল গোদাতরং এর জােগা। 
এর উত্তর পায়শই দাতদর ঘর। িার পয়ররটায়িই োয়ে থমইতলগুতল। আরও উত্তয়র 
ও পতিয়মর ঘরগুয়লায়ি োয়ে থমইতলগুতলর বাবা, মা ও অন্যরা। থমইতলগুতলর 
আব্বা ও ভাইরা োয়ে তপতেংএ। ওখায়নই িায়দর চাকুরী। থমইতলগুতল িার দাদী, 
মা, ফফু ুএবং অন্যয়দর তনয়ে এ বাতিয়ি োয়ে। ফোতমতল সবেেখানার দতেণ 
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তদয়ে পাতরবাতরে অতিতেয়দর োোর স্থান। তনয়চর িলায়িও অতিতেখানা আয়ে, 
তেন্তু িা বাইয়রর থলােয়দর জয়ন্য। ফোতমতল সবেেখানার পতিম থদোয়ল এেটা 
দরজা। ওটা তদয়ে পােঘর ও থস্টার রুয়মর তদয়ে যাওো যাে। 

ফোতমতল সবেেখানা োয়পকট ও অিেন্ত মূলেবান োয়ের থসাফা থসট তদয়ে 
সাজায়না। 

বাতির প্রধান থগয়ট এেজন তবশ্বস্ত দায়রাোন োয়ে। আেমদ মুসায়ে 
তনয়ে আসার পর থেয়ে থমইতলগুতল তনয়চর তসতির মুয়খ ওমর ওোং চাচায়ে 
পাোরাে থরয়খয়ে। 

থসতদন ‘থজনায়রল থবাতরয়সর িরফ থেয়ে থোন আশংো থমইতলগুতল 
েয়র তেনা’ এ প্রয়শ্নর থমইতলগুতল ‘না’ সূচে জবাব তদয়লও থমইতলগুতল তেন্তু 
এেতদয়নর জয়ন্যও এই আশংো থেয়ে মুি েয়ি পায়রতন। আেি আেমদ মুসা 
থসতদন গাতিয়ি ওোর সমে রিমাখা রুমাল ও জামার আতস্তন বাইয়র থফলয়ি না 
থদো থেয়েও থস বুয় য়ে থজনায়রল থবাতরস েিটা ভয়ের বস্তু। িাই থমইতলগুতল 
রায়ি ঘুমায়ি পায়র না। রাি বারটার পর উয়ে তসতির মুয়খ সবেেখানা এবং 
দু’িলার েতরয়ডার তদয়ে পােচারী েয়র থবিাে। 

থসতদন দাতদ এটা ধয়র থফয়লয়ে। িুই এই রাি দু’টাে এভায়ব পােচারী 
েয়র থবিাতিস থেন? এর আয়গও এেবার পায়ের শব্দ আতম শুয়নতে। িুই তে? 

থমইতলগুতল উত্তর তদয়েয়ে, হ্াৌঁ দাতদ। 
িারপর থমইতলগুতল সব েো দাতদয়ে খুয়ল বয়লয়ে। শুয়ন আশংোে ও 

ভয়ে দাতদর মুখ শুতেয়ে থগয়ে, বয়লয়ে, থিার আশংোর েো মুসায়ে বতলসতন 
থেন? 

-না দাতদ, উতন অসুস্থ িার তনতিন্ত োো দরোর। েয়েে তদন থিা থগল। 
উতন উয়ে চলায়ফরা েরয়ি পারয়ল আর ভে োেয়ব না। উতন থজনায়রল থবাতরয়সর 
থগাটা এেটা বাতেনীয়ে বুতদ্ধ ও শতির থজায়র পরাতজি েয়র ওয়দর বেীখানা 
থেয়ে থবতরয়ে এয়সয়েন। সুস্থ েয়ল উতন এোই যয়েি েন। 
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দাতদ থমইতলগুতলর মাোে োি বুতলয়ে বয়লয়ে, থবান, থিার অয়নে পূণে 
েয়ব। িুই আমায়ে মাফ েতরস। েি খারাপ থভয়বতে থিায়ে। িুই আমার বংয়শর 
থগ রব। 

থমইতলগুতল দাতদয়ে জতিয়ে ধয়র বয়লয়ে, না দাতদ, িুতম এমন েয়র বল 
না। িুতম থদাো ের, যায়ি উতন িািািাতি সুস্থ েয়ে তনরাপদ স্থায়ন চয়ল থযয়ি 
পায়রন। 

দাতদ থমইতলগুতলয়ে বুে থেয়ে সতরয়ে িার মুখ তনয়জর মুয়খর োয়ে িুয়ল 
ধয়র বয়লয়ে, িুই িায়ে থযয়ি তদয়ি পারতব? 

থমইতলগুতল থচাখ বুয়জ আবার দাতদর থোয়ল মুখ লুতেয়েয়ে। থোন উত্তর 
থদেতন। 

থমইতলগুতল তনিেতদয়নর মি থস রায়িও পােচাতর েরতেল। রাি িখন 
থদিটা। 

থমইতলগুতল সবকদশকী েয়ল থদখয়ি থপি, তে েয়র তিনতট োোমূতিক িার 
দায়রাোন ও ওমর চাচায়ে থিায়রাফরয়ম ঘুম পাতিয়ে থদািলার তসৌঁতির দরজার 
িালা লোসার বীম তদয়ে গতলয়ে ওপয়র উয়ে আসয়ে এবং তে েয়র আরও দু'তট 
োোমূতিক বাতির থপেয়ন পাতনর পাইপ থবয়ে ওপয়র উয়ে এল। 

থমইতলগুতল িখন সবেেখানার মুয়খ দাৌঁতিয়ে, তসৌঁতির মুয়খ পায়ের শব্দ 
শুয়নই থস থপেন তফরল। তসৌঁতির মুয়খ দাৌঁতিয়ে তিনজন থলাে, োয়ি থস্টনগান।  

তবদুেৎ গতিয়ি থমইতলগুতলর তপস্তল ওপয়র উয়ে এল। তিগায়র আঙুল 
থচয়প বসয়ি যায়ি। এমন সমে থপেন থেয়ে তবিায়লর মি েুয়ট আসা এে 
োোমূতিক থমইতলগুতলর ডান োয়ির উপর তরভলভায়রর বাট তদয়ে আঘাি েরল।  

তপস্তল তেটয়ে পয়ি থগল থমইতলগুতলর োি থেয়ে। তেন্তু তেপ্র থবপয়রাো 
থমইতলগুতল েুয়ট তগয়ে তপস্তল িুয়ল তনয়ে ঘুয়র দাৌঁিাল। তপেন থেয়ে আঘািোরী 
থজনায়রল থবাতরয়সর তদয়ে নজর থযয়িই থমইতলগুতলর তপস্তল উয়ে এল িায়ে 
লেে েয়র। 

তেন্তু িার আয়গই থজনায়রল থবাতরয়সর সাইয়লন্সার লাগায়না তরভলভার 
গুতল বষকণ েরল। গুতলতট থমইতলগুতলর তপস্তয়ল এয়স আঘাি েরল। গুতলর 
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আঘায়ি থমইতলগুতলর শাোদাি ও বুয়িা আঙুয়লর মা খায়নর তেেুটা অংশ তেয়ি 
থগল। তপস্তলতট িার োি থেয়ে তেটয়ে পয়ি থগল। থমইতলগুতল দতেয়ণর দরজা 
তদয়ে আেমদ মুসার রুয়মর তদয়ে েুটয়ি তগয়েতেল। তেন্তু তসৌঁতির তিনজন থলাে 
িায়ে তঘয়র ধরল। 

থজনায়রল থবাতরস এয়স থমইতলগুতলর ওিনা তদয়ে িার মুখ শি েয়র 
থবৌঁয়ধ থফলল। িারপর তিনজয়নর এেজনয়ে লেে েয়র বলল ওোংচু, এয়ে 
থসাফার সায়ে থবৌঁয়ধ রাখ। 

থমইতলগুতলয়ে থবৌঁয়ধ থফলা েল থসাফার সায়ে! 
থজনায়রল থবাতরস বলল, সুেরী, থসতদয়নর অপমায়নর েো আতম 

ভুতলতন। আয়রে তদন রায়ি এয়সতেলাম থিামায়ে িুয়ল তনয়ে থযয়ি। িুতম থলে 
থেয়ভয়ন তগয়েতেয়ল, পাইতন থিামায়ে। তেন্তু বি তশোয়রর সন্ধান থপয়ে 
তগয়েতেলাম। দু'জন তেলাম বয়ল থসতদন আেমদ মুসার গায়ে োি থদইতন। আজ 
থিামায়দর দু'জনয়েই থযয়ি েয়ব আমার থমেমানখানাে। 

বয়ল এেজনয়ে তসৌঁতির মুয়খ ও এতদেোর জয়ন্য পাোিাে থরয়খ অন্য 
দু'জনয়ে তনয়ে আেমদ মুসার ঘয়রর তদয়ে চলল থজনায়রল থবাতরস। 
আয়রেজনয়ে আয়গই থস ওখায়ন পাতেয়েতেল। 

থজনায়রল থবাতরস চয়ল যাবার তমতনট খায়নে পর োসান িাতরেরা উয়ে 
এল থদািলার তসৌঁতি তদয়ে। আয়গ োসান িাতরে, থপেয়ন ওরা তিনজন। 

থবিায়লর মি তনঃশয়ব্দ উয়েয়ে োসান িাতরে। থমইতলগুতল তচৎোর 
েরতেল। তেন্তু শি েয়র বাৌঁধা মুখ থেয়ে অস্পি থগাঙাতন োিা আর তেেু 
থবরুতিল না। থস প্রাণপয়ণ োি পা েুিতেল বাৌঁধন থখালার জয়ন্য। 

এখায়ন দাৌঁিায়না থজনায়রল থবাতরয়সর প্রেরী থলােটা থমইতলগুতলর ঐ 
দৃশ্য থদয়খ থে িুে েয়র বলল, এটা শুতটং এর থসট......... 

িার েো থশষ েয়লা না। দুপ েয়র এেটা শব্দ েয়লা। গুয়িা েয়ে যাওো 
মাো তনয়ে থলােটা তনঃশয়ব্দ ঢয়ল পয়ি থগল মাতটয়ি। 

তসৌঁতির তদয়ে িাোয়িই থমইতলগুতলর থচাখ পিল োসান িাতরয়ের 
ওপর। 
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োসান িাতরে েুয়ট এল থমইতলগুতলর োয়ে। িািািাতি মুয়খর বাৌঁধন 
খুয়ল তদয়ে বলল, আপতন? আপনার বাতি এটা? 

প্রয়শ্নর তদয়ে ভ্রুয়েপ না েয়র থমইতল থেৌঁয়দ উেল। বলল, আেমদ 
মুসায়ে রো েরুন। যান িািািাতি। 

-আেমদ মুসা? থোোে তিতন? 
তবস্মে-আয়বয়গ তবস্ফাতরি েয়ে ওয়ে োসান িাতরয়ের থচাখ। 
থমইতলগুতল মুখ ঘুতরয়ে দতেণ তদে থদতখয়ে বলল, থজনায়রল থবাতরসরা 

ওতদয়ে থগয়ে। যান িািািাতি। 
োসান িাতরে দ্রুি আেমদ ইোংয়ে বলল, িুতম এয়ে খুয়ল দাও। আমরা 

ওখায়ন যাতি। 
থমইতলগুতলর দাতদ, মা, ফফু ুিখন প্রাে বােরুদ্ধ অবস্থাে ওয়দর থপেয়ন 

এয়স দাৌঁতিয়েয়ে।  
থমইতলগুতল োসান িাতরেয়ে বলল, না আমায়ে খুলয়ি েয়ব না। যান 

আপনারা। 
ওরা চারজন েুয়ট চয়ল থগল দতেয়ণর দরজা তদয়ে। 
থমইতলগুতলর দাতদ বােরুদ্ধ েয়ে বয়স পয়িতেল থময় য়ি। মা এয়স 

থমইতলগুতলয়ে জতিয়ে ধয়র ডুেয়র থেৌঁয়দ উেল।  
থমইতলগুতল বলল, মা শব্দ েয়রানা। থজনায়রল থবাতরস সিেক েয়ব। 
তেডন্যাপ েরয়ি এয়সয়ে ওরা আেমদ মুসায়ে। 
ফফু ু থমইতলগুতলর বাৌঁধন খুয়ল তদল। থমইতলগুতলর আেি োি থেয়ে 

অতবরাম  য়র পিা  রয়ি থময় র সাদা োয়পকট অয়নেখাতন লাল েয়ে উয়েয়ে। 
িখনও রি  রয়ে প্রবলভায়ব। ফফু ুওিনা তদয়ে েিস্থানতট থচয়প ধরল। 

এই সমে প্রাে এেসায়েই থস্টনগায়নর ব্রাস ফাোর এবং তরভলভায়রর 
শব্দ থভয়স এল। 

থমইতলগুতল ডান োি থচয়প ধয়র েুটল ওতদয়ে। িার থপেয়ন মা, ফফুু 
এবং দাতদও। 

আেমদ মুসার ঘয়রর সাময়ন তিনতট রিাি লাশ পয়ি আয়ে।  
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আর পয়ি আয়ে থিায়রাফরম গোস িান্সতমশয়নর যন্ত্রপাতি ও নল। 
োসান িাতরে নে েরল দরজাে।  
থমইতলগুতলও িায়দর থপেন তগয়ে দাৌঁিাল। 
দরজার োয়েই থমইতলগুতল এতগয়ে তগয়ে ডাে তদল, মা-চ ুদরজা থখাল! 
দরজা খুয়ল থগল! দরজা খুয়ল মা-চ ুএে পায়শ সয়র দাৌঁিাল। 
থটতবয়ল তরভলভার। িার পায়শই পা  ুতলয়ে খায়ট বয়স তেল আেমদ 

মুসা। 
থভিয়র েুয়ট থগল োসান িাতরে। 
আেমদ মুসা উয়ে দাৌঁিাল। 
দু'জন দু'জনয়ে জতিয়ে ধরল গভীর আয়বয়গ। োৌঁদতেল োসান িাতরে। 

আেমদ মুসার দু'থচাখও তভয়জ উয়েতেল। 
োসান িাতরয়ের পয়র এতগয়ে এল আব্দুল্লায়েভ। আেমদ মুসা অয়নেেণ 

বুয়ে জতিয়ে ধয়র োেল িায়েও। আব্দুল্লায়েভও োৌঁদতেল। 
এই তমলন দৃশ্য থদয়খ োয়রারই থচাখ শুেয়না তেলনা। সজল থচাখ দু'তট 

তনয়ে থমইতলগুতল অতনয়মষ থচায়খ িাতেয়ে আয়ে িায়দর তদয়ে। 
রুমায়ল থচাখ মুয়ে তনয়ে োসান িাতরে, ইউসুফ তচোং ও আেমদ 

ইোংয়ে পতরচে েতরয়ে তদল আেমদ মুসার সায়ে। 
ওয়দরয়েও বুয়ে জতিয়ে ধরল আেমদ মুসা। 
ওয়দর তদয়ে তগয়েই আেমদ মুসার থচাখ পয়িতেল থমইতলগুতলর উপর। 

ডান োয়ি জিায়না রয়ি লাল েয়ে যাওো ওিনার তদয়ে িাতেয়ে চময়ে উেল 
আেমদ মুসা। 

থখাৌঁিায়ি থখাৌঁিায়ি এেটু এতগয়ে এয়স বলল, িুতম আেি থমইতলগুতল? 
থমইতলগুতল মুখ তনচ ুেরল। 
োসান িাতরে বলল, উতনই প্রেম থজনায়রল থবাতরসয়ে বাধা থদন। ওয়ে 

আেি েয়র থসাফাে োয়ের সায়ে থবৌঁয়ধ থরয়খ থস আপনার এ রুয়ম আয়স। 
আেমদ মুসা মা-চু'র তদয়ে থচয়ে উতেগ্ন েয়ে বলল, িুতম িািািাতি 

ডািার থডয়ে আন। 
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আর দাতদর তদয়ে থচয়ে বলল, দাতদ ওৌঁয়ে শুইয়ে তদন। 
োসান িাতরে এ সমে বলল, থজনায়রল থবাতরসয়ে ধরয়ি থচয়েতেলাম, 

িাই ওয়ে মাতরতন। তেন্তু ওর ডান োি গুৌঁয়িা েয়ে থগয়ে।  ুলন্ত গুৌঁয়িা োি তনয়েই 
থস থদািলা থেয়ে লাফ তদয়ে পাতলয়েয়ে। আপতন অনুমতি তদন, আমরা এখতন ওর 
ঘাৌঁতটয়ি োমলা েরয়ি চাই। ওয়ে সমে থদো তেে েয়ব না। 

-আতম থিা এখন থিামায়দর থনিা নই োসান িাতরে। 
োসান িাতরে এতগয়ে এয়স আেমদ মুসার ডান োি িুয়ল তনয়ে িায়ি 

চুমু থখয়ে বলল, আপতন শুধু আমায়দর নন, দুতনো থজািা তবপ্লবী সংগেয়নর থনিা। 
আব্দুল্লায়েভ, ইউসুফ তচোং, আেমদ ইোং এয়স ঐ এেইভায়ব চুম্বন 

েরল আেমদ মুসার োি। 
-আতম অবসর থচয়েতেলাম োসান িাতরে? 
-পরাধীন মুসলমানয়দর োোোর যখন চারতদয়ে, িখন আল্লাে 

আপনায়ে অবসর থদয়বন থেন মুসা ভাই? 
আেমদ মুসা তেেুেণ চুপ েয়র োেল। িারপর বলল, যাও োসান 

িাতরে, সোয়লই তেন্তু চয়ল এস। তেে ুশুনয়ি পারলামনা থিামায়দর োে থেয়ে। 
োসান িাতরেরা থবতরয়ে থগল। 
ওরা থবতরয়ে থগয়ল থমইতলগুতল বলল এখন রাি দু'টা। থোন প্রোর 

সাবধান োোর তে প্রয়োজন আয়ে? 
-না থমইতলগুতল, ওর সােীরা সবাই তনেি। ওর ডান োিটা থশষ। ও 

আপািি আত্মরোে বেস্ত োেয়ব। িাোিা োসান িাতরেরা ওর তপে ুতনয়েয়ে। 
থমইতলগুতল োৌঁটয়ি শুরু েরল িার ঘয়রর তদয়ে। 
মা-চ ুআয়গই ডািার ডােয়ি চয়ল তগয়েতেল। 
আেমদ মুসা থমইতলগুতলর চয়ল যাওো পয়ের তদয়ে িাতেয়ে ভাবল, তে 

অদ্ভুি থময়ে, যন্ত্রণাদগ্ধ গুতলতবদ্ধ োয়ির তদয়ে তবন্দুমাত্র ভ্রুয়েপ থনই, ভাবয়ে 
আেমদ মুসার তনরাপত্তার েোই! 
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৭  
োসান িাতরেরা গাতির োয়ে এয়স থদখল থববী টোতেতট থনই, আর 

িায়দর গাতির সাময়নর চাো থজনায়রল থবাতরস গুতল েয়র নি েয়র তদয়ে থগয়ে। 
িারা থভয়ব থপল না, থজনায়রল থবাতরস এে োয়ি থববী টোতে চাতলয়ে তনয়ে থগল 
তে েয়র! োসান িাতরে পতরোর থদয়খয়ে, তরভলভায়রর দু'থটা গুতল তগয়ে তবদ্ধ 
েয়লা িার োয়ি। থস যখন উয়ে দাৌঁিাল, েতি থেয়ে োয়ির তনয়চর অংশটা িখন 
 ুলতেল। 

োসান িাতরে িািািাতি এেিা চাোতট গাতিয়ি লাতগয়ে তনয়ে েুটল। 
িায়দর টায়গকট থসই বাতি থযখান থেয়ে ওরা পাৌঁচজন থববীয়ি উয়েতেল। 

বাতিতটর োোোতে এেটা অন্ধোর জােগাে গাতি দাৌঁি েতরয়ে থরয়খ 
চারজন ওরা থগল থসই বাতির তদয়ে। বাতির সাময়ন তগয়ে থদখল প্রধান ফটেতট 
থখালা। েোৌঁৎ েয়র উেল োসান িাতরয়ের মন। তচতিো তে িােয়ল উয়ি থগল! 
থস্টনগান বাতগয়ে ওরা প্রয়বশ েরল বাতির থভিয়র। এ চারতট থস্টনগান িারা 
থযাগাি েয়রয়ে থজনায়রল থবাতরয়সর ঐ চারজয়নর োে থেয়ে। 

সব তমতলয়ে বাতিয়ি দশতট ঘর। উপয়র পাৌঁচতট, তনয়চ পাৌঁচতট। সবগুতল ঘর 
থখালা। োপি-থচাপি তজতনস পয়ত্রর তবশৃংখল অবস্থা থদয়খ িারা বু ল, বাতির 
থলােরা িািাহুিা েয়র থবতরয়ে থগয়ে। এমন তে তসগায়রয়টর বাে এবং লাইটার 
পযকন্ত থনবার সুয়যাগ পােতন। 

তবোনার থিাষয়ের িল এবং থটতবয়লর ড্রোরগুয়লা িারা থদখল। তেেু 
থনই। সব শূন্য। োসান িাতরে জায়ন থজনায়রল থবাতরস থযখায়ন োয়ে আট ঘাট 
থবয়ধই োয়ে। থোন বাহুলে তজতনস থস রায়খ না। েোৎ থশাবার ঘয়রর এেটা 
বাতলশ উটায়ি তগয়ে এেটা থোট থনাট বই থপয়ে থগল। থনাট বইতট বাতলয়শর 
েভায়রর ময়ধে লুোয়না তেল। বাতলশ িুলয়িই থসটা থবতরয়ে পডল। ময়ন েে 



তিয়েন শায়নর ওপায়র  118 

 

িািাহুিার জয়ন্য থনাট বইয়ের মাতলে এর েো ভুয়ল থগয়ে। োসান িাতরে থনাট 
বইটা পয়েয়ট রাখল। 

বাতড থেয়ে ওরা চারজন থবতরয়ে গাতডর োয়ে এল। ভাবতেল োসান 
িাতরে, থজনায়রল থবাতরস এখান থেয়ে থোোে থযয়ি পায়র। েোৎ োসান 
িাতরয়ের ময়ন েল থসই প্রেম বাতিটার েো। ওখান থেয়েই ওরা থস্টনগান ভতিক 
বাে এয়ন অতভযায়ন থবতরয়েতেল, এর অেক ওটাই িায়দর মূল ঘাতট। এেবার 
ওখায়ন তগয়ে থদখা থযয়ি পায়র।  

েসান িাতরয়ের গাতি েুটল ঐ বাতির উয়েয়শ্য। গাতিতট বি রাস্তাে থরয়খ 
ওরা থস বাতডর সাময়ন তগয়ে দািাল, থদখল এে তবরাট িালা  ুলয়ে বাইয়রর 
থগটরুয়মর দরজাে। 

োসান িাতরে এেটু ভাবল। িারপর বলল, চল ঐ থচারা দরজা এেবার 
থদখব। 

দতেণ রাস্তাটা ঘুয়র প্রাচীয়রর পাশ তদয়ে িারা চারজন পতিম তদয়ে 
আগ্রসর েয়লা। সাময়ন োসান িাতরে। থপেয়ন ওরা তিন জন। আোয়শ থজাৎস্না 
থনই, অন্ধোর । তেন্তু স্বি আোয়শর িারার আয়লা অন্ধোয়রর োল রূপয়ে 
তেেুটা থযন তফয়ে েয়র তদয়েয়ে। োসান িাতরে িার দু’থচাখ সাময়নর োয়লা 
অন্ধোয়রর বুয়ে তস্থর থরয়খ এতগয়ে যাতিল। েোৎ সাময়নর অন্ধোয়র এেটা অংশ 
নয়ি উেল। োসান িাতরে চাপা েয়ে তচৎোর তদল, শুয়ে পি, থিামরা। 

োসান িাতরে শুয়ে পয়ডতেল, িার সায়ে সায়ে ওরা তিনজনও। 
ওরা শুয়ে পিার সায়ে সায়ে এে  াে গুতল ওয়দর মাোর উপর তদয়ে 

চয়ল থগল।  
োসান িাতরে শুয়ে পয়িতেল, তেন্তু িার তরভলভারটা নয়ি ওো 

অন্ধোরতটয়ে িাে েয়রই তেল। োসান িাতরে শুয়ে পয়িই তিগার তটয়পতেল ঐ 
অন্ধোর লেে েয়র। 

অন্ধোয়রর থভির থেয়ে এেটা আিকনাদ উেল এবং ওতদে থেয়ে গুতল 
বষকণও বন্ধ েয়ে থগল। 

োসান িাতরে থপেয়নর তদয়ে লেে েয়র বলল, থিামরা সব তেে থিা? 
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-হ্া। ইউসুফ জবাব তদল। 
-ক্রতলং েয়র দ্রুি আমায়দর এগুয়ি েয়ব। গুতলর শয়ব্দ অয়ন্যরা এখতন 

েুয়ট আসয়ব। এ থলােটায়ে তনিে ওরা পাোরাে বতসয়ে থরয়খতেল। 
োসান িাতরেরা দ্রুি এতগয়ে প্রাচীর থযখায়ন উত্তর তদয়ে বাৌঁে তনয়েয়ে 

িার োোোতে তগয়ে থপ েল। 
এমন সমে োসান িাতরে থদখল, এেটা চলন্ত অন্ধোর এতগয়ে প্রাচীয়রর 

বাৌঁয়ের এপায়র এয়স চাপা েয়ে ডােল, বোং থোোে িুতম? 
থোন সািা না থপয়ে আবার ডােল বোং।  
চাপা তফস তফয়স েে িার। 
এরপর থলােটা এে পা দু’পা েয়র সাময়ন এগুয়লা। অন্ধোয়রও িার 

উদেি থস্টনগায়নর অতস্তত্ব পতরষ্কার থবা া যায়ি। 
থলােটা আরও েয়েে ফটু এতগয়ে এল। 
োসান িাতরে োি তদয়ে পরীো েরল িার তরভলভায়রর সাইয়লন্সার 

তেে আয়ে তে না। িারপর ধীয়র সুয়স্থ শুয়ে থেয়েই এেটা গুতল েরল থস। 
তনরব অন্ধোয়র ‘দুপ’ েয়র এেটা শব্দ উেল। আর থলােটার মুখ থেয়ে 

থবরুল এেটা ‘আ-আ’ শব্দ। থপেন তদয়ে উয়ট পয়ি থগল থলােটা। 
োসান িাতরেরা আয়রেটু এতগয়ে প্রাচীয়রর থোণাে তগয়ে অবস্থান তনল। 

এই থোণা থেয়ে তবশ গজ উত্তয়র এগুয়লই থসই থচারা দরজাটা। 
োসান িাতরে থদেটায়ে দতেণ থদোয়লর সায়ে থসৌঁয়ট থরয়খ এেটু মুখ 

বাতিয়ে উৌঁতে তদয়ে উত্তর তদয়ে থদখল, থচারা দরজার সাময়ন মাইয়ক্রাবাস 
সাইয়জর এেটা গাতি োয়লা সদয়িের মি অন্ধোয়র দাৌঁতিয়ে আয়ে। দরজা ও 
গাতির োে থেয়ে েুে-োে, টুং-টাং শব্দ থভয়স আসয়ে। ময়ন েে গাতডয়ি তেেু 
উেয়ে। 

প্রাে এে তমতনয়টর মি অয়পো েরল োসান িাতরে। তেন্তু আর থেউ 
এল না। পায়শই এয়স বয়সতেল ইউসুফ তচোং। োসান িাতরে িায়ে বলল, 
বোপারটা আমার োয়ে ভায়লা লাগয়ে না। এেজন থলােয়ে িারা থখাৌঁজ তনয়ি 
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পাোল, তনিে িার থশষ আিকনাদটা িায়দর োয়ন থপ য়েয়ে। তেন্তু এর পয়রও 
আসয়ে না থেন? 

েোৎ োসান িাতরয়ের থখোল েল বইয়ে পিা বাংলায়দয়শর সুেরবয়নর 
বায়ঘর চতরয়ত্রর েো। বাঘ চলার এে বৃত্ত রচনা েয়র তশোরীয়ে থসই বৃয়ত্ত থফয়ল 
থপেন থেয়ে িার ওপর  াতপয়ে পয়ি। িােয়ল তে সাময়ন তদয়ে না এয়স বাতি 
ঘুয়র থপেন তদে তদয়ে তঘয়র থফলার ষিযন্ত্র এৌঁয়টয়ে ওরা?  

োসান িাতরে িািািাতি ইউসুফ তচোংয়ে বলল, িুতম আব্দুল্লায়েভয়ে 
তনয়ে ক্রতলং েয়র তনঃশয়ব্দ পূবক তদয়ে এেটু এয়গাও। আমার ময়ন েে ওরা থপেন 
থেয়ে আসয়ে। 

ইউসুফ তচোং আব্দুলায়েভয়ে তনয়ে দ্রুি এয়গায়ি লাগল পূবক তদয়ে। 
োসান িাতরে প্রাচীয়রর থোণা থেয়ে মুখ এেটু থবর েয়র উত্তর তদয়ে 

িার থশ্যন দৃতি তনবদ্ধ রাখল। যায়ি অন্ধোয়র সামন্য নিা চিাও িার দৃতি এতিয়ে 
না যাে। 

িখন পাৌঁচ তমতনট পার েয়েয়ে। এমন সমে প্রাচীয়রর পূবক থোণ থেয়ে 
এে সায়ে এোতধে থস্টনগায়নর ব্রাশ ফাোয়রর শব্দ থভয়স এল। থপেন তফয়র 
িাোল োসান িাতরে। আেমদ ইোং তফস তফস েয়র বলল, ফাোর এতদে 
থেয়েই েরা েয়েয়ে ময়ন েল। 

‘আল্লাহ্ সোে’ বলল োসান িাতরে। 
েো থশষ েয়রই োসান িাতরে িার দৃতি তফতরয়ে তনল আয়গর জােগাে। 

দৃতি তফতরয়েই িার নজয়র পিল, তিনতট োোমূতিক শরীর বাৌঁতেয়ে মাো তনচু েয়র 
গুতট গুতট এতগয়ে আসয়ে। 

আেমদ ইোংয়ে সাবধান েয়র োসান িাতরে থস্টনগান বাতগয়ে শুয়ে 
পিল। প্রাচীয়রর থোণাে তিন-চারটা থোট থোট গাে তেল। গােগুয়লা ফটু খায়নে 
েয়র লম্বা। এয়ি সুতবধা েয়লা োসান িাতরে এবং আেমদ ইোং এর। 

ওরা িখন পৌঁতচশ গজ দূয়র। োসান িাতরে মাো িুলল। িাে েরল 
থস্টনগান। িারপর ‘ফাোর’ বয়লই তিগার থচয়প ধয়র থিনগায়নর মাো ঘুতরয়ে 
তনল েয়েেবার। এেই সায়ে আেমদ ইোং-এর থস্টনগানও গয়জক উয়েতেল। 
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তিনতট োোমূতিক ঢয়ল পিল মাতটয়ি।  
োসান িাতরে অয়পো েরয়ি লাগল। তেন্তু ওপার থেয়ে থোন জবাব 

এলনা। এমন সমে ইউসুফ তচোংরা তফয়র এল। ওরা বলল, ওখায়ন থজনায়রল 
থবাতরয়সর চারজন থলাে খিম েয়েয়ে।             

অয়নেেণ থপতরয়ে থগল ওতদে থেয়ে থোন সািাশব্দ থনই। 
োসান িাতরে ইউসুফ তচোং থে বলল, িুতম আব্দুল্লায়েভয়ে তনয়ে ঐ 

গাতি ঘুয়র দরজাে এস। আমরা এতদে থেয়ে যাতি। ওরা চয়ল থগয়ল োসান 
িাতরে এবং আেমদ ইোং সায়পর মি গতিয়ে চলল ঐ দরজার তদয়ে। 

দরজাে থপ য়ে থগল োসান িাতরেরা। ওতদয়ে থেয়ে ইউসুফরাও এল। 
না থোন বাধা এল না। িােয়ল ওরা সবাই থশষ েয়েয়ে? 

দরজার থগািাে েয়েেটা টচক থপল। টয়চকর আয়লা থফলল প্রেয়ম 
থভিয়রর েতরয়ডায়র। থদখল পাৌঁচতট িাংে পয়ড আয়ে। িালাবদ্ধ। এরপর টচক 
তনয়ে গাতিয়ি উেল। ওখায়নও অনুরূপ আটতট িাংে। 

গুতল েয়র এেতট িাংয়ের িালা থভয়ঙ্গ থফলল োসান িাতরে। 
িাংয়ের িালা খুয়ল থচাখ তবয়স্ফাতরি েয়ে থগল িায়দর সেয়লর। 

থসানার িায়ল ভতিক িাংে।  
বাতিতট  সাচক েয়র েয়েে বাে অস্ত্র-শস্ত্র োিা থিমন আর তেেুই থপল 

না। 
থসানা ও অয়স্ত্রর বােগুয়লা িারা গাতিয়ি িুলল। যারা মারা থগয়ে িায়দর 

থস্টনগান গুয়লাও কুতিয়ে আনা েয়লা। অস্ত্র কুিায়ি তগয়ে আয়রেটা তবষে িারা 
তনতিি েল থয, থজনায়রল থবাতরস তনেয়ির ময়ধে থনই। 

িারপর গাতি থেয়ি তদল। যখন ঘাতটয়ি থপ েল, িখন রাি চারটা। 
তজতনস পত্র সামতলয়ে যখন িারা োি মুখ ধুয়ে তবশ্রায়মর জন্য তবোনাে 

এল, িখন উরুমতচর ইবয়ন সাদ মসতজয়দ ফজয়রর আযান তদল। 
চারজনই উয়ে দাৌঁিাল মসতজয়দ যাবার জয়ন্য। অন্যয়দরও থডয়ে তদল। 
নামাজ পয়ি এয়স তবোনাে গা এতলয়েই োসান িাতরয়ের থখোল েল 

থসই থনাটবুয়ের েো। িািািাতি উয়ে থনাটবুে তনয়ে থটতবয়ল বসল। থনাটবুে 
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খুলয়িই িার থভির থেয়ে বাতি ভািার দু’তট রতশদ থবর েয়ে এল। আরবী তমতশ্রি 
টাতেকশ ভাষাে থলখা রতশদ। পয়ি বু ল মাত্র েে তদন আয়গ এ দু’তট বাতি ভািা 
থনো েয়েয়ে। রতশদ দু’তট তনয়ে েুটল ইউসুফ তচোং এর োয়ে। 

ইউসুফ তচোং রতশদ দু’থটা পয়ি লাতফয়ে উেল। ওয়দর আয়রেটা ঘাতটর 
সন্ধান পাওো থগল।  

উদগ্রীব োসান িাতরেয়ে ইউসুফ তচোং বুত য়ে বলল, এ দু’থটা বাতির 
এেতটয়ে আমরা থদয়খ এয়সতে। আয়রেটা বাতি িুবপাস থরায়ড। এখান থেয়ে 
দু’মাইল েয়ব।  

োসান িাতরে বলল, ওয়দর জানা জাতনর থোন সমে না তদয়ে আমায়দর 
থিা িােয়ল এখনই থবর েওো দরোর। 

-তেে বয়লয়েন িাতরে ভাই। 
বয়ল ইউসুফ তচোং উয়ে দাৌঁিাল। বলল িাতরে ভাই আপতন সিরী েন। 

আতম ওয়দর বয়ল আতস সিরী েওোর জন্য। 
োসান িাতরে, ইউসুফ তচোং, আব্দুল্লায়েভ ও আেমদ ইোং যখন থসই 

বাতিতটর সাময়ন তগয়ে থপ েল িখন চারতদে ফসকা েয়ে থগয়ে। 
বাতডতট দু’িলা। আয়শ পায়শ লাগা থোন বাতি থনই। বাতিতটর তনয়চর 

িলা ও দু’িলার থোন জানালা িখনও থখায়লতন। বাতির সাময়ন সামান্য এেট ু
ফাো জােগা থপরুয়লই বাতিয়ি প্রয়বয়শর এেতট মাত্র দরজা। 

রাস্তা তদয়ে পােচাতর েরয়ি েরয়ি বাতির তদয়ে লেে েরতেল োসান 
িাতরেরা। 

এই সমে এেটা থববী টোতে ঐ বাতিটার সাময়ন এয়স দািাল। টোতে 
থেয়ে এেজন থলাে থনয়ম ভািা তমতটয়ে বাতির দরজার তদয়ে োৌঁটা তদল।  

োসান িাতরে ইউসুফ তচোং থে বলল, িুতম যাও ওর োয়ে। তজয়েস 
েরয়ল প্রেয়ম বলয়ব, আমরা আয়লেজাঠডার থবাতরসয়ভর পতরতচি। ওর সায়ে 
থদখা েরয়ি এয়সতে। 

ইউসুফ তচোং ওতদয়ে েুটল। 
এতদয়ে থববী টোতেতট ঘুয়র দাতিয়েতেল তফয়র যাবার জন্য। 
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োসান িাতরে োি িুয়ল থববী টোতেয়ে োময়ি বলল। োমল থববীতট। 
ড্রাইভায়রর থচায়খ নিুন ভািা পাওোর উৎসুে দৃতি। 

োসান িাতরে তজয়েস েরল, থোয়েয়ে এয়ল? 
-এোরয়পাটক থেয়ে। 
-েখন তগয়েতেয়ল এোরয়পায়টক? 
-চারটার তপতেং এর ফ্লাইট ধরার জন্য। 
-তেে ুময়ন েয়রা না, োয়ে তনয়ে তগয়েতেয়ল? 
-থয গাতি থেয়ে নামল িার সায়ে োয়ি বোয়ঠডজ বাৌঁধা এেজন আেি 

থলাে তেল। থেন সাব, তে েয়েয়ে? 
-তেে ুনা। থসই থলাে আমায়দর পতরতচি ।িারই থখাৌঁয়জ এয়সতেলাম থিা! 

তেে আয়ে িুতম যাও। 
এতদয়ে ইউসুফ তচোং বাতিতটর থলাোর থরতলং এর োয়ে থপ ৌঁেয়িই 

থলােতট থভির ঢুয়ে তগয়েতেল। ইউসুফ তচোং ডান োি পয়েয়ট তরভালভায়রর 
ওপর থরয়খ বাম োয়ি নে েরল দরজাে। থেয়ম থেয়ম েয়েেবার নে েরার পর 
দরজার ওপায়র পায়ের শব্দ পাওো থগল। থসই  সায়ে তসৌঁতি তদয়ে োউয়ে থনয়ম 
আসারও শব্দ থস থপল।  

দরজাতট খুয়ল থগল। এেতট থময়ে দরজা খুয়ল তদয়ে পায়শ সয়র থগল।  
দরজার  মুয়খই এেটা খািা তসৌঁতি দু’িলাে উয়ে থগয়ে। তসৌঁতির মা খায়ন 

বাইয়র থেয়ে আসা থসই থলােতট দাৌঁতিয়ে। িার এেটা োি পয়েয়ট।  
ইউসুফ তচোং এর দু’থটা োিই জোয়েয়টর পয়েয়ট। দরজা থেয়ে 

দু’ধাপ থভিয়র প্রাে তসৌঁতির থগািাে এখন থস দাৌঁতিয়ে। তসৌঁতির থলােতটয়ে লেে 
েয়র থস বলল, আয়লেজাঠডার বতরসভ আমার পতরতচি, িার থখাৌঁয়জ এয়সতে।  

থলােতটর থোৌঁয়ট তচেন োতস ফয়ুট উয়েই তমতলয়ে থগল। ইউসুফ তচোং 
এর েো থশষ েবার সায়ে সায়েই থস বায়ঘর মি তসৌঁতি থেয়ে লাতফয়ে পিল িার 
ওপর।  

ইউসুফ তচোং থলােতটর থচায়খ থচাখ থরয়খতেল। থস তসৌঁতির ওপর লাফ 
তদয়িই ইউসুফ তচোং তবদুেৎ গতিয়ি দরজার এেপায়শ সয়র থগল। থলােতট মুখ 
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েবুয়র পয়ি থগল দরজার ওপর। েপায়লর এেপাশ িার থেিয়ল থগল। রি 
থবতরয়ে এল থসখান থেয়ে।  

অদ্ভুি েীপ্রগতি থলােতটর। পয়ি তগয়ে ঐ অবস্থায়িই পয়েট থেয়ে 
তরভলবার থবর েয়র িাে েরল ইউসুফ তচোং এর তদয়ে।  

ইউসুফ তচোং সয়র আসার সমেই জোয়েয়টর পয়েট থেয়ে তরভলবার 
সয়মি োিটা থবর েয়র তনয়েতেল। সুিরাং থলােতটর তরভলবার অতগ্নবৃতির আয়গই 
গয়জক উেল ইউসুফ তচোং এর তরভলবার।  

োসান িাতরেরা এয়স দরজাে দাৌঁিাল এ সমে।  
আেমদ ইোং এবং আব্দুল্লায়েভ থলােটায়ে থটয়ন ঘয়রর থভিয়র তনয়ে 

এল। িারপর দরজা বন্ধ েয়র তদল।  
ইউসুফ তচোং এবং োসান িাতরে তরভলবার বাতগয়ে লেে থরয়খতেল 

তসৌঁতি ও তনয়চর িলার দরজার তদয়ে।  
থসই থময়েতট এেটু থভিয়র দাতিয়ে োৌঁপতেল। থস থযন নিা-চিার শতি 

োতরয়ে থফয়লয়ে। োন থগাষ্ঠীর চীনা থময়ে। বেস চতব্বশ-পৌঁতচশ েয়ব।  
ইউসুফ তচোং িার তরভলবার থময়েতটর তদয়ে িুয়ল ধয়র বলল, আর থে 

আয়ে থভিয়র?  
-আমরা দশজন আতে।  
-আর থেউ?  
-না থোন পুরুষ থনই।  
ইউসুফ তচোং োসান িাতরয়ের তদয়ে িাোল। োসান িাতরে বলল, 

থময়েতটয়ে তনয়ে িুতম ও আব্দুল্লায়েভ তনয়চর িলাটা থদয়খ এস। আমরা তসৌঁতির 
তদয়ে লেে রাখতে।  

তমতনট পাৌঁয়চে পর ইউসুফ তচোং থফরি এল। সবটা থদয়খতে, তনয়চ থেউ 
থনই।  

এরপর োসান িাতরেরা ওপয়র উয়ে এল। ওপয়র তসৌঁতির মুয়খ বসার 
ঘরটাে নেতট থময়ে জি-সি েয়ে বয়সতেল। িায়দর থচায়খ-মুয়খ ভে-তবেবলিা। 
িারা সেয়লই চীনা োন। বেস এেই রেয়মর-চতব্বশ পৌঁতচশ।  
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আেমদ ইোংয়ে ওয়দর োয়ে দাৌঁতিয়ে থরয়খ ওপর িলাটাও িন্ন িন্ন 
েয়র থদখল োসান িাতরেরা। তনয়চর িলার মি উপয়রও েেতট ঘর। থেউ থনই।  

োসান িাতরেরা তফয়র এল থসই বসার ঘয়র থময়েগুতলর োয়ে।  
োসান িাতরে ওয়দর তজয়েস েরল, আয়লেজাঠডার থবাতরসভয়ে 

থিামরা তচন?  
সাময়ন বসা এেতট থময়ে বলল, তচতন?  
-থসই তে আজয়ের ফ্লাইয়ট তপতেং থগয়ে?  
-হ্াৌঁ। 
-থেন? 
-এখানোর ডািার বয়লয়ে নাতে থয আজয়ের ময়ধেই ওর ডান োিটা 

থেয়ট থফলয়ি েয়ব। িাই তপতেং অঞ্চয়লর থোন োসপািায়ল িায়ে তনয়ে যাওো 
েয়েয়ে।  

-এ বাতির আর থলাে থোোে?  
-থদংতশোং থরায়ডর বাতিয়ি োেয়ি পায়র।  
-ওরা েিজন থলাে ওখায়ন? 
-থদংতশোং থরায়ডর বাতি ও এ বাতি তময়ল আয়লেজাঠডার থবাতরসভ সে 

ওরা থচ েজন োয়ে।  
োসান িাতরে তবতস্মি েয়লা, থময়েতট তময়েে বলার থচিাও েরয়ে না। 

বলল, থিামরা োরা? এয়দর দয়লর?  
থময়েতট থেৌঁয়দ উেল। বলল, আমরা সব েিভাতগনী। আমায়দর 

অসোেয়ত্বর সুয়যাগ তনয়ে ওরা আমায়দর এয়ন আতটয়ে থরয়খয়ে। দাতসবৃতত্ত ও 
থভায়গর সামগ্রী তেয়সয়ব ওরা আমায়দর বেবোর েয়র।  

সব থময়েয়দরই থচায়খ পাতন। 
োসান িাতরে বলল, আমরা মুসলমান। আমরা সব রেম জুলুম 

তনযকািয়নর তবয়রাধী। এ জয়ন্যই এয়দর সায়ে আমায়দর তবয়রাধ। থিামরা তে চাও 
বল?  
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থসই থময়েতট থচাখ মুয়ে বলল, আমরা বাইয়র থবরুয়লই ওরা থময়র 
থফলয়ব। থযখায়ন যাব থসখান থেয়েই ওরা ধয়র আনয়ব। েি থময়েয়ে েি েি 
তদয়ে থয ওরা থময়রয়ে।  

োসান িাতরে োসল, বলল, থবানরা থিামায়দর ভে থনই। ওয়দর থস 
শতি আর েয়ব না।  

ওয়দর সেয়লর থচাখ আনয়ে উজ্জ্বল েয়ে উেল। েয়েেটা থময়ে েুয়ট 
এয়স পা জতিয়ে ধরল োসান িাতরয়ের। বলল, আমরা বি দুঃখী, আমায়দর থেউ 
এমন েয়র থবান বয়ল ডায়েতন। আমায়দর আপতন বাৌঁচান।  

োসান িাতরে পা থটয়ন তনয়ে ওয়দর শান্তনা তদয়ে বলল, মানুষ মানুয়ষর 
পায়ে পয়ি না থবান, আল্লাে সেল মানুষয়ে সমান মযকাদা তদয়ে সৃতি েয়রয়েন। 
িায়দর ময়ধে বি থোট োেয়ি পায়র না।  

োসান িাতরে এেটু থেয়ম বলল, আমরা এখন চয়ল যাতি। থিামরা 
দরজা বন্ধ েয়র এ বাতিয়িই োে। আমরা পয়র তফয়র আসতে। তে বেবস্থা েরা 
যাে, িখন থদখা যায়ব।  

োসান িাতরেরা তফয়র দাৌঁিাল চয়ল আসার জন্য। চলয়ি তগয়ে আবার 
তফয়র দািাল োসান িাতরে। ওয়দর লেে েয়র বলল, আমরা তগয়ে দ’জন থলাে 
পাোতি। ওরা দরজার বাইয়র পাোরাে োেয়ব। ওয়দর টুতপর সাময়ন থদখয়ব লাল 
অধকচন্দ্র। আমরা না থফরা পযকন্ত ওরা োেয়ব, থিামায়দর ভে থনই।  

োসান িাতরেরা থবতরয়ে এল দরজা তদয়ে। থময়েরা থখালা দরজা তদয়ে 
িাতেয়ে োেল ওয়দর তদয়ে। ওয়দর থচায়খ নিুন আনে ও আস্থার আয়লা।  

োসান িাতরেরা চয়ল থগয়ল ওরা দরজা বন্ধ েয়র তফয়র দাৌঁিাল। ওরা তে 
মানুষ? মানুষ তে এি ভাল েে?  

আয়রেজন বলল, নায়র ওয়দর এেটা বই পয়িতেলাম আতম, ওরা সতিেই 
আলাদা।  
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রাি দু’টাে আেমদ মুসার োয়ে থেয়ে চয়ল যাবার পর যা যা ঘয়টয়ে িা 
খুৌঁয়ট খুৌঁয়ট সব আেমদ মুসায়ে জানাল োসান িাতরে।  

সব শুয়ন আেমদ মুসার মুখ আনয়ে উজ্জ্বল েয়ে উেল। থস সেয়লর তপে 
চাপয়ি তদল। বলল, থিামায়দর সাফয়লের জয়ন্য থমাবারেবাদ। আজয়ের রািটা 
আয়োলয়নর জন্য স্মরণীে েয়ে োেয়ব।  

আেমদ মুসা িার থচাখ ইউসুফ ও আেমদ ইোং এর তদয়ে তনবদ্ধ েয়র 
বলল, আমার িরুণ দুই ভাই, থিামরা আমায়ে মুগ্ধ েয়রয়ে, থিামরা থিামায়দর 
ঐতিয়হ্র সােকে প্রতিতনতধত্বোরী।  

ইউসুফ তচোং ও আেমদ ইোং এর থচায়খ মুয়খ এেরাশ লিা থনয়ম 
এল।  

ইউসুফ তচোং বলল, না মুসা ভাই, আজ রায়ি আমায়দর তেে ুেরার তেল 
না, তেল থশখার এে দুলকভ সুয়যাগ। আজ রায়ির ঘটনা আমায়দর শুধু অমূলে 
অতভেিা দান েয়রতন, আত্মতবশ্বাসও জাতগয়েয়ে। আজ ময়ন েয়ি, অয়নে তেে ু
েরার শতি আমায়দর আয়ে।  

আেমদ মুসা বলল, ইউসুফ, আমার ময়ন েয়ি এখায়ন সবতেেুই 
থিামায়দর োয়ির মুয়োে। ময়ধে এতশোে সাইমুম থেয়ে ‘এম্পাোর গ্রুপ’ অয়নে 
ভায়লা পতরয়বয়শ রয়েয়ে। মুসলমানরা িায়দর ভাষা িায়দর তশো সংক্রান্ত িায়দর 
থবশ তেেু অতধোর তপতেং এর নিুন সরোয়রর োে থেয়ে তফয়র থপয়েয়ে। 
আমার ময়ন েয়েয়ে, অবতশি অতধোর মুসলমানরা তফয়র পায়ব।  

ইউসুফ তচোং বলল, তেন্তু মুসা ভাই, তবরুদ্ধ শতির ঐ তেেুটা 
আয়পাশোমী ভূতমো এখানোর তেে ুমুসলমায়নর ময়ধে এমন এেটা আত্মপ্রসাদ 
এয়ন তদয়ি যা এম্পাোর গ্রুয়পর আয়োলনয়ে েতিগ্রস্থ েরয়ি পায়র।  

আেমদ মুসা বলল, তেে বয়লে ইউসুফ, তেন্তু সমস্যা এি থবশী আয়ে। 
মুতির পয়ে এি বাধা ও জতটলিা আয়ে থয আত্মপ্রসাদ সৃতির থোন অবোশ 
থনই। এখানোর তবধ্বস্ত মুসতলম সমায়জর পুনগকেন এবং মসুলমানয়দর সেয়লর 
মুয়খ মুতির োতস ফটুায়নার পে অয়নে দীঘক।  
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েো থশষ েয়র আেমদ মুসা োসান িাতরয়ের তদয়ে চাইল। বলল, 
থজনায়রল থবাতরয়সর োে থেয়ে থয আধ টন স্বণক থিামরা উদ্ধার েয়রে িা 
এম্পাোর গ্রুয়পর জন্য ইউসুফ তচোং এর িোবধায়ন তদয়ে দাও। এ থেয়ে প্রাপ্ত 
অয়েকর এেটা অংশ এম্পাোর গ্রুপ খরচ েরয়ব ধ্বংসপ্রাপ্ত মসতজদ, মাদ্রাসার 
পুনগকেন এবং মুসতলম, এিীম, তবধবায়দর পুনবকাসয়নর োয়জ। অবতশি সব অেক 
বেে েয়ব এম্পাোর গ্রুপয়ে আরও সংেি ও শতিশালী েরার জয়ন্য। আর এে 
লাখ ইউোন থয নগদ অেক থপয়েে ওটা ঐ দশতট অসোে থময়েয়ে তদয়ে ওয়দর 
পুনবকাসয়নর বেবস্থা েরয়ি েয়ব।  

োসান িাতরে উজ্জ্বল থচায়খ সম্মতিসূচে মাো নািল।  
েো বয়ল উেল ইউসুফ তচোং। বলল, মুসা ভাই, আপতন থযভায়ব েো 

বয়লয়েন িায়ি ময়ন েয়ি আপনারা থযন ‘এম্পাোর গ্রুপ’ এর থেউ নন।  
আেমদ মুসা োসল। বলল, তবয়শ্বর থযখায়ন থয নায়মই ইসলামী 

আয়োলন থোে, আয়োলন এেটাই। এম্পাোর গ্রুপ আমার, আতম এর সায়ে 
আতে।  

ইউসুফ তচোং এর মুখ উজ্জ্বল েয়ে উেল। বলল, মুসা ভাই, এেটা 
সমস্যার েো বতল। গিোল এেটা খবর এয়সয়ে। তশয়েতজ উপিেোে দুই এের 
জতম মুসলমানয়দর োে থেয়ে সরোরী োয়জর জয়ন্য এয়োোর েরা েয়েতেল। 
তেন্তু এখন থসখায়ন সরোরী িোবধায়ন তসংতেোং এর বাইয়র থেয়ে অমুসতলম 
োন থগাষ্ঠীর থলাে এয়ন বসায়না েয়ি। মুসলমানরা এয়ি প্রতিবাদ েরয়ি থগয়ল 
সংঘষক েে এবং তবশজন মুসতলম যুবেয়ে থগ্রফিার েরা েে। এখন আমায়দর তে 
েরণীে? আমরা সম্প্রতি এ ধরয়নর থয থোন নিুন বসতি থভয়ঙ্গ থদোর তসদ্ধান্ত 
তনয়েতে। এরেম থবশ তেে ুপদয়েপ আমরা তনয়েতে। এয়ি অতধোংশ থেয়ত্রই 
নিুন বসতি আর পুনঃস্থাপয়ন িারা সােস পােতন। তেন্তু সমস্যা েল, আমায়দর 
োয়জর দােদাতেত্ব স্থানীে মুসলমানয়দর ওপর পয়ি এবং িারা পাইোরীভায়ব 
তনযকািয়নর তশোর েে।  

োমল ইউসুফ তচোং। আেমদ মুসা িার তদয়ে িাতেয়ে রইল। থস োময়ল 
আেমদ মুসা বলল, বিকমান থেয়ত্র থিামায়দর ইিা তে?  
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-আমরা আমায়দর তসদ্ধায়ন্তর তবেল্প থদতখ না। এেটা তবেল্প েয়লা চুপ 
েয়র োো। তেন্তু চুপ েয়র োো সম্ভব নে। এে দুই েয়র িারা পঞ্চাশ লাখ-
অমুসতলম োন থগাষ্ঠীর থলােয়ে তসংতেোং-এ এয়ন ঢুতেয়েয়ে। িার ফয়ল তনজ 
থদয়শই আমরা পরবাসী েবার উপক্রম। আমরা এ অবস্থা চলয়ি তদয়ি পাতর না।  

-বুয় তে থিামরা েো। থিামায়দর তসদ্ধান্ত জাতনয়ে ওয়দরয়ে এেটা সমে 
থদয়ব না?  

-না মুসা ভাই, ওটা েরয়ি থগয়ল পদয়েপ গ্রেণ েরা েতেন েয়ে 
দাৌঁিায়ব। আর স্থানীে মুসলমানয়দর উপর জুলুম-অিোচার েেরাতন এখনই শুরু 
েয়ে যায়ব।  

-বু লাম! তেে আয়ে, িােয়ল তসদ্ধান্ত অনুসায়রই োজ েরয়ি েয়ব। 
এেটু থেয়ম আেমদ মুসা বলল, বলি, থিামায়দর সাময়ন আশু সমস্যা 

তে? 
-সমস্যা আয়ে অয়নে। িয়ব দু'থটা তবষেয়ে আমরা জরুরী তভতত্তয়ি 

োয়ি তনয়েতে। এর প্রেমতট েল মসতজদ-মাদরাসায়ে েমুেতনি খবরদারী থেয়ে 
মুি েরা। আর তেিীে েল, মুসলমানরা েমুেতনি পাতটকর সদস্য না েয়ল তপওন-
িায়েকর ওপয়রর পয়দ চাকুরী না পাওোর থয বোপার চলয়ে িার প্রতিয়রাধ েরা। 
বাইয়রর অন্যাে বসতি তবস্তায়রর প্রতিয়রায়ধর েো থিা আয়গই বয়লতে। অসোে 
মুসলমানয়দর অতভভাবেত্ব দান এবং ইসলামী তচন্তা ও োয়নর প্রসার প্রয়চিার 
বাইয়র এই তিনতট োজই আমায়দর মুখে। 

আেমদ মুসার থচাখ দু'তট উজ্জ্বল েয়ে উেল। তেে ুবলয়ি যাতিল থস। 
এমন সমে মা-চ ুএয়স বলল, থমেমানয়দর নাস্তা থদো েয়েয়ে। 

োসান িাতরে বলল, থিামরা সবাই থখয়ি োে। আতম মুসা ভাইয়ে 
আয়রেটা েো বয়ল আতস। 

মা-চু'র সায়ে ওরা তিনজন চয়ল থগল। 
ওরা চয়ল থগয়ল োসান িাতরে পতরপূণক দৃতিয়ি এেবার আেমদ মুসার 

তদয়ে িাোল। মুখতট আবার এেটু তনচু েরল থস। 
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-বলয়ব তেেু তনিে, বয়ল থফল। আয়েশা থেমন আয়ে িায়িা জানাওতন 
আমায়ে? আেমদ মুসার মুয়খ এে টুেয়রা োতস। 

েোৎ োসান িাতরয়ের থচাখ থেয়ে দু'থফাটা অশ্রু  য়র পিল। দু'োয়ি 
থচাখ ঢােল োসান িাতরে। 

-িুতম োৌঁদে োসান িাতরে? িােয়ল আয়েশা আতলয়েভার তেে.ু....... 
তবস্মে ও উয়েগ  য়র পিল আেমদ মুসার েয়ঠে। 

-না আয়েশার তেে ুেেতন। আমায়দর ফারোনা আপা থনই। 
-তে বলে িুতম োসান িাতরে? তবস্ময়ের এে বজ্রপাি েল আেমদ মুসার 

েয়ঠে। 
হ্াৌঁ মুসা ভাই, তিতন থনই। থজনায়রল থবাতরয়সর থলােরা িাৌঁয়ে েিো 

েয়রয়ে। 
-েিো েয়রয়ে? ফারোনা তনেি েয়েয়ে? 
থবদনাে শি েয়ে উয়েয়ে আেমদ মুসার মুখ। তেেুেণ িার থযন বাে 

সু্ফরণ েয়লা না। িার শি এবং তস্থর দৃতি োসান িাতরয়ের তদয়ে। 
োসান িাতরে মুখ তনচু েয়র আয়ে। 
তনয়জয়ে সাময়ল তনয়েয়ে আেমদ মুসা। ধীর গম্ভীর েয়ঠে বলল, তেভায়ব 

এটা ঘটল োসান িাতরে? 
োসান িাতরে থসতদয়নর সব ঘটনা খুয়ল বলল। 
শুয়ন আেমদ মুসা অয়নেেণ চুপ েয়র োেল। িার শুন্য দৃতিটা জানালা 

তদয়ে বাইয়র তনবদ্ধ তেল। িার থচায়খর দু'থোণাে দু'থফাটা অশ্রু তচেতচে েরতেল। 
অয়নেেণ পর থচাখ তফতরয়ে তনয়ে আেমদ মুসা বলল, যাও ভাই থখয়ে 

এস। 
ময়ন েল আেমদ মুসা অয়নে দূর থেয়ে েো বলয়ে। 
োসান িাতরে িার তদয়ে এেবার িাতেয়ে ধীয়র ধীয়র থবতরয়ে এল ঘর 

থেয়ে। 
ওরা থখয়ে তফয়র এল। 
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আব্দুল্লায়েভ আেমদ মুসার তদয়ে লেে েয়রই বয়ল উেল, মুসা ভাই 
থেমন লাগয়ে আপনার, খারাপ থবাধ েরয়েন আপতন? 

আব্দুল্লায়েভ িখন দাৌঁতিয়েতেল। আেমদ মুসা উয়ে িায়ে জতিয়ে ধয়র 
বলল, আব্দুল্লাে, িুতম আমায়ে ফারোনার েো জানাওতন, থিামার আতিোর 
েোও জানাওতন। 

-মুসা ভাই, অয়নেবার মুয়খ এয়সয়ে, তেন্তু বলয়ি পাতরতন। েো থবর 
েেতন। 

িার থচায়খ অশ্রু টলটল েয়র উেল। আেমদ মুসার থচায়খর থোণ দু'তটও 
আবার তভয়জ উেল। 

এই সমে মা-চ ুঘয়র ঢুেল। বলল, ডািার সায়েব এয়সয়েন। 
আেমদ মুসা তফয়র দাৌঁতিয়ে িার তবোনাে বসয়ি বসয়ি ধীর েয়ঠে বলল, 

িােয়ল থিামরা থরস্ট নাও। তবয়েয়ল এস, আতম থিামায়দর সায়ে এেটু থবরুব। 
আর মা-চ'ুর তদয়ে থচয়ে আেমদ মুসা বলল, তনয়ে এস ডািারয়ে। 
োসান িাতরে চয়ল থগল। ডািার এয়স প্রয়বশ েরল ঘয়র। ডািার 

বোয়ঠডজ পরীো েয়র বলল, আর দু'তদন পয়র এয়স বোয়ঠডজ পায়ট তদয়ে যাব। 
-আর েেতদন বায়ণ্ডজ রাখয়ি েয়ব? 
-বায়ণ্ডজ পাটাবার পর ধরুন আর সাি-আট তদন। 
-আতম তে বাইয়র টাইয়র থবরুয়ি পাতর? 
-বাতির বাইয়র? 
-হ্াৌঁ। 
-গাতি েয়র বাইয়র থবরুয়ি পায়রন। িয়ব এে সায়ে থবশী োৌঁটা তেে েয়ব 

না। 
েোৎ থমইতলগুতলর েো থখোল েল আেমদ মুসার। বলল, 

থমইতলগুতলয়ে থেমন থদখয়লন ডািার সায়েব? 
-দু' আঙুয়লর মা খায়ন আঘাি। জােগাটা থসনয়সতটভ। এেটু সমে 

থনয়ব। িাোিা েবতজ থেয়ে এেটু ওপয়র থয আঘাি থসটাও বি। োি োয়টতন 
বয়ট, তেন্তু থবশ আেি েয়েয়ে। এখন আবার আসয়ি থদয়খ এলাম জ্বর উয়েয়ে। 
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-জ্বর? জ্বয়রর োরণ তে? 
-বু য়ি পারতেনা তবয়েয়ল আবার থদখব। 
ডািার থবতরয়ে থগল।  
এেটু গতিয়ে থনবার জয়ন্য শুয়ে পিল আেমদ মুসা। তেন্তু শুয়েই ময়ন 

পিল থমইতলগুতলয়ে থদয়খ আসা দরোর। 
উয়ে বসল আেমদ মুসা। 
মা-চু'থে থডয়ে বলল, িুতম থমইতলগুতলয়ে বল আতম আসয়ি চাই। 
মা-চ ুচয়ল থগল। অল্পেণ পয়র তফয়র এয়স বলল, চলুন। 
থমইতলগুতলর ঘর। খুব বি নে। এেপায়শ থশাবার তডভান। আর 

এেপায়শ পিার থটতবল। এপায়শই থোণাে এেতট থটতলতভশন। পুয়রা ঘরটাই 
লাল োয়পকয়ট থমািা। 

আেমদ মুসা ঘয়র ঢুেল। 
থমইতলগুতল শুয়ে তেল। আেমদ মুসা ঘয়র ঢুেয়িই থস উয়ে বসল। 
তডভায়নর পায়শই এেটা থচোর রাখা তেল। ওখায়ন তগয়ে বসল আেমদ 

মুসা। থচোয়র বসয়িই থমইতলগুতলর বাতলয়শর পায়শ ভাজ েয়র রাখা এেটা 
জােনামায আেমদ মুসার নজয়র পিল। 

থমইতলগুতলর মুখ শুেয়না। নীল থচাখ দু'তটর ময়ধে এেটা িাতন্ত। এেটা 
বি চাদয়র মাো ও গা ঢাো। থমইতলগুতলর জয়ন্য এটা নিুন এেটা পতরবিকন ময়ন 
েল আেমদ মুসার োয়ে। থমইতলগুতলর চুল উয়ো-খুয়ো। চাদয়রর প্রান্ত থপতরয়ে 
তেেু চুল এয়স েপায়ল পয়িয়ে। 

থচোয়র বসয়ি বসয়ি আেমদ মুসা বলল, থেমন আে? 
-ভাল 
-ডািার বলল, গায়ে থিামার জ্বর উয়েয়ে। খুব জ্বর? 
থমইতলগুতল থচাখ িুলল। আেমদ মুসার থচায়খ থচাখ পিল। থচাখ নাতময়ে 

তনল আেমদ মুসা। 
-খুব জ্বর নে থবাধ েে। 
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-ডািার বলল, থিামার েতির ওপয়র আর এে স্থায়নও নাতে এেটা বি 
আঘাি আয়ে? 

-তজ্ব আয়ে। 
-ওটা তেয়সর আঘাি? 
-থপেন থেয়ে থজনায়রল থবাতরস ওখায়ন প্রেম আঘাি েয়র। 
-গুতল েয়র েখন? 
-তরভলভায়রর বাট তদয়ে আঘাি েরার পর আমার োি থেয়ে তরভলভার 

পয়ি যাে। আতম তরভলভার কুতিয়ে তনয়ে যখন িায়ে গুতল েরয়ি যাই, িখন থস 
গুতল েয়র। 

-িুতম থসতদন থজনায়রল থবাতরসয়দর আসা েখন তেভায়ব থটর থপয়ল? 
থমইতলগুতল উত্তর তদল না। মাো তনচ ুেয়র োেল থস। 
-িুতম থজনায়রল থবাতরসয়দর আসার আশংো েয়রে, এো এো রায়ি 

পাোিা তদয়েে, আমায়ে জানাওতন থেন? 
-আপতন এসব োর োয়ে শুনয়লন? দাদী? 
-হ্াৌঁ। 
-আতম এখন বু য়ি পারতে, না বলা আমার ভুল েয়েয়ে অপরাধ েয়েয়ে। 
-না এমন েয়র ভাবা আবার থিামার তেে নে। 
-তেন্তু এ রায়ি যতদ তেেু ঘয়ট থযি িােয়ল অপরাধ থবায়ধর যন্ত্রণা থেয়ে 

থোন তদনই বাৌঁচয়ি পারিাম না। 
বলার সমে গলা থযন থমইতলগুতলর তেেুটা থেৌঁয়প উেল। 
-এসব থভয়ব মন খারাপ েয়রা না, আমায়দর সাধে েিটুকু। আল্লােই 

আমায়দর ভরসা। 
েো বলল না থমইতলগুতল। 
আেমদ মুসাও তে েো বলয়ব আর থভয়ব থপল না। 
থমইতলগুতলই মুখ খুলল। বলল, আজ থিা ডািার আপনার বোয়ণ্ডজ 

থদখার েো তেল? 
-হ্াৌঁ থদয়খয়ে। 
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-তে বয়লয়ে? 
আরও সাি-আট তদন বোয়ণ্ডজ রাখয়ি েয়ব। আর ডািার বয়লয়েন, 

আতম বাইয়র এেটু েয়র থবরুয়ি পাতর। 
-বয়লয়েন ডািার এটা? 
-হ্াৌঁ। 
থমইতলগুতল মাো থনয়ি বলল, না, োৌঁটাোৌঁতট েরয়ল থসলাই-এ টান 

পিয়ব, েতি েয়ব িায়ি। 
-গাতি েয়র থবরুয়না যায়ব ডািার বয়লয়েন। থবশী োৌঁটাোৌঁতট তিতনও 

তনয়ষধ েয়রয়েন। 
এেটু থেয়ম আেমদ মুসা বলল, আজ তবয়েয়ল এেটু থবরুব। 
-এো? 
-না, োসান িাতরেরা োেয়ব। 
-থমইতলগুতল চুপ েরল। েো বলল না। ময়ন েল আেমদ মুসার এ তসদ্ধান্ত 

িার মনঃপুি েেতন। আেমদ মুসাও এটা বু ল। বলল থস, না োৌঁটাোৌঁতট েরব না। 
গাতি েয়র এেটু এতদে থসতদে ঘুয়র আসব মাত্র। 

আেমদ মুসা োমল। 
থমইতলগুতল বলল, এেটা েো তজয়েস েরয়ি পাতর? 
-তে েো? 
-োসান িাতরেরা রায়ি থবতরয়েতেল, থোন খারাপ খবর তে িারা 

এয়নয়ে? 
-না থিা, থিামায়ে বলা েেতন। িায়দর অতভযান আশািীি সফল 

েয়েয়ে। থজনায়রল থবাতরয়সর থশষ দু’থটা ঘাতটও আমায়দর দখয়ল এয়সয়ে, িার 
সঙ্গী-সােী সব থশষ েয়েয়ে। থস তপতেং চয়ল থগয়ে িার আেি োিতট থেয়ট 
থফলার জন্য। 

থমইতলগুতলর থচাখ দু’তট উজ্জ্বল েয়ে উেল। িৎেণাৎ থোন েো বলল 
না থস। তে থযন ভাবতেল। অবয়শয়ষ বলল, তেে ুময়ন েরয়বন না, থোন দুঃসংবাদ 
তে আজ থপয়েয়েন আপতন? 
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-থেন, এ প্রশ্ন তজয়েস েরে থেন? 
থমইতলগুতল বলল, প্রশ্ন েরার অনুমতি আয়গই থচয়ে তনয়েতে। 
এেটু োমল থমইতলগুতল। িারপর বলল, আপনার থচোরার ময়ধে এেটা 

পতরবিকন থদখতে। আর মা-চ ুবলল, আপনার থচায়খ থস অশ্রু থদয়খয়ে। 
থমইতলগুতলর েোর িখনই থোন উত্তর তদয়ি পারয়লা না আেমদ মুসা। 

থচাখ বুজল থস। িার মুখ এেটা তবষাদ থবদনাে আিন্ন েয়ে থগল। 
থমইতলগুতল আেমদ মুসার মুয়খর তদয়ে িাতেয়ে তেল। আেমদ মুসার 

এই থবদনািক পতরবিকন থমইতলগুতলর দৃতি এিাল না। আেমদ মুসার এভায়ব থচাখ 
বুজাটাও িার োয়ে তবস্মেের লাগল। িােয়ল তে বি ধরয়নর দু:খজনে তেেু 
ঘয়টয়ে। আেমদ মুসার মি পবকি প্রমাণ বেতিত্ব থোন ধরয়নর ঘটনাে এমন েয়ি 
পায়র? বু য়ি পারল না, প্রশ্ন েরাই িার ভুল েয়েয়ে তেনা! 

থমইতলগুতল মুখ িুলল। িার তবষণ্ন দৃতি আেমদ মুসার তদয়ে িুয়ল ধয়র 
বলল, আতম আপনায়ে বেো তদয়েতে? 

-না থমইতলগুতল। িুতম তেেই ধয়রে, আতম এেটা দু:সংবাদ থপয়েতে। 
-তজয়েস েরয়ি পাতর তে? থসটা তে? 
আেমদ মুসা িৎেণাৎ জবাব তদল না। এেটু ভাবল। িারপর বলল, 

বোপারটা আমার এোন্তই বেতিগি থমইতলগুতল। আমায়ে অপেরণ েয়র তনয়ে 
আসার পর যার সায়ে আমার তবয়ে তস্থর েয়েতেল, থস থময়েতটয়েও থজনায়রল 
থবাতরয়সর থলায়েরা েিো েয়রয়ে। 

এমন খবর থশানার জয়ন্য থমইতলগুতলও প্রস্তুি তেল না। থস সংকুতচি েয়ে 
পিল। থবদনাে তববণক েয়ে থগল িার মুখ। বুয়ের থোোে থযন এেটা অস্বতস্তের 
থখাৌঁচাও অনুভূি েয়ি লাগল িার। 

দু’জয়নই তনরব। 
তনরবিা ভাঙল থমইতলগুতলই প্রেম। বলল, মাফ েরুন আমায়ে, আতম 

বু য়ি পাতর তন। 
থমইতলগুতল আর থচাখ িুলয়ি পারয়লা না। 
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আেমদ মুসা এেটু োসয়ি থচিা েরল। বলল, ও তেেু না থমইতলগুতল। 
িুতম তেেই ধয়রে। ভাগ েয়র তনয়ল দু:খ েয়ম। দু:থখর সােী োেয়ল সান্ত্বনা 
পাওো যাে। 

থমইতলগুতল থচাখ িুয়ল চাইল। ওর নীল থচায়খ থযন এে সাগর থবদনা, 
আোয়শর মি তনসীম এে মমিা। 

চময়ে উেল আেমদ মুসা। িার থচায়খর সাময়ন থভয়স উেল, ফারোনার 
অশ্রু থধাো এমতন থচাখ, বহুতদন আয়গ থফয়ল আসা তেমালয়ের বরফ রায়জের 
বরফ গুোর মুমূষক ফারোনার থপ্রম-মমিা-থবদনার সাগর গভীর োয়লা এমতন এে 
থচাখ। 

সতম্বি তফয়র থপয়ে থচাখ নাতময়ে তনল আেমদ মুসা। উয়ে দাৌঁিাল থস। 
‘আতস থমইতলগুতল’ বয়ল ঘর থেয়ে থবতরয়ে এল আেমদ মুসা। 
দরজাে তগয়ে তডভায়নর ওপর রাখা োয়ির মোগাতজনটা থনবার জয়ন্য 

তফয়র দাৌঁিাল আেমদ মুসা। তেন্তু থদখল, থমইতলগুতল বাতলয়শ মুখ গুৌঁয়জয়ে। িার 
থদেটা ফয়ুল ফয়ুল উেয়ে। োৌঁদয়ে থস। 

আেমদ মুসা আর ঘয়র না ঢুয়ে চয়ল এল। 
ঘয়র এয়স তবোনাে গা এতলয়ে তদল আেমদ মুসা। সব তচন্তা থেয়ে তবতিন্ন 

তবশ্রাম থনবার জয়ন্য থচাখ বুজল থস। তেন্তু িবু থমইতলগুতলর ঐ তনশব্দ োন্নার দৃশ্য 
ঘুয়র তফয়র িার থচায়খর সাময়ন থভয়স উেয়ি লাগল। 
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৮ 
তবয়েয়ল আেমদ মুসা োসান িাতরে, আবদুল্লায়েভ, ইউসুফ তচোং ও 

আেমদ ইোংয়ে তনয়ে বাইয়র থবরুল। 
ইউসুফ তচোং িার তনয়জর গাতি তনয়ে এয়সতেল। তেন্তু িারা যখন 

থবরুয়ি যায়ব এই সমে মা-চু থমইতলগুতলর গাতির চাতব এয়ন োসান িাতরয়ের 
োয়ি তদল। 

োসান িাতরে আেমদ মুসার তদয়ে িাোল। আেমদ মুসা িাোল 
ইউসুফ তচোং এর তদয়ে। 

ইউসুফ তচোং বলল, তেে আয়ে, ওৌঁর গাতিই থনো যাে। 
থমইতলগুতলর দামী এোরেতণ্ডশন গাতি। 
ইউসুফ তচোং ড্রাইতভং তসয়ট বসয়ি বসয়ি বলল, এই গাতি উরুমতচয়ি 

আর মাত্র দুতট আয়ে। সতিেই থমইতলগুতলর মি অেক, সম্মান ও নায়মর অতধোরী 
এর আয়গ থেউ েয়ি পায়রতন। 

-থেমন জায়না থিামরা থময়েটায়ে? তজয়েস েরল আেমদ মুসা। 
-তনেট থেয়ে িায়ে জানার সুয়যাগ েেতন। িয়ব িার সম্বয়ন্ধ আয়লাচনা 

েল, িাৌঁর মি বেতিত্ব ও আত্ম-মযকাদায়বাধ সম্পন্ন থেউ অতভনয়ের জগয়ি আর 
আয়সতন। 

-এই আয়লাচনার পয়ে যুতি তে থদো েে? 
-িাৌঁর সম্বয়ন্ধ েো েয়লা, বইয়ের োতেনী এবং দৃশ্য তিতন তনয়জ বাোই 

েয়রন। থোন অশ্লীল দৃয়শ্য েখনও িায়ে থদখা যােতন। আর বাইয়রর শুতটং এর 
সমে তিতন সব সমে িাৌঁর মা ও পতরবায়রর থলােয়দর সায়ে োয়েন। সবয়চয়ে বি 
েো েয়লা, গি তিন বেয়র পত্র পতত্রোে িায়ে তঘয়র থোন োতেনী সিরী েেতন। 
অেচ অন্যয়দর থবলাে এটা খুব সাধারণ বোপার। খবয়রর োগয়জর আয়রেটা 
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আয়লাচনা পয়িতে, শুতটং এর সমে োিা অন্য থোন সমে েোয়মরার সাময়ন তিতন 
দাৌঁিান না। 

োমল ইউসুফ তচোং। োসান িাতরে এর সায়ে আরও থযাগ েরল। 
বলল, আতম িার সায়ে সাোৎ েরয়ি তগয়ে তে থয তবপয়দ পয়িতেলাম! িার 
এোয়টনডোয়ঠটর এে েো, উতন োরও সায়ে থিমন থদখাই েয়রন না, অপতরতচি 
থলায়ের সায়ে থিা নেই। িার এোয়টনডোঠট িার যুতিয়ে পাোয়পাি েরয়ি 
তগয়ে বয়লতেল, অন্য নাতেোর অতফস যখন োতস িামাশাে থগালজার োয়ে, িখন 
তিতন তনরয়ব বই পয়িন, তিপ্ট পয়িন। আর যখন িার থদখা থপলাম, বু লাম 
িার এেটা তভন্ন মনও আয়ে িাৌঁর সেয়যাতগিা আমরা পাব। থজনায়রল থবাতরয়সর 
োয়ি বেী মুসা ভাই এর প্রতি গভীর সোনুভূতি এবং তবপুল শ্রদ্ধায়বাধ থসতদনই 
আতম িাৌঁর ময়ধে থদয়খতেলাম। োমল োসান িাতরে। 

-িােয়ল আেমদ ইোংরা িাৌঁয়ে তেডন্যাপ েয়রতেল থেন? বলল আেমদ 
মুসা। 

-জনতপ্রে ভাল এেতট মুসতলম থময়েয়ে গণ-আয়লাচনার অশ্লীল আসর 
থেয়ে সতরয়ে আনার জয়ন্য। এর পাতরবাতরে ঐতিয়হ্র তবয়বচনাও এখায়ন তেল। 
আয়রা অয়নে বয়খ যাওো থময়ে আয়ে, িায়দর বোপায়র এমন পদয়েপ থনো 
েেতন। আেমদ ইোং বলল। 

আেমদ মুসা থোন েো বলল না। জানালা তদয়ে িার দৃতিটা বাইয়র 
তনবদ্ধ। িারও থচায়খ থভয়স উয়েয়ে, োশগয়ি োনার সাময়ন থমইতলগুতলর েো 
বলার দৃশ্য। এরপর থসতদন আেি আেমদ মুসায়ে িার গাতিয়ি িুয়ল থনো এবং 
িার পরবিকীোয়লর সব ঘটনা, সব েো। 

এেটু তনরবিা। িারপর আেমদ মুসা ইউসুয়ফর তদয়ে থচয়ে বলল, 
থোোে যাতি আমরা ইউসুফ? 

-আমরা তেে েয়রতে, প্রেয়ম আমরা আমায়দর শেীদ পায়েক যাব। 
-েিদূর এখান থেয়ে? 
-থবশী দূর নে। এয়স থগতে। আর েয়েে তমতনট। 
-শেয়রর এই এলাো নিুন থবাধ েে না? 
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-হ্াৌঁ েমুেতনিরা এই অতভজাি এলাোটা গয়িয়ে িায়দর ওপরিলার 
থলােয়দর জয়ন্য। 

গাতি উরুমতচর নিুন এলাো থপতরয়ে পুরািন এলাোে প্রয়বশ েরল। 
আেমদ মুসা থচাখ ভয়র থযন থদখতেল চারতদেটা। বলল, ইউসুফ পুরায়না 

উরুমতচর থিা থদখতে থোন পতরবিকন েেতন? 
-আপতন এয়সয়েন উরুমতচয়ি মুসা ভাই? বলল ইউসুফ।  
-থেন আসব না? দু’বার এয়সতে। আব্বা সরোরী োয়জ উরুমতচ 

এয়সতেয়লন। িার সায়ে আতম এয়সতেলাম। 
-ময়ন পয়ি বাতির েো মুসা ভাই? বলল আেমদ ইোং 
-থস স্মতৃি তে ভুলবার মি ইোং! তেন্তু দু’থচায়খ থসই বাতি, থসই পতরয়বশ 

থিা আর থদখয়ি পায়ব না। আমরা যখন থসখান থেয়ে তেজরি েতর, িখন 
আমায়দর জনপদ, থোট্ট নগরী এেটা ভাঙ্গা ইট পাের আর োই- এর স্তুয়প পতরণি 
েয়েতেল। জাতন না থসখানোর অবস্থা তেরূপ আজ! 

-থযয়ি ইয়ি েয়র না থসখায়ন? 
-অবশ্যই। মায়  মায়  ভাতব ওখায়ন থগয়ল ওখানোর পাোি, উপিেো 

আর ফসয়লর মায়ে থবাধ েে আমার বালে ও সেয়শারয়ে দু’থচাখ ভয়র আতম 
থদখয়ি পাব। 

আেমদ মুসার েঠেস্বরটা গম্ভীর থশানাল। িার থচায়খর দৃতিটা শূয়ন্য। 
ময়ন েল স্মতৃির পািা োিিায়ি তগয়ে ময়নর থোন গেয়ন োতরয়ে থগয়ে থস।  

শেীদ পায়েক এয়স গাতি প্রয়বশ েরল। 
নাম পােক তেন্তু যায়ে পােক বয়ল িার থোন তচহ্ন থনই। উন্মুি এেটা মাে। 

মায়ের চারতদে তদয়ে োৌঁটা গায়ের থবিনী। মায়ের মা খায়ন নানা রেয়মর পাের 
সাতজয়ে এেটা তমনায়রর মি দাৌঁি েরায়না েয়েয়ে। তমনার থেয়ে েয়েেগজ 
পতিয়ম এেটা তবতডং এর ধ্বংসাবয়শষ। থস ধ্বংসাবয়শয়ষর উপর থবিা থঘরা 
তটয়নর এেটা মসতজদ। এর সাময়ন মানুষ সমান উৌঁচ ুেয়ে এেটা তমনায়রর তভতত্ত 
দাৌঁতিয়ে আয়ে। 
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শেীদ পায়েক, পায়েকর তেেুই থনই বয়ট, তেন্তু উরুমতচ এবং এই এলাোে 
মুসলমানয়দর জয়ন্য এই পােক সবয়চয়ে আেষকণীে জােগা। দূর-দূরান্ত থেয়ে 
প্রতিতদন মানুষ এখায়ন আয়স। ঐ ভাঙ্গা মসতজয়দ তগয়ে নামাজ পয়ি। িারপর 
পােয়রর ওপর পাের থরয়খ সিরী তমনায়রর মি থসই পােয়রর স্তুপটার োয়ে তগয়ে 
তেেুেণ থম নভায়ব দাৌঁতিয়ে োয়ে। োয়রা থচায়খ মুয়খ তবস্মে, োয়রা থচায়খ জ্বয়ল 
ওয়ে প্রতিয়শায়ধর আগুন এবং োরও থচাখ থেয়ে গিায়ি োয়ে অশ্রু। কুখোি 
সাংেৃতিে তবপ্লয়বর ইতি ঘটার পর থেয়ে উরুমতচর সবয়চয়ে বি ঈয়দর জামাি 
এই শেীদ পায়েকই অনুতষ্ঠি েে। 

আেমদ মুসায়দর গাতি তগয়ে পাের সাতজয়ে গিা থসই তমনারটার োয়ে 
দাৌঁিাল। গাতি থেয়ে নামল সবাই। গাতিটা বন্ধ েয়র ইউসুফ তচোং নামল সবার 
পয়র। 

িিেয়ন আেমদ ইোং আেমদ মুসা ও আবদুল্লায়েভয়ে তনয়ে তমনায়রর 
সাময়ন তগয়ে দাৌঁতিয়েয়ে। 

আেমদ ইোং বলল, মুসা ভাই, পােয়রর ওপর পাের তদয়ে গিা এই 
এবয়িা-থেবয়িা স্তুপটায়েই সেয়ল শেীদ তমনার বয়ল। এখায়নই আমায়দর 
ইউসুফ তচোং এর আব্বা োজাখ থনিা ওতসমানয়ে েমুেতনিরা ফাৌঁতস থদে। 
আপতন তনিে থদয়খয়েন, ঐ থয সাময়ন ওখায়ন উরুমতচর সবয়চয়ে বি মসতজদ 
তেল এবং এই উন্মুি স্থান ও এর আয়শ পায়শ তেল োজাখ ও উইঘুর 
মুসলমানয়দর এে তবরাট বসতি। েমুেতনিরা থসতদন এলাোর মুসতলম নারী, তশশু 
ও বৃয়দ্ধর থোময়র দতি থবৌঁয়ধ সবাইয়ে এই মসতজয়দর সাময়ন োতজর েয়রতেল 
এবং িায়দর থচায়খর সাময়ন িায়দর মুতি আয়োলয়নর থনিা ওতসমানয়ে এই 
জােগাে ফাৌঁতস থদে। যুবেরা সবাই িখন পাোয়ি পাতলয়ে মুতি আয়োলয়ন 
শতরে েে। এই মমকাতন্তে েিোোঠড থদয়খ অসোে বৃদ্ধ, নারী, তশশুরা ডুেয়র 
থেৌঁয়দতেল। ফাৌঁতস তদয়ে েিোর পর ওতসমায়নর লাশ িারা এেটা লম্বা োয়ের 
দয়ঠড এখায়নই টাতঙ্গয়ে রায়খ। থসতদন সন্ধো নাময়ল মুতি সংগ্রামীরা পাোি থেয়ে 
থনয়ম আয়স এবং লাশ তনয়ে ঐ পাোয়ি দাফন েয়র। োমল আেমদ ইোং। 
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সবাই তনরব। সবার তবষন্ন থচায়খ থযন এেটা শুন্য দৃতি। সবারই মন থযন 
োতরয়ে থগয়ে থোন দূর অিীয়ি। 

ওতসমান চীনা মুসমানয়দর এেটা তপ্রে নাম, সংগ্রামী থচিনার এেটা 
প্রিীে। তসংতেোং যখন েমুেতনি েবয়ল চয়ল থগল, উরুমতচর ওপর যখন িায়দর 
তবষাি োবা এয়স থচয়প বসল, িখন থশষ প্রতিয়রায়ধর জয়ন্য সংঘবদ্ধ েয়লা 
এলাোর োজাখ ও উইঘুর মুসলমানরা। এয়দর থনিৃত্ব তদয়লন ঈমান দীপ্ত, 
তনভকীে োজাখ থনিা ওতসমান। ওতসমায়নর ফাৌঁতস আয়োলয়নর েতি েয়রতেল, 
তেন্তু আয়োলনয়ে োতময়ে তদয়ি পায়রতন। বহু বের েমুেতনিরা শাতন্তয়ি ঘুমায়ি 
পায়রতন। োযকের থোন শাসন োোয়মা দাৌঁি েরায়ি পায়রতন। ওয়দর তেয়সয়বই 
েমুেতনিয়দর দুই শ' চারতট তনবকাচন প্রয়চিা মুতি সংগ্রামীরা নস্যাি েয়র থদে। 

আেমদ ইোং সবাইয়ে তনয়ে চলল ধ্বংসপ্রাপ্ত তবশাল মসতজদ তবতডং এর 
থোয়ণ দাৌঁিায়না থবিা তদয়ে সিরী থসই মসতজয়দর োয়ে। 

আেমদ ইোং বলল, ওতসমানয়ে ফাৌঁতস থদোর দু'তদন পর তবয়দ্রােীয়দর 
আড্ডা আখো তদয়ে েমুেতনিরা মসতজদ তবতডংতট থভয়ঙ্গ সমস্ত সম্পতত্ত বায়জোপ্ত 
েয়র। মসতজয়দর গগণয়ভদী তবশাল তমনার আপতন থদয়খয়েন, থদখুন এখন ঐটুকু 
অিীয়ির সােী তেয়সয়ব তটয়ে আয়ে। 

মসতজদ ভাঙ্গা এবং এর সম্পতত্ত বায়জোয়প্তর িীব্র প্রতিতক্রো েে 
মুসলমানয়দর ময়ধে। বৃদ্ধ, নারী ও তশশুরাও পাগয়লর মি রাস্তাে থনয়ম আয়স। 
থসই রায়িই েমুেতনিরা জ্বাতলয়ে থদে থগাটা জনপদ। অয়নয়েই পুয়ি মারা যাে। 
থগাটা উরুমতচ থযন িারপর এে তবরাণ প্রান্তয়র পতরণি েে। থসই থেয়ে এই মায়ে 
থোন জনপদ গয়ি ওয়েতন। োন থগাষ্ঠীর জনপদ গয়ি থিালার থচিা েমুেতনিরা 
বারবার চালাে, তেন্তু মুসলমানয়দর অবোেি প্রতিবায়দর মুয়খ থোন বসতিই 
এখায়ন িায়দর স্থােী েেতন। অবয়শয়ষ সাংেৃতিে তবপ্লয়বর পয়র তেে ুঅতধোর 
তফয়র পাওোর পর মুসলমানরা এই শেীদী ঈদগােয়ে এেতট পায়েকর রূপ 
তদয়েয়ে। 

থসই ভাঙ্গা তটয়নর মসতজয়দ সেয়ল দু'রাোি নফল নামায পিল। সবাই 
এেসায়ে োি িুলল থদাোর জন্য। থদাো েরল িারা শেীদ ওতসমান এবং জানা-
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অজানা সব শেীদানয়দর জয়ন্য। থদাো েরল িারা মুসলমানয়দর মুতির জয়ন্য 
এবং িায়দর মুতি সংগ্রাম 'এম্পাোর গ্রুপ'থে মনতজয়ল মেসুয়দ থপ োর থি তফে 
থদোর জয়ন্য। 

মসতজদ থেয়ে থবতরয়ে িারা থগাটা মােটা এেবার ঘুরল। িারপর থফরার 
সমে আবার থসই ভাঙ্গা মসতজয়দর োয়ে এয়স দাৌঁিাল। আেমদ মুসা বলল, 
থিামরা মসতজদতটয়ে িার সায়বে তভতত্তর ওপর পুনতণকমকান ের। এ সমতজয়দর 
নাম েয়ব 'শেীদ ওতসমান মসতজদ'। শেীয়দর জন্য আলাদা থোন শেীদ তমনায়রর 
প্রয়োজন থনই। শেীদ তমনায়রর স্থানসে মসতজয়দর সাময়ন এেটা ফয়ুলর বাগান 
েয়র দাও। 

ইউসুফ তচোং বলল, অিীয়ি অনুমতি লাভ এেটা সমস্যা তেল বয়ট, তেন্তু 
টাোও এেটা সমস্য তেল। ইনশাআল্লাে মসতজদতট গিয়ি এখন আর আমায়দর 
থোন অসুতবধা েয়ব না। 

আেমদ মুসারা িায়দর গাতিয়ি উয়ে থবতরয়ে এল শেীদ পােক থেয়ে। 
গাতি এতগয়ে চলতেল িখন মােকস এতভতনউ তদয়ে। এ রাস্তাতটর নাম 

আয়গ তেল 'সািুে থবাগরা খান থরাড'। েমুেতনিরা এ মুসতলম নাম পতরবিকন েয়র 
এই নিুন রাম রায়খ। এ রাস্তারই থশষ মাোে তসংতেোং এ প্রেম মুসতলম 
সাম্রায়জের প্রতিষ্ঠািা আব্দুল েতরম সািুে থবাগরা খায়নর প্রাসাদ। প্রাসাদতট 
এখন উরুমতচ েমুেতনি পাতটকর ফািক থসয়ক্রটারীর বাসভবন তেয়সয়ব বেবহৃি 
েয়ি। বাতিতট থদখার জয়ন্যই যাতিল আেমদ মুসারা। ড্রাইভ েরতেল ইউসুফ 
তচোং। 

শেয়রর এই এলাোটা জনতবরল। িীব্র গতিয়ি এতগয়ে চলতেল আেমদ 
মুসায়দর গাতি। 

অয়নেেণ ধয়রই ইউসুফ তচোং গাতির তরোর তভউ এর তদয়ে সিেক দৃতি 
থরয়খতেল। তরোর তভউ-এ অয়নেেণ ধয়র এেটা গাতিয়ে থস থদখয়ে। গাতিতট 
সমান দুরত্ব বজাে থরয়খ আসতেল। গাতির গতি বাতিয়ে, েতময়ে থস থদখল ও 
গাতিটারও গতি সমানিায়ল বািয়ে, েময়ে। িােয়ল ওরা তে আমায়দর অনুসরণ 
েরয়ে? 
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আরও এেটু পযকয়বেণ েরার পর ইউসুফ তচোং আেমদ মুসায়ে বলল, 
মুসা ভাই, ময়ন েয়ি এেটা গাতি আমায়দর তপে ুতনয়েয়ে। 

- তে গাতি? 
- থফাডক োর। 
- সরোরী, না থবসরোরী? 
- সরোরী নে। 
আেমদ মুসা চারতদয়ে এেবার দৃতি থফরাল। থদখল মােকস এোতভতনউ 

থেয়ে এেটা রাস্তা ডানতদয়ে থবতরয়ে উপিেোর তদয়ে চয়ল থগয়ে। আেমদ মুসা 
তজয়েস েরল, ডানতদয়ের রাস্তাটা থোোে থগয়ে ইউসুফ? 

- মাইল পাৌঁয়চে ঘুয়র এেটা খামার ঘুয়র রাস্তাটা আবার এই মােকস 
এতভতনউ এর থগািাে তগয়ে তময়শয়ে। 

- তেে আয়ে গাতি িুতম ডান তদয়ে ঘুতরয়ে নাও। গািী ধীয়র চালাও। 
থলাোলে থেয়ে সতরয়ে তনয়েই থদখয়ি েয়ব ওয়ে। 

ইউসুফ গাতি ঘুতরয়ে ডাইয়নর রাস্তা তদয়ে চলল। রাস্তাটা খুব প্রশস্ত নে। 
খুব থবশী েয়ল তিনটা গাতি পাশাপতশ চলয়ি পায়র। 

গাতি ঘুতরয়ে থনবার পর অনুসরণোরী গাতিতট তরোর তভউ থেয়ে োতরয়ে 
থগল। তেন্তু তমতনট তিয়নে পরই আবার তরোর তভউ-এ ধরা পিল গাতিতট। 

ইউসুফ তচোং খবরটা জানাল আেমদ মুসায়ে। 
আেমদ মুসা এেটু তচন্তা েরল। িারপর বলল, সাময়ন রাস্তা থমাি ঘুয়রয়ে 

থদখয়ি পাতি। ওখায়ন তগয়ে গাতি ঘুতরয়ে তপেয়ন তফয়র চল।  
আর তেেুটা এতগয়ে থমায়ি তগয়ে গাতি ঘুতরয়ে তনল ইউসুফ। িারপর 

আবার মােকস এোতভতনউ এর তদয়ে তফয়র চলল। 
ইউসুয়ফর গাতি ঘুতরয়ে তনয়ল অনুসরণোরী গাতিতট মেূয়িকর জয়ন্য থেয়ম 

তগয়েতেল। তেন্তু িা মুেূয়িকর জয়ন্যই। িারপর আবার সমান গতিয়ি চলয়ি শরু 
েরল। 

আেমদ মুসা থপেয়নর গাতিতটর তদয়ে িাতেয়েতেল। বলল ইউসুফ, আর 
থোন সয়েে থনই ওটা থফউ গাতি।  
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িারপর োসান িাতরয়ের তদয়ে থচয়ে বলল, থিামার এম-১০ থরতড? 
-হ্াৌঁ। 
-ওরা দু'জন থলাে। সাময়নই বয়সয়ে। অয়ফনতসয়ভ নাও থযয়ি পায়র। 

থসয়েয়ত্র ওয়দর গাতি অতিক্রম েরার পর ওয়দর চাো ফাতটয়ে থদয়ব, এবং সংয়গ 
সংয়গ আমায়দর গাতিও থেয়ম যায়ব এবং আমরা থনয়ম পিব। ওয়দর মারা নে 
ধরয়ি চাই। আর যতদ ওরা আক্রমণ েরয়ি চাে থিামার এম-১০ থযন ওয়দর থস 
সুয়যাগ না থদে। ওয়দর গাতির থয পতজশন িায়ি ওয়দর ডান দরজা তদয়ে গুতল 
আসয়ব না। আসয়ল িা বাম জানালা তদয়ে ড্রাইভায়রর োি থেয়েই আসয়ব। 
থিামার এম-১০ সিরী থরয়খ থখোল রাখ ওয়দর বাৌঁ জানালার তদয়ে। 

বয়ল আেমদ মুসা থোট দূরবীন িুয়ল তদল োসান িাতরয়ের োয়ি।  
োসান িাতরে ওটা থচায়খ লাগাল। 
আেমদ মুসায়দর গাতির মাো যখন অনুসরণোরী সাময়নর গাতিটার 

পেিাতল্লশ তডতগ্র থোয়ণ তগয়ে থপ ৌঁেল, িখন োসান িাতরয়ের থচায়খ ধরা পিল 
ও গাতির ড্রাইভায়রর ডান োিটা তিোতরং হুইল থেয়ে তনয়চ থনয়ম থগল, িারপর 
িা উয়ে এল জানালাে। এেতট তরভলভায়রর োয়লা নল িার থচায়খ ষ্পি েয়ে 
উেল।  

োসান িাতরে আর থদরী েরা তেে ময়ন েরল না। োসান িাতরয়ের ডান 
োয়ি এম-১০ থরতড তেল। গয়জক উেল িার এম-১০। ওপয়ের তরভলভারও গয়জক 
উয়েতেল। তেন্তু িিেয়ণ বৃতির মি এে পশলা গুতল তগয়ে তঘয়র ধয়রতেল ঐ 
গাতিতটয়ে। গুয়িা েয়ে তগয়েতেল ওয়দর থগাটা উইঠড তশলড। 

আর ওপয়ের গুতলতট এয়স তবদ্ধ েয়েতেল আেমদ মুসাদয়র গাতির এে 
ইতঞ্চ ওপয়র। থবা া থগল ড্রাইতভং তসয়টর ইউসুফ তেল ওয়দর প্রেম টারয়গট। 

োসান িাতরয়ের গুতল বৃতি যখন োমল, িখন আেমদ মুসায়দর গাতি 
সাময়নর গাতির সমান্তরায়ল এয়স থগয়ে। থদখা থগল, ওয়দর ড্রাইভার িার তসয়টই 
ঢয়ল পয়ি থগয়ে। আর অন্যজয়নর থদয়ের অয়ধকেটা গতিয়ে পয়ি থগয়ে বাইয়র। 
থবাধ েে থস দরজা খুয়ল জাম্প তদয়ি থচয়েতেল, তেন্তু সমে েেতন। 
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গাতি োতময়ে ইউসুফ থনয়ম পিল। িািািাতি ওগাতির দরজা খুয়ল 
ইউসুফ ড্রাইভার থলােটার েলার বোঠড উতটয়ে এে নজর থদয়খই আেমদ মুসার 
তদয়ে তফয়র িাোল। আেমদ মুসারাও িখন গাতি থেয়ে থনয়ময়ে। ইউসুফ বলল, 
এরা 'থরড ড্রাগন' এর সদস্য। 

-এরা আমায়দর তপেু তনল থেন? বলল আেমদ মুসা। 
-এরা এেই সায়ে সরোর এবং 'এম্পাোর গ্রুপ' িখা মুসতলম স্বায়েকর 

তবয়রাধী। এ োিা 'ফ্র' এবং 'থরড ড্রাগন' এরা এখন ঘতনষ্ঠ তমত্র। 
িািািাতি গাতি এবং িায়দর পয়েট সাচক েয়র থয োগজপত্র থপল, িা 

তনয়ে আেমদ মুসারা গাতিয়ি উেল। 
গাতিয়ি উয়ে আেমদ মুসা বলল, পুতলশ এয়স তেে ুতে বু য়ব? 
-বু য়ব। ওদয়র জামার েলার বোয়ঠড থরড ড্রাগন-এর প্রিীে থরড 

ড্রাগয়নর মুখ আৌঁো আয়ে। 
-আিা, ওয়দর মিলবটা তে তেল আৌঁচ েরয়ি পার? 
ইউসুফ তচোং এর তদয়ে থচয়ে তজয়েস েরল আেমদ মুসা। 
-আমার ময়ন েে এটা ওয়দর থোন পতরেতল্পি বোপার নে। শেীদ পােক 

থেয়েই ওরা আমায়দর তপেু তনয়েয়ে। সম্ভবি আমায়ে ওরা তচনয়ি পায়র এবং 
তেোনা উদ্ধায়রর জয়ন্য তপে ুথনই। 

-আমারও িাই ধারণা। বলল আেমদ মুসা। 
আেমদ মুসা আর থোন েো না বয়ল ওয়দর োে থেয়ে পাওো োগয়জর 

তদয়ে ময়নায়যাগ তদল। 
অতধোংশ োগজই অপ্রয়োজনীে। এ সয়বর ময়ধে রয়েয়ে পতরবাতরে 

তেয়সব-তনয়েশ, তসয়নমার তটয়েট, থগাপন লটারীর কুপন, ইিোতদ। োগজপয়ত্রর 
ময়ধে মুখবন্ধ নে- থপািাল এেতট ইনয়ভলাপ এবং থোট এেতট তচরকুট থপল। 
তচরকুটতটয়ি এেতট মাত্র লাইন শুধু। বলা েয়েয়ে, 'থলতলন থোোয়রর দশ নম্বয়র 
সবেে রাি বারটাে।' আর ইনয়ভলাপতট থফয়ি পাওো থগল এেতট তচতে। তেে 
তচতে নে তরয়পায়টকর মি। বিয়বের থশয়ষ 'সু সাং' নায়মর এেতট দস্তখি োিা 
থোন সন্ধান থনই। 
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তচতেয়ি বলা েয়েয়ে, "তশয়েজী উপিেোর অবস্থা ভাল নে। সরোর 
'এম্পাোর গ্রুপ' এর সায়ে রিপাি এতিয়ে চলয়ি চাে। আমরা থলাে পাতেয়েতে, 
আমরা োিব না। এতদয়ে, 'ফ্র' এর সব ঘাৌঁতট 'এম্পাোর গ্রুপ' ধ্বংস েয়র 
তদয়েয়ে। থজনায়রল থবাতরয়সর সব থসানা এখন িায়দর দখয়ল। আেমদ মুসাও 
মুি। মুশতেল েয়েয়ে আমায়দর থোন থলাে আেমদ মুসায়ে থদয়খতন, থজনায়রল 
থবাতরস থদখানতন। িাই আমায়দর থোন েরণীে থদখতে না। তেন্তু ‘এম্পাোর 
গ্রুয়প’র সায়ে আেমদ মুসার সয়ম্মলন আমায়দর তবপদ ঘটায়ব। আতম থচিা েরতে 
এম্পাোর গ্রুপ-এর তেোনাে থপ োর জয়ন্য। শেীদ পােক, ইবয়ন সাদ মসতজদ, 
ইমাম থবাখারী মাদ্রাসা সে িায়দর আসা যাওোর সব জােগাে সাবকেতণে থলাে 
বতসয়েতে। তেন্তু মুশতেল েয়েয়ে মুসলমানয়দর ময়ধে অমুসলমান চীনায়দর 
অবস্থান খুব িািািাতি ধরা পয়ি যাে।” আেমদ মুসা তচতে ও তচরকুট ইউসুফ 
তচোং এর োয়ি তদল। ইউসুফ তচোং গাতি চালায়নার ফাৌঁয়ে তচরকুট ও তচতেটা 
পয়ি তনল। পয়ি বলল, মুসা ভাই, তচরকুটটা আমরা পুতলয়শর োয়ে পাতেয়ে থদই। 
থরড ড্রাগনয়ে শায়েস্তা েরার জন্য পুতলশই যয়েি, ওরা েয়ন্য েয়ে ওয়দর খুৌঁজয়ে। 

আেমদ মুসা বলল তেে আয়ে, োৌঁটা তদয়ে োৌঁটা থিালার পতলতস মে 
নে। 

-মুসা ভাই, ইবয়ন সাদ মসতজয়দ আমায়দর মাগতরয়বর নামায পিার ইিা 
থবাধ েে পতরিোগ েরয়ি েে। বলল ইউসুফ তচোং। 

-জানিাম িুতম এ েো বলয়ব। তেে আয়ে। 
-আমরা ওয়দরয়ে অন্ধোয়রই রাখয়ি চাই। শেীদ পােক, ইবয়ন সাদ 

মসতজদ এবং ইমাম থবাখারী মাদ্রাসা এলাো থেয়ে ওয়দর থফউয়দর পােিাও 
েরার বেবস্থা আজয়েই েরতে। 

-িােয়ল চল এখন থফরা যাে ইউসুফ। 
এেটু থেয়ম আেমদ মুসা বলল, তশয়েজী উপিেোর থয েোটা তলয়খয়ে 

িা পয়িে থিা? 
-পয়িতে। গঠডয়গাল ওখায়ন এেটা েয়বই। তচন্তাতিি েঠেস্বর ইউসুফ 

তচোং এর। 
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গাতি েুয়ট চলল ইবয়ন সাদ থরায়ডর তদয়ে। গাতি যখন থমইতলগুতলর 
বারাোে প্রয়বশ েরল, িখন দূয়রর মসতজয়দ মাগতরয়বর আযান েয়ি। নামায 
পিা থশয়ষ জােনামায িুলয়ি িুলয়ি মা-চ ু বলল, মা মতন বয়লয়েন সবাই না 
পারয়লও অন্তি দু’জন থমেমানয়ে এখায়ন োেয়ি। পায়শর ঘয়র ওৌঁয়দর োোর 
বেবস্থা েরা েয়েয়ে। 

আেমদ মুসার খুব ভায়লা লাগল এই প্রস্তাবটা। মনটা থযন িার এর 
অয়পো েরতেল। 

আেমদ মুসা িাোল ইউসুয়ফর তদয়ে। 
ইউসুফ বলল, মুসা ভাই এ রেম তেেুর েো আতমও তচন্তা েরতেলাম। 

এভায়ব এো এো োো আপনার তেে নে। 
-থে তেংবা োরা এখায়ন োেয়ব বল। 
-আতম ময়ন েতর, োসান িাতরে ভাই এবং আেমদ ইোং এখায়ন োকুে। 
-ইউসুফ তচোং এর প্রস্তাব ভাল। বলল আবদুল্লায়েভ। 
-তেে আয়ে, রায়ত্র এয়স োো যায়ব, তেন্তু এখন থিা আমায়দর বাইয়র 

থবরুয়ি েয়ব ইউসুফ, বলল োসান িাতরে। 
-হ্াৌঁ িাতরে ভাই, থয িেেগুয়লা পাওো থগয়ে, ওগুয়লার বোপায়র এেটু 

ময়নায়যাগ থদো দরোর। এ সমে নাস্তার খবর এল। 
োসান িাতরেরা চারজন নাস্তা থখয়ে থবতরয়ে থগল। 
আেমদ মুসা িার ঘয়র তফয়র এল। থদখল িার তবোনার ওপর এে থসট 

োপি। 
মা-চু’র তদয়ে থচয়ে আেমদ মুসা বলল, এগুয়লা এখায়ন থেন মা-চু? 
-আপনার থপাশাে পাটাবার জয়ন্য। 
-থেন? 
-বাইয়র থেয়ে এয়সয়েন, ওগুয়লার ময়ধে ইনয়ফেশয়নর তেে ু োেয়ি 

পায়র। 
-থে বয়লয়ে? 
-মা মতন বয়লয়েন। 
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আেমদ মুসা ময়ন ময়ন োসল। বলয়ি চাইল, থিামার মা মতন তে আমায়ে 
নতনর পুিুল ময়ন েয়র? তেন্তু িার ময়ন এেতট তজতনস তবধল, সব তদে পাোরা 
থদবার, সবতদয়ে নজর রাখার অদ্ভুি থযাগেিা ওর আয়ে। 

আেমদ মুসা থড্রতসং রুম থেয়ে থপাশাে পয়র তফয়র এয়স বলল, থিামার 
মা মতন থেমন আয়ে মা-চু? 

-তবয়েয়ল জ্বর থেয়ি থগয়ে। আজ সারা তবয়েল মা মতন খালাম্মার োয়ে 
থোরআন শরীফ পয়িয়ে। জায়নন, মা মতন নামাজও পয়ি? 

-থিামার মা মতন থবাধ েে খুব ভাল িাই না? 
-না খালাম্মার এ সব েোে থস থোনই পাত্তা তদি না। আপতন আসার পর 

ভাল েয়ে থগয়ে। 
-থেন? 
-আপনায়ে ভে েয়র। 
-ভে েরয়ব থেন? 
-েয়র, এই থদখুন, তবয়েয়ল মা মতন এয়স এ ঘর তেেোে েয়র তদয়ে 

থগয়ে। তেন্তু আময়ে তনয়ষধ েয়রয়ে আপনায়ে বলয়ি। 
-আতম যতদ এখন বয়ল তদই থিামার মা মতনয়ে? 
-বলয়বন না আতম জাতন। 
-থেমন েয়র জান? 
-আপতন খুব ভাল, মা মতন বয়লয়ে। 
-থিামার মা মতন বলয়লই েল? 
-আমার মা মতন অয়নে জায়ন। মা মতন তমেো বয়ল না। 
-তেে আয়ে। থশান, থিামার মা মতনয়ে বয়লা, ওর গাতির উইঠড তশয়ডর 

ওপয়র এেটা গুতল থলয়গ তেে ুেতি েয়েয়ে। 
মা-চ ুদু’থচাখ ওপয়র িুয়ল তেে ুবলয়ি যাতিল। এমন সমে বাইয়র িার 

ডাে পিল। গলাটা ময়ন েল থমইতলগুতলর। 
মা-চ ুেুয়ট বাইয়র চয়ল থগল। অয়নেেণ পর তফয়র এল মা-চু। 
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আেমদ মুসা তবোনাে গা এতলয়ে তদল। ঘয়র ঢুয়ে মা-চ ু বলল, স্যার 
খালাম্মা এখায়ন আসয়বন। 

আেমদ মুসা উয়ে বসল। বলল, খালাম্মা মায়ন দাতদ? 
-হ্াৌঁ। 
-োৌঁটয়ি েি েে িাৌঁর। আতমই িাৌঁর োয়ে যাব। উতন ঘয়র আয়েন এখন? 
-হ্াৌঁ। 
আেমদ মুসা উেল। মা-চুয়ে সায়ে তনয়ে থবরুল ঘর থেয়ে। 
দাতদর ঘয়র সুের এেতট থশাবার তডভান। তডভায়নর সাময়ন দু’পায়শ 

দু’তট েয়র চারতট থসাফা। 
এেপায়শ দু’তট েয়র চারতট থসাফা। 
এেপায়শ দু’তট থসাফাে দাতদ এবং থমইতলগুতল পাশাপাতশ বয়স গল্প 

েরতেল। এমন সমে দরজাে এয়স দাৌঁিাল মা-চু। বলল, স্যার ঘয়র আসয়বন। 
-দাতদ থিামায়ে বয়লয়েন না, দাতদই ওখায়ন যায়বন? বলল থমইতলগুতল। 
-থসটা বয়লতে আতম স্যারয়ে, বলল মা-চু। 
ইতিময়ধে দাতদ উয়ে দাৌঁতিয়েয়ে। বলল, বাইয়র দাৌঁতিয়ে থেন ভাই, এস 

ঘয়র এস। 
আেমদ মুসা ঘয়র ঢুয়ে সালাম তদল। থমইতলগুতলও উয়ে দাৌঁতিয়েতেল। 

এেরাশ লিাে লাল েয়ে উয়েয়ে িার মুখ। থস িার গায়ের চাদর থটয়ন তনয়েয়ে 
মাোর উপর। েপালও থঢয়ে থগয়ে থস চাদয়র। 

থস সয়র তগয়ে তডভায়নর থোণাে জিসি েয়ে বয়স পিল। 
আেমদ মুসা তগয়ে আয়রে পায়শর থসাফাে দাতদর মুয়খামুতখ েয়ে বসল। 

দাদীই প্রেম েো বলল, থেমন আে ভাই? 
-ভাল আতে, দাদী। 
-খারাপ োেয়ল তে থিামরা বলয়ব, বল? 
-আল্লাে মানুষয়ে থোন সমে খারাপ রায়খন না, দাদী। 
-থেন মানুষয়িা দুঃখ-েি ও থরাগ থশায়ে পয়ি। 
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-িা পয়ি, তেন্তু ওটা িার জয়ন্য খারাপ অবস্থা নে। দুঃখ-েি থরাগ-
থশায়ের ময়ধেও মানুয়ষর মঙ্গল তনতেি োেয়ি পায়র থস েো আতম যতদ নাও বতল, 
িবু এ েো বলা যাে, জীবন-নায়টের এ গুয়লা তবতভন্ন দৃশ্য। জীবয়নর সায়ে এর 
প্রয়োজন অতবয়িদে। দুঃখ না োেয়ল সুখ েয়িা না দাদী। 

-িাই বয়ল দুঃখয়ে বরণ েয়র থনো যাে? 
-মানুষ ভায়লার জন্য থচিা েরয়ব এটাই আল্লাের ইিা। দুঃখ থযয়েিু 

‘ভাল নে, িাই এয়ে স্বাগি জানায়নার প্রশ্নই ওয়ে না। তেন্তু ‘ভাল’র জন্য থচিা 
সয়ত্বও দুঃখ যতদ আয়সই এবং িায়ে সানয়ে বরণ েয়র থনবার মি সধযক যতদ 
োয়ে িােয়ল দুঃখয়েও এে প্রোর সুয়খ পতরণি েরা যাে। 

দাদী মুগ্ধ দৃতিয়ি িাতেয়েতেল আেমদ মুসার তদয়ে। বলল, এ োয়নর 
জন্য অয়নে বি েওো প্রয়োজন। এ থস ভাগে ে’জয়নর আয়ে। 

আেমদ মুসা মাো থনয়ি বলল, না দাদী িা তেে নে। কুয়িঘয়ি মাতটয়ি 
শুয়ে এেজন অে মানুষ ভাবনা-তচন্তােীন তনমকল োতস োসয়ি পায়র, অন্যতদয়ে 
এেজন বালাখানার বাতসোর জীবয়ন তনমকল োতসর সুয়যাগ নাও ঘটয়ি পায়র। 
আসয়ল প্রেৃি সুখ হৃদে তনভকর, বাইয়রর অবস্থার তনভকর েয়র না। আর এ হৃদয়ের 
মাতলে থিা সেয়লই। 

আেমদ মুসা দৃতি তনচু থরয়খ েো বলতেল। দাতদ িার তদয়ে অপলে 
থচায়খ িাতেয়েতেল। থমইতলগুতলর উজ্জ্বল দৃতিও তেল ওর প্রতি তনবদ্ধ। 

আেমদ মুসা োময়লও দাদী তেেু বলল না। ভাবতেল। এেটু পয়র বলল, 
তেে বয়লে ভাই। 

দাদী আরও তেে ু বলয়ি যাতিল। এমন সমে োয়জর থোট থময়ে 
দরজাে আতবভূকি েয়ে বলল, দাদী গরম পাতন থরতড। 

দাদী আেমদ মুসায়ে বলল, এেটু বস আতম এখনই আসতে 
বয়ল উেয়ি উেয়ি দাদী থমইতলগুতল বলল, ওভায়ব থোণাে ঢুেতেস 

থেন? এেটু েো বল আতম আসতে। 
দাদী থবতরয়ে থগল। 
দু’জয়নই তনরব। আেমদ মুসার মুখ তনচু, থমইতলগুতলরও।  
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অস্বতস্তের তনরবিা থভয়ঙ্গ আেমদ মুসাই প্রেম েো বলল। বলল থস, 
থিামার গাতির েতি েয়েয়ে থদয়খে? 

থমইতলগুতল মাো তনচু েয়র দু’োয়ি ওিনার খুট ধয়র নািা চািা 
েরতেল। আেমদ মুসার েো থশষ েবার এেটু পর বলল, আপনার এভায়ব বাইয়র 
যাওো তেে নে। 

-বাইয়রইয়িা আমার োজ। 
-আপতন আয়গ সুস্থ থোন। 
এেটু দম তনল থমইতলগুতল। িারপর বলল, আজ থসখায়ন যদ থবতশ োৌঁটা 

তেংবা ধাওো পাটা ধাওোর প্রয়োজন েয়িা, িােয়ল তে… 
েো থশষ েরয়ি পারয়লা না থমইতলগুতল। ভারী েয়ে ওো েঠেতট িার 

রুদ্ধ েয়ে থগল। মুখটা িার তনচু তেল, আরও তনচু েয়ে থগল। 
আেমদ মুসা িার মুখটা থমইতলগুতলর তদয়ে িুলয়ি তগয়েও আবার 

নাতময়ে তনল। 
িার হৃদয়ের অন্তঃপুয়র এে নরম অনুভুতি েোৎ েয়র মাো জাগাল। 

এমন সহৃদে তনেন্ত্রয়ণর মুয়খামুতখ থসয়িা থোন তদন েেতন। িায়ে তনয়ে এমন 
সজল উয়েগও িার োয়ে অপতরতচি। 

আেমদ মুসা থমইতলগুতলর েোর থোন জবাব তদয়ি পারয়লা না। 
থমইতলগুতল মুখ তনচ ুেয়র বয়সতেল। 
আবার তনরবিা। 
থমইতলগুতলই আবার মুখ খুলল। স্বগিঃ উতির মি ধীর েয়ঠে বলল, 

আতম আর স্টুতডওয়ি তফয়র যাব না তসদ্ধান্ত তনয়েতে। 
আেমদ মুসা আবার মুখ িুলয়ি তগয়ে পারল না। থমইতলগুতলর েোর 

থশষ ধ্বতনও অয়নেেণ তমতলয়ে থগয়ে বািায়স। আরও পয়র আেমদ মুসা ধীয়র 
ধীয়র বলল, তেন্তু অয়নে েঠিাক্ট থিা থিামার রয়েয়ে। 

-সব বাতিল েরার তসদ্ধান্ত তনয়েতে। সবটার জয়ন্য েতিপরূণ তদয়ে থদব 
আতম। 

-থসি তবরাট অংে। 
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-থয থোন েতি আতম স্বীোর েয়র থনব। 
আেমদ মুসার থচাখ থযন িার অেয়িই ওপয়র উয়ে থগল। পারয়ব িুতম 

এি সেয়জ থিামার ঐ জীবন থেয়ে তফয়র আসয়ি, থমইতলগুতল। 
-আতম আর থমইতলগুতল নই আতম....... আতম `আতমনাগুতল’। 
থশষ েোগুয়লা িার প্রাে থভয়ঙ্গ পয়িতেল। থমইতলগুতলর দু’থচায়খর 

থোণাে চেচে েরয়ে অশ্রু। 
এ সমে দাতদ এয়স ধীয়র ধীয়র ঘয়র ঢুেল। 
বসয়ি তগয়ে থমইতলগুতলয়ে থচাখ মুেয়ি থদয়খ বলল, থিার আবার তে 

েল? থচাখ মুেতেস থয? 
আেমদ মুসা িািািাতি বলল, দাতদ, আপনার নািতন স্টুতডওর োজ 

থেয়ি তদল। 
‘থেয়ি তদল, সতিে?’ বয়ল দাতদ থমইতলগুতলর োয়ে তগয়ে ওর মুখটা িুয়ল 

ধয়র বলল, সতিে থবান থেয়ি তদতল িুই? 
-হ্া দাতদ। মুখটা নাতময়ে তনয়ে বলল থমইতলগুতল। 
দাতদ থমইতলগুতলয়ে বুয়ে থটয়ন তনয়ে েপায়ল অয়নে চুমু থখয়ে বলল, 

থবান থিায়ে থদাো েতর, িুই আরও বড ে, থিায়ে আল্লাহ্ আরও থস ভাগে দান 
েরুন। 

দাতদ এয়স থসাফাে বসয়ি বসয়ি বলল, জান ভাই, আমার এ থবানতটর 
মন এি ভাল, এি বুতদ্ধ ওর। আমার এেটাই রাগ তেল ওর ওপর। আজ থেয়ে 
িাও ..... 

দাতদ িার েো শুরু েরয়ল থমইতলগুতল উয়ে দাৌঁতিয়েতেল। থবতরয়ে 
যাতিল থস। 

দাতদ িার েো থশষ না েয়রই বলল, যাতিস থোোে আতমনা থশান। 
ভাইতটয়ে থিা ও েো বলাই েেতন। 

থমইতলগুতল োন তদল না এতদয়ে। েুয়ট থবতরয়ে থগল। 
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ওর থবতরয়ে যাওো পয়ের তদয়ে িাতেয়ে দাতদ বলল, লক্ষ্মী থবান আমার। 
যিখাতন থবপয়রাো তেল িিখাতনই বদয়ল থগয়ে। এখন থিামার সাময়নও থবরুয়ি 
চাে না। 

িার পর মুখ ঘুতরয়ে আেমদ মুসার তদয়ে থচয়ে বলল, জান ও থবারখা 
সিরী েরয়ি তদয়েয়ে? 

-খুতশ েলাম। আেমদ মুসা বলল। 
-খুতশ েয়বই এ েৃতিত্ব থিামার। 
দাতদর থোৌঁয়ট োতস। আেমদ মুসা মুখ নাতময়ে তনল। 
দাতদই আবার েো বলল, শুন, আজ িুতম বাইয়র থগয়ল পয়ে তে 

ঘয়টতেল?আতমনা থসটা জানয়ি থচয়েতেল। এ জন্যই আতম থিামার ওখায়ন থযয়ি 
থচয়েতেলাম। 

-না থিমন তেেু নে দাতদ। দু’জন শত্রু গাতি তনয়ে আমায়দর গাতি ফয়লা 
েয়রতেল। ওয়দর সায়েই সংঘষক েে। সংঘয়ষক ওরা দু’জনই মারা থগয়ে। 

-এি বি ঘটনা, িবু তেে ুনা বলে? িুতম জীবয়নর ভে ের না? 
-না দাতদ, মুসলমানরা জীবয়নর ভে েয়রনা। মৃিেুর ফােসালা থিা 

আল্লাহ্ র োয়ি।  
-তেে বয়লে ভাই। আমায়দর অিীি থিা এটাই। 
এেটু োমল দাতদ। িারপর বলল, িবু আতমনাগুতল আনুয়রাধ েয়রতেল 

িুতম সুস্থ না েওো পযকন্ত এভায়ব বাইয়র না থযয়ি। 
-তেে আয়ে, ওয়ে বলয়বন দাতদ ওর েো আমার ময়ন োেয়ব। বয়ল 

আেমদ মুসা উয়ে দাৌঁতিয়ে বলল, িােয়ল আনুমতি তদন দাতদ, আতম যাই। ‘থবশ 
এস’ বয়ল দাতদও উয়ে দাৌঁিাল। 

 
 
 
তশয়েজী উপিেো। সবুজ এে খণ্ড চাদর থযন। তিয়েনশান থেয়ে থনয়ম 

আসা এেটা থোট্ট নদী বয়ে থগয়ে উপিেোর মধে তদয়ে। নদীর দু’পায়শ তবস্তীণক 
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এলাো জুয়ি সবুজ গয়মর থেি। উপিেোর প্রান্ত তদয়ে উইঘুর ও োজাখ 
মুসলমানয়দর বসতি। দু’োজার পতরবার এই উপিেোে বাস েরি। 

উপিেোর মুয়খ অয়নেখাতন উপয়র সবুজ বনানী থঘরা পাোয়ির থোয়ল 
তবরাট এেটা েদ। থসই েদ থেয়ে প্ররবণ আোয়র পাতনর থরাি আেয়ি পডয়ে 
তনয়চর উপিোোে। বলা যাে তমতন জলপ্রপাি। ওপয়র তিয়েনশায়নর বরফয়মািা 
সয়ফদ তশরপা, িার তনয়চ সবুজ বনানীর অপরূপ থবিতনর ময়ধে তবশাল েদ, েদ 
থেয়ে সবুজ উপিেোে  য়র পিা রূপালী প্ররবণ। সব তমতলয়ে তশয়েজী উপিেো 
তসংতেোং এর আেষকণীে স্থানগুয়লার ময়ধে এেতট। েদ তঘয়র এেটা পযকটন 
থেন্দ্রও গয়ি উয়েয়ে। সবুজ বনানী থঘরা োয়লা েয়দ থন তবোর এে আেষকণীে 
তবষে। 

সবুজ তশয়েজী প্রাচুয়যকর তদে তদয়েও উয়ল্লখয়যাগে। পাোয়ির থোয়ল 
েওো সয়ত্তও এর ভূ প্রােৃতি এমন থয এখায়ন প্রচরু গম উৎপাদন েয়ে োয়ে। 
এখানোর চাতেদা তমতটয়েও প্রচুর গম থদয়শর অন্যান্য অঞ্চয়ল পাোয়না েে। 

এই তশয়েজী উপিেোে স্মরণািীি োল থেয়ে উইঘুর এবং োজাখরা 
বাস েরয়ে। এখায়ন শিেরা এে’শ ভাগই মুসলমান। তেন্তু পযকটন থেয়ন্দ্রর নায়ম 
এখায়ন েমুেতনস্ট সরোর োন থগাষ্ঠীর বহু অমুসলমান থলােয়ে এয়ন বতসয়েয়ে। 
িায়দর বসাবার জয়ন্য জতম এোকুোয়রর মাধেয়ম থয উইঘুর ও োজাখ মুসলমান 
পতরবারয়ে উয়িদ েরা েয়েয়ে িায়দরয়ে আর তশয়েতজ উপিেোে বসতি 
স্থাপয়নর অনুমতি থদো েেতন। এইভায়ব এখায়ন এেতদয়ে মুসলমানয়দর সংখো 
েমায়না েয়েয়ে অন্যতদয়ে অমুসলমান চীনায়দর সংখো বািায়না েয়েয়ে। পযকটন 
এলাোসে তশয়েজী উপিোোে োনয়গাষ্ঠীর পাৌঁচ’শ পতরবার আসন থগয়ি 
বয়সয়ে। 

এরপর জলতবদুেৎ প্রেয়ল্পর নাম তদয়ে উপিেোর ওপর এলাোে প্রাে 
দু’োজার এের ফসতল জতম এোকুোর েরা েয়েতেল। শি প্রতিবাদ সয়ত্তও 
জািীে স্বায়েকর নাম তদয়ে এই এলাো থেয়ে মুসলমানয়দর থজার েয়র উয়িদ 
েরা েয়েয়ে। অিীয়ির মি িারাও এই উপিেোর অন্য থোোও বসতি স্থাপয়নর 
অতধোর পােতন, এমনতে িায়দরয়ে উপিেোর আত্মীে স্বজনয়দর আশ্রয়েও 
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োেয়ি থদো েেতন। বাস্তুোরা েয়ে শি শি মুসতলম পতরবার অতি েয়ির যাযাবার 
জীবন যাপন েরয়ে। 

তেন্তু থসই দু’োজার এের জতময়ি জলতবদুেৎ প্রেল্প েয়লা না। গয়ি 
উেয়ি লাগল বসিবাতট। আধুতনে পোটায়নকর সুের বাংয়লায়ি ভয়র থগল ঐ 
এলাো। জানা থগল পাৌঁচশ োন পতরবার আসয়ে ওখায়ন স্থােীভায়ব বাস েরার 
জন্য। এই খবয়র সধয়যকর বাধ থভয়ঙ্গ থগল উপিেোর মুসতলম অতধবাতসয়দর। এই 
োনরা এখায়ন এয়স বসয়ল অমুসলমানয়দর সংখো উপিেোর থমাট জনসংখোর 
অয়ধকে েয়ে যায়ব। উপিেোর মুসলমানয়দর োয়ে এটা পতরষ্কার েয়ে থগল, 
উপিেোর থগাৌঁটা জনপদ থেয়েই এলাোর েমুেতনস্ট সরোর মুসলমানয়দর 
িািায়ি চাে।  

উপিেোর মুসলমানরা সতম্মতলিভায়ব সরোয়রর এই উয়দোয়গর 
প্রতিবাদ েরল এবং দাবী েরল থয, থযয়েিু এখায়ন জল তবদুেৎ প্রেল্প েয়লা না, 
িাই এই জতম যায়দর তেল থসই বাস্তুোরায়দর এয়ন এখায়ন পুনবকাসন েরা থোে? 
থসই সায়ে িারা থঘাষণা েরল, তেেুয়িই আমরা এখায়ন োনয়দর বসতি স্থাপন 
েরয়ি থদব না। 

তেন্তু িায়দর প্রতিবাদ ও দাবীর থোনই জবাব তদল না সরোর। বরং 
িারা থগ্রপ্তার ও তনযকািয়নর তশোর েয়লা আর সরোর পতরেল্পনা তনল 
সসন্যবাতেনী থমািায়েন েয়র োনয়দর এয়ন এখায়ন বসায়নার। 

ওতদয়ে থয োন থগাষ্ঠীর থলােরা এখায়ন আসয়ব িায়দর সদকার ওোংহুো 
এ এলাো থদয়খ থগয়ে। এখায়ন সবুজ ফসয়লর োিোতনয়ি িায়দর থচায়খ 
থলায়ভর আগুন তচেতচে েয়র উয়েয়ে। থসই সায়ে িারা উইঘুর ও োজাখয়দর 
থোয়ভর আগুনও প্রিেে েয়রয়ে। সব থদয়খ িারা তসদ্ধান্ত তনয়েয়ে, শুধু সরোয়রর 
উপর তনভকর েরয়ল িায়দর িায়দর চলয়ব না। মুসলমানয়দর সতম্মতলি দাবীর মুয়খ 
বিকমান সরোয়রর গণিন্ত্রমুখী থেন্দ্র দুবকল েয়ে পিয়ি পায়র, তসদ্ধান্ত পাতটয়ে 
থফলয়িও পায়র। সুিরাং ওোংহুো চরম মুসতলম তবয়দ্ধসী েট্টর েমেুতনস্ট ‘থরড 
ড্রাগয়নর’ সাোযে প্রােকনা েরল। ‘থরড ড্রাগয়নর’ থচাখ আয়গ থেয়েই তনবদ্ধ তেল। 
িারা এবার প্রস্তাব থপয়ে লাতফয়ে উেল। 
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িারপর িারা উপিেোর এে োজার মুসতলম পতরবার থে তেভায়ব 
মুয়োে এয়ন োনয়দর তনরাপয়দ বসায়না যায়ব িার এেটা পতরেল্পনা দাি েরাল। 

পতরেল্পনা বাস্তবােয়নর োজ শুরু েয়ে থগল িায়দর। 
থস তদন েয়েেতট োোমূতিক তশয়েজী উপিেোর মুসতলম জনপয়দ প্রয়বশ 

েরল। তশয়েজী গ্রায়মর পাশ তদয়ে এেতট পাো রাস্তা তশয়েজী থলয়ের তদয়ে চয়ল 
থগয়ে। থসই রাস্তার ধায়রই তশয়েজীর জায়ম মসতজদ। এ জায়ম মসতজদ োিাও 
েয়েেতট ওোতিো মসতজদ আয়ে উপিেোর চারতদয়ে েিায়না তশয়েজী গ্রায়ম। 
জায়ম মসতজয়দর থপেয়ন এেটা গম থেয়ি গাতি লুতেয়ে থরয়খ িারা প্রয়বশ েরল 
গ্রায়ম। 

োোমূতিক েেতট গ্রায়মর তবতভন্ন তদয়ে েতিয়ে পিল। গ্রায়মর েয়েেটা 
তনতদকি বাতির সাময়ন তগয়ে ওৌঁৎ পািল িারা। বাতিগুয়লা োজাখ ও উইঘুরয়দর 
উয়ল্লখয়যাগে েয়েে বোতির, িারা তশয়েজী উপিেোে োনয়দর পুনবকাসয়নর 
তবরুয়দ্ধ মুসতলম জনসাধারণয়ে থনিৃত্ব তদয়ি। 

িখন আযান েয়ে থগয়ে। ফজয়রর নামায়জর জয়ন্য মানুষ উয়েয়ে। 
পুরুষরা নামায়জর জন্য সিরী েয়ে মসতজয়দর তদয়ে যায়ি। গাে-পালা থঘরা 
জনপয়দ িখনও থবশ অন্ধোর।  

েেতট োোমূতিক ওৌঁৎ থপয়ি আয়ে থসই েেতট গতলর মুয়খ। িায়দর োয়ি 
তরভলভার। সাইয়লন্সার লাগায়না। 

সব বাতি থেয়েই মানুষ মসতজয়দ এল ঐ েেতট বাতি োিা। তনঃশব্দ েেতট 
গুতলর আঘায়ি বাতির উোয়ন ওয়দর লাশ লুতটয়ে পয়িতেল। মসতজয়দ মানুষ যখন 
নামায়য দািাতিল। রিাত্ত লাশ তনয়ে েেতট বাতিয়ি িখন মািম। 

োোমূতিক েেতট পয়র এয়স জমা েল থসই মসতজয়দর সাময়ন। তরভলভার 
পয়েয়ট থরয়খ ওরা োৌঁয়ধ  ুলায়না থস্টনগান িুয়ল তনল োয়ি। 

মসতজয়দ িখন জামাোি শুরু েয়ে থগয়ে। 
েেজয়নর চারজন মসতজয়দর উোয়ন পাোরাে োেল। আর দু’জন উয়ে 

থগল মসতজয়দ। িখনও চারতদেটা স্বি েয়ে উয়েতন। জনমানবেীন পে। 
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এেজন মুসল্লী জামাোি ধরার জন্য দ্রি মসতজয়দর তদয়ে আসতেল। 
থস্টনগানধারী চারজন চীনায়ে মসতজয়দর উোয়ন ওভায়ব দাৌঁতিয়ে োেয়ি থদয়খ 
থস আৌঁৎয়ে উেল। 

মসতজয়দর তদয়ে থস আর না তগয়ে থপেন তফয়র থদ ি তদল এবং তচৎোর 
েয়র সবাইয়ে ডােয়ি লাগল।  

তেে এ সমে চারতদয়ের তনরবিা থভয়ঙ্গ পিল ব্রাস ফাোয়রর শয়ব্দ।  
থলােতটর তচৎোর এবং ব্রাস ফাোয়রর শয়ব্দ চারতদয়ে এেটা আিংে 

েতিয়ে পয়ি। জায়ম মসতজয়দর পাশ্বকবিকী এলাোে নারী ও বালে তশশু োিা 
বিয়দর প্রাে সবাই তগয়েতেল মসতজয়দ। যারা তেল িারা মসতজয়দর তদয়ে েুটল। 

তেন্তু িারা যখন মসতজয়দর উোয়ন থপ েল িখন গম থেয়ির থসই 
গাতিটা চলয়ি শুরু েয়রয়ে। থেউ থেউ েুয়ট থগল গাতির তদয়ে। তেন্তু গাতি িীব্র 
গতিয়ি েুয়ট চয়লয়ে িখন উত্তর তদয়ে, উরুমতচর পয়ে। 

তেেুেয়ণর ময়ধেই থগাটা গ্রাম এয়স থযন থভয়ঙ্গ পিল জায়ম মসতজয়দ। 
মসতজয়দর থময়  রয়ি ডুয়ব থগয়ে। 
তত্রশতট লাশ এয়ন সাতর েয়র রাখা েয়েয়ে মসতজয়দর চত্বয়র। আেয়ির 

সংখোও প্রাে পঞ্চায়শর মি। 
থসই েেতট লাশও মসতজয়দর চত্বয়র আনা েল। 
থশায়ের মািম চারতদয়ে। 
মসতজয়দর বারাোে থফয়ল যাওো এেটা তচতে পাওো থগল, িায়ি 

থলখাঃ ‘নিুন োন বসতির তদয়ে বাৌঁো থচায়খ িাোয়ল এমতনভায়ব দুতনো থেয়েই 
উয়িদ েয়ে থযয়ি েয়ব’। তচতের থশয়ষ স্বাের থনই, শুধু ‘লাল ড্রাগন’ আৌঁো। 

 
 
 
ইউসুফ তচোং তশয়েজী উপিেোর রিাি ঘটনার তববরণ থশষ েরার 

পর চুপ েরল। 
সবাই চুপচাপ। 
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মসতজয়দর থময় য়ি জয়ম োো পুরু চাপ চাপ রয়ির জমাট থরািটা থযন 
িায়দর সবার থচায়খর সাময়ন থভয়স উয়েয়ে। থভয়স উয়েয়ে স্বজনোরা শি 
মানুয়ষর তবলাপ ধ্বতন। 

োসান িাতরে, আব্দুল্লায়েভ, আেমদ ইোং সবারই মাো তনচু। আেমদ 
মুসার শূন্য দৃতি বাইয়র তনবদ্ধ। 

থমইতলগুতলর দু’িলার পাতরবাতরে ড্রইংরুয়ম বয়স িারা েো বলয়ে। 
িখন থবলা আিাইটা। আেমদ মুসা থখয়ে এয়স এই ড্রইংরুয়ম দাতদর 

সায়ে আলাপ েরতেল। সায়ে তেল োসান িাতরে এবং আেমদ ইোং। এই সমেই 
তশয়েজী উপিেোর দুঃসংবাদ তনয়ে ইউসুফ তচোং ও আব্দুল্লায়েভ প্রয়বশ েয়র। 

েো শুরু েয়ল দাতদ উয়ে থগয়ে। ইউসুফ তচোং ও আব্দুল্লায়েয়ভর থচাখ-
মুখ থদয়খই বুয় য়ে বি ধরয়ণর তেে ুঘয়টয়ে। 

দাতদর োয়ে খবর শুয়ন থমইতলগুতল এয়স দাৌঁতিয়েয়ে ড্রইংরুয়মর উত্তর 
পায়শর পাতটকশন থডায়রর ওপায়র। ইউসুফ তচোং এর সব েো িার োয়ন থগয়ে। 
আেমদ মুসার থবদনািক শূন্য দৃতি থস পতরোর থদখয়ি পায়ি। িার বুেটা 
োৌঁপয়ে। 

তনবকাে তনরবিার অবসান ঘতটয়ে আেমদ মুসাই প্রেম েো বলল। থস 
বাইয়র থেয়ে িার শূন্য দৃতি তফতরয়ে এয়ন ইউসুফ তচোং এর উপর তনবদ্ধ েরল। 
শুেয়না মুখ, উয়ো-খুয়ো থচোরা  ইউসুফ তচোং ও আব্দুল্লায়েয়ভর। 

আেমদ মুসা বলল, থিামরা এখন থোয়েয়ে আসে? 
ইউসুফ তচোং বলল, মুসা ভাই, ইবয়ন সাদ মসতজদ এবং ইমাম থবাখারী 

মাদ্রাসার সাময়ন থেয়ে ‘থরড ড্রাগয়ন’র থয দু’জন ধরা পয়িয়ে, ওয়দর োে থেয়ে 
থরড ড্রাগয়নর দু’থটা ঘাৌঁতটর সন্ধান থপয়েতেলাম। ময়ন েয়রতেলাম ধীয়র সুয়স্থ আজ 
রায়ি থসখায়ন অতভযায়ন যাব। তেন্তু তশয়েজীর খবর পাওোর পর আর োময়ি 
পাতরতন। আপনার অনুমতি থনবার সমে পাইতন। আব্দুল্লায়েভ ও থলােজনসে 
থসখায়নই তগয়েতেলাম। 

-তে খবর? 
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-দুই ঘাতটয়ি থমাট থচ েজনয়ে পাওো থগয়ে! িার ময়ধে পাৌঁচজন মারা 
থগয়ে। অবতশিয়দর ধয়র ঘাতটয়ি পাতেয়ে তদয়েতে। যারা ধরা পয়িয়ে িায়দর ময়ধে 
তশয়েজীর অপায়রশয়ন অংশ থনো থলােও আয়ে। 

আেমদ মুসার থচাখ দুতট উজ্জ্বল েয়ে উেল। বলল, মুবারেবাদ 
থিামায়দর, ইউসুফ। 

এেটু থেয়ম আেমদ মুসা বলল, থিামরা থিা দুপুয়র খাও তন? 
-মুসা ভাই, অয়নে জরুরী েো আয়ে। 
-েয়ব। আয়গ থখয়ে নাও। 
আেমদ মুসা মা-চ ুথে ডােল। 
থমইতলগুতল দরজা থেয়ে সয়র থগল রান্না ঘয়রর তদয়ে। 
অল্পেণ পয়র মা-চু এয়স ইউসুফ তচোং ও আব্দুল্লায়েভয়ে তনয়ে থগল 

খাবার ঘয়র। 
ওরা থখয়ে এয়ল আেমদ মুসা প্রেয়মই তজয়েস েরল, আেিয়দর 

তচতেৎসার তে বেবস্থা েয়েয়ে? 
-আেিয়দর মধে থেয়ে সোলিে আয়রা তবশজন মারা থগয়ে। সোয়ল 

সরোরী এম্বুয়লন্স যাে। ওয়ি েয়র তেেু পাোয়না েয়েয়ে তশয়েজী টুেতরস্ট 
োসপািায়ল, তেে ুআনা েয়েয়ে উরুমুতচয়ি। বলল ইউসুফ তচোং। 

েো থশষ েয়র এেটু োমল ইউসুফ তচোং। িারপর বলল, অবস্থা খুব 
ভোবে, মুসা ভাই। আগামীোল সোয়ল োনয়দর তশয়েজীর ঐ পাৌঁচশ’ বাতিয়ি 
এয়ন পুনবকাসন েরা েয়ি। আমরা তে েরব? 

-থিামরা এখন তে তচন্তা েরে? আেমদ মুসা তজয়েস েরল। 
-োনয়দর তেেুয়িই ওখায়ন বসতি স্থাপন েরয়ি থদো যায়ব না। থয 

োনয়দর ওখায়ন আনা েয়ি িারা রাজথনতিে চতরয়ত্রর। থরড ড্রাগয়নর যারা ধরা 
পয়িয়ে িায়দর োে থেয়ে জানয়ি থপয়রতে, ঐ োন থগাষ্ঠী ও থরড ড্রাগয়নর থয ে 
পরামশকক্রয়মই তশয়েজী উপিেোর েিোোঠড সংঘতটি েয়েয়ে। 

-মুোতবলার থোন পে তচন্তা েয়রয়ো? 
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-তশয়েজীর যারা এয়সতেল িায়দর সায়ে আয়লাচনা েয়রতে, আজ রায়ি 
আমরা োনয়দর জয়ন্য গিা ঐ নিুন জনপদ উতিয়ে তদব। িােয়ল ওয়দর আসাটা 
সামতেেভায়ব বন্ধ েয়ব। পরবিকী পদয়েপ পয়র তচন্তা েরা যায়ব। 

আেমদ মুসা ইউসুফ তচোং এর েো শুনল। থোন েো বলল না। থচাখ 
বন্ধ েয়র তেেুেণ ভাবল। িারপর বলল, তশয়েজী উপিেো থেয়ে যারা এ পযকন্ত 
উোস্তু েয়েয়ে িারা থোোে? 

-আয়শপায়শর উপিেোে িারা েতিয়ে তেতটয়ে আয়ে। 
-আজ তদয়নর ময়ধে িায়দর তশয়েজী উপিেোে এেতত্রি ের। 
-রায়ির ময়ধে িারা োনয়দর জয়ন্য সিরী বাতিয়ি উয়ে যায়ব। 
ইউসুয়ফর থচাখ দুতট উজ্জ্বল েয়ে উেল থস আনয়ে লাতফয়ে উেল আসন 

থেয়ে। থস েুয়ট তগয়ে আেমদ মুসার এেটা োি িুয়ল তনয়ে চুমু থখয়ে বলল, এই 
েো আমায়দর োয়রা মাোে আয়সতন, মুসা ভাই। 

ইউসুফ তচোং তসয়ট তগয়ে বসয়ি বসয়ি বলল, িারপর আমরা এে সায়ে 
েয়ে মুোতবলা েরব সরোরী বাতেনীর এবং বসতির জয়ন্য আসা োনয়দর। 

-তেে বয়লে, িয়ব োনয়দর ঐ তশয়েজী উপিেো পযকন্ত আসয়ি থদো 
যায়ব না। 

-িােয়ল? 
-পয়েই ওয়দর আটোয়ি েয়ব আজ রায়ি। থখাৌঁজ নাও থোন পয়ে িারা 

আসয়ে। 
-তেে বয়লয়েন মুসা ভাই। 
ইউসুফ তচোং এর থচায়খ আর এে দফা আনয়ের থঢউ থখয়ল থগল। 
-ভাবতেল আেমদ মুসা। 
থচাখ দু’তট িার থবাজা। 
এেটু পর থচাখ খুয়ল থস বলল, ইউসুফ, িুতম এবং আব্দুল্লায়েভ রায়ি 

তশয়েজীর ঘটনা সামলায়ব। আতম োসান িাতরে ও আেমদ ইোংয়ে তনয়ে োনয়দর 
অগ্রযাত্রার সাময়ন দাৌঁিাব। 
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ইউসুফ তচোং এবং আেমদ ইোং এে সায়ে বয়ল উেল, আপতন অসুস্থ 
মুসা ভাই। 

-না আতম অসুস্থ নই, সম্পূণক সুস্থ। 
এেটা আয়বগ জতিি ধময়ের সুর আেমদ মুসার েয়ঠে। 
আেমদ মুসা এেটু োমল। িারপর বলল, থয জাতির মানুষ এে োি 

োটা থগয়ল আয়রে োয়ি পিাো ধয়র রায়খ, থস জাতির োয়রা অসুস্থিার 
অজুোি খায়ট না ইউসুফ, আেমদ ইোং। 

সবাই তনরব। সবার মুয়খ দৃঢ় এে শপয়ের োপ। 
থমইতলগুতল দরজার ওপায়শ দাৌঁতিয়ে তেল িখনও। িার থচাখ দু’তট 

উজ্জ্বল। অোয়িই েখন থযন দাৌঁয়ি দাৌঁি থচয়প ধয়রয়ে থস। ‘আতম অসুস্থ নই, 
আতম সম্পূণক সুস্থ’-আেমদ মুসার এই উতি িার বুয়ে থবয়জয়ে, তেন্তু বীয়রাতচি 
এই বিবে আয়রা ভাল থলয়গয়ে িার। আর আেমদ মুসার থশষ েোগুয়লা িার 
থচায়খর সাময়ন জাতির এে নিুন রূপ িুয়ল ধরল। 

তনরবিা থভয়ঙ্গ আেমদ মুসাই প্রেম েো বলল। বলল থয, ইউসুফ োসান 
িাতরেয়দর তনয়ে িুতম যাও। সব বেবস্থা েয়র সন্ধোর আয়গই তফয়র আসয়ব। 

আর থোন েো না বয়ল সালাম জাতনয়ে সবাই থবতরয়ে থগল। আেমদ 
মুসাও চয়ল থগল িার েয়ের তদয়ে।  

 
 
 
আেমদ মুসার েে। সমে সন্ধো। 
ইউসুফ তচোং সারাতদয়নর সব োজ, গেৃীি সব বেবস্থার তববরণ তদয়েয়ে 

আেমদ মুসার োয়ে। আেমদ মুসা সব শুয়ন প্রয়োজনীে পরামশকও তদয়ে তদয়েয়ে 
ইউসুফ তচোং এবং আব্দুল্লায়েভয়ে। 

িারপর তশয়েজী উপিেোে যাবার জয়ন্য উয়ে দাৌঁিাল ইউসুফ তচোং 
এবং আব্দুল্লায়েভ। 
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আেমদ মুসা উয়ে দাৌঁতিয়ে ওয়দর জতিয়ে ধয়র থদাো েরল, আল্লাে িার 
সসতনেয়দর সাোযে েরুন! 

ওরা থবতরয়ে থগল। সন্ধো িখন থপতরয়ে থগয়ে। 
োসান িাতরে এবং আেমদ ইোং িায়দর েয়ে সিরী েয়ি আেমদ 

মুসার সায়ে আজয়ের অতভযায়ন থবরুবার জয়ন্য। 
আেমদ মুসাও সিরী েয়ি িার ঘয়র। এমন সমে ঘয়র ঢুেল দাতদ। 
আেমদ মুসা িািািাতি দাতদয়ে বসয়ি তদয়ে বলল, এই অসময়ে দাতদ? 
-আতমনা এয়সয়ে, থস েো বলয়ি চাে। 
-থোোে ও? 
-দরজার বাইয়র। 
আেমদ মুসা দরজার তদয়ে থচয়ে বলল, বল আতমনাগুতল, তে বলয়ি 

চাও। 
-আতম এেটা অনুয়রাধ... 
-তে? 
-আপতন মা-চু’থে সায়ে তনন। মা-চ’ু থসনাবাতেনীর তবয়স্ফারে ইউতনয়ট 

চাকুরী েয়রয়ে। িায়ে তনরীে থদখায়লও থস ভাল োরায়ি ও কুংফুও জায়ন। 
-িায়ে েি থদোর প্রয়োজন আয়ে তে? 
-থস আপনার সায়ে োেয়ব। আমার অনুয়রাধ... 
আর বলয়ি পারয়লা না থমইতলগুতল। েঠে িার রুদ্ধ েয়ে থগল। 
বুয়ের থোোে থযন থমাচি তদয়ে উেল আেমদ মুসার। থমইতলগুতলর 

উয়েগটা তে, থেন থস মা-চ’ুথে সায়ে তদয়ি চাে আেমদ মুসা বুয় । আেমদ মুসা 
পারল না এেতট হৃদয়ের এই আকুল আকুতি প্রিোখোন েরয়ি। শুধু বলল, ও 
রাতজ থিা? 

দাতদ বলল, িুতম সায়ে োেয়ল মা-চ ুআগুয়ন  াৌঁপ তদয়িও রাতজ। 
-তেে আয়ে মা-চ’ুথে আমার োয়ে আসয়ি বল আতমনা। 
বাইয়র পায়ের শব্দ েয়লা। থমইতলগুতল চয়ল থগল। িার সায়ে দাতদও। 
সন্ধোর অন্ধোর িখন থনয়ম এয়সয়ে। 
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থমইতলগুতলর বাতির থগট তদয়ে ওরা চারজন থবতরয়ে এল। সাময়ন 
আেমদ মুসা। িার থপেয়ন োসান িাতরে এবং আেমদ ইোং। সবার থপেয়ন মা-
চু বি বি ধায়প থস এতগয়ে চয়লয়ে। 

িার োৌঁয়ধ বি এেতট বোগ। থদািলার বোলেতনয়ি অন্ধোয়র দাৌঁতিয়ে 
থমইতলগুতল। থোি বুেতট িার থিালপাি েরয়ে। ওয়দর যখন আর থদখা থগল না, 
িখন থমইতলগুতলর মাো নুইয়ে পিল বোলেতনর থরতলং এর ওপর। মুখ থেয়ে 
অসু্ফয়ট থবতরয়ে এল ‘আল্লাে োতফজ’।  

 
 
 

সাইমুম তসতরয়জর পরবিকী বই 

তসংতেোং থেয়ে েয়েশাস 
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১ 
উরুমসির ইবকে সাদ থরাড ধকর পুববসদকি তীব্র গসতকত এসগকয় িলকে শক্ত 

সমেব এিটা হাই লযান্ডার জীপ। 
সন্ধ্যার অন্ধ্িার তখে রাস্তায় থেকম একসকে। রাস্তার সবজসলবাসতগুকলা 

উজ্জ্বল হকয় উকেকে। সৃসি হকয়কে শহর-জীবকের এি সোতে আকলা আঁধারী। 
অসিজাত আবাসসি এলািা এটা। রাস্তায় থলািজে থেই বলকলই িকল। ফলু 
স্পীকড এসগকয় িকলকে আহমদ মুসার জীপ। জীকপ থমাট পাঁিসট সসট। সামকে 
দু’টা, থপেকে সতেটা। ড্রাইসিিং সসকট বকসকে আহমদ ইয়ািং তার পাকশই আহমদ 
মুসা। সপেকে হাসাে তাসরি এবিং মা-িু বকসকে। 

আহমদ মুসা ঘসির থরসডয়াম ডায়াকলর সদকি এিেজর থদখকলে, সন্ধ্যা ৭ 
টা। আহমদ মুসা সিন্তা িরকলে, ওয়ািংহুয়া তার েতুে বসসতিামী িাকফলা সেকয় 
সেশ্চয়ই সদকে রওয়াো সদকয়কে। মধয রাসির েীরব প্রহকর সশকহসজ উপতযিায় 
থপৌেকত িাইকব এটাই স্বািাসবি। সুতরািং উরুমসিকত ওকদর রাত দশটায় অবশ্যই 
থপৌঁো িাই। সিন্তু ওকদর আটিাকত হকব উরুমসি থেকি অকেি দূকর সবজে পাহাসি 
অঞ্চকল। 
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িােশু প্রকদশ থেকি থে উরুমসি হাইওকয় এসগকয় একসকে থসই পকেই 
ওয়ািংরা আসকে। 

আহমদ মুসার মােস দৃসিকত ফকুট উকেকে উরুমসি থেকি িােশু পেবন্ত 
পকের দৃশ্য। কিকশাকর এই পকে থস এিাসধিবার উরুমসি একসকে। থগাটা 
পেটাই তার থিাকখর সামকে এখেও জ্বল জ্বল িরকে। পেটা তখেও পািা 
হাইওকয়র রুপ থেয়সে। িাঁির সবোকো থস পকে উট িলকতা, থঘািার গাসিও 
িলকতা অকেি। তখেিার থিকয় এখেিার গসত অকেি থবকিকে। ধীকর-সুকে 
সগকয়ও এিশ মাইল দূকরর আল-খসলল উপতযিায় রাত েটার মকধয তারা 
থপৌেকত পারকব। সতকয়েশাকের পাহাকির এিটা থোট দসিণমূখী শাখায় এই 
আল-খসলল উপতযিা। উরুমসি হাইওকয়সট পাহাকির এিসট সিংিীণব সগসরপে 
সদকয় এই উপতযিা অসতক্রম িকর একসকে। ঐ সগসরপে হাইওকয় দুপাকর িকয়ি 
মাইল সবস্তৃত উঁিু পাহাকির থদয়াল। ওয়ািংকদর আগ্রাসী িাকফলাকি আটিাবার 
উপেুক্ত জায়গা এটাই। আহমদ মুসা থিকব-সিকন্ত এই োেটা সেববািে িকরকেে। 
পসরিল্পো অনুসাকর রাত েটার মকধযই আল-খসলল উপতযিায় তাকদর থপৌেকত 
হকব। ওয়ািংরা ওখাকে থপৌোর আকগ তাকদর অকেি িাজ আকে থসখাকে। 

আহমদ মুসার সিন্তা থহাঁিট থখল। থপেে থেকি মা-িুর থবসুকরা িন্ে ধ্বসেত 
হকলা, সামকেই বাঁ সদকি বাঁি থেকবে। বাঁ সদকির থলেটা হকয় সপয়াও সলে থরাকড 
পিা োকব। 

থতামার সপয়াও সলে থরাড সি আমাকদর উরুমসি হাইওকয়কত সেকয় োকব? 
বলকলে আহমদ মুসা। 

ো স্যার। সপয়াও সলে থরাড থেকি পূবব সদকি এসগকয় সলও শাও সি থকায়ার 
হকয় আমরা সপিং থরাকড পিব, থসখাে থেকি উিংফু, তারপর....... 

আহমদ মুসা তাকি িো থশষ িরকত ো সদকয় বলকলে, তারপর োি। 
মাোয় ওসব োিকব ো। তুসম আহমদ ইয়ািংকি সাহােয ির। 

এিটু দম সেকয় আহমদ মুসা বলকলে, মা-িু তুসম আল-খসলল থিে? 
সিেব ো থিে? আল-খসলল থতা উরুমসির দরজা। সিন্তু ওর োম এখাকে 

আল-খসলল েয়। 
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সািংকৃসতি সবপ্লব ওর োম থতা সদকয়কে ‘মাও িযাসল’ থসই িকব। আপসে 
আল-খসলকলর োম জােকলে সি িকর? 

জােব ো থিে মা-িু? আসম সি সসিংসিয়ািং-এর মানুষ ো? 
মকে সেল ো স্যার। সিেুটা িাঁিু-মািু হকয় বলল মা-িু। 
আচ্ছা মা-ি,ু আল-খসলল সগসরপকে আমরা ওয়ািং হুয়ার মুকখামুসখ দাঁিাকল 

থিমে হকব? 
খুসশকত মুখ উজ্জ্বল হকয় উেল মা-িুর। বলল ওখাকে উপেুক্তিাকব দাঁিাকত 

পারকল ওয়ািং হুয়াকদর িকয়িসদে থতা থেসিকয় রাখা োকবই। 
উপেুক্তিাকব বলকত তুসম সি বুঝাকত িাচ্ছ? 
স্যার, উরুমসি হাইওকয়র আল-খসলল সগসরপে থেকি দসিণ সদকি 

পাহাকির থদয়াল থগকে মাইল িাকরকির মত, আর উত্তর সদকি থগকে পাঁি মাইল। 
সগসরপকে বাধা থপকল খািা পাহাি সডসিকয় ওকদর পকি মালসামাে সেকয় আল-
খসলল উপতযিায় োমা সম্ভব েয়। সবিল্প সহকসকব ওরা িার-পাঁি মাইল পে 
অসতক্রম িকর উত্তর বাঁ দসিণ সদি সদকয় পাহাি ঘুকর এপাকরর আল-খসলল 
উপতযিায় োমার থিিা িরকব। এ থিিার পে েসদ বন্ধ্ িরা োয় তাহকল ওয়া 
আটিা পকি োকব। হতবুসি অবো থেকি মুক্ত হকয় েতুে পকের সন্ধ্াে িরকত 
ওকদর অবশ্যই িকয়িসদে থিকট োকব। 

িমৎিৃত হকলে আহমদ মুসা অসিজ্ঞ সমরকুশলীর মত মা-িুর িোয়। 
সবস্ময় মােকলে থে, মা-িু তার মকের িোই গি গি বকল োকচ্ছ সেি 

মাইকক্রাকফাকের মত। 
মা-িু এিটু দম সেকল আহমদ মুসা বকল উেকলে, আচ্ছা, মা-িু, ওয়ািং 

হুয়াকদর পাহাকি ঘুকর আসা সি িকর থেিাকব, সিন্তা িকরে? 
ও থতা থসাজা স্যার। পাহাি ঘুকর আমাকদর উত্তর ও দসিকণর সিংিীণব পে 

দুটার থিৌসণি পসরমাকপ িকয়ি সাসর সবকফারি পাতকত হকব। তাহকল ওকদর 
গসত রুি হকয় োকব। 

মা-িু োমল। খুসশকত িকর উকেকে আহমদ মুসার মুখ। সতসেও তৎিণাৎ 
সিেু বলকলে ো। 
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পাকশ বকস অকেিিণ থেকিই উসখুস িরসেল হাসাে তাসরি সিেু বলার 
জন্য। এবার সুকোগ থপকয় বলল, মা-ি,ু আপসে থতা সািংঘাসতি সমর প্রকিৌশলী, 
আপোকি থসোবাসহেী থেকি ওরা োিল? 

োকিসে, পাসলকয় একসসে। থব-দ্বীে শত্রুর থসোদকল থেকি পরিাল থখায়াব 
োসি? 

বাসায় বকস বকস িাল লাকগ আপোর? 
িাল লাকগ ো, সিন্তু শাসন্তকত ধমব-িমব িরকত পারসে, এটাই আমার সবকিকয় 

বি সান্ত্বো। তারপর আল্লাহ সেকজকদর থিাে কসন্যদল সদকল তাকত থোগ থদব। 
এসব িাসব বকল আপোকদর আমার খুব িাল লাকগ। 

সি িাল লাকগ আমাকদর? 
জাসতর জন্য আপোরাই আসকল সিেু িকরকেে, িরকেে। 
আপসে সি সব জাকেে? 
আপামসে আমাকি সব বকলকে। 
মা-িু োমল। হাসাে তাসরিও আর সিেু বলল ো। িো বলকলে আহমদ 

মুসা। বলকলে, মা-িু, আমাকদর সাকে তুসম সেকজই আসকত থিকয়ে, ো থতামার 
আপা থতামাকি পাসেকয়কে? 

মাফ িরকবে স্যার। আপোকদর সােী হবার সাহস সি আমার আকে? 
আপাই আমাকি পাসেকয়কেে। বকলকেে, থতামার স্যার সুে হকয় উকেেসে, তার 
পাকশ পাকশ থতামাকি োিকত হকব। 

মা-িুর সরল থসাজা এ ধরকের প্রিাকশ আহমদ মুসা সিেুটা সবব্রত থবাধ 
িরকলে। এি ঝলি রক্ত থেে তার মুখমণ্ডলকি মুহুকতবর জন্য লাল িকর তুকল 
আবার সমসলকয় থগল। 

আহমদ মুসা সিেু বলকত োসচ্ছকলে। এই সমকয় মা-িু বাইকরর সদকি 
তাসিকয় বকল উেল, এই থতা আমরা সলও শাও সি থকায়াকর প্রকবশ িরসে। 
থকায়াকরর বাঁ পাকশর থরাডটাই সপিং থরাড। 

সলও শাও সি থকায়াকর একস বাঁ সদকি থমাি সেকয় গাসি সপিং থরাকড প্রকবশ 
িরল। 
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সপিং থরাড বাসণসজযি এলািা। সেয়ে সাইকের সমাকরাহ। রাস্তায় প্রিরু 
থলািজে। গাসিকঘািাও প্রিুর। সলও শাও সি থকায়াকর একসই গাসির স্পীড 
অকেিখাসেই িসমকয় সদকত হকয়কে। সপিং থরাড উরুমসির েতুে এলািা। 
রাস্তাগুকলা থবশ প্রশস্ত। মকে হয় পঞ্চাশ বের সামকের প্রকয়াজেকি লি থরকখই 
রাস্তাগুকলা কতরী হকয়কে। তাই খুব স্বচ্ছন্দ গসতকত গাসি এগুকত পারকে। সপিং 
থরাকড ঢুকি গাসির গসত আবার সিেুটা বািাকোও থগকে। 

সপিং থরাড সগকয় পকিকে উিংফ ু একিসেউ-এ। উিংফু উরুমসির সবকিকয় 
অসিজাত সবপেী থিন্দ্র। দীঘব এই একিসেউরই থশষ প্রাকন্ত সরিারী 
থরসসকডসিয়াল লক ি এবিং সরিারী প্রশাসসেি িবেসমূহ। প্রধাে প্রশাসসেি 
িবকের পকরই থোট্ট এিসট থলি এবিং সবশাল এিসট উদযাে। এই সিংরসিত 
এলািার মকধযই সসিংসিয়ািং- এর গিেবর সল ইউয়াে এর বাস িবে। 

সল ইউয়াে জাসতকত হাে। কপসিি বাসি উরুমসিকত। তার সশিা জীবে 
িাকট বযবসায়ী সপতার সাকে সািংহাইকয়। িমব জীবে তার শুরু হয় সপসিিং-এ। 
সািংকৃসতি সবপ্লকবর সময় প্রসতসক্রয়াশীলতার অসিকোকগ তার সপতা সেহত হয়। 
সল ইউয়ােও িাকুরী হাসরকয় উরুমসিকত তার কপসিি বাসিকত আশ্রয় থেয়। সল 
ইউয়াে সপসিিং সবশ্বসবদযালকয়র ইসতহাকসর অধযাপি সেল। সািংকৃসতি সবপ্লকবর 
সময় থস উরুমসিকত সবসজ থফসর িকর জীসবিা সেববাহ িরত। দুকরর উপতযিা 
অঞ্চল থেকি শাি সবসজ সিকে মাোয় িকর বকয় একে উরুমসির বাজাকর সবসক্র 
িরত থস।  

সল ইউয়াে সম্পকিব জেশ্রুসত হল, তার সপতামহ এিজে িাজাখ মুসলমাে। 
তার সপতামহী সেল হাে বিংশীয়। তার সপতার জকের অল্পিাল পকর সপতামহ 
মারা থগকল মাতামহী সশশুপুিকি সেকয় হাে পসরবাকর সফকর আকস। অতঃপর 
হােকদর এিজে হকয় সল ইউয়াকের সপতা বি হয়। সল ইউয়াে এখে পুকরাপুসর 
হাে বিংশীয় বকল পসরসিত। সিন্তু, থিহারা থমকল ো। টাো েীল থিাখ, উন্নত োসসিা, 
দীঘব থদহ তার থদকহ তুিবী রকক্তর িো স্মরণ িসরকয় থদয়।  

আহমদ মুসার জীপ সপিং থরাড থেকি উিংফু এসিসেউকত একস পিল।   
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উিংফু এসিসেউ-এ জেসমাগম আরও এিটু িম। গসত বাসিকয় সদকয়সেল 
আহমদ মুসার জীপ।  

সবপরীত সদি থেকি তীব্র গসতকত েুকট আসসেল দুকটা থহডলাইট। গসতটা 
এিটু থেে থবপকরায়া। এিদম িাকে একস থগকে থহডলাইট দুকটা।  

এ সময় দুকটা িার ওিারকটি িরল আহমদ মুসার জীপকি। ওিারকটি 
িরকত সগকয় িার দুকটা েুকট আসা গাসিসটর পেটা অকেিখাসে দখল িকর 
থফকলসেল। থলা হকয় সগকয়সেল েুকট আসা গাসিসটর গসত। 

িার দু'থটা ওিারকটি িকর তাকদর লাইে থপসরকয় থগল। েুকট আসা গাসিসট 
তখে আহমদ মুসার গাসির সমান্তরাকল। গািী দুকটার মকধয দুরত্ব িার গকজর 
থবশী েয়।  

'বাঁিাও' োরী িকন্ের এিটা সিৎিার থিকস এল ঐ গািী থেকি। থসই সাকে 
থগািাসেও। মকে হল অকেি বাধা সডসিকয় থগািাসে সমসশ্রত সিৎিারসট থিকস এল।  

তা সেল শকের এি ঝলি মাি। গাসিসট েুকট থবসরকয় থগল থপেকে থিাকখর 
আিাকল। সিৎিার শুকেই আহমদ মুসা থিাখ সফসরকয়সেকলে। িঞ্চল হকয় উকেসেল 
থিাকখর দৃসি। এিটা উকদ্বগ ঝকর পিসেল থস দৃসি থেকি।  

দ্রুত িাবসেকলে সতসে। ো, সতসে এিজে অসহায় োরীর ওই আকবদেকি 
মাসিকয় সামকে এগুকত পাকরে ো। সসিাকন্তর এি দৃঢ়তা ফকুট উেল তার থিাকখ 
মুকখ।  

আহমদ মুসা আহমদ ইয়ািং- এর সদকি সফকর বলকলে, গাসি ঘুরাও আহমদ 
ইয়ািং, ওই গািীটাকি অনুসরণ ির।  

আহমদ ইয়ািং আহমদ মুসার সদকি এিবার তাসিকয়ই গাসিসট ঘুসরকয় সেল। 
থপেকের সসকট বসা হাসাে তাসরি এিটু সদ্বধা িরল। তারপর বলল: সিন্তু মুসা 
িাই, আমাকদর হাকত সময় থতা িম।  

জাসে তাসরি, সিন্তু থিাে মজলুকমর আকবদে িাকে আসার পর তাকি থতা 
আমরা উকপিা িরকত পাসর ো।  

সিন্তু মুসা িাই, থে দাসয়ত্ব আমাকদর িাকধ থসটা বি েয়? থসটা সবকবিয েয়? 
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বি অবশ্যই, সিন্তু এিজে সবপদগ্রো োরীর এই 'বািাও' সিৎিার িাকে 
আসার পর ওটা এখে আর প্রেম সবকবিয থেই। 

হাসাে তাসরকির িাে থেকি থিাে উত্তর এল ো। আহমদ মুসাই আবার 
িো বলকলে। বলকলে, মকে ির তাসরি, ওই থমকয়সট েসদ আমার থবাে হত, 
থমকয় হত, তাহকল তার ঐ সিৎিার থশাোর পর আমরা সি এি পা-ও সামকে 
এগুকত পারতাম? পারতাম  ো। এিজে মুসলমাকের িাকে আল্লাহর প্রসতসট 
মজলুম  বান্দাই সমাে।  

সেি বকলকেে, মুসা িাই, আসম িুল িরসেলাম।  
িুল েয় তাসরি, থতামার েুসক্তও গুরুত্বপূণব। সিন্তু, আল্লাহর ওপর িরসা 

িকর আমরা এই মুহুকতব ো িরণীয় তা িরার সসিান্ত সেকয়সে। আল্লাহ আমাকদর 
সব বযাপাকর সাহােয িরুে।  

আহমদ মুসাকদর জীপ েুটসেল সামকের গাসিসটর থপেকে। সামকের গািীসট 
এিসট থোট্ট মাইকক্রাবাস।  

গাসিসটর িাোিাসে হবার জন্য আহমদ মুসাকদর জীপকিও গসত বািাকত 
হকয়কে। ফকল দুকটা গািীই েুটসেল থবপকরায়া গসতকত। 

উিংফু এসিসেউ সরিং থরাকডর মত। এসিসেউসট শহকরর পুবব প্রাকন্ত উরুমসি 
হাইওকয় থেকি থবর হকয় প্রেকম উত্তর সদকি এসগকয় গিেবর িবেকি ক্রস িকর 
পসশ্চম সদকি বাি সেকয়কে। েতুে উরুমসি েগরীর থগাটা উত্তরপ্রান্ত থবিে িকর 
পুকরাকো উরুমসি েগরীর প্রধাে সিি বাজার থরাকড সগকয় লম্বািাকব পকিকে।  

মাইকক্রাবাসসটকি অনুসরণ িকর আহমদ মুসার জীপ বাজার থরাকড একস 
পিল।  

বাজার থরাডসট উত্তর-দসিণ লম্বা। উিংফু থেকি অকেি খাসে সরু। রাস্তার দু 
ধাকর থদািাে-পাট থখালা। সিন্তু, রাস্তায় থলািজে ও গািী-কঘািার সমাগম খুব 
থবশী েয়। 

েতুে উরুমসির সাকে পুরাতে উরুমসির এটাই পােবিয থে, েতুে উরুমসির 
সবপসেগুকলা সন্ধ্যার পর ঝলমসলকয় ওকে, সিন্তু পুরাতে উরুমসির বাজার-
সবপসেগুকলাকত থলাকির সমাগম তখে িমকত োকি। মাগসরকবর আোকের আকগ 
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থেকি এই িীি িমা শুরু হয়, এশার পর বাজারগুকলা থেে ঘুসমকয় পকি। মুসসলম 
শহর উরুমসির এ ঐসতহ্য অকেি আকগর। তা এখেও িলকে। িমুযসেস্ট শাসে 
এবিং তারপকর সািংকৃসতি সবপ্লব মুসলমােকদর অকেি সিেুই থিকি সেকয়কে। 
সিন্তু, মুসসলম জেপকদর অকেি অিযাকসর মত এ অিযাসসটও দূর িরকত 
পাকরসে।  

মাইকক্রাবাসসট বাজার থরাড ধকর সমাে গসতকত এসগকয় িকলকে।  
আহমদ মুসা বলকলে, ইয়ািং ওরা আমাকদর থদখকত থপকয়কে বকল মকে ির?  
আমার মকে হয় ো। ওকদর গাসির স্পীকড থিাে িমকবসশ থদখসে ো। 
সেি বকলে, থবশীিণ আর থগাপে োিকত পারব ো। উিংফু এসিসেউকত 

প্রিরু গাসির িীকি লুিাকো থগকে। পুরাকো উরুমসির ফািা রাস্তায় আর তা সম্ভব 
েয়।  

সত্তর সিকলাসমটার গসতকত প্রায় দুশ গকজর মত বযবধাে থরকখ এসগকয় 
িলসেল গাসি দুসট। বাজার থরাড ধকর সিেুিণ িলার পর সামকের 
মাইকক্রাবাসসটর  গসত হোৎ থবকি থগল। 

আহমদ মুসা মুখ সফসরকয় আহমদ ইয়ািং-এর সদকি তািাকলে। 
আহমদ ইয়ািং তার গাসির গসত বাসিকয় সদল। স্পীকডাসমটাকরর িাটা 

এিলাকফ েব্বইকত উকে এল। 
গাসিটার আরও িাোিাসে োও ইয়ািং।  
সস্পকডাসমটাকরর িাটা আবার লাসফকয় উেল। এিশ সবশ সিকলাসমটাকর 

উেল গাসির গসত। 
বাজার থরাকডর মাঝামাসঝ জায়গায় একস হোৎ মাইকক্রাবাসসট বা সদকি 

থমাি সেকয় পুববমুখী এিসট রাস্তায় ঢুকি থগল।  
ওরা পালাকচ্ছ মুসা িাই। থপেকে থেকি বকল উেল হাসাে তাসরি। 
ওরা থেখাকে ঢুিল ওটা ওলুগকবগ থরাড তারপর সুকলমাসেয়া থরাড হকয় 

উিংফুকত োওয়া োয়।বলল মা-িু। 
সমসেট খাকেকির মকধযই আহমদ মুসাকদর গাসি ওলুগকবগ থরাকড প্রকবশ 

িরল। মাইকক্রাবাসসট তখে িারশ গকজর মত দূকর।  
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ওলুগকবগ থরাডসট আবাসসি। রাস্তার দুধাকর সিেু সিেু থদািাে-পাটও 
আকে। রাস্তায় দুিারজে থলাি থদখা োকচ্ছ। গাসির পাগলাগসত থদকখ মানুষ 
এিবার এসদকি তাসিকয়ই সেটকি সকর োকচ্ছ পাকশ।  

িকয়ি মাইল িলার পর মাইকক্রাবাসসট ডােসদকির এিটা রাস্তায় ঢুকি 
থগল।  

থপেে থেকি মা-িু বলল, ওরা সবসবখাে থরাকড ঢুিল। সবসবখাে থরাড দসিণ 
সদকি মাইল সতকেি এসগকয় িযািংসিে থরাকড পকিকে।  

সবসবখাে থরাড ধকর িযািংসিে থরাকডর িাোিাসে আসার পর সামকের 
মাইকক্রাবাস থেকি এিটা হণব থশাো থগল। তারপরই সামকে থেকি আর এিটা 
হণব থবকজ উেল। পকরর হণব থে গাসি থেকি আসল তা থদখা থগল ো।  

মা-িু থপেে থেকি প্রায় লাসফকয় উেল, স্যার ওদুকটা হণবই থরড ড্রাগকের। 
আসম ওকদর সিংকিত জাসে।  

মুহুকতবর জকন্য িপালটা কুসঞ্চত হকয় উেল আহমদ মুসার। সিেু থেে 
িাবকলে সতসে। তারপর সামকের সদকি দৃসি থরকখই বলকলে, হাসাে তাসরি কতসর 
োি। আমার মকে হয় সামকের মাইকক্রাবাস আকরিজে সাহােযিারীকি থডকিকে 
অয়যারকলকস।  

এিটু োমকলে আহমদ মুসা। তারপর আহমদ ইয়ািং-এর সদকি আকরিট ু
এসগকয় এিটা হাত সস্টয়াসরিং হুইকল থরকখ বলকলে, ইয়ািং তুসম আমার সসকট িকল 
এস। 

আহমদ ইয়ািং পা দুসট সসকটর উপর তুকল সস্টয়াসরিং থেকি সদকয় হামাগুসি 
সদকয় দ্রুত িকল এল আহমদ মুসার সসকট। আহমদ মুসা সগকয় ড্রাইসিিং সসকট 
বসকলে।  

সামকেই থমাি। সবসবখাে থরাড সগকয় পকিকে িযািংসিে থরাকড। িযািংসিে 
থরাড পুবব পসশ্চম লম্বা। 

সামকের মাইকক্রাবাসসট থমাকি সগকয় থপৌকেকে। থমাকি সগকয় বাি সেল 
বাকয় অেবাৎ পুববসদকি।  
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এই সময় পসশ্চম সদি থেকি এিটা ট্রাি একস দািাল থমাকি, একিবাকর 
সবসবখাে থরাকডর মুকখ। 

আহমদ মুসার মুকখ এি টুিকরা হাসস ফুকট উেল। বুঝকলে, ওরা রাস্তা লক ি 
িকর মাইকক্রাবাসসটকি সকর পিার সুকোগ িকর সদকত িায়। 

আহমদ মুসা থমাকির সদকি তাসিকয় মকে মকে পসরমাপ িকর থদখকলে 
ট্রািটা থেিাকব দাঁসিকয় আকে তাকত রাস্তা ধকর বা সদকি থমাি থেবার থো থেই। 
তকব, ফটুপাে ধকর োবার মত জায়গা আকে, সিন্তু ওখাকে দাঁসিকয় আকে এিসট 
থবসবটযাসি। আহমদ মুসা সসিান্ত সেকয় সেকলে। 

ট্রািটা তখে এিশ গজও দূকর েয়। আমহদ মুসা বলকলে, তাসরি আসম 
ফটুপাকে োমসে। ট্রাি ও লাইটকপাকির মাঝখাকের ফাঁিা থস্পস সদকয়ই আমরা 
সলপ িরব। থবসবটযাসির মতলব খারাপ ো হকল আমাকদর রাস্তা সদকয় থদকব আর 
খারাপ হকল ওকি ধাক্কা সদকয় আমাকদর রাস্তা পসরকার িকর সেকত হকব। তাসরি 
তুসম ট্রাকির িািা ফকুটা িকর দাও। ট্রাকির জাোলা সদকয় দুসট মাো থদখা োকচ্ছ। 
ওকদর হাত থবর ো হকল তাকদর সিেু বকলা ো। 

হাসাে তাসরি এম-১০ হাকত সেকয় তাি িরল ট্রাকির সামকের িািায়। 
আহমদ মুসা সগয়ার থিঞ্জ িকর সস্টয়াসরিং ঘুসরকয় সেকয় বলকলে, জীপ লাফ 

থদকব সাবধাে। 
পরিকণই প্রায় লাসফকয় পিল জীপ ফটুপাকে। থসই সাকে গকজব উেল 

হাসাে তাসরকির হাকতর এম-১০ থমসশে সরিলবার। প্রায় পাঁি থসকিন্ড গুসল বৃসি 
িরল। এবকিা থেবকিা হকয় থগল ট্রাকির সামকের িািা। ট্রাকির বাঁ সদিটা িাত 
হকয় বকস থগল। 

অিযস্ত হাইলযান্ডার জীপ অসবশ্বাস্য গসতকত লাসফকয় লাসফকয় সামকে 
এগুকলা। এিজে থলািকি থস্টেগাে সেকয় থবসবটযাসি থেকি লাসফকয় পিকত 
থদকখ আহমদ মুসা সিৎিার িকর উেকলে, থতামার সসকট শুকয় পি। 

সিন্তু দরিার হকলা ো। কতরী সেল আহমদ ইয়ািং। েজর সেল তার 
থবসবটযাসির সদকিই। থলািসট লাফ সদকয় মাসটকত পকি থস্টেগাে থসাজা িরার 
আকগই গকজব উেল আহমদ ইয়ািং-এর হাকতর থস্টেগাে। থলািটা থস্টেগাে সেকয় 
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ঐখাকেই মুখ েবুকি পকি থগল। আর থসই সমকয়ই হাইলযান্ডার জীকপর এি ইসঞ্চ 
পুরু ইস্পাকতর এসিকলন্ট সশকের বাঁ প্রান্ত প্রিন্ড থবকগ আঘাত িরল 
থবসবটযাসিটাকি। থবসবটযাসি পাঁি-সাত হাত দূকর সেটকি পকি থিকি-দুমকি 
উলকট থগল। জীপটা এিটা বি ঝাঁকুসে থখল। সিন্তু সস্টয়াসরিং ধরা আহমদ মুসার 
হাত এিটুও িাঁপকলা ো। সের োিল জীকপর মাোও। 

এ সময় থস্টেগাকের শে এল সপেে থেকি। িকয়িটা বুকলট একস জীকপর 
স্টীল বসডকত আঘাতও িরল। 

সিন্তু ঐ টকুুই। জীপ প্রিণ্ড গসতকত িািা থবসবটযাসিটাকি পাশ িাসটকয় উকে 
এল িযািংসিে থরাকড। তারপর তীকরর ফলার মত েুকট িলল সামকে। 

আহমদ মুসা আল্লাহর শুিসরয়া আদায় িরকলে। বাধাটা থপরুকত থতমে 
এিটা এিট্রা সময় বযয় িরকত হয়সে। সামকে তাসিকয় থদখকলে মাইকক্রাবাকসর 
থহডলাইট দুশ গকজর মতই দূকর। 

আহমদ মুসা মুখটা ঈষৎ ঘুসরকয় বলকলর, তাসরি, মা-িু সব সেি আকে থতা? 
জী, সেি আকে। হাসাে তাসরি প্রায় এিসাকেই বকল উেকলে।  
িাসগযস ওকদর গুসলটা ওপর সদকয় থগকে। টায়াকর লাগকল সবপদ হকতা। 

বলকলে আহমদ মুসা। 
ঘটো এইিাকব এত আিসস্মিিাকব ঘটকব তা তারা মকে িকরসে। মকে হয় 

ওরা সম্মুখ েুকির জন্য কতরী হকয় একসসেল। মকে িকরসেল গাসিটা আমাকদর 
োমকব তারপর শসক্ত পরীিা হকব। বলল আহমদ ইয়ািং। 

থতামার ধারো সেিই ইয়ািং। ওকদর অপ্রস্তুত অবো থদকখ তাই মকে হয়।  
আবার দৃসি সামকে সফসরকয় সেকয়কেে আমহদ মুসা। তার দৃসি সামকের 

মাইকক্রাবাকসর থপেকের লাল আকলার উপর। 
এসময় হোৎ লাইটসট সেকি থগল। 
দ্রুত িকে আহমদ মুসা বলকলে, মা-িু গাসিটা থমাি সেল? থমাি থেবার 

এখাকে সি জায়গা আকে? 
ো স্যার থিাে রাস্তা থেই। 
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তাহকল সি ওরা আকলা সেসিকয় সদকয়কে? ওরা সি জােকত থপকরকে বাধা 
সডসিকয় আমরা ওকদর সপেু সেকয়সে? 

হকত পাকর। ট্রাি থেকি অয়যারকলকস ওকদর জাসেকয় থদওয়া হকত পাকর। 
বলল হাসাে তাসরি। 

আহমদ মুসা এিটু সিন্তা িরকলে, তারপর জীকপর আকলা সেসিকয় সদকলে 
সতসে। বলল তাসরি ইেফ্রাকরড গগলসটা দাও। 

ইেফ্রাকরড গগলস থিাকখ লাসগকয় জীকপর গসত বাসিকয় সদকলে। বলকলে 
ওকদর িাোিাসে থপৌঁেকত হকব। 

স্পীকডাসমটাকরর িাঁটা মূহুকতব এিশ িসল্লশ সিকলাসমটাকর উেল। গসতর 
প্রিণ্ডতায় ের ের িকর িাঁপকে জীপ। আহমদ মুসার থশ্যে দৃসি সামকে পাতা। 
গাসি থিাোয় থহাঁিট থখকল রিা থেই। ইেফ্রাকরড গগলস অকেি দূর পেবন্ত 
অন্ধ্িারকি সফকি িকর সদকয়কে। রাস্তা পসরকার থদখা োকচ্ছ। সিন্তু উঁিু-সেিু 
আন্দাজ িরা িসেে। রিা থে, িযািংসিে রাস্তাটা েতুে। থিাে িািা িাটা থিাোও 
থেই। 

সমসেট খাকেকির মকধযই এিটা থরাড সাইড লাইকটর আকলাকত 
মাইকক্রাবাসসটকি এি ঝলি থদখা থগল। সেিই সামকে এগুকচ্ছ। খুসশ হল 
আহমদ মুসা। গাসির গসত আরও বাসিকয় সদল। এিশ পঞ্চাশ সিকলাসমটাকর 
গাসির গসত। অল্পিণ পকরই ইেফ্রাকরড গগলকস সিেু দূকর এিটা জমাট 
অন্ধ্িার থদখা থগল। বুঝকলে মাইকক্রাবাসসট এখে োগাকলর  মকধয একসকে। 
স্পীড িসমকয় একে দূরত্ব বজায় থরকখ িলকত লাগকলে। মাইকক্রাবাকসর থিাকখ 
তাঁরা ধরা পিকত িাে ো। তারা বুঝিু আমরা তাকদর হাসরকয় থফকলসে। এটা িাবা 
তাকদর জন্য অকেিটাই স্বািাসবি। িারণ োরা ধরকত আকস তারা সাধারেত 
আকলা সেিায় ো। 

এলািাটা সেজবে। রাস্তার দুধাকর েতুে েতুে থরসসকডসিয়াল সবসেিং সকব 
গকি উকেকে। এলািাটা অন্ধ্িারও। অকেি দূকর দূকর লাইট থপাি। বি িীণ থস 
সকবর আকলা। 
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থবশ সিেুিণ এই িাকব িলার পর হোৎ আহমদ মুসার েজকর পিল, 
িাকলা জমাট অন্ধ্িাকরর মাইকক্রাবাসসট ডােসদকি িযািংসিে থরাড পার হকয় দসিে 
সদকি থেকত শুরু িরল। রাস্তার লাইকট তার পসরকার থিহারা থদখা থগল। 

মা-ি,ু এখাকে িযািংসিে থেকি থিাে রাস্তা সি দসিে সদকি থগকে? সামকে 
থিাখ থরকখই সজকজ্ঞস িরকলে আহমদ মুসা। 

বাইকর এিটু েজর বুসলকয় মা-িু বলল, হ্যাঁ এখাে থেকি এিটা রাস্তা উত্তর 
সদকি, আর এিটা দসিে সদকি িকল থগকে। আর দসিকণর রাস্তাটা েতুে হাে 
এলািায় সগকয় প্রকবশ িকরকে। 

মাইকক্রাবাসসট তাহকল হাে এলািার সদকিই োকচ্ছ। 
সলও শাও সি থকায়ার সদকয় ো একস এতদূর ঘুকর এল থিে ওরা? বলকলে 

আহমদ মুসা। 
সেশ্চয় থিাকখ ধূকলা থদওয়ার জন্য। বলল হাসাে তাসরি। 
আহমদ মুসা থমাকি থমাকি গাসি ঘুসরকয় সেকয় দসিেমুসখ থসই রাস্তায় প্রকবশ 

িরকলে। আহমদ মুসার জীকপর আকগ আকরা এিটা জীপ প্রকবশ িরল থসই 
রাস্তায়। থবশ দ্রুত োসচ্ছল জীপটা। আর মাইকক্রাবাসটা আকলা সেসিকয় িলার 
িারকণ অকপিািৃত এিটু সধকরই িলকত হসচ্ছল। তার থহড লাইকটর আকলাকত 
উজ্জ্বল হকয় উেল সামকের মাইকক্রাবাস। 

মাইকক্রাবাস ও জীপসটর দূরত্ব তখে দশ গকজরও থবসশ েয়। এ সময় 
থসসদি থেকি এিপশলা ব্রাশ ফায়াকরর শে থিকস এল। সকে সকে টায়ার বািব 
হওয়ার শে থশাো থগল। জীপটা এঁকি-কবঁকি িকয়ি গজ এসগকয়ই রাস্তার পাকশর 
এি সটলার থগািায় মুখ েবুকি পিল। 

মাইকক্রাবাস মূহুতবিাকলর জকন্য থেকমসেল। আবার দ্রুত িলকত শুরু 
িকরকে। এবার আকলা থজ্বকল সদকয়কে মাইকক্রাবাস। 

আহমদ মুসা বলকলে, িালই হল হাসাে তাসরি, মাইকক্রাবাসসট ওই 
জীপটাকিই আমাকদর জীপ মকে িকরসেল। এখে ঐ জীপটাকি থশষ িকর আকলা 
থজ্বকল সেসশ্চকন্ত এগুকচ্ছ। 
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সবধ্বস্ত জীপটা অসতক্রম িরার সময় আহমদ মুসা থদখকলে, জীকপ এিজে 
আকরাহী ড্রাইসিিং সসকট বসা। ওখাকেই মুখ েবুকি পকি আকে। আহমদ মুসাকদর 
জীপ আকলা সেসিকয়ই এসগকয় িলল মাইকক্রাবাসসটর আকলা লি িকর। 

রাস্তার দুধাকর ইতস্তত সবসিপ্ত বাসি। থিােটা কতরী হকয়কে, থিােটা কতরী 
হকচ্ছ। বুঝা থগল এ এলািায় প্রিরু থলাি বাস িকর। হােকদর েতুে িকলােী। 
থিাকেকি এল এরা? সেশ্চয়ই টাো হাে এলািা থেকি একদরকি সসিংসিয়ািং-এ 
আমদাসে িরা হকয়কে। 

এখাকে সি সবাই হাে মা-িু? সজকজ্ঞস িরকলে আহমদ মুসা। 
সজ স্যার। সািংকৃসতি সবপ্লকবর সময় এ হাে িকলােীর পসরিল্পো হয়। 

সসিান্ত হকয়সেল, উরুমসিকত এিাকব হােকদর আমদােী িকর মুসলমােকদর 
সিংখযালঘুকত পসরণত িরা হকব। সিন্তু সািংকৃসতি সবপ্লবীরা পরাসজত হবার পর 
উরুমসিকত অন্যান্য িকলােী কতরীর িাজ বন্ধ্ হকয় থগকে। শুধু এই িকলােীকতই 
বসসত োসপত হকয়কে। 

এ রাস্তা দসিকণ িতদূর থগকে মা-িু? 
অল্প দূকর এিটা পাহাকির সটলায় সগকয় থশষ হকয়কে। 
পােকরর টুিকরার সাকে সপি সমসশকয় রাস্তায় িাকপবট িরা। থবশ মসৃে। 

থসাজা রাস্তা। রাস্তায় দুএিজে থলাি থদখা োসচ্ছল। তাও এখে আর থেই বলকলই 
িকল। অন্ধ্িার হকলও খুব সেসশ্চকন্তই গাসি িালাকত পারকে। 

এি জায়গায় একস মাইকক্রাবাসসট বাঁ সদকি বাঁি সেকয় এিটা সরু রাস্তা 
সদকয় এসগকয় এিটা মাসটর সটলার থগািায় সগকয় োমল। সটলার ওপকর এিটা 
বাসি। আমরা প্রায় রাস্তার প্রাকন্ত একস থগসে। ঐ থতা দসিণ সদকি পাহাকির িাকলা 
সটলা থদখা োকচ্ছ। বলল মা-িু। 

আহমদ মুসা থিাে িো বলকলে ো। িারসদকি এিবার েজর বুলাকলে। 
তারপর গাসিটাকি রাস্তার ডােসদকি োসমকয় দাঁি িসরকয় বলকলে, এস থেকম 
পসি।  

সবাই থেকম পিল। 
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মাসটর সটলা এবিং বাসিসট অন্ধ্িাকর ঢািা। মাইকক্রাবাকসর আকলা সেকি 
থগকে। ওটাকি এিটা জমাট অন্ধ্িাকরর মত থদখাকচ্ছ।  

আহমদ মুসারা গুসট গুসট পাকয় সবিাকলর মত েুটকলে থসসদকি। 
সতেসদকি থখালা গাসি বারান্দায় দাঁসিকয় আকে মাইকক্রাবাসসট। 
আহমদ মুসার থিাকখ তখে ইেফ্রাকরড গগলস। সতসে মাইকক্রাবাকসর 

থিতর উঁসি সদকয় থদখকলে, গাসি খাসল। হোৎ মাঝখাকের সসকট থোট বযাকগর মত 
সি এিটা তার েজকর পিল। গাসির দরজা থখালাই সেল। থিতকর উকে থগকলে 
আহমদ মুসা। 

থোট থলসডস এিটা হ্যান্ড বযাগ। গাসির থিতকরই বযাগটা খুকল থদখকলে 
আহমদ মুসা। থবশ সিেু টািা এবিং এিসট আইকডেসটসট িাডব। িাকডব এিটা 
থমকয়র েসব। োম ‘থেইকজে’। সপসিিং সবশ্বসবদযালকয়র োিী লাল এিটা সসল 
িাকডব।  

গাসি থেকি থেকম বযাগসট আহমদ ইয়ািং-এর হাকত সদকত সদকত বলকলে, 
থমকয়টারই হকব এই বযাগ, আইকডেসটসট িাডবও।  

আহমদ ইয়ািং তার থপসিল টিব সদকয় আইকডেসটসট িাডবটার ওপর থিাখ 
বুসলকয়ই বকল উেল, মুসা িাই, থমকয়টা এিজে থস্টট সিআইসপ। সেশ্চয় খুব উঁিু 
সরিারী থিউকিটার সাকে সিংসিি থিউ থহব।  

সিেু থলখা আকে ?  
লাল সসল আকে। এ সসল খুব উঁিু সরিারী িাগজপকিই শুধু বযবহৃত হয়।  
আহমদ মুসা গাসি থেকি অন্ধ্ািকর দাঁিাকো সবশাল থগটটার সদকি 

এগুকলে। 
গাসি বারান্দা থপসরকয় সসসিঁর সতেটা ধাপ উেকলই থগট। মাি এ থগটটা 

োিা আর থিাে দরজা এসদকি থদখা থগল ো। বাসিসট একিবাকরই অন্ধ্িার। 
থিাে জাোলার থিাে ফাঁি থফাির সদকয় আকলা থদখা োকচ্ছ ো।  

আহমদ মুসা দরজার সামকে সগকয় দাঁিাকলে। তার থপেকে সগকয় দাঁিাল 
হাসাে তাসরি এবিং আহমদ ইয়ািংও। 
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থপসিল টকিবর আকলা থফকল থদখকলে িাকের দরজা। হাত সদকয়ই বুঝকলে 
খুব িারী এবিং মজবুত দরজা। 

টকিবর থোট্ট আকলা ঘুসরকয় ঘুসরকয় আহমদ মুসা দরজার সি থহাকলর ওপর 
দাঁি িরাকলে। অকটাকমসটি লি সসকস্টম। 

লিটা িাল িকর থদখার জন্য আহমদ মুসা তজবেী সদকয় লিটা স্পশব 
িরকলে।  

সকে সকে হাতটা তার সেটকি সকর এল প্রবল এি ধাক্কায়। সঝম সঝম িকর 
উেল হাতটা। িমকি উকে আহমদ মুসা দুিদম সপসেকয় সগকয়সেকলে। 

থপেে থেি মা-িু প্রায় আতবোদ িকরই বকল উেল, স্যার লকি সডসস িাজব 
আকে, িাসগযস এসস েয়। 

বকল মা-িু একস আহমদ মুসার পাকশ দাঁিাল। বলল, স্যার ো িরকত হয় 
আমাকি হুকুম িরকবে।  

সিন্তু আহমদ মুসার এসদকি থিাে থখয়াল থেই। সতসে উৎিেব হকয় সি থেে 
শুেকেে। মুহুতবিাল উৎিেব োিার পর বলকলে, হাসাে তাসরি, সিেু শুেকত পাচ্ছ 
?  

হ্যাঁ এই মাি িাকে ঢুকিকে এিটা িাপা সমসে সাইকরকের আওয়াজ। বলল 
হাসাে তাসরি।  

সেি বকলে থিতর থেকি আসকে। সম্ভবত এটা ওকদর সবপদ ঘন্টা। সেশ্চয় 
এই লি সসকস্টকমর সাকে ঐ সবপদ ঘন্টার সিংকোগ আকে।  

এিটু থেকমই আবার আহমদ মুসা বলকলে, থতামরা কতসর োি। আমাকদর 
অনুমাে সসতয হকল মুকখামুসখ হবার সময় আসকে। 

সবাই প্রস্তুত সেল। হাসাে তাসরকির হাকত এম-১০ থমসশে সপস্তল, আহমদ 
ইয়ািং এিটা থস্টেগাে বাসগকয় ধকর আকে। আর মা-িুর হাত তার বযাকগর থিতকর। 
ওখাকেই ওর সব অস্ত্র। 

এই সময় থিতর থেকি থস্টেগাকের এি পশলা গুসলর আওয়াজ থিকস 
এল। িীণ আওয়াজ। 
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িঞ্চল হকয় উেকলে আহমদ মুসা। হাসাে তাসরকির সদকি তাসিকয় বলকলে, 
থতামার লযাসার সপস্তলটা? 

হাসাে তাসরি এসগকয় থগল। পকিট থেকি িুদ্র সাদা রকির লযাসার সপস্তল 
উঁিু িরল িী-কহাল লিয িকর। সপস্তকলর রক্ত রািা লাল সট্রগারটায় িাপ সদল 
হাসাে তাসরি। মাি মুহুকতবর বযবধাে। ইস্পাকতর থগাটা িী থবাডবটাই হাওয়া হকয় 
থগল। সুক্ষ্ম এিটা ধাতব গন্ধ্ েসিকয় পিল শুধু িার সদকি। 

থমসশে সপস্তলটা বাসগকয় দরজা থেকল আহমদ মুসা থিতকর ঢুিকত 
োসচ্ছকলে। মা-িু লাফ সদকয় সামকে সগকয় বলল, স্যার আসম আকগ এিটু থদকখ 
সেই। োরা দরজায় কবদুযসতি সাইকরে সফট িরকত পাকর, তাকদর প্রস্তুসত এ 
টুকুকতই থশষ হবার িো েয়।  

বকল মা-িু বাঁ হাকত দরজাটা এিটু ফাঁি িকর ডাে হাকত তার ইকলিকট্রা 
মযাগকেকটা সেউট্রালাইজার থমকল ধকর িাপ সদল তার সাদা সুইিটায়। সকে সকে 
েন্ত্রসটর িুদ্র থিাখ থেকি সবপদ সিংকিত জ্ঞাপি লাল আকলা থবসরকয় এল, তার 
সাকে সলক তস সলক তস শে। মাি িকয়ি থসকিন্ড। তারপকরই লাল আকলা সেকি 
সগকয় জ্বকল উেল েীল আকলা। থেকম থগল ‘সলক তস’ শে। মা-ি’ুসহ সিকলর থিাকখ-
মুকখই স্বসে সফকর এল।  

ইকলিকট্রা মযাগকেকটা সেউট্রালাইজার িীকে উদ্ভাসবত সন্ত্রাস মুিাসবলার 
অতযাধুসেি এিটা েন্ত্র। থপকত রাখা কবদুযসতি ও সবকফারি জাল শুধু থস 
সিসিতই িকর ো, এর অসত শসক্তশালী মযাগকেসটি পাওয়ার সবদুযৎ সঞ্চালকের 
গসত এবিং সবকফারকির সুইি সবিল িকর সদকয় ওগুকলাকি সেউট্রাল িকর থফকল। 
েীল আকলা জ্বকল উেকতই বুঝা থগল সবপদ থিকট থগকে।  

আহমদ মুসা মা-িুকি িাপকি সফসসফসসকয় বলকলে, শুিসরয়া মা-িু। 
থমইসলগুসল ো বকলকে তারকিকয়ও অসিজ্ঞ তুসম।  

আহমদ মুসার মুকখ হাসস।  
মা-িু বলল, লজ্জা থদকবে ো স্যার, এ খুব থোট বযাপার।  
মা-িুর িোর সদকি আহমদ মুসার এখে িাে থেই। তাঁর তখে অন্য 

িাবো। সাইকরে থবকজকে থবশ আকগ। থগকটর সদকি এখেও থিউ এল ো থিে? 
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থিতর থেকি ব্রাশ ফায়ার থিে? িাকি থি গুসল িরল? ওরা সি তাহকল থমকয়টাকি 
থমকর থফকল পালাল? 

িোটা িাবকতই িঞ্চল হকয় উেল আহমদ মুসার মেটা, তাকদর সমশে সি 
তাহকল বযেব হল? 

থিতকর প্রকবশ িরকলে আহমদ মুসা। 
ঢুিকতই এিটা িসরকডার। উত্তর-দসিণ লম্বা। অন্ধ্িার। আকরিটা 

িসরকডার োি বরাবর পসশ্চকম এসগকয় থগকে। িসরকডারটার ঐ প্রাকন্ত এি টুিকরা 
আকলা একস পকিকে।  

আহমদ মুসা তার এম-১০ সপস্তলসট বাসগকয় সবিাকলর মত সে:শকে থসসদকি 
এসগকয় িলকলে। তার থপেকে হাসাে তাসরি, আহমদ ইয়ািং ও মা-িু।  

আকলার িাোিাসে সগকয় আহমদ মুসা থদখকলে, ডাে সদকির এিটা থখালা 
দরজা সদকয় আকলার টুিকরাসট একস পকিকে িসরকডাকর। 

িকয়ি ধাপ এসগকয় ঘকরর সদকি থিাখ পিকতই আঁৎকি উেকলে আহমদ 
মুসা। রকক্ত িাসকে অকেিগুকলা লাশ। রকক্তর থরাত থবসরকয় একসকে দরজা 
সদকয়ও। 

েুকট থগকলে আহমদ মুসা দরজার সদকি। তার থপেকে সবাই। দরজায় 
দাঁসিকয় িিু সের হকয় থগল সবার। থমকঝয় পকি আকে দশসট থমকয়র বুকলট ঝাঁঝরা 
থদহ। রক্ত ঝরকে তাকদর অকেকির থদহ থেকি এখকো।  

সম্ভবত পাকয়র শকে লাকশর সাসর থেকি এিটা থমকয় মাো তুলল। অসত 
িকি ডাে হাকতর উপর মাোর িারসট থরকখ হাসাে তাসরি ও আহমদ ও আহমদ 
ইয়ািং-এর সদকি থিকয় বলল, আপোরা একলে? এত থদসরকত? 

থমকয়টার সদকি তািাকতই িমকি উেল হাসাে তাসরি ও আহমদ ইয়ািং 
দুজকেই। তুরপাে থরাকডর ‘ফ্র’ ঘাঁসটকত থে দশজে অসহায় থমকয়কি তারা 
থপকয়সেল, তাকদরই থস এিজে। এর সাকেই তারা িো বকলসেল। 

দুজকেই েুকট থগল তার সদকি। বলল, থতামরা এখাকে সিিাকব? এসি 
হকয়কে থতামাকদর।  
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থমকয়সট তাকদর িোর সদকি িাে ো সদকয় ঘকরর থিাণায় দাঁিাকো এিটা 
আলমাসরর সদকি িাঁপা হাত দুকল ইিংসগত িকর বলল, ওরা ওসদি সদকয় 
পাসলকয়কে। এিটা থমকয়কিও ধকর সেকয় থগকে।  

থশাোর সাকে সাকে আহমদ মুসা বলকলে, হাসাে তাসরি, মা-িু থতামরা 
একদর থদখ। আহমদ ইয়ািং এস আমার সাকে।  

বকল আহমদ মুসা েুকট থগকলে আলমাসরর সদকি। এি টাকে খুকল থফলকলে 
আলমাসর। থদখকলে এিটা িাকের সসঁসি থেকম থগকে। দ্রুত তার সসঁসি সদকয় থেকম 
একলে।  

সসঁসিটা বাসির থপেকে এিটা লকে একস থশষ হকয়কে। লকে থেকমই তারা 
থদখকলে, এিটা িীো থবডকফাডব িারকি সতেজে থলাি থপেে থেকি থেকল সেকয় 
োকচ্ছ। সম্ভবত গাসিটা স্টাটব থেয়সে। তাই স্টাটব থেয়াকো এবিং তািাতাসি সিেুটা 
দুকর সকর োওয়ার প্রকিিা। থলাি সতেজকের িাঁকধ ঝুলকে থস্টেগাে।  

দাঁিাও। িীো িাষায় সিৎিার িকর উেকলে আহমদ মুসা। থসই সাকে সতসে 
েুটসেকলে তাকদর সদকি। 

থলাি সতেজে িমকি উকে থপেে সফরল। থিাকখর পলকি থস্টেগােগুকলা 
থেকম এল তাকদর হাকত। সিন্তু তাকদর তজবসে থস্টেগাকের সট্রগাকর থপৌোর আকগই 
আহমদ মুসার থমসশে সরিলবার এম-১০ এবিং আহমদ ইয়ািং-এর থস্টেগাে গকজব 
উেল। 

সতেজকের থদহ গাসির পাকশই লুসটকয় পিল মাসটকত। 
আহমদ মুসা ও আহমদ ইয়ািং ততিকণ গাসির থপেকে একস থপৌকেসেকলে। 
ড্রাইসিিং সসট থেকি এিজে থলাি থবসরকয় েুকট পালাসচ্ছল। থসও মারা 

পিল আহমদ ইয়ািং-এর থস্টেগাকের গুলীকত। গাসির থপেে থেকি গাসির 
দরজার সদকি এগুকত সগকয় থদখল, থস্টেগাকের এিসট িাকলা েল থবসরকয় 
একসকে। িমকি দু'পা সপসেকয় একলে আহমদ মুসা। প্রায় সকে সকে থস্টেগাে 
থেকি এি ঝাঁি গুলী থবসরকয় এল। আহমদ মুসা দু'পা সপসেকয় বকস ো পিকল 
থদহটা তাঁর একফাঁি ওকফাঁি হকয় থেত। 

আহমদ ইয়ািং ততিকণ গাসির ওপাকশর দরজায় সগকয় দাঁসিকয়সেল। 
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থমকয়টা বকসসেল থস্টেগােধারী থলািটার এপাকশ। তার মখু িাগকজর মত 
সাদা। আতিংকি িাঁপকে থস। 

আহমদ ইয়ািং থস্টেগাে থফকল সদকয় সপস্তল হাকত সেকয় থস্টেগােদারী 
থলািটাকি বলল থফকল দাও থস্টেগাে। 

অদ্ভুত িীপ্রগসতকত থলািটা আহমদ ইয়ািং-এর িো থশষ হবার আকগই 
থস্টগাে সকমত এি ঝটিায় ঘুকর বসল। সিন্তু তার থস্টেগাে থেকি গুলী থবরুবার 
আকগই আহমদ ইয়ািং-এর প্রস্তুত সরিলবার থেকি এিসট গুলী সগকয় তার 
িপালটাকি তার গুকিা িকর সদল। গাসির সসকটর উপর ঢকল পিল থলািসট। 
থমকয়টা িীষণ িাঁপসেল। 

আহমদ ইয়ািং গাসির দরজা খুকল বলল, এস থেইকজে। 
থমকয়টা িাঁপসেল। মকে হয় তার ওোর শসক্ত সেল ো। আহমদ ইয়ািং-এর 

মুকখ তার োম শুকে এিবার মুখ তুকল তািাল। 
আহমদ ইয়ািং তাকি হাত ধকর থটকে থবর িরল। সিন্তু থদখল ঢকল পকি 

োকচ্ছ থমকয়সট। 
মুসা িাই। ডািল আহমদ ইয়ািং। 
আহমদ মুসা গাসির ওপাশ ঘুকর ইয়ািং-এর িাকে একলে। বলকলে, ওকি 

থিতকর সেকয় িল। অকেি ধিল থগকে, ও জ্ঞাে হারাকচ্ছ। 
আহমদ ইয়ািং ওকি পাঁজা-কিাকল িকর সেকয় হাঁটকত শুরু িরল। সিেুদূর 

োবার পর থমকয়টা িীণ িকন্ে বলল, আসম হাঁটকত পারব। 
আহমদ ইয়ািং ওকি থেকি সদল। 
আহমদ মুসা বলকলে, থবাে আর িয় থেই। একদর হাত থেকি থতামাকি 

উিার িরার জকন্যই আমরা এখাকে একসসেলাম। 
থমকয়টা এিবার থিাখ তুকল আহমদ মুসার সদকি তািাল। তার েীল থিাখ 

দুকটা উজ্জ্বল হকয় উেল। 
সিন্তু শরীকরর িম্পে এখকো তার থশষ হয়সে। িাল িকর হাঁটকত পারসেল 

ো থস। আহমদ মুসা বলকলে, আহমদ ইয়ািং থবােকি এিটু সাহােয ির। 
আহমদ ইয়ািং তার এিটা হাত ধকর এসগকয় সেকয় িলল। 
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লালকি ফসবা দীঘবােী থমকয়টার থদকহ িীো থিাে কবসশিযই থেই। লাল কাটবসট 
হাঁটুর দু'ইসঞ্চ েীি পেবন্ত থেকম একসকে। লালকি থগালাপী শাটব। 

আরও সিেুদূর োবার পর থমকয়সট েীরকব হাতসট োসিকয় সেল। 
থসই সসঁসি সদকয়ই উেসেকলে আহমদ মুসারা। দু'ধাপ উকেই থমকয়সট 

দাঁসিকয় থগল। সামকে িলসেল আহমদ মুসা, মাঝখাকে থমকয়সট, সবকশকষ আহমদ 
ইয়ািং। থমকয়টাকি দাঁিাকত থদকখ আহমদ মুসা বলকলে, থিাে অসুসবধা হকচ্ছ 
থবাে? 

আহমদ মুসার সদকি এিবার থিাখ তুকল তািাল তারপর থিাখ োসমকয় সেকয় 
এিটু েীরব থেকি বলল, উেকত পারসে ো। 

আহমদ মুসা আহমদ ইয়ািংকি বলকলে, তুসম এিটু সাহােয ির ওকি 
উেকত। 

আহমদ ইয়ািং তার পাকশ একস তার বাঁ বাহুটা ধরল। ধকরই অনুির িরল 
থমকয়টা িাঁপকে। ধীকর ধীকর সসঁসি থবকয় উেকত লাগল। সিংিীণব সসঁসি। িি হসচ্ছল 
পাশাপাসশ উেকত। থমকয়সটর মাো আহমদ ইয়ািং-এর িাঁকধ থেস সদকয় আকে। 
বলকত থগকল তার থদকহর থগাটা িারটাই আহমদ ইয়ািং-এর ওপর। 

সসঁসি সদকয় আহমদ মুসারা থসই ঘকর একস ঢুিকলে। 
থমকয়টাসহ সবাইকি থদকখ আল্লাহ র শুিসরয়া আদায় িরল হাসাে তাসরি। 

তারপর বলল, মুসা িাই, থমকয়টাকি বাঁিাকো থগল ো। এই মাি মারা থগল। বি 
হতিাগী এরা। 

এরা িারা হাসাে তাসরি? 
থিে আপসে থতা জাকেে, তুরপাে থরাকডর 'ফ্র' ঘাঁসট থেকি থসই দশসট 

থমকয়কি উিার িকর আমরা আমাকদর পুেববাসে থিকন্দ্র থরকখসেলাম। 
এরা তারা? তাহকল 'ফ্র' ওকদর সন্ধ্াে ইসতমকধযই থপকয় সগকয়সেল? 
তারপর সিেুিণ িো বলকলে ো আহমদ মুসা। সি থেে িাবকেে সতসে। 

িকয়ি মুহূতব পকর অকেিটা ঘুম থেকি থজকগ ওোর মতই বলকলে, থজোকরল 
থবাসরস সফকর ো একল 'ফ্র' থতা এিাকব সসক্রয় হবার িো েয় তাসরি। 
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িপালটা কুসঞ্চত থদখাল আহমদ মুসার। হোৎ আকলাসিত ঘকর থেইকজে-
এর সদকি েজর পিকতই িমকি উেকলে আহমদ মুসা। তার শাটব এবিং কাকটবর 
ডাে সদিটা রকক্ত থিজা। তার সদকি দু'পা এসগকয় বলকলে সতসে, থবাে তুসম 
আহত? 

থমকয়টা মুখটা সেিু িকর বলল, হ্যাঁ। গাসিকত থতালার সময় আসম ধস্তাধসস্ত 
িরকল ওরা আমার ডাে বাহুকত েুসর থমকরকে। 

আহমদ মুসা আহমদ ইয়ািংকি বলকলে, থদখ থতা িতটা, মকে হয় এখেও 
রক্ত থবরুকচ্ছ। 

আহমদ ইয়ািং আহত জায়গায় হাত সদকতই থবদোয় িঁসিকয় উেল থমকয়টা। 
হ্যাঁ, এখেও এিটু এিটু িকর রক্ত থবরুকচ্ছ। বলল আহমদ ইয়ািং। 
এই সময় মা-িু তার বযাগ থেকি এিটা বযাকন্ডজ থবর িকর আহমদ 

ইয়ািংকি সদকয় বলল, থবঁকধ সদে। 
হ্যাঁ থবঁকধ দাও। আপাতত রক্ত বন্ধ্ িরা দরিার। 
আহমদ ইয়ািংকি এই সেকদবশ সদকয় আহমদ মুসা হাসাে তাসরিকি বলকলে, 

িল আমরা বাসিসট এিটু ঘুকর থদসখ। থমকয়টা আহত। এখসে ওকি থপৌকে সদকত 
হকব। আমাকদরও অকেি থদসর হকয় থগকে। 

সমসেট সতকেকির মকধযই আহমদ মুসারা সফকর একলা বাসিটা ঘুকর থদখার 
পর। আহমদ মুসাকি সিন্তাসিত থদখাল। ততিকণ আহমদ ইয়ািং-এর বযাকন্ডজ 
বাঁধা হকয় থগকে। তারা সবাই বাসিসট থেকি থবসরকয় গাসির সদকি এগুকলে। 
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২ 
উিংফু একিসেউ-এর সদকি আবার েুকট িকলকে আহমদ মুসার জীপ। 
ড্রাইসিিং সসকট এবার হাসাে তাসরি। তার পাকশর সসকট আহমদ মুসা 

থপেকের সসকট প্রেকম মা-িু, তারপর আহমদ ইয়ািং, সবকশকষ থমকয়টা, থেইকজে। 
'থেইকজে'- এর পসরিয় ওরা থজকে সেকয়কে। গিেবর সলউয়াকের থমকয়। 

থবইসজিং সবশ্বসবদযালকয়র িূ-সবজ্ঞাকের থশষ বকষবর োিী থেইকজে। উিংফু 
একিসেউ-এর 'থশেসিিং' শসপিং থসন্টাকর থঢািার পকে তাকি সিডন্যাপ িকরকে। 

থেইকজে-এর পসরিয় থপকয় আহমদ মুসা খুসশ। থেইকজকের প্রসপতামহ থে 
িাজাখ সেল থস িোও আহমদ মুসারা থজকে সেকয়কেে থেইকজকের িাে থেকি। 
থজকে আহমদ মুসা খুসশ হকয়কেে। আবার বযাো থপকয়কেে এই থিকব থে এই 
িাকব মুসসলম পসরবাকরর িত সন্তাে থে মুসলমাে সহকসকব জেগ্রহণ িকরও 
অবোর িারকণ মুসসলম সমাজ থেকি সেটকি পকি থগকে। 

আহমদ মুসার জীপ িযািংসিিং থরাড থেকি থবসরকয় উত্তর সদকির আকরিটা 
থরাড ধকর সলউ শাও সি থকায়াকরর সদকি েুকট িকলকে। 

সবাই েীরব। এিিণ থেইকজে এিটাো প্রকের জবাব সদকয় থগকে আহমদ 
মুসার। 

সামকে থিাখ থমকল সসকট থহলাে সদকয় বকস সেল থেইকজে। তার মকেও োো 
প্রে। এরা িারা? থিে তাকি উিাে িরকত েুকট সগকয়সেল? থলািগুকলা সবাই থে 
মুসলমাে তা থস োম থেকিই বুকঝকে। এ িারকণই তার প্রসপতামহও থে িাজাখ 
মুসলমাে সেল তা জাসেকয় সদকয়কে। সিন্তু ঐ প্রে তার মকে খি খি িকর সবঁধকে। 
থেইকজে পাকশর আহমদ ইয়ািং- এর সদকি তািাল। তার থিাখ দুসট থসাজা। বুঝাই 
োকিে গাসির ঝাঁকুসেকত এিটু তন্দ্রার িাব একসকে তার থিাকখ। তন্দ্রাচ্ছাসদত 
আকলা আাঁধাকর থঘরা আহমদ ইয়ািং- এর মুকখর সদকি থিকয় থেইকজকের মকে হল 
পসবি সুন্দর এি েুবি। সিেিুণ আকগর সবগুকলা িো তার এি এি িকর মকে 
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পিল। সিন্তু এই েুবিসটর আিরণ, িো এবিং থিাকখর দৃসিকত বািসত থিাে আগ্রহ 
তার েজকর পকিসে। গাসিকত বকস এিসট িোও থস বকলসে, তািায়সে থস 
এিবারও থেইকজকের সদকি। মুসসলম কেসতিতার িো থেইকজে ইসতহাকস 
পকিকে, থিাকখ থদকখসে। আজ থেে সশরীকর তা থদখকে। 

এই সময় জীপ এিসট টাণব সেকত সগকয় বি এিটা ঝাঁকুসে থখল। 
থিাখ খুলল আহমদ ইয়ািং। এিটু েকি িকি বসল, দৃসি তার সেকির সদকি। 
আপোর থবাধ হয় ঘুম পাকচ্ছ? বলল থেইকজে। 
ো সেি তা েয়। সিিাকব থেে থিাখটা এিটু ধকর একসসেকলা। থিাখ সেিু 

থরকখই জবাব সদকলা আহমদ ইয়ািং। আবার েীরবতা। েীরবতা থিকি থেইকজেই 
আবার প্রে িরকলা, আমার োম জােকলে সি িকর? 

আপোর আইকডেসটসট িাডব থেকি। 
বকল আহমদ ইয়ািং পকিট থেকি থেইকজে - এর িাডব এবিং মা-িুর িাে 

থেকি থসই বযাগটা সেকয় থেইকজেকি সদকয় সদল। বলল, বযাগটা ওকদর গািী 
থেকি আমরা থপকয়সেলাম। 

থিে, সিিাকব আপোরা আমাকি উিার িরকত থগকলে ? 
আমরা এিটা গািী থেকি 'বাঁিাও' সিৎিার শুেকত পাই। সিংকগ সিংকগ 

আহমদ মুসা িাই এর সেকদবকশ আমাকদর গাসি ঐ গাসিসটকি ফকলা িকর। 
এিটা থোট্ট 'বাঁিাও' সিৎিার শুকেই আপোরা এতটুকু িরকলে ? 
আহমদ মুসা িাই তখে বকলসেকলে এই 'বাঁিাও' সিৎিার থোট সিন্তু এর 

আকবদে থোট েয়। আর আল্লাহর মজলুম বান্দাকদর পাকশ দাঁিাকোই থতা 
মুসলমােকদর িাজ। 

থস েসদ অমুসলমাে হয় ? 
'মজলুম' -এর এিটাই পসরিয় থস মজলুম। আর আল্লাহর মকোেীত থশ্রষ্ঠ 

জাসত সহসাকব মুসলমােরা সিল জুলুকমর সবরুকি, সিল মজলুকমর পকি। 
'থেইকজে'-এর থিাখ দুসট উজ্জ্বল হকয় উেল। বলল, আসমও অকেি 

মুসলমাে থদকখসে, সবাইকি থতা এমে থদসখসে? 
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অবো, পসরকবশ, অজ্ঞতা মুসলমােকদর তাকদর োে থেকি অকেি দূকর 
সসরকয় সদকয়কে। 

আপোরা িারা? সি পসরিয় আপোকদর? 
এ প্রে আপসে মুসা িাইকি িরকবে। আসম শুধু এটকুুই বলকত পাসর, আমরা 

মুসলমােকদরকি তাকদর বতবমাে অবো ও অজ্ঞতা থেকি থবর িকর আোর থিিা 
িরসে। 

গিেবর সলইউয়াকের থমকয় থেইকজে বুসদ্বমসত, সকিতে। আহমদ ইয়ািং-এর 
িোয় তার দৃসিটা মুহূকতবর জকন্য তীক্ষ্ম হকয় উেল। থস এটুকু বুঝল, এরা 
সাধারকণর মকধয অসাধারণ। 

এিটিুণ েীরব থেকি থেইকজে বলল, আমাকি আপসে প্রেম 'তুসম' 
বকলকেে, এখে ‘আপসে’ বলকেে থিে? 

থসই অবোয় িুল হকত পাকর। 
ো িুল েয় থসটাই সেি সেল। আমাকি 'তুসমই' বলকবে। আহমদ মুসা 

সাকহব আমাকি থবাে.............. 
'থেইকজে'- এর িো থশষ হকলা ো এিটা িিা থব্রি িকষ জীপ দাঁসিকয় 

পিল পুসলকশর সসগন্যাল থপকয়। 
সলও শাও সি থকায়াকর গাসি একস পকিকে। থকায়াকরর প্রসতসট থরাকডর মুকখ 

একিিসট িকর পুসলকশর গাসি। োতায়াতিারী প্রসতসট গািী তারা সািব িরকে, 
সজজ্ঞাসাবাদ িরকে। 

আহমদ মুসা বুঝকলে, থেইকজে-এর সন্ধ্াকেই পুসলকশর এই তৎপরতা। 
সম্ভবত থগাটা শহকরর প্রসতসট থমাি ও গসলমুকখই পুসলশ এই প্রহরা বসসকয়কে। 

হাসাে তাসরি, ওরা থবাধ হয় থেইকজেকিই খঁুজকে। বলকলে আহমদ মুসা। 
পুসলশকি থপকয় আহমদ মুসা খুসশই হকলে। থেইকজেকি থিাে দাসয়ত্বশীল 

পুসলকশর হাওলায় সদকয় তারা তািাতাসি িকল থেকত পারকবে। হাতঘসির সদকি 
তাসিকয় থদখকলে রাত আট টা বাকজ। সময় েসদও অকেি েি হকয়কে। তবু ফলু 
স্পীকড থগকল থপৌকে েটার মকধয তারা আল-খসলল উপতযিায় থপৌেকত পারকবে। 
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আহমদ মুসা সিন্তা িরকলে। পুসলশ গাসি সািব িরকল অসুসবধা সুতরািং ওকদরকি 
সািব িরার সুকোগ দয়া োকব ো। 

আহমদ মুসা জাোলা সদকয় হাত থবর িকর ইশারায় এিজে পুসলশ 
অসফসারকি ডািকলে। পুসলশ অসফসারসট একল আহমদ মুসা বলকলে, আপোরা 
সি গিেবর সল ইউয়াকের থমকয় 'থেইকজে'থি থখাঁজ িরকেে? 

হ্যাঁ, থিে? 
আহমদ মুসার হাসস মাখা মুকখর সদকি থিকয় উদগ্ররীব িকন্ে বলল পুসলশ 

অসফসারসট। 
অপহরণিারীকদর হাত থেকি আমরা তাকি উিার িকরসে। 
থিাোয় থস, থিােখাকে? বকল পুসলশ অসফসারসট উত্তকরর অকপিা ো িকর 

দুই হাত তুকল তার বস অসফসারকি ডািল। এ অসফসাকরর বযস্ত ডািার ঢিং থদকখ 
বস অসফসারসটও েুকট এল। সড এস সপ ইেসসগসেয়া তার িলার বযাকন্ড। থস 
োমকতই এ পুসলশ অসফসারসট আহমদ মুসাকি থদসখকয় বলকলে, ইসে বলকেে 
'থেইকজে'থি এঁরা উিার িকরকেে অপহরণিারীকদর হাত থেকি। 

সড এস সপ সিেু বলার আকগ আহমদ মুসা বলকলে, হ্যাঁ আমরা থেইকজেকি 
উিার িকরসে। থস আমাকদর গাসিকত আকে। 

সড এস সপ সবকফাসরত থিাকখ গাসির থিতকর উঁসি সদল। থেইকজেকি 
থদখকত থপকয় তাকি উকেশ্য িকর এিটা স্যালুট েুকি থসাজা হকয় দাঁিাল পুসলশ 
অসফসার। তাঁর িাঁকধ ঝুকল োিা বাঁশীকত এিটা হুইকসল বাজাকলা। 

সিংকগ সিংকগ সমস্ত পুসলশ, পুসলকশর গাসি েুকট এল এসদকি। তারা আহমদ 
মুসার জীপসটকি সঘকর দাঁিাল। তাকদর থিাখ-মুখ ও বযস্ততা থদকখ মকে হকচ্ছ, 
অপহরণিারীকদর তারা ধকর থফকলকে। 

আপোরা থেইকজে এর দাসয়ত্ব সেকয় সেে, আমাকদর এিুসে থেকত হকব। 
পুসলশ অসফসার সড এস সপ থি উকেশ্য িকর বলকলে আহমদ মুসা। থেইকজেকি 
আমরা তুকল সেসচ্ছ, সিন্তু থহড থিায়াটবাকসবর সেকদবশ ো থপকল আমরা আপোকদর 
োিকত পাসর ো। 
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বকল পুসলশ আসফসারসট অয়যারকলকস থোগাকোগ িরল থহডকিায়াটবাকসবর 
সাকে। বলল সব িো। আলাপ থশষ িকর অয়যারকলসটা মুকখর িাে থেকি সসরকয় 
সেকয় বলল, আপোকদর থহডকিায়াটবাকসব থেকত হকব। ো িরার উোরাই িরকবে। 

বকলই পুসলশ অসফসারসট আর থিাে িো থশাোর অকপিা ো িকর গাসির 
সামকের সদিটা ঘুকর থেইকজে- এর সদকি থগল। 

পুসলশ অসফসাকরর িো শুকে থিাখটা মুহূকতবর জকন্য জ্বকল উকেসেল আহমদ 
মুসার। থিায়ালটা শক্ত হকয় উকেসেল তাঁর। থসসদকি তাসিকয় হাসাে তাসরি বলল, 
মুসা িাই, সেকদবশ সদে। গাসি িাসলকয় সদই। ওরা আটিাকত পারকবো আমাকদর। 

ততিকণ শান্ত হকয় উকেসেল আহমদ মুসা। বলকলে, ওরা থবাধ আমাকদর 
সকন্দহ িরকে সিেুটা বাসজকয় থদখকত িায় সম্ভবত। সি আকে, থদসখ আল্লাহ 
আমাকদর থিাোয়........... 

আহমদ মুসাকি িো থশষ িরকত ো সদকয়ই থেইকজে বলল, ো জোব এটা 
হকত থদবো। আসম সব জাসে আসম বলসে ওকদর। 

বকল থেইকজে তার পাকশ একস দািাকো সডএসসপকি বলল, এরা আমাকি 
উিার িকরকেে। একদর সি আপোরা সকন্দহ িরকেে? 

সকন্দহ েয়, থহড থিায়াটবাকসবর সেকদবশ ো তাই িরসে। 
তাহকল থহড থিায়াটবাকসব েয়, গিেবর িবকে সেকয় িলুে। 
মযাডাম, তাহকল খবরটা আসম থহড থিায়াটবাকসব জাসেকয় থদই। 
সড এস সপ অয়যারকলকস থহড থিায়াটবাকসবর সাকে িো বলল। িো থশষ 

িকর বলল, সেি আকে মযাডাম, আমরা গিেবর িবকেই োসচ্ছ। আপসে আমাকদর 
গাসিকত উেুে। 

বকল থস গাসির দরজা খুকল থেকম আসার অনুকরাধ িরল থেইকজেকি। 
ো, আসম এ গাসিকতই োব। বকল থস থটকে গাসির দরজা বন্ধ্ িকর সদল। 

সড এস সপ মুখটা লাল িকর সগকয় তার গাসিকত উেল। 
থেইকজে ও গাসিকত থগকলই পারকত। থবিারার মুকখর ওপর এিাকব দরজা 

বন্ধ্ িরা সেি হয়সে। েরম িকন্ে বলকলে আহমদ মুসা। 
থস আপোকি অপমাে িকরকে।  
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ো, থজে, তার থদাষ থেই। ও তার দাসয়ত্ব পালে িকরকে।  
গাসি িলকত শুরু িকরকে। মাঝখাকে জীপ। তাকি সঘকর পুসলকশর গাসি সার 

থবঁকধ এসগকয় িলকে। আহমদ মুসা হাসকলে। বলকলে , থবিারাকদর িীষণ 
সতিবতা।  

এ সতিবতা িাকজর থবলায় থেই, অিাকজ। বলল থেইকজে। তার িোয় 
এখেও থিাি। 

সিেুিণ েীরবতা িািল থেইকজে। আহমদ মুসাকি উকেশ্য িকর বলল, 
জোব, আপোকদর সি পসরিয় আব্বাকি থদব? 

পসরিয় সদকয় আর সি িরকব, পারকল থতামার আব্বার সাকে আমাকদর থদখা 
িসরকয় দাও সত্ত্বর। রাত েটার মকধয আমাকদর এিশ মাইল দূকর এি জায়গায় 
থপৌেকত হকব। থবশ থদসর িকর থফকলসে আমরা।  

িকয়ি মুহূতব েীরব োিল থেইকজে। তারপর বলল, সেশ্চয়ই আব্বার সাকে 
থদখা িসরকয় থদব।  

এিটু থঢাি সগলল থেইকজে। তাই বকল পসরিয় জােকত পারবো? আপোরা 
আমাকি েতুে জীবে সদকয়কেে।  

থশকষর িোগুকলা থেইকজকের িারী হকয় উেল।  
দু:খ থপকল থবাে? আসকল অকেি পসরিয় আকে ো দুএি িোয় বুঝাকো 

োয় ো।  
সিন্তু আসম এি িোয় আপোকদর পসরিয় বলকত পাসর।  
বল থতা?  
আপোরা মুসলমােকদর এিটা আদশব সবপ্লবী দল। োম জাসে ো।  
সি িকর বুঝকল?  
এিসদকি মুসলমােকদরকি বতবমাে অবো ও অজ্ঞতা থেকি আপোরা মুক্ত 

িরকত িাে, অন্যসদকি রিার সৃসি সহকসকব সব মানুষকি আপোরা িালবাকসে। 
োর জকন্য এিজে অসহায় োরীকি বাঁিাকোর জকন্য সেকজকদর জীবে সবপন্ন িকর 
েুকট সগকয়সেকলে। সবকশকষ মুকখামুসখ লিাইকয় থে অপুবব দিতা আপোকদর 
আসম থদকখসে। সব সমসলকয়ই আসম ওটা বকলসে। 
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তুসম থিমে িকর জােকল মুসলমােকদর বতবমাে অবো ও অজ্ঞতা থেকি 
আমরা তাকদর মুক্ত িরকত িাসচ্ছ? 

আহমদ ইয়ািং বকলকে আমাকি। এিটু সদ্বধা িকর বলল থেইকজে। 
আমাকদর পসরিয়্টা তাকি সজকজ্ঞস িরসে? হাসসমুকখ বলল আহমদ মুসা। 
সজকজ্ঞস িকরসে। উসে আপোকি সজকজ্ঞস িরকত বকলকেে। 
আহমদ ইয়ািং এর মুখটা লাল হকয় উেসেল। সবব্রত থবাধ িরসেল থস। মুহূতব 

িকয়ি সেরব রইকলে আহমদ মুসা। তারপর বলকলে, তুসম খুব িালাি থেইকজে। 
তুসম সাইমুকমর োম শুকেে? 

থিাে সাইমুম? মুসসলম মধয এসশয়ার সাইমুম? 
হ্যাঁ। 
তারা থসখাকে ও সফসলসস্তকে থে ইসতহাস সৃসি িরল োর আকলািো 

পিপসিিায় এখকো হকচ্ছ তার োম জােবো? 
আমরা থসই সাইমুকমর থলাি। 
আপোরা সাইমুকমর থলাি? আপসে আহমদ মুসা সি থসই আহমদ মুসা? 

সবষ্মকয় সবকফাসরত হকয় থগল থেইকজকের থিাখ। 
সিেুিণ িো বলকত পারলো থেইকজে। তারপর বলল, আকরিটা িো 

সজকজ্ঞস িসর? 
ির। 
সসিংসিয়ািং-এর 'এম্পায়ার গ্রুপ' এর সাকে আপোকদর সম্পিব আকে? 
তুসম সি মকে ির? 
সাইমুম সসিংসিয়ািং-এ একসকে আর 'এম্পায়ার গ্রুপ' এর সাকে তার সম্পিব 

োিকবো তা হয়ো। 
তাহকল আকে মকে ির। আহমদ মুসার মুকখ হাসস। থেইকজে আবার 

সিেুিণ িো বললো। তার সবষ্মকয়র থঘার িাকটসে। থস সবশ্বাস িরকত পারকেো, 
পৃসেবীবযাপী বহুল আকলাসিত সাইমুম এর সাকে থস বকস আকে এবিং সিিংবদসন্তর 
োয়ি আহমদ মুসা তার সামকে। তার মকের থিাে গিীকর থেে থিাে এিটা 
অপসরসিত আেন্দ মাো তুলকে। তার প্রসপতামহ থে িাোখ সেল, মুসলমাে সেল, 
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থসজন্য মেটা থেে গবব িরকত িাইকে। আেন্দ অকে এই থিকব থে, তার থদকহও 
মুসসলম রক্ত আকে। পাকশ আহমদ ইয়ািং মূসতবর মত বকস আকে। থস মা-িুর গাকয়র 
সাকে থসঁকট আকে। থেইকজকের থিাে স্পশব থেে ো লাকগ এ জকন্য সব সময় 
সেকজকি আিি িকর থরকখকে। থস এিবারও সফকর তািায়সে। িো বলার সময়ও 
ো। হাসস পাসচ্ছল থেইকজকের তার অবোয়।  তার মকে পিল সাইমুম এর সবপ্লবী 
ও আদশব িসরকির এটাও এিটা সদি। 

আহমদ মুসা আরবী িাষায় হাসাে তাসরকির সাকে িো বলসেকলে। সতসে 
এিবার োমকল থসই ফাঁকি থেইকজে বলল, আপোকদর পসরিয় সম্পকিব ো 
শুেলাম আব্বাকি তার সিেুই জাোবো। 

জাসে আসম। 
থিমে িকর জাকেে? 
অকেি সময় মকে এমে সব িো উদয় হয়, সিন্তু থিমে িকর হল তা জাো 

োয়ো। 
সেি বকলকেে। 
গাসির গসত ধীর হকয় থগল। থেইকজে সামকের সদকি তাসিকয় বলল, একস 

থগসে আমরা। 
সামকে ঐ থে লে, তারপকর ঐ থতা গিণবর িবকের থগট। 
থগকটর িকয়ি গজ সামকের জীপ দাঁসিকয় পিল। সকে সকে এিদল পুসলশ 

অসফসার একস জীপ সঘকর দাঁিাল। এিজে অসফসার একস জীকপর দরজা খুকল 
ধকর এিটা স্যালুট েুকি থেইকজেকি উকেশ্য িকর বলল, মযাডাম, থেকম আসুে। 

থেইকজে তার ডাে পাটা সেকি োসমকয় সদল। মুখটা আহমদ মুসার সদকি 
সফসরকয় বলল, জোব আসম আব্বার সাকে থদখা িকর আসসে। আপোরা গাসিকতই 
বসুে। 

গাসি থেকি থেকম দরজা বন্ধ্ িকর সামকেই থপল সসিংসিয়ািং-এর পুসলশ 
প্রধাে িযািং ইউকি। থেইকজে োমকতই িযািং ইউ শশবযকস্ত বলল, থিমে আে মা? 
বযকন্ডকজর সদকি তাসিকয় বলল আঘাতটা সিকসর? বি েয়কতা? 

ো িািাজাে, আসম িাল আসে। এঁরা িাল িকর বযাকন্ডজ িকর সদকয়কেে। 
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এিটু থেকম আবার বলল, আব্বার সাকে থদখা িকর ো থফরা পেবন্ত এঁরা এ 
গািীকতই োিকবে। বকল থগকটর সদকি এগুকলা থেইকজে। তার থপেকে 
িকয়িজে পুসলশ অসফসার। 

থগকটর দুপাকশ কসসেিরা উিত থস্টেগাে হাকত পাহারায়। থগকটর 
মাঝখাকে দাঁসিকয় আকে গিণবর সল ইউয়াে ও তার স্ত্রী ইউসজো। 

থেইকজকের মা খাস হাে থমকয়। উরুমসি আটবস িকলকজর থস ইসতহাকসর 
অধযাসপিা। 

থেইকজে থগকট থপৌঁেুকতই বাপ-মা েুকট একস জসিকয় ধরল থেইকজেকি। 
ফসুপকয় থিঁকদ উেল মা ইউসজো। 

থেইকজকের বযাকন্ডজ বাঁধা হাকতর সদকি আকগই েজর পকিসেল সল 
ইউয়াকের। থস থমকয়কি মাকয়র হাওলা িকর পাকশ দাঁিাকো সমসলটারী 
থসক্রটারীকি বলল, ওয়ািং, গািী থবর িরকত বল। মাকি এখেই হাসপাতাকল 
সেকত হকব। 

মাকি থেকি থেইকজে সপতার সদকি ঘুকর দাঁসিকয় বলল। বযস্ত হকবে ো। 
ওটা সসসরয়াস সিেু েয়। 

এিটু থেকম এিটা থঢাি সগকল থস আবার বলল, আব্বা োরা আমাকি 
অপহরণিারীকদর হাত থেকি উিার িকরকেে তারা আপোর সাকে থদখা িরকত 
িাে এখসে। আপসে অনুগ্রহ িকর সময় সদে। 

গিণবর সল ইউয়াে এিটু েমকি দাঁিাল। সিন্তা িরল। পকর বলল, তা 
অবসশ্য উসিত সিন্তু এখসে? 

হাঁ, আব্বা ওরা অকেি দূর োকবে। 
তুসম পসরিয় থজকেে তাকদর? 
পসরিকয়র সি প্রকয়াজে। আপসে তাকদর ধন্যবাদ জাোকবে। 
তা থতা অবশ্যই, সেি আকে। 
সমসলটারী থসকক্রটারীর সদকি ঘুকর সল ইউয়াে বলল, আসম অসফকস বসসে, 

তুসম ওকদর সেকয় এস। 
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স্যার এত রাকি এই অবোয় সবসিেু ো থজকে িকয়িজে অপসরসিকতর 
সাকে থদখা িরাটা . . . . . আপসত্ত জাোকত থিিা িরল ওয়ািং। 

ওরা আমার থমকয়কি বাঁসিকয়কে, তাকদরকি ধন্যবাদ জাোকো আমার 
দাসয়ত্ব। তুসম োও। 

আব্বা আসমও োসচ্ছ। বলল থেইকজে। 
ো থজে ওরাই সেকয় আসকব। তুসম িল আমার সাকে, তুসম ক্লান্ত, আহত 

তুসম। 
বকল থমকয়র হাত ধকর হাঁটা শুরু িরল সল ইউয়াে গিণবর িবকে তার 

প্রাইকিট অসফকসর সদকি। 
 
 

 
গিণবর সল ইউয়াকের বাস িবকে তার প্রাইকিট অসফস। বাইকর অসফসটা 

প্রায় সঘকর থরকখকে কসসেিরা। অসফকসর দরজার বাইকর দাঁসিকয় সমসলটারী 
থসকক্রটারী। দরজা বন্ধ্। 

আহমদ মুসা িো বলসেকলে সল ইউয়াকের সাকে। তার পাকশর থসাফায় 
আহমদ ইয়ািং। আহমদ মুসা হাসাে তাসরকির আরব থিহারা এবিং অন্যান্য সদি 
সিন্তা িকর হাসাে তাসরি এবিং মা-িু থি গািীকত থরকখ একসকেে। 

সপতার পাকশই থসাফায় বকসসেল থেইকজে। থসাসডয়াম লাইকটর সুন্দর 
আকলাকত থেইকজেকি অপরূপ এি িাজাখ থমকয় মকে হকচ্ছ। তার থদকহ িীো 
থিাে সিহ্নই থেই। 

থিাখ সেিু িকর বকসসেল আহমদ ইয়ািং। থদকখ মকে হকচ্ছ অসত শান্ত, িদ্র 
েুবি। সশশুর সারলয তার থিাকখ মুকখ। থেইকজে-এর সবষ্ময়িরা মুগ্ধ দৃসি বার 
বারই ওর সদকি েুকট োসচ্ছল। 

তখে িো বলসেল গিণবর সল ইউয়াে। বলসেল, অকশষ ঋকণ থবঁকধ 
থফকলকেে আপোরা আমাকি। আসম আপোকদর জন্য সি িরকত পাসর বলুে? 
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থজকের িাে থেকি শুেলাম, েটার মকধযই োসি এিশ মাইল দূকর থিাোও 
আপোকদর থপৌঁেকত হকব? 

সজ হ্যাঁ। খুবই জরুরী। 
সিন্তু এখেকতা সাকি আটটা। জীপ সেকয় সি থপৌঁেকত পারকবে? 
আমরা থিিা িরব। 
গিণবর সল ইউয়াে িকয়ি মুহূতব সিন্তা িরল। এিবার থস থিারা দৃসিকত 

আহমদ মুসার সদকি িাইল। তার থিাখ দুকটা থিমে থেে উজ্জ্বল, থসখাকে থেে 
অকেি িো। 

আসম আপোকদর জন্য এিটা থহসলিপ্টাকরর বযবো িরকত পাসর। সিন্তু 
জােকত পাসর সি থসখাকে সি ধরকের প্রকয়াজে আপোকদর? সল ইউয়াকের থোঁকট 
থেে এিটা হাসসর থরখা। আহমদ মুসা পসরপূণব দৃসি থমকল সল ইউয়াকের সদকি 
তািাকলে। তার থিাকখ থিাখ রাখকলে িকয়ি মুহূতব। তাঁরও থিাকখ থেে এিটা 
েতুে সিন্তা। 

ো বলকত িাে বলুে। থিাকখ থিাখ থরকখই বলল সল ইউয়াে। 
সজ বলকত িাই। 
অকেিটা স্বগত ধরকের এই িোটা। আহমদ মুসার হৃদকয়র থিাে গিীর 

থেকি থেে থবসরকয় এল। এিটা আকবগ, এিটা িাবালুতা একস তাঁর 
থিহারাটাকিই থেে পালকট সদকয়কে। সতসে থেে এিটা অন্য মানুষ। থেইকজকের 
দৃসি এিায়সে। সবষ্ময় দৃসিকত থস তাসিকয় আকে আহমদ মুসার সদকি। সিন্তু সল 
ইউয়াকের থিাে িাবান্তর থেই। তার থোকট তখেও থসই হাসস। 

মুখ খুলকলে আহমদ মুসা। বলকলে, শােসস এলািার হাে সদবার ওয়ািং হুয়া 
সশকহজী উপতযিার মুসসলম স্বােব গলাসটকপ মারার জকন্য দশ হাজার েতুে বসসত 
সেকয় েুকট আসকে। থিাকরর মকধযই ওরা সগকয় সশকহজীর েতুে িকলােীকত থজঁকি 
বসকত িায়। আমরা ওকদর বাধা থদব। 

আপোর এই িার জে? 
থিিা িরব। 
থিে ওকদর বাধা সদকত িাে, সরিার থতা ওকদর অনুমসত সদকয়কে? 
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এ অন্যায় অনুমসত। 
থিমে িকর? 
মুসলমােকদর থসখাে থেকি উকচ্ছদ িকর হােকদর থসখাকে আো হকচ্ছ। 
আপোকদর এটা সি অসম্ভব সমশে েয়? 
আমরা সফল হব সিো জাসে ো, সিন্তু দুসেয়াকত অসম্ভব সিেু থেই। সেসে 

সব সিেুর রিা, থসই আল্লাহর িাকে সব সিেুই সম্ভব। আমরা তাঁরই সাহােয 
প্রােবী। 

আপোরা ওয়ািংকি সি আল-খসলকল সগকয় বাধা সদকত িাে? 
সজ। 
বাধা সদকত িাে, মাকে তাকি ওখাকে আটকি থদকবে এই থতা! আর ওসদকি 

উদ্বাস্তু মুসলমােরা োরা একস সশকহজীকত জমা হকয়কে তারা সগকয় থসই িকলােী 
দখল িরকব এই থতা? 

আহমদ মুসা সবস্ময় থবাধ িরকলে বলকলে, আপসে থতা সব সিেুই জাকেে, 
জাোর িো। 

িকয়ি মুহূতব িো বলল ো সল ইউয়াে। তার থোঁকট থসই হাসস। 
আপোকদর এিটু সুখবর সদই? 
বলুে। আগ্রকহর সাকে বলকলে আহমদ মুসা। তার থিাকখ সি থেে এিটা 

আকলা। 
আসম আজ সবকিকলই ওয়ািংকি সশকহজীর পে থেকি সফসরকয় সদকয়সে। 

থিন্দ্রীয় সরিারকি বযাপারটা আসম জাসেকয়সেলাম। সপসিি আজই সেকদবশ 
পাসেকয়কে হােকদর থেে সশকহজীকত আর ো বসাকো  হয়। েতুে িকলােীয় 
মুসলমােরাই পাকব। 

আহমদ মুসার থিাখ দুসট আেকন্দ উজ্জ্বল হকয় উেল। আল্লাহর শুিসরয়া 
আদায় িকর সতসে বলকলে, জোব সি থে খুসশ হকয়সে আসম বুঝাকত পারকবা ো। 
মকে হয় এত বি উপিার আসম জীবকে পাইসে। 

আকরিটা খুসশর খবর আকে মহাে েুবি। হাসস মুকখ বলল সল ইউয়াে। 
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আহমদ মুসা শুধু মুখ তুকল িাইকলে। সিেু বলকলে ো। সল ইউয়ােই আবার 
মুখ খুলল। বলল, থসই সাকে সপসিিং সরিার সেকদবশ সদকয়কে, সসিংসিয়ািং-এর থিাে 
এলািাকতই হােকদর একে বসাকো হকব ো আর আকগর মত। এ অঞ্চকলর 
মুসলমােকদর স্বােব রিা ও দাবী পূরকণর জকন্যই এই বযবো। 

আসম জাসে, সপসিিং-এর েতুে সরিার অকেি উদার অকেি বাস্তববাদী 
হকয়কে। সিন্তু তারা এতটা এগুকব তা আসম ধারণা িসরসে। সবস্মকয়র সাকে বলকলে 
আহমদ মুসা। 

থসৌসদ আরব সরিাকরর সাকে সপসিিং-এর সম্পিব-উন্নয়ে এবিং মক্কা সিসত্তি 
রাকবতাকয় আলম আল-ইসলামীর থিিা গিেবকমন্টকি এই সসিান্ত সেকত সাহােয 
িকরকে। সম্ভবত আরও অকেি পসরবতবে আসকে। 

সিন্তু এসব সি োয়ী হকব মকে িকরে? সরিাকরর েসদ পসরবতবে আকস? 
তা আসকত পাকর। সিন্তু বাস্তবতাকি থি অস্বীিার িরকব? 
আহমদ মুসা সিেু বলকত োসচ্ছকলে। সিন্তু তার আকগই সল ইউয়াে  পুেরায় 

িো বকল উেল, ইয়ািংমযাে, এবার আপোর পসরিয়টা বলুে। 
সল ইউয়াকের মুকখ থসই হাসস। 
আমার পসরিয় আসম মুসসলম সমাকজর এিজে িমবী। 
আসম বসল পসরিয়? 
আহমদ মুসা এিবার সন্ধ্ােী থিাখ তুকল তািাকলে সল ইউয়াকের সদকি, 

তারপর থেইকজকের সদকিও । বলকলে, বলুে। 
সল ইউয়াে থসাফা থেকি উকে তার থটসবকলর থপেকের থোট্ট ফাইল 

িযাসবকেটটার সামকে দাঁিাল। ফাইল িযাসবকেট খুকল এিটা ফাইল থবর িকর 
সফকর এল। ফাইল খুকল এসগকয় সদল আহমদ মুসার সামকে। 

আহমদ মুসা সবস্মকয়র সাকে থদখকলে তার এিটা ফকটা, তার সাকে তার 
এিটা পূণব বাকয়াডাটা। থসই সাকে রকয়কে সফসলসস্তে, সমন্দাোও ও মধয এসশয়ায় 
তার তৎপরতার পূণব সববরণ। 

সবস্মকয়র বকশ থেইকজেও আহমদ মুসার পাকশ একস দাঁসিকয়কে। থসও 
থদখকে। 
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ফাইল বন্ধ্ িকর মুহূকতবর জকন্য স্তব্ধ হকয় রইকলে আহমদ মুসা। 
ইয়ািংমযাে, আপোকি অসিেন্দে। আপোকি থদকখই আসম সিেকত 

থপকরসে। 
আহমদ মুসা তখেও েীরব। সম্ভবত ঘটোর আিসস্মিতা থেকি তখকো 

সতসে মুক্ত হেসে। 
সল ইউয়ােই আবার িো বলল। বলল, আসম খুসশ হকয়সে আহমদ মুসা। 

বলকত পাকরে আসম সেকজকি িাগযবাে মকে িরসে। আসম থিােসদেই িাসবসে 
এিাকব আপোর মুকখামুসখ হব। 

এিটু থেকমই থস আবার শুরু িরল, সবকিকয় আেন্দ লাগকে ‘ফ্র’ ও ‘থরড 
ড্রাগে’থদর হাত থেকি আমার মাকি উিার িরার জকন্য আল্লাহ আপোকিই 
পাসেকয়কেে। 

সল ইউয়াকের থশকষর িোগুকলা থেে এিটু িারী থশাোল। 
আল্লাহকি আপসে এখেও মকে থরকখকেে জোব? 
তৎিণাৎ থিাে উত্তর সদলো সল ইউয়াে। শূন্য দৃসিকত সিেুিণ তাসিকয় 

োিল। পকর ধীকর ধীকর বলর, আমার সব িোই আপসে জােকবে এটাই 
স্বািাসবি। 

আবার মুহূকতবর জকন্য োমল থস। শুরু  িরল আবার ধীকর ধীকর, আমার 
দাদার কুরআে শরীফ আর জায়োমাে আসম সেকে থরকখসে। মকে িসর ওগুকলা 
আমার পসরিকয়র প্রতীি। মুসলমাে সমাকজর সাকেও আমার থিাে সম্পিব থেই। 
সিন্তু মাকঝ মাকঝ মকে হকয়কে আমার অজ্ঞাকত রকক্তর সাকেই থেে আল্লাহ োমটা 
সমকশ আকে। আসম সরিারী িাকজ এিবার তুরক সগকয়সেলাম। সগকয়সেলাম েীল 
গম্বজু মসসজদ থদখকত। থসসদে সেল শুক্রবার। জামায়াকত োমাজ হসচ্ছল। 
থসসদকি তাসিকয় োিকত োিকত আমার থিাখ পাসেকত িকর  সগকয়সেল। অতীতটা 
আমার সামকে একস সগকয়সেল। মকে পকি  সগকয়সেল দাদাকি। মকে হকয়সেল আসম 
থেে আমার পসরিকয়র সাকে সবশ্বাসঘাতিতা িরসে। 

োমল সল ইউয়াে। এি দৃসিকত তাসিকয়সেল থেইকজে সপতার সদকি। 
সপতাকি থেে থস েতুে িকর থদখকে। তার থিাকখ সবস্ময় এবিং এিটা েতুেকি 
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খঁুকজ পাওয়ার আেন্দ। আহমদ মুসা ও আহমদ ইয়ািংও থগাগ্রাকস সগলসেল সল 
ইউয়াকের হৃদয় থেকি সেঃসাসরত িোগুকলা। 

আবার িো বকল উেল সল ইউয়াে। েরম িে তার, আপসে এিটা শক্ত প্রে 
িকরকেে। এ প্রে আসম থিােসদে আমার সেজকি িসরসে। সিন্তু এিটা সজসেস, 
সফসলসস্তে বা সমন্দাোওকয়র মুসলমােরা মুসক্ত থপল, সবজয়ী হল, তখে আমার খুব 
িাল থলকগকে। বকল বুঝাকত  পারব ো, মধয এসশয়ায় থেসদে আপোকদর সবপ্লব 
সফল হল থসসদে শুধু আেসন্দত হওয়া েয়, এিটা তীব্র আকবগ থেে আমাকি 
অসিিূত িরসেল। এখােিার ‘এম্পায়ার গ্রুপ’থি আসম সমেবে িরকত পাসর ো, 
সিন্তু ওকদর থিাে িসতর খবর েখেই পাই, বুকির থিাোয় থেে থবদো থবাধ হয়। 
সশকহজী উপতযিাসহ অন্যান্য এলািায় হাে বসসত সেকয় ো ঘকটকে তাকি থিাে 
সময় আমার িাল মকে হয়সে। সরিাকরর েতুে সসিান্ত আমাকিই খুসশ থিকরকে 
সবকিকয় থবসশ। তাই বাস্তবায়ে িরকত আসম এি মুহূতবও সবলম্ব িসরসে। ‘ফ্র’ এবিং 
‘থরড ড্রাগে’রা এটা জাকে বকলই ওরা আমার মাকি সিডন্যাপ িকরসেল। থজেকি 
আটকি থরকখ ওরা সশকহজী উপতযিার বসসত সেকয় আমার সাকে দর িষািসষ 
িরকত থিকয়সেল। 

োমল সল ইউয়াে। এিটা আকবগ ও থবদোয় আচ্ছন্ন সল ইউয়ােকি এখে 
এিজে েতুে মানুষ বকল মকে হকচ্ছ। তার পাকশ থেইকজে পুতুকলর মত 
সেববািিাকব বকস আকে। তার থিাকখ এিটা সিেু খঁুকজ পাওয়ার আকলা। 

আসম আমার উত্তর থপকয় থগসে জোব। শান্ত-গম্ভীর িকে বলকলা আহমদ 
মুসা। 

সি থপকয়কেে? 
আপোর আল্লাহ সবশ্বাস, জাসত থপ্রম এবিং আপোর ঐসতহ্য আপোর 

সকিতে স্বত্তার থগাটাটাই দখল িকর আকে। প্রিাকশর সুকোগ পায় ো। 
সামান্য সুকোগ থপকলই সকিতে স্বত্তার সাকে সিংঘাত বাকধ অবকিতে 

স্বত্তার। 
সিন্তু প্রায় দুই পুরুষ ধকর অতীকতর সাকে আমার সবসচ্ছন্নতা। সবসচ্ছন্নতা শুধু 

েয়, সবকরাসধতা। সবশ্বাস বাঁিকত পাকর সি িকর? 
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সবশ্বাস মানুকষর মকের সেজস্ব এিটা প্রিৃসত। বাইকরর ঘটো- দুঘবটোর 
ঝকিা হাওয়া এবিং পসরবতবে একি খুব িমই স্পশব িরকত পাকর। এ িারকণইকতা 
থসাসিকয়ত ইউসেয়ে েুগ েুগ ধকর থিিা সকত্ত্বও মানুকষর ধমব সবশ্বাসকি থমকর 
থফলকত পাকরসে। আজ সবশ্বাসকি তারা স্বীিৃসত সদকত বাধয হকচ্ছ। 

োমকলে আহমদ মুসা। সল ইউয়ােও িো বলল ো। েীরবতা িকয়ি 
মুহূকতবর। িাবোর গিীকর ডুকব আকে সল ইউয়াে। িকয়ি মুহূতব পকর এিটু েকি-
িকি বসল থস। থেে থজকগ উেল এমে িকে থস বলল, আপোর জকন্য আকরিটা 
সুকখর খবর আকে আহমদ মুসা। সি? েতুে আগ্রহ ঝকর পিল আহমদ মুসার 
িকে।  

আজ সন্ধ্যার আকগ মুসসলম মধয এসশয়া প্রজাতন্ত্র ও সফসলসস্তে সরিাকরর 
দুজে প্রসতসেসধ একসকে। তাকদর সরিাকরর সিসে সেকয় একসকে তারা। ঐ সিসেকত 
জােকত পারলাম, আপসে এখে সসিংসিয়ািং-এ।  

তারা থিাোয়? তারা আর সি বকলকে? 
সিসেকত দুসরিারই বকলকে, আপোর সন্ধ্াকে সাহােয িরার জকন্য। 

দূতাবাকসর মাধযকম সপসিিংকিও তারা এ অনুকরাধ িকরকে। আমাকি তারা বািসত 
অনুকরাধ জাসেকয়কে আে-অসফসসয়াসল। তারা আমাকদর অসতসে িবকে আকে। 

আপসে সিেু মকে ো িরকল আসম এখুসে তাকদর সাকে থদখা িরকত িাই। 
সেশ্চয়ই থদখা িরকবে। এই প্রাসাকদরই উত্তর িবকে অসতসে িবে। উিংফু 

এসিসেউ ঘুকর এসদি সদকয় থগকে। 
আপসে বযবো িরকল আমরা এখেই উেকত পাসর। 
সেি আকে, বকল সল ইউয়াে িসলিংকবকল হাত সদকত োসচ্ছল। থেইকজে 

সপতার িাকের িাকে মুখ সেকয় সিেু িো বলল। সল ইউয়াকের মুখ হাসসকত উজ্জ্বল 
হকয় উেল। বলল, থবশ থতা োও, সেকয় এস। 

হাসস িরা মুখ সেকয় থেইকজে থিতকর িকল থগল। সল ইউয়াে আহমদ মুসার 
সদকি তাসিকয় থহকস বলল, আমার মা আপোকি তার সেজস্ব সরিলবারটা উপহার 
সদকত িায়। 
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খুব বুসিমতী থমকয় থজে। সিেু ো থজকেও শুধু ঘটো সবকিষণ িকরই 
আমাকদর পসরিয় প্রায় থস বকলই থফকলসেল। 

সি বকলসেল? আগ্রকহর সাকে জােকত িাইল সল ইউয়াে। 
থজে বকলসেল, আমরা এিটা মুসসলম আদশববাদী সবপ্লবী দল। 
সল ইউয়াে সিেু বলকত োসচ্ছল, এই সময় থেইকজে ঘকর ঢুিল। তার হাকত 

সাদা িামিার থিকস িরা সরিলবার। 
থেইকজে থিস থেকি সরিলবার থবর িরল। সরিলবারটাও সাদা ধপধকব। 

থদকখই বুঝা োয় এিটা দুলবি সিংগ্রহ। 
সল ইউয়াে বলল, আসম থজেকি এ সরিলবার জামবােী থেকি অকেি খঁুকজ 

একে সদকয়সেলাম। 
থেইকজে সপতার হাকত সরিলবার সদকয় বলল, আব্বা, আমার পি থেকি 

তুসম ওোকি সদকয় দাও। 
থিে তুসমই দাও মা, উপহার সেজ হাকতই সদকত হয়। থহকস বলল সল 

ইউয়াে। 
থেইজকের মুখটা লজ্জায় লাল হকয় উেল। সপতার হাত থেকি সরিলবারটা 

সেকয় সেল থস। এগুকলা থস আহমদ মুসার সদকি। 
আহমদ মুসা উকে দাঁিাকলে। সল ইউয়ােও উকে এল। থেইকজে িসম্পত 

হাকত সরিলবারটা আহমদ মুসার হাকত তুকল সদকত সদকত বলল, এ সরিলবারটা 
বহুসদে আমার িাকে লুসিকয় আকে। জাসতর সবকিকয় উপেুক্ত বযসক্তকি আসম এটা 
উপহার সদলাম। 

িোগুকলা তার িাঁপল অবযক্ত এি আকবকগ। 
আহমদ মুসা সরিলবারসট সেকয় এিটু িুমু থখকলে তাকত। তারপর থিকস 

িরকত িরকত বলকলে, আমার থবাকের িাে থেকি পাওয়া শসক্ত ও সিংগ্রাকমর এ 
প্রতীি উপহার আমার সিরসদে মকে েিকব। 

মাো সেিু িরল থেইকজে। আেন্দ-আকবকগ তার মুখটা লাল হকয় থগকে। 
মুহূতবিাল পকর মুখ তুকল থেইকজে সপতার সদকি থিকয় বলল, আব্বা ওঁরা থতা 
োকচ্ছে, থবাকের বাসিকত ওঁকদর দাওয়াত দাও ো! 
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সল ইউয়াে থহকস উেল। সেশ্চয়ই মা, ওঁকদর োিসে ো। সেশ্চয় আসকবে। 
এিবার েয়, অকেি বার। 

আহমদ ইয়ািং আহমদ মুসার পাকশ দাঁসিকয় সেল এিটা শান্ত সুকবাধ 
বালকির মত। তার মকধয থিমে এিটা সিংকিাি ও জিতার িাব। সল ইউয়াে 
তার সদকি থিকয় বলল, মাই বয়, তুসম থতা সিেু বলে ো? 

সজ মুসা িাই বলকেে..... 
তখে থতামার দরিার সি, বলার এই থতা? থহকস বলল সল ইউয়াে।  
আহমদ মুসা আহমদ ইয়ািং-এর সপে িাপকি বলকলে, আপসে একি সিেকবে 

হয়কতা। িােশুর সপয়িং সলয়ািং-এর হুই থেতা মা থপে িাই বিংকশর থেকল। 
থিাে মা থপে িাই? ইস্পাত বাসহেীর?  
সজ। এ হুই থেতা ওয়ািং সিিং-এর থেকল আহমদ ইয়ািং।  
সল ইউয়াে এসগকয় একস আহমদ ইয়ািং-এর ঘাকি হাত থরকখ বলল, থতামার 

আব্বা সতকয়েশাে িযাসলকত ো?  
সজ। বলল আহমদ ইয়ািং। 
সল ইউয়াে আহমদ মুসার সদকি থিকয় বলল, একদর সিেব ো! মা থপে িাই 

থতা িীকের ইসতহাকস অমর হকয় োিকবে। আর ওয়ািং সিিং িাই এবিং তাঁর সপতা 
স্বাধীেতা ও স্বাতকন্ত্রযর জন্য থে সিংগ্রাম িকরকে এবিং পরাধীেতার সুকখর িাইকত 
সববস্ব তযাগ িকর স্বাধীেসিত্ততার থে েজীর োপে িকরকে তাও থিাে সদে িুলার 
েয়। ওরা আসকলই গকববর বস্তু। আহমদ ইয়ািং-এর সদকি সফকর তার সপে িাপকি 
সদকয় বলল, ইয়ািং, খুসশ হলাম থতামার সাকে পসরসিত হকয়। থতামার সপতার 
সািাৎ থপকল আসম খুসশ হতাম।  

িো থশষ িকর সল ইউয়াে দরজার সদকি হাঁটকত হাঁটকত বলল, আসুে আসম 
বকল সদসচ্ছ। ওরা অসতসে খাোয় থপৌঁকে থদকব আপোকদর। 

িারজকেই সল ইউয়াকের প্রাইকিট অসফস থেকি থবসরকয় এল। িিা স্যালুট 
িরল বাইকর দাঁিাকো সমসলটাসর থসকক্রটারী ও কসসেিরা। 

সল ইউয়াে সমসলটারী থসকক্রটারীকি বলল, একদর সবাইকি থপৌঁকে দাও 
আজ মধয এসশয়া থেকি থে থমহমােরা একসকে তাকদর িাকে। 
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িারজেই অসফকসর সসঁসি সদকয় োমসেল। থেইকজে আহমদ ইয়ািং-এর 
পাশাপাসশ িলসেল। তার হাকত এিটা লাল থগালাপ। থগালাপসট আহমদ ইয়ািং-
এর হাকত গঁুকজ সদল। সসঁসির সেকি গাসিকত উেকত সগকয় সবদায় থেবার সময় 
আহমদ ইয়ািং থজেকি সিেু বলল ো, থজেও সিেু বলকত পারল ো। মাো সেিু 
িকর গাসির জাোলা সদকয় এি পলি থদকখ সকর দাঁিাল থজে। 

থগকটর বাইকর দাঁিাকো জীকপ একস উেকলে আহমদ মুসা ও আহমদ ইয়ািং। 
সামকে এিটা আসমবর জীপ। তাকি অনুসরণ িকর আহমদ মুসার জীপ েুকট িলল 
অসতসে িবকের সদকি। 

এবার জীকপর থপেকের সসকট বকসসেকলে আহমদ মুসা ও আহমদ ইয়ািং। 
আহমদ ইয়ািং-এর হাকত ধরা থসই থগালাপ। থগালাপসট োকির িাকে তুকল 

সেকত সগকয় িমকি উেল আহমদ ইয়ািং। এ থগালাপ থেে থগালাপ েয়। এ থেে 
থেইকজকের থসই থিাখ এবিং িো বলকত ো পারা থেইকজকের থসই লাজ েম্র মুখ।  

অদ্ভুত সুন্দর সুগন্ধ্ থগালাপসটর। উরুমসির থগালাকপ সুগন্ধ্ এিটু থবসশ 
োসি? হকত পাকর, আহমদ ইয়ািং িাবল।  

পাকশই বকসসেকলে আহমদ মুসা। এি সময় বলকলে, থগালাপটার খুব 
সুন্দর সুগন্ধ্ থতা আহমদ ইয়ািং। 

আহমদ ইয়ািং হাত বাসিকয় থগালাপসট সদকত থগল আহমদ মুসাকি। আহমদ 
মুসা এিটু থহকস বলকলে, ো ইয়ািং, এ থগালাপ থতামার জন্যই। আহমদ ইয়ািং 
সিেু বলকত পারল ো। লাল হকয় উেল থস লজ্জায়!  
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৩ 
েুবাকয়রি এবিং আবুল ওয়াফা আহমদ মুসা এবিং হাসাে তাসরিকি সামকে 

একস দাঁিাকত থদকখ িূত থদখার মত িমকি উেল। তারপর সামকে এসগকয় দুজে 
দুজেকি পাগকলর মত জসিকয় ধরল। 

েুবাকয়রি মুসসলম মধয এসশয়া প্রজাতকন্ত্রর রাষ্ট্রপ্রধাে িকেবল কুতাইবার 
এবিং আবুল ওয়াফা সফসলসস্তে প্রজাতকন্ত্রর রাষ্ট্রপ্রধাে িকেবল মাহমুকদর প্রসতসেসধ 
সহকসকব এখাকে একসকে। আবুল ওয়াফার সাকে আহমদ মুসা ও হাসাে তাসরকির 
িকয়ি বের পর থদখা। আর েুবাকয়রকির সাকে এই থসসদে সবপ্লব পেবন্ত এি 
সাকে িকরকে তারা। আেকন্দ ও আকবকগ েুবাকয়রি ও আবুল ওয়াফার দুকিাখ 
সদকয় অশ্রু গসিকয় পিসেল। 

আসলেে থশকষ দুজকের এিসাকে প্রে আপোরা থতা িাল সেকলে? িাল 
আকেে? 

হ্যাঁ আমরা িাল আসে। বলকলে আহমদ মুসা। 
মুসা িাইকি থিাোয় থপকয়সেকলে, িীিাকব থপকয়সেকলে? 
েুবাকয়রি হাসাে তাসরকির সদকি এি সাকে প্রেগুকলা েুঁকি সদল। 
সব শুেকবে, মুসা িাই-ই সব বলকবে। তার আকগ ওসদকি সবাই থিমে 

আকে? 
থিমে োিকব, সবার অবো পাগকলর মত। সবাই সব িাজ িকর সিন্তু থেে 

প্রাে থেই িারও। কুতাইবা িাইকি থদখকল সিেকত পারকবে ো। এিদম অকধবি 
হকয় থগকে। আহমদ মুসা আলাপ িরসেকলে আবুল ওয়াফার সাকে। েুবাকয়রকির 
এ িো তার িাকে থেকতই সতসে বকল উেকলে, থিে সি হকয়কে তার, থিাে অসুখ-
সবসুখ? 
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ো থিাে অসুখ েয় মুসা িাই। আপোকি হারাবার পর থেকিই উসে থেে 
থিমে হকয় থগকেে। এিদম সেরব। সারাসদে েীরকব িাজ িকর োে। আর রাকতর 
সােী জায়োমাে। রাকত থিাকখর পাসে তার থবাধ হয় শুিায় ো। 

ওখাকে সি সবাই পাগল হকয় থগকে? থিাে সিেুর অিাকব বা থিাে বযাোয় 
মুষকি পিা থতা ইসলামী িসরি েয়। 

অকেকিই তাকি বুসঝকয়কেে। সিন্তু সতসে বকলে, আসম থতা মুষকি পসিসে, 
আসম থতা গাফলসত িরসে ো থিাে িাকজ? তার বার বার এিটাই িো, আসম 
আমার দাসয়ত্ব পালে িরকত পাসরসে মুসা িাইকয়র প্রসত। 

পাগল, পাগল। আল্লাহর থে সি পসরিল্পো একত সেল তা থতা থস থিকব 
থদকখসে। 

এিটু োমকলে আহমদ মুসা। তারপর হাসাে তাসরকির সদকি সফকর 
বলকলে, তুসম আকয়শার খবর সেকয়ে? হাসাে তাসরকির মুখ লাল হকয় উেল। মাো 
সেিু িরল। বলল, সেি আকে, থেব পকর। 

েুবাকয়রি এই িো শুকেই উকে দািাল। বলল, ওরা সবাই িাল আকেে 
মুসা িাই। আকয়শা িাবী এিটা সিসে সদকয়সেল। একে সদসচ্ছ। 

সুটকিস থেকি সিসে একে েুবাকয়রি হাসাে তাসরকির হাকত সদল। হাসাে 
তাসরি সিসেটা সেকয় পকিকট থরকখ সদল। তা থদকখ আহমদ মুসা বলকলে, তাসরি 
োও পাকশর ঘকর, সিসেটা পকি এস। জরুরী খবর োিকত পাকর। 

হাসাে তাসরি এিটু সদ্বধা িরল। তারপর সেকদবশ থমকে িকল থগল পাকশর 
ঘকর। 

আহমদ মুসা বলকলে, থদখ সি িুল। আমাকদর এ িাইকয়র সাকে থতামাকদর 
পসরিয় িকর থদয়া হয়সে। 

আহমদ ইয়ািং পাকশ এিটা থিয়াকর বকস সবসচ্ছন্ন এিটা দ্বীকপর মত অপলি 
থিাকে এই সমলে দৃশ্য থদখসেল। 

আহমদ মুসা তাকি থদসখকয় বলকলে, এ আহমদ ইয়ািং। এখােিার ইসলামী 
আকন্দালে অেবাৎ 'টাসিবি এম্পায়ার গ্রুকপর' এিজে সসপাহসালার ও আমার 
এিজে অসত সপ্রয় সােী। 
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েুবাকয়রি ও আবুল ওয়াফা একস জসিকয় ধরল আহমদ ইয়ািংকি। 
আলাপ পসরিয় থশকষ সবাই সহহর হকয় বসল। হাসাে তাসরি সফকর এল 

পাকশর রুম থেকি। 
থিাে মযাকসজ েুবাকয়রি? বলকলে আহমদ মুসা। 
আপোর জন্য এিটা সিসে আকে। এিটা সিসে গিেবর সল ইউয়ােকি আমরা 

সদকয়সে। আমাকদর প্রেম দাসয়ত্ব সেল সসিংসিয়ািং প্রশাসকের সহকোসগতায় 
আপোকদর খুকজ থবর িরা। 

কুতাইবা - মাহমুদরা সিিাকব সেসশ্চত হল থে, সল ইউয়াকের সাহােয তারা 
পাকব। 

সপসিিংহহ দুতাবাকসর মাধযকম তার সাকে এ বযাপাকর প্রােসমি আলাপ 
হকয়সেল। সবস্তাসরত ো জাসেকয় শুধু বলা হকয়সেল 'ফ্র' এর থলাকিরা আমাকদর 
এিজে থলািকি সিডন্যাপ িকর একেকে। গিেবর একত সহকোসগতা িরকত রাসজ 
হে। তারপরই সবস্তাসরত প্রস্তাব সেকয় আমরা তার িাকে একসসে। সমন্দাোও 
প্রজাতকন্ত্রর সরিারও সপসিিং- এর উপর িাপ সদকচ্ছ। তারাও থদখা িকরকে গিেবর 
সল ইঊয়াকের সাকে সসিংসিয়ািং-এর মুসলমােকদর বযাপাকর। 

োমল েুবাকয়রি। তারপর সুটকিসটা থটকে এিটা সসল িরা বি ইেকিলপ 
তুকল সদল আহমদ মুসার হাকত। 

আহমদ মুসা উকে-পাকে খামটার উপর েজর বুলাকলে। মুসসলম মধয 
এসশয়া প্রজাতকন্ত্রর োমািংসিত সরিারী ইেকিলপ। 

খামটার উপর থিাখ বুলাকত বুলাকত থিাখ দুকটা উজ্জ্বল হকয় উেল আহমদ 
মুসার। অকেিটা স্বগতঃই উচ্চারণ িরকলে, িত তযাগ, িত সাধো, িত লিাই 
এর ফসল এই স্বাধীেতা। সতসে প্রে িরকলে েুবাকয়রিকি, সিংকার-িাজ, 
মানুকষর দুঃখ-কমািকের িাজ থিমে িলকে েুবাকয়রি? 

সশিা, মসটকিশে এবিং তার সাকে সিংকাকরর িাজ পাশাপাসশ িলকে। 
প্রসতসট মানুকষর অন্ন, বস্ত্র, বাসোে, সিসিৎসা ও সশিার মত থমৌসলি অসধিারকি 
সববাসধি গুরুত্ব থদওয়া হকচ্ছ। 
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খুসশ হকলে আহমদ মুসা। তার মুকখ হাসস ফুকট উেল। বলকলে, সেি িরে 
থতামরা। শুধু োম বদল, পতািা, মানুষ বদল ইতযাসদকত থিাে লাি থেই েসদ ো 
আল্লাহ তাঁর বান্দাকদর জন্য ো িাে তার বযবো ো িরা োয়। 

আহমদ মুসা ইেকিলকপর এিটা প্রান্ত সেকি থফলকলে। থবর িরকলে বি 
ধরকের এিটা সিসে। সুন্দর িাগকজ থলখা। িাগজটা রুশ আমকলর। থলটার থহকড 
োপা থসাসিকয়ত িমুযসেস্ট প্রজাতকন্ত্রর োম থিকট তার পাকশ মুসসলম মধয 
এসশয়ার োম উৎিীণব িরা হকয়কে। 

িাগজগুকলা েি ো িকর এই িাকব বযবহাকরর বযবো িকর থতামরা সেি 
িকরে েুবাকয়রি। সশশু রাকষ্ট্রর থসৌসখেতার থিকয় অসস্তত্ব বহুগুণ বি। বলকলে 
আহমদ মুসা। 

সিসেটা তার থিাকখর সামকে থমকল ধরকলে আহমদ মুসা। দীঘব সিসে পিকত 
শুরু িরকলে সতসে। 

 
আমাকদর পরম শ্রকিয় িাই, 
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আপোকি এই সালাম পাোকত 

সগকয় থবদোয় মেটা মুষকি পিকে। আপসে থিাোয় আকেে, থিমে আকেে 
আমরা জাসে ো। আমাকদর সালাম আপোর িাকে িকব থপৌেকব, আকদৌ থপৌেকব 
সিো তাও জাসে ো। এই ো জাোর থবদো আমাকদ িত সবিত িকর িলকে। 
থজোকরল থবাসরকসর থপেকেই থগকে হাসাে তাসরি এবিং আেুল্লাকয়ি। তাকদরও 
থিাে থখাঁজ আমরা পাইসে। সপসিিং সরিার এবিং সসিং সিয়ািং এর প্রাকদসশি 
সরিাকরর মাধযকম আমরা থিিা শুরু িকরসে। সফসলসস্তে ও সমন্দাোও সরিারও 
থিিা িরকে। থসৌসদ সরিারকিও অনুকরাধ িরা হকয়কে। তারা থিিা িরকে। মহাে 
রাবু্বল আলামীকের িাকে আমাকদর আকুল প্রােবো, আল্লাহ আপোকি সেরাপকদ 
রাখুে, সুে রাখুে। 

এই সিসে আপোর িাকে থপৌঁেকব সিো সেসশ্চত েই, তবু অতযন্ত গুরুত্বপূেব 
এি সবষকয় আপোকি সলখসে েসদ সিসেটা আপোর িাকে থপৌঁকে এই আশায়। 
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িকিশাস অঞ্চল সেকয় িয়ােি এবিং জঘন্য এি ষিেন্ত্র দাো থবঁকধ উকেকে। 
আপসে জাকেে, পাসমর থেকি িাসস্পয়াকের উত্তর তীর এবিং আফগাে সীমান্ত 
থেকি িাজাখোকের থশষ প্রান্ত ইউরাল পববতমালা পেবন্ত এলািা সেকয় মুসসলম 
মধয এসশয়া সাধারণতন্ত্র গসেত হকয়কে। আর েতুে রাসশয়ার সরপাবসলকির এিটা 
সীমাো মধয এসশয়া মুসসলম সাধারণতন্ত্র, সক্রসময়া এবিং তাতাসরয়া স্বায়ত্ত শাসসত 
অঞ্চকলর উত্তর বরাবর একস থশষ হবার িো। এখাে থেকি ইরাে ও তুরককর  
সীমাো পেবন্ত সবস্তৃত সক্রসময়া, জসজবয়া, আকমবসেয়া, আজারবাইজাে এবিং তাতাসরয়া 
এি িাকলর এই িার অঞ্চল সেকয় গসেত মুসসলম অধুযসষত িকিশাস অঞ্চল আজ 
মারাত্মি ষিেন্ত্র ও সিংঘাকতর সশিার। থসখাকে থিিা হকচ্ছ এিটা খাকলস খৃিাে 
রাষ্ট্র িাকয়কমর। িৃষ্ণ সাগর ও িাসস্পয়াে সাগকরর মধবসতব এসশয়া ও ইউকরাপকি 
সিংকোগিারী অতযন্ত গুরুত্বপূেব এই অঞ্চকল তারা িাকচ্ছ পসশ্চমী স্বাকেবর আজ্ঞাবহ 
এিটা খৃিাে রাষ্ট্র িাকয়ম িরকত। এ রাকষ্ট্রর দুপাকশ োিকব দুই সাগর, পসশ্চম 
পাকশ তুরক, দসিকে ইরাে এবিং উত্তর সীমান্ত গসেত হকব িকিশাস পববত মালা 
সদকয়। রাষ্ট্রটা হকব অবোে ও সমৃসির সদি সদকয় অতযন্ত গুরুত্বপূেব। এখাে থেকি 
শুধু দুই সাগর সেয়ন্ত্রে েয়, িারপাকশর গুরুত্বপূেব মুসসলম রাষ্ট্রগুকলার উপরও 
খবরদারীর এিটা পে হকব। ওরা থিকয়সেল থলবােেকি সদকয় এসশয়ায় এিসট 
খৃিাে রাকষ্ট্রর অিাব পূরণ িরকত। সিন্তু থস আশা পূরে হয়সে। এখে িকিশাসকি 
সদকয় থস সাধ পূরণ িরকত িাকচ্ছ। উত্তকরর রাসশয়াে সরপাবসলি, ো মূলত খৃিাে 
জেঅধুযসষত, একত তাকদর লািই থদখকে। তারা মকে িরকে িকিশাকসর ঐ অিংশ 
েসদ খৃিােকদর হাকত িকল োয়, তাহকল তাতাসরয়া ও সক্রসময়াকি স্বাধীেতা ো সদকয় 
থস বাঁিকত পাকর। একত িকর রাসশয়াে সরপাবসলকির সীমাো এিসদকি িকিশাস 
পববতমালা পেবন্ত থপৌঁেকব, অন্যসদকি িৃষ্ণ সাগর ও িাসস্পয়াে সাগকর োমার পে 
পাকব ো তার জন্য অতযন্ত গুরুত্বপূেব। অতএব রাসশয়াে সরপাবসলি এবিং পসশ্চমা 
িকয়িসট খৃিাে থদশ আজ এি থজাট হকয় িকিশাকসর মুসলমােকদর সবরুকি 
ষিেকন্ত্র থেকমকে। ১৯১৭ সাকল থলসেকের পাোকো িমুযসেি থরড আসমব আকমবসেয় 
খৃিাে শাসমউকের থেতৃকত্ব িকিশাকসর মুসলমােকদর উপর গেহতযা িাসলকয় 
অঞ্চলসটকি থেিাকব তাকদর দখকল সেকয়সেল, থসিাকবই তারা এখে এগুকচ্ছ। 
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মুসসলম এলািায় খৃিাে ও িমুযসেিকদর মদদপুি থগসরলা সন্ত্রাস শুরু হকয়কে এবিং 
মুসসলম থেতৃবৃকন্দর অপহরণ ও হতযার িাজও শুরু হকয় থগকে। সুকোগ থপকয় 
সন্ত্রাসী 'ফ্র'রাও জুকটকে এখাকে একস। ইরাে ও তুরক োো িারকেই এ বযাপাকর 
মাো ঘামাকত োরাজ। হয়কতা থস সুকোগ ও সামেবযও তাকদর থেই। এ অবোয় 
আমরা থিাকখ অন্ধ্িার থদখসে। থসখােিার মুসলমােরা িরম আতিংি ও 
অসেশ্চয়তার মকধয সদে িাটাকচ্ছ। অসবলকম্ব েসদ তাকদর বযাপাকর সিেু ো িরা 
হয়, তাহকল ১৯১৭ সাকলর পুেরাবৃসত্ত ঘটকব আবার। 

এই সবপদ আমরা বুঝকত পারসে, সিন্তু আমরা সিিাকব সি িরণীয় তা 
বুঝকত পারসে ো। সফসলসস্তকের মাহমুদ িাইকয়রও এই িো। আমরা আপোর 
পরামশব  ও পসরিালো িাই। 

সবকশকষ আল্লাহর িাকে আমাকদর আকুল প্রােেবা এই সিসে থেে অসত সত্ত্বর  
আপোর হাকত থপৌকে। 

ওয়াসসালাম- 
আপোর থেহ ধন্য কুতাইবা। 
 
সিসে পিা থশষ িকর আহমদ মুসা েীরকব তা তুকল সদকলে হাসাে তাসরকির 

হাকত। 
এিসট িোও বলকলে ো সতসে। তার শূন্য  দৃসিটা সামকে থদয়াকল সেবি। 

ওখাকে  এিটা বি লযান্ডককপ। লযান্ডকককপর সদগন্ত থপসরকয় হাসরকয় থগকে তার 
দৃসি। িপাল তার কুসঞ্চত। মুকখ থবদোর িাকলা োয়া। 

সবাই েীরব। পল পল িকর বকয় োকচ্ছ সময়।  
এি সময় আহমদ মুসার থিাখ ধীকর ধীকর েীিু হল। থেে থজকগ উেকলে 

সতসে। এিটু েকি বসকলে থিয়াকর। েুবাকয়রকির সদকি মুখ সফসরকয় বলকলে 
থতামাকদর থিউ সগকয়সেল ওখাকে? 

সগকয়সেল। এিটা তেযানুসন্ধ্াে দল পােকো হকয়সেল। আর িকিশাস 
থেকি িকয়িটা প্রসতসেসধ দল একসকে। থিাে উত্তর একলাো আহমদ মুসার িাে 
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থেকি। তাঁর দৃসি আবার সফকর থগকে থসই থদয়াকল। দৃসিটা আবার থিাোয় থেে 
হাসরকয় থগকে  তাঁর। 

হাসাে তাসরি সিসে পিা থশষ িকর িাঁজ িরকত িরকত বলল, আকরি 
সফসলসস্তে, আকরি সমন্দাোও মুসা িাই। 

আহমদ মুসা মখটা ঘুসরকয় হাসাে তাসরিকি বলকলে, সমন্দাোও ও 
সফসলসস্তকে খৃিাে ও িমুযসেি স্বাকেবর এমে সকম্মলে ঘকটসে তাসরি। 

সেি  বকলকেে মুসা িাই। 
আহমদ মুসা থিাে িো বলকলে ো। হাসাে তাসরিই আবার বলা শুরু 

িরল। বলল, এটা সেি ইহুদী–ইসরাইকলর মত খৃস্টােরাও এসশয়ায় এিসট 
খৃিাে-ইসরাইল িায়। িকিশাস তাকদর এিসট সুসিসন্তত সসকলিশে। 

একত সবস্মকয়র সিেু আকে হাসাে তাসরি? উপসেকবশ প্রসতষ্ঠা ও সবজ্ঞাকের 
উন্নসত সদকয় খৃিােরা বহুদুর এসগকয়কে। শুধু িকিশাস থিে প্রসতসট থদকশই তাকদর 
অবোে সেকয় তারা িাবকে। আর এটা শুধু িাবা েয়। প্রতযি বা পকরািিাকব 
প্রসতসট থদশ, থগাটা সবশ্বকিই তারা এিসট প্রসতষ্ঠাসেি আওতার মকধয  সেকয় 
আসকে। ধীর িকন্ে বলকলে আহমদ মুসা। 

সিন্তু িমুযসেি ও খৃিাে স্বাকেবর  এই সকম্মলকের তাৎপেব সি? থোবাকয়রি 
প্রে তুলল।   

ধমবকি বাদ সদকয় োয়ী থিাে জাসত গেে হয় ো, থসাসিকয়ত জাসত গেকের 
বযেবতা িমুযসেিকদর তা পসরষ্কার িকর সদকয়ে। তাই এখে রাসশয়াে সরপাবসলি 
েসদ থিাে ধকমবর আশ্রয় সেকত আগ্রহী হয় তাহকল সবস্মকয়র সি আকে। আর 
রাসশয়ার জকন্য স্বািাসবি িাকবই থস ধমব হকব খৃিাে ধমব। 

আবার েীরবতা। 
আহমদ মুসা এিবার ঘসির সদকি থিকয় বলকলে, অকেি রাত। বাইকর 

সরিারী থলািরা িি পাকচ্ছ। েুবাকয়রকির সদকি থিকয় আহমদ মুসা বলকলে, 
থতামরা োি এখাকে। এখেিার মত উসে। িাল থদখা োকব। 

থিাোয় োকবে? েুবাকয়রকির িকন্ে থেে উকদ্বগ। 
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এি শুিািাঙ্ক্ষীর বাসায়। িলবার শসক্তহীে আহত অবোয় আসম েখে 
এিটা রাস্তায় পকিসেলাম তখে ওরাই আমাকি সেকয় আকস।  

জাকে আপোকি? 
জাকে। ওখাকে হাসাে তাসরি ও আহমদ ইয়ািং ও আমার সাকে োিকব। 

আবদুল্লাকয়ি আমাকদর ‘এম্পায়ার গ্রুপ’ এর থহড থিায়াটবাকসব োকি। থিাে সিন্তা 
থেই। 

সিন্তু আপোকি োিকত মে িাইকে ো। হয় আপসে এখাকে োকুে ো হয় 
আমাকদর সেকয় িলুে। 

আহমদ মুসা থহকস থফকল বলকলে, পাগল। থতামাকদর সেকয় থেকত 
পারতাম। সিন্তু থতামরা োর থমহমাে তার অনুমসত ো হকল পাসর ো। বকল আহমদ 
মুসা উকে দািাকলে। তার সাকে হাসাে তাসরি এবিং আহমদ ইয়ািংও। 

মুখ িার িকর েুবাকয়রি বলল, আপোর সিেুই আমরা শুেকত পারলাম ো।  
েুবাকয়রকির সপে িাপকি আহমদ মুসা বলকলে, হকব, িালকি সব শুেকব। 

আসস। থতামরা ঘুমাও। 
বকল আহমদ মুসা থবসরকয় একলে ঘর থেকি। তার সপেকে হাসাে তাসরি 

এবিং আহমদ ইয়ািং। মা-িু গাসিকত বকসসেল। মা-িুকি আহমদ মুসাকদর সাকে 
আসকত বলা হকল বকলসেল, বি ধরকের থিাে িো আসম সিেু বুসঝ ো। তার থিকয় 
আসম গাসি পাহারা সদই। 

আহমদ মুসা বুকঝসেল, মা-িু তার দাসয়ত্ব সম্পকিব সকিতে। গাসিকত োিাই 
তার জন্য থবসশ প্রকয়াজে। তবু আহমদ মুসা থহকস বকলসেকলে, থতামার আপামসে 
ো থতামাকি আমার পাকশ পাকশ োিকত বকলকেে।  

মা-িু তৎিণাৎ জবাব সদকয়সেল, তা বকলকেে। সিন্তু আপসে থতা এখে 
লিাই-এ োকচ্ছে ো। 

মা-িুর জবাকব আহমদ মুসা থহকস উকেসেকলে। মকে মকে বুকঝসেল মা-িুকি 
থবািা মকে হকলও খুব িালাি থস। 

বাইকর িসরকডাকর এিটা থিয়াকর বকসসেল থসোবাসহেীর এিজে 
অসফসার। আহমদ মুসারা থবরুকতই থস উকে দাসিকয় স্যালুট সদল। 
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আহমদ মুসা বলকলে, খুব িি সদকয়সে আপোকদর। এখে আসুে। আমরা 
িকল োসচ্ছ। 

থসো অসফসারসট বলল, স্যার আপোকি বাসায় থপৌকে সদকত িায়।  
এই-ই সি হুকুম? 
গিেবর সাকহকবর এটা সেকদবশ। 
সেি আকে। বকল আহমদ মুসা অসতসে িবে থেকি থবসরকয় তাকদর জীকপ 

একস উেকলে। 
তাকদর জীকপর থপেকে থপেকে থবসরকয় এল থসোবাসহেীর এিসট জীপ। 
 
 
 
আহমদ মুসার জীপসট থমইসলগুসলকদর থগকটর মুকখামুসখ হকতই সবস্মকয় 

আঁতকি উেকলে আহমদ মুসা। থদখকলে থগটটা হা হকয় আকে। আকরা থদখকলে 
এিটা মাইকক্রাবাস দ্রুত থবসরকয় আসকে। 

েযাৎ িকর উেল আহমদ মুসার মেটা। থেইকজেকি উিার িরকত সগকয় 
আজ সিেুিণ আকগ ‘ফ্র’র ঘাঁসটকত থদখা আলামকতর িো তার মকে পিল। 
ঘাঁসটর ঘরগুকলা থদখকত সগকয় এিটা ঘকর হ্যাোকর এিটা সুযট থস থদকখকে। 
সুযটটা থজোকরল থবাসরকসর। িীকে আসার সময় থজোকরল থবাসরকসর পসরধাকে 
এই সুযটটাই সেল। সিন্তু সবশ্বাস হয়সে তার, থজোকরল থবাসরস তার হাতটা সুে ো 
িকরই সফকর আসকব? সিন্তু এখে থমইসলগুসলর বাসি থেকি এই মধযরাকত গাসি 
থবরুকত থদকখ থসই আশিংিা তার িাকে বাস্তবরূপ সেকয় সামকে এল। 

আহমদ মুসার জীপসট থগট থেকি রাস্তায় থবরুবার থে পযাকসকজ এিদম 
থগকটর মুকখামুসখ একস দাঁসিকয়সেল। আর মাইকক্রাবাসসট তখকো থগট থেকি পাঁি-
েয় গজ সিতকর। 

মুহুকতবর জন্য সবমূঢ় হকয় পকিসেকলে আহমদ মুসা। সিন্তু মাইকক্রাবাস 
থেকি থস্টেগাে হাকত এিজেকি লাসফকয় পিকত থদকখই আহমদ মুসা বলকলে, 
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‘সাবধাে থতামরা’ িোটা বলকত বলকতই গাসি থেকি সেটকি থবসরকয় 
একসসেকলে আহমদ মুসা। 

বযাপারটা আহমদ ইয়ািং ও হাসাে তাসরকির েজকর পকিসেল। আর তার 
প্রায় সাকে সাকেই বৃসির মত এি পশলা গুলী একস ঝাঁসপকয় পিল জীপটার উপর। 
গুলী বন্ধ্ হকলা ো। পাগকলর মত থি থেে থস্টেগাে িালাকচ্ছ।  

থসো অসফসারসটর জীপ ও থগট বরাবর রাস্তার উপর একস দাঁসিকয়সেল। 
ফকল এ জীপও গুলীর মুকখ পিল। অপ্রস্তুত ড্রাইিার কসসেিসট গুলী সবি হকয় তার 
সসকটই ঢকল পিল। থসো অসফসারসট তার আকগই লাসফকয় পকিসেল সেকি। 
থপেকের সসকট বসা দুজে থলফকটন্যান্ট থপেকের দরজা সদকয় সেরাপকদ থবসরকয় 
আসকত থপকরকে।  

আহমদ মুসার জীকপর থিহারার এিদম পাকে থগকে। উইন্ড সিকের থিাে 
সিহ্ন থেই। জীকপর সামকের সদিটা িত-সবিত হকয় থগকে। দুকটা থহড লাইটও 
গুকিা হকয় থগকে।  

আহমদ ইয়ািং এবিং দুজে থলফকটন্যাকন্টর থস্টেগােও উঁিু হকয় উকেসেল। 
সিন্তু আহমদ মুসা হাত তুকল তাকদর সেকষধ িকরকে। ওরা সেসশ্চকন্ত থবসরকয় 
আসুি। 

িকণবল থসো অসফসারও আহমদ মুসার সাকে এিমত হকয়কে। বকলকে, 
আমরা এবার আক্রমকণর পসজশকে, ওকদর সবভ্রান্ত িরা এবিং এিটু আশ্বস্ত িকর 
বন্দুকির েকলর সামকে থবর িকর আোই আমাকদর প্রধাে িাজ। 

িকণবল, আপোরা এই িাজসট িরুে। আর আহমদ ইয়ািং, একদর সাকে 
এখাকে দাঁসিকয় থগট থেকি থিউ োকত থবসরকয় থেকত ো পাকর তা সেসশ্চত িরা 
থতামার দাসয়ত্ব। বকল আহমদ মুসা হাসাে তাসরিকি বলকলে, িল আমরা থপেে 
সদি সদকয় বাসিকত ঢুিব। পালাবার ওসদকির পেও বন্ধ্ িরকত হকব।  

আহমদ মুসার িো থশষ হকতই আহমদ ইয়ািং উসদ্বগ্ন িকে বলল, মা-িু 
থিাোয় মুসা িাই? থস থতা গাসি থেকি োকমসে।  

আহমদ মুসা এিটু সিন্তা িরকলে। তারপর বলকলে, সিন্তা িকরা ো ইয়ািং, 
আত্মরিা ও আক্রমণ দুসট থিৌশলই মা-িুর জাো আকে। 
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আহমদ মুসা ও হাসাে তাসরি প্রািীর ঘুকর দ্রুত িকল একলে বাসির থপেকে।  
অন্ধ্িাকর দাঁসিকয় আকে বাসিটা। িসরকডাকরর ও বাসির থপেকের থে 

আকলাটা সব সময়ই োকি তাও থেই। আহমদ মুসার মকে পিকলা থগকটর থশকডও 
থিাে আকলা থদখা োয়সে। তাহকল সি সবদুযত লাইে ওরা থিকট সদকয়কে? 
থটসলকফাে লাইেও? এত বি আকয়াজে! সবস্ময় থবাধ িরকলে আহমদ মুসা। 
হোৎ মকে পিকলা, থজোকরল থবাসরস থতা থিাে থোট্ট সমশকে আকসসে। আহমদ 
মুসাসহ সবাইকি ধরার মত আঁট-সাট থবঁকধই থস একসকে। িাবকত সগকয় বুিটা 
থিঁকপ উেকলা আহমদ মুসার। আল্লাহই জাকেে, থমইসলগুসলর সি হকয়কে! থদকহর 
োয়তুন্ত্র জুকি এিটা জ্বালা েসিকয় পিল তার। প্রািীকরর থপেকে অকপিািৃত 
এিসট অন্ধ্িার জায়গায় একস তারা দাঁিাকলে।  

থপেকের সদকি প্রািীরটা আট সফট উঁিু। আহমদ মুসা হাসাে তাসরিকি 
বলকলে, তুসম আমার িাঁকধ পা টা থরকখ প্রািীকর উকে োও। হাসাে তাসরি এিট ু
ইতস্তত িকর বলল, আপসে সিিাকব উেকবে? 

এখে েি িরার মত সময় থেই হাসাে তাসরি। ো বলসে ির। প্রায় ধমকি 
উেকলে আহমদ মুসা। হাসাে তাসরি প্রািীকর উকে থগল। থেকম থগল ওপাকর।  

আর আহমদ মুসা প্রািীকরর প্রায় দশ গজ দূর থেকি তীব্র গসতকত েুকট একস 
অদ্ভূত দিতার সাকে প্রািীকরর অকধবিটা থদৌকি উকে থগকলে এবিং ওই অবোয় 
দুই হাত সদকয় প্রািীকরর মাোটা ধকর প্রািীকর উকে পার হকয় থগকলে ওপাকর।  

প্রািীর টপকি তারা বাসির থপেকের বাগাকে একস দাঁিাকলে। এই 
বাগােটাই ঘুকর বাসির সামকে িকল থগকে।  

আহমদ মুসা পকিট থেকি থবর িকর ইেফ্রাকরড গগলসসট থিাকখ পকর 
সেকলে। তারপর সবসেিংকয়র পাশ থঘঁকষ সামকে এগুকলে। তাঁর থপেকে হাসাে 
তাসরি। হাকত তাকদর এম-১০ থমসশে সরিলিার। তাকদর লিয বাগাে ঘুকর থসই 
মাইকক্রাবাসসটর থপেকে সগকয় থপৌঁো।  

সবসেিং এর দসিণপাশ ঘুকর উত্তরমূখী হকয় িলকত শুরু িকরকেে এমে সময় 
আবার গুসল শুরু হল। গুসল শুরু হকয়কে এ পাশ থেকি।  
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সবসেিংটা উত্তর দসিণ লম্বা। মাঝখাকে গাসি বারান্দা। গাসি বারান্দারও 
প্রায় দশ গজ দূকর দাঁসিকয় আকে মাইককক্রাবাসসট।  

সবিাকলর মত সেঃশে পাকয় দ্রুত আহমদ মুসা ও হাসাে তাসরি গাসি 
বারান্দায় উকে দুই োকমর আিাকল দুজে বকস পিকলে। এখাে থেকি 
মাইকক্রাবাকসর পূব পাশ সদকয় থগকটর পুকরাটাই থদখা োকচ্ছ। থদখকলে, 
থস্টেগােধারী েয়জে থলাি গুসল িরকত িরকত সামকে এগুকচ্ছ। থগকটর গজ 
দুকয়ি থিতকর োিকতই সবিট শকে এিটা হাত থবামা একস সবকফাসরত হল 
তাকদর উপর। তার ইেফ্রাকরড গগলকস সতসে সবস্মকয়র সাকে থদখকলে, থবামাসট 
েুকট এল আহমদ মুসার থসই সবধ্বস্ত জীপ থেকি। তাহকল মা-িু এই সুকোকগরই 
অকপিায় সেল।  

িারজে থলাি ঢকল পিকলা ওখাকেই। অন্য দুজে দুপাকশ সেটকি 
পকিসেল। হামাগুসি সদকয় ওরা সকর আসকত থিিা িরল এ সদকি। 

এই সুকোকগ গুসল িরকত িরকত থগট সদকয় েুকট এল আহমদ ইয়ািং এবিং 
অন্যরা। 

মাইকক্রাবাকসর ড্রাইসিিং সসট থেকি লাফ সদকয় এিজে থেকম এল এ সময়। 
থটকে োমাল থস আকরিজেকি। তারপর থসই থলাি সিৎিার িকর উেল, আহমদ 
মুসা থতামরা আর এি পা এগুকল এবিং গুসল িরা বন্ধ্ ো িরকল থমইসলগুসলর মাো 
গুকিা হকয় োকব।  

থদখা থগল থসই থলািটা গাসি থেকি োকি থটকে োমাল তাকি সামকে থরকখ 
তার গা থঘঁকষ থপেকে দাঁসিকয়। আহমদ মুসা বুঝকলে সামকের জেই তাহকল 
থমইসলগুসল। তাকি থবাসরস এখে ঢাল সহকসকব বযবহার িরকত িাইকে।  

থজোকরল থবাসরকসর িে ধ্বসেত হবার সাকে সাকে আহমদ ইয়ািংরা েমকি 
দাঁিাল, গুসলও বন্ধ্ হকয় থগল তাকদর।  

থজোকরল থবাসরস থহা থহা িকর থহকস উেল। বলল, আহমদ মুসা, থজোকরল 
থবাসরকসর হারাবার সিেূ থেই। আসম মৃতযুকি িয় িসর ো। সিন্তু আজ থতামার 
সপ্রয়তমা আকগ মরকব তারপর আসম মরব।  
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এিটু দম সেল থজোকরল থবাসরস, তারপর আবার সিৎিার িকর উেল, 
থতামরা থস্টেগাে থফকল সদকয় থগকটর পূবপাকশ সগকয় দািাও। এি মুহূতব থদসর 
িরকল থমইসলগুসলর মাো গুকিা িকর থদব।  

আহমদ ইয়ািংরা মুহূতব সদ্বধা িরল, তারপর থস্টেগাে থফকল সদকয় থগকটর বাঁ 
পাকশ িকল থগল।  

আহমদ মুসা ততিকণ সবিাকলর মত সেঃশকে থজোকরল থবাসরকসর থপেকে 
একস দাঁসিকয়কে। থশষ মুহূকতব থটর থপল থজোকরল থবাসরস। িমকি থস মাো 
ঘুসরকয় তাসিকয়সেল।  

সিন্তু বযাপারটা বুকঝ উোর আকগই আহমদ মুসা সরিলবাকরর বাট সদকয় তার 
িাকের সেি উপরটায় প্রিন্ড এিটা আঘাত িরকলে। ঘুকর পকি থগল থজোকরল 
থবাসরস এিপাকশ । 

হোৎ আহমদ মুসার েজর পিল থমইসলগুসলর উপর। থমইসলগুসল টলকে। 
সেি পকি োবার মুহূকতব তাকি সগকয় ধরকলে আহমদ মুসা। বলকলে, সি হকয়কে 
থমইসলগুসল? অসুে থবাধ িরকো? আহমদ মুসার িাঁকধর উপর ঢকল পিল 
থমইসলগুসল। বলল, এিটা গুসল থলকগকে।  

গুসল থলকগকে? থিাোয়? 
পাঁজকর।  
আহমদ মুসা তাকি পাঁজাকিালা িকর হাকত তুকল সেকলে। ডািকলে হাসাে 

তাসরিকি।  
আসম এখাকে। পাশ থেকি বকল উেল হাসাে তাসরি। এই সমায় আহমদ 

ইয়ািং, মা-ি,ু থসো অসফসারসহ কসসেিরা থসখাকে একস দাঁিাল।  
থমইসলগুসলকি তািাতাসি হাসপাতাকল সেকয় থেকত হকব। রাস্তা থেকি 

জীপটা সসরকয় থফল। এই মাইকক্রাবাসটা সেকয়ই থেকত হকব। 
বকল আহমদ মুসা থমইসলগুসলকি সেকয় মাইকক্রাবাকসর সদকি এগুকলে। 

মাইকক্রাবাকস উকে সসকটর উপর তাকি শুইকয় সদকলে।  
থমইসলগুসল িীণ িকে বলল, আমার দাদী, আমার দাদীকিও ওরা গুসল ..... 

িান্না একস িো তার রুি িকর সদল।  
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দাদীকিও। সবস্মকয় সবকফাসরত হকলা  আহমদ মুসার থিাখ। আহমদ ইয়ািং 
ও অন্যরা িকল সগকয়সেল থগকটর সামকে থেকি জীপসট সসরকয় সদকত। হাসাে 
তাসরি ও মা-িু মাইকক্রাবাকসর দরজায় দাঁসিকয় সেল। মা-িু বািরুি প্রায়।  

আহমদ মুসা ওকদর সদকি তাসিকয় বলকলে, হাসাে তাসরি তুসম ও মা-িু 
ওপকর োও। দাদী সি অবোয় থদখ। ওঁকিও হাসপাতাকল সেকয় এস কসসেিকদর 
ওই জীকপ িকর। আহমদ ইয়ািং ও মা-িু এখাকেই োিকব। 

থলফকটন্যান্ট দুজেকি হাসাে তাসরকির সাকে জীকপ আসার জন্য থরকখ 
আহমদ মুসা থমইসলগুসলকি সেকয় েুটকলে হাসপাতাকলর সদকি। ড্রাইসিিং সসকট 
বকস থসই থসো িকণবল অসফসারসট। 

আহমদ মুসা সসকটর সামকে গাসির থলাকর বকস থমইসলগুসলর থদহকি ধকর 
থরকখসেকলে সসকটর সাকে। আহমদ মুসার সামকের সদিটা রকক্ত সিকজ থগকে।  

শিংসিত হকয় উেকলে আহমদ মুসা। িখে থেকি রক্তিরণ হকচ্ছ 
থমইসলগুসলর? 

থমইসলগুসল সেঃসািিাকব শুকয় আকে। জ্ঞাে হাসরকয় থফকলসে থতা? আহমদ 
মুসা আকস্ত ডািকলে, আসমো? 

সজ্ব। এিটু সময় সেকয় দুববল িকে উত্তর সদল থমইসলগুসল।  
িখে গুসল থলকগকে থতামার আসমো? 
আসম থস্টেগাে সদকয় ওকদর থেসিকয় থরকখসেলাম। এিটা গুসল একস 

লাগকল আমার হাত থেকি থস্টেগাে পকি োয়।  
ধীকর ধীকর বহু িকি উচ্চারণ িরল থমইসলগুসল। ক্রকমই থস দুববল হকয় 

পিকে।  
আহমদ মুসা মাোটা খািা িকর বলকলে, হাসপাতাল আর িতদূর িকণবল? 
আর দুসমসেট স্যার, বলল িকণবল। আবার েীরবতা।  
থমইসলগুসল সি জ্ঞাে হাসরকয় থফলল? উসদ্বগ্ন হকয় উেকলে আহমদ মুসা। 

আবার ডািকলে, আসমো?  
সজ্ব। অফুট এিটা জবাব এল থবশ থদরীকত।  
থিমে থবাধ িরে?  
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থিাে জবাব সদল ো থমইসলগুসল। থমইসলগুসলকি ধকর রাখা আহমদ মুসার 
এিটা হাকতর উপর অসত ধীকর উকে এল থমইসলগুসলর এিসট হাত। িমকি 
উেকলে আহমদ মুসা। অপসরসিত অস্বসস্তর এিটা থঢউ থেে থখকল থগল তার থগাটা 
থদকহ। থমইসলুগসলর দুববল হাত িাঁপসেল।  

এই সময় হাসপাতাকলর ইমাকজবসিকত ঢুকি থগল মাইকক্রাবাসসট। 
িকণবকলর ইসেকত দ্রুত েুকট এল ইমাকজবসির থলািরা থরাসলিং থেিার সেকয়। 

িকণবকলর হাঁি ডাকি পাকশর রুম ইেিাজব ডাক্তারও থবসরকয় একসসেল। িকণবল 
তাকি িাকে িাকে সি থেে বলল। 

ডাক্তারও েুকট এল মাইকক্রাবাকসর থগকটর সদকি থেিাকরর িাকে। আহমদ 
মুসাকি হাত তুকল এিটা স্যালুট সদকয় বলল, থিাে অসুসবধা হকব ো স্যার।  

বকলই থস থপকশন্টকি থসাজা অপাকরশে িকি সেকয় থেকত সেকদবশ সদকয় 
েুটল ইমাকজবসি িকির সদকি। 

 
 
 
অপাকরশে িকির বাইকর উসদ্বগ্নিাকব অকপিা িরসেকলে আহমদ মুসা ও 

হাসাে তাসরি। িকণবল িকল সগকয়সেল। 
আহমদ মুসা ঘসি থদখকলে। রাত আিাইটা। হাসপাতাকল আসার পর প্রায় 

থদি ঘন্টা থপসরকয় থগকে। আরও পকের সমসেট পকর অপাকরশে িকির দরজা 
খুকল থগল। থবসরকয় একলা সসিংসিয়ািং এর থশ্রষ্ঠ অকস্ত্রাপিারসবদ ডাক্তার িযািং। তার 
মুখ গঙ্িীর। বলল, অপাকরশে সফল, সিন্তু সিেু জসটলতা থদখা সদকয়কে। 
ইেকটেসসি থিয়াকর আকে। আগামী বার ঘন্টা খুবই গুরুত্বপূেব। 

আর দাদী, মাকে বৃিা মসহলাসটর খবর? বলকলে আহমদ মুসা।  
স্যসর। মাো সেিু িকর বলল ডাক্তার। 
সকে সকেই এিটা অন্ধ্িার থেকম এল আহমদ মুসার মুকখ। থবদোয় েীল 

হকয় এল তার মুখটা। িকয়ি মুহুতব িো বলকত পারকলে ো সতসে। 
অপাকরশে িকির দরজা আবার বন্ধ্ হকয়কে। ডাক্তার িকল থগকে। 
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আহমদ মুসা হাসাে তাসরিকি সিেু বলার জন্য মুখ তুলকলে, এমে সময় 
িসরকডার সদকয় এিজে হন্ত-দন্ত হকয় েুকট এল। বলল, আহমদ মুসা থি? 

আসম। বলকলে আহমদ মুসা। 
শীসগ্র আসুে, গিণবর সাকহকবর থটসলকফাে। 
আহমদ মুসা থটসলকফাে ধরকতই ওপার থেকি সল ইউয়াে বলল, আসম সব 

শুকেসে সম. আহমদ মুসা। ডাক্তাকরর িাে থেকি থমইসলগুসলর িোও শুেলাম। 
সিন্তার সিেু োই। আসম সেকদবশ সদকয়সে, এই থিস টপকমাস্ট প্রাইওসরসট পাকব।  

শুিসরয়া সম. গিেবর। 
আসম থমইসলগুসলর বাসিকত পাহারা বসাবার সেকদবশ সদকয়সে। আর 

থমইসলগুসলর আব্বা-আম্মা সরিারী সফকর এখে থজকেিায়। থসখাকেও খবর 
থপৌোসচ্ছ। 

আপোকি অসিংখয ধন্যবাদ জোব। 
আসম িাল থেইকজেকি সেকয় এিবার থমইগুসলকি থদখকত োব। এিট ু

থেকম গিণবর আবার বলল, আপসে বাসায় িকল আসুে। সবশ্রাম প্রকয়াজে 
আপোর। হাসপাতাকলর জন্য থিাে সিন্তা থেই। 

থটসলকফাকে িো থশষ িকর আহমদ মুসা বলকলে, এখাকে আর থিাে িাজ 
থেই  হাসাে তাসরি। িল বাসায় সফসর। ‘ফ্র’র থে দু’জে থলাি ধরা পকিকে 
তাকদর সেকয় আহমদ ইয়ািং সি িরকে িল থদসখ। 

থসই মাইকক্রাবাকস আহমদ মুসারা থমইসলগুসলর বাসায় সফকর এল। 
থগট বন্ধ্ িকর সদকয় আহমদ ইয়ািং ও মা-িু গাসি বারান্দাকতই বকসসেল। 

তাকদর সামকে বাঁধা অবোয় পকি আকে থবামার সহপ্লন্টাকর আহত ‘ফ্র’র দুজে 
থলাি। 

প্রােসমি অনুসন্ধ্াকের িাজ আহমদ ইয়ািং থমাটাকমাসট থসকরই থফকলকে। 
মা-িু িাটা সবদুযত সিংকোকগ থজািা লাসগকয়কে। আকলায় ঝলমল িরকে এখে 
বাসি। 

আহমদ মুসা ও হাসাে তাসরি আসকতই উৎসুিিাকব মুখ তুলল আহমদ 
ইয়ািং এবিং মা-িু দুজকেই। 
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আহমদ মুসা গঙ্িীর িকন্ে বলকলে, খবর িাল েয় মা-িু। দাদী থেই, 
থমইলগুসল এখে ইেকটেসসি থিয়াকর আকে। 

শুকে মা-িু মাো সেিু িরল। দুহাত সদকয় মুখ ঢািল থস। 
সিেুিে থিউ সিেু বলকত পারল ো। অবকশকষ মুখ খুলকলে আহমদ মুসা। 

বলকলে, এ সদকির খবর সি ইয়ািং? 
সিেু খবর সেকয়সে। এখাকে এবিং থেইকজেকি অপহরণ িরার অসিোে এি 

জায়গা থেকিই হকয়কে। 
হ্যাঁ, থসটা আকগই বুঝকত থপকরসে। 
এই অসিোে সেল ‘ফ্র’ এবিং ‘থরড ড্রাগকের’ সসম্মসলত। থেইকজেকি 

সিডন্যাপ িকর গিণবরকি সশকহজী উপতযিায় হাে বসসতর পকি ওরা বাধয 
িরকত থিকয়সেল। 

হ্যাঁ, ওটা থতা গিণবরও বকলকেে। 
আর এখাকে থজোকরল থবাসরকসর অসিোকের লিয সেল আপোকি 

অপহরণ িরা। আপোকি ো থপকয় প্রসতকশাধ স্পৃহায় অন্ধ্ থবাসরস বাসিকত 
োকিই থপকয়কে তাকিই হতযা িকরে। থমইসলগুসলকি সেকয় োসচ্ছল সজসম্ম সহসাকব 
আপোকি ধরার জন্য। 

থজোকরল থবাসরস সপসিিং থেকি িকব সফকরকে? 
আজ সিাকল। সব প্লযাে সেি িকর সপসিিং থেকি প্রস্তুত হকয়ই থস থফকর। 
এিটু থেকম আহমদ ইয়ািং বলল, থজোকরল থবাসরকসর থফকল োওয়া 

মাসেবযাকগ এিটা থটকলি থপকয়সে। থটকলিসট একসকে আকমবসেয়ার রাজধােী 
ইকয়করকিে থেকি। পাসেকয়কে জনেি মাইকিল সপটার। বকলকে, িুিান্ত প্রস্তুসত 
এগুকচ্ছ। থজোকরল থবাসরসকিও থসখাকে প্রকয়াজে। স্টযাসলকের জেিসূম জসজবয়া 
এবিং তার সাকে আসমবসেয়া তাকি স্বাগত জাোকব। 

োমল  আহমদ ইয়ািং। 
সি থেে সিন্তা িরসেকলে আহমদ মুসা। এিটু পকর বলকলে, মকে হয় িীকে 

থজোকরল থবাসরকসর এটাই থশষ অসিোে সেল। আহমদ মুসার ওপর প্রসতকশাধ 
থেয়া থশষ িকর থস েতুে ষিেকন্ত্রর থিন্দ্র িকিশাকস পাসি জমাকত থিকয়সেল। 
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সিন্তু আল্লাহর থিকয় থতা বি পসরিল্পোিারী আর থিউ থেই। থজোকরল 
থবাসরকসর থেখাকে িকিশাকস োবার িো থসখাকে োকচ্ছ আহমদ মুসা। 

থশকষর িো সেল ধীর স্বগত িকন্ের....... 
সি মুসা িাই, আপসে থিাোয় োকবে? িমকি উকেই থেে বলল আহমদ 

ইয়ািং। 
আহমদ মুসা  হাসকলে। থিাে জবাব সদকলে ো। তার দৃসি বাইকর 

অন্ধ্িাকরর বুকি সেবন্ধ্ থিাে িাবোয় থেে ডুব সদকয়কে আবার আহমদ মুসা। 
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৪ 
থমইসলগুসলর থিাখ ধকর একসসেল। পাকয়র শকে থস থিাখ খুলল। থদখল মা-

িু রুকম ঢুিকে। থমইসলগুসলর থগাটা থদহ, মুখ পেবন্ত সাদা িাদকর ঢািা। খুব দুববল 
থমইসলগুসল। েিা-িিা থতা সেসষিই। উকে বসারও অবো থেই। সিআইসপ 
থপকশন্টকদর জন্য সেধবাসরত সবকিকয় মূলযবাে রুমসট থদয়া হকয়কে থমইসলগুসলকি। 
সবরাট ঘকরর এি পাকশ থপকশন্ট সসট অন্য পাশটা থসাফা সদকয় সাজাকো। 
মাঝখাকে সুন্দর এিটা সাদা িীে। প্রকয়াজে হকল গুসটকয় থেয়া োয়। থবলা তখে 
সবকিল সতেটা। 

মা-িুকি ঘকর ঢুিকত থদকখ খুসশ হয় থমইসলগুসল। 
থিমে আে মা-িু থতামরা? 
িাল 
খাওয়া-দাওয়ার অসুসবধা হকচ্ছ ো থতা? থেিাকব বকল সদকয়সে তা হকচ্ছ 

থতা? 
সজ্ব। মাো দুসলকয় বলল মা-িু। 
থতামার স্যার থিাোয়? িালকি আকসেসে, আজকিও আকসেসে। 
আজ থিাকর সশকহজী উপতযিায় সগকয়কেে। সিন্তু িাল একসসেকলে। 
একসসেকলে? 
একসসেকলে, সিন্তু রুকম ঢুকিেসে। দশবোেবীর োসি িীি সেল। থখাঁজ সেকয় 

িকল সগকয়সেকলে। 
আসকল থমইসলগুসলর রুকম থরাকতর মত থলাি আসকে প্রেম সদে থেকিই। 

এমেসি সপসিিং থেকিও থলাি একসকে। 
থমইসলগুসল একত অস্বসস্তই থবাধ িকরকে। অকেিসদে থেকি থস সবার 

সামকে থবর হওয়া বন্ধ্ িকর সদকয়কে। সিন্তু এখে থতা থস িাউকি সেকষধ িরকত 



সসিংসিয়ািং থেকি িকিশাস  62 

 

পাকর ো। আহমদ মুসা সি এটা িাকলা থিাকখ থদকখসে? ো, উসে থতা সব বুকঝে, 
সব জাকেে। 

আপা, স্যার থেে থিমে হকয় থগকেে? মা-িুই অবকশকষ েীরবতা িািল। 
থিমে হকয় থগকেে মাকে? থমইসলগুসলর থিাখটা িঞ্চল হকয় উেল। 
আকগর থিকয় িো িম বকলে, হাসস-খুসশ থতা থদসখই ো। 
থিে মা-ি?ু থমইসলগুসলর িকন্ে থেে উকদ্বগ। 
জাসেো, থসসদে থদখলাম থিাখ বন্ধ্ িকর শুকয় আকেে। আসম ঘকর ঢুিকল 

ধীকর ধীকর উকে বসকলে। অকেিিণ তাসিকয় থেকি বললাম, সিেু বলকবে স্যার? 
সতসে ধীকর ধীকর গঙ্িীর িকন্ে বলকলে, ‘মা-িু এই পসরবারটা িত শাসন্তকত সেল 
তাই ো? আসম একস সব থিকি সদকয়সে। 

দাদী সেহত হকলে, থমইসলগুসল মারােি আহত। বলকত বলকত স্যাকরর 
থিাকখ পাসে একস সগকয়সেল। মা-িু োমল। 

তুসম সিেু বলকলে ো? থমইসলগুসলর মুখ ম্লাে হকয় উকেকে। 
ো, আসম সিেু বলকত পাসরসে। স্যাকরর এ অবো িখেও থদসখসে। 
তাঁকি সিেু বলার থোগযতা আমার আকে?  
থমইসলগুসল িো বলল ো। থিাখ বুকজকে থস। তার থগাটা হৃদয়টা 

আকলাসিত হকয় উকেকে। বুঝকত পারকে থমইসলগুসল আহমদ মুসার মকের অবো। 
সি েন্ত্রো তাঁর মকে তা স্পি হকয় উেল থমইসলগুসলর িাকে। 

মা-িু উকে সগকয়সেল। অকেিিে পর থিাখ খুলল থমইসলগুসল। তার থিাকখর 
থিাণটাও মকে হল সজল হকয় উকেকে।  

মা-িু থতামার স্যার সশকহজী উপতযিা থেকি িখে আসকবে? 
মা-িু দরজার ওসদি থেকি থমইসলগুসলর সদকি সকর একস বলল, আসম জাসে 

ো, আপা। থমইসলগুসল আবার েীরব হল। 
এই সময় ঘকর ঢুিল থেইকজে। গিেবর সল ইউয়াকের থমকয়। থরাজ সবকিকল 

থস থমইসলগুসলর িাকে আকস। ঘন্টাখাকেি োকি। থমইসলগুসলর সাকে আকগ 
থেকিই পসরিয় সেল তার।  

মা-িু থবসরকয় থগল।  
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থেইকজে এিটা থিয়ার থটকে সেকয় থমইসলগুসলর সামকে বসল।  
সি বযাপার আপা, থতামার মুখটা খুব সবষন্ন থদখাকচ্ছ? খারাপ লাগকে ো 

থতা? 
ো থজে। তুসম থিমে আে? হাসকত থিিা িকর বলল থমইসলগুসল। 
িাল। আচ্ছা আপা, আসম শুেলাম সফল্ম লাইে োসি তুসম একিবাকরই থেকি 

সদকয়ে? 
ওটা থতা পুরাকো খবর। 
আসম থিকবসেলাম থতামার সসিান্তটা সামসয়ি। 
থজে, মুসসলম থমকয়কদর জকে থতা এিাজ েয়। 
হোৎ এ সসিাকন্ত তুসম থিমে িকর থপৌঁেকল? সবাই সিন্তু অবাি হকয়কে। 

অকেকি সবশ্বাসই িরকত িায়ো। 
মুসসলম থমকয় হকয়ও আসম আকগ আসম অন্ধ্ সেলাম, আহমদ মুসা আমার  
থিাখ খুকল সদকয়কেে।  
ও বুকঝসে, বুকঝসে। আচ্ছা আপা, ওরা োদু জাকে োসি? 
থিে? 
থে িো থতামাকি বকলসেলাম, থসসদে রাকত আহমদ মুসার সাকে থদখা 

হওয়ার পর আব্বা থেে বদকল থগকেে। জাে, আব্বা োমাে পিা শুরু িকরকেে। 
কুরআে সশখকেে আহমদ মুসার িাকে থগাপকে। 

ওরা োদু েয় থেইকজে, সকতযর শসক্ত। সকতযর শসক্ত অপসরসীম। থদখ ো, 
মুসলমােরা েতসদে সকতযর উপর সেল, ইসলাম সিিাকব সবস্তার লাি িকরকে। 
এরা সকতযর উপর, সসেিিাকব ইসলাকমর উপর আকেে বকলই ওকদর িোর শসক্ত 
অপসরসীম।  

তাই হকব হয়কতা। তবু আমার সবস্ময়ই লাকগ।  
সিন্তু পসরবতবেটা সি শুধু থতামার সপতারই, থতামার পসরবতবে আকসসে? 
হোৎ মুখটা লাল হকয় উেল থেইকজকের। তারপর সামকল সেকয় বলল, সি 

পসরবতবে? 
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থিে থতামার মাোয় গাকয় থতা থিােসদে িাদর থদসখসে, সিন্তু িসদে থেকি 
থতা......  

সেি বকলে আপা। আমার সিন্তু খুব আেন্দ লাগকে। আসম মুসসলম থমকয় 
এই অনুিূসত সফকয় থপকয় আমার গববকবাধ হকচ্ছ।  

আসকল সি জাে থজে, মুসলমােকদর ঈমাে, ধমব সবশ্বাস এিটা স্বািাসবি 
প্রবণতা। প্রসতকুল পসরকবশ বা অজ্ঞতার িারকে তা থিাে সময় িাপা পকি থগকলও 
সুকোগ থপকলই থজকগ উকে। 

থস রাকতর ঘটো এবিং সবসিেু সমসলকয় মকে হয়, ওরা আল্লাহর এিটা 
রহমত সহকসকব একসকেে। 

সেি বকলে থজে। 
সিন্তু এিটা খবর শুকেে? মুসা িাই োসি িকল োকচ্ছে?  
িীষেিাকব িমকি উেল থমইসলগুসল। মূহুকতবই তার মুকখর উপর থেকি 

এিটা অন্ধ্িার থেকম এল। সিেুিে িো ফটুল ো তার মুকখ।  
বযাপারটা থেইকজকের েজর এিাল ো। এিটা প্রে তার মুখ থেকি 

উচ্চাসরত হকত োসচ্ছল। সিন্তু তার আকগই থমইসলগুসল সেকজকি সামকল সেকয় শান্ত 
িকন্ে বলল, তুসম িার িাকে এ খবর শুেকল থজে? 

আব্বার িাে থেকি শুকেসে। মধয এসশয়া এবিং সফসলসস্তে থেকি থে দুজে 
থমহমাে একসকেে তারা সি থেে সিসে একেকেে। িকিশাকসর সি োসি খারাপ 
অবো। সি খবর থেে একসকে থসখাে থেকি? 

হৃদয় থিঁকপ উেল থমইসলগুসলর। সমগ্র থদহটা তার এিটা অবশ থরাকত 
আচ্ছন্ন হকলা। থেইকজকের প্রকতযিটা িো সবশ্বাস হকলা তার। 

আর িো বলকত পারল েয়া থমইসলগুসল। সামকের সাজাকো দুসেয়াটা তার 
সামকে থেে ওলট-পালট হকয় থগল। এিটা আকবগ থেে তার বুি ফুঁকি থবসরকয় 
আসকত িাইকলা। থগাপে িরার জকন্য থেইকজকের সদি থেকি মুখ ঘুসরকয় সেল 
থমইসলগুসল। 
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থেইকজে সবব্রত হকয় পিল। আহমদ মুসার এই খবর থে থমইসলগুসলকি 
এই িাকব আঘাত িরকব, তা স্বকেও িাবকত পাকরসে। পারকল থস অসুে 
থমইসলগুসলর িাকে সিেুকতই এ খবর জাোকতা ো। 

থেইকজে এিটু ঝুকঁি পকি থমইসলগুসলর িপাকল হাত থরকখ বলল, আপা, 
আসম বুঝকত পাসরসে, এিাকব বলা সেি হয়সে।  

থমইসলগুসল মুখ থফরাল। তার থিাকখ পাসে। দাঁত সদকয় থোঁট থিকপ ধকর 
আকে থস। সিন্তু িো বলকত পারকলা েয়া থমইসলগুসল।  

থেইকজে থমইসলগুসলর মাোর িাকে বকস তার মাোয় হাত থরকখ বলল, 
আপা আসম ো শুকেসে তা সতয োও হকত পাকর। 

থমইসলগুসল িাদরটা মুকখর উপর থটকে সেকয় ফুঁসপকয় থিঁকদ উেল। 
থেইকজকের থিাকখও পাসে একসকে। সি বকল থমইসলগুসলকি শান্তো থদকব 

তা থিকব থপলো থেইকজে। েীরকব থমইসলগুসলর মাোয় হাত বুলাকত লাগল।  
এি সময় থেইকজে থমইসলগুসলর িপাকল িপাল থরকখ সফসসফসসকয় বলল, 

আপা সব সিেু সি মুসা িাই জাকেে?  
জাসে ো। 
অকেিিে পর জবাব সদল থমইসলগুসল। 
এই সময় একটেকডন্ট থমকয়টা ঘকর ঢুিল। এিটা সলপ সদল থেইকজকের 

হাকত।  
থমইসলগুসল থিাখ মুকে সেকজকি সামকল সেকয়সেল। 
থেইকজে সলপটা হাকত সেকয় থদখল, সলপটা আহমদ মুসার। 
থেইকজে সলপটা থমইসলগুসলর হাকত সদল। সলকপর উপর থিাখ বুসলকয় 

মুহুকতবর জন্য থিাখ বুজল থমইসলগুসল। তারপর একটেকডন্ট থি বলল সিেটা 
থটকে সেকয় ওকি বসকত দাও থসাফায়।  

আহমদ মুসা থসাফায় একস বসকলে। একটেকডন্ট দরজা লাসগকয় সদকয় িকল 
থগল। সিকের এপাকর থমইসলগুসল ও থেইকজে। থেইকজে বলল, আসম এিটু ঘুকর 
আসস আপা।  
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থমইসলগুসলর মুখটা লাল হকয় আসল লজ্জায়। থস থেইকজকের হাতটা শক্ত 
িকর ধকর রাখল।  

আজ থিমে আসে আসমো, তুসম? সিকের ওপার থেকি বলকলে আহমদ 
মুসা।  

িাল। 
থেইকজে থমইসলগুসলর িাকের িাকে মুখ সেকয় একস বলল, উসে বুসঝ 

থতামাকি আসমো বকল ডাকিে? আন্ডার গ্রাউন্ড োমটা, ো আমরাও জাসেো, তা 
ওকি জাসেকয়ে? 

দাদী ওকি বকলসেকলে। বলল থমইসলগুসল। 
ডাক্তার বকলকেে, আর সদে িাকরকির মকধযই তুসম এিটু িকর িলাকফরা 

িরকত পারকব। বলকলে আহমদ মুসা। 
থমইসলগুসল েীরব। সি বলকব থিকব থপল ো। থেইকজে বলল, সিেু বলে ো 

থে, উসে সি মকে িরকবে।  
থমইসলগুসল সিেু বলার আকগই আহমদ মূসা বলকলে, থতামার আব্বা-আম্মা 

আসকেে আজ সন্ধ্ায়। মা-িু এয়ারকপাটব থেকিই থসাজা ওঁকদর এখাকে সেকয় 
আসকব। 

এিটু থেকম আহমদ মূসা বলকলে, আসম সম্ভবত দুসতে সদে োিকবা ো। 
থিে? 
ত্বসরত প্রে িরল থমইসলগুসল। তার মুখ সবষণ্ে হকয় উেল। 
আসম আজ িােশুকত োসচ্ছ। সিেুই থেই থসখাকে। তবু জেিূসমকি থদখকত 

িাই। 
থমইসলগুসলর মুখটা িাসর হকয় উেল। মাো সেিু িরল থস। তখেই থিাে 

িো থস বলল ো। এিটু পকর থমইসলগুসল মুখ তুকল বলল, আমার পসরবাকর ো 
ঘকটকে তার জন্য সি আপসে সেকজকি দায়ী িরকেে? 

এ প্রে থিে আসমো? 
আসম জােকত িাই। 
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মা-িু থতামাকি সিেু বকলকে সেশ্চয়ই। তার সেি হয়সে বলা। এসব িো 
সেকয় তুসম মাো ঘাসমও ো। তুসম সুে হকয় ওে।  

ো আসম জােকত িাই। থমইসলগুসলর িোটা িাঁপল।  
আহমদ মুসা িো বলকলে ো। মুখটা তার গম্ভীর হকয় উেল। থসাফায় 

থহলাে সদকয় বকসসেকলে। থসাজা হকয় বসকলে। বলকলে, আসমো, আমাকি দায়ী 
মকে িসর ো, সিন্তু আমাকি উপলি িকরই সব সিেু ঘটল -এমে সিন্তা অবশ্যই 
সিংগত। 

সিন্তু সিন্তাই থতা প্রমাণ িকর আপসে সেকজকি দায়ী মকে িরকেে। অেবাৎ 
আমাকদর পসরবাকরর জকন্য থেটা থগৌরব তাকি আপসে থিকি সেকত িাইকেে 
সেমবমিাকব।  

আসমো তুসম িোটাকি সসসরয়াসসল সেকয়ে, আসম এিাকব িোটা বসলসে। 
থমইসলগুসল উত্তকর সিেু ো বকল েুপ িকর োিল। এিটু িাবকলা। আমার 

অনুকরাধ িােশুর থপ্রাগ্রাম আপসে বাসতল িরুে। 
থিে আসমো? 
আব্বা আম্মা আসকেে। 
আহমদ মুসার মুকখ এি টুিরা হাসস ফকুট উেকলা। বলকলে সেি আকে 

িরলাম। 
থেইকজে থমইসলগুসলর িাকের িাকে মুখ সেকয় বলল, প্রেম সবজয় 

থমইসলগুসল। থদখ আসম বকল রাখলাম সেসে সব মানুষকি িাকলাবাসকত পাকরে 
সতসে হৃদয় িািংকত পাকরে ো। 

থমইসলগুসল থেইকজকের সদকি মুখ তুকল িাইল শুধু। থিাে িো বলল ো। 
আসমো, আসম এখেিার মত উসে। েীরবতা থিকে িো বলকলে আহমদ 

মুসাই।  
এখাকে থেইকজে আকে। থমইসলগুসল বলল।  
থেইকজে এখাকে? সবস্ময় প্রিাশ িরকলে থেে আহমদ মুসা।  
থেইকজে মাোয় িাদরটা িাকলা িকর থটকে সেকয় িীকের সদকি মুখটা থবর 

িকর সালাম সদল আহমদ মুসাকি। বলল িাইয়া থিমে আকেে?  
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সালাম সেকয় আহমদ মুসা বলল, থবােসট, এতিে থে িো বলসে? 
িো শুেসেলাম তাই।  
িালই হল, থশাে তুসম আসমোকি িাসর সবষয় সেকয় সিন্তা িরকত সেকষধ ির। 

ওর োয়ুগুকলা শান্ত োিা দরিার। 
িাইয়া এিটা িো বলব? 
বল। 
মােবতা বি ো িতববয বি? 
মােবতা এবিং িতববযকি েসদ প্রসতদ্বন্দ্বী ধর, তাহকল প্রে িসেে। আসম সিন্তু 

মকে িসর দুটা দুই সজসেস েয়, এি সজসেস। মােবতা থেখাকে িতববযও থসখাকে। 
সিন্তু ধরুে দুটা েসদ দুই প্রাকন্ত সগকয় দাঁিায়?  
তাহকল িতববযই আগ্রাসধিার পাকব। িারে মােবতা েসদ িতববযকবাধ থেকি 

দূকর সকর োয়, তাহকল তার সপেকে থিাে ‘সরজে’ বা েুসক্ত োকি ো এবিং তাকি 
তখে সুেও বলা োকব ো। 

িো থশষ িকরই আহমদ মুসা বলকলে হোৎ এই দাশবসেি প্রে থিে 
থেইকজে?  

প্রকের সদকি িাে ো সদকয় থেইকজে বলল, িতবকবযর বাসহকর হৃদয়বৃসত্ত বকল 
সিেু থেই? 

আহমদ মুসা োমকলে। বলকলে, িতববয হকলা ো িরেীয়। হৃদয়বৃসত্ত 
সবষয়টা তা থেকি বাসহকর হকব থিে? েসদ তা িখকো হয়, তাহকল তা হকব অসিংগত 
এবিং তা-ই অসবকবিয।  

আর এিটা প্রে িরব িাইয়া ? 
ির। 
আপোকি সেকয় আপসে িখে িাকবে ো? 
িাসব। আেসন্দত হকল হাসস, দুঃখ থপকল িাঁসদ, সবরক্ত হকল থরকগ োই। এই 

থতা আমাকি সেকয়ই থতা আসম আসে। 
তা েয় িাইয়া আসম বলকত িাসচ্ছ............। 
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আহমদ মুসা উকে দাঁিাকলে। থতামার আর থিাে প্রে েয় থেকত হকব 
আমাকি।  

থেইকজে একিবাকর পদবার বাইকর সগকয় দাঁিাল। বলল ো আকরিটা প্রে 
জবাব সদকতই হকব। 

আহমদ মুসা পা বািাকত সগকয়ও থেকম থগকলে। বলল সেি আকে বল সি 
থতামার প্রে। 

থেইকজে বলল, আপোকি সেকয় আপসে আকেে, সেি আকে।  থিউ 
আপোকি সেকয় োিকত পাকর তা আপসে থদখকবে ো?  

আহমদ মুসা বলকলে, থবােসট আল্লাহ আমাকি দুকিাখ সদকয়কেে থদখার 
জন্যই থতা।  

বকলই আহমদ মুসা থবসরকয় একলে রুম েকি। 
থেইকজে িীে থেকল িকল থগল ওপাকর।  
থমইসলগুসল থগাগ্রাকস সগলসেল িো গুকলা। থেইকজে সগকয় থমকঝকত হাটু 

থগকি বকস থমইসলগুসলর মুকখর িাকে মুখ সেকয় বলল, শুকেে থতা আপা িাইয়া সি 
বলকলে?  

োি ওসব িো। তুসম ওঁর সাকে এইিাকব িো বলকত পার? িয় িকর ো? 
জাে উসে িত বি?  

থমইসলগুসলর িাকে অবশ্যই উসে অকেি বি, সিন্তু আমার িাকে িাইয়া।  
থেইকজকের মুকখ দুিাসমর হাসস।  
এই সময় ঘকর এিজে ডাক্তার এবিং এিজে োসব প্রকবশ িরকলা।  
থেইকজে ঘসির সদকি তািাকলা। থবলা িারটা। 
আপা তাহকল আজকির মত আসস, বকল থমইসলগুসলর িপাকল এিটা িুমু 

থখকত সগকয় সফসসফসসকয় আবার বলল, থতামার িপালটা িাগযবাে আপা। 
তারপর সফকর দাঁসিকয় েুকট থবসরকয় এল ঘর থেকি।  
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গিেবর সল ইউয়াকের পাসরবাসরি ড্রসয়িং রুকমর সামকে গাসি থেকি থেকম 
আহমদ মুসা ঢুকি থগকলে সিতকর। আহমদ ইয়ািং গাসিটা পািব িকর একস সসসি 
সদকয় উেকত োসচ্ছল ড্রসয়িং রুকম। এমে সময় থসখাকে থেইকজকের গাসি একস 
োমল।  

থেইকজে গাসি থেকি থেকম থপেে থেকি ডািল, শুনুে। 
আহমদ ইয়ািং েমকি দাঁসিকয় থপেে সফরল।  
আপসে এিা? 
মুকখামুসখ দাঁসিকয় প্রে িরল থেইকজে। 
থেইকজে থসকলায়ার িাসমজ পকরকে। সাদা। আর বি সাদা িাদর 

জসিকয়কে গাকয়। িাদরটা িপাল পেবন্ত থেকম একসকে।  
ো মুখ সেিু িকর জবাব সদল আহমদ ইয়ািং।  
থি একসকেে, মুসা িাই? 
হ্যাঁ । থেইকজে হোৎ সিেু থেে বলকত পারকলাো। দুজকেই েীরব। 
আহমদ ইয়ািং ঘুকর দাঁিাকত থগল িকল োবার জকন্য। থেইকজে আবার বলল, 

শুনুে।  
আহমদ ইয়ািং সফকর দাঁিাল আবার। তার থিাখ সেিু। থিাকখ-মুকখ লজ্জা 

জিাকো এিটা সবব্রত িাব। 
আমার সি অপরাধ হকয়কে? 
আহমদ ইয়ািং িসিকত এিবার থিাখ তুকল বলল, সি অপরাধ, ো থতা।  
আপসেকতা থস থেকি আর আকসে সে।  
প্রকয়াজে থতা হয় সে।  
থেইকজে এিটু থেকম বলল, আপসে ফুলটা থফকল সদকয়কেে ো? 
ো। 
এখেও থরকখকেে? 
হাঁ। 
থিে? 
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আহমদ ইয়ািং-এর মুখটা লাল হকয় উেল। িসেে প্রে থেইকজে-এর। এ 
প্রকের জবাব থতা আহমদ ইয়ািং সিন্তা িকর সে। ওকয়ল থপপাকরর ইেকিলাকপ তুকল 
থিে থস ফলুটা সেতকে তুকল থরকখ সদকয়কে।  

থেইকজে দুিাসম িরা হাসস সেকয় আহমদ ইয়ািং-এর এই সবব্রত অবো 
উপকিাগ িরসেল। 

আহমদ ইয়ািং এিটু েীরব থেকি বলল, আসম প্রেসটর জবাব থিকব থদসখসে। 
বকল ঘুকর দাঁসিকয় সসঁসি সদকয় ড্রসয়িং রুকম উকে থগল আহমদ ইয়ািং। 
ড্রসয়িং রুকম আহমদ মুসা িো বলসেকলে সল ইউয়াকের সাকে। থেইকজকের 

মা সমকসস সল ইউয়ােও তার পাকশ বকসসেল। 
িো বলসেল সল ইউয়াে, তুসম োকব, সিন্তু এত তািাতাসি?  
আজকি আকরিটা খবর থপলাম সপসিিং থেকি। মধয এসশয়া মুসসলম 

প্রজাতকন্ত্রর দুতাবাস থেকি পাোকো িাগজ পকি থদখলাম, খুব খারাপ অবো 
িকিশাকস।  

থমইসলগুসলকদর বকলে? 
সসিান্তটা এই মাি সেলাম। ওকদর বলব। 
এিটু থেকম আহমদ মুসা বলকলে, আসম আপোর িাকে দুটা জরুরী সবষয় 

সেকয় একসসে। 
বল। বলল সল ইউয়াে। 
এম্পায়ার গ্রুপ থে িাজ িরসেল, তার দাসয়ত্ব এখে আপোকি সেকত হকব। 

অেবাৎ সসিংসিয়ািং-এর মুসলমােকদর দাসয়ত্ব এখে আপোর।  
আসম সবষয়টা সেকয় সিন্তা িকরসে আহমদ মুসা। আমার মত হল এম্পায়ার 

গ্রপ তাকদর িাজ িকর োি। তারা থপ্রসার গ্রুপ সহসাকব িাজ িরকব। থস থপ্রসাকর 
সপসিিং সরিাকরর িাে থেকি দাসব আদায় আমার পকি সহজ হকব। এই িাকব 
এিটা পেবায় থশষ হবার পর আমরা  েখে মঝবুত সিসত্তর উপর দাঁসিকয়সে িাবব, 
তখে এিটা িুিান্ত সসিান্ত থেয়া োকব। আসম এম্পয়ার গ্রুপকি আমার সিংগেে 
সহসাকব সাধযমত সব রিম সাহােয সদকয় োকবা।  
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আপোর পসরিল্পোর সাকে আসম এিমত। আজ রাকত এম্পায়ার গ্রুকপর 
এিটা সমসটিং থডকিসে। থসখাকে আপোকি আমরা িাই। 

থিাোয় হকব? 
আপসে থেখাকে িাে। 
আমার সমসটিং রুকম? 
হ্যাঁ।  
বযাপারটা এই রিম হকব, থদকশর মুসসলম সিংগেে গুকলার এিটা 

প্রসতসেসধদল আমার সাকে থদখা িরকত একসকে থবসরিারীিাকব। থসখাকে আসম 
োিা সরিারী থিউ োিকব ো। 

খুব িাল আইসডয়া। 
খুসশ হকলে আহমদ মুসা। 
বল, এবার থতামার সদ্বতীয় িো সি? 
আহমদ মুসা পাকশ বসা আহমদ ইয়ািং-এর সদকি থিকয় বলকলে, তুসম এিট ু

বাইকর বস ইয়ািং। 
আহমদ ইয়ািং উকে বাইকর থগল। 
আহমদ মূসা এিটু সিন্তা িরকলে। তারপর বলকলে, আমার থবাে 

থেইকজকের এিটা সবকয়র িো সিন্তা িরসে। 
আহমদ মুসার মুকখ এি টুিকরা হাসস। 
থিাোয়? 
সমঃ ও সমকসস ইউয়াে এি সাকেই বকল উেল। 
আহমদ ইয়ািং-এর সাকে। তার সব সিেুই থতা আপোরা জাকেে। 
সমঃ ও সমকসস সল ইউয়াে দুজকেরই থিাখ উজ্জ্বল হকয় উেল। 
সমকসস সল ইউয়াে বলল, আমার অনুমাে সেি হকয়কে, এই প্রস্তাকবর িোই 

আসম থিকবসেলাম। 
সমঃ সল ইউয়াে বলল, থতামার প্রস্তাকব আমরা খুসশ হকয়সে আহমদ মুসা। 

সিন্তু ওকদর মতটা? থেইকজেকি ডাসি? 



সসিংসিয়ািং থেকি িকিশাস  73 

 

ডাকুে। তকব আমার মকে হয় ডািার দরিার হকব ো। আসম ওকদর 
দুজেকি বুঝার পকরই এ প্রস্তাব সদকয়সে। 

সেি আকে, থডকি আর লজ্জা সদকয় লাি থেই। 
এ সময় ড্রইিং রুকম প্রকবশ িরল থেইকজে। বলল, মুসা িাই, 
আপসে থবাধ হয় িাউকি ো বকল খুব থিার থবলায় বাসি থেকি থবসরকয় 

একসকেে। 
হ্যাঁ। িাউকি পাইসে। সিন্তু থগটমযাে থতা থদখার িো। থিে সি হকয়কে? 
আপা থটসলকফাে িকরসেকলে? ওরা িকয় আতিংকি এিদম সারা। োস্তাও 

হয়সে ওকদর। িািাজাে থতা িকয়িবার োোয় থগকেে, আইসজকি থটসলকফাে 
িকরকেে। িাসিমা থতা থিঁকদই সারা। 

আমার িুল হকয়কে থেইকজে। এিাকব িখেও আসম থবর হই ো। আজ মা-
িু সেল ো, তাই অসুসবধায় পকিসেলাম। 

এিটু থেকমই আবার বলকলে আহমদ মুসা, তাহকল এখে উসে িািাজাে? 
বকল আহমদ মুসা উকে দাঁিাকলে। 
সল ইউয়াে বলল, এিটু দাঁিাও আহমদ মুসা। 
বকল থেইকজে-এর সদকি সফকর সল ইউয়াে বলল, মা খবর জাে, থতামার 

িাইয়া থতামাকি সবকয় সদকচ্ছ ? 
বাকজ িো। 
বকল থেইকজে আহমদ মুসার সদকি তািাল। 
বাকজ িো েয়, আহমদ ইয়ািংকি আজ এ জকন্যই সাকে িকর একেসেলাম। 

থহকস বলকলে আহমদ মুসা। 
লজ্জায় লাল হকয় উেল থেইকজে-এর মুখ। থস েুকট পালাকত োসচ্ছল। 

আহমদ মুসা বলকলে, থশাে থেইকজে, আসম িাল িকল োসচ্ছ, তাই তািাহুকিা 
িকর এই বযবো। 

থেইকজে েমকি দাঁিাল। তার থিাখসট সবস্মকয় সবফাসরত। এি পা দুপা 
িকর সফকর এল। বলল, িাল োকচ্ছে আপসে িাইয়া? 

হ্যাঁ। 
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িালই োকচ্ছে। 
প্রকের পুেরাবৃসত্ত িরল থেইকজে। তার সবশ্বাস হকচ্ছ ো, সবশ্বাস িরকত থেে 

িাইকে ো থস। 
হ্যাঁ থবাে িাল োসচ্ছ। 
আপা জাকেে? 
ো। 
‘িাইয়া’ বকল সিৎিার িকর িান্নায় থিকে পিল থেইকজে। তারপর 

বাইকরর দরজা সদকয় েুকট বাইকর থবসরকয় থগল। থেইকজকের আব্বা-আম্মাকি 
সবসস্মত-সবব্রত মকে হল। আহমদ মুসা আবার বকস পকিসেকলে থসাফায়। তার 
মুখটা েত। আহমদ ইয়ািং এর আকগই থিতকর একস দাঁসিকয়সেল আহমদ মুসার 
আহ্বাকে। সল ইউয়াে তাকি লিয িকর বলল, বাবা থদখকতা, থেইকজে থিাোয় 
থগল। 

আহমদ ইয়ািং থবসরকয় থগল। 
িকয়ি মুহূতব পকর সফকর একস বলল, গাসি সেকয় থবসরকয় থগকে। 
পাগল থমকয়, থিাোয় থগল! বলল ইউসজো, থেইকজকের মা। 
ও থমইসলগুসলর িাকে থগকে। মুকখ ঈষৎ হাসস থটকে বলকলে আহমদ মুসা। 
থিে?  
থবাধ হয় আমার োওয়ার খবরটা সদকত। 
থদখকতা সি দরিার সেল, তুসম থতা োচ্ছই! 
আহমদ মুসা থিাে িো বলকলে ো এর উত্তকর। সল ইউয়াে থিাে িো 

বকলসে। থস থেে সি সিন্তা িরকে। 
এখে উসে িাসিমা, িািাজাে, আবার থদখা হকব। বকল আহমদ মুসা উকে 

দাঁিাকলে। 
সল ইউয়াে উকে দাঁসিকয় হাত বাসিকয় সদকয় বলল, এস। 
আহমদ মুসা হ্যান্ডকশি িকর থবসরকয় থগকলে। 
আহমদ মুসা থবসরকয় থগকল সল ইউয়াে গম্ভীর িকন্ে বলল, বলকতা আমরা 

সি থমইসলগুসলর বাসিকত োব, ো থমইসলগুসলর আব্বাকি ডািব। 
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থতামার আবার সি হল, এ িো বলে থিে? 
তুসম সিেুই বুঝসে তাহকল? 
সি বুঝব? 
থতামার থমকয় আহমদ মুসা িকল োওয়ার িোয় থিে অমে িকর 

অস্বািাসবি হকয় থগল, থিেই বা খবরটা জাোকত থমইসলগুসলর িাকে েুটল, এসব 
থেকি সিেু বুঝসে? 

আচ্ছা বযাপারটা তাহকল আহমদ মুসা ও থমইসলগুসল...... 
এিটু সিন্তা িকর বলকত শুরু িরল ইউসজো। 
সেি বুকঝে, এবার বল সি িরব? আমার মকে হকচ্ছ দুজোর মকধয 

ইেফরকমশে গযাপ আকে। 
সিন্তু তুসম আহমদ মুসাকি ো থজকে থমইসলগুসলর আব্বা-আম্মার সাকে সি 

আকলািো িরকব? আহমদ মুসা থতা আর সাধারণ থলাি েয়, থগাটা সবশ্বকজািা 
তার ঘর। তাকি বাঁধা সহজ েয়। 

থশাে ইউসজো, আমার িুল থপকিকে। অসিজ্ঞতা িম হয়সে। 
থেইকজে েখে িো বলসেল, তখে আহমদ মুসার থিহারায় অসহায়ত্ব 

থদকখসে। মকে হয় সসিান্তহীেতায় িুগকে । 
এখাকেই থতা সমস্যা। তার সসিান্ত বা িো ো থজকে এগুকো সি সেি হকব? 
ইউসজো, আহমদ মুসা সবশ্ববকরণয এিজে সবপ্লবী থেতা। সিন্ত থস মানুষ। 

সবকশষ িকর এই বযাপাকর সসিান্ত গ্রহকণ প্রকতযকিরই এিটা দুববলতা োকি। 
সুতরািং এই বযাপারটা তার ওপর থেকি সদকয় রাখা সেি েয়। 

মকে হয় তুসম সেিই বকলে। ইয়ািং এবিং থেইকজেকিও থতা আমাকদর সিেু 
সজকজ্ঞস িরকত হয়সে। 

তাহকল...... 
সিেু বলকত সগকয়সেল সল ইউয়াে। এমে সময় বাইকরর দরজা থেকল 

ড্রইিংরুকম প্রকবশ িরল থমইসলগুসলর আব্বা এবিং আম্মা। 
সল ইউয়াে ও ইউসজো সবস্ময় ও আেকন্দর সাকে স্বাগত জাোল ওকদর। 
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এই মাি আহমদ মুসা থগকলে। আমরা থতামাকদর িোই বলসেলাম। 
থতামরা বাঁিকব বহুসদে। বলল সল ইউয়াে। 

থমইসলগুসলর সপতা ঝাও সজয়ািং ইবকে সাদ বলল, বাঁিার জকন্য থদায়া িরো 
িাই, মুোকফিী থেকি উিার েত তািাতাসি পাওয়া োয় ততই মেল। 

থমইসলগুসলর সপতা ইবকে সাদ সপসিিং-এর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালকয়র এিসট 
গুরুত্বপূণব সবিাকগর সডকরক্টর। লম্বা-িওিা থিহারা। থিহারার মধয সদকয়ই তার 
এিটা ঐসতকহ্যর ইিংসগত পাওয়া োয়। সবখযাত সাদ পসরবাকরর সন্তাে সহকসকব 
সবার সবকশষ এিটা সম্মাকের পাি থস। 

আল্লাহ র িাকে থদায়া ির ইবকে সাদ, মুোকফিী থবসশ সদে িরকত হকব ো। 
আহমদ মুসা সিেুসদে মাি হকলা একসকে, সিন্তু মকে হকচ্ছ আকন্দালে পঞ্চাশ বের 
সামকে এসগকয় থগকে। 

আসকলই ওঁর এিটা োদুিরী শসক্ত আকে, থগাটা দুসেয়ায় ওঁকি সেকয় 
আকলািো হকচ্ছ। ও পরাধীে মুসলমােকদর মুসক্তর প্রতীি হকয় দাঁসিকয়কে। 

িো থশষ িকর এিটু থেে থঢাি সগলল ইবকে সাদ। তারপর বলল, আসম 
এিটা সমস্যায় পকিসে বি িাই। 

সি সমস্যা? 
সমস্যা থমইসলগুসলকি সেকয়। 
সল ইউয়াে ও ইউসজো পরস্পর মুখ িাওয়া-িাওসয় িরল। তারপর সল 

ইউয়াে বলল, থিে সি হকয়কে? 
সি িাকব বযাপারটা বলব বুঝকত পারসে ো। আমরা বুকঝসে থমইসলগুসল 

আহমদ মুসাকি িালকবকস থফকলকে। 
সিন্তু সমস্যা সি? 
সমস্যা েয়, এটা সি থোট বযাপার? আহমদ মুসার িো সি আমরা সিন্তা 

িরকত পাসর? িত বি থস! িত িাজ তাঁর। িত সবরাট তাঁর সমশে! 
তাহকল?  
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এ প্রকের জবাব থখাঁজার জকন্যই থতা আমরা  আপোর িাকে েুকট একসসে। 
জােকত থপকরসে, অল্প সিেু সদকের মকধযই িকল োকব থস িকিশাকস। তাই উসদ্বগ্ন 
হকয় পকিসে থমকয়টার িো থিকব। সিেু হকল বাঁিকব ো থমকয়টা।  

সাদ, আহমদ মুসা আগামীিাল িকল োকচ্ছ। 
িাল? 
ইবকে সাদ এবিং ফাসতমা, থমইসলগুসলর মা, আব্বা-মার সবার এি সাকে 

এিরাশ সবস্ময় ঝকি পিল।  
হ্যাঁ িালই। গুরুত্বপূণব সি খবর একসকে িকিশাস থেকি। 
ইবকে সাদ এবিং ফাসতমা িাকরা মুকখই থিাে িো থজাগাল ো। সবস্ময়, 

থবদো, সিিংিতববযসবমুঢ়তা তাকদরকি থেে আচ্ছন্ন িকর থফকলকে।  
সল ইউয়াে সিেুিণ আকগ ো ঘকটকে সব িো ইবকে সাদকি জাসেকয় বলল, 

সবষয়টা আমরাও সিন্তা িরসে।  
থতামরা ো একল আমরাই থতামাকদর িাকে থেতাম। িল সগকয় িা খাই, পকর 

িো হকব। বকল উকে দাঁিাল সল ইউয়াে। তাঁর সাকে সিকল।  
 
 
 
আহমদ মুসা সসসি সদকয় উকেই থদখকত থপকলে থেইকজে ও থমইসলগুসল 

দুজে জিাজসি িকর বকস। 
আহমদ মুসাকি থদকখ দুজকেই তাকদর িাদর সেি িকর সেল। থেইজকে উকে 

দাঁিাল। মকে হল থস থিঁকদকে। সিন্তু ঝগিাকট দৃসি সেকয় থস তািাল আহমদ মুসার 
সদকি। আর থমইসলগুসল িাকলা িকর িাদরটা থটকে সদকয় অন্য মুকখা হকয় মাো 
এসলকয় সদকয়কে থসাফায়।  

িািাজাে, িাসিমা থিাোয় থেইকজে?  
আসম একস ওঁকদর পাইসে, বাইকর থগকেে। 
আহমদ মুসা এিটু সিন্তা িরকলে। তারপর বলকলে, সেি আকে, 

থমইসলগুসলর সাকে িোটা থসকর সেই। বকল আহমদ মুসা এ প্রাকন্তর এিটা 
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থসাফায় বসকলে। তাঁর মুখটা উত্তরমুখী। থমইসলগুসল বকস আকে পসশ্চম প্রাকন্তর 
এিটা থসাফায়। থেইকজে িকল োসচ্ছল। 

আহমদ মুসা বলকলে, তুসমও বস থেইকজে।  
আসসে িাইয়া, িো বলুে। 
বকল থেইকজে সিকিকের সদকি িকল থগল।  
‘আসমো’ শুরু িরকলে আহমদ মুসা। আজ থিার িারটায় থটসলকফাে 

থপকয়সেলাম হাসাে তাসরকির। জরুরী এিটা পরামশব কবেি সেল সাকি িারটায়। 
আসম িকল সগকয়সেলাম। জাসেকয় থেকত পাসরসে। থতামরা িি থপকয়ে, এ জন্য 
আসম দুঃসখত।  

থমইসলগুসল সিেু বলল ো। 
আবার শুরু িরকলে আহমদ মুসা। বলকলে, িকিশাস থেকি খারাপ খবর 

আকগই থপকয়সেলাম। সিন্তু মারাত্মি খবর একসকে গত রাকত।  
আহমদ  মুসার সামকে এি িাপ িা থরকখ থেইকজে সগকয় বকসকে 

থমইসলগুসলর পাকশ। আহমদ মুসা িাকয় এিটা িুমুি সদকয়  বলকলে, গত িকয়ি 
মাস ধকর িকিশাকস হতযািান্ড িলকে, মুসলমােকদর অকেি গ্রাম উজাি হকয়কে। 
অকেি মুসলমাে এলািা থেিা আশ্রয় সেকয়কে শহকর। এতসদে এসব সেল 
অকেিটা সবসচ্ছন্ন ঘটো। সবসিন্ন ঘটো-দুঘবটো উপলকিয সিংঘসটত এসব ঘটোর 
রাজনেসতি বযাখযা দুববল সেল। গত পকের সদে ধকর ঘটো িয়াবহ থমাি সেকয়কে। 
পকের সদকে সবসিন্ন মুসসলম সিংগেকের পঁসিশজে প্রিাবশালী মুসসলম থেতা 
হাসরকয় থগকে। শত থিিাকতও থিাোও থিাে সিহ্ন তাকদর পাওয়া োয়সে। মধয 
এসশয়া থেকি সাইমুকমর এিসট ইউসেট থসখাকে থগকে সিন্তু তারা ঘটোর থিাে 
কুল সিোরা িরকত পাকরসে। এিটা অদৃশ্য আতিংি েসিকয় পকিকে থগাটা 
মুসসলম সমাকজ। এই সন্ত্রাস পসরিল্পোয় সাহােয িরকে শসক্তশালী ক্লু-ক্লাি-
ক্লাে, ফ্র, এবিং রাসশয়াে সরপাবসলি এবিং পসশ্চকমর িকয়িসট থদশ। থগ্রাজসেকত 
ঘাঁসট িকর বকস রাসশয়াে সরপাবসলি বাসহেীর সতিব প্রহরাধীে আজার বাইজাকের 
দুববল আধা মুসসলম সরিার এই সন্ত্রাস এবিং বাইকরর িাকপর িাকে অসহায় হকয় 
পকিকে। থিতর থেকিও মীরজাফরকদর মাধযকম এই সরিারকি ধ্বিংস িরার 
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থিিা িলকে। সরিার থিকে পিকল থসখােিার  মুসলমােরা আজ থে সবশৃঙ্খল 
অবোয় আকে তাকত সসম্মসলত িক্রাকন্তর মুকখ মুসলমােকদর অসস্তত্ব হয়কতা তৃকণর 
মত থিকস োকব। এই অবোয় সব সদি সবকবিো িকর আমরা থসই মজলুম 
িাইকদর িাকে েুকট োবার সসিান্ত ো সেকয় পাসরসে। 

োমকলে আহমদ মুসা।  
সিন্তু িাইয়া............... 
িো থশষ িরকত পারকলা ো থেইকজে। এিটা বাঁধ িাো আকবগ একস তার 

িন্ে থিকি সদল। দুহাকত মুখ ঢািল থস।  
তুসম ো বলকত িাচ্ছ আসম তা জাসে। হয়ত আসম অসবিারও িরসে। 

সিন্তু........ 
অসবিারকি অসবিার বকল বুঝার পর সি থস অসবিার আর িরা োয়?  
আহমদ মুসাকি িো থশষ িরকত ো সদকয়ই বলল থেইকজে।  
োয় ো সিন্তু অকেিগুকলা অসবিার েসদ এি সাকে সামকে একস োয় তাহকল 

বি অসবিারকিই প্রেম থমািাকবলা িরকত হয়।  
িাইয়া, আপোকি েুসক্ত সদকয় আটিাকত পারকবা ো সিন্তু আপসে আপার 

জায়গায় এিটু দাঁসিকয় বলুে, আপসে আপা হকল সি িরকতে?  
থেইকজকের প্রকের ঢিংকয় এই অবোকতও আহমদ  মুসার মুকখ হাসস ফকুট 

উেল। বলকলে, থতামার আপা আসম হকল থিাে োোবকরর সদকি  থিাখ তুকলই 
িাইতাম ো। সবকশ্ব োর থিাে ঘর থেই তাকি ঘকর বাধাঁর থিিাই িরতাম ো  সিন্তু 
োি এসব িো।  

‘ো োিকব ো’। আহমদ মুসাকি বাধা সদকয় বলল থেইকজে, ‘এই 
িাওয়াটাকি সি সব সময় মানুকষর ইচ্ছাধীে বকল মকে িকরে িাইয়া?  

ো িসর ো।  
আরিটা প্রে িাইয়া, োোবকরর সি মে থেই? োর দুসেয়াকত থিাে ঘর থেই 

তার সি ঘর বাঁধার থিাে স্বে োিকত পাকর ো?  
থেইকজে, এসব িো োি। এিটা সমস্যায় আসম পকিসে। থমইসলগুসলর 

িাকে আসম তা তুকল ধকরসে। 
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‘থবশ আপোরা িো বলুে’ বকল থেইকজে িৃসিম রাকগর সাকে থবসরকয় থগল 
ড্রসয়িং রুম থেকি। 

েীরবতা। আহমদ মুসা ও থমইসলগুসল দুজকেই েীরব।  
আসম সি অন্যায় িকরসে। থমইসলগুসলই প্রেম েীরবতা িািল।  
ো তা আসম বসলসে।  
আপসে সি একি থিাে অবাসিত, অকহতুি শৃঙ্খল বকল মকে িকরকেে?  
ো তা মকে িসরসে।  
আপসে থে সমস্যা তুকল ধরকলে,  তার সমাধাে সিিাকব িাইকেে?  
িকিশাকস আমাকি থেকত হকব, সিন্তু আমার হৃদয় বলকে, থতামার সম্মসত 

সেকয় আমার োওয়া উসিত। 
থমইসলগুসলর মুখ মকে হকলা উজ্জ্বল হকয় উেল। 
সিেুিণ িো বলল ো। তারপর বলল, েসদ সম্মসত ো পাে?  
আসমোর িাে থেকি সম্মসত পাব ো এটা থিাে সময়ই আমার মকে 

আকসসে। 
থিে?  
আমাকদর প্রকয়াজে তুসম বুঝকব।  
থমইসলগুসল থিাে িো বলল ো। দুজকেই েীরব। অবকশকষ িো বলল 

থমইসলগুসল। বলল, জাসে আসম, দাসয়ত্ব আপোকি সেকয় থবিাকচ্ছ সবশ্বময়, 
সফসলসস্তে থেকি সমন্দাোও, সমন্দাোও থেকি মকধয এসশয়া, তারপর িীে। আর এ 
গসত আসম থরাধ িরকত পারব ো। 

এিটু োমল, এিটা থঢাি সগলল থমইসলগুসল। তারপর আবার বলকত শুরু 
িরল, োওয়ার আকগ আমার প্রসত আপোর সি থিাে সেকদবশ থেই?  

থিঁকপ উেকলে আহমদ  মুসা। বুঝকত পারকলে থে, থমইসলগুসল স্পিিাকব 
থিাে িোটা জােকত িায়। 

সিেুিণ িো বলকত পারকলে ো আহমদ মুসা। তারপর বলকলে, আসমো, 
আসম অকেিটা থরাকত িাসা পাোর মত। তার পর আসম োসচ্ছ জীবে-মৃতযুর এি 
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লিাইকয়। থতামাকি থিাে সেকদবশ সদকয় োবার মত সেশ্চয়তা আমার সি আকে? ো 
তা সেি হকব? 

থমইসলগুলী সিেু বলল ো। তার দুকিাখ সদকয় থেকম এল অশ্রুর দুসট ধারা। 
েীরব িান্নায় তার মাোটা এসলকয় পিল থসাফার থদয়াকল। িাঁপকত োিল তার 
থদহটা।  

আহমদ মুসা থিাে িো বলকলে ো। িান্নায় বাধাও সদকলে ো। অকেিণ 
পর থমইসলগুসল োমল। থিাখ মুেল। থসাজা হকয় বকস ধীর িকন্ে বলল, এিটা 
অনুমসত িাই।  

সি? 
েতসদে ো থফকরে ততসদে আপোর পে থিকয় বকস োিব।  
েসদ ো সফসর?  
সেসে সব দাসয়ত্ব পালে িকরে সতসে আকরিটা দাসয়ত্ব অস্বীিার িরকবে ো 

আসম জাসে। 
সিন্তু  এিাকব রাখা থতামার প্রসত আমার এিটা জুলুম হকব। 
তাই েসদ বকলে, আসমও থতা আপোর প্রসত জুলুম িাসপকয় সদসচ্ছ। 
এিটু োমল থমইসলগুসল। তারপর আবার বলল, আপসে োকি আমার উপর 

জুলুম বলকেে থসটা আমার জন্য আেন্দ, আমার জীবকের সম্বল। সিন্তু জোব, 
আসম আমার জুলুম থেকি  আপোকি মুসক্ত সদসচ্ছ। আসম আপোকি সবকয়র 
অনুমসত সদলাম। 

আসমোর িোগুকলা অতযন্ত শান্ত। এিটুও িাঁপকলা ো তার িন্ে। আহমদ 
মুসা মাো সেিু িকর বকসসেকলা। থমইসলগুসলর সের, শান্ত িোগুসলর এি অশরীসর 
শসক্ত তার সমগ্র সত্তাকি আচ্ছন্ন িকর সদল।  সতসে ধীকর ধীকর বলকলে, আসমো 
থদায়া িকরা, থে আো তুসম আমার ওপর রাখকল তার সামান্য অবমােো থেে 
আমার দ্বারা ো হয়। 

আহমদ মুসা  উকে দাঁিাকলে। থবসরকয় থগকলে ড্রইিং রুম থেকি। 
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থেইকজে পদবার আিাকল দাঁসিকয়সেল। থস েুকট সগকয় জসিকয় ধরল 
থমইসলগুসলকি। অশ্রুরুি িকন্ে বলল, এ তুসম সি িরকল আপা ? আসম  এ হকত 
থদব ো। 

থমইসলগুসলর দুকিাখ সদকয় সেঃশকে জকলর দুসট ধারা থেকম এল। থস বলল, 
থেইকজে, এিসট বি সমশে সেকয় উসে োকচ্ছে। সেসশ্চন্ত মে সেকয় ওঁর োওয়ার 
দরিার। তাঁর িাজ আমাকদর সবার িাজ। ওঁকি আর সবরক্ত িকরা ো। থদায়া ির 
ওঁর জকন্য। 

আপা আপসে িাইকয়ার মকধয হজম হকয় থগকেে। তাই তাঁর মত িকরই িো 
বলকেে। সিন্তু আসম এ হকত থদব ো। 

সি িরকব তুসম? 
অস্ত্র আমার হাকতও আকে। 
সি অস্ত্র? 
থটর পাকব, িাইয়াকি িাবু িরার মত অস্ত্র। 
দুপুর বারটায় উরুমসি থেকি আহমদ মুসার সবমাে উিকব আিাকশ। 
সবমাে োকব সপসিিং, থসখাে থেকি তাসখকন্দ। সবকয়র আকয়াজেটা খুব 

সসম্পলিাকব হকলও সময় তাকত লাগকলাই। সল ইউয়াে তার প্রেম থমকয়র সবকয় 
সদকচ্ছ, ঘটো খুব থোট েয়। সল ইউয়াে তার গিেবর িবকে এ সবকয়র আকয়াজে 
িকরসে। েো সম্ভব কহ কি এিাকোর জকন্য  উরুমসিকত তার কপসিি বাসিবকেই 
সবকয়র অনুষ্ঠাকের বযবহহা িকরকে। 

সল ইউয়াে আহমদ ইয়ািং-এর সপতা ওয়ািং সিিং িাইকি সবমাকে িকর আোর 
থিিা িকরসেল সিন্তু সতসে অসুহহতার জন্য আসকত পাকরেসে। সতসে সব িার 
আহমদ মুসার উপর সদকয় সদকয়সেকলে। 

সব আকয়াজে সেিোি িকর সবকয়র সময়টা দশটার আকগ সেধবারণ িরা 
সিেুকতই সম্ভব হয়সে। সল ইউয়াে একত সিেুটা সবব্রত থবাধ িকরকে। সিন্তু আহমদ 
মুসা সান্ত্বো সদকয় বকলকে, ো থিাে অসুসবধা থেই। তারা শুধু োবার আকগ এই 
েতুে দম্পসতকি থদায়া িরার সুকোগ িায়। 

সবকয়র সব আকয়াজে সমূ্পণব। 
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সল ইউয়াকের বাসির বাইকরর ঘরটায় বর বকসকে। তার সাকে আকে আহমদ 
মুসা, হাসাে তাসরি, আবদুল্লাকয়ি এবিং এম্পায়ার গ্রুকপর থেতৃবৃন্দ ও িমবী। এ 
োিাও আকে সল ইউয়াকের আত্মীয়-স্বজে। 

আর থমকয়রা বকসকে বাসির থিতকর পাসরবাসরি ড্রইিংরুকম। থসখাকে 
থেইকজেকি সঘকর থমইসলগুসল এবিং অন্যান্য আত্মীয়। থেইকজকের মা ইউসজো 
এবিং থমইসলগুসলর মা ফাসতমা বযবহহাপো সেকয় েুটােুসট িকর থবিাকচ্ছ। 

দশটা এি সমসেকট থমকয়র ‘একজে’ থেবার সময় সেসদবি হকয়কে। তখে েটা 
পঞ্চাশ সমসেট। সবকয় মজসলস থেকি থমকয়র ‘একজে’ থেবার জকন্য োরা োকব 
তারা কতসর। সল ইউয়াে থশষ প্রস্তুসতটা থদখার জকন্য এিটু আকগ থিতকর থগকে। 

সল ইউয়াে থদসর িকর সফকর এল। তার মুখটা শুিকো। একসই থস আহমদ 
মুসাকি ডািল। আহমদ মুসা তািাতাসি উকে থগকলে তার িাকে। 

সল ইউয়াে বলল, থেইকজে িয়ােি মুশসিল বাঁসধকয়কে। 
সি মুশসিল? উসদ্বগ্ন িকন্ে বলকলে আহমদ মুসা। 
থেইকজে বলকে, আসম সবকয় এখে িরব ো। িাইয়া একল তার সাকে 

এিসাকে সবকয় িরব। 
এই িো এখে বলকে থস? 
হ্যাঁ। 
আপসে তাকি বুঝােসে থে, সব আকয়াজে িমসপ্লট, সবকয়র আসকর সবাই 

বকস থগকে, এখে আর থফরার থিাে উপায় থেই। 
এতিণ ধকর বুঝালাম, সিন্তু তার ঐ এি িো। থস আকরা বলকে বাইকরর 

থলাি থতা ডািা হয়সে, সবাই আত্মীয়-স্বজে এবিং সেকজকদর থলাি। থিাে িসত 
হকব ো সবকয় হহসগত রাখকল। 

আহমদ মুসা মাো সেিু িকর সিন্তা িরসেকলে। গত িকয়িসদে থেইকজেকি 
েতটুকু থজকেকে, তাকত বুকঝকে অতযন্ত বুসিমতী ও সবিিণ থস। থজদ আকে বকট, 
সিন্তু থশষ মুহূকতব  এমেটা িরার মত অসবকবিি থতা তাকি মকে হয়সে। 

মুখ তুকল আহমদ মুসা বলকলে থমইসলগুসল থিাোয়? 
ওখাকেই আকে। 
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ওকি এিটু থডকি সদে। 
আহমদ মুসা ও সল ইউয়াে দুজকেই থিতকর থগকলে। এিটা িকি আহমদ 

মুসাকি থরকখ থমকয়কদর সবকয়র আসকর থগল থমইসলগুসলকি ডািকত। থমইসলগুসল 
একস দরজার আিাকল দাঁিাল। বলল, আমাকি থডকিকেে জোব? 

হ্যাঁ আসমো। থেইকজে সি পাগলামী শুরু িকরকে বল থতা? 
থস িাকরা িোই শুেকে ো। িাসি আম্মা থতা বকস বকস িাঁদকেে। 
তুসম তাকি বুসঝকয়ে? 
শুধু থবাঝাকো সহজ েয়। আসম তার হাত ধকর অনুকরাধ িকরসে সিকলর 

মাে-সম্মাে রিা িরার জকন্য। সিন্তু তার িো থেকি থস  এিটুও েকিসে। 
তাহকল? 
এিমাি আপসেই তাকি রাসজ িরাকত পাকরে বকল মকে হয়। তাকি আপসে 

এিটু বলুে। 
সপতা-মাতা, থমইসলগুসল সবাই েসদ বযেব হকয় োকি তার িো সি আর 

োিকব,আহমদ মুসা িাবকলে। সতসে থমকয়টাকি থবাে থডকিকেে। 
এমসে অকেিকিই থতা আহমদ মুসা থবাে ডাকিে। সিন্তু ডাকির সাকে 

সাকেই থেইকজে থেে আহমদ মুসার থবাে হকয় থগকে। ওর ‘িাইয়া’ ডাকি থিাে 
িৃসিমতাই আহমদ মুসা থদকখে ো। থবাকের মত থস িাইয়ার সাকে িো বকল 
আবদার জাোয়। আহমদ মুসার থোট থবাে থেই। সেল লায়লা, মারা থগকে থস েয় 
বের বয়কস। তার িাইয়া ডাি  এখেও তার িাকে বাকজ। 

থেইকজের িাইয়া ডাকির মকধয লায়লার িন্েই থেে শুেকত পায়। 
ইসতমকধযই অপসরসীম এিটা থেকহর সৃসি হকয়কে থেইকজকের জকন্য তার মকে। 

আহমদ মুসা পাকশ দাঁিাকো সল ইউয়ােকি বলকলে, থেইকজেকি এিট ু
ডাকুে, আসম িো বকল থদসখ। 

থেইকজে এল। সবকয়র সাজ তার গাকয়। থস একস দরজার বাইকর থদয়াকলর 
আিাকল দাঁিাল। 

বলুে িাইয়া। িো শুরু িরল থেইকজে। 
সি পাগলামী তুসম শুরু িকরে বলকতা? 
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পাগলামী েয়, খুব সামান্য িো বকলসে। 
এটাকি তুসম সামান্য বলকো? 
থিে সবকয় েসগত হয় ো? 
হয়, সিন্তু েসগত হওয়ার মত থিাে অসুসবধা-গণ্ডকগাল সিেুই থতা এখাকে 

থেই। 
সিন্তু আসম থতা আমার অসুসবধার িো বকলসে। 
সি অসুসবধা? 
আমার িাইয়া এিটা বি সমশকে োকচ্ছে, আসম এখে সবকয় িরব ো। 

িাইয়া সফকর একল সবকয় িরব। 
সিন্তু থতামার িাইয়াই থতা থিকয়কেে এখেই সবকয় থহাি। 
সিন্তু আসম িাসচ্ছ ো। 
থতামার িাইয়াকি অপমাে িরকব? 
এত িুদ্র ঘটোয় অপমাসেত হবার মত থোট আমার িাইয়া েে। 
থতামার িাইয়া থতামাকি েসদ এখে সেকদবশ থদয়? 
অন্য সিকলর িাকে িাইয়া থেতা, সুতারািং তার সেকদবশ সিকলর 

সশকরাধােব। সিন্তু আমার িাকে িাইয়া িাইয়াই। থবাকের ওপর িাইয়ার অসধিার 
আকে, থসই অসধিাকর িাইয়া সেকদবশ থদকবে। থবাকেরও থতা িাইয়ার ওপর 
অসধিার আকে, থসই অসধিাকর থবাে সেকদবশ অমান্য িরকব। আমার পসরষ্কার 
িো। িাইয়া সফকর একল িাই থবাে এি সাকে সবকয় িরব। 

থেইকজকের থশষ িোয় হোৎ তার মকোিাব আহমদ মুসার িাকে পসরষ্কার 
হকয় থগল। পসরষ্কার হওয়ার সাকে সাকে িমকি উেকলে আহমদ মুসা। এটা সি 
সম্ভব এখে? আর দুঘণ্টা সময় আকে, এর মকধয থমইসলগুসলর সাকে তার সবকয়র 
আকয়াজে সি সম্ভব, ো উসিত! সিন্তু পসরষ্কার হকয় থগকে থেইকজে তার শতব থেকি 
সকর দাঁিাকব ো। থস থিকব সিকন্তই এ অবোর সৃসি িকরকে। োকত আর থিাে 
সবিল্প ো োকি। 
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তবু আহমদ মুসা বলকলে, থবাে থেইকজে, তুসম সি বলকত িাও এতিকে 
আসম বুকঝসে। এই থজদ সি থতামার সেি হকচ্ছ? তুসম থতা জাে, আসম আসমোর 
সম্মসত সেকয়সে। 

আসম এই সম্মসত মাসে ো, মােকবা ো। 
থেইকজকের থশকষর িোগুকলা থিকে পিল িান্নায়। থস িান্না জসিত িকন্ে 

বলকত লাগল, িাইয়ার িালমন্দ সিন্তা িরার অসধিার থবাকের আকে। আমার 
িাইকি আর এি মুহূতব আসম োোবর োিকত থদব ো, ঘরহীে োিকত থদব ো, 
তার সেিাো অবশ্যই এিটা োিকব।  

থতামার থিাে িোই আসম অস্বীিার িরসে ো থেইকজে। সিন্তু এর এিটা 
সময় থতা আকে। েরম িকে বুঝাকত থিিা িরকলে আহমদ মুসা থেইকজেকি।  

থিাে সময় অসময় েয়। আসম সজকজ্ঞস িসর িাইয়া, সবকয় িকর েুি োিার 
ইসতহাস সি ইসলাকম থেই? 

আহমদ মুসা িো বলকলে ো। মাোটা এিটু সেিু িরকলে। এিটু সিন্তা 
িরকলে। তারপর ঘসির সদকি তাসিকয় থদখকলে দশটা বাকজ। আহমদ মুসা 
বলকলে, সেি আকে থেইকজে। থবাকের িাকে িাইয়া হার স্বীিার িরল। 
থতামাকদর 'একজে'টা সেি সমকয় হকয় োি। তারপর থতামার িাইকয়রটা। 

'িাইয়া' বকল এিটা সিৎিার িকর েুকট থগল থেইকজে। সগকয় জসিকয় ধরল 
থমইসলগুসলকি। 

আহমদ মুসা তার পাকশ দাঁিাকো সল ইউয়ােকি বলকলে, আপসে আসমোর 
মতটা সেে এবিং তার সপতামাতাকি বলুে। 

সল ইউয়াে েতমুকখ দন্ডায়মাে আহমদ মুসাকি জসিকয় ধরল। বলল, বাবা 
থতামাকদর দুিাইকবাকের িো শুেলাম। আমার থিাে থেকল থেই এ দৃশ্য আমার 
িাকে অিূতপূবব। আমার আজ গকবব বুি ফকুল উেকে এি থেকল থপকয়। বাবা 
আমার থবঁকি োি। 

আহমদ মুসাকি আসলেে থেকি থেকি সদকয় বলল, বাবা তুসম আহমদ ইয়ািং-
এর িাকে োও। আসম এসদকি সব বযবো িরসে। আর থেইকজকের 'একজে' 
থেবার জকন্য ওকদরকিও পাোও। 
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আহমদ মুসার থিাকখর দুকিাণায় দুকফাঁটা পাসে একস জমা হকয়সেল। থিাখ 
মুকে সতসে িকল থগকলে সবকয়র আসকর। 

আহমদ ইয়ািং ও থেইকজকের সবকয়র পর আহমদ মুসা ও থমইসলগুসলর সবকয় 
সম্পন্ন িরকত এগারটা পকের সমসেট থবকজ থগল। থমইসলগুসলর সম্মসত আদাকয় 
থবশ সময় সেকয়কে। তার বক্তবয সেল আহমদ মুসাকি িাকপর মুকখ থফকল এই 
সম্মসত আদায় সেি হয়সে, সিেুকতই এ সবকয় এিাকব হকত পাকর ো এ সেকয় বহু 
িাঁদািাসট থস িকরকে। অবকশকষ আহমদ মুসাকি থমইসলগুসলর সাকে িো বলকত 
হকয়কে। আহমদ মুসা তাকি বকলকেে, থেইকজকের উপর রাগ িকরা ো আসমো। 
থস থেটা িকরকে , আল্লাহর ইচ্ছা হয়কতা থসটাই। 

সবকয় অনুষ্ঠাে থশকষ প্রীসতকিাকজর পাে িুিাকত আকরা পঁসিশ সমসেট িকল 
থগল। এয়ারকপাকটব িমপকি এগারটা পঁয়তাসল্লশ সমসেকট োিা িরকতই হকব।  

খাওয়া থশষ িকর আহমদ মুসা থিতকর আসকতই থেইকজকের মা প্রায় 
িাঁকদা িাঁকদা  িকন্ে বলল, বাবা থমইসলগুসলর সাকে থে থতামাকি থদখা িরাকতই 
পারলাম ো। িালকি থগকল হয় ো বাবা? 

ো আম্মা, থদরী িরা োকব ো। এিসদে থদরী িকর থগকল থগাটা পসরিল্পো 
গরসমল িকর থদকব। এয়ারকপাকটব োবার পকে আমার গাসিকত থমইসলগুসলকি তুকল 
থেব। গাসিকতই ওর সাকে িো বলব। 

তা হয়ো বাবা। 
সিেু সিন্তা িরকবে ো আম্মা। িলুে, আসমোর আম্মা-আব্বা থিাোয়। 
থমইসলগুসলর সপতামাতা, থমইসলগুসল ও থেইকজে সবাই এি ঘকর বকস 

সেল। আহমদ মুসা তাকদর সালাম সদকলে। 
থমইসলগুসল আহমদ মুসাকি থদকখ মাোর িাদরটা থটকে সদকয়সেল। মুকখর 

অকধবিটাই থঢকি থগকে িাদকর। থেইকজে উকে িাদরটা থটকে মাো পেবন্ত সসরকয় 
একে বলল, এখে আর িাইয়ার িাকে মুখ ঢািার পদবা থতা দরিার থেই। 
থমইসলগুসলর মা থেইকজকের মাকয়র মতই থিাখ মুেকত মুেকত বকল উেল, বাবা 
অন্তত এিটা সদে সি োিা োয় ো? 

ো আম্মা, এিটা সদে থদরী িরকল থগাটা পসরিল্পোই থঢকল সাজাকত হকব। 
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িকিশাকস তুসম িকব োচ্ছ? 
তাসখকন্দ থপৌোর পরই আসম সবস্তাসরত জােকত পারব আম্মা। 
িকিশাকসর সাকে আমাকদর থোগাকোগ সিিাকব হকব? 
থসখাকে োওয়ার আকগ সবসিেুই আমার িাকে অন্ধ্িার। 
িাইয়া, আমার িয় িরকে, আপোর িয় িরকে ো থসই িয়িংির অন্ধ্িাকর 

পা বািাকত? বলল থেইকজে। 
সিকসর িয় িরব. জীবকের িয়? 
জীবকের মায়া িরকল থতা হাসস মুকখ এবিং সদ্বধাহীে সিকত্ত মৃতুযমুকখ ঝাঁসপকয় 

পিকত পারব ো। আর তা ো পারকল শত্রুর সাকে আমরা লিব সি িকর? 
মৃতযুকি জ্বলজযান্ত থদকখ িয় িকর ো? আসম থসই িোই বলসে। বলল 

থেইকজে। 
িয় িরকব থিে? মৃতযু থতা এিবারই আসকব এবিং আসকব আল্লাহ েখে 

সেধবাসরত িকরকেে তার এি সমসেট আকগও েয় পকরও েয়।  
আহমদ মুসা ঘসির সদকি তাসিকয় বলকলে, আম্মা-আব্বা আপোরা 

আমাকি থদায়া িরুে। আর পাঁি সমসেকটর মকধযই আমাকি থবরুকত হকব। প্রস্তুসতর 
সিেু বাসিও আকে আমার। এই সময় থিাখ তুকল থমইসলগুসল আহমদ মুসার সদকি 
তািাল। তার দুকিাখ জকল িরা। সবকয়র পর এটাই প্রেম দৃসি সবসেময়। আহমদ 
মুসা এই প্রেম থদখল থমইসলগুসলকি পসরপূণব দৃসি থমকল। দুজকের থিউই থিাখ 
সরাকত পারসেল ো। অবকশকষ আহমদ মুসাই তার থিাখ থটকে সেকয় বলকলে, তুসম 
কতরী হও আসমো। আমার সাকে তুসম এয়ারকপাকটব োকব। 

 
 
 
গাসির এি সমসেল িলকে এয়ারকপাকটবর সদকি। সামকে থপেকে এম্পায়ার 

গ্রুকপর িমবীকদর গািী। মাঝখাকে পর পর িারসট িকর। সামকেরসটকত হাসাে 
তাসরি, েুবাকয়রি, আবুল ওয়াফা, ও আেুল্লাকয়ি। তারপর আহমদ মুসার গািী। 
আহমদ মুসা সেকজই ড্রাইি িরকেে। তার পাকশ থমইসলগুসল। আহমদ মুসার 
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থপেকে আহমদ ইয়ািং এবিং থেইকজকের গািী। তার পকরর গাসিকত আকেে 
থেইকজকের মা ইউসজো এবিং থমইসলগুসলর আব্বা-আম্মা। 

ধীর গসতকত িলকে গািী। সস্টয়াসরিং হুইল ধরা আহমদ মুসার হাত। তার 
দৃসি সামকে। থমইসলগুসল মুখ সেিু িকর বকস আকে। তার থিাখ দুসট িারী।  

আহমদ মুসা থমইসলগুসলর সদকি থিাখ সফসরকয় বলকলে, িো বলে ো থে? 
থমইসলগুসলর মুখটা লাল হকয় উেল। এিটু িুপ িকর থেকি থস বলল, 

এমেটা হকয় থগল সিেু মকে িরসে থতা? 
আল্লাহ হয়কতা আমার জন্য িালটাই িকরকেে। এখে সি মকে হকচ্ছ জাকো? 

মকে হকচ্ছ, আমার এিটা সশিি আকে। আকগ আমার সামকেটাই সেল সব, থপেে 
বলকত সিেুই সেল ো। সিন্তু এখে থপেকে এি প্রবল আিষবে। 

এ আিষবণ থতামার িাকজর গসতর িসত িরকব ো থতা? 
এ আিষবণ থপেকে টাোর আিষবণ েয়। জীবেটাকি আকরা িালবাসার 

আিষবণ। সসতয আসমো শূণযতা থে এিটা সেল এখে পূণবতার পরই তা বুঝকত 
পারসে। 

আহমদ মুসা িোটা থশষ িকরই এিবার থমইসলগুসলর সদকি তাসিকয় এিট ু
থহকস বলকলে, সবাই অন্তত এিটা সদে োিকত বলল, তুসম থতা সিেু বলকল ো। 

বলকল তুসম থেকত পারকব ো এ িকয়। 
িয় থিে? 
িকিশাস সম্পসিবত থতামার পসরিল্পোর িসতর িয়। আসম িাইসে 

আমাকদর এই সমলে আকন্দালকের িসতর িারণ থহাি। থতামাকি থতা থসখাকে 
িত িি িরকত হকব। তার সাকে আমার এ িাগযটুকু জুকি সদকত থপকর  খুবই গবব 
থবাধ িরসে। 

আহমদ মুসা মুগ্ধ দৃসিকত থমইসলগুসলর সদকি তািাকলে। তারপর ডাে হাত 
সস্টয়াসরিং হুইকল থরকখ বাঁ হাত বাসিকয় সদকলে থমইসলগুসলর সদকি। থমইসলগুসল 
এিটু সকর এল । আহমদ মুসা তার ডাে হাতটা তুকল সেকয় তাকত িুমু থখকলে। 
বলকলে আসমো, তুসম হকব আমার সামকে এগুবার শসক্ত, আমার সিংগ্রাকমর 
থপ্ররণা। 
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থমইসলগুসল আহমদ মুসার হাতসট আর োিল ো। হাতসট দুহাকত জসিকয় 
ধকর  তাকত মুখ গঁুজল। 

আহমদ মুসা হাত থটকে সেকলে ো। 
থমইসলগুসলর থিাকখর পাসেকত আহমদ মুসার হাত সিকজ থগল। 
িাঁদে তুসম আসমো? েরম িকন্ে বলকলে আহমদ মুসা। 
থমইসলগুসল আহমদ মুসার হাত থেকি সদকয় থিাখ মুকে বলল, তুসম সিেু মকে 

িকরা ো, এ আমার িান্না েয়, আেন্দ। সবদাকয়র আকগ  এতটুকু স্পশব থতামার 
পাই, আল্লাহর িাকে িায়মকোবাকিয প্রােবো িকরসেলাম। আল্লাহ তা পূরণ 
িকরকেে। 

গাসি সবমাে বন্দকর একস থপৌঁেল। সবমাে উিার আর মাি পাঁি সমসেট 
বাসি। 

 আহমদ ইয়ািংসহ এম্পায়ার গ্রুকপর িমবীরা সাসরবিিাকব দাঁসিকয়। 
আহমদ ইয়ািং িাঁদকে। সিকলর থিাকখই পাসে। 

 গাসির পাকশই মাকয়কদর সাকে সারা গা িাদকর থঢকি দাঁসিকয় আকে 
থমইসলগুসল এবিং থেইকজে। তাকদরও থিাখ সদকয় পাসে গসিকয় পিকে। 
থমইসলগুসল িাঁদকব ো থিকবসেল। সিন্তু পারল ো সেকজকি ধকর রাখকত। এম্পায়ার 
গ্রুকপর থেতা ও িমবীকদর িাকে সবদায় সেকয় আহমদ ইয়ািং এর িাকে একস তাকি 
বুকি জসিকয় ধরল আহমদ মুসা। আহমদ ইয়ািং হাউমাউ িকর থিঁকদ উেল। সিন্তু 
আহমদ মুসার থিাখ একিবাকর শুিকো, মুকখ হাসস। আহমদ ইয়ািং এর সপে িাপকি 
আহমদ মুসা িকল একলে থেইকজে ও থমইসলগুসলর িাকে। থেইকজেকি বলকলে, 
থবািা থবােসট, িাইকয়র সবদাকয়র সময় হাসস সদকত হয়, িান্না েয়। ক্রন্দেরতা 
থমইসলগুসলর িাকে দাঁসিকয় আহমদ মুসা বলকলে, আসমো, তািাও আমার সদকি, 
থদখ আমার থিাকখ থিাে অশ্রু থেই, আকে আল্লাহ। এিজে কসসেি সহকসকব 
আল্লাহর িাকজ ঝাঁসপকয় পিার আেন্দ। 

 থমইসলগুসল থিাখ তুকল তািাল আহমদ মুসার সদকি। থদখল আহমদ 
মুসার থিাকখ সেসশ্চত প্রতযকয়র এি প্রদীপ্ত সশখা। থস সশখা থেে সব শিংিা, সব 
দুিবাবো সেকমকষ দূর িকর থদয়। 
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 থমইসলগুসল থিাখ মুেল। বলল, তুসম আমাকি মাফ ির। 
 আহমদ মুসা বলকলে, থমইসলগুসল মকে থরখ তুসম থসই মুসসলম 

মসহলাকদর উত্তরসূসর, োরা স্বামী এবিং সন্তােকদর শাহাদকতর খবর শুকে হাত তুকল 
প্রােবো িকরকে- থহ আল্লাহ; আমার আরও সন্তাে োিকল তাকদরকিও থতামার 
রাস্তায় শহীদ হবার জকন্য পাোতাম! 

 থমইসলগুসল বলল, আমার জকন্য তুসম থদায়া ির। 
 'সফ আমাসেল্লাহ' বকল ঘুকর দাঁসিকয় সবাইকি সালাম সদকয় টারমাকির 

সদকি পা বািাকলে আহমদ মুসা। সবমাকের সসঁসিকত এিজে তাকি সরসসি িরার 
জকন্য দাঁসিকয়। 
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৫ 
আকমবসেয়ার রাজধােী ইকয়করকিকের েতুে অিংকশ থসন্ট জে পল থরাড 

থেখাকে থশষ হকয়কে থসখাকে েীরব- মকোরম পসরকবশ এি সবুজ সটলার উপর 
দাঁসিকয় আকে িকিশাস অঞ্চকলর সবকিকয় মেবাদাশালী সশিা ও গকবষণা 
প্রসতষ্ঠাে 'ইেসস্টসটউট অব এডিািড সেউসক্লয়ার সফসজি'। 

ইেসস্টসটউট সবসেিং -এর সামকে িৃসিম এিটা থলি। তার িারপাকশ 
বাগাে। বাগাকের োয়ায় অকেি আসে পাতা। ক্লাস সবরসতর সময়টুকু োিরা 
লাইকব্ররীকত অেবা এখাকেই িাটায়। 

থবলা থদিটা। থশষ বকষবর ক্লাস থেকি সিি থেকল থবসরকয় এল থসাসফয়া 
একঞ্জলা। সাদা কাটব, সাদা শাটব পরা। গলায় এিটা থসাোর থিে। থিকের সাকে 
বুকির ওপর ঝুকল আকে মূলযবাে লাল পােকরর কতসর ক্রুকশর উপর ক্রুশসবি 
সিকস্টর েসব। খুব সাধারণ থপাশাকিও থমকয়সটকি 'একঞ্জলা' অেবাৎ থদবী বকলই 
মকে হকচ্ছ। থসাসফয়া আকমবসেয়ার সিরকিসশয়াে থগাকির থমকয়। থসৌন্দকেবর জন্য 
এরা সবখযাত। তুিবী খসলফাকদর অকেকিই এখাে থেকি তাকদর থবগম বাোই 
িকরকেে। 

থসাসফয়া একঞ্জলা আকমবসেয়ার থেতৃোেীয় রাজনেসতি এবিং ধমবীয় থেতা 
থসন্ট জজব সাইমকের থমকয়। 

থসাসফয়ার থিাখ দুসট িঞ্চল। থস তািাকচ্ছ এসদি-ওসদি। থস খঁুজকে 
সালমাে শাসমলকি। সালমাে শাসমল ক্লাকসর থসরা োি। বরাবর থস ক্লাকস প্রেম 
হকয় আসকে। খৃস্টাে আকমবসেয়কদর পসরিাসলত এ সশিা প্রসতষ্ঠাকে মুসলমােকদর 
উৎিট কবষকমযর দৃসিকত থদখা হয়। থস েসদ আবার আজারবাইজােী হয় তাহকল 
থতা িোই থেই। সিন্তু সালমাে শাসমল আজারবাইজােী হবার পকরও তাকি সিন্ন 
দৃসিকত থদখা হয়সে। তার মত োি এ ইিসটসটউকট আর আকসসে। সশিিরাও 
তাকি সম্মাে ও শ্রিা িকরে। 
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সালমাে শাসমল থতা প্রেম সাসরকতই বকসসেল, হুট িকর থবসরকয় থগল 
থিাোয়? থসাসফয়া তাকি খঁুজকত লাইকব্ররীকত এল। ো লাইকব্ররীকত থেই। 
লাইকব্ররীকত থে থিয়াকর থস বকস থসটা খাসল। এল এবার থস থলি গাকডবকে। ো, 
থিাোও থেই। হতাশ হকয় ইেসস্টসটউট সবসেিং-এ থফরার পকে থপল থডসিডকি। 
তাকদরই সহপােী। থস সালমােকি থদকখকে সিো থসাসফয়া সজকজ্ঞস িরল। 

থডসিড েমকি দাঁসিকয় থসাসফয়ার সদকি মুহূতবিাল এি দৃসিকত থিকয় বলল, 
বকয় থগকে আমার ঐ খুকেকদর থখাঁজ রাখকত। 

থসাসিকয়তরা িকিশাস দখকলর পর এর োম পসরিয় অকেি সিেুই পাকে 
সদকয়সেল জাতীয় ঐিয োকত আসকত ো পাকর এজন্য সবসিন্ন আন্তজবাসতি 
জাসতসত্তাকি উজ্জীসবত িকর িকিশাসকি টুিকরা টুিকরা িকর থফলা হকয়কে। 
সৃসি িরা হকয়কে জসজবয়া, আকমবসেয়া, আজারবাইজাে ইতযাসদ। সবকিকয় অসবিার 
িরা হকয়কে ইসতহাস সেকয়। রাজনেসতি লিয িসরতােব িরার জন্য ইসতহাস েতুে 
িকর থলখা হকয়কে। এ ইসতহাকস মুসলমােকদর খুসে জাসত সহকসকব সিসিত িরা 
হকয়কে। েতুে আকমবসেয়রা মুসলমােকদর প্রসত এিটা জাসত সবকদ্বষ সেকয় তাকদর 
বুসির থিাখ থমকল। 

এিজেকি এিাকব বলা সেি েয়। বলল থসাসফয়া। 
থস থতা এিজে বযসক্ত মাি েয়, এিটা জাসতর অিংশ। 
তা থহাি, ওর থদাষটা সি? 
থদাষটা থটর পাকব। দুধ-িলা সদকয় সাপ পুষকে ইেসস্টসটউট। তার প্রসতিা 

সদকয় আমাকদর সি? 
তাকদর প্রসতিা সি আমাকদর িাকজ লাগকে ো? 
তুসম থসন্ট সাইমকের থমকয় বকট। সিন্তু অন্ধ্। বই োিা সিেুই বুঝ ো। 

সামকে সদেটা সি আসকে জাে? 
সি? 
দুই প্রদীপ থতা এিসাকে োিকত পাকর ো, এই িকিশাকস হয় তারা 

োিকব, ো হয় আমারা োিব। 
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থদখ এসব রাজেীসতর িো। েতুে িোও েয়। এসব আসম বুসঝ ো। বল 
থদকখে সিো সালমােকি, ক্লাস থেকি থবসরকয় থগল থিাোয়? 

সি দরিার তাকি, ঐ মুসলমাকের বাচ্চাটাকি? 
সামকে পরীিা মকে থেই, ওর এিটা থোট আজ আমাকি থদবার িো। 
তাহকল পাসলকয়কে। ও সহিংসুি, থিাে উপিার িরকব আমাকদর? 
এ সময় আকরি সহপােী রাকফকলা থসখাকে একস দাঁিাকলা। বলল, িার 

িো বলসেসকর থডসিড? 
খুসে কুকুরকদর িো, সালমােকদর িো। 
সি উপিার িরকব থস? 
থসাসফয়া এিটা থোট থিকয়কে তার িাকে। থদবার িো আজ। পাসলকয়কে। 
রাকফকলা থসাসফয়ার সদকি িটাি িকর বলল, েতই সুন্দরী হও, স্বকগবর 

অপ্সরী হও, ও বযাটারা সিন্তু িাকজ সেি আকে। িলা থদখাকব থতামাকি। তুসম থিে 
ো ওকদর। 

বকল থডসিকডর সপকে এিটা োপ্পি সদকয় বলল, িল লাঞ্চ থসকর আসস। 
ক্লাকসর থদসর হকব আমাকদর। 

থডসিড োবার জকন্য পা বাসিকয় পকিট থেকি এিটা হ্যান্ডসবল থবর িকর 
থসাসফয়ার হাকত সদকয় বলল, রাজেীসত থতা বুঝ ো, পকি এিবার বুঝকত থিিা 
িকরা। 

তারা িকল থগল। 
থসাসফয়া হ্যান্ডসবলসটর সদকি েজর বুলাকত বুলাকত ইিসটসটউকটর সদকি পা 

বািাল। 
হ্যান্ডসবলসট প্রিার িকরকে 'জাগ্রত আকমবসেয় জেগণ' -এর পকি 'থহায়াইট 

উলফ'। হ্যান্ডসবকল এ অঞ্চকলর খৃস্টাে জেগকণর ওপর মুসলমােকদর সেেবাতে 
ও গণহতযার সববরণ থদয়া হকয়কে। তারপর বলা হকয়কে, তাকদর হাত থেকি 
িকিশাস অঞ্চল মুক্ত িরকত ো পারকল ইসতহাকসর পুেরাবৃসত্ত আবার ঘটকব। 
সুতরািং 'থহায়াইট উলফ' -এর সাকে সিকল এিাত্ম হওয়া এবিং থদশকি খুসেকদর 
হাত থেকি মুক্ত িরার সিংগ্রাকম ঝাঁসপকয় পিার আহ্বাে জাোকো হকয়কে। 
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হ্যান্ডসবলসটর থশকষ ফটুকোকট থলখা হকয়কে, হ্যান্ডসবলসট বার বার পিুে, সিংরিণ 
িরুে এবিং অন্যকি পিাে, সিস্ট খুসশ হকবে। 

থসাসফয়া পকি হ্যান্ডসবলসট বযাকগ থরকখ সদল। এিসট দীঘবশ্বাস থবসরকয় এল 
তার বুি থেকি। সি হকচ্ছ এসব থদকশ? এমে অসহেশীল সেল ো মানুষ। এই 
থডসিড, রাকফকলাকি থতা থস আজ থেকি থেকি সিকে ো। তারা এমে মানুষ সেল 
ো। এই থতা এি বের আকগ সালমাে েখে অোকসব ফাস্টব হকলা, থডসিডই থতা 
তাঁকি িাঁকধ তুকল সেকয়সেল, েসদও মুসলমাে বকল এিটা ঘৃণা, এিটা সবকদ্বষ তার 
প্রসত সেল। সিন্তু এই এি বেকরর মকধয সি ঘকট থগল, তারা এমে হকয় থগল থিে? 
শুধু তারা থিে, সববিই থতা ধূমাসয়ত সবকিাি থদখসে। 

 
থসাসফয়া আবার সফকর এল লাইকব্ররীকত। সিন্তু থদখল সালমাকের সসটটা 

শূন্যই। থসাসফয়া তার সেকজর বযাগটা থটসবকল থরকখ বােরুকম থগল। 
বােরুকমর সামকের িসরকডারসট পসশ্চম সদকি এসগকয় বােরুম ঘুকর উত্তর 

সদকি থগকে। িসরকডারসট পসশ্চম সদকি এসগকয় বােরুম ঘুকর উত্তর সদকি থগকে। 
িসরকডাকরর উত্তর প্রাকন্ত বােরুম। সুইপারকদর থস্টার রুম। 

থসাসফয়া িসরকডাকরর পসশ্চম প্রাকন্ত দুকটা জুতার থগািালী থদখকত থপল। 
ওিাকব ওখাকে জুতা পকি থিে? 

বােরুম থেকি থবরুবার পর থসাসফয়ার থস থকিৌতূহলটা আবার জাগল, 
জুতা থিে, িার জুতা! 

িসরকডাকরর পসশ্চম প্রাকন্তর িাোিাসে হকতই পুকরা জুতাটা তার েজকর 
পিল। এসি, এ থে সালমাে শাসমকলর জুতা!  

িসরকডাকরর মাোয় সগকয় উত্তর সদকি তাসিকয় িমকি উেল থসাসফয়া। 
থদখল, সালমাে োমাকে দাঁসিকয়। তার হাত দুসট বুকি বাঁধা, থিাখ দুসট মাসটর 
সদকি। ধযােমগ্ন থিহারা। থোঁট দুসট শুধু তার েিকে।  

থসাসফয়া থসসদি থেকি থিাখ সরাকত পারল ো। সালমাে শাসমল শুধু িাল 
োি েয়, তার বযায়াম পুি সুন্দর সুগসেত থদহও সিকলর ঈষবার বস্তু। সবকিকয় 
আিষবণীয় তার থিাখ ও মুকখর পসবি লাবণয। থসসদকি িাইকল মকে হয় ো থস 
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িাকরা শত্রু হকত পাকর। তার সেষ্পাপ থিহারা শুধু িাকেই টাকে িাউকি দূকর 
সসরকয় থদয় ো। 

থসাসফয়া দাঁসিকয় দাঁসিকয় সালমাকের রুকু, সসজদা থগাটা োমােই থদখল। 
থস থে এিজে সামকে দাঁসিকয়, থিাে থখয়ালই তার থেই। থেে থগাটা দুসেয়া থেকি 
সবসচ্ছন্ন থস, থেে মে তার অন্য থিাে জগকত। োমাে এই রিম, এত সুন্দর। িই 
গীজবায় থতা থস োয়, ফাদার সিিংবা িাকরা মকধযই থতা এই ধযােমগ্নতা, এই 
এিাগ্রতা থিাে সদে থস থদকখসে। 

সালাম সফসরকয়ই সালমাে শাসমল থসাসফয়াকি থদখকত থপল। থহকস উকে 
দাঁিাকলা। সি বযাপার থসাসফয়া, তুসম এখাকে? 

থতামাকি খঁুজকত খঁুজকত হয়রাে।  
সি িকর জােকল আসম এখাকে? 
থতামার জুতা বকল সদকয়কে। একসসেলাম বােরুকম। জুতার থগািাসল থদকখ 

সন্ধ্াে সেকত একস থদসখ তুসম এখাকে োমাে পিে। বলকতা, সুইপাকরর িসরকডাকর 
এিাকব োমাে পিে থিে? সব জায়গায় সি োমাে হয়? 

আল্লাহর জসমকের সব জায়গাই পসবি, সব জায়গা থেকিই তাকি ডািা 
োকব। 

তবু লাইকব্ররীকত থতা অকেি সেসরসবসল জায়গা আকে, থসখাকে থতা োমাে 
পিকত পার। 

আপসত্ত উকেকে। 
আপসত্ত উকেকে? থি আপসত্ত িকরকে? 
এসব িো োি থসাসফয়া। তুসম অকেি সিেুই জাে ো, থজকে সি লাি! 
এসব সেিৃি সিংিীণবতা। 
সিংিীণবতাকি থদাষ সদচ্ছ? এ সিংিীণবতাই থতা েুগ েুগ ধকর ক্রুকসড 

িাসলকয়কে। 
সিন্তু ক্রুকসকডর জন্য থতা থতামরা দায়ী। 
বল থসাসফয়া, মুসলমােরা সি েুি িরার জন্য ইউকরাকপ সগকয়সেল, ো 

ইউকরাপীয়রা েুি িরকত মুসসলম িূখকন্ড একসসেল? 
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সিন্তু থতামরা থতা আমাকদর িীি িূসম থজরুজাকলম দখল িকর থরকখসেকল। 
ো, থজরুজাকলম আমরা মুক্ত িকরসেলাম, অোিাকরর হাত থেকি মুক্ত িকর 

িীি এবিং বহু েবীর জম্ম ও িমবোেকি আমরা মেবাদা সদকয়সেলাম। আমরা 
থজরুজাকলম মুক্ত িকরসেলাম তার প্রমাণ থজরুজাকলম েখে আমাকদর হাকত 
আকস তখে এিকফাটা রক্তপাত ও হয়সে, থিাে মানুকষর এিসট টািা ও লুসন্েত 
হয়সে। মুসলমােকদর আগমকে থজরুজাকলমবাসীরা থহকসসেল। সিন্তু থতামরা েখে 
থজরুজাকলকম প্রকবশ িকরে তখে সত্তর হাজার থলাি সেহত হকয়কে, থিাে বাসিই 
লুন্েকের হাত থেকি বাঁকিসে, থিাে এিসট বাসিও আগুে ও ধ্বিংকসর হাত থেকি 
রিা পায়সে। 

থশাে থতামার সাকে আসম ঝগিা িরকত পারব ো। িাল লাগকে ো। আজ 
সারাসদেই এসব শুেসে। 

সি শুেে?  
এখে আসম আবার আকরিটা িাসহেী শুরু িসর। আসম পারব ো। এসব িো 

উচ্চারণ িরকত ও আমার ঘৃণা থবাধ হয়। 
থিাে সব িো? 
থোিংরা রাজেীসতর িো। 
বকল থসাসফয়া তার বযাগ থেকি থসই হ্যান্ডসবলটা থবর িকর সালমাকের 

হাকত সদকত সদকত বলল, এই সিেুিণ আকগ এিজে এটা আমার হাকত সদল এবিং 
দুজকে এিটা বক্তৃতাও সদকয়কে। 

সালমাে শাসমল হ্যান্ডসবকল েজর বুসলকয় থসাসফয়ার সদকি তাসিকয় বলল, 
এ হ্যান্ডসবলটা এ ইেসস্টসটউকটও সবসল হকচ্ছ? 

তা থবাধ হয় েয়। এিজে আমাকি বযসক্তগতিাকব সদকয়কে। 
পকি সি মকে িরে? 
বকলসেই থতা, িাল লাগকে ো। আসম এসব আকলািো িরকত রাজী েই। 

আসম একসসে থতামাকি এিটা িো বলকত। 
বল। থসাসফয়ার সদকি িসিকত এিবার থিাখ তুকল বলল সালমাে শাসমল। 



সসিংসিয়ািং থেকি িকিশাস  98 

 

হ্যাঁ, এই সুইপার িসরকডাকর দাঁসিকয় িো বসল! িল লাইকব্ররীকত। 
লাইকব্ররীকত সগকয় দুজে বসল পাশাপাসশ থিয়াকর। থিয়ারটা এিটু লাগালাসগ হকয় 
সগকয়সেল। সালমাে শাসমল থিয়ারটা থটকে সসরকয় সেল। থসাসফয়া ভ্রুকুসট িকর 
বলল, থদখ আসম বাঘ েই থে থতামাকি সেরাপদ দূরকত্ব সকর োিকত হকব। 

তা েয়……… 
লসজ্জত সালমাে শাসমল তার িো থশষ ো িকরই থেকম থগল। 
তা েয় থতা সি? পুরুষ মানুকষর এত লজ্জা সাকজ ো। বলকতা থিাে থমকয়র 

মুকখর সদকি তাসিকয় তুসম িো বলকত পার? সবকয়র অনুষ্ঠাকে বকরর মত থিাখটা 
সব সময় সেকির সদকি। এটা সি? 

থসাসফয়ার িো শুকে সালমাে শাসমল হাসল। বলল, থসাসফয়া, পাসর ো বকল 
েয়, পারা উসিত েয় বকল তািাই ো। 

উসিত েয় থিে?  
ইসলাকম সেকষধ আকে। ের ও োরীর বৃহত্তর স্বাকেবই এই কেিটয ও 

ঘসেষ্ঠতাকি সেকষধ িরা হকয়কে।  
থসাসফয়া এিটু িাবল। বলল, সালমাে সবষয়টাকি সেকয় আসম এিাকব 

িখেও িাসবসে। আমাকি িাবকত হকব আরও। 
তারপর ঘসির সদকি তাসিকয় বলল, সেি আকে তুসম এিটু দুকরই োি, 

এবার থশাে আমার িো। 
োমল থসাসফয়া। ধীকর ধীকর শুরু িরল আবার, থতামার সি শত্রু আকে 

সালমাে? 
থিে এ িো বলে? 
এমসে, বল ো? 
ো, আসম আমার শত্রু থদখসে ো। 
আচ্ছা, তুসম িাকরা থিাে স্বাকেবর িসত িকরে? 
ো। 
সিন্তু থতামার শত্রু আকে। তারা থতামার িসত িরকত থিিা িরকব। থতামাকি 

সাবধাে োিকত হকব। 
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এসব িো তুসম বলে থিাকথেকি? 
আমাকি তুসম এ প্রে সজকজ্ঞস িকরা ো। আমাকি তুসম সবশ্বাস ির, আসম 

সেি বলসে। অনুকরাধ ঝকর পিল তার িকন্ে। 
থসাসফয়ার িাকে থেকি এ ধরকের খবর শুকে সিেুটা িমকি উকেসেল 

সালমাে শাসমল। সিন্তু িমকি ওোটা থস প্রিাশ হকত থদয়সে থসাসফয়ার িাকে এবিং 
থসাসফয়ার িো থস এি সবন্দুও অসবশ্বাস িকরসে। সিন্তু সবষ্মকয়র বযাপার হকলা 
থসাসফয়ার িাকে এ খবর এল সি িকর? এ সবষয়টা তার িাকে গুরুত্বপূণব। তাই থস 
প্রকের পুেরাবৃসত্ত িকর বলল, সবপকদর পসরিয় জােকল সাবধাে হওয়া সহজ হকতা 
থসাসফয়া। 

থতামার িাকে সমেযা বলব ো সালমাে। আসম সিেুই জাসে ো। শুধু এটুকু 
বুঝকত থপকরসে, তুসম িাকরা িয়ােি শত্রুতার টাকগবট। এই বুঝকত পারা সূিটা সি 
তা সজকজ্ঞস িরকত থতামাকি সেকষধ িরসে।  

শুিসরয়া থসাসফয়া। 
শুিসরয়া জাোকত হকব ো, তুসম বল আমার িো তুসম গুরুকত্বর সাকে 

সেকয়ে? সাবধাে োিকব? 
জীবকের িয় সি আমার থেই থসাসফয়া? 
ো, থেই। এিসদে তুসম বকলসেকল ো থে, জীবে-মৃতযু আল্লাহর হাকত? এ 

সেকয় মানুকষর সিন্তার সিেু থেই। 
এ িো আসম এখকো বসল। 
এখাকেই আমার আপসত্ত। সাবধাে তুসম তাহকল থিমে িকর হকব? 
পাগল, েুকি জয়-পরাজয় থতা আল্লাহর হাকত, তার মাকে সি অস্ত্র ো 

ধরকলও, েুি ো িরকলও আল্লাহ জয় একে থদকব? 
‘সেি আকে, বুকঝসে’ বকল এিটু থহকস উকে দাঁিাকলা থসাসফয়া। বলল, 

এখে আসস। বকল হাত বাসিকয় সদল। সিন্তু ‘স্যসর’ বকল হাত থটকে সেকয় হাসকত 
হাসকত িকল থগল। 
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হোৎ ঘুম থিকি থগল সালমাে শাসমকলর। ঘসির থরসিয়াম ডায়াকলর সদকি 

থিকয় থদখল রাত দুটা। এ সমকয় ঘুম িািল থিে? 
এই সাকে থখয়াল হল, থস থতা সবোোয় শুকয় থেই, থসাফায়। মকে পিল, 

থসাফায় থহলাে সদকয় সিন্তা িরকত িরকতই থস িখে থেে ঘুসমকয় পকিকে। 
থসাসফয়ার থদয়া তেয সেকয়ই সিন্তা িরসেল সালমাে শাসমল। িকিশাকসর 

মুসসলম িমুযসেসটর এ পেবন্ত পঁসিশজে থেতা হাসরকয়কে। 
সালমাে শাসমল জাকে। এই হাসরকয় োওয়ার তাসলিায় থসও োিকত 

পাকর। প্রসতিাবাে ও সম্বাবোময় োি বকল শুধু েয় । তার সবকিয় বি অপরাধ 
হল থস ইমাম শাসমল এর বিংশধর। 

ঈমাম শাসমল িকিশীয় মুসলমাকদর সিিংবদন্তীর োয়ি অকুতিয় স্বাধীেতা 
সিংগ্রামী এবিং িকিশীয় মুসালমােকদর অসবসিংবাসদত আধযাসত্তি থেতা। ইমাম 
শাসমল উসেশ শতকির মধয  িাকগর প্রায় িার দশি ধকর িকিশীয় মুসলমােকদর 
থেতৃত্ব সদকয়কেে। জেগণকি সিংঘবি িকর রাসশয়ার জাকরর সবরুকি সিংগ্রাম 
িকরকেে। বহু বের সতসে জাকরর সিংগ্রাম থেসিকয় থরকখসেকলে। রুশ সবপ্লকবর পর 
সলসখত থসাসিকয়ত এেসাইকক্লাকপসডয়ার প্রেম সিংকরকণও তার জার সবকরাধী 
সিংগ্রাকমর প্রশিংসা আকে । তাকত পসরকার বলা হয়সেল িকিসীয় পাহািী 
জেগকণর জাতীয় স্বাধীেতা সিংগ্রাকমর মহাে োয়ি সেকলে শাসমল। জার শাসসত 
রাসশয়ার আগ্রাসকের সবরুকিই সেল তার সিংগ্রাম। 

সিন্তু পরবতবীিাকল থসাসিকয়ত িমুযসেস্টরা েখে থদখল শাসমলকি স্বীিৃসত 
সদকল শাসমকলর ইসলামী আকন্দালকের প্রসতও স্বীিৃসত থদয়া হকয় ো, তখে তারা 
ইসতহাস পাোয়। িকিশাকসর মীরজাফর বাগীরি ও দাসেয়ালিকদর দ্বারা 
থঘাষণা িরা হকলা শাসমলকি জাতীয় থেতা বকল স্বীিার িরা থেকত পাকর ো। বলা 
হকলা শাসমকলর ইসলামী আকন্দালে প্রগসতশীল ও স্বাধীেতািামী হকত পাকর ো। 

থসই ইমাম শাসমল এর বিংশধর সালমাে শাসমকলর িসতব সেকয়ও অকেি টাল 
বাহাো হকয়কে। সিন্তু তার বযসতক্রমধমী থরজােই ইেসস্টসটউট অব সেউসক্লয়ার 
সফসজকির দরজা তার সামকে খুকল সদকয়কে। 
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থসাসফয়ার ওটুকু ইিংসগতই সালমাে শাসমকলর জন্য েকেি হকয়কে। সালমাে 
শাসমল ইমাম শাসমকলর প্রসতসষ্ঠত ইসলামী আকন্দালে িকিশাস সক্রকসন্ট এর েুব 
শাখার প্রধাে। তার সিন্তার সবষয় সেল, এখে তার সি িরেীয়। অদৃশ শত্রুর 
সবরুকি সি িকর থস লিাই িরকব? এ অদৃশ শত্রুকদর তারা থিকে। সিন্তু িারা 
থিাকেকি সিিাকব িাজ িকর িকলকে এটাই জাো থেই তাকদর। এরা অতযন্ত 
কুশলী এবিং দি। তারা িাজ িকর সিন্তু থপেকে থিাে সিহ্ন থরকখ োয় ো। 

সালমাে শাসমল দুকিাখ িাকলা িকর রগকড থসাফা থেকি উেকত োসচ্ছল। 
হোৎ এিটা ধাতব গন্ধ্ তার োকি প্রকবশ িরল। সবজ্ঞাকের োি সালমাে শাসমল 
সিংকগ সিংকগ বুজকত পারল এটা গসলত ইস্পাকতর গন্ধ্। বুঝার সাকে সাকেই 
আঁৎকি ঊেল সালমাে শাসমল। তাহকল সি ঘকরর ইস্পাকতর লি গসলকয় থফলা 
হকচ্ছ! 

সালমাে শাসমল দ্রুত সন্তপবকণ েুকট থগল প্রেকম বাইকরর বযালিসের সদকির 
দরজার িাকে। দরজার লকির সদকি তািাকতই িীকহাল সদকয় িুদ্র  এিসবন্দু 
থিাখ ধাঁধাকো েীল আকলা থদখকত থপল। বুঝকলা  লযাসার সবম সদকয় দরজার লি 
গসলকয় থফলা হকচ্ছ। 

সালমাে শাসমকলর িাকে সব পসরকার হয় থগল। মকে পিল থসাসফয়ার 
সাবধাে বােীর িো। 

সালমাে শাসমল তািাতাসি দরজার পাকশ রাখা থিতর থেকি দরজা বন্ধ্ 
িরার বািসত বযবো থলাহার থমাটা বার তুকল সন্তপবকণ থিৌিাকের দুই হুকি ঢুসিকয় 
সদল। সালমাে শাসমল জাকে লযাসার সবম সদকয় থগাটা দরজাই উসিকয় থদয়া োকব। 
তবু এই বযবো এ জন্যই থে, সিেুটা সময় হাকত পাওয়া োকব। 

সালমাে  শাসমল দ্রত থিতকরর দরজা খুকল বাসির োকদ উকে এল। সসসি 
সদকয় সেকি োমার থিিা িরল ো। থসখাকে পাহারা োিকব সেসশ্চত। 

সালমাে শাসমকলর এ বাসিসট থসন্ট জে পল থরাকডর পাকশই। এ থরাকডর 
মাঝামাসঝ থগাকেে প্লাজা এলািায় এিটা থোট রাস্তা থসন্ট জে পল থরাড থেকি 
পূববসদকি থবসরকয় থগকে। এই রাস্তা সদকয় শ’দুকয়ি গজ থগকলই এই বাসি। 
বাসিসটর উত্তর পাশ সদকয়ই ঐ রাস্তাসটর পূবব ও দসিে পাশ থখালা। পসশ্চম পাকশ 
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এিটা বাসি। দুই বাসির মাঝখাকে অন্ধ্িার। সুইপার পযাকসজ। পযাকসজসটর 
মাোয় এিসট িািা দরজা। 

আটসট লযাট সবসশি িারতলা সবসেিং এর টপ থলাকর এিটা লযাট সেকয় 
োিকে সালমাে শাসমল। তার িার রুকমর দুরুম থস োিকত সদকয়কে এিসট 
মুসসলম পসরবারকি অবসশি দুরুম সেকয় থস োকি। 

সালমাে শাসমল োকদ উকে দ্রুত পাসের পাইপ থবকয় বাসির মধযিার থসই 
অন্ধ্িার পযাকসকজ থেকম থগল। তারপর গুসট গুসট িকর এগুকলা রাস্তার সদকি। 

িাো দরজার িাকে একস ফুকটায় থিাখ লাসগকয় থদখল দরজার মুকখই 
এিটা জীপ দাসিকয়। রাস্তার বাসতটা থবশ খাসেিটা তফাকত। তবুও জীকপর 
থিতকর থবশ ফশবা। থদখল থিউ জীকপ থেই। ওরা সি সবাই থিতর ঢুকি থগকে? 
ো ও হকত পাকর, হয়কতা দু এিজেকি সালমাে শাসমকলর বাসার সামকের লেটায় 
পাহারায় থরকখ থগকে। 

সালমাে শাসমল হামাগুসি সদকয় সেঃশকে জীকপর সদকি একগাল। তার লি 
জীকপ এমে সিেু পাওয়া োয় সিো ো থেকি োম পসরিয় সেিাোর সিেু জাো 
োকব। 

জীকপর দরজা তারা থখালাই থরকখ সগকয়সেল। জীকপ প্রকবশ িকর িারসদি 
থিাখ বুলাকত সগকয় পযাকেল থবাকডবর উপর েজর পিকতই তার থিাখ উজ্জ্বল হকয় 
উেল। থদখল, এিটা থোট বুি। থোট বুিটা পকিকট থফকল জীপ থেকি োমকত 
সগকয় থস থদখল জীকপর লকি িাসব ঝুলকে। এিটা সিন্তা সঝসলি সদকয় উেল তার 
মকে। এই জীপ সেকয়ই থতা সকর থেকত পাসর। 

ো িাবা থসই িাজ। িী থহাকল িাসব ঘুসরকয় এিকসলটাকর িাপ সদল থস। 
গাসড থগা থগা িকর উকে িলকত শুরু িরল সালমাে শাসমল সগয়ার থিঞ্জ িকর স্পীড 
বাসিকয় সদল জীকপর। লাসফকয় উকে েুকট িলল গাসি। সালমাে শাসমল মুখ বাসিকয় 
থপেকে সদকি তাসিকয় থদখল সালমাে শাসমকলর থগট সদকয় থবসরকয় থি এিজে 
েুকট আসকে। মুখ ঘুসরকয় সেল সালমাে শাসমল।  থপেকে থেকি পর পর গুলীর 
আওয়াজ শুেকত থপল। 
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সালমাে থসন্ট জে পল থরাকড উকে একস থসাজা দসিণ সদকি এসগকয় িলল। 
তারপর অকেি রাস্তা ঘুকর থস লক যাি থটম্পল এর পাকশ একস োমল। গাসির 
োম্বারটা থদকখ সেকয় সালমাে শাসমল থসখাকে থেকি পাকয় থহঁকট অকপিািৃত থোট 
সিিংস থরাড ধকর পূববসদকি এসগকয় িলল। িকয়িটা অসল গসল থপসরকয় থস এিটা 
লাকটর দরজায় একস দািাল। রাোর লাইটটা েি োিায় জায়গাটা অন্ধ্িার। এই 
অবোয় পুসলশ তাকি এখাকে দািাকো থদখকল সেঘবাত থিার ডািাত োওরাকব। থস 
খুসশ হকলা থে তার  জামার পকিকট আইকডসন্টসট িাডবটা আকে। থে জামা পকর থস 
ইেসস্টসটউকট সগকয়সেল থস জামা আর খুকলসে। জামার পকিকট সিেু টািাও 
আকে। 

সালমাে শাসমল  প্রেকম দরজার থটািা সদল। প্রেকম এি ... দুই  ... সতে। 
তারপর এি ......দুই ...। সব থশকষ এি ......। িকয়িবার পুেরাবৃসত্ত িরল থস 
এই সসসরকজর। এই সসসরজ ‘িকিসাস সক্রকসন্ট’ এর এিটা থিাড। 

সমসেট সতকেি পকর দরজা সেঃশকে খুকল থগল। সালাম সদকয় সালমাে 
শাসমল থিতর প্রকবশ িরল। 

দরজা বন্ধ্ িকর সবসস্মত উসমাে একফন্দী লাইট থজ্বকল সদকয় বলল সি 
বযাপার সালমাে শাসমল িাই সিেু ঘকটকে? 

সালমাে শাসমল থসাফায় বকস গাটা এসলকয় সদকয় থিাখ দুকটা বন্ধ্ িকর বলল 
ওরা আজ আমার ওখাকে সগকয়সেল। 

তারপর? মুখটা িাকলা িকর বলল উসমাে। 
হোৎ আমার ঘুম থিকি োয়। থটর থপকয় োই। ওরা েখে লযাসার সবম সদকয় 

দরজার তালা গলাসচ্ছল তখে আসম সকর আসস আল্লাহর ইচ্ছায়। 
উসমাে একফন্দী সিেুিে িো বলকত পারল ো। হা িকর তাসিকয় োিল 

সালমাে শাসমকলর সদকি। আকেিিণ পর বলল আল্লাহর অকশষ দয়া এবিং 
আমাকদর িাগয, ওকদর হাত থেকি এইিাকব থতা আর থিউ বাঁকিসে। 

জীবে মৃতযু আল্লাহর হাকত উসমাে। 
বকল এিটু থেকম আবার বলল এসব আকলািো পকর হকব এখে তুসম 

আমাকি থশাবার বযবস্তা িকর দাও। 
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উসমাে একফন্দী থিতর িকল থগল। 
উসমাে একফন্দী িকিশাস সক্রকসন্ট এর েুব শাখার এিজে িমবী। সিিংস 

থরাকড তার এিটা ফকলর থদািাে আকে। 
ড্রইিং রুকমর পাকশই সেল থমহমাে খাো। সবোো িকর উসমাে সালমাে 

শাসমল থি ডািল। 
শুকত সগকয় হোৎ মকে পিল পকিকটর থসই থোট বুকির িো। থসাজা হকয় 

বসল। বলল উসমাে তুসম শুকয় পি। আসম এিটু পকর থশাব। 
‘আজ রাকত আমার ঘুম ধকরকে সালমাে িাই’ বলকত বলকত থিতর িকল 

থগল উসমাে। 
সালমাে শাসমল পকিট থেকি থোট বুিসট থবর িরল। থোট বুিসট এিদম 

সাদা। মকে হল সদয থিো। হতাশ হল সালমাে শাসমল। 
হতাশিাকব থোট বুিসটর পাতা উোসচ্ছল। হোৎ থোট বইকয়র মকধয থেকি 

এিখণ্ড িাগজ থবসরকয় এল। িাগজসট সাদা েয় থলখা। 
আগ্রকহর সাকে সালমাে শাসমল িাগজসট থিাকখর সামকে তুকল ধরল। 

এিসট োকমর তাসলিা। প্রেকমই িকেবল আবদুল্লা একফন্দীর োম। িমকি উেল 
সালমাে শাসমল। ইসে পঁসিশজে হারাকো থেতার প্রেম জে। বাকুর ‘িকিশাস 
সক্রকসন্ট’ ইউসেকটর প্রধাে সেকলে ইসে।  

োকমর তাসলিা রুিশ্বাকস পকি থগল সালমাে শাসমল। পঁসিশজে হারাকো 
থেতার োমই থসখাকে। োসব্বশ েম্বর োমসট সালমাে শাসমকলর। সাতাশ েম্বকর 
‘িকিশাস সক্রকসন্ট’ –এর প্রধাে আল্লামা ইব্রাহীম এদসতোর োম। পঁসিশসট 
োকমর বাকম লালা িাসল সদকয় ক্রস থদয়া। খাসল আকে মাি সতেটা োম।  

িমকি উেল সালমাে শাসমল। অেবাৎ ‘আসম সেলাম োসব্বশ েম্বর টাকগবট।’ 
আর ..... 

পরবতবী সাতাশ েম্বর োকমর িো মকে হকতই সমস্ত শরীরটা সঝম সঝম িকর 
উেল সালমাে শাসমকলর। আমাকদর সববজে শ্রকিয়, ‘িকিশাস সক্রকসন্ট’-এর 
সিংগ্রামী থেতা আল্লামা ইব্রাহীম এদসতো তাকদর সাতাশ েম্বর টাকগবট। 
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সালমাে শাসমল তার ঘসির সদকি তািাল। থদখল রাত সাকি সতেটা বাকজ। 
ইকয়করকিে থেকি কুমুখী সতেশ মাইল পে। 

আজারবাইজাকের কুরা উপতযিায় ‘কুরা’ েদী ও ‘আরািস’ েদীর 
সিংগমেকল প্রািীে েগরী ‘কুমুখী’থত বাস িকরে আল্লামা ইব্রাহীম এদসতো। 
ইকয়করকিে সিি পকে ওখাকে থেকত লাগকব িমপকি েয়ঘন্টা। িকিশাস 
পববকতর অসলগসল সদকয় ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইকলর থবসশ গাসি িালাকো মুশসিল। 
আর থট্রকে থেকত লাগকব আকরা থবসশ সময়।  

সালমাে শাসমল উকে সগকয় আবার উসমাে একফন্দীর থশাবার ঘকরর 
দরজায় েি িরল।  

থবসরকয় এল উসমাে একফন্দী। বলল সি বযাপার সালমাে শাসমল িাই। 
তার িকন্ে উকদ্বগ। 

থতামার জীপ থিাোয়? 
সামকেই িার টাসমবোকল।  
টাসমবোকলর থগট িখে খুলকব? 
সাকি িারটায়। 
এখে সতেটা। আর থদি ঘন্টা। 
থিে সি হকয়কে সালমাে শাসমল িাই? 
কুমুখী থেকত হকব, এখসে। সিন্তু এখে থতা োবার উপায় থেই। থদি ঘন্টা 

অকপিা িরকতই হকব। 
সি ঘকটকে বযাপার সি জােকত পাসর সিেু? 
উসমাে একফন্দীর িকে উকদ্বগ। 
সালমাে শাসমল উসমাে একফন্দীকি োকমর তাসলিার সব িো জাসেকয় 

বলল, োও কতসর হকয় োও। সেি সাকি িারটাকতই আমরা গাসিকত উেব। 
বকল সালমাে শাসমল তার সবোোয় একস গা এসলকয় সদল। শুকয় হোৎ মকে 

পিল থসাসফয়া একঞ্জলার িো। ও এতটা সসেি সিংবাদ থপল থিাকেকি? বলকত 
িায় ো। হাজার থহাি তার িমুযসেসটর বযাপার। সিন্তু এই সাবধাে িকর থদবার 
িাজটা থস িরল থিে? 
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িাবকত িাবকত িখে থেে ঘুম একস তাকি দখল িকর সেকয়সেল, থটরই 
পায়সে। উসমাে একফন্দীর ডাকি ধিমি িকর উকে বসল, ঘসির সদকি তাসিকয় 
থদখল, থিার িারটা দশ সমসেট।  

থটসবকলর উপর সিেু সাজাকো। 
উসমাে একফন্দী বলল, সালমাে শাসমল িাই, আসুে সিেু থখকয় থেই। 

রাস্তায় িখে থিাোয় সি পাওয়া োকব। 
সালমাে শাসমল বােরুকম থেকত থেকত বলল, খাবারগুকলা পযাকিট িকর 

গাসিকত সেকয় োও। গাসিকত বকস খাওয়া োকব। 
সেি িারটা পঁসিশ সমসেকট ওরা বাসি থেকি থবসরকয় এল। 
সালমাে শাসমল বলল, এিট্রা সরিলবার সেকয়ে থতা? আসম সিন্তু খাসল হাকত 

একসসে। 
সজ একেসে বকল উসমাে একফন্দী পকিট থেকি এিটা সরিলবার থবর িকর 

সালমাে শাসমকলর সদকি এসগকয় সদল। 
সালমাে শাসমলকদর গাসি সেি িারটা িসল্লশ সমসেকট টাসমবোল িবে থেকি 

রাস্তায় োমল। 
লক াি থটকম্পকলর পাশ সদকয় োবার সময় সালমাে শাসমল থদখল, 

হাোদারকদর থসই জীপসট এখেও থসখাকে দাঁসিকয়। ড্রাইসিিং সসকট বকসসেল 
সালমাে শাসমল। তার পাকশ ওসমাে একফন্দী। সালমাে শাসমকলর দৃসি সামকে। 
বলল, আমরা সি সেি সমকয় থপৌেকত পারব? ওকদর োসব্বশ-সাতাকশর মকধয 
গযাপটা িতখাসে? 

উসমাে একফন্দী শুধু শুেল। থিাে জবাব তার িাকেও থেই। 
িাসস্পয়াে সাগর তীর থেকি পঞ্চাশ মাইল থিতকর কুরা ও আরািস েদীর 

সিংগমেকল কুমুখী এিসট সবুজ েগরী। থোট থোট পাহাি উপতযিাগুকলা সবই 
সবুজ। প্রায় িারশ বের আকগর এই শহরসট তুসিব সুলতােরা প্রসতসষ্ঠত িকর। 

শহকরর পসশ্চম অিংশটা পুরকো। এই অিংকশই একিবাকর পসশ্চম প্রাকন্ত এিটা 
পাহাকির পাদকদকশ আল্লামা ইব্রাসহম এদসতোর বাসি। বাসিসট সবরাট এবিং 
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পুরকো। বাসির সামকে মসসজদ এবিং মাদ্রাসা। এসকবর গাকয় সিেু সিেু েতুে 
প্রকলপ লাগকলও িাোকমাটা অতীতকি বুকি সেকয় সেিই দাঁসিকয় আকে। 

এই বাসিসট িকিশীয় মুসলমােকদর িাকে অকেিটা তীকেবর মত। থগাটা 
িকিশাকস এই এদসতো মাদ্রাসা সবখযাত। িকিশীয় মুসলমােকদর আধযাসত্মি ও 
রাজনেসতি থেতা ইমাম শাসমল এই মাদ্রাসায় অধযয়ে িকরে। আল্লামা ইব্রাসহম 
এদসতোর পূববপুরুষ আরসি জামাল এদসতো এই বাসি, এই মাদ্রাসা, এই 
মসসজকদর প্রসতষ্ঠাতা। সতসেই ইমাম শাসমকলর উস্তাদ সেলে। 

এিসট সুন্দর স্বচ্ছ-জল সদসঘর উত্তর পাকি পূবব-পসশ্চকম সবস্তৃত দসিণমুখী 
বাসি আল্লামা ইব্রাসহম এদসতোর। সদসঘসটর পসশ্চম পাকি মসসজদ এবিং দসিে 
পাকি মাদ্রাসা। সবশাল মাদ্রাসাসট সদসঘর এিপ্রান্ত থেকি আকরিপ্রান্ত পেবন্ত সবস্তৃত। 
িকিশাস, তাতাসরয়া এবিং সক্রসময়ার প্রায় পাঁিশত োি থলখাপিা িকর এই 
মাদ্রাসায়। ইমাম শাসমল প্রসতসষ্ঠত ‘িকিশাস সক্রকসন্ট’ - এর জকন্য থলাি কতসরর 
এিটা থিন্দ্র এই মাদ্রাসা। এখাকে েুি সবদযাকি দ্বীসে সশিার অপসরহােব অে বকল 
ধরা হয়। সদসঘর পূবব পাকি িারসদকি বাগাে থঘরা এি সবশাল মাে। আল্লামা 
ইব্রাসহম এদসতো মাগসরকবর োমাে থেকি এশার আোে পেবন্ত োিকদর এিটা 
ক্লাশ থেে। তারপর এশার োমাে থশকষ মসসজদ সিংলগ্ন দরবার িকি আধা ঘন্টার 
জকন্য বকসে। সবসিন্ন অঞ্চল থেকি আসা থলািজেকি সািাৎ থদে। এটাই তাঁর 
সদকের থশষ রুসটে। তারপর সতসে ঘকর থফকরে। খাওয়া-দাওয়ার পর রাত দশটার 
সদকি ঘুমাকত োে। 

থসসদেও সতসে এশার োমাে থশকষ দরবার িকি ঢুিকলে। আজ সািাকতর 
জন্য থবসশ থলাি সেল ো। দুজে থলাি এল। উককা-খুককা িুল। সফকরর ক্লাসন্ত 
তখে তাকদর থিাকখ-মুকখ।  

ওরা এখাে থেকি ষাট মাইল দূকর ‘কুরা’ তীকরর পাববতয গ্রাম ‘মুগীর’ এর 
বাসসন্দা। প্রায় পাঁিশ মুসসলম পসরবার সেকয় সমৃি গ্রামসট। 

দরবার িকি ঢুকিই ওরা থিঁকদ উেল। বলল, হুজুর, আমাকদর সব থশষ 
হকয় থগকে। থগাটা গ্রাম পুসিকয় সদকয়কে। সবগুকলা ঘকরর দরজা বাইকর থেকি বন্ধ্ 
িকর থপট্রল সেসটকয় ওরা আগুে ধসরকয় থদয়। দুিারজে োিা আর থিউ থবরুকত 
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পাকরসে, সবাই পুকি মারা থগকে। আমাকদর বাগাে, শস্য থিতও ওরা পুসিকয় োই 
িকর সদকয় থগকে।  

ওরা োমল। 
আল্লামা ইব্রাসহম এদসতো ওকদর সদকি সের দৃসিকত তাসিকয় ওকদর সব 

িো মকোকোকগর সাকে শুেকলে। ওরা োমকল তার দৃসি জাোলা সদকয় বাইকরর 
অন্ধ্িাকর সেবি হকলা। তার দৃসিটা শূন্য। থসখাকে থেে বাইকরর অন্ধ্িাকরর মতই 
এিটা অসেশ্চয়তা। থিাে িো বলকলে ো সতসে। 

অকেিিণ পর তাঁর দৃসি বাইকর থেকি সফসরকয় একে আবার সেবি িরকলে 
থলাি দুজকের মুকখর উপর। 

আল্লামা এদসতোর িুল-দাসি সকফদ। থিাকখর ভ্রুও সাদা হকয় থগকে। সিন্তু 
স্বােযটা অটুট আকে। প্রশস্ত ললাট। মুকখ এিটা পসবি দীসপ্ত। িসেে দুঃসিংবাকদও 
ম্লাে হয়সে। এিটু গম্ভীর মকে হকচ্ছ মুখ, আর তাঁর থিাকখ এিটা থবদোর থরখা। 

গম্ভীর মুকখর থোঁট দুসট েকি উেল আল্লামা এদসতোর, ‘োরা থবঁকি আকে 
তারা থিাোয়?’ 

পাহাকির ওপকর এি গুহায় আশ্রয় সেকয়কে।  
খাওয়ার বযবো? 
জেকল ফল আকে। 
িতজে? 
সতসরশ জে। তার মকধয সশশু মাি এি, োরী দুই। 
অেবাৎ গ্রাকমর প্রায় সতে হাজার থলািকি ওরা পুসিকয় থমকরকে। আল্লামা 

এদসতো মুহূকতবর জকন্য তাঁর থিাখটা এিবার বুকজসেকলে। থবাধ হয় ধাক্কাটা 
শামকল সেকলে সতসে। 

থিখ খুকল শান্ত িকন্ে বলকলে, থলাি এখসে পাোসচ্ছ ওখাকে। থতামরা থখকয় 
সবশ্রাম োও। আল্লামা এদসতো তাঁর আসে থেকি উেকত উেকত বলকলে, ওরা 
মুসলমােকদর সেসশ্চহ্ন িরকত িায় িকিশাকসর মাসট থেকি। থে থিাে িসতর 
জকন্য আমাকদর প্রস্তুত োিকত হকব, কধেব ধরকত হকব। আল্লাহর সাহােয আমরা 
পাবই। বকল আল্লামা এদসতো দরবার িি থেকি থবসরকয় বাসির সদকি িলকলে। 
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বাসির থিতকর ঢুিকতই োসত আবু জামাল এদসতো একস আল্লামা 
এদসতোকি জসিকয় ধরল। বলল, দাদু- আম্মা বকলকে, বি হকল আমাকি েুি 
িরকত হকব? োসতকি থিাকল তুকল সেকয় বলকলে, তা থতা িরকবই। 

েুি িরকল সি িরকত হয় দাদু? 
গুলী িরকত হয়। 
তাহকল থে মানুষ মকর োকব, গুলী িরব থিে? 
থতামাকি েখে থিউ গুলী িরকত আসকব? 
আমাকি গুলী িরকত আসকব থিে? 
আল্লাহর শত্রু অকেি দুি থলাি আকে দুসেয়ায়। 
রাসুল (স:) েুি িকরকেে দাদু? 
হ্যাঁ। 
গুলী িকরকেে? 
আল্লামা এদসতো মুশসিকল পকি থগকলে। বলকলে, দাদু তখে থতা বন্দুি 

সেল ো। তকলায়ার সেল। 
িো থশষ িকরই আল্লামা এদসতো োসতকি থমকয় সালমার থিাকল তুকল 

সদকয়  বলল, োও থতামার সবব-সন্ধ্ােী থেকলকি। 
আল্লামা এদসতো এিবার ঘসির সদকি তাসিকয় খাবার ঘকরর সদকি পা 

বািাকলে। 
আল্লামা এদসতোর বাসির সবাই ঘুসমকয়। মাদ্রাসার োিরাও গিীর ঘুকম 

আচ্ছন্ন। 
 
 
 
বাকু-োগারকো িারাবাখ সিকির এিটা শাখা থেখাকে সদসঘর পূবব পাকির 

বাগাকে একস প্রকবশ িকরকে, থসখাকে দুজে প্রহরী থস্টেগাে হাকত বকস । আকরি 
জে প্রহরী বাগাকের উত্তর-পসশ্চম থিাণ থেখাকে থশষ হকয়কে তার িকয়ি গজ 
সামকে সদসঘর বাঁধাকো পাকি বকস। তার হাকতও থস্টেগাে। তার সন্ধ্ােী দৃসি 
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আল্লামা এসদতোর বাসির সদকি। অন্য এিজে প্রহরী দসিণ সদি থেকি পাকয় 
িলা থে রাস্তাসট মাদ্রাসার পূবব পাশ সদকয় উকে একসকে, তার মুকখ দাঁসিকয়। আল্লামা 
এদসতোর বাসির উত্তর, পসশ্চম ও দসিণ সদিটায় পাহাি। পাহািগুকলা আবার 
পাসে ও জেকল পূণব গিীর উপতযিা সদকয় থঘরা। 

রাত তখে দুটা। 
আিাকশ িাঁদ থেই। রাস্তার সবজলী বাসতগুকলা অন্ধ্িাকরর সাকে লিাই িকর 

অবরুি অবোয় আত্মরিা িকর িকলকে। রাস্তার বাসত োিাও আল্লামা এদসতোর 
বাসির সামকে এিটা, মসসজকদর সামকে এিটা, মাদ্রাসার সামকে এিটা এবিং 
পূবব পাকির সদসঘর ঘাকট এিটা আকলা জ্বলকে। সব সমকল এিটা আকলা-আঁধারীর 
এই লুকিািুসর থখলায় আঁধারকিই সবজয়ী থদখা োকচ্ছ। িাকলা থপাশাি পরা এি 
ঝাঁি থলািকি অন্ধ্িার সাকপর মত গসিকয় গসিকয় আল্লামা এদসতোর বাসির 
সদকি আসকত থদখা থগল। তারা আসকে সিি পে-বাদ সদকয় পাের ও আগাো 
িরা সেম্নিূসম সদকয়। সপকে তাকদর এিসট িকর িাকলা বযাগ আকে, এিসট িকর 
খাকটা েলওয়ালা রাইকফল। থিামকর ঝুলাকো সপস্তল। মাসটকত গিাগসি সদকয় 
এসগকয় আসকে। 

সেঃশকে তারা উকে এল বাগাকে। বাগাকে উকে ওরা বযাগ থেকি গযাস মাক 
থবর িকর সেল। তারপর সবো বািযবযকয় তারা সতে দকল সবিক্ত হকয় থগল। 
এিদল থগল উত্তর সদকি সিিসট থেখাকে একস সমকশকে থসই সদকি। মকে হল 
তাকদর লিয সিকির মুকখ বকস োিা থস্টেগােধারী দুজে প্রহরী। সদ্বতীয় দল 
এগকলা বাগাকের মধয সদকয় পসশ্চম সদকি। আর তৃতীয় দলসট বাগাকের পূবব ও 
দসিণ সদি ঘুকর থসই পাকয় হাঁটা রাস্তার মুকখর সদকি এগুকলা। মকে হল, তারা 
পসরকার জাকে প্রহরীরা থি থিাোয়। 

বাগাকে োো রিম ফলু ও ফকলর গাে সাসরবিিাকব লাগাকো। বাগাকের 
গাকের তলায় ঘুটঘুকট অন্ধ্িার। এই অন্ধ্িারকি আশ্রয় িকর দুই সাসরর 
মাঝখাকের সরল পযাকসজ সদকয় ধীকর সেঃশকে ওরা এসগকয় িলল। উত্তকরর দলসট 
সিি মুকখ বকস োিা থসই দুজে প্রহরীর পাঁি গকজর মকধয সগকয় থপৌঁেল। সিন্তু 
গাকের আিাকল থদখা োকচ্ছ ো ওকদর। দুজেকি োমকত বকল দকলর এিজে 
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আকরা বাঁকয় ঘুকর সামকে এগুকলা। থপেেটা বাগাকের মকধয বকল দকলর এিজে 
আকরা বাঁকয় ঘুকর সামকে এগুকলা। থপােেটা বাগাকের মকধয থরকখ মাো বাসিকয় 
পূববসদকি তাসিকয় থদখল, প্রহরী দুজে পূববসদকি তাসিকয় বকস আকে।  

হাসস ফকুট উেল থলািসটর মুকখ। খাকটা েল রাইকফলসট সপে থেকি হাকত 
সেকয় পাশাপাসশ দুজকের এিজেকি তাি িকর সট্রগাকর িাপ সদল। সক্লি িকর 
সািা সদকয় উেল সট্রগারসট। সাইকলিার লাগাকো রাইকফল থেকি দুপ িকর এিসট 
িুদ্র সেউট্রে বুকলট থবসরকয় থগল। সেউট্রে বুকলট সেউট্রে থবামার িুদ্রতম এিসট 
সিংকরণ। বুকলটসট সেসদবি এিটা দূরত্ব পার হওয়া সিিংবা িাকরা গাকয় আঘাত 
িরার সকে সকে সবকফাসরত হকয় োয়। তারপর থসকিকন্ডর মকধযই পাঁি 
বগবগকজর মকধযিার সব প্রাণী েীরকব মৃতযুর থিাকল ঢকল পকি। বাতাকস সেউট্রে 
বুকলকটর িােবিাসরতা সিশ থসকিকন্ডর থবসশ োয়ী হয় ো। 

প্রহরী দুজে ‘দুপ’ শে শুকে িমকি থপেকে তািকয়সেল এবিং ঐ িাকবই 
তারা সেঃশকে মৃতযুর থিাকল ঢকল পিল। তাকদর সশসেল হাত থেকি খকস পিল 
থস্টেগাে। 

এ দলসট বাগাকের পাকশ অন্ধ্িাকর বকস এিটু সজসরকয় সেল। তারপর 
এিজে ঘসির সদকি তাসিকয় আকমবসেয় িাষায় বলল, িল।  

তারা সতেজে রাস্তা ধকর হামাগুসি সদকয় এসগকয় িলল সদসঘর পাকির সদকি। 
বাগাকের থিাণায় সগকয় উঁসি থমকর থদখল, সদসঘর পাকি বসা প্রহরীসট ঢকল 

পকি আকে মাসটকত এবিং মাঝখাকের দলসট এসগকয় োকচ্ছ মাদ্রাসার থহাকস্টল 
িবকের সদকি। পসরিল্পো অনুসাকর সদ্বতীয় ও তৃতীয় দলসট প্রহরীকদর সসরকয় 
থফলার পর সসম্মসলতিাকব মাদ্রাসা থহাকস্টকল আপাকরশে িালায়। থহাকস্টকলর 
পাঁিশ সেকবসদত োিই এখােিার শসক্তর উৎস। ওকদরকি আকগ সরাকত হকব। 

দশ সদকস্যর সসম্মসলত দল উকে থগল পাঁি তলা থহাকস্টকল। প্রসত তলায় 
দুজে িকর। তাকদর এি হাকত সেউট্রে রাইকফল, অন্য হাকত সেউট্রে থহপ্রয়ার। 
তারা প্রসতসট রুকম দরজার সেি সদকয় েল ঢুসিকয় সেউট্রে গযাস থহপ্র িরকত শুরু 
িরল। 
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মাদ্রাসা থহাকস্টকল আপাকরশে থশষ িকর আধা ঘন্টা পকর সসম্মসলত দলসট 
সফকরএল আল্লামা এদসতোর বাসির সামকে পুকুকরর থিাণায় বসা প্রেম দলসটর 
িাকে। অপাকরশকের সদ্বতীয় পেবায় সেসববকে সম্পন্ন হওয়ার আেকন্দ ওরা থহঁকটই 
এল সদসঘর পাি সদকয়। 

সতেসট গ্রুপ এিসিত হকয় সেঃশকে এসগকয় িলল এদসতোর বাসির সদকি। 
এদসতোর বাসির সামকে, থেখাকে পাের সবোকো পাকয় হাঁটার রাস্তাটা থশষ 

হকয়কে, থসখাকে এিটা োদওয়ালা থখালা উঁিু বারান্দা। মাকঝ মাকঝ আল্লামা 
এদসতো অবসর সমকয় থিয়ার সেকয় এখাকে বকস িাকরা সাকে আলাপ িকরে 
সিিংবা তাসিকয় োকিে সদসঘর স্বচ্ছ পাসের সদকি, অেবা থিাখ থমকল ধকরে সতসে 
েীল আিাকশর সদকি। 

পাের সবোকো পাকয় হাঁটা রাস্তা থেকি সতে ধাপ উেকলই বারান্দা। বারান্দা 
থপসরকয় থগকল এিটা বি দরজা। ওটা এিটা  হলঘর ... পাসরবাসরি কবেিখাো 
সহকসকব বযবহার হয়। কবেিখাো থপরুকল খাবার ঘর। খাবার ঘর থেকি বাম 
সদকির পযাকসজ ধকর এগুকলা আল্লামা এদসতোর থশাবার ঘর। 

আল্লামা এদসতোর সবরাট পসরবার। 
িাকলা িাপকি সববাে ঢািা গযাস মাক পরা োয়ামূসতবরা থসই বারান্দায় উকে 

এল। সবাই েয়, বুকি িালা িাপকির ওপর সাদা থেিকি আঁিা দলপসতসহ 
িারজে। অন্যরা বারান্দার সেকি দাঁসিকয় োিল রাইকফল বাসগকয় প্রস্তুত হকয়। 

দলপসত থলািটা সম্ভবত লি পরীিার জকন্য দরজার সদকি এগুকলা। এ 
সময় ঝট িকর দরজা খুকল থগল এবিং সকে সকেই দরজা সদকয় েুকট এল এি ঝাঁি 
গুলী। 

বারান্দায় দাঁিাকো িারজে সিেু বুঝার আকগই ঢকল পিল ঝাঁঝরা হকয় 
োওয়া থদহ সেকয়। 

সিন্তু োরা বারান্দার সেকি দাঁসিকয়সেল, তাকদর মাোর উপর সদকয় িকল থগল 
গুলী। ফকল তারা বকস পিার এবিং পাো আক্রমকণর সুকোগ থপকয় থগল। তাকদর 
িকয়িজকের সেউট্রে রাইকফল থেকি থসই ‘দুপ’ আওয়াজ উসেত হকলা। সেউটে 
বুকলটগুকলা েুকট থগল থিতকর। 
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থস্টেগাে হাকত আল্লামা এদসতো এবিং তার থেকল আবদুল্লাহ এদসতো গুলী 
িরকত িরকত তখে দরজা পেবন্ত েুকট একসসেকলে। সিন্তু সেউট্রে বুকলট তাকদর 
এগুকত সদলো। পািা ফকলর মকতা তাকদর থদহ ঝকর পিল দরজার ওপকরই। 

বারান্দার সেকির োয়ামূসতবগুকলা উকে এল বারান্দায়। িাকলা মুকখাকশর সেকি 
তাকদর থিাখগুকলাকত সহিংসার আগুে দাউ দাউ িকর জ্বলকে। তাকদর িকয়িজে 
েুটল বাসির থিতকর। এিজে সিৎিার িকর সেকদবশ সদল, সেউট্রে বুকলট েি 
িরকবো। ওকদর থস্টেগাে সদকয়ই ওকদর সৎিার িকর এস। 

থিতর থেকি থিকস এল থস্টেগাকের এিটাো গুলীর শে এবিং সশশু ও 
োরীর বুিিািা আতবোদ। 

 
 
 
কুমুখী শহকরর পকে িলকত সগকয় মেটা আেিাে িকর উেল সালমাে 

শাসমকলর। থে িয়টা মসসজদ থস এ পেবন্ত পকের পাকশ থপল, সবগুকলা মসসজকদ 
সবাই থগাল হকয় বকস কুরআে শরীফ পিকে। থিাে দুঃসমকয় সিিংবা বি থিউ 
মারা থগকল এইিাকব সসম্মসলত িাকব কুরআে শরীফ পিা িকিশাকসর এিটা 
সেয়ম। শিংিা থবাধ িরল সালমাে শাসমল, বি সিেু সি ঘকটকে? আল্লামা 
এদসতোর িো মকে হকতই বুিটা আবার ধিফি িকর উেল সালমাে শাসমকলর। 

সালমাে শাসমল তার জীকপর স্পীড বাসিকয় সদল। মুখ সফসরকয় উসমাে 
একফন্দীকি সালমাে শাসমল সজকজ্ঞস িরল, সি বুঝে তুসম উসমাে? 

েগরীর থিাে থলাকির মুকখ হাসস থদখসে ো। সবাই মাো েত িকর হাঁটকে। 
থিাে থদািাে-পাটও খুকলসে লিয িকরে? 
সেি তাই থতা। 
এর অেব সি উসমাে? সালমাে শাসমলর গলাটা িাঁপল। 
উসমাে থিাে জবাব সদকত পারল ো। 
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সালমাে শাসমকলর গাসি েতই োগারকো িারাবাখ - বাকু থরাড হকয় 
আল্লামা এদসতোর বাসির িাোিাসে থপৌেকত লাগল মানুকষর িীি ততই বািকত 
লাগল। 

োগারকো িারাবাখ সিি থেকি থে সিিসট থবসরকয় আল্লামা এদসতোর 
বাসির সদকি থগকে থস সিি এিদম থলাকি িসতব। 

ইমাম শাসমকলর থেকল েুবকেতা সালমাে শাসমল সবার িাকে পসরসিত। 
তাকি থদকখ সবাই পে িকর সদকত লাগল। সিেু েুবি ত্বসরৎ এসগকয় একস এ 
িাকজ সহকোসগতা িরকত লাগল। 

িাউকি সিেু সজজ্ঞাসা িরার সাহস হকলা ো সালমাে শাসমকলর। সালমাে 
শাসমলকি থদকখ অকেকিই থিঁকদ থফকলকে, সবকশষ িকর েুবিরা। সালমাে 
শাসমকলর সিেু বুঝার বাসি রইল ো। তার বুিটা থমািি সদকয় উেল থবদোয়। 

সিন্তু আল্লামা এদসতোর বাসিকত থপৌঁোর পর থে দৃশ্য থদখল, তাকত 
সালমাে শাসমল এিদম থেে থবাবা হকয় থগল। এত সেষু্ঠরতা, এত বববরতাও থিাে 
মানুষ িরকত পাকর। মাদ্রাসার পাঁিশ’ োকির থিউ থবঁকি থেই। প্রকতযকি থে োর 
সসকট সবোোয় শুকয় আকে। সিন্তু িারও প্রাণ থেই। ওকদর থিহারা থদকখই 
সবজ্ঞাকের োি সালমাে শাসমল বুঝল, িয়াবহ সেউট্রে গযাকসর ফল। 

আল্লামা এদসতোর কবেিখাোর দরজায় থিৌিাকের ওপর তখে আবদুল্লাহ 
এতসদো পকি আকে। বাসির সব োরী-সশশু এিসট ঘকর রকক্ত িাসকে। আল্লামা 
এদসতোর অসত আদকরর োসত আবু জামাল এদসতো মাকয়র থিাকলর থিতরই 
বুকলকট ঝাঁঝরা হকয় থগকে। মা হয়কতা থিাকল লুসিকয় সেকজর জীবে সদকয় তাকি 
বাঁিাকত থিকয়সেকলে। সিন্তু মা এবিং থেকল থিউই বাঁকিসে। 

সিন্তু আল্লামা এদসতোকি থিাোও পাওয়া থগল ো। হোৎ সালমাে 
শাসমকলর থখয়াল হকলা, আকগর পসিঁশজেকি জীসবত সিিংবা মৃত থিাে িাকবই 
খঁুকজ পাওয়া োয়সে। থসই তাসলিায় আল্লামা এদসতোকি পাওয়া োকব থিমে 
িকর? 

সবসিেু পেবকবিণ িকর সালমাে শাসমল ‘কুমুখী’র ‘িকিশাস  সক্রকসন্ট’- 
এর প্রধাে লসতফ সিসরমিকি বলল, আল্লামা হুজুর থে থশষ মুহূকতব জােকত 
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থপকরসেকলে এবিং প্রসতকরাধ িকরসেকলে বারান্দার রক্তগুকলাই তার প্রামাণ। 
সেশ্চয় তাকদর মকধয থেকি িকয়িজে আহত-সেহত হকয়কে। আকরিটা সজসেস 
লিয িরল, আবদুল্লাহ এদসতোর থদকহ থিাে গুলীর দাগ বা আঘাকতর সিহৃ থেই। 
থসও সেউট্রে গযাকসর সশিার। সেউট্রে বুকলটই তাকদর প্রসতকরাধকি সফল হকত 
থদয়সে। 

সালমাে শাসমল বারান্দার মুকখ একস দাঁসিকয়সেল। হোৎ থদখকত থপল 
সসঁসির সেকি িাঁজ িরা এিটা িাল িাগজ। িাগজসট তকুল সেকয় িাঁজ খুকল 
থদখল, আকমবসেয়া, জসজবয়া, আজারবাইজাে, পারস্য ও তুরককর এিটা অিংশ সেকয় 
বৃহত্তর আকমবসেয়ার এিটা মােসিি। তার থিতকর সাদা এিটা থেিকি আঁিা। 
িাগজসট লসতফ সিসরমকির হাকত তুকল সদকত সদকত সালমাে শাসমল বলল, 
‘থহায়াইট উলফ’ তার সিহ্ন থরকখ থগকে। 

বারান্দার সেকি এবিং সদসঘর িারধার সঘকর তখে হাজাকরা মানুকষর িীি। 
লসতফ সিসরমি বলল, সালমাে শাসমল িাই, িয়, আশিংিা এবিং থশাকি মানুষ 
মুষকি পকিকে। আপসেই এখে উপেুক্ত বযসক্ত তাকদর সান্ত্বো থদবার জকন্য। 
আপসে সিেু বলুে। থলািজেকি এসদকি ডািার জন্য আসম বকল সদকয়সে। 

এিজে থঘাষি থঘাষণা িকর সদকয় এল। 
মানুষ এসগকয় এল আল্লামা এদসতোর বাসির সদকি। 
সালমাে শাসমল এিটা থটসবকলর ওপর দাঁিাকলে। তারপর জেতার 

উকেকশ্য বলকলেঃ 
িাই সব, খৃিােকদর সিংগেে, ‘থহায়াইট উলফ’ অন্যান্য ঘটোর মত এ 

ঘটোর জকন্যও দায়ী। তারা িায় আমাকদরকি আমাকদর মাতৃিূসম থেকি উৎখাত 
িকর তাকদর স্বকের বৃহত্তর আকমবসেয়া গেে িরকত। তাকদর সাহােয িরকে 
িমুযসেি থদশ রাসশয়া সরপাবসলি এবিং পসশ্চকমর সিেু খৃিাে থদশ। আমাকদর 
সহায় আল্লাহ। ইসতহাস সািী, তাকদর সব েিেন্ত্রই অতীকত আমরা বযেব িকর 
সদকয়সে। এ েতুে েিেন্ত্রও আমরা বযেব িকর থদব। আপোকদর সিংগেে ‘িকিশাস 
সক্রকসন্ট’ তাকদর জঘন্য ও িাপুরুকষাসিত িাকজর উপেুক্ত জবাব থদকব। আসম 
আেকন্দর সাকে থঘাষণা িরসে, সবকশ্বর মজলুম মুসলমােকদর থেতা অকেি 
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সবপ্লকবর মহাোয়ি আহমদ মুসা দুএিসদকের মকধযই আমাকদর মকধয আসকেে। 
সতসে আমাকদর থেতৃত্ব থদকবে। ইমাম শাসমল থে িাজ থশষ িকর থেকত পাকরেসে, 
তা ইেশাআল্লাহ সতসে থশষ িরকবে। 

উপসেত থশাি-সন্তপ্ত জেতা সমকবত িকে ‘আল্লাহ আিবার’ ধ্বসে সদকয় 
আেন্দ প্রিাশ িরল। 

সালমাে শাসমল থেকম এল থটসবকলর মঞ্চ থেকি। লসতফ সিসরমিকি বলল, 
শহীদকদর দাফকের সি বযবো হকয়কে? 

থজলা গিেবর শসহদি সিাকলই একসসেকলে। সতসে সব বযবো িরকেে। 
বলল লসতফ সিসরমি। 
এখােিার সব বযাপার গুসেকয় থেয়ার দাসয়ত্ব থি পালে িরকব? এ সিন্তার 

দাসয়ত্ব এখে আপোর। 
সেি আকে, কুমুখীর ‘িকিশাস সক্রকসন্ট’- এর প্রধাে সহকসকব এখােিার 

দাসয়ত্ব থতামাকিই পালে িরকত হকব। 
আহমদ মুসা িকব আসকেে? 
দুএিসদকের মকধযই আশা িরসে। 
তাকি বাধা থদবার জন্য ‘থহায়াইট উলফ’ রাসশয়া ও পসশ্চকমর 

সহকোসগতায় সব বযবোই িকরকে থশাো োকচ্ছ। 
আসম ইকয়করকিকে োিার জন্য সবস্তাসরত বযাপারটা জাসে ো। জােকতা 

আল্লামা হুজুর। আর জাকে বাকুকত থে সাইমুম ইউসেট একসকে তারা। তকব আসম 
এটুকু জাসে, আহমদ মুসাকি বাধা থদয়ার সাধয ‘থহায়াইট উলফ’ এবিং তার 
মুরুব্বীকদর থেই। 

এ সময় এিসট গাসিকত িকর আজারবাইজাে সরিাকরর ‘কুমুখী’ থজলার 
গিেবর আহমদ শসহদি এবিং আরও িকয়িজে আল্লামা এদসতোর বাসির সামকে 
একস োমল। 

গাসি থেকি থেকম ওরা একস জসিকয় ধরল সালমাে শাসমলকি। শসহদকির 
থিাকখ অশ্রু। 
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লসতফ সিসরমকির িাকে শুকেসে দাফে সিংক্রান্ত বযবোপোর দাসয়ত্ব 
আপোরা সেকয়কেে। এটা আপোকদর সরিাকরর অনুমসতক্রকম? সজজ্ঞাসা িরল 
সালমাে শাসমল। 

সরিার এ বযাপাকর সবকরাসধতা িরকব ো, অনুমসতও সদকত পারকব ো। সিেু 
জাকে ো এই িূসমিা পালে িরকব। 

সালমাে শাসমকলর মুকখ এিটা থবদোর হাসস ফকুট উের। বলল, এই 
েতজানু িূসমিা সি সরিারকি রিা িরকত পারকব? 

সালমাে শাসমল িাই, আসম গত পরশু সদে বাকুকত সেলাম। ঐ সদে রুশ, 
বৃসটশ ও মাসিবে এমবাস্যাডর আমাকদর প্রধােমন্ত্রীর সাকে থদখা  িকরে। তারা 
বকল সদকয়কেে, ‘িকিশাস সক্রকসন্ট’-এর মত সাম্প্রদাসয়ি সিংগেেকি 
আজারবাইজে সরিার েসদ সহকোসগতা িকর, তাহকল তারা আজারবাইজাকের 
সবরুকি িকোর বযবো গ্রহণ িরকব। 

আপোকদর প্রধােমন্ত্রী ‘থহায়াইট উলফ’-এর হতযা, সন্ত্রাস ও থপািামাসট 
েীসত সম্পকিব সিেু বকলেসে? বকলসে থে, আকমবসেয়া, জসজবয়া এবিং তারাও সিিাকব 
‘থহায়াইট উলফ’ থি সাহােয িরকে? 

বকলকে। সিন্তু তাকদর বক্তবয হকলা, এসব হতযা, সন্ত্রাস মুসলমােকদর 
আিযান্তরীে গ্রুপ দ্বকন্দ্বর ফল এবিং ‘িকিশাস সক্রকসকন্ট’র িারকণই এসব 
ঘকটকে। ‘থহায়াইট উলফ’ োকম থিাে সিংগেেকি তারা থিকে ো। 

সালমাে শাসমল হাসল। এিসট দীঘব সেশ্বাস থফকল বলল, সেি আকে। 
আমরা জাসে, মুসলমােকদর আল্লাহ োিা থিাে বন্ধ্ু থেই, আল্লাহ োিা তাকদর 
থিাে সাহােযিারী থেই। আমরা তাঁরই ওপর সেিবর িরসে। 

বকল সালমাে শাসমল, লসতফ সিসরমকির সদকি সফকর বলল, লসতফ তুসম 
এঁকদর সাকে শহীদকদর দাফকের আকয়াজে ির। আসম আল্লামা হুজুকরর অসফসটা 
এিটু থিি িসর। 

মসসজকদর পাকশ দরবার িকির সাকে সিংলগ্ন ‘িকিশাস সক্রকসন্ট’-এর 
োম সাইেকবাডবহীে সদর দফতর। আল্লামা এদসতো এখাকেই বসকতে। 

সালমাে শাসমল বারান্দা থেকি থেকম ঐ অসফকসর সদকি িকল থগল। 
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৬ 
বাকুর ‘িকিশাস সসকক্রট’ প্রধাে মুহাম্মদ সবে মুসার সাকে সবসিন্ন সবষকয় 

পরামশব িকর এবিং বাকুকত অবোেরত সাইমুম প্রসতসেসধ দকলর থেতা আলী 
আসজমকির সাকে প্রকয়াজেীয় আকলািো থসকর সালমাে শাসমল থসসদে রাকতই 
ইকয়করকিকে সফকর একসকে। ‘কুমুখী’ ও ‘মুগী’ গ্রাকমর িয়াবহ হতযািান্ড এবিং 
আল্লামা ইব্রাহীম এদসতোর হাসরকয় োওয়া সালমাে শাসমলকি অসের িকর 
তুকলকে। ‘থহায়াইট উলফ’ থদখা োকচ্ছ ‘িকিশাস সক্রকসন্ট’-এর সব সিেুই জাকে 
এবিং তাকদর পসরিল্পো মুতাসবি একির পর এি ঘটো ঘসটকয়ই িকলকে, সিন্তু 
‘িকিশাস সক্রকসন্ট’ তাকদর থিাে োগালই পাকচ্ছো। তাকদর এিজে থলাকিরও 
পসরিয় জাো োয়সে। তাকদর সবরুকি ‘িকিশাস সক্রকসন্ট’ িােবত এি ইসঞ্চও 
এগুকত পাকরসে। এই বযেবতার থবদো সালমাে শাসমকলর অন্তরকি সের োিকত 
সদকচ্ছো। আল্লামা ইব্রাসহম এদসতোর হাসরকয় োওয়ার পর আকন্দালে 
পসরিালোর সবরাট দাসয়ত্ব তার ওপর অপবণ িরা হকয়কে। সািংগেসেি অকেি 
িাজ তার পকি রকয়কে। এরপরও সিেুমাি থদসর ো িকর েুকট একসকে 
ইকয়করকিকে। তার আশা এখাে থেকিই থস সামকে এগুবার এিটা ‘ক্ল’ু পাকব। 

সালমাে শাসমকলর লিয থসাসফয়া একঞ্জলা। তার ধারণা থসাসফয়া একঞ্জলার 
িাে থেকি এিটু সূি পাওয়া োকব। সালমাে শাসমলকি সাবধাে িরার মত 
‘এযকুকরট’ খবর থসাসফয়া থে সূি থেকি থপকয়কে, থস সূি ধকর এগুকলই, সালমাে 
শাসমকলর সবশ্বাস, ‘থহায়াইট উলফ’ এর এিটা সেিাোয় থপৌঁো োকব। 
 

 
 
সালমাে শাসমল ও উসমাে একফন্দী থিাকর একস থপৌঁকেকে ইকয়করকিকে। 

একস ফজকরর োমাে পকি ঘুসমকয় পকিসেল।  
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ঘুম থেকি উেল সিাল আটটায়। হাতমুখ ধুকয় একস থদখল থটসবকল 
থসসদকের িাগজ। সালমাে শাসমল িাগজসট হাকত সেকয় আকরিবার সবোোয় গা 
এসলকয় সদল। িাগকজর এি জায়গায় সগকয় থিাখ আটকি থগল সালমাে 
শাসমকলর। 

আকগর সদে রাকত সালমাে শাসমকলর ঘকর থে অসিোে পসরিাসলত 
হকয়সেল, তার ওপর সরকপাটব িকরকে পসিিাসট। সশকরাোম সদকয়কে, ‘সেউসক্লয়ার 
সফসজকির থদশ বকরণয িৃসত োি এবিং ইেসস্টসটউট অব এডিােহড সেউসক্লয়ার 
সফসজি’- এর িূিান্ত বকষবর োি সালমােকি বাসিবে থেকি থি বা িারা অপহরণ 
িকরকে। অকুেল পসরদশবে িরকত সগকয় এই সরকপাটব থদকখকে, অতযাধুসেি 
লযাসার বীম সদকয় দরজার তালা গসলকয় থফকল তার ঘকর প্রকবশ িরা হয়। 
ওয়াসিফহাল মহকলর ধারণা এিসট শসক্তশালী মহল সুপসরিসল্পতিাকব এই িাজ 
িকরকে। এ বযাপাকর তার প্রসতকবশী জোব খসললি োোয় এিটা মামলা দাকয়র 
িকরকে। পুসলশী তদন্ত িলকে। পুসলশ এ পেবন্ত িাউকি থগ্রফতার িকরসে।’ 

খবর পকি মাোয় হাত সদল সালমাে শাসমল। সি ঝাকমলা। এখে আবার 
োোয় থেকত হকব, বলকত হকব আসম অপহৃত হইসে। তা বলকলই ঘটোর থশষ হকয় 
োকবো। অপহরণিারীরা িারা একসসেল, তাকদর বযাপাকর িতটুকু জাসে, ইতযাসদ 
োো রিম সািয থদয়ার ঝাকমলায় তাকি পিকত হকব। তাোিা তার 
ইেসস্টসটউকটকতা এ সেকয় কহ কি পকি থগকে। একতা সব ঝাকমলায় থস জসিকয় 
পিকত িায়ো।  

অকেি সিন্তা িাবো িকর সালমাে শাসমল োোর জকন্য জবােবন্দী কতরী 
িকর উসমাে একফন্দীর হাকত সদকয় বলল, এটা তুসম খসললিকি সদকয় এস। থস 
োোয় থপৌকেঁ থদকব এটা। োোয় খসললি থেে বকল, সেরাপত্তার িারকণই আসম 
িকয়িসদে থবরুকত পারককবাো।  

উসমাে একফন্দীকি পাসেকয় সদকয় সালমাে শাসমলও থবসরকয় পিল 
ইেসস্টসটউকটর উকেকশ্য। তখে থবলা সকি আটটা। দশটায় ইেসস্টসটউকটর ক্লাস 
শুরু হয়। থেকলকদর িাকে অন্তহীে জবাবসদসহর ঝাকমলা এিাবার জকন্য থস 
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আকগই ইেসস্টসটউকটর সডকরক্টকরর সাকে থদখা িকর সব িো বকল থসাসফয়ার 
সাকে িো বলা োয় সিো থিিা িকর আজকির মত সকর পিকত িায়। 

ইেসস্টসটউকটর পাকশই ইেসস্টসটউকটর সডকরক্টর পল জেসকের বাসি। 
িদ্রকলাকির বয়স ষাকটর িাোিাসে হকব। দীঘব থদহ। বযায়াম পুি সুগসেত থদহ। 
মকেই হয়ো থে, বয়স তার িসল্লকশর থবসশ হকব। মুকখ হাসস সব সময় থলকগই 
োকি থেে। অেি থস হাকস অতযন্ত িম। তাঁর মুকখ হাসস হাসস িাবটা আসকল তার 
সশশুসুলি সারকলযর দীসপ্ত। এিজে প্রখযাত সবজ্ঞােী, জ্ঞাকের এিজে সেকবসদত 
সাধি থস। িাল োিরা তার িাকে সন্তাকের থিকয়ও সপ্রয়। 

সালমাে শাসমল একস ইেসস্টসটউকটর প্রশাসসেি িবকের িাকে গাসি থেকি 
োমল। 

প্রশাসসেি িবকের সেকির তলাকতই ড. পল জেসকের অসফস। ঢুিকতই 
বাম পাকশর প্রেম ঘরসট। 

সালমাে শাসমল অসফকসর বারান্দায় উেকতই এিজে থবয়ারা মুকখামুসখ 
হকলা। সালমাে শাসমলকি থদকখ িুত থদখার মতই থস দাসিকয় থগকে। বলল, 
শুেলাম স্যার, আপসে ো ... 

সালমাে শাসমল তাকি িো থশষ িরকত ো সদকয় বলল, হ্যাঁ আসম সফকর 
একসসে। 

বকল থস দ্রুত সডকরক্টকরর অসফকসর সদকি িকল থগল। 
সিন্তু থবয়ারাসট িকল থগলো, সালমাে শাসমল ড. পল জেসকের অসফকস 

থঢািা পেবন্ত দাঁসিকয় োিল অসফকসর সসসিঁর ওপর। 
সালমাে শাসমল দরজার লি ঘুসরকয় এিটু ফাঁি িকর থদখল ড. পল জেসে 

এি মকে থটসবকল িাজ িরকেে। 
স্যারকি এই সময় সবরক্ত িরার বযাপাকর সালমাে শাসমল এিটু সদ্বধা 

িরল। সিন্তু পর মুহূকতবই সদ্বধা থঝকি থফকল বলল, আসকত পাসর স্যার? 
ড. পল জেসে িমকি উকে মাো তুলল। সালমাে শাসমকলর উপর থিাখ 

পিকতই তাঁর সশশু সুলি থিাকখ এিটা আেকন্দর দীসপ্ত সিিসিি িকর উেল। থোট্ট 
িকর থস বলল, এস বৎস। 
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সালমাে শাসমল সগকয় তাঁর থটসবকলর িাকে দাঁিাল। ড. জেসে তাঁর থিাখ 
দুসট সালমাে শাসমকলর ওপর থেকি সরায়সে। তাকি এিটা থিয়ার থদসখকয় বলল, 
বস। 

ড. জেসকের হাসস মাখা মুখ। বলল, থবাধ হয় বলকত একসে থে, তুসম 
অপহৃত হওসে? 

সজ স্যার। 
জাে, আসম ঘটোর িো খুসটকয় খুসটকয় শুকেসে। েখে শুেলাম, থতামার 

ঘুমাকোর থপাশািটা সবোোর উপর পকি আকে, তখেই আসম বুকঝসে তুসম 
অপহৃত হওসে, সকর পিকত থপকরে। 

আসম থসসদে সবোোয় ঘুকমাকতই োইসে স্যার পযান্ট-শাটব পরা অবোয় 
থসাফাকতই ঘুসমকয় পকিসেলাম। 

সিেুিণ িো বলল ো ড. পল জেসে. তার থিাখটা বুকজ থগকে। সিেু 
এিটা সিন্তা িরকে থস। ঐ অবোকতই থস প্রে িরল, সিেু সিন্তা িকরে, িারা 
থতামার থস শক্র? 

িারা তা জােকত পাসরসে স্যার। 
সালমাে শাসমল ইচ্ছা িকরই ‘থহায়াইট উলফ’-এর োম থগাপে িরল 
আসম সিন্তা িকরসে বৎস। প্রেকম থিকবসেলাম, থতামার অসাধারণ প্রসতিার 

প্রসত সহিংসা পরায়ে থিউ এটা িরকত পাকর। সিন্তু পকর মকে হকয়কে তা েয়। 
থতামার শক্রু আরও বি থিউ।  

বলকত বলকত ড. পল জেসকের হাসস মাখা মুখটা ম্লাে হকয় থগল। 
থি হকব স্যার? 
আসম জাসে ো, তকব আমার মকে হকয়কে থগাটা িকিশাকস থে িয়াবহ 

সন্ত্রাসটা িলকে তার সাকে থতামার বযাপারটা সেঃসম্পিব েয়। 
মুহূতব িকয়ি থেকমই আবার শুরু িরল, থতামাকি সেকয় সসতযই আসম উসদ্বগ্ন 

বৎস। 
থিে স্যার? 
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থতামার সবপদ িাকটসে। আসম থতামাকি ইেসস্টসটউকট আসা এযালাও 
িরকবাো। একত থতামার িসত হকব। সিন্তু থতামার প্রসতিার মূলয তার থিকয় 
অকেি বি। আসম আকগ জােকত পারকল থতামার এই আসাও আসম এযালাও 
িরতামো। তুসম এখাে থেকি সফকর োও এখসে। 

ড. পল জেসকের মুখটা গম্ভীর। 
তাহকল ইেসস্টসটউকট োব ো? 
ো। 
স্যার থসাসফয়ার সাকে থদখা িরকত থিকয়সেলাম। 
হ্যাঁ তার সাকে তুসম থদখা িরকত পার। বি িাল থমকয়। থতামার খবর শুকে 

থিঁকদ থিঁকদ এিািার। আমাকি একস বকলকে, আসম পুসলশকি বকল থদই পুসলশ 
থেে থতামার অনুসন্ধ্াকের বযাপাকর থিাে গাফলসত ো িকর। 

তাহকল উসে স্যার। 
থিাোয় োকব? 
থসাসফয়া থতা এখে লাইকব্ররীকত একসকে। 
ো তুসম োকব ো। 
এিটু উচ্চ িকে বলল ড. পল জেসে। রাগ ফকুট উেল তাঁর িকে। এিট ু

থেকমই আবার থস বলকত শুরু িরল, আসম িাই তুসম িাকরা থিাকখ ো পি। থশাে 
সালমাে, পরাজকয়র প্রসতসহিংসা আরও িয়িংির। োকদর থসসদে পরাসজত িকরে, 
তারা সি পরাজয় থমকে সেকয়কে থিকবে? 

ড. পল জেসকের এই িো সালমাে শাসমকলর মেকিও িাঁসপকয় সদল। 
সালমাে শাসমল সসতযই বযাপারটাকি এই দৃসিকিাণ থেকি সবিার িকরসে। এই 
মুহূকতব তার মকে হকচ্ছ, িাসরসদকিই শত্রুর থিাখ। থখালাকমলা িলকত থস পাকর ো। 

সালমাে শাসমল মাো সেিু িকর বলল, এখে আসম বুঝকত থপকরসে স্যার। 
ড. পল জেসে থটসলকফাকের সদকি হাত বািাকত বািাকত বলল, সালমাে, 

পাকশ আমার থরস্ট রুকম সগকয় বস। আসম থসাসফয়াকি থডকি পাোসচ্ছ। 
সালমাে শাসমল ড. জেসকের অসফস থেকি থবসরকয় একস প্রকবশ িরল 

থরস্ট রুকম। 
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দুসমসেট পকরই থসাসফয়া একস উঁসি সদল ড. জেসকের রুকম। 
িাকলা কাকটবর ওপর িাকলা শাটব পকরকে থসাসফয়া। 
ড. জেসে মাো সেিু িকর থটসবকল িাজ িরসেল। থসাসফয়া বলল, আসব 

সার? 
আমার থরস্ট রুকম োও। মাো ো তুকলই বলল ড. জেসে। 
থসাসফয়া একঞ্জলা সদ্বতীয় প্রে িরার সাহস থপল ো, সিন্তু বুঝলো থিে 

থসখাকে োকব। থডকিসেকলে থতা সতসে। ঐ রুকম থতা িাউকি সতসে প্রকবশ িরকত 
থদে ো। 

আকস্ত আকস্ত সগকয় লি ঘুসরকয় দরজা খুলল থরস্ট রুকমর। উসি সদল 
থিতকর। সালমাে শাসমকলর ওপর েজর পিকতই িমকি উেল থসাসফয়া। মুহূতব 
িকয়ি তার েিার শসক্ত োিলো। 

থসাফায় গা এসলকয় থিাখ বুকজ বকসসেল সালমাে শাসমল। থস থটর থপলো 
দরজার দাঁিাকো থসাসফয়াকি। 

দরজায় িকয়ি মুহূতব দাসিকয়ঁ থসাসফয়া েুকট সগকয় ঝাসপকয় পিল থসাফার 
ওপর। সালমাে শাসমকলর এিটা হাত েিাকো সেল থসাফায়। থসাসফয়া উপুি হকয় 
আঁিকি ধকরকে থস হাত।  অশ্রুরুি িকে থস বলকে, তুসম থবঁকি আে সালমাে, 
আমার সবশ্বাস হকচ্ছো, আমার সবশ্বাস হকচ্ছ ো, তুসম থপকরে ওকদর হাত থেকি 
েুকট আসকত। 

সালমাে শাসমলও মুহূকতবর জকন্য সবমুঢ় হকয় পিল থসাসফয়ার এমে থিকে 
পিায়। সালমাে শাসমল এতটা আশা িকরসে। 

সালমাে শাসমল হাত থটকে সেকত থিিা িরল। সিন্তু পারলো, বলল, শান্ত 
হও থসাসফয়া। বকলসে ো থে জীবে-মৃতযু আল্লাহর হাকত। 

এিটু থেকম সালমাে শাসমল আবার বলল, তুসম থসসদে সাবধাে ো িরকল 
আসম হয়কতা সিেু বুঝকত পারতাম ো, পালাকতও পারতমাম ো। 

মুখ তলুল থসাসফয়া। অশ্রু থধায়া তার মুখ। বলল, ওরা থতামার ধরকত 
পাকরসে? 

ো। 



সসিংসিয়ািং থেকি িকিশাস  124 

 

তাহকল তুসম থিাোয় সেকল? িাগকজ সেউজ থবরুল। আমরা এসদকি অসের। 
‘আমরা’ থি, শুধু থতা তুসম? 
ো, তুসম সডকরক্টর স্যারকি জাে ো। সতসে থতামাকি থেকলর থিকয়ও থবসশ 

িালবাকসে। 
থসাসফয়া একঞ্জলা শান্ত হকয় থসাফায় সালমাে শাসমকলর পাকশ বসল। 
তুসম োসি খুব থিঁকদসেকল? বলল সালমাে শাসমল। 
থি বলল? 
সডকরক্টর স্যার। 
তুসম সি থিকয়সেকল ? আসম হাসস? 
হাসকল সি হকতা? 
সিেুই হকতা ো। সিন্তু থতামার মত সি সব মানুষ পুস্তকির পাতায় সেকজকি 

সবসলকয় সদকয় বকস আকে। তাকদর এিটা মে আকে। 
মে থতা অকেকিরই আকে, সিন্তু থিউ থতা িাঁকদসে? 
োর ইচ্ছা থিঁকদকে। থস িোয় থতামার িাজ থেই। এখে বল, স্যাকরর এ 

সেসষি রুকম থিে? 
স্যাকরর সাকে থদখা িরকত একসসেলাম। স্যার লাইকব্ররীকত থেকত থদয়সে। 
থিে? 
স্যার আমার েতুে সবপকদর িয় িরকেে। স্যার বকলকেে, সতসে আকগ 

জােকত পারকল ইেসস্টসটউকট আসকতই সতসে আমাকি সেকষধ িরকতে। 
সতসে এতটা আশিংিা িরকেে? মুখ িাকলা িকর বলল থসাসফয়া। 
সতসে বকলকেে পরাসজত শত্রুরা আরও িয়িংির হকয় ওকে। 
উকদ্বগ ফুকট উেল থসাসফয়ার থিাকখ-মুকখ। সি সিন্তায় থেে থস ডুকব থগল। 

ধীকর ধীকর তার থিাকখ-মুকখ  উকদ্বকগর েকল িয় ও আতিংি ফকুে উেল। বলল, 
স্যার সেিই বকলকেে সালমাে। থতামার ইেসস্টসটউকট আসার তাহকল সি হকব,  
পরীিা সামকে, থিমে িকর পরীিা থদকব? 

সালমাে শাসমল মুকখ হাসস থটকে বলল, ইেসস্টসটউকট আসকত পারবো, 
পরীিা সদকত পরবো। তুসম খুসশ হকব। 
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খুসশ হব? সবস্মকয় থিাখ িপাকল তুকলল বলল থসাসফয়া। 
হ্যাঁ। ইেসস্টসটউকট থশষ পরীিাটায় তুসম প্রেম োে অসধিার িরকব। 
মুহূকতব থবদোয় েীল হকয় থগল থসাসফয়ার মুখ। থবাবা দৃসিকত সিেুিণ থিকয় 

োিল সালমাে শাসমকলর সদকি। তার থিাখ থেকি িকয়ি থফাটা অশ্রু খকস পিল 
তার গকন্ড। বলল, সালমাে তুসম এত সেষু্ঠর! তুসম এত িম মূকলয মানুষকি সবিার 
ির! তুসম সি জাে ো, থতামার থরজাে সেকয় আমার থিকয় থবসশ গবব আর থিউ 
িকরো? বকল দুহাকত মুখ ঢািল থসাসফয়া। 

সালমাে শাসমল গম্ভীর িকে বলল, আসম ওটা িোর িো বকলসে থসাসফয়া। 
তুসম এতটা সসসরয়াসসল...... 

সালমাে শাসমলকি  বাধা সদকয়  থসাসফয়া বলল, ো এ সময় তুসম এমেিাকব 
িো বলকত পারো। 

স্বীিার িরসে, এিাকব বলা আমার িুল হকয়কে। 
থিাে সবষয়ই, সবকশষ িকর সেকজর বযাপার, তুসম সসসরয়াসসল োও ো। এটা 

থতামার থদাষ। 
স্বীিার িরসে থসাসফয়া। থসাসফয়া সিেুিণ িুপ িকর থেকি বলল, এখে সি 

িরকব িাবে? 
স্যার বকলকেে, সকর োিকত হকব সিেু সদে। 
িত সদে? 
আসম জাসে ো। 
আবার সিেুিণ িুপ িকর োিল, থসাসফয়া। থস েত মুকখ শাকটবর থবাতাম 

খুটসেল। এি সময় থস মুখ তুলল। বলল, আমার সাকে থদখা হকব ো? 
েসদ সম্ভব ো হয়? 
থতামার থিাে খবর জাোকব ো? 
থিিা িরব। 
দুজকেই েীরব। মাো সেিু িকর বকস আকে থসাসফয়া। সালমাে শাসমল 

এিবার থস েত মুকখর সদকি তাসিকয় বলল, থতামাকি এিটা প্রে সজকজ্ঞস িরব 
থসাসফয়া? 
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থসাসফয়া মুখ তুকল বলল, ির। 
সালমাে শাসমল সিেুিণ িুপ িকর থেকি ধীকর ধীকর বলল, আমার সবপদ 

আসকে, এ খবর তুসম িার িাে থেকি থপকয়সেকল? 
থসাসফয়া একঞ্জলা মাো তুকল পসরপূণব দৃসিকত সালমাে শাসমকলর সদকি 

তািাল। বলল, এ তকেযর সি থতামার খুব থবসশ প্রকয়াজে? 
শত্রুকি ো সিেকল আসম তার িাে থেকি সিিাকব আত্মরিা িরব? 
থসাসফয়া আবার সিেুিণ িুপ োিল। তার মুখ সেিু, গম্ভীর। িাকলা থবদোর 

এিটা োয়া তার থগাটা মুকখ। এিটা েন্ত্রণা থেে তার থিাখ-মুখ থেকি সেিকর 
পকিকে। 

সালমাে শাসমলকসসদকি এি দৃসিকত তাসিকয়সেল। বলল, আসম িাপ থদব 
ো থসাসফয়া। 

থসাসফয়া থিাখ তুলল। তার থিাখ জকল িরা। বলল, সালমাে থতামাকি 
অকদয় আমার সিেু থেই। 

তার থিাখ থেকি িকয়ি থফাটা পাসে খকস পিল। 
থসাসফয়া থিাখ মুকে বলল, আমার বাবা, আমার বাবার িাে থেকি শুকেসে। 
থতামার বাবা? 
সবস্ময় ঝকর পিল সালমাে শাসমকলর িকে। 
থসাসফয়া মুখ তুকল স্পি িকে বলল, আসম জােকত থপকরসে আমার বাবা  

‘থহায়াইট উলফ’-এর এিজে থেতা। 
সালমাে শাসমল সিেুিণ স্তব্ধিাকব বকস রইল। থিাে িো বলকত 

পারসেলো; অকেিিণ েীরবতার পর বলল, থতামাকি বলকলে থিে? 
ো, আমাকি বকলসে। বকল এিটু োমল থসাসফয়া। তারপর ধীকর ধীকর 

বলকত শুরু িরল: 
এিসদে রাত দশটা। আবার থশাবার ঘকরর পাশ সদকয় আসসেলাম। হোত 

আবার এিটা িো আমার িাকে থগল। আব্বা আম্মাকি বলকেে, ‘এিটা সবরল 
প্রসতিার মৃতযু হল এসলজা।‘ আব্বার এই িো শুকে থিৌতুহলবশত আসম েমকি 
দাঁিালাম। 
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থি, থিাে প্রসতিা? মা, প্রে িরকলে আব্বাকি। 
সালমাে শাসমল। বলকলে আব্বা। 
সালমাে মারা থগকে? িকব? থসাসফয়া থতা বকলসে সিেু? মা সবস্ময় প্রিাশ 

িরকলে। 
মকরসে, মরার পকরায়াো জাসর হকয় থগকে। 
সি বলে তুসম ? 
হ্যাঁ এসলজা–‘থহায়াইট উলফ’ এর ‘প্রসতকরাধ সেমূবল’-এর পসরিল্পোয় 

সালমাে শাসমকলর োমও একসকে। অতএব তাকি মরকত হকব। 
এর থিাে েিিি হকত পাকর ো? উৎিোর সাকে মা বলকলে। 
ো । বরিং তার োম অকেি পকর সেল, তাকি সামকে আো হকয়কে। 
েতই বল এটা অন্যায় অকেৌসক্তি সেষু্ঠরতা।  
এসলজা, মুখ সিংেত ির। দরিার হকল ‘থহায়াইট উলফ’ সিন্তু হাসকত 

হাসকত থতামার বুকিও েুসর বসাকত পাকর। এর িাকে থিাে বযসক্ত েয় , জাসত বি। 
আম্মাকি ধমি সদকয় আব্বা এই িোগুকলা িকোর িাষায় বলকলে। 
তাকদর মকধয আর সি িো হকয়সেল জাসে ো আসম। আমার থসখাকে দাঁসিকয় 

োিার মত অবো সেল ো। আসম িাঁপকত িাঁপকত থসখাে থেকি সফকর 
একসসেলাম। তার পরসদেই আসম থতামাকি সাবধাে িকরসে। 

োমল থসাসফয়া  একঞ্জলা। দু’জকেই িুপিাপ। িাকরা মুকখই থিাে িো 
থেই। থদয়াল ঘসিকত দশটা বাজার শে হকলা।  

সালমাে শাসমল উকে দাঁসিকয় বলল, থতামার ক্লাকসর সময় হকলা, তুসম োও 
থসাসফয়া। থসাসফয়াও উকে দাঁিাল। বলল সিেু বলকল ো? 

সি বলব? আল্লাহই আমার িরসা। লাে থহকস বলল সালমাে শাসমল। 
দু’জকে িলকত শুরু িরল। দরজার িাোিাসে একস থসাসফয়া সালমাে শাসমকলর 
হাত থিকপ ধকর বলল,সালমাে, সডকরক্টর স্যার সেিই বকলকেে। তুসম খুব সাবধাকে 
থেকিা। তুসম থতামার ওপর অবকহলা িকরা ো। 
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সালমাে মুখটা ঘুসরকয় থসাসফয়ার সদকি সফকর বলল, তুসম থদকখে আসম 
অসাবধাে েই থসাসফয়া। বাসি আল্লাহর হাকত। বকল সালমাে শাসমল থবসরকয় এল 
ঘর থেকি। তার সাকে থসাসফয়াও। 

িসরকডাকর থবসরকয় সালমাে শাসমল সালমাে এিবার ডক্টর পল জেসকের 
দরজার সদকি তািাল। সিন্তু তাকি আর সবরক্ত িরা সেি মকে িরল ো। থস 
বারান্দার সসঁসি সদকয় তরতর িকর থেকম এল সেকির েকল। 

ওখাকেই তার গাসি দাঁসিকয়সেল।  সালমাে শাসমল  গাসিকত উকে বসল। 
গাসি স্টাটব সদকত সদকত সালমাে শাসমল  এিবার সফকর িাইল বারান্দার সদকি। 
থদখল থসখাকে শুিকো মুকখ দাঁসিকয় আকে থসাসফয়া একঞ্জলা। 

সালমাে শাসমল হাত তুলল। থসাসফয়াও হাত তুকল সবদায় জাোল। 
স্টাটব সদকয়  সালমাে শাসমকলর গাসি তীকরর মত থবসরকয় থগল 

ইিসটসটউকটর থগট সদকয় রাস্তায়। থসই পকের সদকি তাসিকয় অিল মূসতবর মত 
দাঁসিকয় সেল থসাসফয়া একঞ্জলা। গাসি তার দৃসির আিাকল িকল থগকে অকেিে। 
সিন্তু পকের ওপর তার শূন্য দৃসিটা আটকি আকে। 

এই সময় প্রিণ্ড এিটা ধাতব সিংঘকষবর তীক্ষ্ণ শে থিকস এল বাগাকের 
ওপার থেকি। বাগাকের ওপাকরই জে পল থরাড। 

শেসট থসাসফয়া একঞ্জলার মেকিও িাঁসপকয় সদকয় থগল। সিন্তু তার তেয়তা 
িািকত পারল ো। 

শেসট বাতাকস সমসলকয় োবার অল্পিণ পকরই থগকটর দাকরায়াে েুকট এল। 
হন্ত-দন্ত হকয় থস সগকয় ঢুিল ডক্টর জেসকের ঘকর। 

সবসস্মত থসাসফয়া একঞ্জলাও এি পা, দু’পা িকর এগুসচ্ছল ডক্টর জেসকের 
ঘকরর সদকি। 

এই সময় ডক্টর জেসে দাকরায়াকের সাকে দ্রুত থবসরকয় এল তার ঘর 
থেকি। উসদ্বগ্ন তার িখ-মুখ। থসাসফয়া একঞ্জলাকি সামকে থপকয় বলল, শুকেে? 

সি স্যার? 
থসাসফয়া একঞ্জলার িকখ-মুকখ উকদ্বগ। 
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দাকরায়াে বলকে, আমাকদর থগকট এিটা এযািসসকডন্ট হকয়কে। 
এযািসসকডকন্ট সালমাে শাসমকলর জীপ উকে োয়। 

এিটু দম সেল ডক্টর জেসে। তারপর িো শুরুর আকগই অনধেব থসাসফয়া 
একঞ্জলা বলল, সালমাে শাসমল থিাোয়? 

তার িো আতব সিৎিাকরর মত থশাোল। 
ও জীপ থেকি সেটকি পকি। এিটা মাইকক্রাবাস তাকি তুকল সেকয় থগকে। 

িো থশষ িকরই  ডক্টর পল জেসে বারান্দার সসঁসির সদকি হাঁটকত শুরু িরল। 
বলল, এস থতামরা। 

সবাই একস থগকট দাঁিাল। 
থগকটর পর প্রায় সাত ফকুটর মত ফটুপাত। তারপর শুরু হকয়কে রাস্তা। 

সালমাে শাসমকলর জীপসট থগকটর ডাে সদকি প্রায় গজ দকশি দূকর রাস্তার ওপর 
উকে পকি আকে। 

দাকরায়াে জাোল, সালমাে শাসমকলর জীপসট রাস্তায় উকে েখে ডাে সদকি 
থমাি সেকত োসচ্ছল, তখে উত্তর সদি থেকি  এিটা ট্রাি আকস। তার সাকে ধাক্কা 
থখকয় জীপসট উকে োয়।   সালমাে শাসমল রাস্তার ওপর সেটকি পকিই উকে 
দাঁিাকত থিিা িকর। এই সময় এিটা মাইকক্রাবাস একস তার পাকশ দাঁিায়। 
মাইকক্রাবাস থেকি দু’জে থলাি থেকম তাকি মাইকক্রাবাকস থটকে থতাকল। 

থসন্ট জে পল থরাড বাম সদকি ইিসটসটউকটর এিাকডমী িবকের থশষ প্রান্ত 
পেবন্ত সগকয় থশষ হকয়কে। ওসদি থেকি ট্রাি এল থিে? আর থেখাকে ট্রািটা একস 
জীকপর সাকে ধাক্কা থখকয়কে, এত বি রাস্তা থফকল থসখাকে ট্রািটা এল থিে? 
এসিকডকন্টর পর থে উকে দাঁিাকত পাকর, তাকি তুকল সেকয় মাইকক্রাবাসসট ঐিাকব 
িকল থগল থিে? 

এ প্রে সামকে আসার পর ডক্টর জেসে অজাকন্তই থেে দু’হাকত তার মাো 
থিকপ ধরল। এিটা েন্ত্রো থেে অনুিব িরকে থস। অফুকট তার মুখ থেকি থবসরকয় 
এল, ‘মাই ইলকফকটড বয়’। 

পাকশই দাঁসিকয় সেল থসাসফয়া একঞ্জলা। উকদ্বকগ থস থেে িাঁপকে। বলল, 
স্যার হাসপাতাকল দয়া িকর থখাঁজ সেে। ো হয় িলুে হাসপাতাকল। 
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ডক্টর জেসে ধীকর ধীকর সফরল থসাসফয়া একঞ্জলার সদকি। তাঁর মুখ 
থবদোতব, গম্ভীর।  বলল, মাই ডটার, হাসপাতাকল ওকি পাওয়া োকব ো।  

থিে স্যার? আতবস্বকর বলল থসাসফয়া একঞ্জলা। 
োকি এযাসিকডন্ট মকে িকরে,  থসটা এযাসিকডন্ট েয়। তাকি আবার 

সিডন্যাপ িরা হকয়কে। 
‘ও গড’ বকল সিৎিার িকর উকে দু’হাকত মুখ থঢকি রাস্তার ওপকরই বকস 

পিল থসাসফয়া একঞ্জলা। 
 
 
 
অন্ধ্িার ঘকর থিাখ খুলল সালমাে শাসমল। সিন্তা িরকত থিিা িরল থিাোয় 

থস? বুঝল িিংসক্রকটর এিটা েগ্ন থমকঝকত থস শুকয় আকে। তার মকে পিল, থস 
জীপ সেকয় ইেসস্টসটউকটর থগট সদকয় থবর হকয় একসসেল। থস বাম সদি থমাি 
থেবার জন্য  সস্টয়াসরিং ঘুসরকয় সেসচ্ছল। হোৎ তার থিাকখ পকি বাম সদি থেকি 
এিটা ট্রাি তার জীপ লকিয েুকট আসকে। সিেু িরার আকগই ট্রািসটর প্রিণ্ড 
এিটা আঘাকত জীপ সকমত থস সেটকি পকি। মকে পিকে মাোটা প্রিণ্ড বাসি 
থখকয়সেল সপি ঢািা রাস্তার সাকে। থিাখ তার অন্ধ্িার হকয় আকস। এই সমকয়ই 
িারা থেে তাকি গাসিকত থটকে তকল। এিটা সমসি গন্ধ্ তার োকি প্রকবশ িকর। 
আর সিেুই মকে থেই তার। 

     সালমাে শাসমল হাত-পা থেকি থদখল, হাত-পা বাঁধা থেই। িপাকলর 
বাম পাকশ এিটা জায়গা খুব বযো িরকে। মাোর ঐ জায়গাটাই রাস্তার সাকে 
বাসি থখকয়সেল। 

     উকে বসল সালমাে শাসমল। িারসদি ঘুটঘুকট অন্ধ্িার। রাত ো সদে 
সিেুই থবাঝা োকচ্ছ ে। 

     থিাোয় থস? সকন্দহ থেই, থস শত্রুর হাকত। এবিং তার অনুমাে সমেযা ো 
হকল ‘থহায়াইট উলফ’-এর হাকত থস বন্দী। ডক্টর স্যাকরর িোই সতয হল, 
‘থহায়াইট উলফ’ তার পরাজকয়র প্রসতকশাধ সেকত থিাে সুকোগই েি িকরসে। 
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     সালমাে শাসমল উকে দািাল। শরীরটাকি খুব হালিা ও দুববল মকে হল। 
িুধায় থপট থিাঁ থিাঁ িরকে। 

     অন্ধ্িাকর হাতসিকয় ঘকরর থদয়াল স্পশব িরল সালমাে শাসমল। থদয়াল 
ধকর থস দরজার সন্ধ্াকে এগুল। সিেু থখাঁজার পরই দরজা থপকয় থগল। হাত 
সদকয়ই বুঝল ইস্পাকতর দরজা। আকরিটু খঁুকজ হাতল থপকয় থগল দরজার। হাতল 
ধকর টাে সদল থস। সকে সকে আকলা জ্বকল উেল, সিন্তু দরজা খুলল ো। 

     সালমাে শাসমল থদখল, সবরাট হল ঘর। হল ঘকরর এি পাকশ থশাবার 
সুন্দর এিসট সডিাে। আর অন্য পাকশ সসিংহাসকের মত বি এবিং সুন্দর এিটা 
থিয়ার। ঘকরর লম্বালসম্ব দু’পাশ সদকয় থশাফা থসট সাজাকো। থশ্বত পােকরর থমঝ। 
থদখকল মকে হয় এি দরবার িি এটা। এিমাি ঐ দরজা োিা থিাে দরজা-
জাোলা ঘকর থেই। সিন্তু থিাে অস্বসস্ত থবাধ হকচ্ছ ো। এতিণ সালমাে শাসমল 
উপলসব্ধ িরল, ঘরটা এয়ারিসন্ডশে িরা। সালমাে শাসমল দরজার সামকেই 
দাঁসিকয় সেল। থদখল থস তার সামকেই দরজাটা সেঃশকে খুকল থগল। বুঝল 
স্বয়িংসক্রয় বযবো। 

দরজা সদকয় থবসরকয় এল সালমাে শাসমল।  
থবসরকয় থস দীঘব বারান্দায় একস দাঁিাল। দু’পাকশ তাসিকয় থদখল, 

বারান্দাসট সামকে থগাল হকয় থবঁকি থগকে।  
বারান্দার পকরই উেুক্ত উোে। ওটাও বারান্দার মতই। থগাল হকয় থবঁকি 

োওয়া। উোে এি সবরাট মাকের মত। মাঝখােটা উঁিু। িারসদিটা ঢালু হকয় 
িারসদকির সবসেিং এর বারান্দায় সগকয় থেকিকে। 

উোকের মাঝখাকে উঁিু শীষবসবন্দুসটকত থশ্বত পােকরর এিটা থবদী। থবদীর 
উপর থশ্বত মমবকরর এিটা সুদৃশ্য মূসতব।  

সালমাে শামীল উোে থপসরকয় থসই থবদীর উপর সগকয় দাঁিাল। 
মূসতবসটর মুকখামুসখ হকতই সালমাে শাসমল সিেল ওটা শাসমউকের মূসতব। 

শাসমউে খৃিাে আকমবসেয়ার জাতীয় বীর। বৃহত্তর খৃস্টাে আকমবসেয়া গিার স্বে 
েতুে িকর থস িাো িকর এবিং সববকশষ সিংগ্রাম তার দ্বারাই পসরিাসলত হয়। 
রাসশয়াে জাকরর পতে ঘটকল ১৯১৮ সাকলর আটাকশ থম িকিশাকসর মুসলমােরা 
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স্বাধীেতা থঘাষণা িকর। িমুযসেস্ট সবপ্লকবর আকগ থলসেে িকিশাকসর 
মুসলমােকদর এই স্বাধীেতারই আশ্বাস সদকয়সেল। সিন্তু প্রসতশ্রুসতর প্রসত 
সবশ্বাসঘাতিতা িকর থলসেে মুসলমােকদর স্বাধীেতার িে থরাধ িরার জন্য 
১৯১৭ সাকল সবপ্লকবর পরই সবশাল িমুযসেস্ট বাসহেীর থেতৃত্ব সদকয় শাসমউেকি 
িকিশাকস পাোয়। আকমবেীয় শাসমউে সেল বৃহত্তর খৃিাে আকমবসেয়া গিার স্বকে 
সবকিার মুসসলম সবকদ্বষী এিজে মানুষ। শাসমউে িমযুসেস্ট বাসহেী সেকয় 
িকিশাকস প্রকবশ িকর প্রেকম থট্রড ইউসেয়ে ও আঞ্চসলি সেববািকের প্রহসে িকর 
িকিশাকসর সেয়ন্ত্রণ হাকত থেবার থিিা িকর। সিন্তু িকিশীয় সকিতে জেগণ 
তাকদর থস ষিেন্ত্র বযেব িকর থদয়। সবখাকেই মুসসলম থেতৃবৃন্দ সেরঙ্কুশ সবজয় 
লাি িকর। এরপরই শুরু হয় গণহতযা। শাসমউে সবশাল িমুযসেস্ট বাসহেীর 
সহায়তায় ১৯১৮ সাকলর মািব থেকি পরবতবী িার-পাঁি মাকস উকল্লখকোগয মুসসলম 
থেতৃবৃন্দসহ পিাত্তর হাজার মুসসলম ের-োরীকি হতযা িকর। সিন্তু সির 
স্বাধীেতািামী িকিশীয় মুসলমােরা এত সহকজ দমবার পাি সেল ো। তারা 
েতুে িকর সিংঘবি হয় এবিং িার মাকসর থিিায় শাসমউেসহ িমুযসেস্ট বাসহেীকি 
তারা িকিশাস থেকি সবতাসিত িকর। সিন্তু িকিশীয় মুসলমােকদর দূিবাগয, 
সক্রসময়া, তাতাসরয়া ও মধয এসশয়ার মুসলমােকদর অবযাহত পরাজকয় 
িকিশাকসর উপর িমুযসেস্ট িাপ বৃসি পায়। ১৯২০ সাকলর ২৭ এসপ্রল শাসমউে 
রুশ কসকন্যর সাহাকেয িকিশাস দখল িকর থেয়। তার অতযািার ও গণহতযার 
ফকল মুসসলম জেপদগুকলা শ্মশাকে পসরণত হয়। পুসিকয় থদয়া মসসজদ, কুল, 
পাোগার ইতযাসদকত বহু বের থিউ পা থদয়সে। এই জাসলম শাসমউেই 
আকমবসেয়ার এি মহাে োয়ি। িমুযসেস্টকদর জন্য এত সিেু িকরও শাসমউে সিন্তু 
িমুযসেস্টকদর িাে থেকি সিেুই পায়সে। িকিশাস িমুযসেস্টকদর িরতলগত 
হবার পর বৃহত্তর আকমবসেয়া গসেত হয়সে, বরিং িকিশাসকি জসজবয়া, 
আজারবাইজাে, তাতাসরয়া ও আকমবসেয়ার মাকঝ িাগ িকর থদয়া হয়। আকমবসেয়ার 
িাকগ সবকিকয় িম অঞ্চলই পকি। আজ মুসলমােকদর উকদযাকগ িমুযসেস্ট 
সাম্রাজয েখে ধ্বকস পকিকে, তখে আকমবসেয়রা তাকদর বৃহত্তর খৃস্টাে আকমবসেয়ার 
স্বে সেকয় আবার মাো তুকলকে িকিশাকসর মুসলমােকদর সবরুকি। আর তাকদর 
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সাহােয িরকত এসগকয় একসকে মুসলমাে সবকদ্বষী িমুযসেস্ট ও খৃিাে রাষ্ট্রগুকলা। 
সালমাে শাসমকলর মকে হল, থশ্বত মমবকর গিা শাসমউকের উই উিত মূসতব তাকদর 
থস সসম্মসলত থিিারই প্রতীি। পুকজার থবদীকত শাসমউেকি প্রসতষ্ঠা িকর তারা 
শাসমউকের থসই গণহতযা ও সন্ত্রাকসরই পুেরাবৃসত্ত ঘটাকত িাকচ্ছ িকিশাকস।  

সালমাে শাসমল থদখল, শাসমউকের বাম হাকত এিটা মােসিি। পসরষ্কার 
থদখা োকচ্ছ। বৃহত্তর আকমবসেয়ার মােসিি ওটা। পারকস্যর এিটা অিংশ এবিং থগাটা 
পূবব আোকতাসলয়াসহ িৃষ্ণ সাগর ও িাসম্পয়াে সাগকরর সমগ্র অঞ্চলকি বৃহত্তর 
আকমবসেয়ার অিংশ থদখাকো হকয়কে। ডাে হাত তার মুসিবিিাকব উপকর থতালা ো 
শসক্তর প্রতীি। অেবাৎ শসক্তর থজাকরই তারা বৃহত্তর আকমবসেয়া গেে িরকব। 
সালমাে শাসমকলর থিাখ থেকম এল সেকি। তার থিাখ শাসমউকের পাকয়র তলার 
থবদীকত সেবি হকতই িীষণিাকব িমকি উেকলা সালমাে শাসমল। থদখল, 
শাসমউকের মূসতব থে প্রস্তরখকণ্ডর উপর দাঁসিকয় আকে, তার িারসদি সঘকর েরমুণ্ড ু
সাসরবিিাকব সাজাকো। েরমুণ্ডুগুকলা সপতকলর থপ্লকট রাখা। থেে অঘব থদয়া 
হকয়কে শাসমউকের পাকয়।  

েরমুণ্ডুগুকলা শাসমউকের পদ-তকলর থসাপাে সঘকর এিসট বৃত্ত রিো 
িকরকে। শাসমউকের বাম পাশ থেকি আকরিসট বৃকত্তর িাজ শুরু হকয়কে। এ 
অসমাপ্ত বৃকত্তর থশষ েরমুণ্ডুসট সালমাে শাসমকলর একিবাকর সামকেই। 

সালমাে শাসমল সবস্মকয়র সাকে লিয িরল এই থশষ েরমুণ্ডসটর আকগর 
সপতকলর থপ্লটসট খাসল। এিটা থপ্লট খাসল থরকখই পকরর থপ্লকট থশষ েরমুণ্ডসট রাখা 
হকয়কে। এিটা থিৌতুহলই হকলা। সালমাে শাসমল িকয়ি পা সামকে এগুকলা। 
সামকের েরমুণ্ডসট তার িাকে আকরা স্পি হকয় উেকলা। শাসমউকের মূসতব-মুকখা 
িকর দাঁি িসরকয় রাখা েরমুণ্ডসটর মাোর খুসলকত িাল িাসলকত থলখা সতেসট শে 
তার েজকর পিল। পিার জকন্য সামকে এিটু ঝুকঁি পিকলা সালমাে শাসমল। 
িাকলা িাসলর “আল্লামা ইব্রাসহম এদসতো” োমসট জ্বল জ্বল িকর উেল তার 
সামকে। 
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হদকয়র থিাোয় থেে প্রিণ্ড এি ধাক্কা থখল সালমাে শাসমল। মুহূকতবর জকন্য 
সেঃশ্বাস সেকতও থস িুকল থগকে থেে। অবযক্ত েন্ত্রণার এিটা থঢউ থখকল থগল তার 
থগাটা থদকহ -সমগ্র োয়ূতন্ত্রীকত। 

আকরিটু ঝুকঁি পিকলা সালমাে শাসমল েরমুণ্ডসটর ওপর। ঔষধ সদকয় 
মাোসট পসরষ্কার িরা হকয়কে। সালমাে শাসমল থদখল হািগুকলা এিদম িাঁিা। 
মকে হকচ্ছ, আজই বা এই মাি একি এখাকে রাখা হকয়কে। থলখার িাসলগুকলা 
থেে এখেও িাল িকর শুিায়সে। অেবাৎ তাকি সিডন্যাপ িকর আজ িাকলর 
মকধযই খুে িরা হকয়কে।  

সালমাে শাসমল মাো তুকল পাকশর েরমুণ্ডসটর সদকি এসগকয় থগল। মাোর 
খুসলকত থসই িাকলা িাসলকত থলখা োম পিল, ‘আবুল বরিত আহমদি’। 

আবুল বরিত আহমদি সেল িকিশাকসর োগারকো িারাবাখ অঞ্চকলর 
‘িকিশাস সক্রকসন্ট’ এর প্রধাে। সদে আকটি আকগ থস হাসরকয় োয়। 

সালমাে শাসমল মাো তুলল। থবদো সবকফাসরত তার থিাখ। তার মকে 
থজকগ উেল সজজ্ঞাসা, তাহকল সি আমাকদর হারাকো সব থেতৃবৃন্দকি একে 
শাসমউকের পাকয় অঘব থদয়া হকয়কে?  

সালমাে শাসমল গুকণ থদখল, প্রেম বৃত্তসটকত সবশসট মাো এবিং অসমাপ্ত 
সদ্বতীয় বৃত্তসটকত েসট মাো। সহকসব সমকল োয়, সবগত িকয়ি সপ্তাকহ োসব্বশজে 
মুসসলম থেতার অন্তধবাে ঘকটকে, আর োসব্বশসট মাোই এখাকে আকে। তবুও 
এিবার ঘুকর ঘুকর োমগুকলা থদখল। েজর বুলাল তাকদর িিংিাকল পসরণত হওয়া 
মুকখর সদকি। থিাখ থফকট অশ্রু থেকম এল তার। সবকশকষ থস একস দাঁিাল োসব্বশ 
েম্বকর রাখা সপতকলর খাসল থপ্লকটর িাকে, মকে পিকলা, হ্যাঁ-তাসলিায় তার োম 
োসব্বশ েম্বকর সেল। অেবাৎ এ থপ্লটসট তার মাোর জকন্যই সেধবাসরত। থেকহতু তার 
মাো পাওয়া োয়সে এ পেবন্ত, তাই ওটা খাসল রাখা হকয়কে।  

এই সময় থবদীর বুি থেকি এিটা িে ধ্বসেত হল। বলল, সালমাে সেিই 
িাবে, এ থপ্লটসট থতামার জকন্যই সেধবাসরত। সশঘ্রই তুসম ওর থগৌরব বৃসি িরকব। 

সালমাে শাসমল, বুঝল, থবদীর সাকে মাইকক্রাকফাে সিংকোগ রকয়কে। 
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সালমাে শাসমল িারসদকি এিবার েজর বুলাকলা। িারসদকি থঘারাকো 
সবশাল সবসেিং এর সবগুকলা দরজাই বন্ধ্, এিমাি তার ঘকরর দরজাটা োিা।  

সালমাে শাসমল ধীকর ধীকর থবদী থেকি থেকম এল। থস থগাটা সবসেিংটা 
এিবার থদখকত িায়। সি আকে, থি আকে ঐ বন্ধ্ ঘরগুকলাকত। থিে থিউ তার 
সামকে আসকে ো। 

সালমাে শাসমল থে ঘকর সেল থসটা থবদীর পূবব সদকি। সালমাে শাসমল 
পসশ্চম প্রাকন্তর সবসেিং এর সদকি থেকম থগল। থঘারাকো সবসেিংটা থগাটাটাই 
সতেতলা। দূকগবর মত থদখকত। ধরণ-ধারণ ও অবো থদখকলই থবাঝা োয়, শত 
বেকররও থবসশ পুরাকো সবসেিং। সিন্তু খুবই মজবুত তাকত থিাে সকন্দহ থেই। 

সালমাে শাসমল সিন্তা িকর থপল ো, এমে সবসেিং ইকয়করকিকের থিাোয় 
আকে। ইকয়করকিকের প্রসত ইসঞ্চ জায়গা থস থিকে। আিাই হাজার বের আকগর 
ধ্বিংসাবকশষ, এি হাজার, থদি হাজার বের আকগর িগ্ন প্রাসাদসহ সব সিেুই থস 
থদকখকে। সিন্তু এ ধরকণর এিটা জায়গা, এ ধরকণর এিটা িবে থতা থিাোও 
থদকখসে! তাহকল সি এটা ইকয়করকিে েয়? আকমবসেয়ার দূগবম োকের থিাে সি 
থগাপে েগরী?  

সালমাে শাসমল একস বারান্দায় উকে এিটা িকির দরজার সদকি িলল। 
এ সময় এিটা িে সবিট শকে থহকস উেল। বলল, সালমাে শাসমল ঘরগুকলা 
তুসম সািব িরকত িাও? পারকব ো। দরজা তুসম থিােিাকবই িািকত পারকব ো। 
আর িািকলও থিাে লাি হকব ো। এই থগাটা সবসেিং এ তুসম োিা আর থিউ থেই। 
তুসম থবঁকি োিা পেবন্ত ওখাকে িাকরা োবারও দরিার থেই। 

িেসট এিটু োমল। এিটু পকরই আবার বকল উেল, ‘থহায়াইট উলফ’ 
এিটা সশিাকরর ওপর দু’বার ঝাসপকয় পকি ো। সিন্তু থতামার থিকি এিটা 
অসম্ভব বযসতক্রম ঘকটকে। তাই থতামার বযাপাকর তারা এিটা মজার সসিান্ত 
সেকয়কে। থতামার গাকয় তারা হাত লাগাকব ো। এিজে মানুষ িুধায়-তৃষ্ণায় 
সিিাকব সতল সতল িকর মৃতযুবরণ িকর থস দৃশ্যটা তারা ধীকর সুকে থদখকব। িো 
থশষ িকর িেসট আবার থসই সবিট শকে থহকস উেল। 

এি সময় তার হাসসসটও থেকম থগল।  
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 সালমাে শাসমল িকয়ি মূহুতব সবমূকঢ়র মত দাঁসিকয় োিল। থস ঐ িকন্ের 
থিাে িোকিই অসবশ্বাস িরকলা ো। ‘থহায়াইট উলফ’-এর থপেকে খৃিােকদর থে 
আন্তজবাসতি সন্ত্রাসবাদী সিংো ক্লু-ক্লযাি-ক্লযাে এবিং থে িমুযসেি সন্ত্রাসবাদী সিংো, 
‘ফ্র’ রকয়কে, তাকদর থিকয় জঘন্য, বববর, পশু থিাে সিেু আর দুসেয়াকত থেই। 
একদর উম্মত্ত ও সবিৃত মােসসিতা সব পাকর। 

 সালমাে শাসমল সফকর দাঁিাল । 
 থস হাঁটকত শুরু িরল তার ঘকরর সদকি। হাঁটকত হাঁটকত থস িাবল, তার 

প্রসতসট পদকিপ ওরা থটসলসিশে িযাকমরায় থদখকে। সবসেিংসহ থগাটা এলািার 
সবসিেুই সেশ্চয়ই থটসলসিশে িযাকমরার আওতায়। 

 সালমাে শাসমল তার ঘকরর দরজায় একসও আবার বারান্দায় সফকর 
থগল। 

 বকস পিল থস বারান্দার পােকরর থমকঝকত। 
 অকেি থহঁকটকে। খুব ক্লাসন্ত লাগকে তার। আর খাদয ও পাসে পাওয়া োকব 

ো শুকে িুধা-তৃষ্ঞাও  থেে হোৎ থবকি থগল। 
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৭ 
িাসস্পয়াে সাগকরর িাকলা পাসে থিকট িারসদকির ঘুটঘুকট অন্ধ্িার থেকল 

থপাটব আকোয়ার থেকি এিসট থপকট্রাল থবাট এসগকয় িকলকে পসশ্চম সদকি। 
 থপাটব আকোয়ার িাসস্পয়াে সাগর তীরে মুসসলম মধয এসশয়া প্রজাতকন্ত্রর 

এিসট বন্দর। রুশ শাসে আমকল এ বন্দকরর োম সেল ক্রাজকোিক। িাসস্পয়াে 
সাগকরর পূবব তীকর মুসসলম মধয এসশয়ার এটাই এিমাি বন্দর। মধয এসশয়া 
স্বাধীে হবার পর মুসসলম সরিার এই বন্দকরর োম থরকখকে থপাটব আকোয়ার -
শহীদ আকোয়ার পাশার োম অনুসাকর। 

 শহীদ আকোয়ার পাশা মধয এসশয়ার মুসলমােকদর স্বাধীেতা রিার 
জকন্য িমুযসেি লালককফৌকজর সবরুকি েুি িকর শহীদ হয়। িমুযসেস্ট িাকপর মুকখ 
মধয এসশয়ার মুসলমােকদর েখে থঘার দুসদবে, তখে থসোধযি আকোয়ার পাশা 
িাসস্পয়াে সাগকরর পকে েুকট আকস মধয এসশয়ায়। এই বন্দকরই থস থবাট থেকি 
োকম। এিজে মহাে শহীকদর থস স্মসৃত ধকর রাখার জকন্য মুসসলম মধয এসশয়ার 
স্বাধীে সরিার তার োকম বন্দকরর এই োম থরকখকে। 

 থবাকট মাি েয়জে আকরাহী। ড্রাইসিিং সীকট মুসসলম মধয এসশয়ার 
থেৌবাসহেীর তরুণ অসফসার আলী েিীর। তার থপেকে থসাফায় আহমদ মূসা। 
সারকফস টু এয়ার িামাে রকয়কে। সারকফস টু সারকফস িামাকের পাল্লা পঞ্চাশ 
মাইকলরও থবশী। 

 থবাকটর স্বল্প পাল্লার থহডলাইকটর আকলাসট োিা সব আকলা সেিাকো। 
থবাটসট এিটা জমাট অন্ধ্িাকরর মত এসগকয় িকলকে পসশ্চকম। লিয তার 
িকিশাকসর বাফ ুও সীমান্ত েগরী আশতারার মধযবতবী উপকূকলর এিসট োে। 

 ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইল থবকগ িকলকে থবাটসট। থপাটব আকোয়ার থেকি বাকু 
দু'শ মাইল। আহমদ মূসা তার ঘসির সদকি তাসিকয় থদখকলে রাত এগারটা। এই 
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গসতকত থগকল পকে থিাে ঝাকমলা ো হকল সতেটার সদকি সতসে িকিশাস উপকূকল 
থকপৌঁেকত পারকবে। 

 বহু সিন্তা িকর আহমদ মুসা িকিশাস োবার এই িাসস্পয়াকের পেটাকি 
থবকে সেকয়কেে। মধয এসশয়া  প্রজাতকন্ত্রর িাজাসখস্তাে হকয় িকিশাস প্রকবশ িরা 
থেত, সিন্তু পেটায় সবপদ থবসশ। িাজাখ বডবার থেকি িকিশাস বডবাকরর মধযবতবী 
থগাটা তাতাসরয়া অঞ্চকল রুশরা সববিণ থিাখ আর িাে খািা িকর আকে োকত 
এিটা সপঁপিাও মধয এসশয়া প্রজাতন্ত্র থেকি থসসদকি প্রকবশ িরকত ো পাকর। 
অন্যসদকি পারকস্যর পেটা আহমদ মূসার জন্য খুবই ঝুসঁিপূণব। অবকশকষ 
িাসস্পয়াকের সিংসিপ্ত পেটাকিই সবকিকয় অনুকূল মকে িকরকে। সিন্তু এখাকে 
সবপদ থেই তা েয়। মধয এসশয়া প্রজাতকন্ত্রর পাসেসীমা পার হবার পর 
আজারবাইজাকের প্রায় উপকূল পেবন্ত থদিশ' মাইল পেসট রুশকদর িিা পাহারায় 
রকয়কে। িাজাখ অঞ্চল থেকি তাতাসরয়া অঞ্চকল থস থেমে এিটা সপঁপিা ঢুিকত 
সদকতও োরাজ, থতমসে িাসস্পয়াে সাগকরর পেটাও থস পাহারা সদকচ্ছ োকত মধয 
এসশয়া থেকি িকিশাকস আসা োওয়া িারও পকি সম্ভব ো হয়। এই পাহারা 
থদয়ার িাকজ সাবকমসরে এবিং এিসট শসক্তশালী থকেৌ-কগাকয়ন্দা ইউসেটসহ 
অকেি েুি জাহাজ ও থপকট্রাল থবাট রকয়কে। িসব্বশ ঘন্টা তাকদর এই পাহারা 
িাজ িলকে। এতদসকত্ত্বও আহমদ মূসা মকে িকরকেে, েল পকের থিকয় পাসে 
পকে শত্রুকি ফাঁসি থদয়া সহজ হকব। 
 

 এই সবপদ সিংকুল পকে আহমদ মুসাকি এইিাকব এিাসি থেকি সদকত 
থিউ রাজী হয়সে। সিন্তু আহমদ মুসা িাউকিই সাকে সেকত িােসে। থশষ মূহুতব 
পেবন্ত হাসাে তাসরি থজদ িকরকে। আহমদ মুসা বকলকেে, এ ধরকের অসিোকে 
েত িম থলাি জসিত হকয় পারা োয় তাই িরা উসিত। আর হাসাে তাসরিকি 
সতসে পরামশব সদকয়কেে, তার সিেুসদে সবশ্রাম প্রকয়াজে। তার থদশ সফসলসস্তে 
থেকি থস বহুসদে বাইকর। এমে সি, স্বাধীে সফসলসস্তেকি থস এখেও থদকখইসে। 
বাসিকত মা-কবাকের সাকে বহুসদে থেকি সবসচ্ছন্ন। সুতরািং আকয়শা আসলকয়িকি 
সেকয় এিবার তার থদকশ োওয়া দরিার। প্রকয়াজে হকলই তাকি থডকি থেকব 
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আহমদ মুসা। তাোিা আহমদ মুসা মকে িকরে, থেতৃকত্বর থিকি মাহমুদ 
সফসলসস্তকে এিাসিত্ব অনুিব িরকে। হাসাে তাসরকির মত দি থেতৃত্ব তার পাকশ 
োিকল ইসলামী সফসলসস্তে আরও শসক্তশালী হকয় উেকব। 

এিটু মাো ঝুসঁিকয় আহমদ মুসা 'সডকস্টি থরিডব' পযাকেকলর সদকি 
তাসিকয় বলকলে, েিীর, পঞ্চাশ মাইল থপসরকয় আসকো, এবার থবাধ হয় 
থতামাকি থহডলাইকটর আকলাটুকুও সেসিকয় থফলকত হকব। 

 িাসস্পয়াে সাগকরর থিকি উপকূল পঞ্চাশ মাইল পেবন্ত জাতীয় 
অেবনেসতি এলািা সেসদবি িরা হকয়কে। এই অেবনেসতি এলািা পেবন্ত 
স্বাধীেিাকব সবিরণ িরা োয়। 

 থপকট্রাল থবাটসট এিান্নতম মাইকল পিার সকে সকে থহড লাইকটর আকলা 
সেসিকয় সদল। 

 িার সদি থেকি জমাট অন্ধ্িাকরর এি পাহাি একস থবাটসটকি সঘকর 
ধরল। থবাটসটকি মকে হল িলন্ত এি খন্ড জমাট অন্ধ্িার। 

 থিাখ বন্ধ্ িকর এসগকয় িলার অবো। িম্পাস ও সামকে থমকল রাখা 
মােসিিই আলী েিীকরর িরসা। মাকঝ মাকঝ থস তািাকচ্ছ িসেে বস্তু সেরীিণ 
িীকের সদকি। থবাকটর দশ মাইকলর মকধয থিাে িসেে বস্তু একস পিকলই সাদা 
পদবায় িাল স্পট থজকগ উেকব। িীেসট অসিংখয বগবকিকি িাগ িরা। বগবকিকি 
িাল অবোে থেকি বুঝা োকব বস্তুসট থিােসদকি িতদূকর। 

 আরও িসল্লশ মাইল িলার পর প্রায় এিই সমকয় উত্তর ও  দসিণ সদগকন্ত 
দুসট আকলাি থরখা ফুকট উেল। থবাঝা থগল বি েুি জাহাজই হকব। জাহাজ দুসটর 
প্রকতযিসটকতই িকয়িসট িকর সািব লাইট। 

 আকলাগুকলাকি ঘুরকত থদখা থগল। এই সময় পসশ্চম সদগকন্তও আকরিটা 
আকলা থদখা থগল। সতেসট আকলাই দ্রুত এসগকয় আসকে। 

 আহমদ মুসা থসসদকি সিেুিণ পেবকবিণ িরার পর বলকলে, আলী 
েিীর, জাহাজগুকলা খুব দ্রুতগামী এবিং তাকদর সািব লাইটগুসল খুব পাওয়ারফলু। 
তাোিা সতেসট জাহাজ এিা েয়। িাকলা িকর থদখ, সবিাকলর থিাকখর মত আরও 
িুদ্র িুদ্র আকলা থদখা োকচ্ছ। এর অেব থপকট্রাল থবাকটর সাসরও এসগকয় আসকে। 
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এই সময় সরয়ারসিউ িীকণর সদকি থিাখ পিকতই আঁৎকি উেল আলী 
েিীর। বলল, জোব, থপেে থেকিও এিটা জাহাজ েুকট আসকে। 

 মুহূতবিাল স্তব্ধ হকয় বকস োিকলে আহমদ মুসা। বলকলে, আলী েিীর, 
িারসদি থেকি জাল থফকল ওকদর এই এসগকয় আসা থিাে রুসটে থপ্রকট্রাল েয়। 
এিটা সকিতে পসরিল্পো সেকয় ওরা এসগকয় আসকে। আমার মকে হয় আমাকদর 
এই োিা শত্রুকদর িাকে থগাপে থেই। 

 এিটু োমকলে আহমদ মূসা। িারসদিটায় এিবার েজর বুলাকলে। 
তারপর বলকলে, িয় থেই আলী েিীর, আমরা ওকদর থিকয় সুসবধাজেি অবোকে 
আসে। ওরা আমাকদর অবোে থদখকত পাকচ্ছ ো, সিন্তু ওকদর অবোে আমরা 
থদখকত পাসচ্ছ। 

 আহমদ মূসা উকে সগকয় আলী েিীকরর পাকশ বসকলে। বলকলে, আমরা 
আর সামকে এগুব ো। তুসম থবাকটর মাো বাম সদকি ঘুসরকয় োও। দসিণ সদি 
থেকি ও পূবসদি থেকি েুকট আসা জাহাজ আরও থক্লাজ হবার আকগ আমরা এ 
দুকয়র ফাঁি গসলকয় দসিণ সদকি থবসরকয় োব। তারপর ওকদর এই থবিসের বাইকর 
সগকয় প্রকয়াজে হকল পারস্য জল সীমার িাোিাসে সদকয় ঘুকর সগকয় আজার 
বাইজাে জলসীমায় প্রকবশ িরব। অকেিটা পে আমাকদর ঘুরকত হকব। তুসম 
স্পীড বাসিকয় দাও। আসম 'হাডব অবকজক্ট সিশে' পযাকেকলর সদকি েজর রাখসে। 
িারও সাকে ধাক্কা লাগকব এ সিন্তা ির ো। বকল আহমদ মূসা মযাপটাকি সেকজর 
সামকে থটকে সেকলে। 

 আহমদ মূসার িো থশষ হবার আকগই থবাকটর মাো দসিণ সদকি ঘুকর 
থগল। 

 আহমদ মূসা বলকলে, থবাকটর মাো আরও পঁয়তাসল্লশ সডগ্রী ইকস্ট 
সসরকয় োও। 

 থবাকটর মাো আরও পূবব সদকি ঘুকর থগল। েুকট আসা জাহাজগুকলার 
শসক্তশালী সািব লাইট সাগকরর সবস্তৃত অঞ্চলকি আকলাসিত িকরকে। িারসট 
জাহাজ আরও িাোিাসে এসগকয় একল মধযবতবী সাগকরর থগাটাই আকলাসিত হকয় 
উেকব। আহমদ মুসার থবাটকি ওরা এই আকলার ফাঁকিই বসন্দ িরকত িাইকে। 
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 জাহাজ ও থপকট্রাল থবাকটর থবস্টসে গকি সেসশ্চন্ত মকেই ওরা এসগকয় 
আসকে। ওরা জাকে আহমদ মুসার থবাট পসশ্চম সদকির থিাে ফাঁি-কফাঁিি 
সদকয়ই থিকট পিকত িাইকব। তাই থস ফাঁি-কফািি বকন্ধ্র জন্য ওরা থপকট্রাল 
থবাকটর পাহারা সাকে সেকয় আসকে। 

 আহমদ মুসা হাসকলে। এত বি সাগকরর সব দরজা ওরা বন্ধ্ িরকব, 
এটা ওকদর দুরাশা। 

 আহমদ মুসা তাসিকয় থদখকলে, দসিণ ও পূববসদি থেকি থে জাহাজ দুকটা 
এসগকয় আসকে ওকদর সািবলাইট ক্রকমই সেিটতর হকয় উেকে। এি সময় ওরা 
সমকশ োকব, তার আকগই তাকি এ থবিসে পার হকত হকব। 

 জাহাজ দুকটার থিৌসণি অবোে সবকবিো িকর থোট্ট এিটা অিংি িকষ 
আহমদ মূসা বলকলে, আলী েিীর, পকের সমসেকট আমরা েসদ পঁসিশ মাইল পে 
পার হকত পাসর তাহকল ওকদর সািবলাইট আমাকদর স্পশব িরকত পারকব ো। 

 আলী েিীর মাো দুসলকয় বলল, আমরা এখে ঘন্টায় েব্বই মাইল িলসে। 
গসতকবগটা আসম এিশ' মাইকল তুকল সদসচ্ছ। আমরা পকের সমসেকটর আকগই 
পঁসিশ মাইল থপসরকয় োব। 

 থপকট্রাল থবাকটর সস্পকডাসমটাকরর িাঁটা লাফ সদকয় েব্বই থেকি এিশ 
মাইকল সদকয় সের হকলা। আহমদ মুসার থবাট েখে পঁসিশ মাইকলর পকের মাইল 
পার হকয়কে, তখে 'হাডব অবকজক্ট সিশে' অেবাৎ 'শক্ত বস্তু সেরীিণ' িীকে এিটা 
িাল সবন্দু থজকগ উেল। 

 ভ্রু কুঁিিাকলে আহমদ মূসা। িাল সবন্দুসটর অবোে সেি আহমদ মূসার 
থবাকটর োি বরাবর। 

আহমদ মুসা বলকলে. আলী েিীর, থতামার সেি োি বরাবর দশ মাইল 
দূকরএিটা থপকট্রাল থবাট এসগকয় আসকে। 

এিটু থেকম আহমদ মুসা বলকলে, দুকটা জাহাকজর সািবলাইট এবিং থপকট্রাল 
থবাটসটর সািবলাইট এিসাকে  সমকশ থেকত পাকর, এমে জায়গায় েসদ ওকদর 
েজকর পসি তাহকল সবো সিংঘাকত আমরা থবসরকয় থেকত পারবো।  আর সিংঘাত 
িকর থবসরকয় থগকলও ওরা সপেু োিকবো আমাকদর বার মাইকলর জলসীমা পেবন্ত। 
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আমরা তাহকল িকিশাকস থেকত পারবো। তুসম থতামার গসত এিশ সবশ মাইকল 
থতাল েিীর। 

থপকট্রাল থবাকটর সকববাচ্চ গসতই হকলা এিশ সতসরশ মাইল। থে থলাড থবাকট 
আকে তাকত গসত এিশ সবকশ থতালা ঝুসঁিপূণব। 

সিন্তু দি থেৌ-অসফসার আলী েিীর বলল, বুকঝসে জোব, আমরা বার 
সমসেকটই সেধবাসরত দূরত্ব পার হকয় োব ইেশাআল্লাহ। 

আহমদ মুসার থপকট্রাল থবাট প্রিণ্ড থবকগ লাসফকয় লাসফকয় সামকে এসগকয় 
িলল। সস্পকডাসমটাকরর িাঁটা এিশ’ সবকশ দাঁসিকয় ের ের িাঁপকে। িাঁপকে 
থগাটা থবাট প্রিণ্ডিাকব। মকে হকচ্ছ বি বি পাের সডসিকয় িখেও আেকি পকি, 
িখেও লাসফকয় উকে থদৌকি িকলকে এিটা জীপ। 

আহমদ মুসা ‘হাডব অবকজক্ট সিশে’ পযাকেকলর সদকি তার থিাখ সের 
থরকখসেকলে। এসগকয় আসা থপকট্রাল থবাটটা তখে সতে মাইল দূকর। 

আহমদ মুসা এ সময় তার সামকের স্পীিার সুইি অে িকর বলকলে, 
আবদুল্লাহ আমাকদর সামকেই এিটা শত্রু থপকট্রাল থবাট। তার সািব লাইটটা 
থতামরা থদখকত পাচ্ছ। মকে থরখ থিাে প্রিার সিংঘকষব সলপ্ত ো হকয় আমরা একদর 
থবিসে থেকি থবসরকয় থেকত িাই। আক্রান্ত হকলও আমরা গুসল েুিবো, আত্মরিার 
থশষ মুহূতব োিা। থস সেকদবশ আসমই থদব। এখে থতামরা িামাকের সবগুকলা 
বযাকরল োসমকয় োও। 

আবদুল্লাহ থপকট্রাল থবাকটর িার সদস্য সবসশি থগালন্দাজ ইউসেকটর প্রধাে। 
সেকদবকশর সাকে সাকে িামাকের সবগুকলা বযাকরল সেকি থেকম এল। 
দসিণ ও পকূববর দুই জাহাকজর সািব লাইকটর মকধয বযবধাে তখেও অকেি। 

প্রায় সতে মাইকলর মত। শত্রুর থপকট্রাল থবাকটর সািব লাইকটর সহকসবটা সবকয়াগ 
িরকল এি মাইল সবস্তৃত দুকটা অন্ধ্িার থলে সৃসি হকয় োকচ্ছ শত্রু থবাকটর 
দুপাকশ। 

শত্রু থবাট থেকি আহমদ মুসার থবাকটর দূরত্ব তখে থদি মাইল, তখে 
আহমদ মুসা আলী েিীরকি থবাকটর মাো সিশ সডগ্রী ডাে সদকি ঘুসরকয় সেকত 
বলকলে। 



সসিংসিয়ািং থেকি িকিশাস  143 

 

থবাঝা থগল শত্রু থবাটও তখে সামকে সিেুর অসস্তত্ব সেকয় অসের হকয় 
উকেকে। সািব লাইট োরাও থহড লাইকটর আকলা থস সামকে থফকলকে। 

শত্রু থবাকটর সাকে মুকখামুখী অবো থেকি সিশ সডসগ্র টােব সেকয় তীর থবকগ 
েুকট িলল আহমদ মুসার থবাট।  

আহমদ মুসার থবাকটর এই গসত পসরবতবে শত্রু থবাটও থটর থপল। তার সািব 
লাইট আরও িঞ্চল হকয় উেল থহড লাইকটর আকলাও এসদকি থবঁকি এল। 

আহমদ মুসা সবস্মকয়র সাকে লিয িরকলে দসিকণর জাহাজসটর সািব 
লাইটও এসদকি একস সের হল। 

সিন্তু শত্রু থবাট এ শত্রু জাহাকজর সািব লাইকটর মাকঝর বযবধাে প্রায় এি 
মাইল। এই অন্ধ্িার থলে সদকয়ই আহমদ মুসার থবাট থবসরকয় থেকত িায়। 

আহমদ মুসা বলকলে, শত্রু জাহাজ ও শত্রু থবাকটর মকধয সিংবাদ সবসেময় 
হকয়কে। ওকদর মকে সিেুটা সকন্দহও হকয়কে। সািব লাইট থফকল অনুসন্ধ্াকের থিিা 
তারই প্রমাণ। সিন্তু স্বসস্তর সাকে লিয িরকলে শত্রু থবাট বা শত্রু জাহাকজর গসত 
পসরবতবে হয়সে। 

আহমদ মুসার থবাট েখে শত্রু থবাকটর সমান্তরাকল অেবাৎ সবকিকয় িম 
দূরকত্ব এল, সেি তখেই শত্রু থবাট থেকি িামাকের গজবে থশাো থগল। িকয়িটা 
থগালা আহমদ মুসার থবাকটর পাকশ ও থপেকে একস পিল। 

িামাকের গজবকের সিংকগ সিংকগ আলী েিীর থবাটসট আকরিটু ডাে পাকশ 
সসরকয় সেকয়সেল। আহমদ মুসার থবাট তখে িলসেল ঘন্টায় এিশ সবশ মাইল 
থবকগ। িকয়ি সমসেকটর মকধযই দুই থবাকটর মকধয বযবধাে থবকি থগল। ওসদকি 
িামাকের গজবেও থেকম থগল। 

আহমদ মুসা থহকস বলকলে, সম্ভবত থিাে উত্তর ো থপকয় ওরা থিকবকে, 
সেরীহ থিাে মাে ধরা থবাট িকয় পালাকচ্ছ। তারা ধারো িকরসে থে, আহমদ মুসার 
িকিশাসমুখী থবাট এবাউট টােব িরকত পাকর। আহমদ মুসা সম্পকিব শত্রুর এই 
উচ্চ ধারণা আহমদ মুসাকি বহুবারই সাহােয িকরকে। শত্রুর মকে এই অেূিূসত 
সৃসি আল্লাহরই অসীম রহমত। আহমদ মুসা আল্লাহর শুিসরয়া আদায় িরকলে। 
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ওকদর থবিেী থপসরকয় মাইল দকশি আসার পর আহমদ মুসা থবাকটর মুখ 
থসাজা দসিণ সদকি ঘুসরকয় সেকত বলকলে। দসিণ সদকি পঞ্চাশ মাইল িলার পর 
আহমদ মুসা বলকলে, ওকদর থিাে জাহাকজর আকলা আর থদখা োকচ্ছো। মকে 
হকচ্ছ সবই উত্তর সদকি িকল থগকে। সিন্তু আবার সফকর আসকব। তার আকগই মধয-
িাসষ্পয়াকে আমাকদর পাসি সদকত হকব। তুসম থবাট পয়তাসল্লশ সডগ্রী পসশ্চকম 
ঘুসরকয় োও। তারপর সিশ মাইল িলার পর থবাট থসাজা পসশ্চম সদকি িলকব। 
তাহকল আমরা পারকস্যর পাসে সীমা থঘঁকস আজার বাইজাকের সীমান্ত শহর 
আশতারা উপকূকল থপৌঁেকত পারব। এ এলািায় রুশকদর পাহারা এিটু িম 
োিকব। 

আহমদ মুসা উকে থপেকে থসাফায় সগকয় বসকলে। থসাফায় থহলাে সদকয় গা 
এসলকয় সদকলে। 

ঘন্টায় এিশ মাইল থবকগ িলকে থবাট। গসতর তীব্রতায় থবাট ের ের িকর 
িাঁপকে। 

থবাট ইসঞ্জকের গুম গুম আওয়াজ এবিং পাসে থিকট িলার তীক্ষ্ণজলজ শে 
োিা িারসদিটা েীরব-সেের। মাসটর গাঢ় অন্ধ্িারটা থেে আিাকশ সগকয় 
থেকিকে। থসই আিাশ-অন্ধ্িাকর জ্বলকে তারার প্রদীপ। 

আহমদ মুসার থিাখ সেল থসই তারার জগকত সেবি। বি িাল লাকগ তাঁর 
এই তারার জগত। থখাদায়ী প্রিূকত্বর সবশালতা এবিং মসহমাময়তা তাঁর িাকে মূতব 
হকয় ওকে এসদকি িাইকল। আমরা বলদপবী মানুষ- সবশাল পৃসেবীর তুলোয় দৃসি 
থগািকরর অকোগয এি দূববল অসস্তত্ব আমাকদর। সবশাল পৃসেবী ঐ সমট সমট তারার 
তুলোয় এিটা সবন্দু বই আর সিেুই েয়। সিন্তু সবশাল বপু এই তারা আবারে 
আমাকদর োয়াপে োমি গযালাসির গাকয় িুদ্র এি সতল মাি। তাই বকল 
‘োয়াপে’ গযালাসির গকববর সিেু থেই। অন্তহীে আিাশ জগকত লি-কিাসট 
গযালাসির মাকঝ আমাকদর োয়াপে গযালাসি অনুজ্জ্বল এি আকলাি সবন্দু োিা 
আর সিেুই েয়। অসীম সবশালকত্বর সবস্মকয় সবমূঢ় আহমদ মুসার মে থিকব পায় 
ো, বৃহত্তকরর পকে ঊধ্ববমুখী এই োিার থশষটা থিাোয় থেখাকে সগকয় থশষ থসটাই 
সি ‘সসদরাতলু মুন্তাহা’ অেবা প্রেম আিাশ! তারও থতা অকেি ওপকর সবসিেু 
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সৃসি জুকি সববশসক্তমাে, সবব প্রশিংসার অসধিারী আল্লাহ রাবু্বল আলাসমকের 
আরশুল আসজম। মানুকষর অসহায় িুদ্রকত্বর িো সবকবিো িকর এবিং মানুকষর 
প্রসত আল্লাহর অসীম দয়ার িো স্মরণ িকর সব সমকয়র মত আহমদ মুসার 
দুকিাখ িৃতজ্ঞতার অশ্রুকত িকর ওকে। 

তারার জগকত এিবার থপৌঁেুকল আহমদ মুসা সেকজকি হাসরকয় থফকল। 
অসীকমর উদার স্পশব তাকি আকুল িকর থতাকল। আজও তাই হকয়সেল। িতিণ 
সতসে এই িাকব সেকলে জাকেে ো। গিীর প্রশাসন্তকত তাঁর থিাখ দুকটাও এি সময় 
ধকর একসসেল। 

হোৎ থবাকটর গসত িকম োবার িাপ আহমদ মুসার তন্দ্রা থিকি সদল। 
থিাখ খুকলই আহমদ মুসা ঘসির থরসডয়াম ডায়াকলর সদকি েজর বুলাকলে। 

রাত আিাইটা। 
আহমদ মুসা মুখ তুকল হোৎ থবাকটর গসতটা এিাকব িকম থগল থিে 

সজকজ্ঞস িরকত োকবে, এই আলী েিীর থপেে সদকি তাসিকয় বলল, জোব, 
মাইল িাকরি সামকে এিটা থপকট্রাল থবাট। অয়যারকলকস আমাকদর পসরিয় 
জােকত িাকচ্ছ। আসম থবাটটাকি পাশ িাটাবার থিিা িকরসেলাম। সিন্তু আমাকদর 
থবাটটা লিয িকরই ঐ থবাটটা এসগকয় আসকে। 

আলী েিীকরর িোর জবাব ো সদকয় আহমদ মুসা বলকলে, আমরা থিাোয় 
আলী েিীর? 

এই মাি আমরা আজারবাইজাকের জলসীমায় প্রকবশ িকরসে। আমরা 
এখে পারস্য ও আজারবাইজাকের জলসীমার মাঝখাে সদকয় আসতারার সদকি 
িলসে। 

থবাটটা এখে িার পাসে সীমায় আকে? 
আজারবাইজাকের। 
িতদূর বলকল? 
িার মাইল। 
আকলা সেিাকো? 
হ্যাঁ সব আকলা সেিাকো। 
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তাহকল ওটা শত্রুকদর থপকট্রাল থবাট। আন্তজবাসতি পাসে সীমায় আমাকদর 
খঁুকজ ো থপকয় আজারবাইজাকের পাসে সীমায় ওরা প্রকবশ িকরকে। 

আসমও তাই মকে িরসে। 
থতামার ‘হাডব অবকজক্ট সিশে’-এ িারও সন্ধ্াে পাচ্ছ? 
ো। 
তাহকল থবাঝা থগল দশ বগবমাইকলর মকধয আর থিাে শত্রু থবাট থেই । 
সজ হ্যাঁ। 
আমাকদর পসরিয় জােকত িাকচ্ছ? 
সজ। 
আহমদ মুসা এিটু সিন্তা িরকলে। তারপর বলকলে সেি আকে, আসম ওকদর 

সাকে িো বলসে। 
বকল আহমদ মুসা উকে একস আলী েসিকরর পাকশ ওয়ারকলকসর সামকে 

বসকলে।   
সুইি অে িরার আকগ আহমদ মুসা আলী েসির থি বলকলে, তুসম থবাকটর 

মাো সিশ সডসগ্র পসরমাে পারকস্যর সদকি ঘুসরকয় ফলু স্পীকড িাসলকয় োও। 
ওয়ারকলকসর সুইি অে িকর আহমদ মুসা আকমবেীয় িাষায় বলকলে, 

আমাকদর িয় িরকে, আপোকদর পসরিয় আকগ বলুে। 
সিকসর িয়। ওপার থেকি বলল। 
এ উপকূকল দসুযকদর উপদ্রুব থবকিকে। আপোকদর থবাকট বাসত থেই। 
আপোকদর থেই থিে? 
বললাম থতা আমাকদর িয় আকে। পুসলশ, জলদসুয উিয়কিই আমাকদর 

িয়। 
সি বযাপার, আপোরা ওসদকি পালাকচ্ছে থিে? 
আপোকদর পসরিয় বলকলে ো, বাসত থেই থিে তা বলকলে ো। 
হাঃ হাঃ হাঃ িয় থেই থতামাকদর। সি মাল আকে থবাকট? 
অকেি সজসেস। 
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থতামরা সি পূবব থেকি মাকে ওপার থেকি থিাে বি থপকট্রাল থবাট আসকত 
থদকখে? 

ো। 
ততিকণ আহমদ মুসার থবাট পারকস্যর তাসব্রজ উপকূকল িকয়ি মাইল 

সিতকর ঢুকি পকিকে। সিন্তু থদখা থগল শত্রু থবাটসট তার মাো ঘুরায়সে। বরিং 
ওকদর থশষ প্রকের উত্তকর ‘ো’ বলার পর ওরা  পূবব-উত্তর সদকি থবাকটর মুখ ঘুসরকয় 
িলকত শুরু িকরকে। 

আহমদ মুসা হাসকত হাসকত বলকলে, ওরা আমাকদর থিারািালােই মকে 
িকর খুব মজা িরল। 

আহমদ মুসা িারসদকি এিবার েজর বুসলকয় বলকলে, থবাকটর স্পীড এবার 
িসমকয় দাও। আশতারাকি পাশ িাসটকয় এসগকয় িল। 

সীমান্ত েগরী আশতারার িার মাইল দূর সদকয় এসগকয় িলল আহমদ মুসার 
থবাট। রাত সাকি সতেটার সময় তারা কুরা েদীর থমাহোয় একস থপৌঁোকলে। 
িকিশাকসর আরািাস ও কুরা েদী সসম্মসলতিাকব এখাকে একস িাসস্পয়াে 
সাগকর পকিকে। 

থমাহো পাি হবার পর আহমদ মুসা আলী েসিরকি থবাট উপকূকলর আরও 
িাকে সেকত বলকলে। 

থবাট উপকূকলর আরও সসসি মাইকলর িাোিাসে একস থপৌোল। আহমদ 
মুসা এবার আলী েসিরকি থবাকটর আকলা থজ্বকল সদকত বলকলে। 

উপকূকলর ধার সদকয় থবাট ধীকর ধীকর বাকুর সদকি অগ্রসর হকচ্ছ। আহমদ 
মুসা মােসিি থেকি মুখ তুকল বলকলে, এবার সসগন্যাল সদকত শুরু ির আলী 
েসির। 

আহমদ মুসার থবাকটর থহড লাইট এবার সাইমুকমর থিাকড সসগন্যাল সদকত 
শুরু িরল। 

মাি সমসেট খাকেি পকর পাকশর উপকূকল েীল আকলা জ্বকল উেল। েীল 
আকলাসটও সাইমুকমর থিাকড সিংকিত সদকয় িলল। 
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আহমদ মুসা থসসদকি এিবার তাসিকয় বলকলে, আলী েিীর এবার থবাট 
তীকর োও। ওটা আলী আসজমকির সিংকিত। 

িাসস্পয়াকের তীকর কুরা েদীর স্বাগত জাোবার থমাহোয় এই ‘কুদতসল’ 
িকিশাস সক্রকসকন্টর এিটা প্রধাে ঘাসট। 

আজ বাকুর িকিশাস সক্রকসকন্টর থেতা মুহাম্মদ সবে মুসা এবিং এখােিার 
সাইমুম ইউসেট এর প্রধাে আলী আসজমি একসকে আহমদ মুসা থি স্বাগত 
জাোবার জন্য। পসরিল্পো অনুসাকর স্বাগত জাোবার জন্য আসার িো সেল 
আল্লামা ইব্রাহীম এদসতোর। তাঁর শাহাদাকতর পর সেি হয় আজ এখাকে আসকব 
সালমাে শাসমল। সিন্তু সালমাে শাসমলও গত পরশু সিডন্যাপ হবার পর 
োেীয়িাকব আসল আসজমকির সাকে মুহাম্মদ সবে মুসা একসকে। 

আহমদ মুসার থবাট ধীকর ধীকর থোির িরল অোয়ীিাকব কতসর এিসট 
িাকের থজসটকত। থজসটকত দাঁসিকয়সেল আলী আসজমি এবিং মুহাম্মদ সবে মুসা। 
তাকদর সপেকে সাইমুম এবিং িকিশাস সক্রকসকন্টর এিদল মুজাসহদ। তাকদর 
থিাকখ –মুকখ আশা আেকন্দর এি দীসপ্ত। থেে অমূলয এি সম্পদ তাকদর হাকত 
একস থপৌঁকেকে। 

থবাট থেকি োমাে হল এলুসমসেয়াকমর এি সসঁসি। 
সসঁসি সদকয় থেকম একলে আহমদ মুসা। সবসসমল্লাহ বকল সতসে পা রাখকলে 

িকিশাকসর মাসটকত। 
 
 
 
িকিশাস সক্রকসকন্টর বাকুর প্রধাে মুহাম্মদ সবে মুসার িাে থেকি িকিশাস 

পসরসেসতর দীঘব সরকপাটব সেকয়কেে আহমদ মুসা। 
অবো খুবই হতাশাবযঞ্জি। িকিশাস সক্রকসকন্টর এবিং মসুসলম সমাকজর 

োরা মাো সেল তারা সবাই হাসরকয় থগকে। এিটা আতঙ্ক েসিকয় পকিকে সবার 
মকধয। সবাই মকে িরকে ‘থহায়াইট উলফ’ অপ্রসতকরাধয। আজারবাইজাে 
সরিারও আতিংি থবাধ িরকে, সিন্তু সিেু িরকত োরাজ। তার িয় হল, রাসশয়া 
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ও পসশ্চমা খৃিাে থদশগুকলার মদদ-পুি ‘থহায়াইট উলফ’ থি িযাপাকল তার 
অসস্তত্বই সবপন্ন হকয় পিকব। আর িযাপাবার থকাপ ও তার থেই। রাসশয়া এবিং 
পসশ্চমা থদশগুকলার রাষ্ট্রদতূরা পসরকার বকলকে, ‘থহায়াইট উলফ’ এর বযাপাকর 
থেে আজারবাইজাে সরিার থিাে প্রিার োি ো গলায়। ‘থহায়াইট উলফ’ 
থমৌলবাদী সাম্প্রদাসয়ি শসক্তর উৎখাকতর জন্য িাজ িরকে, আজারবাইজাে 
সরিাকরর সাকে তাকদর থিাে সবকরাধ থেই। ‘থহায়াইট উলফ’ থমৌলবাদী 
সাম্প্রদাসয়ি শসক্তর উৎখাকত সফল হকল তাকত আজারবাইজাে সরিাকরর ও 
লাি। তার এি প্রবল প্রসতদ্বন্দ্বীর হাত থেকি বাঁিকব। আজারবাইজাে সরিার 
বাধয হকয় এই পরামশব গলধঃিরে িকরকে, সিন্তু এই িো গুকলা তারা সবন্দুমাি 
সবশ্বাস িকরো। রাসশয়া ও পসশ্চমা  থদশসমূকহর মদদ-পুি ‘থহায়াইট উলফ’ সি 
তা আজারবাইজাে সরিার িাল িকরই জাকে। োকদরকি তারা থমৌলবাদী বা 
সাম্প্রদাসয়ি বলকে তারাই জাসতর থমৌল শসক্ত। এ থমৌল শসক্তর সবোশ িরকত 
পারকল মূলযহীে আজারবাইজাে সরিারকি কুকপািাত িরা থিাে সমকয়র 
বযাপার েয়। এই সবষয়টা পসরষ্কার বুঝার পকরও আজারবাইজাে সরিাকরর আজ 
িরার সিেুই থেই। ‘িকিশাস সক্রকসন্ট' থি থগাপকে সাহােয িরকতও থস িয় 
পায়। থস মকে িকর 'থহায়াইট উলফ’-এর সববদশবী থিাখ থেকি থস সিেুই লুিাকত 
পারকবো। থমাট িো এিদম মুষকি পরা অবো িকিশাকসর মুসলমােকদর। 
আল্লামা  ইব্রাহীম এদসতো হাসরকয় োবার পর সিকলর অকেিখাসে িরসা সেল 
ইমাম শাসমকলর বিংশধর প্রসতিাবাে তরুে সালমাে শাসমকলর বুসিমত্তার ওপর। 
সিন্তু থস সিডন্যাপ হবার পর সিকলর থিাকখ অন্ধ্িার থেকমকে। 

িকিশাকসর এই পসরসেসত আহমদ মুসার িাকে স্বািাসবি বকলই মকে হল। 
সতযই থহায়াইট উলফ এই পেবন্ত ো িকরকে তাকত থিাে খঁুত থেই। োসব্বশজে 
মুসসলম থেতার অপহরকের থিস সতসে সবশদিাকব পেবাকলািো িকরকেে। 
‘থহায়াইট উলফ’ থি এবিং িারা তার থিোর থিাে সিহ্নই তারা থপেকে থরকখ 
োয়সে। এমে সি ঘটোর থিাে সািীও েয়। 

থেখাকেই ‘থহায়াইট উলফ’ অপাকরশকে থগকে থসখােিার িাউকিই থস 
বাঁসিকয় রাকখসে। তাই জাো োয় ো, অপহরকণর িাজ িাকদর দ্বারা, সিিাকব 
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ঘটল। এমে সি এ সিংক্রান্ত থিাে খবরও পসিিায় প্রিাসশত হয়সে। ‘থহায়াইট 
উলফ’-এর হুমসিকত সব পসিিাই েীরব হকয় থগকে। 

শুধু বযসতক্রম সালমাে শাসমকলর বযাপারটা। তাকি অপহরকণর প্রেম থিিা 
বযেব হবার খবরও পসিিায় প্রিাসশত হকয়সেল। পকর তার সিডন্যাকপর খবর 
সবস্তাসরতই পসিিায় প্রিাসশত হয়। খবর বকল, সিিাকব সালমাে শাসমল এিটা 
জীপ সেকয় ইেসস্টসটউকটর থগট সদকয় থবসরকয় আকস, সিিাকব এিটা ট্রাি একস 
তার জীপকি ধাক্কা থদয়, সিিাকব সেটকি পিার পর উকে বসকত থিিা িকর এবিং 
সিিাকব এিটা মাইকক্রাবাস একস তাকি তুকল সেকয় োয়। তার সাকে বকল-কদকশ 
ইদাসেিং সন্ত্রাসী তৎপরতা বৃসির িো। 

আহমদ মুসা থিকব থপলো, এই খবর প্রিাশ সিিাকব সম্ভব হল? 
সেউসক্লয়ার সফসজি ইেসস্টসটউকটর সালমাে শাসমল। ইেসস্টসটউট িতৃবপি সি 
তাহকল এই ঘটো প্রিাকশর বযাপাকর থিিা িকরকে বা িাপ সদকয়কে? 

আহমদ মুসার সিন্তা থরাকত বাধা পিল। হন্তদন্ত হকয় ঘকর ঢুিল মুহাম্মদ সবে 
মুসা। বলল, জোব আমাকদর এিজে থলািকি খঁুকজ পাওয়া োকচ্ছ ো। 

থিাকেকি হাসরকয়কে? 
কুদতসল থেকি। 
থস সি আমাকি থদকখকে সিিংবা আসম আসার খবর জাকে? 
জাকে, থস তখে উপকূকল হাসজর সেল। 
খবর আপসে িখে থপকয়কেে। 
এই মাি। 
থি আপোকি খবর সদকয়কে? 
কুদতসল ‘িকিশাস সক্রকসন্ট’- এর এিজে িমবী একসকে। 
কুদতসল থেকি িখে থবসরকয়কে থস? 
সবকিকল। 
এত থদসর থিে? ঘসির সদকি তাসিকয় বলকলে আহমদ মুসা। 
রাস্তায় গাসি খারাপ হকয় সগকয়সেল। তাোিা প্রেকম থস ‘কুমুখী’থত োয়, 

তারপর এখাকে আকস। 
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আহমদ মুসা সিেুিণ স্তব্ধ হকয় বকস রইকলে। বলকলে তারপর, আমার 
অনুমাে সমেযা ো হকল আসম বলব আমাকদর কুদতসল ঘাঁসট এতিকণ আক্রান্ত 
হকয়কে। 

মুহাম্মদ সবে মুসা থিাে িো ো বকলই থসাফায় বকস পিল। তার মুখ 
শুিকো। থিাকখ-মুকখ উকদ্বগ। 

রাত তখে দশটা। আহমদ মুসা িাবসেকলে থিাখ বুকজ। এি সময় থিাখ 
খুকল মুহাম্মদ সবে মুসার সদকি তাসিকয় বলকলে, বাকুকত িতসদে ধকর আপোরা 
এই ঘাসটকত আকেে? 

এি বের।  
আমার আশিংিা হকচ্ছ আজ রাকত এখাকেও আক্রমণ হকত পাকর। 
থিমে িকর বুঝকলে? 
থে িমবীকি ধকর সেকয় থগকে তার িাে থেকি সেসশ্চতিাকব আমার আসার 

খবর পাকব এবিং থস খবর পাবার পর থিাে সময় ো সদকয় সম্ভাবয সিল োকে ওরা 
আঘাত হােকব। 

আহমদ মুসা িো থশষ িরকতই থটসলকফাে থবকজ উেল। মুহাম্মদ সবে মুসা 
সগকয় থটসলকফাে ধরল। 

থটসলকফাে ধকর িো শুেকত শুেকত মুহাম্মদ সবে মুসার মুখ ফযািাকশ হকয় 
উেল। 

তারপর থটসলকফাে থরকখ আতেবাদ িকর উেল, মুসা িাই আমাকদর কুদতসল 
ঘাঁসট থশষ িকর সদকয়কে। থিউ বাঁকিসে। 

িখে আক্রমণ হকয়কে? 
সন্ধ্যার পর পরই। 
থি থটসলকফাে িকরকে? 
কুদতসলর পাঁি মাইল পসশ্চকমর এিসট থোট শহর থেকি আমাকদর এি 

িমবী। 
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আহমদ মুসা সিেুিণ িুপ িকর োিকলে। তারপর বলকলে, মুহাম্মদ সবে 
মুসা, এখেই িকয়িজে িমবীকি কুদতসলকত পাোও সব সবষয় সকরজসমকে জাোর 
জকন্য। 

এিটু থেকম আবার বলকলে, ‘কুমুখী’ থত খবর পাোও এখসে োকত সিকল 
ঘাঁসট থেকি সদকয় অন্যি সকর োয়। আর এ ঘাঁসট থেকিও সবসিেু এবিং সবাইকি 
এখেই সসরকয় দাও। এ ঘাঁসটকত আজ শুধু তুসম, আসজমি এবিং আসম োিব। বকল 
আহমদ মুসা থিাখ বুকজ থসাফাকত গা এসলকয় সদকলে। 

তার মােস থিাকখ কুদতসল ঘাঁসটর দৃশ্য। সাসরবি লাশ থসখাকে। একদর মা, 
বাবা, িাই-কবাে, স্ত্রী, থেকল-কমকয় সবাই আকে। তাকদর বুি ফাটা িান্নায় থিাে 
সান্ত্বো থদয়া োকব? থিাকখর থিাণ িারী হকয় উেল আহমদ মুসার। 

আহমদ মুসা থিাখ খুকল থদখল , মুহাম্মদ সবে মুসা থেই। সম্ভবত তার 
সেকদবশ পালে িরকত থবসরকয় থগকে। 

থসসদে গিীর রাত। বাকুর ‘িকিশাস সক্রকসন্ট’-এর ঘাঁসটটার দসিণ পাশ 
সদকয় এিটা বি এযাসিসেউ। আর পূবব পাশ সদকয় থোট এিটা রাস্তা। থোট রাস্তাটা 
ঐ এযাসিসেউ থেকি থবসরকয়কে। বাসির পূবব ও উত্তর সদিটা বাগাে থঘরা। 

রাত এগাকরাটায় আহমদ মুসা, আলীআসজমি ও মুহাম্মদ সবে মুসা গযাস 
মাক হাকত সেকয় বাসির থপেে সদকির সুইপার পযাকসজ সদকয় থবসরকয় একলে। 
আহমদ মুসা মুহাম্মদ সবে মুসার সদকি থিকয় বলকলে, তুসম পূব সদকি বাগাকে 
লুসিকয় দসিণ ও পূকববর প্রািীকর সদকি লিয রাখ। আর আলী আসজমি উত্তর 
সদকির প্রািীকর। আসম পসশ্চম সদকি োিসে। আমার ধারণা ওরা একল বারটার 
আকগ আসকব ো। ওরা একল আসম থেিাকব বকলসে িাজ িরকব। 

এি এি িকর বারটা বাজার শে উেল বাকু সমউসজয়াকমর থপটা ঘসিকত। 
ধীকর ধীকর রাস্তায় গাসির শে, হকণবর আওয়াজ িকম এল। সেস্তব্ধতা থেকম 

এল রাকতর বাকুকত। 
আহমদ মুসা সেসশ্চত ‘থহায়াইট ওলফ’-এর থিউ েসদ িকিশাস সক্রকসকন্টর 

এ ঘাঁসটকত ঢুিকত িায় তাহকল ফল বাগাকের সদিটাই বযবহার িরকব। 
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আহমদ মুসার অনুমাে সতয হল। রাত সাকি বারটার সদকি সেঃশকে এিটা 
োয়ামুসতব উকে এল প্রািীকর ওপর। তারপর আরও দুজে। 

প্রািীকরর এই অিংশটা গাকের োয়ায় অন্ধ্িার। সিন্তু আহমদ মুসার 
ইেফ্রাকরড গগলস-এ সবসেু স্পিিাকব ধরা পিল। 

ওরা সতেশে সেঃশকে প্রািীর থেকি োমল। সিেুিণ দাসিকয় এসদি-ওসদি 
তািাল। তারপর সবিাকলর মত সেঃশকে এসগকয় িলল। িকিশাস সক্রকসকন্টর 
বাসির সদকি। 

আহমদ মুসা মুকখ তার গযাস মাক সেি আকে সিো থদকখ সেকয় তাকদর সপেু 
সেকলে। সিন্তু িকয়ি পা এসগকয়ই থপেকে এিটা শে থপকয় থপেকে সফকর 
তািাকলে। দুজে থলাি লাসফকয় পকিকে প্রািীর থেকি ।তাকদর হাকত লম্বা 
বযাকরকলর সরিলবার। 

ওসদকি এি সেকমষ তাসিকয়ই আহমদ মুসা িসিকত পাকশর থমাটা গােটার 
আিাকল সকর থগকলে। 

পর মুহূকতবই এিটা সেউট্রে বুকলট একস সবকফাসরত হল গােসটর পাকশ, 
আহমদ মুসার থেকি এি হাকতর মকধয। িয়াবহ সেউট্রে বুকলটসটর এত সাসন্নকধয 
সশউকর উেল আহমদ মুসার থদহ। 

আহমদ মুসা বুঝকত থপকরসেকলে তার সামকে থপেকে দুসদকিই শত্রু। 
তাকদর সময় থদয়া োকব ো। থে মুহূকতব সেউট্রে বুকলট সবকফাসরত হল, থস মুহূকতবই 
গাকের আিাল থেকি আহমদ মুসার এম-১০ থমসশে সরিলবার গুলী বৃসি িরল 
থপেকের ঐ োয়ামুসতব লিয িকর। 

সাইকলির লাগাকো এম-১০ থেকি িাপা সশকষর মত এিটা আওয়াজ 
থবরুল শুধু। 

সেউট্রে বুকলট থোঁিার পর ওরা উকে দাসিকয়সেল এসগকয় আসার জকন্য। 
সিন্তু এম-১০ এর এি ঝাঁি বুকলকট ঝাঝঁরা হকয় থেখাকে দাসিকয়সেল থসখাকেই 
পকি থগল। 

আহমদ মুসা গুলী থোিার পর সফকর দাসিকয় থদখকলে, সামকের িলমাে 
সতেসট োয়ামুসতব েমকি দাসিকয়কে। 
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আহমদ মুসা বুঝকলে থপেকের সােীকদর সি হকয়কে, সি ঘকটকে তা ো থদকখ 
ওরা আর সামকে এগুকব ো। 

ওকদর থেকি সেকজকি আিাল িরার জকন্য আহমদ মুসা সন্তপবকণ গাকের 
পসশ্চম পাকশ িকল একলে। 

তারপর গাকের আিাল থেকি উঁসি থমকর থদখকলে, সতেসট োয়ামুসতব 
সেশ্চলিাকব দাসিকয়ই আকে। থবাধ হয় ঘটো বুঝকত থিিা িরকে। 

আরও সিেুিণ পর সঝ-সঝ থপািার মত এি ধরকণর শে িকর উেল তাকদর 
এিজে। 

ওটা ওকদর সিংকিত । থিাে উত্তর ওরা থপল ো। 
আরও সিেুিণ অকপিা িরার পর ওরা সতেসট োয়ামুসতব হামাগুসি সদকয় 

সন্তবপবকণ এসগকয় আসকত লাগল। 
আহমদ মুসা এিহাকত টিব, অন্য হাকত এম-১০ সেকয় অকপিা িরকত লাগল 

। ইচ্ছা িরকল আহমদ মুসা খুব সহকজই তাকদর হতযা িরকত পাকরে। সিন্তু 
আহমদ মুসা ‘থহায়াইট উলফ’থি জীবন্ত ধরকত িাে। জােকত িাে ওকদরকি। 

ওরা গাকের সমান্তরাকল আসকতই আহমদ মুসা টকিবর আকলা ওকদর ওপর 
থফকল িকোর িকে বলকলে, উকে হাত তুকল দািাও। ো হকল এম-১০ এর গুলী 
ঝাঁি এখেই থতামাকদর ঝাঁঝরা িকর থদকব। 

টকিবর আকলার সদকি সের দৃসি থরকখই তারা উকে দািাসচ্ছল। দুকিাকখ থেকি 
তাকদর সহিংরতা ঝকর পিসেল। উেকত সগকয় তাকদর এিজে অিস্মাৎ ঝাসপকয় 
পিল আহমদ মুসার ওপর। 

আহমদ মুসা তাকদর উপর সের দৃসি থরকখসেকলে। মতলব বুঝকত থপকরই 
আহমদ মুসা থলািসট ঝাঁসপকয় পিার সাকে সাকেই সেকজকি ডােপাকশ এিটু 
সসরকয় থেে। 

এইিাকব সরকত সগকয় বামহাকতর টিব সেকি োয়, সিন্তু এম-১০ এর সট্রগার 
তার তজবসে থিকপ বসল। থবসরকয় োয় এি ঝাঁি গুলী। সামকের দুজে অফুট 
আতবোদ িকর মুখ েবুকি পকি োয় মাসটকত। থে থলািসট আহমদ মুসার ওপর 
ঝাঁসপকয় পকিসেল থস আহমদ মুসার পাকশই উপুি হকয় পকি োয়। আহমদ মুসা 
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তাকি আর ওোর সুকয়াগ থদেসে। এম-১০ ও টিব থফকল সদকয় তার ওপর ঝাসপকয় 
পকিে। 

সিন্তু থলািসটর িাে থেকি থিাে প্রসতকরাধ আকস ো। বরিং তার শরীকর এি 
অস্বািাসবি িম্পে অনুিব িকরে আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা উকে দািাে। টিব কুসিকয় সেকয় তার ওপর টকিবর আকলা থফকল 
থদকখ, থলািসট তার ডাে হাকতর আিংসটসট িামকি ধকর আকে।  

আহমদ মুসার আর বুঝকত বাসি োকি ো, আিংসেকত লুিাকো িয়ােি সবষ 
থখকয় থলািসট আত্মহতযা িরকে।ধরা পিা অবধাসরত থজকেই থস এটা িকরকে 
'থহায়াইট উলফ'-এর এটাই থবাধ হয় সেকদবশ থে, িাকরা জীবন্ত ধরা পিা িলকব 
ো। 

আহমদ মুসা অন্ধ্িাকর দাঁসিকয় এিটা সশস সদকলে। 
সিংকিত থপকয় অল্পিকের মকধযই আলী আসজমি এবিং মুহাম্মদ সবে মুসা 

একস হাসজর হল থসখাকে। 
আহমদ মুসা ওকদরকি সিংকিকপ সব িো বকল লাশগুকলা বাগাে থেকি 

থটকে সেকয় একলে আকলাকত। থদখকলে, সবাই আকমবসেয়। 
তাকদর পকিট হাতকি সিেুই পাওয়া থগল ো। অরশর আর সিেুই থেই 

তাকদর সাকে। 
পরসদে সিাল। িকিশাস সক্রকসকন্টর বাকু পাসটবর ড্রইিংরুম। 
আহমদ মুসা মহাম্মাদ সবে মুসাকি বলকলে, লাশগুকলার বযবো িকরে? 
সজ হ্যাঁ। 
আজ থতামাকদর প্রধাে িাজ হল িকিশাস সক্রকসন্টকি তার সব ঘাঁসট খাসল 

িরকত বলা। তুসম থতামার পি থেকি সবাইকি জাসেকয় দাও সবাইকি, পুরাতে 
ঘাঁসট থেকি আজই েতুে ঘাসট থেে খঁুকজ থেয়। 

আজ মুহাম্মদ সবে মুসাকি খুব খুসশ থদখাকচ্ছ। গতিাল পেবন্ত তসর মকধয থে 
িয় আর হতাশার সিহ্ন সেল আজ তা থেই। এই প্রেমবাকরর মত তারা 'থহায়াইট 
উলফ'-এর পাঁিজেকি হতযা িরকত থপকরকে, তাকদর এিটা সমশে তারা বযেব 
িরকত থপকরকে। থস খুব খুসশ থে, সাফলয সদকয়ই আহমদ মুসার োিা শুরু 
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হকয়কে। ঐসময় আহমদ মুসার ঐ সেকদবশকি তার িাল লাগল ো। বলল, থিে 
জোব? আমাকদর জকন্য  সি এটা এখে খুব জরুসর? 

হ্যাঁ, আমরা ওকদর আক্রমকণর অসহায় সশিার হকত পাসর ো।  
সিন্তু আক্রান্ত ো হকল থতা আজকির এই সাফলয আসকতা ো। 
এইধরকের সাফকলযর জকন্য থে প্রস্তুসত আমাকদর প্রকয়াজে তা আমাকদর 

থেই। 
সিন্তু এই সকর পিা 'আমরা িীত' প্রমাণ িরকব ো? 
তা িরুি। শত্রু এিটা আত্মপ্রসাদ লাি িরুি। সিন্তু আমাকদর এটা 

থিৌশল। 
শত্রুকি আমাকদর বযাপাকর অন্ধ্িাকর থফকল থদয়া। আমরা থেমে ওকদর 

সেিাো জাসে ো থতমসে আমাকদর সেিাোও ওকদর িাে থেকি মুকে থফললাম। 
সেি বকলকেে জোব। খুসশ হকয় বলল, মুহাম্মদ সবে মুসা। 
আমার আরও এিটা সেকদবশ সবাইকি জাসেকয় দাও। থসটা হল আমাকদর 

পসরসিত ও থেতৃোেীয় সব থলািকি আজ থেকি আত্মকগাপে িরকত হকব। 
পরবতবী সেকদবশ ো থদয়া পেবন্ত িাউকি জেসমকি আসা িলকব ো। 

এটা থিে জোব? সম্ভব হকব সি এটা? 
সম্ভব হকত হকব। 
আমাকদর থলািিয় এিাবার জকন্য এটা প্রকয়াজে। তাোিা আমাকদর 

পসরসিত ও থেতৃোেীয় থলািজে েসদ জেসমকি োকি, তাহকল আমাকদর েতুে 
ঘাঁসটর সন্ধ্াে 'থহায়াইট উলফ' দু'এি সদকেই থবর িকর থফলকব। 

আসম এখে বুঝকত থপকরসে জোব। হাসসকত মুখ উজ্জ্বল িকর বলল মুহাম্মদ 
সবে মুসা। 

হাসসমুকখই মুহাম্মদ সবে মুসা আহমদ মুসার সেকদবশ পালকের জন্য থবসরকয় 
থগল। 

থহায়াইট উলকফর পাঁিজেকি মারকত থপকর মুহাম্মদ সবে মুসার খুসশ ধরকে 
ো। বলল আলী আসজমি। 
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সিন্তু ওকদর মৃতযু আমাকদর িসত িকরকে, ওকদর এই মৃতুয আসম িাইসে। 
এঘটো শত্রুকি আরও সাবধাে ও সতিব িকর সদকয় থগল। থবঁকি োিকল ওকদর 
িাে থেকি শত্রুর এিটা সন্ধ্াে আমরা থপতামই। 

আলী আসজমি থিাে িো বলল ো, আহমদ মুসাও ো। 
আহমদ মুসা থসাফায় গা এসলকয় সদকয় থিাখ বন্ধ্ িরকলে। তাঁর িপাল 

কুসঞ্চত। িাবকেে সতসে। 
থিাে পকে এগুকো োয়? পে থিাোয় সামকে এগুবার? অদৃশ্য শত্রুর 

সবরুকি সিিাকব লিাই িরা োয়? 
মকে পিল আহমদ মুসার সালমাে শাসমকলর িো। সালমাে শাসমকলর 

সিডন্যাকপর মকধযই শুধু এিটা আকলার ইসেত পাওয়া োকচ্ছ। সিন্তু োরা 
সিডন্যাপ থদকখকে, োরা ঝুসঁি সেকয় সেউজটা সিংবাদপকি সদকয়কে, তারা সি 
আহমদ মুসার সাকে িো বলকত রাসজ হকব? আকমবসেয়ার রাজধােী ইকয়করকিকের  
ঐ সম্মাসেত ইেসস্টসটউকটর িতৃবপি সেশ্চয়ই খৃস্টাে হকব। তাকদর থিাে প্রিার 
সহকোসগতা মুলযবাে হকত পাকর। 

আহমদ মুসার সবশ্বাস, 'থহায়াইট উলফ'-এর থমরুদন্ড থেকহতু খৃস্টাে 
আকমবসেয়া, তাই থহায়াইট উলকফর মূল সেিাো ঐ ইকয়করকিকেই হকব। োই থহাি 
অসবলকম্ব তাঁর ইকয়করকিকেই োওয়া দরিার। 

এই সময় মুহাম্মদ সবে মুসা ড্রইিং রুকম প্রকবশ িরল উসমাে একফন্দীকি 
সেকয় িো বলকত বলকত। 

সিন্তায় বাধা পিল আহমদ মুসার। থিাখ থমকল তািাকলে সতসে। 
মুহাম্মদ সবে মুসা বলল, জোব ইসে উসমাে একফন্দী। ইকয়করকিে থেকি 

একসকেে। আমাকদর ইকয়করকিে েুব শাখার িমবী। 
সালাম সবসেমকয়র পর আহমদ মুসা তাকি বসকত বকল বলকলে, িালই হল 

আসম ইকয়করকিে থেকত িাসচ্ছ। 
সসতয? আপোর োওয়া প্রকয়াজে। থিাখ উজ্জ্বল িকর বলল উসমাে 

একফন্দী। 
থিে প্রকয়াজে মকে ির? প্রে িরকলে আহমদ মুসা। 
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সালমাে শাসমকলর অনুসন্ধ্াকের জকন্য। 
সন্ধ্াকের থিাে সুি পাওয়া োকব থসখাকে? 
বলকত পারব ো, তকব এটুকু শুকেসে- সালমাে শাসমল ইেসস্টসটউকটর 

সডকরক্টর ডঃ জেসকের খুব সপ্রয় োি সেল। দাকরায়াকের িাে থেকি আসম শুকেসে 
সালমাে থসসদে থসাজা সগকয় ডঃ পল জেসকের িাকেই উকেসেল। থদি ঘন্টা সেল 
থসখাকে। থসখাে থেকি থবসরকয় থফরার পকেই থস সিডন্যাপ হয়। 

সেি বকলে উসমাে, আমরা তার সাহােয িাইকত পাসর সালমাে শাসমকলর 
অনুসন্ধ্াকের জকন্য। 

সালমাে শাসমল তার প্রেম সিডন্যাপ প্রকিিা বযেব িকর সদকয় পাসলকয় 
উসমাে একফন্দীর ওখাকেই উকেসেল। আবার থেসদে থস সিডন্যাপ হয় থসসদে 
উসমাে একফন্দীর ওখাে থেকিই োয়। বলল মুহাম্মদ সবে মুসা। 

সেি আকে উসমাে তুসম এিটু সবশ্রাম োও। পকর থতামার িাে থেকি সব 
শুেব। আজই আমরা ইকয়করকিকে রওয়াো হকত িাই। বকল আহমদ মুসা উকে 
দাঁিাকলে। প্রকবশ িরকলে তাঁর সবশ্রাম িকি। 

 
 
 
 
 
 
থসসদেই বাদ আসর। 
এিটা জীপ দাঁসিকয়সেল বাকু িকিশাস সক্রকসকন্টর েতুে ঘাঁসটর সামকে। 

জীকপর ড্রাইসিিং সসকট সস্টয়াসরিং ধকর বকসসেল উসমাে একফন্দী। পাকশর সসকট 
আলী আসজমি। 

থপেকের সসকট সগকয় উেকলে আহমদ মুসা। লাকগজ এর আকগই উকেকে। 
সিকলরই পরকে আকমবসেয় থপাশাি। 

মাোয় খৃস্টােকদর মত থশালার িযাপ। 
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জীকপ উকে আহমদ মুসা বলকলে, উসমাে তুসম থরসড? 
সজ হ্যাঁ। উত্তর সদল উসমাে একফন্দী। 
মুহাম্মদ সবে মুসা ও 'কুমুখী'র িকিশাস সক্রকসকন্টর প্রধাে লসতফ িসরমি 

জীকপর দরজায় আহমদ মুসার সামকে দাঁসিকয়। 
আহমদ মুসা তাকদর সদকি তাসিকয় বলকলে, থতামরা সাবধাকে থেকিা। 

পসরিল্পোর বাইকর থেও ো। মকে থরখ ইসতমকধযই েকেষ্ঠ িসত আমাকদর 
হকয়কে। অকহতুি িসত অেবাৎ তাকদর পাতা ফাঁকদ পা সদকয় আমরা থেে িসতর 
সশিার ো হই থস থিিা আমাকদর িরকত হকব। 

তারপর উসমাকের সদকি সফকর বলকলে, সবসসমল্লাহ বকল স্টাটব দাও 
উসমাে। 

উসমাে একফন্দী িাসব ঘুরাকতই গকজব উেল ইসঞ্জে। 
জীকপর দরজায় দাঁিাকো মুহাম্মদ সবে মুসা ও লসতফ িসরমি বলল, 

আপোর সব সেকদবশ অিকর অিকর পাসলত হকব জোব। 
আল্লাহ সহায় থহাে। বলকলে আহমদ মুসা। 
সিল হল গাসি। েুকট িলল তারপর ইকয়করকিকের সদকি। 
আহমদ মুসার দৃসি সামকের সদকি প্রসাসরত। িাবকেে সতসে, ইকয়করকিে 

শুধু আকমবসেয় রাজধােী েয়, 'থহায়াইট উলফ'-এরও রাজধােী। িমুযসেি ও 
খৃস্টাে শসক্তর মােস সন্তাে 'থহায়াইট উলফ' -রহস্যময় রাজধােী সি তাকি দরজা 
খুকল থদকব? আল্লাহ তাকি তাওসফি থদকবে রিা িরকত িকিশাসকি, 
িকিশাকসর মজলুম মুসলমােকদরকি? থিকব িকলকেে আহমদ মুসা। 

জীপ তখে েুকট িকলকে ফলু স্পীকড বাকু-োগারকো িারাবাখ সিি হকয় 
ইকয়করকিকের সদকি।  

 
 

পরবতবী বই 

িকিশাকসর পাহাকি 
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১ 
আরাকে হাইওকে ধকর ছুকে চলছছল আহমদ মুোর জীপ।  
বাকু থেকক পকের মাইল পছিকম একে েগরে-কারাবাখ েেক উত্তর-

পছিকম এছগকে থগকছ। এখাে থেকক আকরকো হাইওকে থবছরকে থগকছ দছিণ-
পছিকম এককবাকর আরাকে েদীর তীর থ েঁকে। এোই আরাকে হাইওকে। 
আরাকে েদীর তীর থ েঁকে এই হাইওকে এছগকে থগকছ ইকেকরকেকের পাশ ছদকে 
আরও উত্তকর। ইকেকরকেে পর্যন্ত দী য পােঁচশ’ মাইকলর এই েফর।  

আরাকে ও কুরা ছবকধৌত েবুজ উপতযকার মকধয ছদকে ছুকে র্াছিল 
আহমদ মুোর জীপ।  

েগরে-কারাবাখ েেক হকে ইকেকরকেে অকেক েংছিপ্ত পে। প্রাে ১শ’ 
মাইকলর মত কম। ছকন্তু তবু আহমদ মুোরা আরাকে হাইওকেই থবকছ ছেকেকছ। 
েগরে-কারাবাখ েেককর উপর থহাোইে ওলফ োছক হঠাৎ ককর খুব েজর রাখকত 
শুরু ককরকছ। ইকেকরকেে থেকক আোর পকে ওেমাে একফন্দীর গাছে ছতেবার 
থচক করা হকেকছ, তাকক ছজজ্ঞাোবাদ করা হকেকছ। ছক পছরচে, থকাোে র্াকব, 
থকে র্াকব ইতযাছদ। র্ারা থচক ককরকছ তারা থেিাকেবককর বযাজ পরা। ছকন্তু 
ওেমাে একফন্দীর বুঝকত কষ্ট হেছে, থকাে রুছেে থচক এেব েে। 
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থেিাকেবককদর কাকছ থেেগাে োকক ো, তাকদর আচরণও অমে রুক্ষ্ম ও 
অকেৌজন্যমূলক হে ো। ওেমাে একফন্দী রু্ছি থদছখকেকছ, আরাকে হাইওকে 
অকপিাকৃত ছেরাপদ হকব। পাহাকের থদোকলর পাশ থ েঁকে সুদৃশ্য উপতযকা থবকে 
প্রবাছহত সুন্দর েদী আরাকে-এর তীর বরাবর আরাকে হাইওকেকত োধারণত 
ছবকদছশ পর্যেককদরই ছেে োকক থবছশ। এেব ছচন্তা ককরই ওেমাে একফন্দী 
আরাকে হাইওকেই পছন্দ ককরকছ।  

আহমদ মুোর গাছে প্রাে তীর থবকগ থদেশ’ মাইল রাস্তা থপছরকে এল। 
রাস্তা প্রাে ফােঁকা, থকােই ঝাকমলা হেছে। আজারবাইজাে েীমান্ত থপরুবার েমে 
একবার রুছেে থচক হকেকছ। ছকন্তু েীমান্ত থপরুবার পর আকমযছেো প্রকবকশর েমে 
একেু থবছশ ছজজ্ঞাোবাদ ককরকছ আকমযেীে পুছলশরা। এ ধরকের ছজজ্ঞাোবাদ 
োছক আকগ ছছল ো। ছকন্তু থহাোইে ওলকফর তৎপরতা শুরু হবার পর এো হকি। 
োো  েো ও গুজকব আতংছকত হকে অকেক আকমযেীে মুেছলম পছরবার ো ছক 
ইরাে ও তুরকে প্রকবশ ককরকছ। একত আকমযছেোর বদোম হকি। এজকন্য 
আকমযেীে পুছলশরা ইরাে ও তুরে েীমান্ত বরাবর এখে একেু থবছশ  েজর রাখকছ। 
স্ত্রী, থছকল-কমকে োকে োককল ো ছক এ েীমান্ত পকে কাউকক চলকতই ছদকি ো। 
আহমদ মুোরা থে কযাকেগছরকত ো পোে একেু ছজজ্ঞাোবাদ থবছশ করকলও 
থবছশিণ তাকদর আেকােছে।  

আরও ৫০ মাইল থপরুবার পর আগারাক শহর। আরাকে েদী-তীকরর 
ছশল্প েগরী। বলা র্াে দছিণ আকমযছেোর প্রধাে েগরী।  

েগরীর পূবয প্রাকন্ত পাহাকের থদোল। থদোলছে থেকম থগকছ এককবাকর 
েদীর পাছেকত। পাহাকে সুেঙ্গ ককর আরাকে হাইওকে এছগকে থেো হকেকছ।  

পাহাকের উপছরোগ বরকফ োদা। ছেকচর অংকশ েবুকজর েমাকরাহ। 
একদম পাহাকের থগাোে গাছগুকলা থবশ বে।  

সুেকঙ্গর মুখ দু’শ গকজর মত দূকর তখে। মাত্র ৭০ ছককলাছমোর থবকগ 
বলা র্াে অতযন্ত ধীর গছতকত এছগকে চকলকছ আহমদ মুোর জীপ। সুেকঙ্গর 
থেতরো অন্ধকার। দূর থেকক সুেকঙ্গর থেতকরর ছবদুযৎ বাছতগুকলাকক মকে হকি 
বাক র থচাকখর মত।  
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আহমদ মুো তার ছেকে গা এছলকে ছদকেছছল। থচাখো তখে ধকর 
একেছছল তার।  

হঠাৎ আলী আছজমকের ডাকক তন্দ্রার োবো থককে থগল আহমদ মুোর।  
থচাখ থমকল তাকাকতই তার থচাখ ছগকে পেল থোজা সুেকঙ্গর মুকখ। 

থদখল, থেেগাে হাকত দু’জে দােঁছেকে সুেকঙ্গর মুকখ একদম রাস্তার উপর। 
দী যকাে দু’জে থলাক। কাল ওোরককাে ওকদর হােঁেুর অকেকখাছে ছেচ পর্যন্ত থেকম 
থগকছ। মাোর হ্যাে কপাল পর্যন্ত োমাকো। 

ওরা থতা পুছলশ েে থদখছছ। বলল আহমদ মুো।  
ছি, ওরা পুছলশ েে। বলল ওেমাে একফন্দী।  
থর্ই থহাক, ওরা আমাকদরকক বে রককমর ছকছু েকন্দহ ককরছে। ওকদর 

থেেগাকের মাো ছেকচর ছদকক োমাকো।  
বলকত বলকত জীপছে সুেকঙ্গর মুকখ একে পেল। 
আহমদ মুো তার মাোর হ্যােো কপাকলর উপর আকরকেু থেকে ছদল। 
সুেকঙ্গর মুকখই রাস্তার মাঝখাকে ওরা দােঁছেকেছছল। দু’জকেই তারা 

তাছককেছছল গাছের ছদকক।  
জীপ একদম ওকদর প্রাে গা থ েঁকে দােঁোল। গাছে দােঁোকতই দু’জকের 

একজে ধীকর থহেঁকে গাছের পাকশ চকল এল। ওকদর থেেগাকের মাো তখেও ছেকচ 
োমাকো।  

থলাকছে ওেমাে একফন্দীর জাোলার পাকশ একে বাম হাতো জাোলার 
উপর থরকখ মাো ছেচু করল। তার ডাে হাকত ঝুলকছ থেেগােছে। 

ওেমাে একফন্দী জাোলা ছদকে মুখ থবর ককর বলল, ছক বযাপার? 
তার কোে উত্তর আকমযছেোর আঞ্চছলক োোর োে।  
থতামরা আেছ থককেকক? বলল থলাকছে।  
বাকু থেকক। বলল ওেমাে একফন্দী।  
র্াকব থকাোে? 
ইকেকরকেে।  
োক থকাোে?  



কককশাকের পাহাকে  5 

 

ইকেকরকেে।  
ছক কর?  
ফকলর বযবো। ইকেকরকেকে দু’ছে ফকলর থদাকাে আকছ।  
ওরা? 
েবাই আমরা এক োকে োছক।  
থতামার োম?  
ওেমাে।  
মুেলমাে তুছম?  
হ্যােঁ। 
মকে হল থলাকছের ভ্রু কুছঞ্চত হকলা। বলল, থদছখ থতামার কাডয।  
ওেমাে একফন্দী তার বুক পককে থেকক আকমযছেোর োগছরক কাডয থবর 

ককর ছদল থলাকছের হাকত।  
আহমদ মুো তীক্ষ্ণ দৃছষ্টকত পর্যকবিণ করছছল থলাকছেকক। শি-েমেয 

মাঝ বকেছে থলাক। থদেকলই বুঝা র্াে পছরশ্রমী থপশীবহুল শরীর। তকব মুখো 
থবাকা থবাকা।  

থলাকো ওেমাে একফন্দীর আইকডেছেছে কাডয হাকত ছেকে চশমা থবর 
করার জকন্য ওোরককাকের থেতকরর পকককে হাত ছদল।  

হ্যাকের ছেচ ছদকে আহমদ মুোর দু’ছে থচাখ ছির ছেবদ্ধ ছছল থলাকছের 
উপর। চশমা থবর করার েমে থলাকছের ওোরককাকের একো অংশ উকে থগল। 
থকাকের কাল বযাকডডর উপর একো োদা বযাজ ঝলমল ককর উঠল। বাক র একো 
োদা মুখ হা ককর আকছ স্পষ্টই বুঝা থগল। একো উষ্ণকরাত বকে থগল থর্ে 
আহমদ মুোর েমগ্র স্নােুতত্রী ী জুকে। জীবন্ত এক ‘থহাোইে ওলফ’ তার োমকে। 
ধীকর ধীকর হাতছে চকল থগল ছপস্তকলর বােঁকে। মে বলল, ওকক গাছেকত তুকল ছেকে 
পাছলকে র্াওো র্াে। অকেক জাোর আকছ ওর কাছ থেকক। ছকন্তু মেকক োন্ত্বো 
ছদল আহমদ মুো। ওরা আক্রমণ ো করকল ওকদর ফােঁকদর মকধয দােঁছেকে ওকদর 
গাকে হাত থদো ছঠক হকব ো। আপাতত লিয আমাকদর ইকেকরকেে। ধধর্যয ধরকত 
হকব।  
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থলাকছে ওেমাে একফন্দীর কাকডযর উপর েজর বুছলকে বলল, তুছম থতা 
ইকেকরকেকেরই থলাক। বযবোেী। আবার মুেলমাে থকে?  

আমার পছরবার মুেছলম।  
থলাকছে মুখ থেংছচকে কাডযছে গাছের মকধয ছুকে ছদকে বলল, র্া, তকব 

মকে রাছখে, হে মুেলমাছে ছােছব, ো হে থদশ ছােছব।  
বকল থেেগাকের েল ছদকে গাছেকত এক গুেঁকতা ছদকে একেু েকর দােঁোল।  
গাছের োমকে দােঁোকো থলাকছেও োমকে থেকক েকর এ থলাকছের ছদকক 

এছগকে এল।      
এমে েমে সুেকঙ্গর ডাে পাকশর গাকছর আোল থেকক একজে থলাক 

দ্রুত থবছরকে এল থলাক দু’ছের ছদকক। ছক থর্ে ইশারা করল থলাক দু’ছেকক।  
গাছে তখে েকে উকঠকছ,  ুরকত শুরু ককরকছ জীকপর চাকা। থেই েমে 

কাডয থচক করা থেই থলাকছে হাত তুকল ছচৎকার ককর উঠল, দােঁোও, দােঁোও।  
গাছে তখে ছুেকত শুরু ককরকছ। ওেমাে একফন্দী একবার জাোলা ছদকে 

থলাকগুকলার ছদকক তাছককে শি হাকত থচকপ ধরল ছেোছরং হুইল।  
আহমদ মুো থপছে ছফকর থদখল, ওরা ককেক গজ ছুকে একে তারপর 

দােঁছেকে থগল। থচকে রইল গাছের ছদকক।  
তৃতীে থলাকো ছকছু থমকেজ ছেকে একেছছল মকে হে। বলল আলী 

আছজমে।  
আহমদ মুো থপছে থেকক থচাখ ছফছরকে ছেকে বলল, হকব হেকতা।  
তার দৃছষ্ট োমকে প্রোছরত।  
োবকছ থে। থহাোইে ওলফ বে আে- াে থবেঁকধই থেকমকছ। থদখা র্াকি, 

েবযত্রই থচাখ থরকখকছ ওরা।  
আগারাক শহর ডাইকে থরকখ ছুকে চলল আহমদ মুোর জীপ আরাকে 

হাইওকে ধকর। আরও ২৫ মাইল চলার পর আকমযছেোর েীমান্ত অছতক্রম ককর 
গাছে আজারবাইজাকের ছছেমহকল প্রকবশ করল। আজারবাইজাকের এই 
এলাকাো আজারবাইজাে থেকক ছবছিন্ন এককবাকর আকমযছেোর থপকের থেতর। 
এর পছিম েীমাকন্ত ইরাে। উত্তকরর ছকছু অংকশ তুরকের োকে বডযার আকছ। 
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আরাকে েদীই ইরাে ও তুরে থেকক আজারবাইজাকের এই ছছেমহলকক ছবছিন্ন 
ককরকছ।  

আজারবাইজাকের এ ছছেমহল অবিােগত ছদক ছদকে অতযন্ত গুরুত্বপূণয। 
ফেলপূণয উপতযকা এবং মূলযবাে বে আিাছদত পাহাে অধুযছেত এ ছছেমহকল 
৬ লাকখর মত মুেলমাকের বাে। ইরাে ও তুরকের মুেলমােকদর োকে একদর 
গেীর েম্পকয। আরাকে েদী পার হকলই এরা ইরাে ও তুরকে প্রকবশ করকত 
পাকর। থহাোইে ওলকফর অছেকর্াগ, আজারবাইজাে ও আকমযছেোর অেযন্তরীণ 
বযাপাকর ইরাে ও তুরকের হস্তকিকপর একো বে চযাকেল হকলা এই ছছেমহল। 
থহাোইে ওলকফর এ অছেকর্াকগর থকাে ছেছত্ত থেই। পছিমী প্রোকবর অধীে 
ধমযছেরকপি তুরে এখাকে থকাে তৎপরতা পছরচালোর উৎোহই রাকখ ো, আর 
ছেকজকক ছেকে বযস্ত ছশো ইরাে এছদকক তাকাবার থকাে েমেই পাে ো। ছকন্তু 
ছেছত্তহীে এ অছেকর্াগ তুকলই থহাোইে ওলফরা আকমযছেোর থপকের থেতকরর এ 
ছছেমহকল মুেলমােকদর উপর ছেপীেে চালাকি।  

প্রাে জেছবরল আরাকে হাইওকে ধকর আহমদ মুোর জীপ এছগকে 
চকলকছ। জীকপর গছত এবার উত্তর-পছিকম।  

দুপুর োকে ১২ো োগাদ আহমদ মুোরা থলক আরাকে অেযাৎ আরাকে 
হ্রকদর তীকর ছগকে থপৌেঁছাল। এখাকে একে আরাকে েদী ছবশাল আরাকে হ্রকদ 
ছমকশ থগকছ। আরাকে হ্রকদর পছিকম ইরাে এবং পূবয পাকে আজারবাইজাকের 
ছছে মহলছে। দুই থদকশর েীমাো হ্রকদর মাঝ বরাবর। হ্রকদর পছিমাংশ ইরাকের 
এবং পূবযাংশ আজারবাইজাকের। হ্রকদর ইরােী অংকশর োম থলক ছলবাছেয এবং 
আজারবাইজাকের অংকশর োম থলক আরাকে। 

আরাকে হ্রকদ একে আরাকে হাইওকে একেু পূবয ছদকক থবেঁকক আরাকে 
হ্রকদর পূবয তীর ধকর উত্তকর এছগকে থগকছ।  

আহমদ মুোর জীপ হ্রকদর পূবয তীর ধকর এছগকে চলল। আরাকে 
হাইওকে এখাকে একে থবশ উচুেঁ-ছেচু। থবশ দুগযম। বাকম হ্রদ, ডাইকে পাহাে এবং 
উপতযকা। থকাোও থকাোও পাহাে থককে ছকংবা সুেঙ্গ ককর রাস্তা এছগকে থেো 
হকেকছ।  
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একো সুন্দর উপতযকা ছদকে এছগকে চলছছল জীপ। উপতযকাো খুব 
প্রশস্ত েে। ছকন্তু খুব সুন্দর। ঢালু হকে থেকম থগকছ হ্রকদর পাছেকত। ডাইকে 
পূবযছদকক গাছের জাোলা ছদকে তাছককে থদখল, দুই পাহাকের মাঝখাে ছদকে 
বহুদূর এছগকে থগকছ উপতযকাছে। উপতযকার উত্তর প্রাকন্তর পাহােছে ধাকপ ধাকপ 
উকঠ থগকছ উপকর। পাহাকের গাকে েবুজ গাকছর েমাকরাহ। একদৃকষ্ট আহমদ মুো 
তাছককেছছল থে েবুজ রূকপর ছদকক। হঠাৎ আহমদ মুোর থচাখ দু’ছে উজ্জ্বল হকে 
উঠল। বলল, ওেমাে গাকছর ফােঁকক ফােঁকক পাহাকের ধাকপ ওগুকলা দ্রািা কুঞ্জ 
েে? 

ছি, মুো োই। এ এলাকাে প্রচরু দ্রািা জকে। উপতযকাে ধাে গমও 
প্রচরু হে। বলল ওেমাে একফন্দী।  

ছকন্তু উপতযকাে থতা ফেল থদখছছ ো? 
ো মুো োই, উপতযকাে ধাকের থিত ছছল। একেু থখোল ককর থদখুে 

ধাে গাকছর পুকে র্াওো থগাো থদখকত পাকবে।  
গাছে োমাও থতা ওেমাে।  
গাছে থেকম থগল। থেকম পেল আহমদ মুো, আলী আছজমে এবং 

ওেমাে একফন্দী েককলই।  
আহমদ মুো উপতযকার বুকক োকলা ককর থচাখ বুছলকে থদখল, 

ধােগাকছর গুিাকাে থগাোগুকলা থপাো। উপতযকা ছবস্তাছরত বুক জুকে একই 
দৃশ্য-ছবস্ততৃ ছবরাে থিত।  

আহমদ মুো মুখ তুকল প্রশ্নকবাধক দৃছষ্টকত ওেমাে একফন্দীর ছদকক 
তাকাল।  

 
ওেমাে একফন্দী বলল, থিত পুছেকে থদো হকেকছ মুো োই। থহাোইে 

ওলফ পুছেকেকছ। এ এলাকার বাছেন্দাকদর শতকরা একশ োগই ছছল মুেলমাে। 
উপতযকা, পাহাকের গাকে ফেল ফছলকে তারা জীছবকা ছেবযাহ করত। রু্গ রু্গ ধকর 
তারা সুখ শাছন্তকত বেবাে ককর একেকছ। ছকন্তু গত এক বছর ধকর থহাোইে 
ওলকফর অতযাচার এ অঞ্চলকক ছবরাে ককর ছদকেকছ। হতযা, লুেতরাজ, ফেকলর 
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থিত িাছলকে থদোর মাধযকম মুেছলম জেপদগুকলাকক তারা উৎখাত ককরকছ। 
েীমান্ত এলাকাে এখে থকাে থলাক থেই। র্ারা মৃতযুর হাত থেকক থবেঁকচকছ, তারা 
পাছলকে থবেঁকচকছ। এই আরাকে হ্রদ, আরাকে েদী পাছে ছদকে তারা ইরাে ও 
তুরকে চকল থগকছ।  

এখেও চলকছ এই অতযাচার? 
ছি, হ্যােঁ। আজারবাইজাকের মূল েূখডড ও আকমযছেো অঞ্চকলর চাইকত 

ছবছিন্ন এই অঞ্চকল অতযাচার ও উৎখাত অছের্াে থবছশ তীব্র।  
আহমদ মুো থচাখ তুকল চাইল উপতযকার প্রোছরত বুককর ছদকক। উদাে, 

লিযহীে তার দৃছষ্ট। থেখাকে থবদোর অন্তহীে ছাো। শত মানুকের তপ্ত দী য 
ছেিঃশ্বাে থর্ে থে অনুেব করকত পারকছ, তাকদর কান্না, অেহােকদর ছচৎকার তার 
কােকক থর্ে ছবদীণয করকছ। আহমদ মুো ধােগাকছর একো থগাো তুকল ছেকে 
তাকত চুমু থখল। ধােগাকছর থগাোে ওকদর মমতামে অশরীছর স্পশয থর্ে অনুেব 
করল আহমদ মুো।  

ধােগাকছর থগাো হাকত ছেকে আহমদ মুো একেু োমকে এগুকলা।  
উপতযকার মাঝখাে ছদকে একো ঝণযার িীণ ধারা বকে চকলকছ। ঝণযাো 

পেকছ ছগকে হ্রকদ।  
আহমদ মুো  ছের ছদকক তাছককে বলল, এে আমরা ঝণযাে অজু ককর 

থেই। থর্াহকরর েমে হকে থগকছ। অজু থেকর আহমদ মুো বলল, ওেমাে তুছম 
গাছে একেু এছগকে পাহাকের থগাোে ছেকে রাখ। রাস্তা থেকক োছমকে রাখকব, 
গাছে আেকত পাকর। আমরা আর একেু এছগকে োমাজ পেব। 

উপতযকার উত্তর প্রাকন্ত পাহাকের প্রাে থগাোে একো মেৃণ জােগা থদকখ 
ওরা োমাকজ দােঁোল। আলী আছজমে আজাে ছদকত থচকেছছল। আহমদ মুো বােঁধা 
ছদকে বলল, আমরা রণাঙ্গকে, আজাে ো ছদকলও চলকব।  

ফরজ োমাকজর োলাম থফরাকোর পর ছফকর বেকত ছগকে থপছকের ছদকক 
েজর পেকতই চমকক উঠল আহমদ মুো। একজে রু্বক দােঁছেকে। 

ফেযা, দী যাঙ্গ রু্বক। পরকে কাল পযাডে, গাকে োদা চাদর জোকো। 
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আহমদ মুো তার ছদকক চাইকতই থে এছগকে এল। একেু একেু থখােঁোকি 
থে। আহমদ মুো থদখল, তার বাম পাকে বযাকডডজ। 

আহমদ মুোকক ছবছিত থচাকখ থপছকে তাকাকত থদকখ আলী আছজমে 
এবং ওেমাে একফন্দীও থপছকে তাছককেকছ। েবার থচাকখই প্রশ্নকবাধক দৃছষ্ট।  

রু্বকছে আরও কাকছ একে োলাম ছদল। আহমদ মুোরা োলাম ছেল। 
ছকন্তু তারা ছকছু বলার আকগই রু্বকছে বলল, আমার োম আবদুল্লাহ।  

একেু দম ছেকেই রু্বকছে বলল, আপোরা এখাকে ছেরাপদ েে। ওরা 
আবার ছফকর আেকত পাকর।  

ওরা কারা? বলল আহমদ মুো। 
পশুবাছহেী। 
থহাোইে ওলফকক আজারবাইজাছেরা িােীে োকব পশুবাছহেী বকল, 

ওকদর পশুর মত আচরকণর জকন্য। 
থতামরা থক? আবার প্রশ্ন করল আহমদ মুো।  
প্রকশ্নর থকাে উত্তর ো ছদকে বলল, আমরা ওই উপকর জঙ্গকল লুছককে 

আছছ। এখাকে আর থদছর করা র্াকব ো। চলুে উপকর, েব শুেকবে।  
আহমদ মুো আলী আছজমে ও ওেমাে একফন্দীর ছদকক থচকে বলল, 

চল র্াওো র্াক।  
উকঠ দােঁছেকে গাছের ছদকক থচকে আহমদ মুো মকে মকে বলল, পাহাকের 

খােঁকজ থঝাকপর আোকল আকছ, হঠাৎ ককর গাছে কারও েজকর পেকব ো। তারপর 
ওেমাে একফন্দীর ছদকক থচকে আহমদ মুো বলল, গাছেকত চাছব লাছগকেকছা থতা?  

ছি, হ্যােঁ। ওেমাে বলল।  
জঙ্গল থঠকল পাহাকের ঢাল থবকে ওরা উপকর উঠকত লাগল। উঠকত 

উঠকতই আহমদ মুো আবদুল্লাহর কাছ থেকক শুেকলা, এই উপতযকা থেকক পূকবয 
প্রাে মাইল পকেকরা থেতকর োোইে গ্রাকম তাকদর বাছে। আজই েকাকল তারা 
ককেকছে পছরবার পাছলকে একে আশ্রে ছেকেকছ এই জঙ্গকল। ছতেছদে আকগ 
থেছদে গেীর রাকত থহাোইে ওলকফর থলাকরা একে গ্রাকমর বাছেগুকলাকত আগুে 
ধছরকে থদে।  ুমন্ত গ্রাকমর োরী-ছশশু-পুরুে র্ারা থবর হকত পাকরছে, তারা পুকে 
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মকরকছ। আবার র্ারা থবর হকেকছ তারাও পশুকদর ব্রাশফাোকরর মুকখ পকেকছ। 
ফকল আগুে থেকক র্ারা থবেঁকচছছল, তারা অছধকাংশই ব্রাশফাোকর মারা থগকছ। 
অঞ্চকলর েবকচকে বে, বছধযষ্ণু োোইে গ্রাকমর ২ হাজার বাছেন্দার মকধয মাত্র ৫০ 
জে থবেঁকচ আকছ। র্ারা থবেঁকচ আকছ তাকদর মকধয অকেককই আহত। আবদুল্লাহর 
পাকেও গুছল থলকগ ছছল। োোইকের পাকশর জঙ্গকল তারা দু’ছদে পাছলকে ছছল। 
মকে ককরছছল, পশুরা চকল থগকল ছবরােেূছমকতই তারা মাছে কামকে পকে োককব। 
ছবকশে ককর আব্দুল্লাহর আব্বা, েমাকজর থেতা, ছকছুকতই থদশ ছােকত রাছজ 
ছছকলে ো। তার কো ছছল, অকেককই থগকছ ছঠক, ছকন্তু েবাই চকল থগকল থদকশর 
ছক হকব? ছকন্তু োকা থগল ো। থদখা থগল, তারা গ্রাম ছােকছ ো। গ্রাকম খৃোে 
বেছত গোর পছরকল্পো তাকদর।  

আব্দুল্লাহ্ বলল, অবকশকে ছহজরকতরই ছেদ্ধান্ত ছেকত হল আমাকদর। থলক 
আরাকে পকে ইরাকে প্রকবশ করা েবকচকে ছেরাপদ। থলক আরাককের মাঝ 
বরাবর উেে থদকশর েীমাো হওোে থলক আরাককে একবার োেকত পারকলই 
ছেরাপদ হওো র্াে। এই কারকণ এই এলাকার থবছশর োগ থলাক এ পকেই 
ছহজরত ককরকছ।  

আমরাও থেই ছেদ্ধান্ত ছেকে গত েন্ধযাে োোইে থেকক থবর হকে এলাম।  
েম্ভবত পশুকদর চর ছোকো ছছল চারছদকক। আমাকদর এই ছহজরত তারা 

থের থপকে র্াে। আমাকদর ছপছু থেে ওরা। আজ েকাকল এই জঙ্গকল আমরা আশ্রে 
থেোর এক  ডো পকরই ওরা এই উপতযকাে একে থপৌেঁকছ। এছদক ওছদক 
থখােঁজাখুেঁছজর পর ওরা েকর থগকছ। ছকন্তু আমাকদর ছবশ্বাে, ওরা চকল র্ােছে। 
থকাোও ওেঁৎ থপকত আকছ ছেিে।  

থতামরা চকল র্াি থজকেও ওরা থতামাকদর ধরার জকন্য এমে মছরো হকে 
উকঠকছ থকে? বলল আহমদ মুো।  

আকগ চকল থর্কত ওরা ছদকেকছ, ছকন্তু ইদাছেং ওরা আর চকল থর্কত ছদকি 
ো। এককবাকর ছেমূযল করার পছরকল্পো ছেকেকছ। েম্ভবত ইরাে ও তুরকে 
আকমযছেো ও আজারবাইজাে থেকক অকেক উদ্বাস্তু র্াওোর পর দুছেোকত থর্ ধহ 
ধচ শুরু হকেকছ, তার কারকণই তারা এ ছেদ্ধান্ত ছেকেকছ। 
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কো বলকত বলকত পাহাকের প্রশস্ত একো ধাকপ ওরা একে উঠল। বলা 
র্াে পাহাকের বুকক থর্ে একো েবুজ উপতযকা।  

ধাকপ উঠকতই জঙ্গল ফুেঁকে থর্ে একো রু্বক থবছরকে এল। তার হাকত 
একো বন্দুক। থে েরম গলাে োলাম ছদল আব্দুল্লাহকক।  

োলাম ছেকে আব্দুল্লাহ আহমদ মুোকদর থদছখকে বলল, এরা আমাকদর 
োই।  

রু্বকছে েলজ্জ হাছেকত োলাম ছদল আহমদ মুোকদর।  
োলাকমর জবাব ছদকে আহমদ মুো রু্বকছেকক ছজকজ্ঞে করল, থতামার 

োম ছক োই? 
আলী। আমার চাচার থছকল। আব্দুল্লাহ জবাব ছদল।  
কো থশে ককর আলীর ছদকক তাছককে আব্দুল্লাহ ছজকজ্ঞে করল, আব্বা 

থকাোে? 
পূবয প্রাকন্তর একো বে গাকছর ছদকক ইংছগত ককর আলী বলল, ওখাকে 

শুকে আকছে। 
আব্দুল্লাহ আহমদ মুোর ছদকক তাছককে বলল, চলুে র্াই।  
োমকে এছগকে চলল আহমদ মুোরা। চারছদকক থছাে থছাে গাছ আর 

দ্রািালতার থদোল। এরই ছাোে আশ্রে ছেকেকছ মানুে। েবাই এছদক থেছদক 
বকে আকছ, দু’একজে শুকে আকছ। েবারই মুখ শুককো, দৃছষ্ট উদাে। একো 
গাকছর তলাে দশ বার জে থমকেকক থদখা থগল। েবারই মুখ ছেচু, চুপচাপ বকে 
আকছ। থবদোর োকর ওরা থর্ে নুযব্জ।  

আব্দুল্লাহ বলল, র্াকদর থদখকছে, েবাই েব হাছরকে ছেিঃে। এক 
পছরবাকরর মকধয একজে থবেঁকচ আকছ এমেকদর েংখযাই আমাকদর মকধয থবছশ।  

োমকে এগুছিল ওরা। োমকে আব্দুল্লাহ, তারপর আহমদ মুো। এরপর 
আলী।  

চারছদককর েবার উৎসুক দৃছষ্ট আহমদ মুোকদর ছদকক। থে ঔৎসুককযর 
মকধয আশার আকুছত আকছ। চলছছল ওরা। পাশ থেকক এক তরুণী ছুকে এল 
আব্দুল্লাহর োমকে। বলল, োইজাে, আমার আব্বা ----- 
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থে কো থশে করকত পারল ো। কান্নাে বুকজ থগল তার কণ্ঠ।  
ছক হকেকছ ফােজা, অবিা আরও খারাপ? বলল আব্দুল্লাহ।  
থকাে জবাব ো ছদকে তরুণীছে বলল, শীঘ্রই চলুে আপছে। থকমে জাছে 

করকছে।  
আব্দুল্লাহ আহমদ মুোর ছদকক তাকাল।  
আহমদ মুো বলল, চল আকগ ফােজার আব্বাকক থদকখ আছে। উছে ছক 

অসুি?  
একজে অপছরছচত থলাককর মুকখ ফােজা তার োম শুকে থচাখ তুকল 

তাকাল। থেকাবছে োককর উপর ছদকে চকল থগকছ। থচাখ অশ্রু থধাো, ছবেণ্ণ 
থবদোে পীছেত। থর্ে ছবধ্বস্ত একছে ফলু। 

আব্দুল্লাহ চলকত শুরু ককর বলল, উছে আহত। গুছলছবদ্ধ হকেছছকলে।  
অল্প দূকর একো গাকছর তলাে একো চাদকর শুকে একজে শি-েমেয 

মাঝ বকেছে থলাক থচাখ বন্ধ ককর মাো ঠুকছছকলে। ককষ্ট ফকুল ফকুল উঠকছ তার 
বুক।  

আব্দুল্লাহ ছুকে ছগকে তার মাো তুকল ছেল দুই হাকত।  
থলাকছের পােঁজকরর কাপকে রকির দাগ। পােঁজকর গুছল লাকগ তার। 

থদখকলই বুঝা র্াে অোোছবক রিিরকণর ছশকার থে। থগাো থদহ তার অোে। 
আহমদ মুো বুঝল, আ াতো প্রাণহাছেকর েে, রি বন্ধ হকলই তাকক হেত 
বােঁচাকো র্াে।  

ধীকর ধীকর থচাখ খুলল থলাকছে। থচাখ খুকল আব্দুল্লাহকক থদকখ তার থচাখ 
দু’ছে থর্ে উজ্জ্বল হকে উঠল। থেই োকে থেকম এল তার থচাখ ছদকে অশ্রুর দু’ছে 
ধারা। থঠােঁে দু’ছে তার েকে উঠল। অতযন্ত দুবযল ককণ্ঠ থেকম থেকম বলল, বাবা 
আব্দুল্লাহ, আমার েমে হকেকছ। আমার মা ফােজার আর থকউ োকল ো। থতামার 
হাকতই ওকক ছদকে থগলাম। ওকক থদকখা।  

ফােজা দােঁছেকেছছল। বকে পেল। দু’হাকত মুখ থঢকক থকেঁকদ উঠল, 
আব্বা!  
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থলাকছে, ফােজার আব্বা, একেু দম ছেকেছছল। আবার থে বলকত শুরু 
করল, বাবা আব্দুল্লাহ, হতাশ হকো ো। আল্লাহর উপর েরো ককরা। ছতছে োহার্য 
করকবে। এ ছবরাে জেপকদ থদকখা আবার জীবকের থজাোর জাগকবই।  

থশে কো তার প্রাে থঠােঁকেই জছেকে োকল। ধীকর ধীকর বুকজ থগল তার 
থচাখ। শান্ত হকে থগল তার অশান্ত বুকছেও।  

আব্দুল্লাহ ধীকর ধীকর হাত থেকক োছমকে রাখল তার মাো।  
ফােজা ছপতাকক জছেকে ধকর ডুককর থকেঁকদ উঠল। 
আব্দুল্লাহও দু’হাকত মুখ ঢাকল তার। আহমদ মুোর থচাখ দু’ছেও ছেজা। 

বে দু’থফােঁো অশ্রু তার দু’থচাকখর থকাণাে একে জমা হকেকছ। ছকন্তু তার মুখ থর্ে 
ক্রকমই শি হকে উঠল। থঠােঁে দু’ছে তার দৃঢ় েংবদ্ধ।  

অতযন্ত দৃঢ় ও শি গলাে আহমদ মুো ডাকল, থবাে ফােজা, োই 
আব্দুল্লাহ!  

েরম থবদোছবধুর থমৌে পছরকবকশ তার এই শি ও উচ্চকণ্ঠ বে থবসুকরা 
শুোল।  

ফােজা ও আব্দুল্লাহ দু’জকেই প্রাে চমকক উকঠ তার ছদকক মুখ তুলল। 
ফােজার মুকখ থেই থেকাব তখে থেই।  

আহমদ মুো বলল, আব্দুল্লাহ, ফােজা, আছম থতামাকদর থচাকখ অশ্রু েে, 
আগুে থদখকত চাই, থশাকক মুেকে পো েে, শছির প্রবল উচ্ছ্বাে থদখকত চাই। 
মুেলমােকদর জে কােঁদার জকন্য হেছে, ইেলাম দুবযলকদর জকন্য েে। রণাঙ্গকে 
লাকশর পর লাশ পকেকছ, আমরা ছক লাকশর পাকশ দােঁছেকে জীবকের জকন্য রু্দ্ধ 
কছরছে? 

ফােজার আব্বার মৃতযু েংবাদ শুকে োরী পুরুে েবাই জমা হকেছছল থেই 
গাকছর তলাে। আব্দুল্লাহর আব্বাও। েবাই চারছদকক থগাল হকে দােঁছেকে অবাক 
ছবিকের োকে আহমদ মুোর কো শুেছছল আর োবছছল, এমে েতুে ককর কো 
বলকছ এই থলাকছে থক, এই থলাকরা কারা!  

আহমদ মুোর কোে েবার মকধযই শছির একো ছশহরণ থজকগ 
উকঠছছল, থশাককর থঢউো থর্ে দূকর েকর র্াছিল। 
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আব্দুল্লাহ ও ফােজার মুখ থেককও থর্ে থশাককর ছাো েকর থগল। থচাকখর 
অশ্রু শুকাকত লাগল। এমে কোকতা তারা কাকরা কাছ থেকক শুকেছে! একতা শুধ ু
কো েে, এ থর্ে জীবন্ত এক শছি, র্া েে-োবোকক মুহূকতয তাছেকে থদে। 

আব্দুল্লাহর আব্বা বৃদ্ধ আলী আবরার খাে এছগকে এল আহমদ মুোর 
ছদকক।  

কাকছ একে আহমদ মুোর একো হাত তুকল ছেকে েরম ককণ্ঠ বলল, তুছম 
থক, থতামরা কারা বাবা? 

এই েমে একজে ছচৎকার করকত করকত ছুকে এল, োবধাে পশুরা 
আবার একেকছ।  

থলাকছে একে আলী আবরার খাকের কাকছ দােঁোল। েীেণ হােঁপাকি 
থলাকো।  

আলী আবরার থলাকছেকক বলল, ছক খবর, ছক থদকখছ তুছম শরীফ? 
ওরা একেকছ, োকে কুকুর থদখলাম। বলল শরীফ।  
কুকুর? প্রশ্ন করল আহমদ মুো।  
--ছজ।  
--কেছে? 
--দু’ছে। 
--ওরা কতজে? 
--পকের-কোলজে।  
--ককাোে থদকখকছে ওকদর? 
--উপতযকাে, এছদকক আেকছ।  
আহমদ মুো মুহূতযকাল ছচন্তা করল। তারপর মুখ তুলল। তাকাল েবার 

ছদকক। থদখল, একো েকের ছাো থেকমকছ েবার থচাকখ-মুকখ।  
আহমদ মুো আলী আবরার খাকের ছদকক থচকে বলল, জোব, আপছে 

মাইকেযকতর দাফকের বযবিা করুে। থকাে ছচন্তা করকবে ো, আমরা আেছছ।  
তারপর ওেমাে একফন্দীর ছদকক থচকে আহমদ মুো বলল, ওেমাে তুছম 

একদর োকে এখাকে োক। আছম ও আলী আছজমে ছেকচ র্াছি।  
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--ছকন্তু মাত্র থতামরা দু’জে ------- 
প্রশ্ন তুলল আলী আবরার।  
--অসুছবধা থেই। শরীফ আমাকদর পে থদছখকে ছেকে র্াকব।  
--অন্তত আব্দুল্লাহ, আলীেহ ককেকজেকক ছেকে র্াও।  
--দরকার হকব ো, চাচাজাে। আব্দুল্লাহ আহত। অবশ্য ইিা করকল আলী 

আমাকদর োকে থর্কত পাকর।  
--আ াত োমান্য, আছম পারব থর্কত। বলল আব্দুল্লাহ।  
আহমদ মুো আব্দুল্লাহর কােঁধ চাপকে থহকে বলল, থতামার উপর আমার 

আিা আকছ আব্দুল্লাহ। তবু বলছছ, তুছম এখাকেই োক। পিাৎথদশ অরছিত রাখা 
রু্কদ্ধর স্ট্র্যাকেজী েে।  

এই েমে ছেকচর ছদক থেকক চাপা একো থগাঙ্গােী থেকে এল।  
--কুকুকরর থগাঙ্গােী। বলল আলী আবরার।  
--কুকুর ওকদর পে থদখাকি, ওরা তাহকল উঠকছ। বলল আহমদ মুো।  
বকলই আহমদ মুো ওেমাে একফন্দীকক বলল, তুছম আব্দুল্লাহ, আলী 

এবং আরও রু্বক র্ারা আকছ তাকদর ছেকে েজর রাখকব, থকাে ফােঁক গছলকে থকউ 
র্াকত উপকর আেকত ো পাকর। আমরা আলীকক োকে ছেছি ো। শরীফ আমাকদর 
পে থদখাকব।  

আহমদ মুো এবং আলী আছজমে েবাইকক োলাম জাছেকে ছেকচ োমার 
পে ধরল। থপছকে থপছকে চলল শরীফ। 

প্রাে দু’শ গজ োমার পর একো ছেলার পাকশ েমকক দােঁোল আহমদ 
মুো। বলল, আছজমে, অগ্রের হবার আকগ একেু োকলাোকব চাছরছদকো থদখা 
দরকার, ওরা থকাে পকে এগুকি।  

ছেলার থগাোকতই অকেকগুকলা গাছ। থবশ উেঁচু। আহমদ মুো তারই 
একছেকত তরতর ককর উকঠ থগল।  

গাকছর মাঝামাছঝ উঠকতই পাহাকের থগাো ঢালো েজকর এল, 
উপতযকাও েজকর আেকছ।  
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আহমদ মুো দূরবীে লাগাকলা থচাকখ। আছতপাছত ককর খুেঁজকত লাগল 
থগাো পাহাকের ঢালো। আহমদ মুোর থচাখ উজ্জ্বল হকে উঠল। থদখল, আহমদ 
মুোরা থর্খাকে আকছ থেখাে থেকক প্রাে ৪’শ গজ ছেকচ ওরা উকঠ আেকছ। গাকছর 
আোল হওোর কারকণ ওকদর দকলর পুকরাো থদখা র্াকি ো। এই েমে ওরা 
উেুি একো ধাকপ উকঠ এল। এবার েবাই দূরবীকের থলকে ধরা পেল। ছকন্তু 
ওকদর উপর থচাখ পেকতই চমকক উঠল আহমদ মুো। ওরা মাত্র ৮জে থকে? আর 
কুকুর থকাোে? ছচন্তা করকত ছগকে ছশউকর উঠল আহমদ মুো।  

তরতর ককর থে থেকম এল ছেকচ। ছফেছফে ককর আছজমেকক বলল, 
োবধাে, থর্ থকাে েমে আক্রমকণর মুকখামুছখ আমরা হকত পাছর।  

আহমদ মুো এবং আলী আছজমে দু’জকেই থশাল্ডার থহালোর থেকক 
এম-১০ ছরেলোর থবর ককর আেল।  

শরীকফর ছদকক থচকে আহমদ মুো বলল, তুছম আর থকাোও েকো ো, 
এই ছেলার থগাোে বকে োক।  

কো থশে করকত পারল ো আহমদ মুো। ছেলার ওপাশ থেকক তীকরর 
মত ছুকে এল দু’ছে কুকুর। আহমদ মুোকদর থদকখই েমকক দােঁোল ছশকারী কুকুর 
দু’ছে। রকির মত লাল ওকদর থচাখ। আহমদ মেুা ও আলী আছজমকের হাকত 
উদযত ছরেলোর। আলী আছজমে ছিগার ছেপকত র্াছিল। আহমদ মুো হাত 
তুকল ছেকেধ করল। ছশছিত-ছশকারী কুকুর দু’ছে মুহূতযকাল েমকক দােঁছেকেই 
েীেণোকব থ উ থ উ করকত করকত থপছকে েকর থগল।  

আহমদ মুো বলল, আছজমে তুছম ছেলার পছিম পাশ আগলাও, আছম 
পূবয পাকশ আছছ। োমকেই একদল শত্রু, তার থপছকে আকরক দল আকছ।  

কুকুর থপছকে েকর র্াওোর মুহূতয ককেক পকরই চারজেকক উদযত 
থেেগাে হাকত ছেলার প্রাকন্ত একে দােঁোকত থদখা থগল। আহমদ মুো ছেলার প্রাে 
গা থেেঁকে একো গাকছর গুছেকক আোল ককর শুকে ছছল। আর ওকদর থচাখ ছছল 
োমকে, উপরছদকক। আহমদ মুোকক ওরা থদখকত থপল ো।  

আহমদ মুো উকঠ বেল। তারপর এম-১০ এর বা া মুখো ওকদর ছদকক 
তাক ককর হুকুম ছদল, হকেকছ, এবার থেেগাে থফকল দাও।  
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ছবদুযৎ থবকগ ওরা চারজেই এছদকক  ুকর দােঁোল। োকে  ুকর থগল ওকদর 
থেেগােও। ছকন্তু আহমদ মুো ওকদর সুকর্াগ ছদল ো। তারা ছিগাকর চাপ থদবার 
আকগই আহমদ মুোর তজযেী থচকপ বেল ছিগাকর। এম-১০ থেকক গুছলর একো 
ঝােঁক থবছরকে থগল।  

ওরা চারজে থর্ থর্খাকে ছছল থেখাকেই ঝকর পেল মাছেকত। একছে 
শব্দও ওকদর মুখ থেকক থবর হেছে।  

এছদকক আলী আছজমে আহমদ মুোর ছেকদযশ পাবার পর হামাগুছে ছদকে 
থগল ছেলার পছিম প্রাকন্ত। তারপর ছেলার পছিম মাো  ুকর ছেলার দছিণ পাশোে 
উেঁছক ছদল আলী আছজমে। তার হাকত উদযত এম-১০।  

উেঁছক ছদকেই চমকক একদম মুকখামুছখ হকলা তাকদর োকে। ওরাও চারজে 
গুছে গুছে এগুছিল ছেলার পছিম প্রাকন্তর ছদকক। চমকক উকঠছছল ওরাও। ওকদর 
হাকতও উদযত থেেগাে।  

এই েমেই গকজয উকঠছছল আহমদ মুোর এম-১০। ওকদর থচাখো 
মুহূকতযর জকন্য ওছদকক  ুকর ছগকেছছল। আলী আছজমে এই সুকর্াকগরই েদ্বযবহার 
করল। অছিবৃছষ্ট করল তার এম-১০। মাত্র পােঁচ-ছে হাকতর বযবধাে। ঝােঁঝরা থদহ 
ওকদর মাছেকত লুছেকে পেল। 

আহমদ মুো, আলী আছজমে ও শরীফ ছতেজেই ছেলার দছিণ পাকশ 
উেুি থছাট্ট ধাপোর উপর একে দােঁোল। তারা থদখল, কুকুর দু’ছে ছচৎকার করকত 
করকত ছেকচ থেকম র্াকি। অল্পিণ পকরই কুকুর দু’ছের ছচৎকার আর থশাো থগল 
ো। 

আহমদ মুো দূরবীে হাকত ছেকে আবার ছেলার উপর উঠল। দূরবীে 
থচাকখ লাগাল। মাকঝ মাকঝ গাকছর আোল োককলও োমকের এলাকাোর 
েবছকছুই থমাোমুছে থদখকত পাকি আহমদ মুো। থদখল, কুকুর দুছে োকে ছেকে 
ওরা আেজে দ্রুত উপকর উকঠ আেকছ। এবার থেেগাে ওকদর কােঁকধ েে, হাকত। 

আহমদ মুো আরও থদখল, প্রাে ১শ' থোোশ' গজ ছেকচ পাহাকের বে 
একো ধাপ। তার দু'পাকশই গেীর খাদ। এ এলাকাে উপকর উঠার এই ধাপই 
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একমাত্র পে। ধাকপর উত্তর-পূবয প্রাকন্ত থছাে একছে ছেলা। ছেলার আোকল দােঁোকল 
থগাো ধাপোই েজকর আকে। 

আহমদ মুো দ্রুত থেকম এল ছেলা থেকক। বলল, আছজমে চল, ছেকচর 
ঐ ছেলাো আমাকদর দখল করকত হকব। 

ক্রছলং ককর দ্রুত ওরা থেকম এল ঐ ছেলার ছপছকে। 
দশছমছেেও পার হেছে। পাহাকের ঢাল থবকে থেই ধাকপর উপর প্রেম 

উকঠ এল কুকুর দুছে। তারপর ওরা আেজে। ধাকপ উকঠই কুকুর দুছে মহা থ উ 
থ উ শুরু ককর ছদল। ওরা একবার ছুকে এল ছেলার ছদকক। 

আহমদ মুো শুকেছছল এক পােকরর আোকল। পােকরর সুেংকগ তার 
এম-১০ ছরেলোকরর েল। থে োবল, আর ওকদর েমে থদো র্াে ো। 

আহমদ মুো দৃঢ় ও উচ্চককণ্ঠ বলল, থতামরা আেজেই গুছলর থরকঞ্জ। 
থেেগাে থফকল ছদকে আত্মেমপযণ ককরা। পালাবার ছচন্তা করকল মারা পেকব। 

আহমদ মুোর কো থশে হকলা ো। গকজয উঠল ওকদর আেছে থেেগাে। 
আহমদ মুোর মুকখর থশে শব্দছে থেেগাকের গজযকে ঢাকা পকে থগল। গুছল 
করকত করকত ওরা ছুকে এল। 

আহমদ মুোর তজযেী ছিগাকরই ছছল। থশে শব্দ উচ্চারণ ককরই থচকপ 
ধরল ছিগার। পােকরর ফােঁক ছদকে  ুছরকে ছেল ছরেলোকরর মাো। গুছলর থরাত 
থবছরকে থগল থমছশে ছরেলোর এম-১০ এর বুক থেকক। প্রশস্ত ধাকপর অকধযককর 
থবছশ ওরা আেজে একগাকত পাকরছে। গুছল থলকগ থদোকল ধাক্কা থখকে ওরা 
আেজেই আছকে পেল মাছেকত। কুকুর দুছেও এবার বােঁচল ো। ওকদর োকেই 
ছছল কুকুর দুছে। ওকদর োকে একই োগয বরণ করল তারা। 

আহমদ মুোরা ছতেজেই ছেলার আোল থেকক থবছরকে এল। দােঁোল 
আেছে লাকশর োমকে। রি তখেও গোকি পােকরর কাল বুককর উপর ছদকে। 
উেুি থগাো ধাপোই রকি লাল হকে উকঠকছ। 

আহমদ মুো একদৃছষ্টকত তাছককে ছছল প্রবহমাে লাল রকির ছদকক। 
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এক েমে তার কণ্ঠ থেকক েগতিঃ থবছরকে এল, আল্লাহর কাকছ মানুকের 
রি েবকচকে মূলযবাে। এজন্যই হন্তাকক ছতছে হতযার ছেকদযশ ছদকেকছে, র্াকত 
রিপাত থেকক মােবেমাজ মুি হকত পাকর। ছকন্তু, তবু এই রিপাত থকে?  

থক এর জন্য দােী?  
একেু োমল আহমদ মুো। শূন্য দৃছষ্টকত তাকাল থে আলী আছজমে ও 

শরীকফর ছদকক। বলল, মানুেকক, মােবেমাজকক মানুে-প্রেকুদর অকটাপাে 
থেকক, তাকদর থলালুপ-গ্রাে থেকক মুি করকত ো পারকল এ রিপাত থেকক 
আমাকদর এ সুন্দর ছবশ্বকক রিা করা র্াকব ো। 

শরীফ এক দৃছষ্টকত তাছককেছছল আহমদ মুোর ছদকক। থেকব থপল ো, 
ককঠার-ককামকল এমে অপরূপ মানুে হে! থক ইছে? থক এরা?  

ছেহত থোল জকের থদহ োচয ককর ছকছু োকা ছাো ছকছুই পাওো থগল 
ো, একেু কাগজও েে। অেযাৎ, থহাোইে ওলফ এখাকেও োমকে একগাবার থকাে 
ছচহ্ন থরকখ থগল ো। 

ওকদর থোলছে থেেগাে কুছেকে ছেকে আহমদ মুোরা উকঠ এল উপকর। 
উপর থেকক আহমদ মুোকদর থদখকত পাওোর োকে োকে আব্দুল্লাহ, 

আলীেহ রু্বকরা দ্রুত থেকম এল। শরীফ আব্দুল্লাহকক থদকখই ছচৎকার ককর উঠল, 
আব্দুল্লাহ োই, ওরা থোলজে থকউ বােঁকচ ছে। 

আব্দুল্লাহ একে জছেকে ধরল আহমদ মুোকক। বলল, থখাশ আমকদদ 
মুো োই। 

--আমার োম ছক ককর জােকল? 
--ওেমাে আমাকদর েব বকলকছ। তাইকতা বছল, আহমদ মুো ছাো খল, 

ছিপ্র, ক্রুর ও ছহংর থহাোইে ওলফকক চযাকলঞ্জ করকত এোকব আর থক এছগকে 
থর্কত পাকর! 

--এো ছঠক েে আব্দুল্লাহ, প্রছতছে মুেছলমই অকুকতােে ধেছেক। 
--ছঠক মুো োই, ছকন্তু আমরা থতা থেই মুেছলম েই। 
--একোও তুছম ছঠক বলকল ো আব্দুল্লাহ, েবই ছঠক আকছ। অবযবহাকরর 

ফকল তকলাোকর শুধু মছরচা ধকরকছ মাত্র। 
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--ছঠক বকলকছে মুো োই। আপোর েংস্পশয এই মছরচা তুকল ছদকি। 
মুো োই, এই ছকছুিণ আকগ পর্যন্ত মৃতযুেে আমাকক ছ করছছল, ছকন্তু এখে আর 
আমার মকে থকাে েে থেই। 

আহমদ মুো আব্দুল্লাহর ছপঠ চাপকে বলল, বাহাদুর োই এইকতা চাই। 
মুেলমােরা শত্রুর ছবরুকদ্ধ রু্দ্ধ ককর গাজী হওোর জকন্যই রু্কদ্ধ ঝােঁছপকে পকে। 
ছকন্তু তার কাকছ জীবকের থচকে শাহাদাৎ থবছশ থলােেীে। এ ধরকের বাছহেী 
কখেও হারকত পাকর ো আব্দুল্লাহ। 

আব্দুল্লাহ, আলী, শরীফ েককলই মুগ্ধ দৃছষ্টকত থদকখছছল আহমদ মুোকক। 
আহমদ মুো েবাইকক তাো ছদল, চল এবার। 
রু্বকরা রু্দ্ধলব্ধ থোলছে থেেগাে হাকত ছেকে আেন্দ করকত করকত 

উপকর ছুকে চলল। 
        
উপকরর ধাকপর প্রাকন্ত োরী-পুরুে েবাই োর থবেঁকধ দােঁছেকেছছল। 

েককলর দৃছষ্ট আহমদ মুোর ছদকক ছেবদ্ধ। েবার োমকে দােঁছেকে আকছে বৃদ্ধ আলী 
আবরার খাে। তার পাকশ ওেমাে একফন্দী। 

রু্বকরা থেেগােগুকলা ছেকে আলী আবরার খাকের োমকে রাখল। ছকন্তু 
থেছদকক বৃকদ্ধর থকাে মকোকর্াগ থেই। তার ছবিে ছবজছেত মুগ্ধ দৃছষ্ট আহমদ 
মুোর ছদকক ছেবদ্ধ। 

আহমদ মুো একে োলাম করকতই বৃদ্ধ একেু এছগকে একে আহমদ 
মুোকক বুকক জছেকে ধরল। বলকত লাগল, আল্লাহর ছক করুণা, আমাকদর ছক 
থেৌোগয, থতামাকক আমরা থপকেছছ বাবা। রূপকোর মত আমরা থতামার গল্প 
শুকেছছ, আর থগৌরব থবাধ ককরছছ। 

তারপর আহমদ মুোকক থছকে ছদকে বৃদ্ধ েকলকক লিয ককর বলল, থহ 
আমার কছবলার থছকলকমকেরা, থতামাকদর েবকচকে বে দুছদযকে থতামাকদর 
েবকচকে বে এবং মহাে োইকক আল্লাহ থতামাকদর োহাকর্য পাছঠকেকছে। 
থতামরা েককল আল্লাহর থশাকর আদাে কর। 
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বকল বৃদ্ধ ছেকজই থকবলামুখী হকে ছেজদাে পকে থগল। তার োকে 
েককলই। 

র্খে তারা ছেজদাহ থেকক মুখ তুলল, থদখা থগল, েককলর মুখই থচাকখর 
পাছেকত থধাো। 

আহমদ মুো, আলী আছজমে, ওেমাে একফন্দী এ অেূতপূবয দৃকশ্যর 
োমকে অছেেূকতর মত দােঁছেকেছছল। তাকদর থচাকখও অশ্রু। 

েবাই মাো তুকল উকঠ বেকল আহমদ মুো বলল, ছপ্রে োই-কবাকেরা, 
আল্লাহর অনুগ্রহ ছেখারী আছম তারই এক েগণয বান্দাহ। আছম মুেছলম। আছম 
আমার ছেপীছেত মুেছলম োই-কবােকদর োলবাছে। এ োলবাোই আমার শছি 
এবং এো আল্লাহরই থদো থেোমত। আপোকদর এই ছেজদাহ আল্লাহ কবুল 
করুে এবং এ থদকশর মুেলমােকদর উপর থর্ েোবহ দুকর্যাগ থেকম একেকছ তা 
থেকক েবাইকক আল্লাহ মুি করুে। 

একেু থেকম আহমদ মুো বলল, আসুে এবার আমরা প্রেকম মাইকেযকতর 
দাফে েম্পন্ন কছর। 

পাহাকের এক গুহাে পাের ছদকে কবকর দাফে েম্পন্ন ককর েবাই একে 
বেকলা। আলী আবরার খাকের পাকশ আহমদ মুো। 

আলী আবরার খাকের ছদকক মুখ তুকল আহমদ মুো বলল, জোব আছম 
ককেকো কো বলব। 

--বল। 
--আমার প্রেম কো, আপোর োকে বাপ-মা হারা, পছরবার হারা থর্ 

ইোতীম থমকেরা আকছ, তাকদর অছেোবককত্বর ছচন্তা করুে। ইেলাকমর দৃছষ্টকত 
এো খুব জরুছর। 

--হ্যােঁ, আছমও এো োবছছ। থতামার থকাে পরামশয আকছ বাবা?  
--মতামত ছেকে থছকল-কমকেকদর র্াকদর ছবকের বেে হকেকছ তাকদর 

ছবকের বযবিা করাই আছম উত্তম মকে করছছ। আমার একো প্রস্তাবও আকছ, 
আব্দুল্লাহর োকে ফােজার ছবকে ছদে। ফােজার মরহুম ছপতার এোই ইিা ছছল, 
আছম তার োিী। 
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পাকশই বকে ছছল আব্দুল্লাহ। অল্প ছকছু দূকর ফােজা, থেকাকব মুখ ঢাকা 
তার। আহমদ মুোর কোগুকলা তাকদরও কাকে থগল। তারা মুখ ছেচু করল। 

--বাবা, থতামার দু’থো পরামশযই উত্তম। আছম বযবিা করছছ।  
--আমার ছদ্বতীে কো, আপোকদর েছবষ্যৎ পছরকল্পো ছক? শুকেছছ, 

আপোরা েীমাকন্তর ওপাকর ইরাকে ছহজরত করকত চাে। 
--হ্যােঁ, ছহজরত করব বকলই আরাকে হ্রকদর এখাকে একেছছ। একো 

থেৌকাও থর্াগাে হকেকছ। এখে তুছম থর্ পরামশয থদকব, তা-ই করব। থতামাকক 
পাওোর পর ছকন্তু ছহজরকতর ছচন্তা আমার মকে আর থেই। 

--চাচাজাে, ছবেেো ছেকে আছম ছচন্তা ককরছছ। আজারবাইজাকের এ 
ছছেমহকলর এলাকা ছেরাপদ েে। আর এত দূর থেকক থদকশর অেযন্তকর 
অছেছিতোকব ছফকর র্াওো আর ছেরাপদ েে। সুতরাং োমছেকোকব আপোকদর 
ছহজরত করকতই হকি। 

--বাবা, তুছম আমাকদর থেতা। থতামার পরামশয আমাকদর কাকছ ছেকদযশ। 
--থেৌকা আপোকদর থকাোে, থকাে অসুছবধা আকছ ছক ো? 
--উপকূকল একো থঝাকপর আোকল বােঁধা আকছ। ইছঞ্জে, থতল েবই ছঠক 

আকছ। অসুছবধা ছছল ছেরাপত্তার প্রকশ্ন। থে ছদকোও এখে আর থেই। 
--কখে আপোরা র্াত্রা করকত চাে? 
--থতামার ছেকদযশ হকল আজ েন্ধযাে। রাকতর অন্ধকার ছাো হ্রকদ থেৌকা 

োোকো ছেরাপদ েে। 
--আমার তৃতীে কো চাচাজাে, আমাকদর এখে থর্কত হে। 
েকঙ্গ েকঙ্গই বৃদ্ধ থকাে উত্তর ছদল ো। অকেকিণ পর ধীকর ধীকর বলল, 

েব শুকেছছ বাবা, তুছম অছত গুরুত্বপূণয কাকজ ইকেকরকেে র্াি। প্রছত মুহূতয 
থতামার জকন্য মূলযবাে। ছকন্তু মে ছক বলকছ জাে, থতামার েঙ্গ র্তিণ পাব, 
োহকের েঞ্চে থর্ে আমাকদর তত থবছশ হকব। থতামাকক ছাোর কো োবকতই 
বুক খাছল হকে র্াকি। 
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আহমদ মুো ছকছুিণ োবল। ছচন্তা করল, ছবধ্বস্ত এই থলাককদর এোকব 
থরকখ র্াওো ছঠক হকব ছক ো। অবকশকে থে বলল, ছঠক আকছ চাচাজাে, আপোরা 
থেৌকাে উঠা পর্যন্ত আমরা আছছ। 

আলী আবরার খাকের মুখ আেকন্দ উজ্জ্বল হকে উঠল। েবকচকে খুছশ হল 
আব্দুল্লাহ। 

এই েমে খাো এল। শুককো রুছে এবং ফল। 
আলী আবরার খাে োছর ককণ্ঠ বলল, থমহমােদাছর করার আর ছকছুই 

থেই বাবা আমাকদর। 
আহমদ মুো থহকে বলল, র্া িুধা, অমৃকতর থচকেও এ োল লাগকব। 
েেছে েতুে দম্পছতেহ েবাই থেৌকাে উকঠকছ। েবার থচাকখই পাছে। 

এককবলাে আহমদ মুো েবার থর্ আপে হকে র্াকব, থক থেকবকছ? বৃদ্ধ আলী 
আবরার খাে থচাখ মুছকত মুছকত থেৌকাে উকঠ থগল। তীকর দােঁছেকে তখেও 
আব্দুল্লাহ এবং েববধূ ফােজা। 

আবদুল্লাহ ফুেঁছপকে কােঁদকছ আহমদ মুোকক জছেকে ধকর। বলকছ, 
আমাকক আপোর োকে োককত ছদে, আছম থদশ থেকক পালাকত চাই ো। 

আহমদ মুো তার ছপঠ চাপকে োন্ত্বো ছদকে বলল, তুছম পালাি ো। তুছম 
উদ্বাস্তু একছে জেকগাষ্ঠীকক ছেরাপদ িাকে ছেকে র্াি। ছচন্তা ককরা ো, আছম 
থতামাকক ডাকব। আর ওেমাে একফন্দীর ছঠকাো থতামার কাকছ থতা আকছই। 
থদছর ককরা ো, র্াও োই। 

থচাখ মুছকত মুছকত আব্দুল্লাহ  ুকর দােঁোল এবং বলল, ছঠক আকছ, আছম 
ছকন্তু একে র্াব। 

ফােজা তখেও েতমুকখ দােঁছেকে। আব্দুল্লাহ চলকত শুরু করকতই ফােজা 
একেু এছগকে একে আহমদ মুোকক োলাম ছদকে বলল, বে োই, ছপতা-মাতা েব 
হাছরকে আপোকক োই থপকেছছলাম, থদাো কর------ 

কান্নাে কো থশে করকত পারকলা ো ফােজা। 
আহমদ মুোরও থচাখ ছদকে পাছে গোছিল। বলল, র্াও থবাে, আল্লাহ 

হাকফজ। 
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ইছঞ্জকের মৃদু শব্দ তুকল থেৌকা পাছেকত োেল। ধীকর ধীকর তার গছত 
বােল। থেৌকার গলুইকত আব্দুল্লাহ ও ফােজা দুই ছাোমূছতযর মত দােঁছেকে। ওরা 
থবাধ হে থদখকত থচষ্টা করকছ উপকূকল দােঁোকো আহমদ মুোকদর। 

ধীকর ধীকর তারা অন্ধকাকর হাছরকে থগল। 
এবং একেমে থেৌকাও আর থদখা থগল ো। হ্রকদর কাকলা পাছের ছদকক 

তাছককে আহমদ মুো তখেও দােঁছেকে। তার দৃছষ্ট ছকন্তু হ্রকদর কাকলা পাছেকত তখে 
েে। ছুকে থগকছ তা সুদূর ছেংছকোং-এ। ছবদােকালীে আছমোর েজল থচাখ তার 
োমকে থেকে উকঠকছ। ও থকমে আকছ! কােঁদকছ ো থতা ও! আর এক পশলা অশ্রু 
থেকম এল তার থচাখ থেকক। 

থপছকে গাছের ইছঞ্জকের শকব্দ েছিত ছফকর থপল আহমদ মুো। 
থচাখ মুকছ ছফকর দােঁছেকে বলল, চল আছজমে, ওেমাে গাছে থরছড 

ককরকছ। 
গাছেকত ছগকে ওরা উঠল। 
ওরা উকঠ বেকতই ইছঞ্জে গজযে ককর উঠল। েকে উঠল গাছে। 
বাকম কাল হ্রদ, ডাইকে কাল পাহাে থমৌে প্রহরীর মত দােঁছেকে। োমকে 

আরাকে হাইওকের শূন্য কাল বুক। চারছদককর অখডড েীরবতার মাকঝ একোো 
এক চাপা শব্দ-তরঙ্গ তুকল তীব্র থবকগ ছুকে চলল আহমদ মুোর জীপ। 

এক  ডোর মকধয তারা তাগাবাে শহকরর উপককণ্ঠ ছগকে থপৌেঁছল। 
তাগাবাে শহর আরাকে ও আরপা েদীর েঙ্গমিকল আরপা েদীর তীকর অবছিত। 
আরপা েদী থলক থেকেকের দছিকণ মধয আকমযছেোর পবযতমালা থেকক উৎপন্ন 
হকে তাগাবাে শহকরর পছিম পাকশ একে আরাকে েদীকত পকেকছ। 

তাগাবাে শহর থছাট্ট, ছকন্তু আজারবাইজাকের এ ছছেমহলছের েবকচকে 
গুরুত্বপূণয বন্দরেগরী। অবিােগত ছদক ছদকেও তাগাবাে গুরুত্বপূণয। তাগাবাে 
শহর থেকক আরাকে েদী ইরাকের েীমাো ছদকে প্রবাছহত হকি। তাগাবাে শহর 
থেকক ২৫ মাইল পর্যন্ত ইরাকের েীমান্ত ছদকে প্রবাছহত হবার পর, আরাকে 
তুরকের েীমাো ছদকে প্রবাছহত হবার পর আবার আকমযছেোর েীমাোে ছফকর 
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একেকছ। তাগাবাে শহকরর কাকছ আরপা েদী থর্খাকে ছগকে আরাককে পেকছ, থে 
িােছেও ইরাে েীমাকন্তর অেযন্তকর। 

এই অবিােগত গুরুকত্বর কারকণ আজারবাইজাে ছছেমহকলর এ 
এলাকার উপর খৃোে আকমযছেো এবং থহাোইে ওলকফর ছবকশে েজর পকেকছ। 
তাকদর অছেকর্াগ হল, এই পকে ইরাে ও তুরে থেকক মুেলমােকদর বযাপক 
অনুপ্রকবশ  েকছ আজারবাইজাে ও আকমযছেোে। তারা বলকছ, মুেলমােকদর 
জকন্য অস্ত্র ও উোছে এপে ছদকেই থবছশ আেকছ। ছকন্তু আেল কো হকলা, 
থহাোইে ওলফ এই এলাকাে মুেলমােকদর উপর থর্ বযাপক ছেপীেে চালাকি 
তাকক আোল করা এবং ইরাে-তুরে র্াকত আজারবাইজাে ও আকমযছেোর 
হতোগয মুেলমােকদর থকাে প্রকার োহার্য-েহকর্াছগতার কো ছচন্তা করকত ো 
পাকর তার জকন্যই এই অপপ্রচার চালাকি। 

তাগাবাে শহকরর উপককণ্ঠ একে জীকপর গছত অকেকখাছে কছমকে আেল 
ওেমাে একফন্দী। রাস্তাে থলাকজে, গাছে-ক াো এখে থদখা র্াকি। 

তাগাবাে শহরকক ডাকে থরকখ শহকরর পছিম প্রান্ত ছদকে আরাকে 
হাইওকে এছগকে থগকছ আরপা েদীর ব্রীকজর ছদকক। ব্রীজ পার হবার পর আরাকে 
হাইওকের আবার থেই দী য র্াত্রা। এখাকে আরাকে হাইওকে থেকক েদীর এপার 
তীকর অবছিত ইরাকের ও তুরকের বডযার আউেকপাকের আকলা পাহাকের ফােঁক 
গছলকে মাকঝ মাকঝই থদখা র্াে। 

শহর প্রাে থপছরকে ব্রীকজর থগাোর কাছাকাছছ থপৌেঁকছ থগল আহমদ মুোর 
জীপ। 

--থকাে থচক থতা হল ো ওেমাে একফন্দী? বলল আহমদ মুো। 
--থকে আজারবাইজাে থেকক আকমযছেো এলাকাে গাছে প্রকবশ করার 

েমে থচক হকেকছ, আবার আকমযছেো থেকক আজারবাইজাে ছছেমহকল প্রকবকশর 
েমেও থতা থচক হকেকছ। এখেও থতা আমরা আজারবাইজাে এলাকাে। এই থতা 
োমকে র্খে আজারবাইজাকের এ ছছেমহল থছকে আকমযছেোে আবার প্রকবশ 
করব, তখে থচক হকব। 

গাছে ব্রীকজর উপর একে উঠল। শহকরর মতই ব্রীজও আকলাককাজ্জ্বল। 
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তাগাবাে শহরো আরপা েদীর দছিণ পাকেই েীমাবদ্ধ। উত্তর তীর থ েঁকে 
পাহাকের থদোল। তাই ওপাকর শহর ছবস্তাকরর থকাে সুকর্াগ হে ছে। একো 
েংকীণয ছগছরপে বরাবর ধতছর হকেকছ আরপা ব্রীজছে।  

ব্রীজছেই আকলাককাজ্জ্বল, তারপকরই অন্ধকার।  
আহমদ মুোর জীপ ব্রীজ থপছরকে অন্ধকার ছগছরপকের েংকীণয রাস্তাে 

ছগকে পেল। 
জীপ তখে োোছবক গছতকত ছফকর আকেছে। এমে েমে জীকপর মাত্র 

ককেকগজ োমকে ছঠক জীকপর োক বরাবর কাল ওোরককাকে থদহ ঢাকা এক 
বযছিকক হাত তুকল দােঁোকত থদখা থগল। থলাকছের মাোে হ্যাে, হাত তার খাছল। 

থলাকছের মাত্র দু’গজ োমকে জীপছে প্রাে ধাক্কা থখকেই থেকম থগল। 
েোববশতই আহমদ মুো ও আলী আছজমকের হাত ছগকে ছরেলোর 

স্পশয ককরছছল। এোকব রাস্তার মাঝখাকে গাছের োক বরাবর দােঁছেকে গাছে 
োমাবার দাছব জাোকো োোছবক েে। 

ছকন্তু ছরেলোর থবর করার েমে হকলা ো। গাছে ধাক্কা থখকে ছির হকে 
দােঁোকতই গাছের চার জাোলা ছদকেই থেেগাকের েল একে প্রকবশ করল। 

একজে ড্রাইোর ছেকের জাোলাে মুখ একে ওেমাে একফন্দীকক লিয 
ককর বলল, তুছম ওেমাে একফন্দী ো? 

হ্যােঁ! বলল ওেমাে একফন্দী। 
আগারাক সুেকঙ্গ আমাকদর থলাককদর খুব থতা কলা থদছখকে চকল 

একেছছকল, এখে? 
তারা থতা থচক ককরই আমাকদর থছকে ছদকেকছ। 
ো, থছকে থদেছে। 
পাশ থেকক থক একজে এই েমে বলল, কো োক, েদ্রকলাককর মত 

থেকম আেকত বল েবাইকক। 
হাত উপকর তুকল থেকম এে েবাই, চালাছক করকল মারা পেকব। 
আহমদ মুো বুঝকত পারল ো, এরা আহমদ মুোকদর ছচেকত থপকরকছ ো 

আগারাক সুেঙ্গমুকখ ওকদর থলাককদর ছেকেধ অমান্য ককর চকল আোোই অপরাধ 
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হকেকছ। থেখাকে চকল আোর জন্য থছকে থদবার পর তাকদর দােঁোকত বকলছছল 
থকে? থকাে েতুে খবর ছক থেখাকে থপৌেঁকছছছল? থপৌেঁছকল থেো ছক? আহমদ মুো 
একেকছ, একো থহাোইে ওলফ জাকে এবং েবাইকক ইকতামকধয জাছেকেও ছদকত 
পাকর। ছকন্তু এই েমকর্র মকধয তার ফকো েংগ্রহ এবং তা েব জােগাে থপৌেঁছাকো 
ছকছুকতই েম্ভব েে। তকব থহাোইে ওলফরা থর্ তার আকগর থর্ থকাে শত্রুর থচকে 
সুেংগছঠত, ছিপ্র এবং ছেষু্ঠর তা ইকতামকধযই প্রমাণ হকেকছ। আর েবকচকে বে 
কো হকলা, এরা ছপছু হকে ো এবং মৃতযু ছাো এরা েমককও দােঁোে ো। ছহেলাকরর 
োজীকদর মতই থবাধহে একদর থিছেং-হে করকত হকব, েে মরকত হকব। পরাছজত 
হওো এবং বােঁচা দুকো একেকঙ্গ চলকব ো। একদর দাছেত্বকবাধ এবং থর্াগাকর্াগও 
চমৎকার। আগারাক সুেকঙ্গর থলাককদর কাছ থেকক এরা ছেিেই ওেযারকলকেই 
খবর থপকেকছ। 

এেব কো ছচন্তা করকত করকত আহমদ মুো দু’হাত উপকর তুকল থবছরকে 
এল। 

থবছরকেই ইকেকরকেে এলাকার আঞ্চছলক আকমযেীে োোে বলল, 
থতামরা অর্ো আমাকদর কষ্ট ছদি, আমাকদর পছরচকের ছকছু ছক বাছক আকছ? 
েবই থতা বকলছছ ওখাকে। 

--পছরচে-েছরচে বুছঝ ো। েকল হাইওকে, থরল এবং ছবমাকে 
মুেলমােকদর চলাচল ছেছেদ্ধ ককর থদো হকেকছ। 

--কক ছেছেদ্ধ ককরকছ? 
--কতামার বাপ! থহাোইে ওলফ-এর োম থশােছে? 
আহমদ মুো ছকছু বলকত র্াছিল। থেই োছর গলার থলাকছে ধমক ছদকে 

বলল, থকাে কো েে, এবার চলকত হকব। 
চারজে থেেগােধারী তখেও তাকদর চারছদক ছ কর দােঁছেকে আকছ। 

অন্য ছতেজকের কােঁকধও থেেগাে ঝুলাকো। 
থলাকছের কো োমকতই একজে একে আহমদ মুোকদর ছতেজেকক 

ছপছকমাো ককর বােঁধল। 
আহমদ মুো বলল, থতামাে আমাকদর বলকত হকব, ছক থদাে আমাকদর? 
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--কেো পকর ছঠক হকব। হুকুম হকেকছ, েেক-হাইওকে এবং থরল-ছবমাকে 
মুেলমােকদর র্াককই থর্খাকে পাওো র্াক, আগামী ককেকছদে তাকদর আেকক 
রাখকত হকব। তারপর ছক করা হকব থে হুকুম আেকব। 

আহমদ মুো আশ্বস্ত হকলা, আহমদ মুোকদর পছরচে ওরা জাকে ো। 
পাইকাছর ধর-পাককের হুকুম অনুোকরই তাকদর থগ্রফতার করা হকেকছ। থহাোইে 
ওলফ-এর এ পদকিপ থকে, আহমদ মুো তা পছরষ্কারই বুঝকত পারকছ। আহমদ 
মুোর ফকো তাকদর পাওো এবং তা েব জােগাে পাঠাকো পর্যন্ত তারা এই ধর-
পাকে অিুু্ণ্ণ রাখকত চাে। আহমদ মুো র্াকত এক িাে থেকক অন্য িাকে ছকংবা 
হাকতর বাইকর থর্কত ো পাকর, থেজকন্যই এই বযবিা। আহমদ মুোর ফকো 
পাওোর পর েব বন্দীর পছরচে পরখ করার পরই হেকতা তারা বন্দীকদর ছাোর 
ছেদ্ধান্ত থেকব। 

আরাকে হাইওকে থেকক োছমকে পাহাকের এক গছলপে ছদকে তাকদর 
ছেকে চলল। দছিণ-পছিম ছদকক এছগকে র্াওো গছলপেছে মকে হল েদীর ছদককই 
থগকছ। 

চলকত চলকত আহমদ মুো বলল, ছেরপরাধ মানুেকক এোকব কষ্ট ছদি, 
এো ছক ছঠক? 

--এো কষ্ট হকলা? থচাখ বােঁধার হুকুম আকছ থেো থতা কছরইছে! 
--কতামরা মুেলমােকদর উপর এোকব জুলুম করছ থকে? 
--জুলুম কই, একতা লোই। এই লোই অতীকত হকেকছ, এখে হকি, 

েছবষ্যকতও হকব। 
--গুপ্ত হতযা, থচারা-কগাপ্তা পাকোও করা ইতযাছদ থতা রু্দ্ধ েে। 
--লোইকের থকৌশল বহু রককমর আকছ। 
কো বলছছল োছর গলার থেই থলাকছে। থলাকছের হ্যাে কপাল পর্যন্ত 

োমাকো। চওো মুকখর োক থেকক ছেকচর অংশো থদখা র্াকি। কােঁকধ তার 
থেেগাে ঝুলাকো। দু’হাত তার ওোরককাকের পকককে। ডাে হাত ওোরককাকের 
পকককে উেঁচু হকে আকছ। মকে হল, এই থলাকছেই ছেম-ছলডার। থলাকছে কো থশে 
ককর একেু থেকমই আহমদ মুোকক লিয ককর আবার বলল, তুছম থতা োহেী 
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থলাক থদখছছ! থহাোইে ওলকফর হাকত পকে এইোকব থতা থকউ কো বকলছে! তুছম 
েে কর ো? 

--মৃতযুকক েে কছর ো, কাকক আর েে করব? 
--মৃতযুকক েে কর ো? 
--েে করব থকে, থে থতা আেকবই একছদে। 
--তাহকল তুছম থতা েোেক থলাক!  
একেু থেকমই থলাকছে থঠােঁকের থকাকণ একো বােঁকা হাছে থেকে বলল, তকব 

মৃতযু েিকন্ধ আমাকদর োকে থতামার খুব ছমল আকছ। আমরা পাছখর মত থলাক 
ছশকার কছর, ছবছচত্রোকব কছর। অকেকক আমাকদর ছেষু্ঠর বকল। একত ছেষু্ঠরতার 
ছক আকছ? থর্ মৃতযু অবশ্যই আেকব, তাককই থতা আমরা আছে! 

--মৃতযুকক েে ো করা এবং হতযা করা এক ছজছেে েে। ন্যাে, অন্যাে 
থেই? 

--প্রকোজে র্া, তা-ই ন্যাে। 
--আমরা মুেলমােরা তা মাছে ো। 
--দরকার থেই। এো শুধু থহাোইে ওলকফর মাোর কো। 
তারা েদীর  াকে একে থপৌেঁছল।  ােকতা েে, একো বে পাের, তার 

োকে একো থমাের থবাে থোঙর করা। 
দু’জে থেেগােধারী আকগ থবাকে উকঠ থগল। তারপর আহমদ মুোকদর 

থতালা হল থেৌকাে। তারপর ওরা পােঁচজে উকঠ এল। 
থবাকে উঠকত উঠকত আলী আছজমে আহমদ মুোর ছদকক তাকাল। 

থদখল, আহমদ মুোর থচাকখ-মুকখ ছচন্তার থলশমাত্র থেই। 
থগাো থবােোই বে একো হল  করর মত উম্মুি। মজবুত ছাদ, কাকঠর 

মজবুত োইড-ওোল। থবাকের এককবাকর থপছকে একো থকছবে। েম্ভবত থবাকের 
ওো থোররুম। 

ঐ থোররুকম আহমদ মুোকদর ঢুছককে একমাত্র দরজাে তালা লাছগকে 
থদো হল। 
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রুমছে খুব থছাে েে। তকব অন্ধকার। আকলার বযবিা ছেিেই আকছ। ছকন্তু 
তা তাকদর জাোর উপাে আপাতত থেই। জাোলাও ছেিে োককত পাকর। 

রুম তালাবদ্ধ ককর ওরা েকর থর্কতই আলী আছজমে বলল, ছক বযাপার, 
ওরা আমাকদর োচয করল ো? 

--হকত পাকর ওরা আমাকদর োধারণ থকউ মকে ককরকছ। আমরা ওকদর 
বােঁধা থদইছে, এ কারকণও তাকদর ঐ ধারণা আকরা প্রবল হকত পাকর। ছকংবা তাকদর 
মকে োও োককত পাকর। র্াক, আল্লাহ এইোকব আমাকদর োহার্য ককরকছে। 
বলল আহমদ মুো। 

--মুো োই, আপছে একদম চুপ োককলে, আমরা ছক ওকদর থমাকাছবলা 
করকত পারতাম ো? 

--হেকতা পারতাম, ছকন্তু থহাোইে ওলফকক আছম এ পর্যন্ত র্তো 
থজকেছছ, তাকত এ ঝুেঁছক থেো ছঠক মকে কছরছে। ছিপ্রতা ও মৃতযুেেহীেতা—এ 
দুই দুলযে গুণ তাকদর আকছ। এ ধরকের শত্রু বে ছবপজ্জেক। 

--এখে আমরা ছক করব? 
--ছচন্তা ককরা ো, এবার আমাকদর কাজ শুরু হকব। ওরা আমাকদর োচয 

ককরছে, এো আল্লাহ্ র এক োহার্য। আকরকো োহার্য হকলা ওরা আমাকদর 
আলাদা এক কর থরকখকছ। 

ছতেজেককই ছপছকমাো ককর বােঁধা। েরু প্লাছেক ককডযর বােঁধে থর্ে 
থককে বকে থগকছ কছব্জকত। 

আহমদ মুো ছপছকমাো ককর বােঁধা হাত ছদকেই আলী আছজমে ও 
ওেমাে একফন্দীর বােঁধে পরীিা করল। 

বােঁধে খুব শি। বােঁধা হাত ছদকে েরু প্লাছেক ককডযর শি ছগে থখালা 
অেম্ভব। হঠাৎ জুতার থগাোছলর থগাপে কুছঠকত রাখা ইস্পাকতর ছুছরর কো 
আহমদ মুোর মকে পেল। উজ্জ্বল হকে উঠল তার মুখ। 

ছকন্তু ছপছকমাো ককর বােঁধা হাত ছদকে জুতার থগাোছল থেকক ছুছর থবর 
করা েহজ হকলা ো। ডাে জুতার থগাোছলর ডাে থকছবকে আকছ ছুছরো। থগাোছলর 
ঐ প্রান্তছের ছঠক জােগাে ছঠকমত চাপ পেকল তকবই থগাোছলর একাংশ েকর 
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র্াকব এবং ছুছরছে থবছরকে আেকব। ছকন্তু হাত দু'ছে ছপছকমাো ককর এমেই 
ছবদ ুকে ককর বােঁধা থর্, বামহাকতর আঙ্গুল ছকছুকতই ঐ জােগাে োল ককর চাপ 
ছদকত পারকছ ো। অবকশকে েফল হল আহমদ মুো। ছুছরো হাত করল। 

থমাের থবােছে অকেকিণ হল চলকত শুরু ককরকছ। আরপা েদী ছদকে পূবয 
ছদকক এছগকে র্াকি থবােছে। গছত থবশ তীব্র। 

আহমদ মুো খুব োবধাকে তীক্ষ্ণধার ছুছর ছদকে আলী আছজমকের বােঁধে 
কােকত লাগল। বােঁধকের ছগে খুেঁকজ ছেকে ছগকের থগাোে ছুছর চালাল আহমদ মুো। 

থেকডর মত তীক্ষ্ণধার ইস্পাকতর ছুছর। পাছের মত থককে থগল প্লাছেককর 
কডয। 

মুি হকলা আলী আছজমে। মুি হকলা েবাই। 
আহমদ মুো  ছের থরছডোম ডাোকলর ছদকক তাছককে থদখল, েন্ধযা 

োকে োতো। অেযাৎ থবােো থপৌকে এক  ডোর পে এছগকে একেকছ। 
তারা পরীিা ককর থদখল থকছবকে থকাে জাোলা থেই। দরজার ফােঁক 

ছদকে লিা এক ছচলকত আকলা থদখা র্াকি। 
থবাকের থেতকর ওকদর কো থশাো র্াকি। 
েবাই ছমকল এই ছকছুিণ আকগ খাওো-দাওো করল। এখে গল্প 

করকছ। থখাশগল্প। 
এমে েমে বাইকর থেকক থকউ, থবাধহে থবাকের চালক, ছচৎকার ককর 

উঠল, উস্তাদ, োমকে একো থবাে, আকলা থেই। 
বুঝা থগল, এই কো থশাোর পর েবাই একোকেই বাইকর থবছরকে থগল। 
থেই োকে থবাকের গছত অকেকো ছির হকে থগল। 
--থতামরা থক? থকাোে র্াকব? প্রশ্ন করল োছর গলার থেই থলাকছে। 
একেু দূর থেকক একো োছর কণ্ঠ থেকে উঠল, আমরা কাজরে থেকক 

আেছছ। তাগাবাে র্াব আমরা। 
--থতামাকদর থবাে আমাকদর থবাকে ছেোও। 
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ছকছুিণ েীরবতা। অল্পিণ পকর থমাের থবােো োমান্য দুকল উঠল, 
একেু শব্দ হল। মকে হল, থেই আকলা ছেোকো থবােো থবাধহে একে থমাের 
থবাকের গাকে ছেেল। 

থমাের থবাকের োমকে ছগকে ছেেকছ থবােছে। মকে হল, থমাের থবাে 
থেকক থকউ থকউ থেকম থগল থবােছেকত। আকস্ত আকস্ত ছক কো বলল। 

হঠাৎ ব্রাশফাোকরর শব্দ এবং থেই োকে আতযছচৎকার থেকে উঠল। োরী 
ও ছশশু ককণ্ঠর 'আল্লাহ আল্লাহ' ছচৎকার রাকতর েীরবতাকক ছবদীণয করল। 

চমকক উঠল আহমদ মুো। থগাো স্নােতুত্রী ীকত অেহ্য এক র্ত্রী ণা ছছেকে 
পেল তার। 

প্রচডড এক লাছেকত থকছবকের দরজা থেকঙ থফলল থে। োঙা থছাে 
তালাো ছছেকক ছগকে পকেকছ উেুি থকছবকের এক থকাণাে। দরজার দুকো থছাট্ট 
পাল্লা দু'পাকশ েকর ছগকে ধাক্কা থখকেকছ থকছবকের কাকঠর থদোকলর োকে। ছকন্তু 
দরজা োঙ্গাকত বে ধরকের থকাে শব্দ হেছে। গুছলর শব্দ ও ছচৎকাকরর মকধয এ 
শব্দ েম্ভবত কাকরা কাকে থপৌেঁকছছে। 

আহমদ মুো থকছবে থেকক থবছরকে মুহূতয ককেক থদছর করল। ো, থকউ 
এছদকক এল ো। তারপর ডাে হাকত ছরেলোর ধকর ছবোকলর মত ছেিঃশকব্দ দ্রুত 
এগুকলা থবাকের োমকের ছদকক। তার থপছকে আলী আছজমে এবং ওেমাে 
একফন্দী। 

বে উেুি থকছবেছের মুকখ আকরকছে থছাে দরজা। তারপকরই উেুি 
থডক। 

আহমদ মুো থেই দরজা ছদকে উেঁছক ছদল। থদখল, থেৌকা থেকক দু’জে 
দু’ছে থমকেকক থবাকে তুকল ছদকি আর দু’জে থবাকের থডকক দােঁছেকে তাকদর তুকল 
ছেকি। মছহলা দু’ছে অছবরাম 'আল্লাহ বােঁচাও' 'আল্লাহ বােঁচাও'  ছচৎকার করকছ। 
থবাকের থলাক দু’ছে তাকদরকক পােঁজাককালা ককর থবাকে তুকল ছেকে থডকক আছকে 
থফলার পর তাকদর মুকখ লাছে থমকর অশ্লীল োোে গাছল ছদল। লুছণ্ঠত দ্রবয-
োমগ্রীও ছকছু জমা হকেকছ থবাকের থডকক। গুছল তখে থেকম থগকছ, থেৌকা থেকক 
তখে শুধু ছচৎকার ও কান্না থশাো র্াকি। 
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আহমদ মুো এম-১০ থমছশে ছপস্তকলর ছিগাকর তজযেী থচকপ ছবদুযৎ থবকগ 
থবছরকে একে থডকক দােঁোল। থডকক দােঁোকো দু’জে তার ছদকক থচাখ তুকলই 
থেেগাকে হাত ছদকেছছল। ছকন্তু ঐ পর্যন্তই। আহমদ মুোর এম-১০ এর গুছলর 
ঝােঁক ছগকে গ্রাে করল তাকদর। 

থেৌকা থেকক র্ারা থমকে দু’ছেকক তুকল ছদকেছছল, তারা আর দু’জেকক 
থেকে থতালার জকন্য  ুকর দােঁোছিল। 

আহমদ মুোর এম-১০ এর েল তাকদর ছদককও  ুকর থগল। ঝকর পেল 
তারা থেৌকার উপকরই। 

থেৌকার উপর থহাোইে ওলকফর আরও ছতেজে ছছল। তাকদর একজে 
লুণ্ঠকের কাকজ বযস্ত ছছল। আর একজে এক বৃদ্ধকক থপোছিল। অন্যজে 
থেেগাে বাছগকে দােঁছেকেছছল। গুছলর শব্দ শুকেই থে তছেৎ গছতকত ছফকর 
দােঁছেকেছছল। ছকন্তু থে থেেগাকের লিয ছির করার আকগই আলী আছজমকের 
বুকলে ছগকে তার মাো গুেঁকো ককর ছদল। আলী আছজমকের ছদ্বতীে গুছল লুণ্ঠেরত 
থলাকছের বুক একফােঁে-ওকফােঁে ককর ছদল। 

থশে থলাকছে, থর্ এক বৃদ্ধকক থপোছিল, চে ককর বৃদ্ধছের আোকল ছগকে 
বেল। বৃদ্ধকক ঢাল ছহকেকব োমকে ধরল। এখে বৃদ্ধকক ো থমকর তাকক মারা র্াে 
ো। মুশছককল পকে থগল আহমদ মুোরা। 

থলাকছে ছপস্তল হাকত তুকল ছেকেকছ। থবপকরাো থলাকছে এখে বৃকদ্ধর 
আোকল দােঁছেকে র্ুকদ্ধ অবতীণয হকত চাে। 

আহমদ মুোরা েতুে ছকছু োবার আকগ ওর ছপস্তকলর গুছল থেকক বােঁচার 
জকন্য থডককর উপর শুকে পেল। ছকন্তু এই েমে অোছবত এক কাডড  কে থগল। 

বৃদ্ধছে জাপকে ধকরকছ থলাকছেকক। হাত থেকক থককে ছেকেকছ ছরেলোর। 
তারপর বুকক জাপকে ধকরই তার মাোে ছরেলোকরর েল বছেকে গুছল ককরকছ 
পরপর ছতেবার। গুেঁকো হকে থগল তার মাো। েব  েো মুহূকতযর মকধযই  কে 
থগল। 

আহমদ মুোরা উকঠ দােঁছেকে ছবিেকর এ দৃশ্য থদখল। 
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থমাের থবাকে থতালা থমকে দু’ছে তখে বকেকছ। তারা কােঁপছছল তখেও। 
থবাকের োরী, ছশশুকদরও একই অবিা। থবাকে অকেকগুছল লাশ পকে আকছ। তার 
মকধয রু্বককদর েংখযাই থবছশ। ছকছু লাশ হেকতা পাছেকতও পকে থগকছ। ছকন্তু 
চারছদকক অন্ধকার, ছকছুই থদখা র্াকি ো। থমাের থবাকের লাইে ও থহডলাইকের 
আকলা অছত অল্প জােগােই আকলাছকত ককরকছ। 

আহমদ মুো একেু উচ্চেকর েবাইকক উকেশ্য ককর বলল, োই-
থবাকেরা, আল্লাহ োহার্য ককরকছে, আর থকাে েে থেই। 

বকল আহমদ মুো থেৌকাে থেকম থেই বৃকদ্ধর কাকছ থগল। 
েম্ভবত অবোদ-উকত্তজোে থেছতকে পকেকছ থে থেৌকার থডকক। তার 

কপাকল িতছচহ্ন-কফকে থগকছ। গছেকে পো রকি েকফদ দাছে ছেকজ থগকছ। বৃদ্ধ 
হকলও থলাকো শি-েমেয। মুকখ পছবত্রতা ও আছেজাকতযর ছাপ। কপাকল 
ছেজদার ছচহ্ন ম্লাে আকলাকতও উজ্জ্বল হকে উকঠকছ। 

আহমদ মুো কাকছ থর্কতই বৃদ্ধ ধে-মে ককর উকঠ দােঁোল। 
আহমদ মুো তাকক োলাম ছদল। 
োলাম গ্রহণ ককর ছকছুিণ েছিতহারার মত আহমদ মুোর ছদকক 

তাছককে োকল বৃদ্ধ। তার দু’ছে হাত উপকর তুকল উধ্বযমুখী হকে কান্নাজছেত ককণ্ঠ 
বলল, থহ আল্লাহ, থতামার পছবত্র কালাকম পকেছছ, থফকরশতা ছদকেও তুছম োহার্য 
কর। ছকন্তু থকােছদে তা থদছখছে। আজ থদখলাম। মজলুকমর আকবদে তুছম 
শুকেছ। এ বান্দার শুকছরো তুছম গ্রহণ কর। থতামারই েমস্ত প্রশংো। 

বৃকদ্ধর থশে কো কান্নাে প্রাে রুদ্ধ হকে থগল। 
বৃদ্ধ চুপ করকতই আহমদ মুো বলল, জোব অকেককই আহত। একদর 

শুশ্রুো প্রকোজে। আপছে েবাইকক থমাের থবাকে উঠকত বলুে। শহীদকদরও 
দাফকের বযবিা করকত হকব। 

থক বাবা থতামরা? আল্লাহর োহার্য হকে থকাকেকক থতামরা একল? 
েব বলব জোব, আকগ এ জরুছর কাজগুকলা হকে র্াক। 
বৃদ্ধ েবাইকক থমাের থবাকে উঠকত ছেকদযশ ছদল। োরী-ছশশু ছমকল ১৫ জে 

ছছল থেৌকাে, দু’জে ছছল থমাের থবাকের থডকক। থমাে ১৭ জে ছগকে আশ্রে ছেল 
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থমাের থবাকের বে থকছবকে। থেৌকাে তখেও ৫ জে রু্বক, ৩ জে োরী এবং ৩ছে 
ছশশুর লাশ। 

আহমদ মুো বৃদ্ধকক লিয ককর বলল, আপোকদর আর থলাক থকাোে?  
গুছল শুরু করকল অকেককই পাছেকত লাছফকে পকেকছ। ছবকশে ককর 

রু্বকরা। ছেিে আকশ-পাকশই আকছ। 
কো থশে ককরই বৃদ্ধ একো তীক্ষ্ণ শীে ছদল। এ তীক্ষ্ণ শীে চারছদককর 

েীরবতাকক থর্ে তীকরর মত ছবদ্ধ করল। 
মুহূতযকাল পকরই েদীর দু’তীর থেকক অকেকগুকলা থলাককর পাছেকত 

ঝােঁছপকে পোর শব্দ পাওো থগল। আহমদ মুো, আলী আছজমে এবং ওেমাে 
একফন্দী োেঁতকর রু্বককদর থেকে তুলল থমাের থবাকে। রু্বককদর মাো ছেচু, মুখ 
ম্লাে এবং থচাকখ একরাশ ছবিে। 

আহমদ মুো বলল, আল্লাহর হাজার থশাকর থর্, থহাোইে ওলকফর ছেষু্ঠর 
হাত থেকক থতামরা আত্মরিা করকত থপকরকছা। 

আহমদ মুো রু্বককদর ছেকে শহীদকদর দাফে করার জকন্য তীকর উকঠ 
ছগকেছছল। েদীর তীর থেকক একেু দূকর দু'ছে পাহাকের গকতয তাকদর দাফকের 
বযবিা হকেছছল। 

আলী আছজমে ও ওেমাে একফন্দী থমাের থবাকের থডকক থেেগান্ 
হাকত পাহারাে দােঁছেকেছছল। থেই বৃদ্ধ তাকদর োমকেই বকেছছল। তার কপাকল 
বযাকডডজ। 

বৃকদ্ধর োম মেসুর থমাহাম্মদে। থে ছবখযাত কাজরে কছবলার থেতা। 
মধয আকমযছেোে আরপা েদীর দছিণ পাকশর ছবশাল কাজরে উপতযকাে একদর 
বাে। উৎকৃষ্ট থেোর জকন্য থগাো কককশাকে এই উপতযকা ছবখযাত। অেয-
েম্পকদও একদর োম ছছল। ছকন্তু থহাোইে ওলকফর অবযাহত হতযা, েত্রী াে ও 
লুণ্ঠকের ছশকার হকে এরা েব হাছরকেকছ। অবকশকে অবছশষ্ট অছস্তত্ব রিার জকন্য 
এরা থদশতযাকগর ছেদ্ধান্ত ছেকে থবছরকে একেছছল। 

আহত থছকলকদর প্রােছমক ছচছকৎো ও বযাকডডজ বােঁধার কাজো ককরছছল 
আলী আছজমে। োরী-ছশশুকদর দাছেত্ব ছেকেছছল োকবরা সুরাইো। কারাবাখ 
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থমছডককল ককলকজর ছাত্রী থে। এ বছকররও প্রেম ছদকক থে ক্লাে ককরকছ। ছকন্তু 
থশে পর্যন্ত তাকক পাছলকে আেকত হকেকছ দাংগা বা গুপ্ত হতযার ছশকার হবার 
েকে। সুরাইো মেসুর থমাহাম্মদকের থমকে। 

সুরাইো শুধু প্রােছমক ছচছকৎোই েে, ছোকো ছজছেেপত্রও একেু থগাছ-
গাছ ককর ছেকেকছ। 

েব কাজকময থশকে হাত পছরষ্কার করার জকন্য বাইকর এল সুরাইো।  
ছপতার মতই লিা, ফেযা। মাোর রুমালো কপাল পর্যন্ত োমাকো। ম্লাে 

মুখ,  াকম থেজা। 
বালছত ছদকে পাছে তুকল মুখ-হাত ধুকে উকঠ দােঁোকত দােঁোকত বলল, 

আব্বা, আপছে একেু ছবশ্রাম ছেকল হকতা ো? 
ো মা, প্রকোজে থেই। ওকদর অকপিা করছছ। 
ছক োবকছে আব্বা?  
আছম ছকছুই োবকত পারছছ ো। ও থছকল  ুকর আসুক। এ থছকলকদর 

পরামশয ছক থেো জােকত হকব। 
এরা কারা আব্বা? থহাোইে ওলফকক থকউ এোকব চযাকলঞ্জ করকত 

পাকর, তা থতা োছবছে। 
আছমও জােকত পাছরছে মা। 
আলী আছজমে থেেগাে হাকত োমকে েদীর অন্ধকার বুককর ছদকক 

তাছককে দােঁছেকেছছল। তাকদর থশে কোোর পর  ুকর দােঁোল। বলল, চাচাজাে, 
আমরা আরাকে হাইওকে ছদকে ইকেকরকেে র্াছিলাম। একেছছ বাকু থেকক। 
আরপা ব্রীজ পার হবার পকরই থহাোইে ওলকফর এ থলাককরা আমাকদর ছ কর 
থফকল। আত্মরিার থকাে সুকর্াগ হেছে। তারপর এরা এই থমাের থবাকের 
থপছকের কুঠরীকত বন্দী ককর থকাোও ছেকে র্াছিল। তারপর আপোকদর ছচৎকার 
শুকে দরজা থেকঙ্গ আমরা থবছরকে আছে। 

ছকন্তু আপোরা থক? ছজকজ্ঞে করল সুরাইো।  
আলী আছজমে মুহূতযকাল চুপ োকল। তারপর বলল, থবাে, তুছম 

কককশাে ছক্রকেডেকক থচে? 
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ছচছে। 
আমরা কককশাে ছক্রকেকডের থলাক। 
কককশাে ছক্রকেকডের থলাক আপোরা? 
ছবিে ঝকর পেল সুরাইোর কণ্ঠ থেকক। মুখ হকে উঠল উজ্জ্বল। মুকখর 

উপকরর ম্লাে কাল ছাো দূর হকে থগল থর্ে হঠাৎ। 
ততিকণ বৃদ্ধ উকঠ দােঁছেকেকছ। থে আলী আছজমকের কাকছ ছগকে তার 

হাত থচকপ ধকর বলল, ছক বলছ বাবা তুছম? েতয বলছ? ওকদর থতা কত খুেঁকজছছ, 
পাইছে। থশে পর্যন্ত একেছ! 

বলকত বলকত বৃকদ্ধর কণ্ঠ রুদ্ধ হকে এল। 
আহমদ মুোর োম শুকেকছে চাচাজাে? 
তাকক ছচেব ো, ছক বল তুছম? বলল বৃদ্ধ মেসুর থমাহাম্মদে।  
ওর েব কাছহেীই আছম জাছে। বলল সুরাইো োকবরা। 
আলী আছজমকের মুকখ এক েুককরা হাছে ফুকে উঠল। বলল, তাকক 

থদখকত চাও থবাে? 
ছতছে অকেক-অকেক বে। অকেক বযস্ত। ছবশ্বকজাো কাজ তার। অেম্ভব 

আশা কছর ো। 
ো থবাে, থর্খাকেই মুেলমােরা মজলুম, অেহাে, থেখাকেই ছতছে হাছজর 

হে। 
আমাকদর থর্ োেীছে শহীদকদর দাফকে থগকছ, ছতছেই আমাকদর মহাে 

থেতা, মহাে োই আহমদ মুো। 
‘আল্লাহু আকবর’ বকল এক ছচৎকার ককর বৃদ্ধ মেসুর থমাহাম্মদে থবাকের 

থডকক বকে পেল। 
আর ছবিকে ছবমূঢ় সুরাইো থর্ে বাকরুদ্ধ। হঠাৎ চারছদককর পছরকবশো 

থর্ে তার অছবশ্বাস্যরকম েতুে মকে হকি। মকে হকি, েতুে থকাে জগকত থে, 
থর্খাকে কল্পোর আহমদ মুো েশরীকর একে হাছজর। 

এই েমে শহীদকদর দাফে থশে ককর আহমদ মুো ও অন্যান্য রু্বকরা 
চকল এল। 
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সুরাইো েেকত পারল ো। তার পা দু’ছে থর্ে আেকক থগকছ থডককর 
োকে। তার থচাখ দুছে থেকক ছবিে–আেন্দ ছঠককর পেকছ। 

আহমদ মুোকক থদকখই বৃদ্ধ থমাহাম্মদে উকঠ দােঁোল।  
আহমদ মুো প্রেকম উকঠ এল থবাকে। উঠকত উঠকত বলল, এছদকক েব 

ছঠক থতা আছজমে? 
'ছি জোব’। বলল আছজমে।  
আহমদ মুো থবাকে উঠকতই বৃদ্ধ থমাহাম্মদে আহমদ মুোকক জছেকে 

ধকর বলল, তুছম এতিণ থতামার পছরচে দাওছে বাবা। থতামাকক থতামার েম্মাে 
আমরা ছদকত পাছরছে। 

কো থশে ককরই বৃদ্ধ ছচৎকার ককর উঠল, থহ আমার কাজরে কছবলার 
থছকল-কমকেরা, আজ আমাকদর েবকচকে বে থেৌোকগযর ছদে। দুছেোর 
মুেলমােকদর ছেপাহোলার আহমদ মুো আজ থতামাকদর মকধয। 

আহমদ মুো প্রাে হাতকজাে ককর বলল, চাচাজাে, এইোকব আমাকক 
বলকবে ো, আছম খুব থবদো অনুেব কছর। থর্ থর্াগযতা আমার থেই, তা আমার 
উপর চাপাকবে ো। আছম জাছতর একজে োমান্য থেবক। আছম জাছে, আছম 
তাকদর জকন্য ছকছু করকত পারছছ ো। আজ এছশো আছিকার হাজার প্রান্ত থেকক 
মজলুম মুেলমােকদর আহাজাছর উঠকছ, লি োরী-ছশশুর বুক োঙ্গা আতযোদ 
পৃছেবীর বাতােকক োছর ককর তুলকছ, মুেলমােকদর শত-েহর ছবরাে জেপদ 
আমাকদর থর্াগযতাকক উপহাে করকছ। আমরা তাকদর জকন্য ছকছুই করকত 
পাছরছে, ছকছুই করকত পারছছ ো চাচাজাে! বলত বলকত আহমদ মুোর কণ্ঠ 
কান্নাে রুদ্ধ হকে থগল। 

ছকছুিণ থকউই কো বলকত পারল ো। 
বৃদ্ধ থমাহাম্মদে ধীকর ধীকর বলল, থতামার কো ছঠক বাবা। তবু তুছম 

অকেক অকেক ককরছ। আর আমরা? আমরা োরা জীবেো থখকে এবং খাওোর 
জকন্য কাজ ককরই কাছেকে ছদলাম। 

বৃকদ্ধর থশে কোগুকলা আকবকগ থেকঙ্গ পেল। আবার েীরবতা। 
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েীরবতা োঙ্গল আহমদ মুোই। বলল, চাচাজাে এখছে আমাকদর একো 
জরুছর ছেদ্ধান্ত ছেকত হকব। 

বকল একেু োমল আহমদ মুো। তারপর বলল, চাচাজাে, োইকদর কাছ 
থেকক আছম আপোকদর েব কো শুকেছছ। এখে আপছে বলুে, আপোর 
ছহজরকতর ছেদ্ধান্ত ছঠক আকছ ছক ো? 

এ ছেদ্ধাকন্তর দাছেত্ব এখে থতামার বাবা। বলল বৃদ্ধ। 
আহমদ মুো একেু ছচন্তা করল। তারপর বলল, বতযমাে অবিাে 

আপোকদর ছহজরকতর ছেদ্ধান্তই েছঠক। োমছেকোকব আপোকদর ইরাে, ো হে 
তুরকে থর্কত হকব। 

-আছম র্ছদ েুল বুকঝ ো োছক, তাহকল বলব, থহাোইে ওলকফর োকে 
এবার আপোর লোই বােঁধকব। এ লোইকে শরীক হওোর জকন্য ছক আমরা থদকশ 
থেকক থর্কত পাছর ো? বলল সুরাইো োকবরা। 

আহমদ মুো মুহূকতযর জকন্য তার ছদকক মুখ তুকল বলল, ছঠক বকলছ থবাে, 
োকা দরকার। ছকন্তু কককশাে ছক্রকেডে আজ এমে অবিাে থর্, োহার্য থেোর 
মত অবিাও থে েৃছষ্ট করকত পাকরছে। র্তছদে তা ো পারকছ, থতামকদর একেু েকর 
োককতই হকব, ছবকশে ককর একবার র্খে েকরই একেছ। 

আবার েীরবতা। 
েীরবতা থেকঙ্গ আহমদ মুোই বৃদ্ধ থমাহাম্মদেকক উকেশ্য ককর বলল, 

চাচাজাে, এই থবাে ছেকে ছক আরপা হকে আরাকে থলক পাছে ছদকত পারকবে? 
--পারব। ছকন্তু আরপা েদীর মুকখ পুছলশ পাহারা আকছ, আবার থহাোইে 

ওলফও পাহারা থদে। 
--আজারবাইজাছে পুছলশ ছকছু বলকব ো। আর থহাোইে ওলকফর 

পাহারাকক থদখা র্াকব। 
--থতামরা র্াকব আমাকদর োকে? 
--ছি, আমরা আরাকে থলক পর্যন্ত আপোকদর থপৌেঁকছ ছদকে আেব। থবাে 

ছক আপোরা চাছলকে ছেকত পারকবে? 
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--পারকবা বাবা, আমাকদর ছেকজকদরই ৫ো থমাের থবাে ছছল। বযবোকের 
বে অংশ েদীপকেই আমরা করতাম। আমার মা সুরাইোকতা ইছঞ্জেও থমরামত 
করকত পাকর। োকেে পকেকছ ছকো। 

আহমদ মুো সুরাইোর ছদকক ইংছগত ককর বলল, এ বুছঝ আপোর থমকে? 
--হ্যােঁ, থমছডককল ককলকজ পেত। 
-- থকাে ইোকর পেকত? সুরাইোকক ছজকজ্ঞে করল আহমদ মুো।  
--চতেুয বকেয। বলল সুরাইো। 
--অকল্পর জকন্য ছডছগ্র থেো হকলা ো। দুিঃখ থপকো ো থবাে, আল্লাহ 

সুকর্াগ আবার ককর ছদকত পাকরে। 
--ো জোব, এখে আমার থকাে দুিঃখ থেই। আপোর থদখা থপকে মকে 

হকি, ছডছগ্র থকে, জাছতর জকন্য েব তযাগই আছম করকত পারব। 
--ধন্যবাদ থবাে, এইকতা চাই। 
বকলই আহমদ মুো আছজমকের ছদকক ছফকর বলল, আছজমে, থবাে োেয 

দাও। আহমদ মুোর থমাের থবাে র্খে আরপা ব্রীজ পার হকলা, তখে রাত ২ো। 
চারছদক ছেিঃশব্দ ছেঝুম। ব্রীকজর পছিম পাকশই পুছলশ ফােঁছে। পুছলশরা 
আেকােছে। থবাে থকাকেকক একেকছ, কারা আকছ, থকাোে র্াকব, এ ছতেছে প্রকশ্নর 
উত্তর থজকে থেোর পরই তারা থছকে ছদকেকছ। আজারবাইজাছে ছছেমহকলর 
পুছলশরা মজলুম উদ্বাস্তুকদর থদশতযাকগ োহার্যই ককর োকক। তারা থর্কহতু 
ছেরাপত্তা ছদকত পারকছ ো, তাই ছেরাপত্তার েন্ধাকে এই চকল র্াওোকক তারা বােঁধা 
থদে ো। 

থহাোইে ওলকফর তরফ থেককও থকাে বােঁধা এল ো। হকত পাকর 
থহাোইে ওলকফর থর্ ইউছেেছে আহমদ মুোকদর হাকত ধ্বংে হকলা, থে 
ইউছেেছেই এখােকার দাছেকত্ব ছছল। সুতরাং বােঁধা থদোর আর থকউ ছছল ো। 

ইরাকের েীমান্ত ফােঁছে থেককও থকাে বােঁধা একলা ো। তাকদর একছে 
থমাের থবাে একে এ থমাের থবােছে থচক ককর শুধু থছকেই ছদল ো, অকেক খাবার 
এবং আহতকদর জকন্য ঔেধপত্রও ছদল। 
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ইরাকের েীমান্ত এলাকার ধেছেক ও পুছলশরা েরকাছর পছলছের বাইকরও 
অকেক োহার্য-েহকর্াছগতা কককশাে অঞ্চকলর মুেলমােকদর ককর োকক। 
কারণ, ইরাকের তাছব্রজ এলাকার সুন্নী মুেলমােকদর োকে কককশাকের এ 
অঞ্চকলর সুন্নী মুেলমােকদর ধমযীে বন্ধে ছাোও বংশগত থর্াগেতূ্র আকছ। 

আহমদ মুোরা আরপা েদীর মুখ থেকক শ' খাকেক গজ উত্তকর এছগকে 
আরাকে েদীর তীকর থেকম পেল। 

আহমদ মুোকক ছবদাে ছদকত ছগকে বৃদ্ধ মেসুর থমাহাম্মদে থকেঁকদ 
থফলল। বলল, থতামাকক োমকে থদকখ র্তখাছে খুছশ হকেছছলাম, তারকচকে 
অকেক থবছশ বুক ছছকে র্াকি থতামাকক ছবদাে ছদকত। 

ছবদাকের েমে সুরাইোও থবাকের ছেেঁছের কাকছ একে দােঁছেকেছছল। 
কােঁকদা কােঁকদা ককণ্ঠ বলল, আছম ছডছগ্র পাইছে, ছকন্তু আছম একজে ডািার। এই 
দুিঃেমকে জাছতর ছক থকােই কাকজ লাগকত পাছর ো আছম? 

-পার থবাে। বকলছছ থতা, থতামরা র্াকিা োমছেক প্রকোজকে। থতামরা 
শীঘ্রই ছফকর আেকব, থে বযবিা আমরা করব। 

একেু ছদ্বধা ককর সুরাইো বলল, আমার থকৌতুহল, একো বযছিগত প্রশ্ন 
করব, অনুমছত থদকবে? 

-হ্যােঁ, করকত পার। 
-আপোর থক আকছ, বাবা, মা, -------- 
কো থশে ো ককরই সুরাইো থেকম থগল। 
আহমদ মুো েংকগ েংকগ থকাে উত্তর ছদকত পারকলা ো। প্রশ্নো হঠাৎ থর্ে 

তাকক আেমো ককর ছদকলা। থবদোর একো কাকলা ছাো থেকম এল তার থচাকখ-
মুকখ। 

পল পল ককর েমে বকে চলল। 
আহমদ মুোর এই পছরবতযে থদকখ সুরাইোর মুকখর হাছে ছেকে থগল। 

থে েংকুছচত হকে পেল। ছকন্তু ছকছু বলকতও পারল ো। 
ধীকর ধীকর আহমদ মুো মুখ তুলল, থবাে, থতামরা থর্মে আজ অকেক 

আপেজেকক মাছে চাপা ছদকে থদশতযাগ করছ, থতমছেোকব আছমও একছদে 
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জেেছূম ছেংছকোং তযাগ ককরছছলাম। থপছকে পকেছছল কমুযছেে বাছহেীর 
বুকলকে ঝােঁঝরা মা, থবামাে পুকে র্াওো আব্বা, োই এবং অকেককর লাশ। 

আহমদ মুোর েরম কণ্ঠ েগতিঃই থর্ে উচ্চারণ করল কোগুকলা। জমাে 
থবদোর মতে থশাো থগল তা। 

সুরাইো ছবেণ্ণ ককণ্ঠ বলল, মাফ করকবে োইজাে, আছম এ প্রশ্ন ককর 
ছঠক কছরছে। 

সুরাইোর এ কোগুকলা আহমদ মুোর কাকে থগল ছক ো থক জাকে। থে 
তার আকগর কোর থরশ ধকরই বলল, আর এই থেছদে থতামার োবী হকেকছ, 
তাককও থরকখ একেছছ ছেংছকোং-এ। 

পাকশর েীমান্ত ফােঁছের থকউ থর্ে হুইকেল ছদকে উঠল। 
আহমদ মুো চমকক উকঠ  ছের ছদকক তাছককে বলল, র্াও সুরাইো, 

থবাকে োেয দাও। 
তারপর বৃদ্ধ থমাহাম্মদকের ছদকক  ুকর বলল, আছে চাচাজাে। 
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২ 

থোছফো এযাকঞ্জলার ছপতা থেডে জজয োইমকের বাছে। 
েমে তখে ৫ো। 
এই মাত্র থে বাইকর থেকক ছফরল।  
বােরুকম ছগকেছছল। 
হাত-মুখ ধুকে বােরুকম থেকক থবরুকতই থোছফো এযাকঞ্জলার মা 

এছলজাকবে বলল, থতামার থমকের থর্ে ছক হকেকছ। 
-কার, থোছফোর? ছক হকেকছ? 
-জাছে ো, থেই ১১োে ছবশ্বছবদযালে থেকক ছফকর  কর ঢুকক দরজা বন্ধ 

ককরকছ, আর খুকলছে। 
থোছফো এযাকঞ্জলা জজয োইমে ও এছলজাকবকের একমাত্র েন্তাে।  
স্ত্রীর কো শুকে ভ্রু কুেঁচকক থগল জজয োইমকের। উকদ্বগ ফুকে উঠল তার 

থচাকখ-মুকখ। বলল, তুছম ডাকছে এছলজা? 
-অকেক থডককছছ। 
-অসুখ ককরছে থতা?  
-অসুখ করকল দরজা বন্ধ করকব থকে?  
‘চল থতা থদছখ’ বকল জজয োইমে থোছফো এযাকঞ্জলার  করর ছদকক 

চলল। থপছকে থোছফোর মা। 
থোছফোর আব্বা থোছফোর দরজাে ধীকর ধীকর েক করল, ডাকল, 

থোছফো মা, দরজা থখাল থতা। 
ককেকবার ডাকাডাছকর পর দরজা খুকল থগল। দরজার োমকেই দােঁছেকে 

থোছফো এযাকঞ্জলা। চুল উকো-খুকো। থচাখ-মুখ থফালা। অকেক থকেঁকদকছ থে। 
-ছক হকেকছ মা থতামার? উকদ্বগ ঝকর পেল থেডে জজয োইমকের ককণ্ঠ। 
থকাে উত্তর ছদল ো থোছফো। 
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জজয োইমে থোছফোর কপাকল হাত ছদকে বলল, অসুখ ককরছে থতা মা?  
থোছফো এযাকঞ্জলা দু’হাকত মুখ থঢকক ফুেঁছপকে থকেঁকদ উঠল। 
থোছফোর মা থোছফোকক বুকক জছেকে ধকর বলল, কােঁছদেকে মা, ছক 

হকেকছ আমাকদর বল। 
থোছফো এযাকঞ্জলা থকেঁকদই চলল। থকাে জবাব ছদল ো। 
থোছফো মাোে হাত বুছলকে তার বাবা বলল, ছবশ্বছবদযালকে ছকছু  কেকছ 

মা?  
মাকের বুক থেকক মুখ তুকল ছপতার ছদকক চাইল থোছফো এযাকঞ্জলা। 

থচাকখর পাছেকত থধাো তার মুখ। থচাখ দু’ছে লাল। বলল, আব্বা, োলমাে শাছমল 
থেই, আজ------------ 

কো থশে করকত পারকলা ো। কণ্ঠ রুদ্ধ হকে থগল তার। 
এক োগর মমতা ও উকদ্বগ ছেকে থেডে জজয োইমে তাছককে ছছল থমকের 

ছদকক। ছকন্তু থোছফো এযাকঞ্জলার কো থশাোর োকে োকে একখণ্ড ঝে থর্ে তার 
মুকখর উপকর ছদকে বকে থগল। একো ছবিে-ছবমূঢ় োব একে তাকক গ্রাে করল। 
ধীকর ধীকর থেখাকে ফুকে উঠল আতংকও। 

থকাে কো বলকত পারল ো। পােকরর মত ছেিপু দােঁছেকে রইল থে।  
থোছফোর মা এছলজাকবেও ছেবযাক। তার অেহাে দৃছষ্ট োমীর ছদকক। 
আর থোছফো এযাকঞ্জলাও একদৃছষ্টকত তাছককে আকছ ছপতার ছদকক। 

অন্তকেযদী তার দৃছষ্ট। থর্ে থে ছপতাকক পাঠ করকত চাে।  
অকেকিণ পর ছকছুো োোছবক হবার থচষ্টা ককর থোছফোর আব্বা 

বলল, আবার ওকক ছকডন্যাপ ককরকছ, এই থতা?  
একেু থেকম একো থঢাক ছগকল ছেকে বলল, ছঠক আকছ, থখােঁজ করা র্াকব। 

তুছম থকেঁকদা ো মা। 
থোছফো তার মাকক থছকে ছদকে ছপতার দু’ছে হাত জছেকে ধকর বলল, 

থখােঁজ করা র্াকব আব্বা? তাকক পাওো র্াকব?  
আবার ছেিপু হকে থগল থেডে জজয োইমে। হৃদেো তার থকেঁকপও উঠল। 

থহাোইে ওলকফর হাকত পেকল তাকক ছক থখােঁজা র্াে, ো খুেঁকজ পাওো র্াে! ছকন্তু 
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থমকেকক ছক বুঝ থদকব থে? থমকে থর্ এই েবযোশ ককর বকে আকছ থক জাকে। 
এখে থমকেকক ছক বলকব থে!  

আবার অকেকিণ পর থমকের মাোে হাত বুছলকে বলল, খুেঁজকত থতা 
হকবই মা। 

একেু দম ছেকে বলল, আর তুছম থকেঁকদা ো মা। তুছম বে হকেছ, থলখা-
পো ছশকখছ। েবই জাে তুছম। থমাহাকমডােকদর োকে থতা আমাকদর এখে রু্দ্ধ 
চলকছ। ওকদর জকন্য তুছম আছম ছক-ই বা করকত পারব।  

-আব্বা ওরা থতা রু্কদ্ধ োকম ছে। আমরাই থতা ওকদর ছবরুকদ্ধ  ৃণা 
ছোছি। বলল থোছফো। 

-ইছতহাে থতা আজ থেকক শুরু েে মা, এই েং াকতর শুরু অকেক আকগ। 
-ছকন্তু আব্বা, থকাে একেমকের েং াকতর জকন্য এখেকার ছেরপরাধ 

থলাকরা ছক দােী? 
জজয োইমে থমকের মাোে হাত বুছলকে বলল, মা, েুকল থর্ও ো তুছম 

জাছতর একজে। জাছতর োেযকক থতামার বে ককর থদখকত হকব। 
-আব্বা, জাছতর োেয, আর জাছতর থকাে এক থগাষ্ঠীর োেয ছক এক 

ছজছেে?  
থকেঁকপ উঠল থেডে জজয োইমে। থমকের কো থর্ে হৃদকের থকাোে ছগকে 

তীকরর মত ছবদ্ধ হকলা। থেই োকে একো েে ছছেকে পেল তার থচাকখ-মুকখ। 
তার তজযেীো থোছফো এযাকঞ্জলার থঠােঁকের কাছাকাছছ তুকল বলল, পাগছল 
এইোকব কো বলকত থেই। 

কো থশে ককরই প্রেংগ পাছেকে বলল, তুছম দুপুকরও ছকছু খাওছে মা, 
মুখ-হাত ধুকে থখকে োও। পকর কো বলব। 

বকল থেডে োইমে তার রুকমর ছদকক চকল এল। 
থোছফোর মা থোছফোকক বলল, চল মা, হাত-মুখ ধুকে ছকছু খাছব। 
-একেুও িুধা থেই মা। 
-অবুঝ থহাে ো মা। থতার আব্বা থতা েবই বলল। 
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একেু শুককো হাছে ফুকে উঠল থোছফো এযাকঞ্জলার মুকখ। থে হাছে 
কান্নার থচকেও করুণ। 

ছবছাোে ছগকে বাছলকশ মুখ গুেঁকজ শুকে পেল থোছফো। 
থোছফোর মা এু্ছলজাকবে এবার থকেঁকদ থফলল। 
বাছলশ থেকক মুখ তুকল মাকের ছদকক থচকে একেু হােকত থচষ্টা ককর 

বলল, আছম একেু পকরই থখকত আেছছ মা। 
রাত তখে ১০ো। 
রাত ১০োে ছমিঃ োইমে তার গাছে ছেকে থবরুল। ছেকজই ড্রাইে 

করছছল। 
ছমিঃ োইমে থগে ছদকে থবরুবার পর দাকরাোে থগে বন্ধ করকত র্াছিল। 

এই েমে থোছফো এযাকঞ্জলার গাছেও থবছরকে এল। 
এইোকব রাত দশোে থোছফোকক একা থবরুকত থদকখ দাকরাোকের 

থচাকখ মুহূকতযর জকন্য একো ছবিকের ছচহ্ন ফুকে উঠল। ছকন্তু ছকছুই বলল ো। 
ছমিঃ থেডে োইমকের গাছে রাস্তাে পোর ককেক মুহূতয পকর থোছফোর 

গাছেও ছগকে রাস্তাে পেল। 
রাত দশোর রাস্তা। গাছের ছেে অকেক কম। থেডে োইমকের গাছে 

অনুেরণ ককর এছগকে চলকছ থোছফোর গাছে। 
থোছফোর মুখ শি। থচাকখ দৃঢ়তার ছাপ। তার ছির দৃছষ্ট োমকে 

প্রোছরত। থে অকেক ছচন্তা-োবো ককরই এ ছেদ্ধান্ত ছেকেকছ। 
থে বরাবরই থদকখ আেকছ, প্রছত বৃহস্পছতবার রাত দশোে তার ছপতা 

থবছরকে র্াে গাছে ছেকে। থফকরে থশে রাকত অেবা েকাকল। থে জাকে ো, ছকন্তু 
তার ধারণা, থহাোইে ওলকফর থকাে োপ্তাছহক ধবঠক বকে এছদে। থে ধবঠককই 
তার আব্বা র্াে। তার আব্বার জীবকে থগাপেীে থকাে ছকছুই থেই। থর্খাকে থর্ 
কাকজই ছতছে র্াকবে, বকল র্াকবে। ছকন্তু বৃহস্পছতবার রাকতর তার এই েফকরর 
কো কাউকক ছতছে বকলে ো। থোছফোর ধারণা, তার ছপতাকক অনুেরণ করকলই 
থহাোইে ওলকফর আস্তাোর েন্ধাে পাওো র্াকব। আর আস্তাোর থখােঁজ থপকল 
োলমাকের েন্ধাে থে করকত পারকব। োলমাকের থতা থকউ থেই োহার্য করার। 
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থোছফো ছকোকব বকে োককত পাকর! জাকে থে, থহাোইে ওলফ কত েেংকর। 
ছকন্তু থকাে েেই আজ তার মকে থেই। োলমাে োককব ো, এমে দুছেো থে 
কল্পোই করকত পাকর ো।  

ছবছেন্ন রাস্তা  ুকর থেডে োইমকের গাছে পাকয থরাকড একে পেল। পাকয 
থরাড থেকক গাছে ছগকে পেল ইকেকরকেে হাইওকেকত। ইকেকরকেে হাইওকে 
ছদকে থেডে োইমকের গাছে ক্রমশ ইকেকরকেে শহকরর বাইকর একে পেল। 

‘র্াকি থকাোে তার আব্বা’ ছচন্তা ফকুে উঠল থোছফো এযাকঞ্জলার থচাকখ-
মুকখ। থোছফো মকে ককরছছল, শহকরই থহাোইে ওলকফর থকাে  ােঁছেকত তার 
আব্বা র্াকি। শহকরর বাইকর আেকত থদকখ তার মকে প্রশ্ন জাগল, আব্বা ছক প্রছত 
বৃহস্পছতবাকর এোকব শহকরর বাইকর থকাোও র্াে? 

ইকেকরকেে হাইওকেকত গাছে আো-র্াওো তখে আরও কম। অকেকো 
ছেজযে রাস্তা। থোছফো তার ছপতার গাছে থেকক তার গাছের দূরত্ব আরও বাছেকে 
ছদল। থকােোকবই থে ছপতার থচাকখ পেকত চাে ো। 

ইকেকরকেে হাইওকেকত ১৫ ছমছেে চলার পর থেডে োইমকের গাছে 
হাইওকে থেকক থেকম থগল। আরাগাত থরাড ধকর তার গাছে এবার দছিণ ছদকক 
এছগকে চলল। 

থোছফোও আরাগাত থরাকড তার গাছে োছমকে ছেল। আরাগাত থরাডছে 
দছিকণ োত-আে মাইল এগুবার পর আরাগাত পবযকতর পাদকদকশ ছগকে থশে 
হকেকছ। থর্খাকে থশে হকেকছ থেখাে থেকক আকরকছে পােকুর রাস্তা এেঁকক-কবেঁকক 
পাহাকের উপর উকঠ থগকছ। এই পাহাকেই একছে ঢাকল ছবখযাত আমবাডয দুগয। 
ছবখযাত এই দুকগযর থেতরই আকমযেীে খৃোেকদর েবকচকে প্রাচীে োোইে 
ধমযমছন্দর অবছিত। 

থোছফো এবার অকেকো েে থপকে থগল। তার আব্বা পাহাকে থকাোে 
র্াকি? ছেছেদ্ধ এলাকা আমবাডয দুকগয ছক? আমবাডয দুকগযর কো মকে হকতই তার 
গা অকেকো ছমছম ককর উঠল। বাইকর থেকক েবাই একক রহকস্যর আকর বকল 
মকে ককর। আকমযছেোর খৃোে ধমযগুরু ফাদার পল এবং ছতছে র্াকক দো ককর 
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ছবকশে অনুমছত থদে ছতছে বা তারাই শুধু ঐ প্রাচীে দুগয ও ধমযকককন্দ্র প্রকবশ করকত 
পাকর। 

েেকবাকধর োকে থোছফো আেছন্দতও হল। োলমােকক থহাোইে 
ওলফরা থমকর ো থফলকল ছেিে এমে জােগাকতই থরকখকছ। োলমােকক থমকর 
থফলকত পাকর, এমে কো মকে হকতই থোছফোর মেো থমাচে ছদকে উঠল। ো, 
ো, োলমাে মরকত পাকর ো। মে বলকছ, থে মরকত পাকর ো। 

সুউচ্চ মাউডে আরাগাত পবযকতর একদম কাকছ চকল একেকছ। পবযকতর 
কাকলা থদোল থগাো দছিণ ছদগন্তোককই থর্ে গ্রাে ককরকছ। 

গাছের গছত ককম একেছছল। থোছফো তার আব্বার গাছের থরোর লাইে 
থদকখ তাকক অনুেরণ করছছল। আরাগাত থরাকড পোর পর থোছফো তার গাছের 
লাইে ছেছেকে ছদকেছছল। ছেছেকেছছল ছপতার এবং কাকরা েজকর পোর েকে। 

অকেকিণ থেককই গাছের চোই র্াত্রা শুরু হকেছছল। অেযাৎ, গাছে মাউডে 
আরাগাকতর গা থবকে উঠকত শুরু ককরকছ। 

োমকে হঠাৎ একেমে থেডে োইমকের গাছের থরোর লাইে ছেকে থগল। 
থহডলাইেছেও। 

েকঙ্গ েকঙ্গ থোছফোও তার গাছে োছমকে ছদল। অল্প ছকছুিণ গাছের 
থেতর অকপিা করার পর গাছে থেকক থেকম পেল। 

োমকে অন্ধকার। পাহাকের উপরোও। আমবাডয দুগয পাহাকের এক 
প্রশস্ত ঢাকল—ছেকচ থেকক থদখা র্াে ো। 

অন্ধকাকর অকেকিণ অকপিা করল থোছফো। দােঁছেকে দােঁছেকেই থদখল, 
একো েচয িলকত িলকত ক্রকম পাহাকের উপর উকঠ থগল। 

থোছফো এখে তার ছক করা উছচত োবছছল। এমে েমে দু’ছদক থেকক 
দু’জে একে তাকক ছ কর দােঁোল। তাকদর হাকত থেেগাে। কােঁকধ ঝুলাকো ওোছক 
েছক। 

তাকদর একজে োছর গলাে বলল, থক আপছে? 
থোছফো এমে অবিার কো োকবছে। থে প্রেমোে খুব েীত হকে পেল। 

তারপর বুঝল, এরা ছেিে থহাোইে ওলকফর থলাক এবং আব্বা ছেিে থহাোইে 
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ওলকফর এক  ােঁছেকত একেকছে। োহে ছফকর এল থোছফোর। বলল, আছম 
থোছফো এযাকঞ্জলা। আছম আমার আব্বা থেডে োইমকের েংকগ একেছছ। 

থোছফোর কো শুকে দু’জে তাকদর উদযত থেেগাকের বযাকরলো ছেকচ 
োমাল এবং তাকদর একজে দূকর ছগকে ওোছক েছককত ছক থর্ে আকলাচো করল। 
তারপর ছফকর একে বলল, মযাডাম, আপোকক আমাকদর োকে র্াওোর হুকুম 
হকেকছ। 

--থকাোে? 
--দুকগয। 
--থক বকলকছ, আব্বা? 
--ো। 
--থক? 
--হুকুম থতা একজেই থদে। 
--থক?  
--লডয মাইককল ছপোর। 
মাইককল ছপোকরর োম শুকে ছশউকর উঠল থোছফো। থহাোইে ওলকফর 

প্রধাে এই মাইককল ছপোর। মা’র কাছ থেকক থশাো, দো, অনুকম্পা ো ছক এই 
থলাকছের অছেধাকে থেই। োিাত এক র্ম থে। 

ছেকদযশ অেীকার করার থকাে উপাে ছছল ো থোছফোর। 
দু’জে থলাককর একজে আকগ এবং একজে থপছকে থপছকে চলল। তারা 

একো পুরাকো পােুকর পে ধকর পাহাকের উপকর উঠকত লাগল। 
পে থবশ প্রশস্ত, ধাকপ ধাকপ উপকর উকঠ থগকছ। আমবাডয দুগযছে র্খে 

ধতছর হে, তখছে এ রাস্তাছে ধতছর। 
আমবাডয দুকগযর প্রশােছেক ওোকডযর একছে ককি বন্দী থোছফো 

এযাকঞ্জলা। ককি একো থশাবার খাে, আর ছকছুই থেই। বােরুম  করর োকেই। 
একছে মাত্র দরজা। কি শীতাতপ ছেেছত্রী ত। 
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ককি খাকের উপর হােঁেুকত মুখ গুেঁকজ বকে আকছ থোছফো। চুল উকো-
খুকো। মুখ ম্লাে। থর্ে তার উপর ছদকে কত ঝে বকে থগকছ। চারছদে হল থে এই 
ককি বন্দী হকে আকছ। চারছদে ধকরই চলকছ ছজজ্ঞাোবাদ। 

মকে পকে থেছদে রাকত দু’জে প্রহরীর োকে এ ককি একে থপৌেঁছার 
েংকগ েংকগই েেং মাইককল ছপোর এ ককি একেছছকলে। তারপর ছজজ্ঞাো শুরু 
হকেছছল এইোকবিঃ 

--মা এযাকঞ্জলা, থতামার আব্বা থতামাকক োকে একেকছ? 
--ো। 
--থতামার আব্বা জােকতে তুছম আেছ? 
--ো। 
--তুছম জােকত বৃহস্পছতবার রাকত থতামার আব্বা থকাোে র্াে? 
--থকাোে র্াে তা জােতাম ো। 
--ছক জােকত তাহকল? 
--এইেুকু অনুমাে করতাম থর্, ছতছে থহাোইে ওলকফর থকাে ছেছেং-এ 

র্াে। 
--থকমে ককর জােকল ছতছে থহাোইে ওলকফর থলাক? 
--হঠাৎ একছদে থজকে থফছল। 
--ছকোকব? 
--থহাোইে ওলফ েম্পককয থকাে মন্তবয করকত মাকক ছতছে ছেকেধ 

ককরছছকলে। 
--থতামার মা ছক েম্পককয মন্তবয ককরছছকলে? 
--ছেষু্ঠরতা েম্পককয। 
--তুছম োলমাে শাছমকলর থখােঁকজ একেছছকল। 
--হ্যােঁ। 
--োলমাে শাছমল থহাোইে ওলকফর োকগযে, একো থতামার আব্বা তাকক 

জাছেকেছছল, র্ার ফকল থে োবধাে হে এবং প্রেম দফা থবেঁকচ র্াে, ছঠক ো? 
--ো। 
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--োলমাে শাছমল তাহকল তা ছকোকব জােকত পারল বলকত পার? 
--হেকতা থকােোকব থজকেকছ। 
--তুছম োলমােকক োলবাে থতামার আব্বা জাকেে? 
--ো। 
--কতামার মা? 
--ো। 
--োলমাে শাছমল থক জাে? 
--থে মুেলমাে এবং একজে ছাত্র। 
--ককককশাে ছক্রকেডেকক থচে? 
--ো। 
--োম শুকেছ? 
--ো। 
--থতামার আব্বা জােকতে? 
--জাছে ো। 
প্রেম ছদকের ছজজ্ঞাোবাদ এখাকেই থশে হে। পরছদে েকাকল  ুম থেকক 

উঠার পরই থোছফো থদখকত থপকেছছল ককির দছিণ পাকশর কাকঠর থদোল উকঠ 
থগল। থবছরকে এল কােঁকচর থদোল। কােঁকচর থদোকলর থেতর ছদকে ওপাকরর ককি 
থচাখ পেকতই থদহো থর্ে কাঠ হকে থগল তার। থদখল, তার আব্বা থচোকর বো। 
তার োমকে আকরক থচোকর বকে মাইককল ছপোর। মাইককল ছপোকরর মুখ 
েেকছ, কো বলকছ থে। থোছফো বুঝকলা, তার আব্বাকক ছজজ্ঞাোবাদ চলকছ। 
তার আব্বা একবার এছদকক চাইল। োবকলশহীে মুখ। বরং থচাকখ একো প্রেন্ন 
দৃছষ্ট। 

ছক ছজজ্ঞাোবাদ চলছছল থোছফো ছকছুই শুেকত পাছিল ো। তকব তার 
আব্বার মুখ খুব কমই েেকত থদখছছল। 

হঠাৎ একেমে মাইককল ছপোরকক িকল উঠকত থদখা থগল। থক্রাকধ উকঠ 
দােঁোকলা থে। তার থচাকখ থর্ে আগুে। 
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এর পকরই মাইককল ছপোর ঢুককলা থোছফোর ককি। ককি ঢুকক এছদক-
ওছদক ককেকবার পােচাছর ককর শান্ত ককণ্ঠ প্রশ্ন করল, থতামার ছপতা থক জাে? 

জাছে, ছতছে একজে ধমযীে ও রাজনেছতক থেতা। 
জাে, আমরা চাই তার েম্মাে এবং মর্যাদা অেুে োকুক? 
জাছে। 
ছকন্তু থতামরা আমাকদর োহার্য করছ ো। 
ছক োহার্য? 
তুছম ো জােকলও থতামার আব্বা জাকেে, এ এলাকার মুেলমােকদর 

‘কককশাে ছক্রকেডে’ আমাকদর প্রছতদ্বন্দ্বী। আমাকদর পছরকল্পো বাস্তবােকের 
পকে প্রধাে বােঁধা। োলমাে শাছমল ‘কককশাে ছক্রকেকডের’ একজে শীেয থেতা। 
আমরা ছেছিত, তার মাধযকম আমাকদর থকৌশল ও পছরকল্পোর কো কককশাে 
ছক্রকেকডের কাকছ থপৌেঁকছকছ। ছক থপৌেঁকছকছ, কতেুকু থপৌেঁকছকছ এেুকুই শুধু আমরা 
থতামাকদর কাকছ জােকত চাই। 

দুিঃছখত, এ বযাপাকর ছকছুই জাছে ো। 
ছকছুই জাে ো, তাহকল থহাোইে ওলকফর কাছ থেকক োলমাে শাছমলকক 

উদ্ধার করকত একেছ থকে? শত্রু থতামাকদর কাকছ বে হকলা থকে? 
মাইককল ছপোকরর থচাখ দু’ছে থক্রাকধ িকল উকঠছছল। 
কো থশে ককরই থে থবছরকে ছগকেছছল। 
থোছফো তার ছপতার ককির ছদকক চাইল। কাকঠর থদোকল ছগকে থচাখ 

ধাক্কা থখল। কাকঠর থদোলো কখে থর্ে আবার থেকম একেকছ। 
এোকবই ছতেছদে ধকর ছজজ্ঞাোবাদ চলছছল। থেছদে ডিঃ পল জেেকের 

ছবশ্রাম ককি োলমাে শাছমকলর োকে থোছফোর আকলাচোর ছবেেো তারা খুেঁকে 
খুেঁকে ছজজ্ঞাো ককরছছল। মধয এছশোর মুেছলম ছবপ্লকবর োেক আহমদ মুো 
কককশাে ছক্রকেকডের োহাকর্য কককশাকে একেকছ, এো থোছফো জাকে ছক ো বার 
বার ছজজ্ঞাো ককরকছ। েব থিকত্রই থোছফোর ‘ো’ বলা ছাো উপাে ছছল ো। 
আেকল থতা ছকছুই জাকে ো থে। ছকন্তু মাইককল ছপোর তা ছবশ্বাে ককরছে। বরং 
মকে হকেকছ, থোছফোর প্রছত তার েকন্দহ থর্ে আরও  েীেূত হকেকছ। থোছফো 
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বুঝকত থপকরকছ, তার ছপতাককও এইোকব ছজজ্ঞাোবাদ চলকছ। তৃতীে ছদে 
ছজজ্ঞাোবাদ থশকে র্াবার েমে রিচিু তুকল বকলকছ, থেডে োইমকের থমকে বকল 
থতামাকক র্কেষ্ট সুকর্াগ থদো হকেকছ। থহাোইে ওলকফর ছবচার কত ককঠার তুছম 
জাে ো। 

হােঁেুকত মুখ গুেঁকজ এইোকব গত ছতেছদকের িছৃতচারকণ ডুকব ছগকেছছল 
থোছফো। 

তখে রাত অকেক হকেকছ। মছন্দকরর থপো  ছেকত ৯ো বাজার শব্দ 
অকেকিণ আকগ থশাো থগকছ। 

হঠাৎ দরজা থখালার শকব্দ োবোর জাল ছছকে থগল থোছফোর। মুখ 
তুলল থোছফো। থদখল, থহাোইে ওলফ প্রধাে মাইককল ছপোর বাম হাকত দরজা 
খুকল ধকর আকছ। থখালা দরজা ছদকে প্রকবশ করকছ থোছফোর আব্বা থেডে জজয 
োইমে। মাইককল ছপোকরর ডাে হাকত ছরেলোর। 

থোছফো ছপতার মুকখর ছদকক তাছককে চমকক উঠল। তার থেৌমযশান্ত 
মুখছে থবদোে েীল। দু’থচাকখর থকাণাে কাছল পকে থগকছ। চুল উকো-খুকো। 
চারছদে আকগর থপাশাকোই এখেও তার পরকে। থগাো থচহারাোই তার ছবধ্বস্ত। 
মে হাহাকার ককর উঠল থোছফোর। 

‘আব্বা’ বকল ছচৎকার ককর উকঠ থোছফো ছুকে ছগকে জছেকে ধরল তার 
আব্বাকক। 

বলল, থকমে আছ তুছম আব্বা? 
থকাে কো বলকত পারকলা ো থেডে োইমে। শুধু মাোে হাত বুলাকত 

লাগল থোছফোর। অশ্রু থেকম এল তার দু’থচাখ থেকক। 
মাইককল ছপোকরর থঠােঁকে হাছে। োকপর মকতা ঠাডডা থে হাছে। হাকতর 

ছপস্তলছে োছচকে োছচকে থে বলল, থোছফো থতামার জকন্য একছে খবর। 
থোছফো ছপতাকক থছকে ছদকে একেু েকর দােঁোল। 
মাইককল ছপোর বলল, থহাোইে ওলকফর ছবচার-কছমছে থতামাকদর 

ছবেে ছবস্তাছরত পর্যাকলাচো ককর আজ েন্ধযাে তাকদর রাে থ ােণা ককরকছ। রাকে 
থহাোইে ওলকফর োকে ছবশ্বাে াতকতা, কককশাে ছক্রকেকডের োকে েম্পকয রাখা 
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এবং তাকদর কাকছ তেয পাচাকরর দাকে থতামার ছপতাকক অছের্িু ককরকছ। 
ছবচার-কছমছে মকে ককর, োলমাে শাছমকলর থিকত্র প্রেম অছের্াে েফল ো 
হওো, বাকুকত আমাকদর একছে অপাকরশকের ছবপর্যে  ো, থলক আরাকে এবং 
তাগাবাে এর আমাকদর শছিশালী ইউছেে েমূকল ধ্বংে হওো—এই পরপর 
 েোগুকলা কককশাে ছক্রকেকডের কাকছ তেয পাচাকররই ফল। বুকো ডিঃ পল 
জেেকেরও মাো খারাপ হকেকছ। তার ছবশ্বাে াতকতাে ইকেকরকেকেও 
আমাকদর থবশ থলাকিে হকেকছ। তাকক মরকত হকব। 

একেু দম ছেল মাইককল ছপোর। তারপর শুরু করল আবার, তকব 
থতামার আব্বার দী য জাছতকেবা এবং থহাোইে ওলকফর প্রছত তার অবদাকের 
কো িরণ ককর দকলর প্রছত ছবশ্বস্ততা প্রমাকণর একো সুকর্াগ তাকক থদো হকেকছ। 
কককশাে ছক্রকেকডের একজে একজডেকক ছেজ হাকত খুে ককর তাকক এ ছবশ্বস্ততার 
প্রমাণ ছদকত হকব। থকমে মকে কর তুছম এ ছবচারকক? 

থোছফো থকাে জবাব ছদল ো। শুধু প্রশ্নকবাধক একো দৃছষ্ট তুকল ধরল 
মাইককল ছপোকরর ছদকক। 

উত্তকরর অকপিা ো ককর মাইককল ছপোর মুকখ ক্রুর হাছে থেকে বলল, 
থেই একজডে তুছম। থতামার ছপতার উপর থতামাকক হতযার ছেকদযশ থদো হকেকছ। 

মুহূকতযর জকন্য থচাখ দু’ছে ছবস্ফাছরত হকে উঠল থোছফোর। ছকন্তু তাকত 
েে েে, ছবিে। ওকদর আজব, ছেষু্ঠর ছেদ্ধাকন্তই এ ছবিে। 

থোছফো তার আব্বার ছদকক থচাখ তুলল। থদখল, থস্নহমে থকামল এক 
দৃছষ্ট, থকাে োবান্তর থেই তাকত। থোছফো বলল, আব্বা, তুছম ছকছু থেব ো, আছম 
মৃতযুকক েে কছর ো, োমান্য দুিঃখও থেই আমার মরকত। 

একেু থেকমই মাোো ছেচু ককর আবার বলকত শুরু করল, শুধু একোই 
দুিঃখ, োলমাে শাছমকলর থকাে েন্ধাে করকত পারলাম ো, জাছে ো থকাোে------
- 

মাইককল ছপোর থোছফোকক োছমকে ছদকে বলল, থতামাকক দুিঃখ করকত 
হকব ো। তাকক শীঘ্রই আমরা থতামার কাকছ পাঠাব। পৃছেবীর থকাোও আশ্রে ছেকে 
থে আমাকদর হাত থেকক বােঁচকব ো। তকব েবার আকগ থতামাককই মরকত হকি। 
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কো থশে ককরই প্রচডড শকব্দ থহকে উঠল মাইককল ছপোর। হােকত 
হােকতই হাকতর ছরেলোরছে তুকল ছদল থেডে োইমকের হাকত। বলল, োও 
তাোতাছে কাজ থশে কর, অকেক কাজ আকছ।  

থেডে োইমে র্কত্রী র মত ছরেলোরছে হাত ছদকে ধরল। েংকগ েংকগই 
ছরেলোরশুদ্ধ হাতছে তার উপকর উকঠ থগল। ছরেলোকরর েলছে থঠকল তার 
মাোে। থকউ ছকছু থবাঝার আকগই গুছলর শব্দ হকলা। মাোছে একছদকক কাত হকে 
থগল থেডে োইমকের। ছেিঃশকব্দ থদহছে তার আছকে পেল থমকঝর উপর। 

‘আব্বা’ বকল থেডে োইমকের বুককর উপর ঝােঁছপকে পেল থোছফো। 
ছকন্তু তা মুহূকতযর জকন্যই। 

থেডে োইমকের হাকত ছরেলোরছে তখেও। থোছফো ছপতার বুক থেকক 
মাো তুকল ছরেলোরছে হাকত তুকল ছেকেই  ুকর দােঁোল। 

মাইককল ছপোর হাছেমুকখ মজা উপকোগ করছছল। থোছফোকক 
ছরেলোর তুকল ছেকত থদকখই হাছে ছমছলকে থগল মাইককল ছপোকরর মুখ থেকক। 
আর পরমুহূকতযই বাক র মকতা থে লাফ ছদল থোছফোকক লিয ককর। থোছফোর 
ছরেলোরও গকজয উঠল থেই মুহূকতয। লাফ থদো অবিাে মাঝপকেই মাইককল 
ছপোকরর গুছলছবদ্ধ থদহ আছকে পেকলা থেডে োইমকের লাকশর পাকশ। 

থহডককাোেযাকরর েবগুকলা কিই ছছকলা থেছলছেশে োছকযকের আওতাে। 
থকন্দ্রীে ছেেত্রী ণ কি থেকক েব ককির েবছকছুই থদখা র্াে। 

মাইককল ছপোর পকে র্াবার পকরই খবর হকে থগল েবখাকে। চাছরছদক 
থেকক েবাই ছুকে এল। দশ-বাকরাজে প্রকবশ করল  কর। েবার হাকত থেেগাে। 
তাকদর োকে  কর একে ঢুকককছ থহাোইে ওলকফর দু’েির বযছি, থডপুছে প্রধাে 
জজয জযাকব এবং ছেছকউছরছে প্রধাে রবােয র যাকফকলা। 

গুছল করার পকরই থোছফো ছরেলোর থফকল ছদকে ছপতার বুককর উপর 
পকে কােঁদছছল।  

জজয জযাকব, রবােয র যাকফকলােহ অন্যান্যরা  কর ঢুকক থহাোইে ওলফ 
প্রধাে মাইককল ছপোকরর প্রাণহীে থদকহর ছদকক ছকছুিণ স্তছম্ভকতর মত 
তাছককেছছল। ছবিে, থবদো তাকদরকক থর্ে ছকংকতযবযছবমূঢ় ককর ছদকেকছ। 
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ছকছুিণ পর জজয জযাকব রবােয র যাকফকলার ছদকক তাছককে বলল, 
র যাকফকলা ডাইছেকক তুকল ছেকে র্াও। ওর খাল খুলকত হকব। 

জজয জযাককবর ছচৎকার শুকে থোছফো মাো তুলল। 
রবােয র যাকফকলা থোছফোর ছদকক এছগকে থগল। 
পাকশই পকে ছছল ছরেলোর। থোছফো ছরেলোর তুকল ছেকত র্াছিল। 

র যাকফকলা লাফ ছদল ছরেলোকরর লকিয। 
র যাকফকলার বাম পা ছগকে পেল ছরেলোকরর ছদকক বাোকো থোছফোর 

হাকতর উপর। বুকের তলাে ছপষ্ট হকে থগল থোছফোর ডাে হাত। কেঁছককে উঠল 
থোছফো। 

ছঠক এই েমে বাইকর ছকছুদূর থেকক থেকে এল থেেগাকের একোো 
ব্রাশফাোকরর শব্দ। 

চমকক উকঠ েবাই বাইকরর ছদকক তাকাল। 
রবােয র যাকফকলা থমকঝ থেকক ছরেলোর তুকল ছেকে এগুকলা দরজার 

ছদকক। তার থপছকে অন্যরাও। 
এেমে দরজার বাইকর থেকক পাকের শব্দ পাওো থগল। 
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৩ 
োলমাে শাছমল তার বন্দীখাোর বারান্দাে একো োকমর োকে থহলাে 

ছদকে বকে। তার ছহকেব ছঠক হকলা। তার বন্দী জীবকের ছতেছদে থককে থগকছ। 
থগাো থদহ তার ক্লাছন্ত এবং অবোকদ থেকঙ্গ পেকছ। তার থচতো থর্ে 

অকেকো আিন্ন। ছতেছদে আকগ োস্তা ককরছছকলা ওেমাে একফন্দীর বাোে। 
তারপর কার্যত তার থপকে আর ছকছুই পকেছে। আকগর ছদে েকাকলর মত আজ 
েকাকলও বরফ কণা কুছেকে পাছের প্রকোজে থমোবার থে থচষ্টা ককরকছ। থলাহার 
মত শি বরফ কণাগুকলা মুকখ থরকখ গছলকে পাকিছলর পাছের দাছব অকেকখাছে 
পূরণ ককরকছ। ছকন্তু তা থেই েকাকলর কো। বরকফর থেই ছশছশরগুকলা 
থরৌদ্রাকলাছকত ছদকে আর পাওো র্ােছে। পােকরর এই বন্দীখাোে েবুকজর থকাে 
ছচহ্ন থেই। মানুে থকে, থকাে প্রাণীরও জীবেধারকণর ছকছু থেই এখাকে। 

গত রাকত তীব্র ঠাডডাে থে  ুমাকত পাকরছে। বরকফর মত ঠাডডা বারান্দাে 
থশাবার থকাে প্রশ্নই উকঠছে।  র থেকক থবরুবার পর থেই সুন্দর এোরকছডডশডড 
 কর আর থে প্রকবশ ককরছে। খােঁচাে থে আবদ্ধ হকত চাে ো। মৃতযু আল্লাহ বরাে 
ককর রাখকল তা আেকবই, ছকন্তু আল্লাহ থর্েুকু োধীেতা ও সুকর্াগ থরকখছছল তাকক 
থে হারাকত চােছে। 

োরারাত থে শীত-কােঁপা থদহ ছেকে বারান্দাে থহেঁকে থহেঁকে কাছেকেকছ। 
একত শীত তাকক এককবাকর জছমকে থফলকত পাকরছে, ছকন্তু োরারাকতর এ 
পছরশ্রকম থে আরও িুধাতয, আরও ক্লান্ত হকে পকেকছ। প্রাে োরাছদে আজ থে 
উঠাকে শুকে শুকে গা গরম ককরকছ। তাকত গা গরম হকেকছ, খুব আরাম থবাধ 
হকেকছ েতয, ছকন্তু থরৌদ্র তাকপ শরীকরর শছি আরও িকে থগকছ। িুধা-তৃষ্ণা 
আরও থবকেকছ। থবকেকছ ক্লাছন্ত এবং অবোদ। উকদ্বগ এবং ছচন্তা এই ক্লাছন্ত এবং 
অবোদকক অকেক বাছেকে ছদকি। োলমাে শাছমল আল্লাহর উপরই েম্পূণয ছেেযর 
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করকছ, ছকন্তু থেই োকে জাকলমকদর এই অকটাপাে থেকক মুছির কোও ছচন্তা 
করকছ। এই ছচন্তাই তার মকধয এক ধরকের উকদ্বগও েৃছষ্ট করকছ। 

বুকফাো তৃষ্ণা র্খে অেহ্য হকে উঠকছ, তখে োলমাে শাছমল শুষ্ক 
ছজহ্বাোর আগা ছজহ্বার থগাোে আল-ছজহ্বার উপর ন্যস্তু্ করকছ। ছজহ্বাো েরে হকে 
উঠকছ, মরুেূছম বুকও একো ঠাডডা হাওোর েজীব পরশ পাকি। ছবজ্ঞাকের ছাত্র 
োলমাে জাকে, এক েমে থদহ-রকের ছর-োইছক্লংও বন্ধ হকে থর্কত পাকর। 

েূেয হেকতা তখকো থডাকবছে। ছকন্তু বন্দীখাোে ইকতামকধযই অন্ধকার 
থেকম আেকত শুরু ককরকছ। এই োকে ঠাডডাও অশ্বাকরাহীর মত ছুকে আেকছ। 
োলমাে শাছমল বারান্দার োকম থহলাে ছদকে োবকছ। োবকছ মুছির কোই। 
োরাছদেই থেকবকছ। থেকবকছ, তাকক পছরছিছতর কাকছ আত্মেমপযণ করকল চলকব 
ো। োলমাে শাছমল ছচন্তা ককর থদকখকছ, শত্রুরা তাকক কছঠে ফােঁকদ আেকাকলও 
তার হাকত অকেকগুকলা সুকর্াগ রকে থগকছ। থর্মে, মুছি-প্রকচষ্টার জকন্য তার 
হাত-পা থখালা আকছ, তার মুছির পকে দৃশ্যত একো ছতেতলা ছবছল্ডং এর 
আকবষ্টছেই মাত্র বােঁধা। তার আকরকো সুকর্াগ হকলা, তাকক ো খাইকে ছতকল ছতকল 
হতযা করার থর্কহতু ছেদ্ধান্ত, তাই তাকক শারীছরকোকব আক্রমণ ককর হতযা করা 
হকব ো। তারপর োলমাে শাছমল ছচন্তা ককরকছ, থে এই ছবছল্ডং-এর আকবষ্টছে 
থেকক থবরুকত চাইকল ছক ছক বােঁধা পাকব। তার কাকছ থেছলছেশে কযাকমরাককই 
প্রধাে বােঁধা বকল মকে হকেকছ। এই থেছলছেশে কযাকমরার মাধযকমই শত্রুপি েব 
জােকত পারকব, োবধাে হকব এবং বােঁধা থদকব। আকরকো অদৃশ্য বােঁধা হকত 
পাকর, থেো হকলা ছবদুযতাছেত তাকরর থবোজাল। এছাো এ ছবছল্ডং এর থবষ্টছের 
বাইকর পাহারার বযবিা ছেিে োককব। োলমাে প্রেম বােঁধা অেযাৎ থেছলছেশে 
কযাকমরার বােঁধা থমাকাছবলার থচষ্টা প্রেম ককরকছ। থেছলছেশে কযাকমরার 
থচাখগুকলা থকাোে আকছ? এ ছজজ্ঞাোর জবাব েন্ধাকের জকন্য োলমাে শাছমল 
থগাো ছদে ধকরই চারছদককর ছবছল্ডং পর্যকবিণ ককরকছ। প্রকতযক রুকমই 
থেছলছেশে কযাকমরার থচাখ রকেকছ তা থবাঝাই র্াকি, বাইকরো থদখার থচােগুকলা 
থকাোে? অনুেন্ধাকের েমে হঠাৎ োলমাে শাছমকলর মকে পকেকছ, দু’বার শত্রুরা 
তাকক লিয ককর কো বকলকছ, দু’বারই তা একেকছ চত্ত্বকরর মাঝখাকে থবদীর 
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উপর দােঁোকো শাছমউকের মূছতযর মুখ থেকক। তাহকল বিার মত ছক থে দ্রষ্টারও 
দাছেত্ব পালে করকছ? চত্ত্বকরর মাঝখাকে উেঁচু থবছদর উপর দােঁোকো তার পকিই 
চারছদককর থগাো ছবছল্ডং এবং চত্ত্বকরর উপর েজর রাখা েহজ। 

আশাে উেীপ্ত োলমাে শাছমল ধীর পদকিকপ এছগকে থগকছ শাছমউকের 
মূছতযর কাকছ। 

মুছষ্টবদ্ধ ডাে হাত উপকর তুকল ছেকদযশ ছদকি এমে েংছগকত দােঁোকো 
শাছমউে। তার থঠােঁে দু’ছে অকেকখাছে ফােঁক। থচাখ দু’ছে ছবস্ফাছরত। োলমাে 
শাছমল আেকন্দর োকে লিয ককরকছ, থচাখ দু’ছে তার পােকরর েে। তা থর্ 
কযাকমরার শছিশালী থলে, তা োলমাে শাছমল এক েজর থদকখই বুঝকত পারল। 
থে লিয করল, থচাখ দু’ছের েমান্তরাকল মাোর পাকশ ও থপছকে োদা পােকরর 
রকঙর োকে থমলাকো থগালাকৃছত আরও ছতেছে থলে কযাকমরার থচাখ। প্রেম এই 
োফকলয েীেণ খুছশ হকেছছল োলমাে শাছমল। মকে হকেছছল, থচাখগুছল এখছে 
অন্ধ ককর থদে থে। ছকন্তু মেকক োন্ত্বো ছদকেছছল, র্ো েমকেই তা করকত হকব। 

রাত তখে অকেক। োকম থহলাে থদো থেকক থোজা হকে বেল শাছমল। 
থেছলছেশে কযাকমরার থচাখ অন্ধ ককর ছদকে ছবছল্ডং েপকক থবছরকে পোর থর্ 
পছরকল্পো থে ছদকের থবলা ধতছর ককরছছল তা একবার থগাো থেকব ছেল। 
তারপর উকঠ দােঁোল। 

োরাো চত্ত্বর জুকে ছবদুযকতর ম্লাে আকলা। োলমাে শাছমল ধীকর ধীকর 
শাছমউকের মূছতযর কাকছ ছগকে দােঁোল। তারপর গা থেকক থকাে খুকল তা চাছপকে 
ছদল শাছমউকের মাোে। থঢকক থগল থগাো মাো। থেছলছেশে কযাকমরার আই-
থলেগুকলা ঢাকা পকে থগল থকাকের আোকল। 

প্রেম এই কাজো থশে ককর োলমাে শাছমল ছুেল ছবছল্ডং-এর দছিণ 
অংকশর ছদকক। ছদকের থবলাে থে থদকখ থরকখছছল, উপর থেকক একো পাছের 
পাইপ ওোল ছদকে থেকম চত্ত্বকরর মাঝ বরাবর একো েযাপ পর্যন্ত একেকছ। থবাধ 
হে প্রকোজে হকল চত্ত্বকর এ পাইপ ছদকেই পাছে আো হে। 
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পাছের পাইকপর কাকছ ছগকে দােঁোল োলমাে শাছমল। থকােো থতা 
আকগই খুকলকছ। এবার দ্রুত জুতাোও খুকল উপকর ছতেতলার ছাকদ ছুেঁকে থফকল 
ছদল। শুধু থমাজাোই পাকে োকল। 

োলমাে শাছমল ছবেছমল্লাহ বকল পাছের পাইকপ হাত রাখল। তারপর 
দ্রুত উঠকত শুরু করল। তার কাকছ পছরষ্কার, ছেরুপদ্রব েমে থে থবছশ পাকব ো। 
থেছলছেশে কযাকমরার থচাখ বন্ধ হকেকছ বা বন্ধ ককর থদো হকেকছ, তা তাকদর 
কাকছ ধরা পোর েংকগ েংকগই ওরা ছুকে আেকব। সুতরাং তার আকগই তাকক 
থকাে আোকল থর্কত হকব। 

অেযস্ত োলমাে শাছমল। পাছের পাইপ থবকে উঠকত তার অসুছবধা হকলা 
ো। ছকন্তু প্রচডড ক্লাছন্ত একে তাকক ছ কর ধরল। মকে হকলা, থদকহর ওজে থর্ে তার 
বহুগুণ থবকে থগকছ। হাত দু’ছে তার থদকহর ওজে ধকর রাখকত পারকছ ো। বুক 
তৃষ্ণাে থফকে র্াকি, মুখ শুছককে কাঠ হকে থগকছ। ক্লাছন্তকত মাোো ছঝম ছঝম 
করকছ। থচতো তার থর্ে থোেঁতা হকে র্াকি। এক েমে থদখল তার উপকর উঠার 
গছতো থেকম থগকছ। োলমাে শাছমল মাোো ঝােঁছককে থচতোকক েকতজ ককর 
তুলল। ছজহবার আগা উছেকে আল-ছজহবার থগাোে ছেকে বুকোকক ঠাডডা করকত 
থচষ্টা করল। উপকর তাছককে থদখল, আরও একতলা পছরমাণ দূরত্ব তখেও বাছক। 
ইছঞ্চ ইছঞ্চ ককর আবার থে শরীরোকক থেকে তুলকত লাগল। ছতেতলার ছাকদর 
োইড-ওোকল ক্লান্ত থদহোকক এছলকে ছদকে তীক্ষ্ণ দৃছষ্টকত ছাদকক পরীিা করল 
থে। ো, থেখাকে ছকছুই থেই েকন্দহজেক। থে থদহোকক গছেকে ছদল ছাকদর 
উপর। থচাখ বন্ধ ককর ছকছুিে ধুেঁকল োলমাে শাছমল। বুককর ধক-ধকাছে ছকছুো 
ককম একল, ছকছুো শছি েঞ্চে হকল োলমাে শাছমল থচাখ খুলল। পাকশই জুতা 
পকে োককত থদখল থে। জুতাো পকর ছেল। শরীরো কােঁপকছ। থে উকঠ দােঁোকত 
পারল ো। 

চারছদকক থ ারাকো ছবছল্ডংো থবশ প্রশস্ত। োলমাে শাছমল ছবছল্ডং এর 
দছিণ অংকশ উকঠকছ। 

হামাগুছে ছদকে োলমাে শাছমল ছবছল্ডং এর দছিণ ধাকর ছগকে ছেকচ উেঁছক 
ছদল। ছেকচর ছদকক তাছককে তার মাো  ুকর থগল। ছেকচ অন্ধকার গেীর উপতযকা। 
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একই দৃশ্য থে থদখল পূবয এবং পছিম পাকশও। োলমাে শাছমকলর োমকে থর্ 
আশার আকলা িকল উকঠছছল তা থর্ে দপ ককর ছেকে থগল। থে ছক ছগছরখাদ থ রা 
থকাে ছবছিন্ন পবযত ছশখকর বন্দী! এজকন্যই ছক তারা তাকক মুি থরকখও ছেছিত 
আকছ! 

উত্তর প্রাকন্তর অন্ধকাকরর বুকক আকলার ধূের একো ছো থদখা র্াকি। 
োলমাে শাছমল েলকত েলকত এবার ওছদকক ছুেল। উকদ্বগ ও থছাোছছুেকত তার 
ক্লাছন্ত আরও বােল। পা তার থদকহর োর আর থর্ে ধকর রাখকত পারকছ ো।  

উত্তর প্রাকন্ত ছগকে ছকছু দূকর পাহাকের উেঁচু একো শৃংগ থদখকত থপল। 
বরফকমাো েকফদ শৃংগছে অন্ধকাকরও থর্ে হােকছ। তারার ম্লাে আকলা থেখাকে 
আকলা আেঁধারীর এক মাোমে দৃশ্য রচো ককরকছ। 

ছেকচর ছদকক তাছককে থে থদখকত থপল, ছবশাল এলাকা জুকে ছবরাে 
ছবরাে ছবছল্ডং। আকলা থদখা র্াকি এখাকে-কেখাকে। থে আরও থদখকত থপল, ঐ 
ছবশাল িাপোর োকে তার বন্দীখাো েরু এক ব্রীজ দ্বারা েংরু্ি। েশকব্দ বহমাে 
একো থছাট্ট েদী উেকের মাঝখাকে দােঁছেকে আকছ। েদীছের উপর ছদকেই ব্রীজ। 
োলমাে শাছমল বুঝল, এতিণ থে থর্ একোো একো শব্দ শুেকত পাছিল তা 
এই েদীর পাছে দু’পাকশর গেীর ছগছরখাকদ পোর শব্দ। েদী এল থকাকেকক, 
োলমাে শাছমল োবল। ছেিে ঐ বরফকমাো পবযত থেকক শছিশালী ঝণযা দুকগযর 
মত ঐ ছবশাল িাপোর দু’পাশ ছদকে একে এই েদীর েৃছষ্ট ককরকছ। 

োলমাে শাছমল েরােছর ছেকচর ছদকক তাছককে একো একতলার ছাদ 
থদখকত থপল। একতলাছে ব্রীকজর এপাকরর মুকখ দােঁছেকে। থে বুঝল, একতলাছে 
এ ছতেতলারই একো বছধযত অংশ। 

এক তলার ছাকদ োমকত হকব, োলমাে শাছমল ছেদ্ধান্ত ছেল। ছকন্তু 
ছকোকব! এখাে থকাে পাছের পাইপ থেই। 

োলমাে শাছমল জুতা খুকল েহকজ কারও থচাকখ ো পকে এোকব 
কাছেযকশর থগাোে থরকখ থে কাছেযকশ থেকম পেল। উেঁছক ছদকে থদখল, কাছেযকশর 
ছতে-চার ফেু ছেকচই ছতেতলার জাোলা। থলাহার গরাদ ছদকে বন্ধ। কাছেযকশ ঝুকল 
ওখাকে হেকতা পা রাখা র্াে, ছকন্তু হাত ছদকে ধরার ছকছু থেখাকে থেই। সুতরাং 
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একোই পে, থদাতলার কাছেযকশ লাছফকে পো। কাছেযশো খুব প্রশস্ত েে, ছকন্তু 
থেখাকে পকে দােঁোকত ো পারকল একদম একতলার ছাকদ ছগকে আছকে পেকত 
হকব। ছকন্তু এই ঝুেঁছক থেো ছাো থকাে পে থেই। অন্য থকাে ছচন্তা করার েমেও 
থেই। অনুেন্ধাে শুরু হকে থগকল মুশছকল হকব। 

োলমাে শাছমল ছবেছমল্লাহ বকল কাছেযকশ ঝুকল পেল। একেুিণ ঝুকল 
থেকক থদহোকক ছির ককর ছেকে একেমে হাতো থছকে ছদকে ফকলর মত খকে 
পেল থদাতলার কাছেযশ লকিয। 

পা দু’ছে কাছেযকশ ছঠকমতই পেল। ছকন্তু থদকহর োরোময থে রাখকত 
পারল ো। কাছেযকশ পকেই গছেকে পকে থগল থে একতলার ছাকদ। 

থদাতলার কাছেযশ থেকক গছেকে পোে ছতেতলা থেকক পেকল আ াত থর্ 
রকমো হত তা হকলা ো। তবু বাম হােঁেু এবং মাোে প্রচডড বযো থপল োলমাে 
শাছমল। থেছদে বন্দী হবার ছদে মাোর থর্ জােগাোে আ াত থপকেছছল, আজও 
থেই জােগাোই ছাকদর োকে ঠুকক থগল। মাোো  ুকর উকঠছছল ছকন্তু জ্ঞাে 
হারােছে থে। থে োবছছল, তাকক ছকছুকতই জ্ঞাে হারাকল চলকব ো। থে েমস্ত শছি 
একত্র ককর আ াতকক োমকল থেোর থচষ্টা করল। 

থে অকেকিণ মরার মত পকে রইল এবং শছি েঞ্চে করার থচষ্টা করল। 
থবশ ছকছু েমে পর থে থচাখ খুলল। ছচৎ হকে শুকে ছছল থে। থদখল, তার 

োমকে ছকছু উপকরই থদাতলাে একো ছাদমুখী দরজা। দরজাো বন্ধ। 
োলমাে শাছমল বাম পাো োেল। ো, োেকত পারকছ। হােঁেুর আ াত খুব 

বে রককমর েে। মাোর আ াকতর জােগাো খুব োোকি। হাত ছদকতই হাত রকি 
ছেকজ থগল। এতিকণ থখোল করল, তার থোকেোকররও কতক অংশ তাজা রকি 
থেজা, মাো থেকক রি গছেকে একেকছ।  

খুবই দুবযলতা অনুেব করল োলমাে শাছমল। জীবেীশছি থর্ে ছেিঃকশে 
হকে র্াকি। ছকন্তু এোকব পকে োকা চলকব ো। 

োলমাে শাছমল র্ত্রী ণাকাতর মাোো ধীকর ধীকর তুকল ক্রছলং ককর এছগকে 
থগল ছাকদর উত্তর ছকোরাে। ছাকদর উত্তর প্রান্তো এককবাকর ব্রীকজর মুখ বরাবর 
ছগকে থশে হকেকছ। োলমাে শাছমল ছাকদর োকে ছমকশ অছত েন্তপযকণ ছেকচ উেঁছক 
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ছদল। থদকখই বুঝল, একতলাো একো থগেরুম। োলমাে শাছমকলর থচাখ বরাবর 
ছেকচই থগেো। থগকের পাকশ েুকল একজে প্রহরী বকে। তার হাকত থেেগাে। 
থগেরুকমর থেতর থরকডযাকর পপেংগীকতর একো থরকডয বাজকছ। 

োলমাে শাছমল মাো েছরকে ছেল। একেু ছবশ্রাম থেোর জকন্য ছাকদর 
উপর মাোো ন্যস্ত করল। এমে েমে ব্রীকজর উপর অকেকগুকলা পাকের শব্দ 
থশাো থগল। শুকে থেককই একেু থচাখ ছফরাল োলমাে শাছমল। থদখল, চার-
পােঁচজে থলাক ব্রীজ ছদকে ছুকে আেকছ। তাকদর হাকতও থেেগাে। 

ওরা র্খে ব্রীকজর এ প্রাকন্ত থগেরুকমর ছদকক এল, োলমাে শাছমল আকস্ত 
তার একো থচাখ ছেকচর ছদকক থমকল ধরকলা। থগকের মাোে ছাকদর োকে 
আেকাকো ছবদুযৎ বাছতর েযাডড। ছকন্তু আকলাকত থশড লাগাকো োকাে তার 
আকলা উপকর উঠকছ ো। ফকল োলমাে শাছমল অকেকো ছেরাপকদই উেঁছক ছদকত 
পারকছ। 

ব্রীজ ছদকে আো থলাককরা থগকে থর্কতই থগেমযাে উকঠ দােঁছেকে বলল, 
ছক বযাপার, ছকছু হকেকছ মকে হকি? 

-চত্ত্বকরর থেছলছেশে কযাকমরা কাজ করকছ ো, ছেিে ছকছু একো 
 কেকছ। 

-বন্দী তার ককি থেই? 
-ককি থে ঢুককই ছে দু’ছদে। 
আর বাকযবযে ো ককর ওরা ছুেল থেতর ছদকক। তাকদর োকে 

দাকরাোেও। 
োলমাে শাছমল একবার ব্রীকজর ছদকক চাইল। ব্রীজো পার হকে ওপাকর 

বাছেগুকলার মধয ছদকেই তাকক থবরুকত হকব। এখাে থেকক মুি হবার এ একো 
পেই তার োমকে আকছ। এবং এখেই তার সুকর্াগ। ছচন্তা করার োকে োকেই 
োলমাে শাছমল ছেদ্ধান্ত ছেল। 

থগেরুকমর ছাদ থেকক থে লাছফকে পেকত র্াছিল। হঠাৎ তার থখোল 
হকলা, থগকে থেছলছেশে কযাকমরার থচাখ অবশ্যই োককব। ছচন্তার েংকগ েংকগই 
থে থেকম থগল। 
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েমকক ছগকে একেু ছচন্তা ককর েমাধাে থপকে থগল। থগকের ছাকদর োকে 
মাত্র ফেুখাকেক ছেকচ ধবদুযছতক বাল্ব িলকছ। 

োলমাে শাছমল হাত বাছেকে বাল্ব খুকল ছেল। গরকম প্রাে হাতো পুকে 
থগল তার। ছকন্তু থেছদকক ভ্রুকিপ করার েমে থেই। 

বাল্ব খুকল থেোর োকে োকেই োলমাে শাছমল ছেকচ লাছফকে পেল। 
পেল শি পােকরর উপর। পোর ঝােঁকুছেকত প্রচডড এক চাপ েৃছষ্ট হল মাোে। 
মাোো  ুকর থগল। দুবযল শরীরো থর্ে মাোো আর দােঁে কছরকে রাখকত পারকছ 
ো। 

দােঁকত দােঁত চাপল োলমাে শাছমল। তাকক অজ্ঞাে হওো চলকব ো, বকে 
থেকক েমেও খরচ করকত পারকব ো। থগকের থেছলছেশে কযাকমরার থচাখ বন্ধ 
হওোর খবর ইকতামকধযই তারা থপকে থগকছ। ছক  কেকছ তা থদখার জকন্য থকউ 
ছুকে আেকছ ছেিে। 

ব্রীকজর একো ছপলার ধকর উকঠ দােঁোল োলমাে শাছমল। থচাকখর 
অন্ধকার তখেও কাকেছে। ব্রীকজর থরছলং ধকর েলকত েলকতই ছুেল থে। 

ব্রীকজর মুখ থেকক একো প্রশস্ত পােকুর রাস্তা এছগকে থগকছ থোজা 
োমকে। ব্রীজ পার হকে োলমাে শাছমল ঐ পে ধকরই ছুকে চলল। 

ছকন্তু ককেকগজ থর্কতই োমকে অকেকগুকলা পাকের শব্দ শুেকত থপল। 
বুকের খে খে শব্দ দ্রুত এছদককই আেকছ। োমকের বােঁকো  ুরকলই তারা তাকক 
থদখকত পাকব। ধরা পোর তার বাছক থেই। 

োলমাে শাছমল এছদক–ওছদক তাছককে থদখল, ডােছদকক একো থছাে 
রাস্তা থবছরকে পূবয ছদকক চকল থগকছ। থকাে ছচন্তা ো ককরই ঐ রাস্তা ধকর োলমাে 
শাছমল ছুেকত শুরু করল। রাস্তাছে এেঁকক-কবেঁকক এছগকে থগকছ। থছাে থছাে অকেক 
গছলও এ রাস্তা থেকক দু’পাকশ থবছরকে থগকছ। ছেিে এ রাস্তা থকাে বে রাস্তাে 
পকেকছ এবং থে রাস্তা তাকক মুছি ছেংহদ্বাকর থপৌেঁছাকব। 

রাস্তাে থকাে মানুে থেই। েীরব, অন্ধকার রাস্তা। মাকঝ মাকঝ আকলা 
আকছ, ছকন্তু তাও বে স্লাে। 
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োলমাে আর শরীর থেকে ছেকে চলকত পারকছ ো। েলকত েলকতই 
এগুকি থে। 

হঠাৎ এক জােগাে একে োমকে থমােরোইককল এছগকে আোর শব্দ 
থপকে োলমাে শাছমল বাম ছদককর এক গছলকত ঢুকক পেল। 

থবশ ছকছুদূর এগুবার পর েরু গছলো একো ছবশাল ছতেতলা বাছের 
লকে একে থশে হকে থগল। 

োলমাে শাছমল লকে ঢুকক আর ছকছু ছচন্তা ো ককর বকে পেল। থকাে 
ছচন্তা করার শছিও তার ছছল ো।  

ছকন্তু বকে পোর োকে োকেই োলমাে শাছমল অজ্ঞাে হকে ঢকল পেল 
লকের পােকরর উপর। চলার থঝােঁক, এগুবার দৃঢ় েংকল্প তার থর্ থচতোকক 
এতিণ ধকর থরকখছছল, বকে পোর পর থে থচতো আর োকল ো। িুধা-তৃষ্ণার 
দুিঃেহ িালা, দুবযল আহত শরীকরর প্রচডড ক্লাছন্ত এবং তীব্র উকত্তজোর মােছেক 
চাপ তাকক  ুম পাছেকে ছদল। 

থলছড থজাকেফাইে পােচাছর করছছল থদাতলার বযালকছেকত। থে থদখল, 
একজে থলাক ছুেকত ছুেকত তাকদর োমকের লকে একে বেল, তারপর মাছের 
উপর ঢকল পকে থগল। ছবিকের োকে অকেকিণ লিয করল, ো, থলাকছের থকাে 
েো-চো থেই। থক থলাকছে? ছক হল তার? থলাকছে মকর থগল ো থতা? ো জ্ঞাে 
হারাল? চঞ্চল হকে উঠল থলছড থজাকেফাইে।  

থলছড থজাকেফাইে আকমযছেোর েবকচকে প্রাচীে এবং েবকচকে েম্মাছেত 
োোইে গীজযার প্রধাে পুকরাছহত ফাদার পকলর মা। ফাদার পল আকমযছেোে 
খৃোে ধকমযর প্রছতষ্ঠাতা মহাে থেডে থগ্রগরীর উত্তর পুরুে। োোইে গীজযার 
ঐছতহাছেক ‘ক্রে’ছে থেডে থগ্রগরী কতৃযক ছেছমযত হে খৃেীে ৪েয শতাব্দীকত। এই 
ঐছতহাছেক ও পছবত্রতম োোইে গীজযাকক থকন্দ্র ককর গকে থতালা পবযত শীকেযর 
এই আমবাডয দুকগয থহাোইে ওলফ প্রছতষ্ঠা ককরকছ তার থহডককাোেযার। থহাোইে 
ওলফ ফাদার পলকক েে এবং েছি দুই-ই ককর। 
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উছদ্বি থলছড থজাকেফাইে ছেকজর  কর ছফকর একে একেু পােচাছর ককর 
চকল এল তার থমকের ককি। থমকে ছেোর থমরী ইতালীর েযাছেকাে ছেছের 
খৃোে ছেকোলজী ছবশ্বছবদযালকের ছাত্রী। ছুছে কাোবার জকন্য একেকছ বাছেকত। 

থমরী শুকে পকেছছল। থলছড থজাকেফাইে ককির দরজাে দােঁছেকে ডাকল, 
মা থমরী, এে থতা। 

--থকাোে মা? মাোো একেু তুকল ছজজ্ঞাো করল ছেোর থমরী। 
‘এে আমার োকে’ বকল চলকত শুরু করল থলছড থজাকেফাইে। 
ছেোর থমরীও থশাো থেকক উকঠ মাকের ছপছু ছেল। মাকের মতই 

অপরূপ তার গাকের রং। থলছড থজাকেফাইে আকমছরকার ছবখযাত ছকরককছশোে 
থগাকত্রর থমকে। তার উপর তারুণয থর্ে ছেোর থমরীকক একগুি থগালাকপ 
পছরণত ককরকছ। 

মা থলছড থজাকেফাইে আবার থেই বযালকছেকত ছগকে দােঁছেকেকছ। 
ছেোর থমরীও তার পাকশ ছগকে দােঁোল। মা থজাকেফাইে ছেকচ লকের ছদকক 
ইংছগত ককর েব কো থমরীকক বলল। 

শুকেই থমরী দ্রুত বকল উঠল, মা চল ছেকচ ছগকে থদছখ। 
--ো দুকগযর ছেরাপত্তা ছবোগকক আকগ জাোকব?  
--ো মা। আমরা আকগ থদছখ ো! 
‘তাহকল চল’ বকল থলছড থজাকেফাইে ছফকর দােঁছেকে চলকত শুরু করল। 
ছেকচ থেকম কাকছ ছগকে ওরা থদখল, সুন্দর োিযবাে এক রু্বক। 

কপাকলর ডাে পাকশর একো অংশ রিকেজা। ডাে গাল থবকে রকির একো ধারা 
থেকম একেকছ। গাকে মাত্র থোকেোর। পাকে শুধু থমাজা, জুতা থেই। 

ছেোর থমরী গাকে হাত ছদল। গা বরকফর মত ঠাডডা। তাোতাছে োকক 
হাত ছদকে ছেিঃশ্বাে পরীিা করল। ছেিঃশ্বাে আকছ। উজ্জ্বল থচাকখ ছেোর থমরী মা 
থলছড থজাকেফাইকের ছদকক তাছককে বলল, মা, থলাকছে এখেও জীছবত।  

--এখে ছক করা? ছচছন্তত ককণ্ঠ বলল থলছড থজাকেফাইে।  
--এখে আমরা ছক করকত পাছর মা এত রাকত? মা’র কোই পুেরাবৃছত্ত 

করল উছদ্বি ছেোর থমরী। 
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--র্াই করা থহাক, এখছে থেতকর ছেকে থর্কত হকব। তা ো হকল শীকতই 
মারা র্াকব।  

বকল থলছড থজাকেফাইে ওোরককােো খুকল রু্বকছেকক থঢকক ছদল। 
       ফাদার পকলর এই বাছেকত ফাদার পল, তার মা থলছড থজাকেফাইে 

এবং থবাে ছেোর থমরী ছাো আর োকক মাত্র কাকজর একজে আো এবং ফাদার 
পকলর একজে এযাকেেকডডে। আো থমকেছে গতকাল ছুছেকত থগকছ। আর ফাদার 
পল থগকছ েযাছেকাকে ফাদারকদর এক েকম্মলকে। তার োকে এযাকেেকডডেও। 
বাছেকত এখে থলছড থজাকেফাইে এবং ছেোর থমরী ছাো আর থকউ থেই। 

--মা, তুছম থপছেো ধর, আছম মাোর ছদকো ধরছছ। আমরা পারব ছেকে 
থর্কত। বলল ছেোর থমরী। 

মা ও থমকে ধরাধছর ককর েংজ্ঞাহীে রু্বকছেকক একতলার ড্রইংরুকম 
তুলল। থেছবল, ছেপে েছরকে কাকপযকের উপর রু্বকছেকক শুইকে ছদল তারা। 

ক্লান্ত থলছড থজাকেফাইে থোফাে বকে ছজকরাবার থচষ্টা করকছ। আর 
ছেোর থমরী রু্বকছেকক কাকপযকে োছমকে ছুকে থগকছ কিল আোর জকন্য। 

অল্পিকণর মকধযই ছেোর থমরী একো কিল এবং গামলাে ককর গরম 
পাছে ও থতাোকল ছেকে এল।  

েযাছেকাকের ছেকোলছজ ছবশ্বছবদযালকে ‘থেবা’ একো ছবেে ছহকেকব 
থশখাকো হে। সুতরাং ছেোর থমরী শুশ্রুো ও প্রােছমক ছচছকৎোে দি। 

ছেোর থমরী রু্বকছের গাকে কিল চাছপকে ছদছিল। মা থলছড 
থজাকেফাইে বলল, মা, থতার হাত-কাপকে রকির দাগ থলকগকছ থদকখছছস্? 

--থদকখছছ মা, এখে কাপে পাছেকে লাে থেই। আরও কাজ আকছ।  
বকল ছেোর থমরী গরম পাছের গামলাে থতাোকল ডুছবকে তা ছচকপ ছেকে 

রু্বকছের মুকখ এবং হাকত-পাকে থেেঁক ছদকত লাগল।  
ছেোর থমরী রু্বকছের মুখ ও গলাে গরম থতাোকলর থেেঁক ছদছিল। এই 

েমে রু্বকছে থচাখ থমলল।  
থচাখ থমকল ছবিে দৃছষ্ট ছেকে ককেক মুহূতয ছেোর থমরীর ছদকক তাছককে 

োকল। তারপর থচাখ বুজল আবার। পরমুহূকতযই আবার থচাখ খুকল চারছদকক 
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তাকাল। থলছড থজাকেফাইে তখে থোফা থেকক উকঠ রু্বকছের োমকে একে 
দােঁোল। থলছড থজাকেফাইে এবং ছেোর থমরী দু’জোর মুখই খুছশকত উজ্জ্বল।  

রু্বকছে চারছদক থদকখ ছেোর থমরীর আেন্দেরা মুকখর ছদকক তাছককে 
বলল, আছম থকাোে? আপোরা কারা?  

বে দুবযল, অসু্ফেপ্রাে কণ্ঠ রু্বকছের।  
ছেোর থমরী কিলো রু্বকছের গলা পর্যন্ত থেকে ছদকত ছদকত বলল, 

আপছে ছেরাপকদ আকছে, থকমে থবাধ করকছে এখে? 
--আছম পাছে খাব। বে শুককো ও ছচেঁ ছচেঁ কণ্ঠের রু্বকছের। থচাখ আবার 

বন্ধ ককরকছ রু্বকছে।  
রু্বকছের এত দুবযল ও শুককো কণ্ঠেকর ছবছিত হল,  াবকেও থগল 

ছেোর থমরী।  
তাোতাছে ছগকে পাকশর  র থেকক এক থবাতল ব্রাছডড ছেকে এল। গ্লাকে 

থঢকল রু্বকছের মাো বাম হাত ছদকে একেু উেঁচু ককর ডাে হাকত গ্লােছে রু্বকছের 
মুকখর কাকছ ছেকে বলল, ছেে।  

       রু্বকছে থচাখ খুকল গ্লাে থদকখ তাোতাছে কিকলর তলা থেকক হাত 
থবর ককর দু’হাকত থঠে ছদকে আধ-থশাো হকে বেল। তারপর গ্লােছে ছেোর থমরী 
থঠােঁকের কাকছ আেকতই দ্রুত মুখ েছরকে ছেল রু্বকছে। বলল, আছম মদ খাই ো। 

ছবছিত ছেোর থমরী গ্লাে েছরকে ছেকত ছেকত বলল, একেু অকপিা 
করুে, আছম পাছে ছেকে আেছছ।  

থলছড থজাকেফাইে েীেণ ছবছিত হকেকছ। রু্বকছের একে ুকাকছ েকর 
একে বলল, এই েমে একেু ব্রাছডড থখকল খুবই উপকার হকতা বাছা। েকস্নহ েরম 
কণ্ঠ থলছড থজাকেফাইকের।  

রু্বকছে আবার শুকে পকেছছল। থলছড থজাকেফাইকের কোে ধীকর ধীকর 
থচাখ খুকল বলল, ো মা, আছম মদ খাই ো, থখকত পারব ো।  

রু্বকছের ‘মা’ ডাক শুকে থলছড থজাকেফাইকের মাতৃহৃদে আকলাছেত 
হকে উঠল। রু্বকছের পছবত্র, ছেষ্পাপ, সুন্দর ও োরলযেরা মুকখর ছদকক তাছককে 
োবল, বে োকলা থছকল, কার থর্ বুককর ধে!  
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এছগকে ছগকে থজাকেফাইে রু্বকছের মাোে হাত বুছলকে বলল, ছঠক 
আকছ, থখকো ো বাছা!  

পাছে ছেকে একেকছ ছেোর থমরী।  
ছেোর থমরী হােঁেু থগকে বেল রু্বকছের মুকখর কাকছ। থলছড 

থজাকেফাইে দু’হাত ছদকে মাো উেঁচু ককর তুকল ধরল। ছেোর থমরী রু্বকছের 
থঠােঁকে গ্লাে তুকল ধরল।  

রু্বকছে থগাগ্রাকে ছগকল থফলল গ্লাকের েবেুকু পাছে।  
মুখ থেকক গ্লােছে েছরকে ছেছিল ছেোর থমরী। আর থলছড থজাকেফাইে 

রু্বকছের মাো রাখকত র্াছিল। এমে েমে রু্বকছের বুকো আকন্দাছলত হকে 
উঠল এবং মুখ থেকক ‘ওোক’ শব্দ উঠল।  

রু্বকছে ছেকজই দু’হাকত থঠে ছদকে মাোো উেঁচু ককর তুলল।  
ছেোর থমরী ‘ওোক’ শব্দ শুকেই বুঝকত থপকরছছল। গ্লােছে তাোতাছে 

থফকল ছদকে থতাোকলো তুকল ছেকে রু্বকছের মুকখর কাকছ ধরল। ছকন্তু তার আকগই 
রু্বকছের মুখ থেকক হে হে ককর থবছরকে একেকছ বমে। ছেোর থমরীর থতাোকল 
‘ছকছু অংশ’ ধরকত পারল, ছকন্তু একো অংশ তীব্র গছতকত ছগকে ছেোর থমরীর 
মুখ ও গাকে ছছেকে পেল।  

পরপর ককেকবার বমকের থবগ এল। ছেোর থমরীর থতাোকল এরপর 
েবেুকুই ধকর ছেল। থলছড থজাকেফাইে আকরকো শুককো থতাোকল ছেকে 
একেছছল। ছেোর থমরী থেোকক রু্ি ককর বমে োকলাোকব ধকর ছেকে উকঠ 
দােঁোকলা। থলছড থজাকেফাইে রু্বককক ধীকর ধীকর শুইকে ছদল।  

ছেোর থমরী মুখ-হাত ধুকে বােরুম থেকক ছফকর এল।  
বমকের পর অোে হকে পকেছছল রু্বকছে। থচাখ দু’ছে তার থবাজা।  
ছেোর থমরী একে আবার তার োমকে হােঁেু থগকে বেল। থতাোকল ছদকে 

রু্বকছের মুকখর বমকের দাগ মুকছ ছদল। 
রু্বকছে থচাখ খুলল। অশ্রু গছেকে পেল তার দু’থচাখ ছদকে। বলল, 

আপছে, আপোরা থক জাছে ো। আছম দুিঃছখত, আমাকক মাফ করকবে। রু্বকছের 
িীণ কণ্ঠ কান্নাে রুদ্ধ হকে থগল। 
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েম্ভবত রু্বকছে ছেোর থমরীর মুকখ গাকে বমে ককর থদোর জকন্যই এই 
দুিঃখ প্রকাশ করল।  

ছেোর থমরীর রিাে থঠােঁকে হাছের একো থরখা ফুকে উঠল। ছকন্তু 
রু্বকছের কোর প্রছত থকাে ভ্রুকিপ ো ককরই বলল, আপোর বমকে এক ছবন্দু 
খাদয কণাও থেই। আপছে থখকেকছে কখে?  

রু্বকছে থচাখ বন্ধ থরকখই বলল, আজ ছতে ছদে এক কণা খাবার, এক 
থফােঁো পাছেও ওরা আমাকক থদেছে।  

--কারা? হঠাৎ প্রশ্ন করল ছেোর থমরী।  
--এেব প্রশ্ন এখে েে, র্াও এক গ্লাে গরম দুধ ছেকে এে।  
থলছড থজাকেফাইে থোফা থেকক উকঠ তাো ছদল থমরীকক। তার ককণ্ঠ 

উকদ্বগ।  
‘ছঠক বকলছ মা’ বকল ছেোর থমরী দ্রুত খাবার  করর ছদকক চকল থগল।  
অল্পিণ পকরই গ্লােেছতয দুধ ছেকে ছফকর এল থে।  
থলছড থজাকেফাইে রু্বকছের মাোর কাকছই বকেছছল। থে দু’হাকত 

রু্বকছের মাো তুকল ধরল। ছেোর থমরী রু্বকছের মুকখ দুকধর গ্লাে তুকল ধরল।  
অকধযক গ্লাে খাবার পর থমরী বলল, একবাকর েে, এই অকধযকো পকর 

খাকবে। বকল মুখ থেকক দুকধর গ্লাে েছরকে ছেল।  
থলছড থজাকেফাইে রু্বকছের মাো োছমকে রাখল। ছেোর থমরী দুকধর 

গ্লাে তার মা’র হাকত তুকল ছদকে বলল, মা, তুছম দুধো খাইকে ছদও। আছম ফাে 
এইড বক্সো ছেকে আছে। 

ছেোর থমরী চকল থগল।  
ছকছুিণ পর ফাে এইকডর ছজছেেপত্র ছেকে ছেোর থমরী ছফকর এল। 

একে থদখল, রু্বকছে দু’হাকত থঠে ছদকে আধ-থশাো হকে বকে আকছ। আর মা 
থলছড থজাকেফাইে গ্লাকের বাছক দুধেুকু খাইকে ছদকি। 

দুধ খাওো হকল রু্বকছে শুকে পেল। 
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ছেোর থমরী রু্বকছের মাোর থপছকে ছগকে মাোে হাত ছদল। থচাখ 
খুলল রু্বকছে। থমরী তার মাো তুকল ধরকত থচষ্টা ককর বলল, িকতর জােগাো 
থড্রছেং করকত হকব, মাোর তকল একো ওকেল-কপপার ছবছছকে থদই। 

রু্বকছে মাো তুকল উেঁচু হকলা। কাকপযকের উপর তার কােঁধ পর্যন্ত ওকেল-
থপপার ছবছছকে ছদল থমরী।  

মাোো রাখকল ছেোর থমরী কপাল থেকক চুল েছরকে থদখল, ডাে 
থচাকখর ইছঞ্চখাকেক উপকর অকেকখাছে জােগা থেতকল ছগকে গেীর িকতর েৃছষ্ট 
হকেকছ। িত থেকক অল্প অল্প রি ঝরকছ এখকো। 

ছেোর থমরী থডেল থমশাকো পাছেকত ন্যাকো ছেছজকে িত পছরষ্কার 
করা শুরু করল।  

প্রেকম একবার মাত্র চমকক উঠল রু্বকছে। তারপর থগাো েমে থে ছির 
োকল। তার শান্ত মুকখও থকাে পছরবতযে আকে ছে। ছবছিত হকলা ছেোর থমরী, 
আির্য শি োেয থলাকছের। িত থেকক থছেঁো থগাশত ও চামো তুকল থফলকত 
হকেকছ। মুকখ থে একো উিঃ শব্দও ককর ছে। িত পছরষ্কার করকত করকতই প্রশ্ন 
জাগল ছেোর থমরীর মকে, থলাকছে থক? উেুি কপাকলর ছেকচ সুন্দর  ে ভ্রু, 
েীল োো থচাখ, থচাকখর দৃছষ্ট অতযন্ত বুছদ্ধদীপ্ত ও পছবত্র, মুকখ ছশশুর োরলয। 
থলাকছে থর্-ই থহাক, োধারণ েে; থকাে খারাপ থলাক থতা েেই। 

মাোে বযাকডডজ বােঁধা থশে হকল ছেোর থমরী গরম পাছেকত ন্যাকো 
ছেছজকে মুখ ও গলার রি পছরষ্কার ককর ছদল। 

কাজ থশে ককর মাোর তল থেকক ওকেল থপপার এবং েবছকছু ছেকে 
বােরুকম চকল থগল। 

থলছড থজাকেফাইে একেু আকগই উকঠ ছগকেছছল। 
হাত-মুখ ধুকে বােরুম থেকক থবছরকে এল ছেোর থমরী। গাকে তখেও 

তার থগালাপী োইে গাউে। একো ওোরককাে গাকে চছেকে থবছরকেছছল। ছকন্তু 
কাকজর েমে তা খুকল রাকখ। গাউেছে পাকের থগাোছল পর্যন্ত থেকম র্াওো। ছঢলা 
গাউেছে থকামকর থবে ছদকে আেঁো। কাকজর সুছবধার জকন্য গাউকের হাতা কনুইর 
উপর গুছেকে রাখা। ছকছু চুল কপাকল থেকম একেকছ। থগালাপী শরীকর থগালাপী 
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োইে গাউে অপরূপ কছিকেশে। ছেোর থমরী থবছরকে একে থদখল, রু্বকছে উকঠ 
বকেকছ। থচাখ ছেচু। 

--এখে থকমে থবাধ করকছে? ছজজ্ঞাো করল ছেোর থমরী। 
--োকলা। থচাখ ো তুকলই উত্তর ছদল। 
এ েমে থলছড থজাকেফাইেও ফকলর জুে ছেকে এল। 
থলছড থজাকেফাইে রু্বকছের কাকছ বকে থপ্লকে ককর থকক এছগকে ছদকে 

বলল, বাছা থককেুকু থখকে োও। োকলা লাগকব। 
থলছড থজাকেফাইে রু্বককক থকক ও ফকলর জুে খাইকে ছদল।  
--মা, ওর কাপে পাোকো থতা দরকার। বলল ছেোর থমরী। 
--ওপকর ছেকে চল। শুইকে ছদকত হকব। ওখাকে ছগকেই পাোকব। 
ছেোর থমরী মাকের মুকখর ছদকক চাইল। তার থচাকখ প্রশ্নকবাধক দৃছষ্ট। 

তার মকে হছিল, ছেকচর থগেরুকম রাখকলই থতা চলকতা। উপকর চারছে থশাবার 
 র। একছে ফাদার পকলর, একছে থলছড থজাকেফাইকের, একছে ছেোর থমরীর 
এবং অন্যছে পাছরবাছরক থমহমাকের জকন্য। ছকন্তু ছেোর থমরী মাকের শান্ত, 
ছেছিন্ত মুকখর ছদকক থচকে আর ছকছু বলল ো। তার মকে হকলা, থদখাকশাোর 
অসুছবধা হকব মকে ককরই হেকতা মা এই বযবিা করকলে। 

ছেোর থমরী রু্বককক ছজজ্ঞাো করল, হােঁেকত পারকবে? 
--পারব। বলল রু্বকছে, বকলই ধীকর ধীকর উকঠ দােঁোল থে। 
থলডী থজাকেফাইে আকগ আকগ চলল। তাকক অনুেরণ করল রু্বকছে। 

তার থপছকে ছেোর থমরী। 
উপকর থমাে ৮ছে রুম। ৪ছে থশাবার  র ছাোও আকছ ফাদার পকলর 

লাইকব্ররী রুম, ছেোর থমরীর োছড রুম, পাছরবাছরক ড্রইংরুম এবং থোররুম। 
থদাতলাে ছেেঁছের মুকখই ফযাছমছল ড্রইংরুম। ড্রইংরুকমর উত্তর পাকশ 

ফযাছমছল থগেরুম। 
রু্বকছে থলছড থজাকেফাইকের োকে ছগকে থগেরুকম প্রকবশ করল। রুকম 

থছাে একছে খাে। এক পাকশ থচোর থেছবল।  করর এক থকাকণ থছাে একছে ছিজ। 



কককশাকের পাহাকে  74 

 

থলছড থজাকেফাইে  কর ঢুকক রু্বকছেকক লিয ককর বলল, এ রুকমই 
আপাতত তুছম োককব। থলছড থজাকেফাইে ছগকে থচোকর বকেছছল।  

রু্বকছে ছগকে বেল খাকের এক থকাকণ। 
উপকর উকঠই থমরী চকল ছগকেছছল তার ছপতার  কর। তার ছপতার ছস্লছপং 

গাউে ছেকে থে প্রকবশ করল রু্বকছের রুকম। রু্বককক লিয ককর বলল, এগুকলা 
পকর ছেে। 

থলছড থজাকেফাইে এবং ছেোর থমরী দু’জকেই রুম থেকক থবছরকে এল। 
ক’ছমছেে পকর  কর ঢুকল। থদখল, রু্বকছে গাউে পকর ছবছাোে উকঠ 

বকেকছ।  
ছেোর থমরী মা থলছড থজাকেফাইেকক বলল, মা তুছম একেু বে, আছম 

আেছছ। 
বকল ছেোর থমরী রু্বকছের পছরতযি কাপেগুকলা ছেকে ওোছশং রুকমর 

ছদকক চকল থগল। ক’ছমছেে পর ছফকর এল।  
এই েমে রু্বকছেও বােরুম থেকক একে তার খাকে বেল। তাকক 

অকেকখাছে থিশ থদখাকি। থর্ ম্লাে আো মুকখ ছছল তা দূর হকে োোছবক লাবণয 
ছফকর একেকছ। মুখ ছেচু ককর বকেছছল রু্বকছে। রু্বকছেকক খুব লাজুক মকে হল। 
এমেো খুব কমই থদখা র্াে। োবছছল থলছড থজাকেফাইে। 

ছেোর থমরী ও থলছড থজাকেফাইে দু’জকেই তার ছদকক তাছককে ছছল। 
থদখকলই বুঝা র্াে, দু’জকের থচাকখই প্রশ্ন ছকলছবল করকছ। অবকশকে প্রশ্ন করল 
থলছড থজাকেফাইে, থতামার োম ছক বাছা? 

--োলমাে শাছমল। মুখ ো তুকলই বলল রু্বকছে। 
োম শুকে মা-থমকে দু’জকের কপাল থর্ে ঈেৎ কুছঞ্চত হকলা। 

অবকচতেোকবই থর্ে তারা তাকাল পরস্পকরর ছদকক। 
--মুেলমাে? থলছড থজাকেফাইেই আবার প্রশ্ন করল। 
--ছি। মুখ ো তুকলই জবাব ছদল রু্বকছে। 
--ছক কর? থকাোে োক? 
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--ইেছেছেউে অব ছেউছক্লোর ছফছজকক্সর আছম ছাত্র। ইকেকরকেকেই 
োছক। 

ছেোর থমরীর কপালো ঈেৎ কুছঞ্চত এবং দৃছষ্ট তীক্ষ্ণ হকে উঠল। বলল, 
গত বছর অোেয পরীিাে ফােযক্লাে ফােয হকলা, ইছেছেছেউকের ইছতপকূবযকার 
েকল থরকডয েংগ ককর ‘অডযার অব থমছরে’ েণযপদক থপল, আপছে ছক থেই 
োলমাে শাছমল? 

োলমাে মুহূকতযর জকন্য থচাখ তুকল ছেোর থমরীর ছদকক তাছককে থচাখ 
োছমকে ছেল। বলল, হ্যােঁ। 

ছেোর থমরীর মুকখ ছবিে ও আেকন্দর একো ছঝছলক থদখা থগল। ছকন্তু 
পরমুহূকতযই থচাকখ-মুকখ উকদ্বগ থেকে বলল, ছকন্তু আপছে এখাকে থকে? এ অবিা 
থকে? 

োলমাে শাছমল েংকগ েংকগই থকাে উত্তর ছদকত পারল ো। একো ছচন্তা, 
ছদ্বধা থর্ে তার থচাকখ-মুকখ ছাো থফলল। থহাোইে ওলকফর  ােঁছেকত েবাইকতা 
একরকমই হকব। আবার োবল, এরা ছক তার প্রছত ছেষু্ঠর হকত পাকর, ছবশ্বাে হে 
ো। 

োলমাে শাছমলকক ছচন্তাছিত থদকখ থলছড থজাকেফাইে বলল, তুছম ছক 
েে করছ বাছা? তুছম থতা োল থছকল। তুছম অপছরছচত েও, থতামার কো থমরীর 
বন্ধু থোছফো এযাকঞ্জলার কাকছ আছমও শুকেছছ। 

থোছফোর োম শুকে োলমাে শাছমকলর মুখ উজ্জ্বল হকে উঠল। বলল, 
থোছফোকক আপোরা থচকেে? ওকতা আমার ক্লােকমে। 

--ও আমার থছােকবলার বন্ধু। ইকেকরকেকের প্রােছমক কযােছলক েুকল 
আমরা একেংকগ পকেছছ। ইকেকরকেকে থগকল আমরা ওর বাোে র্াই। 

ছেোর থমরী কো থশে করার পর েবাই চুপচাপ। ধীকর ধীকর মাো তুলল 
োলমাে শাছমল। বলল, আপোরা বলা র্াে আমাকক েতুে জীবে ছদকেকছে। 
থকাে কো থগাপে করব ো। ছতেছদে আকগ থহাোইে ওলফ আমাকক 
ইেছেছেউে-থগে থেকক ছকডন্যাপ ককর আকে। এর আকগও আমাকক ছকডন্যাপ 
করার একো থচষ্টা বযেয হে। ছকডন্যাপ ককর খাদয-পাছেহীে একো ছেজযে 
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বন্দীখাোে আমাকক বন্দী ককর থরকখছছল। তারা আমাকক মৃতযুদডড ছদকেছছল। 
খাদয-পাছে থেকক বছঞ্চত ককর ধীকর ধীকর মৃতযুর ছদকক থঠকল থদোই ছছল তাকদর 
উকেশ্য। ছতেছদে পর দুিঃোধয এক থচষ্টা চাছলকে বন্দীখাো থেকক থবছরকে 
একেছছ। 

থলছড থজাকেফাইে ও ছেোর থমরী েীরকব োলমাে শাছমকলর কো 
শুেছছল। তাকদর থচাকখ-মুকখ েে এবং ছবিে। কো থশে ককর োলমাে শাছমল 
োমকলও তারা থকাে কো বলল ো। থলছড থজাকেফাইে থহাোইে ওলকফর েব 
কোই জাকে এবং একক েমেযেও ককর। আর ছেোর থমরী কো ো জােকলও 
থহাোইে ওলকফর দোমাোহীে েোেক চছরকত্রর কো জাকে এবং জাকে, থহাোইে 
ওলকফর োকেযর ছবরুকদ্ধ থগকল থকউই ছেস্তার পাে ো। 

অকেকিণ পর থলছড থজাকেফাইে বলল, থকে থতামার উপর তাকদর এই 
রাগ? 

--আছম আমার জাছতকক োলবাছে। আছম তাকদর োকেযর পকি। ছদ্বধাহীে 
ককণ্ঠ বলল োলমাে শাছমল। 

আবার েীরব হল থলছড থজাকেফাইে। ছচন্তা ও উকদ্বকগর থরখা তার থচাকখ-
মুকখ। অকেকিণ পর উকঠ দােঁোল। বলল, অকেক ধকল থগকছ থতামার উপর ছদকে 
বাছা। ছবশ্রাম োও। 

তারপর আরও কাকছ একে োলমাে শাছমকলর মাোে হাত বুছলকে বলল, 
বাছা, ঈশ্বরই থতামাকক আমাকদর কাকছ একেকছে। ঈশ্বরই থতামাকক রিা 
ককরকছে। তুছম থকাে ছচন্তা ককরা ো বাছা, ঈশ্বর আকছে। 

বকল থলছড থজাকেফাইে  র থেকক থবছরকে থগল। 
ছেোর থমরী থচোকর থঠে ছদকে দােঁছেকে োলমাে শাছমকলর ছদককই 

তাছককেছছল। 
এই েমে মুখ তুলল োলমাে শাছমল। থমরীর োকে থচাখাকচাছখ হকে 

থগল। োলমাে শাছমল থচাখ োছমকে ছেল। গম্ভীর মুখ োলমাে শাছমকলর। বলল, 
আছম থবাধহে আপোকদর ছবপকদ থফললাম! 
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থঠােঁকে একো েূক্ষ্ম হাছে ফকুে উঠল ছেোর থমরীর, এখে তাহকল ছক 
করকত হকব আমাকদর? 

উত্তকরর ধরকে োলমাে শাছমল থচাখ তুকল তাকাল থমরীর ছদকক। আবার 
থচাখাকচাছখ হকে থগল। থমরীর থঠােঁকের থেই েূক্ষ্ম হাছেছে োলমাে শাছমল থদখকত 
থপল। থচাখ োছমকে ছেল োলমাে শাছমল। 

থমরীর প্রকশ্নর থকাে জবাব ছদল ো। 
থমরীই থহকে বলল, উত্তরো আজককর মত থপছডডং োক োলমাে োকহব। 

আপছে  ুমাে। 
বকল থবছরকে থর্কত থর্কত বলল, থেছবকল েরমাল পাছের থবাতল োকল। 

প্রকোজে হকল এ পাছেই খাকবে, ঠাডডা পাছে েে। আর দরজা থখালাই োককব। 
দু’রুম ওপাকর আছম োকছছ। প্রকোজে হকল ছবো ছদ্বধাে ডাককবে। 

থবছরকে থগল ছেোর থমরী। 
পরছদে েকাল। 
োলমাে শাছমল  কর বকেই োস্তা করছছল। োমকে থচোকর বকেছছল 

থলছড থজাকেফাইে। তাছককে োলমাে শাছমকলর ছদকক। একেমে থে বকল উঠল, 
তুছম োল থছকল, োল ছাত্র, তুছম থকে রাজনেছতক আবকতয জোকল? 

--ছবশ্বাে করুে আম্মা, আছম কারও এক কণা িছত কছরছে। আছম শুধু 
মজলুম েজাছতকক বােঁচাকত থচকেছছলাম, তাকদর আত্মরিার, োকেযর পকি দােঁছেকে 
ছছলাম। 

--ছকছু বুছঝ ো বাছা, থহাোইে ওলফও থতা জাছতর োকেয কাজ করকছ। 
--ছকন্তু জাকলম থক, মজলুম থক থেো থদখুে। ছেোর থমরী একেু আকগ 

মাকের পাকশ একে দােঁছেকেছছল। তার হাকত োলমাে শাছমকলর েদয ইছস্ত্র করা 
পযাডে, থোকেোর ইতযাছদ। তার থচহারা ছকছু উছদ্বি। োলমাে শাছমকলর কো থশে 
হকল থে মাকক লিয ককর বলল, মা ওরা এছদকক থখােঁকজ একেকছ। প্রকতযক বাছে 
থদখকছ। এখাকেও একেছছল--- 

--তুছম তাকদর ছক বকলছ? থমরীকক কো থশে করকত ো ছদকেই উছদ্বি 
ককণ্ঠ ছজজ্ঞাো করল থলছড থজাকেফাইে। 
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--আমাকদর বাছে থদখকত চাে ছে, শুধু ছজকজ্ঞে ককরকছ এরকম থলাক 
এছদকক আোর খবর তারা জাকে ছকো। আছম বকলছছ, জাছে ো। 

--থবশ ককরছছে মা, স্পষ্ট জবাবই োল। ওরা এখে প্রছতছহংোে উেত্ত। 
বকল থলছড থজাকেফাইে োস্তার খাছল থপ্লেো ছেকে চকল থগল। তার মুখো 

ম্লাে, উছদ্বি থে। 
ছেোর থমরীর মুখোও ম্লাে। 
থতাোকল ছদকে মুখ মুছকত মুছকত োলমাে শাছমল বলল, একো েুল 

হকেকছ ছমে থমরী, আপোরা রাকত্র খাইকে থদবার পর চকল র্াবার মত শছি আমার 
হকেছছল। আরাগাত পবযকতর অঞ্চলো আছম ছচছে। রাকত্র আমবাডয দুগয হকত আছম 
হেকতা পালাকত পারতাম। আপোকদর অসুছবধার কো আছম বুঝকত পারছছ। 

ম্লাে হােল ছেোর থমরী। বলল, থহাোইে ওলফকক আপছে োল ককর 
জাকেে ো। এই আমবাডয দুকগযর কোও জাকেে ো। এখাে থেকক পালাবার 
একোই পে, ছকন্তু ওখাে ছদকে একো ছপেঁপোও পালাকো অেম্ভব। 

--ওরা র্ছদ আপোকদর বাছে োচয করকতা? 
--আপছে ছক েে করকছে? 
--আছম কাপুরুকের মত থর্মে মরকতও চাইো, থতমছে মৃতযু একল বীকরর 

মত তাকক আছলঙ্গেও করকত পাছর। আছম োবছছ আপোকদর েম্মাকের কো। 
--মা বকলকছে ো, ঈশ্বর আকছে! 
একো থঢাক ছগকলই আবার থে প্রশ্ন করল, আিা বলুে থতা, আমাকদর 

ঈশ্বর, আর আপোকদর আল্লাহর মকধয ছক থকাে ছবকরাধ আকছ? 
--ছর্শু র্াকক ঈশ্বর বলকতে, ছতছেই আমাকদর আল্লাহ। 
--তাহকল এই ছবকরাধ থকে? থকে এই েং াত? 
  আছম েযাছেকাকে ধমযতত্ত্ব ছেকেই পেছছ। ছকন্তু আছম থদখছছ, ধমযতত্ত্ব 

ছবকরাধ কমকছ ো, বােকছই। 
ছেোর থমরী থচোকর বকে পকেছছল। তার থকাকলর উপর োলমাে 

শাছমকলর কাপে। 
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--আপছে থর্ ধমযতত্ত্ব পেকছে তা আপোকদর ঈশ্বর ধতছর ককরেছে, 
ককরকছে মানুে তার মকের মত ককর। 

--আপোকদর ধমযতত্ত্বও ছক তাই? 
--ো ছমে থমরী, আমাকদর থকারআে অছবকৃত আকছ, রােূল(োিঃ)-এর 

বাণীও অছবকৃতোকব বাছাই করা হকেকছ। এই থকারআে ও হাদীকের বাইকর 
আমাকদর ধমযতত্ত্ব থেই।  

--আপোর মত ককর আছমও র্ছদ এ মতকক চযাকলঞ্জ কছর এবং এমেছক 
বছল থর্, আপছে র্াকক ঈশ্বকরর বাণী বলকছে তা ঈশ্বকরর বাণী েে। 

ছেোর থমরীর থঠােঁকে হাছে। 
--আছম আপোর োকে তককয র্াকবা ো ছমে থমরী। শুধু এতেুকুই বলব, 

ছেরকপি ইছতহাে, ছেরকপি ছবকবক, ছেরকপি অনুেন্ধাে একবাককয আমার কো 
েমেযে করকছ। তাছাো থদখুে, থকারআে থর্ আল্লাহর বাণী তার বে প্রমাণ হল, 
একমাত্র থকারআেই ছকন্তু মেুােহ েব েবী-পেগিকরর প্রছত সুছবচার ককরকছ, 
একান্ত আপে ককর থদকখকছ। মানুকের রছচত গ্রকে এ সুছবচার ও ছেরকপিতা 
অেম্ভব ছছল। 

--আপোর ছর্শুকক আপে ককর ছেকল, থমকে ছেকল, আর ছবকরাধ োকক 
কই? 

--থমকে থেওোর অেয অনুেরণ করা েে। 
--তাহকল ছবকরাধ থেককই র্াে। 
--েতয একোই, এক েকতযর উপর েবাই ো একল ছবকরাধ োককব। 
--েতয একো ছঠক, েতয হওোর দাছব থতা একো েে। 
--দাছব থতা অকেক োককবই, ছকন্তু ছবচার-ছবকবচোে েতয একোই ছেছদযষ্ট 

হে। 
--ছবচার-ছবকবচোর মােদডড র্ছদ এক ো হে? 
--র্ছদ দমে-ছেেত্রী ণ ো করা হে, তাহকল মানুকের ছবকবককর রাে ছকন্তু দুই 

হে ো ছমে থমরী। 
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--অেযাৎ আপছে বলকছে, ছবকবককর োধীে রাে মােকল থে রাে ছর্শু েে, 
আপোকদর েবী মুহাম্মকদর ছদকক র্াকব? 

--আিা আপছেই বলুে, ইব্রাছহম(আিঃ)-এর মত মহাে েবী হর্রত 
মুো(আিঃ) আোর পর কার্যকর ছছকলে? ছছকলে ো। আবার মুো(আিঃ) ছক ছর্শু েবী 
হওোর পর কার্যকর ছছকলে? ছছকলে ো। তাহকল হর্রত মুহাম্মদ(োিঃ) আোর পর 
ছর্শুর দ্বীে ছকোকব কার্যকর োককত পাকর? 

ছেোর থমরী েংকগ েংকগই থকাে উত্তর ছদল ো। তার থচাকখ ছবিে, 
আেন্দও। থবশ ছকছুিণ েীরব োকার পর বলল, আপোর মত অোধারকণর োকে 
োধারণ আছম বুছদ্ধ-ছবতককয পারব ো। আপছে থর্ দৃছষ্টককাণ তুকল ধকরকছে, 
থেোকব আছম ছবেেোকক কখেও থদছখছে, জবাব থদবার আকগ আমাকক অকেক 
োবকত হকব।  

োমল ছেোর থমরী। মুগ্ধ তার দৃছষ্ট। একেু থেকম থকাল থেকক োলমাে 
শাছমকলর কাপে তার ছদকক এছগকে ছদকত ছদকত বলল, আপোর থকাে থকাোে, 
জুতা থেই থকে? 

-বন্দীখাোর চত্ত্বকর দােঁোকো থতামাকদর জাতীে বীর শাছমউকের মূছতযর 
মাোে আকছ থেছলছেশে কযাকমরার ৫ছে থচাখ। ওর মাোে থকােছে চাছপকে ছদকে 
পাছলকেছছ। আর পাইপ থবকে ছতেতলাে উঠার েমে জুতা খুকল থফকলছছ।  

-আপছে অোধারণ োল ছাত্র। থেই োকে এেব দুিঃোহছেক কাকজর 
থিছেং ছেকলে থকাোে?  

-েমকের প্রকোজেই মানুেকক েব থশখাে।  
-আমাকদর জাতীে বীর শাছমউে েম্পককয আপোর মত ছক? 
-আমার মকতর প্রকোজে থেই, আপোরা শাছমউকের থর্ রূপ এেঁকককছে 

তাকতই েব স্পষ্ট।  
-ছক রূপ থেো?  
োলমাে শাছমকলর থঠােঁকে এক েুককরা হাছে ফুকে উঠল। বলল, 

বন্দীখাোর চত্ত্বকর শাছমউকের মূছতযর চারছদক ছ কর ২৭ছে থপ্লকে ২৬ছে েরমুডডু 
োজাকো আকছ। এই ২৬ছে মুডডু আমাকদর ২৬জে েম্মাছেত থেতার। তাকদর 
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ছকডন্যাপ ককর, হতযা ককর, তাকদর মাো শাছমউেকক অ যয থদো হকেকছ। একছে 
থপ্লে আমার মাোর জন্য খাছল আকছ।  

একেু োমল োলমাে শাছমল। থঢাক ছগলল। তারপর বলল, বল----বলুে, 
শাছমউকের ছক রূপ এখাকে তুকল ধরা হকেকছ? মুেলমােকদর রিপােকারী 
ছহকেকব েে ছক?  

থশে ছদকক োলমাে শাছমকলর কণ্ঠ রুদ্ধ হকে এল। 
ছেোর থমরীর থচহারাোকতও পছরবতযে  েল। প্রেকম ছবিে, তারপর 

থবদোর একো ছাো তার মুখ থঢকক ছদল।  
োলমাে শাছমল োমার পর একেু েীরবতা।  
ছেোর থমরী মুহূকতযর জকন্য ছেকজর দৃছষ্টো একেু ছেকচর ছদকক োছমকে 

ছেল। তারপর বলল, ‘বলুে’ েে, ‘বল’ ছঠক আকছ। আমাকক ‘তুছম’ বলকবে, 
‘আপছে’ েে।  

আবার মুখ োছমকে ছেল ছেোর থমরী। একেু পকর মুখ তুকল বলল, র্া 
বলকলে তা েব ছঠক? 

-েরমুডডুগুছলর থর্ছে আমাকদর থর্ থেতার, তার োমও থলখা আকছ মাোর 
কংকাকল। আর র্াকক থর্ তাছরকখ ছকডন্যাপ করা হকেকছ, থে ক্রম অনুোকরই 
মাোগুছল োজাকো।  

আবার মাো ছেচু করল, েীরব হল ছেোর থমরী। থবদোে মুখো তার 
ম্লাে। োবকছ থে। অকেকিণ পর থে বলল, আিা ওরা থর্ বকল, আত্মরিার 
জকন্যই আমাকদর এই আক্রমণ। আমরা মুেলমােকদর ো তাোকল ওরাই 
আমাকদর তাোকব, আমরা ওকদর ো মারকল ওরাই আমাকদর মারকব থর্মে 
অতীকত গণহতযা চাছলকেকছ, গণউকিদ চাছলকেকছ ওরা বার বার। এ অছেকর্াকগর 
ছক জবাব? 

হােল োলমাে শাছমল। বলল, থমরী, েযাছেকাকের ছেকোলছজ 
ছবশ্বছবদযালকে ইছতহােকতা আবছশ্যক োবকজট। ছক বকল থতামার থেই ইছতহাে? 

ছেোর থমরী ম্লাে থহকে বলল, থে ইছতহাে কমকবছশ থহাোইে ওলফ র্া 
বলকছ, থে কোই বকল। ছবকশে ককর দু’থো গণহতযার কো ছেকে ইছতহাে খুব 
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থবছশ আকলাচো ককরকছ। একছে আকমযছেো তুরকের অংশ োকা কাকল ১৮৯৫ 
োকল তুরকের সুলতাে আব্দুল হাছমদ কতৃযক আকমযেীে খৃোে জেগকণর উপর 
হতযা অছের্াে, অপরছে হল ১৯১৬ োকল আকমযেীে জেপকদ তুছকয ধেন্যকদর 
গণহতযা। 

োলমাে বলল, ইেলাকমর েীছত ও ছশিা এবং থকাে থেিাচারী রাজা-
বাদশাহ ছেছক তার রাকজযর োকেয থর্ কময ককরে তা এক েে থমরী। তবু আছম 
বলব, তুছম থর্  েো দু’থোর কো বলকল তা  েো েে, অকেক  েোর অবশ্যম্ভাবী 
পছরণছত মাত্র। ছবকদছশ শছি তুরকের অংশ আকমযছেো ছেকে থর্ েের্কত্রী  থমকতছছল 
তারই ফল এো। 

একেু োমল োলমাে শাছমল। তারপর আবার বলকত শুরু করল, তুছকয 
শােকে আকমযছেোকত খৃোে ও মুেলমােরা শাছন্তকতই বেবাে করছছল। তুরকের 
ধবরী ইউকরাকপর ছমত্রশছি তুরকের েংখযাল ু খৃোেকদর ছেকে তুরেকক থর্ 
অবযাহত র্ত্রী ো ছদকে একেকছ, তারই একো অংশ ছহোকব ১৮৭৮ োকল বাছলযে 
চুছির সুকর্াকগ তারা আকমযছেোকত োক গলাে। তাকদর কুমত্রী ণা ও উোছের ফকল 
‘দােোি সুতেু’ োকম থজকেোছেছত্তক একছে েত্রী ােবাদী েংগঠে আকমযছেোে 
হতযা-েত্রী াে চালাকত শুরু ককর। হতযা-েত্রী াে বযাপক হকে উঠকল ১৮৯৫ োকল 
সুলতাে আব্দুল হাছমদ ‘দােোি সুতেু’ এর ছবরুকদ্ধ অছের্াে পছরচালোে বাধয 
হে। খৃোে ঐছতহাছেকরা এরই োম ছদকেকছ গণহতযা। ছদ্বতীে  েোর পেেূছম 
আরও মমযাছন্তক। ১৯১৩ োকলর লডডে চুছির মাধযকম ইউকরাকপর ছমত্রশছি 
েবযতুছকযকদরকক আকমযছেোর খৃোেকদর পৃেক বাছহেী গোর সুকর্াগ ছদকত বাধয 
ককর। রুশকদর কাল হাত এই বাছহেী গঠকে েহােতা ককর। পকর ১৯১৬ োকল 
রাছশো আকমযছেো দখল ককর বকে এবং আকমযছেোর খৃোেকদর োকে ছেকে 
মুেলমােকদর উপর গণহতযা চালাে। এই পছরকবকশ পরাছজত তুছকয ধেন্যরা 
পালাবার েমে প্রছতকরাধ ছহোকব খৃোে জেপকদ হতযাকাডড চালাে। রু্দ্ধ 
পছরকবকশর এই হতযাকাডড আর শাছন্তপূণয পছরকবকশ থহাোইে ওলকফর ঠাডডা 
মাোে হতযাকাডড এক ছজছেে েে থমরী।  
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ছেোর থমরী মুগ্ধ দৃছষ্টকত তাছককে আকছ োলমাে শাছমকলর ছদকক। 
োলমাে কো থশে করকল বলল,  েো দু’ছের এই পেেছূম আমাকদর ইছতহাকে 
থেই।  

-আছম থর্ ছববরণ ছদলাম, তা ইউকরাপীে খৃোে ঐছতহাছেককর বইকতই 
পকেছছ।  

-আপছে ছবজ্ঞাকের ছেছরোে ছবেকের ছাত্র, এই ইছতহাে পোর েমে 
পাে কখে? 

-ইছতহাে থর্ জাকে ো, থে জাছতর েকচতে েদস্য হকত পাকর ো, 
জাছতকক থে প্রকৃতপকি ছকছু ছদকতও পাকর ো থমরী। 

-জাছতর জকন্য আপছে বুছঝ খুব ছচন্তা ককরে?   
-জাছতর র্খে এমে ছবপদ তখে ো থেকব উপাে ছক?  
-জীবে-মৃতযুর এ জছেল আবতয। একত আপছে জছেকে পকেকছে। ছকন্তু 

প্রছতোর ছক একো ছেন্ন দাছব থেই আপোর কাকছ?  
-আকছ। থেো আমার একো লকিযর বযাপার। আর জাছতর প্রছত থর্ো, 

থেো আমার দাছেত্ব। দু’থোই আমার কাকছ গুরুত্বপূণয। তকব আজ প্রেমছের োকে 
আমার অছস্তকত্বর প্রশ্ন জছেত থেই, ছদ্বতীেছের োকে আকছ।  

ছেোর থমরীর মুগ্ধ দৃছষ্ট োলমাে শাছমকলর মুকখ ছেবদ্ধ। বলল, অেযাৎ 
প্রছতোবাে োলমাে শাছমকলর থচকে দাছেত্বশীল োলমাে অকেক বে।  

একেু োমল থমরী। তারপর আবার শুরু করল, আছম এবং আমার 
বেকের আকরা র্াকদর থদছখ, মকে কছর ছেছরোে োবোর েমে আমাকদর এখকো 
আকেছে, ছকন্তু আপছে দাছেকত্বর এই ছশিা থপকলে থকাকেকক?  

--আমার ধমযগ্রে থেকক। থেখাকে ছপতা-মাতা, আত্বীে-েজে, ধে-েম্পদ, 
বাছে- র অেযাৎ েকল ছপ্রে ছজছেে থেকক আল্লাহ, তার রােূল(োিঃ) এবং আল্লাহর 
পকে েংগ্রামকক ছপ্রেতর ককর ছেকত বলা হকেকছ।  

োলমাে শাছমল োমল। থমরী থকাে কো ো বকল মাো ছেচু করল। 
ছকছুিণ পর মাো ো তুকলই ধীকর ধীকর বলল, জাকেে, আমাকদর তুলোমূলক 
ধমযতকত্ত্বর বৃদ্ধ স্যারকক লাইকব্ররীকত একছদে আছম প্রশ্ন ককরছছলাম, ধমযীে 
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অবিে এত বযাপক থকে? থকে চাচযগুকলা ছববণয হকে র্াকি, এমেছক ছবছক্র হকে 
র্াকি? ছতছে অকেকিণ আমার ছদকক তাছককে থেকক বকলছছকলে, থবছে আরও 
পে, বুঝকব। আমাকদর ধময েবছদক থেকক ‘ছলছেং ছরছলছজওে’ এর দাছেত্ব পালে 
করকত পারকছ ো, থর্মে পারকছ থমাহাকমডাে ধময।  

এই েমে থদওোল  ছেকত ঢং ঢং ককর দশো বাজার শব্দ হকলা।  
ছেোর থমরী প্রেঙ্গ পাছেকে  ছের ছদকক তাছককে বলল, আপোর ওেুধ 

থখকত হকব।  
বকল উকঠ দােঁোল।  
থেছবল থেকক কযাপসুল ছেকে োলমাে শাছমকলর োমকে দােঁোল। তার 

ডাে হাকত কযাপসুল, আর বাম হাকত গ্লাে। বলল, হা করুে।  
োলমাে শাছমল বলল, ো ো থমরী, গ্লাে কযাপসুল আমাকক দাও। তুছম 

অকেক কষ্ট ককরছ। এেুকু কাজ আমাকক করকত দাও।  
--ইে, ছক থর্ কষ্ট ককরছছ! 
--ছক করছে, মুকখ বমে ককর ছদকেছছ, এ দুিঃখ আমার ছচরছদে মকে 

োককব। 
ছেোর থমরী গম্ভীর হকলা। বলল, দুিঃখ, আেন্দ েবার কাকছ একরকম 

েে, এো ছরকলছেে ছজছেে। একজকের কাকছ থর্ো দুিঃকখর িছৃত, আকরক জকের 
কাকছ থেো সুখকর িছৃতও হকত পাকর মকে রাখকবে। 

বকল ছেোর থমরী কযাপসুল এবং গ্লাে ছবছাোর উপর থরকখ থবছরকে এল 
 র থেকক। 

োলমাে শাছমকলর  র থেকক ছেকজর  কর ছগকে ঢুকল থমরী। ছবছাোে 
ছগকে বাছলশ থেকে ছেকে মুখ গুেঁজল থে। 
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৪ 
আহমদ মুো জীকপ একা। ছেকজই গাছে ড্রাইে করছছল। তার জীপ ছগকে 

প্রকবশ করল ইেছেছেউে অব অযাডোেেড ছেউছক্লোর ছফছজকে-এর প্রশােছেক 
েবকের গাছে বারান্দাে। এ েবকেরই ছেকচর তলাে ইেছেছেউে ছডকরটর পল 
জেেকের অছফে। 

গাছে োছমকে গাছে থেকক োমল আহমদ মুো। 
গাছে বারান্দা থেকক উপকর বারান্দাে উঠার মুকখ ছেেঁছের পাকশ বকেছছল 

উছদয পরা একজে এযাকেেকডডে। 
সুন্দর শ্মশ্রুমছডডত অছেজাত থচহারার একজে রু্বককক গাছে থেকক 

োমকত থদকখ এযাকেেকডডে উকঠ দােঁোল। থে একবার তীক্ষ্ণ দৃছষ্টকত পর্যকবিণ 
করল রু্বকছেকক। অোোছবক ছকছু খুেঁকজ পাওোর মত তার কপালো হঠাৎ থর্ে 
কুছঞ্চত হকে উঠল। 

আহমদ মুো এযাকেেকডকডের ছদকক তাছককেই ছেেঁছে ছদকে বারান্দাে উকঠ 
আেছছল। এযাকেেকডকডের চমকক উঠা দৃছষ্ট এবং কপাকলর কুঞ্চে তার োকলা 
লাগল ো। 

বারান্দাে উকঠ আহমদ মুোই তাকক ছজকজ্ঞে করল, ডিঃ পল জেেকের 
অছফে থকােো? 

-স্যাকরর োকে থদখা করকবে? এযাকেেকডডে পাো প্রশ্ন করল। 
-হ্যােঁ। 
-তাহকল একেু অকপিা করুে। স্যারকক বকল আছে। আপোর ছক পছরচে 

বলব? 
-বলকবে, একজে োধারণ মানুে, আহমদ। 
এযাকেেকডডে চকল থগল। 
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উত্তর-দছিণ লিা বারান্দা। বারান্দাে উকঠ লিালছি তাকাকল থর্ দরজাো 
থচাকখ পকে, থেোই ডিঃ পল জেেকের অছফে। এযাকেেকডডে েব  ুছরকে ছকছুিণ 
অকপিা করল। মকে হল থেতর থেকক থকাে েংকককতর অকপিা করল। তারপর 
ঢুকক থগল। 

মুহূতয ককেক পকর থে থবছরকে এল। 
আহমদ মুোকক ইশারা করল র্াওোর জকন্য। 
েব  ুছরকে আহমদ মুো প্রকবশ করল  কর। 
থগাো থমকঝ পুরু োদা কাকপযকে থমাো। থদওোকলও োদা কাকপযছেং। 

ধূের থেছবল োমকে ছেকে বকে আকছে লিা-চওো, শি-েমেয ডিঃ পল জেেে। 
তার োদা মুকখর উপর মাোে োদা চুকলর গুি। েব ছমছলকে পছবত্র পছরকবশ। 

আহমদ মুো র্খে  কর ঢুকল, মুখ তুলল ডিঃ পল জেেে। তার েি 
োরলযেরা মুকখর অেযন্তকর তার থর্ হৃদে তাককও মকে হল োদা। আহমাদ মুো 
খুছশ হকলা, প্রকৃতই একজে জ্ঞাে-োধককর মুকখামুছখ থে। 

ডিঃ পল জেেে উকঠ দােঁছেকেছছল। আহমদ মুো তার োকে হ্যাডডকশক 
করল। ডিঃ জেেে ইংছগত করল আহমদ মুোকক বোর জকন্য। 

আহমদ মুো বেল, তারপর বেল পল জেেে। ডিঃ জেেকের মুখ 
োোছবক, তাকত থকােই োবান্তর থেই। অপছরছচত থক এল, থকে এল এ ছেকে 
তার থর্ে থকাে মাো বযো থেই। শুধু আহমদ মুোর মুকখ তার দৃছষ্টো ককেক মুহূতয 
থর্ে আঠার মত আেকক ছছল। 

আহমদ মুোই প্রেকম কো শুরু করল। বলল, ছবো থোছেকশ একে 
আপোকক ছবরি করার জকন্য দুিঃছখত। 

োমকের একো ফাইল বন্ধ করকত করকত ডিঃ পল জেেে বলল, ছবো 
প্রকোজকে একেছ? 

ো! 
-তাহকল একো থকে? প্রকোজকে মানুে থতা মানুকের কাকছই র্াকব। 
-এোকব ছচন্তা আমরা কেজে কছর? 
-থকউ ককর ো বকল তুছম করকব ো, আছম করকবা ো থকে? 
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-ছঠক বকলকছে। এক, দুই ককর বযছিরা র্ছদ োকলা কাজ শুরু ককর, 
তাহকল একছদে থেোই োমাছজক হকে র্াকব। 

ডিঃ জেেে একবার থচাখ তুকল আহমদ মুোর ছদকক থচকে থচোকর গা 
এছলকে ছদকে থচাখ বুজল। এবং েগতিঃই থর্ে উচ্চারণ করকত লাগলিঃ জ্ঞাে এবং 
মানুে রষ্টার েম্পদ, আর দুছেোে র্া ছকছু আকছ েব মানুকের েম্পদ। মানুেকক 
দুছেোর ছখলাফত দাকের অেয থতা এোই। ছকন্তু খছলফারা র্খে ছেকজর মাছলক 
ছেকজ বকে থগল, েব জ্ঞাকের অছধপছত র্খে ছেকজই হকে দােঁোল এবং 
ছখলাফতকক র্খে মকে করল ছেকজর োবযকেৌম রাজত্ব, তখেই থতা মানুকের 
েমাজ হকে থগল অমানুকের েমাজ। একোগুকলা থতামাকদর ধমযই েবকচকে থবছশ, 
েবকচকে স্পষ্ট ককর বকল। তাহকল থকমে ককর তুছম মকে কর থর্, এক, দুই ককর 
এগুকল েমাজ আপোকতই একছদে োকলা হকে র্াকব? োকে থতরশ’ বছকর থতা 
হেছে! 

আহমদ মুোর থচাকখ রাকজযর ছবিে। ছকন্তু থে ছবিে থচকপ প্রকশ্নর উত্তর 
ছদকতই থে প্রেকম এছগকে এল। বলল, জোব, এক, দুই ককর েমাজ োকলা করা 
েহজ েে, একো ছঠক, োকে থতরশ’ বছকরও এমে এক ছেরংকুশ মােব েমাজ 
গো র্াে ছে, একোও ছঠক। ছকন্তু এক, দুই ককরই থর্ একছদে সুন্দর, সুি মানুকের 
েমাজ গো হকেছছল এোও েতয। আমাকদর েবী(োিঃ) অন্ধকার েমাকজ ছছকলে 
একছে মাত্র এক আকলার মানুে। ছকন্তু এক, দুই ককর থতইশ বছকরর থচষ্টাে ছতছে 
এক আকলার েমাজ গকেছছকলে। দী য ৪০ বছর থর্ েমাজ তার পূণয দীছপ্ত ছেকে 
ছেকক ছছল এবং তখেকার অকধযক পৃছেবী থে করােত্ত ককরছছল। তারপর প্রাচুকর্যর 
পে ধকর আপছে থর্ ছতেছে থরাকগর কো উকল্লখ ককরকছে, থেই থরাগ ধীকর ধীকর 
িমতােীেকদর গ্রাে করকত লাগল। শােেদডড ইেলাকমর হাত ছাো হকলা, এক 
থশ্রণীর মুেলমাে শােেদকডডর মাছলক হকলও র্ারা, আপছে র্া বকলকছে, ছেকজ 
ছেকজর মাছলক বকে েব জ্ঞাকের উৎে ছেকজই হকে দােঁোল এবং ছখলাফতকক 
পছরণত করকলা তার োবযকেৌম রাজকত্ব। এইোকব থগাো মােব েমাজ আজ 
পুেরাে অন্ধকাকর ছেমছজ্জত। এই অবিাে আমাকদর আজ হে হতাশার জগেল 
পাের বুকক ছেকে অন্ধকাকর ডুব ছদকত হকব, অেবা িালকত হকব এক, দুই ককর 
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আকলার মশাল ছঠক মহােবীর পে ধকর, েবীকদর অনুকরকণ। মহােবীর মতই র্ছদ 
এ আকলাকে প্রকচষ্টা চকল, তাহকল আকলার েমাজ আবার কাকেম হকব। এ পে 
দী য, কষ্টকর, ছকন্তু এর থকাে ছবকল্প থেই। 

ডিঃ পল জেেে থচোকর গা এছলকে থচাখ বন্ধ ককর অেে মকোকর্াকগর 
োকে কাে থপকত ছছল আহমদ মুোর ছদকক। আহমদ মুোর কো থশে হকল ডিঃ 
পল জেেে ঐোকব থেককই প্রশ্ন করল, বৎে, ছর্শুর থেই হাওোরী, মুহাম্মকদর 
থেই োহাবীকদর মত আকলাক-েন্তােকদর তুছম পাকব থকাোে? 

আহমদ মুো বলল, জোব, গত োকে থতরশ’ বছকরর ইছতহাকে ছর্শুর 
হাওোরী, মহােবী(োিঃ) এর োহাবীকদর মত আকলাক েন্তােকদর আমরা বার বার 
থদকখছছ, র্াকদর তযাগ ও থকারবােীর অমর গােঁোে ইছতহাে েরপুর। এখেও তারা 
আকছ। শুধু প্রকোজে েংগঠে এবং েংগ্রাকমর র্া অতীকত প্রাছতষ্ঠাছেক োকব 
হেছে। 

ডিঃ পল জেেে ধীকর ধীকর অকেকো েগতিঃ ককণ্ঠ বলল, বৎে তুছম বে 
ছবপকদ, অতীকত এমে জ্ঞাে র্ারা লাে ককরকছ তারা ছবপদগ্রস্ত হকেকছ। তারপর 
থোজা হকে বকে মুকখ হাছে থেকে বলল, বৎে, তাহকল এখে থতামার মকে ছেিে 
থকাে দুিঃখ থেই--প্রকোজকে মানুে মানুেকক ছবো থোছেকশই ছবরি করকত পাকর। 

আহমদ মুোর মুকখও হাছে ফুেল। অন্তরও তার ছস্নগ্ধ হল ডিঃ জেেকের 
আন্তছরকতার স্পকশয। আহমদ মুো এবার তার আেল কোে আেকত চাইল। 
বলল, জোব, একো গুরুত্বপূণয ছবেে ছেকে আছম আপোর কাকছ একেছছ। 

--োলমাে শাছমকলর থখােঁজ চাও, এই থতা? 
আহমদ মুোর থচাখ দু’ছে ছবিকে ছবস্ফাছরত হকলা। বলল, জোব, 

আপছে ছক ককর জােকলে থর্ আছম এই প্রকোজকেই একেছছ? 
--ছবজ্ঞাকে অকেক েতিঃছেদ্ধ ছবেে আকছ। ছঠক থতমছে েতিঃছেদ্ধ থর্, 

অপছরছচত একজে মুেছলম রু্বক োলমাে শাছমকলর থখােঁকজই মাত্র আমার কাকছ 
আেকত পাকর।  

--জোব, আমরা আপোর োহার্যপ্রােযী।  
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ডিঃ পল জেেে আবার থচোকর গা এছলকে থচাখ বুজল। থর্ে আপোর 
মকধয থে হাছরকে থগল।  

অকেকিণ পর ধীকর ধীকর বলল, এমছে ককর োহার্য থচকেছছল থোছফো 
এযাকঞ্জলাও। কান্নাে থে থেংকগ পকেকছ বার বার, োলমাে শাছমলকক থখােঁজ করার 
জকন্য আমার োহার্য থচকেকছ থর্ে অতুল িমতা আমার।  

োমল ডিঃ পল জেেে।  
--থোছফো এযাকঞ্জলা থক জোব?  
--রাজনেছতক ও ধমযীে থেতা থেডে জজয োইমকের থমকে।  
--থেডে জজয োইমকের থমকে? োলমাকের োকে ছক েম্পকয তার?  
--এ জবাব থোছফোই ছদকত পাকর বৎে। 
একেু থেকম আবার বলকত শুরু করল ডিঃ পল জেেে, থতামরা আমার 

োহার্য চাও, আছম কার োহার্য চাইব বল থতা? আমার অছত ছপ্রে, অছত আদকরর 
এক ছাত্রকক আমার বুক থেকক ছছছেকে ছেকে থগকছ, আছম কার কাকছ বলব, কার 
োহার্য চাইব? আছম বৃদ্ধ হকেছছ, আমার থদবার মত ছকছু থেই। ওরা র্ছদ আমাকক 
ছবছেমে ছহকেকব চাইত, োলমােকক থছকে ছদত, আছম খুছশ হতাম! 

ডিঃ পল জেেকের কডঠ োছর। তার োদা মুখো ঈেৎ রছিম।  
ডিঃ জেেে েীরব হকলা। আহমদ মুোও থকাে কো বলকত পারকলা ো। 

ডিঃ জেেকের আকবগ তাককও অছেেূত ককরকছ।  
অকেকিণ পর আহমদ মুো বলল, ওরা কত বে, কত শছি ওকদর থেো 

আমাকদর কাকছ েমস্যা েে জোব, েমস্যা হকলা ওকদর েন্ধাকের থকাে েূত্র পাছি 
ো আমরা।  

ডিঃ পল জেেে থোজা হকে বেল। তার দু’থচাকখ চাঞ্চলয। বলল, পারকব 
ওকদর  থমাকাছবলা করকত?  

--পারব! 
--জাে তুছম, ওরা কত েেংকর, কত শছি ওকদর?  
--জাছে জোব। 
--এখাে থেকক থবর হবার পরই তুছম র্ছদ োলমাকের মত আক্রান্ত হও? 
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--আছম তারই জকন্য প্রস্তুত জোব। 
--কখেও ওকদর মুকখামুছখ হকেছ?  
--হকেছছ। ছতেবার। 
--ছক ফল হকেকছ?  
--দকলর কাকছ খবর থপৌেঁছাবার মতও থকউ বাকচেঁছে ওকদর। তকব ওরা 

েেংকর তা েীকার কছর। ওরা মকর, ছকন্তু ছপছু হকে ো।  
ডিঃ জেেে ছবস্ফাছরত থচাকখ থচকে োকল আহমদ মুোর ছদকক। ছকছুিণ 

পর বলল, থতামার মকধয আগুে আকছ তা প্রেকম থদকখই বুকঝছছ, থতামার 
থচহারাে, দৃঢ়তাে অোধারণত্ব আকছ তাও বুঝকত থপকরছছ। থতামার পছরচে ছক 
বৎে? 

আহমদ মুো মুখ ছেচু ককর ছছল। মুখ তুলল। একেু ছদ্বধা করল, তারপর 
বলল, আপোর কাকছ লুকাবার ছকছু থেই, আছম মধয এছশো থেকক এখাকে একেছছ 
আমাকদর োইকদর ছবপকদর খবর শুকে। আমার োম আহমদ মুো।  

--আহমদ মুো? থকাে আহমদ মুো? ছফছলছস্তে, ছমন্দাোও, মধয এছশো 
ছবপ্লকবর োেক ছহকেকব র্ার োম খবকর পকেছছ, থেই?  

--ছি, হ্যােঁ। 
মাো ছেচু করল আহমদ মুো।  
ডিঃ পল জেেকের থচাকখ পলক পেল ো। এক দৃছষ্টকত তাছককে আহমদ 

মুোর ছদকক। বলল এক েমে, কলযাকণর েব প্রছতো, েব থর্াগযতা আমার কাকছ 
আেকন্দর বৎে। আছম থতামাকক োগত জাোছি। তুছম ছবশ্ব-েছন্দত ছবপ্লবী, 
থতামাকক ছাকত্রর মত ‘তুছম’ বকলছছ, ছকছু মকে করছে থতা?    

--লজ্জা থদকবে ো ‘স্যার’। আছম োলমাে শাছমকলর োই। আমাকক 
‘তুছম’ই বলকবে। 

--তুছম আকমযছেোে, আমার কাকছ েপ্ন মকে হকি। আছম এখে আিাশীল, 
তুছম র্া বকলছ তা তুছম পারকব।  

একেু থেকম আবার বলকত শুরু করল ডিঃ পল জেেে, তুছম ওকদর েন্ধাে 
পাবার েূকত্রর কো বকলছ। আছম এ ছেকে থকাে েমে মাো  ামাইছে। ওকদর হাত 
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থেকক উদ্ধার করার থকাে ছচন্তা করা থর্কত পাকর বকলও আছম মকে কছরছে। তকব 
এখে থচষ্টা করব, আমার েব োধয ছদকে থতামাকক োহার্য করব, এ প্রছতশ্রুছত 
থতামাকক ছদছি।  

--তাহকল এখে উছঠ জোব। বলল আহমদ মুো।  
--উঠকব? ছঠক আকছ।  
উকঠ দােঁোকত দােঁোকত আহমদ মুো বলল, আছম ছক থোছফো এযাকঞ্জলার 

োকে থদখা করকত পাছর?  
--পার। থমকেো খুছশ হকব। খুব োল থমকে। োলমাে শাছমল অোকেয 

ফােয হকেছছল, থে থেককডড হকেছছল।  
--জোব, থোছফোকদর বাছের থলাককশেো?  
--ছেকটারী থোোর থেকক থর্ থরাডো থোজা পছিকম থগকছ তার থশে 

মাোে ৭েং বাছে। ছকন্তু থতামার েরােছর র্াওো ছক ছঠক হকব? জজয োইমে 
অতযন্ত প্রোবশালী এবং কট্টরবাদী রাজেীছতক।  

--ছচন্তা করকবে ো জোব, েবছদক ছবকবচো ককরই থেখাকে র্াব। 
‘এখে তাহকল আছে জোব, আবার আেব’ বকল  ুকর দােঁোল আহমদ 

মুো।  
আহমদ মুোর ছদকক থস্নহেরা থচাকখ তাছককে ছছল ডিঃ পল জেেে।  
 
আহমদ মুো দরজার েব  ুছরকে দরজা খুকল বাইকর থবছরকে এল।  
দরজা থেকক গাছে বারান্দার েবোই থদখা র্াে। োমকে তাকাকত ছগকে 

আহমদ মুোর দৃছষ্ট এমছেকতই জীকপর ছদকক থগল। জীকপর ছদকক চাইকতই 
থদখকত থপল, থেই এযাকেেকডডে জীপ থেকক োমকছ। আহমদ মুো জীকপর দরজা 
বন্ধ ককর আকেছে।  

দৃশ্যো থদকখ চমকক উঠল আহমদ মুো। মকে পেল আোর েমে থদখা 
এযাকেেকডকডের থেই কুছঞ্চত কপাল এবং চমকক ওঠা থচাকখর কো। 
থকৌতুহলবশতিঃ থখালা জীকপ ওঠা অোোছবক হেকতা েে। ছকন্তু কুছঞ্চত কপাল 
এবং চমকক ওঠা থচাকখর োকে এো থর্াগ করকল  েো তাৎপর্যপণূয হকে ওকঠ। 
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হঠাৎ আহমদ মুোর মকে পেল, এখাে থেকক থবছরকে থগকে ছগকেই থতা োলমাে 
শাছমল ছকডন্যাপ হকেকছ। োলমাে শাছমকলর এখাকে আোর খবর থক থহাোইে 
ওলফকক ছদকেছছল? থর্ ছদকেছছল থে ছক এই এযাকেেকডডে হকত পাকর ো? 
এযাকেেকডডে থহাোইে ওলকফর থকউ, ো চর? থে ছক আহমদ মুোকক ছচেকত 
থপকরকছ? ছচেকত পারার জকন্যই ছক চমকক ওঠা এবং কপাল কুছঞ্চত হওো? 
থহাোইে ওলফ তার ফকো েব জােগাে থতা থপৌেঁছাকতই পাকর।  

মাো ছেচু ককর ছচন্তা করছছল আহমদ মুো। থে মকে করল ডিঃ পল 
জেেেকক েব কো বকলই আো দরকার। 

 
আহমদ মুো ছফকর দােঁোল। দরজার েব  ুছরকে প্রকবশ করল  কর।  
দরজা থখালার শকব্দ মুখ তুলল ডিঃ পল জেেে। 
আহমদ মুো বলল, আেব জোব?  
এে। ডিঃ জেেকের থচাকখ ছকছুো চাঞ্চলয। আহমদ মুো একে বেকতই 

ছজজ্ঞাো করল, জরুছর ছকছু ছেিে? 
আপোর এযাকেেকডডে থকমে?  
পুরাকো এবং ছবশ্বস্ত।  
আমার েকন্দহ ছমেযা ো হকল থে থহাোইে ওলকফর থলাক অেবা চর।  
ছক বলছ তুছম?  
মকে হে আমার েকন্দকহ েুল থেই।  
েকন্দকহর ছকছু  কেকছ?  
ছকছু  কেকছ। আমার আরও ধারণা হকি, োলমাে শাছমল এখাকে আোর 

খবর থেই থহাোইে ওলফকক জাছেকেছছল। 
তুছম এো মকে কর? 
বকল একেু থেকমই আবার থে শুরু করল, হকত পাকর। ওরা েককলরই 

মাো খারাপ ককরকছ। থে আর বাদ োককব থকে।  
ও থকাোে োকক জোব?  
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েকরজছমকে েন্ধাে ককর আরও ছেছিত হকত চাও বুছঝ? মুকখ একেুককরা 
হাছে।  

ছি।  
এ প্রশােছেক েবকের দছিণ পাকশ অধযাপককদর থকাোেযার। এর দছিণ 

পাকশর থকাোেযারগুকলাকত কমযচারীরা োকক। ও োকক একতলার ২১ েির 
থকাোেযাকর। 

আপোর ছবশ্বছবদযালে এলাকার একো মযাপ ছদকে আমাকক োহার্য 
করকত পাকরে? 

‘অবশ্যই’ বকল ডিঃ পল জেেে পাকশর ড্রোর থেকক একছে ছাপাকো 
পুছস্তকা এছগকে ছদল। বলল, এর মকধয মযাপ এবং েব তেয পাকব। 

আহমদ মুো পুছস্তকাছের পাতা উোল। মাঝখাকে দু’পাতা বযাপী ছবরাে 
থেচমযাপ। একবার েজর বুছলকে ছেকে বন্ধ করল। বলল, উছঠ জোব। 

ডিঃ জেেকের কাকছ ছবদাে ছেকে থবছরকে এল আহমদ মুো। এবার 
থদখল, এযাকেেকডডে বারান্দাে ছেেঁছের মুকখ তার ছেছদযষ্ট জােগাে বকে আকছ। 

আহমদ মুো কাকছ থর্কতই উকঠ দােঁোল। তার থচাখো ছেচু। আহমদ মুো 
মকে মকে হােল। ছগকে গাছেকত উঠল। 

এক্সকপ্লাছেে ছডকেকের থবর ককর গাছেো একবার পরীিা করল। ো, 
থেরকম ছকছু থেই। গাছে োেয ছদকে থদখল ছঠক আকছ, কছম্পউোর-আই গ্রীে 
ছেগন্যাল ছদকি। তাহকল থে গাছেকত উকঠছছল থকে? থকাে কাগজ-পকত্রর 
েন্ধাকে? থে ছক েকন্দহ ককরকছ, ো ছচেকত থপকরকছ? মকে হে থগকে থগকলই এর 
উত্তর পাওো র্াকব। থে চছল্লশ ছমছেে কো বকলকছ ডিঃ পল জেেকের োকে। 
ছচেকত থপকর োককল খবর ছদকে এই েমকের মকধয েব আকোজে ককর থফলা 
েম্ভব। 

আহমদ মুো গাছেকত োেয ছদল। 
ডিঃ পল জেেকের অছফে থেকক োমকের রাস্তা থেডে জেপল থরাকডর 

দূরত্ব প্রাে ৪শ’ গকজর মত। মাঝখাকে থছাে আেঁকা-বােঁকা রাস্তা, বাগাে আর গাকছর 
োছর। এই দূরকত্বর মাঝ বরাবর জােগাে একো থচৌমাো। এখাে থেকক একো 
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রাস্তা উত্তর ছদকক ক্লাে ছবছল্ডং এর ছদকক, আকরকো দছিণ ছদকক োফ 
থকাোেযাকরর ছদকক থগকছ। একো রাস্তা এডছমছেকস্ট্র্ছেে ছবছল্ডং থেকক থবছরকে 
একে ছমকশকছ থচৌরাস্তাে। থচৌরাস্তা থেকক চতুেয রাস্তাছে থোজা পূবযছদকক থবছরকে, 
পকর দছিণ ছদকক একেু োেয ছেকে থগে থপছরকে থেডে জেপল থরাকড ছগকে 
পকেকছ। 

রাত তখে ৮ো। 
আহমদ মুোর জীপ চত্ত্বকরর থেই থচৌরাস্তার কাছাকাছছ আেকতই আহমদ 

মুো থদখকত থপল, থচৌরাস্তার ডাে পাকশ দু’জে থলাক মুকখামুছখ দােঁছেকে কো 
বলকছ। একজে পূবযমুখী, একজে পছিমমুখী। পছিমজকের থচাখ জীকপর 
থহডলাইকের ছদকক। ওকদর দু’জকের গাকেই ওোরককাে। মাোে হ্যাে। ওকদর 
পছিমমুখী জকের ওোরককাকের ছেকচর পককে থেকক থবছরকে আো ধূের 
েলছেকক ওোছক েছকর েল বকলই আহমদ মুোর মকে হল। 

আহমদ মুোর মে ছযােঁত ককর উঠল। ওরা ছক থগকের মলূ বাছহেীর 
অগ্রবাছহেী? তাহকল ওরা জাল থপকতকছ? 

আহমদ মুো তার জীপ এককবাকর থলাকছের গা থ েঁকে দােঁে করাল। ওরা 
প্রেমোে আেঁতকক উকঠ এক ধাপ ছপছছকে থগল। ছকন্তু তারপকরই আবার ছির 
হকলা। ওকদর হাত ওোরককাকের পকককে। 

আহমদ মুো পাশ থেকক তার এম-১০ ছরোলোরছে তুকল ছেকে ওকদর 
ডাকল। ওরা দু’জকেই কাকছ এল। 

আহমদ মুোর এম-১০ ছরেলোকরর েলো গাছে দরজার আোল থেকক 
থবছরকে ওকদর মুকখামুছখ হকলা। 

আহমদ মুো দ্রুত বলল, থদখ আছম অর্ো খুকো-খুছে পছন্দ কছর ো। 
থতামাকদর দু’জকের ছরেলোর এবং ওোছক েছক দু’থো আমাকক---- 

আহমদ মুোর কো থশে হবার আকগই ছবদুযৎ থবকগ ওকদর হাত থকাকের 
পককে থেকক থবছরকে এল। কাল চকচকক ছরেলোর। ছকন্তু তাকদর ছরেলোকরর 
েল আহমদ মুো পর্যন্ত উকঠ আোর আকগই আহমদ মুোর েকচতে, ছিপ্র তজযেী 
এম-১০-এর ছিগাকর থচকপ বেল। ছেিঃশকব্দ থবছরকে থগল থমছশে ছপস্তকলর এক 
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ঝােঁক গুছল। োইকলোর লাগাকো ছছল, একেুও শব্দ হকলা ো। লাশ দু’ছেও 
ছেিঃশকব্দ রাস্তার পাকশ থছাে সুন্দর ফলুগাছগুকলার উপর হুমছে থখকে পকে থগল। 

এ েমে উত্তর ছদক থেকক ছুকে আো পাকের শব্দ পাওো থগল। আহমদ 
মুো মুখ েছরকে থদখল, থচৌমাোর ওপার থেকক দু’জে ছুকে আেকছ। তাকদরও 
পকককে হাত। আহমদ মুো ওকদর হাকত ছপস্তল ো থদকখ বুঝল, গুছলর শব্দ ওরা 
পাে ছে, োেীকদর পছরণছতও জােকত পাকর ছে। জীপ দােঁে কছরকে োেীকদর োকে 
ছক করকছ থেই খবর থবাধহে ছেকত আেকছ ওরা। 

ওরা জীকপর কাছাকাছছ আেকতই আহমদ মুো জীকপর জাোলা ছদকে মুখ 
বাছেকে বলল, থদখ আছম থতামাকদর ছকছুই বলব ো, থতামাকদর পকককের 
ছরেলোর এবং ওোছক েছক ঐ থপছে ছদকক বাগাকে ছুেঁকে থফকল দাও। আছম চকল-
-------- 

এবারও আহমদ মুোর কো থশে করকত ওরা ছদল ো। ছবদুযৎ গছতকত 
ওরা পা থপছকে ছুেঁকে ছদকে উপুে হকে মাছেকত শুকে পেল। আর েকঙ্গ েকঙ্গই দু’ছে 
গুছল ছুকে এল। ওরা অদ্ভুত কােদাে শুকে পেকত পেকতই ছরেলোর থবর ককর 
পছজশে ককর ছেকেছছল। ওকদর একো গুছল দরজার ডাে পাকশর উপকরর 
থকাণোে ছগকে আ াত করল। আকরকো গুছল ৪৫ ছডছগ্র এযাংকগকল জাোলা ছদকে 
প্রকবশ ককর গাছের থেতকর ছাকদ ছগকে ছবদ্ধ হকলা। আহমদ মুো ছেকের োকে 
থেেঁকে ো োককল গুছলো আহমদ মুোর মাোর উপকরর অংশ উছেকে ছদত। 

আহমদ মুোর এম-১০ থেককও েকঙ্গ েকঙ্গ গুছল বৃছষ্ট হকেছছল। ছকন্তু তারা 
শুকে পোর ফকল প্রেম ছদককর গুছল লিযভ্রষ্ট হে। ছকন্তু তার পকরই এম-১০ এর 
েল ছেকচ থেকম র্াে। ঝােঁঝরা হকে র্াে ওকদর শুকে পো থদহ। 

আহমদ মুো দ্রুত জীকপর মুখ  ুছরকে ছেল। োফ থকাোেযাকরর ছদকক। 
থোজা থগে ছদকে থবরুকত ছগকে েতুে হাঙ্গামাে থে পেকত চাে ো। তার েমকের 
মূলয অকেক। এখে তার লিয থোছফো এযাকঞ্জলার বাছে। একদর োকে শছি 
পরীিার েমে োমকে আেকছ। 
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আহমদ মুো ছবশ্বছবদযালকের মযাকপ থচাখ বুলাকত ছগকে থদকখছছল, োফ 
থকাোেযারমুখী রাস্তা ছদকে দছিণ ছদকক এছগকে থেডে জেপল থরাকড পোর আকগ 
আরও দু’থো থগে পাওো র্াকব। 

আহমদ মুোর জীপ তীর থবকগ এছগকে চলল োফ থকাোেযাকরর রাস্তা 
ধকর দছিণ ছদকক। 

আহমদ মুো ছগোর থচঞ্জ করার েমে ছগোকরর পাকশ ছরেলোকরর 
থপাো বুকলে পকে োককত থদখল। উপকর তাকাল আহমদ মুো। থর্ বুকলেো 
গাছের ছাকদ আ াত ককরছছল, থেোই ছেকচ পকেকছ। থলাক দু’ছের অদ্ভুত 
ছিপ্রতার কো আহমদ মুোর মকে পেল। আহমদ মুো মকে মকে থহাোইে 
ওলকফর থিছেং এবং তাকদর ছেষ্ঠার প্রশংো করল। থকাে পছরছিছতকতই ওরা 
আক্রমণ থেকক ছপছপা হে ো, এমেছক মৃতযুকক অবধাছরত থজকেও। মৃতযুর আকগ 
থর্েুকুই েমে পাে, ওরা কাকজ লাগাে। েছতযই ওরা েেংকর। 

এককবাকর েবয দছিকণর কমযচারী থকাোেযার বরাবর থগে ছদকে থেডে 
জেপল থরাকড পকে দছিণ ছদকক বােঁক থেোর েমে একবার চছককত উত্তর ছদকক 
প্রশােছেক েবকের েম্মুখি থগকের ছদকক আহমদ মুো চাইল। থদখল, থেখাকে 
থেই মুহূকতয ছতেছে গাছের ছেছে থহডলাইে িকল উঠল। ছুকে আেকছ ওরা। 

আহমদ মুো ছগোর থচঞ্জ ককর, পা ছদকে এককেকলের থচকপ ধরল। দৃঢ় 
হাকত খামকচ ধরল ছেোছরং হুইল। লাছফকে উঠল জীপ। থদখকত থদখকত 
ছস্পকডাছমোকরর কােঁো ১২০ এ ছগকে উঠল। 

তুলোমূলকোকব জেছবরল থেডে জেপল থরাড রাকত আরও জেছবরল 
হকে উকঠকছ। ঝকের থবকগ এছগকে চকলকছ আহমদ মুোর জীপ। 

োমকেই থমাে। গ্রীে ছেগন্যাল থদখা র্াকি। আহমদ মুো প্রােযো করল, 
গ্রীে ছেগন্যালো থর্ে আর ছবশ-পেঁছচশ থেককডড োকক। 

োগয োল। আহমদ মুো র্খে ছেগন্যাল ক্রে করল ছঠক তখছে হলুদ 
ছেগন্যাল িকল উকঠকছ। হাফ থছকে বােঁচল আহমদ মুো। থরড ছেগন্যাকলর বােঁধার 
েম্মুখীে ওরা হকব। 

আহমদ মুোর োমকে ইকেকরকেকের থরাডমযাপ থখালা ছছল। 
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থে থমাে পার হকেই থেডে জেপল থরাড থছকে ছদকে একো গছলর মকধয 
ঢুকক থগল। গছলছে ছদকে শাছমউে একেছেউকত পো র্াকব। শাছমউে একেছেউ 
ছদকে ছকছু এছগকে আকরকো থলে পাওো র্াকব। থে থলে ছদকে একগাকল 
েংকিকপই ছেকটারী থরাকড থপৌেঁছা র্াে। এ থরাকডরই দছিণ মাোে ছেকটারী 
থোোর। 

আহমদ মুো থলকে প্রকবশ ককর ছকছুো এছগকে একো অন্ধকার মত িাকে 
জীপ দােঁে করাল। তারপর দ্রুত গাছে থেকক থেকম গাছের োিার থপ্লে পাকে ছদল। 
আহমদ মুো েে করছছল থহাোইে ওলফরা ওেযারকলকে আহমদ মুোর জীকপর 
োিার েব জােগাে থপৌেঁকছ ছদকত পাকর। পুছলশও তাকদর েহকর্াগী।  

গাছেকত উকঠ আবার গাছে োেয ছদল আহমদ মুো। তাোহুো থেই। 
একেু ধীর গছতকতই এছগকে চলল আহমদ মুোর জীপ। 

আহমদ মুোর জীপ র্খে থোছফো এযাকঞ্জলাকদর ফেকক ছগকে থপৌেঁছল 
তখে রাত ৮ো ২৫ছমছেে।  

থগকের োমকে গাছে দােঁোকত থদকখ দাকরাোে থগে ো খুকল গাছের কাকছ 
এল।  

দাকরাোকের লিা-চওো, পছরশ্রমলব্ধ থপো শরীর। মুখছে প্রেন্ন েে। 
গাছের জাোলার কাকছ একে আহমদ মুোকক ছজজ্ঞাো করল, কাকক চাই? 

থোছফো এযাকঞ্জলার োকে থদখা করকত চাই। 
দাকরাোে েকঙ্গ েকঙ্গ থকাে উত্তর ছদলো। মুখো থর্ে তার আকরা মছলে 

হকে উঠল। বলল থে, থোছফো এযাকঞ্জলা থেই। 
মাো ছেচু ককর কোো বলল দাকরাোে। 
দাকরাোকের এই োবান্তর আহমদ মুোর েজর এোল ো। আহমদ মুো 

আবার প্রশ্ন করল, কখে ছফরকব থোছফো এযাকঞ্জলা, কখে একল থদখা পাব?  
আছম জাছে ো। 
কালকক আছে, তুছম থোছফোকক বকলা। 
কালকক থদখা পাকবে তা বলকত পারকবা ো। 
থকে? 
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দাকরাোে থকাে উত্তর ছদল ো। তার মুখ ছেচু। 
এ েমে থদাতলার বযালকছে থেকক একো োরী কণ্ঠ ধ্বছেত হকলা, 

থডছেড ওকক আেকত দাও। ছেকচর ড্রইংরুকম ছেকে এে। 
আহমদ মুো মুখ তুকল উপকর তাকাল। থদখল, োদা গাউে পরা একজে 

মছহলা বযালকছে থেকক  কর ঢুকক থগল। 
দাকরাোে থগে খুকল ছদল। আহমদ মুো গাছে বারান্দাে ছেকে গাছে দােঁে 

করাল। 
দাকরাোে থগে বন্ধ ককর একে আহমদ মুোকক ড্রইংরুকম থপৌেঁকছ ছদল। 
ছবশাল ড্রইংরুম। থোফাে োজাকো। পছিম থদোকলর মাঝামাছঝ 

জােগাে থশ্বত পােকরর একো মূছতয। আহমদ মুো ছচেল, মূছতযো আকমযেীে 
খৃোেকদর জাতীে বীর শাছমউকের। 

মূছতযর পদতকলই ছেংহােে আকৃছতর একো থচোর। আহমদ মুো বুঝল, 
থচোরোে জজয োইমে বকেে। 

আহমদ মুো থচোরোর বাম পাকশর থোফাে ছগকে বেল। 
আহমদ মুো োবল, থোছফো বাছেকত থেই, থকে তাহকল তাকক ছেতকর 

আেকত বলল? থক তার োকে কো বলকব? জজয োইমে ছক? ো ঐ মছহলা? 
মছহলাছে থক? 

আবার োবল আহমদ মুো, তাকক ছচেকত পাকরছে থতা! ছচেকত থপকরই 
ছক আেকত বকলকছ? 

আহমদ মুো তার ফলু থলাড এম-১০ থমছশে ছরেলোর একবার স্পশয 
করল। 

থবছশিণ অকপিা করকত হল ো। 
থচোরছের বােঁ পাকশই দরজা। 
       দরজা ছদকে ধীর পদকিকপ প্রকবশ করল একজে মছহলা। একহারা, 

মাঝ বেেী। সুন্দর, অছেজাত থচহারা। েবছকছু ছমছলকে মাতৃসুলে একো েছঙ্গ। 
ছকন্তু মুখ ম্লাে, থচহারা জুকে থবদোর একো কাল ছাো। থচাকখর দৃছষ্ট উদাে। 
আহমদ মুোর মকে পেল, দাকরাোকের মকধযও এই ছবেণ্ণতাই থে থদকখকছ। 
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মছহলাছে বে থচোরছেকত ো বকে আহমদ মুোর পাকশর থোফাে একে 
বেল। 

হােঁো বোর মকধয তার ছেিঃেংককাচ ছকন্তু শান্ত ও েংর্ত েছঙ্গ। 
মছহলাছে বকেই বলল, আছম থোছফোর মা। 
আপছে থোছফোর থখােঁজ করছছকলে? 
ছি হ্যােঁ, বলল আহমদ মুো। 
আপোর পছরচে? 
আহমদ মুো েকঙ্গ েকঙ্গ উত্তর ছদল ো। একেু োবল। বলল, আছম 

োলমাে শাছমকলর োই। 
মছহলাছে থচাখ তুকল আহমদ মুোর ছদকক পছরপূণয দৃছষ্টকত তাকাল। বলল, 

আছম থোছফোর কাকছ শুকেছছ, োলমাে শাছমকলর থকাে োই-থবাে থেই। 
আছম োলমাে শাছমকলর ছবশ্বাকের োই। আহমদ মুোর মুকখ হাছে। 
থোছফোকক আপোর থকে প্রকোজে? 
আহমদ মুো উত্তর থদবার আকগ এবারও োবল। থেকব ছেকে ধীর ককণ্ঠ 

বলল, আপছে জাকেে োলমাে শাছমলকক অপহরণ করা হকেকছ। আমরা তার 
উদ্ধাকরর থচষ্টা করছছ। ছকন্তু োমকে একগাবার মত েূত্র আমরা পাছি ো। আছম 
র্তদূর জাছে থোছফো োলমাকের বন্ধু ছছল এবং অপহৃত হবার আকগ থোছফোর 
োকে োলমাকের কোও হকেকছ। আমরা চাইছছলাম, থোছফো আমাকদর থকাে 
োহার্য করকত পাকর ছক ো। 

আহমদ মুো োমকলও থোছফোর মা েংকগ েংকগ কো বলকত পারল ো। 
তার থচাখ ছদকে অশ্রু গোছিল। 

আহমদ মুো এই অোছবত অবিাে পকে ছবব্রত থবাধ করকত লাগল। থে 
ছবছিত হকলা। এমে দৃশ্য থে এখাকে আশা ককরছে। 

থোছফোর মা রুমাকল মুখ মুকছ ছেকে বলল, োলমাে শাছমকলর অপহরণ 
আমারও েবযোশ ককরকছ। 

বলকত বলকত কান্নাে থেকঙ্গ পেল থোছফোর মা। 
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আহমদ মুো ছক বলকব, ছক োন্ত্বো থদকব তা থেকব থপল ো। তকব বুঝল, 
বে ধরকের ছকছু  কেকছ। উছদ্বি হকলা আহমদ মুো। 

দু'হাকত মুখ থঢকক কােঁদছছল থোছফোর মা। 
ছকছু পর মুখ তুলল। থচাখ মুকছ আবার বলকত শুরু করল, থর্ছদে োলমাে 

শাছমল অপহৃত হে, থেছদে ছবশ্বছবদযালে থেকক ছফকর মা আমার োরা ছদে 
থকেঁকদকছ, ছকছু খােছে। রাত দশোে ওর আব্বা বাইকর র্াে। ওর আব্বা বাইকর 
র্াওোর পর পরই থে ছকছু ো বকল বাছে থেকক থবছরকে র্াে। আজ ছতে ছদে থকউ 
ছফকর আকেছে। 

কান্না থরাধ করকত দু'হাকত মুখ ঢাকল থোছফোর মা। 
থকাোও েন্ধাে ককরকছে, পুছলশ ছকছু করকত পাকরছে? দ্রুত ককডঠ 

ছজজ্ঞাো করল আহমদ মুো। 
েন্ধাে ককর থকাে লাে থেই, পুছলশ ছকছুই করকত পারকব ো। রুমাকল 

থচাখ মুকছ শান্ত হবার থচষ্টা ককর বলল থোছফোর মা। 
থকে লাে থেই? পুছলশ থকাে ছকছু করকত পারকব ো? ছবছিত ককডঠ বলল 

আহমদ মুো। 
থোছফোর মা থকাে উত্তর ছদল ো। 
আহমদ মুো বুঝল, থোছফোর মা প্রশ্নছের উত্তর ছদকত চাকি ো অেবা 

ছদ্বধা করকছ। তবু আহমদ মুো আবার ছজকজ্ঞে করল, আপছে ছক জাকেে তারা 
থকাোে থগকছ ছকংবা তাকদর ছক হকেকছ? 

আমাকক ছজকজ্ঞে করকবে ো।  
এো ছক আপছে মকে ককরে থর্, োলমাে শাছমলকক র্ারা অপহরণ 

ককরকছ, তারাই ওকদরও আেকককছ? 
তাই মকে কছর। 
ওরা ছক এক োকে থগকছ? 
ো। থোছফোর আব্বা প্রছত বৃহস্পছতবাকর রাত দশোে এোকব র্াে। 
থোছফো ছক ওর আব্বাকক অনুেরণ ককরকছ বকল মকে ককরে? 
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থোছফোর মা আহমদ মুোর ছদকক পছরপূণয দৃছষ্ট থমকল বলল, আছম তা 
মকে কছরছে। এমে ছক  েকত পাকর? 

থোছফো কখে থবছরকেকছ, ওর আব্বার পকরই ছক? 
প্রাে েংকগ েংকগই। ওর আব্বার গাছে রাস্তাে পেকল, থোছফোর গাছে 

থগে ছদকে থবছরকেকছ। 
আমার মে বলকছ, থোছফো তার আব্বাকক অনুেরণ ককরকছ এবং 

থোছফো োলমাকের েন্ধাকেই থবর হে। 
আহমদ মুো একেু োমল। তারপর বলল, একো েতয হকল এোও েতয 

বকল ধকর ছেকত হকব থর্, তার ছপতাকক অনুেরণ করকল োলমােকক েন্ধাে করার 
সুরাহা হকব, এো থোছফো মকে ককরছছল। 

আহমদ মুোর থশে কোগুকলা থবশ শি থশাোল। 
একেু থেকম আহমদ মুোই আবার শুরু করল, দো ককর বলকবে, প্রছত 

বৃহস্পছতবার রাত দশোে থোছফোর আব্বা থকাোে থর্কতে? 
থকাে উত্তর ছদল ো থোছফোর মা। তার মুকখ একো েকের ছচহ্ন ফকুে 

উঠল। 
আহমদ মুো বুঝল, থোছফোর মা ছকছু বলকত েে করকছ। তার েে দূর 

করার জকন্য আহমদ মুো বলল, আপছে থোছফোর মা, আমারও মাকের মত। 
থকাে কো বলকত ছদ্বধা করকবে ো, আপোর েে থেই। েবছকছু জােকল হেত 
আছম আপোককও োহার্য করকত পারব, আমাকদরও উপকার হকব। 

পারকব ো বাবা। ওরা জােকত পারকল তুছমও ছবপকদ পেকব, তুছমও 
হাছরকে র্াকব। 

আহমদ মুো এক মুহূতয ছচন্তা করল। তারপর পককে থেকক এম-১০ 
থমছশে ছরেলোর থবর ককর থোছফোর মা’র কাকছ ধকর বলল, থদখুে, ছরেলোর 
এখেও গরম আকছ, এখেও একত বারুকদর গন্ধ থলকগ আকছ। ছকছুিণ আকগই এ 
ছরেলোর ওকদর একো ফােঁদ গুছেকে ছদকেকছ। আপছে ছবশ্বাে করুে, আমরা 
পারব। 
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থোছফোর মা'র থচাকখ প্রবল েে ও আশংকার ছচহ্ন ফকুে উঠল। থে 
ছবস্ফাছরত থচাকখ তাছককেছছল আহমদ মুোর ছদকক। বলল থে ধীকর ধীকর, তুছম 
ওকদর থচে, জাে ওকদর কত শছি?  

থহাোইে ওলফকক ছচছে, ওকদর শছি েম্পককযও জাছে। 
েে ককরা ো ওকদর? 
ো। 
ছপস্তল গরম োকার কো বলছ, থকাোে লোই ককর একল ওকদর োকে?  
োলমাে েম্পককয জাোর জকন্য ডিঃ পল জেেকের কাকছ ছগকেছছলাম। 

োলমাকের মত ককরই আমাকক ধরার জকন্য ওরা ফােঁদ থপকতছছল। ফােঁদ ছছকে 
থগকছ। ওকদর মকধয চারজে থেখাকে লাশ হকে পকে আকছ। 

ছক বলছ তুছম? প্রাে আতযোদ ককর উঠল থোছফোর মার কণ্ঠ।  
আছম বলছছ ওরা অকজে েে, ওকদর েকের ছকছু থেই। 
তুছম একা পারকব?  
আছম একা েই। অন্যাে ও জুলুকমর ছবরুকদ্ধ দােঁোবার থলাক ধতছর আকছ। 
থোছফোর মা মাো ছেচু ককর ছকছুিণ োবল। বলল, আছম থবছশ ছকছু 

জাছে ো, জাোর থচষ্টা করাও অপরাধ ছছল। থোছফোর আব্বা প্রছত বৃহস্পছতবার 
রাত দশোে থকাোে থর্ত আছম থকােছদে ছজকজ্ঞে কছরছে। তকব গাছের ছমোর 
থেকক বুকঝছছ জােগাো এখাে থেকক থতছত্রশ-কচৌছত্রশ মাইল দুকর। োম জােতাম 
ো জােগাোর। ছকন্তু আমার থকৌতুহল ছছল। আমার োমীর চছরত্র েম্পককয আমার 
থকাে েকন্দহ ছছল ো, তবুও আশংকা মকে জাগকতা থর্, থকে ছতছে রাকতই শুধু 
থেখাকে র্াে! এক বৃহস্পছতবার অসুি োকাে ছতছে থর্কত পারকলে ো। থর্কত 
পারকবে ো-একো জাোবার জকন্য ছতছে থেছলকফাে করকলে। আছম পাকশই 
বকেছছলাম। োিারো মকে মকে আছম মুখস্ত করলাম। তারপর থকৌতুহল চাপকত 
ো থপকর একছদে থেখাকে থেছলকফাে ককরই বেলাম। আমার লিয ছছল 
জােগাোর োম জাো। থেছলকফাে করার পর ওপার থেকক ‘হ্যাকলা’ বলকতই আছম 
বললাম, এো ছক ‘থজগাডয মকেোরী?’ থজগাডয মছন্দর ইকেকরকেে থেকক ৩৮ 
ছককলাছমোর দুকর। ওপার থেকক েকঙ্গ েকঙ্গই উত্তর এল, ো আমবাডয দুগয। 
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জােগাোর োম আছম এোকব জােকত পাছর। থকে ঐ ছদে ছেেছমত ওখাকে ছতছে 
র্াে, তা জােকত পাছরছে। তকব থেখাে থেকক ছফকর আোর ছবছেন্ন েমে থেকক 
বুকঝছছ থেখাকে ছবছেন্ন থমোকদর ছমছেং ছেছেং হকে োকক। 

আহমদ মুোর মুখ উজ্জ্বল হকে উঠল। বলল, আপোকক ধন্যবাদ। এই 
তকেয আমাকদর অকেক উপকার হকব। 

একেু থেকম আহমদ মুো আবার ছজজ্ঞাো করল, থোছফো তার ছপতার 
এেব ছক জাকে? জাকে ছক থে, তার ছপতা থহাোইে ওলকফর োকে আকছে? 

  জাোর কো েে। তকব বুছদ্ধমতী থমকে ছেিে ছকছু আেঁচ ককরকছ। 
আহমদ মুো  ছের ছদকক তাছককে বলল, আছম আপোকক অকেক কষ্ট 

ছদকেছছ। বকল আহমদ মুো উকঠ দােঁোল। 
থোছফোর মাও উকঠ দােঁোল। বলল, বাবা থতামার এ দুিঃছখেী মা ছক ছকছু 

আশা করকত পাকর?  
আল্লাহ েরো। ছেিে আশা করকত পাকরে আম্মা।  
ঈশ্বর থতামাকদর েফল করুে। 
আহমদ মুো আোর জন্য ছফকর দােঁছেকেছছল।  
থোছফোর মা বকল উঠল, আিা বল থতা, থতামার োমোই থতা জাো 

হেছে।                       
আহমদ মুো ছফকর দােঁোল আবার। বলল, আছম আহমদ মুো। 
োম শুকে কপাল কুছঞ্চত হকলা থোছফোর মা’র। বলল, এক আহমদ 

মুোর কাছহেী পকেছছ পছত্রকাে। ছফছলছস্তে, ছমন্দাোও এবং মধয এছশো ছবপ্লকবর 
োেক থে। থে েওকতা তুছম? 

ছি, আছম থেই। েরম, ছবেীত কণ্ঠ আহমদ মুোর। 
শুকেই থোছফোর মা ধপ ককর বকে পেল থোফাে। ছবস্ফাছরত থচাকখ 

তাছককে োকল আহমদ মুোর ছদকক।  
‘আিা চছল’ বকল  ুকর দােঁছেকে  র থেকক থবছরকে এল আহমদ মুো। 
থোছফোর মা ছবিকের ধাক্কা োমকল থেবার আকগই আহমদ মুো থবছরকে 

থগল। ছকছু বলার আর সুকর্াগ হকলা ো। তকব আহমদ মুোর গমে পকের ছদকক 
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থচকে োকা থোছফোর মা’র ছবিে-ছবমূঢ় থচাকখ একো আশার আকলাও ছচক ছচক 
ককর উঠকত থদখা থগল। 

আহমদ মুো থবছরকে একে থদখল, দাকরাোে থগকের গাডযরুকমর দরজাে 
চুপচাপ বকে আকছ। থগে বন্ধ। গাছের দরজা খুকল উেঁছক থমকর থদখল, েব ছঠক-
ঠাক আকছ, এমেছক ছেকের উপর থরকখ র্াওো েুো থেছলকফাে োিাকরর ছস্লপ 
পর্যন্ত থর্োকব থরকখ ছগকেছছল থেোকবই আকছ।  

আহমদ মুো গাছেকত উঠকতই দাকরাোে থগে খুকল ছদল। 
থগে ছদকে থবছরকে রাস্তাে পোর আকগ চারছদকক একবার তাছককে ছেল 

আহমদ মুো, ো, থকাে মানুে ছকংবা থকাে গাছে অকপিা ককর থেই।  ছের ছদকক 
তাছককে থদখল রাত ৯ো। আহমদ মুো োবল, আমবাডয দুকগযর থর্ ছঠকাো পাওো 
থগকছ তাকতই চকল ছক ো? ডিঃ জেেকের এযাকেেকডকডের ওখাকে ঢুেঁ থদোর দরকার 
আকছ ছক ো? ছকন্তু ছচন্তা করল, তারা র্া খুেঁজকছ আমবাডয দুগয তা োও হকত পাকর, 
থেো ছেছকই এক ঐছতহাছেক পছবত্র গীজযা মাত্র। সুতরাং থকাে সুকর্াগ হাতছাো 
ো ককর েবগুকলা বাছজকে থদখা দরকার। 

আহমদ মুোর জীপ তখে ছুকে চলছছল ওেমাে একফন্দীর বাছের ছদকক। 
আলী আছজমে ও ওেমাে একফন্দীকক ছেকে থর্কত হকব ডিঃ পল জেেকের োফ 
থকাোেযার অছের্াকে।  

রাত থপৌকে বারোে আহমদ মুোকদর জীপছে ডিঃ পল জেেকের 
ইেছেছেউকের েীমাোর কাছাকাছছ থপৌেঁছল। আর গজ পঞ্চাকশক থগকলই োফ 
থকাোেযাকর প্রকবকশর থগে পাওো র্াকব। 

আহমদ মুো গাছেো থেখাকেই োমাকত বলল। গাছে োমকল আহমদ 
মুো আলী আছজমেকক ছেকে থেকম থগল। ড্রাইছেং ছেকে বো ওেমাে একফন্দীকক 
লিয ককর বলল, তুছম ছঠক বাকরাোে গাছে ২১েং োফ থকাোেযাকরর োমকে ছেকে 
আেকব। 

আহমদ মুো ও আলী আছজমে দু’জকেই থেডে জে পল থরাকডর ফেুপাত 
ধকর হােঁেকত শুরু করল। 
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দু’জকেরই কাল িাউজাকরর উপর কাল ওোরককাে। আহমদ মুোর 
মাোে থফে হ্যাে কপাল পর্যন্ত োমাকো। আলী আছজমকের মাোে উকলর েুছপ। 
দু’জকেরই দু’হাত ওোরককাকের পকককে। জেমােব শূন্য রাস্তা। মাকঝ মাকঝ 
দু’একো গাছে তীরকবকগ ছুকে র্াকি।  

আহমদ মুো ও আলী আছজমে োফ থকাোেযারগামী রাস্তার মুকখ ছগকে 
মুহূকতযর জকন্য দােঁোল। থদখল, রাস্তা একদম ফােঁকা। েম্ভবতিঃ আজ েন্ধযার এ 
 েোর পর ছকছুো অোোছবক ফােঁকা অবিার েৃছষ্ট হকেকছ এ এলাকাে।  

োফ থকাোেযাকরর রাস্তা ছদকে হােঁেকত লাগল আহমদ মুো এবং আলী 
আছজমে। 

োফ থকাোেযারগুকলা পূবয-পছিকম োছরবদ্ধোকব দােঁোকো। দছিকণর 
থশে োছরর পছিকমর থশে বাছেো ডিঃ পল জেেকের এযাকেেকডডে আলকিকডর।  

অকেকখাছে এছগকেকছ এমে েমে তারা পছিম ছদক থেকক একো গাছে 
ছুকে আেকত থদখল। আলকিকডর বাছের ছদক থেককই আেকছ গাছেো।  

আহমদ মুো ও আলী আছজমে রাস্তার বামপাশ ছদকে হােঁেছছল। গাছেো 
পঞ্চাশ গকজর মকধয একে পকেকছ। থহডলাইকের থচাখ ধােঁধাকো আকলা তাকদর 
প্লাছবত ককরকছ।  

গাছেোে একো থছাে হাফ কযাছরোর। 
গাছেো র্খে পাশ ছদকে অছতক্রম করছছল, তখে আহমদ মুোর দৃছষ্ট 

হঠাৎ ছগকে পেল থখালা কযাছরোকরর উপর। থদখল, কযাছরোকরর থমকঝকত হাত-
পা বােঁধা একজে থলাক। মুখও তার কাপে ছদকে বােঁধা। উকঠ বোর থচষ্টা করকছ। 

আহমদ মুো েংকগ েংকগই  ুকর দােঁোল এবং থকাকের পককে থেকক তার 
হাত এম-১০ েহ থবছরকে এল একই োকে। উেঁচু হল এম-১০ এর মাো গাছের 
চাকা লিয ককর।  

গাছেছে তখে মাত্র ককেকগজ োমকে এছগকেছছল। এম-১০ এর এক 
ঝােঁক গুছল ছগকে থছেঁকক ধরল থপছকের দছিণ পাকশর চাকাছেকক। োইকলেোর 
লাগাকো ছরেলোর থকাে শব্দ তুলল ো, ছকন্তু োোর ফাোর ছবকে শব্দ চারছদককর 
েীরবতাকক উচ্চছকত ককর তুলল।  
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গাছেো থখােঁোকত থখােঁোকত আরও ককেকগজ োমকে এছগকে ডাে ছদকক 
থবেঁকক ছগকে দছিণমুকখা হকে থেকম থগল। 

োমবার আকগই দু’জে থলাক এছদককর থগে ছদকে রাস্তাে লাছফকে পেল। 
তাকদর হাকত ছরেলোর। 

আহমদ মুোর এম-১০ তার মাো উেঁচু ককরই ছছল। এবং ছিগাকরও তজযেী 
ছেকদযশ পালকের জকন্য প্রস্তুত হকে ছছল। আহমদ মুো র্খে থদখল থলাক দু’ছের 
ছরেলোর উেঁচু হকি, তখে তজযেী থচকপ বেল ছিগাকর। আবার একোো এক শীে 
উঠল এম-১০ থেকক। থবছরকে থগল আর এক ঝােঁক গুছল।  

থলাক দু’ছের ছরেলোর আর উেঁচু হকলা ো। ঝকর পেল তারা মাছেকত।  
আহমদ মুো এবং আলী আছজমে দ্রুত এছগকে থগল গাছেছের 

কযাছরোকরর ছদকক। আলী আছজমে লাছফকে উঠল কযাছরোকর। 
কযাছরোকর বােঁধা অবিাে পকে োকা থলাকছে উকঠ বকেছছল। তার থচাখ 

দু’ছে ছবস্ফাছরত। কােঁপছছল থে।  
আলী আছজমে তার মুখ ও হাত-পাকের বােঁধে খুকল ছদল। 
আহমদ মুো থলাকছের উপর থচাখ পেকতই ছবছিত হকলা। এছক! এ থর্ 

ডিঃ পল জেেকের এযাকেেকডডে আলকিড! 
রাস্তার আকলাকত চারছদকক েবছকছু থমাোমুছে েি থদখাছিল।  
আহমদ মুো মাোর হ্যাে খুকল বলল, আলকিড তুছম এখাকে, এোকব? 
আলকিড আহমদ মুোর ছদকক োকলা ককর থচকেই েীেণোকব চমকক 

উঠল, তার মুখ েকে ফযাকাকশ হকে থগল। কােঁপকত লাগল থে। 
পরমুহূকতয কযাছরোর থেকক লাছফকে পকে আহমদ মুোর পা জছেকে ধরল 

এবং ডুককর থকেঁকদ উঠল। কােঁদকত কােঁদকত বলল, আমাকক মাফ ককর ছদে, আমার 
স্যারকক বােঁচাে, আমার স্যারকক ওরা থমকর থফলকব। 

আহমদ মুো তাকক হাত ধকর থেকে তুলল। বলল, তুছম ছক বলছ বুঝকত 
পারছছ ো। ছক হকেকছ বুছঝকে বল। 

আলকিড একেু থেকম কােঁপকত কােঁপকত বলল, স্যার, প্রাকণর েকে ওকদর 
হুকুম তাছমল ককরছছ, োলমাে শাছমল স্যারকক ধছরকে ছদকেছছ। তা ো করকল 
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থবছে-বাচ্চােকমত আমাকক ওরা থমকর থফলত। এখে ওরা আমার বে স্যাকরর 
গাকেও হাত তুকলকছ। আপছে তাকক বােঁচাে, আপছে তাকক....... 

বকল হাউমাউ ককর থকেঁকদ উঠল। 
আহমদ মুো ধমকক উকঠ বলল, খবরদার কােঁদকব ো, বলছছ ছক হকেকছ 

বল। 
আলকিড চুপ করল। হােঁপাকত হােঁপাকত বলল, আপোকক ধরকত ো পারাে 

ওরা েোেক থিকপ থগকছ। ওকদর ছমছেং-এ আজ রাে হকেকছ, আপোকদর োকে 
ডিঃ স্যাকরর থর্াগোজশ আকছ। এবং আজই তাকক ছকডন্যাপ করা, শাছস্ত থদো 
এবং হতযা করার ছেদ্ধান্ত ওরা ছেকেকছ। 

--ডিঃ স্যার থক? ডিঃ পল জেেে? 
--হ্যােঁ। বলল আলকিড। 
--ছকন্তু থতামাকক ওরা ছকডন্যাপ করছছল থকে? 
--স্যার েম্পছকযত ছেদ্ধান্তো আছম জােকত থপকরছছলাম এবং তাকক 

বােঁচাবার পকি কো বকলছছলাম এই অপরাকধ।  
--থকাোে ছেদ্ধান্ত হকেছছল? 
--ওকদর উত্তর ইকেকরকেে  ােঁছেকত। 
প্রকশ্নর উত্তর ছদকেই আলকিড বলল, স্যার ওকদর র্তেুকু জাছে আছম 

েব বলব, ছকন্তু ডিঃ স্যারকক এখে বােঁচাে।  
--থকাোে ছতছে? 
--ওর বাোে। ছকন্তু ওরা এতিকণ থগকছ ওর বাোে। রাত ১২োে ওর 

বাোে আজ ওরা হামলা চালাকব। 
আহমদ মুো  ছের ছদকক তাছককে থদখল রাত ছঠক বারো। 
এই েমে ওেমাে একফন্দীর গাছে হাফ কযাছরোকরর ওপাকর একে 

োমল। 
আহমদ মুো ওেমাে একে্ন্দীকক লিয ককর বলল, ওেমাে গাছে 

ওখাকেই লক ককর চকল এে।  
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তারপর আলকিডকক োমকে থরকখ ওরা ডিঃ পল জেেকের বাছে লকিয 
দ্রুত হােঁেকত শুরু করল। 

আলকিকডর পাকশই হােঁেছছল আহমদ মুো। হােঁেকত হােঁেকত বলল, 
থহাোইে ওলকফর থহডককাোেযার থকাোে জাে? 

--জাছে ো, তকব শুকেছছ ইকেকরকেে থেকক পূবযছদকক আরাগাত পাহাকের 
ছদকক থকাোে থর্ে।  

--োলমাে শাছমকলর থকাে খবর জাে? 
--এেকুু জাছে তাকক থমকর থফকলছে, তাকক খাদয-পাছে ো ছদকে ধীকর 

ধীকর থমকর থফলার ছেদ্ধান্ত হকেকছ। 
হৃদেো থকেঁকপ উঠল আহমদ মুোর। কত ক্রুর, কত েৃশংে এই থহাোইে 

ওলফ! তবু এই থেকব আহমদ মুো আেছন্দত হল থর্, োলমাে থবেঁকচ আকছ। 
--তাকক থকাোে থরকখকছ? 
--শুকেছছ, থহডককাোেযাকরই ওকদর বন্দীখাো। 
প্রেঙ্গ পাছেকে আহমদ মুো ছজজ্ঞাো করল, ডিঃ পল জেেকের বাছেকত 

থক থক োককে? 
--ছতছে, তার স্ত্রী এবং তার এক থমকে। তার থছকল উচ্চছশিার জকন্য 

আকমছরকাে আকছ। 
--দাকরাোে? 
--ছি, থগকে একজে দাকরাোে আকছ। 
বাছের কাছাকাছছ থপৌেঁকছ েমকক দােঁোল আলকিড। বাংকলার ছদকক 

ইংছগত ককর বলল, ডিঃ পল জেেকের বাছে।  
বাছের চারছদকক বাগাে। বুক পছরমাণ উেঁচু প্রাচীকর থ রা। বাছের োমকে 

প্রাচীকরর োকে একো থগেরুম। থগকে ইস্পাকতর একো দরজা। দরজা থপরুকল 
পাের ছবছাকো রাস্তা গাছে বারান্দা পর্যন্ত উকঠ থগকছ। 

আহমদ মুোরা থদখকত থপল থগেছে থখালা। থখালা থগে ছদকে ঢুকল ওরা। 
থগেরুকম উেঁছক ছদকে থদখল, দাকরাোে থবক াকর  ুমুকি। বুঝল, থহাোইে ওলকফর 
থলাককরা তাহকল প্রেকম প্রাচীর েপকক প্রকবশ ককর দরজা খুকল ছদকেকছ। 
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আহমদ মুো ওেমাে একফন্দীর ছদকক তাছককে বলল, তুছম আলকিডকক 
ছেকে এখাকে অকপিা কর।  

বকল আহমদ মুো এবং আলী আছজমে োমকে একগাবার উকদযাগ 
ছদকতই আলকিড বলল, ওরা কমপকি পােঁচজে, আপোরা মাত্র দু’জে..... 

ওেমাে একফন্দী ওকক োছমকে ছদল। 
আহমদ মুো ওর ছদকক তাছককে থহকে বলল, তুছম থকমে ককর বুঝকল 

কমপকি পােঁচজে ওরা একেকছ? 
--স্যার, থর্ থকাে অপাকরশকে কমপকি পােঁচজে ওরা র্াে। 
‘ধন্যবাদ’ বকল আহমদ মুো  ুকর দােঁোল। 
আহমদ মুো এবং আলী আছজমে বাগাকের মকধয থেই পাের ছবছাকো 

রাস্তা ধকর বাংকলার ছদকক একগাকত োকল। দুজকেরই হাত ওোরককাকের 
পকককে।  

আহমদ মুো এবং আলী আছজমে গাছে বারান্দাে থপৌেঁকছ থদখল, 
োমকের বে দরজাছে থখালা। 

তারা ছেেঁছে থেকঙ্গ বারান্দাে উঠকতই োরী ককণ্ঠর কান্না শুেকত থপল। 
থখালা দরজা ছদকে আহমদ মুো ও আলী আছজমে থেতকর প্রকবশ করল। 

ছবরাে হলরুম। কাকপযকে থমাো। থোফাকেে ছদকে োজাকো।  
হলরুমছে থপছরকে তারা একো কছরকডাকর প্রকবশ করল। কছরকডাকরর 

মাোে ছগকে একো দরজা থপল। দরজাো থখালা। দরজার ওপার থেকক কান্নার 
শব্দ আেকছ।  

আহমদ মুো থবোকলর মত ছেিঃশকব্দ এছগকে দরজা ছদকে উেঁছক ছদল। 
ছবরাে  র। মকে হল ডিঃ পল জেেকের থশাবার  র। 

থমকঝে পকে একজে মছহলা কােঁদকছ। মাঝ বকেেী। মকে হল ডিঃ পল 
জেেকের স্ত্রী। ডিঃ পল জেেে বাইকর থবরুবার মত থপাশাকক প্রস্তুত। তার মুখ 
োোছবক। দুোকরর একপাকশ ছতেজে থেেগাে উেঁছচকে দােঁছেকে আকছ। দু’জে 
 করর ছবছেন্ন জােগা োচয করকছ। মকে হে োচয থশে হকেকছ। ওকদর মকধযকার 
ছলডার োইকপর থলাকছে ডিঃ পল জেেেকক লিয ককর বলল, চল ডটর।  
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ডিঃ পল জেেে েকঙ্গ েকঙ্গই র্াবার জকন্য পা বাোল। মছহলাছে কােঁদকত 
কােঁদকত ছুকে ছদকে এবার ছলডার োইপ থলাকছের োমকে হাত থজাে ককর 
দােঁোকলা। বলল, থতামরা ওকক ছেকে থর্ও ো, ওর থকাে থদাে থেই, উছে থকাে 
থদাে ককরেছে। 

ডিঃ পল জেেে েমকক দােঁছেকে মছহলাছেকক উকেশ্য ককর বলল, ছেরেযক 
অপমােজেক থকাে আকবদে ককর ছেকজকক আর থছাে কর ো ইো, ধধর্যয ধর।  

বকল ডিঃ পল জেেে োমকে পা বাোকত চাইছছল। এমে েমে পাকশর 
দরজা ছদকে ছুকে এল একছে থমকে। ‘আব্বা’ বকল ছচৎকার ককর জছেকে ধরল ডিঃ 
পল জেেেকক। কান্নাে থেকঙ্গ পকে থে বলকত লাগল, আব্বা থতামাকক থর্কত থদব 
ো। থতামাকক ছেকে থর্কত পারকব ো। 

থমকেছের বেে উছেশ-ছবশ বছর। ডিঃ পল জেেকের একমাত্র থমকে। োম 
মাছরো জেেে। ইকেকরকেে ছবশ্বছবদযালকের ইছতহাে ছবোকগর ছাত্রী।  

ডিঃ পল জেেে থমকের মাোে হাত বুছলকে বলল, থতামরা ধধর্যয ধর, 
েবাইককই থতা একছদে থর্কত হকব। দুছেোর-- 

ডিঃ পল জেেকের কো থশে হবার আকগই থেই ছলডার োইকপর থলাকো 
মাছরোর একো হাত ধকর এক হ্যােঁচকা োকে মাছরোকক েছরকে ছেকে বলল, আমরা 
োেক করকত আছেছে, েমে আমাকদর মূলযবাে। 

ক্রন্দেরত মাছরো এবার ছলডার থলাকোর পাকে ছগকে পেল। বলল, 
থতামরা আমার আব্বাকক ছেকে থর্ও ো। 

ছলডার থলাকো সুন্দরী মাছরোর ছদকক একবার তাকাল। তার থচাখো 
থর্ে চক্ চক্ ককর উঠল। থে ডিঃ পল জেেেকক লিয ককর বলল, ডিঃ, থমকেো 
থতামার খাো, আমাকদর ছদকে দাও, থতামার অকেক পাপ থমাচে হকব।  

ডিঃ পল জেেকের শান্ত থচাখছে এবার আগুকের মত িকল উঠল। গকজয 
উঠল, অমানুে কুকুর, মুখ োমকল কো বল। 

ছলডার থলাকছে থহা থহা ককর থহকে উঠল। তারপর মুখ কছঠে ককর ক্ররু 
থহকে বলল, কুকুর আছম, থবশ তাহকল কুকুকরর বযবহার একবার থদখ ডটর।  

বকল থে মাছরোকক থমকঝকত ছুেঁকে থফকল তার উপর ঝােঁছপকে পেল।  
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ডিঃ পল জেেে ছবদুযৎ গছতকত ককেক পা এছগকে থগল। তারপর প্রচডড 
এক লাছে মারল থলাকছের মুকখ। 

ছছেকক পেল থলাকছে। পকেই আবার উকঠ বেল। তার োক থেকক গল 
গল ককর রি থবরুকি। থঠােঁে দু’ছেও থেতকল থগকছ। তার থচাখ দু’ছে োোর মত 
িলকছ।  

উকঠ বকেই থে পককে থেকক ছরেলোর থবর ককর তাক করল ডিঃ পল 
জেেকের ছদকক। 

আহমদ মুোর ডাে হাকত এম-১০ ছরেলোর। ছলডার থলাকছেকক 
ছরেলোর থবর করকত থদকখই ছক  েকত র্াকি বুঝকত পারল আহমদ মুো। দ্রুত 
থে বাম হাকত পককে থেকক থছাে থকাে ছরেলোর থবর ককর ছেল। থলাকছের 
ছরেলোকরর েল ডিঃ পল জেেকের উপর ছির হবার আকগই আহমদ মুোর িুদ্র 
থকােছে অছি উদছগরণ করল। 

গুছল ছঠক তার মাোে ছগকে আ াত করল। থলাকছে ছেিঃশকব্দ ঢকল পকে 
থগল মাছেকত।  

গুছল ককরই আহমদ মুো  কর ঢুকক থেেগােধারী ছতেজকের ছদকক এম-
১০ এর বা া েল তাক করল। 

গুছলর শব্দ শুকে ওরা ছতেজেও এছদকক ছফকর দােঁছেকেছছল। 
আহমদ মুো শান্ত ককণ্ঠ ওকদর বলল, থদখ রিপাত আছম পছন্দ কছর 

ো। থতামরা থেেগাে থফকল দাও, থতামাকদর ছকছু বলা হকব ো। 
থবপকরাো থলাক ছতেছে থর্ে আহমদ মুোর কো শুেকতই পােছে। 

েকেরও থকাে ছচহ্ন তাকদর থচাকখ থেই, বরং থেখাকে ছহংোর এক প্রচডড আগুে। 
দ্রুত ওকদর থেেগাে ওপকর উকঠ এল। েল ছতেছে আহমদ মুোর েমান্তরাকল 
উকঠ আেকছ।  

ছকন্তু আহমদ মুো থে সুকর্াগ তাকদর ছদল ো। ককেক থেকককডডর জকন্য 
থে থচকপ ধরকলা এম-১০ এর ছিগার। ছুকে থগল এক পশলা গুছল।  

পাশাপাছশ দােঁোকো গুছলকত ঝােঁঝরা হকে র্াওো ছতে জকের থদহ ঢকল 
পেল থমকঝকত।  
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এছদকক ছলডার থলাকছে গুছল খাওোর েংকগ েংকগই তার ওপাকশ অল্প 
ছকছুদূকর দােঁোকো ৫ম থলাকছে ছরেলোর থবর ককরছছল। ছবদুযৎ গছতকত তা উকঠ 
আেছছল আহমদ মুোকক লিয ককর। আহমদ মুোর লিয তখে োমকেই বাম 
পাকশ দােঁোকো থেেগােধারী ছতেজকের ছদকক।  

৫ম ঐ থলাকছের ছদকক েজর রাখছছল আলী আছজমে। র্খে থে থদখল 
থলাকছে আহমদ মুোকক োকগযে ককরকছ, আলী আছজমে তাকক আর েমে ছদল 
ো। ছপস্তল ধতছর ছছল, শুধু ছিগাকর চাপ ছদকত হল। গুছল েরােছর ছগকে তার মাোে 
আ াত করল। থদহ তার ছছেকক পকে থগল মাছেকত।  

মাছরো ছগকে তার ছপতাকক জছেকে ধকরছছল। আতংকক থে ছপতার বুকক 
মুখ লুছককেছছল। আর ডিঃ পল জেেকের স্ত্রী েকে-আতংকক থর্ে পাের হকে থগকছ। 
ফযাল ফযাল দৃছষ্ট তার। েোচো, এমেছক কো বলার শছিও থর্ে হাছরকে 
থফকলকছ।  

ডিঃ পল জেেে অবাক দৃছষ্টকত তাছককে ছছল আহমদ মুোর ছদকক। গলা 
শুকেই আহমদ মুোকক ছচেকত থপকরছছল। কৃতজ্ঞতাে অন্তর তার েকর উকঠছছল। 
থে থেকব পাছিল ো ছকোকব এো  েল। 

আহমদ মুো দুই ছরেলোর দুই পকককে থরকখ মাোর হ্যাে খুকল বলল, 
আপোর োমকে, আপোর  কর রিারছির জকন্য আছম দুিঃছখত জোব। এোকোর 
উপাে ছছল ো, ওকদর ো থমকর বােঁচা কছঠে। 

--দুিঃখ পকর ককরা। এখে বল, এ েমে থতামরা থকমে ককর একে 
থপৌেঁছকল? এখেও েবো বযাপার আমার কাকছ েপ্ন বকল মকে হকি।  

--আমরা একেছছলাম আলকিকডর কাছ থেকক তেয আদাকের জকন্য, 
দরকার হকল তাকক ছকডন্যাপ করকত। ছকন্তু রাস্তাে থদখলাম, তাককই থহাোইে 
ওলফরা ছকডন্যাপ ককর ছেকে র্াকি। তাকক আমরা উদ্ধার করলাম। তার কাছ 
থেককই জােলাম আপোর উপর এ ছবপদ একেকছ। তারপর তাকক েকঙ্গ ছেকেই 
আমরা এখাকে একেছছ।  

--আমার ছক মকে হকি জাে, ঈশ্বর থর্ে োিাৎ থেকম একেকছে। 
--আল্লাহ র্াকক োহার্য ককরে এোকবই ককরে। 
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--ছকন্তু দুিঃখ, েবখাকে েবাই এ োহার্য পাে ো। 
--থর্খাকে পাে ো, থেোও আল্লাহর ছবশ্ব-পছরকল্পোর অংশ ছহকেকবই 

 কে। 
--তুছম ছক বুঝাকত চাি? 
--আছম বলকত চাছি, আল্লাহ থর্খাকে োহার্য ককরে থেখাকে থর্মে তার 

একো মঙ্গল ইিা োকক, থতমছে থর্খাকে োহার্য ককরে ো, থেখাকেও তার 
মাধযকম ছতছে মঙ্গলকরই ছকছু করকত চাে।  

--ছকন্তু োলমাে শাছমলকক ঐ েরপশুকদর হাকত তুকল থদবার মকধয 
মঙ্গলকর ছক আকছ? 

--হেকতা এর মাধযকম আল্লাহ থহাোইে ওলকফর ধ্বংকের বযবিা 
ককরকছে।  

--তুছম একজে ছবপ্লবী, দাশযছেককর মত এমে ঠাডডা ছচন্তা তুছম করকত 
পাকরা থকমে ককর? 

--ইেলাম ধকময ছবপ্লবী, দাশযছেক, ধমযকেতা, রাষ্ট্রকেতা ইতযাছদর জকন্য 
আলাদা আলাদা থকাে অবিাে থেই। একজে মুেলমাে একই োকে ছবপ্লবী, 
দাশযছেক, ধমযকেতা, রাষ্ট্রকেতা-েবই হকত পাকর। আমাকদর েবী তা-ই ছছকলে। 
এোই তােঁর ছশিা। 

--োলমাে শাছমকলর চছরত্র আমাকক দুবযল ককরকছ, তুছম আমাকক আরও 
দুবযল ককর ছদি। আমার মকে এ ছবশ্বাে থর্ে দৃঢ় হকে র্াকি, ইেলামই একমাত্র 
পছরপূণয ধময এবং ইেলামই একমাত্র েমকের েব দাছব পূরণ করকত পাকর। 

বকল ডিঃ পল জেেে থমকে মাছরো এবং স্ত্রী ইোর ছদকক ছফকর বলল, 
থতামাকদর পছরচে কছরকে থদইছে। 

এরা োলমাে শাছমকলর োই। 
আহমদ মুোকক থদছখকে ছতছে বলকলে, আর ইছে আহমদ মুো, র্ার োম 

থতামরা খবকরর কাগকজ পকেছ। থেই ছবপ্লবী পুরুে ইছে।  
থমকে মাছরো এবং স্ত্রী ইো অবাক ছবিকের োকে আহমদ মুোর কো 

শুেছছল। তাকদর থচাকখর পাছে শুছককে ছগকেছছল। 



কককশাকের পাহাকে  114 

 

ডিঃ পল জেেে োমকল তার স্ত্রী ইো জেেে আহমদ মুোর কাকছ একে 
বলল, বাবা ঈশ্বর থতামার মঙ্গল করুে, তুছম আমাকদর জীবে-মাে বােঁছচকেছ। বকল 
থকেঁকদ উঠকলা ইো জেেে। দু’হাকত মুখ ঢাকল থে। 

--আল্লাহরই েব প্রশংো আম্মা। শছি, সুকর্াগ ছতছেই ছদকেকছে। 
মাছরো আহমদ মুোর ছদকক থচকে বলল, আছম আপোর কো পকেছছ। 
--থকাোে পকেছ? ঈেৎ থহকে ছজজ্ঞাো করল আহমদ মুো।  
--‘ি’ এবং ‘ক্লু ক্লযাকে ক্লযাে’ দু’থো বই থবর ককরকছ। দু’থোরই ছবেে 

‘ইেলাকমর েেংকর পুেরুজ্জীবে প্রবণতা’। থেখাকে আপোর কো ছবস্তাছরত 
আকছ। বই দু’ছেকক ইছতহাকের থরফাকরে তাছলকাে শাছমল করা হকেকছ। 

--ইেলাকমর ছবরুকদ্ধ, আমার ছবরুকদ্ধ  ৃণা ছোবার জকন্যই থতা? 
--কাউকক গাছল ছদকত হকল তাকক গাছল থদোর মত বে ককর তুলকত হে 

এবং তা করকত ছগকে  ৃণা ছোবার োকে োকে প্রশংো ছোবার কাজও হকে র্াে। 
--বািঃ থবাে! থতামার খুব বুছদ্ধ! থতামার োকে থতা আরও কো বলকত 

হকব। 
কোো থশে ককরই আহমদ মুো ডিঃ পল জেেকের ছদকক ছফকর বলল, 

জোব, আপছে এখে ছক করকবে মকে করকছে? 
--আছম এখে আমার েহকমযী েবাইকক ডাকব। তারপর পুছলকশ খবর 

থদব। তাকদর বলব, এরা আমাকক ছকডন্যাপ করকত একেছছল। এ েমে আকরকো 
গ্রুপ একে আমাকদর বােঁচাে এবং তারপকরই তারা চকল র্াে।  

আহমদ মুোর মুকখ েছস্তর হাছে ফুকে উঠল। বলল, আপোর ছচন্তা ছঠক 
জোব।  েোর এই বযাখযাই আমার মকে হে োোছবক। 

একেু থেকম আবার বলল, আপোরা ছক এখাকেই োককবে? 
--হ্যােঁ, থকে? বলল ডিঃ পল জেেে।  
--আমার মকে হে এখাকে োকা আপোকদর উছচত হকব ো। অন্তত 

আগামী ককেকছদে। 
ডিঃ পল জেেে মাো ছেচু ককরছছল। োবছছল থে। বলল, তুছম েে করছ, 

ওরা আবার আেকব? 
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--ছি।  
--থতামার ধারণা ছঠক। ছঠক আকছ, আমার এক ছেকোত্মীে দু’ছদে হকলা 

ইকেকরকেকে একেকছ। তাকক থকউ এখকো থচকে ছে। আমরা থেখাকেই ক’ছদে 
ছগকে োককত পারকবা। 

এই েমে আলকিড একে  কর প্রকবশ করল।  কর থচাখ পেকতই থে 
আেঁতকক উঠল। েকে তার মুখ পাংশু হকে উঠল। শুককো গলাে ডিঃ পল জেেেকক 
লিয ককর বলল, আপোরা েব ছঠক থতা স্যার? 

--ছঠক আছছ। থতামাকক ধন্যবাদ আলকিড। তুছম------ 
--ো স্যার, প্রশংো একদর। এরা আমাকক বােঁছচকেকছে, আপোকদরককও।  
আলকিড ডিঃ জেেকের কোে বােঁধা ছদকেই কো কেছে দ্রুত বলল। 

তারপর একেু থেকম থঢাক ছগকল ছেকে বলল, থহাোইে ওলকফর পকি 
থগাকেন্দাছগরী ককর থর্ পাপ ককরছছ তার ছক হকব! বকল থকেঁকদ থফলল আলকিড। 

--থকেঁকদা ো আলকিড। থতামার পাপ থমাচে তুছমই ককরছ। বলল ডিঃ পল 
জেেে। 

থচাখ মুকছ আলকিড ডিঃ পল জেেকের ছদকক তাছককে বলল, বাইকর 
আশপাশ থেকক ককেকজে স্যার একেকছে। 

--তাই? থদখছছ। 
বকল র্াওোর উকদযাগ ছেল ডিঃ জেেে। 
আহমদ মুো বলল, তাহকল আমরা আছে জোব।  
ডিঃ পল জেেে একেু েমকক দােঁোল। তারপর বলল, র্াকব থতামরা? হ্যােঁ 

থর্কতই থতা হকব। 
বকল থমকেকক বলল, মাছরো থতামাকদর োইকদর থপছকের দরজা ছদকে 

রাস্তাে তুকল ছদকে এে। 
তারপর আহমদ মুোর মুকখামুছখ হকে তার একছে হাত ধকর বলল, থদখা 

োিাত ককব থকাোে ছকোকব হকব বৎে? 
একেু ছচন্তা ককর আহমদ মুো বলল, থোছফো এযাকঞ্জলার মাকক বলকলই 

আছম জােকত পারব। 
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--ওখাকে ছকছু থপকল? 
--ো, থোছফো এং তার আব্বা দু’জকেই ককেকছদে ধকর ছেকখােঁজ।  
‘ছক বলছ, ওরাও থেই’ বকলই ডিঃ পল জেেে হঠাৎ েীরব এবং পােকরর 

মত ছির হকে থগল। 
‘আছে জোব’ বকল থবছরকে আেকত আেকত আহমদ মুো আলকিডকক 

বলল, ওেমাে একফন্দীকক গাছের কাকছ পাছঠকে দাও।     
মাছরো জেেে আকগ আকগ চলছছল। থপছকে আহমদ মুো এবং আলী 

আছজমে। 
ছতেজেই েীরব। এক েমে েীরবতা থেকঙ্গ মাছরো বলল, আিা 

োইজাে, একো প্রশ্ন করব। 
--কর। বলল আহমদ মুো। 
--এই থর্ আব্বা বলকলে, ইেলামই একমাত্র পছরপূণয জীবে বযবিা। এ 

দাছব থতা েব ধমযই করকব। তাহকল এ ঝগোর েমাধাে ছক? থেো ছক লোই? 
--ো, জ্ঞাোজযে। েৃছষ্ট-প্রকৃছত ও ছবশ্ববযবিা েম্পকক জ্ঞাোজযে করকত হকব 

এবং থেই োকে ছেরকপিোকব েকতযর েন্ধাে করকত হকব। তাহকল বুঝা র্াকব, 
থশে েবীর মাধযকম থপ্রছরত ধময ইেলামই মােবতার েবযকশে এবং পছরপূণয জীবে-
ছবধাে।  

এক জােগাে মাছরো েমকক দােঁোল। বলল, একে থগছছ োইজাে। এই 
থতা রাস্তা।  

আহমদ মুো রাস্তাে উকঠ বলল, তাহকল আছে থবাে। 
--আবার ককব থদখা হকব? 
--জাছে ো, তকব হকব ছেিেই। 
মাছরো আহমদ মুোর ছদকক দু’পা এছগকে একে বলল, আছম েব ছকছুই 

হারাকত বকেছছলাম। োইো আমাকক রিা ককরকছে। ছকছুই করকত পারলাম ো 
োইোর জকন্য। 

--োইোর জকন্য আল্লাহর কাকছ থদাো কর থবাে। 
--ইেলাকম ছকোকব থদাো ককর তা থতা আছম জাছে ো। 
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--থবশ ছশখকব। তকব এেুকু জাে, ইেলাকম বান্দাহ ও আল্লাহর মধযবতযী 
থকউ থেই। তুছম র্া চাইকব আল্লাহককই েরােছর বলকব। 

--থবশ তাই করকবা। আল্লাহকক বলকবা, োইোকক থর্ে তাোতাছে 
আমাকদর মাকঝ ছফছরকে আকেে। 

‘থবশ, তাই ককরা’ বকল আহমদ মুো রাস্তাে পা বাোল। তার থপছকে 
আলী আছজমে।  

অকেকো এছগকে আহমদ মুো থপছকে তাকাল। থদখল, মাছরো তখেও 
থেখাকে একো অন্ধকার ছাোর মত ছির দােঁছেকে। 

আহমদ মুো ধীর ককণ্ঠ বলল, দুছেোকত এত মাো, এত মমতা োককত 
এত হাোহাছে, রিপাত থকে আছজমে! 

‘থর্ রহমাে োকমর প্রকাশ এই মাো, এই মমতা, তার রাজত্ব দুছেোকত 
এখেও কাকেম হেছে বকলই হেকতা’- ধীর েগতিঃ ককণ্ঠ বলল আলী আছজমে। 
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৫ 
থোছফোর মা এবং আলকিকডর কাছ থেকক পাওো তেয একছত্রত ককর 

আহমদ মুো ছেদ্ধান্ত থপৌেঁছল, থহাোইে ওলকফর থহডককাোেযার আরাগাত পবযকতর 
আমবাডয দুকগযই হকব। 

তারপর পুরাতত্ত্ব ছবেেক লাইকব্ররী থ েঁকে আহমদ মুো আমবাডয দুকগযর 
ইছতহােও থপল। আমবাডয দুগয আরাগাত পবযকতর ক্রমশ সুন্দর ও সুপ্রশস্ত ধাকপ 
অবছিত, র্ার চারছদক থবষ্টে ককর ঝণযা-েৃষ্ট একছে পাহােী েদী ধাপছের দছিণ 
পাকশর একো অংশ ছদকে জলপ্রপাকতর আকাকর গেীর উপতযকাে থেকম র্াকি। 

আমবাডয দুকগযর মুকখ একছে কাকঠর ব্রীজ। এই কাকঠর ব্রীজ ছদকে েদী 
পার হকে দুকগয প্রকবশ করা র্াে। 

দুকগয োধারকণর র্কেি প্রকবশাছধকার থেই। দুগযােযন্তকর পছবত্র োোইে 
গীজযা আকমযছেোর ধমযকেতাকদর োপ্তাছহক প্রােযো মছন্দর ছহকেকব বযবহৃত। 
আকমযছেোর কযােছলক গীজযা-েছমছতর থহডককাোেযারও এই আমবাডয দুকগয। 

এইোকব েবছদক থেককই আমবাডয দুগয থহাোইে ওলকফর থহডককাোেযার 
হবার েবকচকে অনুকূল িাে। আকমযছেোর খৃোে ধকমযর প্রছতষ্ঠাতা মহাে থেডে 
থগ্রগরীর প্রছতছষ্ঠত প্রেম গীজযা ছছল এই আমবাডয দুকগয। থেই প্রেম গীজযার িাকেই 
প্রছতছষ্ঠত হকেকছ োোইে গীজযা। োোইে গীজযার ফাদার থেডে পল থেডে থগ্রগরীর 
উত্তর পুরুে।  

েবছদক থেকক ছেছিত হবার পর আহমদ মুো আমবাডয দুকগয অছের্াে 
পছরচালোর ছেদ্ধান্ত গ্রহণ করল। 

থেছদে েন্ধা ৬ো। েন্ধযার কাল অন্ধকাকর চারছদক তখে ঢাকা পকেকছ। 
আহমদ মুোর জীপ একে আমবাডয দুগয থেকক পুরাকো রাস্তাো থর্খাকে একে 
হাইওকেকত ছমকশকছ থেখাকে োমল।  
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গাছে থেকক প্রেকম থেকম এল আহমদ মুো। তারপর আলী আছজমে। 
েবকশকে ড্রাইছেং ছেে থেকক ওেমাে একফন্দী। 

ছতে জকেরই থদহ কাল থপাশাকক ঢাকা। কাল িাউজার, কাল দী য 
ওোরককাে এবং আকমযছেোর ধমযকেতারা থর্ ধরকের লিা কাল েুছপ পকরে মাোে 
থে ধরকের েুছপ। 

গাছে থেকক োমার পর গাছেো তারা রাস্তার পাকশ একো ছেলার আোকল 
থরকখ ছদল।  

তারপর ছতে ছাোমূছতয আরাগাত পবযতগামী পুরাকো রাস্তাো ধকর দ্রুত 
হােঁেকত শুরু করল। ছতেজকের হাত ওোরককাকের পকককে ছরেলোকরর বােঁকে। 

আরাগাত থরাড ধকর মাইল োকতক এগুবার পর আহমদ মুো েমকক 
দােঁোল, থেইোকে োেী দু’জেও। েমতল রাস্তার েমতল র্াত্রা প্রাে থশে। আর 
ছেছক মাইল পর্যন্ত পেো থকাে রককম থগকছ, তারপকরই পবযতাকরাহণ শুরু। আজ 
ছদকের থবলা ওেমাে একফন্দী এ এলাকাো  ুকর থগকছ, েযাছক্স ড্রাইোকরর 
ছদ্মকবকশ। খৃোে ফাদার, ধমযকেতারা প্রােই আমবাডয দুকগয আো-র্াওো ককরে। 
ছবকশে ককর থরাববার এবং থোমবার ছদকের প্রেম োকগ তাকদর আো-র্াওো। 
সুতরাং এ েমে েযাছক্সওোলারা থবশ কাজ পাে। ওেমাে একফন্দী এমছে একজে 
ফাদারকক আজ দুপুকরই আরাগাত পবযত থেকক ছফরছত থদবার সুকর্াগ থপকেছছল। 
থেই সুবাকদ ওেমাে একফন্দী একেছছল আরাগাত থরাকডর দছিণ প্রান্ত পর্যন্ত। 

আরাগাত থরাড থর্খাকে থশে হকেকছ, থেখাে থেকক একো পকের ছচহ্ন 
ধাকপ ধাকপ পাহাকের উপকর উকঠ থগকছ, থেখাকে রাস্তার পূবয পাকর একো বে 
ছেলা। ছেলার দছিণপাকর আরাগাত পাহাকের গাকে একো বে গুহা। রাস্তা থেকক 
ছকংবা দূর থেকক গুহাো থদখা র্াে ো। ছেলাো থর্ে গুহা মুকখর দরজা-েবার থচাখ 
থেকক গুহাোকক আোল ককর থরকখকছ। গুহার মুকখ একো ক্রে। ছদকের থবলা 
গুহাকত দু’একজে খৃোে োধুকক েব েমেই থদখা র্াে। মাকঝ মাকঝ গুহামুখ 
থেকক থধােঁোও ওকঠ। োধুরা ওখাকে রান্না-বান্নাও ককর। মানুে মকে ককর ওো 
োধুকদর পছবত্র আস্তাো-দুছেোতযাগী োধুকদর োধোর একো িাে। মানুে র্ারা 
এছদকক আকে, তারা োধুকদর ছকছু েজর-ছেোজ ছদকে পুণয কামাবার থচষ্টা ককর। 
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ওেমাে একফন্দীও থেই উছেলাে গুহামুকখ ছগকেছছল। র্খে থদখকত একেকছ, 
েবোই থদখা দরকার।  

গুহামুখ থেকক থেতকর তখে একজে োধু বকে ছছল। লিা দাছে, লিা 
চুল। গলাে ছবরাে ক্রে ঝুলাকো। থর্াগােকে বো, থচাখ বন্ধ। ওেমাে একফন্দীর 
মকে হকেছছল, তার উপর থচাখ পোর পকরই থর্ে োধু বাবাজী থচাখ বন্ধ করকলে। 

রীছত থমাতাকবক োধু বাবাজীর কাকছ হােঁেু থগকে বকে োমান্য ছকছু োকা 
ছবেীতোকব তার োমকে থরকখছছল।  

োধু বাবাজীর শরীর থদকখ ওেমাে একফন্দী ছবছিত হকেছছল। তার 
থচাকখ, মুকখ-থচহারাে কৃিতার থকাে ছাপ থেই। বরং মুছষ্টকর্াদ্ধার মত থপো শরীর 
থেকক থর্ে শছির প্রাচুর্য ছঠককর পেকছ। উপকঢৌকে ছদকে উকঠ দােঁোবার েমে 
ওেমাে একফন্দী োধু বাবাজীর ছদকক থচকে োবছছল, এ থকমে োধুকর বাবা!  

উকঠ দােঁোবার পর ছেকচর ছদকক চাইকতই োধু বাবাজীর ডাে উরুর পাকশ 
পকে োকা একো ছজছেকের ছদকক েজর পেকতই ওেমাে একফন্দী েীেণ চমকক 
উঠল। োধু বাবাজী দূরবীে ছদকে ছক ককরে? োকলা ককর তাছককে থদখল, 
দূরবীেো োধারণ েে। জামযােীর েবযাধুছেক মকডকলর এ দূরবীেছের ইেিা থরড 
আই রাকত্রও থদখকত পাে।  

আহমদ মুো আরাগাত থরাকডর উপর েমকক দােঁছেকে ওেমাে একফন্দীর 
থদো এেব তকেযর উপর আকরকবার থচাখ বুলাছিল। আহমদ মুো পছরষ্কার 
বুকঝছছল, আরাগাত পবযকতর ঐ গুহাো আেকল থহাোইে ওলকফর অগ্রবতযী  ােঁছে। 
আর ঐ োধুরা থহাোইে ওলকফর অগ্রবতযী প্রহরী। আহমদ মুো খুছশই হকেকছ, 
আমবাডয দুকগযই থহাোইে ওলকফর থহডককাোেযার, এ ছবেকে আর থকাে েকন্দহ 
থেই। 

আহমদ মুো আলী আছজমে ও ওেমাে একফন্দীকক লিয ককর 
ছফেছফছেকে বলল, রাস্তা ধকর আর োমকে এগুকো র্াকব ো, ওকদর দূরবীকের 
ইেিা থরড থলকে ধরা পকে র্াব। 

একেু থেকম আহমদ মুো বলল, আরাগাকতর থেই গুহাো রাস্তার বাম 
পাকশ ো? 
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ছি, হ্যােঁ। বলল ওেমাে একফন্দী। 
রাস্তা থেকক বাম পাকশ উকঠ থগল আহমদ মুো। আলী আছজমে এবং 

ওেমাে একফন্দী তাকক অনুেরণ করল। 
বাম পাকশর মাছে থছাে-বে পােকর ঢাকা, উেঁচ-ুছেচু, এবকো-থেবকো। 
রাস্তা থেকক অকেকখাছে পূবযছদকক এছগকে তারা দছিণ ছদকক আরাগাত 

পবযত অছেমুকখ র্াত্রা শুরু করল। হামাগুছে ছদকে োমকে এগুকি। তাকদর লিয 
আরাগাকতর থেই গুহা। 

ছকছুিণ চলার পর আহমদ মুো থচাকখ দূরবীে লাছগকে োমকেো 
পর্যকবিণ করল। ইেিা থরড দূরবীে োমকের অন্ধকার েি ককর ছদকেকছ। 
দছিণ-পছিম ছদকক ছকছু দূকর থেই বে ছেলাো থদখকত থপল। ওই ছেলার দছিণ 
পাকশই গুহা।   

আরও ছকছুিণ চলল। গুহাে তারা োমকের ছদক থেকক েে, পূবয পাশ 
থেকক থপৌেঁছকত চাে। র্াকত ককর ওকদর েন্ধােী থচাখ ফােঁছক থদো র্াে। আহমদ 
মুোরা একদর থচাখ এছেকেও পাহাকে উঠকত পারকতা, আমবাডয দুকগয থর্কত 
পারকতা। ছকন্তু শত্রুকক থপছকে অিত থরকখ োমকে এগুকো আহমদ মুো ছঠক মকে 
ককরছে।  

আরও ছকছুো এছগকে আহমদ মুো থচাকখ আবার দূরবীে লাগাল। 
থদখল, ছেলাো এবার থোজা ডােপাকশ একে থগকছ। অেযাৎ তারা এখে গুহার 
েমান্তরাকল পূবয ছদকক অবিাে করকছ। এখে তারা গুহা লকিয পছিম ছদকক এগুকত 
পাকর। 

এবার প্রাে ক্রছলং ককর তারা োমকে এগুকত লাগল। ছেিঃশকব্দ োকপর মত 
এগুকি। ছতেজে পাশাপাছশ। 

গুহার কাছাকাছছ থপৌেঁকছ থচাকখ আবার দূরবীে লাগাে আহমদ মুো। 
গুহামুখো পছরষ্কার থদখা র্াকি। থকউ থেখাকে থেই। গুহার থেরতো থদখকত হকল 
আরও অকেকখাছে এছগকে গুহার লিা-লছি থপৌেঁছকত হকব। 

আহমদ মুো দূরবীকের থচাখো উত্তর ছদকক ছেলার ছদকক েছরকে ছেল। 
ছেলার মাোে দূরবীকের থচাখো ছির হকত চমকক উঠল আহমদ মুো। কাল 
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ওোরককাকে েবযাঙ্গ ঢাকা একজে থলাক বকে। তার দৃছষ্ট উত্তকর রাস্তার ছদকক। তার 
কােঁকধ ঝুলকছ খাে-কমাো বযাকরকলর রাইকফল। ওর ছেউিে বুকলে আকশ-পাকশ 
থকাোও একে পেকলও রিা থেই। েংকগ েংকগই মৃতযু, ছেিঃশ্বাে থফলার মত 
েমেও থদে ো। 

এেমে রাস্তার ছদক থেকক একো কুকুকরর থ উ থ উ আওোজ শুো থগল। 
থ উ থ উ আওোজো ছুকে আেকছ এছদকক। 

আহমদ মুো প্রমাদ গুেল। লুছককে একে মানুকের থচাখ এোকো র্াে, 
গন্ধছবশারদ কুকুরকক থতা ফােঁছক থদওো র্াে ো। 

ছেলাে বো থলাকো কুকুরকক এছদকক ছুকে আেকত থদকখ এছদকক ছফকর 
বকেকছ। 

আহমদ মুো বাম হাকত দূরবীে আর ডাে হাকত হাোে তাছরককর থদো 
থলোর ছপস্তল তুকল ছেকেকছ।  

কুকুরছে একদম কাকছ চকল একেকছ। প্রচডড রকম থ উ থ উ করকছ। 
থচাখ দু’থো িলকছ োোর মত। থর্ে লাছফকে পেকব।  

আছজমে ছপস্তল তাক ককরছছল তার ছদকক।  
আহমদ মুো হাত োেল গুছল ো করার জকন্য।  
কুকুরো র্তিণ এখাকে আকছ, ততিণ ছেউিে বুকলে এছদকক আেকব 

ো। 
এেমে গুহামুকখ একজে থলাক থদখা থগল। একো শীে ছদল থে। েংকগ 

েংকগ ছশছিত কুকুর থপছে ছদকক ছুেকত লাগল। গুহা মুকখর থলাকছের মুকখ 
মুকখাশ, হাকত ছরেলোর। 

কুকুরছে র্খে ছুকে েকর র্াকি, থে েমে ছেলার থেই থলাকছে, আহমদ 
মুো থদখল, ছেউিে রাইকফলছে হাকত তুকল ছেকি। 

আহমদ মুো বুঝল, থেই েেংকর েমেছে দ্রুত  ছেকে আেকছ। আর 
তাকক েমে থদো ছঠক হকব ো। 

আহমদ মুো বাম হাকত দূরবীেছে থচাকখ ধকর ডাে হাকত থলোর ছপস্তলছে 
তাক করল ছেলার থেই থলাকছের ছদকক।  
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োদা ছপস্তকলর লাল ছিগার থবাতামছে আকস্ত ছেকপ ছদল আহমদ মুো। 
েংকগ েংকগ থচাখ ধােঁধাকো আকলার এক েরল থরখা থবছরকে থগল ছপস্তল থেকক। 

পরমুহূকতযই ছেলার থলাকছে গছেকে পকে থগল ছেলার মাো থেকক।  
গুহামুকখর থলাকছে হতচছকত হকে ছুকে থগল ছেলা থেকক পো থলাকছের 

কাকছ। 
পরমুহূকতযই তাকক ছেউিে রাইকফল হাকত উকঠ দােঁোকত থদখা থগল। তার 

থচাকখ শংকা েে, আগুে। ছেউিে রাইকফলছে থে তাক করল কুকুরছে ছুকে একে 
থর্খাকে েমকক দােঁছেকেছছল থেছদকক। 

আহমদ মুো থলোর ছপস্তলছে তাক ককরই ছছল, থেই লাল থবাতাকম চাপ 
ছদল আহমদ মুো। থবাতাম থেকক আঙুল েকর র্াবার আকগই থলাকছে পাকা ফকলর 
মত মাছেকত ঝকর পেল। 

আহমদ মুোরা ছকছুিণ অকপিা করল। থকউ আর থবছরকে এল ো। 
ছেিে আর থকউ থেই। 

তারপর আহমদ মুো উকঠ দােঁোল এবং গুহার ছদকক এছগকে চলল। 
গুহাে থঢাকার আকগ প্রাণহীে পকে োকা থলাক দু’ছের ওোরককাকের 

কলার বযাডড উছেকে পরীিা করল। থদখল, োদা থেককের ছহংর মুখ িলিল 
করকছ। আহমদ মুোর মুখ উজ্জ্বল হকে উঠল, তারা ছঠক জােগাকতই একেকছ। 

থলাক দু’জকের পককে োচয ককর ছকছু োকা ছাো ছকছুই পাওো থগল ো। 
একজকের পকককে একো থছাট্ট ছচরকুে পাওো থগল, তাকত একো থেছলকফাে 
োিার থলখা। আহমদ মুো ছচরকুেছে পকককে থফকল গুহাে প্রকবশ করল। 

গুহাকতও ছকছু পাওো থগল ো। আহমদ মুোর মকে পেল থহাোইে 
ওলকফর এ পর্যন্ত র্তকলাক মারা থগকছ, তাকদর কাকরা পকককে থতমে ছকছু পাওো 
র্ােছে। অেযাৎ তারা েবযাবিাে োবধাে োকক। 

দু’জকের কাকছ দু’ছে ওোছক েছক ছছল। থে দু’ছে ওোছক েছক এবং ছপস্তল 
ও ছেউিে রাইকফল ছেকে উপকর উঠার জকন্য ধতছর হল আহমদ মুোরা। দু’থো 
থেেগােও ছছল। থে দু’ছে একো পােকরর ছেকচ লুছককে রাখল। 
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তারপর আহমদ মুো, আলী আছজমে এবং ওেমাে একফন্দী আরাগাত 
পবযকতর গা থবকে উঠা শুরু করল। পবযকতর গা থককে আমবাডয দুগয পর্যন্ত ধাকপ 
ধাকপ রাস্তা ধতছর হকেছছল এক েমে। ছকন্তু রাস্তাছে আজ আর থতমে থেই। ছচহৃ 
আকছ মাত্র। তবু থেই আেঁকা-বােঁকা পে ধকর পুরাকো ধাকপ ধাকপ পা থরকখ উঠা থবশ 
আরামদােক। 

আহমদ মুোরা অছত েন্তপযকণ অকেকো হামাগুছে ছদকে থেই পে ধকর 
উঠকত লাগল। োমকে আহমদ মুো, তার থপছকে আলী আছজমে এবং েবকশকে 
ওেমাে একফন্দী। 

আেঁকা-বােঁকা রাস্তাছে পবযকতর গা থবকে থদে হাজার ছফে চলার পর দু’ছে 
শৃংকগর মাঝখাকে একছে েংকীণয থলকে ছগকে থশে হকেকছ। 

থলেছের কাছাকাছছ তখে থপৌেঁকছকছ আহমদ মুোরা। এই েমে আহমদ 
মুোর কােঁকধ ঝুলাকো ওোছক েছক কো বকল উঠল। চমকক উঠল আহমদ মুো। 
েমকক দােঁোল এবং কাকের কাকছ তুকল ছেল ওোছক েছকো। 

‘জে, জে........’ থকউ থর্ে ওোছক েছককত থডকক চকলকছ জে োকমর 
একজে থলাককক। 

আহমদ মুো বুঝল, ছেলার উপর পাহারাে থেই থলাকছেই ছছল এই জে। 
কাে খাো করল, আরও েতকয হকলা। ছেিে আমবাডয দুকগযর কল এো। 

‘জে জে’ বকল ছকছু ডাক থদোর পর জকের োো ো থপকে কাউকক লিয 
ককর থলাকছে বলল, শালা জে ছেিে  ুছমকেকছ, ছক েবযোশ! থতামরা ক'জে র্াও 
থদখ। 

‘েক’ ককর কাকেকশাে বন্ধ হকে থগল ওপার থেকক। 
আহমদ মুো থপছে ছদকক মাো  ুছরকে বলল, থতামরা তাোতাছে কর, 

এখছে এপকে ওকদর ক’জে আেকব। 
থলকের মুখছে এখেও প্রাে ৫০ গজ উপকর। তাোহুো ককর উঠার উপার 

থেই। একককতা অন্ধকার, তার উপর ছেেঁছেগুকলা োঙা। তাোহুো করকত থগকল 
ছবপদ  েকত পাকর। 
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পাহাকের গা থবকে রাস্তাছে ধাকপ ধাকপ উকঠ থর্খাকে ছগকে থশে হকেকছ, 
থেখাকে দু’শৃংকগর মাঝখাকে অকেকখাছে প্রশস্ত জােগা। থে জােগাোে রকেকছ 
থছাে-বে থবশ ছকছু ছেলা। এই প্রশস্ত জােগাছে ককেকগজ দছিকণ এছগকে েংকীণয 
হকে থলে আকাকর দুই শৃংকগর মাঝখাে ছদকে দছিকণ এছগকেকছ। আহমদ মুো 
ইেিা থরে দূরবীে ছদকে উপকর র্তদূর থদখা র্াে থদকখই বুকঝছছল, ওখাকে 
থপৌেঁছকত পারকল শত্রুর েজর এোবার মত আোল পাওো র্াকব। 

ছকন্তু আহমদ মুো থশে ধাপো থপছরকে দুই শৃংকগর মাঝখাকের থেই 
প্রশস্ত জােগাোর প্রাকন্ত ডাে পা থরকখ উকঠ দােঁোকতই তার থচাখ ছাোবো হকে 
থগল োমকে তাছককে। থলে থেকক থবছরকে এল ছতেছে ছাোমূছতয। ওরাও েমকক 
দােঁছেকেকছ আহমদ মুোকক থদকখ। 

আহমদ মুো থদখল, ওকদর হাকত অস্ত্র উকঠ আকেছে। বুঝল, ওরাও 
েম্ভবত পছরছিছতর অোবেীে দৃকশ্য হতচছকত হকেকছ। 

ছকন্তু আহমদ মুোর হাকত অস্ত্র উকঠ আোর োকে োকে ওকদর হাকতও 
অস্ত্র উকঠ একেকছ। 

আহমদ মুো এম-১০ হাকত ছেকেই বামপাকশ ছুকে ছদল ছেকজর 
থদহোকক। থেেগাকের একঝােঁক গুছল উকে থগল মাোর উপর ছদকে। গুছল করার 
জকন্য আহমদ মুো মুহূতযকাল থদছর করকল গুছল করকত পারকলও থে ওকদর গুছলর 
মুকখ পেত। আহমদ মুো মকে মকে আবার ওকদর প্রশংো করল। অদ্ভুত ছিপ্র 
ওরা, েমে এক মুহূতযও েষ্ট ককর ো। 

আহমদ মুো থদহোকক ছুেঁকে ছদকেই েূছম স্পশয ককরই থচকপ ধরল এম-
১০-এর ছিগার। 

ওরা বুকঝ উকঠ থেেগাকের বযাকরল ছেকচ োমাকোর আকগই এম-১০ 
থেকক ছুকে র্াওো গুছলর ঝােঁক ছগকে ওকদর ওপর আপছতত হকলা। ওরা পাশাপাছশ 
দােঁছেকেছছল ছতেজে। ছতেজে এক োকে মুখ েবুকে পকে থগল মাছেকত। 

আহমদ মুো উকঠ দােঁোল। 
আলী আছজমে এবং ওেমাে একফন্দীও তখে উকঠ একেকছ। ওরা উছদ্বি 

ককণ্ঠ বলল, মুো োই আপছে োল আকছে থতা? 
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‘আলহামদুছলল্লাহ, থতামরা এে, থদছখ ওকদর’ বকল আহমদ মুো দ্রুত 
চলল ঐ ছতেছে লাকশর ছদকক। তার ছপছকে আলী আছজমে এবং ওেমাে 
একফন্দীও। 

ছতেছে লাকশরই কলার-বযাকডড োদা থেককের মুখ আেঁকা পাওো থগল 
অেযাৎ তারা থহাোইে ওলকফর থলাক। 

ওকদর পরকে কাল িাউজার, কাল ওোরককাে এবং মাোে ছবকশে 
ধরকের কাল পশমী েুছপ। 

আহমদ মুো বলল, একদর কাল েুছপ পকর ছেকলই থতা একদর থপাশাককর 
োকে আমাকদর আর থকাে পােযকয োকক ো। 

ওকদর ছতেছে েুছপ আহমদ মুোরা ছতেজকে পকর ছেল। 
পকককে ওকদর ছকছুই পাওো থগল ো। 
লাশ ছতেছে থলকের একপাকশ একেু আোকল েছরকে থরকখ ওরা থলে ধকর 

োমকে এগুকলা। 
থলকের দু’ধাকর পাহাকের খাো থদোল হঠাৎ ককরই থশে হকে থগল। 
েমকক দােঁোল আহমদ মুো। ছক থর্ে শব্দ কাকে আেকছ। কাে পাতল 

আহমদ মুো। হ্যােঁ, ঝণযার জমােবদ্ধ শব্দ। থবশ ছকছু ঝণযা উপর থেকক ছেকচ থেকম 
আোর েমে ছমশ্র থর্ শব্দ থতাকল ছঠক থতমেো। 

আহমদ মুো ধীকর ধীকর থলকের মুকখ ছগকে বাইকর উেঁছক ছদল। তার থচাকখ 
ইেিা থরড দূরবীে। থদখল থে, থলেো ককেকগজ ছেকচ ছগকে উপতযকাে 
ছমকশকছ। োমকে েজর পেকতই ইতিঃস্তত অকেক আকলা থদখকত থপল। আমবাডয 
দুকগযর ছবখযাত উপতযকা তাহকল এোই, মকে মকে বলল আহমদ মুো। ছতেছদকক 
পাহাে থ রা উপতযকাছেকক ছবশালই বলা র্াে। 

আহমদ মুোর থচাখ েকর এল এককবাকর কাকছ োমকে। 
োমকে থর্খাকে থলেো ছগকে উপতযকাে ছমকশকছ থেখাকে একো 

পােকরর  র।  করর পাশ ছদকে লিা কাল ছফতার মত ওো ছক? েদী ো? হ্যােঁ, 
েদী। তাহকল আমবাডয দুকগযর চারছদকক ছ কর োকা পাহােী উিলা থে েদী 
এোই। 
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আহমদ মুোর থগাো থদকহ আেকন্দর একো ছশহরণ থখকল থগল। েদী 
থপরুকলই আকলা খছচত ঐ আমবাডয দুকগয তারা থপৌেঁছকত পারকব। ছকন্তু েদীর 
এপাকর এ  রো ছক? 

হঠাৎ আহমদ মুোর মকে একো ছচন্তা ছঝছলক ছদকে উঠল, আমবাডয দুকগয 
প্রকবকশর পকে এোই প্রেম থচককপাে ছক? এোই ছক আমবাডয দুকগয প্রকবকশর 
পে? ব্রীজো ছক এখাকেই? 

আহমদ মুো পককে থেকক আমবাডয দুকগযর থেচো থবর করল। েজর 
বুলাল োল ককর। আমবাডয দুকগযর উত্তর পাশ ছদকে প্রবাছহত েদীর উপর থর্খাকে 
ব্রীকজর ছচহ্ন আেঁকা থেখাে থেকক একো ডে লাইে উত্তকর এছগকে থগকছ, ছমকশকছ 
ছগকে হাইওকেকত। আহমদ মুো খুছশ হল, তারা ডে লাইেছের থশেপ্রাকন্ত ব্রীকজর 
মুকখ এখে দােঁছেকে। েম্ভবত েদীর এপাকরর ঐ পােুকর  রছেই ব্রীকজর থগেরুম। 
এ  করর মকধয ছদকে ব্রীকজ উঠা র্াকব। আহমদ মুো হােল, েদীর এপাকর ঐ 
 রছেই তাহকল থহাোইে ওলকফর প্রছতকরাধ  ােঁছে। পাহারা ছক  রছে ছ করই? 
বাইকরও ছক ওেঁৎ থপকত োকা আরও পাহারা আকছ? 

আহমদ মুো আলী আছজমে ও ওেমাে একফন্দীর োকে করণীে েম্পককয 
পরামশয করল। তারপর ছবেছমল্লাহ বকল প্রেকম োমকে পা বাোল আহমদ মুো। 

হামাগুছে ছদকে এগুছিল ওরা। 
দু’পাকশ থছাে-বে অকেক পাের। থছাে থছাে ছেলাও থবশ আকছ। এর 

মকধয ছদকেই পকের থরখা এছগকে োমকে থগকছ। ছঠক পে বলা র্াে ো। দু'পাকশর 
তুলোে ছকছুো েমতল েূছম মাত্র। 

থগেরুম থেকক তখেও তারা গজ পঞ্চাকশক দূকর। থগেরুকমর দরজা 
পছরষ্কার থদখা র্াকি। দরজা বন্ধ। ছঠক দরজার উপকর একছে বাল্ব। আকলা 
িলকছ। আকলাো দরজার োমকের অকেকখাছে জােগা আকলাছকত করকছ। ছকন্তু 
থেই আকলা চারছদককর অন্ধকার থর্ে আরও গাঢ় ককর তুকলকছ। 

আহমদ মুো র্খে থগেরুমছে পর্যকবিণ করছছল, থেই েমে  করর 
দু’পাকশর অন্ধকার থেকক দু’জে থলাক থবছরকে একে দরজার োমকে দােঁোল। 
েংকগ েংকগই দরজাো খুকল থগল। 
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 করর থেতকরও আকলা। ছকন্তু থকাে থলাক থদখা থগল ো। থলাক দু’জে 
 করর থেতকর ঢুকক থগল। োকে োকেই দরজা বন্ধ হকে থগল। দরজা খুকল র্াওো 
ও বন্ধ হওো থদকখ আহমদ মুো পছরষ্কার বুঝল, দরজা থখালা ও বন্ধ করার 
েেংছক্রে বযবিা আকছ। ছকন্তু থলাক একেকছ, দরজা এখে খুলকত হকব এো থেতর 
থেকক বুঝল ছক ককর? থলাক দু’ছে থতা থকাে েংককত থদেছে, দরজাও তারা স্পশয 
ককরছে। 

হঠাৎ আহমদ মুোর মকে পেল, থলাক দু’ছে আকলাকত একে ছকছুিণ 
দােঁোবার পর দরজা খুকল থগকছ। তাহকল ছক দরজাে থেছলছেশে কযাকমরা থেে 
করা আকছ? 

কোো মকে হবার োকে োকেই মে তার বকল উঠল, থহাোইে ওলকফর 
থহাডককাোেযাকরর জকন্য এ ধরকের বযবিাই োোছবক। 

আহমদ মুো েছস্তর ছেিঃশ্বাে থফলল। আর একেু হকলই তারা আকলার 
ছেকচ ছগকে পেত এবং তাকদর আগমকের কো শত্রুর জাো হকে থর্ত। 

আহমদ মুো পাকশ আলী আছজমেকক তার েকন্দকহর কো জাোল এবং 
বলল থর্, দরজা ছদকে েে, ছবকল্প পকে আমাকদর ব্রীকজ থপৌেঁছকত হকব। 

আলী আছজমে তার কোে োে ছদকে বলল, থলাক দু'জে চকল থগল 
থকে? 

আহমদ মুো একেু ছচন্তা ককর বলল, প্রহরীকদর ওো ছডউছে পছরবতযে 
হকত পাকর। র্ছদ তাই হে, তাহকল েতুে দু'জেকক আমরা শীঘ্রই আেকত থদখব। 

কো থশে ককরই আহমদ মুো রাস্তা থেকক ডাে ছদকক থেকম পেল। পাের 
ছডছঙকে ছেলা পাশ কাছেকে থগেরুকমর ছদকক এছগকে চলল তারা।  

আহমদ মুোরা থগেরুকমর উত্তর থদোকলর থগাোে ছগকে থপৌেঁছল। 
পছিকম অল্প ছেকচ ছদকে পাহাছে েদী বকে র্াকি। ফ্লাশ ওকেকের মত প্রচডড থবকগ 
বকে চকলকছ েদী। েদীর ওপাকরর তীর বরাবর দুকগযর উেঁচু থদোল। ২৫ফেু উেঁচু 
পােকরর থদোকলর উপর ছদকে আবার কােঁোতাকরর থবষ্টছে। থদকখই আহমদ মুো 
বুঝল, কােঁোতাকরর ঐ থবষ্টছে ছবদুযতাছেত। 
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থগেরুকমর থদোল ১০ছফকের মত উচু। এ থদোকলর োকে ব্রীকজর 
ইস্পাকতর থদোল একোকে ছমকশ থগকছ। ব্রীজো চারছদক থেকক থ রা সুেকঙ্গর 
মত। ব্রীকজর উপকরও ইস্পাকতর ছাদ থদখল আহমদ মুো। 

আহমদ মুো মকে মকে প্রশংোই করল, থহাোইে ওলফ তাকদর  ােঁছেকক 
েতযই দুকেযদয ককর তুকলকছ। 

দুকেযদয বকে, ছকন্তু থকাে দুগযই অকজে েে-মেকক বুঝ ছদল আহমদ মুো। 
আহমদ মুো পককে থেকক ছেকের কডয থবর ককর ছুেঁকে ছদল থগেরুকমর 

ছাকদ। তারপর থেকে থদখল, হুকছে ছঠকমতই আেকক থগকছ ছাকদর থদোকল। 
আহমদ মুো কডয থবকে প্রেকম ছাকদ উঠল। পকর আলী আছজমে ও 

ওেমাে একফন্দী উকঠ এল। 
আহমদ মুো বলল, চল আমরা ব্রীকজর ওপাকর ছগকে ছাদ থককে ব্রীকজ 

োমব। 
ব্রীকজর ছাদ ছদকে ওরা চকল এল ব্রীকজর পছিম মাোে। 
ব্রীকজর ছাকদর পছিম প্রান্ত দুকগযর থদোকলর থেতকর ঢুকক থগকছ। ব্রীকজর 

ইস্পাকতর ছাদ এবং দুকগযর থদোল োল ককর পর্যকবিণ করকত ছগকে আহমদ 
মুোর থচাখ উজ্জ্বল হকে উঠল। থদখল, ব্রীকজর ছাকদর ছঠক উপকর দুকগযর থদোকলর 
দুই বগযফেু পছরমাণ একো অংশ ইস্পাকতর পুরু পাত ছদকে ঢাকা। আহমদ মুো 
োবল, দুগয থেকক থবরুবার এো একো থচারা দরজা হকত পাকর। 

ইস্পাকতর পাতছে োোোছে ককর, থোকা ছদকে আহমদ মুো বুঝল থেতর 
থেকক হুক ছদকর্ আেকাকো। 

োকলাোকব পরীিা করার পর আহমদ মুো পককে থেকক ‘থলোর 
কাোর’ থবর ককর থলোর রছশ্ম ছদকে ইস্পাকতর গরাদছের ডােপাকশর খাো-খাছে 
প্রান্তছে থককে থফলল। তারপর গরাদছের উপকরর প্রান্ত ধকর োে ছদকতই গরাদছে 
খুকল থগল। 

গরাদ খুকল থর্কতই এক গরম বাতাে থবছরকে এল। ওপাকর  ুে ুকে 
অন্ধকার। বদ্ধ বাতাে থবছরকে র্াবার অল্প ছকছুিণ সুকর্াগ ছদকে আহমদ মুো 
থেতকর ঢুকক থগল। তারপর আলী আছজমে এবং ওেমাে একফন্দীও। 
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ওপাকর ছগকে তারা থর্খাকে দােঁোল তা একছে ছেেঁছের মুখ। ছেেঁছেছে এক 
অন্ধকার  কর থেকম থগকছ। আহমদ মুো ইেিা থরড গগলে ছদকে ছেকচর ছদকক 
তাছককে থদখল একো শূন্য  র। ছেেঁছে থেকম ছগকে  করর থর্খাকে থশে হকেকছ 
তার োমকেই দরজা। 

আহমদ মুো  কর োমার জকন্য ছেেঁছেকত পা রাখকত র্াকব, এমে েমে 
ছেেঁছের োমকে থর্ দরজা তার উপর একছে বাল্ব িকল উঠল। 

চমকক উঠল আহমদ মুো, তাকদর উপছিছত ওকদর কাকছ ধরা পকে 
থগকছ। ছকন্তু ছকোকব? তাহকল গরাকদর োকে ছক থকাে ইকলকিছেক েংককত 
বযবিা ছছল? অোোছবক েে। থগাপে দরজার ছেরাপত্তা ছবধাকের একো বযবিা 
ওকদর অবশ্যই োককব। 

আলী আছজমে ছফেছফে ককর বলল, বাল্ব িকল উঠল, আমরা ছক ধরা 
পকে থগছছ? 

হ্যােঁ। দরজার োকে ছকংবা  করর থকাোও থেছলছেশে কযাকমরার থচাখ 
আকছ। ওকদর থচাখ এছেকে আমরা এক কদমও এগুকত পারকবা ো। 

কো থশে ককর আহমদ মুো পককে থেকক োইকলোর লাগাকো থছাে 
ছপস্তলো থবর ককর একেু ঝুেঁকক পকে তাক করল আকলা ছোকো ধবদুযছতক 
বাল্বোকক। ছেিঃশকব্দ একো গুছল এছগকে থগল। ঠুে ককর একো শব্দ হল। থেই 
োকে কােঁকচর বাল্ব থেকঙ পোর শব্দ উঠল।  র আবার অন্ধকাকর ডুকব থগল। 

আহমদ মুো দ্রুত ছেেঁছে থেকঙ্গ োমকত শুরু করল। থমকঝকত পা ছদকেই 
ছুেল দরজার ছদকক। দরজা ধকর োেল। খুলকত পারকলা ো। বাইকর থেকক ছক বন্ধ 
দরজা? হঠাৎ একো ছচন্তা আহমদ মুোর মকে ছঝছলক ছদকে উঠল, দরজা ছক 
থগেরুকমর দরজার মতই েেংছক্রে? 

থ কম উঠল আহমদ মুো উকত্তজোর চাকপ। তাহকল ছক তাকদর ছমশে 
বযেয হকব? 

মেকক োন্ত্বো ছদল আহমদ মুো। ওকদর এই অছত েতকযতাই প্রমাণ ককর 
ওরা েীত, ওকদর দুবযলতা আকছ ওকদর থহডককাোেযাকরর রিা বযবিাে। 
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আহমদ মুো দ্রুত তার পককে থেকক থবর করল ‘থলোর কাোর’। বাকের 
ছেকচর লাল সুইচো ছেকপ দরজার একো অংকশর চারছদক ছদকে  ুছরকে ছেল। 
ইস্পাকতর দরজার ছবছিন্ন অংশছে েছরকে থরকখ থবছরকে এল  র থেকক আহমদ 
মুো। তার োকে োকে আলী আছজমেরাও। 

দরজা থেকক থবছরকে লিা কছরকডাকর পেল। কছরকডারছে দছিণ ছদকক 
এছগকে থগকছ। কছরকডার আকলাছকত। আকলার উৎথের ছদকক তাছককে থদখল, 
কছরকডারছে দছিণ ছদকক এছগকে থর্খাকে পছিম ছদকক বােঁক ছেকেকছ থেখাকে 
উত্তরমুখী একো োচয লাইে। 

আহমদ মুো এম-১০ হাকত তুকল ছেল োচয লাইকের থচাখ অন্ধ ককর 
থদবার জকন্য। এমে েমে কছরকডাকরর দছিণ মাোে চার-পােঁচজে থলাককক 
উদযত থেেগাে হাকত আছবেূযত হকত থদখা থগল। তারা ছুকে আেকছ কছরকডার 
ছদকে। ওকদর থচাখ পকেকছ আহমদ মুোকদর উপর। ওরা থদৌেঁোকত থদৌেঁোকতই 
থেেগাকের বযাকরল ছঠক ককর ছেছিল। হাত ওকদর থেেগাকের ছিগাকর। আহমদ 
মুোর এম-১০ এর েল উপকর উকঠই ছছল। শুধুমাত্র ছকছঞ্চত োছমকে ছিগাকর চাপ 
ছদল। কছরকডার ধকর ছুকে থগল এক পশলা গুছল। মুহূকতয ওরা পােঁচজে থলাকই 
আছকে পেল কছরকডাকর। 

আহমদ মুো ছিগার থেকক হাত ো েছরকে এম-১০ এর মাো োচয 
লাইকের থচাখ বরাবর তুকল ছেল। মুহূকতয অন্ধ হকে থগল োচয লাইকের থচাখ। 
অন্ধকাকর ডুকব থগল কছরকডার। 

আহমদ মুো ছুেকলা কছরকডার ধকর দছিণ ছদকক।  
কছরকডারছে দছিণ ছদকক ছকছুদূর একগাবার পর পছিম ছদকক বােঁক 

ছেকেকছ। 
আহমদ মুো কছরকডার ধকর পছিকম এছগকে চলল। এ কছরকডারছে 

অন্ধকার। দু’পাশ ছদকে োছরবদ্ধ কি। দরজা বন্ধ। কছরকডার পছিকম অকেক দূর 
এগুবার পর প্রশস্ত আকলাককাজ্জ্বল আকরকো কছরকডাকর ছগকে পকেকছ। 

আহমদ মুো কছরকডারছেকত পা ছদকত ছগকেও পা থেকে ছেল। ছেকজকক 
থদোকলর আোকল লুছককে থরকখ কছরকডারছেকত উেঁছক ছদল। 
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উত্তর-দছিকণ লিা কছরকডার। কছরকডারছে উত্তর ছদকক এছগকে পছিম 
ছদকক বােঁক ছেকেকছ। আর দছিণ ছদকক এছগকে ছেককেই একো সুন্দর োদা 
থগালাকার ছবছল্ডং-এর বারান্দাে ছগকে থশে হকেকছ।  

আহমদ মুো থচাখ েরাকত র্াছিল এমে েমে থদখল ছবছল্ডংছের োমকের 
ককির থখালা দরজা ছদকে চারজে থলাক বাইকর একে দরজার োমকে দােঁছেকে ছক 
কো বলকত লাগল। তাকদর থচাকখ উকত্তজো, তারা কছরকডারছের ছদকক তাকাকি 
 ে  ে। তাকদর ছতেজকের হাকত থেেগাে, একজকের হাকত ছেউিে রাইকফল।  

আহমদ মুো থচাখ েছরকে ছেছিল, এমে েমে উত্তর ছদক থেকক 
অকেকগুছল পাকের শব্দ তার থচাখ থেকে ছেকে থগল উত্তর ছদকক। থদখল, চারজে 
থলাক ছুকে আেকছ। তাকদর হাকত উদযত থেেগাে। 

দু’ছদক থেককই েমাে ছবপদ। একপিকক রুখকত থগকল অন্য পি ছুকে 
আেকব। 

আহমদ মুো ছেকজর কােঁধ থেকক ছেউিে রাইকফল োছমকে হাকত ছেকত 
ছেকত বলল, আলী আছজমে তুছম উত্তর ছদক োমলাও, আছম দছিণ ছদকক থদখছছ।  

আলী আছজমকের হাকত এম-১০ থরছড ছছল। েংকগ েংকগই থে 
কছরকডাকরর উত্তর ছদককর থদোল থ েঁকে শুকে পেকলা। এক ঝলক থদকখ ছেকে 
এম-১০ এর মাো বাছেকে ছদল। তারপর ছিগাকর চাপ ছদকে মাোো থদোকলর 
বাইকর ছেল থে। 

আলী আছজমকের এম-১০ র্খে গকজয উঠল, তার আকগই মকে হে আলী 
আছজমে দছিণ ছদকক  করর দরজার োমকে বারান্দাে দােঁোকো থলাককদর থচাকখ 
পকে ছগকেছছল। ছবদুযৎথবকগ ওরা থোজা হকে দােঁোল, থচাকখর পলকক ওকদর 
থেেগাে ওকদর হাকত একে ছগকেছছল। থেই ছেউিে রাইকফলধারীই তার 
রাইকফল তাক ককরছছল। 

আহমদ মুোর ছেউিে রাইকফল তার অকেক আকগই তার হাকত একে 
ছগকেছছল। থদোকলর আোকল দােঁছেকে লিযও থে ছির ককর ছেকেছছল। আলী 
আছজমকের এম-১০ গকজয উঠার োকে োকেই আহমদ মুো তার ছেউিে 
রাইকফকলর ছিগাকর চাপ ছদল। পর পর দু’বার। 
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ছেউিে রাইকফকলর প্রেম বুকলেছে ছবকফাছরত হকলা ছবছল্ডংছের 
বারান্দাে। আর ছদ্বতীেছে থখালা দরজা পকে চকল থগল  করর থেতকর। 

থোজবাছজর মতই  েল  েো। ছেউিে বুকলে ছবকস্ফাছরত হবার 
পরমুহূকতযই চারজে থর্ থর্োকব ছছল ঝকর পেল মাছেকত। মাছেকত পোর পর 
একেু েেলও ো। একো আ াত েূেঁকচর মত ছবদ্ধ হকলা আহমদ মুোর মকে। কত 
েোবহ মারণর্ত্রী  ধতছর ককরকছ মানুে। ছিগার থেপার সুকর্াগ থে আকগ ছেকত ো 
পারকল ছেউিে বুকলকের ছবে ছেিঃশ্বাকে তারাই ঐোকব মৃতযুর থকাকল ঢকল পেত। 
জীবে-মৃতযু এত কাছাকাছছ! 

আহমদ মুো রাইকফল োছমকে উত্তর ছদকক তাকাল। থদখল, আলী 
আছজমে উত্তর ছদক থেকক ছুকে আো চারজকের োমাল োলোকবই ছদকেকছ। 
স্তুকপর মত চারছে লাশ পকে আকছ জোজছে ককর।  

আর থকাে ছদক থেকক থকউ একলা ো। 
আহমদ মুো বলল, চল আমরা আকগ ঐ োদা সুন্দর থগালাকার ছবছল্ডংো 

থদখকবা।  
--ছবছল্ডংোর উপকর ওেযারকলে এযাকডেো থদখা র্াকি। ছেিে ওো থকাে 

অছফে হকব। বলল আলী আছজমে।  
ছেউিে বুকলকের ছক্রো থশে হবার জকন্য আরও ককেক ছমছেে অকপিা 

করার পর তারা ছবছল্ডংোর ছদকক এছগকে থগল। 
উেঁচু থবদীর উপর উেঁচু একতলা ছবছল্ডং। ছেেঁছের চারছে ধাপ থপছরকে ওরা 

বারান্দাে উঠল। দরজার োমকেই পকে োকা লাকশর পাশ কাছেকে ওরা  কর 
ঢুককলা। আহমদ মুোর ছেকদযকশ ওেমাে একফন্দী বারান্দাে পাহারাে োকল 
থেেগাে উেঁছচকে। থপাশাকক তাকক একজে থহাোইে ওলকফর প্রহরীর মতই 
থদখাকি। 

 রছে থগালাকার। োদা থদোল, োদা কাকপযকে থমাো। দরজা ছদকে 
ঢুককতই োমকের অেযাৎ দছিণ থদওোকল োদা থেককের মুখ বযাদােকারী ছহংর 
মুকখর এক ছবশাল প্রছতকৃছত। প্রছতকৃছতর ছেকচ  র লিালছি লিা োদা থেছবল 
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থদোকলর োকে থেেঁকে ধতছর। লিা থেছবকলর এক পাকশ পাশাপাছশ চারছে ছেছে 
স্ক্রীে। আর এক পাকশ ককেকছে বা া ধরকের ওেযারকলে থেে। 

আহমদ মুো  কর প্রকবশ ককর আকরক দফা ছশউকর উঠল। থদখল, লিা 
থেছবকলর োমকে বো চার থচোকর চারজে এবং  করর মাঝখাকে বে একো 
থচোকর আকরকজে ঢকল পকে আকছ। থর্ে  ুছমকে।  ুকমর মত ককরই তাকদর 
অজাকন্ত তারা েীরব মৃতযুর থকাকল ঢকল পকেকছ। 

আহমদ মুো বুঝল, ছদ্বতীে ছেউিে বুকলেো দরজা ছদকে  কর প্রকবশ 
ককরছছল। তারই কাজ এো।  

একো দী য ছেিঃশ্বাে থবছরকে এল আহমদ মুোর বুক থেকক। োবল, মানুে 
অন্যকক মারার জন্য খাদ খুেঁকে, ছকন্তু থে খাকদ থেও থর্ পেকত পাকর-মানুে তা 
থমাকেই ছচন্তা ককর ো। 

 রছের চারছদকক একবার থচাখ বুছলকেই বুঝল, থহাোইে ওলকফর 
থকন্দ্রীে ককডিাল রুম এো। আেকন্দ মুখ উজ্জ্বল হকে উঠল আহমদ মুোর।  

থেছলছেশে স্ক্রীেগুকলা েজীব। স্ক্রীেগুকলাে  ােঁছের ছবছেন্ন কি ও িাকের 
ছছব থেকে উকঠকছ। থেছলছেশে স্ক্রীেগুকলার পাকশই সুইচ পযাকেল। প্রছতছে 
সুইকচর ছেকচ আকমযেীে োোে িাকের োম থলখা আকছ। থর্মে, থগেরুম, 
থগেব্রীজ, এত েির কি, এত েির কছরকডার, ছপ্রজে ব্রীজ, ছপ্রজে ইতযাছদ। 
প্রছতছে কি, প্রছতছে কছরকডাকরর জকন্য ছেন্ন ছেন্ন সুইচ আকছ। থে সুইচ ছেপকল 
আকলাও িকল, থেছলছেশে কযাকমরাও েছক্রে হে। 

আহমদ মুোর দৃছষ্ট একছে থেছলছেশে স্ক্রীকের উপর ছগকে আঠার মত 
আেকক থগল। থদখল, একছে ককির থমকঝকত থপ্রৌঢ় একজে থেৌমযদশযে মানুে 
রকি োেকছ। তার বুককর উপর পকে একছে তরুণী কােঁদকছ। মুখ থদখা র্াকি ো। 
তাকদর পাকশই রকি োেকছ আকরকছে থদহ। তার মুকখর ছদকক তাছককে চমকক 
উঠল আহমদ মুো। এ থতা মাইককল ছপোর--কহাোইে ওলকফর প্রধাে! মাইককল 
ছপোকরর ছছব থে এরকমই থদকখকছ। তার এই োবোে থছদ পেল। ছেছে স্ক্রীকে 
থে থদখল, দরজা থঠকল জো োকতক থলাক প্রকবশ করকলা  কর। তার মকধয 
দু’জকের হাকত ছপস্তল। অন্যকদর হাকত থেেগাে। তাকদর থচাকখ-মুকখ ছবিে ও 
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আতঙ্ক। তাকদর োমকের দু’জকের একজে মুখ ফােঁক করকলা ছবরাে রককমর। 
মকে হে ছচৎকার ককর ছকছু থর্ে বলল। েকঙ্গ েকঙ্গ থমকেছে থেই লাকশর বুক থেকক 
মুখ তুলল এবং দ্রুত হাত বাছেকে পাকশ পকে োকা ছরেলোরছে ছেকত থগল। ছকন্তু 
ছচৎকার ককর ওঠা থলাকছেও লাফ ছদল ছপস্তকলর লকিয। 

আহমদ মুো আর থদখকত পারকলা ো। তার হঠাৎ থর্ে মকে হল থমকেছে 
থোছফো এযাকঞ্জলা এবং থেই থপ্রৌঢ় থেৌমযদশযে থলাকছে থোছফো এযাকঞ্জলার 
আব্বা থেডে জজয োইমে।  

আহমদ মুো আর মুহূতয থদছর করকলা ো। পযাকেল থবাকডযর ছদকক 
একবার তাছককে  করর োিারছে থদকখ ছেকে দ্রুত আলী আছজমেকক বলল, 
থতামার দাছেকত্ব এখে ককডিালরুম, আছম আেছছ। বকল মুো দ্রুত থবছরকে এল 
 র থেকক। 

পযাকেল থবাকডয সুইকচর অবিাে এবং এ পর্যন্ত থদখা কিেমূকহর েির 
থদকখ আহমদ মুো বুকঝ ছেকেছছল  েো থর্খাকে  েকছ থেই কিছে পছিম ছদকক 
হকব এবং খুব দূকর হকব ো। 

আহমদ মুো ককডিাল রুম থেকক থবছরকে পছিমমুখী একো কছরকডার 
ধকর ছুেকত লাগল। কছরকডারছে অন্ধকার। 

কছরকডারছে ছকছুো এছগকে একো উত্তর-দছিণ লিা বারান্দাে ছগকে থশে 
হকেকছ। বারান্দার পছিকম বে একো লে। তার পকরই আর একো ছবছল্ডং। 
ছবছল্ডংো একতলা এবং খুব বে েে।  কর আকলা িলকছ। পদযাছবহীে কােঁকচর 
জাোলা ছদকে উজ্জ্বল আকলা থদখা র্াকি। 

আহমদ মুো বারান্দাে একে দােঁছেকেছছল। বারান্দা থেকক একো পাের 
ছবছাকো রাস্তা থবছরকে োমকের ঐ ছবছল্ডং এবং উত্তর পাশ ছদকে পছিম ছদকক 
এছগকে থগকছ। আহমদ মুো তাোহুোর জকন্য থখোল ককরছে, বারান্দা থেকক 
ককেক গজ পছিকম রাস্তার উপর দােঁছেকে আকছ ছতেজে থেেগাে হাকত। লকে 
আকলা িলকছ। থে আকলাকত বারান্দাও আকলাছকত। 
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আহমদ মুোর থচাখ র্খে ও ছতেজকের উপর পকেকছ, তখে থদখল ওরা 
থেেগাে হাকত তুকল ছেকেকছ। আহমদ মুোর হাকতও এম-১০। ছকন্তু তা তুলবার 
েমে থেই। 

োমকেই ছছল বারান্দার প্রশস্ত ছপলার। আহমদ মুো ছেকজর থদহকক ছুকে 
ছদল বারান্দার উপর থেই ছপলাকরর আোকল। েংকগ েংকগই এক ঝােঁক গুছল 
থবছরকে থগল পাশ ছদকে। একেু থদছর হকল বুকো তার ঝােঁঝরা হকে থর্ত। 

আহমদ মুো ছেকজকক থেকে ছেকে থগল ছপলাকরর থগাোে। তারপর 
ছপলাকরর োকে গা ছমছশকে উকঠ দােঁোল আহমদ মুো। গুছল তখে বৃছষ্টর মত একে 
আ াত করকছ ছপলারকক। 

আহমদ মুো এম-১০ এর েল একেু থবর ককর ছপলাকরর গাকের োকে 
থচকপ ধরল ছিগার। গুছল বেযণরত অবিাে েলো একবার উপকর, আকরকবার ছেকচ 
োছমকে ছেল। থবছরকে থগল গুছলর বৃছষ্ট। 

মকে হল ওপকির গুছলবৃছষ্টকত একো ছন্দ পতে হকলা। অেযাৎ ফােঁকা 
জােগাে দােঁোকো ওরা িাে পছরবতযে করকছ। এোই থচকেছছল আহমদ মুো। 

ছবদুযৎ ঝলককর মত তার ডাে হাত থবছরকে থগল ছপলাকরর বাইকর। ছিগার 
থচকপ ধকর একবার  ুছরকে ছেল এম-১০ এর েল এবং তারপকরই মাো থবর করল 
ছপলাকরর আোল থেকক। থদখল, দু’জে পকে থগকছ মাছেকত, আর একজে ছুকে 
আেকছ বারান্দার ছদকক। থেও থদকখ থফকলকছ আহমদ মুোকক। ছকন্তু তার 
থেেগাকের েল আহমদ মুোর ছদকক উকঠ আোর আকগই আহমদ মুোর এম-১০ 
এর গুছল বেযণরত মুখ থলাকছের ছদকক  ুকর থগল। থেেগােেকমত উপুে হকে মুখ 
েবুকে পকে থগল থলাকছে। 

আহমদ মুো থবছরকে এল ছপলাকরর আোল থেকক। ওকদর ছদকক ছফকর 
তাকাবার মত েমে েষ্ট ো ককর আহমদ মুো ছুেল োমকের ছবছল্ডংোর ছদকক।  

ছবছল্ডংো পছিমমুখী এল োইপ। ‘এল’ এর বােঁকা অংশো উত্তরছদকক। 
ছবছল্ডং এর এই উত্তর পাশ থ েঁকেই এছগকে একেকছ রাস্তাো।  
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আহমদ মুো রাস্তা থেকক উকঠ এল ছবছল্ডং এর বােঁকা অংকশর বারান্দাে। 
থদখল, ছবছল্ডংো থর্খাকে ছগকে দছিণ ছদকক বােঁক ছেকেকছ, তারপকরর দরজাো 
থখালা। থেতকরর একফাছল আকলা একে বারান্দাে পকেকছ। 

আহমদ মুো লাফ ছদকে এছগকে চলল দরজার ছদকক। আহমদ মুো র্খে 
ছবছল্ডং এর বােঁকক ছগকে থপৌেঁকছকছ, থে েমকেই ওরা ছেজে থবছরকে এল দরজা 
ছদকে। োমকেই রবােয র যাকফকলা। তার থপছকে আরও পােঁচজে। জজয জযাকব 
তখেও দরজার আোকল। 

ওকদর দৃছষ্ট প্রেমত ছছল োমকের ছদকক। ছকন্তু ডাে ছদকক ছফকর 
তাকাকতই েজর পেল আহমদ মুোর উপর। আহমদ মুোর এম-১০ থমছশে 
ছরেলোর তখে ওকদর ছদকক ছির লকিয উদযত। 

--থতামরা ছপস্তল থেেগাে েব থফকল দাও। 
আহমদ মুোর শান্ত, ককঠার ককণ্ঠর ছেকদযশ চারছদককর েীরবতাকক থেকঙ্গ 

ছদল খাে খাে ককর। 
ছকন্তু ছপস্তল থেেগাে তাকদর হাত থেকক পেল ো। েকের বদকল তাকদর 

থচাখ-মুখ আরও ককঠারই হকে উঠল। ছবদুযৎ গছতকত রবােয র যাকফকলার ছপস্তল  ুকর 
আেছছল আহমদ মুোর ছদকক। 

আহমদ মুোর বাকজর মত থচাখকক ফােঁছক থদো েম্ভব হেছে রবােয 
র যাকফকলার। তার ছপস্তল  ুকর একে ছির হবার আকগই আহমদ মুোর তজযেী থচকপ 
বকেছছল এম-১০ এর ছিগাকর। গুছলর ঝােঁক থবছরকে থগল এম-১০ এর েল থেকক। 
ঝােঁঝরা হকে থগল গজ চাকরক োমকে দােঁোকো থদহগুকলা। 

মুহূতয ককেক অকপিা করল আহমদ মুো। থেছলছেশে স্ক্রীকে লিা-
োছরমত আকরকজেকক থদখা ছগকেছছল থে কই? ছেিে থে দরজার আোকল। 
সুকর্াকগর েন্ধাে করকছ। 

আহমদ মুো থদোল থ েঁকে এক পা এক পা ককর দরজার ছদকক এগুকলা। 
দরজার কাকছ ছগকে আরও মুহূতয ককেক থদছর করল, ো, কাকরা োো থেই। 
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আহমদ মুো মুখ বাছেকে দরজাে উেঁছক ছদল। থদখল, থমকেছে দরজার 
ছদকক এছগকে আেকছ। তার ছবস্ফাছরত দৃছষ্ট লাকশর স্তুকপর ছদকক। েকে তার মুখ 
ফযাকাকশ। 

আহমদ মুো তার এম-১০ এর েল োছমকে বলল, থবাে, আর একজে 
থলাক ছছল থে কই? 

থমকেছে  করর দছিণ ছদকক অংগুছল েংককত ককর বলল, ঐ ছদক ছদকে 
পাছলকেকছ। 

আহমদ মুো লাফ ছদকে  কর ঢুকল। ছকন্তু দছিণ ছদকক তাছককে ছকছু 
বুঝকত পারকলা ো। কাকঠর পাছেযশে ওোল, থকাে দরজার ছচহ্ন থকাোও থেই। 

থমকেছে এছগকে ছগকে থদোকল একো সুইচ ছেকপ বলল, এই সুইচ ছেকপ 
থে পাছলকে থগকছ। 

সুইচ থেপার োকে োকে কাকঠর পাছেযশেছে অকেকখাছে েকর থগল। 
আহমদ মুো থে দরজা পকে ঐ  কর ছুকে থগল। থদখল, ওপাকরর দরজা 

থখালা। 
আহমদ মুো ছফকর একে বলল, ও পাছলকেকছ। থহাোইে ওলকফর 

কাউকক এই প্রেম পালাকত থদখলাম। থক ছছল থে? থকাে থেতা ছেিেই? 
--জজয জযাকব, থহাোইে ওলকফর থডপুছে প্রধাে। বলল থমকেছে। 
--এ থহাোইে ওলকফর প্রধাে মাইককল ছপোর ো? 
--ছি। 
-- তুছম থতা থোছফো এযাকঞ্জলা? 
--ছি। ছবিকে থচাখ কপাকল তুকল উত্তর ছদল থোছফো এযাকঞ্জলা। 
থোছফো এযাকঞ্জলা ছবিকের োকে থদখকছ আহমদ মুোকক। থক এই 

রু্বক? ছশশুর মত েরল, পছবত্র মুখ। থচাখ দু’ছে অদ্ভুত রককমর উজ্জ্বল। প্রকতযকছে 
কো ও চলাকফরার মকধয শালীেতা ও থেৌন্দর্যয। ছকন্তু এই থলাকছেকক শত্রুর 
থমাকাছবলাে ছক ককঠার থদখা থগল! 

--ইছে থতামার আব্বা থেডে োইমে ো? 
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--ছি। আপছে আমাকক, আমার আব্বাকক থচকেে ছক ককর? বলল 
থোছফো এযাকঞ্জলা। 

--বুঝকত পারছছ, তুছম মাইককল ছপোরকক থমকরছ, ছকন্তু থতামার আব্বা 
ছেহত হকলে ছক ককর? 

থোছফো েব  েো আহমদ মুোকক বলল। থশে ছদকক কান্নাে গলা তার 
রুদ্ধ হকে থগল। 

আহমদ মুো তাকক োন্ত্বো ছদকে বলল, আর আধা  ডো আকগ র্ছদ 
আেকত পারতাম! 

থোছফো এযাকঞ্জলা থচাখ মুকছ বলল, আব্বা বােঁকচে ছে, ছকন্তু আমাকক 
বােঁছচকেকছে। 

একেু থেকম থোছফো এযাকঞ্জলা বলল, আপছে থক? আমাকদর থচকেে ছক 
ককর আপছে? 

--আছম আহমদ মুো, োলমাে শাছমকলর োই। 
--মধয এছশোর আহমদ মুো? কপাকল থচাখ তুকল প্রশ্ন করকলা থোছফো 

এযাকঞ্জলা। 
--হ্যােঁ। 
--আপছেই থেই মহাে ছবপ্লবী? 
আহমদ মুো থকাে জবাব ছদল ো। 
থোছফো এযাকঞ্জলাই আবার বলল, এতিকণ মকের প্রশ্নোর জবাব 

থপলাম, আহমদ মুো ছাো থহাোইে ওলকফর প্রধাে  ােঁছেকক এোকব থক পদােত 
করকত পাকর! 

--আল্লাহ োহার্য ককরকছে, বলল আহমদ মুো। 
একেু থেকম আহমদ মুো বলল, োলমাে শাছমল থকাোে? 
আহমদ মুোর ককণ্ঠ উকদ্বকগর সুর। 
থোছফো এযাকঞ্জলার থচাকখ মুকখ অন্ধকার থেকম এল। বলল, আছম ওর 

থকাে থখােঁজ করকত পাছর ছে। থে এই  ােঁছেকতই োককব। 



কককশাকের পাহাকে  140 

 

একেু থেকম বলল, ওরা মছরো হকে তার থকাে িছত করকব ো থতা? 
থোছফো এযাকঞ্জলার কো কােঁপকছ। তার মুখ ফযাকাকশ। 

--আল্লাহ োহার্য করকবে থবাে। চল আমরা ককডিাল রুকম র্াই। থেখাে 
থেকক থগাো  ােঁছেো একবার পর্যকবিণ করা র্াকব। তারপর করণীে ছঠক করব। 

বকল আহমদ মুো দরজা ছদকে থবছরকে এল। 
থোছফো র্াবার আকগ ছপতার লাকশর ছদকক ছফকর একবার েমকক 

দােঁোল। 
আহমদ মুো তা থদখকত থপল। বলল, থেব ো থবাে, আমরা েব বযবিাই 

করব। 
আহমদ মুো আকগ চলকছ। থোছফো এ্যাকঞ্জলা তার থপছকে। 
চলকত চলকত থোছফো বলল, আপছে ছকন্তু আমার একো প্রকশ্নর জবাব 

থদেছে। আপছে আমাকদর ছচেকলে ছক ককর? োলমাে ছাো আমাকদর থতা আর 
থকউ থচকে ো। 

--ডিঃ পল জেেে আমাকক েব বকলকছে। তারপর থতামার োকে থদখা 
করার জকন্য থতামার বাছেকত র্াই। থেখাকে থতামার মা’র কাছ থেকক থতামার 
হাছরকে র্াবার কো শুছে। 

মাকের কোে থোছফোর মুখ থবদোতয হকে থগল। তার ছপতার কোও এ 
েমে মকে পেল। থচাকখ পাছে একে থগল তার। বলল, মা থকমে আকছে? খুব বুছঝ 
কােঁদকছে মা? 

--খুব োোছবক থবাে। মাকেরা থতা মা-ই। 
েরম, মমতাপূণয কো আহমদ মুোর। 
আহমদ মুোর মমতাকেজাকো ের থোছফোর অন্তর স্পশয করল। 

অপছরছচত থলাকছের প্রেম েকিাধে থেককই মকে হকি, বে োইকের মত কত 
আপে! কত পছবত্র বযবহার! থোছফোর ছদকক থে থচাখ তুলকছই ো। োলমাে 
শাছমকলর মকধযই এ পছবত্রতা থে থদকখকছ। েছতযকার মুেলমােরা এত োকলা! এ 
চছরত্র থতা জগৎ জে করকবই! 



কককশাকের পাহাকে  141 

 

পকে োমকে আকশ-পাকশ অকেক রি, অকেক লাশ থদকখ, পাশ কাছেকে 
থোছফো আহমদ মুোর োকে ককডিাল রুকম প্রকবশ করল। ছবিকের োকে থে 
োবছছল, এ েরম, পছবত্র মানুেগুকলা রু্কদ্ধ আবার এত ককঠার! এককই ছক বকল 
জীবকের োরোমযতা! 

থলছড থজাকেফাইে থদাতলার দছিণ ছদককর উেুি বযালকছেকত বকে 
ছছল। রাত তখে আেো বাজকত র্াকি।   

থলছড থজাকেফাইকের মুখ দারুণ উকদ্বকগ পীছেত। আধা  ডোখাকেক 
আকগ থহাোইে ওলকফর একজে থলাক ফাদার পকলর থখােঁকজ তাকদর বাছেকত 
একেছছল। ধবঠকখাোে থলছড, ছেোর থমরী তার োকে কো বলছছল। এমে েমে 
োলমাে শাছমল থেখাকে ঢুকক পকে। ছকন্তু ঢুককই আবার ছফকর আকে। ঐ 
একঝলক থদখাকতই থহাোইে ওলকফর থলাক তাকক মকে হে ছচেকত পাকর। থে 
োলমাে শাছমলকক থদকখ চমকক উকঠছছল। এরপর থলাকো আর থদছর ককরছে। 

থলছড থজাকেফাইে উছদ্বি তার পছরবাকরর জকন্য, োলমাে শাছমকলর 
জকন্যও। থহাোইে ওলকফর দোমাোহীে েৃশংেতার কো থে জাকে। বাকর বাকর 
েকে ছশউকর উঠকছ থে। 

ছেোর থমরী থপছে থেকক ধীকর ধীকর একে মাকের কােঁকধ হাত রাখল। 
ছেোর থমরীর মুখও শুককো। 

ছফকর তাছককেই থলছড থজাকেফাইে থমকেকক থকাকল থেকে ছেল। 
--মা, তুছম থবাধ হে খুব োবছ? বলল ছেোর থমরী। 
--োবোর কোই থতা মা! 
--োবোর ছক আকছ মা, একজে অসুি মানুেকক ছচকে থতা আর আশ্রে 

দাওছে। 
--আমরা তাকত বােঁচব, ছকন্তু তুই ছক পারছব এোকব োবকত? 
ছেোর থমরী জবাব ছদল ো। মাকের থকাকল মুখ গুেঁকজ চুপ ককর রইল। 
থলছড থজাকেফাইে থমরীর মুখো ছেকজর মুকখর কাকছ তুকল ধরল। 

থচাকখর জকল থেকে র্াকি থমরীর মুখ। 
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থলছড থজাকেফাইে থমকেকক বুকক জছেকে থকেঁকদ উঠল, এছক ককরছছে 
মা! 

ছেোর থমরীরও কান্নার বােঁধ থেকঙ্গ থগল। মাকক জছেকে কান্নাে থে থেকঙ্গ 
পেল। 

অকেকিণ পর ছেকজর থচাখ মুকছ, থমরীর থচাখ মুকছ ছদকে বলল, তুই 
বুছদ্ধমছত, ছকছু বুঝছল ো থকে তুই? 

মাকের বুকক মুখ গুেঁকজ থমরী বলল, আছম জাছে ো------। 
কান্নাে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হকে থগল। 
োলমােকক ছকছু বকলছছে তুই? 
ছক বলব? 
জাকে থে? 
জাছে ো আছম। 
থলছড থজাকেফাইে থমরীর মাোে হাত বুছলকে বলল, তুই এত অবুঝ! 
থলছড থজাকেফাইে থমরীকক পাকশ বছেকে বলল, োলমােকক থতা 

আজককর  েো বছলেছে। 
ো। 
ওকক জাোকত হকব, এখেই ওকক থকাোও েরাকত হকব। 
থকাোে? 
অন্ততিঃ এ বাছে থেকক অন্য থকাোও র্াকত ওরা ওকক খুেঁকজ ো পাে। 
ওকক একা থকাোও পাঠাকত পারব ো। থমরীর কডঠ োছর। 
একেু দম ছেল থমরী। ছচন্তা করল। বলল, মা, ওকক গীজযাে লুছককে থরকখ 

আছে। 
গীজযাে? 
থলছড থজাকেফাইে একেু ছচন্তা করল, ছদ্বধা করল, তারপর মুখো উজ্জ্বল 

ককর বলল, থতার প্রস্তাবো োকলা। তাই কর। 
ছঠক এই েমে থেেগাকের ব্রাশফাোকরর শব্দ থেকে এল। একোো তা 

চলকতই োকল। 
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োলমাে শাছমল্ও দ্রুত একে বযালকছেকত দােঁছেকেকছ। থে উৎকণয হকে 
শুেকছ।  

হঠাৎ ব্রাশফাোকরর শব্দ থেকম থগল। 
থলছড থজাকেফাইে, ছেোর থমরী এবেং োলমাে শাছমল ছেবযাকোকব 

দােঁছেকে আকছ।  
দু’ছমছেেও র্াে ছে। 
একোো গুছল বেযকণর আকরকো শব্দ থেকে এল। তারপর চুপচাপ।  
থলছড থজাকেফাইে ও ছেোর থমরীর মুখ েকে োদা হকে থগকছ। কােঁপকছ 

থমরী। 
োলমাে শাছমকলর মুখ গম্ভীর এবং শি। থে থমরীকদর ছদকক তাছককে 

বলল, দু’পকির মকধয গুছল ছবছেমে হকি। 
বুঝকল ছক ককর? শুককো ককণ্ঠ বলল থলছড থজাকেফাইে। 
দু’ধরকের গাে বযবহার হকেকছ। 
কো থশে ককর একেু োমল োলমাে শাছমল। তারপর থলছড 

থজাকেফাইকের ছদকক তাছককে বলল, আছম একেু থবরুকত চাই আম্মা। 
থকাোে? 
ছক  েকছ থদখা দরকার, জাো দরকার। 
ো বাবা, তুছম সুি হওছে। গুছল থগালার মকধয থতামার থর্কে কাজ থেই। 

তুছম একেু েকর োক। থমরী থতামাকক গীজযাে থরকখ আেকব। অসুছবধা থেই, 
আমার থছকলর অছফে ককি োককব। 

ছকন্তু---- 
থকাে ছকন্তু েে, পছরছিছত থদকখ র্া করা র্াে করা হকব। 
োলমাে শাছমল েীরব রইল। 
ছেোর থমরী বলল, মা ছঠকই বকলকছে, চলুে। 
োলমাে শাছমল থচাখ তুলল থমরীর ছদকক। থদখল থমরীর দু’েীল থচাখ 

েরা উকদ্বগ, আকুলতা। অেহাো হছরণীর দু’থচাকখর মত অতলান্ত মমতা থেখাকে। 



কককশাকের পাহাকে  144 

 

থে থচাকখ থচাখ রাখকত ছগকে থকেঁকপ উঠল শাছমল। োলমাে শাছমল েীরকব থচাখ 
োছমকে ছেল। বলল, চল। 

থোজা েদর রাস্তা ছদকে থগল ো ওরা গীজযাে। থপছে দরজা ছদকে আেঁকা-
বােঁকা অন্ধকার গছলপে ছদকে ওরা চলল গীজযার ছদকক। 

কাকরা মুকখ কো থেই। 
োলমাে শাছমল োবছছল থগালাগুছলর বযাপার ছেকে। ছক  েল থেখাকে? 

থকাে থেম োইকডর বযাপার? ো কককশাে ছক্রকেডে থেকক থকউ হাো ছদকেকছ? 
থক হাো থদকব থহাোইে ওলকফর থহডককাোেযাকর? থে োহে, থে শছি, থে বুছদ্ধ 
ছক কককশাে ছক্রকেকডের হকেকছ? থর্ অবিা কককশাে ছক্রকেকডের, তাকত উপকর 
আল্লাহ আর ছেকচ ছতছেই আমাকদর েরো। ছতছে ক্রকম হাল ধরকল কককশাে 
ছক্রকেকডের ডুবন্ত তরী আবার থজকগ উঠকত পাকর।  

েীরবতা োঙল থমরীই অবকশকে। বলল, আম্মা আপোকক গীজযাে েছরকে 
রাখকছে থকে জাকেে? 

--এেব গুছল-থগালা থদকখ? 
--ো। 
--তাহকল? 
--তখে ড্রইংরুকম একজে থলাক থদকখছছকলে, থে থক জাকেে? 
--ো, তকব থলাকোর দৃছষ্ট আমার কাকছ োকলা মকে হেছে। 
--কলাকো থহাোইে ওলকফর। আপোকক ছচেকত থপকরকছ বকল আমার 

মকে হকেকছ। 
--আমাকক থতা বল ছে? থকমে ককর বুঝকল আমাকক ছচেকত থপকরকছ? 
--আপোকক থদখার পর আর থদছর ককরছে। তার থচাখ থদকখই বুকঝছছ। 

থে চমকক উকঠছছল আপোকক থদকখ। 
--আমাকক আকগ বল ছে থকে? 
--বলকত পাছরছে। 
--থকে? 
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ছেোর থমরী থকাে জবাব ছদল ো প্রকশ্নর। ছক জবাব থদকব থে। হঠাৎ 
র্ছদ থকাোও চকল র্াে--এমে একো েে তাকক পীছেত ককরকছ। ছকন্তু এই 
থছকলমানুছের কো বলকব ছক ককর। 

  ছকছুিণ েীরব থেকক বলল, পকর বুঝকত থপকরছছ েকঙ্গ েকঙ্গই 
আপোকক োবধাে করা উছচত ছছল। 

--অবকশকে মা-থমকে পরামশয ককর আমার জকন্য গীজযার বযবিা ককরছ, 
এই থতা! োলমাে হােল। 

--আপোর েে করকছ ো? 
--থকে েে করব? জীবকের? 
--থকে, জীবকের ছক েে থেই? 
--আল্লাহ র্খে মৃতযু ছেছদযষ্ট থরকখকছে, তার আকগ মৃতযু আেকব ো। 

সুতরাং েে করব থকে? 
--োবধাে োকা ছক েে? 
--অবশ্যই ো। 
গীজযাে একে পেল ওরা। গীজযার থপছকের দরজা খুকল ওরা গীজযাে 

প্রকবশ করল। 
গীজযার থপছে অংকশ প্রােযো-মকঞ্চর োকে লাগাকো ককেকো কি ছেকে 

ফাদার পকলর অছফে। অছফকে একো ছবশ্রাম কি আকছ। থেখাকে থশাবার খাে, 
ওোকড্রযাব প্রেছৃত প্রকোজেীে েব ছকছুই আকছ। 

ছেোর থমরী আকলা থিকল চাদর ও বাছলকশর কোর পাছেকে ছবছাোো 
ছঠক ককর ছদল।  

োলমাে শাছমল মাো ছেচু ককর থদখছছল থমরীর কাজ। তার থচাকখ 
থবদোর একো ছাো। থমরী ছবছাো ছঠক ককর উকঠ দােঁোল। োলমাে তার মুখ ছেচু 
থরকখই বলল, থমরী থতামাকদর এত ঋণ আছম থশাধ থদব ছক ককর? 

থমরীও থচাখ ছেকচ োছমকে ছেকেছছল। মাো ছেচু হকেছছল অকেকখাছে। 
অকেকিণ থকাে কো বলল ো থমরী। অবকশকে থচাখ ো তুকলই বলল, 

দাতা- াতককর পছরচেই ছক েব? থমরীর কণ্ঠ োছর থশাোল। 
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--ো থমরী, আমার কোর অেয তা েে, আছম বলকত চাছিলাম, থতামরা 
আমার জকন্য র্া ককরছ......... 

--ছঠকই বকলকছে, কাজই থর্খাকে বে, হৃদে েে উপকার থর্খাকে 
ছবকবচোর মােদডড, থেখাকে থতা এোকবই কো বলকত হে। থকেঁকপ থকেঁকপ 
কোগুকলা থবছরকে এল ছেোর থমরীর কণ্ঠ থেকক। থর্ে কান্না চাপার থচষ্টা করকছ 
থে। 

--আমার প্রছত অছবচার ককরা ো থমরী। আমার কো থতামাকক বুঝাকত 
পাছর ছে। 

ছেোর থমরী থকাে উত্তর ছদল ো। 
মাো ো তুকলই ককেক পা এছগকে ছিজ খুকল থদখল। তারপর পাকশর 

থোররুম থেকক একো েরমাল ওোোকরর থবাতল একে থেছবকল থরকখ বলল, 
েরমাল ওোোর োকল, ঠাডডা পাছে খাকবে ো। 

তারপকর  ুকর দােঁছেকে োলমাে শাছমকলর ছদকক থচাখ তুকল ম্লাে থহকে 
বলল, আপোকক বযো ছদকেছছ। 

--ো, তুছমই কষ্ট থপকেছ। 
ছেোর থমরী থকাে উত্তর ো ছদকে থচাখ োছমকে বলল, এখে র্াই, আসুে 

দরজাো লাছগকে থদকবে। 
থগকের ছদকক ছকছুো এছগকে ছফকর দােঁছেকে বলল, বােরুকম গরম পাছেও 

আকছ। গরম পাছে ছদকে অজু করকবে। 
দরজার কাছাকাছছ থপৌেঁকছকছ থমরী এমে েমে দরজাে থকউ েক করল 

এবং েকঙ্গ েকঙ্গ োলমাকের োম ধকর ডাকল। েমকক দােঁোল থমরী। তার মুখ 
মুহূকতয কাগকজর মত োদা হকে থগল েকে। 

োলমাে শাছমল তার পাকশ একে দােঁোল। তার থচাকখও ছবিে। 
আবার ডাক এল োলমাকের োকম। 
োলমাে শাছমকলর মে বলল, এো শত্রুর কণ্ঠের েে। োলমাে শাছমল 

দরজা থখালার জকন্য এছগকে থগল। 
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থমরী তার োমকে ছগকে দু’হাত বাছেকে তাকক আগকল দােঁোল। বলল, 
খুলকত হে আছম খুলব, আপছে েে। 

েে ও উকত্তজোে কােঁপকছ থমরী। 
োলমাে শাছমল থমরীর থচাকখ থচাখ থরকখ বলল, আমার থচাকখ থদখ 

থমরী, থকাে েে, দুবযলতা থদখকত পাও? মুেলমােরা থমকেকদর ছবপকদর মুকখ 
থঠকল ছদকে থপছকে োকক ো। 

একেু থেকমই একেু থহকে বলল আবার, তুছম একেু পাকশ দােঁোও, আছম 
থদছখ। েে ককরা ো। ছরেলোর আমারও আকছ। 

বকল োলমাে শাছমল বাইকরর সুইচ ছেকপ ছদকে ডাে হাত পকককে 
ছপস্তকলর উপর থরকখ বাম হাকত দরজা খুলল। 

দরজার এককবাকর োমকেই ওরা দােঁোকো। কাল েুছপ, কাল ওোরককাকে 
থদহ ঢাকা একজে পুরুে। তার মুখোই শুধু থদখা র্াকি। শ্মশ্রূমছণ্ডত সুন্দর মুখ। 
তার ছির দৃছষ্ট োলমাে শাছমকলর উপর ছেবদ্ধ। তার দৃছষ্টকত প্রেন্নতা। তার পাকশই 
কাল ওোরককাে জোকো একো োরী মূছতয। তার ওোরককাকের কলার কাে পর্যন্ত 
উকঠ আো। মাো থখালা। তারও ছির দৃছষ্ট োলমাে শাছমকলর উপর। থে দৃছষ্টকত 
তীব্র এক আকবগ এবং আকুলতা। 

োলমাে শাছমকলর দৃছষ্ট থমকেছের উপর পেকতই েূত থদখার মতই চমকক 
উঠল। মুখ থেকক অসু্ফকে থবছরকে এল, থোছফো তুছম......তুছম! 

কো থশে করার আকগই োলমাে শাছমকলর কণ্ঠ থেকম থগল। 
োলমাে শাছমকলর মাোে তখেও বযাকডডজ বােঁধা। 
থোছফোর থচাখ োলমাে শাছমকলর উপর আেকক থগকছ। এক অবযি 

আকবকগ তার থঠােঁে ের ের ককর কােঁপকছ। দু’গডড থবকে গছেকে একেকছ অশ্রু। 
থোছফো দু’কদম এছগকে োলমাকের আরও কাকছ েকর এল। বলল, তুছম 

োল আছ থতা? 
থোছফোর আকবগরুদ্ধ কণ্ঠ থেকক কোগুকলা খুব কষ্ট ককর থবছরকে এল। 

একো উচ্ছ্বাে চাপকত থোছফো দােঁত ছদকে কামকে ধকরকছ থঠােঁে।  
--থোছফো তুছম আমবাডয দুকগয! আছম েপ্ন থদখছছ ো থতা! 
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থোছফোর প্রকশ্নর থকাে জবাব ো ছদকে বলল োলমাে শাছমল। তার 
থচাকখ তখেও ছবিকের থ ার। থোছফো থচাখ মুকছ পাকশ দােঁোকো থলাকছের ছদকক 
ইছঙ্গত ককর বলল, ওকক থচে? 

োলমাে শাছমল থলাকছের ছদকক থচাখ তুকল ছদ্বধাজছেত ককণ্ঠ বলল, ো 
থোছফো। 

থলাকছে মাোর কাল েুছপ খুকল থফলল। েুছপর তল থেকক তার থবছরকে 
এল উন্নত ললাে। মাো েছতয কাল থকােঁকোকো চুল। থলাকছের থঠােঁে ছমছষ্ট হাছেকত 
েরা। েুছপ খুকলই বলল, আহমদ মুো। 

মুহূকতযই োলমাে শাছমকলর থচহারা পাকে থগল। থচাখ-মুখ জুকে থেকম 
এল আেন্দ-আকবকগর একো বােঁধ-োঙ্গা তরঙ্গ। মুখ থেকক থবছরকে এল, 
আপছে...... আপছে...... আপছে আহমদ মুো! 

বকল দু’হাত বাছেকে ছুকে ছগকে জছেকে ধরল আহমদ মুোকক। আহমদ 
মুো বুকক জছেকে ধরল োলমাে শাছমলকক। থবশ ছকছুিণ োকল ঐোকব ওরা। 
থর্ে েীরকব হৃদকের োোে কো বলকছ ওরা দু’জে। 

পকর আহমদ মুো তাকক বুক থেকক তুকল োলমাে শাছমলকক একো চুমু 
ছদকে বলল, আল্লাহর হাজার শুকছরো োলমাে। মাকঝ মাকঝ আমরা হতাশ হকেছছ 
থতামাকক আবার আমাকদর মাকঝ ছফকর পাওো েম্পককয। 

--আমরা জাছে মুো োই, আল্লাহ তােঁর ধেছেক আহমদ মুোর কপাকল শুধু 
োফলযই ছলকখ থরকখকছে। 

--এোকব কো বকলা ো োলমাে। থদাো ককরা, দুছেোর মজলুম 
মুেলমােরা র্াকত োধীেতা ও েছস্তর মুি বাতাকে প্রাণেকর শ্বাে ছেকত পাকর।  

োলমাে শাছমল আহমদ মুোকক থছকে ছদকে থোছফোর ছদকক থচকে 
বলল, তুছম থমরীকক থদকখকছা?  

বকল োলমাে শাছমল থপছে ছদকক তাকাকলা। থদখল, দরজার ওপাকর 
আকধা আকলা-অন্ধকাকরর মকধয দােঁছেকে আকছ থমরী।  

োলমাে ওছদকক এছগকে থগল। থদখল, থমরী কাকঠর মূছতযর মকতা দােঁছেকে 
আকছ। তার মুখ ফযাকাকশ, ছবধ্বস্ত। চমকক উঠল োলমাে শাছমল। হৃদকের 
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থকাোে থর্ে একো থখােঁচা লাগকলা। থর্ আশংকা থে ক’ছদে থেকক ককর আেকছ, 
তা আবার তার মকধয মাো তুলল। থমরী ক্রকমই অবুঝ হকে পেকছ।  

থর্ে ছকছু হেছে এমে ককণ্ঠ োলমাে শাছমল বলল, থমরী, আমাকদর থেতা 
আহমদ মুো একেকছে।  

তারপর থপছে ছফকর বলল, থোছফো এে, থদখ থক। 
থোছফো ছুকে এল। 
থমরীর োমকে একে থমরীর ছদকক থচাখ পেকতই মুহূকতযর জন্য েমকক 

দােঁোল। তাছককে রইল থমরীর ছদকক। থমরীও থচাখ তুলল। থমরীর থঠােঁকে হাছে, 
ছকন্তু থচাকখর থকাণাে অশ্রু। থোছফোর মুকখ একো কাকলা ছাো থেকে ওকঠ আবার 
দ্রুত ছমছলকে থগল। পরিকণই থোছফো থঠােঁকে উজ্জ্বল হাছে থেকে জছেকে ধরল 
থমরীকক। 

--থকমে আছছস্ থমরী? বলল থোছফো। 
--োল। 
--োলমাে শাছমলকক থকাোে থপছল? 
--দু’ছদে আকগ রাকত আমাকদর বাছের োমকে আহত-অজ্ঞাে অবিাে 

থপকেছছলাম। দুই পুরকো বান্ধবী থোছফো ও থমরী কো থর্ে থশে করকত পারছছল 
ো। একেমে আহমদ মুো কো বকল উঠল, দুিঃছখত—থোছফো, এখে প্রছতো 
ছমছেে আমাকদর জকন্য একো ছদকের েমাে। 

থোছফো থমরীকক থছকে ছদকে একেু েকর দােঁোল। তাকাল আহমদ মুোর 
ছদকক। 

োলমাে শাছমল আহমদ মুোকক বলল, আমার উপর ছক ছেকদযশ মুো 
োই?  

--কককশাকে থেতৃত্ব থতামার। কককশাে ছক্রকেকডের থেতৃত্ব এখে 
থতামাককই ছদকত হকব। আমার থকাে ছেকদযশ থেই, অনুকরাধ আকছ। মুকখ ছমছষ্ট 
হাছে থেকে বলল আহমদ মুো। 

--ওেব কো শুছেকে লাে হকব ো মুো োই। এখে বলুে আপোর 
ছেকদযশ। 
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--ককডিাল রুমেহ  ােঁছে আমাকদর দখকল। ছকন্তু থহাোইে ওলকফর থডপুছে 
চীফ জজয জযাকব পাছলকেকছ। ককডিাল রুকম চল, অতযন্ত জরুছর কাজ পকে আকছ। 
ককডিাল রুকমর থেছলছেশে স্ক্রীকে থতামাকক এখাকে থদকখ েব থফকল আমরা ছুকে 
একেছছলাম। আল্লাহ আমাকদর ছমশে েফল ককরকছে।  

োলমাে শাছমল মাো ছেচু ককর দােঁছেকে োকল।  
  ছকছু বলকব োলমাে? 
আজ ছকছুিণ আকগ থহাোইে ওলকফর থলাক থমরীর বাছেকত আমাকক 

হঠাৎ থদকখ থফকল এবং অকিাৎ এ থগালাগুছলর আওোজ থশাোর পর থমরীর মা 
গীজযাে আমাকক লুছককে রাখার জকন্য পাছঠকেছছল। থমরীর মাকক ছকছু ো বকল---
- 

োলমাে শাছমল কো থশে ো ককরই চুপ ককর থগল।  
আহমদ মুো োবছছল। 
এমে েমে থমরী এছগকে একে োলমােকক বলল, আছম মাকক েব বুছঝকে 

বলব, উছে ছঠক বকলকছে। আপছে োবকবে ো, মা বুঝকবে। 
োলমাে শাছমল থচাখ তুকল তাকাল থমরীর ছদকক। থমরী থচাখ োছমকে 

ছেল।  
কো বলল আহমদ মুো। বলল, োলমাে ছঠক বকলকছ থবাে। আছম 

ওছদকো ছচন্তা কছরছে। তুছম আমাকদর পে থদছখকে ছেকে চল থতামার বাোে।  
আহমদ মুোর ককণ্ঠ েরম থস্নকহর সুর।  
থমরী আহমদ মুোর ছদকক থচাখ তুলল। োই ফাদার পল এবং মা থলছড 

থজাকেফাইে ছাো এমে থস্নহমাখা কণ্ঠ থতা আর থকাোও শুকেছে থে! থমরী থচাখ 
োছমকে ছেকে ধীকর ধীকর বলল, শুধু মা’র োকে থদখা করার জকন্য র্ছদ এই 
পছরমাণ েমে েষ্ট ককরে, তাহকল আছম দুিঃখ পাব।  

--‘সুকর্াগ থপল আর বলার থেৌজন্যেুকু ো ককরই চকল থগল’ এো ছক 
মােবতাে বােঁকধ ো? বলল আহমদ মুো। 

--বােঁকধ হেকতা। ছকন্তু থেো োধারণ থিকত্র। রু্দ্ধকালীে বা থকাে জরুছর 
পছরছিছতকত এো থকউ ধকর ো। তাছাো মা’র কাকছ থেৌজন্য প্রকাকশর থকাে 
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প্রকোজে থেই। ছতছে োলমাে োকহবকক খুবই োলবাকেে। োলমাকের 
ছেরাপত্তাককই ছতছে েবকচকে বে ককর থদখকবে। 

--ছকন্তু আমার খারাপ লাগকছ থমরী। বলল োলমাে শাছমল। 
--এমে খারাপ লাগার থচকে বাস্তবতার দাছব অকেক বে।  
োলমাে শাছমল মাো ছেচু করল। থকাে কো মুকখ থজাগাল ো।  
আহমদ মুো এবং থোছফো এযাকঞ্জলাও েীরব। থমরী গীজযার দরজা থেকে 

বন্ধ ককর তাকত তালা লাগাল। তারপর ছফকর দােঁছেকে বলল, আপোরা র্াে, আছম 
বাছে র্াছি।  

থমরীর কোর থশে ককেকো শব্দ রুদ্ধ হকে আো তার ককণ্ঠ থর্ে আেকক 
থগল। মাো ছেচু ককর কোগুকলা বকলই থদৌেঁে ছদল থমরী। মকে হল থে েলকছ। 
মাো ছেচু ককর, ছুকে পাছলকে থে থর্ে ছকছু থগাপে করকত চাকি।  

থোছফো এযাকঞ্জলার মুকখ থকাে কো থেই। তার থচাকখ-মুকখ একো 
কাকলা ছাো। রছিম, পাতলা থঠােঁকে তার থবদোর একো েূক্ষ্ম কম্পে।  

োলমাে শাছমল র্খে মুখ তুলল, তার থচাকখ শূন্য দৃছষ্ট। মুকখ একো 
অপ্রস্তুত োব। আহমদ মুোর মুখ গম্ভীর। ককেক মুহূতয েীরব োকার পর ওকদর 
তাো ছদকে বলল, এে র্াই।  

বকল আহমদ মুো হােঁো শুরু করল। োলমাে ও থোছফোও পা তুলল তার 
থপছকে থপছকে। হােঁেকত হােঁেকত আহমদ মুো বলল, ওকদর ককডিাল রুকমর একো 
থগাপে থডকে থহাোইে ওলকফর  ােঁছেগুকলার ছঠকাো, থেছলকফাে োিার ও 
ওেযারকলে থকাডেহ তাকদর থেেওোককযর থগাো লগ থপকে থগছছ। এখেই আ াত 
হাোর উপরু্ি েমে। ওরা জােকত পারার আকগ, েকর পোর আকগ আমাকদর 
আ াত হােকত হকব। 

--আমরা র্ছদ ওেযারকলকে এখছে বাকু, কাছম, সুমকগইে, ইকেকরকেে, 
আলবাছদয, থলছেোকাে  ােঁছেকত ছেকদযশ পাঠাকত পাছর, তাহকল রাকতর মকধযই 
েবখাকে খবর থপৌেঁকছ র্াকব এবং থোর হবার আকগই আমরা েবখাকে ওকদর ওপর 
আ াত হােকত পাছর। 
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--তুছম এখেও জাে ো োলমাে, কককশাে ছক্রকেডে আকগর েব  ােঁছে 
থছকে ছদকে েতুে  ােঁছেকত উকঠকছ। আমরা ইকি করকলও আমাকদর েব  ােঁছেকত 
খবর থপৌেঁছাকত পারব ো। তকব তুছম র্া বকলছ বাকু, কাছম, সুমকগইে, ইকেকরকেে, 
আলবাছদয, থলছলোকাে, ছককরাোকাে প্রেছৃত প্রধাে  ােঁছেগুকলার োকে এখাকে 
আমবাডয দুকগয আোর আকগ আমাকদর থর্াগাকর্াগ হকেকছ। আমরা ওকদর কাকছ 
ছেকদযশ থপৌেঁছাকত পাছর। 

--আমরা  ােঁছেগুকলা পছরবতযে করলাম থকে? 
--শুধু থতা  ােঁছে েে, কককশাে ছক্রকেকডের েব পছরছচত বযছিত্বকক 

আডডারগ্রাউকডড থর্কত বলা হকেকছ। এেব করা হকেকছ কককশাে ছক্রকেকডের েব 
তৎপরতা ওকদর থচাখ থেকক আোল করার জকন্য। ওরা আমাকদর জােত বকল 
ইকিমকতা আ াত করকতা। ছকন্তু আমরা ওকদর জােতাম ো, ফকল ছকছু করকতও 
পারতাম ো। 

--এককই বকল থেতৃত্ব মুো োই। আপছে দু’ছতে ছদকে রু্কদ্ধর থমাে 
একদম  ুছরকে ছদকেকছে। এ েহজ ছবেেগুকলাও আমরা আকগ ছচন্তা করকত 
পাছরছে। 

একেু োমল োলমাে শাছমল। তারপর বলল, আমার ছবিে এখেও 
কাকেছে মুো োই, থোছফো এযাকঞ্জলাকক আপছে থপকলে থকাোে, আমবাডয দুকগযর 
েন্ধাে ছক ককর থপকলে, থকমে ককর জােকলে এখাকেই আছম বন্দী আছছ, আর 
ছেংকহর এই অছত শছিশালী গুহাে ছক ককরই বা ঢুককলে!  

--কতামাকদর স্যার ডিঃ পল জেেে এবং থোছফো এযাকঞ্জলার মা আমাকক 
োহার্য ককরকছে। থোছফোর মা এবং ডিঃ পল জেেকের এযাকেেকডডে আলকিড 
থর্ তেয ছদকেকছে, তাকতই আছম ছির ছেছিত হকেছছলাম, আমবাডয দুগযই ওকদর 
থহড থকাোেযার এবং এখাকেই থতামাকক বন্দী ককর রাখা হকেকছ। 

থোছফোর মা আপোকক োহার্য ককরকছ? থকে? আপছে একদর 
ছচেকলেই বা ছকোকব? 

থোছফোর মুখ থবদোে মছলে। থেও আগ্রকহর োকে শুেছছল আহকমদ 
মুোর কো। 
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আহমদ মুো োলমাে শাছমকলর কোর জবাব ছদকত ছগকে বলল, এখেও 
তুছম অকেক ছকছুই জাে ো োলমাে। 

বকল একেু োমল আহমদ মুো। তারপর আবার শুরু করল, তুছম 
ছকডন্যাপ হবার পর থোছফো এযাকঞ্জলা থগাপকে তার ছপতাকক অনুেরণ ককর 
থতামার েন্ধাকে আমবাডয দুকগয একেছছল। ধরা পকে র্াে থোছফো। থোছফোর 
অপরাকধর োকে তার ছপতাককও জোকো হে। মৃতযুদডড হে থোছফোর। থহাোইে 
ওলকফর থেতা মাইককল ছপোর থোছফোর আব্বার হাকত ছরেলোর ছদকে 
থোছফোকক হতযার ছেকদযশ থদে। ছকন্তু থোছফোর আব্বা থোছফোকক হতযা ো ককর 
ছেকজর মাোে গুছল ককর হতযা ককর ছেকজকক। এর পরপরই আমরা থেখাকে 
থপৌেঁছছ। 

আহমদ মুোর থশে বাকয থশে হবার আকগই েমকক দােঁছেকেছছল 
োলমাে শাছমল থোছফোর পে থরাধ ককর তার মুকখামুছখ। থবদোে েীল হকে 
থগকছ োলমাে শাছমকলর মুখ। থোছফো োলমাে শাছমকলর মুকখামুছখ দােঁছেকে। 
তার মুখ ছেচু। জকল েকর থগকছ তার দুই থচাখ। দােঁত ছদকে থঠােঁে কামকে থে 
ছেকজকক োমলাবার থচষ্টা করকছ। 

  থোছফো? ডাকল োলমাে শাছমল। তার কণ্ঠ োছর। 
থোছফো থকাে উত্তর ছদল ো, মাো তুলল ো। দু’হাত ছদকে মুখ থঢকক 

ফুেঁছপকে থকেঁকদ উঠল থোছফো এযাকঞ্জলা। 
োলমাে শাছমলও পােকরর মত দােঁছেকে। অন্তকর তার থবদোর ঝে। 

থোছফো তার জকন্য এত ককরকছ, এত হাছরকেকছ! 
জল গছেকে পেছছল োলমাে শাছমকলর দু’গডড থবকে। 
আহমদ মুো ককেক পা ছপছছকে এল। অতযন্ত েরম, অতযন্ত দৃঢ় ককণ্ঠ 

বলল, োলমাে, থোছফো এখে কােঁদার েমে েে, েমে এখে এযাকশকের। 
অকেক কাজ বাছক আমাকদর। এে। 

বকল আহমদ মুো আবার হােঁো শুরু করল। 
থচাখ মুকছ োলমাে ও থোছফোও পা তুলল। 
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আহমদ মুোরা ককডিাল রুকম থপৌেঁছকল প্রােছমক োলাম, আলাপ-
আছলঙ্গকের পর আলী আছজমে বলল, জজয জযাকব েম্ভবত দুকগযর দছিণ অঞ্চকল 
ছপ্রজে এলাকার থকাোও লুছককেকছ। ছপ্রজে থগকের আকলাো ছকছুিণ হল হঠাৎ 
ছেকে থগকছ। জজয জযাকবই েম্ভবত বাল্ব থেকঙ ছদকেকছ। 

দুগয থেকক থবর হওোর থগে থতা ছঠক েজকর থরকখছ? 
ছি, থগে আমরা েব েমে থচাকখর োমকে থরকখছছ। এখে ওেমাে 

একফন্দীকক ওখাকে কাকজ লাগাকত পাছর। 
ছঠক আকছ। জজয জযাকবকক আমরা পকর থদখছছ। ওেযারকলকের কাজ 

আমরা থেকর ছেই। পালাকব থকাোে? থহাোইে ওলকফর থকাে েছক্রে থলাক আর 
আমবাডয দুকগয থবেঁকচ থেই। থবেঁকচ োককল ো থমকর বা ো মকর ওরা চুপ োককতা 
ো। 

বকল আহমদ মুো ওেযারকলে থেকের োমকে ছগকে বেল। োলমাে 
শাছমলও ছগকে বেল তার পাকশই এক থচোকর। 

আহমদ মুো থহাোইে ওলকফর থেেওোকয লগ বই থবর করল। তারপর 
শুরু করল কককশাে ছক্রকেকডের  ােঁছেগুকলাকত ছেকদযশ থপ্ররণ। ছেকদযশ থতা েে থর্ে 
থহাোইে ওলকফর মৃতুয পকরাোো। 

প্রকতযক  ােঁছেকত ছেকদযকশর থশে কো হকলা, আগামীকাল থোকরর েূর্য 
থর্ে থহাোইে ওলকফর থকাে  ােঁছে আর ো থদকখ। 
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৬ 
আমবাডয দুকগযর ছপ্রজে এলাকা এবং দুকগযর থকাোও খুেঁকজ পাওো থগল 

ো জজয জযাকবকক। আমবাডয দুগয থেকক থবরুবার একমাত্র পে ছদকে থর্ থে 
থবরুকত পাকরছে, থে ছবেকে থকােই েকন্দহ থেই। তাহকল থগল থকাোে? জজয 
জযাকবকক থর্ খুেঁকজ থপকতই হকব। থেতাকদর মকধয থেই মাত্র জীছবত বলা র্াে। 
প্রধাে েব  ােঁছে থেককই খবর একেকছ, অছের্াে েফল। থহাোইে ওলকফর ছকছু 
থলাক ধরা পকেকছ, অছধকাংশই েং কেয ছেহত হকেকছ। 

ককডিাল রুকমর দাছেকত্ব আকছ আলী আছজমে। আর থেখাকে 
েহকর্াছগতাে রকেকছ ওেমাে একফন্দী। জজয জযাককবর েন্ধাকে থবছরকেকছ 
আহমদ মুো, োলমাে শাছমল এবং থোছফো এযাকঞ্জলা। থোছফো এযাকঞ্জলাই 
থচকে জজয জযাকবকক। 

েব থখােঁজা থশে ককর থফরার পকে ফাদার পল অেযাৎ থমরীকদর বাছের 
মুকখামুছখ হকলা আহমদ মুোরা। োলমাে থদখাল ঐ বাছেো থমরীকদর। 

চল খবর ছেকে র্াই ওকদর। বলল আহমদ মুো। 
হ্যােঁ, র্াওো থর্কত পাকর আপছে মকে করকল। ওর মা’র োকে থদখাোও 

হকে র্াকব। 
োলমাে শাছমল মুকখ একো বলল, ছকন্তু তার মকে প্রবল একো অেছস্ত। 

োলমাে শাছমকলর মকে পেল গীজযা থেকক থমরীর চকল আোর দৃশ্যো। এমে 
পছরছিছতর মুকখামুছখ তাকক আর হকত থহাক থে তা চাইছছল ো। ছকন্তু এখাকে একে 
থমরীর মা’র োকে থদখা ো ককর চকল র্াওো কছঠে। 

থোছফো এযাকঞ্জলা েীরব রইল। থকাে কো থে বলল ো। ছকন্তু তার 
মুকখর উপর থেই কাল ছাোো একে আবার ছমছলকে থগল। 

থমরীর বাছের ছদকক চলছছল ওরা। বাছের োমকে লেছের কাছাকাছছ 
থপৌেঁকছ থোছফো এযাকঞ্জলা ছজকজ্ঞে করল, থকাোে তুছম অজ্ঞাে হকে পকেছছকল? 
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লকের মাঝ খাকে একো জােগা থদছখকে ছদল োলমাে শাছমল। 
ছতে ছদে খাদয-পাছে স্পশয ো ককর এমে েব বােঁধা ছডছঙকে ঐোকব তুছম 

পালাকত পারকল ছকোকব? 
আমারও ছবশ্মে লাকগ এখে থোছফো। 
মকের শছি েব শছির থচকে বে। 
ো থোছফো, আল্লাহর োহার্যই েবকচকে বে। থদখ, আছম থর্ মকের 

থজাকর এ পর্যন্ত একেছছলাম, থে আছম এখাকে থপৌেঁছার পর শত থচষ্টা ককরও ছেকজর 
জ্ঞােো ধকর রাখকত পাছরছে। এ থেকক বুঝা র্াে, আল্লাহর ইিা ছছল এ পর্যন্ত 
থপৌেঁছছ। এখাকে থপৌেঁছার পর মকে হে আল্লাহ আমার উদ্ধাকরর প্রকোজকেই আমার 
জ্ঞাে হারাবার বযবিা ককরছছকলে। 

ছঠক বকলছ োলমাে। পছরকল্পো ককরই থর্ে আল্লাহ থতামাকক 
একেছছকলে। োবকত পাছর ো, থমরীরা ো হকে, অন্য কাকরা হাকত পেকল ছক 
 েত? পাছলকেও আবার শত্রুর হাকত পোর েছজর আকছ। 

তাহকল আমাকদর আল্লাহর প্রছত থতামার ছবশ্বাে থবকেকছ থতা! মুখ ছেকপ 
থহকে বলল োলমাে শাছমল। 

আল্লাহ ছক থতামাকদর একার? 
একার েে, ছকন্তু থতামরা থতা আবার ছত্র- ঈশ্বকর ছবশ্বােী। 
বহুবচকে কোো বলছ থকে, ‘আমরা’ থতা বলছছ ো। 
‘থতামরা’ থেকক তুছম থর্ ছেন্ন, থতামার থে মকের কো থতা জাছে ো। 

থঠােঁকে হাছে থেকে বলল োলমাে শাছমল। 
থতামার জাোর থতা দরকার থেই, আল্লাহ জােকলই হকলা। এই েমে 

আহমদ মুো ছফকর এল। 
োলমাে শাছমল ও থোছফো লকের মুকখ দােঁছেকেছছল। আহমদ মুো 

েম্ভবত বাছের ওপাশো থদখার জকন্য একেু লকের ওধাকর ছগকেছছল। 
থে ছফকর একল তারা লকে প্রকবশ ককর বাছের ছদকক এগুকলা। 
আকগ োলমাে শাছমল। তার থপছকে থোছফো এযাকঞ্জলা। েবকশকে 

আহমদ মুো। 
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গাছে বারান্দাে থপৌেঁকছ োমকের ছদকক চাইকতই চমকক উঠল োলমাে 
শাছমল। দরজা থখালা থকে? এইোকব রাত ছতেোে দরজা থখালা োককব থকে? 
এমে থতা হবার কো েে। 

োলমাে শাছমল েমকক দােঁোল। পাকশ একে দােঁোল আহমদ মুোও। 
বযাপারো তার থচাকখও ধরা পেল। 

ছক বযাপার, দরজা থখালা থর্! দু’থচাখ কপাকল তুকল প্রশ্ন করল আহমদ 
মুো। 

বুঝকত পারছছ ো মুো োই, এমে থতা হবার কো েে। 
আহমদ মুো ও োলমাে শাছমল দু’জকেই ছরেলোর হাকত ছেকে এক পা 

দু’পা ককর োমকে দরজার ছদকক এগুকলা। 
প্রেকমই ড্রইংরুম। থখালা দরজা ছদকে তারা ছতেজেই ড্রইংরুকম প্রকবশ 

করল। ড্রইংরুম খাছল। 
ড্রইংরুকম আকলা থেই। কছরকডাকর আকলা। 
তারা ড্রইংরুম থেকক কছরকডাকর পা ছদল। কছরকডাকর ছাো ছেকচ আর 

থকাে রুকম আকলা থেই। 
থোছফোকক ছেেঁছের মুকখ দােঁে কছরকে থরকখ আহমদ মুো ও োলমাে দ্রুত 

ছেকচর  রগুকলা থদখল। ো, থকউ থকাোও থেই। 
উপকর উঠার ছেেঁছেকত আকলা 
ছেেঁছে ছদকে উপকর উঠল। ছেেঁছের মুকখই পাছরবাছরক ড্রইংরুম। তারও 

দরজা থখালা এবং  কর আকলা িলকছ। ছকন্তু শূন্য  র। 
োলমাে শাছমকলর থচাকখ তখে ছবিকের বদকল উকদ্বগ একে বাো 

থবেঁকধকছ। আহমদ মুোরও কপাল কুছঞ্চত। 
োলমাে ড্রইংরুকম একবার থচাখ বুছলকেই ছুেল ছেোর থমরীর রুকমর 

ছদকক। থমরীর রুকমর দরজাও থখালা।  র শূন্য। শূন্য  করর ছদকক একবার 
তাছককেই োলমাে শাছমল ছুেল থলছড থজাকেফাইকের রুকমর ছদকক। থেখাকেও 
একই দৃশ্য। দরজা থখালা,  র শূন্য। 
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শূন্য  করর ছদকক তাছককে স্তব্ধোকব দােঁছেকে রইল োলমাে শাছমল। ছকছ ু
আর োবকত পারকছ ো থে। তার ছচন্তা শছি থর্ে থোেঁতা হকে থগকছ। 

তার পাকশ একে দােঁোকলা আহমদ মুো। তার থচাকখ ছবিে। 
পাকশ একে দােঁোকতই োলমাে শাছমল বলল, ছকছু বুঝকত পারকছে মুো 

োই? 
বুঝকত পারছছ।  
ছক? ওরা থকাোও চকল থগকছে? 
চকল থগকছে থতা বকেই, ছকন্তু তাকদর ইিার ছবরুকদ্ধ ছেকে র্াওো 

হকেকছ। 
থকমে ককর বুঝকলে? 
থে থতা স্পষ্ট, দরজাগুকলা থখালা, আকলাও ছেোকো েে। 
থক তাকদর ছেকে থগল, থহাোইে ওলফ? 
তা বলকত পারকবা ো, তকব থর্ বা র্ারাই থহাক, তারা থমরীকদর এককবাকর 

অপছরছচত েে। তাকক বা তাকদর থেতকরর ড্রইংরুকম বোকো হকেছছল। থে 
ড্রইংরুকম আকেে থলছড থজাকেফাইে এবং থমরী। থেখাে থেককই তাকদর ছেকে 
র্াওো হে। 

এো থতা অনুমাে। 
অনুমাে, ছকন্তু এোই  কেকছ। থদখ ো, ড্রইংরুম থেকক থেকম থবছরকে 

র্াবার পে, ছেেঁছে এবং কছরকডাকরই শুধু আকলা। 
এই েমে থোছফো এযাকঞ্জলা একে  কর ঢুকল। থে থছাট্ট একছে ছচরকুে 

তুকল ছদল আহমদ মুোর হাকত। 
আহমদ মুো ছচরকুেছেকত েজর বুছলকেই তা তুকল ছদল োলমাে 

শাছমকলর হাকত। 
োলমাে শাছমল ছচরকুেছে হাকত ছেকে থলখার ছদকক তাছককেই ছচেকত 

পারল। থলখাো থমরীর হাকতর। পেল োলমােিঃ 
“ছপ্রে োই, ফাদার পল, 
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জজয জযাকব একেকছে। থকাোও আমাকদর ছেকে র্াকিে। ো থগকল থবেঁকধ 
ছেকে র্াকবে। ছরেলোর হাকত ককরই একেকছে। েব কো থলখার েমে থেই। 
ওকদর কাকছ অপরাধ আমাকদর একো আকছ, ছকন্তু থে অপরাধো আমার জকন্য 
পরম থেৌোগয োইো। 

থমরী।” 
ছচরকুেো মুকে হাকতর মকধয ছেকে োলমাে শাছমল বলল, বযাপারো 

পছরষ্কার মুো োই। আমাকক আশ্রে থদোর বযাপারো  থহাোইে ওলফ থেতৃবৃন্দ 
জােকত থপকরকছ। পরাছজত জজয জযাকব তাই েম্ভবত প্রছতকশাধ ছেকত থচকেকছ 
ওকদর উপর ছদকে। তাই ওকদর ধকর ছেকে থগকছ। 

আহমদ মুো চুপ ককর ছছল। থে অন্যমেে। োলমাে শাছমকলর থকাে 
কোই থবাধ হে কাকে থগল ো। অকেকিণ পর মুখ তুকল বলল, আমবাডয দুকগযর 
এ ছদকক প্রাচীকর ছেিে থকাে থগাপে দরজা আকছ। 

বকল আহমদ মুো  ুকর দােঁোল। বলল, চল েব দরজা বন্ধ ককর আকলা 
ছেছেকে ছদকে আমরা ছেকচ থেকম র্াই। 

থগকের দরজাো লক ককর আহমদ মুো, োলমাে শাছমল ও থোছফো 
লকে থবছরকে এল। আহমদ মুোর মুখ গম্ভীর। আর একছে কোও বকলছে আহমদ 
মুো। 

আহমদ মুোর এ গাম্ভীকর্যর োকে োলমাে শাছমল ও থোছফো 
ইকতামকধযই পছরছচত হকে উকঠকছ। আহমদ মুো র্খে থকাে ছেছরোে ছবেে হাকত 
থেে, তখে থে এমে গম্ভীর ও অন্যমেে হকে পকে। 

লকে থবছরকে একেই আহমদ মুো োলমাে ও থোছফোর ছদকক ছফকর 
দােঁছেকে বলল, আমবাডয দুকগযর এ ছদককর বছহকদযোল আছম পরীিা করকত চাই। 
থতামরা ককডিাল রুকম ছফকর র্াও। থোছফোর কষ্ট হকি। 

োলমাে শাছমল ও থোছফো একেংকগই বকল উঠল, ককডিাল রুকম 
আমাকদর থকাে কাজ থেই। আপোর োকেই আমরা োকব। 

আহমদ মুো থচাখ বন্ধ ককর একবার আরাগাত পবযত ও আমবাডয দুকগযর 
অবিাকের ছদকক দৃছষ্টপাত করল। তার মকে হল, আমবাডয দুকগযর পূবয ছদককর 
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আরাগাত পবযত দুগযম ও ক্রমশিঃ উেঁচু হকে উকঠকছ। পছিম ছদককর অবিা থে রকম 
েে। আহমদ মুো ছির করল, দুকগযর পছিম থদোল থেককই তারা অনুেন্ধাে শুরু 
করকব। 

আহমদ মুো পা চালাল দুকগযর দছিণ-পছিম প্রাকন্তর ছদকক।  
আহমদ মুো আকগ আকগ হােঁেছছল। থপছকে োলমাে শাছমল ও থোছফো। 
ছক োং াছতক  েো  েল বলকতা? বলল থোছফো। 
আছম ছেকজকক খুব অপরাধী থবাধ করছছ থোছফো। 
থহাোইে ওলফ থতামাকক ওখাকে থদকখকছ, এো জাোর পর বযাপারোকক 

থর্ গুরুত্ব থদো দরকার ছছল, তা থদো হেছে। থমরীকক রাকত ঐ োকব ছাো, তার 
বাছেকত ো র্াওো থবাধহে আমাকদর ছঠক হেছে। 

হেকতা তাই। বযাপারোকক গুরুত্ব ছদকল, তাকদর ছেরাপত্তার বযবিা 
করকল, এ মমযাছন্তক  েো হেকতা এোকো থর্ত। 

তুছম থমকেছের মুকখামুছখ হকত েে ককরছ, তাই থমকেছে র্া বলল তা থমকে 
ছেকে তার বাছেকত থগকল ো। তাকদর ছেরাপত্তার কোও ছচন্তা করকত পারছে এই 
কারকণই। 

হকব হেকতা, ছকন্তু আছম র্া ককরছছ, আমার জকন্য থেোই োোছবক ছছল 
থোছফো। 

তুছম থতা থকাে ছদকক থচাখ তুকল চাও ো, তুছম ছক থকাে েমে তার 
থচাকখর ছদকক থচকেছ? 

থচকেছছ। ছকন্তু র্া থদকখছছ, তাকতা আছম থদখকত চাইছে। 
থতামার চাওোর উপরই ছক েব ছেেযর করকব? তাকদর কোে থছদ পেল। 
আহমদ মুো ছপ্রজে ব্রীকজর মুকখ ছগকে দােঁছেকে থগকছ। োলমাে শাছমল 

ও থোছফো ছকছু ছপছছকে পকেছছল। আহমদ মুো ডাকল, এখাে থেককই আমাকদর 
কাজ শুরু হকব, এে থতামরা। 

আহমদ মুোর হাকত ছবরাে রককমর একো হাতুছে। 
োলমাে শাছমল ও থোছফো ছগকে তার কাকছ থপৌেঁছল। 



কককশাকের পাহাকে  161 

 

পছিম প্রাচীর ধকর তারা এছগকে চলল। থর্খাকেই েকন্দহ হছিল আহমদ 
মুো হাতুছের  া ছদকে প্রাচীর পরীিা করছছল। 

আহমদ মুোর ছবশ্বাে, থকােও োকব প্রাচীর ছডছঙকে দুকগযর বাইকরর 
পাহােী েদী অছতক্রম ককরই জজয জযাকব পাছলকেকছ। ছকন্তু প্রাচীকরর কােঁোতাকরর 
থবোে থর্কহতু ছবদুযৎ োোছবক আকছ এবং থকাোও থকাে থছদ পকেছে, তাই তারা 
প্রাচীর ছডছঙকে র্ােছে এো পছরষ্কার। প্রাচীকরর গাকে ছেিে থকােও থগাপে পে 
আকছ, থেই পকেই জজয জযাকব পাছলকেকছ। ছকন্তু পাছলকেকছ তা স্পষ্টোকব ো 
জাো পর্যন্ত এো অনুমাে এবং অনুমাকের উপর ছেছত্ত ককর থকাে পদকিপই থেো 
র্াে ো। 

প্রাচীকরর থগাো ছদকে থহেঁকে তারা প্রাচীর বরাবর চলছছল। এক জােগাে 
একে তাকদর গছত রুদ্ধ হকে থগল। দুকগযর প্রাচীকরর োকে প্রাচীর থ রা আকরকো 
বাছেকত একে তাকদর গছত রুদ্ধ হকে থগল। 

তারা প্রাচীর  ুকর বাছেছের োমকে এল। চাছরছদকক েচয থফকল এবং 
বাছেছে থদকখ বুঝল, এো থহাোইে ওলফ থেতা মাইককল ছপোকরর বাছে। এ বাছে 
তারা ছকছুিণ আকগই োচয ককর থগকছ। 

আহমদ মুোর মকে হঠাৎ ছবদুযৎ চমককর মত একো ছচন্তা এল, দুকগযর 
প্রাচীকরর োকে থদোল ছ কর এ বাছে ধতছর থকে? তাহকল ছক দুগয থেকক েদী পকে 
থবরুবার মত প্রাচীকরর থেই থগাপে দরজা ছক মাইককল ছপোকরর বাছের থেতর 
ছদকেই? আহমদ মুোর থকে জাছে মকে হল, তার এ ছচন্তার মকধয থকােও েুল 
থেই। 

আহমদ মুো োলমাে শাছমকলর ছদকক থচকে বলল, োলমাে, আমরা 
থবাধ হে প্রাচীকরর থেই থগাপে দরজা থপকে থগছছ। 

থকাোে? 
--আমার মকে হকি, মাইককল ছপোকরর বাছের েীমার মকধয প্রাচীকরর থর্ 

অংশ পকেকছ, তার থকাোও থেো আকছ। 
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োলমাে শাছমকলরও মুখ উজ্জ্বল হকে উঠল, বলল, ছঠক ধকরকছে মুো 
োই। দুকগযর প্রাচীকর থেরকম দরজা র্ছদ আর োককই, তাহকল থেো এখাকেই। 
আমারও এো ছেছিত ছবশ্বাে। 

 
মাইককল ছপোকরর বাছে োচয করার েমে তখে থদকখ থগকছ, বাছেকত 

মাত্র ছপোকরর স্ত্রী এবং োত-আে বছকরর একছে থমকে রকেকছ। গুছলকগালার শকব্দ 
তারা েীত ছছল। আহমদ মুোকদর থদকখ তারা আতংছকত হকে পকেছছল। তারা 
মাইককল ছপোকরর মৃতযুর খবর তখেও জােকতা ো। আহমদ মুো দরজাে েক 
করকতই দরজা খুকল ছদকেছছল। 

মাইককল ছপোকরর স্ত্রী পেঁছচশ-ছত্রশ বছকরর একজে মছহলা। েদ্র-ছেকদযাে 
থচহারা। দরজা খুকল ছদকে আহমদ মুোকক থদকখই আেঁতকক উকঠছছল। েকর্ থচাখ 
তার বে বে হকে উকঠছছল। ছচৎকার করার শছিও থে হাছরকে থফকলছছল। 

আহমদ মুো খুব শান্ত, েরম ককণ্ঠ বকলছছল, থবাে, আপোর থকাে েে 
থেই। শত্রুতা আমাকদর মাইককল ছপোকরর োকে। আপছে র্ছদ শত্রুতা ো ককরে, 
আপোর ছবন্দু পছরমাণ িছত হকব ো।  

আহমদ মুোর কো শুকে থমকেছে থবাধ হে োহে ছফকর থপকেছছল। 
বকলছছল, ছপোর থকাোে, থকমে আকছ? 

আহমদ মুো মাো ছেচু ককর বকলছছল, থবাে, আপোর জকন্য থকাে 
সুেংবাদ আমাকদর কাকছ থেই। 

থমকেছে এ কো শুকে একো ছচৎকার ককরই জ্ঞাে হাছরকে থফকলছছল। 
ছচৎকার শুকে ছপোকরর থমকেও বাছের থেতর থেকক ছুকে একেছছল। 

মা’থক ঐোকব থদকখ থেও ছচৎকার ককর থকেঁকদ উকঠছছল। 
থোছফো ছপোকরর স্ত্রীর জ্ঞাে ছফরাবার থচষ্টা করছছল। 
আহমদ মুো ক্রন্দেরত বাছলকাছেকক কাকছ থেকে োন্ত্বো ছদকেছছল, 

থতামার মা’র এখছে জ্ঞাে ছফকর আেকব মা, থকেঁকদা ো। েব ছঠক হকে র্াকব। 
েব ছঠক হকে র্াকব কো বকলই আহমদ মুোর মকে অেহেীে এক থখােঁচা 

থলকগছছল। ছক ককর েব ছঠক হকে র্াকব? ওর আব্বা ছক আর থকাে ছদে ছফকর 
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আেকব? র্খে থমকেছে তার ছপতার কো শুেকব তার ছক অবিা হকব? তার থচাকখর 
োমকে থেকে উকঠছছল অেহেীে দু:খ-কান্নাে থেকঙ্গ পো থছাট্ট এই বাছলকার 
ছছব। 

আহমদ মুোর থচাকখর থকাণ ছেকজ উকঠছছল। 
থছাে থমকেছে আহমদ মুোর দরদেরা োন্ত্বো শুকে তার ছদকক থচকে থর্ে 

একেু শান্ত হকেছছল। প্রশ্ন ককরছছল, থতামরা থক? থতামাকদর থতা থদছখছে! 
আহমদ মুো থচাকখর থকাণ মুকছ ছেকে বকলছছল, থতামার আব্বার শত্রু 

আমরা মা! থদখকব থকমে ককর? 
--শত্রুকদর থতা ছরেলোর োকক। গুছল মাকর। থতামাকদর বন্দুক কই? 
--শত্রু েবাইকক গুছল মাকর ো। শুধু শত্রুককই মাকর। 
--থতামরা একেছ থকে? আম্মার ছক হকেকছ? 
--আমরা থতামাকদর বাছেো থদখব। 
--থকে? 
--এমছে, থকে থদখকত থদকব ো? 
--থকে থদব ো, তুছম খুব োল। 
এ েমে ছপোকরর স্ত্রীর জ্ঞাে ছফকর একেছছল। 
আহমদ মুো োলমােকক বলল, তুছম একক থেতকর ছেকে র্াও। 
তারপর বাছলকাকক আদর ককর বলল, তুছম থতামার এই চাচ্চুর োকে 

থেতকর র্াও। আমরা আেছছ থতামার মাকক ছেকে। 
বাছলকাছে শান্তোকব োলমাে শাছমকলর োকে থেতকর চকল ছগকেছছল। 
বাছলকাকক থেতকর পাছঠকে আহমদ মুো ছপোকরর স্ত্রীর কাকছ ছগকে 

দােঁছেকেছছল। 
জ্ঞাে থফরার পর ফুেঁছপকে ফুেঁছপকে কােঁদছছল ছপোকরর স্ত্রী। 
আহমদ মুো েরম, শান্ত ককণ্ঠ ছপোকরর স্ত্রীকক বকলছছল, আমরা কককশাে 

ছক্রকেকডের থলাক। থকে আমরা ছপোকরর শত্রু, থকে ছপোর আমাকদর শত্রু আপছে 
জাকেে। আপোর দুিঃকখর োকে আমরাও দুিঃখকবাধ করছছ থবাে, ছকন্তু আপছে 
জাকেে ছক জকন্য ছক হকেকছ। আপছে আমাকদর শত্রু েে, োমান্য িছতও আপোর 
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হকব ো। আপোর েহকর্াছগতা চাই। আমরা শুধু ছপোকরর ছজছেেপত্র োচয করকত 
চাই, র্া আমাকদর জকন্য অতযন্ত প্রকোজে। আপছে অনুমছত ছদে। 

ছপোকরর স্ত্রী থচাখ মুকছ বকলছছল, ছপোর থেই, আছম ছপোকরর স্ত্রী। তার 
দাছেত্ব এখে আমার কােঁকধ। ছপোর োককল র্া হকত ছদত ো, আছম তা হকত থদব 
থকে? 

আহমদ মুো বকলছছল, আপোর এই মতকক আছম শ্রদ্ধা কছর। ছকন্তু 
আমরা থতা োচয করকত চাই। তাহকল ছক হকব এখে? 

--থকে, ছপোরকক থর্োকব হতযা ককরকছে, থেোকব আমাকদর থমকর 
থফকল শুধু োচয করা থকে, েব ছকছু ছেকে থর্কত পাকরে। 

--ছপোকরর মত আপোকদর কাছ থেকক আ াত একল ছকংবা আপোরা 
শত্রু হকে দােঁোকল আমরা তাও করকত পাছর। ছকন্তু আপোকদর ঐ ছেকদযাে, ছেমযল 
বাছলকা কখকোই শত্রু হকত পাকর ো। ওরা অবধয।  

--আ াত থদবার শছি আমাকদর থেই, ছকন্তু মুখ ছদকে,  ৃণা ছদকে 
প্রছতকরাধ আমরা করকত পাছর। 

--থেো পাকরে থবাে। ছপোকরর স্ত্রী ছহকেকব এ অছধকার আপোর আকছ। 
ছকন্তু এ অছধকাকরর জকন্য আমরা থতা আপোকদর হতযা করকত পাছর ো। 

অতযন্ত েরম ককণ্ঠ বকলছছল আহমদ মুো। 
একেু থেকম আহমদ মুো বকলছছল, আছম আপোর থমকেকক শত্রু বকলই 

পছরচে ছদকেছছ। ছকন্তু তবু থে বাছে থদখাকত েম্মত হকেকছ। োচয করার েমে 
আপছে আমাকদর োকে োকুে আমরা চাই। 

  আছম এখাকেই োকব। বকল ফুেঁছপকে থকেঁকদ উকঠছছল ছপোকরর স্ত্রী।  
আহমদ মুো মাো ছেচু ককর বকলছছল, আছম দুিঃছখত ছমকেে ছপোর। 

আমাকক আমার দাছেত্ব পালে করকতই হকব।  
বকল চকল ছগকেছছল আহমদ মুো বাছের থেতকর। 
থোছফো বকে ছপোকরর স্ত্রীকক পাহারা ছদকেছছল। তার একো হাত 

কাপকের থেতর ছপস্তকলর বােঁকে ছছল। ছপোকরর বাছের বাইকরর থগে বন্ধ ছছল। 
থেতকর ঢুকার পকরই দরজা লাছগকে থদো হকেছছল। 
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োচয করকত দশ ছমছেকের থবছশ লাকগছে। 
োচয ককর র্খে বাইকর থবছরকে একেছছল, তার োকে একেছছল ছপোকরর 

থছাে থমকেছেও। 
ছপোকরর বাছে থেকক থবছরকে আোর েমে আহমদ মুো ছপোকরর স্ত্রীকক 

বকলছছল, থবাে, থতামরা েবছদক ছদকেই ছেরাপদ োককব। থতামরা এখাকেই 
োককত পাকরা। ছকংবা অন্য থকাোও থর্কত চাইকল আমরা থপৌেঁকছ থদব। ছপোকরর 
র্াবতীে েম্পদ থতামারই োককব। 

ছপোকরর স্ত্রী ছকছু বকলছে। তার েত মুখছে একবার তুকলছছল। তাকাল 
আহমদ মুোর ছদকক। থচাখ দু’ছে জকল েরা।  

পাকশ দােঁোকো বাছলকাই কো বকলছছল, ো চাচ্চু, আমরা থকাোও র্াব 
ো। 

আহমদ মুো বাছলকাকক কাকছ থেকে ছেকে মাোে হাত বুছলকে আদর ককর 
বকলছছল, মা, আমরা র্াই।  

--থতামরা আবার কখে আেকব? আব্বা একল আছম বলব। 
বাছলকার কো শুকে আহমদ মুো মুহূকতযর জকন্য আেমো হকে ছগকেছছল। 

একেমে বাছলকার ছদকক থচাখ ছফছরকে ধীর ককণ্ঠ বকলছছল, থতামার আব্বা র্ছদ 
ো আকেে মা? 

--ো, এই থতা আব্বা এখছে আেকবে। 
--থতামার মত হাজাকরা বালক—বাছলকার আব্বা  র থেকক থবছরকে আর 

ছফকর আকেছে। থতামার আব্বাও থতা এমে হকত পাকর? 
--ো ো, তুছম জাে ো। 
আহমদ মুোর থচাখ দু’ছে োছর হকে উকঠছছল। বাছলকাছের আিাে থে 

আর  া ছদকত চাইল ো।  
আহমদ মুো আোর জকন্য  ুকর দােঁোকত দােঁোকত অকেকো েগতিঃ 

ককণ্ঠই বকলছছল, দুছেোর েব মানুে র্ছদ এই ছশশুকদর মত েরল-েহজ, সুন্দর 
হকতা! 
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আহমদ মুোর কণ্ঠ োছর হকে উকঠছছল। কোগুকলা বলকত বলকতই থগে 
ছদকে থবছরকে একেছছল আহমদ মুো। 

 
আহমদ মুোরা এখে মাইককল ছপোকরর বাছের থেই থগকের োমকেই 

আবার দােঁছেকে।  
আহমদ মুো থগকে চাপ ছদকে থদখল, থগে থেতর থেকক বন্ধ। 
দরজাে থেই প্রেমবাকরর মত ককরই েক করল আহমদ মুো। 
পরপর ছতেবার েক করল। ো, থকাে োো থেই। 
আহমদ মুো পককে থেকক থলোর কাোর থবর ককর তার বােঁকের লাল 

থবাতামো থচকপ ধকর দরজার উপর থেকক ছেচ পর্যন্ত একবার থেকে ছেল। দরজার 
একো পাল্লা খুকল থগল। থেতকর ঢুকল ছতেজে।  

েীরব-ছেস্তব্ধ বােী। 
প্রাচীকরর ছদকক র্াবার আকগ োমকের রুমছের দরজা থখালা থদকখ 

থেছদকক এগুকলা। আকগই থদকখছছল,  রো ড্রইংরুম। ড্রইংরুম থখালা। আকলা 
থেই, থকউ থেই। 

থগাো বাছেোকতই কাউকক পাওো থগল ো। েবগুকলা দরজাই থখালা।  
োলমাে শাছমল বলল, থদখছছ থমরীকদর মতই  েো। 
--আকৃছত এক রকম, ছকন্তু প্রকৃছত এক েে। বলল আহমদ মুো। 
--অেযাৎ? বলল োলমাে শাছমল। 
--অেযাৎ থমরীকদর থজার ককর ছেকে র্াওো হকেকছ, ছকন্তু এরা থগকছ 

থেিাে। 
--ছঠক বকলকছে, তখে সুেককে, বযাগ, কাপে-থচাপে র্া থদকখছছলাম, 

তার অকেক ছকছুই থেই। 
 র থেকক থবছরকে ওরা দুকগযর প্রাচীকরর ছদকক চলল।  
থবছশ খুেঁজকত হল ো। 
প্রাচীকরর কাকছ থর্কতই থচাকখ পেল, প্রাচীকরর ছেছত্তর দুই ফেু উপকর 

ছতেফুে বগযাকৃছতর একো দরজা। ছেকলর গরাদো থখালা। 
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আহমদ মুো দরজার োমকে ছগকে দােঁোল। বাইকর অন্ধকার। থচাকখ 
ইেিা থরড দূরবীে লাছগকে দরজা ছদকে প্রাচীকরর ওপাকর থগল আহমদ মুো। 
ওপাকর দােঁোবার মত একো থোপাে আকছ। থবশ প্রশস্ত। 

আহমদ মুো থদখল, থোপাকের পাকশ থপােঁতা একছে ছেকলর ছপলাকর 
োইলকের একো থমাো দছে বােঁধা। দছেো পাহােী েদী ক্রে ককর ওপাকরর ছদকক 
চকল থগকছ। বুঝল, ওপাকরও আকছ এমছে একছে ছপলার। 

আহমদ মুো খুেঁজকত লাগল এবার একছে রাবাকরর থেৌকা। রাবাকরর 
থেৌকা ককরই ওরা দছে থেকে ওপাকর পার হকে পাছলকেকছ। 

আহমদ মুো ওপাকরর তীকর থচাখ থফলল। খুেঁজকত হকলা ো। পাছের 
ছকোরা থেকক একেু উপকরই পােকরর উপর একো থেৌকা। 

আহমদ মুো তাকাল ওপাকরর পাহাকের ছদকক। পাহাকের ওখাকে 
অকপিাকৃত ছেচু। ছেিে এই পাহাকের মকধয ছদকে ওপাকর এক উপতযকাে োমার 
ছেরাপদ থকাে পে আকছ।  

আহমদ মুো পুেরাে প্রাচীকরর থেই দরজা ছদকে চকল এল দুকগযর 
থেতকর। োলমাে শাছমল এবং থোছফো উেুখ হকেছছল। আহমদ মুো আেকতই 
ছজজ্ঞাো করল, ছক থদখকলে মুো োই?  

--েবই থদখলাম। দছে থেকে রাবাকরর থেৌকা ককর ওরা েদী পার 
হকেকছ।  

--এই েীেণ থরাত থঠকল? বলল োলমাে শাছমল। 
--ওপার—এপার থমাো দছে োো ছদকে বােঁধা আকছ। ঐ দছে ধকর োককল 

থরাকত থেকে র্াবার েে থেই। 
--ওপাকরর পাহাে থেকক েমেূছমকত োমবার তাহকল থকাে পে আকছ। 
--অবশ্যই। 
--ো ওপাকরর পাহাকে থকাে  ােঁছে আকছ আবার? 
--ো থেই। োককল ওরা দরজা এইোকব থখালা থরকখ থর্ত ো এবং পার 

হবার ঐ বযবিাও ঐ োকব তারা থরকখ ছদত ো। 
--ছঠক বকলকছে মুো োই। 



কককশাকের পাহাকে  168 

 

ককডিাল রুকমর ছদকক ওরা পা চালাল। আহমদ মুো এবং োলমাে 
শাছমল পাশাপাছশ হােঁেছছল। তাকদর থপছকেই থোছফো। 

আহমদ মুো ধীর ককণ্ঠ বলল, আমবাডয দুকগযর কাজ থশে। এখছে থবরুকত 
হকব আকরক অছের্াকে। 

--থকাোে? 
--থমরী এবং তার মা, থলছড থজাকেফাইকের েন্ধাকে। আমার মকে হকি, 

থোছফোর থর্ ছবচার থহাোইে ওলফ ককরছছল, থমরীর থিকত্রও থে একই ছবচার 
অকপিা করকছ। জজয জযাকব এখে িযাপা কুকুকরর থচকেও েোল। সুতরাং তাকক 
থকাে সুকর্াগ থদো র্াকব ো। 

--ছকন্তু খুেঁজকবে থকাোে ওকদর মুো োই? 
--এ েমস্যাোর েমাধাে এখকো হেছে। তকব আছম অনুমাে ককরছছ, 

তাকদরকক আকমযছেোর অন্যতম পুরকো ও থশ্রষ্ঠ ধমযককন্দ্র এজকমোদছজে ছেকে 
র্াওোর েম্ভাবোই েবকচকে থবছশ। 

--আপোর এ অনুমাকের রু্ছি ছক মুো োই? 
--মাইককল ছপোকরর থোেবুকক একো থেচমযাপ থপকেছছ। থেচমযাপছে 

এজকমোদছজকের ছরপ োইম গীজযার পাশ্বযবতযী একছে িাপোর। মযাকপর ছববরণ 
থদকখ আমার মকে হকেকছ, এজকমোদছজকে থহাোইে ওলকফর ছদ্বতীে 
থহডককাোেযার ছেছমযত হকেকছ। ছকন্তু একো মজার বযাপার হকলা, থহাোইে 
ওলকফর থেেওোককযর থর্ লগ পাওো থগকছ তাকত এজকমোদছজকের োম থেই। 
এ থেকক আমার দৃঢ় ছবশ্বাে হকেকছ থর্, থেখাকে থহাোইে ওলকফর একো ছবকশে 
 ােঁছে আকছ র্াকক েবার থচাখ থেকক ের্তকে থগাপে রাখা হকেকছ। আমার এ 
অনুমাে ছঠক োও হকত পাকর। ছকন্তু আমাকদর প্রেম অছের্াে হকব থেখাকেই। 

--আপোর অনুমাে েতয থহাক মুো োই। ছকন্তু েতুে অবিা, ওকদর েব 
 ােঁছের উপর আমাকদর আক্রমণ থেকক জজয জযাকব েতুে ছচন্তা করকব ো থতা? 

--থর্ ছচন্তাই করুক, থর্খাকেই র্াক তাকক ইেশাআল্লাহ খুেঁকজ থবর 
করবই। 

--এজকমোদছজকে আমরা কখে র্াছি মুো োই? 
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--এই থতা র্াত্রা শুরু ককরছছ। ককডিাল রুকম র্াব। ছডোমাইে ছদকে 
ককডিাল রুম উছেকে থদব, তারপর থতামাকদর ছেকে র্াত্রা করব। ইকেকরকেকে 
ছগকে তুছম থোছফোকক ছেকে র্াকব থোছফোকদর বাছে, আর উত্তরমুখী 
এজকমোদছজে হাইওকে ধকর আমরা চলব এজকমোদছজকে। 

--মুো োই আছম থর্কত পাছর ো? 
--পারকব ো থকে? ছকন্তু দু’থো কারকণ থতামাকক থরকখ থর্কত চাই। তুছম 

পুকরাপুছর সুি হওছে, থতামার একেু ছবশ্রাম প্রকোজে। তাছাো োরারাত ধকর 
আমাকদর  ােঁছেগুকলা ছক ছক কাজ করল, আরও ছক করণীে এেব বযাপাকর 
থতামাকক একেু থখােঁজ-খবর ছেকত হকব। এো অতযন্ত জরুছর। 

োলমাে শাছমল আর ছকছু বলল ো। োবল, আহমদ মুোর পছরকল্পোর 
উপর হাত থদো তার ছঠক হকব ো। ছকন্তু মেো তার খচ খচ করকত লাগল। থমরী, 
থলডী থজাকেফাইে ছক োবকব! আমার জকন্যই তাকদর দুিঃখ-দুদযশা, অেচ আছম 
তাকদর কাছ থেকক দূকর োকছছ! আর, থমরী ছক োবকব! কান্না থচকপ েলকত েলকত 
থমরীর ছুকে পালাকোর দৃশ্য োলমাে শাছমকলর থচাকখ থেকে উঠল। 

ককডিাল রুকম একে পেল ওরা, উদগ্রীবোকব অকপিমাে আলী 
আছজমে, ওেমাে একফন্দীর োকে োলাম ছবছেমে ককর ওরা ঢুকক পেল ককডিাল 
রুকম। 
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৭ 
থবলা তখে আেো। 
থলছড থজাকেফাইে অকেকিণ ছবছাো থেকক উকঠ বকেকছ। রাত ৪োে 

ওরা এজকমোদছজকে একেকছ। তাকদর দু’জকের জকন্য ছদকেকছ এই থছাট্ট  র। 
এক খাো খাছেো। থকাে রককম দু’জে থশাো র্াে।  কর থকাে আেবাবপত্র থেই। 
বদলাবার মত কাপেও থেই। তাকদরকক ছকছুই ছেকত থদেছে জজয জযাকব। খাছল 
হাকত থবর হকে আেকত হকেকছ  র থেকক। থলছড থজাকেফাইে থজলখাো 
থদকখছে। ছকন্তু এ  রোকক তার থজলখাোই মকে হকি।  ুমাবার জকন্য একেু 
শুকেছছল, ছকন্তু  ুম একেুও আকেছে। তার ছেকজর জকন্য থকাে ছচন্তা থেই, ছচন্তা 
তার থমরীকক ছেকে। 

থমরী পাকশই শুকেছছল। আপাদমস্তক কিল মুছে ছদকে শুকে আকছ থে। 
একেুও েো চো থেই।  ুকমাকি। থছকল-মানুে থতা, স্ংোকরর থ ারপযােঁচ এবং 
েছবষ্যত ছচন্তা ছকছুই ওকদর মাোে আকেছে। থছাে থবলা থেককই খুব েরল থমরী 
থমকেছে। অন্তরো কাগকজর মত োদা। কাউককও রাগ ককর দুকো কো বলকত 
জাকে ো। ছকন্তু অছেমাে খুব। থে অছেমাে কাউকক আ াত ককর ো, ছেকজর কষ্টো 
ছেকজর মকেই পুকে রাকখ। আমার এই থমকের োকগযই এই ছছল! থচাখ দু’ছে োছর 
হকে উঠল থজাকেফাইকের। 

থলছড থজাকেফাইে ধীকর ধীকর থমরীর মুখ থেকক কিল েছরকে থফলল। 
কিল েছরকে ছবছিত হকলা থে। থদখল, থমরীর দু’থচাখ ছদকে অছবরল ধারাে অশ্রু 
গছেকে পেকছ। বাছলশ ছেকজ থগকছ। থমরী  ুকমােছে। থচাখ বন্ধ ককর আকছ। 

থলছড থজাকেফাইকের বুক থতালপাে ককর উঠল থবদোে। তারও থচাখ 
থেকক অশ্রু থেকম এল। 

থমকের মাোে হাত বুছলকে বলল, মা খুব কষ্ট হকি? 
থমরী থচাখ খুকল থচাখ মুকছ বলল, ো মা। 
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--এমে ককর কােঁদছছে থর্? 
--ছকছু ো মা, োকলা লাগকছ ো তাই। অকেকিণ পর জবাব ছদল থমরী। 
--আছম থতার মা, আমার থচকে থতাকক থক বুকঝ। 
একেু থেকম থলছড থজাকেফাইেই আবার ছকছু বলকত র্াছিল, এমে েমে 

 কর প্রকবশ করল জজয জযাকব। তার হাকত ছরেলোর, থচাখ দু’ছে লাল। 
তাকক ঐোকব থদকখ অন্তরো থকেঁকপ উঠল থলছড থজাকেফাইকের। 

থহাোইে ওলকফর েৃশংেতার কো থে জাকে। েকে তার মুখ ফযাকাকশ হকে থগল। 
থলছড থজাকেফাইকের ছদকক তাছককে ক্রুর থহকে বলল, েে পাকবে ো, 

আছম গুছল করকত আছেছে। আছম ককেকো কো জােকত একেছছ। 
--ছক কো? বলল থলছড থজাকেফাইে। 
--আপোরা োলমাে শাছমলকক বন্দীখাো থেকক থবর হকত োহার্য 

ককরকছে। 
--ো, এ কো ছঠক েে। োলমাে শাছমল বন্দী আকছ-একোই আমরা 

জােতাম ো। আর োলমাে শাছমলকক োহার্য করব থকে, তাকক থতা আমরা ছচছে 
ো। 

--ছমেযা বলকছে আপছে। োলমাে শাছমল থোছফো এযাকঞ্জলারও বন্ধু, 
থমরীরও বন্ধু। থমরী থোছফোকদর ওখাকে থর্ত। 

--থোছফো থেখাকে থগকছ দু’এক েমে ছকন্তু োলমাকের োকে থকােছদেই 
থদখা হেছে। 

--আছম থমরীর মুকখ এ প্রকশ্নর উত্তর শুেকত চাই। 
থমরী উকঠ বেল। জজয জযাককবর ছদকক ো তাছককেই বলল, থর্ছদে 

োলমােকক অজ্ঞাে অবিাে থলে থেকক আমরা তুকল ছেকে র্াই, তার আকগ 
োলমােকক থকাে ছদে থদছখছে। আর শুনুে, আমরা ছমেযা কো বছল ো। 

--েের্ত্রী কারীরা ছমেযা কো বকল ো। বািঃ সুন্দর কো। 
বকল থহা থহা ককর থহকে উঠল জজয জযাকব। বলল, োলমাে শাছমলকক 

বন্দীখাো থেকক উদ্ধার ককর তাকক আমাকদর মারার হাত থেকক বােঁচাকোর পর 
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আপোরাই থেতর থেকক আহমদ মুোকক খবর ছদকেকছে এবং ছকোকব ঢুককত 
হকব তারও থগাপে তেয তাকক জাছেকেকছে।  

--ছমেযা কো জজয। ‘আহমদ মুো’ ো ছক োম বলকল থে োম এই প্রেম 
থতামার কাছ থেকক শুেলাম। 

--আছম জাছে, থোজাোকব েতয কো আপোরা বলকবে ো। ছজকজ্ঞে 
কছর, আপোর বাো থেকক োলমােকক েছরকে থদবার ছক কারণ ছছল, থহাোইে 
ওলকফর হাত থেকক তাকক বােঁচাকো েে ছক? এরপরও বলকবে থকাে েের্ত্রী  
আপোকদর থেই? 

--েবার উপর মােবতা বকল একো ছজছেে ছক থেই? আমরা অসুি 
োলমােকক বােঁচাকত থচকেছছলাম, তার ছক পছরচে থে ছহকেকব েে। থে একজে 
মানুে এই ছহকেকব। 

--আপোর কাছহেী থকউ ছবশ্বাে করকব ো, ছবশ্বােকর্াগয েে। আপোরা 
ছবশ্বাে াতকতা ককরকছে, ছবন্দুমাত্র েকন্দহ থেই এ বযাপাকর আমাকদর। 

একেু োমল জজয জযাকব। তারপর আবার বলকত শুরু করল, আপোকদর 
ছবচার হকে থগকছ। ছকন্তু আমরা অকপিা করছছ ফাদার পকলর। তাককই ছবচাকরর 
রাে বাস্তবােে করকত হকব। র্ছদ ছতছে পাকরে তার মঙ্গল। ো হকল তাককও মরকত 
হকব। 

বকল ছরেলোর পকককে থফকল হে হে ককর থবছরকে থগল জজয জযাকব। 
জজয জযাকব ছক বকল থগল তা কারও কাকছই অস্পষ্ট েে। জজয জযাকব 

থবছরকে থর্কতই থকেঁকদ উঠল থলছড থজাকেফাইে।  
ছকন্তু থমরীর থচাকখর পাছে শুছককে থগকছ। তার থচাকখ-মুকখ একো দৃঢ়তা। 

মাকক জছেকে ধকর বলল, তুছম থকেঁদ ো মা, কােঁদকল ওরা খুছশই হকব। মৃতযু থতা 
একছদে আেকবই। েে পাব থকে মৃতযুকক? আমার একেুও েে লাগকছ ো। 

 কর এ েমে প্রকবশ করল েকেতলাো, ছপোকরর স্ত্রী। থমরীকদর  র 
থেকক একো েক ওপাকর বৃহৎ ছবলােবহুল এক ফ্লযাকে আশ্রে থপকেকছ।  

থে  কর প্রকবশ ককরই চারছদকক তাছককে বলল, আছম ছকছুই বুঝকত 
পারছছ ো খালাম্মা। আপোকদর উপর এমে অছেকর্াগ এল থকমে ককর? 
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--অপরাধ একোই, আমরা আহত, অজ্ঞাে একজে মানুেকক আশ্রে 
ছদকেছছলাম, ছচছকৎো ও শুশ্রুো ককর তাকক বােঁছচকে তুকলছছলাম।   

--কাকক?  
--োলমাে শাছমলকক। একছদে গেীর রাকত আমাকদর লকে তাকক আহত 

ও অজ্ঞাে অবিাে পকে োককত থদছখ। আমরা তাকক তুকল ছেকে র্াই। পকর তার 
মুকখই শুকেছছলাম তার োম শাছমল। ছকন্তু থে কককশাে ছক্রকেকডের থলাক তা 
জােতাম ো। জকজযর কাকছই তা শুেলাম। 

েকেতলাোর মকে পেল গত রাকতর কো। থর্ ছতেজে তাকদর বাছে োচয 
করকত ছগকেছছল তাকদর মকধয োলমােও ছছল। মকে পেল থেতা থলাকছের 
(আহমদ মুোর) কো। থেই থেককই তার মকে এক অপার ছবিে েৃছষ্ট হকে আকছ। 
শত্রু আবার অত সুন্দর হে! জাকের দুশমে শত্রুর স্ত্রীকক থকউ থবাে বকল ডাকক! 

শত্রুকক হতযা করার োকে োকে তার স্ত্রীকক হতযা করা অেবা শত্রুর 
েম্পকদর োকে শত্রুর স্ত্রীকক দখল করাই থতা ছেেম। ছবকশে ককর থহাোইে ওলফ 
থতা এোই করকছ, এর উত্তকর কককশাে ছক্রকেডে এ ছক আচরণ করল! শত্রুর থকউ 
ঐোকব আদর ককর কাকছ থেকে থেে! 

েকেতলাো তার ছচন্তাে থছদ থেকে বলল, জকজযর এো বাোবাছে 
খালাম্মা। পরাজে তাকক পাগল ককর ছদকেকছ। 

একেু োমল েকেতলাো, তারপর আবার শুরু করল, আছম োরারাত 
থকেঁকদছছ খালাম্মা। ছকন্তু একো ছবিেকর ছজছেকের কো আছম েুলকত পারছছ ো, 
থর্ শত্রুরা আমার োমীকক হতযা ককরকছ, তারাই আমার োমীর মৃতযুর খবর 
আমাকক ছদকেকছ। ছকন্তু এই শত্রুকদর থদকখ আছম অবাক হকেছছ। 

--কার কো বলছ েকেতলাো? 
--োলমাে শাছমলকদর কো বলছছ। োলমাে শাছমল, থোছফো এবং আর 

একজে থেতামত গত রাকত আমার বাছেকত ছগকেছছল। তারা ছপোকরর কাগজপত্র 
োচয ককরকছ। 

--োলমাে শাছমল, থোছফো থতামার বাছে ছগকেছছল? তারা ছপোরকক 
হতযা ককরকছ? 
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--থক হতযা ককরকছ বলকত পারকবা ো, তাকদর োকের থেতামত থলাকছেই 
ছপোকরর মৃতযুর খবর আমাকক ছদকেকছ।  

থমরী কো বকল উঠল এ েমে। বলল, থেতামত ঐ থলাকছের োম আহমদ 
মুো। মধয এছশো, ছফছলছস্তে ছবপ্লকবর োেক ছহকেকব র্ার োম শুকেকছে ছতছেই 
এ আহমদ মুো। কককশাে ছক্রকেডেকক থেতৃত্ব থদবার জকন্য আকমযছেোে 
একেকছে। আেল বযাপার হকলা, আহমদ মুোর থেতৃকত্ব কককশাে ছক্রকেকডের 
থলাককরা গত রাকত আমবাডয দুকগয অছের্াে চাছলকেছছল বন্দী থোছফো ও োলমাে 
শাছমলকক উদ্ধাকরর জকন্য। এ অছের্াকেই মারা র্াে চাচা ছপোরেহ থহাোইে 
ওলকফর আকরা থলাককরা। অছের্াে থশকে মুি হবার পর থোছফো ও োলমাে 
োচয করার কাকজ েহােতা ককরকছ।  

--তুছম এ কো জাে ছক ককর থমরী?  ছবছিত থচাকখ প্রশ্ন করল 
েকেতলাো।  

--আছম োলমােকক গীজযাে লুছককে রাখকত ছগকেছছলাম। আমরা র্াওোর 
অল্পিণ পকরই আহমদ মুো ওখাকে আকে োলমােকক উদ্ধার করার জকন্য। 

--জােল ছক ককর? 
--ওরা ককডিাল রুম দখল ককর থেে। থেছলছেশে কযাকমরার মাধযকমই 

ওরা জােকত পাকর। 
একেু থেকম থমরী বলল, আছম র্া বলছছলাম। গীজযাে একে আহমদ মুো 

র্খে োলমােকক ছেকে র্াে তখেই তাকদর ককোপকেকে আছম তাকদর 
অছের্াকের কো জােকত পাছর। 

--থতাকক ওরা থতা ছকছু বকলছে থমরী? বলল থলডী থজাকেফাইে।   
--ছক বলকব মা, আহমদ মুো আমাকক বাছে থপৌেঁকছ ছদকত থচকেকছ, 

থতামাকক ো বকল োলমােকক ছেকে থর্কত চােছে। আছমই থতা তাকদর আেকত 
বােঁধা ছদকেছছ থকাে গডডকগাল হে এই েকে। 

--আছমও থতা এই কোই বলকত চাছিলাম খালাম্মা। এমে ছবিেকর 
শত্রু োককত পাকর থকাে ছদে শুছেছে। 
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বকল একেু োমল েকেতলাো। তারপর কােঁদকত শুরু করলিঃ জাকেে 
খালাম্মা, ছপোকরর ছেহত হওোর খবর থপকে আছম জ্ঞাে হারালাম। তারাই আমার 
জ্ঞাে ছফছরকে আেল।  

থেতা থলাকছে মাকে আহমদ মুো জ্ঞাে ছফরকল আমাকক োন্ত্বো ছদকে 
বলল, আপোর দুিঃকখর োকে আমরাও দুিঃখকবাধ করছছ থবাে, ছকন্তু আপছে জাকেে 
ছক জকন্য ছক হকেকছ। তারপর আমার বাছে োচয করার জকন্য আমার অনুমছত 
থচকেকছ। আছম র্খে বকলছছ, ছপোর োককল এ হুকুম থর্মে ছদত ো, আছমও তা 
ছদকত পাছরো; উত্তকর বকলকছ, আপোর মতকক আছম শ্রদ্ধা কছর, ছকন্তু োচয 
আমাকদর করকতই হকব। োচয ককর ছফকর আোর েমে বকলকছ, আমার থকাে েে 
থেই, েবছদক থেককই আছম োধীে ও ছেরাপদ। থমকেছেককও আদর ককরকছ। 
অদ্ভুতোকব জাছেকেও ছদকেকছ, তার ছপতা ছফকর ো আেকত পাকর থর্মে হাজাকরা 
ছশশুর ছপতা ছফকর আকেছে। আমার থমকের কাছ থেকক ছবদাে ছেকে থর্কত থর্কত 
সুন্দর এই েগকতাছি ককরকছিঃ দুছেোর েব মানুে র্ছদ ছশশুকদর মকতা সুন্দর, 
েরল-েহজ হকতা! আছম প্রেকম ওকদর থদকখ েে থপকেছছলাম, ছপোর ছেহত 
হওোর খবর পাওোর পর আমার ও আমার থমকের পছরণছত থেকব আেঁতকক 
উকঠছছলাম। ছকন্তু বযবহাকর মকে হল, আছম আকগর থচকেও থবছশ ছেরুকদ্বগ। জজয 
চকল আোর জকন্য থজদ ো ধরকল আছম আেতাম ো। এমে সুন্দর শত্রুর কো 
থকাে ছদে আছম শুছেছে। 

--েছতযকার মুেলমােকদর আচরণ থতা এমে। আপছে ক্রুকেকডর 
কাছহেীকত গাজী োলাহউছেকের অদ্ভুত সুন্দর বযবহাকরর কো পকেেছে? বলল 
থমরী।   

--ছঠক বকলছ থমরী, গাজী োলাহউছেে শত্রু ছরচাডযকক ছেরস্ত্র অবিাে 
আ াত ককরেছে। ছেকজর থ াো, তকলাোর তাকক ছদকে ছদকেছছকলে। তারপর 
অসুি ছরচাডয এর ছচছকৎো ককরছছকলে ছেকজর থহছকম পাছঠকে। বলল 
েকেতলাো। 

--খৃোে রাজয থছকে খৃোে প্রজারা পাশ্বযবতযী মুেলমাে রাকজয আশ্রে 
থেোর কোও থতা আমরা পকেছছ। তারপর থদখুে, খৃোে বাছহেী থজরুোকলম 
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দখল করার পর থেখােকার ৭০ হাজার বাছেন্দাকক হতযা ককর। অেচ মুেছলম 
বাছহেী র্খে থজরুোকলম দখল করল তখে একজে মানুকেরও রিপাত হেছে 
ক্রুকেকডর থ ার অরাজকতার েমকেও। বলল থমরী। 

--থতামাকদর আকলাচো থকাোে র্াকি জাে? বলল থলছড জাকেফাইে। 
--জাছে, োকলাকক আমরা োকলা বলছছ। বলল থমরী। 
--এ োকলা বলার অেয ছক জাে? ইেলাম োকলা হকে র্াকি থতামাকদর 

কাকছ। বলল থলছড থজাকেফাইে। 
--হকত পাকর। থমরী বলল। 
--তাহকল থতার অবিােো থকাোে ছগকে দােঁোকি? 
--মানুে োকলাককই থতা গ্রহণ করকব।  
--চুপ কর থমরী, থছকল মানুে তুই। 
--ছঠক আকছ খালাম্মা, ওো ওর আকবকগর কো বকলকছ। আছমও ওর 

োকে একমত। গত রাকত শত্রুর থর্ চছরত্র থদখলাম, তার রষ্টা র্ছদ ইেলাম হে 
তাহকল থে ধময অবশ্যই োগত জাোকোর থর্াগয। বলল েকেতলাো। 

বকল েকেতলাো উকঠ দােঁোকলা। বলল, আছে খালাম্মা। 
থমরীকদর রুম থেকক একো েক পকরই েকেতলাোর এপােযকমডে। দু’ছে 

থশাবার  র, দু’ছে বােরুম, একো রান্না র ও একো ড্রইংরুম ছেকে এই 
এপােযকমডে। েকেতলাোর থশাবার  করর পাকশই আকরকছে থশাবার  র। থেখাকে 
 ুকমাকি েকেতলাোর থমকে। েকেতলাো একে তার  করর থেজাকো দরজা থঠকল 
 কর প্রকবশ ককরই চমকক উঠকলা। তার ছবছাোে শুকে জজয জযাকব। 

েকেতলাো  কর ঢুককতই জজয জযাকব উকঠ বেল। তার থঠােঁকে হাছে, 
থচাকখ চকচকক দৃছষ্ট। 

থে থচাকখর ছদকক তাছককে ছশউকর উঠকলা েকেতলাো। তবু োহে ককর 
বলল, আপছে এখাকে থকে? 

ছেলযজ্জ থহকে জযাকব বলল, অনুমছত ো ছেকে থতামার ছবছাোে শুকেছছ। 
অন্যাে হকেকছ। এবার অনুমছত দাও। 
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 ৃণাে েবযাঙ্গ ছর ছর ককর উঠকলা েকেতলাোর।  র থেকক থবছরকে র্াবার 
জকন্য  ুকর দােঁোল েকেতলাো। 

েংকগ েংকগই লাফ ছদকে োমকলা জজয জযাকব ছবছাো থেকক। দরজার 
ছদকক ছুেকলা েকেতলাোকক ধরার জকন্য। 

েকেতলাো  র থেকক থবছরকে ছুেকলা থমরীকদর  করর ছদকক। তার 
থপছকে ছুেকলা জযাকব। েকেতলাো থদৌেঁকে জযাককবর োকে পারকব থকে। 
উেকের দূরত্বো তাোতাছেই ককম একলা। 

আহমদ মুোর জীপ এজকমোদছজে শহকরর উপককণ্ঠ র্খে থপৌেঁছল, 
তখে েকাল থপৌকে আেো। 

মাইককল ছপোকরর ডােরী থেকক পাওো এজকমোদছজকে ধতছর থহাোইে 
ওলকফর  ােঁছের থেচ থচাকখর োমকে থমকল ধরল। থদখল, মযাকেোদারাে থরাকডর 
উত্তর পাকশ্বয  ােঁছেছে ধতছর হকেকছ। ছকন্তু  ােঁছের মুখ দছিণমুখী অেযাৎ রাস্তার ছদকক 
েে।  ােঁছের োমকের ছদকো পছিকম। 

মযাকেোদারাে থরাকডর োম ছবশ্বছবখযাত ম যাকেোদারাে লাইকব্ররীর োম 
থেকক গ্রহণ করা হকেকছ।  

মযাকেোদারাে লাইকব্ররী এবং ছরপ োইম গীজযা ৭ম শতাব্দীকত 
প্রছতছষ্ঠত। এজকমোদছজে শহকরর পত্তেও তখছে। পাহাকের উেঁচু এক উপতযকাে 
শহরছে অবছিত। 

আহমদ মুোর জীপ আবার ছুকে চলকলা। েগরীর থেতকর প্রকবশ ককরকছ 
জীপ। ড্রাইছেং ছেকে ওেমাে একফন্দী। তার পাকশ আলী আছজমে। থপছকের 
ছেকে আহমদ মুো। 

মযাকেোদারাে রাস্তা খুেঁকজ থপকত কষ্ট হকলা ো। প্রাে েব রাস্তার থমাকে 
মযাকেোদারাে লাইকব্ররীর ছদক ছেকদযছশকা আকছ। আকমযছেোে আো থকাে 
পর্যেকই মযাকেোদারাে লাইকব্ররী ো থদকখ  কর থফকর ো।  

মযাকেোদারাে থরাকড তারা পছিম ছদক ছদকে প্রকবশ করকলা। অতএব 
থহাোইে ওলকফর  ােঁছে পেকব বাম পাকশ। আহমদ মুো ওেমাে একফন্দীকক 
গাছে ধীকর চালাকত বলল।  
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আহমদ মুো মকে মকে ছহোব করছছল, এজকমোদছজে আেকল েদয 
ছেছমযত  ােঁছে। এখাকে প্রছতকরাকধর োকলা বযবিা োকা োোছবক েে। সুকর্াগ 
থপকলই তারা এখে এ  ােঁছেছেকক েংহত করকব, শছিশালী করকব েকন্দহ থেই। 
ছকন্তু সুকর্াগ তারা পাে ছে এবং তারা এত দ্রুত আক্রান্ত হকব এমে ধারণা করা 
তাকদর জকন্য োোছবক েে। আমরা থোছফো ও োলমাে শাছমলকক মুি ককরই 
দু’একছদে বযস্ত োককবা এ ছচন্তা তারা করকত পাকর। 

মযাকেোদারাে থরাকডর মাঝামাছঝ আেকতই প্রাচীর থ রা একো ছবশাল 
বাছের উপর তার থচাখ আেকক থগল। থেচমযাকপর োকে হুবহু ছমকল র্াকি 
বাছেছে। এোই তাহকল থহাোইে ওলকফর থগাপে েতুে  ােঁছে। 

বাছের োমকে বাউডডারী ওোকলর োকে ছবশাল থগে। থেতকর থগকের 
োমকে বে থগেরুম। থগেরুমোও থগকের মকতা উেঁচু। 

আকমযছেোে েকাল ৮ো মাকে খুবই েকাল। রাস্তা প্রাে জেশূন্য। 
কদাছচত দু’একজে থলাক থচাকখ পকে র্ারা দ্রুত হােঁেকছ তাকদর জরুছর কাকজর 
তাোে। অছত জরুছর কাজ ো োককল এই োত-েকাকল থকউই  করর বাছহর হে 
ো। 

 ােঁছের েীমাো থপছরকে অকেক দূর র্াওোর পর গাছে আবার  ুরকলা। 
 ােঁছে থেকক একেু আকগ আহমদ মুো থেকম থগল। বলল, আছম বাছের থপছে ছদকে 
ঢুককবা। থতামরা ছঠক এখে থেকক পকের ছমছেে পকর থগকে ছগকে হাছজর হকব। 

গাছে চকল থগল। 
আহমদ মুো থহেঁকে ছগকে বাছের উত্তর থদোকলর থগাোে ছগকে দােঁোকলা। 
বাছে থেকক উত্তর ছদকক গজ পঞ্চাকশক দূকর একছে গীজযা। এছদকছে 

গীজযার থপছে ছদক। 
আহমদ মুো উত্তর প্রাচীকরর পূবযাংকশ একো জােগা থবকছ ছেকে দােঁোল। 

প্রাচীরছে প্রাে ১৫ছফকের মকতা উেঁচু। আহমদ মুো পককে থেকক োইলে কডয থবর 
ককর হুক লাগাকো মাো ছুেঁেকলা প্রাচীকরর মাো লকিয। অবযেয লিয। প্রাচীকরর 
মাোর োকে থগেঁকে থগল হুক। 
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আহমদ মুো দছে থবকে তর তর ককর উকঠ থগল প্রাচীকরর মাোে। ছকন্তু 
মাোে উকঠই তার মাো  ুকর থগল ছেকচর ছদকক তাছককে। ছেকচ প্রাচীর বরাবর 
গেীর খাদ। থছাে-খাে খাকলর মতই। ছকন্তু শুককো! মকে হে, েমকে এো পাছেকত 
পূণয ককর রাখা হকব। খাকদর ওপার বরাবর অনুরূপ আকরকো প্রাচীকরর 
প্রছতবন্ধক। 

আহমদ মুো ছেকচ োমার চাইকত োমকের প্রাচীকর আকরকো হুক লাছগকে 
দছের ব্রীজ ধতছর ককর পার হওোই েহজ ও দ্রুততর হকব মকে করকলা। 

েংকগ েংকগ ছপকঠর বযাগ থেকক অকপিাকৃত থমাো োইলে কডয থবর 
ককর তার হুক ছুেঁকে ছদল ওপাকরর প্রাচীকরর মাোে। থগেঁকে থগল হুক। তারপর 
োইলে দছের মাোছে এ প্রাচীকরর হুককর োকে থবেঁকধ ঝুকল পেকলা দছেকত। মাত্র 
ককেক থেকককডডর মকধযই ওপাকরর প্রাচীকরর মাোে উকঠ বেকলা আহমদ মুো। 
তারপর োইলে কডয গুছছকে ছেকে বযাকগ থরকখ লাছফকে পেল ছেকচ মাছেকত। 

লাছফকে পকে ছেকচ মাছের উপর থচাখ পেকতই চমকক উঠল আহমদ 
মুো। ছবদুযৎবাহী েূক্ষ্ম তামার তার েিোকব মুখ বযাদাে ককর আকছ। 

গাকে একো ছহমশীতল থরাত বকে থগল আহমদ মুোর। পাকে রাবার 
জুতা এবং হাকত রাবাকরর থগ্লােে ো োককল ছকংবা লাফ ছদকে পকে থগকলই তার 
েব থশে হকে থর্ত এতিকণ। 

আহমদ মুো একেু েকর ছগকে দােঁোকতই আবার তার থখোল হকলা, এই 
ছবদুযৎবাহী তাকরর োকে থকাকো এলাকমযর েংকর্াজে থেই থতা! 

আহমদ মুো চঞ্চলোকব চারছদকক তাকাকলা। থদখল, দছিণ এবং 
পছিকম োছরবদ্ধ ছবছল্ডং। তকব োমকেই প্রাচীরক রা থছাে একছে একতলা বাছে। 
থে প্রাচীকরর পাকশই দ্রািা লতার থছাট্ট একো থঝাপ। 

আহমদ মুো থদৌেঁে ছদকে ছগকে থেই দ্রািার থঝাকপর আোকল লুকাল। 
আহমদ মুোর অনুমাে ছমেযা হকলা ো। ছমছেেখাকেককর মকধযই ছবছল্ডং 

এর োছরর থপছে ছদক ছদকে ছতেজে থলাক থেেগাে বাছগকে থবোকলর মকতা 
ছেিঃশব্দ পাকে ছুকে একলা এবং তারা আহমদ মুো থর্খাকে লাফ ছদকে পকেছছল, 
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থেখাকে ঝুেঁকক পকে েম্ভবত মাছে পরীিা ককরই উকঠ দােঁোল। চঞ্চল ও েন্ধােী 
থচাখ তাকদর চারছদকক  ুরকত লাগল। 

আহমদ মুো ছবছিত হকলা, থর্খাকে থে লাফ ছদকে পকেছছল ছঠক থেখাকে 
একে তারা ঝুেঁকক পেল থকে, জােগাো তারা ছচছহ্নত করল থকমে ককর? ওকদর 
ছেগন্যাছলং ছেকেম ছক কছম্পউোরাইজড! 

থলাক ছতেজে ককেক মুহূতয এছদক-ওছদক থদখার পর ছুকে এল দ্রািার 
থেই থঝাকপর ছদকক। 

আহমদ মুো ধতছর ছছল। োইকলোর লাগাকো এম-১০ এর মুখ থে তুকল 
ধরল থলাক ছতেছের ছদকক। তজযেী ছদকে চাপ ছদল ছিগাকর। হালকা একো ছশে 
ছদকে ছুকে থগল বুকলকের ঝােঁক। দ্রািার থঝাপ থেকক গজছতকেক দূকর ছতেজেই 
মুখ েবুকে পকে থগল। 

আহমদ মুো এম-১০ এর েল োমাকত র্াকি, এমে েমে দছিণ থেকক 
আরও ছতেজে ছুকে এল। ওরা ছতেছে লাকশর ছদকক তাছককে মুহূকতযর জকন্য 
েমকক দােঁোল। 

আহমদ মুো ওকদর আর সুকর্াগ ছদল ো। 
তার এম-১০ এর মাো পুেরাে উেঁচু হল। থবছরকে থগল ছেিঃশকব্দ একরাশ 

গুছল। ওরা ছতেজে থর্খাকে দােঁছেকেছছল থেখাকেই পকে থগল। 
আহমদ মুো উকঠ দােঁোল। উকঠ দােঁছেকে একেু উৎকণয হল। থকাকেকক 

মাকঝ মাকঝ থর্ে পুরুে ককণ্ঠ একো আল্লাহ শব্দ থেকে আেকছ। ছকছুিণ উৎকণয 
হকে থেকক বুঝল, শব্দছে আেকছ প্রাচীর থ রা একতলা বাছেো থেকক। 

বাছেো মকে হে থহাোইে ওলকফর একো বন্দীখাো হকব। 
ছকন্তু এছদকক এখে েজর থদোর েমে থেই। আকগ  ােঁছের প্রছতকরাধকক 

ছেছিে করকত হকব। 
আহমদ মুো ছুেকত র্াছিল প্রাচীর ও ছবছল্ডং এর োছরর মাঝখাে ছদকে 

পছিম ছদকক থগে লিয ককর। এমে েমে োরী ককণ্ঠর একো ছচৎকার থেকে এল, 
বােঁচাও, বােঁচাও----। 
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আহমদ মুো েমকক দােঁোল। তারপর শব্দ লিয ককর  ুকর থেছদকক 
ছুেল। ছকছুদূর এছগকে দুই ফ্লযাকের মাঝখাে ছদকে ফ্লযাকের োমকে ছগকে দােঁোল। 
থদখল, একজে পুরুে একছে থমকেকক কছরকডার ছদকে ছহেছহে ককর থেকে ছেকে 
আেকছ। থমকেছেকক ছচেকত পারল আহমদ মুো, ছপোকরর স্ত্রী। 

আহমদ মুো থেকক ওরা পােঁচ-ছে গজ দূকর। পুরুেছেকক লিয ককর 
আহমদ মুো ধীর, ছকন্তু ককঠার ককণ্ঠ ছেকদযশ ছদল, থছকে দাও থমকেছেকক। 

থলাকছে থমকেছেকক ধকর থরকখই আহমদ মুোর ছদকক মুখ ছফরাল। ছবিে 
তার থচাকখ-মুকখ। পরিকণই থমকেছেকক থছকে ছদকে থচাকখর পলকক থলাকছে 
পককে থেকক ছরেলোর থবর করল। থমকেছে ছুকে েকর থগল। 

আহমদ মুোর এম-১০ মুখ উেঁচু ককরই ছছল। র্খে আহমদ মুো থদখল, 
থবপকরাো থলাকছে গুছল করকবই, তখে আহমদ মুো তার ছিগাকর চাপ ো ছদকে 
পারল ো। 

থলাকছে গুছলছবদ্ধ ঝােঁঝরা থদহ ছেকে লুছেকে পেল কছরকডাকর। 
থলাকছে গুছলছবদ্ধ হবার আকগই েম্ভবত তার ছরেলোকরর ছিগার 

ছেকপছছল। ছকন্তু ছরেলোকরর েলছে তখেও আহমদ মুো পর্যন্ত উেঁচু হকত পাকরছে। 
তার ছরেলবাকরর গুছল ছগকে ছবদ্ধ করল কছরকডাকরর থমকঝকক। 

থলাকছে থর্ ফ্লযাকের কছরকডাকর ছেহত হকলা, তার দছিণ পাকশর থছাে 
ফ্লযােছেই থমরীকদর। েীত-েত্রী স্ত থমরীরা দরজাে দােঁছেকেছছল। ওখাকেই ছগকে 
তাকদর পাকশ দােঁছেকে কােঁপছছল মাইককল ছপোকরর স্ত্রী েকেতলাো। 

গুছল ককরই আহমদ মুো ওছদকক তাকাল। থমরীকক থদকখ তার থচাখ 
উজ্জ্বল হকে উঠল। দ্রুত এছগকে থগল তাকদর ছদকক। 

--থমরী, এই থর্ থলাকছে মারা থগল, তাকক থচে? দ্রুত ককণ্ঠ বলল আহমদ 
মুো। 

--ছচছে, জজয জযাকব। উজ্জ্বল থচাকখ বলল থমরী। 
--জজয জযাকব? 
বকলই আহমদ মুো জজয জযাককবর লাকশর ছদকক একবার তাকাল। 
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তারপর মুখ ছফছরকেই বলল, থমরী থতামরা  কর ছগকে দরজা বন্ধ ককর 
োক, আছম ো থফরা পর্যন্ত। 

বকল আহমদ মুো  ুকর দােঁোল।  ুকর দােঁছেকেই থদখল, োমকের পূবয-
পছিম লিা ছবছল্ডং-এর কছরকডার ছদকে চারজে থলাক ছুকে আেকছ থেেগাে 
উেঁছচকে। 

আহমদ মুো ছচৎকার ককর থমরীকদর আবার েকর থর্কত বকলই শুকে পেল 
মাছেকত। তারপর দ্রুত গছেকে একছে ছপলাকরর আোকল চকল থগল এবং েংকগ 
েংকগই শুকে থেককই এম-১০ এর ছিগার থচকপ ধরল তাকদর লিয ককর। 

ছুকে আো থলাককদর থেেগাকের প্রেম এক ঝােঁক গুছল লিযভ্রষ্ট হে। 
আহমদ মুো শুকে পোে গুছলর ঝােঁক তার মাোর উপর ছদকে চকল র্াে। ছকন্তু 
ছদ্বতীেবার আহমদ মুোকক োকগযে করার আকগই আহমদ মুোর এম-১০ এর 
বৃছষ্টর মত গুছলর ঝােঁক তাকদরকক থছেঁকক ধরল। ছকন্তু তাকদর অবযাহত একলাপাোছে 
গুছলর একছে আহমদ মুোর বাম কােঁকধর ছেকচ বাহুর এক খাবলা থগাশত তুকল 
ছেকে থগল। 

আহমদ মুো উকঠ দােঁোল। থদখল, থেেগাকের গুছল থমরীরা থর্  কর 
ঢুকককছ তার দরজা, থদোল িত-ছবিত ককর ছদকেকছ। আহমদ মুো আরও 
ছকছুিণ চুপ ককর দােঁোল। ো, থকাে ছদক থেকক থকউ আেকছ ো। আহমদ মুো 
 ছের ছদকক তাকাল থবলা আেো পকের ছমছেে। 

আহমদ মুো পককে থেকক ছমছে ওোছক েছক থবর ককর বলল, আলী 
আছজমে, থতামরা থগকে? আিা থশাে। এছদকক ওকদর এগার জে ছবদাে হকেকছ, 
আছম থগকের ছদকক আেছছ। 

থমরী ও েকেতলাো আকস্ত আকস্ত দরজা খুকল বারান্দাে একে 
দােঁছেকেছছল। তারা থদখল, আহমদ মুোর বামবাহুর থোকেোর রকি ছেকজ থগকছ। 
হাত ছদকে থফােঁো থফােঁো রি গছেকে পেকছ। 

আহমদ মুো ওোছক েছক পকককে থরকখ চলকত উদযত হল। এই েমে 
থমরী ও েকেতলাো োমকে একে দােঁোল। বলল, ছক েবযোশ, আপোর গুছল 
থলকগকছ থতা! 
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আহমদ মুো েমকক দােঁছেকে একেু থহকে বাম বাহুর ছদকক তাছককে ডাে 
হাত ছদকে বাম বাহুো থচকপ ধকর বলল, এখে দােঁোবার েমে থেই থমরী, আেছছ। 
থতামরা  কর দরজা বন্ধ ককর োক। বকল আহমদ মুো দ্রুত পা বাোল োমকে। 

থপছকে তার ছদকক অবাক ছবিকে তাছককে োকল থমরী ও েকেতলাো। 
েকেতলাো েগতিঃ ককণ্ঠ বলল, আির্য মানুে, গত রাকত আমার থদখা আহমদ 
মুো এবং আজককর রণাঙ্গকের আহমদ মুোর মকধয কত পােযকয! েমকে থমাকমর 
মত েরম, আবার বকের মত ককঠার। 

থগে পর্যন্ত আহমদ মুোকক আর থকাে বােঁধার মুকখামুছখ হকত হকলা ো। 
থগকে র্াওোর আকগ আোকল দােঁছেকে থদখল, থগেরুকমর এছদককর দরজার দু’জে 
থলাক থেেগাকের ছিগাকর হাত থরকখ অছিরোকব পােচাছর করকছ। মাকঝ মাকঝ 
ওোছক েছককত অছিরোকব কাকক থর্ে ডাককছ। োল ককর শুকে বুঝল, জজয 
জযাকবকক কল করকছ। োমল আহমদ মুো। থবচারারা জাকে ো, জজয জযাকব 
আর এ আহবাকে োো থদবার জকন্য দুছেোকত থেই। 

আহমদ মুো এম-১০ এর ছির লিয তাকদর ছদকক তুকল ধকর আোল 
থেকক থবছরকে এল। 

আহমদ মুোকক থদকখই প্রহরী দু’জে ছবদুযৎ থবকগ তাকদর থেেগাে 
উপকর তুলল। তাকদর থচাকখ চমকক উঠা বা েকের থলশমাত্র থেই। 

ছকন্তু আহমদ মুোর লিয আকগ থেককই ছির ছছল। তারা তাকদর 
থেেগাে র্খে উপকর তুলছছল, আহমদ মুোর এম-১০ থেকক তখে গুছলর ঝােঁক 
থবছরকে থগল। তারা ছিগার চাপার আর েমে থপল ো, লুছেকে পেল মাছেকত। 

আহমদ মুো থলাক দু’ছের ছদকক েপ্রশংে দৃছষ্টকত ছকছুিণ তাছককে 
োকল। অন্যাকের জকন্য এত আন্তছরকোকব, এমে ছেেযীকোকব জীবে ছদকত আর 
কাউককই থে থদকখছে। োেযক থহাোইে ওলকফর থিছেং এবং থমাছেকেশে। 

আহমদ মুো থগেরুকমর থেতকর ছগকে সুইচ ছেকপ থগে খুকল ছদল। থগকে 
দােঁছেকে ছছল আলী আছজমে ও ওেমাে একফন্দী। তারা থেতকর ঢুকল। 

আবার থগে বন্ধ হকে থগল। 
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আলী আছজমে ও ওেমাে একফন্দী আহমদ মুোর বাম বাহুর ছদকক 
তাছককে আেঁতকক উঠল। 

মুো োই আপছে আহত? দু’জকের ের একেংকগই কেঁছককে উঠল। 
‘ও থতমে ছকছু েে, এে থতামরা থেতকর’–বকল আহমদ মুো থেতকর 

হােঁো ছদল। 
তার থপছকে থপছকে আলী আছজমে ও ওেমাে একফন্দী। হােঁেকত হােঁেকত 

আহমদ মুোর মকে পেল বন্দীখাোর থেই বন্দীর কো থর্ ‘আল্লাহ আল্লাহ’ বকল 
ছবলাপ ককর চকলকছ। 

তার কো মকে হকতই আহমদ মুো তার হােঁো দ্রুততর ককর ছদল। 
 
 

োইমুম ছেছরকজর পরবতযী বই 

বলকাকের কান্না 
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১ 
আহমদ মুসা, আলল আলিমভ ও ওসমাে এনেন্দী মমরীনদর ঘনরর 

সামনে আসনেই মমরী, মমরীর মা এবং সনভৎলাো দরিা খুনল মবলরনে এল। 
ওনদর ম ানখ-মুনখ আেন্দ। 
আহমদ মুসা মমরীনদর লদনক োলকনে বলল, মহাোইট ওলনের মকউ 

আর এ ঘালটনে মবেঁন  মেই। এখে লেরাপদ মোমরা। মোমরা আর একটু অনপক্ষা 
কর এখানে। আলল আলিমভ ও ওসমাে এনেন্দী ঘালটটা একবার সা চ কনর 
আসুক। আমার বন্দীখাোে একটু কাি আনে। 

বনল আহমদ মুসা পা েুলল যাবার িনে। 
সনভৎলাো আহমদ মুসানক লক্ষয কনর বলল, একটু দােঁড়াে িোব, োষ্ট 

এইনের বযাগ একটা মপনেলে। আপোর আহে স্থােটা মবনে মদনব, এখেও রক্ত 
ঝরনে ওখাে মেনক। 

সনভৎলাো োষ্ট এইনের বযাগলট েুনল লদল আলল আলিমনভর হানে। 
আলল আলিমভ সনভৎলাোর হাে মেনক বযাগলট লেনে োনক শুকলরো 

িাোল। োরপর আহমদ মুসানক মটনে পানের লবলডং এর আড়ানল লেনে মগল। 
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খুনল মেলল োর মসানেটার, িামা। মদড় ইলি পলরমাণ গভীর ক্ষনের সৃলষ্ট হনেনে 
কােঁনের লেন  বাম বাহুর সামনের উপর।  

বযানডেি হনে মগনল আহমদ মুসা েুটল মসই মদোল মঘরা একেলা 
বন্দীখাোর লদনক। 

বন্দীখাোর  ালরলদক লদনে মদওোল। উেঁ ু মদোনলর উপর কাটাোনরর 
মবড়া। বন্দীখাোে ম াকার উেঁ ু মগট। ইস্পানের দরিা। 

আহমদ মুসা দরিার সামনে দালড়নে প্রেনম পরীক্ষা করল দরিা 
লবদযযোলেে লকো? লবদযযোলেে েে লেলিে হবার পর দরিা মখালার ম ষ্টা করল। 
বুঝল দরিা স্বেংলিে বযবস্থার অেীে। কনডরাল রুম মেনকই দরিা মখালা-বন্ধ 
করা হে। লকন্তু কনডরাল রুনম যাবার এখে সমে মেই আহমদ মুসার। মস পনকট 
মেনক মলসার কাটার মবর করল। কাটানরর লাল সুই লট ম নপ ো দরিার 
 ারলদনক একবার ঘুলরনে লেল। ইস্পানের ভালর পাল্লালট পনড় মগল সেনে।  

মভেনর প্রনবে করল আহমদ মুসা। লেে লদনক ঘুরানো একেলা লবলডং। 
উত্তরলদনকর একটা কক্ষ মেনক ‘আল্লাহ’ ‘আল্লাহ’ েে শুেনে মপনেলেল 

আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা এলগনে মগল উত্তর লদনকর ঘর গুনলার লদনক। সবগুনলা 

ঘনরর দরিা বন্ধ, মাত্র একটা ঘনরর দরিা মদখনে মপল আে-নখালা অবস্থাে। মস 
দরিার লদনক এগুনলা আহমদ মুসা। 

দরিা মেনল েীনর েীনর ঘনর প্রনবে করল মস। 
মোট্ট ঘর। মকাে আসবাব পত্র মেই। ঘনরর একনকানণ একটা প্লালষ্টক 

মবলদর উপর বড় েরনের একটা পালের ফ্লাক্স। আর ঘনরর এক পানে লষ্টনলর 
খালটো। 

ঘনর ম াকার পনরই খালটোর উপর েির পড়ল আহমদ মুসার। একিে 
যুবক কম্বল মুলড় লদনে পনড় আনে খালটোর উপর। 

আহমদ মুসা কানে এলগনে মগল। 
যুবকলটর গলা পযচন্ত কম্বনল  াকা। ম াখ বন্ধ োর। ঘুলমনে পনড়নে। 

এনকবানর েরুণ যুবক। সাদা ইউনরাপীে ম হারা। লকন্তু ঘে কানলা মকাকড়ানো 



বলকানের কান্না  4 

 

 ুল মদখনে এলেোেনদর মে। গভীর কানলা ভ্রু। মুনখ প্র ডে ক্লালন্তর োপ। লকন্তু 
সব লকেু োলপনে উনেনে োর মুনখর আকর্চণীে আলভিােয। 

মদনখই আহমদ মুসা বুঝল, মদনহ লকেু েুলকচ ববলেষ্ট োকনলও মলাকটা 
ইউনরাপীে। আনগ ‘আল্লাহ’ ‘আল্লাহ’ েে শুনেনে, এখে োর কপানল লসিদার 
ল হ্ন মদনক বুঝল মলাকটা মুসলমাে। 

আহমদ মুসা লকেুটা লবলিেই হনলা। লবে-বাইে বেনরর ইউনরাপীে 
মুসললম যুবক আনমচেীে মহাোইট ওলনের হানে মকে? 

আহমদ মুসা আরও কানে এলগনে মগল। 
যুবকলটর সরল-লেষ্পাপ মুখচ্ছলব আহমদ মুসার মনে মাোর সৃলষ্ট করল। 
আহমদ মুসা আনে আনে হাে রাখল োর মাোে। কপানল হাে মেকনেই 

 মনক উেল আহমদ মুসা’- কপাল ভীর্ণ গরম, যুবকলটর গানে জ্বর। মাোে হাে 
রাখনেই যুবকলট  মনক উনে ম াখ মমলল। 

যুবকলটর ম াখ মেনক  মনক ওো ভাব মকনট মযনেই োনে লবিে েনুট 
উেল। 

-আসসালামু আলাইকুম। আহমদ মুসা সালাম লদল যুবকলটনক। 
-ওো আলােকুম। অসু্ফনট মোট মেনড় বলল যুবকলট। 
যুবকলটর ম ানখ েখেও লবিনের মঘার। 
-নোমানক যারা আটনক মরনখলেল, োরা এখে মকউ মেই, োনদর পেে 

ঘনটনে। আমরা মোমার শুভাকাঙ্খী। 
কোটা শুনে যুবকলটর ম ানখ একটা পলক পড়ল মাত্র। মোনট শুষ্ক হালসর 

একটা ক্ষীণ মরখা েনুট উেনেও মদখা মগল।  
আহমদ মুসা লবলিে হনলে। ময সংবানদ যুবকলটর আেনন্দ উজ্জ্বল হবার 

কো লেল, োনক এমে লেললচপ্তভানব যুবকলট গ্রহণ করল মকে? এমেলট মো 
সাোরণে হে ো! 

লক কো বলে ো ময, খুেী হওলে? বলল আহমদ মুসা। 
যুবকলটর মোনট এবার ম্লাে হালস েনুট উেল। বলল লি খুেী হনেলে। 

শুকলরো। পলরষ্কার ইংনরলিনে বলল যুবকলট। বনল যুবকলট উনে বসল। 



বলকানের কান্না  5 

 

গা েনক কম্বল পনড় মগল। মদখা মগল দুই হাে লেকল লদনে বাো। এক 
েটু লম্বা লেকল। 

আহমদ মুসা পনকট মেনক মলসার কাটার মবর কনর মলসার বীম লদনে 
লেকনলর মাঝখােটা মকনট লদল। 

দু’’হানে দু’’প্রানন্তর অবলেষ্ট অংে ঝুলনে লাগল। 
আহমদ মুসা মসলদনক োলকনে বলল, ওগুনলা পনর মকনট মেলা যানব। 
‘’আনরকলট লেকল আনে’’ বনল যুবকলট পা মবর করল। মদখা মগল 

আনগর মে কনরই ১ েটু লম্বা লেকল লদনে পা’’দুলট বাো। যা লদনে এক পা দু’পা 
কনর হাটা যাে মাত্র। 

আহমদ মুসা মলসার কাটানরর মলসার বীম লদনে পানের লেকললটও 
ঐভানব মকনট লদল। 

যুবকলট লবিে লবষ্ফালরে ম ানখ মদখলেল মলসার বীনমর অনলৌলকক 
কাি। বলল, মলসার লপেল, মলসার কাটানরর কো শুনেলেলাম। আি মদখলাম। 

যুবকলটর ম ানখ এই প্রেমবানরর মে একটা জ্জললয মদখা মগল। আহমদ 
মুসা খালটোে যুবকলটর পানে বসল। বলল, েুলম মক ভাই? 

-নলানক আমানক ‘পল’ বনল িানে। 
-‘পল’ মকে? 
-বাইনর সবার কানে আলম খৃষ্টাে োনম এবং খৃষ্টাে বনলই পলরল ে। 
-লকন্তু মোমার োম? 
-হাসাে মসেলিক। 
-লকন্তু েুলম মক? মহাোইট ওলনের হানে েুলম বন্দী মকে? 
প্রশ্নলটর েৎক্ষণাৎ মকাে উত্তর লদলো হাসাে মসেলিক। উদাস ম ানখ 

এক দৃলষ্টনে োলকনে রইল আহমদ মুসার লদনক। 
আহমদ মুসা খুলটনে খুলটনে মদখলেল যুবকলটনক। ইউনরাপীে ম হারা। 

মদখনে স্লাভনদর মে। বুলনগলরো, যুনগানলালভোর মে মকাে বলকাে মদনের মস 
মানুর্ হনব। 
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এক সমে যুবকলট েীনর েীনর ম াখ োলমনে লেনে বলল, ‘’আলম এক 
হেভাগা’’। কোর সানে সানে মুখটা োর আরও মললে হনে উেল। 

একটু মেনম যুবকলট আবার বলনে শুরু করল, আমার বালড় আনে, মদে 
আনে, লকন্তু আলম যাযাবর। বলা যাে, মহাোইট ওলনের হানে আলম পণবন্দী। 
এরা আমানক বন্দী কনর মরনখনে টাকার লবলেমনে বলকানের ‘’লমনলে বালহেী’র’ 
হানে েুনল মদবার িনে। 

-নোমার অপরাে? 
-অপরাে আলম সালভচো-রাি লষ্টনেনের বংেের, লিেীে অপরাে আলম 
মুসলমাে। 
-সালভচোর রািা লািারানসর পুত্র রািা লষ্টনেে? 
-মুসলমাে হওো অপরাে বুঝলাম,লকন্তু লষ্টনেনের বংেের হওো 
অপরাে হনলা মকে? 
-লষ্টনেে মযনহেু অপরােী,োর বংেেরাও অপরােী। 
-লষ্টনেনের মকােটানক োরা এে বড় অপরাে েনর?  
সবটানকই -সালভচো-রািলষ্টনেে েুরনের সুলোে বানেলিনদর সানে 

বমত্রী স্থাপে কনরলেনলে,োর মবাে মলেী মেসলপোনক সুলোনের সানে লবনে 
লদনেলেনলে,সমগ্র ইউনরাপ যখে সুলোে বানেলিনদর লবরুনে িুনসে মঘার্ো 
কনরলেনলা, খৃষ্টাে হওো সনেও লষ্টনেে মস 'িুনসনে মযাগ মদেলে',মলেী 
মেসলপোর প্রভাব ও ম ষ্টাে শুেু লষ্টনেে পলরবার েে,সালভচো,বসলেো, 
কনসানভা,আলনবলেো প্রভলৃে অিনল ইসলাম আসে মগনড় বনস। 

সুলোে বানেলিদ েুরনের খললো সুলোে মুরানদর মেনল। সুলোে 
মুরাদ ১৩৮৯ খৃষ্টানে কসনভার যুনে মেয ও পুবচ ইউনরানপর লমললে েলক্তনক 
পরাভযে ও পযুচদে করনল সালভচোর রািা লষ্টনেনের মে আনেনকই েুলকচ 
সুলোনের আনুগেয স্বীকার কনর এবং লমত্র হে। লষ্টনেে োড়া সকনলই লবশ্বাস 
ঘােকো কনর। লষ্টনেে যেলদে িীলবে লেনলে েেলদে েে প্রলেকুলোও সমগ্র 
খৃষ্টাে ইউনরানপর মিাে বলহ্নর লেকার হওো সনেও সুলোেনক মদো ওোদার 
প্রলে লেলে লবশ্বে মেনকনেে। ১৩৯৪ খৃষ্টানে মপাপ েবম মবলেনেনসর লেনদচনে 
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েুলকচ লখলাোনের লবরুনে ময িুনসে মঘালর্ে হে, লষ্টনেে োনে মযাগদাে ো 
করাে ইউনরানপর খৃষ্টাে লমললে েলক্ত লুডেে ও হেযার মােযনম লষ্টনেনের রািয 
উৎসন্ন কনর োনড়। 

-েে েে বের পার হনলও লষ্টনেনের মসই ‘পাপ’ এখনো মমা ে হেলে? 
বলল আহমদ মুসা। 

-ো হেলে। েনব লহংসাত্নক এ লবর্েটা ১৯৩০ সাল মেনক েেুে রূপ 
লেনেনে। এ সমে সালভচোনক মকন্দ্র কনর বলকাে অিনল ‘লমনলে বালহলে'গলেে 
হে। োরা-‘োইোল সললউেে' অেচাৎ ‘লেমযচল অলভযাে'পলরকল্পো গ্রহে কনর। 
হেযা উনচ্ছনদর মােযনম বলকাে অিল মেনক মুসলমােনদর উনচ্ছদ এর লক্ষয। 
আর এরই একটা অংে লষ্টনেে পলরবারনক ধ্বংস করার িে লষ্টনেে- পলরবানরর 
পুরুর্ সদস্যনদর োরা হেযা কনর আসনে। বংনের গুরুেপযেচ পুরুর্ লেশুরা 
োনদর হাে মেনক রক্ষা পােলে। ‘লমনলে বালহলে'এ পযচন্ত-লষ্টনেে পলরবানরর 
লবরালে িে পুরুর্ সদস্যনক হেযা কনরনে। লবেৃঙ্খল-লবপযচে লষ্টনেে পলরবার 
আি ম ানখর িনল ভাসনে,আেংক আর আহািালরনে লেনষ্পলর্ে হনচ্ছ। 

োমল হাসাে মসেলিক। 
আহমদ মুসা গভীর মনোনযানগর সানে হাসাে মসেলিনকর কো 

শুেলেল। োর ম াখ দু'লট হাসাে মসেলিনকর মুনখর উপর লেবন্ধ। 
-লষ্টনেে পলরবানর মোমার অবস্থাে মকাোে হাসাে? প্রশ্ন করল আহমদ 

মুসা। 
-লষ্টনেনের বড় মেনলর মেনল মুহাম্মানদর সানে মললে মেসলপোর 

োেলের লবনে হে। োেঁরা আমার উত্তম পুরুর্। এই বংে োরার পুরুর্,লেশু ও 
যুবনকর মনেয আলমই একমাত্র িীলবে আলে। বংনের অেোরা গুনলারও অবস্থা 
এই রকম। 

-েুলম এেলদে বােঁ নল মকমে কনর? 
ম্লাে হাসল হাসাে মসেলিক। বলল বােঁ ার মে বােঁ া েে। প্রাে ভনে মদে 

োড়া। যুনগােস্নালভোর রািোেী এবং আমার পুবচ-পুরুনর্র রািোেী েহর 
মবলনগ্রনে আমার িন্ম। িনন্মর পরলদেই মা আমানক বােঁ ানোর িে আমানক 
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লেনে বুলনগলরোর রািোেী মসালেো  নল যাে আমার এক খালার বাড়ীনে। 
খালার বাড়ীনে মেনকই আলম বকনোনর মপৌেলাম। লকন্তু লমনলে বালহেীর ম াখ 
অবনেনর্ এড়ানো মগনলাো। োরা আেঁ  করনে মপনরলেল, মলরো হনে খুেঁিলেল 
োরা আমানক। আমার দাদার আব্বা েঃ মুহাম্মাদ লেনলে বলকাে মুসলমােনদর 
লবখযাে রািনেলেক মেো। মুসলমােনদর আিাদী আনন্দালে ‘যুনগােস্নানভেো 
মুসললমাোো অগচাোইনিলসো'র লেলে লেনলে প্রলেষ্ঠাো। এই কারনে লমনলে 
বালহেী আমানদর পলরবানরর উপর আনরা মবলে ক্ষযাপা। োরা আমার দাদানক 
মমনরনে,আব্বাও সবনেনর্ োনদর হাে মেনক বােঁ নে পানরেলে। আমানকও োরা 
এখে হনে হনে খুেঁিনে। োরা যখে মসালেোনে আমার সন্ধাে মপল, মসালেো 
মেনকও পালালাম। বুলনগলরো মেনক মগলাম মস্পনে। মসখানে আমারএক 
দুরসম্পকচীে আত্নীে োকনেে। মলখাপড়া আনমারকাে কনরলে,মসখাে মেনক 
লেনর মস্পনেই োকোম। 

োমল হাসাে মসেলিক। 
-োরপর মকমে কনর েুলম মহাোইট ওলনের হানে পড়নল? প্রশ্ন করল 

আহমদ মুসা। 
সংনগ সংনগ মকাে উত্তর লদল ো হাসাে মসেলিক। মস মুখ োলমনে লেল। 

মুখটা োর আরও মললে হনে উেল। ম ানখর মকাণ দু’লট োর লভনি উেল। 
এই সমে আলল আলিমভ,ওসমাে এনেন্দী,লসষ্টার মমরী,মমরীর মা মলেী 

মিানসোইে এবং সনভৎলাো এনস দরিার সামনে দােঁড়াল। হাসাে মসেলিক 
পলিম মযখী হনে বনস লেনলা,মস োনদর মদখনে মপল ো। 

আহমদ মুসা মসলদনক একবার োলকনে মনোনযাগ লদনলা হাসাে 
মসেলিনকর লদনক। 

হাসাে মসেলিক মুখ েুলল। বলল,পনের বের হনলা মানক মদলখলে। লদে 
সানেক আনগ ল লে মপলাম,মা ভোেক অসুস্থ,মুমযর্চ। মা ললনখনেে,আলম মযে যাই। 
সব সমে মা মযনে লেনর্ে করনেে,এই প্রেম ললখনলে মযনে। ল লে মপনে আলম 
অলস্থর হনে মগলাম। পরলদেই ইোম্বুনল আসার িনে মস্পনের মালাগা বন্দনর 
এলাম। বন্দনরর এক মহানটনলর রুম মেনক মহাোইট ওলে আমানক লকেোপ 
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কনর। লকেোপ কনর মহানটনলর অে একলট কনক্ষ লেনে আমানক একলট 
ইেনিকেে মদে। োরপর আর লকেু মনে মেই আমার। ম াখ মমনল এই ঘনরই 
আলম আমানক মদখলে। 

--মহাোইট ওলে মকে লকেোপ করল? োর স্বােচ লক? 
--লমনলে বালহেী ও মহাোইট ওলে একই লমেে লেনে কাি করনে। 

োোড়া টাকার মলাভ। লমনলে বালহেী এ কানির িে ৫০ হািার েলার লদনে 
 ানচ্ছ। লকন্তু মহাোইট ওলে বলনে এক লাখ েলার ো মপনল আমানক ওনদর 
হানে মদনব ো। 

--মহাোইট ওলে এখে আর মেই। মব ারারা ৫০ হািার েলারও হারাল। 
একটু োমনলা আহমদ মুসা। োরপর আবার বলল,েুলম এখে 

মুক্ত,মোমার মানক মদখনে যানব েুলম এখে? 
মুখ েুলল হাসাে মসেলিক। বলল,যাব। আর পাললনে োকনে  াইো। 

লক লাভ! ময ভাগয আমার দাদা,আমার আব্বা বরণ করনেে,যলদ আনসই আলমও 
ো বরে কনর মেব। 

আহমদ মুসা হাসাে মসেলিনকর লপে  াপনড় বলল,সাবাস হাসাে,এমে 
োইলটং মনোভাবই মো  াই। 

োরপর আহমদ মুসা দরিার লদনক মুখ লেলরনে োকল, আলল আলিমভ, 
ওসমাে মোমরা এলদনক এস। 

ওরা দরিার ওপানর  ুপ কনর দালড়নে লেল। মদলর মদনখ আহমদ মুসার 
মখােঁি লেনে ওরা এনসলেল। আহমদ মুসা মভেনর একিে যুবনকর সানে গল্প 
করনে মদনখ োরা বাইনরই দালড়নেলেনলা। 

োক শুনে আলল আলিমভ এবং ওসমাে এনেলন্দ ঘনর  ুনক আহমদ 
মুসার পানে এনস দাড়াল। আর লসষ্টার মমরী,মমরীর মা, সনভৎলাো এবং 
সনভৎলাোর মমনে ঘনর  ুনক দরিার সামনেই দালড়নে োকল। 

হাসাে মসেলিক আলল আলিমভনদর উপর ম াখ বুললনে লেনে োকাল 
মমরীনদর লদনক। মমনেনদর উপর ম াখ পড়নেই হাসাে মসেলিক সল্জল 
ম াখদু'লট সালমনে লেনলা। মনে হনলা হাসাে মসেলিক খুনবই লািুক প্রকৃলের। 
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আহমদ মুসা হাসাে মসেলিনকর লদনক ইংলগে কনর বলল,এ হাসাে 
মসেলিক,আমানদর একিে ভাই,িন্ম যুনগােস্নালভোে,আত্ননগাপে কনর মানুর্ 
হনেনে বুলনগলরোে আর পাললনে লেনলা মস্পনে। অবনেনর্ মহাোইট ওলনের 
হানে পণবলন্দ হনে এনসনে আনমচলেোে। 

আলল আলিমভ ও মমরীনদর পলর ে কলরনে লদনে আহমদ মুসা বলল, ল 
এবার উো যাক। 

োরা ঘালট মেনক মবলরনে এনলা। এনস প্রোে মগনট দাড়ানলা। মগনট 
এখনো দু'লট লাে রনক্ত ভাসনে। হাসাে মসেলিনকর ম াখ দু’লট ভে-লবষ্ফালরে। 
ঘালটর মভেনর এমলে আরও অনেকগুনলা লাে মস মদনখ এনসনে। 

মগনট মপৌনেই ঘুনর দাড়ানলা আহমদ মুসা। মপেনেই দালড়নেলেল লসষ্টার 
মমরীরা। আহমদ মুসা সনভৎলাোর লদনক োলকনে বলল,আপলে এখে লক 
ভাবনেে? 

প্রশ্ন শুনে একটু ল ন্তা করল সনভৎলাো। োরপর বলল, আলম আপােেঃ 
মলললোকাে মযনে  াই আমার বাবার কানে! 

-ইনেনরনভনে লেনর যানবে, ো এখাে মেনকই? 
-এখাে মেনক মলললোকাে লেকনট, আপলে যলদ অে রকম মনে ো 

রানখে...... 
-োো আপলে যা  াইনবে োই হনব। 
বনল আহমদ মুসা আলল আলিমনভর লদনক ম নে বলল, েুলম এবং 

ওসমাে এনেন্দী সনভৎলাোনক লেনে এখে মলললোকাে যানব। 
সনভৎলাোনক মমলরনদর কানে লবদাে লেনে গালড়নে লগনে উেল। 

লমলেবানসর সামনের দু’’লসনট আলল আলিমভ ও ওসমাে এনেন্দী আনগই উনে 
বনসলেল। 

আহমদ মুসা সনভৎলাোর মোট্ট মমনে এললোর কপানল একটা  ুমু মখনে 
গালড়নে েুনল লদনে বলল, মোমার মো মকাে কষ্ট হনচ্ছ ো মা, ক্ষুদা মলগনে? 

এললো মাো ঝালকনে বলল, ো, একটুও ো। 
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আহনমদ মুসা সনভৎলাোর লদনক এক পলক ম নে বলল, মবাে 
আপোনক বলার মে আমার লকেু মেই। শুেু প্রােচো করব, আল্লাহ্ আপোনদর 
ভাল রাখুে। 

সনভৎলাো মুখ লে ু কনর বনস লেল। মুখ েুনল আহমদ মুসার লদনক 
োলকনে বলল, আমার গে রানের বযবহানরর িনে আলম মাে  ালচ্ছ। ময েত্রু 
বন্ধুর ম নে বড় আপলে এমেই এক েত্রু। আপলে আমানক েেুে িীবনের সন্ধাে 
লদনেনেে। আলম মস েেুে পে মযে গ্রহণ করনে পালর, প্রােচো করনবে। 
সনভৎলাোর কণ্ঠ মেনর্র লদনক ভালর হনে উেল। 

গালড় স্টাটচ লেল সনভৎলাোর।  লনে শুরু করল গালড়। এললো হাে েুনল 
বলল,  াচ্চু েুলম যানব ো? 

আসব মা, েুলম লক মোমার  াচ্চুনক মনে রাখনব? বলল আহমদ মুসা 
--বানর েুলম মো আসনবই, ভুলব মকে? বলল এললো। 
গালড় েেক্ষনণ সামনে এলগনে মগনে। 
গালড় মেনক মুখ বালড়নে হাে োড়নে এললো। 
আহমদ মুসা মসলদনক এক দৃলষ্টনে োলকনে। োর ম াখ মযে মসলদক 

মেনক সলরনে লেনে-পারনেো। িগনের সকল ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষলের কে উনধ্বচ 
লেশুরা। এমে যলদ হে মানুনর্র সমাি। 

আহমদ মুসা ঘুনর দাড়ানেই লসষ্টার মমরী এলগনে মগল। বলল, ভাইো 
আমরা লক করব? 

--ভাইোর উপর মেনড় লদনল হে ো? ঈর্ৎ মহনস আহমদ মুসা বলল। 
--হে।’ বলল লসষ্টার মমরী। 
--োহনল  ল মসালেো এযানেলার ওখানে যাই। সালমােও মসখানে 

আনে। সব ল ন্তা মসখানে লগনেই করব। 
-মবানেরও ময লকেু কো আনে।’ মুখ লে ু কনর বলল লসষ্টার মমরী। হোৎ 

মবদোর একটা োো োমল লসষ্টার মমরীর মুনখ। 
-বল, মমরীর মুনখর লদনক ম নে গম্ভীর কনণ্ঠ বলল আহমদ মুসা। 
-আমরা মসািা ইনেনরনভে ইোরনপানটচ মযনে  াই। 
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-মকাোে যানব? 
-মরাম। আলম লকেুক্ষণ আনগ আমবােচ দুনগচ ভাইোর সহকরী োদার 

িেসনের কানে মটললনোে কনরলে। লেলে বাসা মেনক আমার লানগিপত্র ও 
লটলকট ইোরনপানটচ পালেনে লদনবে। আমার লটলকট ইোরনপানটচ মগনল পাব মিনে 
লেনেলে। 

মুখ লে ু কনর মরনখই কোগুনলা বলল লসষ্টার মমরী। 
সনে সনে লকেু বলল ো আহমদ মুসা। ল ন্তা করল লকেুক্ষণ। োরপর 

মমরীর মা মললে মিানসোইনের লদনক ম নে বলল, আপোরও মে লক এটাই 
আম্মা? 

-মমরী ওখানে পনড়, আর আমার মেনলও এখে মরানম। সুেরাং মসখানে 
যাওোটাই মবাে হে ভাল। বলল মমরীর আম্মা। 

ম্লাে হাসল আহমদ মুসা। োরপর বলল, লেক আনে যাওো যাক। 
গালড়নে উেুে। 

মবলা েখে ১১ টা। আহমদ মুসার গালড় ইনেনরনভে ইোরনপানটচ বলহঃ 
লাউনের লসেঁলড়র মগাড়াে লগনে দােঁড়াল। 

গালড় দােঁড়ানেই মমরী মেনম পড়ল। মেনম হাে েনর োর মানক োমাল। 
আহমদ মুসাও গালড় মেনক মেনমলেল। মমরী োর কানে এনস বলল, 

আপোর আর এগুনো লেক হনব ো ভাইো, আপোর িযানকনটর হােটা রনক্ত 
মভিা। 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, েেবাদ মমরী, েুলম লেকই বনলে। 
োরপর দু’’িেই লেরব। 
মাো লে ু কনর দােঁলড়নে আনে মমরী। পানেই োর মা। 
এ অবস্থাই লক বলনে হনব, আহমদ মুসা ো মযে খুেঁনি মপল ো। 
কো বলল মমরীই প্রেনম । বলল, লকেু বলনবে ো ভাইো? 
আহমদ মুসা মুখ েুনল মমরীর গম্ভীর লবর্ণ্ণ মুনখর লদনক ম নে বলল, 

সালমােনক মাে কনর লদও মমরী। মোমরা োর অনের্ উপকার কনরে, লবলেমনে 
অপুরণীে ক্ষলে হনেনে মোমানদর। 
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েৎক্ষণাৎ মকাে কো বলল ো মমরী। োর শুকনো ও মবদোে েীল হনে 
যাওো মোেঁট কােঁপনে লাগল। োর দু’’গণ্ড মবনে মেনম এল লেরর্ অশ্রুর দু’’লট 
োরা। 

লেনিনক সামনল মেবার ম ষ্টা কনর মমরী বলল, ওেঁর মকাে অপরাে মেই 
ভাইো, আলমই ো বুনঝ ওেঁনক কষ্ট লদনেলে। আমানক মযে ও . . . .  

কো মের্ করনে পারল ো মমরী। দু’’হানে মুখ ম নক কান্নাে মভনে 
পড়ল। 

মমরীর মা মললে মিানসোইে এলগনে এনস কােঁনে হাে রাখল মমরীর। 
মমরী মানের কােঁনে মুখ গুিল। 
আহমদ মুসা মুখ লে ু কনর দােঁলড়নে রইল। মবদোর একটা লেল 

োোোরও মুখ ম নক লদনেনে। লক বলনব মস মমরীনক মভনব মপল ো। 
মললে মিানসোইনেরও ম াখ লভিা। োরও মুনখ মকাে কো মেই। 

লেরনব মমনের লপনে মস হাে বুললনে লদলচ্ছল। 
অসহেীে এক লেরবো। লেরবো ভােল লসষ্টার মমরীই। 
রুমাল লদনে দু’’ম াখ মুনে বলল, ভাইো আপলে যাে, আপলে আহে। 
-ভাইোর লকেু করার োকনল বল মমরী। 
-মহাোইট ওলনের হাে মেনক বােঁল নে ভাইো আমানদর েেুে িীবে 

লদনেনেে। আলম িালে, আমরা মযখানেই োলক ভাইো আমানদর মখাি লেনবে। 
মমরী োমল। একটা ম াক লগলল মমরী। োরপর বলল, আলম পালালচ্ছ, লকন্তু 
সালমাে আমানক ময েেুে িীবে পনের সন্ধাে লদনেনে ো মেনক আলম পালানে 
পারব ো। 

-খুেী হলাম মমরী। িীবনের ঐ পে িীবনের সব বযোই ভুললনে লদনে 
পানর। 

-ো ভাইো, মানুর্ সব বযো ভুলনে  ােো। অনেক বযো আনে যা 
িীবনের সিে, িীবনের েলক্ত। ো হারানল ময িীবনের সব হালরনে যাে। 

কান্নাে রুে হনে মগল মমরীর কণ্ঠ। 
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মমরী মুখ ো েুনলই আহমদ মুসানক ‘সালাম’ লদনে দ্রুে টলনে টলনে 
লাউনের লসেঁলড় মভনে উপনর উেনে লাগল। মললে মিানসোইে ও মপেনে মপেনে 
েুটল। 

আহমদ মুসা লকেুক্ষণ মমরীর পনের লদনক োলকনে লবমযনের মে দােঁলড়নে 
রইল। এমে অসহাে লেনিনক মযে আর মকাে লদেই মনে হেলে। 

আহনমদ মুসা েীনর েীনর এনস ড্রাইলভং লসনট বসল। পানের লসনট মযলেচর 
মে বনসলেল হাসাে মসেলিক। 

 ালব ঘুলরনে গালড় স্টাটচ লদল।  লনে শুরু করল গালড়। 
হাসাে মসেলিক বলল, সালমাে মক মুসা ভাই? 
-কনকোস লিনসনডটর প্রোে। 
-লকন্তু লমস মমরীনক এভানব মযনে হল মকে, উলেনো মদখলে ইসলামও 

গ্রহণ কনরনেে। 
-দুঃখটানো এখানেই হাসাে। সব বলব মোমানক। োর আনগ এইটুকু 

মিনে রাখ মহাে আল্লাহ ের-োরীর মমলানমোে ময সীমানরখা মবনে লদনেনেে, 
মযভানবই মহাক োর বযলেিম হনল হৃদে লবদারক এযাকলসনেডট ঘটনে পানর। 
মানুর্ মো োর প্রকৃলেনক অস্বীকার করনে পানর ো। 

 
 
 
আহনমদ মুসার গালড় যখে মসালেো এনেলানদর মগনট লগনে মপৌোনলা, 

লেক েখেই মসালেোনদর মগট লদনে সালমাে োলমল মবর হনে এল হন্তদন্ত হনে। 
আহমদ মুসানক মদনখ সালমাে োলমল দ্রুে েুনট এল। সালমাে 

োলমনলর লদনক একবার োলকনে এক রাে উনিগ লেনে আহমদ মুসা গালড় মেনক 
োমল। 

-সবচোে হনে মগনে মুসা ভাই। 
-লক হনেনে? 
-মসালেো এযানেলানক ওরা লকেোপ কনরনে। 
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-কখে? 
-আলম পানেই োক্তানরর কানে লগনেলেলাম। এনসই শুেলাম। লবে 

লমলেট হনব। 
আহমদ মুসার মনে হোৎ একটা দৃশ্য লঝললক লদনে উেল। আহমদ মুসার 

গালড় যখে এোরনপাটচ মেনক  মবলরনে মমইে মরানে পড়লেল, েখে একটা গালড় 
োনক রং সাইে মেনক দ্রুে িস কনর। আহমদ মুসা   লকনে একবার 
োলকনেলেল গালড়লটর লদনক। োর মনে হনেলেল, গালড়লটর লপেনের লসনট মুখ 
বাো একটা মমনে আর োর পানে ভীমাকৃলে একিে মলাক। মুহযেচ কানলর মদখা 
এ দৃশ্যটানক  আহমদ মুসা দৃলষ্ট ভ্রম বনল আমল মদেলে। লকন্তু এখে দৃলষ্ট ভ্রম বনল 
মনে হনচ্ছ ো। 

গালড়লটর লক রং লেল? লিনেস করল আহমদ মুসা। 
মসালেোর মা এনস মগনট দােঁলড়নেলেল। মসই উত্তর লদল। েীল রংনের 

কার। 
আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হনে উেল। মস গালড়লটও েীল লেল।  
আহমদ মুসা দ্রুে বলল, সালমাে লেগগীর গালড়নে উে।  
োরপর মসালেোর মা’র লদনক োলকনে বলল, ল ন্তা করনবে ো আম্মা, 

আল্লাহ সহাে। আমরা লেগগীরই লেনর আসলে। 
আহমদ মুসা দ্রুে গালড় ঘুলরনে রাোে োমল। োরপর েীনরর মে গালড় 

েুনট  লল ইনেনরনভে ইোরনপাটচ এর লদনক। 
ইোরনপানটচর বলহগচমে কারপালকচং এ প্রনবে কনরই আহমদ মুসা 

মদখল,হােঁ, মসই েীল গালড়লট দালড়নে আনে। 
আহমদ মুসার লিপলট েীল গালড়লটর গা মঘেঁনর্ লগনে দাড়াল।  
গালড় মেনক োমল আহমদ মুসারা লেেিে।  
েীল গালড়টা খালল। মপেনের লসনটর উপর একটা কুেঁ কানো রুমাল 

পাওো মগল। সম্ভবেঃ এই রুমাল লদনে মসালেো এযানেলার মুখ বাো লেল। 
লাউনে প্রনবে করল আহমদ মুসারা লেেিে। 
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লাউনে েখে মলাকিে মেই বলনলই  নল। সেকচভানব একবার 
 ালরলদনক ম াখ বুললনে মদখল, ো মসালেোরা লাউনে মেই। উৎকলণ্ঠে হনে উেল 
আহমদ। কুলিে হনে উেল োর কপাল।  

আহমদ মুসা দ্রুে কলম্পউটার স্ক্রীনে ফ্লাইট লসলেউনলর লদনক েির কনর 
মদখল, ৮টা ২৫ লমলেনট একটা লবমাে আলনবলেোনে যানচ্ছ। 

আহমদ মুসা ঘলড়র লদনক োলকনে মদখল ৮টা১০ বানি।  িল হনে 
উেল আহমদ মুসা।। োহনল এই লবমানেই ওরা মসালেোনক লেনে পালানচ্ছ? 

আর একবার  ালরলদনক োকাল আহমদ মুসা অসহানের মে। লাউনের 
একপ্রানন্ত েির পড়ল লসকুলরলট কাউডটার। 

আহমদ মুসা েুটল মসলদনক। 
লসকুলরলট কাউডটানরর কাোকালে মযনেই ভীো  লকো হলরণীর মে 

লেলেল পানে সামনে এনস দােঁড়াল লসস্টার মমরী। 
মস লসকুলরলট বনক্সর আড়ানলই দােঁলড়নেলেল। 
লসস্টার মমরীর মুখ মেকানস। ম ানখ োর একরাে ভে। মোট োর 

কােঁপনে। 
লক বযাপার মমরী, মোমার লক হনেনে, ম ানখ একরাে লবিে লেনে বলল 

আহমদ মুসা। 
-ওরা মসালেো আপানক েনর লেনে মগনে। 
-ওরা লক এই লবমানে উনেনে? 
-হােঁ, োই মনে হল। 
-মসালেো বাো মদেলে, লকেু বনললে? 
-লক বলনব, লপেল বালগনে দু’িে োর সানেই লেল। 
-লসকুলরলটর মলানকরা মস সব মদনখলে? লকেু বনললে োরা? 
-ওরা লাউনে  ুনকই একলট োেঁকা োোর কনর বনলনে, আমরা মহাোইট 

ওলনের মলাক। আমরা লবমানে লেেটা লসট  াই। 
োমল লসস্টার  মমরী। 
-োরপর লক ঘটল? মকউ লকেু বলল ো? 
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-মহাোইট ওলেনক লকেু বলার মে মকউ মেই। োনদরনক মবালেচং কােচ 
লদনে লভেনর পালেনে লদল। 

আহমদ মুসা আর মকাে কো ো বনল েুটল লসকুলরলট বনক্সর লদনক। 
লসস্টার মমরী মুখ লে ু কনর দালড়নেলেল। 
সালমাে োলমল োর সামনে এনস দােঁড়াল। 
লসস্টার মমরী দু’হানে মুখ  ম নক েুেঁলপনে মকেঁনদ উেল, সালমাে, মকমে 

কনর এটা ঘটল? 
-ওর দুভচাগয মমরী। শুকনো কনডে বলল সালমাে োলমল। 
োরপর একটু মেনমই বলল, েুলম ইোরনপানটচ মকে? আম্মা মকাোে? 
লসস্টার মমরী মুখ ো েুনলই বলল, ওেঁনক আড়ানল বলসনে মরনখলে। 
োরপর লসস্টার মমরী োর মভিা ম াখলট সালমাে োলমনলর লদনক েুনল 

েনর বলল, আমরা মরাম যালচ্ছ। 
-মরাম যাচ্ছ? মকে? আলম মো িালে ো। 
লসস্টার মমরী ম াখ োলমনে লেল। লকেু বলল ো। 
এই সমে লসকুলরলট কাউডটানরর লদক মেনক গরম কো কাটাকালটর েে 

এল। 
সালমাে োলমল মসলদনক েুটল। 
সালমাে োলমল যখে মপৌেল, েখে আহমদ মুসা বললেল, একিে 

োগলরকনক দযবৃচত্তরা েনর লেনে যানচ্ছ আপোরা বাো লদনলে ো? 
-ওরা দযবৃচত্ত েে। ওরা মহাোইট ওলনের মলাক। 
-ওনদর যা ইচ্ছা োই করার অলেকার আপোরা লদনেনেে? 
-ো ো আমরা মদইলে। েনব মকাে কানি ওনদর সহনযালগো আমরা 

মযমে কলর ো, মেমলে বাো মদওোরও হুকুম মেই। 
-লেক আনে োহনল লবমাে মদলর করানোর বযাবস্থা করুে। আমরাই 

বযাপারটা মদখলে। 
লবমােবন্দনরর লসকুলরলট প্রোে মলাকলট মুহযেচকাল  ুপ কনর োকল। 

োরপর  বলল, আমরা িালে, মমনেলট িিচ সাইমনের। োেঁর প্রলে আমার 
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সমনবদো আনে, লকন্তু মকাে সাহাযয আপোনক করনে পারব ো। েনব আপোনক 
মকাে কানি বাো মদবো। বযস। 

বনল মলাকলট কাউডটার মেনক সনর মগল মভেনরর লদনক। োরপর 
ওোলকটলকটা মুনখর কানে েুনল লে ু স্বনর লক মযে লেনদচে লদল।  

আহমদ মুসা দ্রুে েুটল মভেনরর লাউনের লদনক। পনেই মপল মস ফ্লাইট 
ইেেরনমেে কাউডটার। 

আহমদ মুসা কাউডটানরর অলেসারনক দ্রুে বলল আলনবলেোর ফ্লাইট 
লকেু মদরী করানে, অপানরেে োইনরক্টরনক মকাোে পাব? 

-এক লবনের্ যাত্রী আসনবে, ফ্লাইট মদরী করানো হনেনে ৯ টা পযচন্ত। 
অলেসারলট মহনস িবাব লদল। 

‘েেবাদ’ বনল আহমদ মুসা এবার লবমানের গযাং ওনেনে ম াকার িে 
দ্রুে পানে যাত্রী প্রনবনের দরিার লদনক েুটল। 

দরিাে দু’িে অলেসার দােঁলড়নেলেল মবালেচং কােচ ম ক করার িে। 
আহমদ মুসানদরনক ওরা বাো লদল ো। মভেনর  ুনকই আহমদ মুসা 
লবমােবন্দনরর মসই লসকুলরলট  ীেনক মদখনে মপল। 

আহমদ মুসা োনক লকেু বলনে যালচ্ছল। লকন্তু বাো লদনে মসই লসকুলরলট 
অলেসার লে ু গলাে বলল। ওরা গাংওনে লাউনে বনস আনে, ওনদর আনরকিে 
মক আসনব, োরপর লবমানে উেনব  ওরা। 

বনলই মস দরিা লদনে দ্রুে মবলরনে মগল। আহমদ মুসা োনক েেবাদ 
িাোনোরও সুনযাগ মপল ো। 

আহমদ মুসা এবার পযানডটর পনকনট হাে  ুলকনে লেঃেনে লবড়ানলর মে 
সামনে এগুনে লাগল। োেঁর লপেনে সালমাে োলমল, হাসাে মসেলিক এবং 
লসস্টার মমরী। 

আহমদ মুসা গাংওনে লাউনে ম াকার লসকুলরলট পযানসনির সামনে লগনে 
দােঁড়াল। মদখল লেরাপত্তা প্রহরী মকউ মেই। আহম্মদ মুসা বুঝল, লসকুলরলট ল ে 
সবাইনক সলরনে লেনেনে। 



বলকানের কান্না  19 

 

আহমদ মুসা মপেে লেনর সালমাে োলমলনক বলল, মোমরা সবাই 
এখানে দােঁড়াও, প্রনোিে ো হনল লাউনে  ুকনব ো। 

সালমাে োলমল লকেু বলনে যালচ্ছল, লকন্তু আহমদ মুসার েক্ত হনে উো 
ম ানখর লদনক োলকনে লকেু বলনে সাহস মপল ো। শুেু মাো মেনড় োর সম্মলে 
িাোল। 

আহমদ মুসা েীর পানে লাউনের মভেনর  ুনক মগল। সালমাে োলমল 
হাে লদনে পনকনটর লরভলভারটা একবার স্পেচ কনর শুকনো মুনখ লাউনের 
দরিার লদনক েির রাখল। 

আহমদ মুসা োে হােলট পনকনট  ুলকনে স্বচ্ছনন্দ মহনট প্রনবে করল 
লাউনে। 

লাউনে প্রনবে কনরই োর ম ানখ পড়ল, লাউনের এ দরিার লদনক মুখ 
কনরই লকেু দুনর মসাোে বনস আনে মসালেো এযানেলা। োর মুখ লে ু। োর 
পানেই মহাোইট ওলনের একিে মলাক। হানে োর লপেল। োর ম াখটা লেল 
ওপানে গযাংওনের লদনক। 

আহমদ মুসা অনেক পে সামনে এলগনেনে। হোৎ োর মখোল হনলা, ও 
একা মকে? মহাোইট ওলনের ওরা দু’িে মো। োর মাোে লঝললক লদনে উেল, 
ওলক আনে-পানে মকাোও লকংবা টেনলনট? 

লেক এই সমনেই মুখ েুনলনে মসালেো এযানেলা। আহমদ মুসানক 
সামনে মদনখই আেচস্বনর বনল উেল, মুসা ভাই আপলে...... 

আহমদ মুসা মুনখ আেুল েুনল োনক  ুপ করানোর আনগই োর কো 
অনেচক বলা হনে মগনে। 

মহাোইট ওলনের মলাকলট মসালেোর মুনখ েে উচ্চালরে হবার সানে 
সানেই লবদুযৎ মবনগ মুখ ঘুলরনে লেনেনে। সানে সানে উেঁ ু হনেনে োর লপেল। 

লকন্তু োর লপেললট উনে আসার আনগই আহমদ মুসার লরভলভারলট 
মলাকলটর কপাল বরাবর উনে মগনে। আহমদ মুসা কনোর কনডে বলল, লরভলভার 
মেনল দাও। 
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লেক এই সমনেই আহমদ মুসা োর মপেনে অস্পষ্ট পানের েে মপল। 
মক োর মপেনে এমে ল ন্তা যখে মস করনে মসই সমেই লরভলভানরর একটা েক্ত 
েল িনম োর মাোে মেকল। মপেে মেনক মক ভালর গলাে বনল উেল, আহ! 
আহমদ মুসা মোমানক এভানব মপনে যাব ো ভালবলে। মেনল দাও লরভলভার। 

আহমদ মুসা মহাোইট ওলেনক ম নে। মকাে কানি লবলম্ব করা ওনদর 
অলভোনে মেই। 

আহমদ মুসা লরভলভার মেনল লদল। 
ওলদনক মুসার মাোে লপেল মেকানে মদনখই উলিগ্ন, উনত্তলিে সালমাে 

োলমল লপেল বালগনে লাউনে প্রনবে করল। োর লপেললট উনে এল আহমদ 
মুসার মপেনে দাড়ানো মলাকলটর মাো লক্ষয কনর। লকন্তু মস মদখনে পাইলে োনক 
লক্ষয কনর মসাোে বসা মহাোইট উলনের প্রেম মলাকলটর লপেল উেঁ ু হনেনে। 

সালমাে োলমনলর মপেনে মপেনে লসষ্টার মমরীও লাউনে প্রনবে 
কনরলেল। মস মসাোে বসা মলাকলটর লপেল োক করা মদখনে মপনেনে। মস 
মুহযনেচ পাগনলর মে েুনট লগনে মস মলাকলটর লপেনলর সামনে দােঁড়াল। সংনগ 
সংনগই গুললর েে। 

একই সমে সালমাে োলমনলর লপেলও অলগ্ন উদগীরণ কনরনে। 
একই সংনগ দু’লট মদহ লাউনের মমনঝে গলড়নে পড়ল। 
মসাোর মলাকলটর লপেনলর গুললনে লসষ্টার মমরীর বুক মভদ কনরনে, আর 

সালমাে োলমনলর গুলল আহমদ মুসার মপেনের মলাকলটর মাো গুলড়নে লদনেনে। 
আহমদ মুসা গুললর েে মোোর সংনগ সংনগই বনস পনড়লেল। বনস 

পনড়ই েুনল লেনেলেল োর লপেল। 
মসাোে বসা মলাকলট েখে উনে দােঁলড়নেলেল, মস লপেল ঘুলরনে লেলচ্ছল 

আহমদ মুসার লদনক। 
লকন্তু মহাোইট ওলনের মলাকলট লিেীে গুলল করার সুনযাগ আর মপলো। 

আহমদ মুসা শুনে মেনকই গুলল করল। মাো গুনড়া হনে মগল মলাকলটর। মসাোর 
উপরই গলড়নে পড়ল োর মদহ। 
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এলদনক সালমাে োলমল লসষ্টার মমরীনক গুলল মখনে পনড় মযনে মদনখই 
লপেল মেনল লদনে েুনট এনসলেল লসষ্টার মমরীর কানে। 

লসষ্টার মমরীর বুনক গুলল মলনগলেল। সবচাে কােঁপলেল লসষ্টার মমরীর। 
সালমাে োলমল পানে বনস লসষ্টার মমরীর মাো হানে েুনল লেল। 
ম াখ মমলল লসষ্টার মমরী।  সালমাে োলমনলর লদনক ম াখ পড়নেই 

বলল, ভাল আে েুলম? মোমার লকেু হেলে মো? 
লসষ্টার মমরীর প্রনশ্নর উত্তর ো লদনে সালমাে োলমল রুে কনডে বলল, 

েুলম এ লক করনল মমরী? 
-আমার খুব আেন্দ সালমাে, িীবনের ম নে েেগুে ভাল লাগনে আমার 

এ মৃেযু। 
মসালেো এযানেলা এনস সালমাে োলমনলর পানে বনসলেল। 
মস লসষ্টার মমরীর মুনখর উপর মুখ মরনখ মকেঁনদ উেল, এ লক হল মমরী? 
এই সমে লসষ্টার মমরীর মা েুনট এনস মমরীর বুনক লুলটনে পড়ল। 
লসষ্টার মমরী োর দযবচল হাে লদনে মানের মাোে হাে বুললনে লদলচ্ছল। 

দযবচল হনে পনড়নে লসষ্টার মমরী। িীবেী েলক্ত োর লেঃনের্ হনে যানচ্ছ। দুবচল 
কনডে মস োকল, মা। 

লসষ্টার মমরীর মা মললে মিানসোইে মাো েুনল োকাল মমনের লদনক। 
লসষ্টার মমরী মুখ েুনল োকাল সালমাে োলমনলর লদনক। বলল, মা এ 

মোমার মেনল। োরপর মসালেো এযানেলার লদনক ম াখ েুনল বলল, এ মোমার 
মমনে মা। আলম এেঁনদর মানঝই মবেঁন  োকব। 

কো মের্ কনরই ম াখ বন্ধ কনর লঝলমনে পড়ল। মুহযেচ পনরই ম াখ খুনল 
আহমদ মুসার লদনক োকাল। আহমদ মুসা পানেই পােনরর মে লস্থর হনে 
বনসলেল। লসষ্টার মমরী োর দুবচল দৃলষ্ট মিার কনর োর লদনক মমনল েনর বলল, 
মুসা ভাই সালক্ষ মেনকা আলম মুসলমাে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মা--দুর রাসয--ল-ু
-ল্লা--হ। 

ম াখ দু’লট বন্ধ হনে মগল লসষ্টার মমরীর। মযে ঘুলমনে পড়ল মস। 
লসষ্টার মমরীর মা মমরীর বুনকর উপর আেনড় পনড় েুকনর মকেঁনদ উেল। 
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আহমদ মুসা উনে দাড়াল। োর দু’ম াখ লদনে গলড়নে পনড়নে দু’মোটা 
অশ্রু। 

দু’হানে মুখ ম নক েুেঁলেনে কােঁদনে মসালেো এযানেলা। অশ্রু সালমাে 
োলমনলর ম ানখ। মযে এ িগনে মেই মস। 

পানেই দালড়নেলেল হাসাে মসেলিক। লবমুে-নবদোে লবধ্বে োর ম াখ-
মুখ। 

আহমদ মুসা হাসাে মসেলিকনক বলল, েুলম এখানে দাড়াও, আলম 
ওনদর মদলখ। 

বনল আহমদ মুসা লাউনের দরিা লদনে ওলদনক  নল মগল। 
দরিা মপরুনেই মদখল, ল ে লসকুলরলট অলেসার কনেকিেনক সানে 

লেনে আসনে।  
মসই প্রেম কো বলল, সব মিনেলে আলম। এখে এোরনপাটচ োোে 

আপলে অেবা আপোনদর অে মকউ োইরী কনর আসুে। সালক্ষ লহনসনব আমানক 
রাখনবে। 

-অনেক েেবাদ আপোনক। বনল আহমদ মুসা আবার লাউনে লেনর 
এল। 

েীনর েীনর আহমদ মুসা সালমাে োলমনলর কানে হাে মরনখ বলল, 
সালমাে েুলম এস িরুরী কাি। মোমানক োোে মযনে হনব। োরপর োনক সব 
কো বুলঝনে বলল। 

 নল মগল সালমাে োলমল। োর সানে মগল ল ে লসকুলরলট অলেসার। 
 
 
 
ইনেনরনভনে আহমদ মুসার দু’মটা লদে খুব বযে কাটল। মহাোইট 

ওলনের প্রলেনরানের ময পনকটগুনলা অবলেষ্ট লেল, োও ধ্বংস করা হনলা। 
আনমচলেো ও আিারবাইিানের কনকোস লিনসডটনক পেুগচলেে ও 

পুেলবচেে করা হনলা। আবার প্রনোিে ো হনল অস্ত্র হানে মেোনক পলরহার করা 
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হনলা। লেক করা হনলা, রািনেলেক পনেই সামনে এগুনে হনব। আর ময টুকু বালক 
আিাদীর, ো রািনেলেক আনন্দালনের মােযনমই মের্ করা যানব। 

এক ঘডটার বযবোনে ‘লেরাো’ ও ‘মরাম’ এর লবমাে দু’লট োড়নব। 
আলনবলেোর রািোেী ‘লেরাো’ে যাওোর লবমােলট োড়নব ৮টা ২৫ লমলেনট 
আর মরানমর লবমােলট োড়নব মসাো ে’টাে। 

লসষ্টার মমরীর মা মলেী মিালসোইে মক লেনে মসালেো এযানেলার মা, 
মসালেো এযানেলা এবং সালমাে োলমল যানচ্ছ মরাম। আহমদ মুসা এবং হাসাে 
মসেলিক যানচ্ছ ‘লেরাো’। বহু ল ন্তা কনর আহমদ মুসা লেরাো যাওোই যুলক্ত যুক্ত 
মনে কনরনে। মসািা মবলনগ্রনে মগনল সহনিই লমনলে বালহেী'র ম ানখ পড়ার 
সম্ভবো আনে। হাসাে মসেলিনকর েনটা লেিে ওরা এেলদনে মযগাড় কনরনে। 
আর লেরাো লগনে যলদ সড়ক পনে মবলনগ্রে যাওো যাে োহনল ওনদর ম াখনক 
োেঁলক মদো অনেক খালেই সহি হনব। 

লেরাোগামী লবমাে টারমানক মরলে। যাত্রীরা উেনে শুরু কনরনে। 
আহমদ মুসা ও হাসাে মসেলিক উনে দােঁড়াল। 
লসষ্টার মমরীর মা, মললে মিানসোইে, মসালেো এযানেলা, সালমাে 

োলমল, ওসামে এনেন্দী, আলল আলিমভ এবং আরও যারা লবদাে িাোনে 
এনসলেল সবাই উনে দােঁড়াল। 

লসষ্টার মমরীর মা ও মললে মিানসোইে দুিনেই পাোপালে দােঁলড়নেলেল। 
আহমদ মুসা ওনদর সামনে লগনে মাো লে ু কনর বলল, আলস আম্মা। 

আপোনদর ময অপযরণীে ক্ষলে হনেনে, আল্লাহ োর িাযাহ আপোনদরনক লদে। 
-এসব কো বনলাো বাবা, অনেক হালরনেই মো মোমানদর মে অনেক 

মেনলনক মপনেলে। 
দু'িনেই একবানকয কোগুনলা বলল। 
একটু মেনম মললে মিানিোইে বলল, লক বলব বাবা,  াইনলই মো 

হনবো, মোমানদর মে মেনলনদর মকাে মা'ই োর কানে েনর রাখনে পানর ো। 
মসালেো এযানেলার মা বলল, যাও বাবা, মদাো কলর, োড়াোলড় আবার 

আমানদর মানঝ লেনর এস। 
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সালমাে োলমল, ওসমাে এনেন্দীর ম ানখ পালে টল টল করলেল। 
আহমদ মুসা সালমাে োলমল ও ওসামাে এনেন্দীর লপে  াপনড় বলল, 

পাগল, আল্লাহর বসলেকরা মো কােঁনদো এভানব, মগাটা দুলেোে োনদর ঘর। 
গানে-মাোে ওড়ো িলড়নে এক প্রানন্ত দােঁলড়নে লেল মসালেো এযানেলা। 

োর মাোর ওড়োর প্রান্ত কপানলর লে  পযচন্ত মেনম এনসনে। মসলদনক োলকনে 
খুেী হল আহমদ মুসা। মসালেো োহনল আপো মেনকই পদচা করা শুরু কনরনে। 
আসনল মানুনর্র মেই সব। মে মেনক মানুর্ যখে মকাে আদেচ গ্রহে কনর েখে 
োর বালহরটাও মসই আদনেচর দাবী অনুসানর আপোনেই পলরবলেচে হনে যাে। 

আহমদ মুসা োর কানে লগনে বলল, আলস মবাে। 
-আমানদর িনে মদাো করনবে। আর সাবোনে োকনবে, লেনির যত্ন 

লেনবে। আপোর আঘাে এখেও সানরলে। 
মসালেে এযানেলার মেনর্র কো গুনলা ভারী হনে উেল। মুখ লে ু মরনখই 

কো বললেল মসালেো এযানেলা। 
'শুকলরো মবাে, আল্লাহ মোমানদর ভাল রাখুে' বনল আহমদ মুসা অে 

সবাই এর কানে লবদাে লেনে লাউে মেনক মবলরনে এল। 
আহমদ মুসা এবং হাসাে মসেলিক মহনট মহনটই এগুলচ্ছল লবমানের 

লদনক। 
'মুসা ভাই' হোৎ মপেে মেনক সালমাে োলমনলর োক শুেনে মপল 

আহমদ মুসা। েমনক দােঁলড়নে মপেে লেনর োকাল মস। োলকনেই মদখনে মপল, 
েঃ পল িেসে এবং োর মমনে মালরো িেসে দ্রুে এলগনে আসনে। োনদর 
সানে সালমাে োলমল এবং মসালেো এযানেলা। 

আহমদ মুসাও মপেে লেনর োনদর লদনক হাটা শুরু করল। 
েঃ পল িেসে কাোকালে হনেই আহমদ মুসা অেযন্ত লবেীেভানব বলল, 

আমানক মাে করনবে িোব, আপোর সানে মদখা ো কনর অোে হনেনে। 
েঃ পল িেসে এনস আহমদ মুসানক বুনক িলড়নে েরল। বলল, মোমরা 

যুনের মেদানে আে, মোমার লকেুই অোে হেলে বৎস। 
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কনেক মুহুেচবাদ আহমদ মুসানক আললেে মেনক মেনড় লদনে বলল, যুে 
লবিেী বীরনক আলম স্বাগে িাোনে এনসলে, আলম আি উচ্চস্বনর বলনে পালর 
বৎস, মোমরা ময বুলে, প্রো ও গলে লদনে মহাোইট ওলেনক িে কনরে, োর 
কানে মগাটা লবশ্বই পদােে হনব। অনের কানে অস্ত্র ও েলক্ত আনে, লকন্তু 
মোমানদর বাড়লে আনে উনেনশ্যর মহে ও  লরত্র, যা আর কানরা কানে মেই। 

-আপোর কোনক আল্লাহ সেয করুে। মাো লে ু কনর লবেীে কনডে বলল 
আহমদ মুসা। একটু মেনম আহমদ মুসা বলল, িোব আমরা রািয ও সম্পনদর 
িনে লড়াই করলেো। ইসলানমর লড়াই আল্লাহর বান্দানদরনক মানুনর্র দাসে, 
মোর্ণ ও েীলপড়ে মেনক মুলক্ত করার িনে এবং আল্লাহর সৃলষ্ট লহনসনব মানুনর্র 
অলেকার মানুর্নক লেলরনে মদওোর িনে। 

-এ লড়াই মোমানদর সেল মহাক বৎস। 
-এ লড়াই লক আপোরও হনে পানরো? মাো েুনল েঃ পল িসসনের 

মুনখর লদনক ম নে প্রশ্ন করল আহমদ মুসা। মুহযেচকাল লেরব োকল েঃ পল 
িেসে। 

োরপর েঃ পল িেসে োর োে হাে বালড়নে আহমদ মুসার হাে ম নপ 
েনর বলল, আলম সাক্ষয লদলচ্ছ, আল্লাহ োড়া আর মকাে মা'বুদ মেই, মমাহাম্মদ 
(স:) োেঁর মপ্রলরে রসযল। 

আহমদ মুসা বুনক িলড়নে েরল েঃ পল িেসেনক। বলল, িোব 
আপোর এই মঘার্ণা আনমচেীো-আিারবাইিানের েেুে লদনের বােচাবহ মহাক। 

েঃ পল িেসন্ন আললংগে মুক্ত হনে গম্ভীর কনডে বলল, মদাো কর বৎস। 
পানেই দােঁলড়নেলেল মালরো িেসে। োর ম ানখ আেনন্দার লঝললক। 
আহমদ মুসা োর লদনক  াইনেই মস বলল, আলম মসালেো আপার কানে 

কানলমা আনগই পনড় লেনেলে ভাইিাে। 
-মসালেো এখে বুলঝ গুরুর ভযলমকাে? মহনস বলল আহমদ মুসা। 
-হনব ো? িানেে ো আপলে, মসালেো আপা অনেক িানেে। 
এই সমে লবমােনর এক অলেসানরর কাে মেনক আহবাে এল সমে আর 

মেই। 
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আহমদ মুসা দ্রুে সবার কাে মেনক লবদাে লেল। লবদাে লদনে লগনে 
 পলা  িলা মালরো িেসে ঝর ঝর কনর মকেঁনদ মেলল। বলল, ভাইিাে আবার 
আপোনক মদখনে পাব? 

আহমদ মুসা মকাে িবাব লদলো, লদনে পারল ো। লক িবাব মদনব। এর 
িবাব মো োরও িাো মেই। 

আহমদ মুসা ঘুনর দােঁলড়নে পা  ালাে লবমানের লসলড়র লদনক। 
লসলড়র মগাড়াে লগনে মপেে লেনর োকাল আহমদ মুসা। মসালেো 

এযানেলা এবং মালরো িেসে দু'িনেই ম াখ মুেলেল। 
ঘুনর দােঁলড়নে লবমানের লসলড়নে পা রাখল আহমদ মুসা। মনে পড়ল 

লসংলকোং এর উরুমুল  লবমাে বন্দনর আলমোর এমে সিল ম াখই মস মদনখ 
এনসলেল। গেকালও মটললনোনে আলমো কান্নাে কো বলনে পানরলে। ওর মস 
কান্নার কানে লেনিনক বড় হৃদেহীে মনে হনেনে আহমদ মুসার। ওরা এে মকামল 
বনলই পুরুর্রা এেটা কনোর। 

আহমদ মুসা লবমানের মের্ লসলড় মপলরনে প্রনবে করল লবমানে। 
দু'িনের পাোপালে লসট। বনস পড়ল আহমদ মুসা এবং হাসাে মসেলিক 

দু'িনেই। 
ওরা দু'িনেই আনমচলেোর োগলরক লহনসনব আলনবলেোর লভসা লেনে 

প্রনবে কনরনে আলনবলেোে। 
লসট মবল্ট বােঁেলেল হাসাে মসেলিক। বােঁেনে বােঁেনে বলল, মুসা ভাই, 

মনে হনচ্ছ আলম স্বপ্ন মদখলে। স্বনপ্ন মযমে ১০ বেনরর ঘটো ১০ লমলেনটও মদখা 
যাে, মেমলে বহু বেনরর িাো মযে আমার দু'লদনেই িাো হনে মগল। আমার 
সমাি, আমর েমচ, আমার আদেচনক মযে আলম প্রেমবানরর মে উপললি করলে, 
িােলে, বুঝলে, দু’লদনে আমার েেুে িন্ম হনেনে মুসা ভাই। 

োমল হাসাে মসেলিক। 
আহমদ মুসা হাসাে মসেলিনকর লপে  াপনড় বলল, এই মো  াই। 

বলকােনক িাগাবার দালেে ময মোমানদরই লেনে হনব। 
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-মেোর আনুগেয, মেোর প্রলে ভালবাসা মকমে হনে হে োও লেখলাম 
মুসা ভাই। বলল, হাসাে মসেলিক। 

-ইসলানম মেো-কমচী মকাে মভদানভদ মেই হাসাে মসেলিক, সবাই 
এখানে ভাই ভাই। 

মুসা ভাই, আলম আলী আলিমভ ভাই এর কানে সব শুনেলে। আপোর 
যাত্রা শুরু লেলললেনে। মসখাে মেনক লমন্দাোওনে োরপর মেয এলেোে। মসখাে 
মেনক  ীনে,  ীে মেনক আনমচলেোে। এখে বলকানের পনে। আপলে এক লবিে 
মুসা ভাই। 

-এমেভানব বলো হাসাে মসেলিক। আমরা সাবই আল্লাহর বান্দাহ। 
কাি মো লেলেই করাে। সব প্রেংসা মো োেঁরই। 

একটু োমল আহমদ মুসা। োরপর আবার শুরু করল, মুসলমােরা সুখ-
সম্পদ লেনে বনস মেনক িীবে কাটানোর মে মকাে িালে েে। মুসলমােরা 
লমেোরী এক িালে। এক মহা লমেে লদনে আল্লাহ োনদর দুলেোনে পালেনেনেে। 
এই দালেে পালে করনে লগনে োনক হনে হে এক অলস্থর লবপ্লবী। মযখানেই 
আল্লাহর বান্দারা মোর্ণ অেযা ানর িিচলরে, মযখানেই োনদর স্বােীেো লবপযচে, 
মসখানেই ঐ লবপ্লবীনদর েুনট মযনে হে মানুনর্র মুলক্তর বােচা লেনে। মকাে মদনের 
সীমার মানঝ োরা বােয োকনব মকমে কনর? 

োমল আহমদ মুসা। 
োন্ত কনডে েীনর েীনর শুরু করল হাসাে মসেলিক, লকেু মনে করনবে ো 

মুসা ভাই, আপলে আমার ম’র ম ানখর িল মুোবার িনে আমানক লেনে যানচ্ছে 
আমার মা'র কানে। লকন্তু আপলে লক আনরকিনের কান্নানক পদদললে করনেে 
ো? 

সনে সনে উত্তর লদল ো আহমদ মুসা। 
একটু েীর কনডে বলল, হেনো করলে হাসাে মসেলিক। লকন্তু মসটা 

একিনের বযলক্তগে কান্না। লকন্তু মোমার মা’র কান্না শুেু মোমার মা’র েে। মগাটা 
বলকানের অসংখয মুসললম িেপনদর লানখা হৃদনের কান্না আলম শুেনে মপনেলে 
মোমার মানের কান্নাে। 
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োমল আহমদ মুসা। 
হাসাে মসেলিক পলকহীে দৃলষ্টনে ম নে আনে আহমদ মুসার লদনক। 

লবহব্বল োর দৃলষ্ট। 
অনেকক্ষণ পর েীর কনডে বলল হাসাে মসেলিক, মুসা ভাই, আমার 

বলকােনক মো এভানব কখেও ভালবলে, কখেও মো মদলখলে বলকােনক এভানব। 
লক িাদু িানেে আপলে মুসা ভাই, লক মোোনলে আপলে। বলকানের 
যুনগালালভো,বুলনগলরো, আলনবলেো এবং গ্রীনসর লানখা মিলুম মুসললনমর 
কান্না ময আলম ম াখ লদনে মদখনে পালচ্ছ। এেলদে মো বুলঝলে আমার কান্না, 
আমার মা’র কান্না োনদর কান্নারই একটা অংে। 

োমল হাসাে মসেলিক। 
োর দু’ম ানখর পাো লভনি উনেনে অবযক্ত এক মবদোর দুঃসহ ভানর। 
আহমদ মুসা মকাে কো বলল ো। শুেু সনস্ননহ োর লপনে হাে বুলাল। 
লবমাে েখে মটক-অে পযচানে। ভীর্ণ  াপা েেেুনল অলস্থর ভানব মকেঁনপ 

 নলনে লবমােলট। এগুনচ্ছ েীনর েীনর সামনে। 
এক সমে মালটর স্পেচ লেন্ন কনর লবমােলট পাখা মমলল আকানে। 
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২ 

েেুে মবলনগ্রনের এক অলভিাে এলাকা। রাে েখে ৮ টা। 
প্রেে রািপে। েুর্ার পড়নে। কেকনে েীে। রাোে গালড়-নঘাড়া মবে 

কম। 
েবু রালেক লসগোনলর সামনে মবে লভড় িনম উনেনে। েীল 

লসগোনলর অনপক্ষাে দােঁলড়নে পনড়নে গালড়র এক লম্বা সালর। 
মাোে কানলা হ্যাট এবং গানে কানলা ওভার মকাট িড়ানো একিে 

মলাক এই সুনযানগ দ্রুে গালড় গুনলার ড্রাইলভং লসনটর মখালা িাোলাগুনলা লদনে 
লক কাগি লদনে যানচ্ছ। গালড়র লম্বা লাইেলটর প্রাে মপেনের প্রানন্ত মাঝালর 
সাইনির একটা মাইনিাবাস। ঐ গালড়র ড্রাইভারলটও োর িাোলা লদনে ঐ 
কাগিলট মপল। 

কাগিলটর উপর এক পলক েির বুললনেই মপেনে োলকনে বলল,িিচ 
মোমরা েেোেটানক পাকড়াও কনরা। 

মপেনে লসনট ওরা লেেিে বনসলেল। 
বলার সনে সনেই দরিার সামনে বসা মলাকলট দরিা খুনল লালেনে 

পড়ল লেন , োর সানে আনরকিে। 
কাগি লবলল করা কানলা ওভার মকাট িড়ানো মসই মলাকলট েখে 

েটুপানে উনে মগনে। 
গালড় মেনক মেনম যাওো দু’িে মলাক অদ্ভুে দ্রুেোর সানে মসই 

মলাকলটনক প্রাে মোেঁ মমনর েনর এনে গালড়নে েুলল। মলাকলট ল ৎকার করারও 
সুনযাগ পােলে। বুনঝ উোর আনগই মস গালড়র মভেনর এনস আেনড় পনড়নে। 

হাইিানকর এই েৎপরো মদনখ মনে হে এরা এই কানি অেযন্ত দক্ষ। 
মযমে গানের েলক্ত, মেমলে মকৌেলও রপ্ত। 
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মাইনিাবাসলট দালেেুব এনভলেউ এর মাঝামালঝ িােগাে একটা বড় 
মলাহার মগনটর সামনে এনস দােঁড়াল। গালড় দােঁড়াবার েে মপনে মগট রুনমর ক্ষুদ্র 
িাোলা লদনে একটা মুখ মবলরনে এল। মাইনিাবাসলটর লদনক একবার েির 
বুললনে সনর মগল িাোলা মেনক। পরক্ষনণই মলাহার মগটলট আনে আনে খুনল 
মগল। 

মাইনিাবাসলট মভেনর প্রনবে করল। 
মভেনর একলট লবরাট বাগাে। েনুলর বাগাে। বাগানের মাঝখানে পালের 

একটা মোোরা। মোোরার লেক মাঝখানে মশ্বে পােনরর একটা মযলেচ। মযলেচলট 
বলকাে অিনলর িােীে বীর বনল কলেে ‘লমনলে' এর। লবনের্ কনর ‘লমনলে 
বালহেী'র খৃষ্টাে িােীেোবালদরা ‘লমনলে'মক গুরু লহনসনব বরণ কনর লেনেনে। 

১৩৮৯ সানল কসনভার যুনে েুরনের সুলোে মুরাদ দলক্ষণ ইউনরানপর 
খৃষ্টাে বালহেীর লবরুনে ঐলেহালসক লবিে লাভ কনর। লকন্তু যুনের পর পরই খৃষ্টাে 
পনক্ষর একিে বসলেক ‘লমনলে' মগাপনে মুরাদনক আিমে কনর ও আহে কনর 
এবং আহে সুলোে যুেনক্ষনত্রই মৃেযুবরণ কনরে। মসই মেনক ‘লমনলে’ 
ইউনরানপর খৃষ্টােনদর কানে েলক্ত ও সাহনসর প্রেীক হনে আনে। 

মাইনিাবাসলট বাগাে মপলরনে একলট বড় বহুেল গালড়র বারান্দাে লগনে 
দােঁড়াল। 

গালড় মেনক সবাই োমল। মমাট  ারিে। সকনল োমার পর মসই ওভার 
মকাট পরা মলাকলটনক হাে েনর লহড়লহড় কনর মটনে োমাল গালড় মেনক। ঐভানব 
মটনে োমানোর েনল মলাকলট পনড় মগল। 

ময মলাকলট ড্রাইলভং লসট মেনক োমল মস সনে সনে মলাকলটর পােঁিনর 
লালে মমনর বলল, বযাটা, লহনদে, উে। 

মলাকলট উনে দােঁড়াল। 
উনে দােঁড়ানেই একিে সামনের লদনক মলাকলটনক োক্কা লদনে বলল  ল 

মিা মদখলব, ইস হ্যাডেলবল েড়ানো হনচ্ছ। 
গ্রাউডে মফ্লানরর এক মকানে একটা অন্ধকার ঘনর মলাকলটনক মেনল লদনে 

দরিা বন্ধ কনর ওরা  ারিে উপনর উনে মগল। 
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ঘণ্টা লেনেক পনর ওরা দে বানরািে লেনর এল। দরিা খুনল ওরা প্রনবে 
করল রুনম। 

আনলা জ্বালাল। 
মলাকলট কানপচনটর উপর বনসলেল। 
ঘনরর মমনঝনে কানপচট োড়া ঘনর আর বসার লকেু মেই। 
ওরা ঘনর ম াকার পর মলাকলট উনে দােঁড়াল। মলাকলটর মাোে মসই হ্যাট। 
ঘনর প্রনবে করা মলাকনদর মনেয দীঘচ ও স্থুলনদহী একিে একটু এলগনে 

মলাকলটর মাো মেনক হ্যাটলট মটনে লেনে েুেঁনড় মেনল লদনে বলল, ইনেনলেু মসই 
হ্যাডেলবললট মকাোে, দাও মো মদলখ। 

ইনেনলেু এলগনে এল। এই মলাকলটই মাইনিাবাস ড্রাইভ করলেল। 
মস এলগনে এনস দীঘচ মসই মলাকলটর হানে হ্যাডেলবললট েুনল লদনে লদনে 

বলল, স্যার সমািেনের লবপযচেনক এরা এনদর সুলদে মনে কনর দারুণ বাড়বালড় 
শুরু কনরনে। 

এই ‘স্যার' মলাকলট লবল কেষ্টাইেটাইে, বলকানের ‘লমনলে বালহেীর’ 
মেো। লেনিনক মস ইউনরানপর েমচসম্রানির অলেোেক সম্রাট সানলচমযানের 
বংেের বনল প্র ার কনর। 

‘লপলপললকার পাখা উনে মলরবার েনর, লকেু মভবো ইনেনলেু' বনল 
কেষ্টােটাইে হ্যাডেলবললট লেনে েনর আো মসই মলাকলটর লদনক ঘুনর দােঁড়াল। 

মলাকলট বেনস যুবক। মাোে ঘে কানলা  ুল। লকন্তু গানের রং সাদা, 
স্লাভনদর মেই অেচাৎ োর মদনহ েুলকচ ও স্লাভ দুই রক্তোরাই রনেনে। 

যুবকলটর ম হারা বুলেদীপ্ত। ভাবনলেহীে োর দৃলষ্ট। মসখানে ভনের মকাে 
ল হ্ন মেই। মযে অোকালঙ্খে লকেু ঘনটলে োর। 

লবল কেষ্টােটাইে যুবকলটর লদনক োলকনে বলল, মোমার োম লক? 
যুবকলট মদরী ো কনর লবো লিোে বলল, সানলহ বাহমে। 

োনমর উচ্চারণ মের্ হবার সনে সনে কেষ্টােটাইনের প্র ডে োপ্পড় লগনে 
পড়ল যুবকলটর গানল। বলল, কুত্তা ঐ োম আলম শুেনে  াইলে, যুনগালালভোর 
োগলরক লহনসনব মোর োম লক োই বল। 
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আকলিক োপ্পনড় যুবকলট মহুযনেচর িনে  মনক উনেলেল মাত্র। লকন্তু 
েীঘ্রই লেনিনক সামনল লেল। বলল, আমার এখে এই একটাই ো......। 

এবার কো মের্ হনলা ো। কেষ্টােটাইনের আনরকলট োপ্পড় লগনে পড়ল 
যুবকলটর অে গাললটনে। মসই সানে মস ল ৎকার কনর উেল,  ুপ েেোনের 
বাচ্চা। মোর োম বল। 

যুবকলট এবার আর  মনক উনেলে। স্পষ্ট কনণ্ঠ মস বলল, মুসললম োম 
গ্রহণ এখে আর মবআইলে েে। এ অলেকার মুসলমােনদর মদো হনেনে। 

--আইনের লেকুল  কলর। মগালনযাগ-অবস্থা ও সরকানরর দযবচলোর 
সুনযানগ মোরা এটা আদাে কনর লেনেলেস। মকউ মানেো এটা। যুনগালাভ োম 
মোনক বলনে হনব। বল বললে। 

--বনললে, আমার োম সানলহ বাহমে। 
কেষ্টােটাইনের ম াখ দু’লট জ্বনল উেল। 
মস ইনেনলেুর লদনক ম নে বলল,  াবুক লাগাও ইনেনলেু। হারামিাদা 

পাকা েেোে। 
‘ইনেনলেু  াবুক লেনে এনস সানলহ বাহমনের গা মেনক ওভার’ মকাট 

খুনল মেনল লদল। 
 ামড়ার  াবুক। 
ইনেনলেু সানলহ বাহমেনক মটনে লেনে মদোনল বুক মেলকনে দােঁড় 

করাল। 
ইনেনলেুই  াবুক মারা শুরু করল সানলহ বাহমনের লপনে। 
এক-দুই-লেে......পােঁ লট  াবুক লাগাল এক লেঃশ্বানস। 
 াবুনকর লেদচে মোবনল প্রেনম মকেঁনপ উনেলেল বাহমে। পনর মস লস্থর 

হনে লগনেলেল। োিা লাল রনক্ত লভনি উনেলেল লপনের সাদা সাটচ। দু’হাে ও 
মাো মদোনল মেলকনে লস্থর দােঁলড়নেলেল সানলহ বাহমে। 

পােঁ লট  াবুক মের্ কনর ইনেনলেু োমল। 
কেষ্টােটাইে োর হানের হ্যাডেলবললট ইনেনলেুর লদনক এলগনে লদনে 

বলল, ওনক পড়নে দাও। 
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ইনেনলেু সানলহ বাহমেনক ঘুলরনে মেবার িে হাে েনর টাে লদল। 
সানলহ বাহমে ঘুনর দােঁড়াল, লকন্তু কােঁপনে কােঁপনে বনস পড়ল। ইনেনলেু সানলহ 
বাহমনের পােঁিনর একলট লালে লদনে বলল, এখলে এই অবস্থা। 

বনল ইনেনলেু হ্যাডেলবললট সানলহ বাহমনের লদনক েুনড় লদনে বলল, লক 
ললনখলেস পড়। মোর মুনখই আমরা শুেব। 

সানলহ বাহমনের ম ানখ-মুনখ প্র ণ্ড ক্লালন্ত। হালে মপটানো  াবুনকর 
আঘানে মস উঃ আঃ কনরলে সেয, লকন্তু মবদো  াপনে লগনে মবদোে িিচলরে 
হনেনে মস। ম ানখ-মুনখ োর প্রকাে স্পষ্ট। 

প্রেমটাে সানলহ বাহমে হ্যাডেলবললট হানে লেলো। পনড় মগল ো 
কানপচনটর উপনর।লকন্তু পরক্ষনণই হ্যাডেলবললট কুলড়নে লেনে মস বলল, আমানদর 
কো আলম অবশ্যই পড়ব। বনল মস হ্যাডেলবললট ম ানখর সামনে েুনল েরল। 
হ্যাডেলবললটর লেরোমঃ ‘যুনগালাভ সবচ সাোরনণর কানে মিলুম মুসললমনদর 
আনবদে’। 

‘মুসলমােরা যুনগালালভোর লিেীে বৃহত্তম িালে মগালষ্ঠ। যুনগালালভোর 
অোে েমচ সম্প্রদানের মে োরাও সমাে অলেকার মভাগ করার কো। লকন্তু বহু 
বেনরর বস্বরোসে আমনল সুপলরকলল্পেভানব এক এক কনর োনদর অলেকার 
হরণ করা হনেনে। এমেলক অবনেনর্ মুসললম োম রাখার অলেকারও হরণ করা 
হে। বস্বরা ানরর লভলত্ত ধ্বনস পড়ার পর অনেক দাবীর পর মুসললম োম রাখার 
অলেকার টুকু লেলরনে মদো হনেনে, লকন্তু আর সব অলেকার মেনক আমরা বলিে। 
ক্ষুদ্র একলট সোসবাদী মগাষ্ঠীর মনোরেনের িে লানখা মুসলমানের স্বােচ লেনে 
েটুবল মখলা......... 

পড়াে বাো লদনে ল ৎকার কনর কেষ্টােটাইে, ‘ ুপ কর কুত্তার বাচ্চা।’ 
বনলই ইনেনলঙ্কুর হাে মেনক  াবুকলট লেনে গানের সব েলক্ত লদনে প্র ণ্ড 

এক আঘাে করল সানলহ বাহমেনক।  াবুকলট লগনে বাম কােঁে ও লপনে মযে মকনট 
বনস মগল। মকেঁনপ উেল সানলহ বাহমনের মদহ। 

 াবুকলট মটনে লেল কেষ্টােটাইে। সংনগ সংনগ কােঁনের িামা লভনি উেল 
রনক্ত। 
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লিেীে আঘানের িনে কেষ্টােটাইে  াবুকলট মাোর উপনর েুনললেল, 
লকন্তু লক মভনব  াবুকলট োলমনে লেনে সানলহ বাহমােনক লক্ষয কনর বলল, মোর 
সানে আর কারা আনে, কারা এ হ্যাডেলবল মেনপনে, মকানেনক মেনপনে, আমানদর 
বলনে হনব মোনক। লমেযা বললব ো। 

--মুসলমােরা লমেযা কো বনল ো। কেষ্টােটাইনের লদনক মসািা োলকনে 
বলল সানলহ বাহমে। 

--ঐ িানের বড়াই করলব ো আর,  াবুনক লপনের োল েুনল মদব। একটু 
মেনমই কেষ্টােটাইে আবার শুরু করল, ময প্রশ্ন লিোস কনরলে োর উত্তর মদ। 

--প্রশ্নগুনলার উত্তর আলম মদব ো। দৃে কনণ্ঠ উত্তর লদল সানলহ বাহমে।  
--লক বললল উত্তর লদলব ো? মযহযেচকাল সানলহ বাহমনের লদনক োলকনে 

মেনক কেষ্টােটাইে বলল, িালেস মোর এ কোর পলরণলে লক? মোর িীবনের 
ভে মেই? 

--িীবেনক ময আেঁকনড় েনর োকনে  াে, পরকাল যানদর িনে ভীলের, 
োরাই মৃেযুনক ভে কনর। 

ম াখ দু’লট জ্বনল উেল কেষ্টােটাইনের। বলল, আবার মসই বড়াই? অমে 
বড়াই অনেক মদনখলে। 

কো মের্ হওোর সনে সনে কেষ্টােটাইনের  াবুক উপনর উেল, 
োরপর লেমচম গলেনে ো লগনে আঘাে করল সানলহ বাহমনের লপনে। 

একটার পর আনরকটা,  লনেই োকল এনকর পর এক। কেষ্টােটাইে 
মযে পাগল হনে মগনে। 

সানলহ বাহমনের রক্তাক্ত মদহ  নল পনড় মগল কানপচনটর উপর। োে 
হালরনেনে মস। 

োমল কেষ্টােটাইে। রক্তাভ ম াখ দু’লট োর। 
মস ইনেনলেুর হানে  াবুকলট লদল এবং বলল, এনক দালেেুনব মেনল 

লদনে এস ইনেনলেু, পালেনে েুনব মরুক। 
বনল কেষ্টােটাইে ঘর মেনক মবর হনে মগল। অেরা সবাই মবর হনে 

লগনেলেল আনগই। শুেু ইনেনলেুর সানে িিচ োনমর মলাকলট দােঁলড়নেলেল। 



বলকানের কান্না  35 

 

ইনেনলেু লমনলে বালহেীর এই মহেনকাোটচানর ময, ‘লেমযচল মোোে’ গুনলা রনেনে 
োর প্রোে। িিচ োর দলক্ষণ হে। 

কেষ্টােটাইে মবলরনে মগনল ইনেনলেু এবং িিচ দু’িনে েরােলর কনর 
সংোহীে সানলহ বাহমেনক একটা মখালা িীনপ েুনল লেল। 

রাে েখে সানড় এগারটা। েীব্র েীনের রাে। 
রাোে গালড় ও যাে  লা ল মেই বলনলই  নল। দালেেুব এলভলেউ উত্তর 

পযনবচ দালেেুব েদী পযচন্ত এলগনে মগনে। 
সুন্দর, সুপ্রেে দালেেুব এলভলেউ মবলগ্রে েগরীর উত্তর-পযবচ প্রান্ত েুনে 

পুবচ-দলক্ষনণ এলগনে মগনে। 
িীপলট েীর গলেনে এলগনে  ললেল দালেেুব েদীর লদনক। 
েহর মপরুনলই দালেেুব। সুন্দর, সুপ্রেে ব্রীি দালেেুনবর উপর লদনে। 
এলাকালট লেিচে। 
মানঝ মানঝ দু’একলট গালড় েীব্র গলেনে আসনে, যানচ্ছ। 
ইনেনলেু গালড়  ালালচ্ছল। মপেনে িিচ এবং োর পানে সানলহ 

বাহমনের সংোহীে মদহ। 
িীপলট দালেেুব ব্রীনি উনে মাঝ বরাবর এলগনে দােঁলড়নে পড়ল। 

েটুপানের এনকবানর গা মঘনর্। 
সংনগ সংনগ িিচ সানলহ বাহমেনক পােঁিানকালা কনর েুনল লেনে গালড় 

মেনক মেনম পড়ল। দ্রুে এগুনলা মস মরললং এর লদনক। সানলহ বাহমেনক মরললং 
এর উপনর েুনল একটু দম লেনে দু’হাে বালড়নে লেন  অন্ধকার েদী বনক্ষর লদনক 
একবার োলকনে সানলহ বাহমনের মদহ হাে মেনক মেনড় লদল। 

োরপর মদরী ো কনরই ঘুনর দােঁলড়নে উনে এল িীনপ। 
ইনেনলেু িীপ ঘুলরনে লেনেলেল। িিচ উনে বসনেই িীপ মেনড় লদল। 

লেনর  লল োরা েগরীর লদনক। 
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দালেেুনবর কাল বুক ল নর একটা ইলেে মবাট এলগনে যালচ্ছল। মবে বড় 
মবাট। 

মবানটর মেনক অনেকগুনলা প্লালস্টক বো। বোগুনলা শুকনো কাপনড় 
োসা। 

মবানটর মপেনে ইলেনের পানে মোট্ট একটা ইস্পানের ষ্টযানডে একটা 
মেমনপ্লট। কানলা মপ্লট সাদা অক্ষনর মলখা 'মমসাসচ দালেেুব লডড্রী হাউস' 
মপ্রাপ্রাইটর কালহাে লেহার েং ১৯। 

েেুে সরকার মবসরকারী খানে লেল্প-কারখাো স্থাপনের অনুমলে 
লদনেনে। মমসাসচ দালেেুব লডড্রী হাউস মস েরনেরই একটা মবসরকারী প্রলেষ্ঠাে। 

মবানট দু’িে মানুর্। 
একিে ইলেনের কানে বনস আনে। হ্যানট োর কপাল পযচন্ত  াকা। গানে 

ওভারনকাট িড়ানো। 
আনরকিে বনস আনে মবানটর মাঝখানে। োর মাোে সাদা উনলর মহে 

কভার, গানে ওভার মকাট। 
ইলেনের কানে মেক ম োনর ময মলাকলট বনস আনে োরই োম কালহাে 

লেহার। দালেেুব লডড্রী হাউনসর মাললক। 
মবানটর মেমনপ্লনট োর োম কালহাে লেহার মলখা োকনলও োর আসল 

োম ওমর লবনগালভক। 
ওমর লবনগালভক মবলনগ্রে লবশ্বলবদযালনের পদােচ লবোনের একিে 

কৃলে অেযাপক। প্রাে ২৫ বের  াকুরী করার পর ক’মেকমাস আনগ মস  াকুরী 
হালরনেনে। োর সুপালরনে ভলেচ হওো দুিে মুসললম োত্র সাম্প্রদালেক অেচাৎ 
মুসললম িােীেোবাদী আনন্দালনে মেেৃে মদোর অপরানে অলভযকু্ত হনে মিনল 
যাে। োনদর অপরানের সানে ওমর লবনগালভকনকও িড়ানো হে। েনব োনক 
এইটুকু দো করা হনেনে ময, োনক মিনল ো পালেনে  াকরী ুযে করা হনেনে। 
আর মযনহেু মস একলট লেক্ষা প্রলেষ্ঠানে লেক্ষাদানের মযাগযো হালরনেনে অেএব 
মকাে লেক্ষা প্রলেষ্ঠানেই আর োর  াকুরী হনব ো। 

 াকুরী হালরনে ওমর লবনগালভক এনকবানর পনে বনস। 
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অনেক ল ন্তা কনর বযবসাে োড়া আর মকানো লবকল্প মদনখ ো। 
অলঙ্কারালদ, লকেু আসবাবপত্র লবলি কনর োর সানে সিনের লকেু টাকা মযাগ 
কনরও মযলেে যনেষ্ট হে ো। অবনেনর্ িারস্থ হনে হে বন্ধু-বান্ধবনদর। এভানব 
মস মযলেে মযাগাড় কনর দালেেুব লডড্রী হাউস  ালু কনর। দালেেুনবর েীনর একটা 
মোট্ট বালড় ভাড়া লেনে এই বযবসাে োর শুরু হনেনে। বযবসাে করনে লগনে োনক 
োর মুসললম োম পালল্টনে যুনগালাভ খৃষ্টাে োম গ্রহণ করনে হে। মুসললম োম 
লেনে বযবসাে করনে পনদ পনদ বাো-লবপলত্ত, অসহনযালগো এবং সমস্যা-
সংকনটর ভে আনে। 

ওমর লবনগালভনকর ইলেে মবাট েখে দালেেুব ব্রীনির কাোকালে এনস 
পনড়নে। এমে সমে লবশ্রী এক েে েুনল মবানটর ইলেে বন্ধ হনে মগল।  

ওমর লবনগালভক ইলেে স্টাটচ লদনে ম ষ্টা কনর বযেচ হনলা। 
মবাটলট েীনর েীনর  লনে  লনে ব্রীনির েলাে এনস দােঁড়ানলা। 
ওমর লবনগালভক মুখ েুনল মবানটর মাঝখানে বনস োকা লিেীেিেনক 

লক্ষয কনর বলল, মা োলদো ব্রীনির োনমর সানে মবাট মবেঁনে দাও, মরানে মবাট 
মভনস যানব। ইলেে খুনল মদখনে হনব মকাোে গডেনগাল 

োলদো ওমর লবনগালভনকর মমনে। োম োলদো েযর। 
োলদো েযর কাপনড়র বো মেনক মেনম মবানটর সামনের গলুইনে লগনে 

মোট ববো লদনে মবাটনক ব্রীনির োনমর কানে মটনে লেনলা। োরপর ব্রীনির 
হুনকর সানে মেৌকা মবেঁনে মেলল।  

দলড় বােঁো মেৌকা লস্থর হনে দােঁলড়নে দুলনে লাগল। 
ওমর লবনগালভক মবানটর ইমারনিলি বক্স মেনক ট চ মবর কনর ইলেনের 

লদনক এগুনলা। 
আর োলদো মেৌকার গলুই মেনক োর আনগর িােগাে লেনর আসার 

িনে য পা বাড়াল। 
লেক এই সমনেই উপর মেনক ভালর লকেু মেৌকার মাঝখানে বোর উপর 

এনস পড়নলা।  
মেৌকা প্র ডেভানব দুনল উেনলা। 
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োলদো মেৌকা মেনক পনড় মযনে মযনে মবেঁন  মগল। ওমর লবনগালভক 
মেনকর উপর হুমলড় মখনে পনড়লেল। 

ওমর লবনগালভক োড়াোলড় উনে দােঁলড়নে ট চ জ্বালল মদখার িনে লক 
পড়ল মবানটর উপর। 

ট চ মজ্বনলই ম াখ োোবড়া হনে মগল ওমর লবনগালভনকর। োলদো েযরও 
এলগনে এনসলেল। মস ভনে ল ৎকার কনর উেনলা। 

বোর উপর একিে যুবনকর সংোহীে মদহ। রনক্ত মভনস যানচ্ছ োর 
েরীর। 

ওমর লবনগালভক োড়াোলড় যুবকলটর পানে বনস োর হাে েুনল লেনে 
োলড় পরীক্ষা করনলা। োর মুখ উজ্জ্বল হনে উেনলা, ো- যুবকলট মনর যােলে। 

ওমর লবনগালভক োড়াোলড় যুবকলটনক পােঁিানকালা কনর েুনল এনে 
মবানটর সমেল মেনক শুইনে লদনলা। বলল, মা োলদো একটু পালে দাওনো। 
োলদো োড়াোলড় ফ্লাক্স মেনক একলট পট লেনে েদী মেনক পালে েুনল আেনলা। 

ওমর লবনগালভক অল্পলকেু পালে োর মুনখ লেলটনে লদনলা এবং বলল, মা 
মেনললট এখেও মবেঁন  আনে। 

--লকন্তু এখানে মকানেনক, লকভানব এল? বলল োলদো। 
--মনে হে মেনললটর মকানো েত্রু মেনললটনক মারার পর মনরনে মনে কনর 

েদীনে মেনল লদনেলেল। মেনললটর ভাগয মেৌকার উপর এনস পনড়নে। 
ক’মেক লমলেট মগল, মেনললটর োে লেনর এনলা ো। 
ওমর লবনগালভক ভাবনলা, আঘাে লেিে খুব মারাত্মক। মকাোে আঘাে 

মদখার িনে ওমর লবনগালভক বুক ও লপনের িামা উলেনে বীভৎস দৃশ্য মদনখ 
মকেঁনপ উেনলা। 

ট চ েনরলেল োলদো। মস আনরক দো আেচোদ কনর উেনলা। 
বুক, লপে মগাটাটাই মেনট ক্ষে-লবক্ষে। রক্ত ঝরনে এখেও মসগুনলা 

মেনক। 
মেনললটনক  ীৎ কনর শুইনে লদনে উনে দােঁড়াল লবনগালভক 
োলদোর ট চ মেনললটর মুনখর উপর লগনে পনড়নে। 
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সুন্দর লেষ্পাপ ম হারা মেনললটর। ম াখ েীল, লকন্তু  ুলগুনলা কানলা। অে  
স্লাভনদর মনো সাদা ম হারা। েনব এই সাদার মনেয একটা মসাোলী রং আনে। 

--মেনললট মকানো লিলমোল েে, লিলমোনলর ম হারা এ রকম হে ো। 
বলল ওমর লবনগালভক। 

লপওর স্লাভ েে। বলল োলদো। 
--লেক বনলে। লকন্তু এখে লক কলর বলে, দ্রুে ল লকৎসা দরকার 

মেনললটর। 
আমানদর ইলেে েষ্ট। লক করনে পালর। লেক এই সমে দলক্ষণ লদনক 

একটা মহেলাইট েুনট আসনে মদখা মগল। 
আোলিে হনলা ওমর লবনগালভক। লেিে মকানো লি অেবা মমাটর মবাট 

হনব। 
মহেলাইটলট কানে  নল এল। মোট একটা মমাটর লি। 
ওমর লবনগালভক ট চ মজ্বনল মবানটর মপেনে দােঁলড়নেলেল। মমাটর লিলট 

কাোকালে হনেই ওমর লবনগালভক বলল, আমার মবানটর ইলেে লবকল হনে মগনে। 
আহে মযমরু্চ একিে আমার মবানট। সাহাযয করনল বালেে হনবা।  
লনির গলে কনম মগল। 
লি মেনক মহে লাইনটর আনলা এনস মবানটর উপর পড়ল। আনলার 

বোে মভনস মগল মবাট। 
োলদো আহে যুবকলটর পানে উত্তরমুখী হনে বনস লেল। োর মুনখ 

আনলা পড়নলা ো।  
লিলট েীনর েীনর মবানটর পানে  নল এনলা। লিলটনক দু’েলাে বলা 

যাে। েনব দু’েলাে উন্মুক্ত মেনকর মাঝখানে একটা মকলবে মাত্র। 
লি মেনক মক একিে বলল, মকাোে যানবে? 
--লটনটা মপানটচ মপৌেঁেনে পারনলই হনব। বলল ওমর লবনগালভক। 
--আপোর োম লক? 
--কালহাে লেহার। 
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লনির মলাকলট কনেক মুহযেচ কো বলল ো। মনে হে কানরা সানে 
পরামেচ করনে। 

একটু পনরই বলল, লেক আনে, আপোর মবাট লনির পানে মবেঁনে লেে। 
ওমর লবনগালভক দ্রুে সামনের গলুইনে লগনে দলড়টা লপলানরর হুক মেনক 

খুনল লেনে লনির পানের আংটার সানে মবেঁনে লেল। 
লি আবার  লনে শুরু করল। োর সানে মবাটলটও। 
লনি দলড় বােঁোর সমে এক েলার খুনল মদো িাোলা লদনে ওমর 

লবনগালভনকর েির লগনেলেল মভেনর। মভেনর েির পড়নেই আেঁৎনক উেনলা 
ওমর লবনগালভক। 

িাোলার পানেই একটা মশ্বে পােনরর মটলবল। মটলবনল েখে মকউ 
মেই। মটলবললটর মাঝখানে েো মোলা একটা কানলা সানপর মাো। েোর 
উপরটা লঘনর অেচ  ন্দ্রাকানর মলখা ‘লমনলে’। অেচাৎ লমনলে বালহেীর লি। 

ওমর লবনগালভক োলদোর কানে এনস লে ু গলাে বলল, এটা লমনলে 
বালহেীর লি, সাবোে োকনে হনব। পলর ে প্রকাে ো হে। েুলম ঐ মপেেটাে 
ইলেনের কানে লগনে বনস োক, কো বলনব ো। 

োলদো বুঝল। মস িানে লমনলে বালহেী ববচর। মস লপোর হ্যাটলট মাোে 
লদনে মেৌকার মপেনে লগনে বসল।  

লনির মসই আনগর মলাকলট  আবার দু’েলাে মকলবে মেনক মবলরনে 
এনস মেনকর প্রানন্ত দােঁলড়নে বলল, আপোর আহে মলাকটা মকমে?  

--এখেও োে লেনরলে, বলল ওমর লবনগালভক। 
--আমানদর োক্তার আনে, পাোব োলক? 
--খুব ভাল হে। 
লকেুক্ষণ পর োক্তার মেনম এল মেৌকাে। একটা বযাগ োর হানে। 
োক্তার যুবকলটর েরীনর একবার েির বুললনেই বলল, এগুনলা  াবুনকর 

ক্ষে। 
বুক, লেশ্বাস, ইেযালদ পরীক্ষা কনর বলল, অমানুলর্ক মমনরনে, আর অল্প 

হনলই মারা মযে। িীবেী েলক্ত মের্ প্রানন্ত মপৌেঁনেলেল। 
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একটু মেনম বলল, এখলে োে লেনর আসনব। েনব এর ময মড্রলসং 
দরকার ো আমার কানে মেই। হাসপাোনলই লেনে হনব। 

বনল োক্তার বযাগ খুনল েুলার লকেু এলনকাহল ম নল যুবকলটর োনক 
েরল। 

লনির মেক মেনক আসা আনলা মেৌকানকও আনলালকে করলেল। 
োক্তার বনসলেল যুবকলটর মাোর কানে। ওমর লবনগালভক বনসলেল 

যুবকলটর উত্তর পানে মেনকর উপর। োলদো একটু দযনর মেৌকার গলুইনে বনস সব 
লকেু মদখনে পালচ্ছল। 

--এর এ অবস্থা হনলা মকে? মক োনক অেযা ার করল। লিোসা করল 
োক্তার। 

মুলেনল পনড় মগল ওমর লবনগালভক। লেনির মলাক বনল পলর ে 
মদওোও মুলেল। োহনল বলনে হনব লক কনর ঘটো ঘটল এবং ঘটোর িলড়নে 
মযনে হনব। োেড়া যুবকলটর োে লেরনলই সব োেঁস হনে যানব ময, মস ম ো েে। 
আবার লেনির মলাক ো  বলনল বলনে হনব মকাোে মপলাম, লক কনর মপলাম। 
মেৌকার উপর এনস পনড়নে, একো মকউ লবশ্বাস করনব ো।  

ওমর লবনগালভক ল ন্তা-ভাবো কনর মদখল, মেনর্র পন্থালটই লেক এবং 
সেয কো বলারই লসোন্ত লেল। 

--ইলেে েষ্ট হবার পর আমানদর মেৌকা ব্রীনির েলাে বাো লেল। যুবকলট 
ব্রীনির উপর মেনক এনস আমার মেৌকাে পনড়নে। সম্ভবেঃ মকউ মমনর মেনল 
লদনে ম নেলেল। বলল ওমর লবনগালভক। 

অবাক দৃলষ্টনে োক্তার ওমর লবনগালভনকর লদনক োকাল। মস অলবশ্বাস 
করল মনে হল ো।  

--অনলৌলকক ভানব যুবকলট মবেঁন  মগনে। পালেনে পড়নল সললল সমালে 
হনো। বলল োক্তার। 

এই সমে যুবকলটর হাে-পা েনড় উেল ঈর্ৎ। যুবকলট েীনর েীনর ম াখ 
খুলল। 
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ম ানখ মকাে  ািলয মেই, মকাে উনিগ মেই। োন্ত ম ানখ একবার মস 
 ারলদক ম াখ বুলাল। মবােহে বুনঝ লেনে ম ষ্টা করল মস মকাোে। োরপর 
ম াখলট োর আবার অেচ েীলপললে হনে মগল। মকাে কো মস বলল ো। 

অবাক হনলা ওমর লবনগালভক। মনে হে আবাক হনেনে োক্তার এবং 
োলদোও। এরকম একটা পলরলস্থলেনে আহে-মুমুর্চ একিনের কাে মেনক োো 
লিোসা আসনব ও উনিগ প্রকাে পানব, মসটাই স্বাভালবক। 

সবাই লেরব। 
লেরবো ভাঙল োক্তার। 
বলল, আপলে মক, োম লক? 
--আলম সানলহ বাহমে, একিে োত্র। বলল আহে যুবকলট। 
োম শুনে  মনক উেল োক্তার,  মনক উেল ওমর লবনগালভক, োলদোও। 
লকন্তু োক্তানরর  মনক উোর মনেয লেল দু’ম াখ ভরা ঘৃণা। আর ওমর 

লবনগালভক ও োলদোর মনেয লেল উনিগ।  
োক্তার মুখ বােঁকা কনর উনে দােঁড়াল। বলল, পণ্ডশ্রম করলাম লমঃ 

কালহাে। এ লহনদে বযাটা লেিে মকাে োলড় েেোে হনব। এর মরাই উল ে। 
বনল োক্তার লনি উনে মগল। 

ওমর লবনগালভনকর মুনখ মকাে কো মযাগাল ো। 
এরপর লক ঘনট মসই ল ন্তাে োর মে দুরু দুরু করনে লাগল। লমনলে 

বালহেী লহটলানরর োিী বালহেীর একটা প্রলেরূপ। মুসলমােনদর অলেে এনদর 
কানে অসহ্য। মুসলমােনদর উপর আঘাে হাোর মকাে সুনযাগই এরা হাে োড়া 
কনর ো। বলকানে এ বালহেী গলেে হনেনে। মুসলমােনদর এবং োনদর ইলেহাস-
ঐলেহ্য লেমযচল করার িেই।  

লেরবো ভাঙল লনির মেনকর উপর মেনক আসা একটা আওোনি। 
মেনকর উপর দােঁলড়নে মসই আনগর মলাকলট বলল, মলাকলটর পলর ে মো 
মপনেনেে লমঃ কালহাে। আমানদর িাে েত্রু, কাল সাপ। েদীনে মেনল লদে। 
েুনব মরুক। আমরা ওনক মকাে সাহাযয করনে পারব ো। 

মলাকলট মেক মেনক  নল মগল। 
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পর মুহযনেচই লনির সানে মবাট মবেঁনে রাখা দলড়লট খুনল লদল। 
ওমর লবনগালভক একটুও দুঃলখে হনলা ো। বরং আল্লাহ্ র লানখা শুকলরো 

আদাে করল এই বনল ময, োরা লেনিরা যুবকলটনক েদীনে মেনল লদনে যােলে। 
ওমর লবনগালভক উনে দােঁড়াল। বলল, মা োলদো েুলম এখানে মেনললটর 

কানে বস। আলম ববো েলর। মেৌকা মভনস যানব। 
বনলই ওমর লবনগালভক আবার যুবকলটর মাোর কানে ঝুনক পনড় বলল, 

বাবা আল্লাহ্ মোমানক বােঁল নেনে, েুলম এখে লেরাপদ। 
একটু মেনম বলল, খুব কষ্ট হনচ্ছ মোমার? 
যুবকলট ম াখ খুলল। দুবচল কনণ্ঠ বলল, এর ম নেও বড় কষ্ট আনে। মসই 

সব বড় কনষ্টর েুলোে এসব মকাে কষ্টই েে। 
োলদো এনস পানে দােঁলড়নেলেল। যুবকলটর কো শুনে ওমর লবনগালভনকর 

ম াখ দু’লট উজ্জ্বল হনে উেল। লবিেও িাগনলা মনে, এ মকাে সাোরণ যুবনকর 
কো েে!  

‘আলহামদুললল্লাহ্’ বনল ওমর লবনগালভক মেৌকার গলুই এর লদনক পা 
বাড়াল। লকন্তু দু’োপ লগনেই আবার লেনর দােঁড়াল।  

হোৎ োর মখোল হল যুবকলট ময শুেু সাটচ গানে লদনে, েীনে িনম যানচ্ছ 
এটা োর ম ানখই পনড়লে। ওমর লবনগালভক োড়াোলড় মবানটর মেনকর লে  মেনক 
একটা কম্বল মবর করল, আর লেনির সাটচটা খুনল মেলল। 

েখে মবাটলট মরানের টানে ঘুরনে শুরু কনরনে। 
ওমর লবনগালভক োড়াোলড় কম্বল ও সাটচ োলদোর লদনক েুনড় লদনে 

বলল, ওর িামাটা পালল্টনে গানে কম্বল লদনে দাও। 
বনল ওমর লবনগালভক মবানটর গলুইনে লগনে ববো েরল। প্রেনম মস 

মবাটটা েদীর লকোনর মটনে লেল, োরপর ববো  াললনে এগুনে শুরু করল। 
লকোরাে মরাে কম। এগুনে খুব অসুলবো হনলা ো।  

োলদো িামা লেনে সানলহ বাহমনের পানে বসল। োরপর বাম হানে 
োর মাো মৃদু স্পেচ কনর বলল, শুনুে, আপোর িামা পাল্টানে হনব, রনক্ত লভনি 
মগনে। 
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সানলহ বাহমে ম াখ খুলল। 
োরপর উনে বসার িে মস মাো েুলল। োলদো োড়াোলড় মাো েনর 

োনক েুনল বসাল। 
বসনে লগনে কলকনে উেল সানলহ বাহমে। 
এই প্রেম োর একলট আেচোদ। 
োলদো বযলেবযে হনে বলল, খুব কষ্ট হনচ্ছ লক? 
সানলহ বাহমে েখে লেনিনক সামনল লেনেনে। বলল, ো। 
বনল সানলহ বাহমে গা মেনক িামা খুলনে লগনে মবদোে কলকনে উেল 

আবার। 
মকাে মকাে িােগাে রক্ত শুলকনে িামা আটনক মগনে। 
লিেীেবার িামা খুলনে লগনে আবার মসই রকম আেচোদ কনর উেল 

সানলহ বাহমে। টলনে লাগল মস। 
োলদো োনক িলড়নে েনর ল ৎকার কনর উেল, আব্বা েুলম এস। 
ববো মেনল েুনট এল ওমর লবনগালভক।  
মস এনস সানলহনক েরল। বলল, মা মদখ, মেনকর ড্রোনর কােঁল  আনে। 

েুনট লগনে কােঁল  লেনে এল োলদো।  
ওমর লবনগালভক কােঁল  লেনে মকনট িামা খুনল মেলল। কনেকটা অংে 

গানের সানে মেনক মগল। োরপর িামা পলড়নে লদনে শুইনে লদল সানলহ 
বাহমেনক। কম্বল লদনে মগাটা গা ম নক লদল। 

োলদো োেঁর লেনির উনলর মহেকভার সানলহ বহমানের মাোে লালগনে 
লদল।  

মবাট েেক্ষনণ অনেকটা ভালটনে মভনস এনসনে। 
ওমর লবনগালভক লগনে আবার ববো েরল।  
োলদো সানলহ বাহমনের পানে বনস রইল। োেঁর মনে খ  খ  কনর 

লবেলেল একটা কো বার বার, লমনলেরা এে অমানুর্ মকে? একিে োক্তার এে 
িঘে  লরনত্রর হনে পানর মকমে কনর? মকমে কনর োরা একিে আহে-অসুস্থ 
মানুর্নক েদীনে মেনল লদনে  াে, মুসলমােরা লক মদার্ কনরনে? মুসলমােরা শুেু 
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যুনগালালভোে েে, মগাটা বলকানের োলন্তলপ্রে োগলরক। োরা মকাে হাঙামাে 
মেই। একটাই োনদর অপরাে। মসটা হল মুসলমাে লহনসনব অলেে রক্ষার িনে 
যা করণীে ো োরা করনে পারনে ো, এটা োরা  াে। খৃষ্টাে স্লাভ, বুলগার,গ্রীক 
সবাই  ানচ্ছ মুসলমােরা োনদর মুসলমালেে পলরেযাগ কনর োনদর সানে লমনে 
যাক। মুসলমােরা রািী হনচ্ছো, এটাই োনদর অপরাে। এ অপরাে মেনক মুলক্তর 
োনদর উপাে মেই। সানলহ বাহমে এ অপরানেই অপরােী। কারা োনক লেযচােে 
করল, কারা োনক মমনর মেলনে ম নেলেল? োলদোর আরও মনে হনলা, সানলহ 
বাহমে সাোরণ মশ্রণীর মকউ েে, ো োেঁর কো, োভচ-েলক্ত মেনকই বুঝা যানচ্ছ।  

োলদো মবলনগ্রে লবশ্বলবদযালনের সমাি লবোনের একিে োত্রী। 
েীনের রাে। লেরব  ারলদক। েদীর বুনক ঘে অন্ধকার। এই অন্ধকানরর মনেয 
গাড় একটা োোর মে এলগনে যানচ্ছ মবাটলট। ইলি ইলি কনর এনগানচ্ছ লটনটা 
মপানটচর লদনক। 
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৩ 
মবলনগ্রে লবশ্বলবদযালে। লাইনব্ররীর একলট লেিচে প্রানন্ত একলট মটলবনল 

বনস আনে মেসলপো িুলেের। 
োেঁর সামনে একলট বই মখালা। 
োেঁর ম াখ বইনের লদনক লেবে। লকন্তু একটা বণচও মস পড়নে ো। মক্ষানভ, 

দুঃনখ, মবদোে লবপযচে োেঁর মুখ।  
মেসলপো িুলেের ইলেহানসর একিে অেযন্ত কৃলে োত্রী। অোনসচ মস 

প্রেম মশ্রেীনে প্রেম হনেনে। লবশ্বলবদযালনের মের্ বনর্চ মস অেযেে করনে। 
ইলেহানসর ক্লানস আি মস অনসৌিেমযলক আ রণ কনরনে। ইলেহানসর 

প্রোে অেযাপক ক্লানস বক্তৃো লদলচ্ছনলে। বক্তৃোর মাঝখানে মেসলপো বাোর 
সৃলষ্ট কনর লকেু বলার িে উনে দােঁলড়নেলেল। লকন্তু অেযাপক োনক লকেু বলনে 
ো লদনে েমনক বলসনে মদে। িুে মেসলপো অনুমলে ো লেনেই ক্লাস মেনক গট 
গট কনর মবলরনে আনস।  

অপমালেে অেযাপক ক্লানস বনসই লবভাগীে লেনদচে িালর কনরনেে, 
মেসলপো একমানসর িে সাসনপডে। একমাস োনক ইলেহানসর ক্লানস এলাও 
করা হনবো।  

এই অপমাে এবং মক্ষানভ-দুঃনখ িিচলরে হলচ্ছল মেসলপো িুলেেনরর 
হৃদে। 

কারলেো, মিমস এবং োলদো লাইনব্ররীনে প্রনবে কনরই মেসলপোনক 
মদখনে মপল। 

এরা সবাই ইলেহাস লবভানগর এবং মেসলপোর সহপােী। মেসলপোনক 
লঘনর বসল সবাই।  

কারলেো বলল, মোমার এভানব অনেযচ হওো এবং এভানব মবলরনে 
আসা লেক হেলে। সনে সনেই লকেু বলল ো মেসলপো। 
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মুখ লে ু কনর লেরব রইল। োেঁর দু’ম াখ মেনক মেনম এল অশ্রু। 
--আলম লেকই কনরলে, ইলেহাস  ুলর করনব মকে, ইলেহাস লবকৃে করনব 

মকে? বলল মেসলপো। 
-- লক বলে, স্যার ইলেহাস  ুলর কনরনেে? কারলেোই আবার বলল। 
--মোমার এসব বাড়াবালড় মেসলপো, স্যানরর উপর এমে মন্তবয লেক 

েে। বলল মিমস।  
--ো আমার বাড়াবালড়  েে। স্যার ইলেহাস লেক্ষনকর মে আ রণ 

কনরেলে, োেঁর বণচো একন াখা হনেনে। 
--মকমে কনর বলে। বলল োলদো।  
মেসলপো একটু  ুপ কনর োকল। োরপর শুরু করল, স্যার বলনলে 

হানেরীর রািা মললেস লাস ও ওোনল ার রািা োকুনলর লমললে বালহেীর সানে 
বুলনগলরোর ভাসচাে ১৪৪৪ সানলর ১০ ই েনভম্বর েুকচী সুলোে লিেীে মুরানদর 
ময যুে হে ো সুলোনের লেষু্ঠর দলেেীলের েল। সুলোে োলক খৃষ্টােনদর 
গ্রানমর পর গ্রাম ও গীিচা ধ্বংস কনরে। এোড়া স্যার যুেনক্ষনত্র হাংনগরীর রািা 
মললেস লাস-হেযানক ববচর বনল অলভলহে কনরনেে। হাংনগরীর রািা মললেস 
লাসনক হেযা কনর োেঁর মাো েুকচীরা োনদর পোকার সানে েুনল েনরলেল।  

একটু দম লেনে মেসলপো বলল, স্যানরর এই কারণগুনলা লমেযা ও 
আংলেক। লেলে যুেনক্ষনত্র হাংনগরীর রািা মললেস লাস হেযানক ববচর বনলনেে, 
লকন্তু মক এই যুে বােঁোল, মকে এই যুে বােঁেল ো লেলে বনলে লে। লেলে বনলেলে 
মললেস লাস লক েরনণর িঘে লবশ্বাসঘােকো কনরলেল। ১৪৪৪ সানলর ১০ই 
েনভম্বর ১০ বেনরর িনে হানেরী রানিযর সানে সুলোে লিেীে মুরানদর একলট 
সলন্ধ হে। হানেরী, মপালাডে, সালভচো, বসলেো, ওোনলল ো,আলনবলেো 
(বুলনগলরো, রুমালেোসহ সালভচো বসলেো ও গ্রীনসর মগাটা অিল লেল েখে 
েুকচী সুলোনের অেীনে) মেনক সংগৃহীে লমললে খৃষ্টাে বালহেীর সানে দীঘচ লবে 
বের যুনের পর উভে পনক্ষর উনদযানগ এই সলন্ধ স্বাক্ষলরে হে। সলন্ধর েেচ 
অনুসানর সালভচো স্বােীে হে। এবং েুকচীনসেরা দুগচগুনলা খালল কনর লদনে  নল 
যাে। লকন্তু দে বের োলন্ত রক্ষার িনে স্বাক্ষলরে  ুলক্তর বেস একমাস ো হনেই 
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মপানপর পরামনেচ হানেরী রাি সলন্ধ ভংগ করনলে। োেঁর মানে ইউনরানপর আরও 
রািারা মযাগ লদনলে। সবাই বলনলে, অলবশ্বাসীনদর সানে সলন্ধ রক্ষা করা 
লেষ্প্প্রনোিে। সলন্ধ ভে কনর োরা সালভচোসহ পুবচলদনক কৃষ্ণসাগর পযচন্ত মগাটা 
ভযভাগ দখল কনর লেনলে। অবনেনর্ ১৪৪৪ সানলর ১০ই েনভম্বর ভাসচাে েুলকচ 
বসেনদর সানে োরা মুনখামুলখ হল। সলন্ধ ভংনগর মে লবশ্বাসঘােকোে িুে 
েুলকচ সুলোে লিেীে মুরাদ সলন্ধর দলীলনক োেঁর যুনের পোকা লহনসনব বযবহার 
কনরে এবং যুনে লেহে হানেরী রানির কলেচে মাো ঐ পোকার সানে উনত্তালে 
কনরে। ইলেহানসর রাে অনুসানর েুলকচ সুলোে এখানে মকাে অোে কনরেলে, 
িঘে একিে লবশ্বাসঘােকনক লেলে োলে লদনেনেে। 

একটু োমল মেসলপো। 
লকেু বলার িে মিমস মুখ খুনললেল। 
মেসলপো বাো লদনে বলল, আমার কো মের্ হনল োরপর বলনব।  
বনল আবার শুরু করল, যুনের আনগ েুলকচরা খৃষ্টােনদর অির গ্রাম ও 

গীিচা পুলড়নে োরখার কনরে, স্যানরর এ বক্তবয লমেযা শুেু েে, উনদার লপলণ্ড 
বুনোর ঘানড়  াপানোর োলমল। ইলেহানসর সাক্ষী হল, মপানপর মেোে হানেরীর 
রাি মললেস লানসর মেেৃনে গলেে লবোল কযােললক বালহেী স্বােীে সালভচো 
পদােে কনর যখে কৃষ্ণসাগনরর লদনক অগ্রসর হনেলেনলে েখে োনদর হানেই 
গ্রীক-খৃষ্টােনদর হািার হািার গ্রাম ও গীিচা ধ্বংস হনেলেল, পুনড় োরখার 
হনেলেল অসংখয েস্যনক্ষে ও িেপদ। োইনো মদখা যাে ভাণচা যুনের পর 
সালভচো ও বসলেো আবার যখে েুলকচ অলেকানর আসল েখে মসখােকার গ্রীক-
েমচ সমানির খৃষ্টােরা মযে আকানের  ােঁদ হানে মপনেলেল, মুসলমােনদর োরা 
স্বাগে িালেনেলেল।  

একটু দম লেনেই মেসলপো বলল, ইলেহানসর আনরকটা সানক্ষর কো 
মোমানদর বলল, সালভচোর এই দুনযচাগ প্রাক্কানল সালভচোর খৃষ্টাে রািা ব্রাংনকালভ  
হানেরী রািনক লিনেস কনরলেনলে, লেলে িেলাভ করনল েমচ সম্বনন্ধ লক বযবস্থা 
করনবে? উত্তনর হানেরী রাি বনললেনলে, সমগ্র মদেনক বলপযবচক মরামাে 
কযােললক করা হনব। ব্রাংনকালভ  এই প্রশ্ন েুলকচ সুলোে লিেীে মুরাদনকও 
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কনরে। উত্তনর সুলোে লিেীে মুরাদ িালেনেনেে, লেলে প্রনেযক মসলিনদর 
লেকট একলট কনর গীিচা লেমচাণ কনর মদনবে, মলানক স্বােীেভানব মযখানে ইচ্ছা 
গমে করনব। এরপর সালভচোর মানুর্ েুকচী োসেনকই স্বাগে িাোে। স্যার এসব 
ঐলেহালসক সেয ম নপ লগনে উনদার লপলণ্ড বুনোর ঘানড়  ালপনেনেে। 

মেসলপো োমল। 
মিমস এর ম াখ-মুখ লাল হনে উনেনে। োনে লবরলক্ত ও মক্ষানভর ল হ্ণ 

স্পষ্ট। মস বলল, মেসলপো েুলম এই ময কোগুনলা আমানদর কানে বলনল, ো 
বাইনর কখনো বনলা ো। যেই ইলেহাস মহাক আমরা এগুনলা মালেো। স্যার 
লেকই আনেে। 

--েুলম ো বলনে পার, ইলেহাস  ুলর যলদ পাপ ো হে। 
--এ পাপ েে। িালেনক েুলম ভানলাবাসো মেসলপো? 
--মকাে িালে লক লমেযা বলনে মেখাে, ইলেহাস  ুলর করনে বনল? 
মিমস-এর মুখ মিানে রক্তবণচ োরে কনরনে। মস ল ৎকার কনর লক 

বলনে যালচ্ছল। কারলেো োর মুনখ হাে  াপা লদনে বলল, মিমস আলম মোমানক 
এখানে মটনে এনেলে ঝগড়া করার িনে েে। েুলম ময লদকটা বলে মসটা 
রািনেলেক, আর মেসলপো ময লবর্নের উপর মিার লদনচ্ছ মসটা ঐলেহালসক। 
দু’িনেই লেক আে। 

মিমস অনেকখালে োন্ত হল। 
কারলেে ও মিমস লবশ্বলবদযালে  ত্তনরর এক সুপলরল ে িুলট-মি-

মেপেয সবখানেই। আবার এরা মেসলপোনক ভানলাবানস োর সারলয, সুবযবহার 
ও সুলেক্ষার িনে। 

োন্ত হনে মিমস বলল, কারলেো মোমার বান্ধবী মেসলপোর ক্ষলে হনব 
যলদ এরকম কো মস বনল। োর ভলবষ্যৎ আনে, আমরা োর ভাল  াই। 

মেসলপো েখে গম্ভীর হনে উনেনে। বলল, েেবাদ মিমস। 
‘েেবাদ’ বনল মিমস ঘলড়র লদনক োলকনে উনে দােঁড়াল। বলল, কাি 

আনে একটু। 
মিমস-এর সানে কারলেোও  নল মগল। 
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োলদো োর ম োর মটনে মেসলপোর আরও কানে সনর এল, ঘলেষ্ঠ হনলা 
আরও। 

মেসলপোর একটা হাে লেনির হানের মনেয লেনে বলল, মেসলপো 
অনেকলদে মেনক একটা সনন্দহ আমার মনে িাগনে, আি মসটা ঘলেভযে হনলা। 

--লক সনন্দহ? োলদোর লদনক মুখ েুনল লিোসা করল মেসলপো। 
--বলব? বলল োলদো। 
--বল। 
--আমার সনন্দহ েুলম মুসললম। 
মেসলপো মুখ োলমনে লেল। একটকু্ষণ  ুপ মেনক বলল, মোমার সনন্দহ 

লমেযা েে োলদো। 
--োহনল প্রলেলদে আমার কানেও পলর ে মগাপে করে মকে, েুলম িাে 

ময আলম মুসলমাে। 
--আমার উপর হুকুম, এ পলর ে কাউনকই বলা যানব ো। 
--মকে? আলম মো পলর ে মগাপে কলরলে? 
--মোমার আব্বা লেনলে একিে মুসললম অেযাপক, মোমার পলর ে 

মগাপে করার প্রশ্ন ওনে ো। োোড়া...... 
 ুপ করল মেসলপো কো মের্ ো কনরই।  
--োোড়া লক? 
মেসলপো পলরপযণচ দৃলষ্টনে োলদোর লদনক োকাল। োলদোর ম ানখ ম াখ 

মরনখ লক মযে ভাবনে মেসলপো। 
--বলনে আপলত্ত আনে মেসলপো? 
--মোমানক বলনে আপলত্ত মেই, মোমার আব্বাও লেযচােনের লেকার 

হনেনেে। লেলে  াকুরী হালরনেনেে দু’িে মুসললম োত্রনক সাহাযয কনর। 
একটু োমল আবার মেসলপো। োরপর শুরু করল, আলম এক হেভাগয 

পলরবানরর সন্তাে োলদো। আমানদর পলরবানরর মকাে পুরুর্ মেনলক বােঁ নে মদো 
হেো, মমনেরা বােঁন , লকন্তু োনদরনকও সংসার গড়নে মদো হেো, দুলবচসহ 
একালকে লেনে োনদর িীবে কাটানে হে। 
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োলদোর ম াখ দুলট লবিনে লবস্ফালরে। 
মস ম াখ দু’লট লদনে মযে মেসলপোনক লগলনে। 
মেসলপো  ুপ কনরনে। 
োলদোর মুনখও কো সরনে ো। 
অনেকক্ষণ পর োলদো োর লবিনের মঘার লেনেই লিোসা করল, েুলম 

লক লস্টনেে পলরবানরর মমনে, ময সালভচো রাি লস্টনেনের মবাে মললে মেসলপোর 
লবনে হনেলেল েুরনের সুলোে বানেলিনদর সানে? 

--হ্যােঁ োলদো। বলল মেসলপো। 
োলদো িলড়নে েরল মেসলপোনক পাগনলর মে। কপানল  ুমু মখল। 

বলল, মেসলপো, লস্টনেে পলরবানরর িে আমরা গবচ কলর, লকন্তু এই পলরবানরর 
কাউনক মদখার মসৌভাগয আমার মকােলদে হেলে। 

--লস্টনেে পলরবারনক মোমরা িাে? 
--শুেু আমরা েই, বলকাে অিনলর সব মুসললম পলরবারই িানে এবং 

োরা এ পলরবানরর িনে গবচ কনর। 
--োনদর সম্বনন্ধ সবলকেুই লক িাে? 
--সবলকেু মানে, েুলম ময লবর্েটা বলনল, মসটা আলম শুনেলে আব্বার 

কানে। 
--লেলে লক সব িানেে ময, আমানদর উপর লক লেপীড়ে  লনে যুগ যুগ 

েনর? 
--মনে হে লেলে িানেে। োেঁর কানে আরও আলম শুনেলে, এই পলরবানরর 

মাত্র একিেই োলক উপযুক্ত মেনল িীলবে আনে, োম হাসাে মসেলিক। লবনদনে 
মানুর্ হনেনেে, লবনদনেই োনকে। 

--হ্যােঁ োলদো, হাসাে মসেলিক আমার খালা আম্মার মেনল। 
একটা লকেু বলনে লগনেও মেসলপো বলনে পারলো। োর গলা মযে 

বন্ধ হনে মগল। হোৎ মেনম মগল মস। 
োলদো োর লদনক োলকনেলেল। মদখল, মেসলপোর ম াখ দু’লট েলেল 

করনে। 
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োলদো লকেু বলনে পারল ো। 
মেসলপোই কো বলল অল্পক্ষণ পনর। বলল, োরও মকাে খবর মেই ১৫ 

লদে হল। আমার খালাম্মা মুমযর্চ। োেঁনক মদখার িনে মদনে আসনব বনল মস্পে 
মেনক মস যাত্রা কনরলেল ১৫ লদে আনগ। োরপর আর মকাে মখােঁি মেই োর। 

মেসলপোর মেনর্র কোগুনলা কান্নাে িলড়নে মগল। 
োলদোও অলভভযে হনে পনড়নে। বলল, মকাে মখােঁি মেওো যােলে? 
--মক মেনব? েত্রুরা িানলর মে মেনে আনে, মখােঁি করনে মগনলও োর 

লবপদ হনব। হাসাে মসেলিনকর োম মেওোও লবপনদর কারণ। 
--লকন্তু একটা পলরবারনক এভানব ধ্বংস করা মকে? ইচ্ছা করনল সবাইনক 

মো এনকবানর মমনর মেলনে পানর? ো, োরা ো করনব ো। এই বংেনক োরা 
লেললেল কনর মারনব। 

--লেক োই। আব্বার কানে শুনেলে, খৃষ্টােরা, খৃষ্টাে যািকরা, লবনের্ 
কনর লমনলে বালহেী মনে কনর লস্টনেে পলরবারই বলকাে মদেগুনলানে ইসলাম 
প্র ানরর লেলমত্ত লহসানব কাি করনে। োরা আরও মনে কনর স্লাভ ও মুসললম 
রক্তনক লমলেনেনে এই পলরবারই। 

--লেকই লেলে বনলনেে, এসবই আমানদর পলরবানরর অপরাে। 
--লকন্তু মেসলপো, সব অেযা ানররই মো একটা মের্ আনে। এরও একটা 

মের্ অবশ্যই আনে। 
--লকভানব, ওনদর েলক্তর লবরুনে মক দােঁড়ানব? আনগ কমুযলেষ্ট সরকার 

ওনদর পানপট লেল, আিনকর গণোলেক সরকারও ওনদর মে রক্ষা কনরই  লনে 
শুেু েে, মনে মনে োরা লমনলে বালহেীর কানি ভীর্ণ খুলে। 

সরকার মনে করনে, োনদর কািটাই লমনলে বালহেী কনর লদনচ্ছ। 
োলদোর মনে পড়ল সানলহ বাহমনের কো। আপোনেই মুখটা মযে োর 

আরক্ত হনে উেল। মস লেনিনক সামনল লেনে বলল, এসব প্রলেকূলোর মনেযও 
কাি হনচ্ছ মেসলপো। 
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বনল োলদো সানলহ বাহমনের সব কালহেী খুনল বলল এবং িাোল ময, 
মুসললম যুবকরা মহাোইট লিনসডট োনম একটা সংগেে গনড় েুনলনে। লমনলে 
বালহেীনক প্রলেনরানের প্রস্তুলে োরা শুরু কনরনে।  

মেসলপো োলদোর মুনখর লদনক োলকনে োর কো শুেলেল। শুেনে 
শুেনে মেসলপোর মোেঁনট এক টুকনরা হালসর মরখা েনুট উনেলেল।  

োলদো োমনল মেসলপো বলল, মোমার সানলহ বাহমে এখে মকাোে? 
োলদো  মনক উনে োকাল মেসলপোর লদনক। োর মুখ লাল হনে 

উনেনে।  
হাসল মেসলপো। বলল, লকেু মনে কনরাো োলদো, সানলহ বাহমে এখে 

মকাোে? 
--এবানব মোমার বলা লেক হেলে মেসলপো। মুখ ভার কনর বলল 

োলদো। 
একটু মেনমই আবার বলল োলদো, আলমও মোমার ম ানখর অশ্রুনে 

একটা আনলা মদখনে মপনেলে। 
--প্রলেনোে লেচ্ছ ? 
--প্রলেনোে েে, মোমার হৃদে লক হাসাে মসেলিনকর িনে উম্মুখ হনে 

মেই ? 
উত্তর লদল ো মেসলপো। 
মুহুনেচই বদনল মগল োর মুখ। লবর্ানদর এক কানলা োো োমল মস 

মুনখ। েীনর েীনর বলল, মোমার কোর প্রলেবাদ করব ো োলদো। লকন্তু লক িাে, 
আমার দু’ম াখ মকাে লদে ওনক মদনখলে, মদখনবও লকো িালেো। 

মেনর্র কোগুনলা মযে োর গলাে আটনক যালচ্ছল। 
োলদো োড়াোলড় প্রসে পাল্টাবার িনে বলল, মোমার প্রনশ্নর উত্তর 

মদো হেলে মেসলপো। সানলহ বাহমে এখেও আমানদর বাসাে, উনে বসার মে 
অবস্থা োর এখেও হেলে। 

মেসলপো রুমাল লদনে ম াখ ভাল কনর মুনে লেনে বলল, োেঁনদর ময 
সংগেনের কো বলনল মসটা লক শুেু মবলনগ্রনে, ো মগাটা মদনে? 
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--মগাটা মদনে শুেু েে, মগাটা বলকানে ওরা কাি শুরু কনরনে।  
--আলহামদুলল্লাহ। আমানদর সামনে শুেুই অন্ধকার লেল, আনলার মকাে 

মরেই লেলো, মকাে অবলম্বনের ল ন্তা করনেও আমরা ভুনল মগলে। আমার 
খালাম্মার মের্ আো হেনো পযরণ হনব ো। মেনলনক হেনো লেলে মদখনে পানবে 
ো। উলে লেনখােঁি হবার দুঃসংবাদ আমরা োনক মদইলে। লেলে সহ্য করনে 
পারনবে ো। 

োলদো বলল, ল ন্তা কনরা ো মেসলপো, আল্লাহই আমানদর সাহাযয 
করনবে। 

একটু মেনমই োলদো আবার বলল, লকন্তু মেসলপো লবশ্বলবদযালনের 
কানে মোমার পলর ে মগাপে মরনখে মকমে কনর? 

--আলম লস্টনেে পলরবানরর পলরল ে বাড়ীগুনলার মকােটানেই োলক ো। 
আলম িনন্মর পর মেনক বাবা মার সানে বুলনগলরোে মানুর্ হনেলে। মবলনগ্রনে 
এনসও লস্টনেে পলরবার মেনক লভন্ন বাড়ীনে বাস কনরলে। মানের োমও খৃষ্টাে 
োম। আব্বাও খৃষ্টাে োম লেনে আমানদর মেনক লভন্নভানব লভন্ন বাড়ীনে বাস 
কনরে। সবাই এখানে িানে আমার লপো মেই। মানের পলর নেই আলম 
লবশ্বলবদযালনে ভলেচ হনেলে। রানের অন্ধকানর আমরা আব্বার সানে মদখা কলর 
এবং পলরবানরর অোেনদর সানে মদখা সাক্ষাে এভানবই আমানদর হে। 

--লক দুঃসহ িীবে। বলল োলদো। 
একটু মেনম বলল আবার, মেসলপো আমানদর বাসাে যানব, আব্বা আম্মা 

খুব খুেী হনবে লস্টনেে পলরবানরর মলাক মপনল। 
--লেক আনে,একলদে যাব। 
--আনরকটা কো মেসলপো, মোমার োমটা লেক হেলে।  রািা লস্টনেনের 

মবাে সুলোে বানেলিনদর স্ত্রী মললে মেসলপোর োনম মোমার প্রকাশ্য োম রাখা 
লেক হেলে। মেসলপো িুলেের বনল আরও প্রকাে কনর লদচ্ছ সব। 

--েুলম লেকই বনলে োলদো। লকন্তু আব্বা আম্মা এ োম মগাপে করনে 
রািী েে। োরা এ োম অেযন্ত ভালবানসে এবং এনে োরা মসৌভানগযর প্রেীক 
বনল মনে কনরে। 
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--এ োম আমারও গবচ মেসলপো। মললে মেসলপো বলকানে ময পলরবেচে 
একলদে এনেলেনলে, মেসলপো িুলেের মস পলরবেচে আবার আনুে আমরা  াই। 

আনবনগ োলদোর গলা মকেঁনপ মগল, োর ম াখ দু’লট উ্জলল হনে উেল।  
--আমার োম লেনে এভানব বনলা ো োলদো। 
মোমার োম লেনে বললে ো, মোমার োম আমানদর এক স্বনণচা্জলল 

অেীনের প্রেীক। আমরা  ালচ্ছ মসই অেীে আবার লেনর আসুক। 
এক সমে  ং  ং কনর বানরাটা বািার েে হনলা মদোল ঘলড়নে। ১২ টা 

মেনক ৩ টা পযচন্ত লাইনব্ররীর লবরলের সমে। 
মেসলপো এবং োলদো দু’িনেই ওনে দােঁড়াল লাইনব্ররী মেনক মবরুবার 

িনে। 
 
 
 
োক্তার মড্রলসং ম ে কনর হাে পলরষ্কার কনর এনস মোোনলনে হাে 

মুেনে মুেনে বলল, ইেংমযাে মোমার আর মড্রলসং লাগনব ো। েুলম ভাল হনে 
মগে। যা সমে লাগার কো, োর অনেক আনগই মোমার ঘাগুনলা শুলকনে মগল। 
মােলসক েলক্ত মরাগ সারাে, কারণ এ েলক্ত ঈশ্বনরর কাে মেনক আনস।  

সানলহ বাহমে শুনে লেল। োক্তানরর কো মস মনোনযাগ লদনে শুেলেল। 
োক্তারলট খুব সরল, খবুই ভাল মানুর্। খুবই ভাবপ্রবণ। োক্তার ো হনে দােচলেক 
হনলই ভাল হনো। 

োক্তার োমনল সানলহ বাহমে বলল, োক্তার েুলম ঈশ্বনর লবশ্বাস কনরা? 
োক্তার ম াখ কপানল েুনল বলল, করব ো মানে আলম মো কাডেোেহীে 

েই। 
--লকন্তু বস্তুবাদী সমাি ঈশ্বর লবশ্বাসীনদরই মো কাডেোেহীে বনল। 
--বনল বনলই মো সমানির আি এই দযগচলে। েুলম মবলনগ্রে মেনক 

পযালরস পযচন্ত মহেঁনট যাও, মদখনব রাোর দু’োনর েে েে গীিচা আি পলরেযক্ত। 
উপাসনকর অভানব মসগুনলা লবরাে হনে মগনে। লকন্তু গীিচানক পলরেযাগ কনর 
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মানুর্ লক মপনেনে? লকেুই েে, পলরবানর অোলন্ত, সমানি হাোহালে বহুগুণ 
মবনড়নে। ঈশ্বর মপ্রম োড়া োলন্তর,ভানলাবাসার সমাি গনড় উেনে পানর ো।  

--এ সমাি আবার লক কনর ভাল হনব োক্তার,হাোহালের পে মেনক সনর 
আসার উপাে লক? 

--আবার লযশুর রািয লেলরনে আেনে হনব। 
--োক্তার মসটা লক লযশুর রািয হনব,ো যািকনদর রািয হনব,মযমে 

একবার লেল? 
োক্তার সনে সনে মকাে উত্তর লদল ো। োক্তার োর লদনক লবিেভরা 

ম ানখ একদৃলষ্টনে োলকনে রইল। অনেকক্ষণ পর বলল,ইেংমযাে,েুলম সাংঘালেক 
প্রশ্ন কনরে। এ প্রশ্ন আমানকও পীড়া মদে,যার উত্তর আমার কানে মেই। উত্তর 
সন্ধানে যখেই সামনে আগাই,মদলখ মেগড়া যািকেে সামনে এনস যানচ্ছ। 
মোমার কানে মকাে সললউেে আনে ইেংমযাে? 

--বাইনবনল মকাে সললউেে মেই। 
--মেই? আলম বাইনবনলর সব িালেো। সলেয মেই? 
--মেই। পালরবালরক,সামালিক,রািনেলেক,অেচনেলেক বযবস্থা মানুনর্র 

মকমে হনব,যুে-সলন্ধ লকভানব  লনব,লব ার-নলেনদে লকভানব পলর ালো করা 
হনব মস বযাপানর বাইনবল লেরব।  

--োহনল েমচরািয লক হনব? ওরা লক করনে  াে োহনল? 
--কারা? 
--িােো,মহাে েমচসম্রাট সানলচমযাে-এর একমাত্র বংেের কেস্টােটাইে 

মস েমচরািয পুেঃপ্রলেষ্ঠার ম ষ্টা করনে। 
--কেস্টােটাইনের োম শুনে  মনক উেল সানলহ বাহমে। লমনলে 

বালহেীর মেো কেস্টােটাইে। 
--দুভচাগয োক্তার, আলম িালেো োনক।  
--িােনব লক কনর গীিচাে মো যাওো। মরাববানর গীিচাে গীিচাে ইলে 

বক্তৃো মদে।  
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--সানলহ বাহমনের মকৌেুহল বাড়ল। মস এেলদে ভাবে কেস্টােটাইে 
একিে মসকুযলার ও সোসবাদী িােীে মেো। মস গীিচাগুনলাও সের কনর 
লেরনে। 

--লক বনলে লেলে োক্তার? বলল সানলহ বাহমে। 
--ইউনরানপ সানলচমযানের মসই েমচসম্রািয লেলরনে আোর কো বনলে। 

েনব একটা কো লেলে সাংঘালেক বনলে।  
--লক কো? 
--সাংঘালেক কোটা হনলা, মুসলমােরা োলক সানপর মে মগাটা ইউনরাপ 

লগনল মেলার র্ড়যে করনে। খৃষ্টােনদর উদালসেোর সুনযানগ ওরা অন ল 
মপনরােলার লদনে েে েে গীিচা ইলেমনেযই লকনে মেনলনে। এভানব  লনল 
সবগুনলা গীিচাই মসলিনদ পলরণে হনব। 

একটু োমল োক্তার। োরপর বলল, এর পনরর কো আরও সাংঘালেক। 
--লক মসটা? বলল, সানলহ বাহমে। 
--মসটা হনলা,মস্পনে লযশুর সন্তােরা মযমে কনর মুসলমােনদর এক এক 

কনর লেমযচল কনরনে, এখানেও োই করনে হনব। 
--একো েুলম ভাল মনে কর োক্তার? এনো হাোহালের কো। েুলম 

কেষ্টােটাইনের কো লবশ্বাস কর? 
োক্তার লিভ মকনট বলল, েমচরাি সানলচমযানের সন্তাে লক লমেযা বলনে 

পানরে? 
--েুলম এনদনে এবং ইউনরানপ মুসলমােনদর মদনখে, োরা লক 

অোলন্তলপ্রে? 
--োরা মো সংখযালঘু, খুবই োলন্ত লপ্রে। েনব গীিচা মসলিদ হনেনে ো 

মবে লকেু আলম মদনখলে। লবলি হনে যাওো গীিচা লক ক্লাব মরনোেঁরা হেলে? 
--হ্যােঁ, হনেনে হািার হািার। 
--োহনল লবলি হওো গীিচা লক মসলিদ হনে পানরো? 
--লেক বনলে, হনে পানর। 
--োহনল কেষ্টােটাইে লক লমেযা প্র ার করনেো? 
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--ো আলম বলনে পারনবা ো, মস েমচপতু্র। আমার লকেু বলা লেক হনব 
ো। 

--লকন্তু এই ভানবই লক একলদে যািকেে কানেম হনেলেল ো,যা েনমচর 
অপযরণীে ক্ষলে কনরনে? 

োক্তার হাসল। বলল,েুলম অনেক িাে ইেংমযাে। েুলম একলদে 
কেষ্টােটাইনের সানে কো বলো! 

বনল োক্তার োর মমলেনকল লকট লেনে উনে দােঁড়াল। মবলরনে মগল 
োক্তার। 

োক্তার মবলরনে মযনেই খাবার লেনে ঘনর  ুকল োলদো েযর। 
খাবার মটলবনল মরনখ বলল,োক্তানরর সানে এভানব কো বলা আপোর 

লেক হেলে। োক্তার একটু  ালাক হনল আপলে েরা পনড় মযনেে। 
োলদোর পরনে সাদা ল লা িামা। একদম পা পযচন্ত মেনম এনসনে। 

মাোে িড়ানো সাদা বড় রুমাল। কপালও  াকা পনড়নে রুমানল। 
ম াখ লে ু কনর কো বললেল োলদো। 
োলদোনক  ুকনে মদনখই ম াখ োলমনে লেনেলেল সানলহ বাহমে। 
আহে অবস্থাে মসলদনের রানের ঘটোর পর োলদো সামনে আসনলই 

বাহমে খুবই অস্বলে মবাে কনর। মসলদে সানলহ বাহমে যখে টনল পনড় যালচ্ছল, 
েখে োলদো োনক িলড়নে েনর ময ল ৎকার কনরলেল ো এখেও োর ম ানখ 
ভানস। 

োলদোও সাোরণেঃ োর সামনে আনসো। লকন্তু বাড়ীনে মলাক মেই। 
আব্বা ওমর লবনগালভক সারালদে প্রাে বাইনর োনক, েখে সানলহ বাহমনের 
মদখা-শুো বােয হনে োলদোনকই করনে হে। 

োলদো োমনল সানলহ বাহমে বলল, লেক বনলনেে, মবেীই একটু বনল 
মেনললে। লক করব লমেযার িবাব ো লদনে মো পারা যাে ো। 

োলদো আর লক বলনব মভনব পালচ্ছল ো, নল যানব লকো োও বুঝনে 
পারলেল ো। োলদো অবাক হে এমে িড়ো,সংনকা  োর মো মকাে লদেই লেল 
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ো। এ ঘনর পা লদনলই এক অেরীলর আনবে মযে োনক লঘনর েনর। মনে পড়ল 
মসলদনের মেসলপোর বলা কো। অস্বলেটা োর আরও বাড়ল। 

 নল যানব লক যানবো যখে ভাবলেল োলদো,েখে সানলহ বাহমে 
বলনলে,আপলে মসলদে লষ্টনেে পলরবানরর ময মেনললটর লেনখােঁি হওোর কো 
বলনলে, োর লক মকাে েনটা আমানক লদনে পানরে। 

োলদো সানলহ বাহমনের আপলে সনম্বােনে খুবই লবব্রে মবাে কনর। আি 
আর মস েনর রাখনে পারনলা ো। বলল,‘আপলে'ো বলনল লক হেো,অন্তেঃ বেনস 
মোট মো আলম। 

সানলহ বাহমে মাো লে  ুকনরই বনসলেল। মুহযেচকাল মকাে উত্তর লদলো 
োলদোর কোে। পনর েীনর েীনর বলল,লেক আনে োলদো। 

ঐ েনটা আমানক মদনব। 
--যলদ পালর। 
--লকন্তু েনটা ো মপনল মখােঁি করা মুলেল হনব। 
--আলম ম ষ্টা করনবা। 
এই সমে ঘনর প্রনবে করল ওমর লবনগালভক। 
এ সমে ওমর লবনগালভক মকাে সমনেই বালড় মেনরে ো। 
োলদো লবিনের দৃলষ্টনে োর লপোর লদনক োকাল। 
ওমর লবনগালভক মসাোে গা এললনে লদনে বলল, আি লমনলে বালহেীর 

একিে আমার লডড্রী হাউনস এনসলেল। 
োলদো এবং সানলহ বাহমে দু’িনেই  মনক উনে ওমর লবনগালভনকর 

লদনক োকাল। 
একটু দম লেনে মস বলল, ভে কনরাো ওরা আমানক ল নেলে। সম্ভবে: 

মসলদে রানে মোো আমার োম, ম হারা লকেুই োরা মনে রানখলে। এবং মেৌকাে 
আমার লডড্রী হাউনসর মেমনপ্লট লেিে োনদর ম ানখ পনড়লে। 

--োহনল মকে এনসলেল? বলল, োলদো। 
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--এনসলেল একটা অেচার লেনে। এর আনগও অেচার লেনে এনসনে, লকন্তু 
েখে পলর ে িােনে পালরলে। আি গনল্প গনল্প অনেক কো বনলনে, পলর েও 
িােনে মপনরলে। 

--লকেু িােনে মপনরে োহনল? 
--হ্যােঁ, মসিনেই এলাম। এ কো সানলহ বাহমেনক ো বনল োকনে 

পারলাম ো। ওমর লবনগালভনকর কো মোোর িনে উদগ্রীব হনে উেল োলদো 
এবং সানলহ বাহমে দু’িনেই। 

ওমর লবনগালভক গম্ভীর হনে উেল। বলল, মলাকলট গনল্প গনল্প ময কো 
বলল, োর সারাংে হনলা, লষ্টনেে পলরবানরর হাসাে মসেলিক আনমচেীোর 
মহাোইট ওলনের হানে বন্দী লেল। ৫০ হািার েলানরর লবলেমনে মহাোইট ওলে 
োনক লমনলে বালহেীর হানে েুনল মদনব, এটা লেক হনে লগনেলেল। এই সমেই 
মহাোইট ওলনের লবপযচে ঘনট। আহমদ মুসার েেুে মেেৃনে কনকোস লিনসডট 
মহাোইট ওলনের সব ঘালট একলদনেই লবধ্বে কনর মদে। মহাোইট ওলনের 
মলাকরা হে মারা পনড়, েে বন্দী হে। হাসাে মসেলিক ময ঘালটনে বন্দী লেল মস 
ঘালটও লবধ্বে হে, লকন্তু হাসাে মসেলিক মারা পনড়লে। লমনলে বালহেী মনে করনে 
কনকোস লিনসডট োনক উোর কনরনে। এই সম্ভবোলটই লমনলে বালহেীর িনে 
উনিগিেক হনে দােঁলড়নেনে। কনকোস লিনসডট হাসাে মসেলিকনক সাহাযয 
করনল োনক হানে পাওো অসুলবো হনব। 

গা মেনক মকাট খুনল মেলার িনে ওমর লবনগালভক কো বন্ধ কনরলেল। 
ওমর লবনগালভক মকাট খুনল োলদোর হানে লদনে এনস আবার বসল। 
ওমর লবনগালভক কো শুরু করার আনগই সানলহ বাহমে মুখ খুলল। 

বলল, মাে করনবে, কোে বাো লদলাম। আলম িােনে  ালচ্ছ, আপলে ময আহমদ 
মুসার কো বলনলে, মস মকাে আহমদ মুসা? 

--েুলম মকাে আহমদ মুসানক িাে? বলল, ওমর লবনগালভক। 
--িালে এক আহমদ মুসার কো। লেলে লেলললেে, লমন্দাোও এবং 

মুসললম মেয এলেোর ইসলামী লবপ্লনবর োেক। 
--হ্যােঁ বৎস, ইলেই লেলে। 
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--লেলে কনকোনস এনসলেনলে? 
--এনসলেনলে এবং আসার পর মহাোইট ওলনের এ লবপযচে ঘনট। 
--আলহামদুললল্লাহ। খুেীনে উজ্জ্বল হনে উেল সানলহ বাহমনের মুখ। 
--মক এই আহমদ মুসা আব্বা? আলম মো শুলেলে োর কো? 

বলল,োলদো। 
--লেলে আল্লাহর এক রহমে। এক অকুনোভে, অসীম সাহসী, এবং 

অসাোরণ েী সম্পন্ন এক লবপ্লবী যুবক। মুসললম িালের মযখানেই 
লবপদ,মসখানেই েুনট যাে লেলে,োমল ওমর লবনগালভক। 

সংনগ সংনগই কো বনল উেল সানলহ বাহমে। বলল,োলদো মোমার 
বান্ধবী মেসলপোনক বলনে পার, হাসাে মসেলিকনক আল্লাহ এমে এক স্থানে 
মপৌনেনেে,যার ম নে লেরাপদ স্থাে আমার মনে হে এ দুলেোনে আর োই। 

বনল একটু মেনমই ওমর লবনগালভকনক লক্ষয কনর বলল,  া ািাে আলম 
আর শুনে োকনে পারব ো। আপলে ময খবর শুলেনেনেে োনে আমার মে েুনট 
মবড়ানে  ানচ্ছ। মকে িালে আমার মে বলনে, আহমদ মুসা বালকানে আসনবে। 

--আব্বা,ওর আি েেুে মড্রলসং হনেনে। এ মড্রলসং মখালা পযচন্ত ওর মরষ্ট 
মেওো দরকার। সানলহ বাহমনের কো মের্ হনেই বনল উেল োলদো। 

‘আমার কো মো মের্ হেলে, মোমরা অে কোে মগে' বনল ওমর 
লবনগালভক আবার োর কো শুরু করল, ‘আেনন্দর কোর মানঝ লবপনদর কোও 
আনে। আলম লমনলে বালহেীর মলাকনক প্রশ্ন কনর লেলাম, মোমরা লক োহনল 
হাসাে মসেলিনকর আসা মেনড় লদনল? 

উত্তনর মস েীব্রভানব মাো ঝালকনে বনললেল, ো,ো,ো। আমরা িালে 
হাসাে মসেলিক মযখানেই োক,যার কানেই োক োর মুমযর্চ মা’মক মস একবার 
মদখনে আসনবই। সীমান্ত এবং সবচত্র োর েনটা আমরা েলড়নে লদনে মরনখলে। 
আমানদর ম াখনক োেঁলক লদনে মস বলকানে প্রনবে করনে পারনব ো। প্রনবে 
করনলও োর মা’র সানে মদখা করার ম ষ্টা করনলই মস েরা পনড় যানব। লসোন্ত 
হনেনে,হাসাে মসেলিনকর মা’সহ লষ্টনেে পলরবানরর সবগুনলা বাড়ী এবং 
মলাকনদর উপর   লব্বে ঘডটা েির রাখা হনব। োমল ওমর লবনগালভক। 
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ওমর লবনগালভনকর মেনর্র কোগুনলা শুনে োলদোর মুখ মোট হনে মগল। 
সানলহ বাহমে বলল, হাসাে মসেলিনকর উপর লমনলে বালহেীর এে রাগ মকে? 

--হাসাে মসেলিক লমনলে বালহেীনক কােঁ কলা মদলখনে এেলদে মবেঁন  
আনে এটাই োর অপরাে। োনদর মাোে ভীর্ণ মিদ ম নপনে। আর োোড়া 
লষ্টনেে পলরবানরর প্রেযক্ষ ও লপওর রক্ত ময একমাত্র যুবনকর মদনহ আনে,মস 
হনলা হাসাে মসেলিক। সুোরাং োনক হেযা করা োনদর  াই-ই। 

--আব্বা লষ্টনেে পলরবারনক সাবোে করা দরকার? এসব কো লক আলম 
মেসলপোনক বলব? বলল োলদো। 

--অবশ্যই বলনে হনব মা। এই লবপনদ ওনদর যলদ সাহাযয করা মযে! 
বলল ওমর লবনগালভক। 

-- া ািাে আিই এখাে মেনক মবরুনে  াই। মুসললম যুবকনদর লেনে 
গনড় মোলা সংগেে মহাোইট লিনসনডটর মবলনগ্রে ইউলেনটর প্রোে লহসানব 
আমার অনেক কাি করার আনে। 

--ো আলম বুনঝলে সানলহ বাহমে,লকন্তু.............. 
ওমর লবনগালভক সাে লদনে ইেঃেে করনে লাগনলে। 
--ো আব্বা,ঘাগুনলা পুনরা শুকাবার আনগ মবরুনল ওর ক্ষলে হনব। ওর 

যাওো হনব ো। েক্ত কনণ্ঠ প্রলেবাদ করল োলদো। 
কো মের্ কনরই োলদো দ্রুে ঘর মেনক মবলরনে মগল। 
ওমর লবনগালভক মমনের লদনক একবার  াইল। োর মোেঁনট এক টুকনরা 

মস্ননহর হালস। 
োরপর সানলহ বাহমনের লদনক লেনর ওমর লবনগালভক বলল,োলদো 

লেকই বনলনে,ঘাগুনলা ো সারনল মোমার মবরুনো লেক হনব ো। মোমার বাড়ীর 
মলানকরা মো আসনেই,মকাে কো,মকাে কাি োকনল োনদর মােযনম করনে 
পার,আমানকও বলনে পার। 

োনক লেনে োলদোর মিনদ সানলহ বাহমে ল্জলাে মনর যালচ্ছল। ওমর 
লবনগালভক লক লকেু বুনঝেলে? অবশ্যই বুনঝনেে। োলদোর উপর রাগ হনলা 
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সানলহ বাহমনের লকন্তু এ রানগর মনেয অভযেপযবচ এক েৃলপ্ত আনে অনুভব করল 
সানলহ বাহমে। মস খুবই অস্বলে মবাে করনে লাগল ওমর লবনগালভনকর সামনে। 

সানলহ বাহমে ওমর লবনগালভনকর কোর মকাে িবাব মদেলে। 
ওমর লবনগালভক উনে দােঁড়াল। বলল,মোমার অনেক সমে লেনেলে। 

খাবার পনড় আনে,মখনে োও। 
বনল ওমর লবনগালভক ঘর মেনক মবলরনে মগল। 
সানলহ বাহমে উনে খাবানরর মটলবনলর লদনক  লল। 
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৪ 

লেরাো বন্দনর লবমােটা লযাডে করল লেক মবলা সানড় এগারটাে। 
লেরাো আলনবলেোর রািোেী। বহু বের আলনবলেো কমুযলেষ্ট 

োসনের মলৌহ োসনে বন্দী লেল। মসই বােঁেে এখে মেই,লকন্তু োর মরে এখেও 
যােলে। পুরানো একটা অভযাস মেনক েেুে অভযানস রূপান্তর রাোরালে হেো। 

লবমাে মেনক আহমদ মুসা ম াখ ভনর মদখল লেরাো েহরনক। হাসাে 
মসেলিকও মদখলেল। োর কানেও সব েেুে। 

--মকমে লাগনে হাসাে মসেলিক? লিনেস করল আহমদ মুসা। 
--ভাল লাগনে, অলেিেোর একটা মরামাি আনে। বলল হাসাে 

মসেলিক। 
--ভে করনে ো? 
--ো মুসা ভাই, আপোর সানে মদখা হবার পর ভে মযে মকাোে  নল 

মগনে। 
আহমদ মুসা হাসাে মসেলিনকর লপে  াপনড় বলল,সাবাস হাসাে 

মসেলিক। সাহস ো হারানল মকাে অলেিেোই অলেিেো েে,মকাে লবপদই 
লবপদ েে। 

টারমানক প্রনবে করল লবমাে। 
লবমানের লসেঁলড় লদনে োমনে োমনে আহমদ মুসা ভাবল,যেটা 

অলেিেো লেনে মস লেরাোে োমনে,েেটা অলেিেোর মুনখামুলখ কখেও মস 
আর হেলে। ময মদনে োরা োমনে োর লকেুই ম ো মেই,মকউ ম ো েে। 

ম লকং এর ঝানমলা মের্ কনর মবলরনে এনস যখে ওনেলটং লাউনে বসল 
েখে মবলা সানড় এগারটা। 
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আহমদ মুসা ও হাসাে মসেলিক মকউই লক্ষয কনরলে োরা যখে ম লকং 
এলরো মেনক লাউনে মবলরনে আসলেল,েখে মগনটর পানে দােঁড়ানো দু’িে মলাক 
হাসাে মসেলিনকর লদনক েির পড়নেই  মনক উনেলেল। 

মলাক দু’লটর েক্ত-সমেচ ম হারা ও মপটানো স্বাস্থয,গানে লট োটচ,ম ানখ 
সােগ্লাস। আলনবেীে। 

আহমদ মুসারা লাউনে এনস বসনল োরা দযনর লভনড়র মনেয দােঁলড়নে 
োনদর উপর ম াখ রাখল। এক সমে দু’িেনক পরামেচ করনে মদখা 
মগল,োরপর একিে মবলরনে মগল। অেিে োনদর উপর েির রাখল। 

আহমদ মুসা ও হাসাে মসেলিক আনলা ো করলেল োনদর এখেকার 
গন্তবয লেনে। আহমদ মুসা বলল, প্রেনম একটা মহানটনল উো যাক। োরপর লেক 
করা যানব আমরা লকভানব এগুনবা। 

লাউনের এক পানে একটা বুক ষ্টল মদনখ আহমদ মুসা খুেী হনে উেল। 
ওখানে মো টুযলরষ্ট গাইে ও মযাপও পাওো মযনে পানর। 

আহমদ মুসা উনে দােঁড়াল। বলল, উে হাসাে মসেলিক,আমরা ঐ বুক 
ষ্টলটা হনে মবলরনে যাব। 

দযনর দােঁড়ানো মলাকলটও েনড় উেল। 
আহমদ মুসারা বই লকনে যখে লাউে মেনক বাইনর মবলরনে এল, 

মলাকলটও লপনে লপনে মলনগ োকল। মস এবার আনগর ম নে অনেক ঘলেষ্ঠ 
হনেনে। 

লাউে মেনক মবরুনলই একটা প্রেে েটুপাে। েটুপানের পনরই দীঘচ-
প্রেে গালড় বারান্দা। লকন্তু ভাড়া গালড় মপনে হনল গালড় বারান্দার পযবচ-লদনক 
লবোল পালকচং এ মেনম মযনে হ্ে। 

আহমদ মুসারা েটুপানে মবরুনেই গালড় বারান্দাে একিে মলাক 
এলগনে এল এবং বলল,স্যার গালড় লাগনব? 

মলাকটা ড্রাইভার মগানেরই । আো ইংনরিী আো আলনবেীে ভার্াে 
কো বলল মস। োর লমশ্র ভার্া শুনে আহমদ মুসার হালসই মপল। 

োর লদনক  াইল আহমদ মুসা। 
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আহমদ মুসা টুযলরষ্ট গাইে মেনক লেরাোর কনেকটা মহানটনলর োম 
মিনে লেনেলেল। 

কনোর কমুযলেষ্ট োসনের অেীে আলনবলেো দীঘচ লদে রুেিার েীলে 
অনুসরনণর েনল বাইনরর সানে সামেস্যপযণচ মকাে সুনযাগ-সুলবোটা এখানে গনড় 
উেনে পানরলে। পােঁ োরা লেেোরা স্টাইনলর মকাে পলিমা মহানটল লেরাোে 
মেই। 

গাইনে প্রেম মশ্রণীর মহানটলগুনলার একলটর োম ‘এল-েির’, লেরাোর 
মকন্দ্রীে বাস টালমচোল মেনক খুব দযনরও েে, আবার কানেও েে। এ রকম একটা 
মলানকেেই আহমদ মুসার পেন্দ। োোড়া মহানটললটর োমটাও োনক আকর্চণ 
কনরনে। মস লবলিে হনলা, ার-পােঁ  দেনকর কনোর কমুযলেষ্ট দলনেও আরবী 
েে,আরবী োম এখেও লটনক আনে আলনবলেোে? আবার ভাবল, োকনবো মকে 
মুসলমােরা আলনবলেোে লবপুলভানব সংখযাগলরষ্ঠ,োসকরা কমুযলেষ্ট হনলও 
োনদর পলর ে মুসলমােই লেল। ইসলামী কাল ারনক োরা  াইনলও সম্পযণচ 
উনচ্ছদ করনে পানরলে। হৃদনের গভীর মেনক যার উৎসরণ োনক গলা লটনপ মারা 
যাে ো। 

--এল-েির মহানটল এখাে মেনক কেদযর? ড্রাইভার মলাকটানক লিনেস 
করল আহমদ মুসা। 

--এই  ার-পােঁ  মাইনলর মবেী েে স্যার। দে লমলেনটই মপৌনে যাব 
স্যার। 

লকেু ো বনল আহমদ মুসা হাটনে শুরু করল কার পানকচর লদনক। 
ড্রাইভার মলাকলটও সানে সানে  লল। 

ময মলাকলট আহমদ মুসানদর অনুসরণ করলেল। মস এই সমে োর পাে 
কালটনে দ্রুে কার পানকচর লদনক  নল মগল। োর মোেঁনট এক টুকনরা বােঁকা হালস।  

কার পানকচ েখে মগাটা লেনেক টযালক্স দােঁলড়নে আনে। লবমাে মো মবে 
আনগ লযাডে কনরনে, যাত্রীরা  নল মগনে। 

কার পানকচর মাঝখানে একটা টযালক্স দােঁলড়নে আনে। অে দু’মটা দু’পানে 
মবে খালেকটা দযনর দােঁলড়নে। 
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সানের ড্রাইভার মলাকলট মানঝর টযালক্সর এক পানে লগনে দােঁড়াল। 
গালড়র অে পানে আহমদ মুসানদর উপর ম াখ রাখা মসই দু’িে মলাকও দােঁলড়নে 
আনে। োরা ড্রাইভানরর সানে আহমদ মুসার কো শুেনে। 

আহমদ মুসা মনে করল, ওরাও দু’মটা গালড়র ড্রাইভার। সম্ভবেঃ দর 
কর্াকলর্ োরা শুেনে এনসনে। সুনযাগ মপনল োরা লেনিনদর গালড়র লদনক 
টােনব। এোরনপানটচ এরকমটাই ঘনট অনেক িােগাে। 

গালড়র কানে মপৌেঁনে আহমদ মুসা লিনেস করল, ৫ মাইল রাো কে 
ভাড়া  াও, মোমানদর মরট লক? 

--স্যার মরট মো দে েলার, এখে মের্ সমে আপলে দো কনর যা মদে। 
বনল ড্রাইভার টযালক্সর  ারটা দরিা খুনল মোোনল লদনে লসটগুনলা ঝাড়া মমাো 
কনর লেনে বলল, স্যারনদর লক মদরী হনব, লকেু কাি আনে আর? 

--ো, ড্রাইভার। বনল আহমদ মুসা হাসাে মসেলিকনক গালড়নে উেনে 
বলল।  

হাসাে মসেলিক মখালা দরিা লদনে মপেনের লসনট উনে বসল।   
ড্রাইভার েখে োর লসনট বনস লষ্টোলরং হুইল মুেলেল মোোনল লদনে।  
আহমদ মুসা সুযটনকসলট হানে লেনে বললেল, ড্রাইভার সুযটনকসলট...  
আহমদ মুসা কো মের্ করনে পারল ো,লবদুযেনবনগই মযে ঘটোটা 

ঘটল। 
টযালক্সর ওপানে দােঁড়ানো মলাক দু’িে ম ানখর পলনক মখালা দরিা 

লদনে একিে সামনের লসনট অেিে মপেনের লসনট উনে বনসনে। সংনগ সংনগই 
গালড়র দরিাগুনলা বন্ধ হনে মগল, গালড় লালেনে স্টাটচ লদনে েীর মবনগ েুনট  লল 
সামনে। 

হাসাে মসেলিনকর পানের দরিা মখালাই লেল। লক ঘনটনে আহমদ মুসা 
যখে বুঝল, েখে মস দরিা েরনে ম ষ্টা করল লকন্তু পারলো। হাে েসনক 
মবলরনে মগল। 

হাসাে মসেলিনকর ল ৎকার শুেনে মপল আহমদ মুসা। কার পাকচ পার 
হবার আনগই হাসাে মসেলিনকর পানের দরিাটাও বন্ধ হনে মগল।  
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গালড়টার লদনক োলকনে আহমদ মুসা কনেক মুহযেচ অলভভযনের মে 
দােঁলড়নে রইল।  

োর সমে মুখলট মবদো ও লবর্ানদ ভনর মগনে।  
সলম্বে লেনর মপনে আহমদ মুসা পানের টযালক্সর লদনক োকাল। মদখল, 

টযালক্সর ড্রাইলভং লসট  মেনক একিে েরুণী মবলরনে এল। োর পরনে েলু 
পযাডট,গানে লট সাটচ। 

আহমদ মুসা োর লদনক এলগনে বলল, আমানক সাহাযয করুে, আমার 
সােীনক ঐ গালড়নে লকেোপ করা হনেনে। আলম েনলা করনে  াই। েরুণীও 
ঘটোটা মদখলেল। মস আপলত্ত করল ো। বলল, আসুে।  

বনল মস মপেনের দরিা খুনল েরল। 
আহমদ মুসা বলল, আপলে অনুমলে লদনল আলম ড্রাইলভং এ বসনে   াই। 

েরুণীলট মুহযনেচর িে ম াখ েুনল আহমদ মুসার লদনক োকাল। 
আহমদ মুসার োন্ত দৃলষ্ট এবং পলবত্র-সরল ম হারার লদনক একবার েির 

মেনলই একটু মহনস েরুণীলট ড্রাইলভং এর পানের লসনট লগনে বসল। 
আহমদ মুসা গালড় স্টাটচ লদনে লদনে বলল, কে পলরমাণ লস্পনে অসুলবো 

হনব ো? 
--েেুে গালড়। েলু লস্পনেও অসুলবো মেই যলদ............... মহনস কো 

মের্ ো কনরই োমল। 
--লেক আনে, গালড়র ও আমানদর লেরাপত্তা প্রেম েেচ। 
েীর মবনগ আহমদ মুসার গালড় কারপাকচ মেনক মবলরনে রাোে মেনম 

এল। গালড়র োম্বার 
আহমদ মুসার ম ানখ েখেও জ্বল জ্বল করনেঃ ৮৩১১। 
গালড় রাোে মবরুনেই েরুণীলট বলল, সামনে দু’মটা রাো, একটা েহনর 

মগনে, অেটা উত্তনর দযনরর মোট্ট েহর মভরার লদনক এলগনেনে। 
--মভরা েে, েহনরর লদনক আমরা যাব। বলল আহমদ মুসা।  
--োহনল োইনে মমাড় লেে। 
মমানড়র উপর গালড় েখে এনস পনড়নে।  
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গালড় োে লদনক টােচ লেনে েুনট  লল েহনরর লদনক। 
--েহর পযচন্ত সাইে মকাে রাো মেই আর। বলল েরুণীলট। 
েীনরর েলার মে এলগনে  লনে গালড়। গালড়র মবগ ১২০ 

লকনলালমটানর,যা এই রাোে িে অস্বাভালবক। লকন্তু েরুণীলট সপ্রেংস দৃলষ্টনে 
ম নে োকল,অদ্ভুে দক্ষ হাে,অদ্ভুে পলরলমলে মবাে। একটার পর একটা গালড় 
ওভারনটক করনে,লকন্তু ো অপরূপ সুন্দরভানব। গালড়  ালোও ময একটা লেল্প 
েরুণীলট আি ো প্রেম অনুভব করল। 

োকাল েরুণীলট আহমদ মুসার লদনক। োন্ত মুখ। ম াখ দু’লট পােনরর 
মে সামনে ম নে আনে। 

হোৎ আহমদ মুসার ম াখ দু’লট খুেীনে উজ্জ্বল হনে উেল। 
েরুণীলট সামনের লদনক ম নে মদখল একলট টযালক্স। বলল, ওটাই লক 

মসই টযালক্স?  
--লি হ্যােঁ।  
গালড় দু’লটর মানেয বযবোে দ্রুে কমনে। 
আর দু’লমলেট োহনলই মস গালড়টানক েনর মেলনব। 
হোৎ আহমদ মুসার মুনখ অন্ধকার মেনম এল। সামনেই জ্বলজ্বল করনে 

লাল রযালেক লসগোল। েহনরর মুনখ রাোে একটা িলসং। লাল লসগোল 
োলমনে-লদনেনে এ রোর গালড়। লকন্তু ঐ গালড়লট অনল্পর িে মবলরনে মযনে 
মপনরনে।  

আহমদ মুসার গালড় এনস মেনম মগল লসগোনলর সামনে। 
হাোেভানব আহমদ মুসা োর মাো মেনড় লদল মষ্টোলরং হুইনলর উপর। 

হৃদনে কােঁটার মে লবেনে লাগল একটা কো, লেরীহ, সরল েরুণ হাসাে মসেলিক 
ওনদর হানেই পনড় মগল। 

েরুণীলটও ভীর্ণ দুঃলখে হনেলেল। 
আহমদ মুসার লদনক ম নে েীনর েীনর বলল, দুঃলখে আলম,মলাকলট মক 

আপোর? মকানেনক আপোরা আসনেে? 
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আহমদ মুসা েীনর েীনর মুখ েুনল োলকনেই বলল,আমার এক হেভাগা 
বন্ধু। 

আবার েীল লসগোল জ্বনল উেল। 
আহমদ মুসার গালড়টানক একপানে সলরনে লেনে দােঁড় কলরনে বলল, আর 

েনলা কনর আমরা পারনবা ো। েহনরর েে পনে আমরা ওনদর খুেঁনি পাব ো। 
একটু মেনম আহমদ মুসা বলল,আপলে মো এখে এোরনপানটচ লেনর 

যানবে। 
হ্যােঁ, মসখানেই আমার ভাইো আনেে। একটা কানি লেলে মসখানে 

মগনেে।  
মকে লিনেস করনেে? 
--আমানক লেরাো লসলট কারনপানরেে অলেনস মযনে হনব। 
মকে? 
ওই গালড়টা কার ো সন্ধাে লেনে হনব। 
েরুণীলট আহমদ মুসার বুলে মদনখ আবাক হনলা। ওখাে মেনক লেকাো 

সংগ্রহ কনর ময একিে গালড় মাললকনক খুেঁনি মবর করা যাে একো মকাে লদে মস 
ভানবওলে। 

--আপলে কখেও লেরাোে এনসনেে? মকউ পলরল ে আপোর এখানে? 
--লেরাোে এই প্রেম আসা। মকউ আমার পলরল ে মেই এখানে। 
--োহনল লসলট কারনপানরেে অলেনস োড়াোলড় কাি উোর আপোর 

কলেে হনব। 
মকে? 
কমুযলেিম মগনে,লকন্তু কলমউলেষ্ট আমলােে এখেও যােলে। 
েরুণীলট একটু মেনমই আবার বলল, আপলে এখলে মযনে  াে?  
--লি, এখেকার প্রলেলট মসনকডে আমার কানে একটা বেনরর ম নেও 

মযলযবাে। 
--পুললেনক বলনল হে ো?  
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হাসল আহমদ মুসা। বলল,আপোনদর পুললনের কো িালেো। েনব ময 
অলভেো আনে মসটা হনলা, পুললনের েরণাপন্ন হওোর অেচ হনলা লবর্েটানক 
মকাড মস্টানরনি পাোনো। আি ময কাি  াই,ো দেলদে বা দেমাস পনর 
মপনেও পালর। 

েরুেীলটও হাসল। বলল,আমানদর পুললনের অবস্থাও এই রকম,লবনের্ 
কনর মবসরকারী অলভনযানগর েদনন্ত োরা গা করনেই  াে ো। 

--েহনরর একটা মােল ত্র আমার কানে আনে আলম খুেঁনি মেব। আলম 
এখানেই মেনম মযনে  াই। আপোনক অসংখয েেবাদ। 

েরুেীলট গম্ভীর হনলা। বলল,আপলে এ েহনর েেুে,আপলে 
লবনদেী,আপলে লবপদগ্রস্থ।  লুে আপোনক লসলট কনপচানরেনের অলেনস লেনে 
যাব। আপলে এ লসনট আসুে। 

--আপোর ভাই মো লবপনদ পড়নবে। লেলে মো ল ন্তা করনবে। 
--লবপনদ পড়নবে ো, খুব ল ন্তাও করনবে ো। োেঁর মবাে সম্পনকচ োর এ 

আস্থা আনে ময,আলম মকাে িরুরী কাি োড়া মসখাে মেনক আলসলে। আর লসলট 
কনপচানরেনে আমার এক আত্মীে আনেে। আপোর কািটা োড়াোলড় হনে 
যানব। 

‘েেবাদ’ বনল আহমদ মুসা গালড় মেনক মবলড়নে এল। েরুেীলটও 
মবলড়নে এল। লসট বদল করল োরা। 

--গালড় স্টাটচ লদনে লদনে েরুেীলট বলল, আপোর ময ড্রাইভ মদখলাম,মস 
ড্রাইনভর কো আলম কল্পোও কলরলে। আলম মকাে রকনম কাি  ালানে পালর। 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, লসলট কনপচানরেে এখাে মেনক কেদযর? 
‘ ার মাইনলর মবেী হনব ো।' বলল েরুেীলট। 
আহমদ মুসা উত্তনর আর লকেু বলল ো।  ার লদকটাে মস ম াখ বুলানে 

লাগল। মসই সানে োর মাোে ল ন্তার িট। একটা অলেিনের পনে মস পা 
বালড়নেনে,পারনবে লক লনক্ষয মপৌেনে? পারনেই  ময হনব োনক। 

েরুেীলট ভাবলেল আহমদ মুসার কো। এ েরনের একটা ভোেক লবপনদ 
সাোরণ ময মকউ মুেনড় পড়ার কো, প্রেনমই োর পুললনের িরণাপন্ন হবার 
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কো। লকন্তু ো ো কনর ময লেনিই পাল্টা আিমনের দালেে কােঁনে েুনল মেে,মস 
মো সাোরণ োভচ,সাোরণ বুলে লকংবা সাোরণ েলক্তর মকউ েে।  

েরুেীলট  াইল আহমদ মুসার লদনক। োন্ত, লেরুলিগ্ন দৃলষ্টনে সামনে 
োলকনে আনে মস। 

েরুেীলট ভাবল,এমে সরল পলবত্র মুখচ্ছলব যার মস মযই মহাক আবালিে 
মকউ হনে পানর ো। 

লসলট কনপচানরেে অলেনস ওরা মপৌেঁেল। 
এেলমলেনেলটভ মসকেনের মগট রুনম আহমদ মুসানক বলসনে েরুেীলট 

মসনিটারীর কনক্ষ  নল মগল। লসলট কনপচানরেনের মসনিটারী েরুেীলটর  া া। 
আো ঘডটা পর লেনর এল েরুেীলট। োর মুনখ হালস। 
মস এনস মসাোে আহমদ মুসার পানে বসনে বসনে বলল,োম পাওো 

মগনে। টযালক্সলট পারনসাোল। 
োরপর লেকাো মলখা ল রকুটলট আহমদ মুসার হানে েুনল লদনে লদনে 

বলল, লকন্তু সমস্যা হনলা  া ার কানে শুেলাম লেকাোর মলাকটা সাংঘালেক। মস 
লিলমোল অে  োর গানে হাে মদো যাে ো। খুে কনর পালখ লেকানরর মে,লকন্তু 
োনক পাকড়াও করার মকাে প্রমাণ পাওো যােলে। মদনের সীমান্ত মপলরনেও োর 
োম। 

--েেবাদ,আলম োই আো করলেলাম। মুনখ হালস আহমদ মুসার। 
লবলিে ম ানখ েরুেীলট বলল,আপোর মুনখ হালস,আলম মনে কনরলেলাম 

ল লন্তে হনে পড়নবে আপলে। 
--হাসলে কারণ, লেক লেকাোটা আমরা মপনে মগলে। এ লেকাোটা যলদ 

মকাে ভাল মলানকর হনো, োহনল ল ন্তাে পড়োম লেক লেকাো আমরা পাইলে। 
লবিে, লবমুগ্ধ দৃলষ্টনে েরুেীলট োকাল আহমদ মুসার লদনক। বলল, 

আপলে অসাোরণ, এমে ল ন্তা আমার আনসইলে। 
দু’িনেই মবলরনে এল লসলট কনপচানরেনের অলেস মেনক। 
লনে এনস দােঁড়াল আহমদ মুসা। ঘলড়র লদনক োলকনে মদখল মবলা ১টা। 
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লেরাোর মযানপর লদনক ম াখ বুললনে আহমদ মুসা বলল, লেকাোর এই 
‘িগু মরােলট' মকাোে? 

িগু মরাে মানে আহমদ মবগ িগু মরাে। বলল েরুণীলট।  
েরুণীলট মযানপ মরােলট মদলখনে লদল। বলল, এটা লেরাো েগরীর 

পুরানো এলাকা। ১৯১২ সানল আলনবলেো স্বােীে হনল ১৯২৮ সানল আহমদ 
মবগ িগু োসে বযবস্থানক রািেনে পলরণে কনরে। োেঁরই োমানুসানর এই 
রাোর োমকরণ করা হে। মস সমে েগরীর লসলট কনপচানরেনের অলেস এই 
রাোর উপনরই লেল। 

িগু মরানে মপৌোর পর পেগুনলার লদনক একবার েির বুললনে আহমদ 
মুসা বলল, অনেক কষ্ট লদনেলে মোমানক মবাে। 

‘মবাে' সনম্বােে শুনে েরুণীলট অনেক্ষণ োলকনে েকল আহমদ মুসার 
লদনক। োরপর বলল, আপলে মকাোও মযনে  াে? 

--হ্যােঁ এই লেকাোে যাব। 
--আপলে একা ঐ লেকাোে? 
--আমানক মযনে হনব মবাে। 
অেযন্ত দৃে কডেস্বর আহমদ মুসার। েরুণীলট মুহুনেচর িনে আহমদ 

মুসার ম ানখর লদনক োলকনে বলল, এখলে মযনে  াে? 
--হােঁ মবাে,ঐ লিলমোলনদর আলম মকাে সুনযাগ লদনে  াই ো। 
--লকন্তু োর আনগ আপোর মখনে লেনে হনব,মবলা ১টা বানি। ল ন্তা 

করনবে ো। আলম আপোনক ঐ লেকাোে মপৌনে মদব। 
--েুলম? ো ো,মোমার বালড় যাওোর দরকার। বালড়নে সবাই..... 
েরুণীলট বাো লদনে মহনস বলল, আলম ভাইনের সানে মটললনোনে 

আলাপ কনরলে। ভাইোও আসনেে, এখলে এনস পড়নবে। 
লসলট কনপচানরেনের পানেই একটা মহানটল। 
মহানটনলর লদনক মযনে মযনে েরুণীলট বলল,আমার খুব আেন্দ 

লাগনে,রহস্য,এযেনভিার আমার খুব ভাল লানগ। আমার ভাইোরও। আমার 
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ভাইো লেরাো লবশ্বলবদযালনের অেযাপক,লকন্তু মখলা-েযলা-সমািনসবা লেনেই 
মবেী মমনে োনকে। 

খাওো মেনর্ মহানটল মেনক মবলড়নে আহমদ মুসা বলল,মবাে আলম 
োমাি পড়নে  াই,মকাোে পড়নে পালর? 

কোটা শুনে  মনক উনে েরুণীলট আহমদ মুসার লদনক োকাল। োর 
ম ানখ লবিে। বলল আপলে মুসলমাে? 

--হােঁ মবাে মুসলমােনদর সানে মোমার পলর ে আনে? 
েরুণীলট মকাে িবাব লদল ো। একটা লবর্ন্নো,একটা লবব্রেকর ভাব 

োর মুনখ েনুট উেল। 
প্রনশ্নর উত্তর ো লদনে বলল,োমাি ঐ পানকচ পড়া যানব? 
লসলট কনপচানরেে ও মহানটনলর সামনেটা িুনড় একটা সুন্দর পাকচ। 
মসলদনক োলকনে আহমদ মুসা বলল,হ্যােঁ অসুলবো হনব ো। 
মহানটনল অিু কনর লেনেলেল। 
োমাি পড়ার িনে পানকচ  নল মগল আহমদ মুসা। মপেনে মপেনে  লল 

েরুণীলটও। 
মকবলামুখী হনে ঘানসর উপর োমানি দােঁড়াল আহমদ মুসা। 
পানেই দােঁলড়নেলেল েরুণীলট। 
অপরূপ এক েন্মেোর সানে োমাি পড়লেল আহমদ মুসা। োর হাে 

মবেঁনে োমানি দােঁলড়নে োকা, রুকু করা,লসিদা মদনখ মনে হলচ্ছল এক মহা েলক্তর 
সামনে ভে ভলক্তনে আপ্লেু একিে মানুর্। মযে মগাটা িগৎনকই মস ভুনল 
মগনে,মহােলক্তমাে প্রভু োড়া োর সামনে আর কাউনকই মস মদখনে ো। 

েরুণীলট ম াখ ভনর পলকহীে দৃলষ্টনে মদখলেল এই অপরূপ দৃশ্য। োর 
মুনখ লবিনের সানে একটা আেনন্দর ষ্ফরুণও আনে। 

এই সমে একলট যুবক এনস োর পানে দােঁড়ানলা। 
েরুণীলট মুখ ঘুলরনে েীর কনডে বলল,ভাইো েুলম এনসে? 
যুবকলটর দৃলষ্ট েখে োমািরে আহমদ মুসার লদনক। বলল,এ লক মসই? 
--হ্যােঁ ভাইো। 
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--উলে মুসলমাে? 
--োই মো মদখলে। 
যুবকলটও মদখনে লাগল োমাি। 
এক সমে আহমদ মুসার লদনক ম াখ মরনখই বলল,আমানদর মুসললম 

মবােচ অলেনসর মসলিনদ োমাি মদনখলে। লকন্তু এে সুন্দর োমাি মো মদলখলে? 
--ভাইো এর সব লকেুই আলম সুন্দর মদখলে,অসাোরণ মদখলে। 

বুলে,সাহস,দক্ষোর অপরূপ সমানবে োর মনেয। এখে মদখলে,েমচভীরুোনেও 
মস সবাইনক োলড়নে।  

--মক ইলে? 
--আলম িালে ো,লিনেস কলরলে। লযলেই মহাে অসাোরণ মকউ।  
োমাি মেনর্ আহমদ মুসা মুোিাে করল।  
মুোিানের সমে োর ম ানখ-মুনখ অপুবচ এক আনবগ। এক সমে োর 

ম াখ মেনক মেনম এল দু’মোটা অশ্রু। েরুণীলট অলভভযো। ঐ অশ্রু মযে োর 
ম াখনকও ভালর কনর েুলল। হৃদনের গভীরেম প্রনদনে একটা মোলপাড় উেল 
োর।  

যুবকলট দৃলষ্ট লবিে-লবমুগ্ধ।  
আহমদ মুসা োমাি মের্ কনর উনে দােঁড়াল। 
ঘুনর দােঁড়াল মস আসার িে। 
েরুণী এবং োর সানে যুবকলটও আহমদ মুসার লদনক এগুনলা। 
কাোকালে মপৌনে েরুণীলট োর ভাইনের লদনক ইংলগে কনর 

বলল,আমার ভাইো,মমােো মারললকা লিো। 
--মমােো লিো? মানে মোমরা মুসলমাে? লবিনে-আেনন্দ ম াখ 

কপানল েুনল বলল আহমদ মুসা।  
কো মের্ কনরই যুবকলটনক িলড়নে েরল আহমদ মুসা। 
মমােো মারললকা লিোনক মেনড় আহমদ মুসা েরুণীলটনক বলল,মবাে 

েুলম মো বললে,মোমরা মুসলমাে? মোমার োম লক মবাে? 
--সালমা সারাকাো।  
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--বললে মকে ময মোমরা মুসলমাে?  
সালমা গম্ভীর হনলা। বলল,যখে বলব মভনবলে,েখে ল্জলানবাে হনেনে 

বলনে।  
--মকে? 
--এক োনমর ল হ্ন োড়া,মুসলমালেনের আর মকাে ল হ্নই অবলেষ্ট মেই 

আমানদর।  
একটু মেনম ম াক লগনল লেনে আবার শুরু করল,োমানির োম 

শুনেলে,আি প্রেম মদখলাম োমাি।  
আহমদ মুসাও গম্ভীর হনলা। বলল,এর িনে মোমরা দােী েও মবাে। 

োনমর ময ল হ্নটুকু মসটা কম লক! লক পলরমাণ খুেী হনেলে মোমানক বুঝানে 
পারনবা ো। 

--আপোর মদে মকাোে? প্রশ্ন করল মমােো লিো। 
--আলম আসলে আনমচলেো মেনক। আমার মদে মকােলট,এ প্রশ্ন আমার 

িনে খুব কলেে মমােো।  
ময মলাকলট লকেোপ হনেনে মস মলাকলট মক? প্রশ্ন করল সালমা 

সারাকাো। 
--ওর োম হাসাে মসেলিক।  
--ওলক যুনগালাভ? কোটা লবলিে হনে লিোসা করল মমােো লিো।  
--হা,যুনগালাভ। 
--ওনক লকেোপ করল মক? মকে? প্রশ্ন করল সালমা সারাকাো।  
--মস এক লবরাট কালহেী,এক কোে বলা যানব ো। োহনল এস একট ু

বলস এখানে।  
বনল আহমদ মুসা বনস পড়ল। 
গানের োোে সবুি ঘানস  াকা িােগাটা লেল মনোরম। মমােো এবং 

সালমা োর সামনে বনস পড়নলা।  
‘হাসাে মসেলিক এক হেভাগয পলরবানরর এক হেভাগয সন্তাে’ বনল 

আহমদ মুসা হাসাে মসেলিনকর কালহেী শুরু করল। আহমদ মুসা বলল,লক কনর 
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হাসাে মসেলিকনক আনমচলেোে মহাোইট ওলনের বন্দীখাোে খুেঁনি মপল। 
োরপর বলল যুনগালালভোর লস্টনেে পলরবানরর দুভচানগযর মমচালন্তক কালহেী এবং 
লক কনর হাসাে মসেলিক পাললনে মানুর্ হনেনে,লক কনর মুমযর্চ মা’মক মদখনে 
আসার পনে বন্দী হে,লক কনর লমনলে বালহেী োনক েরার িনে হনে হনে 
ঘুরনে।  

োমল আহমদ মুসা।  
আহমদ মুসা োমনলও মমােো এবং সালমা মকউ মকাে কে বলল ো। 

োরা মযে লেবচাক হনে মগনে। সালমা সারাকাো এবং মমােো লিো দু’িনের 
ম ানখ মুনখ গভীর মবদোর োপ।  

অনেক্ষণ পর েীনর েীনর মুখ েুলল মমােো লিো। বলল,আমানদর পানে 
যুনগালালভোে মুসলমােনদর উপর এই ভোবহ িুলুম  লনে,অে  আমরা োর 
লকেুই িালে ো। 

--ভাইো,এ িুলুম আমানদর মদনেও  লনে,আমরা লক ো িালে? ো 
আমরা োর মখােঁি রালখ? বলল সালমা সারাকাো। 

আহমদ মুসা লকেু বলার িে মুখ খুনললেল,লকন্তু োর আনগই আবার শুরু 
করল সালমা সারকাো। বলল,আলম খবনর পনড়লে,আমার মনে আনে। মকারআে 
োপার িে এক োপাখাো বানিোপ্ত হনেলেল, োপাখাো মাললনকর হনেলেল 
কারাদডে। 

--আলনবলেো োসেোলেকভানব লেরীশ্বরবাদী মদে, এখানে েমচ অবলুপ্ত 
মঘালর্ে। সুেরাং এখানে মো এসব ঘটনবই। লকন্তু মুসলমাে োনমর মলাকনদর 
এইভানব হেযার মােযনম লেমযচল করার সুসংবে কমচসয ীর কো আলনবলেোে লেল 
বা আনে বনল আমার িাো মেই। বলল মমােো লিো। 

--ভাইো, আলনবলেোর প্রাে সবাই মুসলমাে বনলই এমেটা ঘটনে 
পানরলে সম্ভবে। োমল সালমা সারাকাো। 

মেনমই সালমা সারাকাো আহমদ মুসার লদনক ম নে বলল, হাসাে 
মসেলিকনক লমনলে বালহেীই লক লকেোপ কনরনে বনল আপলে লবশ্বাস কনরে? 
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--আমার অনুমাে সেয হনল লমনলে বালহেী েে, োর পনক্ষ মকউ 
লকেোপ কনরনে।  

একটু মেনম আহমদ মুসা বলল, এ কারনণই আলম োড়াোলড় ওখানে 
মপৌেঁেনে  াই যানে লমনলে বালহেীর হানে পড়ার আনগই হাসাে মসেলিকনক 
উোর করা যাে। 

--লকন্তু মিমস মিংগার ঐ আোো বড় ভেংকর িােগা। পুললনের সাহাযয 
ো লেনে ওখানে যাওো লক লেক হনব? বলল মমােো লিো। 

--পুললেনক বলনল হেে লবপরীে হনে পানর। 
বযাপারটা মোট েে, আন্তঃনদে র্ড়যনের একটা অংে। এ বযাপানর 

মিমস মিংগা পুললনের সানে মযাগানযাগ রাখনে পানর। 
আহমদ মুসার কো শুনে েলম্ভে হনে মগল মমােো লিো এবং সালমা 

সারাকাো দু’িনেই। মমােো লিো বলল, লেক বনলনেে, মিমস মিংগার এ 
ইলেহাস আনে। বহু ঘটোে মস স্বানেচর ভাগাভালগ কনরনে পুললনের সানে। 

--লকন্তু এ অনুমােটা লক কনর করনলে মুসা ভাই, আপলে মো এনদনের 
লকেুই িানেে ো? বলল সালমা। 

--এ লকেু েে সালমা। মিমস মিংগা সম্পনকচ মোমার কানে ময কেটা 
কো শুনেলে, োনেই োর সম্পনকচ আমার একটা োরণা হনে মগনে। 

কো মের্ কনর আহমদ মুসা উেনে উেনে বলল, এবার মযনে হে। 
মমােো লিো এবং সালমা সারাকাোও উনে দাড়াল। 
আহমদ মুসা মমােো লিোর লদনক ম নে বলল, আপলে আর লকেু িানেে 

মিমস মিংগা সম্পনকচ? 
--প্রা ীর মঘরা লবোল এলাকা লেনে োর বালড়। মঘরা এলাকার মাঝখানে 

োর লেেেলা প্রাসাদ। বালড়র সামনে দলক্ষণ লদনক একটা বড় পুকুর। োর লেিস্ব 
লবদুযৎ সরবরাহ বযবস্থা আনে। মস মপোদার লিলমোল, লকন্তু উপনরর পলর নে মস 
রািেীলেক, সরকানরর সহনযাগী। 

--মস কখেও মিল মখনটনে, লকংবা আহে হনেনে মকােলদে? 
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--ো। সবাই িানে মস বড় বড় িাইনমর সানে িলড়ে, লকন্তু মকাে িাইম 
োর েরা পনড়লে। গভীর পালের রাঘব মবাোল মস। 

--েেবাদ মমােো, আর দরকার মেই। মহনস বলল আহমদ মুসা।  
--আপলে এখে যানবে মসখানে? 
--হােঁ, এখেই। 
--আমরাও যাব। 
--ো মমােো, এরকম একটা িােগাে আলম মোমানদর লেনে পালর ো।  
--একা আমরা আপোনক োড়নবা ো। 
আহমদ মুসা একটু ল ন্তা করল। োরপর বলল, সনে লেনে পালর একটা 

েনেচ। মসটা হল আলম যা বলব মোমানদর ো মােনে হনব। 
দু’িনে বনল উেল, আমরা মােব। 
োরা পাকচ মেনক মবলরনে এল। 

 গালড়নে উনে আহমদ মুসা সুটনকস খুনল কানলা রংনের মোট্ট লযাসার 
বীম লপেলটা োর োেপানের মমািাে গুনি রাখল। োর সাদা লপেলটাও মস 
লেল। আরও কনেকটা প্রনোিেীে লিলেস মস পনকনট পুরল। 
 সামনের লসট দু’মটানে বনসলেল ওরা দুই ভাই মবাে। লকেু মদখনে 
মপলো োরা। 
 ড্রাইলভং লসনট মমােো লিো। 
 িোকীণচ রািপে লদনে মাঝারী গলেনে  ললেল গালড়। 
 গালড়র লসনট মহলাে লদনে ম াখ বুিল আহমদ মুসা। হানের সমেটুকু মস 
লেনিনক লবশ্রানমর মকানল সেঁনপ লদনে  াে। 
 সালমা সারাকাো একবার মপেে লেনর মদখল ম াখবন্ধ আহমদ মুসা 
গালড়র লসনট লেনিনক এললনে লদনেনে। োন্ত মুখচ্ছলবনে দুঃলিন্তা ও উনিনগর 
সামাে ল হ্নও মেই। সালমা ভাবল, োভচ কে েক্ত হনল সংঘানের মুনখামুলখ 
দােঁলড়নে মানুর্ এমে লেলিন্ত োকনে পানর। োর বুকনো এখেই মোলপাড় করনে 
শুরু করনে। 
 গালড় এনস পড়ল িগু মরানে। 
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 িগু মরানের মাঝামালঝ িােগাে মিমস মিংগার বাড়ী।  
 লেক মমইে মরানের উপর বাড়ী েে। মমইে মরাে মেনক পযবচ লদনক একট ু
মভেনর। 
 মিমস মিংগার মযখানে বাড়ী োর লেক লবপরীনে অেচাৎ পলিম পানেচ 
িগু মরানের  উপর লেরাো লসলট কনপচানরেনের পুরানো অলেস। এখে এটা 
পুরাো এলাকার োখা কনপচানরেে লহসানব বযবহার হে। 
 মমােো লিোর গালড় করনপানরেে অলেনসর সামনে এনে দােঁড় কলরনে 
বলল, আমরা এনস মগলে মুসা ভাই। 
 োরপর মমােো লিো পযবচ লদনক ইংলগে কনর বলল, ঐ ময বড় মলাহার 
মগট মদখা যাে ওটাই মিংগার বাড়ী। 
 আহমদ মুসা ওলদনক োকাল। 
 মমইে মরাে মেনক একটা প্রেে রাো মবলরনে মগনট লগনে মেনকনে। 
মগনটর দু’পাে লদনে উেঁ ু প্রা ীর উত্তর ও দলক্ষনণ এলগনে মগনে। মগনটর দু’পাে 
োেঁকা। আর প্রা ীনরর পাে লদনে লবললম্বে খালল িােগা। েনব মমইে মরাে মেনক 
 ুকনেই দু’পানে বড় বড় দু’মটা লবলডং। মসগুনলানে বড় বড় োলা ঝুলনে। 
সম্ভবে বযাংক লকংবা মকাে মকাম্পােীর মগাোউে হনব। 
 এলাকাটা বলা যাে লেিচে। 
 আহমদ মুসা মবরুবার িে বেরী হল। 
 বেরী হনে বলল, মমােো েুলম পারনল মোমার গালড়র োম্বার লকেু 
পলরবেচে কনর োও। লকেু মনে কনরাো আলম মোমানক েুলম বনললে। 
 মমােো লিো বলল, ো মুসা ভাই, আলম খুলে হনেলে, এেক্ষনে মনে 
হনচ্ছ আলম আপোর মোট ভাই হলাম। 
 আহমদ মুসা আবার বলল, মোমরা এখানে আো ঘডটার মবেী মদরী 
করনব ো। আলম যলদ আো ঘডটার মনেয ো লেলর মোমরা  নল যানব। 
 সালমা সারাকাো মকাে কো বলনে ো। োর মুখ লবর্ন্ন, মসখানে 
উনিগও। আহমদ মুসার মের্ কোে োর ম াখ দু’লট েল েল কনর উেল। 
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 একটা আনবগ এনস মমােোনকও লঘনর মেনলনে। আহমদ মুসার কোর 
পর মসও কো বলনে পারল ো।  
 সালমা সারাকাো এবং মমােো লিো দু’িনে আহমদ মুসার লদনক 
োলকনে লেল। 
 আহমদ মুসা হাসল। োনদর সান্তো লদনে বলল, মোমরা মভবো, আমার 
সানে লিেীে একিে আনেে, লেলে সবচেলক্তমাে আল্লাহ। 
 বনল আহমদ মুসা গালড় মেনক মবলরনে িগু মরাে অলেিম কনর মগনটর 
লদনক এলগনে  লল। আহমদ মুসার োন্ত মুখ, মোেঁনট সুখী  মনের এক টুকনরা 
অস্পষ্ট হালস। 
 সালমা সারাকাো এবং মমােো লিো সনম্মালহনের মে মসলদনক োলকনে 
আনে। োনদর হৃদনে মবদো ও লবিনের যুগপে আনলাড়ে। 
 োরা মদখল, আহমদ মুসা মগনটর সামনে লগনে দােঁলড়নেনে। 
 বড় মগনটর পানে মোট আর একলট মগট। মলাকনদর আসা যাওোর িে। 
োর পানেই মগট মযানের ঘর। 

োরা মদখনে মপল, আহমদ মুসা মগনটর সামনে লগনে দােঁড়ানেই 
মগটমযানের কনক্ষর িাোলা লদনে একটা মাোনক উেঁলক লদনে মদখা মগল। 
 োর লকেুক্ষে পনরই মোট মগটলট খুনল মগল। মগট লদনে একিে মলাক 
মবলরনে এল। োর হানের লপেল আহমদ মুসার লদনক োক করা। োর সানে 
আহমদ মুসা  ুনক মগল মভেনর। 
 মোট মগটলট বন্ধ হনে মগল। 
 ভে ও আেংনক সালমা ও মমােো লিো মযে কাে হনে মগনে। সালমা 
সারাকাোর ম ানখর মকাণাে িনম ওো অশ্রু মযে উত্তানপ শুলকনে মগনে। 
 োনদর কানরা মুনখ মকাে কো মেই।  
 মমােো লিো োর হাে ঘলড়র লদনক োকাল, মবলা ২টা ২৫ লমলেট। 

 
 
 



বলকানের কান্না  82 

 

আহমদ মুসার অনুমাে লমেযা হেলে। মগনট এমে একটা বযবস্থা োকনব 
মসটাই মস আো কনরলেল। 
 ময মলাকলট লপেল বালগনে মগনটর বাইনর এনসলেল, োনক মদনখই 
আহমদ মুসা ল েনে পারল। লবমাে বন্দনর গালড়র ড্রাইভার বানদ আরও ময দু’িে 
গালড়র ওপানে দােঁলড়নেলেল োনদরই একিে মস। 
 আহমদ মুসা খুেী হনলা এই মভনব, োর লমেেনক আল্লাহ প্রেনমই 
সােনলযর মুখ মদখানলে। লেক িােগাে মস এনসনে। োর মনে একটা ক্ষীে 
সনন্দহ লেল, গালড়লট মিমস মিংগার হনলও হাসাে মসেলিকনক োরা মিংগার 
বাড়ীনেই েুলনব োর মকাে কো মেই। লকন্তু এখে মস লেলিে হাসাে মসেলিকনক 
োরা মিংগার বালড়নেই এনেনে। 
 আহমদ মুসা আনগই লেক কনর লেনেলেল, োনদর হানে েরা পড়ার 
মােযনম মস দ্রুে এবং সহনি মিংগা লকংবা হাসাে মসেলিনকর কানে মপৌেনে 
পারনব যা োর িে খুবই িরুরী। 
 --আলম হাসাে মসেলিনকর বন্ধু। োর বযাপানর আলম োর সানে কো 
বলব। 
 মিংগার কানে মস আনে ো মোমানক মক বনলনে? 
 আহমদ মুসা  মনক উেল। এমে প্রনশ্নর মুনখামুলখ হবার কো মো ল ন্তা 
কনরলে। োড়াোলড় কো লস্থর কনর লেল। বলল, মকউ বনললে, আলম মিনেলে। 
মকমে কনর মিনেলে ো মিংগানকই বলব। 
 োরা মগট রুনম এনস পনড়নে। 
 আহমদ মুসার কো মের্ হনেই লপেলোরী মলাকলট োর লপেনলর বাট 
লদনে আহমদ মুসার ঘানড় একটা বালড় লদনে বলল, েুলম খুব মসোো মলাক 
মদখলে,  ল মিংগার কানেই। মিাটা ওখানেই হনব। 
 বনল মলাকলট মটললনোে হানে লেল। 
 আনরকিে মলাক, মনে হনলা মসই আসল মগটমযাে, লপেল বালগনে 
োকল আহমদ মুসার লদনক। 
 সম্ভবে মলাকলট মটললনোনে মিংগার সানে কো বলল। 
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 কো মের্ কনর বলল,  ল মিংগা মোমানক স্বাগে িাোবার িে প্রস্তুে 
হনে আনেে। 
 বনল লপেনলর েল আহমদ মুসার ঘানড় মেলকনে সামনের লদনক োক্কা 
লদল। 
 মিমস মিংগার লেেেলা বাড়ী। মগট মেনক একটা েটুবল মানের মে 
োেঁকা িােগা। পুকুনরর উত্তর োনর দলক্ষণমুখী হনে দােঁড়ানো বাড়ীলট। মগট মেনক 
মবলরনে লাল ইনটর একটা সুন্দর রাো পুকুনরর পাড় লদনে লবলডং এর লসেঁলড়নে 
লগনে মেনকনে। 
 পুরানো বাড়ী। একেলাটাই মালট মেনক মবে উেঁ ু। লসেঁলড়র  ারটা োপ 
মভনঙ এক েলার বারান্দাে উেনে হে। উোর পনরই মদােলাে উোর লসেঁলড়। 
 লপেল োরী আহমদ মুসানক দু’োলাে হল ঘনর লেনে এল। 
 আহমদ মুসা বুঝল মিমস মিংগার এটাই সাোরণ ববেকখাো। ঘনরর 
লেে লদনক মসাো সািানো। উত্তর লদকটাে মিমস মিংগার লসংহাসে আকানরর 
এক আসে। োর আনে পানে মকাে ম োর মেই। অেচাৎ মিমস মিংগার সহকারী 
মকউ মেই। সবাই োর হুকুম োলমলকারী। মিমস মিংগার মে আো লিলমোল 
আো পলললটলেোেনদর মক্ষনত্র এটাই হে। এরা হে অেযন্ত আত্মলবশ্বাসী। সবাইনক 
বযবহার কনর, মযচাদা মদে ো কাউনকই। 

 
 
 
মগাটা কক্ষ লাল কানপচনট  াকা। মসাোগুনলা লকন্তু সাদা, মিংগার 

লসংহাসেটাও। কেরাষ্টটা খুবই ম ানখ লাগলেল। কালার কলম্বনেেে মেনক আহমদ 
মুসা মনে করল, মিমস মিংগার বুলে স্থযল, লকন্তু োভচ খুু্বই েলক্তোলী। 
 মিমস মিংগার লদনক োলকনেও আহমদ মুসা এরই সমেচে মপল । োর 
মদনহর েুলোে োর মাোটা মোট ।  
 আহমদ মুসানক মদনখই মিমস মিংগা মহনড় গলাে বনল উেল, মেউ মো 
মদলখ খাসা, মস লক বনলনর টমাস? 
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--হাসাে মসেলিনকর বযাপানর মস আপোর সানে কো বলনে  াে। 
--িােল লক কনর ময হাসাে মসেলিনকর খবর আমার কানে আনে? 
--মসটাও মস োলক আপোর কানেই বলনব। 
--মবে লিোসা কর, আমার কো োনক মক বনলনে। 
টমাস োনক লিোসা করার আনগই আহমদ মুসা বলল, লসলট 

করনপানরেনের অলেনস লগনে গালড়র োম্বার মেনক োম সংগ্রহ কনরলে। 
লমেযা কো বলার ম নে সেয কো বলার মনেয ঝানমলা কম মদখলেল 

আহমদ মুসা। সেয কোই মস বলল। 
টমাস োনমর মলাকলট পানে একটু দযনর দােঁলড়নে আহমদ মুসার লদনক 

লপেল োক কনর দােঁলড়নেলেল। 
আহমদ মুসার কো মোোর পর মিমস মিংগার মুখ গম্ভীর হনে উেল। 

মস বলল, টমাস মেউটানক সা চ কনরে? 
--ো। বলল টমাস। 
পাে মেনক লপেলটা হানে েুনল লেনে মিমস মিংগা ল ৎকার কনর উেল 

গদচভ মকাোকার । মোমরা লক ঘাস খাও োলক? 
 টমাস দ্রুে এনস আহমদ মুসার মকাট ও পযানডটর পনকট সা চ করল। 
সাদা একটা লপেল োড়া আর লকেুই মপল ো। 

টমাস লপেললট লেনে মিমস মিংগার পানের লটপেলটনে মরনখ লদল।  
আহমদ মুসার পনকট মেনক লপেল মবর হবার পর মিমস মিংগার গম্ভীর মুনখর 
দু’পানে োর ম াখ মিানে জ্বনল উনেলেল। 

টমাস সনর এনস োর িােগাে দােঁড়ানোর পর মিমস মিংগা োর 
লসংহাসে মেনক উেল । েীনর েীনর এলগনে এল আহমদ মুসার লদনক। 
 এনস দােঁড়াল আহমদ মুসার সামনে। জ্বললেল োর ম াখ দু’লট। বলল, 
লসলট করনপানরেে আমার োমটা লেনে মোমার িনে মবাে হে বনসলেল? লমেযা 
বলার যােগা পাওলে। 
 বনল মিমস মিংগা অকিাৎ এক ঘুলর্  ালাল আহমদ মুসার মুখ লক্ষয 
কনর। 
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আহমদ মুসা এটা আো কনরে লে। মের্ মুহুনেচ মুখ সলরনে মেোর ম ষ্টা 
কনরলেল। লকন্তু অদ্ভুে লক্ষপ্র মিমস মিংগা। ঘুলর্টা োর পযণচ ওিে লেনে আঘাে 
করল বাম ম ানখর উপরটাে। 
 আহমদ মুসা পনড় মযনে মযনে আবার দােঁলড়নে মগল। 
 আহমদ মুসার মনে হল োর কপানলর হাড়টা মযে মভনে মগনে। মিমস 
মিংগার আেুনল মবাে হে আংলট লেল। মনে হল ওটা কপানল বুনলনটর মে বনস 
মগনে। কপাল মেনক ম ানখর পাে লদনে লকেু মেনম এল। আহমদ মুসা বুঝল 
কপাল মকনট মগনে। 
 আহমদ মুসা লস্থর হনে দােঁড়ানেই মিমস মিংগা আবার ল ৎকার কনর 
উেল, বল কুত্তা মক বনলনে আমার োম, ো বলনল টুকনরা টুকনরা কনর মোনক 
কুত্তানক খাওোব। 

--আলম সেয কোই বনললে, বলল আহমদ মুসা। আবার মসই কো, বনলই 
মিমস মিংগা আহমদ মুসার মুখ লক্ষয কনর লিেীে ঘুলর্  ালাল। এবার বাম 
হানে। প্র ডে ঘুলর্টা এবার োে ম ানখর ভ্রু’র উপর পড়ল। মনে হনলা োে হানের 
ম নে বাম হানের ঘুলর্ই মবেী মারাত্মক। 
 এবার পনড় লগনেলেল আহমদ মুসা। মবােঁ কনর মাো ঘুনর লগনেলেল। বুঝা 
মগল, মিংগা প্র ডে েলক্ত রানখ। 
 ভ্রু মকনট লগনে আহমদ মুসার কপাল মেনক ঝরঝর কনর মেনম এল রক্ত 
। মুখ মবনে ো ঝনর পড়ল বুনকর ওপর। 

আহমদ মুসা লসোন্ত লেনেলেল, হাসাে মসেলিনকর মদখা পাওোর আনগ 
মস আিমনে যানব ো। 

আহমদ মুসার রক্তপ্লযে মদনখ মিমস মিংগার রাগ মযে লকেুটা েীেল 
হল। 
 মস আহমদ মুসার কাে মেনক লকেুটা সনর দােঁলড়নে বলল, মিংগার োম 
ময-ই মোমানক বলুক, মিংগার পলর ে মস মদেলে। এখে পানব মস পলর ে। 
োরনপাকার মে মারব মোমানক। হাসাে মসেলিনকর খবর লেনে এনসে েুলম 
মিংগার গুহাে। বনল মহা মহা কনর মহনস উেল মিংগা। হালস োমনল টমাসনক 
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লক্ষয কনর বলল, মগলস নক বনলা হাসাে মসেলিকনক এখানে আেনে। মদখুক মস 
োর উোরকারী বন্ধুর পলরণলে। টমাস মবলরনে মগল।মিমস মিংগা োর লপেল 
হানে পাে ারী করনে লাগল। 
 অল্পক্ষণ পনরই টমাস লেনর এল। টমাস লেনর এনল বলল মিংগা, লেন  
রালক রা মেই? 

--ওনদর মো ‘লমনলে’ এর ‘লমনলেনকা’র কানে পালেনেনেে? 
--ও ভুনল মগলেলাম। 
আহমদ মুসা বুঝল, এনদর একালেক মলাকনক লমনলে বালহেীর কানে 

পাোনো হনেনে। মকে? হাসাে মসেলিকনক হোন্তনরর িনে? ওরা লক এনস 
পড়নব োলক? 
 সন েে হনে উেল আহমদ মুসা।  

মবেী মদরী করা যানব ো। এনদর কোে আরও বুঝা মগল, এনদর মকউ 
মকউ ঘালটনে এখে হালির মেই। মলাকিে ময এখে কম আনে, আসার সমে ো 
বুঝা মগনে।  
 হাসাে মসেলিকনক লেনে প্রনবে করল মগলস  োনমর মলাকটা। োর 
হানেও লরভলভার।  

হাসাে মসেলিক ঘনর প্রনবে কনর আহমদ মুসানক রক্তাক্ত অবস্থাে মদনখ 
ল ৎকার কনর েুনট লগনে িলড়নে েরল আহমদ মুসানক। 
 মিমস মিংগা কানেই লেল। িুর হালস েুনট উনেনে োর মুনখ। 
 একটু এলগনে মস একটা হ্যা কা টানে হাসাে মসেলিকনক েুনড় মেনল 
লদল মমনঝর উপর। হাসাে মসেলিকনক েুনড় মেনল আহমদ মুসার লদনক লেনর 
দােঁড়ানে পানরলে। এই সমে আহমদ মুসা ম ানখর পলনক ঝােঁলপনে পনড় মিমস 
মিংগার মপেে মেনক বাম হাে লদনে সােঁড়ালসর মে োর গলা মপেঁল নে েরল এবং 
োে হাে লদনে মিমস মিংগার হাে মেনক লপেল মকনড় লেল। লপেললট হানে 
লেনেই পানে দােঁলড়নে োকা টমানসর মাো লক্ষয কনর গুলল করল। 
 টমাস বযাপারটা বুনঝ উনে োর লপেল েুনল েরার আনগই গুলল মখনে মস 
 নল পড়ল মমনঝর কানপচনটর উপর। 
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মিমস মিংগা প্র ডে েলক্ত রানখ। মস আহমদ মুসার হানের মবলড় মেনক 
খনস আসার প্রাণপণ ম ষ্টা করলেল। লকন্তু যেই মস ম ষ্টা করলেল, েেই আহমদ 
মুসার হাে সােঁড়ালের মে ম নপ বসলেল োর গলাে। 

আহমদ মুসা টমাসনক গুলল কনরই োর লপেল োক কনরলেল েবাগে 
মগলস নক। 
মগলস  আনগই লপেল েুনললেল, লকন্তু মিমস মিংগার লবরাট বপুর মপেনে 
দােঁড়ানো মুসানক গুলল করার মকাে পে পালচ্ছল ো।  
 আহমদ মুসা লপেল েুনল েনর কনোর কনডে বলল, লপেল মেনল দাও 
মগলস , ো হনল এক্ষলণ মাো উনড় যানব। 
 মগলস  একবার আহমদ মুসার লদনক োলকনে লপেল হাে মেনক মেনল 
লদল।  
হাসাে মসেলিক েখেও পনড় লেল মমনঝর উপর। মস এবার োড়াোলড় উনে 
মগলসন র লপেললট কুলড়নে লেল। 

মিমস মিংগানর েড়া ড়া বন্ধ হনে লেল। োর মদহলট লেলেল। এবার 
আহমদ মুসা োর হাে লেলেল করনেই মিমস মিংগার মদহ ঝনর পড়ল মালটনে। 
োর মদনহ প্রাণ মেই। 
 মগলস  ভনে কােঁপলেল। 
আহমদ মুসা বলল, ভে মেই, লবো কারনণ আমরা কাউনক হেযা কলরো। 
 আহমদ মুসা হাসাে মসেলিকনক লেনে ড্রইং রুম মেনক মবলরনে এল। 
দরিার লনকর সানে  ালব ঝুলনে মদনখ খুেী হনলা আহমদ মুসা। দরিা লক কনর 
 ালবলট েুনড় মেনল লদল মানের লদনক।  
 োরপর দ্রুে মেনম এল লসেঁলড় মবনে লেন । লসেঁলড়র মুনখ একটা িীপ মদনখ 
লগনেলেল, মদখল মসটা এখেও আনে। 

হাসাে মসেলিকনক গালড়নে উেনে বনল মস ড্রাইলভং লসনট উনে বসল। 
েুনট  লল মগনটর লদনক। বাড়ীর আনে-পানে কাউনক মদখলো।  

মিমস মিংগার পলরবার োনক লেে েলাে, োরা লকেুই িােনে পারল 
ো।  
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লেে েলার লদনক একবার ম াখ েুনল োকাল আহমদ মুসা। হৃদনে এক 
প্র ডে মখােঁ া লাগল আহমদ মুসার। পৃলেবীনে এে মাো, এে মমো, েবু এে 
হাোহালে মকে?  

িীপলট মগনটর কাোকালে আসনেই মগটমযাে মগট রুম মেনক মবলরনে 
এল। লকন্তু িীনপর লদনক ম াখ পড়নেই আবার লেনর মগল মগট রুনম।  

রুম মেনক এবার মস গুলল করনে কনরনেই মবলরনে এল। গুললর মুনখ 
পনড় মগল িীপ। গুলল বৃলষ্টর আড়ানল দােঁড়ানো মগটমযাে।  

গুললনে িীনপর উইডে েীড  যণচ-লব যণচ হনে মগল। 
আহমদ মুসা িীপ মেনক মেনম ঘুনর িীনপর লপেনে  নল মগল। োরপর 

িীনপর পযবচ-উত্তর মকাণাে লগনে দােঁড়াল। গুললর প্রোে টানগচট সামনের লসট।  
আহমদ মুসা লপেল বালগনে লরগানর আেুল ম নপ মুখটা পলনকর িে 

বাইনর লেনে গুলল করল। প্রেম গুললটা বযেচ হনলা।  
লকন্তু গুললর েনে মগটমযাে  মনক উনেলেল এবং এলদক ওলদক 

োলকনেলেল। মুহযনেচ লেলস্ক্রে হনে পনড়লেল োর মষ্টেগাে। এই সুনযানগরই 
সিযবহার করল আহমদ মুসা।  

এবার গুলল অবযেচ। গুলল মখনে হুমলড় মখনে পনড় মগল মলাকলট 
মষ্টেগানের ওপর।  

আহমদ মুসা দ্রুে হাসাে মসেলিকনক লেনে মবলরনে এল  মসই মোট মগট 
খুনল। ঘলড়র লদনক োলকনে মদখনলা ২ টা ৫০ লমলেট।  

মমােো ও সালমা সারাকাো অসীম উৎকণ্ঠা লেনে োলকনে লেল মগনটর 
লদনক। মগালা গুললর েে োরাও শুেনে পালচ্ছল। মমােোর হাে লেল মষ্টোলরং 
হুইনলই।  

আহমদ মুসানক মগট লদনে মবরুনে মদনখই মমােো োর গালড় েীর মবনগ 
মগনট লেনে মগল। গালড় দােঁড়ানেই সালমা সারাকাো দরিা খুনল লদল। গালড়নে 
উনে বসল ওরা দু’িে। গালড় মেনড় লদল।  

আহমদ মুসার রক্তাক্ত ম হারার লদনক োলকনে মমােো ও সালমা 
দুিনেই উৎকণ্ঠা ও উনিনগ এেটুকু হনে লগনেলেল।  
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মপেনের লসনট বনসলেল আহমদ মুসা ও হাসাে মসেলিক।  
সামনের লসট মেনক োলকনে লেল সালমা আহমদ মুসার লদনক। কো 

বলনে পারলেল ো। োর লদনক ম নে আহমদ মুসাই বলল, ভে মেই মবাে। আলম 
ভাল আলে।  

োরপর মমােোনক লক্ষয কনর বলল, গালড়র োম্বার পানল্টে? 
--লি হ্যােঁ, বলল, মমােো। 
--োহনল আনরা সামনে লগনে গালড়টা মকাে লেলরলবলল িােগাে দােঁড় 

কলরনে আসল োম্বারটা এবার লালগনে দাও।  
মমােো লিো এবার বুঝনে পারল আহমদ মুসা মকে োনক গালড়র 

োম্বার পাল্টানে বনললেল। মিংগার ওখাে মেনক যারা গালড় আসনে মদখনব, োরা 
যানে গালড়র আসল োম্বার ল লহ্নে করনে ো পানর মস িনেই এই বযবস্থা। 
আহমদ মুসার দযরদলেচোে লবলিে হনলা মমােো লিো। পরক্ষনণই আবার 
ভাবনলা, হনব ো মকে এমে দযরদেচী, মিংগার ঘালটনে একা এভানব  ুকনে পানর 
মকাে সাোরণ মলাক! মিংগার ঘালটনে  ুনক োর সানে লড়াই কনর আহমদ মুসা 
হাসাে মসেলিক মক উোর কনর লেনে এল, এটা এখেও োেঁর কানে স্বনপ্নর মনো 
অলবশ্বাস্য মনে হনচ্ছ।  

সালমা সারাকাোর বুনকর কােঁপুলে িনম মেনম আসনে। ময ঘটোনক োরা 
মেনল এল, ো োর কানে দুঃস্বনপ্নর মেই ভোবহ। আহমদ মুসানক মনে হনচ্ছ 
োর িীবন্ত রক রলবে-হুে। একা এক মানুর্ েত্রু পুরীনে  ুনক যুেিে কনর 
মবলরনে এল। সালমা সারাকাোর লবিে িমে বাড়নেই, মক এই মানুর্লট। লবনদে 
লবভযেঁইনে এনসও ময একা প্রবল েত্রুর লবরুনে এমে লড়াই করনে পানর! প্রেনমই 
মিংগার মগনট লপেলোরীর হানে েরা পড়ার পর আহমদ মুসা মিংগার আোো 
মেনক লেনর আসনে পারনব, এ আো মস মেনড়ই লদনেলেল। মকমে কনর এ 
অসম্ভবনক সম্ভব করল। মনে পড়ল মিংগার ঘালটনে যাবার সমেকার আহমদ 
মুসার মের্ কো, মোমরা মভব ো, আমানদর সানে লিেীে একিে আনেে, লেলে 
সবচ েলক্তমাে আল্লাহ। আল্লাহর কো আসনেই এক মখােঁ া লাগনলা সালমা 
সারাকাোর মনে। মস োনম মুসললম বনট, লকন্তু এই আল্লাহনক মো মস ম নে ো। 
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রাষ্ট্র লেরীশ্বরবাদী, সুেরাং লেক্ষা ও সমানির মকাোও েনমচর ল হ্ন রাখা হেলে। 
মনে পনড় োর দাদীমার কো। কুরআে েরীে সালমা দাদীর কানে মদনখলেল। 
দাদী ো লুলকনে রাখনেে সকনলর েরা-নোোর বাইনর বানক্সর মনেয। পলবত্র ো 
হনে ওনে হাে মদো যাে ো। মভানর এবং রানে লেলে কুরআে েরীে পড়নেে 
আর কােঁদনেে। সালমা একলদে দাদীর গা মঘেঁনর্ বনস লিনেস কনরলেল, দাদী 
েুলম কােঁদ মকে? 

দাদী ম াখ মুনে বনললেনলে, কুরআে ো পড়নল বুঝলব ো। 
--োহনল পলড়, দাও। সালমা বনললেল। 
--েুইনো পড়নে লেলখসলে। 
--োহনল আমানক লেখাও। 
--মোর আব্বা লেখনে মদনব ো। 
সালমা োর আব্বানক লিনেস কনরলেল, দাদী বনলনে, েুলম োলক 

কুরআে লেখনে মদনব ো? 
আব্বা সালমানক আদর কনর বনললেল, ওর মকাে দরকার মেই মা, মকে 

সমে েষ্ট করনব?  
মনে পনড় সালমার, আব্বার কো মসলদে োর ভাল লানগলে। ভাল ো 

লাগনলও আব্বার কোই মােনে হনেনে। 
সালমা মোট মবলা মসই ময দাদীর োমাি পড়া মদনখলেল, োরপর প্রাে 

এক যুগ পর আি আহমদ মুসার োমাি মদখল। 
একে দে বের বেনস দাদী মারা মগনেে। োর মৃেযুর পর কুরআে এবং 

িােোমাি োর আম্মা দাদীর বানক্স মসই ময েুনল মরনখনেে, ো আর মবর করা 
হেলে। োর আব্বা মানঝ মানঝ সব মেনল লদনে বাক্স সাে করনে ম নেনেে, লকন্তু 
সালমার মা রািী হেলে। বনলনেে, আলম ঐ লিলেসগুললর মনেয োশুড়ী আম্মানক 
মদখনে পাই। আলম পারব ো োেঁর মকাে লিলেনসর অবমােো করনে। সালমার 
আম্মার এ কোে োর আব্বাও লেরব হনে মযনেে।  

সালমা সারাকাোর খুবই গবচ হনচ্ছ, োর দাদীর মসই আল্লাহই আহমদ 
মুসার আল্লাহ। সালমা আল্লাহনক ল নে ো,লকন্তু োর দাদীনো ল েনো। 
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গালড়নে লস্পে কনম লগনে এক সমে দােঁলড়নে মগল। সালমা সারাকাো 
 মনক উনে োলকনে মদখল, োরা লেরাোর পুরানো এলাকার লেশু পানকচ এনস 
প্রনবে কনরনে। 

েখে লেেটা পনের লমলেট। লেশু পাকচ োেঁকা। 
এ সমে লেশুরা োনক ো, আরও পনর আসনব। 
একটা মঝােঁনপর পানে লেিচে িােগাে এনস গালড় দােঁলড়নেনে। 
গালড় দােঁড়ানেই মমােো গালড় মেনক োমল। োমনে োমনে বলল, 

সালমা োস্ট এইে বানক্স মদখ গি েুলা আনোলেে আনে। লেনে এস এগুনলা। 
মমােো লিো প্রেনমই লগনে গালড়র োম্বার মপ্লনটর লাগানো ভযো 

োম্বানরর কাগিলট েুনল মেলল। 
আর সালমা গি েুলা আনোলেে লেনে আহমদ মুসার সামনে লগনে 

বসল।  
আহমদ মুসার মুনখ গলড়নে আসা রক্ত েখেও কােঁ া, শুলকনে যােলে।  
সালমা েুনল লেনে রক্ত মুনে মদোর িে আহমদ মুসার লদনক এগুনেই 

আহমদ মুসা মহনস বলল, েুলা আমানক দাও মবাে। বনল আহমদ মুসা োর লদনক 
হাে বাড়াল।  

সালমা সারাকাো একবার ম াখ েুনল আহমদ মুসার লদনক োলকনে 
েুলার বালডেল আহমদ মুসার হানে লদনে লদল। 

সালমা সারাকাো গম্ভীর হনলা। োর ম ানখ মুনখ একটা অলভমানের োো 
োমল।  

বযাপারটা আহমদ মুসার দৃলষ্ট এড়াল ো।  
এ সমে মমােো এনস পনড়নে। 
মস আহমদ মুসার হাে মেনক েুলার বালডেল লেনে বলল, মুসা ভাই 

আমার োস্ট এইে মরলেং আনে। অবশ্য সালমা আমার ম নেও দক্ষ। 
মমাোো আহমদ মুসার মুখ ও গলা মেনক রক্ত পলরোর কনর কপানলর 

দু’পানের কাটা ও মেেনল যাওো িােগাে আনোলেে লদনে বযানডেি কনর লদল। 
বযানডেি মের্ কনর মমাোো বলল, লক কনর আহে হনলে মুসা ভাই? 
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পানেই বনস লেল সালমা সারকাো। োর ম াখ-মুখ ভালর। 
--মোমার মিমস মিংগার পুরোর মমাোো। বলল আহমদ মুসা। 
--মানে? 
--কপানলর কাটা দু’মটা মিংগার হােুলড় মাকচা ঘুলর্র ল হ্ন। 
--মিংগা মকাোে? 
--মিংগার মকমে খবর মপনল মোমরা খুেী হও? 
--মস মবেঁন  োকনল লবপদ হনব। 
--লবপদ ঘটাবার িে মোমানদর মিংগা আর মবেঁন  মেই। 
--মনরনে মস? ম াখ কপানল েুনল প্রশ্ন করল মমাোো। 
--হ্যােঁ োর সােী সহ মস লেহে হনেনে। 
অপার লবিে লেনে মমাোো ও সালমা োলকনে রইল আহমদ মুসার 

লদনক। 
মবে লকেুক্ষণ পর প্রশ্ন করল মমাোো। বলল,আপলে খালল হানে...... 
মদখলাম একিে লপেলোরী আপোনক মগট মেনক েনর লেনে 

মগল........... 
প্রশ্ন মের্ ো কনরই মেনম মগল মমাোো। 
আহমদ মুসা মহনস বলল, এ কালহেী পনর বলব। এখে বল, আমরা 

মকাোে যাব? 
--মকে, আমানদর বাড়ীনে! আসুলবো হনব আপোর? 
--এ প্রশ্নটা মো আলমই মোমানক করার কো। 
‘প্রশ্ন আর করনে হনব ো,োহনল উেুে’ বনল মমাোো উনে দােঁড়াল। 

সবাই গালড়নে উেল।  
সালমা আর একটা কোও বনললে। লেরনব মস গালড়নে লগনে উেল। 
এ সমে হাসাে মসেলিক ঘলড়র লদনক োলকনে বলল,লমনলে বালহেীর 

মব ারা মলানকরা  
এেক্ষনণ মিংগার েযে আোো মদনখ  হোে হনে লেনর মগনে। 
--কেটাে ওনদর আসার কো লেল? লিনেস করল আহমদ মুসা। 
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--লেেটাে? আহ্! আনগ যলদ বলনে। 
--লেক হনেনে ো বনল, আপোর এখে লবশ্রাম প্রনোিে। বলল মমাোো। 
গাড়ী েখে  লনে শুরু কনরনে। মমাোোনদর েেুে লেরাো েগরীর 

অলভিাে এলাকাে।  
প্রাে দে মাইনলর পে। 
 
 
 
সালমা সারকাোনদর লবোল বাড়ী। সালমার আব্বা আলনবলেো 

সরকানরর একিে বড় আমলা লেনলে। 
কমুযলেষ্ট োসনে আলনবলেোে িেগনণর মকাে বযলক্তগে সম্পলত্ত লেল 

ো। লকন্তু আমলারা িেগনণর কাোনর পনড় ো। আমলা এবং কমুযলেষ্ট পালটচ 
িেগনের োসক। োই িেগনণর আইে োনদর উপর প্রনযািয েে। োই আমলা 
ও কমুযলেষ্ট পালটচর মলাকনদর বাড়ী-গালড় সবই োকনে পানর। একোগুনলা 
স্পষ্টবাদী মমাোো লিোই আহমদ মুসানক বনললেল। 

মমাোো লিোর বাড়ীনে লেে লদে মকনটনে আহমদ মুসার। এই 
লেেলদনে আমযল বদনল মগনে বাড়ীর দৃশ্য। 

সালমা সারকাোর অলভমানের মনেয আহমদ মুসা লবপনদর ময মমঘ 
মদনখলেল,ো মকনট মগনে মসই লদেই। হাসাে মসেলিক আহমদ মুসার সব কো 
বনল মদে োনদরনক মসলদে লবনকনলই। 

মসলদেই সন্ধযাে সালমানক আহমদ মুসা সম্পযণচ লভন্ন সানি মদনখ। গানে 
ল লা িামা,গাউে,মাোে ওড়ো। 

--েেবাদ সালমা,মুসললম মমনের মে মনে হনচ্ছ মোমানক। বনললেল 
আহমদ মুসা। 

--আপলে আমানক মাে করুে,আপলে আমার ভাইো। 
--মকে একো বলে। 
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--আপলে আমানক প্রেযাখযাে কনরলেনলে, আলম আহে মবাে 
কনরলেলাম। আলম অোে কনরলেলাম। 

আহমদ মুসার মনে পনড়লেল োষ্টচ এইে লেনে যা ঘনটলেল মস কো। 
--েুলম মকাে অোে করলে সালমা। ময সংেৃলে মোমানক গনড় 

েুনলনে,মসলদক মেনক ওটাই স্বাভালবক লেল। 
--োরী-পুরুনর্র এ সম্পকচনক ইসলামী সংেৃলে লক দৃলষ্টনে মদনখ ভাইো? 
--ইসলামী সংেৃলে োরী-পুরুনর্র মমলানমো ও মেনের কেকগুনলা 

সীমা লেনদচে কনরনে,োরী-পুরুনর্র এ সম্পকচ যখে এ সীমার অেীনে অবস্থাে 
কনর েখে ইসলাম মসখানে হেনক্ষপ করনে যাে ো। 

--এ সীমাোটা লক ভাইো। 
--এক কোে এর উত্তর মদো যানব ো, একটা মসাস্যাল লসনস্টনমর এটা 

একটা অংে। মকারআে-হালদস পড়নল সব িােনে পারনব। 
মকারআনের োম শুনেই সালমা লালেনে উনেলেল। বনললেল, আমার 

দাদীর একটা মকারআে লেল ভাইো,১২ বের হনলা মসটা এখেও োেঁর বানক্সই 
বন্ধ আনে। আপলে মবর কনর লদে ভাইো। আম্মানক বনল আলস,বনল সালমা 
মদৌনড় মভেনর  নল লগনেলেল। 

এই সমে মমােো লিো আহমদ মুসার ঘনর আনস। 
কনেক মুহযনেচর মনেযই লেনর এনসলেল সালমা। মমাোো লিোনকও 

আহমদ মুসার কানে মদনখ মস আরও উৎসালহে হনলা। প্রাে ল ৎকার কনর 
বনললেল, আম্মা খুব খুেী হনেনেে, দাদীর মকারআে মবর করনে অনুমলে 
লদনেনেে আম্মা। মুসা ভাইো এখলে  লুে, আম্মা বাক্স পলরষ্কার করনেে। 

--মকারআে হানে লেনে অিু করনে হে। মহনস বনললেল আহমদ মুসা। 
--অিু করুে োহনল, আমানদরও লেলখনে লদে। দ্রুে বনললেল সালমা। 
োরা আহমদ মুসার সানে বােরুনম লগনে উৎসানহর সানে অিু 

লেনখলেল। অিু করনে করনে সালমা বনললেল,আমানদর োমািও লেখানবে মুসা 
ভাই। মসলদেই এোর সমে োরা োমাি লেনখলেল। আহমদ মুসা ইমানমর 
আসনে দােঁলড়নেলেল। োেঁর মপেনে দােঁলড়নেলেল হাসাে মসেলিক,মমাোো লিো 
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এবং োনদর মপেনে দােঁলড়নেলেল সালমা সারকাো এবং োর আম্মা। োমাি মেনর্ 
লক ময আেন্দ োনদর! 

অিু মেনর্ আহমদ মুসা, সালমা এবং মমাোো লিোর মপেনে মপেনে 
লগনে হালির হনেলেল োনদর দাদীর ঘনর। 

বানক্সর মভেনর সাদা ললনেনের কাপনড় বােঁো লেল মকারআে েরীে। 
আহমদ মুসা মকারআে েরীেলট হানে েুনল মেে। 
সবাই লেরব। গম্ভীর সবার মুখ। মযে মকারআে েরীনের এক অেরীলর 

প্রভাব সকলনক অলভভযে কনর েুনললেল। 
আহমদ মুসা েীনর েীনর মকারআনের কাপড় খুলনে শুরু কনর। 
‘োশুলড় আম্মার বােঁো,আি বানরা বের হনলা’—বনললেল সালমার 

আম্মা। োেঁর কডে আনবনগ কােঁপলেল। 
সবাই োেঁর লদনক োলকনেলেল। আহমদ মুসাও। সালমার আম্মার ম াখ 

অশ্রু লসক্ত হনে উনেলেল। 
কাপনড়র বােঁেে মেনক মকারআে েরীে মবর কনর আহমদ মুসা পরম 

শ্রোে োনে  ুমু মখল। 
১২ বের পর আবার মানুনর্র স্পেচ মপনেলেল মকারআে লট। সালমা 

সারকাো বনললেল,আলমও  ুমু খাব ভাইো। সালমা  ুমু মখনেলেল,োর সানে 
মমাোো লিো এবং সালমার মাও। 

আনবনগ আহমদ মুসার ম াখও অশ্রু লসক্ত হনে উনেলেল। 
সকনলই পরম শ্রো ও ভনের সানে মকারআে েরীেনক মদখলেল। 
কো বনললেল সালমা সারকাো। বনললেল, ভাইো আমানদর পনড় 

মোোে লকেু। 
--লেক আনে, ল বাইনর লগনে বসা যাক। বনললেল আহমদ মুসা। 
সবাই মভেনরর েযালমলল ড্রইং রুনম লগনে বনসলেল। হাসাে মসেলিকও 

এনসলেল। 
আহমদ মুসা মসাোে বনস সামনে মটলবনল মকারআে েরীে মমনল 

েনরলেল। 
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মকারআে পাে শুরুর আনগ আহমদ মুসা েবীর(সঃ) আগমে,োেঁর উপর 
ওহী োলিনলর েরণ,মকারআে োলিনলর উনেশ্য ইেযালদ সম্পনকচ সংনক্ষনপ 
আনলা ো কনরলেল। োরপর মকারআে মেনক মেলাওোে কনরলেল,প্রেনম সুরা 
োলেহা,পনর সুরা বাকারার প্রেম রুকু। 

অদ্ভুে সুন্দর মেলওোে আহমদ মুসার। 
োর উচ্চ কডে মমচস্পেচী মেলাওোে অপযবচ এক দৃনশ্যর অবোরণা 

কনরলেল। অশ্রু গলড়নে পড়লেল আহমদ মুসার ম াখ মেনক।  
মেলাওোনের পর পলেে আোেগুনলার অেচ ও বযাখযাও  করলেল 

আহমদ মুসা। 
মকারআে পাে মের্ হওোর পরও অনেক্ষণ মকউ কো বনললে। সবারই 

মাো লে ু।  
অনেকক্ষণ পর কো বনললেল সালমাই প্রেম। বনললেল, ভাইো আমরা 

লক মুসলমাে আলে?  
--মুসললম  লরত্র কেকগুনলা গুনণর সমলষ্ট, লকেু গুণ মোমানদর আনে, 

অবলেষ্ট গুণগুনলা অিচে করনে হনব। বললেল আহমদ মুসা। 
োরপর গে লেে লদে েনরই মস মকারআনের দারস লদনে আসনে, 

মকারআে পাে লেলখনে আসনে। 
পােঁ  ওোক্ত োমািই আহমদ মুসার মেেৃনে িামাোনে অনুলষ্ঠে হনে 

আসনে। 
সালমানদর আত্মীে ও বন্ধু পলরবারগুনলানেও একো েলড়নে পনড়লেল। 

সকনলর উৎসাহ ও আনবগ মদনখ অবাক হনেনে আহমদ মুসা। মকারআে েরীে 
পাে ও োমাি লেখার িনে োরা পাগল। লকন্তু মকাোে লেক্ষক। আহমদ মুসা 
সালমা ও মমােো লিোনক বনললেল, োনদরনকই এ মহাে িালেে লেনে হনব।  

োরা দু’ভাই মবাে খুবই মমোবী। োরা লেে লদনে লেে মানসর লেক্ষা 
সম্পযণচ কনরনে। আরবী পড়ার কােদা-নকৌেল োরা েনর মেনলনে। সমস্যা 
দােঁলড়নেনে মকারআে েরীে মেই, একটা লদনে আর কেটা  লনে পানর। 
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মবলনগ্রে যাবার িনে আহমদ মুসা প্রস্তুে। লকন্তু যেবারই কো েুনলনে 
োরা আমল মদেলে। বনলনে, আমানদর হানে আনলা েুনল লদনেনেে, পনে েুনল 
ো লদনল আমরা পে খুেঁনি পানবা ো। 

েৃেীে লদে রানে মোবার আনগ আহমদ মুসা সালমা, মমােো লিো, 
এবং োর মানক িাোল কাল সকানলই আমানদর যাত্রা করনে হনব। 

সকানল উনেই আহমদ মুসা যাবার িনে বেরী হনলা। 
ময মপাোনক আহমদ মুসা আলনবলেোে এনসলেল, মসই মপাোক 

পনরনে। হাসাে মসেলিকও মরলে। 
মমােো লিো, সালমা সারাকাো, এবং োনদর মা সবাই এনস োনদর 

পানে দােঁলড়নেনে। 
--গালড় মরলে ভাইো। বলল মমােো লিো। 
আহমদ মুসা লবলিে ম ানখ মমােোর লদনক োলকনে বলল, গালড় মকে 

মমােো? 
--মকে, আপলে মো গালড়নে যানবে। 
--মোমার গালড় লেনে?  
--মকে অসুলবো লক? 
হাসল আহমদ মুসা। বলল, মমােো আমরা প্রনবে করলে অলেলিে এক 

যুে মক্ষনত্র। মকাোে কখে যাব, মকাোে োকব লকেুরই লেক মেই। গালড় রাখব 
মকাোে? 

--মকাে পনে যানবে আপলে? 
--এখাে মেনক সকুদ্রা। মসখাে মেনক পযবচ লদনক কসনভা হনে মবলনগ্রে। 
--এ পনে মকে? সকুদ্রা মেনক লটনটাগ্রাদ ও লটনটাভা হনে মবলনগ্রে মো 

সহি ও আরামদােক পে। 
--লেক আনে, এ পনে মযনে হনল আপোনক গালড় লেনেই হনব। এ পনে 

যােবাহে অলেেলমে এবং লবনদেীনদর িে ভাল েে। 
একটু মেনমই মমােো আবার শুরু করল, গালড় লেনে অসুলবো মেই 

ভাইো, যুনগালালভোর সরকারী গযানরিগুনলানে ভাড়াে গালড় রাখা যাে। 
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আহমদ মুসা হাসল। বলল, লেে লদে মোমানদর আদনর মেনক েরীরটা 
বড় আরামলপ্রে হনে উনেনে, গালড় যলদ দাও োহনল আরামলপ্রেো আরও বাড়নব। 

--েরীরটানক কখেও লবশ্রাম লদনেনেে ভাইো? বলল সালমা সারাকাো। 
--মদইলে, একো বলার উপাে আনে? যলদ লহনসব কলর মদখব, িীবনের 

ময সমেটা অেীে হনেনে োর লেেভানগর কমপনক্ষ একভাগ ঘুলমনে কালটনেলে। 
--ঘুম মপনলই লক েরীনরর দাবী মের্ হনে যাে! োহনল মানুনর্র কমচঘডটা 

সীলমে করা হনেনে মকে? 
--মোমার যুলক্ত লেক আনে, লকন্তু ো োলন্তপযণচ সমনের িে। অোলন্তর 

সমনে যখে মানুর্ িুলুম- অেযা ানর- িিচলরে হনে োনক, েখে োলন্তর সমনের 
যুলক্ত আর  নলো। আি দুলেোর মুসলমােরা মোর্ণ ও িুলুম অেযা ানর লেলষ্পষ্ট 
হনচ্ছ, এ সমে মকাে সন েে মুসলমােই লবশ্রাম- লবনোদনের কো ভাবনে পানর 
ো। 

কো মের্ কনর আহমদ মুসা ঘলড়র লদনক োকাল। উনে দােঁলড়নে বলল, 
এবার উেনে হে। 

মমােো ইলেমনেযই সুযটনকে গালড়নে েুনল লদনে এনসনে। 
কোবােচা বলনে বলনে োরা গালড়র লদনক এল। 
সালমার আম্মা আহমদ মুসানদর মদাো কনর বলল, বাবা মোমানদর আেু 

েেবর্চ মহাক, িালের মখদমনের িনে আরও েলক্ত আল্লাহ মোমানদর লদে। 
সালমা সারাকাো ও মমােোর ম াখ-মুখ ভারী হনে উনেনে। 
সালমা সারাকাো োর ওড়োর এক প্রান্ত মুনখ ম নপ বলল, স্বনপ্নর এ 

লেেটা লদে িীবনে আর মকাে লদে লেনর পানবা ো। আেনন্দর ম নে এ মবদোই 
মবেী মদনব। 

সালমার ম ানখ অশ্রু। 
আহমদ মুসা একটু ঘুনর সালমা সারাকাোর মুনখামুলখ দােঁলড়নে বলল, 

সালমা লবদাে সবন নে মবদোদােক, লকন্তু লবদাে এ দুলেোর সবন নে বড় 
বােবো। আলম লেশুকালনক লবদাে লদনেলে, বালয-নকনোরনক লবদাে লদনেলে, 
লবদাে লদনেলে আমার বাবা-মা লপ্রেিেনদর, লবদাে লেনেনে পলরল ে েেমুখ। 
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সুেরাং লবর্েটা েেুে েে। এই বােবোনক বড় কনর মদখনল মবদোর ভারটা কনম 
যাে। 

--এই মবদোই বােবো ভাইো, আমানদর মহােবী (সঃ) োর িন্মভযলম 
মক্কা মেনক লবদাে মেবার সমে মকেঁনদলেনলে। 

--লেক বনলে সালমা, লকন্তু মহােবী (সঃ) লবদানের যখে প্রনোিে হল 
েখে এক মুহযেচও লবলম্ব কনরেলে। মুখ লটনপ মহনস বলল আহমদ মুসা। 

হাসাে মসেলিক গালড়র দরিা খুনল ড্রাইলভং লসনটর পানের লসনট লগনে 
বসল। 

সবাইনক সালাম িালেনে গালড়র দরিার লদনক এগুনলা আহমদ মুসা। 
--আবার কনব মদখা হনব ভাইো? বলল সালমা সারাকাো। 
আহমদ মুসা গালড়র দরিাে হাে লদনেলেল। সালমার কো শুনে লেনর 

দােঁড়াল। ম্লাে মহনস  মস েীনর েীনর বলল, বহুবার বহু িােগাে আলম এ প্রনশ্নর 
মুনখামুলখ হনেলে মবাে, কাউনকই এর িবাব লদনে পালরলে। মোমানকও 
পারলামো। প্রনোিনের মরানে আলম ভাসলে। বনল আহমদ মুসা আবার ঘুনর 
দােঁড়াল। 

গালড়র দরিা খুনল ড্রাইলভং লসনট লগনে বসল আহমদ মুসা। 
গালড় স্টাটচ লেল।  লনে শুরু করল গালড়। 
িাোলা লদনে মুখ বালড়নে একবার মপেনে োকাল আহমদ মুসা। হাে 

োড়নে সবাই ম াখ মুেনে মমােো ও সালমা সারাকাো। 
আহমদ মুসা হাে মেনড় ম াখ লেলরনে লেল সামনে। হৃদনের মকাোে মযে 

খ  কনর উেল। সালমা লেকই বনলনে, লবদানের মে মবদোও মবাে হে একটা 
ল রন্তে বােবো। যুলক্তর লব রণ হৃদনের মযখানে, মনে হে মপ্রম-প্রীলে, মাো-
মমোর অবস্থাে োর ম নেও আরও গভীনর। 
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৫ 
মবলা দেটা োগাদ আহমদ মুসারা সকুদ্রা েহনর লগনে মপৌেল। 
পযচটক োনদর পলর ে। আনমচেীে পাসনপাটচ। আহমদ মুসার োম 

িযাকব মিলসম এবং হাসাে মসেলিনকর োম লমখাইল মসেভ। আলনবলেোে 
যুনগালাভ দযোবাস মেনক োরা লভসা লেনেনে। 
 আহমদ মুসা লেলিে, মিমস মিংগার ঘটো এ লেে লদনে শুেু 
যুনগাললভো েে, মগাটা বলকানে েলড়নে পনড়নে। োরা অবশ্যই েনর লেনেনে, 
আমরা এবার যুনগালালভোে প্রনবে করব। সুেরাং সড়ক ও লবমাে দুই পনের 
উপরই মশ্যে দৃলষ্ট রাখনব। েনব আমরা লভসা লেনে আইে সেেভানব প্রনবে করব 
োরা ো লেিে মনে করনব ো। োনদর এ ভাবোই স্বাভালবক ময আমরা সীমান্ত 
প্রহরীনদর ম াখ োেঁলক লদনে  ুলর কনর যুনগালালভোে প্রনবে করব। 
 লেরাো লবমাে বন্দনর হাসাে মসেলিনকর েরা পড়া মেনক আরও একটা 
লিলেস পলরোর হনে মগনে ময, হাসাে মসেলিনকর েনটা সবচত্রই েলড়নে মদো 
হনেনে। 

মমাোোর গালড়র কােঁ  মেে মদো। োনে সুলবো হনেনে বাইনর মেনক 
গালড়র আনরাহীনদর মদখা যানচ্ছ ো।  
 হাসাে মসেলিক বনসনে মপেনের লসনট। মপেনের লসনটর দুইলট 
িাোলাই বন্ধ। 
 সুেরাং বাইনর মেনক হাসাে মসেলিক কানরা েিনর পড়ার সম্ভাবো 
মেই। 
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সকুদ্রাে মপৌনে আহমদ মুসারা মকাে মদরী করল ো। শুেু মকন্দ্রীে বাস 
টালমচোনল মপৌনে দু’িনে মবােল মেনক পালে পাে করল। োরপর আহমদ মুসা 
গালড় মেনক মেনম একিেনক মেনক লিনেস কনর মিনে লেল লপউকা-কানকিী 
মরানে মকাে লদক লদনে মযনে হনব। 
 সকুদ্রা মেনক ময সড়কলট পযবচ লদনক এলগনে আলনবলেোর সীমান্ত 
অলেিম কনর যুনগালালভোর কসনভা প্রনদনে প্রনবে কনরনে, োর দু’লট েহর 
হনলা লপউকা ও কানকিী। 
 লেরাো-সকুদ্রা সড়নকর ম নে লপউকা-কানকিী সড়ক অনেক খারাপ। 
কানকিী মপৌেনে আহমদ মুসানদর লেক দুপুর হনে মগল। 
 কানকিী যুনগালাভ সীমানন্তর লেকটবেচী একলট সুন্দর আলনবেীে েহর 
েহরলটর পাে লদনে লদ্রলে েদী প্রবালহে। 
 প্র ডে ক্ষুো মপনেনে আহমদ মুসানদর। 
 বািার এলাকার মে মদখনে একটা সুন্দর মমানড় এনস আহমদ মুসা োর 
গালড় দােঁড় করাল। মমানড়র মাঝখানে একটা সুন্দর আইলযানডে আনলবলেোর 
প্রেম মপ্রলসনেডট এেভার মহািার একটা মানবচল মযলেচ। মযলেচলটর মবনি উৎকীণচ 
োম ‘কানকিী মসডরাল মোোর’। আর মরােলটর োম কানকিী এযানভলেউ মসটা 
আনগই মদনখনে। এই এনভলেউলটই লদ্রলে সমান্তরানল অগ্রসর হনে আলনবলেো 
সীমান্ত অলেিম কনরনে।  
 মোোনরর এক পানে আহমদ মুসা োর গালড় দােঁড় করাল। 
 আহমদ মুসা োমল গালড় মেনক। কাউনক লিোসা কনর মহানটনলর 
অবস্থাে মিনে মেনব এই লেল োর লক্ষয। 
 গালড় মেনক মেনমই আহমদ মুসা একিেনক সামনে মপনে মগল। দীঘচ 
েক্ত সমেচ ম হারা, লকন্তু মালেল নত্রর মে এবনড়া – মেবনড়া মুখ। হে হে কনর 
হাটলেল। 
 আহমদ মুসা োর মুনখামুলখ হনে লিনেস করল, মাে করনবে, আনে 
পানে মকাে ভাল মহানটল ....... 
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আহমদ মুসা কো মের্ ো করনেই মস োর মপেনে মুখ লেলরনে সামনের লদনক 
ইংলগে কনর বলল, আর একটু সামনে এগুনল রাোর এ পানেই একদম রাোর 
উপনরই ‘কানকিী ইডটারোেোল’। 
 কো মের্ কনর একটা দম লেনে মস বলল, আপোরা লেিে এ েহনর 
েেুে, মকানেনক আসা হনচ্ছ? 
 --লেরাো মেনক আসলে।  
 মলাকটা আহমদ মুসার আপাদ মেনক একবার ম াখ বুললনে বলল, 
মহােনের মদে মকাোে? 
 আহমদ মুসা ভাঙা আলনবেীে ভার্াে কো বললেল। সুোরাং োনক 
লবনদেী বনল ম ো খুব সহি। 
 প্রশ্নলট আহমদ মুসানক লবব্রে করল। মুহযেচকাল লিো কনর আহমদ মুসা 
সেয কোটাই বলল। িাোল ময, োরা আনমচলেো মেনক আসনে।  
 মলাকলটর পােনুর মুনখ আহমদ মুসা মকাে পলরবেচে লক্ষয করল ো।  
 আহমদ মুসা অনেকটা লেলিন্ত মনে োর গালড়নে লেনর এল। 
 গালড় এলগনে  লল সামনে। আহমদ মুসা মুহযনেচর িনে মুখ লেলরনে 
মপেনে োকাল। মদখল মলাকলট মযমে যালচ্ছল, মেমলে সামনে এলগনে যানচ্ছ। 
েনব গলেটা খুবই মন্থর। 
 ‘কানকিী ইডটারোেোল’ সলেযই বড় মহানটল। লকন্তু খাওোর হল ঘর 
এনকবানর পযণচ। দুপুনরর খাবার সমনের এটা লপক আওোর বনলই এই অবস্থা। 
অলেস ও কল-কারখাোে যারা  াকুরী কনর, োনদরনক লটলেে আওোনরর এক 
ঘডটার মনেযই োনদর খাবানরর কাি করনে হে। এ কারনণ এ লেলদচষ্ট সমনে 
মহানটল- মরনোরােঁে ভীড় খুব মবেী হে। অবশ্য লেম্ন মবেনের  াকুনরনদর মহানটল-
মরনোরােঁে আসার মসৌভাগয হে ো, েবু যারা আনস োনেই মহানটলগুনলা উপন  
পনড়। 
 আহমদ মুসা োইলেং হনলর  ারলদনক একবার দৃলষ্ট লেনক্ষপ কনর মদখল, 
এক মকাোে দু’মটা লসট খালল আনে। 
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 আহমদ মুসা মটলবনলর কানে মগল। মটলবনলর অপর দু’মটা লসনট একিে 
যুবক ও একিে যুবেী বনস। সম্ভবে এক দম্পলে ওরা।  
 আহমদ মুসা মস মটলবনল লগনে দু’মটা শুে লসনট বসার অনুমলে  াইল, 
টারলকস েে লমলশ্রে ভাো আলনবেীে ভার্াে। 
 যুবক-যুবেী দু’িনেই মুখ েুনল  াইল আহমদ মুসা ও হাসাে 
মসেলিনকর লদনক। ওরা মাো মেনড় অনুমলে লদল মটলবনল বসার িে।  
 ওনেটার এনল আহমদ মুসা লিোস করল, হালাল িবাই করা মগােে 
পাওো যানব? 
 ওনেটার কোটা বুঝনে পারলো। হালালা িবাই অেচ োর িাো মেই। 
মুহযেচ কনেক লবমযে োকার পর বলল, স্যার গরু, মমর্, শুকর সব েরনের মগােেই 
আনে।  
 দম্পলের একিে যুবেী মমনেলট ওনেটানরর কো শুনে মহনস মেলল। মস 
োর আিললক ভার্াে ওনেটারনক সম্ভবে হালাল িবাই কানক বনল বুঝাল। 
োরপর মস আহমদ মুসানক লক্ষয কনর বলল, আলনবলেোর মকাে মহানটল-
মরষ্টুনরনডটই হালালা িবাই করা মগােে পাওো যাে ো। 
 একটু মেনক মমনেলট বলল, আপোরা লেলিে মুসলমাে, মকানেনক 
এনসনেে? 
 আহমদ মুসা মভলিনটবলস, সালাদ ও রুলটর অেচার লদনে মমনেলটর 
প্রনশ্নর িবাব লদল। বলল, আমরা আনমচলেো মেনক এখানে এনসলে। 

--হালাল িবাই করা ো হনল লক মুসলমানেরা মস মগােে মখনে পানর 
ো? 

--ো। 
--হালাল িবাই করা মগােে যলদ ো পাওো যাে। 
--োহনল আলনবেীে মুসলমােরা মো মগােেই মখনে পানব ো। লকন্তু 

এটা লক সম্ভব? 
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--সম্ভব েে, একো লেক। লকন্তু মুসলমােনদরনক লবকল্প বযবস্থা করনে 
হনব। রাষ্ট্রীে ও সামালিকভানব যখে এটা সম্ভব হনচ্ছ ো, েখে মুসলমােনদর 
বযলক্তগেভানব ম ষ্টা করনে হনব হালাল মগােে সংগ্রনহর। 

--লকন্তু এই ম ষ্টা যলদ অপরাে হে, যলদ এ িে িুলুম লেযচােে মেনম 
আনস? 

--মুসলমােনদরনক ো মমাকালবলা করনে হনব। প্রকানশ্য ো পারনল 
মগাপনে ঈমানের দাবী পযরণ করনে হনব। ো ো হনল িােীে অলেে ববলেষ্টই 
একলদে লবলীে হনে যানব। 

দম্পলে দু’িে উত্তনর লকে ুবলল ো। োলকনে রইল োরা আহমদ মুসার 
লদনক। খাওো োনদর বন্ধ হনে মগনে। মগােনের মপ্লট োরা মেনল দযনর 
সলরনে লদনেনে। মুনখ োনদর ল ন্তা ও লবর্ানদর োো। 
আহমদ মুসা মেনললটর লদনক োলকনে বলল, আপাোনদর এসব প্রশ্ন 

মেনক মনে করলে আপোরা মুসলমাে। আমার অনুমাে লক লমেযা? 
--লমেযা েে এই অনেচ ময আমরা মুসললম লপো মাোর সন্তাে, আবার 

লমেযা এই অনেচ ময, মুসলমাে লহনসনব পলর ে মদবার আমানদর লকেুই মেই। 
--লকন্তু হালাল-হারামসহ অনেক লবর্েই আপোরা িানেে বনল মনে 

হনচ্ছ। 
--আমরা স্বামী-স্ত্রী দু’িনেই পররাষ্ট্র মেণালনে  াকুরী কলর। োই বাইনর 

যাবার সুনযাগ হনেনে অনেক বার। 
প্রনশ্নর উত্তর লদনেই যুবকলট বলল, আমানদর বাড়ী এই কানকিীনেই। 

আপোরা কনব এনসনেে, ক’লদে োকনবে কানকিীনে? 
--এইমাত্র এনস মপৌোলাম, আবার খাবার পনরই  নল যাব। 
--মকাোে যানবে? 
--যুনগালালভো। 
এই সমে হাসাে মসেলিক আহমদ মুসার কানে কানে লক মযে বলল। 
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কো শুনেই আহমদ মুসা োইলেং হনলর দরিার লদনক োকাল। মদখল, 
মােল নত্রর মে এবনড়া-নেবনড়া মুখওোলা মসই মলাকলট দরিাে দােঁলড়নে। োর 
সানে আরও একিে। এলদনকই োলকনে আনে। 

মুহযনেচর িে আেমো হনলা আহমদ মুসা। েখেই মলাকটানক মদনখ োর 
ভানলা মনে হেলে। িাে লিলমোনলর মে ম হারা। প্রশ্ন হনলা, লমনলে বালহেীর 
মকউ, ো োনদর মকাে এিনডট। 

আহমদ মুসার দরিার লদনক োকানো এবং ভাবান্তর দম্পলের দৃলষ্ট 
এড়ানলা ো। যুবকলট বলনলা, লকেু ঘনটনে? 

আহমদ মুসা যুবকলটর লদনক মুহযেচকাল ম নে বলল, মুসলমােরা লমেযা 
কো বনল ো, লকন্তু সেয কোও ময এই মুহযনেচ বলনে পারলে ো। 

যুবকলট খুেী হনলা। বলল, লেক আনে বলনে হনব ো। আপোর একটা 
দুঃলিন্তার প্রকাে মদখলেলাম মো োই বললেলাম। আপোনদর মকাে অসুলবো 
করনে  াই ো। 

--েেবাদ। এই অসুলবোর ভেই আমরা করলে। আমরা প্রবল এক 
অন্ধকানরর মনেয লদনে পে  ললে। 

মমনেলট অনেকক্ষণ কো বনললে। মস এবার মুখ খুলল বলল, আলম 
আপোনদর টুযলরষ্ট মনে কনরলেলাম। 

--টুযর মো বনটই, লকন্ত একটা লবপ্জলেক টুযর। মহনস বলল আহমদ মুসা। 
--িাোর মলাভ লকন্তু বাড়নে। লবপ্জলেক টুযর কোলটর মনেয একটা 

এযােনভিানরর গন্ধ আনে। মহনস বলল মমনেলট। 
--এযােনভিার কোলটর মনেয একটা মসৌলখেো আনে এবং মসখােকার 

লবপদগুনলা ঘটোর প্রবানহর েগদ সৃলষ্ট। আমানদর এযােনভিার মসৌলখেো েে 
একটা অপলরহাযচ প্রনোিে। আর এখােকার লবপদগুনলা সুপলরকলল্পে। 

--োহনল আমরা বলনে পালর, আপোরা একটা বড় উনেশ্য সােনের 
িনে মবলরনেনেে, আর মস উনেশ্য সােনের মক্ষনত্র আপোরা মমাকালবলা করনেে 
এক প্রবল েত্রুনক। এবার কো বলল যুবকলট। 
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েখে ২টা বািনে লমলেট দনেনকর মে বালক। োইলেং হল প্রাে োেঁকা 
হনে মগনে। আহমদ মুসার মটলবনলর দম্পলেলটও খাওো মের্ কনরলেল। োরা 
মগােে মেনক মসই ময হাে েুনললেল, আর খােলে। 

আহমদ মুসা যুবকলটর কোর উত্তর লদনে যালচ্ছল, এমে সমে বাইনর 
একটা প্র ডে লবনস্ফারনণর েে হনলা। মস েনে োইলেং হনল  ম োর-নটলবল পযচন্ত 
েনড় উেল। 

বাইনর েুটােুলট শুরু হনে মগনে। 
োইলেং হনল ময, দু’ ারিে লেল োরা মহানটল কাউডটানর টাকা মেনল 

লদনে দ্রুে মবলরনে যানচ্ছ। 
আহমদ মুসাসহ োর মটলবনলর োরা  ারিেই উনে দােঁলড়নেনে। 
দম্পলের যুবক-যুবলের মুনখ উনিগ। যুবকলট বলল উৎকলণ্ঠে কনণ্ঠ, খুব 

েলক্তোলী একটা লবনষ্ফারনণর েে এটা। 
আহমদ মুসা ম্লাে মহনস বলল, আমার অনুমাে লমেযা ো হনল আমনদর 

গালড়লটই লবনষ্ফারক লদনে উলড়নে মদো হনেনে। 
আহমদ মুসার কোর সানে সানে যুবক-যুবেীর ম ানখ-মুনখ একটা 

আেংক মেনম এল। 
আহমদ মুসা কো মের্ কনর েীনর েীনর মহানটল কাউডটানরর লদনক 

এগুনলা। োর ম ানখ-মুনখ উনিগ-আেংকা লকেুই মেই। 
দম্পলের যুবকলটর োম এভনরে রলমি এবং যুবেীলটর োম লােলা 

লললেো। আেংকাকুল োরা। আহমদ মুসার স্বাভালবক-স্বচ্ছন্দ মুনখর লদনক 
োলকনে লবলিে হনলা। যলদ োেঁর কো সেয হে, োহনল এই পলরলস্থলেনে উলে 
এমে স্বাভালবক োনকে লক কনর? 

একটা হ্যাডে বযাগ হানে হাসাে মসেলিক আহমদ মুসার লপেু লপেু 
 ললেল। রলমি এবং লােলাও োনদর লপেু লপেু  লল। 

েীনর সুনস্থ আহমদ মুসা কাউডটানর খাওোর পেসা  ুলকনে মহানটনলর 
দরিা লদনে মবলরনে এল। মহানটল কম্পাউনডে েখে দু’ ারলট গালড় লেল। আহমদ 
মুসার গালড় োেঁকা একটা িােগাে দােঁলড়নেলেল। লবনস্ফারনণ গালড়লট টুকনরা 
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টুকনরা হনে মগনে। েখেও দাউ দাউ কনর জ্বলনে আগুে। আহমদ মুসা মবলরনে 
ঐ আগুনের লদনক ম নে রইল। 

 
 
 
রলমি ও লােলা আহমদ মুসার পানে এনস দােঁলড়নেলেল। রলমি দগ্ধ 

গালড়র লদনক ম নে বলল, আপোনদর সবলকেুই মো  পুনড় মগল। 
আহমদ মুসা হাসল। বলল, আলহামদুললল্লাহ আমরা আলে। 
--পুললেনক িাোনো দরকার েে লক? বলল রলমি। 
--ঝানমলা বালড়নে লাভ মেই। মকউ ো িানুক কার গালড় পুড়ল। আহমদ  

মুসা মহনস বলল। 
--লবপদটা গালড়র উপর লদনেই মগল মনে কনরে? 
আহমদ মুসা  ারলদনক মদখলেল। মসই এবনড়া মেবনড়া মুখওোলা মলাক 

এবং োর সােীনক মকাোও মদখলো। গালড় ধ্বংস কনর মকাোে মগল োরা? োরা 
মো  নল যানব ো, োনদর অপানরেেই মো বালক। মকাে োেঁদ মপনেনে োরা? 
হনে পানর। 

--ো, গালড় ধ্বংস ভযলমকা মাত্র। আসল লবপদটা সামনে। বলল আহমদ 
মুসা। 

রলিম এবং লােলার ম ানখ আেংকা ও উনিনগর অন্ধকার আরও গভীর 
হনলা। 

--আপোরা এখে লক করনবে? বলল রলমি। 
--যুনগালাভ সীমানন্ত মপৌেঁো যাে, এমে বাস বা গালড় মকাোে পাওো 

যানব? 
--মকন্দ্রীে বাস টালমচোনল। 
--মকাোে, কেদযর টালমচোল? 
--আমানদর গালড় আনে,  লুে মপৌেঁনে মদব। বলল রলমি। 
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রলমনির গালড় মহানটনলর পানেই একটা লেপাটচনমডটাল মষ্টানরর লনে 
দােঁলড়নেলেল োরা আসনল এনসলেল বািার করনে। খাওোর সমে হনে যাওোে 
োরা মহানটনল মখনে লেল। 

রলমি গালড়র ড্রাইলভং লসনট লগনে বসল। োর পানের লসনট লােলা 
লললেো। মপেনের লসনট আহমদ মুসা ও হাসাে মসেলিক বসল। 

গালড়নে উনে মসেলিক লিনেস করল, বাস টালমচোল কেদযর? 
--প্রাে ৪ মাইল হনব, লদ্রলে ব্রীনির ওপানর একদম েহনরর পযবচ প্রানন্ত। 

গালড়  লনে শুরু কনরনে। সবাই  ুপ াপ। 
আহমদ মুসার োন্ত দৃলষ্ট সামনে প্রসালরে। লকন্তু মস োন্ত দৃলষ্টর অন্তরানল 

ল ন্তার এক ঝড় বইনে। ওরা গালড় ধ্বংস কনর সনর পড়ল মকে? মহানটনলর ময 
পলরনবে লেল মসখানে মো োরা অলভযাে  ালানে পারনো হাসাে মসেলিকনক 
েরার িনে। লকন্ত মসটা োরা করল ো মকে? এর একটা বযাখযা এই হনে পানর, 
আহমদ মুসা ভাবল, ময োরা প্রকানশ্য এ েরনণর অলভযাে  ালানে ভে পানচ্ছ। 
এর অেচ এই ময, োরা পুললনের কানে প্রকাে হনে  াে ো। এসব ল ন্তা মেনক 
আহমদ মুসা এই লসোনন্ত মপৌেঁেল ময, এরা লমনলে বালহেীর মলাক মহাক লকংবা 
োনদর  মকাে এনিডট, পুললেনক ভে করার মে লিলমোল এরা। মগাপনে এরা 
কাি সারনে  াে। গালড় ধ্বংস কনর আমানদর লবপনদ মেলার পর োরা লেিে 
ওেঁৎ মপনে আনে লেরাপদ মকাে িােগাে। একটা লবর্ে মভনব আহমদ মুসা খুব 
খুেী হনলা, লিলমোলরা মনের লদক লদনে খুব দুবচল হে। 

--আপোনদর োম লিোসা করা হেলে। 
গালড় ড্রাইভরে এভনরে রলমি সামনে দৃলষ্ট মরনখ অনেকটা স্বগে কনণ্ঠই 

বলল। 
আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, আলমও ভুনল মগলে আমার োম বলনে। 

আমার োম আহমদ মুসা, আর এর োম হাসাে মসেলিক। 
--আপোনদর সামনে দােঁড়ানো এই প্রবল েত্রুনক আমরা লক িােনে 

পলর? বলল লােলা। 
--আপোরা লমনলে বালহেীর োম শুনেনেে?  



বলকানের কান্না  109 

 

--শুনেলে। মেনললট অেচাৎ এভনরে রলমি িবাব লদল।  
--লস্টনেে পলরবারনক ল নেে, যুনগালালভোর লস্টনেে পলরবানরর োম 

শুনেনেে?  
--শুনেলে। লবখযাে পলরবার। যুবকলটই বলল।  
--এটকুু আমরা শুনেলে ময, এই পলরবানরর পুরুর্ সন্তােরা অবযাহেভানব 

গুপ্ত হেযার লেকার হনে আসনে। আর লকেু িালে ো। লােলা লললেো বলল।  
--এই হেযাকাডে ঘটানচ্ছ খৃস্টাে লমনলে বালহেী। বলল আহমদ মুসা।  
--এই বালহেী মো বলকাে অিল মেনক মুসলমােনদর লেমুচল করার 

পলরকল্পো লেনে কাি করনে। বলল এভনরে রলমি।  
--লেক বনলনেে, এনদর লবনের্ রাগ লস্টনেে পলরবানরর উপর।  
--লি, মসটাও িালে। সালবচোর লস্টনেে রাি সুলোে বানেলিনদর সানে 

মবােনক লবনে লদনেলেনলে এবং খৃস্টােনদর লমললে েলক্তর লবরুনে সুলোেনক 
সমেচে লদনে মগনেে। বলকাে অিনল ইসলাম প্র ানর প্রভযে সাহাযয কনরনে এই 
পলরবার। বলল এভনরে রলমি।  

--হাসাে মসেলিক লস্টনেে পলরবানরর প্রেযক্ষ এবং সবন নে গুরুেপুণচ 
উত্তরসযরী।  

লােলা লললেো এবং এভনরে রলমি দু’িনেই একনযানগ মপেনে 
োকাল। োনদর দৃলষ্ট হাসাে মসেলিনকর লদনক।  

আহমদ মুসা হাসাে মসেলিনকর সব কালহেী সংনক্ষনপ বনল উপসংহার 
টােল, িালেো লহংর, রক্তপােী লমনলে বালহেীর উদযে খড়নগর মনেয লদনে 
আমরা হাসাে মসেলিনকর মা’র কানে মপৌেনে পারনবা লকো। আহমদ মুসা 
োমল। 

আহমদ মুসা োমার লকেুক্ষণ পর লােলা বলল, খুব খুেী হনেলে। 
আপোনদর সােলয কামো কলর। 

আহমদ মুসানদর গালড় মাঝালর গলেনে  ললেল। অনেক গালড় এ গালড়নক 
লেলঙনে মগল। অবশ্য গালড়র ভীড় এখে খুব কম। এ সমেটা অলেস, লমল 
কারখাো, মদাকাে সব লকেুর ওোলকচং আওোর। 
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গালড় লদ্রলে ব্রীনির সামনে এনস পড়নলা। এলদনক গালড়  লা ল মেই 
বলনলই  নল। কানকিী েহনরর পযবচ প্রানন্ত এ ব্রীিলট। গালড়লট লদ্রলে ব্রীনির উপর 
উেল। লদ্রলে ব্রীি িেশুণয, গালড়-নঘাড়া লকেু মেই। 

আহমদ মুসানদর গালড় ব্রীনির মাঝ বরাবর এনসনে। এমে সমে 
লবপরীে লদক মেনক একটা িীপ লবপ্জলেক গলেনে আহমদ মুসানদর গালড়র লেক 
োক বরাবর েুনট আসনে মদখা মগল। 

আহমদ মুসানদর গালড়র  ালক এভনরে রলমি পাগলা িীপলটনক পাে 
কাটানোর িে মের্ মুহযনেচ োে লদনক মমাড় লেনেলেল। লকন্তু পাগলা িীপলটও 
মমাড় লেনে আহমদ মুসানদর গালড়র পে মরাে কনর দােঁলড়নে মগল। 

িীপলট দােঁড়ানোর সনে সনে দু’িে মলাক লপেল বালগনে লাে লদনে 
গালড় মেনক পড়ল। োনদর টানগচট আহমদ মুসা ও হাসাে মসেলিক। েুনট এল 
োরা োনদর লদনক। 

হাসাে মসেলিক মপেনের লসনট োনদর সামনেই বনস লেল। 
লপেল বালগনে দু’িে গালড়র মপেনের দরিার সামনে এনসই একিে 

গালড়র দরিা খুনল হাসাে মসেলিকনক মটনে মবর কনর লেল। 
আনরকিে আহমদ মুসার লদনক লপেল োক কনর দােঁলড়নেলেল।  
আহমদ মুসা মলাকলটর ম ানখ ম াখ মরনখ লেরীহ মানুনর্র মে আেচ কনণ্ঠ 

বলনে লাগল, আপোরা মক? লক মদানর্ োনক আপোরা এভানব েনর লেনে 
যানচ্ছে?  

বলনে বলনে আহমদ মুসা গালড়র মখালা দরিা লদনে মবলরনে এল।  
মলাকলট মাত্র মদড় গি দযনর আহমদ মুসার কপাল বরাবর লপেল োক 

কনর দােঁলড়নে। আহমদ মুসা উনে দােঁড়ানল মলাকলট বলল, মকাে  ালালক করার 
ম ষ্টা করনল মাো গুলড়নে মদব।  

আহমদ মুসা সানরডোনরর ভংগীনে দু’হাে উপনর েুলনে েুলনে 
সামনের লদনক োলকনে হোৎ মহনস উেল।  

লপেলোরী মলাকলট  মনক উনে লক ঘনটনে ো মদখার িে ম াখটা একটু 
মপেনের লদনক ঘুলরনে লেনেলেল। 
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সংনগ সংনগ আহমদ মুসা বানির মে মোেঁ লদনে লপেললট মকনড় লেনে 
োে পা লদনে প্র ডে এক লালে মারল মলাকলটর েলনপনট। 

মুনখ “মকাৎ” কনর েে েুনল মলাকলট বাকা হনে বনস পড়নলা মালটনে। 
মলাকলটনক দম মেবার সুনযাগ ো লদনে আহমদ মুসা োে পানের 

আনরকলট লালের লেম্ন াপ েুনড় লদল মলাকলটর হাটুর লনক্ষয। মবােহে হাটুলট মভনঙ 
মগল। 

এবার মলাকলট একটা প্র ডে আেচোদ কনর মালটনে শুনে পড়নলা।  
ময মলাকলট হাসাে মসেলিকনক মটনে গালড়নে েুললেল মস েে শুনে 

মপেনে লেনর োলকনে লেল। লেনর োলকনেই মস হাসাে মসেলিকনক মেনড় লদনে 
হানের লপেল ঘুলরনে লেলচ্ছল। 

এই সুনযানগ মুহযু্নেচই হাসাে মসেলিক মপেেলদক মেনক লপেলোরী 
মলাকলটনক িাপনট েরল। লকন্তু মলাকলট সনে সনেই উন্মুক্ত োে হানের কনুই 
লদনে প্র ডে এক গুনো মারল হাসাে মসেলিনকর পািনর। 

হাসাে মসেলিক মুনখ যেণাদােক এক ল ৎকার েুনল পনড় মগল। লকন্তু 
মলাকলট হাসাে মসেলিনকর কাে মেনক মুক্ত হনে আর লপেল মোলার সমে মপল 
ো। আহমদ মুসা োর উপর েখে ঝােঁলপনে পনড়নে। োর হাে মেনক লপেল মকনড় 
লেনে োনক িাপনট েনর ড্রাইলভং লসনট বসা মলাকলটর লদনক েুনড় মেনল লদল। 
মলাকলট োর প্রােলমক লবমুেো কালটনে েুলর বালগনে এলগনে আসলেল আহমদ 
মুসার লদনক।  

মালটনে আেনড় পনড়ই আবার োরা উনে দােঁড়ালচ্ছল। আহমদ মুসা এবার 
দু’হানে দুই লপেল লেনে ওনদরনক বলল, মবোদলব করার ম ষ্টা করনল আর িানে 
বােঁল নে রাখব ো।  

ওরা দু’িনেই দু’হাে উপনর েুনল উনে দােঁড়াল।  
আহমদ মুসা বলল, মোমরা লমনলে বালহেীর মলাক?  
--ো। োনদর একিে বলল।  
--োহনল, মোমরা োনদর দালাল?  
--হােঁ। 
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--কে টাকা বনন্দাবে? 
--৫ হািার মালকচে েলার। 
--মোমরা লক োলে  াও? োরা কো বলল ো।  
--মোমরা সােঁেরানে িাে? 
--িালে। 
--োহনল লেক আনে, মোমরা ব্রীনির মরললং এ উনে েদীনে ঝালপনে 

পড়। 
োরা লিো করলেল।  
আহমদ মুসা লপেল োল নে বলল, এক মুহুু্েচ মদরী করনল গুলল করনবা।  
োরা আহমদ মুসার হুকুম োলমল করল। এক সানেই দু’িে েদীনে 

ঝােঁলপনে পড়ল। ব্রীি মেনক েদীর দযরে খুব মবেী েে। ভরা েদী। েনব প্রবল 
মরাে আনে। মবে ভাসনে হনব োনদর। 

ওনদর েৃেীে িেও মখােঁড়ানে মখােঁড়ানে উনে েদীনে ঝােঁলপনে পনড়লেল। 
আহমদ মুসা ওনক লকন্তু এ লেনদচে মদেলে। প্রানণর ভনেই মস কনরনে। 

আহমদ মুসা এভনরে রলমনির লদনক এলগনে আসনে আসনে বলল, 
েৃেীে মশ্রণীর লিলমোল এরা।  

এভনরে রলমি এবং লােলা লললেো এেক্ষণ ভনে-আেংনক কাে হনে 
বনসলেল। আহমদ মুসার কো শুনে োরা মযে মিনগ উেল। 

গালড়র দরিা খুনল এভনরে রলমি মবলরনে এনস িলড়নে েরল আহমদ 
মুসানক। বলল, অলভেন্দে গ্রহণ করুে। 

আহমদ মুসা বলল, অলভেন্দে পনর হনব।  লুে এখাে মেনক সনর যাই। 
আহমদ মুসা ও হাসাে মসেলিক িীনপ উেল। োরপর দুই গালড় মাইল 

খানেক সামনে এলগনে লগনে এক িােগাে দােঁড়াল। 
সবাই গালড় মেনক োমল। পানেই বাস টালমচোল। আহমদ মুসা লিনেস 

করল, বাস টালমচোল েহর মেনক এেটা বাইনর মকে? 
--সানবক কমুযলেস্ট সরকানরর এ আর এক খামনখোলল। কমুযলেস্ট 

পালটচর কাউনক মো আর বানস  ড়নে হে ো। বলল রলমি। 
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আহমদ মুসা বলল, আমরা মো সীমানন্ত এই িীপ লেনেই মপৌেঁেনে পালর? 
--হ্যােঁ, অসুলবো মেই। গালড়র কাগিপত্র মো গালড়নে আনেই। বলল 

রলমি। 
--ড্রাইলভং লাইনসি? 
--লবনদেী টুযলরস্টনদর িনে এটা প্রনোিে হেো েেুে আইনে। 
--েেবাদ। 
--আলম একটা প্রশ্ন করনে  াই। আহমদ মুসানক বলল লােলা লললেো। 
--করুে। বলল আহমদ মুসা। 
--আলম এক আহমদ মুসার কো িালে। োর সানে আপোর মকাে সম্পকচ 

আনে? 
--এ প্রশ্ন মকে? 
--আলম ব্রীনির ঘটোে আপোর ময অলবশ্বাস্য ভযলমকা মদখলাম ো 

সাোরণ েে, এর সানে আহমদ মুসার সাদৃশ্য আনে। 
--মকাোে মিনেনেে আপলে আহমদ মুসার সম্পনকচ? 
--কূটেীলেকরা মো অনেক লকেুই িানে। মসভানবই মিনেলে। 
আহমদ মুসা লকেু বলার িে মুখ খুনললেল। লকন্তু োর আনগই হাসাে 

মসেলিক বলল, আপোর অনুমাে লেক। ইলেই মসই আমদ মুসা। 
এভনরে রলমি এবং লােলা লললেো মকউই সংনগ সংনগ মকাে কো 

বলনে পারলো। োরা অবাক দৃলষ্টনে োলকনে রইল আহমদ মুসার লদনক। 
মেনর্ কো বলল এভনরে রলমি। বলল, আমরা কূটনেলেক ও 

পররাষ্ট্রমেণালনে  াকুরী করনে লগনে লেলললেে, লমন্দাোও, মেয এলেো ও  ীনে 
আহমদ মুসার ভযলমকা সম্পনকচ অনেক মপপার পনড়লে। লকন্তু মকাে লদে ভালবলে, 
এ লবিেকর মানুর্লটর মুনখামুলখ মকাে লদে হব! 

--আলম লবিেকর েে, মিলুম মুসলমােনদর একিে সামাে খানদম। 
--শুেু মুসলমােনদর মকে? মকে সব মুসলমানের েে? একটু মহনস বলল 

লােলা। 
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--মিলুনমর িােনভদ কনর ভাবা লেক েে, লকন্তু যখে িােনভনদ মানুর্ 
িুলুনমর লেকার হে, েখে িাে মভদ কনর ভাবা োড়া আর উপাে োনকো। মযমে 
আপোনদর বলকাে অিল। এখানে মুসলমােরা িালেগে লেযচােে ও লেমুচল 
র্ড়যনের লেকার। এখানে মুসলমােনদর কোই আমানক ভাবনে হনব। 

--আর মকাে কারণ মেই? লােলাই বলল আবার। 
আহমদ মুসা হাসল। বলল, আনে সুপে ও লবপনের প্রশ্ন। লবপনের 

মমাকালবলাে সুপনের পলেক যারা োনদর প্রলে একটা পক্ষ-পালেে োকনবই। 
আসনল এটা পক্ষপালেে েে, োনের প্রলে সমেচে। লবপেনক যলদ সুপনে পলরণে 
করনে হে, সুপেনক োহনল েলক্তোলী ও সম্প্রসালরে করনেই হনব। ইসলাম 
মােবোর মুলক্তর একমাত্র পে। 

সুেরাং এর পনক্ষ সমেচনের অেচ হনলা, মােবোর কলযাণ করা। সুেরাং 
ইসলানমর পনক্ষ কাি আলম করব, মসটাই স্বাভালবক। 

আহমদ মুসা োমনল লােলা লললেো বলল, প্রশ্নগুনলা আমার েে, আলম 
এক কনমলডরনে পনড়লে ময, আহমদ মুসা একিে মগােঁড়া কমুযোল ললোর। 

--সেযনক ভালবাসা, লেষ্ঠার সানে সনেযর পনক্ষ দােঁড়ানো যলদ 
কমুযোললিম হে, োহনল আলম একে’ বার কমুযোল। আর বাইনরর সব লদক 
মেনক দরিা বন্ধ কনর মদো যলদ কমুযোললিম হে, আলম কমুযোল েই, মকাে 
মুসলমাে কমুযোল হনে পানরো। 

--দরিা বন্ধ কনর মদোর অেচ লক? 
--মযমে ইহুলদনদর ল ন্তা বলে ইসরাইল মকলন্দ্রক। বাইনরর মগাটা দুলেো 

োনদর কানে অোত্মীে। বাইনরর দুলেোর মলানকরা োনদর অেীেো ও আনুগেয 
স্বীকারই করনে পানর মাত্র, োনদর িালের একিে সম্মালেে সদনস্যর আসে 
মপনে পানরো। লহন্দু েনমচর বযাপারটাও োই। িন্মসযনত্র ব্রাহ্মণ ক্ষলত্রে ো হনল 
অে মকউ এ আসে লাভ করনে পানরো। এনকই বনল দরিা বন্ধ করা। 
প্রকৃেপনক্ষ এনকই বনল কমুযউোলললট। ইসলাম এর সম্পযণচ লবপরীে। ইসলাম 
 াে মগাটা লবশ্বনক িলড়নে েরনে। কাফ্রী িীেদাসও এখানে সনবচাচ্চ মযচাদার 
আসনে অলেলষ্ঠে হনে পানর। 
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--উৎকট িােীেোনবাে লক এক েরনের কমুযোলললট বা সাম্প্রদালেকো 
েে? 

--মকউ যলদ বনল আমার িালে োে করুক অোে করুক আমার িালেই 
লেক লকংবা লেি িালের সমৃলের িনে অে িালের মাোে অোেভানব বালড় 
মদো যলদ ববে কনর মেে, োহনল ো এক েরনের সাম্প্রদালেকো হনব ববলক। লকন্তু 
এ েরনের কািনক ইসলাম অনবে মঘার্ো কনরনে। ইসলানমর আইে েমচ-বণচ 
লেলবচনেনর্ সকনলর উপর সমােভানব প্রনযািয। সাোরণ একিে অমুসললম 
োগলরনকর অলভনযানগ স্বেং খললো হযরে আলী (রাঃ) আদালনে আসামীর 
কােগড়াে এনসনেে এবং োর লবরুনে আদালনের রােনক লেলে মমনে লেনেনেে। 
ইসলানমর মসাোলী যুনগ যুে অনেক হনেনে, লকন্তু যুনের ববে রীলে-েীলের বাইনর 
পররািয বা পরসম্পদ লুণ্ঠে আত্মসানের মকাে অলভনযাগ ইসলানমর লবরুনে 
মেই। 

কো মের্ কনর আহমদ মুসা ঘলড়র লদনক োলকনে বলল, মিাহনরর সমে 
হনেনে, োমাি পনড় লেনে হে। 

পানেই মোট একটা িলােে। 
এভনরে রলমি ও লােলা লললেো একটা বড় পােনরর উপর বনস রইল। 
আহমদ মুসা এ হাসাে মসেলিক মগল অিু করনে।  
--অিু করাও একটা লেেম আনে োলক? বলল লােলা লললেো। 
--শুনেলে আনে। 
--মকমে মনে হনচ্ছ মোমার আহমদ মুসানক? 
--মযমে ভাবোম, োর ম নে অনেক ভানলা। 
--মকমে? 
--আলম ভাবোম, ম -গুনেভারা, মহা-ল -লমে, অেবা কযানোর মে 

অস্বাভালবক ম হারা হনব োেঁর।  ুল বড় বড় হনব, ম াখ হনব লাল, গানে মমার্মাকচা 
মমাটা কাপনরর িামা কাপড়। োর সানে োকনব বস্বরা ারী অহলমকা। োর বদনল 
োেঁনক মদখলাম অেযন্ত পলরচ্ছন্ন একিে ভদ্রনলাক লহনসনব। বস্বর- লরনত্রর কালেে 
বলিচে সরল এবং পলবত্র ম হারা। সাোরণ, লকন্তু অসাোরণ। 
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--একই েরনের লবপ্লবী োেঁরা, লকন্তু মকে এই পােচকয বলনে পার? 
--একই েরনের লবপ্লবী োরা মো েে। 
--লবপ্লনবর মে একই কাি মো োরা করনেে। 
--ো একই কাি োরা কনরেলে। 
লভনেেোনম মহা-ল -লমে, লকউবাে কযানষ্ট্রা ও ম -গুনেভারা, রালেোে 

মললেে এবং  ীনে মাও মসেংু কমুযলেষ্ট লবপ্লব—কনরনেে মযখানে বস্বর লরত্র লেল 
অেযাবশ্যক, মযখানে লমেযা ার, লহংসা, সোস, েেো, হেযা ইেযালদ লেল 
সােনলযর মসাপাে। আলনবলেোে এসব আমরা লেি ম ানখই মদনখলে। লকন্তু 
আহমদ মুসা কাি করনেে ইসলামী লবপ্লনবর িনে। মযখানে লবপ্লনবর স্বানেচও 
মকাে অোে, অেযা ার ও অসেোনক ববে করা হেলে। 

--লেক বনলে, এ পােচনকযর কো আলম ল ন্তা কলরলে। লবপ্লবনকই আলম 
কাি মনে কনরলেলাম। 

আহমদ মুসা এবং হাসাে মসেলিক োমাি পড়লেল। 
সবুি গানের োোে সবুি ঘানস  াকা  ত্তর। সবুি ঘানসর  াদনর 

দােঁলড়নে কাবামযখী হনে োমাি পড়লেল আহমদ মুসা এবং হাসাে মসেলিক। 
পানেই এক পােনর বনস এভনরে রলমি ও লােলা লললেো দু’ম াখ মমনল োনদর 
োমাি পড়া মদখলেল। োমািীনদর মে পলবত্র একটা ভাব োনদর মমৌে মুনখও 
সুষ্পষ্টভানব েনুট উনেনে। 

োমাি মেনর্ গালড়র লদনক আসনে লাগল আহমদ মুসা। 
এভনরে রলমি োনক পােনর এনস বসনে অনুনরাে করল। 
বড় পাের। আহমদ মুসা ও হাসাে মসেলিনকর বসনে অসুলবো হনলা 

ো। 
আহমদ মুসারা বসার পর লােলা লললেোই সবচপ্রেম কো বললঃ োমাি 

ো পড়নল লক ক্ষলে হে? 
আহমদ মুসা হাসল; বলল, োমাি এবং মুসলমাে অলবনচ্ছদয। োমাি 

বাদ লদনল মুসলমাে আর মুসলমাে োনকো। 



বলকানের কান্না  117 

 

এভনরে রলমি ও লােলা লললেো দু’িনের মুখটা মললে হনে মগল 
এইকো শুনে। 

--োহনল আমানদর লক হনব? বলল এভনরে রলমি। 
--আপোরা একটা পলরলস্থলের লেকার যা আপোনদর মুসলমাে লহনসনব 

গনড় উোর সুনযাগ মদেলে। আপোনদর েেুে যাত্রা শুরু করনে হনব। 
--আলম একটা কো বলব? 
--লক? বলল আহমদ মুসা। 
--কা’বা েলরে আপলে মদনখনেে? 
--নদনখলে। কনেকবার হ্জল কনরলে। 
--আমার খুব ইচ্ছা কা’বা েলরে মদখার। কা’বা ও হন্জলর ইলেহাস আলম 

পনড়লে। আল্লাহর এ ঘর মদখার খুব ইচ্ছা আমার। 
--শুেু মদখা মকে হ্জল করার লেেে করুে, আল্লাহ অবশ্যই ো পযরণ 

করনবে। 
--করনবে, আলম ময মুসলমােনদর লকেুই কলর ো? 
--এখে মেনক করুে। 
--আনরকটা কো বলব? লােলা লললেোই বলল। 
--বলুে। 
--কা’বা বা মক্কার মকাে ল হ্ণ আপোর কানে আনে? 
লােলা লললেোর মুনখ সংনকান র একটা ভাব এবং কোর মের্ লদনক 

কণ্ঠটা ভালর হনয উনেলেল। 
আহনমদ মুসা ম াখ েুনল লােলা লললেোর লদনক োকাল। একটু ভাবল। 

োরপর বলল, একটা েসলবহ আনে। মক্কার পাহানড় এক সুগন্ধ কাে হে োম 
িালে ো। মস সুগন্ধ কানের বেরী েসলবহলট। মদড় বের আনগ লেলললেে মেনক 
আসার পনে উমরাহ কলর। মস সমে কা’বার সম্মালেে ইমাম েসলবহলট আমানক 
লদনেলেনলে। আলম মোমানক এটা লদনে পালর। 

বনল আহমদ মুসা পনকট মেনক মবর কনর েসলবহলট লােলা লললেের 
লদনক বালড়নে েরল। 



বলকানের কান্না  118 

 

লােলা লললেো কলম্পে হানে েসলবহলট লেল। োরপর অপলক ম ানখ 
ম নে রইল েসলবহলটর লদনক। একসমে দু’হানে েুনল েনর েসলবহলট  ুমু মখল । 
োর ম াখ মেনক েখে গলড়নে আসলেনলা অশ্রু। োর ম ানখ মুনখ এক অপরূপ 
ভাবানবগ। 

আহমদ মুসা, এভনরে রলমি এবং হাসাে মসেলিক লেে িনের কানরা 
মুনখই মকাে কো লেলো। লােলার এই আনবগ, এই পলরবেচে োনদর লবলিে 
কনরনে। 

লােলা োর ম ানখর পালে মুেল ো। মস-ই কো বলল। বলল, মক্কাে 
মকাে লদনে মযনে পারনবা লকো , কা’বা মকােলদে স্পেচ করনে পারনবা লকো, 
িালে ো। মক্কার মালটর স্পেচ মপনেনে এমে লিলেস মো মপলাম। আপোরা 
বুঝনবে ো এ কে অমযলয আমার কানে। 

আহমদ মুসা আেমো হনে লগনেলেল, ভাবলেনলা অে কো। অনেক 
দেক মেনক আলনবলেো লেরীশ্বরবাদী রাষ্ট্র। েমচনক উৎখানের মকাে উপােই 
এখানে বাদ রাখা হেলে, লবনের্ কনর লােলানদর মে েেুে প্রিন্ম ইসলামনর 
সানে পলর ে লানভরও মকাে সুনযাগ পােলে। োরপরও লললেোর মনেয ঈমানের 
বীি লক কনর প্রনবে করল! লললেোর ম ানখ অশ্রু োর হৃদনের মগাপে কুেরীনে 
লালে করা োর ঈমানেরই এক গললেরুপ। কমুযলেিম োর দীঘচ োসেকানল 
েলক্তর মিানর মুসলমােনদর ঈমানের প্রকােনক বাোগ্রে কনরনে, োনদর 
ঈমােনক ধ্বংস করনে পানরলে। 

--লক ভাবনেে? বলল এভনরে রলমি আহমদ মুসানক। 
আহমদ মুসা মুখ েুলল। বলল, ভাবলে কমুযলেিনমর লেদারুে বযেচোর 

কো। ওরা মুসলমােনদর িীবে মেনক অনেকটা বের মকনড় লেনেনে, লকন্তু োনদর 
ঈমাে মকনড় লেনে পানরলে। 

লােলার অশ্রু োর ঈমানেরই প্রকাে। কা’বার প্রলে োর ভালবাসা 
কা’বার মাললনকর প্রলে ভালবাসা মেনকই এনসনে। আলম স্বাগে িাোলচ্ছ রলমি 
মোমানক, লােলানক। 
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বনলই আহমদ মুসা ঘলড়র লদনক ম াখ বুললনে বলল, আমানদর এখে 
যাত্রা করনে হে, রলমি। 

--ো আিনক যানবে ো ভাইো। বলল লােলা লললেো। 
--ো লােলা, ো হে ো, অযো সমে েষ্ট করা মকে? বলল আহমদ মুসা 

। 
--অযো েে ভাইো। আমানদর অন্তে োমাি মেখানে হনব আপোর। 

আপলে মো বনলনেে, োমাি ো পড়নল মকাে মুসলমাে মুসলমাে োনকো। 
--লােলা লেকই বনলনে ভাইো। ো হনল োমাি আমরা মকাোে লেখব? 

বলল এভনরে রলমি। 
--োমাি োড়াও ইসলাম সম্পনকচ আরও লকেু িাোর আনে। যা িােনল 

আমরাও আমানদর সমানি দালেে পালে করনে পারব। বলল লােলা লললেো। 
আহমদ মুসা হাসাে মসেলিনকর লদনক ম নে বলল, এ দাবী আলম 

উনপক্ষা করনে পালর ো হাসাে। মহাক একটা লদে মদরী। 
আেনন্দ উল্লাস কনর উেল এভনরে রলমি ও লােলা লললেো দু’িনেই। 
--িীপলট লক আমরা সানে লেব? বলল আহমদ মুসা। 
--সানে লেনে ঝানমলার আেংকা বালড়নে লাভ মেই। বলল এভনরে 

রলমি। 
িীপ আমরা বাস টালমচোনলর মগষ্ট গযানরনি মরনখ মযনে পালর। কাল 

ওখাে মেনক লেনে লেব। 
--ো, ও িীনপর আর দরকার মেই। মব ারা টাকা হারাল, িীপটা অন্তে 

োকুক। ওরা িীপটা গযানরি মেনক খুেঁনি লেনে পারনব। 
--মুসা ভাই আপলে দুবৃচত্তনদর সুলবো মদখনেে, োনদর ম নে আপোর 

সুলবোর মযলয লক মবেী েে? 
--লকন্তু িীপটা মো ওনদর। আর মভনব মদখলাম ওরা প্রকৃেই আমানদর 

েত্রু েে। 
--মুসা ভাই, আপলে লবপ্লবী ো হনে লমেোরী হওো উল ে লেল। এমে 

দোর েরীর হনল  লনব লক কনর? বলল লােলা লললেো। 
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--লােলা, ইসলানম লবপ্লবী ও লমেোরী  লরত্র আলাদা েে। এখানে 
লবপ্লবীনক লমেোরী হনে হে, আবার লমেোরীনক লবপ্লবী হনে হে। একিে 
মুসলমাে একই সানে গৃহী, েমচপ্র ারক, বসলেক এবং পুললে। 

--লকন্তু এ  লরত্র োনদর মকাোে? বলল লােলা লললেো। 
--নেই বনলই মো মুসলমােনদর পেে, মুসলমােরা পরােীে হনেনে। 

যখে মুসলমােরা মভাগবাদী গহৃীনে পলরণে হনলা, অে সব ববলেষ্টয পলরেযাগ 
করনলা েখেই এল পেে। মোমানদর আলনবলেোর েেকরা ৭৫ িে মুসলমাে। 
মুসলমাে লহনসনব োনদর সব ববলেষ্ট োকনল োরা োনদর স্বােীেো হারানো ো, 
বরং অবলেষ্টনদর মুসলমাে বাোনে পারনো। 

এভনরে রলমি িীনপ লগনে উনেলেল। মস বলল, মুসা ভাই আলম িীপলট 
বাস টালমচোনল মরনখ আসলে। বনল মস িীপলট লেনে  নল মগল। 

আহমদ মুসা ও হাসাে মসেলিক লগনে এভনরে রমীনির গালড়র মপেনের 
লসনট বসল। লােলা লললেো ড্রাইলভং লসনটর পানের লসনট বসনে বসনে বলল, 
মুসা ভাই, আমানদর বাসা লকন্তু ভানলা লাগনব ো, এনকবানর পােরার মখাপ। 
আমরা মো কমুযলেষ্ট পালটচর সদস্য লেলাম ো, োই দু’িে  াকুনর হওোর পরও 
ভানলা বাসা মমনললে। 

--আমরা বাসা ভাল েে, মানুর্ ভাল  াই। বলল আহমদ মুসা। 
এই সমে এভনরে রলমি এনস মপৌেল। এনস বসল ড্রাইভং লসনট। 

একবার মপেে লেনর আহমদ মুসার লদনক ম নে এভনরে রলমি গালড় মেনড় লদল। 
 
 
 
যুনগালাভ সীমান্ত োেঁলড় মেনক বাস দ্রুেনবনগ এলগনে  ললেল পযনব 

লপ্রিরীে েহনরর লদনক। লপ্রিরীে যুনগালালভোর কসনভা প্রনদনের পলিম 
সীমানন্তর মোট সীমান্ত েহর। কসনভা হাইওনে েনর এলগনে  ললেল বাসলট। 

আহমদ মুসা ও হাসাে মসেলিক মপনেলেল দরিার লেক মপেনের দু’মটা 
লসট। 
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সীমান্ত িস করনে োনদর মকাে অসুলবো হেলে। এভনরে রলমি ও 
লােলা লললেো সীমান্ত পযচন্ত সানে এনসলেল। যুনগালাভ সীমান্ত োেঁলড়নেও োরা 
এনসলেল। সুেরাং োনদর মকাে ঝানমলাই মপাহানে হেলে। বরং আলনবেীে ও 
যুনগালাভ সীমান্ত োেঁলড়নে োরা যনেষ্ঠ খালের-যত্ন লাভ কনর। সকাল ৮টার বানস 
মকাে লসট খালল লেলো। লসটও োরা লাভ কনর যুনগালাভ োেঁলড় অলেসারনদর 
মসৌিনেই। 

শুভযাত্রা মদনখ আহমদ মুসার মেটা খুব প্রেুল্ল হনে উনেলেল। লকন্তু 
যাত্রার লেক পযবচ মুহযনেচ আহমদ মুসা দু’িে মলাকনক সীমান্তু োেঁলড়র অলেসারনদর 
সানে আলাপ করনে মদনখ। ওরা বার বার আহমদ মুসার লদনক োকালচ্ছল। এই 
দৃলষ্টপােনক আহমদ মুসার ভানলা মনে হেলে। একলট অস্বলে লেনেই আহমদ মুসা 
বানস উনেলেল। আহমদ মুসার এই অস্বলে উনিনগ রূপান্তলরে মহাল যখে মস 
মদখল মসই দু’িে মলাক ড্রাইভানরর লপেনের লসট দুনটা মেনক দু’িে মলাক 
োলমনে লদনে মসখানে এনস বসল। 
 ওরা লসনট বনস মাো ঘুলরনে  লকনে একবার আহমদ মুসানদর মদনখ 
লেনেলেল। 
 মলাক দু’িনের পরনে কানলা সুযট। মাোে বাদামী হ্যাট। োনকর লেন  
লহটলালর োেঁন র মগােঁে। 
 কসনভা হাইওনে মবে প্রেে। প্রাে িেেযে রািপে। গালড়রও মকাে 
মদখা মেই। েীব্র মবনগ এলগনে  ললেল বাসলট। েেুে বাস। সম্ভবে েেুে 
অকমুযলেস্ট সরকানরর েেুে বযবস্থার েল।  
 আহমদ মুসা ভাবলেল মলাক দু’লট মক? লমনলে বালহেীর মলাক? ো 
আনগর মে োনদর মলললনে মদো মকাে লিলমোল? মযই মহাক োরা, আহমদ মুসা 
মনে মনে প্রেংসা করল লমনলে বালহেীর। ওনদর মেটওোকচ ভানলা। সব লদনকই 
ওরা ম াখ মরনখনে। ওনদর ম াখ োেঁলক মদো যানচ্ছো। বুঝা যানচ্ছ, হাসাে 
মসেলিনকর েনটা ওরা বযাপক ভানব েলড়নেনে। মসই সানে হাে কনরনে স্থােীে 
লিলমোলনদর। যলদ োই হে োহনল সামনেও োনদর যাত্রা লেরাপদ েে, প্রলে 
পনদই বাো মপনে হনব। 
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 সকাল দেটাে প্রীিরীে েহনরর বাস স্টযানডে গালড় লগনে োমল।  
 গালড় লগনে োমনেই আহমদ মুসা হাসাে মসেলিকনক ইোরা কনর গালড় 
মেনক মেনম পড়ল। মেনম কডোক্টর মোকরানক বলল, েহনর কাি আনে আমরা 
আর যালচ্ছ ো। 
 কো শুনে মোকরাটার ম াখ উজ্জ্বল হনে উেল। েেুে যাত্রী লেনে বাড়লে 
আে করনে পারনব এই আোে। 
 প্রীিরীে বাস স্টযাডেলট এনকবানরই মোট েে। মগাটা লেনেক বাস 
দােঁলড়নে আনে। আনরা কনেকটা ভাঙা বাস বাসস্টযানডের এক পানে হুমলড় মখনে 
পনড় লেল। বাসস্টযানডের এক প্রানন্ত অলেস ভবে। আনরক প্রানন্ত মমাটামুলট বড় 
একটা ওোকচেপ। 
 আহমদ মুসা খুেীনে উজ্জ্বল হওো কডোক্টর মোকরানক লিনের্ করল, 
বাস োড়া লপ্রলষ্টো যাওোর আর লক বযাবস্থা আনে? 

লপ্রলষ্টো মবলনগ্রেগামী কসনভা হাইওনের পরবেচী বড় েহর এবং 
কসনভার রািোেী। 
 কডোক্টর মোকরালট বলল, আনে। প্রাইনভট টযালক্স সালভচস। আনগ লেল 
ো। অকমুযলেষ্ট সরকার ক্ষমোে আোর পর কমুযলেষ্ট পালটচ সদস্যনদর দখনল 
রাখা সরকারী গালড়গুনলা মকনড় লেনে এই প্রাইনভট সালভচস  ালু কনরনে। 
 আহমদ মুসা  ারলদনক ম নে মদখল, বাসস্টযানডের পানের মরােলটর 
ওপানরই একটা মানকচট। আহমদ মুসা দ্রুে মানকচনটর লদনকই  লল।  লনে 
 লনে বলল, বাসলট স্টাটচ মেোর আনগ পযচন্ত মেউ দু’িে সনন্দহ করনব ো ময, 
আমরা মকনট পনড়লে। লকন্তু গালড় স্টাটচ লেনলই মস বুঝনে পারনব। েখলে বুঝা 
যানব োর আসল পলর ে।  

মানকচনটর সামনে কার-পালকচং লে।  
োরা দ্রুে কার-পালকচং লে পার হনে মানকচনটর মভের  ুনক মগল। 

োরপর আড়ানল দােঁলড়নে োরা বাসলটর লদনক েির রাখল। 
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 দুই লমলেটও মগল ো। আহমদ মুসা মদখল মসই মেউ দু’িে বাস মেনক 
মেনম এনসনে। আহমদ মুসার োরণা লমেযা হনলাো। বাস োড়ার আনগই ওরা 
সনন্দহ কনরনে, োই মখােঁি মেবার িনে োরা বাস মেনক মেনম এনসনে। 
 বাস মেনক মেনম মলাক দু’িে বানসর মপেে লদনক দােঁলড়নে েেুে যাত্রীর 
সন্ধােরে কডোক্টর মোকরানক লক মযে লিনেস করল। মোকরাটার সানে কো 
বলার পরই মলাক দু’িে  িল হনে উেল। োরা প্রেনমই েুনট মগল বাস 
টালমচোনলর অলেনসর লদনক। কনেক মুহযেচ পনর মসখাে মেনক লেনর এনস দােঁলড়নে 
োকা বাসগুনলা মদখল। োরপর মগল ওোকচেনপর লদনক। 
 আহমদ মুসা বুঝল, ওোকচেপ মদখা মের্ হনলই মস আসনব লেিেই এই 
মানকচনটর লদনক। 
 আহমদ মুসা ভাবল, মানকচট মেনক োনদর সনর যাওোরই ম ষ্টা করনে 
হনব। ওনদর মুনখামুলখ হনে মকাে ঘটো মস সৃলষ্ট করনে  াে ো। ঘটো যে এলড়নে 
 লা যাে েেই ভাল। 
 আহমদ মুসা দ্রুে মানকচনটর মভের লদনে মানকচনটর পযবচ-প্রানন্তর লদনক 
 লল। 

মানকচনটর পযবচ-প্রানন্ত মপৌেঁনে আহমদ মুসা মদখল, কার পাকচলট ঘুনর পযবচ 
লদনক এনসনে। মস আরও খুেী হনলা মসখানে একলট টযালক্স দােঁলড়নে োকনে 
মদনখ। লকন্তু হোে হনলা গালড়নে ড্রাইভার ো মদনখ। 
 আহমদ মুসা মলাক দুলট মকাে লদনক যাে ো মদখার িনে উত্তর লদনক 
আরও সনর এল। মস মানকচনটর প্রানন্ত এনস উলক লদনে মদখল, মলাক দুলট দ্রুে 
রাো পার হনে মানকচনটর লদনক আসনে। আরও মদখল মসই বাসলট  নল মগনে। 
অেচাৎ মলাক দু’লট মগল ো। আর সনন্দনহর মকাে অবকাে মেই, আহমদ মুসারাই 
োনদর টানগচট। 
 এই সমে হাসাে মসেলিক আহমদ মুসার লপনে মটাকা লদনে বলল, 
টযালক্সলটর ড্রাইভার এনসনে। 
 সনে সনে আহমদ মুসা ঘুনর দালড়নে দ্রুে টযালক্সলটর কানে মগল। 
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 টযালক্স ড্রাইভারলটর সাদা-লসদা ম হারা ও সরল মুখ মদনখ খুব খুেী হল। 
এ েরনের মলাকরা লিলমোল হে ো। আহমদ মুসা োনক লিনেস করল ময, মস 
লপ্রলষ্টো যানব লকো। 
 ড্রাইভারলট খুেী হনে বলল, যাব। 
 --েুলম প্রস্তুে? আহমদ মুসা বলল। 
 --লি, আলম প্রস্তুে। লবেনের সানে বলল ড্রাইভারলট। োরপর ভাড়া 
 ুলকনে আহমদ মুসা ও হাসাে মসেলিক গালড়নে উনে বসল। 
 সনে সনেই গালড় স্টাটচ লেল। 

গালড়  লনে শুরু করনল ড্রাইভারলট বলল, স্যাররা লক লবনদেী? 
মকানেনক আসনেে? 

আহমদ মুসা িবানব োরা আনমচলেো মেনক আসনে িাোল। 
গালড় েখে  লনে শুরু কনরনে। 
গালড় এনস রাোে পনড় যখে পযবমুখী হনে লপ্রলষ্টোর লদনক  লনে শুরু 

কনরনে, েখে আহমদ মুসা োেলদনক ম াখ লেলরনে মদখল মলাক দু’লট পযনবর 
কার পাকচলট হনে এনস দােঁলড়নেনে। লকন্তু োনদর ম াখ গালড়র লদনক েে। 

আহমদ মুসা স্বলের লেঃশ্বাস মেলল। লপ্রলষ্টোর লদনক েুনট  নলনে েখে 
গালড়। 
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৬ 
লাল কানপচনট মমাড়া লবোল কক্ষ। কনক্ষর এক মকানণ একটা 

মসনিটালরনেট মটলবল। মটলবনলর উপর বলকাে অিনলর একটা মযাপ মমনল 
রাখা। মটলবনলর ওপানে লবরাট একটা লরভললভং ম োর। ম োনরর লপেনে 
মদোনল মবে উেঁ ুনে সম্রাট সানলচমযানের পযণচ বদঘচয একটা েলব। েলবনে 
সানলচমযানের সনে আনরকিে রনেনেে। লেলে মপাপ েৃেীে ললও। মপাপ 
‘সানলচমযানের মাোে মরামাে সম্রানটর মুকুট পলরনে োনক খৃষ্টাে িগনের সম্রাট 
লহনসনব বরণ কনর লেনচ্ছে। ঘটোলট ঘনট ৮০০ খৃষ্টানে মরানম। সানলচমযাে 
ইউনরাপ ও খৃষ্টাে িগনের ঐকয ও উোনের প্রেীক। 

ঘনর লমনলে বালহেীর মেো কেষ্টােটাইে অলস্থরভানব পাে ালর করলেল। 
োর মুলষ্ঠবে হাে দু’লট মপেনে। মাো োর লে ু। লক এক অলস্থরো, উনিনগ মস 
মযে লবপযচে।  

লেলেল পানে পাে ালর করনে করনে একবার মস আসলেল মটলবনলর 
কানে, আবার যালচ্ছল দরিার লদনক। োর মনে দুঃসহ ল ন্তার িট। 

হাসাে মসেলিক একিে বযালক্তমাত্র। অে  মসই একিে বযালক্তনক োরা 
বানগ আেনে পারনে ো সকনল লমনল। োনদর সকনলর বযেচোর স্বাক্ষর লহসানব 
এখেও মবেঁন  আনে। মহাোইট ওলেনক োরাই অনুনরাে কনরলেল হাসাে 
মসেলিকনক েনর মদোর িনে। লবলেমনে লবরাট পুরোর। মপাস্ট অলেস মেনক 
হাসাে মসেলিনকর মা’র ল লের মসেসর লরনপাটচ পনড় োরা মিনেলেল মস্পনে 
হাসাে মসেলিনকর লেকাো। এই লেকাো মহাোইট ওলেনক লদনে োরা ঐ 
অনুনরাে কনরলেল। োরা লেনিরাও এটা পারে, লকন্তু মযনহেু ইটালল ও মস্পে 
এলাকাে মহাোইট ওলনের বন্ধু-বান্ধব মবেী োই এ দালেেটা োনদরনক 
লদনেলেল। লকন্তু এমে হনব মক িােে! োরাও মের্ হনলা, আমানদরও সবচোে 
কনর মগল। হাসাে মসেলিক আবার হানের মুনোর বাইনর। উপরন্তু এখে মস 
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কনকোস লিনসনডটর সাহাযয পানচ্ছ। আলনবলেো মেনক ময খবর এনসনে ো 
উনিগিেক। মিমস মিংগার মে ভেংকর, ক্ষমোের ও প্রভাবোলী বযলক্তনক 
পরালিে কনর, হেযা কনর যারা হাসাে মসেলিকনক উোর কনর এনেনে, োরা 
মোট মকউ েে। একিে মাত্র মলাক োলক মিমস মিংগার ঘােঁলটনে  ুনক এই কাডে 
ঘলটনেনে। এই সাংঘালেক মলাকলট মক? এনদর বযাপানর লবোলরে িাোর িনে 
আনমচলেো ও আলনবলেোে মযানসি পাোনো হনেনে। বড্ড মদরী হনচ্ছ ওনদর 
উত্তর আসনে। আিও লক আসনব ো োলক। 

এই সমে ঘনর প্রনবে করল একলট মমনে। লমস ললডো। ইেেরনমেে 
মেনের সহকারী। োর হানে একটা কাগনির লেট। 

লমস ললডোনক মদনখ কেস্টােটাইে েমনক দােঁড়াল। োর মুখটা উ্জলল 
হনে উেল। মস োর োে হাে বালড়নে মমনেটার গানল একটা মটাকা লদনে বলল 
মপনেে োহনল উত্তর, মকানেনক? 

লমস ললডো কাগনির লেটলট কেস্টােটাইনের হানে েুনল লদনে লদনে 
বলল, আনমচলেোে মহাোইট উলনের আমানদর িাো সব লোকাোে আমরা 
মযানসি পালেনেলেলাম লকন্তু িলিচো সীমানন্তর আলাভালদচ মকন্দ্র মেনক মাত্র এই 
িবাবটা এনসনে। বনল লমস ললডো  নল মগল। 

কেস্টােটাইে দােঁলড়নে মযানসিলট পড়নে লাগল। ললনখনেঃ 
“হাসাে মসেলিকনক উোর কনরনে কনকোস লিনসডট লকন্তু কনকোস 

লিনসডট আসনল লকেু েে। আসল বযলক্ত আহমদ মুসা োনমর একিে সাংঘালেক 
মলাক। মসই এনস আমানদর সবচোে কনরনে। আমরা মের্ হনে মগলে। আিনকর 
লদনের পর এই আলাভালদচ ঘালটনেও আমানদর পানবে ো। আমরা এখাে মেনক 
সনর যালচ্ছ িলিচোে। আমরা আনমচলেোে লেরাপদ েইু্ আমানদর েনটা, লেকাো 
সব লকেু ওরা মটর মপনে মগনে। হাসাে মসেলিনকর সানে মক মগনে, মক োনক 
সাহাযয করনে িােনে ম নেনেে। আমানদর পনক্ষ ো িাো আপোনদর মেই 
সম্ভব েে।” 

মযানসিলট পনড় ‘কেস্টােটাইে কাগিলট হানের মুনোনে দলা পালকনে 
েুনড় মেনল লদল মমনঝনে। লবরলক্ত োর মুনখ। 
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এই সমে লমস ললডো আবার ঘনর প্রনবে করল। োর হানে আনগর মেই 
একটা মযানসি েযানক্স আসা। কেস্টােটাইে গম্ভীরভানব োর হাে বালড়নে 
মযানসিলট লেনে লেল। 

লমস ললডো কেস্টােটাইনের গম্ভীর মুনখর লদনক একবার োলকনে ভনে 
ভনে মবলরনে মগল ঘর মেনক। মযানসিলট খুলল কেস্টােটাইে। 

মযানসিলট এনসনে আলনবলেো মেনক। মিমস মিংগার সহকারী টলে 
টমাস পালেনেনে। এনে আনগর মযানসনির পুেরাবৃলত্ত, হাসাে মসেলিনকর মপেনে 
কারা আনে, মক োনক সাহাযয করনে ো োনদর িাো মেই। োরা আরও ললনখনে, 
যারাই োর মপেনে োক, োরা বড় ঘনড়ল মলাক। মিমস মিংগার ঘালটনে ম াকার 
সােয এবং সাহস আলনবলেোর কানরা মেই। লকন্তু এ কািটা োরা মেনল-নখলার 
মেই কনরনে। 

মযানসিলট পনড় মিানে, লবরলক্তনে কেস্টােটাইনের মুখটা লবকৃে হনে 
উেল। 

‘মবটারা লেনিনরা লকেু পানরলে, আবার ওকাললে করনে ওনদর’ বনল 
কেস্টােটাইে টুকনরা টুকনরা কনর মযানসিলট লেনড় মেনল মমনঝই ো েুনড় 
মারল। 

এনদর গাল লদল লেকই, লকন্তু হৃদেটা োর দুরু দুরু করলেল। হাসাে 
মসেলিনকর সানে ঐ সাংঘালেক ‘মলাকলট মক’? আহমদ মুসা লক হাসাে 
মসেলিনকর মে একিে বযলক্তর লপেু লপেু বলকানে আসনে পানর!  

কেস্টােটাইে েীর পানে এলগনে এল মটলবনলর লদনক। এনস দােঁড়াল 
এনকবানর সানলচমযানের লবোল েনটাটার লেন । োরপর হাে মিাড় করার মে 
দু’হাে েুনল বলনে লাগল, মহ মহামলহম সম্রাট, মহ গুরু, এক ইউনরাপ, এক েমচ, 
এক রািয গলেে হবার আর কে মদরী। মোমার স্বপ্ন সােচক হনব কনব! দুই িামচােী 
এক হনেনে, একক এক ইউনরাপীে পালচানমডট হনেনে যেই ো প্রলেকী মহাক, 
ইউনরানপর িে একক এক মুদ্রাও হনচ্ছ, েবুও মনে হনচ্ছ মোমার স্বপ্ন অনেক 
দযর। খৃস্টাে েনমচর অবসর এবং মবঈমাে লহনদে মুসলমােনদর সংখযা বৃলে এবং 
অলেে মোমার স্বপ্ন সেল করার পনে বড় বাো। ওনদর আহবাে, ওনদর কো 
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ইউনরাপীেনদর সনম্মালহে কনর ওনদর লদনক মেনল যানচ্ছ। ওনদর লেমযচল করা 
োড়া মোমার স্বপ্ন.... 

এই সমনে কেস্টােটাইে োর মপেনে পানের েে শুনে কো মের্ ো 
কনরই মপেনে োকাল। মদখল, সহকারী ইনেনলেু ঘনর প্রনবে করনে। োর হানে 
কাগি। 

ইনেনলেুর গলা শুকনো, মুখ লবর্ন্ন। 
--মকাে খারাপ খবর? লিোসা করল কেস্টােটাইে। 
--হ্যােঁ, খারাপ। বলল ইনেনলেু। 
সংনগ সংনগ কাগি দু’লট েুনড় মেনল লদনে বলল, বল লক ঘনটনে? 
ইনেনলেু বলল, কানকিীনে ব্ল্যাককযানটর হানে ওরা েরা পনড়ও আবার 

েসনক মগনে। ব্ল্যাককযানটর লেেিে হাসাে মসেলিনকর সানের মসই মলাকলটর 
হানে মখলোর মে পরালিে হনেনে। লপ্রিরীে মেনকও এ েরনণরই খবর। সীমান্ত 
মেনক ওনদর লপ্রিরীেগামী বানস উেনে মদনখ আমানদর টম ও লটনটা ওনদর 
ল েনে পানর োরাও বানস ওনে। লকন্তু লপ্রিরীনে এনস ওরা হোৎ বাস মেনক 
মকাোে হালরনে যাে। 

--আর েখে ঐ গদচভ দু’মটা ঘুমালচ্ছল, ো” ল ৎকার কনর উেল 
কেস্টােটাইে। 

--ো, ওরা.... 
-- ুপ, সাোই মগনোো ইনেনলেু। ওনদর কানে মপনল এখে গুলল কনর 

মারোম। বযাটারা পুেুল মখলা মপনেনে। ওনদর ঘুলমনে মরনখ বযাটারা লেিে 
আনরক বানস  নড়  নল এনসনে। 

একটু দম লেল কেস্টােটাইে। োরপর বলল, যাও ইনেনলেু গালড় মরলে 
করনে বল। হাসাে মসেলিনকর মা’র ওখানে যাব। ওটাই এখে র্ড়যনের মকন্দ্র, 
সব খবর ওখানেই পাওো যানব। 

বনল কেস্টােটাইে লেনর দােঁলড়নে ম োনর লগনে বসল। ম োনর গা 
এললনে ম াখ বুিল মস। লবর্ন্ন মুনখ মবলরনে মগল ইনেনলেু। 



বলকানের কান্না  129 

 

মবলনগ্রনের পুরোে এলাকাে হাসাে মসেলিকনদর বালড়। েগরীর 
একদম উত্তর প্রানন্ত লবোল এলাকা লেনে বালড়লট। বালড়র উত্তর পানে লবরাট 
বাগাে। বাগানের গা েুেঁইনে প্রবালহে হনচ্ছ দালেেুব। 

বালড়র লবোল এলাকাটা প্রা ীর মঘরা হাসাে মসেলিনকর মগৌরবালিে 
পুবচপরুুর্ সালবচো রাি লস্টনেনের রািবালড় এখানেই লেল। লকন্তু োর মকাে ল হ্ন 
এখে মেই। লবরাে মাে পনড় আনে, উেঁ -ুলে ু লটলবনে পযণচ। 

যুনগালালভোর কমুযলেষ্ট সরকার বাগাে সনমে মগাটা এলাকানকই 
কমুযলেষ্ট পালটচর সম্পলত্ত লহসানব মঘার্ণা কনরলেল। লটনটার পলরকল্পো লেল 
এখানে লেলে বলকাে এলাকার কমুযলেষ্ট পালটচর মহেনকাোটচার গনড় েুলনবে। 
লকন্তু এ পলরকল্পো োর সেল হেলে। আলনবলেো, বুলনগলরোনক লেলে োেঁর 
সানে একমে করনে পানরেলে। েেুে অকমুযলেষ্ট সরকার ক্ষমোে আসার পর 
কমুযলেষ্ট পালটচর এ েরনের দখলনক মেনড় মদে। সুেরাং লস্টনেে পলরবার অেচাৎ 
হাসাে মসেলিকরা োনদর এই সম্পলত্ত আবার লেনর মপনেনে। 

প্রা ীর মঘরা এলাকার একদম দলক্ষণ প্রানন্ত হাসাে মসেলিকনদর বেচমাে 
বালড়। বালড়র মপেনের অংে প্রা ীনরর মভেনর পনড়নে এবং সামনের অংে 
প্রা ীনরর বাইনর। বাড়ীলট েেুে হনলও প্রাে দুই পুরুর্ আনগ বেরী। হাসাে 
মসেলিনকর দাদা বেরী কনরলেনলে এ বাড়ী। 

বাড়ীর সামনে লগনে েহীদ মসলিদ মরাে। এ োনমর মপেনে একটা 
ইলেহাস আনে। হাসাে মসেলিকনদর বাড়ীর পযবচ লদনক এ মরােলটর মাঝ বরাবর 
মরােলটর পানে একটা মসলিদ আনে। ১৯৪৬ সানলর কো। মবলনগ্রেসহ মগাটা 
যুনগালালভো েখে লবিেী মসালভনেে বসনের পানের েনল। মসালভনেে বসনের 
েত্রোোে কমুযলেষ্ট পালটচ গলেে হনেনে েখে। েেুে উৎসানহ েখে োরা 
মবপনরাো। একলদে স্থােীে কমুযলেষ্ট পালটচর কমচকেচারা মসখানে এনস মসলিনদর 
একটা অংে োনদর অলেনসর িে দাবী কনর বসল। বলল, মসখানে োনদর 
একটা আলমারী োকনব। কাগি-পত্র োকনব। সকাল-লবনকল োরা মসখানে 
বসনব। বসার িনে কনেকটা ম োর, একটা, দু’মটা মটলবল োকনব এই যা। 
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মসলিনদর মলাকিে মসলিনদর িােগা মেনড় লদনে অপারগো িাোল। 
মসলিনদর মলাকরা কমুযলেষ্ট পালটচর উধ্বচেে কমচকেচানদর সানে মযাগানযাগকনর 
যুলক্ত প্রদেচে করনলা। লকন্তু লকেুনেই লকেু হনলা ো। একলদে মভার মবলা েিনরর 
োমাি মেনর্ মুসলল্লরা  েখে সনব বাসাে লেনরনে। এই সমে রাোর দু’পানের 
মহল্লাে অনেক মুসলমানের বাস লেল। মসই লদে মভার মবলা কমুযলেষ্ট  পালটচর 
কমচীরা একটা রানক কনর ম োর-নটলবল লেনে োনদর অলেনসর িনে মসলিদ 
দখল করনে আনস। খবরটা  ারপানের মহল্লাে সংনগ সংনগ আগুনের মে েলড়নে 
পনড়।  ারলদক মেনক এল মানুর্। োরা কমুযলেষ্ট পালটচর কমচীনদর অনুনরাে করল 
ম োর, মটলবল, আলমারী মসলিনদ ো প্রনবে করাবার িনে। লকন্তু োরা শুেল 
ো। োরা লপেল মবর কনর মসুলমােনদর হুমলক লদল এবং বােঁো লদনে লেনর্ে 
করল। োরা মসলিনদর দরিা মভনঙ ম োর-নটলবল মসলিনদ েুলনে উনদযাগ 
লেল। 

লেরুপাে মুসলমােরা মসলিনদর ভাঙা দরিার সামনে সার মবেঁনে 
কমুযলেষ্টনদর গলেনরাে কনর দােঁড়াল। োরা বলল, লড়াই কনর বাো মদোর সােয 
আমানদর মেই, লকন্তু মসলিনদ  ুকনে হনল আমানদর বুক পদললে কনরই   ুকনে 
হনব।  

কমুযলেষ্ট কমচীনদর কানে এটা  রম জেেয মনে হনেলেল। োরা 
প্রলেনোে লেনে লবলম্ব কনরলে। োনদর হানের লপেলগুনলা  গনিচ উনেলেল। মনর 
লাে হনে পনড় লেল লেরস্ত্র মুসলমােরা মসলিনদর দরিাে। ৫০লট লানের েযপ 
মসলিনদর দরিাে বাোর মদোল র ো কনরলেল। প্রবালহে রনক্ত মসলিনদর 
মমনঝ ও পানের রাো মভনস লগনেলেল। 

কমুযলেষ্ট  কমচীরা োলেচ ার ভলেচ রাক লেনে লেনর লগনেলেল। আর মকাে 
লদেই আনসলে। িীবন্ত মানুনর্র মদোল কমুযলেষ্টনদর লেলরনে লদনে পানরলে। লকন্তু 
মৃে মানুনর্র লানের মদোল োনদর লেলরনে লদনেলেল। িীবন্ত মানুর্রা োনদর 
পরালিে করনে পানরলে, লকন্তু োরা পরালিে হনেলেল মৃে মানুনর্র কানে। 
েহীনদর রক্ত লবিে লাভ কনরলেল অসীম েলক্তের কমুযলেষ্ট পালটচর লবরুনে। 
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মসই মেনক মসলিদলটর োম হনেনে েহীদ মসলিদ এবং মরােলটর োম 
মুসলমােরা লদনেনে েহীদ মসলিদ মরাে। মুসলমােরা এখেও মরােলটনক এ 
োনমই োনক। লকন্তু কমুযলেষ্ট সরকার এর োম লদনেলেল ‘লটনটা িরণী –এক’। 

েহীদ মসলিদ মরাে মঘেঁনর্ দােঁলড়নে আনে হাসাে মসেলিকনদর লবরাট 
বাড়ী। বাড়ীর সামনেটাও প্রা ীর মঘরা। এ েেুে প্রা ীরটা দু’পাে লদনে লগনে 
পুরােে প্রা ীনরর সানে যুক্ত হনেনে। 

বাড়ীর সম্মুখভানগ প্রা ীনরর সানে লবরাট মগট। মগট লদনে লভেনর  ুকনল 
একটা বড়  ত্তর, োরপর বাড়ী। বাড়ীর সামনে গালড় বারান্দা। গালড় বারান্দা 
মেনক লম্বা কলরনোনর উেনলই একটা বড় দরিা। দরিা লদনে  ুকনল বড় 
হলরুম। এটাই বাইনরর ববেকখাো। কানপচট মমাড়া এবং মসাোে সািানো। লকন্তু 
এক েির মদখনলই মনে হে,কানপচট, মসাো ও ঘনরর অোে আসবাবপনত্রর  
উপর লদনে অনেক সমনের অনেক ঝড় বনে মগনে। সবগুনলানকই মনে হে মযে 
োরা অেীনের কংকাল। 

লেরব বাড়ীলট। 
বাইনরর মগনটর সানে লাগা মগটরুনম এক বৃে। মসও মযে অেীনেরই 

এক কংকাল। 
লবরাট বাড়ীর মহনরম অংে বাইনরর অংেনেনক আলাদাই বলা যাে। 

একটা দরিার সংনযাগ পে োড়া দুই অংে লবলচ্ছন্নই বলা যাে। মহনরম এলাকা 
শুেু মমনেনদরই িনে। এখানে পুরুর্  াকরনদরও প্রনবে লেলর্ে। এখে মস 
রািাও মেই,রািযও মেই। লকন্তু মস লেেমলট এখেও আনে।   

এেবড় বাড়ী যা একলদে আেন্দ মকালাহনল মুখলরে োকে, ো আি 
মৃেপুরীর মে লেরব। বাড়ীনে আনেে হাসাে মসেলিনকর মা মবগম আনেো 
খােম,হাসাে মসেলিনকর েুে ুমবগম েলেসা এবং মবগম েলেসার দে বেনরর 
মমনে োলিো। এোড়া রনেনে দু’িে বেো আো। বালহর বাড়ীনে বািার-ঘাট ও 
বাইনরর কাি মদখা-শুো করার িনে কনেকিে  াকর-বাকর। 

সংসানরর আনের উৎস কনেকটা মদাকাে। বাড়ীর পযব পানেই েহীদ 
মসলিদ মরানে কনেকটা মদাকাে রনেনে।  াকর-বাকররাই  ালাে। এ সনবর 
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মখােঁি-খবর রানখে মবগম েলেসা।  াকর-বাকররা লষ্টনেে পলরবানরর অংে হনে 
মগনে। বংে পরস্পরাে এরা এ পলরবানরর মখদমে কনর আসনে। 

হাসাে মসেলিনকর মা মবগম আনেো খােনমর বেস হনব পিাে। লকন্তু 
োনক মদখনল মনে হনব বেস োর র্াট মপলরনে মগনে। এনকর পর এক আঘানে 
ক্ষে লবক্ষে হনেনে োর হৃদে। োরই প্রকাে ঘনটনে মদনহ। মভনঙ পনড়নে মদহ। 
অসুস্থ মবগম আি দু’মাস মেনক েযযাোেী। মবগম েলেসার বেস লেলরে। হাসাে 
মসেলিনকর লপোর সবন নে মোট মবাে। লবনে হনেলেল লষ্টনেে পলরবানররই এক 
মেনলর সানে। মপোে লেল োক্তার। োকে ওরা বসলেো প্রনদনের রািোেী 
সারানিনভানে। পােঁ  বের আনগর কো। একলদে োনক বুনলট লবে অবস্থাে মৃে 
পাওো যাে োর োক্তার খাোে। সবার  কানেই পলরষ্কার লেল লমনলে বালহেীরই 
মস এক লেকার। এই ঘটোর পর পােঁ  বেনরর সন্তাে োলিোনক লেনে এনস বাস 
করনে ভাবী হাসাে মসেলিনকর মার কানে। 

বালড়র মহনরম অংনের পযব পানের বড় একলট কক্ষ। কনক্ষর মগাটাটাই 
লাল কানপচনট মমাড়া। ঘনরর উত্তর অংনে একটা বড় পালংক। পযব মদোনলর সানে 
কানের বড় একটা আলমারী। আর পলিম মদোনলর সানেও একটা আলমারী। 
এক এক সালরনে িলরর কুেেওোলা মগাটা লেনেক ম োর। আর খানটর ওপানে 
মাোর কানে একটা মটলবল। মটলবনল পালের একটা মবােল। জর্নের কনেকটা 
লেলে। 

পালংনক শুনে আনে একিে মলহলা। পা মেনক গলা পযচন্ত  াদনর  াকা। 
মুখটাই শুেু মদখা যানচ্ছ। বনেদী সালবচোেরা মযমে হে মস রকম। কাগনির মে  
সাদা  গানের রং। সাদা  মুনখ েীল ম াখ। মলহলালট  দু’ম াখনমনল উনেশ্যহীেভানব 
োলকনেলেল োনদর লদনক। মাোে কােঁ া-পাকা  ুল। মুনখ বেনসর ভােঁি খুবই 
সুস্পষ্ট। লকন্তু সব লকেুনক োলপনে উনেনে মলহলালটর ম হারাে এক রািকীে 
আলভিােয। এই-ই হাসাে মসেলিনকর মা মবগম আনেো খােম।  

মবগম খােম লেরনব উপনরর লদনক োলকনে লেল। এই সমে ঘনর  ুকল 
মবগম োলেসা। মস মটলবল মেনক েযে পালের মবােলটা লেনে  নল যালচ্ছল। 

মুখ ঘুলরনে মসলদনক োলকনে মবগম খােম োকল, েলেসা।  
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মবগম েলেসা োক শুনে ঘুনর দােঁলড়নে মবগম খােনমর পালংনকর পানে  
এনস দােঁড়াল। বলল, লকেু বলনব ভাবী। 

মবগম খােম বলল, একটু বস েলেসা। 
মবগম োলেসা পালের মবােলটা মটলবনল মরনখ পালংনকর উপর মবগম 

খােনমর মাোর কানে বসল। 
মবগম খােম ম াখ দু’লট েখে বন্ধ কনরনে। ঐ অবস্থাে বলল, মেসলপো 

কনব এনসলেল েলেসা? 
--মস মো সােলদে আনগ। 
--আমার হাসাে োড়া মপনেনে, কার আশ্রনে আনে মযে বনললেল? 
--কনকোস লিনসনডটর হানে। 
--আরও লক মযে মস বনললেল? 
--বনললেল, আর ভে মেই। যানদর হানে হাসাে মসেলিক আনে, োরা 

একটা বযবস্থা করনবই। 
--লকন্তু সােলদে হনে মগল, আর মকাে খবর লদনচ্ছো মকে মেসলপো? 
--েেুে লকেু িােনে পারনল অবশ্যই মস িাোে ভাবী। মাত্র সােলদে 

মো হনলা, এটা কেটুকুই বা আর সমে। 
মবগম খােম হাসল। বলল, সােলদে কম সমে েে েলেসা। মগাটা 

দুলেোে একটা ওলট-পালট হনে মযনে পানর এ সমনে।  
--লকন্তু মস েলক্ত মো আমানদর মেই ভাবী।  
--েলক্ত আনে, েলক্তর প্রকাে মেই, প্রকানের িনে ময োে দরকার ো 

মেই।  
--আপলে লক মনে কনরে এ অন্ধকানর আনলা জ্বলনব?  
--একবার জ্বনললেল, আবার জ্বলনবো মকমে কনর বলব? 
--লকন্তু আলম মো মকাে ল হ্ন মদখলে ো ভাবী। 
--মকে মসলদে মেসলপো ‘মহাোইট লিনসডট’ এর কো বলল শুেলে েুলম?  
--শুনেলে, লকন্তু হোোর অন্ধকার এে ঘলেভযে ময মকাে লকেুনে আস্থা 

রাখনে ইচ্ছা হেো ভাবী। 
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--মোমার কো লেক। লকন্তু আো লেনেই মোমানক বােঁ নে হনব েলেসা। 
আোর োমই িীবে। হাসােনক আলম মদখনে পাব, এ আো যলদ আলম হালরনে 
মেলল োহনল বােঁ ার সব েলক্ত আমার উনব যানব। 

মবগম েলেসা মবগম খােনমর মাোে হাে বুলানে বুলানে বলল, মোমার 
আো অবশ্যই সােচক হনব ভাবী। 

--িাে েলেসা, মসলদে মেসলপোর কো মোোর পর আোে আমার বুক 
ভনর মগনে। 

এই সমে একিে আো মদৌনড় ঘনর  ুকল। হােঁোনে হােঁোনে বলল,মগট 
লদনে কারা মযে  ুনকনে, হানে বন্ধুক,লপেল আনে। 

শুনেই মবগম খােম বাললে মেনক মাো েুলল। দ্রুে বলল,লেিে ওরা 
লমনলে বালহেীর মলাক। োলেসা েুলম সনর যাও। 

--ভাবী মোমানক একা মরনখ…... 
--আর কো বনলা ো, কুকুরনদর সামনে মোমানক মেলনে  াই ো। 
মবগম েলেসা আর মকাে কো বলল ো। লমনলে বালহেীর মলাকনদর 

সিনন্ধ মস িানে। 
মবগম েলেসা দ্রুে উনে দােঁলড়নে ঘনরর বড় আলমালরর লদনক এগুনলা। 
আলমারী খুলল। মভেনর হাংগানরর সালরসালর কাপড় টাঙানো। মবগম 

েলেসা দু’হাে লদনে কাপনড়র মনেয লদনে পেকনর লেনে আলমালরনে  ুনক মগল। 
লভেনর  ুনক আলমালরর েলার পাটােনের লবনের্ এক িােগাে  াপ লদনেই 
একপানে ো সনর মগল। োর পনরই একটা সুড়ে পে। মবগম েলেসা মেনম মগল 
মস সুড়ে পনে। সনে সনে পাটােে আবার োর িােগাে লেনর এল। দরিাও 
আপোনেই বন্ধ হনে মগল আলমারীর। 
 ঘনরর এ সুড়ে পেলট পানেই বাড়ীর বাউডোরী মদওোনলর ওপানর 
োনদরই একটা মদাকানের লপেনের কনক্ষ লগনে উনেনে। মসখানেও অনুরূপ 
একটা আলমারী আনে। 
 খবর লদনেই আো েুনট ঘনরর বাইনর মবলরনে লগনেলেল। 
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মবগম েলেসা  নল যাবার পর মবগম খােম মাোর ওড়োটা লেক কনর লেনে ভানলা 
কনর শুনে পড়ল।  াদরটা মুখ পযচন্ত মটনে লেল। 
 স্বেং কেষ্টােটাইে এবং লমনলে বালহেীর আরও সাে-আট িে মলাক 
বাড়ীনে প্রনবে কনরনে।  াকর-বাকররা মুলেচর মে দােঁলড়নেলেল। মকউ মকাে বাো 
লদলো। বাো ো মদওোর লেনদচে লেল মবগম খােনমর। 
 বাইনরর ববেকখাোর বারান্দাে দু’িেনক মরনখ সবাই এনস দােঁড়াল 
মহনরনমর দরিাে। মহনরনমর দরিার সামনে দােঁলড়নেলেল দু’িে আো। 
 োনদর লদনক অলগ্নঝরা দৃলষ্টনে ম নে বলল, মোনদর মবগম সাব মকাোে? 

--উলে খুব অসুস্থ। শুনে আনেে। বলল একিে আো। 
--লেনে  ল, মকাোে মস রািরাণী। 
মকাে কো ো বনল আো দু’িনে  লনে লাগল মবগম খােনমর ঘনরর 

লদনক। 
ঘনর  ুনক আো দু’িনের একিে মবগম খােনমর মাোর কানে, 

আনরকিে পানের কানে লগনে দােঁড়াল। একিনের হাে মবগম খােনমর 
মাোে,আনরক িনের হাে মবগম খােনমর পা েুেঁনে আনে। মযে োরাও অভে 
মপনে  াে,আবার অভে লদনেও  াে। 

কেষ্টােটাইে এবং োর সহকারী ইনেনলেু ঘনর প্রনবে করল। অনেরা 
দােঁলড়নে োকল দরিার বাইনর। 

ঘনর  ুনকই কেষ্টােটাইে ঘনরর মমনঝনে এক খাবলা েুে ুলেনক্ষপ কনর 
বলল,  গাোর লষ্টনেে েুলম আি মকাোে। মদনখ যাও,মোমার মগৌরনবর প্রাসাদ 
আি আমানদর পানের েনল। 

োরপর ঘনরর  ারলদকটা একবার মদনখ লেনে ম াখ রাখল মবগম 
খােনমর লদনক। 

মবগম খােম ম াখ বন্ধ কনর শুনেলেল। 
--েেোনের বাচ্চা েেোে,েেোনের স্ত্রী েেোেী,েেোনের মা 

েেোেী মদনখে আমরা এনস মগলে? ল ৎকার কনর বলল কেষ্টােটাইে। 
--মদনখলে। েীর কনডে বলল মবগম খােম। 
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--লক িনে এনসলে িাে? 
--িালেো। 
--মোমার সন্তাে হাসাে মসেলিকনক মকাোে লুলকনে মরখে? 
হাসাে মসেলিনকর োম শুনে ম াখ খুলল মবগম খােম। োরপর মাোটা 

কাে কনর কনেক মুহযেচ লস্থর দৃলষ্টনে কেষ্টােটাইনের লদনক ম নে বলল, মকাোে 
আমার মেনল হাসাে মসেলিক? 

--মসটা মো আলমই লিনেস করলে মোমানক। মকাোে লুলকনে মরনখে 
বল? 

আবার ম াখ বুিল মবগম খােম। বলল, আি মদড় যুগ আমার মেনলনক 
মদলখলে। কান্নাে মভংনগ পড়ল খােনমর কো। 

--কান্না লদনে মভালানে পারনবো। বল মোমার মেনল মকাোে? 
--আলম িালেো। আমার কান্না মোমানদর প্রোরণা করার িনে েে। 

মুসলমােরা প্রোরণা কনরো। 
-- ুপ বুলড়। ঐোমটা আর মুনখ আেনবো। লিব মকনট মদব োহনল। 
বনল একটু দম লেল কেষ্টােটাইে। োরপর আবার বলল,েুলম মোমার 

সন্তােনক মদখলে, লকন্তু মকাোে আনে িাে েুলম। 
--আলম িালেো। 
কেষ্টােটাইে পানে দােঁড়ানো ইনেলুেুর লদনক ম নে বলল, মোমরা বনস 

আে মকে, সবটা একবার খুেঁনি মদখ। 
বনল কেষ্টােটাইে লেনিই এগুনলা বড় আলমারীটার লদনক। প্র ডে 

একটা লালে মারল দরিাে। 
লালেটা মলনগলেল দুই পাল্লার সংনযাগ স্থনল। দরিার মুখ বরাবর 

লম্বভানব কানের ময বাড়লে কাোনমাটা লেল, মসটা সনমে দরিাটা ম নক লভেনরর 
লদনক ভােঁি হনে মগল। লালে মমনরই একটানে আলমারীটা খুনল মেলল। োরপর 
টাঙানো কাপড়গুনলা মটনে েলড়নে লদল মমনঝে। োরপর পলিম মদোনলর লদনক 
এক সালরনে রাখা ম োনরর লদনক এগুল। একটা ম োর েুনল আনরকটা ম োনরর 
উপর আেনড় মেলল। মভনঙ মগল দু’লট ম োরই। 
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কেষ্টােটাইে মযে পাগল হনে মগনে। োর রক্তবণচ ম াখ লদনে মযে আগুে 
েুটনে। 

মবগম খােম শুনেলেল লেলবচকার। োর ম াখ দু’লট ওপর লদনক লেবে। 
মুনখ মকাে ভাবান্তর মেই। 

মসলদনক ম নে কেষ্টােটাইে আরও মযে আহে হনলা। মস পাগনলর মে 
পালংনকর মরললং এ একটা লালে লদনে বলল,বুলড় েেোে,কো লকভানব বলানে 
হে আমরা িালে,আি যালচ্ছ,ক’লদে পনর আবার আসব। ৭লদে সমে লদনে 
মগলাম। এর মনেয মোর সন্তােনক আমানদর হানে লদনে হনব,েেনো বলনে হনব 
মকাোে মস। ো হনল মোনকই লেনে যাব। মনে রালখস ৭লদে। বনল কেষ্টােটাইে 
হে হে কনর মবলরনে মগল। 

কেষ্টােটাইনের লালেনে পালংনকর মরললং এর একটা অংে মভনে 
পনড়লেল। 

ভনে কােঁপলেল আো দু’িে। 
কেষ্টােটাইে মবলরনে মগনল োরা হােঁে মেনড় বােঁ ল। 
মগাটা বাড়ীনে েখে  ললেল ভাঙার মনহাৎসব। ম োর,মটলবল,বাক্স, 

আলমারী যা মযখানে মপল মভনে েেেে করল োরা। রান্না ঘর ভােঁড়ার ঘরও বাদ 
মগল ো। বড্ড আরানমর সানে োরা ভাঙল। মকউ বাো লদলো।  াকর-বাকরা 
দােঁলড়নে লেল পােনরর মে। োরাও লালে ও লকল-োপ্পড় অনেক মখল। হাসাে 
মসেলিক এনসনে লকো,লকংবা আর মক এখানে আনস,ইেযালদ। লকন্তু োরা সকনল 
একই িবাব লদনেনে, মবগম সানহব োড়া কাউনক োরা মদনখলে, মকউ এখানে 
আনস ো। 

ভাঙার মনহাৎসব মেনর্ গালড় বারান্দা লদনে মবলরনে মযনে মযনে 
কেষ্টােটাইে মহা মহা কনর হাসনে হাসনে োর আনগর মসই কো উচ্চারণ 
করল,মকাোে মসই গাোর লষ্টনেে,মকাোে োর রািে। 

গালড় বারান্দা মেনক মবলরনে কেষ্টােটাইেরা যখে মগনটর লদনক 
এগুলচ্ছল, লেক েখেই মেসলপোর টযালক্সলট মগনটর সামনে এনস দােঁলড়নেলেল। 



বলকানের কান্না  138 

 

বৃে মগটমযাে আললেু ওসমাে মাো লে ু কনর বন্ধ মগনটর বাইনর 
একপানে বনসলেল। 

মেসলপো গালড় মেনক দৃশ্যটা মদনখ অবাক হনলা। অবাক হনলা মগনট 
আরও দু’মটা গালড় মদনখ। োরপর োকল,  া া ওভানব বনস মকে,মগট খুলুে। 

বৃে ওসমাে  মনক উনে গালড়র লদনক োকাল। োর মুনখ উনিগ-আেঙ্ক 
এবং ম ানখ পালে। 
বৃে মেসলপোনক মদনখই োর োহাদাৎ আঙুলল মোেঁনট মেলকনে দ্রুে মেনড় ইোরা 
করল  নল যাবার। 
 মেসলপো বৃে ওসমানের মুখ মদনখই বুঝল বড় লকেু ঘনটনে। মে োর 
মমা ড় লদনে উেল। লকন্তু পা  াপ লদল লগনে একনসনলটানর। মেসলপো দ্রুে গালড় 
সলরনে আরও পযবচ লদনক লেনে বাড়ীর পযবচ পানের মদাকােগুনলার সামনে দােঁড় 
করাল। োরপর মাোটা মপেনে ঘুরানেই মদখল হাসাে মসেলিকনদর বাড়ীর মগট 
লদনে সাে আট িে মবলরনে দু’লট গালড়নে লগনে উেল। োনদর কাউনকই 
মেসলপো ল েলো। লকন্তু মনের সনন্দহটা দাো মবেঁনে উেল। 

এই সমে পানেই ময মদাকাে োর মসলস গালচ মেযবেসী রানবো এনস 
োকল,আপা,মদাকানে আসুে। 

মুখ লেলরনে রানবোনক মদনখ প্রশ্ন করল, বযাপার লক রানবো আপা? 
িবাব ো লদনে রানবো বলল, আপলে আসুে। মেসলপো গালড় মেনক মেনম গালড় 
বন্ধকনর মদাকানে লগনে  ুকল। 

রানবোর ইোরাে মেসলপো মদাকানের মভেনরর কনক্ষ লগনে প্রনবে 
করল। মেসলপো মসখানে মবগম োলেসানক বনস োকনে মদনখ ভীর্ণ  মনক 
উেল। 

লকন্তু মেসলপো লকেু কো বলার আনগই মবগম োলেসা মেসলপোনক 
িলড়নে েনর মকেঁনদ উেল। বলল, মা মেসলপো, লমনলে বালহেী বালড়নে  ুনকনে, 
ভালবনক একা মরনখ এনসলে। 

মবগম োলেসার কো শুনে মকেঁনপ উেল মেসলপো। কনেক মুহযেচ আনগ 
হাসাে মসেলিকনদর মগট লদনে মবলরনে যাওো মলাকনদর ল ত্র োর ম ানখর 



বলকানের কান্না  139 

 

সামনে মভনস উেল। লেকই োহনল ওরা লমনলে বালহেীর মলাক। ওরা েেুু আম্মার 
মকাে ক্ষলে কনরলে মো? ওরা ক্ষযাপা কুকুনরর মে পাগল হনে মগনে এখে। 
মেসলপো োড়াোলড় বলল, েেু ুআম্মা ওরা  নল মগনে। োড়াোলড়  লুে, েেুু 
আম্মার যলদ লকেু হে। কান্নাে িলড়নে মগল মেসলপোর কো। 

মবগম োলেসা ও মেসলপো মসই আলমারীর লভের  ুনক সুড়ে পনে 
মবগম খােনমর ঘনর লগনে উেল। উেবার লসেঁলড়র মুনখ আলমারী মখালা ও ভাো 
মদনখ মবগম োলেসা ও মেসলপো দু’িনেরই হৃদেটা মকেঁনপ উেল। 

প্রেনম ঘনর  ুকল মবগম োলেসা। 
 ুনকই েুনট মবগম খােনমর কানে লগনে কােঁদনে কােঁদনে বলল, আপলে 

ভাল আনেে ভাবী? 
মবগম খােম লকেু বলার আনগই ঘনর  ুকল মেসলপো। মবগম খােম 

োলেসার মাোে হাে বুললনে লকেু বলনে যালচ্ছল, লকন্তু মেসলপোনক মদনখ োর 
কো বন্ধ হনে মগল। প্রবল আেন্দ উচ্ছানস মুখলট মহনস উেল মবগম খােনমর। 
মরাদ ঝলসানো গাে মযমে বৃলষ্টর পালেনে মিনগ ওনে, মবগম খােম মযে মেমলে 
মেসলপোনক মদনখই সলিব হনে উেল। মাোটা একটু েুনল দু’হাে বাড়াল মবগম 
খােম। মেসলপো ঝােঁলপনে পড়ল োর দু’বাহুনে। মবগম খােম িলড়নে েরল 
োনক বুনক। 

মেসলপো মবগম খােনমর বুনক মুখ লুলকনে েুেঁলপনে কােঁদলেল। 
মবগম খােম বুক মেনক মেসলপোর মুখ েুনল লেনে  ুমু মখল। বলল, 

মকেঁদো মা। হাসাে মসেলিক মেই। মোমার মনেয আলম হাসাে মসেলিকনক 
কল্পো কলর। েুলম কােঁদনল আলম বােঁ ার সাহস হালরনে মেলব। 

মেসলপো ম াখ মুনে বলল, আলম কােঁদব ো েেু ুআম্মা, আমানদর বােঁ নে 
হনব.... বােঁ ার মে কনরই। 

দৃেকণ্ঠ মেসলপোর। 
মবগম খােম মেসলপোর ল বুনক আনরকটা  ুমু মখনে বলল, এই ো 

উপযুক্ত কো লষ্টনেে পলরবানরর মমনের। 
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--আলম মো শুেু লষ্টনেে পলরবানরর মমনে েই েেুু আম্মা, আলম মুসললম 
পলরবানরর মুসললম মমনে। 

খুেীনে মুখলট উজ্জ্বল হনে উেল মবগম খােনমর। মস পানেই বসা 
োলেসানক উনেশ্য কনর বলল, শুনেে োলেসা, আমার মেসলপোর কো। 

--মদাো কনরা ভালব, আমরা লকন্তু এভানব ভাবার সুনযাগ পাইলে। আমরা 
বংনের ঐলেনহ্যর কো মভনবলে, লকন্তু ঐলেনহ্যর মযটা লভলত্ত, মযটা েলক্ত ো লেনে 
কখেও মাো ঘামাইলে। 

এ সমে ঘনর  ুকল আো। বলল, মবগম আম্মা আডোর গ্রাউণ্ড ঘনরর 
মখােঁি ওরা পােলে। ও ঘরটা অক্ষে আনে। আোর কো শুনে মুখটা উজ্জ্বল হনে 
উেল মবগম খােনমর। ঐ আডোর গ্রাউণ্ড ঘনর লষ্টনেে ও মললে মেসলপো মেনক 
শুরুকনর সব পালরবালরক িলৃে-ল হ্নগুনলা সংরলক্ষে আনে। বলা যাে ওটা একটা 
পালরবালরক লমউলিোম। আর ঐ ঘনররই মমনঝর এক মকানণ মালটর েলাে 
লুকানো আনে একটা লসন্দুক। ওখানে গলচ্ছে আনে লষ্টনেে রািনের িলৃে, 
কনেক মকলি মসাোর মমাহর। লষ্টনেনের উত্তরালেকার সযনত্র হাসাে মসেলিনকর 
আব্বা এর মাললক হনেলেল। এখে মবগম খােম এ আমােে আগনল মরনখনেে 
হাসাে মসেলিনকর িনে। 

কো বনলই আো মবলরনে লগনেলেল। 
ভাো দু’মটা ম োনরর লদনক ম াখ বুললনে মেসলপো বলল, ওরা মগাটা 

বাড়ীই এভানব েেেে কনরনে বুলঝ? 
--হ্যােঁ মা, বাড়ীনে ভাোর মে লকেুই আর বাদ মরনখ যাে লে। বলল মবগম 

খােম। 
--লক িঘে লহংরো। বলল, মবগম োলেসা। 
--ওনদর মনে হলচ্ছল জ্বলন্ত আগুে, বাড়ী ওরা পুলড়নে লদনে যাে লে এটাই 

বড়, োলেসা। লকন্তু ৭ লদে পর ওরা আবার আসনব। 
মবগম োলেসা ও মেসলপো দু’িনেই  মনক উনে োকাল মবগম খােনমর 

লদনক। োনদর ম ানখ েেুে আেংক। 
--নকে ওরা আসনব? কো বলল মেসলপো। 
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--ওরা বনল মগনে, মসলদে োনদর হানে হাসাে মসেলিকনক েুনল লদনে 
হনব, ো হনল মখােঁি লদনে হনব মস মকাোে। অেোে মসলদে োরা আমানক লেনে 
যানব। আি ওরা হাসাে মসেলিনকর মখােঁনিই এনসলেল। ওনদর োরণা আলম িালে 
হাসাে মসেলিক মকাোে। 

উনিগ-আেংনক মবগম োলেসা প্রাে বাকরুে হনে লগনেলেল। আর বুক 
কােঁপলেল মেসলপোর। মস ওনদর কোর অেচ বুঝনে পারনে, ওনদর োরণা হাসাে 
মসেলিক মবলনগ্রে মপৌেঁনেনে। অেবা মনে করনে পানর, ো মপৌেঁোনলও হাসাে 
মসেলিক এখে যুনগালালভোর মকাোে এ খবর োর মা অবশ্যই িানে। অেএব 
লমনলে বালহেী ময আবার আসনব এবং হাসাে মসেলিকনক েখে পযচন্ত ো মপনল 
ময মবগম খােমনক পণবলন্দ লহনসনব লেনে যানব এনে মকাে সনন্দহ মেই। কোটা 
ভাবনেই বুক মকেঁনপ উেনে মেসলপোর। 

মেসলপো অস্বলেকর লেরবোর মানঝ েীনর েীনর মুখ খুলল। বলল, েেুু 
আম্মা হাসাে ভাইোর আরও লকেু েেুে খবর আনে। লমনলে বালহেীর মলাকনদর 
এমে উম্মাদ হনে ওোর কারণ মবাে হে এ েেুে খবরগুনলাই। 

মবগম খােম বাললে মেনক মাো েুলল। অলস্থরভানব বলল, এেক্ষণ বলে 
ো মকে, েুলম এে লেষু্ঠর মা। 

মবগম োলেসার মুনখও একরাে উম্মুখ লিোসা। 
মেসলপো বলনে লাগল, আলম খবরগুনলা শুনেলে আমার বান্ধবী োলদো 

েযনরর কাে মেনক। োলদো েযর মিনেনে ওর আব্বার কাে মেনক। 
একটু োমল মেসলপো। 
‘ক’লদে আনগ হাসাে ভাইো’ শুরু করল মেসলপো আবার, ‘লেরাোে 

মপৌেঁনেনেে। লমনলে বালহেীর মলাকরা োনক ল েনে পানর। ভাইো ওনদর হানে 
আটক হে। লকন্তু ভাইোর সােী লযলে এনসনেে, লেলে লমনলে-এর মলাকনদর 
পরাভযে কনর োনক উোর কনরে। োরপর যুনগালাভ সীমানন্তর ওপানর 
আলনবলেোর কানকিী েহনর হাসাে ভাইো আবার লমনলে বালহেীর হানে পনড়ে, 
লকন্তু ভাইোর মসই সােীই আবার োেঁনক বােঁ াে। যুনগালালভোর সীমান্ত োেঁলড় 
দালরেীনে আবার হাসাে ভাইো লমনলে বালহেীর মলাকনদর ম ানখ েরা পনড়ে। 
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ভাইো এবং ভাইোর সােী লপ্রলষ্টোর বানস  নড়ে। োেঁনদর অনুসরণ কনর লমনলে 
বালহেীর মলাকরাও বানস ওনে। লকন্তু ভাইোরা োলক ো মটর মপনে যাে। োরা 
লপ্রিরীে েহনর বাস োমনল দু’িনেই হোৎ মেনম যাে। োরা মেনম মগনে বুঝনে 
মপনর লমনলে বালহেীর মলাকরাও বাস মেনক মেনম যাে। লকন্তু ভাইোনদর োরা 
খুেঁনি পােলে। 

মবগম খােম মগাগ্রানস মেসলপোর কো শুেলেল। োর ম াখ দু’লট 
আেনন্দর আনলানে উজ্জ্বল, লকন্তু ম াখ মেনক গলড়নে পড়লেল অশ্রু। 

মেসলপোর কো মের্ হনেই মবগম খােম ‘আমার হাসাে যুনগালালভোর 
মালটনে পা লদনেনে’ বনল অলে কনষ্ট বনস মসিদাে পনড় মগল। 

অনেকক্ষণ পর মসিদা মেনক উনে দু’লট হাে উপনর েুনল বলল, ‘মহ 
সবচেলক্তমাে প্রভ,ু েুলম আমানদর দো কর, আমার সন্তােনক আমার কানে মপৌেঁনে 
দাও মা’বুদ। 

মমাোিাে মের্ কনর মবগম খােম েীনর েীনর শুনে পড়ল। শুনে ম াখ 
দু’লট বন্ধ কনর ক্লালন্তনে েুেঁকনে লাগল মবগম খােম। 

মাোে েখে হাে বুললনে লদলচ্ছল মেসলপো। মবগম খােম োর দুবচল 
একলট হাে মেসলপোর হানের উপর মরনখ েীর কনণ্ঠ বলল, মেসলপো সানের 
মলাকলট মক? 

--আমরা িালেো েেুু আম্মা। েনব সনন্দহ হে লেলে আহনমদ মুসা হনে 
পানরে। লেলে োড়া এমে দুঃসাহসী এবং দযেচর্চ আর মক হনে পানরে। 

--পনরর িনে একিে এে করনে পানর? 
--লেলে যলদ আহনমদ মুসা হে, োহনল বলনে হে লেলে পনরর িনেই 

মবেঁন  আনেে েেুু আম্মা। মযখানেই মুসলমােরা মিলুম, মসখানেই লেলে হালির 
হে। 

--আল্লাহ বাোর হাোে দারাি করুে, িালের মখদমনে এমে মলাকও 
আি আনেে।  

--িালের িনে িীবে মদওোর িনে এমে হািার হািার েরুণ বেরী 
হনচ্ছ েুে ুআম্মা। 
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--েেুে কো শুেলে মেসলপো, আল্লাহ আমানদর বােঁল নে রাখুে। 
--হাসােনক ওরা এভানব ল েনে পারনে মকমে কনর? বলল মবগম 

োলেসা। 
--লমনলে বালহেী হাসাে ভাইোর েলব সবচত্র েলড়নে লদনেনে।  
--োহনল ওরা লক মবলনগ্রে পযচন্ত মপৌেঁোনে পারনব, মপৌেঁোনে পারনলও 

লক লেরাপদ োকনব? মুখ শুকো কনর বলল মবগম োলেসা। 
--মদাো করুে েেুু আম্মা। 
--হাসাে মবলনগ্রে এনলই মো েুলম িােনে পারনব? 
--বলনে পারলেো েেুু আম্মা, আলম ম ষ্টা করব। 
--হাসােনক ল েনে পারনব েুলম? বলল মবগম োলেসা। 
মেসলপো মুখ লে ু কনর বলল, লক িালে। একটু োমল মেসলপো। 

োরপর মুখ লে ু মরনখই বলল, আমানক মো উলে িানেেই ো।  
মবগম োলেসা একটু হাসল। বলল, সব িানে। ভাবী মোমার কোই 

মবেী মলনখে। েলবও অনেক পালেনেনেে। 
মেসলপোর মুখ লাল হনে উেল ল্জলাই। 
মবগম  
এক দৃলষ্টনে মেসলপোর রাো মুনখর লদনক োলকনে দু’িনের কো 

শুেলেল। োর মোেঁনট লমলষ্ট হালস। োলেসা োমনল মবগম খােম মহনস বলল, আলম 
বুলঝ খালল লললখ। মেসলপোর োম োড়া হাসানের মকাে ল লে আনে? 

 
 
 
মেসলপোর মাো আরও নুনে মগল ল্জলাে। মস োড়াোলড় উনে 

বলল,আপোরা কো বলুে, আলম আসলে। বনল মেসলপো েুনট মবলরনে মগল ঘনরর 
বাইনর। 

মসলদনক োলকনে মবগম খােম লমলষ্ট মহনস বলল, লক্ষী মা আমার। 
দু’িেনক এক সানে দােঁড় কলরনে কনব ময মদখনে পাব। 
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োলদো েযর োনদর মগস্ট রুমটা মগােগাে করলেল। গেকাল  নল মগনে 

সানলহ বাহমে। মস সুস্থ হনে উনেনে। এরপরও মস  নল যাক, োলদো েযনরর মে 
সাে মদেলে। মকে িালে োর মনে হনেনে সানলহ বাহমে এখানে লেরাপদ,বাইনর 
মবরুনল আবার লবপনদ পড়নব। লকন্তু োলদো েযর এবার বাো লদনে পানরলে 
ল্জলাে। এমেলক সানলহ বাহমনের লবদানের সমে োলদো েযর মসখানে হালির 
লেল ো। ‘মা’ পনর বনললেল, এ মকমেনর েযর,মেনলটা  নল মগল,বাড়ীনে মেনকও 
েুই মসখানে মগলল ো। লক ভাবনব বলে? 

িবানব োলদো বনললেল,উলে লকেুই ভাবনবে ো আম্মা, মুসললম 
মমনেনদর এভানব যাওো উল ে েে, উলেই এটা সবন নে ভাল িানেে। 

মা একটু লমলষ্ট মহনস োলদোর মুখলট উপনর েুনল েনর 
বনললেল,মেনলটানক মকমে মনে হে েযর? 

এক ঝলক রক্ত এনস োলদো েযনরর মুখ ম নক লদনেলেল। ল্জলাে মুখ 
রাো হনে উনেলেল োলদোর। মানের এ কোর অেচ মস মবানঝ।  

মস ‘আম্মা’ বনল মানের বুনক মুখ গুনিলেল। 
মা আর লকেু বনললে। হালস ভরা মুনখ মমনের লপনে আদর কনর হাে 

বুললনে লদনেলেল। 
মগস্টরুনমর মটলবল মগাোলচ্ছল োলদো। রাইলটং পযাে েুনল ড্রোনর 

রাখনে লগনে পযানের েলাে পযানের একটা আলগা পাো মপল। পাোলটনে 
সুন্দর কনর োলদো েযনরর োম মলখা।  ার লদনকর োো আেঁ ড়-অক্ষর মদনখ মনে 
হে মলখক মযে আেমনে আেঁকা-আেঁলক করনে লগনেই অনেকক্ষণ েনর োমলট 
ললনখনে। 

োলদোর ল েনে অসুলবো হনলাো সানলহ বাহমনের হোক্ষর। প্রসন্ন 
একটকুনরা হালস েুনট উেল োলদোর মোেঁনট, োনে ল্জলাও মমোনো লেল। 

োলদো পাোলট যনত্নর সানে ভাি কনর বুনক িামার লেন  গুেঁনি রাখল। 
বাইনর মগনট েক করার েে হল এ সমে। 
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োলদোর আব্বা ঘনর  ুকলেল। োলদোনক মগনটর লদনক মযনে উদযে 
মদনখ বলল, েুলম দােঁড়াও োলদো, আলম মদলখ। 

োলদোর আব্বা ওমর লবনগালভক লগনে দরিা খুলল। দরিার ওপানে 
দােঁলড়নে একটা েটুেুনট েরুণী। গানে ল লা িামা। মাোে ওড়ো িড়ানো। 
ম ানখ—মুনখ আলভিযানেযর োপ।  

ওমর লবনগালভক লকেু বলার আনগই মমনেলট সালাম লদল। বলল, 
আপলেলক োলদোর আব্বা? 

--হ্যােঁ মা। 
--োলদো আনে? 
--আনে এস, মা। 
বনল ওমর লবনগালভক দরিার এক পানে সনর েরুণীলটনক অভযােচো 

িাোল এবং পানের মগস্টরুম মদলখনে বলল, োলদো ওখানেই আনে।  
েরুণীলট ঘনরর লদনক মগল। আর ওমর লবনগালভক দরিা বন্ধ করার 

িনে সামনে এগুনলে। দরিা বন্ধ করনে করনেই ওমর লবনগালভক োলদোর বহ 
ব  শুেনে মপল।  

মগস্টরুনমর দরিা লদনে ম াকার সমেই েরুণীলট েিনর পড়ল 
োলদোর। োর উপর েির পড়নেই ভযে মদখার মে  মনক উনে োলদো 
বলল,‘আনর মেসলপো’ েুলম? লবিনের মঘার োলদোনক মুহযেচ কনেনকর িনে 
মবাবা কনরলদনেলেল। হা কনর োলকনে লেল মেসলপোর লদনক। োরপনরই েুনট 
লগনে িলড়নে েরল মেসলপোনক। বলনে লাগল ‘লক মসৌভাগয আমানদর’, ‘লক 
মসৌভাগয আমানদর’। 

ল ৎকার কনর োকল,আব্বা-আম্মা এস, মদখ মক এনসনে,আমানদর লক 
মসৌভাগয! 

োলদোর আব্বা-আম্মা দু’িনেই এনস  ুকল। 
োলদো মেসলপোনক িলড়নে েনরই োর আব্বা-আম্মার সামনে মটনে 

লেনে বলল,মোমানদর মেসলপোর কো বনললেলাম ো। এ মসই ‘মেসলপো 
িুলেের’-লস্টনেে পলরবানরর মমনে। 
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মেসলপো সালাম লদল োলদোর আব্বা-আম্মানক। 
োরা সালানমর উত্তর লদল। োলদোর আব্বা হাে েুনল বলল, মবেঁন  োক 

মা। 
োলদোর মা এলগনে এল মেসলপোর লদনক। মেসলপোর ল বুনক আলনো 

একটা  ুমু লদনে বলল, আল্লাহ মোমানক বােঁল নে রাখুে মা। 
--লকেুনেই লবশ্বাস হনে  াইনে ো,মেসলপো আমানদর বাড়ীনে,সলেযই 

আমানদর মসৌভাগয। বলল োলদো। 
--লকেু মনে করনবে ো খালাম্মা, খালুিাে, োলদো মেনল মানুর্ী করনে। 

ল্জলাে মুখ লাল কনর বলল মেসলপো। 
--লেক আনে মা। মোমানক আমানদর মানঝ মপনে আমরা গবচ মবাে 

করলে। েুলম িােো,লস্টনেে পলরবার বলকানের মুসলমােনদর িনে লক। সবাই 
পরম শ্রো ও কৃেেোর সানে এ পলরবারনক মদনখ, এ পলরবানরর কো িরণ 
কনর। োলদোর উচ্ছাস সবার অন্তরনকই প্রলেধ্বলেে করনে। কোটা বনল 
োলদোর মা মেসলপোর হাে েনর োনক লেনে মসাোে বসাল। পানের মসাোে 
লগনে বসল োলদোর আব্বা-আম্মা। োলদো বসল মেসলপোর পানে। 

োলদোর মা’র কোে মেসলপো মাো লে ু কনর গম্ভীর হনেলেল। মসাোে 
বনস মুখটা একটু েুনল মেসলপো োলদোর মা’র লদনক ম নে বলল, আিনকর 
লস্টনেে পলরবার মসই লস্টনেে পলরবানরর এক কংকাল, োনদর মো লকেু মেই 
খালাম্মা। 

--িালে বাো। লকন্তু লস্টনেে পলরবার মসই লস্টনেে পলরবারই আনে। ো 
হনল োনদর উপর আি দুঃখ-মলুসবে মকে? বলল োলদোর মা। 

--লকন্তু খালাম্মা এই পলরবার মো োর দালেে পালে করনে পারনে 
ো,বরং োরই কারনণ িালের মুলসবে আরও বাড়নে। 

--লদে কানরা সমাে যাে ো মা, আি পারনে ো, কাল পারনব। 
--আপলে বলনেে পারনব খালাম্মা? ম াখ দু’লট উজ্জ্বল হনে উেল 

মেসলপোর। 
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--পারা মো শুরু হনে মগনে মা। হাসাে মসেলিক ইলেমনেযই লমনলে 
বালহেীর রানের ঘুম মকনড় লেনেনে। এে বের মগল, ওনদরনক এইভানব  যানলে 
আর মকউ করনে পানরলে। বলল ওমর লবনগালভক। 

--আপোর কো লেক খালুিাে। লকন্তু এ বযাপারটা এখানে লবরাট লবপনদর 
সৃলষ্ট কনরনে। আলম মসই লবপনদর কো লেনেই আপোনদর এখানে েুনট এনসলে। 

--লক লবপদ মা? 
উনিগ ভরা কনণ্ঠ লিনেস করল ওমর লবনগালভক। 
--গেকাল লমনলে বালহলের মলানকরা আমার খালাম্মার বাড়ীনে মানে 

হাসাে মসেলিনকর বালড়নে এনসলেল হাসাে মসেলিনকর মখােঁনি। মগাটা বাড়ীনে 
োরা ভাং ুর কনরনে, েেেে কনর লদনেনে বাড়ীর সব লকেু। োরা দালব কনরলেনলা 
হাসাে মসেলিকনক মবর কনর লদনে অেবা সন্ধাে লদনে মকাোে আনে। অবনেনর্ 
যাবার সমে অসুস্থ খালাম্মা মক বনল মগনে, লেক সাে লদে পনর োরা আসনব, 
এনস হাসাে মসেলিকনক ো মপনল বা োর মকাে সন্ধাে ো লদনল খালা আম্মানকই 
ওরা পণবন্দী কনর লেনে ......। 

কো মের্ কনরনে পারলো মেসলপো। কান্নাে মভনে পড়ল।  
োলদো মেসলপোনক কানে মটনে লেল। োলদোর মা এনস মেসলপোনক 

কানে মটনে সান্তো লদনে লাগল। মেসলপো রুমাল লদনে দু’ম াখ মুনে বলল, েেুু 
আম্মা খুনবই অসুস্থ। লবোো মেনক উেবার েলক্ত োর মেই। অবস্থার এই  াপ লেলে 
সহ্য কনরনে পারনবে ো, লকেু যলদ ঘনট যাে......। 

কো মের্ করল ো, কো বন্ধ কনর কান্না  াপনে লাগল মেসলপো।  
এই সমে বালহনরর দরিাে আবার েক করার েে হল।  
ওমর লবনগালভক উনে দােঁড়াল। মদলখ মক এল বনল ওমর লবনগালভক মবর 

হনে মগল।  
দরিাে েক কনরলেল সানলহ বাহমে। ওমর লবনগালভক সানলহ 

বাহমেনক লেনে ঘনর প্রনবে করনলা।  
কো শুনেই োলদো বুঝনে মপনরলেল।  
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মগস্ট রুনমর পানেই েযানমলল ড্রলেং রুম। মাঝখানে একটা সংনযাগ 
দরিা। োলদো, োলদোর মা এবং মেসলপো লগনে লভেনরর ড্রলেং রুনম বসনলা।  

ওমর লবনগালভক সানলহ বাহমেনক লেনে মগস্ট রুনম এল।  
সানলহ বাহমে বনসই বলল  া ািাে আপোর ললডড্র হাউনস লমনলে 

বালহেীর ময মলাকলট আনস োনক ল নে লেনে  াই। লমনলে বালহলের মহেনকাোটচার 
মযখানে লেল মসখানে এখে আর মেই। বদনলনে। মকাোে আমরা োর সন্ধাে 
পালচ্ছো। আপোর ঐ মলাকটানক েনলা কনর মকাে লেকাোে মপৌেঁো যাে লকো 
মদখনে হনব।  

--নোমরা ওনদর েনলা করনো মকে? 
--ওনদর গলেলবলে সম্পনকচ অবলহে হবার িে।  
--লকন্তু ওরা মটর মপনল মো সংঘাে মবনে যানব।  
--সংঘাে মো বােনবই, লকন্তু আমরা যলদ ওনদর সম্পনকচ ো িালে, ওনদর 

গলে লবলে আমানদর কানে পলরোর ো োনক, োহনল মস সংঘানে আমারা িেী 
হনে পারনবা ো।  

--িেী হবার আো কর বাহমে?  
--করনেই হনব  া ািাে, মদে শুে সব মুসলমাে মদে মেনড়  নল মযনে 

পানর ো। সুেরারং লটনক োকার িে আত্মরক্ষার সংগ্রানম আমানদর িেী হনেই 
হনব।  

দরিার ওপানে োলদোনদর গল্প বন্ধ হনে লগনেলেনলা। োরা কাে 
লদনেলেল সানলহ বাহমে এবং োলদোর আব্বার আনলা োর লদনক। োলদোর 
আম্মা লক কানি উনে লগনেলেনলা।  

োলদো েযর মেসলপোর পানেই বনসলেনলা। মেসলপো োনক কনুই-এর 
এক গুো লদনে বলল, এই বুলঝ মোমার মসই সানলহ বাহমে?  

আমার মকে বলে? আলম যলদ বলল হাসাে মসে...... 
মেসলপো োলদোর মুখ ম নপ েনর বলল। মাে  ালচ্ছ, প্রেযাহার কনর 

লেলচ্ছ কো। বল এই লক মসই সানলহ বাহমে?  
--উত্তর লদবো। অলভমাে কনর বলল োলদো।  
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--লেক আনে উত্তর লদওো এসব প্রনশ্নর উত্তর ো মদওোই বড় উত্তর।  
োলদো মহনস মেসলপোনক িলড়নে েনর বলল, েুলম যাই ভাব, আসল 

বযাপার হল ও আমানক িানে ো, ওনক আলম িালে ো।  
--লকন্তু আলম মো মোমানক িালে। োলদোনক একটা ল মলট মকনট বলল 

মেসলপো।  
লেক এই সমনেই  সানলহ বাহমে ও োলদোর আব্বার মনেয কো শুরু 

হনে লগনেলেল এবং ওলদনক কাে লদনে লগনেই োনদর কো বন্ধ হনে যাে।  
সানলহ বাহমনের কোে ওমর লবনগালভনকর মুখ উ্জলল হনে উনেলেল। 

বলল মস, েেবাদ বাহমে আোর কো শুোনল। আমানদর মেনলরা সবাই এভানব 
ভাবনে? 

--সবাইনক মো িালেো  া ািাে, যানদর িালে োরা এর  াইনেও মবলে 
ভাবনে।  

--লকন্তু সংখযা েলক্ত ও সুনযাগ সব লদনকই ওরা ভানলা অবস্থাে, ওনদর 
মমাকালবলা লক সহি হনব ?  

--হনব ো। লকন্তু মমাকালবলার মো লবকল্প োই। আমরা মো লেরনব 
আত্নসমপচণ কনর িালের অলেে লবলীে কনর মদবার পে মবনে লেনে পালর ো।  

--েুলম মো মেসলপোর োম শুনেে। মস এনসনে। একটা............... 
--নেসলপো মানে লস্টনেে পলরবানরর মেসলপো এনসনে? 
--হােঁ 
--আল-হামদুললল্লাহ। আিনকই আমরা লস্টনেে পলরবানরর সানে 

মযাগানযানগর সমস্যা লেনে আনলা ো কনরলে। ম ষ্টা কনরও ওনদর পলরবানর 
কানরা সানে আনলা ো করার সুনযাগ হেলে। একলদনক পলরল ে বালড়গুলল লমনলে 
বালহেীর  ররা ম ানখ ম ানখ মরনখনে, অেলদনক বড়ীগুনলার  াকর-বাকর লকংবা 
মকউ মুখ খুলনে োরাি। আনলা ো করনে লগনে মনে হনেনে, ওরা সবাইনক 
লমনলে বালহেীর মলাক বনল সনন্দহ করনে। আল্লাহর শুকলরো আদাে করলে, 
মেসলপো মযাগানযানগর একটা পে বােনল লদনব।  
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মেসলপো মারাত্নক একটা দুঃসংবাদ লেনে এনসনে। বলল ওমর 
লবনগালভক। লক দুঃসংবাদ? উলদ্ভগ্ন কনডে বলল সানলহ বাহমে।  

ওমর লবনগালভক মসলদে হাসাে মসেলিনকর বাড়ীনে যা ঘনটলেল োর 
পুনরা লববরণ লদল। মেনর্ বলল হাসাে মসেলিকনক ওনদর ো লদনল মবগম 
খােমনক ওরা পণবন্দী করনবই।  

মোোর পর সানলহ বাহমে অনেকক্ষে কো বলনলে ো। োর উদাস দৃলষ্ট 
মদোনল লেবে লেল।  

অনেকক্ষণ পর োর দৃলষ্ট লেনর এল। মস মসাোে মহলাে লদনে বসল। 
োর মোেঁনট েনুট উেনলা এক টুকনরা হালস। বলল, ওরা পাগল হনে উনেনে। 

--লকন্তু এই পাগলালমনক  যলদ মরাে করা ো যাে? 
সাে লদে মো মদলর আনে  া ািাে, হাসাে মসেলিকরা েনোলদে 

মবলনগ্রে এনস মপৌেঁোনব।  
--েুলম লেলিে হচ্ছ মকমে কনর ?  
--আমার লেলিে হবার কারণ, হাসাে মসেলিকরা এ পযচন্ত োনদর 

প্রলেনরাে মখলোর মে মভনেনে। আমার আর একলট োরো, ময েলক্ত ও ময বুলে 
লদনে ওরা লমনলেনদর প্রলেনরাে ভাঙনে, মসই েলক্ত ও বুলে যলদ লমনলেনদর রুনখ 
দােঁড়াে োহনল ওনদর পাগলালম বন্ধ করা যানব।  

--এসবই মোমার একটা অনুমাে।  
--শুেু অনুমাে েে  া ািাে, আমরা খবর মপনেলে আলনবলেোর 

রািোেীর দুের্চ সোসী মিমস মিংগা এবং কানকিীর ত্রাস ব্ল্যাক কযাটনক ওরা 
ময ভানব লেলমনর্ মের্ কনরনেে োনে আমানদর বুক েুনল উনেনে।  

--লকন্তু ভুনল মযওো লমনলে বালহেী মিমস মিংগা এবং ব্ল্াক কযাট েে, 
বলকাে অিনলর সবন নে সুগলেে ও েলক্তোলী বালহেী। 

--িালে  া ািাে লকন্তু ওনদর মনেয কম্পে শুরু হনেনে, মহেনকাোটচার 
মগাপে স্থানে সলরনে মেো এরই প্রমাণ। 
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ওমর লবনগালভক মুহুেচ কনেক  ুপ োকল। োরপর বলল আচ্ছা বাহমে, 
হাসাে মসেলিনকর সানের ঐ মলাকটা মক ময আমানদর কল্পোনকও হার 
মাোনচ্ছ।  

--আলম িালে ো লেলে মক? লকন্তু আলম অনুমাে কলর, লেলে আহমদ মুসা 
োড়া আর মকউ েে। হাসাে মসেলিকনক লেনে যুনগাস্লালভোর  রম প্রলেকুল 
মালটনে পা রাখার দুঃসাহস একমাত্র লেলেই রানখে।  

--লকন্তু একিে মানুর্ লক কনর এে বড়  যানলে ... ওমর লবনগালভক কো 
মের্ ো কনরই মেনম মগল।  

সানলহ বাহমে একটু হাসনলা। বলল, োর ইলেহাস মো এটাই 
 া ািাে। লেলললেনে লেলে একা লগনেলেনলে, লমন্দাোও, মসালভনেে মনেয 
এলেো, লসংলকোং এবং কনকোনেও লেলে একা লগনেলেনলে এবং আল্লাহ োনকই 
িেী কনরনেে।  া ািাে, লেলে রূপ কোর রািপতু্র,োর সামনে মকাে প্রলেনরােই 
লটনক ো। 

ওমর লবনগালভক মকাে কো বলল ো। োর মুখ দু'লট আেনন্দ উ্জলল হনে 
উেল। োর েযে দৃলষ্ট মদোনল লেবে। মবাে হে মস মনে মনে সানলহ বাহমনের 
সুন্দর কোগুনলা োড়া াড়া করনে। 

মেসলপো এবং োলদো েযনরর মুনখও মকাে কো মেই। োনদর সামনেও 
েখে সানলহ বাহমনের কোগুনলাই প্রলেধ্বলে হনচ্ছ। 

অনেকক্ষণ পর োলদো েযর বলল, ওর কো সেয হনল আহমদ মুসা 
আমানদর িনে মসৌভাগয বহে কনর আেনেে। 

‘লকন্তু আলম ভাবলে োলদো'বলনে লাগল মেসলপো, 'মানুনর্র ভার লেনে 
মদে মেনক মদোন্তনর এইভানব ঘুনর মবড়াে এমে মানুর্ও আি দুলেোনে োহনল 
আনে।' 

োলদো লকেু বলনে যালচ্ছল। 
এই সমে োইলেং রুম মেনক োলদোনক োকল োর মা। 
‘আলস' বনল োলদো েুনট মগল োইলেং রুনমর লদনক। 
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৭ 
কসনভা হাইওনে েনর েুনট  ললেল টযালক্সলট। উেঁ ু-লে ু পে। কখনো 

পাহার উেঁ ু-লে ু ভুলম, কখেও লে ু-উপেযকা, কখেও বা আবার প্রান্তনরর সমভুলম 
েনর এলগনে  ললেল টযালক্সলট। 

কসনভা োমটা বড় লপ্রে আহমদ মুসার কানে। এই কসনভারই মকাে এক 
স্থানে যুে হনেলেল েুরনের সুলোে মুরানদর সানে ইউনরাপীে খৃষ্টােনদর লমললে 
বালহেীর। এই যুনে মুরানদর লবিে ইউনরানপর দরিা খুনল লদনেলেল ইসলানমর 
িে। 

লেরব প্রান্তনরর লভের লদনে গালড় েুনট  লার মোেঁ মোেঁ েে োড়া আর েে 
মেই মকাোও। প্রেম লেরবো ভাঙল আহমদ মুসা। ড্রাইভারনক উনেশ্য কনর 
বলল, েেবাদ ড্রাইভার, খুব সুন্দর গালড়  ালাও েুলম। 

ড্রাইভানরর মুখ উজ্জ্বল হনলা। মস ঘাড়টা মপেনের লদনক একটু লেলরনে 
বলল, েেবাদ। 

আবার লেরবো। লেরবোর এক প্রানন্ত এনস আহমদ মুসা বলল, ড্রাইভার 
মোমার োম লক? 

--লদলমলত্র। 
--বাড়ী মকাোে মোমার? 
--লপ্রিরীে। 
--আলম মনে কনরলেলাম লপ্রলষ্টোে হনব। 
--কেলদে েনর গালড়  ালাও? 
--এক বের। 
একটু  ুপ কনর মেনক আহমদ মুসা আবার লিনেস করল, েুলম খৃষ্টাে 

লেিে। 
িবাব লদল ো লদলমলত্র। মুখটা োর লবর্ন্ন হল মযে। 
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আবার প্রশ্ন আহমদ মুসার, ও েুলম োহনল েমচ-টমচ মােো-কমুযলেষ্ট। 
--আলম এসব মকাে লকেু লেনেই ভালব ো। গম্ভীর কনডে বলল লদলমলত্র। 
--ভাবো মকে? মহনস প্রশ্ন করল আহমদ মুসা। 
--শুেু গডেনগাল আর হাোহালে মদনখ। 
--োই বনল মোমার মকাে মে োকনব ো? 
আবার লেরব হনলা ড্রাইভার। উত্তর লদলো। লেরবো আবার। 
অনেকক্ষণ পর ড্রাইভারই মুখ খুলল। বলল, স্যাররা মো খৃষ্টাে? 
--মোমার লক মনে হে? মহনস বলল আহমদ মুসা। 
--আলম বুঝনে পালরলে। 
--আমরা মুসলমাে। 
ড্রাইভার  মনক উনে মপেে লেনর োলকনেলেল। লস্টোলরং হুইনলর উপর 

োর লেেেণ মুহযনেচর িনে লেলেল হনে পনড়লেল। মবেঁনক লগনেলেল গালড়র গলে। 
লকন্তু সনে সনেই সামনল লেনেলেল লদলমলত্র। েক্ত হানে েনরলেল লস্টোলরং হুইল। 
ঝােঁলক মখনে গালড় আবার োর িােগাে লেনর এনসলেল। 

লদলমলত্রর এই পলরবেচে আহমদ মুসার েির এড়ােলে। লদলমলত্র এভানব 
 মনক উেনলা মকে? মুসলমাে পলর েটানক মস এভানব গ্রহণ করল মকে? 
সনন্দনহর একটা কানলা মমঘ আহমদ মুসার মনে উেঁলক লদনে  াইল। মসটানক খুব 
একটা আমল ো লেনে মস ড্রাইভারনক লিোসা করল, ভে মপনল লদলমলত্র? 

--ো স্যার। 
--েনব ময  মনক উেনল? 
-- মনক উলেলে স্যার, লবলিে হনেলে। 
--মকে? 
--মুসললম পলর ে এভানব এখানে মকউ মদে ো োই। 
--মকে মদে ো? মোেঁনট হালস মটনে লিনেস করল আহমদ মুসা। 
--ভনে। িীবনের ভে এবং অনেক রকনমর ভনে, মযমে পনদ পনদ 

লািো ও অসহনযালগোর ভে। 
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আহমদ মুসা লকেু বলার িে মুখ খুনললেল। এই সমে সামনে মেনক 
প্র ডে, ককচে এক োেব েে মভনস এল। একটা এযাকলসনেডট। একটা দ্রুেগামী 
রানকর োক্কাে একটা টযালক্স মখলোর মে লেটনক পনড়নে রাোর পানে। 

একটা লবোল প্রান্তনরর মনেয লদনে েখে  ললেল গালড়। 
ঘােক রাকলট পাগলা বদনেযর মে পাে লদনে েুনট  নল মগল। 
আহমদ মুসানদর গালড় কনেক মুহযনেচর মনেয এযাকলসনেনডটর িােগাে 

আসল। লকন্তু ড্রাইভার গালড় ো োলমনে  নল যালচ্ছল। 
আহমদ মুসা ড্রাইভানরর কােঁনে একটা হাে মরনখ বলল, গালড় োমাও 

ড্রাইভার। েক্ত কডে আহমদ মুসার। 
সনে সনে ড্রাইভার গালড় োলমনে লদল। োর ঘাড় লেলরনে বলল,স্যার 

এনদনে এ েরনের ঝানমলাে মকউ সাোরণে পড়নে  াে ো। 
আহমদ মুসা দ্রুে গালড় মেনক োমনে োমনে বলল, এটা ঝানমলা 

েে,লদলমলত্র, এটা মানুনর্র পলবত্র দালেে। 
বনল আহমদ মুসা দ্রুে েুটল দযঘচটোর লেকার রাোর পানে লেটনক পড়া 

গালড়র লদনক। োর মপেনে মপেনে েুটল হাসাে মসেলিক। ড্রাইভার দােঁলড়নে 
োকল লকেুক্ষণ োর গালড়র কানে। োরপর মসও েীনর েীনর এগুনলা। 

ভাগয ভানলাই বলনে হনব, এযাকলসনেনডটর পর গালড়লট লেটনক পনড় 
গড়াগলড় মখনলও মের্ পযচন্ত গালড়লট মসািা হনে দােঁলড়নেনে। 

কানে লগনে আহমদ মুসারা মদখল, গালড়লট মুনখামুলখ োক্কা খােলে। 
রানকর োক্কালট টযালক্সর োে মহেলাইনটর মকাণাে মলনগ লপেনল মবলরনে মগনে। 
োে মহেলাইট সনমে োে পােটা দুমনড় মগনে। োে দরিাটাও মবেঁনক মগনে। 
লেটনক পনড় গড়াগলড়র েনল গালড়র োদ এবং বাম পােটাও দুমনড় মগনে। গালড়র 
ইলেনের লদক মেনক মোেঁো মবরুলেল। লকন্তু আহমদ মুসারা গালড়র কানে মপৌেঁেনে 
মপৌেঁেনেই দাউ দাউ কনর আগুে জ্বনল উেল। 

গালড়র ড্রাইলভং লসনট একিে যুবক। মস লসনটর উপর পনড় আনে। 
অোে মনে হে। রনক্ত লভনি যানচ্ছ গালড়র লসট। ড্রাইলভং লসনটর পানে একিে 
েরুণী। োর মুখও রনক্ত মভিা। মস লসট মেনক উনে বসনে ম ষ্টা করনে। 
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আহমদ মুসা দ্রুে লগনে প্রেনম ড্রাইভং লসনটর দরিা খুলনে ম ষ্টা করল। 
দরিা মখালা মগলো। দরিালট মভনঙ  যাপ্টা হনে বলের সানে মকাোে মযে 
আটনক মগনে। 

আহমদ মুসা েুনট ওপানের দরিাে মগল। দরিা মভের মেনক লক 
করা। লালে লদনে দরিার কােঁ  মভনঙ মেনল দরিালট আেলক কনর লদল লকন্তু 
দরিালট েবু খুলল ো। দরিালট মবেঁনক মকাোে আটনক আনে। 

লকন্তু এক মুহযেচও লবলনম্বর উপাে মেই। দাউ দাউ কনর আগুে জ্বনল 
উনেনে। এখেই মকলবনে আগুে এনস পড়নব। মভেনর মমনেলট পাগনলর মে 
ল ৎকার শুরু কনরনে। 

মপেনে হাসাে মসেলিনকর লদনক োলকনে আহমদ মুসা দ্রুে বলল,এস 
ের। 

োরপর দু'িনে লমনল লবসলমল্লাহ বনল হ্যা কা একটা টাে লদল। 
দরিা খুনল মগল। 
হাে েনর প্রেনম মমনেলটনক মবর কনর আেল আহমদ মুসা। োরপর 

মভেনর  ুনক লগনে সংোহীে যুবকলটনক দু’হানে মটনে আেল গালড়র দরিাে। 
গালড়র মকলবে েখে মোেঁোে ভনর মগনে। আহমদ মুসা সংোহীে 

যুবকলটনক পােঁিানকালা কনর েুনল লেনে দ্রুে গালড়র কাে মেনক সনর মগল। 
আহমদ মুসা যখে যুবকলটনক রাোে ঘানসর উপনর শুইনে লদল, েখে 

মগাটা গালড় দাউ দাউ কনর জ্বনল উনেনে। সবাই একবার মসলদনক  াইল। 
মমনেলটর ম ানখ আেংক। 

আহমদ মুসা ঝুনক পনড় যুবকলটর লেঃশ্বাস পরীক্ষা করল। োড়ী মদখল। 
োড়ী সবল আনে। 

মমনেলটও এলগনে এনসলেল যুবকলটর কানে। োর ম ানখ একরাে উলিগ্ন 
লিোসা। 

আহমদ মুসা মমনেলটর লদনক োলকনে বলল, ভে মেই মবাে, োড়ী ভাল 
আনে। লকন্তু এখেই এর রক্ত বন্ধ করা দরকার। 
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বনলই আহমদ মুসা পানে দােঁড়ানো ড্রাইভানরর লদনক ম নে বলল, এখাে 
মেনক লেকটবেচী হাসপাোল বা লেসনপেসারী কেদযর। 

--লপ্রলস্টো োড়া এ সুনযাগ পনে আর মকাোও মেই। লপ্রলস্টো এখাে 
মেনক দু’ে মাইল। বলল ড্রাইভার। 

হোোর একটা োো োমল আহমদ মুসার ম ানখ-মুনখ। 
আহমদ মুসা ঝুনক পনড় যুবকলটর ক্ষে আবার পরীক্ষা করল। দু’মটা বড় 

ক্ষে, একটা সামনের কপানল, আনরকটা কাে ও কপানলর সলন্ধস্থনল। লসট মবল্ট 
বােঁো োকাে আরও বড় ক্ষলে মেনক মবেঁন  মগনে। 

পানে দােঁড়ানো হাসাে মসেলিনকর লদনক ম নে আহমদ মুসা বলল, োস্ট 
এইে বযাগটা লেনে এস। 

হাসাে মসেলিক  নল মগল গালড়র লদনক। 
আহমদ মুসা উনে দােঁলড়নে মমনেলটর আহে স্থাে পরীক্ষা করল। মুনখর 

কনেক স্থানে মোট কাটা, ভাো কােঁন র টুকনরার আঘানে ওগুনলা হনেনে। ম ানখর 
উপর একটাই বড় কাটা। ওটা লদনে রক্ত ঝরনে এখেও। 

আহমদ মুসা মমনেলটনক লিোস করল, যুবকলট মোমার মক মবাে?  
--আমার স্বামী। স্পষ্ট কনণ্ঠ বলল মমনেলট। 
মমনেলটর পরনে লাল োটচ, গানে সাদা িামা। োর উপর বু্ল্ মকাট। 

মমনেলটর বুলেদীপ্ত ম হারা। 
আর মেনললটর পরনে বু্ল্ সুযট। স্বাস্থযবাে বযাোম পুষ্ট েরীর। লকন্তু মুনখর 

ম হারাে একটা ককচে ভাব। 
--মোমার আর মকাোও মকাে আসুলবো মেই মো? লিোসা করল 

আহমদ মুসা। 
--আর মকাোও লানগলে আমার। 
একটু মেনম একটা ম াক লগনল মমনেলট আবার শুরু করল, আপলে ওনক 

মদখুে, খুব লব্ল্লেং হনচ্ছ ওর। মমনেলটর কনণ্ঠ কান্না ঝনর পড়ল। 
হাসাে মসেলিক ‘োস্ট এইে লকট’ লেনে মপৌেঁেল। 
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আহমদ মুসার ‘োস্ট এইে লকনট েুলা, বযানডেি, আনোলেে, মপইে 
লকলার টযাবনলট, মোট কােঁল -সবই আনে। 

আহমদ মুসা গা মেনক মকাটচ খুনল মেলল। োরপর িামার হাো গুলটনে 
েুলা ও আনোলেনের লেলে লেনে যুবকলটর মাোর কানে বনস মগল। 

ক্ষেস্থানে েুলা  াপা লদনে লব্ল্লেং কলমনে আো োড়া লবকল্প লকেু মেই। 
আহমদ মুসা েুলা আনোলেনে লভলিনে যুবকলটর কপানল ও কানের 

কানের ক্ষেস্থােলট প্রেনম পলরষ্কার করল। োরপর পলরষ্কার েুলা লদনে ক্ষেস্থাে 
দু’মটা  াপা লদল এবং হাসাে মসেলিকনক ক্ষেস্থাে দু’লট দুহানে ম নপ রাখনে 
বলল। 

এরপর আহমদ মুসা যুবকলটর মুখ-মণ্ডল মেনক েুলা লদনে রক্ত পলরষ্কার 
করল। পনর আনোলেনের েুলা ক’মেকবার পাল্টানে হনলা। েীনর েীনর কনম এল 
লব্ল্লেং। 

ইলেমনেয আহমদ মুসা যুবকলটর োে লেরানোর ম ষ্টা শুরু কনরনে। 
আঘানের েরে মদনখ আহমদ মুসার লেলিে লবশ্বাস হনেনে, োর মলেে ক্ষলেগ্রে 
হেলে। অেএব োে োড়াোলড়ই লেনর আসনব। মোট একটা ড্রাম োইনল লকেু 
লস্পলরট  লেল। মসটাই যুবকলটর লিহ্ববাে কনেক মোটা মেনল এবং োনক েনর 
মরনখ োর মাোর স্নােুেেীনক সিীব ও সন েে কনর মোলার ম ষ্টা করলেল। 
লকেুক্ষে ম ষ্টার পর যুবকলটর ম াখ মমলল। ম াখ মমনলই আেংনক উনে বসনে 
ম ষ্টা করল। 

আহমদ মুসা োনক মিার কনর শুইনে লদনে বলল, মাো একটুও েড়ানবে 
ো, লব্ল্লেং শুরু হনে মযনে পানর। আপলে লেরাপদ আনেে, আপোর স্ত্রী ভাল 
আনেে। ল ন্তা করনবে ো। বনল আহনমদ মুসা যুবকলটর মাোর মপেে লদনক 
দােঁড়ানো মসই মমনেলটর লদনক ম নে বলল, েুলম এর সামনে এনসা মবাে, যানে 
মোমানক মদখনে পাে। মমনেলট সনর এনস যুবকলটর মুনখর কানে ঝুনক পনড় 
বলল, ল ন্তা কনরাো, আলম ভাল আলে, মোমারও আর মকাে ভে মেই। এরা গালড় 
মেনক আমানদর উোর কনরনেে। যুবকলট মমনেলটর একলট হাে েরল। োরপর 
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োন্তভানব ম াখ বুিল। আহনমদ মুসা যুবকলটর মাোর মপেনে বনস বযানডেি 
বােঁেলেল। বলল, মোমরা মকাোে যালচ্ছনল মবাে, লপ্রলস্টো? 

--হ্যােঁ। বলল মমনেলট। 
-- লপ্রলস্টোে মোমানদর বাড়ী লক? 
--হ্যােঁ।  
বযানডেি বােঁো হনে মগনল আহনমদ মুসা যুবকলটনক লিোস করল, এখে 

মকমে মবাে করনেে? যুবকলট ম াখ খুলল। বলল, ভাল। 
--মাোে মকাে যেণা আনে? 
--োই 
--খুব ভারী মবাে হনচ্ছ লক মাো? 
--ো। শুেু বযাো মবাে হনচ্ছ। আহনমদ মুসা খুলে হনে বলল, আর মকাে 

লবপদ মেই। 
একটু মেনম আহনমদ মুসাই বলল। এখে ো হনল আমরা যাত্রা করনে 

পালর। 
বনল আহনমদ মুসা উনে দােঁলড়নে যুবকলটনক পােঁিানকালা কনর েুলনে 

মগল গালড়নে মেোর িে। 
যুবকলট মহনস বলল, েেবাদ ভাই, আলম হাটনে পারব। 
বনল যুবকলট েীনর েীনর উনে বসল।  
আহনমদ মুসা োনক েনর দােঁড় করাল। 
যুবকলট দােঁলড়নে একবার মপেে লেনর গালড়র লদনক  াইল। গালড়লট 

েখেও জ্বললেল আগুনে। 
মমনেলটও োলকনেলেল মসলদনক। েীনর েীনর বলল মমনেলট, মািুভ, ওরা 

আমানদর গালড়র দরিা মভনঙ মবর ো করনল আমানদর মদহ এেক্ষণ োই হনে 
মযে। 
 যুবকলট আহমদ মুসার লদনক ম নে বলল, শুেু েেবাদ লদনে এ ঋণ আলম 
মোে করনে  াই ো। েেুে িীবে লদনেনেে আপোরা আমানদর। 
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 --নকাে মানুর্ মকাে মানুর্নক িীবে লদনে পানর ো ভাই। বলল আহমদ 
মুসা। 
মমনেলট বলল, আমানদর মো পলর ে এখেও হেলে। 
 পলর নের কো উেনেই যুবকলটর ম াখ লগনে পড়ল আহমদ মুসা ও 
হাসাে মসেলিক উভনের লদনকই। হাসাে মসেলিনকর লদনক োলকনে যুবকলটর 
ম াখ দু’লট মকমে মযে  িল হনলা। 
 মমনেলট কো বললেল। মস যুবকলটনক মদলখনে বলল, এ হনলা লািার 
মািুভ, আর আলম োোো। আলম কনলনি পড়াই, আর ও মসোবালহেী মেনক 
আগাম অবসর লেনে বযবসা করনে। 
 আহমদ মুসা লক পলর ে মদনব ো লেনে ভাবল। পাসনপানটচর েদ্মোম 
বলনে োর মে লকেুনেই সাে লদলো। মুহযনেচ লসোন্ত লেনে মস বলল, আলম 
আহমদ মুসা, আর ও হাসাে মসেলিক। আমরা আসলে আনমচলেো মেনক। 
 মমনেটা সংনগ সংনগই বলল, আপোরা মুসলমাে? 
 --হ্যােঁ মবাে। বলল আহমদ মুসা। 
 আহমদ মুসা মখোল করনল মদখনে মপে োনদর োম বলার সানে সানে 
যুবকলট অেচাৎ লািার মািুনভর মুনখ একটা গভীর লবর্ন্নো মেনম এনসলেল, আর 
ড্রাইভানরর মুনখ েনুট উনেলেল একটা লবিে মমোনো আেন্দ। 
 আহমদ মুসা মািুভনক হাে েনর এনে গালড়র মপেনের লসনট শুইনে 
লদল। োোোনক মস বলল মািুনভর মাোর কানে বসনে। 
 মািুভ মোো মেনক উনে বলল, আপোরা দু’িে মকাোে বসনবে? 
 --সামনের লসনট আমরা দু’িে বসব। বলল আহমদ মুসা। 

--অসুলবো হনব, বসনে পারনবে ো। োর ম নে আমার পানে আসুে। 
আলম বনসই মযনে পারব। 

--আপোর লকেুনেই বনস যাওো হনব ো, গালড়র ঝাকুলেনে এখেই 
আবার লব্ল্লেং শুর হনব। 

--লকন্তু আপোনদর কষ্ট হনব ঐ মোট্ট এক লসনট দু’িে বনস মযনে। 
--কষ্টটা অনেকটা মনের বযাপার, কষ্ট মনে ো করনল আর কষ্ট োনকো।  
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আবার এমেও কষ্ট আনে যা আেন্দদােক। 
--আেন্দদােক কষ্টটা লক? 
--মানুর্ মানুনর্র িে ময কষ্ট কনর মসটা আেন্দদােক। 
--লকন্তু োর িনে মো েেচ মানুর্ মানুর্নক ভালবাসনব। 
--এই ভানলাবাসাই মো স্বাভালবক, এর উনল্টাটা বযলেিম। 
--এই বযলেিমটানকই মো আমরা সাোরণ লহনসনব মদখলে। 
--ো লেক। এটা মানুনর্র িলট, মােবো লকন্তু এর িারা কলুলর্ে হেলে। 
--আপলে দেচে   চা কনরে বুলঝ? বলল োোো। 
--এটা দেচনের কো েে োোো, খুব পলরল ে মােব-প্রকৃলের কো। বনল 

আহমদ মুসা গালড়র দরিা বন্ধ কনর লদনে এনস সামনের লসনট হাসাে মসেলিনকর 
পানে বসল। 

আহমদ মুসা গালড়নে উনে বসনেই গালড় মেনড় লদল। গালড় েুটনে শুরু 
করল। 

আহমদ মুসা একটু মাো ঘুলরনে বলল,োোো লমঃ মািুনভর মাোটা 
একটু উেঁ ুনে োকা দরকার যানে মাোে রনক্তর  াপ কম হে। 

োোো মকাে উত্তর লদল ো। মোেঁনট একটুকনরা হালস েুনট উেল। লেরনব 
মস মািুনভর মাো োর উরুর উপর েুনল লেল। 

মািুভ আনগর ম নে অনেক আরাম মবাে করল। মস েনড়- নড় শুনে 
স্বগে কনণ্ঠ বলল, আিযচ সাবোলে উলে,ওর ম াখ মেনক মকাে মোট লিলেসও 
মদখলে এড়ােো। 

োোো মািুনভর মাোর  ুনল হাে বুলানে বুলানে বলল, লেক বনলে, 
সব লমললনে উলে সাোরনণর মনেয পনড়ে ো। 

লমঃ মািুভ মকাে কো আর বলল ো। আবার মসই গভীর লবর্ন্নো োর 
মুনখ মদখা লদল। গম্ভীর হনলা লমঃ মািুভ। গাম্ভীনযচর সানে একটা যেণার ভাবও 
োর মুনখ েনুট উেল। 

েুনট  ললেল গালড়। 
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প্রাে মপৌনে একে’ লকনলালমটার  লার পর গালড় ‘লস্টমনল’ োমক স্থানে 
এনস মপৌেল। লস্টমনল একটা মোট্ট বািার।  রাোর দু’পানের লকে ুমদাকাে লেনে 
এই বািার। পাে লদনে একটা মোট্ট েদী প্রবালহে। বািার সংলগ্ন েদীর ঘানট 
মবে লকেু মেৌকাও রনেনে। 

রাোর োর মঘেঁনর্ই মদাকােগুনলা। 
আহমদ মুসা ড্রাইভারনক একটা কেনেকেোরী মদনখ গালড় দােঁড় করানে 

বলল। মপেে লেনর লমঃ মািুভনক লক্ষয কনর বলল, লমঃ মািুভ, আপোর পালে 
েরনণর েরল লকেু খাওো দরকার। 

একটা কেনেকেোরীর পানে গালড় লগনে দােঁড়াল। আহমদ মুসা হাসাে 
মসেলিনকর হানে লকেু টাকা েুনল লদনে বলল, েুলম আনপল বা মকাে েনলর 
কনেকটা িুস লেনে এস। 

হাসাে মসেলিক মেনম মগল গালড় মেনক। আহমদ মুসা গা এললনে আরাম 
কনর লসনট বসল। োর উনেশ্যহীে দৃলষ্ট গালড়র িাোলা লদনে এলদক-নসলদক ঘুনর 
লেরনে। 

লমঃ মািুভও উনে বনসনে। 
হাসাে মসেলিক পানের মদাকানেই লগনেলেল িুস লকেনে। আহমদ 

মুসার দৃলষ্ট এলদক-নসলদক ঘুনর মসই মদাকানের উপর লেবে হনলা। 
একিে মাত্র মদাকালে। একমাত্র খনের হাসাে মসেলিক োর সানে কো 

বললেল আর একিে মলাক মদাকানের অে পানে দােঁলড়নেলেল। োর দৃলষ্টটা 
হাসাে মসেলিনকর উপর লেবে। মস েীনর েীনর এনস হাসাে মসেলিনকর পানে 
দােঁড়াল। 

হাসাে মসেলিক একটা প্লালস্টক বযানগ িুনসর লটেগুনলা লেনে মদাকাে 
মেনক মবলরনে এল। আহমদ মুসা মদখল মলাকলটও হাসাে মসেলিনকর মপেনে 
মপেনে আসনে। মলাকলটর হাবভাব ও হাটা আহমদ মুসার কানে স্বাভালবক মনে 
হনলা ো হাসাে মসেলিক গালড়র কানে এনস পনড়নে। 

আহমদ মুসা দরিা খুনল গালড় মেনক মবরুল। 
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হাসাে মসেলিক গালড়নে  ুকনে যালচ্ছল। হোৎ মসই মপেে মপেে আসা 
মলাকলট োর হাে ম নপ েনর বলল,আপোনক আমার সানে একটু মযনে হনব। 

হাসাে মসেলিক মপেনে লেনর বলল, মকে? মকাোে? 
‘এই এইখানে কানেই’ বলল মলাকলট। 
‘মকে’ আবার লিনেস করল হাসাে মসেলিক। 
মলাকলট অসলহষ্ণুভানব হাসাে মসেলিনকর হাে েনর একটা হ্যা কা টাে 

লদনে বলল, সব লকেু বলব,  লুে। 
আহমদ মুসা লেরনব দােঁলড়নে মদখলেল। 
এবার মস দু’পা এলগনে মলাকলটর মুনখামুলখ হনে োন্ত-কনোর কনণ্ঠ বলল, 

হাে মেনড় দাও। 
মলাকলট আহমদ মুসার লদনক একবার োলকনে হাে মেনড় লদনেই পনকট 

মেনক লপেল মবর করল। আহমদ মুসার লদনক লপেল োক কনর বলল, সনর যাও, 
বােঁ নে  াইনল। 

বনল মলাকলট আবার হাসাে মসেলিনকর হাে েনর মেলল। 
হাসাে মসেলিনকর হাে েরার িনে যখে মলাকলট মনোনযাগ লদনেনে 

মসই ক্ষনণর সুনযাগ গ্রহণ করল আহমদ মুসা। মলাকলটর কলিনে আঘাে করনেই 
োর হাে মেনক লপেল পনড় মগল। 

হাে মেনক লপেল পনড় মযনেই মলাকলট হাসাে মসেলিনকর হাে মেনড় 
লদনে োে হানের এক প্র ডে ঘুলর্ েুটল আহমদ মুসানক লক্ষয কনর। 

লপেল হারাবার পর এ েরনণর ঘুলর্ই ময োর কাে মেনক আসনব, মস 
বযাপানর লেলিে লেল আহমদ মুসা।  লকনে মাো একলদনক সলরনে লেনে ঘুলর্ 
এলড়নে মগল মস। 

মলাকলট ভারসাময হালরনে সামনের লদনক একটু ঝুেঁনক পনড়লেল। মস 
মসািা হনে উোর সংনগ সংনগই আহমদ মুসা োে হানের একটা কারাে  ালাল 
মলাকলটর ঘানড়, োে পানে এনকবানর কানের লেন ই। 

টলনে টলনে মলাকলট মগাড়া কাটা গানের মে আেনড় পড়ল মালটনে। 
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আহমদ মুসা লপেললট কুলড়নে লেনে মলাকলটর পনকনট গুনি লদনে গালড়র 
লদনক এলগনে এল। 

হাসাে মসেলিক গালড়নে  ুনক লগনেলেল। আহমদ মুসা উনে বনসই গালড় 
োড়নে বলল। 

গালড় স্টাটচ লেল।  লনে শুরু করল গালড়। 
লসনেমার একটা দৃনশ্যর মেই ঘনট মগল ঘটোটা। 
ড্রাইভার ও োোোর ম ানখ আেংক। লকন্তু লমঃ মািুভ বনসলেল পােনরর 

মে। োর মুনখ ভে উনিনগর মকাে ল হ্ন মেই, আনে এক প্রকানরর কালেে এবং 
মসই লবর্ন্নো। 

গালড় েখে েলু স্পীনে  লনে শুরু কনরনে। 
আহমদ মুসা আনপল িুনসর দু’মটা লটে মপেনের লদনক এলগনে লদনে 

বলল, লমঃ মািুভ আপলে এবং োোো মখনে লেে। 
লমঃ মািুভ হাে বাড়ানলা ো, হাে বাড়াল োোো। 
োোো িুস লেনে লেনে বলল আমার গা এখেও কােঁপনে। লক 

সাংঘালেক। লদনে-দুপুনর এইভানব হাইিযাক। লেক োলে লদনেনেে। লকন্তু যলদ 
গুলল করে? 

আহমদ মুসা ভাবলেল লমনলে বালহেীর কো। আিযচ, ওনদর িাল মদখলে 
সবচত্র। মনে হে ওনদর প্রলেলট ইউলেট, প্রলেলট মলানকর কানেই হাসাে মসেলিনকর 
েনটা মপৌেঁনেনে, লেনদচেও মপৌেঁনেনে োনক েরার। হাসাে মসেলিকনক মলাক  ক্ষরু 
আড়ানল রাখাই এখে মদখলে সনবন নে মবলে প্রনোিে। 

োোোর কো হাসাে মসেলিনকর ল ন্তানক আর আগানে লদল ো। 
আহমদ মুসা বলল, িীবে-মৃেুয একদম পাোপালে লবরাি করনে োোো, এ 
লেনে ল ন্তা কনর লাভ মেই। 

‘আপোর খুব সাহস’, বলল োোো। 
--এ সাহস সবার আনে োোো। মদোনল লপে মেনক মগনল এ সাহস 

আপোনেই এনস হালির হে। 
--লকন্তু আপলে লপেলটা ওর পনকনট লদনে এনলে মকে? 
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--বাইনর পনড় োকনল মকউ লেনে লেনে পারে, োই। 
--মসটা ভালই মো হনো। 
--হনো হেনো, লকন্তু ভাবলাম যার লিলেস োরই োক। 
--আিযচ মানুর্ আপলে, েিুর িনে এমে কনর মকউ ভানব? 
--িালে ো। েনব মস যেটুকু েত্রুো কনরনে,েেটুকু উত্তর আলম লদনেলে। 

এর মবলে মকাে ক্ষলে োর আলম  াইলে। 
--লক িালে, আলম এসব বুলঝ ো। েত্রু েত্রুই। কোে আনে েত্রুর মের্ 

রাখনে োই। 
--আলমনো এই েত্রুনক ল লে ো। লক কারনণ,মকাে অবস্থাে মস একাি 

করনে এনসনে ো আলম িালে ো। সুোরাং োনক ঐভানব েত্রু ভাবা লেক েে। 
--আপোর এ কোটা একিে প্রলেপনক্ষর েে,বরং একিে লব ারনকর। 

একলট পক্ষ এবং একিে লব ারনকর ভযলমকা এক হনে পানর ো। 
--পানর। পারা উল ে। পক্ষগুনলা যলদ লব ারনকর লব ার বুলে িারা সল্জলে 

হে,োহনল পক্ষগুনলার পােচকয ও লবনরাে দযর হনব এবং োনে হাোহালে দযর হনে 
সমাি, পৃলেবীনে োলন্ত আসনব। 

--আপলে দােচলেক ও সংোরনকর সুনর কো বলনেে,আলম পারনবা ো 
আপোর সানে কোে। 

মািুভ একটা কোও বনললে। মস এক লবর্ন্ন গভীরো লেনে 
এইকোগুনলা শুেলেনলা। শুেনে শুেনে মসই লবর্ন্নোর মনেয োর ম ানখ-মুনখ 
একটা লবিে েনুট উনেলেনলা। 

োোো আর কো বনললে। িুনসর একটা লটে খুনল মস মািুনভর লদনক 
েুনল েরল। মািুভ োোোর হাে মেনক িুস লেনে লেরনব মখনে শুরু করল। 

মািুনভর লেরবো ও গাম্ভীযচ োোোর ম াখ এড়ােলে। এেবড় ঘটো 
ঘনট মগল,মস একটা কোও বলল ো। এনে োর খারাপই লাগলেল। বযাপারটা 
োর কানে দৃলষ্ট কটুও মনে হনেনে। আবার মস উলিগ্নও হনে উনেনে। োর েরীর 
খারাপ করনে োনো। োোো বলল,মোমার লক খুব খারাপ লাগনে মািুভ? কষ্ট 
হনচ্ছ? 
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মািুভ হাসনে ম ষ্টা কনর বলল, ো োোো আলম ভাল আলে। 
আহমদ মুসা লসনটর উপর লদনে মুখ বালড়নে বলল,লমঃ মািুভ,আপোর 

মব্রনের োভচগুনলার মরষ্ট দরকার খুব মবেী। আপোর বনস োকা  লনব ো। 
মািুভ আনগর মেই হাসনে ম ষ্টা কনর বলল, েেবাদ। বনল মািুভ শুনে 

পড়ল আনগর মেই োোোর উরুনে মাো মরনখ। 
োোো মািুনভর  ুনল হাে বুলানে লাগল। এক সমে মাো লে ু কনর 

মুখটা মািুনভর কানের কানে এনে োোো লেসলেলসনে বলল,গালড় লকংবা 
লানগনির িে লক খারাপ লাগনে মোমার? 

মািুভ োোোর একটা হাে লেনির হানের মনেয লেনে বলল,আমরা 
মবেঁন লে,মোমানক এেটা সুস্থ মপনেলে,এটাই এখে আমার কানে দুলেোর মনেয 
সবন নে বড় পাওো োোো। 

োোো আর লকেু বলল ো। 
আনরকটু মিানর োোো আকনড় েরল মািুনভর হাে। 
েীব্র মবনগ েুনট  লনে েখে গালড় লপ্রলষ্টোর লদনক। 
 
 
 
লপ্রলষ্টো প্রানদলেক রািোেী েহর। মবে বড়। লপ্রলষ্টোর মাঝখাে লদনে 

প্রবালহে লসটলেক েদী। লসটলেনকর স্বচ্ছ পালে,দু’েীর বরাবর সুদৃশ্য এনভলেউ, 
লসটলেনকর বুনক ভাসমাে োো বনণচর মবানটর সালর লপ্রলষ্টোনক লদনেনে অপরুপ 
এক সাি। 

লসটলেনকর দু'পানের এনভলেউ বরাবর গনড় উনেনে লপ্রলষ্টোর অলভিাে 
এলাকা। 

লসটলেনকর পলিম েীর বরাবর ময এনভলেউ োর োম,'লািারাস 
এনভলেউ’। ‘লািারাস’ লষ্টনেে পলরবানরর মসই রািা লষ্টনেনের লপো রািা 
লািারাস। কসনভা প্রান্তনর ১৩৮৯ সানল এই লািারানসর সানেই যুে হনেলেল 
েুরনের সুলোে মুরানদর। 
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এই লািারাস এনভলেউনক সামনে মরনখই লািার মািুনভর সুন্দর 
বাড়ীলট। লািার মািুনভর লপো লেনলে মপ্রলসনেডট লটনটার লপ্রেপাত্র যুনগালাভ 
মসোবালহেীর একিে মিোনরল। উত্তরালেকার সযনত্রই মস এই বাড়ীর মাললক 
হনেনে। অবশ্য লািার মািুভও মসোবালহেীর একিে কৃলে মসোেযক্ষ লেনলে। 
কনেচল র যানঙ্ক োকাকানল লেলে অবসর লেনেনেে। 

আহমদ মুসা ও হাসাে মসেলিক মািুনভর বাড়ীনে এনস উনেনে। 
োোোর অনুনরাে োরা এড়ানে পানরলে। 

লপ্রলষ্টোে  ুনক গালড় লেনে োরা মসািা মািুনভর বাড়ীনেই এনসলেল। 
মািুভনদর োলমনে মদোর পর সংনগ সংনগই োরা  নল মযনে ম নেলেল। 

মািুভনক লেনে োোো যখে মভেনর  নল লগনেলেল,আহমদ মুসা েখে 
ড্রাইভারনক োর ভাড়া  ুলকনে মদবার িনে দু’মো যুনগালাভ লদোর োর হানে 
গুেঁনি লদনেলেনলা। লপ্রিরীে মেনক লপ্রলষ্টো পযচন্ত ভাড়া লেক হনেলেনলা মদড়ে' 
লদোর। 

ড্রাইভার টাকার লদনক একবার ম াখ বুললনে বনললেল,ভাড়া মো 
মদড়ে'লদোর, পিাে লদোর মবেী এনসনে। 

‘প্রনোিনের ম নে মবেী সমে েুলম লদনেে,োোড়া আমানদর আনরকটু 
এলগনে মদনব বাস ষ্টযাডে পযচন্ত', বনললেল আহমদ মুসা। 

ড্রাইভার মেনললট লকেুক্ষণ মাো লে ু কনর লেল। মস যখে মাো 
েুনললেল,েখে োর ম ানখর মকাণলট লভিা। মস োর হানের দু'ে লদোর সবটাই 
আহমদ মুসার হানে গুেঁনি লদনে বনললেল,আলম আপোর কাে মেনক টাকা লেনে 
পারনবা ো। 

কো বলার সানে সানে োর ম াখ মেনক দু’মোটা পালে গলড়নে 
পনড়লেল। 

আহমদ মুসা োর লদনক োলকনে অবাক হনে বনললেল,কােঁদে েুলম? 
ড্রাইভার মেনললট দু’হানে মুখ ম নক মকেঁনদ উনে বনললেল আলম লমেযা 

বনললে, আলম মুসলমাে। 
--েুলম মুসলমাে? 
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--হ্যােঁ। আমার োম দরনবে িুরনিলভক। 
--লমেযা কো বনললেনল মকে? 
--সব সমে ঐ লমেযা পলর েই মদই। মুসললম পলর নে কাি পাওো যাে 

ো,োোড়া িীবনেরও ভে আনে। আপোরা মুসললম িােনল আলম লমেযা পলর ে 
লদোম ো। 

ম াখ মুনে কোগুনলা বনললেল লদলমলত্র। 
আহমদ মুসা দু’পা এলগনে এনস লদলমলত্রনক বুনক িলড়নে েনর 

বনললেল,েুলম আমার ভাই খুব খুলে হনেলে মোমার এই পলর ে মপনে। 
লদলমলত্রর ম ানখ পালে। লকন্তু মুখ োর আেনন্দ উজ্জ্বল। 
আহমদ মুসা োনক আললংগে মেনক মেনড় লদনে বনললেল,ভাইনের 

একটা কো লকন্তু মােনে হনব। 
‘লক কো' বনললেল লদলমলত্র। 
আহমদ মুসা পনকট মেনক এক হািার লদোনরর একটা মোট মবর কনর 

লদলমলত্রর হানে গুেঁনি লদনে বনললেল,ভাইনের কাে মেনক ভাইনক উপহার। 
লদলমলত্র মোনটর লদনক একবার োলকনে বনললেল,লকন্তু এ টাকা আপোর 

কাে মেনক লেনল আলম ল রলদে কষ্ট পাব। 
আহমদ মুসা লদলমলত্রর লপে  াপনড় বনললেল,আলম মোমানক কানির 

লবলেমে লদলচ্ছ ো ভাইনক ভাইনের উপহার ওটা। 
কনেক মুহুেচ মাো লে ু কনর মেনক লদলমলত্র টাকা পনকনট মরনখ 

বনললেল,আপোরা ওনদর কানে সেয পলর ে লদনে লেক কনরেলে। ওনদর কাউনক 
লবশ্বাস মেই। 

--োই লক? বনললেল আহমদ মুসা। 
--আমার পলর ে মপনল আমানক এভানব ওরা গালড়  ালানে মদনব ো। 

গালড়টাও মকনড় মেনব। একটু মেনমই আবার বনললেল, লুে স্যার। 
আহমদ মুসা গালড়র লদনক এগুনে এগুনে বনললেল,স্যার েে ভাই। 
এই সমে েুনট মবলরনে এনসলেল োোো বাড়ী মেনক। েুনট এনস আহমদ 

মুসার সামনে দােঁলড়নে বনললেল,আমার ভুল হনেলেল,আলম ওনক লেনে  নল মগলে। 



বলকানের কান্না  168 

 

আপোনদর লকেু বনল মযনে পালরলে। আপোনদর যাওো হনব ো,আলম মযনে মদব 
ো। লেশুর মে মিদ োোোর কনডে ঝনর পড়ল। 

আহমদ মুসা মহনস বনললেল,মকাে ভুল হেলে মবাে। মোমার এই 
আমেনের িে মোমানক েেবাদ,লকন্তু আমরা লপ্রলষ্টোে মদলর করনে পারনবা 
ো,মবলনগ্রে যাব আমরা। এখে বাস ষ্টযানডে যালচ্ছ। 

োোো দু’হাে মমনল আরও েক্ত কনর দােঁলড়নে বনললেল,আলম মকাে 
কো শুেব ো। আপোনদর যাওো হনব ো। মািুভ আপোনদর লকেু বলনে 
পানরলে আলম ওর হনে মাে  ালচ্ছ। 

--এভানব কো বলনল দুঃখ পাব মবাে। বনললে মো মোমানদর মকাে ভুল 
হেলে। মোমারা দু’িনেই অসুস্থ। মািুনভর িে এখেই মোমানক োক্তার 
োকনে হনব। অযো ঝানমলা বালড়নো ো। আর আমানদর িরুলর 
কাি, োড়াোলড় মযনে হনব। বনললেল আহমদ মুসা। 

--মদখুে কো বালড়নে লাভ হনব ো, আলম মযনে মদব ো, আলম বনললে। 
একটা লেখােঁদ আন্তলরকোর সুর োোোর কোে। 

োোোর এই অনুনরাে উনপক্ষা কনর  নল যাওো আহমদ মুসা ও হাসাে 
মসেলিনকর পনক্ষ সম্ভব হেলে। 

পুনরা দুই লদে হনলা োরা োোোর বালড়নে। এর মনেয যাবার ম ষ্টা 
কনরনে, লকন্তু োোো মযনে মদেলে। গে দুই লদনে আত্মীে-স্বিনের মরাে এনসনে 
োোোর। আহমদ মুসারাই ময োনদর িীবে রক্ষা কনরনে, ো হনল গালড়র সানে 
পনড় ময োই হনে মযনে হনো, এ কোটা সবার কানে বার বার বনলনে। পলর ে 
কলরনে লদনেনে েেুে িীবেদাো লহনসনব। লকন্তু আিনযচর লবর্ে কানরা কানেই 
োোো, আহমদ মুসানদর মুসললম পলর ে প্রকাে কনরলে। এর কারণ লহনসনব 
আহমদ মুসানক োোো বনলনে, অনহেুক প্রশ্ন সৃলষ্ট কনর, আর পলরনবে খারাপ 
কনর লাভ লক। মুসললম পলর ে ময এখানে কে অগ্রহণনযাগয, কে লবপনদর কারণ 
আহমদ মুসা ো এ মেনক আরও মবলে বুনঝনে। এ িনেই লদলমলত্র মুসললম পলর ে 
প্রকাে করার বযাপানর আপলত্ত েুনললেল। 
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োোো এবং বালড়র অোেনদর আন্তলরক বযবহার আহমদ মুসানদর 
মুগ্ধ কনরনে, বরং যনত্নর আলেেনযয োরা লবব্রেই মবাে কনরনে। লকন্তু একটা 
লবর্ে আহমদ মুসা লবিনের সানে লক্ষয কনরনে, লমঃ মািুভ মযে োনদর কানে 
সহি হনে পারনে ো। মস কো বনল, লকন্তু োর সানে মযে অন্তনরর মকাে মযাগ 
মেই। একটা িমাট গাম্ভীযচ, একটা লবর্ন্নো মযে সব সমে োনক লঘনর 
োনক। আহমদ মুসা লক্ষয কনরনে, োোোও অনেক সমে এনে লবব্রে মবাে 
কনরনে। মািুনভর এই আ রনণর মকাে বযাখযা আহমদ মুসা খুনিেঁ পােলে। 

এই বযাখযা োোোও খুনিেঁ পােলে। মসই গালড় মেনকই মািুনভর এই 
গাম্ভীযচ, এ লবর্ন্নো োোো লক্ষয করনে। অে  মািুভ এমে েে। মস অেযন্ত 
হালস-খুলে এবং অলেলেপরােণ। মকে মস হোৎ এমে হনে মগল। এটা োর মাোে 
আঘাে লাগার মকাে প্রলেলিো লক! এই ল ন্তা  মনে আসনলই োোো ভীর্ণ উলিগ্ন 
হনে ওনে।  

মসলদে রাে ১১টা। োোো এনস শুনে পনড়নে। লকন্তু মািুভ শুনে 
আনসলে। োোো লবোো মেনক উেল। 

এগুনলা স্টালে রুনমর লদনক। মদখল, মািুভ ম োনর গা এললনে োনদর 
লদনক েযে দৃলষ্টনে োলকনে আনে। োর ম াখ-মুখ গভীর ল ন্তাে আচ্ছন্ন। মসই 
লবর্ন্নোর একটা প্রনলপ সারা মুনখ। 

োোো েীনর েীনর লগনে মািুনভর ঘানড় হাে রাখল। মািুনভর োনে 
মকাে ভাবান্তর হনলা ো। মস ঐভানবই উপর লদনক ম নে রইল। 

উনিনগ আকূল হনে উেল োোোর বুক। 
োোো োর মাোলট েীনর েীনর মািুনভর কােঁনে মরনখ বলল, ওনগা 

মোমার লক হনেনে, মোমানক এে গম্ভীর, এে লবর্ন্ন, এে ল ন্তালিে মো আর 
মকাে সমে মদলখলে। 

বলনে বলনে োোো মকেঁনদ মেলল। 
মািুভ ঐভানব মেনকই োোোর একটা হাে মটনে লেল লেনির হানের 

মনেয। বলল, বুঝনে পারলে োোো েুলম কষ্ট পাচ্ছ, লকন্তু আলমও ময খুব কনষ্ট 
আলে। িন্দ্ব-সংঘানে আমার হৃদে ময ক্ষে-লবক্ষে হনচ্ছ। 
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--আমানক বলনে পার ো মসটা লক? মকাে লদে মো েুলম লকেু মগাপে 
করলে। 

--শুেনল েুলমও কষ্ট পানব, োোো। 
--এ কো মকে ভাবে েুলম, মোমার কনষ্টর মেোর আমার মো প্রাপয। 
--লবর্েটা আহমদ মুসা ও হাসাে মসেলিকনক লেনে। আলম ভোেক উভে 

সংকনট পনড়লে। 
 মনক উেল োোো স্বামীর কোে। ওনদর লেনে আবার সংকট লক! 

বলল, বল ওনদর লেনে লক মস সংকট। ওরা মো অেযন্ত ভাল মলাক। 
--ভাল বনলই মো সংকট মবনড়নে, োোো। 
--মোমার কো আলম লকেুই বুঝলে ো। 
--ময মলাকটানক আমরা হনে হনে খুেঁিলে, ময মলাকলটনক েরার িনে 

হািার হািার েলার খর  হনচ্ছ, ময মলাকলট আি বলকানের খৃস্টাে সমানির 
লক্ষযবস্তু, হাসাে মসেলিক মসই মলাক। 

--এই হাসাে মসেলিক মসই হাসাে মসেলিক?  
--হ্যােঁ 
--আর ময ভেংকর মলাকলট হাসাে মসেলিকনক মহাোইট ওলনের হাে 

মেনক উোর কনরনে, ময ভেংকর মলাকলট লেরাোর মিমস মিংগার মে দুেচর্চ 
মলাকনক পরাভযে ও লেহে কনর হাসাে মসেলিকনক মুক্ত কনরনে, ময ভেংকর 
মলাকলট কানকিীর ব্ল্যাক কযানটর দখল মেনক পুেরাে হাসাে মসেলিকনক েুনল 
এনেনে, ময ভেংকর মলাকলট লেলললেে, লমন্দাোও, মেয এলেো এবং কনকোস 
লবপ্লনবর োেক, মসই ভেংকর মলাকলটই হনলা আহমদ মুসা। 

োোো মকাে কো বলনে পারনলা ো। প্রাে কােঁপনে কােঁপনে মস লগনে 
মািুনভর পানের ম োনর বসল। বহুক্ষণ মস দু’হানে মাো েনর মটলবনল কনুই ভর 
লদনে মাো লে ু কনর বনস োকল। বাকরুে হনে মগনে মযে মস। 

মািুভ েীনর েীনর োোোর লপনে হাে বুললনে বলল, বনললে ো 
োোো, ময েুলম কষ্ট পানব শুেনল, আমার ম নে মবলে কষ্ট। 
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অনেকক্ষণ পনর মুখ েুলল োোো। উনিগ ও আেংনক লবধ্বে োর 
মুখ। বলল, মািুভ সেযই ল নেে োেঁনদর েুলম? 

‘আ মার োে লেনর আসার পর হাসাে মসেলিকনক একেির মদনখই 
আলম ল েনে মপনরলে, োর েনটা আমার বহুল পলরল ে। োরপর োেঁনদর োম শুনে 
মকাে সনন্দহই আমার আর রইলো। আর লস্টমনল'মে ময ঘটো ঘটল োনে মো 
প্রমাণই হনে মগল এরাই োেঁরা। লস্টমনল'মে ময মলাকলট হাসাে মসেলিকনক েনর 
লেনে মযনে ম নেলেল, মস মলাকলটনক আলম ল লে আমানদর লমনলে বালহেীর 
মলাক।' বলল মািুভ। 

আবার অনেকক্ষণ  ুপ কনর োকল োোো। োরপর বলল, লকন্তু পলর ে 
ওনদর যাই মহাক, েুলম ওনদর মকমে মদখনল বলে? 

‘মসখানেই মো হনেনে মুলেল, োোো’ বলনে শুরু করল মািুভ, 'আলম 
ময পলর ে ওনদর িালে, োর সানে মযমে ওনদর মদখলে ো লমলনে ো। লবপনদ-
আপনদ সাহাযয ম ার-োকােরাও করনে পানর, লকন্তু ময আন্তলরকো োেঁনদর কাে 
মেনক মপনেলে, ো দুষ্ট প্রকৃলের কারও কাে মেনক পাওো মযনে পানর ো। আর 
লস্টমনল'মে একিে েত্রুর সানে ময আ রণ আহমদ মুসা করল, ো অলে উদার 
ও মহৎ হৃদনের কাি। এোড়া ময েরনণর কো োনদর কাে মেনক শুনে 
আসলে, ময আ রণ আমরা মপনে আসলে, ো উন্নে মােব প্রকৃলের িারাই শুেু 
সম্ভব।' 

মািুভ োমনল োোো বলল, ‘আর মদখ ো, ওনদর োমটা ওরা মযভানব 
প্রকাে কনর লদল, আমরা হনলও ো করোম ো।' 

--লেক বনলে, োোো, আলম ওনদর মুখ মেনক ওনদর োম শুনে লবিনে 
হেবাক হনে মগলে। অে  ওরা ভাল কনরই িানে ওনদর  ারপানের লবপনদর 
কো। ওনদর এই আ রনণর বযাখযা দু’মটা হনে পানরঃ এক, ওরা লেনিনদর েলক্তর 
উপর এেটাই আস্থােীল ময, এসবনক োরা পনরাো কনর ো, দুই  .ওরা ওনদর 
আল্লাহর উপর এেটাই লেভচর ময, দুলেোর আর কাউনকই োেঁরা ভে কনর ো। 
বযাখযা মযটাই মহাক, উভে মক্ষনত্রই োেঁনদর উন্নে  লরত্রবনলর প্রমাণ হে। বলল 
মািুভ। 
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--আনরকটা লিলেস লক্ষয কনরে, ওনদর বযবহার কে োলীে ও সংযে। 
আমার মুনখর লদনক োলকনে ওরা মকাে সমে কো বনললে। মালটর পৃলেবীনে এমে 
মানুর্ও আনে, ো আলম মকােলদে ভালবলে। আর মদখ, দু’লদে ওনদরনক আমরা 
প্রাে মিার কনরই মরনখলে। লক ময লিো -সংনকান র মনেয লদনে ওরা এই দু’ মটা 
লদে আনে। অলে উন্নে ও রুল র মানুর্ ো হনল এমে হনে পানর ো। 

--োোো, মুেলকল মো এখানেই। োরা আমানদর মে সাোরণ মানুর্ 
হনলও কখে ওনদর লমনলে বালহেীর হানে েুনল লদোম। বাো হনে দােঁলড়নেনে 
ওনদর মহে, অপরূপ  লরত্র। অেলদনক িালের একিে লহনসনব, লমনলে 
বালহেীর একিে লহনসনব আমার কেচবয ওনদরনক েলরনে মদওো। কেচবয ও 
মােলবক েীলেনবানের লিমুখী এই সংঘানে আলম ক্ষে -লবক্ষে হলচ্ছ োোো।  

োোো লকেুক্ষণ মাো লে ু কনর  ুপ কনর োকল। োরপর মাো েুনল 
বলল  .ওনদরনক েলরনে মদবার মকাে প্রশ্নই ওনে ো , ওরা আমানদর কানে মকাে 
অোে কনরলে। আর ওরা অোে করার মে মলাক বনল আমরা লবশ্বাসও কলর ো। 

মািুভ হাসল। বলল  .ওরা অপরাে কনরনে , একো মকউ বলনে ো, 
োোো, অপরাে উত্তরালেকার সযনত্র এনস ওনদর ঘানড় বনেচনে। 

--বযাপারটা লক হাস্যকর েে? দুলেোর মকাে আইনে এটা ববে? 
--এসব কো আর কানরা লবনব য েে, লস্টনেে লবশ্বাসঘােক, 

িালেনদ্রাহী, োর উত্তরালেকারীনদরনক োর পানপর প্রােলিে করনে হনব। 
একটু োমল মািুভ োরপর বলল, িালের একিে সদস্য আলম 

োোো। িালের সানে আলম লবশ্বাস- ঘােকো করব লক কনর? আলম উভে 
সংকনট। 

োোো লকেুক্ষণ মভনব বলল, সংকট লকে ুেে মািুভ, ওরা  নল যানব। 
েুলমও বযাপারটা কাউনক িাোনব ো, ো’হনলই হনলা। 

‘লকন্তু োোো’ বলল মািুভ, ‘আমার েপে আনে, আলম েপে ভাঙব লক 
কনর?’ 

োোো একটু ল ন্তা কনর হালস মুনখ বলল, লেক আনে সব আমার উপড় 
মেনড় দাও। মোমানক েপে ভাঙনে হনবো।  ল এখে শুব,  ল।  
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ওরা মোবার ঘনর  নল এল। শুনে পড়ল দু’িনে। 
সকানল যখে মািুনভর ঘুম ভাঙল, মদখল োোো মুখ ভার কনর পানে 

বনস আনে। ল ন্তাে কপালটা কুলিে োর। লবলিে হনলা মািুভ। োোো মো 
এে োড়াোলড় ঘুম মেনক ওনেো মািুভ উনে অনেক োকা োলক কনর োোোনক 
িাগাে।  

মািুভ োড়াোলড় উনে বনস বলল, লক বযাপার এে োড়াোলড় ঘুম মেনক 
উনেে, আবার বনস আে মুখ ভার কনর!  

োোো মুখ লে  ুকনর বলল, আলম বযেচ হনেলে মািুভ। 
--লক বযেচ হনেে, বুঝলামো। 
--কাল রানে মোমানক বলালম ো, মোমার েপে ভাঙনে হনবো, আমার 

উপর মেনড় দাও সব। 
--হােঁ বনললেনল, োর লক হনেনে? 
--আলম মসটা পালরলে মািুভ। 
--লক পারলে? 
--আলম পলরকল্পো কনরলেলাম, মোমার অিানন্ত সব বনল ওনদর 

পাললনে মযনে লদব। আলম ো পালরলে। 
 মনক উেল মািুভ। এেক্ষনণ বযাপারটা োর কানে পলরষ্কার হনলা। 

োোোর এ েরনের একক উনদযানগ মস লবিে হনলা, আবার মিাও মপল। বলল, 
পারলে মকে? মক বাো লদল মোমার র্ড়যনে? 

--হ্যােঁ, র্ড়যেই বলনে পার। র্ড়যে কনর দুই কুল রক্ষা করনে 
ম নেলেলাম। লকন্তু পারলাম ো। 

োোোর মুখ গম্ভীর, কডেটা োর ভালর হনে উেল। 
--পারলে? মকে বললে োনদর? 
--বনললে। 
--োহনল? 
--ওরা এভানব মযনে রািী হেলে। এভানব পালানে  াে ো োরা। 
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--লক বলে েুলম! েুলম িালেনেে ময, আলম লমনলে বালহেীর মলাক। ওনদর 
সব পলর ে আলম িালে। 

--বনললে। এও বনললে ময, মোমার অিানন্ত োনদর পালাবার সুনযাগ 
কনর লদলচ্ছ। 

--মকে পালাল ো োরা। লক বনলনে?  
--োরা বনলনে, এভানব পাললনে োরা আমানদর স্বামী-স্ত্রীর মনেয ভুল 

বুঝাবুলঝ লকংবা লবনরাে সৃলষ্ট করনে  ােো। 
--এ কো বনলনে োরা! 
মািুনভর ম ানখ-মুনখ অপার এক লবিে েনুট উেল। মািুনভর মে 

োোোর এই কো লকেুনেই লবশ্বাস করনে  াইনে ো। স্বামী-স্ত্রীর একটা 
লবনরানের লদক লবনব ো কনর মানুর্ মকমে কনর এে বড় লবপদ মাোে েুনল 
লেনে পানর। 

মািুভ উনে দােঁড়াল। বলল,  ল োোো আলম ওনদর সানে কো বলব। 
--লক বলনব েুলম? 
--ভে কনরা ো োোো, মোমার স্বামী মানুর্! 
মািুভ এবং োোো এল আহমদ মযসা এবং হাসাে মসেলিক ময ঘনর 

রনেনে মসই ঘনর। 
হাসাে মসেলিক োর খানট শুনেলেল। আর আহমদ মসুা দােঁলড়নে লেল 

িাোলাে বাইনরর লদনক মুখ কনর। 
দরিাে েক কনর মািুভ ঘনর  ুকল। 
আহমদ মুসা দযনর দােঁলড়নেলেল। 
মািুভনক মদনখ আহমদ মসুা মহনস দু’পা এলগনে হাে বালড়নে লদল 

মািুনভর লদনক। বলল, লমঃ মািুভ আলম আপোর কোই ভাবলেলাম। 
--লক ভাবলেনলে আমার কো? ম্লাে মহনস বলল মািুভ। 
হাসাে মসেলিক মোো মেনক উনে বনসলেল। 
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আহমদ মসুা মািুভ এবং োোনেনক বসার অনুনরাে কনর আনরকটা 
মসাোে লেনি বসনে বসনে বলল, লবদাে লেনে  াই আপোর কাে মেনক। 
োকলাম মো দু’লদে রািার হানল। 

--লবদাে যলদ ো লদনে  াই? 
--েবু লবদাে লদনে হেই। মহনস বলল আহমদ মসুা! 
--আলম মক িানেে মো? 
--িােোম ো, োোো বনলনে। 
--এখে যলদ লমনলে বালহেীর হানে েুনল মদই? 
--আমরা লেনর্ে করবো। 
--মকে? 
--এটা ো করাই আপোর িে অস্বাভালবক! 
--োোো বলার পর মকে আপোরা লেরাপনদ যাবার সুনযাগ মেনড় 

লদনলে? 
--আমানদর িে মকউ অসুলবোে বা লবপনদ পড়ুক ো আমরা  াইো। 
--এভানব আপোরা েরা লদনে  ানচ্ছে মকে? 
--ো, আমরা েরা লদনে  াইো। 
--োহনল আপলে লক মনে কনরে, আলম  াইনলও লমনলে বালহেীর হানে 

আপোনদর েলরনে লদনে পারব ো? 
--আলম ো বলললে, আলম বনললে আমরা েরা লদনে  াইো। মহনস বলল 

আহমদ মুসা। 
--েরা লদনে  াে ো,লকন্তু েরা মো লদনেনেে। আপোরা এখে আমার 

হানে। লমনলে বালহেীর হানে েুনল লদনে পালর আপোনদর। 
--আপলে ম ষ্টা করনবে ওনদর হানে েুনল লদনে, আমরা ম ষ্টা করব েরা 

ো পড়নে। েল লক হনব আমরা িালেো। 
মািুভ মকাে িবাব লদলো। মযহুেচ কনেক  ুপ কনর মেনক বলল, বুঝনে 

পারলে লেনির েলক্তর উপর অসীম আস্থা আপোনদর। 
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--ো, আমরা লেভচর কলর আল্লাহর সাহানযযর উপর, কারণ আমরা োনের 
উপর রনেলে। 

--এ দাবী মো আমানদরও, োনের উপর আলে। 
--োে মো দু’লট হনে পানরো? 
--লেক। 
--এখে বলুে হাসাে মসেলিক লক অোে কনরনে, মকাে ক্ষলে কনরনে 

আপোনদর কানরা? 
--ো। 
--োহনল লবো অপরানে মস যখে িুলুম –লেযচােনের লেকার, েখে 

আমরাই োনের পনক্ষ। 
--হাসাে মসেলিক প্রেযক্ষ মকাে অপরাে কনরলে, লকন্তু োর পযবচ-পুরুর্ 

রািা লস্টনেনের পানপর ভার োর উপরও এনস বনেচনে, োনক পানপর প্রােলিেয 
করনে হনব। 

--আপোর লব ার-বুলে লক এনে সাে মদে? 
--মসটা বযলক্তগে বযাপার। এটা মো লেক, রািা লস্টনেে লবশ্বাসঘােক, 

িালের দুেমে। 
--রািা লস্টনেে আর যাই মহাে লবশ্বাসঘােক লেনলে ো। বলল হাসাে 

মসেলিক। 
এেক্ষে মস  ুপ কনর বনস আনলা ো শুেলেল। এবার মস আনলা োে 

মযাগ লদল। 
--লবশ্বাসঘােক লেনলে ো বলনেে? বলল মািুভ। 
--হ্যােঁ, বরং লেলে লবশ্বাস ও প্রলেশ্রুলের মযচদা রক্ষা করনে লগনেই 

সুলোে বানেলিনদর পনক্ষ খৃস্টাে-লমললে েলক্তর লবরুনে দােঁড়ানে বােয 
হনেলেনলে।  

--ইলেহাসনক ইনচ্ছ মে সািানল হনবো বন্ধ।ু 
--ো লমঃ মািুভ আলম ইলেহানসর কোই বললে। 
দৃেোর সানে বলল হাসাে মসেলিক। 
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একটু দম লেনেই মস আবার শুরু করল, ১৩৮৯ সানলর ২৭মে আগষ্ট 
কসনভার ভোবহ যুনে লস্টনেনের লপো লািারাস েুরনের সুলোে মুরানদর 
লবরুনে একাই লড়াই কনরলেনলে। লািারাস পরালিে ও লেহে হনলে। এই 
সমে বুলনগলরোর রািা লসসনভেও পরালিে হে এবং োর রািয েুলকচ-
সাম্রানিযর অন্তভযচক্ত হনে যাে। এই বলকাে অিনলর রািা ও িেগণ গ্রীক  ান চর 
অন্তভচক্ত খৃস্টাে বনল োনদর এই দুলদচনে হাংনগরী, িামচােী, ইোলল অেচাৎ 
কযােললক খৃস্টাে েমচমনের অনুসারী পলিম ইউনরাপ োনদর সাহানযয আনসলে। 
বুলনগলরো েুলকচ-সাম্রানিযর অেীনে  নল যাবার পর লািারানসর পুত্র লস্টনেে 
োর রািয সালভচোনক রক্ষার িে সুলোে বানেলিনদর সানে সলন্ধ কনরে। এ 
সলন্ধর মােযনম লেলে োর রািয রক্ষা কনরে। লস্টনেনের অপরাে এই সলন্ধর প্রলে 
লবশ্বে লেনলে। লেলে সলন্ধ ভংগ করনে রািী হেলে। ময কযােললক পলিম ইউনরাপ 
এবং কযােললক পলিম ইউনরানপর ময েমচগুরু মপাপ েবম মবলেনেস সালভচোর 
দুলদচনে ট ু েেলটও কনরেলে, মসই োরা োনদর স্বানেচ ১৩৯৪ সানল এনস 
লস্টনেেনক বলল সলন্ধ ভংগ করার িনে। লকন্তু রািা লস্টনেে এই সুলবোবাদী 
মলাকনদর পরামনেচ সলন্ধ ভংগ কনর মদেনক, িালেনক লবপদগ্রে করনে রািী 
হেলে। আপলে রািা লস্টনেেনক লবশ্বাসঘােক, মদেনদ্রাহী বলনেে, লকন্তু সালভচো, 
মবাসলেো অেচাৎ আিনকর যুনগালালভোর মকাে মলাক োেঁনক লবশ্বাসঘােক, 
মদেনদ্রাহী বলনেই পানরে ো। বরং োনদর উল ে কযােললক পলিম ইউনরানপর 
কু-পরামনেচর লেকার হনে লেলে মদে ও িালেনক ধ্বংস ও পরােীেোর লদনক 
মেনল মদে লে এ িে োর প্রলে কৃেে হওো। 

োমল হাসাে মসেলিক। 
কোগুনলা খুব আগ্রনহর সানে শুেলেল মািুভ। োোোর মুখ উজ্জ্বল হনে 

উনেলেল। 
হাসাে মসেলিক োমনলও মািুভ মবে লকেুক্ষণ কো বলল ো। ভাবলেল 

মস। বলল মবে লকেু পর, লমঃ হাসাে মসেলিক আপলে একটা েেুে দৃলষ্টনকাণ 
েুনল েনরনেে। কযােললক পলিম ইউনরানপর সানে গ্রীক অনেচােক্স বালকাে 
অিনলর এই পােচনকযর কো আলম মকাে সমে ভালবলে। আর মপাপ েবম 
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মবেনেস মঘালর্ে ময কযােললক িুনসনে োলমল হবার িনে রািা লস্টনেেনক 
সলন্ধ ভংগ করনে বনললেল মসটা সালভচোর মানুনর্র স্বানেচর অনুকূনল লেল লক ো 
োও মকানো লদে মভনব মদলখলে। এলদকটা োক। একটা কো বলুে, রািা লস্টনেে 
সলন্ধ েেচ ভংগ করনলে ো লেক আনে, লকন্তু লেনকাপললনসর ভোেক যুনে রািা 
লস্টনেে মকে ইউনরাপীে খৃষ্টাে েলক্তর লবরুনে সুলোে বানেলিনদর পনক্ষ মযাগ 
লদনলে? সবাই আমরা িালে, রািা লস্টনেে সুলোে বানেলিনদর পনক্ষ মযাগ ো 
লদনল সম্ভবে খৃষ্টাে েলক্তরই িে হে। 

হাসাে মসেলিক হাসনলা। বলল, এখানেও রািা লস্টনেে লবন্দুমাত্র 
অোে কনরে লে। দু’মটা কারনণ রািা লস্টনেে লেনকাপললনসর যুনে সুলোে 
বানেলিনদর পনক্ষ মযাগ লদনেলেনলে। প্রেম কারণ, সালভচোর িেগনণর উপর 
কযােললক িুনসোরনদর অেযা ার। রািা লস্টনেে সলন্ধ ভংগ করনে রািী ো হনল 
কযােললকনদর লমললে বালহেী  সালভচোর িেপনদ লেষু্ঠর লুডেে  ালাে এবং এর 
েস্য-িেপদ লবরাে ভযলমনে পলরণে হে। এ োড়া এই কযােললক খৃষ্টাে বালহেী 
সালভচোর দালেেুব সীমানন্তর ভালদে এলাকা এবং আনসচাভা দুগচ দখল কনর মেে। 
এরপর সালভচোর রানকা দুনগচ ময হেযাকাডে োরা  ালাে োর েলির ইউনরানপ 
খুব কমই আনে। দুনগচর বসনেরা অস্ত্রেযাগ ও আত্মসমপচণ কনর োনদর আশ্রে 
প্রেচণা করনলও রানকা দুনগচর সব বসেনক োরা লেষু্ঠরভানব হেযা কনর। এরপরই 
রািা লস্টনেে লেনকাপললনসর যুনে সুলোে বানেলিনদর পনক্ষ মযাগদাে কনরে। 
মদে ও িেগনণর অলেনের প্রনোিনেই এই লসোন্ত লেনে হনেলেল রািা 
লস্টনেেনক। এোড়া সলন্ধর েেচ অনুসানর সুলোে বানেলিদ আইেে রািা 
লস্টনেেনক সাহানযযর িে োকনেও পারনেে। সুেরাং লেনকাপললনসর যুনে 
সুলোে বানেলিনদর পনক্ষ মযাগদাে কনর রািা লস্টনেে মকাে লদক লদনেই 
অোে কনরে লে। 

োমনলা হাসাে মসেলিক। 
গভীর মনোনযানগর সানে হাসাে মসেলিনকর কো শুেলেল মািুভ। োর 

মুনখর মললে গাম্ভীযচ দযর হনে মসখানে আেনন্দর উজ্জ্বলো এনসলেল। 
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হাসাে মসেলিক োমনল মািুভ বলল, েেবাদ লমঃ হাসাে মসেলিক, 
আপলে আমার ম াখ খুনল লদনেনেে। লকন্তু একটা প্রশ্ন, রািা লস্টনেনের উপর 
লমনলে বালহেী লবনের্ ক্ষুি এই কারনণ ময, লেলে োর মবাে মেসলপোনক সুলোে 
বানেলিনদর সানে লবনে লদনেলেনলে, এ বযাপানর আপোর বক্তবয লক? 

হাসাে মসেলিক বলল, এটাও মকাে কারণ আসনল েে। এটাই যলদ 
কারণ হে, োহনল গ্রীক সম্রাট কযাডটাকুনিেী, লযলে োর কো লেনোেরানক েুলকচ 
সাম্রানিযর প্রলেষ্ঠাো ওসমানের পুত্র অেচানের সানে লবনে লদনেলেনলে, এবং 
বুলনগলরোর রািা িাল লসসনভে, লযলে সুলোে মুরাদনক োর কোদাে 
কনরলেনলে, প্রমুনখর লবরুনে মকাে অলভনযাগ ওনেো মকে? 

মািুভ হাসল। বলল, লস্টনেে পলরবানরর লবরুনে আনরকটা অলভনযাগ 
হনলা, সুলোে বানেলিনদর মবগম মললে মেসলপোর মােযনম লস্টনেে পলরবার শুেু 
ইসলাম গ্রহণ-ই কনরলে, মগাটা বলকানে ইসলানমর বাণী েড়াবারও সব বযবস্থা 
কনর। 

মািুভ োমার সংনগ সংনগই হাসাে মসেলিক উৎসানহর সানে িবাব 
লদনলা, এ অলভনযাগ আলম মাো মপনে লেলচ্ছ। বলকানে ইসলাম প্র ানরর বযবস্থা 
কনর লস্টনেে পলরবার অোে কনরলে। সকনলরই লেি লেি েমচ প্র ানরর অলেকার 
রনেনে। েমচ প্র ার করা যলদ লস্টনেে পলরবানরর মদার্ হে, োহনল এ মদানর্ 
কযােললকরাও মহানদার্ী। কারণ গ্রীক-অনেচােক্স খৃষ্টাে অেুযলর্ে বলকানে োরা 
িুলুম অেযা ানরর মােযনম কযােললক েমচমে প্র ার কনরনে, লস্টনেে পলরবার এ 
িুলুম অেযা ার অন্তে কানরা উপর কনরলে। 

হাসাে মসেলিনকর কো মের্ হবার সানে সানে মািুভ উনে দােঁলড়নে 
কনেক পা এলগনে হাসাে মসেলিকনক বুনক িলড়নে েনর বলল, লেক বনলনেে লমঃ 
হাসাে মসেলিক, কযােললকরা োনদর েমচমে বলকানের উপর  ালপনে মদবার 
িে ময িুলুম-অেযা ার ও েৃেংেো কনরনে, োর এক আোও ইসলাম কনরলে। 

োরপর মসাোে লেনর লগনে মািুভ বলল, আলম খুবই আেন্দ মবাে 
করলে। আমার লপ্রে মােৃভযলম সালভচোর ইলেহাসনক এমে স্বচ্ছভানব মকাে সমে 
আর মদলখলে। 



বলকানের কান্না  180 

 

মািুভ োমনল হাসাে মসেলিক শুরু করল। বলল, আমার মনে হে লক 
িানেে লমঃ মািুভ, লমনলে বালহেীর মেো কযােললক কেস্টােটাইে লস্টনেে 
পলরবানরর উপর প্রলেনোে লেনচ্ছ এই কারনণ ময, রািা লস্টনেে কযােললকনদর 
লবনরালেো কনরলেল। একই সানে কেস্টােটাইে এনদনে কযােললক েমচমে 
প্রলেষ্ঠা এবং লস্টনেে পলরবারনক লেমুচল করার আড়ানল বলকাে মেনক ইসলামনক 
লেমযচল করনে  াে। এনে গ্রীক-অনেচােক্স েমচমে এবং ইসলাম দু'ই মের্ হনে 
যানব। অেএব লস্টনেে পলরবানরর মকানো অপরাে েে, বরং কযােললক স্বােচ 
 লরোেচই..... 

‘োমুে লমঃ হাসাে মসেলিক' হাসাে মসেলিকনক বাো লদনে বলনে শুরু 
করনলা মািুভ,'লক বলনলে লমনলে বালহেী বলকানে কযােললক খৃষ্টােনদর স্বােচ 
রক্ষা করনে? োই লক? 

বনল মািুভ লেরব হনলা মুহযনেচর িনে। োরপর মসাোে গা এললনে 
অনেকটা স্বগে কনণ্ঠই বলল,’লমনলে বালহেী কযােললক স্বানেচর প্রলেভয বনলই লক 
লমনলে বালহেীর মেো কেস্টােটাইনের অলেনস োর মাোর উপর সম্রাট 
সানলচমযানের পযণচ বদঘচয েলব টাঙানো? এই সম্রাট সানলচমযােনকই মো কযােললক 
মপাপ  মরাম সম্রানটর মুকুট পলরনেলেনলে।' 

অনেকটা আেমোভানবই বসা মেনক ওনে দােঁড়াল মািুভ। ঘর মেনক 
মবলরনে আসার িনে পা বাড়াল মস। 

োোোও উনে দােঁড়াল। োর মুনখ লমলস্ট হালস। আহমদ মুসানদর লক্ষয 
কনর বলল, আপোরা োো করনে আসুে। 

 
 
 
পরলদে সকাল ৮ টা। লািার মািুভ পাে ালর করলেল বাগাে সংলগ্ন 

মখালা বারান্দাে। 
োর মুখ প্রসন্ন। মুখ মেনক োর মসই লবর্ন্নোর মমঘ, মনের মসই উভে 

সংকনটর সংঘাে মকনট মগনে। আহমদ মুসানদর প্রলে োর মেটা আনগই ঝুেঁনক 
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পনড়লেল। বালক লেল লকেু লিোসার মদোল এবং িালের প্রলে দালেে-কেচনবযর 
প্রশ্ন। লকন্তু হাসাে মসেলিনকর মসলদনের কোগুনলা এবং োনদর সানে আনলা োর 
পর মস লিোসার সবই উনব মগনে। এবং যানক মস িালের প্রলে দালেে-কেচবয 
বনল মনে কনরলেল, োনক এখে োর কাডেহীেোই শুেু েে, িালের িনে 
ক্ষলেকর বনলই মনে হনচ্ছ। োর এ লবশ্বাস এখে দৃে ময, রািা লস্টনেে মকানো 
অোে কনরলে, বরং েীলে ও ওোদার প্রলে লবশ্বেো এবং িালের প্রলে 
দালেেনবানেরই পলর ে লদনেনে। সুেরাং মািুভ লমনলে বালহেীর সানে োর 
সকল সম্পকচ লেন্ন কনরনে। মস আরও লসোন্ত লেনেনে গ্রীক-অনেচােক্স  ান চর 
হািার হািার সদস্যনক কযােললক লমনলে বালহেীর খপ্পর মেনক োলড়নে আেনব। 
লমনলে বালহেীর আনন্দালে বলকানের স্বানেচ েে, পলিম ইউনরানপর কযােললক 
 ান চর স্বানেচ। এ র্ড়যে রুখনে হনব। 

মািুনভর পরনে বাইনর মবরুবার মপাোক। 
আহমদ মুসা এবং হাসাে মসেলিকও বাইনর মবরুবার মপাোক পনর 

বারান্দাে মবলরনে এনলা। 
মপেনে পানের েে শুনে পাে ালর বন্ধ কনর েমনক দােঁড়াল মািুভ। 
মািুভ আহমদ মুসানদর লদনক লেনর দােঁড়ানেই আহমদ মুসা বলল, 

মকাোে আমরা যালচ্ছ বলনলে ো মো? 
--খুব ভানলা িােগাে লেনে যালচ্ছ। বলল মািুভ। োর মুনখ হালস। 
এই সমনে োোোও প্রস্তুে হনে বারান্দাে োনদর পানে এনস দােঁড়াল। 

আি োোোর পরনে মগালাপী ল লা একটা োনটচর উপনর মগালাপী ল লা একটা 
িামা। আর প্রেম বানরর মনো মাোে একটা রুমাল মবনেনে, মগালাপী রং এর। 

বলকানের অনেক মুসললম পলরবানরর মমনেরা মুসললম ঐলেহ্য লহনসনব 
বাইনর মবরুবার সমে এখেও মাোে রুমাল বানে। 

োোোর মাোে রুমাল বাো মদনখ লবলিেই আহমদ মুসা। বলল, 
েেবাদ মবাে। 

োোো মহনস বলল, মাোে রুমাল মবনে আমার লক ময ভানলা লাগনে। 
মনে হনচ্ছ, আলম মযে উচ্চের মকানো অলভিাে পযচানে উন্নীে হলাম। 
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‘স্বাভালবক মবাে' বলল আহমদ মুসা, ‘মােব প্রকৃলের সানে এর লমল 
আনে। মানুনর্র রষ্টা মমনেনদরনক মাোে ও গানে  াদর রাখনে বনলনেে। এটা 
োনদরনক মোভে, সুন্দর এবং উন্নেের আ রনণ অভযে কনর।' 

বনল আহমদ মুসা মািুনভর কোর লদনক মনোনযাগ লদনলা। বলল, আলম 
ময কো বললেলাম, আমরা যালচ্ছ মসই ভানলা িােগাটা লক? 
 ‘ভে করনে োলক?’ বলল মািুভ। হাসল। োরপর আহমদ মুসানক লকেু 
বলার সুনযাগ ো লদনে বলল, আলম আপোনদরনক কসনভার মসই ঐলেহালসক 
যুেনক্ষনত্র লেনে যাব মযখানে রািা লািারাস ও সুলোে মুরানদর ঐলেহালসক যুে 
সংঘলটে হনেলেল। ময যুনে সুলোে মুরানদর লবিে দালেেুনবর মদনে ইসলানমর 
লবোরনক লেলিে কনর েুনললেল। 
 কসনভা প্রান্তনরর োম শুনে আহমদ মুসার হৃদে মরামালিে হনলা। বলল, 
মকাোে মসই কসনভা প্রান্তর? 
 --এখাে মেনক ৫০ লকনলালমটার দলক্ষণ-পুনবচ মোলেনরর দলক্ষনণ। এই 
লসটলেক েদী মস কসনভা প্রান্তনরর মাঝখাে লদনে মগনে। বলল মািুভ। 
 বারান্দার লেন ই  ার লসনটর একটা িীপ দােঁলড়নেলেল। বারান্দার গা 
মেনক শুরু হনে একটা লাল সুরকীর রাো বাগাে মপলরনে লািারাস এনভলেউনে 
লগনে পনড়নে। 
 --েেবাদ মািুভ, খুব খুেী হনেলে আপোর এই ‘সাইট’ লসনলকেনে। 
বলল আহমদ মুসা। 
 --েেবাদ। আলম মনে কলর মসখানে লগনে আপোরা আরও খুেী হনবে। 
 সবাই বারান্দা মেনক মেনম এল। 
 ড্রাইলভং লসনট বসল মািুভ। োর পানে োোো। আর মপেনের দু’লসনট 
আহমদ মুসা এবং হাসাে মসেলিক। 
 গালড় স্টাটচ লেল। 
 গালড় বাগাে মপলরনে এনস পড়ল লািারাস এনভলেউনে। েুটনে শুরু 
করল লািারাস এনভলেউ েনর। 
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 মািুনভর দু’লট হাে লস্টোলরং হুইনলর উপর। দৃলষ্ট োর সামনে প্রসালরে। 
বলল, লমঃ আহমদ মুসা, আমার েেুে িীবে শুরু হনলা। এর আনগ কসনভা’র 
যুেক্ষনত্র মগলে সুলোে মুরাদনক হেযাকারী বলকানের িােীে বীর ‘লমনলে কলব 
মলালভে’ এর মবনদহী আত্মার প্রলে শ্রো লেনবদে কনর লমনলে বালহেীর িনে 
েেুে েলক্ত সিনের উনেনশ্য। আর আি যালচ্ছ ‘লমনলে কলব মলালভে’ এর 
মবনদহী আত্মানক এ কো বলনে ময, লমনলে বালহেী বলকানের মানুনর্র স্বানেচ 
েে, সম্রাট সানলচমযানের কযােললক সাম্রািয কানেনমর িনে ম স্টা করনে। 
আমার প্রলেলট পদনক্ষপ হনব এখে োনদর লবরুনে। োমল মািুভ। 
 আহমদ মুসা বলল, অোনের লবরুনে োনের সংগ্রানমর এ েেুে পনে 
আমরা আপোনক স্বাগে িাোলচ্ছ লমঃ মািুভ। 
 ‘েেবাদ লমঃ আহমদ মুসা’ বলনে শুরু করল মািুভ, ‘হাসাে 
মসেলিনকর কানে আলম শুনেলে লেলললেে, লমন্দাোও, মেযএলেনে, লসংলকোং 
এবং কনকোনের োনের সংগ্রানম আপোর সুমহাে কৃলের কো। আলম প্রােচো 
কলর, আপোর শুভ পদাপচণ ‘দালেেুনবর মদনে’ লেনে আসুক অোলন্তর বদনল োলন্ত, 
হাোহালের বদনল প্রীলে-নমত্রী, লবভলক্তর বদনল ঐকয এবং  ুণচ কনর লদক 
দালেেুনবর মদনে মিেঁনক বসা র্ড়যনের মসৌে। োমল মািুভ। 
 আর কো বলল ো মকউ। 
 সবার দৃলষ্ট সামনে- সামনের অোগে পনের লদনক। 
 মািুনভর প্রােচোর অলবেশ্বর েেগুনলা বাোনসর ইোনর লমনে েলড়নে 
পড়ল  ারলদনক -- োবমাে হনলা উপনর-- উধ্বচাকানে –আরশুল আলিনমর লদনক। 
 আর োর লেন  মালটর বুক কামনড় েুনট  লনে মািুনভর গালড় লািারাস 
এনভলেউ েনর কসনভার পনে। 

 
পরবেচী বই 

দালেেুনবর মদনে 
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১ 
নসটনিক িদীর পনিম তীবরর হাইওবয় ধবর ছুবট চলনছল মাজুবের জীপ। 
মিানিবরর কাছাকানছ আসার পর হাইওবয়নট দেেঁবক পনিম নদবক চবল 

দেবছ। এখাবি মাজুেবদর নসটনিক পার হবয় নসটনিবকর পূেব তীবরর হাইওবয় 
ধবর মিানির দপ েঁছবত হবে। 

হাইওবয়র দসই োেঁবক এবস মাজুবের জীপ থামল। 
িদী পার হোর জবে রবয়বছ ব্রীজ। 
ব্রীজনটর েয়স দেনে িয়, নকন্তু েূনমকবের ফবল ব্রীবজ মারাত্মক ফাটল 

দদখা দদয়ার পর ব্রীবজর উপর নদবয় চলাচল নিয়নিত করা হবয়বছ। পণ্যোহী 
ওয়ােি, ট্রাক পারাপার নিনিদ্ধ করা হবয়বছ। ওগুবলা এখি দফনরবত পারাপার 
কবর। যাত্রীোহী োস ও োনিগুবলা ব্রীজ পার হওয়ার আবে োনিগুবলা খানল কবর 
দদয়। দলাকবদর দহবট ব্রীজ পার হবত হয়। 

োনি থামাল আহমাদ মুসা, হাসাি দসিনজক এেং িাতাো োনি দথবক 
দিবম পিল।  

মাজুে ধীবর ধীবর োনি চানলবয় ব্রীবজ উঠল। 
মাজুবের োনির আবে আরও একটা োনি। 
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ধীবর ধীবর োনি চলবছ। দলাবকরা োনির দু’পাে নদবয় োনির প্রায় 
সাবথই চলবত পারবছ। 

মাজুে োনি চালানিল। তার দৃনি নছল সামবি। 
হঠাৎ োনির সামবি একজবির নদবক দৃনি পিবতই চমবক উঠল মাজুে। 
দলাকনট োনির সামবি রািার একপাে নদবয় পথ চলনছল। দীর্ববদহী 

দপনে েহুল। চলার মবধয একটা ঔদ্ধতয োে। দদখবলই েুঝা যায়, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় 
েি ওিাদ দলাক। 

মাজুে দলাকনটবক দদবখ যখি চমবক উবঠবছ, নঠক তখি দলাকনটও 
দপছবি নফবর তানকবয়বছ। দলাকনটর দৃনিও এবস পিল সরাসনর মাজুবের 
উপবরই। সবঙ্গ সবঙ্গ দলাকনট থমবক দািাল। তার দচাবখ নেস্ময়। মাজুবের চমবক 
উঠার সাবথ নছল অনির োে, আর দলাকনটর নেস্মবয়র সাবথ রবয়বছ আিন্দ। 

দলাকনট দােঁনিবয়ই নছল। তার মুবখ হানস। 
মাজুবের োনি পাবে আসবতই েলল, নক নমিঃ মাজুে আপনি ও েুনঝ 

কসবো যাবিি?  
দলাকনট ইবয়বলসু্ক। কিস্টািটাইবির দুধবিব সহকারী, তার সে 

অনেযাবির সাক্ষী। 
মাজুবের মুখটা স্বাোনেক। নকন্তু মবি তার কােঁপনুি ধবর দেবছ েবয়। 

েয়টা তার নিবজর জে িয়। এখনি হাসাি দসিনজক ইবয়বলসু্কর িজবর পবি 
যাবে, তখি নক র্টবে এই েবয়। 

হাসাি দসিনজক এখিও ইবয়বলসু্কর িজবর পবিনি। কারি হাসাি 
দসিনজকরা যাবি োনির ওপাে অথবাৎ উত্তর পাে নদবয় আর ইবয়বলসু্ক যাবি 
দনক্ষণ্ পাে নদবয়। 

মাজুে মুবখ হানস টািার দচিা কবর েলল, হ্ােঁ নমিঃ ইবয়বলসু্ক, আনমও 
কসবোর পবথ। 

-োলই হবলা। আমার সাবথ জজব এবসবছ। আমরা ‘নমবলে’ এর জন্মনদি 
এোর কসবোবত আিবন্দর সাবথই দসনলবব্রট করবত পারে। হানসবত মুখনট 
উজ্জ্বল কবর েলল ইবয়বলসু্ক। 
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ইবয়বলসু্কর কথা দোিার পরই শুধু মাজুবের দখয়াল হল, আজ নমবলে-
এর জন্মনদি। এই নেপদটা িা র্টবল মাজুে মবি মবি হাসত এই েবল দয, 
নমবলে-এর জন্মনদবি মাজুবের শুে সংোদটা নমবলবের নেবদহী আত্মাবক 
দোিাবিা খুেই োল হবে। নকন্তু এখি দস সে োোর অেিা মাজুবের দিই। তার 
সে নচন্তা এখি হাসাি দসিনজকবক নিবয়। নক কবর তাবক রক্ষা করবে। 

-নঠক েবলবছি নমিঃ ইবয়বলসু্ক। জজব নক োনিবত? মুখ স্বাোনেক রাখার 
দচিা কবর েলল মাজুে। 

জজব নমবেল োনহিীর খুবি গ্রুবপর একজি সদস্য। আবদে পালি ছািা 
আর দস নকছু েুবঝ িা। সেবক্ষণ্ দস ইবয়বলসু্ক অথো কিস্টািটাইবির কাবছই র্ুর 
র্ুর কবর। দলাক হতযা তার কাবছ নপেঁপবি হতযার দচবয় দেনে নকছ ুিয়। 

-হ্ােঁ, দস োনি চালাবি। ড্রাইোর দিইনি। জাবিি, নমিঃ মাজুে, নলডারও 
আসবেি সে নঠক হবয়নছল। দেি মুহূবতব একটা ঝাবমলায় তার দপ্রাগ্রাম োনতল 
হবলা। দেবি আমাবকই আসবত হবলা তার প্রনতনিনধত্ব করবত ‘নমবলে’-এর 
জন্মনদবির অনুষ্ঠাবি। 

ঝাবমলার কথা শুবি মাজুবের েুকটা দকেঁবপ উঠল। এখিই দস হয়ত 
হাসাি দসিনজক এর প্রশ্ন তুলবে। ‘নমবলে’-এর ঝাবমলা, েলবত এখি হাসাি 
দসিনজকবকই েুঝায়। 

োনি দুবটা ব্রীজ পার হবয় এবসবছ। আবের োনিটা দথবম দেবছ। আবের 
োনিটাই ইবয়বলসু্কর োনি, জজব চালাবি। 

আবের োনি থামার সাবথ সাবথ মাজুেও োনি থানমবয় নদল। 
মাজুে সেবান্তকরবণ্ কামিা করবছ ইবয়বলসু্ক তািাতানি উবঠ যাক তার 

োনিবত এেং হাসাি দসিনজক তার িজবর পিা দথবক রক্ষা পাক। 
োনি থামবল ইবয়বলসু্ক মাজুেবক েলল, নমিঃ মাজুে, তাহবল আসুি আনম 

োনিবত উনঠ। আপািার সাবথ আর দক আবছ? 
মাজুবের মুখ কাবলা হবয় উঠল। দকেঁবপ উঠল তার েুক, েলা তার দযি 

শুনকবয় যাবি। শুকবিা কবে েলল, আমার স্ত্রী। 
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কথা দেি করবত পারল িা মাজুে। আর কথা দেি করবত নদলও িা 
ইবয়বলসু্ক। হহ হহ কবর উঠল দস। েলল, োনে সাবথ আবছ এতক্ষণ্ েবলিনি! দদখা 
কবরই োনিবত উনঠ, নক েলবেি তাছািা উনি। 

েবলই ইবয়বলসু্ক োনির সামবি নদবয় কবয়ক ধাপ এনেবয় দপছবি 
তাকাল। 

মাজুবের মাথা তখি র্ুরবছ। 
দপছবি তানকবয়ই দচাখ দু’নট ছািােিা হবয় দেল ইবয়বলসু্কর। দস দদখল, 

মাজুবের স্ত্রী িাতাোর আবে আবে দহবট আসবছ হাসাি দসিনজক। তার পাবে 
আবরকজি দলাক। নেস্মবয়র দর্ার কাটবতই ইবয়বলসু্ক ছুটল হাসাি দসিনজবকর 
নদবক। 

হাসাি দসিনজক ও আহমদ মুসা তখি থমবক দােঁনিবয়নছল। িাতাোও 
তাবদর পাবে এবস দােঁিাল। 

িাতাো নচিবত পারল ইবয়বলসু্কবক। 
মুহূবতব ফযাকাবস হবয় দেল িাতাোর মুখ। ইবয়বলসু্ক এবস তাবদর সামবি 

দােঁনিবয় উবত্তনজত কবে েলল, এবক নচবিি নমবসস মাজুে? ইবয়বলসু্কর ডাি হাত 
তার দকাবটর পবকবট। 

িাতাো দকািও কথা েলবত পারল িা। দকাি কথা দেরুল িা তার কে 
দথবক। কােঁপনছল দস। 

ইবয়বলসু্ক হাসাি দসিনজবকর নদবক আরও দু’ধাপ এনেবয় হঠাৎ োম 
হাত নদবয় হাসাি দসিনজবকর টাই দপেঁনচবয় ধবর একটা হ্ােঁচকা টাি নদবয় েলল, 
দপবয়নছ েয়তাবির োচ্চাবক, আমরা খুবজ হয়রাি। 

েবল দস নহি নহি কবর দটবি নিবয় চলল হাসাি দসিনজকবক। ইবয়বলসু্ক 
তার ডাি হাত দকাবটর পবকট দথবক দের কবর এবিবছ। দস হাবত তার চক চবক 
একটা নরেলোর। 

আহমদ মুসার মুখ োেবলেহীি। দস হাসাি দসিনজবকর দপছবি দপছবি 
চলল। 
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িাতাো দদ েঁবি নেবয় মাজুবের পাবে দােঁিাল। মাজুে তখি োনি দথবক 
দিবম োনির পাবেই দােঁনিবয়নছল। দস নকংকতবেয নেমুঢ়। তার দচাবখ দোো দৃনি। 

ইবয়বলসু্কর োনি মাজুবের োনি দথবক ১০ েবজর দেনে দূবর িয়। 
ইবয়বলসু্ক মাজুবের োনি অনতক্রম কবর দযবত দযবত েলল, নমিঃ মাজুে 

আপনি কালসাপবক নচিবত পাবরিনি। োবর্র র্বর এবস দর্াে আশ্রয় নিবয়বছ। 
েবল ইবয়বলসু্ক মজা করার জে হাসাি দসিনজবকর টাই ধবর হঠাৎ প্রচণ্ড একটা 
হ্ােঁচকা টাি  নদল। এই হ্ােঁচকা টাবি উপুি হবয় পবি দেল হাসাি দসিনজক। 

আহমদ মুসা এতক্ষণ্ নিরে নছল। দস েুঝবত চানিল মাজুবের েুনমকা 
নক। মাজুবের োনি েরাের এবস মাজুেবক এক িজর দদবখই েুঝবত পারল 
মাজুবের দকাি িিযি এটা িয়। 

হাসাি দসিনজক তখি মানট দথবক উঠবছ। মানট দথবক তার নপঠ একট ু
উচু হবতই একটা লানথ তুলল ইবয়বলসু্ক। 

-থাম, পা িামাও। খুে োন্ত, অথচ কবঠার কবে েলল আহমদ মুসা। 
নেদুযৎ েনতবত ইবয়বলসু্ক র্ুবর দােঁিাল আহমদ মুসা নদবক। তার আগুবির 

মত দৃনিটা নিবক্ষপ করল আহমদ মুসার নদবক। 
নকছুক্ষি নির দৃনিবত আহমদ মুসার নদবক তানকবয় দথবক েলল, দতামার 

কথা েুবলই নেয়ানছলাম। তুনমই দজমস দজঙ্গার দসই হতযাকারী। 
কথা দেি কবরই ইবয়বলসু্ক তার ডাি হাত উপবর তুলল। তার নপিল এর 

িল তখি আহমদ মুসার েুক েরাের উবঠবছ। 
েজ দদবিক দূবর দােঁনিবয়নছল আহমদ মুসা। হঠাৎ আহমদ মুসার মাথা 

মানটর নদবক ছুটল, আর তার দুনট পা নেদুযৎ দেবে উবঠ এল উপবর ইবয়বলসু্ক ডাি 
হাত লবক্ষ। দজািা পাবয়র অেযথব আর্াত। 

ইবয়বলসু্কর হাত দথবক নরেলোর নছটবক পবি দেল। 
নকন্তু আহমদ মুসা মানট দথবক উবঠ দােঁিাবিার আবেই নক্ষপ্র েনতবত 

ইবয়বলসু্ক ঝানপবয় পিল তাবক লক্ষয কবর। 
আহমদ মুসা দচাবখর পলবক একপাবে েনিবয় দেল। ইবয়বলসু্ক লক্ষয ভ্রি 

হবয় উপুি হবয় আছবি পিল মানটবত। 
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েুবক ও মাথায় আর্াত দপবয়নছল ইবয়বলসু্ক। নকন্তু োবর্র মত দোেঁ দোেঁ 
কবর টলবত টলবত উবঠ দােঁিাোর দচিা করবছ দস। 

আহমদ মুসা উবঠ দােঁনিবয়নছল। দস দদখল, ইবয়বলসু্কর জীপ দথবক 
একজি দলাক িামল। দলাকনট নরেলোর তুলবছ তাবক লক্ষয কবর। 

পাবেই ইবয়বলসু্ক টলবত টলবত উবঠ দােঁিাবি। আহমদ মুসা নিবজর 
দদহবক ছুেঁবি নদল ইবয়বলসু্কর দপছবি। জনিবয় ধরল তাবক দপছি দথবক। 

দলাকনট নরেলোর তুবলই চলন্ত আহমদ মুসাবক লক্ষয কবর গুনল করল। 
দলাকনট েুল কবরনি। আহমদ মুসা ইবয়বলসু্কর দপছবি িা দােঁিাবল গুনল তার েুক 
দেদ কবর দযত। নকন্তু দয গুনল আহমদ মুসার েুক দেদ করত দস গুনল ইবয়বলসু্কর 
েুবক এবস নেেঁধল। 

দলাকনট সম্ভেত তার েুল েুঝবত দপবরনছল। নিধাগ্রি হবয় পবিনছল 
মুহুতব কবয়বকর জে। তারপরই ছুবট আসবত লােল নরেলোর োনেবয়। 

আহমদ মুসার ডাি পাবে হাত নতবিক দুবরই পবিনছল ইবয়বলসু্কর দসই 
নরেলোর। 

আহমদ মুসা ইবয়বলসু্কবক দছবি নদবয় ঝানপবয় পিল ঐ নরেলোবরর 
উপর। 

সবঙ্গ সবঙ্গ ছুটবত শুরু করা দলাকনট একটা গুনল করল। নকন্তু আহমদ মুসা 
তখি মানটবত। গুনল মাথার উপর নদবয় চবল দেল। 

আহমদ মুসা ঝানপবয় পবি নরেলোর হাবত তুবল নিবয় শুবয় দথবকই গুনল 
করল ছুবট আসা দলাকনট লক্ষয কবর। দলাকনট তৃতীয় গুনলনট করার আর সুবযাে 
দপল িা। গুনল দখবয় দস ছুবট আসা অেিাবতই মুখ থেুবি পবি দেল মানটবত। 

আহমদ মুসা উবঠ দােঁিাল। পবকট দথবক রুমাল দের কবর ধুলা ঝািবত 
লােল োবয়র। 

মাজুে এেং িাতাো কাবঠর মত দােঁনিবয়নছল োনির পাবে। উবিে-
উৎকন্ঠায় তারা দযি দোো হবয় নেবয়নছল। হাসাি দসিনজকও আহমদ মুসার 
একটু দূবর অনেেুবতর মত দােঁনিবয়নছল। 
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আহমদ মুসা মাজুবের নদবক তানকবয় ঈিৎ দথবম েলল, নমিঃ মাজুে 
দকিা দেি। োনিবত উবঠ েসুি। দকউ এবস পিার আবে আমাবদর সরবত হবে। 

েবল আহমদ মুসা রুমাল নদবয় নরেলোরনট পনরষ্কার কবর, রুমাল নদবয় 
ধবরই ইবয়বলসু্কর ডাি হাবত গুবজ নদল। 

তারপর দসাজা হবয় দােঁনিবয় হাসাি দসিনজকবক েলল, এস। 
েবল োনির নদবক হাটবত শুরু করল আহমদ মুসা। 
োনির কাবছ আসবতই মাজুে ছুবট নেবয় জনিবয় ধরল আহমদ মুসাবক। 
েলল, অনেিন্দি জািানি নমিঃ আহমদ মুসা। যা দদখলাম আমার কাবছ 

অনেশ্বাস্য। ইবয়বলসু্ক আর জবজবর মৃতযু এত সহবজ হল। 
িাতাোর দচাবখ তখিও নেস্মবয়র দর্ার। তার উজ্জ্বল দচাখ দু’নট আহমদ 

মুসার নদবক নিেদ্ধ। 
আহমদ মুসা কথা িা োনিবয় েলল, চল োনিবত উনঠ দকউ এখাবি এবস 

পিার আবেই। 
মাজুে ড্রাইনেং নসবট উঠল। িাতাো তার পাবের নসবট। 
হাসাি দসিনজকও োনিবত উবঠবছ। আহমদ মুসা োনিবত উঠবত উঠবত 

েলল, আনম ওবদর মারবত চাইনি মাজুে। নকন্তু িা দমবর উপায় নছল িা। 
-হ্ােঁ, ইবয়বলসু্কবক দতা জজবই মারল। েলল মাজুে। 
-জজব দক? ইবয়বলসু্ক দক? নজজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। 
-ইবয়বলসু্ক ‘নমবলে োনহিীর’ দিতা কিস্টািটাইবির সহকারী এেং 

দনক্ষণ্ হাত আর জজব ‘নমবলে োনহিীর’ সেবচবয় নিষু্ঠর খুনি। দস কিস্টািটাইি 
ও ইবয়বলসু্কর সাবথ ছায়ার মত থাবক। 

আহমদ মুসা খুনে হবলা। েলল, নমিঃ মাজুে আপিার িতুি জীেবির যাত্রা 
শুে তাহবল আমরা েলে। 

-নকন্তু ইবয়বলসু্কর হাবত যখি হাসাি দসিনজক ধরা পবি দেল, তখি 
আনম োেনছলাম িতুি জীেবির যাত্রা আমার শুরুবতই দেি হবয় যাবি। সমানির 
এই আেঙ্কাবক আপনিই  শুে’দত পনরণ্ত কবরবছি। 
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একটু দ াক নেবলই মাজুে আোর শুরু করল, নকন্তু লােগুবলা নক আমরা 
িদীবত দফবল নদবয় আসবত পারতাম িা? 

-িা, দযোবে আবছ দসটাই োল। দয দকউ তাবদর দদবখ েুঝবে দু’জি 
দু’জিবক গুনল কবর দমবরবছ। 

এ সময় মুখ খুলল িাতাো। েলল, আপনি নরেলোরটা ঐোবে রুমাবল 
মুবছ ইবয়বলসু্কর হাবত গুেঁবজ নদবয় এবলি দকি? 

হাসল আহমদ মুসা। েলল, রুমাল নদবয় মুবছ নরেলোর দথবক আমার 
হাবতর দাে মুবছ দফবলনছ। তারপর গুেঁবজ নদবয়নছ ইবয়বলসু্কর হাবত। এখি 
নরেলোবর শুধু ইবয়বলসু্কর হাবতর দােই পাওয়া যাবে। পুনলে লােগুবলা 
দপািমবটবম কবর দদখবে, ইবয়বলসু্কর গুনলবত জজব মবরবছ, আর জবজবর 
নরেলোবরর গুনলবত ইবয়বলসু্ক মবরবছ। অতএে দু’জি দু’জিার খুিী প্রমাণ্ 
হবে। 

িাতাো এেং মাজুে দু’জবিই দহবস উঠল। িাতাোই কথা েলল। েলল, 
এর মবধয এ েুনদ্ধ আপিার মাথায় এল নক কবর? 

-েুনদ্ধ আল্লাহর তরফ দথবক আবস িাতাো। দদখবে সংকট সমবয় এমি 
েুনদ্ধ দতামার মাথায় এবসবছ দয েুনদ্ধ দতামার েবল মবি হবেিা। 

-এ আল্লাহর প্রনত আপিার কৃতজ্ঞতা। নকন্তু সনতযই নক এোবে েুনদ্ধ 
আবস? েলল িাতাো। 

-আবস। ইসলাবমর পনরোিায় এবক েলা হয় ‘ইলহাম’। আল্লাহ তার 
োন্দাবদর এোবেই সাহাযয কবরি। োিী তখি ছুবট চলনছল পূণ্ব েনতবত 
মিানিবরর নদবক। 

আহমদ মুসা কথা দেি করার পর, দকউ আর কথা শুরু করল িা। সোই 
চুপচাপ। 

অবিকক্ষণ্ পর মুখ খুলল আোর িাতাোই। েলল, ইবয়বলসু্কর দপবছবি 
দােঁিাবত আপিার একটু দদনর হবল এেং শুবয় পবি জজববক গুনল করবত আবরকটু 
নেলম্ব করবল আপিাবক আমরা নফবর দপতাম িা। আপিার েয় কবরিা এসে 
দেবে? 
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-দকাি েুবলবট কাবরা মৃতযু হয়িা িাতাো, যনদ িা দস েুবলবট স্রিা কতৃবক 
তার মৃতযু নিনদবি থাবক। সুতরাং েয় কাবক? 

-আপনি দতা অদৃিোবদর কথা েলবছি। 
-দকি অদৃিবক নেশ্বাস কর িা? 
-আসবলই অদৃি িাবম নকছ ুআবছ? নেজ্ঞাি নক এবক সমথবি কবর? 
-দকি, নেজ্ঞাি সেবচবয় েক্তোবে দয নজনিসটা প্রমাণ্ কবরবছ দসটা হবলা 

অদৃিোদ। 
-দকমি? নেস্মবয় দচাখ কপাবল তুবল েলল িাতাো। 
-অদৃি মাবি আইি- স্রিার আইি। নেজ্ঞাি প্রমাণ্ কবরবছ পরমাণ্ু দথবকও 

ক্ষুদ্রতর দম নলক কণ্া দথবক শুরু কবর দকানট দকানট আবলাকেিব েযানপ নেিৃত 
মহানেশ্ব পযবন্ত সেনকছু স্রিা কতৃবক নেনধেদ্ধ আইবির অধীি- তাবদর সৃনি, নিনত ও 
নেলয় সে দক্ষবত্রই। সেনকছুর মত মানুিও দযবহত ুএকনট সৃনি তাই তার সৃনি, 
নিনত ও নেলয় সুনিনদবি আইবির অধীি। সে দক্ষবত্র অদৃি মািবল, শুধু মানুবির 
দক্ষবত্র মািে িা দকি? 

-তাহবল স্বেব িরকটাও নক অদৃি? দহবস েলল িাতাো। 
-আনম আবলাচিা করনছ মানুবির জীেিকাবলর দম নলক প্রসঙ্গ নিবয়। 

আর স্বেব-িরবকর েযাপারটা পরকাবলর র্টিা। মানুবির জীেবির দু’দটা নদক। 
একটা হবলা মানুবির জীেিাচরিেত জীেি পদ্ধনত, অেনট তার দদহ েযেিাপিা 
সহ নকছ ুদম নলক নদক। প্রথমনটবক আল্লাহ মানুবির ইিার অধীি কবর নদবয়বছি 
এেং নিতীয়নট আল্লাহর নেনধেদ্ধ আইবির অধীি ো তারই সােববে ম ইিার 
নিয়িবি। স্বেব-িরক প্রথমনটর ফলশ্রুনত। তাই এটা অদৃি িয়। 

-নকছ ুমবি করবেি িা। আমার দক তূহল। জীেিাচরি ো জীেিপদ্ধনত- 
নিেবাচিবক মানুবির ইিার অধীি কবর দদোর পর স্বেব, িরক অথবাৎ পুরস্কার ও 
নতরস্কার দকি? 

-স্বেব, িরক হবলা ফলশ্রুনত- সফলতার পুরষ্কার এেং েযথবতার নতরষ্কার। 
েযাপারটা এই রকম, দতামাবক দেলবগ্রড দযবত েলা হবলা। দতামাবক দেলবগ্রবডর 
রািায় তুবল নদবয় দতামার হাবত মযাপ দদওয়া হবলা আর েলা হবলা, মযাপ 
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অনুসাবর চলবল তুনম সফল হবে, পুরষ্কার পাবে। আর যনদ মযাপ অনুসরণ্ িা কর 
তাহবল দেলবগ্রড িা নেবয় অে দকাথাও দপ েঁছাবে এেং তুনম েযথব হবে, দতামার 
োবেয জুটবে নতরষ্কার। এই পুরষ্কার, নতরষ্কারই স্বেব, িরক। 

-ধেোদ। হাসল িাতাো। আর কথা োিাবলা িা দস। 
দু’পাবে দছাট নটলা। তার মাঝখাি নদবয় উেঁচ-ুনিচু পবথ দদাল দখবয় 

এনেবয় চলনছল োনি। রািায় দলাকজি দিই েলবলই চবল। কদানচৎ দু’একটা 
োনি দচাবখ পিবছ। নকছুদূর পর পরই দছাট দছাট সােঁবকা পার হবি োনি। দছাট 
দছাট খাবলর উপর এ সােঁবকাগুবলা। এ খালগুবলা নদবয় নসটনিবকর পানি নিবয় 
যাওয়া হবয়বছ ফসবলর দক্ষবত। েহুকি কবর খাল দকবট পানি দিয়া হবয়বছ। এই 
সানেবয়া অঞ্চবলর প্রায় অবধবকই মুসলমাি। নকন্তু সরকারী নহসাবে এর দকাি অনিত্ব 
পাওয়া যায়িা। প্রথম নদবক কমুযনিি সরকার তাবদর আদম শুমানরবত 
মুসলমািবদর পনরচয় দোপি কবরবছ। এখি অেিার কারবণ্ মুসনলম পনরচয় 
দোপি করবত োধয হবি মুিলমািরা। 

সোই নিরে। সোর দচাখ সামবি। 
নিরেতার মাবঝ েব্দ তুলবছ োনির দোেঁ দোেঁ েব্দ এেং িাম িা জািা 

পানখর নকনচর-নমনচর রে। 
নিরেতা োঙল মাজুে। হাত দু’নট তার নস্টয়ানরং হুইবল, দচাবখর দৃনি 

সামবি। েলল, নমিঃ আহমদ মুসা, নমবলে োনহিীর র্বর আগুি লােবে। ইবয়বলসু্ক 
ও জবজবর মৃতযু কিস্টািটাইিবক পােল কবর দদবে। ওরা নছল তার ডাি হাত। 

-নঠক েবলবছি নমিঃ মাজুে। পুনলে নক এবদর পনরচয় জািবত পারবে? ও 
িা, োনির কােজ পবত্র দতা পনরচয়  আবছই। 

-তাছািা আজ ‘নমবলে’ এর জন্মনদি। ‘নমবলে’ এর স্মনৃত দস ধ দেববি 
আজ নমবলে োনহিীর অবিবকই কসবোবত আসবে। সুতরাং র্টিাটা তাবদর 
কাবরা দচাবখ এখিই পবি যাবে। 

-আপিার যাওয়াও নক জন্মনদি উপলবক্ষ? 
-িা নমিঃ আহমদ মুসা, আনম েুবলই নেবয়নছলাম। আজ নমবলে এর 

জন্মনদি। ইবয়বলসু্কর কাবছ দোিার পর আমার মবি পবিবছ। 
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-আজ কসবোবত ‘নমবলে’ োনহিীর দলাকরা যনদ অবিবক আবস, তাহবল 
হাসাি দসিনজক ওবদর দচাবখ পিার সম্ভােিা আবছ। 

-নঠক েবলবছি। নমবলে োনহিীর প্রবতযবকর কাবছই হাসাি দসিনজবকর 
ফবটা আবছ। 

-তাহবল? 
-আমাবদর সতকব হবত হবে, আর আমরা নমবলে এর স্মনৃত দস বধ দতা 

অেশ্যই যাবো িা। 
মিানির নসটনিবকর তীবর একটা দছাট্ট েহর। কসবো উপতযকার মুবখই 

অেনিত। েলা হয়, ঐনতহানসক কসবো যুদ্ধ জবয়র পর সুলতাি মুরাবদর ইিা 
পূরবির জেই সুলতাি োবয়নজদ মিানিবর একটা দছাট্ট দুেব নিমবাণ্ কবরি। এই 
দুেব দকন্দ্র কবরই পরেতবীকাবল েবি ওবঠ েহরনট। এই েহবর মুসলমািরাই নছল 
সংখযােনরি। আজ দুবেবর দকাি অনিত্ব দিই। দুবেবর মসনজদটা েহুকাল 
অক্ষতোবে নটবক নছল। মুসলমািরা নটনকবয় দরবখনছল। নকন্তু মুসলমািবদর 
জীেবি নেপযবয় আসার পর মসনজদনটর রক্ষণ্াবেক্ষণ্ আর হয়নি। 

মাজুবের োনি মিানির অনতক্রম করনছল। সুলতাি োবয়নজবদর দুেবনট 
নছল িদীর তীবরই। দুবেবর ধ্বংসােবেবির পাে নদবয়ই ছুবট চলনছল মাজুবের 
োনি। দুবেবর মসনজদনটর োঙ্গা নমিার সুস্পিোবেই দদখা যানিল। 

দসনদবক দৃনি আকিবণ্ কবর হাসাি দসিনজক মাজুেবক েলল, নমিঃ মাজুে 
এটাই নক সুলতাি োবয়নজবদর মিানির দুবেবর ধ্বংসােবেি এেং ঐটাই নক তার 
দসই মসনজদ? 

-হ্ােঁ, নমিঃ হাসাি দসিনজক। মসনজবদর িামকরণ্ করা হবয়বছ সুলতাি 
মুরাবদর িাবম, েবল মাজুে োনি থানমবয় নদবয় েলল, দযবত চাি নক ওখাবি 
আপিারা? 

-দকউ নক থাবক ওখাবি? প্রশ্ন করল আহমদ মুসা। 
-িা। েলল মাজুে। 
-মসনজবদ নক িামায হয়? 
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-িা। এই দূেব এলাকা সহ মিানিবর নেপলু মুসনলম েসনত নছল। নিতীয় 
নেশ্বযুবদ্ধর দেি পযবন্ত এখাবি জিসংখযার অবধবকই নছল মুসলমাি। সোই 
মিানিরবক মুসনলম েহর েবল মবি করত। তারপবরই এল মুসলমািবদর জীেবি 
নেপযবয়। কমুযনিজম ও ‘নমবেল’ োনহিীর দয থ িিযবি ধীবর ধীবর মুসলমািরা 
হানরবয় দেল মিানির দথবক। থামল মাজুে। 

সবঙ্গ সবঙ্গই আহমদ মুসা প্রশ্ন করল, দকাথায় দেল তারা? 
-দকউ তা েলবত পারবে িা। েযাপারটা একনদবি র্বটনি। লেি দযমি 

দকাি নকছুবক ক্ষয় কবর ধীবর ধীবর দতমনি। কাউবক হতযা করা হবয়বছ। কাউবক 
চালাি করা হবয়বছ দূবর দকাথাও। একনদি সকাবল উবঠ দদখা দেল, চারনট োনি 
েূে- খােঁ খােঁ করবছ, মানুি দিই। দকাথায় দেল, দক নিবয় দেল, দকউ েলবত 
পাবরিা। কারও নজজ্ঞাসা করারও ক্ষমতা নছলিা। এই োবেই মুসনলম জিপদ 
উজাি হবয় দেবছ। আমরা যতদূর জানি নিতীয় নেশ্বযুবদ্ধর পর পরই দকাি এক 
সময় দথবক এই দুেব মসনজবদ আর আযাি হয়িা। দমরমাতও হয়নি। 

মাজুে োনিনট হাইওবয় দথবক িানমবয় দুেবমুখী এক োঙ্গা রািা নদবয় 
চানলবয় দুবেবর নিনিহ্ন প্রায় দেবটর কাবছ দােঁি করাল। 

োনি দথবক সোই িামল। 
চারজিই োঙ্গা দুবেব প্রবেে করল। দুবেবর দকাি র্রই অক্ষত দিই। দকাি 

দকািনটর ছাদ োঙবত োঙবত নটবক থাকবলও দরজা-জািালার অনিত্ব দিই 
দকাথাও। দদয়াল দকাথাও নটবক আবছ, দকাথাও দিই। 

দুবেবর মবধয আবলা-আেঁধারী, দসই সাবথ অপনরনচত এক নিরেতা। এই 
নিরেতার সাবথ জমাট দেেঁবধ আবছ ইনতহাস, দয ইনতহাবসর খুে অল্পই এখি 
মানুবির জািা। দযখাবি অজািা, দসখাবিই োসা দেবধ থাবক রহস্য। আর 
রহবস্যর িাবর উেঁনক নদবত দেবলই মুখ তুবল দােঁিায় এক প্রকাবরর আেংকা ও 
আতঙ্ক। এই জেই েুনঝ প্রাচীর দস ধমালার কংকাবল প্রবেে করবল এক িতুি 
োে এেং আবেে এবস নর্বর ধবর। 
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এই দুবেব প্রবেে কবরও দোধ হয় তাই হবলা। চারজবির কারও মুবখ 
দকাি কথা দিই। সোর মবধযই একটা অপনরনচত োম্ভীযব। সোই দযি অতীতমুখী 
হবয়বছ-ইনতহাবসর দকাি অনল-েনলবত র্ুবর দেিাবি। 

সোরই লক্ষয মসনজদ। অনল-েনল ছানিবয়, োঙ্গা দমবঝর উপর নদবয় 
দসাজা তারা এগুবি মসনজবদর নদবক। 

নেোল এলাকা নিবয় দুেব। দুবেবর মাঝামানঝ জায়োয় মসনজদ। 
মসনজবদর সামবি দপ েঁছবত প্রায় দে নমনিট সময় লােল। 
মুল মসনজবদর সামবি নেরাট একটা চত্তর। চত্তর নর্বর প্রাচীর। প্রাচীর 

এখিও অক্ষত। চত্তবরর নতি নদবক নতিনট দেট। চত্তরনট পাথবরর। তা সবত্বও 
মাবঝ মাবঝ দেবঙ দছাট দছাট েবতবর সৃনি হবয়বছ। 

আহমদ মুসারা চত্তবরর পূেব নদবকর প্রধাি দেবটর সামবি নেবয় 
দােঁনিবয়বছ। 

প্রধাি দেবট চারনট নমিার। চারনট নমিাবরর দেতর নদবয় উবঠ দেবছ 
নসেঁনি। দেে উেঁচুবত দমায়ানিবির আযাি দদয়ার জায়ো। চারনট নমিাবরর একনটও 
অক্ষত দিই। নমিার চারনটর োঙ্গা মাথা এক সমাি উেঁচু। দযি চারনটবকই একসাবথ 
সমািোবে দেবঙ্গ দফলা হবয়বছ। 

আহমদ মুসা নমিাবরর নদবক ইংনেত কবর েলল, ঐোবে দমবপ-জুবক নক 
নমিার োবঙ্গ? 

-দেবঙ্গ দফলা হবয়বছ, এটাই নঠক। নঠক দয তার কারিও আবছ। েলল 
মাজুে। 

-নক কারি? 
-সাধারণ্োবে খৃিািরা নমিারবক মসনজবদর প্রতীক মবি কবর। তাই 

নমিাবরর সাবথই তাবদর েত্রুতা দেনে। সুতরাং মুসলমািবদর উবিদ করার সময় 
নমিার দয তারা োঙবে, এটাই স্বাোনেক। 

আহমদ মুসারা চত্তবর প্রবেে করল। োঙ্গা চত্তরনট ময়লা ও আোছায় 
েবর দেবছ। 
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চত্তবরর উপর নদবয় তারা মসনজবদর মুল েেবির নদবক এগুবলা। চত্তর 
দপনরবয় তারা দপ েঁছল মুল েেবির োরান্দায়। নেরাট প্রেি োরান্দা। অন্ততিঃ পােঁচ 
সানর মুসনল্ল দােঁিাবত পাবর। 

োরান্দানট পাথবরর তা আেঁচ করা যায়, নকন্তু তা দচাবখ দদখা যাবি িা। 
ময়লার পুরু আিরণ্ পবি দেবছ দমবঝর উপর। কতযুে দথবক কারও পা দয 
এখাবি পবিনি! মুসনল্লবদর সজীে আিাবোিা দয কবে দেি হবয় দেবছ দক জাবি! 

োরান্দা দপনরবয় মুল র্বরর দদয়াল। মুল মসনজদ র্বর দ াকার নতিনট 
দরজা। আহমদ মুসা নেস্মবয়র সাবথ লক্ষয করল নতিনট দরজাই েন্ধ। 

দরজার পাল্লা কাবলা রঙ এর। দোঝা দেল দলাহার। মাবঝ মাবঝ মনরচা 
স্পি। দরজার পাল্লা কব্জা নদবয় দদয়াবলর সাবথ আটকাবিা। 

আহমদ মুসা দরজার নদবক তানকবয় োেল, দেি মুসনল্লনট দযনদি 
দেিোবরর মত মসনজদ দথবক দেনরবয় যায়, দসনদি দোধ হয় দরজানট ঐোবে 
েন্ধ কবর দেবছ। তারপর আর দখালা হয়নি। 

আহমদ মুসা জুতা পাবয় োরান্দায় উঠবত নেবয় নিধা করল। জুতা পাবয় 
উঠবে? আোর োেল, এখাবি িামাজ হয় িা-ময়লা েনতব, েলা যায় পনরতযক্ত। 
এখাবি জুতা পাবয় উঠা যায়। 

আহমদ মুসা উঠল োরান্দায়। তার সাবথ হাসাি দসিনজক। 
মাজুে উঠবত যানিল। িাতাো তার একনট হাত ধবর নফস নফস কবর 

েলল, আমার েয় করবছ মাজুে। 
-দকি? দসই রকম নিচু কবন্ঠ েলল, মাজুে। 
-মুসলমািবদর মসনজবদ িানক দফবরেতা থাবক, নজি থাবক। 
-এস তুনম দতা একা িও। েবল মাজুে োরান্দায় উঠল। তার হাত ধবর 

িাতাোও উঠল। 
মাবঝর দরজার নদবক এবোনিল আহমদ মুসা। তার দপছবি ওরা 

নতিজি। আহমদ মুসা দরজার সামবি নেবয় দােঁিাল। দরজার োইবর দথবক 
নেকল লাোবিা। মনরচা নেকলবক প্রায় নেবল দখবয়বছ। 
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নেকল খুলবত কি হবলা আহমদ মুসার। কতযুে দথবক দয নেকবল হাত 
পবিনি। 

নেকল খুবল নেবয় পবি দেল দরজার উপর। ঠি কবর েব্দ হবলা। োনর 
েব্দ। 

আহমদ মুসা েুঝবলা দরজানট পুরু ইস্পাবতর পাবত হতনর। নেকবল 
দযোবে মনরচা ধবরবছ, দরজায় দসই পনরমাণ্ মনরচা দিই। 

নেকল খুবল যাোর পর দরজা দখালার জবে দরজা দঠলল আহমদ মুসা। 
দসই সাবথ অে হাবত রুমাল নিল র্বরর েদ্ধ-নেিাক্ত েযাস দথবক িাকবক োেঁচাোর 
জবে। 

নেকবলর মতই দরজার কব্জাগুবলা মনরচার কেবল পবি চলৎেনক্ত 
হানরবয় দফবলনছল। 

দু'হাত লানেবয় দজাবর দঠলা দদয়ার পর কব্জাগুবলা কযাচ কযাচ, কট কট 
কবর আতবিাদ তুলল। নকন্তু, দরজা খুবল দেল। 

আহমদ মুসা তার হাবতর রুমালটা িাক পযবন্ত তুবলনছল, নকন্তু আর দতালা 
হল িা। হাত আর উপবর উঠবলা িা। তার েদবল তার দচাখ দু’নট হবয় উঠল 
ছািােিা। 

মুল মসনজবদর দমবঝনট পনরস্কার-পনরিন্ন। েদ্ধ র্বরর দকাি গুবমাট 
হাওয়াও দধবয় এল িা। সেবচবয় নেস্মবয়র েযাপার হবলা, মসনজবদর দমহরাবের 
সামবি একটা জায়িামাজ পাতা। আহমদ মুসার দচাবখ দয নেস্মবয়র দর্ার দস 
নেস্ময় সকবলর দচাবখই। যুে যুে ধবর দয মসনজদ পনরতযক্ত দস মসনজবদর দমবঝ 
অমি পনরিন্ন দকি, অমি ঝকঝবক জায়িামাজই ো দক পাতল। 

তারা আরও নেস্মবয়র সাবথ দদখল, দমহরাবের ডািপাবে নমম্ববরর উপর 
একটা আধবপািা দমামোনত দােঁনিবয় আবছ। 

পাংশু হবয় নেবয়নছল িাতাোর মুখ। দস োেনছল এ নিিয় মুসলমািবদর 
দফবরেতা অথো নজবির কাজ। মাজুবের মবিও িাতাোর দসই কথা জােনছল। 
তাহবল িাতাোর কথাই নক নঠক হল? 
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আহমদ মুসা জুতা খুবল মসনজবদ প্রবেে করল। হাসাি দসিনজকও 
তাবক অনুসরণ্ করল।  

ইতিত করনছল মাজুে এেং িাতাো। মাজুে েলল, অমুসনলমরা নক 
মসনজবদ..... 

মাজুে দেি করার আবেই আহমদ মুসা েলল, দকাি োধা দিই। মসনজদ 
আল্লাহর র্র। সোর জে এর িার উন্মুক্ত, শুধু েতব হবি পনেত্রতা। 

মাজুে জুতা খুলবত খুলবত েলল, িাতাোর খুে েয় করবছ। 
-দকি? েলল আহমদ মুসা 
মাজুে নকছ ুেলার জে মুখ খুবলনছল। িাতাো হাত নদবয় মাজুবের মুখ 

দচবপ ধবর দহবস েলল, পবিা এলাকা, পুরাবিা ও েদ্ধ র্রবতা তাই। 
সকবলই মসনজবদ প্রবেে করল। 
আহমদ মুসা সারা র্রটা একোর নিরীক্ষণ্ করল। জায়িামাজ শুবক 

দদখল। দমামোনতর দপািা সুতা পরীক্ষা করল। এরপর েলল, আজই এ 
দমামোনত জালাবিা হবয়বছ। দকউ এই জায়িামাবজ আজই িামাজ পবিবছ। আজ 
র্রটাও একোর ঝাট দদয়া হবয়বছ।  

িাতাোর মুবখর পাংশু অেিা আরও োিল। মাজুবের মবিও ো ছম ছম 
করা একটা েয় উনক নদবি। আর হাসাি দসিনজক প্রায় হতোক। তাবদর সোর 
মবি এক প্রশ্ন, মানুি দকাবেবক আসবে এখাবি? তাহবল নক..... 

আহমদ মুসার মবি নকন্তু অে নচন্তা। তার মবির এক দকাবণ্ আিবন্দর 
আবলা, দসই সাবথ আবেবেরও এক উোি। নিিয় আল্লাহ র দকাি োন্দা এখাবি 
আবসি, মসনজদবক নতনি আোদ দরবখবছি। 

আহমদ মুসা মাজুবের নদবক তানকবয় েলল, নমিঃ মাজুে খুে ইিা করবছ, 
এখাবি দুই রাকাত িামাজ পনি। আপিারা একটু দােঁিাি। 

মাজুে আিবন্দর সাবথ সায় নদল। 
আহমদ মুসা হাসাি দসিনজকবক েলল, দতামার নক অজু আবছ হাসাি 

দসিনজক? 
হাসাি দসিনজক 'িা' জোে নদল। 
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আহমদ মুসা তাবক তায়াম্মুম করবত েলল। 
দু’জবি িামাবজ দােঁিাল, দসই জায়িামাবজ। 
প্রেরু সামবি হৃদয় উজাি কবর দদয়া দু’রাকাত িামাজ পিল আহমদ 

মুসা। জিপদ দথবক নেনিন্ন, পনরতযক্ত, িামাজ ও দতলাওয়াত মুখনরত মুসনল্লবদর 
পূণ্য পদোর েনঞ্চত, নেিন্ন নিরেতায় নিমনিত মসনজবদ িামাজ পিবত নেবয় 
আবেে হয়বতা আহমদ মুসা সামলাবত পাবরনি। দু’দচাখ দথবক তার দিবম 
এবসনছল অশ্রুর দু’নট ধারা- প্রেুর প্রনত েনক্ত, েয়, আবেবের তরল প্রস্রেি। 

মাজুে এেং িাতাো আহমদ মুসাবদর ডাইবি অল্প দূবর দােঁনিবয় 
দদখনছল আহমদ মুসাবদর িামাজ। 

আহমদ মুসা ও হাসাি দসিনজবকর িামাজ তারা আবেও দদবখবছ। নকন্তু, 
আজবকর িামাজ তাবদর অনেেূত করল। প্রাথবিা এত সুন্দর, এত নিগ্ধ, এত 
প্রাণ্স্পেবী হবত পাবর। আহমদ মুসার অশ্রু মাজুে এেং িাতাোর হৃদয়বকও দযি 
নসক্ত কবর নদল। তাবদর হৃদয়ও দযি অমি প্রাথবিায় নেিত হবত চাইল। 

আহমদ মুসা সালাম দফরাল। প্রথবম ডািনদবক। ডািনদবক সালাম 
দফরাবত নেবয় িামাবজর মবধযই চমবক উঠল আহমদ মুসা। তারপর োমনদবক 
সালাম নফনরবয়ই আহমদ মুসা উত্তরনদবক র্ুবর েসল। তার দচাখ ছুবট দেল 
মসনজবদর উত্তর নদবকর একমাত্র দরজার নদবক। 

উত্তরনদবকর এই দরজানট মসনজবদর অপর অংবের সবঙ্গ সংবযাে পথ। 
মসনজবদর উত্তর নদবকর অংেনট মনহলাবদর। মনহলারা মসনজবদর ঐ অংবে 
জুমার িামাজ আদায় করত। মসনজবদর ঐ অংবের প্রবেে পথ পনিম নদবক 
অথবাৎ, দুবেবর দহবরবমর নদবক। দহবরবমর মনহলারা এেং অোে মনহলা ঐ পবথই 
মসনজবদ আসত। 

উত্তর দরজায় দােঁিাবিা এক েৃবদ্ধর উপর নেবয় আহমদ মুসার অোক দৃনি 
নির হবলা। 

আহমদ মুসার সাবথ সোই ওনদবক তাকাল। সোর দৃনি নেবয় আছবি 
পিল দসই েৃবদ্ধর উপর। 
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মাথা েনতব সবফদ চুল, সুন্দরোবে নেেি সবফদ দানি, চুল ও দানির 
মাঝখাবি সবফদ মুখ। পা পযবন্ত দিবম যাওয়া শুভ্র ন লা জামা। হাবত তার কাধ 
পযবন্ত উচু একটা লানঠ। 

েৃদ্ধও তানকবয় নছল আহমদ মুসার নদবক। আহমদ মুসার দু'েন্ড তখিও 
অশ্রুনসক্ত। 

েৃবদ্ধর দচাবখর দৃনি অতযন্ত নিগ্ধ। সকবলর জে অফরুন্ত মায়া-মমতা দযি 
জমাট দেবধ আবছ দস দচাবখ। 

নকছুক্ষণ্ মৃতযুর মত েীতল এক জমাট নিরেতা। এই নিরেতার মাবঝ 
িরম পদবক্ষবপ েৃদ্ধ এনেবয় এল আহমদ মুসার নদবক। 

এবস দােঁিাল আহমদ মুসা দথবক েজ দু’দয়ক দূবর। 
আহমদ মুসা উবঠ দােঁিাল। তার সাবথ হাসাি দসিনজকও। 
েৃদ্ধ একোর সোর মুবখর উপর দচাখ েুনলবয় দচাখ নির করল আহমদ 

মুসার উপর। েলল, তুনম দক, দতামরা দক েৎস? আল্লাহর এই র্বরর অেবেবি 
দখােঁজ নিবত এবল? 

‘আনম আহমদ মুসা।’ ‘আর এ হাসাি দসিনজক এেং এরা লাজার মাজুে 
এেং িাতাো।’ েবল থামল আহমদ মুসা। 

েৃদ্ধ েলল, আনম িাম নজবজ্ঞস কনরনি। েহুিাবমর েহুবলাক দতা দদে েবর 
আবছ, নকন্তু দকউবতা কখিও আবসনি। 

হাসাি দসিনজক দু’ধাপ এনেবয় এল। েলল, ইয়া দেখ, ইনি নফনলনিি, 
নমন্দািাও, মধয এনেয়া ও কবকোবসর ইসলামী নেপ্লবের দিতা আহমদ মুসা। 

‘আিালামু আলাইকুম’ েবল হাত োনিবয় নদবয় েৃদ্ধ েলল, এ রকমই 
আনম দেবেনছ। আমার িব্বই েছবরর জীেবি এই অশ্রু আর আনম কাবরা দচাবখ 
দদনখনি। নেরাণ্ জিপবদর োঙ্গা, পনরতযক্ত মসনজবদ এবস নযনি এইোবে অশ্রু 
নেসজবি কবরি, নতনি সাধারবণ্র মবধয পবিি িা। 

‘আর নযনি নেরাণ্ জিপবদর োঙ্গা, পনরতযক্ত মসনজদবক আোদ 
দরবখবছি নতনি?’ েলল আহমদ মুসা েৃবদ্ধর সাবথ হ্ান্ডবেক করবত করবত। 
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‘িা আনম নকছু িই,’ েলল েৃদ্ধ, ‘আনম একটা অতীতবক আকবি ধবর 
পলাতক নজবন্দেী যাপি করনছ, আমার দকাি েতবমাি দিই।’ থামল েৃদ্ধ। তার 
দু’দচাখ দথবক অশ্রু েনিবয় পিনছল। 

এক মুহূতব দথবমই আোর েৃদ্ধ শুরু করল, আমার অশ্রু অতীবতর একটা 
নেলাপ, েযথবতার গ্লানি দথবক উদ্ভুত। এ অশ্রুবত েতবমাবির দকাি উত্তাপ দিই, 
েনেষ্যবতর জবে দকাি প্রনতশ্রুনত দিই। হানদস েরীবফ আবছ, অোয়বক হাত 
নদবয় োধা নদবত হবে, িা পারবল মুখ নদবয়, তাও সম্ভে িা হবল মি নদবয় র্ৃণ্া 
করবত হবে। দেবিাক্তটা সেব নিম্নিবরর ঈমাি। এই সেব নিম্নিবরর ঈমাি নিবয়ই 
আনম দেেঁবচ আনছ। জানতর দর্ার সংকবট আজ ঈমাি দরকার প্রথম দশ্রণ্ীর। 

‘নকন্তু জিাে,’ েলল আহমদ মুসা, ‘জানতর ইনতহাস ঐনতহ্বক এইোবে 
আেঁকবি থাকার প্রয়াস, জানতর ধ্বংবসান্মুখ অনিত্ববক এইোবে োেঁনচবয় রাখার 
আপ্রাণ্ প্রবচিা দছাট র্টিা িয়। মিানির দুবেবর এই সুলতাি মুরাদ মসনজবদর মুল 
কক্ষবক এইোবে পনরস্কার রাখা, এখাবি িামাজ জানর রাখা মুসনলম জানতর 
েনক্তর প্রতীক নহবসবে আমার কাবছ প্রনতোত হবয়বছ। ইসলাম দয দকাি 
পনরবেবেই দয দেেঁবচ থাকার েনক্ত রাবখ এ তারই প্রমাণ্। এই র্টিা আমার মবি 
দয দে রবের অনুেুনত নদবয়বছ, নেস্ময়কর দয আবেবে আমাবক অনেেুত কবরবছ, 
তার একক দকাি দৃিান্ত আমার জীেবি দিই। আমার অশ্রু নছল দেদিা, আিন্দ- 
উেবয়রই প্রকাে।’ 

‘েতবমাবি কাজ এেং েনেষ্যৎ পনরকল্পিা দতামার আবছ েবলই এই 
অনুেুনত, এই আবেে দতামার মবধয এবসবছ েৎস যা আমার মবধয দিই।’ েলল 
েৃদ্ধ।  

‘ইয়া দেখ, েলল আহমদ মুসা, আপিার এটা নেিয়, নকন্তু এর িারা 
আপনি আপিার উপর জুলুম কবরবছি।’ 

‘িা েৎস,’ েলবত শুরু করল েৃদ্ধ, ‘এটা আমার জুলুম িয়, আত্ম-
সমাবলাচিা। আমার িব্বই েছবরর জীেবি আনম মিানিবরর সমৃদ্ধ মুসনলম 
জিপদবক ধ্বংস হবত দদখলাম। দদখলাম একনট, দু’নট িয় হাজাবরা রক্তাক্ত লাে, 
যাবদর একমাত্র মুসলমাি হওয়া ছািা আর দকাি অপরাধ নছল িা। দদখলাম 
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দলাকবদর হানরবয় দযবত এবকর পর এক, যাবদর সন্ধাি দকািনদিই আর নমলল 
িা। োপ-মা হারা নেশু এেং স্বামী হারা স্ত্রীবদর অশ্রুর সাের আনম দদখলাম। 
আমার সামবি নদবয়ই নেরাণ্ হবয় দেল সমগ্র জিপদ, নকন্তু আনম দেেঁবচ রইলাম। 
দেেঁবচ রইলাম পলাতক এক নজবন্দেী নিবয়।’ 

েৃবদ্ধর দচাখ দথবক েনিবয় পিনছল নিরে অশ্রু। 
‘েলবেি নক আপিার পনরচয়, দক আপনি, নকোবে পানি নদবয় এবলি 

এই দীর্ব পথ?’ অতযন্ত িরম কবন্ঠ েলল আহমদ মুসা। 
‘এস েৎস দতামরা, দােঁনিবয় আর িয়।’ েবল েৃদ্ধ নফবর দােঁনিবয় উত্তবরর 

দসই দেট নদবয় দেনরবয় চলবত শুরু করল। 
তার সাবথ হাটবত শুরু করল আহমদ মুসা, হাসাি দসিনজক, মাজুে এেং 

িাতাোও। 
দমবয়বদর িামাজ-কবক্ষর দরজা নদবয় দেনরবয় দহবরবমর দেতর নদবয় 

তারা দুবেবর দনক্ষণ্ নদবক চলবলা। দুেব দথবক দেনরবয় তারা িদী-তীবরর অস্পি 
রািা ধবর দনক্ষণ্ নদবক এগুবলা। দে নমনিট চলার পর তারা জঙ্গবল  াকা একটা 
এক তলা দালাবি এবস উঠল। 

পুরাবিা দালাি। সেগুবলা ইট দেনরবয় আবছ। োইবর দথবক দদখবল মবি 
হবে মিানির দুবেবর মতই একটা মৃত োনি এটা। নকন্তু দেতরটা আোসবযােয িয়। 

দেতবর সে কয়টা র্র পনরষ্কার পনরিন্ন। একটা র্বর একটা খাবট 
থাবকি েৃদ্ধ। অে র্রগুবলা েূে। সোই নেবয় েসল েৃবদ্ধর র্বর। 

‘দকউ আর থাবক িা োনিবত, দকউ দিই আপিার?’ েলল আহমদ মুসা। 
েৃবদ্ধর খাবটর পাবেই জািালা। েৃবদ্ধর দচাখটা র্ুবর দসই জািালার নদবক 

দেল। 
জািালার ওপাবর চারটা কের পাো-পানে। দু’দটা দছাট, দু’দটা েি। 

চারটা কেবররই নেয়বর ফলুোছ। 
েৃদ্ধ এক দৃনিবত নকছুক্ষণ্ ওনদবক তানকবয় রইল। তারপর েলল, সোই 

নছল, সোই ওখাবি র্ুনমবয়। প্রেল দসই ঝি ওবদর নছনিবয় নিবয় দেবছ। তারপর 
এই র্র েূে। সোই দচাখেরা প্রশ্ন নিবয় তাকাল েৃবদ্ধর নদবক। 



দানিয়ুবের দদবে  22 

 

েৃদ্ধ দচাখটা র্ুনরবয় নিবয় েলল, আজ দথবক ৪৫ েছর আবের কথা। তখি 
আমার েয়স পয়নত্রে। আমার আব্বা দেখ েুরহানুনিি নছবলা এই সুলতাি মুরাদ 
মসনজবদর ইমাম। নতনি মিানিবরর রাজপবথ গুনলনেদ্ধ হবয় নিহত হবলি। 
আমাবক দদয়া হল ইমাবমর দানয়ত্ব। 

প্রথা অনুসাবর ইমামবতর দানয়ত্ব পাোর পবরই আনম হি করার নসদ্ধান্ত 
নিলাম। তখি চরম অোন্ত অেিা। মুসলমািরা হতযা, গুম, উবিবদর নেকার হবি 
অেযাহত োবে। আম্মা প্রশ্ন তুলবলি, এই অেিায় োনি ছািা নক নঠক হবে? নকন্তু 
হবির দযবহত ুনসদ্ধান্ত নিবয়নছ, নতনি অেবেবি অনুমনত নদবলি। 

আমার আম্মা, আমার স্ত্রী, আমার দে েছবরর দছবল এেং পােঁচ েছবরর 
দমবয় সোই হবির সফবর আমাবক নেদায় জািাল। নেদাবয়র সময় মুবখ হানস 
টািবত নেবয় সোই দকেঁবদ দফবলনছল। 

দু’মাস পর হি দথবক নফবরনছলাম। নফবর দপবয়নছলাম এই শুে র্র। 
আর দপবয়নছলাম চারনট কংকাল। সোইবক জোই করা হবয়নছল। কাউবক ডাকে 
এমি দলাক দকাথাও পাইনি। যারা দেেঁবচনছল, তারা পানলবয়নছল ো আত্মবোপি 
কবর থাকবতা। একাই চারনট কের খুবিনছলাম, একাই ওবদর চারজিবক দাফি 
কবরনছলাম ওখাবি। তারপর দথবক এই েূেতা। 

‘এই শুেতার মবধয, এ শুে র্বর আপনি পেঁয়তানল্লে েছর ধবর োস 
করবছি?’ েলল িাতাো। দেদিায় তার দচাখ মুখ োনর। 

‘িা আমার কি মবি হয় িা, কারি এই শুেতা আমার একার র্বর দতা 
িয়। েলকাবির হাজাবরা মুসনলম জিপদ দযমি নেরাণ্, দতমনি লাবখা পনরোবরর 
র্রও এমি েূে হবয় দেবছ। তেু কখিও যনদ হানপবয় উনঠ নিরে শুেতার মবধয, 
তখি দনক্ষবির জািালা খুবল ঐ চারনট কেবরর নদবক তাকাই। ওবদর তখি আনম 
দদখবত পাই, দযমিনট হবি যাোর সময় দদবখনছলাম নঠক দতমনি।’ 

‘কথা িা েবল আপনি নদবির পর নদি থাকবত পাবরি?’ আোর েলল 
িাতাো। 

‘সিাহ, দদি সিাহ পর োজাবর যাই, মানুবির সাবথ কথা েনল। আর 
কথা েলার মানুি িা থাকবলও আমার অসুনেধা হয় িা। িামাজ দতা আল্লাহর সাবথ 
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কথা েলা। আল্লাহ দতা সাবথই আবছি। িািা কথা আনম তােঁর সাবথ েলবত পানর।’ 
েলল েৃদ্ধ। 

‘আর কতনদি এোবে পানলবয় থাকবেি?’ এোর কথা েলল আহমদ 
মুসা। 

‘আনম পানলবয় থাকবত চাইিা। আনম চাই সুলতাি মুরাদ মসনজদ আোর 
মুখনরত হবয় উঠুক, তােঁর নমিাবর ধ্বনিত দহাক আোর আজাি। তা িা পারবল আনম 
দের হবয় নক করে। যা একটু আেঁকবি ধবর আনছ, তাও হানরবয় দফলবত আনম চাই 
িা।’ েলল েৃদ্ধ। 

‘নকন্তু ইয়া দেখ, দদবের মুসনলম জিপদগুবলা মুখনরত িা হবয় উঠবল, 
মসনজদ মুখনরত হবে িা, দসখাবি আজাবির ধ্বনিও জােবে িা।’ েলল আহমদ 
মুসা। 

‘আনম দসনদবিরই অবপক্ষায় মসনজবদর মুল কক্ষ োেঁনচবয় দরবখনছ 
েৎস।’ 

‘দসনদিনট আর কতদুবর ইয়া দেখ’ েলল আহমদ মুসা। 
আিবন্দ মুখ উজ্জ্বল কবর েলল, ‘অন্ধকার র্বর েদ্ধ দরজায় সুবেহ 

সাবদবকর রূপালী আবলা এবস করার্াত করবছ আনম এখি দদখবত পানি।’ 
েৃদ্ধ কবয়ক মুহূতব থামল, তারপর আোর শুরু করল, ‘আনম হাসাি 

দসিনজবকর িাম শুবিই ওবক নচিবত দপবরনছ। নস্টবফি পনরোবরর েহুল 
আবলানচত সন্তাি দস, যাবক নমবলে োনহিী হবে হবয় খুেঁজবছ। তােঁর দদবে প্রবেে 
এেং দসই সাবথ যখি দতামার পনরচয় দপলাম, তখিই আনম সুবেহ সাবদবকর ঐ 
আবলা দদখবত দপলাম। যুবোশ্লানেয়ায় দতামাবদর প্রবেবের মত সুলতাি মুরাদ 
মসনজবদ দতামাবদর আেমি আল্লাহর একটা পনরকল্পিার অধীবিই র্বটবছ। 
আনম দদখবত পানি মুসলমািরা এোর র্ুবর দােঁিাবে।’ 

‘আপনি আমাবদর দদায়া করুি।’ েলল আহমদ মুসা। 
েৃদ্ধ েলল, ‘শুধু দদায়া িয়, আনম দতামাবদর একজি।’ 
‘আমরা কসবো যানি, যাবেি নক আমাবদর সাবথ?’ েলল মাজুে। 
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েৃদ্ধ েলল, ‘খুনে হতাম দযবত পারবল। নকন্তু নফবর এবস দযাহবরর িামাজ 
ধরবত পারবো িা মসনজবদ। ৪৫ েছবরর মবধয এক ওয়াক্ত িামাজও োদ যায়নি, 
মসনজদ দথবক।’ 

আহমদ মুসা উবঠ েৃবদ্ধর সামবি এবস তােঁর একনট হাত তুবল নিবয় চুমু 
নদবয় েলল, আমার অনেিন্দি গ্রহণ্ করুি ইয়া দেখ। আপিার এই সংগ্রাম 
আমাবদর জবে অফরুন্ত দপ্ররণ্ার উৎস হবে। েলকাবির নেেৃঙ্খল, নেধ্বি মুসনলম 
জিপবদ সংগ্রামী জীেি মাথা উচু কবর দােঁনিবয় আবছ, আপনি তারই প্রতীক। 

একটু দথবম আহমদ মুসা েলল, আজবকর মত আমাবদর নেদায় নদি। 
দফরার পবথ আোর দদখা হবে। 

‘শুধু দফরার পবথ দকি, সে সময়ই দদখা হবে, এই কথা েল।’ েবল েৃদ্ধ 
উবঠ দােঁনিবয় েলল, ৪৫ েছর হবলা কাউবক নকছ ুখাওয়াোর দস োেয হয়নি। 
দতামরা নকছ ুমুবখ িা নদবয় দযবত পারবে িা। 

উবঠ দােঁিাল েৃদ্ধ। ধীবর ধীবর দেনরবয় দেল পাবেই রান্না র্বরর নদবক। 
োধা নদবত দচবয়ও আহমদ মুসা েৃবদ্ধর মুবখর নদবয় তানকবয় পারল িা। 

ওর এই দুলবে আিবন্দ োধা দদয়া নঠক িয়। 
 
 
 
মিানির পার হবলই কসবো উপতযকা শুরু। উপতযকার প্রায় মাঝখাি 

নদবয় নসটনিক িদী প্রোনহত। নেোল কসবো উপতযকার উত্তর-পনিম দকাবণ্ 
মিানির েহর। 

এই কসবো উপতযকায় ১৩৮৯ সাবল ঐনতহানসক যুদ্ধ সঙ্ঘনটত হয়। 
এক পবক্ষ নছবলি তুরবস্কর সুলতাি মুরাদ, অেপবক্ষ নছবলি সানেবয়ার রাজা 
লাজারাবসর দিতৃবত্ব পূেব ইউবরাপীয় খৃিািবদর নমনলত োনহিী। 

সুলতাি মুরাদ েুলবেনরয়া দথবক দানিয়ুে পার হবয় পূেব প্রান্ত নদবয় 
কসবো উপতযকায় প্রবেে কবরনছবলি। তারপর নসটনিক িদী পার হবয় িদীবক 
দপছবি দরবখ নঠক িদীর পাবিই মুসনলম োনহিীর প্রধাি তােু িাপি কবরনছবলি 
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নতনি। আর লাজারাবসর দিতৃবত্ব খৃিািবদর দচাখ ধােঁধাবিা নেোল োনহিী কসবো 
উপতযকায় প্রবেে কবরনছল উত্তর-পনিম দকাবণ্ অেনিত মিানিবরর সংকীণ্ব 
উপতযকা পথ নদবয়। 

নসটনিক িদীর পনিম তীবর দযখাবি সুলতাি মুরাদ তার প্রধাি তােঁেু 
দেবিনছবলি, দসখাবিই সুলতাি োবয়নজদ তার নপতার ঐনতহানসক নেজবয়র 
স্মারক নহবসবে একনট নেজয় দস ধ নিমবাণ্ কবরি। 

সুলতাি োবয়নজবদর এই নেজয় দস ধ দথবক মাত্র নতিে েজ দূবর 
দযখাবি লাজারাবসর একজি হসনিক ‘নমবলে’ সুলতাি মুরাদবক 
প্রতারণ্ামুলকোবে আহত করার পর নিহত হবয়নছবলি, দসখাবিই ‘নমবলে’ 
োনহিী ১৯৩০ সাবলর নদবক ‘স্মনৃত িম্ভ’ হতনর কবরবছ নমবলে এর িাবম। 

মিানির পার হবয় হাইওবয়নটর একনট োখা দেেঁবক দেনরবয় দেবছ দসাজা 
দনক্ষণ্ নদবক নসটনিক পার হবয়। এই পথ নদবয় নমবলে স্মনৃত িবম্ভ যাওয়া যায়। 
আর হাইওবয়নট িদীর পনিম তীর েরাের এনেবয় দেবছ কসবোর দেতর নদবয় 
দনক্ষণ্ সানেবয়া অঞ্চবলর নদবক। 

মাজুবের োনি হাইওবয়র োখা রািানট ধবর এনেবয় চলল কসবো 
উপতযকার নদবক। 

এ রািায় মানুিবক দেে চলবত দদখা যাবি। োনিও দেে চলবছ রািা 
নদবয়। এসে দলাবকর প্রায় সোই নমবলে োনহিীর। দদবের নেনেন্ন িাি দথবক 
এবসবছ। নমবলে স্মনৃত দস বধ তারা যাবি শ্রদ্ধার্বয নিবেদবির জবে। 

মাজুে একটু নচনন্তত হবলা, হাসাি দসিনজক কারও িজবর পবি দযবত 
পাবর। জীবপর উন্মুক্ত দরজা নদবয় সেনকছুই পনরস্কার দদখা যাবি। আর রািায় 
দলাকজবির কারবি োনির স্পীডও অবিক কমাবত হবয়বছ। 

নমবলে স্মনৃত িম্ভ কাছাকানছ এবস পবিবছ। রািার েীিও আবরকট ু
দেবিবছ। 

সামবি দদখা দেল েযাজ নেতরণ্ হবি। কবয়কজি যুেক দলাকজিবদর 
দােঁি কনরবয় েুবক েযাজ লানেবয় নদবি এেং নেনিমবয় দয যা নদবি তা একনট 
থবলবত দরবখ নদবি। 
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মাজুবের মবি পিল, এোবে ফান্ড সংগ্রহ প্রনত েছরই হয়। এই টাকা 
নদবয় অনুষ্ঠাবির েযবয়র একনট অংে দমটাবিা যায়। 

মাজুে েংনকত হবলা। নকছু টাকা যাবে এজবে িয়, রািায় থামবত দহাক, 
হাসাি দসিনজক কারও িজবর পিুক, এটা কাময নছল িা। 

নকন্তু থামবত হবলা। যুেকরা োনির সামবি দােঁনিবয় োনি থানমবয় নদল। 
োনি থামবতই কবয়কজি যুেক এবস োনির পাবে েীি কবর দােঁিাল। 
মাজুে টাকা নিবয় হতনর নছল। েলল, আমাবক চারটা েযাজ দাও আমরা 

পবর দিে। টাকা িাও। েবল মাজুে একজি যুেবকর হাবত টাকা গুবজ নদল। 
নকন্তু যুেকরা ততক্ষবণ্ দু’পাে দথবক পনরবয় দদোর জবে এনেবয় 

এবসবছ এেং তারা চারজিবকই েযাজ পনরবয় নদল। নকছ ুটাকা নদবয়নছল মাজুে, 
আরও নকছ ুনদল িাতাো। উবিশ্য তািাতানি ছািা পাওয়া। 

এতটা েীবির মবধয পিবে মাজুে এটা কল্পিা কবরনি। প্রনত েছবরর 
দচবয় েীিটা এোর অবিক দেনে। 

নমবলে স্মনৃত িম্ভবক সুন্দরোবে সাজাবিা হবয়বছ। সামবি একটা সুদৃশ্য 
দেট হতনর করা হবয়বছ। দেবট একনট েযািার। েযািাবর দলখািঃ ‘েলকাবির জাতীয় 
েীর নমবলে এর স্মনৃত শ্রদ্ধার্বয অনুষ্ঠাবি স্বােত।’ 

রািার পাবেই নমবলে স্মনৃত িম্ভ। মাজুে ধীর েনতবত োনি চানলবয় স্মনৃত 
িম্ভ ডাইবি দরবখ এনেবয় চলল সামবি। মবি হবে োনি পাকব করার জবে আবে 
পাবে দকাথাও যাবি। 

নমবলে স্মনৃত িম্ভ দপনরবয় রািানট এনেবয় দেবছ নসটনিক িদীর নদবক। 
সুলতাি মুরাবদর নেজয় দস বধর পাে নদবয় রািানট িদী পার হবয় ওপাবর 
হাইওবয়র সাবথ নমবেবছ। িদীর একটা ব্রীজ দু’পাবের পবথর সংবযাে রক্ষা 
করবছ। 

মাজুবের োনি নসটনিক িদীর তীবর ব্রীবজর মুবখ এবস দােঁিাল। হাবতর 
োেঁবয়ই সুলতাি মুরাবদর নেজয় দস ধ। 

৫ে েছবরর পুরাবিা এই নেজয় দস ধ। দস বধর দকন্দ্র নেন্দুবত নছল একটা 
সুউি নমিার। নমিাবরর দসই সুউি মাথা আর দিই। নমবলে স্মনৃত িম্ভ যখি হতনর 
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হয়, তখি এই নমিার দেবঙ্গ দফলা হবয়বছ। দোটা দস ধই গুনিবয় দদোর প্রিাে 
হবয়নছল। নকন্তু অেবেবি তা করা হয়নি দু’দটা কারবণ্। এক, জােঁক-জমকপুণ্ব 
নমবলে স্মনৃত-িবম্ভর পাবে সুলতাি মুরাবদর নেজয় দস বধর হদেদো দদনখবয় 
একথা েলা দয, দসই নেজয় এখি পরাজবয় পনরণ্ত হবয়বছ। দুই, েত্রুর এই 
নেজয় দস ধ দদনখবয় তরুণ্বদর দক্রাধবক উিীি করা। 

নমিাবরর নিবচই েৃহৎ িামাবজর র্র। িামাবজর র্বরর চারপাবে চারনট 
র্বরর একনট নছল লাইবব্ররী, অেনেি নতিনট র্র মুসানফরবদর নেশ্রামখািা। িদী 
ও িল পবথর যাত্রীবদর কাবছ নেজয়-দস বধর এই নেশ্রাম দকন্দ্র নছল নেরাট 
আকিবণ্। 

এখি আর দসই আকিববণ্র নকছুই অেনেি দিই। নেশ্রামখািার দদয়াল 
আর দমবঝ ছািা দকাি নকছুর নচহ্ন দিই। লাইবব্ররী পুনিবয় দফলা দহয়বছ। দদয়াল 
ও ছাবদর দপািা নচহ্ন এখিও দৃনি আকিবি কবর। িামাজর্র সহ দরজা-
জািালাহীি সেগুবলা র্র এখি দপাকা-মাকি, জীে-জন্তুর আিািা এেং ময়লার 
োোি। জােঁক-জমকপূণ্ব নমবলে স্মনৃত দস বধর পাবে নেজয় দস ধনট সনতযই পতি 
ও পরাজবয়র প্রতীক হবয দােঁনিবয়বছ। 

আহমদ মুসা নেজয়-দস বধর সামবি দােঁনিবয় এক দৃনিবত তানকবয় নছল 
োঙ্গা নমিাবরর নদবক, ময়লা আেজবিার স্তুবপ নিমনিত র্রগুবলার নদবক। 

আহমদ মুসার দচাবখ দেবস উবঠনছল কসবোর দসই অতীত নদবির স্মনৃত। 
েুলবেনরয়া জবয়র পর দুেবম পােবতয পথ পানি নদবয় দানিয়ুে অনতক্রম কবর 
সুলতাি মুরাদ এই কসবো প্রান্তবর এবস পূেব ইউবরাবপর নমনলত খৃস্টাি োনহিীর 
মুবখামুনখ হবয়নছল। সানেবয়ার রাজা লাজারাবসর দিতৃত্বাধীি খৃিাি োনহিীবক মবি 
হবয়নছল সােবরর তরঙ্গ মালার মত নেোল-অন্তহীি। তার উপর সুলতাি মুরাবদর 
মুসনলম োনহিী নছল অেযাহত যুদ্ধ এেং দীর্ব পথশ্রবম ক্লান্ত। েংনকত হবয় 
পবিনছবলি সুলতাি মুরাদ। এই নেজয়-দস বধর এই খাবিই তােঁেু দেবি নছবলি 
নতনি। পরনদি সকাবলই দেবজ উঠবে যুবদ্ধর দামামা। সারারাত সুলতাি মুরাদ 
র্ুমািনি। সারারাত ধবর িামাজ পবিবছি, আর দকেঁবদবছি আল্লাহর কাবছ। দকেঁবদ 
দকেঁবদ আল্লাহর সাহাযয দচবয়বছি নতনি। 
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আল্লাহ তাবক সাহাযয কবরনছবলি। ১৩৮৯ সাবলর ২৭ আেবির সকাবল 
শুরু হবলা েয়ােহ যুদ্ধ। ক্ষুদ্র মুসনলম োনহিী সাের তরঙ্গ মালার মত নেোল খৃিাি 
োনহিীর চাবপ প্রথবম নেপযবি হবয় পবিনছল, মবি হবয়নছল সুলতাি মুরাদ দহবর 
যাবিি। নকন্তু তার পবরই র্ুবর দেল যুবদ্ধর দমাি। নেজয় লাে করবলা সুলতাি 
মুরাবদর মুসনলম োনহিী। 

আহমদ মুসার দচাবখ দেবস উঠল আবরা, নেজবয়র এই মুহূবতব খৃিাি 
োনহিীর একজি হসনিক, নমবলে কনে দলানেক, সুলতাবির সাবথ একাবন্ত আলাপ 
করবত চাইল। সরল ও উদার হৃদয় সুলতাি েত্রু পবক্ষর হবলও একজি 
হসনিবকর এ প্রাথবিা িা মঞ্জুর করবলি িা। নকন্তু দসই হসনিক কথা েলার ছবল 
কাবছ এবস আকনস্মকোবে আক্রমণ্ কবর েসল সুলতািবক। অপ্রস্তুত সুলতাি 
মারাত্মকোবে আহত হবলি। নমবলে কনে দলানেক পবর হসনিকবদর হাবত নিহত 
হবলা সতয, নকন্তু সুলতাি োেঁচবলিিা। সুলতাি মুরাদ োেঁচবলিিা েবট, নকন্তু সমগ্র 
েলকাবি নেজবয়র পাতাকা উড্ডীি হবলা ইসলাবমর। সুলতাি মুরাবদর পুত্র 
োবয়নজদ নপতার তােঁেুর িাবি হতনর করবলি নেজয় দস ধ। 

দসই নেজয় দস ধ পরাজবয়র কানলমা সেবাবঙ্গ ধারণ্ কবর আজ মৃত। আর 
তারই পাবে নেশ্বাসর্াতক নমবলে কনে দলানেবকর েণ্বা য স্মনৃত িবম্ভ একজি 
নেশ্বাসর্াতক জাতীয় েীবরর পূবজা পাবিি আজ। 

আহমদ মুসা নেজয়-দস বধর নদবক তানকবয় অতীবতর মবধয নিবজবক 
হানরবয় দফবলনছবলি। তার পলকহীি দৃনি নিেদ্ধ নছল নেজয়-দস বধর নদবক। নকন্তু 
দস দৃনিবত নছল িা তার উপনিনত। পাথবরর মতই নছল দস দােঁনিবয়। 

মাজুে ও িাতাো তার নদবক এনেবয় দেল। 
মাজুে ধীবর ধীবর হাত রাখল আহমদ মুসার কােঁবধ। েলল, নক োেবছি 

মুসা োই? 
আহমদ মুসা চমবক উবঠ দচাখ নফনরবয় নিল মাজুবের নদবক। আহমদ 

মুসার দোটা মুখ জুবি দেদিার একটা ছায়া। ধীবর ধীবর নজজ্ঞাসা করল আহমদ 
মুসা, নকছ ুেলনছবল তুনম? 

-েলনছলাম, নক োেবছি আপনি এমি কবর? 
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-োেনছলাম, নেজয় নকোবে পরাজবয় পনরণ্ত হল। ম্লাি দহবস েলল 
আহমদ মুসা। 

-দকাি নেজয়? 
-এই কসবোবত সুলতাি মুরাবদর নেজবয়র মাধযবম সূনচত হওযা 

ইসলাবমর নেজয়। 
-নক জোে দপবলি মুসা োই? 
-জোে? 
েবল হাসল আহমদ মুসা। ম্লাি হানস। তারপর েলল, কসবোর যুবদ্ধ 

আল্লাহর প্রনত েয় ও োলোসার দয অশ্রু সুলতাি মুরাবদর দচাবখ নছল তা 
পরাজয়বক জবয় পনরণ্ত কবরনছল, দসই অশ্রু পরেতবীবদর দচাবখ নছলিা। ফবল 
ধীবর ধীবর জয় পরাজবয় পনরণ্ত হবয়বছ। 

-তাহবল পরেতবীরা নক পথভ্রি হবয়নছবলি? 
-আনম তা েলে িা মাজুে। তারা মুসনলম নছবলি, তাবদর আবেে 

অনুেূনত সেই নঠক নছল। নকন্তু জাতীয় স্বাবথবর দচবয় তারা রাবজযর স্বাথববক দেনে 
গুরুত্ব নদবয়নছবলি। এই গুরুত্ব নদবত নেবয় তারা ধমব নিরবপক্ষ দসবজবছি এেং 
নিজ জানত ও নিজ আদবেবর প্রনত অনেচার কবরবছি। এবত জানতর ক্ষনত হবয়বছ, 
আদবেবর নেিার ও নেকাে েযাহত হবয়বছ। যার পনরণ্াম নহবসবে তাবদর রাজযও 
অেবেবি োেঁবচনি। 

-সনতযই নক, পরেনতবরা নিজ জানতর প্রনতও অনেচার কবরবছ? 
-ইনতহাস সাক্ষী, রাজযবক সবেবচবয় েি মবি করবত নেবয় পরেনতবরা 

অবিক অোবয়র সাবথ আবপাি কবরবছি, ইউবরাপীয় েনক্ত ও অমুসনলম 
প্রজাবদর অোয় মবিারঞ্জি করবত নেবয় নিজ আদেব ও অেিাি দথবক তারা সবর 
এবসবছি এেং নিজ জানতর প্রনতই জুলুম কবরবছি। 

এই সময় নেজয় দস বধর পাে দথবক হাসাি দসিনজক ছুবট এবস েলল, 
মুসা োই, আনম দদখলাম, দয দু’জি যুেক আমাবদর দপছি দপছি এবসনছল। 
তারা এখি দস বধর ওপাবর আিাবল দােঁনিবয় নমবলে স্মনৃত দস বধর নদবক তানকবয় 
নক দযি নসেোল নদবি। 
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আহমদ মুসা, মাজুে ও হাসাি দসিনজকবদর নদবক দচবয় েলল দতামরা 
োনিবত যাও, আনম এনদকটা দদখনছ। 

মাজুেরা দ্রুত োনির নদবক চলল। 
আহমদ মুসা নেজয় দস বধর আিাবল নেবয় দােঁিাল। দস যুেক দু’জবির 

প্রনতনক্রয়া দদখবত চায়। ওরা নমবলে োনহিীর দলাক হবল নিিয় মাজুেবদর 
োনিবত উঠবত দদখবল সনক্রয় হবয় উঠবে। 

োনিটা দােঁনিবয় নছল ব্রীবজর মুবখ। নেজয় দস বধর পনিম পাে দথবকও 
ঐ জায়ো দদখা যায়। 

আহমদ মুসার অনুমাি সতয হবলা, মাজুেবদর োনিবত উঠবত দদবখ 
যুেক দু’নট চঞ্চল হবয় উঠল। তাবদরবক মুহূবতবর জবে নকংকতবেযনেমুঢ় মবি 
হবলা। তারা োর োর তাকানিল নমবলে স্মনৃত দস বধর নদবক। নকন্তু যখি দদখল 
মাজুেরা োনিবত উবঠ েবসবছ, তখি তারা দু’জি  পবকট দথবক নপিল দের কবর 
ছুটল োনির নদবক। 

আহমদ মুসাবক অনতক্রম কবর তারা যখি সামবি এগুবলা তখি আহমদ 
মুসাও তাবদর নপছু নিল। 

োনি যুেক দু’নটর নপিবলর দরবঞ্জ িা আসবতই তারা গুনল েিবি শুরু 
কবরবছ। দযি ওবদর তর সইবছিা। আহমদ মুসা েুঝল োনির টায়ার ওবদর 
টাবেবট। োনিবক অবকবজা কবর পালাোর পথ তারা েন্ধ কবর নদবত চায়। 

আহমদ মুসা যুেক দু’নটর েনত রুদ্ধ করার জবে পবকট দথবক নরেলোর 
দের কবর শুবে ফায়ার করল। 

দপছবি গুনলর েব্দ শুবি যুেক দু’নট থমবক দােঁিাল। নেদুযত দেবে 
দপছবিও র্ুরল। নকন্তু আহমদ মুসার নরেলোবরর িল তখি ওবদর নদবক 
সাজাবিা। যুেক দু’নট র্ুবর দােঁিাবতই আহমদ মুসা েলল, হাত দথবক নপিল দফবল 
দাও। 

যুেক দু’নট আহমদ মুসার দচাবখর নদবক একোর তানকবয় নপিল হাত 
দথবক দছবি নদল। 
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‘র্ুবর দািাও।’ আহমদ মুসা হুকুম নদল ওবদর। ওরা সবঙ্গ সবঙ্গ হুকুম 
পালি করল। 

আহমদ মুসার দঠাবটর দকাবি হানস ফবুট উঠল। মবি মবি েলল, 
দেচারারা পাকা হবয় সাবরনি এখিও। 

‘সামবি আোও একপা একপা কবর।’ পরেতবী নিবদবে নদল আহমদ মুসা 
ওবদর। 

ওরা এগুবলা। আহমদ মুসা ওবদর দপছবি দপছবি এগুবলা। ওবদর নপিল 
দু’নট হাবত তুবল নিল আহমদ মুসা। যুেক দু’নট োনি পার হবয় ব্রীবজর উপর 
উঠল। আহমদ মুসাও ওবদর দপছবি দপছবি। 

োনি পার হবয় আহমদ মুসা মাজুেবক েলল, দতামরা এস ধীবর ধীবর 
োনি চানলবয়। 

মাজুে োনি চানলবয় আহমদ মুসার নপছ ুআসবত লােল। 
ব্রীবজর মাঝ েরাের নেবয় আহমদ মুসা নিবজ দােঁিাল এেং যুেক 

দু’জিবক দািাোর নিবদবে নদল। 
মাজুবের োনিও আহমদ মুসার দপছবি নেবয় দােঁিাবলা। 
আহমদ মুসা যুেক দু’জিবক র্ুবর দােঁিাবত েলল। ওরা র্ুবর দােঁিাবল 

আহমদ মুসা েলল, দতামরা দক? 
-নমবলে োনহিীর দলাক। কােঁপা েলায় েলল একজি যুেক। দু’জি 

যুেকই কােঁপনছল আহমদ মুসার নপিবলর সামবি দােঁনিবয়। 
-দতামরা কতনদি এ দবল? 
-ছয় মাস। 
-দতামাবদর দক আবছ? 
দুজবিই জািাল তাবদর োপ-মা আবছ, োইবোি আবছ। 
-দতামরা দকি এখাবি এবসনছবল? দুজবিই দকেঁবদ উবঠ েলল, আমরা 

ইবি কবর আনসনি। আমাবদরবক একটা ফবটা নদবয় েবলবছ এই দলাক 
আপিাবদর মবধয থাকবল নসেোল নদবয় দযি জািাই। দক একজি িানক ফবটার 
দলাকনটবক আপিাবদর োনিবত দদবখবছ। 
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-এখি দতামরা নক োনি চাও? 
-স্যার আমরা খারাপ দলাক িই, আমরা কখিও খারাপ কাজ কনরনি। 

আমরা কখিও এ ধরবির কাজ আর করেিা? কােঁদবত কােঁদবত েলল দু’জি যুেক। 
ওরা আরও েলল, আমরা দু’জি চাচাত োই। আমরা চাইনি এসে কাজ। 

নকন্তু নমবলে োনহিীবত িা আসবল আমাবদর পনরোবরর ক্ষনত হবে, এই েবয় 
আমরা এখাবি এবসনছ। 

-দতামরা সােঁতার জাি? আহমদ মুসা নজবজ্ঞস করল। 
-জানি। দু’জবিই জোে নদল। 
-তাহবল যাও িদীবত ঝাপ দাও, এটাই দতামাবদর োনি। 
সবঙ্গ সবঙ্গই যুেক দু’জি নিবদবে পালি করল। ওরা ব্রীবজর দরনলং এ 

উবঠ ঝানপবয় পিল িদীবত। 
োনি এবস আহমদ মুসার পাবে দােঁিাল। আহমদ মুসা যুেক দুনটর নপিল 

মাজুবের নদবক এনেবয় নদবত নদবত েলল, রাখ মাজুে, যুদ্ধ শুরু হবয় দেবছ। 
সামবি দরকার হবে। 

আহমদ মুসা জীবপ উঠবত নেবয় দপছবি তানকবয় দদখল, নমবলে স্মনৃত 
িবম্ভর নদক দথবক দু’নট োনি এনদবক ছুবট আসবছ। 

আহমদ মুসা োনিবত উবঠ েলল, দুবটা োনি এনদবক আসবছ। নিিয় 
নমবলেবদরই হবে। নসেোল দপবয় আসবছ। 

মাজুে োনি িাটব নদল। লানফবয় উবঠ ছুটবত শুরু করল োনি। োনি 
চলবত শুরু করবল িাতাো দপছবি তানকবয় েলল, েত্রুবক আপনি এোবে দছবি 
দদি, োইজাি? 

-ওরা খুে কােঁচা। ওরা েত্রুর পযবাবয় পবি িা। শুিবলই দতা ওবদর কথা। 
-নকন্তু ওরা সুবযাে দপবল নক আপিাবক ছািবতা? 
-তা ছািবতা িা, কারণ্ আনম দতা ওবদর কােঁচা েত্রু িই। 
-নকন্তু োইজাি, কথায় আবছ েত্রুর দেি রাখবত দিই। 
-দতামার কথা নঠক িাতাো। নকন্তু সে জায়োয় তা হয় িা। ওবদরবক 

আামার অপরাধী মবি হয়নি। নিরপরাধ দলাকবক গুনল করা যায় িা। 
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-আপনি নেপ্লেী িি োইজাি, আপিার আসল পনরচয় আপনি নমেিারী। 
-নঠক েবলছ দোি। মুসলমািবদর আসল পনরচয় তারা নমেিারী। তাবদর 

নেপ্লেী চনরত্র তাবদর এই নমেিারী কাবজর একটা অস্ত্র মাত্র যা তারা আত্মরক্ষার 
জে এেং অোবয়র মুবলাৎপাটবির কাবজ লাোয়। 

ব্রীজ দথবক োনি দিবম এবসবছ হাইওবয়বত। িদীর তীর েরাের হাইওবয় 
ধবর ছুবট চলল োনি উত্তর নদবক মিানিবরর পবথ। 

আহমদ মুসারা িজর দরবখনছল ব্রীবজর উপর। ব্রীজনট আিাল িা হওো 
পযবন্ত তারা দপছবির োনি দু’নটবক ব্রীবজ উঠবত দদখল িা। 

আহমদ মুসা েলল, তারা সম্ভেত দস বধ তাবদর ঐ দু’জি দলাকবক 
এখিও দখােঁজ করবছ। 

‘িদী দথবক এতক্ষণ্ তাবদর উবঠ যাোর কথা।’ েলল মাজুে। 
‘উঠবলও তাবদর কাবছ সে দোিার পরই িা তারা করণ্ীয় নঠক করবে।’ 

েলল আহমদ মুসা। 
‘োলই হল, আবরকটা ঝাবমলা দথবক োেঁচা দেল।’ েলল মাজুে। 
আহমদ মুসা আর দকাি কথা েলল িা। তার দৃনি সামবি। 
আহমদ মুসা মাজুবের ঝাবমলা কাটার কথা শুবি মবি মবি হাসল। মবি 

মবিই েলল, ঝাবমলা কাবটনি, ঝাবমলা আসবছ। তবে তার মবি হবি, নমবলে 
োনহিী দহায়াইট ওলবফর দচবয় কম দক্ষ। তবে সংখযায় এরা দেনে হবে এেং মবি 
হয় দেনে েুনদ্ধমািও। সোই নিরে, দকউ আর দকাি কথা েলল িা। 

হাইওবয় ধবর ছুবট চবলবছ োনি। 
লক্ষয তাবদর নপ্রনিিা, োনিবত নফবর আসা। 
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২ 
হঠাৎ র্ুম দেবঙ্গ দেল আহমদ মুসার। র্ুম োঙবলই দস েুঝবত পারল 

অসমবয় তার র্ুম দেবঙবছ। দকি? উৎকণ্ব হবয় উঠবলা দস। 
অস্পি একটা ধাতে েব্দ। শুবিই েুঝবত পারল দরজার তালা দখালার 

দচিা হবি। 
আহমদ মুসার কাবছ পনরষ্কার হবয় দেল েযাপারটা। র্বর েত্রুর হািা। 

সমগ্র িায়তুিীবত আগুি ধবর দেল আহমদ মুসার। তিাক কবর উবঠ েসল দস। 
পাবের খাবটই হাসাি দসিনজক। 
আহমদ মুসা োনলবের তলা দথবক নরেলোর দু’নট নিবয় লাফ নদবয় 

হাসাি দসিনজবকর খাবট নেবয় পিল। 
হাসাি দসিনজবকর োবয় হাত নদবতই হাসাি দসিনজক উবঠ েসল 

েীিণ্োবে চমবক উবঠ। 
আহমদ মুসা দ্রুত কাবি কাবি েলল, তািাতানি আলমানরর আিাবল 

দােঁিাও। 
েবলই আহমদ মুসা নেিাবলর মত নিিঃেবব্দ ছুবট নেবয় দােঁিাল দরজায়। 
র্বর র্ুটর্ুবট অন্ধকার। 
আহমদ মুসা দরজার মুবখামুনখ দােঁনিবয়। 
দরজার তালা দখালার ধাতে েব্দ তখি েন্ধ হবয় দেবছ। 
দরজা খুবল দেবছ েবল আহমদ মুসা মবি করল। 
আহমদ মুসা একটা হাত আলবতাোবে দরজার োবয় দরবখনছল। দস 

অনুেে করল দরজা তার হাবতর উপর চাপ সৃনি করবছ। অথবাৎ দরজা খুবল 
যাবি। দরজার আিাবল দােঁনিবয় সাবথ সাবথ আহমদ মুসাও সবর এল। দরজা 
দঠবল দু’নট ছায়ামুনতব র্বর প্রবেে করল। 
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ওবদরবক মবি হল চলন্ত জমাট অন্ধকার। দু’নট দদবহর মাঝখাবি 
েযেধাি একহাতও িয়। আহমদ মুসা দােঁনিবয় আবছ দরজার আিাবল দরজার 
মুবখই। আহমদ মুসা দথবক ওবদর েযেধািও একহাবতর দেেী িয়। 

আহমদ মুসা ডাি হাবতর নরেলোরনট োম হাবত নিবয় এেং োম হাবতর 
রড ডাি হাবত তুবল নিল। 

রডনট এক ফটু লম্বা। নিবলর রড, রূবপার নিবকল করা। দেে োরী। 
রবডর মুবখ একটা কযাপ আবছ। কযাপ খুবল দোিায় চাপ নদবল নক্লক কবর দুধারী 
ছুনরর ফলা দেনরবয় আবস। দতমনি আবরকটা চাপ নদবল দেতবর  ুবক যায়। সুন্দর 
রড-নিকনট েতকাল মাজুে আহমদ মুসাবক উপহার নদবয়বছ। রডনট আলমারীর 
উপর রাখা নছল। 

আহমদ মুসা রড-নিকনট ডাি হাবত নিবয় অন্ধকাবর খুে নহবসে কবর 
দপছবির দলাকনটর র্াি লবক্ষয আর্াত করল। 

‘দকােঁৎ’ কবর একটা েব্দ উঠল দলাকনটর মুখ নদবয়। তারপর  বল পবি 
দেল দমবঝর উপর। সামবির দলাকনট থমবক দােঁনিবয় দপছবি নফরনছল। 

আহমদ মুসা প্রথম আর্াত কবরই এক পা এনেবয় নিতীয় আর্াত করল 
সামবির দলাকনটবক। এই আর্াত দস কবরনছল র্ুবর দােঁিাবিা দলাকনটর কােঁধ ও 
কাবির মাঝখাবি। প্রায় দকনজ ওজবির রড দথবক প্রচন্ড েনতর আর্াত। এ 
দলাকনট মুখ নদবয় দকােঁৎ কবর একটা েব্দ তুবল  বল পবি দেল দমবঝবত। 

আর্াত কবরই আহমদ মুসা দপছবি সবর এবসনছল দরজার আিাবল। 
আহমদ মুসার নেশ্বাস, দু’জি র্বর  ুবকবছ নিিয় দপছবি আরও দকউ আবছ। 

আহমদ মুসার অনুমাি সতয হবলা। আহমদ মুসা দরজার আিাবল সবর 
আসবত িা আসবতই আধ দখালা দরজা দথবক র্বরর মবধয টবচবর আবলা ছুবট এল 
এেং দসই সাবথ দিিোবির এক পেলা গুনল। 

গুনল করবত করবত ওরা র্বর  ুকনছল। আহমদ মুসা হতনর হবয়নছল। ওরা 
র্বর পা দদয়ার সবঙ্গ সবঙ্গ দস দরজা প্রচন্ড দেবে দঠবল নদল দচ কাবঠর নদবক। 

মুহূবতব টবচবর আবলা নিবে দেল। গুনলও েন্ধ হবয় দেল। মানুবির মুখ 
দথবক দের হওয়া কবয়কটা েব্দও দোিা দেল। 
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আহমদ মুসার হাবতর কাবছই সুইচ নছল। আবলা জ্বানলবয় নদবয় 
নরোলোর োনেবয় দরজার সামবি এবস দােঁিাল দস। দু’জি র্বর  ুকনছল। 
দরজার প্রচন্ড োনি দখবয় দু’জিই তখি দমবঝ লুবটাপুনট খানিল। একজবির 
কপাল এেং আবরকজবির মাথার দপছি নদকটা দফবট দেবছ। পাবয়ও ওবদর 
সম্ভেত আর্াত দলবেনছল। ওরা উবঠ দােঁিাবত পারনছল িা। 

আহমদ মুসা ওবদর সামবি দােঁিাবতই ওরা তনির্নি উবঠ দােঁিাবত দচিা 
করনছল। একজবির মুখ রবক্ত দেজা। কপাবলর ক্ষত দথবক রক্ত ঝরবছ। 
আবরকজবির নপঠ রবক্ত দেবস যাবি, দফবট যাওয়া মাথার রবক্ত। ওরা দেপবরায়া 
হবয় নেবয়নছল। উবঠ দােঁিাবত েযথব হবয় ওরা দু’জবিই পবকট দথবক নরোলোর 
দের করল। 

আহমদ মুসা ওবদরবক আর গুনল করার সুবযাে নদল িা। পর পর দু’নট 
গুনল দেরুল আহমদ মুসার নরেলোর দথবক। েসা দলাক দু’নট লুনটবয় পিল 
দমবঝর উপর। আহমদ মুসা গুনল কবর জুবতা পবর নিল। তার মবি তখি একটা 
উৎকট আেংকা উেঁনক নদল, আজবকর টাবেবট দতা শুধু হাসাি দসিনজক িয়, 
মাজুেও। েতকাল কসবোবত অবিবকই মাজুেবক হাসাি দসিনজবকর সাবথ 
দদবখবছ। 

জুতা পরবত পরবত আহমদ মুসা হাসাি দসিনজকবক েলল, তুনম এস, 
মাজুবের নক হল দদনখ। 

েবল আহমদ মুসা র্র দথবক দের হবতই োনির লবি কান্না শুিবত দপল। 
আহমদ মুসার েুঝবত কি হবলা িা ওটা িাতাোর কান্না। 

আহমদ মুসা মাজুবের র্বরর নদবক িা ছুবট, ছুটল লবির নদবক। নকন্তু 
কবয়ক ধাপ এগুোর পবরই সামবি পাবয়র েব্দ শুিবত দপল আহমদ মুসা। 
একানধক দলাক ছুবট আসবছ এনদবক। আহমদ মুসা দদয়াবলর আিাবল দােঁিাল। 

ওরা দু’জি। টচব দজ্ববল ছুবট আসবছ। ছুবট আসবছ আর নচৎকার করবছ, 
নটবটা দতাবদর এত দদনর দকি, দকাথায় দতারা। 

আহমদ মুসা সময় িি করবত চাইল িা। মাজুবের নচন্তা তাবক চঞ্চল কবর 
তুবলবছ। 
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আোর আহমদ মুসার নরেলোর দথবক পর পর দু’নট গুনল দেনরবয় এল। 
ওরা দু’জি হুমনি দখবয় পবি দেল কনরবডাবর। 

এই সময় হাসাি দসিনজক এবস আহমদ মুসার পাবে দােঁিাবলা। 
আহমদ মুসা কনরবডাবর নছটবক পিা ওবদর দু’নট নরেলোর কুনিবয় 

নিবয় ছুটল লবির নদবক। 
লবি দু’নট জীপ দােঁনিবয়নছল। 
সামবির জীপনটর পাবে িাতাো মানটবত েিােনি নদবয় কােঁদনছল। 
আহমদ মুসা ছুবট দিবম এবসনছল লবি। নকন্তু লবি দিবমই তার দখয়াল 

হল দস ধরা পবি দেবছ। লিনট আবলাকজ্জ্বল। 
দখয়াল হওয়ার সাবথ সাবথই আহমদ মুসা মানটবত শুবয় পিল। আর দস 

সময়ই একটা নরেোবরর গুনল ছুবট দেল তার মাথার উপর নদবয়। 
হাসাি দসিনজক তখিও লবি িাবমনি। 
আহমদ মুসা দ্রুত েনিবয়ই নিতীয় জীপনটর আিাবল নেবয় উবঠ দােঁিাল। 
উবঠ দােঁনিবয়ই সামবির জীপ িাটব দিয়ার েব্দ শুিবত দপল। আহমদ মুসা 

েুঝবত পারল, মাজুেবক নিবয় ওরা পালাবি। 
নচৎকার কবর দকেঁবদ উঠল িাতাো। 
আহমদ মুসা দ্রুত নিতীয় জীবপর পাবে নেবয় দােঁিাল। সামবির জীপনট 

তখি দেবটর কাছাকানছ চবল দেবছ। 
হাসাি দসিনজকও তখি আহমদ মুসার পাবে এবস দােঁিাল। 
আহমদ মুসার কাবছ ছুবট এল িাতাোও। 
আহমদ মুসা দ্রুত হাসাি দসিনজকবক োিীবত উঠবত নিবদবে নদবয় 

িাতাোবক েলল, দকেঁবদািা দোি, আমরা ইিো-আল্লাহ মাজুেবক নিবয় নফবর 
আসে। 

েবল আহমদ মুসা ড্রাইনেং নসবট উবঠ েসল। হাসাি দসিনজক তার 
পাবের নসবট উবঠ েবসবছ। 

িাতাো দকেঁবদ উবঠ েলল, আনমও যাে, আনমও নরেলোর চালাবত 
জানি। 
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আহমদ মুসা িাতাোর নদবক একোর দচবয় েলল, নঠক আবছ দোি, উঠ। 
িাতাো উবঠ েসল দপছবির নসবট। িাটব নিল জীপ। 

সামবির জীপনট তখি দেট দপনরবয় রািায় পবিবছ। 
আহমদ মুসার জীপ লানফবয় উবঠ ছুটবত শুরু করল। 
আহমদ মুসার জীপ যখি রািায় এবস পিল সামবির জীপনট তখি দু’ে 

েজ সামবি। 
রাত নতিটার জিমািেহীি রািা। 
আহমদ মুসার নস্পবডানমটাবরর কােঁটা লানফবয় লানফবয় উপবর উঠবত 

লােল। 
তীবরর মত ছুবট চবলবছ আহমদ মুসার জীপ। 
সামবির জীপনটও সমাি নস্পবড চলবছ। এরািা ওরািা র্ুবর দেি পযবন্ত 

সামবির জীপনট দেলবগ্রড হাইওবয়বত এবস উঠল। তারপর ছুটল দেলবগ্রবডর 
নদবক। 

আহমদ মুসা োেল, সামবির জীপনটর লক্ষয নক দেলবগ্রড, িা দকাি 
উপায় িা দদবখ এই পথই দেবছ নিবয়বছ? 

দেলবগ্রড হাইওবয় সুপ্রেি ও সরল রািা। এ হাইওবয়বত উবঠ আহমদ 
মুসা ফলুস্পীড নদল জীবপ। 

িতুি জীপ। খুনে হবলা আহমদ মুসা। েনতর দপ্রসাবর থর থর কবর 
কােঁপবছ দোটা জীপ। 

অল্পক্ষবণ্র মবধযই আহমদ মুসা লক্ষয করল, দুই জীবপর মাবঝ েযেধাি 
একটু একটু কবর কমবছ। নকছুক্ষবণ্র মবধযই েযেধাি একে’ েবজর মবধয চবল 
এল। 

প্রায় আধ র্ন্টা চলার পর েযেধাি ৫০ েবজ দিবম এল। আহমদ মুসা 
েলল, িাতাো হাসাি দসিনজক দতামরা নসবটর উপর শুবয় পি। ওরা কাছাকানছ 
এবস দেবছ, সামবি দথবক গুনল করবত পাবর। 

আরও নকছুক্ষণ্ চলার পর েযেধাি আরও কবম প্রায় ২০ েবজর মবধয 
চবল এল। 
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আহমদ মুসা নরেলোর তুবল নিল হাবত। 
আহমদ মুসা আিযব হবলা, এত কাবছ আসার পবরও ওপক্ষ দথবক দকাি 

গুনল আসবছ িা দকি? দিিোি, সাে-দমনেি োবির আওতায় তারা দতা এবসই 
দেবছ। হবত পাবর আহমদ মুসার োনির দহডলাইট দিোবিা থাকার কারবি 
তাবদর সনঠক অেিাি তারা জািবত পারবছ িা। নকন্তু দপছবি তানকবয় একটু 
দখয়াল করবলই এ অেিাি নঠক করা সম্ভে। আহমদ মুসা আরও নকছুক্ষণ্ সময় 
নিবয় েযেধাি আরও কনমবয় োনির দহডলাইট অি কবর নদবয়ই টাবেবটবক োবলা 
কবর দদবখ নিবয় পরপর নতিনট গুনল করল। 

একনট গুনল নেবয় দপছবির ডাি টায়াবর নেদ্ধ হবলা। োনিনট প্রেল ঝাকুনি 
দখবয় নকছুদুর এেঁবক দেেঁবক এনেবয় দথবম দেল। থামার সবঙ্গ সবঙ্গ একজি দলাক 
ড্রাইনেং নসট দথবক লাফ নদবয় দিবম দদ ি নদল। 

আহমদ মুসার জীপ ততক্ষবণ্ সামবির জীবপর সমান্তরাবল এবস 
নেবয়নছল। 

আহমদ মুসার নরেলোর হতনরই নছল। দলাকনটর আর পলাবিা হবলািা। 
গুনল দখবয় মুখ থেুবি পিল রািায়। 

আহমদ মুসা োনি থামাল। 
আহমদ মুসার োনি থামবতই ওই জীপ দথবক একটা কন্ঠ নচৎকার কবর 

উঠল ‘মুসা োই, একজিবক এখাবি ধবর দরবখনছ, আসুি।’ 
সোই নচিবত পারল মাজুবের েলা। 
আহমদ মুসা, হাসাি দসিনজক োনি দথবক ছুটল দসনদবক। 
িাতাোও িামল োনি দথবক। 
আহমদ মুসা ছুবট নেবয় জীবপর পাবে দােঁিাল। 
মাজুে একজিবক োনির দমবঝবত দফবল হাত দু’নটবক নপছবমািা কবর 

ধবর দরবখনছল। 
-এোবে এবক ধবর দরবখছ দকি? এর ‘সদেনত’ কবর ড্রাইনেং নসবটর 

ওবকবতা কােু করবত পারবত। 
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-এবক আপিার জবে দরবখনছ। আপনি এবক দছবি নদবয়নছবলি দতা, 
তাই আনম এবক মারলাম িা। 

-অথবাত ব্রীবজর দসই দু’জবির একজি? 
-হ্ােঁ মুসা োই। 
-তুনম দিবম এস মাজুে, আনম ওবক দদনখ। 
মাজুে দিবম এল জীপ দথবক। 
যুেকনট োনির দমবঝবতই উবঠ েসল। 
আহমদ মুসা ওবক দিবম আসবত েলল। 
মুহূতব দদনর িা কবর সুবোধ োলবকর মত দিবম এল যুেকনট। তার মুখ 

ফযাকাবে, কােঁপনছল। 
-তুনম দয আোর? আহমদ মুসা নপিল িানচবয় নজজ্ঞাসা করল। 
-আনম আসবত চাইনি, ওরা আমাবক দজার কবর এবিবছ। েলল যুেকনট। 
-োিাবিা কথা। 
-দদাহাই স্যার, োিাবিা িয়, িা আসবত চাইবল আমার োইবক ওরা 

আমার সামবি হতযা কবরবছ, পবর আনম আর আপনত্ত করবত সাহস পাইনি। 
-দযোবেই দহাক, তুনম অনেযাবি দযাে নদবয়ছ, মাজুেবক ধবর নিবয় 

যানিবল। 
-স্যার, নেশ্বাস করুি। আনম সাবথ নছলাম, নকন্তু নকছুই কনরনি। ঐ 

স্যারবক নজজ্ঞাসা করুি, ওবক ধবর দরবখনছলাম, নকন্তু পবকট দথবক আনম 
নপিলটাও দের কনরনি। েবল যুেকনট পবকট দথবক নপিল দের কবর দদখাল। 

আহমদ মুসা দহবস উঠল। 
-ও নঠকই েবলবছ, ওবক কােু করবত নেবয় দদখলাম ও আমাবক দতমি 

োধা নদলিা। নপিল ও দের কবরনি। েলল মাজুে। 
-ড্রাইোরবক কােু করবত এগুবল িা দকি? েলল আহমদ মুসা। 
-দেলাম িা কারণ্ ও েযাটা দুর্বটিা র্টাবত পাবর, দয দজাবর োিী 

চলনছল। আর দদখলাম, আপনি যখি আসবছি তখি আর ঝুনক দিোর প্রবয়াজি 
দিই। 
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আহমদ মুসা এোর যুেকনটর নদবক মবিাবযাে নদবল যুেকনট েলল, 
আমাবক দমবর দফলুি স্যার, িা হবল ওরা আমাবক খুে কি নদবয় মারবে। 

-দকি? েলল আহমদ মুসা। 
-দসনদিও আমাবক দছবি নদবয়বছি, আজ ওরা সোই মবরবছ, আনম যনদ 

িা মনর তাহবল েলবে, আমার দকাি দযাে-সাজস আবছ। েবল যুেকনট আহমদ 
মুসার হাবত নপিল তুবল নদল। 

আহমদ মুসা নপিল হাবত নিবয় েলল, তুনম োনিবত পানলবয় যাও। 
-িা স্যার, দযখাবিই যাই, দসখাি দথবক ওরা ধবর আিবে, ওবদর হাত 

দথবক নিিার দিই। ওবদর োধা দদোর দকউ দিই। শুধু আপিাবদরই েয় কবর 
ওরা। 

-েয় করবল ওোবে আমাবদর োনিবত হািা নদবত সাহস করবতা? 
-ওরা মনরয়া হবয় উবঠবছ। ইবয়বলসু্ক ও জবজবর মৃতযু ওবদর পােল কবর 

তুবলবছ। েহু নহবসে-নিবকে কবর সানেবয়া প্রবদবের নমবলে োনহিীর কমান্ডার, 
নযনি দবলর দু’িম্বর েযনক্ত, জারবজস নজবেঙ্কুর দিতৃবত্ব আজবকর হামলা চালাবিা 
হবয়নছল। মুবখাে পরা দসই দলাকনটই জারবজস নজবেঙ্কু। 

জারবজস নজবেঙ্কুর িাম শুবি চমবক উঠল মাজুে। 
এ এক সাক্ষাত রক্তপায়ী েয়তাি। ইবয়বলসু্ক ও জজবরা হুকুম দপবল হতযা 

করত, নকন্তু দজবেঙ্কুর দকাি নিবদববের প্রবয়াজি হয়িা। কত হাজার দলাক দয তার 
হাবত নিহত হবয়বছ, দস নহবসে দকউ নদবত পারবে িা। নমবলে োনহিীর সোই 
তাবক ‘নকলার দমনেি’ েবল ডাবক। েলা হয়, দস দবল প্রোেোলী হোর পর 
দথবকই মুসনলম নেবরাধী হতযাকান্ড েণ্রূপ নিবয়বছ। মাজুে জারবজস নজবেঙ্কুর 
িাম শুবি যতটা চমবক উবঠনছল, ততটাই মবি মবি হালকা অনুেে করল। েলল 
দস, ওবক আনম নচিবত পানরনি, দোটা অনেযাবি একটা কথাও দস েবলনি। 

-দস আপিার উপর সাংর্ানতক নক্ষি। এ কারবি আপিাবক ধরার জবে 
দস নিবজই দেবছ। েলল যুেকনট। 

-জানি, দলতযােীবদর দস োবয়র চামিা খুবল মাবর। ও এক জীেন্ত িরক। 
িাতাো এত দকেঁবদবছ একটা কথাও দস েবলনি। 
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-আপনি জাবিি িা, ওবদর পনরকল্পিা নছল িাতাোবকও নিবয় আসা। 
দস আবেই েবল নদবয়নছল, িাতাোর দযি দকউ ক্ষনত িা কবর, িাতাোবক দস তার 
জবে অক্ষত নিবয় আসবে। নকন্তু দেি পযবন্ত তা হবলািা, তনির্নি কবর তাবক 
পালাবত হবলা। 

মাজুে ও িাতাো দু’জবিই নেউবর উঠল। নেশ্বাস করল তারা, নজবেঙ্কু 
এই চনরবত্ররই দলাক। 

মাজুে আহমদ মুসার নদবক নফবর েলল, ধেোদ মুসা োই, েয়তািবদর 
িিযি আপনি েযথব কবর নদবয়বছি। ওরা ক’জি নছল, ক’জি মবরবছ। 

-ওরা নছল আটজি। দু’জি আমাবদর র্বর সটাি হবয় আবছ। দু’জি 
আমাবদর দরজায় এেং আরও দু’জি কনরবডাবর মবর পবি আবছ। একজি 
এখাবি মরল। 

-তাহবল এখি এই যুেকনটর নক হবে? েলল মাজুে। 
আহমদ মুসা যুেকনটবক নজজ্ঞাসা করল, দতামার িাম নক? 
-জাকুে। েলল যুেকনট। 
-তুনম নক ইহুনদ? 
-িা। 
-নকন্তু দকাি খৃিাবির িাম দতা জাকুে অথবাৎ ইয়াকুে হয় িা? ইহুনদ অথো 

মুসলমািরা এ ধরবির িাম রাবখ। 
যুেক দকাি উত্তর নদলিা। মাথা নিচু কবর নকছুক্ষণ্ নিরে থাকল। তারপর 

একোর মুখ তুবল আহমদ মুসার নদবক চাইল। 
-তুনম নকছ ুদোপি করবত চাইছ। 
-নঠক আবছ দোপি করে আর দকাি েবয়? আনম দতা োেঁচবতই চাই িা। 
েবল যুেকনট একটু নিরে হবলা, তারপর েলল, আমার দাদা পযবন্ত সোই 

মুসলমাি নছবলি। আমার আব্বা একজি খৃিাি দমবয়বক নেবয় কবরি এেং আনম 
যখি দকাবল দসই সময় আমার আব্বা, চাচারা সোই খৃিাি হবয় যাি। আমাবদর 
োনি নেখযাত সমুদ্র েন্দর নরকায়। খৃিাি িা হবল আমার আব্বা-চাচাবদর নরকা 
ছািবত হবতা। নরকা তখি প্রায় মুসনলম মুক্ত েহর। তাই খৃিাি হবয় তারা নরকায় 
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থাকা পছন্দ কবরি। আমার জাকুে িাম আমার দাদা দরবখনছবলি। আমার জবন্মর 
পবরই নতনি মারা যাি। 

-দতামার এ পনরচয় তুনম দোপি কবরনছবল দকি? 
-দছাট দেলা দথবকই আব্বার নিবিধ, দকাি মুসলমাবির কাবছ এ কথা 

প্রকাে দযি আমরা িা কনর। মুসলমািবদর কাবছ ধমবতযাে িানক েয়ািক অপরাধ। 
মৃতযুদন্ড িানক এর োনি। 

-ইসলাম আল্লাহর মবিািীত একমাত্র সতযপথ, োনন্তর পথ। মানুি সতয 
ও োনন্তর পথ দথবক মুখ-নফরাক, স্রিা তা চাি িা েবলই এই কবঠারতা। এই 
কবঠারতা মানুবির মঙ্গবলর জবেই। 

একটু দথবমই আহমদ মুসা আোর েলল, তা ইসলাম তযাে কবর 
দতামাবদর পনরোর দকমি আবছ? 

-স্যার, আমরা এখি িা খৃিাি, িা মুসলমাি, আমরা েীজবাবতও যাই িা, 
মসনজবদও যাই িা। নকন্তু সতয েলনছ, মসনজবদর নদবকই আমার আব্বার টাি 
দেনে। মবি পবি একোর আনম এেং আব্বা মােবরে েহবরর একটা মসনজবদর 
ধার নদবয় যানিলাম। মসনজবদর দরজা দখালা নছল। একটা কুকুর  কুনছল দরজা 
নদবয়। আব্বা ছুবট নেবয় কুকুরনটবক তানিবয় নদবয় মসনজবদর দরজা েন্ধ কবর 
নদবলি। আনম এর কারণ্ নজজ্ঞাসা করলাম। নতনি েলবলি, কুকুর মসনজবদ 
 ুকবত দিই, কুকুর িাপাক। আোর একটা র্টিা মবি পবি। র্টিাটা র্বটনছল 
জামবানিবত। সূযব দডাোর সময় আমরা হাটনছলাম এক মসনজবদর পাে নদবয়। এই 
সময় আজাি শুরু হবলা। আব্বা সংবঙ্গ সবঙ্গ থমবক দােঁিাবলি। মাথা নিচু কবর 
দোটা আজাি শুিবলি। আজাি দেি হবল নতনি যখি মুখ তুলবলি, তখি মবি 
হবলা তার দচাবখর দকাণ্ নেজা। নমবলে োনহিীবত দযাে নদবয়নছ োধা দদয়ার সাধয 
তার নছলিা। নকন্তু খুে েযাথা দপবলি নতনি, দযনদি খেরনট প্রথম শুিবলি। নতনি 
আমাবক েবলনছবলি দতামার দাদা এেং পূেবপুরুি মুসলমাি নছল মবি দরবখা 
োছা। আব্বার কথা আনম মবি দরবখনছ, মুসলমাি কাউবক োেঁচাবত হয়বতা পানরনি, 
নকন্তু দকাি মুসলমাবির দকাি ক্ষনত আমার িারা হয়নি। 

-ধেোদ জাকুে। তুনম জাি আমরা দক? 
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-জানি। আপনি আহমদ মুসা এেং সাবথ নিবফি পনরোবরর হাসাি 
দসিনজক। 

-আনম আহমদ মুসা একথা দক েলল? 
-দকউ েবলনি। নমবলে োনহিী আবে েুঝবত পাবরনি আপনি দক। নকন্তু 

এখি তারা নিনিত আপনি আহমদ মুসা ছািা আর দকউ িি। 
-তুনম আমাবদর সাবথ থাকবত চাও? 
-ওখাবি নেবয় মরার দচবয় এখাবি দেেঁবচ থাকার দচিা করা োল মবি কনর 

নকন্তু আনম দয খৃিাি? 
-দতামাবক মুসলমাি হবত হবে এ েতব দতা আমরা আবরাপ কনরনি 

জাকুে? 
-আনম মুসলমাি হবত পারবো? 
-এ দরজা সকবলর জে সে সময় দখালা। আর দতামরা দতা অেিার 

নেকার নছবল। 
জাকুবের মুখ উজ্জ্বল হবয় উঠবলা। 
আহমদ মুসা মাজুেবক েলল, চল এখি আমরা নপ্রনিিায় নফবর যাই। 

ওনদকটা একোর দদবখ সকাবলই আমরা দেলবগ্রড যাত্রা করে। 
মাজুে মাথা দিবি সােঁয় নদল। 
সামবির জীবপ উঠল আহমদ মুসা। এ জীবপর নপছবির দু’নট নসবট েসল 

হাসাি দসিনজক এেং জাকুে, আর নপছবির জীবপ উঠল মাজুে এেং িাতাো। 
তারা  দু’জি  পাোপানে নসবট। 

জীপ দু’নট নপ্রনিিার নদবক ছুটবত শুরু করল। নপ্রনিিার কাছাকানছ চবল 
এবসবছ তাবদর োনি। আর পােঁচ নকবলানমটাবরর মত দেবলই েহবরর উপকবন্ঠ 
দপ েঁছা যাবে। এই সময় আহমদ মুসাবদর জীবপর সামবি দ্রুত ছুবট আসা দু’দটা 
োনির চারনট দহডলাইবটর আবলা স্পি হবয় উঠল। অল্পক্ষবণ্র মবধযই আহমদ 
মুসাবদর জীপ এেং এনেবয় আসা োনি দু’নট কাছাকানছ এবস পিল। আহমদ মুসা 
ওবদর সাইড দদোর জবে রািার োম পাে েরাের চলবত শুরু করল। আহমদ 
মুসার জীপ ওবদর দহডলাইবটর আওতায় এবস দেবছ। 
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ওবদর সামবির োনিটার দহডলাইবটর আবলা একোর আহমদ মুসার 
জীবপ এবস পিল। তার পর মূহুবতবর জবে সবর দেল। তারপর পুিরায় তা নফবর 
এবস আহমদ মুসার উপর নির হবয় দেল। 

আহমদ মুসা নেরক্ত হবলা এোবে আবলা দফলা আইি নসদ্ধ িয়। 
দহডলাইবটর দসই আবলানট আহমদ মুসার জীবপর উপর দথবক আর 

সরল িা, েরং আবলাটা কবয়ক োর নিনেবয় জ্বানলবয় এেং কবয়কোর হণ্ব োনজবয় 
সামবির োনিনট রািার োম পাবে সবর এবস েলা যায় আহমদ মুসার োনির পথ 
দরাধ কবর দােঁিাল। 

এই সময় দপছি দথবক জাকুে প্রায় আতবস্ববর েলল, সামবির োনি দু’নট 
নমবলে োনহিীর। 

দকমি কবর েুঝবল? েলল আহমদ মুসা। 
হণ্ব আর আবলার সংবকবত েুবঝনছ। নমবলে োনহিীর দকাবড ওরা 

সংবকত নদবয়বছ। 
এতক্ষবণ্ আহমদ মুসার কাবছ েযাপারটা পনরষ্কার হবয় দেল। ওরা 

দহডলাইবটর আবলাবত জীবপর িাম্বার দদবখই নচিবত দপবরবছ এ জীপ দু’নট 
নমবলে োনহিীর। তারপর জীবপ নমবলে োনহিীর দলাক আবছ নকিা তা নিনিত 
হোর জবেই ওরা আবলা ও েবব্দর সংবকত নদবয়বছ। উত্তর িা দপবয়ই তারা ধবর 
নিবয়বছ এ জীপগুবলা েত্রুর দখবল। 

আহমদ মুসার কাবছ েযাপারটা পনরষ্কার হওয়ার সাবথ সাবথ দস যখি 
নরেলোর তুবলবছ সামবির োনির দহডলাইবট গুনল করার জবে, দসই সময় 
সামবির োনি দথবক ছুবট এবলা েৃনির মত দমনেি োবির গুনল।  

‘জীবপর দমবঝবত শুবয় পি হাসাি দসিনজক দতামরা,’ েবল আহমদ মুসা 
শুবয় পিল নসবটর নিবচ।  

গুনলর শুরুবতই োনির উইন্ডনেল্ড উবি দেল। টুকবরা টুকবরা কােঁচ এবস 
পিল আহমদ মুসার োবয়র উপর। দুই নসবটর ফােঁবক নেয়াবরর কাবছ দস একটা 
দতায়াবল দপল। দতায়াবলটা মাথার উপর চাপাল দস। সামবির োনির 
দহডলাইবটর আবলাবত জীপ এেং এর দু’পাে আবলানকত। আহমদ মুসা মাথা 
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তুবল দদখল ওবদর দচাখবক ফােঁনক নদবয় োনি দথবক িামা সম্ভে িয়। একমাত্র 
নেকল্প নহবসবে োনি দকািোবে সামবি এনেবয় দিোর জবে ড্রাইনেং পযাবিবলর 
নদবক দচাখ দফরাবত যাবে এমি সময় তার দচাবখর সামবি মাত্র ফটু দদবিক দূবর 
একনট দোলাকার নপন্ড এবস পিল। নপন্ডনট আহমদ মুসার দচাবখ পিবতই েূত 
দদখার মত চমবক উবঠ দস দতায়াবলই মুখগুবজ দতায়াবল নদবয় িাক দচবপ ধরল 
প্রচন্ড োবে। 

পবিই নপন্ডনট েব্দ কবর দফবট দেবল। দফবট যাোর সংবে সংবে তুবলার 
মত সাদা েযাস োতাবসর দচবয় অবিক দ্রুত েনতবত চারনদবক ছনিবয় পিল। 

নপন্ডনট আহমদ মুসার দচাবখ পিবতই েুঝবত দপবরনছল ওটা 
দক্লাবরাফরম দোমা। মানুিবক নিনদবি সমবয়র জবে দসন্সবলস করার অতযন্ত 
কাযবকরী অস্ত্র। নেবফানরত হোর পর কাযবকরী মাত্র ৩০ দসবকন্ড। নকন্তু এই নত্রে 
দসবকবন্ডর নক্রয়া মানুিবক র্ুম পানিবয় রাবখ দীর্ব ৮ র্ণ্টা। যনদ জ্ঞাি দফরাবিার 
দকাি েযেিা িা করা হয়। 

প্রথম দোমা নেবফানরত হোর সবঙ্গ সবঙ্গ আরও চারনট দক্লাবরাফরম 
দোমা নেবফানরত হবয়নছল দপছবির জীপ সহ দু’নট জীবপ। 

আহমদ মুসা প্রায় দদিনমনিট িাক েন্ধ কবরনছল। এর পবরও তার সবন্দহ 
হনিল তার জ্ঞাি আবছ নকিা। দস পা দিবি দদখনছল, িা তার জ্ঞাি নঠক আবছ। 

দদিনমনিট পর আহমদ মুসা নিশ্বাস নিল। পনরষ্কার োতাস, শুধু োরুবদর 
েন্ধ, েযাস দোমার সবম্মাহিকারী নমনি েন্ধ আর দিই। 

গুনল তখি েন্ধ হবয় দেবছ।  
আহমদ মুসা েুঝল, ওরা নিনিত হবয় দেবছ জ্ঞাি আর কাবরা অেনেি 

দিই। দসই সাবথ দস েুঝল, এখি ওরা আসবে। এই সময় পাবয়র েব্দ দপল 
জীবপর সামবি। দক দযি কথা েবল উঠল, ওবদরবক মাইবক্রাোবস তুবল িাও। 
আর দতামরা জীবপ উঠ।  

দয কন্ঠনট কথা েলনছল, দস কথা েলবত েলবতই জীবপর নদবক 
আসনছল। পদেবব্দ মবি হল দলাকনট তার জীবপর দরজায় দােঁিল। দরজা দখালার 
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েব্দ হবলা। সবঙ্গ সবঙ্গ একটা টচব জ্ববল উঠল। দক দযি তার মাথার চুল ধবর দটবি 
মুখ উপবর তুলল। আহমদ মুসা মরার মতই পবি নছল। 

এ সময় নপছবির জীবপর নদক দথবক দক দযি ছুবট এবস েলল, স্যার ও 
জীবপ মাজুে এেং িাতাো। 

আহমদ মুসার মাথার চুল ধবর দয তুবলনছল, দস েলল, এখাবি নতিজি। 
জাকুে দেেঁবচ আবছ, জাকুে দক দদখনছ হাসাি দসিনজবকর সাবথ এখাবি। আহমদ 
মুসার চুল দছবি নদবত নদবত েলল, তাহবল এই দলাকনটই তাহবল হবে দসই 
আহমদ মুসা। োনি দথবক দলাকনট দিবম দেল। 

োনি দথবক দলাকনট দিবম যাোর পর কবয়কনট পাবয়র েব্দ এনেবয় এল। 
নতিজি দলাক। তারা আহমদ মুসাবদর ধরা ধনর কবর িানমবয় নিবয় চলল ওবদর 
মাইবক্রাোবসর নদবক। 

আহমদ মুসাবদর চার জিবক মাইবক্রাোবস তুবল দরজা েন্ধ কবর দদয়া 
হবলা। োইবর দরজায় চানে লাোবিার েব্দও আহমদ মুসা শুিল। 

আহমদ মুসা মবি মবি খুেী হবলা এই দেবে দয, জাকুেবক তাহবল ওরা 
অনেশ্বাস কবরনি। 

অল্পক্ষণ্ পবরই োিী িবি উঠল। চলবত শুরু করল োিী। 
আহমদ মুসা দখয়াল করল োিী তার নদক পনরেতবি করল িা। অথবাৎ 

তারা দেলবগ্রবডর  নদবক যাবি। 
আহমদ মুসা র্নির দরনডয়াম ডায়াবল দদখল, রাত সাবি চারটা। খুনে 

হবলা র্নি তারা দিয়নি। পবকট দথবক দু’দটা নরেলোর ও ছুনরটাই শুধু নিবয় 
দেবছ। নকন্তু তার নপ্রয় দলসার নপিলটা রবয় দেবছ উরুর সাবথ দটপ নদবয় দসেঁবট 
রাখা। 

মাইবক্রাোবসর ড্রাইনেং দকনেবি দু’জি আবরাহী। একজি ড্রাইোর 
এেং তার পাবে একজি। পাবের জবির হাবত দিিোি। দস েলা যায় দপছি 
নফবর অথবাৎ আহমদ মুসাবদর নদবক তানকবয়ই েবস আবছ। 
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দোর ৬টার নদবক আহমদ মুসাবদর নিবয় চারনট োনির েহর দকাকা 
েহবর দপ েঁছল। দকাকা নপ্রনিিার দচবয় েি েহর িয়। দকাকার পবরর েহরনটই 
দেলবগ্রড। 

দকাকা েহবরর দেলবগ্রড হাইওবয়র উপবরই একটা নেরাট নত্রতল োিীর 
দেট নদবয় প্রবেে করল োনির েহরনট। দােঁিাল নেরাট োনির প্রেি োনি 
োরান্দায়। থামল োনি। 

আহমদ মুসা আোর আবের মতই মরার মত ো এনলবয় নদল দচাখ েন্ধ 
কবর। 

রাত এখিও দদি র্ন্টা োনক। 
সে োনি দােঁিাবল আোর দসই কন্ঠ দোিা দেল, দয কন্ঠবক আবে 

একোর নিবদবে নদবত শুবিনছল আহমদ মুসা। 
োনর েলায় দলাকনট এোর নিবদবে নদল, এবদরবক নিবয় নিবচর মাল 

খািায় রাখ। সকাবল সোই আমরা েসে, তখি ওবদর ওখাবি নিবয় জ্ঞাি 
নফরাবলই হবে, সোই মজাটা দদখবে। আর জাকুেবক নিবয় ওর জ্ঞাি দফরাও, ওর 
কাছ দথবক কথা শুিবত হবে। 

পদ েবব্দ মবি হবলা দলাকনট কথা েবলই েট েট কবর চবল দেল। 
আহমদ মুসাবদরবক মাবলর েিার মত দটবি দটবিই োনি দথবক িামাবিা 

হল। তারপর ওবদরবক দটবি দহচবি নিবয় চলল কনরবডার নদবয়। িাতাোবক দয 
দটবি নিবয় যানিল দস এক নেি নদবয় েবল উঠল, খাসা মালবর। 

আবরক জি েবল উঠল, চুপ েি সাবহেবদর এ সে মাবল দচাখ নদবত 
দিই। 

অে একজি েলল, মাজুে এেং এই িাতাো দবলর সাবথ 
নেশ্বাসর্াতকতা কবরবছ। আজ সকাবল যা র্টবে তা দদখার মত হবে। ঐ সুন্দর 
অঙ্গ দদখনে েকুবির মত সোই খাবে। 

এই েেিনট দকাকা েহবর নমবলে োনহিীর দহড দকায়াটবার। নতি তলা 
েেবির মানটর তলায় একনট র্র, এটাই মালখািা ো েন্দীখািা। খুে গুরুত্বপূিব 
কবয়নদবদর এখাবি রাখা হয়। এক তলার দেি র্রনটর উত্তর দদয়াবল সুইচ দোবডব 
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‘O’ মানকবং করা একটা সুইচ আবছ, দসটা নটপবলই সুইচ দোবডবর নিবচই দমবঝর 
একটা অংে সবর যায়। দমঝটা সবর দেবলই নসেঁনি। নসেঁনি নদবয় িামবলই 
মালখািা। দেতর দথবক দের হোর জবেও অনুরূপ একটা সুইচ আবছ। নকন্তু দস 
সুইচ নটপবল দমবঝটা সবর যায়িা। দস সুইচ আসবল একটা কনলং দেল। দস কনলং 
দেল শুবি দয র্বরর মবধয আন্ডারগ্রাউন্ড র্বরর নসেঁনি দস র্বরর প্রহরী নেবয় সুইচ 
নটবপ নসেঁনির মুখ খুবল দদয়। 

আহমদ মুসাবদরবক েন্দীখািার দমবঝবত ছুেঁবি দফবল যখি ওরা উবঠ 
যানিল, তখি আহমদ মুসা দচাখ খুলল, ওরা নক কবর দেরুবি তা দদখার জবে। 
আহমদ মুসা েব্দ শুবিই েুবঝবছ তারা সকবল নসেঁনিবত িামার সবঙ্গ সবঙ্গ নসেঁনির 
মুখ আোর েন্ধ হবয় দেবছ। 

আহমদ মুসা দদখল, ওরা নসেঁনি নদবয় উবঠ নেবয় একজি হাত োনিবয় 
সেবচবয় উপবরর নসেঁনির ডাি প্রাবন্ত নকছ ুএকটাবত চাপ নদল। তার নকছুক্ষণ্ পবরই 
খুবল দেল নসেঁনির মুখ। ওরা দেনরবয় দেল। 

েন্ধ হবয় দেল নসেঁনির মুখ। 
নসেঁনির দরজা েন্ধ হবয় দেবল আহমদ মুসার দচাখ নফবর এল হাসাি 

দসিনজক ও মাজুেবদর নদবক। ওরা পবি আবছ র্বরর দমবঝবত। 
স্বাোনেকোবে জ্ঞাি নফরবত ওবদর আরও পােঁচ ছয় র্ন্টা দদরী। নকন্তু 

েয়তািরা নফবর আসার আবে এবদর জ্ঞাি নফরাবত িা পারবল তাবদর উদ্ধার 
নকঠি হবয় পিবে। 

অজ্ঞাি করার জবে দয দক্লাবরাফরম দোমা েযেহার করা হবয়বছ তা 
সাধারণ্ দশ্রণ্ীর। খুে মারাত্মক িয়। েরীবরর িায়ুগুবলাবক উবত্তনজত ও অেিােত 
একটা পনরেতবি আিবত পারবলই িায়রু অেসাদ দকবট নেবয় জ্ঞাি নফবর আসবে। 
আহমদ মুসা র্বরর চারপাবে একোর দচাখ েুলাল। র্বরর এক দকাবি পানির 
দেনসি দদবখ খুনে হবলা। তািাতানি উবঠ নেবয় দদখল, পানির কবল পানি আবছ। 

পানির দেনসবির পাবেই আহমদ মুসা ফটুখাবিক লম্বা ইবলকনট্রবকর 
তার পবি থাকবত দদখল। খুনে হবলা আহমদ মুসা। 
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দমবঝ দথবক, তার তুবল নিবয় এর দুই প্রান্ত দথবক রোবরর কোনরং খুবল 
মাথা দু’নটবক তীখ্ি করল। 

পাবেই পবিনছল িাতাো। আহমদ মুসা হাবত কবর েরম পানি নিবয় 
িাতাোর মুবখ নছনটবয় নদল। তারপর তার পাবয়র কাবছ েবস ইবলনট্রক তাবরর দুই 
মাথা একনত্রত কবর িাতাোর পাবয়র তালুবত আেঁচি কাটবত শুরু করল। নমনিট 
খাবিক আেঁচি কাটার পর িাতাোর পা িবি উঠল। 

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হবয় উঠল। 
আহমদ মুসা িাতাোর মুবখ আবরা একটু পানি নছনটবয় নদল। তারপর 

আবরা এক নমনিট িাতাোর দু’পাবয় আেঁচি কাটার পর িাতাো দচাখ খুলল। 
দচাখ খুবলই িাতাো উবঠ েসল এেং মাজুেবদর ঐ োবে পবি থাকবত 

দদবখ দকেঁবদ উঠল েলল, আমরা দকাথায়, এবদর নক হবয়বছ? 
আহমদ মুসা উবঠ পানির কবলর নদবক দযবত দযবত েলল, আমরা নমবলে 

োনহিীর হাবত েন্দী। দতামার জ্ঞাি নফরল, ওবদর জ্ঞাি এখিও দফবরনি। 
েবল আহমদ মুসা হাত েবর পানি নিবয় এবস মাজুবের মুবখ নছনটবয় 

নদল। 
িাতাো নিবজর মুবখ হাত নদবয় দদখল তার মুবখও পানি এেং চুল ও 

কাপি নকছ ুনেজা। 
আহমদ মুসা মাজুবের পাবয়র কাবছ েবস তার পাবয়র তালুবত তাবরর 

দুই তীখ্ি মাথা নদবয় আেঁচি কাটবত শুরু করল। 
িাতাোও তার পাবয়র তালু দদখল। দদখল তার পাবয়র তালু লাল হবয় 

আবছ এেং তার মবধয েেীর লাল অবিক আেঁচি। সে েুঝল িাতাো। েেীর 
কৃতজ্ঞতায় তার দু’দচাবখর দকাি নেবজ উঠল। 

নমনিট দু’দয়বকর মবধযই মাজুে জ্ঞাি নফবর দপল। 
এরপবর হাসাি দসিনজবকর জ্ঞাি নফবর পাোর পর চারনদবক দচবয় 

তাবদর মুবখ অন্ধকার িামল। তারা েুঝবত পারল, তারা সম্ভেত নমবলে োনহিীর 
হাবত েন্দী। নকন্তু নক কবর েন্দী হবলা তারা েুঝবত পারবলা িা। 
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িাতাোই প্রথম কথা েলল, আহমদ মুসার নদবক তানকবয় দস নজবঞ্জস 
করল, আমরা নক কবর েন্দী হলাম, নকোবে জ্ঞাি হারালাম? নক কবর আপিার 
জ্ঞাি নফরল? 

আহমদ মুসা েলল, আনম জ্ঞাি হারাইনি। ওবদর গুনল েিববির সময় প্রথম 
দক্লাবরাফরম দোমা এবস আমার সামবি পবি। আনম দতায়াবলই মুখ গুবজ দদি 
নমনিট নিশ্বাস েন্ধ কবর রানখ। আনম জ্ঞাি িা হারাবলও জ্ঞাি হারাবিার মত পবি 
থানক আমাবদর সোইবক ওরা েন্দী কবর আবি। আহমদ মুসা থামল। 

সোই নিরে। 
আহমদ মুসাই আোর কথা েলল। েলল, সকাল হবলই ওরা আমাবদর 

নিবয় যাবে। তারপর নক হবে আনম জানি িা। আোর ওবদর হাবত পিার আবে 
আমাবদর সরবত হবে। 

-দয দলাক এই অনেযাবি দিতৃত্ব নদবয়বছ দস স্বয়ং কিিািটাইি। আনম 
ওর েলা শুবিই নচবিনছ। েলল মাজুে। 

-ও যার েলা শুবিনছ, দসই তাহবল কিিািটাইি। এখাবি আসার পর 
সেববেি হুকুমটাও দসই নদবয়বছ। েবলবছ সকাবল ওবদর দরোবর আমাবদর নিবয় 
দযবত। ওখাবিই মজা কবর আমাবদর জ্ঞাি দফরাবিা হবে। েলল আহমদ মুসা। 

-জাকুে দকাথায়? 
-জাকুেবক সম্ভেত ওরা নেশ্বাস কবরবছ। ওরা হয়বতা মবি কবরবছ 

আমরা ওবক ধবর নিবয় যানিলাম। 
-আমরা দকাথায় দেলবগ্রবড? 
-িা, দদি র্ন্টায় নক দেলবগ্রড আসা যাবে? 
-িা, োনি নক দদি র্ন্টা চবলবছ? 
-হ্ােঁ, সাবি ৪টা দথবক ৬টা। 
-তাহবল নিিয় এটা ‘দকাকা’ েহর হবে। এর পবরর েহরই দেলবগ্রড। 

এখাবি নমবলে োনহিীর োল অনফস আবছ, এটাই দসই অনফস। আনম এ অনফবস 
এবসনছ। 

আহমদ মুসা দকাি কথা েলল িা। মাথা নিচু কবর োেনছল দস। 



দানিয়ুবের দদবে  52 

 

সোই নিরে। 
অবিক্ষণ্ পর আহমদ মুসা েলল, এখাি দথবক ওরা দের হবয়বছ নকোবে 

আনম দদবখনছ। এই নসেঁনিটার উপর একটা দোপি সুইচ আবছ। ওটা নটপবল 
দমবঝর একটা অংে সবর যাবে। নকন্তু একটা সমস্যা দসটা হবলা, উপবরর র্বরর 
সুইচ নটপবল সবঙ্গ সবঙ্গই দমবঝটা সবর নেবয় নসেঁনি পথ দের হবয়নছল। নকন্তু 
দদখলাম, নসেঁনির সুইচ দটপার সবঙ্গ সবঙ্গ দমবঝটা সবর যায়নি। দেে নকছুক্ষণ্ সময় 
দলবেবছ দমবঝর অংেটা সবর নেবয় দরজা দের হবত। আমার মবি হবি, নসেঁনির 
সুইচটা নটপবল অে দকাথাও খের হয়, দসখাি দথবক নিবদবে নদবলই সম্ভেত 
নসেঁনির মুখটা খুবল যায়। তাই যনদ হয়, তাহবল এ সুইচ দটপার অথব হবে আমাবদর 
সোর জ্ঞাি নফবরবছ। দসবক্ষবত্র ওবদর সনন্মনলত েনক্তর নেরুবদ্ধ আমাবদর 
দমাকাবেলা করবত হবে। 

-তাহবল নক নচন্তা করবছি? েলল মাজুে। 
আহমদ মুসা সবঙ্গ সবঙ্গ দকাি উত্তর নদল িা। অবিক্ষণ্ পর েলল, আনম 

োেনছ ওবদর জবে অবপক্ষা করাটাই স্বাোনেক হবে। নক েল দতামরা? 
মাজুে েলল, আমাবদর মত দচবয় লিা দদবেি িা। আনম আবে 

োেতাম, আনম এ লাইবি যবথি েুনদ্ধ ও দক্ষতা অজবি কবরনছ। নকন্তু এখি 
আপিাবক দদখার পর আমার মবি হবি, নেশুত্বই আমার এখিও কাবটনি। 

সাবি ছয়টার নদবক আহমদ মুসা তায়াম্মুম কবর ফজবরর িামায পিল। 
তার সাবথ িামাজ পিল হাসাি দসিনজক। 

দীর্ব দকরায়াবতর সাবথ অতযন্ত ধীবর সুবি িামাজ পিল আহমদ মুসা। 
তার দতলাওয়াত অতযন্ত নমনি ও হৃদয়গ্রাহী। মবি হয় প্রবতযকটা েব্দ, প্রবতযকটা 
অক্ষর দযি হৃদবয়র দকামল দছােঁয়া নিবয় দের হবয় আসবছ। দকরায়াবতর সময় 
দচাখ নদবয় অশ্রু ঝরনছল আহমদ মুসার। 

দীর্ব মুিাজাত করল আহমদ মুসা। মুিাজাবত দস নেবশ্বর মজলুম 
মুসলমাি, মজলুম মানুবির জবে দদায়া করল। তাবদর মুনক্ত প্রাথবিা করল 
আল্লাহর কাবছ। দসই সাবথ নিবজবদর নেপবদর কথা জানিবয় আল্লাহর সাহাযয 
প্রাথবিা করল। 
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মাজুে এেং িাতাো মিমুবগ্ধর মত আহমদ মুসার িামাজ দদখনছল। 
প্রাথবিা এত সুন্দর, এত প্রোেোলী হবত পাবর। আহমদ মুসার িামাজ, তার 
দতলাওয়াত, তার প্রাথবিা দসই দছাট্ট র্বর এমি এক পনরবেে সৃনি কবরবছ যাবত 
আহমদ মুসা দয স্রিার উবিবশ্য-নেিত হবি তার উপনিনত দযি মাজুে, িাতাোও 
অণ্ুেে করবত পারবছ। 

িামাজ দেি কবর আহমদ মসুা নফবর েসবল মাজুে তাবক েলল, মুসা 
োই একটা কথা ক’নদি দথবক েলে েলে োেনছ েলা হয়নি। আনম মুসলমাি 
হবত চাই। 

মাজুবের কথা দেি িা হবতই িাতাো েলল, এ নসদ্ধান্ত আনম আবেই 
নিবয় দরবখনছ। 

িাতাোর কথা দেি হবল আহমদ েম্ভীর কবন্ঠ েলল, দতামরা ইসলামবক 
েুবঝ এ নসদ্ধান্ত নিি দতা? 

-কতটুকু েুঝবত হবে জানি িা, তবে আনম এতটুকু েুবঝনছ, ইসলাম 
োিেোদী ধমব। দসই সাবথ আধযাত্মোদীও। েলল মাজুে। 

-আপিারা দকউ জাবিি িা, এ ক’নদবি দমাহাম্মাদ (স) এর জীেিী পবি 
আনম দেি কবরনছ। আরকাইেস লাইবব্ররীবত েইটা দপবয়নছলাম। েলল িাতাো। 

-তুনম জািিা, দতামার আিা েইটা দতামার আবে আনমই দেি কবরনছ, 
এক রাত আমার দলবেবছ। 

-তাহবল দতা দতামরা জাবিা, আমাবদর মহািেী (স) এর উপর চানরনদক 
দথবক দকমি নেপবদর পাহাি দেবঙ্গ পবিনছল। আজ েলকাবির মুসলমািবদর 
উপরও এ ধরবির নেপবদর পাহাি দেবঙ্গ পবিবছ। এসে নেবেচিা কবর নক 
দতামরা নসদ্ধান্ত নিবয়ছ? 

উত্তবর দু’জি প্রায় একই রকম কথা েলল। তারা জািাল, ধমবতযােী 
নহসাবে আমরা আরও দেনে নহংসার নেকার হবত পানর, এটা ধবরই নিবয়নছ। নকন্তু 
সতয ধমব গ্রহবণ্র আিন্দ ও তৃনির দচবয় এই দুিঃখ আমাবদর কাবছ েি হবে িা। 

আহমদ মুসা মাজুবের নদবক হাত োনিবয় েলল, তুনম আমার হাবত হাত 
রাখ, আর িাতাো দতামার হাবত হাত রাখবে। 
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আহমদ মুসা ওবদর কাবলমাবয় োহাদাত পাঠ করাল। 
সাবি সাতটায় সুযব ওবঠ। সাবি সাতটার পবরই আহমদ মুসা মাজুেবদর 

েলল, দতামরা দয দযখাবি পবিনছবল, দসখাবি মরার মত শুবয় থাক। আনম েলার 
আবে উঠবে িা। 

আহমদ মুসাবক নসেঁনির নিবচই দফবল দরবখ নেবয়নছল। আহমদ মুসা 
নেবয় দসখাবিই শুবয় পিল। ৮টা োজবত পােঁচনমনিট োনক থাকবত নসেঁনির মাথায় 
কট কবর একটা েব্দ হল। সবঙ্গ সবঙ্গ নসেঁনির মাথায় পাবয়র েব্দ হবলা। পাবয়র 
েব্দ গুবলা দ্রুত নিবচ িামবত লােল। 

আহমদ মুসা এক নিবমি তানকবয় দদবখ নিবয়নছল, সামবি আট জি খানল 
হাবত, দপছবি একজবির হাবত দিিোি। 

নসেঁনি দথবক পাবয়র েব্দগুবলা দমবঝয় দিবম এবলা। 
আহমদ মুসা প্রস্তুত হবলা। এখি প্রবয়াজি শুধু দিিোিধারীর অেিাি 

জািা। 
উবঠ দােঁিাোর জে প্রস্তুত হবয় আহমদ মুসা পনরপূণ্বোবে দচাখ খুলল। 

দদখল, তার পা দথবক ফটু নতবিক দুবর নসেঁনির দেি ধাবপ দােঁনিবয় দিিোিধারী। 
আর খানল হাবত একজি দলাক তার পাবয়র কাবছ, আবরকজি আসবছ মাথার 
নদবক সম্ভেত তাবক তুবল দিোর জবে। 

আহমদ মুসা দচাখ খুবলই ন্প্রং এর মত উবঠ দােঁনিবয় ঝানপবয় পিল 
দিিোিধারীর উপর। 

দিিোিধারী দলাকনট নসেঁনির উপর পবি দেল। আহমদ মুসা তার 
দিিোি হাবত কবরই উবঠ দােঁিাল। উবঠ দমবঝর উপর দােঁনিবয়ই দিিোবির 
নট্রোর চাপল আহমদ মুসা। শুরু করল দিিোিধারী দথবকই। তারপর হােঁটু দেবি 
েবস দিিোবির েযাবরল র্ুনরবয় নিল দোটা র্বরর উপর নদবয়। 

আহমদ মুসাবক আকনস্মকোবে উঠবত দদবখ র্বরর দমবঝয় দােঁিাবিা 
আটজিই চমবক উঠল। তারা র্টিার আকনস্মকতার ধাক্কা দকবট উঠার আবেই 
দদখল আহমদ মুসার হাবত দিিোি। আটজিই নকংকতবেযনেমুঢ়োবে দােঁনিবয় 
নেবয়নছল। এই অেিায় তারা দিিোবির গুনল েৃনির মুবখ পিল। 
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নতনরে দসবকণ্ড লােল িা। ৯নট লাে ঝবর পিল র্বরর দমবঝবত। 
‘দতামরা উবঠ দােঁিাও।’ েবলই আহমদ মুসা নসেঁনি নদবয় দ্রুত উপবর 

উঠল। 
নসেঁনির মুখ েন্ধ হয়নি। সম্ভেত এখনি তারা েন্দীবদর নিবয় উপবর উঠবে 

এই জবেই নসেঁনির মুখ েন্ধ করা হয়নি। 
আহমদ মুসা ধীবর ধীবর নসেঁনির দখালা মুখ নদবয় দমবঝর উপবর মাথা 

তুবল দদখল র্বরর দরজায় একজি প্রহরী। দস নসেঁনি মুবখর নদবকই তানকবয় 
আবছ। দিিোিটা তার কােঁবধ ঝুলাবিা। 

আহমদ মুসা তিাক কবর নসেঁনি দথবক দমঝবত উবঠই দিিোি উেঁচ ুকরল 
প্রহরীবক লক্ষয কবর। 

প্রহরী দিিোি কােঁধ দথবক হাবত দিয়ার সুবযাে আর দপল িা। 
আহমদ মুসা প্রহরীবক নিবদবে নদল র্বরর দেতর সবর আসার জবে। 
প্রহরী এবস আহমদ মুসার সামবি দােঁিাবলা। কােঁপনছল দস। 
এই সময় মাজুে, হাসাি দসিনজক ও িাতাো নসেঁনি নদবয় দমবঝবত উবঠ 

এল। 
আহমদ মুসা েলল, মাজুে, ওর দিিোিটা নিবয় িাও। 
আহমদ মুসা প্রহরীনটবক নসেঁনি নদবয় আন্ডার গ্রাউণ্ড র্বর িামার নিবদবে 

নদবয় েলল, নসেঁনির মুখ েন্ধ করবত হবে নকোবে? 
প্রহরী কােঁপবত কােঁপবত দদয়াবলর দসই সুইচ দদনখবয় েলল, প্রথমোর 

চাপবল নসেঁনির মুখ খুবল যায়। নিতীয় োর চাপ নদবল নসেঁনির মুখ সাবথ সাবথই েন্ধ 
হবয় যায়। 

‘আর নিবচর নসেঁনিবত দয সুইচ আবছ দস সুইচ নটপবল নকোবে দরজা 
খুবল?’ প্রশ্ন করল আহমদ মুসা। 

প্রহরীনট র্বরর দরজার পাবে দছাট কনলং দেল দদনখবয় েলল, ঐ সুইচ 
নটপবল এ কনলং দেবল েব্দ হয়, তখি প্রহরী নেবয় সুইচ নটবপ নসেঁনির মুখ খুবল 
দদয়। 

‘নঠক আবছ এোর নেতবর যাও।’ প্রহরীনটবক নিবদবে নদল আহমদ মুসা। 
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দস নসেঁনিবত দিবম নেবয় দদয়াবলর দসই সুইচ চাপ নদল আহমদ মুসা। 
সবঙ্গ সবঙ্গ দদয়াবলর দেতর দথবক দমবঝর একটা অংে এবস নসেঁনির মুখ েন্ধ কবর 
নদল। 

আহমদ মুসা এোর দিিোি োনেবয় োইবর দেরুোর জবে দরজার 
নদবক ছুটল। 

দরজার পবরই লম্বা কনরবডার। আহমদ মুসার মবি পিল কনরবডাবরর 
মাঝখাবি োনি োরান্দায় িামার নসেঁনি। োনি োরান্দার পবরই দছাট একনট লি। 
তার পবরই দেট। 

আহমদ মুসা কনরবডাবর পা নদল। োইবর র্ি কুয়াো। আট-দে হাত 
দূবরও দকাি নকছ ুদদখা যাবি িা। খুনে হবলা আহমদ মুসা। 

দিিোি োনেবয় দ্রুত এেং সােধাবি কনরবডাবরর নসেঁনির নদবক এগুবলা। 
তার নপছবি হাসাি দসিনজক, তারও নপছবি মাজুে এেং িাতাো। 

আহমদ মুসা কনরবডাবরর নসেঁনির প্রায় কাছাকানছ এবস দেবছ। আর মাত্র 
হাত চার-পােঁচ দূবর। 

এই সময় আহমদ মুসা পাবয়র েব্দ দপল। দদাতলার নসেঁনি নদবয় দক দযি 
কনরবডাবর িামবছ। কনরবডাবরর নসেঁনি দসাজা কনরবডার দথবক উবঠ দেবছ 
দদাতালার নসেঁনিবত। দদাতালার নসেঁনির মুখ নস্টবলর একনট দকালাপনসেল দেট। 
দসটা দখালা। 

আহমদ মুসা দিিোি োনেবয় দােঁনিবয় পবি রুদ্ধ নিিঃশ্বাবস নসেঁনি দথবক 
দলাকনটর কনরবডাবর িামার অবপক্ষা করবত লােল। 

দলাকনট কনরবডাবর পা রাখল। তাবক দদবখ চমবক উঠল আহমদ মুসা। 
দলাকনট জাকুে। জাকুবের দৃনি পবিনছল আহমদ মুসার উপর। দস চমবক উবঠই 
তার তিবনিটা  দঠাবট দঠনকবয় পরক্ষবণ্ই ইোরা করল দপছবি সবর যাোর জবে। 
জাকুবের েয়াতব দৃনি োনি োরান্দার নদবক। 

োনি োরান্দায় একটা োনি এবস দােঁিাবিারও েব্দ দপল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা েুঝল েযাপারটা। দ্রুত দস কবয়ক হাত নপছবি সবর থাবমর 

আিাবল দােঁিাল। তার সাবথ মাজুেরাও। 
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থাবমর আিাবল দােঁনিবয় সামবির আেছা কুয়াোর মধয নদবয় দদখল, 
কনরবডাবরর নসেঁনি নদবয় উবঠ একজি দীর্ববদহী এেং আর একজি দেেঁবট মত দলাক 
দদাতলার নসেঁনি নদবয় উপবর উবঠ দেল। 

আহমদ মুসারা থাবমর আিাল দথবক দেনরবয় এল। জাকুে ছুবট এবস 
েলল, সোই ওরা উপবর দরোবর েবসবছ। োনি োরান্দায় োনি আবছ। যাি 
আপিারা। দেলবগ্রবড দকাথায় দযাোবযাে করে? 

এক নিিঃশ্বাবস কথাগুবলা েবল চুপ করল জাকুে। 
আহমদ মুসা নকছ ুেলার আবেই হাসাি দসিনজক েলল, নটবটা স্মরণ্ী-

এক, নিবফি পনরোবরর োনি। 
কথাটা শুবিই জাকুে দপছি নফবর ছুটল। নসেঁনি নদবয় দস দ্রুত উপবর উবঠ 

দেল। 
আহমদ মুসারা োনি োরান্দায় দিবম এল। 
োনি োরান্দায় তখি দু’টা োনি। একটা মাইবক্রাোস। আহমদ মুসা 

দদবখই নচিবত পারল রাবতর দসই মাইবক্রাোস। আবরকনট জীপ। জীপনট তখিও 
েরম। তাহবল এই জীবপই দলাকনট এবসবছ। 

আহমদ মুসা জীবপর ড্রাইনেং নসবট উবঠ েসল। তার পাবে েসল হাসাি 
দসিনজক। দপছবির নসবট মাজুে এেং িাতাো েসল। 

আহমদ মুসা নেসনমল্লাহ েবল জীপ িাটব নদল। আহমদ মুসা নিনিন্ত। 
উপবর দদাতলা, নতিতলা দথবক ওরা কুয়াোর মবধয লবির জীপ দদখবত পাবে 
িা। সমস্যা শুধু, আহমদ মুসা োেল, দেবট দকাি ঝাবমলা দপাহাবত হয় নকিা। 

লি দপরুবলই নেোল দলাহার দেট। দেবটর পাবেই দেটরুম। দসখাবি 
সােবক্ষনণ্ক প্রহরী। সুইচ নটবপ দরজা দখালা হয়। তারপর দরজা আপনিই েন্ধ হবয় 
যায়। 

আহমদ মুসা লাইট িা জ্বানলবয় এেং দকাি প্রকার হণ্ব িা নদবয় দ্রুত োনি 
চানলবয় দেবটর মুবখামুনখ হবলা। আবলা এেং হবণ্বর এবদর নিজস্ব দকাড আবছ, 
সুতরাং ও দু’টা েযেহার করবল নেপদ আবছ। 
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আহমদ মুসার জীপ যখি দেবটর হাত পােঁবচক দূবর। দেটনট তখি খুবল 
দেল। আহমদ মুসা দ্রুত োনি চানলবয় দেট দপনরবয় রািায় এবস পিল। 

আহমদ মুসা েলল, দেলবগ্রড দকািনদবক, ডাইবি? 
‘হ্ােঁ’ উত্তর নদল মাজুে। 
আহমদ মুসা োনি ডািনদবক র্ুনরবয় নিল। 
োনির ‘ফে লাইট’ জ্বানলবয় নদবয়বছ আহমদ মুসা। 
দেলবগ্রড হাইওবয় ধবর ছুটবত শুরু করল োনি। 
দপছি দথবক মাজুে েবল উঠল, আমাবদর োেয োল মুসা োই। এ 

জীপটা কিিািটাইবির। তাই দেটমযাি জীবপর িাম্বার দদবখই দেট খুবল 
নদবয়বছ। 

‘দকমি কবর তুনম েুঝবল জীপটা কিিািটাইবির’ েলল আহমদ মুসা। 
‘দয দু’জি দলাক নসেঁনি নদবয় দদাতলায় উবঠ দেল, তার মবধয দীর্ববদহী 

দলাকনটই কিিািটাইি।’ েলল মাজুে। 
‘সনতযই োেয োল আমাবদর, কিিািটাইিবকও দচিা আমার হবয় 

দেল।’ েলল আহমদ মুসা। 
‘আনম োেনছ, আমাবদর সাবথ আপনিও যনদ জ্ঞাি হারাবতি, তাহবল নক 

হবতা।’ েলল িাতাো। 
আহমদ মুসা েলল, তাহবল আল্লাহ অেোবে সাহাযয করবতি। 
‘আপনি খুেই সংবেদিেীল, আপনি সে মানুিবক োলোবসি, নকন্তু এই 

দয ি’জি মানুি আপিার গুনলবত মরল, মায়া লােল িা আপিার?’ েলল িাতাো। 
‘হৃদয় েরা এই মায়া নিবয়ই দতা যুদ্ধবক্ষবত্র মানুি মারবত হয় িাতাো। 

হতযা িা করবল দযখাবি হতযা হবত হবে দসখাবি হতযা করা জীেবির মতই 
জরুরী। প্রহরী আত্নসমপবণ্ কবরবছ, ওবক আনম মানরনি।’ েলল আহমদ মুসা। 

‘এই রক্তপাত, এই হািাহানি নক েন্ধ করা সম্ভে?’ েলল িাতাো 
‘দোধ হয় সম্ভে িয়।’ 
‘দকি সম্ভে িয়?’ 
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‘কারণ্, সতয ও নমথযা এেং োয় ও অোবয়র সহােিাি হবত পাবর িা। 
যতনদি দুনিয়াবত অোয় ও অমঙ্গবলর পথ থাকবে, যতনদি মানুি এই অোয় ও 
অমঙ্গবলর পবথ চলবে, ততনদি এই রক্তপাত ও হািাহানি েন্ধ হবেিা।’ েলল 
আহমদ মুসা। 

‘অোয় ও অমঙ্গবলর পথ েন্ধ করা নক সম্ভে িয়?’ েলল িাতাো। 
‘ইসলামবতা এই জেই এবসবছ, ইসলামী আবন্দালি দতা এ লক্ষয 

সামবি দরবখই।’ েলল আহমদ মুসা। 
‘দুনিয়া এ আবন্দালবির সাফলয ও োনন্তর মুখ কবে দদখবে?’ 
‘জানিিা িাতাো, আমাবদর দানয়ত্ব হবলা এই সাফলয ও োনন্তর জবে 

কাজ করা। যনদ আমরা তা কনর তাহবল আমরা মুনক্ত লাে করে, পুরষ্কার নহবসবে 
আবখরাবত আমরা লাে করে অিন্ত োনন্ত।’ েলল আহমদ মুসা। 

‘নকন্তু আল্লাহ দতা চাইবলই, এ দুনিয়াবতও োনন্তর সমাজ কাবয়ম হবত 
পাবর। তােঁর ইিাই দতা যবথি।’ 

‘আল্লাহ তা দকি চাইবেি িাতাো। পরীক্ষকরা যনদ পরীক্ষার হবল সে 
উত্তর পরীক্ষাথবীবদর েবল দদয়, তাহবল দতা সোই পাে করবে। োবলা-মবন্দর 
পরীক্ষা তাহবল হবে দকমি কবর? আল্লাহ দতা পরীক্ষা করবত চাি োয় ও 
অোবয়র মধয দথবক দক দকািটা দেবছ দিয়। আল্লাহ দতা দস অনুসাবরই 
আবখরাবত পুরষ্কার ও োনন্ত দদবেি।’ েলল আহমদ মুসা। 

‘তাহবল ইসলামী আবন্দালি দকি?’ েলল িাতাো। 
‘ইসলামী আবন্দালি দয়াময় আল্লাহর তরফ দথবক আসা এক অসীম 

দিয়ামত। এ দিয়ামত মানুিবক জািায় োয় দকািটা, অোয় দকািটা, মুনক্তর পথ 
দকািটা, আর সেবিাবের পথ দকািটা, যাবত কবর মানুি এ দুনিয়াবতও োনন্ত লাে 
করবত পাবর এেং পরকাবলও লাে করবত পাবর অিন্ত োনন্ত।’ েলল আহমদ 
মুসা। 

িাতাো দকাি কথা আর েলল িা। তােঁর মুখ েম্ভীর, দচাবখ উজ্জ্বল এক 
আবলার দীনি। 
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আহমদ মুসা নকছুক্ষণ্ নিরে থাকার পর মুখ একটু নফনরবয় মাজুেবক 
লক্ষয কবর েলল, োনির িাম্বার পাল্টাবত হবে মাজুে। ওরা এতক্ষবণ্ নিিয় সে 
পবথর সে পবয়বন্টই এ োনির িাম্বার জানিবয় নদবয়বছ। 

‘নঠক আবছ মুসা োই আনম দদখনছ।’ েলল মাজুে। 
প্রায় নমনিট পাবচেঁক োনি চলার পর এক জায়োয় এবস মাজুে আহমদ 

মুসাবক োনি থামাবত েলল। 
োনি থামল োনির েি একটা ওয়াকবেবপর সামবি। ওয়াকবেবপর 

সামবি দেে কবয়কটা োঙ্গা োনি দােঁনিবয়। একটা জীপও আবছ। দদখবলই দোঝা 
যায় অবিকনদি ধবর পবি আবছ। জীবপর উপবরর কোর দিই। টায়ারগুবলাও 
জীণ্ব। িাম্বার দপ্লবটর একটা মাথা খবস নেবয় ঝুলবছ। মাজুে দদবখ আল্লাহর 
শুকনরয়া আদায় করল। 

চারনদক কুয়াোয়  াকা। দকাি দলাকজি দিই। ওয়াকবেপ খুলবত দদনর 
আবছ। 

মাজুে জীবপর িাম্বার দপ্লট দু’নট খুবল নিবয় এ জীবপ লানেবয় নিল। আর 
এ জীবপর িাম্বার দপ্লট দু’নট দুমবি দলা পানকবয় আেজবিার িূবপ দফবল নদল। 

আোর ছুটবত শুরু করল জীপ। 
দেলা ১০টার নদবক আহমদ মুসারা লাজারাবেক এবস দপ েঁছাল। 

মাঝখাবি রািার পাবের একটা দরস্টুবরন্ট দথবক ওরা সকাবলর দব্রকফাস্ট দসবর 
নিবয়বছ। 

লাজারাবেক দেলবগ্রড ও দকাকার মাঝখাবি একটা দছাট্ট োজার। 
আহমদ মুসা মািনচবত্রর নদবক তানকবয় দদখল, লাজারাবেক দথবক একটা রািা 
প্রথবম দসাজা পূেবনদবক, তারপর পূেব-উত্তর দকাবণ্ এনেবয় দানিয়ুে তীবরর দগ্রাকা 
েহর পযবন্ত চবল দেবছ। ওখাবি দানিয়ুে দপবরাবলই দানিয়ুবের পূেব তীর ধবর 
দেলবগ্রড পযবন্ত এনেবয় যাওয়া দানিয়ুে হাইওবয়বত দপ েঁছা যাবে। 

মািনচত্র দথবক মুখ তুবল আহমদ মুসা েলল, মাজুে, দনক্ষণ্ ও পনিম 
নদক নদবয় যতগুবলা রািা দেলবগ্রবড প্রবেে কবরবছ সেগুবলা রািায় নমবলে 
োনহিী নিিয় কিা পাহারা েসাবে। যনদও আমরা োনির িাম্বার দপ্লট েদবলনছ, 
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তেুও মানুি নকন্তু আমরা নঠকই আনছ। ওরা শুধু োনির িাম্বার িয়, োনি ও 
মানুবির নেেরণ্ও জানিবয় নদবয়বছ। সুতরাং ঝাবমলা এিাোর জবে আমরা 
সামবি লাজারাবেক দথবক লাজারাবেক দগ্রাকা রািা ধবর এনেবয় দানিয়ুে পার 
হবয় পূেব নদক নদবয় দেলবগ্রবড প্রবেে করবত পানর। 

মাজুবের মুখ উজ্জ্বল হবয় উঠল। েলল, সেবচবয় সুন্দর ও নিরাপদ পথ 
আপনি দের কবরবছি মুসা োই। দেলবগ্রবড প্রবেবের এর দচবয় নিরাপদ নেকল্প 
পথ আর দিই। আমার মাথায় এপবথর কথা আসবতাই িা। মুসা োই আপিাবক 
মুোরকোদ। 

আহমদ মুসা দকাি উত্তর নদলিা। লাজারাবেক োজাবর োনি তখি 
প্রবেে কবরবছ। োজাবর োনি থামাল িা আহমদ মুসা। একোর দস ফুবয়ল 
টযাংবকর নদবক তানকবয় োনির নস্পড োনিবয় নদল। োনি দুনট চলল দানিয়ুে 
তীবরর দগ্রাকার উবিবশ্য। 
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৩ 
জাকুে নমবলে োনহিীর অোেবদর সাবথ ‘নটবটা স্মরিী-এক’ এর মুবখ 

এবস োনি দথবক িামল। এই ‘নটবটা স্মরিী-এক’ এর মাঝ েরাের িাবিই নিবফি 
পনরোর অথবাৎ হাসাি দসিনজবকর োনি। 

এই রািার দুই মুবখ নমবলে োনহিী সােবক্ষনণ্ক পাহারা েনসবয়বছ। রািার 
দুই মুবখই পােঁচ ছয় জি কবর সেবক্ষণ্ দর্ারা দফরা করবছ। ছদ্মবেবে তারা আবে-
পাবের দরস্টুবরন্ট ও দদাকাবির দলাকবদর সাবথ নমবে দথবক রািার প্রনতনট দলাক 
প্রনতনট োনির নদবক িজর রাখবছ। তাবদর প্রবতযবকর পবকবট নপিল এেং 
দকাবটর তলায় কােঁবধ ঝুলাবিা দস্টিোি। সবন্দহ হবলই তারা দলাকবদর িানমবয়, 
োনি থানমবয় পরীক্ষা করবছ, নজজ্ঞাসাোদ করবছ। এছািা নমবলে োনহিীর 
দলাবকরা হাসাি দসিনজবকর োনির সামবি পাহারা েনসবয়বছ। দসটাও ছদ্মবেবে। 
হাসাি দসিনজবকর োনির নেপরীত নদবকর রািার দনক্ষি পাবে একটা আধা 
সরকানর নডপাটববমন্টাল দিার। কমবচারীরা সোই খৃিাি। এখাবি নমবলে োনহিী 
তাবদর তাবদর চারজি দলাক েনসবয়বছ হাসাি দসিনজবকর োনির দেবট িজর 
রাখার জে। োনিবত দক দ াবক দক দেবরায় তা তারা মনিটর করবছ। োনির 
দপছিটাও নিনিদ্র কবরবছ নমবলে োনহিী। হাসাি দসিনজবকর োনির দপছবি 
প্রাচীর দর্রা নেরাট মাঠ। দসখাবিও সােবক্ষনণ্ক পাহারার েযেিা কবরবছ। 

এসে েযেিা ছািাও হাসাি দসিনজবকর োনির সামবির রািা অথবাৎ 
‘নটবটা স্মরণ্ী-এক’ এ নমবলে োনহিীর দুনট োনি প্রায়ই চক্কর নদবয় নফরবছ। 

হাসাি দসিনজবকর োনি নর্বর নমবলে োনহিীর এোবে আট-র্াট দেেঁবধ 
েসার লক্ষয দুনট। এক, হাসাি দসিনজবকর মাবয়র পানলবয় যাওয়া অথো তার 
িািান্তর দরাধ করা, দুই, এইোবে হাসাি দসিনজকবক মাবয়র কাবছ আসবত োধয 
কবর তাবক ফােঁবদ দফলা। 
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জাকুে োনি দথবক েলল, আনম এখাবি িতুি রািাটা, এলাকাটা একোর 
র্ুবর-নফবর দদখবত পানর দতা? হাসাি দসিনজবকর োনি নচনিিা, ওটাও দদখা হবে। 

নটবমর অপাবরেি কমান্ডার ব্রাংবকা েলল, দকাি অসুনেধা দিই, সে 
জায়োয় দযবত পাবরি। 

‘ওবদর দকাি দলাকজি দিই?’ েলল জাকুে। 
ব্রাংবকা হাসল। েলল, পােল হবয়বছি ওরা আসবে এখাবি মরবত! ওরা 

এখাবি দসখাবি দচারা-দোিা নমনছল কবর, হ্াণ্ডনেল ছিায়। সামবি আসোর 
েনক্ত ওবদর দিই। ওরা িানক দহায়াইট নক্রবসন্ট িাবম একটা গুিদল েবিবছ, নকন্তু 
ওবদর দকাি সাক্ষাৎ এ পযবন্ত আমরা পাইনি। 

‘হাসাি দসিনজবকর োিীবত দকউ দিই?’ েলল জাকুে। 
তানিবলযর সাবথ ব্রাংবকা আোর হাসল। েলল, শুে িীি। পনরোবরর 

মবধয আবছ শুধু দুই মনহলা হাসাি দসিনজবকর মা আর তার ফফু ুআর আবছ নঝ, 
আয়া এেং কবয়কজি চাকর-োকর ও একজি দাবরায়াি। 

‘চবল নক োবে ওবদর?’ েলল জাকুে। 
‘পানরোনরক সেনত্ত দথবক নকছু আয় পায়। োনির সংলগ্ন কবয়কটা 

দদাকাি আবছ, তার োিা দথবকও নকছ ুআয় আবস।’ েলল ব্রাংবকা। 
জাকুে পাবয় দহবট ধীবর ধীবর সামবি এগুল। 
সন্ধযার অন্ধকার তখি র্নিবয় আসবছ। 
দুপুবরই জাকুে কিস্টািটাইবির সাবথ দেলবগ্রড দপ েঁবছবছ। দপ েঁবছই দস 

পনরকল্পিা কবরবছ ‘নটবটা স্মরণ্ী-এক’ এ আসার। তারপর যখি জািবত দপবরবছ 
একনট দস্কায়াি ‘নটবটা স্মরিী-এক’ এ আসবছ, তখি তার সাবথই দস োনমল 
হবয়বছ। 

হাটবত হাটবত োেনছল জাকুে, আহমদ মুসারা নিিয় দুপুবরর আবেই 
দেলবগ্রড দপ েঁবছবছ ওরা নক এবসবছ হাসাি দসিনজবকর োিীবত। নমবলে োনহিী 
দযোবে োিীটাবক দেনরবকড নদবয় দরবখবছ তাবত এ োনিবত পা দদোর কথা নচন্তা 
করা সহজ িয়। নকন্তু আহমদ মুসার অসাধয নকছুই িয়, এই োধা আহমদ মুসাবক 
আটকাবত পাবরিা। ও একটা নেস্ময়কর মানুি। মাজুবের োনিবত দসনদি দস শুধু 
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আত্মরক্ষাই কবরনি, দু’জিবক পরােূত ও ৫ জিবক হতযা কবর দস মাজুেবক 
উদ্ধারও কবরবছ। আর সেবচবয় অোক েযাপার হবলা েযাস দোমায় অজ্ঞাি 
আহমদ মুসারা দকাকার েূ-েেবি েন্দীখািা দথবক দেনরবয় আসবত পারল দকমি 
কবর? জাকুে দতা জাবি, তাবক ইবিজকেি নদবয় নমবলে োনহিীর দলাবকরা তার 
জ্ঞাি নফনরবয়বছ। তাবদর জ্ঞািই ো নফরল দকমি কবর,  আর ৯ জিবক হতযা কবর 
ওরা দেনরবয় আসবত পারল দকমি কবর? নমবলে োনহিী এখি একমাত্র আহমদ 
মুসাবকই েয় করবছ।’ 

রািার উত্তর পাবের ফটুপাত ধবর হাটনছল জাকুে। হাসাি দসিনজকবদর 
দেবট এবস থমবক দােঁিাল দস। দেটও োনির দয েণ্বিা শুবিনছল তাবত দেট ও 
োনির নদবক িজর পিবতই জাকুে নচিবত পারল হাসাি দসিনজকবদর োনি। 

দেট দেতর দথবক েন্ধ। জাকুে কবয়ক মূহুতব দেবটর সামবি দােঁিাল। নকন্তু 
িক করবত সাহস দপলিা। 

আরও সামবি এগুল জাকুে। হাসাি দসিনজবকর োনি সংলগ্ন পূে 
পাবের নকছ ু দদাকাি হাসাি দসিনজক পনরোবরর। দদাকািগুবলা োিা দদয়া 
আবছ। জাকুবের মুখ উজ্জ্বল হবয় উঠল। োেল, নিিয় দদাকাবির দলাকবদর সাবথ 
হাসাি দসিনজবকর পনরোবের দলাকবদর একটা সেকব আবছ। 

জাকুে একটা দদাকাবির দসলস কাউন্টাবর নেবয় দােঁিাল। 
তখি সূযব ডুবে দেবছ। 
দদাকাবি তখি খবির দিই। দু’জি নছল, তারা নজনিস নকবি দেনরবয় 

দেল। 
জাকুে দসলস কাউন্টাবর দােঁিাবতই দসলসমযাি দ্রুত তার কাবছ এল 

খবির দেবে। 
‘মাফ করবেি, আনম খবির িই, আনম একটা নেিয় জািবত চাই।’ েলল 

জাকুে। 
অল্প েয়বসর দসলসমযাি দছবলনট জাকুবের মুবখর নদবক একোর 

তাকাল, তারপর েলল, েলুি নক জািবত চাি। 
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হাসাি দসিনজবকর োনির নদবক ইনঙ্গত কবর েলল, ওটা দতা হাসাি 
দসিনজবকর োনি, তাই িা? 

দসলসমযাি দছবলনটর মুখটা মনলি হবয় উঠল কথাটা শুবিই। েলল, হ্ােঁ। 
‘ও োনির কাউবক তুনম অেশ্যই দচি, তাই িা?’ েলল জাকুে। 
দছবলনট আোর জাকুবের মুবখর নদবক তানকবয় েলল, নচনি। দছবলনটর 

মুবখ উবিে ও েবয়র নচহ্ন। 
এ সময় দদাকাবির দেতবরর কক্ষ দথবক একজি যুেক দেনরবয় এল। 
যুেকনট সাবলহ োহমি। 
সাবলহ োহমি এেং তার দহায়াইট নক্রবসবন্টর দলাবকরা সতকবতামূলক 

েযেিা নহসাবে হাসাি দসিনজবকর োিীর আবে-পাবে অেিাি নিবয়বছ। হাসাি 
দসিনজবকর পনরোবরর োিা দদওয়া এই দদাকাি গুবলার দলাকজি প্রায় সকবলই 
এখি দহায়াইট নক্রবসবন্টর দলাক। তাবদর একটাই লক্ষয, নেপবদর সময় হাসাি 
দসিনজবকর মাবক সাহাযয করা। ছদ্মবেবে সাবলহ োহমিও এখি এবস দদাকাবি 
েসবছ। 

সাবলহ োহমি তার ছদ্মবেে নহবসবে লম্বা দোেঁফ েযেহার কবর। নকন্তু 
যখি দদাকাবির দেতবরর কক্ষ দথবক দেনরবয় এল তখি মুবখ দসই দোেঁফ নছলিা। 
তার আসল দচহারায় দস দেনরবয় এবসবছ। সাবলহ োহমি কাউন্টাবর এবস প্রথবম 
এক িজর জাকুেবক দদবখ নিল। তারপর েলল, হাসাি দসিনজক পনরোবরর 
কাউবক দচিার কথা আপনি নজজ্ঞাসা কবরবছি দকি? আপনি দক? 

জাকুে নকছু েলবত যাবে এমি সময় ফটুপাবত একটা হুইবসল োজার 
েব্দ হবলা এেং তার মূহুতবকাল পবরই একজি দলাক দ্রুত এবস দসলস কাউন্টাবর 
সাবলহ োহমবির মুবখামুনখ দােঁিাল। এেং দােঁনিবয়ই চযাবলবঞ্জর সুবর েলল, তুনম 
দসই সাবলহ োহমি িা? 

সাবলহ োহমি চমবক উঠল। মূহুবতব তার মুখনট উবিবে আিন্ন হবয় 
দেল। অবিকটা কি কবরই দযি েলল, আপনি দক? 
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‘আনম নমবলে োনহিীর দলাক দতামার যম।’ েবল দলাকনট নপিল দের 
কবর সাবলহ োহমবির েুক েরাের ধরল, দোজোনজর মত দ্রুত র্বট দেল 
র্টিাটা। 

জাকুে প্রথমটায় হকচনকবয় নেবয়নছল। তারপবরই সে পনরষ্কার হবয় 
দেল তার কাবছ আর পনরষ্কার হওয়ার সবঙ্গ সবঙ্গই দস তার পবকট দথবক 
নরেলোর দের কবর নমবলে োনহিীর দসই দলাকনটর েুক েরাের ধবর োম হাত 
নদবয় তার হাত দথবক নপিল দকবি নিবয় সাবলহ োহমবির হাবত নদবয় নদল। 
তারপর দ্রুত তাবক দটবি দদাকাবির নেতবরর কবক্ষ নিবয় দেল। সাবলহ োহমিও 
দপছবি দপছবি দেতবর  ুবক দেল। 

দেতবর  ুকা পযবন্ত জাকুে দদনর করল িা। দপছি দপছি  ুকবত  ুকবতই 
জাকুে নরেলোবরর োেঁট নদবয় নমবলে োনহিীর দসই দলাকনটর কাবির নিবচ 
র্াবির পােনটবত প্রচন্ড আর্াত করল। 

সবঙ্গ সবঙ্গই দলাকনট জ্ঞাি হানরবয় পবি দেল। 
জাকুে দ্রুত েলল, সাবলহ োহমি এবক োবয়ে করোর দকাি জায়ো 

আবছ এখাবি? 
‘আবছ’ সাবলহ োহমি েলল, ‘দদাকাবির দপছবিই আন্ডার গ্রাউন্ড 

দড্রবির মুখ আবছ।’ 
‘দেে এবক সনরবয় দফলুি, আর আবে-পাবে আপনি লুনকবয় থাকুি। 

আমার মবি হবি, এখনি এক ো একানধক দকউ এর দখােঁবজ আসবে, এ হুু্ইবসল 
োজাবিার পর দদাকাবি এবসবছ।’ েলল জাকুে। 

েবল জাকুে দ্রুত দদাকাবির দসলস কাউন্টাবর দেনরবয় এল। 
দসলসমযাি দছবলনট েয় পাওয়া হনরবণ্র মত সিিোবে েবস আবছ। 
জাকুে এবসই দসলসমযাি দছবলনটবক েলল, ‘যা র্বটবছ সে েুবল যাও, 

মুবখ হানস নিবয় এস।’ 
কথা দেি কবরই জাকুে আোর কবয়কটা নজনিবসর অডবার নদল। 
দসলসমযাি দছবলনট জাকুবের মুবখর নদবক একোর তানকবয় 

নজনিসগুবলা আিবত দেল। 
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নঠক এই সময় দু’জি দলাক হন্ত-দন্ত হবয় ছুবট এল। েলল, এখাবি দকউ 
এবসবছ, নকছ ুর্বটবছ? 

জাকুে দচাখ কপাবল তুবল েলল, দক আসবে? নক র্টবে? 
দলাক দু’নট অবিকটা নিধাগ্রবির মত েলল, মাবি এখাবি এই এখনি 

একজি দলাক এবসবছ, দস দেল দকাথায়? 
‘আনমই দতা এবসনছ পােঁচ-ছ’ নমনিট হবলা, আর দক আসবে কার আসার 

কথা েুনঝবয় েলুি দতা?’ েলল জাকুে। 
‘অল্প নকছুক্ষণ্ আবে একজি দলাক এখাবি এবসবছ। আমরা তার 

হুইবসল শুবিনছ এেং তাবক এনদবকই আসবত দদবখনছ।’ েলল আেন্তুকবদর 
একজি। 

‘নকবসর হুইবসল শুবিবছি? আপিাবদর পনরচয় নক েলুি দতা?’ েলল 
জাকুে। 

দলাক দু’নট কবয়ক মুহুতব নকছু েলল িা। তারপর একটু রুক্ষকবন্ঠ েলল, 
আপিার এত প্রশ্ন দকি, আনম যা েলনছ তার জোে নদি। 

‘আপিাবদর সাহাযয করবত চাই েবলই দতা প্রশ্ন করনছ, নকন্তু আপিারা 
দতা দদনখ উবল্টা রাে করবছি। আনম আপিার প্রবশ্নর জোে নদবত নক োধয?’ 
েলল জাকুে। 

‘অেশ্যই োধয।’ েবল আেন্তুবকর একজি পবকট দথবক নপিল দের কবর 
িাচাবত িাচাবত েলল, ‘জোে িা নদবল জোে নদবত োধয করে।’ 

জাকুেও তার পবকট দথবক নরেলোর দের কবর দহবস উবঠ েলল, ও 
নজনিসটা আমারও আবছ। নপিবলর েয় দদখাবিি আমাবক, স্পধবা আপিাবদর 
কম িয়? 

দসলসমযাি দছবলনট জাকুে দয সে নজনিস দচবয়নছল তা নিবয় দদাকাবির 
মাঝখাবি মুনতবর মত দােঁনিবয় আবছ। কােঁপবছ দস। 

দলাক দু’নটর দচাখ এোর জ্ববল উঠল। েলল, জাবিি আপিার এ ধৃিতার 
নক োনি হবত পাবর, জাবিি আমরা এখি ডাকবলই ডজি ডজি নপিল ছুবট 
আসবে? 
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‘আনম ডাকবলও আসবে।’ দহবস েলল জাকুে। 
‘জাবিি আমরা দক?’ েলল আেন্তুবকর একজি। 
‘এ প্রশ্ন দতা আনম অবিক আবেই নজজ্ঞাসা কবরনছ।’ েলল জাকুে। 
আেন্তুক দু’জবির একজি কাউন্টাবর একটা র্ুনি দমবর েলল, আমরা 

দতামার যম, নমবলে োনহিীর দলাক আমরা। 
জাকুে দহবস তার দকাবটর কলাবরর প্রান্ত উনল্টবয় ওবদর দদখাল। 

দসখাবি জ্বল জ্বল করবছ নমবলে োনহিীর প্রতীক। 
আেন্তুক দু’জবির রাে একদম পানি হবয় দেল। তাবদর নপিল চবল দেল 

তাবদর পবকবট। একাোবর নেজা েলায় েলল তাবদর একজি, নকন্তু আপিাবক 
দতা আমরা নচনি িা। 

‘নচিবেি িা, আজই আনম নপ্রনিিা দথবক কিিািটাইবির সাবথ দেলবগ্রড 
এবসনছ। এখািকার দকাি নডউনটবত এখিও আনম দযাে দদইনি। ব্রাংবকার সাবথ 
এ রািায় আনম এবসনছ পনরনিনত দদখবত।’ েলল জাকুে। 

‘নকছ ুমবি করবেি িা, নিবজবদর মবধয েুল েুঝােুনঝ হবয় দেবছ।’ েলল 
তাবদর একজি। 

কথা দেি কবরই আোর দস েলল, নকন্তু দয হুইবসল োনজবয় আমাবদর 
আসার সংবকত নদল দস দেল দকাথায়? 

‘আপিারা দকািনদক দথবক এবসবছি?’ েলল জাকুে। 
‘পনিম নদবক রািার ওপাবের নডপাটববমন্টাল দিার দথবক।’ ওবদর 

একজি েলল। 
‘হবত পাবর কাউবক দস ধাওয়া কবরবছ, পুে পাবের দদাকাি গুবলাবত 

আর একটু দখােঁজ করুি। আনমও আপিাবদর সাবথ আসে, পয়সা চুনকবয় 
আসনছ।’ েলল জাকুে। 

‘নঠক েবলবছি ধাওয়া কবর দকাি নদবক দযবত পাবর, সন্ধযার অন্ধকাবর 
দতা সনঠকোবে নকছু ঠাহর করা যায়নি।’ েবল ওরা পুে পাবের দদাকাবির নদবক 
চবল দেল। 
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এ দদাকািনটই দসিনজক পনরোবরর দদাকািগুবলার দেি দদাকাি। এর 
পুে পাে দথবক অেবদর দদাকাি শুরু হবয়বছ এেং মাঝখাবি অল্প একটু ফােঁকা 
জায়ো। ফােঁকা জায়োনটবত দসিনজক পনরোবরর আবরকটা দদাকাবির কাঠাবমা 
হতরী আবছ, নকন্তু কাজ দেি হয়নি এখিও। 

ওরা চবল দেবল জাকুে দসলসমযািবক নজনিসগুবলা পযাবকট করবত েবল 
দদাকাবির দেতবরর কবক্ষ চবল দেবল। 

সাবলহ োহমিও তখি দসখাবি এবস প্রবেে কবরবছ। 
জাকুে তািাতানি েলল, এখি কথা েলার সময় দিই। আপনি একটা 

নঠকািা নদি দযখাবি নেবয় আজই আনম কথা েলবত পানর। 
সাবলহ োহমি তািাতানি কােবজর একটা টুকবরা নিবয় একটা নঠকািা 

নলবখ জাকুবের হাবত নদবত নদবত েলল, কখি আপনি যাবেি? 
‘ওরা পাবের দদাকাবির নদবক দেবছ, ওবদর সাবথ আমাবক নকছুক্ষণ্ 

থাকবত হবে। তারপর র্ন্টা দু’দয়বকর মবধয আনম আপিার সাবথ দদখা করবত 
পানর।’ েলল জাকুে। 

‘নঠক আবছ।’ েবল হাত োনিবয় নদল সাবলহ োহমি। 
জাকুে হ্ান্ডবেক কবর দেনরবয় এল দদাকাি দথবক। তার হাবত দদাকাি 

দথবক দকিা কবয়কটা নজনিবসর একটা পযাবকট। 
 
 
 
ওমর নেবোনেবকর ড্রইংরুম। 
ওমর নেবোনেক এেং সাবলহ োহমি দসাফায় পাোপানে েবস। 

দু’জবির দচাবখই উবিে মুখ শুকবিা। 
ড্রইং রুবমর পাবের র্বর সংবযাে দরজার ওপাবরই েবস আবছ িানদয়া 

নুর এেং তার মা। তাবদরও দচাবখ মুবখ উবিে। 
কথা েলনছল সাবলহ োহমি, ‘েীিণ্ তািাহুিা কবর একটা জায়োর 

নঠকািা দচবয়বছ, হঠাৎ কবরই আনম এখািকার নঠকািা নদবয় নদবয়নছ দলাকনটবক। 
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পরক্ষণ্ দথবকই আনম োেনছ, এ আমার নঠক হয়নি। দকাি দহাবটল দরিুবরবন্টর 
কথা েলবলই োল হবতা। 

‘দলাকনটর িাম নক?’ েলল ওমর নেবোতনেক। 
‘িাম জানি িা।’ েলল সাবলহ োহমি। 
‘পনরচয়ও দতা নজজ্ঞাসা করার সময় হয়নি।’ 
‘আনম মাত্র তাবক একটা প্রশ্ন নজজ্ঞাসা কবরনছ, দস তার উত্তর দদোর 

আবেই ওরা এবস পবিবছ।’ েলল সাবলহ োহমি। 
ওমর নেবোনেক কথা েলল িা। দচাখ েন্ধ কবর দস োেনছল। অল্পক্ষণ্ 

পর দস দচাখ খুলল। েলল, মতৃুয অথো নকডোবপর হাত দথবক দলাকনট দতামাবক 
োেঁনচবয়বছ, দস নদক দথবক তাবক নেশ্বাস করা যায়। নকন্তু তার দয পনরচয়, প্রকাে 
দপবয়বছ সবন্দহজিক। থামল ওমর নেবোনেক। 

সাবলহ োহমি েলল, শুধু দতা আমাবক োেঁচাবিা িয়, নমবলে োনহিীর 
দলাকনটবক দসই হতযা কবরবছ েলা যায়, কারণ্ গুম করার পরামেব দসই নদবয়বছ। 

‘নঠক েবলছ, একথাটা আমার মবিই নছল িা। এনদক নদবয় দতা দদখা 
যাবি দস নমবলে োনহিীর নেরুবদ্ধ। নকন্তু প্রশ্ন হবলা, েরম তকব-নেতকব, এমিনক 
নপিল দের করার পর নমবলে োনহিীর দলাবকরা তাবক দছবি নদল দকি? এেং 
পবর দসই ো দকি নমবলে োনহিীর দলাকবদর সাবথ দেল? আর তুনম যা শুবিছ দস 
অনুসাবর দস আজ কিিািটাইবির সাবথ নপ্রনিিা দথবক এবসবছ, তাহবল দতা দস 
নমবলে োনহিীর প্রধাি কিিািটাইবির নেশ্বি দলাক।’ েলল ওমর নেবোনেক। 

নচন্তার িতুি একটা কাবলা ছায়া িামল সাবলহ োহমবির মুবখ। েলল, 
দসনদক নদবয় দতা তাই। 

থামল সাবলহ োহমি। তারপবরই আোর শুরু করল, নকন্তু হাসাি 
দসিনজক পনরোবরর কাবরা সাবথ দস কথা েলবত চায় দকি? আনম দতা হাসাি 
দসিনজক পনরোবরর দলাক িই, আমার সাবথ কথা েলবত চাইবছ দকি? 

‘নঠক আবছ সাবলহ োহমি, আমরা নচন্তা কবর দকাি কুল পােিা। আল্লাহ 
েরসা। আসবত দাও তাবক।’ 

নঠক এই সমবয়ই ওমর নেবোনেবকর দেবটর কনলং দেল দেবজ উঠল। 
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সাবলহ োহমবির েুকটা ধক কবর উঠল। 
সাবলহ োহমি ও ওমর নেবোনেক পরস্পর পরস্পবরর নদবক তাকাল। 
সাবলহ োহমি উবঠ দােঁিাল। েলল, চাচাজাি আপনি েসুি, আনম 

দদখনছ। েবল সাবলহ োহমি দেবটর নদবক চলল। নেসনমল্লাহ েবল দেট খুলল। 
নঠক, দেবট দােঁনিবয় দদাকাবি দদখা দসই দলাকনট। 
সাবলহ োহমি উবিেটা দেতবর দচবপ দরবখ মুবখ হানস দটবি তাবক 

স্বােত জািাল। েলল, আসুি, খুে খুনে হবয়নছ, দেতবর আসুি। 
উেবয় হ্ান্ডবেক করল। তারপর দলাকনটবক নিবয় সাবলহ োহমি চবল 

এল ড্রইং রুবম। 
ওবদরবক  ুকবত দদবখ ওমর নেবোনেক উবঠ দােঁিাল। 
সাবলহ োহমি দলাকনটবক তার সাবথ পনরচয় কবর দদয়ার জবে েলল, 

ইনি ওমর নেবোনেক। আমার মুরব্বী। 
হ্ান্ডবেক কবর ওমর নেবোনেক দলাকনটবক েনসবয় তার পাবে েবস 

পিল। সাবলহ োহমি আবরকনট দসাফায় েসল। 
েবসই সাবলহ োহমি েলল, ওর সামবি দতা আমরা আলাপ করবত 

পানর। 
দলাকনট অথবাৎ জাকুে দহবস েলল, দকাি অসুনেধা দিই, েরং োলই 

হবে। 
একটু চুপ কবরই জাকুে আোর মুখ খুলল। েলল, প্রথবমই আমার 

পনরচয় সুষ্পি করবত চাই। আনম নমবলে োনহিীর দলাক, আমার িাম জাকুে। 
দম নিোর জবে কথায় একটু নেরনত নদবয়নছল জাকুে। 
িাম ও নমবলে োনহিীর কথা শুবিই ওমর নেবোনতক ও সাবলহ 

োহমবির মুখ অন্ধকার হবয় দেল। 
তাবদর এই পনরেতবি জাকুবের িজর এিাল িা। 
জাকুে হাসল। েলল, জানি আমার এ পনরচয়বক আপিারা োল োবে 

দিবেি িা। নকন্তু এটাই আমার সে পনরচয় িয়। থামল জাকুে। 
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সাবলহ োহমি ও ওমর নেবোনতক দকাি কথা েলল িা। নজজ্ঞাসু দৃনিবত 
দচবয় রইল জাকুবের নদবক। 

জাকুে আোর শুরু করল, আনম নমবলে োনহিীর দলাক। নকন্তু আহমদ 
মুসা আমাবক জয় কবর নিবয়বছি। আনম এখি নমবলে োনহিীর হবয়ও নমবলে 
োনহিীর দলাক িই। 

-দতামার মাবি আপিার আহমদ মুসার সাবথ দদখা হবয়বছ? দচাবখ আবলা 
জ্বানলবয় েলল ওমর নেবোনতক। 

-শুধু আহমদ মুসা িয়, হাসাি দসিনজবকর সাবথও দদখা হবয়বছ। 
-দকাথায়? দকমি কবর? েলল সাবলহ োহমি। 
‘দস এক নেরাট কানহিী’ শুরু করল জাকুে, ‘দসনদি নমবলে-এর 

জন্মনদবি আনম নছলাম কসবোর নমবলে স্মনৃত িবম্ভ। দোিা দেল হাসাি 
দসিনজবকর মত একজিবক োনিবত নমবলে স্মনৃত িবম্ভর পাে নদবয় নসটানিক 
িদীর নদবক দযবত দদখা দেবছ। দুরেীণ্ নদবয় দদখা দেল তাবদর োনি মুরাবদর 
নেজয় দস বধর কাবছ দথবমবছ। আমাবক ও আমার চাচাত োইবক পাঠাবিা হবলা 
নিনিত হোর জবে। আমরা ছুটলাম। নেবয় আমরা হাসাি দসিনজকবকই সামবি 
দপলাম। নিনিত হবয় আমরা নেজয় দস বধর একটু আিাবল নেবয় পনরকল্পিা 
অনুসাবর সংবকত নদলাম। এর নকছুক্ষণ্ পবরই আমরা দদখলাম, হাসাি দসিনজক 
এেং আবরা দু’জি তনির্নি নেবয় োনিবত উবঠবছ। েুঝলাম ওরা পালাবি 
আমাবদর দটর দপবয়। আমরা দু’জি নপিল োনেবয় ছুটলাম। কবয়ক মুহূতব পবরই 
দপছবি নরেলোবরর গুনলর আওয়াজ শুবি চমবক উবঠ আমরা নফবর দােঁিালাম। 
দদখলাম উদযত নরেলোর হাবত এক যুেক। আমাবদরবক নপিল দফবল নদবয় 
ব্রীবজর নদবক হাটোর নিবদবে নদল। েুঝলাম, আমাবদর গুনল কবর িদীবত দফবল 
দদোর জবেই নিবয় যাবি। আমরা মৃতযুেবয় তখি অনির। কােঁপনছলাম আমরা। 
ব্রীবজর উপর নিবয় আমাবদর দােঁি কনরবয় নজবজ্ঞস করল, আমরা কতনদি ধবর 
নমবলে োনহিীবত আনছ, োিীবত দক দক আবছ। আমরা সতয জোে নদলাম। 
তারপর নতনি আমাবদর নজজ্ঞাসা করবলি, আমরা সােঁতার জানি নকিা। জানি শুবি 
েলবলি, যাও দতামরা নসটনিবক লানফবয় পবি চবল যাও, এটাই দতামাবদর োনি। 
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আমরা কািবক নেশ্বাস করবত পারলাম িা। জীেি নিবত আসা েত্রুবক দয দকউ 
মাফ কবর, দকউ দছবি দদয় এই প্রথম দদখলাম। 

আমরা িদীবত ঝানপবয় পবি চবল এলাম। আমরা দুই োই নঠক 
কবরনছলাম তাবদর নেরুবদ্ধ আর যাে িা। নকন্তু দসই রাবত্রই দযবত হল। 

হাসাি দসিনজবকর সাবথ দসনদি ঐ োনিবত নছল আরও দু’জি, মাজুে 
ও িাতাো স্বামী-স্ত্রী। মাজুে নপ্রনিিা েহবরর নমবলে োনহিীর একজি দিতৃিািীয় 
দলাক। প্রমাণ্ পাওয়া দেল এেং দদখা দেল দস আহমদ মুসার পবক্ষ দযাে 
নদবয়বছ। আরও অনুমাি করা হবলা এেং দখােঁজ নিবয় নিনিত হওয়া দেল তার 
োনিবত আহমদ মুসা ও হাসাি দসিনজক আবছ। সংবঙ্গ সবঙ্গই নসদ্ধান্ত হবলা দসই 
রাবতই মাজুে, িাতাো, হাসাি দসিনজক ও আহমদ মুসাবক নকডোপ, িা পারবল 
হতযা করা হবে। নঠক হবলা সানেবয়া প্রবদবের নমবলে োনহিীর প্রধাি দূধবিব 
জারবজস নজবেঙ্কু সহ িয়জি এই অনেযাবি অংে দিবে। আমার োই দযবত রানজ 
হবলা িা, তাবক গুনল কবর মারা হবলা। েবয় আপনত্ত িা কবর আনম অনেযাবি 
েনরক হলাম। 

আটজি দু’োবে োে হবয় আমরা চারজি দেলাম মাজুে ও িাতাোবক 
ধবর আিবত দদাতালায়, অে চারজি দেল হাসাি দসিনজক ও আহমদ মুসাবক 
নকডোপ অথো হতযা করবত। 

আমরা চারজি সফল হলাম। মাজুেবক ধবর নিবয় এবস োনিবত 
তুললাম। িাতাো কােঁদবত কােঁদবত এমনিবতই সাবথ এবসনছল। দজার কবর 
আিবত হয়নি। 

নকন্তু অে চারজি তখিও দফবরনি। এই সময় আমরা োনিবত এবস 
উঠবতই দেতর দথবক দিিোবির গুনলর েব্দ পাওয়া দেল। 

আমাবদর দু’জি ছুটল নক হল দখােঁজ দিোর জবে। ওরা যাোর 
কবয়কমুহূতব পবরই আোর নরেলোবরর দু’নট গুনলর েব্দ হবলা। নরেলোবরর 
গুনলর পর পরই আহমদ মুসাবক নরেলোর হাবত ছুবট দিবম আসবত দদখলাম 
আমরা। েুঝা দেল আমাবদর দলাবকরা পরানজত হবয়বছ। জারবজস একটা গুনল 
করল আহমদ মুসাবক। নকন্তু তার আবেই দস লবি শুবয় পবিনছল। 
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এই অেিায় েবয় আমরা মাজুেবক নিবয় োনি কবর পালালাম। নকন্তু 
িাবছািোন্দা আহমদ মুসা মাজুেবক উদ্ধাবরর জবে আমাবদরই অে োনিটা 
নিবয় আমাবদর নপছ ুনিল। দেলবগ্রড হাইওবয় নদবয় দদিে নমটার আসার পবরই 
আহমদ মুসা আমাবদর ধবর দফলল। জারবজস নজবেঙ্কু পালাবত নেবয় নিহত 
হবলা। দপছবির নসবট আনম ও মাজুে নছলাম। আনম আবেই মাজুবের কাবছ 
আত্মসমপবি কবরনছলাম। এোরও আহমদ মুসা আমাবক মাফ কবর নদবলি। 
অনেযাবির ৮ জবির মবধয আনমই শুধু দেেঁবচ দেলাম। 

দু’নট োনিবত কবর আমরা নপ্রনিিায় নফবর যানিলাম। নপ্রনিিার 
কাছাকানছ দপ েঁছবতই নমবলে োনহিীর দিতা স্বয়ং কন্সটান্টাইবির দিতৃবত্ব দু’নট 
োনি আমাবদর েনতবরাধ কবর দােঁিায়। েনতবরাধ কবরই ওরা আমাবদর উপর 
দমনেিোবির অনেরাম গুনল েিবণ্ শুরু কবর। তারপর আমার নকছ ুমবি দিই। 
আমার জ্ঞাি নফরল দকাকা েহবর নমবলে োনহিীর র্ানটবত। জ্ঞাি নফবরই সামবি 
দদখলাম নমবলে োনহিীর দিতা কিিান্টাইিবক। আেঁতবক উঠলাম, তাহবল নক 
আহমদ মুসাবদর সোইবক েন্দী কবরবছ অথো দমবর দফবলবছ। পবর ওবদর 
কাবছই শুিলাম, েযাস দোমা দফবল সোইবক অজ্ঞাি কবর েন্দী কবর দকাকার 
েূেেবি েন্দীখািায় েন্দী কবর রাখা হবয়বছ। আট র্ন্টার আবে কারও জ্ঞাি নফরবে 
িা। আমাবক ওবদর কাছ দথবক উদ্ধার কবর ইিবজকেি নদবয় জ্ঞাি দফরাবিা 
হবয়বছ। আরও শুিলাম সকাল ৮ টায় নমবলে োনহিীর দরোর েসবে, দসখাবি 
আহমদ মুসা, হাসাি দসিনজক, মাজুে ও িাতাোবক এবি তাবদর জ্ঞাি নফনরবয় 
মহা উৎসবের মাধযবম তাবদর হতযা করা হবে। 

মিটা আমার খুে খারাপ হবয় দেল। আসবল মানুিবক আপি কবর দিোর 
অদ্ভুত ক্ষমতা আবছ আহমদ মুসার। তাছািা আহমদ মুসার মত নেষ্ময়কর সাহসী, 
অকল্পিীয় নক্ষপ্র এেং অপরূপ কুেলী মানুি নমবলে োনহিীর হাবত মারা যাবে 
আমার মি নকছুবতই দমবি নিবত চাইনছল িা। 

দপ বি ৮টায় দরোর েসল। ৮টায় কিিান্টাইি দরোবর আসবেি। 
দপ বি ৮টায় ৯ জিবক পাঠাবিা হবলা েূেেবি েন্দীখািা দথবক আহমদ মুসা, 
হাসাি দসিনজক, মাজুে ও িাতাোবক আিার জবে। 
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আমার সামবি নদবয়ই ওরা চবল দেল। আমার মবি হল আমার েুবকর 
উপর নদবয় ওরা যাবি। এত কি লােল আমার। আনম উবঠ দােঁিালাম। ওবদর 
েীেৎস উৎসে নিজ দচাবখ দদখবত পারবো িা। 

আনম নকছুক্ষণ্ এনদক-ওনদক পায়চানর কবর োোবির নদবক যাোর জবে 
নসেঁনি নদবয় এক তলায় িামনছলাম। দেি নসেঁনি দথবক কনরবডাবর পা নদবয় সামবি 
তানকবয় েূত দদখার মত চমবক উঠলাম। সামবিই আহমদ মুসা, মাজুে, হাসাি 
দসিনজক ও িাতাোবক দদখলাম। আহমদ মুসার হাবত দিিোি। 

চমবক উঠার পরক্ষবণ্ই খুনেবত আমার মি েবর দেল। ওরা মুক্ত হবত 
দপবরবছ দদবখ আিনন্দত হলাম। ওরা চবল আসার সময় আনম আহমদ মুসাবক 
নজজ্ঞাসা কবরনছলাম, দেলবগ্রবড দকাথায় আনম তাবদর সাক্ষাৎ পাে। আমাবক 
হাসাি দসিনজবকর োনির নঠকািা নদবয় ওখাবিই তাবদর দখােঁজ নিবত েলা 
হবয়নছল। দসজবেই আনম আজ হাসাি দসিনজবকর ওখাবি নেবয়নছলাম। 

একটু থামল জাকুে। দথবমই আোর েলল, এত কথা েললাম এই কারবণ্ 
দয নমবলে োনহিীর একজি দলাকবক নেশ্বাস করা আপিাবদর জবে সহজ িয়। 

ওমর নেবোনেক ও সাবলহ োহমবির মুখ তখিও হা হবয় আবছ। তারা 
দযি নেষ্ময়কর এক রূপকথা শুিনছল। 

জাকুে থামার পর ওমর নেবোনেক েলল, আপিাবক ইিবজকেি নদবয় 
জ্ঞাি দফরাবিা হবলা। নকন্তু আহমদ মুসারা চারজি নক কবর জ্ঞাি নফবর দপল? 
দকমি কবরই ো তারা মুক্ত হবলা? অনেশ্বাস্য র্টিা। 

জাকুে েলল, দসনদি নমবলে োনহিীর সকবলর মবিই এ প্রশ্ন দজবেনছল, 
আমার মবিও দজবেনছল। নকন্তু উত্তর আমরা পাইনি। ওরা চবল যাোর পর 
েন্দীখািায় নেবয় দিিোবির গুনলবত ঝাঝরা হবয় যাওয়া নমবলে োনহিীর 
দলাকবদর ৯ নট লাে পাওয়া দেবছ। নমবলে োনহিীর সোর কাবছই র্টিাটা 
অনেশ্বাস্য হবয় আবছ। নকন্তু আনম মবি কনর আহমদ মুসাবক যতটুকু আনম দদবখনছ 
তাবত মবি হবি, আহমদ মুসা সে অসম্ভেবকই সম্ভে করবত পাবরি। অথচ 
দলাকনটর নিষ্পাপ হানস, সরল মুখ, অতযন্ত েদ্র ও দয়ালু েযেহার দদবখ মবিই হয় 
িা দয অমি এক দুধবিব দলাক নতনি। 
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জাকুে থামবতই সাবলহ োহমি প্রশ্ন করল, ওরা নক দেলবগ্রড এবসবছি? 
জাকুে েলল, আনম নিনিত ওরা দেলবগ্রড এবসবছি। নকন্তু নমবলে 

োনহিী প্রমাি পাবি িা দয, তারা দেলবগ্রড এবসবছি। দনক্ষণ্ ও পনিম নদক 
দথবক যত রািা দেলবগ্রবড প্রবেে কবরবছ, সে রািার মুবখ সকাল দথবকই নমবলে 
োনহিী পাহারা েনসবয়বছ। প্রবতযক েযনক্ত, প্রবতযকনট োনি পরীক্ষা করা হবয়বছ। 
তাবদর দচাখবক ফােঁনক নদবয় কাবরার েহবর  ুকা অসম্ভে। 

-তাহবল আপনি নিনিত হবিি নক কবর দয তারা দেলবগ্রড এবসবছি? 
েলল সাবলহ োহমি। 

-আনম আবেই েবলনছ, আহমদ মুসা এমি এক দলাক নযনি অসম্ভেবক 
সম্ভে কবরি। েুঝবছি িা, মাজুবের মত নমবলে োনহিীর একজি দিতৃিািীয় 
দলাক নক কবর আহমদ মুসার েবক্ত পনরণ্ত হবলা, আর আনমই ো নক কবর এত 
তািাতানি নমবলে োনহিীর নেরুবদ্ধ দােঁিাোর সাহস দপলাম। 

-আপিার কথাটাই েলুি দতা, দকি নকবস আপিার এই পনরেতবি? েলল 
সাবলহ োহমি। 

-প্রথবমই আহমদ মুসার দয়া, উদারতা আমাবক মুগ্ধ কবরবছ। আনম 
দেবেনছ, েত্রুর কাবছ দয দলাক অত সুন্দর হয় দস অবিক েি মানুি। নিতীয়তিঃ 
তাবক দদবখ আমার অতীবতর কথা মবি হবয়বছ। আমার দাদা এেং পূেবপরূুি 
মুসলমাি নছবলি। আহমদ মুসাবক দদবখ আমার মবি হবয়বছ, মুসলমাি হওয়া 
একটা দে রবের নেিয়। এ দু’নট নেিয়ই নমবলে োনহিীর সাবথ আমার সেকব িি 
কবরবছ। 

-আহমদ মুসারা দেলবগ্রবড এবল দকাথায় উঠবত পাবর েবল আপনি মবি 
কবরি? েলল ওমর নেবোনেক। 

-এটা েলা মুেনকল। আহমদ মুসার সাবথ মাজুে রবয়বছ। মাজুে 
দেলবগ্রবডর সে নকছুই জাবি। সুতরাং তাবদর দকাি অসুনেধা হবে িা। েলল 
জাকুে। 

একটু দথবমই আোর দস েলল, এতক্ষি আনম আমার কথাই েবলনছ, 
আনম যা জািবত চাই তা জািা হয়নি। আপিাবদর পনরচয়ও জািা হয়নি। 
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ওমর নেবোনেক েলল, আনম নেশ্বনেদযালবয় চাকুরীচুযত একজি নেক্ষক, 
এখি েযেসা কনর। 

ওমর নেবোনেক থামবল সাবলহ োহমি েলল, আনম নেশ্বনেদযালবয়র 
একজি ছাত্র। আবরকটা দছাট পনরচয় আবছ। দসটা হবলা, আনম দহায়াইট 
নক্রবসবন্টর একজি কমবী। 

দহায়াইট নক্রবসবন্টর িাম শুবি জাকুে আগ্রহী হবয় উঠল। েলল, এ 
সংেঠবির কথা নমবলে োনহিীবত এখি খুে আবলাচিা হবি। সংেঠবির নেিার 
দকমি হবয়বছ, েনক্ত সামথব দকমি অজবি কবরবছ? 

-িতুি সংেঠি। সংেনঠত হওয়ার পযবায় চলবছ। এখিও উবল্লখ করার 
মত নকছ ুসংেঠি করবত পাবরনি। 

-িতুি েবট, নমবলে োনহিীবত নকন্তু আতংবকর সৃনি হবয়বছ। তারা েয় 
করবছ মুসলমািরা সংেনঠত হবল তাবদর োবয় আর হাত দদয়া যাবেিা, প্রনতনট 
আর্াবতর প্রতযার্াত আসবে। 

-তারা আর্াত িা নদবলই দতা পাবর, োনন্তবত সহােিাি করা যায়। েলল 
ওমর নেবোনেক। 

-এই োনন্তপূণ্ব সহােিািবকই নমবলে োনহিী এেং নেবিিোদী নিিািরা 
যবমর মত েয় কবর। 

-দকি? েলল সাবলহ োহমি। 
-োনন্তপূণ্ব সহােিাবির অথব হবলা, তারা মবি কবর, নিিািবদর নেপযবয় 

এেং মুসলমািবদর সংখযা েৃনদ্ধ ও নেকাে। েলল জাকুে। 
-দকমি কবর? েলল সাবলহ োহমি। 
-আসবল খৃিধমব দতা দকাি জীেি-ধমব িয়, নিনিয় নকছু নেশ্বাবসর সমনি 

মাত্র, যার আোর দকাি হেজ্ঞানিক নেনত্ত দিই। সুতরাং এ ধমব আজবকর নদবির 
চানহদা পুরণ্ করবত পারবছ িা। অেপবক্ষ, তারা মবি কবর, ইসলাম একনট 
জীেি-ধমব। ইসলাম শুধু নেশ্বাস নিেবর িয়, কাজ নিেবর ধমব, যা নেজ্ঞাি ও োিেতা 
সম্মত। সুতরাং মুসলমািরা োনন্তপূণ্ব সহােিাবির সুবযাে দপবল তাবদর প্রোে 
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খৃিািবদর র্বর র্বর ছনিবয় পিবে। োনন্ত ও সতয সন্ধািী সে খৃিাি ইসলাবমর 
ছায়ায় নেবয় আশ্রয় দিবে। 

-খৃিািরা মুসলমািবদর এত েয় কবর? েলল ওমর নেবোনেক। 
-েয় করবে িা? দসানেবয়ত ইউনিয়বি কমুযনিি সরকার দসখািকার 

মুসলমািবদর জানতসত্তা ধ্বংবসর জবে দহি েযেিা দিই যা গ্রহণ্ কবরনি। আরেী 
োিা নেলুি কবরবছ, দকারআি পিা ও ধমবীয় নেক্ষা েন্ধ কবরবছ, সবচতি 
মুসলমািবদর হতযা কবরবছ, চালাি িীনতর মাধযবম মুসনলম জিেনক্তবক নেেক্ত, 
নেেৃঙ্খল কবর নদবয়বছ। ইনতহাস নেকৃত কবর অতীত দথবক তাবদর নেনিন্ন 
কবরবছ, অে ধমবােলম্বীবদর সাবথ নেবয় োধযতামুলক কবর তাবদর জাতীয় 
নেশুদ্ধতা নেিি কবরবছ এেং ধমব-কমব অবপ্রায়জিীয় ও নিনিদ্ধ দর্ািণ্া কবরবছ। 
যুবের পর যুে ধবর এই শ্বাসরুদ্ধকর অেিা চলার পবরও দদখা যাবি মুসলমাি 
জানতর মৃতযু হয়নি। েরং অেিা এতটাই উবিেজিক হবয় দােঁনিবয়বছ দয, 
মুসলমািরাই অদুর েনেষ্যবত দসানেবয়ত ইউনিয়বির সংখযাগুরু জানতবত 
পনরণ্ত হবে। অথবাৎ মুসলমািবদর নেশ্বাবসর দকাি মৃতযু দিই, েরং প্রনতকুল 
পনরবেবে এ নেশ্বাস আরও তাজা হবয় ওবঠ। এ কারবণ্ই নমবলে োনহিী মুসনলম-
নিধি িীনত গ্রহণ্ কবরবছ। তাবদর কথা, মুসলমািবদর োেঁনচবয় রাখবল আর ওবদর 
সাবথ পারা যাবে িা। থামল জাকুে। 

-দমবর নক একটা জানতবক দেি করা যায়? েলল ওমর নেবোনেক। 
-দসটা তারা োেবছ িা। তারা োেবছ, যা তারা করবছ, তার দকাি নেকল্প 

দিই। 
কথা দেি কবরই জাকুে েলল, আমার মূল প্রশ্নটায় আনম নফবর আসবত 

চানি। হাসাি দসিনজক পনরোবরর কাবরা সাবথ দযাোবযাবের পথ নক? 
সাবলহ োহমি হাসল। েলল, ওর োিীবত দকাি েযাটা দছবল দিই। 
হাসাি দসিনজবকর মা ও ফফু ুছািা দকাি দমবয় দছবলও আর দিই। 
োিীর আয়া, চাকর-োকর দতা নকছুই জাবি িা। অতএে তাবদর ওখাবি 

দযাোবযাবের দকাি পথ দিই। তাবদর সাবথ অেোবে দযাোবযাে করবত হয়। 
আমরা এ েযাপাবর আপিাবক সাহাযয করে। 
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জাকুে েলল, আমার দেনে প্রবয়াজি দিই। আনম আহমদ মুসার সাবথ 
দযাোবযাে করবত চাই। এই দযাোবযাবের পবয়ন্ট নহসাবে নতনি হাসাি 
দসিনজবকর োনির কথাই উবল্লখ কবরবছি। 

‘নঠক আবছ, উনি দযাোবযাে করবলই আমরা আপিাবক জািাে।’ েলল 
সাবলহ োহমি। 

কথা দেি কবরই সাবলহ োহমি আোর েলল, নকন্তু আপিাবক আমরা 
পাে দকাথায়? জাকুে একটা নচরকুট সাবলহ োহমবির হাবত তুবল নদবত নদবত 
েলল, এটা নমবলে োনহিীর িতুি দহড দকায়াটবাবরর নঠকািা। নঠকািাটা 
আপিাবদর অেেনতর জে নদলাম। ওখাবি আমার দখােঁজ করার দরকার দিই। 
আনম নিবজই হাসাি দসিনজবকর োনির পাবের দদাকািগুবলাবত নেবেি কবর ঐ 
দদাকাবির ঐ দসলসমযাবির কাবছ দখােঁজ করে। 

‘নঠক আবছ, এটাই সেবচবয় সহজ হবে।’ েলল সাবলহ োহমি। 
এই সময় দেতবরর দরজায় িক করার েব্দ হবলা। 
ওমর নেবোনেক দেতবর চবল দেল। 
নেবয়ই নফবর এবস হাসবত হাসবত েলল, আমার েুল হবয় দেবছ, 

দমহমািবক শুধু কথাই দোিানি, দকাি দমহমািদারী এখিও হয়নি। দেতর দথবক 
এই অনেবযাে উবঠবছ। সুতরাং আপিারা একটু েসুি, আনম আসনছ। েবল ওমর 
নেবোনেক দেতবর চবল দেল। 

সাবলহ োহমি েলল, নেকাবল আমার িািা হয়নি, সনতযই ক্ষুধা দপবয়বছ। 
েবল আোর আবলাচিায় নফবর এল তারা। 

‘মা িানদয়া, আবিক র্টিা র্বটবছ, আহমদ মুসা ও হাসাি দসিনজকরা 
দেলবগ্রড এবস দপ েঁবছবছ, এ খের দতা দডসনপিার কাবছ দতামাবক দপ েঁছাবত হয়।’ 
েলল ওমর নেবোনেক। 

‘আমার দযি নেশ্বাস হবত চাইবছ িা। ওরা সনতযই নক এত প্রনতবরাবধর 
মবধয দেলবগ্রড  ুকবত দপবরবছি?’ েলল িানদয়া িূর। 

‘জাকুবের কথা দতামরাও দতা শুবিছ। আহমদ মুসা নক কবর নমবলে 
োনহিীর পাতা জাল এবকর পর এক নছন্ন কবরবছ, দস সে র্টিা অকল্পিীয়, 
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অনেশ্বাস্য মবি হয়নি? যনদ ঐ অনেশ্বাস্য েযাপারগুবলা সতয হবয় থাবক, তাহবল 
দতামার কাবছ যা এখি অনেশ্বাস্য মবি হবি তা সতয হবে িা দকি?’ েলল ওমর 
নেবোনেক। 

‘এই খের দডসনপিা এেং হাসাি দসিনজবকর মা শুিবল েয়ািক খুেী 
হবে, আনম এখিই যাই আব্বা দডসনপিার ওখাবি।’ েলল িানদয়া িূর। 

‘আনম দতা দস কথাই েলনছ, ওবদর তািাতানি জািাি দরকার খেরটা। 
আর আমরাও জািবত পারে দকাি খের তারা জাবি নকিা।’ েলল ওমর 
নেবোনেক। 

‘নঠক েবলবছি,’ েবল উবঠ দােঁিাল িানদয়া। হাবতর র্নির নদবক একোর 
তানকবয় চবল দেল নিবজর র্বরর নদবক হতরী হোর জবে। 
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৪ 
দোয়া দথবক উবঠ আিবমািা দেবঙ টাি হবয় েবস আহমদ মুসা েলল, 

এোবে শুবয় থাকবল শুবয় থাকার মজা দপবয় েসবে। আর িয়। 
েবল আহমদ মুসা োথরুবম দেল। 
পাবেই আবরকটা নসবট হাসাি দসিনজক শুবয়নছল। 
েতকাল নেবকবল আহমদ মুসারা দেলবগ্রড এবস দপ েঁবছবছ। উবঠবছ 

মাজুবের দোবির োসায়। মাজুবের দোি ৭ েছবরর এক দমবয় নিবয় নেরাট এক 
োনিবত োস কবর। মাজুবের েনগ্নপনত দি োনহিীর একজি উচ্চ পদি অনফসার। 
দস আবছ এখি অনদ্রয়ানতক সােবর। 

মাজুেবদর নেবেি কবর িাতাোবক দপবয় তার দোি মহাখুনে। িাতাোও 
হাফ দছবি দেেঁবচবছ প্রাণ্ খুবল কথা েলার দলাক দপবয়। 

মাজুবের দোবির োসা দেলবগ্রবডর অনেজাত এলাকার দসিাোনহিীর 
অনফসার কবলািীবত। 

েতকাল দথবক দোটা সময়টাই মাজুে, িাতাো, হাসাি দসিনজক ও 
আহমদ মুসা র্ুনমবয় কানটবয়বছ। ক’নদবির উবিে-অনিরতার পর নিরাপদ র্ুমটা 
সোর জবেই মধুর হবয়বছ। খাওয়া আর িামাজ ছািা আর নকছুই কবরনি আহমদ 
মুসারা। 

এই সময় তাবদর নিিরঙ্গ জীেবি তরঙ্গ তুবলবছ মাজুবের ৭ েছবরর 
োগ্নী নরটা রাইি। মাজুবের দোি মানরয়া মাজুে ও িাতাোর িামাজ পিা দদবখ 
েীত হবয়বছ, নকন্তু িামাজ পিা দদবখ খুে মজা দপবয়বছ নরটা। তার প্রবশ্নর জোে 
নদবত সোই অনির। 

িাতাোবক প্রথম িামাজ পিবত দদবখ নরটা অোক হবয় তার সামবি হা 
কবর দােঁনিবয় দথবকবছ। োর োর প্রশ্ন কবরবছ, নক করছ, নক করছ তুনম েল? কথা 
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েলছ িা দকি? নসজদায় দেবল িাতাোর চুল ধবর টািাটানি কবরবছ আর েলবছ, 
নক হল দতামার মামী? এ রকম করছ দকি? কথা েলছ িা দকি? 

িাতাো িামাজ পিবছ, জোে দদবে দকমি কবর! 
অেবেবি মানরয়া এবস নরটাবক ধবর সনরবয় নিবয় িাতাোবক রক্ষা 

কবরবছ। 
িামাজ দেবি িাতাো নরটাবক কাবছ দটবি েবলবছ, িামাবজর সময় কথা 

েবল িা, কথা েলে নক কবর? 
-দকি েবল িা? প্রশ্ন কবরবছ নরটা। 
-আমার দতামার সকবলর স্রিা দয আল্লাহ দসই আল্লাহর হুকুম িামাবজর 

সময় কথা েলা যাবে িা, আর িামাজ দয পিবছ তাবক নকছ ুনজজ্ঞাসাও করা যাবে 
িা। 

-িামাজ নক? 
-িামাজ আল্লাহর কাবছ প্রাথবিা। 
-আম্মা িামাজ পবি িা দকি? 
নেপবদ পবি দেল িাতাো। এখি নক জোে দদবে? কাবছই মানরয়া 

দােঁনিবয়নছল। মুখ নটবপ দহবস েবলবছ, এখি জোে দাও। দতামাবদর িতুি ধমব 
গ্রহবণ্ নক সমস্যার সৃনি হবয়বছ দদখ। 

িাতাো নরটাবক কাবছ দটবি আদর কবর েবলবছ, দতামার আম্মাও দতা 
প্রাথবিা কবর। 

-দকাথায় কবর, একনদিও দতা আনম িামাজ পিবত দদনখনি। 
-দকি নেজবায় যায় দতা দরােোবর। দসখাবি প্রাথবিা কবর দতা। 
-দতামার মত োনিবত িামাজ পবি িা দকি? 
মহা নেপবদ পবি দেল িাতাো। এখি দকমি কবর েবল দয, তার মা 

খৃিাি, আর িাতাোরা মুসলমাি। আর েলবল নেপদ কমবে িা, আরও োিবে। 
অেবেবি িাতাো দকাি রকবম পাে কাটাোর জবে েবলবছ, সোই িামাজ পবি 
িা, দদখ িা আনম আবে পিতাম িা, এখি পনি। দতামার মাও একনদি পিবে। 
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নরটা দোধ হয় কথাটার যুনক্ত েুবঝনছল। দস একটু দম নিল। এই সময় 
মাজুে নরটাবক ডাকবল দস ছুবট দসনদবক চবল দেল। 

দস চবল যায় েবট, নকন্তু তার মা মানরয়া ধবর েবস িাতাোবক। েবল, 
নেশুর কাবছ নমথযা কথা েলা হবলা িা? আনম িামাজ পিে একথা নক নঠক? 

িাতাো দহবস মানরয়ার হাত ধবর েবলবছ, আপা, আনম েনেষ্যবতর কথা 
েবলনছ। েনেষ্যবতর কথা নিনিত কবর আনমও েলবত পানরিা, আপনিও েলবত 
পাবরি িা। আনম ইসলাম গ্রহণ্ করে দকািনদি োনেনি। 

-অথবাৎ তুনম েলবত চাি, তুনম যা োেনি তা যখি র্বটবছ, আমার 
দক্ষবত্রও তা র্টবত পাবর। 

-নঠক তা আনম েনলনি। আনম নিছক একটা িীনত কথা েবলনছ। 
মানরয়া দহবস েবলনছল, দতামরা এই অোেিীয় কান্ড নকোবে র্টাবল? 

োেিা-নচন্তার জবেও দতা সময় দরকার, দস সময়ও দতা দতামরা িাওনি। যাদুবত 
আনম নেশ্বাস করবল েলতাম দতামরা যাদুর কেবল পবিছ। 

িাতাো েবলবছ, দকাি ধমব যনদ পিা-শুিা কবর েুবঝ-সমবঝ গ্রহণ্ করবত 
হয়, তাহবল তার জবে সময় দরকার হয়। নকন্তু আমরা পবি-েুবঝ দতা ইসলাম 
গ্রহণ্ কনরনি। আমরা ইসলাম গ্রহণ্ কবরনছ ইসলামবক স্বচবক্ষ দদবখ। 

-দসটা নক রকম? নেমূতব দকাি আদেববক নক দদখা যায়, ইসলাবমর নক 
দকাি রূপ আবছ? 

-আদেব নেমূতব, আদেব দদখা যায় িা। নকন্তু আদেবোি মানুবির মবধয 
আদেববক জীেন্ত রূবপ দদখা যায়। আমরা আহমদ মুসার মবধয ইসলাম দদবখনছ। 
তােঁর প্রাথবিায়, তােঁর স্বোবে, তােঁর আচরবণ্ দয ইসলামবক এক মুহূবতব আমরা 
নচবিনছ, তা পবি েুঝবত েছবরর পর েছর লােত। এ কারবণ্ই ইসলাম গ্রহবণ্ 
আমাবদর দদনর হয়নি। 

একটু দথবম দম নিবয়নছল িাতাো। তারপর আোর শুরু কবর, ইসলাম 
সেবকব অবিক কুৎসা শুবিনছ, ইসলাবমর একটা েয়ংকর রূপ আমাবদর সামবি 
নছল। সম্ভেত এ কারবণ্ই ইসলাবমর প্রকৃত রূপ যখি আমরা দদখলাম, তখি 
আমরা অনেেূত হবয়নছ দেনে। েত্রুর প্রনত দয মািেীয় আচরণ্, মানুবির প্রনত দয 



দানিয়ুবের দদবে  84 

 

োলোসা এেং সুন্দর ও সুদৃঢ় চনরত্র আমরা আহমদ মুসার মবধয দদবখনছ, তা 
আমাবদর জয় কবর নিবয়বছ। সুলতাি সালাহউনিবির কানহিীবক রূপকথা মবি 
করতাম, নকন্তু আহমদ মুসার মবধয তাবক আমরা জীেন্ত দদবখনছ। 

মানরয়া িাতাোর কথাগুবলা েেীর মবিাবযাে নদবয় শুিনছল। 
িাতাোর কথা দেি হবলও নকছুক্ষণ্ মানরয়া কথা েবলনি। দস নকছুটা 

আিমিা হবয় পবিনছল। েবলনছল, সনতয িাতাো, েতকাল দথবক আহমদ মুসা ও 
হাসাি দসিনজবকর সাবথ আমার পােঁচোর দদখা হবয়বছ, আলাপও কবরনছ তাবদর 
সাবথ। নকন্তু আিবযবর েযাপার একোরও ওরা দচাখ তুবল কথা েবলনি। 

মানরয়া থামবল িাতাো েবলনছল, ওরা যখি প্রাথবিায় দােঁিায় তখি মবি 
হয় ওরা দযি এ পৃনথেীর মানুি িয়-দদেদূত। আোর যখি ওরা সংর্াত-সংর্বিবর 
ময়দাবি, তখি ওরা কবঠার োিেোদী এেং নেবেচক মানুি। োেোদ ও 
োিেোনদতার এমি অনুপম সমন্বয় শুধু মুসনলম চনরবত্রই দদখলাম। 

এ সময় নরটা আোর ছুবট আবস এেং িাতাোবক জনিবয় ধবর েবল, মামী 
িতুি মামারা িামাবজ ওগুবলা নক পিবছ? 

িাতাো তািাতানি নরটাবক আহমদ মুসার র্বরর দরজা পযবন্ত দঠবল নিবয় 
েবলনছল, ওবদর পাবে নেবয় চুপ কবর েস। িামাজ দেি হবল দতামার িতুি 
মামাবক নজবজ্ঞস কবর নিও ওরা নক পিনছল। 

নরটা ওর্বর চবল যায়। 
‘আর এক ধাক্কা নরটার হাত দথবক োেঁচা দেল আপা।’ েলল িাতাো। 
মানরয়া েম্ভীর কবে েবলনছল নরটার হাত দথবক এোবে োেঁচবে সমাবজর 

হাত দথবক নক োেঁচবত পারবে। দতামার সে যুনক্তই মািলাম সেই নঠক আবছ, নকন্তু 
এই নদকটা দকি একোরও োেনি দতামার? দদখছ িা দোেঁটা েলকাবি আজ 
মুসলমািবদর অনিত্ব নেিাবের দচিা চলবছ? 

িাতাোও েম্ভীর কবে েবলনছল। আপা আমরা সেনদকই দেবে দদবখনছ। 
সে দেবে পরকাবলর নচরন্তি োনন্তবকই আমরা অগ্রানধকার নদবয়নছ এর সাবথ এ 
পৃনথেীবত োনন্তর একটা োিনত লাবের েযাপার দতা আবছই। 
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দতামাবদর আো পূণ্ব দহাক। দতামাবদর মত কবর োেবত এখিও আনম 
পারনছিা িাতাো। েবল মানরয়া িাতাোর নচেুবক একটা চুমু নদবয়নছল। মাজুে 
মানরয়ার দছাট। িাতাো মানরয়ার দছাট োইবয়র স্ত্রী। খুে োলোবস মানরয়া 
িাতাোবক। 

আহমদ মুসা োথরুম দথবক দেনরবয় এবস দদখল, হাসাি দসিনজক উবঠ 
েবসবছ। 

তুনম আোর উবঠছ দকি শুবয় থাক। আনম োইবর দেরুবো তাই উঠলাম। 
েলল আহমদ মুসা। 

‘আনমও দতা যাে।’ েলল হাসাি দসিনজক। 
‘িা তুনম যাবে িা।’ েলল আহমদ মুসা। 
এই সময় র্বর প্রবেে করল মাজুে। আহমদ মুসার দেি কথাটা শুবিনছল 

মাজুে। 
েলল দক যাবে িা, আপনি দকাথাও দেরুবিি মুসা োই? 
‘হ্ােঁ দেরুনি। নকন্তু তুনম আর হাসাি দসিনজক োনিবত থাকবে। আনম 

একাই একটু দেরুে।’ েলল আহমদ মুসা। 
‘আপনি একা দকি, আমরা থাকে িা দকি?’ েলল মাজুে। 
আহমদ মুসা েলল, ‘তুনম ও হাসাি দসিনজক সকবলর দচিা। দতামাবদর 

সাবথ নিবল কাবরা দচাবখর আিাবল থাকা যাবে িা। আনম একোর নিরুপদ্রবে 
দেনিবয় আসবত চাই হাসাি দসিনজকবদর েহীদ মসনজদ দরাডটা। 

মাজুে ও হাসাি দসিনজক আর োধা দদোর সাহস দপল িা। মাজুে শুধু 
েলল, আপনি নমবলেবদর জীপটা িা নিবয় আমার দুলাোইবয়র কারটা নিবয় যাি। 
এটাই োবলা হবে। 

সবঙ্গ সবঙ্গই িা সুচক জোে নদবয় আহমদ মুসা েলল, দতামার েনগ্নপনত 
আমাবদর আশ্রয় নদবয়বছি এই-ই যবথি, তােঁবক আমাবদর সাবথ জডাবত চাই িা। 
তার োনি নিবল নচনহ্নত হবয় দযবত পাবরি নতনি। 
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এোরও মাজুে নিরে হবয় দেল। মবি মবি আহমদ মুসার দুরদৃনির 
প্রেংসা করল। আরও োেল, নিবজবক ঝুনকর মধয দফবলও অবের মঙ্গল নচন্তা 
এোবে কয়জি করবত পাবর। 

আহমদ মুসা প্রস্তুত হবয় দেনরবয় দেল। জীবপ উঠল আহমদ মুসা নমবলে 
োনহিীর কাছ দথবক নিবয় আসা দসই জীপ। োনির িাম্বার আোর পাল্টাবিা 
হবয়বছ। একটা পনরনচত সরকারী েযেসায় প্রনতষ্ঠাবির অবকবজা হবয় পবড থাকা 
িাম্বার এোর েযেহার করা হয়বছ। 

জীবপর ড্রাইনেং নসবট েবস িাটব নদল। 
পাবেই নসবটর উপর েহবরর একটা মািনচত্র। মািনচবত্র েহীদ মসনজদ 

দরাবডর নেিানরত নেেরণ্ দদয়া হবয়বছ। 
েহবরর িািা রািা র্ুবর আহমদ মুসা প্রবেে করল েহীদ মসনজদ দরাবড। 

েহীদ মসনজদ দরাবডর মুবখই তার জীপ দােঁড করাবিা হবলা। দু’পাবে দথবক 
দু’জি এবস োিী এেং তার নদবক দশ্যি দৃনিবত তাকাল আহমদ মুসা দকাি 
ছদ্মবেে দিয়নি। তাবক নচবি এমি খুে একটা দকউ দিই। দসনদি রাবতর দেলা 
ওবদর হাবত দগ্রিার হবয়নছল। নকন্তু তাবক োবলা কবর দদখার সুবযাে কাবরাও 
হয়নি। এটা দস নিবজই দদবখবছ। 

দু’পাে দথবক আসা দু’জি দলাক একোর দশ্যি সন্ধািী দৃনি দফবলই 
চবল দেল। 

আহমদ মুসা দু’পাবের পনরবেে দদবখ েুঝল ওবদর আরও দলাক এখাবি 
আবছ। 

োনি নিবয় সামবি এনেবয় চলল আহমদ মুসার। 
েহীদ মসনজদ দরাবডর প্রায় মাঝামানঝ এবস পবডবছ আহমদ মুসার 

োনি, সামবিই হবে হাসাি দসিনজবকর োনি। আহমদ মুসা মািনচত্র দথবক মুখ 
তুবল সামবি তাকাল। সবঙ্গ সবঙ্গই তার কাবি এল নচৎকার। দদখবত দপল 
ফটুপাত দথবক দু’নট তরুণ্ীবক রািার পাবে দােঁিাবিা একটা মাইবক্রাোবস দজার 
কবর দটবি দতালা হবি। প্রাণ্পণ্ নচৎকার করবছ দু’নট তরুণ্ী। 
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তরুণ্ী দু’নটবক োনিবত তুবল চলবত শুরু করল মাইবক্রাোসনট। আহমদ 
মুসার পাে নদবয়ই চবল যাবি। োনির দেতর দথবক নচৎকার ও দোঙািীর েব্দ 
দোিা যাবি। 

নচৎকার ও দোঙািীর েবব্দ আহমদ মুসার হৃদবয় দযি হাতুিীর মত 
আর্াত করবছ। আহমদ মুসার রবক্ত দযি আগুি ধবর দেল মুহূবতবই আহমদ মুসা 
তার োনি র্ুনরবয় নিল। দ্রুত ধােমাি মাইবক্রাোসনট অবিক দুর এনেবয় দেবছ। 

আহমদ মুসা তার নপছু নিল। 
েহীদ মসনজদ দরাি দথবক দেরুোর সময় োনির জযাবম পবি আবরকটু 

দদনর হবলা আহমদ মুসার। নকন্তু মাইবক্রাোসনট তেু িজবরর োইবর দযবত 
পাবরনি। 

নিউ দেলবগ্রড এবেনিউ ধবর মাইবক্রাোসনট দনক্ষণ্ নদবক ছুবট চবলবছ। 
মাইবক্রাোসনট িতুি। োতাবসর দেবে এনেবয় চবলবছ। চালাবিও 

দেপবরায়া েনতবত। মবি হবি সাহসী দকাি পক্ষ। দকাি নেপদবক এরা দথািাই 
পবরায়া কবর। 

েযি রািায় আহমদ মুসা নিবজর ইিামত োনি চালাবত পারবছ িা তাই 
দুই োনির মধযকার েযেধাি কমবলও মাইবক্রাোসনট এখিও দেে দুবর। নিউ 
দেলবগ্রড এবেনিউনট দেলবগ্রবডর িতুি এলাকা দনক্ষণ্ দেলবগ্রড র্ুবর দানিয়ুে 
পযবন্ত দপ েঁবছবছ। সরল এেং প্রেি এই দীর্ব রািানট। 

িতুি দেলবগ্রবডর শুরুবতই নেোল এক দোটানিকযাল োবডবি এেং 
পাকব। এর প্রান্ত দর্বিই নিউ দেলবগ্রড এবেনিউ। দোটানিকযাল োবডবি ও পাবকব 
দ াকার এক নেোল দেট। নটবকট কবর  ুকবত হয়। মাইবক্রাোসনট দোটানিকযাল 
োবডববির দেবট নেবয় দােঁিাল। দােঁিাোর সবঙ্গ সবঙ্গই দেটনট খুবল দেল। দখালা 
দেট নদবয় মাইবক্রাোসনট দোটানিকযাল োবডববি  ুবক দেল। 

‘ওরা দোটানিকযাল োবডববি প্রবেে করবছ দকি?’ োেল আহমদ মুসা। 
োেবত নেবয় আেঁৎবক উঠল আহমদ মুসা। তাহবল নক ওরা নিছক লালসা েেত 
তরুণ্ীদ্ধয়বক নকডোপ কবরবছ। 
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মাইবক্রাোসনট দেট নদবয়  ুবক যাওয়ার অল্পক্ষণ্ পবরই আহমদ মুসার 
জীপ নেবয় দেবট দপ েঁছল। 

দেবট তখিও একজি দলাক দােঁনডবয়নছল। আহমদ মুসা তাবক দেট খুবল 
নদবত েলল। 

দলাকনট েলল নটবকট কবর আসুি। আর োনি নিবয় দেতর যাওয়া যাবে 
িা। 

‘ওরা  ুকল নক কবর োনি নিবয়। আর ওরা দতা নটবকটও কবরনি?’ েলল 
আহমদ মুসা। 

দলাকনট েলল, ওবদর সাতখুি মাফ। ওবদর নটবকট করবত হয় িা। 
‘কারা ওরা?’ েলল আহমদ মুসা। 
‘ওরা নমবলে োনহিীর দলাক।’ দলাকনট েলল। 
চমবক উঠল আহমদ মুসা নমবলে োনহিীর িাম শুবি। এত তািাতানি 

ওবদর মুবখামুনখ হবি দস এইোবে। 
‘কত নটবকবটর দাম?’ নজবজ্ঞস করল আহমদ মুসা। 
‘দে নদিার।’ েলল দলাকনট। 
আহমদ মুসা ওর হাবত ৫০ নদিার তুবল নদবয় েলল, আমার দদনর হবয় 

যাবি। তুনম নটনকট কবর নিও। আর আনম ওবদরই কাবছ যাে, দেট খুবল দাও। 
দলাকনট একোর ৫০ নদিাবরর দিাট এেং একোর আহমদ মুসার নদবক 

তানকবয় দেট খুবল নদল। 
আহমদ মুসার জীপনট দ্রুত  ুবক দেল দোটানিকযাল োবডববির দেতবর। 
নেোল দোটানিকযাল োবডবি। এনদক দসনদক র্ুরার্ুনর কবর অেবেবি 

মাইবক্রাোসনটর সন্ধাি দপল আহমদ মুসা। ছুবট দেল োনি নিবয় দসখাবি। 
কাছাকানছ দপ েঁবছই দদখল, দমবয় দু’নটবক তারা মাইবক্রাোস দথবক দটবি 

িানমবয়বছ। 
দমবয় দু’নটর পরবি ন লা লম্বা জামা পা পযবন্ত দিবম দেবছ। দু’জিার 

েলায় দপছাবিা চাদর। অনেজাত দচহারা। দদখবলই েুঝা যায় নেনক্ষত এেং 
অনেজাত পনরোবরর দমবয় দু’নট। 
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দমবয় দু’নট আর কােঁদবছ িা। নকন্তু েবয় আতংবক ওবদর দচাখ দযি 
দেনরবয় আসবছ। 

নকডোপকারী ওরা চার জি। 
দু’জি এনেবয় নেবয় দমবয় দু’নটর ওডিা দটবি খুবল দফলল। তারপর 

দু’জি দলাোতুর োবর্র মত দমবয় দু’নটর নদবক দু’হাত োনিবয় এনেবয় দেল। 
দমবয় দু’নট েবয় নচৎকার কবর নপনছবয় দেল। 

নঠক দসই সময় আহমদ মুসা জীবপর হিব োজাল। হবিবর েবব্দ ওরা 
চারজিই চমবক উবঠ নফবর তানকবয়বছ। 

আহমদ মুসা লাফ নদবয় জীপ দথবক দিবম ওবদর সামবি নেবয় দােঁিাল। 
আহমদ মুসা নকছ ুেলার আবেই ওবদর একজি েলল, তুনম এখাবি দকি, 

দযখাবি যানিবল যাও। িাক েলাবত এবল োল হবে িা। 
-দতামরা দমবয় দু’নটবক দজার কবর ধবর এবিছ, দছবি দাও। োন্ত কবে 

েলল আহমদ মুসা। 
-একে’ োর ধবর আিে। দতামার নক, দতামার কাবজ তুনম যাও। 
-দমবয় দু’নটবক দছবি িা নদবল আনম যাে িা। 
-দতামার কপাল মন্দ হবে যনদ োিাোনি কবরা। এরা নহবদি, মুসলমাি। 

েয়তািী এরা। এবদর যা ইিা তাই করার অনধকার আমাবদর আবছ। 
আহমদ মুসার েুকটা দকেঁবপ উঠল ওবদর কাছ দথবক দমবয় দু’নটর পাওয়া 

পনরচবয়। ওরা মুসলমাি। দদবহর প্রনতনট িায়তুিীবত একটা প্রচণ্ড জ্বালা ছনিবয় 
পিল আহমদ মুসার। দোটা দদহ তার েক্ত হবয় উঠল। েলল দস, ওরা দযই দহাক, 
ওবদর দছবি দাও। 

-আমাবদর হুকুম নদি, স্পধবা দতা কম িয়। জাি আমরা দক? ওবদর 
একজি েলল। 

-িা, পনরচয় আমার প্রবয়াজি দিই। আনম দতামাবদর সাবথ আত্মীয়তা 
করবত যানি িা। 
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দক্রাবধ ওরা জ্ববল উঠল। ওবদর লাল দচাখ আরও লাল হবয় উঠল। 
একজি দু’ধাপ এনেবয় আহমদ মুসার এবকোবর সামবি এবস েলল। োল 
চাওবতা এখনি এখাি দথবক সবর যাও। 

তার কথার প্রনত ভ্রুবক্ষপ িা কবর আহমদ মুসা েলল, আমার প্রবশ্নর 
জোে দাও দমবয় দু’নটবক ছািবে নকিা? 

আহমদ মুসার দকাথা দেি হোর আবেই দলাকনট একটা প্রচণ্ড র্ুনি ছুবি 
মারল আহমদ মুসার িাক লক্ষয কবর। 

আহমদ মুসা মুখটা সনরবয় নিবয়নছল। র্ুনিটা আহমদ মুসার মুবখ িা 
দলবে নেবয় লােল কপাবলর োম পাবে। দলাকনটর হাবত সম্ভেত তীক্ষ্ণ আংনট 
নছল। আহমদ মুসার কপাল দকবট নেবয় ঝর ঝর কবর রক্ত দেনরবয় এল। 

আহমদ মুসা তার মাথাটা দসাজা কবরই নেদুযৎ েনতবত ডাি হাবতর 
একটা কারাত চালাল দলাকনটর র্াবির োম পাবে কাবির নিবচ। 

সবঙ্গ সবঙ্গই দলাকনট জ্ঞাি হানরবয় টলবত টলবত পবড দেল মানটবত। 
র্ুনি োনেবয় আবরকজি দতবি এল আহমদ মুসার নদবক। 
আহমদ মুসা একধাপ এনেবয় দলাকনটর তলবপট লবক্ষয একটা লানথ 

মারল এেং তারপবরই ডাি হাবতর প্রচণ্ড কারাত চালাল দলাকনটর র্াবি। 
দলাকনট টলারও সুবযাে দপল িা। দোেঁটা দথবক খবস পিা আবমর মতই 

ঝবর পবি দেল মানটবত। 
দলাকনট যখি পবি যানিল তখি আহমদ মুসা দদখল সামবির দু’জবিই 

পবকবট হাত নদবি। 
আহমদ মুসা এক লাবফ সামবি দােঁিাবিা দলাকনটর র্াবি পবি োম হাবত 

তার েলা দপেঁনচবয় তাবক েুবকর সাবথ দচবপ ধরল। 
দলাকনট সবে নপিল হাবত নিবয়নছল। 
আহমদ মুসা তার হাত দথবক নপিল দকবি নিল। 
দলাকনট ছািা পাোর জবে যতই দজার করনছল, ততই আহমদ মুসার 

োম হাবতর দল হ দেিনি তার েলায় দচবপ েসবত লােল। 
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নিতীয় দলাকনট নপিল তুবল ধবরবছ। নকন্তু মহানেপবদ পবিবছ দস। গুনল 
করবল নেবয় লাবে নিবজর সাথীর েুবক। আহমদ মুসা তাবক েুবক জাপবট ধবর 
 াল নহবসবে েযেহার করবছ। 

আহমদ মুসা দলাকনটর হাত দথবক দকবি দিয়া নপিল এোর নিতীয় 
দলাকনটর নদবক তুবল ধবর েলল, নপিল দফবল দাও িা হবল মাথা গুনিবয় দদে। 

নকন্তু দেপবরায়া দলাকনট নপিল হাবত ছুবট এল আহমদ মুসার নদবক। 
আহমদ মুসা তার দক েলটা েুঝল। দস এবস জনিবয় ধবর আহমদ মুসার 

নপঠ দখল করবত চায়। আহমদ মুসা আর সময় িি করবত চাইল িা। দস উদযত 
নরেলোবরর নট্রোর নটবপ ধরল। 

মাথানট গুনিবয় দেল দলাকনটর। 
মুখ থেুবি পবি দেল দলাকনট আহমদ মুসার একদম কাবছই। 
আহমদ মুসা যাবক ধবর দরবখনছল, তাবকও এোর দছবি নদল। 
দছবি দদয়ার সবঙ্গ সবঙ্গই দলাকনট দোিা কাটা লতার মত লুনটবয় পিল। 
দমবয় দু’নট কাবঠর মত দােঁনিবয়নছল। রক্তহীি ফযাকাবে তাবদর মুখ। 

োক েনক্ত তারা হানরবয় দফবলনছল। 
আহমদ মুসা নপিলনট পবকবট দফবল ধীবর ধীবর দমবয় দুনটর নদবক 

এগুবলা। িতমুবখ িরম কবন্ঠ েলল, আর দকাি েয় দিই, দতামরা এস োনিবত। 
েবল আহমদ মুসা নফবর দােঁনিবয় োনির নদবক হাটবত লােল। 
দমবয় দু’নটও যবির মত ধীবর ধীবর োনির নদবক দহবট এল। 
আহমদ মুসা জীবপর ড্রাইনেং নসবট উবঠ েসল। দমবয় দু’নট োনির কাবছ 

এবস দােঁিাবল েলল, দতামরা নপছবির নসবট উবঠ েবস দোি। 
নসবট েবসই আোর দিবম দেল আহমদ মুসা। দিবম নেবয় োনির িাম্বার 

দপ্লট খুবল এবি ড্রাইনেং পযাবিবলর উপর দরবখ নদল। তারপর োনি িাটব নদল 
আহমদ মুসা। 

জীপনট দেবট আসবতই দসই দলাকনট তািাতানি দেট খুবল নদবত এল। 
আহমদ মুসার মুখ রক্তাক্ত দদবখ দলাকনট চমবক উঠল। তার দচাবখ 

সবন্দবহর নচহ্ন ফবুট উঠল। নকন্তু নকছ ুেলার সাহস দপল িা। 
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োনি দেট দথবক যখি দের হবত যাবি, তখি দলাকনট দোধ হয় মনরয়া 
হবয়ই নজবজ্ঞস করল, স্যার ওরা দকাথায়? এরা দতা আপিার োনিবত যাোর সময় 
নছল িা? 

আহমদ মুসা দেট দথবক দের হবয় একটু দহবস েলল, এসে প্রবশ্নর 
জোবে দতামার দকাি প্রবয়াজি দিই, থাকবল নদতাম। 

োনি যখি চবল যাবি, তখি দেটমযাি েয় ও সবন্দবহর দৃনি নিবয় োনির 
িাম্বার দপ্লবটর নদবক চাইল। তার দচাখ ছািা-েিা হবয় উঠল যখি দস দদখল দয 
োনির দকাি িাম্বার দপ্লট দিই। 

আহমদ মুসা দ্রুত োনি চানলবয় দোটানিকযাল োবডবি দপনরবয় প্রায় 
মাইল দুবয়ক উত্তবর এবস রািার পাবে একটা নিজবি িাবি দিবম এল। তারপর 
োনির িাম্বার দপ্লট দু’নট নিবয় োনি দথবক দিবম দেল এেং িাম্বার দপ্লট যথািাবি 
লানেবয় নদল। 

দমবয় দু’নট মুনতবর মত আহমদ মুসার সে কাজ দদখনছল। তাবদর দচাখ 
দথবক আতংবকর দর্ার তখিও সেূণ্ব কাবটনি। তবে তারা নিনিত হবয়বছ, এই 
মানুবির কাবছ তারা সেূণ্ব নিরাপদ। তাবদর কাবছ মবি হবি, এ মানুিনট দযি 
মানুি িয়, আল্লাহর দফবরেতা। দয মানুিনট একাই চারজি মানুিবক পরােূত 
করল মহােনক্তধর েীবরর মত, তার কন্ঠস্বর, সবম্বাধি এবতা িরম হয়! কবঠারতা 
ও িমিীয়তার অপূেব সমাহার। দফবরেতা ছািা আর নক! দফবরেতার মতই দতা 
হঠাৎ কবর উদয় হবয়বছি। 

আহমদ মুসা োনির িাম্বার দপ্লট লানেবয় এবস ড্রাইনেং নসবট আোর 
নফবর এল। এরপর দস োনির ফাস্টব এইড েক্স দথবক তুলা দের কবর মুবখর রক্ত 
মুছবত লােল। 

দমবয় দু’নট আহমদ মুসার সারা মুবখ রক্ত দদবখ আেঁৎবক উঠল। তারা  
এতক্ষণ্ দখয়াল কবরনি। অোক হবলা তারা। তাহবল নক আতংবকর দর্ার দকবট 
তাবদর দচাখ এখিও স্বাোনেকোবে সে নকছ ুদদখবত পারবছ িা, েুঝবত পারবছ 
িা! 
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আহমদ মুসা মুখ দথবক রক্ত পনরষ্কার কবর কপাবলর ক্ষতটায় তুলা 
লাোল। নকন্তু তুলার িরম আর্াবতও দসখাি দথবক নফিনক নদবয় রক্ত দিবম এল। 
আহমদ মুসা তািাতানি দেনে পনরমাণ্ তুলা ক্ষতিাবি চাপা নদবয় ধবর রাখল। 
আে-পাবে তানকবয় দেেঁবধ রাখার মত নকছু দদখল িা। দমবয়বদর একজি আহমদ 
মুসার নদবক ওিিা এনেবয় নদবয় েলল, এটা নদবয় আপনি েযাবন্ডজ োেঁধুি। 
আহমদ মুসা েলল, িা লােবে িা দোি অল্পক্ষবণ্র মবধযই রক্ত েন্ধ হবয় যাবে। 

দসই দমবয়নট েলল, নকন্তু এোবে তুলা ধবর দরবখ দতা োনি চালাবত 
পারবেি িা। 

সনতয, কথাটায় োিেতা আবছ। 
আহমদ মুসা ওিিা নিবয় কপাবল োবলা কবর েযাবন্ডজ োেঁধল। 
তারপর আহমদ মুসা োনি িাটব নদবত নেবয় দথবম দেল। দপছি নদবক িা 

তানকবয়ই আহমদ মুসা েলল, দতামাবদরবক দকাথায় দপ েঁবছ দদে দোি? 
দমবয় দু’নট পরামেব করল, তারপর তাবদর একজি পূেব দেলবগ্রবডর 

একটা রািার কথা েলল। 
আহমদ মুসা মািনচবত্র দচাখ েুলাল। িা মািনচবত্র দস রািার িাম দিই। 
আহমদ মুসা েলল, মািনচবত্র ও রািার িাম দিই। আনম দেলবগ্রবড িতুি 

দতা রািা র্াট আনম নচনি িা। দতামরা েবল নদবত পারবে িা? 
‘পারে।’ েলল ওবদর একজি। 
আহমদ মুসা োনি িাটব নদবল ওই দমবয়নটই েলল, আবরকটু উত্তর নদবক 

এনেবয় প্রথম দয পূেবমুখী রািা পাবেি, দসটা নদবয় এগুবেি। 
আহমদ মুসা মািনচবত্রর নদবক তানকবয় েলল, দসন্ট্রাল দরাড নদবয় দতা? 
দমবয়ট েলল, নজ হ্ােঁ। 
দসন্ট্রাল দরাড ধবর ছুবট চলল োনি। 
দমবয় দু’নট সামবি তানকবয় আবছ। তাবদর দচাখ োরোর ছুবট যাবি 

আহমদ মুসার নদবক। তাবদর নজজ্ঞাসা করবত ইবি হবি, দলাকনট দক? এমি 
উপকারী দলাক আোর এবদবে আবছ? দেলবগ্রবড িতুি, তাহবল দেলবগ্রবডর 
োইবর দথবক এবসবছ। নকন্তু ওবক দতা যুবোশ্লাে মবি হয়িা। হবত পাবর, কত 
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দদবের দলাকই দতা যুবোশ্লানেয়ায় োস কবর। নজজ্ঞাসা করবে িানক দলাকনট দক? 
নকন্ত দকি করবে, প্রবয়াজি নক? দলাকনটই ো নক মবি করবে। তাবদর তরফ দথবক 
এমি উবদযাে দিয়া নঠক হবে িা। যাই দহাক উনি দতা পুরুি মানুি, অপনরনচত। 

আহমদ মুসার মবিও নচন্তা র্ুরপাক খাবি। দমবয় দুনট দক? মুসলমাি দতা 
শুিলাম। ওবদর িাম নক নজবজ্ঞস করে? দকি করে? নক প্রবয়াজি তার? তারা 
নেপবদ পবিনছল, সাহাযয কবরনছ। এখি ওবদরবক োসায় দপ েঁবছ দদয়ার মবধযই 
দতা আমার িানয়ত্ব দেি। প্রবয়াজি দিই এমি আবলাচিায় যাওয়া দতা নঠক িয়। 
হ্ােঁ ওবদর োনির পুরুিবদর পাওয়া দেবল কথা েলা দযবত পাবর। 

দসন্ট্রাল দরাড তীবরর মত দসাজা একটা রািা। রািানট দসাজা এনেবয় পূেব 
দেলবগ্রবডর প্রাবন্ত নিউবেলবগ্রড এবেনিউবতই আোর পবিবছ। দসন্ট্রাল দরাড 
িামকরণ্ যথাথব হবয়বছ। দরাডনট দেলগ্রডবক মাঝ েরাের দু’োবে োে কবরবছ। 

পূেব দেলবগ্রবড এবস পবিবছ আহমদ মুসার জীপ। সামবিই একটা 
দচ মাথা। দসন্ট্রাল দরাড দথবক উত্তর ও দনক্ষবণ্ দু’নট রািা দেনরবয় দেবছ। 

দচ মাথার কাবছ দপ েঁছবতই দয দমবয়নট পথ-নিবদবে করনছল দস েলল, 
এোর আমাবদর উত্তবরর পথ ধবর দযবত হবে। 

আরও কবয়কনট রািা েদবল আহমদ মুসার জীপ একটা সুন্দর দদাতলা 
োনির সামবি দােঁিাল। দয দমবয়নট োইড করনছল দস েলল, আমরা দপ েঁবছ দেনছ। 

োনিনট ওমর নেবোনেেবকর। 
আহমদ মুসা োনি ও োনির িাম্বাবরর নদবক একোর দচাখ েুনলবয় েলল, 

দতামাবদর আব্বার িাম নক? নক কবরি? 
দমবয় দু’নটর একজি দয োইড করনছল, েলল, আমার আব্বার িাম ওমর 

নেবোনেক। এটা আমাবদর োনি। আমার আব্বা অধযাপিা করবতি, এখি েযেসা 
কবরি। 

একটু দথবম সাবথর দমবয়নটবক দদনখবয় েলল, এর োনি উত্তর দেলবগ্রড 
এলাকায়। আমার আব্বা ওবক দপ েঁবছ দদবেি। 

দতামার আব্বা নক এখি োনিবত আবছি? জািবত চাইল আহমদ মুসা। 
দমবয়নট েলল, এক নমনিট, আনম দদবখ আসনছ। 
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েবল দমবয়নট োনির দেতর চবল দেল। দমবয়নট িানদয়া নুর। 
কবয়ক মুহূতব পবর িানদয়া নুর নফবর এবস েলল, আব্বা োনিবত দিই, 

আম্মা আবছি। আপনি দেতবর আসুি, েসবেি একটু। 
আহমদ মুসা একটু দহবস মাথা দিবি েলল, ধেোদ দোি। আজ িয়, 

পারবল আবরকনদি আসে। 
িানদয়া নুবরর সাবথর দমবয়নট দডসনপিা জুনিয়র। দডসনপিা জুনিয়র 

এেং িানদয়া নুর হাসাি দসিনজবকর খের জািাবত নেবয়নছল হাসাি দসিনজবকর 
মাবক। ওরা দফরার সময় যখি োনির সন্ধাবি ফটুপাত নদবয় হােঁটনছল তখিই 
তারা নমবলে োনহিীর হাবত নকডোপ হয়। ওবদরবক হাসাি দসিনজবকর োনি 
দথবক দেরুবত দদবখ ইিা কবরই ওবদর নকডোপ করা হয়। 

িানদয়া নুর তার নপতার সন্ধাবি োনির দেতর দেবল দডসনপিা োনি 
দথবক দিবম োনির কাবছই দােঁনিবয় নছল। 

িানদয়া নুর নফবর এবস তার কাবছই দােঁিাল। 
আহমদ মুসা কথা দেি কবর একটু মাথা নিচু করল। তারপর আোর 

মাথাটা তুবল েলল, একটা কথা েলে দোি, সমগ্র েলকাি অঞ্চবল মুসলমািবদর 
কনঠি দুনদবি চলবছ। এ সময় মুসনলম দমবয়বদর অবিক সােধাবি থাকবত হবে, 
সােধাবি দেরুবত হবে। 

-আপনি নক মুসনলম? নজবজ্ঞস করল দডসনপিা। 
-‘হ্ােঁ।’ েলল আহমদ মুসা। 
-আমাবদর ও সবন্দহ হবয়নছল। আমরা নক দয খুনে হবয়নছ তা েুঝাবত 

পারবোিা। দোিবদরবক একটু দমহমািদারীরও সুবযাে দদবেি িা? 
-িা আজ িয়। েবলনছ দতা, আবরকনদি সম্ভে হবল আসে। োনি নচবি 

দেলাম। 
েবলই োনি িাটব নদবয়ই নক মবি কবর োনির কী দোবডবর দসলফ দথবক 

একটা ইংবরজী েই দের কবর েলল, দতামরা ইংবরজী জাি? 
িানদয়া ও দডসনপিা দু’জবিই েলল, ইংবরজী আমাবদর সােনসনডয়ারী 

োিা। জানি দমাটামুনট। 
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আহমদ মুসা েইনট তাবদর নদবক তুবল ধবর েলল, েইনট দতামাবদর 
নদলাম, োল েই। 

েইনট সাইবয়দ কুতুে েহীবদর। িামিঃ ‘দয প্রবসস অে ইসানলমক 
দরেুযবলেি।’ 

দডসনপিা েইনট হাবত নিবয়ই েলল, নলবখ নদি। 
আহমদ মুসা েইনট হাবত নিবয় নলবখ নদলিঃ ‘দোিবদরবক আহমদ মুসা।’ 
েইনট ওবদর হাবত আোর তুবল নদবয়ই োিীবত িাটব নদল আহমদ মুসা। 
দডসনপিা েইনট হাবত নিল। 
দু’জবিই আহমদ মুসাবক সালাম জানিবয় হাত িািবত লােল। 
আহমদ মুসাও একোর নপছবি তানকবয় হাত িািল। 
যতক্ষণ্ আহমদ মুসার োনি দদখা দেল ওরা দােঁনিবয় থাকল। 
আহমদ মুসার োনি দচাবখর আিাল হোর আবেই আবরকনট োনি 

আসবত দদখল তারা। োনি দদবখ িানদয়ার আব্বার োনি মবি হবি। ওরা আর 
সরল িা। 

নঠক, োনিনট িানদয়ার আব্বারই। 
দেবট এবস োনি দথবক িামল িানদয়ার আব্বা। 
আব্বাবক দদবখ িানদয়া প্রায় নচৎকার কবর েবল উঠল, আব্বা তুনম যনদ 

দু’নমনিট আবে আসবত। 
নকন্তু ওমর নেবোনেবকর দখয়াল িানদয়ার কথার নদবক দিই। দস িানদয়া 

এেং দডসনপিার দচহারা, চুল ও দপািাবকর অেিা দদবখ নেনস্মত হবয় নজজ্ঞাসা 
করল, দতামাবদর এনক অেিা? মবি হবি দতামরা যুদ্ধবক্ষত্র দথবক নফরবল! 
দডসনপিাবক দতা দকাি নদি চাদর ছািা দদনখনি। নক হবয়বছ দতামাবদর? 

আব্বার এ প্রবশ্ন িানদয়ার মুখোে মুহূবতব পাবল্ট দেল। নকছুক্ষণ্ আবের 
দুিঃস্বপ্নময় অতীত দযি তার উপর এবস ের করল। আব্বাবক জনিবয় ধবর ফুেঁনফবয় 
দকেঁবদ উঠল িানদয়া। 

ওমর নেবোনেক িানদয়া ও দডসনপিাবক নিবয় নেতবর  ুবক দেল। 
নেবয় েসল দেতবরর ড্রইং রুবম। 
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িানদয়ার মাও এবস েসল। েলল, এই মাত্র ওরা এল। একজি জীবপ 
কবর দরবখ দেল। দলাকনটর মবুখ রবক্তর দাে। মাথায় েযাবন্ডজ। 

ওমর নেবোনেক উনিগ্ন কবন্ঠ েলল, েল নক। দলাকনট চবল দেবছ কখি? 
‘এই দতা দু’নমনিবটর মত হল, দতামার সাবথ কথা েলবত দচবয়নছল।’ 

েলল িানদয়ার মা। 
িানদয়ার কান্না তখি দথবমবছ। দস নপতার কােঁবধ মুখ গুেঁবজ রবয়বছ। 
দডসনপিা মুখ োর কবর েবস আবছ। 
ওমর নেবোনেক িানদয়ার মাথায় হাত েুনলবয় েলল, নক হবয়বছ মা েল। 
িানদয়া মুখ তুবল েলল, দডসনপিা তুনমই েল। 
ওমর নেবোনেক দডসনপিার নদবক দচবয় েলল, নঠক আবছ মা তুনমই েল। 
দডসনপিা মুখ তুলল। মুখ তার ফযাকাবে। েলল, িানদয়া হাসাি 

দসিনজবকর খের নিবয় আমার কাবছ নেবয়নছল। আনম ওবক সাবথ কবর খেরটা 
দদয়ার জবে হাসাি দসিনজবকর মা’র কাবছ নেবয়নছলাম আজ দেটায়। কথাোতবা 
েবল ১১টার নদবক দেনরবয় আনস। হাসাি দসিনজকবদর দেট দথবক দেনরবয় 
ফটুপাত ধবর হাটনছলাম। হঠাৎ একটা মাইবক্রাোস আমাবদর পাবে দােঁিায়। 
দােঁিাোর সবঙ্গ সবঙ্গ দু’জি দলাক দেনরবয় এবস আমাবদর ধবর দটবি দহেঁচবি 
োনিবত দতাবল। আমরা প্রাণ্পবণ্ নচৎকার কনর, দকউ সাহাযয করবত এনেবয় 
আবস িা। 

েলবত েলবত দডসনপিার দচাখ নদবয় ঝর ঝর কবর অশ্রু দিবম এল। 
অশ্রু নেজনিত কবন্ঠ দডসনপিা তাবদর নকডোপ হওয়া এেং আবল নকক 

োবে উদ্ধার কানহিী নেিানরত েণ্বিা করল। 
মুখ েরা উবিে-আতংক নিবয় োক-রুদ্ধোবে ওমর নেবোনতক ও 

িানদয়ার মা দডসনপিার কানহিী শুিনছল। 
দডসনপিার কথা দেি হওয়ার সবঙ্গ সবঙ্গ ওমর নেবোনেক দসাফা দথবক 

দিবম দমবঝবত কাোমুখী হবয় নসজদায় পবি দেল। 
নসজদা দথবক উবঠ দু’নট হাত উপবর তুবল েলল, দহ আল্লাহ তুনম 

আবল নকক সাহাযয পানঠবয় আমাবদর দমবয় দু’নটবক রক্ষা কবরছ। দতামার 
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শুকনরয়া আদাবয়র ক্ষমতা আমার দিই। আমরা যতদূর কল্পিা করবত পানর িা 
তার দচবয়ও তুনম েনক্তোলী, দতামাবক যত েি দয়ালু েবল জানি, তার দচবয়ও 
েি দয়ালু তুনম। 

ওমর নেবোনেক দসাফায় নফবর এবস েলল, আল্লাহ মানুিবক দফবরেতা 
পানঠবয়ও সাহাযয কবরি। ও দলাকনট আল্লাহরই সাহাযয নছল। তা িাহবল একজি 
দলাক খানল হাবত এবস চারজি সেস্ত্র দলাকবক ওোবে দেি কবর দতামাবদর 
উদ্ধার করবত পাবর! নকন্তু আিযব মা! এত েি দলাক দক, দয নিবজ আহত হবয়বছ 
উদ্ধার করবত নেবয়, দতামরা র্বর এবি একটু েসাবতও পারবল িা, এক গ্লাস 
পানিও খাওয়াবত পারবল িা। 

‘িা, আব্বা, অবিক েবলনছ, উনি নকছুবতই োনি দথবক িাবমিনি। আপনি 
আবছি নকিা নজজ্ঞাসা কবরনছবলি। থাকবল হয়ত িামবতি।’ েলল িানদয়া নুর। 

‘অদ্ভুত মানুি উনি, আমাবদর িামটা পযবন্ত উনি নজবজ্ঞস কবরিনি। 
আমরা নক কনর, দকমি কবর নকডোবপর র্টিা র্টল ইতযানদ দয সে কথা 
নজজ্ঞাসা করা স্বাোনেক, দস সে কথাও নজবজ্ঞস কবরিনি। মবি হয় এসে দকাি 
েযাপাবর সামাে আগ্রহও দিই। নকন্তু যাোর সময় যখি নতনি েবল দেবলি েলকাি 
অঞ্চবল মুসলমািবদর কনঠি দুনদবি চলবছ, মুসনলম দমবয়বদর সােধাবি দের হওয়া 
উনচত, তখি মবি হল নতনি অতযন্ত সবচতি েযনক্ত।’ েলল দডসনপিা। 

‘উনি নক মুসনলম?’ ওমর নেবোনেক েলল। 
‘নজ’ েলল দডসনপিা। 
‘এমি একজি মুসনলম দছবল, তার নঠকািা জািলাম িা, তার িামও 

পযবন্ত দতামরা নজজ্ঞাসা করনি, নক দুেবােয!’ দখবদর সাবথ েলল ওমর নেবোনেক। 
‘আমাবদর িাম নযনি নজজ্ঞাসা কবরিনি, তার িাম আমরা দকমি কবর 

নজজ্ঞাসা করবত পানর?’ েলল িানদয়া। 
‘িাম পাওয়া দেবছ িানদয়া।’ েবল দডসনপিা তার পাবে দসাফার উপর 

পবি থাকা আহমদ মুসার দদয়া েইনট হাবত নিবয় কোর উনল্টবয় দলখার উপর 
িজর েুলাল। 
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িজর েুলাবিার সবঙ্গ সবঙ্গ দডসনপিার দচহারাটা একদম পাবল্ট দেল। 
দচাখ দু’নট তার নেফানরত হবলা। োকরুদ্ধ হবয় দেল দস। দদহটা তার দযি 
নেনথল, অেসন্ন হবয় পবিবছ। তার হাত দথবক েইটা খবস পবি দেল। 

দডসনপিা অসুি হবয় পবিবছ মবি কবর ওমর নেবোনেক ও িানদয়ার মা 
েীিণ্ েযি হবয় উঠল। ছুবট এল দু’জি তার কাবছ। 

নকন্তু িানদয়া েুঝল দলাকনটর দলখার নদবক িজর েুলাবিার পরই 
দডসনপিা অস্বাোনেক হবয় পবিবছ। 

িানদয়া েইনট তুবল নিবয় কোর উনল্টবয় দসই দলখানটর প্রনত িজর নদবয় 
নচৎকার কবর উঠল, আব্বা দলাকনট নছল আহমদ মুসা। 

‘নক েলবল?’ েবল ওমর নেবোনেক িানদয়ার হাত দথবক েইনট নিবয় দসই 
দলখানটর প্রনত িজর েুলাল। দদখল পনরষ্কারোবে নলখািঃ ‘দোিবদরবক- আহমদ 
মুসা।’ 

দসাফার উপর ধপ কবর েবস পিল ওমর নেবোনেক। 
নকছুক্ষণ্ দকউ দকাি কথা েলবত পারল িা। 
িানদয়ার মা-ই প্রথম মুখ খুলল। েলল, তাই েনল এমি নেস্ময়কর দছবল 

এবদবে দকাবেবক আসবে দয নমবলে োনহিীর নপছু নিবত সাহস কবর, দয খানল 
হাবত নমবলে োনহিীর চারজবির উপর ঝানপবয় পিবত পাবর এেং জয়ীও হবত 
পাবর। 

ওমর নেবোনেক সামবির নদবক একটু ঝুবক েবস দু’কনুই হােঁটুর উপর 
দরবখ দু’হাবত মাথা দচবপ ধবর েলল, দুেবােয আজবকর মসুনলম দুনিয়ার দশ্রষ্ঠ 
সন্তািবক হাবত দপবয়ও আোর হানরবয় দফললাম। তাও আোর দস আহত। 
আর্াতটা নক খুে দেেী মা? 

দডসনপিা এেং িানদয়া দু’জবিই দসাফায় দহলাি নদবয় দচাখ েন্ধ কবর 
েবসনছল। তারা অতীবত নফবর দেবছ। েহুনেশ্রুত, নেষ্ময়কর আহমদ মুসাবক িতুি 
কবর দদখার জে। নক কবর দস জীপ দথবক িামল, দকমি োন্ত, অথচ অতযন্ত 
দৃঢ়তার সাবথ তাবদর মুনক্ত দােী করল, দকমি কবর আক্রান্ত হল, দকমি কবর দস 
আত্মরক্ষা কবর পাল্টা আক্রমণ্ করল, দকমি কবর দু’নট নপিবলর মুবখ পবিও 
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অদ্ভুত নক্ষপ্রতার সাবথ তাবদরই একজিবক  াল োনিবয় দেবি ওবদরই অবস্ত্র 
ওবদরবক পরােূত করল, দকমি োবে দচাখ িীচু দরবখ িরম কবন্ঠ তাবদর োনিবত 
উঠবত েলল, তার রক্তাক্ত মুবখর দসই দৃশ্য, এতেি র্টিার পবরও দকমি 
নিরুনিগ্ন, োেবলেহীি নছল দস, ইতযানদ দৃশ্য তাবদর দচাবখ এক এক কবর দেবস 
উঠবছ। দসই সাবথ দেবে আেঁৎবক উঠবছ তারা, উনি দযবত যনদ আর পােঁচ নমনিটও 
দদনর করবতি, তাহবল নক র্টত তাবদর োবেয। ঐ মানুিনটর প্রনত কৃতজ্ঞতায় 
তাবদর দচাবখ অশ্রু দিবম এল। 

নপতার প্রশ্ন শুবি দচাখ খুলল িানদয়া। তারপর ওিিায় দচাখ মুবছ েলল, 
রবক্ত  াকা থাকার কারবণ্ দদখা যায়নি আব্বা ক্ষতটা দকমি। তবে প্রচরু রক্ত 
পবিবছ। দেি পযবন্ত রক্ত েন্ধ হয়নি। ক্ষবতর উপর তুলা নদবয় দডসনপিার ওিিা 
নদবয় দকাি রকবম একটা েযাবন্ডজ দেেঁবধ উনি আমাবদর দপ েঁবছ নদবয়বছি। 

‘আল্লাহ ওবক োল রাখুি মা। দদখা ইিোআল্লাহ আমাবদর সাবথ 
হবেই।’ েলল ওমর নেবোনেক। 

ওমর নেবোনেক উবঠ দােঁিাল। েলল, দডসনপিা মা, দখবয় দদবয় দরি 
িাও। আনম নেবকবল দতামাবক োনিবত দপ েঁবছ দদে। একা দতামাবদর দেরুবিা 
চলবে িা। 

ওমর নেবোনেক চবল দেল তার র্বরর নদবক। োইবর দথবক এবস দস 
এখিও কাপি ছাবিনি। 
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৫ 
ঐ নদিই সন্ধযায় আহমদ মুসা আোর দেরুল েহীদ মসনজদ দরাবড যাোর 

জবে। এোর সাবথ মাজুে। আহমদ মুসা একাই দযবত দচবয়নছল। নকন্তু মাজুে 
িাবছািোন্দা, একা ছািবত রাজী হয়নি আহমদ মুসাবক। তবে আহমদ মুসার 
সাথী হওয়ার জবে মাজুেবক ছদ্মবেে নিবত রাজী হবত হবয়বছ। মুবখ দোেঁফ 
লাোবত হবয়বছ, দসই সাবথ লাোবত হবয়বছ কাবির নিচ পযবন্ত জুলনফ। 

আহমদ মুসা জীবপ উবঠ েলল, েহীদ মসনজদ দরাবড  ুবকনছলাম পনিম 
প্রান্ত নদবয়। আর দকাি রািা দিই েহীদ মসনজদ দরাবড দ াকার? 

মাজুে েলল, আবছ। পূে প্রান্ত এেং অে আবরকনট দলি নদবয়ও আমরা 
 ুকবত পানর। তবে দসটা নকছ ুেনলপবথর মত হবে। 

‘দসটাই দতা োবলা।’ েবল আহমদ মুসা োিী িাটব নদল। 
নেনেন্ন েনলপথ র্ুবর আহমদ মুসার জীপ যখি েহীদ মসনজদ দরাবড 

প্রবেে করল তখি সন্ধযার লানলমা দকবট পুবরাপুনর রাত দিবম এবসবছ। 
পুরাবিা দেলবগ্রবডর মূল এলাকা এটা। োনিগুবলা পুরাবিা, রািাগুবলাও 

সংকীণ্ব। দসই তুলিায় েহীদ মসনজদ দরাড েলা যায় দেে প্রেি। 
আহমদ মুসা ধীর েনতবত োনি ড্রাইে কবর এগুনিল। হাসাি 

দসিনজবকর োনি েরাের দপ েঁবছ োনি দােঁি করাবিা তার লক্ষয। 
হাসাি দসিনজবকর োনি রািার উত্তর পাবে, আর দস োনি চালানিল 

রািার দনক্ষণ্ পাে নদবয়। 
রািা, ফটুপাত দেে আবলাবকাজ্জ্বল। 
সামবিই রািার উত্তর পাবে নেোল পুরাবিা দেট দদবখই আহমদ মুসা 

হাসাি দসিনজবকর োনি নচিবত পারল। দয েণ্বিা দস শুবিনছল, তার সাবথ নমবল 
দেল। 

আহমদ মুসা োনি দােঁি করাল। 
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োনি দথবক িামল। েলল, মাজুে োনি নিবয় তুনম এখাবি একটু দােঁিাও। 
আনম োনির সামবিটা একটু র্ুবর আনস। 

আহমদ মুসার োবয় লম্বা ওোর দকাট। মাথায় দফল্ট হ্াট। কপাল পযবন্ত 
িামাবিা। 

আহমদ মুসা রািা পার হবয় ওপাবরর ফটুপাবত নেবয় উঠল। 
ফটুপাবতর দযখাবি নেবয় উঠল, দসখাবি কতকগুবলা দদাকাি, রািা 

েরাের সানরেদ্ধ। দদাকািগুবলার পবরই হাসাি দসিনজবকর োনি। 
আহমদ মুসা যখি ফটুপাবত উঠবছ, নঠক দস সময় তার পাবেই একটা 

মাইবক্রাোস এবস দােঁিাল। 
োনি দথবক িামল কবয়কজি দলাক। আহমদ মুসার সামবি নদবয়ই ওরা 

িামল। 
আহমদ মুসা থমবক দােঁিাবত োধয হবলা। 
োনির দু’দরজা নদবয় দু’জি প্রথবম দিবম এবস ফটুপাবত দােঁিাল। 

তারপর আবরকজি োনি দথবক দিবম একজিবক হাত ধবর দটবি িামাল। 
যাবক হাত ধবর দটবি িামাল, দস ফটুপাবত এবস দােঁিাবতই তাবক একটা 

ধাক্কা নদবয় সামবির নদবক দঠবল নদল। তারপর তাবক ধাক্কাবত ধাক্কাবত দদাকাবির 
নদবক নিবয় চলল। 

আহমদ মুসা দসই দলাকনটর নদবক দচবয় চমবক উঠল। এ দয জাকুে! 
আহমদ মুসা এক অবমার্ টাবি দসই দলাকবদর দপছবি দপছবি চলল। 
জাকুেবক নিবয় দলাকগুবলা সামবির দদাকািগুবলার পুে প্রাবন্তর 

দদাকাবি  ুকল। 
দু’জি দদাকাবির কাউন্টাবর দােঁিাল। আবরক জি জাকুেবক দটবি নিবয় 

কাউন্টাবরর দেতবর চবল দেল। 
দসলসমযাি দছবলনটর দচাখ দু’নট ছািােিা হবয় উবঠবছ। জাকুেবক দস 

নচিবত দপবরবছ। তাবতই তার আতংক আরও দেবিবছ। জাকুেবক দকি এখাবি 
ধবর আিা হবত পাবর, তা নকছু নকছ ুদস েুঝবত পাবর। 
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দয দলাকনট জাকুেবক নিবয় কাউন্টাবরর নেতবর প্রবেে কবরবছ, দস 
জাকুেবক দদনখবয় দসলসমযাি দছবলনটবক নজজ্ঞাসা করল, দচি তুনম এ-দক? 

দসলসমযাি দছবলনট দকাি উত্তর নদল িা। 
একই প্রশ্ন আোর নজজ্ঞাসা করল দলাকনট দসলসমযাি দছবলনটবক। 
দছবলনট দকাি জোে নদল িা। দোো দৃনি দমবল পাথবরর মত দােঁনিবয় 

রইল। 
দলাকনট নরেলোর দের করল। নরেলোরনট দছবলনটর কপাল েরাের 

তুবল ধবর েলল, তুনম সে জাি, দতামাবক েলবত হবে সে। দসনদি একজি দলাক 
এখাবি খুি হবয়বছ। এই দলাকনট তার সাবথ জনিত নছল। 

দসলসমযাি দছবলনট মুখ খুলল িা। 
দলাকনটর মুখ েক্ত হবয় উঠল। দচাখ জ্ববল উঠল তার। তার তিবনিনট 

হঠাৎ দচবপ েসল নরেলোবরর নট্রোবরর উপর। দেনরবয় এল নরেলোর দথবক 
একটা গুনল। কপাল ফুবটা কবর তা  ুবক দেল দসলসমযাি দছবলনটর মাথায়। 
লুনটবয় পিল দছবলনট দমবঝর উপর। 

আহমদ মুসা দােঁনিবয় নছল দদাকাবির োইবর। ধীবর ধীবর দস এগুবলা 
দদাকাবির নদবক।  ুকল দদাকাবি। দযি দস নরেলোবরর গুনলর আওয়াজ শুবি 
প্রবেে কবরবছ এমি োে নিবয়। 

আহমদ মুসা যখি কাউন্টাবরর পাবে দািাল, নঠক তখিই দলাকনটর 
নরেলোর র্ুবর দেবছ জাকুবের নদবক। জাকুবের কপাল েরাের নরেলোর তুবল 
দলাকনট েলল, দসলসমযাি দছবলনটর দম িতাই প্রমাণ্ কবর তুনম অপরাধী, 
হতযাকারী। 

েবল দস নট্রোর চাপবত যানিল। 
আহমদ মুসা দ্রুত েলল, থাম, নক হবি এখাবি। এক দসলসমযািবক 

হতযা করবল, আোর আর একজিবক হতযা করছ েযাপার নক? 
দলাকনট আহমদ মুসার নদবক মুখ নফরাল। মুহুতব কাল দচবয় দথবক েলল, 

েুবঝনছ তুনমও তাহবল এর সাথী। দসনদি এর সাবথ নছবল। এখি এবসছ োেঁচাবত। 
দতামাবকই তাহবল আবে দদখবত হয়। 
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েবল দলাকনট নরেলোবরর মুখ র্ুনরবয় নিনিল আহমদ মুসার নদবক। 
আহমদ মুসা েুঝল, দেপবরায়া দলাকনট নির্বাত গুনল করবে। আহমদ 

মুসার দু’নট হাত নছল কাউন্টাবরর উপর। ডাি হাবতর কাবছই নছল দসলসমযাবির 
দপপার ওবয়টটা। আহমদ মুসা দসটা তুবল নিবয় দচাবখর নিবমবি ছুবি মারল 
দলাকনটর মাথা লবক্ষয। 

এতদ্রুত েযাপারটা র্টল দয দলাকনট নকছ ু েুবঝ উঠার আবেই োনর 
দপপার ওবয়টনট েুবলবটর মত ছুবট নেবয় আর্াত করল দলাকনটর োম কাবির নঠক 
ওপবরর জায়োটায়। 

দলাকনট একোর টবল উবঠই আছাি দখবয় পবি দেল মানটবত। 
আহমদ মুসা দপপার ওবয়ট ছুবিই পবকট দথবক নরেলোর দের কবর 

নিবয়নছল। 
আহমদ মুসার সামবি দসলস কাউন্টাবরর পাবে দয দু’জি দলাক 

দানিবয়নছল তারাও হাবত নরেলোর তুবল নিবয়বছ। 
আহমদ মুসা নরেলোর দের কবরই সামবির দলাকনটবক গুনল কবরনছল, 

দস তখিও আহমদ মুসার নদবক নরেলোর তাক কবর সাবরনি। এ দলাকনট গুনল 
দখবয় পবি দেল, নকন্তু আহমদ মুসা নিতীয় দলাকনটর গুনলর মুবখ পবি দেল। তার 
নরেলোবরর িল তখি উবঠ এবসবছ আহমদ মুসার কপাল লবক্ষয। 

রক্ষা করল জাকুে। দপপার ওবয়বটর আর্াত দখবয় দয দলাকনট পবি 
নেবয়নছল, তার নরেলোরনট জাকুে সবঙ্গ সবঙ্গই তুবল নিবয়নছল। নিতীয় দলাকনট 
নট্রোর দটপার আবেই জাকুে গুনল কবর তার মাথা গুনিবয় নদল। 

আহমদ মুসা লক্ষয কবরনি, দদাকাবি যখি এসে গুনল-দোলা চলনছল, 
তখি মাইবক্রাোস দথবক আরও চার পােঁচজি দলাক দিবম নেিাবলর মত নিিঃেবব্দ 
ছুবট এবসবছ। তাবদর কাবরা হাবত দিিোি, কাবরা হাবত নপিল, একজবির হাবত 
রড। ড্রাইোর দলাকনটই আবে দিবমনছল রড নিবয়। 

জাকুে যখি নিতীয় দলাকনটবক গুনল করনছল দস সময়ই তারা আহমদ 
মুসার দপছবি এবস দােঁনিবয়বছ। 
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আহমদ মুসা দপছবি পাবয়র েবব্দ মাথা র্ুরাবতই ওবদর চার পােঁচ জিবক 
দদখবত দপল। নকন্তু নরেলোর দতালার আবেই রবডর একটা আর্াত এবস পিল 
মাথায়। 

আর্াত দখবয় আহমদ মুসা পবি নেবয় মবি হয় জ্ঞাি হারাল। 
আহমদ মুসা পবি যাোর পর জাকুেও আর গুনল করবত পাবর নি। ঐ 

পােঁচজি দলাক অজ্ঞাি হবয় যাওয়া আহমদ মুসা এেং জাকুেবক নহিনহি কবর 
দটবি মাইবক্রাোবসর নদবক নিবয় চলল। সকবলর আবে যাবি দস্টিোি ধারী 
দলাকনট। দস আতংক সৃনির জবে গুনল েৃনি করবত করবত সামবি এগুবি। 

মাজুে দদখবত দপবয়নছল আহমদ মুসা কবয়কজি দলাবকর দপছবি 
দদাকাবির নদবক যাবি। দদাকাবি  ুবক দেল তাও দস দদখল। 

দদাকাবি গুনলর েব্দ দপবয় উনিগ্ন হবয় উঠল মাজুে। দস দেনরবয় এল জীপ 
দথবক। রািা দপরুবত দপরুবতই আরও দুনট গুনলর েব্দ দপল। দস যখি ওপাবরর 
ফটুপাবত উঠল, তখি দদখল আর চার-পােঁচজি দলাক দদ বি নেবয় দদাকাবি 
উঠল। 

মাজুে দানিবয় পিল। দস নরেলোর দের করল। এক পা দু’পা কবর 
এগুবত লােল। নকন্তু এই সমবয়ই ওরা গুনল েৃনি করবত করবত নফবর আসবছ। 
মাজুে ওবদর গুনল েৃনির মুবখ পবি দেল। 

মাজুে দ্রুত শুবয় পবি ফটুপাবতর নিবচ রািায় নেবয় েনিবয় পিল। 
জায়ো নছল আবলা দথবক দূবর, প্রায় অন্ধকার। ওরা এনদবক দখয়াল করল িা। 
ওরা োনিবত উবঠ োনি চানলবয় চবল দেল। 

ওরা চবল যাোর সবঙ্গ সবঙ্গ উবিে-উবত্তজিায় কনেত হৃদবয় মাজুে 
ছুটল দদাকাবির নদবক। 

দদাকাবি  ুবক চারনদবক িজর েুনলবয় চারনট লাে পবি থাকবত দদখল। 
উবিবে কােঁপবত লােল মাজুে। তাহবল নক আহমদ মুসা….। দস এক এক কবর 
চারনট লাবেরই মুখ দদখল। িা, এর মবধয আহমদ মুসা দিই। মবি একটু েল দপল 
মাজুে। আহমদ মুসা অন্তত মবরনি। তাহবল দকাথায়? দস নক সবর পবিবছ 
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দকাথাও? িা, আহমদ মুসা দতা যুদ্ধবক্ষত্র দথবক পালাি িা। তাহবল দস নক েন্দী? 
আহমদ মুসাবক ওরা ধবর নিবয় দেবছ? 

এই সময় মাজুবের িজর পিল দসলস কাউন্টাবরর দোিায় পবি থাকা 
একটা দফল্ট হ্াবটর নদবক। দদবখই চমবক উঠল মাজুে, ওটা আহমদ মুসার 
দফল্ট হ্াট। মাজুে িীচু হবয় দফল্ট হ্াটনট তুবল নিল। দস দখয়াল করল িা দফল্ট 
হ্াবটর অল্প দূবর একটা দলাহার টুনপও পবি আবছ। 

দফল্ট হ্াট তুবল নিবয় এর নদবক দচাখ েুলাবত নেবয় দচাখ দথবক ঝর ঝর 
কবর পানি দিবম এল মাজুবের। 

একজি দলাক গুনট গুনট পাবয় এবস দদাকাবির োইবর দােঁনিবয়নছল। দস 
মাজুেবক লক্ষয করনছল। 

মাজুে যখি দফল্ট হ্াট তুবল দকেঁবদ উবঠনছল তখি োইবর দািাবিা 
দলাকনট দদাকাবি প্রবেে করল। 

পাবয়র েবব্দ চমবক উবঠ মাজুে মুখ নফরাল। দচাখ পিল আেন্তুক 
দলাকনটর উপর। 

আেন্তুক দলাকনট সাবলহ োহমি। গুনলর েবব্দ দসও ছুবট এবসনছল 
পাবের দদাকাি দথবক দপছি নদক নদবয়। অন্ধকাবর দােঁনিবয় দসও দদবখনছল 
দু’জি দলাকবক দটবি কবয়কজি োনিবত তুলল। দস েুঝবত পারল নমবলে 
োনহিীর হামলা হবয়বছ। দস নেনষ্মত হবলা, নতিনট গুনল কার নেরুবদ্ধ হবলা? আর 
যাবদরবক দটবি দছচবি োনিবত দতালা হবলা, দস দু’জবির মবধয দসলসমযাি 
দিই, তাহবল ও দু’জি দক? সাবলহ োহমি ধােঁধায় পবি দেল, নমবলেরা কার 
নেরুবদ্ধ লিাই করল। 

আেন্তুক সাবলহ োহমি মাজুেবক েলল, আনম আপিার েত্রু িই, আপনি 
নমবলে োনহিীর িি আনম জানি। 

-দকমি কবর জাবিি? প্রশ্ন করল মাজুে। 
-আনম অন্ধকাবর দােঁনিবয় দদখলাম, আপনি নমবলে োনহিীর গুনল দথবক 

োেঁচার জবে ফটুপাবতর নিবচ েনিবয় পবিনছবলি আর ওরা চবল যাোর পর 
আপনি দদাকাবি  ুবকবছি। 
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-আপনি নমবলে োনহিীবক নচিবলি দকমি কবর? আপনি দক? 
-নমবলে োনহিীবক নচিে িা দকি? ওরা দতা আমাবদর উৎখাবতর দচিা 

করবছ। আনম সাবলহ োহমি। 
-আপনি মুসলমাি? 
-হ্ােঁ। আপনি? 
-আনম খৃিাি নছলাম। আনম নমবলে োনহিীবত নছলাম। আহমদ মুসা 

আমাবক িতুি জীেবির সন্ধাি নদবয়বছি। আনম নমবলে োনহিী তযাে কবরনছ, 
ইসলাম ধমব গ্রহি কবরনছ। 

সাবলহ োহমবির দচাখ দু’নট ছািা েিা হবয় উঠল। েলল, আহমদ মুসার 
সাবথ দকাথায় দদখা হবলা আপিার? আপিার িাম নক মাজুে? 

-হ্ােঁ মাজুে। নক কবর জািবলি আমার িাম? 
-দজবিনছ জাকুবের কাছ দথবক। এই দদাকাবিই তার সাবথ আমার 

পনরচয় হয়। দস যাক, আহমদ মুসা োই দকাথায়? 
আহমদ মুসার িাম শুিবতই মাজুবের মুখ আোর নেেণ্ব হবয় দেল। 

আোর উবিে-আেংকা ফবুট উঠল তার মুবখ। েলল, আহমদ মুসার দখাবজই আনম 
এ দদাকাবি এবসনছ। নতিজি দলাকবক অনুসরণ্ কবর নতনি এ দদাকাবি 
 ুবকবছি। তারপবরই গুনল-দোলা। পবর আরও চার পােঁচজি এ দদাকাবি এবস 
দ াবক। থামল মাজুে। 

-তাহবল আহমদ মুসা োই......। উবিে-উৎকন্ঠায় কথা দেি করবত 
পারবলা িা সাবলহ োহমি। 

-এখাবি যাবদর লাে আবছ তারা সোই নমবলে োনহিীর। মবি হয়, 
আহমদ মুসাবক ওরা ধবর নিবয় দেবছ, নতনি আহতও হবত পাবরি। তারপর 
সাবলহ োহমিবক দফল্ট হ্াট দদনখবয় েলল, এটা আহমদ মুসার। আনম মবি কনর 
নতনি আহত হবয় পবি িা দেবল তার মাথার হ্াট পবি দযত িা। 

মাজুবের দেবির কথাগুবলা কান্নায় েুবজ দেল। 
সাবলহ োহমি নকছুক্ষণ্ োকরুদ্ধোবে দােঁনিবয় রইল। তারপর েলল, 

ওরা দতা চবল দেবছ, ওবদর নপছ ুদিয়া আর যাবে িা। তাহবল এখি করিীয়? 
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-নমবলে োনহিীর দহড দকায়াটবার সম্প্রনত েদবলবছ। আনম নচনি িা। েলল 
মাজুে। 

-আনম জানি। জাকুে আমাবক নঠকািা নদবয়নছল। নকন্তু দসখাবি দযবত 
প্রস্তুনতর প্রবয়াজি আবছ। আর এ খেরটা সোইবক জািাবিাও দরকার। 

-নঠক েবলবছি। 
-চলুি আমরা যাই। তার আবে এনদবকর েযেিাটা কবর দফলবত হবে। 

েবল সাবলহ োহমি পাবের দদাকাি দথবক তার দলাকবদর দডবক েলল, এ 
দদাকাি েন্ধ কবর দাও। নমবলে োনহিীর নতিনট লাে দড্রবি দফবল দাও। 
আমাবদর দসলসমযাবির লােনট দাফবির েযেিা কর। 

নিবদবে নদবয় সাবলহ োহমি মাজুেবক সাবথ নিবয় দদাকাি দথবক দেনরবয় 
এল। দেনরবয় আসবত আসবত েলল, েুবল দেনছ নজজ্ঞাসা করবত, হাসাি দসিনজক 
দকাথায়? 

-নিরাপবদ আবছ। আমার দোবির োনিবত আহমদ মুসাসহ আমরা 
ওখাবিই আনছ। 

-চলুি তাহবল আমরা ওখাবি যাই, তাপর আপিাবক নিবয় আনম দেরুে। 
-দসটাই োল, ওবদর খেরটা জািাবিা দরকার। 
রািা পার হবয় জীবপর কাবছ নেবয় দপ েঁছল দু’জি। মাজুে জীবপর 

ড্রাইনেং নসবট েসল। সাবলহ োহমাি েসল পাবের নসবট। 
জীপ চলবত শুরু করল। 
মাজুে েলল, আহমদ মুসা োই আহত নছবলি। আজবকই নতনি আহত 

হবয়বছি। 
-আজবকই? দকাথায়, নকোবে? 
-দেলা দেটার নদবক এবসনছবলি উনি এই েহীদ মসনজদ দরাবড একা। 

হাসাি দসিনজবকর োনির পনিম পাবে ফটুপাত দথবক একনট মাইবক্রাোস দু’নট 
দমবয়বক নকডোপ কবর এেং তারা নছল নমবলে োনহিীর দলাক। ওবদর সাবথ 
সংর্বিব কপাবল ক্ষবতর সৃনি হয়। নমবলে োনহিীর দু’জি মারা যায়, দু'জি জ্ঞাি 
হারায়। 
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-হাসাি দসিনজবকর োনির পনিম পাে দথবক নকডোপ করা হবয়বছ। 
ওরা নক মুসলমাি? 

-হ্েঁ মুসলমাি। 
-িাম নক? 
-আহমদ মুসা িাম নজবজ্ঞস কবরিনি। 
সাবলহ োহমাি নকছ ুেলল িা। নকন্তু তার মবির দকাথায় দযি খচ খচ 

করবত লােল। 
জীপ ছুবট চলল মাজুবের দোবির োনির নদবক। 
 
 
 
আহমদ মুসা মাইবক্রাোবসর দমবঝবত মরার মত পবি নছল। তার পাবয়র 

কাবছ, দমবঝর উপর েবস নছল জাকুে। মাইবক্রাোবস তুবল তাবক নপছবমািা কবর 
দেেঁবধ রাখা হবয়বছ। 

তাবদর পাবেই নসবট েবসনছল নতিজি। তাবদর একজবির হাবত 
দিিোি। আর দু’জবির হাবত নরেলোর। ড্রাইনেং নসবট একজি েবসবছ। তার 
পাবের নসবট একজি। তার হাবতও একনট নরেলোর। 

োনির দেতবর অন্ধকার। 
আহমদ মুসা নচৎ হবয় পবিনছল। তার মাথা োনির দরজার নদবক। খুে 

সতবকোবে আহমদ মুসা একোর দচাখ খুলল। তার পাবেই একজি েবস। তার 
হাবত দিিোি। 

আহমদ মুসা রবির আর্াবত জ্ঞাি হারায়নি। দস দফল্ট হ্াবটর নিবচ 
কপাল পযবন্ত িামাবিা দলাহার টুনপ পবরনছল। রবডর আর্াত দলাহার টুনপবত পবি। 
নকন্তু আহমদ মুসা অজ্ঞাি হওয়ার োি কবর পবি নেবয়নছল আত্মরক্ষার দক েল 
নহবসবে। কারণ্ দপছি দথবক ছুবট আসা পােঁচজিবক দমাকানেলা করা ঐ অেিায় 
আত্মাহুনতর সমাি নছল। আহমদ মুসা অজ্ঞাি হওয়ার োি কবর সময় নিবত এেং 
েত্রুবক নেেৃঙ্খল ও অসতকব করবত দচবয়নছল। 
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আহমদ মুসা যখি দচাখ খুবলনছল দস সময়ই ড্রাইনেং নসবটর পাবের 
নসবট েসা দলাকনট নরেলোর িাচাবত িাচাবত েলল, জাকুেবক দু’র্া লানেবয় 
নজবজ্ঞস করবতা দহ, আমাবদর নতি নতি জি দলাকবক দমবর দফলল এই দলাকটা 
দক? 

এই কথা েলার সবঙ্গ সবঙ্গ জাকুবের কাবছ েসা দলাকনট জাকুবের দুই 
োবল দুই থাপ্পি লানেবয় েলল, শুিনল দতা েল দতার এই সঙ্গীনট দক? 

জাকুে দকাি জোে নদল িা। 
ঐ দলাকনট আোর েলল, চল কতক্ষণ্ মুখ েন্ধ কবর রানখস দদখা যাবে। 

দসনদি দমবরনছনল একজি, আজ নতিজি। এখি মবি হবি, নপ্রনিিাবত আমাবদর 
দয েযথবতা এেং তাবত আমাবদর দয সাতজি দলাক জীেি নদল, তাও দতারই 
জবে। োবয়র চামিা খুবল মারবলও দতার অপরাবধর োনি যবথি হবেিা। 

পাবের নসট দথবক একজি েবল উঠল, েযাটা টাকা দখবয়বছ, দহনে টাকা। 
টাকা এখি দেরুবে। 

সামবির নসবটর একজি েলল, িা টাকা িয়, আসবল ও েযাটা জাত সাপ। 
রবক্ত ও মুসলমাি। ওর দাদা ও পূেবপুরুি নছল মুসলমাি। মাঝখাবি ওর োপ 
খৃিাি ধমব গ্রহণ্ কবরনছল মানুিবক দধাকা দদয়ার জবে। দেতবর দেতবর ওরা 
সোই মুসলমািই রবয় দেবছ। নমবলে োনহিীর সাবথ দকাি খৃিাি নেশ্বাসর্াতকতা 
করবত পাবরিা। 

দপছি দথবক একজি েবল উঠল, নকন্তু উিাদ মাজুেবতা জাত খৃিাি। 
দসও দতা নেশ্বাস র্াতকতা করল। 

-মুসলমািরা জাদু জাবি, ওরা মানুিবক নহপবিাটাইজ কবর। তাই ওবদর 
সংস্পবেব যাওয়া, ওবদর কথা দোিা নিবিধ। েলল সামাবির দসই দলাকটা। 

-ওবদর দেি িা কবর দতা এসে সম্ভে িয়। ওবদর অনিত্ব থাকবল 
মাজুেরা ওবদর ফােঁবদ পিবেই। েলল ড্রাইোর। 

-এ জবেই দতা ওবদর নিমুবল করার পনরকল্পিা দিয়া হবয়বছ। েলল 
সামবির দলাকনট। 
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-জাকুেবদর মত ছদ্মবেেীবদরও এোর োদ দদয়া হবেিা। েলল দপছবির 
দিিোিধারী দলাকনট। 

-দসটা আর েলবত হবে িা। জাকুবের োপ-মা সহ ওবদর নেশ্বাসর্াতক 
পনরোরবক কালবকই দেলবগ্রবড দদখবত পাবে। ওবদর দচাবখর সামবিই 
ওবদরবক নদবয়ই জাকুেবক মারা হবে। নেশ্বাসর্াতক পনরোবরর দকউই োেঁচবে 
িা। েলল সামবির নসবটর নপিলধারী। 

দকেঁবপ উঠল জাকুবের হৃদয়। দস মৃতযুবক েয় কবর িা, নকন্তু তার জবে 
তার নপতা-মাতা, পনরোর নিযবানতত হবে, এটা দস সহ্ করবত পারবেিা। 

এই সময় সামবির দলাকনট মাথা র্ুনরবয় েলল, ঐ দলাকনটবক দেেঁবধনছস 
দতা? 

দপছি দথবক এজি েলল, সংজ্ঞাহীি একটা দলাকবক োেঁধার দরকার নক? 
ধমক নদবয় েলল দসই দলাকনট, দেেঁবধ দফল, স্যার দদখবল আি 

রাখবেিা। দক্লাবরাফরম দোমায় অজ্ঞাি হবয় যাওয়া দলাকবদর দেেঁবধ িা দরবখ নক 
ফল হবয়বছ, েুবল দেছ? 

জাকুবের পাবেই নসবট দয দলাকনট েবসনছল, দস দলাকনট উবঠ দােঁিাল। 
দোধহয় োেঁধার নিবদবে পালবির জবে। 

আহমদ মুসা োেল, আর সময় িি করা নঠক হবেিা। দস প্রস্তুত হবলা। 
ধীবর ধীবর দস দচাখ দমলল। দদখল তার পাবের দলাকনট দিিোবির োট োনির 
দমবঝবত দরবখ খািা কবর ধবর আবছ। দিিোবির োটনট তার ডাি হাত প্রায় স্পেব 
করবছ। আহমদ মুসা আল্লাহর শুকনরয়া আদায় করল। নসদ্ধাবন্তর সবঙ্গ সবঙ্গ তার 
ডাি হাত দিিোবির োট ধবর দফলল। আর দসই সাবথ োম হাত ছুবট এবস 
আেঁকবি ধরল দস্টিোবির েযাবরল। দু’হাবত একটা হ্াচকা টাবি দিিোি দকবি 
দিয়ার সাবথ সাবথই আহমদ মুসা উবঠ দােঁিাল দিিোি উদযত কবর। 

পর মুহূবতবই আহমদ মুসা দিিোবির নট্রোর দচবপ েযাবরলটা একোর 
র্ুনরবয় নিল নতিজবির উপর নদবয়। তারপবরর েযাবরলনট র্ুনরবয় নিল সামবির 
নপিলধারী দলাকনটর নদবক। দলাকনট েযাপারটা েুবঝ নরেলোর নিবয় র্ুবর েসার 
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আবেই দিিোবির গুনল েৃনির সম্মুখীি হবলা এ নতি জবির মত দসও ঝাঝরা দদহ 
নিবয় লুনটবয় পিল নসবটর উপর। 

আহমদ মুসা ড্রাইোবরর নদবক দিিোি তাক কবর জাকুেবক েলল, তুনম 
নঠক আবছা দতা জাকুে? 

জাকুে নচৎকার কবর েলল, আমার সবন্দহ তাহবল নঠক। নঠকই আপনি 
মুসা োই। নজন্দাোদ আহমদ মুসা। আনম োল আনছ। 

আহমদ মুসা ড্রাইোরবক েলল, রািার পাবে োনি দােঁি করাও। তুনম 
েত্রুতা িা করবল দতামাবক নকছ ুআমরা েলেিা যনদও তুনমই আমার মাথায় রি 
নদবয় োনি নদবয়নছবল। 

ড্রাইোর রািার পাবে োনি দােঁি করাল। আহমদ মুসা দিিোি ও নতিটা 
নপিল কুনিবয় নিবয় োনি দথবক দিবম পিল। জাকুেও িামল। 

জায়োটা দেলবগ্রড সাকুবলার দরাবডর একটা জিনেরল অংে। রািার 
পনিম পাবে একটা নঝল। আহমদ মুসা দিিোিনট নঝবল নিবক্ষপ করল। এেং 
নপিবলর দু’দটা গুনলবত মাইবক্রাোসনটর দুবটা টায়ার ফবুটা কবর নদল যাবত কবর 
োনি নিবয় নেবয় দকাি িিযবির সুবযাে ড্রাইোর িা পায়। কারণ্ োনি িা পাওয়া 
পযবন্ত তাবদর হাটবত হবে। 

নপিলনট পবকবট রাখবত রাখবত আহমদ মুসা ড্রাইোরবক েলল, কি 
কবর দহবট যাও। আমাবদর হাবত োনি থাকবল দতামার োনির টায়ার আমরা ফবুটা 
করতাম িা। 

েবল আহমদ মুসা ফটুপাত ধবর উত্তর নদবক হাটবত থাকল। তার দপছবি 
জাকুে। হাটবত হাটবত আহমদ মুসা জাকুেবক নজবজ্ঞস কল, দতামাবক সবন্দহ 
করল নকোবে? 

-দসনদি দেলবগ্রবড দপ েঁছার পরই আনম আপিাবদর কথা মত নটবটা দরাড 
অথবাৎ েহীদ মসনজদ দরাবড নেবয়নছলাম হাসাি দসিনজবকর োসার দখােঁবজ। 
োসাবতা নচিলাম। েবয় দেতবর  ুকলাম িা োনির পূে পাবের একটা দদাকাবি 
উবঠ নজজ্ঞাসা করনছলাম হাসাি দসিনজবকর োসার দকাি একজিবক পাওয়া যায় 
নকিা। আমার কথা শুবি দেতর দথবক একজি দলাক দেনরবয় আবস। পবর দজবিনছ 
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উনি দহায়াইট নক্রবসবন্টর দলাক সাবলহ োহমাি। এই সময় নমবলে োনহিীর 
একজি দলাক দসখাবি দপ েঁবছ। দস নচিবত পাবর সাবলহ োমিবক। সাবলহ 
োহমিবক োেঁচাবত আনম হতযা কনর নমবলে োনহিীর দলাকবক। লাে সনরবয় 
দফলার পর নমবলে োনহিীর আরও কবয়কজি দসখাবি যায়। আনম হতযা কবরনছ 
ো দলাকনট ঐখাবিই নিহত হবয়বছ এমি দকাি প্রমাণ্ তারা পায়নি। নকন্তু তারা 
আমাবক সবন্দহ কবরবছ। আজ আমাবক দসখাবি নিবয় নেবয়নছল আরও নিনিত 
হবত। 

-নপ্রনিিা অনেযাবির পর জারবজস নজবেঙ্কু দেেঁবচ থাকবল তুনম আরও 
আবে সবন্দবহর নেকার হবত, দসটা একটু পবরই হবয়ছ। 

-আহমদ মুসা োই আপনিবতা সে শুবিবছি, এখি আমার আব্বা-আম্মা 
এেং পনরোবরর নক হবে। আমাবক হানরবয় দতা ওরা ক্ষযাপা কুকুবরর মত হবয় 
যাবে। কান্না দেজা কবে েলল জাকুে। 

-নচন্তা কবরািা, কালবক দতামার আব্বা-আম্মা দেলবগ্রবড দকাি নদক নদবয় 
দপ ছবেি? 

-নেমাবি আিা হবি শুবিনছ। 
-কয়টার নেমাি? 
-কাল দেটায়। 
-নঠক আবছ, সকাল দেটায় পযাবসঞ্জার নলস্ট দদখবলই দোঝা যাবে ঐ 

নেমাবি তারা আসবছি নকিা। নচন্তা কবরা িা। সে নঠক হবয় যাবে। 
-আবরকটা খের মুসা োই। 
-নক? 
-ওরা িানক হাসাি দসিনজবকর মাবক সাত নদি সময় নদবয়নছল। কাল 

দসই সিম নদি। তারা হাসাি দসিনজকবক িা দপবল তার মাবকই তার োিী দথবক 
নিবয যাবে-এ পনরকল্পিা তারা চূিান্ত কবরবছ। 

আহমদ মুসা থমবক দােঁনিবয় েলল, তাই িানক? 
-হ্ােঁ। েলল জাকুে। 
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আহমদ মুসা আোর চলবত শুরু করল। চলবত চলবত েলল, ওবদর েনক্ত 
সেবকব দতামার নক ধারণ্া জাকুে? 

জাকুে েলল, ওবদর সংেঠবির ষ্ট্রাকচারটা, আনম দযটা দদবখনছ, েূনমর 
উপর একটা লম্ব এর মত। েূনমটা হবলা জিেনক্ত। এই জিেনক্ত নেোল। নকন্তু 
দিতৃত্বটা ‘লম্ব’-এর মত। অথবাৎ দিতৃবত্ব দলাক খুে কম। প্রনতনট েহবরর 
দিতৃিািীয় দলাক দু’একজবির দেনে দিই। দকবন্দ্রও দিতৃবত্বর নটম খুে দছাট। দস 
দছাট নটমনটও এখি দেবঙ্গ পবিবছ। আজবকই নতিজি দিতা তাবদর নিহত 
হবয়বছ। একজি দোটানিকযাল োবডববি, একজি েহীদ মসনজদ দরাবডর ঐ 
র্টিায়, আর এখাবি একজি এর আবে মারা দেবছ ইবয়বলসু্ক। েলা যায় 
কিস্টািটাইবির হাত পা প্রায় দকবট দেবছ। কিস্টািটাইিবক সরাবত পারবল 
সংেঠবির দোটা ষ্ট্রাকচার ধ্ববস পিবে। রাজা মারা দেবল দযােয উত্তরানধকারী িা 
থাকবল রাজয দযমি নেপন্ন হয় দসই রকম। কিস্টািটাইি একাই সে ক্ষমতা দোে 
করবত চাি, তাই তার চারপাবে নকছ ুহুকুম েরদার ছািা উপযুক্ত দলাক হতনর 
কবরিনি। 

আহমদ মুসা খুনে হবয় েলল দতামাবক ধেোদ জাকুে। তুনম অতযন্ত 
মূলযোি তথয নদবয়ছ। 

এই সমবয় একটা খানল টযানক্স যানিল। জাকুে ডাকল টযানক্সবক। 
োিা নঠক কবর তারা উবঠ েসল। আহমদ মুসা মাজুেবদর দেবট দিবম 

টযানক্স দছবি নদল। দেবট দােঁনিবয় কনলং দেবল চাপ নদল আহমদ মুসা। 
দরজা খুবল হাসাি দসিনজক আহমদ মুসাবক দদবখই ছুবট এবস জনিবয় 

ধবর দকেঁবদ দফলল। েলল আল্লাহর হাজার শুকনরয়া। আমার দোটা জেৎ অন্ধকার 
হবয় নেবয়নছল মুসা োই। আনম আল্লাহর কাবছ েবলনছলাম, আমার অে সে 
চাওয়ার নেনিমবয় আল্লাহ আপিাবক নফনরবয় নদি। 

আহমদ মুসা তার নপঠ চাপবি সান্তিা নদল। োনির দেতবর  ুকবত  ুকবত 
েলল, িা হাসাি দসিনজক এোবে েবল িা। আল্লাহ কাবক রাখবেি, কাবক কখি 
টাি নদবয় নিবয় দিবেি দসটা আল্লাহরই পনরকল্পিা। আর আল্লাহ দকাি িািই 
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েূে রাবখি িা। সুতরাং দকাি অেিাবতই দেবঙ িা পবি আল্লাহর ইিাবকই সোর 
উপবর রাখবত হবে। 

ড্রনয়ং রুবম প্রবেে করল হাসাি দসিনজবকর সাবথ আহমদ মুসা এেং 
জাকুে। 

ড্রনয়ং রুবমর দেতবরর দরজার পদবার ওপাবে দােঁনিবয় মুখ দের করল 
িাতাো। েলল, আপনি সুি আবছি দতা? 

-হ্ােঁ। েলল আহমদ মুসা মাথা নিচু কবর। 
-মাজুেবক এ খের নক কবর জািাবিা যায়! তার মাথা নঠক দিই, দকাথায় 

নক কবর েবস! 
আহমদ মুসা হাসাি দসিনজবকর নদবক দচবয় দ্রুত েলল, মাজুে দকাথায়? 
-প্রথবম দেবছ ওমর নেবোনেবকর োনিবত। দসখাি দথবক...... োেঁধা নদবয় 

আহমদ মুসা েলল, ওমর নেবোনেক দক? তাবক মাজুে নচিল দকমি কবর? 
হাসাি দসিনজক েলল, েহীদ মসনজদ দরাড দথবক মাজুবের সাবথ 

এবসনছল সাবলহ োহমি। দস দহায়াইট নক্রবসবন্টর দলাক। আমার পনরোবরর 
সাবথও দযাোবযাে আবছ। তার সাবথই দেবছ ওমর নেবোনেবকর োনিবত। ওমর 
নেবোনেবকর দমবয় িানদয়া নুবরর মাধযবমই আমার পনরোবরর সাবথ দযাোবযাে 
কবরনছল সাবলহ োহমি। দসখাবিই খেরটা জািাবত দেবছ আমার এেং আপিার 
দুই খেরই। এখি পযবন্ত ওরা এেং আমার পনরোর জাবিিা আমরা দকাথায় আনছ। 

সাবলহ োহমিবক আহমদ মুসা নচিবত পারল। জাকুবের কাবছ তার কথা 
আহমদ মুসা শুবিবছ। নকন্তু ওমর নেবোনেক? দমবয় দু’নটবক আহমদ মুসা দসনদি 
দয োনিবত দপ েঁবছ নদবয়নছল, দস োনির মানলবকর িামও দতা ওমর নেবোনেক। 
দমবয় দু’নটর িাম দতা দস নজজ্ঞাসা কবরনি। হবত পাবর ওমর নেবোনেবকর দমবয় 
িানদয়া ঐ দু’নট দমবয়র একজি হবে। 

‘নকন্তু তুনম নক দযি েলনছবল? দসখাি দথবক তারা.....’ েলল আহমদ 
মুসা। 

‘হ্ােঁ ওমর নেবোনেবকর ওখাি দথবক তারা হতনর হবয় নমবলে োনহিীর 
দহড দকায়াটবাবর যাবে আপিার সন্ধাবি।’ েলল হাসাি দসিনজক। 
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‘সেবিাে নমবলে োনহিীর দলাবকরা দতা ক্ষযাপা কুকুবরর মত হবয় আবছ। 
ওবদর হাবত নেবয় পিবল আর রক্ষা দিই।’ েবল আহমদ মুসা উবঠ দােঁিাল। েলল, 
চল জাকুে আমরা প্রথবম ওমর নেবোনেবকর োনিবত দখােঁজ কনর, িা দপবল 
আমাবদরবকও নমবলে োনহিীর দহডবকায়াটবাবর দযবত হবে। 

জাকুে উবঠ দােঁিাল। 
আহমদ মুসা েলল এনদবক দকাথায় োনি তািাতানি পাওয়া যাবে? 
িাতাো পদবার ওপাবরই দােঁনিবয়নছল। দস নরটার মা’র সাবথ আবলাচিা 

কবর পদবার এপাবর মুখ োনিবয় েলল, োইজাি, কার আবছ ওটাই নিবয় 
যাি।আপা তাই েলবলি। 

‘শুকনরয়া’ েবল দেনরবয় এল আহমদ মুসা ড্রনয়ং রুম দথবক। 
েযাবরবজ োনির কাবছ দপ েঁছবতই নরটা চানে নিবয় এল। 
আহমদ মুসা নরটাবক দু’হাবত তুবল ধবর কপাবল একটা চুমু দখবয় েলল, 

মা মনি তুনম অবিক েি হও। 
‘িা অবিক েি িয়, দতামার মত েি হে।’ েলল নরটা। 
‘দকি আমার মত দকি?’ েলল আহমদ মুসা। 
‘তুনম োল’ েলল নরটা। 
সোই দহবস উঠল। 
‘িা মানুি সোই োল।’ েলল আহমদ মুসা। 
‘িা সোই োল িা, কাল দজমস আমার দপিনসল চুনর কবরনছল।’ েলল 

নরটা। 
‘দজমসও আবে োল নছল, পবর খারাপ হবয়বছ।’ েলল আহমদ মুসা। 
‘মানুি দকি খারাপ হয়?’ েলল নরটা। 
‘অোয় দলাে মানুিবক খারাপ কবর।’ েলল আহমদ মুসা। 
এই সময় নরটার মা দরজায় এবস নরটাবক ডাকল। নরটা ছুটল তার মাবয়র 

নদবক। এোবে নরটার মা এবস আহমদ মুসাবক নরটার হাত দথবক উদ্ধার িা করবল 
আরও কতক্ষণ্ তার নজজ্ঞাসা চলত দক জাবি? 

আহমদ মুসারা োনিবত উঠল। 
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োনি ছুবট চলল ওমর নেবোনেবকর োনির নদবক। জাকুে ওমর 
নেবোনেবকর োনি দচবি। সাবলহ োহমবির সাবথ একনদি দস ঐ োসায় 
নেবয়নছল। 

ওমর নেবোনেবকর োসা নচিবত অসুনেধা হবলা িা। 
োনির দেবট োনি দােঁি করাল। 
োনির দরজা খুবল প্রথবমই িামল আহমদ মুসা। দস দেবট নেবয় দরজায় 

িক করল। 
মাত্র ১ নমনিট। দরজা খুবল দেল। 
দরজা খুবলবছ িানদয়া িূর। দস আহমদ মুসাবক দদবখ েূত দদখার মত 

চমবক উঠল। পরক্ষবিই আিবন্দ েবর দেল িানদয়া নুবরর মুখ। েলল, আপনি 
োল আবছি? আপিাবক িা নমবলেরা ধবর নিবয় নেবয়নছল? 

আহমদ মুসা েলল, োল আনছ। হ্ােঁ ওরা ধবর নিবয় নেবয়নছল। 
‘আনম িানদয়া নুর। ওবেলা আপনি আপিার পনরচয় দদিনি, আপিার 

দদয়া েই দথবক আপিার িাম জািবত পানর।’ েলল িানদয়া নুর। 
একটু দথবমই দস আোর শুরু করল, আপিার িাম, পনরচয় নজজ্ঞাসা িা 

করায় আব্বা আমাবদর খুে েবকবছি। দহবস েলল িানদয়া নুর। 
‘নক আনম েকলাম, কার সাবথ কথা েলনছস িানদয়া?’ েলবত েলবত 

দেতর োনি দথবক দেনরবয় এবলা ওমর নেবোনেক। 
‘আব্বা আসুি দদখুি দক এবসবছি।’ েবল িানদয়া তার আব্বার নদবক মুখ 

নফরাল। 
ওমর নেবোনেক িানদয়ার পাবে এবস দািাল। জাকুে দদবখই নচিবত 

পারবলা ওমর নেবোনেকবক। জাকুবের পাবেই দােঁনিবয় সুন্দর, সুঠাম এক যুেক। 
যুেকনটর োন্ত ও েেীর েুনদ্ধদীি দচাবখ মবিারম এক আকিবণ্। 

ওমর নেবোনেক িানদয়ার কাবছ দােঁিাবতই আহমদ মুসা সালাম নদবয় 
হাত োনিবয় নদল। েলল, আনম আহমদ মুসা। 

িাম শুবিই ওমর নেবোনেক ছুবট নেবয় জনিবয় ধরল আহমদ মুসাবক। 
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েুবক জনিবয় আর ছািবলা িা। অবিকক্ষণ্ তাবক েুবক জনিবয় থাকল। 
েুবক জনিবয় দরবখই েলল, নক েবল দতামাবক স্বােত জািাে োো। এই মুহুবতব 
আমার দচবয় দস োেযোলী দুনিয়াবত আর দকউ দিই। দতামার পদধুনল পবিবছ 
আমার োনিবত, আমার দস োেয। 

ওমর নেবোনেবকর আনলঙ্গি দথবক মুক্ত হবয় আহমদ মুসা েলল, 
আমাবক এোবে োেবল খুে খারাপ লাবে আমার। মবি হয়, আনম দযি 
আপিাবদর একজি িই। 

‘তুনম অেযেই আমাবদর একজি, নকন্তু অসাধারণ্ একজি, অসামাে 
একজি, অনিতীয় একজি।’ েলল ওমর নেবোনেক। 

‘এটাও নঠক িয় জিাে, নেনেন্ন দদবে আনম যাবদর নিবয় কাজ কবরনছ, 
সোই আমরা সমাি।’ েলল আহমদ মুসা। 

‘নকন্তু তেু আহমদ মুসা দতা একজিই।’ েলল ওমর নেবোনেক। 
কথা দেি কবরই ওমর নেবোনেক েযি হবয় েলল, দদবখা নক েযাপার! 

আমরা দরজায় দােঁনিবয় কথা েলনছ। চল, দেতবর চল। 
দু’পা এনেবয়ই আহমদ মুসা নজজ্ঞাসা করল, সাবলহ োহমি ও মাজুে 

দকাথায় চাচাজাি? 
‘ওরা দতা দেনরবয় দেবছ প্রায় আধার্ন্টা আবে।’ েলল ওমর নেবোনেক। 
আহমদ মুসা েলল, আমরা েসবত পারনছ িা। 
‘দকি?’ নেস্মবয় দচাখ কপাবল তুবল েলল ওমর নেবোনেক। 
‘সাবলহ োহমি ও মাজুে জাবি নমবলে োনহিী আমাবক তাবদর 

দহডবকায়াটবাবর আটবক দরবখবছ। আমাবক উদ্ধাবরর জবেই ওরা নমবলে োনহিীর 
র্ানটবত দেবছ। ওরা উবত্তনজত, উবত্তনজত হবল েুল হয় দেনে। ওরা যনদ নমবলে 
োনহিীর হাবত পবি যায়, তাহবল নেপদ হবে। সুতরাং সময় িি িা কবর এখিই 
আমাবদর নমবলে োনহিীর দহড দকায়াটবাবর দযবত হবে।’ োন্ত, অথচ দ্রুত কবে 
েলল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসার কথা শুবি উবিে ফবুট উঠল ওমর নেবোনেক ও িানদয়া 
নুর দু’জবির মুবখই। 
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আহমদ মুসা র্ুবর দােঁিাল। েলল, তাহবল চাচাজাি আনস। 
েবল আহমদ মুসা সামবির নদবক পা োিাল। সনতয আহমদ মুসার 

দচাবখ-মুবখ উবিে ফুবট উবঠবছ যা সচরাচর হয় িা। সাবলহ োহমি ও মাজুবের 
জবে সনতযই দস নচনন্তত। তার জবে ওরা িা নেপবদ পবি। 

‘দতামাবক এক মুহূতবও দদনর করবত েলবত পানরিা োো। নকন্তু ওয়াদা 
দাও, তুনম আোর আসবে।’ েলল ওমর নেবোনেক। 

আহমদ মুসা থমবক র্ুবর দােঁিাল। অতযন্ত োন্ত ও দকামল কবে েলল, 
চাচাজাি আমরা এক কনঠি জীেি-মৃতযুর দখলায় রত। আনম নক এ ওয়াদা করবত 
পানর? যনদ আমার সামবির এ পদবক্ষপটা দেি পদবক্ষপ হয়, যনদ আর িা নফনর! 
েবল আহমদ মুসা র্ুবর দােঁনিবয় পা চালাল সামবি। 

আহমদ মুসার এই োন্ত ও দকামল কথা এত মমবস্পেবী নছল দয, ওমর 
নেবোনেক ও িানদয়া নুর দু’জবির দচাখ নদবয়ই ঝর ঝর কবর দিবম এল অশ্রু। 

ওরা অশ্রু সজল দচাবখ আহমদ মুসার েমি পবথর নদবক দচবয় রইল। 
ওরা দেট নদবয় দেনরবয় নেবয় োনিবত উঠল। োনি িাটব নিবয় চবল দেল। 

োনি দৃনির োইবর চবল দেল তেু ওরা দসনদক দথবক দৃনি দফরাবত 
পারবলা িা। 

িানদয়া নুর ধীবর ধীবর এবস তার নপতার কােঁবধ হাত রাখল। 
ওমর নেবোনেক চমবক উবঠ নফবর তাকাল। েলল, নক মা! 
‘জানি উনি কত েক্ত মানুি, কত নেপ্লবের উনি দিতৃত্ব নদবয়বছি। নকন্তু 

ওর মি এত সংবেদিেীল, এত িরম!’ েলল িানদয়া নুর। 
‘পুণ্ব মানুি েবলই হয়বতা। একজি পূণ্ব মানুি দযমি েক্ত হি, দতমনি 

হি িরমও।’ েলল ওমর নেবোনেক। 
‘মৃতযুবক ওরা এত সহজোবে, এত সাধারণ্োবে দদবখি আব্বা!’ েলল 

িানদয়া নুর। 
‘এটা তারাই পাবর মা, যারা নিবজর জে োবেি কম। ওরা ওবদর জীেি 

আল্লাহর পবথ নেনলবয় নদবয়বছি।’ েলল ওমর নেবোনেক। 
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িানদয়ার মা িানদয়ার পাবে এবস দােঁনিবয়নছল। েলল, আল্লাহ তােঁর এ 
হসনিকবদর সাহাবযযর জে প্রনতশ্রুনতেদ্ধ। নেজয় এবদর জবেই। 

ওমর নেবোনেক এেং িানদয়া দু’জবিই তাকাল তার নদবক। েলল, 
আনমি। 
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৬ 
দনক্ষণ্ দেলবগ্রবডর অনেজাত এলাকায় নমবলে োনহিীর দহড দকায়াটবার। 

দহড দকায়াটবাবরর সামবি নদবয় নিউ দেলবগ্রড সাকুবলার দরাড। চারপাে নদবয় উচু 
প্রাচীর। 

দহড দকায়াটবারনট নতিতলা নেনল্ডং। তৃতীয় তলায় কিিািটাইবির 
োসেেি। নিতীয় ও প্রথম তলায় অনফস। 

আহমদ মুসা নমবলে োনহিীর দহড দকায়াটবাবরর কাবছ যখি দপ েঁছল, 
তখি রাত ৮টা। োনিটা রািার পাবে পাকব কবর দু’জবি এবোল নমবলে োনহিীর 
দহড দকায়াটবাবরর নদবক। 

হাটবত হাটবত জাকুে নমবলে োনহিীর দহড দকায়াটবাবরর একটা িকো 
তুবল ধরল। 

আহমদ মুসা েলল, আমরা র্ানটবত  ুকে দপছি নদক দথবক তার আবে 
চল আমরা সামবিটা একোর দদবখ ওনদক নদবয় দপছবি যাে। 

সামবি রািা ধবর োনির সীমায় পা নদবতই দদখল, দহড লাইবটর 
আবলাবত রািা আবলানকত কবর দু’নট োনি ছুবট আসবছ। আহমদ মুসা ও জাকুে 
চট কবর রািার োম পাবে দিবম প্রাচীবরর আিাবল চবল দেল। আবরকটু দদনর 
হবলই তারা দহড লাইবটর আবলার মুবখ পবি দযত। 

দয প্রাচীবরর আিাবল তারা দােঁনিবয়নছল দসটাই নমবলে োনহিীর দহড 
দকায়াটবাবরর েনহবদবয়াল। 

‘চল সামবি নেবয় কাজ দিই, দপছি নদক নদবয় আমরা র্ােঁনটবত  ুকে 
দেনিবয় সময় িি আমরা করবত চাই িা।’ েলল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসারা আর রািায় নফবর িা এবস প্রাচীবরর পাে দর্েঁবি পূেব নদবক 
এনেবয় চলল। 
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পূেবনদবকর প্রাচীবরর দোিায় নদবয় দােঁিাল তারা। তারা পূেবনদবক দযখাবি 
দােঁিাল, দসখাবি প্রাচীর দপরুবলই েযাবরজ। েযাবরবজর পনিম পাবে ড্রাইোর, 
মানল, রাধুবিবদর মত নিম্নকমবচারীবদর দকায়াটবার। েযাবরজ ও সাবেবন্টস 
দকায়াটবাবরর সামবি দনক্ষণ্ নদবক দটনিস লি। 

জাকুে েলল, এনদবক দকাি পাহারা থাবক িা। ওবদর এ প্রতযয় খুে দৃ  
দয, ওবদর র্ানটবত হামলা চালাোর সাহস কাবরা দিই। ওবদর ধারণ্া, আহমদ 
মুসা এবসবছ হাসাি দসিনজকবক সাহাযয করবত, তার দেনে নকছু িয়। 

‘েত্রুর দেেী আত্মপ্রতযয়টা আল্লাহর তরফ দথবক আমাবদর জবে একটা 
সাহাযয।’ েবল আহমদ মুসা কােঁবধর েযাে দথবক একটা িাইকডব দের করল। তার 
মাথায় একটা োনর হুক। আহমদ মুসা হুকটা ছুবি মারল প্রাচীবরর মাথায়। 
আটবক দেল হুক। প্রায় দেনফবটর মত উেঁচু দদয়াল। 

প্রাচীর টপকাবলা আহমদ মুসা প্রথম, তার পবর জাকুে। প্রাচীবরর ওপাবর 
েযাবরবজর পাবেই নেবয় ওরা িামল। 

লম্বা েযাবরজ। আট দেনট োনি রাখা যায়। েযাবরবজ একনট মাইবক্রাোস 
এেং দু’নট জীপ দদখা যাবি। 

েযাবরবজর পবরই কমবচারীবদর দকায়াটবার। 
েযাবরবজর সামবি উজ্জ্বল আবলা। দস আবলাবত েযাবরবজর সামবিটা 

আবলানকত। নকন্তু কমবচারীবদর দকায়াটবাবরর সামবি দকাি আবলা দিই। 
জািালা নদবয় আবলা এবস োইবর নকছ ুআবলা আেঁধারীর সৃনি কবরবছ। 
আহমদ মুসা আবলার হাত দথবক োেঁচার জবে েযাবরবজর দেতর নদবয় 

পনিম নদবক এগুবলা। েযাবরবজর পনিম প্রাবন্ত দপ েঁছবতই একটা নচৎকার ও 
কান্নার েব্দ দপল। আহমদ মুসা দ্রুত েযাবরজ দপনরবয় কমবচারীবদর দকায়াটবাবরর 
সামবি নেবয় দােঁিাল। 

পাবেই একটা কমবচারীর দকায়াটবার। পনিম নদবক পর পর এ ধরবির 
আট দেনট দকায়াটবার। 

পাবের দকায়াটবার দথবকই নচৎকার ও কান্নার েব্দ আসবছ। সামবির 
জায়োটা অন্ধকার। 
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আহমদ মুসা দকায়াটবাবরর নদবক এগুবতই দদখল, অন্ধকাবরর মবধয 
একজি দলাক মুখ দ বক েবস আবছ। আহমদ মুসাবক দদবখই দস উবঠ দােঁিাল। 

আহমদ মুসা েলল, দেতর নক হবি, কােঁদবছ দক? 
দলাকনট দকেঁবদ দফলল। েলল, আনম েরীে দছাট কমবচারী, আমার স্ত্রীবক 

েলপূেবক...... দলাকনট কথা দেি করবত পারবলািা েলায় দযি আটক দেল কথা। 
নকন্তু আহমদ মুসার েুঝবত কি হবলা িা। তার দোটা ো জ্ববল উঠল 

দক্রাবধ। 
‘তুনম সবরা আনম দদখনছ।’ েবল দলাকনটবক একপাবে দঠলা নদবয় 

আহমদ মুসা সামবি এগুবলা। 
দলাকনট দু’হাত োনিবয় আোর সামবি দােঁনিবয় েলল, ওরা দতামাবকও 

খুি করবে, আমাবকও করবে। দযও িা। 
আহমদ মুসা ওবক পাবে দঠবল নদবয় দরজার সামবি নেবয় দােঁিাল। 
দরজা েন্ধ। আহমদ মুসা দরজায় ধাক্কা নদল। 
দু’নতিোর ধাক্কা দদয়ার পর দেতর দথবক একটা পুরুি কে েলল, নেরক্ত 

কনরস িা নডউক। খুি কবর দফলে আর একোর ধাক্কা নদবল। 
আহমদ মুসার আর সহ্ হবলা িা। প্রচন্ড এক লানথ মারল দরজায়। 

নছটনকনি দেবঙ খুবল দেল দরজা। 
আহমদ মুসা দদখল, একটা িগ্নপ্রায় তরুিীবক একজি নেোল েপু দলাক 

দটবি এবি নেছািায় তুলবছ। দরজা োঙার েবব্দ নেোল েপ ুদলাকনট তরুিীনটবক 
দছবি নদবয় র্ুবর দােঁনিবয়বছ। সবঙ্গ সবঙ্গ নপিলও হাবত তুবল নিবয়বছ। দলাকনট 
রাবে-উবত্তজিায় কােঁপবছ তার দচাখ দু’নট লাল টকটবক। 

আহমদ মুসা োেল, এ অধবমাতাল গুনল করবত এক মুহূতবও দদনর করবে 
িা। 

সুতরাং তার নপিবলর িলনট উবঠ আসার আবেই আহমদ মুসা তার উপর 
ঝানপবয় পবি নপিল সবমত তার হাতনট ধবর দফলল। তার নপিবলর িলনট দেেঁবক 
দেল। দলাকনট নট্রোর দচবপনছল। নপিল দথবক গুনল দেরুল, নকন্তু দস গুনল নেবয় 
নেদ্ধ করল দলাকনটবকই। তার তলবপবট গুনল লােল। নপিবলর িলনট দলাকনটর 
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তলবপট স্পেব কবরনছল। েব্দ দেনে হলিা। নেধ্বি তলবপট দচবপ ধবর দলাকনট 
 বল পবি দেল। দয দলাকনট োইবর েবস মুখ দ বক কােঁদনছল, দস এোর দেতবর 
 ুবক ডুকবর দকেঁবদ উঠল। তরুণ্ীনটও উবঠ দােঁনিবয় কাপি নঠক কবর নিবয়নছল। 
দসও কােঁপনছল। 

দলাকনট ডুকবর দকেঁবদ উবঠ েলনছল, আনম এখি নক করে! আমাবদর 
দু’জিবকই এরা জীেন্ত পুবত দফলবে। 

‘নকন্তু দতামার দতা দকাি দদাি দিই।’ েলল আহমদ মুসা। 
‘তেু দদাি আমারই, আমার স্ত্রীর র্বর এবসনছবল এেং এখাবিই দস মারা 

দেবছ।’ েলল দলাকনট। 
‘আবরকজবির স্ত্রীর উপর চিাও হবয় দসই দতা অপরাধ কবরবছ এেং 

তার মৃতযুর জবে দতা দসই দায়ী।’ েলল আহমদ মুসা। 
দলাকনট দচাখ মুছবত মুছবত েলল, আমাবদর মত েরীেবদর স্ত্রীর উপর 

চিাও হওয়া তাবদর অপরাধ িয় তারা এটা েরােরই কবর আসবছ। আনম িতুি 
দু’নদি হবলা চাকুরবত  ুবকনছ তাই আনম এেং আমার স্ত্রী দকউই এটা দমবি নিবত 
পানরনি। সোর মত আমরাও হয়বতা ধীবর ধীবর দমবি নিতাম। 

আহমদ মুসা দলাকনটর মুবখর নদবখ তানকবয় িনম্ভতোবে নকছুক্ষণ্ েবস 
রইল। তারপর েলল, সোই এ অেিা দমবি নিবয়বছ দকি? 

‘আমরা েনরে, চাকুরী আমাবদর দরকার, আমরা টাকা চাই।’ েলল 
দলাকনট। 

এই সময় জাকুে েলল, এরা যুবোশ্লানেয়া, অনষ্ট্রয়া ও ইটালীর সীমান্ত 
সনন্ননহত পাহািী অঞ্চবলর দলাক। দনরদ্র, চাকুরীর সন্ধাবি এরা এনদবক আবস। 

আহমদ মুসা একটু োেল, তাপর পবকট দথবক ডলাবরর একটা েি 
োনন্ডল দের কবর তার হাবত তুবল নদবয় েলল, কাল এখাি দথবক সকাবলই চবল 
যাবে। 

ডলাবরর োনন্ডল দদবখ দলাকনট দচাখ খুেীবত চক চক কবর উঠল। নকন্তু 
তার পবরই তার মুবখ দিবম এল নেিন্নতা। েলল, কাল সকাল পযবন্ত আমরা দেেঁবচ 
থাকে িা। আর দযখাবিই আমরা পালাই ওরা ধবর আিবে। 
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‘তুনম নিনিন্ত থাক, দস সুবযাে আর ওরা পাবে িা। ওবদর নদি দেি হবয় 
আসবছ।’ েবল একটু দথবম আহমদ মুসা আোর েলল, ‘দতামরা এখনি এখাি 
দথবক চবল দযবত পার। আমরা দপছবির দদয়াল টপবক এবসনছ, দতামরাও দযবত 
পার।’ 

‘আপিারা দক?’ েলল দলাকনট। 
‘আমরা মুসলমাি, আমরা ওবদর েত্রু।’ েলল আহমদ মুসা। 
দলাকনটর মুখ উজ্জ্বল হবয় উঠল। েলল, মুসলমািরা খুে োবলা। নমথযা 

েবল িা, ঠকায় িা। মানুবির প্রনত খুে দয়া ওবদর। 
‘দকমি কবর তুনম জািবল।’ েলল আহমদ মুসা। 
‘এই নকছুনদি আবে পযবন্ত আনম যাোবরবে নছলাম। আনম দসখাবি একনট 

উল-ফযাক্টরীবত কাজ করতাম। ফযাক্টরীর মানলক নছল মুসলমাি। তােঁর মত োল 
মানুি আনম জীেবি দদনখনি। একোর একজি দসলসমযাি েুল কবর একজি 
খবিবরর কাছ দথবক দরবটর দেনে দাম নিবয়নছল। তা জািার সবঙ্গ সবঙ্গ নতনি 
োিনত টাকা দফরত পানঠবয়নছবলি। অবিক মুসনলক কমবচারী নছল ফযাক্টরীবত। 
দদবখনছ, তারা নমথযা কথা েলবতািা এজবে তারা ক্ষনতগ্রিও হবতা। দযমি, টাকা 
থাকবল নমথযা কথা েলবতািা েবল ধার গ্রহণ্কারীবদর তারা নছল সাধারণ্ নেকার। 
নকন্ত.....’ কথা দেি িা কবরই দথবম দেল দলাকনট। দেদিার একটা ছায়া িামল 
তার মুবখ। 

‘নকন্ত েবল দথবক দেবল দকি?’ েলল আহমদ মুসা। 
দলাকনট েলল, দস এক দুিঃবখর কথা। একনদি সন্ধযায় এই নমবলে 

োনহিীর দলাবকরা কারখািায় নেবয় চিাও হয়। তারা মানলক এেং কমবচারীবদর 
হতযা কবর এেং ফযাক্টরী লুট কবর। খৃিাি কমবচারীরা রক্ষা পায়, নকন্তু আমরা 
চাকুরী হারাই। 

‘তাবদর হতযা কবর দকি?’ নজজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। 
‘শুধু দতা ওবদর িয়, আরও মুসলমািবদর ওরা হতযা কবরবছ। নমবলে 

োনহিী মুসনলম নেবিিী।’ েলল দলাকনট। 
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একটু দথবমই দলাকনট আোর েলল, ‘আজ ওরা দু’জি মুসলমািবক ধবর 
এবিবছ।’ 

‘ধবর এবসি আমরা জানি। আমরা তাবদর দলাক। দকাথায় তাবদর 
দরবখবছ?’ েলল আহমদ মুসা। 

‘নিবচর তলার একনট র্বর। র্রনট আসবল নছল দিার রুম। জািালা দিই। 
ডেল দরজা। দরজার পবর গ্রীল করা আবরকটা দরজা। ওখাবিই ওদবর 
দু’জিবক দরবখবছ।’ েলল দলাকনট। 

আহমদ মুসা মবি মবি স্বনির নিিঃশ্বাস দফলল। ওবদর দয দকাি ক্ষনত 
হয়নি এজবে আল্লাহর শুকনরয়া আদায় করল। েলল, র্ােঁনটবত কতজি দলাক 
আবছ? 

‘এখি দলাক দতমি দিই। ওবদরবক ধবর এবি দরবখই দু’দটা োনি নিবয় 
প্রায় সোই ওরা দেনরবয় দেবছ। এখি দেবট একজি আবছ, আর দু’জি আবছ 
অনফবস। আবরকজি দতা মারা দেল এখাবি।’ েলল দলাকনট। 

‘দস র্রনট দকািনদবক দযখাবি ওবদর দরবখবছ?’ নজজ্ঞাসা কলল আহমদ 
মুসা। 

দলাকনট েলল, নিচ তলার উত্তর নদবকর দেি র্র। 
আহমদ মুসা দলাকনটবক শুকনরয়া জানিবয় র্ুবর দােঁিাল।  দেনরবয় এল 

দরজা নদবয়। তার দপছবি জাকুে। 
আহমদ মুসা দের হবয়ই একদম মুবখামুনখ হবয় পিল একজি দলাবকর। 

দলাকনট লম্বা, দপেী েহুল এেং কুতকুবত খুিী দচহারা। 
আহমদ মুসা তাবক দদবখই েুঝল, দস ঐ দুজবিরই একজি হবে। গুনলর 

েব্দ শুবি দখােঁজ নিবত এবসবছ। 
দলাকনট নপিল হাবত গুনট গুনট এনেবয় আসনছল। হঠাৎ আহমদ মুসার 

সামবি পবি দলাকনটও হকচনকবয় উঠল। সামবল উবঠই দলাকনট নপিল তুলবত 
দেল। 

আহমদ মুসা শুবয় পবি দজািা পাবয় তার হাত লবক্ষয একটা লানথ 
মারল। নকন্তু লানথটা হাবত িা দলবে আর্াত করল তলবপবট। আর্াতটা যুতসই 
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হবলা িা। োরসাময েজায় রাখবত িা দপবর দলাকনট পবি দেল। নকন্তু পবি নেবয়ই 
নপিল তুলল দস। 

আহমদ মুসা তাবক গুনল করার সুবযাে নদল িা। দস একটু সময় 
দচবয়নছল, দপবয় দেল। মানটবত শুবয় পবিই আহমদ মুসা নরেলোর দের কবর 
নিবয়নছল পবকট দথবক। শুবয় দথবকই দস গুনল কবরনছল। 

সুতরাং দলাকনট নপিল তুবল নট্রোর দটপার আবেই আহমদ মুসার 
নরেলোবরর গুনল এবস তার েুক এবফােঁি-ওবফােঁি কবর নদল। 

জাকুে ও হাবত নপিল তুবল নিবয়নছল।নকন্তু গুনল করার আর প্রবয়াজি 
হবলা িা। 

আহমদ মুসা নরেলোর আর পবকবট িা পুবর হাবত নিবয়ই সামবি 
এগুবলা। তার দপছবি জাকুে। 

কমবচারীবদর দকায়াটবার গুবলার সামবি জবম ওঠা অন্ধকাবরর পথ ধবর 
আহমদ মুসা দসাজা ওবদর অনফস নেনল্ডং এর দোিায় নেবয় দােঁিাল। তারপর 
নেনল্ডং এর দদয়াল দর্বস এগুবলা দনক্ষণ্ নদবক। দনক্ষণ্ পাে র্ুবর কনরবডাবর ওঠার 
জবে। 

নেনল্ডং এর দনক্ষণ্ প্রাবন্ত নেবয় পনিম নদবক র্ুরার জবে ধীবর ধীবর মুখ 
োিাবতই দদখল দিিোি োনেবয় একজি গুনট গুনট এনেবয় আসবছ। 

আহমদ মুসা নেদুযৎ দেবে মুখটা সনরবয় নিল দদয়াবলর আিাবল। আর 
সবঙ্গ সবঙ্গই এক পেলা গুনল ছুবট এল। মুখ সনরবয় নিবত এক মুহুতব নেলম্ব হবলই 
গুনিবয় দযত মাথা। 

আহমদ মুসা নেনল্ডং এর ো দর্বি শুবয় পিল। 
অনেরাম গুনল আসনছল দিিোি দথবক। েুঝা যাবি, গুনল করবত 

করবতই দলাকনট ইনঞ্চ ইনঞ্চ কবর সামবি এগুবি। 
আহমদ মুসা দিিোবির গুনলর েনত নেচার কবর দদখল, গুনল মানট দথবক 

দুই ফটু উপর নদবয় আসবছ। অথবাৎ দলাকনট দােঁনিবয় একটু সামবি ঝুবক গুনল 
করবত করবত সামবি এগুবি। 
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আহমদ মুসা গুনলর দলবেল ও মানটর মবধযকার দুই ফটু খানল েনল পবথর 
সুবযাে নিবত চাইল। 

আহমদ মুসা োম হাবত নরেলোর ধবর তার িলটা দিিোবির েব্দ লবক্ষয 
নির কবর মুখটা নেদুযৎ দেবে দদয়াবলর োইবর দের কবরই নিনিন্ত হবয় তজবনিটা 
চাপল নট্রোবরর উপর। 

দলাকনট দদখবত দপবয়নছল আহমদ মুসাবক। নকন্তু দিিোবির েযাবরল 
নিবচ িামার আবেই েুবক গুনলনেদ্ধ হবলা দস। প্রেল ঝাকুনি নদবয় উঠল তার 
েরীর। নেনথল হাত দথবক দিিোি ঝবর পিল। তার পাবেই মুখ থেুবি পিল 
দলাকনট। 

আহমদ মুসা জাকুেবক দিিোি কুনিবয় নিবত েবল ছুটল কনরবডাবরর 
নদবক। 

কনরবডাবর দকউ দিই। 
দেবটর দলাকনট দিিোি হাবত উনিগ্ন দচাবখ এনদবক তাকাবি। 
জাকুে এবস আহমদ মুসার পাবে দােঁিাল। 
আহমদ মুসা েলল, জাকুে তুনম দিিোি নিবয় দেবটর রক্ষীবক পাহারা 

দাও। দস দযি পালাবত িা পাবর, আোর এনদবকও আসবত িা পাবর। 
েবল আহমদ মুসা কনরবডার ধবর ছুটল েন্দীখািার নদবক। 
নঠক সেব উত্তবরর র্রটাই েন্দীখািা। ডেল দরজা। আহমদ মুসা পবকট 

দথবক লযাসার নপিল দের করল। নমনিট খাবিবকর মবধযই লযাসার নেম নদবয় দুই 
দরজারই তালা উনিবয় নদল। দেতবর  ুকল েন্দীখািার। 

মাজুে ও সাবলহ োহমি দু’জিারই হাত-পা োেঁধা। ওরা উবঠ েবসবছ। 
ওবদর দচাবখ আিবন্দর নঝনলক। 

আহমদ মুসা ওবদরবক সালাম নদল। 
পবকট দথবক চাকু দের কবর দ্রুত হাত-পা’র োেঁধি খুবল নদল ওবদর। 
আহমদ মুসা যখি সাবলহ োহমবির োেঁধি খুলনছল, দস েলল, আমরা 

যাবক উদ্ধার করবত এলাম নতনিই দদনখ আমাবদর উদ্ধার করবছি! 
‘আল্লাহ এটা পাবরি িা মবি কর?’ দহবস েলল আহমদ মুসা। 
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‘তা মবি করে দকি, েন্দীখািায় এবস যখি দদখলাম আপনি দিই, তখি 
দথবক এই মুহুবতবরই অবপক্ষা করনছ।’ েলল সাবলহ োহমি। 

আহমদ মুসা সাবলহ োহমবির নপঠ চাপবি েলল, এমি দক্ষবত্র কাবরা 
অবপক্ষা কবর েবস থাকা নঠক িয়, যতটুকুই পারা যায় নিবজ এগুবিার দচিা করা 
দরকার। 

আহমদ মুসা ওবদরবক নিবয় েন্দীখািা দথবক দেনরবয় এল। দেনরবয় 
আসবত আসবত মাজুে েলল, মুসা োই কিিািটাইিরা েহীদ মসনজদ দরাবি 
দেবছ হাসাি দসিনজবকর মাবক ধবর আিার জবে। 

শুবিই আহমদ মুসা থমবক দােঁিাল। ভ্রুকুচবক েলল, নক েলছ, ওরা 
েহীদ মসনজদ দরাবি দেবছ? হাসাি দসিনজবকর মাবক ধবর আিার জবে? েবলই 
আহমদ মুসা আোর হাটবত শুরু করল। 

কনরবডাবর দপ েঁবছ আহমদ মুসা মাজুে ও সাবলহ োহমিবক েলল, োনি 
োরান্দায় জাকুে আবছ, ওখাবি দতামরা যাও। আনম এনদক নদবয় দেটমযাবির 
দপছবি দপ েঁছে। 

েবল আহমদ মুসা কনরবডার দথবক লবি দিবম পিল। লিনট উজ্জ্বল 
আবলাবত োসবছ। নকন্তু সানরেদ্ধ ফবুলর োছ লবি নকছুটা আিাল ও আবলা-ছায়ার 
সৃনি কবরবছ। 

আহমদ মুসা প্রায় হামাগুনি নদবয় উত্তর প্রাচীবরর পাে দর্বি পনিম নদবক 
এনেবয় চলল। নকছ ুপর প্রাচীবরর সাবথ দনক্ষণ্ নদবক দমাি নিল আহমদ মুসা। 

দেটরক্ষী দেট দথবক কবয়কেজ সামবি দােঁনিবয় তার দিিোিবক োনি 
োরান্দায় দােঁিাবিা জাকুবের নদবক তাক কবর আবছ। জাকুবের পাবে তখি মাজুে 
ও সাবলহ োহমিও এবস দােঁনিবয়বছ। 

আর কবয়কেজ দেবলই আহমদ মুসা দেটরুবমর আিাবল দযবত পাবর। 
এমি সময় নতি তলার োরান্দা দথবক একটা দমবয় নচৎকার কবর উঠল, 
দজনরিনস্ক! নঠক দতামার দপছবি। 

ঐ নচৎকাবরর সাবথ সাবথ নতিতলা দথবক গুনলর আওয়াজ হবলা। 
দজনরিনষ্ক দেটরক্ষীর িাম। 
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আহমদ মুসা নচৎকার শুবিই েুঝবত পারল, নক র্টবত যাবি। দেটরক্ষী 
দপছি নফরবলই তাবক দদখবত পাবে। 

দমবয়নট নচৎকার কবর উঠার সবঙ্গ সবঙ্গই আহমদ মুসা দদ ি নদল 
দেটরুবমর আিাবল যাোর জবে। 

দমবয়নটর নচৎকাবর দেটরক্ষী চমবক উবঠ যখি দপছবি নফরল তখি 
আহমদ মুসার ছায়াটাই শুধু তার িজবর এল। সুতরাং তার দিিোবির গুনলর ঝােঁক 
েৃথাই দেল। 

দেটরক্ষী যখি দপছি নফবর গুনল করনছল, তখি দসই সুবযাবে জাকুে 
দিিোবির গুনল করবত করবত দেবটর নদবক ছুবট এল। 

দেটরক্ষী পুিরায় নফবর দােঁনিবয় তার দিিোি তুবল ধরার আবেই দস 
জাকুবের গুনলর মুবখ পবি দেল। ঝােঁঝরা হবয় দেল দেটরক্ষীর দদহ। 

জাকুে লবির মাঝখাবি দানিবয় নতিতলার দযখাি দথবক দমবয়নট 
নচৎকার কবরনছল, গুনল এবসনছল দসনদবক তাকাল। তারপর দিিোি তুবল এক 
পেলা গুনল েৃনি করল দসনদবক। 

আিাল দথবক আহমদ মুসা দেনরবয় এবস েলল, থাক জাকুে, দমবয়বদর 
উপর প্রনতবোধ দিোর দরকার দিই। আল্লাহর শুকনরয়া আদায় কর আল্লাহ 
আমাবদর দয সফলতা নদবলি তার জবে। 

সোই এবস দেবটর সামবি আহমদ মুসার কাবছ দােঁিাল। 
আহমদ মুসা েলল, চল আর এক মুহুতব সময় িি করা যাবে িা। 
র্নির নদবক িজর েুনলবয় আহমদ মুসা আোর কথা শুরু করল। পবির 

নমনিট হবলা ওরা এখাি দথবক িাটব কবরবছ। আর কবয়ক নমনিবটর মবধযই ওরা 
হাসাি দসিনজবকর োনিবত দপ েঁছবে। ওবদরবক আমরা ওখাবিই ধরে। 

সোই দেনরবয় এল দেট নদবয়। হাটবত শুরু করল তারা রািার পাবে 
দরবখ আসা োনির লবক্ষয। 

হাটবত হাটবত সাবলহ োহমি েলল, মুসা োই নমবলে োনহিী যনদ 
হাসাি দসিনজবকর মাবক ধবর আিবত যায়, তাহবল তাবক সনরবয় আিার একটা 
জরুরী েযেিা কবর দরবখনছ। দসটা হবলা, হাসাি দসিনজবকর মা’র র্র এেং পুে 
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পাবের একনট দদাকাবির সাবথ সুিঙ্গ সংবযাে আবছ। ঐ সুিঙ্গ পবথ প্রথবম তাবক 
দদাকাবি আিা হবে তারপর তাবক দডসনপিার োিীবত সনরবয় দিয়া হবে। প্রথম 
কাজটা সহজ, নিতীয় কাজটা সহজ িয়। তেু একটা েযেিা আমরা কবর দরবখনছ। 

আহমদ মুসা থমবক দােঁিাল। তারপর সাবলহ োহমবির নপঠ চাপবি 
েলল, আমাবক অবিকটা নিনিন্ত করবল সাবলহ োহমি। 

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর আোর েলল, তাহবল আমরা েহীদ 
মসনজদ দরাবির পূেব প্রান্ত নদবয় প্রবেে করে। 

চারজি নেবয় োনিবত উঠল। ড্রাইনেং নসবট েসল আহমদ মুসা। র্নির 
নদবক একোর তানকবয় োনিবত িাটব নদল আহমদ মুসা। 

সাবলহ োহমি এই সময় প্রশ্ন কবর েসল, মুসা োই আপিাবক একটা 
প্রশ্ন করবত পানর? 

‘অেশ্যই পার।’ েলল আহমদ মুসা। 
‘মুসা োই, কবয়কনট নেপ্লবে আপনি দিতৃত্ব নদবয়বছি। অবিক অনেযাি 

আপনি পনরচালিা কবরবছি। আজ এক অনেযাবির এই মুহুবতব আপনি অতীবতর 
দকাি র্টিাবক সেবচবয় দেনে স্মরণ্ করবছি?’ 

আহমদ মুসার হাত নছল নিয়ানরং হুইবল। তার দৃনি নছল সামবি 
প্রসানরত। সাবলহ োহমবির প্রশ্ন দোিার পর তার মুবখ দিবম এল োম্ভীযব। োম্ভীযব 
রুপান্তনরত হবলা ধীবর ধীবর েেীর দেদিায়। দেদিার এক কাবলা আিরবণ্ দযি 
দ বক দেল তার মুখ। 

আহমদ মুসা েলল, আনম অতীবতর নদবক নফবর তাকাই িা। দসখাবি 
আিবন্দর দচবয় দেদিাই আমাবক পীনিত কবর দেনে োহমি। 

-নকন্তু আমরা দতা দদনখ নেন্ন নচত্র। আপনি দকানট দকানট মানুিবক জুলুম 
দথবক মুনক্ত নদবয়বছি, তাবদর মুবখ হানস ফনুটবয়বছি। েলল সাবলহ োহমি। 

-দদবহর দেদিা-পীনিত জায়োর কথাই মবি থাবক দেেী, দসখাবিই োর 
োর হাত যায়। েলল আহমদ মুসা। 

-দদবহর জবে একথা সতয, জানতর জবে একথা নক সতয? এখাবি 
নেজয়বক, নেজবয়র প্রানিবকই দতা েি কবর দদখা হয়। েলল সাবলহ োহমি। 
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দতামার একথাটা জানতর জবে সতয, েযনক্তর জবে িয়। নেজবয়র প্রানি 
এক েযনক্তবক দে রোনন্বত কবর, নকন্তু দস যখি নেজয়-পবথর নদবক দৃনি দফরায় 
তখি পবথর অবিক কি, হারাবিার অবিক দেদিা তাবক আকুল কবর। নেজবয়র 
প্রানির দচবয় এই দেদিা একজি েযনক্তর মবি দেনে দাে কাবট, কারণ্ নেজবয়র 
প্রানিটা প্রকাশ্য, অে সকবলর সাবথ এর দযাে আবছ। নকন্তু ঐ দেদিা হয় নিজস্ব, 
হৃদবয়র েেীবর থাবক লুকাবিা, যা অলবক্ষ মানুিবক দপািায় দেেী। েলল আহমদ 
মুসা। 

-নঠক েবলবছি মুসা োই। এমি দেদিার দু’একনট র্টিা আপিার মুবখ 
শুিবত চাই যা আপনি েুলবত পাবরি িা। 

আহমদ মুসা হাসল। েলল, এ ধরবণ্র েল্প েবল মানুি কমবহীি সন্ধযায় 
দসাফায় ো এনলবয়, অথো নিরে রাবতর নিঝুম প্রহবর কম্ববলর দেতর  ুবক। 

এোর মাজুে কথা েলল। েলল দস, নঠক আবছ সাবলহ োহমি দতামার 
প্রিাে দতালা রইল। অমি সন্ধযারই আমরা অবপক্ষা করে। 

আহমদ মুসা নমনি হাসল। 
তারপর সোই নিরে। 
তীর দেবে তখি এনেবয় চলনছল োনি েহীদ মসনজদ দরাবির নদবক। 
আহমদ মুসা যখি েহীদ মসনজদ দরাবড দপ ছল, তখি রাত আটটা পার 

হবয় দেবছ। রািায় দলাক চলাচল কবম দেবছ। 
আহমদ মুসার োনি েহীদ মসনজদ দরাবড  ুবক োম পাবের ফটুপাত 

দর্বি ধীবর ধীবর এনেবয় চবলবছ পনিম নদবক। হাসাি দসিনজবকর োনির পুে 
পাবে তাবদর দদাকাবির দয সানর, তা দদখা দেল। সে দদাকাবিই আবলা জ্বলবছ 
একমাত্র সেব পনিবমর একনট দদাকাি ছািা। সাবলহ োহমি নফস নফস কবর েবল 
উঠল, মুসা োই হাসাি দসিনজক োইবয়র মাবক োনি দথবক সনরবয় আিা হবয়বছ। 
সেব পনিবমর দদাকাি েন্ধ হবয় যাওয়াই তার প্রমাণ্। কথা আবছ, চূিান্ত নেপদ 
মুহূতব যখি আসবে, যখি হাসাি দসিনজবকর মাবক সনরবয় আিার প্রবয়াজি হবে, 
তখি তার আবেই দদাকািনট েন্ধ কবর নদবত হবে। আমার মবি হয় কথা 
দমাতাবেক কাজ হবয়বছ। 
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‘ধেোদ সাবলহ োহমি, দতামাবদর পনরকল্পিা সনতযই প্রেংসিীয়। 
তুনম নক মবি কর, হাসাি দসিনজবকর মাবক োনি দথবক দদাকাবি সনরবয় আিার 
পর এখাি দথবক িািান্তর করার দয কথা তা হবয়বছ?’ েলল আহমদ মুসা। 

‘িা মুসা োই, সুিঙ্গ নদবয় দদাকাবি সনরবয় আিা হবয়বছ, নকন্তু দসখাি 
দথবক িািান্তর সম্ভে হয়নি, তার প্রমাণ্ দদাকাবির োইবরর আবলা। কথা নছল, 
দদাকাি দথবক তাবক যখি িািান্তর করা হবে, তখি ঐ আবলাও নিবে যাবে। 
সম্ভেত িািান্তর নিরাপদ মবি করা হয়নি।’ েলল সাবলহ োহমি। 

‘সুিবঙ্গর মুখটা োনির দকাথায়?’ নজজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। 
‘হাসাি দসিনজবকর মা’র র্বরর একটা েি কাবঠর আলমারী দথবক 

সুিবঙ্গর শুরু।’ েলল সাবলহ োহমি। 
‘তাহবল দতা সুিবঙ্গর মুখ খুেঁবজ পাওয়া ওবদর পবক্ষ কনঠি হবে িা। 

হাসাি দসিনজবকর মাবক িা দপবল ওরা পােল হবয় উঠবে, আলমারীটা তারা িা 
দদবখ ছািবে িা।’ েলল আহমদ মুসা। 

‘হ্ােঁ নঠক তাই, মুসা োই। দেেীক্ষণ্ ওবক ওখাবি রাখা যাবে িা।’ েলল 
সাবলহ োহমি। 

োনি তখি প্রায় দদাকািগুবলার েরাের দপ বছ দেবছ। আহমদ মুসা োনি 
দােঁি করাল। 

োনি দােঁিাবিার পর সাবলহ োহমি েলল, দদখুি মুসা োই, ফটুপাবত 
নতিজি দলাক েবস আবছ। ওরা নিিয় নমবলে োনহিীর দলাক। ওরা এনদকটা 
পাহারা নদবি, যাবত এনদক নদবয় োনি দথবক দকউ দেনরবয় আসবত িা পাবর। 

আহমদ মুসা তানকবয় দদখল, নঠক ফটুপাবতর আবধা আবলা-অন্ধকাবর 
দেে দূবর দূবর নতিজি ফটুপাবতর উপর েবস আবছ। ওবদর দচাখ দদাকাি এেং 
োনির নদবক। 

আহমদ মুসা েলল, সাবলহ োহমি তুনম োনি পূেব প্রাবন্তর দদাকািনটর 
দকাণ্ায় নিবয় দােঁি করাও। আমরা নতিজি এখাবি দিবম যানি ওবদর নতিজিবক 
দদখার জবে। 
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আহমদ মুসা, মাজুে ও জাকুে োিী দথবক দিবম এল। মজুে ও 
জাকুেবক দস েলল, গুনল-দোলা এই মুহূবতব আমরা করবত চাই িা। সুতরাং ওবদর 
দকাি সময় িা নদবয় নরেলোর দদনখবয় ওবদর আত্মসমপববি োধয করাবত হবে। 

েবল আহমদ মুসা হাটবত লােল নতি জবির মবধয সেব পনিবমর 
দলাকনটর উবিবশ্য। মাজুে ও জাকুেও তাবদর লবক্ষয হাটবত শুরু করল। 

রািা পারাপার সে সময়ই হবয় থাবক। সাধারণ্ পথচারীর মতই আহমদ 
মুসা, মাজুে ও জাকুে রািা পার হবয় ওপাবর চলল। 

আহমদ মুসা যখি পনিম প্রাবন্তর দসই দলাকনটর চারেবজর মবধয নেবয় 
দপ েঁবছবছ তখিও দলাকনট ওনদক দথবক দচাখ নফরায়নি। অেবেবি আহমদ মুসার 
পাবয়র েবব্দ দস যখি চমবক উবঠ দচাখ নফরাল, তখি আহমদ মুসার নরেলোর 
একেবজর মবধয তারেুক লবক্ষয নির। 

আহমদ মুসা তাবক েলল, একটা কথা েলবল দেি কবর নদে। উবঠ 
দােঁনিবয় ফটুপাত নদবয় পুেনদবক চল। 

দলাকনট একোর ফযাল ফযাল কবর তানকবয় উবঠ দােঁনিবয় ফুটপাত নদবয় 
হাটবত শুরু করল। 

আহমদ মুসা তানকবয় দদখল, মাজুে এেং জাকুেও তাবদর নেকারবক 
দপাি মানিবয় নিবয় চবলবছ। 

আহমদ মুসা আল্লাহর শুকনরয়া আদায় করল। 
ওবদর নতি জিবকই দদাকাবির আিাবল নিবয় দেল। 
সাবলহ োহমিও োনিনট নিনদবি িাবি দােঁি কনরবয় দসখাবি নেবয় হানজর 

হবলা। দস নেবয় দদাকাি দথবক দনি নিবয় এল। 
সাবলহ োহমবির সাবথ আরও দু’জি এল। সাবলহ োহমি তাবদরবক 

আহমদ মুসার সাবথ পনরচয় কনরবয় নদল। ওবদর একজি েলল, কিিািটাইি 
ওবদর দলেল নিবয় পােঁচ নমনিট আবে োনিবত প্রবেে কবরবছ। 

আহমদ মুসা দ্রুত ওবদরবক েলল, দতামরা এবদর হাত, পা ও মুখ দেবধ 
দফল। আর সাবলহ োহমি তুনম আমার সাবথ এস। 
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েবল আহমদ মুসা দ্রুত চলল দসই দদাকাবির নদবক দযখাবি হাসাি 
দসিনজবকর মাবক এবি রাখা হবয়বছ। 

দদাকাবির দপছবির র্বর একটা খাবট নেছািা পাতা। হাসাি দসিনজবকর 
মা দসখাবি শুবয় আবছ। তার পাবে েবস আবছ হাসাি দসিনজবকর ফফু।ু র্বরর 
একপাবে দােঁনিবয় আবছ দু’জি পনরচানরকা। হাসাি দসিনজবকর মা দচাখ েন্ধ 
কবর শুবয় নছল। 

একটা কােঁনস নদবয় র্বর প্রথবম প্রবেে করল সাবলহ োহমি। তার দপছবি 
দপছবি আহমদ মুসা। 

তাবদর পাবয়র েবব্দ দচাখ খুলল হাসাি দসিনজবকর মা। 
সাবলহ োহমি আহমদ মুসার নদবক ইনঙ্গত কবর েলল, খালাম্মা ইনি 

আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা হাসাি দসিনজবকর মাবক সালাম নদল। 
আহমদ মুসার িাম দোিার সাবথ সাবথ হাসাি দসিনজবকর মা’র দচাখ 

উজ্জ্বল হবয় উঠল। একটু হাত তুবল েলল, দীর্বজীেী হও োো। তুনম এবসছ, 
আমার হাসাি দসিনজক দকাথায়? 

‘হাসাি দসিনজক নিরাপবদ আবছ খালাম্মা। আপনি এখাি দথবক দেবলই 
দদখবত পাবেি।’ েলল আহমদ মুসা। 

এই সময় হাসাি দসিনজবকর োনির নদক দথবক েব্দ দেবস আসবত 
লােল। মবি হবি, দকউ দযি োরী নকছু নদবয় েন্ধ দরজার উপর আর্াত কবর 
চবলবছ। 

আহমদ মুসা উৎকণ্ব হবলা। 
এই সময় হাসাি দসিনজবকর ফফু ুেলল, আমরা োেীর র্বরর দরজা েন্ধ 

কবর এবসনছ। দসটাই োঙ্গার ওরা দচিা করবছ। 
আহমদ মুসা সাবলহ োহমবির নদবক দচবয় েলল, আর দদনর করা যাবে 

িা। 
েবল হাসাি দসিনজবকর মার নদবক দচবয় েলল, খালাম্মা আপিাবক 

এোর উঠবত হবে। 
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হাসাি দসিনজবকর ফফু ুউবঠ দােঁিাল। দস দুই পনরচানরকার নদবক দচবয় 
েলল, এস দতামরা। েবল দস তার োেীর নদবক এগুবলা। 

আহমদ মুসা ও সাবলহ োহমি োইবর দেনরবয় এল। 
দুই পনরচানরকা এেং হাসাি দসিনজবকর ফফুু হাসাি দসিনজবকর অসুি 

মাবক ধরাধনর কবর োনির নদবক নিবয় চলল। 
আহমদ মুসার নিবদববে সাবলহ োহমি োনির ড্রাইনেং নসবট নেবয় 

েবসবছ। মাজুে তার পাবের নসবট। জাকুে ও অোেরা দদাকািগুবলার আবে-
পাবে দােঁনিবয় পাহারা নদবি দকউ যাবত এনদবক আসবত িা পাবর। নকন্তু কাবরা 
িজর এনদবক আবছ েবল মবি হবলা িা। সোরই িজর সম্ভেত োনির নদবক নিেদ্ধ 
দযখাবি কিিািটাইি প্রবেে কবরবছ। 

আহমদ মুসা হাসাি দসিনজবকর মা’র সাবথ সাবথ নেবয় তাবদরবক 
োিীবত তুবল নদল। তারপর োনির দরজা েন্ধ কবর মাজুে ও সাবলহ োহমিবক 
উবিশ্য কবর েলল, দদায়া কনর, আল্লাহ নিরাপবদ দপ েঁছাি। আর যনদ দকাি োধা 
আবস তাহবল নিমবমোবে তা দমি কবর সামবি এগুবে। 

সাবলহ োহমি েলল, নকন্তু মসুা োই আপনি? 
আহমদ মুসা েলল, আনম কিিািটাইিবক দদবখ তবে আসে। আল্লাহ 

েরসা। েবল োনি ছািার নিবদবে নদল আহমদ মুসা। সাবলহ োহমি োনি িাটব 
নদল। োিী চলবত শুরু করল। 

োনি দচাবখর আিাবল িা যাওয়া পযবন্ত দােঁনিবয় থাকল আহমদ মুসা 
ফটুপাবতর উপর। তারপর নফবর দােঁনিবয় দদাকাবির কাবছ চবল এল দযখাবি 
জাকুে দােঁনিবয় নছল। 

দদাকািগুবলাবক দকন্দ্র কবর দহায়াইট নক্রবসবন্টর চারজি পাহারায় নছল। 
তাবদরবক আহমদ মুসা নিবদবে নদল নমবলে োনহিীর দকউ যাবত দদাকাবির 
দপছি নদবক দযবত িা পাবর। েবল আহমদ মুসা দ্রুত জাকুেবক নিবয় দসই সুিঙ্গ 
র্বর এল দযখাবি হাসাি দসিনজবকর মা নছল। 

আহমদ মুসা নিনিত, কিিািটাইি এই সুিঙ্গপবথ আসবেই হাসাি 
দসিনজবকর মা’র দখােঁবজ। 
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র্বরর আবলা জ্বালাই নছল। আহমদ মুসা পানটবসবির আিাবল দসলস-
রুবম নেবয় দােঁিাল। দস এমি জায়োয় েসল দযখাি দথবক পানটবসি দডার নদবয় 
সুিঙ্গ মুবখর আলমারীটা দদখা যায়। আর জাকুে দােঁিাল কবক্ষর োইবর দদাকাবির 
দপছি নদকটায়। 

দেেীক্ষণ্ অবপক্ষা করবত হবলা িা আহমদ মুসাবক। নমনিট কবয়ক পবরই 
সুিঙ্গ মুবখর আলমারীর দেতর ঠক কবর েব্দ হবলা। মবি হল কাবঠর সাবথ ধাতে 
দকাি নজনিস োনি দখল। দিিোবির িল নক? োেল আহমদ মুসা। 

আরও কবয়ক মুহূতব পবর, আহমদ মুসা দদখল, ধীবর ধীবর নিেবব্দ 
আলমারীনটর দরজা খুবল দেল। দসই দখালা পবথ দেনরবয় এল দিিোবির কাল 
কুচকুবচ িল। পবর দিিোি ধরা হাত। তারপর পূণ্ব একটা মানুি দেনরবয় এল। 
আহমদ মুসা তাবক দদবখই নচিল, ‘কিিািটাইি’ নমবলে োনহিীর প্রধাি। 

কিিািটাইিবক দদবখ আহমদ মুসার প্রনতনট িায়তুিীবত তীব্র একটা 
জ্বালা ছনিবয় পিল। এই দসই কিিািটাইি যার হাত হাজাবরা মুসলমাবির রবক্ত 
রনঞ্জত, যার রাত-নদবির স্বপ্ন হবলা েলকাি এেং ইউবরাবপর মুসলমািবদর নিমূবল 
কবর সম্রাট োবলবমযাবির খৃিরাজয আোর প্রনতষ্ঠা করা। 

কিিািটাইি তার দিিোি োনেবয় নেিাবলর মত নিেবব্দ দিবম এল 
আলমারী দথবক। 

তার দপছবি দপছবি দিবম এল আবরকজি। তারও হাবত দিিোি। 
কিিািটাইি আলমারী দথবক দিবম দমবঝর উপর মুহূতব কাল দােঁিাল। 

তারপর কবয়ক ধাপ এনেবয় এল দসলস রুবমর নদবক। নকন্তু সম্ভেত দপছবির 
দখালা দরজার নদবক দচাখ পিবতই দস র্ুবর দসনদবক চলল। আর সাবথর দলাকনট 
এর আবেই দখালা দরজা দদবখ দসনদবক পা োনিবয়নছল। 

আহমদ মুসা আর দদনর করল িা। পানটবসবির আিাল দথবক দেনরবয় 
এবস কিিািটাইবির মাথা েরাের নরেলোবরর িল তুবল েলল, কিিািটাইি 
নফবর যাি দকি? আনম এখাবি। 

কথার েব্দ পাওয়ার সাবথ সাবথ কথা দেি হবতই কিিািটাইি চরকীর 
মত র্ুবর দােঁিাল। মুহূবতব দস দিিোি তুলবত যানিল। 
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আহমদ মুসা কবঠার কবন্ঠ েলল, দিিোবির িল আর এক ইনঞ্চও উঠবল 
দতামার মাথা গুবিা হবয় যাবে। মবি দরখ,আহমদ মুসা এক কথা দুই োর েবল 
িা। 

কিিািটাইবির দিিোবির িল আর উপবর উঠল িা। 
আোর েলল আহমদ মুসা, দিিোি দফবল দাও। 
নঠক এই সময় কিিািটাইবির সাথী র্ুবর দােঁনিবয় দিিোি তাক করনছল 

আহমদ মুসার নদবক। জাকুে দরজার পাবেই অন্ধকাবর দােঁনিবয় নছল। দস 
কিিািটাইবির সাথীবক দিিোবির নট্রোর চাপার সুবযাে নদল িা। তার 
নরেলোবরর গুনল েুক দেদ করল কিিািটাইবির সাথীর। 

সাথীর মৃতযু কিিািটাইিবক দোধ হয় অধধযবয অথো দেপবরায়া কবর 
তুলনছল। সাথীর মুবখর অনন্তম নচৎকার দোিার সাবথ সাবথই তার দিিোবির িল 
িবি উঠল। উঠবত শুরু করল উপবর নেদুযৎ েনতবত। 

নকন্তু আহমদ মুসার তিবনিটা নরেলোবরর নট্রোর স্পেব কবর হুকুবমর 
অবপক্ষা করনছল। 

আহমদ মুসার নসদ্ধান্ত নিবত একটু নেলম্ব হবলা িা। তিবনিটা দচবপ েসল 
নট্রোবর। দেনরবয় দেল এক ঝলক আগুি। কিিািটাইবির মাথা গুবিা কবর নদল 
নরেলোবরর নিদবয় েুবলট। আলমারীর দোিায় হুমনি দখবয় পবি দেল 
কিিািটাইবির নেোল দদহ। 

আহমদ মুসা এেং জাকুে সুিবঙ্গর মুবখ দসই র্বর আরও নকছুক্ষণ্ 
অবপক্ষা করল। দকউ এবলা িা। 

অেবেবি আহমদ মুসা এেং জাকুে দু’জি সুিবঙ্গ  ুবক পিল। সাবথ 
নিল দু’জিার দুই দিিোি এেং কিিািটাইবির মাথার রক্তাক্ত হ্াট। 

সুিঙ্গ পথ দেে প্রেি। পাথর ও নসবমন্ট নদবয় একদম পাকা করা। 
দু’নমনিট লােল র্বরর সুিবঙ্গর মুবখ দপ েঁছবত। 
সুিঙ্গ পথনট দখালা। সুিঙ্গ-মুবখর আলমারী কাত হবয় পবি আবছ। 
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আহমদ মুসা হাটনছল। ধীবর ধীবর উেঁনক নদল সুিঙ্গ-মুবখ। দদখল, 
একজি দিিোি হাবত দােঁনিবয় আবছ দরজায় আর দু’জি দরজার ডাি পাবে 
দদয়াল দর্বি দােঁিাি নিবলর আলমারী খুবল তার দদরাজগুবলা হাতিাবি। 

আহমদ মুসা নরেলোর োনেবয় সুিঙ্গ নদবয় উঠবত যাবে এমি সময় 
ওনদক দথবক একজি হােঁফাবত হােঁফাবত ছুবট এবস দরজায় দিিোি হাবত নিবয় 
দােঁিাবিা দলাকনটবক েলল, উিাদ মালখািা পাওয়া দেবছ। পুরাবিা আমবলর 
অবিক দসািা-দািা, টাকাপয়সা এেং নজনিসপত্র দসখাবি। দিিোিধারী দলাকনট 
তাবক ধমক নদবয় েলল, একটাও দযি এনদক-দসনদক িা হয়, সে তুবল নিবয় এস 
দতামরা। 

চবল দেল খের নিবয় আসা দলাকনট। যারা নিল আলমারী হাতিানিল 
তারা তখিও দসখাবি েযি। 

দিিোিধারী দলাকনট কবয়ক পা তাবদর নদবক এনেবয় েলল, নক 
দতামাবদর হয়নি এখিও? 

নঠক এই সুবযাবেই আহমদ মুসা এেং তার দপছবি জাকুে সুিঙ্গ নদবয় 
উবঠ এল। আহমদ মুসার হাবত নরেলোর এেং জাকুবের হাবত দিিোি। 

দিিোিধারী দলাক নেপদ আেঁচ করবত দপবরনছল। হঠাৎ তাবক েক্ত হবয় 
উঠা দদবখই আহমদ মুসা এটা েুঝবত দপবরনছল। 

দিিোিধারী দলাকনট দিিোবির িলনট উেঁচ ুকবর নিল আলমারীর নদবক 
এগুোর জবে সামবি এক পা এনেবয় নেদুযৎবেবে র্ুবর দােঁিাবত দেল দিিোবির 
ট্রীোর দচবপ ধবর। 

দিিোবির গুনল েৃনি শুরু হবয় নেবয়নছল। নকন্তু দিিোবির িলনট র্ুবর 
আহমদ মুসাবদর েরাের আসার আবেই আহমদ মুসার নরেলোবরর গুনল 
দিিোিধারীবক থানমবয় নদল। দলাকনট গুনলনেদ্ধ হবয় পবি দমবঝর উপর তার 
দিিোি হাবত নিবয়ই। দলাকনট পবি যাোর সাবথ সাবথ দয দু’জি দলাক 
আলমারীর কাবছ দােঁনিবয়নছল তাবদর একজি ঝানপবয় পিল দিিোিধারী 
দলাকনটর লাবের উপর। মবি হবয়নছল তার লক্ষয দলাকনটর অেিা দদখা। নকন্তু িা 
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দস তার উপর পবিই তার হাত দথবক দিিোি নিবয় দোয়া অেিায় দিিোি তুবল 
ধরবত দেল আহমদ মুসাবদর লবক্ষয। 

এোর েবজব উঠল জাকুবের দিিোি। সামবি এনেবয় এল গুনল েৃনির 
এক দদয়াল। তার সামবি পবি দেল লাবের উপবর এেং আলমারীর কাবছ 
দােঁিাবিা দুই দলাকই। 

‘ধেোদ জাকুে, দতামার দিিোি নঠক সমবয়ই কথা েবলবছ।’ েলল 
আহমদ মুসা। 

‘খুেীর খের মুসা োই, ওবদর অেনেি নতি দিতাও দেি।’ েলল 
জাকুে। 

‘দকমি? েুঝলাম িা।’ েলল আহমদ মুসা। 
‘কিিািটাইি দতা দেবছই। তার সাবথ ওখাবি দয দলাকনট মবরবছ এেং 

এখাবি দয দিিোিধারী আপিার গুনলবত মরল দুইজি কিিািটাইবির পবরর 
অেনেি দুই দিতা। এখি মুসা োই প্রকৃত পবক্ষ নমবলে োনহিীবক কমান্ড 
করারও দকউ থাকল িা।’ েলল জাকুে। 

আহমদ মুসা কাবঠর আলমারী দটবি সুিবঙ্গর মুবখ চাপা নদবয় র্র দথবক 
দেনরবয় এল। জাকুেও দেনরবয় এল তার দপছবি। 

নিবফি পনরোবরর েূেেবি নমউনজয়াম ও দিার রুবম প্রবেে কবরনছল 
নতিজি। নমবলে োনহিীর দস নতিজি দলাকবক আহমদ মুসা ও জাকুে ধবর নিবয় 
এল। তারা োধা নদবত দচিা কবরনছল। নকন্তু তারা যখি দদখল োধা দদওয়া ও 
মৃতযুর মবধয দকাি পাথবকয দিই, তখি তারা আত্মসমপবি করবলা। ওবদরবক 
নপছবমািা কবর দেেঁবধ ওপবর নিবয় আসা হবলা। 

োইবরর কনরবডাবর পাহারা নদনিল দু’জি দিিোি হাবত। ওরা োনি 
োরান্দা দথবক কনরবডাবর উবঠ আসা নসেঁনির দু’পাবের দু’নট নপলাবর দহলাি নদবয় 
দােঁনিবয়নছল। ওবদর দিিোি ওবদর হাবত ঝুলন্ত অেিায় নছল। 

আহমদ মুসা ও জাকুে যখি দিিোি হাবত হলরুম দথবক কনরবডাবর 
এবস দােঁিাল, তখি ওরা দু’জি চমবক উবঠ দিিোি তুবল ধরবত দচিা করনছল। 
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আহমদ মুসা খুে ঠান্ডা োিায় ওবদর েলল, দতামরা মরবত চাইবল দকাি 
কথা দিই। নকন্তু মরবত যনদ িা চাও তাহবল দিিোি দফবল দাও। 

ওরা মুহূতব কবয়ক নচন্তা করল। পরস্পর পরস্পবরর নদবক তাকাল। দখালা 
দরজা পবথ তানকবয় হাত োধা সহবযােীবদরও দোধহয় দদখবত দপল। তারপর 
ওরা দু’জিই ওবদর দিিোি কনরবডাবরর উপর দফবল নদল। 

জাকুে এনেবয় নেবয় দিিোি দু’নট কুনিবয় নিল। তারপর ওবদর 
দু’জিবক নপছবমািা কবর দেেঁবধ হলরুবম  ুনকবয় নদল। 

রাত তখি সাবি ৮টা। 
আহমদ মুসা জাকুেবক েলল, আনম এ নদকটা দদখনছ, তুনম নেবয় 

দহায়াইট নক্রবসবন্টর ঐ চার োইবক দডবক আি দদাকাবির সামবি দথবক। 
পােঁচ নমনিট পর জাকুে ওবদর চারজিবক নিবয় এল। আহমদ মুসা 

ওবদরবক সে জািাল। তারপর েলল, োনির অোে দলাকজি দকাথায়? দেট 
রক্ষী দকাথায়? 

চারজবির একজি েলল, জীেিহানি এিাোর জবে সোইবক সনরবয় 
দদয়া হবয়বছ ওবদর আসার খের পাোর পবরই। ওবদর ডাকে এখি? 

আহমদ মুসা সম্মনত সূচক মাথা িািল। সবঙ্গ সবঙ্গ চারজবির মবধয দয 
কথা েলনছল দস ছুবট দেনরবয় দেল দেবটর নদবক। দসখাবি নেবয় দোধহয় একটা 
সুইচ নটপল। সবঙ্গ সবঙ্গ দেবটর মাথার লাইট জ্ববল উঠল। দলাকনট নফবর এল। 

‘নক করবল, আবলাই দতা শুধু জ্বালবল!’ েলল আহমদ মুসা। 
‘ঐ আবলাটাই সংবকত। এ সংবকবতর অথব োনি এখি নেপদমুক্ত, নফবর 

আসবত হবে এখি ওবদর।’ েলল দলাকনট। 
আহমদ মুসা দহবস েলল, দতামাবদর দহায়াইট নক্রবসন্টবক ধেোদ, 

আত্মরক্ষার দতামরা চমৎকার েযেিা কবরনছবল। এ েযেিা িা থাকবল রক্তপাত 
হবতা অবিক। 

দহায়াইট নক্রবসন্ট আপিারও। আপিাবক দপবয় আকাবের চােঁদ হাবত 
পাওয়ার মত আমরা েেব দোধ করনছ।’ েলল দসই দলাকনটই। 
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আহমদ মুসা দহবস েলল, দহায়াইট নক্রবসন্ট অেশ্যই আমারও। আনম 
দহায়াইট নক্রবসবন্টর একজি। দতামার িাম নক োই? 

এই সময় চারজি মধযেয়সী দলাক, একজি েৃদ্ধ এেং দু’জি নকবোর 
প্রবেে করল দেট নদবয়। ওরা েয় ও নেস্ময় নিবয় কনরবডাবর উবঠ এল। 

দসই দলাকনট সোর সাবথ আহমদ মুসার পনরচয় কনরবয় নদবয় েলল, 
এরাই এ োনির তত্ত্বােধায়ক, সে নকছ ুদদখা-দোিার দানয়ত্ব এবদর। 

আহমদ মুসা ওবদর উবিশ্য কবর েলল, দতামরা দতামাবদর োনির 
দানয়ত্ব েুবঝ িাও। েবল আহমদ মুসা হল রুবম প্রবেে করল দযখাবি নমবলে 
োনহিীর পােঁচজি োেঁধা অেিায় নছল। 

আহমদ মুসা চারজবির দবলর দসই দলাকনটবক লক্ষয কবর েলল, এবদর 
র্র দথবক এেং দদাকাি দথবক লােগুবলা সরাও। রক্তও পনরষ্কার কবর িাও। 
একজিবক শুধু আনম সাবথ নিনি। 

েবল আহমদ মুসা ঐ পােঁচজবির মুবখামুনখ দােঁনিবয় েলল, কিিািটাইি 
সহ দতামাবদর দিতারা দকউ দেেঁবচ দিই। দতামরা োেঁচবত চাও, িা মরবত চাও? 

‘োেঁচবত চাই।’ ওরা সমস্ববর েলল। 
‘তাহবল আমাবক সাহাযয করবত হবে।’ েলল আহমদ মুসা। 
ওরা সকবলই প্রশ্নবোধক দৃনিবত আহমদ মুসার নদবক তাকাল। 
আহমদ মুসা েলল, এই রািার দু’পাবের দদাকাবি নমবলে োনহিীর 

দলাকবদর েনসবয় রাখা হবয়বছ দতামরা সকবলই জাি। তাবদর নচনিবয় নদবত হবে। 
ওবদর একজি েলল, সে দদাকাবি দিই, দকাি দকাি দদাকাবি নছল। 

নকন্তু আজ সকাল দথবকই ওবদর কাজ দেি। হাসাি দসিনজবকর োিীবত ফাইিাল 
অপাবরেি পযবন্ত অথবাৎ ৭ নদবির জবে ওবদর রাখা হবয়নছল। 

‘রািার মুবখও দতা পাহারা েসাবিা নছল। ওরা দিই?’ েলল আহমদ 
মুসা। 

‘ওরাও দিই। ওবদর মবধয দথবক চারজি এ অপাবরেবি োনমল 
হবয়নছল। অেনেিবদর ছুনট দদয়া হবয়বছ।’ েলল দসই দলাকনট। 
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‘দদাকাি ও রািার পাহারা নমবল দমাট কতজি নছল ওরা?’ েলল আহমদ 
মুসা। 

‘নতনরে জবির মত হবে।’ েলল দলাকনট। 
‘এরা এখি দকাথায়?’ নজজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। 
জোবে দলাকনট েলল, এরা সোই এখি নিজ নিজ কাবজ নফবর দেবছ। 

এবদর দকউ চাকুবর, দকউ েযেসায়ী, দকউ ো ছাত্র। 
‘এরা নমবলে োনহিীর নিয়নমত দলাক িয়?’ নজজ্ঞাসা করল আহমদ 

মুসা। 
দলাকনট েলল, নমবলে োনহিীর নিয়নমত দলাক কম। যখি কাজ পবি 

দলাক দডবক আিা হয়। নমবলে োনহিীর সদস্য প্রচরু। চাকুবর, দপোজীনে, ছাত্র 
সকবলই এর সদস্য হবত পাবর। সদস্য হোর পর নমবলে োনহিী ওবদর প্রনেক্ষণ্ 
দদয়। ওবদর অনঙ্গকার করবত হয় দয, নমবলে োনহিী যখি যাবক ডাকবে, আসবত 
হবে জাতীয় দানয়ত্ব মবি কবর জানতর সোর জবে। 

আহমদ মুসা স্বনির নিিঃশ্বাস দফলল। েলল, যনদ নমবলে োনহিী এবদর 
িা ডাবক? 

‘িা ডাকবল এরা দকাি কাবজ আবস িা, নিজ নিজ কাজ নিবয়ই েযি 
থাবক।’ েলল দসই দলাকনট। 

‘দকি এরা স্বতিঃফুতবোবে জাতীয় দানয়ত্ব মবি কবর নমবলে োনহিীর 
দকাি কাজ করবত এনেবয় আবস িা?’ েলল আহমদ মুসা। 

দলাকনট কতকটা নেস্মবয়র সাবথ েলল, দানয়ত্ব নেচার করবে, নঠক করবে 
দতা নমবলে োনহিী, তারা িা ডাকবল, দানয়ত্ব িা েবল নদবল তারা নিবজর দথবক 
নক করবে। এরকমটা দকউ কবর িা। 

জাকুবের েলা কথা এ সময় আহমদ মুসার মবি পিল। নেোল সমথবক 
দশ্রণ্ী িামক েুনমর উপর সরল ও সংকবীণ্ লম্ব দরখার মত দােঁিাবিা ক্ষুদ্র পনরসবরর 
নলডারেীপ দেবঙ পিবল দোটা সংেঠিই দেি হবয় যাবে। জাকুবের এই কথাটা 
এতক্ষবণ্ আহমদ মুসার কাবছ আবরা স্পি হবলা। আহমদ মুসা নিনিত হবলা, 
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িতুি আর এক কিিািটাইি জন্ম িা হওয়া পযবন্ত এই আবন্দালি আর হাটবত 
পারবে িা। 

আহমদ মুসা দহায়াইট নক্রবসবন্টর ঐ চারজিবক উবিশ্য কবর েলল, 
শুিবল দতা  দতামরা সে। এই মুহূবতব দকাি নেপদ আর আমরা দদনখ িা। 
এখািকার কাজ আপাতত দেি। আমরা এখি সাবলহ োহমবির ওখাবি নফবর 
দযবত পানর। এখাবি আবরা যা নকছ ুকরার, সাবলহ োহমি ও হাসাি দসিনজকরা 
এবস করবে। 

েবল আহমদ মুসা কনরবডাবর দেনরবয় এল। তার সাবথ দেনরবয় এল 
দহায়াইট নক্রবসবন্টর চারজিও। 

কনরবডাবর এবস আহমদ মুসা একটু দােঁিাল। দহায়াইট নক্রবসবন্টর 
চারজিবক লক্ষয কবর েলল, নমবলে োনহিীর এই পােঁচজি এেং দদাকাবির 
ওখাবি আবরা োেঁধা আবছ নতিজি- এই আটজিবক আপাতত দতামরা হাত-পা 
দেবধ নিরাপদ দকাথাও আটবক রাখ। আর সাবলহ োহমি এখাবি িা আসা পযবন্ত 
দতামরা োনিটার পাহারায় থাকবে। 

কথা দেি কবর আহমদ মুসা কনরবডার দথবক দিবম এল োনি োরান্দায়। 
োনি োরান্দায় দু’নট োনি দােঁনিবয় নছল। একনট জীপ, একনট মাইবক্রাোস। এই 
দু’নট োনি কবরই এবসনছল কিিািটাইি এেং তার দলাবকরা। 

আহমদ মুসা জীবপর ফবুয়ল নমটাবরর নদবক একোর িজর েুনলবয় েলল, 
জাকুে চল আমরা জীপটা নিবয় যাই। 

আহমদ মুসা জীবপর ড্রাইনেং নসবট উবঠ েসল। জাকুে উবঠ েসল 
পাবের নসবট। 

দহায়াইট নক্রবসবন্টর চারজবির নদবক তানকবয় একোর হাত িািল 
আহমদ মুসা। তারপর িাটব নদল জীবপ। 

জীপ েব্দ তুবল চলবত শুরু করল। দহায়াইট নক্রবসবন্টর চারজি দােঁনিবয় 
অগ্রসরমাি জীবপর নদবক তানকবয় রইল। 
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তাবদর পাবে এবস দােঁিাল হাসাি দসিনজবকর োনির পনরচারকবদর 
প্রধাি দমািফা ইোনহক। িাবটর দকাঠায় েয়স নকন্তু েক্ত সমথব। দস নজজ্ঞাসা 
করল, কথা েলল, হুকুম নদবয় দেল এই দলাকনট দক? 

-‘আহমদ মুসা’ তুনম নচিবে িা। েলল দহায়াইট নক্রবসবন্টর একজি। 
-কিিািটাইিবক এই-ই দমবরবছ? 
-হ্ােঁ। শুধু কিিািটাইিবক দকি, কয়নদবি নমবলে োনহিীর সে 

দিতাবকই দতা দস দমবরবছ। 
-সাংর্ানতক দতা! দকাবেবক এবসবছ? আমাবদর দদেী দতা মবি হবি িা। 
-নকছুই দদনখ দতামরা জািিা। দতামাবদর হাসাি দসিনজকবক েন্দীদো 

দথবক দক উদ্ধার কবরবছ, দক হাসাি দসিনজকবক দদবে এবিবছ নমবলে োনহিীর 
সে োধা সে প্রনতবরাধ চূণ্ব কবর? এই দতা দসই দলাক। 

দমািফা মাথা ঝােঁনকবয় আফবসাস কবর েবল উঠল, আবে দকি েলবল িা 
োই, আনম ওবক একটা সালাম করতাম? ওর হাতটা চুম্বি করতাম। এমি দলাক 
আমার সামবি নদবয় দেল, আর আনম নকছুই করবত পারলাম িা। 

দহায়াইট নক্রবসবন্টর দলাকনট েলল, আর দুিঃখ কবরা িা। উনি চবল যািনি 
আোর আসবেি। োবলা কবর রান্না কবর খাইবয় নদও। 

েবল নফবর দােঁিাল দস। সোইবক উবিশ্য কবর েলল, চল নিবদবে দতা 
সোই শুবিছ। এখি কাজগুবলা আমাবদর দেি করবত হবে। 

সোই র্ুবর দােঁিাল। একজিবক কনরবডাবর দিিোিসহ পাহারায় দরবখ 
সোই োনির দেতবর  ুবক দেল। 
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৭ 
ওমর নেবোনেক হােঁফাবত হােঁফাবত ড্রইং রুম দথবক োনির দেতবর  ুকবত 

 ুকবত েলল, নক নেপদ, এখি নক কনর েলত মা িানদয়া নুর। 
িানদয়া নুর উনিগ্ন কবে েলল, নক হবয়বছ আব্বা? 
‘এখনি েহীদ মসনজদ দরাড দথবক একজি খের নদবয় দেল, স্বয়ং 

কিিািটাইি তার নেপলু সংখযক দলাকজি নিবয় হাসাি দসিনজবকর োনি নর্বর 
দফবলবছ। দস কিিািটাইিবক হাসাি দসিনজবকর োনিবত প্রবেে করবত দদবখ 
এবসবছ।’ একটু থামল ওমর নেবোনেক। তারপর আোর েলবত শুরু করল, 
‘দহায়াইট নক্রবসবন্টর একজি দছবল সাবলহ োহমবির দখােঁবজ এবসনছল। সাবলহ 
োহমিবক িা দপবয় খের নদবয়ই দস চবল দেবছ। সবন্দহ দিই, কিিািটাইি এোর 
হাসাি দসিনজবকর মাবক ধবর নিবয় যাোর জবেই ওখাবি নেবয়বছ।’ 

থামল ওমর নেবোনেক। দ াক নেলল। তারপর দেবঙ পিা কবে েলল, 
সাবলহ োহমি, মাজুে দেবছ নমবলে োনহিীর দহড দকায়াটবাবর। তাবদর দখােঁবজ 
আোর আহমদ মুসা এেং জাকুেও দসখাবি দেবছ। এখি আনম নক কনর? সেবিাে 
হবত দতা আর দদনর দিই। 

িানদয়া নুর োেনছল। েলল, ‘একটা কাজ আমরা করবত পানর েবস িা 
দথবক। দসটা হবলা, হাসাি দসিনজক এেং দডসনপিাবক এ খের আমাবদর 
জািাবিা উনচত। তারা দু’জবিই হয়বতা পবর েলবত পাবর, দকি আমরা খেরটা 
তাবদর দদইনি। দকাি দচিা হয়বতা তারা করবত পারবতা।’ 

‘নঠক েবলছ মা। হাসাি দসিনজক মাজুবের দোবির োনিবত আবছ। দস 
নঠকািা মাজুে নদবয় দেবছ। আর দডসনপিার োনি দতা তুনম দচিই।’ 

েবল ওমর নেবোনেক উবঠ দােঁনিবয় েলল, তুনম হতনর হবয় এস িানদয়া, 
আনম োনি দের করনছ। 
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ওমর নেবোনেক োনি দের করল। িানদয়া এবস তার আব্বার ড্রাইনেং 
নসবটর পাবে েসল। োনি ছুটল মাজুবের দোবির োসার নদবক। 

নডবফন্স কবলািীবত মাজুবের দোবির োসা খুেঁবজ দপবত দমাবটই কি 
হবলা িা। োনি োরান্দায় োনি দােঁি কনরবয় ওমর নেবোনেক এেং িানদয়া নুর 
দিবম এল োনি দথবক। কনলং দেবলর সুইচ দটপার কবয়ক মুহূতব পবরই দরজা 
খুবল দেল। 

দরজা খুবল নদবয়বছ একজি যুেক। সুন্দর, সুঠাম দদহ যুেকনটর। মুবখ 
নমনি সরল হানস। দচহারায় উচু আনেজাতয। 

ওমর নেবোনেক সালাম নদবয় েলল, আনম ওমর নেবোনেক, এ আমার 
দমবয় িানদয়া নুর। তুনম হাসাি দসিনজক িা? 

যুেকনট দঠাবট আরও একটু স্পি হানস দটবি েলল, নজ আনম হাসাি 
দসিনজক। আপিাবদর কথা আনম শুবিনছ। আসুি দেতবর। 

েবল হাসাি দসিনজক এক পাবে সবর দােঁনিবয় তাবদর দেতবর প্রবেবের 
জায়ো কবর নদল। 

ওমর নেবোনেক দেতবর  ুবক দরজার সামবিই থমবক দােঁিাল। তার 
সাবথ িানদয়াও। ওমর নেবোনেক েলল, োো, আমাবদর েসার সময় দিই। 
দতামাবক শুধু একটা খের জািাবত এবসনছ। েম্ভীর কেস্বর ওমর নেবোনেবকর। 

হাসাি দসিনজবকর মুখটা ম্লাি হবয় দেল। দিবম এল তার মুবখ নচন্তার 
ছায়া। শুকবিা কবে েলল, নক খের? 

ওমর নেবোনেক একটা দ াক নেবল শুরু করল, সাবলহ োহমি ও মাজুে 
দেবছ নমবলে োনহিীর দহড দকায়াটবাবর, তাবদর দখােঁবজ দসখাবি দেবছ আহমদ 
মুসা এেং জাকুে। তাবদর দকাি দখােঁজ আমরা জানি িা। এনদবক খের এল এই 
নকছুক্ষণ্ আবে, কিিািটাইি তার নেরাট দল নিবয় দতামাবদর োনি নর্বর দফবলবছ 
এেং কিিািটাইি দতামাবদর োনিবত  ুবকবছ। আেংকা করা হবি, দতামার 
মাবক তারা নকডোপ করবে। থামল ওমর নেবোনেক। 

হাসাি দসিনজক তৎক্ষণ্াৎ দকাি কথা েলল িা। দস মাথা নিচু করল। 
প্রচন্ড এক আবেে এবস তাবক জনিবয় ধবরবছ। 
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দস নিবজবক সামবল নিবয় নকছুক্ষণ্ পর মুখ তুলল। নেধ্বি তার দচহারা। 
ধীর কবে দস েলল, এখি আপনি নক োেবছি? 

দচিা কবরও হাসাি দসিনজক তার কােঁপা কে  াকবত পাবরনি। 
ওমর নেবোনেক েলল, আমরা এখি দডসনপিাবক এ খের নদবত চাই। 

দডসনপিাই দতামার োনির সে খের রাবখ। তার কাবছ দকাি সমাধাি আবছ নকিা 
জািা দরকার। 

‘আপিারা নক এখনি যাবেি দসখাবি?’ েলল হাসাি দসিনজক। 
‘হ্ােঁ োো, এ কারবণ্ই আমরা েবস সময় িি করবত পারনছ িা।’ েলল 

ওমর নেবোনেক। 
‘একটু দােঁিাি, েবল আনস। আনমও যাে।’ েবলই হাসাি দসিনজক 

দেতবর ছুবট দেল। নফবর এল এক নমনিট পবরই। 
দস নফবর এবল ওমর নেবোনেক েলল, ‘োো আহমদ মুসা হানজর দিই। 

তাবক িা জানিবয় এত েি নসদ্ধান্ত দিয়া নক নঠক হবে?’ 
‘নতনি থাকবল অনুমনত আনম অেশ্যই নিতাম, নকন্তু দযবহতু নতনি দিই 

তাই নসদ্ধান্ত আমাবকই নিবত হবে। এই অেিায় আনম র্বর েবস থাকবত পানর 
িা।’ েলল হাসাি দসিনজক। 

মাজুবের স্ত্রী িাতাো এ সময় দেতর দথবক দেনরবয় এল। দস নিবজর 
পনরচয় নদবয় ওমর নেবোনেকবক উবিশ্য কবর েলল, সে র্টিার দকন্দ্র নেন্দু 
হাসাি দসিনজক। কিিািটাইি আজ হাসাি দসিনজবকর মাবক ধবর আিবত দেবছ 
তারও মূবল হাসাি দসিনজক। সুতরাং আমার মবি হয় এ ধরবির জনটল সমবয় 
হাসাি দসিনজবকর োইবর পা োিাবিাই উনচত িয়। 

হাতবজাি কবর হাসাি দসিনজক েলল, আপনি োধা দদবেিিা, আনম এ 
সময় র্বর েবস থাকবল মবর যাে োেী। দেবির কথা তার কবে জনিবয় দেল 
কান্নায়। 

িাতাো আর দকাি কথা েলবত পারল িা। 
ওমর নেবোনেকও িা। 
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িানদয়া নুর নিেবাক হবয় দেবছ হাসাি দসিনজবকর েুক েরা আবেবের 
উত্তাল তরঙ্গ দদবখ। তার েয়ও হবলা, এ অেিায় মানুি সে রকম ঝুনকই নিবত 
পাবর। যনদ িা তাবক োিেতায় নফনরবয় আিা যায়। 

োনিবত এবস ওমর নেবোনেক ড্রাইনেং নসবট েসল। িানদয়া নুরবক ওমর 
নেবোনেক তার পাবের নসবট এবস েসবত েলল। আর হাসাি দসিনজকবক েলল 
নপছবির নসবট েসবত। মানুবির দচাখ দথবক তাবক একটু আিাল করার জবেই 
এই েযেিা। 

োনি িাটব নিল। চলবত শুরু করল োনি। চুপ চাপ। কাবরা মুবখ দকাি 
কথা দিই। 

অবিকক্ষণ্ উসখুস করার পর িানদয়া নুর হাসাি দসিনজকবক প্রশ্ন করল, 
হাসাি দসিনজক োই দডসনপিাবক মবি আবছ, জাবিি আপনি তাবক? 

জোে নদবত একটু দদনর হবলা হাসাি দসিনজবকর। তার দেদিািন্ন েুবক 
েড্ড দেসুবরা লােল এ প্রশ্ন। নকন্তু এই দেসুবরা প্রশ্নটাই ধীবর ধীবর তার হৃদবয় 
নিবয় এল উত্তি নেহরণ্। অবিকক্ষণ্ পর হাসাি দসিনজক েলল, ওবক মবি পবি 
িা িানদয়া। নকন্তু ওবক জানি। 

আর প্রশ্ন করবত সাহস দপল িা িানদয়া নুর। 
িানদয়া নুর পথ দদনকবয় োনি নিবয় এল দডসনপিাবদর োনি োরান্দায়। 

োনি থামল। 
োনি দথবক প্রথম িামল িানদয়া নুর। দিবমই দস ছুবট দেল। 
দরজা খুবল নদবয়বছ দডসনপিা। দরজার উপরই দডসনপিাবক জনিবয় 

ধরল িানদয়া। েলল, হাসাি দসিনজকবক এবিনছ। চল, খালাম্মাবক েনল। 
েবলই দডসনপিাবক দছবি নদবয় ছুটল খালাম্মার কাবছ খেরটা নদবত। 
খেরটা দোিার পর দডসনপিার দোটা েরীর দযি চলৎেনক্ত হানরবয় 

দফলল। দস িিবত পারল িা দরজা দথবক। পা দু’নট দযি তার আটবক দেবছ 
দমবঝর কাবপববটর সাবথ। 
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হাসাি দসিনজক এেং ওমর নেবোনেক দরজার নদবক এনেবয় আসনছল। 
হাসাি দসিনজক আবেই চবল এবসনছল। ওমর নেবোনেক োনিটা পাকব কবর 
আসবত নেবয় দপছবি পবি নেবয়নছল। 

হাসাি দসিনজক এবস দডসনপিার সামবি দােঁিাল। দডসনপিা মুখ তুবল 
তাকাল হাসাি দসিনজবকর নদবক। চার দচাবখর প্রথম নমলি হবলা। এর আবে 
দকউ কাউবক দদবখনি। নকন্তু একটুও কি হবলা িা এবক অপরবক নচিবত। 

‘দকমি আছ দডসনপিা?’ প্রথম নজজ্ঞাসা ফবুট উঠল হাসাি দসিনজবকর 
কবে। 

কথা েলবত পারবলা িা দডসনপিা। তার নজহ্বা দযি তালুর সাবথ আটবক 
দেবছ। 

উত্তরহীিা দডসনপিা তার অপলক দচাবখর উপর দু’নট হাত দচবপ ছুবট 
পালাল হাসাি দসিনজবকর সামবি দথবক। 

হাসাি দসিনজক তার প্রবশ্নর উত্তর দপল িা। নকন্তু তার মবি হল, উত্তর 
িা নদবয়ই দডসনপিা তাবক তার সে েবল দেল। 

আিমিা হবয় নেবয়নছল হাসাি দসিনজক। দােঁনিবয়নছল হাসাি দসিনজক 
দডসনপিার মত কবরই। 

ওমর নেবোনেক এবস েলল, নক েযাপার হাসাি দসিনজক দােঁনিবয় দকি? 
িানদয়া দকাথায় দেল! 

িানদয়া ছুবট এল এ সময়। 
িানদয়া ওবদরবক নিবয় ড্রনয়ং রুবম েসাল। হাসাি দসিনজক েসবত 

যানিল। িানদয়া েলল, আপনি দমহমাি িি। দেতবর চলুি, খালাম্মা দােঁনিবয় 
আবছি। 

দডসনপিার মা, হাসাি দসিনজবকর খালাম্মা, ড্রনয়ং রুবমর ওপাবরই 
দােঁনিবয় নছল। 

হাসাি দসিনজক দেতবর  ুকবতই তার খালাম্মা দকেঁবদ উবঠ জনিবয় ধরল 
হাসাি দসিনজকবক। হাসাি দসিনজকও িা দকেঁবদ পারল িা। 
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োন্ত হবয় েসার পর হাসাি দসিনজক েলল, খালাম্মা, দডসনপিাবক 
ডাকুি, জরুরী খের আবছ। ওর জািা দরকার। 

পাবের র্বরই দডসনপিা োনলবে মুখ গুবজ শুবয় নছল। হাসাি 
দসিনজবকর কথা দস শুিবত দপল। শুিবত দপবয়ই দস চমবক উঠল। নক খের! দস 
উবঠ েসল। 

িানদয়া এ সময় র্বর  ুবক দডসনপিার োবল একটা দটাকা নদবয় েলল, 
‘তুনম দেতবর দেতবর এতদূর.....।’ তারপর একটু দথবম েলল, এস দডসনপিা, 
খারাপ খের আবছ। েম্ভীর কন্ঠস্বর িানদয়ার। 

দডসনপিা উনিগ্ন কবন্ঠ েলল, তুনম েলছ খারাপ খের, উনি েলবলি 
জরুরী খের। নক েযাপার িানদয়া! 

উত্তর িা নদবয় দডসনপিাবক দটবি নিবয় দেল িানদয়া। ওরা নেবয় েসল 
দসাফায়। 

মুখ নিচু দডসনপিার। 
হাসাি দসিনজক েলল, িানদয়ার আব্বা, চাচাজাি আমাবক একটা 

দুিঃসংোদ নদবত নেবয়নছবলি। দস সংোদ নতনি নদবত এবসবছি দডসনপিাবকও। 
দডসনপিা আম্মার খেরাখের দেনে রাবখ তাই। থামল হাসাি দসিনজক। 

একটু দথবম আোর শুরু করল, নকছুক্ষণ্ আবে খের এবসবছ, নমবলে 
োনহিী নেবয় আমাবদর োনি নর্বর দরবখবছ আম্মাবক ধবর নিবয় যাওয়ার জবে। 
মুসা োই, মাজুে, সাবলহ োহমি সোই দেবছ নমবলে োনহিীর দহড দকায়াটবাবর। 
ওবদর দকাি দখােঁজ দিই। 

দডসনপিা দসাজা হবয় েসল। েবয়, উবিবে তার মুখ পাংশু হবয় দেবছ। 
েলল, তাহবল..... কথা দেি করবত পারবলা িা দডসনপিা। উবিবে, উতকন্ঠায় 
কন্ঠ রুদ্ধ হবয় দেল তার। 

‘তাহবল যা করবত হবে, আনম তা জানি দডসনপিা।’ েলল হাসাি 
দসিনজক। 

দডসনপিা মাথা দসাজা কবর তাকাল হাসাি দসিনজবকর নদবক। েলল, 
দসটা নক? 
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হাসাি দসিনজক উবঠ দােঁিাল। েলল, ‘আনম দসখাবি যানি। আম্মাবক 
যনদ তাবদর হাত দথবক উদ্ধার করা িা যায়, তাহবল আমাবক দপবলই তারা আমার 
অসুি আম্মাবক দছবি দদবে। আমার জবে আম্মা কি দোে করবেি তা হয় িা।’ 
েবল হাসাি দসিনজক পা োিাল োইবর যাোর জবে। 

দডসনপিা উবঠ দােঁিাল। দদ বি নেবয় হাসাি দসিনজবকর সামবি দু’হাত 
প্রসানরত কবর দােঁনিবয় েলল, এটা সমস্যার সমাধাি িয়। 

হাসাি দসিনজক থমবক দােঁিাল। োন্ত েম্ভীর কবন্ঠ েলল, আমার সামবি 
আর দকাি নেকল্প দিই দডসনপিা। সময় পার হবয় যাবি। পথ দছবি দাও। 

‘আপনি যনদ দযবতই চাি, তাহবল আমাবকও সাবথ নিবত হবে।’ 
কান্নাজনিত োিায় দৃঢ় কবন্ঠ েলল দডসনপিা। 

এই সময় োইবর োনির হণ্ব দেবজ উঠল। িানদয়া ছুবট োইবর দেল। 
কবয়ক মুহুতব পবরই ছুবট এল দেতবর। আিবন্দ নচৎকার কবর েবল উঠল, হাসাি 
দসিনজক োইবয়র মাবক নিবয় এবসবছ সাবলহ োহমি ও মাজুে। 

র্টিার আকনস্মকতা, আিবন্দর আনতেযয র্বরর মানুিগুবলাবক দযি 
দোো কবর নদল। হাসাি দসিনজক ও দডসনপিা দযোবে দােঁনিবয়নছল দসইোবেই 
দােঁনিবয় রইল। 

দুই পনরচানরকার কােঁবধ ের কবর হাসাি দসিনজবকর মা র্বর প্রবেে 
করল। তার দপছবি দপছবি হাসাি দসিনজবকর ফফু।ু 

মাবক সামবি দদবখ হৃদয় উপচাবিা আবেবে কােঁপনছল হাসাি দসিনজক। 
দডসনপিার মা উবঠ এবসনছল। দস নেবয় হাসাি দসিনজবকর মাবক ধবর 

হাসাি দসিনজবকর কাবছ এবি েলল, আপা এই দতামার হাসাি দসিনজক। 
হাসাি দসিনজবকর মা নচৎকার কবর জনিবয় ধরল হাসাি দসিনজকবক। 

হাসাি দসিনজক ‘মা আমার’ েবল নচৎকার কবর জনিবয় ধরল তার মাবক। 
হাসাি দসিনজকবক জনিবয় ধবরই তার মা জ্ঞাি হানরবয় দফবলনছল। প্রায় 

পবির েছবরর অেরুদ্ধ আবেে এেং পাওয়ার অপনরনমত আিবন্দর চাপ হাসাি 
দসিনজবকর অসুি মা সহ্ করবত পাবরনি। 
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েয় ও উৎকোয় ফনুপবয় দকেঁবদ উঠল হাসাি দসিনজক জ্ঞাি হারা মাবক 
দকাবল নিবয়। তার সাবথ দডসনপিাও। 

হাসাি দসিনজক ও দডসনপিা ধরাধনর কবর হাসাি দসিনজবকর মাবক 
নিবয় শুইবয় নদল। শুইবয় নদবয়ই ডাক্তারবক দটনলবফাি করল দডসনপিা। 

ডাক্তার এল। 
ডাক্তার েলল, েবয়র নকছ ু দিই। দুেবলতা ও অনতনরক্ত মািনসক চাবপ 

জ্ঞাি হানরবয়বছি। এখনি জ্ঞাি নফবর আসবে। 
একনট ইিবজকেি ও নকছু ঔিধ নদবয় ডাক্তার চবল দেল। 
ফফু ু ও খালাম্মাবক মাবয়র কাবছ থাকবত েবল হাসাি দসিনজক উবঠ 

দােঁিাল। েলল, ওবদর কাছ দথবক আনস। নক র্বটবছ আমরা এখিও নকছ ুজািবত 
পানরনি। েবল হাসাি দসিনজক দেনরবয় দেল। 

তার সাবথ দেনরবয় দেল দডসনপিা ও িানদয়াও। ওরা নেবয় ড্রনয়ং রুবমর 
দরজার আিাবল দােঁিাল। হাসাি দসিনজক ড্রনয়ংরুবম নেবয় েবসবছ ওবদর পাবে। 

ওমর নেবোনেক সাবলহ োহমি ও মাজুবের সাবথ েল্প করনছল। 
হাসাি দসিনজক েলল, আমার তর সইবছ িা মাজুে োই। মুসা োই ও 

জাকুে দতা আপিাবদর সন্ধাবি নমবলে োনহিীর দহড দকায়াটবাবর দেবছি। দকাথায় 
তারা? আপিারা কখি েহীদ মসনজদ দরাবড দেবলি? 

সাবলহ োহমি েলল চাচাজািবক সে েবলনছ; আোর েলনছ। েবল 
সাবলহ োহমি র্টিাগুবলা আোর েবল দেল। 

েলা দেি কবর সাবলহ োহমি থামবতই হাসাি দসিনজক েলল, 
কিিািটাইি ও তার দুধবিব দলবক দমাকানেলার জবে শুধু মুসা োই দথবক দেবলি 
জাকুেবক নিবয়! আমরা এখি দযবত পানর িা ওখাবি? 

মাজুে েলল, আহবমদ মুসা োই এ নিবদবে দদিনি। আপিার মার 
নিরাপত্তা নেধািই শুধু আমাবদর দানয়ত্ব। আপনিই োবলা জাবিি, মুসা োই 
সামবির অবিক দূর দদবখ নসদ্ধান্ত দিি। সুতরাং তার নিবদবে ছািা দকাি পদবক্ষপ 
দিয়া, নেবেি কবর এখাি দথবক আমরা চবল যাওয়া সনঠক মবি কনর িা। 
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‘মাজুে োই আপিার যুনক্ত নঠক। নকন্তু দসই কবকোস দথবক মুসা 
োইবক আনম দদবখ আসনছ। আনম জানি, নতনি তার সাথীবদর পারতপবক্ষ দকাি 
ঝুেঁনকর মবধয দঠবল দদি িা, নতনি সে নেপদ সে ঝুেঁনক নিবজর কােঁবধ তুবল দিি। 
সুতরাং নতনি নিবদবে িা নদবলও তার নেপদ কমাবিার জবে আমরা নকছ ুকরবত 
পানর, নতনি নকছ ুকখিই েলবেি িা।’ েলল হাসাি দসিনজক। 

‘এমি েি হৃদবয়র মানুি, এমি দানয়ত্ব পােল দিতা আজবকর দুনিয়াবত 
আবছ তােঁর কথা িা শুিবল আমার নেশ্বাস হবতা িা।’ েলল ওমর নেবোনেক। 

হাসাি দসিনজক েলল, দকমি দানয়ত্ব পােল নতনি, দকমি নেনচত্র তার 
জীেি, একটা কানহিী শুনুি। েবল একটা দম নিবয় আোর শুরু করল দস, 
নসংনকয়াং দথবক কবকোবস আসার নদি যাত্রার এক র্ন্টা আবে তােঁর নেবয় হয়। 
নেবয়র আসর দথবকই নতনি এবস নেমাবি ওবঠি। নেমাি েন্দবর আসার পবথ 
োনিবত কবির সাবথ দু’চারটা কথা েবলি। কবকোবস দযবহতু জরুরী প্রবয়াজি, 
তাই কবির োপ-মা এেং সকবলর অশ্রুসজল অনুিয় সবত্তও নতনি একটা নদিও 
দদনর করবত রাজী হিনি। 

র্টিা শুবি ওমর নেবোনেক, সাবলহ োহমি, মাজুে সকবলই দচাখ 
কপাবল তুলল। 

আিাবল দােঁিাবিা িানদয়া ও দডসনপিার মুখ হা হবয় দেবছ নেস্মবয়। 
ওমর নেবোনেক েলল, এমি র্টিা িাটক উপোবস কখবিা কখবিা 

আমরা দদনখ, োিবেও তাহবল র্বট! নকন্তু এমিোবে নেবয় হবলা দকি? 
হাসাি দসিনজক েলল, নসংনকয়াং এর েেণ্ববরর দমবয় আহমদ মুসাবক 

োই ডাকত। মুসা োই তার দসই দোবির নেবয় নঠক করল নসংনকয়াং এর তার 
এক সাথীর সাবথ। আহমদ মুসা হঠাৎ কবর কবকোবস আসার নসদ্ধান্ত নিল, তাই 
নতনি আসার আবেই তািাহুিা কবর নেবয়র েযেিা করবলি। নকন্তু নেবয়র আসবর 
েবস তার দোি েতব আবরাপ করল োইয়া নেবয় িা করবল দস এখি নেবয় 
করবেিা। এই রকম পযাবচ পবি দেি পযবন্ত আহমদ মুসাবকও নেবয় করবত হয়। 

‘মুসা োই-এর নেবয় নক নঠক হবয় নছল?’ নজজ্ঞাসা করল মাজুে। 
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হাসাি দসিনজক েলল, দস আর এক কানহিী। নসংনকয়াং এর নেখযাত 
মুসনলম পনরোবরর দমবয় দমইনলগুনল। একনদি একাকী োনি নিবয় যাোর সময় 
গুনলনেদ্ধ মুমুিব অপনরনচত আহমদ মুসাবক পবথর পাবে পায়। দমইনলগুনল তাবক 
তুবল নিবয় যায়। প্রেল েত্রুর নেরুবদ্ধ তখি আহমদ মুসার লিাই চলনছল। 
আহমদ মুসাবক আশ্রয় দদয়ায় দমইনলগুনল এেং দমইনলগুনলর পনরোর িািাোবে 
ক্ষনতগ্রি হয়। গুনলনেদ্ধ হবয় মারা যায় দমইনলগুনলর দানদ এেং দমইনলগুনল 
নিবজও গুনলবত আহত হয়। সোই চাইবতা এই দমবয়নটর সাবথ আহমদ মুসার 
নেবয় দহাক। সেবচবয় দেনে চাইত আহমদ মুসার দসই দোি। দস-ই অেবেবি 
দেকায়দায় দফবল আহমদ মুসাবক। 

‘অদ্ভুত উপোবসর দচবয়ও সুন্দর কানহিী। এসে মুসা োইবয়র কাবছ 
শুবিবছি হাসাি দসিনজক োই?’ েলল সাবলহ োহমি। 

‘িা মুসা োই তােঁর েযনক্তেত নেিয় নিবয় দকাি সময় দকাি আবলাচিা 
কবরি িা। এসে কথা আনম শুবিনছ কবকোবস মুসা োই এর এক সাথীর কাছ 
দথবক নযনি মধয এনেয়া দথবক এবসনছবলি তােঁর সাবথ।’ েলল হাসাি দসিনজক। 

‘নিবজর জীেবির নদবক িা তানকবয় দকমি কবর একজি মানুি পরাবথব 
নিবজর জীেি নেনলবয় নদবত পাবর!’ নেস্মবয়র সাবথ েলল ওমর নেবোনেক। 

‘মুসলমািরা পাবর চাচাজাি। প্রোন্ত মহাসােরীয় িীপপুঞ্জ দথবক শুরু 
কবর আনিকার েহীি অরণ্য পযবন্ত ইসলাবমর দয নেিার তা সম্ভে হবয়বছ 
এমিোবে জীেি নেনলবয় দদয়া মুসনলম নমেিারীবদর িারাই যারা নিবজবদর 
দদে-সংসার দফবল, স্বজিবদর মায়া-মমতার েন্ধি নছন্ন কবর নেবদে নেেূবয় 
অনেরাম র্ুবর দেনিবয়বছি অন্ধকাবর ইসলাবমর িীপ প্রজ্বলবির জবে। আহমদ 
মুসা আর দকউ িয়, তাবদরই উত্তরানধকার, তাবদর মূনতবমাি আধুনিক দৃিান্ত।’ 
েলবত েলবত আবেে রুদ্ধ হবয় দেল হাসাি দসিনজবকর কন্ঠ। 

হাসাি দসিনজবকর এই আবেে সকলবকই স্পেব করল। কাবরা মুবখই 
দকাি কথা দজাোল িা। 

আিাবল দােঁিাবিা দডসনপিা ও িানদয়ার সজল দচাবখ তখি ফবুট উবঠবছ 
দোটানিকাল োবডববির দসনদিকার দসই দৃশ্য। সেূণ্ব অপনরনচত দু’জি তরুণ্ীর 
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জীেি ও সম্মাি রক্ষাবথব আহমদ মুসা ছুবট নেবয়নছল। নিবজর নিরাপত্তার কথা, 
নিবজর জীেবির জে এক মুহুতবও দস োবেনি। এটাই আহমদ মুসার জীেি-রূপ, 
একজি মুসলমাবির জীেি-রূপ। 

এই সমবয় দসখাবি ছুবট এল একজি পনরচানরকা। েলল, েি দেেবমর 
জ্ঞাি নফবরবছ। উনি হাসাি দসিনজকবক চাইবছি। 

িানদয়া তািাতানি দরজায় মুখ োনিবয় েলল, োইজাি, খালাম্মার জ্ঞাি 
নফবরবছ। উনি আপিাবক চাইবছি। 

শুবিই হাসাি দসিনজক ছুবট এল দেতবর। 
 
 
 
 
 
আিন্দ ও এযকেবির মবধয নদবয় অবিকগুবলা নদি দযি দচাবখর পলবকই 

দকবট দেল আহমদ মুসার। 
আিন্দটা হবলা হাসাি দসিনজবকর সাবথ দডসনপিার এেং সাবলহ 

োহমবির সাবথ িানদয়া নুবরর নেবয়। হাসাি দসিনজবকর নেবয়বত খুে দেনে 
ধুমধাম হবয়বছ। কবয়ক যুবের মবধয নিবফি পনরোবরর দকাি নেবয় প্রকাবশ্য 
হয়নি, ধুমধামবতা দূবর থাক। নেবয়র দোজ চবলবছ নতিনদি েযাপী। দোসনিয়া, 
হারবজবোনেিা, কসবো প্রেৃনত রাজযসহ দোটা দদবের উবল্লখবযােয মুসনলম 
পনরোরগুবলা দাওয়াত দপবয়বছ নেবয়বত। দডসনপিা ও িানদয়া নুবরর নেবয় একই 
নদবি অনুনষ্ঠত হবয়বছ হাসাি দসিনজবকর োনিবতই। 

আরও একটা েি আিবন্দর র্টিা র্বটবছ। দসটা হবলা দোসনিয়া ও 
হারবজবোনেিা রাবজয অধবেতানব্দর কমুযনিি োসি অেসাবির পর প্রথম দয 
নিেবাচি অনুনষ্ঠত হবলা, তাবত একজি মুসলমাি দপ্রনসবডন্ট নিেবানচত হবয়বছি 
এেং নতনি হাসাি দসিনজবকর দাওয়াবত এবসনছবলি। আহমদ মুসার সাবথ তার 
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অবিক কথা হবয়বছ। নতনি দতা আহমদ মুসাবক িা নিবয় নকছুবতই যাবেি িা তােঁর 
রাজধািীবত। পবর অেশ্যই যাবে এই ওয়াদা নদবয় আহমদ মুসা রক্ষা দপবয়বছ। 

দোসনিয়া ও হারবজবোনেিাবত এই নেজয় নক কবর সানধত হবলা তার 
জোে আহমদ মুসা দপ্রনসবডবন্টর কাছ দথবকই জািবত দপবরনছবলি, জিসংখযার 
৪০ োে মুসলমাি ঐকযেদ্ধ নছল এেং তাবদর প্রধাি েত্রু নমবলে োনহিী হঠাৎ 
কবর নিনিয় হবয় পবি। দোসনিয়া ও হারবজবোনেিার দপ্রনসবডন্ট আনলজয 
ইবজ্বত হাসাি দসিনজকবকও উৎসাহ নদবয় দেবছি, নিেবাচবির জবে হতরী হোর। 
সানেবয়ার মুসনলম জিসংখযাও দোসনিয়ার মতই। আর হাসাি দসিনজক তাবদর 
সোরই নপ্রয়। সুতরাং সাহবসর সাবথ তাবক জানতর দিতৃত্ব নদবত এনেবয় আসবত 
হবে। 

আিবন্দর সাবথ সাবথ নদিগুবলা এযাকেবির মবধয নদবয়ও দকবটবছ। 
দসনদি হাসাি দসিনজবকর োিীবত কিিািটাইি নিহত হোর পর 

আহমদ মুসা জাকুেবক নিবয় দডসনপিার ওখাবি আবস এেং ঐ রাবতই মাজুে ও 
জাকুেবক সাবথ নিবয় নমবলে োনহিীর দহড দকায়টবাবর আোর হািা দদয়। দকাি 
োধাই তারা পায়নি। তাবদর আেমি দটর দপবয়ই কবয়কজি যারা নছল পানলবয় 
যায়। 

আহমদ মুসা নমবলে োনহিীর অনফস অনুসন্ধাি কবর তাবদর কােজপত্র 
ও দনলল দিাবেজ হিেত কবর। কিিািটাইবির পাবসবািাল ফাইল কযানেবিবটর 
দোপি কুঠুরীবত নকছু যুবোশ্লাে নদিার সহ প্রায় ১লাখ মানকবি ডলার পায়। 
আহমদ মুসা টাকায় হাত দদয়নি। আহমদ মুসা নতি তলা দথবক কিিািটাইবির 
স্ত্রীবক দডবক এবিনছল। তার সামবিই দস এ অনুসন্ধাবির কাজ কবরবছ। 
কিিািটাইবির স্ত্রী প্রথবম আসবত েয় কবরবছ। আহমদ মুসা স্বয়ং নেবয় তাবক 
অেয় নদবয় নিবয় এবসবছ। আহমদ মুসা প্রাি টাকা তার হাবত তুবল নদবয় েবলবছ, 
আমরা নমবলে োনহিী সংক্রান্ত কােজপত্র অনুসন্ধাবির জবে এবসনছ, টাকার 
জবে িয়। 

দোটা সময় কিিািটাইবির স্ত্রী একটা কথাও েবলনি। েয় ও দোবক দযি 
দস পাথর হবয় নেবয়নছল। 
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অনুসন্ধাি দেবি নেদাবয়র সময় আহমদ মুসা কিিািটাইবির স্ত্রীর 
সামবি দােঁনিবয় েবলনছল, আপিাবক নেরক্ত করবত হবলা, এজবে দুিঃনখত। 

েবল আহমদ মুসা আসার জবে র্ুবর দােঁনিবয়নছল। নকন্তু কবয়ক পা 
এনেবয়ই আোর দস নফবর দােঁনিবয় েবলনছল, যা নকছ ুর্বট দেল, তার জবে আমরা 
দায়ী িই। আমরা আত্মরক্ষা কবরনছ মাত্র। 

‘এই দয রাবত এখাবি হািা নদবলি, এটাও নক আত্মরক্ষার জে?’ এটাই 
প্রথম কথা নছল কিিািটাইবির স্ত্রীর। 

উত্তবর আহমদ মুসা েবলনছল, ‘হ্ােঁ আত্মরক্ষার জবেই এই হািা। 
নমবলে োনহিীর দরকডব দথবক মুসলমািবদর নেরুবদ্ধ নমবলে োনহিীর িিযি 
সেবকব আরও সমযক ধারণ্া আমরা দপবত চাই।’ 

েবল আহমদ মুসা র্ুবর দােঁনিবয়নছল যাোর জবে। ‘শুনুি’ দপছি দথবক 
দডবক উবঠনছল কিিািটাইবির স্ত্রী। 

আহমদ মুসা র্ুবর দােঁিাবল কিিািটাইবির স্ত্রী েবলনছল, েত্রুর নেরুবদ্ধ 
প্রনতবোধ নিবলি িা? 

‘দকাথায় েত্রু?’ েবলনছল আহমদ মুসা। 
‘দকি আনম এেং আমার সন্তাবিরা?’ 
‘িা আপিাবদর সাবথ আমাবদর দকাি নেবরাধ দিই।’ 
‘আমার স্বামী দথবক আনম এেং আমার সন্তাি নেনিন্ন িই।’ 
‘তা নঠক, নকন্তু কিিািটাইি আপিারা িি। আপিার কাবছ নপিল আবছ, 

নকন্তু সুবযাে দপবয়ও আপনি দস নপিল েযেহার কবরিনি। কিিািটাইি হবল 
সামাে সুবযােও হাতছািা করবতা িা।’ একটু দহবস েবলনছল আহমদ মুসা। 

‘দকমি কবর জািবলি আমার কাবছ নপিল আবছ?’ দচাবখ নেস্ময় দটবি 
েবলনছল কিিািটাইবির স্ত্রী। 

‘আপনি নপিল হাবত িা নিবয় েত্রুর ডাবক আসবত পাবরি িা। সন্ধযা 
রাবত আপনিই নতিতলা দথবক গুনল কবরনছবলি।’ 

নেস্ময় ফবুট উবঠনছল কিিািটাইবির স্ত্রীর দচাবখ। দস েবলনছল, তাহবল 
দতা প্রমাণ্ হবলা আনম আপিার েত্রু। নকন্তু েলবলি দয আপিার েত্রু িই। 
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আহমদ মুসার মুবখ হানস ফবুট উবঠনছল। েবলনছল, েবলনছবতা আপনি 
নপিল েযেহার কবরিনি, যা করবতা কিিািটাইি। 

কিিািটাইবির স্ত্রী তৎক্ষণ্াৎ দকাি উত্তর দদয়নি। দস েম্ভীর হবয় 
উবঠনছল। একটুক্ষণ্ নিরে দথবক দস আহমদ মুসার নদবক পনরপূণ্ব দৃনিবত দচবয় 
েবলনছল, ‘আপিাবক ধেোদ, আমার একনট িতুি অনেজ্ঞতা হবলা। আমার স্বামী 
নক করবতি আনম জানি। নতনি এ অেিায় আপিার পনরোরবক ছািবতি িা।’ 

‘একজবির অপরাবধ অবের উপর প্রনতবোধ গ্রহণ্ মুসলমািরা কবর িা, 
এ অনুমনত ইসলাবম দিই। ধেোদ।’ েবল আহমদ মুসা র্ুবর দােঁনিবয় চবল 
এবসনছল। 

আহমদ মুসা নমবলে োনহিীর দহড দকায়টবাবর মূলযোি অবিক তথয 
দপবয়নছল। তার মবধয নমবলে োনহিীর নেনেন্ন োখা অনফবসর নঠকািা এেং 
দলাকবদর পনরচয়। এই তথয গুবলাই আশু প্রবয়াজি নছল আহমদ মুসার। 

নমবলে োনহিীর োখা অনফসগুবলা দেবঙ্গ দদয়া এেং পনরচয় প্রাি 
দলাকবদর পাকিাও করার পনরকল্পিা আহমদ মুসা দসই রাবতই গ্রহণ্ কবর। এ 
পনরকল্পিা দমাতাবেক আহমদ মুসা, মাজুে, জাকুে এেং সাবলহ োহমি 
দহায়াইট নক্রবসবন্টর কমবীবদর সাবথ নিবয় দোটা যুবোশ্লানেয়ার এ েহর দথবক দস 
েহবর, এ োখা র্ানট দথবক দস োখা র্ানটবত নদবির পর নদি পােবলর মত ছুবট 
দেিাি। পনরশ্রবমর ফলও তারা লাে কবর। নমবলে োনহিীর দোটা অেকাঠাবমাই 
দেবঙ্গ পবি, মাত্র দদি সিাবহ নমবলে োনহিীবক নছন্ন-নেন্ন কবর দদওয়া সম্ভে হয়। 
দসই সাবথ দহায়াইট নক্রবসবন্টর েনক্তোলী একটা কাঠাবমা েবি দতালা হয়। 

এই নেজবয়র পর পরই খের আবস দোসনিয়া ও হারবজবোনেিা রাবজয 
মুসলমািবদর নিেবাচি নেজবয়র। এই নেজয়-সংোবদর উত্তি অেিার মবধযই 
দডসনপিা এেং িানদয়ার নেবয় আনুনষ্ঠত হয়। 

এ সবের মধয নদবয় সিাহ নতবিক সময় দকাি নদক নদবয় দকবট দেল তা 
েুঝবতই পারবলা িা আহমদ মুসা। 
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মাজুবের সাবথ মাজুবের দোবির োনিবত উবঠনছল আহমদ মুসা। 

দসখাবিই দস অেিাি করবছ। হাসাি দসিনজক তার োনিবত যাোর জবে আহমদ 
মুসাবক অনুবরাধ কবরবছ, দজদ কবরবছ, নকন্তু আহমদ মুসা যায়নি। দহবস েবলবছ, 
িাি পনরেতবি িা কবর দযখাবি এবস উবঠনছ দসখাবিই থানক। যানি দতা 
দতামাবদর োনিবত প্রনতনদিই। দডসনপিা অনেমাি কবরবছ। তার জোবে আহমদ 
মুসা েম্ভীর কবে েবলবছ, দোিবদর কাছ দথবক দূবর দযবতই হবে, তাই আর কাবছ 
দযবত চাই িা। 

দসনদি মাজুবের দোবির োনিবত হাসাি দসিনজক এেং সাবলহ োহমি 
ও ওমর নেবোনেক পনরোবরর দাওয়াত নছল। 

আহমদ মুসা খুে সকাবল োইবর নেবয়নছল। নফরল ১১টার নদবক। 
দেতবর ফযানমনল ড্রইংরুবম েবসনছল িাতাো, দডসনপিা, িানদয়া এেং 

মাজুবের দোি। 
আহমদ মুসা োইবরর ড্রইংরুবম এবস েসার সাবথ সাবথই দডসনপিা 

দরজায় পদবার আিাবল এবস দােঁিাল। েলল, োইয়া, আপনি দেনরবয় যাোর 
পরপরই োেী দটনলবফাি কবরনছবলি। নঠক সমবয় এবসবছি, ১১টার পবরই োেী 
দটনলবফাি করবত দচবয়বছি। 

‘জরুরী নকছু েবলবছ?’ উবিে ঝবর পিল আহমদ মুসার কবে। 
‘িা দতমি নকছু িয় আপনি দটনলবফাি কবর তােঁবক পািনি, তাই নতনি 

দটনলবফাি কবরনছবলি।’ েলল দডসনপিা। এই সময় এবস ড্রইংরুবম  ুকল 
মাজুে, সাবলহ োহমি, জাকুে এেং হাসাি দসিনজক। 

ওরা সবে েবসবছ, এই সময়ই দেতর দথবক িাতাো েবল উঠল, এবসবছ 
দটনলবফাি। 

মাজুে নকছু জািত িা। দস েবল উঠল, কার দটনলবফাি, নকবসর 
দটনলবফাি? 

‘োইয়ার দটনলবফাি, নসংনকয়াং দথবক োেী কবরবছি।’ েলল িাতাো। 
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মাজুে তািাতানি উবঠ নেবয় িাতাোর কাছ দথবক দটনলবফাবির 
কডববলস নরনসোর নিবয় এবস আহমদ মুসার হাবত নদল। 

আহমদ মুসা দটনলবফাি ধবর সালাম নদল। আনমিা সালাম নিবয় েলল, 
দকমি আছ? 

-োবলা। 
-তুনম কাল যখি দটনলবফাি কবরনছবল আনম আম্মাবক নিবয় তখি 

মাবকববট নেবয়নছলাম। তুনম কবে দপ েঁবচছ যুবোশ্লানেয়ায়? 
-আবমবনিয়া দথবক এবসনছ একমাস হবলা। আর যুবোশ্লানেয়ায় এবসনছ 

২৭নদি। 
-সকাবল দডসনপিা, িাতাো ও িানদয়ার সাবথ কথা েবলনছ। দতামার 

প্রেংসা করবত করবতই সময় দেি কবরবছ। আনম খুে খুনে হবয়নছ। 
-দকি? নকবস? 
-দকি দতামার দে রবে। 
-দে রে আমার িয়, দতামার। দতামার তযােটাই েি। 
-নক তযাে করলাম? 
-দকি দতামার অনধকার তযাে কবরছ। 
-ইস, চাইবলই দতা অনধকারবক ধবর রাখবত পারতাম িা। 
-পারবত নকিা আনম জানি এেং তুনমও জাি। 
-তাই? 
-দকি, এয়ারবপাবটব আসার পবথ নক েবলনছবল মবি পবিিা? তুনম 

আমাবক থাকবত েবলানি, দস কথা েুবল যাি দকি? 
-দতামার এত কথা মবি থাবক! আনম েুবলই নেবয়নছলাম। 
-দদখ, সে আোর েুবল িা যাও। 
-আনম এক েনন্দিী, আমার েোবক্ষ আকাে একটাই। আনম সারাক্ষি ওর 

নদবকই দচবয় থানক। আর মুক্ত নেহঙ্গ তুনম। প্রনত মুহূবতবই দতামার কাবছ িতুি 
আকাে। দোলার েযাপারটা দতামার দক্ষবত্রই খাবট। 

-দতামার েুনঝ আেংকা হয়? 
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-কই তুনম দতা নজজ্ঞাসা করবলিা আনম দকমি আনছ? 
-আনম দতামাবক নেপবদ দফলবত চাইিা। 
-দকমি? 
-অসতয েলার নেপবদ দতামাবক দফলবত চাইনি। তুনম োল িা থাকবলও 

েলবে োল আনছ। 
-তুনমও নক তাই েবলছ িানক? 
-আনম নমথযা েনলনি। োল থাকার অবিক নদক আবছ। েরীর োল থাকা, 

মি োল থাকা, পনরবেে োল থাকা ইতযানদ। আনম োল পনরবেবে আনছ। 
-তার মাবি দতামার েরীর োল দিই? উবিে ঝবর পিল আনমিার কবন্ঠ। 
-নচন্তা কবরািা। আমোডব দুবেব মাথায় দয আর্াত দপবয়নছলাম। দসটা 

এখি োল। আবমবনিয়া দথবক আসার সময় োম োহুবত েুবলবটর দয আর্াত নিবয় 
এবসনছলাম দসটা দসবর দেবছ। এখাবি কপাবলর দু’পাবে আর্াত দপবয়নছলাম 
দসটাও এখি আর দিই। সুতরাং োরীনরক োবেও আনম োল আনছ। 

-আল্লাহ দতামাবক সুি রাখুি। কবে আসছ তুনম? 
-েলকাবির কাজ দেি। তবে দতামার কাবছ নফরবত পারনছ িা। আমাবক 

দস্পবি দযবত হবি এেং আজবকই যানি। েতকাল দতামাবক দটনলবফাি 
কবরনছলাম একথা েলার জবেই। দতামার সম্মনত চাই। 

-আোর চাইবত হয় েুনঝ, সম্মনত নক দতামাবক দদইনি? 
-নদবয়ছ। তেু োর োর আনম নিনিত হবত চাই আনম জুলুম করনছ িা। 

র্বর এেং োইবর উেয় জুলুমই সমাি অপরাবধর। 
-দতামার কাছ দথবক আমাবক নেনিন্ন কবরা িা, তুনম দয কাজ করছ তা 

আমারও কাজ। 
-ধেোদ আনমিা। আল্লাহ দতামাবক জাযাহ নদি। 
-দস্পবি দকি যাি? 
-নমবলে োনহিীর দহড দকায়াটবাবর একটা ডকুবমন্ট দপবয়নছ। একটা 

িিযি। দসটাবক দকন্দ্র কবরই আমাবক দযবত হবি। 
একটু দথবমই প্রসঙ্গান্তবর নেবয় আহমদ মুসা েলল, দদবের খের েল। 
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-দতামাবক দপবয় দদবের কথা েুবলই নেবয়নছলাম। দদবের দেতবরর 
দৃশ্যটা োবলা িয়। 

-নক দসটা? 
-একনদবক দযমি চীিবক আরও েণ্তানিক কবর েবি দতালার দচিা ছাত্র-

তরুণ্বদর মবধয প্রেল, অপরনদবক দতমি মাওোদী হস্বরতি নজইবয় রাখার একটা 
িিযি কাজ করবছ এেং এই িিযি ক্রবমই সরকার ও প্রোসবি প্রোে নেিার 
করবছ। 

-খুে খারাপ খের দোিাবল আনমিা। যনদ এই িিযি উবঠ দােঁিাোর 
সুবযাে পায়, তাহবল নসংনকয়াংসহ মুসনলম অঞ্চবলর অনধোসীরা দয সুবযাে 
দপবয়বছ তা হাতছািা হবয় দযবত পাবর। 

-হ্ােঁ এটাই নচন্তার নেিয়। 
-আনমিা, তুনম আহমদ ইয়াংসহ সোইবক আমার পক্ষ দথবক জািাবে 

তারা দযি সে রকবমর পনরনিনতর জবে প্রস্তুনত দিয়, প্রস্তুত থাবক। 
-জািাে। আর নকছ ুেলবে তুনম আমাবক? 
-দতামাবক একটা সুখের জািাবত চাই। দতামাবক নিবয় এক সাবথ এ 

েছর হজ্জ্ব করার ইিা আবছ আমার। 
-আল-হামদুনলল্লাহ। আল্লাহ দতামার ইিা পূণ্ব করুি, আর দস দস োেয 

আল্লাহ আমাবক দাি করুি। 
-রানখ আজবকর মত। 
-আিা দখাদা হাবফজ। 
-আসসালামু আলাইকুম। 
আহমদ মুসা সালাবমর জোে নদবয় দটনলবফাি দরবখ নদল। 
মাজুে, হাসাি দসিনজক, সাবলহ োহমি সকবলই আহমদ মুসার পাবেই 

েবসনছল। আর দেতবরর ড্রইংরুবম নছল িাতাো, িানদয়া, দডসনপিা এেং 
মাজুবতর দোি। আহমদ মুসা অনুচ্চ কবন্ঠ কথা েলনছল, তেু তার প্রবতযকনট 
কথাই সকবল শুবিবছ। প্রথবম সোই মজা দপবয়বছ, নকন্তু যখি শুবিবছ আহমদ 
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মুসা দস্পবি যাবি এেং আজই যাবি, তখি সকবলরই হানসখুেী উবে দেবছ, 
সকবলই হবয় পবিবছ নেনস্মত এেং নেিাবদ আিন্ন। 

আহমদ মুসা দটনলবফাি রাখার সাবথ সাবথ সোই তাবক নর্বর ধরল। 
হাসাি দসিনজক েলল, আপনি োেীবক ওটা নক কথা েলবলি? 
-নক কথা? েলল আহমদ মুসা। 
-আপনি দস্পবি যাবিি এেং আজই যাবিি। েলল মাজুে। 
-হ্ােঁ যানি। ম্লাি দহবস েলল আহমদ মুসা। 
-িা আপিার যাওয়া হবে িা, আজ দতা নকছুবতই িয়। দৃঢ় কবন্ঠ েলল 

হাসাি দসিনজক। 
আহমদ মুসা হাসল। পবকট দথবক নেমাবির নটবকট দের কবর দটনেবলর 

উপর রাখবত রাখবত েলল নেবকল ৩টায় দপ্লি। দতামরা দজদ কবরা িা োই। 
দকউ দকাি কথা েলল িা। সোই একোর দপ্লবির নটবকবটর নদবক 

তানকবয় মাথা নিচু করল। 
োকরুদ্ধ হবয় দেবছ সোর কন্ঠ। 
অবিকক্ষণ্ পর হাসাি দসিনজক অনেমাি-রুদ্ধ কবন্ঠ েলল, আমরা নক 

আপিার দকউ িই দয, আপনি এোবে পালাবিি? 
আহমদ মুসা হাসাি দসিনজবকর নপবঠ একটা হাত দরবখ ম্লাি দহবস 

েলল, তুনম উবল্টা কথা েলছ হাসাি দসিনজক। নেদায় দযখাবি কবির, দসখাবিই 
দতা মানুি পালায়। আর নেদায় কবির হয় আপিজিবদর কাবছই। 

-িা মুসাোই আমরা আপিাবক এোবে নকছুবতই দযবত দদে িা। কান্না 
জিাবিা কন্ঠ হাসাি দসিনজবকর। 

আহমদ মুসা তৎক্ষণ্াৎ দকাি কথা েলল িা। দসাফায় দহলাি নদল। 
তারপর েলল, হাসাি দসিনজক দতামার মবি আবছ আলবেনিয়ার সমুদ্র হসকবত 
এক নিরে সন্ধযায় আনড্রয়ানটবকর কাল েুবকর উপর দচাখ দরবখ তুনম দস্পবির 
একটা েল্প েবলনছবল। এক েৃদ্ধ প্রনতনদি সন্ধযায় দোয়াবদল কুইোর িদীর 
কাবডবাো ব্রীবজর দরনলং এ এবস েসত। নিরবে তানকবয় থাকত কবডবাোর েগ্ন 
প্রাসাবদ ‘আল কাজাবরর’ নদবক। অশ্রু েনিবয় পিত তার দচাখ দথবক অনেরল 
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ধারায়। নমবে দযত তা দোয়াবদল কুইোর িদীর দস্রাবতর সাবথ। নজজ্ঞাসা করবল 
দস মখু র্ুনরবয় চবল দযত। একনদি দস উবঠ দানিবয় মুখ র্ুনরবয় চবল যায়নি। 
েবলনছল দতামাবকিঃ ‘আনম অতীবতর এক নেধ্বি অেনেি, তানকবয় আনছ 
অতীবতর এক ধ্বংস-স্তুবপর নদবক ‘আমার কান্নার আর দকাি েযাখযা দিই।’ আনম 
দতামার েলা এই েৃবদ্ধর কান্নার কথা েুবলই নেবয়নছলাম হাসাি দসিনজক। নকন্তু 
দসনদি নমবলে োনহিীর দহড দকায়াটবাবর দয কােজ পত্র দপবয়নছলাম, তার মবধয 
স্পযানিে কু-ক্লযাকস-ক্লযাবির দয কবয়কটা ডকুবমন্ট দপবয়নছ তা েৃবদ্ধর দসই 
কান্নাবক আমার সামবি আোর েি কবর তুবল ধবরবছ। একনট ডকুবমবন্ট দস্পবির 
মুসলমািবদর নেরুবদ্ধ েয়ােহ এক িিযবির নেেরণ্ আবছ। দস্পবির কু-ক্লযাকস-
ক্লযাি নমবলে োনহিীর মাধযবম দকনজনে’দক অথব নদবয় দসানেবয়ত ইউনিয়ি দথবক 
এক নেবেি ধরবণ্র দতজনিয় আমদানি কবরবছ। এই দতজনিবয়র ধীর নক্রয়া 
পুবরা কংনক্রবটর িতুি একনট নেনল্ডংবকও মাত্র ৫ েছবরর মবধয সেূণ্ব ধ্বংস কবর 
দফলবত পাবর। শুধু তাই িয়, এই দতজনিয় নেনল্ডং েযেহারকারীবদর প্রজিি 
ক্ষমতা ধ্বংস সহ তাবদরবক ধীর মৃতযুর নদবক দঠবল দদয় যনদ যথাসমবয় তারা 
প্রনতকারমুলক েযেিা গ্রহণ্ িা কবর। দস্পবির কু-ক্লযাকস-ক্লযাি এই দতজনিয় 
মানদ্রবদ দকানট দকানট ডলাবরর দস নদ অথব সাহাবযয নিনমবত মসনজদ কমবপ্লবক্সর 
নেরুবদ্ধ েযেহার করবছ। এছািা কবডবাো, গ্রািাডা, টবলবডা, মালাো প্রেনৃত 
এককাবলর মুসনলম নসনট গুবলাবত দয মসনজদ ও ঐনতহানসক িাপতয সমূহ 
এখিও েতবমাি আবছ দসগুবলা ধ্বংবসর কাবজও এই দতজনিয় েযেহার করা 
হবি। েহু েছবরর েহু দচিা সাধিার পর মানদ্রবদ িতুি মসনজদ নিমবাবণ্র মাধযবম 
দস্পবি মুসলমািবদর দয িতুি যাত্রা শুরু হবয়বছ তাবক এই োবে তারা ধ্বংস 
করবত চায়। ডকুবমবন্ট দকাি তানরখ দিই। এই িিযবির োিোয়ি কবে দথবক 
শুরু হবয়বছ জানি িা। সুতরাং েযাপারটা অতযন্ত জরুরী। এই িিযিবক যনদ 
যথাসমবয় দরাধ করা িা যায়, তাহবল শুধু মসনজদগুবলা ধ্বংস হবে তা িয়, 
মসনজদগুবলার সাবথ সংনশ্লি দোটা মুসনলম কমুযনিনট ধ্বংস হবয় যাবে। হাসাি 
দসিনজক তুনম দোয়াবদল কুউোর িদীর দসতরু উপর েসা েৃবদ্ধর দচাবখ দয অশ্রু 
দদবখছ দসই অশ্রু ঐ েৃবদ্ধর িয়, দসটা কবডবাোর অশ্রু, গ্রািাডা, মালাো, 
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টবলবডার অশ্রু। যনদ ঐ িিযি োিচাল করা িা যায় তাহবল দস্পবি অশ্রুর 
আবরক অধযায় রনচত হবে। আহমদ মুসা থামল। 

হাসাি দসিনজক, মাজুে, সাবলহ োহমি, জাকুে এেং দেতবর দডসনপিা, 
িানদয়া, িাতাো সকবলই সবমানহবতর মত আহমদ মুসার কথা শুিনছল। 

আহমদ মুসা থামবলও দকউ দকাি কথা েলবত পারবলা িা। সোর মাথা 
নিচু, সোই নিরে। 

দেতর দথবক দডসনপিা কথা েবল উঠল। েলল, দস্পবি আমাবদর 
োইবদরবক এ িিযবির কথা জানিবয় নদবলই দতা হবয় যায় োইয়া। 

‘কু-ক্লযাকস-ক্লযাি অতযন্ত েয়ংকর সংেঠি। তারা ঠান্ডা মাথায় নিরবে 
কাজ সারবত চাবি। নকন্তু যখনি দদখবে তাবদর িিযি প্রকাে হবয় পবিবছ, তখনি 
তারা হবয় উঠবে েয়ংকর। সাবপর মত নিিঃেবব্দ জীেি-নেিােী দছােল দমবর 
চলবে এবকর পর এক।’ েলল আহমদ মুসা। 

সোই নেউবর উঠল। কু-ক্লযাকস-ক্লযাবির কথা কমবেনে সকবলই জাবি। 
দডসনপিাই আোর কথা েলল, ‘নকন্তু আপনি একা ওবদর নেরুবদ্ধ.......’ 

কথা দেি িা কবরই দথবম দেল দডসনপিা। 
‘আনম একা দকাথায়। আল্লাহ আবছি সাবথ। আর ওবদর আনম নকছুটা 

নচনি। নফনলনিবি এেং নমন্দািাও-এ ওবদর আনম দমাকানেলা কবরনছ।’ েলল 
আহমদ মুসা। 

‘আিা, মুসা োই একটা কথা েলে। আপিার দানয়ত্ব নচন্তার োইবর এবস 
আপনি আপিার মবির কথা নক কখিও োবেি, কখিও নক নফবর তাকাি আপিার 
মবির নদবক?’ োরী কবন্ঠ েলল হাসাি দসিনজক। 

‘দকি, মি নক আমার মাথা দথবক নেন্ন সংসাবর োস কবর মবি কর?’ 
হাসবত হাসবত েলল আহমদ মুসা। 

‘িা, মুসা োই, কবকোস দথবক নেদাবয়র সময় সালমাি োনমল, 
দসানফয়া এযাবঞ্জলাবদর কান্না আনম দদবখনছ, আলবেনিয়ার দমািফা নক্রয়া ও 
সালমা সারাকায়াবদর কান্নাও আনম দদবখনছ, আনম শুবিনছ আবরা দপছবির অবিক 
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কান্নার কথাও। এত কান্নার স্মনৃত যার েুবক তার মি দকমি কবর সুি থাকবত 
পাবর।’ েম্ভীর কবন্ঠ েলল হাসাি দসিনজক। 

আহমদ মুসা আোবরা হাসল। েলল, হাসাি দসিনজক, জীেিটা পাবয় 
চলার পথ। এ চলার পবথ হানস এেং কান্না উেবয়র সঞ্চয়ই দতামার থাকবে। দস 
সঞ্চয় নিবয় তুনম হাসবে, কােঁদবে, দপছবিও নফবর তাকাবত পার োর োর, নকন্তু 
থমবক দােঁিাবত পাবরা িা। কাল এেং জীেি উেয়ই েহমাি, িনের িয়। 

আহমদ মুসা থামবল কথা েবল উঠল িাতাো। েলল, োইজাি, দকাি 
িাি ো কাবরা মায়ার োধবি োেঁধা পিা েহমাি জীেবির প্রনতকুল দতা িয়। 

‘নঠক। নকন্তু সামবি দথবক আরও অশ্রুর হাতছানি, আবরা দানয়বত্বর 
আহ্বাি যনদ দটবি নিবয় যায় কাউবক সামবি, তাহবল দসটাও জীেবির একটা 
োিেতা। এ োিেতাবকও স্বীকার করবত হবে।’ েলল আহমদ মুসা। 

‘মুসা োই, আপনি েবলবছি চলার পবথ িা দথবমও দপছি নফবর তাকাবত 
পানর। আপনি দপছি নফবর তাকাি িা? কত হানস, কত কান্না, কত র্টিার নমনছল 
আপিার দপছবি। আপিার কি হয় িা?’ েলল মাজুে। 

‘অতীত শুধু কবির িয়, অনুবপ্ররণ্ারও। আনম অনুবপ্ররণ্া গ্রহণ্ কনর 
অতীত দথবক।’ েলল আহমদ মুসা। 

‘নকছুই কি লাবেিা? এই আমরা যারা আপিার এত নিকট, আমরা সোই 
নক আপিার জীেি দথবক হানরবয় যাে?’ োনর কবন্ঠ েলল হাসাি দসিনজক। 

আহমদ মুসা তৎক্ষণ্াৎ জোে নদল িা। দচাখ েন্ধ কবর দসাফায় ো 
এনলবয় নদল। তারপর ধীবর ধীবর েলল, হাসাি দসিনজক এটাই সেবচবয় কবির 
দয মানুি ইিা করবলই তার স্মনৃতবক মুবছ দফলবত পাবর িা। তাই মানুবির 
কমবহীি নদবির অেসর মুহুতব এেং র্ুমহীি রাবতর নিরে প্রহরগুবলা অবিক সময়ই 
তার জবে পীিাদায়ক হবয় ওবঠ।’ 

‘আিা মুসা োই, আপিার র্টিােহুল জীেবির দকাি র্টিানট আপিার 
সেবচবয় দেেী মবি পবি? আপনি নকন্তু এ প্রবশ্রর জোে দদয়ার জবে ওয়াদােদ্ধ 
আবছি।’ দহবস েলল হাসাি দসিনজক। 
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অবিকক্ষণ্ পর কথা েলল আহমদ মুসা। েলল, দুিঃনখত হাসাি দসিনজক 
দতামার প্রবশ্নর উত্তর নদবত আনম পারনছ িা। কাবক দছবি আনম কার কথা েলে, 
অতীতবক আনম এোবে োছাই করবত পারবো িা। 

‘অতীত থাক, সেবচবয় সাম্প্রনতক একটা েলুি।’ দজদ ফবুট উঠল হাসাি 
দসিনজবকর কবন্ঠ। 

আহমদ মুসা ধীর কবন্ঠ েলল, ‘আনম দসনদি কিিািটাইবির স্ত্রীর 
মুবখামুনখ হবত নেবয় খুে কি অনুেে কবরনছ। দস যখি েবলবছ আমার উপর, 
আমার সন্তািবদর উপর প্রনতবোধ নিবলিিা দকি তখি আমার মি দেদিায় 
নচৎকার কবর উঠবত দচবয়বছ। নঠক এ রকমই হবয়নছল আনম যখি কবকোবসর 
দহায়াইট ওলবফর দিতা মাইবকল নপটারবক হতযার পর তার স্ত্রী সবেতলািা এেং 
নেশু কোর মুবখামুনখ হবয়নছলাম। খের শুবিই সবেৎলািা জ্ঞাি হানরবয়নছল, 
আর তার মা’র জ্ঞাি হারাবিা দদবখ নেশু কো দকেঁবদ উবঠ নজজ্ঞাসা কবরনছল তার 
মা’র নক হবয়বছ? অেুঝ নেশুর ঐ প্রবশ্নর মুবখ আমার সমগ্র সত্তা অেযক্ত এক 
যিণ্ায় দকেঁবদ উবঠনছ।’ 

েলবত েলবত আহমদ মুসার কন্ঠ োনর হবয় উঠল, তার দু’দচাবখর 
দকাণ্ায় দদখা নদল দু’দফাটা অশ্রু। থামল আহমদ মুসা। 

সোই নিরে। আহমদ মুসার অনুেূনত সোইবকই দযি স্পেব কবরবছ। 
পবর সাবলহ োহমি েলল, মুসা োই এত িরম মি নিবয় এত কনঠি কাজ 

আপনি কবরি নক কবর? েত্রুবক, েত্রুর পনরোরবক, েত্রুর সেদবক ধ্বংস 
করাইবতা সাধারণ্ েযাপার। 

‘িা োহমি, ইসলাবম িারী, নেশুর োবয় হাত নদবত নিবিধ করা হবয়বছ। 
দর্ানিত যুবদ্ধর সময়ও িারী, নেশু এেং েত্রুর েস্য দক্ষবতর ক্ষনত িা করবত 
মুসনলম হসেোনহিীবক নিবদবে দদয়া হবতা।’ 

দেতর দথবক এ সময় িাতাো েবল উঠল, মুসা োই এর দটনলবফাি। 
মাজুে কডববলস নরনসোর এবি আহমদ মুসার হাবত নদল। 
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আহমদ মুসা দটনলবফাবির দমবসজনট শুবি নিবয় দটনলবফাি দরবখ দহবস 
েলল, নেমাবির দু’র্ন্টা দলট হোর কথা নছল তা হবিিা। এখি নঠক সমবয়ই দপ্লি 
ছািবছ। অথবাৎ ১টায় দোনডবং। 

খের শুবি সকবলর মুবখই নেিাদ দিবম এল। দেতর দথবক দডসনপিা ও 
িানদয়া প্রায় এক সবঙ্গই োনর কবন্ঠ েবল উঠল োইজাি, নিষু্ঠবরর মবতা আপনি 
আমাবদর কাছ দথবক পালাবিি। 

আহমদ মুসা দকাি উত্তর নদলিা। ম্লাি দহবস দসাফায় ো এনলবয় নদল। 
মাজুে উবঠ দােঁিাল। েলল, মুসা োই আপিার দোছ-োছ দতা নকছুই 

হয়নি। 
আহমদ মুসা হাসাি দসিনজবকর নদবক তানকবয় েলল, আমার কাপি-

দচাপিগুবলা েযাবে েবর দাও হাসাি দসিনজক। আর মাজুে ফািব এইবডর 
কবয়কটা নজনিস দেি হবয়বছ। তুনম নেবয় দদখ, নকবি আিবত হবে। 

মাজুে এেং হাসাি দসিনজক ড্রইংরুম দথবক দেনরবয় দেল। 
সাবলহ োহমি ও জাকুে উঠবত যানিল। আহমদ মুসা েলল, দতামরা 

েস দতামাবদর দহায়াইট নক্রবসন্ট সেবকব আরও কবয়কটা কথা োনক আবছ। 
ওরা আোর েসল। 
দেতর দথবক িাতাো েলল, খাোর দরনড োইজাি। 
একটু দথবম িাতাো েলল, দডসনপিা ও িানদয়া কােঁদবছ। 
‘দডসনপিা, িানদয়া দোি, দতামাবদর এ কান্না আমার জবে দেদিাদায়ক 

হবে। সে দতামরা শুবিছ। অবিক োই, অবিক দোবির নেপদ ও দুিঃখ-দেদিার 
কথা স্মরণ্ কবর তাবদর সাহাবযয োইবক দতা হানস-মুবখ দতামাবদর নেদায় দদয়া 
উনচত।’ 

‘মাফ করবেি আমাবদর, এমিোবে আপনি যাবেি তা আমরা দকউ 
োনেনি। আমার োনি, িানদয়ার োনি কাবরা োনিবতই আপনি একনদিও 
থাকবলি িা।’ েলল দডসনপিা কান্না জনিত কবন্ঠই। 

আহমদ মুসা হাসল। েলল, নঠক আবছ এোর এবল দতামাবদর ওখাবিই 
উঠবো। 
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েবল আহমদ মুসা সাবলহ োহমি ও জাকুবের নদবক মবিাবযাে নদল। 
 
 
 
নঠক দেলা ১টায় দেলবগ্রড নেমাি েন্দর দথবক যুবোশ্লাে এয়ার ওবয়বজর 

একটা নেমাি আকাবে উিল। 
নিবচ েযাংগুবয়বত দােঁনিবয় আবছ হাসাি দসিনজক, সাবলহ োহমি, 

মাজুে, জাকুে, িাতাো, দডসনপিা এেং িানদয়া। 
তাবদর সকবলর দচাখ পাখা দমবল উবি উঠা দপ্লবির নদবক। তাবদর 

কাবরারই দচাখ শুকবিা দিই। অশ্রু েিাবি সোর দচাখ দথবকই। দপ্লিটা যতই 
দুবর সবর যাবি, হৃদবয়র দকাথায় দযি টািটা তাবদর তীব্রতর হবি। 

ওনদবক দপ্লবির নসবট েসা আহমদ মুসার সামবি দস্পবির মািনচত্র। আর 
দচাবখ োসবছ কবডবাো, গ্রািাডা, টবলবডা প্রেনৃত নেধ্বি িেরীর দৃশ্য আর 
দোয়াবদল কুইোর িদীর দসতুবত দােঁিাবিা দসই েৃবদ্ধর অশ্রু দধায়া মুখ। 

 
 

সাইমুম নসনরবজর পরেতবী েই 

কবডবাোর অশ্রু 
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১ 
মোদ্রিদ দ্রবমোন বন্দররর মোদ্রিরে পো রোখরেই গ োিো শরীরর  একিো দ্রশহরণ 

গখরল গ ল আহমদ মুসোর। গস দ্রশহররণর মরযে একিো গ ৌরবও আরে, দ্রকন্তু 
গবদনোর ভোবিোই মুখে। সোেশ’ এ োররো খৃষ্টোরে েোদ্ররক দ্রবন দ্রিয়োদ এমদ্রন কররই 
গেরনর এক প্রোন্ত জোবলুে েোদ্রররক পো গররখদ্রেরলন। েোর গসদ্রদরনর অনুভূদ্রে দ্রেল 
দ্রবরজেোর, এই আইরবরীয়ো উপদ্বীরপর মোনুষরক মুক্ত করোর এবং েোরদররক 
অন্ধকোর গেরক আরলোরে দ্রনরয় আসোর আনন্দও দ্রেল েোর অন্তরর। দ্রকন্তু আজ 
গেরনর মোদ্রির েশড গেরক সৃষ্ট দ্রশহরণ আহমদ মুসোর হৃদয়িোরক গিন গবদনোয় 
মুষরে দ্রদল! দূরর সরর িোওয়ো, পর হরয় িোওয়ো আত্মীরয়র মুরখোমুদ্রখ হওয়োর 
মরেোই গিন বেোপোরিো। আহমদ মুসোর মরন হরলো গেরনর মোদ্রিই গিন েোরক 
দ্রবস্মরয়র সোরে গ োখ েুরল গদখরে! েোর গ োরখও গিন অেীরের গবদনোর এক 
অনুরণন। অনোকোদ্রিে দখরলর অযীন গকউ গিমন হঠোৎ গদখো পোওয়ো মুক্ত 
আপনজরনর প্রদ্রে দ্রবস্ময় আর গবদনোর আকুদ্রে দ্রনরয় েোকোয় এ গিন দ্রঠক গেমদ্রন! 
আহমদ মুসোর মরন হরলো, গেরনর গবোবো এই দৃদ্রষ্টরে এক সো র কেো গিন উপর  
পেরে। গিন বলরে, অরিো ে, অপদোেড গেোমরো পোদ্রলরয় গ ে আমোরক অন্ধকোরর 
দ্রনমদ্রিে করর, আজ অমন গবদনো দ্রনরয় েোকচ্ছ গকন? 
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 গেরনর মোদ্রিরে পো গররখ আরবর , আরবরশ আহমদ মুসো হঠোৎ করর 
 লোর শদ্রক্ত হোদ্রররয় গেরলদ্রেল। েোর গ োরখর দৃদ্রষ্টিো পোপসো হরয় উরঠদ্রেল। দ্রকন্তু 
গপেরন েখন িোত্রীর গরোে। গক একজন গপেন গেরক েোর পোরয় গহোোঁ ি গখরয় 
‘স্যদ্রর’ বরল উঠল। সদ্রিে দ্রেরর গপল আহমদ মুসো। হোোঁিরে শুরু করল। দ্রকন্তু 
পোরয় গিন গজোর পোরচ্ছ নো গস। হঠোৎ গকমন এক অবসোদ এরস েোরক দ্রিরর 
যরররে! গেরনর গবদনোময় অেীে গিন সবিোই এরস েোর মোেোয় গ রপ বরসরে। 
গদরহর প্রদ্রেদ্রি রক্ত কদ্রণকোয় েো েদ্রেরয় দ্রদরয়রে অবসোদজনক এক িন্ত্রণো। 
 আহমদ মুসো লোর রজর অরপক্ষোয় বরস দ্রেল। বরস বরস গস মোদ্রিরদর 
িুেদ্ররষ্ট  োইর্র ওপর নজর বুলোদ্রচ্ছল। 
 পোরশর গ য়োরর একজন েরুনী এরস বসল। েেোদ্রনশ। পররন পেো ি, 
 োরয় শোিড। গ হোরোয় নরম লোবণে। দ্রকন্তু গ োরখ মুরখ ভোব-ভংদ্র রে বুদ্রি ও শদ্রক্ত 
গিন দ্রঠকরর পেরে! 
 েরুণীদ্রি বলল, ‘মোে কররবন, আপদ্রন দ্রক অযূমপোয়ী?’ 
 েরুণীদ্রি হোরে দ্রস োরররির একদ্রি পেোরকি ও একদ্রি লোইিোর। 
 ‘হ্োোঁ, অযূমপোয়ী।’ িুেদ্ররষ্ট  োই্ গেরক মুখ েুরল বলল আহমদ মুসো। 
‘েরব আপদ্রন যুমপোন কররে পোররন।’ 
 ‘েেোংক ইউ।’ দ্রস োরররির পেোরকি ও লোইিোর পরকরি রোখরে রোখরে 
বলল গমরয়দ্রি। 
 ‘বললোম গেো আমোর অসুদ্রবযো গনই।’ 
 গমরয়দ্রির দ্রদরক পদ্ররপূণড দৃদ্রষ্টরে েোদ্রকরয় মুরখ সোমোন্য হোদ্রস গিরন বলল 
আহমদ মুসো। 
 ‘েেোংক ইউ।‘ সংদ্রক্ষপ্ত উত্তর গমরয়দ্রির। 
 আহমদ মুসো আবোর মরনোরিো  দ্রদল িুেদ্ররষ্ট  োইর্র দ্রদরক। দ্রকেুক্ষণ পর 
 োই্দ্রি উরে পোরে বন্ধ করল। েোরপর েরুণীর দ্রদরক মুখ িুদ্রররয় একিু দ্রদ্বযো 
করর বলল, ‘মোে কররবন, মোদ্রিরদ দ্রক মুসদ্রলম গহোরিল আরে?’ 
 গমরয়দ্রি গ োখ েুরল মুহুেডকোল আহমদ মুসোর দ্রদরক গ রয় রইল। েোর 
গ োরখ গকৌেুহল। বলল গস, ‘আপদ্রন দ্রনশ্চয় মুসলমোন?’ 
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 ‘হ্োোঁ।’ বলল আহমদ মুসো। 
 ‘দ্রনশ্চয় গেরনও নেুন?’ 
 ‘হ্োোঁ।’ 
 ‘দ্রকন্তু েবু গেরনর কেো গেো আপনোর জোনোর কেো?’ 
 ‘েো দ্রঠক, দ্রকেু জোদ্রন দ্রকন্তু সব জোদ্রন নো।’ 
 ‘গেরন মুসদ্রলম পদ্রর য় দ্রনরয় গকোন গহোরিরল ওঠো সম্ভব নয়, এিো গেো 
সবোর জোনো কেো।’ 
 ‘দুঃদ্রখে, আদ্রম এেিো জোদ্রন নো।’ 
 ‘আপনোর গদশ গকোেোয়?’ 
 দ্রদ্বযোয় পেল আহমদ মুসো। গকোনিোরক েোর গদশ বলরব? গস গেো 
িোিোবর। দ্রবদ্রভন্ন গদশ গেরক পোসরপোিড দ্রনরয়রে। অবরশরষ বলল, ‘আদ্রম 
িুর োশস্নোদ্রভয়ো গেরক আসদ্রে।’ 
 গমরয়দ্রির মুরখ গেোট্ট একিো হোদ্রস েরুি উঠল। বলল, ‘িুর োশস্নোদ্রভয়ো 
গেরক গেন গেো গবদ্রশ দূরর নয়?’ 
 ‘আমোর মোেৃভুদ্রম আররো দূরর, মযেএদ্রশয়ো।’ 
 ’বুপলোম।’ 
 লোর জ আসরে শুরু করররে। 
 ‘মোে কররবন।’ বরল আহমদ মুসো উরঠ দোোঁেোল। 
 গমরয়দ্রির প্ররের হোে গেরক বোোঁ ল। গমরয়দ্রির প্ররের হোে গেরক বোোঁ রে 
গপরর খুদ্রশই হরলো আহমদ মুসো। দ্রক কদ্রর, সংিোেকোলীন িুর োশস্নোদ্রভয়ো গকন 
দ্র রয়দ্রেলোম, গেরন গকন এরসদ্রে? এমন সব প্ররেও গস কররে পোরে। 

আহমদ মুসো লোউঞ্জ গেরক কোরপোরকড গবদ্রররয় এরসরে। গস এক 
ড্রোইভোররর সোরে কেো বলরে। আহমদ মুসো আন্তজডোদ্রেক গনিওয়োকডসমৃি গশরোিন 
গহোরিরল ওঠোই দ্রঠক করররে। এসব গহোরিরল হোলোল খোরদের বেোস্থো েোরক। 

 এই সময় েোর বোম পোরশই  যস্তোযদ্রস্তর শে গপরয়  মরক উরঠ 
গসদ্রদরক দ্রেরর েোকোল আহমদ মুসো। গস গদখল, গসই েরুনীরক দ’পোশ গেরক 
দ’জন জোপরি যরররে। গমরয়দ্রি েোেো পোওয়োর গ ষ্টো কররে। দ্রনরজরক েোেোরে 
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পোরলও গস। দ’পোরশর দ’জন গলোক মোদ্রিরে  েো দ্রে িোরচ্ছ। ভোরলো কংেু জোরন 
গমরয়দ্রি। দ্রকন্তু গমরয়দ্রি গসোজো হরয় দোোঁেোরে নো দোোঁেোরেই সোমরন গেরক একজন 
পোোঁদ্রপরয় পেল েোর ওপর। গমরয়দ্রি অদ্ভুে দ্রক্ষপ্রেোর সোরে ্োন হোোঁিুদ্রি একিু মুরে, 
একিু দ্রন ু হরয়, েীব্র গবর  ্োন হোেদ্রি গলোকদ্রির েলরপরি েুোঁরে দ্রদল। গলোকদ্রি 
গকোন শে নো কররই জ্ঞোন হোদ্রররয় সিোন মোদ্রিরে পরে গ ল। 

 পোরশ ভুদ্রমরে  েো দ্রে িোওয়ো গলোক দ’দ্রি েখন উরঠ 
দোোঁদ্রেরয়রে। েোরো দ্রপস্তল গবর করররে। দ’দ্রদক গেরক দ’জন গমরয়দ্রির পোোঁজরর 
দ্রপস্তল গ রপ যরর গঠরল দ্রনরয় পোরশর একদ্রি মোইররোবোরস েুলল।  োদ্রে গেরক 
একজন গনরম জ্ঞোন হোদ্রররয় পরে েোকো গলোকদ্রিরক দ্রুে েুরল দ্রনরয় গ ল। 

গভোজবোদ্রজর মরেোই দ্রুে িরি গ ল িিনো! 
গমরয়দ্রিরক হোইজেোক করর মোইররোবোসদ্রি কোরপোকড গেরক গবররোবোর 

জরন্য েুিল সোমরনর দ্রদরক। 
আরশপোরশর সবোর মরেো আহমদ মুসোও দ্রকংকেডবেদ্রবমূঢ়ভোরব দোোঁদ্রেরয় 

আরে। 
মোইররোবোসদ্রি  লরে শুরু কররল গমরয়দ্রি ‘বোোঁ োও’ বোোঁ োও’ বরল দ্র ৎকোর 

করর উঠল। সদ্রিে দ্রেরর গপল আহমদ মুসো। 
ভোবল গস, গেরন নেুন, দ্রকন্তু েোই বরল এমন একিো হোইজেোরকর 

প্রদ্রেবোদ গস কররব নো! একিো অসহোয় গমরয়র সোহোরিের আরবদরন গস সোেো গদরব 
নো! 

‘নো, েো হয় নো।’ স্ব ে উদ্রক্ত করল আহমদ মুসো। ‘অন্যোরয়র প্রদ্রেররোয, 
ন্যোরয়র আরদশ গদবোর জরন্যই গেো মুসলমোন জোদ্রের উত্থোন।’ 

আহমদ মুসো   োইল সোমরনই দোোঁদ্রেরয় েোকো িেোদ্রি ড্রোইভোররর দ্রদরক। 
দ্রুে বলল, ‘মোইররোবোসদ্রিরক েরলো কররব, িোরব?’ 

িেোদ্রি ড্রোইভোরদ্রি গেরল বয়রসর। গসও িিনোিো গদরখরে। েোর গ োরখ 
মুরখও উরত্তজনো। মুহুেডকোল গভরব দ্রনরয় বলল, ‘পুোঁদ্রকর বেোপোর স্যোর। দ্রঠক আরে 
িোব।’ 
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‘আদ্রম  োদ্রে  োলোরে  োইরল গেোমোর আপদ্রত্ত আরে?’  োদ্রের কোরে গিরে 
গিরে বলল আহমদ মুসো 

‘নো, গনই।’ একিু গভরব দ্রনরয় বলল ড্রোইভোর। 
আহমদ মুসো দ্র রয় ড্রোইদ্রভং দ্রসরি বসল। ড্রোইভোর বসর পোরশর দ্রসিোরে। 

িেোদ্রি ষ্টোিড দ্রনরে িোরচ্ছ, এম সময়  োদ্রের গখোলো জোনোলো দ্রদরয় একিো দ্রপস্তরলর 
নল এরস আহমদ মুসোর মোেো বরোবর দ্রস্থর হরয় দোোঁেোল।  

আহমদ মুসো মোেো িুদ্রররয় দ্রপস্তলযোরীর দ্রদরক েোকোল। একজন 
ষ ্োমোকডো গলোক। ্োন হোরে দ্রপস্তল বোদ্র রয় ঠো ্ো গ োরখ েোদ্রকরয় আরে। আহমদ 
মুসো ওর দ্রদরক েোকোরেই গলোকদ্রি বোম হোরে  োদ্রের দরজো খুরল হুকুম দ্রদল, 
‘গবদ্রররয় এরসো।’ 
 আহমদ মুসো দ্রুে দ্রনরদডশ পোলন করল। েোর দ্র ন্তো েোোঁকো জোয় ো গপরল 
দ্রকেু একিো সুরিো  হয়রেো আসরে পোরর। 

বোইরর এরস দোোঁেোরেই দ্রপস্তল নোদ্র রয় গলোকদ্রি বলল, ‘মরন হরচ্ছ েুদ্রম 
দ্রবরদদ্রশ, মরোর জন্য পোখো উঠল গকন?’ 

বরলই গকোন কেো বলোর সুরিো  নো দ্রদরয় একিু উচ্ছ স্বরর বরল উঠল, 
‘গেদো এদ্রদরক আয়, মোলিোরক গবোঁরয  োদ্রেরে গেোল। িোবোর সময় একিো  োরবডরজ 
গেরল দ্রদরয় িোব।’ 

আহমদ মুসো গদখল ওপোরশর একিো প্রোইরভি কোর গেরক একজন গলোক 
গবদ্রররয় এরলো সরু প্লোদ্রষ্টরকর ক্ড হোরে দ্রনরয়। 

গেদো নোরমর গলোকদ্রি কোরে এদ্র রয় আসরেই দ্রপস্তরওয়োলো দ্রপস্তরলর 
নলদ্রি নোদ্রমরয় একিু সরর দোোঁেোদ্রচ্ছল। 

আহমদ মুসো সুরিো  নষ্ট করল নো। দ্রবদেৎ  দ্রেরে গস দ’পো এদ্র রয় বোম 
হোে দ্রদরয় দ্রপস্তলওয়োলোর হোে মু রে যরও ্োন হোে দ্রদরয় দ্রপস্তল গকরে দ্রনরয়ই 
গলোকদ্রির কোরনর দ্রন িোয় িোরে দ্রপস্তল দ্রদরয় প্র  ্ এক আিোে করল। 

গলোকদ্রি দ্রকেু বুরপ ওঠোর আর ই জ্ঞোন হোদ্রররয় লুদ্রিরয় পেল মোদ্রিরে। 
আহমদ মুসো িুররে দ্র রয়ই গদখল,  োদ্রে গেরক গনরম আসো হোরে ক্ডওয়োলো 
গলোকদ্রি েোর ওপর পোোঁদ্রপরয় পেরে। সরর দোোঁেোরনোর সময় দ্রেল নো। আবোর গুলীও 
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কররে মন  োইল নো েোর। শুরুরেই খুরনোখুদ্রনরে জদ্রেরয় পরে দ্রবপদ বোেোরে  োয় 
নো গস। 

আহমদ মুসো বরস পেোয় গলোকদ্রি ভোরসোমে হোদ্রররয় আহমদ মুসোর মোেোর 
ওপর দ্রদরয় মোদ্রিরে আেরে পেল। 

দ্রুে উরঠ দোোঁেোল আহমদ মুসো। 
 উপুে হরয় পরে িোওয়ো গলোকদ্রির মুখ ভীষণভোরব গঠোকো গখরয়রে লরনর 
নগ্ন একিো পোেররর সোরে। গঠোোঁি গকরি  ল ল করর রক্ত গবরুরচ্ছ। 
 গনকরের মরেো দ্রহংর দৃদ্রষ্ট দ্রনরয় গলোকদ্রি উরঠ দোোঁেোদ্রচ্ছল। 
 আহমদ মুসো েোর দ্রদরক দ্রপস্তল েোক করর করঠোর কর ঠ বলল, ‘মোেো 
গুোঁরেো করর গদব, গিমন পরে আে দ্রঠক গেমদ্রন পরে েোক।’ 
 বরল আহমদ মুসো দ্রুে গপেন হরে বোম হোরে বেোদ্রি েুরল দ্রনরয় ক্ড হোরে 
গলোকদ্রি গি প্রোইরভি কোর গেরক গবদ্রররয় এরসদ্রেল গসই  োদ্রেরে দ্র রয় উঠল। 
েোরপর দ্রুে  োদ্রে  োদ্রলরয় গবদ্রররয় এরলো কোরপোকড গেরক। একবোর গপেন দ্রেরর 
গদখল, মোদ্রিরে পরে েোকো গলোকদ্রি উরঠ েুরি িোরচ্ছ সংজ্ঞোহীন গলোকিোর দ্রদরক। 
আহমদ মুসো বুপল, গলোকদ্রি েোর সোেী জ্ঞোন নো দ্রেদ্রররয় েোর দ্রপেু দ্রনরে আসরব 
নো। 
 দ্রবমোন বন্দর গেরক গবদ্রররয় আসো েীররর মরেো গসোজো গরো্ যরর  পরেো 
গবর  এদ্র রয়  লদ্রেল আহমদ মুসোর  োদ্রে। 
 পরকি গেরক মোদ্রিরদর িুেদ্ররষ্ট  োই্ গবর করর বোম হোরে গররখরে, ্োন 
হোরে েোর দ্রষ্টয়োদ্ররং হুইল। 
 আহমদ মুসো গদখল, দ্রবমোন বন্দর গেরক গবদ্রররয় আসো গরো্দ্রি বে 
একিো হোইওরয়রে পরেরে। হোইওরয়দ্রি পদ্রশ্চরম মোদ্রিদ শহরর প্ররবশ করররে। 
আর হোইওরয় যরর পূবডদ্রদরক এর োরল প্রেম গি গেোট্ট শহরদ্রি পোওয়ো িোয় েোর নোম 
িোরজন গ্ আরর োজ। আহমদ মুসো দ্রনদ্রশ্চে হরলো গমরয়দ্রিরক দ্রনরয় হোইজেোকররো 
মোদ্রিরদই িোরচ্ছ। এর আর একদ্রি বে কোরণ হরলো, এরো  ুরনোপুোঁদ্রি হোইজেোকোর 
নয়। িোরো একিো মোইররোবোস, একিো প্রোইরভি কোর দ্রনরয় হোইজেোক কররে িোয়, 
িোরো দ্রবমোন বন্দররর কোরপোরকড দ্র রয় হোইজেোক কররে সোহস করর, গপেন গেরক 
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একিো পোহোরোয় গররখ আসোর মরেো আোঁিিোি গবোঁরয িোরো কোজ করোর বুদ্রি রোরখ, 
েোরো গেোিখোি হোইজেোকোর নয়। রোজযোনীরেই েোরদর মোনোয়। সুেরোং মোদ্রিরদর 
রোস্তো যরর এর োবোরই দ্রসিোন্ত গ্রহন করল আহমদ মুসো। 
 মোদ্রিদ োমী দ্রবমোন বন্দর গরো্দ্রি গবশ প্রশস্ত।  োদ্রে-রিোেোও গবশ কম। 
আহমদ মুসো  োদ্রের গব  বোদ্রেরয় দ্রদল।  োদ্রের  দ্রে িখন ১৪০ দ্রকরলোদ্রমিোর উঠল 
েখনও মরন হরলো  োদ্রের  দ্রে আরও বোেোরনো িোয়। খুদ্রশ হরলো আহমদ মুসো। 
 োদ্রেদ্রি নেুন আরমদ্ররকোন  োদ্রে। গবশ মজবুে। 
 হোইজেোককোরীর মোইরকোবোসদ্রি সোদো। েোর নোিোর এখনও জ্বলজ্বল 
কররে আহমদ মুসো সোমরন। আহমদ মুসোর দৃদ্রষ্ট সোমরন প্রসোদ্ররে। এরকর পর 
এক  োদ্রেরক পোশ কোদ্রিরয় এদ্র রয়  লরে আহমদ মুসোর  োদ্রে। 
 দশ দ্রমদ্রনি  লোর পর আহমদ মুসো সোদো মোইররোবোসদ্রিরক গদখরে গপল। 
উজ্জ্বল হরয় উঠল আহমদ মুসোর মুখ। েোহরল হোইজেোকররো খুব গবদ্রশ এর োরে 
পোররদ্রন! গপেরন পোহোরো গদবোর গলোক আরে গিরহেু এবং সম্ভবে েোরদর দ্রপেু 
গনরব গকউ এমন আশংকো করর নো বরলই েোরো দ্রনদ্রশ্চে মরন মোপোদ্রর  োরল  োদ্রে 
 োলোরচ্ছ। 
 আরও দ্রমদ্রনি খোরনরকর মরযে আহমদ মুসোর  োদ্রে মোইররোবোসদ্রির 
একশ’  রজর মরযে গপৌেোরলো। 
 মোইররোবোসদ্রির  দ্রে হঠোৎ গলো হরয় গ ল। সংর  সংর  আহমদ মুসোও 
েোর  োদ্রের  দ্রে গলো করর দ্রদল। এই সময় মোইররোবোসদ্রিরে করয়কবোর হনড গবরজ 
উঠল। েোরপরই আবোর দ্রুে  লরে শুরু করল মোইররোবোসদ্রি। 
  করক উঠল আহমদ মুসো! মোইররোবোসদ্রি দ্রক েোরক সরন্দহ করল? 
মোইররোবোসদ্রির শদ্রক্তশোলী দ্ররয়োরদ্রভউ দ্রমররর ১০০  জ গপেরনর েোর এই  োদ্রে 
অবশ্যই যরো পেোর কেো। গপেরন দ্রনরজরদর  োদ্রে গদরখই দ্রক েোহরল  দ্রে ওভোরব 
গলো করর দ্রদরয়দ্রেল? মোইররোবোসদ্রির সোমরন গেো গকোন  োদ্রে দ্রেল নো, েোহরল 
হঠোৎ হনড বোদ্রজরয়দ্রেল গকন? ওিো দ্রক ওদরর গকোন সংরকে দ্রেল? সংরকরের জবোব 
নো গপরয় দ্রক েোরো যরর দ্রনরয়রে েোরদর  োদ্রে শর পরক্ষর হোরে পরেরে? 
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 আহমদ মুসো দ্রনদ্রশ্চে হরলো, গস ওরদর অনুসরণ কররে এিো ওরদর কোরে 
যরো পরে গ রে। ওরো এখন পোলোরচ্ছ। 
 আহমদ মুসোও েোর  োদ্রের  দ্রে বোদ্রেরয় দ্রদল। প্রোয় ১০০  রজর মরেো 
গপেরন গেরকই আহমদ মুসোর  োদ্রে মোইররোবোসদ্রিরক অনুসরণ করর  লল। 
 দ্রমদ্রনি পোোঁর ক  লোর পর মোইররোবোসদ্রি হোইওরয় গেরক গনরম 
অরপক্ষোকৃে একিো গেোি রোস্তো যরর যরর দদ্রক্ষণ দ্রদরক েুিরে লো ল।  
 রোস্তোদ্রি আরও দ্রনজডন।  োদ্রের  লো ল খুব কম। িেই সোমরন এর োরে 
লো ল  োদ্রের  লো রলর সংখেো মরন হরলো আরও করম িোরচ্ছ। এলোকোদ্রি 
মোদ্রিরদর উপক ঠ, দ্রকন্তু গরদ্রসর্দ্রিয়োল দ্রকংবো দ্রশল্প এলোকো নয়। মোরপ মোরপ 
দ্রিলো, আর মরযে বে বে কৃদ্রষ গক্ষে। দ’পোরশ গক্ষে গররখ মোরপর রোস্তো যরর 
এদ্র রয়  রলরে  োদ্রে।  
 জলপোই  োরে ঢোকো একিো গেোট্ট দ্রিলোর মুরখ হঠোৎ দোোঁদ্রেরয় পেল 
মোইররোবোসদ্রি। 
 আহমদ মুসো দোোঁেোরব দ্রক নো ভোবল। ভোবরে ভোবরেই প্রোয় 
মোইররোবোসদ্রির কোেোকোদ্রে গপৌরে গ ল গস। 
 মোইররোবোসদ্রি গেরমরে, দ্রকন্তু গকউ  োদ্রে গেরক গবর হয়দ্রি। 
 মোইররোবোসদ্রির  ে দরশর গপেরন েোকরেই আহমদ মুসো  োদ্রের গব্রক 
কষল। 
 গব্রক কষরে দ্র রয় দ্ররয়োর দ্রভউরে গ োখ পেরেই ভুে গদখোর মরেো  মরক 
উঠল আহমদ মুসো! গপেরন গেরক একিো জীপ  োদ্রে েোর প্রোয় িোরের ওপর এস 
পরেরে। মোইররোবোসদ্রির ওপর নজর েোকোয় এেক্ষণ গস গপেরন গখয়োলই 
কররদ্রন। দ্রনরজর গবোকোদ্রমিোও এখন েোর কোরে যরো পরে গ ল। শত্রু দ্রপেু দ্রনরয়রে 
একেো জোনোর পর সোমরনর মোইররোবোস গি অয়েোররলরস েোর দ্রবপরদর কেো 
দ্রনরজর গলোকরদর জোনোরে পোরর, েোরো গপেন গেরক আহমদ মুসোর ওপর গি 
 েোও হরে পোরর, আহমদ মুসোরক এ যররনর ট্র্েোরপ গেলোর জরন্যই গি এমন 
দ্রনজডন, েোোঁকো জোয় োয় দ্রনরয় আসরে, এসব কেো আহমদ মুসোর আর ই আোঁ  করো 
উদ্র ে দ্রেল।  
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 গপেরনর জীপদ্রি েোমরেই  োরজন  োরদ্রি দ্রপস্তল হোরে জীপ গেরক 
লোদ্রেরয় পেল। ওদ্রদরক সোমরনর জীপ গেরকও দ’জন গনরম এরসরে। ওরদও 
হোরেও দ্রপস্তল। 
 আহমদ মুসোর খোদ্রল হোে। জুেোর গখোরল গেোি একদ্রি েুদ্রর আরে, একিো 
লেোসোর কোিোর আরে। ওগুরলো দ্রদরয় এখোরন লেোই করো িোরব নো। আর 
গলোকগুরলোরক দ্রনেক হোইজেোকোর মরন হরচ্ছ নো। ওরদর ঠো ্ো মোেো, ঠো ্ো গ োখ 
গদরখ মরন হরচ্ছ ওরো দক্ষ প্ররেশনোল। অয়েোররলস বেবহোররর গিো েেো িোরদর 
আরে, েোরদররক গেোি করর গদখোর গকোন অবকোশ গনই।  
 আহমদ মুসো শোন্ত, দ্রনরীহ মোনুরষর মরেো  োদ্রে গেরক গনরম 
মোইরকোবোরসর দ্রদরক  লল। েোর গপেরন  োরজন দ্রপস্তরযোরী। 
 আহমদ মুসো মোইররোবোরসর দরজোর কোরে দোোঁেোরনো দীিডকোয় গলোকদ্রির 
মুরখোমুদ্রখ হরয় মুরখ একিু হোদ্রস গিরন শোন্ত কর ঠ বলল, ‘একজন দ্রনরস্ত্র গলোরকর 
জরন্য এে আরয়োজন?’ 
 মোইররোবোরসর গখোলো দরজো দ্রদরয় গদখো িোরচ্ছ, গমরয়দ্রি হোে, পো, মুখ 
বোোঁযো অবস্থোয় দ্রসরি বরস আরে। গস আহমদ মুসোর দ্রদরক েোদ্রকরয় দ্রবদ্রস্মে হরয়রে। 
হয়রেো গস ভোবরে পোররদ্রন, দ্রবমোন বন্দরর গদখো হওয়ো গসই দ্রবরদদ্রশ েোর উিোররর 
জরন্য েুরি আসরে পোরর!  
 আহমদ মুসো দোোঁেোরল দ্রপস্তলযোরীরো এরস েোরক দ্রিরর গেলল। 
 ‘েুদ্রম গক, েুদ্রম দ্রক  োও?’ আহমদ মুসোর প্ররের জবোব নো দ্রদরয় দীিডকোয় 
গলোকদ্রি পোেো প্রে করল। 
 ‘আদ্রম একজন দ্রবরদদ্রশ। আমোর গ োরখর সোমরন গেরক একদ্রি গমরয়রক 
হোইজেোক করো হরলো, আদ্রম েোরক উিোর কররে এরসদ্রে।’ বলল আহমদ মুসো 
 ‘আমোরদর  োদ্রে গকোেোয় গপরল? আমোরদর দ’জন গলোকরক দ্রক কররে?’ 
 ‘ওরদর ওখোরন গররখ  োদ্রে দ্রনরয়  রল এরসদ্রে।’ 
 ‘কী সুন্দর কেো! গিন েোরো  োদ্রে ওর হোরে েুরল দ্রদরয়রে। ওস্তোদ, 
গলোকিো মরন হরচ্ছ যোদ্রে শয়েোন!’ গপেন গেরক বলল একজন দ্রপস্তলওয়োলো। 
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 ‘দ্রঠক আরে, সব শয়েোনরকই আমরো দ্রঠক কররে জোদ্রন। এরক গবোঁরয 
 োদ্রেরে গেোল। আর দ’জন দ্রবমোন বন্দরর  রল িোও। গখোোঁজ নোও ওরদর।’ বরল 
দীিডকোয় গলোকদ্রি মোইররোবোরসর সোমরনর দ্রসরি দ্র রয় উঠল। আহমদ মুসোরক 
বোোঁযরে বোোঁযরে একজন বলল, ‘বেোিো! আররকজনরক উিোর কররে এরসদ্রেদ্রল, 
একন গেোরক উিোর করর গক?’ 
 ওর কেোর ঢংরয় আহমদ মুসোর মুখ েুরি হোদ্রস গবরুল। গস আরও ভোবল, 
এই মুহুরেড এর হোরের দ্রপস্তলদ্রি গকরে দ্রনরয় করয়কজনরক গশষ কররে পোরর, 
দ্রনরজ পোদ্রলরয়ও গিরে পোরর, দ্রকন্তু গমরয়দ্রির গেো উিোর হরব নো। 
 আহমদ মুসোর হোদ্রস গদরখ সম্ভবে গলোকদ্রির আত্মসম্মোরন িো গলর দ্রেল। 
গস আহমদ মুসোর হোে বোোঁযো গশষ করর  েোর নোরকর ওপর প্রবল িুদ্রষ  োদ্রলরয় 
বলল, ‘আমোরদর বুদ্রপ পেন্দ হরচ্ছ নো,  ল গদদ্রখরয় গদব।’ 
 আহমদ মুসোর নোক গেরি  ল  ল করর রক্ত গবদ্রররয় এরলো। দ্রকন্তু আহমদ 
মুসো মুরখ হোদ্রস গিরনই বলল, ‘আমোর ভুল হরয়রে, িোরো দবডল নোরীরদর হোইজেোক 
করর েোরদর বীর ভোবো উদ্র ে।’ 
 দ্রপস্তল উোঁদ্র রয় আর একজন দ্রপস্তলযোরী এদ্র রয় এরলো। বলল, ‘বেোিো 
েেোক ্ , গেোর কোরে আমোরদর নীদ্রে দ্রশখরে হরব নো।’ 
 বরল যোক্কো দ্রদরয় আহমদ মুসোরক মোইররোবোরস উদ্রঠরয় দ্রদল। 
 গমরয়দ্রির পোরশই জোয় ো হরলো আহমদ মুসোর। 
 গমরয়দ্রির মুখ দ্রবস্ময় ও গবদনোয় গেরয় আরে। সবর রয় েোরক দ্রবদ্রস্মে 
করররে, আহমদ মুসোর ভয়হীন, দ্রনরুদ্রদ্বগ্ন মুখ ও সহজ হোদ্রস। এ সময় গেো ভয় ও 
উৎক ঠোয় মুষরে পেোর কেো! িুদ্রষ গখরয় েোর নোক গেরি গ ল, ররক্ত গভরস গ রে, 
এরপরও কে সহজ ও দ্রনভডরয় কেো বলরে গস! সোযোরন নোভড দ্রনরয় এিো সম্ভব নয়। 
 মোইররোবোসদ্রি  লরে শুরু করররে। 
 আহমদ মুসোর পোরশ দরজোর কোরে একজন দ্রপস্তলযোরী বরসরে। আর 
দ’জন দ্রপস্তলযোরী গপেরনর দ্রসরি। 
 প্রোন্তররর রোস্তো যরর মোইররোবোস পদ্রশ্চম দ্রদরক এর োরচ্ছ। আহমদ মুসো 
বুপল, েোরো মোদ্রিরদ িোরচ্ছ। 
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 সোমরনর দ্রসি গেরক দীিডকোয় গলোকদ্রি মোেো িুদ্রররয় আহমদ মুসোরক লক্ষে 
করর  বলল, ‘দ্রবরদদ্রশ, মরবোর জরন্য গেোমর পোখো উরঠদ্রেল বুদ্রপ?’ 
 ‘মোনুষ দ্রপপীদ্রলকো নয়।’ বলল আহমদ মুসো। 
 ‘েোহরল গেোমোর পোখো বোোঁ োর জরন্য উরঠরে, নো?’ 
 ‘একজরনর দ্রবপরদ সোহোিে কররে এদ্র রয় এরসদ্রে।’ 
 ‘আমরো একজন মোনুষ হোইজেোক কররদ্রে, েুদ্রমও গেো একিো  োদ্রে 
হোইজেোক কররে।’ 
 নোক গেরক আসো রক্ত বোর বোর মুরখ এরস পেদ্রেল। বোোঁযো হোে দ্রদরয়ই 
বোর বোর মুেরে হরচ্ছ। বোোঁযো হোে দ’দ্রি েুরল গঠোোঁরির ওপর গনরম আসো রক্ত 
আররকবোর মুরে আহমদ মুসো বলল, ‘আদ্রম কররদ্রে গসিো অপরোয নয়, আপনোরদর 
কৃে অপরোরযরই একিো েল।’ 
 ‘বোহ্,  মৎকোর িুদ্রক্ত।’ 
 েোমল গলোকদ্রি। একিু গেরমই আবোর মুখ খুলল, ‘হোইজেোক করব নো 
গকন? এমন অপরূপো েুদ্রম কয়জন গদরখে, েুদ্রমই বরলো।’ 
 গলোকদ্রির মুরখ  িুল হোদ্রস। 
 ‘এ জিন্য কেোর আদ্রম গকোন জবোব গদব নো।’ 
 ‘জিন্য বলে, েুদ্রম গেররস্তো নোদ্রক? গদখব, দ্রঠক আরে।’ 
 ’আদ্রম মোনুষ, েরব প্ররেেক মোনুরষর অদ্রযকোররক আদ্রম শ্রিো কদ্রর।’ 
 ‘আমোর অদ্রযকোররকও?’ 
 ’অবশ্যই।’ 
 ‘গমরয়দ্রিরক আমোর ভোরলো গলর রে, ওরক হোইজেোক করো আমোর 
অদ্রযকোর।’ েোর মুরখ আবোর  িুল হোদ্রস। 
 ‘আমোর ভোরলো লো রে বরলই কোউরক আদ্রম খুন কররে পোদ্রর নো।’ 
 গলোকদ্রি উত্তর দ্রদল নো। অল্পক্ষণ  ুপ করর েোকল। েোরপর বলল, ওরো 
দ্রঠকই বরলরে, েুদ্রম সোংিোদ্রেক িরেল গলোক। এমন দ্রবপরদ এমন ঠো ্ো মোেো 
কোউরক গেো আদ্রম গদদ্রখদ্রন। দ্রকন্তু গজরন গররখো, গেোমোর গ রয়ও  লোরখো গুণ বে 
িরেরলর হোরে পরেে। জোন আমরো গক?’ গলোকদ্রির কেোয় গরোয েরুি উরঠরে। 
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 ‘আর  জোনেোম নো। এখন মরন হয় বুপরে পোরদ্রে।’ 
 ‘দ্রক বুপরে গপররে?’ গলোকদ্রি  মরক উরঠ মুখ গেরোল। 
 আহমদ মুসো দ্রনরজরক সোমরল দ্রনল। ওরো গি ক্লু-ক্লেোি-ক্লোরনর গলোক গস 
পদ্ররস্কোর বুপরে গপরররে। পোরশর গলোকদ্রির দ্রপস্তরলর বোোঁরি সোদো রংরয়র গেোবল-
উদেে সোরপর মোেো আোঁকো। এিো ক্লু-ক্লেোি-ক্লেোরনর মরনোগ্রোম। দ্রকন্তু েোরদর 
পদ্রর য় গি আহমদ মুসো জোনরে গপরররে, এ কেো এে েোেোেোদ্রে প্রকোশ করো 
দ্রঠক মরন করল নো। গস  ুপ করর রইল, গলোকদ্রির প্ররের গকোন জবোব দ্রদল নো।  
 ‘দ্রক বুপরে গপররে, বল?’ গলোকদ্রি দ্রপস্তল নোদ্র রয় যমরক উঠল। 
 েবু আহমদ মুসো দ্রদ্বযো করল, গকোন দ্রমেেো কেো বলরে েোর দ্রবরবরক 
বোোঁযল।  
 গলোকদ্রি এবোর আহমদ মুসোর মোেো বরোবর দ্রপস্তল েোক করর বলল, 
‘গদখ, প্ররের জবোব নো দ্রদরল এখদ্রন মোেো উদ্রেরয় গদব।’ 
 পোরশর গমরয়দ্রির মুখ পোংশু হরয় উঠল। গস আেড কর ঠ বলল, ‘বলুন, ওরো 
সব কররে পোরর।’ 
 আহমদ মুসো গমরয়দ্রির দ্রদরক একবোর েোদ্রকরয় গহরস উরঠ বলল, ‘ক্ল-ু
ক্লেোি-ক্লেোন’ এর গলোরকরো েোরদর পদ্রর রয়র বেোপোরর এে েশডকোের েোরেো 
জোনেোম নো।’ 
 ‘আমরো ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোন,’ গক গেোরক বলল। 
 ‘বলোর গেো দরকোর গনই, এই গি দ্রপস্তরলর বোোঁরি সোরপর মোেোয় মরনোগ্রোম 
গদরখই বুপরে গপররদ্রে।’ 
 গলোকদ্রির মুখ দ্রকেুক্ষণ দ্রবস্মরয় হোোঁ হরয় েোকল। েোরপর বলল, ‘এিো গি 
ক্লু-ক্লেোি-ক্লেোন এর মরনোগ্রোম েো েুদ্রম জোনরল গকমন করর?’  
 আহমদ মুসো কেো সোদ্রজরয়ই গররখদ্রেল। বলল, ‘গদখুন, আদ্রম গলখোপেো 
জোদ্রন। দদ্রনয়োর ইদ্রেহোস আদ্রম িোোঁিোিোোঁদ্রি কদ্রর বরল দ্রবদ্রভন্ন গখোোঁজ-খবর রোখো আমোর 
গনশো। ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোন দ্রবয়ষিো খুব গ োপন দ্রকে ুনয়।’ 
 গলোকদ্রি েৎক্ষনোৎ গকোন কেো বলল নো। 
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 অরনকক্ষণ  ুপ করর গেরক বলল, ‘দ্রবরদদ্রশ, েুদ্রম অরনক দ্রবষয় জোন। 
দ্রকন্তু এিো জোন নো, পদ্রর য় জোনোর পর ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোরনর হোে গেরক েোেো পোওয়ো 
গেোমোর জরন্য এখন কদ্রঠন হরয় গ ল?’ 
 ‘গকন?’ 
 ‘গকন? আমরো গেোমোরক ভোরলো মোনুষ ঠোওরর গেরে দ্রদই আর েুদ্রম বোইরর 
দ্র রয় এখন বরল দোও, বোসক গ দ্ররলো প্রযোরনর গবোন আমোরদর হোরে বন্দী, েো হয় 
নো।’ 
 গমরয়দ্রি বোসক গ দ্ররলোপ্রযোরনর গবোন শুরন আহমদ মুসো সদ্রবস্মরয় 
গমরয়দ্রির দ্রদরক গ োখ গেরোল। গমরয়দ্রিও েখন েোদ্রকরয়রে। গ োখোর দ্রখ হরলো। এই 
পদ্রর য় শুরন গমরয়দ্রির প্রদ্রে মমেো ও সহোনুভুদ্রে গিন আরও গবরে গ ল আহমদ 
মুসোর! 
 
 
 
 ‘হ্োোঁ, আদ্রম বোসক গ দ্ররলোপ্রযোন দ্রেদ্রলরপর গবোন।’ ওরো আহমদ মুসো ও 
গমরয়দ্রিরক জোনোলোহীন এ কক্ষদ্রিরে গঠরল দ্রদরয় দরজো বন্ধ করর  রল গিরেই 
বলল গমরয়দ্রি। 
 ‘আপদ্রন দ্রকন্তু আপনোর পদ্রর য় বরলনদ্রন। এরপরও আমোরক উিোররর 
ইচ্ছো আপনোর েোকরব?’ গমরয়দ্রি গশষ করল েোর কেো। 
 ‘বোস্ক গ দ্ররলোরদর সম্পরকড আদ্রম গবদ্রশ দ্রকেু জোদ্রন নো, দ্রকন্তু এুোঁকু জোদ্রন 
উত্তর গেরনর দ্রপররদ্রনজ পোদরদরশর কোিোরলোদ্রনয়ো ও ভোরসদ্রলয়ো প্ররদরশ 
স্বোদ্রযকোররর গি আরন্দোলন দ্রেল, গসিোই বোস্করো আজ কররে এবং েো কররে দ্র রয় 
েোরো অমোনুদ্রষক েেো  স্বীকোর কররে।’ বলল আহমদ মুসো। 
 েোমল আহমদ মুসো। একিু গেরমই আবোর শুরু করল, ‘দ্রকন্তু আদ্রম বুপরে 
পোরদ্রে নো, ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোন- এর সোরে আপনোরদর দ্রবররোয গকন?’ 
 ‘কোরন হরলো,’ শুরু করল গমরয়দ্রি, ‘গেরনর ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোন-এর 
গলোকজন ও সরকোর একই লবীর, একই স্বোরেডর ভো ীদোর। েোই বোস্করদর 
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আরন্দোলন ধ্বংস কররে ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোন প্রেেক্ষ ও পররোক্ষ উভয় সোহোিেই 
সরকোররক দ্রদরয় িোরচ্ছ। জিন্য এরো। গবনোমীরে আমোরদর গলোকরদর পণবন্দী 
করর এরো বহু িোকোও কোমোই করররে বোস্করদর কোে গেরক।’ 
 ‘আপনোরক দ্রক্ন্যোপ করোর দ্রক িোর ডি ওরদর? বলল আহমদ মুসো। 
 ‘ োদ্রেরে ওরদর আলোরপ িেিুকু বুরপদ্রে, ‘েেোক গসরভন’ নোরম একিো 
গ্রুরপর েন্মনোরম আমোর ভোইয়োর কোে গেরক এক গকোদ্রি িোকো দোবী কররব। 
ভোইয়োরক এরস দ্রনদ্রদডষ্ট গলোরকর কোরে এই িোকো হস্তোন্তর কররে হরব। েোরদর মূল 
িোর ডি হরলো ভোইয়োরক হোরের মুরঠোয় আনো। ভোইয়ো হোরে এরল আমোরদর 
দ’জনরক ওরো েুরল গদরব সরকোররর হোরে দ্রেন গকোদ্রি িোকোর দ্রবদ্রনমরয়।’ 
 ‘আপনোর ভোইয়ো িদ্রদ িোকো দ্রদরে নো আরসন?’ 
 ‘েোরো জোরন, ভোইয়ো আসরবন। আদ্রম েোর একমোত্র গবোন। আমোরক মুক্ত 
করোর জরন্য দ্রেদ্রন জীবনও দ্রদরে পোররন।’ 
 ‘যোপদ্রন একো এেিো অসোবযোরন এরলন গকন?’ 
 ‘আদ্রম আসদ্রে জোমডোদ্রন গেরক, গসখোরন পদ্রে।  েকোল এরস গপৌোঁেোরনোর 
কেো দ্রেল, েোর জরন্য এখোরন বেবস্থোও দ্রেল। দ্রকন্তু ট্র্োনদ্রজরি অসুদ্রবযো হরয়রে। ১২ 
ি িো গদদ্রররে ফ্লোইি গপরয়দ্রে। একেো আর জোনোবোর সুরিো  হয়দ্রন।’ 
 ‘েোহরল আপনোর মূলে এখন দ্রেন গকোদ্রি িোকো!’  ম্ভীর কর ঠ বলল 
আহমদ মুসো। 
 ‘আদ্রম আমোর কেো ভোবদ্রে নো, ভোবদ্রে ভোইয়োরক দ্রনরয়।’ গমরয়দ্রির কর ঠ 
গিন কোন্নো পরর পেল! 
 আহমদ মুসো মোেো দ্রন ু করর  ুপ করর দ্রেল। উরস্কোখুরস্কো েোর  ুল, 
গ হোরোিো দ্রবধ্বস্ত। 
 দ’জরনর হোে-পো েখনও বোোঁযো। হোে দ্রপেরমোেো করর গবোঁরয গররখ 
িোওয়োয় হোে গকোন কোরজই লো দ্রেল নো। 
 িরিো গবশ বে। জোনোলো নো েোকরলও অরনক উোঁ ুরে েোরদর কোেোকোদ্রে 
জোয় োয় দ’পোরশর গদয়োরল দ’িো িুলিুদ্রল আরে। িররর এক গকোরণ গেোি একিো 
গলোহোর খোদ্রিয়ো। দ’গিো কিল গসখোরন। 
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 আহমদ মুসো গমরয়দ্রিরক বলল, গবোন, েুদ্রম অরনক পদ্ররশ্রোন্ত! ঐ খোদ্রিয়োয় 
দ্র রয় একিু দ্রবশ্রোম নোও। অবস্থোরক আমোরদর গমরন দ্রনরে হরব।’ 
 ‘আপদ্রন? আপদ্রন গেো আহে এবং আমোর জরন্যই আপনোর এই দদডশো।’ 
নরম কর ঠ বলল গমরয়দ্রি। 
 ‘আদ্রম এই গমরপরেই দ্রদদ্রবে িুমোরে পোরব। আমোর আহে হওয়োর কেো 
বলে? এরক আদ্রম দ্রকেুই মরন কদ্রর নো।’ 
 গমরয়দ্রি দ্রবস্ময়-দ্রবমুি গ োরখ েোদ্রকরয়দ্রেল আহমদ মুসোর দ্রদরক। অেেন্ত 
শদ্ররে, শোন্ত, সরল গ হোরো গলোদ্রির। দ্রকন্তু গি সোহস ও দ্রনভডীকেো গস এর মযে এ 
পিডন্ত গদরখরে েো েোর কোরে অকল্পনীয়।  ুেোন্ত দ্রবপদ, জীবন-মররণর সদ্রন্ধক্ষরণ 
মোনুষ অে ঠো ্ো, অে স্বোভোদ্রবক েোকরে পোরর, নো গদখরল েোর গকোনদ্রদনই দ্রবশ্বোস 
হরেো নো। আর সোহরসর সোরে েোর শদ্রক্ত ও বুদ্রি নো েোকরল দ’জনরক কুরপোকোে 
করর েরদর  োদ্রে দ্রেদ্রনরয় গস এরস পেরে পোরল গকমন করর! 
 গমরয়দ্রি গ োখ আহমদ মুসোর ওপর গেরক নো নোদ্রমরয়ই দ্রজরজ্ঞস করল, 
‘আপদ্রন গক েো দ্রকন্তু জোনো হয়দ্রন। আমোর কেোই শুযু আদ্রম বরলদ্রে।’ 
 আহমদ মুসো িররর গলোহোর দরজোিোরক ভোরলো করর পিডরবক্ষণ করদ্রেল। 
গমরয়দ্রির কেো কোরন গ রল মুখিো িুদ্ররযি মুহুেডকোল গমরয়দ্রির দ্রদরক গ রয় ইশোরোয় 
দ্রজজ্ঞোস কররে দ্রনরষয করল। 
 গমরয়দ্রি দ্রবদ্রস্মে হরলো। দ্রকেু বলরে িোদ্রচ্ছল। দ্রকন্তু আহমদ মুসো েোরক 
কেো বলরে নো দ্রদরয় বলল, ‘দ্র ন্তোর দ্রকেু গনই, আমোরদর সব কেো ওরো শুনরে 
পোরচ্ছ, দ্রকে ু োইরল ওরো সংর  সংর ই জোনরে পোররব।’ 
 গমরয়দ্রি বেোপোরিো এবোর বুপরে গপরররে। হোসল। আহমদ মুসো েোর 
পদ্রর য় ক্লু-ক্লেোি-ক্লেোনরক জোনোরে  োয় নো বরলই েো নো দ্রজরজ্ঞস করোর জরন্য 
ঐভোরব ইংদ্র ে করল। দ্রকন্তু এিো বুপরে গপরর গমরয়দ্রির ঔৎসুকে আরও গবরে 
গ ল। গলোকদ্রির এমন দ্রক পদ্রর য় আরে িো ক্লু-ক্লেোি-ক্লেোনরক জোনোরনো িোরব নো? 
গমরয়দ্রির মরন পেল গলোকদ্রির নোমদ্রিও গেো জোনো হয়দ্রন এবং েোর নোমও গেো 
গলোকদ্রি এখনও জোরন নো। 
 গমরয়দ্রি বলল, ‘আমরো গকউ কোররো নোমও গেো জোদ্রন নো।’ 
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 ‘আপদ্রন ঐ খোদ্রিয়োয় দ্র রয় দ্রবশ্রোম দ্রনন!’ গমরয়দ্রির কেোর দ্রদরক কোন নো 
দ্রদরয় বলল আহমদ মুসো। 
 গমরয়দ্রির মুখদ্রি এবোর মদ্রলন হরয় উঠল। 
 গমরয়দ্রি ক্ষুণ্ণ হরয়রে বুপরে গপরর আহমদ মুসো নরম সোন্তবনোর সুরর 
বলল, ‘িোও গবোন! দ্রবশ্রোম নোও, সোমরন অরনক কেো বলোর সময় হরব।’ আহমদ 
মুসোর কেোয় গমরয়দ্রির মুখ উজ্জ্বল হরয় উঠল। গস বরস বরস অরনক করষ্ট খোদ্রিয়োর 
দ্রদরক এর োরলো। 
 আহমদ মুসো সরব কোে হরয়রে গমরপর ওপর। এই সময় করক্ষর দরজো 
গখোলোর শে হরলো। আহমদ মুসো শুরয়ই েোকল, উঠল নো।  
 খুরল গ ল দরজো। 
 গসই দীিডকোর গলোকদ্রি িরর প্ররবশ কররে কররে বলল, ‘সুন্দর, সদ্রিে 
িরর গেোমোর হোদ্রনমুনিো গকমন লো ল? গেোমোর জরন্য দুঃসংবোদ, দ্রবরদদ্রশ! সোমরন 
কেো বলোর অরনক সময় গেোমরো পোরব নো। কোলরক সকোরলই বোস্ক-নদ্রন্দনী মোদ্ররয়ো 
দ্রেদ্রলপ িোরচ্ছ আরও বে জোয় োয়, আর গেোমোরকও গিরে হরব রোজযোনী গেরক 
দূরর আরও একিু দ্রনদ্ররদ্রবদ্রল জোয় োয়।’ 
 গলোকদ্রির গপেন গপেন দ’জন প্রহরী এবং আরও একজন গলোক ট্র্দ্রল 
করর খোবোর দ্রনরয় প্ররবশ করল! 
 গলোকদ্রি কেো গশষ কররই গপেন দ্রেরর প্রহরীরদর লক্ষে করর বলল, 
‘ওরদর হোে দরল গদ, গখরয় দ্রনক।’ 
 আহমদ মুসো ও মোদ্ররয়ো দ্রেদ্রলরপর হোে খুরল দ্রদল প্রহরী এরস। পো েোরদর 
বোোঁযোই েোকল। 
 মোদ্ররয়ো খোদ্রিয়োয় বরস এবং আহমদ মুসো গমরপরে বরস গখরয় দ্রনল।  
 আহমদ মুসোরো িখন খোদ্রচ্ছল, েখন দীিডকোর গলোকদ্রি বলল, ‘গদরখো 
দ্রবরদদ্রশ! ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোরনর অরনক বদনোম আরে, দ্রকন্তু গপরি গখরল দ্রপরঠ সয়-’ এ 
দ্রনয়ম ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোন গমরন  রল।’ 
 ‘গকন দ্রপরঠ আমোরদর দ্রকে ুসইরে হরব নোদ্রক?’ বলল আহমদ মুসো। 
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 ‘গেোমোর পদ্রর য় েুদ্রম বলদ্রন, এমন দ্রক মোদ্ররয়োরকও বলরল নো, গেোমোর 
কপোরল দুঃখ আরে। কোল গির পোরব বরসর কোরে গ রল। আর উদ্রন গেো আমোরদর 
বে গমহমোন।’ 
 ‘দ্রেন গকোদ্রি িোকো দোরমর গমহমোন, েোই নো?’ 
 ‘েুদ্রম সব গজরনে মোদ্ররয়োর কোে গেরক, দ্রকন্তু জোনোিো গেোমোর জরন্য কোল 
হরলো। গকউ এভোরব ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোরনর গভেরর গঢোকোর পর আর প্রোণ দ্রনরয় দ্রেরর 
গিরে পোরর নো।’ 
 ‘দ্রেরর, গিরে পোরো নো পোরো সবিোই দ্রক গেোমোরদর হোরে?’ 
 ‘গকন, গেোমোর সরন্দহ আরে এরে? গবর হবোর একবোর গ ষ্টোই কররো নো, 
হয় কুকুররর মরেো গুলী গখরয় মররব, নো হয় দ্রবদেৎেৃষ্ট হরয়ও প্রোণ দ্রদরে পোর। 
আর বন্দীখোনো গেরক এ পিডন্ত গকউ গবরুরেই পোররদ্রন। গেোমোর মরেো 
একশ’জনও এ দরজো ভোঙ্গরে পোররব নো। আর খুলরে পোররলও গকোন লোভ হরব 
নো। গ ৌকোরঠর কব্জোর ওপর গকোন প্রকোর  োপ পেোরলই  োরদ্রদরক এলোমড গবরজ 
উঠরব।’  রবডর সোরে কেোগুরলো বলল গলোকদ্রি। আহমদ মুসো গগ্রোগ্রোরস কেোগুরলো 
দ্র লল। 
 খোওয়ো গশষ হরল পদ্ররবরশনকোরী গলোকদ্রি বোসনপত্র গুদ্রেরয় দ্রনরয় ট্র্দ্রল 
গঠরল গবদ্রররয় গ ল। 
 আহমদ মুসো ও মোদ্ররয়োর হোে আবোর শক্ত করর বোোঁযো হরলো। 
 দীিডকোয় গলোকদ্রি বলল, ‘আমরো দুঃদ্রখে! বোেরুম বেবহোর কররে 
গেোমোরদর একিু অসুদ্রবযো হরব, এ গশষ মযুিোদ্রমনীিোও গেোমোরদর জন্য 
আরোমদোয়ক হরব নো। দ্রকন্তু দ্রক করব? আমরো ক্লু-ক্লেোি-ক্লেোরনর বন্দীখোনোর এিোই 
গি দ্রনয়ম।’ 
 ‘হোে পো গখোলো রোখরল ক্ষদ্রে দ্রক দ্রেল, িররর সব দ্রকে ু গেো গেোমরো 
গদখরেই পোচ্ছ!’ বলল আহমদ মুসো। 
 ’নো, বন্দীখোনোয় আমরো দ্রিদ্রভ কেোরমরো দ্রেি কদ্ররদ্রন। দ্রক দরকোর পোরমলো 
বোদ্রেরয়, গবোঁরয গেরল রোখব সবদ্রদক দ্রদরয় গসই ভোরলো।’ 
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 আহমদ মুসো ও মোদ্ররয়োর হোে গবোঁরয গেলোর পর প্রহরীরো দ্র রয় দরজোয় 
দোোঁদ্রেরয়দ্রেল। 
 গলোকদ্রি কেো গশষ করর দরজোর দ্রদরক এর োরে এর োরে বলল, 
‘শুভরোদ্রত্র।’ 
 ‘শুভরোদ্রত্র!’ আহমদ মুসো বলল। েোর গঠোোঁরির গকোণ হোদ্রস। 
 দরজো বন্ধ হরয় গ ল। ওরদর পোরয়র শেও দ্রমদ্রলরয় গ ল। 
 মোেো দ্রন ু করর দ্রকেুক্ষণ ভোবল আহমদ মুসো। 
 েোরপর গদয়োল িদ্রেিোর দ্রদরক েোকোল। গদখল রোে দশিো। 
 আহমদ মুসো মোদ্ররয়োর দ্রদরক গ রয় বলল, ‘আপদ্রন শুরয় পেুন। এখন 
একিু দ্রবশ্রোম খুব জরুরী।’ 
 গমরয়দ্রি বোোঁযো  ো দ’দ্রি েুরল খোদ্রিয়োর ওপর বরসদ্রেল। েোদ্রকরয়দ্রেল 
আহমদ মুসোর দ্রদরকই। বলল,’ আমোরক আপদ্রন নো বলরল খুব খুদ্রশ হরবো।’ 
 েোরপর একিু গেরক আবোর বলল, ‘একিো কিল আপদ্রন দ্রনন। দ্রকন্তু 
দ্রকভোরব গদব?’ 
 ‘দরকোর গনই, আদ্রম িুমুদ্রচ্ছনো।’ 
 ‘িুমোরবন নো, গকন?’ 
 ‘এমন অবস্থোয় আমোর িুম আরস নো।’ বরল আহমদ মুসো গমরয়দ্রির দ্রদরক 
েোদ্রকরয় গ োখ ও মুখ গনরে ইশোরো করল কেো নো বলোর জরন্য। 
 মোদ্ররয়ো ইশোরো বুপল। আর গকোন কেো গস বলল নো। 
 আহমদ মুসো আর ই দ্রঠক করর গেরলরে, গিমন করর গহোক, আজরকই 
পোলোরে হরব। গমরয়দ্রিরক অন্যত্র সরোরল েোরক উিোর করো কদ্রঠন হরব। 
 আহমদ মুসো দ্রনরজর বোোঁযন গখোলোর দ্রদরকই প্রেম মরনোরিো  দ্রদল।  
 হোে পো এমন শক্ত করর বোোঁযো গি, জুেোর গমোজো গেরক েুদ্ররিো গবর করর 
গনওয়োও অসম্ভব। হোে দ্রপেরমোেো করর বোোঁযো েোকোয় েো গকোনই কোরজ আসরে 
নো। বোম জুেোর গ োেোদ্রলর একিো অংরশ  োপ দ্রদরলই েো খোোঁজ গেরক উরঠ আসরব। 
গবদ্রররয় পেরব একিো গেোট্ট কুঠুদ্রর। ওখোরনই লুকোরনো আরে বহু কোরজর উপরিো ী 
সুইদ্র্শ একিো েুদ্রর।  
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 আহমদ মুসো বহু গ ষ্টো কররও জুেোর গ োেোদ্রলরক হোে দ্রকংবো মুরখর কোরে 
আনরে পোরল নো। কপোরল দ্রকেু িোম জরমরে েোর। 
 হঠোৎ েোর মরন পেল, গস গেো গ ষ্টো কররল জুেো খুরল গেলরে পোরর। 
এরপর আহমদ মুসো জুেো দ্রঢলো করোর কসরে শুরু করল। দ্রকেুক্ষন গ ষ্টোর পর 
গবশ দ্রঢলো হরলো। 
 আহমদ মুসো  দ্রেরয়  দ্রেরয় খোদ্রিয়োর কোরে গ ল। 
 মোদ্ররয়ো দ্রেদ্রলপ বরস বরস অবোক গ োরখ আহমদ মুসোর কোজ গদখদ্রেল। 
আহমদ মুসোরক খোদ্রিয়োর দ্রদরক এদ্র রয় আসরে গদরখ বুপল, গস খোদ্রিয়োর যোরোল 
প্রোরন্ত বোোঁদ্রযরয় জুেো খুলরে  োয়। মোদ্ররয়ো আহমদ মুসোরক ইশোরো করল পো েোর 
দ্রদরক এদ্র রয় আনোর জন্য। 
 আহমদ মুসো পো দ’দ্রি েোর দ্রদরক এদ্র রয় দ্রদল। মোদ্ররয়ো খোদ্রিয়ো গেরক 
আহমদ মুসোর পোরয়র কোরে গপেন দ্রদরক দ্রেরর বসল। দ্রকন্তু পরক্ষরনই আবোর 
িুরর বরস ইশোরোয় জোনরে  োইল গকোন জুেো। আহমদ মুসো বোম জুেোর দ্রদরক 
ইংদ্র ে করল। 
 মোদ্ররয়ো আবোর গপেন দ্রেরর িুরর বরস বোোঁযো দ’হোে দ্রদরয় বোম জুেোদ্রি 
খুোঁরজ দ্রনরয় দ্রেেো খুরল জুেোদ্রি খুরল গেলল। 
 মোদ্ররয়ো জুেো খুরল খোদ্রিয়োয় উরঠ বসরে িোদ্রচ্ছল। আহমদ মুসো েোরক 
দ্রনরষয করল। েোরপর  দ্রেরয় জুেোর কোরে দ্র রয় দ্রপেরমোেো করর বোোঁযো দ’দ্রি হোে 
দ্রদরয় জুেো গিরন দ্রনল এবং দ্রনদ্রমরষই জুেোর গ োেোদ্রল গেরক েুদ্রর গবর করর আনল।  
 মোদ্ররয়ো এবোর বেোপোরিো বুপরে পোরল। েোর মুখ উজ্জ্বল হরয় উঠল। 
 এরপর আহমদ মুসো েুদ্রর হোরে দ্রনরয় দ্রপেু দ্রেরর মোদ্ররয়োর বোোঁযো হোরের 
কোরে গপৌেল এবং মোদ্ররয়োর হোরের বোোঁযন পরীক্ষো করর সোবযোরন েো গকরি দ্রদল। 
 হোে মুক্ত হরেই মোদ্ররয়ো িুরর বরস আহমদ মুসোর হোে গেরক েুদ্রর দ্রনরয় 
েোর হোরের বোোঁযন গকরি দ্রদল। 
 হোে পোরয়র বোোঁযন গকরি দ’জরনই মুক্ত হরয় গ ল। 
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 মুক্ত হবোর পর মোদ্ররয়ো দ্রেদ্রলপ দ্রনররব মোেো পোঁদ্রকরয় আহমদ মুসোর প্রদ্রে 
কৃেজ্ঞেো জোনোল। েোরপর সিোন শুরয় পেল খোদ্রিয়োয়। েোর গ োখ মুরখ ভীষণ 
ক্লোদ্রন্ত। 
 আহমদ মুসো দ্রবেোরলর মরেো যীর পোরয় বোেরুরম ঢুকল, অজু করোর 
জরন্য। আসর ও মো দ্ররব নোমোি েোর কোজো হরয় আরে। এশোর সময়ও িোরচ্ছ। 
গবর হবোর দ্র ন্তো করোর আর  নোমোিগুরলো পরে দ্রনরে হরব। 
 আহমদ মুসো অজু করর এরস নোমোরজ দোোঁেোল, িররর গি প্রোরন্ত খোদ্রিয়ো 
আরে গস দ্রদকিোই পদ্রশ্চম। 
 উত্তর- দদ্রক্ষরণ গপরে রোখো খোদ্রিয়োর দদ্রক্ষণ পোরশ গমরপর অরনকখোদ্রন 
জোয় ো খোদ্রল আরে। আহমদ মুসো গসখোরনই নোমোজ দোোঁেোল। 
 মোদ্ররয়ো দ্রেদ্রলপ উত্তর দ্রদরক মোেো কোে করর শুরয় গেরকই আহমদ মুসোর 
ওঠো-বসো সব গদখরে পোরচ্ছ। মোদ্ররয়ো মুসলমোনরদর নোমোরজর কেো শুরনরে, দ্রকন্তু 
গকোনদ্রদন গদরখরন। গস আগ্রহ ও গকৌেুহরলর সোরে একদৃরষ্ট আহমদ মুসোর দ্রদরক 
েোদ্রকরয় আরে। 
 নোমোজ গদরখ  মৎকৃে হরলো মোদ্ররয়ো। প্রোেডনো এে সুন্দর হরে পোরর! 
প্রোেডনোয় এমন মগ্নেো, গ হোরোয় েোর অমন অপরূপ অদ্রভবেদ্রক্ত েোর কোরে 
দ্রবস্ময়কর! প্রোয় দ্রনয়দ্রমেই গস  ীজডোয় িোয়। দ্রকন্তু প্রোেডনো গি এমন হরে পোরর েো 
গস কল্পনোও কররদ্রন কখনও। স্ব ডীয় অদ্রভবেদ্রক্তর কেো গস পুস্তরক পরেরে, দ্রকন্তু 
মরন হরচ্ছ েোর একিো বোস্তব দ্রপদ্রলক গস গদখল। নোমোজ গশষ করর আহমদ মুসো 
গ োিো িরিো িুরর একবোর গদখল। েোরপর সোমরন দোোঁদ্রেরয় পরকি গেরক েুদ্রর গবর 
করল, েুদ্ররর  অগ্রভো িো দরজোয় গঠদ্রকরয় পরীক্ষো করল দরজোয় দ্রবদেৎ প্রবোহ 
আরে দ্রকনো। দ্রকন্তু েুদ্ররর বোোঁরির গ োেোয় গেোি স্বচ্ছ গকদ্রবনদ্রিরে গকোন আরলো জ্বলল 
নো। আহমদ মুসো দ্রনদ্রশ্চে হরলো, অন্তে এ দরজোরক েোরো দ্রবদেেোদ্রয়ে কররদ্রন। 
আহমদ মুসো ভোবল, এ দরজোর পররই কদ্ররর্োর এবং এ দরজোর পে আর 
দ’দরজো পররই ভূ- ভড গেরক ওপরর ওঠোর দ্রসোঁদ্রে। এখোরন দ্রসোঁদ্রে মুরখ আসোর সময় 
দ’জন প্রহরীরক গদরখ এসরে। এরপর বোইররর গ ি পিডন্ত আর গকোন প্রহরীরক 
গদরখদ্রন। 
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 আহমদ মুসো দ্রসিোন্ত দ্রনরয় গেরল। দরজো গেরক িুরর দোোঁেোল আহমদ 
মুসো।  
 মোদ্ররয়ো দ্রেদ্রলপ শুরয় গেরক দ্রবদ্রস্মে দৃদ্রষ্টরে আহমদ মুসোর কোজ গদখদ্রেল। 
গস বুপরে পোরল এসব গবর হবোর দ্র ন্তো খুদ্রশ হরলো মোদ্ররয়ো। দ্রকন্তু পরক্ষরনই খুদ্রশ 
উরব গ ল। হোজোর গ ষ্টো কররলও এ ভু- ভডস্থ  কক্ষ গেরক গবর হবোর পে গস 
গদখরে নো। গলোহোর দরজো খুলরব দ্রক করর? আর খুলরলও দ্রক হরব। দরজোর কব্জোর 
সোরেই গেো এলোমড আরে। 
 মোদ্ররয়োর দ্র ন্তোয় গেদ পেল আহমদ মুসোরক েোর দ্রদরক আসরে গদরখ। 
আহমদ মুসোর দৃদ্রষ্টিো দ্রনম্নমুখী। মোদ্ররয়ো দ্রবদ্রস্মে হরলো, আহমদ মুসো গকোন সময়ই 
েোর দ্রদরক  োইরে নো। 
 করয়কবোর ইশোরোয় কেো বলোর সময় মুহুরেডর জরন্য েোর গ োরখর ওপর 
গ োখ গেরলরে, দ্রকন্তু েো মুহুরেডর জরন্যই। আর ওর দৃদ্রষ্টিো কে পদ্রবত্র! গস গমরয় 
মোনুষ, গেরলরদর দৃদ্রষ্ট গস বহু গদরখরে, সব গস গবোরপ। আর এমন একিো 
পদ্রররবরশ দ্রক হরে পোরর েো গস জোরন। এ গকমন অদ্ভুে মোনুষ! এমন মোনুষও এই 
দদ্রনয়োয় আরে! মুসলমোরদর উন্নে ননদ্রেকেোর কেো গস শুরনরে দ্রকন্তু আবোর গসই 
সোরে মুসদ্রলম গদরশ মুসলমোনরদর মরযে হোজোররো জিন্য অপরোয সংিিরনর 
কেোও পরেরে। 
 আহমদ মুসো নে মুরখ মোদ্ররয়োর কোরে এদ্র রয় আসরে। একদম কোরে 
এরস মুহুরেডর জরন্য গ োখ েুরল গঠোোঁরি আঙুল গঠদ্রকরয় একিু পুোঁরক পরে 
দ্রেসদ্রেদ্রসরয় বলল, ‘এখন বোরিো, আমরো রোে দ’িোয় গবর হবোর গ ষ্টো করব। েুদ্রম 
একিু িুদ্রমরয় নোও।’ 
 বরল গকোন কেো গশোনোর অরপক্ষো নো করর সরর গ ল আহমদ মুসো। িররর 
এক গকোণোয় দ্র রয় বরস পেল। মোেোিো গদয়োরলর সোরে গহলোন গদয়ো। গ োখ বন্ধ। 
 মোদ্ররয়ো ইচ্ছো কররও এই দ্রবস্ময়কর গলোকদ্রির গেরক েোর গ োখ গেরোরে 
পোরল নো, মোদ্ররয়োর হৃদরয় গেোলপোে, েোর দ্রবশ বেররর জীবরন সুন্দর গপোশোক, 
দ্রশক্ষোর অহংকোর আর ভি আ ররণর িোরদর গদরখরে েোরো এর েুলোয় পশুর গ রয় 
বে দ্রকেু নয়। 
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 দ্রঠক রোে দ’িোয় আহমদ মুসো উরঠ দোোঁেোল।  
 উরঠ বরসই দ্র ৎকোর শুরু করল, ‘গক গকোেোয় আে, েৃষ্ণো, েৃষ্ণ পোদ্রন  োই, 
পোদ্রন।’ 
 একবোর, দ’বোর নয়। দ্র ৎকোর কররই  লল আহমদ মুসো। প্রেমিোয় 
িোবরে দ্র রয়দ্রেল মোদ্ররয়ো। উরদ্বর  গ োখ বে বে হরয় উরঠদ্রেল েোর। সোংিোদ্রেক 
দ্রকেু হরলো নোদ্রক গলোকদ্রির! দ্রকন্তু করয়ক মুহুরেডর মরযেই আহমদ মুসোর গ হোরো 
গদরখ সব বেোপোরিো বুপরে পোরল। 
 দ্রকেুক্ষণ দ্র ৎকোর  লোর পর একিো ক ঠ গভরস এরলো, ‘জোনোন্নোরম িোও, 
রোে দপুরর জ্বোলোেন। েোম, িোরচ্ছ পোদ্রন।’ েোরদর মোপখোন গেরক কেোগুরলো 
গভরস এরলো। গ োপন মোইররোরেোনদ্রি ওখোরনই আরে বুপো গ ল। 
 আহমদ মুসো েোমল। গেরমই দ্রবেোরলর মরেো দ্রনুঃশরে েুিল দরজোর 
দ্রদরক। মোদ্ররয়োরকও দরজোর দ্রদরক আসরে ইংদ্র ে করল। মোদ্ররয়োও েুরি এরলো। 
 দরজোর পোল্লো গভের দ্রদরক গখোলোর দ্রসরেম। গখোলোর পর দরজোর পোল্লো 
গদয়োরলর গিখোরন এরস দোোঁেোয়, আহমদ মুসো মোদ্ররয়োরক দ্রঠক গস স্থোরন গদয়োল 
গসোঁরি দোোঁে কদ্রররয় দ্রদল। দ্রনরজ দরজোয় দ্র রয় দোোঁেোল। উৎকণড হরয় শুনরে লো ল 
গকোন পোরয়র শে আসরে দ্রক নো। 
 মোদ্ররয়ো এেক্ষরণ দ্রক িিরে িোরচ্ছ বুপরে পোররে। ওর খোদ্রল হোে। খোদ্রল 
হোরে একো বন্দুকযোরীরদর সোরে দ্রক করর পোররব? ভরয় েোর মুখ পোংশু হরয় উঠল। 
হোরিডর েন্দন দ্রুে হরলো। 
 বোইরর বুরির শে পোওয়ো গ ল। আহমদ মুসো গখয়োল করর শুরন বুপল, 
দ’জন গলোক আসরে। দরজোর েোলোয়  োদ্রব লো োরনোর শে হরলো। 
 মোদ্ররয়ো মুখ বোদ্রেরয় গদখল, আহমদ মুসো দরজোর গভের গেরক েোলো 
লো োরনোর গি দ’গিো দ্ররং দ’পোরশর পোল্লোয় আরে েো শক্ত করর যরর দোোঁদ্রেরয় আরে। 
 আোঁৎরক উঠল মোদ্ররয়ো। দরজো খুলরলই গেো গস গুলীর মুরখ পরে িোরব! 
ওর দ্রক মোেো খোরোপ হরয় গ ল? মোদ্ররয়ো হোে বোেোল েোরক গিরন আনরে। দ্রঠক 
েখনই সশরে দরজোর হুক গখোলোর শে হরলো, আর গসই সংর  ... ...। মোদ্ররয়ো 
হোে গিরন গ োখ বন্ধ করল। 
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 আহমদ মুসো দ’পোরশ দ’দ্রি দ্ররং যরর েোর সমস্ত মরনোরিো  বোইররর হুক 
গখোলোর দ্রদরক দ্রনবি করর দোঁদ্রেরয়দ্রেল। েোর শরীররর প্রদ্রেদ্রি গপশী শক্ত হরয় 
উরঠরে, প্রদ্রেদ্রি স্নোয়ুেন্ত্রীরে অদমে শদ্রক্তর এক দ্রশহরণ। 
 আহমদ মুসো িখন বুপল হুক গখোলো এখন কমদ্রপ্লি, েখনই দ’হোরে 
হ্োোঁ কো িোরন দরজোর পোল্লো খুরল গেলল এবং পোোঁদ্রপরয় পরে সোমরনর গলোকদ্রির 
হোে গেরক দ্রপস্তল গকরে দ্রনল। গলোদ্রির বোম হোরে দ্ররভলবোর দ্রেল, ্োন হোে দ্রদরয় 
দরজোর হুক খুলদ্রেল। 
 আহমদ মুসো দ্ররভলবোর গকরে দ্রনরয় সংর  সংর ই দ্ররভলবোররর নলদ্রি 
গলোকদ্রির বুরক গ রপ যরর দ্রট্র্ োোঁর দ্রিপল। সোইরলিোর  োপো দ্রবরফোররণর মরেো 
একিো শরের কম্পন উঠল শুযু। গলোকদ্রি কোিো কলো োরের মরেো উরে পরে 
গ ল। গলোকদ্রির সোরের গলোকদ্রি এরকবোরর গপেরনই দোোঁদ্রেরয়দ্রেল। েোর এক হোরে 
দ্রেল পোদ্রনর জ , অন্য হোরে দ্ররভলবোর। গলোকদ্রির গ োরখর েোনোবেো ভোব গকরি 
িোওয়োর আর ই আহমদ মুসোর দ্ররভলবোররর নল গলোকদ্রির বুক েশড করল। 
 ভরয় গলোকদ্রির গ োখ গবদ্রররয় আসোর দশো হরলো। মুখ েোর হোোঁ হরয় গ রে। 
ক ঠ গেরক গকোন শে গবরুল নো। হোে গেরক েোর দ্ররভলবোর ও পোদ্রনর জ  পরে 
গ ল। 
 েোর বুরক দ্ররভলবোর যরর গররখই দ্রেসদ্রেদ্রসরয় বলল, ‘জোমো খুরল গেল।’ 
 গলোকদ্রি সংর  সংর  িরন্ত্রর মরেো আরদশ পোলন করল। 
 আহমদ মুসো েোরক শুরয় পেরে বলল। গস শুরয় পেরল েোর জোমো দলো 
পোদ্রকরয় েোর মুরখ ঢুদ্রকরয় দ্রদল। েোরপর গপেন দ্রেরর গদখল, মোদ্ররয়ো দরজোয় ভরয় 
কোঠ হরয় দোোঁদ্রেরয় আরে। 
 আহমদ মুসো ইশোরো করর েোরক কোরে গ্রক দ্রেসদ্রেদ্রসরয় বলল, ‘বোোঁযোর 
দদ্রেগুরলো দ্রনরয় এরসো।’ 
 মোদ্ররয়ো িররর গভের গেরক দদ্রেগুরলো এরন দ্রদরল গলোকদ্রিরক দ্রপেরমোেো 
করর বোোঁযল। েোরপর েোরক িররর মরযে গঠরল দ্রদরয় িরর েোলো লোদ্র রয় দ্রদল।’ 
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 দ্রদ্বেীয় গলোকদ্রির দ্ররভলবোর কদ্ররর্োর গেরক েুরল দ্রনরয় মোদ্ররয়োর হোরে 
েুরল দ্রদরে দ্রদরে বলল, ‘েুদ্রম গেো সোহসী গমরয়, গসদ্রদন একোই গেো এরদর 
দ্রেনজনরক প্রোয় কুরপোকোে করর গেরলদ্রেরল!’ 
 মোদ্ররয়োর কোরোে ও কুংেু’র গট্র্দ্রনং আরে। গস সোহসীও বরি, দ্রকন্তু গস 
সোহস এই অবস্থোর জরন্য নয়। গস আহমদ মুসোর হোে গেরক দ্ররভলবোরদ্রি হোরে 
দ্রনরে দ্রনরে বলল, ‘আদ্রম আপনোর কোে গেরক অন্তে পোলোব নো।’ 
 ‘যন্যবোদ গবোন’ বরল আহমদ মুসো েুিল ভূ ভড গেরক উঠবোর দ্রসোঁদ্রের 
দ্রদরক। েোয়োর মরেো েোর গপেরন গপেরন মোদ্ররয়ো। 
 দ্রসোঁদ্রের মুরখ প্রহরীর বসোর জোয় ো দ’দ্রি খোদ্রল। আহমদ মুসো ভোবল এরোই 
েোর িরর পোদ্রন দ্রনরয় দ্র রয়দ্রেল। অরনকিো দ্রনুঃশঙ্ক দ্র রত্ত ের ের করর উঠল দ্রসোঁদ্রে 
দ্রদরয়। গশষ যোরপ উরঠ দোোঁদ্রেরয় ্োন দ্রদরক িুররই মুরখোমুদ্রখ হরয় গ ল দ’জরনর। 
আকদ্রস্মকেোয় আহমদ মুসো গিমন অপ্রস্তুে হরয় পরেরে, গেমদ্রন ওরো দ’জনও। 
দ্রকন্তু েো মুহূরেডর জরন্য। আহমদ মুসো প্রস্তুে হরয় দ্রপস্তল েুরর যরোর আর ই ওরো 
দ’জন এক সোরে পোোঁদ্রপরয় পেল আহমদ মুসোর ওপর। 
 আহমদ মুসো ত্বদ্ররে একিু দ্রপেু হরি পরে িোওয়ো গেরক রক্ষো গপল। দ্রকন্তু 
হোে গেরক দ্রপস্তলিো দ্রেিরক পরে গ ল এবং শক্ত একিো িুদ্রষ গখল গসই আহে 
নোকিোর ওপর আবোর। 
 ওরদর একজন ভোরসোমে রোখরে নো গপরর দ্রসোঁদ্রের দ্রঠক মরুখর ওপরই 
পরে দ্র রয়দ্রেল। েোর দ্রদ্বেীয় প্রবল আর একিো িুদ্রষ েুরি আসদ্রেল েোর গসই নোক 
লরক্ষে।  
 আহমদ মুসোর নোক গেরি আবোর রক্ত নোমদ্রেল। নোক লক্ষে করর  আসো 
দ্রদ্বেীয় িুদ্রষিোরক সদ্রেেই ভয় গপল আহমদ মুসো। গস দ্রবদেৎ  দ্রেরে একিু দ্রন ু 
হরয় দ’হোে দ্রদরয় অদ্ভুে দ্রক্ষপ্রেোর সোরে গলোকিোর িুদ্রষ বো োরনো হোরের কদ্রব্জিো 
যরর প্রবল গবর   রদ্রকর মরেো একিো িুরপোক গখল। মি করর একিো হোে ভোঙ্গোর 
অেবো কনুইরয়র জরয় ি খুরল িোওয়োর শে হরলো। গলোকিো গিোেোর মরেো দ্র ৎকোর 
করর সিোন মোদ্রিরে পরে গ ল। আর ওঠোর নোমদ্রি করল নো। 
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 অন্যদ্রদরক প্রেম গলোকদ্রি গি ভোরসোমে হোদ্ররয় দ্রসোঁদ্রের মোেোয় পরে 
দ্র রয়দ্রেল, েোর কপোিো শক্ত গমরপর সোরে গঠোকো খোওয়োয় মুহূরেডর জরন্য দ্রনদ্রিয় 
হরয় পরেদ্রেল। দ্রনরজরক সোমরল গনবোর পর গস উরঠ দোোঁদ্রেরয় দ্রদ্বেীয়বোর আহমদ 
মুসোর ওপর পোোঁদ্রপরয় পেরে িোদ্রচ্ছল। েখন আহমদ মুসো দ্রদ্বেীয় গলোকদ্রিরক 
কুরপোকোে করর পুররোপুদ্রর উরঠ দোোঁেোরে পোররদ্রন। মোদ্ররয়ো দ্রসোঁদ্রের মুরখই 
দোোঁদ্রেরয়দ্রেল, গলোকদ্রি এদ্রদরক লক্ষেই কররদ্রন। গলোকদ্রি আহমদ মুসোর ওপর 
পোোঁদ্রপরয় পেোর জরন্য বোম পোরয়র ওপর গদরহর  োপিো েুোঁরে দ্রদরয় ্োন পো’িো 
একিু শূরন্য েুরল দ্রদল। মোদ্ররয়ো পোোঁদ্রপরয় পরে েোর গস আ লো পো’িো যরর হ্োোঁ কো 
একিো িোন দ্রদল। গলোকদ্রি মুখ েবুরে পরে গ ল দ্রকন্তু আবোর মোেো গেোলোর গ ষ্টো 
করদ্রেল গস। মোদ্ররয়ো একিু পুরক পরে দ’হোরের একিো গজোে কোরোে  োলোল 
গলোকদ্রির িোরে। গলোকদ্রির মোেো দ্রস্থর হরয় খরস পেল মোদ্রিরে।  
 আহমদ মুসো েেক্ষরণ উরঠ দোোঁদ্রেরয় দ্রবভলবোরিো কুদ্রেরয় দ্রনরয়রে। 
মোদ্ররয়োর দ্রদরক িুরর দোোঁেোল। েোরপর ‘যন্যবোদ এরসো’ বরল েুিল কদ্ররর্োর যরর 
পূবডদ্রদরক। আহমদ মুসোর, মরন পেরে এ পে দ্রদরয়ই েোরদররক ভূ- ভডস্থ করক্ষ 
দ্রনরয় িোওয়ো হরয়দ্রেল। 
 কদ্ররর্োরদ্রি পূবডদ্রদরক গশষ প্রোরন্ত গপৌরে দদ্রক্ষণ দ্রদরক িুরর গ রে। েোর 
পররই গবরুবোর গ ি। গিখোরন কদ্ররর্োরদ্রি দদ্রক্ষণ দ্রদরক গবোঁরক গ রে গসখোন দ্রদরয় 
গদোেোলোয় ওঠোর দ্রসোঁদ্রে। আহমদ মুসোরো িখন দ্রসোঁদ্রের মুরখর কোেোকোদ্রে গপৌোঁরে 
গ রে গস সময় েোরো দ্রসোঁদ্রেরে পোরয়র শে গপল। ্োন পোরশই একিো দরজো বন্ধ। 
আহমদ মুসো েমরক দোোঁদ্রেরয় যীরর যীরর  োপ দ্রদরল নব িুরর গ ল, খুরল গ ল 
দরজো। 
 আহমদ মুসো মোদ্ররয়োর হোে যরর গিরন দ্রুে িররর গভেরর  ঢুরক গ ল। 
দরেো পুররোপুদ্রর বন্ধ কলল নো, ঈষৎ েোোঁক গররখ গসখোরন গ োখ লোদ্র রয় রোখল।  
 দ্রসোঁদ্রে গেরক গনরম দ’জন গলোক কদ্ররর্োর দ্রদরয় দ্রুে পদ্রশ্চম দ্রদরক 
এর োদ্রচ্ছল। একজন উদ্রদ্বগ্ন কর ঠ বলদ্রেল, ‘বন্দীখোনোয় দ্রনশ্চয় দ্রকে ুিরিরে, কোররো 
গকোন কেো গনই!’ 
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 ওরো দরজো পোর হরয় গিরেই আহমদ মুসো দরজো খুরল কক্ষ গেরক 
গবদ্রররয় গ রির দ্রদরক েুিল। 
 দদ্রক্ষণ দ্রদরক বোোঁরক িুরর আহমদ মুসো েমরক দোোঁেোল। মোদ্ররয়োর দ্রদরক 
দ্রেরর বলল, ‘েুদ্রম দ্ররভলবোর দ্রনরয় কদ্ররর্োর ও দ্রসোঁদ্রে পোহোরো দোও। ওরো দ’জন 
শীঘ্রই দ্রেররব। ওরো দ্রেররল আমোরক ইংদ্র ে দ্রদও।’ 
 বরল আহমদ মুসো দ্রুে গলোহোর মজবুে গ রির দ্রদরক এর োরলো। দরজোয় 
েোলো লো োরনো আরে, আবোর হুেরকোও। আহমদ মুসো দরজোয় হোে দ্রদরে দ্র রয়ও 
আোঁৎরক উরঠ দ’পো দ্রপদ্রেরয় এরলো। মরন পেল গস দীিডকোয় গলোকদ্রির হুদ্রশয়োরী 
‘পোলোরে দ্র রয় দ্রবদেৎেৃষ্ট হরয় মররব!’ গ িিো গেো দ্রবদেেোদ্রয়ে হরে পোরর। 
আহমদ মুসো দ্রুে পরকি গেরক েুদ্রর গবর করর েোর অগ্রভো  দ্রদরয় দরজো েশড 
করল। জ্বরল উঠল েুদ্ররর বোোঁরির দ্রবরশষ কক্ষদ্রি। হেোশ হরয় আহমদ মুসো েোকোল 
দরজোর  োরপোরশ গকোেোও গকোন গ োপন সুই  আরে দ্রক নো। নো, গনই। 
 গ ি পেোরসরজর পদ্রশ্চম পোরশর গদয়োরল আহমদ মুসো গদখল দ্রবরোি 
একিো সুইে গবো্ড। গবোর্ডর দ্রমিোর বি ও গমইন সুইর র সোদ্রর। আহমদ মুসোর 
গ োখ উজ্জ্বল হরয় উঠল। দ্রুে গস মোদ্ররয়োরক কোরে ্োকল। মোদ্ররয়ো এরল বলল, 
‘আদ্রম গ রি দ্র রয় দোোঁেোরল েুদ্রম সব গমইন সুই  অে করর গদরব।’ দ্রুে আহমদ 
মুসো গ রি  রল গ ল। 
 খিোখি সব গমইন সুই  অে করর দ্রদল মোদ্ররয়ো। আহমদ মুসো েোর েুদ্ররর 
অগ্রভো  গলোহোর দরজোয় েশড করল। মোদ্ররয়োর গশষ সুই  অে করোর সোরে সোরে 
েুদ্ররর বোোঁি সংলগ্ন দ্রবরশষ গকদ্রবনদ্রির আরলো দ্রনরভ গ ল অেডোৎ গ ি এখন আর 
দ্রবদেেোদ্রয়ে গনই। 
  োরদ্রদক েখন অন্ধকোরর ্ুরব গ রে। সম্ভবে বোদ্রেদ্রির সব আরলোই 
দ্রনরভ গ রে। 
 আহমদ মুসো মোদ্ররয়োরক গ রি আসোর জরন্য দ্রনরদডশ দ্রদরয় গ রির গলোহোর 
হুেরকোদ্রি খুরল গেলল। েোরপর গ রির েোলো ভোরলো করর গদরখ দ্রনরয় 
দ্ররভলবোররর নল েোরে গসি করর গুলী করল। গভরঙ পরে গ ল েোলো। দ্রুে হুক 
খুরল গেলল আহমদ মুসো। িোন দ্রদরয় খুরল গেলল দরজো। 
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 কদ্ররর্োরর এই সময় গুলীর শে পোওয়ো গ ল। গক গিন কদ্ররর্োর দ্রদরয় 
গুলী কররে কররে েুরি আসরে। 
 আহমদ মুসো মোদ্ররয়োরক বোইরর গঠরল দ্রদরয় দ্রনরজ বোইরর দ্রেিরক গবদ্রররয় 
এরলো এবং সংর  সংর  বোইরর গেরক গ রির দরজো যেোস করর বন্ধ করর দ্রদরয় 
বোইরর গেরক হুক লোদ্র রয় দ্রদল। এই সময় গ ি রুরম গুলীর শে পোওয়ো গ ল। 
করয়কদ্রি গুলী দরজোর  োরয়ও শে েুলল।  
 গ রির পরর গবশ বে লন। েোরপর বোইররর গ ি। গ রি পোহোরোর গকোন 
বেবস্থো আহমদ মুসো গঢোকোর সময় গদরখদ্রন। েরব গ রি েোলো গদয়ো েোকরে পোরর। 
লনও অন্ধকোরর ্ুরব গ রে। েরব অন্ধকোরিো গভেররর মরেো অে  োে নয়। 
 বোইরর গেরক গ রির হুক বন্ধ কররই আহমদ মুসো মোদ্ররয়োরক বলল, 
‘িেিো পোর মোেো দ্রন ু করর গ রির দ্রদরক েুিরে েোক। এবোর ওপর গেরক লরন 
গুলী আসরে পোরর।’ 
 এরলোও দ্রঠক। গদোেলোর জোনোলো দ্রদরয় গেন োন গেরক বৃদ্রষ্টর মরেো গুলী 
গনরম এরলো লরন। দ্রকন্তু েেক্ষরন আহমদ মুসোরো গ রি গপৌরে গ রে। গ ি িপরক 
েোরো েুরি গবশ খোদ্রনকিো জোয় ো পোদ্রে দ্রদরয় রোস্তোয় দ্র রয় উঠল। 
 দ্রকন্তু রোস্তোয় উরঠই মোদ্ররয়ো আহমদ মুসোরক গিরন একিো অন্ধকোর  দ্রলরে 
দ্রনরয় এরলো। 
 পরকি গেরক রুমোল গবর করল মোদ্ররয়ো। 
 আহমদ মুসো অবোক হরয়দ্রেল। এখন বুপরে পোরল, আহে নোরকর ররক্ত 
মুখিো েোর গঢরক আরে, িো মোনুরষর মরন গকৌেুহল বো সরন্দহ সৃদ্রষ্ট কররে পোরর। 
 রুমোলশুি মোদ্ররয়োর হোে আহমদ মুসোর মুরখর দ্রদরক এদ্র রয় আসদ্রেল।  
 ‘যন্যবোদ, মোদ্ররয়ো’ বরল আহমদ মুসো েোর হোে গেরক রুমোল দ্রনরয় 
দ্রনরজর মুখ পদ্ররষ্কোর কররে লো ল। 
 মোদ্ররয়ো একিো গহোোঁ ি গখল। গস বুপল, মোদ্ররয় মুরখর রক্ত মরুে দ্রদক, এি 
আহমদ মুসো  োয় নো। গি স্বোভোদ্রবক গসবোিুকু এই অবস্থোয় সকরলরই স্বো ে 
জোনোরনোর কেো, েোও গস করল নো। 
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 মুখ গেরক রক্ত মুরে গেলোর পর আহমদ মুসো ও মোদ্ররয়ো আবোর দ্রেরর 
এরলো রোস্তোয় এবং সংর  সংর  একিো িেোদ্রি গ্রক ওরো উরঠ বসল। 
 

 
 
 
 
 
 



কর ড্োভোর অশ্রু  30 

 

২ 
 গস ট্র্োল ইউদ্রনভোদ্রসডদ্রি অব মোদ্রিদ আজ উৎসবমুখর। পদোেড দ্রবজ্ঞোন 
অনোরসডর আজ গরজোে হরয়রে। সোরয়ি েেোকোদ্রেরে আনন্দিো আজ গিন 
গবদ্রশই! আনরন্দর গকন্দ্রদ্রবন্দু আজ গজন কেোেদ্ররনো। প্রেম গশ্রণীরে প্রেম হবোর 
দলডভ গসৌভো ে এবোর গসই লোভ করররে। গজন কেোেদ্ররনোরক দ্রিরর আনন্দিো 
আরও এই কোররন গবদ্রশ গি, গস অভদ্রবেভোরব এই সম্মোন লোভ করররে। সবোই 
জোনে প্রেম হওয়োর সম্মোনিো গজোয়োন েোদ্র্ডনোর ্র জরন্যই বরোদ্দ। গস গকোন 
পরীক্ষোরেই কখনও দ্রদ্বেীয় হয়দ্রন। আর গস প্রেম হয় অরনক বেবযোন দ্রনরয়, ক্লোস-
পরীক্ষোরেও এিোই গদখো গ রে সব সময়। গজন কেোেদ্ররনো, গজোয়োন েোদ্র্ডনোর ্র 
দ্র রপ্রদ্রেদ্বন্দ্বী। দ্রকন্তু দ্রদ্বেীয় আসন দ্রনরয়ই েোরক সন্তুষ্ট েোকরে হরয়রে সব সময়। 
 গসদ্রমনোর করক্ষ বন্ধু-বোন্ধবীরদর দ্রভরের মরযে বরসদ্রেল গজন। দ্রবরয়র 
করনর মরেো েোরক অদ্রেষ্ঠ করর েুরলরে সবোই। 
 গসদ্রমনোর করক্ষ প্ররবশ করল গজোয়োন েোদ্র্ডনো ্। েোর আজ পরোজরয়র 
দ্রদন। এ পরোজয়িো েোর জরন্য দ্রনরমডি আকোরশর বজ্রপোরের মরেোই আকদ্রস্মক! 
দ্রকন্তু অরন্যরো এরক গিভোরবই গদখুক, গজোয়োন এরক সহজভোরবই গ্রহন করররে। 
গজোয়োন স্বভোব েভোরবই শোন্ত গেরল। অেেন্ত গমযোবী ও বুদ্রিমোন গস, দ্রকন্তু েোর 
প্রকোশ পোহোেী নদীর মরেো উচ্ছল নয়, উচ্ছৃংখল গেো নয়ই, সমভূদ্রমর নদীর মরেো 
েো শোন্ত-দ্রস্নগ্ধ। েোত্র বয়রসই গস এক বের আর  গমৌদ্রলক  রবষণোর জরন্য 
ইউররোরপর সবর রয় সম্মোনজনক পুরস্কোর ‘ইউররোপ দ্রবজ্ঞোন একোর্মী পুরস্কোর’ 
লোভ করররে। গস ট্র্োল ইউদ্রনভোদ্রসডদ্রি অব মোদ্রিদ ও গেরনর জরন্যও দ্রেল এিো 
দলডভ সম্মোন। এিো ইউররোরপর জরন্যও অদ্রদ্বেীয়। গমৌদ্রলক আদ্রবষ্কোররর জরন্য 
একজন েোরত্রর এই পুরষ্কোর পোওয়ো এই প্রেম। গিদ্রদন এ খবর মোদ্রিরদ এরলো, 
েখন দ্রবশ্বদ্রবদেোলরয়র গপ্রদ্রসর্ ি পিডন্ত লোদ্রেরয় উরঠদ্রেল। দ্রকন্তু মুরখ দ্রনমডল এক 
খ ্ হোদ্রস েরুি ওঠো েোেো গজোয়োরনর মরযে আর গকোন প্রদ্রেদ্ররয়ো হয়দ্রন। গজোয়োন 
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েোদ্র্ডনোর ্র এই  দ্ররত্র েোর প্রদ্রেভোর মরেোই সকরলরই দৃদ্রষ্ট আকষডণ করর। গি 
আনরন্দ আত্মহোরো হয় নো, গস গকোন আিোরেও মুষরে পরে নো। গজোয়োরনর গক্ষরত্র 
আজও েোই হরয়রে। গজোয়োন েোদ্র্ডনো ্ িখন গজনরক স্বো ে জোনোরনোর জন্য 
গসদ্রমনোর করক্ষ প্ররবশ করল, েোর গ োরখ েখন খুোঁজরল হয়রেো ম্লোদ্রনমোর একিো 
কোরলো েোয়ো গকউ পোরব, দ্রকন্তু গঠোোঁরি দ্রেল েোর স্বভোবজোে দ্রনমডল এক িুকররো হোদ্রস। 
আর হোরে দ্রেল েিুন্ত এক গ োলোপ-কুোঁদ্রে। 
 গজনরক মযেমদ্রণ করর গিদ্রবল দ্রিরর সবোই বরস দ্রেল। গসদ্রমনোর করক্ষ 
প্ররবশ করর িখন গজোয়োন গিদ্রবলদ্রির দ্রদরক এর োরলো, েখন সবোই করক্ষ নহ নহ 
করর উঠল। গকউ মজো গপল, কোরও মরযে দ্রবদ্রূরপর প্রকোশ িিল এবং কোরও 
মরযে দ্রবজরয়র উল্লোস। দ্রকন্তু লোল স্কোিড আর লোল শোিড পদ্ররদ্রহেো উপর  পেো 
আনরন্দ উচ্ছোলো,  ঞ্চলো গজন গিন গজোয়োনরক গদরখই দপ করর দ্রনরভ গ ল! গস 
গজোয়োরনর দ্রদরক  োইরে পোরদ্রেল নো। গস গ য়োর গেরক উরঠ দোোঁেোল, গ োখিো দ্রন ু। 
 গজোয়োন েোর দ্রদরক এদ্র রয় দ্র রয় সহোরস্য বলল, ‘গজন, গেোমোরক 
স্বো ে!’ 
 বরল গজোয়োন েোর দ্রদরক গ োলোক-কুোঁদ্রে এদ্র রয় দ্রদরে দ্রদরে বলল, 
‘গেোমোর আনরন্দ আমোর এই উপহোর। আমরো সকরল প্রকৃদ্রের সন্তোন, আর 
প্রকৃদ্রের সুন্দরেম প্রকোশ হরলো েলু।’ 
 গজন গ োখ েুরল হোে বোদ্রেরয় েলুদ্রি গ্রহন করর বলল, ‘যন্যবোদ গজো।’ 
মরন হরলো গ ষ্টো করল গস হোসোর জরন্য, দ্রকন্তু পোরল নো। গকমন অপ্রদ্রেভ ভোব 
গজরনর মরযে! 
 গজরনর পোরশর গ য়োর গেরক সহপোঠী বোকডো গেোোঁস করর উঠল, ‘দ্রকন্তু 
গ োলোপ গকন গজো?’ 
 গজোয়োন দ্রকেু বলোর আর ই গজরনর অন্য পোরশ বসো হ্োদ্রমলকোর গেোোঁেন 
কোিল, ‘বোকডো, েুই গবোকোর মরেো প্রে কররদ্রেস। শুনদ্রল নো গি ও  ‘মদ্ররসরকো’! 
এেদ্রদন ও গ োপন গররখদ্রেল, আজ হোরি হোোঁদ্রে গভরঙ গ রে। গ োলোপ গেো 
‘মদ্ররসরকো’ গদরই েলু।’ 
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 গেরন বোযে হরয় খৃষ্ট যমড গ্রহনকোরী মুসলমোনরদররক ‘মদ্ররসরকো’ নোরম 
্োকো হয়। মদ্ররসরকোরো গেরন েৃেীয় গশ্রনীর নো দ্ররক। মরন করো হয় এরদর 
পূবডপরুুষরো জীবন বোোঁ োরনোর জরন্য খৃষ্ট যমড গ্রহন কররদ্রেল, মরনপ্রোরন খৃষ্টোন 
হয়দ্রন। সব গক্ষরত্রই মদ্ররসরকোরদররক সরন্দহ ও অদ্রবশ্বোরসর গ োরখ গদখো হয়। 
িৃণোর পোত্র েোরো। েোই মদ্ররসরকোরো অদ্রযকোংশ গক্ষরত্রই েোরদর পদ্রর য় গ োপন 
রোখরে গ ষ্টো করর। 
 হ্োদ্রমলকোর কেো গশষ কররেই হোদ্রসর একিো হুরল্লোে পরে গ ল 
গিদ্রবরল। গস হোদ্রসরে গিো  দ্রদল নো শুযু গজন। একবোর গস শুযু গ োখ েুরল 
েোদ্রকরয়দ্রেল গজোয়োরনর দ্রদরক। েোর গ োরখ গবদনো ও দ্রবব্রে অবস্থোর পোশোপোদ্রশ 
প্রবল দ্রজজ্ঞোসোর দ্র হ্ন। 
 গজোয়োরনর গঠোোঁরির হোদ্রস েখন দ্রমদ্রলরয় গ রে, গ োরখ-মুরখ অন্ধকোর গনরম 
এরসরে অপমোরনর জ্বোলো গসখোরন েষ্ট। গস মুখ খুলল, েীব্র কর ঠ প্রদ্রেবোদ করল, 
‘হ্োদ্রমল, এভোরব িো ইচ্ছো েোই বলো িোয় নো। আদ্রম িদ্রদ গেোমোরদর গকোন ক্ষদ্রে 
করর েোদ্রক, শোদ্রস্ত দোও। দ্রকন্তু দ্রমেেো আররোপ গকন?’ 
 ‘আদ্রম দ্রমেেো বদ্রলদ্রন গজো।’ গ য়োর গেরক উরঠ দোোঁদ্রেরয় েীব্র কর ঠ বলল 
হ্োদ্রমলকোর। 
 এই সময় দ্র ৎকোর করর কেো বলরে বলরে গসদ্রমনোর করক্ষ প্ররবশ করল 
দং ো গ্ গ্লো। গস বলদ্রেল, ‘আমোরদর ইউদ্রনভোদ্রসডদ্রির ইিে গশষ পিডন্ত 
বোোঁদ্র রয়রে ‘মদ্ররসরকো’ বেোিো প্রেম হরে পোররদ্রন। গজন, গেোমোরক হোজোর বোর 
যন্যবোদ।’ 

 ‘দ্রক এসব গেোমরো শুরু কররে?’ অযযিড কর ঠ দ্র ৎকোর করর  উঠল গজন। 
গজোয়োন আর েুোঁরস উঠল নো, প্রদ্রেবোদও করল নো। অপমোন ও গবদনোয় 

গভরঙ পরেরে েোর গ হোরো। দ্রুে গস গবদ্রররয় এরলো গসদ্রমনোর কক্ষ গেরক। গস 
সোরয়ি েেোকোদ্রে গেরক গবদ্রররয় লরন গনরম এরলো। েোর দৃদ্রষ্টিো পোপসো হরয় 
উরঠরে। সোমরনর রোস্তো েোর কোরে অেষ্ট লো রে। ম রজ ও গ োিো সত্তোয় একিোই 
শুযু দ্র ৎকোর উঠরে, েোরক ‘মদ্ররসরকো’ বলল গকন?’ গস দ্রক ‘মদ্ররসরকো’? নো, নো, 
এিো হরব গকন?’ এিো হরে পোরর নো, পোরর নো এিো হরে! রোর , উরত্তজনোয় মোেো, 
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কপোল, গ োখ েোর িনিন কররে। গ োোঁখ গেরি গিন রক্ত গবদ্রররয় আসরব েোর! গক 
গিন সোমরন এরস দোোঁেোল েোর। গজোয়োন গ োখ েুরল গদখল, দ্রনউদ্রক্লয়োর দ্রেদ্রজি- 
এর স্যোর জনসন। গজোয়োন েোর দ্রদরক গ োখ েুলরল স্যোর জনসন গজোয়োরনর দ্রদরক 
একবোর েোদ্রকরয় েোর মোেোয় হোে গররখ বলল, ‘দুঃখ কররো নো বৎস, নযিড যর। 
েুদ্রম গমযোয় হোরদ্রন, হোর হরয়রে পদ্রর রয়। খৃষ্টোন গেরনর প্রদ্রেষ্ঠোেো রোনী 
ইসোরবলোর যমডগুরু কোদ্র্ডনোল ফ্রোদ্রিসরকো গজরমদ্রনজ ও দ্রসসনোররোজ -এর 
প্রদ্রেদ্রষ্ঠে দ্রবশ্বদ্রবদেোলরয় একজন ‘মদ্ররসরকো’ গক প্রেম স্থোন গদয়ো দ্রঠক মরন করো 
হয়দ্রন। অেীরে িো হরয়রে নো গজরন হরয়রে। েুদ্রম ... ... 
 স্যোর আরও দ্রকেু বলরে িোদ্রচ্ছল। দ্রকন্তু গশোনোর মরেো নযিড, শদ্রক্ত 
গকোনিোই গজোয়োরনর দ্রেল নো। স্যোর েোর হৃদরয়র জ্বোলো আরও শে গুণ বোদ্রেরয় 
দ্রদল। গকোন কেো নো বরল স্যোররক পোশ কোদ্রিরয় গজোয়োন আবোর  লরে শুরু করল। 
 গজোয়োন গসদ্রমনোর কোঁক্ষ গেরক গবদ্রররয় এরল গজনও গবদ্রররয় এরসরে 
গপেরন গপেরন। েোর মরন প্রবল অস্বদ্রস্ত। প্রেম স্থোন অদ্রযকোর করোর খবর েোর 
কোরে গপৌেোর পর গেরকই এই অবস্থোর সৃদ্রষ্ট। গজোয়োন েোর দ্র রপ্রদ্রেদ্বন্দ্বী। গস সব 
সময় গজোয়োনরক হোরোবোরই গ ষ্টো করররে, দ্রকন্তু গজোয়োন আজ হোরোর পর েোর আর 
দ্রকেু ভোরলো লো রে নো। মরন হরচ্ছ, গজোয়োন প্রেম হরলই গিন েোর মনিো গবদ্রশ 
খুদ্রশ হরেো। েোর ওপর গজোয়োরনর দ্রবরুরি ‘মদ্ররসরকো’ হবোর অদ্রভরিো  েোরক 
অদ্রস্থর করর েুলল। গস দ্রকেুরেই এিো গমরন দ্রনরে পোররে নো। গকউ দ্রক এভোরব 
এেদ্রদন পদ্রর য় গ োপন কররে পোরর! 
 গজন েেোকোদ্রে গেরক দ্রনর  লরন গনরম এরস গদখল, গজোয়োন কোরপোরকডর 
দ্রদরক িোরচ্ছ। গজন েুরি দ্র রয় েোর পে গরোয করর দোোঁদ্রেরয় েোর দ’হোে যরর 
পো রলর মরেো পোোঁকোরে পোোঁকোরে বলল, ‘বরলো েুদ্রম ‘মদ্ররসরকো’ নও, েুদ্রম 
অস্বীকোর কর।’ 
 গজোয়োন মুহূরেডর জরন্য েমরক দোোঁেোল। েোর ররক্তর মরেো লোল গ োখদ্রি 
গজরনর দ্রদরক েুরল যরল। গজন আোঁৎরক উঠল গজোয়োরনর গ োখ গদরখ, েোর দ্রবধ্বস্ত 
গ হোরো গদরখ। 
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 ‘আদ্রম দ্রকে ুজোদ্রন নো, আমোরক দ্রকেু বলরে বরলো নো, িোরো ষেিন্ত্র করররে 
েোরদর কোরে িোও।’ েীব্র কর ঠ কেোগুরলো েুোঁরে দ্রদরয় গজোয়োন গজনরক পোশ 
কোদ্রিরয় হন হন করর েুিল  োদ্রের দ্রদরক। 
 গজোয়োরনর লক্ষে বোদ্রে। দ্রুে গস বোদ্রে গপৌোঁেরে  োয়। মোরয়র কোরে। 
মোরয়র কোরেই জোনরে পোররব গস ‘মদ্ররসরকো’ দ্রক নো।’  োদ্রে  লরে শুরু করল 
গজোয়োরনর। আব্বোর কেো েোর মরন পেল। েোর আব্বো এই দ্রবশ্বদ্রবদেোলরয়রই 
একজন অযেোপক দ্রেরলন। গজোয়োরনর বয়স িখন পরনর, েখন েোর আব্বো মোরো 
িোন। েোর আব্বোর সব কেো েোর েষ্ট মরন আরে। দ্রেদ্রন দ্রেরলন, গস্নহপরোয়ণ 
দ্রপেো, সুদ্রবরব ক পদ্ররবোর-কেডো, সর েন ও নীদ্রেদ্রনষ্ঠ একজন নো দ্ররক। অরনক 
সমোজ-সং ঠরনর সোরে দ্রেদ্রন িুক্ত দ্রেরলন। দ্রবশ্বস্তেোর সোরে দ্রেদ্রন গদশ ও 
জন রণর গসবো করররেন। দ্রেদ্রন ‘মদ্ররসরকো’ দ্রেরলন। েোর আব্বো কখনও  ীজডোয় 
গ রেন বরল মরন পরে নো, এমন গেো অরনরকই িোয় নো। দ্রকন্তু কখনও দ্রেদ্রন  ীজডোর 
অবমোননো করররেন গকউ বলরে পোররব নো। ‘মদ্ররসরকো’ হওয়োর অদ্রভরিো  
েোহরল আসরে দ্রক করর! হৃদয়িো জ্বরল উঠল আবোর গজোয়োরনর। 
 বোদ্রেরে গপৌোঁরে,  োদ্রে বোরোন্দোয় গররখই েুিল গভেরর। গসোজো মো’র 
িরর। গজোয়োরনর মো ির গেরক গবরুদ্রচ্ছল। দরজোয় েোর সোরে গজোয়োরনর গদখো 
হরলো।  
 গজোয়োরনর মুরখর দ্রদরক েোদ্রকরয়  মরক উঠল গজোয়োরনর মো। উদ্রদ্বগ্ন কর ঠ 
বরল উঠল, ‘গেোর দ্রক হরয়রে গজো, দ্রকে ুিরিরে? অসুখ কররদ্রন গেো?’ 
 ‘নো মো!’ বরল গজোয়োন মোরক িররর গভের গিরন দ্রনরয় গ য়োরর বসোল। 
েোরপর এরস দরজো বন্ধ করর দ্রদরয় মোরয়র মুরখোমুদ্রখ বসল।  
 জোয়োরনর মোর গ োখমুরখ গকৌেূহল, গসই সোরে উৎক ঠো। 
 গজোয়োন মো’র দ’দ্রি হোে হোরে দ্রনরয় অদ্রস্থর কর ঠ বলল, ‘মো, আদ্রম, 
আমরো মদ্ররসরকো?’ 
 গজোয়োরনর মো এদ্রলনো  মরক উঠল, গজোয়োরনর কেোয়। মুহূরেড েোর মুরখর 
আরলো গিন দপ করর দ্রনরভ গ ল! 
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 ‘এ প্রে গকন গজো?’ কষ্ট করর গিন কেো কয়দ্রি উচ্চোরণ করল গজোয়োরনর 
মো। 
 মো’র গ হোরো পদ্ররবেডন গজোয়োরনর গ োখ এেোল নো। মোরয়র মুরখর আরলো 
দ্রনরভ িোওয়ো গদরখ গজোয়োরনর আশোর গশষ আরলোিুকু গিন দ্রনরভ গ ল। হৃদয় েোর 
গকোঁরপ উঠল। 
 আরব  রুি কর ঠ গস মোরয়র দ’দ্রি হোে জদ্রেরয় যরর বলল, ‘বরলো মো, 
গদদ্রর কর নো, বরলো আমোরদর দ্রবরুরি মদ্ররসরকো হওয়োর অদ্রভরিো  সেে নয়।’ 
 গজোয়োরনর মো এদ্রলনো েৎক্ষণোৎ গকোন জবোব দ্রদল নো।  ম্ভীর হরয় উরঠরে 
েোর মুখ। একিু সময় পর গস বলল, ‘অদ্রভরিো  গক করররে গজো?’ 
 ‘দ্রবশ্বদ্রবদেোলরয়র সবোই জোরন, সবোই বলরে, এমনদ্রক স্যোরও বরলরেন 
আদ্রম ‘মদ্ররসরকো’ বরলই আমোরক অনোরসড প্রেম স্থোন গদয়ো হয়দ্রন।’ 
 বলরে বলরে আরবর -উরত্তজনোয় গজোয়োরনর ক ঠ রুি হরয় গ ল। 
 গজোয়োরনর মো এদ্রলনো পোেররর মরেো দ্রস্থর হরয় গ রে। েোর মোেো দ্রন ু।  
 ‘দ্রকে ু বলে নো গকন মো, কেো বরলো।’ প্রোয় কোন্নো পরো কর ঠ বলল 
গজোয়োন। 
 মো এদ্রলনো গ োখ েুলল।  ম্ভীর কর ঠ বলল, ‘গেোর প্ররের সবিুকুর উত্তর 
আদ্রম দ্রদরে পোরব নো গজো। আদ্রম ‘মদ্ররসরকো’ িররর গমরয় গসরহে ু আদ্রম 
মদ্ররসরকো।’ 
 ‘আব্বো?’ সংর  সংর ই দ্রবফদ্ররে গ োরখ প্রে করল গজোয়োন।  
 ‘গেোর আব্বো ‘মদ্ররসরকো’ দ্রক নো আদ্রম জোদ্রন নো। আদ্রম ‘মদ্ররসরকো’ একেো 
আদ্রম গকোনদ্রদন গেোর বোবোরক বদ্রলদ্রন।’ 
 ‘আব্বো জোনরেন নো?’ 
 ‘েো বলরে পোরব নো।’ এ দ্রনরয় গকোন কেো গকোনদ্রদন েোর সোরে হয়দ্রন। 
েরব একিো দ্রজদ্রনস জোদ্রন, অরনক গদরখ-শুরন, অরনক গখোোঁজ-খুোঁদ্রজ করর গেোর 
আব্বো দ্রবরয় করররে।’ 
 ‘গকন েো করররেন?’ 
 ‘জোদ্রন নো।’ 
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 ‘দোদী দ্রকে ুবলরে পোররবন আম্মো?’ 
 দ্রেদ্রন দ্রকেু জোনরেও পোররন, েরব েোর কোরে দ্রকেু শুদ্রনদ্রন গকোনদ্রদন।’ 
 গজোয়োন উরঠ দোোঁেোল। দরজো খুরল েুরি গ ল দোদীর কোমরোয়। 
 গজোয়োরনর দোদীর বয়স নব্বই পোর হরয়রে।  লো-রেরো কররে পোররন 
েবু। 
 গজোয়োন িরর ঢুরক গদখল দ্রবেোনোয় যেোনমগ্ন হরয় বরস আরে। েোর দোদীর 
এ দৃশ্যই সোযোরন। গজোয়োন দ্র রয় পোরশ বসরেই েোর দোদী গ োখ খুলল। বলল, 
‘দ্রকরর গজো, বলদ্রব দ্রকেু?’ 
 ‘নো, বলরে আদ্রসদ্রন শুনরে এরসদ্রে দোদী।’  ম্ভীর ক ঠ গজোয়োরনর। 
 ‘গকচ্ছো শুনদ্রব?’ 
 ‘শুনব, ‘মদ্ররসরকো’গদর গকচ্ছো বরলো।’ 
 দোদী গ োখ েুরল েোকোল। গিন একিু ভোবল। েোরপর বলল, ‘ওিো দ্রনদ্রষি 
 ল্প, আদ্রম বলরে পোরব নো।’ 
 একিু গেরম বলল, ‘দ্রকন্তু েুই আজ একেো জোনরে  োদ্রচ্ছস গকন?’ 
 ‘জোনরে  োদ্রচ্ছ দোদী, আমরো মদ্ররসরকো দ্রক নো?’ 
  ম্ভীর কর ঠ সরোসদ্রর প্রে করল গজোয়োন। 
 দোদী গ োখ েুরল েোকোল। দৃদ্রষ্টিো দ্রকেুক্ষণ গজোয়োরনর ওপর দ্রস্থর গররখ 
বলল, ‘ আমরো ‘মদ্ররসরকো’ দ্রক নো বলরে পোরব নো, েরব আদ্রম ‘মদ্ররসরকো’। 
 ‘দোদো?’ 
 ‘আদ্রম জোদ্রন নো, গকোনদ্রদন দ্রকে ুবরলনদ্রন’ 
 ‘েুদ্রম ‘মদ্ররসরকো’ জোনরেন দ্রেদ্রন’ 
 ‘আদ্রম গকোনদ্রদন বদ্রলদ্রন, জোনরেন দ্রক নো জোদ্রন নো।’ 
 ‘গেোমোরকও দোদো দ্রক খুোঁরজ খুোঁরজ দ্রবরয় কররন?’ 
 ‘গেোর বোবো গেোর মোরক গিমন?‘ 
 ’হ্োোঁ।’ 
 ‘মরন হয়। েো নো হরল ভেোরলনদ্রসয়ো গেরক গ্রোনো্োয় দ্রেদ্রন গ রলন দ্রক 
করর!’ 
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 গজোয়োন আর প্রে করল নো। আর গস কেো বলরে পোররে নো। গভেরিো 
েোর কোোঁপরে। গেোলপোে উরঠরে গ োিো সত্তোয়। েোর আব্বোর ও েোর দোদোর খুোঁরজ 
খুোঁরজ মদ্ররসরকো দ্রবরয় করোর রহস্য দ্রক এই গি, েোরো ‘মদ্ররসরকো’ দ্রেরলন বরলই 
খুোঁরজ খুোঁরজ ‘মদ্ররসরকো’ করন গবর করররেন। েোর এ দ্রজজ্ঞোসোর জবোব গক গদরব? 
 আর দ্র ন্তুো কররে পোররে নো গজোয়োন। অরনকিো িলরে িলরেই উরঠ 
দোোঁেোল। 
 গকোনমরে েুরি দ্র রয় গস শুরয় পেল েোর দ্রবেোনোয়। দ্রবেোনোর ওপর 
পরেদ্রেল ‘দ্রেউ োর’ নোমক দ্রবশ্বদ্রবখেোে সোরয়ি জোনডোরলর সবডরশষ সংখেো। আজ 
সকোরলই গপরয়রে। পেরে পেরে গররখ দ্র রয়দ্রেল। গজোয়োন ওিো েুোঁরে গেরল দ্রদল 
গমরপয়। ২িো বোজোর শে হরলো িদ্রেরে। গজোয়োরনর গ োখিো িুরর গ ল গিদ্রবল বুক 
গসলরের দ্রদরক। বইগুরলো মরন হরচ্ছ েোর কোরে অেডহীন। গিদ্রবরল একিো বোোঁযোরনো 
েদ্রব রোখো দ্রেল। অনোরসড ভদ্রেডর সময় গেোলো দ্র্পোিডরমর ির েোত্র-দ্রশক্ষকরদর সোরে 
সুন্দর একিো গ্রুপ েদ্রব। েদ্রবর মোনুষগুরলোরক, েদ্রবর গজোয়োনরক েোর অপদ্ররদ্র ে 
মরন হরচ্ছ। কোন্নোয় গভরঙ পেল গজোয়োন। 
 অরনক কোোঁদল গজোয়োন। দপুরর গখল নো। ির গেরকও গবরুল নো। েোর 
সোমরন সুন্দর দদ্রনয়ো আজ েোর কোরে দ্রবস্বোদ হরয় গ রে। মরন হরচ্ছ, সব দ্রকেুর 
মরযে গস গিন এক অনোহূে অদ্রেদ্রে। পদ্ররদ্র ে দদ্রনয়োয় েোর অদ্রস্তত্বই এখন গবঢপ 
গবমোনোন গঠকরে। সরন্দহ আর অদ্রবশ্বোরসর গিন এক জেোন্ত প্রদ্রেমূদ্রেড গস এখন! 
ভোবরেই বুকিো গেরি গ মদ্র র হরয় িোরচ্ছ, হু হু করর গবদ্রররয় আসরে কোন্নো। 
 গ োখ বন্ধ করর শুরয়দ্রেল গজোয়োন। দই  র ্ অশ্রুর শুদ্রকরয় িোওয়ো যোরো 
েষ্ট। গ োরখর গকোণ গভজো। 
 মো এদ্রলনো এরস যীরর যীরর িরর ঢুকল। 
 েোর গ োখ ভোদ্রর, মুখ ভোদ্রর। গবোপো গ ল গসও গকোঁরদরে। 
 মো এদ্রলনো এরস বসল গজোয়োরনর দ্রবেোনোয় েোর মোেোর কোরে। যীরর যীরর 
হোে রোখল গজোয়োরনর মোেোয়। গজোয়োন গ োখ খুলল। 
 গজোয়োরনর গঠোোঁি কোোঁপদ্রেল। গস ্োন হোেিো েুরল এরন মোরয়র হোরে 
জদ্রেরয় যরর কোন্নোয় গভরঙ পেল। বলল, ‘মো, এদ্রক হরলো আমোরদর। সবোই িো 
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জোরন, আদ্রম েো জোনরে পোদ্ররদ্রন গকন আর ! গকন আদ্রম জীবনরক এে সুন্দর 
গভরবদ্রেলোম?’ 
 ‘বোবো, আদ্রম দ্রকেুই গি জোনেোম নো। আদ্রম ‘মদ্ররকরকো’ এ কেো আদ্রম 
প্রকোশ কদ্ররদ্রন, এিো আমোর অপরোয হরে পোরর। দ্রকন্তু গকোন ‘মদ্ররসরকো’ই গেো 
েোর পদ্রর য় প্রকোশ কররে  োয় নো। কররল গি েোরদর দ্রবরয় হয় নো,  োকদ্রর গমরল 
নো, সমোরজর গকোন সহরিোদ্র েো গমরল নো।’ একিু েোমল মো এদ্রলনো। েোরপর বলল 
আবোর, ‘আমোর কোরে গেোর বোবোর একিো আমোনে আরে গেোর জরন্য। কেো দ্রেল 
গেোর বয়স বোইশ পূণড হরল গেোর হোরে েুরল দ্রদরে হরব। আ োমী কোল গেোর 
জন্মদ্রদন। আজ গেোর বোইশ বের পূণড হরলো।’ 
 েেোক করর দ্রবেোনো গেরক লোদ্রেরয় উঠল গজোয়োন। বলল, ‘কী আমোনে 
মো?’ 
 ‘গেোর বোবোর হোরে দ্রসলরমোহর করো েোলো বি একিো করঠর বোি।’ 
 বরল মো এদ্রলনো কোপরের আেোল গেরক কোরঠর একিো গেোি বোি গবর 
করর েুরল দ্রদল গজোয়োরনর হোরে। 
 গজোয়োন কদ্রম্পে হোরে েো গ্রহন করল। েোর গ োরষ নেুন উৎক ঠো, 
উরত্তজনো! বোিদ্রি গজোয়োরনর হোরে েুরল দ্রদরয় মো এদ্রলনো নীররব যীর পোরয় 
গবদ্রররয় গ ল ির গেরক। 
 গজোয়োন ভোরলো করর বোিদ্রির ওপর গ োখ বুলোল। মূলেবোন গমহ দ্রন কোঠ 
দ্রদরয় অেেন্ত িত্ন করর নেদ্রর করো বোিদ্রি। বন্ধ েোলোর ওপর  োলো করর দ্রসল 
লো োরনো। দ্রসরলর কো রজ বোবোর হস্তক্ষর েষ্ট। 
 গজোয়োন পো রলর মরেোই দ্রুে দ্রসল ও েোলো গভরঙ গেলল। 
 যীরর যীরর কদ্রম্পে হোরে খুলল বোিদ্রি। 
 বোরির মুখ েোোঁক হরেই গভের েুরি গ ল েোর দ’গ োখ। গ োরখ পেল 
একদ্রি খোেো, েোর ওপর একদ্রি খোম। 
 খোমদ্রি দ্রুে হোরে েুরল দ্রনল গজোয়োন। 
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 সুন্দর নীল খোম। খোরমর ওপর  োঢ় নীল কোদ্রলরে গলখো একিো নোমুঃ 
‘মুসো আবদল্লোহ’ ওলরে ‘গজোয়োন েোদ্র্ডনো ্’। গকোন সরন্দহ গনই গজোয়োরনর 
বোবোর হস্তোক্ষর। 
 নোমদ্রি পেোর সংর  সংর  গজোয়োরনর হোরিডর েন্দন গিন বন্ধ হরয় 
দ্র রয়দ্রেল মুহূরেডর জরন্য। মরন হরলো েোর, েোর হৃৎদ্রপ ্িোরক গকউ খোমর  যরর 
গিন েোদ্রমরয় দ্রদরয়রে। 
 বহু করষ্ট একিো গঢোক দ্র লল গজোয়োন। 
  লোিো গিন শুদ্রকরয় কোঠ হরয় গ রে! শরীররর গভেরিো অসহ্ শুষ্কেোয় 
কোোঁপরে। 
 েোর শরীররর গিন গকোন ওজন গনই। গিন শূরন্য ভোসরে গস। 
 েোর হোরে যরো নীল খোরমর কভোরর গলখো অক্ষরগুরলো গিন জীবন্ত হরয় 
উরঠরে। এগুরলো গিন েোর কোরন দ্র ৎকোর করর বলরে, ‘েুদ্রম গজোয়োন েোদ্র্ডনো ্ 
নও, েুদ্রম মুসো আবদল্লোহ।’ গস দ্র ৎকোর েোর গদরহর প্রদ্রেদ্রি স্নোয়েুন্ত্রী ও অণু-
পরমোণুরে প্রদ্রেধ্বদ্রনে হরচ্ছ। 
 গজোয়োরনর কোোঁপো হোরে যরো দ্রেল ইনরভলোপ। গস খুরল গেলল 
ইনরভলোরপর মুখ। গবদ্রররয় এরলো দই ভোোঁজ করো একিো কো জ। গসই নীল কো রজ 
 োঢ় নীল কোদ্রলরে গলখো করয়কিো লোইন- গজোয়োরনর উরদ্দরশ গলখো দ্র দ্রঠ। দ্রপেোর 
দ্র দ্রঠ। 
 দ্র দ্রঠর ওপর আেরে পেল গজোয়োরনর গ োখ। পেরে লো ল গস-  
 দ্রপ্রয় মুসো আবদল্লোহ, 
 মুসো আমোর দ্রপ্রয় নোম। ইদ্রন দ্রেরলন মুসদ্রলম গেরনর গশষ আশ্রয় 
গ্রোনো্োর গশষ দ্রসংহ হৃদয় বীর। েোর নোরমই গেোমোর নোম গররখদ্রে। আর 
আবদল্লোহ? আবদল্লোহ গেোমোর এক দভডো ো পূবডপুরুষ। 
 এই দ্র দ্রঠর সোরে  োমেো বোোঁযোরনো গি খোেো েুদ্রম পোরব, েো আদ্রম 
গপরয়দ্রেলোম এমদ্রন বোরি করর আমোর আব্বোর কোে গেরক। আমোর বোবো 
গপরয়দ্রেরলন েোর বোবোর কোে গেরক। েয় পুরুষ যরর এই বোি এমদ্রনভোরব 
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আসরে। সপ্তম পুরুষ দ্রহরসরব গেোমোর জরন্য বংরশর এই পদ্রবত্র আমোনে আদ্রম 
গররখ গ লোম। 
 আমোরদর স্বরূপ সন্ধোরনর জরন্য আমোরদর আত্মপদ্রর রয়র এই বোেডো 
গেোমোর কোরে গপৌোঁরে গদয়ো েোেো গেোমোর প্রদ্রে আমোর গকোন দ্রনরদডশ গনই।  
 গেোমোর দ্রপেো 
 আহমদ আবদল্লোহ ওররে জন দ্রজরমদ্রনজ 
 দ্র দ্রঠর গশষ শে কয়দ্রি পরে কোন্নোয় গভরঙ পেল গজোয়োন। ‘বোবো, গেোমোর 
এই দ্রনরদডশ নো গদয়োই গি আমোর ওপর বে দ্রনরদডশ। বোবো, েুদ্রম উদোর, েুদ্রম আমোর 
ওপর গকোন  োপ সৃদ্রষ্ট কররে  োওদ্রন, দ্রকন্তু এই  োপ নো গদয়োই গি আমোর ওপর 
সবর রয় শক্ত  োপ! বোবো, েুদ্রম আমোরক স্বোযীনেো দ্রদরয়ে, এই স্বোযীনেো দ্রদরয়ই 
েুদ্রম আমোরক বুদ্রপরয়ে পরম স্বোযীনেোিো দ্রক! আমোর পরম দ্রপ্রয় আব্বো, আদ্রম 
গেোমোর কোরে কৃেজ্ঞ।’ 
 গজোয়োরনর দ’গ োখ দ্রদরয় অদ্রবরল যোরোয়  দ্রেরয় পেদ্রেল পোদ্রন। এই পোদ্রন 
েোর হৃদরয়র অসহ্ িন্ত্রণোর  দ্রলে রূপ। অশ্রুর এই গরোে গব বোন পোহোেী নদীর 
মরেো গজোয়োরনর বোইশ বেররর সুন্দর, উজ্জ্বল, বণডোঢে জীবরনর অদ্রে দ্রপ্রয় 
পদ্রর য়গুরলোর ওপর গিন হোেুদ্রের আিোে হোনরে, েোরক গভরঙ গুোঁদ্রেরয় দ্রদরচ্ছ। 
প্রদ্রে গেোোঁিো অশ্রু গিন এক খ ্ করর িন্ত্রণোর আগুন। এই িন্ত্রণোর মরযে গজোয়োরনর 
নবজন্ম হরচ্ছ। 
 অশ্রুর যোরোয় ভোসরে গজোয়োরনর গ োখ। দৃদ্রষ্ট েোর পোপসো। েোর গসই 
পোপসো দৃদ্রষ্টর সোমরন েরুি উঠল েোর দ্রপেোর েদ্রব। আব্বো েোর সুন্দর, সহজ, সরল 
জীবরনর অন্তরোরল পোহোরের মরেো দ্রবরোি এে কেো, এই গবদনো লুদ্রকরয় 
গররখদ্রেরলন! েোর হোদ্রস-আনরন্দর আেোরল লুকোরনো দ্রেল এে বে বুকেোিো 
গবদনো! কী দবডহ এই জীবন! গজোয়োরনর বুক গঠরল গবদ্রররয় এরলো এক কোন্নোর পে। 
 অরনক পরর গজোয়োন মুখ েুরল বোিিোর দ্রদরক েোকোল। গখোলো দ্রেল বোি। 
 োমেো বোোঁযোরনো সুন্দর খোেোদ্রি েোর নজরর পেল। দ্রক আরে ওরে! েোর 
আত্মপদ্রর য়! েোরদর ‘মদ্ররসরকো’ জীবরনর কোদ্রহনী! বুক গকোঁরপ উঠল গজোয়োরনর। 
 যীরর যীরর কদ্রম্পে হোে বোদ্রেরয় গজোয়োন বোি গেরক েুরল দ্রনল খোেোদ্রি। 
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 খোেোর পৃষ্ঠোর সংখেো পঞ্চোরশর গবদ্রশ নয়।  োমেোর নেদ্রর অেেন্ত দোমী 
কো জ খোেোর। পোেো উদ্রেরয় প্রেম পৃষ্ঠো গজোয়োন েোর সোমরন গমরল যরল। 
 পোেোর শীরষড আরবী ভোষোয় দ্রবসদ্রমল্লোহ গলখো। গজোয়োন পেরে পোরল নো, 
দ্রকন্তু ভোষোদ্রি গি আরবী েো বুপল। েোরপর েেোদ্রনশ ভোষোয় গলখো শুরু। বে বে 
অক্ষরর পদ্ররচ্ছন্ন গলখো। পেরে লো ল গজোয়োন- 
 ‘আমোরক সবোই ‘িম’ বরল ্োরক। বোসোর কুকুরদ্রির নোম ‘িদ্রম’। আমোর 
মরেো  ৃহভৃরেের নোম আমোর ‘প্রভ’ু কোউ ি জুদ্রলয়োস এর গ রয় ভোরলো দ্রকেু আর 
পোনদ্রন। দ্রকন্তু আমোর নোম আরে। আবদল্লোহ দ্রবন আবদর রহমোন আদ্রম। আদ্রম 
আম্মোর কোরে শুরনদ্রে, আমোর জরন্মর সপ্তম দ্রদরন দশদ্রি খোদ্রস আদ্রককো করর 
মহোসেিরর আমোর এই নোম রোখো হরয়দ্রেল। ভেোরলনদ্রসয়ো শহররর আদ্রমর ওমরোহ 
 ণেমোন্য সকরলরই আদ্রম গদোয়ো গপরয়দ্রেলোম, আমোর আদ্রককো-উৎসরব সবোই 
এরস আমোরক গদোয়ো কররদ্রেরলন। আমোর আব্বো ভেোরলনদ্রসয়োর ‘দোরুল দ্রহকমহ’ 
অেডোৎ দ্রবজ্ঞোন দ্রবশ্বদ্রবদেোলরয়র অযেক্ষ দ্রেরলন। রসোয়নদ্রবদেোর ওপর েোর গলখো 
বই গেরনর দ্রবশ্বদ্রবদেোলয়গুরলোরে পেোরনো হরেো। পরর শুরনদ্রে। 
 আমোর এখনকোর মদ্রনরবর নোম কোউ ি জুদ্রলয়োস গ্ গ্ল্লো। গস এখন 
ভেোরলনদ্রসয়োর ন র গকোরেোয়োল। গস গখোোঁজ দ্রনরয় আমোর পদ্রর য় গজরনই আমোরক 
 হৃভৃে বোদ্রনরয়রেল। খুব ভোরলো হরেো িদ্রদ আমোর পদ্রর য় নো জোনো কোরও 
 হৃভৃেে আদ্রম হেোম। েোরে অন্তে বোদ্রেরে মোনদ্রসক িন্ত্রণো গেরক গরহোই গপেোম। 
সুরিো  গপরলই মোদ্রলক ও মোদ্রলকপত্নী আমোরক আমোর আব্বোর নোম যরর  োদ্রল 
দ্রদে। আমোর  হৃভৃেে জীবরনর দ্রদ্বেীয় দ্রদরন বো োরনর েলু  োেগুরলোর জরন্য কূপ 
গেরক পোদ্রন েুলদ্রেলোম। অনভেস্ত হোরে অল্প সমরয়র মরযেই গেোস্কো পরে 
দ্র রয়দ্রেল। বোলদ্রের দদ্রেরে আর হোে দ্রদরে পোরদ্রেলোম নো। দ্রনরুপোয়ভোরব 
দোোঁদ্রেরয়দ্রেলোম। মদ্রনব আর মদ্রনবপত্নী বো োরন গ য়োরর বরসদ্রেরলন। েোরো বুপরে 
পোররলন আমোর অবস্থো। মুদ্রনব হোোঁক দ্রদরয় বলল, গহ আমীর আবদর রহমোরনর 
পুত্র! এিো গেোমোর বোবোর দ্রবশ্বদ্রবদেোলয় নয়, এখোরন  ের খোদ্রিরয় কোজ করর গখরে 
হরব। কলম গপশোর  োকুদ্রর গনই। এখোরন  ের নো খোিোরল ভোেও হরব নো। 
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মুদ্রনবপত্নী উরঠ এরস এক খ ্ কোপে দ্রদরয় বলল, হোরে জদ্রেরয় পোদ্রন গেোল। 
অরযডক কোজও গেো এখনও হয়দ্রন। 
 আব্বোর নোম শুরন আমোর গ োখ গেরি পোদ্রন এরলো। গসই সোরে মরন পেল 
মোরয়র কেো। মোত্র একদ্রদন আর র বুকেোিো দৃশ্য আমোর গ োরখর সোমরন গভরস 
উঠল। আদ্রম আমোর আব্বো-আম্মোর সোরে ভেোরলনদ্রসয়ো বন্দরর জোহোরজ উরঠদ্রেলোম 
গেন গেরে  রল িোবোর জরন্য। রোজো দ্রেদ্রলরপর দ্রনরদডশ জোরী হরয়রে, মুসলমোনরো 
আর গকউ গেরন েোকরে পোররব নো। নো হরল বোদ্রে-ির, দ্রবষয়-সম্পদ্রত্ত গেো 
িোরবই, জীবনও িোরব। শুরনদ্রেলোম, গেরনর সব জোয় ো গেরকই মুসলমোনরো 
উৎখোে হরয়রে, শুযু বোকী দ্রেল পূবড গেরনর এই ভেোরলনদ্রসয়ো। গসই 
ভেোরলনদ্রসয়োরে এরসও ওরদর হোে পেল। ক’দ্রদন যররই মুসলমোরো পোলোদ্রচ্ছল 
ভেোরলনদ্রসয়ো গেরে, গকউ ফ্রোরির দ্রদরক, গকউ গনৌকো বো জোহোরজ  রে 
অদ্রনদ্রশ্চরের পরে িোত্রো করদ্রেল। আমরো দ্রেলোম গশরষোক্ত দরল। অরনক ভোেো করো 
জোহোজ আমোরদর েুরল দ্রনদ্রচ্ছল। আদ্রম আব্বো-আম্মোর সোরে জোহোরজর গ্রক 
গরদ্রলং যরর দোোঁদ্রেরয়দ্রেলোম। আমরো েোদ্রকরয়দ্রেলোম ভেোরলনদ্রসয়ো ন রীর দ্রদরক। 
আম্মো কোোঁদদ্রেরলন। আব্বোরক গকোনদ্রদন আদ্রম কোোঁদরে গদদ্রখদ্রন। গসই আব্বোরকও 
আদ্রম গ োখ মুেরে গদখলোম। আদ্রম দ্রজরজ্ঞস কররদ্রেলোম, আব্বো, আমরো গেরনর 
অন্য গকোেোও দ্র রয় েোকরে পোদ্রর নো? আব্বো আমোরক বুরক জদ্রেরয় যরর 
বরলদ্রেরলন, ‘গেমন এক ইদ্রঞ্চ জোয় োও আজ গেরন গনই বোেো।’ বরল আব্বো 
দ্রশশুর মরেো গকোঁরদ উরঠদ্রেরলন। েখন আম্মো কোন্নো েোদ্রমরয় আব্বোর কোোঁরয হোে 
গররখ বরলদ্রেরলন, েুদ্রম কোোঁদরল, েুদ্রম গভরঙ পেরল আমরো বোোঁ ব দ্রক করর! আব্বো 
বরলদ্রেরলন, আদ্রম কোোঁদ্রদদ্রন, দ্রকন্তু আর কে পোদ্রর! আমোর এই দ্রপ্রয় মোেৃভূদ্রম,  োর 
পুরুরষর এই জোয় ো, আমোর দ্রবশ্বদ্রবদেোলয়, আমোর লোইরব্রদ্রর গেরে গিরে গি হৃদয় 
দ্রেোঁরে িোরচ্ছ! জোহোরজ গলোক ওঠো েখন গশষ। জোহোজ গশষ গভোঁপু বোজরচ্ছ। এমন 
সময় রোজো দ্রেদ্রলরপর পেোকোযোরী গক একজন েীর গেরক জোহোরজর দ্রদরক গ োখ 
েুরল উচ্চ স্বরর গিোষণো করল, ‘গেোমরো মুসলমোনরো  রল িোও, দ্রকন্তু বোলক-
বোদ্রলকোরো, দ্রশশুরো মো গমরীর সন্তোন। েোরো মহোন রোজো দ্রেদ্রলরপর সম্পদ। েোরদর 
গররখ গেোমরো গ োল্লোয় িোও।’ গিোষণোর সংর  সংর  রোজোর নসদ্রনকরো এবং সোদ্রর 
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সোদ্রর গলোক জোহোরজ উরঠ এরলো। ওরো মোরয়র বুক গেরক, দ্রপেোর বোহুবন্ধন গেরক 
সন্তোনরদর গকরে দ্রনরে লো ল। িোরো সোমোন্যও বোযো দ্রদল, েোরদর অমোনুদ্রষক 
মোরযর করল। িোরো প্রদ্রেররোয কররে গ ষ্টো করল, েোরো জীবন দ্রদল। জোহোরজর 
গভেরিো মোনুরষর ররক্ত লোল হরয় উঠল। আদ্রম কোোঁপদ্রেলোম। মো আমোরক বুরক 
জদ্রেরয় গররখদ্রেরলন। আর আব্বো আমোরদর দ’জনরক আেোল করর গররখদ্রেরলন 
িোরে গকউ গদখরে নো পোয়। েবু ওরো গদখরে গপল। বন্দুকযোরী একজন এরস 
আব্বোরক যোক্কো দ্রদরয় গেরল দ্রদল। আর আম্মোরক বন্দুরকর বোোঁরির এক বোদ্রে দ্রদরয় 
এক হ্োোঁ কো িোরন আমোরক মোরয়র বুক গেরক গকরে দ্রনল। মো এক বুকেোিো 
আেডনোদ করর জ্ঞোন হোদ্রররয় পরে দ্র রয়দ্রেরলন গ্রকর ওপর। েোরপর মোরয়র ক ঠ 
আমোর কোরে দ্র রদ্রদরনর মরেোই দ্রনরব হরয় গ ল। আদ্রম দ্রনরজরক েোদ্রেরয় গনবোর 
জরন্য হোে-পো েুোঁেদ্রেলোম, আর দ্র ৎকোর করর কোোঁদদ্রেলোম। গশষবোররর মরেো 
গপেরন েোদ্রকরয় গদখদ্রেলোম, আব্বো গ্ক গেরক উঠরেন। েোর কপোল গেরি 
দ্র রয়দ্রেল, েোর গ োিো মুখ রক্তোক্ত। এখনও গ োখ বুজরল আব্বোর এ রক্তোক্ত মুখই 
আদ্রম গদদ্রখ, মোরয়র বুকেোিো ঐ আেডনোদই আদ্রম শুনরে পোই। আদ্রম েখন আমোর 
সব শদ্রক্ত হোদ্রররয় গেদ্রল,  োরদ্রদরকর এ দদ্রনয়োিো আমোর অপদ্ররদ্র ে ও অেডহীন হরয় 
িোয়। 
 গসদ্রদনও েোই হরলো। আমোর হোে গেরক বোলদ্রের দদ্রে খরস গ ল, বোলদ্রে 
পরে গ ল কূরপ। মুদ্রনব ও মুদ্রনবপত্নীর নজরর পেরল সংর  েোরো েুরি এরলো। 
মুদ্রনব একবোর আমোর দ্রদরক গ রয়ই বলল, ‘বোদশোহ নন্দন! আবোর কোোঁদরেন, কোজ 
েোোঁদ্রক গদয়োর গকৌশল। এই মুর গবিোরো গশয়োরলর মরেো  োলোক!’ বরল েোর হোরের 
েদ্রে দ্রদরয় আমোরক প্রহোর কররে লো ল। মুদ্রনব পত্নী বলল, েুদ্রম গবরে গবরে 
কুরের সদডোর এক দ্রবজ্ঞোনীর পুত্ররক দ্রনরয় এরসে। আর গলোক পোওদ্রন। আমোর 
মদ্রনব গকোরেোয়োল বলল, আদ্রম গবরে গবরেই এরনদ্রে দ্র ন্নী। দ্রবজ্ঞোনী আবদর 
রহমোরনর পুত্ররক আদ্রম  হৃভৃেে বোদ্রহরয়দ্রে- এর মরযে একিো গ ৌরব এবং 
‘মুর’গদর উোঁ  ুমোেো পদদদ্রলে করোর একিো সুখ আরে নো? 
 গসদ্রদনই আমোর জ্বর এরসদ্রেল। অর েন-আযো গ েন অবস্থোয় আমোর 
কয়দ্রদন গকরিদ্রেল জোদ্রন নো। দ্রকন্তু গিদ্রদন প্রেম বোইরর গবর হলোম গদখলোম, েুরলর 



কর ড্োভোর অশ্রু  44 

 

কুোঁদ্রেগুরলো পূণড প্রফুদ্রিে েুরল পদ্ররণে হরয়রে। জ্বররর সময় আদ্রম দ্রসোঁদ্রে িররর 
পোরশর একিো গেোট্ট িরর পরেদ্রেলোম। গ োি সমরয় পরলর মো, মোপ বয়সী এক 
পোেুদোরণী, েোেো আর কোউরক গদদ্রখদ্রন। আদ্রম জ্বর, মোেো বেেোয় অদ্রস্থর হরয় 
পেরল দ্রেদ্রন আমোর মোেোয় হোে বুদ্রলরয় দ্রদরেন, গদখোরশোনো কররেন। 
 গি দ্রদন আমোর জ্বর সম্পূণড েোেল, গসদ্রদন সন্ধেোয় মরন হরলো, আদ্রম গেো 
একয়দ্রদন নোমোজ পদ্রেদ্রন। আব্বো-আম্মো গেরক দ্রবদ্রচ্ছন্ন হবোর করয়কিো দ্রদন আমোর 
দুঃস্বরের মরেো একিো গিোররর মরযে দ্রদরয় গকরি গ রে। নোমোজ পেোর কেো মরনই 
হয়দ্রন। আমোর বয়স গস সময় দশ। আব্বো িখন বোসোয় েোকরেন, েখন আমোরক 
সোরে দ্রনরয়ই মসদ্রজরদ নোমোজ পেরে গিরেন। এভোরব গস বয়রসই পোোঁ  ওয়োক্ত 
নোমোজ পেরে আদ্রম অভেন্ত হরয় উরঠদ্রেলোম। কুরআন পেো আররো আর  
দ্রশরখদ্রেলোম। প্ররয়োজনীয় সব গদোয়ো-দরুদও। গসদ্রদন সন্ধেোয় আদ্রম আমোর হোরের 
কোজ গসরর অজু করর দ্রনরয় দ্রসোঁদ্রের পোরশ মো দ্রররবর নোমোরজ দোোঁেোলোম। গশষ 
রোকোরের রুকুরে গ দ্রে, এমন সময় আদ্রম মুদ্রনরবর  লোর আওয়োজ শুনলোম। 
দ্রেদ্রন আমোরক ্োকরেন, ড্রইংরুরমর এেোসরট্র্ বদলোরে হরব। 
 েোর পোরয়র শে গপলোম। আদ্রম েখন দ্রসজদোয়। মরন হরলো পোরয়র শে 
দরজোয় এরস মুহূরেডর জরন্য েোমল। েোরপর আবোর েো েুরি এরলো। আদ্রম দ্রসজদো 
গেরক মোেো েুলদ্রে, এমন সময় মদ্রনরবর হোরের রোবোররর েদ্রে সোরপর গেোবরলর 
মরেো দ্রপরঠ, মোেোয় আিোে কররে লো ল। আদ্রম দ্রসজদো গেরক মোেো েুরল বসরে 
পোরলোম নো। িন্ত্রণোয় লুদ্রিরয় পেলোম দ্রবেোনোয়। এক পশলো  োবুক  োলোবোর পর 
মরন হয় েোর রোর র দ্রকেু উপশম হরলো। দ্রেদ্রন কেো বলল। দ্রঠক কেো বলল নো, 
দ্র ৎকোর করল- গেোরক এসব অপকমড করোর জরন্য গেরন রোখো হয়দ্রন। গেরন 
েোকরে হরল খৃষ্টোন হরয়ই েোকরে হরব। প্রেম দ্রদরনই বেোপিোইজ (খৃষ্টোন যরমড 
দীরক্ষেকরণ) করোর কেো দ্রেল, েো নো করর ভুল কররদ্রে। একিু েোমল, েোরপর 
বলর, প্রস্তুে েোদ্রকস কোল সকোরল  ীজডোয় গিরে হরব। 
 মরন গকোেো গেরক সোহস এরসদ্রেল জোদ্রন নো। মুদ্রনব েোর কেো গশষ 
কররেই আদ্রম মোদ্রি গেরক মোেো েুরল বললোম, নো, আদ্রম খৃষ্টোন হরবো নো, আদ্রম 
মুসলমোন। বোরুরদ আগুন লো োর মরেোই জ্বরল উঠল মুদ্রনব। জ্বরর ওঠোর প্রকোশ 
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িিল কোেোয় নয়,  োবুরক। আর র মরেোই রোবোররর  োবুক গনরম এরলো দ্রপরঠ। 
ভোবরে দ্রবস্ময় লোর  গসদ্রদন গস মোর আদ্রম গকমন করর সহ্ কররদ্রেলোম! মুদ্রনব 
বলল, খৃষ্টোন হওয়োর কেো স্বীকোর নো করো পিডন্ত  োবুক েোমরব নো। আমোরক মুখ 
খুলরে হয়দ্রন। আদ্রম অজ্ঞোন হরয় পরেদ্রেলোম। 
 আমোর জ্ঞোন দ্রেররদ্রেল হোসপোেোরল। পরর শুরনদ্রেলোম, আদ্রম মরর িোদ্রচ্ছ 
মরন করর গসই পরলর মো’ই আমোরক হোসপোেোরল দ্রনরয় এরসদ্রেল। হোসপোেোরল 
েোকরেই পরলর মোরয়র কোরে শুনলোম, আদ্রম গকোরেোয়োরলর বোদ্রে গেরক েোেো 
গপরয়দ্রে। মোত্র ১ হোজোর িোকোর দ্রবদ্রনময় দ্রনরয় গস আমোরক হস্তোন্তর করররে এক 
বেবসোয়ীর কোরে। পরলর মো জোনোল গসই আমোরক গসখোরন গপৌরে গদরব। 
 গিদ্রদন আদ্রম হোসপোেোল গেরক েোেো গপলোম। পরলর মো এরলো আমোরক 
গসই বোদ্রেরে গপৌরে গদবোর জরন্য। নেুন মদ্রনরবর বোদ্রেরে িোত্রো করোর আর  গসই 
দয়োলু মদ্রহলো একিো  োরের েোয়োয় বরস আমোরক অরনক উপরদশ দ্রদল। বলল, 
‘বোেো, আদ্রমও গেোমোর মরেো মুসলমোন। একিো  রীব পদ্ররবোররর  হৃবযু দ্রেলোম। 
স্বোমী-পুত্ররক ওরো খুন করররে। গজোর করর ওরো আমোরক খৃষ্টোন বোদ্রনরয়রে। প্রোণ 
বোোঁ োরনোর জরন্য খৃষ্টোন হরয়দ্রে, দ্রকন্তু মন গেো খৃষ্টোন হয়দ্রন। গেোমোরকও েোই কররে 
হরব বোেো। েো নো হরল গেোমোরক ওরো খুন কররব। এরদর হোে গেরক বোোঁ োর এমন 
একিোই পে খৃষ্টোন হওয়ো। আদ্রম দৃঢ়েোর সোরে বললোম, আদ্রম খৃষ্টোন হরে পোরব 
নো দ্রকংবো গভেরর-বোইরর দই রকম করোর মরেো দ্রমেেোও বলরে পোরব নো। পরলর 
মো বলল, গেোমোরক দ্রমেেো বলরে হরব নো। েুদ্রম শুযু  ুপ করর েোকরব। ওরদররক 
আদ্রম জোনোব, েুদ্রম বেোপিোইজ হরয় গ ে। েোহরল খৃষ্টোন হওয়োর পোরমলো গেরক 
েুদ্রম গবোঁর  িোরব, দ্রকন্তু গেোমোর বদ্রহ্ক পদ্রর য় হরব খৃষ্টোন। 
 এভোরব আমোর নেুন বেবসোয়ী মুদ্রনরবর বোদ্রেরে আমোর খৃষ্টোন পদ্রর য় 
হরলো। সকরলর গ োরখ আদ্রম হরয় গ লোম মদ্ররসরকো। দ্রকন্তু ইসলোম েেো  কদ্ররদ্রন। 
দ্রদরন নোমোজ আদ্রম পেরে পোদ্ররদ্রন। দ্রকন্তু রোরে আদ্রম আল্লোর কোরে হোদ্রজর হরয় 
গকোঁরদ গকোঁরদ মোে গ রয়দ্রে। দ্রত্রশ বের বয়রস আদ্রম স্বোযীন হরে সমেড হই। 
বেবসোয়ী মদ্রনরবর কোরে বেবসো দ্রশরখদ্রেলোম। বেবসো করর িোকো উপোজডন কদ্রর। 
মদ্ররসরকোরদর কোরে জদ্রম দ্রবদ্রর হয় নো। েোই ভেোরলনদ্রসয়ো গেরক উরঠ িোই 
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মোদ্রিরদ। গসখোরন দ্র রয় মদ্ররসরকো পদ্রর য় গ োপন করর আদ্রম জদ্রম দ্রকদ্রন এবং বোদ্রে 
কদ্রর। সম্মোনজনক জীবরনর জন্য সকরলর সরন্দহ অদ্রবশ্বোস ও গশ্যন দৃদ্রষ্ট গেরক 
বোোঁ র জন্য মদ্ররসরকো পদ্রর য় গ োপন কররলও খুোঁরজ গপরে একজন মদ্ররসরকো 
গমরয়রক দ্রবরয় কদ্রর। আদ্রম আমোর বংরশর রক্ত দ্রবশুি রোখরে  োই, আমোর আশো 
এই রক্ত একদ্রদন জো রব একদ্রদন শদ্রক্ত সোহস দ্রনরয় কেো বলরব, িো আদ্রম 
পোদ্ররদ্রন। 
 িেোসমরয় সন্তোন হরলো। সোমেডের আমোর বোেল। আবোলে গ োপন, অেৃপ্ত 
ইচ্ছো েখন আমোর মরন মোেো  োেো দ্রদরয় উঠল। আমোর বোবো মো’র সন্ধোন কররে 
আদ্রম গবরুব। আদ্রম গবরুলোম। আর র অনুসন্ধোন গেরক আদ্রম জোনরে 
গপররদ্রেলোম। আমোর বোবোরদর গস জোহোজ ভূমযেসো রর গমজকডো দ্বীরপর কোরে 
লুদ্র ঠে হয়। অরনক দ্রনহে হয়। অবদ্রশষ্টরো গমজকডোর পোলমো বন্দরর দ্র রয় নোরম। 
আদ্রম গমজকডোর পোলমো শহরর গ লোম। গসখোরন আদ্রেপোদ্রে করর খুোঁজলোম। এই 
রকম একজন দ্রবজ্ঞোনী দম্পদ্রের গখোোঁজ গকউ জোরন দ্রক নো। একদ্রদন গরষ্টুররর ি 
একজন বৃি নোদ্রবরকর সোরে আরলো নোয় জোনরে পোরলোম, গেন গেরক একদল 
উদ্বোস্ত্ত্তরক গমজকডো গেরক ফ্রোরির গপোিড গভনরড্ররস েোরদর জোহোজ গপৌরে 
দ্রদরয়দ্রেল। েোরদর মরযে এ রকম স্বো-স্ত্রী দ্রেরলন। নোনো কেোর মরযে একেোও 
শুরনদ্রেল স্বোমী ভিরলোকদ্রি একজন বে দ্রবজ্ঞোনী। এই খবর পোওয়োর পর আদ্রম 
দদ্রক্ষণ ফ্রোরির গপোিড গভনরড্ররস িোই। গসখোরন দ্র রয় এই গখোোঁজ পোই গি, গেন 
গেরক একদল উদ্বোস্ত্ত্ত এখোরন গনরমদ্রেল। দ্রকন্তু ন র কেৃডপক্ষ এ শহরর েোরদর 
বসদ্রে স্থোপন কররে নো দ্রদরয় ওরদর পদ্রশ্চম দ্রদরক গঠরল গদয়। গশোনো িোয় ওরো 
দ্রপররদ্রনজ পবেডমোলোর পোদরদরশ বোল্ক এলোকোর দ্রদরক  রল িোয়। আর আদ্রম 
এর োরে পোদ্ররদ্রন। দ্রপররদ্রনরজর এক শৃরঙ্গ দোোঁদ্রেরয় েোর অন্তহীন পোদরদরশর দ্রদরক 
নজর গেললোম, েখন গসখোরন সবিো জুরে আমোর দ্রপেোর গসই রক্তোক্ত মুখই শুযু 
গদখলোম এবং শুনরে গপলোম দ্রপররদ্রনরজর গমৌন বুক গভরঙ গ ৌদ্র র করর গজর  
উঠরে আমোর মোরয়র বুকেোিো গসই দ্র ৎকোর। গ োরখর পোদ্রনরে গভরস গসখোন 
গেরক দ্রেরর এলোম। দ্রেরর এলোম দ্রকন্তু মরনর শোদ্রন্ত আর দ্রেরর এরলো নো। সব সময় 
মরন হরেো দ্রপররদ্রনরজর ওপোরর পোবডেে বনোঞ্চরল আমোর বৃি আব্বো-আম্মো গকোঁরদ 
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গকোঁরদ িুরর গবেোরচ্ছন। হয়রেো গ ষ্টো কররেন দ্রপররদ্রনজ দ্র্দ্রঙরয় আবোর গেরন 
দ্রেরর আসোর। 
 একদ্রদরক মরন এই অশোদ্রন্ত, অন্য দ্রদরক যীরর যীরর জীবনিো হরয় উঠদ্রেল 
অসহনীয়। গভরবদ্রেলোম, খৃষ্টোন হওয়ো দ্রকংবো খৃষ্টোন পদ্রর য় গ্রহরনর পর 
মুসলমোরদর ওপর দ্রনিডোেন, দ্রনপীেন কমরব। দ্রকন্তু েো হরলো নো। েোরো গজোর করর 
মুসলমোনরদর খৃষ্টোন বোনোল দ্রকন্তু খৃষ্টোন হওয়ো এই মুসলমোরদর েোরো দ্রবশ্বোস করল 
নো। েোরো মরন করল, মুসলমোনরো গকউ আসরল মুসলমোদ্রনত্ব েোরেদ্রন। গ োপরনও 
িোরে গকউ নোমোজ পেরে নো পোরর, গরোজো রোখরে নো পোরর, আরবী দ্রশখরে নো 
পোদ্রর, গসদ্রদরক কেো নজর রোখো হরেো। ‘মদ্ররসরকো’গদর গকউ মোরো গ রল গ্রোমে 
 ীজডো সংর  সংর  েোর লোশ দখল কররেো এবং খৃষ্টোন মরে েোরো দোেন কররেো। 
িেই দ্রদন িোরচ্ছ, েোরদর আ োরণ ‘মদ্ররসরকো’গদর ওপর েেই কদ্রঠন হরচ্ছ। 
কুরআন শরীে গকোেোও পোওয়ো িোয় নো, আরবী বইও গকোেোও গমরল নো। আদ্রম 
আমোর সন্তোনরদর কুরআন মুখস্থ দ্রশদ্রখরয়দ্রে, দ্রকন্তু এভোরব কেদ্রদন  লরব? মোরপ 
মোরপ ভোদ্রব, এর গ রয় ভোরলো, দ্রবরিোহ করর জীবন দ্রদরয় গশষ হরয় িোওয়ো, দ্রকন্তু 
পোদ্রর নো। বুপরে পোদ্রর, এই নো পোরোিোই আমোর জোদ্রের সবর রয় বে দবডলেো, 
আমোরদর পেনও গবোয হয় এই কোররনই। অরনক সময় আবোর ভোদ্রব, দ্রদন সমোন 
িোয় নো। মদ্ররসরকোরো দ্রক গকোনদ্রদনই জো রব নো? েোরদর মরো প্রোরণ দ্রক বোোঁ োর 
আগুন জ্বলরব নো? দ্রনহে লোরখো দ্রশশুর দ্র ৎকোর, দ্রনিডোদ্রেেো লোরখো মো-রবোরনর 
আেডনোদ দ্রক বৃেোই িোরব? দ্রনিডোদ্রেে-দ্রনপীদ্রেে মোনুরষর অশ্রুর গি নদী বইরে, গস 
অশ্রু দ্রক গকোনদ্রদনই কেো বলরব নো? গ্রোনো্োর গশষ বীর মুসোর জন্ম দ্রক আর হরব 
নো ‘মদ্ররসরকো’ গদর মরযে? আদ্রম আশোবোদী। আশোবোদী বরলই অসহনীয় জীবন 
দ্রনরয় আদ্রম গবোঁর  আদ্রে, ‘মদ্ররসরকো’রো গবোঁর  েোকুক েোও আদ্রম  োই।’ 
 গজোয়োন িখন েোর পেো গশষ করল, েখন েোর গ োরখর পোদ্রন শুদ্রকরয় 
গ রে। দ্রবষন্ন গ োখ েোর উজ্জ্বল হরয় উরঠরে। মরন গিন নেুন শদ্রক্তর েন্দন 
জো রে! েোর পূবডপরুুষ হেভো ে আবদল্লোহর গশষ কেোগুরলো েোর অদ্রস্তরত্বর প্রদ্রে 
পররে পররে িন্ত্রণোর এক দ্রকদ্রলদ্রবদ্রল সৃদ্রষ্ট কররে। েোর সত্তোর অন্তুঃপুর গেরক েোর 
পূবডপরুুরষর গসই প্রেই গিন মোেো েুলরেুঃ লোরখো দ্রশশুর কোন্নো, লোরখো মো-রবোরদর 
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আেডনোদ, লোরখো দ্রনিোদ্রেরেডর অশ্রুর নদী দ্রক বৃেোই িোরব? গ্রোনো্োর গশষ বীর গসই 
মুসোর জন্ম দ্রক আর হরব নো? গজোয়োরনর ররক্ত একিো উত্তপ্ত দ্রশহরন জো ল। েোর 
আব্বো গ্রোনো্োর গশষ বীর গসই মুসোর নোরমই েোর নোম গররখরেন। গসই মুসোর 
কোদ্রহনী গজোয়োন জোরন নো, েবু এই প্রেমবোররর মরেো  রবড েোর বুকদ্রি গিন েুরল 
উঠল! গসই সোরে ‘মদ্ররসরকো’রো েোর কোরে নেুন রূপ দ্রনরয় আদ্রবভূডে হরলো। এই 
দ্রনিডোদ্রেে জোদ্রের জরন্য েোর অন্তরর গকোেো গেরক গিন হু হু করর েুরি এরলো 
মমেোর বন্যো। মরন পেল, েোর পূবডপুরুষ হেভো ে বোলক আবদল্লোহর দুঃসহ 
জীবরনর কেো েোর আব্বো-মো’র বুক গেরক েোরক দ্রেদ্রনরয় গনয়োর দৃশ্য এবং দশ 
বেররর এক অসহোয় বোলরকর দ্রনেক মুসলমোন হওয়োর কোররণ েোর দ্রপরঠ  োবুক 
বষডরনর কোদ্রহনী। গ োরখর গকোণ দ্রভরজ উঠল গজোয়োরনর। হঠোৎ করর গ োরখর 
সোমরন গভরস উঠল গ োিো গেরনর মোনদ্র ত্র জুরে ঐ রকম লোরখো বোলক গিন অশ্রু 
বষডণ কররে! হৃদয়িো গকোঁরপ উঠল গজোয়োরনর। মরন হরলো েোর, গস ঐ লোরখো 
বোলরকরই একজন। 
 মনিো অরনক হোলকো হরলো গজোয়োরনর। মদ্ররসরকো হওয়োর জরন্য েোর 
গবদনোরবোয, ভয়, অস্বদ্রস্ত, হীনমন্যেো যীরর যীরর েোর অন্তর গেরক উরব গ ল। 
 গজোয়োন যীরর যীরর খোেোদ্রি বন্ধ করল। সিরত্ন েো গররখ দ্রদল বোরি। 
হঠোৎ েোর মরন হরলো, েোর সন্তোরনর জরন্য এই আমোনে েোরক রক্ষো কররে হরব। 
দ্রকন্তু পর মুহূরেড একিো দ্রজজ্ঞোসো েোর অন্তরর পরের গবর  প্ররবশ করল, 
ইদ্রেহোরসর এই গ োপন হস্তোন্তর আর কেদ্রদন  লরব? আমোরদর পদ্রর য় গকন 
আমরো গ োপন করর  লব? গকন দ্র ৎকোর করর বলব নো আমোরদর পদ্রর রয়র কেো? 
গকন শেোেীর পর শেোেী গেরক  রল আসো ববডরেোর প্রদ্রেবোদ আমরো করব নো, 
প্রদ্রেকোর আমরো  োইব নো? 
 গজোয়োরনর গ োখ-মুখ প্রবল এক আরব  ও দৃঢ়েোয় শক্ত হরয় উঠল। 
 গজোয়োরনর আরব -উজ্জ্বল গ োখদ্রি জোনোলো দ্রদরয় বোইরর েুরি গ ল। 
দ্রনবি হরলো দূররর উদোর-নীল নীদ্রলমোর বুরক। েোর মরন হরলো নীল আকোশ গিন 
দ্রবরোি এক রূপোদ্রল পদডো! হোজোররো েদ্রব েোরে গভরস উঠরে, আবোর দ্রমদ্রলরয় িোরচ্ছ। 
গস জীবন- লদ্রচ্চরত্র যীরর যীরর হোদ্রররয় গিরে গদখল েোর পুরোেন জীবন, গসখোরন 
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এরস দোোঁেোল নেুন এক গজোয়োন েোদ্র্ডনো ্- মুসো আবদল্লোহ। এ জীবরনর সোমরন 
অদ্রনশ্চয়েো ও অন্ধকোর এক ভদ্রবষ্যৎ। দ্রকন্তু েবু এই অদ্রনশ্চে ও অন্ধকোর 
ভদ্রবষ্যরের সোমরন দোোঁদ্রেরয় গজোয়োরনর হৃদয়িো  ভীর এক প্রশোদ্রন্তরে ভরর উঠরে, 
গকোেো গেরক শদ্রক্তর এক প্রসরণ জো রে েোর হৃদয়-কন্দরর। 
 গজোয়োন েোরক পোশ কোদ্রিরয়  রল গ রল গজন দ্রকেুক্ষন দ্রস্থরভোরব দোোঁদ্রেরয় 
েোকল। েোর মরন হরলো, গজোয়োন গিন েোর কোে গেরক পোদ্রলরয় গ ল। অদ্রভরিো  
গমোকোদ্রবলোর সোযে েোর গনই! েোহরল গস সদ্রেেই ‘মদ্ররসরকো’’! গজরনর মনিো 
অদ্রস্থর হরয় উঠল। 
 গজন বোদ্রের পরে পো বোেোল। বোবোর গ হোরো গভরস উঠল গজরনর গ োরখ। 
েোর বোবো দ্রজরমোরনজ গ্ দ্রমজনোররোসো কট্টর মুসদ্রলমদ্রবরদ্বষী, মদ্ররসরকো’গদর গস 
দ’গ োরখ গদখরে পোরর নো। মরন পরে েোরদর এক ড্রোইভোর দ্রেল। নোম দ্রেরেরনো। 
বয়স দ্রেল পঞ্চোরশর ওপর। দীিড দ্রদরনর পুরোরনো ড্রোইভোর, খুব দ্রবশ্বস্ত দ্রেল। 
পদ্ররবোররর একজন সদরস্য পদ্ররনে হরয়দ্রেল গস। েোরপর একদ্রদন প্রকোশ গপল 
গস মদ্ররসরকো। বোবো শুরন বোরুরদর মরেো জ্বরল উরঠদ্রেরলন। গসদ্রদন দ্রনেেদ্রনরনর 
মরেো দ্রষ্টরেরনো কোরজ এরসদ্রেল। বোবো গির গপরয়ই েুরি দ্র রয়দ্রেরলন। গসদ্রদরনর 
গস দৃশ্যিো এখনও গজরনর গ োরখ ভোরস। েোরো গদোেোলোর বেোলকদ্রনরে দোোঁদ্রেরয় 
গ োিো বেোপোরিোই গদরখদ্রেল। বোবো েুরি দ্র রয় ড্রোইভোররক দ্রজরজ্ঞস কররদ্রেরলন, 
‘েুই মদ্ররসরকো?’ 
 প্রে শুরনই দ্রেরেরনোর গ োখ েোনোবেো হরয় দ্র রয়দ্রেল! বোবো আর েোরক 
গকোন প্রে কররনদ্রন। ‘বেোিো প্রেোরক, কোলসোপ!’ বরলই হোরের রোবোররর  োবুক 
দ্রদরয় েোরক পো রলর মরেো প্রহোর শুরু কররদ্রেরলন। দ্রেরেরনো গকোন কেো 
বরলদ্রন। েোর বে বে গবোবো  দৃদ্রষ্টরে দ্রেল রোরজের ভয় এবং এক আকুল দ্রমনদ্রে। 
 প্রহোররর গেোরে দ্রেরেরনোর রক্তোক্ত গদহ মোদ্রিরে পরে িোয়। বোবো েোরক 
 োদ্রেরে েুরল দ্রনরয় গবদ্রররয় িোন। গজন মরন কররদ্রেল েোরক হোসপোেোরর দ্রনরয় 
িোওয়ো হরয়রে। দ্রকন্তু গকোনদ্রদন দ্রেরেরনো আর দ্রেরর আরসদ্রন। আব্বো-আম্মোরক 
দ্রজরজ্ঞস কররল েোরো বেোপোরিো এদ্রেরয় িোন। পরর গজন যীরর যীরর জোনরে পোরর, 
দ্রেরেরনো গবোঁর  গনই। গিরহেু গস মদ্ররসরকো অদ্রবশ্বস্ত, েোই েোরদর গকোন কেো 
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িোরে প্রকোশ করোর সুরিো  নো পোয় এজরন্য দদ্রনয়ো গেরক সদ্রররয় গদয়ো হরয়রে। 
গজরনর গেোিরবলোয় গস অরনক গকোরল-দ্রপরঠ  রেরে দ্রেরেরনোর। গজন মরন খুব 
কষ্ট পোয়। দ্রকন্তু গসও ভোরব, মদ্ররসরকো’রো সোংিোদ্রেক দ্রকেু। এখন গজোয়োন গসই 
সোংিোদ্রেক দ্রকেুরে পদ্ররনে হরয়রে। েোর মোনস গ োরখ গভরস উঠল েোর বোবো িখন 
জোনরবন গজোয়োন মদ্ররসরকো েখন িৃণোয় েোর মুখিো গকমন বোোঁকো হরয় িোরব! 
দ্রেরেরনোর মরেো গজোয়োরনর ওপর দ্রেদ্রন  েোও হরে পোররবন নো বরি েরব 
গজোয়োন েোর কোরে আর গকোন মোনুষরূরপই  ণে হরব নো। 
 গকোঁরপ উঠল গজন। গজোয়োন েোর দ্র রপ্রদ্রেদ্বন্দ্বী। গসই সু্কল জীবন গেরক 
গজোয়োন েোর সহপোদ্রঠ ও প্রদ্রেদ্বন্দ্বী। দ্রকন্তু প্রদ্রেদ্বদ্রন্দ্বেোয় গজন সব সময় পরোদ্রজে 
হরয়রে। বরোবরই প্রেম হরয়রে গজোয়োন। গজনরক এিো আহে করররে সব সময়। 
গজনরো গেরনর গশ্রষ্ঠ পদ্ররবোর। রোনী ইসোরবলোর গুরু ও এই ইউদ্রনভোদ্রসডদ্রি অব 
মোদ্রিদ, িোর নোম দ্রেল ইউদ্রনভোদ্রসডদ্রি অব আলেোলো, এর প্রদ্রেষ্ঠোেো কোদ্র্ডনোল 
ফ্রোদ্রিসরকো েোরদর উত্তর পুরুষ। গজরনর হৃদয় জুরে গেোিরবলো গেরক দ্রবরোি এক 
অহংরবোয  রে উরঠরে। গস অহংরবোযরক গজোয়োন আহে করররে বোর বোর। অনোসড 
েোইনোরল এরস এই প্রেম বোররর মরেো দ্রজেল গস হোরল গজোয়োন। গজেোর পর 
গজন আনরন্দর গ রয় দ্রবদ্রস্মে হরয়রে গবদ্রশ। গজোয়োরনর দ্রবরুরি এই অদ্রভরিো  
শুরন েোর দ্রবস্ময়িো গবদনোয় রূপন্তদ্ররে হরয়রে। গজন দ্রজেরে গ রয়রে, দ্রকন্তু 
গজোয়োনরক গেো গস এভোরব হোরোরে  োয়দ্রন। েোর মরন একিো প্রবল অস্বদ্রস্ত েোরক 
ভীষণ পীেো দ্রদরচ্ছ, গজোয়োন মদ্ররসরকো প্রকোশ হওয়োর পরই দ্রক এভোরব হোরল গস! 
হৃদয়িো গবদনোয় গমো ে দ্রদরয় উঠল। মদ্ররসরকো‘রো দ্রক মোনুষ নয়! মদ্ররসরকো বরলই 
একজরনর সব ভোরলো গশষ হরয় িোরব? 
 বোদ্রে দ্রেররে প্রবৃদ্রত্ত হরলো নো গজরনর। গস দ্রনদ্ররদ্রবদ্রল েোকরে  োয়। 
বোদ্রেরে গ রল েোরক দ্রনরয় নহ ন   লরব। েোর প্রেম হওয়োয় পদ্ররবোর ও েোর বন্ধু-
বোন্ধবরো আনরন্দ নো রে। 
 গজন পোরকডর পে যরল। কৃদ্রত্রম হ্রদ গিরো দ্রবশোল মোদ্রিদ পোকড। 
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 একিো দ্রনদ্ররদ্রবদ্রল স্থোন গদরখ বসল গজন। দ্রনরব পোকড। গলোকজন গনই 
বলরলই  রল। পোদ্রখর দ্রকদ্র র-দ্রমদ্র র ও বোেোরসর গশোোঁ গশোোঁ শে েোেো গকোেোও গকোন 
শে গনই। 
 দ্রকন্তু প্রকৃদ্রের প্রশোদ্রন্ত গজরনর হৃদরয়র পে েোমোরে পোরল নো। স্বদ্রস্ত পোরচ্ছ 
নো গস, েোর অন্তরিো খ  খ  কররে। ও হোরল, গসই সোরে ওর দ্রবরুরি মদ্ররসরকো 
হবোর অদ্রভরিো  উঠল। গজোয়োরনর সুন্দর, সরল, দ্রনষ্পোপ মুখ গভরস উঠরে গজরনর 
সোমরন। বে অসহোয় মরন হরচ্ছ ওরক। ওরক এই আিোে গেো গজন দ্রদরে  োয়দ্রন। 
গজনরক দ্রনরজর কোরে বে অপরোযী মরন হরচ্ছ। বে অসুস্থ মরন হরচ্ছ দ্রনরজরক। 
কপোলিো দপ দপ কররে গবদনোয়। 
 পোরকডর গবদ্রঞ্চরে দ্রনরজর অবসন্ন গদহিোরক এদ্রলরয় দ্রদল গজন। গ োখ 
দ’গিো বুরজ দ্র রয়দ্রেল েোর। 
 কোরও েরশড  মরক উরঠ গ োখ খুলল গজন। গ োখ খুরল গদখল, বোন্ধবী 
হোন্নো। রোরজের দ্রবস্ময় দ্রনরয় েোর দ্রদরক েোদ্রকরয় আরে! বলল, ‘দ্রকরর গজন, েুই 
এখোরন! দ্রক হরয়রে গেোর?’ 
 গজন গ োখ বুরজ বলল, ‘দ্রকে ুহয়দ্রন।’ 
 ‘বলরলই হরলো। গ োখ-মুখ শুকরনো গকন? গ োখ অমন লোল গকন?’ 
 ‘ও দ্রকে ুনো, মোেো যরররে।’ 
 ‘এসময় এখোরন েুই?’ 
 ‘ভোরলো লো রে নো।’ 
 ‘ভোরলো লো রে নো? গেোর নো আজ আনরন্দর দ্রদন?’ 
 গকোন উত্তর দ্রদল নো গজন। 
 হোন্নো গ োরখ-মুরখ দ্র ন্তোর গরখো েুরি উঠল। গস গজরনর আরও কোরে 
এদ্র রয় এরলো। গজরনর মুরখোমুদ্রখ হরয় বলল, ‘দ্রক হরয়রে গেোর বলে? বোদ্রেরে 
দ্রকেু িরিরে?’ 
 ‘নো।’ 
 ‘েোহরল দ্রবশ্বদ্রবদেোলরয় দ্রকে ুহরয়রে?’ 
 ‘নো।’ 
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 ‘দ্রকেুই হয়দ্রন, দ্রকেুই িরিদ্রি, েোহরল গেোর দ্রক হরলো?’ 
 একিু েোমল হোন্নো। মুহূরেডর জরন্য গ োখ বন্ধ করল। দ্র ন্তো করল গিন! 
েোরপর বলল, ‘গজোয়োরনর খবর শুরনদ্রেস?’ 
 ‘দ্রক খবর?’  মরক উরঠ বলল গজন। 
 হোসল হোন্নো। বলল, ‘গজোয়োন মদ্ররসরকো, েুই শুরনদ্রেস?’ 
 গসই অসহ্ কেোিো আবোর শুনল গজন। েোর বুরক গকউ গিন  োবুক হোনল! 
গক্ষরপ উঠল েোর মন। গস গসোজো হরয় বরস বলল, ‘খুব খুদ্রশ হরয়দ্রেস নো?’ গজরনর 
লোল গ োখ আরও লোল হরয় উঠল। 
 ‘বুপলোম, গেোর অসুখ দ্রক!’ মুরখ হোদ্রস গিরন বলল হোন্নো। ‘দ্রকন্তু েুই মন 
খোরোপ করদ্রেস গকন? ও গেোর প্রদ্রেদ্বন্দ্বী। মরন গনই গেোর, প্রদ্রেদ্রি পরীক্ষোয় ওর 
কোরে হোরোর পর েুই কোোঁদদ্রেস।’ 
 ‘এভোরব ওরক হোরোরে  োইদ্রন। বুপরে পোরদ্রে, মদ্ররসরকো বরলোই ওরক 
পরীক্ষোয় হোরোরনো হরয়রে।’ ভোদ্রর  লোয় বলল গজন। 
 ‘েোরে গেোর দ্রক? ও মদ্ররসরকো, ওর হোরোই ... ... ‘ 
 ‘েোম!’ বরল দ্র ৎকোর করর উরঠ গজন দ’হোরে দ্রনরজর মোেো গ রপ যরর 
গবদ্রঞ্চরে এদ্রলরয় পেল। 
 হোন্নো এদ্র রয় এরস গজনরক যরর দ্রুে বলল, ‘েুই সদ্রেেই অসুস্থ, গেোর 
দ্রবশ্রোম দরকোর। এখোরন আর নয়,  ল গেোরক বোদ্রেরে গপৌরে গদব।’ 
 ‘আমোর  োদ্রে আরে।’ 
 ‘নো, েুই  োদ্রে ড্রোইভ কররে পোরদ্রব নো।’ 
 বোন্ধবীর এই সহোনুভূদ্রেরে গজরনর গ োরখর গকোণোয় পোদ্রন এরসদ্রেল। 
গজন েোেোেোদ্রে মুরে বলল, ‘গেোর  োদ্রের দ্রক হরব?’ 
 গজরনর গ োরখর পোদ্রন হোন্নোর দৃদ্রষ্ট এেোল নো। গজনরক যরর দ্রনরয় উরঠ 
দোোঁেোরে দোোঁেোরে বলল, ‘গেোরক বদ্রলদ্রন, বোকডো ওদ্রদরক আরে।’ েোরপর প্রসংর  
দ্রেরর এরস বলল, ‘গজন, েুই বে গসদ্র িরম িোল। গেোিখোি বেোপোর দ্রনরয় গেোরক 
এমন গসদ্র িরম ি হওয়ো গেো সোরজ নো।’ 
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 গজন গকোন জবোব দ্রদল নো। মুহূরের জরন্য েোর গ োখ দ’দ্রি বুরজ এরলো। 
হোন্নোরক জদ্রেরয় যরর  োদ্রের দ্রদরক পো বোেোরে বোেোরে গজন বলল, ‘গজোয়োরনর 
দ্রবরুরি মদ্ররসরকো হওয়োর অদ্রভরিো , এক েুই গেোি বেোপোর বলদ্রেস?’ 
 ‘আদ্রম নই, সবোই বলরে, খুশী হরয়রে সবোই।’ 
 ‘গকন খুদ্রশ হরয়রে?’ 
 ‘একজন মদ্ররসরকো যরো পরেরে বরল।’ 
 গজরনর বুরক হোন্নোর কেো  োবুরকর মরেো গকরি বসল গিন! বুকিো গকোঁরপ 
উঠল েোর। মুরখর ওপর গবদনোর এক পোংশু েোয়ো গনরম এরলো। েোর শুকরনো গঠোোঁক 
কোোঁপরে লো ল। গজন গঠোোঁি কোমরে যরল। গকোন কেো গস আর বলল নো। 
 গজনরক বোদ্রেরে ঢুকরে গদরখ গজরনর মো েুরি এরস গজনরক জদ্রেরয় যরর 
বলল, ‘আমোরদর মুখ উজ্জ্বল কররদ্রেস মো!’ গজরনর কপোরল  ুমু গখরে দ্র রয় 
গজরনর গ োরখ গ োখ পেরেই  মরক উঠল গজরনর মো। বলল, ‘গজন, গেোর অসুখ 
করররে?’ 
 গজরনর বোবোও েখন এরস দোোঁদ্রেরয়রে গসখোরন। গস গজরনর মোেোয় হোে 
বুদ্রলরয় দ্রদরে দ্রদরে বলল, ‘গরোরদ দ্রনশ্চয় খুব নহ-হুরল্লোে কররে। িোও একিু দ্রবশ্রোম 
নোও।’ 
 গজন  রল গ ল েোর িরর। গজন েোর দ্রবেোনোয় মুখ গুোঁরজ শুরয়দ্রেল। 
 গস শুযু এপোশ ওপোশ করর  সময় কোদ্রিরয়রে। 
 এপোশ ওপোশ কররে দ্র রয় বুক পরকরি রোখো গজোয়োরনর গদয়ো গ োলোপ 
পরে গ ল দ্রবেোনোয়। গজন আরস্ত েুরল দ্রনল গ োলোপদ্রি। গ োলোপদ্রি হোরে েুরল 
দ্রনরেই গজোয়োরনর মুখ গভরস উঠল গজরনর গ োরখ। গজন যীরর যীরর গ োলোপদ্রি 
েুরল যরর আলরেোভোরব গঠোোঁরি েশড করর আবোর গস বুক পরকরি গররখ দ্রদল। 
েোরপর দ্রনরজরক দ্রবেোনোর ওপর েুোঁরে দ্রদরয় বোদ্রলরশ মুখ গুোঁজল গস। 
 িরর পোরয়র শে শুরন মুখ েুলল গজন। গদখল আব্বো-আম্মো িরর 
ঢুরকরেন। 
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 িরর ঢুকরে ঢুকরে গজরনর আব্বো বলল, ‘গজন, মো শুরনে, গজোয়োন 
মদ্ররসরকো। কী নহ ন  আজ এ দ্রনরয়! কী সোংিোদ্রেক ওরো! আত্মর োপন করর েোকোর 
কী দক্ষেো ওরদর ।’ 
 ‘দ্রকন্তু গজোয়োন গেো গদখরে খুব ভি, সৎ ও শোন্ত স্বভোরবর দ্রেল।’ বলল 
গজরনর মো। 
 ‘মদ্ররসরকোরো মরনপ্রোরণ মুসলমোনই ররয় গ রে। ওরো ইবদ্রলরশর গ রয়ও 
বে শয়েোন। বোইরর গদরখ ওরদর বুপরে পোররব নো।’ 
 ‘দ্রকন্তু িোই গহোক, গজোয়োন গেরলিোর মোেোর েুলনো হয় নো।’ 
 ‘মদ্ররসরকোরদর মোেো দ্রদরয় দ্রক হরব? পদ্রর য় দ্রনরয় প্রেোরণোর জরন্য ওর 
দ্র্দ্রগ্রও গকরে গনয়ো উদ্র ে।’ 
 দ্রপেোর কেোগুরলো গজরনর হৃদরয় দ্রনষু্ঠরভোরব কষোিোে করল। গজোয়োন 
প্রেোরক! ভ ্! নো, নো, েো হরে পোরর নো। গসই গেোিরবলো গেরক ওরক গদখরে। 
ওর মরেো শোন্ত গেরল, সুন্দর  দ্ররত্র গেো আর গস গদরখদ্রন! ওর মরেো প্রদ্রেভো গেো 
আর গনই। মদ্ররসরকো হবোর কোররণ েোর সব দ্রকেু দ্রমেেো হরয় িোরব। গহোক েোরো 
েদ্মরবশী মুসলমোন! দ্রকন্তু কোর দ্রক ক্ষদ্রে করররে েোরো? ওরো গেো শোন্ত, অনু ে 
নো দ্ররক। মুসলমোন হওয়ো দ্রক অপরোয? ইদ্রেহোস দ্রক এিোই নয় গি, মুসলমোনরো 
গেনরক শুযু নয়, ইউররোপরক শুযু দ্রদরয়রেই, গনয়দ্রন দ্রকেু। মন কোোঁপরে, গদরহর 
সব স্নোয়ু কোোঁপরে গজরনর। গদখরে পোরচ্ছ,  োরদ্রদরক পুঞ্জীভূে িৃণো, সরন্দহ েোেো 
মদ্ররসরকোরদর আর দ্রকেু পোবোর গনই। গসই পুঞ্জীভেূ িৃণো ও সরন্দরহর স্তুরপ 
হোদ্রররয় িোরচ্ছ গজোয়োন, ধ্বংস হরয় িোরচ্ছ গস। আর গস গদখরে পোরচ্ছ, দ্রবপিডস্ত 
দ্রবধ্বস্ত গজোয়োন গিন েোর দ্রদরক েোদ্রকরয় বলরে, ‘গেোমোর আশো পূণড হরয়রে, এখন 
আমোর ধ্বংস গদরখ খুদ্রশ হও।’ অরনকিো অবর েনভোরবই গজরনর মুখ গেরক 
‘নো,নো ... দ্র ৎকোর গবদ্ররয়ো এরলো। 
 গজরনর আব্বো-আম্মো েুরি এরলো গজরনর পোরশ। গজরনর আম্মো গজরনর 
মোেোয় হোে দ্রদরে দ্র রয়  মরক উঠল, ‘এদ্রক জ্বর গেোর  োরয়।’ েোরপর গমরয়র 
মুরখর ওপর পুোঁরক পরে েোকোল, বলল, ‘খুব খোরোপ লো রে মো?’ 
 গজন েখন সদ্রিভ দ্রেরর গেরয়রে। সদ্রিে দ্রেরর বোদ্রলরশ মুখ গুোঁজল গস। 
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 গজরনর আম্মো গজরনর আব্বোর দ্রদরক েোদ্রকরয় বলল, ‘েুদ্রম বরস গেরকো 
নো, েোেোেোদ্রে ্োক্তোররক গিদ্রলরেোন করর দোও।’ 
 গজরনর আব্বো ির গেরক গবদ্রররয় গ ল। 
 গজরনর আম্মো গজরনর মোেোয় হোে বুলোরে লো ল। 
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 রোরের মোদ্রিদ, েোোঁকো রোস্তো। িেোদ্রি  লদ্রেল পরের গবর ।  
 িেোদ্রির পেোরনল গবোর্ডর দ্রদরক েোদ্রকরয় আহমদ মুসো গদখল রোে েখন 
আেোইিো। 
 গকোেোয় গিরে হরব দ্রজরজ্ঞস নো কররই িেোদ্রি ড্রোইভোর েোর  োদ্রে গেরে 
দ্রদরয় দ্রেল। গসোজো রোস্তোদ্রি একিো গমোরের মুরখোমুদ্রখ হরল িেোদ্রি ড্রোইভোর গপেন 
দ্রদরক নো দ্রেররই দ্রজরজ্ঞস করল, ‘গকোেোয় িোরবো স্যোর?’ 
 আহমদ মুসো ও মোদ্ররয়ো গপেরনর দ্রসরি বরসদ্রেল। ড্রোইভোররর প্রে শুরন 
আহমদ মুসো মোদ্ররয়োর দ্রদরক েোকোল। 
 মোদ্ররয়ো বুপল, গকোেোয় গিরে হরব গসিো মোদ্ররয়োরকই বলরে হরব। 
দ্রবরদদ্রশ গস, বলরব দ্রক করর। 
 মোদ্ররয়ো একিু ভোবল। মোদ্রিদ দ্রবমোন বন্দর গেরক গসোজো লো দ্রগ্রনজোরে 
গিরে বলো হরয়রে। মোদ্রিরদর বোদ্রেরে দ্রনশ্চয়ই গকউ গনই। সুেরোং গসখোরন দ্র রয় 
লোভ গনই। লো-দ্রগ্রনজোরে এই িেোদ্রি িোরব নো। 
 ‘গস ট্র্োল িেোদ্রি পুরল  ল।’ বলল মোদ্ররয়ো। গস ট্র্োল িেোদ্রি পুল উত্তর 
মোদ্রিরদ। অরনক দূর-প্রোয় দশ মোইরলর মরেো এর োরে হরব। 
 িেোদ্রি ড্রোইভোর গমোরে গপৌোঁরে উত্তরমুখী মোদ্রিদ গস ট্র্োল হোইওরয় যরর 
এদ্র রয়  লল। 
 দ্রকেুক্ষণ  লোর পর ড্রোইভোর বলল, ‘শুরু গেরকই একিো  োদ্রে আমোরদর 
গপেরন। আদ্রম িেই দ্রে্ বোেোদ্রচ্ছ, ওরোও বোেোরচ্ছ। আমোর সরন্দহ গনই ওরো 
আমোরদর দ্রপেু দ্রনরয়রে।’ 
 আহমদ মুসো সংর  সংর ই েোর গ োখ গপেরন গেরোল। গদখল, দ’গিো 
গহ্ লোইি  েুরি আসরে। 
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 মোদ্ররয়োও গ োখ গেরোল গপেরন। গসও গদখরে গপল েুরি আসো দ’গিো 
গহ্লোইি। েোর গ োরখ েুরি উঠল উরদ্ব । গস গপেন গেরক গ োখ দ্রেদ্রররয় দ্রনরয় 
েোকোল আহমদ মুসোর দ্রদরক। দ্রকন্তু অন্ধকোররর মরযে আহমদ মুসোর মুখ গস 
গদখরে গপল নো। অন্ধকোররর মরেোই রোরজের উরদ্ব  এরস দ্রিরর যরল মোদ্ররয়োরক। 
গস অবশ্য ভোবল, পোরশর সুন্দর, শোন্ত, সরল গলোকদ্রির সঙ্গ গস িেিুকু গপরয়রে, 
িেিুকু েোর কোজ গদরখরে েোরে এ দ্রবস্ময়কর মোনুষদ্রির ওপর গ োখ বুরজ দ্রনভডর 
করো িোয়। দ্রকন্তু গসরেো আহে, আর একজন মোনুরষর শদ্রক্ত কেিুকুই বো! 
 ওরো দ্রনশ্চয় দল গবোঁরয েুরি আসরে! 
 আহমদ মুসো গপেন গেরক গ োখ দ্রেদ্রররয় দ্রনরয় গসোজো হরয় বসল। 
একবোর হোে দ্রদরয় পরকরির দ্ররভলবোরিো েশড করল। েোরপর বলল, ‘েুদ্রম দ্রঠকই 
বলে ড্রোইভোর, ওরো আমোরদর েরলো কররে। েুদ্রম  োদ্রের দ্রে্ বোদ্রেরয় দোও। 
সোমরনর িোদ্রনডং পরয়র ি  োদ্রে িুদ্রররয় গনরব, দদ্রক্ষণ দ্রদরক  লরব। িো করোর আদ্রম 
করব। গেোমোর ভয় গনই।’ 
  োদ্রের দ্রে্ বোেোরে দ্র রয় আোঁৎরক উঠল ড্রোইভোর, ‘স্যোর, রং গলন যরর 
সোমরন গেরক একদম আমোরদর নোক বরোবর একিো  োদ্রে েুরি আসরে!’ 
 সংর  সংর  আহমদ মুসোর গ োখ  রল গ ল সোমরন। গদখল দ’গিো 
গহ্লোইি পো লো গিোেোর মরেো েুরি আসরে। আহমদ মুসোর বুপরে বোদ্রক রইল 
নো, ক্লু-ক্লেোি-ক্লেোন সোমরন-রপেরন দ’দ্রদরক গেরকই েোরদর দ্রিরর গেরলরে। 
আহমদ মুসো বলল, ‘ড্রোইভোর, আমোরদর ওরো েোোঁরদ আিদ্রকরয়রে। সোমরন-গপেরন 
দ’দ্রদক গেরকই ওরো আসরে।’ 
 ‘স্যোর, আদ্রম  রীব মোনুষ, আমোর  োদ্রের দ্রকে ু হরল...’ কেো গশষ নো 
কররই গেরম গ ল ড্রোইভোর। 
 আহমদ মুসো একিু ভোবল। সোমরনর  োদ্রেিো গবশ দূরর আরে, গপেরনর 
 োদ্রেিো কোরে এরস পরেরে। 
 ‘গেোমোর গকোন ভয় গনই ড্রোইভোর। েুদ্রম  োদ্রে েোদ্রমরয় দোও। হ্োজো্ড 
লোইি অন কররো।’ দ্রনরদডশ দ্রদল আহমদ মুসো। 
 ড্রইভোর অবোক হরয় একবোর গপেরন েোদ্রকরয়ই  োদ্রে েোদ্রমরয় দ্রদল। 
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 ‘েোরপর, এখন দ্রক হরব?’ দ্রবস্মরয় গ োখ কপোরল েুলল মোদ্ররয়ো। 
 ‘আত্মসমপডন দ্রনশ্চয় করব নো।’ বরল আহমদ মুসো  োদ্রে গেরক নোমরে 
নোমরে বলল, ‘েুদ্রম গরদ্র্ েোক ড্রোইভোর, বলোর সোরে সোরে িোরে  োদ্রে েোিড দ্রদরে 
পোর।’ 
 আহমদ মুসো  োদ্রে গেরক গনরম  োদ্রের েলোয় শুরয় পেল। দ্ররভলবোররর 
দ্রট্র্ োরর েোর আঙ্গুল। 
 গপেরনর  োদ্রে একদম কোরে এরস গ রে। হঠোৎ এ  োদ্রে দোোঁেোরে গদরখ 
এবং হ্োজো্ড লোইি জ্বোলোরে গদরখ েোরোও হ্োজো্ড লোইি অন করররে, দ্রকন্তু 
 োদ্রের দ্রে্ কমোয়দ্রন। সম্ভবে ওরো মরন করল মোদ্ররয়ো, আহমদ মুসোরো পোলোবোর 
গ ষ্টো কররে। েোই েোরো েোেোেোদ্রে এখোরন গপৌোঁেরে  োরচ্ছ। 
 দ্ররভলবোররর গররঞ্জর গভের আসরেই আহমদ মুসো যীরর-সুরস্থ  োদ্রেদ্রির 
বোম পোরশর সোমরনর  োকোয় গুলী করল। েোরপর গরজোে গদখোর অরপক্ষো নো 
কররই লোে দ্রদরয়  োদ্রেরে উরঠ এরলো। দরজো বন্ধ কররে কররে বলল, ‘েোিড’। 
 সংর  সংর ই লোদ্রেরয় উরঠ েুিরে লো ল িেোদ্রিদ্রি।  
 মোদ্ররয়ো জোনোলো দ্রদরয় গপেরন েোদ্রকরয়দ্রেল। মুখ িুদ্রররয় এরন আহমদ 
মুসোর দ্রদরক েোদ্রকরয় বলল, ‘কনগ্রো ুরলশন!  োদ্রেিো হুমদ্রে গখরয় রোস্তোর পোরশ 
উরে গ রে।’ 
 ‘উেোরনোর কেো দ্রেল নো সম্ভবে গলো্ গবদ্রশ দ্রেল  োদ্রেরে।’ বলল 
আহমদ মুসো। 
 সোমরন রোস্তোর বোম পোরশ মোদ্রিদ পোকড। আর রোস্তোর ্ োন পোরশ প্রশোসদ্রনক 
ভবনসমূহ। 
 ‘রোস্তোর বোম পোশ গিোঁরষ  োদ্রে  োলোও ড্রোইভোর।’ বলল আহমদ মুসো, 
‘আদ্রম গিখোরন গেোমোরক েোমরে বলব গসখোরনই গেরম িোরব।’ 
 েোরপর আহমদ মুসো মোদ্ররয়োরক বলল,’েুদ্রম এপোরশ এরসো, আমোরক 
বোম পোশিো দোও।’ 
 মোদ্ররয়ো সরর এরলো। আহমদ মুসো বোম পোরশ দরজো গিোঁরষ বসল। 
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 সোমরনর  োদ্রে েখন দ’শ  রজর মরেো দূরর। সোমরনই রোস্তোর যোর গিোঁরষ 
করয়কিো জলপোই  োে। এরপর করয়ক  জ েোোঁকো জোয় ো, েোরপর পোকড শুরু। 
 ‘ড্রোইভোর, আদ্রম গনরম িোবোর পর দ্রুে েুদ্রম  োদ্রে বেোক কররব, িোরে 
সোমরনর  োদ্রে বুপরে পোরর আমরো ভয় গপরয় দ্রপদ্রেরয় িোদ্রচ্ছ। সোমরনর  োদ্রেদ্রি নো 
গেরম িোওয়ো পিডন্ত েুদ্রম গপেরেই েোকরব।’ কেো গশষ কররই আহমদ মুসো বলল, 
‘দোোঁেোও!’  োদ্রে েখন জলপোই  োে গসোজোসুদ্রজ এরস গ রে। 
 দরজো আন-লক কররই বরসদ্রেল আহমদ মুসো।  োদ্রের  দ্রে গলো হরেই 
এবং  োদ্রে গেরম িোবোর জোদ্রকডংিো আসোর দ্রঠক আর ই আহমদ মুসো যোক্কো দ্রদরয় 
দরজো খুরল গেলল। অদ্ভুে দক্ষেোর সোরে ্োইভ দ্রদরয় রোস্তোয় দ্র রয় পেল এবং 
করয়কবোর দ্র্ বোদ্রজ গখরয় জলপোই  োরের েোয়ো পিডন্ত এদ্র রয় গ ল। েোরপর 
শুরয় গেরক একিু দম দ্রনরয় েোকোল িেোদ্রির দ্রদরক। হ্োোঁ, িেোদ্রিদ্রি দ্রুে দ্রপদ্রেরয় 
িোরচ্ছ। দৃদ্রষ্ট গেরোল আহমদ মুসো, সোমরনর  োদ্রেিো দ্রুে েুরি আসরে। আর 
করয়ক মুহূেড, েোরপররই  োদ্রেদ্রি আহমদ মুসোর সমোন্তরোরল  রল আসরব। 
 আহমদ মুসো িোরসর ওপর দ্রদরয় সোরপর মরেো  দ্রেরয় রোস্তোর দ্রকেুিো 
কোরে এদ্র রয় গ ল। এরস পেল  োদ্রেিো। জীপ  োদ্রে। 
 সমোন্তরোরল আসোর আর ই ৪৫ দ্র্দ্রগ্র অবস্থোরন সোমরনর ্োন  োকো লক্ষে 
করর যীরর সুরস্থ গুলী করল আহমদ মুসো। মোত্র দশ  জ দূরত্ব গেরক। সশরে 
দ্রবরফোদ্ররে হরলো িোয়োর। 
 এ  োদ্রেিো উরে গ ল নো, দ্রকন্তু িোল সোমলোরে দ্র রয় এোঁরকরবোঁরক রোস্তোর 
অরনকখোদ্রন বোইরর  রল এরস গেরম গ ল।  
 গিখোরন এরস  োদ্রে দোোঁেোল গসিো আহমদ মুসোর সোরে সমোন্তরোল 
অবস্থোন। দূরত্ব আহমদ মুসো গেরক ৫  রজর গবদ্রশ নয়। আহমদ মুসো একিু 
দ্রপদ্রেরয় জলপোই  োরের েোয়োয় সরর গ ল। 
 জীপদ্রি েোমরেই ব্রোশ েোয়োর কররে কররে একজন গনরম এরলো। 
  োকোর দ্রদরক একবোর েোদ্রকরয়ই গস গ োখ গেরোল জলপোই  োরের 
অন্ধকোর েোয়োর দ্রদরক। 
 দ্ররভলবোরর মোত্র আর দ’দ্রি গুলী ররয়রে। 
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 আহমদ মুসো েোর দ্ররভলবোর েুলল গেন োনযোরী গলোকদ্রিরক লক্ষ করর। 
দ্রট্র্ োরর  োপ দ্রদল আহমদ মুসো। 
 দ্রঠক এই সমরয়ই  োদ্রের ওপোশ গেরক আররকজন গেন োনযোরী এরস 
দোোঁেোল প্রেমজরনর পোরশ।  
 গুলীিো কপোল গভদ করর ঢুরক দ্র রয়দ্রেল। প্রেম গেন োনযোরী দ্রদ্বেীয় 
গেন োনযোরীর পোরয়র েলোয় লুদ্রিরয় পেল। 
  মরক উরঠ দ্রদ্বেীয় গেন োনযোরী েোর গেন োন িুরোল জলপোই  োরের 
অন্ধকোররর দ্রদরক। 
 আহমদ মুসো েোর হোে আর নোমোয়দ্রন। দ্ররভলবোররর নলিো সোমোন্য িুদ্রররয় 
আররকবোর দ্রট্র্ োর দ্রিপল গস। দ্রদ্বেীয় গেন োনযোরী েোর গেন োরনর দ্রট্র্ োর 
গিপোর আর ই প্রেম জরনর লোরশর ওপর মুখ েুবরে পরে গ ল। 
 দ্রঠক এই সমরয়ই দ’দ্রদক গেরক দ’দ্রি পুদ্রলরশর  োদ্রে আসরে গদখো গ ল। 
 পুদ্রলরশর একিো  োদ্রে এরস েোমল জীরপর কোরে, আররকিো িেোদ্রির 
কোরে। 
 আহমদ মুসো জলপোই  োরের অন্ধকোর গেরক গবর হরয় অগ্রসরমোন 
দ’জন পুদ্রলরশর হোরে েোর শূন্য দ্ররভলবোরদ্রি েুরল দ্রদরয় জীরপর কোরে গসই দই 
লোরশর পোরশ এরস দোোঁেোল। 
 একজন পুদ্রলশ অদ্রেসোর এদ্র রয় এরস পুদ্রলরশর কোে গেরক আহমদ 
মুসোর দ্ররভলবোরদ্রি হোরে দ্রনরয় বলল, ‘এই দ্ররভলবোর দ’দ্রি গুলী দ্রদরয় এ দ’জনরক 
আপদ্রন খুন করররেন?’ 
 ‘হ্োোঁ, আদ্রমই গুলী কররদ্রে।’ 
 ‘আর  োরদ্রি গুলী গকোেোয়?’ 
 ‘একদ্রি দ্রদরয় দদ্রক্ষরণ অল্প দূরর উরে েোকো  োদ্রের  োকো েুরিো 
কররদ্রেলোম?’ 
 ‘আর দ্রেনদ্রি?’ 
 ‘একদ্রি দ্রদরয় এই জীরপর  োকো েোদ্রিরয়দ্রে।’ 
 ‘অবদ্রশষ্ট দ’দ্রি?’ 
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 ‘অবদ্রশষ্ট দ’দ্রি এরদর বন্দীখোনো গেরক গবর হবোর জরন্য আমরো খর  
কররদ্রে।’ 
 এই সময় মোদ্ররয়ো ও ড্রোইভোররক দ্রনরয় পুদ্রলরশর অন্য দলদ্রি গসখোরন 
এরস গপৌোঁেল। 
 আহমদ মুসো মোদ্ররয়োরক গদদ্রখরয় বলল, ‘ও আর আদ্রম।’ 
 মোদ্ররয়োরদর দ্রনরয় আসো পুদ্রলশ অদ্রেসোরদ্রি বলল, ‘এই গমরয় আর ওরক 
এই গ্রুপ দ্রক্ন্যোপ করর ওরদর িোোঁদ্রিরে আিক করর। গসখোন গেরক ওরো পোলোয়। 
ওরো যরোর জরন্য এরদর দ্রপেু গনয়। অবরশরষ এখোরন লেোইদ্রি বোোঁরয।’ 
 আর র পুদ্রলশ অদ্রেসোরদ্রি আহমদ মুসোর দ্রদরক েোদ্রকরয় বলল, ‘আপদ্রন 
গেো গদখদ্রে একো দশজরনর লেোই করররেন!’ 
 ‘বরলন দ্রক, দশজনও এরদর  োরয় হোে দ্রদরে পোররেো নো।’ বলল অন্য 
পুদ্রলশ অদ্রেসোরদ্রি। 
 ‘উরে পেো  োদ্রেিো গকোেোয়?’ বলল প্রেম পুদ্রলশ অদ্রেসোর। 
 ‘ োদ্রেিো উরে দ্র রয় আগুন যরর দ্র রয়দ্রেল। আহে হরয়রে করয়কজন 
ওরদর পোদ্রঠরয় দ্রদরয়দ্রে। ওখোরন পোোঁ িো গেন োন ও দ্রেনিো দ্ররভলবোর পোওয়ো 
গ রে।’ 
 প্রেম পুদ্রলশ অদ্রেসোরদ্রি আহমদ মুসো, মোদ্ররয়ো ড্রোইভোররক লক্ষ করর 
বলল, ‘উঠুন আপনোরো  োদ্রেরে।’ 
 দ্রদ্বেীয় পুদ্রলশ অদ্রেসোর বলল, ‘দ’জন পুদ্রলশ দ্রদরয় িেোদ্রি ড্রোইভোররক 
গহ্রকোয়োিডোরর পোদ্রঠরয় দ্রদই। েোহরল িেোদ্রিিোও দ্রনরয় িোওয়ো হরলো।’ 
 ‘দ্রঠকই বরলরেন।’ বলল প্রেম পুদ্রলশ অদ্রেসোর। 
 ‘আমোরদর গিরে হরব গকন? আমোরদর গেো গদোষ গনই। আমরো িো 
কররদ্রে, দ্রনরজরদর বোোঁ োর জরন্যই কররদ্রে।’ বলল মোদ্ররয়ো। 
 ‘গস দ্রব োর গেো আমরো করব নো, কররব গকোিড।’ বলল প্রেম পুদ্রলশ 
অদ্রেসোর। 
 ‘আর এিো আপনোরদর দ্রনরোপত্তোর জরন্যও প্ররয়োজন।’ বলল দ্রদ্বেীয় 
পুদ্রলশ অদ্রেসোর। 
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 ‘দ্রকভোরব?’ বলল মোদ্ররয়ো। 
  ‘জোরনন কোরো আপনোরদর দ্রক্ন্যোপ করররে, কোরদর সোরে আপনোরো 
গলর রেন? ক্লু-ক্লেোি-ক্লেোন! ওরদর  োয় আমোরদর সরকোরও হোে গদয় নো।’ 
 ‘েোহরল আমরো হোে দ্রদরয় দ্রনশ্চয় অপরোয কররদ্রে?’ বলল আহমদ মুসো। 
 ‘আমরোও ওরদর এদ্রেরয়  দ্রল। ওরদর  োরয় হোে দ্রদরয় গকউ গরহোই পোয় 
নো।’ বলল দ্রদ্বেীয় পুদ্রলশ অদ্রেসোর। 
 আহমদ মুসো ও মোদ্ররয়ো  োদ্রেরে উঠল।  োদ্রেিো একিো দ্রপ্রজনোরস্ ভেোন। 
 আহমদ মুসো উঠরল বোইরল গেরক ভেোরন েোলো লোদ্র রয় গদয়ো হরলো। 
ভেোরন একিোই দরজো। িুলিুদ্রলর মরেো গেোি অরনক জোনোলো ররয়রে। 
 ভেোরনর গভের দ্র্ম লোইি। বসোর জরন্য লোইন করর বসোরনো গলোহোর 
গ য়োর। গ য়োরর বরস আহমদ মুসো গ োখ বন্ধ করর  ো এদ্রলরয় দ্রদল দ্রবশ্রোরমর 
জরন্য। 
 মোদ্ররয়োর মুখ পোংশু। মোমলোয় দ্রক হরব গক জোরন? একিো আেংক এরস 
েোরক দ্রিরর যরররে। সবর রয় বে দ্রবপদ হরলো েোর পদ্রর য় প্রকোশ হওয়োর ভয়। 
 মোদ্ররয়ো েোকোল আহমদ মুসোর দ্রদরক। আহমদ মুসোর মুখ গদরখ গস 
দ্রবদ্রস্মে হরলো! গস মুরখ গকোন ভয়, উরদ্ব  বো দদ্রশ্চন্তোর গলশমোত্র গনই। মরন হরচ্ছ 
গিন দ্রনরজর বোদ্রের ইদ্রজর য়োরর দ্রবশ্রোম দ্রনরচ্ছ! গলোকিোরক িেই গস গদখরে, েোর 
দ্রবস্মরয়র পদ্ররদ্রয বোেরে। এর কোরে গকোন দ্রবপদ গিন দ্রবপদ নয়, গকোন কোজই গিন 
অসোযে নয়! গক এই গলোক? এ শুযু অসোযোরণ নয়, অসোযোরণরদর মরযে 
অসোযোরণ। এমন সরর, সুন্দর মুখচ্ছদ্রবর মরযে অসোযোরণ মোনুষ গকমন করর বোসো 
গবোঁরয আরে! 
 দ্রকেুক্ষণ দ্রবশ্রোম গনবোর পর আহমদ মুসো গ োখ খুলল। একবোর গ োখ েুরল 
েোকোল মোদ্ররয়োর দ্রদরক। গঠোোঁরি হোদ্রস গিরন বলল, ‘দ্রকে ুগভব নো মোদ্ররয়ো। আমরো 
ন্যোরয়র ওপর আদ্রে। আল্লোহ আমোরদর সহোয়।’ 
 বরল আহমদ মুসো উরঠ দোোঁেোল। এরক এরক সব জোনোলোয় গ োখ রোখল 
বুপল হোইওরয় গেরক গবদ্রররয় অরপক্ষকৃে গেোি রোস্তো দ্রদরয় েোরো এর োরচ্ছ।  
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 আহমদ মুসো সবরশরষ দরজোর কোরে দ্র রয় দোোঁেোল। পরীক্ষো করল 
দরজো। আ ্োর লক দ্রসরেম। খুদ্রশ হরলো গস। 
 এই সময়  োদ্রের  দ্রে করম গ ল। অবরশরষ গেরম গ ল। আহমদ মুসো 
েোেোেোদ্রে দরজোর সোমরন গেরক এরস একিো জোনোলোয় গ োখ রোখল। গদখল  োদ্রে 
রোস্তো গেরক একিো বোদ্রের সোমরন দোোঁদ্রেরয়রে। গহ্ গকোিোিডোরর গ রল পোরমলোয় 
পেরব। নোম-যোম প্রকোশ পোরব, েদ্রবও গনরব ওরো। দ্রকন্তু বোদ্রেিোর দ্রদরক ভোরলো 
করর েোকোরেই গ োখ খুদ্রশরে উজ্জ্বল হরয় উঠল। ওিো একিো বোর। ক্লোন্ত পুদ্রলশ 
অদ্রেসোররো দ্রনশ্চয় বোরর িোওয়োর মেলব কররে। 
 দ্রঠক েোই।  োদ্রে গেরক গবদ্রররয় এক অদ্রেসোরসহ দ’জন পুদ্রলশ বোরর 
প্ররবশ করল। 
 সংর  সংর  গমরপরে বরস পরে জুেোর গ োেোদ্রল গেরক লেোসোর নোইে 
গবর করর দ্রনরয় উরঠ দোোঁেোল আহমদ মুসো। 
 ভীে ও দ্রবম্ময়-দ্রবফদ্ররে গ োখ গমরল মোদ্ররয়ো আহমদ মুসোর কোজ 
গদখরে। পোলোবোর প্রস্তুদ্রে  লরে েোর বুপরে কষ্ট হরলো নো। বুক গকোঁরপ উঠল 
মোদ্ররয়োর। যরো পেরল দশো দ্রক হরব! 
 করয়ক গসরকর ্ই লেোসোর নোইে আ ্োর লক  দ্রলরয় হোওয়ো করর দ্রদল। 
 মোদ্ররয়োরক ইংদ্র ে করর আহমদ মুসো দ্রুে দরজো খুরল বোইরর গবদ্রররয় 
এরলো। 
 েুিল  োদ্রের ড্রোইদ্রভং গকদ্রবরনর দ্রদরক। গপেরন মোদ্ররয়ো। 
 আহমদ মুসো িো গভরবদ্রেল েোই। দরজো ওরো লক করর িোয়দ্রন। অবশ্য 
লক করর গ রলও ক্ষদ্রে দ্রেল নো। 
 আহমদ মুসো মোদ্ররয়োরক  োদ্রেরে ওঠোর ইংদ্র ে করর দ্রনরজ লোে দ্রদরয় 
দ্র রয় ড্রোইদ্রভং দ্রসরি বসল। একবোর  দ্রকরে বোররর দরজোর দ্রদরক েোদ্রকরয় গদখল 
েোোঁকো, দ্রনশ্চয় এেক্ষরন ওরো মদ দ্র লরে বরসরে। 
 দ্রুে  োদ্রে িুদ্রররয় রোস্তোয় েুরল মোদ্ররয়োর দ্রদরক গ রয় বলল, ‘আদ্রম গেো 
দ্রকেু দ্র দ্রন ন।। গকোন দ্রদরক িোরবো বল?’ 
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 মোদ্ররয়োর গ োখ ভরয়-দ্রবস্মরয় েখনও েোনোবেো! একিো গঢোক দ্র রল বলল, 
‘পুব দ্রদরক  লুন। অল্প দ্রকেু গ রলই গস ট্র্োল হোইওরয়। গস ট্র্োল িেোদ্রি পুল আর 
গবদ্রশ দূরর নয়।’ 
 পরের গবর   লরে লো ল  োদ্রে। 
 আহমদ মুসো বলল, ‘হোইওরয়র মুরখ দ্র রয়ই আমরো  োদ্রে গেরে গদব। 
গির গপরলই ওরো  োদ্রের নোিোর ওয়োররলরস সব জোয় োয় জোদ্রনরয় গদরব। যরো 
পেরে দ্রবলি হরব নো।’ 
 গস ট্র্োল হোইওরয়র প্রোয় মুরখই বলরে গ রল একিো গেোি পোকড।  োরদ্রদক 
দ্রদরয়  োরে গিরো। গবশ অন্ধকোর। 
 গবদ্রশ অন্ধকোর গদরখ একিো জোয় োয় আহমদ মুসো  োদ্রে দোোঁে করোল। 
েোরপর লোে দ্রদরয় নোমরে নোমরে বলল, ‘এস মোদ্ররয়ো, গদখো িোরচ্ছ ওিো দ্রনশ্চয় 
গেোমোরদর গস ট্র্োল হোইওরয়।’ 
 আহমদ মুসো ও মোদ্ররয়ো এক গদৌরে রোস্তোর মুরখ হোইওরয়র েিুপোরে এরস 
দোোঁেোল। গিখোরন দোোঁেোল েোর বোম পোরশই একিো গপট্র্ল গেশন এবং েোরদর পোশ 
দ্রদরয়ই গস গেশরন প্ররবরশর পে। েোরো ওখোরন দোোঁেোবোর করয়ক গসরকর ্র 
মরযেই একিো িেোদ্রি এরলো। িেোদ্রিিো খোদ্রল। গপট্র্ল গেশরন প্ররবশ করদ্রেল। 
মোদ্ররয়ো হোে েুলরল দোোঁেোল িেোদ্রি। 
 ‘িোরব?’ বলল মোদ্ররয়ো। 
 ‘গকোেোয়?’ 
 ‘িেোদ্রি পুরল।’ 
 ‘ভোেো দ’গশো দ্রপরসিো।‘ 
 ‘গবদ্রশ  োইরল, দ্রঠক আরে।’ 
 আহদম মুসো ও মোদ্ররয়ো িেোদ্রিরে উরঠ বসল। 
 গেল দ্রনরয় িেোদ্রি হোইওরয়রে উরঠ এরলো। েুিরে শুরু করল িেোদ্রি। 
 ‘িেোদ্রি পুল গেরক আপনোরো গকোেোয় িোরবন?’ বলল ড্রোইভোর। 
 ‘লো-গ্রীনজো।’ বলল মোদ্ররয়ো। 
 ‘আমোর  োদ্রেিোও ট্র্োদ্রি পুরলর।’ 
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 ‘েুদ্রম লো-গ্রীনজো িোরব?’ 
 ‘অবশ্যই িোব।’ 
 মোদ্ররয়ো আহমদ মুসোর দ্রদরক েোদ্রকরয় বলল, ‘দ্রঠক আরে?’ 
 ‘লো-গ্রীনজো গসরেো অরনক দূর!’ 
 ‘হ্োোঁ, আমোর ভোইয়ো ওখোরনই এখন আরেন।’ 
 ওোঁর সোরে গেো আপনোর গদখো কররেই হরব।’ 
 কেো গশষ কররই মোদ্ররয়ো ড্রোইভোররক লক্ষে করর বলল, ‘দ্রঠক আরে,  ল 
লো-গ্রীনজো।’ 
 ‘যন্যবোদ।’ বলল ড্রোইভোর। 
 নরে- রে বসল ড্রোইভোর। 
 লো-গ্রীনজো মোদ্রিদ গেরক গসোজো উত্তরর। প্রোয় ১০০ মোইরলর পে 
ড্রোইভোর েোর িেোদ্রির েী্ বোেোল। 
 লো-গ্রীনজো উত্তর গেরনর একিো পোবডেে ন রী। মরনোরম গজরোমো হ্ররদর 
েীর গেরক অল্প দূরর সোলর্ল গেনরসো পবডেমোলোর গকোরল  রে উরঠরে 
ন রীদ্রি। গজরোমো হ্ররদর দদ্রক্ষণ েীররর দ্রবখেোে শহর ‘বুত্রোর ো গ্ল লুদ্রজয়োরক’ 
িদ্রদ বলো হয় মুখরো, হোরস্যোজ্জ্বল েরুণী, েোহরল লো-গ্রীনজোরক বলো িোরব যেোনরেো 
শোন্ত সুন্দর এক বোদ্রলকো। লো-গ্রীনজো সো গ্লরেনরসো’র বুরকর এক লুকোরনো 
মোদ্রণক। নীল আকোরশ মোেো গেোলো সুউচ্চ পবডেশৃংর র  দ্রনর  শোন্ত, সুন্দর ন রী 
প্রেম দৃদ্রষ্টরেই আহমদ মুসোর মন গকরে দ্রনরয়দ্রেল। আজ দ’দ্রদন হরলো আহমদ 
মুসো লো-গ্রীনজোয় মোদ্ররয়োর ভোই দ্রের্ল দ্রেদ্রলরপর বোদ্রেরে এরসরে। 
 দ্রের্ল দ্রেদ্রলরপর বোদ্রে লো-গ্রীনজোর একিো দ্রনজডন দ্রিলোর ওপরর। 
বোদ্রেদ্রিরে মরন হয় সবুরজর সমুরি সোদো একিো দ্রেলক। দ্রের্ল দ্রেদ্রলপ েোর েদ্ম 
নোম। বোস্ক গ দ্ররলো গনেোর আসল নোম স্যোমুরয়ল শোরলডমেোন। গকো্ নোম ‘্োবল 
এস’। আসল নোরমই েোর এ বোদ্রে এবং দ্রেদ্রন এখোরন আসল নোরমই পদ্ররদ্র ে। 
দ্রের্ল দ্রেদ্রলপরক মোনুষ জোরন ভয়ংকর গ দ্ররলো গনেো, দ্রকন্তু স্যোমুরয়ল শোরলডমেোন 
একজন শোন্ত, দ্রনরীহ নো দ্ররক। বেররর গকোন গকোন সময় দ্রেদ্রলপ লো-গ্রীনজোয় 
আরসন, অদ্রযকোংশ সময়ই েোরকন দ্রপররদ্রনরজর গ দ্ররলো িোোঁদ্রিরে। সরকোর 



কর ড্োভোর অশ্রু  66 

 

বোষ্করদর অরনক দোবী গমরন দ্রনরয় দ্রপররনজ সদ্রন্নদ্রহে দ’দ্রি প্ররদরশ েোরদররক 
স্বোয়ত্ত শোসন দোন করররে। গসখোরন বোষ্করদর রোজযনযেক সরকোরও প্রদ্রেদ্রষ্ঠে 
হরয়রে, দ্রকন্তু বোষ্করো এখনও েোরদর অস্ত্র েোরেদ্রন। কোরণ অস্ত্র েোেরল এ স্বোয়ত্ত 
শোসনও েোরদর হোদ্রররয় িোরব। 
 বোদ্রেদ্রির গভেরর েেোদ্রমদ্রল ড্রইংরুম। দ্রের্ল দ্রেদ্রলরপর স্ত্রী গজোনোর সোরে 
কেো বলদ্রেল মোদ্ররয়ো। মোদ্ররয়ো গশোনোদ্রচ্ছল েোরক েোর দ্রক্ন্যোরপর কোদ্রহনী, 
উিোররর কোদ্রহনী। মোদ্ররয়োর বলোর ঢং, আহমদ মুসোর প্রশদ্রস্তর বহর গদরখ মুখ দ্রিরপ 
হোসদ্রেল গজোনো। গ োখ এেোয় নো েো মোদ্ররয়োর। 
 ‘েুদ্রম হোসে ভোদ্রব?’ বলল মোদ্ররয়ো। 
 ‘খুদ্রশ হরবো নো! আমোর বোদ্রিনী ননদ্রদনী গেো কোররো কখরনো এে প্রশংসো 
কররদ্রন!’ 
 ‘প্রশংসো গকোেোয় গপরল, আদ্রম গেো িো িরিরে েোই বলদ্রে।’ 
 ‘প্রশংসো গবদ্রশ করদ্রন, েরব সুন্দররর গদবেো, শদ্রক্তর গদবেো, বুদ্রির 
গদবেো- সকরলর আসন দ্র রয় েোর ভোর েই জুরিরে।’ 
 ‘একিোও অদ্রেরদ্রঞ্জে কেো বদ্রলদ্রন ভোদ্রব।’ মুখ লোল করর বলল মোদ্ররয়ো। 
 ‘দ্রঠকই বলে। আমোর ননদ্রদনীরক জয় করো সোযোররনর কোজ নয়।’ 
 ‘ভোদ্রব, েুদ্রম ইয়োদ্রকড করে, েুদ্রম বুপে নো! দ্রেদ্রন, আমোর মরন হয়, এমন 
এক শোন্ত সো র িোর বুরক কখনও গঢউ জোর  নো।’ বলল মোদ্ররয়ো। 
  ম্ভীর, ভোদ্রর ক ঠ মোদ্ররয়োর। 
 গজোনো মোদ্ররয়োর একিো হোে েুরল দ্রনরয় বলল, ‘েো আমোর বুপরে বোদ্রক 
গনই ননদ্রদনী। বন্ধ, দ্রনজডন িরর আমোর আগুন ননদ্রদনী িোরক  লোরে পোররদ্রন, 
আমোর আগুন ননদ্রদনীর দ্রনদ্রবে সং  িোর মরযে  োঞ্চলে আনরে পোররদ্রন, গস রক্ত-
মোংরসর মোনুষ বরল ভোবরে আমোর কষ্ট হয়।’ 
 ‘দ্রকন্তু দ্রেদ্রন মোনুষ ভোদ্রব। এখোরনই আমোর দ্রবস্ময়! আমোর প্রশংসো 
এখোরনই। দ্রেদ্রন মুসলমোন, দ্রকন্তু আরও মুসলমোন আদ্রম গদরখদ্রে, জোমডোদ্রনরে 
েোরদর সোরে আদ্রম দ্রমরশদ্রে। দ্রকন্তু েোরদর সোরে এর গকোনই দ্রমল গনই।’ 
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 বলল মোদ্ররয়োর ভোদ্রব গজোনো, ‘কী আশ্চিড! এে সময় এক সোরে েোকদ্রল, 
এে পে এদ্রল, েবু গেোর সম্পরকড দ্রকেু জোনল নো, েোরও দ্রকেু জোনোল নো।’ 
 ‘েোর কেো ও দৃদ্রষ্টরে গকোন বোেদ্রে আগ্রহ আমোর গ োরখ যরো পরেদ্রন। 
আদ্রম েোরক নো গদখরল মরন করেোম, দ্রেদ্রন ক্ষমেোদপডী একজন অহংকোরী, দ্রকন্তু 
নো, দ্রেদ্রন েো নন। েোর গ োখ গদখরল অন্তর গদখো হরয় িোয়। গসখোরন লুকোরনো দ্রকেু 
গনই। এে সরল, এে ঋজু মোনুষ  আমোর কোরে অকল্পনীয়। ক্লু-ক্লেোি-ক্লেোরনর 
হোরে দ্রেদ্রন আহে হরয়দ্রেরলন। গ োিো মুখ দ্রেল ররক্ত গভজো। আদ্রম ওর মুখ মুরে 
দ্রদরে দ্র রয়দ্রেলোম। দ্রকন্তু দ্রেদ্রন েো প্রেেোখেোন কররদ্রেরলন। মরন হরয়দ্রেল এিো েোর 
অহংকোর। পরর বুরপদ্রেলোম, আমোর ভূল হরয়রে। ওিো েোর দ্রনজস্ব রীদ্রে।’ 
 ‘গকোেোয় বোদ্রে, দ্রক কররন জোনো িোয়দ্রন, নো?’ 
 ‘আসোর পরে দ্রজরজ্ঞস কররদ্রেলোম। উত্তর দ্রদরয়দ্রেরলন েোর গকোন গদশ 
গনই। আর আল্লোহর বোন্দোরদর কোরজ িুরর গবেোরনোই েোর কোজ।’ 
 ‘আসরল গেোক পোত্তো গদয়দ্রন মোদ্ররয়ো।’ মুখ দ্রিরপ হোসল গজোনো। 
 ‘হরে পোরর!’ মুখ কোরলো করর বলর মোদ্ররয়ো, ‘েরব একজন অজ্ঞোে-
পদ্রর য় গমরয়রক বোোঁ োরনোর জরন্য দ্রিদ্রন দ্রনরজরক মৃেেুর মুরখ গঠরল দ্রদরয়দ্রেরলন, 
দ্রেদ্রন কোউরক গেোি মরন কররন বরল মরন কদ্রর নো।’ 
 ‘গদশ গনই এমন গলোক দ্রক আরে, আর িুরর গবেোরনো গলোক দ্রক অমন হয় 
ননদ্রদনী?’ 
 ‘এ দ্রজজ্ঞোসো প্রেকোরী ভোদ্রবর গ রয় আমোর মোরপ আরও েীব্র। এ 
দ্রজজ্ঞোসো আমোরক কষ্ট দ্রদরচ্ছ ভোদ্রব।’ 
 ‘কষ্ঠ গকন গর? ও গেোরক উিোর করররে বরলই দ্রক?’ গহরস বলল গজোনো। 
 ‘িো জোনরে  োই, েো জোনরে নো পোরোর মরযে কষ্ট আরে।’ 
 ‘জোনোর আগ্রহ স্বোভোদ্রবক দ্রক নো, েোই জোনোর কষ্ট এখোরন স্বোভোদ্রবক নয়।’ 
 ‘হয়রেো অস্বোভোদ্রবক, কষ্ট লো রে এিো বোস্তবেো। েুদ্রম হয়রেো এর মরযে 
দ্রভন্ন অেড গখোোঁজোর গ ষ্টো কররব। গস রকম গকোন আিড আরে দ্রকনো এখনও গভরব 
গদদ্রখদ্রন। েরব দ্রেদ্রন িে বে বেদ্রক্তত্ব, েোরে েোরক নো জোনোর এ কষ্ট স্বোভোদ্রবক। 
ভোদ্রব, দ্রেদ্রন শুযু শদ্রক্ত ও বুদ্রিরে নন, েোর হৃদয়বৃদ্রত্তও গদখোর মরেো। বন্দীখোনো 
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গেরক গবর হবোর সময় একজন প্রহরীরক দ্রেদ্রন হেেো কররদ্রেরলন। দ্রকন্তু 
অন্যজনরক দ্রেদ্রন হোে, পো, মুখ গবোঁরয গররখ আরসন। এরে গবশ সময় খর  হয়, 
িো ঐ সমরয়র জরন্য জীবরনর মরেো মূলেবোন দ্রেল। পরর আদ্রম েোরক দ্রজজ্ঞোস 
কদ্ররদ্রেলোম, একিো গুলী খর  কররলই গেো পোরমলো  ুরক গিে। দ্রেদ্রন দ্রক উত্তর 
দ্রদরয়দ্রেররন জোন? বরলদ্রেরলন, মোনুরষর জীবন খুব মূলেবোন। আমরো গ োিো দদ্রনয়ো 
দ্রমরলও একজন মোনুষ সৃদ্রষ্ট কররে পোরব নো! অে  দ্রকেু মোনুরষর স্বোরেডর িূপকোরষ্ঠ 
মোনুষ দ্রনমমডভোরব বদ্রল হরচ্ছ। িেিো পোরো িোয় দ্রনরজর হোেরক এ গেরক মুক্ত রোখো 
উদ্র ে।’ 
 ‘েোহরল গদখদ্রে উদ্রন নীদ্রেবোদ্র শ, ভোববোদী!’ এই অবস্থোয় দ্রেদ্রন হোরে 
দ্রপস্তল যররন গকমন করর?’ বলল গজোনো। 
 বলল মোদ্ররয়ো, ‘ন্যোয়-অন্যোয় সম্পরকড েোর দৃদ্রষ্টভদ্রঙ্গ সদ্রেেই অবোক করর 
গদয়োর মরেো। আমরো প্রেম গি িেোদ্রিদ্রি ভোেো কররদ্রেলোম, েোরক আমরো ভোেো 
দ্রদরে পোদ্রররন। ওরকও পুদ্রলশ দ্রনরয় িোয়, আমোরদররকও। িেোদ্রিিোর নোিোর ওর 
জোনো দ্রেল। দ্রদ্বেীয় গি িেোদ্রিিো করর আমরো এখোরন এলোম, গস িেোদ্রি ড্রোইভোররর 
মোযেরম উদ্রন প্রেম িেোদ্রির ভোেো পোদ্রঠরয় দ্রদরয়রেন। আদ্রম বরলদ্রেলোম, আমরো 
গেো ইরচ্ছ করর ভোেো নো গদয়োর গ ষ্টো কদ্ররদ্রন। আমোরদর গিখোরন গদোষ গনই, 
গসখোরন আমোরদর দোদ্রয়ত্ব দ্রক? দ্রেদ্রন উত্তর দ্রদরয়দ্রেরলন, িেোদ্রি আমোরদর 
প্ররয়োজরন আমরো ভোেো কররদ্রেলোম, ভোেো পদ্রররশোরযর দোদ্রয়ত্বও আমোরদর। 
েোেোেো গস গি পুদ্রলরশর পোরমলোয় পেল, েোর জরন্যও দোয়ী আমরো। সুেরোং 
 রীব িেোদ্রি ড্রোইভোররর ক্ষদ্রেপূরণ কররে আমরো নো পোদ্রর, েোর ন্যোিে প্রোপে 
গেরক েোরক বদ্রঞ্চে রোখরে পোদ্রর নো।’ েোমল মোদ্ররয়ো। 
 মোদ্ররয়োর ভোদ্রব গজোনো েোদ্রকরয়দ্রেল মোদ্ররয়োর মুরখর দ্রদরক। মোদ্ররয়ো 
েোমরলও দ্রকেুক্ষণ পিডন্ত কেো বলরে পোরল নো েোর ভোদ্রব। 
 দ্রকেুক্ষণ পর মুখ খুলল গজোনো। বলল, ‘েুই আমোরক দ্রক গশোনোদ্রল মোদ্ররয়ো! 
মুররদর, মুসলমোনরদর সেেো, মোনবেোর কেো শুরনদ্রে, দ্রকন্তু গসরেো বহু শেোেী 
আর র কেো, গস সব গেো এখন কোদ্রহনী! কোদ্রহনী গকমন করর রূপ যরর এরলো। 
একজন বেদ্রক্তর মরযে দ্রক করর দ্রবপরীেমুখী এে গুণ েোকরে পোরর!’ 
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 দ্রকেু বলরে িোদ্রচ্ছল মোদ্ররয়ো। এমন সময় গপেন গেরক কেো বরল উঠল 
দ্রের্ল দ্রেদ্রলপ। গস অরনকক্ষন যরর গপেরন দোোঁদ্রেরয় ওরদর কেোগুরলো শুনদ্রেল। 
দ্রেদ্রলপ এরস গসোেোর দ্রসরি গহলোন দ্রদরয় বসরে বসরে বলল, ‘গজোনো, মোদ্ররয়ো 
ওরক িে বে বরল কল্পনো কররে, উদ্রন েোর গ রয়ও বে।’ 
 ‘েুদ্রম গজরনে, ভইয়ো?’ বরল গসোেো গেরক লোদ্রেরয় উঠল মোদ্ররয়ো। 
 ‘হ্োোঁ, গজরনদ্রে।’ বলরে শুরু করল দ্রেদ্রলপ, ‘দ্রেদ্রন আমোর কোরে দ্রেরলন 
এক স্বে, িোর সোক্ষোৎ আদ্রম গকোনদ্রদনই পোব ভোদ্রবদ্রন, দ্রেদ্রন হরলন গসই।’ 
 মোদ্ররয়ো, গজোন দ’জরনই ভ্রু কু কোরলো। গশোনোর জরন্য উন্মুখ হরলো। 
েোরদর দ’গ োখ ভরো গকৌেূহল। 
 ‘দ্রেদ্রলস্তন দ্রবপ্লব, দ্রমন্দোনোও দ্রবপ্লব, মযেএদ্রশয়ো দ্রবপ্লরবর নোয়ক দ্রেদ্রন। 
আরমডদ্রনয়ো, আজোরবোইজোন ও বলকোরনর সোম্প্রদ্রেক পদ্ররবেডরনর দ্রেদ্রনই 
গকন্দ্রদ্রবন্দু।’ 
 ‘আহমদ মুসো দ্রেদ্রন?’ দ্রবস্মরয় হোোঁ হরয় ওঠো মোদ্ররয়োর মুখ গেরক গবদ্রররয় 
এরলো। 
 ‘হ্োোঁ গবোন, আহমদ মুসো দ্রেদ্রন। আমরো একিো দ্রবপ্লব কররে পোদ্রর নো, 
আর দ্রেদ্রন অযড ্জন সেল দ্রবপ্লরবর নোয়ক।’ 
 একিু েোমল দ্রেদ্রলপ। েোরপর আবোর শুরু করল, ‘মোদ্ররয়োর কোদ্রহনী 
গশোনোর পররই আমোর মরন হরয়দ্রেল, ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোরনর  বন্দীখোনো এভোরব ভোঙরে 
পোরর, েোরদর প্রদ্রেররোয এমনভোরব  ূণড কররে পোরর একোদ্রক, এমন গেো গকউ 
আমোর জোনোর মরযে গনই!’ 
 মোদ্ররয়ো, গজোনো কোরও মুরখই গকোন কেো গনই। েোরোও আহমদ মুসো 
সম্পরকড অরনক পরেরে। পরক্ষ দ্রবপরক্ষ সবরকম। সমসোমদ্রয়ক দ্রবরশ্বর সবর রয় 
সেল, সবর রয় দূযডষড দ্রবপ্লবী পুরুষ েোরদর সোমরন উপদ্রস্থে। েোরদর অনুভূদ্রে গিন 
গভোোঁেো হরয় গ রে, দ্রবরশষ করর বুক গেোলপোে কররে মোদ্ররয়োর! গসই জ ৎ 
দ্রবখেোে দ্রবপ্লবী পুরুরষর দ্রেদ্রন সং  গপরয়রেন! এে কোরে গেরক েোর কোজ গদখোর 
সুরিো  হরয়রে! 
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 ‘আমোরক সবর রয় দ্রবদ্রস্মে করররে েোর সহজ সোরলে এবং নম্র-ভি 
আ োরন। মরনই হয় নো দ্রেদ্রন এে বে একজন দ্রবপ্লবী!’ বলল দ্রের্ল দ্রেদ্রলপ। 
 ‘আমোরক গেো েোরক সদে দ্রবরয় হওয়ো বররর মরেো লোজকু মরন হরয়রে। 
গকোন মরে একবোর গ োখ েুরল গ রয়রে। আর গ োখ গেোরলদ্রন একবোরও। 
এজরন্যই মোদ্ররয়োর  রল্প আমোর কোরে গেমন দ্রবশ্বোস্য হয়দ্রন। একজন দ্রবপ্লবী 
অমন নরম-নযর কোদ্রন্ত হয়?’ বলল গজোনো। 
 ‘গ োখ েুরল  োয় নো, দ্রভন্ন গমরয়রদর সোমরন লিো-সংরকো , ওিো ওরদর 
পদডো। ভোরলো মুসলমোন সদ্রেেকোর মুসলমোন গেরলরমরয়রো পদডো করর। ওিো ওরদর 
অবশ্য পোলনীয় রীদ্রে, দবডলেো নয়।’ বলল দ্রের্ল দ্রেদ্রলপ। 
 ‘ভোইয়ো, ক্লু-ক্লেোি-ক্লেোরনর বন্দীখোনোয় আদ্রম ওর নোমোজ গদরখদ্রে। 
অকল্পনীয় এক যেোনমগ্নেো, মরন হয় গিন দ্রেদ্রন এ দদ্রনয়োয় গনই!’ বলল মোদ্ররয়ো। 
 ‘অমন সন্নেোসী প্রকৃদ্রের গলোক দ্রবপ্লবী হরলন গকন? অন্ত্র হোরে েুরল গনন 
গকন? ঈশ্বররপ্রমী সন্নেোসী  দ্রররত্রর সোরে গেো এিো দ্রমরল নো।’ বলল গজোনো। 
 ‘েুদ্রম েোহরল মুসলমোনরদর দ্রকেু জোন নো। িুরির ময়দোরন ওরো বীর 
গিোিো, আবোর প্রোেডনোর আসরন ওরো ঈশ্বর গপ্ররম দ্রবলীন হওয়ো সন্নেোসী। মুররদর 
কোদ্রহনী েুদ্রম পেদ্রন।’ বলল দ্রের্ল দ্রেদ্রলপ। 
 ‘পদ্রেদ্রন, দ্রকন্তু মদ্ররসরকোরদর গেো আদ্রম গদরখদ্রে। গসবোর দ্রবরলরে দ্র রয় 
একিো মুসদ্রলম পদ্ররবোররকও গদরখদ্রেলোম।’ বলল গজোনো। 
 ‘মদ্ররসরকোরো গেো খৃষ্টোন মুসলমোন! ওরদর বুরক ঈমোন লুকোরনো েোকরলও 
প্রকোরশ্য ওরো খৃষ্টোন। আর দ্রবরলরে গি মুসদ্রলম পদ্ররবোর গদরখে, ওরো 
মুসলমোনরদর ধ্বংসোবরশষ। এসব মুসলমোনরদর কোররনই মুসদ্রলম শোসন ও 
সংসৃ্কদ্রের পেন হরয়রে। গেরন িেদ্রদন মুসলমোনরো প্রকৃে মুসলমোন দ্রেল, 
মুসদ্রলম রোজরত্বর ওপর খৃষ্টোনরো গকোন আোঁ ে কোিরেও সোহস কররদ্রন। আহমদ 
মুসোর েুলনো মদ্ররসরকোরো নয় দ্রকংবো নয় বৃরিরনর ঐ মুসদ্রলম পদ্ররবোর। আহমদ 
মুসোর েুলনো গেন দ্রবরজেো েোদ্ররক দ্রবন দ্রিয়োদ, মুসো দ্রবন নুসোরয়র প্রমুরখর 
সোরে।’ দ্রের্ল দ্রেদ্রলপ বলল। 
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 ‘বোুঃ আহমদ মুসো গেো গদদ্রখ দ’ভোইরবোনরক একদম দ্রশষ্য বোদ্রনরয় 
গেরেরে!’ বলল গজোনো। 
 ‘অমন দ্রবপ্লবীর দ্রশষ্য হওয়ো ভোর ের কেো। আদ্রম খুব খুদ্রশ হরয়দ্রে, ওর 
কোে গেরক দ্রকেু দ্রশখরে পোরব।’ 
 ‘ও গকন গেরন এরসরেন জোন?’ 
 ‘নো দ্রজরজ্ঞস কদ্ররদ্রন।’ 
 ‘গেোমোরদর উদ্রন জোরনন?’ 
 ‘জোরনন দ্রনশ্চয়, আমোরক উদ্রন বলরলন, মুসলমোনরো বোস্করদর কোে গেরক 
অরনক সোহোিে গপরয়রে। এ কেো দ্রেদ্রন িখন জোরনন, েখন অরনক কেোই দ্রেদ্রন 
জোনরবন।’ 
 ‘গকমন আশ্চিড নো, মোদ্ররয়োরক এই সোহোিে উদ্রন কররে নো গ রল গেো এই 
পদ্রর য় হরেো নো। একজন অজ্ঞোে-পদ্রর য় েরুণীরক সোহোিে কররে দ্র রয় অে 
বে একজন দ্রবপ্লবী দ্রনরজরক অমন দ্রবপদগ্রস্ত কররলন গকন? 
 ‘প্রেম আলোরপই আদ্রম েোরক এজরন্য যন্যবোদ দ্রদরয়দ্রেলোম। দ্রেদ্রন দ্রক 
বলরলন জোন? বলরলন, মোনুষরক সোহোিে করো মোনুরষর দোদ্রয়ত্ব। গকোন মোনুষ িদ্রদ 
আপনোর সোমরন জুলুরমর দ্রশকোর হয়, আপদ্রন িদ্রদ সোহোিে নো কররন, েোহরল গি 
আল্লোহ আপনোরক শদ্রক্ত সোহস দ্রদরয়রেন, েোর কোরে করঠোর জবোবদ্রদদ্রহর সম্মুখীন 
হরে হরব। সুেরোং গি আল্লোহ আমোরদর এ দ্রশক্ষো দ্রদরয়রেন এবং শদ্রক্ত-সোহস 
দ্রদরয়রেন, সব যন্যবোদ, সব প্রশংসো েোোঁরই প্রোপে।’ 
 গজোনো িেোদ্রি ভোেো গদয়ো ও একজন প্রহরীরক নো মোরো সম্পরকড মোদ্ররয়োর 
কোরে গি কোদ্রহনী শুরনদ্রেল েো দ্রের্ল দ্রেদ্রলপরক বলল। শুরন দ্রের্ল দ্রেদ্রলপ 
বলল, ‘মুররদর কোদ্রহনী িদ্রদ পে, েোহরল এ যররনর অরনক কোদ্রহনী জোনরে 
পোররব।  দ্ররত্র শদ্রক্তই মুসলমোনরদর প্রযোন শদ্রক্ত দ্রেল।’ 
 মোদ্ররয়ো বরস বরস ভোই-ভোদ্রবর আলোপ গ োগ্রোরস দ্র লদ্রেল। গস নরে- রে 
বরস বলল, ‘ভোইয়ো, ওর গক গক আরে, গকোেোয় বোদ্রে?‘ 
 আদ্রম দ্রজরজ্ঞস কদ্ররদ্রন, আমোরক দ্রকেু বরলওদ্রন। দ্রকন্তু েুই এ প্রে আমোরক 
দ্রজরজ্ঞস করদ্রেস গকন? আমরোই নো গেোরক দ্রজরজ্ঞস করোর কেো!’ 
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 ‘পোেররর মরেো শক্ত, বররের মরেো ঠো ্ো উদ্রন ভোইয়ো...........’ 
 ‘মোদ্ররয়োর আগুরনর উত্তোপ েোরক  লোরে পোররদ্রন।‘ মোদ্ররয়োরক কেো 
সম্পূণড কররে নো দ্রদরয় গেোোঁেন গকরি বরল উঠল গজোনো। 
 ‘ভোদ্রব গিভোরব কেোরক দ্রভন্ন দ্রদরক গঠরল দ্রদরচ্ছ, েোরে আর কেো  রল নো 
ভোইয়ো!’ বরল মোদ্ররয়ো লোে দ্রদরয় উরঠ েুরি গবদ্রররয় গ ল ির গেরক। 
 ‘গশোন মোদ্ররয়ো, গশোন’- বরল গজোনোও েুিল মোদ্ররয়োরক যররে। 
 গসদ্রদরনরই গ োযূদ্রল লগ্ন। 
 আহমদ মুসো বোরোন্দোর গরদ্রলং- এ দ’কনুই গঠস দ্রদরয় দোোঁদ্রেরয় দ্রেল। েোর 
দৃদ্রষ্ট দ্রনবি দ্রেল দ্রনর র সবুজ উপেেকোর দ্রদরক। সবুজ উপেেকোর বুক দ্র রর একিো 
রোস্তো এদ্র রয় গ রে উত্তরর। অল্প দ্রকে ুউত্তরর দোোঁদ্রেরয় আরে সোন গ্লরেনরসো 
পবডেমোলোর দ্রবখেোে শৃং  গ্ মোজুরো। এই শৃংর র বুক দ্র ররই উত্তর গেরনর 
সবর রয় গুরুত্বপূণড গ্ মোজুরো দ্র দ্ররপে। উপেেকোর এই পে যরর ঐ দ্র দ্ররপে 
দ্রদরয়ই মুসো দ্রবন নুসোরয়র ও েোদ্ররক দ্রবন দ্রিয়োরদর গনেৃরত্ব মুসদ্রলম বোদ্রহনী উত্তর 
গেরন প্ররবশ কররদ্রেল এবং দ্রপররদ্রনরজর উত্তর প্রোরন্ত ফ্রোরির মোদ্রিরে শোদ্রন্ত ও 
মোনবেোর প্রেীক ইসলোরমর দ্রবজয় পেোকো উড্ডীন কররদ্রেল। আহমদ মুসো 
দ্রনরজরক হোদ্রররয় গেলরলন এই পে ও ঐ দ্র দ্ররপরের দ্রদরক গ রয়। মরন হরলো দ্রেদ্রন 
গদখরে পোরচ্ছন মুসো দ্রবন নুসোরয়র ও েোদ্ররক দ্রবন দ্রিয়োরদর মুসদ্ররম বোদ্রহনীরক। 
ওরদর গিোেোর খুররর শে, পেোকোর পে পে আওয়োজও গিন েোর কোরন এরস 
প্ররবশ কররে! েোরপর েোর গ োরখ গভরস উঠরস মুসো দ্রবন নুসোরয়ররর মুসদ্রলম 
বোদ্রহনী দ্রবজরয়র গবরশ দ্রেরর আসোর দৃশ্যও। দ্রবজয়ী গস বোদ্রহনী দ্রেরর আসোর 
মরযে বোোঁযনহোরো গকোন উল্লোস গনই, অহংকোররর গকোন দ্র ৎকোর গনই। 
 েোর কোরন আসরে দ্রবজয়ী বোদ্রহনীর পেোকোযোরী ক ঠদ্রনৎসৃে কুরআরনর 
সুদ্রমষ্ট নরম সুর ‘আর িখন গেোমোর প্রদ্রেপোলক গেররশেোরদর বলরলন, আদ্রম 
পৃদ্রেবীরে প্রদ্রেদ্রনদ্রয সৃদ্রষ্ট করদ্রে.....।’ আহমদ মুসোর গ োরখর সোমরন গেরক যীরর 
যীরর গস দৃশ্য সরর িোয়। গস দৃশ্য দ্রবজরয়র নয়, পরোজরয়র, আনরন্দর নয়, 
কোন্নোর। পরে-প্রোন্তরর মুসলমোরদর লোরশর সোদ্রর, ররক্তর গরোে, দ্রবলোরপ মুহ্মোন 
মুসলমোন নোরী-দ্রশশুর দ্রমদ্রেল। গেরন পো রোখোর মরেো এক ইদ্রঞ্চ মোদ্রিও দলডভ 
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হরয় উঠল মুসলমোনরদর জরন্য। গবদনোয় গেরয় গ ল আহমদ মুসোর মুখ। ভোদ্রর 
হরয় উঠল গ োখ। আহমদ মুসো দ্রনরজরক হোদ্রররয় গেরলদ্রেল অেীরের বুরক। 
 মোদ্ররয়ো উরঠ আসদ্রেল উপেেকো গেরক। উপেেকো গেরক রোস্তো বোরোন্দোর 
গসই গরদ্রলং- এর দ্রন  দ্রদরয়ই িুরর এরস বোদ্রেরে উরঠরে। মোদ্ররয়ো আপনহোরো 
আহমদ মুসোরক গদখল। মোদ্ররয়ো দ্রকেু বলরে দ্র রয়দ্রেল রোস্তো গেরকই, দ্রকন্তু আহমদ 
মুসোর গ োরখ অশ্রু গদরখ গস  মরক উঠল! 
 মোদ্ররয়ো যীরর যীরর গরদ্রলং িুরর এরস আহমদ মুসোর গপেরন দোোঁেোল। গবশ 
দ্রকেুক্ষণ দোোঁদ্রেরয় েোকল। দ্রকন্তু আহমদ মুসো দ্রকেুই গির গপল নো। 
 মোদ্ররয়ো দ্র রয় আহমদ মুসোর পোরশ দোোঁেোল। মুখ িুদ্রররয় আহমদ মুসোর 
মুরখর ওপর গ োখ গররখ বলল, ‘আপদ্রন কোোঁদরেন?’ 
  মরক উরঠ আহমদ মুসো গসোজো হরয় দোোঁেোল। েোেোেোদ্রে গ োখ মুরে দ্রনরয় 
বলল, ‘নো, মোদ্ররয়ো, ও দ্রকে ুনয়।’ 
 ’দ্রকন্তু আপনোর গ োরখ গি অশ্রু!’ 
 আহমদ মুখো গ োখ আবোর ভোরলো করর মুরে দ্রনল। গকোন উত্তর দ্রদল নো। 
 ‘আপদ্রন দ্রক ভোবদ্রেরলন?’ মোদ্ররয়োই প্রে করল। 
 ‘ভোবদ্রেলোম নো, গদখদ্রেলোম।’ 
 ‘দ্রক গদখদ্রেরলন?’ 
 েৎক্ষণোৎ গকোন উত্তর দ্রদল নো আহমদ মুসো।  দ্রকরে একবোর গ োখ েুরল 
েোকোল মোদ্ররয়োর দ্রদরক। েোরপর গ োখ নোদ্রমরয় দ্রনরয় বলল, ‘দ্রঠক গদখদ্রেলোম নয়, 
মরন হদ্রচ্ছল গিন গদখদ্রে!’ 
 ‘দ্রক গসিো?’ 
 ‘গদখদ্রেলোম, গ্ মোজুরো দ্র দ্ররপরের ওপর গেরক উপেেকোর গ োিো পরে 
লোরশর সোদ্রর, ররক্তর গরোে ও নোরী-দ্রশশুর গ োরখ অশ্রুর বন্যো।’ 
 ‘বুপলোম নো!’ দ্রবস্মরয় গ োখ কপোরল েুরল বলল মোদ্ররয়ো। 
 ‘েদ্রবগুরলো অরনক আর র মোদ্ররয়ো। েখন সরব গষোেশ শেরকর শুরু। 
কোদ্র্ডনোল ফ্রোদ্রিসরকো’র উরচ্ছদ ও দ্রনমূডল অদ্রভিোন শুরু হরল উত্তর গেরনর 
ভোল্লোদদ্রলদ এলোকোর হোজোর হোজোর মুসলমোন এই দ্র দ্ররপে, এই উপেেকোর 
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পরেই পোদ্রলরয় বোোঁ োরে গ রয়দ্রেল। দ্রকন্তু বোোঁর দ্রন। েোরদরই লোরশ ভরর ওরঠ গ্ 
মোজুরো গেরক এই গ োিো উপেেকো পে। আদ্রম গসই দৃশ্যই গদখদ্রেলোম মোদ্ররয়ো।’ 
আহমদ মুসোর ভোদ্রর ক ঠ গিন কোোঁপদ্রেল! 
 ‘গসরেো অরনক অেীরের কেো।’ নরম কর ঠ বলল মোদ্ররয়ো। 
 ‘গসই অেীেই হঠোৎ গিন আমোর সোমরন জীবন্ত হরয় উরঠদ্রেল!’ 
 ‘আপনোর অশ্রু দ্রক এজন্যই?’ বলল মোদ্ররয়ো। 
 ‘েোই হরব। আহে হৃদরয়র রক্তই গেো হরলো অশ্রু।’ 
 ‘এে পরর অে দূররর অেীে দ্রনরয় আপনোর হৃদয় কোোঁরদ?’ 
 ‘দ্রনরজর প্রদ্রে ভোরলোবোসো গেো দ্র রনেুন। সমরয়র বেবযোন েোরক মদ্রলন 
কররদ্রন!’ 
 ‘আপনোর জোদ্রেরক আপদ্রন এে ভোরলোবোরসন?’ 
 ‘দ্রনরজরক আদ্রম ভোরলোবোদ্রস মোদ্ররয়ো।’ 
 ‘জোনরে আগ্রহ হরচ্ছ, দ্রনরজর প্রদ্রে এই ভোরলোবোসোর পোরশ অপররর 
প্রদ্রে, অপর জোদ্রের প্রদ্রে দ্রবরদ্বষ েোরক শুরনদ্রে?’ 
 ‘দৃষ্টোন্ত দ্রহরসরব িদ্রদ দ্রহিলোর, ফ্রোংরকো, মরসোদ্রলনী, গবদ্র ন, খৃষ্টোন 
রুরস্োররদর আন, েোহরল দ্রঠক আরে। দ্রকন্তু দৃষ্টোন্ত দ্রহরসরব খোরলদ, েোদ্ররক, মুসো 
ও সোলোহ উদ্রদ্দনরদর িদ্রদ আন, েোহরল গেোমোর গশোনো দ্রঠক নয়। মুসলমোনরো দ্রনজ 
জোদ্রেরক ভোরলোরবরসই অপর জোদ্রেরক ভোরলোবোরস।’ 
 ‘এই িোর নোম বলরলন গি গেরন মুসদ্রলম দ্রনমূডল অদ্রভিোরনর প্রেম গনেো 
গসই কোদ্র্ডনোল ফ্রোদ্রিসরকো ও েোর জোদ্রের প্রদ্রে আপনোর দ্রবরদ্বষ গনই?’ 
 ‘মোনুষ ফ্রোদ্রিসরকোর সোরে আমোর দ্রবররোয গনই। েোর হোরে জুলুরমর 
েরলোয়োর নো েোকরল আদ্রম েোরক বুরক জদ্রেরয় যরব েোর জরন্য আদ্রম জীবন দ্রদরে 
রোজী, দ্রকন্তু উদেে সং ীন হোরে দোোঁেোরনো জোরলম কোদ্র্ডনোল ফ্রোদ্রিসরকো’র দ্রবরুরি 
আদ্রম আজীবন লেোই কররে প্রস্তুে।’ 
 ‘এ লেোইরয়র জরন্যই দ্রক আপনোর গেরন আসো?’ 
 ‘আদ্রম একো খোদ্রল হোরে গেরন এরসদ্রে মোদ্ররয়ো।’ 
 ‘মরন দ্রকে ুকররলন? আদ্রম দ্রকন্তু েো দ্রমন কদ্ররদ্রন।’ 
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 ‘েোরে দ্রক, গেোমোর জোয় োয় হরল আদ্রমও এ কেোই বলেোম।’ 
 ‘নো, বলরেন নো, আপদ্রন ‘আদ্রম’ নন।’ 
 ‘েুদ্রম দ্রনশ্চয় দ্রবশ্বোস কররব মোদ্ররয়ো, আদ্রম এরকবোরর গবেোবোর জরন্য 
গেরন আদ্রসদ্রন।’ 
 ‘গকমন করর দ্রবশ্বোস করব, দ্রকেুই গেো বরলনদ্রন, নোমদ্রিও নো। দ্রবশ্বোস 
কররল গেো!’ 
 েৎক্ষণোৎ আহমদ মুসোর উত্তর এরলো নো। একিু  ুপ করর েোকল। 
েোরপর যীর কর ঠ বলল, ‘গেোমোর ভোইয়োর কোরে দ্রনশ্চয় সব শুরনে। বেোপোরিোরক 
দ্রবশ্বোস-অদ্রবশ্বোরসর মোত্রোয় দ্রনরল আমোর ওপর অন্যোয় করো হরব। পদ্রর য় দ্রনরয় 
আলোপ করোর গকোন সুরিো  দ্রক আসরলই আমোরদর হরয়দ্রেল? আমোর অসুদ্রবযো 
দ্রনশ্চয় গেোমোর  বুপোর কেো।’ 
 ‘মোে কররবন, দ্রবষয়িোরক আদ্রম এভোরব গদদ্রখদ্রন। আসরল দ্রক জোরনন, 
আপনোর মরেো দ্রবস্ময়কর একজন মোনুরষর পদ্রর য় ভোইয়োরক দ্রদরয়  মরক গদয়োর 
সুরিো  আমোর হয়দ্রন, এিোই আমোর দুঃখ।’ 
 ‘গলোকদ্রি আসরলই দ্রবস্ময়কর নয়, ভোবরলই দুঃখিো করম িোরব।’ 
 ‘মরনর মরেো করর গভরব দ্রনরলই সব দুঃখ িোয় নো।’ 
 মোদ্ররয়ো একিু গেরমই আবোর শুরু করল, ‘জোরনন, আদ্রম ভোইয়োরক 
দ্রজরজ্ঞস কররদ্রেলোম, আপনোর গক গক আরে, গকোেোয় বোদ্রে? উত্তরর ভোইয়ো 
বলরলন, দ্রবষয়িো নোদ্রক আমোর কোরেই েোরদর দ্রজরজ্ঞস করোর কেো। েোরদর যোরণো 
আদ্রম সব জোদ্রন আপনোর সম্পরকড। অে  .......।’ কেো গশষ নো কররই গেরম গ ল 
মোদ্ররয়ো। 
 ‘ওরো দ্রঠক যোরনো করররেন মোদ্ররয়ো। গদখো হরল, এক সোরে দ্রকে ু পে 
 লরল েোরদর মরযে পদ্রর য় হওয়ো স্বোভোদ্রবক দ্রকন্তু পদ্রর য় গদবোর জরন্য গেো 
পদ্রর য় েোকো দরকোর।’ 
 ‘দ্রবশ্বদ্রবখেোে দ্রবপ্লবী আহমদ মুসোর গকোন পদ্রর য় গনই?’ 
 ‘জন্মভদূ্রম আমোর একিো দ্রেল, দ্রকন্তু সরের-আঠোর বেররর িখন আদ্রম 
েখন গসখোন গেরক উদ্বোস্তু হরয় এরসদ্রে, হোদ্রররয় এরসদ্রে আব্বো-আম্মো, ভোইরবোন 
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সবোইরকই। গসদ্রদন গি দ্রনুঃস্ব দ্রেলোম, আজও দ্রনুঃস্বই আদ্রে। গকোন গদরশর নো দ্ররক 
আদ্রম জোদ্রন নো, গকোেোও আমোর জরন্য একদ্রি িরও নেদ্রর হয়দ্রন। এমন গি েোর দ্রক 
পদ্রর য় গদবোর আরে মোদ্ররয়ো?’ 
 ‘আপনোর কোদ্রহনী আদ্রম পরেদ্রে। দ্রেদ্রলদ্রস্তন, দ্রমন্দোনোও, মযে এদ্রশয়ো, 
দ্রসংদ্রকয়োং, করকশোস, বলকোন গদশগুরলো- সবই গেো আপনোর, সবোর আপদ্রন 
মোেোর মদ্রণ।’ 
 ‘সব আমোর বরলই গেো গকোেোও আদ্রম গনই।’ 
 ‘আদ্রম একিো কেো বলব, দ্রকেু মরন কররবন নো গেো?’ 
 ‘অবশ্যই নো।’ 
 ‘গেরলরো ির অরনক সময় বোোঁরয নো, েোরদর িরর বোোঁযরে হয়, আপনোর এ 
রকম.....’ 
 ‘বুরপদ্রে মোদ্ররয়ো’, মোদ্ররয়োর কেো গশষ হওয়োর আর ই বলরে শুরু করল 
আহমদ মুসো, ‘েুদ্রম িো বলরে  োও, আদ্রমই গসিো বলদ্রে। দ্রসংদ্রকয়োং গেরক 
আরমডদ্রনয়োয় আসোর আযো ি িো আর  আদ্রম দ্রবরয় কররদ্রে। ওরদর মূল লক্ষে 
আমোরক একিো দ্রঠকোনো বোোঁযো। দ্রকন্তু দ্রিদ্রন আমোরক বোোঁযরবন দ্রেদ্রন দ্রক বরলন জোন, 
েোর সোরে দ্রবরয় গিন আমোর কোরজর স্বোযীন  দ্রেরক সোমোন্যও বেহে নো করর।’ 
 ‘অদ্রবশ্বোস্য! িোত্রোর আযো ি িো আর  দ্রবরয় হরয়রে? েোরপর?’ 
 ‘দ্রবমোন বন্দরর আসোর পরে  োদ্রেরে ওর সোরে কেো বরলদ্রে।’ 
 ‘কোোঁরদনদ্রন উদ্রন?’ 
 ‘গকোঁরদরেন, দ্রকন্তু বরলরেন দোদ্রয়ত্বরকই বে করর গদখরে হরব?’ 
 ‘গকোন দোদ্রয়ত্ব?’ 
 ‘আদ্রম েখন একিো দ্রমশন দ্রনরয় আসদ্রেলোম আরমডদ্রনয়োয়। আরমডদ্রনয়োর 
মজলুম মুসলমোনরো দ্রেল েখন এক ভয়োনক সংকরি।’ 
 ‘বুপলোম, উদ্রন অরনক বে, অরনক বে ওর হৃদয়। েবু আদ্রম বলব, 
আপদ্রন ওর ওপর জুলুম করররেন, অদ্রব োর করররেন।’ 
 ‘গেোমোর কেো হয়রেো দ্রঠক মোদ্ররয়ো। দ্রকন্তু েোর ও আমোর হোজোর হোজোর 
ভোইরবোন িখন গবরিোরর প্রোণ দ্রদরচ্ছ, লোরখো ভোইরবোন িখন দ্রনিডোদ্রেে-দ্রনদ্রষ্পষ্ট 
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হরচ্ছ, হোজোর এদ্রেম দ্রশশু ও স্বোমীহোরো নোরীর আেডদ্রবলোপ িখন আকোশ-বোেোসরক 
ভোদ্রর করর েুলরে, েখন দ্রক আমরো বেদ্রক্তস্বোরেডর কেো ভোবরে পোদ্রর?’ 
 মোদ্ররয়ো েৎক্ষণোৎ গকোন উত্তর দ্রদল নো। আরব  উচ্ছল হরয় আহমদ মুসোর 
মুরখর ওপর গ োখ রোখল দ্রকেুক্ষণ। েোরপর বলল, ‘দ্রকন্তু সব মজলুরমর অশ্রু 
গমোেোবোর দোদ্রয়ত্ব দ্রক আপনোর একোর?’ 
 ‘েো নয়। দ্রকন্তু সবোই িদ্রদ বরল েোর একোর দোদ্রয়ত্ব নয়, গকউ িদ্রদ নো 
এর োয়, েোহরল অশ্রু গমোেোবোর কোজ গকোনদ্রদনই হরব নো।’ 
 ‘আবোর দ্রজরজ্ঞস করদ্রে, আপদ্রন আপনোর জোদ্রেরক খুব ভোরলোবোরসন, 
েোই নো?’ 
 ‘কোরণ েোরো সবর রয় গবদ্রশ মজলুম।’ 
 ‘গকন মুসলমোনরো েোেো দদ্রনয়োরে আর গকউ দ্রক দ্রনিডোদ্রেে হরচ্ছ নো?’ 
 ‘হরচ্ছ হয়রেো, দ্রকন্তু মুসলমোনরো জোদ্রে েভোরব সবডবেোপী এক 
দ্রনিডোেরনর দ্রশকোর। বলরে পোর মোদ্ররয়ো, গেরন মুসলমোনরো গি দ্রনিডোেরনর 
দ্রশকোর হরয়রে, েোর গকোন দৃষ্টোন্ত দদ্রনয়োরে আরে? গি মুসলমোনরো সহোয়-সম্পরদ, 
জ্ঞোরন-দ্রবজ্ঞোরন ও সভেেো-সংসৃ্কদ্রেরে গেনরক ইউররোরপর মুকুি দ্রহরসরব  রে 
েুরলদ্রেল, গসই গকোদ্রি গকোদ্রি মুসলমোন আজ গকোেোয়? পৃদ্রেবীর ইদ্রেহোরসর 
সবর রয় মমডোদ্রন্তক  ণহেেো, উরচ্ছদ ও বলপূবডক যমডোন্তররণর মোযেরম েোরদর গশষ 
করো হরয়রে।’ 
 ‘আদ্রম আপনোর সোরে একমে। আদ্রমও িখন গপেন দ্রেরর েোকোই েখন 
গবদনো গবোয কদ্রর। দ্রকন্তু দ্রবদ্রস্মে হই, গেরনর মুসলমোনরো কোরও কোে গেরকই 
গকোন সোহোিে গপল নো!’  
 ‘পোরব গকোরেরক? উত্তর আদ্রফ্রকোর মুসদ্রলম রোজেগুরলো েখন ক্ষদ্রয়ষ্ণু, 
দ্রনরজরোই লেোইরয় দ্রলপ্ত। আর েূদ্রকড দ্রখলোেে দ্রনরজরক দ্রনরয়ই বেস্ত। সবর রয় বে 
কেো, রোষ্ট্রীয় পিডোরয় ইসলোমী আদশডবোরদর বে অভোব গদখো দ্রদরয়দ্রেল েখন।’ 
 ‘গবদনোর শে স্মদৃ্রেদ্রবজদ্রেে গেরন আপনোর সের আপনোরক শুযু 
গবদনোই গদরব। লো-গ্রীনজোর উপেেকো আপনোর গ োরখ অশ্রুর গেোোঁিো এরনরে, দ্রকন্তু 
ভগ্ন, দ্রবরোন কর্ডোভো ও গ্রোনো্োর গমৌন মুখ আল হোমরোর দ্রদরক  োইরল আপদ্রন 
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্ুকরর গকোঁরদ উঠরবন।’ মোদ্ররয়োর নরম ক ঠ গশষ দ্রদরক গকমন গিন ভোদ্রর হরয় 
উঠল! 
 ‘নো, মোদ্ররয়ো, গমৌন মুখ আল হোমরো ও কোর্ডোভোর ভগ্ন প্রোসোদগুরলোর গ রয় 
গসখোনকোর বোেোরস শে হৃদরয়র গি দ্রবলোপ, ভোঙ্গো মসদ্রজরদর গবোবো দ্রমনোররর গি 
হোহোকোর জমোি গবোঁরয আরে েোর ভোর দে দবডহ।’ আহমদ মুসোর ভোদ্রর ক ঠ গশরষর 
দ্রদরক গভরঙ পেল। েোর গ োরখর দই গকোরণর শুদ্রকরয় িোওয়ো যোরো আবোর সজীব 
হরয় উঠল। 
 মোদ্ররয়ো আহমদ মুসোর মুখ গেরক গ োখ সদ্ররয় দ্রনরয় বলল, ‘আপনোর 
হৃদয়িো গেো কদ্রব-সোদ্রহদ্রেেরকর মরেো েশডকোের, গকোমর, দ্রবপ্লবীর হৃদয় গেো 
এমন হয় নো!’ 
 ‘আদ্রম দ্রবপ্লবী নই মোদ্ররয়ো, আদ্রম মুসদ্রলম। দ্রবপ্লব আমোর লক্ষে নয়, আদ্রম 
 োই মজলুম মোনুরষর মুদ্রক্ত।’ 
 ‘পোেডকে গকোেোয়? মুদ্রক্তর জরন্যই গেো দ্রবপ্লব  োই।’ 
 ‘পোেডকে আরে। দ্রবপ্লব লক্ষে হরল গসখোরন অন্যোয়, অদ্রব োর ও হেেো সব 
দ্রকেুই নবয হরয় িোয়। দ্রকন্তু মোনুরষর মুদ্রক্ত লক্ষে হরল অন্যোয়, অদ্রব োর ও অরহেুক 
হেেো অবশ্যই এদ্রেরয়  লরে হয়।’ 
 মোদ্ররয়ো পলকহীন গ োরখ েোদ্রকরয়দ্রেল আহমদ মুসোর দ্রদরক। দ্রবমোন 
বন্দরর আহমদ মুসোর সোরে গদখো পোওয়োর পর গেরক লো-গ্রীনজোয় গপৌোঁেো পিডন্ত 
সব িিনো এক এক করর েোর গ োরখর সোমরন গভরস উঠল। আহমদ মুসো শত্রুর 
সোরে আ রণ করররেন দ্রবরদ্বষ দ্রনরয় নয়, ভোরলোবোসো দ্রনরয়। শ্রিোয় নুরয় এরলো 
মোদ্ররয়োর হৃদয়। মরন হরলো, আহমদ মুসো সম্পরকড িো গস শুরনরে, বুরপরে ও 
গভরবরে েোর গ রয়ও দ্রেদ্রন অরনক বে। মরন হরচ্ছ, দ্রবনয়, গকোমলেোয়  নুরয় েোকো 
আহমদ মুসোর ঐ মোেো গিন আকোশ েশডী! মোদ্ররয়ো নুরয় পরে আহমদ মুসোরক 
অদ্রভবোদন করর বলল, ‘আমোর হৃদরয়র সবিুকু শ্রিো আপনোর জরন্য। আদ্রম 
গ ৌরবোদ্রিে। আপনোর সোক্ষোে আমোর জীবরনর পদ্রবত্রেম সম্পদ।’ আরবর  
গভরঙ পেল মোদ্ররয়োর ক ঠ। গ োরখর গকোণিো গভজো। 
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 ‘মোদ্ররয়ো গবোন, মোনুরষর কোরে মোনুরষর মোেো নে কররে গনই। এ মোেো 
শুযু রষ্টোর কোরে অবনে হবোর জরন্য।’ 
 মোদ্ররয়ো গ োরখর গকোণ দ’দ্রি মুরে দ্রনরয় বলল, ‘আমোর খুব গবদ্রশ দ্রক ইরচ্ছ 
জোরনন, এে বে মোনুষরক দ্রিদ্রন জয় কররে গপরররেন, গসই ভোদ্রবরক গদখোর!’ 
 বরলই মোদ্ররয়ো িুরর দোোঁেোল। বলল, ‘আসুন মো দ্রররবর নোমোরজর সময় 
হরয়রে।’ 
 মোদ্ররয়ো বোরোন্দো গেরক িরর ঢুরক গ ল। আহমদ মুসোও েোরক অনুসরণ 
করল। 
 বলল দ্রেদ্রলপ, ‘গি কেো বলদ্রেলোম, ইউররোরপর সবর রয় পুরোেন, 
সবর রয় ঐদ্রেহ্বোহী জোদ্রে-র োষ্ঠী হরলো বোস্করো। ইউররোরপর অন্য জোদ্রে-র োষ্ঠীরো 
বোর বোর গভোল পোরেরচ্ছ, এরক অপররর মরযে দ্রবলীন হরয় গ রে, দ্রকন্তু বোস্করো 
হোজোর হোজোর বের যরর েোরদর রক্ত দ্রবশুি গররখরে, েোরদর জোেীয় নবদ্রশষ্টে 
অক্ষুন্ন গররখ  রলরে, েোরদর কৃদ্রষ্টরে সোমোন্যও দ্রবকৃে হরে গদয়দ্রন। ভোষোর 
স্বোেন্ত্রেও েোরদর অমদ্রলন আরে।’ 
 ‘এমন একদ্রি জোদ্রে-গ োষ্ঠীর সোরে মুসলমোরদর সম্পকড সৃদ্রষ্ট হরলো দ্রক 
করর?’ কোপে গুদ্রেরয় বেোর  ভররে ভররে বলল আহমদ মুসো। 
 আজ আহমদ মুসোর  রল িোবোর দ্রদন। িোবোর জরন্য গস নেদ্রর হরচ্ছ। 
দ্রেদ্রলপরো আহমদ মুসোরক এে েোেোেোদ্রে গিরে দ্রদরে  োয়দ্রন। আরও ক’িো দ্রদন 
গেরক গিরে বরলরে। গলোভ গদদ্রখরয়রে আহমদ মুসোরক েোরো বোস্ক এলোকোয় দ্রনরয় 
িোরব, গিখোরন গদখরে পোরব গস প্র রু মুসলমোনরক। দ্রপররদ্রনজ পবডেমোলোর উভয় 
পোরর বোস্ক এলোকোয় গমোি জনসংখেোর প্রোয় এক- েেুডোংশ এখন মুসলমোন। বোস্ক 
গ দ্ররলো বোদ্রহনীরে মুসলমোনরো খুবই গুরুত্বপূণড ভূদ্রমকোয় ররয়রে। এমদ্রন বোরস্কর 
গকন্দ্রীয় একজন অপোররশনোল কমো ্োর মুসলমোন। নোম সপ্তম আবদর রহমোন, 
্োক নোম ‘দ্রদ গসরভনে’। আরও গলোভ গদদ্রখরয়রে বোস্ক এলোকোয় গ রল আহমদ 
মুসো মসদ্রজদ গদখরে পোরব, আজোন শুনরে পোরব, িো গেরন গকোেোও গি পোরব 
নো। দ্রকন্তু আহমদ মুসো দ্রবনরয়র সোরে বরলরে, বোস্ক এলোকোয় গস অবশ্যই িোরব 
দ্রকন্তু গি গুরুত্বপূণড দ্রমশন দ্রনরয় গেরন এরসরে গসিো আর  েোরক সমোযোন কররে 
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হরব। আহমদ মুসো েোর দ্রমশরনর কেো দ্রেদ্রলপরক বরলরে। সব শুরন দ্রেদ্রলপ উদ্রদ্বগ্ন 
কর ঠ বরলরে, ক্লু-ক্লেোি-ক্লেোন িখন গকোন কোরজ হোে গদয়, আিিোি গবোঁরয হোে 
গদয়। ওরদর কোরজ গকোন বোযো পেরল ওরো সীমোহীন দ্রহংর হরয় ওরঠ। আপনোর 
দ্রমশন খুবই পুোঁদ্রকপূণড। মোদ্রিরদর আল েয়সোল মসদ্রজদ কমরপ্লি ও গেরনর 
মুসদ্রলম স্থোপেেগুরলো গরদ্র্রয়শরনর মোযেরম ধ্বংস করোর উরদেো  িদ্রদ েোরো দ্রনরয় 
েোরক, েোহরল এর প্রদ্রেররোরযর জন্য মসদ্রজদ ও স্থোপেেগুরলোরক গকন্দ্র কররই 
কোজ কররে হরব এবং এই কোরজ ওরদর গ োরখ পরে িোবোর আশংকোই গবদ্রশ। 
েোরপরই বোোঁযরব সংিোে িো সবদ্রদক গেরক ওরদররকই আনুকূলে গদরব। এসব 
িুদ্রক্ত েুরল যরর দ্রেদ্রলপ বরলরে, সুেরোং আহমদ মুসো, হঠোৎ করর ওকোরজ হোে 
গদয়ো দ্রঠক হরব নো, যীরর সুরস্থ গকোন পে দ্রনরোপদ েো প্রেম দ্রঠক কররে হরব। 
 উত্তরর আহমদ মুসো বরলরে, ‘গেোমোর সব কেোই দ্রঠক দ্রেদ্রলপ। ক্ল-ুক্লেোি-
ক্লেোনরক আদ্রমও দ্র দ্রন। দ্রকন্তু ভয়োনক ষেিন্ত্রিো গকোন পিডোরয় আরে, ভয়ংকর ক্ষদ্রে 
গকোন পিডোরয় গপৌোঁরেরে, আদ্রম েোর দ্রকে ুজোদ্রন নো। সুেরোং এক মুহূেড সময়ও এখন 
নষ্ট করো দ্রঠক হরব নো।’ 
 আহমদ মুসোর এ কেো বলোর পর দ্রেদ্রলপ েৎক্ষনোৎ গকোন কেো বলরে 
পোররদ্রন। দরজোর আেোরল দোোঁদ্রেরয় মোদ্ররয়ো আহমদ মুসো ও দ্রেদ্রলরপর আলোপ 
শুনদ্রেল। আহমদ মুসো েোমরলই মোদ্ররয়ো গবদ্রররয় আরস। এরস গস দোোঁেোয় দ্রেদ্রলরপর 
এরকবোরর গপেরন। দ্রেদ্রলরপর কোোঁরয একিো কনুইরয়র গঠস দ্রদরয় দোোঁেোয়। েোরপর 
বরল, ‘ভোইয়ো, আদ্রম গেোমোরদর কেো শুনলোম। শুরন আরও দ্রনদ্রশ্চে হলোম, ওোঁরক 
একো গেরে গদয়ো আমোরদর দ্রঠক হরব নো। আমোর বেোপোরিো দ্রনরয় ক্লু-ক্লেোি-ক্লেোন 
ওর ওপর ভীষণ গক্ষরপ আরে, ওর মুক্ত  লোরেরই সম্ভব নয়। েোর ওপর ঐ 
দ্রমশন।’ 
 দ্রেদ্রলপ আহমদ মুসোরক লক্ষে করর বরল, ‘শুনরলন গেো মোদ্ররয়োর কেো! 
আদ্রম েোর সোরে একমে।’ 
 আহমদ মুসো বরল, ‘আদ্রমও মোদ্ররয়োর সোরে একমে। দ্রকন্তু একজন 
িোওয়োর মরযে বোেদ্রে গকোন পুোঁদ্রক আদ্রম গদদ্রখ নো।’ 
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 সংর  সংর ই মোদ্ররয়ো বরল ওরঠ, ‘নো, এিো দ্রঠক নয়, একজন এবং একিো 
দ্রিম এক হরে পোরর নো।’ 
 আহমদ মুসো বরল, ‘এিোও দ্রঠক, দ্রকন্তু ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোরনর গি সংখেো এবং 
গি শদ্রক্ত েোরে একজন নো দ্র রয় ৫ জন গ রল অবস্থোর গকোন পদ্ররবেডন িিরব নো, 
বরং একো িোওয়োই আমোর কোরে দ্রনরোপদ।’ 
 আহমদ মুসোর কেো গশষ হরেই মোদ্ররয়ো বরল ওরঠ, ‘জোনেোম আদ্রম, 
আপদ্রন দ্রসিোন্ত দ্রনরল পোেোরবন নো, বে হওয়োর এিো একিো অহদ্রমকো।’ বরল 
মোদ্ররয়ো েুরি ির গেরক গবদ্রররয় িোয়। েোর গশরষর কেোগুরলো ভোদ্রর হরয় ওরঠ 
সম্ভবে বুক গেরক উরঠ আসো জমোি এক অদ্রভমোন। 
 মোদ্ররয়ো ির গেরক গবদ্রররয় িোবোর পর আহমদ মুসো ও দ্রেদ্রলপ কেো 
বলদ্রেল। 
 দ্রেদ্রলপ আহমদ মুসোর প্ররের উত্তরর বলল, ‘বোস্করদর সোরে 
মুসলমোনরদর সম্পকড দ্রকভোরব সৃদ্রষ্ট হরলো, এই আপনোরক বলো হয়দ্রন!’ একিু েোমল 
দ্রেদ্রলপ। েোরপর আবোর শুরু করল, ‘আপদ্রন জোরনন ‘ ে’ গদর রোজো র্োদ্রররক 
পরোদ্রজে করর েোদ্ররক দ্রবন দ্রিয়োদ গেরন ইসলোমী শোসরনর প্রদ্রেষ্ঠো করর। এক 
সময় জোমডোদ্রন গেরক এরস গেরন গজোঁরক বসো  েরো দ্রেল বোস্করদর শত্রু। সুেরোং 
 েরদর পেরন বোস্করো খুদ্রশ হয় এবং মুসলমোরদর স্বো ে জোনোয়। মুসদ্রলম 
শোসনোমরল বোস্করো স্বোয়ত্তশোসন গভো  করর। বোস্ক এলোকো এই সময় েরোসীরদর 
দ্বোরো আরোন্ত হরল বোস্ক ও মুসলমোনরো কোোঁরক কোোঁয দ্রমদ্রলরয় েরোসীরদর দ্রবরুরি িুি 
করর। ১৪৯২ খৃষ্টোরে গেরন মুসদ্রলম শোসরনর গশষ অবস্থোন গ্রোনো্োর পেরনর 
পর গেরন মুসলমোনরদর জীবরন কোল অমোদ্রনশো গনরম আরস, গসই সোরে বোস্করদর 
গিোর দদ্রদডন শুরু হয়। মুসলমোরদর কোে গেরক গকরে গনয়ো সোম্রোরজের মোদ্রলক 
হওয়োর আনরন্দ আত্মহোরো ক্ষমেো-অন্ধ নেুন গেন সম্রোি ১৫১২ সোরল বোস্ক 
এলোকোর ওপর পোোঁদ্রপরয় পরে এবং বোস্করদর স্বোযীনেো ও শোদ্রন্ত নষ্ট হরয় িোয়। 
বোস্করো এই সময় স্বোভোদ্রবকভোরবই মরন করল, মুসদ্রলম শোসরনর পেন নো িিরর 
‘বোস্করদর এই দদ্রদডন আসরেো নো। এভোরবই মুসলমোনরদর সোরে বোস্করদর একিো 
 ভীর সুসম্পরকডর সৃদ্রষ্ট হয়। এই সুসম্পরকডর কোররণই গেন গেরক মুসলমোরো 
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উরচ্ছদ হরল বোস্কররো েোরদররক বেোপকভোরব আশ্রয় গদয়। প্র রু মুসলমোন মযে ও 
উত্তর গেন গেরক দ্রপররদ্রনজ পবডে অঞ্চরলর বোস্ক এলোকোয় পোদ্রলরয় আরস। েরব 
বোস্ক এলোকোয় সবর রয় গবদ্রশ উদ্বোস্ত্ত্ত আরস ভূমযেসো ররর পরে। দদ্রক্ষণ ও পূবড 
গেন গেরক অবদ্রশষ্ট উদ্বোস্ত্ত্ত গবোপোই জোহোজ গকোনদ্রি উত্তর আদ্রফ্রকোর দ্রদরক  রল 
গিে, গকোনদ্রি পদ্রশ্চম ভূমযেসো রীয় দ্বীপ গমজকডো-রমনকডো হরয় দ্রপররদ্রনজ-এর 
পোদরদরশ অবদ্রস্থে ফ্রোরির সবডদদ্রক্ষণ গপোিড গভনরসড্রস দ্রদরয় এখোরন গপৌোঁেোে। 
গসখোন গেরক মুসদ্ররম উদ্বোস্ত্ত্তরো দ্রপররদ্রনরজর বোস্ক অঞ্চরল দ্র রয় আশ্রয় দ্রনে।’ 
 আহমদ মুসো দ্রেদ্রলরপর কেো গ োগ্রোরস দ্র লদ্রেল। দ্রেদ্রলপ েোমরল বলল, 
‘আমোর হৃদরয়র বুকভরো কৃেজ্ঞেো গ্রহণ করুন দ্রম. দ্রেদ্রলপ। আদ্রম দ্রকেু দ্রকেু 
জোনেোম, দ্রকন্তু এে দ্রকেু জোনেোম নো। বোস্ক এলোকোয় সের আমোর জরন্য ‘েরজ’ 
হরয় গ ল।’ 
 ‘যন্যবোদ দ্রম. আহমদ মুসো, আদ্রম খুদ্রশ হলোম।’ বলল দ্রেদ্রলপ। 
 আহমদ মুসোর বেো  বোোঁযো হরয় দ্র রয়দ্রেল। গস িদ্রের দ্রদরক গ রয় বলল, 
‘৫িো বোজরে। আদ্রম েোেোেোদ্রে মোদ্রিরদ গপৌোঁ রে  োই।’ 
 ম্লোন মুরখ উরঠ দোোঁেোল দ্রেদ্রলপ। এর োরলো দরজোর দ্রদরক দ্রনররব। েোর 
গপেরন গপেরন আহমদ মুসো।  
 বোরোন্দোয় দোোঁদ্রেরয়দ্রেল  োদ্রে। ড্রোইভোর প্রস্তুে হরয় েোর দ্রসরি বরসদ্রেল।  
  োদ্রে বোরোন্দোয় নোমোর মুরখ দোোঁদ্রেরয়দ্রেল মোদ্ররয়ো ও গজোনো। মোদ্ররয়োর মুখ 
মদ্রলন। আহমদ মুসো ও দ্রেদ্রলপ েোরদর কোেোকোদ্রে গপৌোঁরেই মোদ্ররয়ো আহমদ মুসোর 
দ্রদরক এক যোপ এদ্র রয় গ ল। েোর মোেো দ্রন ু। মোেো দ্রন ু গররখই বলল, ‘আমোরক 
মোে কররবন, আদ্রম েখন ‘অহদ্রমকো’ শে ‘অহংকোর‘ অরেড বলরে  োইদ্রন।’ 
কোোঁপল মোদ্ররয়োর  লো। 
 আহমদ মুসো েমরক দোোঁেোল। েোরপর গহরস বলর, ‘আদ্রম গেোমোর কেো 
বুরপদ্রে। আদ্রম দুঃদ্রখে গি, শেিো েুদ্রম মরন গররখরেো।’ 
 একিু গেরম আবোর বলরে শুরু করল, ‘আদ্রম সকরলর সোহিে-
সহরিোদ্র েো  োই মোদ্ররয়ো, দ্রকন্তু সোমরন এর োবোর পরে এরক শেড দ্রহরসরব গদখোর 
আদ্রম দ্রবররোযী।’ 
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 কেো গশষ করর পো েুলরে িোদ্রচ্ছর আহমদ মুসো। 
 মোদ্ররয়ো বরল উঠল, ‘সোমরন এর োবোর পর সোহোরিের িদ্রদ প্ররয়োজন হয়?’ 
 ‘গিখোন গেরক িেিুকু সোহোিে পোওয়ো িোয়  োইব।’ 
 ‘দ্রকন্তু  োওয়োর িদ্রদ সুরিো  নো পোন?’ বলল মোদ্ররয়ো। 
 আহমদ মুসো হোসল। বলল, ‘আদ্রম এর উত্তর জোদ্রন নো মোদ্ররয়ো। আল্লোহ 
আমোর ভরসো।’ 
 বরল আহমদ মুসো মোদ্ররয়ো ও গজোনোরক যন্যবোদ জোদ্রনরয় পো বোেোল 
সোমরন। 
 মোদ্ররয়ো আর দ্রকেু বলরে পোরল নো। দ্রকন্তু েোর ভোদ্রর হরয় ওঠো নীল গ োরখ 
অরনক কেোর আকুদ্রল-দ্রবকুদ্রল। 
  োদ্রের দরজো ড্রোইভোর খুরল যররদ্রেল। 
 আহমদ মুসো দ্রেদ্রলপরক জদ্রেরয় যরর আরবীয় কোয়দোয় েোরক একিো  ুমু 
গেরয় বলল, ‘গভরবো নো দ্রেদ্রলপ, আল্লোহ আমোর সোরে আরেন।’ বরল  োদ্রেরে উরঠ 
বসল আহমদ মুসো।  োদ্রের দরজো লোদ্র রি দ্রদল দ্রেদ্রলপ। েোিড দ্রনল  োদ্রে।  লরে 
শুরু করল। িদ্রের দ্রদরক েোদ্রকরয় গদখল আহমদ মুসো, গবলো ৫িো ১০ দ্রমদ্রনি। 
মোদ্রিদ গপৌোঁেরে গদে ি িোর গবদ্রশ লো োর কেো নয়। 
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৪ 
 ‘মো, গিদ্রলরেোনিো একিু গদরব?’ 
 দবডল কর ঠ েোর আম্মোরক উরদ্দশ্য করর বলল গজন। েোর মো েখন দ্রক 
কোরজ গজরনর িরর এরসদ্রেল! 
 গজরনর মো গিদ্রবল গেরক ক্ডরলস গিদ্রলরেোনিো গজরনর দ্রদরক এদ্র রয় 
দ্রদরে দ্রদরে বলর, ‘কেো বলরে গেো গেোর কষ্ট হরচ্ছ। গকোেোয় গিদ্রলরেোন করদ্রব?’ 
 প্রবল জ্বরর গবহুশ অবস্থোয় করয়কিো দ্রদন গকরিরে গজরনর। জ্বর এখন 
গনই, দ্রকন্তু ভীষণ দবডল। ক’দ্রদরনই শুদ্রকরয় এেিুকু হরয় গ রে গজন! 
 মোরয়র প্ররের উত্তরর গজন অফুি কর ঠ বলর, ‘ভোরলো লো রে নো, 
হোন্নোরক একিো গিদ্রলরেোন করর গদদ্রখ।’ 
 ‘হোন্নো করয়কবোর গিদ্রলরেোন কররদ্রেল গেোর জ্বররর সময়।’ 
 ‘েোই?’ বরল গজন গিদ্রলরেোরনর দ্রদরক মরনোরিো  দ্রদল। 
 েোর মো গবর হরয় গ ল। 
 েোর মো গবদ্রররয় গিরেই িরর এরস ঢুকর হোন্নো। 
 আনরন্দ দ্র ৎকোর করর উঠল গজন। বলল, ‘আদ্রম গেোরকই গিদ্রলরেোন 
করদ্রেলোম। কী গি খুদ্রশ হলোম! সমগ্র অন্তর গেোরকই  োদ্রচ্ছল।’ 
 ‘আমোরকই  োদ্রচ্ছল একেো দ্রক দ্রঠক?’ 
 ‘আপোেে!’ মুখ লোল করর বলল গজন, ‘বল গকমন আদ্রেস? ভোরলো?’ 
 ‘হ্োোঁ, গজন। েুই গকমন আদ্রেস? জ্বর আরে?’ 
 ‘নো, জ্বর গনই, দ্রকন্তু উঠরে পোরদ্রে নো।’ 
 ‘েো হরব। দোরুণ যকল গ রে গেোর ওপর দ্রদরয়।’ 
 ‘ওদ্রদরকর খবর দ্রক?’ 
 ‘আজও দ্রবশ্বদ্রবদেোলরয় দ্র রয়দ্রেল? দ্র্পোিডরমর ি এক দ্রবরোি দ্রমদ্রিং হরলো 
আজ।’ 
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 ‘দ্রক দ্রমদ্রিং?’ 
 ‘দ্রক আবোর, গজোয়োনরক দ্রনরয়?’ 
 ‘গজোয়োন দ্রবশ্বদ্রবদেোলরয় দ্র রয়দ্রেল?’ গজরনর কর ঠ সজীব আনরন্দর 
গরশ। 
 ‘পো ল হরয়দ্রেস! গজোয়োরনর দ্রবরুরিই গেো দ্রমদ্রিং।’ 
 ’গকমন?’ 
 ‘গজোয়োরনর সকল দ্র্দ্রগ্র গকরে গনয়োর দোদ্রব করর প্রস্তোব করো হরয়রে 
দ্রমদ্রিং-এ।’ 
 ‘গকন?’ 
 ‘গজোয়োন েোর পদ্রর য় গ োপন করর দ্রবশ্বদ্রবদেোলয়রক প্রেোরণো করররে 
বরল েোর দ্রবরুরি অদ্রভরিো  আনো হরয়রে।’ 
 ‘গকন? মদ্ররসরকো হওয়ো দ্রক গবআইদ্রন? রোষ্ট্রদ্রবররোযী?’ গজরনর কর ঠ 
একরোশ গরোয পরর পেল। 
 ’শদ্রক্ত এখন আইরন জোয় োয় গজন।’ 
 ‘হোন্নো, আদ্রম গেোরক ওর কেো দ্রজরজ্ঞস কররদ্রেলোম।’ 
 ‘গজোয়োরনর কেো?’ বরল হোন্নো একিো গঢোক দ্র লল, েোরপর যীর কর ঠ 
বলল, ‘গেোর সোরে গসদ্রদন কেো বলোর পর দ’বোর ওর বোদ্রেরে গ দ্রে। েুই অসুস্থ 
দ্রেদ্রল, বলরে পোদ্ররদ্রন গস সব কেো।’ 
 ‘ওর গদখো গপরয়দ্রেদ্রল, কেো হরয়দ্রেল?’ 
 ‘বলদ্রে,’ বরল শুরু কলল হোন্নো, ‘প্রেম দ্রদন ওর গদখো পোইদ্রন। গদখলোম 
গজোয়োরনর মো কোোঁদরেন। আমোরক গদরখই জদ্রেরি যরর কোন্নোয় গভরঙ পেরলন । 
বলরলন, গেোমরো গজোয়োনরক বোোঁ োও। ও গিন গকমন হরয় িোরচ্ছ। বরল আমোরক 
িোনরে িোনরে দ্রেদ্রন গজোয়োরনর িরর দ্রনরয় গ রলন। িরর দ্র রয় জোনোলো দ্রদরয় 
স্তুপীকৃে গপোেো কো রজর েোই গদখোরলন। েোই গেরক েখনও গযোোঁয়ো উঠদ্রেল। 
আদ্রম দ্রকেু বুপরে নো গপরর গজোয়োরনর মোর দ্রদরক েোকোলোম। দ্রেদ্রন আবোর েুোঁদ্রপরয় 
গকোঁরদ উঠরলন। বলরলন, গজোয়োন েোর দ্রশক্ষো জীবরনর সমস্ত সোদ্রিডদ্রেরকি, 
গরক্ডপত্র ওখোরন দ্রনরয় পুদ্রেরয় গেরলরে, দ্রশক্ষো জীবরনর গকোন দ্র হ্নই গস..।’ 
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 ‘আর বদ্রলস নো হোন্নো, আর বদ্রলস নো।’ বরল গজন কোন্নোয় গভরঙ পেল। 
বোদ্রলরশ মুখ গুোঁজল গস। কোোঁদরে লো ল গজন। 
 হোন্নো দ্রকেু নো বরল গজরনর মোেোয় হোে বুলোরে লো ল। 
 দ্রকেুক্ষণ পর মুখ েুলল গজন। অশ্রুরযোয়ো মুখ। বলল, ‘ওরক দ্রক করর 
বোোঁ োরব, ও বোোঁ রব নো, পো ল হরয় িোরব।’ 
 ‘ও সবোইরক ভুল বুরপরে গজন, গেোরকও।’ 
 ‘দ্রক হরয়রে হোন্নো, দ্রকে ুিরিরে?’ 
 ‘বলদ্রে!’ বরল শুরু করল হোন্নো, ‘দ্রদ্বেীয় বোর গজোয়োরনর বোদ্রে দ্র রয় েোর 
গদখো গপলোম। গদখলোম, গজোয়োন েোর গিদ্রবরর বরস একমরন দ্রক গিন কররে! যীর 
পোরয় েোর কোরে এদ্র রয় গ লোম। গদখলোম, েোর অেেন্ত দ্রপ্রয় পোররসোনোল গনোি 
বুকদ্রির পোেো একদ্রি একদ্রি করর দ্রেোঁরে িুকুররো িুকররো কররে। আদ্রম েোর গনোি 
বুকদ্রি গকরে দ্রনলোম। গস  মরক উরঠ আমোর দ্রদরক েোকোল। অন্য সময় হরল 
হোদ্রসরে েোর মুখ ভরর গিে, দ্রকন্তু েোর মুরখ এক কণো হোদ্রসও েরুি উঠরে গদখো 
গ ল নো। গিন অন্য এক গজোয়োন। দ্রকেুক্ষণ আমোর দ্রদরক গ রয় গেরক শোন্ত  ম্ভীর 
কর ঠ বলল, গনোি বুকিো আমোরক দোও হোন্নো। আদ্রম বললোম, নো, মূলেবোন এ গনোি 
বই আপদ্রন দ্রেোঁেরে পোররন নো। গজোয়োরনর মুরখ একিো শুকরনো হোদ্রস েরুি উঠল। 
বলল, আদ্রম অেীে মুরে গেরলদ্রে। মদ্ররসরকো গজোয়োরনর সোরে এই অেীরের 
গকোন সম্পকড গনই। আদ্রম বললোম, মদ্ররসরকো দ্রক এরদরশ গনই? েুদ্রম পো রলর 
মরেো কোজ করে গকন? গজোয়োরনর মুরখ একখ ্ দ্রবদ্রূরপর হোদ্রস েরুি উঠল। 
বলল, গেোমরো আমোরক পো ল কররে গ রয়দ্রেরল, দ্রকন্তু আদ্রম পো ল হরবো নো। 
আদ্রম বললোম, ‘গেোমরো’ বলরে কোরদর বুপোচ্ছ, আমরো দ্রক গেোমোর শত্রু? গস 
বলল, আদ্রম কোউরক শত্রু ভোদ্রব নো, দ্রকন্তু গেোমরো আমোরক, আমোর মরেো 
মদ্ররসরকোরক ধ্বংস কররে  োও। আদ্রম বললোম, এই ‘গেোমরো’- এর মরযে 
আমোরক, গজনরকও দ্রক যরে? গজোয়োন গকোন উত্তর দ্রদল নো। আদ্রমই আবোর 
বললোম, জোন, গজন ভীষণ অসুস্থ? গকোন উত্তর দ্রদল নো। শুযু  দ্রকরে মুখ েুরল 
একবোর  োইল। আদ্রম বললোম আবোর, দ্রজরজ্ঞস কররর নো, দ্রক অসুখ, হঠোৎ করর 
গকন অসুখ? গকোন উত্তর এরলো নো েোর কোে গেরক। আদ্রমই কেো বললোম, উত্তর 
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দ্রদরে ভয় পোচ্ছ? েুদ্রমই েোর অসুরখর কোরন। কেো বলল গস। মুখ নো েুরলই। 
বলল, একজন মদ্ররসরকো সম্পরকড সুযোরণো গপোষণ করররেো, এই িন্ত্রণো েোরক 
পীেো দ্রদরেই পোরর। সব দ্রঠক হরয় িোরব হোন্নো। ওরক বরল দ্রদও, গি গজোয়োরনর 
সোরে েোর পদ্রর য় দ্রেল গি গজোয়োন মোদ্রিরদর গস ট্র্োল ইউদ্রনভোদ্রসডদ্রিরে পেে, গস 
গজোয়োন আজ গবোঁর  গনই। আজরকর গজোয়োন গেরনর পদদদ্রলে গশ্রণী 
মদ্ররসরকোরদর সোদ্রররে গনরম গ রে। আদ্রম বললোম, গজোয়োন, েুদ্রম......!’ 
 গজন েোর গঠোোঁি কোমরে হোন্নোর কেো শুনদ্রেল। বুপোই িোরচ্ছ, প্রোণপরণ গস 
দ্রনরজরক যরর রোখরে  োরচ্ছ। দ্রকন্তু আর পোরল নো। গস দ’হোে দ্রদরয় মুখ গঢরক 
কোন্নোয় গভরঙ পেল। 
 হোন্নো কেো েোদ্রমরয় গজরনর কোোঁরয একিো হোে গররখ বলল. ‘গেোরক এভোরব 
গভরঙ পেরল  লরব নো, শক্ত হরে হরব।’ 
 ‘নো, আদ্রম পোরদ্রে নো। ও এভোরব গশষ হরয় িোরব গকন?’ বলর গজন।  
 গজন েোমরেই হোন্নো বলল, ‘আমোর দ্রকন্তু মরন হরয়রে, নেুন বোস্তবেো 
গজোয়োন গমরন দ্রনরয়রে। আদ্রম েোরক বললোম, েুদ্রম গেোমোর ওপর জুলুম করে, 
এভোরব েুদ্রম গেোমোরক গশষ করর দ্রদচ্ছ! গস েখন আমোর দ্রদরক অেেন্ত দ্রস্থর দৃদ্রষ্টরে 
েোদ্রকরয় বলল, ’আদ্রম আমোর পদ্রর য় দ্রনরয় লদ্রিে নই হোন্নো, আদ্রম  দ্রবডে। মরন 
হরচ্ছ, আমোর এই  বড এে বে গি, আদ্রম গ োিো পৃদ্রেবীর দ্রবরুরি একো দোোঁেোরে 
পোদ্রর। এই সময় েোর গ োরখ গি আরলো আদ্রম গদরখদ্রে, েো গকোনদ্রদন আর 
গদদ্রখরন।’ 
 গজন গঠোোঁি কোমরে কোন্নো গ রপ যীরর যীরর বলর, ‘হোন্নো, েুদ্রম ভুল করে, 
এই কেোগুরলো েোর সুস্থ মরনর নয়। এর মরযে প্রবল গক্ষোভ, প্র  ্ অদ্রভমোন 
েোদ্রেে দ্রবরিোরহর একদ্রি সুর আরে িো েোর আররো ক্ষদ্রে কররব, গস ধ্বংস হরয় 
িোরব হোন্নো।’ 
 একিু েোমল গজন। েোরপর আবোর বলল, ‘হোন্নো, েুই আমোরক েোর কোরে 
দ্রনরয়  ল। ও বে একো। দ্রনরজর ওপরই গস প্রদ্রেরশোয দ্রনরে  োরচ্ছ। গঠরল দ্রদরচ্ছ 
দ্রনরজরক দ্রবপরদর মরযে। ওরক বোোঁ োরে হরব।’ 



কর ড্োভোর অশ্রু  88 

 

 হোন্নো গ োখ েুরল গজরনর ওপর একিো দ্রস্থর দৃদ্রষ্ট দ্রনরক্ষপ করর বলল, ’গসিো 
হরব গজন, দ্রকন্তু গেোরক আমোর একিো প্রে।’ 
 ‘দ্রক?’ 
 ‘আদ্রম গকন, আমরো সকরলই জোদ্রন গজোয়োরনর সোরে গেোর গেো এরকম 
সম্পকড দ্রেল নো? েুই গেো ওরক সব সময় প্রদ্রেদ্বন্দ্বী ভোবদ্রেস। ওর প্রদ্রে একিো 
ঈষডোই আমরো গেোর মরযে গদরখদ্রে।’ 
 হোন্নোর প্রে শুরন গজন দ’হোরে মুখ ঢোকল। বলল, ‘গেোর প্ররের উত্তর 
আদ্রম দ্রদরে পোরব নো। আদ্রম দ্রকে ুজোদ্রন নো।’ 
 ‘িিনো গেোর, জোরন বুদ্রপ অরন্য? লুরকোবোর অেড দ্রক বলে?’ 
 ‘নো, আদ্রম লুরকোদ্রচ্ছ নো। আদ্রম বুপরে পোরদ্রে নো, দ্রক গেরক দ্রক হরয় গ ল! 
ও আমোর প্রদ্রেদ্বন্দ্বী, ওরক আদ্রম ঈষডো করেোম। ঈষডোর সোরে আদ্রম কোদ্র্ডনোল 
ফ্রোদ্রিসরকো’র বংশীয় এ বেোইও দ্রেল।’ 
 একিু েোমল গজন। েোরপর আবোর শুরু করল, ‘দ্রকন্তু হোন্নো, গসদ্রদন 
দ্র্পোিডরমর ি দ্র রয় িখন েল জোনলোম, আদ্রম প্রেম হরয়দ্রে এবং গজোয়োন দ্রদ্বেীয় 
স্থোন গপরয়রে, েখন বুকিো আমোর গমো ে দ্রদরয় উঠল। প্রেম বোররর মরেো মরন 
হরলো এ েল আদ্রম  োইদ্রন। ওর পরোদ্রজে মুরখর েদ্রব আমোর কোরে বে অসহ্ হরয় 
উঠল। বুক গকোঁরদ উঠল আমোর। গেোমরো িখন আমোরক দ্রিরর আনন্দ করদ্রেরল, 
েখন মরন হদ্রচ্ছল গজোয়োনরক আমোর কোে গেরক গেোমরো দূরর গঠরল দ্রদচ্ছ। েোর 
ওপর গজোয়োরনর দ্রবরুরি িখন মদ্ররসরকো হওয়োর অদ্রভরিো  উঠল, েখন বুকিো 
আমোর দ্রেোঁরে গিরে  োইল। প্রেমবোর অনুভব করলোম, গজোয়োন আমোর বুরকর 
 ভীরেম প্ররদরশ সবিো স্থোন জুরে আরে। জোদ্রন নো এমনিো কখন িিল, দ্রকভোরব 
িিল হোন্নো?’ 
 কোন্নোয় ক ঠ রুি হরয় গ ল গজরনর। 
 ‘আদ্রম মরন কদ্রর একজন ভোরলো েোরত্রর জন্য এিো একিো সোমদ্রয়ক 
আরব  গেোর।’ গজনরক সোন্তবনো দ্রদরয় বলল হোন্নো। 
 ‘এসব কেো গভরবও আদ্রম মনরক সোন্তবনো দ্রদরে গ ষ্টো কররদ্রে হোন্নো। মরন 
হরয়রে, ওরক আদ্রম গকোনদ্রদনই প্রদ্রেদ্বন্দ্বী মরন কদ্ররদ্রন, আসরল ওিো দ্রে আমোর 
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একিো  বড। আর ওর প্রদ্রে ঈষডো দ্রেল আমোর অনুরো , আনন্দ। কৃদ্রত্রম প্রদ্রেদ্বদ্রন্দ্বেো 
ও ঈষডোর প্রো ীর িখন গভরঙ গ ল, আদ্রম েখন যরো পরে গ লোম হোরেনোরে।’ 
 ‘দ্রকন্তু গজন, এখনকোর বোস্তবেোর দ্রবষয়িো গেো গেোরক ভোবরে হরব। 
ভুদ্রলস নো, েুই কোদ্র্ডনোল ফ্রোদ্রিসরকো পদ্ররবোররর গমরয়!’ 
 ‘ওসব আদ্রম দ্রকেুই ভোবদ্রে নো হোন্নো। একিোই আমোর দ্র ন্তো ওরক বোোঁ োরে 
হরব। জীবন সম্পরকড, ভদ্রবষ্যে সম্পরকড ওরক আশোবোদী করর েুলরে হরব।’ 
 হোন্নো দ্রকেু বলরে িোদ্রচ্ছল। এই সময় এক গ্লোস দয হোরে িরর ঢুকল 
গজরনর মো। গজরনর মো’র পরপরই ঢুকল গজরনর আব্বো। 
 গজরনর আব্বো হোন্নোরক গদরখ বলল, ‘গকমন আে মো? গেোমোর আব্বোর 
সোরে গদখো হরলো।’ 
 ‘ভোরলো আদ্রে। আব্বোর সোরে গকোেোয় গদখো হরলো আংরকল?’ বলল হোন্নো। 
 ‘দ্রবশ্বদ্রবদেোলরয়র একোর্দ্রমক কোউদ্রিরলর দ্রমদ্রিং দ্রেল আজ। এখোরনই 
গদখো হরলো।’ 
 একিু েোমল গজরনর আব্বো। েোরপর বলল, ‘বে একিো খবর আরে 
হোন্নো। আজ একোর্দ্রমক কোউদ্রিরলর নবঠরক দ্রসিোন্ত হরলো, দ্রবশ্বদ্রবদেোয়রয়র ভদ্রেড 
েররম মদ্ররসরকোরদর জরন্য আলোদো কলোম েোকরব, গিখোরন েোরদর পদ্রর য় 
দ্রলদ্রপবি করো হরব। আররকিো দ্রসিোন্ত হরলো, মদ্ররসরকোরো দ্রবশ্বদ্রবদেোলরয় ভদ্রেড হরে 
 োইরল ওরদর জন্য আলোদো পরীক্ষো গনওয়ো হরব।’ 
 ‘আলোদো পরীক্ষো গনওয়ো হরব।’ 
 ‘আলোদ পরীক্ষো গকন আংরকল?’ 
 ‘মদ্ররসরকোরদর সব গক্ষরত্রই আলোদো করর গদখরে হরব।’ 
 ‘গকন?’ 
 ‘গেোমরো গেোি, দ্রকেুই জোন নো। মদ্ররসরকোরো েদ্মরবশী মুসলমোন। ওরো 
আমোরদর বন্ধু গকোন সময়ই নয়। সুেরোং ওরদররক ওপরর উরঠ আসোর সুরিো  
দ্রদরল সমস্যো আমোরদর জরন্য বোরে।’ 
 ‘গকন ওরো আমোরদর বন্ধু হরে পোরর নো।?’ 
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 ‘পো ল গমরয়, ওরদর কোে গেরক এ রোজে আমরো গকরে দ্রনরয়দ্রে নো! ওরো 
এিো গভোরলদ্রন। মুসলমোনরো দ্রকেুরেই েোরদর অবসস্থোন গেরক সরর নো।’ 
 ‘দ্রকন্তু মদ্ররসরকোরো গেো আসরলই এখন মুসলমোন গনই। ওরো গেো খৃষ্ট যমড 
গ্রহন কররদ্রন, গজোর করর এিো কররে ওরদর বোযে করো হরয়রে?’ 
 ‘দ্রকন্তু গসিো গেো করয়ক গজনোররশন আর র কেো। মদ্ররসরকোরদর বেডমোন 
গজনোররশন গেো খৃষ্টোন হরয়ই জরন্মরে।’ 
 ‘গেোমোর কেো দ্রঠক, দ্রকন্তু ইদ্রেহোস গেো েোরো পরে। এখোরনই হরয়রে 
দ্রবপদ।’ 
 ‘দ্রক দ্রবপদ?’ 
 ‘ওরো পরে ওরদর পূবডপুরুষরদর দ্রকভোরব হেেো করো হরয়রে, গেন গেরক 
দ্রনমূডল করো হরয়রে এবং দ্রকভোরব হেেোবদ্রশষ্টরদর গজোর করর খৃষ্টোন বোনোরনো 
হরয়দ্রেল। এই ইদ্রেহোস েোরদর মন-মোনসরক আমোরদর জরন্য দ্রবপিনক করর 
গেোরল। ওরো গেোবল গদয়োর গকোন সুরিো ই েোেরব নো।’ 
 ‘দ্রকন্তু আংরকল, যমডোন্তর নেুন বেোপোর নয়, িোরো মুসলমোন েোরো খৃষ্ট যমড 
দ্রকংবো অন্য যমড গেরকই মুসলমোন হরয়রে, দ্রকন্তু গসখোরন গেো ইদ্রেহোস এভোরব 
দ্রবপিনক হওয়োর প্রে ওরঠ নো?’ 
 গজরনর আব্বো হোসল। বলল, ‘েুদ্রম প্রে েুরলে হোন্নো। এই গুরুত্বপূণড 
দ্রবষয়িো সবোর বুপরে হরব। একিো দ্রবষয় লক্ষে কররব, খৃষ্টোন, গবৌি, দ্রহন্দু প্রভদৃ্রে 
যমডোবলিীরো সহরজই যমডোন্তদ্ররে হয় এবং স্বোভোদ্রবকভোরবই অন্য যমড পোলন করর 
 রল। দ্রকন্তু মুসলমোনরদর বেোপকভোরব যমডোন্তদ্ররে হবোর গকোন নজীর গনই। 
গিখোরন এিো িরিরে, গকোন  োপ ও গলোভ বো অন্য গকোন অস্বোভোদ্রবক কোররনই 
িরিরে এবং প্রকৃে অরেড েোরদর যমডোন্তর হয় নো। মরন মরন েোরো মুসলমোনই গেরক 
িোয়। এই কোররনই মদ্ররসরকোরো দ্রবশ্বস্ত নয়।’ 
 ‘আংরকল, আমোর একিো গকৌেূহল। আমরো মুসলমোনরদর কোে গেরক 
গেন গকরে গনয়োর পর মুসলমোনরদর আমরো বেোপকভোরব হেেো কররদ্রে, গেন 
গেরক দ্রনমূডল কররদ্রে, অবদ্রশষ্টরদর আমরো গজোর করর খৃষ্টোন বোদ্রনরয়দ্রে, অে  
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মুসলমোনরো িখন খৃষ্টোনরদর কোে গেরক গেন গকরে দ্রনরয়দ্রেল, েখন েোরো এসব 
দ্রকেুই কররদ্রন। আমোরদর ভূদ্রমকোর বেোখেো দ্রক?’ 
 ‘আমোর আর র কেোর মরযেই এর দ্রকেুিো উত্তর আরে। মুসলমোনরো 
খৃষ্টোনরদর খৃষ্টোন গররখ রোজে  োলোরে গপরররে দ্রকন্তু মুনলমোনরদর মুসলমোন গররখ 
আমরো গদশ  োলোরে পোরেোম নো। মুসলমোনরো  দ্ররত্র েভোরব স্বোযীনর েো।’ 
 ‘দ্রকন্তু দ্রনরস্ত্র পরোদ্রজে মুসলমোনরো আমোরদর দ্রক ক্ষদ্রে কররে পোরে, 
আরো ওরদর ভয় কররদ্রে গকন?’ 
 ‘ভয় কররদ্রে আমরো মুসলমোনরদর নয়, আমরো ভয় কররদ্রে মুসলমোনরদর 
আদশডরক। ওরদর আদশড ভয়োনক প্রভোবশলী। আমরো িদ্রদ মুসলমোনরদর 
মুসলমোন েোকরে দ্রদেোম, েোহরল গদখো গিে আমোরদর সংখেো কমরে আর ওরদর 
সংখেো বোেরে। একদ্রদন গদখো গিে গেরন শোসকরো খৃষ্টোন, প্রজোরদর মরযে গকউ 
খৃষ্টোন গনই, সবোই মুসলমোন হরয় গ রে। েোরপর শোসকরোও আর খৃষ্টোন েোকরে 
পোররেো নো। 
 ‘আংরকল, ইউররোপীয় গদশ আর গেন এক নয়। গেরনর সভেেো 
মুসলমোনরদর  েো, েোরো দ্রশক্ষো, সংসৃ্কদ্রে, রোজনীদ্রে, সোমোদ্রজকে, সভেেো 
সবরক্ষরত্রই গশ্রষ্ঠের অবস্থোরন দ্রেল। িোরক অদ্রেরম কররে অন্যোন্য গেনীয় গকোন 
সমরয়ই পোররেো নোা্ এই গেনীয়রদর ওপর মুসলমোরদর গি সোমোদ্রজক ও 
সোংসৃ্কদ্রেক প্রভোব দ্রেল, েো অবেোহে েোকরে দ্রদরল গেনীয়রো যীরর যীরর ইসলোম 
গ্রহন করর মুসলমোন হরয় গিে। হোন্নো, েুদ্রম জোন, শে শে বের  ে হরলও 
গেরনর মোনুষ মুসদ্রলম শোসরনর কেো এখনও স্মরণ করর।’ 
 গজন বোদ্রলরশ মুখ গুোঁরজ পরেদ্রেল। মুখ েুরল প্রেম কেো বলল গস। বলল, 
‘েোহরল আব্বো, গিো েের একিো জোদ্রেরক আমরো ধ্বংস কররদ্রে িুদ্রক্তসং ে গকোন 
কোররণ নয়।’ 
 ‘অবশ্যই িুদ্রক্তসং ে কোররণ মো। জোদ্রের বোোঁ োর বেোপোরিো দ্রক 
িুদ্রক্তসং ে কোররণর মরযে পরে নো।’ 
 ‘ওিো দ্রেল গেো দ্রনেক একিো ভদ্রবষ্যে আশংকোর বেোপোর।’ 
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 ‘আশংকো নয় মো, বোস্তবেো। ওরদররক গররখ আমরো গদশ  োলোরে 
পোরেোম নো।’ 
 ‘দ্রকন্তু েোই বরল একিো দ্রনরপরোয জনর োষ্ঠীরক ঐভোরব ধ্বংস করো ....।’ 
 গজনরক কেো গশষ কররে নো দ্রদরয় গজরনর কেোর মোপখোরনই েোর আব্বো 
কেো বরল উঠল, ‘গেোমরো গেোি, আরও বে হও বুপরব, অরনক বোস্তবেো আরে িো 
দ্রনষু্ঠর হরলও প্ররয়োজন।  োরের দ্রনরপত্তোর জরন্য আ োেো গকরি গেলো গেো একিো 
প্রোকৃদ্রেক দ্রনয়ম।’ 
 ‘ োে ও মোনুষরক দ্রক এক কোেোরর গেলো িোয়?’ 
 ‘এই সময় ‘ োে ও মোনুষ’গক এক কোেোরর গেলোর দ্রক হরলো?’ বলরে 
বলরে িরর প্ররবশ করল গজরনর আব্বোর বন্ধু দ্রশল্পপদ্রে দ্রম. সোনর জ। 
 গজরনর আব্বো উরঠ দোোঁদ্রেরয় েোরক স্বো ে জোদ্রনরয় পোরশ বসোল। েোরপর 
হোসরে হোসরে ‘ োে ও মোনুরষ’র বেোপোরিো েোোঁরক বুদ্রপরয় বলল।  
 শুরন গহো গহো করর উচ্চ স্বরর গহরস উঠল দ্রম. সোনর জ। বলল, ‘িোই বরলো, 
ফ্রোোঁরসো-ফ্রোদ্রিসরকো আদ্রম আমোর পূবডপুরুরষর কোজ সমেডন কররে পোদ্রর নো।’ 
 একিু েোমল সোনর জ। গজরনর মুখ উজ্জ্বল হরয় উঠল সমেডন পোবোর 
আশোয়। 
 আবোর শুরু করল সোনর জ, ‘আমোরদর পূবডপুরুষরো দ্রেল গবোকো, িরেষ্ট 
দূরদশডী নয়। েোরো  োে গকরি গ োেো গররখই গ রে। েোরো কর্ডোভো-গ্রোনো্োর মরেো 
মুসদ্রলম দ্রনদশডনগুরলোরক উপরে গেরলদ্রন গকন, গকন েোরো বেোিো মুসলমোরদররক 
আবোর খৃষ্টোন বোনোরে গ ল। আমোরদর জরন্য একিো মুদ্রসবে গররখ গ রে।’ 
 েোমল। একিু গঢোক দ্র লল দ্রম. সোনর জ। েোরপর  ো গেরক গকোি খুরল 
বলল, ‘গদরখো দ্রক মুদ্রসবে, আমোরদর এেোররোনদ্রিক ইদ্রঞ্জদ্রনয়োররক গেো েুদ্রম গ ন 
ফ্রোোঁরসো।’ 
 ‘দ্র নব নো মোরন? দ্রম. দ্রমরশল গেো খুব ভোরলো গেরল। গসোনোর গেরল বলরে 
পোররো।’ 
 ‘আুঃ েোরমো। ভোরলো হওয়োই গেো হরয়রে দ্রবপদ। বেোিো গি মদ্ররসরকো েো 
গেো জোনেোম নো।’ 
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 গজরনর আব্বো লোে দ্রদরয় উঠল, ‘দ্রক বলে েুদ্রম দ্রম.দ্রমরশল মদ্ররসরকো?’ 
 ‘মদ্ররসরকো মোরন একদম দ্রবশুি মদ্ররসরকো। দ্রবরয়ও করররে 
মদ্ররসরকোরদর িরর। বেোপোরিো গ োপন করর গররখদ্রেল। জোনরে গপররদ্রে 
দ্রহরেোদ্ররকেোল েোউর ্শরনর গ োপন দ্র দ্রঠর মোযেরম। এরকবোরর বংশ েোদ্রলকো 
দ্রদরয়রে ওরো।’ 
 ‘েোরপর?’ 
 ‘েোরপর আর দ্রক? আদ্রম গসোজো দ্রমরশলরক ্োকলোম আমোর গ িোরর। 
েোর সোমরন গমরল যরলোম েোর বংশ েোদ্রলকো। প্রেমিো গস  মরক উরঠদ্রেল। দ্রকন্তু 
মুহূরেডই মুরখ হোদ্রস গিরন বলল, ‘দ্রজ স্যোর, আদ্রম মদ্ররসরকো।’ 
 ‘দ্রকন্তু এেদ্রদন বলদ্রন গকন?’ আদ্রম দ্রজরজ্ঞস করলোম। 
 গস বলল, ‘স্যোর,  োকুদ্ররর জরন্য এরকম শেড েোকরল অবশ্যই সেে 
বলেোম।’ 
 ‘সেেবোদী হওয়োর ভেং কররো নো। সেে গ োপন কররে বরলই গেো 
একজন মদ্ররসরকোরক এেদ্রদন যরর ‘দয কলো’ দ্রদরয় পুষদ্রে।’ বললোম আদ্রম। 
 গস বলল, ‘স্যোর, দ্রবদ্রনমরয় আদ্রম অেেন্ত দ্রবশ্বস্তেোর সোরে আপনোর 
প্রদ্রেষ্ঠোরনর গসবো কররদ্রে।’ 
 এেগুরলো কেো বলোর পর েোমল দ্রম. সোনর জ। গজরনর আব্বো আগ্ররহর 
সোরে শুনদ্রেল সোনর রজর কেো। আসরলই গজরনর আব্বো গেরলিোরক অেেন্ত 
ভোরলো জোনে। গজন ও হোন্নোও পলকহীন গ োরখ দ্রম. সোনর রজর দ্রদরক গ রয় েোর 
কেো শুনদ্রেল। 
 দ্রম. সোনর জ েোমরল গজরনর আব্বো বলল, ‘দ্রমরশলরক বুদ্রপ  োকুদ্রর গেরক 
েোদ্রেরয়ে?’ 
 ‘নো,  োকুদ্রর গেরক েোেোইদ্রন, দদ্রনয়ো গেরকই েোদ্রেরয় দ্রদরয়দ্রে?’ 
 ‘গকমন?’ বলল গজরনর আব্বো। 
 ‘গকমন আবোর দ্রজরজ্ঞস করে! দ্রমরশল আমোর রুম গেরক ওর রুরম দ্রেরর 
িোবোর পর আমোর বদ্র্ ো্ড দ্র রয় েোর দ্রপস্তরলর একিো গুলী খর  করররে। বেোিো 
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গ য়োর গেরক ওঠোরও সুরিো  পোয়দ্রন।  ূণড হরয় িোওয়ো মোেো দ্রনরয় গ য়োররর ওপরই 
মুখ েবুরে পরে িোয়।’ 
 ‘ওর পদ্ররবোর জোনরে পোররদ্রন?’ 
 ‘গদখ, গকোন কোরজ গদদ্রর কদ্রর নো আদ্রম। দ্রমরশরলর রক্ত-মোেো গকোিিো 
দ্রনরয় েোর স্ত্রীরক বলো হরয়রে, আত্মর োপনকোরী মদ্ররসরকোর এই শোদ্রস্ত েোরপর 
েোরক এক কোপরে বোদ্রে গেরক গবর করর দ্রদরয় বোদ্রেরে েোলো লো োরনো হরয়রে। 
পরদ্রদনই আররকজন অদ্রেসোর গস বোদ্রেরে দ্র রয় উরঠরে।’ েোমল দ্রম. সোনর জ। 
 দ্রম. সোনর রজর কেো শুরন গজন ও হোন্নো দ’জরনরই মুখ পোংশু হরয় 
দ্র রয়দ্রেল। গজন আেংরক গ োখ বুরজদ্রেল। কোোঁপদ্রেল েোর বুক। গজোয়োরনর অসহোয় 
মুখ েোর সোমরন গভরস উঠল। দ্রমরশলও এই রকম এক গজোয়োন দ্রেল। প্রবল ভয় 
এরস দ্রিরর যরল গজনরক। 
 দ্রম. সোনর জ েোমরল গজরনর আব্বো বলল, ‘সোন, েুদ্রম কোরজর কোরজ 
একিুও গদদ্রর কর নো, এিোই গেোমোর ভো েলক্ষী।’ বলরে বলরে গজরনর আব্বো 
উরঠ দোোঁেোল। বলল, ‘ ল সোন, ড্রইংরুরম বদ্রস, কেো আরে।’ 
 গজরনর আব্বো ও দ্রম. সোনর জ উভরয় গবদ্রররয় গ ল, গজনরক দয খোইরয় 
গজরনর মো আর ই গবদ্রররয় দ্র রয়দ্রেল। 
 গজরনর আব্বো ও দ্রম. সোনর জ গবদ্রররয় িোবোর পরও গজন দ্রকংবো হোন্নো 
গকউই কেো বলল নো। গজন েখনও গ োখ বুরজ পরে আরে এবং হোন্নোর মুখ দ্রবস্ময় 
ও গবদনোয় আচ্ছন্ন। 
 দ্রকেুক্ষণ পর হোন্নো গজরনর কোোঁরয হোে গররখ বলল, ‘সংসোরিো বে কদ্রঠন 
গজন। গেোরক বোস্তববোদী হরে হরব। আর গজোয়োনরক বোোঁ োরনোর কেো বলদ্রেস, েুই 
ও আদ্রম গ ষ্টো কররলই কী েো পোরব? ওর হৃদরয় গি ক্ষরের সৃদ্রষ্ট হরয়রে, েোর 
দ্রনরোময় আমোরদর হোরে গনই। অন্যদ্রদরক গ োিো গদরশর গরোষ গেরক বোোঁ োবোর 
ক্ষমেোও আমোরদর গনই।’ 
 গজন দ্রকেুই বলল নো। েোর গ োখ গেরক অশ্রুর দ’দ্রি যোরো গনরম এরলো।  
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 হোন্নোই কেো বলল আবোর। বলল, ‘নীদ্রের দ্রদক দ্রদরয় িদ্রদ বদ্রল বলব, 
জোদ্রে অন্যোয় কররে, দ্রকন্তু আমরো দ্রক কররে পোদ্রর! আমরো জোদ্রের একিো অদ্রে 
ক্ষুি অংশ েোেো আর দ্রকে ুনই।’ 
 অরনকক্ষণ পর গজন বলল, ‘েুই আমোরক ওর কোরে দ্রনরয় িোদ্রব?’ 
 ‘গিরয় দ্রক লোভ? েোর গ রয় গেোরক ও ভুল বুরপরে, এ অবস্থোয়ই েোকো 
ভোরলো।’ 
 গজন গ োখ মুরে বলল, ‘নো হোন্নো, আমোরক ওর কোরে গিরে হরব।’ 
 ‘দ্রকন্তু গজন একিো কেো দ্র ন্তো কর। দ্রমরশল মোত্র েোর পদ্রর য় গ োপন করোর 
দ্রক শোদ্রস্ত গপল। গেোর আর গজোয়োরনর বেোপোরিো প্রকোশ হরয় পেরল কী ভয়ংকর 
অবস্থো সৃদ্রষ্ট হরব েো দ্রক গভরব গদরখদ্রেস!’ 
 ‘গি অবস্থোরই সৃদ্রষ্ট গহোক হোন্নো ও আমোরক ভুল গবোপোর কষ্ট আমোর বুরক 
িেখোদ্রন, েোর গ রয় গবদ্রশ অবশ্যই নয়।’ 
 ‘দ্রবদ্রস্মে হদ্রচ্ছ গজন, গেোরদর মরযে এ রকম সম্পকড গেো দ্রেল নো!’ 
 ‘মোনুষ েোর দ্রনরজর সবিুকু দ্রক জোরন? আদ্রমও জোনরে পোদ্ররদ্রন।’ 
 একিু গেরমই বলল গজন আবোর, ‘করব আমোরক ওর কোরে দ্রনরয় িোদ্রব?’ 
 ‘গেোর এই অবস্থো দ্রনরয়?’ 
 ‘িেিো দবডল মরন হরচ্ছ েেিো দবডল আদ্রম নই।’ 
 ‘েবু গেোর অন্তে করয়কিো দ্রদন গরষ্ট গনয়ো উদ্র ে বোইরর গবরুবোর 
আর ।’ 
 গজন কী গিন ভোবল! গকোন জবোব দ্রদল নো হোন্নোর কেোয়। 
 হোন্নোও দ্রকেুক্ষণ  ুপ েোকোর পর বলল, ‘দ্রঠক আরে আদ্রম েোহরল উদ্রঠ। 
দ’দ্রদন পর আদ্রম আসদ্রে।’ 
 বরল হোন্নো গবদ্রররয় গ ল। 
 গজন ভোবদ্রেল। হোন্নোর  রল িোওয়োর দ্রদরক একবোর শূন্য দৃদ্রষ্টরে  োইল। 
দ্রকেু বলল নো। 
 হোন্নো গবদ্ররয় গিরেই গজরনর মো িরর ঢুকল। বলল, ‘ওষুয খোওয়োর সময় 
পোর হরয় িোরচ্ছ। গখরয়দ্রেস ওষুয?’ 
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 ‘খোদ্রচ্ছ মো!‘ বরল গজন দ্রনরজ উরঠ গিদ্রবল গেরক ওষুয দ্রনল। গজরনর মো 
দ্রুে এদ্র রয় এরস বলল, ‘বলদ্রব গেো, েুই আবোর উঠদ্রেস গকন?’ 
 ‘আমোর আজ খুব ভোরলো লো রে?’ বরল হোসল গজন। বলল, ‘আমোর 
একিু বোইরর গবদ্রেরয় আসরে ইচ্ছো কররে মো।’ 
 গজরনর মো গজরনর  োরয়-মোেোয় হোে বুদ্রলরয় পরীক্ষো করর বলল, ‘হোিরে 
পরদ্রব?’ 
 ‘পোরব।’ 
 ‘দ্রঠক আরে। আরশপোরশ গকোেোও গবদ্রেরয় আদ্রসস। শরীরিো আররো 
ভোরলো লো রে পোরর।’ 
 বরল গজরনর মো  রল গ ল। 
 গজরনর মুখ আনরন্দ উজ্জ্বল হরয় উঠল। 
 দ্রবরকল গবলো। 
 গজোয়োন েোর বোদ্রের পোরশর বো োরন খন্তো দ্রদরয় খুোঁদ্র রয় খুোঁদ্র রয় আ োেো 
পদ্ররষ্কোর করদ্রেল। দ্রবরোি েল ও েরুলর বো োন। সকোরলও দ্রকেু সময় কোজ 
করররে। দ্রবরকরল ি িো খোরনক কোজ কররল গশষ হরয় িোরব বরল গররখ দ্রদরয়দ্রেল। 
 করয়ক দ্রদন গেরক বো োরনর মোদ্রল আসরে নো। সুরিো  গপরয় আ োেো দল 
গবোঁরয মোেো েুরলরে। অপদ্রর িডোয় েলও নষ্ট হরচ্ছ। আজ সকোরল খবর এরসরে 
মোদ্রল আর আসরব নো। মোদ্রল ক্ষমো প্রোেডনো করর একিো দ্র দ্রঠ দ্রলরখরে। েোরে 
বরলরে, গজোয়োন পদ্ররবোররর কোরে গস আক ঠ ঋণী। সোরো জীবন দ্রবনো পয়সোয় 
কোজ কররলও এ ঋণ গশষ হরব নো। দ্রকন্তু কোজ কররে গস অপোর । েোর কোরে 
হুমদ্রক এরসরে, গস িদ্রদ মদ্ররসরকো’র বোসোয় কোজ গেরে নো গদয়, েোহরল েোরক 
গদরখ গনয়ো হরব। অন্যদ্রদরক বোইরবল-গসোসোইদ্রি গেরক বলো হরয়রে, মদ্ররসরকোর 
বোদ্রের নওকরী গস িদ্রদ পদ্ররেেো  নো করর েোহরল সোমোদ্রজকভোরব েোরক বয়কি 
করো হরব। এই অবস্থোয় কোরজ গিো দোন গেরক দ্রবরে েোকো েোেো েোর উপোয় গনই। 
গস েোর অপোর েোর জরন্য ক্ষমো প্রোেডনো করররে। 
 গজোয়োন বো োরনর আ োেো পদ্ররষ্কোর গশষ করর উরঠ দোোঁেোল। েোরপর 
খন্তোিো বো োরনর পোরশ গেোর রুরম দ্রদরয় বো োরন পোদ্রন দ্রেিোরনোর কোজ শুরু করল। 
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 গজোয়োন পোদ্রন দ্রেিোদ্রচ্ছল আর ভোবদ্রেল, েোরদর দ্রবশ বেররর পুরোরনো 
মোদ্রলরকর কোজ গেরে দ্রদরে হরলো! কোরণ মদ্ররসরকো পদ্ররবোরর কোজ করো অপরোয। 
গজোয়োরনর মুরখ একিো দ্রেক্ত হোদ্রস েুরি উঠল। 
 গজোয়োরনর মো যীরর যীরর এরস বো োরন দোোঁেোল। েোর গ োখ কোরজ বেস্ত 
গজোয়োরনর দ্রদরক। গ োরখ েোর একরোশ গবদন। জীবরন গজোয়োনরক এসব কোরজ 
হোে দ্রদরে হয়দ্রন। ভোর ের কী দ্রবপিডয়! িোর হোরে দ্রেল এেদ্রদন কলম, েোরক আজ 
হোরে েুরল দ্রনরে হরয়রে খন্তো। 
 গজোয়োরনর মো যীরর যীরর ্োকল, ‘গজোয়োন, এরসো গবিো, এখন  ো খোবোর 
সময়।’ 
 গজোয়োন মোরয়র দ্রদরক দ্রেরর েোকোল। বলল, ‘আম্মো, েুদ্রম আবোর এেদূর 
এরসে। ্োকরলই গেো হরেো।’ 
 বরল গজোয়োন পোদ্রনর পোইপ বন্ধ করর মোরয়র সোরে  রল এরলো। 
 নোস্তো গশষ করোর পর গজোয়োন েোর মোরয়র কোরপ  ো গঢরল েোর মোরক 
এদ্র রয় দ্রদদ্রচ্ছল। 
 গজোয়োরনর মো গজোয়োরনর হোরের দ্রদরক গ রয়  মরক উঠল। বলল, 
‘গজোয়োন, গেোর হোরে গেোস্কো!’ 
 গজোয়োন েোেোেোদ্রে হোে গিরন দ্রনরয় বলল, ‘ও দ্রকেু নো আম্মো। অরভেস 
গনই গেো!’ 
 গজোয়োরনর মো একদৃরষ্ট েোদ্রকরয় রইল গজোয়োরনর দ্রদরক। গবদনোয় মুষরে 
িোওয়ো েোর মুখ। গস গজোয়োরনর দ্রদরক েোদ্রকরয় আরে বরি, দ্রকন্তু েোর দৃদ্রষ্টিো শূরন্য। 
গিন গকোেোয় হোদ্রররয় গ রে েোর মন দ্রকংবো  ভীরভোরব দ্রকেু গস ভোবরে! 
 গজোয়োন  োরয়  ুমুক দ্রদরয় মোরয়র দ্রদরক গ রয় বলল, ‘আম্মো, এসব দ্রনরয় 
গভরব মন খোরোপ কররব নো। দ্রনরজরদর সব কোজ দ্রনরজ করোর জরন্য নেদ্রর েোকরে 
হরব। সুরিো  গপরয় আদ্রম খুদ্রশ আম্মো!’ 
 মুরখ হোদ্রস িোনোর গ ষ্টো করর বলল গজোয়োন। গজোয়োরনর মো দ্রনরব েবু। 
 ‘দ্রক ভোবে আম্মো?’ বলল গজোয়োন। 
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 গজোয়োরনর মো যীর, দ্রকন্তু অেেন্ত দৃঢ় কর ঠ বলল, ‘আদ্রম ভোবদ্রে। ভোবদ্রে, 
আমরো মোদ্রিদ গেরক  রল িোব।’ 
 দ্রবদ্রস্মে হরলো গজোয়োন। বলল, ‘মোদ্রিদ গেরক আমরো  রল িোব? গকন 
আম্মো?’ 
 ‘গকন বুপরে পোরে নো! এখোরন ওরো আমোরদর জীবনরক দুঃসহ করর 
েুলরব। মোদ্রল কোজ গেরে দ্রদরয়রে, কোরজর গেরলিোও আজ আরসদ্রন। শীঘ্রই 
শুনরে পোব, মদ্ররসরকোরদর বোসোয় গস কোজ কররব নো। এভোরব সব দ্রদক গেরক 
ওরো আমোরদর বয়কি কররব।’ 
 ‘মোদ্রিদ গেরক  রল গ রলই দ্রক এ সমস্যোর সমোযোন হরব মো?’ 
 ‘হরব, দূররর গকোন শহরর  রল িোব। গসখোরন গকউ আমোরদররক দ্র নরব 
নো।’ 
 ‘অেডোৎ আমরো আবোর আমোরদর আত্মপদ্রর য় গ োপন করব, এই গেো?’ 
 ‘েোেোেো উপোয় দ্রক গবিো? আমরো গেো বোোঁ রে  োই, ভোরলোভোরব গবোঁর  
েোকরে  োই।’ 
 ‘নো, আম্মো! আমরো মোদ্রিদ গেরক িোরবো নো। আমোর পূবডপুরুষ একবোর 
ভেোরলনদ্রসয়ো গেরক মোদ্রিদ এরসদ্রেল আত্মপদ্রর য় গ োপন করোর জরন্য। দ্রকন্তু 
অবরশরষ েো গ োপন েোকল নো।’ 
 ‘েোকল নো গসিো এখনকোর কেো। দ্রকন্তু করয়ক পুরুষ গেো গ োপন দ্রেল। 
পদ্ররবোররর জীবরন শোদ্রন্ত ও সমৃদ্রিও এরসদ্রেল।’ 
 ‘পলোকে জীবরনর এ শোদ্রন্ত-সমৃদ্রি দ্রদরয় দ্রক লোভ আম্মো?’ 
 ‘দ্রক বলরে  োও েুদ্রম?’ 
 ‘বলরে  োই, আর আত্মর োপন নয়, আর পলোেক জীবন নয়। 
আত্মপদ্রর য় দ্রনরয় পূণডভোরব প্রকোদ্রশে হরে  োই।’ 
 ‘েোরপর?’ 
 ‘েোরপর দ্রক আম্মো?’ 
 ‘ওরো দ্রক শোদ্রন্তরে বোস কররে গদরব? বোোঁ রে গদরব?’ 
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 ‘বোোঁ রে গ ষ্টো করব, নো পোদ্রর আত্মপদ্রর য় দ্রনরয়ই গশষ হরয় গিরে  োই 
আম্মো।’ 
 গজোয়োরনর আম্মো উরঠ দোোঁেোল। গজোয়োরনর পোরশ এরস গজোয়োরনর কোোঁরয 
হোে গররখ যীর কর ঠ বলল, ‘িো গকউ কররে পোররদ্রন, েুদ্রম েো কররব? কররে 
পোররব?’ 
 ‘গ ষ্টো করব মো।’ 
 ‘দ্রকন্তু দ্রক লোভ গবিো, এমন  রম অসম লেোইরয় দ্রক লোভ হরব?’ 
 ‘লোভ এই হরব আমোর পদ্রর য় সমুন্নে হরব। আদ্রম হয়রেো েোকব নো, দ্রকন্তু 
আদ্রম গি মুসো আবদল্লোহ, আত্মপদ্রর য় গ োপনকোরী গজোয়োন নই, এই কেো 
এরদশবোসীর কোরে, দ্রবরশষ করর মদ্ররসরকোরদর কোরে গবোঁর  েোকরব।’ 
 গজোয়োরনর মোর মুখ পোংশু হরয় গ ল। গ োখ গেরি পর পর করর গনরম 
এরলো অশ্রু। বলল, ‘গবিো, দ’হোে বোদ্রেরয় গসই পেরক স্বো ে জোনোরনো দ্রক দ্রঠক, 
গি পে দ্রনদ্রশ্চেভোরব ধ্বংরসর? গেোমোর পূবডপুরুষরো ও মদ্ররসরকোরো গকউই এিো 
কররদ্রন।’ 
 ‘েোরো ভুল করররেন। আম্মো, আদ্রম ভুল কররে  োই নো। আদ্রম কোপুরুরষর 
মরেো বোোঁ রে  োই নো। পদদদ্রলে জীবন দ্রনরয় আদ্রম এক মুহূরেড বোোঁ রে  োই নো।’ 
 ‘গেোমোর এসব গক্ষোরভর কেো, আরবর র কেো। গেোমোরক ভুলরল  লরব 
নো, গেরন মদ্ররসরকোরো আজ পিডন্ত গকৌশল কররই গবোঁর  আরে।’ 
 ‘এ বোোঁ োয় দ্রক লোভ আম্মো! আমরো আমোরদর দ্রনরজর নোম বলরে পোদ্রর নো, 
দ্রনরজর দ্রবশ্বোরসর কেো বলরে পোদ্রর নো। এমন জীবরনর িোদ্রন আমরো গকন বরয় 
 লব শেোেীর পর শেোেীকোল যরর?’ 
 বরল গজোয়োন উরঠ দোোঁেোল। মোরয়র মুরখোমুদ্রখ দোোঁদ্রেরয় েোর গ োরখ গ োখ 
গররখ বলল, ‘আম্মো, আমোর দ্রদরক গ রয় গদখ। আদ্রম গক্ষোভ গেরক দ্রকংবো আরব  
দ্রনরয় গকোন কেো বলদ্রে নো। আদ্রম আমোর শোন্ত মরনর দ্রস্থর দ্রসিোন্ত গেরক এ কেো 
বলদ্রে। আর আমোরক এ দ্রসিোন্ত গনয়োর দ্রনরদডশ দ্রদরয়রে আমোর পূবডপরুুষ 
আবদল্লোহ দ্রবন আবদর রহমোরনর জীবন কোদ্রহনী, িোর মরযে দ্রদরয় আদ্রম  আমোরক 
খুোঁরজ গপরয়দ্রে, িো এেদ্রদন অজোনো দ্রেল।’ 
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 গজোয়োরনর মো গজোয়োনরক জদ্রেরয় যরর বলল, ‘গবিো, গেোমোর এেিুকুন 
বয়স, গকউ গেো গকোেোও সোহোিরিের গনই। আমোর ভয় কররে।’ 
 এ সময় গজোয়োরনর দোদী যীরর যীরর গবদ্রররয় এরলো ির গেরক। েোর মুখ 
উজ্জ্বল।  
 গবদ্রররয় এরস একিো গ য়োর গিরন বরস বলল, ‘গজোয়োন, গেোর সব কেো 
আদ্রম শুনরে গপরয়দ্রে। আল্লোহ গেোরক বোোঁদ্র রয় রোখুন!’ 
 একিু েোমল গজোয়োরনর দোদী। েোরপর আবোর শুরু করল, ‘অ-গন-ক দ্রদন 
আর র কেো! আদ্রম সরব সু্কল পোস কররদ্রে। আদ্রম আব্বোর সোরে গ্রোনো্োর আল 
হোমরো গদখরে দ্র রয়দ্রেলোম। আমরো আল হোমরো প্রোসোদ িুরর িুরর গদখরে গদখরে 
প্রোসোরদর গপেন দ্রদরক  রল দ্র রয়দ্রেলোম। েুষোরময় দ্রসরয়রোদ্রনরবদো পোহোরের 
পোদরদরশ দোোঁদ্রেরয় আল হোমরোর লোল প্রোসোদরক গদখরে অপরূপ লো দ্রেল। 
একিো জলপোই  োরের দ্রনর  দোোঁদ্রেরয় আমরো আল হোমরো গদখদ্রেলোম। আব্বো 
আমোররক আল হোমরোর ইদ্রেহোস বলদ্রেরলন, ‘মুসদ্রলম শোসরনর আরলোক প্রভোয় 
সমগ্র গেন েখন আরলোদ্রকে। সভেেো ও সমৃদ্রিরে গেন েখন সমগ্র ইউররোরপর 
অন্ধকোর জীবরন সূিডসদৃশ। গসই সময় ১২৪৮ খৃষ্টোরে গ্রোনো্োর শোসক গমোহোম্মদ 
আল হোমর আল হোমরো প্রোসোরদর দ্রনমডোণ শুরু কররন। দ্রবরশ্ব এমন প্রোসোদ দ্রদ্বেীয়দ্রি 
গনই। দ্রকন্তু আজ গি এর দভডো ে, এমন দভডো েও গকোন প্রোসোরদর ভোর ে আর 
গজোরিদ্রন। মুসদ্রলম শোসরনর প্রেীক দ্রহরসরব আজ এ এক দ্রবদ্রূরপর বস্তু, এর  োরয় 
আদর করর হোে বুলোবোর একজন গলোকও গনই। এর শূন্য বুরক কোন পোেরল মো, 
একিো আকুল হোহোকোর শুনরে পোরব। এর প্রদ্রেিো পোের আজ একদ্রি করর অশ্রু 
গেোোঁিো।’ বলরে বলরে আব্বোর গ োখ গেরক অশ্রু  দ্রেরয় পরেদ্রেল। আদ্রম েোরক 
গকোনদ্রদন কোোঁদরে গদদ্রখদ্রন। আদ্রম অদ্রভভূে হরয় পরেদ্রেলোম। এই সময় পোরশর 
গপোরপর আেোল গেরক একজন িুবক গবদ্রররয় এরলো। গবদ্রররয় এরস এরকবোরর 
আব্বোর মুরখোমুদ্রখ দোোঁেোল। পদ্ররষ্কোর কর ঠ সোলোম দ্রদল। েোরপর বলল, ‘মূদ্রেডমোন 
দভডো ে গদরখ কোোঁদরেন। এই দবডলেোই মুসলমোনরদর পেন িদ্রিরয়রে। পৃদ্রেবীরে 
দোোঁদ্রেরয় েোকোর জন্য  োরিো শদ্রক্ত প্ররয়োজন-জ্ঞোন   ডো, সুদ্রব োর, প্রোেডনো ও 
সোহদ্রসেো। গ্রোনো্োর গভেরর িোন। গদখরবন প্রদ্রেদ্রি ভোঙো করলরজর গেোররণ এই 
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কেোগুরলো গলখো আরে। দ্রকন্তু বোস্তবরক্ষরত্র এ  োরদ্রি শদ্রক্ত গিদ্রদন আমরো হোদ্রররয় 
গেললোম, দভডো ে মূদ্রেডমোন হরয় আমোরদর দ্বোরর এরস দোোঁেোল। সবডরশরষ 
হোদ্রররয়দ্রেলোম সোহসীরদর গশৌিড। এর পররই এরলো কোন্নো। এখনও কোোঁদদ্রে আমরো। 
েোই কোন্নোরক আদ্রম গদখরে পোদ্রর নো। কোন্নো নয়, গ োরখ  োই আগুন।’ বরলই 
িুবকদ্রি গিভোরব এরসদ্রেল গসভোরবই গদৌরে গপোরপর আেোরল পোদ্রলরয় গ ল। 
েোরপর অরনকদ্রদন, অরনক বের  রল গ রে, আদ্রম িুবকদ্রিরক ভুলরে পোদ্ররদ্রন, 
ভুলরে পোদ্ররদ্রন েোর ঐ কয়দ্রি কেো।’ 
 এক দ্রনুঃশ্বোরস কেোগুরলো বরল গজোয়োরনর দোদী েোমল। মুহূরেডর জরন্য 
গ োখ বুজল। েোরপর গ োখ খুরল বলল, ‘গজোয়োন, বহুদ্রদন পর গসই িুবরকর ক ঠ 
গেোর কর ঠ প্রদ্রেধ্বদ্রনে হরে শুনলোম। আল্লোহ গেোর মঙ্গল করুন, আল্লোহ গেোরক 
বোোঁদ্র রয় রোখুন।’ 
 গজোয়োন েুরি এরস দোদীর কোরে হোোঁিু গ রে বরস বলল, ‘দোদী, গেোমোরক 
যন্যবোদ। গেোমোরক নেুন দোদী মরন হরচ্ছ। গেোমোর এ কেোগুরলো আমোর কোরে 
অসীম গপ্ররণো।  ল্পিো গেোমোর কোরে আরও দ্রবস্তোদ্ররে শুনরে  োই দোদী।’ 
 গজোয়োরনর দোদী গজোয়োরনর মোেোয় হোে বুদ্রলরয় বলল, ‘বলব, অবশ্যই 
বলব।’ 
 গজোয়োন উরঠ দোোঁেোল। বলল, ‘দোদী বো োরন আর একিু কোজ বোকী আরে। 
গসরর আদ্রস। গেোমোর  ল্প বলরে হরব।’ 
 বরল গজোয়োন গবদ্রররয় এরলো বোদ্রে গেরক। ঢুকল দ্র রয় বো োরন। 
 দ্রঠক দ্রবরকল পোোঁ িোয় একিো  োদ্রে এরস প্ররবশ করল গজোয়োনরদর  োদ্রে 
বোরোন্দোয়। 
  োদ্রে গেরক নোমল গজন। গস দ্রনরজই  োদ্রে ড্রোইভ করদ্রেল। 
 বোদ্রেরে  োদ্রে ঢুকরে গদরখ দরজোয় এরস দোোঁদ্রেরয়দ্রেল গজোয়োরনর মো। 
 গজনরক গদরখ এদ্র রয় এরলো গজোয়োরনর মো। বলল, ‘এদ্রক! েুদ্রম গি 
এরকবোরর অরযডক হরয় গ ে! মো, গেোমোর অসুখ কররদ্রেল বুদ্রপ?’ 
 ‘দ্রজ, খোলো আম্মো!’ ম্লোন গহরস বলল। েোরপর দ্রজরজ্ঞস করল, ‘গজোয়োন 
আরে খোলো আম্মো?’ 
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 ‘আরে। বো োরন। েুদ্রম বস। আদ্রম গ্রক দ্রদদ্রচ্ছ।‘ 
 বরল গজোয়োরনর মো বোরোন্দো গেরক এরস বো োরনর দ্রদরক  লল। 
 গজন দ্রকন্তু ড্রইংরুরমর দ্রদরক নো দ্র রয় বো োরনর দ্রদরক  লল গজোয়োরনর 
মোর দ্রপেু দ্রপেু।  
 গজোয়োরনর মো বো োরনর গভের ঢুরক গ রে।  
 গজন বো োরনর প্রোরন্ত দ্র রয় েমরক দোোঁেোল। গদখরে গপল গজোয়োন খন্তো 
দ্রদরয় একিো  োরের গ োেো গখোোঁ োরচ্ছ। অন্য হোরে েোর পোদ্রনর পোইপ। 
 গজোয়োরনর মো গজোয়োনরক দ্রক বলল। 
 গজোয়োন সংর  সংর  দ্রেরর েোকোল। গদখরে গপল গজনরক। মুহূরেডর 
জরন্য মোেোিো দ্রনর  নোমোল। পরক্ষরনই মোেো েুরল গজনরক লক্ষে করর গজোয়োন উচ্চ 
স্বরর বলল, ‘গজন, েুদ্রম দ্র রয় আমোর িরর বস, আসদ্রে আদ্রম।’ 
 গজোয়োরনর মোও িুরর দোোঁেোল। 
 গজোয়োরনর মো গজনরক গজোয়োরনর িরর বদ্রসরয় বলল, ‘ওষুয খোচ্ছ বুদ্রপ? 
 ো গেো বোরণ গনই?’ 
 গজন গজোয়োরনর গিদ্রবরলর সোমরন দ্র রয় দোোঁদ্রেরয়দ্রেল। গজোয়োরনর মোর 
কেোয় িুরর দোোঁেোল। বলল, ‘বোরণ গনই খোলোম্মো, দ্রকন্তু আপনোরক কষ্ট কররে হরব 
নো।’ 
 ‘পো ল-গমরয়!’ বলল গজোয়োরনর মো। ‘ ো করো আবোর করষ্টর!’ 
 বরল গজোয়োরনর মো গবদ্রররয় গ ল। 
 গজন িুরর িুরর িররর  োরদ্রদরক নজর বুলোদ্রচ্ছল। িররর গমরপরে লোল 
কোরপডি, সোদো দ্রবেোনো, সোদো গসোেো, সোদো গিদ্রবল ও সোদো কুশরনর একদ্রি গ য়োর- 
িররর সবই দ্রঠক আরে। দ্রকন্তু গনই শুযু গিদ্রবরলর স্তুপোকোর বই এবং গিদ্রবরলর এক 
প্রোরন্ত রোখো দ্র্পোিডরম িোল গ্রুপ েরিো। আর ফ্লোওয়োর ভোরসর েলুগুচ্ছও শুদ্রকরয় 
আরে। ক’দ্রদন গেরক পোেোরনো হয়দ্রন। 
 গপেরন পোরয়র শে শুরন গজন িুরর দোোঁেোল। গপেরন এরস দোোঁদ্রেরয়রে 
গজোয়োন।  
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 গজন ও গজোয়োন এরকবোরর মুরখোমুদ্রখ। দ’জরনর গ োখ দ’জরনর গ োরখ 
দ্রনবি। দ্রকেুক্ষণ দ’জরনর গকউই কেো বলরে পোরল নো। 
 দ’জরনই বোকরুি। 
 দ’জরনর গ োখ গিন দ’জরনর গ োরখর সীমোনো গপদ্রররয় হৃদরয়র  ভীরর 
অব োহন কররে। 
 দবডল গজরনর গঠোোঁি দ’দ্রি কোোঁপদ্রেল। 
 ‘েুদ্রম এে অসুস্থ গজন!’ উদ্রদ্বগ্ন কর ঠ বলল গজোয়োন। ‘হোন্নো আমোরক 
বরলদ্রেল, দ্রকন্তু আদ্রম এেিো ভোদ্রবদ্রন।’ 
 গজন কেো বলোর জরন্য গঠোোঁি দ’দ্রি েোোঁক করল। দ্রকন্তু কেো বলরে পোরল 
নো। েোর শরীর কোোঁপরে লো ল। 
 গজোয়োন েোেোেোদ্রে গজনরক যরর গসোেোয় এরন বসোল। বলল, ‘বরস 
েোকরে পোররব, নো দ্রবেোনোয় শুইরয় গদব?’ 
 গজন গকোন কেো বলল নো। গজোয়োরনর একিো হোে গস শক্ত করর যরর 
েোকল। 
 ‘েুদ্রম এ শরীর দ্রনরয় গকন এরল? গকন বোদ্রে গেরক গবরুরল?’ নরম কর ঠ 
বলল গজোয়োন। 
 গজরনর গঠোোঁি গকোঁরপ উঠল আবোর। একরোশ কোন্নো গিন েোর গ োখ-মুরখ 
পোোঁদ্রপরয় পেল! 
 ‘েুদ্রম গেোমোর সোদ্রিডদ্রেরকিগুরলো গকন পুদ্রেরয়ে? গকন? গকন? গেোমোর 
গিদ্রবরল গকন গকোন বই গনই?’ কোন্নোর একিো বোোঁয ভোঙো উচ্ছোরসর সোরে গজরনর 
মুখ গেরক গবদ্রররয় এরলো কেোগুরলো। 
 েোর সোরে সোরে গজরনর দবডল গদহ লুদ্রিরয় পেল গসোেোর ওপর।  
 গজোয়োন েোেোেোদ্রে যরর গেলল েোরক। 
 গজন জ্ঞোন হোদ্রররয়রে। 
 গজোয়োন যীরর যীরর গজরনরর মোেো একিু েুরল যরর দ্র ৎকোর করর উঠল, 
‘আম্মো, এদ্রদরক এরসো, গজন জ্ঞোন হোদ্রররয়রে।’ 
 েুরি এরলো গজোয়োরনর মো। 
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 ‘দ্রক হরলো, গজরনর দ্রক হরয়রে?’ গজোয়োরনর মো’র কর ঠ উরদ্ব । 
 ‘অসুস্থ, দবডল মোেো িুরর পরে গ রে আম্মো।’ 
 ‘্োক্তোর ্োকব?’ 
 ‘গদখো িোক আম্মো। আমোর ইনস্ট্ররম ি বরি গদখ একিো সোদো দ্রশদ্রশরে 
দ্রেদ্ররি আরে। দ্রেদ্রররি একিু েুলো দ্রভদ্রজরয় দ্রনরয় আস আম্মো।’ 
 দ্রেদ্রররি গভজোরনো েুলো গজোয়োরনর হোরে েুরল দ্রদরয় গজোয়োরনর আম্মো 
বলল, ‘েুদ্রম এিো ওর নোরক যর। আদ্রম একিু  রম দয করর আদ্রন।’ 
 গবদ্রররয় গ ল গজোয়োরনর মো। 
 দ্রমদ্রনি দ’গয়রকর মরযেই গ োখ খুলল গজন।  োরদ্রদরক একবোর গ রয় উরঠ 
বসরে গ ষ্টো করল গজন। গজোয়োন েোরক দ্রনরষয করর বলল, ‘এখনই উরঠ বসো 
দ্রঠক হরব নো। একিু  রম দয গখরয় নোও। আম্মো এখুদ্রন দ্রনরয় আসরেন।’ 
 ‘হঠোৎ মোেোিো িুরর গ রে।’ বলল গজন। 
 ‘অসুস্থ শরীর, অেিো উরত্তদ্রজে হওয়ো দ্রঠক হয়দ্রন।’ 
 গজোয়োরনর উরুরে েখনও গজরনর মোেো। গজন গ োখ ওপরর েুরল দ্রস্থর 
দৃদ্রষ্টরে েোকোল গজোয়োরনর দ্রদরক। েোর গঠোোঁি দ’দ্রি আবোর কোোঁপরে লো ল অবরুি 
এক আরবর । 
 গজোয়োন েোেোেোদ্রে গজনরক সোন্তনো দ্রদরয় বলল, ‘শোন্ত হও গজন, আদ্রম 
গেোমোরক সব বলব।’ 
 ‘আদ্রম গেোমোর গকোন কেো শুনব নো।’ বরল দ’হোরে মুখ গঢরক েুোঁদ্রপরয় 
গকোঁরদ উঠল গজন। 
 দরযর গ্লোস হোরে িরর ঢুকল গজোয়োরনর আম্মো। 
 গজরনর মোেো গজোয়োন যীরর যীরর গসোেোয় রোখরে রোখরে বলল, ‘গজন, 
আম্মো দয দ্রনরয় এরসরে।’ 
 গজোয়োন উরঠ দোোঁেোরল গজোয়োরনর আম্মো গজরনর মোেো গকোরল েুরল দ্রনল। 
গজন গজোয়োরনর মো’র গকোরল মুখ গুোঁরজ কোন্নোয় গভরঙ পেল। বলল, ‘খোলোম্মো, 
গজোয়োন েোর সোদ্রিডদ্রেরকিগুরলো পুদ্রেরয় গেরলরে গকন, গিদ্রবল গেরক বই সদ্ররয় 
গেরলরে গকন?’ 
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 গজরনর কেোগুরলো গজোয়োরনর মোর বুরকর ক্ষেরক গিন উরস্ক দ্রদল! েোর 
গ োখ গেরকও পর পর করর অশ্রু গনরম এরলো। কোন্নোজদ্রেে ভোঙো  লোয় গজোয়োরনর 
মো বলল, ‘মো, দযিুকু গখরয় নোও, ওসব কেো পরর হরব। সব ওলি-পোলি হরয় 
গ রে মো।’ 
 বরল গজোয়োরনর মো গজনরক েুরল বসোল। েোরপর গ োখ মুরে দ্রদরয় দয 
খোইরয় দ্রদল। গজোয়োন গমরপর ওপর কোরঠর মরেো দ্রস্থর দোোঁদ্রেরয়দ্রেল। েোর গ োরখ 
গবদনো ও অসহোয়রত্বর একিো কোরলো েোয়ো। 
 গজরনর দয খোওয়ো হরল গজোয়োন বলল, ‘আম্মো, ওরক একিু দ্রবেোনোয় 
শুইরয় দোও। একিু দ্রবশ্রোম দ্রনক। আদ্রম ওরক গপৌরে গদব।’ 
 গজন গকোন কেো বলল নো। একবোর গ োখ েুরল গজোয়োরনর দ্রবেোনোর দ্রদরক 
 োইল। গজোয়োরনর মো গজনরক যরর দ্রবেোনোয় শুইরয় দ্রদল। শোন্ত বোদ্রলকোর মরেো 
গজন হুকুম েোদ্রমল করর শুরয় পেল। 
 ‘এখন গকমন লো রে মো?’ দ্রজরজ্ঞস করল গজোয়োরনর মো। 
 ‘ভোরলো খোলোম্মো। মরন হরচ্ছ আদ্রম গহোঁরি বোসোয় দ্রেররে পোরব।’ 
 ‘পো ল গমরয়! একিু দ্রবশ্রোম নোও, আদ্রম আসদ্রে।’ বরল গজোয়োরনর মো 
গবদ্রররয় গ ল। 
 গজোয়োন দ্রঠক গসভোরবই গমরপর মোপখোনিোয় দোোঁদ্রেরয়দ্রেল। 
 গজন গ োখ েুরল গজোয়োরনর দ্রদরক েোকোল। বলল, ‘বস।’ 
 গজোয়োন গিদ্রবরলর গ য়োরিো গিরন দ্রনরয় দ্রবেোনোর পোরশ বসল। 
 গজোয়োন মোেো দ্রন ু করর গ য়োরর বরস রইল। গকোন কেো বলল নো। গজন 
েোদ্রকরয়দ্রেল গজোয়োরনর দ্রদরক। 
 গসই কেো বলল প্রেম। বলল, ‘সব বলরে গ রয়দ্রেরল, বরলো।’ 
 ‘আজ বলব নো। েুদ্রম অসুস্থ, গসরর ওঠ।’ 
 ‘ও েুদ্রম পোশ কোিোরে  োচ্ছ।’ 
 গজোয়োন গজরনর গ োরখ গ োখ গররখ নরম কর ঠ বলল, ‘নো গজন। গেোমোর 
শরীর ভীষণ খোরোপ, গেোমোর দ্রবেোনো গেরক ওঠো উদ্র ে নয়। আদ্রম গভরব পোদ্রচ্ছ নো, 
েুদ্রম এরল গকমন করর!’ 
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 ‘বলে গকোন শদ্রক্ত আমোরক দ্রনরয় এরসরে?’ 
 ‘গজন, বোস্তবেোরক েুদ্রম অস্বীকোর করে গকমন করর?’ 
 ‘দ্রকরসর বোস্তবেো?’ 
 ‘আদ্রম মদ্ররসরকো। েুদ্রম দ্রবশ্বোস কর নো?’ 
 ‘েুদ্রম এ শে উচ্চোরণ কররো নো। আদ্রম এ শে শুনরে  োই নো।’ দ’হোরে 
মুখ গঢরক দ্র ৎকোর করর বরল উঠল গজন। 
 ‘আদ্রম উচ্চোরণ নো কররলও আদ্রম মদ্ররসরকো।’ নরম কর ঠ বলল গজোয়োন। 
 ‘আর দশজন ‘গেনীয়’র মরেোই েুদ্রম গেনীয়। গেোমোর  োরয় দ্রক গলখো 
আরে েুদ্রম মদ্ররসরকো, গেোমোর কপোরল দ্রক গলখো আরে েুদ্রম মদ্ররসরকো?’ উরত্তদ্রজে 
কর ঠ বলল গজন। 
 ‘আমোর ররক্ত গলখো আরে িো আদ্রম জোনেোম নো গজন।’ 
 ‘নো, গজোয়োন, আদ্রম গেোমোরক ধ্বংস হরে গদব নো, দ্রদরে পোদ্রর নো, আদ্রম 
বোোঁ রবো নো।’ 
 কোন্নোয় গভরঙ পেল গজন। 
 ‘গজন, আদ্রম ধ্বংস হরে  োই নো।’ 
 ‘েোহরল এ অদ্রভরিো  মোেো গপরে দ্রনচ্ছ গকন, অস্বীকোর করে নো গকন?’ 
 ‘মদ্ররসরকো পদ্রর রয় আদ্রম গ ৌরব গবোয করদ্রে গজন। মদ্ররসরকো দ্রহরসরবই 
আদ্রম মোেো েুরল দোোঁেোরে  োই।’ 
 ‘পোররব নো গজোয়োন, পোররব নো। এিো ধ্বংরসর পে। নো, এ পরে গেোমোরক 
গিরে গদব নো।’ 
 ‘গজন, ধ্বংরসর হরলও এিোই আমোর  লোর পে। েুদ্রম আমোরক মোে 
কর।’ 
 ‘গজোয়োন েুদ্রম অবুপ হরয়ো নো, েুদ্রম জোন নো েুদ্রম একো, আর কে বে 
ভয়ংকররর দ্রবরুরি গেোমোর উত্থোন! আজরকই  ল্প শুনলোম, এেোররোরপ্লন দ্রনমডোণ 
গকোম্পোনী ‘এেোররোনদ্রিকেোল ইদ্রঞ্জদ্রনয়োসড’- এর  ীে ইদ্রঞ্জদ্রনয়োর দ্রম. দ্রমরশল যরো 
পরেন। দ্রেদ্রন মদ্ররসরকো। মোনুষ দ্রহরসরব দ্রেদ্রন মহত্তম এবং ইদ্রঞ্জদ্রনয়োর দ্রহরসরব 
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গদরশ অদ্রদ্বেীয় হওয়ো সরেও েোরক গুলী করর মোরো হরয়রে এবং েোর স্ত্রীরক রোস্তোয় 
গবর করর গদয়ো হরয়রে। গজোয়োন, েুদ্রম জোন নো ওরো কে অমোনুষ!’ েোমল গজন। 
 গজোয়োন েৎক্ষণোৎ কেো বলরে পোরল নো। গজরনর গদয়ো খবর 
দ্রবদেৎশরকর মরেো গজোয়োরনর গদহ-মনরক আহে করররে। দ্রম. দ্রমরশলরক গজোয়োন 
দ্র নে। দ্রেদ্রজরির ইদ্রঞ্জদ্রনয়োদ্ররং পদ্ররমোপ সম্পদ্রকডে একিো জদ্রিল অংরকর সমোযোন 
গনবোর জরন্য গজোয়োন েোর কোরে একবোর দ্র রয়দ্রেল। েোর অসোযোরণ প্রদ্রেভো ও 
সোররলে মুগ্ধ হরয়দ্রেল গজোয়োন। এই দ্রম. দ্রমরশল মদ্ররসরকো দ্রেল? মদ্ররসরকো হওয়োর 
অপরোরয েোরক জীবন দ্রদরে হরলো? বুক গেরক উরঠ আসো একিো আরব  রুখরে 
দ্র রয় গজোয়োন গ োখ বুজল। েবু গ োরখর পোেো গঠরল দ’গ োখ গেরক গবদ্রররয় এরলো 
দ’গেোোঁিো অশ্রু। 
 গজন েোদ্রকরয়দ্রেল গজোয়োরনর দ্রদরক। গজোয়োরনর গ োরখর দ’গেোোঁিো অশ্রু 
েোর নজর এেোরলো নো। গস দ্রকে ুবলরে িোদ্রচ্ছল এই সময় গজোয়োন কেো বরল 
উঠল। বলল, ‘গজন, আদ্রম মোেো উোঁ  ুকরর গিোষণো করে  োই, আদ্রম মদ্ররসরকো। 
মদ্ররসরকোরদর উত্থোন আমোর গেরকই শুরু হরব। 
 গজোয়োন গ োরখর গকোরণর দ’গেোোঁিো অশ্রু মরে গেলল। 
 ‘েুদ্রম আগুরন পোোঁপ দ্রদরে  োইে। দ্রমরশরলর িিনো জোনোর পর একিুও 
গেোমোর ভয় করর নো!’ অবরুি স্বরর কোোঁপো  লোয় বলল গজন। 
 ‘গজন, দ্রবশ্বদ্রবদেোলরয় গেোমোর সোমরন প্রেম িখন আদ্রম শুনলোম আদ্রম 
মদ্ররসরকো, হৃদয় েখন আমোর গভরঙ দ্র রয়দ্রেল। আদ্রম মুষরে পরেদ্রেলোম। 
পো রলর মরেো আদ্রম বোদ্রেরে েুরি এরসদ্রেলোম।  োইদ্রেলোম অদ্রভরিো িোরক 
আমোর মো, দোদী দ্রমেেো বলুন। েোরো দ্রমেেো বলরে পোররলন নো। বলরলন, েোরো 
মদ্ররসরকো, দ্রকন্তু আব্বো, দোদো মদ্ররসরকো দ্রেরলন দ্রক নো বলরে পোররলন নো। আদ্রম 
বুরপ গেললোম, আব্বো, দোদো মদ্ররসরকো নো হরল মদ্ররসরকো গমরয় দ্রবরয় কররলন 
গকন? আমোর েখন মরন হদ্রচ্ছল আদ্রম গশষ হরয় গ দ্রে, দ্রনরজরক মরন হদ্রচ্ছল 
জ রের সবর রয় বে অপরোযী। ধ্বংস হরয় িোওয়োই আমোর ভো ে গলখো। মুহূরেড 
গ োিো দদ্রনয়ো আমোর কোরে অপদ্ররদ্র ে হরয় রূপ দ্রনল। এই অবস্থো েোকরল দ্রম. 
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দ্রমরশরলর খবর শুরন আদ্রম ভয় গপেোম, হয়রেো মোদ্রিদ গেরে পোলোেোম। দ্রকন্তু গস 
অবস্থো এখন গনই গজন।’ 
 ‘েোরপর এমন দ্রক িরিরে িোর জরন্য েুদ্রম ভয় করে নো?’ 
 গজোয়োন েোর আম্মোর কোরে আব্বোর গররখ িোওয়ো বোি পোওয়ো এবং 
বোরির গভের গেরক পোদ্ররবোদ্ররক ইদ্রেহোস পোওয়ো ও পেোর কেো উরল্লখ করর 
বলল. ‘মদ্ররসরকো হওয়োর জরন্য গজন, আমোর মরন আজ গকোন দুঃখ গনই, গকোন 
গক্ষোভ গনই, বরং  রবড আমোর বুক ভরর গ রে! আজ আমোর মরন গি শোদ্রন্ত, গি শদ্রক্ত 
েো অেীরে গকোন সময়ই দ্রেল নো। এক দ্রমরশল হেেোর খবর গকন, এক হোজোর 
দ্রমরশল হেেোর খবরও আমোর হৃদরয় গকোন কম্পন সৃদ্রষ্ট কররে পোররব নো। আজ 
আমোর হৃদয় সব জুলুম, সব অন্যোরয়র প্রদ্রেকোর প্রেেোশী।’ েোমল গজোয়োন। 
 গজন গবোবো দৃদ্রষ্ট দ্রনরয় েোদ্রকরয় দ্রেল গজোয়োরনর দ্রদরক। গজোয়োনরক েোর 
নেুন গজোয়োন মরন হদ্রচ্ছল। আর র গজোয়োরনর মরযে দ্রেল প্রদ্রেভোর এক শোন্ত 
গজেোদ্রে, আর এ গজোয়োরনর মরযে গদখরে পোরচ্ছ একজন প্রদ্রেবোদী-দ্রবপ্লবীর 
অদমে গেজ। গজোয়োরনর এ রূপ েোর কোরে আরও গমোহনীয়, আরও গপৌরুষদীপ্ত 
মরন হরলো। 
 দ্রকেুক্ষণ এভোরব েোদ্রকরয় েোকোর পর গজন বলল, ‘ঐ ইদ্রেহোরস কী 
গজরনে বলরব?’ 
 ‘দ্রনশ্চয় গেোমোরক বলব গজন!’ বরল গজোয়োন দ্রকভোরব েোর পূবডপরুুষ 
ভেোরলনদ্রসয়ো গেরক উরচ্ছদ হরয়দ্রেল, দ্রকভোরব দ্রপেো-মোেোর কোরে গেরক 
সন্তোনরদর গকরে গনয়ো হরয়দ্রেল, দ্রপেো-মোেো গেরক েোর বোলক পূবডপুরুরষর 
মমডোদ্রন্তক জীবনিো গকমন দ্রেল ইেেোদ্রদ িে কোদ্রহনী গজোয়োন গজনরক গশোনোল। বলো 
গশষ করর েোমল গজোয়োন। 
 গ োখ বুজল গজন। গকোন কেো গস বলল নো। েোর দৃদ্রষ্টরে েখন ৫শ’ বের 
আর র দৃশ্য। দ্রশক্ষো, সভেেো, শদ্রক্তরে দ্রবরশ্বর গসরো একদ্রি জোদ্রে, মুসলমোনরো 
গেরন রোজত্ব কররেো। েোরো গেনরক, গেনীরদররক অন্ধকোর গেরক আরলোরে 
দ্রনরয় এরলো। সুআ রণ ও সুবেবহোর দ্রদরয় েোরো গেনীয়রদর আপন করর দ্রনল, 
গেনীয়রোও েোরদররক বুরক জদ্রেরয় যরল। গজন ভোবল, গজোয়োন গসই মহোন 
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জোদ্রেরই একজন। েোরদর গ ৌরব, েোরদর শদ্রক্তই গজোয়োরনর বুরক এরস মোেো 
েুরলরে। দ্রকন্তু অেীে গেো বেডমোন হরে পোরর নো! 
 গজন গ োখ খুলল। গদখল, গজোয়োন েোর দ্রদরকই েোদ্রকরয় আরে। গজন 
বলল, ‘একিো কেো বলব?’ 
 ‘বল।’ 
 ‘গেোমোরক বেডমোন দ্রনরয় ভোরে হরব গজোয়োন। এখন গেোমোর দ্রক আরে, 
দ্রক গনই েোর দ্রভদ্রত্তরেই গেোমোরক কেো বলরে হরব।’ 
 ‘গেোমোর কেো বুরপদ্রে। আদ্রম গেো লেোইরয় নোমরে  োদ্রচ্ছ নো। আদ্রম শুয ু
আমোর পদ্রর য় দ্রনরয় গবোঁর  েোকরে  োই।’ 
 ‘এজন্য েুদ্রম মদ্ররসরকো- একেো গিোষণো করোর দরকোর আরে?’ 
 ‘আরে গজন, মদ্ররসরকোরদররক েোরদর হীন অবস্থো গেরক দ্রনরজর পদ্রর য় 
দ্রনরয় মোেো েুরল দোোঁেোরে হরব। দ্রনরজরদররক েোরদর প্রকোশ কররে হরব।’ 
 গকোন উত্তর দ্রদল নো গজন। 
 আবোর গস গ োখ বুরজরে। 
 এবোর গজোয়োনই কেো বলল। বলল, ‘গজন, একিো কেো বলব গেোমোরক। 
 ‘বল, দ্রক কেো?‘ েদ্রেিদ্রে গ োখ খুরল গজোয়োরনর দ্রদরক গ োখ েুরল বলল 
গজন। 
 গজোয়োন একিু দ্রদ্বযো করল। েোরপর যীরর যীরর বলল, ‘এই গি দীিড 
দ্রদরনর জোনোজোদ্রন আমোরদর, আজ েুদ্রম গি এরল, এে কেো হরলো, সব আমোরদর 
ভুরল িোওয়ো উদ্র ে।’ 
 ‘গকন?’ দৃঢ় ক ঠ গজরনর। 
 ‘গকন একেো বলদ্রে েুদ্রম জোন।’ 
 ‘আমোর কোরে ওিো িদ্রদ গকোন কোরণ নো হয় েোহরল?’ 
 ‘অবুপ হরল  লরব নো গজন। এিো বোস্তবেো। আদ্রম  োই নো গেোমোর সুন্দর 
জীবন গকোন পরের কবরল পেুক!’ 
 ‘েুদ্রম নো  োইরল আদ্রম গকমন করর  োইরে পোদ্রর গেোমোর মরেো অেুলনীয় 
একিো প্রদ্রেভো ধ্বংরসর কবরল পেুক?’ 
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 ‘আদ্রম গি অবস্থোয় পরেদ্রে গসিো একিো বোস্তবেো। আমরো  োইরলও এিো 
এেোরে পোরেোম নো।’ 
 ‘আর পরে উপরে পেোর ভরয় আদ্রম বুদ্রপ আমোর দ্রনরজর বোস্তবেো 
পদ্ররেেো  কররে পোদ্রর?’ 
 ‘আমোরক ভূল বুপ নো গজন, সময় আমোরদর এ আরব , এ অনুভূদ্রেরক 
মুরে গেলরে পোরর।’ 
 লোে দ্রদরয় উরঠ বসল গজন। হোমগুদ্রে দ্রদরয় েুরি এরলো গজোয়োরনর কোরে। 
মুরখোমুদ্রখ হরয় বলল, ‘দ্রক বলরল েুদ্রম, দ্রক বলরল েুদ্রম গজোয়োন।’ 
 বলরে বলরে উরঠ দোোঁেোল গজন। অশ্রুরুি কর ঠ বলল, ‘গজোয়োন, েুদ্রম 
দ্রনরজরক দ্রদরয় সবোইরক দ্রব োর কররে পোর নো।’ 
 বরল গজন েুরি গবদ্রররয় গ ল।  
 গজোয়োন গবোবোর মরেো বরস রইল। গস গিন এই জ রে গনই। 
 করয়ক মুহূেড পররই েুরি এরস িরর ঢুকল গজোয়োরনর মো। বলল, ‘গজরনর 
দ্রক হরলো? ও দ্রক  োদ্রে  োলোরে পোররব?’ 
 গজোয়োরনর সদ্রিে দ্রেরর গপল। আেংরক েোর মুখ েেোকোরস হরয় গ ল।  
 েুরি বোইরর গবদ্রররয় গ ল গজোয়োন। 
 গজোয়োন িখন  োদ্রে বোরোন্দোয় গপৌোঁেল, গজরনর  োদ্রে গ ি গপদ্রররয় েখন 
রোস্তোয় দ্র রয় পরেরে। গজোয়োন  োদ্রে গদখরে গপল নো।  
 দ’হোরে মোেো গ রপ যরর  োদ্রে বোরোন্দোয় বরস পেল গজোয়োন। গজন শুযু 
দবডল নয়, েোর মোেোও এখন দ্রঠক গনই। এ অবস্থোয়  োদ্রে  োলোরনোর অেড .....। 
 দ্রবভীদ্রষকোময় একিো দৃশ্য েুরি উঠল গজোয়োরনর গ োরখ। 
 গজোয়োরনর মো এরস গজোয়োরনর মোেোয় হোে রোখল।  
 গজোয়োন দ্রশশুর মরেো গকোঁরদ উঠল, ‘আম্মো, আদ্রম গজনরক খুন কররদ্রে।’ 
 
 
 
 মোদ্রিদ গজনোররল হোসপোেোল। 



কর ড্োভোর অশ্রু  111 

 

 ইনরিনদ্রসভ গকয়োর ইউদ্রনি গেরক েোেো গপরয় গজন গকদ্রবরন এরস উঠল।  
 গজরনর  োদ্রে একিো লোইি গপোরষ্টর সোরে যোক্কো খোয়। আিোে  োদ্রের বোম 
অংরশর ওপর দ্রদরয় িোয় বরল গজন প্রোরণ গবোঁর  গ রে। েবু গস মোেোর বোম পোরশ 
ও বোম গ োরখ ভয়োনক আিোে গপরয়রে। ১২ ি িো পর েোর জ্ঞোন গেরর।  োদ্রের 
েু-বুক গেরক দ্রঠকোনো দ্রনরয় পুদ্রলশ গজরনর আব্বোরক গিদ্রলরেোরন খবর গদয়। 
গজরনর বোবো মো েুরি আরস হোসপোেোরল। সবডোত্মক দ্র দ্রকৎসো-িত্ন গজন পোয়, দ্রকন্তু 
েোরপরও েোর বোম গ োখিোর ক্ষে গরোয করো িোয়দ্রন। গজনরক বোোঁ োরনই গিরহেু 
মুখে দ্রেল, েোই গ োরখর ক্ষদ্রেিো স্বীকোর করর গনয়ো হরয়রে। গজন গজোয়োরনর 
ওখোরন দ্র রয়দ্রেল একেো বোবো-মো’র কোরে গ োপন গররখরে। আর বোবো-মো 
জোনরেও গ ষ্টো কররদ্রন, গজন গকোেোয় দ্র রয়দ্রেল। গজনরক গকন েোরো একো  োদ্রে 
দ্রনরয় গবরুরে দ্রদল, এজরন্য েোরো দ্রনরজরোই দ্রনরজরদর অপরোযী মরন করররে। 
গজন বোবো-মো’র একমোত্র সন্তোন।  ে করয়কদ্রদন গজরনর বোবো-মো হোসপোেোরলই 
পরে আরে। গজন দ্রবপদমুক্ত হওয়োর এবং ইনরিনদ্রসভ গকয়োর গেরক েোেো পোবোর 
পর গজরনর বোবো-মো স্বদ্রস্তর দ্রনুঃশ্বোস গেরল।  
 গজন ইনরিনদ্রসভ গকয়োরর েোকোর সময় গজরনর বোবো-মো েোেো গকোন 
দ্রভদ্রজিররকই এেোলোউ করো হয়দ্রন। 
 গজনরক গকদ্রবরন স্থোনোন্তদ্ররে করোর করয়ক দ্রমদ্রনি পররই হোন্নো দ্র রয় 
হোদ্রজর হরলো গকদ্রবরনর দরজোয়। গকদ্রবন গেরক গবরুদ্রচ্ছল গজরনর আব্বো-আম্মো। 
হোন্নোরক গদরখ েোরো খুদ্রশ হরলো। বলল, ‘মো, এখন আর গকোন অসুদ্রবযো গনই গজরনর 
সোরে গদখো করোর। িোও, গজন একোই আরে।’ 
 বরল একিু েোমল গজরনর আব্বো। েোরপর বলল, ‘েুদ্রম কেক্ষণ েোকে 
হোন্নো?’ 
 ‘গকন আংরকল?’ 
 ‘েোহরল আমরো দ’জন বোদ্রে গেরক িুরর আসরে পোদ্রর। যররো ি িো 
দ’সময়।’ 
 ‘আদ্রম দ’ি িোর গবদ্রশ েোকরে পোদ্রর। অসুদ্রবযো গনই। আপনোরো আসুন।’ 
 গজরনর আব্বো-আম্মো  রল গ ল।  



কর ড্োভোর অশ্রু  112 

 

 গকদ্রবরন প্ররবশ করল হোন্নো। 
 গ োখ বুরজ শুরয় আরে গজন। েোর বোম গ োরখ বেোর ্জ। মোেোয় 
বেোর ্জ। 
 গজন আরও শুদ্রকরয় গ রে। 
 হোন্নো যীরর যীরর গজরনর পোরশ বরস েোর হোরে হোে রোখল।  
  মরক উরঠ গ োখ খুলল গজন। হোন্নোরক গদরখ গহরস উঠল। বলল, 
‘এেদ্রদরন এদ্রল, কেদ্রদন গেোরক গদদ্রখদ্রন।’ 
 ‘বোরর প্রদ্রেদ্রদন এরসদ্রে, দ্রকন্তু ইনরিনদ্রসভ ইউদ্রনরি ঢুকরে দ্রদরল গেো!’ 
 ‘হ্োোঁ, শুনলোম বোবো-মো েোেো কোউরকই ঢুকরে গদয়দ্রন।’ 
 গজন মুহূরেডর জরন্য েোমল। েোরপররই প্রে করল আবোর, ‘েুই জোনরে 
গপররদ্রেদ্রল করব?’ 
 ‘এেোকদ্রসর্র ির এক ি িোর মরযে।’ 
 ‘এক ি িোর মরযে! দ্রক করর?’ 
 ‘গস এক কোদ্রহনী!’ মুখ দ্রিরপ গহরস বলল হোন্নো। 
 ‘কোদ্রহনী? দ্রক গসিো?’ 
 হোন্নো  ম্ভীর হরলো। বলরে শুরু করল, ‘গসদ্রদন সন্ধেো সোেিো। আদ্রম 
বোইরর গেরক দ্রেরদ্রে। গ রি গজোয়োরনর সোরে গদখো। আমোরক নো গপরয় গস দ্রেরর 
িোদ্রচ্ছল। েোর উরস্কো-খুরস্কো, দ্রবধ্বস্ত গ হোরো। আমোরক সোমরন গপরয় গস দ্রশশুর 
মরেো গকোঁরদ গেলল। বলল, ‘হোন্নো, আদ্রম গজনরক খুন কররদ্রে। আদ্রম আোঁৎরক 
উঠলোম। যমক দ্রদরয় বললোম, এসব দ্রক বলে গজোয়োন? গজোয়োন বলল, দ্রঠকই 
বলদ্রে, ও অসুস্থ, ওরক রো োরনো আমোর দ্রঠক হয়দ্রন। আমোর ওপর রো  করর অসুস্থ 
শরীর দ্রনরয়  োদ্রে  োলোরে দ্র রয় ও এেোকদ্রসর্ ি করররে। ও এখন গজনোররল 
হোসপোেোরল। েুদ্রম িোও হোন্নো, আমোরক খবর এরন দোও। বরল কোন্নোয় গভরঙ পেল 
গজোয়োন। আদ্রম সংর  সংর ই  োদ্রে িুদ্রররয় দ্রনরয়  রল আদ্রস।’ হোন্নো েোমল। 
 অশ্রুরে ভরর উরঠদ্রেল গজরনর গ োখ। 
 ‘ও গকোেোয় হোন্নো?’ বলল গজন। 
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 ‘ও প্রদ্রেদ্রদন হোসপোেোরর আরস, আজও ওরয়দ্রিং রুরম অরপক্ষো কররে। 
আদ্রম খবর দ্রনরয় গ রল েরব িোরব।’ 
 ‘ওরক গ্রক দ্রদরে পোরদ্রব হোন্নো?’ 
 ‘্োকব। েোর আর  একিো কেো বদ্রল, গেোর এেিো পো লোমী দ্রক দ্রঠক 
হরয়রে? েুই গসদ্রদনই িদ্রদ িোদ্রব আমোরক খুরল বলদ্রল নো গকন?’ 
 ‘মোে কর হোন্নো, আদ্রম দ্রকেুরেই  দ্রস্থর েোকরে পোদ্ররদ্রন, গদদ্রর কররে 
পোদ্ররদ্রন।’ 
 ‘আর ওর ওপর এভোরব রো  করদ্রল গকন? অদ্রভমোন বুদ্রপ এভোরব করর!’ 
 ‘কয়দ্রদন ইনরিনদ্রসভ গকয়োরর শুরয় শুরয় আদ্রম গভরবদ্রে হোন্নো, ঐভোরব 
রো  করো আমোর দ্রঠক হয়দ্রন। ওর দ্রদকিো ভোবরল আদ্রম ওর ওপর রো  কররে 
পোরেোম নো।’ হোন্নো উরঠ দোোঁেোল। 
 ‘ওরক পোঠোদ্রচ্ছ গজন!’ বরল হোন্নো গকদ্রবন গেরক গবরুবোর জরন্য পো 
বোেোল। 
 ‘েুদ্রম আবোর  রল গিরয়ো নো গিন।’ বলল গজন হোন্নোরক লক্ষে করর। 
 গজোয়োন গকদ্রবরন প্ররবশ করল, গজন েখন দরজোর দ্রদরকই েোদ্রকরয় দ্রেল। 
গজোয়োন এরস গজরনর পোরশ দোোঁেোল। গজন েখন েোর গ োখ নোদ্রমরয় দ্রনরয়রে। গ োখ 
বুরজরে গস। গবোজো গ োখ গেরক অশ্রু  দ্রেরয় পেরে গজরনর। 
 গজোয়োরনর বুরক েখন গেোলপোে। গজরনর বোম গ োরখর বেোর ্জিো েোর 
বুরক সূ দ্রবি কররে। গকোনদ্রদন দ্রক আর ঐ গ োখ দ্রদরয় গদখরে পোরব গজন! এে 
বে সবডনোশ হরলো েোরই ভুরল, েোরই গদোরষ। অসুস্থ গজন গকোন কেো বলরে নো 
গ রয়ও গকন গস ঐসব কেো গসদ্রদন বরলদ্রেল! দ্রক কেো আজ গস বলরব গজনরক। 
গজোয়োরনরও গ োখ গেরক অশ্রু  দ্রেরয় পেদ্রেল। গকউই কেো বলরে পোরদ্রেল নো। 
 সময় বরয়  লদ্রেল পল পল করর। 
 মুখ খুলল গজোয়োনই প্রেম। বলল, ‘আমোরক মোে কর গজন, আদ্রম গসদ্রদন 
ভুল বরলদ্রেলোম। ভুরলর গখসোরে গি এে বে হরব আদ্রম বুদ্রপদ্রন। গেোমোর 
গ োখ....’ 
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 কেো গশষ কররে পোরল নো গজোয়োন। কোন্নোয় ক ঠ বন্ধ হরয় গ ল। গ োখ 
খুলল গজন। গ োখ গেরক উপরে পেো অশ্রু গরোরের মরেো গনরম এরলো   ্ গবরয়। 
বলল, ‘গজোয়োন, আদ্রম আজ সুখী। আমোর জরন্য গেোমোর ঐ গ োরখর পোদ্রন গ োিো 
দদ্রনয়োর গ রয় আমোর কোরে মূলেবোন। হোন্নো আমোরক সব বরলরে। একিো গ োখ 
হোদ্রররয়ও িদ্রদ আদ্রম এিো গপরয় েোদ্রক আদ্রম ভো েবেী।’ 
 এসময় গকদ্রবরন প্ররবশ করল হোন্নো। বলল, ‘দ’জরন   ্র োল পোদ্রকরয় 
অিিন িদ্রিরয় দ’জরনরই আবোর কোোঁদো হরচ্ছ! কোন্নো েোমোও,  ো োজোন আসরেন।’ 
 গজোয়োন ও গজন দ’জরনই গ োখ মুেল। গ োখ মুরে গজন গজোয়োনরক নরম 
কর ঠ বলল, ‘মদ্ররসরকোরদর দ্রনরয় আমোরদর কোরে গিমনিো েুদ্রম বরলদ্রেরল, 
আব্বোর কোরে বরলো নো গিন। গেোমোরক অরনক নযিড যররে হরব গজোয়োন।’ 
 গজোয়োন দ্রনররব দ্র রয় বসল গসোেোয়। 
 গজরনর আব্বো ফ্রোদ্রিসরকো গজরমদ্রনজ গকদ্রবরন ঢুরকই গদখরে গপল 
গজোয়োনরক। মুরখ একিো দ্রবস্মরয়র গরখো েরুি উরঠই আবোর দ্রমদ্রলরয় গ ল। েোর 
মুখ গেরক গবদ্রররয় এরলো, ‘গজোয়োন েুদ্রম!’ 
 গজোয়োন উরঠ দোোঁদ্রেরয়দ্রেল। বলল, ‘দ্রজ।’ 
 ‘গেোমোর খবরর আমরো সবোই দুঃদ্রখে, দ্রকন্তু সেে িো েো হরেই হরব, দ্রক 
বল?’ বলল গজরনর আব্বো। 
 ‘দ্রজ।’ বলল গজোয়োন।  
 গজরনর আব্বো গসোেোয় নো বরস গজরনর খোরি দ্র রয় গঠস দ্রদরয় দোোঁেোল। 
েোর মুখ গজোয়োরনর দ্রদরক। বলল, ‘বুপরল গজোয়োন, েুদ্রম এেিুকুন বয়রস গি দলডভ 
কৃদ্রেত্ব গদদ্রখরয়ে এবং আরও িো েুদ্রম পোর, জোদ্রের গকোন কোরজ আসরব নো, এিোই 
দুঃখ। জোদ্রের গকউ মদ্ররসরকোরদর দ্রবশ্বোস করর নো।’ 
 গজোয়োন দোোঁদ্রেরয়ই দ্রেল। গকোন উত্তর দ্রদল নো। মুহূেড করয়ক দ্রবরদ্রে দ্রদরয় 
গজরনর আব্বো আবোর শুরু করল, ‘গজোয়োন, একিো কেো আদ্রম বুদ্রপ নো, মদ্ররসরকোরো 
পদ্রর য় গ োপন গররখ অন্যরদর প্রেোরণো করর গকন? এরে   ্র োল আরও বোরে। 
যররো গেোমোর কেো, েুদ্রম মদ্ররসরকো পদ্রর য় দ্রদরয় গলখোপেো িদ্রদ কররে, েোহরল 
দ্রক হরেো? সুরিো -সুদ্রবযো, সহরিোদ্র েো কম গপরে। এিো দ্রঠক। দ্রকন্তু এিো গেো 
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বোস্তবেো! এ বোস্তবেো অস্বীকোর নো কররল গেোমোরক গেো এমন দ্রবপিডরয় পেরে 
হরেো নো।’ েোমরলো গজরনর আব্বো। 
 গজন গ োখ বুরজ আরে। েোর মুখ লোল হরয় উরঠরে। গজোয়োন মোেো দ্রন ু 
করর দোোঁদ্রেরয় আরে। েোর মুখও লোল। দ্রকন্তু গকোন কেো বলল নো গস। 
 হোন্নো গজরনর মোেোর কোরে দোোঁদ্রেরয় আরে। সংকুদ্র ে গস। ভয় কররে দ্রকেু 
বলরে। ভোবরে দ্রকেু বলরল হয়রেো আরঙ্করলর কেো খোরোরপর দ্রদরক গমোে দ্রদরে 
পোরর। 
 গজরনর আব্বো  ো গেরক গকোি খুরল গকদ্রবরনর হ্োং োরর রোখরে রোখরে 
বলল, ‘গজোয়োন, েুদ্রম গজনরক গদখরে এরসে খুব খুদ্রশ হরয়দ্রে। হোজোর হরলও 
গেোিরবলো গেরক এক সোরে পরেে। েরব জোন দ্রক, গজন ‘দ্রদ গগ্রি কোদ্র্ডনোল’ 
পদ্ররবোররর গমরয়। এভোরব গেোমোর আসোিো অরনরকই পেন্দ কররব নো।’ 
 গজরনর মুখিো পোংশু হরয় গ ল গিন মুরখর আরলোিো দপ করর দ্রনরভ গ ল! 
দ্রজহবো,  লো েোর শুদ্রকরয় এরলো। গকোন কেো বলরে পোরল নো। গ োখ খুরল 
গজোয়োরনর দ্রদরক েোকোরেও েোর ভয় হরে লো ল। হোন্নো উৎকদ্র ঠে গ োরখ েোদ্রকরয় 
দ্রেল গজোয়োরনর দ্রদরক। 
 দ্রকন্তু গজোয়োন পোেররর মরেো দ্রস্থর। মুখ দ্রন ু েখন েোর। দোোঁে দ্রদরয় গঠোোঁি 
গস কোমরে যরররে। 
 গজরনর আব্বো েোমরল গজোয়োন মুহূরেডর জরন্য গ োখ বন্ধ করর, একিো 
গঢোক দ্র রল দ্রনরজরক সোমরল বলল, ‘আদ্রম আদ্রস,  ো োজোন।’ 
 বরল গজোয়োন পো বোেোল দরজোর দ্রদরক। গপেন গেরক গজরনর আব্বো বরল 
উঠল, গশোন গজোয়োন, ‘একিু সোবযোরন গেরকো। েুদ্রম ‘এেোররোরমদ্রিক ইদ্রঞ্জদ্রনয়োসড’-
এর  ীে ইদ্রঞ্জদ্রনয়োর দ্রম. দ্রমরশরলর নোম শুরন েোকরব। গস মদ্ররসরকো বরল 
জোনোজোদ্রন হবোর পর গক বো কোরো েোরক হেেো করররে।’ 
 গজোয়োন িুরর দোোঁদ্রেরয়দ্রেল। মুখ েুরল গজরনর আব্বোর দ্রদরক েোদ্রকরয় 
বলল, ‘যন্যবোদ  ো োজোন!’ 
 বরল িুরর দোোঁদ্রেরয় শোন্ত পোরয় গকদ্রবন গেরক গবদ্রররয় গ ল গজোয়োন।’ 
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 ৫ 
 মোদ্রিরদ ক্লু-ক্লেোি-ক্লেোরনর গহ্রকোয়োিডোর। অপোররশন দ্র্ররক্টররর কক্ষ। 
অপোররশন দ্র্ররক্টর দ্রসনোত্রো গমর ্ো েোর দ্ররভলদ্রভং গ য়োরর বরস। েোর সোমরন 
দ্রবশোল গিদ্রবল। 
 দ্রসনোত্রো গমর ্ো একিো েোইল ওপর গ োখ বুলোরচ্ছ। েোইলদ্রি এরসরে ক্লু-
ক্লেোি-ক্লেোন প্রযোন বুিোগুরয়নো ভোসকুরয়রজর কোে গেরক। বোস্ক গ দ্ররলো কন্যো 
মোদ্ররয়ো পণবন্দী দ্রহরসরব আিক হওয়োর পর হোে গেরক েসরক িোওয়ো, মোত্র 
একজন গলোক ক্লু-ক্লেোি-ক্লেোরনর ৫ জন গলোকরক হেেো করর ক্লু-ক্লেোি-ক্লেোরনর 
গিরোও দ্রবধ্বস্ত করর দ্রদরয় মোদ্ররয়োরক দ্রনরয় পোদ্রলরয় িোওয়োর মমডোদ্রন্তক িিনোর ওপর 
মন্তবে করররে বুিোগুরয়নো ভোসকুরয়জ। এমন দ্রবপিডয় গেরনর ক্লু-ক্লেোি-ক্লেোরনর 
জীবরন আর আরসদ্রন। এমন লিোকরভোরব পরোদ্রজে, অপমোদ্রনে েোরক আর হরে 
হয়দ্রন কখনও।  এই বেেডেোর জরন্য ভোসকুরয়জ অপোররশন দ্র্ররক্টর দ্রসনোত্রো 
গমর ্োরকই দোয়ী করররে। ভোসকুরয়জ হুদ্রশয়োরী উচ্চোরণ করর বরলরে, ক্লু-ক্লেোি-
ক্লেোন গকোন বেেডেোরকই ক্ষমো করর নো, েরব গমর ্োরক সুরিো  গদয়ো হরয়রে। 
 দ্রররপোিড পরে িোমদ্রেল দ্রসনোত্রো গমোর ্ো। এই সুরিো  গি েোর গশষ সুরিো  
েো গমর ্ো মরমড মরমড অনুভব কররদ্রেল। এরপর গি গকোন বেেডেো েোর জরন্য দ্রনরয় 
আসরব কোল মৃেেু। ক্লু-ক্লেোি-ক্লেোরনর অদ্রভযোরন বেেডেোর অন্য নোম মৃেেু একেো 
সবোই জোরন। 
 দ্রসনোত্রো গমর ্ো সমস্ত গরোয দ্র রয় পেদ্রেল গসই গলোকদ্রির ওপর, গি 
মোদ্ররয়োরক েোরদর হোে গেরক উিোর করর দ্রনরয় গ ল এবং গি েোরদর এে বে 
দ্রবপিডরয়র মূল গহোেো। এই সময় পরকরির অয়েোররলস গসি ‘দ্রক্লক গদয়ো শুরু 
করল। 
 েোেোেোদ্রে অয়েোররলসদ্রি গবর করর দ্রনরয় এর িনোিো গিরন দ্রদরয় কোরনর 
কোরে যরল। শুরনরে শুনরে েোর মুখ উজ্জ্বল হরয় উঠল। শুরন দ্রনরয় গস বলল, 
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‘ওরক, গেোমরো েল কররো। আমরো আসদ্রে, পরর গিো োরিো  করব।’ বরল এর িনো 
গক্লোজ করর অয়েোররলসদ্রি গররখ দ্রদল পরকরি। েোরপর গিদ্রবরর একিো মুষ্ঠোিোে 
করর লোে দ্রদরয় উরঠ দোোঁেোল। 
 েুিল গস বুিোগুরয়নো ভোসকুরয়রজর করক্ষ প্রবরশ করর আসোমীর মরেো 
গুদ্রে গমরর দোোঁেোল ভোসকুরয়রজর গিদ্রবরল সোমরন। 
 েোইল গেরক যীরর যীরর মুখ েুরল ভোসকুরয়জ বলল, ‘গকোন খবর ? 
 ‘দ্রজ, স্যোর, গসই গলোকদ্রির গদখো পোওয়ো গ রে। 
 ‘গকোন গলোকদ্রির?’ 
 ‘বোস্ক গ দ্ররলো কন্যো মোদ্ররয়োরক গি উির করর দ্রনরয় গ রে।’ 
 ‘গকোেোয়?’ 
 ‘েোরক গদখো গ রে বোট্র্োর ো গ্ লুদ্রজয়োর মোদ্রিদ হোইওরয়রে। গস 
মোদ্রিরদর দ্রদরক আসরে।’ 
 ‘েোরপর?’ 
 ‘আদ্রম েোরক েরলো করোর দ্রনরদডশ দ্রদরয় আপনোর কোরে এরসদ্রে।’ 
 ‘গস একো?’ 
 ‘েোর সোরে মোত্র একজন ড্রোইভোর।’ 
 ‘গেোমোর দ্রক পদ্ররকল্পনো?’ 
 ‘খবরিো গপরয়ই আদ্রম আপনোর কোরে এরসদ্রে।’ 
 ভোজকুরয়জ গদয়োরল গসি করো দ্রবশোল মোনদ্র রত্রর দ্রদরক গ োখ দ্রনবি করর 
বলল, ‘গস গিই গহোক, েোরক গি আ ্োরএদ্রেরমি করো িোয় নো েো গবোয হয় বুরপে 
েুদ্রম।’ 
 কেো গশষ করর একিু গেরমই আবোর গস বলল, ‘মোদ্রিরদর ৩০ মোইল 
উত্তরর ঐ গি আল কোরমন্দো শহর, েোর উপকর ঠ একিো উন্মুক্ত উপেেকোয় গদখ 
পূবড-পদ্রশ্চম একিো গরো্ মোদ্রিদ হোইওরয়রক রস করররে। এখোরনই ওরক  োরদ্রদক 
গেরক আিকোও।’ বরল মোেো দ্রন ু করল ভোসকুরয়জ। 
 গসর ্ো বুপল, কেো গশষ, মোেো দ্রন ু করোর অেড েোর  রল িোবোর দ্রনরদডশ। 
 গসর ্ো গবদ্রররয় এরলো ভোসকুরয়রজর রুম গেরক। 
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 অদ্রেরস এরস গসর ্ো আল কোরমন্দোর ক্লু-ক্লেি-ক্লেোন অদ্রেসসহ 
গিদ্রলরেোরন করয়কদ্রি প্ররয়োজনীয় দ্রনরদডশ দ্রদরয় গবদ্রররয় এরলো গসর ্ো। সুসদ্রিে 
দ’দ্রি  োদ্রে একদ্রি মোইররোবোস, আররকদ্রি জীপ গরদ্র্ হরয়  োদ্রে বোরোন্দোয় 
দোোঁদ্রেরয়দ্রেল। গলোকজন িো গনয়োর েোরোও  োদ্রেরে উরঠ বরসরে। গসর ্ো জীরপর 
সোমরনর দ্রসরি দ্র রয় উঠল। 
  োদ্রে দ’দ্রি েোিড দ্রনল। 
  োদ্রে েুিরে শুরু করল আল কোরমন্দোর শহররর উরদ্দরশ। 
 দ্রম. গসর ্ো বোট্র্োর ো গ্ লুদ্রজয়ো গেরক ক্লু-ক্লেি-ক্লেোরনর গি  োদ্রেদ্রি ক্লু-
ক্লেি-ক্লেোরনর নেুন িোর ডি আহমদ মুসোরক অনুসরণ করদ্রেল েোর সোরে 
অয়েোররলরস গিো োরিো  করর েোরদর অবস্থোন ও  োদ্রের দ্রে্ গজরন দ্রনল। 
গসর ্ো দ্রহরসব করল, গি  দ্রেরে েোরো আসরে েোরে আল কোরমন্দোর গসই 
উপকর ঠ গপৌোঁেরে ওরদর সোরে ৬িো গবরজ িোরব। আবোর ওয়েোররলস েুরল দ্রনরয় 
দ্রম. গসর ্ো আল কোরমন্দোর অদ্রেরসর সোরে গিো োরিো  করর প্ররয়োজনীয় দ্রনরদডশ 
দ্রদল। 
 একদ্রদরক ক্লু-ক্লেি-ক্লেোরনর িখন এই আরয়োজন, েখন আহমদ মুসো 
দ্রনদ্রশ্চন্ত মরন  োরদ্রদরকর প্রোকৃদ্রেক পদ্রররবশ উপরভো  কররে কররে েুরি আসদ্রেল 
মোদ্রিরদর লরক্ষে। 
  োদ্রেিো দ্রেল নেুন।  োদ্রেিো  লরে শুরু কররলই আহমদ মুসো বুরপদ্রেল 
ড্রোইভোরও িরেে দক্ষ।  োদ্রের দ্রসরি  ো এদ্রলরয় আহমদ মুসো সমগ্র হৃদয় দ্রদরয় 
সেরিোরক উপরভো  করদ্রেল। 
 আহমদ মুসোর এ উপরভোর  বোয সোযল একমোত্র সোেীদ্রি- ড্রোইভোর। 
বলল, ‘স্যোররর বোদ্রে গকোেোয়?’ 
 ‘গকন গেন িদ্রদ হয় আপদ্রত্ত কররব?’ 
 ‘গকন করব, দ্রকন্তু শুরনদ্রে স্যোর বোইরর গেরক এরসরেন।’ 
 ‘দ্রঠক। আসরল দ্রক জোরনো, গ োিো দদ্রনয়োরকই আমোর ির মরন কদ্রর।’ 
 ‘আমোর স্যোর বরলদ্রেরলন, আপদ্রন খুব বে দ্রবপ্লবী, আজরকর দদ্রনয়োয় 
আপনোর েুলনো গনই। দ্রকন্তু শুনলোম আপদ্রন মুসলমোন।’ 
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 ‘গকন মুসলমোনরো দ্রক বে হরে পোরর নো, দদ্রনয়োর গসরো দ্রবপ্লবী হরে পোরর 
নো?’ 
 ‘গেরন গেো মুসলমোনরদর খুব খোরোপ অবস্থো হরয়দ্রেল, েোই বলদ্রেলোম।’ 
 ‘গেোমোর কেো দ্রঠক। ৮শ’ বের পিডন্ত গেনরক দ্রশক্ষো, সভেেো ও 
সমৃদ্রিরে সোদ্রজরয়ও মুসলমোনরো গেন গেরক উৎখোে হরয় িোয়। িোরো অবদ্রশষ্ট 
দ্রেল েোরদররক খৃষ্ট যমড গ্রহণ কররে বোযে হরে হরয়রে। এই অবস্থোয় 
মুসলমোনরদর সম্পরকড বে দ্রকেু দ্র ন্তো করো স্বোভোদ্রবক নয়।’ বলল আহমদ মুসো। 
 ‘খৃষ্ট যমড গ্রহণ কররও ওরদর গকোন লোভ হয়দ্রন স্যোর।  োকদ্রর-বোকদ্ররর 
দরজো ওরদর জরন্য বন্ধ, কোদ্রয়ক শ্রমই ওরদর সিল। জদ্রম রোখরে ও জদ্রম দ্রকনরে 
পোরর নো বরল ওরদর দ্রনরজর গকোন বোদ্রে গনই। আমোরদর গ্রোরম দদ্রক্ষণ গেন গেরক 
একিো পদ্ররবোর এরস জদ্রম দ্রকরন বোদ্রে কররদ্রেল। পরর প্রকোশ হরয় পেল ওরো খৃষ্ট 
যমড গ্রহণকোরী েদ্মরবশী মুসলমোন-মদ্ররসরকো। আরশপোরশর বোইরবল গসোসোইদ্রির 
গলোরকরো এরস প্রেোরণোর অদ্রভরিোর  বোদ্রের মোদ্রলক গলোকিোরক মোররে মোররে 
গমরর গেরল এবং বোদ্রে ও সহোয়-সম্পদ সব গকরে দ্রনরয় বোদ্রের নোরী ও দ্রশশুরদর 
রোস্তোয় নোদ্রমরয় গদয়। পরর শুরনদ্রে মোদ্রিদ িোবোর পরে গ্ মোজুরো দ্র দ্ররপরে ঠো ্োয় 
বররে জরম পদ্ররবোরদ্রির সবোই মোরো িোয়।’ 
 ‘মদ্ররসরকোরদর গকউ সোহোিে করর নো?’ 
 ‘অরনরকই কররে  োয়। দ্রকন্তু সোহস পোয় নো, সমোরজ একিরর হবোর ভয় 
আরে। েো’েোেো ঐ বোইরবল গসোসোইদ্রির মরেো গদরশ অরনক সং ঠন আরে, িোরো 
মুসলমোনরদর গিোরের শত্রু।’ 
 ‘সরকোররর ভূদ্রমকো দ্রক?’ 
 ‘সরকোরী আইন গেো মুসলমোনরদর দ্রবরুরি। েরব সরকোর প্রকোরশ্য 
মদ্ররসরকোরদর ওপর জুলুম-অেেো োর কররে আরস নো।  ো ড, ক্লু-ক্লেি-ক্লেোন প্রভদৃ্রে 
শদ্রক্তশোলী সংস্থোগুরলো মুসলমোনরদর দ্রবরুরি সব রকম ষেিরন্ত্রর সোরে জদ্রেে।’ 
 ‘েুদ্রম অরনক দ্রবষয় জোরনো গদখদ্রে।’ 
 ‘স্যোর, এসব গেো গ োরখ গদদ্রখ, নো গজরন উপোয় দ্রক?’ 
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 একিু গেরমই ড্রোইভোর আবোর বলল, ‘স্যোর, মুসলমোনরদর জরন্য দ্রকেু 
দ্রক কররবন?’ 
 ‘একেো দ্রজরজ্ঞস করে গকন?’ 
 ‘মুসলমোনরদর একজন গনেো আপদ্রন, আপনোরো নো ভোবরল 
মুসলমোনরদর কেো ভোবরব গক?’ 
 ‘দ্রক করো িোয় বলে?’ 
 ‘এখোনকোর মদ্ররসরকো ও মুসলমোনরদর আত্মদ্রবশ্বোস বলরে দ্রকে ুগনই। 
েোরো সর েন ও ঐকেবি নয়। েোরদররক সর েন কররে হরব, ঐকেবি কররে 
হরব এবং েোরদর মরযে আত্মদ্রবশ্বোস জোদ্র রয় েুলরে হরব।’ 
 ‘েুদ্রম গেো মুসলমোরদর প্রদ্রে খুব সহোনুভূদ্রেশীল, ভোরলোবোস গেো 
মুসলমোনরদর?’ 
 ‘স্যোর, আমরো বোস্করো গেো মুসলমোনরদর দ্রমত্র! আমরো িেিুকু পোদ্রর 
ওরদর জরন্য কদ্রর। আমোরদর এলোকোয় ওরদর সমস্যো গনই স্যোর।’ 
 ‘আদ্রম জোদ্রন, গেোমরো খুব ভোরলো।’ 
 এই সময় ড্রোইভোর উদ্রদ্বগ্ন কর ঠ বলল, ‘স্যোর, বহুক্ষণ যরর একিো  োদ্রে 
একই  দ্রেরে আমোরদর গপেরন আসরে। আদ্রম  োদ্রের দ্রে্ কদ্রমরয়  গদরখদ্রে ও 
 োদ্রেরও দ্রে্ কদ্রমরয়রে।’ 
 সন্ধো েখন পোর হরয় গ রে। আহমদ মুসো মুখ দ্রেদ্রররয় গপেরন েোকোল। 
গদখল, গপেরন একিো গহ্ লোইি েুরি আসরে। 
 গপেন গেরক গ োখ দ্রেদ্রররয় গসোজো হরয় বসল আহমদ মুসো। বলল, 
‘আমরো এখন গকোেোয় ড্রোইভোর?’ 
 ‘আল কোরমন্দো শহররর প্রোয় উপকর ঠ গপৌোঁরে গ দ্রে আমরো।’ 
 আহমদ মুসো মুহূেড করয়ক ভোবল। েোরপর বলল, ‘ োদ্রেিো দ্রনশ্চয় 
আমোরদররক বোট্টোর ো গ্ লুদ্রজয়ো গেরক েরলো কররে। মোপখোরন আমরো গকোেোও 
েোদ্রমদ্রন, সুেরোং মোপপরে আমরো কোররো নজরর পেোর গকোন আশংকো গনই।’ 
 ‘আমোরও েোই মরন হয়।’ বলল ড্রোইভোর। 
 ‘িদ্রদ েোই হয় েোহরল বে দ্রবপদিো আসরব আমোরদর সোমরন গেরক।’ 
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 ’দ্রকভোরব?’ 
 ‘ োদ্রেিো ঐভোরব দ্রনদ্রশ্চরন্ত আমোরদর েরলো করোর কোরণ হরলো, েোর 
দোদ্রয়ত্ব শুযু েরলো করো, গপেন গেরক আমোরদর পোহোরো গদয়ো গি, দ্রঠক িোদ্রচ্ছ 
আমরো।’ 
 ‘েোহরল আমোরদর খবরিো মোদ্রিদ দ্রকংবো অন্য গকোেোও অরনক আর  
গপৌোঁরে গ রে!’ 
 ‘হ্োোঁ, অবশ্যই।’ 
 ‘দ্রকভোরব?’ 
 ‘অয়োররলস অেবো গিদ্রলরেোরন।’ 
 একিু গেরমই আহমদ মুসো আবোর বলল, ‘সোমরন এই হোইওরয় গেরে 
্োইরন বো বোোঁরয় িোবোর গকোন পে দ্রক কোেোকোদ্রে আরে?’ 
 ‘আরে। আল কোরমন্দো শহরর গঢোকোর মুরখ পুব - পদ্রশ্চম একিো সেক 
এই মোদ্রিদ হোইওরয়রক রস করররে।’ 
 ‘পুব ও পদ্রশ্চম এর মরযে গকোন দ্রদক দ্রদরয় মোদ্রিদ গপৌোঁেো সহজের হরব?’ 
 ‘বোোঁ দ্রদক দ্রদরয়।’ 
 ‘েোহরল ঐ রদ্রসং পিডন্ত গপৌোঁরে আমরো বোোঁ দ্রদরক গমোে গনব।’ 
 রদ্রসং কোরে এরস গ রে। আহমদ মুসো গদখল, পুব-পদ্রশ্চম সেকদ্রি 
ফ্লইওভোর দ্রদরয় মোদ্রিদ হোইওরয়রক রস করররে। গসোজো হোইওরয়দ্রি  রল গ রে 
ফ্লোইওভোররর দ্রন  দ্রদরয়। আর হোইওরয়র গেরক একিো রোস্তো যনুরকর মে গবোঁরক 
দ্র রয় পুরবর রোস্তোর সোরে দ্রমরশরে। অনুরূপ অন্য একদ্রি শোখো পদ্রশ্চরমর রোস্তোর 
সোরে দ্রমরশরে। একইভোরব ফ্লোইওভোররর অপর পোশ্বড গেরকও হোইওরয় গেরক 
দ’দ্রি শোখো ঐভোরব পুব ও পদ্রশ্চরমর রোস্তোর সোরে দ্র রয় দ্রমরশরে। 
 আহমদ মুসোর  োদ্রের ড্রোইভোর রদ্রসং এর মুরখ এরস বোম দ্রদরক িোনড দ্রনরয় 
বোরমর রোস্তোদ্রি যরর পুরবর রোস্তোদ্রির ওপর ওঠোর জরন্য এদ্র রয়  লল। 
ফ্লোইওভোররর পুব দ্রদরকর গশষ প্রোন্ত গিখোরন, গসখোরন দ্র রয় দ্রমরশরে হোইওরয় 
গেরক আসো রোস্তো। 
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 আহমদ মুসোর  োদ্রে েখন পুরবর রোস্তোদ্রিরে উরঠ ৫০  রজর মরেো 
এদ্র রয় গ রে, এমন সময় সোমরন একসংর   োররি গহ্লোইি জ্বরল উঠল মোত্র 
করয়ক  জ সোমরন, এরকবোরর নোরকর ্  ো বরোবর।  োরদ্রি গহ্লোইি পোশোপোদ্রশ। 
দ’গিো  োদ্রে, একিো ট্র্োক, একিো মোইররোবোস। 
 এেোকদ্রসর্ ি এেোবোর জরন্য আহমদ মুসোর  োদ্রে দ্রবশ্রী এক শে েুরল 
দোোঁদ্রেরয় গ ল। 
 সোমরনর  োদ্রে দ’গিোর দ্রদরক একবোর েোদ্রকরয় আহমদ মুসো গপেন দ্রেরর 
 োরদ্রদরক একবোর নজর বুলোল। দ্রঠক িো গস সরন্দহ করররে েোই, দ’পোশ গেরক 
দ’গিো করর  োররি এবং গপেন গেরক  োররি গহ্লোইি প্রোয় এরস পরেরে েোরদর 
ওপর। 
 নেুন দ্রকেু ভোবোর আর ই দ’পোশ গেরক  োররি এবং গপেন গেরক দরিো 
 োদ্রের বেোদ্রররকর্র মরযে পরে গ ল আহমদ মুসোর  োদ্রে। 
 সোমরনর  োদ্রে দ’গিোও এদ্র রয় আসরে। 
 ড্রোইভোর পরকি গেরক দ্রপস্তল গবর করর বলল, ‘স্যোর, দ্রপস্তলিো দ্রক 
আপনোর কোরজ আসরব।?’ 
 হোসল আহমদ মুসো। বলল, ‘অরনক গদদ্রর হরয় গ রে। গি েোোঁদ এেোরে 
গ রয়দ্রেলোম, গস েোোঁরদ পরে গ দ্রে। গশোন, েুদ্রম দ্রপস্তলিো লুদ্রকরয় গেল। ভোেোরি 
ড্রোইভর বরল দ্রনরজর পদ্রর য় গদরব। গেোমোর অসুদ্রবযো হরব নো, িেোদ্রিিো লো-গ্রীনজো 
ট্র্োিরপোিড কররপোররশরনর নোরম গরদ্রজদ্রস্ট্র।’ 
 দ্রকন্তু স্যোর, আপনোর দ্রক হরব....।’ কেো গশষ কররে পোরল নো ড্রোইভোর। 
উরদ্বর  েোর স্বর বন্ধ হরয় গ ল। 
 ‘শত্রুর গমোকোদ্রবলোয় সোযেমে সব দ্রকেুই কররে হয়। দ্রকন্তু িখন করোর 
দ্রকেু েোরক নো, েখন িো িরি েো দ্রনরয় দদ্রশ্চন্তো করোর মরযে গকোন লোভ গনই।’ গহরস 
বলল আহমদ মুসো। 
 এই সময় আহমদ মুসোর  োদ্রের দরেো দ’দ্রদক গেরকই খুরল গ ল। 
দ’পোরশই জনো  োররক করর গলোক। দ’পোশ গেরকই উদেে গেন োন। দদ্রক্ষণ 
পোরশর গ রি দ্রপস্তল হোরে দোোঁদ্রেরয় আরে দ্রসনোত্রো গসর ্ো। গস দ্রপস্তল নোদ্র রয় 
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হুংকোর দ্রদরয় আহমদ মুসোরক বলল, ‘গনরম এরসো বোেোযন, কে যোরন কে  োল 
এবোরর গদদ্রখরয় েোেব!’ 
 গবদ্রররয় আসোর সংর  সংর  গস ্ো েোর সুোঁ োরলো বুরির একিো লোদ্রে 
হোোঁকোরলো আহমদ মুসোর েলরপরি এবং গসই সোরেই বোম হরের একিো কোরোে 
 োলোল কোরন দ্রনর  িোরের নরম জোয় োয়। 
 আহমদ মুসো এই যররনর আরমণ আশো কররদ্রন। েোই প্রস্তুে হরে 
পোররদ্রন। 
 আহমদ মুসো িুরর পরে গ ল। 
 দ’জন েোরক গিরন েুলল  োদ্রেরে। 
 পোোঁ  দ্রমদ্রনরির মরযে সব সোঙ্গ হরয় গ ল। 
 ক্ল-ুক্লেি-ক্লেোরনর ৭দ্রি  োদ্রের দ্রমদ্রেরলর মরেো সোর গবোঁরয মোদ্রিরদর পরে 
িোত্রো করল। 
  োদ্রের দ্রমদ্রেলদ্রি িখন ক্লু-ক্লেি-ক্লেোরনর গহ্রকোয়োিডোরর গপৌোঁেল, েখন 
গসখোরন মরহোৎসব। গিন গসর ্ো দ্রবশ্বজয় করর এরসরে! আহমদ মুসো প্রদশডনীর 
বস্ত্ত্ত হরয় দোোঁেোল। ক্লু-ক্লেি-ক্লেোরনর গহ্রকোয়োিডোরর আহমদ মুসোর দ্রবরোি ইরমজ 
সৃদ্রষ্ট হরয়রে। গস ক্লু-ক্লেি-ক্লেোনরক শুযু পরোস্ত করো নয়, ৫জন গুরুত্বপূণড গলোকরক 
হেেোও করররে। সুেরোং আহমদ মুসোরক এক নজর সবোই গদখরে  োয়। েোরক 
গদরখ দ্রকন্তু গকউ গেমন খুদ্রশ হয় নো। সবোরই আশো দ্রবরোি যররনর ষ ্োমোকডো 
গলোকরক েোরো গদখরব, দ্রকন্তু েোর বদরল েোরো গদরখ শোন্ত সরল গ হোরোর এক 
ভিরলোকরক। েোরো বুপরে পোরর নো, এমন যররনর গলোক দ্রক করর দ্ররদ্রমনোল হয়! 
  োদ্রেরেই আহমদ মুসোর জ্ঞোন দ্রেরর এরসদ্রেল। েোরক  োদ্রে গেরক 
নোদ্রমরয় যোদ্রক্করয় গহ্রকোয়োিডোররর গভেরর এরন দ্রেনেলোয় দ্রবরশষভোরব নেদ্রর 
বন্দীখোনোয় রোখল।  
 বন্দীখোনোিো একিো গসরলর মরেো। িুলিুদ্রলর মরেো গেোি একিো জোনোলো 
উত্তর গদওয়োরল। দদ্রক্ষণ দ্রদরক পুরু দ্রেরলর দরজো। গসরলর মরযে আরে একিো 
খোদ্রিয়ো আর দ্রকেু নোয়। 
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 আহমদ মুসো কিল দ্রবেোরনো খোদ্রিয়োরে দ্র রয় বরসদ্রেল। গসর ্ো িরর ঢুরক 
বলল, ‘আরোম করর নোও, এরপর আরোরমর সময় কম পোরব। আসদ্রে আমরো।’ 
 বরল বোইরর পো বোেোদ্রচ্ছল, এমন সময় একজন এরস বলল, ‘বস 
আসরেন।’ 
 অেডোৎ বোিো গুরয়নো ভোসকুরয়জ আসরেন। গসর ্ো সংর  সংর ই 
এেোরিনশন হরয়  দোোঁেোল। 
 আহমদ মুসো গসর ্োর এ পিডন্তকোর বীরত্ব ও এখনকোর বসভীদ্রে গদরখ 
মরন মরন হোসল। বলল, ‘দ্রম.গসর ্ো, আপদ্রন দ্রক গসনোবোদ্রহনীরে দ্রেরলন কখনও?’ 
 ‘গকন?’ গসর ্ো কিমি করর েোদ্রকরয় প্রে করল। 
 ‘বসরক গদরখ এযররনর এেোরিনশন হওয়োর অভেোস গসনোবোদ্রহনীর 
গলোকরদর।’ 
 ‘ও, েখন দ’গিো িো গখরয়ও গদদ্রখ দ্রশক্ষো হয়দ্রন।’ 
 ‘দ্রনরস্ত্র শত্রু িখন দ্রনরজর ইচ্ছোরে যরো গদয়, েখন েোর ওপর দরিো িো 
লো োরনোর মরযে গকো বীরত্ব গনই দ্রম. গসর ্ো।’ 
 গসর ্ো মুখ লোল করর কী গিন বলরে িোদ্রচ্ছল, এমন সময় কদ্ররর্োরর 
জুেোর শে পোওয়ো গ ল। 
 দ্রম. গসর ্ো আহমদ মুসোর দ্রদরক একবোর দ্রবষ দৃদ্রষ্টরে েোদ্রকরয় আবোর 
এেোরিনশন হরয় দোোঁেোল। বোিো গুরয়নো ভোসকুরয়জ এরলো। 
 গসরলর দরজোয় দোোঁেোরনো দ্রম. গসর ্োরক লক্ষে করর বলল, ‘েুদ্রম গদখদ্রে 
দ্রনরজ এবোর গসরলর দরজোয় পোহোরোয়, সোবযোন হওয়ো ভোরলো।’ 
 দ্রম. গসর ্ো মুখ কোোঁ ুমো ু করর বলল, ‘গলোকদ্রি সোংিোদ্রেক িোরেল স্যোর! 
সোেদ্রি  োদ্রে দ্রদরয় গিরোও করর অরনক করষ্ট েরব........’ 
 ‘গগ্রপ্তোর কররে েোই নো? দ্রকন্তু শুনলোম একদ্রি গুলীও নোদ্রক খর  হয়দ্রন?’ 
 ‘স্যোর, দ্রনখুোঁে পদ্ররকল্পনো.......।’ 
 দ্রম. ভোসকুরয়জ গসর ্োর দ্রপঠ  োপরে গসরল প্ররবশ করল। 
 আহমদ মুসো শুনদ্রেল ভোসকুরয়জ ও দ্রম. গসর ্োর করেোপকেন। গকৌেুক 
গবোয করদ্রেল েোরদর কেোর ঢংরয়। 
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 দ্রম. ভোসকুরয়জ গসরল ঢুরক দ্রনদ্রশ্চন্ত মরনর শোন্ত গ হোরোর একজন মোনুষরক 
গদখল। ভোসকুরয়জ দ্রবদ্রস্মেই হরলো। বন্দী গেো এমন হয় নো!  
 বন্দীর দ্রদরক ভোরলো করর েোকোরে দ্র রয়  মরক উঠল ভোসকুরয়জ। মুখদ্রি 
েোর গিন গ নো! হঠোৎ একদ্রি নোম েোর মরন পলরস উঠল। এদ্রক গসই আহমদ মুসো! 
মনিো গকোঁরপ উঠল ভোসকুরয়রজর। 
 উরত্তদ্রজেভোরব ভোসকুরয়জ িুরর দোোঁেোল। গসর ্োরক লক্ষে করর বলল, 
‘বন্দীরক আমোর করক্ষ দ্রনরয় এরসো।’ 
 বরল ভোসকুরয়জ হন হন করর েুিল েোর করক্ষর দ্রদরক। 
 আহমদ মুসো ভোসকুরয়রজর আ ররণ খুব দ্রবদ্রস্মে হরলো নো। ভোবল, 
ভোসকুরয়জ সম্ভবে েোরক দ্র নরে গপরররে অেবো সরন্দহ করররে। 
 দ্রকন্তু বরসর আ রণ গদরখ দ্রম. গসর ্ো শুযু দ্রবদ্রস্মে নয়, উৎকদ্র ঠে হরয় 
উঠল। বস দ্রক গদখরলন, দ্রক ভোবরলন, দ্রক হরলো ইেেোদ্রদ দ্র ন্তো েোর মরন উোঁদ্রক দ্রদরে 
লো ল। 
 বস্  রল গ রল দ্রম. গসর ্ো আহমদ মুসোরক লক্ষে করর বলল, ‘েোেোেোদ্রে 
ওঠ, এরসো। বস গকোন প্রকোর এদ্রদক-গসদ্রদক পেন্দ কররন নো।’ 
 ‘বসরক েুদ্রম বুদ্রপ খুব ভয় কর?’ 
 ‘বক বক কররো নো।  ল, বসরক গদখরে পোরব। গ্রকরেন িখন, একিো 
দ্রকেু গদখোরবন দ্রনশ্চয়।’ 
 দ্রম. গসর ্ো আহমদ মুসোরক দ্রনরয় ভোসকুরয়রজর করক্ষ হোদ্রজর হরলো। 
 ভোসকুরয়রজরর বন্ধ করক্ষর দরজোয় দ’জন গেন োনযোরী প্রহরী। 
 িরদ্রি দ্রবরোি। লোল কোরপডরি আ োর োেো গমোেো। গদয়োলও কোরপডদ্রিং 
করো। িররর মোরপখোরন দ্রবশোল গিদ্রবল। 
 দ্রবশোল এক দ্ররভলদ্রভং গ য়োরর বরসন দ্রম. ভোসকুরয়জ। েোর বোম পোরশর 
একিো গিদ্রবরল কদ্রম্পউিোর। দ্রম. ভোসকুরয়জ কদ্রম্পউপিোররর সোমরন বরস। দ্রম. 
গসর ্ো আহমদ মুসোরক দ্রনরয় গসই দ্রবশোল গিদ্রবলদ্রির সোমরন দ্র রয় দোোঁদ্রেরয়রে। 
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 দ্রম. ভোসকুরয়রজর সোমরনর কদ্রম্পউিোর দ্রিরন এরকর পর এক েরিো 
গভরস উঠদ্রেল, েোরপর দ্রমদ্রলরয় িোদ্রচ্ছল। আহমদ মুসো পদ্ররষ্কোর বুপরে পোল, 
ভোসকুরয়জ দ্রক খুোঁজরে। 
 একদ্রি েরিো অবরশরষ দ্রম. ভোসকুরয়রজর কদ্রম্পউিোর দ্রিরন দ্রস্থর হরয় 
দোোঁেোল। 
 দ্রম. ভোসকুরয়জ উরঠ দোোঁেোল। দ্রেরল। েোর মুরখ দ্রবস্ময়, গসই সোরে 
আনন্দও। গস দ্রম. গসর ্োর দ্রদরক গ রয় বলল, ‘কদ্রম্পউিোর দ্রিরনর েরিোগ্রোে ও 
ইদ্রন দ্রক এক বেদ্রক্ত মরন হরচ্ছ?’ 
 ‘দ্রজ, স্যোর।’ আররকিু ভোরলোভোরব গদরখ দ্রনরয় বলল গসর ্ো। 
 ‘গক, গ ন?’ 
 ‘নো, স্যোর।’ আহমদ মুসোর দ্রদরক একবোর েোদ্রকরয় বলল গসর ্ো। 
 ‘িখন যররল নোম দ্রজরজ্ঞস করদ্রন?’ 
 ‘নো, স্যোর।’ 
 ‘সব অপদোেড!’ 
 বরল একিু গেরম গঢোক দ্র রল বলল, ‘জোরনো দদ্রনয়োয় সমর রয় মূলেবোন 
বেদ্রক্ত এখন ইদ্রন এবং সবর রয় দোদ্রম পণবন্দী ইদ্রন হরে পোররন?’ 
 দ্রম. গসর ্ো একিু দ্রবমূঢ় হরলো। গিন বুপরে পোরল নো ভোসকুরয়রজর কেো! 
দ্রনরব রইল গসর ্ো। 
 এবোর ভোসকুরয়জ আহমদ মুসোর মুরখোমুদ্রখ হরয় বলল, ‘গ রনন ঐ 
েরিোগ্রোেরক?’ 
 ‘েরিো গখোোঁজোর দরকোর দ্রেল নো। নোম দ্রজরজ্ঞস কররলই বলেোম।’ বলল 
আহমদ মুসো। 
 ‘হয়রেো দ্রেল নো, দ্রকন্তু িিনোিো এে বে গি, আদ্রম আর  দ্রনদ্রশ্চে হরে 
গ রয়দ্রেলোম।’ 
 বরল ভোসকুরয়জ দ্রবমূঢ় গসর ্োরক দ্রজরজ্ঞস করল, ‘আহমদ মুসোর নোম 
শুরনে?’ 
 ‘দ্রজ, স্যোর।’ 
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 ‘আহমদ মুসোর েরিোগ্রোে গদখদ্রন?’ 
 ‘গদরখদ্রে, একবোর।’ 
 ‘এরক দ্র নরে পোর?’ আহমদ মুসোর দ্রদরক ইংদ্র ে করর বলল 
ভোসকুরয়জ। 
 ‘ইদ্রনই আহমদ মুসো!’  বরল আহমদ মুসোর দ্রদরক েোদ্রকরয় দ’পো দ্রপদ্রেরয় 
গ ল গসর ্ো। েোর গ োরখ-মুরখ অপোর দ্রবস্ময়। িোর কোদ্রহনী রূপকেোর মরেো 
এরসরে েোরদর কোরে, িোর ভয়ংকর একিো ইরমজ েোরদর কোরে সবডদো জীবন্ত, 
এই গসই আহমদ মুসো! এমন একজন সরল, শোন্ত, ভি গ হোরোর িুবক গদরশ গদরশ 
এে কোদ্রহনীর সৃদ্রষ্ট করররে! আহমদ মুসোর ওপর গেরক গ োখ গিন সররে  োইরেল 
নো দ্রম. গসর ্োর! 
 ‘দ্রক গসর ্ো, ভয় গপরল, নো গপ্ররম পেরল? দ্রবররোযীরক গবোকো বোনোবোর 
দ্রকংবো বশ করবোর মরেো ভয়ংকর িোদ জোরন দ্রকন্তু এ।’ 
 ‘নো, স্যোর।’ এেোরিনশন হরয় বলল দ্রম. গসর ্ো। 
 ভোসকুরয়জ আহমদ মুসোর আপোদমস্তক এবোর গ োখ বুদ্রলরয় বলল, 
‘আপদ্রন ক্ল-ুক্লেি-ক্লেোরনর হোরের মুরঠোয়, গকমন লো রে আপনোর?’ 
 ‘দ্রবনো শ্ররম আপনোরদর এে বে গসৌভো ে লোভ গদরখ খোরোপ লো রে।’ 
 ‘দ্রঠক বরলরেন, আকোরশর  োোঁদ গিন দ্রনরজ এরস আমোরদর হোরে যরো 
দ্রদরয়রে, অে  েোরক যরোর জরন্য ক্ল-ুক্লেি-ক্লেোন অেীরে কী কররদ্রন?’  
 একিু েোমল ভোসকুরয়জ। েোরপর আবোর শুরু করল, ‘দ্রম. আহমদ মুসো, 
গি ভো ে আপনোরক সব সময় বোোঁদ্র রয়রে গসই ভো ে এখন আপনোর দ্রবরুরি। সব 
দ্রকেুরই একিো গশষ আরে। আপনোর গখলোও এবোর সোঙ্গ হরব। ক্লু-ক্লেি-ক্লেোরনর 
দ্রবশ্ব-রহ্রকোয়োিডোর প্রদ্রেরশোরযর জরন্য পো ল হরয় আরে। অন্যদ্রদরক গসোদ্রভরয়ে 
ইউদ্রনয়রনর ‘ওয়োর্ল্ড গর্ গেোরসডস’ আপনোরক দ্র দ্রবরয় খোবোর জরন্য নেদ্রর হরয় 
আরে। আমরো িদ্রদ আপনোরক েোরদর হোরেও েুরল দ্রদরে  োই, েোহরলও শে শে 
দ্রবদ্রলয়ন ্লোর ক্লু-ক্লেি-ক্লেোন পোরব।’ 
 ‘আপনোরদর এই বে বেবসোরয়র সংবোরদ আদ্রম আনন্দই গবোয করদ্রে।’ 
বলল আহমদ মুসো। 
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 ‘এসব কেো বরল মনরক সোন্তনো দ্রদন ক্ষদ্রে গনই, দ্রকন্তু গজরন রোখুন, সব 
গখলো আপনোর সোঙ্গ হরয় গ রে। গি গেন মুসলমোনরদর সমোদ্রয র নো কররে, গসই 
গেরনই আপনোর সব জোদ্ররজুদ্রর গশষ হরয় গ ল।’ 
 আহমদ মুসোর মরন একিো কেো দ্রপদ্রলক দ্রদরয় উঠল। বলল, ‘গেরন 
মুসলমোনরদর গকোেোয় সমোদ্রয হরলো, েোরো গেো আবোর মোেো েুলরে। এই মোদ্রিরদই 
গেো েোরদর মসদ্রজরদর দ্রমনোর আবোর মোেো েুরলরে।’ 
 গহরস উঠল ভোসকুরয়জ গহো গহো করর। বলল, ‘আপনোর গদখোর সময় হরব 
নো, েো নো হরল গদখরেন ঐ দ্রমনোর গুোঁরেো হরয় মোদ্রির সোরে দ্রমরশ গ রে।’ 
 ‘পোররবন নো, দ্রম. ভোসকুরয়জ, গি কোররণ আপনোরদর সরকোর মসদ্রজদ 
নেদ্ররর অনুপদ্রে দ্রদরে বোযে হরয়রেন, গসই কোররনই আপনোরো পোররবন নো 
মসদ্রজদ গুোঁরেো কররে।’ 
 হোসল ভোসকুরয়জ। এবোর আরও গজোরর। বলল, ‘আপদ্রন বুদ্রিমোন হরয়ও 
অবুরপর মরেো কেো বলরেন। সরকোর ভোঙরব গকন? আপনোরেই মসদ্রজদ গভরঙ 
পেরব। শুযু ঐ মসদ্রজদ নয়, গেরনর মোদ্রিরে দোোঁেোরনো সব মুসদ্রলম স্মদৃ্রে দ্র হ্নই 
ধ্বরস পেরব আপনো আপদ্রন। গস সোরে দ্ররপল্ হরয় িোরব মসদ্রজদরক গকন্দ্র করর 
 দ্রেরয় ওিো মুসদ্রলম সমোজ।’ 
 ‘অবোস্তব আপনোর আশোবোদ দ্রম. ভোসকুরয়জ।’ 
 ‘অবোস্তব নয়, ধ্বংরসর কোজ শুরু হরয় গ রে গলোক ক্ষুর অন্তরোরল িো 
অণুবীক্ষণ িন্ত্র লোদ্র রয়ও গকোন গ োখ গদখরে পোরব নো। দ্রকন্তু গদখরব এরকর পর 
এক সব ধ্বরস পেরে ইশ্বররর দ্রবষদৃদ্রষ্টরে। দ্রকন্তু েো গদখোর জরন্য আপদ্রন গবোঁর  
েোকরবন নো।’ 
 গকোঁরপ উঠল আহমদ মুসোর হৃদয়। গ োপন গেজদ্রিয় দ্রদরয় মোদ্রিরদর শোহ 
েয়সোল মসদ্রজদ কমরপ্লি ও গেরনর জ ৎদ্রবখেোে মুসদ্রলম স্মদৃ্রেদ্র হ্নগুরলো 
ধ্বংরসর কোজ েো’হরল শুরু হরয় গ রে! 
 আহমদ মুসো দ্রকেু বলরে িোদ্রচ্ছল দ্রকন্তু কেো বরল উঠল ভোসকুরয়জ 
গসর ্োরক লক্ষে করর। বলল, ‘গশোন গসর ্ো, বুপরে গেো গপররে, ইদ্রন দদ্রনয়োর 
সমর রয় মূলেবোন মোনুষ, আমোরদর সবর রয় মূলেবোন বন্দী। এরক এই 
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গখোলোরমলো গহ্রকোয়োিডোররর জনবহুল পদ্রররবরশ রোখো িোরব নো। গকোেোয় রোখরে 
হরব বুপরে গপররে?’ 
 ‘দ্রজ স্যোর।’ 
 ‘গকোেোয়?’ 
 ‘কোদ্র্ডনোল হোউরজর আ ্োর গ্রোউ ্ গসরল।’ 
 ‘দ্রকভোরব দ্রনরয় িোরব, িরেষ্ট গেোসড গেোমোর আরে?’ 
 ‘পুদ্রলরশর হোে গেরক েসরকদ্রেল শুরনে গেো।’ 
 ‘দ্রজ।’ 
 ‘গবশ িোও।’ 
 বরল আহমদ মুসোর দ্রদরক েোদ্রকরয় বলল, ‘িোন এর সোরে। আপনোর 
সোরে অরহেুক খোরোপ বেবহোর আমরো কররে  োই নো। দ্রকন্তু এবোর পোলোবোর 
সোমোন্য মেলব আমোরদর কোরে যরো পেরল সংর  সংর  আমরো কুকুররর মরেো 
গুলী করর মোরব। আর গিখোরন আমরো রোখদ্রে, পোলোবোর গ ষ্টো কররও গকোন লোভ 
হরব নো।’ 
 ভোসকুরয়জ কেো গশষ করর েোর গ য়োরর দ্রেরর গ ল। আহমদ মুসো 
গবদ্রররয় এরলো দ্রম. গসর ্োর সরঙ্গ। 
 কদ্ররর্োর যরর আহমদ মুসো ও দ্রম. গসর ্ো পোশোপোদ্রশ  লদ্রেল। গপেরন 
দই গেন োনযোরী। 
 হোোঁিরে হোোঁিরে গসর ্ো বলল, ‘ভোরলো জোয় ো দ্রনযডোদ্ররে হরয়রে আপনোর 
েোকোর।’ 
 ‘গকন?’ 
 ‘আমোর জোনোমরে ওখোন গেরক গকউ জীবন্ত গবর হয়দ্রন। িোরো পোলোরে 
গ ষ্টো করররে, সবোই দোনরবর হোরে গুলী গখরয় মরররে।’ 
 ‘দোনব দ্রক গুলী  োলোয় নোদ্রক, এমদ্রনরেই গেো িোে মিকোরে পোরর।’ 
দোনবিো দ্রক জোনোর লরক্ষেই প্রেদ্রি করল আহমদ মুসো। 
 ‘দোনব মোরন গস দোনব নোয়, িন্ত্র দোনব! ওর মেো রনদ্রিক গ োখরক গকউ 
েোোঁদ্রক দ্রদরে পোরর নো এবং ওর মেো রনদ্রিক  োনও অবেেড।’ 



কর ড্োভোর অশ্রু  130 

 

 দ্রলেরির দরজোয় এরস দোোঁেোল দ্রম. গসর ্ো এবং গপেন দ্রেরর েোকোল 
দ’জন প্রহরীর দ্রদরক। সরঙ্গ সরঙ্গ ওরদর একজন আহমদ মুসোর হোরে হোেকেো 
পদ্রররয় দ্রদল। 
 ‘দ্রকে ুমরন কররবন নো, এিোই ক্লু-ক্লেি-ক্লেোরনর দ্রনয়ম। বন্দীরক রোস্তোয় 
গবর কররল েোর হোরে হোেকেো েোকরব।’ মুরখ বোোঁকো হোদ্রস গিরন বলল গসর ্ো। 
 ‘দ্রলেরির গিখোরন গশষ-গ্রোউ ্ গফ্লোর-ওিোই  োদ্রে বোরোন্দো। দ্রেনদ্রি  োদ্রে 
দোোঁদ্রেরয়দ্রেল। মোপখোরনর মোইররোবোরস আহমদ মুসোরক েুলল। েোর  সোরে 
গেন োনযোরী দই প্রহরী। সোমরনর দ্রসরি উঠল গসর ্ো দ্রনরজ। 
 দ্রেন  োদ্রের দ্রমদ্রেল গবদ্রররয় এরলো ক্লু-ক্লেি-ক্লেোরনর গহ্ গকোয়োিডোর 
গেরক।  লরে শুরু করল  োদ্রে। 
 ‘দ্রম. গসর ্ো, আপনোর কোদ্র্ডনোল নো দ্রক ভবন, ওিো গকোেোয় মোদ্রির ওপরর, 
নো মোদ্রির দ্রনর ?’ 
 গসর ্ো েোর হোরের দ্রপস্তলিো নো োরে নো োরে বলল, ‘রোস্তোয় নোমোর পর 
ক্লু-ক্লেি-ক্লেোরনর বন্দীরদর কেো বলো দ্রনরষয। দ্রদ্বেীয় আর একদ্রি কেোও বলরবন 
নো।’ 
 অরহেুক ক্ষেোপোরনো দ্রঠক মরন করল নো আহমদ মুসো। অরনক কেো গবর 
হরয়রে গসর ্োর মুখ গেরক। আরও গবর হরে পোরর নযিড যররল।  
 সবোই  ুপ োপ। েুরি  রলরে  োদ্রে। 
 
 
 
 দদ্রক্ষণ মোদ্রিরদর বুক দ্র রর বরয় গ রে গেোি নদী েোগুনো। 
 নদীর প্রোয় েীররই ‘কোদ্র্ডনোল হোউজ’। ৫শ’ বেররর পুররোরনো বোদ্রে। 
মোরপ মরযে সংস্কোর হরলও বোদ্রের কোঠোরমোরে হুবহু একই রোখো হরয়রে। বোদ্রেদ্রি 
গেরনর খৃষ্ট যমডীয় মহরলর কোরে একিো সম্মোদ্রনে েীেডরক্ষত্র। 
 বোদ্রেদ্রি কোদ্র্ডনোল ফ্রোদ্রিসরকো দ্রজরমদ্রনজ দ্রসসনো গরোজ েোর দরবোর  হৃ 
দ্রহরসরব নেদ্রর করর ১৪৯৯ সোরল। কোদ্র্ডনোল ফ্রোদ্রিসরকো দ্রেরলন মুসদ্রলম 
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শোষরনোত্তর খৃষ্টোন গেরনর অন্যেম প্রদ্রেষ্ঠোেো রোণী ইসোরবলোর যমডগুরু। ইদ্রন 
মোদ্রিদ দ্রবশ্বদ্রবদেোলরয়রও প্রদ্রেষ্ঠোেো। গস সময় এই দ্রবশ্বদ্রবদেোলরয়র নোম দ্রেল 
ইউদ্রনভোদ্রসডদ্রি অব আলেোলো। দ্রকন্তু কোদ্র্ডনোল ফ্রোদ্রিসরকো গি কোররন খৃষ্টোন মহরল 
প্রোেুঃস্মরনীয়, গসিো হরলো েোরই উরদেো  ও েেোবযোরন গেন গেরক মুসদ্রলম 
উরচ্ছদ শুরু হয়। েোর এই দরবোর  হৃ, কোদ্র্ডনোল হোউজ দ্রেল েোর এই উরচ্ছদ 
অদ্রেিোরনর একিো গকন্দ্রদ্রবন্দু।  
 কোদ্র্ডনোল পদ্ররবোরই এখনও বোদ্রেদ্রির মোদ্রলক। গসই সূরত্র কোদ্র্ডনোল 
পদ্ররবোররর বেডমোন উত্তর পুরুষ ফ্রোদ্রিসরকো দ্রজরমদ্রনজ, গজরনর আব্বো, এই 
কোদ্র্ডনোল হোউরজর মোদ্রলক। বোদ্রেদ্রি ৩ েলো। দ্রদ্বেীয় ও েৃেীয় েলো দ্রনরয়  রে 
উরঠরে একিো লোইরব্রদ্রর। এখোরন দলডভ বইরয়র সংগ্রহ আরে, িোর একিো অংশ 
মুসদ্রলম লোইরব্রদ্রর গেরক লুি করর আনো। এই লোইরব্রদ্রর সবডসোযোররণর জরন্য 
উন্মুক্ত নয়। দ্রশক্ষক, েোত্র ও  রবষকরো অনুমদ্রে দ্রনরয় লোইরব্রদ্রর বেবহোর কররে 
পোরর। ৪দ্রি েলোর প্রেম েলোদ্রির মোদ্রির দ্রনর  আররকিো গফ্লোর আরে। 
আ ্োরগ্রোউ ্ ও প্রেম েলো গেরনর গকন্দ্রীয়  ো ডরক বেবহোররর জরন্য গদয়ো 
হরয়রে। কোিডে ক্লু-ক্লেি-ক্লেোন এই গফ্লোরর। কোরও গসখোরন প্ররবশ অদ্রযকোর গনই। 
প্রযোন গ রি  দ্রববশ ি িো প্রহরী েোরক। 
 কোদ্র্ডনোল হোউরজর সোমরনরেরক শুরু করর নদীর েীর পিডন্ত একিো সুন্দর 
গবোিোদ্রনকেোল  োর্ডন ও পোকড নেদ্রর করো হরয়রে। এই পোকডরক দদ্রক্ষণ মোদ্রিরদর 
নোভড বরলও অদ্রভদ্রহে করো িোয়। দশডক ও ভ্রমণকোরীরদর পদভোরর সব সময় 
 ম ম করর  োর্ডনদ্রি।  
 গবোিোদ্রনকেোল  োর্ডনরক সোমরন গররখ দোোঁদ্রেরয় আরে কোদ্র্ডনোল হোউজ। 
বোদ্রেদ্রির পূবড ও পদ্রশ্চম দ্রদরক গদয়োল গিরো বো োন। এখোরন জনসোযোররণর প্ররবশ 
দ্রনদ্রষি। 
 কোদ্র্ডনোল হোউরজর উত্তর পোরশ সবুজ িোরস ঢোকো সুন্দর একদ্রি  ত্বর। 
গস  ত্বর গপররোরলই গবোিোদ্রনকেোল  োর্ডন। মোপখোন দ্রদরয় পূবড-পদ্রশ্চরম লোল ইরির 
একিো রোস্তো। 
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 গবোিোদ্রনকেোল  োর্ডরনর দ্রদক গেরক কোদ্র্ডনোল হোউরজর দ্রদ্বেরল ওঠোর 
দ্রসোঁদ্রে সবুজ  ত্বররর মোপখোন গেরক গসোজো উরঠ গ রে দ’েলোর বোরোন্দোয়। 
 আর গবশ উোঁ ুরে দোোঁেোরনো একেলোয় ওঠোর দ্রসোঁদ্রে পুব দ্রদরক গেরক। পুব 
দ্রদরকর বো োরনর উত্তর গদয়োরল একিো দরজো। গস দরজো গপরুরল পোওয়ো িোরব 
লোল ইরির একিো রোস্তো। রোস্তোদ্রি দ্রসোঁদ্রেমুরখ দ্র রয় গশষ হরয়রে। দ্রসোঁদ্রে দ্রদরয় উঠরল 
দ্রসোঁদ্রের মোেোয় একিো দরজো। দরজোিো েীরলর। এ দরজো েোেো একেলোয় ওঠোর 
গকোন দ্রদ্বেীয় পে গনই। 
 বোদ্রের পুব পোরশর বো োরনর উত্তর গদয়োরলর গ রি সবডক্ষণ পোহোরো 
েোরক। বো োরনর গভেরর দরজো সংলগ্ন একিো গ ি রুম। গ ি রুরমর িুলিুদ্রল 
দ্রদরয় গদখো িোয় বোইরর দরজোি গক এরসরে। 
 কোদ্র্ডনোল হোউরজর আ ্োরগ্রোউ ্ গফ্লোররর প্রশস্ত একদ্রি কক্ষ। সম্পূণড 
এয়োরকদ্র ্শন করো। গমরপয় ব্রোউন রংরয়র কোরপডি। িররর দ্রঠক মোপখোরন একিো 
দ্রেরলর খোি পোেো। গমরপর সোরে দ্রেি্ করো। িরর একদ্রি দরজো, গকোন জোনোলো 
গনই। িরর একিো বোেরুম। বোেরুরমর গকোন জোনোলো গনই। 
 বোেরুরমর দরজোর দদ্রক্ষণ পোরশ িররর পদ্রশ্চম গদয়োরলর সোরে গবদ্রসন। 
গবদ্রসন একিো িেোপ। ওিো গেরক খোবোর পোদ্রন পোওয়ো িোয়। গবদ্রসন গেরক দ্রঠক 
ওপরর মোেো বরোবর উোঁ ুরে গদয়োরলর সোরে লো োরনো একিো েোক। েোরকর সোরে 
দ্রেি্ করো দ্রেরলর একিো বোি মরেো কনরিইনোর। েোদ গেরক গবশ গমোিো পোইপ 
ররম গসই কনরিইনোররর গপরি ঢুরক গ রে। এই পোইপ দ্রদরয় বোরির মরযে আরস 
খোবোর। দ্রঠক সমরয় খোবোর আরস। কনরিইনোররর পোরশর গেোি দরজোিো খুরল 
খোবোর গখরে হয়। খোবোর দ্রকেু উদ্রচ্ছষ্ট েোকরল কনরিইনোররর দ্রনদ্রদডষ্ট পরি রোখরল 
গসিো েুরল গনয়ো হয়। 
 প্রেম দ্রদরনই এসব দ্রকেু দ্রশদ্রখরয় দ্রদরয় গ রে আহমদ মুসোরক। 
 অদ্ভুে এ বন্দীখোনো! দ্রবেোনোয় শুরয় সোদো েোদিোর দ্রদরক গ োখ দ্রনবি করর 
ভোবদ্রেল আহমদ মুসো। একিো শেও গকোেোও গেরক কোরন আসরে নো। মৃেপুরীর 
মরেোই অখ ্ দ্রনরবেো। গমৌনেো গি কে ভয়ংকর এ ক’দ্রদরন আহমদ মুসো হোরে 
হোরে উপলদ্রি করররে। মোনুরষর ক ঠ, পোদ্রখর দ্রকদ্র র-দ্রমদ্র র,  োদ্রের গভোঁপু মরন 
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হরচ্ছ কেদ্রদন গশোরনদ্রন। এখোরন প্ররবরশর পর মোপখোরন একদ্রদন ভোসকুরয়জ 
এরসদ্রেল বৃদ্রিশ ক্লু-ক্লেি-ক্লেোন-এর প্রযোন দ্রম. িমোসরক সোরে দ্রনরয়। িমোস দদ্রক্ষণ 
আদ্রফ্রকো গেরক গেরোর পরে মোদ্রিরদ িোত্রো দ্রবরদ্রে কররদ্রেল। ভোসকুরয়রজর কোে 
গেরক খবরিো শুরন গস েুরি এরসদ্রেল আহমদ মুসোরক গদখরে। 
 েোর প্রেম প্রেি দ্রেল, ‘িুর োশস্নোদ্রভয়োয় আপনোর কোজ গশষ?’ 
 আদ্রম গেো িুর োশস্নোদ্রভয়োয় গকোন কোজ দ্রনরয় িোইদ্রন! দ্র রয়দ্রেলোম একজন 
দ্রবপদগ্রস্ত গলোকরক েোর মোরয়র কোরে গপৌোঁরে দ্রদরে।’ বলল আহমদ মুসো। 
 ‘দ্রকন্তু গসখোরন গেো বে কোজ করররেন!’ 
 ‘দ্রক কোজ করররেন?’ বলল ভোসকুরয়জ। 
 ‘দ্রমরলশ বোদ্রহনীরক গশষ করররেন। দ্রমরলশ বোদ্রহনীর গনেো 
কনরেনিোইন দ্রনহে, দরলর মোেো বলরে গকউ গবোঁর  গনই।’ 
 ‘দ্রক বলে িমোস? দ্রমরলশ গেো আমোরদর বন্ধ-ুসং ঠন দ্রেল!’ বরল 
ভোসকুরয়জ দ্রবষদৃদ্রষ্টরে েোকোয় আহমদ মুসোর দ্রদরক। েোরপর বরল আবোর, ‘দ্রম. 
আহমদ মুসো, আপনোর অপরোয রমশই বোেরে। বন্ধু সং ঠরনর পরক্ষ প্রদ্রেরশোয 
গনয়োর দোদ্রয়ত্ব আমোরদর।’ 
 ‘ভোসকুরয়জ গেোি প্রদ্রেরশোরযর পণে বোদ্রনরয় এ সম্পদরক গশষ কররো 
নো।’ বলল দ্রম. িমোস। 
 ‘নো, েো করদ্রে নো। আরমদ্ররকোর গবঞ্জোদ্রমন এ সপ্তোরহর গশরষ আসরেন।’ 
 ‘গবঞ্জোদ্রমন দ্রকবরল?’ 
 ‘দ্রবদ্রনমরয় িো  োই েোই গদরব বরলরে।’ 
 ‘এ পণে হোরে গপরল শুযু মূলেবোন েেে উিোর নয়, দ্রকেু মুসদ্রলম গদরশর 
গি সুদ্রবযো আদোয় কররে পোরব েোর মূলে িোকোর অংরক দ্রহরসব করো িোরব নো। 
আরমদ্ররকোন ক্লু-ক্লেি-ক্লেোন-এর অরনক স্বোেড আরে আরব ও ইসলোদ্রমক গদরশ। 
সবর রয় বে কেো হরলো, দ্রেদ্রলদ্রস্তরন আরমদ্ররকোন ইহুদ্রদ মোইগ্রশরনর অদ্রযকোর 
লোভ। আরমদ্ররকোন ক্লু-ক্লেি-ক্লেোন আরমদ্ররকোন ইহুদ্রদরদর আরমদ্ররকো গেরক 
েোেোরে  োরচ্ছ, দ্রকন্তু জোয় ো পোরচ্ছ নো।’ বলল িমোস। 
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 দ্রম. িমোস কেো গশষ করর আহমদ মুসোর দ্রদরক েোকোয় ও দ্রজরজ্ঞস করর, 
‘গেরন আপদ্রন দ্রক দ্রমশরন আহমদ মুসো?’ 
 ‘গকন গবেোরে আসরে বোরণ আরে?’ 
 ‘আদ্রম িেদূর জোদ্রন, আহমদ মুসো গকোেোও গবেোরে িোয় নো।’ 
 ‘দ্রঠক বরলরেন দ্রম. িমোস। প্রেিো গেো আমোরদর মোেোয় আরসদ্রন। বলল 
দ্রম. ভোসকুরয়জ। েোরপর দ্রম. ভোসকুরয়জ আহমদ মুসোর দ্রদরক গ রয় বলল, ‘ওোঁর 
সোরে আদ্রমও একমে, আহমদ মুসো শুযুই সেরর আরস নো।’ 
 ‘আদ্রম সময় কোিোবোর মরেো গকোন সেরর আদ্রসদ্রন। এখোনকোর 
মুসলমোনরদর অবস্থো জোনো এবং মুসদ্রলম স্মদৃ্রেদ্র হ্নগুরলো গদখো আমোর জরন্য গেোি 
বেোপোর নয়।’ বলল আহমদ মুসো। 
 ‘এখোরন মুসলমোন গকোেোয়, দ্রক অবস্থো গদখরবন?’ 
 ‘সংখেো িোই গহোক, আরে গেো দ্রকেু।’ 
 ‘েোরদর সোরে গিো োরিো  আরে বুদ্রপ?’ 
 ‘গিো োরিো  দূররর কেো, েোরদর দ্রঠকোনোও আমোর জোনো গনই।’ 
 আহমদ মুসো কেোগুরলো বলোর পররও ভোসকুরয়রজর মুখ গেরক সরন্দরহর 
দ্র হ্ন িোয়দ্রন। বরল ওরঠ, ‘ষেিন্ত্র হরে পোরর, এমন আশঙ্কো আমরো আর ই 
কররদ্রেলোম। সরকোররক আমরো বরলদ্রেলোম, একজন মুসলমোনরকও মুসলমোন 
পদ্রর য় দ্রনরয় জোয় ো গদয়ো িোরব নো। সরকোর আমোরদর কেো গশোরনদ্রন।  সউদ্রদ 
আররবর গপরট্র্ো্লোররকই গবদ্রশ মূলে দ্রদরয়রে। েোরদর  োরপ শুযু 
মুসলমোনরদররক একিো মোইনদ্ররদ্রি কমুেদ্রনদ্রি দ্রহরসরব সরকোরী স্বীকৃদ্রে গদয়োই নয়, 
েোরদররক মোদ্রিরদর বুরকর ওপর দ্রবশোল একিো মসদ্রজদ কমরপ্লি  েোরও 
অনুমদ্রে দ্রদরয়রে। আমোরদর কেোই সেে হরয়রে। ওরো এখন গদরশর দষ্টক্ষে হরয় 
দোোঁেোরচ্ছ। ষেিন্ত্র শুরু হরয় গ রে।’ 
 ‘গদখুন দ্রম. ভোসকুরয়জ, গদশরজোেো সংখেো দ্রররষ্ঠর দ্রবরুরি ষেিরন্ত্রর 
জরন্য গি শদ্রক্ত, সোমরেডের দরকোর হয়, গেরনর অদ্রে ক্ষুি মুসদ্রলম কমুেদ্রনদ্রির েোর 
দ্রকেুই গনই। এমন একদ্রি মোইনদ্ররদ্রি গ্রুরপর দ্রবরুরি অরহেুক ষেিরন্ত্রর অদ্রভরিো  
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আনরল বুপরে হরব গস মোইনদ্ররদ্রিরোই েো’হরল ষেিরন্ত্রর দ্রশকোর।’ বলল আহমদ 
মুসো। 
 আহমদ মুসোর কেো শুরন গেরল-রবগুরন জ্বরল উঠল ভোসকুরয়জ। বলল, 
‘গদখুন আহমদ মুসো, মুখ সোমরল কেো বলরবন। আপনোর দ্রব োররর জরন্য 
আপনোরক সদ্রঠক বেবহোররর জরন্য আপনোর সবর রয় বে শত্রুর হোরে আপনোরক 
েুরল দ্রদরে  োই বরলই আপদ্রন এখনও গবোঁর  আরেন। আপনোরক িুকররো িুকররো 
করর কুকুর দ্রদরয় খোওয়োরলও আপনোর অপরোয গশষ হরব নো।’ 
 গসদ্রদন ভোসকুরয়জ ও িমোস আরও অরনক কেো বরল। গশরষ ির গেরক 
গবদ্রররয় িোবোর সময় ভোসকুরয়জ বরলদ্রেল, ‘গবদ্রশ নয়, আর মোত্র ক’িো দ্রদন দ্রম. 
আহমদ মুসো। শদ্রনবোররই হয় আপদ্রন উেরবন আরমদ্ররকোর পরে, হয়রেো ......।’ 
 কেো গশষ নো কররই ভোসকুরয়জ গবদ্রররয় গ ল। কেো গশষ নো কররলও 
ভোসকুরয়রজর নো বলো কেোিো আহমদ মুসো বুরপরে। আরমদ্ররকোন ক্লু-ক্লেি-
ক্লেোরনর কোে গেরক দ্রবদ্রলয়ন ্লোর গপরল আহমদ মুসোরক েোরদর হোরে েুরল 
গদরব, েো নো হরল এরো আহমদ মুসোরক হেেো কররব। এই দ্রসিোন্ত  ূেোন্ত করররে। 
 আহমদ মুসো পোশ দ্রেরর শু’ল। েোর গ োখিো দ্র রয় দরজোর ওপর পেল। 
অন্যদ্রদরক যোদ্রবে হরলো আহমদ মুসোর দ্র ন্তো। দ্রবস্ময়কর দ্রসকুদ্ররদ্রি দ্রসরেম এই 
বন্দীখোনোর! সম্ভবে রোরে অন্ধকোরর িুদ্রমরয় েোকোর সময়িো েোেো সবডক্ষণ 
গিদ্রলদ্রভশন কেোরমরো েোরক পোহোরো দ্রদরচ্ছ, েোর সব  দ্রেদ্রবদ্রয গরক্ড কররে। ির 
গেরক গবরুবোর একমোত্র দরজোদ্রি কনরট্র্োল রুম গেরক দ্রনয়দ্রন্ত্রে। দরজোর সোমরন 
দোোঁেোরল গিদ্রলদ্রভশন কেোরমরোয় েো েোরো গদরখ, েোরপর দরজো খুরল গদয়। 
বোইররর গ ি েোেো আর গকোেোও গি পোহোরোদোর গদরখদ্রন। দ্রসোঁদ্রে দ্রদরয় উরঠ 
গদোেলোর মুরখ গি দরজো েোও দূর দ্রনয়দ্রন্ত্রে। কনরট্র্োল রুম গেরক গিদ্রলদ্রভশন 
কেোরমরো গদরখ দরজো বন্ধ দ্রকংবো খুরল গদয়ো হয়। গদোেলো গেরক আ ্োরগ্রোউ ্ 
গফ্লোরর নোমোর পরে দ্রসোঁদ্রের মুরখ আররকিো দরজো আরে গসিোও ঐভোরব দূর 
দ্রনয়দ্রন্ত্রে। 
 গসদ্রদন গদোেলো গেরক আ ্োরগ্রোউ ্ গফ্লোরর নোমবোর সময় আহমদ মুসো 
দ্রসনোত্রো গসর ্োরক বরলদ্রেল, ‘আপনোরদর গসই দোনবরক গেো গদখদ্রে নো?’ 
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 ‘গদখরে  োন?’ 
 ‘অমন আশ্চিড দ্রজদ্রনস গক নো গদখরে  োয়?’ 
 ‘এখন ও িুদ্রমরয় আরে। পোহোরোয় দ্রনরয়ো  করো হয়দ্রন ওরক। ও িখন 
পোহোরোয় েোকরব, গসই হরব গ োিো আ ্োরগ্রোউ ্ গফ্লোররর মোদ্রলক।  লন্ত সব 
দ্রজদ্রনসই েোর শত্রু।’ 
 ‘আপনোরদর গলোকরদর ওপর আপনোরদর আস্থো গবোয হয় খুব কম। েোই 
নো?’ 
 ‘গকন?’ 
 ‘গরোবিরক গররখরেন পোহোরোয়।’ 
 গহরসদ্রেল দ্রম. গসর ্ো। বরলদ্রেল, ‘গরোবিিো আমোরদর অগ্রবোদ্রহনী। গস 
সদ্ররয় হবোর সোরে সোরে মোনুষ প্রহরীরোও েুরি আসরব। ওরো ষ্টেো ্বোই েোরক 
ওরদর দ্র্উদ্রি রুরম।’ 
 ‘একজন বো দ’জন বন্দীর জরন্য আপনোরদর এে আরয়োজন!’ 
 ‘িুরির আশংকো নো েোকরলও নসন্য রোখো গকউ বোদ গদয় নো।’ 
 ‘েোেোেো বন্দী পোলোরেও গেো পোরর নো?’ 
 ‘পোরর। দ্রকন্তু আমোরদর এখোন গেরক সম্ভব নয়। অেীরে করয়কজন 
পোলোবোর গ ষ্টো কররদ্রেল, িোরো খোবোর দ্রনরয় গিে েোরদর পরোভূে করর। দ্রকন্তু এখন 
গস সুরিো ও গনই।’ 
 একিু গেরমই দ্রম. গসর ্ো আবোর বলল, ‘েরব িোরো পোলোবোর গ ষ্টো 
কররদ্রেল সবোই মোরো পরেদ্রেল আমোরদর িন্ত্র দোনরবর হোরে।’ 
 িন্ত্র দোনব গেো নয়, আপনোরো গমরররেন। আপনোরো েোর গুলী করো বন্ধ 
কররে পোররেন।’ 
 ‘গকমন করর জোনরলন?’ 
 ‘গকন, ওর কমো ্ কদ্রম্পউিোর আপনোরদর হোরে দ্রেল, এরেো সবোরই 
জোনো!’ 
 ‘দ্রঠক বরলরেন, আমরো পলোেকরক বোোঁ োই নো, েোর প্রোপেই হরলো 
মৃেেুদ ্।’ 
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 কেো বলরে বলরে েোরো এই িরর গপৌোঁরে দ্র রয়দ্রেল। কেো আর হয়দ্রন 
েোরপর। দ্রকন্তু আহমদ মুসোর বুপোর আর বোদ্রক দ্রেল নো, েোরো অেীরের ভুল-ভ্রোদ্রন্ত 
গেরক দ্রশক্ষো দ্রনরয় অেেন্ত করঠোর দ্রনরোপত্তো বেবস্থো  রে েুরলরে। 
 আহমদ মুসো জোরন, গরোবরির গ োখ গরোবি গদরখ নো, গদরখ কমোর ্ো 
কদ্রম্পউিোররর পদ্রর োলক। েোেোেো বন্দীখোনোর সব কক্ষ ও কদ্ররর্োরর দোোঁদ্রেরয় 
আরে গিদ্রলদ্রভশন কেোরমরোর গ োখ। কমোর ্ো কদ্রম্পউিোররর পদ্রর োলক েোর 
 োরদ্রদরক দ্রিদ্রভ িীরন সবিোই গদখরে পোয় এবং সব গদরখই গরোবিরক দ্রনরদডশ 
গদয়। ওরদর দ্রিদ্রভ দ্রিরন এ িররর প্রদ্রেদ্রি কোজ যরো পেরে। রোরেও ইচ্ছোমে 
আরলো জ্বোদ্রলরয় েোরক ওরো গদরখ। িুরমর ভোন করর গস গদরখরে, িুমোরচ্ছ গজরনও 
ওরো মোরপ মোরপ আরলো জ্বোদ্রলরয় গদরখরে। অেএব, ির গেরক গবরুবোর গি গকোন 
গ ষ্টো ওরদর গ োরখ যরো পেোর আশংকো আরে। আর ির গেরক গকোনমরে 
গবরুরলও কদ্ররর্োরর পো রোখোর সোরে সোরে গরোবরির বন্দুরকর মুরখ পেরে হরব। 
সুেরোং সব দ্রব োররই বে কদ্রঠন জোয় ো এিো, স্বীকোর করল আহমদ মুসো। 
 আবোর পোশ দ্রেরল আহমদ মুসো। আবোর গসই ভোবনো, বে কদ্রঠন জোয় ো 
হরলও দ্রকে একিো কররে হরব েোরক। কোল শদ্রনবোর, এ বন্দীখোনোর গশষ দ্রদন 
েোর, গস কেো ভোসকুরয়জ বরলই গ রে। হয় কোল সকোরল দ্রবদ্রর হরয় েোরক 
আরমদ্ররকোর ক্লু-ক্লেি-ক্লেোরনর নেুন বন্দী দ্রহরসরব উেরে হরব, নয়রেো েোরক 
এরোই হেেো কররব। এ দ্রবরকল ও আজরকর রোেিোই েোর হোরে মোত্র দ্রকেু দ্র ন্তো 
করোর। দ্রকন্তু কী দ্র ন্তো কররব গস? 
 পুনরোয় পোশ দ্রেরল আহমদ মুসো। গ োখ বুপল গস। কপোল েোর কুদ্রঞ্চে 
হরি উদ্রঠল।  
 বুপো গ ল গকোন গুরুের দ্র ন্তো েোরক আচ্ছন্ন করররে। 
 
 
 
 কোদ্র্ডনোল হোউরজর সোমরনর পোকড। সন্ধেো েখন গপদ্রররয় গ রে। 
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 কোদ্র্ডনোল হোউরজর দ্রেনেলোয় অবদ্রস্থে লোইরব্রদ্রর গেরক দ্রসোঁদ্রে দ্রদরয় গনরম 
এরলো গজরনর আব্বো ফ্রোদ্রিসরকো গজরমদ্রনজ, গজরনর মো ও গজন। 
 কোদ্র্ডনোল পদ্ররবোররর সদস্যরো প্রোয় গবেোরে আরস কোদ্র্ডনোল হোউরজ। 
আজও গেমদ্রন যররনর গবেোরে আসো। েরব আজরকর গবেোরনোর প্রযোন উরদ্দশ্য 
গজনরক দ্রনরয় মুক্ত হওয়োি গবেোরনো। গস হোসপোেোল গেরক ক’দ্রদন হরলো গবর 
হরয়রে। েোর মুখ ম্লোন, শরীরিো অরনকখোদ্রন কৃশ। 
 গ োরখ েোর সবুজ   লোস। েোর বোম গ োরখর দৃদ্রষ্ট শদ্রক্ত প্রোয় গনই। 
্োক্তোররর পরোমশড, জদ্রিল একিো অপোররশন আরে িো েোর গ োখ পূণড দৃদ্রষ্টশদ্রক্ত 
দ্রেদ্রররয় আনরে পোরর। দ্রকন্তু গস অপোররশরনর জরন্য গজনরক সুস্থ হওয়ো 
প্ররয়োজন।  
 ফ্রোদ্রিসরকো গজরমদ্রনজরো দ্রসোঁদ্রের গ োেোয় নোমরেই েোরদর গদখো হরলো 
ভোসকুরয়রজর সোরে।  
 ফ্রোদ্রিসরকো গজরমদ্রনজ েেোদ্রনশ ক্লু-ক্লেি-ক্লেোরনর উপরদষ্টো পদ্ররষরদর 
একজন প্রভোবশোলী সদস্য। 
 ভোসকুরয়রজর সোরে গদখো হরেই ফ্রোদ্রিসরকো ভোসকুরয়জরক স্বো ে 
জোদ্রনরয় বরল উঠল, দ্রক দ্রম. ভোসরকো গশষ খবরিো দ্রক?’ 
 ‘আজ রোে ২িোর ফ্লোইরি আরমদ্ররকো গেরক ওরো আসরেন। ১ দ্রবদ্রলয়ন 
্লোরর রেো হরয়রে। আমরো আজ রোরেই আহমদ মুসোরক ওরদর হোরে েুরল 
গদব।’ বলল ভোসকুরয়জ। 
 ‘একিো ঐদ্রেহোদ্রসক িিনো িিরে িোরচ্ছ দ্রম. ভোসরকো। আহমদ মুসো গি 
আমোরদর হোরে এবং েোর গি এই যররনর পদ্ররণদ্রে িিরে িোরচ্ছ- এই গ োিো 
বেোপোরিোই আমোর কোরে এখনও স্বে বরল মরন হরচ্ছ।’ 
 ‘দ্রঠক বরলরেন। আজরকর দদ্রনয়োর বলো িোয় সবর রয় মূলেবোন বেদ্রক্ত 
আহমদ মুসো গি এভোরব আমোরদর হোরে আসরব, েো আমরো গকোনদ্রদন কল্পনোয়ও 
ভোবরে পোদ্ররদ্রন।’ 
 ‘আপনোরক যন্যবোদ দ্রম. ভোসরকো। আপনোর কৃদ্রেত্ব এিো।’ 
 ‘যন্যবোদ, দ্রম. ফ্রোদ্রিসরকো।’ 
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 বরল একিু গেরম দ্রম. ভোসরকো আবোর বলল, ‘আপদ্রন গেো আরও দ্রকেু 
সময় আরেন, আদ্রম আসদ্রে একিু গভের গেরক।’ 
 বরল দ্রম. ভোসরকো কোদ্র্ডনোল হোউরজর দ্রদ্বেরলর দ্রদরক  রল গ ল। 
 দ্রম. ভোসরকো  রল গিরেই গজন েোর আব্বোর কোরে সরর এরলো। বলল, 
‘এ গকোন আহমদ মুসো আব্বো?’ 
 ‘গকন েুদ্রম জোন নো েোরক? গসই গি দ্রেদ্রলদ্রস্তন দ্রবপ্লব, দ্রমন্দোনোও দ্রবপ্লব, 
মযেএদ্রশয়ো দ্রবপ্লব, করকদ্রশয়ো দ্রবপ্লব,....’ 
 েোর আব্বোর কেো গশষ নো হরেই গজন বলল, ‘েোরক দ্র নব নো! কো রজ 
কে পরেদ্রে। সোবই গেো েোরক দদ্রনয়োর গশ্রষ্ঠ দ্রবপ্লবী গনেো বরল।’ 
 ‘হ্োোঁ, গসই গশ্রষ্ঠ গনেোই এখন আমোরদর হোরের মুরঠোয়।’ 
 ‘দ্রকভোরব?’ 
 ‘গস এক মজোর কোদ্রহনী’ বরল দ্রম. ফ্রোদ্রিসরকো আহমদ মুসো দ্রকভোরব বোস্ক 
গ দ্ররলোপ্রযোরনর গবোন মোদ্ররয়োরক বোোঁ োরে দ্র রয় ক্ল-ুক্লেি-ক্লেোরনর হোরে বন্দী হয়, 
দ্রকভোরব ক্ল-ুক্লেি-ক্লেোরনর সেকডেো ও প্রদ্রেররোযরক পরোভূে করর গমরয়দ্রিরক 
উিোর করর পোদ্রলরয় িোয় এবং দ্রকভোরব আবোর গসযরো পরে। সব কোদ্রহনী গজনরক 
শুদ্রনরয় বলল, ‘আহমদ মুসোর দ্রবপ্লবী জীবরনর সব লীলোরখলো এবোর গশষ হরচ্ছ।’ 
 গজরনর কোরে েোর আব্বোর কেো ভোরলো লো ল নো, বরং মনিোর গকোেোয় 
গিন খ খ  কররে লো ল! গজোয়োরনর মুখিোও েোর গ োরখর সোমরন গভরস উঠল। 
ভোবল, গজোয়োন গিরহেু মুসলমোন, েোই এ খবরিোয় দ্রনশ্চয় গস বে রকরমর আিোে 
পোরব। গজন বলল, ‘আব্বো এ যররনর একজন দ্রবপ্লবী গনেোরক দ্রবদ্রর করো দ্রক 
সম্মোনজনক? এমন বেবসোয় মরনোবৃদ্রত্ত দ্রক ভোরলো গদখোয়?’ 
 ‘েুদ্রম জোন নো গজন, এিো দ্রবদ্ররর বেোপোর নয়, একযররনর দ্রবদ্রনময় বলরে 
পোর। আমোরদর গি ক্ষদ্রে হরয়রে আহমদ মুসো দ্বোরো েোর একিো অংশ পুরণ করলোম 
আমরো এর মোযেরম।’ 
 ‘শুরনদ্রে গলোকদ্রি নোদ্রক খুবই ভোরলো। িো দ্রকে ু কররেন জোদ্রের জরন্য, 
দ্রনরজর জরন্য দ্রকেুই নয়। আহমদ মুসোর  রম নবরী কো জ ‘ওয়োর্ল্ড িোইমস’ েোর 
ওপর একিো কভোর গেোদ্রর করদ্রেল। েোরে বলো হরয়দ্রেল আহমদ মুসো দ্রেদ্রলদ্রস্তন 
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দ্রবপ্লব সমোপ্ত করর িখন দ্রেদ্রলদ্রস্তন গেরক  রল িোন, েখন এক শুভোকোঙক্ষীর কোে 
গেরক ১ হোজোর ্লোর যোর গনন। সব গক্ষরত্রই অনুরূপ িিনো িরিরে্। দ্রেদ্রন 
গকোেোও গেরক বেদ্রক্ত েভোরব গকোন েোয়দো গননদ্রন। এমন দ্রনুঃস্বোেড দ্রবপ্লবী 
দদ্রনয়োরে দলডভ আব্বো। দদ্রনয়োরে িোরো কষ্ট করর দ্রবপ্লব করররে, েোরো সবোই 
রোষ্ট্রক্ষমেো গভো  করররে, দ্রবপ্লরবর সকল সহোয় সম্পরদর মোদ্রলক হরয়রে।’ 
 ‘গেোমোর কেো অস্বীকোর করদ্রে নো গজন। দ্রকন্তু েোর দ্রবপ্লব িোরদর ক্ষদ্রে 
করররে, আমরোও েোরদর মরযে। সুেরোং আমরো েোরক ঐভোরব দ্রব োর করব নো। 
দ্রেদ্রন আমোরদর শত্রু।’ 
 ‘শত্রু হরলও মহৎ শত্রু আব্বো।’ আদ্রম এ কভোর গেোদ্রররে পরেদ্রে, 
দ্রবপ্লরবর সময় ও দ্রবপ্লব কমডকোর ্র বোইরর দ্রেদ্রন কোরও গকোন ক্ষদ্রে কররনদ্রন, 
ক্ষদ্রে কররন নো।’ 
 ‘দ্রকন্তু েোর পররও দ্রেদ্রন আমোরদর স্বোরেডর শত্রু।’ 
 গজন দ্রকেু বলরে িোদ্রচ্ছল, েোর আব্বো বলল, ‘ ল, পোরকড দ্র রয় বদ্রস। 
আরও দ্রকেুিো সময় আমরো কোিোরে পোদ্রর ওখোরন দ্র রয়ই আমরো কেো বলব।’ 
 ওরো সকরলই পো বোেোল পোরকডর দ্রদরক। 
 
 
 
 আহমদ মুসো বুপল বোইরর সন্ধেোর অন্ধকোর িদ্রনরয় এরসরে।  
 যীরর যীরর গস দ্র রয় বোেরুরম প্ররবশ করল।  
 বোেরুরমর গমরপয় দোোঁদ্রেরয় আহদম মুসো বোেরুরমর েোরদর দ্রদরক 
েোকোল। িো গভরবদ্রেল েোই, পয়ুঃপোইপ গিখোন দ্রদরয় গনরম এসরে েোর পোরশর 
জোয় োিো েোরদর অন্য জোয় ো গেরক আলোদো। েোরদর এ এলোকোিো গভরঙ 
পয়ুঃপোইপ বসোরনো হরয়রে। পরর েোরদর ঐ অংশ আলোদোভোরব নেদ্রর করো 
হরয়রে। 
 আহমদ মুসো পরকি গেরক লেোসোর কোিোর গবর করর হোরে দ্রনল। েোরপর 
পয়ুঃপোইপ গবরয় ওপরর উরঠ গ ল। ্োন হোরে পোইপ যরর গররখ বোম হোরে 
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কোিোররর সূক্ষ আ ো দ্রদরয় নেুন নেদ্রর েোদিো পরীক্ষ করল। গদখল, গলোহোর দই 
বীরমর ওপরো দ্রেরলর শীি  োদ্রপরয় েোর ওপর েোদ ঢোলোই করো হরয়রে। দ্রনর  
গেরক েো অবশ্য বুপো িোয় নো রংরয়র কোররণ। আহমদ মুসো গলসোর কোিোর  োলু 
করর দ্রেল শীরির গি পোশিো গলোহোর দ্রবরমর ওপর আিকোরনো, গস পোশিো গলসোর 
দ্রবম দ্রদরয় গকরি গেলল। েোরপর দ্রষ্টল দ্রশরির গস অংশিো গদয়োরলর মরযে ঢুকোরনো 
গদয়োল বরোবর গস পোশিোও গকরি গেলল। দ্রকন্তু দ্রষ্টল দ্রশিিো পরে গ ল নো। 
িোনোিোদ্রন করল, েবু পেল নো। আহমদ মুসো গনরম এরলো দ্রনর । িয়রলরির ফ্লোরশর 
দ্রেরলর হোেলিো গকরি দ্রনল। হোেলিোর এক প্রোন্ত গবশ গ োখো।  
 আবোর উঠল আহমদ মুসো। অরনকক্ষরনর প্রর ষ্টোয় হোেরলর সুোঁ োরলো প্রোন্ত 
দ্রেল দ্রশরির ওপর দ্রদরয় েোরদর গভের ঢুকোরনো গ ল। েোরপর হোেল যরর অরনক 
িোনোিোদ্রনর পর দ্রেল দ্রশরির একিো প্রোন্ত আ লো করো গ ল। গদদ্রর সইদ্রেল নো। 
আহমদ মুসো আল ো অংশিো দ’হোরে যরর পুরল পেল। কোজ হরলো। আহমদ মুসো 
আেরে পেল গমরপর ওপর, েোর সোরে সশরে এরস পেল দ্রেল দ্রশিদ্রি। 
 পোইপ গবরয় আবোর উরঠ গ ল আহমদ মুসো। দ্রেল দ্রশরির ওপর দ্রেল 
দ্রসরম ি দ্রদরয় পোের জমোরনো আস্তরণ। আহমদ মুসো আর র মরেোই এক হোরে 
পোইপ যরর অন্য হোরে গলসোর দ্রবম দ্রদরয় দ্রসরম ি  দ্রলরয় এক এক করর পোের 
খুলরে লো ল। বে কষ্টকর এই কোজ। গিরম উঠল আহমদ মুসো। গমরপরে আেরে 
পেোয় পোরয়র গ োেোদ্রলরে গলর দ্রেল, গস জোয় োয় দ্র ন দ্র ন কররে। েো’েোেো 
দ্রেল দ্রশিদ্রি মোেোয় আিোে কররদ্রেল। গস জোয় োিোও িন িন কররে। দ্রকন্তু দ্রবশ্রোম 
গনবোর সুরিো  গনই। গবদ্রশ গদদ্রর হরল যরো পেোর আশংকো। বোেরুরম ওরদর দ্রিদ্রভ 
কেোরমরোর গকোন গ োখ গনই বরল রক্ষো। দ্রকন্তু গবদ্রশক্ষণ ির গেরক অনুপদ্রস্থে েোকরল 
ওরো সরন্দহ কররে পোরর। 
 আস্তরণদ্রির ওপররর অংশিো দ্রেল গুোঁরেো পোের ও দ্রসরমর ি জমোরনো। 
আহমদ মুসো িেিো পোরল গলোহোর দ্রবম ও গদয়োরলর পোশ বরোবর জোয় োয় দ্রসরম ি 
 দ্রলরয় গেলল। েোরপর গলসোর কোিোর পরকি পুরর দ’হোরে পোইপ আোঁকরে যরর 
দ’পো গজোেো করর ওপরর েুরল সবডশদ্রক্ত দ্রদরয় লোদ্রে দ্রদরে লো ল। দ্রেন- োরদ্রি 
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লোদ্রের পরই পোেলো আস্তরণদ্রি েোর পোরয়র ওপর গনরম এরলো, েোরপর সশরে 
 দ্রেরয় পেল দ্রনর  গমরপরে।  
 ওপরর েোরদ গবশ বে একদ্রি  হবররর সৃদ্রষ্ট হরলো। আহমদ মুসো গলোহোর 
দ্রবম ও ভোঙো েোরদর প্রোন্ত যরর দ্রুে ওপররর গমরপরে উরঠ গ ল। একবোর গ োখ 
েুরল েোকোল বোেরুরমর দরজোর দ্রদরক। দরজো বন্ধ। আহমদ মুসো  ভীর ক্লোদ্রন্তরে 
এদ্রলরয় পেল গমরপরে। বে বে দম দ্রনরয় গস ক্লোদ্রন্ত দূর করোর গ ষ্টো করল। এই 
মুহূরেড দদ্রনয়োর মরযে েোর কোরে সবর রয় গলোভনীয় মরন হরচ্ছ দ্রবশ্রোমরক। 
 দ্রকন্তু দ্রমদ্রনি দরয়রকর গবদ্রশ সময় গস নষ্ট কররে পোরল নো। উরঠ দোোঁেোল। 
গ োিো  ো যুরলো-বোদ্রলরে ভরর দ্র রয়দ্রেল। একিু গপরে দ্রনরয় উরঠ দোোঁেোল। এদ্র রয় 
গ ল দরজোর দ্রদরক।  োরদ্রদরক েোদ্রকরয় বোেরুমিোরক েোর কোরে গনোংরোই মরন 
হরলো অেডোৎ বোেরুমিো সোযোররণর বেবহোররর জরন্য! আহমদ মুসোর মরন পেল 
এিরদ্রি েোর ওপররর ির। এখোন গেরকই েোর িরর  খোদে সরবরোহ হরেো। সুেরোং 
এিরিো দ্রকর ন, গেোর রুম ইেেোদ্রদ জোেীয়ই দ্রকেু হরব। 
 আহমদ মুসো বোেরুরমর দরজোর নব িুরোরে িোদ্রচ্ছল, এমন সময় দরজোর 
নব িরর গ ল। সংর  সংর  খুরল গ ল দরজো।  
 এরকবোরর মুরখোমুদ্রখ। মোপোদ্রর লিো, গমোিো গসোিো একজন গলোক। শক্ত-
সমেড শরীর। আহমদ মুসোরক সোমরন গদরখ েোর গ োখ েোনোবেো! 
 দ্রবস্মরয়র গিোর কোিোর আর ই আহমদ মুসো েোর ্োন হোরের একিো 
কোরোে  োলোল গলোকদ্রির কোরনর দ্রনর  নরম জোয় োিোয়। গলোকিো দ্রনুঃশরে গ োেো 
কোিো  োরের মরেো দরজোর ওপর পরে গ ল। 
 আহমদ মুসো দ্রনুঃশ্বোস বন্ধ করর অরপক্ষো করল দ্রকেুক্ষণ। গকউ এরলো নো। 
আহমদ মুসো বুপল, এিরর গকউ গনই। 
 গলোকদ্রিরক গিরন বোেরুরম ঢুদ্রকরয় বোেরুম গেরক গবদ্রররয় এরস দরজো 
বন্ধ করর দ্রদল গস। 
 িরদ্রি আসরলই একিো গেোর রুম। 
 িররর  োদ্রদরক একবোর নজর বুলোল আহমদ মুসো। পোরশই একিো বোরি 
গস নবদেদ্রেক সরঞ্জোম গদখরে গপল। েোরপর গস এদ্র রয় গ ল দরজোর দ্রদরক। 
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 দরজোর সোমরন একিু দোোঁদ্রেরয় নব িুদ্রররয় যীরর যীরর দরজোিো একিু 
েোোঁকো করর বোইরর উোঁদ্রক দ্রদল। গদখল লিোলদ্রি একিো কদ্ররর্োর।  
 আহমদ মুসোর মরন পেল এ যররনর একিো কদ্ররর্োররর মুরখই দ্রনর  
নোমোর দ্রসোঁদ্রেদ্রি কদ্ররর্োরর দ্র রয় উরঠরে। আহমদ মুসোর আরও মরন পেল দ্রসোঁদ্রের 
পোরশই ইরলকদ্রট্র্ক সুই  গবো্ড। দ্রবশোল মোষ্টোর সুই িোরক গস ওখোরনই গদরখরে। 
 আহমদ মুসো দরজো খুরল গবদ্রররয় আসরব এমন সময় গপেরন পোরয়র শে 
গপরয় দ্রবদেৎ  দ্রেরে গপেরন দ্রেরল। দ্রকন্তু গদদ্রর হরয় গ রে েখন। একিো গলোহোর 
র্ গনরম আসরে েোর মোেো লরক্ষে। গশষ মুহূরেড েোর মোেোিো কোে করর একদ্রদরক 
সদ্রররয় দ্রনরে পোরল। মোেোিো বোোঁ ল, দ্রকন্তু আিোেিো এরস লো ল  লো ও িোরের 
সদ্রন্ধস্থরল। 
 মোদ্রিরে পরে গ ল আহমদ মুসো। 
 িোরের গপদ্রশিো গেোঁেরল গ ল বরল মরন হরলো। মোেোিোও দ্র ন দ্র ন করর 
উঠল বেেোয়। িুরর উরঠদ্রেল মোেোিো। 
 মোদ্রিরে পরেই আহমদ মুসো গদখল, গলোকদ্রি র্িো েুরল দ্রনরচ্ছ, 
আররকিো আিোে গনরম আসরে েোর ওপর। 
 আহমদ মুসো এক পোরশ দ্রনরজরক েুোঁরে দ্রদল। রর্র আিোেদ্রি দ্র রয় 
কংদ্রররির গমরপর ওপর পেল। 
 আহমদ মুসো এক পোরশ সরর দ্র রয়ই উরঠ দোোঁদ্রেরয়দ্রেল। 
 গলোকদ্রি েৃেীয়বোর র্দ্রি গেোলোর আর ই আহমদ মুসোর ্োন হোরের 
কোরোে গলোকদ্রির বো কোরনর দ্রনর  দ্রঠক আর  জোয় োিোয়। গলোকদ্রি র্ আর েুলরে 
পোরল নো। মুখ েুবরে পরে গ ল রর্র ওপররই। 
 আহমদ মুসো দ্রেরর দোোঁদ্রেরয় আবোর দরজো দ্রদরয় উোঁদ্রক দ্রদল বোইররর 
কদ্ররর্োরর। নো, গকোন গলোক গনই। আহমদ মুসো মুখিো দ্রন ু করর কদ্ররর্োর যরর 
উত্তর দ্রদরক গদৌে দ্রদল। লক্ষে, দ্রসোঁদ্রের ির। 
 আহমদ মুসোর স্মদৃ্রে দ্রঠকই বরলদ্রেল। গিখোরন কদ্ররর্োরদ্রি পুব দ্রদরক 
গমোে দ্রনরয়রে, গসখোরনই গপরয় গ ল গস দ্রসোঁদ্রে ির। দ্রসোঁদ্রে মুরখর পুব পোরশ 
গদয়োরলই সুই  গবো্ড। 
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 আহমদ মুসো এক লোরে দ্র রয় সুই  গবোর্ডর কোরে দোোঁেোল। মোষ্টোর 
সুইর র ওপর নজর বুলোল। পোশোপোদ্রশই অন ও অে এর গবোেোম। আহমদ মুসো 
 দ্রকরে একবোর পুব দ্রদরক েোদ্রকরয় গদোেলোয় ওঠোর দ্রসোঁদ্রেিো গদরখ দ্রনল। 
 েোরপর মুখ িুদ্রররয় িখন অে-এর গবোেোরমর দ্রদরক হোে বোেোল, েখনই 
গবরজ উঠল সোইররন। 
 আহমদ মুসো দ্রুে অে- এর গবোেোমদ্রি গ রপ গদৌে দ্রদল কদ্ররর্োরর ওঠোর 
দ্রসোঁদ্রের দ্রদরক।  
 অন্ধকোরর দ্রসোঁদ্রের গরদ্রলং এর সোরে গস যোক্কো গখল। েবু খুদ্রশ হরলো দ্রসোঁদ্রে 
গপরয়। দ্রসোঁদ্রে দ্রদরয় উরঠ গ ল বোরোন্দোয়। 
 গদোেলোর বোরোন্দোয় িখন গস উঠল, দ্রবদ্রভন্ন দ্রদরক পোরয়র শে ও নহ ন  
শুনরে গপল। হঠোৎ দ্রবদেে  রল িোওয়োয় বুপো গ ল েোরো উরত্তদ্রজে ও আেংদ্রকে 
হরয় পরেরে। 
 আহমদ মুসো ভোবল, েোরো অদ্রবলরি আরলোর বেবস্থো কররব। দ্রনজস্ব 
গজনোররিরও েোকরে পোরর। মোরপখোরন গিিুকু সুরিো  পোরব, েোরকই কোরজ 
লো োরে হরব। 
 ভোবল আহমদ মুসো, বোরোন্দো দ্রদরয় আররকিু সোমরন এর োরলই দ্রনর র 
বো োরন নোমোর দ্রসোঁদ্রেমুরখর দরজো। দ্রকন্তু আহমদ মুসোর মন বলল, ও পেিো 
দ্রনরোপদ নয়। সোইররন িখন গবরজরে, েখন গবরুবোর ঐ পেিোই েোরো আিরকরে 
প্রেম। গবররোরলই ওরদর েোোঁরদ পেরে হরব। 
 হঠোৎ আহমদ মুসোর মরন পেল, ভোসকুরয়জ বরলদ্রেল কোদ্র্ডনোল 
হোউরজর দ’েোলো, দ্রেনেোলোয় লোইরব্রদ্রর আরে। কেোিো মরন পেোয় আহমদ মুসোর 
মন খুদ্রশ হরয় উঠল। গসর ্োর সোরে একেলোর কদ্ররর্োরর ওঠোর পর গস লক্ষে 
করররে, গি দ্রসোঁদ্রে দ্রদরয় আ ্োরগ্রোউর ্ নোমো িোয় গস দ্রসোঁদ্রেদ্রিই িুরর দ’েলোয় উরঠ 
গ রে। হয়রেো দ্রসোঁদ্রের মোেোয় দরজো দ্রকংবো দ্রকেু দ্রদরয় দ্রেনেলোয় উরঠ গ রে। 
হয়রেো দ্রসোঁদ্রের মোেোয় দরজো দ্রকংবো দ্রকেু দ্রদরয় দ্রেনেলোয় ওঠোর পে বন্ধ করো 
হরয়রে। েো গহোক, ঐ প্রদ্রেবন্ধকেো গমোকোদ্রবলো অরনক দ্রনরোপদ হরব। 
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 দ্র ন্তোর সরঙ্গ সরঙ্গ আহমদ মুসো গদয়োরলর  ো গিোঁরষ দ’েলোর দ্রসোঁদ্রে মুরখর 
দ্রদরক এর োরলো। এ সময় কদ্ররর্োর দ্রদরয় গবশ করয়কজন গলোরকর েুরি আসোর 
শে পোওয়ো গ ল। আহমদ মুসো গদয়োরলর সোরে গসোঁরি দ্রনুঃশ্বস বন্ধ করর দোোঁেোল। 
 েুরি আসো গলোকরর করয়কজন েো সোমরন দ্রদরয় েুরি বোরোন্দোর দ্রদরক 
গবদ্রররয় গ ল। আহমদ মুসো বুপল, ওরো দ্রনর  নোমোর দ্রসোঁদ্রে দ্রদরয় দ্রনর  গনরম গ ল। 
 আহমদ মুসো এবোর হোেদ্রেরয় দ’েলোয় ওঠোর দ্রসোঁদ্রেমুখ খুোঁরজ দ্রনল। 
েোরপর দ’হোে ও দ’পো বেবহোর করর হোমোগুদ্রে গদয়োর মরেো করর দ্রুে দ্রসোঁদ্রের 
মোেোয় উরঠ গ ল। হোেদ্রেরয় দরজোিো গবর করল। গিোকো দ্রদরয় পরীক্ষো করর বুপল 
দ্রেরলর দরজো। 
 এই সময় দ্রসোঁদ্রের অন্ধকোরিো অরনকখোদ্রন দ্রেরক হরয় গ ল। আহমদ মুসো 
বুপল, মোষ্টোর সুই  েোরো অন করররে। আহমদ মুসো উদ্রদ্বগ্ন হরলো, এ দ্রসোঁদ্রেরেও 
েোরো উঠরে পোরর। দ্রকন্তু পরক্ষরনই আশ্চিড হরলো এই বরল গি, দ্রনর র দ্রেনদ্রি গফ্লোর 
গখোোঁজো কমদ্রপ্লি নো করর েোরো এ দ্রসোঁদ্রেরে আসরব নো। এ সমরয়র মরযে েোরক সরর 
পেরে হরব। 
 আহমদ মুসো দরজো পরীক্ষো করর বুপল, দ্রেরলর দরজোিো ওরয়দ্রর্ল্ং করর 
স্থোয়ীভোরব আিরক গদয়ো হরয়রে। 
 গস আর সময় নষ্ট করল নো। গলসোর কোিোর গবর করর দরজোর মোপখোনিো 
গকরি একিো গেোকর সৃদ্রষ্ট করল। 
 আহমদ মুসো গসই গেোকর দ্রদরয় গবদ্রররয় এরলো দ’েলোর বোরোন্দোয়। 
 গকউ গকোেোও গনই। 
 আহমদ মুসো দ্র ন্তো করল কোদ্র্ডনোল হোউরজর সম্মুখ ভো  উত্তর দ্রদকিো। 
সুেরোং দ্রনর  নোমোর দ্রসোঁদ্রে উত্তর দ্রদরকই েোকরব। েখন সন্ধেো। লোইরব্রদ্রররে 
গলোকজন েোকরে পোরর। বোরোন্দোরেও গকউ েোকো দ্রবদ্র ত্র নয়। আহমদ মুসো মোেোর 
 ুলিো একিু দ্রঠক করর যীর পোরয় এর োরলো বোরোন্দো দ্রদরয় উত্তর দ্রদরক। 
 িুরোরনো বোরোন্দো। উত্তর দ্রদরক দ্রকেুিো িুরর আবোর পদ্রশ্চম দ্রদরক গ রে।  
 আহমদ মুসো পদ্রশ্চম দ্রদরক িুররই দ্রনর  নোমোর দ্রসোঁদ্রে গদখরে গপল। 
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 দ্রসোঁদ্রেমুরখ একজন গ য়োরর বরস আরে। আহমদ মুসো বুপল, গস প্রহরী। 
লোইরব্ররীরে প্ররবশ েোহরল দ্রনশ্চয় দ্রনয়দ্রন্ত্রে। 
 গস যীর পোরয় দ্রসোঁদ্রে মুরখর দ্রদরক এর োরলো। 
 দ্রসোঁদ্রের মুরখর গলোকদ্রি আর ই গদখরে গপরয়দ্রেল আহমদ মুসোরক। েোর 
গ োরখ দ্রকেুিো দ্রবস্ময়। আহমদ মুসো কোরে আসরেই গস উরঠ দোোঁেোল বলল, ‘স্যোর, 
ওদ্রদরক গকন? গকোেোয় দ্র রয়দ্রেরলন?’ 
 ‘এই গদখলোম আর দ্রক!’ মুরখ হোদ্রস গিরন অরনকিো েোদ্রচ্ছরলের সোরে 
বলল আহমদ মুসো। 
 দ্রকেু বলরে িোদ্রচ্ছল প্রহরী। আহমদ মুসো েোর আর ই বলল, ‘গেোমোর 
গকোন ভয় গনই, ওদ্রদরক গকোন গসোনোদোনো েোরক নো। আর আদ্রম খোদ্রল হোরে 
গদখরেই গেো পোচ্ছ।’ 
 বরল আহমদ মুসো দ্রসোঁদ্রে দ্রদরয় নোমরে শুরু করল। 
 প্রহরী দ্রকেু বলরে দ্র রয়ও আবোর  ুপ করর গ ল। সংরকোর র একিো ভোব 
েোর গ োরখ-মুরখ প্রকোশ গপল। সম্ভবে আহমদ মুসোর মরেো একজন সুন্দর 
ভিরলোকরক আর দ্রকেু বলরে েোর মন সোয় গদয়দ্রন। 
 এই প্রহরী গলোকদ্রি ক্লু-ক্লেোি-ক্লেোন গেরক দ্রনরয়ো  করো। েোর দোদ্রয়রত্বর 
মরযে একদ্রি হরলো লোইরব্রদ্রর েোেো বোদ্রের অন্য অংরশ গকউ নো িোয় েো দ্রনদ্রশ্চে 
করো। েোর আররকদ্রি দোদ্রয়ত্ব হরলো, সোদো  োমেোর গলোক েোেো আর গকউ গিন 
লোইরব্রদ্রররে ঢুকরে নো পোরর, েো গদখো। 
 আহমদ মুসো দ্রুে দ্রসোঁদ্রে দ্রদরয় গনরম এরস বোদ্রের সোমরনর লনিো গপদ্রররয় 
লোল ইরির গসই রোস্তোয় দ্র রয় পেল। 
 এই সময় আহমদ মুসো গপেরন বোদ্রের দ’েলোর বোরোন্দোয় নহ ন  ও 
গদৌেোরদৌদ্রের শে শুনরে গপল। আহমদ মুসো গপেরন নো েোদ্রকরয়ই বুপল, গস গি 
দ’েলোর দ্রসোঁদ্রেপে দ্রদরি পোদ্রলরয়রে েো ওরো গির গপরয়রে। 
 আহমদ মুসো গদখল গসই লোল ইরির রোস্তোয় একিো নেুন কোর দোোঁদ্রেরয় 
আরে। পোরকডর গ ি গপদ্রররয় একজন বয়স্ক গলোক, একজন েরুনী ও একজন 
মদ্রহলো রোস্তোর দ্রদরক এদ্র রয় আসরে। 
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 এই সময় দ’েলো গেরক গুলীর শে হরলো। দ্রপস্তরলর গুলী। নো েোদ্রকরয়ও 
আহমদ মুসো বুপল, েোরক লক্ষে কররই গুলী করো হরয়রে। দ্রকন্তু দ্রপস্তরলল গুলী 
এে দূর আসরব নো। পূবডদ্রদরকর গিরো প্রো ীররর গ রিও করয়কজরনর জিলো 
গদখরে গপল গস। গুলীর শে শুরন ওরো এদ্রদরকই আসরে। 
 আহমদ মুসো অন্য দ্রকেু আর ভোবরে পোরল নো। পোরশ দোোঁেোরনো  োদ্রের 
ড্রইদ্রভং দ্রসরি গ োরখর পলরক গস উরঠ বসল।  োদ্রব েোিডোররর সোরেই দ্রেল। 
 এক হোরে আহমদ মুসো দরজো গিরন বন্ধ করল, অন্য হোরে  োদ্রব িুদ্রররয় 
 োদ্রে ষ্টোিড দ্রদল। 
 িুমন্ত  োদ্রেিো গজর  উরঠই লোে দ্রদরয়  লরে শুরু করল। গকউ দ্রকেু 
বুপোর আর ই  োদ্রে কোদ্র্ডনোল হোউরজর সীমোনো গপদ্রররয় রোস্তোয় দ্র রয় পেল। 
 রোস্তোয় পরে ভোবল আহমদ মুসো, গকোেোয় িোরব গস। গহোরিরল িোওয়ো 
দ্ররদ্রস্ক। শহরর দ্রনরজর গেো গকউ গনই। দ্র ন্তো করর সময় নষ্ট করোর েোর সময়ও গনই। 
ওরো দ্রনশ্চয় দ্রপেু গনরব, অন্যদ্রদরক  োদ্রের নোিোর পুদ্রলশরক জোনোরল েোরোও পোহোরো 
বসোরব। পুদ্রলশ এলোিড হবোর আর ই েোরক দ্রনরোপদ গকোেোও গপৌোঁেরে হরব। 
 দদ্রক্ষণ োমী একিো হোইওরয় খুব কোরেই। দদ্রক্ষণ দ্রদরক শহর গবদ্রশ গনই। 
শহর গপরুই উোঁ ু-দ্রন ু পোহোেী এলোকো। গসখোরন দ্রবশোল এলোকো জুরে জলপোই 
বো োন। জং রল ভরো। শহররর মেোপ গিিুকু গস গদরখরে েোরে এেিুকু মরন 
পেরে। 
 আহমদ মুসো দদ্রক্ষণ হোইওরয়র দ্রদরকই েুরি  লল। দ্ররয়োর দ্রভউরে েোর 
গপেরন গকোন  োদ্রে গস আসরে গদখরে নো। ক্লু-ক্লেোি-ক্লেোরনর  োদ্রে আরে প্রো ীর 
গিরো বো োরন। দ্রসিোন্ত দ্রনরয় গসখোন গেরক  োদ্রে গবর কররে অবশ্যই সময় 
লো রব। 
 আহমদ মুসো শহর গেরক গবদ্রররয় গসই জলপোই বো োরন এরস গপৌোঁেল। 
গস হোইওরয় গেরক  োদ্রেদ্রি বো োরন ঢুদ্রকরয় একিো বে গপোরপর আেোরল এরন দোোঁে 
করোল।  োদ্রে গেরক গনরম  োরপোশিো একবোর গদরখ দ্রনল। জোয় োিোরক েোর খুবই 
দ্রনরোপদ মরন হরলো। শহর গেরক গবরুবোর পর গস  োদ্রের আরলো দ্রনদ্রভরয় 
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দ্রদরয়দ্রেল। সুেরোং েোর বো োরন প্ররবশ কোরও নজরর পেোর কেো নয়। গকউ েোরক 
েরলো কররদ্রন। অন্তে েোর এিো নজরর পরেদ্রন। 
 নেুন  োদ্রে। খুব দোদ্রম  োদ্রে।  োদ্রের কো  রঙীন। বোইরর গেরক গভেররর 
দ্রকেুই গদখো িোয় নো, দ্রকন্তু গভের গেরক বোইররর সব দ্রকেুই গদখো িোয়। 
 আহমদ মুসো  োদ্রের আরলো জ্বোদ্রলরয় গভেরিো একবোর ভোরলো করর 
গদখল। একদ্রি ভেোদ্রনদ্রি বেো  গদখল গপেরনর দ্রসরি। েোেোেো আরও গপল করয়ক 
গকৌিো েরলর রস ও গকরকর পেোরকি। গশষ দ’গিো গপরয় আহমদ মুসো খুব খুদ্রশ 
হরলো।  োদ্রেরে িোরো এরসদ্রেল েোরো এর োরলো এরনদ্রেলন পোরকড বরস খোবোর 
জরন্য। দ্রকন্তু গবোয হয় েোরদর প্ররয়োজন হয়দ্রন। এখন গিরহেু ক্ষুযোেড গস, েোই গস 
এর োরলো গখরে পোরর।  োদ্রে গেরে গদবোর সময় ওরদর অনুমদ্রে দ্রনরলই  লরব। 
 সদ্রেেই খুব ক্ষুযো গপরয়দ্রেল আহমদ মুসো। অরনক পদ্ররশ্রম ও যকল গ রে 
েোর। 
 গ োিো গককিোই গখরয় দ্রনল আহমদ মুসো। েোর সোরে দ্রেন গকৌিো েরলর 
জুস। গখরয় খুব আরোম লো ল েোর। মরন হরলো, িেোসমরয় পদ্ররশ্ররমর উপিুক্ত 
ক্ষদ্রেপরূণ হরলো। 
 খোবোর পর  োদ্রের দ্রসরি  ো এদ্রলরয় একিু দ্রবশ্রোম দ্রনল গস। 
 শুরয় শুরয়ই ভোবল  োদ্রেিো কোর দ্রক করর মোদ্রলকরক খুোঁরজ পোরব গস! হঠোৎ 
েো গসই ভেোদ্রনদ্রি বেো িোর কেো মরন পেল। 
 ভেোদ্রনদ্রি বেো দ্রি েুরল দ্রনরয় খুলরলো গস। গভেরর িোকো, গেোট্ট একিো 
দ্রবউদ্রি বি ও গেোট্ট একিো দ্র রকুি গপল। েোরে গলখো, ‘গজন, গেোর গদখো নো গপরয় 
এই দ্র দ্রঠিো গেোর বেোর  গররখ গ লোম। দ্রবশ্বদ্রবদেোলরয় িোওয়োর মরেো গেোর শরীর 
হরয়রে, দ্রকন্তু িোদ্রচ্ছস নো। এিো দ্রঠক নয়। গলখোপেোয় গেোর মরনোরিো ী হওয়ো 
দরকোর। মনিোও েোরে ভোরলো হরব। - হোন্নো।’ 
 আহমদ মুসো ভোবল,  োদ্রের মোদ্রলক গমরয়দ্রির নোম েোহরল ‘গজন’! নোম 
পোওয়ো গ ল, দ্রকন্তু দ্রঠকোনো? 
 হঠোৎ আনরন্দ মুখ উজ্জ্বল হরয় উঠল আহমদ মুসোর।  োদ্রের েু-বুরকই 
গেো সব পোওয়ো িোরব! 
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 দ্র ন্তোর সোরে সোরেই আহমদ মুসো েু-বুক গবর করর আনল। খুরল নোম-
দ্রঠকোনোর ওপর গ োখ বুলোল। নোম-দ্রঠকোনো পরে আহমদ মুসো স্ব ে উচ্চোরণ করল 
গজরনর দ্রপেোর নোম ফ্রোদ্রিসরকো গজদ্রমরনস গ্ গসজনোররোসো। দ্রঠকোনো কোদ্র্ডনোল 
হোউজ গদরখ ভোবল, এরো দ্রক েোহরল কোদ্র্ডনোল ফ্রোদ্রিসরকো গ্রমদ্রনজ গ্ 
সোজনোররোসোর পদ্ররবোর। েো’হরল এর দ্রক ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোরনরও গকউ? 
 রোে দশিোর দ্রদরক আহমদ মুসো  োদ্রে দ্রনরয় বো োন গেরক গবরুল।  োদ্রের 
নোিোর গস পোরে গেরলরে্।  োদ্রের এমোররজিী গকদ্রবরন গপদ্রে গিপ ও গেোি কোোঁদ্র  
গপরয়দ্রেল। গেোি একিো সোদো পেো্ গপরয়দ্রেল‘ েু-বুরকর সোরে। আহমদ মুসো 
দ্রনখুোঁেভোরব কো জ গকরি  োদ্রের নোিোররর দ্রদ্বেীয় অংক ও গশষ অংক পদ্ররবেডন 
কররদ্রেল। পদ্ররবদ্রেডে নোিোরিো দ্রের্ল দ্রেদ্রলরপর  োদ্রের নোিোর হরয় গ ল। 
আহমদ মুসোর  ন্তবে কোদ্র্ডনোল হোউজ। লক্ষে,  োদ্রেিো গেরে গদয়ো।  োদ্রেিো 
গেরে নো গদয়ো পিডন্ত গস দ্রনরজরক মুক্ত কররে পোররে নো।  োদ্রে  ুদ্রর করোর জরন্য 
ওরো দ্রক পদ্ররমোণ  োল-মন্দ কররে গক জোরন! 
 মোদ্রিদ শহররর গরোে মেোরপর একিো কদ্রপ েোর পরকরি সব সময়ই 
আরে।  োদ্রে েোেোর আর  গস একবোর  ওিোরে গ োখ বুদ্রলরয় দ্রনরয়রে। 
 রোস্তো দ্র রন দ্রনরে গকোন অসুদ্রবযো হরলো নো আহমদ মুসোর। দ্রঠক রোে সোরে 
দশিোয় কোদ্র্ডনোল করিরজর গ রি েোমোল আহদম মুসো। 
 কোদ্র্ডনোল করিজদ্রি প্রোয় একদ্রি রোজপ্রোসোদ। 
  োদ্রে েোমরেই গ ি রুম গেরক গ িমেোন উোঁদ্রক দ্রদল। আহমদ মুসো বলল, 
‘দ্রম. ফ্রোদ্রিসরকো আরেন?’ 
 ‘নো, গনই।’ বলল গ িমেোন। 
 ‘গজন আরে?’ 
 ‘আরে।’ 
 ‘েোরক হরলও  লরব।’ 
 ‘আদ্রম ওর হোরোরনো  োদ্রের গখোোঁজ দ্রনরয় এরসদ্রে।’ 
 গ িমেোন সরঙ্গ সরঙ্গ সরর গ ল জোনোলো গেরক। 
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 অল্প দ্রকেুক্ষণ পররই গ ি খুরল গ ল। আহমদ মুসো  োদ্রে দ্রনরয় গভেরর 
ঢুরক গ ল। 
  োদ্রে দ্রদরি দোোঁেোল  োদ্রে বোরোন্দোয়। 
  োদ্রে বোরোন্দো গেরক দ’যোপ উঠরলই লিো কদ্ররর্োর। 
  োদ্রে বোরোন্দোয় গপৌোঁরে আহমদ মুসো  োদ্রে গেরক নোমরে নোমরে গদখরে 
গপল একদ্রি েরুণী এরস কদ্ররর্োরর দোোঁেোল। েোর গ োরখ মুরখ দ্রবস্ময়! 
 আহমদ মুসো  োদ্রে গেরক গনরমই দ’যোপ গপদ্রররয় কদ্ররর্োরর উরঠ  োদ্রের 
 োদ্রবদ্রি গজনরক দ্রদরে দ্রদরে বলল, ‘বোযে হরয় আপনোর  োদ্রে দ্রবনো অনুমদ্রেরে 
দ্রনরে হরয়দ্রেল, এজরন্য আদ্রম দুঃদ্রখে। আপনোর বেো   োদ্রেরে আরে।’ 
 আহমদ মুসো একিু গেরমদ্রেল গঢোক গ লোর জরন্য। 
 গসই েোোঁরকই গমরয়দ্রি বলল, ‘আপনোর নোম আহমদ মুসো?’ গমরয়দ্রির  লো 
কোোঁপদ্রেল। 
 ‘হ্োোঁ, আদ্রম আহমদ মুসো। আপদ্রন গকমন করর জোরনন আমোর নোম?’ 
 ‘আপনোর নোম আর  গেরকই জোনেোম। দ্রম. ভোসকুরয়রজর কোে গেরক 
গজরনদ্রেলোম আপদ্রনই আমোর  োদ্রে দ্রনরয় গ রেন।’ 
 ‘আমোরক মোে কররবন। আপনোরদর গকক ও েরলর জুসও আদ্রম 
গখরয়দ্রে, আদ্রম খুব ক্ষুযোেড দ্রেলোম। এর জরন্যও আদ্রম ক্ষমো  োই।’ 
 ‘আপদ্রন এই ভোষোয় কেো বলোয় আদ্রম দ্রবব্রে গবোয করদ্রে। আপদ্রন 
আমোরক  োদ্রে গেরে নো দ্রদরলও দ্রকে ুমরন করেোম নো। ভোবেোম, আমোর  োদ্রে 
একজন মহোন দ্রবপ্লবীর কোরজ লো রে। আপদ্রন গভেরর আসুন, বসরবন।’ 
 ‘যন্যবোদ। আপনোর পদ্রর য় দ্রক জোদ্রন নো। দ্রকন্তু আপনোরক আমোর কোরে 
দ্রবস্মরয়র মরন হরচ্ছ।’ 
 ‘গভেরর আসুন, বলব সব।’ 
 ‘যন্যবোদ গবোন, আমোর সময় কম আর সম্ভবে আমোর সব দ্রবষয় েুদ্রম 
জোরনো।’ 
 বরল আহমদ মুসো িুরর দোোঁেোরে দোোঁেোরে বলল, ‘ োদ্রের নোিোরদ্রি বদরল 
দ্রনও গবোন।’ 
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 আহমদ মুসো দ্রুে পো  োলোল সোমরন। 
 গজন আরও দ্রকেু বলরে দ্র রয়ও বলরে পোরল নো। দ্রনবডোক দ্রবস্মরয় গস 
েোদ্রকরয় রইল আহমদ মুসোর দ্রদরক। মরন েোর প্রবল আরলোেন, িোর সোরে গদখো 
হরলো, কেো হরলো, এই সুন্দর সোররলে ভরো মুরখর এই িুবকদ্রিই দ্রক দ্রবশ্ববররণে 
দ্রবপ্লবী গনেো? 
 আহমদ মুসো  রল গ রে গজনরদর গ ি গপদ্রররয়। দ্রকন্তু দোোঁদ্রেরয়ই আরে 
গজন। স্মদৃ্রে োরণ কররে গজন দ্রবস্ময়ভরো মুহূেডগুরলোর। আহমদ মুসো েোরক গবো 
বরলরে। একজন এে বে দ্রবপ্লবী এে নরম ভোষোয় কেো বরল! সদ্রেেই মোনুষরক 
আপন করর গনবোর অদ্ভুে ক্ষমেো েোরো ঐ যররনর দ্রবপ্লবীরো কখনও দ্রক এভোরব 
 োদ্রে গেরে দ্রদরে আরস।  োদ্রে বেবহোররর জরন্য দুঃখ প্রকোশ করর! নো বরল জুস 
ও গকক খোওয়োর জরন্য মোে  োয়! সদ্রেে আহমদ মুসো সম্পরকড গস িো শুরনদ্রেল েোর 
গ রয়ও অরনক বে গস। 
 যীরর যীরর  োদ্রের দ্রদরক এর োরলো গজন। 
 গদখল েোর ভেোদ্রনদ্রি বেো  দ্রসরির ওপর পরে আরে। জুরসর খোদ্রল দ্রিন ও 
গকন বোোঁযো কো জ  োদ্রের গমরপয় পরে আরে।  োদ্রে খুরল ভেোদ্রনদ্রি বেোর র সোরে 
জুরসর দ্রিন দ্রেনদ্রিও দ্রনরয় দ্রনল গজন। আহমদ মুসোর স্মদৃ্রেগুরলো। গজোয়োন গদখরল 
দ্রনশ্চয় খুব খুদ্রশ হরব। 
 ওদ্রদরক আহমদ মুসো এক ভোেোরি িেোদ্রি দ্রনরয়রে। ভোবরে গকোেোয় 
িোরব। হঠোৎ েোর মরন পেল গহোরিল দ্রপররদ্রনজ- এর কেো। ভুরলই দ্র রয়দ্রেল গস 
এই গহোরিরলর বেোপোরিো। মোদ্ররয়োর ভোই দ্রের্ল দ্রেদ্রলপ এই গহোরিরলর কেোই 
বরলদ্রেল। গহোরিরলর মোদ্রলক বোস্ক গ োষ্ঠীর একজন এবং বোস্ক গ দ্ররলোর একজন 
সদ্ররয় সদস্য। দ্রেদ্রলপ গিদ্রলরেোন করর গহোরিল মোদ্রলকরক আহমদ মুসোর কেো 
বরল গররখরে। েো’েোেো দ্রেদ্রলরপর একিো গকো্ দ্র হ্নও েোরক দ্রদরয়রে দ্রেদ্রলপ। 
ওিো এখনও েোর জুেোর সুখেলোর দ্রনর  ররয়রে। 
 গরোর্র নোম এখনও মরন আরে েোর। আহমদ মুসো ড্রোইভোররক গহোরিল 
দ্রপররদ্রনজ-এর নোম বলল। 
 ‘খুব  োলু গহোরিল স্যোর, দ্রসি বুক করো আরে?’ বলল ড্রোইভোর। 
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 ‘নো, গনই।’ 
 ‘েোহরল দ্রক দ্রসি দ্রমলরব?’ 
 ‘গদদ্রখ গ ষ্টো করর। গহোরিলদ্রি খুব  োল,ু েোই নো?’ 
 ’হ্োোঁ, বেবহোর ভোরলো। খুব ভোরলো সোদ্রভডস।’ 
 ‘মোদ্রলক গকোন যরমডর?’ 
 গেরন গেো প্রোয় একিোই যমড। খৃষ্ট যমড। 
 ‘গকন, ইহুদ্রদ, মুসলমোন গনই?’ 
 ‘ইহুদ্রদ দ্রকে ুআরে, দ্রকন্তু মুসলমোন গকোরত্থরক আসরব?’ 
 ‘গকন, মুসলমোন গেো আরে!’ 
 ‘গ োররর মরেো েোকোরক েোকো বরল নো।’ 
 ‘গ োররর মরেো গকন?’ 
 ‘গ োররর মরেো ওরো নোম ভোোঁদ্রেরয়  রল।’ 
 ‘গকন?’ 
 ‘মুসলমোন জোনরল  োকদ্রর-বোকদ্রর, বেবসোয়-বোদ্রণজে, এমনদ্রক গলখো-
পেোয় পিডন্ত সুরিো -সুদ্রবযো পোয় নো।’ 
 ‘এর জরন্য দোয়ী গক?’ 
 ‘দ্রক বলব স্যোর, দোয়ী ওরদর অেীে।’ 
 ‘অেীরে ওরো েেোদ্রনশরদর ওপর অেেো োর করররে?’ 
 ‘নো, েো নয়, ওরদর অেীে গশডৌি, শদ্রক্ত, জ্ঞোন ও গ ৌরবই ওরদর কোল।’ 
 ‘েুদ্রম এে জোন দ্রক করর?’ 
 জবোব দ্রদল নো ড্রোইভোর। 
 আহমদ মুসো আবোর েোর প্ররের পুনোরোবৃদ্রত্ত করল। 
 ‘আদ্রম দ্রবশ্বদ্রবদেোলরয় ইদ্রেহোস পরেদ্রে।’ 
 ‘েুদ্রম দ্রবশ্বদ্রবদেোলয় পোস কররে?’ 
 ‘হ্োোঁ।’ 
 ‘েোহরল ড্রোইদ্রভং এ এরসে গকন, গরজোে বুদ্রপ ভোরলো হয়দ্রন?’ 
 ‘নো স্যোর, আদ্রম প্রেম গশ্রনী গপরয়দ্রেলোম।’ 
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 ‘েোরপরও েুদ্রম এ গপশোয় গকন?’ 
 ‘ োকদ্রর আমোর গকোেোও গমরলদ্রন।’ 
 ‘প্রদ্রেরিোদ্র েোয় দ্রিকরে পোররোদ্রন?‘ 
 ‘প্রদ্রেরিোদ্রেোয় দ্রিরকদ্রে, ভো ে গদোরষ  োকদ্রর হয়দ্রন।’ 
 ‘গকমন?’ 
 উত্তর দ্রদল নো ড্রোইভোর। 
 একিু পররই আবোর মুখ খুলল। বলল, ‘আপদ্রন দ্রবরদদ্রশ বলো িোয়।’ 
 বরল একিু েোমল। েোরপর বললক, ‘আমোর দভডো ে হরলো আদ্রম 
মদ্ররসরকো।  োকদ্রররে িখন ঢুকরে গ দ্রে এ কেো প্রকোশ হরয় গ রে। েোই  োকদ্রর 
গকোেোও গজোরিদ্রন।’ 
 ‘সব মদ্ররসরকোর গবলোয় দ্রক এিোই িিরে?’ 
 ‘হ্োোঁ, প্রকোশ হরয় পেরল আর রক্ষো গনই।’ 
 ‘দ্রক হরয়রে েোহরল খৃষ্ট যমড গ্রহন করর?’ 
 ‘এ পোপ আমোরদর পূবডপরুুষরদর, দ্রকন্তু বোযে হরয়ই েোরো এিো করররে, 
এেোেো বোোঁ োর েোরদর আর গকোন উপোয় দ্রেল নো।’ 
 ‘পূবডপরুুষরদর ঐ পোপ দ্রক মুরে গেলো িোয় নো?’ 
 ‘এমন দ্র ন্তো আমোরদর অরনরকর মোেোয় এরসরে, দ্রকন্তু গেরন গেরক েো 
সম্ভব নয়।’ 
 ‘এ দ্র ন্তো দ্রকেু সংখেক মদ্ররসরকোর মরযে আরে?‘ 
 ‘দ্রশদ্রক্ষে সব মদ্ররসরকোই এমন দ্র ন্তো করর।’ 
 একিু গেরমই ড্রোইভোর প্রে করল, ‘স্যোররর দ্রক যমড?’ 
 ‘েুদ্রম দ্রক মরন কর?’ 
 ‘মুসলমোন।’ 
 ‘গকমন করর বুপরল?’ 
 ‘মুসলমোনরদর প্রদ্রে, দ্রবরশষ করর মদ্ররসরকোরদর প্রদ্রে এমন সহোনুভূদ্রে 
গকোন অমুসলমোন গদখোরে পোরর বরল আদ্রম জোদ্রন নো।’ 
 ‘দ্রঠকই বরলে ভোই, আদ্রম মুসলমোন।’ 
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 ড্রোইভোর েৎক্ষণোৎ গকোন কেো বলল নো। অরনকক্ষণ পর বলল, ‘আমোর 
দ্রক গি আনন্দ লো রে, একজন মুসলমোরনর সোরে এই প্রেম আদ্রম কেো বললোম।’ 
 ‘মুসলমোনরদর ভোরলোবোস, ইসলোমরক ভোলবোরস েুদ্রম?’ 
 ‘ভোরলোবোদ্রস দ্রকনো জোদ্রন নো, দ্রকন্তু গ ৌরব গবোয কদ্রর এজরন্য গি, আমোর 
পূবডপরুুষরো মুসলমোন দ্রেল। িেবোর কর্ডোভোয় গ দ্রে, গ্রোনো্োয় গ দ্রে, নো গকোঁরদ 
েোকরে পোদ্ররদ্রন।’ 
 ‘েুদ্রম িোরক গ ৌরব বলে, গসিোই গেো ভোরলোবোসো। িোরক মোনুষ 
ভোরলোবোরস নো েোর জরন্য গ ৌরবও গবোয করর নো।’ 
 ‘স্যোর, আমোর খুব সোয হয় মক্কো গদখরে, মদ্রদনো গদখরে। দ্রকন্তু আদ্রম 
মদ্ররসরকো হই, িোই হই, পদ্রর য় গি আমোর খৃষ্টোন! আদ্রম কো’বোর একিো েরিো 
গিো োে কররদ্রে ইদ্রেহোস বই গেরক। সুরিো  গপরলই ওিো গদদ্রখ। ওদ্রদরক েোকোরল 
আর গ োখ সরোরে পোদ্রর নো।’ গশরষর দ্রদরক  লোিো ভোদ্রর হরয় উঠল ড্রোইভোররর। 
গস গ োখ মুেল। 
 আহমদ মুসোর বুকিোও িন্ত্রণোয় কদ্রকরয় উঠল। মদ্ররসরকো পদ্রর রয় এ 
িুবকদ্রির বুরক েোর স্বজোদ্রে ও স্বযরমডর প্রদ্রে গি অসহোয় ভোরলোবোসো দ্রবরোজ কররে 
এবং গি মোনদ্রসক দ্বরন্দ্ব গস ক্ষে-দ্রবক্ষে হরচ্ছ প্রদ্রেদ্রদন, প্রদ্রে মুহূেড েো আহমদ 
মুসোরক অদ্রভূে করর েুলল। েোর মরন হরলো, গ োিো গেরন হোজোর হোজোর 
মদ্ররসরকো িুবক, বৃি ও নোরনোরীর হৃদয় এভোরব কোোঁদরে। গকোঁরদ গকোঁরদই েোরো 
গশষ হরয় িোরচ্ছ, গশষ হরয় িোরব। দদ্রনয়োর গকউ গদখরে পোরচ্ছ নো েোরদর হৃদরয়র 
এই কোন্নো। গদখরে গেো একজন পোরচ্ছন দ্রিদ্রন সবডশদ্রক্তমোন। করব েোোঁর দয়ো এরদর 
ওপর বদ্রষডে হরব, করব আসরব এরদর মুদ্রক্তর গসোনোদ্রল দ্রদন, কোন্নোর গশষ! 
 আহমদ মুসোর গ োখ দ্রদরয়ও অশ্রু  দ্রেরয় পেল। গ োখ মুরে গস বলল, 
‘ভোই, আশো গেরেো নো, আল্লোহ েোোঁর বোন্দোর গকোন একোন্ত ইচ্ছো সোযোরনে অপূণড 
রোরখন নো।’ 
  োদ্রে এই সময় এরস গহোরিল দ্রপররদ্রনজ এর  োদ্রে বোরোন্দোয় প্ররবশ 
করল। 
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 ‘ড্রোইভোর  োদ্রে দোোঁে কদ্ররয় গপেন দ্রেরর বলল, ‘আপনোরক যন্যবোদ 
স্যোর, আপনোর কেো সেে গহোক!’ 
 আহমদ মুসো দ্রমষ্ট গহরস বলর, ‘আমোরক স্যোর নয়, ভোই বলরব। এক 
মুসলমোন আররক মুসলমোরনর ভোই।’ 
 ‘দ্রকন্তু আদ্রম দ্রক মুসলমোন?’ 
 ‘গেোমোর মন মুসলমোন।’ 
 কী এক ঔজ্জ্বরলে ড্রোইভোররর মুখ ভরর গ ল! দ্রকন্তু রোরজের কোন্নো এরস 
পোোঁদ্রপরয় পেল গিন েোর  লোয়! গস কেো বলল নো। দ’হোরে মুখ গঢরক মরন হরলো 
দ্রনরজরক গস সংিে কররে। 
 আহমদ মুসো বোইরর গবদ্রররয় এরসরে। গস িুরর এরস ড্রোইভোররর দরজোর 
কোরে দোোঁেোল। ড্রোইভোর গবদ্রররয় এরলো গ োখ মুেরে মুেরে। 
 আহমদ মুসো পরকি গেরক মোদ্রন বেো  গবর করল। 
 েো গদরখ ড্রোইভোর দই হোে গজোে করর বলল, ‘আপদ্রন ভোই গ্রকরেন। 
অনুররোয করব, িোকো দ্রদরয় ভোইরয়র গ ৌরব ম্লোন হরে গদরবন নো।’ 
 আহমদ মুসো মোদ্রন বেো  পরকরি রোখরে রোখরে বলল, ‘িোকো দ্রদদ্রচ্ছ নো 
একিো শরেডই গি, কোল েুদ্রম এই গহোরিরল আসরব। আর বরলো গেোমোর নো দ্রক?’ 
 ড্রোইভোর খুদ্রশ হরয় বলল, ‘অবশ্যই আসব, দ্রক বরল গখোোঁজ করব? আমোর 
নোম রবোরেডো। 
 আহমদ মুসো একিু ভোবল। েোরপর বলল, ‘কোল দ্রিক ন’িোয় এরসো, 
আদ্রম দ্ররদ্রসপশরন দোোঁদ্রেরয় েোকব।’ 
 ড্রোইভোর  োদ্রে দ্রনরয় গবদ্রররয় গ ল গহোরিল গেরক। 
 আহমদ মুসোও পো বোেোল গহোরিরলর দ্রররসপশন লোউরঞ্জর দ্রদরক। 

সূিড েখনও ওরঠদ্রন। একিো দোদ্রম গশভ্ররলি  োদ্রে এরস েোমল গহোরিল 
দ্রপররদ্রনজ এর  োদ্রে বোরোন্দোয়। 

 োদ্রে গেরক নোমল দ্রের্ল দ্রেদ্রলপ ও মোদ্ররয়ো। 
 দ্রেদ্রলপরক গ নোর উপোয় গনই। মুরখ দ্রবরোি গ োোঁে এবং মোেোয় বে বে 
 ুল। েদ্মরবশ দ্রনরয়রে দ্রেদ্রলপ। েদ্মরবশ নো দ্রনরয় গস রোস্তোয় গবররোয় নো। িদ্রদও 
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সরকোরর সোরে বোস্ক গ দ্ররলোরদর একিো সমরপোেো হরয়রে, েবু সরকোর সুরিো  
গপরল েোরক সদ্রররয় দ্রদরে েোেরব নো, এিো সবোই জোরন। 
 স্বয়ং গহোরিল মোদ্রলক দ্রম. আরলকজো ্োর গসসনোররোসো  োদ্রে বোরোন্দোয় 
দোোঁদ্রেরয়দ্রেরলন। দ্রেদ্রলপরো  োদ্রে গেরক নোমরর েোরদর দ্রেদ্রন স্বো ে জোনোরলন এবং 
গভেরর দ্রনরয়  লরলন। 
 ‘গকোেোয় উদ্রন?’ হোোঁিরে হোোঁিরেই দ্রজজ্ঞোসো করল দ্রেদ্রলপ 
আরলকজো ্োররক। 
 ‘উদ্রন এরসরেন রোে এ োরিোয়। সরকোররর দ্ররজোভড্ পোোঁ দ্রি সুেি েোেো 
আর গকোন সুেি, গকদ্রবন দ্রকেুই খোদ্রল দ্রেল নো। আমোরদর েেোদ্রমদ্রল সুেিিোই েোোঁরক 
দ্রদরয়দ্রে।’ 
 দ্রেদ্রলপ েমরক দোোঁদ্রেরয় আরলকজো ্োররর দ্রদরক েোদ্রকরয় বলল, 
‘আপনোরক অসংখে যন্যবোদ। েোোঁরক েোর উপিুক্ত মিডোদো দ্রদরয়রেন।’ 
 আবোর হোোঁিরে লো ল েোরো। 
 ‘েোোঁর পদ্রর য়িো দ্রকন্তু গদনদ্রন।’ বলল আরলকজো ্োর। 
 ‘বলব,  লুন। এইিুকু গজরন রোখুন দ্রেদ্রন দ্রবরশ্বর একজন মহোন দ্রবপ্লবী। 
েোর সংগ্রোম ও সোেরলের কোরে আমরো দ্রশশু।’ 
 দ্রেদ্রলপরো সবোই েৃেীয় েলোয় আরলকজো ্োররর সুেরি এরস বসল। 
 আহমদ মুসো ররয়রে ৩১ েম েলোয়।  
 ‘মোদ্ররয়ো, ওরক গিদ্রলরেোন কর। বরলো আমরো আসদ্রে।’ বলল দ্রেদ্রলপ। 
 মোদ্ররয়ো উরঠ গিদ্রলরেোন গ্রস্ক গ ল। 
 ‘ক’দ্রদন খুব উরদ্বর  গকরিরে আরলকজো ্োররর। ওর দ্রকেু হরল সোরো 
জীবন দুঃসহ এক গবদনোয় জজডদ্ররে হরে হরেো।’ 
 মোদ্ররয়ো দ্রেরর এরলো গ্ি গেরক। বলল, ‘গনো দ্ররপ্লোই হরচ্ছ।’ 
 দ্রবস্মরি গ োখ কপোরল েুলল দ্রেদ্রলপ! ‘উদ্রন গেো এ সময় িুমোন নো!’ বলল 
দ্রেদ্রলপ। 
 ‘অসম্ভব ভোইজোন, উদ্রন এ সময় িুমোরে পোররন নো।’ 
 দ্রেদ্রলপ উরঠ দ্র রয় আবোর গিদ্রলরেোন করল। গনো দ্ররপ্লোই আর র মরেোই। 
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 দ্রেদ্রলপ উরঠ দোোঁেোল। বলল, ‘ ল, বেোপোরিো আমোর কোরে ভোরলো লো রে 
নো।’ 
 দ্রলেরি দ্র রয় উঠল েোরো দ্রেনজন। আরলকজো ্োর বলল, ‘িুদ্রমরয়ও 
েোকরে পোররন। কোল িখন েোোঁরক গদরখদ্রে, খুব িোয়ো্ড মরন হরয়রে। গ োিো  ো 
দ্রেল যূদ্রলযূসদ্ররে।’ 
 ‘দ্রকে ুবরলদ্রেরলন আপনোরক?’ 
 ‘আদ্রম িখন সুেি, গকদ্রবন খুোঁজরে বেস্ত, দ্রেদ্রন বলরলন, আপদ্রন বেস্ত হরবন 
নো, আমোর একিু দ্রবশ্রোম প্ররয়োজন, গসিো কদ্ররর্োর হরলও আমোর আপদ্রত্ত গনই। 
েোর এ কেোর পর আদ্রম আর গদদ্রর কদ্ররদ্রন, আমোর েেোদ্রমদ্রল সুেিিোই দ্রদরয় 
দ্রদরয়দ্রে।’ 
 গ োখ দ’দ্রি ভোদ্রর হরয় উঠল মোদ্ররয়োর। মুখ দ্রন ু করল গস। ভোবল, আহমদ 
মুসোর মরেো শক্ত মোনুষ গকমন অবস্থয় পেরল কদ্ররর্োরর হরলও দ্রবশ্রোম গনবোর 
প্রস্তোব কররে পোররন। 
 আহমদ মুসোর সুেরির দরজোয় এরস দোোঁেোল েোরো দ্রেনজন। 
 দরজোয় নক করল দ্রেদ্রলপ। একবোর নয় দ্রেনবোর। গকোন সোেো গসই 
গভের গেরক। 
 দ্রেদ্রলপ শুকরনো মুরখ েোকোল আরলকজো ্োররর দ্রদরক। 
 ‘িুদ্রমরয় েোকরে পোররন, আমোর কোরে মোষ্টোর দ্রক আরে, খুলব দরজো?’ 
 মোেো গনরে সম্মদ্রে দ্রদল দ্রেদ্রলপ। 
 আরলকজো ্োর দরজো খুলল। প্রেরম িরর ঢুকল দ্রেদ্রলপ, েোর গপেরন 
আরলকজো ্োর। সবোর পরর মোদ্ররয়ো। মোদ্ররয়োর বুক দরুদরু কররে। 
 দ্রবেোনোয় গশোয়ো আহমদ মুসোর দ্রদরক গ োখ পেরেই অরনকখোদ্রন আশ্বস্ত 
হরলো মোদ্ররয়ো।  
 দ্র ৎ হরয় গ োখ বুরজ শুরয় আরে আহমদ মুসো। মরন হয়  ভীর িুরম, দ্রকন্তু 
েোর মুখিো লোল। 
 দ্রেদ্রলপ এদ্র রয় দ্র রয়  োরয় হোে দ্রদরয়ই  মরক উঠল। বলল, ‘উুঃ  ো পুরঢ় 
িোরচ্ছ!’ 
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  োরয় হোে রোখল আরলকজো ্োরও। বলল, ‘ভয়োনক জ্বর দ্রেদ্রলপ। 
্োক্তোর ্োকরে হরব।’ 
 বরল আরলক্ো ্োর দ্রুে সরর এরলো গিদ্রলরেোরনর কোরে। 
 দ্রেদ্রলপ হোে বুলোরে লো ল আহমদ মুসোর আগুরনর মরেো কপোলিোয়।  
 ‘ওোঁর গেো জ্ঞোন আরে ভোইয়ো?’ বলল মোদ্ররয়ো। 
 এই সময় আহমদ মুসো গ োখ খুলল। গ োখ খুরলই গদখল দ্রেদ্রলপরক, 
েোরপর দোোঁেোরনো মোদ্ররয়োরক। গঠোোঁরি েোর হোদ্রস েরুি উঠল। উরঠ বসরে গ ষ্টো করল 
আহমদ মুসো। মোেোিো েুরলই ‘আুঃ’ বরল  দ্র ৎকোর করর উঠল গস, মোেোিো আবোর 
েোর বোদ্রলরশ পরে গ ল। িন্ত্রণোয় েোর মুখ দ্রববণড হরয় গ ল। 
 আবোর গ োখ বুরজ গ ল আহমদ মুসোর। 
 ‘দ্রক হরয়রে মুসো ভোই আপনোর, গকোেোও আিোে?’ মোেোয় হোে বুদ্রলরয় 
বলল দ্রেদ্রলপ। 
 ্োক্তোর এরস িরর প্ররবশ করল। দ্রেদ্রলপ একিু সরর বসল। 
 ্োক্তোর জ্বর পরীক্ষো করর  ো গেরক কিল সদ্রররয় গ োিো শরীর পরীক্ষো 
কররে লো ল। ‘গ োিো  ো নয়, ্োক্তোর। আিোরের কোররণ িদ্রদ জ্বরিো হরয় েোরক 
েোহরল গসিো মোেোয় ও বোম কোোঁরয।’ নরম কর ঠ বলল আহমদ মুসো। 
 মোেো ও িোে পরীক্ষো করল ্োক্তোর। 
 ‘মোেো ও িোরে দ্রক িন্ত্রনো আরে?’ বলল ্োক্তোর। 
 ‘িন্ত্রণো গনই, েীব্র বেযো।’ 
 ‘ঈশ্বর রক্ষো করররেন, েেোক োর হয়দ্রন। জোয় ো দ’গিো ভয়োনক গেোঁেরল 
গ রে।’ 
 ্োক্তোর একিু েোমল। একিু গেরমই আবোর শুরু করল, ‘আিোেিো গকোন 
গভোোঁেো অরস্ত্র হরয়রে, দ্রকরসর আিোে?’ 
 ‘মোেোর আিোেিো দ্রেল দ্রশরির, েোদ গেরক বে একিো দ্রেল দ্রশি মোেোয় 
পরেদ্রেল। কোোঁরয গপরয়দ্রেলোম গলোহোর রর্র আিোে।  ে সন্ধেোয়।’ 
 ‘রোরে ওষুয গখরল দ্রকন্তু অরনক সুস্থ েোকরেন।’ 
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 ‘রোে ১১িো পিডন্ত িুরর গবদ্রেরয়দ্রে, দ্রকেুই বদ্রপদ্রন। শুরে দ্র রয় বুপলোম বে 
যররনর আিোে গখরয়দ্রে।’ 
 ‘দ্রঠক আরে, সব দ্রঠক হরয় িোরব।’ বরল উরঠ দোোঁেোল ্োক্তোর। গিরে 
গিরে বলল, ‘আদ্রম ওষুয পোদ্রঠরয় দ্রদদ্রচ্ছ। জ্বর, বেেো করম িোরব।’ 
 ‘দ্রপ্লজ ্োক্তোর, আ োমী কোল আদ্রম বোইরর গবরুরে  োই। আপদ্রন দয়ো 
করর বেবস্থো করুন।’ বলল আহমদ মুসো। 
 ‘আমরো ওষুয দ্রদই, গরো  ভোরলো কররন ঈশ্বর। েোরক বলুন।’ বরল গহরস 
গবদ্ররয়ো গ ল ্োক্তোর। 
 ্োক্তোর  রল গিরেই আহমদ মুসোর কোরে সরর এরলো দ্রেদ্রলপ ও মোদ্ররয়ো। 
 ‘আপনোর অন্তে ৭দ্রদন দ্রবশ্রোম দ্রনরে হরব। গকোেোও গবরুবোর পদ্ররকল্পনো 
বোদ দ্রদন।’  ম্ভীর কর ঠ বলল মোদ্ররয়ো। 
 ‘আদ্রম সময় দ্রদরে রোজী, দ্রকন্তু ষেিন্তকোরীরো দ্রক সময় গদরব মোদ্ররয়ো?’ 
 মোদ্ররয়োর মুখ ভর করর দ্রকেু বলরে িোদ্রচ্ছল, দ্রেদ্রলপ বোযো দ্রদরয় বরল 
উঠল, ‘এসব কেো েোক। আ োমীকোল আসুক গদখো িোরব। আমোর জোনরে 
গকৌেূহল হরচ্ছ মুসো ভোই, ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোরনর মৃেেুপুরী গেরক দ্রক করর গবরুরলন? 
ওখোরন গি গ রে, গকউ আর দ্রেরর আসরে পোররদ্রন।  ে ৫শ’ বেররর ইদ্রেহোস 
এিো ঐ মৃেেুপুরীর।’ 
 ‘গসখোরন দ্রেলোম আদ্রম দ্রক করর জোনরল?’ 
 ‘আমরো ঐদ্রদনই ড্রোইভোররর কোে গেরক খবর গপরয়দ্রেলোম, আপদ্রন 
ওরদর হোরে যরো পরেরেন। পরদ্রদনই আদ্রম ও মোদ্ররয়ো  রল আদ্রস মোদ্রিরদ। গসদ্রদন 
গেরকই আমরো জোনরে পোদ্রর কোদ্র্ডনোল হোউরজর ভূ রভডর দ্রজন্দোনখোনোয় 
আপনোরক গররখরে। এ খবর আমোরদর হেোশ করর। সবোই আমরো জোদ্রন, অেেন্ত 
কদ্রঠন জোয় ো ওিো। সবডরশষ স্থোন ওিো। অবরশরষ  েকোলই আমরো 
ভোসকুরয়জরক পণবন্দী করোর দ্রসিোন্ত দ্রনরয়দ্রেলোম।’ 
 ‘দ্রঠক বরলে দ্রেদ্রলপ, কদ্রঠন জোয় ো ওিো। আমোর গ োিো জীবরন এমন 
সুদ্র দ্রন্তে গবষ্টনীর মরযে পদ্রেদ্রন।’ 
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 ‘ঐ মৃেেুপুরীর ভয়ংকর অরনক কেো আমরো শুরনদ্রে, ওর প্রকৃদ্রে আমরো 
জোদ্রন নো। বলুন দ্রক গদরখরেন, দ্রকভোরব গবরুরলন!’ 
 আহমদ মুসো যীরর যীরর গ োিো কোদ্রহনী ওরদর গশোনোল। েোরপর বলল, 
‘গেোমরো ভোসকুরয়জরক পণবন্দী কররও আমোরক গপরে নো। আমোরক এেক্ষণ 
আকোরশ উেরে হরেো আরমদ্ররকোর পরে। েেোদ্রনশ ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোন আমোরক এক 
দ্রবদ্রলয়ন ্লোরর দ্রবদ্রর কররদ্রেল আরমদ্ররকোন ক্লু-ক্লেোি-ক্লেোরনর হোরে।’ 
 মুখ হোোঁ হরয় দ্র রয়দ্রেল দ্রেদ্রলরপর। 
 গকোঁরপ উরঠদ্রেল মোদ্ররয়ো। 
 ‘আরমদ্ররকোর ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোন এক দ্রবদ্রলয়ন ্লোরর আপনোরক দ্রকনরব 
গকন?’ বলল দ্রেদ্রলপ। 
 ‘েোরো মরন করর আমোর কোে গেরক ইসলোমী দ্রবরশ্বর অরনক মুলেবোন 
েেে পোরব। েোেোেো আমোরক পণবন্দী সোদ্রজরি ইসলোমী সরকোরগুরলোর কোে 
গেরক বহু দ্রবদ্রলয়ন ্লোর কোমোই কররে পোররব। সবরশরষ আমোরক হেেো করর 
েোরো অরনক পরোজরয়র প্রদ্রেরশোয দ্রনে।’ 
 দ্রেদ্রলপ ও মোদ্ররয়ো উভরয়রই মুখ দ্রবস্ময় ও গবদনোয় দ্রববণড! 
 ‘আপনোর এে দ্রবপদ, আপনোর এে শত্রু!’ কোোঁপদ্রেল মোদ্ররয়োর  লো। 
 ‘এরো আমোর শত্রু নয় মোদ্ররয়ো, এরো মুসলমোনরদর শত্রু। মুসলমোসরদর 
জরন্য আদ্রম দ্রকেু কদ্রর বরল েোরো আমোর অদ্রস্তত্ব বরদোশে কররে পোরর নো।’ গহরস 
বলল আহমদ মুসো। 
 ‘আপনোর একো গবরুরনো আর দ্রঠক নয়। গসদ্রদন আপনোরক একো গেরে 
গদয়ো আমোরদর দ্রঠক হয়দ্রন।’ 
 ‘গসদ্রদন আমোর সোরে আর একজন েোকরল দ্রক হরেো, দ’জরনই ওরদর 
হোরে পেেোম। আসরল মোদ্ররয়ো, আদ্রম গেো কখনই একো েোদ্রক নো। আল্লোহ গেো 
সোরে েোরকন! েোোঁর সোহিে নো হরল  েকোল ঐ মৃেেুপুরী গেরক গবর হরে পোরেোম 
নো।’ 
 ওষুয এরলো এ সময়। মোদ্ররয়ো গবয়োরোর হোে গেরক ওষুয দ্রনরয় 
গপ্রসদ্ররপশরনর ওপর নজর বুলোল। েোরপর ওষুরদর মরযে গেরক একিো িেোবরলি 
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ও একিো কেোপসুল গবরে দ্রনরয় অন্য ওষুযগুরলো গিদ্রবরল গররখ দ্রদল। এক গ্লোস 
পোদ্রন দ্রনরয় এর োরলো আহমদ মুসোর দ্রদরক। দ্রেদ্রলপরক বলল, ‘ভোইয়ো, ওনোর মোেো 
একিু েুরল যর।’ 
 ওষুয খোইরয় দ্রদল মোদ্ররয়ো। 
 ‘মোদ্ররয়ো, েুদ্রম একিু লোউরঞ্জ দ্র রয় গদখ রবোরেডো এরসদ্রেল দ্রকনো। েোরক 
ওপরর পোদ্রঠরয় দোও। গস দরজোয় পোহোরোয় েোকরব। েোরপর েুদ্রম বোসো গেরক িুরর 
এরসো একিু, দ্রকেু খবর আসোর কেো আরে। গহ্রকোয়োিডোর গেরক।’ বলল 
দ্রেদ্রলপ। 
 ‘মোদ্ররয়ো, দ্রররসপশনরক বরলো, রবোরেডো নোরমর এই রকম গ হোরোর 
একজন গলোক দ্রঠক ৯িোয় গসখোরন আসরব। েোরক এখোরন পোদ্রঠরয় দ্রদরে বলরব।’ 
বলল আহমদ মুসো। 
 মোদ্ররয়ো দরজোর দ্রদরক পো বোেোরে বোেোরে বলল, ‘ভোইয়ো, ওরক বোসোয় 
গনয়ো সবদ্রদক গেরক দ্রনরোপদ।’ 
 ‘আমোরও এই মে।’ বলল দ্রেদ্রলপ। 
 ‘যন্যবোদ ভোইয়ো।’ বরল দরজোর দ্রদরক হোোঁিরে শুরু করল মোদ্ররয়ো। 
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৬ 
 গজোয়োরনর গ রির সোমরন এরস হনড দ্রদল গজন। দ্রকন্তু গ ি রুম গেরক 
দোররোয়োন গবরুল নো দ্রকংবো গ ি খুলরে গকউই এরলো নো। 
 অবরশরষ দ্রনরজই গ ি গখোলোর জরন্য  োদ্রে গেরক নোমল গজন।  
 দ্রকন্তু গ রির দ্রদরক করয়ক পো এদ্র রয় গ রির ওপর গ োখ পেরেই  মরক 
উঠল গজন্। গ রি এক দ্রবশোল েোলো পুলরে। 
 ভীষণ দ্রবদ্রস্মে হরলো গজন! গজোয়োরনর গ রি গেো গকোনদ্রদন েোলো েোরক 
নো! েরব গ রির দোররোয়োন দ্রক  রল গ রে?  রল গ রে বরলই দ্রক এই েোলো? 
  োদ্রেরে দ্রেরর এরস গজোরর গজোরর হনড বোজোল। 
 অবরশরষ গমোিো মরেো একজন গলোক গবদ্রররয় এরলো বোদ্রে গেরক। গজন 
েোরক গ রন নো, গকোনদ্রদন গদরখদ্রন এ বোদ্রেরে। দ্রবরদ্রক্ত ভরো েোর মুখ। 
 এরস গ রির ওপোরর দোোঁদ্রেরয়ই দ্রজরজ্ঞস করল, ‘কোরক  োই?’ 
 ‘গ ি খুলুন।’ বলল গজন গক্ষোরভর সোরে। 
 ‘কোরক  োই?’ আবোর প্রে গলোকদ্রির। 
 ‘গজোয়োন বোসোয় গনই?’ দ্রবরদ্রক্ত ভরো কর ঠ বলল গজন। 
 ‘গজোয়োনরো এ বোসোয় েোরক নো।’ 
 ‘দ্রক বলরেন আপদ্রন, এিো গজোয়োনরদর বোদ্রে! গজরনর কর ঠ উরদ্ব । 
 ‘দ্রঠক এিো গজোয়োনরদর বোদ্রে, দ্রকন্তু এখন গনই।’ 
 গকোঁরপ উঠল গজন। েোর মোেোয় গিন আকোশ গভরঙ পেল! েোর মুখ গেরক 
গকোন শে গবরুরে পোরল নো। শুযু েেোলেেোল করর েোদ্রকরয় েোকল গলোকদ্রির 
দ্রদরক। গলোকদ্রি বুপল বেোপোরিো। 
 গস েোর আর র ককডশ ক ঠিো নরম করর এরন বলল, ‘আপদ্রন এখনও 
জোরনন নো গদখদ্রে! গজোয়োনরো মদ্ররসরকো গেো, েোরো গকোন জদ্রম দ্রকনরে পোরর নো। 
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দ্রকন্তু পদ্রর য় ভোোঁদ্রেরয় দ্রকরনদ্রেল। পদ্রর য় প্রকোশ হবোর পর েোরদর বোদ্রে ও সম্পদ্রত্ত 
গকরে গনয়ো হরয়রে।’ 
 গজরনর মোেো িুরদ্রেল। িলদ্রেল েোর গদহ। গকোন রকরম স্থদ্রলে পোরয় 
 োদ্রের কোরে এরস  োদ্রেরে দ্র রয় বসল গস। 
 গজরনর কোরে দদ্রনয়োিো গেোি হরয় িোরচ্ছ। অন্ধকোরর ্ুরব িোরচ্ছ পদ্ররদ্র ে 
সব দ্রকেু। 
 গ োখ বুজল গজন।  োদ্রের দ্রসরি  ো এদ্রলরয় দ্রদল গস। গদরহর সব শদ্রক্ত 
েোর গিন দ্রনুঃরশষ হরয় গ রে! 
 গ ি গখোলোর শরে গ োখ খুলল গজন। গদখল গজোয়োনরদর কোরজ গমরয়িো 
গবদ্রররয় আসরে। দ্রকন্তু খুদ্রশ হরলো নো গস। জোরন গস, গজোয়োনরো মদ্ররসরকো বরল এ 
গমরয়িো কোজ কররে আসো বন্ধ কররদ্রেল! গজোয়োনরো  রল িোবোর পর েোহরল 
এরসরে। 
 গমরয়িো এরস  োদ্রের জোনোলোয় দোোঁেোল। বলল, ‘গজোয়োনরদর খুোঁজরেন?’ 
 ‘ওরো গকোেোয়?‘ করষ্ট উচ্চোরণ করল গজন। 
 ‘গজোয়োরনর মোমোর বোসো গেো আপদ্রন গ রনন। গস বোসোর পুব পোরশর ফ্লেোি 
বোদ্রের দ্রনর র ফ্লেোিিোরে দ্র রয় ওরো উরঠরেন।’ 
 গজন দ্রকেু বলল নো। 
 গসই আবোর বলল, ‘ওরো মদ্ররসরকো বরল সমোরজর গলোকরদর ভরয় গশরষ 
ওরদর কোজ কররে পোদ্ররদ্রন, দ্রকন্তু ওরদর মরেো গলোক হয় নো। আহো গসদ্রক কোন্নো 
গজোয়োরনর মো’র! িোওয়োর সময় আদ্রম দ্রেলোম ওরদর সোরে। 
 গ োখ মুেরে লো ল গমরয়দ্রি। 
 গকোন কেো বলরে পোরল নো গজন। বুক গেরক উরঠ আসো একিো পেরক 
দোোঁরে দোোঁে গ রপ গরোয করোর গ ষ্টো করর গজন  োদ্রে িুদ্রররয় দ্রনল। 
 গজোয়োরনর সোরে েোর মোমোর বোদ্রে অরনকবোর এরসরে গজন। গজন  োদ্রে 
 োদ্রলরয় গজোয়োরনর মোমোর বোসোর সোমরন গপৌোঁেল।  োদ্রে দ্রনরয় দোোঁে করোল েোর পুব 
পোরশর ফ্লেোি বোদ্রেদ্রির সোমরন।  
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 গজন  োদ্রে গেরকই গদখল, দ্রনর র দই দইদ্রি ফ্লেোি। পদ্রশ্চম দ্রদরকর ফ্লেোরি 
‘ি-ুগলি’ গনোদ্রিশ েোহরল পূবড দ্রদরকরিোই হরব। 
  োদ্রে গেরক নোমল গজন। এর োরলো ফ্লেোরির দ্রদরক। 
 দরজো বন্ধ। দরজোয় নক করল গজন। 
 দরজো খুরল গ ল। 
 দরজো খুরল দোোঁদ্রেরয় আরে গজোয়োরনর মো। গজনরক গদরখ গস দ্রবদ্রস্মে 
হরয়দ্রেল। দ্রবম্মরয়র গিোর কোিরেই েোর গ োখ দ’দ্রি েল েল করর উঠল। মুখ েোর 
শুকরনো। 
 বুক গেরক উরঠ আসো গি পেরক গজন এেক্ষণ দোোঁরে দোোঁে গ রপ আিরক 
গররখদ্রেল, েো এবোর বোোঁয ভোঙ্গল। 
 গজন ‘মো’ বরল দ্র ৎকোর করর পো রলর মরেো গজোয়োরনর মোরক জদ্রেরয় 
যরর ্ুকরর গকোঁরদ উঠল। 
 গজনরক জদ্রেরয় যরর গকোঁরদ উঠল গজোয়োরনর মো’ও। 
 কোন্নোর শে শুরন গজোয়োন পোরশর ির গেরক েুরি এরলো। 
 গজন গজোয়োরনর মো’র বুরক মুখ লুদ্রকরয় কোোঁদদ্রেল। কোন্নো েোমদ্রেল নো 
গজরনর। 
 গজন গজোয়োরনর মো’র বুক গেরক মুখ েুলল গজোয়োনরক গদখল। েোরপর 
গজোয়োরনর পোরয়র কোরে বরস পেল। কোন্নোয় গভরঙ পরে বলল, ‘এমন গকন হরলো? 
গকন?’ 
 গজোয়োন গজরনর হোে যরর গিরন ওঠোরে ওঠোরে বলল, ‘ ল, বদ্রল।’ 
 শূন্য ির গজোয়োনরদর। কোপে-র োপে, সুিরকশ ইেেোদ্রদর মরেো দ্রকেু 
দ্রজদ্রনস েোেো বোদ্রের দ্রকেুই েোরদর দ্রনরে গদয়ো হয়দ্রন। দ্রসদ্রি করপডোররশরনর স্থোনীয় 
কমডকেডোরো েোরদর বরলরে, মদ্ররসরকো পদ্রর য় গ োপন করর জদ্রম গকনো, বোদ্রে নেদ্রর 
ও মোনুষরক প্রেোরণো করোর জরন্য েোরদর গি শোদ্রস্ত গদয়ো হরচ্ছ নো, েোই-ই গেো বে, 
সম্পদ-দ্রজদ্রনসপরত্রর আর গলোভ করো েোরদর দ্রঠক নয়। 
 ড্রইং রুরম সোযোরন করয়কিো গ য়োর। 
 গসখোরনই দ্র রয় বসল গজন ও গজোয়োন। 
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 গজোয়োরনর মো গ োখ মুরে বলল, ‘গেোরো বস গজোয়োন। আদ্রম রোন্নো 
 দ্রেরয়দ্রে। গজন, মো আজ দ্রকন্তু গখরয় িোরব।’ 
 ‘আজ আদ্রম গ রয়ই গখরয় গিেোম আম্মো।’ বলল গজন। েোর  লো েখনও 
স্বোভোদ্রবক হয়দ্রন। 
 গজোয়োরনর মো এদ্র রয় এরস পুোঁরক পরে গজরনর কপোরল  ুমু গখরয় বলল, 
‘গেোমোর মরেো ভোরলো ‘মো’ আর গনই।’ 
 রোন্নো িররর দ্রদরক  রল গ ল গজোয়োরনর মো। 
 গজরনর মুখ দ্রন ু। 
 গজোয়োরনরও দৃদ্রষ্ট দ্রনর র দ্রদরক। 
 দ’জরনই দ্রনরব। অস্বোভোদ্রবক এক দ্রনরবেো। 
 অবরশরষ মুখ খুলল গজন। মুখ ভোদ্রর করর অদ্রভমোন ভরো কর ঠ বলল, 
‘এে দ্রকে ুহরলো, আমোরক দ্রকেুই জোনোওদ্রন।’ 
 ‘েুদ্রম অসুস্থ দ্রেরল, আর গেোমোর ওখোরন গিরে সোহসও পোইদ্রন।’ শোন্ত 
কর ঠ বলল গজোয়োন। 
 ‘গসদ্রদন আব্বোর কেোয় মন খোরোপ কররে নো?’ কোোঁপরে গজরনর ক ঠ।  
 ‘নো, গজন।’ 
 ‘গসদ্রদন আব্বোর কেোর জবোব েুদ্রম দ্রদরে পোররে, দ্রকন্তু দোওদ্রন। আমোর 
কেো েুদ্রম শুরনে। কষ্ট হরয়রে েোরে গেোমোর। েুদ্রম আমোরক মোে কর।’ 
 ‘েুদ্রম এসব গভরব অিেো কষ্ট পোচ্ছ গজন, ঐসব কেোয় আদ্রম আর কষ্ট 
পোই নো। গেোমোরক বরলদ্রে, মদ্ররসরকো পদ্রর য় এখন আমোর কোরে পরম 
গ ৌররবর।’ 
 ‘গেোমোরক একিো বে খবর গদব গজোয়োন।’ 
 ‘দ্রক খবর?’ 
 ‘েুদ্রম খুব খুদ্রশ হরব গস খবরর।’ 
 ‘আদ্রম খুব খুদ্রশ হরবো এমন দ্রক খবর? দ্রবশ্বদ্রবদেোলরয়র?’ 
 ‘নো, গেোমোর দ্র ন্তো ওদ্রদরক িোরবই নো, এমন খবর। সোংিোদ্রেক খবর!’ 
হোসরে হোসরে বলল গজন। 
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 ‘গদখ, এ যররনর খবর দ্রনরয় এে গদদ্রর করো  রল নো।’ 
 ‘আহমদ মুসোরক গ ন?’ 
 ‘গকোন আহমদ মুসো?’ 
 ‘গসই দ্রবপ্লবী গনেো আহমদ মুসো!’ 
 ’দ্র নব নো গকন েোরক? কে পরেদ্রে েোর কেো! দ্রেদ্রন আমোরদর মরেো 
মজলুম মুসদ্রলমরদর আশো-ভরসোর স্থল।’ 
 ‘েোোঁরক আদ্রম গদরখদ্রে।’ 
 ‘গদরখে!‘ দ্রবস্মরয় হোোঁ হরয় গ ল গজোয়োরনর মুখ। 
 ‘আদ্রম েোর সোরে কেো বরলদ্রে।’ গজরনর মুরখ জ ৎ জরয়র হোদ্রস! 
 ‘েুদ্রম েোর সোরে কেো বরলে। েুদ্রম গজর  কেো বলে গেো?’ গজোয়োরনর 
কর ঠ দ্রবদ্রুরপর সুর। 
 ‘হ্োোঁ গ ো, হ্োোঁ, গজর  কেো বলদ্রে।  েরোে সোরে দশিোয় আমোর বোদ্রের 
বোরোন্দোয় দোোঁদ্রেরয় আদ্রম কেো বরলদ্রে।’ 
 ‘গজন, আমোরক অন্ধকোরর গরখ নো, বেোপোর দ্রক বরলো? আদ্রম দ্রকে ুবুপরে 
পোরদ্রে নো।’ গজোয়োরনর কর ঠ এবোর অনুনরয়র সুর। 
 গজন  ম্ভীর হরলো। যীরর যীরর গস আহমদ মুসো দ্রকভোরব কোদ্র্ডনোল হোউজ 
গেরক েোর  োদ্রে দ্রনরয় িোয়, দ্রকভোরব রোে সোরে দশিোয় েো আবোর গেরে দ্রদরয় 
িোয়, আহমদ মুসোর দ্রক দ্রক কেো, গজন েোরক দ্রক কেো বরলদ্রেল। সব বলল। কেো 
গশষ করল গজন। 
 পলকহীন গজোয়োন েোদ্রকরয় আরে গজরনর দ্রদরক। দ্রবস্ময় উরত্তজনোয় েোর 
বোকররোয হরয় গ রে! 
 দ্রকেুক্ষণ পর গজনই গজোয়োরনর দ্রদরক েোদ্রকরয় গহরস বলল, ‘দ্রবশ্বোস হরচ্ছ 
নো বুদ্রপ?’ 
 ‘অদ্রবশ্বোস নয় গজন, আদ্রম ভোবদ্রে, আহমদ মুসো গেরন এরসরেন, গকন? 
ক্লু-ক্লেোি-ক্লেোন জোনল দ্রক করর, আিকই বো করল গকন?’ 
 ‘ওসব বে বে কেো আদ্রম জোদ্রন নো গজোয়োন। েরব  েরোরে আব্বোর 
কোরে গেরক  রল্প শুরনদ্রে, ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোন বোস্ক গ দ্ররলোরদর একিো গমরয়রক 
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দ্রবমোন বন্দর গেরক দ্রক্ন্যোপ করর। আহমদ মুসো গসখোরন হোদ্রজর দ্রেরলন এবং 
গমরয়দ্রিরক উিোর করর পোদ্রলরয় গিরে সমেড হন আহমদ মুসো। পরর ক্লু-ক্লেোি-
ক্লেোন আহমদ মুসোরক বন্দী কররে সমেড হয়? েোরক সবর রয় দ্রনরোপদ কোদ্র্ডনোল 
হোউরজর মোদ্রির েলোয় বন্দীখোনোয় এরন বন্দী করর রোরখ।’ 
 একিু েোমল গজন। একিো গঢোক দ্র রল আবোর শুরু করল, ‘আহমদ মুসো 
পোলোবোর দ্রকেুক্ষণ আর ও ভোসকুরয়জ আমোরদর বরলরেন, আজ গভোররই েোরো 
এক দ্রবদ্রলয়ন ্ লোর পোরচ্ছন আহমদ মুসোরক আরমদ্ররকোন ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোরনর হোরে 
েুরল গদবোর দ্রবদ্রনমরয়। ভোল গিোল গখরয়রে ভোসকুরয়জ।’ বরল হোসরে লো ল 
গজন। 
 গজোয়োরনর মুরখ দ্রকন্তু হোদ্রস গনই। বলল, ‘ভোসকুরয়রজর আশো দ্রঠকই 
গজন। ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোরনর একজরনর কোে গেরক  ল্প শুরনদ্রেলোম, কোদ্র্ডনোল 
হোউজরর বন্দীখোনো গেরক গকোন মোনুরষর পোলোরনো সম্ভব নয়। ইদ্রেপরূবড িোরোই 
পোলোরে গ ষ্টো করররে েোরোই মোরো পরেরে িন্ত্রদোনরবর হোরে, বন্দীখোনোর দরজো 
গেরক গবরুবোর সরঙ্গ সরঙ্গই।’ 
 ‘দ্রঠক বরলে গজোয়োন। েোই হরব। আহমদ মুসোর পোলোবোর পর 
ভোসকুরয়জ আব্বোর সোরে কেো বলদ্রেরলন। আহমদ মুসোর পোলোবোর কোদ্রহনী বণডনো 
করর দ্রেদ্রন মন্তবে কররদ্রেরলন, ‘গকোন মোনুষ এভোরব পোলোরে পোরর েো অকল্পনীয় 
দ্রেল।’ 
 ‘গস কোদ্রহনীিো দ্রক গজন?’ উন্মুখ কর ঠ দ্রজরজ্ঞস করল গজোয়োন। 
 গজন ভোসকুরয়রজর কোরে গশোনো কোদ্রহনীিো বলল গজোয়োনরক। 
 গজোয়োন কোদ্রহনীিো শুরন দ্রনরজরক হোদ্রররয় গেলোর মরেো শূন্য দৃদ্রষ্টরে গ রয় 
বলল, ‘ভোসকুরয়জ দ্রঠকই বরলরে এমন পোলোরনো বেোপোরিো সদ্রেেই অকল্পনীয়!’ 
 একিু গেরকই গজোয়োন আবোর বলল, ‘আজরকর দদ্রনয়োয় েোর সোহস, 
শদ্রক্ত ও বুদ্রির সদ্রেেই েুলনো গনই গজন।’ 
 ‘দ্রকন্তু গজোয়োন, গেোমরো িোই বরলো, ওর হৃদয়িোই সবর রয় বে, 
নীদ্রেরবোরযর দ্রদক গেরকও দ্রেদ্রন মহত্তম। একজন দ্রবপ্লবী, বন্দুক িোর হোরের 
গখলনো, রক্ত গনয়ো ও রক্ত গদয়োই িোোঁর দ্রনেেদ্রদরনর কোজ এবং দ্রিদ্রন আবোর এমন 
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দ্রবপদগ্রস্তও, দ্রেদ্রন দ্রকভোরব দ্রবপরদর ভয় উরপক্ষো করর শুযু নীদ্রেরবোরযর কোররণ 
 োদ্রে গেরে দ্রদরে আসরে পোররন এবং নো বরল দ্রকেু গকক ও জুস খোওয়োর জরন্য 
মোে  োইরে পোররন! এমন দ্রবপ্লবী দ্রিদ্রন, েোর কোরে জীবরনর গ রয় নীদ্রেরবোযই 
বে। আহমদ মুসো, আদ্রম বুরপদ্রে, গস যররনরই একজন দ্রবপ্লবী।’ 
 গজোয়োন অবোক হরয়  েোদ্রকরয় দ্রেল গজরনর দ্রদরক। বলল, ‘যন্যবোদ গজন, 
আদ্রম দ্রকন্তু বেোপোরিোরক ঐভোরব উপলদ্রি কররে পোদ্ররদ্রন। েুদ্রম দ্রঠকই বরলে, 
দ্রবপ্লবী আহমদ মুসোর গ রয় নীদ্রেবোন আহমদ মুসো অরনক বে। এদ্রদক দ্রদরয় 
আমোর মরন হয় আহমদ মুসোর গকোন জুদ্রে গনই। গলদ্রনন বরলো, মোওরসেুং বরলো, 
গহোদ্র দ্রমন বরলো দ্রকংবো গুরয়ভোরোই বরলো সবোই উরদ্দশ্য সোযরনর জন্য নীদ্রেরক 
বদ্রল দ্রদরয়রেন, নীদ্রেরক জীবরনর গ রয় বে করর গদখো গেো দূররর কেো!’ েোমল 
গজন। 
 একিু পর গজন উরঠ দোোঁদ্রেরয় ওপোরশর িররর দ্রদরক উোঁদ্রক দ্রদল। েোরপর 
বলল, ‘গজোয়োন, েুদ্রম একিু বস, গদরখ আদ্রস আম্মো কী কররেন।’ 
 বরল গদৌরে গস  রল গ ল রোন্নো িররর দ্রদরক। 
 গজোয়োনও উরঠ দোোঁেোল। 
 িদ্রের দ্রদরক একবোর গ োখ বুদ্রলরয় একিু এদ্র রয় রোন্নো িররর দ্রদরক মুখ 
বোদ্রেরয় বলল, ‘গজন েোহরল েুদ্রম বস, আদ্রম একিু বোইরর গেরক আসদ্রে।’ 
 গজোয়োরনর মো রোন্নো ির গেরক বলল, ‘এরস গদখ গজোয়োন, গজরনর কো ্। 
আমোরক দ্রকে ুকররে দ্রদরচ্ছ নো।’ 
 ‘দ্রঠক আরে আম্মো, ওরক একিু কষ্ট কররে দোও।’ বরল হোসরে হোসরে 
গবদ্ররয় এরলো গজোয়োন বোসো গেরক। 
 গিদ্রবরল খোবোর সোদ্রজরয় গজন গজোয়োরনর গখোোঁরজ এরস গদখল গজোয়োন 
শুরয় আরে কপোরল হোে দ্রদরয়। 
 ‘ভোবে দ্রকেু?’ পোরশ বরস বলল গজন। 
 ‘ভোবদ্রে গেোমোর কেো। গেোমোর আব্বোর গস দ্রদরনর কেো শুরনে। েুদ্রম 
এখোরন এরসে শুনরল দ্রেদ্রন দ্রক গি কররবন!’ 
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 ‘গস ভোবনো আমোর, গেোমোরক ভোবরে হরব নো।‘ একিু েোমল গজন। 
েোরপর আবোর বলল, ‘েুদ্রম গেো আমোরক বলদ্রন, েুদ্রম কোর্ডোভো িোচ্ছ?’ 
 ‘বলোর সময় গেো পোইদ্রন গজন।’ বলল গজোয়োন। 
 ‘গকন িোচ্ছ কোর্ডোভো?’ 
 ‘শুযু কোর্ডোভো নয়, প্রেরম কোর্ডোভো, েোরপর গ্রোনো্ো, এই স্মদৃ্রে-
দ্রবজদ্রেে সব জোয় ো িুরর আসব।’ 
 ‘ভোলই হরলো।’ 
 ‘দ্রক ভোরলো হরলো?’ 
 ‘আমরোও কোর্ডোভো িোদ্রচ্ছ।’ 
 ‘আমরো মোরন েুদ্রম আর গক?’ 
 ‘আদ্রম, আম্মো ও আব্বো।’ 
 ‘গকন?’ 
 ‘আব্বোর দ্রক কোজ আরে গিন! দ্রকন্তু আমরো িোদ্রচ্ছ আমোর খোলোে গবোরনর 
দ্রবরয়রে।’ 
 ‘গেোমরো করব িোচ্ছ?’ 
 ‘েুদ্রম করব িোচ্ছ?’ 
 ‘আদ্রম বৃহেদ্রেবোরর িোদ্রচ্ছ।’ 
 ‘বোরর দ্রক কো ্, আমরোও গেো বৃহেদ্রেবোররই িোরবো দ্রঠক কররদ্রে।’ 
 ‘এভোরব সব দ্রমরল গ ল দ্রক করর?’ 
 ‘আমোর ভো ে গজোরর।’ 
 ‘নো, আমোর ভো ে গজোরর?’ 
 ‘দ্রঠক আরে, দ’জরনর ভো ে গজোরর। এবোর খোরব,  ল।’ গহরস বলল 
গজন। 
 ‘নো, আরকদ্রি কেো।’ 
 ‘দ্রক কেো?’ 
 ‘গেোমরো গেো গেোমোরদর  োদ্রেরে িোচ্ছ।’ 
 ‘হ্োোঁ, েুদ্রমও গেো।’ 
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 ‘আমোর  োদ্রে গকোেোয়?’ ম্লোন গহরস বলল গজোয়োন। 
 ‘গকন, ওরো গেোমোর  োদ্রেও গেোমোরক গদয়দ্রন?’ ভোদ্রর কর ঠ বলল গজন। 
 আমোর গকোন দুঃখ গনই গজন। আর র গজোয়োরনর সব দ্র হ্ন এভোরব আমোর 
জীবন গেরক মুরে িোক।’ 
 েৎক্ষণোৎ গকোন কেো বলল নো গজন। েোর মুখিো ম্লোন। গজোয়োরনর মুরখর 
দ্রদরক  োইরে পোরদ্রেল নো গিন! মুখ দ্রন ু গররখই বলল, ‘দ্রকরস িোচ্ছ?’ 
 ‘গসিো গকোন বেোপোর নয়, আদ্রম গি কেোিো বলরে  োদ্রচ্ছলোম, গসিো হরলো 
ওখোরন আমোরদর গকোেোয় গদখো হরব।’ 
 ‘গকোেোয় েুদ্রম বরলো।’ 
 কোর্ডোভোর গ োয়োরদল কুইভোর ব্রীরজ আদ্রম প্রদ্রেদ্রদন দ্রবরকরল েোকব।’  
 আমোরও জোয় োিো খুব পেন্দ।’ 
 খোবোর ির গেরক গজোয়োরনর মো’র ক ঠ গশোনো গ ল, ‘আদ্রম বরস আদ্রে 
গেোরদর জরন্য গজোয়োন।’ 
 গজন উরঠ দোোঁদ্রেরয় বলল, ‘আহো ওোঁরক আমরো বদ্রসরয় গররখদ্রে। ওঠ।’ 
 গজোয়োন উরঠ দোোঁেোল। দ’গজনই পো বোেোল খোবোর িররর দ্রদরক। 
 
 
 
 সূিড অস্ত িোবোর েখনও বোদ্রক।  
 এক খ ্ কোরলো গমি গঢরক দ্রদরয়রে সূিডরক। 
  োরদ্রদরক সন্ধেোর আর ই গনরমরে সন্ধেোর দ্রবষণ্ণেো। 
 গসই দ্রবষণ্ণেোর েোপ পরেরে গ োয়োরদল কুইভোররর বুরক। গ োয়োরদল 
কুইভোররর দ্রনরব গরোে গিন গবদনোর অশ্রু। আর েোর দ’েীরর দোোঁেোরনো কোর্ডোভো 
ন রী গিন দ্রবধ্বস্ত এক মুখচ্ছদ্রব। 
 গ োয়োরদল কুইভোরর বরয়  রলরে গসই দ্রবধ্বস্ত মুখচ্ছদ্রবরই অশ্রুর 
প্ররবণ। 
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 গ োয়োরদল কুইভোররর েীরর দোোঁেোরনো গেরন ৮শ’ বের রোজত্বকোরী 
খদ্রলেোরদর প্রোসোদ আল কোজোর গেরক িন্ত্রণোর দ্রবলোপ উঠরে। গস প্রোসোদ মৃদ 
দ্রবধ্বস্ত-উলং  নয়, অপমোরনর আগুরন দগ্ধ করোর জরন্য েোরক বোনোরনো হরয়রে 
গজলখোনো। 
 আল-কোজোররর অল্প দূরর এক গেোোঁিো েপ্ত অশ্রুর মরেো দোোঁদ্রেরয় আরে 
কর্ডোভোর বে মসদ্রজদ। ১২৯৩দ্রি স্তম্ভ, িোরক ষ্টেোনদ্রল গলনপুলও স্তম্ভ অরণে বরল 
অদ্রভদ্রহে করররেন, এর ওপর দোোঁেোরনো গি মসদ্রজদদ্রির বুক আবৃে েোকরেো ৪৭ 
হোজোর ৩শ কোরপডরি, িোর বুক আরলোদ্রকে কররে ১০ সহর আরলোক দ্রশখো, েোর 
সুউচ্চ দ্রমনোর আজ ভগ্ন, দরজো-জোনোলো লুদ্র ঠে, গদয়োল- োরত্রর সৃদৃশ্য পোের 
অপসেৃ, গমরপ ক্ষে-দ্রবক্ষে, েোর সমগ্র বুকদ্রি জমোি অন্ধকোরর আবৃে, মুয়োদ্রিন 
গনই, আজোরনর অনুমদ্রেও গনই, নোমোজী গনই, নোমোজীরদর পদরক্ষপও গসখোরন 
দ্রনদ্রষি। আসন্ন সন্ধেোর দ্রবষণ্ণ অন্ধকোরর মুখ গুোঁরজ ক্ষে-দ্রবক্ষে গদহ আর হৃদরয়র 
অসীম িন্ত্রণো দ্রনরয় মসদ্রজদদ্রি গিন গুমরর কোোঁদরে! এই কোন্নোর গরোল উঠরে দশ 
মোইল দীিড কর্ডোভোর ২ লোখ ৬০ হোজোর দ্রবশ্বস্ত ভবরনর অন্তররদশ গেরকও। 
 গ োয়োরদল কুইভোররর গসেরুে দোোঁেোরনো আহমদ মুসোর দ’কোন দ্রদরয় মরমড 
প্ররবশ কররে গসই কোন্নোর গরোল। এক েীব্র িন্ত্রণো দদ্রলে মদ্রেে কররে েোর 
হৃদয়রক, সমগ্র সত্তোরক। গি কোন্নো গস শুনরে পোরচ্ছ কর্ডোভোর ক ঠ গেরক েো গেো 
শুযু কোর্ডোভোর নয়, গ োিো গেন গেরকই উঠরে কোন্নোর করুণ আেডনোদ। ৫শ’ বের 
যরর অসহোয় মুসলমোন িোরো গকোঁরদ গকোঁরদ গশষ হরয় গ রে েোরদর সবোর অশ্রু-
দ্রবলোপ ধ্বদ্রন আর দীিডশ্বস দ্রমরশ আরে গেরনর বোসোরস এবং েোর অসংখে 
বোলুকণোয়। েোরো সবোই আজ জীবন্ত হরয় উরঠরে। কর্ডোভোর বে মসদ্রজরদর ভোঙো 
দ্রমনোররর অশ্রুযোরোর মযে দ্রদরয় েোরদর সবোইরকই আহমদ মুসো গদখরে পোরচ্ছ। 
 অশ্রু  দ্রেরয় পেদ্রেল আহমদ মুসোর গ োখ দ্রদরয়। গ োয়োরদল কুইভোর 
গসেরু গরদ্রলংরয় কনুই দ’দ্রি গঠস দ্রদরয় আহমদ মুসো এক দৃদ্রষ্টরে েোদ্রকরয়দ্রেল 
গ োরদল কুইভোর নদীর েীরর দোোঁেোরনো কর্ডোভোর দ্রদরক। েোর স্বরের কর্ডোভোরক 
আজ গস প্রেম গদখল। কর্ডোভোর সোমরন দোোঁদ্রেরয় আহমদ মুসো হোদ্রররয় গেরলরে 
দ্রনরজরক। 
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 গস গদখরে পোরচ্ছ কর্ডোভোর অেীেরক, কর্ডোভোর মযে দ্রদরয় গেরনর 
মুসদ্রলম অেীেরক। সমগ্র ইউররোপ অজ্ঞেোর অন্ধকোরর িখন  দ্রনমদ্রিে, েখন 
মুসলমোনরদর হোরে প্রজ্বদ্রলে জ্ঞোরনর দ্রশখোয় গেন দ্রেল সূিডকররোজ্জ্বল মযেদ্রদরনর 
মরেো গদদীপেমোন। েেোনদ্রল গলনপুল (Moors in Spain)-এর ভোষোয় ‘খৃষ্টীয় 
দশম শেোেীর কেো। েখন আমোরদর স্যোকসন পূবডপুরুষ ণ কদিড কুদ্রিরর 
বসবোস কররেন, েখন আমোরদর ভোষো  দ্রঠে হয়দ্রন; গলখো-পেো প্রভদৃ্রে অদ্রজডে 
গুণোবলীও অেেল্প সংখেক মঠোযেরক্ষর মরযেই সীমোবি দ্রেল, ইউররোপ েখন 
ববডররোদ্র ে অজ্ঞেো ও অসরভেোদ্র ে আ োর-বেবহোরর দ্রনমগ্ন দ্রেল, আন্দোলুদ্রসয়োর 
রোসযোনী (কর্ডোভো) গস সময় দ্রবম্ময়কর নবসোদৃরশ্যর পদ্রর য় গদয়।’ এ কর্ডোভো 
ন রীরেই েখন ৩৫০দ্রি হোসপোেোল ও ৮০দ্রি দ্রশক্ষো প্রদ্রেষ্ঠোন দ্রেল। অসভে 
ইউররোপীয়রো িখন পদ্ররষ্কোর পদ্ররচ্ছন্নেো বুপে নো এবং পোদ্রন েশড নো করোরকই 
কৃদ্রেরত্বর মরন কররেো, েখন এক কর্ডোভোরেই দ্রেল ৯০০দ্রি পোবদ্রলক 
হোম্মোমখোনো জন রনর গ োসরলর জরন্য। কর্ডোভোরে িখন মোনুষ সরকোরী বোদ্রের 
আরলোরক উজ্জ্বল রোস্তোয় আনরন্দ  লোরেরো করে, েোর সোেশ’ বের পররও 
ল ্রনর রোস্তোয় সরকোরী বোদ্রে জ্বরলদ্রন। ইউররোপ িখন দ্রবদেোলয় কোরক বরল 
জোনরেো নো, েখন গেরনর মুসদ্রলমরো জ্ঞোন   ডোর জরন্য গি অ দ্রণে বই বেবহোর 
কররেো েোর নোরমর েোদ্রলকোিোই দ্রেল ৪৪ খর ্ দ্রবভক্ত। েোরে গহনরী স্মীে 
ইউদ্রলয়োমস বরলরেন, ‘মুসলমোনরোই গেনরক সমৃি ও প্র দ্রেশীল করররে, েোরো 
েেোদ্রনশরদর দ্রশল্পকলো, দশডন, দ্র দ্রকৎসো দ্রবজ্ঞোন, অংক ও গজেোদ্রেদ্রবডদেো।’ 
 এই মুসলমোনরদররক সীমোহীন ববডরেো ও দ্রনষু্ঠরেোর মোযেরম দ্রনদ্রশ্চহ্ন 
করো হরয়রে। এই ববডরেোর দ্র হ্ন পোওয়ো িোয় সমগ্র গেরন, পোওয়ো িোয় মোলো ো, 
গ্রোনো্ো, গশদ্রভল প্রভদৃ্রে অসংখে শহরর, সবর রয় গবদ্রশ পোওয়ো িোয় কোর্ডোভোয় 
এরল। আহমদ মুসো গসই কর্ডোভোরকই গদখরে অশ্রুসজল গ োরখ। 
 হঠোৎ আহমদ মুসোর কনুই -এর  োরপ ব্রীরজর গরদ্রলং এর এক িুকররো 
আস্তরণ খরস পেল। আহমদ মুসো মরনোরিো  আকৃষ্ট ব্রীরজর দ্রদরক। ব্রীরজ ওঠোর 
সময় গস গদরখরে, ১৭দ্রি দ্রখলোরন ওপর দোোঁদ্রেরয় আরে ব্রীজদ্রি। ভূদ্রমকম্প ও শে 
সহর প্রোকৃদ্রেক দ্রবপিডরয়র দ্রবরুরি সংগ্রোরম দ্রিরক আরে হোজোর বেরররও গবদ্রশ 
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কোল যরর। গস সমরয়র মুসদ্রলম ইদ্রঞ্জদ্রনয়োদ্ররং গকৌশরলর অেলুনীয় এক সোক্ষী হরয় 
দোোঁদ্রেরয় আরে ব্রীজদ্রি। আহমদ মুসোর পলক পেরে নো, এক দৃদ্রষ্টরে েোদ্রকরয় আরে 
ব্রীরজর দ্রদরক। মরন হরচ্ছ েোর, গস এক ইদ্রেহোরসর অংশ। এক প্রোরন্ত গস দোোঁদ্রেরয়, 
অন্য প্রোন্ত  রল গ রে অেীরের বুরক প্রোয় গেরশ’ বেররর লিো পে যরর। গেরন 
প্রেম মুসদ্রলম খদ্রলেো আবদর রহমোন, মহোমদ্রে েৃেীয় আবদর রহমোন, হোকোম 
প্রমুখ একদ্রদন এভোরবই হয়রেো দোোঁদ্রেরয়দ্রেরলন এই ব্রীরজর গরদ্রলং-এ। েোদ্ররক 
দ্রবন দ্রিয়োদ, মু’সো দ্রবন নুসোরয়ররর মরেো সহর বীর গসনোযেক্ষ ও নসদ্রনরকর েশড 
এ ব্রীরজর  োরয় িুদ্রমরয় আরে। সহর বের হরলো, গসোনোদ্রল অেীরের সবর রয় 
অক্ষে, সবর রয় সদ্ররয় এই ব্রীজদ্রি মোেো উোঁ  ুকরর  দোোঁদ্রেরয় মুসদ্রলম কৃদ্রেরত্বর 
জয় গিোষণো কররে। আহমদ মুসো মুখ দ্রন ু করর েোর দ’দ্রি গঠোোঁি েশড করল ব্রীরজর 
 োরয় এবং মরন মরন বলল, গেরন মুসদ্রলম সভেেো গভরঙ পরেরে, পরেরে গভরঙ 
আল-কোজোর ও দ্রপ্রয় বে মসদ্রজদদ্রির সুউচ্চ দ্রমনোরও, দ্রকন্তু েুদ্রম গভরঙ পেদ্রন। 
আহমদ মুসোর দ’গেোোঁিো অশ্রুও খরস পেল ব্রীরজর  োরয়। 
 আহমদ মুসোর মরন হরলো ব্রীজদ্রি গিন হঠোৎ গকোন কেো বরল উঠল। কেো 
কোন্নোয় জেোরনো। বলল, ‘গেোমোর দই গঠোোঁরির আদররর েশড আমোরক কশোিোে 
কররে, গেোমোর কেো আমোর বুরক গশল দ্রবি করররে। আদ্রম গভরঙ পদ্রেদ্রন এিো 
আমোর জরন্য অদ্রভশোপ। এই অদ্রভশোপ আদ্রম বরয় গবেোদ্রচ্ছ আজ ৫০০ বের যরর। 
আল-কোজোর বে মসদ্রজদ- ওরদর বুরক শত্রুর পদ োরণো গনই, শত্রুরো ওরদর 
বেবহোর কররে পোররদ্রন, দ্রকন্তু আদ্রম বেবহৃে হদ্রচ্ছ আদ্রম শত্রুরদর দ্রপরঠ করর বরয় 
গবেোদ্রচ্ছ। আল-কোজোর, বে মসদ্রজদ- ওরো শহীদ, দ্রকন্তু আদ্রম দভডো ো ওরদর 
স্বোরের িোদ্রন িোনদ্রে। েুদ্রম দ্রক পোর নো দ্রবপ্লবী অদ্রেদ্রে, আমোরক ধ্বদ্রসরয় দ্রদরে 
গ োয়োরদল কুইভোররর বুরক। দ’পোরশর শে সোেীর লোরশর দ্রমদ্রেরল আমোর এই 
গবোঁর  েোকোিো বে দুঃসহ, বে দুঃসহ।’ 
 আহমদ মুসোর দ’গ োখ গেরক পর পর করর গনরম এরলো অশ্রু। ব্রীরজর 
 োরয় মোেো গঠদ্রকরয় বলল, ‘গেোমোর গবদনো আদ্রম বুরপদ্রে, গেোমোর িন্ত্রণো আদ্রম 
উপলদ্রি কররদ্রে, দ্রকন্তু গেোমোর গভরঙ পেো  লরব নো, আররক েোদ্ররক দ্রবন দ্রিয়োদ, 
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আররক মুসো দ্রবন নুসোরয়র ও আররক আবদর রহমোরনর জরন্য গেোমরক অরপক্ষো 
কররে হরব। দ্রকন্তু কেদ্রদন, গসিো আদ্রম জোদ্রন নো।’ 
 বরল আহমদ মুসো কোন্নোয় গভরঙ পেল। 
 ব্রীরজর অপর প্রোন্ত গেরক েখন দ’দ্রি গেোট্ট পরকি দূরবীরনর  োরদ্রি গ োখ 
আহমদ মুসোর ওপর দ্রনবি। এ  োরদ্রি গ োখ আহমদ মুসোর ওপর দ্রনবি। এ  োরদ্রি 
গ োখ বহুক্ষণ যরর গদখরে আহমদ মুসোরক। 
 দ’দ্রি দূরবীরনর গপেরন দোোঁদ্রেরয় দ্রেল আহমদ মুসো। গজন ব্রীরজ উরঠ 
ব্রীরজর মোপখোরন দোোঁেোরনো আহমদ মুসোর দ্রদরক গ োখ পেরেই েোরক দ্র নরে 
গপরররে। দ্র নরে গপরর ভূে গদখোর মরেো দোোঁদ্রেরয় পরেরে গজন! 
 গজোয়োন বরল ওরঠ, ‘দ্রক হরলো?’ 
 ‘ঐ গদখ।’ আহমদ মুসোর দ্রদরক ইংদ্র ে করর বলল। 
 ‘গক?’ 
 ‘জ রের গশ্রষ্ঠ দ্রবপ্লবী, গেোমোর স্বে আহমদ মুসো।’ আহমদ মুসো দ্রদক 
গেরক গ োখ নো সদ্রররয়ই  ম্ভীর কর ঠ বলল গজন। 
 গজোয়োন গকোন কেো আর বলরে পোররদ্রন। েোর দ’দ্রি গ োখ আিরক গ রে 
আহমদ মুসোর মুরখ। গজোয়োরনর দৃদ্রষ্টর সমস্ত শদ্রক্ত, হৃদরয়র সমস্ত আগ্রহ পোোঁদ্রপরয় 
পরেরে আহমদ মুসোর মুরখর ওপর। 
 ‘গজোয়োন, গদখে ওর গ োরখ অশ্রু?’ 
 ‘হ্োোঁ, উদ্রন েোদ্রকরয় আরেন দ্রবধ্বস্ত আল-কোজোররর দ্রদরক।’ 
 েোরপর দ’জন বরস পেরে ব্রীরজর ঐ প্রোরন্ত এবং গ োখ গররখরে আহমদ 
মুসোর ওপর। 
 আহমদ মুসোর গঠোোঁি দ’দ্রি িখন ব্রীরজর  ো েশড করল েো েোরো গদরখরে 
এবং িখন ব্রীরজ েোর মোেো গররখ গস কোন্নোয় গভরঙ পেল েো েোরো গদখল।  
 দ্রবশ্ব-দ্রবশ্রুে আহমদ মুসোর এই একোন্ত রূপ, িোর দ্রররপোিড কখনও খবররর 
কো রজ আরসদ্রন, অদ্রভভূে করল গজন ও গজোয়োনরক। 
 ‘ ল, ওর কোরে িোই।’ 
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 ‘নো, গজোয়োন, ওর এই আত্মস্থ অবস্থো েোক, ওোঁরক দ্র্েোবড করো দ্রঠক হরব 
নো।’ 
 আহমদ মুসো ব্রীজ গেরক মোেো েুরল আবোর েোকোল আল-কোজোররর 
দ্রদরক। েোকোরে দ্র রয় হঠোৎ আহমদ মুসোর দৃদ্রষ্ট দ্র রয় পেল শেবরষডর এক বৃরির 
ওপর। সরেদ  ুরলর ও পুরল-পেো  োমেোর ঐ বৃরিরও দৃদ্রষ্ট দ্রনবি দ্রেল দ্রবধ্বস্ত 
আল-কোজোররর দ্রদরক। 
 হঠোৎ আহমদ মুসোর মরন পেল, বৃিদ্রি হোসোন গসনদ্রজরকর গসই বৃি নয় 
গেো? 
 আহমদ মুসো এর োরলো বৃরির দ্রদরক। বৃরির কোরে গপৌোঁরে গদখল, সদ্রেেই 
বৃরির গ োরখ অশ্রু! হোসোন গসনদ্রজরকর বলো গসই ভোবরলশহীন মুখ। গিন এ 
পৃদ্রেবীরে গস গনই! 
 আহদম মুসো েোর সোমরন দ্র রয় দোোঁেোল। 
 বৃি গ োখ গেরোল আহমদ মুসোর দ্রদরক।  ভীরভোরব গিন পোঠ কররে 
আহমদ মুসোরক! 
 ‘বহুদ্রদন গেরক আপদ্রন কোোঁরদন, গকন আপনোর এই কোন্নো?’ বলল আহমদ 
মুসো।  
 ‘গেোমোর গ োরখ এই অশ্রু গকন?’ পোেো প্রে করল বৃি। 
 ‘আদ্রম েোদ্ররক দ্রবন দ্রিয়োদ ও মুসো দ্রবন নুসোরয়ররর জরন্য কোোঁদদ্রে। েোরো 
করব আসরব আবোর, করব েোরদর বন্দুক আবোর  জডন করর উঠরব গ োয়োরদল 
কুইভোররর েীরর, েোরই অরপক্ষোয় কোোঁদদ্রে।’ 
 ‘েুদ্রম গবোয হয় গেরন নেুন?’ 
 ‘গকন?’ 
 ‘গেোমোর এই আরব  গদরখ মরন হরচ্ছ।’ 
 ‘গকন? এই আরবদ এখোরন গনই?’ 
 ‘এমন আরবর র জরন্য, গি আশো দরকোর েো গকোেোও কোররো মরযে 
বেডমোন গনই। সবিো জুরে আরে হেোশো।’ 
 ‘আপদ্রন কোোঁদরেন গকন?’ 
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 ‘কোোঁদদ্রে কোররো আশোয় পে গ রয় নয়। আদ্রম এক দ্রবধ্বস্ত অেীে, কোোঁদদ্রে 
আশোর কবররর ওপর দোোঁদ্রেরয়।’ 
 ‘বুপলোম নো।’ 
 ‘বুরপ কোজ গনই।’ 
 ‘নো, আমোরক বুপরে হরব, আশোর কবর রদ্র ে হরয়রে আদ্রম মোদ্রন নো।’ 
রুরখ দোোঁেোরনোর মরেো অেেন্ত দৃঢ় কর ঠ বলল আহমদ মুসো। 
 আহমদ মুসোর কেোর মরযে এক অপদ্ররদ্র ে শদ্রক্তর প্রকোশ গিন গদখরে 
গপল বৃি! েোদ্রকরয় রইল এক দৃদ্রষ্টরে আহমদ মুসোর দ্রদরক। 
 আহমদ মুসোই কেো বলল আবোর। বলল, ‘গি জোদ্রে দ্রনরজরক সোহোিে 
করর নো, আল্লোহ েোরক সোহোিে কররন নো। জনোব, আদ্রম মরন কদ্রর, রোণী ইসোরবলো 
দ্রকংবো েোদ্র্ডনোর ্র হোরে আমোরদর পরোজয় িরিদ্রন। আমোরদর ভোর ের দরজো 
আমরোই বন্ধ কররদ্রেলোম।’ 
 ‘গেোমোর কেো দ্রঠক, দ্রকন্তু সবিুকু দ্রঠক নয়।’ 
 ‘আদ্রমও স্বীকোর কদ্রর, দ্রকন্তু ১৪৯২ সোরল গ্রোনো্োর পেন মুহূরেড জীবন 
উৎসো ডীকৃে ‘মুসো’ দ্রেল একজন, আর আত্মসমপডনকোরী ‘আবু আবদল্লোহ’ দ্রেল 
লোখ লোখ। 
 গজন ও গজোয়োন অরনক্ষণ আর  এরস বৃি ও আহমদ মুসোর গপেরন 
দোোঁদ্রেরয়দ্রেল। েোরোও গ োগ্রোরস দ্র লদ্রেল এই করেোপকেন। ‘রোণী ইসোরবলো বো 
দ্রকং েোদ্র্ডনোর ্র হোরে আমোরদর পরোজয় িরিদ্রন, আমোরদর ভোর ের দরজো 
আমরোই বন্ধ কররদ্রেলোম, ১৪৯২ সোরল গ্রোনো্োর পেন মুহূরেড জীবন উৎস ডকোরী 
‘মুসো’ দ্রেল একজন আর আত্মসমপডণকোরী ‘আবু আবদল্লোহ’ দ্রেল লোখ লোখ! 
আশোর কবর রদ্র ে হরয়রে আদ্রম মোদ্রন নো! প্রভদৃ্রে আহমদ মুসোর অপরূপ নেুন ও 
প্রেেয়দীপ্ত কেোগুরলো ইদ্রেহোস সর েন গজন ও গজোয়োনরক এক নেুন জ রের 
মুরখোমুদ্রখ করদ্রেল। 
 আহমদ মুসো েোমরলও বৃি েখনও  মুখ গখোরলদ্রন। দ্রবস্মরি বৃরির গ োখ 
দ’দ্রি বে বে হরয় উরঠদ্রেল। েোর দ্রবস্ময় দ্রবফদ্ররে গ োখ অরনক প্রে! বৃি েোর 
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লোদ্রঠরে শরীররর ভোরিো আররকিু ন্যোস্ত করর বোোঁকো গকোমরিিো গসোজো করোর গ ষ্টো 
করর বলল, ‘েুদ্রম গক নওরজোয়োন? গেরন গেো এমন ক ঠ, এমন কেো শুদ্রনদ্রন?’ 
 ‘বলব, দ্রকন্তু এই ব্রীরজ দোোঁদ্রেরয় প্রদ্রেদ্রদরনর আপনোর এই কোন্নো গকন েো 
বরলনদ্রন।’ 
 বৃি  ম্ভীর হরলো। একিো দীিডশ্বোস গবদ্রররয় এরলো বৃরির বুক গেরক। 
বলল, ‘আদ্রম প্রদ্রেদ্রদন এই ব্রীরজ এরস দ্রবরোন আল কোজোর, আর ভোঙো শূন্য হৃদয় 
কর্ডোভো মসদ্রজরদর দ্রদরক েোদ্রকরয় েোদ্রক। কোরণ দ্রবধ্বস্ত আমোর সোরে ওরদর বড্ড 
দ্রমল আরে। আদ্রম ওরদর সব হোরোরনো মমডেশডী আেডনোদ, গিভোরব বুপরে পোদ্রর, 
আর গকউ েো পোরর নো। উোঁ ু ব্রীরজর এখোরন িখন এরস দোোঁেোই, েখন ওরো ও আদ্রম 
এক হরয় িোই। আমোর দীিডশ্বোস, ওরদর দীিডশ্বোস এক হরয় িোয়। এক সোরে আমরো 
কোোঁদ্রদ। মরন অরনক শোন্তনো পোই।’ েোমল বৃি।  
 ‘আল-কোজোর ও বে মসদ্রজরদর সব হোরোরনোর কেো জোদ্রন, দ্রকন্তু 
আপনোরক গেো জোদ্রন নো!’ বলল আহমদ মুসো। 
 ‘বলদ্রে’, শুরু করল বৃি, ‘আমোর বলরে দ্রেল আমোর ৪দ্রি েোজো প্রোণ 
গেরল, আর েরুলর মরেো দ’দ্রি গমরয়। আজ গেরক ৩০ বের আর  একদ্রদন দ্রবরকল 
গবলো। আদ্রম েখন ভীষণ অসুস্থ, শুরয়দ্রেলোম। আমোর  োর গেরল আমোর কোরে এরস 
দোোঁেোল। বলল, আব্বো, আর সহ্ কররে পোরদ্রে নো। আজ ওরো বে মসদ্রজরদ নো  
 োরনর আসর বদ্রসরয়রে, সোরো রোে যরর  লরব। আপদ্রন জোরনন, গসখোরন দ্রক হরব। 
আদ্রম বললোম, গেোমরো দ্রক কররব? েোরো বলল, আমরো বোযো গদব। আদ্রম দ্রকেু 
বলরে িোদ্রচ্ছলোম। দ্রকন্তু েোরো বলল, আব্বো আমোরদর আর যরর রোখরবন নো। বরল 
েুরি গবদ্রররয় গ ল  োরজন। সন্ধেো  দ্রেরয় গ ল, দ্রেরর এরলো নো ওরো। রন্দনরে 
দ’গবোন এরস আমোরক বলর, আব্বো, একিু গখোোঁজ দ্রনরয় আদ্রস।’ আদ্রম ওরদরও 
বোযো দ্রদরে পোদ্ররদ্রন। ওরোও গবদ্রররয় গ ল। দ্রেরর এরলো নো ওরোও। সোরো রোে 
 দ্রেরয় গ ল, েিেি করলোম সোরো রোে দ্রবেোনোয়। সকোরল প্রোয় হোমোগুদ্রে দ্রদরয় 
ির গেরক গবরুলোম। গখোোঁজ করলোম। 
 ব্রীরজর এই স্থোরনই উোঁ ু মরঞ্চ হেেো করর িোদ্রনরয় রোখো হরয়দ্রেল আমোর 
 োর গেরলরক। আর আমোর েরুলর মরেো গমরয় দ’দ্রির কেো, বলরে পোরব নো বুক 
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গেরি িোয়। ওরদরও রক্তোক্ত গদহ লোশ হরয় এখোরনই পরেদ্রেল।’ েোমল বৃি। 
ক্লোদ্রন্তরে যুোঁকরে লো ল। 
 আহমদ মুসোর গঠোোঁি দ’দ্রি দৃঢ়সংবব্ধ, মুখ শক্ত। েোর শূন্য দৃদ্রষ্ট গ োয়োরদল 
কুইভোররর বহমোন গরোরের দ্রদরক। 
 অল্প দূরর ব্রীরজর গরদ্রলং-এ গঠস দ্রদরয় দোোঁেোরনো গজন ও গজোয়োরনর মুখ 
ভোদ্রর। গ োখ েোরদর দ্রভরজ উরঠরে। গজোয়োরনর মরন স্মদৃ্রের দ্রভে। েোর পূবডপরুুরষর 
ইদ্রেহোস এবং েোর সোরে দ্রমদ্রলরয় দ্রনরচ্ছ বৃরির কোদ্রহনীরক। 
 বৃি গ োখ মুরে বলল, ‘আদ্রম গরোজ এখোরন আদ্রস। কোরণ আমোর েয়দ্রি 
সন্তোরনর সঙ্গ এখোরন এরল পোই। েোরো আমোরক দ্রিরর েোরক এখোরন এরল। শূন্য 
মনিো গিন অরনক ভরর ওরঠ!’ েোমল বৃি। 
 গেরমই আবোর বলল, ‘এবোর বরলো েুদ্রম গক? এে কেো আমোরক বলোরল 
িো কোউরক বদ্রলদ্রন  ে ৩০ বের।’ 
 ‘আমোর নোম আহমদ মুসো, জোদ্রের একজন গসবক।’ 
 ‘নো হরলো নো, দ্রকেু বুপলোম নো। বলল বৃি। 
 এই সময় এদ্র রি এরলো গজন, েোর গপেরন গজোয়োন। 
 েোরো আহমদ মুসো ও বৃরির সোমরন দোোঁেোল। 
 ‘মোে কররবন আমোরক আপনোরদর মোরপ এরস পেোর জরন্য।’ েোরপর 
একিু গেরম গজন বৃরির দ্রদরক েোদ্রকরয় বলল, ‘জনোব, ইদ্রন আহমদ মুসো, 
দ্রেদ্রলদ্রস্তন, দ্রমন্দোনোও, মযেএদ্রশয়ো, করকশোস ও বলকোন দ্রবপ্লরবর নোয়ক- 
গসখোনকোর মুসলমোনরদর মুদ্রক্তদোেো, েোরদর স্বোযীনেোর জনক।’ 
 বৃরির মুরখ একিো আরলো জ্বরল উঠল গনর  উঠল েোর গ োখিো। েোর পর 
েো পলকহীনভোরব দ্রস্থর হরলো আহমদ মুসোর মুরখ। েোর গ োখ দ’গিো গিন আিরক 
গ রে আহমদ মুসোর গ োরখ! 
 গ োখ ঐভোরব দ্রস্থর গররখই বৃি যীরর যীরর বলল, ‘এমিোই ভোবদ্রেলোম 
আদ্রম, েোেোেো গক আর এমনভোরব কোোঁদরব এরস মৃে কর্ডোভোরক গদরখ, গক আর 
পোরর গেরনর মুসদ্রলম ইদ্রেহোরসর  ভীর গেরক  রম সেে কেোিোরক এভোরব গবর 
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করর আনরে, কোর পরক্ষ আর পোরো সম্ভব এমন প্রেেয়দীপ্ত আশোর বোণী উচ্চোরণ 
করো!’ 
 বৃি েোর ্োন হোে বোদ্রেরয় আহমদ মুসোর হোে যরল। বলল, ‘দ্রবধ্বস্ত 
মুসদ্রলম গেরনর পক্ষ গেরক ইসলোরমর উত্থোরনর প্রেীক দ্রবপ্লবী গেোমোরক আদ্রম 
স্বো ে জোনোদ্রচ্ছ। েোরব হেোশোর দ্রনুঃসীম অন্ধকোররও কখনও আশোর প্রদীপ 
জ্বলরে পোরর। গেরন এমদ্রন একদ্রি প্রদীপ দ্রিয়োদ দ্রবন েোদ্ররক। েোর সোরে গেোমোর 
গদখো হরয়রে?’ 
 ‘নো, গস গক?’ বলল আহমদ মুসো। 
 ‘এক প্রোণ-উচ্ছল েরুণ। ‘েেোলকন বল গেন’ বদর দ্রবন ম ুীরোরক দ্রক 
েুদ্রম জোন, গি সব গেরে বরন আশ্রয় দ্রনরয়ও আমৃেেু লেোই করর গ রেন ইসোরবলো 
ও েোদ্র্ডনোর ্র সদ্রম্মদ্রলে শদ্রক্তর দ্রবরুরি?’ 
 ‘জোদ্রন’ 
 ‘গসই বদর দ্রবন মু ীরোর ভূলূদ্র ঠে পেোকো েুরল যররে  োরচ্ছ শপেদীপ্ত 
প্রোরনোচ্ছল েরুণ দ্রিয়োদ দ্রবন েোদ্ররক।’ 
 ‘গকোেোয় পোব েোর গদখো?’ বলল আহমদ মুসো। 
 বৃি গ োখ বুজল। দ্রকেুক্ষণ গভরব দ্রনরয় বলল, ‘গ্রোনো্োর স্বল্প দূরর ‘গেজ 
আল্লোহু আকবোর’ পোহোে িোরক গেনীয়রো ‘মুররর গশষ দীিডশ্বোস’ বরল। গসখোরন 
িোরব। পোহোরের গি স্থোরন দোোঁদ্রেরয় গ্রোনো্োর গশষ সুলেোন আবুা্ আবদল্লোহ 
গশষবোররর মরেো গ্রোনোর্োরক গদরখদ্রেরলন, গসখোরন দোোঁদ্রেরয় বোদ আসর দ্রেনবোর 
আল্লোহু আকবর ধ্বদ্রন গদরব। দ্রদ্বেীয় েকদ্রবরদ্রি হরব দীিড, গশষদ্রি হরব সবর রি 
সংদ্রক্ষপ্ত ও অনুচ্ছ।’ 
 কেো গশষ কররই বৃিদ্রি ‘আচ্ছোলোমু আলোয়কুম’ বরল িুরর দোোঁেোল। 
 লরে শুরু করল। 
 গজন েোরক দ্রকেু বলরে দ্র রয়দ্রেল। 
 আহমদ মুসো েোরক দ্রনরষয করল। 
 লোদ্রঠরে গদরহর ভোর ন্যস্ত করর যীরর যীরর  লরে বৃি ব্রীরজর ওপর দ্রদরয়।  
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 আহমদ মুসো, গজন গজোয়োন দ্রেনজনই এক দৃদ্রষ্টরে েোদ্রকরয় রইল েোর 
দ্রদরক। 
 আহমদ মুসো েোর দ্রদরক দৃদ্রষ্ট দ্রনবি গররখ যীরর যীরর বলর, ‘উদ্রন শুযুই 
একজন সবডহোরো বৃি নন, দ্রবধ্বস্ত মুসদ্রলম গেরনর প্রেীক দ্রেদ্রন। সমগ্র মুসদ্রলম 
গেন ওর কর ঠ কেো বরল উরঠরে।’ ব্রীজ পোর হরয়  রল গ ল বৃি। হোদ্রররয় গ ল 
দৃদ্রষ্টর আেোরল। েোর শূন্য ঐ জীবরনর দ্রঠকোনো গকোেোয় গক জোরন! 
 আহমদ মুসো বৃরি  লোর পে গেরক দৃদ্রষ্ট দ্রেদ্রররয় েোকোল গজন-এর 
দ্রদরক। বলল, ‘হঠোৎ গেোমোরক কোর্ডোভোয় গদরখ দ্রবদ্রস্মে হরয়দ্রে!’ 
 ‘অনুসরণ করদ্রে মরন কররনদ্রন গেো?’ বলল গজন। 
 ‘ঐ প্রে সব সময় আমোর সোমরন আরে, দ্রকন্তু গসই অনুসররণর কোজ েুদ্রম 
কররব নো জোদ্রন।’ 
 ‘আব্বো-আম্মো এরসরেন। েোোঁরদর সোরে এরসদ্রে।’ 
 ‘গেোমরো গেো কোদ্র্ডনোল পদ্ররবোর! কোদ্র্ডনোল করিরজর মরেো কোদ্র্ডনোল 
হোউজও গেো গেোমোরদর?’ 
 ‘হ্োোঁ, েরব কোদ্র্ডনোল হোউরজর বন্দীখোনো নয়। এিো ক্লু-ক্লেোি-ক্লেোরনর ।’ 
 হোসল আহমদ মুসো, দ্রকেু বলল নো। 
 ‘আদ্রম মোদ্রিদ দ্রবশ্বদ্রবদেোলরয় পদ্রে। আর এ গজোয়োন। এও মোদ্রিদ 
দ্রবশ্বদ্রবদেোলরয়র। আমরো এবোর অনোসড পোস কররদ্রে।’ 
 ‘অনোসড পোস করো গকোন এক গজোয়োনরক দ্রনরয় দ্রক গিন িরিরে! সব সময় 
প্রেম হরলও গস মদ্ররসরকো একেো প্রকোশ পোওয়োয় গস নোদ্রক প্রেম হরে পোররদ্রন 
এবং েোরক দ্রবশ্বদ্রবদেোলয়ও েোেরে হরয়রে। গেোমরো জোন বেোপোরিো?’ 
 দ্রবস্ময় েুরি উঠল গজন ও গজোয়োরনর মুরখ। 
 ‘আপদ্রন দ্রক করর জোনরলন এ িিনো?’ দ্রবস্ময় ভরো কর ঠ বলল গজন! 
 ‘আদ্রম মোদ্ররয়োর কোরে, শুরনদ্রে।’ 
 ‘মোদ্ররয়ো গক?’ 
 ‘বোস্ক গ দ্ররলোপ্রযোন দ্রের্ল দ্রেদ্রলরপর গবোন মোদ্ররয়ো। ওরক দ্রক্ন্যোপ 
কররদ্রেল, ওরক বোোঁ োরে দ্র রয়ই ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোরনর হোরে পরেদ্রেলোম আদ্রম।’ 
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 গজন এবোর গজোয়োনরক গদদ্রখরয় বলল, ‘এই গসই গজোয়োন, আর আদ্রম 
হেভো ে গজন, িোরক অনোরসড প্রেম করো হরয়রে ওরক বোদ দ্রদরয়।’ 
 ‘দ্রকন্তু দই প্রদ্রেদ্বন্দ্বী গি এক সোরে!’ গহরস বলল আহমদ মুসো। 
 ‘আদ্রম েোেড হরে  োইদ্রন।’ 
 ‘ওিো বলোর দরকোর পরে নো। গেোমরো পোশোপোদ্রশ গসিোই বে প্রমোণ।’ 
 বরল আহমদ মুসো গজোয়োরনর মুরখোমুদ্রখ দোোঁদ্রেরয় েোর কোোঁরয হোে গররখ 
বলল, ‘ভোইদ্রি, মদ্ররসরকো বরল েুদ্রম কষ্ট গপরয়ে?’ 
 ‘শুযু কষ্ট নয়, প্রেরম পো রলর মরেো হরয় দ্র রয়দ্রেলোম! দ্রকন্তু পরর আব্বোর 
গররখ িোওয়ো পদ্ররবোররর গ োপন দদ্রলল আমোরদর মদ্ররসরকো গজনোররশরনর প্রেম 
পুরুষ আবদল্লোহ দ্রবন আবদর রহমোরনর গলখো কোদ্রহনী পেলোম েখন দুঃখিো 
আনরন্দ পদ্ররণে হরলো, লিোিো পদ্ররনে হরলো গ ৌররব।’ 
 ‘দ্রকন্তু গেোমোরক দ্রবশ্বদ্রবদেোলয়ও েোেরে হরলো, অে  হরে পোররে েুদ্রম 
একজন গশ্রষ্ঠ দ্রবজ্ঞোনী।’ 
 শুযু আমোর কোে গেরক আমোর েোত্র জীবন নয়, সপ্তোহ খোরনক আর  ওরো 
আমোর দ্রবশোল বোদ্রে ও দ্রবরোি সম্পদ্রে গকরে দ্রনরয়রে। আম্মো অরনক গকোঁরদরেন, 
দ্রকন্তু আমোর একিুও কষ্ট লোর দ্রন। আমোর পূবডপুরুষরো মদ্ররসরকো পরদ্র য় গ োপন 
করর এই সম্পদ্রত্ত কররদ্রেল, েো  রল িোওয়োয় আদ্রম খুদ্রশ হরয়দ্রে। আদ্রম এখন 
দ্রনরজর পদ্রর রয় দ্রনরজর অবস্থোরন এরস দোোঁদ্রেরয়দ্রে। এ জীবন আমোর গ ৌররবর। 
আদ্রম এখন গজোয়োন নই, আব্বোর গদয়ো গ োপন নোম আমোর ‘মুসো আবদল্লোহ! আদ্রম 
এখন মুসো আবদল্লোহ।’ 
 আহমদ মুসো গজোয়োনরক বুরক জদ্রেরয় যরল, বলল, ‘এই নো িেোেড 
মুসদ্রলরমর মরেো কেো বরলে!’ 
 গজোয়োরনর মুখ খুদ্রশরে উজ্জ্বল হরয় উঠল। বলল, ‘দ্রকন্তু আদ্রম মুসলমোরনর 
গেো দ্রকে ুজোদ্রন নো। নোমোজ জোদ্রন নো, গকোরআন জোদ্রন নো।’ 
 ‘দ্রঠক আরে এখন সব দ্রশখরব!’ এ অবস্থোর জরন্য গেো েুদ্রম দোয়ী নও!’ 
 ‘একিো প্রে কররে পোদ্রর?’ আহমদ মুসোরক প্রে করল গজন। 
 ‘বল।’ 
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 ‘ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোন আপনোর গপেরন হরন্য হরয় িুররে, ওরো হোদ্রররয়রে ১ 
দ্রবদ্রলয়ন ্লোর। আপনোর ভয় করর নো?’ 
 ‘জীবন-মৃেেুর গখলো এিো। ভয় কররল গেো গখলো হোরব নো।’ 
 ‘এিো গখলো দ্রক, গখলো গেো দ্রবরনোদন!’ বলল গজোয়োন। 
 ‘এক যররনর গখলোই বরি, জীবরনর মরেো গুরুত্বপূণড এই গখলো। েোইা্এই 
গখলোয় হোর মোনো িোয় নো। সুেরোং ভরয়র অবকোশ গনই।’ 
 এই সমি ওপোরর দ্রসোঁদ্রের গ োেোয় হনড গবরজ উঠল। 
 আহমদ মুসো উৎকণড হরলো। এ হনড গেো রবোরেডোর। দ্রকন্তু এ অসমরয়! 
 মুহূেড করয়ক পররই একদ্রি িেোদ্রি এরস দোোঁেোল েোরদর পোরশ। দ্রঠক, 
রবোরেডোর  োদ্রে। 
 আহমদ মুসো ভ্রুকুদ্রঞ্চে করর বলল, ‘রবোরেডো, দ্রকে ুিরিরে দ্রনশ্চয়?’ 
  োদ্রে গেরক নোমল রবোরেডো। বলল, ‘এই দ্রকেুক্ষণ আর  একজন গলোক 
আমোরক দ্র রয় বলল, গেোমোর  োদ্রেরে গি ভোেো এরসরে েোর নোম আহমদ মুসো 
দ্রক নো? এখোরন গকোেোয় উরঠরে? আদ্রম উত্তরর বরলদ্রে, ভোেো দ্রনরয় আমোর কেো। 
নোম দ্রজরজ্ঞস করো আমোর কোজ নো। জবোব নো গপরয় গস সরর গ ল। এই এখদ্রন 
আদ্রম নদীরে নোমদ্রেলোম, মুখ গযোয়োর জরন্য। গপোরপর আেোরল মোনুরষর ক ঠ 
শুনরে গপরয় েমরক দোোঁেোলোম। শুনরে গপলোম, গক গিন আমোর  োদ্রের নোিোর 
বলরে, গসই সোরে বলল, ব্রীরজর ওপর দোোঁদ্রেরয় আরে। দ্রঠক আরে, গদদ্রর নো হয় 
গিন! উোঁদ্রক দ্রদরয় গদখলোম ওয়োদ্রকিদ্রকরে কেো বলরে গসই গলোকদ্রি। েোরপর 
নদীরে আর নো গনরম আদ্রম  রল এলোম।’ 
 ‘রবোরেডো, গেোমোর  োদ্রের নোিোর পোরে গেল।’ দ্রনরদডশ দ্রদল আহদম 
মুসো। 
 ‘রবোরেডো দ্রুে  োদ্রের গভের গেরক নেুন নোিোর গপ্লি গবর করর পোরে 
গেলল  োদ্রের নোিোর। 
 আহমদ মুসো গজন ও গজোয়োনরক বলল, ‘গেোমরো ব্রীজ গেরক সরর পোরশ 
গকোেোও দোোঁেোও, রবোরেডো েুদ্রমও।’ 
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 বরল আহমদ মুসো  োদ্রের বেোর র মরযে গেরক এক গজোেো গ োোঁে ও হ্োি 
গবর করর আনল। 
 গজনরো ও রবোরেডো সরর গ ল ব্রীজ গেরক। 
 আহমদ মুসো গ োোঁে পরর মোেোয় হ্োি  োদ্রপরয় ব্রীরজর গরদ্রলং এ গঠস দ্রদরয় 
দোোঁেোল দ্র রয়।  
 গবদ্রশ সময় গ ল নো। 
 দ্রমদ্রনি পোোঁর রকর মরযেই ব্রীরজর দ’দ্রদ  োদ্রে এরস ব্রীরজ প্ররবশ করল। 
ব্রীরজ প্ররবশ কররই  োদ্রে দোোঁদ্রেরয় পেল। দই  োদ্রে গেরক ২জন করর  োর জন 
গলোক নোমল। ওরো যীরর যীরর পোই োরী কররে কররে আহমদ মুসোর  োদ্রের দ্রদরক 
এর োরলো। 
 আহমদ মুসো ব্রীরজর পুব গরদ্রলং -এ পদ্রশ্চমমুখী হরয় গহলোন দ্রদরয় 
দোোঁদ্রেরয়দ্রেল। েোর দৃদ্রষ্ট ্ুবন্ত সূরিডর দ্রদরক। েরব গদখরে পোচ্ছ ওরদর  দ্রেদ্রবদ্রয।  
 ওরো মরন হয়  োদ্রের নোিোর ও আহমদ মুসোরক গদরখ দ্রকেুিো হেোশ হরয় 
পোই োরী কররে লো ল। ওরো দ্রনরজরদর মরযে দ্রকেু আরলো নোও করল। 
 একজন আহমদ মুসোর দ্রদরক এদ্র রয় এরলো। বলল, ‘এই ক’দ্রমদ্রনি আর  
একিো  োদ্রে ও দ’জন গলোক এখোরন দ্রেল, গকোন দ্রদরক গ ল ওরো?’ 
 ‘আদ্রম বলরে পোরব নো।’ বলল আহমদ মুসো। 
 ‘আপদ্রন কেক্ষণ আরেন?’ 
 ‘অরনকক্ষণ।’ 
 ‘আপদ্রন দ্রবরদদ্রশ?’ 
 ‘গদখরেই গেো পোরচ্ছন।’ 
 ‘িোরো দ্রেল েোরো গকোন দ্রদরক কেক্ষণ আর  গ রে?’ 
 ‘আদ্রম গেো জবোব দ্রদরয়দ্রে।’ 
 ‘নো, জবোব গদনদ্রন।’ 
 ‘আমোরক গেো গদদ্রখ গজরো কররে শুরু করররেন!’ 
 ‘আপদ্রন আমোর প্ররের জবোব দ্রদন। েোেোেোদ্রে।’ 
 ‘গদখুন, আপনোর আ রন গশোভন হরচ্ছ নো।’ 
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 ‘গশোভন আ রন ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোন করর নো। ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোন গক গ রনন?’ 
বরল গলোকদ্রি দ্রপস্তল গবর করল। দ্রকন্তু গলোকদ্রি দ্রপস্তল ওপরর গেোলোর আর ই 
আহমদ মুসো ঐভোরব দোোঁদ্রেরয় গেরকই েোর বোম পো’িো দ্রুে  োলোল গলোকদ্রির 
েলরপি লরক্ষে। গলোকদ্রি গকোোঁৎ করর উরঠ ভোোঁজ হরয় মোদ্রিরে পরে গ ল, দ্রপস্তলদ্রিও 
েুরি গ ল েোর হোে গেরক। 
 আহমদ মুসো েুরল দ্রনল েোর দ্রপস্তল। 
 অন্য দ্রেনজন এক সোরে দোোঁদ্রেরয় েকড শুনদ্রেল এদ্রদরক েোদ্রকরয়ই। হঠোৎ 
ঐভোরব িিনো িরি িোওয়োয় মুহূরেডর জরন্য েোর দ্রবমূঢ় হরয় পরে। েোরপর েোরো 
িখন দ্রপস্তরলর জরন্য পরকরি হোে দ্রদদ্রচ্ছল, েখন আহমদ মুসো দ্রপস্তরলর নল 
ওরদর দ্রদরক দ্রস্থর লরক্ষে উদেে। হোে ওরদর আর নেল নো। 
 আহমদ মুসো এর োরলো ঐ দ্রেনজরনর দ্রদরক। মুরখ হোদ্রস গিরন বলল, 
‘গেোমরো বুদ্রপ হোইজোক পোদ্রিড নো? কেদ্রদন এ গপশোয়?’ 
 ‘নো, আমরো হোইজোক পোদ্রিড নো? আমরো ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোরনর সদস্য।’ 
 ‘হ্োোঁ, ওরকম বে দরলর নোরম পদ্রর য় গদয় সবোই দ্রবপরদ পেরল। 
গেোমরো আমোর ওপর দ্রপস্তল েুরলদ্রেরল, হয়রেো গমররও গেলরে  োদ্রেিো লুি করোর 
জরন্য। বল, গেোমরো দ্রক শোদ্রস্ত  োও।’ 
 ওরো দ্রকেু বলরে িোদ্রচ্ছল। আহমদ মুসো বোযো দ্রদরয় বলল, ‘আর এক 
মুহূেড নয়, দ্রপস্তল গেরল দ্রদরয় গরদ্রলং-এ উরঠ নদীরে দ্রেনজন এক সোরে পোোঁদ্রপরয় 
পে। ওরকও সোরে করর দ্রনরয় িোও। ও অজ্ঞোরনর ভোন করর আরে। ঐিুকু লোদ্রেরে 
দ্ররদ্রমনোলরো অজ্ঞোন হয় নো।’ 
 দ্রঠক েোই। ওরো দ্রেনজন গরদ্রলং এ উঠরল গসও উরঠ দোোঁেোল। 
 আহমদ মুসো বলল, ‘এক মোইল িোওয়োর পর গেোমরো েীরর উঠরব, আদ্রম 
দোোঁদ্রেরয় গদখদ্রে।’ 
 ওরো  োরজন এক সোরেই নদীরে পোোঁদ্রপরয় পেল। 
 হোসল আহমদ মুসো। গব োরো ওরো ক্লু-ক্লেোি-ক্লেোরনর নেুন দ্রররি। 
 গজন, গজোয়োন ও রবোরেডো সোমরন এরস দোোঁেোল আহমদ মুসোর। 
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 আহমদ মুসোর হোরে েখনও একিো দ্রপস্তল, আরও দ্রেনিো দ্রপস্তল মোদ্রিরে 
পরে আরে। গসদ্রদরক ইংদ্র ে করর বলল, ‘গজন, গজোয়োন, রবোরেডো গেোমরো 
দ্রেনজন ও দ্রেনিো দ্রপস্তল দ্রনরে পোর, ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোরনর অরনক িোকো আরে। দ্রকরন 
দ্রনরে পোররব।’ 
 আহমদ মুসো েখন গ োোঁে ও হ্োি খুরল গেলরে। 
 ‘দ্রপস্তরল আমোর ভয় করর! গজোয়োন, েুদ্রম নোও।’ বলল গজন। 
 গজোয়োন ও রবোরেডো দ্রপস্তল েুরল দ্রনল এবং েৃেীয় দ্রপস্তলিো গজোয়োন 
আহমদ মুসোর হোরে দ্রদল। 
 ‘আমরো গপোরপর আেোরল দোোঁদ্রেরয় সব গদরখদ্রে, আপদ্রন িোদ জোরনন 
কোদ্রন মুসো ভোই গি, ওরো  োর  োরজন সশস্ত্র মোনুষ এই শীরে সন্ধেোয় একোন্ত 
অনু রের মরেো নদীরে পোোঁদ্রপরয় পেল।’ 
 বরল গজন নদীর দ্রদরক আঙ্গুদ্রল সংরকে করর বলল, ‘গদখুন, ওরো এখনও 
দ্রনরদডশ গমোেোরবক সোোঁেোরোরচ্ছ, েীরর ওরঠদ্রন।’ 
 ‘িোদ নয় গজন, িোরো অন্যোয় কোরজ দ্রলপ্ত েোরক, েোরো মরনর দ্রদরক গেরক 
খুব দবডল হয়, আর জীবরনর ভয় ওরো খুব গবদ্রশ করর।’ 
 ‘দ্রকন্তু ঐ গি গলোকিো দ্রপস্তল গবর কররদ্রেল, আপদ্রন িদ্রদ ঐভোরব েোরক 
কোবু কররে নো পোররেন েোহরল দ্রক হরেো?’ 
 ‘বরলদ্রে গেো গজন, এিো জীবন-মৃেেুর গখলো। এখোরন জীবন আরে অেবো 
মৃেেু-মোপখোরন দ্রকে ুগনই।’ 
 ‘দ্রকন্তু ওরদর আপদ্রন গেরে দ্রদরলন গি, ওরো আপনোরক েোেরেো নো।’ 
 ‘েো দ্রঠক, দ্রকন্তু ওরো গবেনরভো ী হুকুম পোলকোরী েোেো দ্রকেুই নয়, দ্রক 
দরকোর ওরদর সংসোরর হোহোকোর এরন!’ 
 ‘শত্রুর সংসোররর কেো আপদ্রন দ্র ন্তু কররন?’ 
 ‘আমরো মোনুষ এক পদ্ররবোরররই গেো সন্তোন!’ 
 ‘ইসলোম দ্রক এভোরবই দ্র ন্তো কররে গশখোয়?’ 
 ‘অবশ্যই। রোজো-বোদশোরদর ইদ্রেহোস নয়, ইসলোরমর ইদ্রেহোস ও 
ইসলোরমর িোরো অনুসরণ করররে গসই সব রোজো-বোদশোর ইদ্রেহোরসর দ্রদরক 



কর ড্োভোর অশ্রু  186 

 

েোদ্রকরয় গদখ, ইসলোম মোনুষরক মুক্ত করররে, জুলুম কররদ্রন, জুলুমরক প্রশ্রয়ও 
গদয়দ্রন। গেোমোরদর গেরনর দ্রদরকই েোদ্রকরয় গদখ। মুসলমোরনরো খৃষ্টোনরদর 
ভোরলোবোসো দ্রদরয়রে, সমৃদ্রি দ্রদরয়রে, আর খৃষ্টোনরো িখন সুরিো  গপল 
মুসলমোনরদর দ্রনদ্রশ্চহ্ন করল।’ 
 ‘এর প্রদ্রেকোর দ্রক হরব?’ 
 ‘জোরলমরো সব সময় দ্রবজয়ী গেরকরে, একম নদ্রজর ইদ্রেহোরস গনই।’ 
 ‘গেরন দ্রক গকোন পদ্ররবেডন আসরব?’ বলল গজন। 
 ‘ওিো অরনক বে কোজ, আল্লোহই জোরনন।’ 
 ‘প্রেিো এজরন্যই করলোম, আপদ্রন গিখোরনই পো গদন পদ্ররবেডন আরস।’ 
 ‘ওিোও আল্লোহরই হচ্ছো, মোনুষ গ ষ্টো করর, েল েোর হোরে নয়।’ 
 ‘বলরে পোদ্রর, গ ষ্টো আপদ্রন কররবন।’ 
 গহরস উঠল আহমদ মুসো। বলল, ‘গজন, েুদ্রম কোদ্র্ডনোল পদ্ররবোররর গমরয়, 
দ্রকন্তু বোস্তরব েো গেো মরন হরচ্ছ নো।’ 
 ‘কোদ্র্ডনোল পদ্ররবোররর গমরয়রো দ্রক অন্যোয়রক অন্যোয়, ন্যোয়রক ন্যোয় 
বলরে পোররব নো?’ 
 ‘গেোমোরক যন্যবোদ, গজন।  ল, আজরকর মরেো উদ্রঠ। নোমোরজর সময় 
হরয় িোরচ্ছ।’ 
 ‘আররকিো প্রে, আমোর খুব জোনরে ইরচ্ছ কররে, আপনোর গক গক আরে, 
গকোেোয় আপনোর বোদ্রে?’ 
 ‘সব প্ররের উত্তর একদ্রদরন নয়।’ বরল গহরস উরঠ গহলোন গদয়ো অবস্থো 
গেরক গসোজো হরয় দোোঁেোল আহমদ মুসো। বলল, ‘আজ বে মসদ্রজরদই আদ্রম নোমোজ 
পেরে  োই।’  
 আহদম মুসো পো বোেোল সোমরন। 
 েোর গপেরন গজন, গজোয়োন ও রবোরেডো। 
 কো্ডোভোর অখেোে একদ্রি গহোরিল।  
 আহমদ মুসো প্রস্তুে হরয় বেো  হোরে েোর একদ্রি কক্ষ গেরক গবদ্রররয় 
এরলো।  
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 গ্রনো্ো িোত্রোর জরন্য নেদ্রর।  
 রবোরেডো ড্রোইদ্রভং দ্রসরি দ্র রয় বরসরে। েোর পোরশর দ্রসরি বরসরে গজোয়োন। 
গজোয়োনও আহমদ মুসোর সোরে গ্রোনো্ো িোরচ্ছ। আহমদ মুসো প্রেরম দ্রনরে  োয়দ্রন, 
দ্রবপরদর পুোঁদ্রক আরে বরল। আহমদ মুসো বরলদ্রেল, গজোয়োন েোর মো, দোদীরক এক 
ঐভোরব গেরল গকোন দ্রকেুর মরযে জদ্রেরয় পেো দ্রঠক হরব নো। দ্রকন্তু গজোয়োন গজদ 
েোরেদ্রন! গজনও অনুররোয করররে আহমদ মুসোরক। আহমদ মুসোর সঙ্গ গজোয়োরনর 
জন্য এক দলডভ পোওয়ো হরব বরল গজন মরন করররে। অবরশরষ আহমদ মুসো রোজী 
হরয়রে। 
 আহমদ মুসো কক্ষ গেরক গবদ্রররয় আসরেই গহোরিল মোদ্রলক দ্রজরমদ্রনরজর 
সোরে েোর গদখো হরলো। দ্রজরমদ্রনজ েোর কোরেই আসদ্রেল।  
 গহোরিল মোদ্রলক দ্রজরমদ্রনজ সোমরন এরস আহমদ মুসোর হোে গ রপ যরর 
বলল, ‘আপদ্রন গহোরিল ভোেো ও খোবোর দ্রবল দ্রদরয়রেন, এিো দ্রনরল এ িোকো আমোরক 
আগুরনর মরেো গপোেোরব, মরনর জ্বোলোয় আদ্রম মরর িোব।’ প্রোয় কোন্নোজদ্রেে ক ঠ 
দ্রজরমদ্রনরজর। 
 গহোরিল মোদ্রলক দ্রজরমদ্রনজ রবোরেডোর পূবড পদ্ররদ্র ে।  োকুদ্ররর সন্ধোরন এরস 
করয়কদ্রদন গস এখোরন দ্রেল। েখনই পদ্রর য় দ্রজরমদ্রনজ মদ্ররসরকো। দ্রকন্তু বোইররর 
গকউই েোর পদ্রর য় জোরন নো। েদ্ম পদ্রর রয় গস গহোরিল  োলোরচ্ছ। 
 গহোরিল মোদ্রলরকর সোরে পরেররর মদ্ররসরকো হওয়ো সম্পরকড জোনোজোদ্রন 
হরয় িোয় িিনোররমই। একদ্রদন রবোরেডো েোর গহোরিল করক্ষ শুরয় শুরয় 
‘মেোনরসরবো গ্ আররভেোরলো’(Young man from Manccbo) পেদ্রেল। 
‘মেোনরসরবো গ্ আররভেোরলো’ মদ্ররসরকোরদর একিো দ্রবখেোে কোদ্রহনী। গ্রস্থদ্রি ‘আল 
জোদ্রময়োরেো’ (হরে আরী, ভোষো েেোদ্রনশ) ভোষোয় গলখো। মেোনরসরব নোমক 
একজন খচ্চর  োলক মদ্ররসরকো- এর আরব জদ্রেে কোদ্রহনী দ্রনরয় এই বইদ্রি। এই 
খচ্চর  োলক মদ্ররসরকো বোইররর পদ্রর য় খৃষ্টোন, দ্রকন্তু অন্তরর েোর ঈমোরনর আগুন। 
কোবো শরীে দশডন ও মহোনবী (স) এর মোজোর গিয়োররের জরন্য হৃদয় েোর বেোকুল 
হরয় উরঠদ্রেল।  রীব খচ্চর  োলক অেেন্ত সংর োপরন করঠোর পদ্ররশ্রম করর দ্রেল 
দ্রেল করর িোকো জদ্রমরয়রে। গেন গেরক সমুি পরে মক্কো গস গিরে পোররব নো, 
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যরো পরে িোরব। আবোর দ্রজব্রোলিোর পোর হরয় উত্তর আদ্রফ্রকোয় পোর হরে  োইরল 
যরো পেোর ভয় আরও গবদ্রশ। এজরন্য মেোনরসরব সবোর গ োখ এদ্রেরয় উত্তর 
গেরনর আবো ন এলোকোয় িোয়। গসখোন গেরক গ োপরন গস ঢুরক পরে দদ্রক্ষণ 
ফ্রোরি। েোরপর গস গ োপরন ইিোদ্রল পোদ্রে গদয়। গসখোন গেরক গস গজরনোয়ো িোয়। 
গজরনোয়ো গেরক শ্রদ্রমরকর গবরশ গস পোদ্রে গদয় আররব। গপৌোঁরে িোয় গস েোর স্বরের, 
েোর বে সোযনোর যন কোবো শরীরে।  
 রবোরেডো পেদ্রেল এই মমড েশী কোদ্রহনী। েোর গ োখ দ্রদরি পেদ্রেল অশ্রু।  
 িররর দরজো গখোলো দ্রেল। গখোলো দরজো গদরখ িরর উোঁদ্রক গদয় গহোরিল 
মোদ্রলক দ্রজরমদ্রনজ। গস গদরখরে পোয় রবোরেডোর অশ্রু, পুস্তকদ্রির নোমও েোর গ োরখ 
পরে। দ্রজরমদ্রনরজর গ োখ-মুখ উজ্জ্বল হরয় ওরঠ। গস িরর প্ররবশ করর দরজো 
লোদ্র রয় গদয়।  
 রবোরেডো পুস্তক গেরক মুখ গেোরল। েখনও েোর গ োরখ অশ্রু। 
 ‘েুদ্রম মদ্ররসরকো রবোরেডো?’ উজ্জ্বল গ োরখ প্রে করর দ্রজরমদ্রনজ। 
 রবোরেডো উরঠ বরস। সুষ্পষ্ট কর ঠ জবোব গদয়, ‘হ্োোঁ, আদ্রম মদ্ররসরকো।’ 
 দ্রজরমদ্রনজ পো রলর মরেো বুরক জদ্রেরয় যরর রবোরেডোরক, হু হু করর েোর 
বুক গেরক উরঠ আরস কোন্নো। 
 আহমদ মুসো বোোঁ হোে গেরক বেো দ্রি দ্রনর  গররখ বলল, ‘জনোব, গহোরিল 
আপনোর বেবসোয়, আর এ বেবসোয় আপনোর জীদ্রবকো।’ 
 দ্রজরমদ্রনরজর বয়স সত্তররর কোেোকোদ্রে। গস নরম ও কোের কর ঠ বলল, 
‘বেবসোয় বরল দ্রক আদ্রম আমোর আত্মীয়, আমোর ভোইরদর কোে গেরক িোকো দ্রনরে 
পোদ্রর? আপদ্রন কী আত্মীরয়র গ রয় বে নন? েোর গ রয় বে কেো হরলো, আপদ্রন গি 
কোজ কররেন গসিো আমোরও কোজ।’ 
 বৃরির কোের ক ঠ আহমদ মুসোর হৃদয়িো দ্রভদ্রজরি দ্রদল। গেরন হেোশোর 
জমোি অন্ধকোরর এমন কে মন লুদ্রকরয় আরে গক জোরন! আরবর র এক বন্যো এরস 
জদ্রেরয় যরল আহমদ মুসোরক। গস দ’হোরে বৃরির হোে জদ্রেরয় যরর বলল, ‘িোরো 
হোদ্রররয় গ রে বরল দূর গেরক আমরো যরর দ্রনরয়দ্রেলোম গসই মদ্ররসরকোরদর মরন 
এে আরব , এে গবদনো ও এে কেো লুদ্রকরয় আরে কল্পনো কদ্ররদ্রন। িোর সোরেই 
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গদখো হরয়রে, আমোরক অদ্রভভূে করররে েোরো। এই দ্রবশ্বোস এখন আমোর দৃঢ়, 
পোোঁ শ’ বেররর শ্বোসরুিকর প্রদ্রেকূলেো গি গ েনোরক গমরর গেলরে পোররদ্রন, গস 
গ েনো দ্রবজয় লোভ কররবই।’ 
 দ্রজরমদ্রনজ আহমদ মুসোরক েোর িোকো গেরে দ্রদরি িোকোর আররকদ্রি 
পেোরকি েোর হোরে েুরল দ্রদরে দ্রদরে বলল, ‘আদ্রম বে গকউ নই, জোদ্রের জরন্য 
দ্রকেু করোর ক্ষমেোও আমোর গনই। জোদ্রের জরন্য আমোর এিুকু দোন গ্রহন কররল 
আমোর গবদনো-জজডদ্ররে হৃদরয় শোদ্রন্তর একিু স্বোদ পোব।’ 
 ‘দ্রকন্তু জনোব, এই আমোনরের দোদ্রয়ত্ব পোলন আমোর জরন্য অেেন্ত 
কদ্রঠন।’ 
 ‘গকোন আমোনরের দোদ্রয়ত্ব এর মরযে গনই, এ আপনোর সম্পদ।’ 
 আহদম মুসো নোদ্রমরয় রোখো বেো  েুরল দ্রনরে িোদ্রচ্ছল। বৃি দ্রজরমদ্রনজ 
েোেোেোদ্রে বেো িো েুরল দ্রনরয় বলল, ‘ লুন’। 
 আহমদ মুসো বৃি দ্রজরমদ্রনরজর দ্রদরক  োইল, দ্রকন্তু বোযো দ্রদরে পোরল নো।  
 পোশোপোদ্রশ দ’জন  গহোঁরি  লল  োদ্রের দ্রদরক।  
  োদ্রেরে উঠল আহমদ মুসো। 
 দ্রজরমদ্রনজ বেো িো  োদ্রেরে গররখ দ্রনরজর হোরে  োদ্রের দরজো বন্ধ করর 
দ্রদল। 
 আহমদ মুসো দ্রবদোরয়র সময় বলল, ‘আসসোলোমু আলোইকুম।’ 
 বৃরির মুখ উজ্জ্বল হরয় উঠল। উত্তর দ্রদল, ‘ওয়ো আলোয়কুম.....।’ 
  োদ্রে  লরে শুরু করল। 
 আহমদ মুসোর  োদ্রে গ ি গপদ্রররয় রোস্তোয় পেরেই সোমরন গেরক এরলো 
গজরনর  োদ্রে।  
 আহমদ মুসো  োদ্রে দোোঁদ্রেরয় পেল। েোর পোরশ এরস দোোঁেোল গজরনর 
 োদ্রে। 
 গজন লোে দ্রদরয়  োদ্রে গেরক গনরম এরলো। েুরি গ ল আহমদ মুসোর 
জোনোলোয়। বলল, ‘গদদ্রর করব নো। আপনোর জরন্য আমোর শুরভচ্ছো। ঈশ্বর 
আপনোরক সুস্থ রোখুন, দ্রনরোপদ রোখুন, দীিডজীবী করুন।’ 
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 ‘যন্যবোদ, গজন। গহরস বলল আহমদ মুসো। 
 েোরপর গজন দ্র রয় গজোয়োরনর পোরশর জোনোলোয় দোোঁেোল। গজোয়োরনর 
হোরে একিো লোল  গ োলোপ ও একিো মোদ্রন বেো  গুরজ দ্রদরয় গজোয়োরনর গঠোোঁরি 
আঙুল গঠদ্রকরয় দ্রকেু বলরে দ্রনরষয করর বলল, ‘পোররল গিদ্রলরেোন কররো, বোদ্রের 
জরন্য গভব নো, আদ্রস।’ 
 বরল গজন েুরি েোর  োদ্রের কোরে  রল গ ল। েোিড দ্রনল েোর  োদ্রে।  
 আহমদ মুসোর  োদ্রেও ষ্টোিড দ্রনরয়  লরে শুরু করল।  
 গজোয়োরনর এক হোরে েলু, আররক হোরে মোদ্রনবেো । লোল গ োলোপ 
উপহোর গপরয় লোল গ োলোরপর মরেোই লোল হরয় উরঠরে গজোয়োরনর মুখ। আহমদ 
মুসোর সোমরন এভোরব েোরক এমন লোল গ োলোপ গদয়ো দ্রক দ্রঠক হরয়রে! কী 
বুরেরেন দ্রেদ্রন ও রবোরেডো! ওরদর দ্রদরক মুখ েুরল েোকোরে লিো কররে 
গজোয়োরনর। 
 আহমদ মুসো সোমরন েোদ্রকরয় আরে দ্রস্থর দৃদ্রষ্টরে। েোর -র োরখ ভোসরে 
গ্রোনো্োর দ্র ত্র, বৃরির গসই দ্রনউ েেোলকন দ্রিয়োদ দ্রবন েোদ্রররকর নো গদখো দ্রবমূেড 
এক অবয়োব এবং মোদ্রিরদর শোহ েয়সোল মসদ্রজদ কমরপ্লি, কর্ডোভো, গ্রোনো্ো, 
মোলো োর, গসদ্রভরলর শে মুসদ্রলম স্মদৃ্রেদ্র হ্ন দ্রনরয় ভয়োনক ষেিরন্ত্রর কোরলো 
দ্রবভীদ্রষকোর দৃশ্য। মুখ ররমই  ম্ভীর হরয় উঠল আহমদ মুসোর্ গকোন পরে 
এর োরব গস এই ভয়োনক ষেিরন্ত্রর দ্রবরুরি? দ্রনউ েেোলকন দ্রিয়োদ দ্রবন েোদ্রররকর 
কোে গেরক দ্রক গকোন আশোর আরলো গস পোরব? েোর মরন পেল সোমরন বসো েরুণ 
পদোেড দ্রবজ্ঞোনী গজোয়োরনর কেোও। ষেিন্ত্রিোও নবজ্ঞোদ্রনক পরে। উজ্জ্বল হরয় উঠল 
আহমদ মুসোর মুখ। 
 েুরি  লরে  োদ্রে আন্দোলুদ্রসয়ো হোইওরয় যরর দদ্রক্ষণ-পূবড গ্রোনো্োর পরে। 
ভোবরে আহমদ মুসো। 
 ক্ল-ুক্লেোি-ক্লেোন মোদ্রিরদ মুসলমোনরদর নেুন অদ্রস্তত্ব ও গেরনর সব 
মুসদ্রলম স্মদৃ্রেদ্র হ্নগুরলো এরকবোরর মুরে গেলোর জরন্য পো ল হরয় উরঠরে। 
অন্যদ্রদরক মজলুম মদ্ররসরকোরোও গজর  ওঠোর জরন্য গ োখ খুলরে, েোর ওপর 
গ োয়োরদল কুইভোর ব্রীরজর গসই বৃি খবর দ্রদল দ্রনউ েেোলকন অব গেরনর 
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আশোদীপ্ত উত্থোরনর! মুসদ্রলম আন্দোলুদ্রসয়োর দ্রবরোন প্রোন্তরর গ োয়োরদল কুইভোররর 
েীরর দ্রক েোহরল িিরে িোরচ্ছ আররকিো িিনো, আররকিো পদ্ররবেডন! গ োয়োরদল 
কুইভোররর গসই লেোইরয় খৃষ্টোন র্োদ্রররকর দ্রবরুরি দ্রজরেদ্রেল জোবোলুত্তোদ্ররক হরয় 
আসো জোহোজ পুদ্রেরয় গেরোর পে করর গদয়ো ইসলোরমর গসনোপদ্রে েোদ্ররক দ্রবন 
দ্রিয়োদ। এবোর গ োয়োরদর কুইভোররর নেুন লেোইরয় গক দ্রজেরব? 
  ভীর ভোবনোয় দ্রনমদ্রিে আহমদ মুসো। 
 দ্রবরোমহীন এক গশোোঁ-রশোোঁ শে েুরি  রলরে  োদ্রে আন্দোলুদ্রসয়ো প্রোন্তররর 
বুক দ্র রর। 
 
 

সোইমুম দ্রসদ্রররজর পরবেডী বই 

আন্দোলদু্রসয়োর প্রোন্তরর 
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১ 
গ্রানাডা থেরে দু’মাইল দূরর ‘মুররর থেষ দীর্ঘশ্বাি’ পাহাড়, স্প্যাসনে 

ভাষায় ‘Eultimo suspiro del Moro’। স্প্যাসনেরা এরে এই নারমই থডরে 
োরে থস্প্রনর থেষ মুিসলম সুলতান আবু আব্দুল্লাহর থেষ সবলাপরে স্মরণীয় েরর 
রাখার জন্য। পরাসজত ও আত্ম – িমসপঘত সুলতান আবু আব্দুল্লাহ গ্রানাডা নগরীর 
চাসব সবজয়ী ফাসডঘন্যারডডর হারত তুরল থদয়ার পর সনিঃস্ব হরয় নগরী তযাগ েরর 
চরল আরিন। এই পাহারড় এরি সফরর দাাঁড়ান সতসন অসত িারের গ্রানাডা থে থেষ 
বাররর মত এে নজর থদখার জন্য। থে োন্না, থে অশ্রুরে সুলতান এই পেঘন্ত থরাে 
েরর থররখসিরলন, গ্রানাডার উপর থেষ নজরসি পড়ার পর তা আর থোন বাে 
মানল না। সেশুর মত অর ার োরায় অশ্রু বষঘণ েররত লাগরলন সতসন। আর সতসন 
বলরত লাগরলন, ‘আল্লাহু আেবর, আমার মত দুভঘাগয োর!’ এই র্িনা থেরে 
মুিসলমরা এই পাহারড়র নাম থদয়, ‘থফজ আল্লাহু আেবর।’ আর থস্প্নীয় 
সিষ্টানরা বরলন, ‘মুররর থেষ দীর্ঘশ্বাি।’ 

মুররর দীর্ঘশ্বাি পাহারড়র আহমদ মুিা েখন থপ াঁরিসিল, তখন িারড় 
সতনিা। আিররর নামারের তখনও অরনে থদসর। থোয়া চারিায় আিররর নামাে 
এখারন। 
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আহমদ মুিা নারমসন গ্রানাডায়, থিাজা চরল এরিরি মুররর দীর্ঘশ্বাি 
পাহারড়। 

েরডঘাভা থেরে থে আন্দালুসিয়ান হাইওরয় থবসররয় এরিরি, থিিা 
গ্রানাডার বুরের উপর সদরয় মুররর দীর্ঘশ্বাি পাহারড়র সগসরপেসি অসতক্রম েরর 
চরল থগরি দসিরণ সজব্রালিার প্রণালীর সদরে। গ্রানাডা প্ররবরের অরনে আরগই 
আহমদ মুিা সিরয়রা সনরবদা পাহারড়র পাদরদরে, দাাঁড়ারনা ‘আল হামরার দৃসষ্ট 
মরনাহর লাল প্রািারদর এেিা অংে এবং তার ১২সি অভ্ররভদী চুড়ার এেসির 
এেিা ভাঙ্গা অংে থদখরত থপরয়সিল। বুরে এেিা প্রচডড থখাাঁচা থলরগসিল আহমদ 
মুিার। থচারখর িামরন ভীড় েরর উরেসিল অতীরতর হাজাররা দৃশ্য এবং বুে 
থেরল থবসররয় আিরত চাসিল হাজাররা েো। 

ভারী হরয় উরেসিল আহমদ মুিার থচাখ। হোৎ সনরব হরয় সগরয়সিল 
আহমদ মুিা। গ্রানাডায় থপ াঁরি রবারতঘা এেবার বরলসিল আহমদ মুিা ভাই, 
গ্রানাডায় আমরা সে দাাঁড়াব? 

থোন উত্তর আরিসন আহমদ মুিার োি থেরে। রবািঘও থপিরন সফরর 
আহমদ মুিার মুরখর সদরে তাসেরয় আর থোন প্রশ্ন েররসন। 

মুররর দীর্ঘশ্বাি পাহারড়র েীষঘরদরের সনরচই প্রেস্ত এেিা চত্বর আরি 
এখারন দাাঁসড়রয়ই থস্প্রনর থেষ মুিসলম সুলতান আবু আবদুল্লাহ, তার পসরবার 
এবং তার িােীরা গ্রানাডারে থেষবাররর মত থদরখসিল। এই জায়গািা স্প্যাসনে 
সিস্টানরদর জরন্য থগ ররবর জায়গা। প্রসতবির ২রা জানুয়ারী েখন সিস্টানরা 
গ্রানাডা সবজরয়র উৎিব েরর, তখন এখারন তারা আবু আবদুল্লাহর দু’ে 
পুত্তসলো দাাঁড় েসররয় তার থচারখ এেিা পাসনর নল লাসগরয় থদয় থেখান থেরে 
অর ার োরায়  ররত োরে পাসন। আর এই জায়গািা মুিসলমরদর জন্য োাঁদার 
জায়গা। 

আহমদ মুিা মুররর দীর্ঘশ্বাি পাহারড় উরে এই চত্বরসিরত এরি দাাঁড়াল। 
মুররর দীর্ঘশ্বাি পাহাড়সি গ্রানাডার থিাজা দসিরণ। তার চত্বরসি থেরে 

থভগা প্রান্তরর দাাঁড়ারনা গ্রানাডা নগরীরে অতযন্ত সুন্দর লারগ। থদখা োয়, গ্রানাডার 
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গা িুরয় থিসনল নদী িবুজ থভগা প্রান্তররর বুে সচরর রুপালী সফতার মত এসগরয় 
থগরি। 

চত্বরসিরত উরে উত্তর সদরে র্ুরর দাাঁড়ারতই থচারখর িামরন জীবন্ত হরয় 
উেল গ্রানাডা। সেন্তু লাল পােররর সনরাভরণ আলহামরা (োরে িারাসজনী নাইডু 
বরলরিন তাজমহরলর থচরয় অসেেতর অসনন্দসুন্দর এবং ঐসতহাসিে স্যার 
আমীর আলী োর িম্পরেঘ বরলরিন আলহামরার দৃশ্য বণঘনা অতযন্ত েসিোলী 
েলরমর দ্বারাই শুেু িম্ভব) থেন ববেরবযর থপাষাে পরর মুখভার েরর দাসড়রয় 
আরি। 

আহমদ মুিা থচাখ িরারত পাররলা না গ্রানাডার উপর থেরে। েীরর েীরর 
আজরের গ্রানাডার দৃশ্য িরর সগরয় তার থচারখ থভরি উেরি আররে গ্রানাডার 
দৃশ্য। থে দৃরশ্য আহমদ মুিা থদখল হৃদয় সবদারে এে নািেিঃ 

১৪৯১ িারলর ২রা জানুয়ারী। িূেঘ উেরত তখন ও অরনে থদরী। 
আত্মিমসপঘত গ্রানাডার মুিসলম অসেবািীরা তখনও র্ুম থেরে জারগসন। 
আত্মিমপঘণ এর েতঘ অনুিারর গ্রানাডা তযারগর জন্য সুলতান আবু আবদুল্লাহ তার 
পসরজন ও িােী িহ আল-হামরা প্রািারদর পশ্চারতর এে দুয়ার সদরয় থবর হরলন 
এবং নগরীর িবরচরয় জনহীন অংে সদরয় গ্রানাডা তযাগ েররলন। সুলতারনর 
থচারখ অশ্রু থনই, সেন্তু সুলতারনর থহরররমর মসহলারা আত্ম-িংেম েররত পাররলা 
না, তারা িেরলই থরাদন েরসিল। সুলতান চাইসিরলন, সবদ্রুপ- েরোর তারদর 
এ দৃশ্য থেন না হারি, আর েত্রু তারদর থদরখ থেন জরয়াল্লাি না েরর, এই জন্যই 
এই থগাপন বাবস্থা। সুলতারনর এই থিাি োরফলাসি গ্রানাডা থেরে থবসররয় থভগা 
প্রান্তরর থিসনল নদী অসতক্রম েরর আল-পুজাসরে পাহাড় পাসড় সদরয় এে গ্রারম 
এরি দাাঁড়ারলন। 

.........ওসদরে সবজয়ী সিস্টান িম্রাি ফাসডঘন্যাডড এবং রানী ইিারবলার 
বাসহনী থিসনল নদীর তীরর েহীদ পাহারড়র োরি এে িুদ্র মিসজরদর োরি এরি 
উপসস্থত হল। সুলতান আবু আবদুল্লাহ তার েরয়েজন িােী িরমত সিস্টান রাজ-
দম্পসতর িামরন এরলন। রাজ-দম্পসতর িামরন বশ্যতা স্বীোর এর সচহ্ন থর্াড়া 
থেরে নামরত উদযত হরলন। সেন্তু ফাসডঘন্যাডড তারে সনরষে েররলন। অেীনতা 
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জ্ঞাপরনর জন্য সুলতান তখন িম্রাি এর হারত চুম্বন েররত অগ্রির হরলন। 
ফাসডঘন্যাডড তাও েররত সদরলন না। অবরেরষ আবু আবদুল্লাহ নত ফাসডঘন্যাডড 
এর ডান হাতরে িালাম েররলন। অতিঃপর সুলতান আবু আবদুল্লাহ প্রািারদর 
চাসব িম্রাি ফাসডঘন্যারডডর হারত তুরল সদরলন এবং বলরলন, ‘এই চাসব থস্প্রনর 
মুিসলম োিরনর থেষ সনদেঘন। রাজন, আমারদর রাজয, আমারদর েন-িম্পদ, 
আমারদর প্রাণ পেঘন্ত আপনার েরায়ত্ব। আপসন অসঙ্গোর েরররিন, আমারদর 
প্রসত দয়া প্রদেঘন েররবন। আমরা আপনার থিই দয়া-ই প্রতযাো েসর।’ .....সেে 
এই িময় আল-হামরার দূগঘ েীষঘ থেরে মুিসলম োিরনর অেঘচন্দ্র পতাো ভূ-
লুসিত হল, আর তার স্থারন িোরলর থিানাসল িূেঘ সেররণ থর পয সনসমঘত প্রোণ্ড 
ক্রি  লমল েরর উেল। ক্রিসি এখারন স্থাপন েররলন এেজন সবেপ। পরর 
থিখারন উরত্তাসলত হল রাজেীয় পতাো, উরত্তালন েররলন থফ রজর প্রোন 
পতাোবাহী। 

আহমদ মুিার পলেহীন থচাখ থেরে দু’সি অশ্রু োরা নামসিল তার 
দু’গডড থবরয়। এেিময় গ্রানাডার উপর থেরে থচাখ িসররয় সনরয় তাোল 
থজায়ারনর সদরে, রবারতঘার সদরে। 

গ্রানাডার সদরে সনবন্ধ– দৃসষ্ট আহমদ মুিার থচাখ থেরে অশ্রু গড়ারত 
থদরখ থজায়ান এবং রবারতঘা অসভভূত হরয় পরড়সিল। 

আহমদ মুিা ওরদর সদরে তাসেরয় বলল, থজায়ান, রবারতঘা, েত েত 
বির আরগর গ্রানাডার িসব থদখলাম। 

‘সে িসব?’ বলল থজায়ান। 
‘িসবিা মুিসলম গ্রানাডার অসন্তম দৃশ্য। 
থদখলাম থিই দৃশ্য, সেভারব থেষ সুলতান আবু আবদুল্লাহ আল-হামরা 

থেরে, গ্রানাডা থেরে থবসররয় এরলন, সেভারব সে েো বরল নগরীর চাসব তুরল 
সদরলন ফাসডঘন্যারডডর হারত, সেভারব গ্রানাডার দূগঘেীষঘ থেরে মুিলমানরদর 
অেঘচন্দ্র পতাো ভূ-লুসিত হল এবং তার জায়গায় উরে এল ক্রি।’ 

‘আপনার থচারখর অশ্রু সে এই দৃশ্য থদরখ?’ বলল রবারতঘা। 
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‘সেে শুেু এই দৃশ্য থদরখই নয়, সুলতান আবু আবদুল্লাহরে 
ফাসডঘন্যারডডর হারত নগরীর চাসব তুরল সদরয় তার িামরন মাো নত েরর সনরাপত্তা 
ও িমা–সভিা েররত আসম েখন থদখসিলাম, তখন গ্রানাডার আররে সিংহ–সদল 
তরুরনর েো আমার মরন পরড়সিল। সতসন তরুণ থিনােযি মুিা। সুলতান আবু 
আব্দুল্লাহর আত্ন-িমপঘরণর সবষয় সনরয় আরলাচনা হসিল, েখন দরবারর আসমর-
উমরাহ ও উপসস্থত সবসেষ্ট নাগসরে আত্নিমপঘরণর পরি মত সদসিল, তখন 
প্রসতবারদর জরন্য উরে দাাঁসড়রয় এই তরুন থিনােযি বলল, ‘থেষ পেঘন্ত েত্রুর 
িরঙ্গ লড়াই েরা থহাে। দরোর হয়, তারদর বষঘার মুরখ সগরয় আমরা আত্মহতযা 
েরব। থেখারন েত্রু িবরচরয় প্রবল, বিসনেরদর থিখারন সনরয় থেরত আসম প্রস্তুত। 
োরা থবাঁরচ থেরে গ্রানাডা নগরীরে েত্রু হরস্ত অপঘণ েররব, তারদর মরেয গণয 
হওয়ার থচরয় োরা েত্রুর সবরুরে লড়াই েরর জীবন-পাত েররব, তারদর মরেয 
গন্য হওয়ারে আসম থগ ররবর মরন েসর।’ সেন্তু এই তরুরণর প্রসতবাদ থোন োরজ 
আরিসন। সুলতান এবং দরবার আত্নিমপঘরণরই সিোন্ত থনয়। সিোন্ত থনয়ার পর 
থগািা দরবার সেশুর মত োন্নায় থভরঙ্গ পরড়। শুেু োন্না সিল না ওই তরুণ 
থিনােযরির থচারখ। থি োন্নার থরারলর মরেয উরে দাাঁড়াল থিই তরুণ আবার। 
উচ্চ েরডে বলল, ‘জাসতর প্রবীণ িদঘারবৃন্দ, অেঘহীন থরাদন আর সবলাপ থিরলরদর 
ও অবলা নারীরদর জরন্য থররখ সদন। আমরা পুরুষ। আমারদর অন্তর অশ্রু বষঘরণর 
জরন্য িৃসষ্ট হয়সন, রি বষঘরণর জরন্য িৃসষ্ট হরয়রি। আসুন আমরা স্বােীনতার জরন্য 
েুে েররত েররত বীররর মত আত্নসবিজঘন েসর। গ্রানাডার উপর থে অন্যায় 
অনুসিত হরয়রি, তার প্রসতোরারেঘ মৃতযুরে বরণ েসর। আমারদর মৃত থদহরে 
আিাসদত েরার জরন্য েসদ এে মুরো মাসিও না থজারি, উদার অন্তহীন আোরের 
েখনও অভাব হরব না।’ তরুণ থিনােযি েো থেষ েরর োমল। িমগ্র দরবার 
সনরব, সনস্প্ন্দ। সুলতান আবু আবদুল্লাহ আগ্রহ ভরর দরবাররর মুখগুরলার সদরে 
দৃসষ্টপাত েররলন। িাহি, থে েঘ ও আগ্ররহর এেসি েোও সবোল দরবারর এেসি 
েডে থেরেও উচ্চাসরত হল না। দূবঘল সচত্ত সুলতান আবু আবদুল্লাহ োতর েরডে 
সচৎোর েরর উেরলন, ‘আল্লাহু আেবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর 
রাসুলুল্লাহ। আল্লাহর ইিার সবরুরে, তেদীররর সবোরনর সবরুরে েুে েরর লাভ 
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থনই। তেদীররর ফলরে অসতস্প্ষ্টভারবই থলখা আরি, আমার জীবন হতভারগযর 
জীবরনই পেঘবসিত হরব। িাম্রাজয আমার োিনোরলই সবলুপ্ত হরব।’ অবরেরষ 
আত্নিমপঘরণর সিোন্ত েখন দরবারর চুড়ান্ত হরয় থগল, আত্নিমপঘণ পরে স্বািররর 
জরন্য সুলতারনর েলম উরত্তাসলত হরলা, তখন তরুণ থিনােযি মুিা থক্রাে-
েসম্পত েরডে থেষবাররর মত সচৎোর েরর উেল, ‘আপনারা সনরজরদর প্রতাসরত 
েররবন না। মরন ভাবরবন না থে, খৃষ্টারনরা তারদর অঙ্গীোর পালন েররব। থে 
লাঞ্ছনা এবং সবপদ আসম সদবয থচারখ থদখরত পাসি, তার তুলনায় মৃতযু তুি 
বযাপার। আমারদরই থচারখর িামরন আমারদর এই সপ্রয় নগরী লুসডেত হরব, 
আমারদর মিসজদ, এবাদতগৃহ সনগহৃীত, অপমাসনত হরব, আমারদর গহৃ-িংিার 
সবধ্বস্ত হরব, আমারদর স্ত্রী-েন্যারা উৎপীসড়ত-েসষঘতা হরব। সনিুর অতযাচার, 
হৃদয়হীন অিসহষ্ণতুা, চাবুে এবং েৃঙ্খল, অন্ধোর োরাগহৃ, মৃতযুর অসিকুডড, 
ফাাঁসির োষ্ট, এ িবই আমারদর ভারগয জুিরব, মৃতযুর অসিকুডড, ফাাঁসির োষ্ট, এ 
িবই আমারদর ভারগয জুিরব, এ িবই আমারদর থদখরত হরব, এ িবই আমারদর 
িহ্য েররত হরব। অন্ততিঃ এই িব হতভাগয োপুরুরষরা এিব থদখরব- এখন োরা 
িম্মানজনে মৃতযুরে বরণ েররত কুসডেত। আসম সনরজর েো বলরত পাসর, 
ইনোআল্লাহ, আমার থচাখ সদরয় এিব েখনও থদখরব না।’ তরুণ থিনােযি মুিা 
েো থেষ েরর থবসরয় এল দরবার থেরে। থি থনরম এল রাজপরে। োরও িারে 
েো বলল না, োরও সদরে তাোরলাও না থি। র্রর সগরয় অরস্ত্র-েরস্ত্র সনরজরে 
িসিত েরল, আররাহন েরল সনরজর সপ্রয় অরশ্ব। তারপর গ্রানাডা নগরীর 
‘এলসভরা’ নামে সিংহদ্বার অসতক্রম েরর দৃঢ় পদরিরপ েুে থিরের সদরে 
এসগরয় চলল।’ 

োমল আহমদ মুিা। থেষ সদরে তার েডে ভাসর হরয় উরেসিল োন্নায়। 
থজায়ান ও রবারতঘা রুেশ্বারি শুনসিল অভূতপূবঘ েোগুরলা। তারদর 

থচাখ, সবস্ফাসরত, উজ্জ্বল। 
‘তারপর।’ আহমদ মুিা োমার িরঙ্গ িরঙ্গ প্রশ্ন েরল থজায়ান। 
‘তারপররর র্িনা খুবই িংসিপ্ত। থর্াড় িওয়ার মুিা ফাসডঘন্যারডডর 

এেসি থিনাদরলর মরেয ঢুরে পরড়সিল। আমৃতযু লরড়সিল থি। আর্ারত আর্ারত 
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জজঘসরত হরয়সিল তার থদহ। ভাসর বমঘ আিাসদত মুমূষঘ থদহ তার ডুরব সগরয়সিল 
থিসনরলর পাসনরত।’ 

আহমদ মুিা োমল। থেরমই আবার শুরু েরল, গ্রানাডার সদরে তাসেরয় 
সুলতান আবু আবদুল্লাহর আত্ম-িমপঘণ দৃরশ্যর পাোপাসে এই তরুণ 
থিনােযরির আত্ম-সবিজঘরনর দৃশ্যই আমারে থবেী অসভভূত েরর। 

আহমদ মুিা মুররর দীর্ঘশ্বাি পাহারড়র থে চত্তরর দাাঁসড়রয় েো বলসিল, 
থি চত্তররর এে পারে পাহারড়র েীষঘ চূড়া, অন্য পারে থিাি বড় চূড়ার দীর্ঘ িাসর 
এসগরয় থগরি পূবঘ সদরে। চত্তররর পারেই দু’সি থিাি চূড়া পাোপাসে দাাঁসড়রয়। 
চূড়া দু’সির মা খারন সদরয় িংেীণঘ এেিা পে। থি পেসির মাোয় পােররর 
আড়ারল দাাঁসড়রয় দু’জন েুবে। ওরা চত্তররই দাাঁসড়রয়সিল, সতনজন অপসরসচত 
েুবে অেঘাৎ আহমদ মুিারদর চূড়ায় উেরত থদরখ তারা পােররর আড়ারল িরর 
থগরি। 

দু’জন েুবরের োরও বয়িই বাইরের থবেী নয়। থচহারা ও থদরহর গড়ন 
আরবীয় সেন্তু থদরহর রং ইউররাপীয়রদর মত িাদা, চুল ও থচাখ এেীয়রদর মত 
োল। েুবেরদর এেজরনর থচহারা খুবই বুসেদীপ্ত, েরীরিাও অতযন্ত সুগসেত। 
সনষ্পাপ হাসিমাখা মুখ, সেন্তু দৃসষ্টর তীক্ষ্ণতা বাজপাখীর মত। এই তরুরণর নাম 
সেয়াদ সবন তাসরে। োরডঘাভার বৃে এরেই থস্প্রনর নতুন ফযাল্কন নারম অসভসহত 
েরররি। তার িারের েুবে আবদুল্লাহ তার িবঘিরণর িােী। 

সেয়াদ সবন তাসরে গ্রানাডার এে পাবঘতয গ্রারমর িদঘাররর থিরল। 
গ্রানাডার দসিণ-পূরবঘ সিরয়রা সনরবদা পবঘত থেণীর দসিণ ঢারল পসশ্চরম 
থগায়ারদল থফা এবং পূরবঘ থগায়ারদলজ নদীর মা খারন সবোল এে বনাঞ্চল। এই 
সবোল এবং গভীর বনাঞ্চরলরই এেিা গ্রারম বাি েরর সেয়াদ সবন তাসররের 
পসরবার। দুগঘম বনাঞ্চরল এই জনবিসত গরড় উোর এেিা ইসতহাি আরি। 
গ্রানাডার পতরনর পর মুিলমানরদর উপর চরম সনেঘাতন থনরম আরি। থজার েরর 
তারদর খৃষ্টান েরা হয়, অেবা থদে তযারগ বােয েরা হয়। থবেীর ভাগ বাাঁচার 
জরন্য খৃষ্টান হওয়ার মহড়া সদল, অরনরে থস্প্ন থেরে পাসলরয় থগল। সেন্তু 
অরনরে খৃষ্টানও হরলা না এবং থস্প্ন থেরে পাসলরয়ও থগল না। গ্রানাডা অঞ্চরলর 
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এরাই এরি আেয় সনরয়সিল সিরয়রা সনরবদা দসিণ ঢারলর এই দুগঘম বনাঞ্চরল। 
সেয়াদ সবন তাসররের পসরবার তারদর উত্তরসুরীরদরই এেিা অংে। সেয়াদ সবন 
তাসরে খৃষ্টান িদ্মনাম সনরয় গ্রানাডা সবশ্বসবদযালয় থেরে ইসতহাি সবষরয় িরবঘাচ্চ 
সডগ্রী সনরয়রি। িরব থি থবসররয়রি সবশ্বসবদযালয় থেরে। সবশ্বসবদযালরয় পড়া 
োরলই সেয়াদ সবন তাসরে ‘ব্রাদািঘ ফর সক্ররিডি’ নারম তরুণরদর এেিা গ্রুপ 
গেন েরর। প্রেম সদরে েরলজ সবশ্বসবদযালরয়র িদ্মরবেী মুিসলম তরুণরাই এর 
িদস্য সিল। এর িদস্যপদ এখন িাে-তরুণরদর বাইররও সবস্তৃত েরা হরয়রি। 
‘ব্রাদািঘ ফর সক্ররিডি’ এর িদস্যরদর সনরবদা পাবঘতযঞ্চরল সনরয় থেসনং থদয়া হয়। 

পােররর আড়ারল দাাঁসড়রয় সেয়াদ সবন তাসরে এবং আবদুল্লাহ চত্তরর উরে 
আিা নতুন আগন্তুে আহমদ মুিারদর উপর থচাখ থররখসিল। সেয়াদরা প্রেরম মরন 
েররসিল, আগন্তুেরা থোন খৃষ্টান ভ্রমনোরী হরব, তারা মুররর দীর্ঘশ্বাি পাহাড় 
এবং ‘দীর্ঘশ্বাি’ এর ঐসতহাসিে চত্তরিা থদরখ আনন্দ েররত এিরি। সেন্তু 
আহমদ মুিার এেীয় থচহারা এবং মুখভাব থদরখ তারদর সচন্তা প্রেম থহাাঁচি খায়। 
তারা থদরখ আগন্তুেরদর মুরখ হাসি থনই, বরং গম্ভীর থবদনাতঘ তারদর মুখ। 
তারদর মুরখ েোও থনই। সেন্তু তারদর থহাাঁচি খাওয়া সচন্তা সবস্মরয় ূপপাডত্মসরত 
হয় েখন গ্রানাডার সদরে মুখ েরর দাাঁসড়রয় োো আহমদ মুিার থচাখ থেরে অশ্রু 
গড়ারত তারা থদরখ। তারপর েখন থজায়ারনর িারে আহমদ মুিার েো শুরু 
হরলা, েখন আহমদ মুিার েডে থেরে ফাসডঘন্যারডডর োরি আবু আবদুল্লাহর 
আত্মিমপঘরণর সবষাদ -িসব থবসররয় এল, েখন আহমদ মুিা তরুণ থিনােযি 
মুিার সবরত্ব ও আত্মসবিজঘরনর অভূতপূবঘ মমঘস্প্েঘী োসহনী বণঘনা েরল, তখন 
অসভভূত সেয়াদ সবন তাসরে এবং আবদুল্লাহ আর অশ্রু থরাে েররত পাররসন। 
তারদর থচাখ থেরে থনরম আরি অশ্রু অর ার োরায়। পসবে, থজযাসতমঘয় মুরখর 
আহমদ মুিার সদরে তাসেরয় সেয়াদ সবন তাসরে োাঁদরত োাঁদরতই আব্দুল্লাহরে 
বরল, আবদুল্লাহ থস্প্রনর মুিলমানরদর জরন্য এত দরদ থতা োরও েরডে শুসনসন, 
এত অশ্রু থতা োরও থচারখ থদরখসন, হতভাগয থিনােযরির এই োসহনী থতা থেউ 
থোনসদন এমনভারব বরলসন। থে এই সবস্ময়ের সবরদেী েুবে আবদুল্লাহ। উে, 
চল োই। এরপর লুসেরয় োো পাপ হরব।’ 
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বরল সেয়াদ সবন তাসরে উরে দাাঁড়াল। উরে দাাঁড়াল আব্দুল্লাহ। তারা 
সগরীপরের দূরত্বিুকু অসতক্রম েরর চত্তররর উপর সদরয় এরগায়। তারদর 
দু’জরনরই থচারখ অশ্রু, অশ্রুরত গডড থভজা। 

আহমদ মুিা ওরদর থদখরত থপল। থদখরত থপল তারদর থচারখর অশ্রুও। 
সবসস্মত আহমদ মুিা সেিু বলার আরগই সেয়াদ সবন তাসরে থিাজা এরি আহমদ 
মুিারে বলল, ‘থে আপসন সবরদেী ভাই?’ 

আহমদ মুিা তারে নরম েরডে পাল্টা প্রশ্ন েরল, ‘তুসম থে ভাই।’ 
‘আসম সেয়াদ সবন তাসরে।’ বলল আগন্তুে েুবেসি। 
‘তুসম সেয়াদ সবন তাসরে।’ বরল আহমদ মুিা জসড়রয় েরল সেয়াদরে। 

বলল, ‘আসম থতামার থখাাঁরজই এখারন এরিসি।’ 
‘আপসন থে তা সেন্তু বরলনসন? আপনার পসরচরয়র জরন্যই আমরা 

আড়াল থেরে িুরি এরিসি।’ বলল সেয়াদ। 
এসগরয় এল রবারতঘা। আহমদ মুিা ও সেয়াদ সবন তাসররের িামরন এরি 

সেয়াদরে বলল, ‘োর পসরচয় লারভর জরন্য িুরি এরিরিন, সতসন আহমদ মুিা। 
‘আহমদ মুিা!’ সবস্মরয় থচাখ েপারল তুরল বলল সেয়াদ। 
‘হ্যাাঁ, থিই বহু সবপ্লরবর থনতা আহমদ মুিা।’ 
মুখ সদরয় থোন েো িররলা না সেয়াদ সবন সবন তাসররের। থি এবং 

আবদুল্লাহ সবস্ময়-সবস্ফাসরত অপলে থচারখ তাসেরয় রইল আহমদ মুিার সদরে। 
তারা মুসতঘর মত সস্থর হরয় থগরি। সেন্তু অন্তরর তারদর  ড় বইরি। োরে সনরয় 
তারদর আোে স্প্েঘী গবঘ, োরে সর্রর তারদর হাজাররা স্বপ্ন, সেসন সেংবদন্তীর মত 
মুরখ মুরখ উচ্চাসরত, থিই আহমদ মুিা তারদর িামরন! 

আহমদ মুিা সেয়াদ সবন তাসররের োাঁরে হাত থররখ বলল, ‘সবসস্মত হি? 
থেন আসম আিরত পাসর না? এে থদে থেরে আররে থদরে মানুষ োয় না?’ 

সেয়াদ আহমদ মুিারে গভীর ভারব জসড়রয় েরর বলল, ‘থচাখরে থে 
সবশ্বাি হরি না! আল্লাহ আপনারে থস্প্রন আনরবন, এইভারব আপনারে পাওয়ার 
থি ভাগয আমারদর হরব, এ থে আোে-কুসুম েল্পনা আমারদর জরন্য। সবরশ্বর 



আন্দালুসিয়ার প্রান্তরর  11 

 

মুিলমানরা থে আমারদর েো ভুরলই থগরি, আমারদর তারা বাদ সদরয় থররখরি 
তারদর তাসলো থেরে।’ 

আহমদ মুিা সেয়ারদর সপে চাপরড় বলল, ‘না সবরশ্বর মুিলমানরা 
থতামারদর থভারলসন। মাসদ্ররদর োহ ফয়িাল মিসজদ েমরপ্লস- এর েো ভুরল 
োি থেন?’ 

এই দান এরিরি েত েত বির পরর। বলল সেয়াদ।  
থতামার েো সেে সেয়াদ সেন্তু থতামারে এেিা সবষয় স্বীোর েররত 

হরব। ইিলামী সবরশ্বর দূভঘাগয শুরু হবার পর থস্প্রনর দূভঘারগযর িূেপাত। িমগ্র 
উত্তর আসিো তখন খডড-সবখডড এবং পরস্প্র লড়াইরয় সলপ্ত। সুতরাং িাহােয 
থেখান থেরে িবরচরয় িহরজ আিরত পাররতা, থিখান থেরে আিরত পাররসন। 
ভূমেযিাগররর পূবঘ উপকূরল তখন তুসেঘ িাম্রাজয েসিোলী, সেন্তু িাগর পাসড় 
সদরয় থস্প্রন থপ িা তার িামরেঘযর বাইরর সিল।  

জাসন জনাব, আসম থস্প্রনর দূভঘাগা মুিলমানরদর এেিা আরবরগর েো 
বরলসি। তারদর থেউ িাহােয েররত না পারুে, তারদর উপর েতাব্দীর পর 
েতাব্দী থেরে ো র্রি আিরি, তার থোন প্রসতবাদও মুিসলম সবরশ্বর থোোও 
থেরে উসিত হয়সন। োরও থচাখ থেরে অশ্রুও  ররসন। বলল, সেয়াদ।  

এই আরবগরে আসম েো েসর সেয়াদ এবং মুিসলম েসিগুরলার 
বযেঘতারেও আসম স্বীোর েসর। তুসেঘ িাম্রারজয খৃষ্টান প্রাজারা মুিলমান প্রজারদর 
থচরয় থবেী সুসবো থভাগ েররি, সেন্তু তারপরও তুসেঘ িাম্রারজযর খৃষ্টান প্রজারদর 
োল্পসনে দুিঃখ-দুদঘোর থলাগান তুরল ইউররাপীয় খৃস্টান েসিগুরলা সচৎোর 
েরররি, সেন্তু মুিসলম েসিগুরলা মুিলমানরদর উপর জলজযান্ত খৃস্টান 
সনেঘাতরনর সবরুরে িু-েব্দসিও েররসন। এর জরন্য আফরিাি েরর থোন লাভ 
থনই। থি িময় প্রেৃত অরেঘ অরনে জায়গায় মুিলমানরা িমতায় োেরলও 
ইিলাম িমতায় সিল না। আহমদ মুিা োমল।  

েন্যবাদ জনাব। অতীরতর জন্য থোন থিাভ থনই, থোন দুিঃখ থনই এখন 
আর। আজ আপনারে থপরয় িব থেন থেষ হরয় থগরি, িব িসতর পূরণ হরয়রি।  
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এেিু োমল সেয়াদ। রুমাল সদরয় থচাখিা ভারলা েরর মুরি সনরয় বলল, 
এখনও আমার োরি স্বপ্নই মরন হরি থে, আসম আহমদ মুিার িামরন দাাঁসড়রয়। 
ভয় হরি স্বপ্ন না থভরঙ্গ োয়। সেভারব আপসন হোৎ এখারন হাসজর হরলন? 
সেয়ারদর েোগুরলা থেরষর সদরে আরবরগ ভাসর হরয় উরেসিল।  

হোৎ নয় অরনে র্িনা পাসড় সদরয় আসম থতামার এখারন থপ াঁরিসি। 
ইরতামরেয দু’বার আসম ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান এর হারত পরড়সি, অরনে র্িনা র্রিরি।  

ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযান এর হারত দু’বার সবস্মরয় থচাখ েপারল তুলল সেয়াদ।  
থতামারদর মাসদ্রদ সবমান বন্দরর পা সদরয়ই প্রেমবার।  
তারপর?  
বলব িব োসহনী।  
আমরা খুব খুেী হরবা। আিা বলুন, আমার নাম জানরলন সে েরর, আর 

আমারদর থখাাঁরজ এই স্থারনই বা এরলন সে েরর?  
আহমদ মুিা েরডঘাভার থগায়ারদল কুইভার ব্রীরজর থিই বৃরের িব 

োসহনী থোনাল।  
িব শুরন সেয়াদ বলল, হ্যাাঁ, বৃে আমার িব েো জারন। িাে জীবন 

থেরেই এই বৃেরে আসম থদখসি, তখন থেরেই তার িারে আমার পসরচয়। জীবন 
িায়ারহ্ন দাাঁসড়রয় বৃে আজ হতাে বরি, সেন্তু তার থভতরর আগুন আরি, থি আগুন 
আমার পেরেও অরনে খাসন আরলাসেত েরররি।  

বৃে আমার োরি মুিসলম থস্প্রনর প্রসতেৃসত।  
এেিু থভরব সেয়াদ বলল, সেে বরলরিন। থস্প্রনর মুিলমানরা িবঘস্ব 

হাসররয়রি, থিও। থস্প্রনর মুিলমানরা থেমন হতাে, বৃেও থতমসন। লাঞ্ছনা-
গঞ্জনা থেমন থস্প্রনর মুিলমানরদর প্রসতসদরনর িােী, থতমসন তারও।  

আমরা দাাঁসড়রয় দাাঁসড়রয় েো বলসি, নামাজ থিরর সনরয় আমরা সফররত 
পাসর। বলল, সেয়ারদর িােী আব্দুল্লাহ।  

সেয়াদ র্সড়র সদরে তাসেরয় বলল, সেে বরলি। নামারজর িময়ও হরয় 
থগরি।  

নামারজর জন্য িবাই প্রস্তুত হরলা।  
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আহমদ মুিা ইমারমর জায়গায় সেয়াদরে থেরল সদল। সেয়াদ দ্রুত 
থপিরন িরর এরি বলল, অিম্ভব, আসম ঐ জায়গায় দাাঁড়ারত পাসরনা। আপসন 
আমারদর ইমাম িব থিরের জরন্যই।  

নামাজ থেরষ আহমদ মুিা সফরর বিল। সেয়াদ বলল, এখান থেরে দুই 
মাইল পূরবঘ পাহারড়র এে গুহায় আমারদর এেিা আস্তানা। ওিা আমারদর এেিা 
সবোম থেন্দ্র। সেন্তু আমরা আপনারে সনরয় থেরত চাই সিরয়রা সনরবদার বনাঞ্চরল 
আমারদর আিল র্াাঁসিরত। এই ঐসতহাসিে বনাঞ্চলই সিল ফযালেন অব থস্প্ন 
বেীর সবন মুগীরার েমঘরিে।  

আহমদ মুিার মুখ উজ্জ্বল হরয় উেল। বলল, খুব আনরন্দর হরব এই 
িফর, থতামারদর বযবস্থাসদও থদখরত পাব। সেন্তু সেয়াদ, খুব থবেী িময় নষ্ট েরা 
সেে হরব না। আসম থে বড় োজসি সনরয় এখারন এরিসি তারত এখনও হাত থদয়াই 
হয়সন।  

সে থিিা? িাগ্ররহ প্রশ্ন েরল সেয়াদ।  
বলব থতামারে? ভয়াবহ ষড়েন্ত্র এাঁরিরি ক্লু-ক্লাস-ক্লান।  
থচারখ-মুরখ উরদ্বগ ফুরি উেল সেয়ারদর এবং িেরলর। থে ষড়েন্ত্ররে 

স্বয়ং আহমদ মুিা ভয়াবহ বরল এবং োর জরন্য থি সনরজ থস্প্রন এরিরি থিিা 
সনশ্চয় খুব বড় বযাপার তা িেরলই হৃদয় সনরয় অনুভব েরল। িেরলই গম্ভীর 
হরয় থগল।  

‘বন্দর নগরী সমোলীরতও আমারদর এেিা র্াাঁসি আরি। ওখারনই আমরা 
আপাততিঃ থেরত পারতাম, তারপর থোন সুরোরগ না হয় সনরবদায় থেতাম। সেন্তু 
আমারদর এে েমঘীর িামান্য এে ভুরলর োররণ র্াাঁসিসি িরোররর থচারখ পরড় 
থগরি। আজ িোরল খবর থপরয়সি বযাপারিা ক্লু-ক্লাস-ক্লানও থজরন থফরলরি। 
গত িন্ধযা থেরেই মাো মুসডডত থে এেজন বাসড়িার উপর থচাখ থররখরি। আমার 
আম্মা অসুস্থ। আমার আম্মা ও স্ত্রী ওখারনই আরিন। আসম িোরলই জাসনরয় 
সদরয়সি তারদররে িোরলর মরেযই সনরবদায় সনরয় থেরত। সুতরাং থিখারন 
আমারদর োওয়ার থতা প্রশ্নই ওরে না। বলল, সেয়াদ।  
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আসম থতামারদর সনরবদায় োব, তুসম সনরষে েররলও আমারে থেরতই 
হরব বদর সবন মুগীরা আর সেয়াদ সবন তাসররের স্বােীন িাম্রারজয। সেন্তু সেয়াদ 
আসম ভাবসি ক্লু-ক্লাস-ক্লারনর নজরর েসদ পরড়ই োরে থতামারদর র্াাঁসি, তাহরল 
সে থতামার পসরবার সনরাপরদ িররত পাররব?  

সদরনর থবলা, থলােজনও আমারদর আরি। অসুসবো হরব না জনাব। 
বলল সেয়াদ।  

আহমদ মুিার মন থেরে অস্বসস্থ থগল না। উরে দাাঁড়াল থি। বলল, আমরা 
তাহরল এখন োো শুরু েররত পাসর।  

উরে দাাঁড়াল িেরল।  
আহমদ মুিা োবার আরগ আররেবার গ্রানাডার সদরে তাোল। তার 

পারে সেয়াদ।  
আহমদ মুিা আনমনা হরয় সগরয়সিল গ্রানাডার সদরে তাসেরয়।  
সেয়াদও তাসেরয়সিল গ্রানাডার সদরে। গ্রানাডা সেয়ারদর আবালয 

পসরসচত। সেন্তু আহমদ মুিার পারে দাাঁসড়রয় গ্রানাডারে তার আজ িম্পূণঘ সভন্ন 
রেম লাগরি। মরন হরি এ তার পসরসচত গ্রানাডা নয়, ইিলারমর, মুিলমানরদর, 
তাহরল সে সতসন এই িাম্রারজযর চাবী ঐভারব ফাসডঘন্যারডডর হারত তুরল সদরত 
পাররতন? পাররতন না। থপরররিন োরণ, িাম্রাজযিা তার বযসিগত সিল, 
ইিলারমর নয়, মুিলমানরদর নয়। অন্যসদরে ফাসডঘন্যাডড ও ইিারবলা এই 
িাম্রাজয দখল েররসিল তারদর েরমঘর নারম, বিরন্যরা েুেও েররসিল তারদর 
েরমঘর জন্য। গ্রানাডার দূগঘেীরষঘ প্রেম উরেসিল ক্রি। এই ক্রি উরত্তাসলত 
েররসিরলন তারদর থদরের েমঘগুরু। ক্ররির পর উরত্তাসলত হরয়সিল রাজার 
পতাো। েুে চলাোসলন িমরয় গ্রানাডার সনেরি থভগা প্রান্তরর রানী ইিারবলার 
সনরদঘরে এেসি সুন্দর নগরী সনসমঘত হয়। িেরল বরলসিল এ নগরীর নাম 
ইিারবলা রাখা থহাে। সেন্তু রানী তা েররনসন। ঐসতহাসিে আসডিসনও আগাসনতা 
বরলরিন, েমঘপ্রাণ থদেবািী থে উরেশ্য িােরনর জন্য এই নগরীর িৃসষ্ট থিই 
উরেরশ্যর িারে িামঞ্জস্য রাখবার জরন্য নগরীর নাম িাডিা থফ অেঘাৎ পসবে 
েরমঘর নগরী রাখরলন। এই েররনর গভীর েমঘসনষ্ট মানসিেতা সুলতান আবু 
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আব্দুল্লাহর সিল না, তার বাসহনীর সিল না এবং তখনোর গ্রানাডাবািীরও সিল 
না। অেঘাৎ তুসম বলরত পার সেয়াদ, ৭১১ খৃস্টারব্দ তাসরে সবন সেয়াদ এবং মুিা 
সবন নুিারয়র ইিলারমর থে পতাো সনরয় থস্প্ন জয় েররসিরলন, থিই পতাো 
পরর ভূ-লসডেত হয় এবং তার জায়গায় ওরে বযসির পতাো, থগািীর পতাো। 
তুসম হয়রতা জান সেয়াদ, থস্প্রন তৃতীয় আব্দুর রহমারনর মত হুসিয়ারী থলােও 
তাাঁর পারে মসহষী থজাহরার নাম অিয় েরর রাখার জন্য েরডঘাভার পারে আজ-
থজাহরা নামে এে উপনগরী সনমঘারণ এমনই মেগুল হরয় পরড়সিরলন থে, পরপর 
সতন শুক্রবার সতসন জুম্মার জামায়ারত হাসজর হরত পাররনসন, োর জন্য প্রচডড 
েমে থখরত হরয়সিল তারে ইমারমর োরি।’ 

েত েত বির আরগর আবু আব্দুল্লাহর গ্রানাডা থেন জীবন্ত হরয় তার 
িামরন এরি দাাঁসড়রয়রি। সেয়ারদর মুখ থফরিই থেন এেিা প্রশ্ন থবসররয় এল, 
‘গ্রানাডার থেন পতন হরয়সিল, আপনার উরল্লসখত থিই থিনােযি মুিার 
আরবদন থেন েন োরজ আরিসন, থেন পরাসজত হরয়সিরলা মুিলমানরা মুিা 
ভাই?’ 

আহমদ মুিা তৎিণাৎ থোন উত্তর সদল না। পরর এেিু ম্লান হািল। 
তারপর েীর েরডে শুরু েরল, ‘এই চত্ত্বরর দাাঁসড়রয় গ্রানাডার সদরে তাসেরয় 
সুলতান আবু আবদুল্লাহ েখন সেশুর মত োাঁদসিল, তখন সুলতারনর মা বীর নারী 
আরয়োতুল হুররা সে বরলসিরলন জান? বরলসিরলন, ‘থে রাজয পুরুরষর মত তুসম 
রিা েররত পারসন, তার জরন্য নারীর মত অশ্রু সবিজঘন থতামারই থোভা পায়।’ 
অন্য সদরে আল হামরা প্রািাদ থেরে থবসররয় এরি আবু আবদুল্লাহ খৃষ্টান 
থিনাপসতরে েখন প্রািারদ ঢুোর পে েরর সদরয়সিরলন, দূগঘেীরষঘ পতাো 
উরত্তালরনর জরন্য, তখন সতসন অেঘাৎ আবু আবদুল্লাহ বরলসিরলন, ‘থিনাপসত 
োন, দূগঘ আপসন হস্তগত েরুন। এ ববভব আল্লাহ আপনার েসিোলী প্রভরূে 
অপঘণ েরররিন মুররদর পারপর োসস্তর জরন্য।’ এই দুই উসির মরেয সতনসি 
োরণ আমরা থদসখ, এে, রাজয রিাই তখন োিেরদর োরি সিল মুখয, মুিসলম 
সেংবা মুিলমানরদর েমঘ রিা নয়। দুই, রাজয রিার মত থপ রুষ োিেরদর সিল 
না। সতন, পরাজয় সিল োিেরদর পারপর োসস্ত। প্রেম োরণসিই মূল োরণ। মলূ 
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োরণ থেরে থেরষর দু’সি োরণ িৃসষ্ট হরয়রি। মুিলমানরদর রিা ইিলাম রিা 
েসদ োিেরদর লিয হরতা, তাহরল তারদর মরেয সবরভদ ষড়েরন্ত্রর জায়গায় ঐেয 
এবং দূবঘলতার বদরল থপ রুষ িৃসষ্ট হরতা, থভাগ িবঘস্বতা ও পাপাচার দূরর িরর 
থেত এবং তারদর পরাজয় র্িত না। থভরব থদখ সেয়াদ, সুলতান আবু আবদুল্লাহ 
েসদ মরন েররতন এই গ্রানাডা, এই েরডঘাভা, এই িাম্রাজয তার নয়।’ 

োমল আহমদ মুিা। 
তারপর আহমদ মুিা র্ুরর দাাঁসড়রয় বলল, আমরা থতা চলরত পাসর। 
‘আহমদ মুিা ভাই, সুলতান আবু আবদুল্লাহ তাহরল সেেই বরলসিল, 

খৃষ্টান ফাসডঘন্যাডড ও রানী ইিারবলার োরি মুিসলম থস্প্রনর আত্মিমপঘণ মুররদর 
পারপরই েো।’ বলল সেয়াদ। 

বলরত বলরত িামরন পা বাড়াল সেয়াদ সবন তাসরে। আহমদ মুিাও 
হাাঁিরত শুরু েররসিল। বলল, ‘অবশ্যই। তরব এই পাপ থস্প্রনর জনতার সিল না, 
মুিা, বদর সবন মুগীরা, প্রমখু সিরলন এাঁরদরই প্রসতসনসে। সেন্তু দায়ী তারা না 
হরলও পারপর মাশুল তারদররেই সদরত হরয়রি থষাল আনা।’ 

‘থেন মুিা ভাই, এমনসি হরলা থেন, োিেরদর পারপর জরন্য সনরপরাে 
মুিলমানরা মার থখল থেন?’ বলল থজায়ান। 

‘এিাই সনয়ম থজায়ান। পাইলরির থদারষ থপ্লন ক্রাে হরল সনরপরাে 
োেীরাও বাাঁরচ না। থস্প্রনর মুিসলম প্রজারদর দাসয়ত্ব শুেু খাজনা থদয়া সিল না, 
রাজারে িংরোেন েরা, সেে পরে চালনা েরা, রাজার িমারলাচনা েরা, ইতযাসদ 
তারদরই দাসয়ত্ব সিল। তারা থি দাসয়ত্ব পালন েররসন।’ 

‘দুসনয়ার অরনে থদরের মুিলমানরা এমন থদারষ থদাষী, সেন্তু থস্প্রনর 
মুিলমানরদর ভুরলর মাশুল হরয়রি অতযন্ত ভয়াবহ।’ ভারী েরডে বলল রবারতঘা। 

‘সেে বরলি ভাই।’ এেিা দীর্ঘশ্বাি থফরল বলল আহমদ মুিা। 
চত্ত্বর থেরে তারা থনরম এল পাহারড়র গারয়। তারা পাাঁচজন পাহারড়র গা 

থবরয় নামরত লাগল েীরর েীরর। 
পাাঁচজরনর এ সমসিরলর িাসররত প্রেরম আহমদ মুিা, তারপর সেয়াদ সবন 

তাসরে। পরর ওরা সতনজন- আবদুল্লাহ, থজায়ান ও রবারতঘা। 
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আহমদ মুিার গাড়ী িুিরি গ্রানাডা হাইওরয় েরর দসিরণ সমোলীর 

সদরে। ড্রাইসভং সিরি সেয়াদ সবন তাসরে। 
সেন্তু গন্তবযস্থল তারদর সমোলী নয়। 
গ্রানাডা হাইওরয় থেখারন থগায়ারদলরফা নদী অসতক্রম েরর সমোলীর 

সদরে এসগরয় থগরি, থিখারন থগায়ারদলা নারম থিাি েহর গরড় উরেরি। এখান 
থেরে সেয়াদ সবন তাসরেরদররে নদী পরে থেরত হরব তারদর প্রোন র্াাঁসিরত 
সনরবদার জংগরল থেরত হরল। এই েহররে লিয েররই িুিরি মুিার গাসড়। 

ড্রাইসভং সিরি সেয়াদ সবন তাসরে। আহমদ মুিা তার পারের সিরি। আর 
ওরা সতনজন বরিরি থপিরনর সিরি। 

দু’পারে পাহাড়, উাঁচ-ুসনচু সিলা। এর মরেয সদরয়ই এাঁরে-রবাঁরে এসগরয় 
থগরি গ্রানাডা হাইওরয়। 

মা াসর গসতরত এসগরয় চলসিল সেয়ারদর গাসড়। 
েো বরল উেল সেয়াদ। বলল, ‘থমািামুসি আপনার িব খবরই পসেোয় 

আরি। আপসন আরমঘসনয়ায় এরিরিন, আরমঘসনয়া থেরে বলোরন থগরিন তাও 
আমরা জানরত থপররসি। সেন্তু আপনার থস্প্রন আিার খবর এখনও প্রোে 
হয়সন।’ 

‘িরোর ও িাংবাসদেরা এখনও জানার েো নয়। প্রেমবার েখন ক্লু-
ক্লাস-ক্লযারনর হারত পসড়, ওরা আমারে সচনরত পাররসন। সেন্তু সদ্বতীয়বার বন্দী 
হবার পর ভািকুরয়জ আমারে সচনরত পারর। মরন হয় তারা িাংবাসদেরদর 
জানায়সন।’ বলল আহমদ মুিা। 

‘আপনারে থচনার পর ওরা থতা িাংর্াসতে থিরপ োবার েো।’ বলল 
সেয়াদ। 

‘আসম থে রারত থবসররয় আসি, তারপর সদন িোরলই আমারে হতযা েরা 
সেংবা সবসক্র েরার সিোন্ত চূড়ান্ত সিল।’ 
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‘সবসক্র েরা, থোোয়?’ 
‘ওরা এে সমসলয়ন ডলাররর সবসনমরয় আমারে আরমসরোন ক্লু-ক্লাস-

ক্লযারনর োরি সবসক্র েররসিল। থিসদন িোরলই আমারে আরমসরোর পরে 
আোরে উড়রত হরতা।’ 

‘আল্লাহর হাজার থোেসররয় থে তা হয়সন। আপনারে থোোয় থররখসিল? 
সেভারব থবরুরলন? এিা প্রচসলত আরি থে, ক্ল-ুক্লাস-ক্লযারনর হারত পড়া মারন 
থেষ হরয় োওয়া।’ 

‘থি অরনে োসহনী, পরর বলব।’ 
এেিু থেরম আহমদ মুিা আবার বলল, ‘সমন্দানাও, মেয এসেয়া িরোর 

অরনে দূরর, সফসলসস্তন িরোররর িারে থোন িময় থতামরা থোগারোগ েরসন? 
তারা থতা আনরন্দর িারেই থতামারদর িাহােয েররতা।’ 

‘দূতাবারির িারে আমরা থোগারোগ েররসি। তারা আমারদর এেিা 
থডসলরগেনরে আমন্ত্রণ েরররি। সেন্তু সেভারব োওয়া হরব এিা সেে হয়সন 
এখনও। তরব থি সদ দূতাবাি এই বযবস্থা েরার দাসয়ত্ব সনরয়রি।’ 

‘মুিলমানরদর সবসভন্ন বযাপারর থি সদ আরব থতা িাহােয েরর োরে।’ 
‘আমরা থোগারোগিা খুব িম্প্রসত েররসি। মানসবে িাহােয আমরা 

থপরয়সি। মিসজদ ও মুিসলম সেিা প্রসতিান িংস্কার, সনমঘাণ, বযবহার এখনও 
এখারন সনসষে। থি সদ িরোর থচষ্টা েররি এ সনরষোজ্ঞা প্রতযাহার েসররয় থনবার 
জরন্য। থিিা িম্ভব হরল এেিা বড় োজ হরব।’ 

েো বলরত সগরয় হোৎ আহমদ মুিা থেরম থগল, উৎেণঘ হরয় উেল। 
িামরন দূরর এেিা গাসড়র থহডলাইি থদখা থগল। ঐ গাসড় থেরেই হনঘ 

থোনা থগরি। 
আহমদ মুিারে উৎেণঘ হরত থদরখ সেয়াদও িতেঘ হরয় উরেসিল। 
‘িামরনর গাসড়িা ক্লু-ক্লাস-ক্লযারনর সেয়াদ।’ বলল আহমদ মুিা। 
িন্ধযার আবিা অন্ধোর তখন চারসদরে। িূেঘ থবে আরগ ডুরবরি। সেন্তু 

উন্মুি প্রান্তর বরলই 
অন্ধোরিা গাঢ় হয়সন। 
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বলরত বলরতই গাসড়িা িামরন এরি থগল। গাসড়িা মাইরক্রাবাি। 
আহমদ মুিা গাসড়িার সদরে তাসেরয় সিল। লিয নাম্বারিা থদরখ থনয়া। 
ক্ল-ুক্লাস-ক্লযারনর গাসড়িা চরল থগল। 
‘আপসন সে েরর জানরলন ওিা ক্লু-ক্লাস-ক্লযারনর গাসড়?’ বলল সেয়াদ। 
‘ক্ল-ুক্লাস-ক্লযান েরয়েিা সনসদঘষ্ট থোরড হনঘ বাজায়।’ 
িামরন আররেিা থহড লাইি তীব্র থবরগ এসগরয় আিরি। সেয়াদ থিসদরে 

তাসেরয় উসদ্বি  
েরডে বলল, ‘মুিা ভাই, ওিা ‘ব্রাদািঘ ফর সক্ররিডি’-এর গাসড়। সেন্তু এ 

িময় এ সদরে থেন?’ 
ভ্রু কুাঁচরে থগল আহমদ মুিার। তার মরনর সুপ্ত িরন্দহিা এবার েতেরি 

েো বরল উেল। আহমদ মুিা দ্রুত েরডে বলল, গাসড় র্ুসররয় নাও সেয়াদ। 
সেয়াদ এেবার অবাে ও উসদ্বি থচারখ আহমদ মুিার সদরে তাসেরয় িরঙ্গ 

িরঙ্গ তার সনরদঘে পালন েরল। এ িময় িামরনর গাসড়িাও এরি পড়ল। আরগই 
িংরেত সদরয়সিল সেয়াদ। গাসড়িা এরি দাাঁড়াল সেয়ারদর পারে। 

গাসড় থেরে নামল সেয়ারদর থিাি ভাই জারয়দ। থোঁরদ উেল। বলল, 
আম্মা ও ভাবীরে সেডন্যাপ েরররি। 

সেয়াদ সেিু বলরত োসিল। আহমদ মুিা বাো সদরয় বলল, ‘সেয়াদ আসম 
িব বুর সি, তুসম এ সিরি এি, আমারে ড্রাইসভং সিি দাও।’ 

সবনা বােযবযরয় সেয়াদ িরর এল, আহমদ মুিা সগরয় বিল ড্রাইসভং 
সিরি। িরঙ্গ িরঙ্গ ইসঞ্জন গজঘন েরর উেল। আহমদ মুিা জানালা সদরয় জারয়দরে 
লিয েরর বলল, আমারদররে েসদ হাসররয় থফল, তাহরল গ্রানাডার দসিন থগরি 
দাাঁড়ারব। 

বরল আহমদ মুিা স্টািঘ সদল গাসড়রত। থদখরত থদখরত গাসড়র গসত ১৩৯ 
সে.সম. থত সগরয় উেল।  রড়র থবরগ চলরি গাসড়। গসতর চারপ গাসড় ের ের েরর 
োাঁপরি। 

সেয়ারদর উসদ্বি থচাখ আহমদ মুিার সদরে। আাঁো-বাাঁো রাস্তায়, তার 
উপর রারতর থবলায় এই গসত থবগ। সেন্তু সেয়াদ থদখল, আহমদ মুিা থখলনার 
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মত র্ুসররয় সনরি গাসড় প্রসতসি বাাঁরে। গাসড় থেন সনরজই প্রান থপরয়রি, সনরজই 
পে থদরখ সনখুাঁত ভারব এসগরয় োরি। েৃতজ্ঞতায় ভরর উেল সেয়ারদর মন, 
থচাখিাও তার ভাসর হরয় উেল। আজ এই মুহূরতঘ এমন গসতরবগই থতা দরোর। 
আহমদ মুিা িরন্দহ েরররি ঐ মাইরক্রাবািরে। ওিা থতা অরনে দূর এসগরয় 
থগরি। সেয়ারদর থচারখর িামরন থভরি উেল অসুস্থ মা আর িদয সববাসহতা স্ত্রী’র 
িসব। হৃদয় তার থবদনায় থমাচড় সদরয় উেল। িরঙ্গ িরঙ্গ পাে েরল থি, ‘আল্লাহই 
েরেি, সতসনই অসভভাবে এবং সতসনই িাহােযদাতা।’ তারপর থি থচাখ তুলল 
আহমদ মুিার সদরে। থদখল, তার মুখ প্রোন্ত, থিখারন থোন উরদ্বরগর সচহ্ন থনই। 
মরন অরনে িান্ত্বনা থপল সেয়াদ। আজ তার ভীষণ সবপরদর সদরন আল্লাহর 
বান্দাহরদর িবরচরয় সনভঘররোগয বযসিসি তার পারে ররয়রি। 

গাসড় স্টািঘ থদয়ার পর আহমদ মুিা এেসি েোও বরলসন। মা খারন থি 
এেবার র্সড় থদরখরি। আররেবার র্সড়র সদরে থচরয় আহমদ মুিা বলল, এই 
গ্রনাডা হাইওরয় িাড়া গ্রানাডায় থপাাঁিার সবেল্প থোন পে আরি সেয়াদ? 

‘সজ না, থনই।’ 
‘সহরিব অনুোয়ী আমরা গাসড় স্টািঘ থদয়ার িময় মাইরক্রাবাি থেরে ১৬ 

সমসনি থপিরন সিলাম। ১২ সমসনি এরিসি। মাইরক্রাবাি েসদ রাস্তা না বদলায়, 
সেংবা সস্প্ড েসদ না বাসড়রয় োরে, তাহরল আর চার সমসনি পড় মাইরক্রাবারির 
থপিরনর আরলা আমরা থদখরত পাব।’ 

সেয়াদ, আবদুল্লাহ, থজায়ান, রবারতঘা িেরলই আহমদ মুিার সহরিব শুরন 
সবসস্মত দৃসষ্টরত তার সদরে তাোল। 

‘আমরা থোোয় এরিসি সেয়াদ?’ 
‘থফজ আল্লাহু আেবর পাহাড় আমরা পার হরয় এরিসি মুিা ভাই।’ 
‘তাহরল গ্রানাডা আর পাাঁচ মাইল?’ 
‘সজ।’ 
‘তাহরল মরন হরি গ্রানাডার থগরির মাইল খারনরের মরেয ওরদর 

িািাৎ আমরা পাব।’ 
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‘োরয়দরদর গাসড় থদখরত পাও আবদুল্লাহ?’ থপিন সফরর সজজ্ঞািা েরল 
সেয়াদ। 

‘না, পাাঁচ সমসনি পর থেরে ওরদর আর থদখা োরিনা। মরন হরি অরনে 
থপিরন পরড়রি।’ বলল আবদুল্লাহ। 

গ্রানাডার দসিন থগি তখন আহমদ মুিার গাসড় থেরে সিসে মাইরলরও 
েম। এই িময় এেসি গাসড়র থপিরনর থপিরনর দু’সি লাল আরলা আহমদ 
মুিারদর থচারখর িামরন জ্বল জ্বল েরর উেল। আহমদ মুিা আরও সেিুিা 
এগুরনার পর বলল, এিাই থিই মাইরক্রাবাি। েখন গ্রানাডার থগরি 
মাইরক্রাবািসি, তখন তার নাম্বার স্প্ষ্ট হরয় উেল। আহমদ মুিা বলল, এবার 
সনসশ্চত েরডে, ‘নাম্বারও সমরল থগরি সেয়াদ। আমরা ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর গাসড়িা 
থপরয় থগসি।’ 

মাইরক্রাবািসি নগরীর থভতরর ঢুরে থগল। 
আহমদ মুিার গাসড় তারে অনুিরণ েরল। 
িন্ধযা তখন ৭িা। 
দু’পারে বযস্ত সবপনী। মা খারন প্রেস্ত রাস্তা। গ্রানাডার নতুন অংে এিা। 
গাসড়র সস্প্ড অরনে েরম থগরি। গজ দরেে দূর থেরে 

মাইরক্রাবািসিরে অনুিরণ েররি আহমদ মুিা। রাস্তায় ভীড় েম। 
নগরীরত থঢাোর পর এেই রাস্তা েরর এসগরয় চলসিল তারা। সেয়াদ 

জানাল, এ রাস্তার নারমর অেঘ সড-রিরডডলা িাকুঘলার থরাড। ফাসডঘন্যারডডর 
থিনাপসত অসেেৃত গ্রানাডার প্রেম গভনঘররর নাম অনুিাররই এ রাস্তার নামেরণ 
েরা হরয়রি। এ রাস্তাসি নগরীর িবরচরয় বড় রাস্তা, থগািা গ্রানাডারে চক্রাোরর 
থবষ্টন েরর আরি। 

রাস্তা নগরীর এেদম পসশ্চম প্রারন্ত। মাইরক্রাবািসি সড-রিরডডলা িাকুঘলার 
থরাড থেরে থনরম প্রাচীর থর্রা দু’তলা এেিা বাসড়র থগরি সগরয় তাাঁগাল। দাাঁসড়রয় 
হনঘ থদয়ার েরয়ে মুহূতঘ পরর থগিসি খুরল থগল। মাইরক্রাবািসি থভতরর ঢুরে 
থগল। রাস্তার এেপারে গাসড় দাাঁড় েসররয় আহমদ মুিারা থদখল এিা। 
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মাইরক্রাবািসি েখন থভতরর ঢুরে থগল এবং থগিসি আবার বন্ধ হরয় থগল 
বুেিা িযাাঁৎ েরর উেল সেয়ারদর। এে অশুভ আেংোয় থগািা গা োাঁিা সদরয় উেল 
তার। 

আহমদ মুিা থবাে হয় থির থপল বযাপারিা। সেয়ারদর োাঁরে হাত থররখ 
িান্ত্বনার স্বরর বলল, ‘থভব না সেয়াদ, আল্লাহ আরিন।’ 

সেয়াদ মুখ সফসররয় আহমদ মুিার সদরে তাোল। সেন্তু সেিু বলরত পারল 
না। থভতর থেরে এেিা উচ্ছ্বাি উরে মুহূরতঘর জরন্য তার েডেরে রুে েরর সদল। 
তার থোাঁি োাঁপল। 

আহমদ মুিা সেয়ারদর সচন্তার থমাড় অন্য সদরে র্ুসররয় থনবার জরন্য 
বলল, ‘েহররর এই এলাো তুসম থচন সেয়াদ?’ 

‘সজ হ্যাাঁ।’ গলা পসরষ্কার েরর বলল সেয়াদ। 
‘েমাসেঘয়াল এলাো মরন হরি, তাই সে?’ 
‘হ্যাাঁ।’ 
‘সেন্তু থলােজন েম থেন?’ 
‘মাগসররবর পর থেরেই এখারন মারেঘরি থলাে েমরত োরে, এিাই 

গ্রানাডার সনয়ম।’ 
আহমদ মুিা মাইরক্রাবািসি থে বাসড়রত ঢুেল, থিসদরে থচরয় বলল, 

বাসড়সিরত থোন িাইনরবাডঘ 
 থনই, এরে ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর অসফি মরন ের?’ 
‘অসফি এবং বািা দুই-ই হরত পারর।’ 
আহমদ মুিা থপিন সদরে সফরর থজায়ানরে বলল, ‘থতামর সপস্তলিা 

আমারে োর দাও থজায়ান।’ 
বরল আহমদ মুিা সনরজর সপস্তলিা থবর েরল। পরীিা েরল িয়সি 

গুসলই আরি। 
থজায়ান তার সপস্তলসি থবর েরর আহমদ মুিার হারত সদল। আহমদ মুিা 

থি সপস্তলসি পরীিা েরর 
 হাাঁিুর নীরচ প্লাসস্টে থিপ সদরয় থবাঁরে রাখল। 
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তারপর সেয়ারদর সদরে তাসেরয় বলল, ‘থতামার োরি সপস্তল আরি 
সনশ্চয়?’ 

‘সজ হ্যাাঁ।’ 
‘আমরা, মারন আসম আর তুসম, এখন এ বাসড়রত প্ররবে েরব। তুসম 

থরসড?’ 
‘সজ হ্যাাঁ।’ মুখ উজ্জ্বল হরয় উেল সেয়ারদর। সেয়ারদর দুবঘলতা থেরি 

থগরি থদরখ খুেী হরলা আহমদ মুিা।  
আহমদ মুিা থপিন সদরে আবদুল্লাহর সদরে থচরয় বলল, ‘তুসম এরি 

ড্রাইসভং সিরি বি। আমরা না থফরা পেঘন্ত এ িুদ্র দলসির থনতা তুসম।’ 
আহমদ মুিা ‘সবিসমল্লাহ’ বরল নামল গাসড় থেরে। ওসদরে সেয়াদও 

থনরম পড়ল। 
শুেরনা মুরখ ড্রাইসভং সিরি এরি বিল আবদুল্লাহ। থজায়ান ও রবারতঘার 

মুখ উরদ্বগ-উরত্তজনায় লাল হরয় উরেরি। 
থমইন থরাড এবং ঐ বাসড়সির মা খারনর এই জায়গায় থোন আরলা 

থনই। বাসড়সির থগরির আরলাও থেরড ঢাো। সুতরাং মেযবতঘী স্থানসি থবে 
অন্ধোর। 

বাসড়সিও অন্ধোররর মরেযই দাাঁসড়রয় আরি। থগরির থেরড ঢাো 
আরলাসি িাড়া প্রাচীররর আর থোোও আরলা থনই। 

বাসড়র চারসদে র্ুরর থদখরলা আহমদ মুিা ও সেয়াদ। থিাট্ট এেিা সিলার 
উপর বাসড়িা। পাচীররর থভতর গাি-গািড়া আরি। প্রাচীরিাও ৭ ফরুির থবেী উাঁচু 
হরব না। আহমদ মুিা লাফ সদরয় উরে প্রাচীররর মাোিাও পরীিা েররলা, না 
সবদূযতাসয়ত েরার মত থোন তাররর বযবস্থাও থনই। অরনেিা সবস্মরয়র িারেই 
আহমদ মুিা বলল, ‘অসফরির সনরাপত্তার বযপারর খুব থতা সচন্তা েররসন ক্লু-ক্লযাস- 
ক্লযান?’ 

‘ওরদর গারয় থেউ হাত সদরত পারর এিা ওরা মরন েরর না মুিা ভাই, 
অন্ততিঃ েরডঘাভা, গ্রানাডা, থিসভল িহ আন্দালুসিয়া অঞ্চরলর থিরে ওরদর এিা 
বেমুল োরণা।’ 
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‘েত্রুর অসতসরি আত্ন-সবশ্বাি োোিা ভাল।’ 
বাসড়র থপিন সদরে প্রাচীররর অন্ধোর মত এে জায়গায় এরি দাাঁড়াল 

আহমদ মুিা। বাসড়র থপিরন প্রাচীররর থভতর এলাোয় মাে দু’সি আরলা। 
দাাঁড়ারনার পর আহমদ মুিা সেয়াদরে বলল, ‘তুসম আমার োাঁরে উরে 

থভতরিা থদখ।’ 
বরল আহমদ মুিা বরি পড়ল। 
সেয়াদ সদ্বো েররত লাগল আহমদ মুিার োাঁরে পা থররখ উেরত। 
‘আমার সনরদঘে সেয়াদ, থদরী েররা না।’ দৃঢ় েরি বলল আহমদ মুিা।  
িরঙ্গ িরঙ্গ সেয়াদ সনরদঘে পালন েরল।  
থভতরিা থদরখ আহমদ মুিার োাঁরে বরি সফিসফি েরর বলল, সেে 

আমারদর থিাজা প্রাচীররর সনরচ দু’জন প্রহরী এেিা পােরর বরি গল্প েররি। 
থস্টনগান তারদর পারে রাখা। 

‘তুসম প্রাচীররর মাো েরর  ুরল োে। আসম প্রাচীরর উোর পর তুসম 
উেরব।’ বলল আহমদ মুিা। 

সেয়াদ আহমদ মুিার োাঁে থেরে প্রাচীরর  ুরল োবার িরঙ্গ িরঙ্গ আহমদ 
মুিা এেিু থদ ড় সদরয় এরি প্রাচীররর গারয় লাফ সদরয় উরে প্রাচীররর মাো েরর 
তারত উরে বিল এবং িরঙ্গ িরঙ্গই প্রাচীর থেরে গজ দু’থয়ে দূরর পােররর উপর 
বরি গল্পরত দু’জন প্রহরীর উপর  াাঁসপরয় পড়ল। 

থেরষ মুহুরতঘ প্রহরী দু’জন থির থপরয়সিল সে র্িরত োরি, সেন্তু তারদর 
িাবোন হবার সুরোগ সদল না। 

আহমদ মুিা পাসখর মত দু’হাত থমরল  াপরি েরার মত েরর ওরদর 
র্ারড়র উপর পড়ল। বিা অবস্থায়ই দু’জন প্রহরী মাসিরত হুমসড় থখরয় পড়ল।  

পরড়ই আহমদ মুিা সপস্তল থবর েরর সনরয়রি হারত। প্রহরী দু’জন ভূসম 
েেযা থেরে উোর থচষ্টা েরসিল। আহমদ মুিা উরে বরি ওরদর সদরে সপস্তল তুরল 
বলল, থেমন আি থতমন োে, উোর থচষ্টা েররল মাো গুসড়রয় থদব। 

প্রহরী দু’জন সমি সমি েরর আহমদ মুিার সদরে চাইল, উোর আর থচষ্টা 
েরল না। 
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সেয়াদও লাসফরয় পড়ল আহমদ মুিার পারেই। আহমদ মুিা সেয়াদরে 
বলল, ওরদর জামা সিাঁরড় ওরদর মুরখ পুরর দাও, সপিরমাড়া েরর ওরদর হাত-পা 
থবাঁরে থফল।’ 

বরল থি পরেি থেরে িরু প্লাসস্টে েডঘ থবর েরর সদল। 
বাাঁো হরয় থগরল আহমদ মুিা ও সেয়াদ দু’জরন ওরদররে থিরন সনরয় 

পারেই গারির সনরচ অন্ধোরর থররখ সদল। 
বাসড়সির থপিরনর এ অংেিায় অরনেগুরলা গাি। 
আহমদ মুিা ও সেয়াদ গারির িায়া েরর গুসি গুসি বাসড়র সদরে এগুরলা।  
বাসড়িার োিাোসি থপ াঁরি থগরি তারা। থেষ গািিার থে অন্ধোর তারা 

অসতক্রম েরররি, তা পার হরলই তারা সবসডং এর থগাড়ায় থপ াঁরি োরব। এ িময় 
থপিরন পারয়র েব্দ শুরন সবদুযৎ থবরগ সফরল আহমদ মুিা। তার থচারখ পড়ল 
তারদর উপর দু’সি থদহ  াাঁসপরয় পড়রি গাি থেরে ফল পড়ার মত েরর আহমদ 
মুিা িুপ েরর বরি পড়ল। 

 াাঁসপরয় পড়া থলােসি আহমদ মুিার মাোর উপর সদরয় মাসির উপর 
আিরড় পড়ল। থলােসির দুই উরু এরি আর্াত েররসিল আহমদ মুিার মাোয়। 
আহমদ মুিাও পরড় সগরয়সিল। থলােসির দুই পা আহমদ মুিা তার দুই োাঁরের 
উপর থপল। 

আহমদ মুিা পা দু’সি েি হারত েরর থমাচড় সদরয় উরে দাাঁড়াল। 
থমাচরড়র ফরল থলােসি উপুড় হওয়া থেরে সচৎ হরত পারল। থলােসি তার হাত 
থেরে পরড় োওয়া সপস্তল তুরল থনবার জরন্য মাসি হাতড়াসিল। আহমদ মুিা 
তারে থি সুরোগ না সদরয় দুই পা েরর থজারর র্ুরারত শুরু েরল। েরয়েিা র্ুরান 
সদরয় পারের গারির গুসড়র উপর আাঁিরড় থফরল সদল। এেিুও নড়লনা। জ্ঞান 
হাসররয়রি থলােসি। তারপর আহমদ মুিা সপস্তল কুসড়রয় সনরয় মরনারোগ সদল 
সেয়ারদর সদরে। থদখল, সেয়াদ ও অন্য থলােসি তখনও এরে অপররে োবু 
েরার থচষ্টা েররি। সেয়াদ থেষ পেঘন্ত থলােসি বুরে উরে বরি তাাঁর গলা সিরপ 
েরল , সেন্তু থলােসি পারে পরড় োো সপস্তলসি হারত থপরয় থগল।  
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আহমদ মুিা িুরি সগরয় তার হারতর উপর পা চাপা সদরয় সপস্তলসি থেরড় 
সনল। তারপর বলল , সেয়াদ তুসম ওরে থিরড় দাও। 

থিরড় থদয়ার িরঙ্গ িরঙ্গ থলােসি স্প্রং এর মত উরে দাাঁসড়রয় থোমর 
থেরে এেিা িুসর থবর েরল।  

আহমদ মুিা সবদুযৎ থবরগ বাাঁ হাত সদরয় িুসর িরমত তাাঁর হাতিা েরর 
থফরল ডান হারত বাাঁি সদরয় আর্াত েরল তাাঁর োরনর পারে নরম জায়গািায়। 
থলােসি জ্ঞান হাসররয় পরড় থগল। 

থলােসির হাত থেরে থেরড় থনয়া সপস্তলসি সেয়ারদর হারত তুরল সদরয় 
আহমদ মুিা বলল , আল্লাহর হাজার থোের থে থগালাগুসল এখনও হয়সন , থভতরর 
েত্রুরা তাহরল িতেঘ হরয় থেত।  

সবসডংসির থগাড়ায় অন্ধোরর দাাঁসড়রয় আহমদ মুিা থদখল, সনরচর 
িবগুরলা জানালা বন্ধ। শুেু এেিা জানালার থফাের সদরয় আরলার থরে পাওয়া 
োরি। আর উপরর দু’তলায় দু’সি জানালা থখালা। আরলা জ্বলরি র্রর। এোসেে 
মানুরষর েডেস্বর থোনা োরি র্র থেরে। 

সনরচর থে জানালা থেরে আরলার থরে পাওয়া োরি , েীরর েীরর এরি 
জানালার োরি দাাঁড়াল দু’জন। োরের জানালা থভতর থেরে বন্ধ। দু’জরন োন 
পাতল জানালায়। থভতর থেরে নারী েরির োন্না শুনরত থপল তারা, থিই িারে 
ভারী েডেস্বরিঃ ‘চল সুন্দরী, উপরর িবাই অরপিা েররি , থিখারন থতামারে সনরয় 
মরহাৎিব। চল মযাডাম িারহবা, তুসম থদখরব চল’। 

েো বন্ধ হরলা। থভতর থেরে সচৎোর শুনা থগল। 
আহমদ মুিা সেয়ারদর োাঁরে হাত থররখ বলল, এ িময় থতামারে মাো 

োডডা রাখরত হরব সেয়াদ। ওরদররে উপরর সনরয় োরি। চল, আর থদরী েরা 
োয়না। 

বাসড়র িামরনিা পসশ্চম সদরে। আহমদ মুিারা বাসড়র দসিণ পাে র্ুরর 
বাসড়র িামরনর দসিণ-উত্তর প্রিাসরত বারান্দার দসিণ প্রারন্ত এরি দাাঁড়াল। 

বাসড়র দসিণ-পসশ্চম সদরে ফুরলর বাগান। দসিণ সদে থেরেও গ্রাউডড 
থলাররর বারান্দায় উোর সিাঁসড় আরি। 
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বারান্দার এ প্রান্ত থেরে থদাতালায় উোর সিাঁসড়র দূরত্ব দে গরজর থবেী 
হরবনা। সিাঁসড়রত উোর মুরখ থস্টনগানোরী প্রহরী।  

আহমদ মুিা ও সেয়াদরে বারান্দায় থদরখ ভ্রু কুাঁচোরলা প্রহরী। 
আহমদ মুিা থেন থবড়ারত এরিরি। এমন ভসঙ্গরত তর তর েরর 

বারান্দার সিসড় সদরয় উরে বারান্দা সদরয় চলরত লাগল। তার ডান হাতসি পযারডির 
পরেরি। আহমদ মুিার থপিরন সেয়াদ। 

আহমদ মুিারদর অগ্রির হরত থদরখ থস্টনগান তুলল প্রহরী। বলল, 
থতামরা থেই হও আর এে পা’ এগুরল...... 

প্রহরীর েো থেষ হরত পাররলা না। আহমদ মুিার পরেি থেরে থবসররয় 
এল সরসভলবার থচারখর পলরে। গুলী েরল আহমদ মুিা। প্রহরীর েপাল গুরড়া 
েরর সদল গুসলিা। 

গুলী েররই িুিল আহমদ মুিা। তুরল সনল প্রহরীর থস্টনগান। তারপর 
এে থদ রড় লাসফরয় উপরর উেল সিাঁসড় সদরয়। সতন লারফ থি থদাতালার বারান্দায় 
উরে থগল। সেয়াদও তার থপিরন থপিরন উরে এরিরি। 

থদাতালার মা খারনর র্রর দু’সি জানালা সদরয় আরলা থদরখরি আহমদ 
মুিা। েোও থোনা থগরি থিখান থেরে। আহমদ মুিা সিাঁসড় সদরয় উরে থদখল- 
সিাঁসড়র বাাঁ পারে এেিা বে দরজার পররই এেিা দরজা থখালা থদখা োরি। 

আহমদ মুিা থস্টনগান বাসগরয় িুিল দরজার সদরে। অরেঘে পেিা থগরি 
এমন িময় দু’জন থলাে দরজায় থবসররয় এল। তারদর হারতও থস্টনগান, সেন্তু 
বযাররল নামারনা। আহমদ মুিারে থদরখই ওরা ত্বসড়ৎ গসতরত থভতরর ঢুরে থগল। 

দরজায় সগরয় আহমদ মুিা এেিু উাঁসে সদরয় থভতরর ঢুরে থগল। তার 
িারে সেয়াদও। 

তারা র্রর ঢুেরতই থহা থহা েরর থহরি উেল ি’ফিু লম্বা এেজন থলাে। 
থি সেরয়রদর মারয়র থপিরন দাাঁসড়রয়। তার সরভলবাররর নলিা সেয়ারদর মারয়র 
মাোয় থেরি আরি। 
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র্রর আরও চারজন থলাে, তারা ঐ থলােসির থপিরন দাাঁসড়রয়। সেয়ারদর 
স্ত্রী থজাহরা সেয়ারদর মা’র হাত েরর দাাঁসড়রয় আরি। োাঁপরি থি। সেয়ারদর মা’র 
মুখ ফযাোরে।  

থলােসি হাসি োসমরয় বলল, জানতাম সেয়াদ তুসম আিরব। শুন থতামরা 
, আসম সতন পেঘন্ত গুনব। এর মরেয েসদ থতামরা হাত থেরে থস্টনগান থফরল হাত 
তুরল না দাাঁড়াও, তাহরল প্রেরম মররব থতামার মা, পরর থতামার স্ত্রী। আর শুন 
সেয়াদ, গ্রানাডার ক্লু-ক্লযাস -ক্লযান চীফ আলফনরিা এে েো দুই বার বরল না।  

গুনরত শুরু েরল থলােসি। দুই পেঘন্ত থেরতই আহমদ মুিা থস্টনগান 
থফরল সদরয় হাত তুরল দাাঁড়াল। তারপর সেয়ারদর সদরে মুখ সফসররয় আহমদ মুিা 
এেিু বড় েররই বলল, ‘থফরল দাও সেয়াদ আমরা থহরর থগসি।’    

সেয়ারদর মুখ রিহীন ফযাোরে হরয় থগরি। তাোল থি আহমদ মুিার 
সদরে। সেন্তু আহমদ মুিার মুরখ থোনই ভাবান্তর থনই, তার মুখ থদরখ মরন হরলা 
সেিুই র্রিসন।  

সেয়াদ থস্টনগান থফরল সদরয় দু’হাত উপরর তুলল।  
এবার আলফনরিা সরভলবার বাসগরয় সেয়ারদর মা’র আড়াল থেরে 

থবসররয় এল। তার সরভলবাররর নল সেয়াদ ও আহমদ মুিার সদরে। থহা থহা েরর 
উৎেি েরব্দ থহরি উেল আলফনরিা। বলল, এই গদঘভরা, এই কুকুর দু’থিার 
পরেরি সে আরি থদরখ থবর েরর থন। দরজার িামরনই দাাঁসড়রয়সিল আহমদ 
মুিারা। থস্টনগান বাসগরয় দু’জন িুরি এল। তারা পরেি িাচঘ েরর আহমদ মুিার 
পরেি থেরে দু’থিা সরভলবার এবং সেয়ারদর পরেি থেরে এেসি সপস্তল থবর 
েরল।  

‘ওরদর সনরয় আয় র্ররর মা খারন। নািে এখসন শুরু েরব।’ বলল 
আলফনরিা।  

আহমদ মুিারদর সনরয় থেরত হল না। আহমদ মুিাই সেয়াদরে হাত েরর 
সনরয় র্ররর মা খারন সগরয় দাাঁড়াল। র্ররর চারসদে সর্ররই থিাফা িাজারনা।  
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র্ররর পসশ্চম পারে থিাফা ও থদয়ারলর মা খান সদরয় োতায়াত 
পযারিজ। চারজন থস্টনগানোরী থিই পযারিরজ সগরয় দাাঁড়াল। চারজরনরই 
থস্টনগান আহমদ মুিার সদরে উদযত।  

আবার আলফনরিার থিই হাসি। হাসির থহা থহা ররব গম গম েরর উেল 
র্র। সচৎোর েররই থি বলল, সেয়াদ তুসম শুেু নও, থতামার মা শুেু নয়, থতামার 
স্ত্রীও আমার হারতর মুরোয়। আজ আমারদর মরহাৎিব। আর সনরবদায় থতামরা 
থে থখলা শুরু েররি তার আজ ইসত। তুসম প্রেরম দু’থচাখ থমরল থদখরব থতামার 
স্ত্রীর ভাগয। নব বেু, ভালই জমরব মরহাৎিবিা। তারপর থতামারদর িুেররা 
িুেররা েরর সনরবদার জংগরল িসড়রয় আিা হরব।  

োমল আলফনরিা। থি দাাঁসড়রয় আরি উত্তর পারের সবোল থিাফািার 
িামরন।  

আহমদ মুিা ও সেয়াদ এরি দাাঁসড়রয়রি উত্তর মুখী হরয় থমর র সেে 
মা খারন। তারদর পুব পারে থমর র উপর বরিসিল সেয়ারদর মা ও তার স্ত্রী।  

সেয়াদরা র্ররর মা খারন আিার পর সেয়ারদর মা ও সেয়ারদর স্ত্রী এরি 
জসড়রয় েরররি সেয়াদরে। এিা থদরখই আোে ফািা হাসি থহরি আলফনরিা ঐ 
েোগুরলা বলল।  

আলফনরিা োমার পর আহমদ মুিা বলল, থদখ আলফনরিা তুসম সনরস্ত্র 
নারীর আড়ারল দাাঁসড়রয় আত্মরিা েররি, বীরত্ব থতামার মুরখ থোভা পায় না।  

‘েো বলি তুসম থে? আলফনরিারে বীরত্ব থেখারত এরিি ?’  
‘নারীরে োরা সেডন্যাপ েরর, বীরত্ব তারদররে থেখারতই হরব 

আলফনরিা।’ আহমদ মুিার মুরখ সবদ্রুরপর হাসি। 
সেয়াদ, সেয়ারদর মা এবং থজাহরার দৃসষ্ট আহমদ মুিার সদরে। তার 

ভাবনাহীন মুখ, ঐ েররনর েরোর উসি এবং মুরখ এে েররনর হাসি থদরখ তারদর 
মুরখ ভয়, সবস্ময় দুই-ই ফুরি উেল।  

আহমদ মুিার েো থেষ হরতই গরজঘ উেল আলফনরিা। িুরি এল থি 
আহমদ মুিার িামরন। সরভলবাররর বাাঁি সদরয় থি আর্াত েরল আহমদ মুিার 
মাোয়।  
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আহমদ মুিা প্রস্তুত সিল এর জরন্য। থি মাো দ্রুত িসররয় সনল এেসদরে 
থহরল। তবু েপারলর এে পারে আর্ারতর এেিা অংে এরি পড়লই। থেরি থগল 
েপারলর বাাঁ পােিা।  র র েরর রি থবসররয় এল। মুরখর বাাঁ পােিা ররি েুরয় 
থগল।  

রি থদরখ িম্ভবত খুেী হল আলফনরিা। পসশ্চম সদরে থদয়াল বরাবর 
পযারিরজ দাাঁড়ারনা থস্টনগানোরীরদর সেিু সনরদঘে থদয়ার জরন্য ওসদরে সফরল 
আলফনরিা। িরঙ্গ িরঙ্গ আহমদ মুিা পসশ্চম সদরে এে োপ এসগরয় বাাঁ হাত সদরয় 
গলা থপাঁসচরয় বুরের িারে প্রচডড েসিরত থচরপ েরল আলফনরিারে , আর এেই 
িমরয় ডান হাত সদরয় আলফনরিার হাত থেরে সরভলবার থেরড় সনল আহমদ 
মুিা। সরভলবার থেরড় সনরয়ই আহমদ মুিা পরপর চারিা গুলী েরল। থস্টনগান 
োরী চারজন পাো ফরলর মত পরপর িপ িপ েরর থলারর পরড় থগল।  

থগািা র্িনা র্িরত পাাঁচ থিরেরডডর থবেী লাগল না। আলফনরিা ও 
থস্টনগানোরীরা বযাপারিা বুর  উোর আরগই িব থেষ হরয় থগল।  

চারসি গুলী থেষ েরার পর আহমদ মুিা োক্কা সদরয় আলফনরিারে 
থফরল সদল। পরড় সগরয়ই আলফনরিা িলরত িলরত উরে দাাঁড়াসিল। তার হারত 
সরভলবার। এর মরেযই থি পরেি থেরে এেসি সরভলবার থবর েরর সনরয়রি। 
উপরর উেসিল তার সরভলবার িরমত হাত।  

আহমদ মুিা তারে আর সুরোগ সদল না। সরভলবার তুরল গুলী েরল 
তার উরে দাাঁড়ারনা মাো লিয েরর।  

আলফনরিা থগাড়া োিা গারির মত হুমসড় থখরয় পরড় থগল থমর রত। 
লাল োরপঘি তার লাল ররি ডুরব থগল।  

সেয়াদ, সেয়ারদর মা ও তার স্ত্রী র্িনা থদরখ থেন পাের হরয় সগরয়সিল। 
সচন্তার থচরয় দ্রুত র্রি থগল র্িনা। র্িনা র্িনার থচরয় তা বু রতই তারদর থদরী 
হরি থেন।  

আহমদ মুিা আলফনরিা গুলী েরার পর সেয়ারদর সদরে সফরল।  
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সেয়াদ থবাবা সবস্ময় সনরয় আহমদ মুিার সদরে এেবার থচরয় জসড়রয় 
েরল আহমদ মুিারে। আনরন্দ থোঁরদ থফলল সেয়াদ। আনরন্দর অশ্রু সেয়ারদর 
মা এবং থজাহরার থচারখও।  

‘িব প্রেংিা আল্লাহ রাবু্বল আলাসমরনর সেয়াদ। চল আমারদর দ্রুত 
থবরুরত হরব।’ সেয়ারদর সপে চাপরড় বলল আহমদ মুিা।  

আহমদ মুিারা থবসররয় এল র্র থেরে। সিাঁসড় সদরয় নামল বারান্দায়। 
সিাঁসড়র থগাড়ায় প্রহরীসি পরড় আরি, বারান্দা তার ররি থভরি োরি।  

আহমদ মুিারা বারান্দা থেরে থনরম এল গাসড় বারান্দায়।  
গাসড় বারান্দায় থিই মাইরক্রাবািসি তখনও দাাঁসড়রয়।  
গাসড়র দরজা থখালা গাসড়র চাবীসি তার সে থহারল লাগারনা।  
আহমদ মুিা সেয়াদরে বলল, তুসম ওাঁরদর সনরয় থপিরন উরো , আসম 

ড্রাইসভং সিরি বিসি।  
আহমদ মুিা থগি সনরয় ভাবসিল। থিখান থেরে থোন প্রসতররাে আিরব 

নাসে। থস্টনগানিা পারে থররখরি আহমদ মুিা। গাসড় থপ াঁিল থগরি, সেন্তু থেউ 
থবরুল না। গাসড় দাাঁড় েসররয় আহমদ মুিা নামল থস্টনগান সনরয়। থগি রুরম সগরয় 
থদখল, থগি রুম শুন্য। পাসলরয়রি তাহরল থগিমযান।  

থগিরুরমর থদয়ারল সুইচ থবাডঘ থদখল আহমদ মুিা। ‘OPEN’ সচসহ্নত 
সুইচ সিরপ সদরয় গাসড়রত সফরর এল আহমদ মুিা।  

থখালা দরজা পরে গাসড় চাসলরয় থবসররয় এল আহমদ মুিা। এরি দাাঁড়াল 
অরপিমান তারদর গাসড়সির োরি। িরঙ্গ িরঙ্গ ও গাসড় থেরে থনরম এল 
আবদুল্লাহ, থজায়ান এবং রবারতঘা। নামল আহমদ মুিা এবং সেয়াদ।  

আহমদ মুিার থগািা মুখমডডল, রিাি থদরখ আৎরে উেল থজায়ান, 
রবারতঘা এবং আবদুল্লাহ। থজায়ান উসদ্বি েরডে বলল, আপসন ভারলা আরিন থতা 
মুিা ভাই? ওরা ভাল আরিন ?  

আহমদ মুিা থহরি বলল, ‘সচন্তা েররা না, আল্লাহর অপার িাহােয আমরা 
থপরয়সি। িবাই আমরা ভারলা আসি।’ 
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এেিা দম সনরয়ই আহমদ মুিা বলল, ‘রবারতঘা তুসম ড্রাইভ েররব 
সেয়ারদর গাসড়িা, উরো। আর আবদুল্লাহ তুসম মাইরক্রাবাি ড্রাইভ েররব। আসম 
ও থজায়ান থতামার িারে মাইরক্রাবারি উেসি।’  

িবাই গাসড়রত উোর পর দুই গাসড় এেিারে োো েরল। আরগ 
সেয়ারদর গাসড় , থপিরন মাইরক্রাবািসি। 

গাসড় চলরি, আহমদ মুিা সিরি গা এসলরয় সদরয়রি। পারে থজায়ান , থি 
উেখুে েরসিল। থেরষ থি সজরজ্ঞি েররই বিল, ‘সে র্িল মুিা ভাই ?’  

‘বুর সি, থতামার তর িইরি না, সেন্তু এখন নয়, চল েীরর সুরস্থ বলব। 
িয় িয়িা মানুষরে মাররত হরয়রি, বড় খারাপ লাগরি। সে েরব, উপায় সিল না।’ 

‘িয়জন!’ সবস্মরয় থচাখ েপারল তুরল বলল থজায়ান।  
‘সেয়াদ ভাইরয়র মনিাও বড় নরম, প্রানহানী সতসনও িইরত পারর না।’ 

বলল আবদুল্লাহ। 
 ‘তবু িইরত হয় ভাইয়া, অোসন্ত, অন্যারয়র রাজত্ব-সপসড়ত পৃসেবীরত 

এিাই এখন সনয়ম।’ 
ওসদরে সেয়ারদর গাসড়রত সেয়ারদর মা থজাহরার উরুরত মাো থররখ 

গাসড়র সিরি শুরয় পরড়রি। আর থজাহরা গাসড়র সিরি থহলান সদরয় মাোিা 
সেয়ারদর োাঁরে থররখ সনররব অশ্রুপাত েররি, আনরন্দর অশ্রু, ভয়ানে এে 
দুিঃস্বপ্ন থেরে বাাঁচার অশ্রু, নতুন জীবন লারভর অশ্রু। 

েীরর েীরর মাোিা এেিু তুরল সেয়ারদর মা বলল, ‘সেয়াদ, ও থিরলিা 
থে? আল্লাহর থফররস্তার মত থোরিরে এল ও? এমন সনভঘয়, এমন দু:িাহিী, 
বারজর মত এমন িীপ্র, কুেলী আমারদর থেউ আরি সেয়াদ?’ 

‘আরি আম্মা, উসন থগািা দুসনয়ার মুিলমানরদর গবঘ, থেখারনই 
মুিলমানরদর সবপদ থিখারনই সতসন। আলহামদুসলল্লাহ, আল্লাহই তাাঁরে 
পাসেরয়রিন। চলুন আম্মা, বলব িব।’‘ 

রাত মাে ৮িার মত তখন। সেন্তু গ্রানাডার পে প্রায় জনেূন্য। সবপনী 
থেন্দ্রগুরলার দরজা বন্ধ। 
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ফাাঁো পে সদরয় দ্রুত এসগরয় চরলরি আহমদ মুিারদর দু’সি গাসড় 
পাোপাসে। 
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২ 
মাসদ্ররদর োহ ফয়িল মিসজদ েমরপ্লস এবং থস্প্রনর মুিলমানরদর 

ঐসতহাসিে স্মসৃত সচহ্নগুরলা েীর থতজসিয়তার মােযরম ধ্বংি েরার থে জর্ন্য 
ষড়েন্ত্র ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান এাঁরিরি, তার সববরণ থেষ েরর আহমদ মুিা োমল। 

আহমদ মুিা েো থেষ েররলও থেউ থোন েো বলল না। সেয়াদ সবন 
তাসরে, সেয়ারদও িহোরী আহমদ আব্দুল্লাহ, থজায়ান ও রবারতঘা োরও মুরখই 
থোন েো থনই। সবস্ময় ও উরদ্বগ তারদর িেলরেই আিন্ন েরররি। 

‘ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযান িরোররর থোগ িাজরি এিা েররি বরল সে আপসন 
মরন েররন মুিা ভাই?’ সেয়াদই প্রেম মুখ খুলল। 

‘এ প্রশ্ন সনরয় আসম সচন্তা েররসি, সেন্তু িরোররর থোগিাজি োেরত 
পারর বরল আমার মরন হয়সন দু’থিা োররণ। এে, নতুন োিনতরন্ত্রর অেীরন 
িরোর থোন েমঘীয় িম্প্রদারয়র সবরেষ ববরীতা এসড়রয় চলরত থচষ্টা েররি, দুই, 
থস্প্রনর ববরদসেে মুদ্রা আরয়র এেিা প্রোন অবলম্বন হরলা পেঘিন। আর পেঘিন 
খারতর আরয়র সিংহ ভাগ আরি মুিসলম ঐসতহাসিে স্থানগুরলা থেরে। এগুরলা 
নষ্ট হরল থস্প্ন প্রসতবির থোসি থোসি ডলাররর আয় থেরে বসঞ্চত হরব। সুতরাং 
উভয় োররণই আমার সবশ্বাি থস্প্ন িরোর এ ষড়েরন্ত্রর িারে োেরত পারর 
না।’ বলল আহমদ মুিা। 

‘তরব এ রেম এেিা সেিু হরল িসত থনই, এ েররনর থলারের িংখযাই 
প্রোিরন থবেী। আর এই ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর িারে িহরোগীতা েররত পারর, 
এমন থলােও প্রোিরন েম থনই।’ বলল রবারতঘা। 

‘সুতরাং এ বযাপারর িরোররর োি থেরে িহরোসগতা লারভর থোন 
আো থনই। উপরন্তু োরা িরোররে এ বযাপারর বলরব, তারদর েডেরুে হবার 
িম্ভাবনা থষাল আনা।’ বলল থজায়ান। 
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‘সেে বরলি থজায়ান, িরোররে বলরল সহরত সবপরীত হওয়ার 
িম্ভাবনাই থবেী। আমরা সনরজরাই এগুরত চাই। তার আরগ থজায়ান থতামার সে 
মত, ষড়েরন্ত্রর প্রেৃসত িম্পরেঘ, তুসম থতা সবজ্ঞানী।’ বলল আহমদ মুিা। 

‘সবসডং ধ্বংরির সবরস্ফারে থতা বানারনাই হরয়রি। তাসত্বেভারব 
থতজসিয় বানারনাও িম্ভব ো সনররব েীরর েীরর থোন সবসডংরে থভতর থেরে 
থেষ েরর থদরব। সনশ্চয় রুেরা এমন অস্ত্র থগাপরন বতরী েরররি শ্যারবািাজ 
োরজর জরন্য।’ বলল থজায়ান। 

‘এই অদৃশ্য েত্রুর সবরুরে আমরা লড়াই সেভারব েরব? সররমডী 
থতামার মরত সে আরি এর?’ 

‘প্রেরম থতজসিয়রে সচসহ্নত েররত হরব, তারপর প্ররয়াজন এর 
সবরলষণ। সবরলষরণর পর এর এযাসডিরডাি পাওয়া োরব মুিা ভাই। েসদ 
থতজসিয় আণসবে হয়, েসদ এর থোন আণসবে এযাসডিরডারির পাওয়া না োয়, 
থিরিরে এযাসডিমযািার এযাসডিরডারির প্ররয়াজন হরব।’ 

‘শুরনসি, থতামার থম সলে গরবষণা আরি এযাসডিমযািার সবজ্ঞারনর উপর। 
থতামার ইউররাপীয় সবজ্ঞান এোরডসমর পুরস্কারও এই গরবষণার উপর। বলত, 
এযাসডিমযািার গরবষণা েতিা এসগরয়রি?’ বলল আহমদ মুিা। 

‘সেরয়াসরসিেযাল গরবষণার উরল্লখরোগয সেিু বাসে থনই। এখন গরবষণা 
চলরি এর বহুসবে বযবহার সনরয়। থিাি থিাি সবষরয় এর সনয়সন্ত্রত বযবহার সিল 
আমার গরবষণার সবষয়।’ 

‘সে থরজাল্ট থপরয়ি থজায়ান আসম জাসন না।।’ 
‘সনিঃিরন্দরহ প্রমাসণত হরয়রি পরমানুর মত িবরিরেই এরে বযবহার 

েরা োরব, সেন্তু ফল পাওয়া োরব পরমানুর থচরয় েমপরি দেগুণ থবেী।’ 
‘ষড়েন্ত্র েসদ িসতয হয়, তাহরল থজায়ান থতামার োজ অরনে থবরড় 

োরব। থতামার মত সবজ্ঞানীরে থপরয় আমরা খুেী থজায়ান।’ 
‘মুিা ভাই, আরগর থজায়ারনর িবসেিু আসম তযাগ েররসিলাম। বই-

পুস্তে, িাসিঘসফরেি থনাি, িব আসম পুসড়রয় থফরলসি। আসম থভরবসিলাম, থস্প্রন 
এেজন মসররস্কার জীবরন এ িরবর থোনই মূলয থনই, থোনই োরজ আিরব না। 
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এখন থেন আপনার েো শুরন মরন হরি, থজায়ান তার অতীতরে োরজ লাগারত 
পারর, তার অতীরতর সেিু মূলয আরি। আমার িব েসি িব থমো আসম আমার 
জাসতর জরন্য সবসলরয় থদব মুিা ভাই।’ থজায়ারনর থেরষর েোগুরলা আরবরগ রুে 
হরয় এল।  

আহমদ মুিা থজায়ারনর োরি এসগরয় তার সপরে হাত বুসলরয় বলল, 
আমরা থতামার প্রসতভারে নষ্ট হরত থদব না থজায়ান। এই থস্প্ন মুিসলম 
সবজ্ঞানীরদর চারণ থিে সিল। তারা অন্ধোর ইউররাপরে পে থদসখরয়রি, সেসিত 
েরররি, তারদর জীবরন থররনিাাঁ এরনরি। তারপর আমারদর হারতর থি আরলা 
সনরভ সগরয়সিল। আমরা চাই, থতামার হারত থি আরলা আবার জ্বরল উেুে। 

থজায়ান আহমদ মুিারে জসড়রয় েরর আরবগাপ্লুত েরডে বরল উেল, 
‘থস্প্রন আমারদর থিসদন সে আিরব মুিা ভাই?’ 

আহমদ মুিা র্ররর জানালা সদরয় আিা উদীয়মান িূরেঘর থিানালী 
বণঘিিার সদরে থচরয় বলল, ইসতহারির থমাড় র্ুররি থজায়ান। বহু েতাব্দী আমরা, 
ঔপসনরবসেে োিরন সনসস্প্ষ্ট হরয়সি, মার থখরয়সি চূড়ান্ত। মার থখরত থখরত 
মৃতযুভয় আমারদর চরল থগরি। থিই িারে আমরা ইসতহাি থেরে এই সেিা সনসি 
থে, আমারদর েসির উৎি আমারদর আদেঘ- ইিলাম। থিখান থেরে আমারদর 
সবচুযসতই রাজননসতেভারব আমারদর দুবঘল েররসিল, িাংসৃ্কসতেভারব 
অন্তিঃিারেূণয েরর তুরলসিল, োর ফরল স্বােীনতা আমারদর হাত থেরে খরি 
পরড়সিল। এই দুভঘাগযজনে ইসতহারির থমাড় র্ুররি আজ। তুসম থজায়ান, 
রবারতঘা, সেয়াদ ও তার িােীরা এবং থতামারদর মত সবরশ্বর আররা লারখা তরুণ 
ইসতহারির থমাড় র্ুরারনার োরজ রত আজ। িোরলর এই িূরেঘর মতই আসম 
সনসশ্চত, ইসতহাি মানবতার জরন্য সুসদন সনরয় আিরি। 

এই িময় বাইরর এোসেে থলারের েডে থোনা থগল। সেয়াদ চি েরর 
বাইরর চরল থগল। 

সমসনিখারনে পরর সফরর এরি বলল, আমারদর জংগল িীমারন্তর দু’সি 
থচ সেরত দু’জন থলাে েরা পরড়রি। তারদর োরি সপস্তল পাওয়া থগরি। 

‘এমন র্িনা আরগ র্রিরি?’ সজজ্ঞািা েরল আহমদ মুিা। 
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‘র্রিসন।’  
আহমদ মুিা ভ্রু কুসঞ্চত েরল। বলল, ‘সনরয় এি থতা দু’জনরে।’ 
থচাখ বাাঁো দু’জন থলােরে র্রর সনরয় আিা হরলা। 
‘থচাখ খুরল থদরব না?’ সেয়ারদর সদরে তাসেরয় সজজ্ঞািা েরল আহমদ 

মুিা। 
‘থচাখ না খুলাই এখানোর সনয়ম মুিা ভাই, বন্দীখানায় ঢুোরনার পরই 

শুেু ওরদর থচাখ খুরল থদয়া হরব।’ 
‘ভাল বযবস্থা সেয়াদ।’ 
এেিু থেরম আবার সজজ্ঞািা েরল, ‘থোোয় েরা পরড়রি এরা?’ 
‘জংগল িীমারন্তর দু’থচ সেরত দু’জন েরা পরড়রি।’ বলল সেয়াদ। 
‘দু’থচ সেরত দু’জন? এে থচ সেরত নয়?’ 
‘সজ না।’  
আহমদ মুিা পাে থেরে িসড় তুরল সনরয় থচাখ বাো থলাে দু’সির গারয় 

থখাাঁচা সদরয় বলল, থতামারদর আর িােীরা থোোয়? 
‘আর থেউ থনই।’ তারদর দু’জরনর এেজন বলল। 
আহমদ মুিা সেয়ারদর োরন োরন েো বলল। সেয়াদ উরে থগল। েরয়ে 

মুহূতঘ পর এেিা মযাপ সনরয় র্রর ঢুেল। তারপর জংগল িীমারন্ত থচ সে দু’সির 
অবস্থান থদসখরয় সদল। 

আহমদ মুিা মযাপিার সদরে এেবার ভাল েরর নজর েরর মুখ থফরাল 
থলাে দু’সির সদরে। তারদর েরীরর থিই আরগর মত িসড়র থখাাঁচা সদরয় সজজ্ঞািা 
েরল, সমেযা েো বলি থতামরা, থতামারদর আরও িয়জন িােী আরি। থোোয় 
তারা? 

‘না থেউ আর থনই।’ আরগর মত উত্তর সদল ওরদর এেজন। 
‘থদখ সমেযা েো আমরা পিন্দ েসর না, ওরদর থপরল সেন্তু থতামারদর 

প্রাণদডড হরব।’ েরোর েরি উচ্চারণ েরলল আহমদ মুিা। 
ওরা থোন জবাব সদল না। 
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‘শুেু মুরখর েোয় ওরদর েো থবর হরব না। ওদরর সনরয় থেরত বল 
সেয়াদ। আপাদমস্তে ওরদর িাচঘ েররত বল, জুতা পেঘন্ত।’ 

থচাখ বাো দু’জনরে সনরয় থগল সেয়ারদর দু’জন থলাে। 
ওরা থবসররয় থেরতই আহমদ মুিা বলল, ‘সেয়াদ আমারদ অনুমান সমেযা 

না হরল আরও িয়জন থলাে জংগরল প্ররবে েরররি, খুাঁরজ থবর েরার সনরদঘে 
দাও।’ 

‘মুিা ভাই, জংগরল এমনভারব পাহারা বিারনা থে, থেউ জংগরল ঢুেরল 
েরা পড়রবই। তবু এেবার তাসগদ সদরয় আিসি ভাল ভারব থখাাঁজ েরার জন্য।’ 
বরল সেয়াদ থবসররয় থগল। 

সেয়াদ েখন সফরর এল, তখন তার িারে র্রর ঢুেল োরা থচাখ বাাঁো 
দু’জনরে সনরয় সগরয়সিল তারদর এেজন। থি িাচঘ েরর পাওয়া সজসনিগুরলা 
আহমদ মুিার িামরন রাখল। ওরদর োি থেরে পাওয়া মাসনবযাগ, েলম, চাবীর 
সরং, লাইিার ইতযাসদর মরেয লাইিার আহমদ মুিার দৃসষ্ট আেষঘণ েরল। 

লাইিারসি হারত তুরল সনরতই লাইিাররর এে পারে মারির থচারখর মত 
থিাি স্বি, উজ্জ্বল এেিা জ্বলজ্বরল থচাখ আহমদ মুিার দৃসষ্ট আেষঘণ েরল। ভাল 
েরর থদখার জরন্য োরি সনরয় আিরতই অষ্পষ্ট সিৎি সিৎি েব্দ তার োরন থগল। 
আহমদ মুিা চমরে উেল লাইিারিা সে তাহরল অরিারমসিে মুসভ েযারমরা ও 
োন্সসমিার দুই ভুসমোরতই োজ েররি।’ অন্য লাইিারিাও থদখল আহমদ মুিা। 
এেই লাইিার এেই বযবস্থা। আরও ভালভারব উরল্ট-পারল্ট থদখল আহমদ মুিা। 
অতযন্ত পাওয়ারফলু োন্সসমিার আহমদ মুিা তা থদরখই বু রত থপরররি। 

আহমদ মুিা োন্সসমিার দু’সি থজায়ারনর হারত তুরল সদরয় বলল, থজায়ান 
েযারমরা এবং োন্সসমিার থদখ। এখনও থমরিজ সররল েররি। 

র্ররর িবাই স্তসম্ভত হরয় থগল। সবসস্মত থচারখ থজায়ান হারত তুরল সনল 
লাইিারসি। 

আহমদ মুিা থহলান সদরয় থচাখ বুজল। সচন্তা েররি থি। োন্সসমিারিা 
অন থেন, স্বয়ংসক্রয়ভারব সে থমরিজ থি সররল েররি? দুই োন্সসমিাররর এেই 
অবস্থা। তাহরল এই োন্সসমিাররর এিাই সিরস্টম। বাহরের োরি এিা িব িময় 
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থখালা োেরব সেন্তু থেন? সে থমরিজ এরা োন্সসমি েরর? হোৎ আহমদ মুিার 
থচাখ উজ্জ্বল হরয় উেল। 

এ িময় থজায়ান বলল, এর সিৎি, এর িাইজ ও গ্লারভসি থেরে বু া 
োরি েমপরি ১০০ বগঘমাইল িীমার পরে এ িংরেত পাোরত পারর। 

এ িময় দ্রুত র্রর ঢুেল আব্দুল্লাহ। বলল, অয়াররলরি খবর এরিরি, 
আরও িয়জন েরা পরড়রি। ওরদর সনরয় আিরি।  

িবাই স্তসম্ভত থচারখ তাোল- আব্দুল্লাহর সদরে নয়, আহমদ মুিার সদরে। 
মরন তারদর এেিা প্রশ্নই বড় হরয় উরেরি, িয়জরনর েো আহমদ মুিা সে েরর 
বলল। 

‘আহমদ মুিা ভাই, ওরদর িােী আরও োেরত পারর অনুমান েররলন 
সেে আরি, সেন্তু িংখযািা সে েরর বলরলন?’ বলল সেয়াদ। 

‘মুিা তখন অন্য সচন্তায় বযস্ত। তার েপাল কুসঞ্চত। মুখিা েি। সেয়ারদর 
প্ররশ্নর থোন উত্তর না সদরয় আহমদ মুিা বলল, ‘থগায়ারদল থফা তীররর থতামারদর 
এ র্াসিিা িরবরাহ র্াসি তাই না? মূল র্াসিিা এখান থেরে আরও েতদূরর? 

‘হ্যাাঁ মুিা ভাই, এিা আমাদরর িরবরাহ র্াসি। মূল র্াসিিা আরও পুরব, 
বরনর আরও গভীরর, ৪০ মাইল দূরর থতা হরবই। সেন্তু থেন সজজ্ঞািা েররিন 
মুিা ভাই?’ সেয়ারদর েরি সেিুিা উরদ্বগ। 

‘আমার অনুমান েসদ সমেযা না হয়, বলল আহমদ মুিা, ‘তাহরল আিজন 
অনুপ্ররবেোরী চর এখারন এেসেত হবার েরয়ে র্ডিার মরেয অেবা রারতর 
অন্ধোরর এই র্াসি আক্রান্ত হরব। আোে পরে আিরত পারর, নদী পরে আিরত 
পারর, থবামা থফলরত পারর, িেীও নামরত পারর। এখারন ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর 
সবমান আরি সেয়াদ?’ 

‘ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযারনর থনই, চারচঘর আরি সবমান এবং থহসলেপ্টার দুই-ই।’ 
‘ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযান এবং চারচঘর মরেয থোন পােঘেয থনই, তাই না?’ 
‘সজ।’ বলল সেয়াদ। 
‘তাহরল শুন, অনুপ্ররবেোরী িয়জনরে এখারন সনরয় এি। আর 

থতামারদর থলাে-জন, মাল-িামান িব মূল র্াসিরত স্থানান্তসরত ের এখসন।’ 
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এেিু োমল আহমদ মুিা। তারপর আবার শুরু েলল, ঐ িয়জন এরল, 
ওরদর োরিও িয়সি োন্সসমিার পাওয়া োরব, থমাি ৮সি োন্সসমিার হরব। এই 
৮সি োন্সসমিার র্াসিরত থরখ, ৮ জন অনুপ্ররবেোরীরেও অন্য থোোয় সনরয় 
আিরে রাখরত পার।’ 

‘৮সি োন্সসমিার এখারন োেরব থেন মুিা ভাই?’ বলল সেয়াদ। 
‘ওরাই থতা িংরেত দাতা, ওরাই পে বাতলারি। ওরদর েসদ িারে নাও, 

তাহরল থেখারন, সনরয় োরব, থিখারনই োরব ওরদর আক্রমণ।’ 
‘৮সি োন্সসমিার এেে হওয়া আক্রমরণর েতঘ থেন?’ বলল থজায়অন। 
‘ওরদর পসরেল্পনা হরলা, ৮জন অনুপ্ররবেোরী েরা পরড় থতামারদর 

র্াসিরত আিরব, অেবা েরা না পড়রল ওরাই থতামার র্াসি খুাঁরজ থনরব। উভয় 
থিরেই তারা এেসেত হরি। এে অবস্থান থেরে ৮সি োন্সসমিাররর িংরেত 
েখন ক্লু-ক্লযাস-েযারনর োরি োরব, তখন ওরা বু রব এিাই সেয়ারদর র্াসি। 
থেখারন সেয়াদ ও তার থলােজন আরি এবং আরি আহমদ মুিা। এরপররই 
তারদর আক্রমণ।’ 

সেয়াদ, থজায়ান, রবারতঘা, আহমদ আব্দুল্লাহ িবার সবসস্মত দৃসষ্ট আহমদ 
মুিার সদরে। তারদর িবার মুখ হা হরয় থগরি। এতিরণ বযাপারিা তারদর োরি 
পসরস্কার হরয় থগরি। তারদর োরও মুরখ থোন েো থনই।’ 

েো বলল প্রেম থজায়ান। বলল, বুর সি মুিা ভাই, োন্সসমিারগুরলা 
আিরল ‘পে ইসডডেরির’ বা ‘পে সনরদঘেে’। ওরা থে পে সদরয় োরব, থি পেিা 
অংসেত হরয় োরব সরসিসভং িীরন। িব পে অবস্থারন এরি এেসে হরব, 
থিিারেই ওরা েরর থনরব র্াসি। এ জরন্যই সবসভন্ন পে সদরয় ওরা পাসেরয়রি 
ওরদর এরজডিরদর। সেন্তু মুিা ভাই আপসন দয়া েরর বলুন, দু’জন অনুচররে 
থদরখ আপসন থেমন েরর বু রলন আরও আরি এবং তারা িয়জন?’ 

আহমদ মুিা হািল। বলল, ‘খুবই থিাজা বযাপারিা। স্বাভাসবে সনয়রম 
অনুপ্ররবেোরীরা থে ে’জনই আসুে, এে িারে আিার েো। সেন্তু দু’জনরে 
পাওয়া থগল এেিা বযবোরন। তখনই আমার মরন হরলা, অনুূপপ বযবোরন আরও 
অনুপ্ররবেোরী ঢুরেরি। মযারপ ঐ অঞ্চরলর বন-প্রারন্তর অবসেষ্ট অংেিা পসরমাপ 
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েরর থদখলাম আরও িয়জরনর জায়গা আরি। এ থেরেই আসম িয়জরনর 
বযাপারিা অনুমান েররসি।’ 

‘েন্যবাদ মুিা ভাই, এই জরন্যই আপসন আহমদ মুিা। আল্লাহ তার 
অরেষ থনয়ামতরে আপনার উপর থঢরল সদরয়রিন। আল্লাহর অরেষ শুেসরয়া।’ 
বরল সেয়াদ র্র থেরে থবসররয় থগল। 

থবসে সেিুিণ পরর সফরর এল। বলল, এে র্ডিার মরেযই এ র্াসি 
ভযারেডি েরা হরব মুিা ভাই, আর আপনারাও আো র্ডিার মরেযই রওনা হরিন। 
তরব মুিা ভাই, এই র্াসিরে আমরা ওরদর জরন্য, মরণ ফাাঁদ বানারত চাই, 
আপনার মত সে?’ 

আহমদ মুিা এেিু থভরব বলল, থতামার পসরেল্পনা সে? 
‘আমরা র্াসি খাসল েরর ওরদর আিার সুরোগ েরর সদরত চাই, তারপর 

ওরদর চারসদে থেরে আক্রমণ েরব। োউরে পালারত থদব না।’ বলল সেয়াদ। 
আহমদ মুিা তৎিণাৎ েো বলল না। তার েপাল েসঞ্চত। ভাবরি থি। 

বলল, ‘সেয়াদ েত্রুর উপর আর্াত হানার এিা এেিা থলাভনীয় সুরোগ িরন্দহ 
থনই। সেন্তু েুেিা সনরজর মাসিরত েতিা এড়ারনা োয়, তত ভাল। এতবড় র্িনা 
েসদ এখারন র্রি, তাহরল শুেু ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান নয় িরোরও থগািা জংগল 
এলাোরে িারগঘি েররব। থগািা জংগল এলাোরে সবধ্বস্ত েররত এসগরয় 
আিরব। আর এখানোর হতযাোডডরে থগািা দুসনয়ার েরি থি অজুহাত সহরিরব 
থপে েররব। আমারদর এ আেয়িা এ েররণর সবপেঘরয়র স্বীোর থহাে আমরা তা 
চাই না। 

সেয়ারদর মুখ উজ্জ্বল হরয় উেল। বলল, আপনারে েন্যবাদ মুিা ভাই, 
আপসন সেে বরলরিন। আমরা এভারব সচন্তা েসরসন। এখন আমরা সে েরব? 
অনুপ্ররবেোরীরদর এখারন না আনরলই ভাল হরতা না? 

‘দু’জন থতা আরগ এরিই থগরি। জায়গািা ওরদর োরি সডরিরেড হরয় 
থগরি। এখন েসদ ওরদর থমরর ও থফল, তাহরলও ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান এখারন আিরব 
ওরদর িন্ধারন। সুতরাং দু’জন েখন এরি থগরি, তখন িবাইরে এখারন আনাই 
ভাল। এরত ওরা বু রব থগািা জংগরল এিাই থতামারদর এেমাে র্াসি। আররেিা 
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েো, ওরা েখন ঐ ভারব জংগরল িাসবঘে অনুিন্ধান শুরু েরররি, তখন থতামারদর 
র্াসির িন্ধান না পাওয়া পেঘন্ত ওরা িন্ধান চালারবই। সুতরাং এেিা র্াসির পতন 
র্সিরয় েসদ ওরদর অনুিন্ধান বন্ধ েরা োয় এবং অন্যিব র্াসি রিা েরা োয় 
থিিাই ভাল।’ 

‘তাহরল এখন আমারদর সে েরণীয় মুিা ভাই?’ বলল সেয়াদ। 
‘বন্দীরা সে জানরত থপরররি, আমরা র্াসি খাসল েরসি?’ 
‘থেখারন ওরদর রাখা হরয়রি, সেিুই জানা ওরদর পরি িম্ভব নয়।’ 
‘সেে আরি। তাহরল ওরদর এিা বু রত দাও থে থতামারদর পসরবার-

পসরজন থতামরা বন্দর-নগর সমোলীরত োন্সফার েরি। আিা েত্রুরা থোন পে 
সদরয় েখন আিরি তা জানার সে বযবস্থা থররখি?’ 

‘ওরা আোে, জল, স্থল, থেসদে সদরয়ই আসুে, আমারদর এলাোর 
িীমান্ত অসতক্রম েররলই আমরা জানরত পারব।’ 

‘তাহরল সচন্তা থনই, আমরা েখন থদখব ওরা র্াসির সদরে এগুরি, তখন 
আমরা অবসেষ্টরা র্াসি থিরড় চরল োব। বন্দীরদর আমরা বু রত থদব থে, র্াসিরত 
আক্রমণ আিরি এ জরন্য আমরা িরর পড়সি।’ 

‘থেন বন্দীরদর আমরা থেষ েরর োব না?’ বলল আহমদ আব্দুল্লাহ, 
সেয়ারদর িহোরী। 

আহমদ মুিা হািল। বলল, ’আত্মিমপঘণোরীরদর মুিলমানরা হতযা 
েরর না এবং তারদর উপর সনেঘাতনও েরর না। ওরদর িসররয় সনরয় আমরা বন্দী 
েরর রাখরত পাসর। সেন্তু তার থচরয় ওরদর ঐভারব চরল োবার সুরোগ থদয়ার 
মরেযই েলযাণ আরি। ওরা বু রব, বন্দীরদর রাখার উপেুি জায়গা আমারদর 
থনই।’ 

‘েত্রুরা আমারদর সে দুবঘল ভাবরব না?’ বলল রবারতঘা। 
‘আমরা থে পেঘারয় আরি, থি িময় েত্রু আমারদর িম্পরেঘ ভুল 

বু াবুস রত োো ভাল। আসম চাই, এই জংগরল ‘ব্রাদািঘ ফর সক্ররিডি’ (সব এফ 
সি) এর েসি িম্পরেঘ ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান সনরুরদ্বগ থবাে েরুে। তারত থতামারদর 
আিল থে োজ তারত সুসবো হরব। ‘োমল আহমদ মুিা। 
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সেয়াদ, আহমদ আব্দুল্লাহ, থজায়ান, রবারতঘা িেরলর মুখ উজ্জ্বল হরয় 
উেল। 

সেয়াদ জসড়রয় েরল আহমদ মুিারে। বলল, মুিা ভাই, মুিলমানরদর 
জরন্য আল্লাহ আপনারে দীর্ঘজীসব েরুন। আজ আপসন আমারদর মার  না 
োেরল েত েত বির েরর থে জংগল এলাোরে আমরা সনরাপদ আেয় সহরিরব 
গরড় তুরলসি, তা এবং তার িারে আমরাও সবপেঘরয়র মুরখ পড়তাম।’ 

আহমদ মুিা সেয়ারদর সপে চাপরড় বলল, েখন থেখারন ো েরার 
আল্লাহই েররন, শুেু প্ররয়াজন তার বান্দারা োর েখন থেিা দাসয়ত্ব তা 
আন্তসরেতার িারে পালন েরা। 

আহমদ মুিা, সেয়াদিহ িবাই উরে দাাঁড়াল। থবসররয় এল তারা র্র 
থেরে। হাাঁিরত হাাঁিরত আহমদ মুিা বলল, ’আর েতিরণ ঐ িয়জন এরি 
থপ িরব?’ 

‘আরও েরয়ে র্ডিা লাগরব।’ বলল সেয়াদ। 
‘িবসদে সবচারর রাত িাড়া থবাে হয় ওরা আিরি না।’ বলল আহমদ 

মুিা। 
আহমদ মুিার েোই সেে। 
রারত আিল ওরা। রাত বারিায়। 
সেে রাত বারিায় েরয়েিা িুদ্রাোর েব্দহীন পসরবহন সবমারন েরর 

িেীরিনা নামারনা হরলা। ওরা সতন সদে থেরে র্াসিিারে সর্রর থফলল। িামরন 
োেল নদী। 

আররা আো র্ডিা পর সেে রাত িারড় বারিার সদরে সতনিা গানরবাি 
সনিঃেরব্দ সভড়ল র্াসির র্ারি এরি। গানরবারির োমারনর নলগুরলা র্াসির সদরে 
তাে েরা। 

এমন েব্দহীন পসরবহন সবমান এবং গানরবাি থস্প্নীয় ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর 
থনই। আরমসরোর ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান এিব বযবস্থা েরর সদরয়রি। তারদর স্বােঘ 
আহমদ মুিা থে হারত পাওয়া, আর থস্প্নীয় ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর স্বােঘ তারদর 
িহরোগীতার এই সুরোগ সনরয় ‘ব্রাদারি ফর সক্ররিডি’ এর র্াসি ধ্বংি েরা। এই 
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অপাররেন পসরচালনার জরন্য মাসদ্রদ থেরে স্বয়ং ভািকুরয়জ এরিরি এবং সতসন 
পসরচালনা েররিন এই অসভোন। 

গান থবারির অপাররেন েরি বরি ভাসু্করয়জ। তার হারত ওয়াসেিসে। 
র্াসির সতন সদে সর্রর পূরবঘই থমাতারয়ন হওয়া িেীরিনারদর িারে েো বলরি 
ভািকুরয়জ। েো থেষ েরর ওয়াসেিসের এরডিনা গুসিরয় সনরয় পারে বিা সিনাো 
থিরডডারে বলল, বু রল থিরডডা, এেিা োেপসিও পালারত পাররসন। পালারব 
সে েরর! পসরেল্পনা থদখরত হরব থতা! ওরা আমারদর আিজন থলােরে েরর 
সনশ্চয় আনরন্দ বগল বাজারি, সেন্তু বযািারা জারননা, ওরা থতা থিাপ, েরা পড়ার 
জরন্যই পাোরনা হরয়রি। আমারদর পসরেল্পনা হারডড্রড পাররিডি িফল।’ 

‘সেন্তু ওরা থেউ িাড়া সদরি না।পাহারা সনশ্চয় োোর েো। তারা সেিু 
বলরি না থেন? সেোর...।’ েো থেষ েররত পাররলা না থিরডডা। তার েোর 
মা খারনই ভািকুরয়জ বরল উেল, ’রাখ থতামার েো। খবর সদরয়রি, এে নম্বর, 
দুই নম্বরিহ িবাই র্াসিরত আরি।’ 

সমিঃ ভািকুরয়জ োমল। এেিা সিগাররি েরাল। তারপর আবার শুরু 
েরল, আমার বিরন্যরা সতন সদে সদরয় থক্লাজ হরয় র্াসির সদরে আিরি। আর 
অল্পিরণর মরেযই ওরা র্াসিরত ঢুরে পড়রব। িব বযািারে মররত হরব, নয় থতা 
েরা সদরত হরব। এবার আহমদ মুিারে হারত পাওয়ার পর আর থদরী নয়, িরঙ্গ 
িরঙ্গ থভাাঁ আরমসরোয়।’ 

‘আহমদ মুিা ভীষণ েসড়বাজ স্যার, োসডঘনাল হাউরজর মরণপুরী থেরে 
সে েরর পালাল থদরখরিন থতা স্যার?’ বলল থিরডডা। 

োসডঘনাল হাউজ থেরে আহমদ মুিার পালারত পারার র্িনা 
ভািকুরয়রজর োরি োিা র্ারয় নুরনর সিিা থদয়ার মত থবদনাদায়ে। এই 
অপমান ও পরাজয় িহ্য েররত পারর না থি। থিরডডার েোয় ভািকুরয়জ থতরল 
থবগুরন জ্বরল উেল। বলল, ’থতামার মত গদঘরভর সচন্তা িব িময় সনরচর সদরে, 
থোন বড় সচন্তা থতা থতামার থনই।’ 

‘ইরয়ি স্যার, র্াসিিা এত চপুচাপ সেনা তাই বলসিলাম ওরা ভীষণ 
েসড়বাজ...।’ েো থেষ না েররই োমল থিরডডা। 
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‘তুসম থোন খবরই রাখ না থিরডডা, ওরা িেরল থেষ রারত উরে নামাে 
পরড়, তাই ওরা এেিু আরগই র্ুমায়।’ 

ভািকুরয়রজর ওয়াসেিসে েো বরল উেল, স্যার, র্াসি খাসল, োউরেই 
থদখসি না। এেিা র্রর বন্দী অবস্থায় আমারদর আিজনরে পাওয়া থগরি।’ 

ভািকুরয়রজর মুখ অন্ধোর হরয় থগল। 
‘স্যার আসম এেিু থদসখ, বরল উরে দাাঁড়াল থিরডডা। থি গান থবাি থেরে 

র্াসিরত থনরম থগল। তার দু’পারে দু’জন প্রহরী উদযত থস্টনগান হারত। 
আো র্ডিা পরর থিরডডা তারদর বন্দী আিজন থলাে িহ সফরর এল। 

ভািকুরয়ে এে দৃসষ্টরত তাোল তারদর থিই আিজরনর সদরে। হুংোর সদরয় 
বলল, থতামরা সে খবর পাওসন থে, আহমদ মুিা, সেয়াদ িহ িবাই আরি?’ 

আিজরনর এেজন বলল, ’সজ স্যার আসম খবর সদরয়সিলাম িন্ধযায়। 
তখন ওরা সিল। িন্ধযার পর ওরা থবসররয় থগরি। থি খবর আমরা জাসনরয়সি 
গ্রানাডা অসফরি।’ 

‘থোোয় থগরি ওরা?’ বলল ভািকুরয়জ। 
‘ওরদর েোবাতঘায় শুরনসিলাম, িোরলর সদরে ওরা পসরবার পসরজন 

সমোলীরত পাসেরয় সদরয়রি। িন্ধযার পর ওরাও সমোলীর সদরে থগরি বরলই 
আমারদর মরন হরয়রি।’ বলল থিই থলােসি। 

এরদর েো সেে। এরদররে এই ইরম্প্রেন থদবার জরন্যই আহমদ মুিারা 
মির থবাি চাসলরয় প্রেরম পসশ্চম সদরে চরল োয়।পরর ইসঞ্জন বন্ধ েরর ববো থিরন 
তারা সফরর আরি এবং পুব সদরে ৪০ থমইল দুররর গভীর জংরলর র্াসির সদরে 
চরল োয়। 

‘থতামারদর সনরয় থগল না?’ বলল থিরডডা। 
‘চরল োবার িময় আমারদর এরি বরলরি, আরও েরয়ে র্ডিা থতামরা 

োে, থতামারদর বন্ধুরা আিরি, থতামারদর সনরয় োরব।’ আিজরনর অন্য এেজন 
জানাল। 

‘ওরা জানরলা সে েরর থে আমরা আিসি ?’ হুংোর সদরয় উেল 
ভািকুরয়জর গলা। 
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‘আমরা থেউই জানতামনা থে আপনারা আিরিন।’ বলল আিজরনর 
এেজন। 

ভািকুরয়জ ক্রে দৃসষ্টরত তাোরলা থিরডডার সদরে। থিরডডা বলল, ‘স্যার 
আমারও এেই প্রশ্ন ওরা এই তেয জানরলা সে েরর ?’ 

‘আমারদর গ্রানাডা অসফিিা অপদােঘ। ওখারনই থোন মসরিরো লুসেরয় 
আরি মরন হয়। চল সফরর চরলা গ্রানাডা। জাহান্নারম পাোরবা িবাইরে।’ 

ভািকুরয়জ অন্য েরি চরল োবার জন্য পা বড়ারত বাড়ারত বলল, থগািা 
র্াসি ভাল েরর িাচঘ েররা থিরডডা। সেিু পাও সেনা থদখ তারপর জ্বাসলরয় দাও 
েয়তারনর আড্ডািা। 

ভািকুরয়জ ঢুরে থগল তার সবোম েরি। বন্ধ হরয় থগল তার েরির 
দরজা। 

থিরডডা উরে দাাঁড়াল। িবাইরে সনরয় এগুরলা গানরবাি থেরে র্াসিরত 
নামার জরন্য। 

 
 
 
পরসদন িোল। 
সবধ্বস্ত র্াসি থেরে ৪০ মাইল পূরব সিরয়রা সনরবদার পাদরদরে এেসি 

পুরারনা গ্রাম, পুরারনা জনপদ। পাে সদরয় বরয় োরি সিরয়রা সনরবদার এেসি 
 রনা।  রনািা মাইল খারনে সগরয়ই পরড়রি থগায়াদারলজ নদীরত। 

এই পুরারনা গ্রারমর মা খারন এেিা সিলার উপর োরের থদাতলা বাসড়। 
এই বাসড়িা সেয়াদ সবন তাসররের। এিাই ‘ব্রাদারি ফর সক্ররিরডি’ এর প্রোন 
দফতর। বাসড়িা সর্ররই গরড় উরেরি সুন্দর জনবহুল এেিা গ্রাম। 

সেয়ারদর বাসড়িা িবুজ জলপাই কুরঞ্জ ঢাো। সিলার গা থবরয় দ্রািার 
বাগান। 
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বাসড়িার িামরন সিলায় এে প্রারন্ত মিসজদ। মিসজরদ থোন সমনার 
থনই। উরড়াজাহারজর নজর থেরে থগাপন রাখার জন্যই এই বযাবস্থা। সমনাররর 
বদরল িারদ উরে আজান থদয়া হয়। 

থভাররর নামাজ থেরষ আহমদ মুিা মিসজরদর িারদ উরেসিল। তার 
িারে সেয়াদও। 

চারসদরের বনস্বসগঘে দৃরশ্য অসভভূত হরয়সিল আহমদ মুিা। তার পারে 
দাাঁসড়রয় সেয়াদ। তারদর িামরন  রনা।  রনার ওপারর পাহাড়, পাহারড়র ওপারর 
এেিা দুগঘম উপতযো। 

সেয়াদ ওসদরে তাসেরয় বরলসিল, ওই পাহারড়র পারর ঐ থে উপতযো 
ওিাই ফযালেন অব থস্প্ন বসের সবন মুগীরার থেষ রণরিে। গ্রানাডা পতরনর 
পর সবদ্রহী মুিলমানরা এই পাহাড়, এই বনাঞ্চরলই িংর্বে হরয়সিল বসের সবন 
মুগীরার থনতৃরত্ব। থবে েরয়েিা েুরে ফাসডঘলযারডডর বাসহনী পরাসজত হরয়সিল 
বসের সবন মুগীরার োরি। বেীর সবন মুগীরার থেষ রণাঙ্গন সিল এই উপতযো। 
এই েুরে মারাত্নেভারব আহত হন বসের সবন মুগীরা। তারে েুে থিে থেরে 
আনা হরয়সিল ঐ পাহারড়র পাদরদরের এেিা গ্রারম। মুিসলম থস্প্রনর থেষ 
মুজাসহদরে ওই গ্রারমই িমাসহত েরা হয়। তাাঁর আোঙ্খা সিরলা, তাাঁর থেষ েেযা 
থেন রণরিরেই হয়। আজও থস্প্রনর িব মুিলমারনর থগ ররবর তীেঘ থিে তাাঁর 
েবর গাহ। োরবন না মুিা ভাই আপসন থিখারন? 

আহমদ মুিার দু’থচাখ সদরয় অশ্রু গড়াসিল। বলল থি, ওখারন আহমদ 
মুিা োরব না থতা থে োরব সেয়াদ। সতসন শুেু আমার থপ্ররণা নন, সতসন আমার 
োরি থগ রবজনে দৃষ্টান্ত। 

সেয়াদ তারপর দসিণ মুসখ হরয় র্ুরর দাাঁসড়রয়সিল। দূরবীনিা আহমদ 
মুিার হারত সদরয় বরলসিল, থদখুন থগায়ারদরলজ নদী থেখারন িাগরর পরড়রি, 
থিখারন থদখুন থিাট্ট এেিা নগরী, আদ্রা। থি িময় এখারন থোন নগরী সিরলা 
না। সিল জংগল থর্রা এেিা র্াসি। বসের সবন মুগীরার পসরবাররর অিহায় 
েরয়েজন নারী অশ্রু জরল থভরি থন োয় উরে থস্প্ন তযাগ েররসিল। জাবালুত 
তাসরে আমারদর থগ ররবর, সেন্তু এই িাগরতীর আমারদর োরি োন্নার। ওখারন 
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দাাঁড়ারল উপকূরল আিরড় পড়া স্বিজলরে মরন হয় থিই অিহায়া নারীরদর 
উপরি পড়া থচারখর জল। সবষারদর ঐ তীরিায় আমরা থেউই োয় না মুিা ভাই। 
ঐ তীর আমারদর লাঞ্ছনার প্রতীে, অরোগযতার প্রতীে, িব হারারনার প্রতীে। 

োাঁদসিল সেয়াদ। 
থচাখ সদরয় অশ্রু গড়াসিল আহমদ মুিারও। মিসজরদর িাদ থেরে থনরম 

আহমদ মুিা এবং সেয়াদ, থপিরন থপিরন থজায়ান এবং রবারতঘা, থিই  রনা পাসড় 
সদরয় থিই পাহাড় সডসিরয় সগরয়সিল থিই উপতযোয় এবং থিই গ্রারম। 

বসের সবন মুগীরার েবররর িামরন দাাঁসড়রয় প্রান্তররর সদরে থচাখ তুরল 
আহমদ মুিার মরন হরয়সিল, থি থেন থদখরত পারি বসের সবন মুগীরারে। 
পরাজয় েখন আিন্ন, সনসশ্চত, িােীরা েখন সবধ্বস্ত- সবেৃঙ্খল, েখন থর্াড়ার 
লাগাম থিরন থর্াড়া র্ুসররয় সনরয় থপিরনর সদরে থিািার েো, তখন বসের সবন 
মুগীরার থর্াড়া েত্রু বুযহ থভরি ঢুরে োরি েত্রুর থভতরর। আর্ারত আর্ারত 
জজঘসরত বেীর জ্ঞান হাসররয় ঢরল পড়রি থর্াড়ার সপে থেরে। 

বেীর সবন মুগীরার েবরসি িাোরণ। িবুজ মাসির উপর েবর। চারসদরে 
পাের পুরত এেিা িীমাররখা দাাঁড় েরারনা হরয়রি মাে। েবররর সেয়রর এেিা 
সমনার তুরলসিল মুিলমারনরা। থস্প্রনর খৃষ্টান বাদোহ সদ্বতীয় সফসলপ থিিা থভরি 
থদয়। এখনও থি সমনার ভািা সভতসি দাাঁসড়রয়। সভরতর পােরসির গারয় এেিা 
থখাদাই েরর থলখা এখনও জ্বল জ্বল েররি, ‘মুিসলম থস্প্রনর আোর থেষ 
প্রদীপসি এখারন র্ুসমরয়।’ 

আহমদ মুিার থচাখ সদরয় অশ্রু গড়াসিল। িসতযই থেষ প্রদীপসি এখারন 
োসন্তরত র্ুসমরয়। বেীর সবন মুগীরার েবরসি র্ন থ ারপ ঢাো। প্রেৃসতর সনসবড় 
সিগ্ধ পররে র্ুসমরয় আরি েহীদ। 

হাত তুরলসিল আহমদ মিা। েবররর িামরন দাাঁসড়রয় প্রােঘনা েররসিল 
আল্লাহর োরি, ’এেসদন এই প্রান্তরর থে পতাো ভূ-লুসডেত হরয়সিল, তা সে 
আবার বীরদরপঘ উড়রব না থস্প্রনর আোরে? আল্লাহ থি সুসদন দাও থস্প্রনর 
জরন্য।’ 

সেয়াদ, থজায়ান ও রবারতঘা পারে দাাঁসড়রয় বরলসিল, আসমন। 
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র্ডিা সতরনরের মরেযই ওরা সফরর এরিসিল সেয়ারদর বাসড়রত। 
আজ ওরা মাসদ্রদ োরি। 
এবার থজায়ান ও রবারতঘার মত সেয়াদও আহমদ মুিার িােী হরি। 
থেরহতু সেয়াদরা সবপরদ তাই আহমদ মুিা তারে িারে সনরত চায়সন। 

সেন্তু সেয়াদ তা মানরত রাজী হয়সন, এমনসে সেয়ারদর মা থচরয়রি সেয়াদ আহমদ 
মুিার িােী থহাে। 

আহমদ মুিা এবং থজায়ান ও রবারতঘা প্রস্তুত হরয় বরি আরি সেয়ারদর 
পাসরবাসরে ড্রসয়ং রুরম, বাসড়র থভতররর অংরে। 

সেয়াদ ড্রসয়ং রুরম ঢুরে বলল, আম্মা এরিরিন মুিা ভাই। 
ড্রসয়ং রুম ও থভতররর র্ররর মরেয তখন ভারী পদঘা। পদঘার ওপারর 

থচয়ারর এরি বরিরি সেয়ারদর মা ফাসতমা এবং সেয়ারদর স্ত্রী থজাহরা। সেয়ারদর 
মা’র দীর্ঘাঙ্গী আরবীয় লাল থচহারা, থজাহরাও তাই। 

‘আম্মা, আমরা সবদায় চাসি, আমরা এখসন মাসদ্রদ োো েরসি।’ 
পদঘার সদরে তাসেরয় বলল আহমদ মুিা। 
সেয়ারদর মা বলল, ‘সেয়ারদর োরি িব শুরনসি বাবা। আসম থতামারে 

সনরষে েররত পাররবা না। সেন্তু খুব খুসে হতাম েসদ তুসম আরও েিা সদন 
আমারদর মার  োেরত।’ 

‘আসমও খুসে হতাম আম্মা, মহান স্মসৃত সবজসড়ত এখানোর বন ও 
পাহারড়র এলাো আমারে থেমনিা আেষঘণ েরররি, থতমনিা থস্প্রনর আর 
সেিুই আমারে েররসন।’ বলল আহমদ মুিা। 

‘বাবা, সফরর আিরব না তুসম আবার ?’ বলল সেয়ারদর মা। 
‘বলরত পাররবা না আম্মা, র্িনা আমারে থোোয় সনরয় োয় বলরত পাসর 

না।’ 
‘থোরআন েরীরফ আরি, ঈমারনর উপর মানুষ েখন অিলভারব দাাঁসড়রয় 

োরে, তখন আল্লাহ মুসমনরদর িাহারেযর জরন্য থফররেতা পাোন। তুসম 
থফররেতার মতই আমারদর মার  এরিি। তুসম আমার থিরলর মত। সেন্তু 
অসভজ্ঞতা ও দাসয়রত্ব তুসম আমারদর থনতা। থতামারে সে সজজ্ঞািা েররত পাসর 
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না, আমারদর অন্ধোর রারতর অবিান েরব হরব ? আমারদর পলাতে সজরন্দগীর 
ইসত েরব র্িরব ?’ বলল সেয়ারদর মা আরবগ জসড়ত েরডে। 

‘এই প্ররশ্নর জবাব আমার োরি থনই। তরব এিুকু বলরত পাসর, থস্প্রনর 
মুিলমানরদর জীবরন এেিা পসরবতঘন আিরি। আরগর জায়গা থপ াঁিারত হরল 
আমারদর আবার েূন্য থেরে োজ শুরু েররত হরব।’ 

‘এই োরজ তুসম োেরব না বাবা? 
‘এ প্ররশ্নর উত্তর আসম সদরত পাররবা না আম্মা। থোন ডারে আমারে 

থোোয় সনরয় োরব বলরত পাসর না।’ 
‘আসম সেয়ারদর োরি িব শুরনসি। এমন অসনসশ্চত জীবন থতা হরত পারর 

না বািা, থোন সেোনায় থতা থতামারে দাাঁড়ারত হরব।’ 
‘থগািা দুসনয়ার মুিলমানরা এখন েুে থিরে অবস্থান েররি। চাসরসদরে 

তারদর হাহাোর, আতঘনাদ, আর মুসির আকুলতা। এই েুে থিরে দাাঁড়াবার 
অবোে থোোয় আম্মা?’ 

সেয়ারদর আম্মা থোঁরদ উেল। বলল, ’আিা ! দুসনয়ার িব মুিলমান েসদ 
এভারব ভাবরতা ! আল্লাহ থতামারে, েতায়ু েরুন বাবা।’ 

আহমদ মুিা উরে দাাঁড়াল। বলল, িব মুিসলম মা েসদ আপনার মত হত 
, তাহরল র্রর র্রর জন্ম হরতা তাসরে সবন সেয়াদরদর, র্রুচ থেত আমারদর দুিঃরখর 
অমাসনো।’ 

োমল আহমদ মুিা। এেিু থেরমই আবার বলল, ‘আমারদর এবার থেরত 
সদন আম্মা।’ 

‘িম্মাসনত ভাইজান , আপনার োরি আমারদর ঋণ থোে হবার মত নয়। 
থদায়া িাড়া আমারদর থদবার সেিু থনই।’ ‘ েো বলল থজাহরা , সেয়াদ এর স্ত্রী। 

‘থবান , মুিলমানরা োজ েরর আল্লাহর জন্য, ঋণ েসদ থদয় থিিা 
তারেই থদয়। মুিলমানরদর মরেয থোন ঋরণর বাাঁেন থনই। আসি থবান, আসি 
আম্মা।’ ‘ বরল আহমদ মুিা িামরন বা বাড়াল। 

তার িারে থজায়ান ও রবািঘও। 
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পরর থবর হরয় এল সেয়াদ। চারজন থবসররয় এল বাসড় থেরে। বাসড়র 
িামরন চত্বরর দাাঁসড়রয় চারসি থর্াড়া। ওরা এগুরলা থর্াড়ার সদরে। থজায়ান 
হাাঁিসিল আহমদ মুিার পাোপাসে। 

‘মুিা ভাই , আপসন থে বলরলন থস্প্রন েূন্য থেরে োজ শুরু েররত বরব, 
িসতযই সে ?’ বলল থজায়ান। 

‘থেন হতাে হি ?’ 
‘হতাে নয় , ভাবসি দীর্ঘ পরের েো।’ ‘ 
‘ইিলারম সবজরয়র থোন িংসিপ্ত পে থনই থজায়ান। ইিলাম প্রেরম 

সবপ্লব আরন মানুরষর মরন। বযসির মানসিে সবপ্লব , মরনর পসরবতঘন িাসড়রয় 
পরড় তার োজ -েরমঘ , পারল্ট থদয় তার জীবন পেসত। বযসির এই পসরবতঘরনর 
মরেয সদরয় ইিলাম িামাসজে ও রাষ্ট্রীয় সবপ্লব িংর্সিত েরর। এই সবপ্লরবর পেিা 
অবশ্যই দীর্ঘ হরত বােয। ‘ 

‘থস্প্রনর জন্য এই পেিা হরব েরষ্টর।’ ‘ বলল সেয়াদ। 
‘মহানবী (িিঃ) - এর পে -পসরক্রমার থচরয় েরষ্টর নয় সনশ্চয় সেয়াদ।’ ‘ 
‘সেে বরলরিন মুিা ভাই, আমার ভুল বু রত পারসি।’ ‘ 
থর্াড়ার োরি থপ াঁরি থগল িবাই। 
চলরত শুরু েরল চারসি থর্াড়া। 
তারদর গন্তবয পসশ্চরম গ্রানাডা -সমোসল হাইওরয়র পারে অসলভা েহর। 

ওখারন আরি রবারতঘার গাসড়। 
পসশ্চরম ঢরল পরড়রি িূেঘ। 
িন্ধযার মরেয ৬০ মাইল দূরর অসলভায় তারদর থপ িরত হরব। দুগঘম 

পাহাসড় পে। 
চার থর্াড়া িওয়ার তারদর চলার গসত বাসড়রয় সদল। 
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আহমদ মুিা গাসড় োহ ফয়িল মিসজদ েমরপ্লস-এর বন্ধ থগরির 
িামরন দাাঁড়ারতই থগি রুম থেরে এেজন থলাে থবসররয় এরি থগি খুরল সদল। 

সবরাি থলাহার থগি , এ থগরির পাে সদরয় থিাি এেসি দরজা। পারয় চলা 
থলারেরা ও পরে োতায়াত েরর। থগি এর মাোিা সমনারােৃসত, পােররর বতসর। 
সমনারােৃসতর মা খারন পােররর থপ্লরি থখাদায় েরর আরসব ভাষায় , লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ থলখা। থগরির ষ্টীরলর নীল পাল্লায় অেঘ চন্দ্র আাঁো। 

উত্তর মাসদ্ররদ থিাি এেিা িবুজ সিলার উপর বতসর োহ ফয়িল মিসজদ 
েমরপ্লস। েমরপ্লসসি উাঁচু প্রাচীর থর্রা। এেিাই থগি। থগি সদরয় আহমদ 
মুিারদর গাসড় প্ররবে েরল মিসজদ েমরপ্লরস। 

লাল ইরির সুন্দর রাস্তা এসগরয় থগরি েমরপ্লসর গাসড় বারান্দার সদরে। 
রাস্তার দু’পারে ফুরলর বাগান। মিসজদ েমরপ্লস -সবসডং এর চাসরসদরে সর্রর 
সিলা জুরড়ই ফরুলর বাগান। চাসরসদরে বাগারনর মরেয অরনেগুরলা থিাি থিাি 
বাংরলা িাইরজর বাসড়। ও গুরলারত প্রোন ইমাম, িহোরী ইমামগণ , 
মুয়াসিনগণ এবং েমরপ্লরসর েমঘচারীরা োরেন। 

সিলার েীষঘ থদরে মূলযবান িরফদ পােরর বতসর বাগান থর্রা মিসজদ 
েমরপ্লসসির দৃশ্য অপরুপ। থি সদ িরোর থস্প্ন িরোররর অনুমসত সনরয় 
সিলাসি সেরন মিসজদ েমরপ্লসসি সনমঘাণ েরররিন। খরচ হরয়রি ৫০ সমসলয়ন 
ডলার। িবঘ প্রেম বাদোহ ফয়িল আোঙ্খা বযি েররন থস্প্রনর রাজোনী 
মাসদ্ররদ এ েররনর এেসি মিসজদ েমরপ্লস সনমঘারণর। সেন্তু সতসন তার জীবেোয় 
এ অনুমসত পানসন। পরবতঘীোরল তার স্বপ্ন িফল হয় এবং থি সদ িরোর 
বাদোহ ফয়িরলর নারমই এ মিসজদ েমরপ্লস এর নামেরণ েররন। 

লাল ইরির রাস্তা েরর আহমদ মুিারদর গাসড় সদরয় দাাঁড়াল গাসড় 
বারান্দায়। মিসজরদর সবোল প্রেস্ত সিাঁসড়র সনরচ গাসড় বারান্দা। সিাঁসড় উরে থগরি 
দু’তলার লাইব্রাসররত এবং সতনতলায় অবসস্থত মিসজরদ। গ্রাউডড থলার জুরড় 
সবোল হল র্র। দু’হাজার আিন সবসেষ্ট এই হল র্র শুেু মাসদ্রদ নয়, থস্প্রনর 
মরেয িবঘবৃহৎ। হরলর িামরন এবং দু’পারে েমরপ্লরসর অসফি েি িমূহ। 
এখারনই প্রোন ইমাম, িহোরী ইমামগণ, মুয়াসিনরদরও অসফি। দু’তলার 
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এেপারে লাইব্রাসর এবং অন্য পারে ইিলাসমে সু্কল। এই সু্করল সেশুরদর 
প্রােসমে সেিার থেমন বযবস্থা আরি, থতমসন থোরান , হাসদি, এবং থফোহ-এর 
উপর উচ্চতর সেিার বযবস্থা ররয়রি। এখানোর সেিেরদর মসদনা ইিলাসম 
সবশ্বসবদযালরয়র ওভারিীজ এডুরেেন ফাডড থেরে থবতন থদয়া হয়। লিাসেে 
গ্রন্থ িম্বসলত লাইরব্ররীসিও থস্প্রনর এেসি থেি লাইরব্ররীরত ূপপান্তসরত। অরঢল 
পয়িা খরচ েরর থস্প্নিহ থগািা দুসনয়া থেরে দুলঘভ ও মূলযবান বই থজাগাড় 
েরর এই লাইরব্ররী গরড় থতালা হরয়রি। তৃতীয় তলা জুরড় সবোল মিসজদ , ৫ 
হাজার থলাে এে িারে এখারন নামাে পড়রত পারর। তরব দুভঘাগয , েরয়ে ে’র 
থবসে থলাে জুম্মার সদরনও এখারন হয় না। এরে থতা মুিলমান থনই বলরলই চরল, 
অপরসদরে োও আরি তারাও সচসহ্নত হবার ভরয় মিসজরদ আরি না। মিসজদরে 
থেন্দ্র েরর থে থিাি মুিসলম েমুযসনসি গরড় উরেরি তারাই এখারন নামাে পরড়। 
মিসজরদর মুিসল্লরদর মরেয সবরদসেরদর িংখযাই থবসে। শুক্রবাররর জামায়ারত 
মুিসলম থদরের কূিনীসতেরা আরিন। আর িব সদনই সবরদেী মুিসলম পেঘিেরা 
সেিু সেিু োরেন। মিসজদ েমরপ্লরসর প্রাচীররর বাইরর সদরয় মারেঘি গরড় থতালা 
হরয়রি। এই মারেঘি মিসজরদর স্থায়ী আরয়র উৎিই শুেু নয়, ে’খারনে মুিসলম 
পসরবাররর জীসবোর বযবস্থাও হরয়রি এর মােযরম। 

গাসড় দাাঁড়ারল প্রেরম নামল আহমদ মুিা। তারপর এরে এরে নামল 
সেয়াদ, থজায়ান এবং রবািঘও। 

গাসড় বারান্দার পররই এেসি েসররডার। েসররডাররর বাাঁ পারে োাঁরচর 
থদয়াল থর্রা সররিপেন েি। েরি অরনেগুরলা থিাফা পাতা। এেপারে 
এেজন থলাে এেিা থিাি থিসবরলর পারে বরি। 

আহমদ মুিারা র্রর প্ররবে েররতই থিসবরল বিা থলােসি উরে দাাঁসড়রয় 
িালাম সদল। 

আহমদ মুিা িালাম গ্রহন েরর তার সদরে এগুরলা। সররিপেসনস্ট 
দাাঁসড়রয় সিল। বলল, সে থখদমত েররত পাসর আপনারদর? 

‘োইখুল ইিলারমর িারে আমারদর এেিা অযাপরয়ডিরমডি আরি ৫ 
িায়।’ বলল আহমদ মুিা। 
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‘অযাপরয়ডিরমডিিা থে সনরয়সিরলন ?’ 
‘সেয়াদ।’ বলল আহমদ মুিা। 
‘স্যার এেিু বসুন , আসম থদখসি।’ ‘ র্সড়র সদরে থচরয় থিসলরফান হারত 

তুরল সনরত সনরত বলল সররিপেসনস্ট। র্সড়রত পাাঁচিা বাজরত পাাঁচ সমসনি বাসে। 
থিসলরফারন েো থেষ েরর সররিপেসনস্ট বলল, ‘স্যার োইখুল ইিলাম 

স্যার তার অসফরি আপনারদর জন্য অরপিা েররিন। তার সপ, এি িুসিরত 
আরিন, চলুন আসম থপ াঁরি থদব।’ 

বরল সররিপেসনস্ট থিরলসি উরে দাাঁড়াল। 
সররিপেসনস্ট থিরলসি আরগ আরগ চলল, থপিরন আহমদ মুিা, সেয়াদ , 

থজায়ান এবং রাবারতঘা। 
আাঁো-বাাঁো েসররডার েরর আহমদ মুিারা এসগরয় চলসিল। দু’পারেই 

অসফি র্র। থগািা েমরপ্লরস অসফি এই এে স্থারন। সেন্তু থোন অসফরি থোন 
থলাে থনই। সররিপেসনস্ট জানাল, অসফি িময় িোল ৭িা থেরে ১ িা পেঘন্ত। ‘ 

আহমদ মুিা থদখল, িামরন এেিা থখালা দরজায় দাাঁসড়রয় এেজন 
থলাে তারদর সদরে তাসেরয় আরি, মরন হরি থি দাাঁসড়রয় থেন তারদরই অরপিা 
েররি। 

সররিপেসনস্ট বলল, ‘এেজন মুয়াসিন।’ ‘ 
‘েয়জন মুয়াসিন?’ সজজ্ঞািা েরল আহমদ মুিা। 
‘সতনজন।’ 
সররিপেসনস্ট থিরলিা িামরন সিল। 
থিই িালাম সদল মুয়াসিন িারহবরে। 
আহমদ মুিা লিয েরল, িালারমর জবাব সুস্প্ষ্ট ভারব থোনা োয় 

এমনভারব উচ্চাসরত হল না, ময়ুাসিন িারহরবর িব মরনারোগ থেন থমহমানরদর 
থদখার োরজই বযস্ত সিল। আহমদ মুিা মরন মরন ভাবল, থবচারা এরা, বাইররর 
থলারের থদখা খুব েম পায় সেনা! 

োইখুল ইিলারমর অসফরি তারা থপ াঁিল। 
আহমদ মুিারা বাইরর দাাঁড়াল। 
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সররিপেসনষ্ট দরজার নব র্ুসররয় থভতরর ঢুরে থগল। েরয়ে মুহূতঘ পরর 
থখাদ োইখুল ইিলাম উরে এরি দরজায় আহমদ মুিারদর স্বাগত জাসনরয় 
থভতরর সনরয় থগল। 

োইখুল ইিলাম দীর্ঘরদহী মানুষ। মাোয় িাদা পাগড়ী। গারয় িাদা 
জামার উপর থিানালী রিরয়র আরবীয় আলরখল্লা জড়ারনা। লাল গারয়র রং। 
বয়ি ৪০ থেরে ৫০ এর মা খারন হরব। সুন্দর সবন্যস্ত োরলা দাাঁসড়। অতযন্ত 
বুসেদীপ্ত থচাখ। থচারখ-মুরখ তারুরণযর এেিা থতজ। 

নাম োইখুল ইিলাম ডিঃ আবদুর রহমান আন্দালুিী। থিসভরলর এে 
অখযাত েহরতলীরত সতসন জন্মগ্রহণ েররন। তারদর পসরবারসি বাি েরত উত্তরর 
সপররসনরজর পাবঘতয এলাোয়। উত্তর আসিোয় সহজররতর আোঙ্ক্ষা সনরয় তারদর 
পসরবার ক্ররম দসিরণ এগুরত োরে। পসরবারসি থিসভরল এরি েখন বাি েরসিল 
থিই িময় আবদুর রহমারনর জন্ম হয়। বযবিায়-বাসণরজযর সুরোগ হওয়ায় এবং 
জীবন-োো অরনেিা সনরাপদ থদখায় অবরেরষ পসরবারসি থিসভরলই থেরে োয়। 
সেন্তু থিরলর থমো থদরখ আবদুর রহমারনর সপতা আবদুর রহমানরে ১২ বির 
বয়রি থগাপরন মররক্কা পাসেরয় থদয়। প্রােসমে সেিা আবদুর রহমান মররক্কায় 
লাভ েরর। অতযন্ত থমোবী প্রমাসণত হওয়ায় সমিররর আল-আজহার 
সবশ্বসবদযালরয়র বৃসত্ত সনরয় থিখারন পড়ার তার সুরোগ িৃসষ্ট হয়। আল-আজহার 
থেরে সতসন তাফিীর ও থফোহ োরস্ত্র এবং োয়ররা সবশ্বসবদযালয় থেরে ইংররজী 
ভাষায় উচ্চতর সডগ্রী লাভ েররন। তারপর মদীনা সবশ্বসবদযালরয় সতসন হাদীি 
োস্ত্র ও দাওয়া সবষরয় অেযায়ন েররন। মদীনা সবশ্বসবদযালরয়র অেঘানুকূরলয সতসন 
অসরফাডঘ থেরে ‘েনরিমরপারারী সমেনারী এযােসিসভসিজ’ এর উপর ডেররি 
লাভ েররন। মাসদ্ররদ োহ ফয়িল মিসজদ েমরপ্লস বতরী হবার পর মদীনা 
সবশ্বসবদযালয় েমরপ্লসসি পসরচালনার িবঘময় দাসয়ত্ব সদরয় তারে মাসদ্ররদ পাোয়। 

োইখুল ইিলাম ডিঃ আবদুর রহমান আন্দালুিী থমহমানরদর বসিরয় 
সনরজ আিন গ্রহণ েরর বলরলন, ‘আরগ পসরচয়িা হরয় োওয়া দরোর। সেয়াদ 
থে?’ 

‘আসম সেয়াদ সবন তাসরে।’ বলল সেয়াদ। 
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‘িান অব সদ থগ্রি তাসরে সবন সেয়াদ।’ থহরি বলল োইখুল ইিলাম। 
িলি হাসি ফরুি উেল সেয়ারদর মুরখ। 
‘এে অরেঘ িবাই থতা আমরা পূবঘসুরীরদর িন্তান।’ বলল আহমদ মুিা। 
োইখুল ইিলাম তাোল আহমদ মুিার সদরে। পসবেতা ও অিাোরণ 

প্রতযরয়র দীসপ্তরত উজ্জ্বল তার মুরখ োইখুল ইিলারমর থচাখ দু’সি থেন আিরে 
থগল মুহূরতঘর জরন্য। বলল োইখুল ইিলাম আহমদ মুিার মুরখ থচাখ থররখই, 
‘িন্তান বরি, থোগয িন্তান নই।’ 

‘থোগয িন্তারনর জরন্য থোগয সপতাও চাই।’ বলল আহমদ মুিা। 
‘সেে ইয়ংমযান, সেন্তু িন্তারনর সে থোন থদাষ থনই?’ 
‘আরি, থিিা েতঘবয না েরার। সেন্তু িবঘবযাসপ থে দুভঘাগয তারদর সর্রর 

েরররি এর জরন্য তারা দায়ী নয়।’ 
োইখুল ইিলারমর থচাখ দু’সি উজ্জ্বল হরয় উেল। বলল, ‘েন্যবাদ 

ইয়ংমযান, আসুন আমরা পসরসচত হই, তারপর আপনারদর েো শুনব।’ 
সেয়াদ থিসবরলর এে প্রারন্ত বরিসিল। থিই-ই প্রেম পসরচয় সদরত এল। 

বলল, ‘আসম সেয়াদ সবন তাসরে, আরগই থজরনরিন। আসম োসে সিরয়রা 
সনরবদার পাহারড়। আমরা.........’ 

সেয়াদরে োসমরয় সদরয় োইখুল ইিলাম বলরলন, ‘আপসন থিই সেয়াদ? 
‘ব্রাদািঘ ফর সক্ররিডি’ এর সেয়াদ?’ 

‘সজ, হ্যাাঁ।’ বলল সেয়াদ। 
োইখুল ইিলারমর মুখ উজ্জ্বল হরয় উেল। উরে দাাঁড়াল। হাত বাড়াল 

সেয়ারদর সদরে। আবার উষ্ণ হ্যাডডরেে েরর বলল, ‘আল্লাহর অরেষ শুেসরয়া, 
সতসন আমার এে আো আজ পূণঘ েররলন। আসম আপনারে েত থে খুাঁরজসি। 
দুইবার থলাে পাসেরয়সি গ্রানাডায়, সেন্তু থোন িন্ধান তারা পায়সন।’ 

োমল োইখুল ইিলাম। থেরমই আবার বলল, ‘জারনন, আপনারে 
‘ফযালেন’ বরল ডাো হয়?’ 

‘জাসন, তারা আমার উপর অরনে আো েরর, সেন্তু উপেুি আসম নই।’ 
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‘বেীর সবন মুগীরার পর আপসনই মানুরষর মরন আোর আরলা 
থজ্বরলরিন। সেিু েরা োয়, এ সচন্তাও মানুষ হাসররয় থফরলসিল। আপসন হতাোর 
এই অন্ধোরর িাহরির এেিা আরলা প্রজ্বসলত েরররিন, েত িুদ্রই তা থহাে।’ 

‘েন্যবাদ োইখ’ বরল সেয়ারদর পারে উপসবষ্ট থজায়ারনর সদরে ইংসগত 
েরর বলল, ‘ইসন থজায়ান ফাসডঘন্যাডড। মাসদ্রদ সবশ্বসবদযালরয়র তরুণ সবজ্ঞানী। 
মুিসলম নাম ‘মুিা আবদুল্লাহ’।’ 

‘না, পসরচয় িম্পূণঘ হরলা না, ইউররাপীয় সবজ্ঞান পদে লাভ েরররি, 
এবার অনারিঘ প্রেম না হরয় সদ্বতীয় হরয়রি, মসরস্ক বরল’ সবশ্বসবদযালয় িাড়রত 
হরয়রি, বিত বাসিও হারারত হরয়রি, থিই থজায়ান থতা?’ গম্ভীর েরডে বলল 
োইখুল ইিলাম। 

‘োইখ থদখসি িবই জারনন।’ বলল সেয়াদ। 
‘থোন িাহােয োউরে না েররত পাসর, এিুকু থখাাঁজ না রাখরল আল্লাহর 

োরি সজ জবাব থদব?’ বরল উরে দাাঁসড়রয় োইখুল ইিলাম হাত বাসড়রয় সদল 
থজায়ারনর সদরে। থজায়ারনর িারে হ্যাডডরেে েররত েররত বলল, ‘থতামার 
আসম িন্ধান েররসি বৎি, সেন্তু নতুন সেোনা জানরত পাসরসন। িন্ধান এখনও 
চলরি। খুব খুেী হলাম থতামার থদখা থপরয়।’ 

‘েন্যবাদ স্যার, আমারদর মত হতভারগযর থেউ এভারব থখাাঁজ েররত 
পারর ভাসবসন। খুেী হলাম স্যার।’ বলল থজায়ান। 

থজায়ারনর পররই বরি সিল আহমদ মুিা। 
সেয়াদ বলল, ‘োইখুল ইিলাম স্যার, এবার আপনার িারে এমন 

বযসির পসরচয় েসররয় থদব থে, আপসন খুেী হরবন, খুব খুেী হরবন।’ 
‘থেন আপনারদর িারে পসরচরয় খুেী হইসন বুস !’ থহরি বলল োইখুল 

ইিলাম। 
‘সজ না, োইখ, এ খুেী সভন্ন স্বারদর। এমন খুেীর মুহূতঘ েসচত োররা 

ভারগয থজারি।’ 
‘আলহামদুসলল্লাহ, বলুন সমিঃ সেয়াদ।’ আহমদ মুিার সদরে তাসেরয় 

বলল োইখুল ইিলাম। 
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‘ইসন আমারদর িম্মাসনত ভাই, সবরশ্বর মজলুম মুিলমানরদর মহান বন্ধু, 
মহান থনতা আহমদ মুিা।’ 

োইখুল ইিলারমর থচারখ-মুরখ সবদুযৎ থখরল থগল। সবস্মরয়র এেিা 
প্রচডড থজায়ার সগরয় তার থচারখ-মুরখ আিরড় পড়ল। েরয়ে মুহূতঘ থি েো বলরত 
পাররলা না। রারজযর সবস্ময় সনরয় থি তাোল আহমদ মুিার সদরে। তারপররই থি 
লাসফরয় উেল আিন থেরে। বলল, ‘আহমদ মুিা! আহমদ মুিা!! 

সমরল োরি, আসম ফরিারত থদরখসি, সেে সমরল োরি।’ বরল আিন 
থেরে িুরি এল োইখুল ইিলাম। 

আহমদ মুিা উরে দাাঁসড়রয়সিল। 
োইখুল ইিলাম এরি জসড়রয় েরল আহমদ মুিারে। বলল, ‘আমার সে 

থি ভাগয! োাঁরে মদীনায় োরি থপরয়ও থদখার থি ভাগয হয়সন, তাাঁরে এভারব 
এখারন থদখরত পাব, তা অিম্ভব এেিা আো। আল্লাহর অরেষ েরুণা।’ 

আনরন্দ আরবরগ োইখুল ইিলারমর থচাখ থেরে অশ্রু গড়ারত লাগল। 
োইখুল ইিলাম আহমদ মুিারে অরনিণ বুরে জসড়রয় রাখরলন। তার 

এই আরবরগর োরি আহমদ মুিা বােরুে হরয় সগরয়সিল, সে বলরব বু রত 
পারসিল না। 

তারপর আহমদ মুিারে বসিরয় আিরন সফরর থগল োইখুল ইিলাম। 
বরি রুমারল থচাখ মুরি আহমদ মুিার সদরে থচরয় বলল, ‘জনাব, আপসন 
সফসলসস্তন থেরে সমন্দানাওরয়র সদরে োবার পরে মসদনা েসরফ সগরয়সিরলন। 
আমরা আপনার িারে থদখা েররত থচরয়সিলাম, এেিা িম্বেঘনার আরয়াজন 
েররসিলাম, সেন্তু িময় েম হওয়ায় থিিা বাসতল হরয় োয়। আপনার দেঘন লারভর 
থি ভাগয আর হয়সন।’ 

‘আপসন বয়রি বড়, সেিে তলুয। এভারব েো বলরল আসম সবব্রত থবাে 
েসর জনাব।’ নরম েরডে বলল আহমদ মুিা। 

‘বয়ি এবং থপিভরা সনসিয় সবদযার থোন মূলয আল্লাহর োরি থনই 
জনাব আহমদ মুিা। মুজাসহদ হওয়া মুসমরনর অপসরহােঘ ববসেষ্টয। এই মুসমনরা 
আল্লাহর িবরচরয় সনেিবতঘী।’ 
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‘েলম সদরয়ও সজহাদ হয়, জ্ঞান সবতররণর মােযরমও সজহাদ হয়। আপসন 
থি সজহাদ েররিন।’ 

‘েখন চারসদে থেরে মজলুরমর োন্না ধ্বসনত প্রসতধ্বসনত হয়, তখন 
থিিা েলরমর সজহাদ আর জ্ঞান সবতররণর সজহারদর িময় নয় জনাব।’ 

‘সেে, তরব সুরোগ এেিা বড় েতঘ। সুরোগ এরল আসম মরন েসর 
েলরমর েুে োরা েররিন, তারা েলম সনরয় বরি োেরবন না অবশ্যই।’ 

‘এিাই আমারদর িান্ত্বনা জনাব, সেন্তু ভয় হয় এই িান্ত্বনায় থেরে আমরা 
পরোলীন মুসি পাব সেনা। োে, আপসন বলুন, আপসন থস্প্রন সেভারব, েরব 
এরিরিন? থগািা সবষয়িা আমার োরি এখনও স্বরপ্নর মত মরন হরি।’ 

প্ররশ্নর উত্তর সদল থজায়ান। 
থি িংরিরপ আহমদ মুিার মাসদ্রদ সবমান বন্দরর নামার পর মাসরয়ার 

র্িনা থেরে শুরু েরর সেঅরদর মা ও স্ত্রীরে উোর পেঘন্ত িমস্ত র্িনা বণঘনা েরল। 
োইখুল ইিলাম ডিঃ আবদুর রহমান আন্দালুিী মুসতঘর মত বরি থগাগ্রারি 

সগলসিল েোগুরলা। 
থজায়ারনর েেঅ থেষ হওয়ার পরও সেিুিন েো বলল না োইখুল 

ইিলাম। থেন েোগুরলা হজম েরা এখনও তার থেষ হয়সন। 
অবরেরষ েীরর েীরর মুখ খুলল। বলল, ‘ইসতমরেযই এত সেিূ র্রি 

থগরি! ইসতমরেযই দু’দুবার ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর বন্দীখানায় থগরিন সতসন?’ 
এেিু োমল। গলািা এেিু পসরষ্কার েরল োইখুল ইিলাম। তারপর 

আবার শুরু েরল, ‘জনাব আহমদ মুিা, থদখুন আপসন ে’সদন হরলা এরিরিন, 
এর মরেযই পুররা িংর্াত শুরু হরয়রি েত্রুরদর িারে আপনার। সেন্তু আসম আজ 
দে বির এখারন, থেউ আমার গারয় হাত থদয়সন। এর অেঘ সে? িসতযই সে আসম 
পুররাপুসর ইিলারমর উপর আসি?’ 

‘আপনার এই আরবগরে’, বলল আহমদ মুিা, ‘আসম েো েসর জনাব। 
সেন্তু এেিা সজসনি আপনারে থদখরত হরব, আপসন ো েররিন থিই দাসয়ত্ব 
সনরয়ই আপসন মাসদ্ররদ এরিরিন আর আসম থে েররনর োজ সনরয় এরিসি, থিই 
েররনর োরজই আসম জসড়রয় পরড়সি।’ 



আন্দালুসিয়ার প্রান্তরর  60 

 

‘আমারে এ দাসয়ত্ব সদরয়রি এেজন মানুষ বা এেসি িংস্থা। সেন্তু মুসমন 
সহরিরব আল্লাহর থদয়া থোন দাসয়ত্ব সে আমার উপর থনই?’ 

‘আরি।’ বলল আহমদ মুিা।, ‘সেন্তু থি দাসয়ত্ব বরল না খাসল হারত এো 
েত্রুর বুযরহর উপর  াাঁসপরয় পড়রত, বরং বরল েত্রুর উপর সবজয়ী হবার উপেুি 
সুরোগ িৃসষ্ট েররত।’ 

োইখুল ইিলাম হািল। বলল, ‘আপনার িারে পাররবা না আসম, আপসন 
আমার থচরয় অরনে থবেী জারনন। আল্লাহ রাবু্বল আলামীন আপনারে রহম 
েরুন, আল্লাহ আপনারে আরও বরেত সদন। এখন বলুন, আপসন সে োজ সনরয় 
থস্প্রন এিরিন, থে োরজর েো আপসন বলরলন।’ 

‘জনাব থিিা বলার জরন্যই এরিসি।’ বরল আহমদ মুিা এেিু োমল। 
তারপর েুরগালাসভয়ায় পাওয়া ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর দসলরল থতজসিরয়র মােযরম 
োহ ফয়িল মিসজদ েমরপ্লসিহ থস্প্রনর িেল মুিসলম পূরােৃতঘী ধ্বংি েরার 
থে পসরেল্পনা ররয়রি তার সববরণ সদরয় আহমদ মুিা বলল, ‘আসম এখারন ক্লু-
ক্লযাস-ক্লযারনর হারত বন্দী োো অবস্থায় তারদর িারে েোয় সনসশ্চত হরয়সি, এ 
ষড়েরন্ত্রর বাস্তবায়ন শুরু হরয় থগরি।’ 

শুনরত শুনরত োইখুল ইিলারমর মুখ অন্ধোর হরয় থগল। েপাল কুসঞ্চত 
হরলা, তার িজীব থোাঁি শুসেরয় উেল। 

‘অেঘাৎ তারা থস্প্ন থেরে মুিলমানরদর িেল স্মসৃতসচহ্ন মুরি থফলরত 
চায়।’ শুেরনা েরডে বলল োইখুল ইিলাম। 

‘সজ হ্যাাঁ, তাই। থস্প্ন থেরে িেল মুিসলম স্মসৃতসচহ্ন তারা মুরি থফলরত 
চায়, থিই িারে মুিলমানররা থেন থস্প্রন আর সেিু না েররত এসগরয় আরি, থি 
েোও বরল সদরত চায়।’ বলল আহমদ মুিা। 

আহমদ মুিা োমল। আর থেউ সেিু বলল না। িবাই সনরব। 
‘ষড়েরন্ত্রর বাস্তবায়ন’, উসদ্বি েরডে বলরত শুরু েরল োইখুল ইিলাম, 

‘েসদ শুরু হরয় োরে, তাহরল এই োহ ফয়িল মিসজদ েমরপ্লসিহ িবগুরলা 
মুিসলম স্মসৃত থি রে থতজসিয় সবসেররণর োজ শুরু থহয় থগরি। আইম থতা মরন 
েসর মানুষও এখারন সনরাপদ নয়।’ 
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‘সজ হ্যাাঁ, আসম থে েো বসলসন। এই থতজসিরয়র প্রভারব িংসলষ্ট এবং 
আরে-পারের থলােরদর বংে-বৃসে থলআপ থপরয় োরব এবং োলক্ররম সনিঃসশ্চহ্ন 
হরয় োরব মুিসলম েমুযসনসি।’ 

সবরস্ফাসরত হরয় উেল োইখুল ইিলারমর থচাখ। বলল, ‘এত গভীর, এত 
জর্ন্য ষড়েন্ত্র?’ 

এেিু োমল। থঢাে সগলল। তারপর আবার বলল, ‘এখন এই অদৃশ্য 
েত্রুর থমাোসবলা সেভারব িম্ভব?’ 

‘এই পরামরেঘর জরন্যই এরিসি জনাব। আমারদর থজায়ান পদােঘ 
সবজ্ঞানী। সনউসক্লয়ার সফসজরসর উপরই তার গরবষণা। থি বলরি, এই সবরেষ 
েররনর থতজসিয় সডরিেরর েরা পরড় না। এই সডরিেেরনর জরন্য দরোর 
‘মযারিসরয়াল এযানালঅইসিি’। সেন্তু থস্প্রন এিা পারা োরব না। মাসদ্রদ 
সবশ্বসবদযালরয় এ বযবস্থা সেিু আরি, সেন্তু ওখান থেরে থোন িহরোসগতা থনয়া 
সনরাপদ নয়। তাই সেে েররসি থজায়ানরে ইিালীয় সেরয়রষ্ট ডিঃ আবদুি িালারমর 
প্রসতসিত গরবষনাগারর পাোব। আসম সফসলসস্তরনর মাহমুদ থে বরল সদরল থি 
সেরয়রষ্ট থোগারোগ েরর িহরোসগতা পাওয়ার বযবস্থা েররব। আমরা গ্রানাডা, 
েরডঘাভা, মালাগা থেরে স্যাম্পল থপরলই থজায়ানরে সেরয়রষ্ট পাোরত পাসর।’ 

োমল আহমদ মুিা। 
‘সডরিেেন হওয়ার পর সে হরব?’ সজজ্ঞািা েরল োইখুল ইিলাম। 
‘থতজসিরয়র প্রোর-প্রেৃসত সচসহ্নত হবার পর এর প্রসতরষেে থোগাড় 

েররত হরব। এ বযাপাররও আমরা সেরয়রষ্টর িাহােয পাব আো েরসি।’ 
‘আলহামদুসলল্লাহ। আল্লাহ আমারদর িাহােয েরুন। থোরিরে স্যাম্পল 

আপনারা থনরবন, থনবার বযবস্থা েরুন।’ 
‘সভসত্ত অংে থেরে এেিুেররা এবং সবসডং এর উপররর অংে থেরে এে 

িুেররা েংসক্রি হরলই চলরব। বলল আহমদ মুিা।  
িংরগ িংরগ োইখুল ইিলাম ইডিারেরম এেজনরে সনরদঘে সদল 

আেফাে আসমনরে পাোও, থিই িারে বলল, নাস্তা থরডী সেনা। ‘শুেরান’ বরল 
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থিসলরফান থররখ সদল। ‘আেফাে আসমন েমরপ্লরসর সিসেউসরসি অসফিার। 
তারে বরল সদসি, এখসন দুই খডড েংসক্রি থোগাড় েরর থদরব।’ 

‘ষড়েরন্ত্রর সবষয়িা এবং আমারদর পসরচয় অন্য োউরে এই মুহূরতঘ 
আমরা জানরত সদরত চাই না জনাব।’ বলল আহমদ মুিা 

‘এিাই সেে।’ 
র্রর প্ররবে েরল সুোম থদহী এে েুবে। 
‘আেফাে এি, থেমন আি তুসম?’ থিরহর স্বরর বলল োইখুল ইিলাম। 
‘ভাল আসি স্যার।’ সবনীত েডে আেফারের। 
‘থতামারে এেিু েষ্ট েররত হরব আেফাে। আমারদর সবসডং এর 

সভরতর অংে এবং সবসডং এর উপররর থোন জায়গা থেরে এে খডড েরর 
েংসক্ররির িেুররা থোগাড় েরর সদরত হরব। পাররব না?’ 

‘পারব স্যার।’ 
‘সেে আরি আমরা নাস্তায় োসি, তুসম ইসতমরেয থচষ্টা ের। 
‘সেে আরি স্যার।’ বরল আেফাে পা বাড়াল োবার জরন্য। 
‘জনাব, আসম আেফারের িারে থেরত চাই।’ বরল উরে দাাঁড়াল আহমদ 

মুিা। 
‘সেন্তু নাস্তা..।’ 
‘ওাঁরদর সনরয় আপসন োন, আসম এরি নাস্তা েরব।’ 
োইখুল ইিলাম ভাবল, আহমদ মুিার মত থলাে সবনা প্ররয়াজরন, সবনা 

োররন সেিু েরর না। বলল আেফােরে উরেশ্য েরর, ‘ইসন আমারদর অতযন্ত 
িম্মাসনত থমহমান, তুসম সনরয় োও িারে। থতামারে িাহােয েররবন।’ 

আহমদ মুিা ও আেফাে োইখুল ইিলারমর র্র থেরে থবসররয় এল। 
আরগ চলসিল আেফাে, থপিরন আহমদ মুিা। আহমদ মুিা থদখল, থে 

পে সদরয় এ েরি তারা এরিসিল থি েি সদরয়ই তারা এগুরি। 
থিই মুয়াসিন িারহরবর দরজার িামরন সদরয় এগুসিল আহমদ মুিারা। 

আহমদ মুিা থদখল, এবারও মুয়াসিন িারহব দরজায় দাাঁসড়রয়। দরজা বরাবর 
আিরতই মুয়াসিন িারহবই এবার িালাম সদল মরন হল, তারদরই জরন্য থি 
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দরজায় অরপিা েরসিল। সবসস্মত হরলা আহমদ মুিা, আহমদ মুিারা আিরি তা 
থি জানল সে েরর! 

দুই িুেররা েংসক্রি থোগাড় েরর সফরসিল আহমদ মুিা এবং আেফাে 
আসমন সররিপেন রুরমর িামরন সদরয়। 

সররিপেসনস্ট োন থেরে থিসলরফারনর সরসিভার নাসমরয় িুরি এল 
আহমদ মুিার োরি। বলল, এেিা থফান স্যার, আপনারদর, খুব জরুরী। 

‘থিসলরফান’ আমারদর নারম এখারন! মরন মরন চমরে উেল আহমদ 
মুিা তবু িুিল থিসলরফান েরার জরন্য। 

‘হ্যারলা’ সরসিভার তুরল সনরয় বলল আহমদ মুিা। 
‘আসম থজায়ারনর বন্ধু’।’ ওপার থেরে ইংররজী ভাষায় উত্তর এল। েডে 

শুরনই সচনরত পাররলা থজরনর গলা। বু রত পারল নাম থগাপন রাখরত চারি। 
আহমদ মুিাও বলল, আসমও থজায়ারনর বন্ধু, থতামারে সচনরত থপররসি। জরুরী 
সেিু? 

‘খুবই জরুরী’, ওখান থেরে আপনারদর েো ওরদররে থেউ জাসনরয়রি, 
ওরা োরি।’ 

‘অিংখয েন্যবাদ থবান, সচন্তা েররানা। রাসখ।’ বরল থিসলরফান থররখ 
সদরয় থবসররয় এল আহমদ মুিা। তার মুখ গম্ভীর, সচন্তা েররি। এখান থেরে 
আমারদর েো থে ক্লু-ক্লযাস-ক্লযানরে জানাল! এই েো থোনার িময় থেরেই বার 
বার তার িামরন থভরি উেরি ঐ মুয়াসিরনর মুখ। 

‘থোন খারাপ খবর স্যার?’ বলল আেফাে আসমন। 
আহমদ মুিা থহরি আেফারের সদরে তাসেরয় বলল, ‘আসম েসদ 

থতামারে এেিা হুকুম থদই পালন েররব?’ 
‘সজ স্যার।’ 
‘চল, বরল আরগ চলল আহমদ মুিা। থপিরন আেফাে। 
থিই মুয়াসিরনর র্ররর িামরন দাাঁড়াল আহমদ মুিা। আেফােও তার 

পারে এরি দাাঁড়াল। ‘মুয়াসিন িারহব সে এখরনা র্রর?’ আেফারের সদরে 
তাসেরয় সজরজ্ঞি েরল আহমদ মুিা। 
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‘থদখরত হরব।’ বরল আেফাে দরজায় নে েররত থগল। 
আহমদ মুিা হাত তুরল তারে সনরষে েরর বলল, ‘সে েররত হরব আরগ 

শুন।’ 
‘সে েররত হরব, বলুন।’ 
‘মুয়াসিন িারহরবর র্র িাচঘ েররত হরব।’ 
‘িাচঘ েররত হরব, থেন?’ থচাখ েপারল তুরল প্রশ্ন েরল আেফাে। 
এই িময় নাস্তা থিরর সফরসিল োইখুল ইিলাম এবং সেয়াদরা। 
আেফাে িুরি থগল োয়খুল ইিলারমর োরি। তারে জানাল আহমদ 

মুিার েো। শুরন োয়খুল ইিলারমর থচাখও সবস্মরয় বড় বড় হরয় উেল। ইোরায় 
ডােল আহমদ মুিারে। আহমদ মুিা থগল। 

‘সেিু র্রিরি?’ সজজ্ঞািা েরল োইখুল ইিলাম আহমদ মুিারে।  
‘র্রিরি। বলব। মুয়াসিন িারহরবর র্রর থোন থিসলরফান আরি?’ 
‘না, থনই।’ বলল োইখুল ইিলাম। 
‘সররিপোন িাড়া সনরচর তলায় আর থোোয় থিসলরফান আরি?’ 
‘আমার সপ, এি, এর রুরম আরি এবং আমার রুরম আরি।’  
‘আমার মরন হয়, মুয়াসিন িারহরবর রুরম ওয়যাররলি থিি আরি।’ 

এখনই িাচঘ হওয়া দরোর।’ 
মুহুতঘ েরয়ে আহমদ মুিার সদরে সবস্মরয়র িারে থচরয় থেরে 

আেফােরে বলল, ‘োও উসন ো বরলরিন তা ের।’  
আেফাে মুয়াসিরনর র্ররর সদরে চরল থগল। 
িবাই ওখারনই দাাঁসড়রয় োেল। ওখান থেরে মুয়াসিন িারহরবর র্ররর 

দরজা থদখা োয়। 
আেফাে মুয়াসিরনর র্রর ঢুোর েরয়ে মুহূতঘ পররই েো োিাোসির 

েব্দ পাওয়া থগল। তার পররই থদখা থগল আেফােরে হাত উপরর তুরল সপিু হরি 
বাইরর আিরত। মুয়াসিরনর হারত সপস্তল, উদযত আেফারের বুে বরাবর। 
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মুয়াসিন িারহব বাইরর থবসররয়ই থদখরত থপল োয়খুল ইিলাম এবং 
আহমদ মুিারদর। থদখরত থপরয়ই ডান হারতর সপস্তলিা আেফারের সদরে উদযত 
থররখই বাম হাতিা থি থচারখর পলরে পরেরি ঢুোল। 

আহমদ মুিা বু রত পারল, মুয়াসিন সনশ্চয় সদ্বতীয় সরভলবার থবর 
েররত োরি, অেবা থগ্ররনড, নয়রতা আরও বড় সেিু। 

আহমদ মুিা আরগই সরভলবার থবর েরর সনরয়সিল। সরভলবার 
মুয়াসিরনর সদরে তুরল েরর বলল, পরেি থেরে হাত থবর েররবন না। মাোগুরড়া 
হরয় ... 

আহমদ মুিার েো থেষ হবার আরগই মুয়াসিরনর সপস্তল আেফারের 
সদে থেরে সবদুযৎ গসতরত র্ুরর এল আহমদ মুিার সদরে। 

আহমদ মুিাও তার েো মুরখ থররখই সরভলবাররর সেগারর রাখা আিুরল 
চাপ সদল। িুরি োওয়া গুসল সগরয় মুয়াসিরনর ডান হাতিা সবে েরল, তার সবধ্বস্ত 
হাত থেরে সপস্তল খরি পড়ল। সেন্তু তার বাম হাত তবু পরেি থেরে থবররালই। 
আেফাে তার উপর  াসপরয় পরড়সিল। সেন্তু মুয়াসিন অদ্ভুত সিপ্রতার িারে 
পারে দু’োপ িরর দাাঁড়ারত দাাঁড়ারতই বাম হাতসি উপরর তুলল। তার হারত 
থগ্ররনড। সেন্তু হাত সনরচ থনরম আিার আরগই আহমদ মুিার সদ্বতীয় গুসল তার 
বাম বাহু থভদ েরল। থগ্ররনডসি তার হাত থেরে সিিরে পরড় থগল। সেন্তু 
সবরস্ফাসরত হল না। িম্ভবতিঃ সপন তখনও থখালা হয়সন।  

মুয়াসিন বরি পরড়রি। 
বরি পরড়ই থি তার বাম বাজুরত োপরড় ঢাো সে এেিা োমরড় 

েরররি। 
আাঁতরে উেল আহমদ মুিা। িুরি থগল তার োরি, সেন্তু ততিরন ঢরল 

পরড়রি মুয়াসিরনর থদহ।’ 
আহমদ মুিা থদখল, প্রান থনই মুয়াসিন িারহরবর থদরহ। বাম বাহুর থে 

সজসনিসি থি োমরড় েররসিল, থিিা পরীিা েরর থদখল, িায়নাইড েযাপসুল। 
োয়খুল ইিলাম এবং অন্যান্যরাও এরি দাাঁসড়রয়সিল আহমদ মুিার 

থপিরন। 
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‘েরা পড়রত না হয় এ জরন্য পিাসিয়াম িাইনাইরডর বযবস্থাও 
থররখসিল? তাহরল থি ‘সুইিাইড থস্কায়ারডর’ থলাে!’ সবস্মরয় থচাখ েপারল তুরল 
বলল োয়খুল ইিলাম। এেিা আতংে এরি তার মুখ থিরয় থফরলরি। 

‘সজ জনাব, এ সনসশ্চতভারবই ক্লু-ক্লযাস-ক্লারনর সুইিাড থস্কায়ারডর 
এরজডি।’ উরে দাাঁসড়রয় বলল আহমদ মুিা। 

োয়খুল ইিলাম সেিুই বলল না। তাসেরয় রইল আহমদ মুিার সদরে 
থচারখ রারজযর আতংে ও উরদ্বগ সনরয়। 

‘আসুন জনাব মুয়াসিন িারহরবর র্রর আরও সেিু পাওয়া োরব, বরল 
আহমদ মুিা পা বাড়াল মুয়াসিন িারহরবর র্ররর সদরে। 

থপিরন থপিরন োয়খুল ইিলাম িহ িবাই। 
র্রর বাসলরের তলায় পাওয়া থগল িুদ্র অয়যাররলি থিি। থদরখই বু ল 

আহমদ মুিা, অয়যাররলি থিি িুদ্র বরি, সেন্তু পাওয়ারফলু। হারত সনরয় থিিসির 
এযারডিনা থিরন লম্বা েরর বলল , োইখুল ইিলাম এই ওয়যাররলিসির মােযরমই 
থি আমারদর আগমরনর খবর বাইরর পাসেরয়রি।’ 

মুয়াসিন িারহরবর খাসিয়ার সনরচ পাওয়া থগল এেসি থরসডও থরেডঘার। 
থরেডঘার সি সবরেষ েররনর। ২৪ র্ডিা থরেডঘার চলরলও থভতররর এেিা 
েযারিিই তা েভার েররত পারর। 

আহমদ মুিা থরেডঘার হারত সনরয় সবসস্মত হরলা, থরেডঘারসি তখনও 
চলরি। 

‘সে থরেডঘ েররি থরেডঘার?’ সনরজর মনরে সনরজই প্রশ্ন েরল আহমদ 
মুিা।  

‘থরেডঘার চলরি, সেিু থরেডঘ েররি জনাব।’ োইখুল ইিলারমর সদরে 
েো েয়সি বরল আহমদ মুিা থরেডঘারসির ‘সরভািঘ’ থবাতামসি সিরপ সদল। 
সেিুদূর বযারে সনরয় থপ্লয়ার স্টািঘ সদল আহমদ মুিা। 

সেিুিা ফাাঁো, তারপরই শুরু হরলা েো। প্রেরমই েডেস্বর োইখুল 
ইিলারমর। সতসন বলরিন, ‘আরগ পসরচয়িা হরয় োওয়া দরোর, সেয়াদরে?’ 
তারপর িবাইরে অবাে েরর সদরয় বলরত লাগল োইখুল ইিলাম ও আহমদ 
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মুিারদর মরেযোর েরোপেেরনর থরেডঘ। মা খারন থপ্লয়ার বন্ধ েরর সদরয় 
আহমদ মুিা বলল, ‘চলুন আপনার থিসবরল থোোও থরসডও োন্সসমিার পাতা 
আরি।’ 

োইখুল ইিলারমর থিসবরল পরীিা েরর থদখা থগল থিসবরলর থপন 
স্টযারডডর থপন থহাডাররর থমিাসলে থবাডঘিাই এেসি থরসডও োন্সসমিার। আহমদ 
মুিা েলম স্টযাডডসি থভরি োন্সসমিারসি থবর েরর আনল। বলল, এই 
োন্সসমিাররর িাহারেয োইখুল ইিলারমর অসফরির োবতীয় েো মুয়াসিন রুপী 
ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর এরজডিসি থরেডঘ েররতা এবং প্ররয়াজনীয় িব তেয থি পাসেরয় 
সদত ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর োরি। আজরে আমারদর পসরচয়িা থি ওরদর োরি 
পাসেরয়রি, জাসননা আমারদর িব েো থি পাসেরয়রি সেনা। 

হতবুসে ও সবহব্বল হরয় পরড়সিল োইখুল ইিলাম। তার ভাবনা, এত 
বড় েত্রুরে পারে সনরয় থি চরলরি। তার িব েো েত্রুরা থজরন থফরলরি। এই 
মুয়াসিন থস্প্রনর সমিরীয় দুতাবারি আরবী অনুবাদরের োজ েরত তার আরবী 
জ্ঞান, থেরায়াত থদরখ এবং সমিরীয় দুতাবারির সুপাসররে তারে মুয়াসিন পরদ 
সনরয়াগ থদয়া হয়। োইখুল ইিলারমর মন থবদনায় ভরর থগল, েমরপ্লরসর 
এতগুরলা থলাে এত সদরনও তার ষড়েরন্ত্রর সেিুই েররত পাররসন, িামান্য 
িরন্দহও োরও মরন জারগসন। থিই িারে েোয় নুরয় থগল তার মন, আহমদ মুিা 
েমরপ্লরস পা থদবার িংরগ িংরগই থি েরা পরড় থগল। মখু এেিু উপরর তুরল 
বলল োইখুল ইিলাম আহমদ মুিার সদরে থচরয়, আল্লাহর হাজার শুেসরয়া, 
আল্লাহ আপনারে দীর্ঘজীসব েরুন। আল্লাহ আপনারে সবস্ময়ের থচাখ আর 
সবস্ময়ের বুসে সদরয়রিন। োরে আমরা এে দেরেও েররত পাসরসন, তারে 
আপসন এেবার থদরখই েরর থফলরলন!’ বলরবন সে দয়া েরর, সে থদরখ আপনার 
িরন্দহ হরয়সিল?’ 

‘এখারন আিার পর ওর িারে দু’বার ওর িারে থদখা হরয়রি। দরজায় 
দাাঁসড়রয় আমারদর জন্য ওর অরপিা েরা এবং তার দৃসষ্টরে আমার োরি 
স্বাভাসবে মরন হয়সন। তার িম্পরেঘ মরন এেিা িরন্দহর িৃসষ্ট হরয়সিল। তার 
উপর আেফারের িারে থফরার পরে সরসিপেরন থজায়ারনর িহপাসে থজরনর োি 
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থেরে থিসলরফান থপলাম থে, ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযান আমারদর এখারন আিার খবর 
জানরত থপরররি এবং এখারন ওরা আিরি, তখন আসম সনসশ্চত হলাম, ঐ 
মুয়াসিনই খবর সদরয়রি ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযানরে। 

‘ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযান সে েমরপ্লরস আিরি ?’ মুখ োরলা েরর সজজ্ঞািা েরল 
োইখুল ইিলাম। 

‘আসম সনসশ্চত ওরা আিরি।’ 
‘পুসলেরে সে খবর থদব ?’ উসদ্বি েরডে বলল োইখুল ইিলাম। 
‘জাসননা, পুসলে সে আপনারে িাহােয েররব, না ওরদর িাহােয েররব 

? তািাড়া মুয়াসিন আহত হওয়া, মারা োওয়ার সে বযাখযা থদরবন পুসলেরে। ক্ল-ু
ক্লযাস-ক্লযান এই র্িনা থেরে ফায়দা উোরনার সুরোগ গ্রহন েররব।’ বলল 
আহমদ মুিা। 

‘তাহরল ?’ অিহায় েডে োইখুল ইিলারমর। 
‘েমরপ্লরসর সভতরর সেিু র্িুে আমরা চাইনা জনাব, আমরা চরল 

োসি।’ 
এেিু ম্লান হািল োইখুল ইিলাম। বলল, জনাব, আসম েমরপ্লস সনরয় 

ভাবসি না, আপনারদর সনরাপত্তাই আমার োরি িবরচরয় বড় এখন।’ 
এেিু োমল োইখুল ইিলাম। আবার বলল, ‘আপনারা চরল োরবন 

থেমন েরর, ওরা সনশ্চয় এতিরণ থে্রুবার পে বন্ধ েরর সদরয়রি।’ 
‘পরে পা সদরলই এেিা বযবস্থা হরয় োরব, আল্লাহর িাহােয আিরব।’ 
‘এেিা পে আরি, মুখ উিল েরর বলল োইখুল ইিলাম, ‘আমারদর 

পসশ্চম প্রচীররর মারেঘি মযারনজরমডি সবভারগর থে থষ্টার আরি, তার িারের 
প্রাচীররর ওপাররর মারেঘি অসফরির থোগারোরগর জরন্য প্রচীরর এেিা দরজা 
আরি। বাইররর থেরে থি দরজা থদখা োয় না। ঐ পে সদরয় থগরল োেপসিও 
থির পারব না।’ 

আহমদ মুিার মুখ উিল হরয় উেল। বলল, ‘সেে আরি, সেয়াদ, থজায়ন 
এবং রবারতঘা থতামরা ঐ পরে চরল োও।’ 

‘আপসন ?’ বলল থজায়ান। 
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‘আমারে িদর দরজা সদরয়ই থবর হরত হরব ?’ 
‘থেন ?’ বলল োইখুল ইিলাম। 
‘আসম ওরদর িারগঘি, আমারে থবর হরত না থদখরল ওরা থভতরর ঢুরে 

আমারে থখাাঁজার জরন্য থগািা েমরপ্লস তিনি েররব এবং আমার িারে েমরপ্লস 
েতৃঘপরির থোগিাজি আরি বরল েরর থনরব। এরত েমরপ্লরসর িসত হরব।’ 

‘তাহরল আমরা িবাই এেিারে িদর থগি সদরয় থবররাব।, বলল সেয়াদ। 
‘েখন পে আরি, তখন িবাই এে িারে সবপদগ্রস্থ হরয় লাভ থনই। 

তািড়া এখারন োরা আমার িােী, এিা আসম তারদর জানরত সদরত চাই না। 
োরজর এরত সুসবো হরব।’ 

‘আপনার েুসি সেে, ’ বলল োইখুল ইিলাম, ‘সেন্তু েত্রুর েসি িম্পরেঘ 
না থজরন এো তারদর মুরখামুসখ হওয়া সে সেে হরব ?’ 

‘থবেী পসরমাণ থলাে থদখরল ওরা থবেী পসরমাণ িতেঘ ও আক্রমনাত্নে 
হরব। আর এো এেজনরে থদখরল ওরদর মরেয স্বাভাসবে ভারবই এেিা ‘অসত 
আত্নসবশ্বারির’ ভাব িৃসষ্ট হরব ো আমারে িাহােয েররব।’ 

বরল উরে দাাঁড়াল আহমদ মুিা। োইখুল ইিলামরে লি েরর বলল, 
‘জনাব ওরদর োবার বযবস্থা েরুন। আসম এখুসন এখান থেরে থবরুরত চাই।’ 

োইখুল ইিলাম িহ সেয়াদ, থজায়ান, রবারতঘা িবাই উরে দাাঁড়াল। 
সেয়াদ, থজায়ান, রবারতঘার মুখ ভার। বু াই োরি, আহমদ মুিার সিোরন্ত ওরা 
িডত্মষু্ট হয়সন। 

আহমদ মুিা তার দু’হাত সেয়াদ ও থজায়ারনর োাঁরে থররখ বলল ‘থতামরা 
মন খারাপ েররা না। আমার েো থতামরা সনশ্চয়ই বুর ি। আর সচন্তার সেিু থনই। 
ওরা জারন থে, ওরদর ওাঁৎ থপরত োোর বযাপারিা আমরা জাসন না, সুতরাং 
অপ্রস্তুত অবস্থায় ফাাঁরদ পা থদব সেন্তু আসম অপ্রস্তুত অবস্থায় োসি না। অতএব 
র্িনার সনয়ন্ত্রণিা আমার হারত োেরব। 

োইখুল ইিলাম আনন্দ সবস্ময় সনরয় তাসেরয় সিল আহমদ মুিার সদরে। 
তার মরন সবস্ময়, প্রসতসি সবষরয়র সদরে আহমদ মুিার এত িূক্ষ্ণ দৃসষ্ট। িােীরদর 
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প্রসত তার এত দরদ এবং তারদর সনরাপত্তাা্র প্রসত তাাঁর এত িতেঘতা। পসরসস্থসতর 
এমন চুলরচরা সবরলষণ থি েরর। 

আহমদ মুিার েো থেষ হরল োইখুল ইিলাম বলল, ‘আল্লাহ আপনার 
িহায় থহান। এাঁরদর আসম সনরয় োসি। সেন্তু আপসন বলুন, ‘আপনার িারে আবার 
েরব থদখা হরব সেংবা সেভারব থোগারোগ হরব। আমারদররে চরম উরদ্বরগর 
মরেয সদন োিারত হরব।’ 

‘িমানভারব আমরাও উসদ্বি জনাব, আমরাই থোগারোগ েরব।’ 
বরল আহমদ মুিা িালাম সদরয় োবার জন্য র্ুরর দাাঁড়াল। সেন্তু র্রুর 

দাাঁসড়রয়ই আবার সফরল থি। োইখুল ইিলারমর সদরে তাসেরয় বলল, ‘ক্ল-ুক্লযাস-
ক্লযারনর থলারেরা অবশ্যই আিরব, আপনারদর সবরি েররত চাইরব। তারদর 
বরল থদরবন, আমরা এরিসিলাম, চরল থগসি, আমারদর থোন থখাাঁজ আপনারা 
জারনন না। বহু পেঘিে এমন আরি। তারদর থখাাঁজ রাখা আপনারদর দাসয়ত্ব নয়। 
আর ওরা ঐ মুয়াসিরনর থখাাঁজ অবশ্যই েররব। আপসন ওরদর বরল থদরবন, আসম 
মুয়াসিন িারহরবর িারে এোরন্ত সে বরলসি, তারপর থেরে মুয়াসিন িারহব আর 
থনই। বলরবন, আমার িারের থলারেরা থদয়াল িপরে পাসলরয়রি, তারাই 
িম্ভবতিঃ মুয়াসিন িারহবরে িারে সনরয় থগরি। ওরা থবেী  ারমলা েররল, 
পররাষ্ট্র মন্ত্রনালরয় সবষয়িা জানারবন। আপনারদর সনরাপত্তা থদবার দাসয়ত্ব 
িরোররর।’ 

োইখুল ইিলারমর মুখ উিল হরয় উেল। মরন হয় সনরাপত্তার 
এসদেিার েো এতিরণ মাোয় আরিসন। 

আহমদ মুিা আবার িালাম সদরয় র্ুরর দাাঁড়াল। 
োইখুল ইিলাম আেফাে আসমনরে বলল, ‘তুসম ওাঁর িারে অন্ততিঃ থগি 

পেঘন্ত োও। সেিুর প্ররয়াজন হরল তুসম থদখ।’ 
আহমদ মুিা থবসররয় এল র্র থেরে। তার িারে আেফাে আসমনও। 
িারে চলরত চলরত আেফাে আসমন বলল, ‘জনাব জীবরন েখনও 

থোন বড় োজ েসরসন, আসম সে আপনার িােী হরত পাসর না? 
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আহমদ মুিা হািল। বলল, ‘থতামার োাঁরে থে দাসয়ত্ব থিিা থতা থিাি 
থোন োরজর দাসয়ত্ব নয়।’ তারপর এেিু থেরম গম্ভীর েরডে বলল, ‘ওরদর িারে 
েত েম থলােরে জসড়রয় পারা োয়, েত েম থলােরে ওরদর িামরন হাসজর েরা 
োয়, ততই মংগল। এ িাড়া থতামারে িারে থনয়ার থিরে আর থোন আপসত্ত 
থনই।’ 

আেফাে আসমরনর মুখ ম্লান হরলা। তার প্রস্তাব প্রতযাখযাত হওয়ায় থি 
িুণ্ন হরয়রি বু া থগল। 

আহমদ মুিা আেফাে আসমরনর সপে চাপরড় বলল, ‘থদখ আমার মত 
থতামরা সবরদেী নও। থতামারদররে থস্প্রন োেরত হরব সুতরাং অপসরহােঘ থোন 
প্ররয়াজন িাড়া ওরদর োরি সচসহ্নত হওয়া থবাোমী বু রল। এই থবাোমী আসম 
এড়ারত চাই।’ 

আেফাে আসমরনর মুখ এবার উিল হরয় উেল। বলল, ‘বুর সি জনাব। 
সেন্তু আপসন এতিা িামরন থদরখ সিোন্ত থনন।’ 

গাসড়রত ওোর আরগ আেফাে আসমরনর িারে হ্যাডডরেে েরল আহমদ 
মুিা। আেফাে আসমরনর মখু শুেরনা। থি আহমদ মুিার হাত না থিরড় বলল 
‘জনাব এভারব ভয়ংের এবং েসিোলী েত্রুর মুরখামুসখ হরত আপনার ভয় েরর 
না?’ 

আহমদ মুিা হািল। বলল, ‘মৃতযুর থিই িময় না এরল থেউ োউরে 
বাাঁচারত পারর না, আর মৃতযুর িময় না এরল থেউ োউরে মাররত পারর বরল সে 
তুসম মরন ের?’  

‘না, জনাব।’ 
‘তাহরল আর ভয় সেরির?’ 
বরল, আহমদ মুিা গাসড়রত উরে গাসড় স্টার্টঘ সদল। 
আহমদ মুিার গাসড় থগরির োরি থপ াঁিরতই থগি খুরল থগল।  
থখালা থগি থপসররয় আহমদ মুিার গাসড় এেবার লাসফরয় উরে তীব্র 

থবরগ চলরত শুরু েরল। 
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আহমদ মুিা সহিাব আরগই েরষসিল। থগি থেরে থিরক্রিাসররয়ি 
এভুযনুর দূরত্ব প্রায় দু’ে গজ। িবিা সবচার-সবরবচনা েরর আহমদ মুিা সনসশ্চত 
হরয়রি, ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযান এই দু’ে গজরেই তারদর অসভোরনর জায়গা সহিারব 
থবরি সনরব। তারদর ফাাঁদিা থেমন হরব, থি েোও থভরবরি আহমদ মুিা। থি লা-
গ্রীনজা থেরে মাসদ্ররদ থফরার পরে তারে থেভারব বন্দী েরা হরয়সিল, আহমদ 
মুিার তা মরন পরড়সিল। থিই থে েল ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান এবারও গ্রহন েররত পারর 
বরল আহমদ মুিার মরন হরয়রি। থগি থপসররয় আহমদ মুিার গাসড় েখন সনসশ্চরন্ত 
থিরক্রিাসররয়ি এভুযনুর সদরে এগুরব, তখন হোৎ তারা চারসদে থেরে আহমদ 
মুিারে সর্রর থফলরব।  

আহমদ মুিার গাসড় এগুসিল  রড়র থবরগ। 
থিরক্রিাসররয়ি এভুযনুরত থপ াঁিার দুই-তৃতীয়াংে পে েখন এসগরয়রি, 

তখন আহমদ মুিা থদখরত থপল তার ডান, বাম ও িামরনর সদে থেরে সতনরি 
গাসড় তার সদরে িুরি আিরি। ডান ও বাম সদরের গাসড় দু’থিা এেিু সপসিরয় 
পড়ার োররণ ওগুরলা থপিন থেরে থোনাকুসন তার সদরে এসগরয় আিরি। 
িম্ভবতিঃ আহমদ মুিা এমন দ্রুত এসগরয় আিার োররণই তারা সপসিরয় পরড়রি। 
আহমদ মুিার গাসড় এমন পাগলা গসতরত তীব্র থবরগ িুিরব থগি থেরে থবর হরয়ই 
তা তারা ভাবরত পাররসন। 

আহমদ মুিা বাম হারত সস্টয়াসরং হুইল েরর ডান হাত সদরয় পরেি থেরে 
সপং পং বরলর মত দু’িা বস্তু থবর েরর িুরড় মারল তার গাসড়র পারেই। 

তারপর থিসনি বরলর মত আররেিা থগালাোর বস্তু পরেি থেরে থবর 
েরর এেবার থপিরন তাোল। থদখল. থপিরন সেিুই থদখা োরি না। র্ন োরলা 
থোয়ার থদয়াল থপিরন অমাবস্যার রাত থডরে এরনরি। 

আহমদ মুিা িামরন তাসেরয় থদখল গজ সবরেে দূরর িামরনর গাসড়সি 
দাাঁসড়রয় পরড়রি। আহমদ মুিা গাসড়র গসত সবন্দুমাে না েসমরয়, আরও েরয়ে 
গজ এসগরয় ডান হারতর থিসনি িাইরজর বলিা িামরনর মাইরক্রাবািিার লরিয 
িুাঁরড় থমররই বাম হারত সস্টয়াসরং র্ুসড়রয় গাসড় রাস্তা থেরে ডান’ সদরে নাসমরয় 
সনল এবং উাঁচু-সনচু মাসির উপর সদরয় লাসফরয় লাসফরয় তীব্র থবরগ িামরন এসগরয় 
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চলল। পাে সদরয় মাইরক্রাবািসি েখন অসতক্রম েরসিল, থদখল সবরেষ েররনর 
পাওয়ারফলু থগ্ররনরডর সবরস্ফারণ মাইরক্রাবািসিরে িুেররা িুেররা েরর 
চারসদরে িসড়রয়-সিসিরয় সদরয়রি। সেউরর উেল আহমদ মুিা। এই থগ্ররনডিাই 
মুয়াসিন িারহব িুড়রত োসিল োইখুল ইিলাম ও আহমদ মুিারদর লিয েরর। 
তার ইিা পূরণ হরল শুেু তারাই নয়, আরে-পারের র্রগুরলাও উরড় থেত। 

আহমদ মুিার গাসড় এরি থিরক্রিাসররয়ি এভুযনুরত উেল। আহমদ মুিা 
থচাখ সফসররয় থদখল, থস্মাে থবারম্বর োল থোয়া গাসড় সবরস্ফাররণর জায়গা পর্য্নন্তঘ 
এরি থপ াঁরিরি। থগািা এলাোিাই োল অন্ধোরর থিরয় থগরি। মিসজদ 
েমরপ্লরসর থগি পর্য্নন্তঘ থদখা োরি না। 

আহমদ মুিার গাসড় থিরক্রিাসররয়ি এভুযনু েরর চলরত লাগল উত্তরর। 
তার লিয িাসরয়ার ভাই সফরডল সফসলরপর বাসড়। 

আহমদ মুিারা মাসদ্ররদ এরি এবার উরেসিল রাবারতঘার থিাি বাসড়িারত। 
সেন্তু জায়গািা সনরাপদ মরন না েরায় তারা সগরয় ওরে থজায়ারনর বাসড়রত। ইিা 
েররই তারা সগরয় ওরে থজায়ারনর বাসড়রত। ইিা েররই তারা এবার থহারিরল 
ওরেসন। প্ররতযে আবাসিে থহারিরলই ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান এবং িরোররর থলােরা 
র্ুর র্ুর েরর। পরর সফরডল সফসলপ জানরত থপরর আহমদ মুিারে তার বাসড়রত 
সনরয় এরিরি। বাসড়িা বড় সনরাপদ। তার উপর থিসলরফান োোয় আহমদ মুিা 
খুব আপসত্ত না েররই চরল এরিরি। সেন্তু থজায়ান সেয়াদরে আিরত থদয়সন। সেন্তু 
তারা চারজন সতন জায়গায় োেরলও প্রসতসদন িোরল সফরডল সফসলরপর বািায় 
এরি তারা িেরল নাস্তা েরর। তারপর েলা-পরামর্শঘ েরর সদরনর োজ সেে েরর। 

সেিুদূর এরগারনার পর আহমদ মুিা থপিন সফরর থদখল থেউ অনুিরণ 
েররি সেনা। না, থপিরন থোন গাসড় থনই সনসশ্চত হরলা আহমদ মুিা। ভাবল, 
গাসড় দু’িা সনশ্চয় সবরস্ফাসরত গাসড়িা সনরয় বযস্ত। েয়জন থলাে সিল গাসড়িারত? 
সনশ্চয় থেউ থবাঁরচ থনই। ভাবরতই মনিা খারাপ হরয় থগল আহমদ মুিার। 
ষড়েন্ত্রোরীরদর সজর্াংিা আগুরন পুরড় েত থলাে এইভারব থেষ হরয় োরি। 
িামরন প্রিাসরত থচাখ দু’সি আহমদ মুিার থবদনায় ভাসর হরয় উেল।  
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গাসড়সি তখন থিরক্রিাসররয়ি এভুযনু থপিরন থফরল সফসলপ থস্কায়ার েরর 
িুরি চলসিল। 
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৩  
ইিালীর িুদ্র নগরী সেরয়রষ্ট থপ াঁরি থনারবল পুরষ্কার সবজয়ী সবজ্ঞানী ডিঃ 

আবদুি িালারমর পৃসেবী খযাত সবজ্ঞান গরবষণাগার ‘ইডিারন্যােনাল থিডিার ফর 
সেওসরসিেযাল সফসজস’ খুাঁরজ থপরত েষ্ট হরলা না থজায়ারনর। গরবষণাগারসি 
দাাঁসড়রয় আরি আসড্রয়াসিে িাগররর োন্ত কূরল। দসিণ মুখী গরবষণাগারসির িে্ঘ 
দসিরন বসহিঃপ্রাচীর থর্রষ দাাঁড়ারনা থিাট্ট মিসজদসির জায়গায় দাাঁড়ারল থচারখ 
পরড় সদগন্ত সবস্তৃত আসড্রয়াসিরের অবাসরত বুে। 

সেরয়ষ্ট েহরিাই অদ্ভুত সুন্দর থলরগরি থজায়ারনর। েুরগালাভ িীমারন্তর 
গা থর্রষ দাাঁড়ারনা সেরয়রষ্টর সতন পােই িাগরর থর্রা। আসড্রয়াসিরের নীল জ্বরল 
ভািমান সেরয়রস্টর সতন পােই িাগরর থর্রা। আসড্রয়াসিরের নীল জ্বরল ভািমান 
সেরয়ষ্ট থেন এেিা িরফদ রাজ হংি। থজায়ান ভাবল, সবজ্ঞানী আবদুি িালাম শুেু 
জসিল পদার্থঘ সবজ্ঞান সনরয়ই চচঘা েররতন না, সতসন মরন মরন েসবও সিরলন। না 
হরল ইিাসলর িব বাদ সদরয় প্রায় েুরগালাভ িীমারন্ত এরি িাগর-বািী সেরয়ষ্টরে 
সতসন বািাই েররলন থেন। 

থজায়ান ‘ইডিারন্যােনাল থিডিার ফর সেওসরসিেযাল সফসজস’ এর 
মিসজরদর িায়ায় দাাঁসড়রয়সিল। দুসনয়ার এেসি থেি পদার্থঘ সবজ্ঞান 
গরবষণাগাররর িারে মিসজদ থদরখ থজায়ান সবস্মরয় অসভভূত হরয়সিল। থজায়ান 
এর আরগ সেরয়রষ্ট আরিসন, ইউররারপর অন্যান্য জগৎসবখযাত সবজ্ঞান-
গরবষনাগারর র্ুরর থবসড়রয়রি, সেন্তু থোোও গীজঘা থদরখসন, মিসজদ থদরখসন। 
সেন্তু েীরর েীরর তার সবস্ময় থেরি থগরি। তাাঁর মরন হরয়রি, থনারবল পুরষ্কার 
সবজয়ী সবজ্ঞানী ডিঃ আবদুি িালাম শুেু থতা দুসনয়ার এেজন েীর্ষঘ সবজ্ঞানী নন, 
সতসন মুিলমানও। এবং নারম মাে মুিলমান সতসন নন। সতসন ইিলারমর সবোন 
িমূহ সনিার িারে পালন েররন এবং ভারলাবারিন সতসন ইিলামরে, 
মুিলমানরদর ইসতহাি-ঐসতহ্যরে। সতসন চান ইিলাম ও মুিলামরদর থগ রবময় 



আন্দালুসিয়ার প্রান্তরর  76 

 

েুগ আবার সফরর আসুে। পসশ্চরমর সবজ্ঞারনর থে দান, থি দান মুিলামনরা 
সভিুরের মত হাত থপরত গ্রহণ েরায় সবজ্ঞানী আবদুি িালাম দারুণভারব থবদনা 
থবাে েররন, অপমান থবাে েররন। থজায়ারনর মরন পড়ল ডিঃ আবদুি িালারমর 
এেিা সবখযাত বিৃতার েো থি বিৃতার উপিংহারর সবজ্ঞানী আবদুি িালাম 
বরলরিন- 

 ‘জ্ঞান িৃসষ্টর এই অসভোরন আমারদর অংে গ্রহণ েরা িম্বরন্ধ আসম থে 
এই আরবগ পূণঘভারব সুপাসরে েরসি তার োরণ সে? এিা থেবল এ জন্য নয় থে, 
জানবার আগ্রহ সদরয় আল্লাহ আমারদর িৃসষ্ট েরররিন, এিা এ জন্যও নয় থে 
আজরের অবস্থায় জ্ঞানই েসি এবং প্ররয়াসগে সবজ্ঞারন তা বস্তুগত উন্নসতর প্রোন 
অস্ত্র; বরং এিা এজরন্য থে, আন্তজঘাসতে িমারজর িদস্য সহিারব োরা জ্ঞান িৃসষ্ট 
েররন তারা আমারদর জরন্য- অবযি সেন্তু তবু অসস্তত্বেীল- থে র্ৃণার চাবুে থররখ 
থদন তা আসম অনুভব েসর। 

আমার এখরনা মরন আরি েরয়ে বির আরগ থোরনা ইউররাপীয় থদরের 
পদার্থঘ সবজ্ঞারন থনারবল পুরষ্কার সবজয়ী এেজন সবজ্ঞানী আমারে বরলসিরলন, 
‘িালাম, আপসন সে িসতযই সবশ্বাি েররন থে, ঐ িব জাসতরে রিা েরা, িাহােয 
েরা এবং বাাঁসচরয় রাখা আমারদর েতঘবয, থি থদে োরা মানুরষর জ্ঞান ভাডডারর 
সবন্দুমাে সেিু িৃসষ্ট েররসন বা থদয়সন?’ এবং েসদও থি সবজ্ঞানী এ েো বরলনসন 
তবু েখনই আসম থোন হািপাতারল প্ররবে েসর তখনই আমার আত্মমেঘাদা 
সবরািভারব আর্াত প্রাপ্ত হয়। এিা থদরখ থে, আজরের প্রায় প্রসতসি েসিোলী 
জীবনরিাোরী ওষুে িৃসষ্ট হরয়রি তৃতীয় সবরশ্বর অেবা আরব থদরের অেবা 
ইিলামী থদরের আমারদর োররা থোন অবদান িাড়াই।.................. আমরা 
িংখযায় েম, পৃেেভারব প্ররয়াজরনর তুলনায় অরনে েম। সেন্তু, আমরা িেরল 
উম্মত উল ইলরম এেসেত হরল তা আর হরব না। চুড়ান্ত সবচারর এ েররণর এেসি 
িসতযোররর ইিলামী েমনওরয়লে বতসর েরা এবং থিখারন সবজ্ঞারনর 
পূনজঘাগরণ িম্ভব েরা আমারদর উপররই সনভঘর েরর। আসম আপনারদর োরি 
জামাল আব্দুন নারির ো বরলসিরলন তার পূনরাবৃসত্ত েরসি, ‘অহংোররর িরঙ্গ 
এবং আত্ম-মেঘাদার িরঙ্গ উরে দাাঁড়ান। ১৯৪৬ িারল থেসম্বিরজ আসম েখন এে 



আন্দালুসিয়ার প্রান্তরর  77 

 

িাে সহরিরব থোগ সদরয়সিলাম, তখন আমার িমিামসয়ে বৃসিে িােরদর থচরয় 
আমার বয়ি থবেী সিল, তারদর থচরয় আসম থবেী সবজ্ঞান জানতাম। সেন্তু, সনউিন, 
মযাসওরয়ল, ডারউইন, সডরারের জাসতর অংে হওয়ায় তারদর এে েররণর 
অহংোর সিল। আপনারা মরন েরুন থে আপনারদর অতীরত ইবরন হাইোম, 
ইবরন িীনার মত েরতা মানুষ সিল। .................. আপনারা থে ে ইিলামী 
সবজ্ঞান েমনওরয়লরের জন্য আপনারদর প্রসতিান, প্রেল্প ও েমঘসুচীর িাহসিে 
পসরেল্পনা প্রণয়ন েরুন......। 

ইিলাম ও মুিলমানরদর প্রসত এমন দরদ থে সবজ্ঞানীর, তার সবজ্ঞান-
গরবষণাগারর মিসজদ োেরবই, উপিংহার িানল থজায়ান।  

মিসজরদর িায়ায় বরি থজায়ান অরপিা েরসিল আব্দুল্লাহ জুবারয়ররর। 
ডিঃ আব্দুল্লাহ জুবারয়র সফসলসস্তন রারষ্ট্রর সবজ্ঞান ও োসরগসর মন্ত্রণালরয়র 
থিরক্রিারী। সতসন ইডিার ন্যােনাল থিডিার ফর সেওসরেযাল সফসজস (আই সি সি 
সপ)- এর উপরদষ্টা পসরষরদর এেজন প্রভাবোলী িদস্য। সফসলসস্তন রাষ্ট্র তার 
সবজ্ঞান বারজরির প্রায় এে চতুেঘাংে চাদা সহরিরব থদয় ডিঃ িালারমর এই সবজ্ঞান 
থেন্দ্র আই সিসিসপ’থে। আই সিসিসপ’র এখন িবরচরয় বড় থডানার থদে সফসলসস্তন 
রাষ্ট্র। থজায়ান োরত আই সিসিসপ থেরে তার োজ ভালভারব েরর সনরত পারর এ 
জন্য সফসলসস্তন িরোর থখাদ আব্দুল্লাহ জুবারয়ররে পাসেরয়রি সেরয়রস্ট। 

আহমদ মুিা সফসলসস্তন রারষ্ট্রর থপ্রসিরডডি মাহমুদরে বরল আরগই এিব 
বযবস্থা পাোরপাি েরর থররখরিন। 

থিসদন োহ ফয়িল মিসজদ েমরপ্লস থেরে সফররই আহমদ মুিা সেয়াদ 
ও থজায়ানরে সনরয় মাসদ্রদস্থ সফসলসস্তন দূতাবারি সগরয়সিল। 

থস্প্রনর মাসদ্ররদ থে সফসলসস্তন দূতাবাি আরি, আহমদ মুিার থি েোিা 
মরন হয়সন। োহ ফয়িাল েমরপ্লস থেরে সফরডল সফসলরপর বািায় সফরর 
সফসলসস্তরনর থপ্রসিরডরডির িারে জরুরী থোগারোরগর েো ভাবসিল। সেন্তু পে 
খুাঁরজ পাসিল না। থিসলরফারন েো বলরত থগরল িব েো থস্প্ন িরোর শুেু নয়, 
ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর োরনও েোিা থপ াঁরি োরব। িমস্যার িমাোন সহরিরব সফরডল 
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সফসলপই েোিা প্রেম স্মরণ েসররয় সদরয়সিল। বরলসিল, আপনার এযামরবিী 
মারন সফসলসস্তন এযামরবিী মাসদ্ররদ োেরত আপসন এত সচন্তা েররিন।  

িংরগ িংরগই আনরন্দ উজ্জ্বল হরয় উরেসিল আহমদ মুিার মুখ। গাইড 
থেরে থিসলরফান নাম্বার খুাঁরজ সনরয়সিল সফসলপ।  

থিসলরফারন রাষ্ট্রদূতরে থপরয় তার োরি আহমদ মুিা সনরজর পসরচয় 
সদরতই থি আনরন্দ সচৎোর েরর উরেসিল। তারপর থি সেিুিণ আরবরগর 
আসতেরেয েো বলরত পাররসন। অরনেিণ পর সনরজরে িামরল সনরয় বরলসিল, 
জনাব, আসম আবু িারবর, আপনার এেজন নগন্য েমঘী।  

আহমদ মুিা আবু িারবররে সচনরত থপররসিল। িংগ্রামোরল প্রচার 
সবভারগর েমঘী সিল থি।  

থোন েো শুরনসন, িংরগ িংরগই গাড়ী পাসেরয় সদরয়সিল আবু িারবর। 
থি গাসড়রত চরড়ই আহমদ মুিা, সেয়াদ ও থজায়ান সফসলসস্তন এযামরবসিরত 
সগরয়সিল। 

এযামরবিীর অয়যাররলরি আহমদ মুিা েো বরলসিল সফসলসস্তরনর 
থপ্রসিরডডি তার সপ্রয় িহেমঘী মাহমুরদর িারে। মাহমুদও আবু িারবররর িঙ্গী 
আনরন্দ সচৎোর েরর উরেসিল এবং থিই িারে তুরলসিল এেরাে অসভরোগ। 
বরলসিল, আপসন থোনই থোগারোগ রাখরিন না। আমরা শুেুই আপনার সপিরন 
িুিসি, েররত পারসি না। আমরা থখাজ পাওয়ার পর েরেোরি খুাঁজরত সগরয় 
থদখলাম আপসন বলোরন। বলোরন আপনার থখাাঁজ েখন থপলাম, তখন আপসন 
পাসড় জসমরয়রিন থস্প্রন, থস্প্রনর দূতাবািরে সনরদঘে সদলাম আপনারে খুাঁরজ 
থবর েরার জন্য। অবরেরষ আজ থপলাম আপনারে। আপনার োরি থোন 
অপরাে েররসি মুিা ভাই থে, আপনার িারে িম্পেঘ রাখার অসেোর আমারদর 
োেরব না?  

মাহমুরদর থেষ েোগুরলা অসভমারন ভারী হরয় উরেসিল।  
আহমদ মুিার থোাঁরি থিরহর হাসি ফরুি উরেসিল। উত্তরর বরলসিল, 

ভাইসি, আজ সেন্তু আসম সনরজ থখাজ েরর থতামার দূতাবারি এরিসি। প্ররয়াজন 
হরল এে মুহুতঘও থে থদরী েরব না থতামারদর োরি আিরত থি পসরচয় থতা তুসম 
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থপরল। আর থোন র্িনার থোত আমারে ভাসিরয় সনরয় থবড়ারি, ইিা েররলও 
পাসর না থতামারদর থখাজ সনরত। থতামার এসমসলয়া থেমন আরি?  

‘তাাঁরেই সজজ্ঞািা েরুন, মুিা ভাই’। বরল মাহমুদ থিসলরফান সদরয়সিল 
এসমসলয়ারে।  

এসমসলয়া থোঁরদ থফরলসিল। েো বলরত পাররসন অরনেিণ। থেরষ 
বরলসিল, আপসন সনরুরেে হরয় োেরত পাররন, এমন েরর থবানরদর ভুরল 
োেরত পাররন ভাসবসন। তাই েষ্ট লারগ। আরয়ো আসলরয়ভার োরি িব শুরনসি। 
বড় েষ্ট লারগ ভাবীর জন্য। আপসন শুেু মানুষরে েষ্ট সদরত পাররন। দাসয়রত্বর 
োরি হৃদয় বৃসত্তর সে থোনই মুলয থনই?  

আহমদ মুিা এসমসলয়ারে িান্ত্বনা সদরয় বলসিল, ‘এসমসলয়া, আসম 
অবযাহত এে েুরে জসড়রয় আসি। েুেরিরের েমঘ অনুিারর অরনে স্বাভাসবে 
দাবী এখারন অস্বাভাসবেভারব পদদসলত হয়।’ 

এসমসলয়ারে িান্তনা সদরয় আহমদ মুিা েো বরলসিল মাহমুরদর িারে। 
বরলসিল থস্প্রন মুিলমানরদর নতুন সবপরদর েো, বরলসিল ডিঃ িালারমর 
সবজ্ঞান গরবষণাগাররর িাহারেযর প্ররয়াজরনর েো। মাহমুদ বরলসিল, থস্প্রনর 
ভাইরদর এই প্ররয়াজন পূরণরে আসম িরবঘাচ্চ গুরুত্ব থদব। আব্দুল্লাহ জুবারয়ররে 
আপসন জারনন। ওরেই আসম পাোসি সেরয়রস্ট োরত থোন িমস্যা না হয়। 
তারপর খুাঁসি-নাসি বযাপার সনরয় মাহমুরদর িারে আহমদ মুিার আররা অরনে 
আলাপ হরয়সিল। এের্ডিা আরলাচনার পর েো থেষ েররত সগরয় মাহমুদ থোঁরদ 
থফরলসিল। দু’সি েো থেরষ বরলসিল, ‘ এে; আপনার এেিু সবোরমর জন্য আসম 
আপনার োরি দরখাস্ত েরসি, দুই; সফসলসস্তন রাষ্ট্র আপনার, আপনার থোন োরজ 
েসদ এ রাষ্ট্র না লারগ তাহরল েষ্ট পাই।’ 

মাহমুরদর েোর জবাব সদরত সগরয় আহমদ মুিা গম্ভীর েরডে বরলসিল, 
সবোরমর েো বলি মাহমুদ! তুসম জান মুিলমানরা এেিা সমেনারী জাসত এবং 
তারা এেিা সবপ্লবী েমঘী দল। থগািা দুসনয়ার মানুষরে পে থদখারনা দূরর োে, 
আমরা সনরজরাই আজ সনরজর পারয় দাাঁসড়রয় োেরত পারসি না। এই েখন অবস্থা, 
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তখন সবোরমর সচন্তা তুসম আসম েররত পাসর সে েরর মাহমদু। েো থিসদন থেষ 
হরয়সিল এভারবই।  

থজায়ান সেরয়রস্ট সগরয় সেভারব আব্দুল্লাহ জারবররর থদখা পারব তার 
সদন, িণ, স্থান িব সেে েরর সদরয়সিল সফসলসস্তন এযামরবিীই।  

থিই পসরেল্পনা অনুোয়ীই থজায়ান মিসজরদর িায়ায় দাাঁসড়রয়সিল। 
থজায়ান তার সরস্টওয়ারচর সদরে তাোল। থদখল, থবলা ১১িা বাজরত 

োরি।  
চঞ্চল হরয় উেল থজায়ান। সেে ১১ িায় তার আিার েো। 
হাত র্সড়র সদরে তাোল থজায়ান।  
সেে এগারিা বারজ।  
উৎসুে থচাখ থজায়ান থমরল েরল িামরন। থচাখ তুলরতই তার থচাখ 

সগরয় পড়ল এসগরয় আিা দীর্ঘোয়, সুোমরদহী থলারের উপর। থোপদুরস্ত 
ইউররাপীয় থপাোে, সেন্তু লাল আরবী থচহারা। থিই থে আব্দুল্লাহ জারবর সেিু 
মাে িরন্দহ রইল না থজায়ারনর।  

থবে দূরর োেরতই হাসিমুরখ িালাম সদল থলােসি। 
থজায়ান িালাম গ্রহণ েররই বলল, সনশ্চয় জনাব আব্দুল্লাহ জারবর।  
‘হ্যাাঁ, আপসন সনশ্চয় ভাই থজায়ান ওররফ মুিা আব্দুল্লাহ।’ 
হ্যাডডরেে েরর দু’জন দু’জনরে জসড়রয় েরল। 
‘মুিা ভাই থেমন আরিন?’ বলল থজায়ান। 
‘েতসদন তাাঁর েো শুসনসন। আপনার োি থেরে অরনে গল্প শুনব।’ 
‘আহমদ মুিা ভাইরে আপনারা এত ভালবারিন?’ থিসদন থদখলাম, 

দূতাবারির িবাই তাাঁর জরন্য পাগল। থেন এত ভালবািা?’  
‘আপনার িারে তার পসরচয় েতসদন?’ 
‘মাি হয়সন।’ 
‘আপসন তারে ভালবারিন না?’ 
‘অবশ্যই।’ 
‘থেন তারে ভালবারিন?’ 
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থজায়ান এেিু সচন্তা েরল। তারপর বলল, ‘মানুরষর প্রসত তার অপূবঘ 
ভালবািা, িােীরদর প্রসত তাাঁর অসবশ্বাস্য মমতা থদরখ।’ 

‘তাাঁর িারে োরা সমরেরিন, িবাই এই এেই জবাব থদরবন। সতসন এমন 
এে থনতা, োাঁর িারে থেউ দু’সদন োিারল িারাজীবন তাাঁর িারে োেরত চাইরব। 
িােীরদর সুখ-সুসবো, সনরাপত্তার সদরে তাাঁর েত নজর, তার এোংেও সনরজর 
জরন্য সতসন েররন না। িােীরদর সতসন সনরাপদ পিপুরি থররখ িব সবপদ, িব 
 ুাঁসে সতসন সনরজর োাঁরে তুরল থনন। এমন থনতার জরন্যই থতা জীবন থদয়া োয়। 
তাই থতা পাগল িবাই তাাঁর জরন্য।’ 

‘এমন সবস্ময়ের চসরে সে েরর িৃসষ্ট হরলা?’ 
‘ইিলারম থনতার চসরে এিাই। ইিলারমর স্বণঘেুরগ এিাই সিল থনতার 

চসরে। শুেু স্বণঘেুরগ থেন, চসরে, মানুরষর প্রসত ভালবািা সদরয়ই থতা ইিলাম 
জগত জয় েরররি।’ 

‘মাফ েররবন সহংস্রতার ইসতহািও থতা আরি।’ 
‘আপসন পরবতঘীোরলর সেিু নাম মাে খলীফা, রাজা-বাদোহরদর েো 

বলরিন। সেন্তু তাাঁরদর ইসতহাি ইিলারমর ইসতহাি নয়। এ েো সেে মুিসলম 
িাম্রাজয তারা িংহত েরররিন, িংরিণ েরররিন, োিন েরররিন, সেন্তু তাাঁরদর 
থদরখ মানুষ ইিলাম গ্রহন েররসন। মানুষ ইিলাম গ্রহণ েরররি খাজা মঈনুসেন 
সচেসত, োহ মখদুম, োহ জালারলর মত মুজাসহদ সমেনারীরদর থদরখ। োাঁরা 
সিরলন মানুরষর োরি থমারমর মত থোমল, আর অতযাচাররর মূরলাতপািরন 
সিরলন সিংরহর মত িংগ্রামী।’ োমল আব্দুল্লাহ জারবর। থেরমই বলল, ‘চলুন ওাঁরা 
অরপিা েররিন।’ তারা পাোপাসে হাাঁিরত শুরু েরল।  

চলল তারা গরবষণা প্রসতিান আই, সি, সি, সপ’র থগরির সদরে। 
আই সি সি সপ’র (ইডিারন্যােনাল থিডিার ফর সেওসরসিেযাল সফসজস)-

এর পসরচালে ডিঃ নরূ আব্দুল্লাহর অসফি। 
রাত তখন নয়িা। ডিঃ নূর আবদুল্লাহ তার থিসবরল তার সরভলসভং থচয়ারর 

বরি। তার থচাখ-মুখ লাল, উরত্তসজত থদখারি তারে। 
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ডিঃ নূর আবদুল্লাহ আফগান বংরোদ্ভুত। দুই পুরুষ েরর ইতালীর 
নাগসরে। এেজন েৃসত পদােঘ সবজ্ঞানী থি। েত সনিা ও মমতা সদরয় ডিঃ আবদুি 
িালাম এই পদােঘ সবজ্ঞান গরবষনাগার গরড় তুরলসিরলন তৃতীয় সবরশ্বর 
অবরহসলত সবজ্ঞানীরদর জরন্য, ডিঃ নূর আবদুল্লাহ আজ ততিা মমতা ও সনিা 
সদরয়ই থেন্দ্রসি পসরচালনা েররিন। তার পসরচালনায় থেন্দ্রসি আজ তৃতীয় সবরশ্বর 
সবজ্ঞানী সবরেষ েরর মুিসলম সবজ্ঞানীরদর জরন্য এে ‘স্বগঘভূসম’ হরয় দাাঁসড়রয়রি। 

ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর েীর পারয় ডিঃ নূর আবদুল্লাহর অসফরি প্ররবে 
েরল।  

ডিঃ আবদুল্লাহ জারবররে থদরখই ডিঃ নূর আবদুল্লাহ থচয়ার থেরে উরে 
দাাঁড়াল এবং উরত্তসজত েরডে বলল, ডিঃ জারবর িবঘনাে হরয় থগরি, 
স্যাম্পুলগুরলার থতজসিয় সবরলষরণর সররপািঘ এবং স্যাম্পুল লযাবররিরী থেরে 
হাসররয় থগরি।  

‘হাসররয় থগরি?’ সবস্মরয় থচাখ েপারল তুরল বলল ডিঃ আবদুল্লাহ 
জারবর।  

‘হাসররয় থগরি মারন থিসবল থেরে উোও হরয়রি। মাগসরব নামারের 
থব্ররে সবজ্ঞানী থত সফে আল সবোরা বাইরর এরিরি। সফরর সগরয় সররপািঘ এবং 
স্যাম্পুল সেিুই পায়সন।’ 

‘অসবশ্বাস্য র্িনা।’ 
‘তুসম অসবশ্বাস্য বলি, আসম থতা আতংে থবাে েরসি।’ মুখ োরলা েরর 

বলল ডিঃ নূর আবদুল্লাহ। 
‘সররপািঘ ও স্যাম্পুল উোও হরয়রি, সেন্তু েসম্পউিারর থতা িবই আরি। 

অন্ততিঃ এই িসতিা থেরে বাাঁচা োরব।’ 
শুেরনা হাসি ফরুি উেল ডিঃ নূর আবদুল্লাহর থোাঁরি। বলল, ‘সবজ্ঞ থচার 

থি দরজাও বন্ধ েরর থগরি। েসম্পউিাররর থি সডস্ক এেদম িাদা, িব মুরি সদরয় 
থগরি। অেবা সডস বদরল আিলিা সনরয় থগরি।’ 

ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর েপ েরর বরি পড়ল থচয়ারর। তার থচারখ থনরম 
এরলা অন্ধোর। তার থচারখ থভরি উেল আহমদ মুিার মুখ। আহমদ মুিা তারে 
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এেিা দাসয়ত্ব সদরয়সিল, থি দাসয়ত্ব থি পালন েররত পাররলা না। মানসিে সদে 
সদরয় মুষরড় পড়ল ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর।  

ডিঃ নূর আবদুল্লাহও তার থচয়ারর বরি পড়ল। মসলন এবং সবস্ময় তার 
থচহারা। বলল থি, দুিঃসখত ডিঃ জারবর, এ েররনর র্িনা আমারদর গরবষণা থেরন্দ্র 
এই প্রেম। আসম সেিুই বু রত পারসি না। 

‘োউরে িরন্দহ েররন, থে এই োজ েররত পারর?’ 
‘োরে িরন্দহ েরব, িবাই থতা আমরা এখারন এে।’ 
‘র্িনা েখন র্রিরি, থেউ অবশ্যই তা র্সিরয়রি। অনুিন্ধারন তা 

থবররারবই। দরোর হরল থগারয়ন্দা ফারমঘর িাহােয সনরত হরব। থিিা পরর হরব। 
সেন্তু সররপািঘ থে জরুরী, এর জরন্য থতা অরপিা েরা োরব না।’ 

‘সমিঃ থজায়ারনর োরি সে বাড়সত থোন স্যাম্পুল আরি?’ 
‘জাসন না। ওর োরি তাহরল থেরত হয়, তািাড়া র্িনাও তার জানা 

দরোর।’ 
দু’জরনই উেল। 
থবরুল অসফি থেরে। 
চলল দু’জন থজায়ান থেখারন োরে থিসদরে। থজায়ান োেরি আই সি 

সি সপ’র থরস্ট হাউরজ, গরবষণা েমরপ্লরসর বাইরর িাগররর তীরর। 
থরস্ট হাউজ এে তলা িাগর থেরে উরে আিা উাঁচু এে সিলার উপর 

সনসমঘত। চারসদরে ফরুলর বাগান। মা খারন সুন্দর িসবর মত থরস্ট হাউজসি।  
রাত তখন ৮িা ৩০ সমসনি। 
থজায়ারনর িারে েো বলসিল ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর এবং ডিঃ নূর 

আবদুল্লাহ। 
সররপািঘ এবং স্যাম্পুল হারারনার েো শুরন থজায়ারনর মুখ োগরজর মত 

িাদা হরয় থগল। বলল, বাড়সত থোন স্যাম্পুল আমার োরি থনই।  
ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর এবং ডিঃ নুর আবদুল্লাহর তখন সবব্রতের অবস্থা। 

তারদর োরও মুরখ থোন েো থনই।  
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েো বলল থজায়ানই আবার। বলল, মাসদ্ররদর থিডোল ইউসনভাসিঘসি 
থেরে এেদল িাে-সেিে এরিরি স্টাসড িুযরর। ওরাই এিা র্সিরয়রি।  

ডিঃ নুর আবদুল্লাহ লাফ সদরয় উরে দাাঁড়াল। তার থচারখ-মুরখ সবস্ময়। 
বলল, ওরা? থেন েররব? জানরব সে েরর ওরা? 

‘ওরা এরিই জানরত থপরররি আসম এরিসি। ওরদর থেউ এেজন 
এখারন আরি। থিই িব জাসনরয়রি।’ বলল থজায়ান। 

‘এিব েো আপসন সে েরর জানরলন সমিঃ থজায়ান?’ বলল ডিঃ আবদুল্লাহ 
জারবর।  

‘িন্ধযায় এরি আমার র্রর এেিা সচসে থপরয়সি। ঐ স্টাসড সিরম আমার 
এে বান্ধবী আরিন, সতসনই আমারে জাসনরয়রিন।’ 

বরল থজায়ারনর বাসলরের তলা থেরে সচসে থবর েরল। পড়ল সচসেসিিঃ 
থজায়ান, 
‘মাসদ্রদ সবশ্বসবদযালয় থেরে স্টাসড িুযরর এরিরি এেদল িাে-িােী ও 

সেিে। িব ওরা জানরত থপরররি। থতামারদর পসরেল্পনা ওরা বযেঘ েরর থদয়ার 
ষড়েন্ত্র এাঁরিরি। তুসমও ওরদর িারগঘি। আসম সচসন্তত। িাবোরন থেরো, রারত 
থোোও িরর োেরত থচষ্টা ের। থতামার িারে থদখা েরা সনরাপদ নয়। সেিু 
জানরল এইভারব সচসে সদরয় জানাব। গরবষনা থেরন্দ্র এবং বাইররও ওরদর থলাে 
আরি। খুব েসিোলী এরা। আবার বলসি, িাবোরন থেরো। 

থতামার – ‘থজন’ 
সচসে শুনরত শুনরত ডিঃ নুর আবদুল্লাহর থচারখ-মুরখ উরদ্বগ-আতংে ফরুি 

উেল। সচসে পড়া থেষ হরল থি বলল, ‘গরবষণা থেরন্দ্রর থেউ তারদর িারে 
োেরব থেন? সে িম্পেঘ তারদর িারে? সবরদেী ওরা, দু’এেসদরনর স্টযাসড িুযরর 
এরিরি মাে।’ 

‘স্টযাসড িুযরর থোন সেিে এরিরি, তা থজন সলরখসন। সলখরল বু রত 
পারতাম। তরব োরা এরিরিন তারদর মরেয ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর থেউ অবশ্যই 
আরি এবং সতসন িব েলোসে নাড়রিন। ইিাসলরত ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান আরি। 
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সেরয়রষ্টও অবশ্যই োেরব এবং তারদর োউরে তারা আই সি সি সপ’থত রাখরব 
থিিাও স্বাভাসবে।’ বলল থজায়ান। 

থচাখ বুরজ আরি ডিঃ নুর আব্দুল্লাহ। ভাবরি থি। 
থজায়ান োমরলও সেিুিন েো বলল না ডিঃ নুর আবদুল্লাহ। পরর েীরর 

েীরর থচাখ খুরল বলল, ‘থভরব পাসি না, আমার গরবষণা থেরন্দ্র এমন থে আরি 
থে গরবষণা থেরন্দ্রর িারে সবশ্বাির্াতেতা েররত পারর?’ 

ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর সেিু বলার জরন্য মুখ খুলসিল। এই িময় দরজার 
ওপর েব্দ হরলা। 

ডিঃ আবদুল্লাহ জারবররর আর েো বলা হরলা না প্রশ্নরবােে দৃসষ্টরত 
তাোল থজায়ারনর সদরে। থজায়ারনর পড়া সচসের েো তাাঁর মরন পরড় সগরয়সিল। 

থজায়ারনর মুখ শুেরনা। থি থোন েো বলরত পাররি না। 
আবার নে হরলা দরজায়। 
ডিঃ নুর আবদুল্লাহ উেল। বলল, থজায়ান তুসম এেিু আড়ারল দাাঁড়াও। 

আসম থদখসি থে ওখারন। 
ডিঃ নুর আবদুল্লাহরে আর এগুরত হরলা না। দরজায় এরি দাাঁড়ারলা 

োরলা থফল্ট হ্যাি ও োরলা ওভার থোরি আবৃত এেজন আগন্তুে। 
‘থে আপসন?’ সজজ্ঞািা েরল ডিঃ নুর আবদুল্লাহ। 
দরজা সদরয় এে  লে আরলা সগরয় পরড়সিল আগন্তুরের উপর। 
আগন্তুে ডিঃ নুর আবদুল্লাহর প্ররশ্নর জবাব না সদরয় তাাঁর মাোর থফল্ট 

হ্যািসি খুরল থফলল। 
এবার আগন্তুরের পুররা মুখিার উপর নজর পড়ার িারে িারে ডিঃ 

আবদুল্লাহ জারবর ‘মুিা ভাই’ বরল সচৎোর েরর উরে িুরি সগরয় জসড়রয় েরল 
আগন্তুেরে। 

ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর আহমদ মুিারে জসড়রয় েররই র্রর সনরয় এল এবং 
ডিঃ নুর আবদুল্লাহরে থদসখরয় বলল, ইসন ডিঃ নুর আবদুল্লাহ আই সি সি সপ’র 
পসরচালে। 

আহমদ মুিা হ্যাডডরেে েরল ডিঃ নুর আবদুল্লাহর িারে। 
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আড়াল থেরে থবসররয় থজায়ান আহমদ মুিার পারে এরি দাাঁসড়রয়সিল। 
আহমদ মুিারে এইভারব আসবভুঘত হরত থদরখ সবস্মরয় তার সনবঘাে অবস্থা। 

থজায়ারনর সদরে থচাখ পড়রতই আহমদ মুিা তারে জসড়রয় েরল। বলল, 
খুব অবাে হরয়ি না? 

‘শুেু অবাে নয়, আমার থচাখরে এখনও সবশ্বাি েররত মন চাইরি না।’ 
বলল থজায়ান। 

িবাই বিল। 
আহমদ মুিা ও থজায়ান পাোপাসে। 
তারদর মুখ দরজার সদরে 
তারদর পারের থিাফায় বিল ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর এবং ডিঃ নুর 

আবদুল্লাহ। 
‘থতামার এখারন োো েরার এেসদন পর’, বলরত শুরু েরল আহমদ 

মুিা, ‘থজরনর োি থেরে এেিা সচরকুি থপলাম। সচরকুিসিরত থলখা সিল, 
সবশ্বসবদযালয় থেরে স্টযাসড-িুযর সেরয়রস্ট োরি। বােয হরয়ই আমারে থেরত 
হরি। হোৎ েররই সিোন্ত বরল আরগ োউরে জানারত পাসরসন। বািায় 
থজায়ানরেও পাইসন, খালাম্মারেও পাইসন। শুনলাম থজায়ান মাসদ্ররদর বাইরর। 
তারে সেিুই বলা হরলা না। আপসন দয়া েরর তারে জানারবন।’ থজরনর সচরকুিসি 
পরড়ই আমার মরন হরলা সেরয়রস্ট সেিু র্িরত োরি। ভাবলাম, িব থক্রারের 
সেোর হরব তুসম। িংরগ িংরগই আসম সফসলপরে বললাম আসম সেরয়রস্ট োব। 
সেন্তু থিাজা পরে থতা আমার আিার উপায় সিল না। সফরডল সফসলরপর িারে 
সপররসনজ পার হলাম তারপর বািে এলাোর মরেয সদরয় দসিণ িারন্সর থপািঘ 
থভরডড্রি হরয় সেরয়স্ট এলাম।’ 

এেিু োমল আহমদ মুিা। 
থিাফায় এেিু নরড়-চরড় বরি আবার মুখ খুলরত োসিল আহমদ মুিা। 
এই িময় দু’সি িায়া মুসতঘ সবড়ারলর মত সনিঃেরব্দ এরি থখালা দরজায় 

দাাঁড়াল। তারদর হারত উদযত থস্টনগান। এেসি থস্টনগারনর নল থজায়ারনর বুে 
বরাবর উদযত। অন্যসি র্ুররি অন্যান্যরদর উপর সদরয়। 
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আহমদ মুিা সবসস্মত হরলা না। শুেু ভাবল, র্িনা তার সচন্তার থচরয়ও দ্রুত 
র্িল। 

আগন্তুে দু’জরনর িারগঘরির েরন থদরখ আহমদ মুিা সনসশ্চত হরলা, থি 
তারদর িারগঘি নয়। থজায়ারনর উরেরশ্যই এরিরি।  

আপনারা থে? সে চান এখারন? ওরদর উরেরশ্য বলল আহমদ মুিা। 
থোন উত্তর সদল না ওরা। ওরদর পােররর মত মুরখ থোন পসরবতঘন হরলা 

না। থজায়ানরে লিয েরর উদযত থস্টনগারনর সেগারর আিুরলর চাপিা আরও 
বাড়রত লাগল। 

েংসেত আহমদ মুিা সনসশ্চত হরলা, এরা থপোদার খুসন, খুন েরার 
জরন্যই এরা এরিরি। 

ওরদর মরনারোগিা সেভারব অন্যসদরে আেৃষ্ট েরা োয়, সেভারব সেিুিা 
িময় থনয়া োয় এ সচন্তায় আহমদ মুিা েখন বযস্ত, তখন পর পর দু’সি গুলীর েব্দ 
হরলা। আর তার িংরগ িংরগই দরজায় দাাঁড়ারনা থস্টনগানোরী দু’জন দরজার 
উপর হুমসড় থখরয় পরড় থগল। 

আহমদ মুিা িুরি থগল দরজায়। বাইরর আরলা-অন্ধোরর থর্রা বাগান 
সেিুই থদখা থগল না। আহমদ মুিা দৃসষ্ট থফরাল থলাে দু’সির সদরে। ওরদর 
দু’জরনরই মাোয় গুলী থলরগরি। 

আহমদ মুিা র্ররর মরেয সফরর এল। 
থজায়ান এবং ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর সবমুঢ়। ডিঃ নুর আবদুল্লাহর মুখ 

োগরজর মত িাদা। ভয় ও আতংরে থি আড়ষ্ট। 
আহমদ মুিা ডিঃ আবদুল্লাহ জারবররে বলল, এসদরে র্িনা এতদুর 

গসড়রয়রি? 
তারপর থজায়ারনর সদরে সফরর বলল, িব সে প্রোে হরয় থগরি? অবস্থা 

িম্পরেঘ েতিা জান? 
থজায়ান থোন জবাব সদল না। থজরনর সচসেিা আহমদ মুিার হারত তুরল 

সদল। 
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আহমদ মুিা সচসে পরড় মুখ তুলরতই ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর বলল, আজ 
িন্ধায় লযাবররিরী থেরে থতজসিয় সবরলষরণর সররপািঘ এবং স্যাম্পুল দুইই 
হাসররয় থগরি। এমনসে েসম্পউিার সডরস্কর থরেডঘও মুরি থফলা হরয়রি অেবা 
থিিাও চুসর হরয় থগরি।’ 

‘ওরা জানরত পারার পর এমনিা র্িাই স্বাভাসবে। ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান আি-
র্াি থবাঁরেই োজ েরর।’ 

বরল আহমদ মুিা বিল। তারপর ডিঃ নুর আবদুল্লাহর সদরে থচরয় বলল, 
জনাব থরস্ট হাউরজ সে আপনারদর গাডঘ আরি। 

‘আরি, থগরি এেজন। সেন্তু তার োরি থোন আরিয়াস্ত্র োরে না।’ 
আহমদ মুিা সেিুিণ চুপ েরর োেল থচাখ বন্ধ েরর। তারপর বলল, 

থজায়ান, থজন গুলী িুড়রত জারন?’ 
‘জারন। থি খুব ভাল সপস্তল শুিার। এযারমচার সরভলবার শুসিং–এ গত 

সতন বার েরর থি চযাসম্পয়ন হরয় আিরি।’ 
‘তাহরল থজনই আজ আমারদর বাাঁচাল। তার গুলীরতই এ দু’জন 

মরররি।’ 
‘থজরনর গুলীরত?’ লাসফরয় উেল থেন থজায়ান। বলল, ‘থেমন েরর 

বু রলন? থজন হরল থতা এখারন আিরতা।’ 
‘উত্তর খুবই িহজ। ডিঃ নুর আবদুল্লাহ এবং আবদুল্লাহ জারবর দু’জনই 

এখারন। বাইরর থজন িাড়া থতা আমারদর আর থোন িাহােযোরী থনই। আর থজন 
এখারন এল না থেন? থজন িময় নষ্ট না েরর সফরর থগরি তার আবািস্থরল। োরত 
থি িরন্দরহর সেোর না হয় এ জরন্য এিাই তার েরণীয় সিল।’ 

থজায়ারনর মুখ উজ্জ্বল হরয় উেল। 
আহমদ মুিা ডিঃ নুর আবদুল্লাহর সদরে থচরয় বলল, ডের আপনারে সে 

েরয়েিা প্রশ্ন সজজ্ঞািা েররত পাসর?’ 
‘থে থোন িাহােয, থে থোন িহরোগীতার জরন্য আসম প্রস্তুত আসি। 

আমারদর এই দুসদঘরন আল্লাহ আপনারে িাহােযোরী সহরিরব পাসেরয়রিন। 
আমার আজ মরন হরি, োরা আজরের ডকুরমডিসি চুসরর মত সবশ্বাি র্াতেতা 
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েরল, থি আরও িবঘনাে েরররি আরও মূলযবান তেয পাচার েরররি সনশ্চয়।’ 
বলল ডিঃ নুর আবদুল্লাহ। 

েন্যবাদ, বলল আহমদ মুিা,’ এখন বলুন আপনার সবজ্ঞানীরদর থদে ও 
েমঘীয় পসরচয় সে?’ 

‘সেরয়াসরেযাল সরিারচঘ আমারদর সবজ্ঞানীরদর িংখযা এেচসল্লে, আর 
লযাবররিরীরত আমারদর পরীিণ সবজ্ঞানীর িংখযা দে’। সেরয়াসরেযাল সরিারচঘর 
সবজ্ঞানীরদর জরন্য লযাবররিরীরত থঢাো সনসষে। তারদর জরন্য অবশ্য আলাদা 
লযাবররিরী আরি। পরীিণ সবজ্ঞানীরদর এেজন ভারতীয়, ৭ জন সবসভন্ন মুিসলম 
থদে থেরে এরিরি, আর অবসেষ্ট দু’জরনর এেজন ইতালীয়, এেজন 
নরওরয়র।’ 

‘আমারদর পরীিণসি োর থিসবরল সিল’? 
‘গরবষণা থেরন্দ্রর সিসডউল অনুিারর এই দাসয়ত্বিা থলবাসনজ ও 

ভারতীয় সবজ্ঞানীর গ্রুরপ পরড়সিল। তারা এিা গ্রহনও েররসিল। সেন্তু এেসদন 
পরর তারা জানায়, থলবাসনজ সবজ্ঞানী িুসিরত োরিন তাই িমরয়র মরেয এ 
পরীিণ তারদর পরি িম্ভব হরব না। এরপর এ দাসয়ত্ব সগরয় পরড় এেজন 
পাসেস্থান ও এেজন থি সদ সবজ্ঞানী গ্রুরপর উপর। এরদর থিসবল থেরেই থখায়া 
থগরি সররপািঘ, স্যাম্পুল এবং েসম্পউিার থরেডঘ।’ 

‘দয়া েরর সে বলরবন োরও প্রসত থোন প্রোর িরন্দহ আপনার হয়?’ 
‘িবাই আমার োরি িমান।’ 
‘সেে ‘থোন িময় ডকুরমডিগুরলা হারায়?’ 
‘েখন পাসেস্থানী ও থি সদ সবজ্ঞানী দু’জন মাগসররবর নামাজ পড়রত 

োয়’। 
‘অন্য িবাই সে নামাজ পড়রত সগরয়সিল?’ 
‘নামারজর সবরসত হরল, মুিসলমরা প্রায় িেরলই নামারজ োয়, 

দু’এেজন বযাসতক্রম আরি’। 
‘আপসন সে থখাাঁজ সনরয়রিন, নামারজর িময় থোন গ্রুপ োজ েরসিল 

সেনা?’ 
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‘থলবাসনজ ও ভারতীয় সবজ্ঞানী দু’জন োজ েরসিল’। 
‘থেন ভারতীয় সবজ্ঞানী িুসিরত োয়সন?’ সবষ্মরয়র িারে বলল আহমদ 

মুিা। 
‘িুসি সনরয়সিল সেন্তু এেসদন পররই বাসতল েরর’। 
আহমদ মুিার মুখ উিল হরয় উেল। বলল ‘সবরসতর িময় লযাবররিরী 

সে বন্ধ হয়?’ 
‘না’। 
‘োজ থেরষ থফরার িময় সবজ্ঞানীরদর োগজপে তল্লাসে হয়? তারা 

হারত েরর থোন োগজ-পে সনরয় থেরত পারর?’ 
‘সবসে-সনরষে আরি। লযাবররিরী থেরে খাসল হাত ও খাসল পরেরি 

থবরুরত হরব। থচাখ রাখা হয় থচে েরা হয় না।’ 
‘থলবাসনজ সবজ্ঞানীর নাম সে?’ 
‘দাউদ ইমরান।’ 
‘থি মুিলমান?’ 
‘মুিলমান।’ 
‘থি মুিলমান এিা তার বারয়াডািা থেরে জারনন, না তার ফযাসমসল 

বযাে-গ্রাউডড আপনারদর জানা আরি?’ 
‘বারয়াডািা থেরে জাসন।’ 
‘থি সে সনয়সমত নামাজ পরড়?’ 
‘জামায়ারত থি সনয়সমত নয়, তরব এো পরড় থনয় বরল জাসন।’ 
‘মাফ েররবন, আপনারে েষ্ট সদসি, আজ সবজ্ঞানীরদর োবার িময় 

তারদর উপর থচাখ রাখার দাসয়ত্ব োর সিল?’ 
‘সিকুসরসি অসফিার হোৎ অসুস্থ হরয় পড়ায় োেরত পাররনসন। আর 

হারারনার সবষয়িা সনরয় আমরা বযস্ত সিলাম।’ 
‘এমন অসুস্থ হরয় হোৎ না আিার থরেডঘ তার আরি?’ 
‘মরন পরড় না।’ 
‘দাউদ ইমরান থোোয় োরেন?’ 



আন্দালুসিয়ার প্রান্তরর  91 

 

‘খুব োরিই এেিা থরসিরডসন্সয়াল েরলাসন আরি, থিখারন সতসন 
োরেন।’ 

‘সতসন বাইরর োরেন থেন?’ 
‘সতসন থলবাসনজ নাগসরে, সেন্তু অরনে সদন বাি েররিন ইিাসলরত। ঐ 

েরলাসনরত সতসন এেসি বাসড়ও সেরনরিন।’ 
‘আপনারদর আর থোন সবজ্ঞানী বাইরর োরেন?’ 
‘না।’ 
‘জনাব আসম দাউদ ইমরারনর বাসড়রত থেরত চায়।’ 
‘থেন?’ ডিঃ নুর আবদুল্লাহর েরডে সবস্ময়। 
‘এিব র্িনার মূরল থে বা োরা আরি থিিা থজায়ারনর বান্ধসব থজন 

জারন। সেন্তু তার োরি োওয়া তার জরন্য সনরাপদ নয়। আমার মরন হরি দাউদ 
ইমরান সদ্বতীয় বযসি োর োরি সেিু জানা থেরত পারর।’ 

‘আপসন সনসশ্চত?’ 
িরন্দহিারে েখনও সনসশ্চত বলা োয় না।’ 
আসম গরবষণা থেরন্দ্রর েৃঙ্খলা, োসন্ত ও সুনাম সনরয় সচসন্তত।’ উসদ্বি 

েরডে বলল ডিঃ নুর আবদুল্লাহ। 
‘আসমও এিা সনরয় সচসন্তত জনাব। আসম এমন সেিু েরব না ো 

আপনারে এবং আমারদর এই সপ্রয় গরবষণা থেন্দ্ররে সবপরদ থফলরব।’ 
ডিঃ নুর আবদুল্লাহ সেিু বলল না। তার দৃসষ্ট আহমদ মুিার সদরে। থি 

দৃসষ্টরত আস্থার আরলা আরি। আহমদ মুিাই আবার েো বলল। বলল থি, লাে 
দুরিারে আসম মরন েসর িাগরর ডুসবরয় থদয়া দরোর। পুসলরের  ারমলায় োওয়া 
সেে হরবনা।’ 

ডিঃ নুর আবদুল্লাহ এবং ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর দু’জরনই আহমদ মুিার 
েোয় িায় সদল। এবং ‘ডিঃ নুর আবদুল্লাহ বলল, িব বযবস্থা আসম েরসি। 

‘েন্যবাদ’, ‘দয়া েরর দাউদ ইমরারনর বাসড়র থলারেোনিার সববরন 
সদন োরত আসম সচনরত পাসর।’ ডিঃ নুর আবদুল্লাহরে বলল আহমদ মুিা। 

‘োউরে িারে থদব?’ 
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আমরা চারজন িাড়া এ খবর থেউ জানরব না।’ 
‘তাহরল আসম িারে থেরত পাসর। সেন্তু আপসন ওখারন সগরয় সে েররত 

চান?’ 
‘ওখারন সে র্িরব আসম বলরত পাসর না। তরব আসম এেজন আগন্তুে 

সহিারব োব। বলব, থি থলবাসনজ। আসম সফসলসস্তসন। থবোর। তার থখাজ থপরয় 
আিলাম তার িারে থদখা েররত।’ 

এেিু োমরলা আহমদ মুিা। থেরমই আবার শুরু েররলা, ‘আসম 
আপনারে িারে থনব না। আপসন মারন আই সি সি সপ। আই সি সি সপ’থে েতিা 
িম্ভব অপ্রীসতের র্িনা থেরে দুরর রাখা দরোর।’ 

আহমদ মুিার েো থেষ হরতই ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর বলল, আসম 
আপনার পুরারনা েমঘী। আসম িারে োব।’ 

‘তুসম আমার পুরারনা িােী বরি, সেন্তু এখন তুসম সফসলসস্তন রারষ্টর 
এেজন দাসয়ত্বেীল। তুসম েরা পড়রল থেরলংোরী হরব। আররেিা েো আসম 
ইিা েররল থতা থজায়ানরেও িারে সনরত পাসর। তা সনরত পারসি না। আমার 
পসরেল্পনায় সদ্বতীয় জরনর স্থান থনয়।’ 

ডিঃ নুর আবদুল্লাহ দাউদ ইমরারনর বাসড়র থলারেোরনর এেিা থস্কচ 
এরে থফরলসিল। ওিা তুরল সদল আহমদ মুিার হারত। 

আহমদ মুিা থস্কচিারত ভালভারব নজর বুসলরয় পরেরি থররখ সদরয় 
বলল, ‘আসম তাহরল চসল, থখাদা হারফজ।’ 

আহমদ মুিা থখালা দরজা সদরয় থবসররয় এরলা বাইরর। 
দাউদ ইমরারনর েরলাসনসি িহরজই খুরজ থপল আহমদ মুিা। বাসড়সি 

খুরজ থপরত খুব েষ্ট হরলা না। বাসড়র থগরি বাসড়র নম্বর থপ্লি জ্বলজ্বল েররি 
সলওন িাইরন। তরব থগরি মাসলরের নাম থলখা থনয়। 

থগরি তালা থদওয়া থনয় আহমদ মুিা থদখরলা। এেিা হুে সদরয় থগি 
এরি থদয়া আরি। 

বাসড়র সদরে তাোরলা আহমদ মুিা। সনরচর তলা অন্ধোর। উপর তলায় 
এেিা র্ররর জানালা সদরয় আরলার থরে পাওয়া োরি। 
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আহমদ মুিা হুে খুরল থগি সদরয় প্ররবে েররলা। থগি থেরে েংসক্ররির 
এেিা রাস্তা আহমদ মুিারে এেিা থখালা দরজায় সনরয় থগল। দরজার পররই 
এেিা হলর্র। 

আহমদ মুিা প্ররবে েরল র্রর। অন্ধোর র্র। অন্ধোরর েতিুকু বু ল 
তারত র্রিারে ড্রইং রুম বরলই মরন হরলা। ড্রইং রুম থেরে থদাতলায় উোর 
সিসড়। 

আহমদ মুিা সিাঁসড়র সদরে এগুরলা। থদাতলায় আরলা থদখা থগরি, 
থদাতলায় উেরব থি। 

সিাঁসড়রত এে পা তুলরতই োডডা েি সেিু এরি মাোর থপিনিা স্প্েঘ 
েরল। আহমদ মুিা মাো র্রুারত োসিল। িংরগ িংরগই থপিন থেরে এেিা 
ভারী েডে বরল উেল মাো গুরড়া হরয় োরব, চল উপরর। আহমদ মুিা সিাঁসড় থবরয় 
উপরর উরে এল। থপিরন থলােসিও। তার সরভলবাররর নলসি মাো থেরে এেিুও 
নড়ল না।  

সিাঁসড় সদরয় তারা উরে এল থদাতালার ড্রইং রুরম। থিখারন আরও দু’জন 
বরিসিল। 

তারদররে ঐভারব ঢুেরত থদরখ বিা দু জরনর এেজন বরল উেল, সে 
িািাত? এ সচসড়য়া থে, থোোয় থপরল এরে?  

বাড়ীরত প্ররবে েররসিল, থেন ওর বাসড়। এখন সচসড়য়ারে থদখরত হরব।  
বরল সরভলবারোরী থলােসি ডানহারত সরভলবার েরর বামহারত আহমদ 

মুিারে িাচঘ েররত লাগল। বিা দুজনও উরে এল। তারাও িাহােয েরল িাচঘ 
েররত। 

সেন্তু, খুচররা সেিু েরয়ন ও িাো িাড়া আহমদ মুিার পরেরি তারা 
থতমন সেিু থপল না।  

বিা থেরে উরে আিা এেজন বলল, এ েূন্য সচসড়য়ারর, শুেু পণ্ডেম হল।  
সরভলবারোরী থলােসি সরভলবার পরেরি থফরল আহমদ মুিার িামরন 

এরি বলল, থে তুসম বাড়ীরত ঢুরেসিরল থেন?  
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আহমদ মুিা সবশুে আরবী ভাষায় বলল, আসম দাউদ ইমরারনর োরি 
এরিসি।  

‘দাউদ ইমরানরে থচন?’ সরভলবারোরী থলােসিই বলল।  
‘সচসন না, তার নাম শুরনসি। আই সি সি সপ’থত চাকুরী েররন। 
‘থেন তার োরি এরিি? 
সতসন থলবাননী......  
আহমদ মুিার েোর মা খারনই ড্রইং রুরমর থিসলরফানসি থবরজ উেল। 

িরঙ্গ িরঙ্গ থিাফা থেরে উরে আিা দীর্ঘবপু তীররর মত ঋজু থনরড় থলােসি বলল, 
ওরে এেিা র্রর আিরে রাখ। েো আদায় েররত হরব, তার আরগ সেিু েরা 
োরব না।  

সরভলবারোরী থলােসিই দাউদ ইমরান। থি আবার সরভলবারসি হারত 
তুরল সনরয় আহমদ মুিারে িামরনর সদরে ইংসগত েরর বলল, চল।  

আহমদ মুিা চলরত শুরু েরল। চলরত চলরত ভাবল, থিসলরফান আিািা 
তার জন্য আেীবঘাদ হরয়রি। তা না হরল আরও েত প্রশ্ন আিত, উত্তরর সমেযার 
মালা গাো িাড়া আর থোন উপায় সিল না। আহমদ মুিা সিোন্ত সনরয়ই এরিরি, 
শুরুরতই এরদর িারে িংর্াত বাোরনা োরব না। আিল িারগঘি থতজসিয় সররপািঘ 
ও স্যাম্পুল উোর। ওগুরলা উোর না হরল তারদর এ সমেন বযেঘ হরয় োরব এবং 
িসতর পসরসে আরও বাড়রব। িংর্ারত োওয়ার আরগ জানরত হরব ওগুরলা 
থোোয়। আহমদ মুিা খুেী হল, থি সেে জায়গায় এরিরি। সবজ্ঞানী দাউদ 
ইমরারনর হারত সরভলবার অেঘ তারে িরন্দহ তারদর েোেঘ হরয়রি। থি এেজন 
মীরজাফর, আত্মসবক্রয় েরররি েত্রুর োরি।  

আহমদ মুিারে এেিা থিাট্ট র্রর ঢুসেরয় দরজা লে েরর সদরয় দাউদ 
ইমরান চরল থগল।  

র্রসি থিাি। পসরস্কার-পসরিন্ন। র্ররর মা খারন এেিা থিসবল। 
থদয়ারলর িারে বতরী দামী োরের বুে থিল্ফ। সতনসদরে র্ুরারনা। থিরল্ফ 
িড়ারনা-সিিারনা সেিু বই আরি। সেন্তু থিরল্ফর থবেীরভাগই খাসল। থিসবরলর 
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উপরও দু’সি বই পরড় আরি। থিসবরলর িারে এেিা থচয়ার িাড়াও পারে এেিা 
ইসজ থচয়ার পাতা।  

আহমদ মুিা থিসবরলর বই হারত সনরয় থদখল সবজ্ঞারনর বই। থিল্ফ 
থেরেও েরয়েিা বই থিরন থদখল সবজ্ঞারনর বই। 

আহমদ মুিা বু ল দাউদ ইমরারনর স্টাসড রুম এিা। আহমদ মুিা 
থচয়ারর বিল।  

থিসবরলর সতনসি ড্রয়ার।  
ড্রয়ার খুলল আহমদ মুিা। প্রেম ড্রয়ারর েরয়েিা িাদা পযাড, থপসন্সল 

ও েলম পরড় আরি।  
সদ্বতীয় ড্রয়ারর েরয়েিা জানঘাল পাওয়া থগল। সবজ্ঞান িামসয়েীর 

িাম্প্রসতে েরয়েিা িংখযা। এগুরলা র্ািরত সগরয় এেিা সহব্রু মযাগাসজরনর সদরে 
থচাখ পড়রতই চমরে উেল আহমদ মুিা।  

হারত তুরল সনল মযাগাসজনিা। সফসলসস্তরন োোোরল সহব্রু সেরখসিল 
আহমদ মুিা।  

মযাগাসজনসির নাম ‘সদ েেু’। ইহুসদবাদী আরন্দালরনর সবশ্ব-সবখযাত 
পসেো।  

আহমদ মুিা চমরে উেল, দাউদ ইমরান সহব্রু জারন? থেন জারন? 
সবজ্ঞানী বরল সে? 

‘সদ েেু’এর িাম্প্রসতে িংখযা ওিা। তাহরল দাউদ ইমরান সে 
মযাগাসজনিা সনয়সমত পরড়? ভাবল আহমদ মুিা।  

মযাগাসজনিার পাতা উল্টারত লাগল আহমদ মুিা। লিয িংখযাসিরত সে 
আরি থদখা।  

পাতা উল্টারত সগরয় মযাগাসজরনর মরেয চারভাজ েরা এেিা োগজ 
থপল আহমদ মুিা। 

মযাগাসজনিা থিসবরল থররখ চার ভাজ েরা োগজসি খুলল থি। এেিা 
সচসে সহব্রু ভাষায় থলখা।  
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‘সপ্রয় থডসভড’ িরম্বােন সদরয় সচসের শুরু। িরম্বােন পরড়ই সেউরর উেরলা 
আহমদ মুিা। ‘দাউদ’ আিরল ‘থডসভড’। ইহুদী থি। তরব সহব্রু জানা এজন্যই 
সে?  

সচসেিা পড়রত শুরু েরল আহমদ মুিা।  
“সপ্রয় থডসভড, 
থতামার সররপািঘ প্রসতমারিই আমরা সেেোে থপরয়সি। িবসেিুই আমরা 

জানরত থপররসি। আমরা এখারন মরন েরসি, আইসিসিসপ আমারদর জন্য হুমেী 
হরয় উরেরি। থম সলে গরবষণার থিে ওর থেভারব বাড়রি এবং মুিসলম 
সবজ্ঞানীরদর ওিা আেয় ও থেসনং সদরি, তারত, আমারদর সিোন্ত, আইসিসিসপ 
আর চলরত থদয়া োয় না। তুসম এ মারিই সতনসি সস্টল েরডিইনার পারব। এগুরলা 
তুসম আইসিসিসপ’র সুসনসদঘষ্ট সতনসি স্থারন মাসির তলায় থগরড় থদরব। মাসি চাপা 
থদয়ার আরগ েনরিইনাররর লাল থবাতারম চাপ সদরয় সিদ্রপেগুরলা খুরল থদরব 
এরপর থতামার সমেন ওখারন থেষ।  

আগামী দু’মারির মরেযই থতামারে আইসিসিসপ এবং সেরয়স্ট িাড়রত 
হরব।  

থতামার এোন্ত 
‘আইজাে’ 
রুেশ্বারি সচসে পরড় থেষ েরল আহমদ মুিা। বুে থেরপ উেল তার। 

িবঘনাো থে রাহুগ্রাি সর্রর েরররি থস্প্রনর োহ ফয়িল মিসজদ েমরপ্লস এবং 
মুিসলম ঐসতহাসিে স্মসৃত সচহ্নগুরলা, থিই রাহুগ্রাি গ্রাি েররত আিরি িমগ্র 
তৃতীয় সবশ্ব ও মুিসলম জাহারনর গরবঘর েন ও আো-ভরিার থেন্দ্র 
আইসিসিসপ’থে। ইহুদীরা আইসিসিসপ ধ্বংি এবং এখারন োেঘরত মুিসলম ও 
তৃতীয় সবরশ্বর সবজ্ঞানীরদর সবনাে েররত চায়। 

আহমদ মুিা দ্রুত সচসের তাসররখর সদরে থচাখ বুলাল। থদখল, এখন 
থেরে থদড় মাি আরগর তাসরখ। অেঘাৎ, থডসভড ওররফ দাউদ থতজসিয় পূণঘ 
েরডিইনার সতনসি অরনে আরগই থপরয় থগরি এবং তা থি স্থাপনও েরররি 
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আইসিসিসপর মাসির তলায়। আবার বুেিা থেরপ উেল আহমদ মুিার। আহমদ 
মুিা উরে দাড়ারলা। 

‘দাউদ ইমরান তাহরল.........’ভাবল আহমদ মুিা, ইহুদী এবং ইহুদী 
এরজডি। সদরনর পর সদন এই সবজ্ঞান থেরন্দ্রর িেল তেয পাচার েরররি থি 
ইহুদীরদর োরি। অবরেরষ সবজ্ঞান থেন্দ্র এবং সবজ্ঞানীরদর সবনাে েরর থি চরল 
োরি। োবার আরগ আমারদর অপূরণীয় িসত েরল থতজসিয় সররপািঘ এবং 
স্যাম্পল চুসর েরর। 

‘দাউদ ইমরান েত পাপ েরররি, ওরে পালারত থদয়া োরব না।’ থভরব 
চলল আহমদ মুিা, আমারদর থতজসিয় সররপািঘ উোর েররত হরব, থিই িারে 
গরবষণা থেরন্দ্রর সে সে িসত েরররি তাও জানরত হরব।  

হাত দু’থিা মুসষ্টবে হরয় উেল আহমদ মুিার। দরজার সদরে এগুরলা 
থি। দরজা লে েরা।  

আহমদ মুিা তার িব িমরয়র িােী থলিার োিার থবর েরর সনল জুতার 
থিাল থেরে। 

লরের েী থহারল থলিার বীম প্ররয়াগ েরর লে গসলরয় হাওয়া েরর সদল।  
খুরল থফলল দরজা।  
এ স্টাসড রুম থেরে েসরডর সদরয় অল্প সেিু এগুরলই ড্রসয়ং রুম থেখারন 

ওরদররে বরি োেরত থদরখ এরিরি আহমদ মুিা।  
আহমদ মুিা পা সিরপ সিরপ এগুরলা ড্রসয়ং রুরমর সদরে।  
ড্রইং রুম থেরে এেজরনর েডে থোনা োসিল। আহমদ মুিা উসে সদরয় 

থদখল, থিই দীর্ঘ থদহ তীররর মত ঋজু িাে মাো থলােসি থিসলরফারন েো 
বলরি। আহমদ মুিা োন পাতল।  

‘না, ওরদর দু’জনরে থোোও পাওয়া োয়সন। থিসলরফারন বলসিল       
িাে মাো থলােসি, ‘থলাে পাোরনা হরয়সিল থরস্ট হাউরজ। থেউ 

থিখারন থনই, থিই রুমসিও বন্ধ। আমরা িরন্দহ েরসি, ওরা থনই।’ থিই েরির 
দরজা এবং বাসহরিা পাসন সদরয় থোয়া থদখা থগরি, আর থিখারন তাজা ররির 
গন্ধ পাওয়া থগরি।’ এেিু োমল থলােসি। িম্ভবত: েো শুরন সনরয় আবার থি 
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বলল, ‘ সে জাসন আমরা বু রত পারসি না। থজায়ান ঐ র্রর এো সিল। এমন 
সেিু র্িার েো নয়, সেন্তু র্রিরি।’ থেরম ওপাররর েো থোনার পর আবার থি 
বলল, ‘না, গরবষণা থেরন্দ্রর োররা পরি এ েররনর সেিু েরা িম্ভব নয়। সনশ্চয় 
তৃতীয় থোন পি জসড়ত হরয়রি। 

‘হ্যাাঁ থডসলরগেন আজ রারতই মাসদ্ররদ সফরর োরি। আজ রারতই আমরা 
চরল আিসি। দাউদ থগাি-গাি েররি।’ 

‘ও, থে, বায়।’ 
থিসলরফান থররখ থলােসি পারের েসররডার সদরয় দসিণ সদরে চরল 

থগল। আহমদ মুিা অনুমান েরল দাউরদর থবডরুম এ সদরেই হরব। 
আহমদ মুিা িরব থদয়ারলর আড়াল থেরে থবসররয় ড্রইং রুরমর সদরে পা 

তুলরত োরব, এমন িময় থপিরন পারয়র েব্দ শুনল, এেদম থপিরনই। 
িংরগ িংরগ আহমদ মুিার মাো গাি থেরে পড়া পাো ফরলর মত  ুপ 

েরর সনরচর সদরে পরড় থগল, আর দু’সি পা তার উপরর উরে েনুরের মত থবাঁরে 
তীব্র থবরগ িুরি থগল থপিরনর সদরে। 

থপিরনর থলােসির হারতর সরভলবারিা িরব উপরর উেরত োসিল। এই 
িময় িামরন থভাজবাসজর মত দৃশ্য থদরখ মুহূরতঘর জরন্য সেংেতঘবযসবমূঢ় হরয় 
পরড়সিল। এরই মরেয আহমদ মুিার থজাড় পারয়র লাসে এরি থলােসির হাত 
িরমত বুরে তীব্র থবরগ আর্াত হানল। হাত থেরে সরভলবার সিিরে পরড় থগল, 
থিও েসররডাররর থমর রত িিান সচৎ হরয় আিরড় পড়ল্ 

আহমদ মুিার পা দু’সি মাসি স্প্েঘ েররতই লাফ সদরয় উরে দাাঁড়াল। 
থদখল, থলােসি থিই দীর্ঘরদহী থলােসির িােী। এরও মাো থনরড়। 

থলােসির ডান হারতর পারেই সরভলবারসি। 
আহমদ মুিা  াাঁসপরয় পড়ল থলােসির উপর। 
থলােসি সরভলবার হারত তুরল সনরত পারল না। হারতর োক্কা থখরয় 

সরভলবারসি আররেিু িরর থগল। 
আহমদ মুিা থলােসির উপর  াাঁসপরয় পরড়ই তার ডান হারতর এেিা 

র্ুসষ চালাল থলােসির বাম থচারখর উপরর োরনর পারের নরম জায়গািায়। থিই 
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িারে থলােসির উাঁচু েরা মাোিাও ভীষণভারব আর্াত থখল থমর র িারে। 
থলােসি জ্ঞান হারল। 

আহমদ মুিা থলােসির সরভলবার কুসড়রয় সনরয় উরে দাাঁড়ারত োরব এমন 
িময় থপিন থেরে ভাসর গলায় বরল উেল, সরভলবার থফরল দাও। এে মুহূতঘ থদরী 
েররল মাো গুরড়া হরয় োরব। 

আহমদ মুিা িরঙ্গ িরঙ্গই হাত থেরে সরভলবার থিরড় সদল এবং র্ুরর 
দাাঁড়াল। থদখল, থিই দীর্ঘরদহী থলােসি আহমদ মুিার মাো লরিয সরভলবার 
তুরল সস্থর দাাঁসড়রয় গজ দুরয়ে দুরর। 

আহমদ মুিা র্ুররতই থলােসি বরল উেল, তুসম থে বড় র্ুর্ু হরব, তা 
আমারদর আরগই থবা া উসচত সিল। থোন িােু থলাে এত রারত এভারব োরও 
বাসড়রত প্ররবে েরর না। 

এেিু োমল থলােসি, তারপর সরভলবার নাসচরয় নাসচরয় বলল, বুর সি 
তুসমই আমারদর দু’জনরে হতযা েররি থরস্ট হাউরজ। থতামারে এখসন কুকুররর 
মত গুসল েরর মাররত ইিা েররি, সেন্তু তা েরব না। জানরত হরব তুসম থে? 

বরল থি থমর য় পরড় োো অজ্ঞান থলােসির সদরে ইংসগত েরর বলল, 
নাও ওরে, থবরড থপ রি দাও।’ 

আহমদ মুিা সুরবাে বালরের মত তার হুকুম তাসলম েরল। আহমদ মুিা 
সগরয় দাাঁড়াল থলােসির মাোর োরি। তারপর সনচু হরয় দু’হাত থলােসির বগরলর 
সনচ সদরয় ঢুসেরয় থলােসিরে তুলরত লাগল। 

থচারখর পলরে র্রি থগল র্িনািা। 
আহমদ মুিা অজ্ঞান থলােসিরে বুে বরাবর তুরলই সবদুযৎ গসতরত িুরড় 

সদল িামরনর দীর্ঘবপু থলােসিরে লিয েরর। 
থেষ মুহূরতঘ থলােসি বু রত থপররসিল। গুসলও েররসিল আহমদ মুিার 

মাো লরিয। সেন্তু আহমদ মুিা অজ্ঞান থলােসিরে িুরড় থদয়ার জন্য থপিন সদরে 
 ুেরত সগরয় অরনে খাসন সনচু হরয়সিল। আর থিাড়ার থবরগ অজ্ঞান থলােসিই 
থবে উচুরত উরেসিল। গুলী এরি আর্াত েরল অজ্ঞান থলােসিরেই। 
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গুলী খাওয়া অজ্ঞান থলােসি সগরয় আিরড় পড়ল দীর্ঘবপু থলােসির 
উপর। দু’জরনই সিিরে পড়ল থমর র উপর। 

আহমদ মুিা দ্রুত িুরি সগরয় থলােসির হাত থেরে সিিরে পড়া 
সরভলবারসি তুরল সনল। 

তারপর র্ুরর দাাঁড়ারতই থদখল, দীর্ঘবপু থলােসি পরেি থেরে আররেসি 
সরভলবার হারত তুরল সনরয়রি। সরভলবাররর নলসি দ্রুত িুরি আিরি আহমদ 
মুিার সদরে। সভরজ থগরি থলােসির বুে গুলীবৃে অজ্ঞান থলােসির লাল ররি। 
তার থচাখ দু’সিই ররির মত লাল। খুসন হরয় উরেরি থি। 

আহমদ মুিার সরভলবার তারে সুরোগ সদল না। উদ সগরণ েরল। 
থলােসি মাো তুরলসিল গুলী েরার জরন্য। গুরড় হরয় থগল তার থি মাো। 

গুলী েরার পর আহমদ মুিা মুহূতঘোল সচন্তা েরল। দাউদ থোোয়। 
গুলীর েব্দ থোনার পর তার থতা থবর হবার েো। থবড় রুরম সে থি থনই। 

থোন সদরে োরব েখন সচন্তা েররি থি িময় সিাঁসড়রত পারয়র েব্দ শুনরত 
থপল আহমদ মুিা। থেউ থেন দ্রুত উপরর উরে আিরি। 

আহমদ মুিা এেিু িরর সগরয় থদয়ারলর আড়ারল দাাঁড়ারলা। পারয়র েরব্দ 
বু ল থলােসি সিাঁসড় থেরে উপরর উরে এরিরি। েসররডাররর মুরখ ড্রয়ইরুরমর 
প্রারন্তই পরড় সিল ওরদর দু’জরনর লাে। সিাঁসড় থেরে উরে ড্রইংরয় পা সদরলই থে 
থেউ তা থদখরত পারব। 

আহমদ মুিা আড়াল থেরে উাঁসে সদল। থদখল, সরভলবার হারত দাউদ 
আতংে-সবহবল দৃসষ্টরত লাে দু’সির সদরে তাসেরয়। তার সরভলবারসি উদযত, 
সেন্তু থোন িারগঘরি নয়। আহমদ মুিা এে  িোয় থবসররয় এল থদয়ারলর আড়াল 
থেরে। দাউদ ইমরারনর সদরে সরভলবার উদযত েরর বলল, সরভলবার থফরল 
দাও থডসভড। ইহুদী স্প্াই থিরজি সবজ্ঞানী। থতামার থখলা এবার িাঙ্গ। 

দাউরদর থচাখ দু’সি জ্বরল উেল। থি সরভলবার থফরল সদল না। সবদুযৎ 
গসতরত তা র্ুরর এল আহমদ মুিার সদরে। 

আহমদ মুিার সরভলবার থরসড সিল দাউরদর সরভলবার েরা হাত লরিয 
গুলী েরল থি। 
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দাউরদর সরভলবার েরা হাত র্ুরর এরি আহমদ মুিারে লিয েরর আর 
উেরত পারল না। তার গুলীসবে হাত থেরে সরভলবার খরি পড়ল। বা হাত সদরয় 
ডান হাত থচরপ েরর থি বরি পড়ল। 

আহমদ মুিা এরি দাউরদর িামরন দাাঁড়াল। বলল, সম: থডসভড থতামার 
েৃসতঘর িবই আসম জাসন। এখন বল, থিই স্যাম্পুল এবং থতজসিয় সররপািঘসি 
থোোয় থররখি? 

‘থে আপসন, থি সররপারিঘর িারে আপনার সে িম্পেঘ?’ হারতর েন্ত্রণায় 
মুখ বাাঁো েরর বলল দাউদ। 

‘আসম থে তা থজরন থতামার থোন প্ররয়াজন থনই, আসম ো সজরজ্ঞি 
েররসি, তার জবাব দাও। 

‘ওিরবর িারে আমার সে িম্পেঘ? আসম সেিু জাসন না।’ 
‘থদখ মরন েররা না ঐ তেযিা আমার খুবই দরোর এবং ঐ তরেযর 

জরন্য থতামার মাোয় এখনও গুলী েসরসন। আসম জাসন ওগুরলা থোোয়।’ 
‘থেন তাহরল বাাঁসচরয় থররখরিন?’ 
‘তুসম ো পাপ েররি তার সবচার হরত হরব, থেষ পেঘন্ত সবজ্ঞান থেন্দ্র 

ধ্বংরির জরন্য থতজসিয় থিি থপরতি সবজ্ঞান থেরন্দ্রর মাসির তলায়।’ 
দাউরদর থচাখ িানাবড়া হরয় উেল। বলল, ‘আপসন থে?’ 
‘বরলসি, আমার পসরচয় সদরয় থতামার োজ থনই।’ 
‘থতজসিয় সররপািঘ থোোয় আপসন জারনন?’ 
‘হ্যা জাসন, ওিা থস্প্ন থেরে সেিা িফরর আিা দরলর দলরনতার 

হারত।’ 
আবার দাউরদর থচারখ এেরাে সবস্ময় ফুরি উেল। 
বিরত োসিল। আহমদ মুিা তারে বাো সদরয় বলল, উরে দাাঁড়াও, 

থতামার ফাস্টঘ এইড বস থোোয় থবর ের।’ 
দাউদ উরে দাাঁড়াল। 
চলরত শুরু েরল তার থবড রুরমর সদরে। আহমদ মুিা তার সপরি সপরি। 
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থবড় রুরমর োে থেরে ফাস্টঘ এইড বস থবর েরর আনল দাউদ। 
তারপর আহমদ মুিার সনরদঘরে থি বাসসি খুলল এবং আহমদ মুিার সনরদঘরেই 
থি ওষুরে তুলা সভসজরয় হারতর িরতর উপর তা চাসপরয় সদল। 

দাউরদর ডান হারতর থগাড়ার সদেিা িহ হারতর ঐ অংেিা এেদম 
সবধ্বস্ত হরয়রি। 

আহমদ মুিা হারতর সরভলবার পারে িসররয় থররখ দাউরদর িতস্থারন 
আরও সেিু তুলা লাসগরয় বযারডডজ েরর সদল। 

আহমদ মুিা েখন বযারডডজ থবাঁরে সদসিল, তখন দাউরদর এেবার মরন 
হরয়সিল, বাম হারতর এে র্ুসি সদরয় তার েত্রুরে কুরপাোত েররত পারর। সেন্তু 
পরিরনই থি থভরবসিল, থলােসি থিাজা নয়। ইহুসদ এরজসন্স ইরগুন জাই 
সলউসম’র সবশ্বখযাত দুই দুেঘষ্য থোোরে থি এইমাে হতযা েরররি। আর নাভঘিা 
তার ভয়ানে রেম েি না হরল হাত খাসল েরর এভারব েত্রুর োিাোসি থি 
আিরতা না। 

েরত্নর িারে বযারডডজ বাাঁো থদরখ দাউরদর মরন আবার প্রশ্ন জাগল, 
েত্রুর ভাল-মরন্দর সদরে মরনারোগী এই থলােসি থে? এমন েত্রুরে থি থতা 
থোনসদন থদরখসন। 

সেিু বলরত োসিল দাউদ, তার আরগ আহমদ মুিা উরে দাাঁসড়রয় ফাস্টঘ 
এইড বস থেরে দু’িুেররা সিরল্কর েডঘ তুরল সনল। এে িুেররা সদরয় দাউরদর 
দু’সি হাত সপি থমাড়া েরর থবাঁরে থফলল। 

‘আহত থলােরেও ভয় েররন?’ বলল দাউদ। 
‘না ভয় নয়।  ারমলা এড়ারত চাই।’ 
েো থেষ েররই আহমদ মুিা বলল চলুন। 
‘থোোয়?’ 
‘সনরচ আপনার গাসড়রত।’ 
দাউদরে সনরয় আহমদ মুিা সনরচ থনরম এল। গাসড় বারান্দারতই দাাঁড় 

েরারনা সিল দাউরদর গাসড়। চাসবও সিল গাসড়র িারেই। 
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আহমদ মুিা গাসড়র থপিরনর লারগজ থেসবনিা খুরল থিখারন ঢুসেরয় 
সদল দাউদরে। তারপর মুরখ রুমাল পুরর সদরয় লারগজ থেসবন লে েরর থফলল। 

গাসড়র ড্রাইসভং সিরি উরে বিল আহমদ মুিা। 
গাসড় চলরত শুরু েরল। 
থজনরা অেঘাৎ থস্প্ন থেরে আগত সেিা িফররর থলােরা থোোয় 

উরেরি আহমদ মুিা জারন। থজায়ান থোোয় উরেরি, থোোয় তারে পাওয়া 
োরব, থিিা থখাাঁজ েররত সগরয়ই থি জানরত পারর গরবষণা থেরন্দ্রর থগিমযারনর 
োি থেরে থে, থস্প্ন থেরে সেিা িফরর আিা এেসি সিম উরেরি গরবষণা থেন্দ্র 
থেরে এেিু পুরব িাগর-তীররর ‘সি-কুইন’ নামে থমারিরল। 

আহমদ মুিা অনুমারনই েরর সনল থমারিলসি থোোয় হরব। 
আসড্রয়াসিরের থবলাভূসম। থবলা ভূসমর প্রান্ত থর্াঁরষ এসগরয় থগরি প্রেস্ত 

এেসি পাো রাস্তা। থিই পাো রাস্তার উত্তর পাে থর্রষ থমারিরলর িাসর। প্ররতযে 
থমারিরলর প্ররবে থগরি থমারিরলর নাম। রারত সলওন িাইরনর আরলারত তা 
জ্বলজ্বল েররি। রাস্তা থেরে তা পসরস্কার পড়া োয়। 

আহমদ মুিা সতনসি থমারিল থপসররয়ই িামরনর থমারিলিার সলওন 
িাইরন ‘সি কুইন’ নাম থদখরত থপল। 

প্রোন রাস্তা থেরে এেিা অরপিােৃত িরু রাস্তা থবসররয় থমারিরলর গাসড় 
বারান্দায় সগরয় থেরেরি। 

‘সি কুইরনর’ গাসড় বারান্দায় আরগ থেরেই এেিা গাসড় দাাঁসড়রয়সিল। 
আহমদ মুিার গাসড় সগরয় থিই গাসড়র পারে দাাঁড়াল। 

আহমদ মুিা নামল গাসড় থেরে। গাসড় থেরে থনরম থদখল, এেজন 
থলাে দু’থিা বযাগ ও এেসি সুিরেে থভতররর সদে থেরে এরন দাাঁসড়রয় োো 
মাইক্রবারি উোরত োরি। 

আহমদ মুিা বু ল, সেিা িফররর দলসি তাহরল োবার জরন্য বতরী 
হরি। 

আহমদ মুিা দ্রুত ঢুরে থগল থভতরর। 
ঢুরেই থপল সররিপেন োউডিার। থিখারন এেজন থলাে বরি। 
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‘থস্প্রনর সেিা িফরর আিা দলসির দলরনতা েত নম্বরর।’ থস্প্নীয় 
ভাষায় সজরজ্ঞি েরল আহমদ মুিা। 

‘ঐ থতা উসন আিরিন, চরল োরবন উসন এখসন।’ 
আহমদ মুি সফরর তাোল সররিপেসনস্ট–এর ইংসগত লিয েরর। 

থদখল, এেজন মেয বয়িী থলাে এসগরয় আিরি। তার হারত এেিা সব্রফরেি। 
থলােসির দু’পারে এবং থপিরন েরয়েজন। তারদর মরেয থজনও। 

থজন আহমদ মুিারে থদরখ থফরলরি। আহমদ মুিারে থেরে থজরনর 
মুরখ সবস্ময় ফরুি উরেরি। তার থচাখ দু’সি বড় বড় হরয় উরেরি। 

সেন্তু আহমদ মুিার থচারখ িামান্য থোন পসরবতঘনও এল না। থেন 
থোনসদনই থি থজনরে থদরখসন। 

থজনও সনরজরে িামরল সনরয়রি। সেন্তু তার মনিা ের ের েরর োাঁপরি। 
থি জারন, আহমদ মুিা সবনা োররণ আরিসন, সে র্রি থে জারন। থি মরন মরন 
প্রােঘনা েরল, থহ ঈশ্বর, তুসম ন্যারয়র পরে িংগ্রামী আহমদ মুিারে, মজলুম 
থজায়ানরে িব সবপদ থেরে সনরাপদ ের। 

ওরা এসগরয় এরল আহমদ মুিা দু’োপ িামরন এসগরয় দলরনতা 
থলােসির মুরখামুসখ হরয় বলল, গুড নাইি, আপসন সে সেিা িফর সিরমর 
দলরনতা?’ 

‘হ্যাাঁ, আপসন থে?’ 
‘আমারে সচনরবন না, আপনারদর েো শুরন এলাম। আপনারে েরয়েিা 

েো বলরত চাই।’ 
‘আমারে? আসম থতা োবার জরন্য থবসররয়সি। চলুন গাসড়রত বরি শুনব 

আপনার েো।’ 
‘িবাই সে চরল োরিন?’ 
‘হ্যাাঁ োরি, রাত দু’িার থপ্লরন। আমার এেিু োজ আরি। তাই আরগ 

থবর হসি। োসি এে বন্ধুর বািায়।’ 
‘আপসন সম...।’ 
‘আসম অেযাপে সভলাররায়া।’ 
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হাাঁিরত হাাঁিরত েো হসিল তারদর মরেয। 
তারা হাাঁিসিল গাসড় বারান্দার সদরে। 
সমিঃ সভলাররায়ার পাোপাসে হাাঁিসিল সস্কন থহরডড এেজন থলাে। বয়ি 

হরব পাঁয়সেরের মত। থলােসি শুরু থেরেই আহমদ মুিারে থদরখ ভ্রুকুচরে সিল। 
আহমদ মুিাও তারে লিয েরসিল। 
গাসড় বারান্দায় থপ াঁরি সস্কন থহরডড থলােসি আহমদ মুিা থে গাসড় সনরয় 

এরিসিল, থি গাসড়র সদরে তাসেরয়ই সফরর দাাঁড়াল আহমদ মুিার সদরে। 
থলােসির থচারখ তখন ক্রুর দৃসষ্ট। বলল থি, এই গাসড়রতই আপসন এরিরিন? 

থলােসি পরেরি হাত সদরয়রি। 
আহমদ মুিার হাত আরগ থেরেই পরেরি। বলল, হ্যাাঁ, গাসড় আসমই 

এরনসি।’ 
আহমদ মুিার েো থেষ হবার িারে িারেই থলােসির হাত থবসররয় 

এরিরি সপস্তল িরমত। আহমদ মুিারও। 
আহমদ মুিা সহরিবিা আরগই িম্পূণঘ েররসিল। দু’জরনর হারত 

সরভলবার থবসররয় আিরল, বতঘমান পসরসস্থসতরত থে থোন এেজনরে মররতই 
হরব। আহমদ মুিা সরভলবার থবর েররসিল সিোন্ত সনরয়ই। সুতরাং সস্কন থহরডড 
থলােসি সরভলবার থবর েরর থে িময়িা সিোন্ত সনরত বযয় েরররি, থি িমরয় 
আহমদ মুিার বুরলি সগরয় তার বুেিা এরফাাঁড়-ওরফাাঁড় েরর সদল। 

ঢরল পড়ল তার থদহ সমিঃ সভলাররায়ার পারয়র োরি। 
সে র্রি থগল বুর  সনরয় িবাই েখন আহমদ মুিার সদরে থচাখ তুলল, 

তখন থদখল আহমদ মুিার সরভলবারসি সমিঃ সভলাররায়ার সদরে সস্থরভারব উদযত। 
সনহত থলােসির সপস্তলসিও তখন আহমদ মুিার বাম হারত। 

‘সমিঃ সভলাররায়া আপনার সুযিরেে এবং দু’সি বযাগ মাইরক্রাবারি 
উরেরি, ওগুরলা এই মুহূরতঘ আমার গাসড়রত তুরল সদরত বলুন। এে মুহূতঘ থদরী 
েররল আপানা মাো এবার গুরড়া হরব।  

োাঁপসিল সমিঃ সভলাররায়া। িংরগ িংরগই সেিু দূরর দাাঁড়ারনা থবয়ারারে 
সনরদঘে সদল সুযিরেে ও বযাগ দু’থিা আহমদ মুিার গাসড়রত তুরল সদরত। 
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থবয়ারা মুহূতঘোল থদরী না েরর সনরদঘে পালন েরল। 
আবার মুখ খুলল আহমদ মুিা। বলল, ‘সমিঃ সভলাররায়া আমার গাসড়রত 

উেুন।’ 
সমিঃ সভলাররায়ার েম্পন থবরড় থগল। েো বলরত থচষ্টা েররও পারল না। 
থজন সমিঃ সভলাররায়ার পারেই দাাঁসড়রয়সিল। িেরলর মরেয থিই মাে 

স্বিন্দভারব দাাঁসড়রয় সিল। লিয েররল থদখা থেত, তার থচারখ-মুরখ ভরয়র থে 
ভাবিা সিল তা এখন থনই। থিই মুখ খুলল, তারে থোোয় সনরয় োরবন? 

‘ভয় থনই মযাডাম, ওাঁর থোন িসত হরব না। আমারদর চুসর েরা সজসনি 
উোর হরলই ওাঁরে থিরড় থদব।’ 

েো থেষ েররই আহমদ মুিা আবার তাাঁর সরভলবার নাসচরয় বলল, সমিঃ 
সভলাররায়া আসম এে আরদে দু’বার েসর না।’ 

সম:সভলাররায়া োাঁপরত োাঁপরত সগরয় গাসড়রত চড়ল। আহমদ মুিা সগরয় 
গাসড়রত উরে গাসড়রত স্টািঘ সদল। ড্রাইসভং সিরির পারেই বরিসিল অেযাপে 
সভলাররায়া। 

আহমদ মুিার গাসড় েখন প্রোন রাস্তায় উরে চলরত শুরু েরররি, তখন 
দূরর সবপরীত সদে থেরে এেসি পুসলরের গাসড়রে দ্রুত ‘সি-কুইরনর’ সদরে 
আিরত থদখা থগল। 

সেিু দুর চলার পর আহমদ মুিার গাসড়র আরলা সনসভরয় সদল তারপর 
রাস্তা থেরে গাসড়রে িাগররর থবলাভূসমরত নাসমরয় সনল এবং এেসি থ ারপর 
আড়ারল সগরে দাাঁড়াল। 

‘সম: সভলাররায়া, গরবষণা থেন্দ্র থেরে আপনারা থে স্যাম্পুল ও 
থতজসিয় সররপািঘ চুসর থররিন, থিিা থবর েরর সদন। এখনই আপসন িাড়া 
পারবন। আর েসদ সমেযা বরল হয়রান েররন, তাহরল আপনার সে পসরণসত হরব 
তা থদরখরিন।’ েীর, সেন্তু েি েরি বলল আহমদ মুিা। 

‘আসম ওগুরলা চুসর েসরসন, ওরাই ওগুরলা আমারে গসিরয়রি থস্প্রন বরয় 
থনবার জরন্য। আমার ব্রীফরেরি ওগুরলা আরি। সদরয় সদসি।’ োাঁপা গলায় বলর 
সম: সভলাররায়া। 
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সম: সভলাররায়া মুরখ েো বলার িারে িারে সব্রফরেি খুরল থভতর থেরে 
এেিা ইনরভলাপ ও এেসি প্লাসস্টে েরল আহমদ মুিার সদরে এসগরয় সদল। 

আহমদ মুিা গাসড়র থভতররর লাইি অন েরর ওগুরলা পরীিা েরর 
পরেরি থররখ সদল। 

‘েন্যবাদ সম: সভলাররায়া, আপনার থোোয় থেন োবার েো সিল? 
োরবন থিখারন?’ 

‘আসম জাসন না, িারের ঐ থলােসিই সনরয় োসিল।’ 
‘তাহরল এখন মরিরল োরবন?’ 
‘সজ।’ 
আহমদ মুিা গাসড় স্টািঘ সদল। 
চলরত শুরু েরল গাসড়। 
‘থতজসিয় সররপািঘ এবং স্যাম্পুল সদরয় আপসন সে েররতন? 
সজজ্ঞািা েরল আহমদ মুিা। 
‘আমার দাসয়ত্ব সিল শুেু বহন েরা। মাসদ্ররদ থপ িরলই ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর 

সম: ভািকুরয়রজর থলাে এরি এিব সনরয় োবার েো।’ 
রাস্তায় উরে আহমদ মুিা গাসড়র আরলা সনসভরয় সদরয়সিল। ‘সি-কুইন’ 

মরিরলর িামরন রাস্তায় গাসড় দাাঁড় েরাল আহমদ মুিা। 
‘দু:সখত সম: সভলাররায়া আপনারে এরেবারর মরিরল থপ রি সদরত 

পারলাম না। পুসলে  ারমলা েররব।’ বলল আহমদ মুিা। 
গাসড় োমরতই সম: সভলাররায়া বুর  সনরয়সিল, তারে এখারনই নামরত 

হরব। 
‘েন্যবাদ’ বরল গাসড় থেরে সুযিরেে, দু’সি বযাগ ও সব্রফরেি সনরয় 

থনরম পড়ল সম: সভলাররায়া। 
গাসড় স্টািঘ সনল আহমদ মুিার। তার গাসড় গরবষণা থেরন্দ্রর সদরে। 
তার গাসড় দাাঁড়াল সগরয় গরবষণা থেরন্দ্রর থরস্ট হাউরজর থগরি। গাসড় 

দাাঁড়ারতই থগি রুরমর জানালা সদরয় মুখ বাড়াল থগাঁিমযান। 
‘ড: নুর আব্দুল্লাহ থভতরর আরিন?’ 
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‘চরল থগরিন।’ 
‘এো?’ 
‘না, থমহমানরদর িরমত।’ 
‘থোোয়, ওর বািায়?’ 
‘সজ হ্যাাঁ।’ 
‘বািা থোোয়?’ 
‘েমরপ্লরসর থভতরর, গরবষণা থেরন্দ্রর পারেই।’ 
‘েন্যবাদ। 
বরল আহমদ মুিা তার গাসড় র্ুসররয় সনল। েমরপ্লরসর থগি থি থচরন। 
থগরির িামরন গাসড় থপ িরতই আহমদ মুিা থদখরত থপল থগি থখালা। 

র্সড়র সদরে তাোল। থদখল রাত ১২িা। এ িময় থতা থগি থখালা োোর েো 
নয়। 

থগরির মুরখ গাসড় দাাঁড় েসররয় থনরম পড়ল আহমদ মুিা। 
থগরির এেিা পাল্লা পুররা থখালা, আররেিা পাল্লা অেঘ থখালা। থগিরুম 

েূণয। 
আহমদ মুিা অবাে হরলা গুরুত্বপূণঘ এই থগরির অবস্থা থদরখ। হোৎ 

আহমদ মুিার মরন হরলা, অস্বাভাসবে সেিু থতা র্রি থেরত পারর! এেবার হামলা 
বযেঘ হরয়রি, আররেিা হামলা থতা আিরত পারর! দাউরদর বাসড়র র্িনা ইসতমরেয 
তারা জানরতও পারর। িতেঘ হরয় উেল আহমদ মুিা। 

থি পা বাড়ারব ড: নুর আবদুল্লাহর বাসড়র সদরে োবার জরন্য এমন িময় 
থি থদখরত থপল েমরপ্লরসর সদে থেরে দুরিা থহডলাইি এসগরয় আিরি। 

আহমদ মুিা দ্রুত থগি রুরমর এেিা োরমর আড়ারল সগরয় দাাঁড়াল। 
এসগরয় আিা গাসড়সি থগরির োিাোসি এরি সস্প্ড েসমরয় সদরয় দু’বার 

হনঘ বাজাল। হনঘ শুরনই আহমদ মুিা বু ল ওিা ইহুদী থগারয়ন্দা িংস্থা ইরগুন জাই 
সলউসম’র িংরেত। সনসশ্চত হরলা ওিা দাউরদর দরলর গাসড়। 

হনঘ বাজারনার েরয়ে মুহূতঘ িব চুপচাপ। তার পররই গাসড় থেরে এেিা 
হাত থবসররয় এল। আর িংরগ িংরগই সক্ররেি বরলর মত থগালাোর এেিা বস্তু 
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িুরি থগল আহমদ মুিার গাসড়র লরিয। থগালাোর বস্তুসি িরািসর সগরয় আর্াত 
েরল আহমদ মুিার গাসড়রত। িংরগ িংরগই প্রচডড সবরফারণ। িুেররা িুেররা 
হরয় থগল আহমদ মুিার গাসড়। 

এসগরয় আিা গাসড়সি মুহূরতঘর জরন্য থেরম সগরয়সিল। আবার নরড় উেল। 
আহমদ মুিার োি থেরে গাসড়র দূরত্ব পাাঁচ’ি গরজর মত। আহমদ মুিা 

সিোন্ত সনল গাসড় োমারত হরব। সনশ্চয় থোন অর্িন র্সিরয় সফরর োরি েক্রুর 
গাসড়সি। 

থগালাোর থিই বস্তু অেঘাৎ থগ্ররনডসি থিাাঁড়া হরয়সিল ড্রাইভাররর সিি 
থেরে। থি জানালা থখালা। 

আহমদ মুিা সরভলবার তুরল গুলী েরল ড্রাইভাররর আবিা অবয়বিা 
লিয েরর। 

এেিা চাপা আতঘনাদ থভরি এল। এেবারই মাে। তারপর গাসড়িা এেি ু
থবাঁরে সগরয় থেরম থগল। 

গাসড়র মাোিা থবাঁরে এল থগি রুরমর সদরেই। সনেিতর হরলা গাসড়িা 
এবং গাসড়র দু’পােিা এখন আহমদ মুিার থচারখর িামরন। আহমদ মুিা 
আল্লাহর শুেসরয়া আদায় েরল এই অোসচত িাহারেয। 

গাসড় দাাঁসড়রয় পড়ার িারে িারে এেজন হাত উাঁচু েরর থগি রুম লরিয 
গুলী েররত েররত গাসড়র ওপারের দরজা সদরয় থবসররয় এল। 

আহমদ মুিা এরই অরপিা েরসিল সরভলবার বাসগরয়। থলােসির মাো 
উাঁচু হবার িারে িারেই সেগার সিপল আহমদ মুিা ওর মাো লরিয। 

মাোিা আর ওর উেল না থদহিা তার খরি পড়ল গাসড়র দরজারতই। 
আর থেউ থবরুল না গাসড় থেরে। গুলীও এল না। 
আহমদ মুিা ভাবল, গাসড়রত েত্রু পরির থেউ োেরত পারর। আহমদ 

মুিা আড়াল থেরে থবর হওয়ার অরপিা েররত পারর। 
এই িময় আহমদ মুিা েমরপ্লরসর সদে থেরে েরয়েজনরে আিরত 

থদখল। থিই িারে থভতর থেরে গাসড়র দরজায় োক্কা থদয়ার েব্দ শুনরত থপল 
আহমদ মুিা। 



আন্দালুসিয়ার প্রান্তরর  110 

 

আহমদ মুিা বু ল েত্রু পরির থেউ থনই। সনশ্চয় োউরে ওরা বন্দী 
েরর এরনসিল তারাই থবর হবার থচষ্টা েররি। 

আহমদ মুিা িুরি থগল গাসড়র সদরে। 
গাসড়র োাঁরচ ডােঘ থেড থদয়া। বাইরর থেরে সেিুই থদখা থগল না। 
আহমদ মুিা িামরনর থগি সদরয় লাে সডসিরয় থভতরর উাঁসে সদল। তার 

হারত তখন উদযত সরভলবার। 
‘মুিা ভাই দরজা খুরল সদন, আমরা বাাঁো।’ থজায়ারনর েি। আহমদ মুিা 

দ্রুত দরজা অন-লে েরর সদরয় বাইরর এরি দরজা খুরল সদল্ 
প্রেম থবসররয় এল থজায়ান, তারপর এরে এরে ড: নুর আবদুল্লাহ এবং 

ড: আবদুল্লাহ জারবর। তারদর িেলরেই সপিরমাড়া েরর বাাঁো। 
এই িময় গরবষণা থেরন্দ্রর সনরাপত্তা েমঘীিহ অন্যান্য থলােজন এরি 

পড়ল। তারা বাাঁেন খুরল সদল িেরলর। 
বাাঁেন খুলরলই ড: নুর আবদুল্লাহ এরি আহমদ মুিারে জসড়রয় েরল। 

বলল, সেে িমরয় আপসন এরি না পড়রল সে থে হরতা! আপসন আমারদর 
েৃতজ্ঞতা গ্রহণ েরুন। 

আহমদ মুিার মাোয় তখন অন্য সচন্তা গরবষণা থেরন্দ্রর থভতরর এিব 
হতযাোডড ও র্িনার এেিা বযাখযা গরবষণা থেন্দ্ররে সদরত হরব। 

সচন্তা েরর সনরয় আহমদ মুিা ডিঃ নূর আব্দুল্লাহরে বলল, জনাব পুসলে 
থষ্টেরন খবর সদরত হরব। বলরত হরব আজ গরবষণাগার থেরে এেিা গরবষণা 
সররপািঘ চুসর হওয়ার পর এিব র্িনা র্রিরি। আপনারা সেডন্যাপ হবার পর ো 
র্রিরি তার বাইরর আপনারা সেিুই জারনন না। িামরনর গাড়ী ধ্বংি হবার পর 
ওরদর গুলীরতই এ’ দু’জন মরররি। পরর েমরপ্লরসর থলােজন আপনারদর 
উোর েরররি। 

গরবষণা থেরন্দ্রর সিকুসরসি চীফও আহমদ মুিার েোগুরলা শুনসিল। 
বলল, অেঘাৎ আমারদর শুেু এেিা সবষয়ই থগাপন েররত হরব, থিিা হরলা, এ 
দু’জন আপনার হারত সনহত হওয়া।  
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‘োরণ আসম িািয থদবার জন্য ইিালীরত োেরত পাররবা না, এ 
োররণই। 

‘সেে আরি জনাব, বলল সিকুসরসি চীফ।  
সিকুসরসি চীফ ইিমত আরবসদন তুসেঘ বংরোদ্ভূত এেজন ইিালীয় 

মুিসলম। ইিালীয় আসমঘর এেজন অবির প্রাপ্ত েরণঘল। সেরয়রস্টই তার বাসড়। 
পুসলে ও প্রোিন মহরল তার পসরসচসত বযাপে।  

‘সমিঃ ইিমত আপসনই আমার পি থেরে পুসলে থস্টেরন ডাইসর েরুন। 
িব আপসন শুনরলন, অন্য িব সবষয় আপসন জারনন। থে ভারব সলখরত হয়, 
সলখরবন।  

েো থেষ েরর ডিঃ নুর আব্দুল্লাহ বলল, দাররায়ান থোোয়? পালারলও 
থি থতা এতিণ আিার েো। 

‘আসম থদখসি স্যার। বরল ইিমত আরবসদন থগি রুরমর সদরে থগল।  
থগি রুরমর সভতরর সগরয় থি সচৎোর েরর উেল, এখারন পরড় আরি, 

থে থেন তারে শ্বািরুে েরর হতযা েরররি।  
‘ও থেভারব আরি থি ভারবই োে’। বলল আহমদ মুিা।  
ইিমত আরবসদন সফরর এরলা।  
তার গযাররজ থেরে গাড়ী সনরয় চলল পুসলে থস্টেরন।  
‘জনাব আপনার িারে আমার অতযন্ত জরুসর আলাপ আরি, এখসন থি 

আলাপ েররত হরব। ডিঃ নূর আব্দুল্লাহরে বলল আহমদ মুিা।  
‘চলুন আমার বািায় থফরা োে’।  
বরল ডিঃ নূর আব্দুল্লাহ োবার জরন্য পা তুলরত তুলরত বলল, অন্যান্য 

থলােরদর লিয েরর। থগিিা এভারবই োেরব, থতামরা এখারনই োে, িব থেমন 
আরি, থতমনই োেরব। 

ডিঃ নূর আব্দুল্লাহ, ডিঃ আব্দুল্লাহ জারবর, থজায়ান এবং আহমদ মুিা 
পাোপাসে থহাঁরি চলল, ডিঃ নূর আব্দুল্লাহর বাড়ীর সদরে।  

ডিঃ নূর আব্দুল্লাহর ববেেখানায় বরি আহমদ মুিা থরষ্ট হাউজ থেরে 
োবার পর দাউরদর বাসড়রত থপ িা, দাউরদর হারত তার বন্দী হওয়া, ইহুদী 
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থগারয়ন্দা িংস্থার সচসেসি থেরে দাউরদর প্রেৃত পসরচয় ও তার কুেৃসতঘর িব র্িনা 
জানা, বন্দী দো থেরে মুি হওয়া, দু’জন ইহুদী থগারয়ন্দােমঘীরে হতযা, 
দাউদরে আহত েরা, দাউদরে গাড়ীর লারগজ থেসবরন পুরর মরিল ‘সি কুইন’ 
োওয়া থিখানোর র্িনায় আররে ইহুদী থগারয়ন্দা েমঘীরে হতযা এবং অেযাপে 
সভলাররায়ারে েরর সনরয় োওয়া এবং তার োি থেরে ‘থতজসিয় সররপািঘ ও 
স্যাম্পুল উোর েরা, প্রভসৃত িব র্িনা বলা থেষ েরর বলল, েমরপ্লরসর থগরি ো 
র্িল তা থতা আপনারা থদখরিন। 

র্িনা শুনার পর থেউ সেিুিণ েো বলরত পারলনা। ডিঃ নূর আব্দুল্লাহর 
মুখ ফযাোরে হরয় থগরি। িম্ভবতিঃ গরবষণা থেন্দ্র ভয়াবহ থতজসিরয়র সেোর 
হওয়ার েো শুরন। সেিুিণ পর ভািা গলায় বলল, আমারদর গরবষণা থেরন্দ্রও 
ওরা থিই ভয়াবহ থতজসিয় থপরতরি। আমারদর িব তেয দাউদ পাচার েরররি 
ইহুদী িংস্থার োরি। দাউদ তাহরল ইরগুন জাই সলউসম’র থগারয়ন্দা েমঘী থডসভড 
ইমরান।  

বরল অরনিণ মুখ সনচু েরর োেল ডিঃ নূর আব্দুল্লাহ। েখন মুখ তুলল, 
থদখা থগল তার দু’থচাখ সদরয় অশ্রু গড়ারি। োাঁপা গলায় বলল, আপনারে 
অিংখয েন্যবাদ আহমদ মুিা, আপসন িবার বহু িারের এ গরবষণা িংস্থারে 
অবরেরষ বাাঁচাবার এেিা বযবস্থা েরররিন। আসম সবজ্ঞানী ডিঃ িালারমর এ পসবে 
আমানরতর থহফাজত েররত পাসরসন। আসম েরেষ্ট িতেঘ সিলাম না। আমার বু া 
উসচত সিল মুিসলম জগৎ ও তৃতীয় সবরশ্বর উন্নসতর এেিা গুরুত্বপূণঘ থিাপান এ 
গরবষণা প্রসতিানরে ধ্বংি েরার থচষ্টা অরনরেই েররব।  

ডিঃ নূর আব্দুল্লাহর থেরষর েো আরবরগ থভরি পড়ল। আহমদ মুিা 
দাউরদর োরি সলখা ইরগুন জাই সলউসম’র সচসেসি ডিঃ নূর আব্দুল্লাহর হারত সদরত 
সদরত বলল, অতীত এখন অতীত ডিঃ নূর আব্দুল্লাহ। আমারদর এখন বতঘমান সনরয় 
ভাবরত হরব। আল্লাহর অরেষ প্রেংিা থে সতসন ওরদর ষড়েন্ত্র অবরেরষ হারত-
নারত েসররয় সদরয়রিন।  

দাউদ তাহরল ও গাড়ীিার লারগজ থেসবরন সিল, সবরস্ফাররণ তাহরল 
থিও থেষ হরয় থগরি। সচসেরত নজর বুলারত বুলারত বলল ডিঃ নূর আব্দুল্লাহ। 
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‘সজ হ্যাাঁ, এিাই র্রিরি। েসদও তার এ পসরণসত আসম চাইসন। আসম বন্দী 
েরর সনরয় এরিসিলাম এজরন্যই থে, তার োি থেরে আরও েো পাওয়া োরব। 
সেন্তু থি সুরোগ হরলা না।  

আহমদ মুিা েো থেষ েরর পরেি থেরে থতজসিয় সররপািঘ থবর েরর 
ডিঃ নূর আব্দুল্লাহর হারত সদরয় বলল, সররপািঘ সে বলরি দয়া েরর বলুন।  

সররপারিঘর উপর থচাখ বুলারত বুলারত ডিঃ নূর আব্দুল্লাহর েপাল কুসঞ্চত 
হরয় উেল, সবষণ্ণ হরয় উেল তার মুখ। থি সররপািঘসি ডিঃ আব্দুল্লাহ জারবররর হারত 
তুরল সদরত সদরত বলল, দুিঃিংবাদ জনাব আহমদ মুিা। সবরেষ থতজসিয় সবরষর 
থোন এযাসডিরডাজ এখনও আসবষ্কৃত হয়সন। থেখারন থতজসিয় থপাতা আরি তা 
খুরজ থবর েরর তারে তুরল থফলা অেবা থি েমরপ্লস বা সবসডং থিরড় িরর োওয়া 
িাড়া থোন সবেল্প থনই।  

শুরন আহমদ মুিার মুরখও সচন্তা ও েংোর ভাব ফুরি উেল, বলল, 
মাসদ্ররদর মিসজদ েমরপ্লস না হয় থিরড় সদরয় বাাঁচা থগল, সেন্তু থস্প্রনর েরডঘাভা, 
গ্রানাডা, মালাগা, থিসভল প্রভৃসতর েত েত অমূলয মুিসলম স্মসৃত সচহ্নগুরলারে 
আমরা বাাঁচাব থেমন েরর। এতগুরলা স্থান থেরে থতজসিরয়র স্থান খুাঁরজ থবর েরা 
এবং তা তুরল থফলা সে িম্ভব! আহমদ মুিার েরডে অিহায় ও থভরি পড়া সুর।  

আহমদ মুিার মত থজায়ারনর মুখও অন্ধোর হরয় উরেরি। থভরি 
পরড়রি উভরয়ই। থোন র্িনায় জীবরন আহমদ মুিা এভারব থভরি পরড়সন।  

‘মুিা ভাই আপনার েরডে িাহরির সুর, আোর আশ্বাি বানী শুনরত 
আমরা অভযস্ত। আপসন থভরি পড়রল আর থেউ দাাঁসড়রয় োেরত পাররব না। 

এেিু োমল ডিঃ আব্দুল্লাহ জারবর। থেরমই আবার শুরু েরল, িব 
বযাপাররই আল্লাহ আপনারে িাহােয েরররিন। এ বযাপাররও সনশ্চয় েররবন। 
থেমন সতসন িাহােয েররলন আমারদর থগ ররবর এ গরবষণাগাররে। আল্লাহ 
আপনারে সেরয়রস্ট এই োরজর জরন্যই এরনসিরলন। আল্লাহ আপনারে থস্প্রন 
সনরয় এরিরিন িাফলয সদরবনই আল্লাহ আপনারে। 

আরবরগ ভারী হরয় উরেরি ডিঃ আব্দুল্লাহ জারবররর েডে।  
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‘ডিঃ নরূ আব্দুল্লাহ, ডিঃ জারবর আসম এবং থজায়ান এই রারত এখনই 
আমরা থস্প্ন োো েররত চাই। বলল, আহমদ মুিা।  

এেিু থেরমই আহমদ মুিা বলল, ‘থদায়া েরুন আপনারা, থস্প্রনর 
অবস্থা গুরুতর। থজায়ান সবশ্বসবদযালরয়র থিরা িাে হওয়া িরত্বও মসরিরো 
হওয়ার োররন সেিার পে তার রুে হরয় থগরি। এই পসরচয় প্রোে হওয়ায় 
অরনেরে জীবন সদরত হরি। এ িরবর থমাোরবলায় আল্লাহ থেন আমারদর 
িাফলয দান েররন।  

‘আবার বলসি মুিা ভাই, আল্লাহ আপনারে িফল েররবন। এই িাফলয 
আপনার হারত আিরব বরলই আল্লাহ আপনারে থস্প্রন সনরয় থগরিন। বলল, ডিঃ 
আব্দুল্লাহ জারবর।  

আল্লাহ িাফলয দান েররন েতেগুরলা েরতঘ। ঈমারনর দূঢ়তা এবং 
থোগযতা তার মরেয অন্যতম। এগুরলা না োেরল থতা আল্লাহর িাহােয আিরবনা, 
এখারনই ভয় জারবর।  

‘আল্লাহ িব িাহারেযরই মাসলে’। বলল, ডিঃ জারবর।  
আমার এেিা েো। বলল ডিঃ নূর আব্দুল্লাহ।  
‘বলুন’, বলল, আহমদ মুিা।  
‘সমিঃ থজায়ান এেসি সবরাি সবজ্ঞান প্রসতভা, তার থমোরে আমরা 

আমরদর গরবষণা থেরন্দ্রর োরজ লাগারত চাই।  
আসম খুসে হব এিা হরল। তুসম সে বল থজায়ান? 
‘আপসন ো সনরদঘে েররবন, তাই েরব।’ 
‘সেে আরি থজায়ান আিরব, তরব ওরে আমারদর আর এেিু দরোর 

আরি। থবেী িময় নয়। দু’এেমাি পররই থি আিরত পাররব।’ 
‘থজায়ান তুসম এেিা ফরম সনরয় োও। পুরণ েরর দু’চার সদরনর মরেযই 

পাসেরয় সদও।’ বলল ডিঃ নুর আব্দুল্লাহ। 
‘েন্যবাদ।’ বলল থজায়ান। 
ডিঃ নুর আবদুল্লাহ উরে সগরয় দু’সি ফরম এরন থজায়ারনর হারত সদল।  
‘দু’সি থেন?’ থজায়ান বলল। 
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‘রাখ, দরোর হরতও পারর।’ 
আহরমদ মুিা উরে দাাঁড়াল। বলল, ‘আমরা এখসন থেরত চাই।’ 
থজায়ানও উরে দাাঁড়াল। 
‘এখসন োরবন?’ বলল ডিঃ নুর আবদুল্লাহ। 
‘এখসন মারন এই মুহূরতঘ।’ 
বরল আহমদ মুিা হ্যাডডরেরের জরন্য হাত বাসড়রয় সদল ডিঃ নুর 

আবদুল্লাহর সদরে।  
ডিঃ নুর আবদুল্লাহ ও ডিঃ জারবররর িারে হ্যাডডরেে েরর র্ুরর দাাঁসড়রয় 

হাাঁিরত শুরু েরল আহমদ মুিা।  
পরর তার থপিরন থবসররয় এল থজায়ানও।  
ড্রইং রুরমর দরজায় এরি দাাঁড়াল ডিঃ নুর আবদুল্লাহ এবং ডিঃ আবদুল্লাহ 

জারবর।  
বাগারনর থভতর সদরয় লাল সুড়সের রাস্তা সদরয় িামরন এসগরয় োরি 

আহমদ মুিা ও থজায়ান। 
‘থোন পরে ওাঁরা োরবন, গাসড় লাগরব সেনা, সেিুই সজজ্ঞািা েরা হরলা 

না। ডাসে ওাঁরদর...।’  
বরল িামরন পা চালারত থগল ডিঃ নুর আবদুল্লাহ। 
ডিঃ আবদুল্লাহ জারবর তারে হাত সদরয় বারণ েরর বলল, ‘থডরে লাভ 

হরব না। এেিা পসরেল্পনা উসন সনশ্চয় েরররিন থোন প্ররয়াজন হরল সনরজই 
বলরতন।’ 

‘তবু...।’ 
‘লাভ হরব না। সনরজর পারয় ভর েরর স্বােীনভারব উসন চলরবন, এিাই 

ওাঁর সনয়ম। োউরে েষ্ট না সদরয় েতিা িম্ভব সনরজই েষ্ট েররবন, এিাই ওাঁর 
রীসত।’ 

‘তাই থতা উসন িবার এত সপ্রয়, তাই থতা উসন এতবড় সবপ্লবী।’ 
‘হ্যাাঁ, তাই।’ 
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এসগরয় চলসিল দু’জন রাত িারড় বারিায় েীতল সনরবতার মার  মৃদু 
স্প্ন্দন তুরল। 

আহমদ মুিা ও থজায়ান েখন গরবষণা থেরন্দ্রর এলাো থপসররয় রাস্তায় 
উেল, তখন পুসলরের দু’সি গাসড় দ্রুত এসগরয় োসিল আই সি সি সপ’ েমরপ্লরসর 
সদরে।  

আহরমদ মুিা এেবার থিসদরে তাসেরয় দৃসষ্ট সফসররয় িামরন সনরিপ 
েরল।  

‘থেন তাড়াতাসড় চরল এলাম জান থজায়ান, ডিঃ নুর আবদুল্লাহ োরত 
িহরজই বলরত পাররন, গরবষণা থেন্দ্র থেরে চুসর েরা এেিা দসললরে থেন্দ্র 
েরর দু’দরলর িংর্ারতর ফল এিব র্িনা, হতযা োণ্ড।’ বলল আহমদ মুিা। 

‘দু’দল প্রমাণ হরব সে েরর?’ 
‘দু’থিা গাসড়র মুরখা-মুসখ িংর্াত। তািাড়া সমিঃ সভলাররায়া এর জীবন্ত 

িািয হরবন। এে পি তারে থতজসিয় ও স্যাম্পুল সদরয়সিল, অন্য পি তার 
োি থেরে থিগুরলা থেরড় সনরয়রি। আসম মরন েসর, সমিঃ সভলাররায়ারে পুসলে 
আপাততিঃ িাড়রি না।’ 

‘তাহরল থজনরদর সে হরব?’ 
‘ওরদর চরল থেরত অসুসবো হরব না, সেিু সজজ্ঞািাবাদ েররত পারর 

মাে।’ 
‘ওরে আমরা থিসলরফান েররত পাসর না, থেষ খবরিা সনরত পাসর না? 
আহমদ মুিার থোাঁরি হাসি ফরুি উেল। বলল, থতামার উরদ্বগ বু রত 

পারসি থজায়ান। সেন্তু এ িময় বাইররর থোন থিসলরফান থজনরে িরন্দরহর মরেয 
থফরল সদরত পারর। এমসনরতই থি ভয়ানে োজ েরর বরি আরি।’ 

থরস্ট হউরজর দু’জন থলাে সনহত হওয়ার র্িনা মরন পড়ল থজায়ারনর। 
আহমদ মুিা বরলসিল, থি দু’জন থজরনর গুলীরতই মরররি। থজরনর োন্ত, সুন্দর, 
িরল মুখিা থভরি উেল থজায়ারনর থচারখ। থজন থজায়ারনর জরন্য এতবড়  ুাঁসে 
সনল। থজরনর োরি থি এতবড়। থোন ভারব জানাজাসন হরল ওর থে সে হরব। 
থবাোর মত সপস্তলিা আবার িারে রারখসন থতা। মনিা অস্বসস্তরত ভরর থগল 
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থজায়ারনর। এেিা থবাবা আতংে এরি তারে সর্রর েরল। তার মরন হরলা, তার 
থজরনর সনরাপত্তার থচরয় বড় থেন তার োরি এখন আর সেিু থনই।  

বলল থজায়ান, ‘থজরনর েসদ থোন সবপদ র্রি োয়?’ 
‘আসম থিিা সচন্তা েররসি থজায়ান। সেন্তু আমরা তার িারে থোগারোগ 

েসর সেংবা তারে থিখারন থেরে িসররয় আসন- োই েসর আমরা তারে সর্রর, 
তারত থি থবেী িরন্দরহর সেোর হরব।’ 

োমল। ‘এেিু ভাবল আহরমদ মুিা, তারপর এেিু থহরি বলল, থতামার 
থজরনর জরন্য এিুকু েররত পাসর, থি সেরয়স্ট িাড়ার আরগ আমরা সেরয়স্ট থেরে 
োব না।’ 

‘থিিা সেভারব? আমরা থতা সেরয়স্ট িাড়সি।’  
‘আমরা োসি থবারি। থবারি বরি আমরা েত খুেী অরপিা েররত 

পাসর।’  
‘োর থবাি?’ 
‘ও তুসম জান না। আসম থভসনি থেরে থবাি সনরয় এরিসি  ারমলায় োরত 

না পড়রত হয় এ জরন্য। থবাি সফরডল সফসলরপর এে থভসনিীয় বন্ধুর। তার বন্ধুসি 
আবার মুিলমান। সুতরাং বলরত পার থবািসি আমারদরই।’ 

‘আমরা সে আবার থভসনরি োব?’ 
‘হ্যাাঁ, থবারি থভসনি। থভসনি থেরে িারন্সর ‘মারেঘল’ হরয় দসিণ 

িারন্সর ‘তুলজু’। তুলজু থেরে িড়ে পরে িান্স থপসররয় বািে এলাো সদরয় 
সপররসনজ পবঘত পার হরয় থস্প্রন।’  

‘আপসন এ পরেই বুস  এরিরিন? আপসন ইউররপর এই অঞ্চরল নতুন। 
নাগসরেরত্বর  ারমলা আরি। আপসন সে েরর এো এরলন?’ 

‘সফসলপ আমারে থস্প্রনর অতযন্ত ববে এেিা পািরপািঘ েরর সদরয়রি। 
আর এো থতা নই। আমার িারে আবদুর রাহমান িপ্তম এরিরি, থি বািে 
থগসরলার এেজনরনতা, মুিলমান। িান্স, ইিালী, ইতযাসদ তার োরি 
ববেেখানার মত।’ 

‘থোোয় থি?’ 
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‘থবারি।’  
থোন েো এল না থজায়ারনর তরফ থেরে। 
এেিা িযাসস থদরখ থডরে সনল আহরমদ মুিা। 
উরে বিল দু’জন গাসড়রত। 
িুরি চলল গাসড় সেরয়রস্টর ‘সবরনাদন বন্দররর’ সদরে। ওিা সেরয়রস্টর 

শুেু নয়, থগািা দসিণ-পূবঘ ইউররারপর অতযন্ত থলাভনীয় পেঘিন থেন্দ্র। ওখারনই 
রাখা আরি আহরমদ মুিার থবাি। 
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৪  
সেরয়স্ট থেরে থবর হওয়ার চতুেঘ সদন মেযরারত আহমদ মুিারা তুলজু 

সবমান বন্দরর থপ াঁিাল। অেচ সিসডউল অনুিারর সদ্বতীয় সদন মেযরারত তারদর 
তুলরুজ থপ াঁিার েো সিল। সেরয়রস্ট তারদররে থদখা েররত হয়সন। িোরলই 
তারা মরিল ‘সি-কুইন’- এর সররিপেরন থিসলরফান েরর জানরত থপররসিল, শুে ু
অেযাপে সভলাররায়া িাড়া িবাই রারতর থপ্লরনই মাসদ্রদ রওনা হরয় থগরি। 
আহরমদ মুিারদররে দু’সদন োিারত হরয়রি থভসনরি। 

আহমদ মুিারা থভসনরি থপ াঁরিসিল বুেবার সবরেরল। শুক্রবার পেঘন্ত 
তারদররে থভসনরি োেরত হরয়রি। সফসলপ ও আবদুর রহমান িপ্তম এর বন্ধু 
ইব্রাসহম আলফরনিা সেিুরতই আহরমদ মুিারে িাড়রত রাজী হয়সন। তার েুসি 
সিল, শুক্রবার বাদ জুমা গুরুত্বপূণঘ দু’জন খৃস্টারনর ইিলাম গ্রহরণর অনুিান 
আরি, এ অনুিারন আহমদ মুিারে হাসজর োেরতই হরব। 

আপসত্ত সেিু েররলও থলাভ থজরগসিল আহমদ মুিার মরন। থভসনরির 
মিসজরদ জুমা পড়া োরব, এখানোর মুিলমানরদর িারে িািাৎ হরব, িবরচরয় 
বড় লাভ হরব দু’জন ভাইরয়র ইিলাম- গ্রহণ অনুিারন হাসজর োেরত পারা। 

সুতরাং ইব্রাসহম আলফরনিার েুসিরত দুবঘল হরয় পরড়সিল। আহমদ 
মুিা থিসদন আলাপ েরসিল আলফনরিার ড্রইংরুরম বরি। 

আহমদ মুিা সে সিোন্ত থনরব না থনরব ভাবসিল থিই িময় র্রর প্ররবে 
েররসিল এেসি থমরয়। পারয়র থগাড়াসল পেঘন্ত নামারনা তার স্কািঘ জুতার প্রান্ত 
থোন িুাঁই িুাঁই েররি। গারয় থোি। মাোয় রুমাল, থচারখর প্রান্ত পেঘন্ত নামারনা। 

র্রর ঢুরে িালাম সদরয় থমরয়সি ইব্রাসহম আলফনরিারে বরলসিল, 
‘এেিা সুখবর আব্বা’। 

‘আমার থমরয় আরয়ো। থভসনি সবশ্বসবদযালরয় পরড়’। থমরয়সিরে 
থদসখরয় বরলসিল আলফনরিা। 
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েো থেষ েররই থমরয়সিরে সজজ্ঞািা েররসিল আলফনরিা, ‘তুসম বুস  
সবশ্বসবদযালয় থেরে এরল?’ 

‘সজ, হ্যাাঁ’। 
‘তুসম থতা এাঁরদর সচন না’। 
‘সচসন না, আম্মার োরি শুনলাম’। 
‘সে শুনরল?’ 
‘ইসন থিই আহমদ মুিা’। আহমদ মুিার সদরে ইংসগত েরর বলল 

থমরয়সি। 
‘থোন আহমদ মুিা?’ এেিু থহরি সজজ্ঞািা েরল আলফনরিা। 
‘সেসন মুিলমানরদর জজঘওয়াসেংিন, সেসন মুি েরররিন সফসলসন্তন, 

সমন্দানাও, মেয এসেয়া, েরেোি ও বলোরনর মুিলমানরদর?’ 
‘জজঘওয়াসেংিরনর িারে তুলনা সে সমলল, মা?’ 
‘সেে থমরল না, জজঘওয়াসেংিন এেিা থিনাবাসহনীরে থনতৃত্ব সদরয়রিন 

মাে। সেন্তু ইসন এেিা িাসবঘে মুসি আরন্দালরনর সনমঘাতা ও িাফলযদানোসর। 
ইসন িরবঘাচ্চ থিনানায়ে, আবার িবঘসনম্ন বিসনেও। ইসন ো আরদে েররন, প্রেরম 
সতসন তা পালন েররত িামরন অগ্রির হন। জজঘওয়াসেংিন শুেু সিরলন মাোর 
বযসি, এমন মাো ও মাসির বযসি সিরলন না?’ 

আলফনরিার মুরখর হাসি সমসলরয় সগরয়সিল। তার জায়গায় এরিসিল 
সবস্ময়। থমরয়র সদরে অবাে সবস্মরয় থচরয় আলফনরিা বরলসিল, ‘এত েো এমন 
েো তুসম জানরল সে েরর, সেখরল থোরিরে মা?’ 

তখনই উত্তর থদয় সন আরয়ো। এেিিুণ চুপ েরর সিল। তারপর 
বরলসিল, ‘আপনারে বসলসন আব্বা, আমরা ‘ইয়ুে থিািাইসি ফর ইউররাসপয়ান 
থররনিা’ নারম এেসি িংগেন েররসি। থিরল ও থমরয়রদর জরন্য এর দু’সি সভন্ন 
সভন্ন উইং আরি। দু’থিা উইং স্বােীনভারব োজ েরর। প্রসত িপ্তারহ আমরা স্টযাসড 
িারেঘরল বসি। আমরা দু’থিা োজ েসর, এে, ইিলারমর আসেদা-সবশ্বাি ও 
ইসতহাি সেিা েসর আমরা, দুই, থদে-সবরদরের িমস্যা সনরয় আমরা আরলাচনা 
েসর, থোন থদরে মুিলমানরদর সে িমস্যা থি তেয আমরা থোগাড় েসর এবং 
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সবরশ্বর সবসভন্ন মুিসলম িংস্থা িংগেনরে আমরা িােযমত বই-পুস্তে, পে-পসেো, 
োসিং, সিসপং পাসেরয় িাহােয েসর। এই িূরেই আমরা জনাব আহমদ মুিা 
িম্পরেঘ থজরনসি’। 

‘এ থিািাইসি সে থতামার থভসনি থেসন্দ্রে?’ 
‘না আব্বা। এ থিািাইসি প্রেম গসেত হয় জামঘাসনর সমউসনখ েহরর। 

ইিলাম গ্রহণোরী এেজন জামঘান তরুণ ইসঞ্জসনয়ার এই থিািাইসি গেরনর 
উরদযািা। এই ইসঞ্জসনয়ার থি সদ আররব পাাঁচ বির সিরলা এেসি পারমাণসবে 
প্রেরল্প এবং থিখারনই ইিলাম গ্রহণ েররন। এখন এই থিািাইসি থগািা মেয 
ইউররাপ জুরড় িসড়রয় পরড়রি। আমারদর ইিাসলরতই আরি ২০সি থেন্দ্র’। 

আরয়ো োমরতই আহমদ মুিা বরল উরেসিল, ‘থবান, থতামারদর োরজর 
মতই থতামারদর থিািাইসির নামিা সুন্দর। সেন্তু বলত, ‘আজরের িমৃে ও সুন্দর 
ইউররাপ তার থররনিাাঁরই ফল, আবার ইউররারপ থরাঁরনিা থেন?’ 

আরয়োর মুরখ এে িুেররা িলি হাসি ফুরি উরেসিল। বরলসিল থি, 
জনাব এর উত্তর আপসন জারনন, তবু বলসি, ইউররারপর থি থররনিাাঁ ইউররাপরে 
িমৃসে সদরয়রি এবং িমৃসেজাত থি ন্দেঘয সদরয়রি সেেই, সেন্তু এই িমৃসে এবং 
িমৃসেজাত থি ন্দেঘয সনরয় তারা থোন পরে চলরব, থোন পরে চলরল তারদর 
আত্মার পসরতৃসপ্ত আিরব, থোন পরে চলরল পসরবার, িমাজ ও রারষ্ট্র আনরব 
তারদর িাসবঘে মংগল, থিই বযাপারর ইউররাপ আজ ভীষণ অন্ধোরর। এই 
অন্ধোরর তারদর হতাো ক্ররমই বাড়রি, জীবন হরয় উরেরি ক্লাসন্তের। মহত্তর ও 
মংগলতর অসত-জীবসনে এেসি লরিযর অভারব তারদর জীবন ও িমৃসে িবই 
অেঘহীন হরয় পড়রি। আমারদর থররনিাাঁ ইউররাপরে এই জীবন-সবনােী অবস্থার 
হাত থেরে বাাঁচাবার জরন্যই। আজ এেমাে ইিলারমই আরি এই থরাঁরনিার 
েসি’। 

‘েন্যবাদ থবান। তুসম থে মহত্তর ও মংগলতর অসত-জীবসনে এেিা 
লরিযর েো বলরল থিিা সে?’ 

থিই িলি হাসি আবার ফরুি উরেসিল আরয়োর মুরখ। বরলসিল, ‘মাফ 
েররবন, আমার েো আসম পসরষ্কার েররত পাসরসন। অসত-জীবসনে বলরত 
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বু ারত থচরয়সি জীবন-পরপাররর অেঘাৎ পরোলীন জীবরনর মহত্তর, উচ্চতর 
লরিযর েো’। 

‘অেঘাৎ আমারদর এই জীবরনর স্বসস্ত ও সুখরে এবং অেঘ-প্রাচুরেঘর 
অেঘময়তারে তুসম পরোলীন জীবন-মুখী মহত্তর ও উচ্চতর লরিযর িারে িম্পৃি 
েররি। এর বযাখযা তুসম সেভারব েররব’। বরলসিল আহমদ মুিা। 

আরয়োর মুখ লিায় লাল হরয় উরেসিল। বরলসিল থি, ‘িব সবষয় আসম 
ভালভারব বুস সন। আসম থেিুকু বলরত পারব তাহরলা, এই জীবনিাই েসদ থেষ 
হয়, এই জীবরনর পর েসদ আর সেিু না োরে, তাহরল অেঘ-প্রাচুেঘ-িমৃসে িবসেিু 
িরত্ত্বও জীবরন এে িময় হতাো এরি দাাঁড়ায়, িবসেিু অেঘহীন হরয় পরড়। থেমন, 
থে থোন িময় মানুরষর মৃতযু র্িরত পারর, আর মৃতযুর িারে িারেই েসদ িব থেষ 
হরয় োয়, তাহরল জীবরনর এত আরয়াজন থেন, এর প্ররয়াজন সে! এ থেরেই 
আরি জীবরন সবেৃঙ্খলা, জীবরনর প্রসত সবতষৃ্ণা। োর এেিা প্রোে হরলা, 
অস্বাভাসবে েররণর ভাব-প্রবণতা, থনোগ্রস্ততা। এিা হরলা এেসদে। আররেিা 
সদে হরলা, পসরবার, িমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনরে সুন্দর ও োসন্তপণূঘ েররত থভাগও 
প্ররয়াজন, তযাগও প্ররয়াজন। প্ররয়াজন থভাগ ও তযারগর ভারিাময। সেন্তু 
পরোলীন জীবন েসদ না োরে, থিখারন েসদ পুরস্কাররর সনশ্চয়তা এবং োসন্তর 
েসদ সবষয় না োরে তাহরল মানুষ অবযাহতভারব তযাগ েরর োরব থেন, 
থস্বিাচাসরতা অন্যায় ও অসবচার থেরে থস্বিায় সবরত োেরব থেন? সুতরাং 
আমারদর এই জীবরনর সুখ-োসন্ত-িমৃসে পরোলীন জীবরনর উচ্চতর ও মহত্তর 
প্রসতশ্রুসত ও পুরস্কাররর িারে িম্পৃি’। 

আহমদ মুিার মুখ আনরন্দ উজ্জ্বল হরয় উরেসিল। থভসনরি বরি 
ইউররাপীয় সেিা প্রসতিারনর এেজন ইউররাপীয় তরুণীর েরডে এই েোগুরলা 
শুেু অপূপপ নয়, অসবশ্বাস্য মরন হরয়সিল আহমদ মুিার োরি। বরলসিল আহমদ 
মুিা, ‘েন্যবাদ থবান, এত সেখরল থোোয়, স্টযাসড িারেঘরল?’ 

‘স্টযাসড িারেঘরল এবং বই পরড়’। 
‘সে বই?’ 
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‘িাইরয়দ কুতুব ও আবুল আ’লার তাফিীর, তারদর জীবনী এবং আরও 
অরনরের বই’। 

‘থোোয় পাও?’ 
‘আমারদর সবশ্বসবদযালরয় অরনে বই আরি’। 
‘সেরনরি ওরা?’ 
থিািাইসির মােযরম আমরা পসরেল্পনা েররসি, প্রতযি ও পররাি 

থচষ্টার মােযরম আমরা সবশ্বসবদযালয়রে সদরয়ই এই িব বই সেসনরয় থনব। আমরা 
তাই েররসি। এখন অন্ততিঃ মেয ইউররারপর িব সবশ্বসবদযালরয়ই প্ররয়াজনীয় িব 
বই পাওয়া োয়’। 

‘থতামারদর থিািাইসির েো আমারে সবসস্মত েরররি থবান। থতামরা 
অরনে-অরনে এসগরয়ি। আমার মরন হরি সে জান, ইউররারপর থতামরাই হরব 
আজরের সবরশ্ব ইিলারমর িবরচরয় সুদি বাসহনী’। 

‘েন্যবাদ। োলরে আমারদর থজানাল িরম্মলন। থভসনরিই। আপনারে 
থপরল থিিা হরব আোরের চাাঁদ হারত পাওয়ার থচরয়ও বড় সবস্ময়। আপনারে 
দাওয়াত সদসি আসম’। 

আরয়োর আব্বা আলফনরিা চি েরর বরল উরেসিল, ‘ওরদর থপ্লন আজ 
রারতই, চরল থেরত চারিন ওরা’। 

আরয়ো থিাি চঞ্চলা থমরয়র মত উরে দাাঁসড়রয় বরলসিল, ‘না আব্বা, 
ওাঁরদর োওয়া হরব না সেিুরতই, থেরত থদব না। আহমদ মুিার উপর আমারদরও 
অসেোর আরি। ইউররারপর প্রসতও ওাঁর দাসয়ত্ব আরি’। 

‘বল তুসম ওাঁরে’। বরলসিল আলফনরিা। 
আহমদ মুিা থিাফায় গা এসলরয় সদরয়সিল। গম্ভীর েরডে বরলসিল, 

‘থস্প্রন থফরার থেন আমার এত তাড়া তা আপনারা জানরল থদরী েররত আমারে 
বলরতন না। ওখারন মুিলমানরদর অবসেষ্ট সচহ্নিুকুর উপর ভয়াবহ আর্াত 
আিরি, থে দীপ সেখািুকু মাসদ্ররদ জ্বরল উরেরি, তাও সনরভ োওয়ার মুরখ। আমরা 
এেিা িাহারেযর জরন্য সগরয়সিলাম সেরয়রষ্ট ডিঃ িালারমর গরবষণা থেরন্দ্র। সেন্তু 
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থি িাহােয িম্ভব নয়। এখন েসেণতর পরে আমারদর এগুরত হরব। প্রসতসি মুহূতঘ 
এখন আমার োরি অিহ্য রেম দীর্ঘ মরন হরি।’ 

োমল আহমদ মুিা। 
থগািা ড্রইং রুরম থনরম এরিরি গাম্ভীেঘ। আরয়োর মুরখও এেিা থবদনা 

ও েংোর ভাব ফরুি উরেরি। োরও মুরখ থোন েো থনই। 
আহমদ মুিাই আবার েো বরলসিল, ‘তবু আসম োেব দু’সদন থভসনরি। 

জনাব আলফনরিার েোয় আসম দূবঘল হরয়সিলাম। আর আরয়োর েোয় আসম 
সিোন্ত পসরবতঘন েররসি।’ 

আরয়োর মুরখ হাসি ফরুি উরেসিল। িুরি চরল োসিল থভতরর, িম্ভবতিঃ 
তার মারে সুখবরসি জানাবার জরন্যই। দু’পা সগরয়ই সফরর দাাঁসড়রয়সিল আরয়ো। 
বরলসিল তার আব্বারে লি েরর, ‘আপনারে থে সুখবর জানারত এরিসিলাম 
থিিা হরলা, শুক্রবারর দু’জন িাড়াও আররা েরয়েজন ইিলাম েবুল েররত 
পারর।’ 

েো থেষ েররই আরয়ো িুিসিল থভতরর। 
আলফনরিা বরল উরেসিল, ‘শুন আরয়ো, এ খবর োর োি থেরে 

শুনরল, তুসম? 
সেন্তু থে োর েো শুরন। আলফনরিা’র েো শুরু হরত হরতই আরয়ো 

থভতরর। 
 
আহমদ মুিা থমরয়রদর ইয়ুে থিািাইসি ফর ইউররাসপয়ান থররনিাাঁর 

থজানাল িরম্মলরন সগরয়সিল। ঈরদর আনন্দ এরিসিল থিসদন ঐ িরম্মলরন। 
প্রেরম সিল বিৃতা। পরনর সমসনরিই তার েো থেষ েররসিল আহমদ মুিা। 
তারপর শুরু হরয়সিল প্ররশ্নাত্তর। আড়াই র্ডিা চরলসিল প্ররশ্নাত্তররর আির। এই 
আড়াই র্ডিায় ইিলারমর গত থচ েে’ বিররর ইসতহাি, মুিলমানরদর আজরের 
িমস্যা-িম্ভাবনার থোন প্রোনসদেই বাদ োয়সন। আহমদ মুিা বেরেঘর িারে 
িেল প্ররশ্নর জবাব সদরয়রি। খুব খুেী হরয়সিল থি ইউররাপীয় থবানরদর আগ্ররহ। 
অনুিান থেরষ আহমদ মুিারে েন্যবাদ জানারত সগরয় থিািাইসির পি থেরে 
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থভসনি োখার িভারনেী আরয়ো বরলসিল, ‘থিািাইসির জীবরন আজ 
ঐসতহাসিে সদন। আল্লাহ রাবু্বল আলাসমরনর সবরেষ অনুগ্রহ আরি আহমদ মুিার 
উপর। সতসন থেখারন পা থদন, থিখারনই থিানার ফিল ফরল, মুিলমানরদর 
জীবরনর অন্ধোর থেরি সগরয় আরি থিানালী সদন তার এই আগমন আমারদর 
মার  আল্লাহ রাবু্বল আলাসমরনর এে পসরেল্পনার ফল আমরা মরন েসর। তাাঁর 
েো, তাাঁর সেিা এবং তাাঁর উৎিাহ দান আমারদর থিািাইসিরে নতুন জীবন দান 
েররব, আমারদর বহুদূর এসগরয় সনরব। তাাঁর োরি আমারদর দাবী, ইউররাপ 
বসঞ্চত, ইউররারপর মানুষ বসঞ্চত, মুিসলম সবশ্ব ইউররারপর প্রসত নজর সদে। 
ইউররারপর মান অনুিারর উা্পেুি ও েরেষ্ট ইিলামী িাসহতয এখনও িৃসষ্ট হেসন। 
ইংররজীরত, ফরািী ভাষায় সেিু আরি, ইউররারপর অরনে জাতীয় ভাষায় 
ইিলামী িাসহতয েূরণযর থোোয়। থোগয মুিসলম সমেনারীর িংখযাও বলা োয় 
েূরণযর অংরে এই সবষয়গুরলার সদরে আমরা আমারদর মহান ভাই-এর দৃসষ্ট 
আেষঘণ েরসি। থজার সদরয়ই আমরা তারে বলরত চাসি, ইিলামী 
আরন্দালনগুরলা থে পসরেম, থে েষ্ট, থে তযাগ ও থোরবানী মুিসলম থদেগুরলারত 
েররি, তা েসদ তারা ইউররারপর জরন্য েরর, তাহরল হাজারগুণ থবেী ফল তারা 
লাভ েররব। আমরা আো েরসি, ইউররারপর এই আকুল েি তাাঁর মােযরম 
মুিসলম সবরশ্ব োরদর োরি থপ াঁিা দরোর তারদর োরি সনশ্চয় থপ াঁিরব। আমরা 
আল্লাহর োরি আমারদর মহান ভাই-এর দীর্ঘ জীবন ও িব থিরে োসময়াবী 
প্রােঘনা েরসি। আর প্রােঘনা েরসি, ইউররাপও থেন তাাঁরে পায়।’ 

আহমদ মুিারে থভসনরির আবু আলী সুলাইমান মিসজরদ নামাে পড়ারত 
হরয়সিল। 

থভসনরির এই আবু আলী সুলাইমান মিসজদসি এা্ই নারমর পুরারনা 
মিসজরদর ধ্বংিাবরেরষর উপর নতুনভারব সনসমঘত হরয়রি। এই অপূপপ সুন্দর 
মিসজদ েমরপ্লসসিরত ররয়রি এেিা বাজার, এেিা সেিালয়, এেিা বড় 
িরম্মলন থেন্দ্র, এেিা লাইরব্ররী। 

এই আবু আলী সুলাইমান মিসজরদর এেিা ইসতহাি আরি। 
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তখন পঞ্চদে েতরের থেষ দেে। তুররস্ক খসলফার আিরন তখন 
সদগ্বীজয়ী সুলাইমান। িমগ্র ভূমেযিাগর তার থন বহররর দখরল। ইিালীর উপকূল 
ও বহু নগরী তাাঁর েব্জায়। থরারমর মত থভসনি তখন খৃষ্টান প্রসতররারের দুরভঘযদয 
দূগঘ। এই দুরভঘদয দূরগঘ সুলাইমারনর মুিসলম থন বহর প্ররবে েররত পাররসন। সেন্তু 
প্ররবে েররসিল ইিলাম প্রচারে আবু আলী সুলাইমান। তাাঁর হারত সিল 
থোরআন, আর তাাঁর সপরের থিাট্ট পুিুসলরত সিল শুেরনা রুসি। থি মযদেঘন, 
মৃদুভাসষ ও দয়ালু হৃদয় আবু আলী সুলাইমান সিল থভসনিবািীরদর োরি এে 
সবস্ময়। থে থভসনিবািীরা জানত মুিলমানরা েুে, হতযা ও সনিুরতার প্রতীে, থিই 
থভসনিবািীরা এেিা সভন্ন সচে থদখল আবু আলী সুলাইমারনর মরেয। তাাঁর নম্রতা, 
ভদ্রতা ও সেষ্টাচাররর োরি দাাঁড়ারল সহংিা-সবরদ্বষ থোোয় থেন হাওয়া হরয় োয়। 
ভীষণ স্বভারবর অপরােীরা তাাঁর িংস্প্রেঘ এরল গরল খাাঁসি থিানা হরয় োয়। তখন 
চারসদরের রণ-উন্মাদনা ও রণ-ডংোর মরেয সতসন থেন োসন্তর এে িায়াদার 
বৃি। 

আবু আলী সুলাইমান তার বারির স্থান সনসদঘষ্ট েররসিরলন থভসনরির এে 
প্রারন্ত এে থিাট্ট-োন্ত থস্রাতস্বীসনর তীরর। খুব েীঘ্রই স্থানসি েনী-সনেঘন িেরলর 
দেঘন গাহ হরয় উেল। সতসন িেলরে বলরতন, স্রষ্টা থেভারব চান থিভারব না চলার 
োররণই মানুরষর মরন, িমারজ, থদরে-িবিা জুরড় আরি অোসন্ত। িব আচররণর 
জরন্য স্রষ্টামূখী না হরয় থস্বিাচারী হওয়াই মানবতার জরন্য িবরচরয় বড় অপরাে। 
সতসন মানুষরে জানারলন, ইিলাম শুেু মানুরষর নয়, কুকুর, থর্াড়ার মত পশুরদরও 
সনরাপত্তা সবোন েরর, তারদর সুখ-দুিঃরখর েো ভারব। 

আবু আলী সুলাইমারনর িুদ্র কুসিররর িামরন গরড় উরে মিসজদ। 
থিখান থেরে উচ্চাসরত হরত োরে মুয়াসিরনর আোন সদরন পাাঁচবার। এে থেরে 
দুই, দুই থেরে সতন, সতন থেরে চার-এইভারব েীরর েীরর নামাসজরত ভরর উরে 
মিসজদ। গরড় উরে থভসনরি এেসি মুিসলম িমাজ। আবু আলী সুলাইমান েীঘ্রই 
োিেরদর থোপ দৃসষ্টরত পরড়ন। বলা হরলা আবু আলী সুলাইমান তুররস্কর 
সুলতান সদগ্বীজয়ী সুলাইমারনর চর। এেসদন ফজররর িময় নামােীরা সগরয় 
থদখল, আবু আলী সুলাইমারনর রিাি ও সনষ্প্প্রাণ থদহ পরড় আরি মিসজরদ 
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জায়নামারের উপর। তীডিোর িুসরর আর্ারতর পর আর্ারত তার থদহ সবেৃত 
হরয়রি, সেন্তু মুখ ভরা সিল পসবে হাসি, থেমন সতসন হািরতন সেে থতমসন। থি 
দৃরশ্যর সদরে থচরয় মানুষ ডুেরর থোঁরদ উরেসিল। 

তারপর থভসনরির মুিলমানরা মিসজরদর নামেরণ েরর আবু আলী 
সুলাইমান মিসজদ। আবু আলী সুলাইমান মররলও মানুষ তার নামরে বাাঁসচরয় 
রাখরত থচষ্টা েরর এইভারব।  

সেন্তু থভসনরির দূবঘল িংখযালর্ু মুিলমানরা থেষ পেঘন্ত তা পাররসন। আবু 
আলী সুলাইমানরে থেমন হতযা েরা হয়, থতমসন মিসজদসিরেও, প্রায় এেে’ 
বির পরর, ধ্বংি েরা হয় এবং থিখারন গরড় থতালা হয় গীজঘা। 

সেন্তু ঊসনে েতরের থেষ সদে থেরেই গীজঘাসি পসরতযি হয়, থোন 
উপািে থিখারন আর থেত না থরাববাররর সনসদঘষ্ট প্রােঘনা িভায়। থিখারন গরড় 
উরে ক্লাব, পরর থররস্তাাঁরা। স্থানসি সেন্তু পসরসচত সিল িব িময় ‘থহাসল আবু আলী 
সুলাইমান’ বরলই। 

অরনে পরর থভসনরির মুিলমানরা স্থানসি থেনার উরদযাগ থনয়। সিোন্ত 
থনয় পুরারনা বুসনয়ারদর উপর আবু আলী সুলাইমান মিসজদসি পূনিঃসনমঘারণর। 
সেন্তু অরনে িাো প্ররয়াজন। থোোয় থি িাো। অবরেরষ মক্কার রারবতারয় আলম 
আল-ইিলামী িাহারেয এসগরয় আরি। স্থানসি থেনার জরন্য অেঘ িাহােয থদয়। 
তারপর থি সদ িরোররর অেঘ িাহারেয গরড় উরে সুন্দর, সুদৃশ্য আবু আলী 
সুলাইমান মিসজদ েমরপ্লস। 

এই োসহনী আহমদ মুিা শুরনসিল আরগই। েখন থি আবু আলী 
সুলাইমান মিসজরদ প্ররবে েররসিল, তার স্মসৃতর পদঘায় থভরি উরেসিল আবু 
আলী সুলাইমারনর িব োসহনী। এো এে মানুষ আবু আলী এরিসিরলন এই 
থভসনরি- থদে থিরড়, আত্মীয় স্বজন, পসরবার-পসরজন িব থিরড়! সেরির িারন 
সতসন এরিসিরলন এই সবরদে- সবভূই-এ! মানুরষর প্রসত ভালবািার িারন, 
তারদররে মুসির পে থদখাবার উদগ্র বািনায়। সনরজরদর িমস্ত সুখ-োসন্ত 
সবিজঘন দানোরী এই মহান তযাসগ বযসিরদর থচষ্টার োররণই ইিলারমর আরলা 
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সবরশ্বর সদরে সদরে িসড়রয় পরড়। এই মহান অগ্রজরদর েো স্মরণ েররত সগরয় 
আহমদ মুিার থচাখ দু’সি  াপিা হরয় উরেসিল অশ্রুরত।  

ইমাম িারহরবর অনুররারে আহমদ মুিারেই জুম্মার থখাতবা সদরত 
হরয়সিল। 

সবরাি মিসজদ। এে পারে থিরলরা, আররে পারে থমরয়রা। ভরর 
সগরয়সিল মিসজদ। শুেু থভসনি নয়, আে-পাে থেরে োরা থিসলরফারন খবর 
থপরয়সিল তারাও িুরি এরিসিল। প্রায় সতন হাজাররর মত মুিসল্ল হাসজর হরয়সিল। 
অসেোংেই েুবে ও তরুণ। 

থখাতবায় আহমদ মুিা বরলসিল, ইিলাম প্রচসলত অরেঘর থোন েমঘ নয়। 
জাগসতে জীবরন মানুষ োরত িসত ও অন্যায়-অসবচার থেরে বাাঁচরত পারর, সুরখ-
োসন্তরত োেরত পারর এবং পরোরল োরত সচরন্তন োসন্তর জীবন লাভ েররত 
পারর ইিলাম তারই এেে এেসি প্রােৃসতে সবোন। আহমদ মুিা বরলসিল 
ইিলাম সেভারব এরিসিল সেভারব সবজয় লাভ েররসিল এবং সেভারব দাাঁসড়রয় 
পরড়সিল সবশ্ববযাপী। এই েো বলরত সগরয় থি স্মরণ েররসিল খাজা মঈনুসেন 
সচেতীর েো, োহজালারলর েো, এে আবু আলী সুলাইমানিহ হাজাররা েহীসদ 
আত্মার েো। বলরত সগরয় আরবরগ তার েডে রুে হরয় সগরয়সিল। থোঁরদ উরেসিল 
মিসজরদর প্রসতসি মুিসল্ল। অশ্রু গসড়রয়সিল তারদর থচাখ থেরে অ র োরায়। 
তারপর আহমদ মুিা বরলসিল মুিলমানরদর আদেঘ-সবচুযসত সে েরর থিই 
থিানালী সদরনর ইসত র্িাল, স্বােঘপরতাজাত অননেয সে েরর তারদর পতন র্িাল 
থিই োসহনী। আত্মসবনারের থিই মমঘন্তুদ োসহনী আবার মুিসল্লরদর থচাখ িজল 
েরর তুরলসিল। এরপর আহমদ মুিা বরলসিল, পতরনর থেষতল থেরে 
মুিলমানরা আবার উরে আিরি, পৃসেবীরে পে থদখাবার দাসয়ত্ব সনরয় থে জাসতর 
উিান, থিই মুিসলম জাসত থিই দাসয়ত্ব গ্রহরণর জরন্য আবার আজ এসগরয় 
আিরি। স্বােঘপরতাজাত অননেয থে মুিসলম জাসতর এেসদন পতন র্সিরয়সিল, 
জীবন থদয়ার মত চুড়ান্ত তযাগ স্বীোর েরর তারা আজ ঐেযরে আবার িংহত 
েররি। মানবতার েলযারণ এবং মহৎ উরেরশ্য জীবন থদবার িংখযা থে জাসতর 
মরেয ক্রমবেঘমান হারর বারড়, থি জাসতর উিান থেউ থরাে েররত পারর না, থি 
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জাসতর সবশ্ব-রনতৃত্ব থেসেরয় রাখরত পারর না থেউ। মুিলমানরদর আবার সবশ্ব-
থনতৃত্ব লাভ অবোসরত। আসম দুর সদগরন্ত থি থিানালী সদরনর স্বণঘররখা থদখরত 
পাসি। আহমদ মুিার এ থেষ েোগুরলা আনরন্দ উজ্জ্বল েরর তুরলসিল 
মুিসল্লরদর মুখগুরলারে। আহমদ মুিা উপিংহারর বরলসিল, থি থিানালী সদরন 
থপ িার জরন্য িংগ্রারমর এে েসেন পে এখনও আমারদর পাসড় সদরত হরব। 

জুম্মার নামারের পর শুরু হরয়সিল ইিলাম গ্রহণ েররত আিা থলােরদর 
ইিলারম দীিা দারনর অনুিান। 

েো সিল দু’বযসির ইিলাম গ্রহরণর। এেজন থভসনি সবশ্বসবদযালরয়র 
অেযাপে, আররেজন তরুণ বযবিায়ী। সেন্তু ইিলাম গ্রহণোরীর িংখযা এরি 
দাাঁসড়রয়সিল িারত। এরদর পররর পাাঁচজরনর মরেয সতনজন িরোরী চাকুরর, 
দু’জন বযবিায়ী। িবাই বয়রি েুবে। িেরলর মরেয প্রবীণ এেমাে থভসনি 
সবশ্বসবদযালরয়র অেযাপে। তাাঁর বয়ি পঞ্চাে। পদােঘ সবজ্ঞারনর অেযাপে সতসন। 
উরল্লখয, তাাঁরে সনরয় এ পেঘন্ত থভসনি সবশ্বসবদযালরয়র সতনজন অেযাপে ইিলাম 
গ্রহণ েররলন।  

িেরলর অনুররারে আহমদ মুিাই ওাঁরদর িেরলর ইিলাম গ্রহণ অনুিান 
পসরচালনা েররসিল। 

অনুিান ও থদায়া থেরষ আহমদ মুিা অতযন্ত আগ্রহ সনরয় আরলাচনা 
েররসিল েরয়েজরনর িারে।  

প্রবীণ অেযাপে থজাি ওররতগা, মুিসলম নাম আহমদ হািান’থে 
আহমদ মুিা সজজ্ঞািা েররসিল, ইিলারমর থোন সজসনিসি আপনারে আেৃষ্ট 
েররসিল িবরচরয় থবেী’। 

‘থোন এেিা সদেরে আসম সচসহ্নত েররত পাররবা না। জীবন িম্পরেঘ 
ইিলারমর থিািাল দেঘনিাই আমারে আেৃষ্ট েরর’। বরলসিল অেযাপে 
ওররতগা। 

‘আেৃষ্ট হওয়ার সবষয়িা সে সিল?’ 
‘তাওহীদ, সরিালাত ও আরখরাত’ এর সবশ্বাি িসম্মসলতভারব থে অপূবঘ 

ও ভারিামযপূণঘ সবোরনর জন্ম সদরয়রি থিিা’। 
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েোর মা খারন এেিু থহরিসিল অেযাপে ওররতগা। তারপর আবার 
শুরু েররসিল, তাওসহরদর সবশ্বাি মানুষরে িমস্ত অন্ধসবশ্বাি, কুিংস্কার এবং 
িেল প্রোর দািত্ব থেরে মুি েরর এে স্বােীন মানুরষ পসরণত েরর, থেখারন 
উপরর এে আল্লাহ িাড়া তার উপরর আর থেউ োরে না। আর থরিালত থিই 
আল্লাহর খসলফা অেঘাৎ প্রসতসনসের মেঘাদায় অসভসিি েরর, আর তারে থদয় 
স্রষ্টার থদয়া জীবন পসরচালনার িংসবোন। আরখরারতর সবশ্বাি ‘মানুষরে থদয় 
িেল েৃতেরমঘর জওয়াবসদহীর িদাজাগরুে ভয় এবং পরোরলর সচরন্তনী 
জীবরন িৎ জীবরনর জরন্য পুরস্কাররর সনশ্চয়তা এবং অিৎ জীবরনর জরন্য োসস্তর 
প্রবল ভীসত। জাগসতে জীবনরে সুখ ও োসন্তপূণঘ েরার জরন্য মানুরষর এমন এে 
ভারিামযপূণঘ জীবন অপসরহােঘ’। 

আহমদ মুিা অেযাপে ওররতগার েো শুরন আল্লাহর শুেসরয়া আদায় 
েররসিল। বরলসিল, অেযাপে ওররতগার এই উপলসি েসদ ইউররারপর জাগ্রত 
সবরবরের োরি আমরা থপ াঁিারত পাসর, তাহরল আসম মরন েসর ইউররারপ 
পসরবতঘরনর এে সবপ্লব র্রি োরব। মুিা সবন নুিারয়ররর থে সবজয় অসভোন অষ্টম 
েতাব্দীরত িারন্সর দসিণ িীমান্ত সপররসনজ পবঘতমালায় এরি থেরম সগরয়সিল, 
থি সবজয় আমরা ইউররারপ িম্পূণঘ েররত পাররবা। িমর েসি ো থিসদন পাররসন, 
ইিলারমর আদরেঘর েসি তা পাররব। 

তরুণ-তরুণীর দল োরা হাসজর সিল থি িমারবরে, তারা আনরন্দ 
তেবীর সদরয় উরেসিল। তারদর থচারখ-মুরখ ফুরি উরেসিল উজ্জ্বল ভসবষ্যরতর 
এে স্বপ্ন। 

আহমদ মুিা তরুণ োরা ইিলাম গ্রহণ েররসিল থিসদন তারদর িারেও 
আরলাচনা েররসিল, তারদর উপলসির িারে পসরসচত হবার জরন্য। 

এেজন তরুণ বরলসিল, আসম েমুযসনষ্ট আরন্দালরনর িারে েুি সিলাম। 
সেন্তু েমুযসনষ্ট অেঘনীসত ও তার িামযবাদ অবাস্তব ও বযেঘ প্রমাসনত হবার পর আসম 
হতাোয় ভুগসিলাম। থি িময় আসম ‘ইয়ুে থিািাইসি ফর ইউররাসপয়ান থররনিা’ 
আরয়াসজত এেসি থিসমনারর উপসস্থত হরয়সিলাম। থি থিসমনারর এেজন বিা 
বরলসিরলন, ‘োিন দডড উসচরয় বডিরনর িামযতা সবোরনর মরেয শুেু অবাস্তবতা 
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নয়, এে েররণর সনপীড়নও সবদযমান ররয়রি। ইিলাম এই েররণর িামযতা নয়, 
আইরনর িামযতা সবোরন অতযন্ত েরোর এবং আরপাষহীন। এখারন এেজন 
দুবঘলতম িাোরণ থলারের অসভরোরগ রাষ্ট্র প্রোনরেও আিামীর োেগড়ায় এরি 
দাাঁড়ারত হয়। ইিলামী রাষ্ট্র বযবস্থায় এেজন িাোরণ থলাে রাষ্ট্র প্রোনরেও রাস্তায় 
দাাঁড় েসররয় বেসফয়ত তলব েররত পারর। ইিলাম মানুরষর স্বােীন আয়-বযরয়র 
উপর এমন বনসতে ও আইনগত সবসেসনরষে আররাপ েরর এবং আয় ও 
বযয়োরীরে এমন দাসয়ত্বররারে উিীসবত েরর োর ফরল িম্পদ অবযাহতভারব 
সবতরণেীল হরয় ওরে এবং এই িমারজ েনী হওয়া থেমন েসেন, থতমসন গরীব 
োোও অিম্ভব হরয় দাাঁড়ায়। এই েলযাণ-িমারজ রাষ্ট্র প্রোরনর ভাতা বা থবতন 
িাোরণ মানুরষর অংরের থচরয় থবেী হরত পারর না। আর এই েলযাণ িমারজ শুেু 
মানুষ নয়, কুকুরও েসদ না থখরয় োরে তার জরন্য আল্লাহর োরি জওয়াবসদহীর 
ভরয় রাষ্ট্র প্রোন ভীত োরে’। এই েোগুরলা আমার িামরন অজানা এে জগরতর 
দ্বার খুরল থদয় এবং আমারে এমনভারব প্রভাসবত েরর থে, আসম ইিলাম িম্পরেঘ 
পড়াশুনা েররত বােয হই। েীরর েীরর আমার োরি প্রসতভাত হরয় ওরে থে, 
মানবতার জরন্য স্বাভাসবে ও োসন্তময় জীবরনর এেমাে পে ইিলাম। তার 
পররই আসম ইিলাম গ্রহরণর সিোন্ত গ্রহণ েসর’। 

‘আপনার পসরবার থেরে থোন বাো আরিসন?’ আগ্ররহর িারে সজজ্ঞািা 
েররসিল আহমদ মুিা। 

‘আরিসন। বরং আব্বা খুেী। তার বয়ি এেে’ সতন বির, এেজন থগাাঁড়া 
েযােসলে সতসন। সতসন খুেী হরয়রিন োরণ আসম েমঘরদ্রাহী েমুযসনজম থেরে 
েরমঘর সদরে আিসি। সতসন আমারে বরলরিন, ‘ইিলামই থতামারদর জরন্য 
উপেুি। েমঘগুরলার মরেয মাে ইিলামই থতামারদর দাবী পূরণ েররত পারর’। 

আহমদ মুিার প্ররশ্নর জবারব আররেজন েুবে বরলসিল, ‘ইিলারমর 
নামাে আমারে প্রেম আেৃষ্ট েরর। পযাসরি সবশ্বসবদযালরয় পড়াোরল এেিা 
মিসজরদর োিাোসি আসম োেতাম। আিা-োওয়া োরল প্রায়ই এে িারে 
মুিলমানরদর নামাে পড়রত থদখতাম। অরনে িময় দাাঁসড়রয় দাাঁসড়রয়ও থদরখসি। 
মুিলমানরদর নামারের মরেয গণতন্ত্র, িামযতা ও স্রষ্টার প্রসত আনুগরতযর চুড়ান্ত 
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প্রোে আসম থদসখ। আররেিা সজসনি আমারে আেৃষ্ট েররসিল। থিিা হরলা, 
সদরন পাাঁচবার নামাে। এই ভারব সদরন পাাঁচবার থেউ েসদ তার প্রভরু িামরন 
দাাঁড়ায়, তাহরল সনিঃিরন্দরহ থি িৎ ও সুন্দর জীবরনর অসেোরী হরব। এই 
অনুভূসত থেরেই ইিলামরে জানার বযাপারর আসম আগ্রহী হই। ইয়ুে থিািাইসি 
ফর ইউররাসপয়ান থররনিাাঁ’ এ বযাপারর আমারে িাহােয েরর’। 

আহমদ মুিা ঐ সদনই সবরেরল ‘ইয়ুে থিািাইসি ফর ইউররাসপয়ান 
থররনিাাঁ’র থিরলরদর োখার এে আঞ্চসলে িরম্মলরন থোগদান েররসিল। 

এই সদনই িন্ধযা িারড় ৭িায় আহমদ মুিারা থভসনি থিরড়সিল। 
তারদররে সবমারন তুরল সদরত এরিসিল এেদল েুবে। আর এরিসিল ইব্রাসহম 
আলফনরিা এবং আরয়ো। 

সবমারনর গযাংওরয়রত প্ররবরের আরগ আহমদ মুিা থেষ সবদায় িম্ভাষণ 
জানাবার জরন্য সফরর দাাঁসড়রয়সিল। সফররই থদখরত থপরয়সিল আরয়ো এেদম 
থপিরনই। তার নীলরচাখ ভরা জল। 

‘োাঁদি আরয়ো তুসম?’ বরলসিল আহমদ মুিা। 
‘আর থদখা হরব না থোন সদন?’ বরলসিল আরয়ো। 
‘জীবন পারয় চলা পরের মত, থেউ থতা সনসশ্চত েরর সেিু বলরত পারর 

না আরয়ো?’  
‘পসেে সে থফররনা তার থফরল আিা পরে আর?’ 
‘থফরর থবান, আবার থফররও না।’ 
‘তাহরল থবানরা সে হাসররয় োরব, ভাইরদর জীবন থেরে?’ অিহ্য এ 

অনুভূসত।’ 
আরয়োর থচাখিা সভরজ উরেসিল। 
‘না মা, এমন ভাবি থেন? তুসমই না বরলি, ইউররারপর দাবী আরি ওর 

প্রসত? ওরে আিরতই হরব। 
‘পসরসচত ভাই-রবানরদর োরি সফরর আিরত আমারও ইরি েরর, সেন্তু 

এ ওয়াদা থোোও েররত পাসরসন।’ 
‘িসণরের এমন সৃ্মসত থবদনাদায়ে।’ থচাখ মুরি বলল আরয়ো। 
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‘তবু এমন হাজাররা র্িনা জীবরনর চলার পরে র্িরবই।’ 
‘মনরে আল্লাহর জরন্য প্রস্তুত েররনসন থেন?’ 
‘মানুষ তাহরল থবান মানুষ হরতা না।’ 
‘তাহরল সে আল্লাহ চান থবানরা ভারয়র জন্য এভারব োাঁদরব?’ 
‘অরেঘে বলরল ভাইরাও োাঁদরব থবারনর জরন্য, মা োাঁদরব িন্তারনর 

জরন্য, িন্তান োাঁদরব মারয়র জরন্য। এই মমতার বাাঁেরনই থতা মানব িমাজ 
বাাঁো।’  

দরজায় োেীর ভীড় থবরড় সগরয়সিল। আহমদ মুিা ইব্রাসহম 
আলফনরিার সদরে থচরয় বরলসিল, ‘আসি জনাব, িবাইরে আমার িালাম 
বলরবন।’ 

তারপর আরয়োর সদরে থচরয় বরলসিল, ‘আসি থবান।’ 
আরয়োর থোি োাঁপসিল। সেন্তু থোন েব্দ থবররায়সন। তার থভজা থচারখ 

েরুন এে দৃসষ্ট। আহমদ মিুার অন্তররর থোোয় থেন থমাচড় সদরয় উরেসিল। 
এমনভারব সবদায় জানাবার মত তার থোন থবান থনই। থবানরা এমন মমতাময় 
হয় ভাইরদর প্রসত! তারদর অশ্রু-জরল এমন ভারবই সে সিি হরয় উরে ভারয়র 
চলার পে! 

আহমদ মুিার মমতা-বুভুি হৃদয় থবদনায় সচনসচন েরর উরেসিল। 
এেিা আরবগ থেন বুে থেরে থেরল উপরর উেরত চাইসিল। 
আহমদ মুিা তাড়াতাসড় র্ুরর দাাঁসড়রয়সিল! 
লম্বা পা থফরল চলরত শুরু েররসিল থি গযাংওরয় েরর। 
গযাংওরয়রত থঢাোর পরে দরজায় দাাঁড়ারনা এেজন থলাে সবফাসরত 

থচারখ থদখসিল আহমদ মুিারে। 
আহমদ মুিা চরল থেরতই থি সজজ্ঞািা েররসিল ইব্রাসহম আলফনরিারে, 

‘থে ইসন?’ 
‘আহমদ মুিা।’ বরলসিল আলফনরিা। 
‘সেে বরলরিন।’ 
‘আপসন থচরনন তারে?’ 
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‘না মারন িসব থদরখসি। উসন থোোয় োরিন?’ 
‘িারন্সর তুলজু।’ 
শুরনই থলােসি র্ুরর দাাঁসড়রয়সিল। প্ররবে েররসিল পারের এেসি েরি। 

হারত তুরল সনরয়সিল থিসলরফান। 
‘আব্বা, ওর নাম বরল তুসম সেে েরসন। থলােসিরে আমার ভাল মরন 

হরলা না।’ বরলসিল আরয়ো। 
‘সেে বরলি মা, হোৎ বরল থফরলসি।’ 
আরয়োর থচারখ উরদ্বগ। 
থচাখ তখনও তার থভজা অশ্রুরত। 
তারা বাপ-রবসি দু’জন র্ুরর দাাঁসড়রয় েীরর েীরর হাাঁিরত শুরু েররসিল 

সবমান বন্দর থেরে থবসররয় আিার জরন্য। বাইরর লবীরত অরন্যরা অরপিায় 
সিল। 

 
 
 
িারন্সর তলুুজ সবমান বন্দরর পা থদবার পর আহমদ মুিার মনিা আিন্ন 

হরয় পরড়সিল নতুন সচন্তায়। সচন্তািা থস্প্রনর মুিসলম স্মসৃত সচহ্নগুরলা এবং 
মাসদ্ররদর োহ ফয়িাল মিসজদ েমরপ্লসরে থতজসিয়তার হাত থেরে উোর 
েরার প্রশ্ন সনরয়। এেিা উরদ্বগ তার মনরে এরি সর্রর েররসিল। মরন হসিল 
তার, এেসি েরর সদন োরি আর থতজসিয় দানরবর ভয়ংের ূপপ ভয়ংেরতর 
হরয় উেরি। োর গ্রারি থেষ হরয় োরি থস্প্ন থেরে মুিসলম ইসতহারির থেষ 
উপসস্থসতিুকু। 

আহমদ মুিা সবমান বন্দর থেরে থবসররয় গাসড়রত উেল এই সচন্তা মাোয় 
সনরয়। 

ভাড়া েরা িযাসস। মুররি পেঘন্ত ভাড়া েরররি। মুররি তুলরুজর ৫০ মাইল 
দসিরণ এেিা থিাট্ট েহর। মুরররি আব্দুর রহমান িপ্তরমর বন্ধুর বাসড়। রারত তারা 
ওখারনই উেরব। 
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গাসড় ভাড়া েরররি আব্দুর রহমান িপ্তম। থি বরিরি ড্রাইভাররর পারে। 
থপিরনর সিরি আহমদ মুিা এবং থজায়ান। 

মেযরারতর তুলজু। রাস্তায় থলােজন গাসড়-রর্াড়া খুব েম। আো র্ুমন্ত 
নগরী। আরলা-আোরীর লুরোচুসর থখলা িাড়া দু’পারে থদখার সেিু থনই। আহমদ 
মুিা গাসড়রত উরে থচাখ বন্ধ েরর সিরি গা এসলরয় সদরয়রি। তারে আবার থিই 
সচন্তাই থপরয় বরিরি। সবজ্ঞান থে থতজসিরয়র থলারেেনরে সডরিে েররত 
পাররিনা, থিই অদৃশ্য েত্রুর সবরুরে থি অগ্রির হরব থোন পরে! থতজসিয় 
সবসেরণ হওয়ার আরগ সেংবা শুরুর পেঘারয় থতজসিয় থেন্দ্ররে সচসহ্নত েরা থেত, 
সেন্তু থতজসিয় এেবার চারসদরে িসড়রয় পড়রল ওই থতজসিরয়র থেন্দ্র আর 
সচসহ্নত েরা োয় না। োরণ থতজসিয় রাখা আরি সডরিেেন প্রুফ েরডিইনারর। 
েরয়েসি সুক্ষ্ম সিদ্র সদরয় থতজসিরয়র সবসেরণ হয়। সবসেররণর মাো এত সুক্ষ্ম 
থে, িসড়রয় পড়া থতজসিরয়র িারে তা প্রায় এোোর োরে। এই অবস্থায় 
থেন্দ্ররে সডরিের আলাদাভারব সচসহ্নত েররত পারর না। এই অবস্থায় থতজসিয় 
সবসেররণর উৎি সচসহ্নত েরর তা অপিাররণর থোন উপায় থনই, থিই িারে এর 
থোন এসডিরডািও থনই। এখন এগুবার পে সে! এই সচন্তািাই আহমদ মুিারে 
থপরয় বরিরি। 

রারতর জনসবরল রাস্তায় তীব্র গসতরত এসগরয় চলসিল আহমদ মুিারদর 
ভাড়া েরা গাসড়। 

ড্রাইভার থিরলসি েুবে বয়রির। পররন োওজার, গারয় জযারেি। মাোর 
হ্যািিা েপাল পেঘন্ত নামারনা। 

‘সে ড্রাইভার, আমরা এতিণও থতা থগররারন হাইওরয় থপলাম না?’ 
বলল আব্দুর রহমান িপ্তম। 

ড্রাইভার তৎিণাৎ জবাব সদল না। 
আব্দুর রহমান িপ্তরমর েো বলার েরব্দ আহমদ মুিার সচন্তািূে সিন্ন হরয় 

থগল। 
‘এেিু অন্য পে সদরয় োসি থতা।’ এেিু িময় সনরয় জবাব সদল 

ড্রাইভার। 
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আব্দুর রহমান িপ্তরমর প্রশ্ন, ড্রাইভাররর থদরী েরর জবাব থদয়া এবং 
ড্রাইভাররর জবারবর েরণ শুরন ভ্রু-কুসঞ্চত হরয় উেল আহমদ মুিার। এেিু ভাবল 
আহমদ মুিা। তারপর বলল, অন্য পেিা সে বাাঁো পে ড্রাইভার? 

ড্রাইভার আবার এেিু িময় সনরয় বলল, সজ্ব, এেিু বাাঁো। 
‘এয়াররপািঘ থেরে থগররারন হাইওরয় থোন সদরে?’ 
‘পসশ্চম সদরে।’ ড্রাইভার মুখ থখালার আরগই জবাব সদল আব্দুর রহমান 

িপ্তম। 
আহমদ মুিা বরিসিল ড্রাইভাররর থপিরনর সিরিই। 
আব্দুর রহমান িপ্তম েো থেষ েরার িংরগ িংরগ আহমদ মুিার বাম 

হাতসি দ্রুত সগরয় ড্রাইভাররর গলা িারপর মত থপাঁসচরয় েরল। 
আহমদ মুিা থদখসিল সস্প্রডাসমিাররর পারে সদে সনরদঘেে থবারডঘ গাসড় 

োরি উত্তর সদরে। সেন্তু আহমদ মুিা জারন তারদর গন্তবযস্থল মুররি দসিণ 
সদরে। মুররিগামী থগররারন হাইওরয়রত পড়ার জন্য দসিণ সদে সদরয় থর্ারা 
স্বাভাসবে, সেন্তু উত্তরর োওয়া স্বাভাসবে নয়। 

আহমদ মুিার হাত িাাঁড়াসের মত থচরপ েররসিল ড্রাইভাররর গলা। 
ড্রাইভাররর গলা থেরে এেিা েব্দও থবর হরলা না। রুেশ্বাি ড্রাইভাররর 

থচাখ দু’সি সবফাসরত হরয় উরেসিল। সেন্তু হাত দু’সি তার িসক্রয় সিল। এে হাত 
সিল সস্টয়াসরং হুইরল, অন্য হারত থচরপ েররসিল হনঘ। এেিানা থবরজ চলসিল হনঘ।  

আহমদ মুিা তার ডান হাত সদরয় ড্রাইভারর হাত িসররয় সদল হনঘ থেরে। 
আহমদ মুিার বু রত অসুসবো হয়সন হরনঘর মােযরম িংরেত পাোরি থি।  

ওসদরে আব্দুর রহমান িপ্তম আহমদ মুিা ড্রাইভাররর গলা থপাঁসচরয় েরার 
িারে িারে এসগরয় সগরয় সস্টয়াসরংিা েরর থফরলসিল। গাসড়িা অল্পসেিু এাঁরে-
থবাঁরে এসগরয় আবার থিাজা চলরত শুরু েরল।  

ড্রাইভাররর থদহিা সেসেল হরয় এরল আহমদ মুিা থিরন তুরল তার থদহিা 
থপিরন সনরয় এল এবং তারে উপুড় েরর থফরল তারে থবাঁরে থফলার জরন্য বলল 
থজায়ানরে। তারপর উরে এল ড্রাইভাররর সিরি। সস্টয়াসরং হুইল আব্দুর রহমান 
িপ্তরমর হাত থেরে সনরয় তারে বলল, তুসম থপিরন সগরয় ওরে িামলাও।  
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ড্রাইসভং সিরি বরি সরয়ার সভউ সমরররর সদরে তাসেরয় আহমদ মুিা 
থদখল, থপিন থেরে তীব্র থবরগ চার’সি থহডলাইি িুরি আিরি।  

মাে েরয়ে মুহূতঘ। তারপররই থপিন থেরে আহমদ মুিার গাসড়র 
দু’পারে দু’সি গাসড় উরে এল। র্ন র্ন হনঘ সদসিল গাসড় দু’সি।  

আহমদ মুিা বু ল, গাসড় দু’সি ড্রাইভাররর দরলর। ওরা সনশ্চয় থপিন 
থেরে অনুিরণ েরসিল। সনরয় োসিল আহমদ মুিারদররে সনশ্চয় থোন এেিা 
ফাাঁরদ। ড্রাইভাররর হরনঘ সবপদ িংরেত থপরয়ই িম্ভবত ওরা এরিরি থখাাঁজ সনরত। 
হনঘ সদরয় ওরা জানরত চারি, ড্রাইভার সেে আরি সেনা। 

আহমদ মুিা আরও বু ল, তারা থোন এে অজ্ঞাত েত্রুর েবরল 
পরড়রি। সেন্তু োরা এরা? সবমান বন্দরর থেউ সে তারদর সচরন থফলল? তা হরলও 
এিা সে েরর িম্ভব! সবমান বন্দরর সচরন থফলরলও েত্রুরদর পরি এই আরয়াজন 
এত তাড়াতাসড় েরর থতা িম্ভব নয়! মরন হরি ফাাঁদ থেন থপরত রাখা হরয়সিল। 
তাহরল সে তারদর আগমরনর খবর আরগই এরি থপ াঁরিসিল? হরত পারর থভসনি 
অেবা মারেঘই সবমান বন্দরর থেউ তারদর সচরন থফরল থিসলরফান েরর সদরয়রি 
এখারন। িারন্সর মারেঘই সবমান বন্দররও তারদর ১ র্ডিা োো সবরসত েররত 
হরয়সিল। োরা এই েত্রু? ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযান সে? ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযারনর হনঘ থোরডর 
িারে এরদর হনঘ-িংরেরতর সমল আরি। সেন্তু আনাড়ী মরন হরি অরনেিা। হরত 
পারর ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনরই থোন এেিা গ্রুপ।  

দু’পাে থেরে দু’সি গাসড় িমান্তরারল চরল আিার িারে িারে আহমদ 
মুিা গাসড়র গসত থবগ আেসস্মেভারব বাসড়রয় সদল। তীব্র থবরগ িামরন এরগারলা 
আহমদ মুিার গাসড়।  

ওরা মরন েরল েত্রু পালারি। ওরাও বাসড়রয় সদল গাসড়র থবগ। 
সেিুিরণর মরেযই ওরদর গাসড় আবার আহমদ মুিার গাসড়র থপিরন চরল এল। 
এবার থপিন থেরে ওরা গুলী েরল আহমদ মুিার গাসড় লরিয। পর পর দু’থিা 
গুলী। আহমদ মুিার গাসড়র দু’সি িায়ার প্রায় এেই িারে ভীষণ েরব্দ থফরি থগল।  

েরয়ে গজ মাসি োমরড়, এসগরয় গাসড়সি সস্থর দাাঁসড়রয় থগল।  
‘আব্দুর রহমান থদরখা, ওর পরেরি সনশ্চয় সপস্তল আরি।’  
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আব্দুর রহমান িপ্তম সপস্তল আরগই থবর েরর সনরয়সিল। দ্রুত থি 
সপস্তলসি আহমদ মুিার হারত তুরল সদল।  

সপস্তলসি হারত সনরয়ই আহমদ মুিা ডানসদরে তাোল। থদখ গাসড় থেরে 
থবসররয় দু’জন িুরি আিরি। হারত ওরদর সপস্তল। আহমদ মুিা মুহূতঘ িময় নষ্ট 
না েরর পর পর দু’সি গুলী িুড়ল। অবযেঘ সনোনা। গাসড় থেরে মাে দু’হাত দূরর 
এরি থলাে দুসি মুখ েুবরড় পরড় থগল।  

আহমদ মুিা গুলী েরার পর ওসদরে আর না তাসেরয়ই লাফ সদরয় চরল 
এল গাসড়র বাম পারে।  

‘মুিা ভাই গাসড়র এ পােিা লে েরর সদরয়সি। দু’জন ওপারে থগরি।’ 
বলল আব্দুর রহমান িপ্তম।  

‘েন্যবাদ আব্দুর রহমান, ডান পােিাও লে েরর দাও।’ বরল আহমদ 
মুিা বাম পারের দরজা খুরল গসড়রয় পড়ল মাসিরত। তারপর িারপর মত দ্রুত 
বুরে থহাঁরি গাসড়র িামরনর সদেিা র্ুরর এরি ডান প্রারন্ত উাঁসে সদল। থদখল ওরা 
দুজন সপস্তল বাসগরয় গাসড়র গা থর্াঁরষ বুরে থহাঁরি এসগরয় আিরি গাসড়র িামরনর 
দরজার সদরে।  

আহমদ মুিা িময় নষ্ট েরল না। আরও দুসি গুলী থবসররয় এল তার 
সপস্তল থেরে পর পর। গুসররয় থগল ওরদর দুজরনর মাো।  

আহমদ মুিা উরে দাাঁসড়রয়রি, এমন িময় িামরন ডান পারের গাসড় 
থেরে নারী েরডের এেিা থগািানী থভরি এল। আহমদ মুিা সপস্তল বাসগরয় িুিল 
ঐ গাসড়র সদরে। গাসড়র দরজা থখালাই সিল। আহমদ মুিা থদখল হাত, পা, মুখ 
বাাঁো এেিা থমরয় গাসড়র সিরি বরি। মুরখর বাাঁেন থখালার থচষ্টা েররি।  

আহমদ মুিা সপস্তলসি পারে থফরল সদরয় থমরয়সির মুরখর বাাঁেন খুরল 
সদল।  

মুরখর বাাঁেন খুরল থগরলই থমরয়সি থোঁরদ উেল হাউ মাউ েরর। 
আহমদ মুিা থমরয়সির হাত খুরল সদরত সদরত বলল, ‘থোঁরদা না থবান, 

থতামার আর থোনও ভয় থনই।’ 
এ িময় পারে এরি দাাঁড়াল আব্দুর রহমান িপ্তম। তার িারে থজায়ানও।  
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‘থতামরা গাসড়িা লে েরর সদরয় এরিরিা?’ বলল আহমদ মুিা।  
‘সজ হ্যাাঁ।’ বলল আব্দুর রহমান িপ্তম।  
‘ভাল েররি, পুসলে অন্তত এেজনরে থতা পারব। সেিু জানরত পাররব।’ 
থমরয়সির পারয়র বােনও থখালা হরয় সগরয়সিল। থমরয়সি মুরখ রুমাল 

থচরপ োাঁদরি তখনও।  
‘থবান তুসম উরে এরি িামরনর সিরি বি।’ বলল আহমদ মুিা।  
থমরয়সি িংরগ িংরগই েরন্ত্রর মত সনরদঘে পালন েরল। িামরন ড্রাইসভং 

সিরির পারে সগরয় বিল।  
আহমদ মুিা উরে বিল ড্রাইসভং সিরি।  
থজায়ান ও আব্দুর রহমান বিল সপিরনর সিরি।  
দূরর থপিরন পুসলরের গাসড়র িাইররন থোনা থগল।  
আহমদ মুিা স্টািঘ সদল গাসড়রত। ব্রাডড সনউ গাসড়। মাইল সমিারর থদখল 

মাে পাাঁচে মাইল চরলরি।  
‘থপিরন চারসি থহডলাইি থদখা োরি, পুসলরের গাসড় এসদরে আিরি।’ 

থপিন থেরে বলল আব্দুর রহমান িপ্তম।  
আহমদ মুিার গাসড় তখন চলরত শুরু েরররি।  
িব র্িনা মাে দু’সমসনরি থেষ হরয় থগল।  
িামরনই রাস্তায় বড় এেিা িানঘ। থি িানঘসি পার হবার পর পুসলরের গাসড় 

আর থদখা থগল না। আহমদ মুিা আরলা সনসভরয় গাসড় চালাসিল। সুতরাং অত 
থপিন থেরে আহমদ মুিার গাসড় তারদর নজরর পড়ার েো নয়।  

আহমদ মুিার গাসড় চলসিল এেে’ চসল্লে সেরলাসমিার থবরগ।  
িানঘ থনরবর পর আহমদ মুিা গাসড়র গসতরবগ েসমরয় আসেরত সনরয় 

এল।  
থমরয়সি তখনও রুমারল মুখ বুরজ ফুাঁসপরয় ফুাঁসপরয় োাঁদরি।  
থমরয়সির পররন ব্রাউন স্কািঘ, ব্রাউন থোি। মাোয় িাদা পেরমর িুসপ। 

বয়ি সবে বিররর থবেী হরব না। সনররি ফরািী থচহারা।  
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‘থবান, তুসম থে? সে েরর ওরদর হারত পড়রল?’ বলল আহমদ মুিা 
থমরয়সির সদরে না তাসেরয়ই।  

থমরয়সির োন্না থবরড় থগল। এেিু পরর থচাখ মুরি থি বলল, আমার দাসদ 
মুমূষঘ। থিসলরফান থপরয় আসম োসিলাম ওাঁর োরি। রাত ১১িায় ওরা আমারে 
আমার এই গাসড় িরমত সেডন্যাপ েরর থগররান হাইওরয় থেরে।  

‘থেন সেডন্যাপ েরর?’  
‘প্রেরম আমার গাসড় বযবহার ওরদর িারগঘি সিল। পরর আমারেও ওরদর 

র্াসিরত থনয়ার সিোন্ত থনয়। ওরদর মতলব খুব খারাপ সিল।’ 
‘থতামার দাসদর বাসড় থোোয়?’ 
‘মরডেজ’ুথত।’ 
‘মরডেজ’ুথত? এত দূররর রাস্তা এো থবসররয়সিরল এত রারত?’ 
‘সে েরব আমার আব্বা আম্মা োরেন থস্প্রন, িারন্সর কূিনীসতে 

সমেরন। আসম তুলজু সবশ্বসবদযালরয় পসড়, এো োসে।’ 
‘এখন তুসম সে েররব? থোোয় থেরত চাও?’ 
তৎিণাৎ থমরয়সি থোন উত্তর সদল না। মরন হয় সস্থর েররত পারসিল 

না। 
আহমদ মুিাই েো বলল আবার। বলল, সদ্বো েররা না থবান। এিা 

থতামার গাসড়। েসদ মরন ের আমরা এখারনই থনরম োসি, তুসম সবশ্বসবদযালরয় 
সফরর োও। আর আসম মরন েসর মরডিজু-রত আজ থতামার োওয়া সেে হরব না। 

থমরয়সি মুখ তুরল পসরপূণঘ দৃসষ্টরত তাোল আহমদ মুিার সদরে। তার 
থচারখ-মুরখ সবস্মরয়র সচহ্ন। মরন তার প্রশ্ন, থে এরা? থি সনজ থচারখই থদরখরি 
এই থলােসিই ঐ চারজন গুডডারে পাসখ সেোররর মত েরর খুন েরররি। এর থতা 
হওয়া উসচত সিল ওরদর থচরয়ও েসেন হৃদয় ও থলাভী। এই রাত িারড় বারিায় 
েখন গাসড় পাওয়া দুস্কর, তখন এভারব গাসড় থিরড় থনরম োওয়ার প্রস্তাব েররি 
থেমন েরর? এমন অস্বাভাসবে বযবহার থতা থি থদরখসন! 

“আজ আমারে মরডিজু” থত থেরত সনরষে েররিন আপসন? বলল 
থমরয়সি। 
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সেে সনরষে েরসি না, আসম মরন েসর এো োওয়া সনরাপদ নয়। 
থমরয়সির আররে দফা সবসস্মত হবার পালা। এেজন অরচনা, অজানা 

থলাে তার সনরাপত্তার েো এই ভারব ভাবরি। থমরয়সির মরন পড়ল তার 
থিািরবলার েো। তখন সপতা মাতার িারে োেরতা োয়ররারত। ওখানোর এে 
বৃেরে থি থদখত। তার োজ সিল অসুস্থ থলারের থিবা েরা, পেহারা থলােরদর 
পে থদখারনা এবং হারারনা সেশুরদর বাসড়রত থপ রি থদয়া। সেন্তু থি োরও গারয় 
আচড় সদত না, আর এরতা জলজযান্ত ৪সি থলাে এখসন মারল। এখনও সপস্তল ওর 
পরেরি। এরপরও থলােসি এমন দাসয়ত্বেীল ও থি জন্য থবাে িম্পন্ন হরলা সে 
েরর! 

এ িময় থনরম থগরল আপনারা গাসড় পারবন থোোয়? এত রারত তুলুরজ 
েসচ্চত গাসড় থমরল। বলল থমরয়সি। 

থোন সচন্তা েররা না। মানুরষর থচষ্টা থেখারন থেষ হয়, সবোতার থচষ্টা 
থিখান থেরে শুরু হয়। 

থমরয়সি থচাখ বড় বড় েরর আহমদ মুিার সদরে তাোল। বলল, আপসন 
বুস  ঈশ্বরর খুব সবশ্বাি েররন? 

অবশ্যই। সতসন আমার স্রষ্টা, সতসন আমার প্রসতপালে এবং সতসনই 
আমার িব োরজর সবচারে হরবন। 

থমরয়সির মুখ হা হরয় উেল। থলােসি থে এেদম গীজঘার ফাদাররর মত 
েো বলরি। সেন্তু গীজঘার ফাদাররা থতা রিপাত েরর না। থে এই সবসচে চসররের 
চসররের থলােসি। 

এেিু িময় সনরয় থমরয়সি মুখ খুলল। সফরর এল তার প্রিংরগ। বলল, 
জনাব মরডেজু আমার থেরত হরব, জাসন না আমার দাসদর.......  

থমরয়সির েডে ভাসর হরয় উরেসিল। েো থেষ না েররই থি থেরম থগল। 
সমিঃ থিরভন, আমারদর গন্তবয থতা মুররি, মরডেজ ুএই এেই রাস্তায় না? 

আহমদ মুিা এেিু র্াড় োত েরর থপিরন লিয েরর বলল। 
আবদুর রহমান িপ্তমরে আহমদ মুিা বাইররর থলােরদর িামরন তার 

নারম না থডরে সমিঃ থিরভন বরল। 
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সজ হ্যাাঁ। বলল আবদুর রহমান। 
মুরররি হল্ট েরা সে আমারদর জন্য অপসরহােঘ? 
থমারিই না। আমরা শুেু ওখারন রাত োিারত থচরয়সিলাম। 
আমরা তাহরল এখন থিাজা মরডেজ ুথেরত পাসর। ওরেও থপ রি থদয়া 

থগল, আমরা ওর গাসড়রত অরনেখাসন এসগরয় থেরত পারলাম। 
এিাই থবিার হরব। বলল আবদুর রহমান িপ্তম। 
আসম এখানোর রাস্তা র্াি সেিুই সচসন না। তুসম আমারে গাইড ের, 

এখন আমরা থগররারন হাইওরয়রত উেব। থমরয়সির সদরে তাসেরয় বলল আহমদ 
মুিা। 

থমরয়সির থচাখ মুখ আনরন্দ উজ্জ্বল হরয় উরেসিল। জীবরনর আোই 
থেখারন থি থিরড় সদরয়সিল, থিখারন শুেু মুসি পাওয়াই নয়, রারতই মরডেজরুতও 
থি থেরত পাররি। েৃতজ্ঞতায় ভরর উেল তার মন পারে বিা থলােসির প্রসত। থি 
তারে িািাত জাহান্নাম থেরে উোর েরররি। জীবরনর ভয় থি েরর না। সেন্তু 
গুডডারদর হারত পড়রল জীবরনর থচরয়ও মুলযবান সজসনি তারে হারারত হরতা। 

অরনে েন্যবাদ আপনারদর। 
থমরয়সি রাস্তা বাতরল সদল। সমসনি পারচরের মরেযই আহমদ মুিার গাসড় 

উরে এল থগররারন হাইওরয়রত। 
এবার িুিল গাসড় দসিণ সদরে থগররারন হাইওরয় েরর। এেদম রাস্তার 

োর বরাবর প্রবাসহত দসিণ িারন্সর এেিা বড় নদী থগররারন। এই নদীর নাম 
অনুিাররই হরয়রি রাস্তার নাম। থগররারন নদী থনরম এরিরি সপররাসনজ পবঘতমালা 
থেরে। সপররসনজ-অভযন্তররর থিাট্ট দুগঘম নগরী থভল্লা পেঘন্ত হাইওরয় ও নদী এে 
িারেই থগরি। থভল্লা থস্প্রনর উত্তর িীমারন্তর উপর দাড়ারনা থিাট্ট পাবঘতয েহর। 
এই েহররর অদূরর দুগঘমতর এে উপতযোয় আবদুর রহমান িপ্তরমর বিসত। 

রারতর থগররারন হাইওরয়। 
এেদম ফাো। 
তীররর মত িুিরি আহমদ মুিার গাসড়।  
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ঐ গুডডারা আপনারদর সেডন্যাপ েররসিল থেন? থম নতা থভরঙ্গ প্রশ্ন 
েরল থমরয়সি। 

আমরা ওরদর সচসন না, মতলব সে তাও জাসন না। আরগ থেরেই ফাদ 
থপরত বরিসিল ওরা। বলল আহমদ মুিা। 

ওরদর গল্প থেরে বুর সি, থভসনি সবমান বন্দর থেরে থেউ ওরদর 
থিসলরফান েররসিল। ওরদর গরল্প এও বুর সি, িাংর্াসতে এেজনরে ওরা 
েররত োরি। থিই িাংর্াসতে থলাে থে? আপসন? 

থতামার তাই মরন হয় আমারে? 
থমরয়সির মুরখ এে িুেররা হাসি ফরুি উেরলা। বলরলা, হ্যাাঁ। 
থেন? 
িাংর্াসতে না হরল ওভারব চারজন ভীষণ গুডডা সে মরত? 
িাংর্াসতে েব্দ সেন্তু েদরেঘ বযবহৃত হয়। আসম সেন্তু ওরদর হতযা েসরসন, 

ওরদর হাত থেরে আমরা আত্মরিা েররসি। 
িসর। আসম িাংর্াসতে বলরত েসি বুস রয়সি। 
আহমদ মুিা উত্তরর সেিু বলল না। 
চলসিল গাসড়  রড়র থবরগ। 
মাফ েররবন, আপসন থে? আপনারা থে? থমরয়সি মুখ র্ুসররয় আহমদ 

মুিার সদরে তাসেরয় বলল। 
পসরচয় সজজ্ঞািা না েররলই খুেী হতাম সম....। থতামার নাম থেন সে? 
আসম থডানা থজারিফাইন। আপনার নাম? 
বললাম থতা সজজ্ঞািা না েররলই খুেী হতাম। িংরিরপ, এ, এম, বলরত 

পার আমারে। থতামার আব্বা সে রাষ্ট্রদতূ থস্প্রন? 
সজ হ্যাাঁ। 
তুসম থতামার আব্বার িারে োে না? 
সিলাম প্রাইমারী থলরভল পড়া পেঘন্ত। 
থোন থোন থদে তুসম থদরখি? 
োয়ররা, সরয়াদ ও আংোরার েো মরন আরি। 
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থতামার আব্বা মুিসলম থদরেই থতা থবেী সিরলন থদখসি? 
হ্যাাঁ, আমার আব্বা িারাসিসনে স্টযাসডজ-এ ডেররি সনরয়রিন। 
থতামরা সে খৃষ্টান? 
বলসি, সেন্তু আপনার এ, এম, এর অেঘ সে? 
সেে এই িময় িামরন অল্প দূরর থরড সিগন্যাল সস্টে জ্বরল উেরত থদখা 

থগল। 
প্ররতযে গাসড়রতই এ েররনর সিগন্যাল োরে। সবপরদ পড়রল এিা সদরয় 

িংরেত থদয়া হয়। 
থহড লাইরির আরলারত পসরস্কার থদখা োরি, দুজন থলাে পাোপাসে 

দাসড়রয় আরি। এেজরনর হারত থরড সিগন্যাল। তারদর পারেই রাস্তার এে োরর 
এেিা গাসড় পােঘ েরা।  

থরড সিগন্যাল থদখার িারে িারেই থডানার মুখ শুসেরয় উরেসিল। বলল, 
আজরেই োগরজ পরড়সি হাইওরয়রত রারতর থবলা ডাোসত হরি, সেডন্যাপ 
হরি। সেডন্যাপ েরর থররখ বড় অংরের িাো দাবী েররি। 

ভয় থনই থডানা, ওরা থতা িংখযায় খুব থবেী থদখসিনা। 
বরল আহমদ মুিা বাম হারত সস্টয়াসরং েরর ডান হাত সদরয় পরেি থেরে 

সপস্তল থবর েরর সনল এবং বলল, থডানা, থজায়ান, আবদুর রহমান থতামরা মাো 
সনচু রাখ। মতলব ওরদর খারাপ হরল সনশ্চয় ওরা গুলী েররব। 

আহমদ মুিা গাসড়র গসত এেিুও থিা েররলা না। থি পরীিা েররত 
চাইল, ওরা িসতযই সবপদগ্রস্থ থেউ সেনা। সবপদগ্রস্থ হরল সিগন্যাল থদখারনা এবং 
সচৎোর েরর সেিু বলার থচষ্টা িাড়া আর সেিুই েররব না। আর েসদ ডাোত-
হাইজাোর হয় ওরা, তাহরল গাসড় না দাড়ারত থদখরল সনশ্চয় গাসড়র িায়ার 
ফািাবার থচষ্টা েররব। 

তাই হরলা। আহমদ মুিার গাসড় েখন দাাঁড়ারনার ভাব থদখারলা না এবং 
দাাঁড়ারনা থলাে দু’সি েখন পয়াঁতাসল্লে সডসগ্র এযাংরগরল এল, তখন দু’জনই দ্রুত 
সরভলবার থবর েরল। 
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আহমদ মুিা এেিু অরপিা েরসিল। ডান হারত সপস্তল তার থরসড সিল। 
ওরা সপস্তল হারত তুরল থনয়ার িারে িারে আহমদ মুিা গুলী েরল পরপর দু’সি।  

ওরদর সপস্তল উরে আিসিল আহমদ মুিার গাসড় লরিয। সেন্তু লরিয উরে 
আিার আরগই গুলী থখরয় দু’জন পরড় থগল রাস্তায়। 

এেই গসতরত গাসড় িুিসিল। গুলী েরার িময় মরনারোগিা িারগঘরির 
সদরে সেফি হবার পরও গাসড়র মাোিা এেিুও োাঁরপসন। বাম হাতিা সনখুাঁতভারব 
সনয়ন্ত্রণ েরররি গাসড়িারে। 

গাসড়িা ওরদর িাসড়রয় এসগরয় চরল এল। 
থপিন থেরে থজায়ান বলল, মুিা ভাই, গাসড় থেরে আরও সতনজন 

থবসররয় এরিরি। িুিরি এ সদরে। 
পর মুহূরতঘই গুলীর সতনসি েব্দ পাওয়া থগল। প্রায় এে িারেই। িম্ভবতিঃ 

হাত িাড়া হরয় োওয়া সেোররর লরিয সতনসি গুলী িুরড় বযেঘতার জ্বালা জুড়াবার 
থচষ্টা েররসিল ওরা। 

‘গুলী খাওয়া দু’সির খবর সে থজায়ান?’ সজজ্ঞািা েরল আহমদ মুিা। 
‘দু’জন মাসি থেরে আর ওরেসন। 
থডানা সবসস্মত থচারখ তাসেরয় সিল আহমদ মুিার সদরে। িসবস্মরয় থি 

ভাবসিল, সে অদ্ভুত থলাে! েত েসেন োজ থি েত িাোরণভারব েরর থফরল! 
এত বড় সবপরদর থি থমাোসবলা েরল, তার মুরখ সচন্তার থোন িায়াও পরড়সন। 
থগািা বযাপারিাই তার োরি থেন সিল এেিা থখলার মত। এমন নাভঘ, গুলীর 
এমন সনোনা তার োরি ূপপ েোর মত লাগরি। ূপপ েোর মত এই থে থলাে, 
থি সনশ্চয় অিাোরণ থেউ হরব। 

আহমদ মুিার সদরে অপলে থচরয় থডানা বলল, দয়া েরর সে বলরবন 
আপসন থে? ওাঁ আপনারে ‘মুিা ভাই’ বরলরি, আপনার নাম এ, এম, এর অেঘ সে? 
এম এর অেঘ ‘মুিা’ েরর সনলাম, সেন্তু ‘এ’-এর অেঘ? 

‘েন্যবাদ থডানা, খুব বুসেমসত থতা তুসম। আসবস্কার েররই থফরলি 
নামিা। ‘এ’-এর অেঘ ‘আহমদ’। 

‘অেঘাৎ আপসন, ‘আহমদ মুিা’। মুিলমান?’ 
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‘োয়ররা, সরয়াদ ও আংোরায় থতা তুসম মুিলমান থদরখি, তাই না?’ 
‘থদরখসি। সেন্তু মুিলমানরদর খুব ভয় েসর ওরা নাসে খুব  গড়ারি 

জাসত। সতন’ে বির েরর আমারদর সবরুরে ক্ররিড েরররি।’ 
‘থডানা, ক্ররিড হরয়সিল থোোয় বলত?’ 
‘সফসলসস্তন অঞ্চরল।’ 
‘ঐ অঞ্চরল োরদর বাি?’ 
‘মুিলমানরদর।’ 
‘তাহরল ক্ররিড েররত মুিলমানরা এরিসিল, না খৃষ্টানরা সগরয়সিল?’ 
এেিু ভাবল। হািল থডানা। বলল, বুর সি, বলরত চারিন, খৃষ্টানরাই 

ক্ররিড েররত সগরয়সিল মুিসলম ভূ-খরডড। এবং দায়ী খৃষ্টানরাই।’ 
‘আসম বলরত চাসি না থডানা, ইসতহাি বরল এিা। খৃষ্টানরা অমূলে এে 

উম্মাদনা আর কুৎসিত এে রি সপপািা সনরয় অন্যায় এে েুে চাসপরয় সদরয়সিল 
মুিলমানরদর উপর। থি িময় খৃষ্টানরা েরমঘর নারম ো েরররি, তার থচরয় 
অেরমঘর োজ আর থনই ইসতহািই এিা বলরি।’ 

’আসম ইসতহাি জাসন না। আব্বা এ সবষয়িা ভাল বলরত পাররবন। সতসন 
বরলন, োয়ররা, আংোরার মত জায়গায় িাোরণভারব থে িব মুিলমান থদখ, 
ওরা ইিলারমর ধ্বংিাবরেষ।’ 

‘অেঘাৎ?’ 
‘আব্বা বরলন, থোন নগরীর সবসিপ্ত িামান্য ধ্বংিাবরেষ থদরখ থেমন 

থিই নগরীর পূণঘাংগ িসব আাঁো োয় না, থতমসন ঐিব মুিলামারনর িমাজ ও 
জীবন থদরখ ইিলারমর পূণঘ ূপপ েল্পনা েরা োে না।’ 

‘থতামার আব্বা সেেই বরলরিন, ইিলামরে সনশ্চয় সতসন জারনন। তরব 
সে জান, ইিলাম সেন্তু আল-রোরআন, হাদীরি রিূল (িিঃ)-এর মােযরম অসবেৃত 
অবস্থায় বতঘমান আরি, সবেৃত হরয়রি ঐ মুিলমানরা। এই সবেৃসতরে 
িংরোেরনর োজও সেন্তু চলরি।’ 
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‘আপনারে থদরখ এিাই মরন হরি। এেমাে বাপ-মার’র োি িাড়া 
আজরের এই িমরয়র মত এমন সনরাপত্তা থবাে আর েখনও েসরসন। আমার 
জীবরন ‘থবান’-এর িম্মানজনে িরম্বােন সদরয় থেউ আমারে ডারেসন।’ 

থডানার েি গম্ভীর থোনাল। 
‘ইিলাম িেল মানুষরে ভাই ও থবারনর মেুর িম্পরেঘ এে িারে থবাঁরে 

সদরয়রি।’ 
থডানা এেিা ভাবল। এেিু পর বলল, ‘আমার ভাবরত ভাল লাগরি, 

এমন পসবে িম্পেঘ থেখারন, থি িমারজ োসন্ত ও িেরলর সনরাপত্তা আিা আমার 
মরন হয় খুব িহজ।’ 

থডানার েোিা স্বগরতাসির মত থোনাল। তার দৃসষ্ট প্রিাসরত সিল 
িামরন। 

আহমদ মুিাও আর তৎিণাৎ থোন েো বলল না। তারও দৃসষ্ট িামরন 
প্রিাসরত। 

বাইরর রারতর সনিঃেব্দ প্রহর। 
দু’পারে অন্ধোরর চুপসি েরর দাাঁসড়রয় োো পাহারড়র অন্তহীন থেণী। 
এরই মার  মিৃণ পােরুর পে থবরয় থোাঁ থোাঁ এে েব্দ তুরল তীর থবরগ 

এসগরয় চরলরি আহমদ মুিার গাসড়। 
 
 
 
মরডেজ ু থেরে থগারারন হাইওরয় েরর সপররসনজ পবঘতমালার থোরল 

দাাঁড়ারনা দসিণ িারন্সর িবঘরেষ েহর। মযারনানার সদরে এসগরয় চলসিল আহমদ 
মুিার গাসড়। গাসড়সি থডানার। মরডেজ ুথেরে আিার িময় গাসড়সি থডানা উপহার 
সদরয়রি আহমদ মুিারে। আহমদ মুিা সনরত অস্বীোর েররসিল। বরলসিল থস্প্রন 
োবার িযাসস িাসভঘি আরি, অসুসবো হরব না। উত্তরর থডানা সেিু বরলসন। তার 
দু’থচাখ ভরর উরেসিল অশ্রুরত, থনরম এরিসিল দু’গডড থবরয়। থডানার আব্বা 
পারেই দাাঁসড়রয়সিল। পক্করেে কুিনীসতে চালঘি প্লাসতসন আহমদ মুিার সপি 
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চাপরড় বরলসিল, আমার এেসি মােই মা। বড় এো। তাই থবােহয় বড় থজসদ। 
এেিা ভাই থপরয় ওর সে গবঘ। ওরে প্রতযাখান েররা না। 

‘না, আব্বা, োে। োররা ভাল লাগা, না লাগা, পিন্দ-অপিরন্দর উপর 
থজার খািারনা োয় না আব্বা।’ বরল থডানা দু’হারত মুখ থঢরে িুরি পালাসিল। 

‘থডানা, দাাঁড়াও। আহমদ মুিা েি েরি সনরদঘরের সুরর বরলসিল। 
থডানা এ সনরদঘে উরপিা েররত পাররসন। সনরদঘরের িারে িারে থি দাাঁসডরয় 
সগরয়সিল। দাাঁসড়রয় থেরেই েীরর েীরর থি র্ুরর দাাঁসড়রয়সিল। অশ্রুরত তার থচাখ 
সভজা। 

আহমদ মুিা দু’োপ িামরন এসগরয় তার িামনা-িামসন হরয় বরলসিল, 
আমার উপর অসবচার েরি থডানা। উপহার মানুষ েরত্ন রারখ। আমার থি জায়গা 
থোোয়, িময় থোোয়? চীরন থতামারই মত এে থবান তার সপ্রয় িাদা সরভলবার 
আমারে উপহার সদরয়সিল। আসম তা রাখরত পাসরসন। বলোরন এরি তা 
খুইরয়সি। থতামার গাসড় আজ থনব, োলরেই হয়রতা থদখরবা এে  াাঁে গুলীরত 
এর থদহ  া রা হরয়রি, অেবা থবামা থমরর থেউ উসড়রয় সদরয়রি। অেবা আমার 
হাত িাড়াও হরত পারর। তখন আমার েষ্ট লাগরব।’ 

‘তাহরলও ঐ সপস্তরলর মত আমার গাসড় হরব থি ভাগযবান।’ 
‘সেে আরি, থতামারই জয় হরলা থডানা। থতামার এই িহমমঘীতা ও 

িহরোগীতার জরন্য েন্যবাদ থতামারে।’ 
‘থোোয় আসম সে েরলাম? ‘ 
‘থতামার গাসড় আমারদর োোরে অরনে িহজ ও স্বােীন েররব।’ 
‘েন্যবাদ। আমার ভাগয, আমার গাসড় সবশ্বসবখযাত আহমদ মুিার িঙ্গ 

পারব।’ 
বরল িুরি চরল সগরয়সিল থডানা তার গাসড়র োরি। 
আহমদ মুিার পসরচয় প্রোে হরয় পরড়সিল ওরদর োরি আহমদ মুিা 

থডানার বাসড়রত আিার পররই। 
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থডানার আব্বা চালঘি প্লাসতসন তার মা’ অসুস্থতার খবর থস্প্ন থেরেই 
থপরয়সিল। থপরয়ই স্থল পরে িুরি এরিসিল মরডেজু’থত। থডানা থপ াঁিার আরগই 
তার আব্বা থপ াঁরি সগরয়সিল। 

থডানা বাসড়রত থপ াঁরি আহমদ মুিারদর ড্রইং রুরম বসিরয় িুরি সগরয়সিল 
থভতরর। থভতরর ঢুরে থপরয়সিল তার আব্বারে। তার আব্বা তখন থিসলরফান 
েরসিল তুলরুজ। থডানারে থদরখ থিসলরফারন থররখ থি লাসফরয় উরেসিল। জসড়রয় 
েররসিল থডানারে। বরলসিল, থিই িন্ধযায় থবসররয়সিি তুলজু থেরে। থতার 
থোোয় সে হরলা থভরব আমারদর দম বন্ধ হবার থোগাড়। রাস্তায় সেিু হরয়সিল? 
এত থদরী হরলা থেন? থেন রারত এো থবসররয়সিসল?’ 

থডানা িংরিরপ বরলসিল তার সেডন্যাপ হওয়া এবং উোর পাওয়ার 
র্িনা। 

শুনরত সগরয় বার বার থোঁরপ উরেসিল থডানার আব্বা চালঘি প্লাসতসন। 
থেরষ আহমদ মুিার নাম শুরন চমরে উরেসিল। সবস্মরয়র িারে বরলসিল, সেে 
বলসিি ওাঁর নাম, উসন আহমদ মুিা বরলসিরলন? সেে শুরনসিি তুই?’ 

‘সেে আব্বা। নাম বলরত চানসন, বরলসিরলন, এ.এম। তারপর তার 
িােীর ডাে থেরে তা প্রোে হরয় পরড়। পরর স্বীোর েররন।  

থেরমসিল থডানা এেিু, ‘তারপররই আবার থচারখ-মুরখ সবস্ময় সনরয় 
বরলসিল, ওভারব থে বলি, থচন নাসে আব্বা তাাঁরে? 

‘সবশ্বসবখযাত মুিসলম সবপ্লবী আহমদ মুিারে জাসন, তার ফরিা থদরখসি। 
থতামার মুরখ থে দুিঃিাহসিে োজ ও থে দুলঘভ চসরে ববসেরষ্টর েো শুনলাম, 
তারত ইসনই থিই আহমদ মুিা হরব। আমরা থজরনসি সতসন থস্প্ন অঞ্চরল 
এরিরিন।’ 

আব্বার েো শুরন থডানার মুখ থেরে ও সবস্ময় আনন্দ সেেরর পরড়সিল। 
আহমদ মুিার েো পরড়রি পসেোয়। বার বার তারে সনরয় আরলাচনাও হরয়ি। 
থেউ তারে ‘সনউ িালাহ উসেন বলরতা, থেউ বলরতা থি মুিলমানরদর 
‘মাওরিতংু’, োরও োরি থি সিল থস্প্ন সবজয়ী ‘তাসরে সবন সজয়াদ’ ও ‘মুিা 
সবন নুিারয়র’-এর নতুন ূপপ, থেউ আবার তারে ডােরতা ‘মুিসলম রসবনহুড’ 
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বরল। আিার পরে থডানার এেবারও সেন্তু এিব েো থখয়াল হয়সন, এেবারও 
মরন আরিসন এ আহমদ মুিা থি আহমদ মুিাই হরত পারর! 

আনরন্দ সচৎোর েরর উরেসিল থডানা। বরলসিল, ‘সেে বরলি আব্বা, 
ইসন সতসনই হরবন। এ আহমদ মুিা থি আহমদ মুিা হরলই শুেু িব সদে থেরে 
মানায়।’ 

তারপর বাপ-রবসি দুজরনই িুরি সগরয়সিল তারদর ড্রইং রুরম। 
থডানা থিাে চঞ্চলা বাসলোর মত িুরি সগরয় আহমদ মুিার িামরন সগরয় 

বরলসিল, ‘বুর সি, আপনার নাম বলরত চানসন থেন? সচরনসি আপনারে। আপসন 
থিই আহমদ মুিা।’ 

এেজন থপ্র ঢ় ভদ্ররলােরে িারে সনরয় থডানারে এরি দাাঁড়ারত থদরখ 
আহমদ মুিা উরে দাাঁসড়রয়সিল। আহমদ মুিা সেিু বলার জরন্য মুখ খুরলসিল। 
সেন্তু আহমদ মুিা মুখ থখালার আরগই থডানার আব্বা আহমদ মুিার সদরে হাত 
বাসড়রয় বরলসিল, ওরয়লোম থগ্রিমযান, আসম থডানার আব্বা চালঘি প্লাসতসন। 

আহমদ মুিা হ্যাডডরেে েরার জরন্য হাত বাসড়রয় বরলসিল, ‘খুেী হলাম 
আপনার িারে থদখা হওয়ায়। 

চালঘি প্লাসতসন আহমদ মুিার িারে হ্যাডডরেে েরর তারে বুরে জসড়রয় 
েররসিল। বরলসিল, থডানা আমার এেমাে িন্তান, তাাঁরে আপসন নতুন জীবন 
সদরয়রিন। আমার েৃতজ্ঞতা গ্রহন েরুন। 

‘জনাব, আমার বা আমারদর োরও েৃসতত্ব থনই আমরাও হাইজযাে 
হরয়সিলাম। সনরজরা বাাঁচরত সগরয় ওরে বাাঁচারনার সুরোগ থপরয় োই আমরা। 
প্রেংিা আল্লাহর। সতসনই আমারদর িাহােয েরররিন।’ 

‘েন্যবাদ আপনারে, থগ্রিমযারনর েো এরেমই হরয় োরে।’ 
 ‘লিা থদরবন না, আসম আপনার থিরলর মত। আমারে ‘তুসম’ বলরল 

খুসে হরবা।’ 
পরসদন িোল ১০িা পেঘন্ত আহমদ মুিা থডানারদর বাসড়রত সিল। 

অরনে েো হরয়সিল থডানার িারে, থডানার আব্বার িারে। 
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থডানার আব্বার িারে পসরচয় হরয় উপেৃত হরয়রি আহমদ মুিা। 
থডানার আব্বা চালঘি প্লাসতসন প্রবীণ কুিনীসতে। কুিননসতে ও থগারয়ন্দা িূরের 
অরনে খবর সতসন রারখন। সতসন আহমদ মুিা থে জাসনরয়সিরলন, ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযান 
থস্প্রন মুিসলম স্থাপনা ও ঐসতহাসিে স্মসৃত সচহ্ন গুরলারত থে থতজসিয় থপরতরি, 
তা ফরাসি থগারয়ন্দা িংস্থা অসত িম্প্রসত জানরত থপরররি এবং থস্প্ন িরোররে 
জানারনা হরয়রি। সেন্তু থস্প্ন িরোর এিারে সভসত্তহীন প্রপাগাডডা বরল অসভসহত 
েরররি। তারদররে সবশ্বাি েরাবার মরতা থোন ডকুরমডিও থনই। ক্ল-ুক্লযাস-
ক্লযানরে থেউ-ই র্ািারত চায় না বরল ফরাসি থগারয়ন্দা সবভাগও এ সনরয় আর 
মাো র্ামারি না। থডানার আব্বা আরও এেিা মূলযবান তেয আহমদ মুিারে 
জাসনরয়সিল। থিিা হরলা, প্রেরম মুিসলম স্থাপনাগুরলার সবস্তাসরত নসা বতরী হয়। 
থিই নসায় ববজ্ঞাসনে পসরমাপ অনুোয়ী থতজসিয় থিি েরার স্থান সনসদঘষ্ট হয়। 
থিই নসা অনুিারর সনখুাঁতভারব থতজসিয়গুরলা পাতা হয়। এই নসা ক্লু-ক্লযাস-
ক্লযান এর োরও োরি আরি। থিই নসা না পাওয়া থগরল থিই থতজসিয় 
ইউসনিগুরলা খুাঁরজ থবর েরা অিম্ভব। 

আহমদ মুিা বরলসিল, স্থাপনাগুরলার ইি, পাের, সিরমডি, মাসি ইতযাসদ 
পরীিা েররলই থতা থতজসিয় েরা পড়রব, থস্প্ন িরোররর োরি এিা সে 
ডকুরমডি হরত পারর না? 

থডানার আব্বা উত্তরর বরলসিল, ‘এে খডড েংসক্রি পরীিা েররল ঐ 
িুকুর মরেয থে মাোর থতজসিয় পাওয়া োয় তা এতই স্বল্প থে, এ থেরে প্রমাণ 
হয় না অস্বাভাসবে থোন থতজসিয় িংক্রমরণর ফল এিা এবং এ থেরে আরও 
প্রমাণ হয় না থে, অবযাহত থতজসিয় িংক্রমন চলরি।’ 

েোর উপিংহার িানরত সগরয় থডানার আব্বা আরও বরলসিরলন, এ 
নতুন েররণর এে ভয়ানে েন্ত্র। ইউররারপর দু’এেিা লযাবররিরীই হয়রতা পারর 
এর িসেে প্রেৃসত প্রসতসক্রয়া সনরুপণ েররত। এখারনই হরয়রি মুসস্কল, থেউ 
বযাপারিা বু রত পাররি না।’ 

আহমদ মুিা এই মূলযবান তেয থপরয় খুেী হরয়সিল, থিই িারে ভীষণ 
হতােও হরয় পরড়সিল। চালঘি প্লাসতসন স্বান্তনা সদরয় বরলসিল, মাসদ্ররদ ফরাসি 
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দূতাবারির দ্বার আহমদ মুিার জরন্য থখালা, েতিা পারর, েতসদে সদরয় পারর থি 
তারদররে িাহােয েররব।’ 

পরসদন িোল ১০িায় আহমদ মুিা তারদর োি থেরে সবদায় 
সনরয়সিল। 

সবদারয়র িময় চালঘি প্লাসতসন এবং থডানা দুজরনই আরবগপ্রবণ হরয় 
পরড়সিল। থডানার আব্বা আহমদ মুিার িারে সবদায়ী হ্যাডডরেে েররত সগরয় 
বরলসিল, ‘েুরগর িবসদে থেরে িরবঘাৎেৃষ্ট মানুরষর িারে এেিা রারতর এেিা 
অংে আর এেিা িোল োিাবার থি ভাগয আমার হরলা। এমন িময় আরও 
থপরল খুেী হরবা। আর থডানা বরলসিল, ‘আসম আপনারে সবদায় সদসি না, থবান 
ভাইরে সবদায় থদয় না।’ বরলই মাো সনচু েররসিল থডানা। দাাঁত সদরয় থোাঁি 
োমরড় েররসিল। এেিা থভরঙ্গ পড়া উচ্ছ্বারি তবু োাঁপসিল তার থোাঁি। 

থডানার এেোগুরলা এবং থডানার আব্বার অরনে েো বাজসিল আহমদ 
মুিার োরন, তার থচারখ ভািসিল থডানারদর থেষ সবদায়োলীন িসব। আহমদ 
মুিা ভাবল, মানুরষর মরনর মায়া-মমতা আল্লাহ রাবু্বল আলামীরনর সুন্দরতম 
থনয়ামত। এই থনয়ামতই মানুরষর িমাজরে মানুরষর িমাজ থররখরি। 

ড্রাইসভং সিরি সিল আব্দুর রহমান িপ্তম। 
িুরি চলসিল গাসড় থডানারদর মরডেজরুে থপিরন থফরল িারন্সর িীমান্ত 

েহর মযারনানার সদরে থগররারন হাইওরয় েরর। 
মযারনানা েতই োরি এসগরয় আিরি, পে ততই দুগঘম হরয় উেরি। 

গাসড়র গসত েরম আিরি ততই। থবলা এেিার সদরে মযারনানা অসতক্রম েররলা 
আহমদ মুিার গাসড়। মযারনানা েহর পার হরয় এেিা উপতযোয় গাসড় োসমরয় 
আহমদ মুিারা নামাে পরড় সনল। 

মযারনানা থেরে ১০মাইল দূরর িান্স থস্প্ন িীমান্ত। িীমান্ত থরখাসি 
সপররসনরজর উত্তর ঢাল বরাবর। ফরািী িীমান্ত পুসলরের ফাাঁসড়রত নাম সলসখরয় 
পািরপািঘ থদসখরয় থস্প্রন প্ররবে েররত হয়। থস্প্ন পুসলরের িীমান্ত ফাাঁসড়রতও 
এ েররণর এেিা বযবস্থা। এিব আনুিাসনেতা থেষ েররত থোনই অসুসবো হয়সন 
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আহমদ মুিারদর। োবার িময়ই আহমদ মুিার পাো োগজ-পে বতরী হরয়সিল। 
থস্প্রনর নাগসরে সহরিরব পািরপািঘ েরা হরয়সিল আহমদ মুিার। 

িীমান্ত ফাাঁসড়র  ারমলা চুোরনার পর আবার োো শুরু হরলা আহমদ 
মুিারদর। এবার পে আরও দুগঘম। সপররসনরজর এেদম বুরের উপর সদরয় চলরি 
এখন তারা। থভল্লা পেঘন্ত পে এ রেমই। থভল্লা এখনও পরনর থমইল দূরর। 

থভল্লা থিাট্ট এেসি পাবঘতয েহর। উত্তরর থস্প্রনর িবঘরেষ েহর এসি। 
বািে এলাোর মরেয পরড়রি এ অঞ্চলসি। 

থবলা ৪িার সদরে। আহমদ মুিারা থভল্লা েহরর প্ররবে েরল। আহমদ 
মুিারা সেে েরররি েহরর নাস্তা থিরর নামাে পরড় তারা আবার োো শুরু েররব 
মাসদ্ররদর পরে। থভল্লা থেরে থমইল দরেে পসশ্চরম পাহাড় থর্রা এেিা 
উপতযোয় আব্দুর রহমান িপ্তরমর বাসড়। োওয়ার পরে আহমদ মুিা আব্দুর 
রহমান িপ্তরমর বাসড়রত সগরয়সিল। এে রাত থিখারন থেরেসিল। এবার আর থি 
রেম থোন থপ্রাগ্রাম থনই। আহমদ মুিা েতিা িম্ভব দ্রুত মাসদ্রদ থপ াঁিুরত চায়। 

নাস্তা ও নামাে থিরর আবার োো শুরু েররসিল আহমদ মুিারা। আরগর 
মতই ড্রাইসভং সিরি আবদুর রহমান িপ্তম। 

এেিা হািপাতরলর পাে সদরয় এগুসিল গাসড়। হোৎ আবদুর রহমান 
িপ্তম থব্রে েরষ গাসড় দাাঁড় েসররয় দরজা খুরল হাাঁে সদলিঃ আবুল হািান। 

েরয়ে মুহূতঘ পররই এে েুবে এরি দাাঁড়াল আবদুর রহমান িপ্তরমর 
িামরন। 

‘আম্মা অসুস্থ, আসম ওষুে সনরত এরিসি।’ এরি দাসড়রয়ই েুবেসি বলল। 
আহমদ মুিা েুবেসিরে সচনরত পারল। আবদুর রহমান িপ্তরমর থিাি 

ভাই থি। 
সে অসুখ? উসদ্বি েরডে বলল আবদুর রহমান িপ্তম। 
‘বু া োরি না। ডািার থদরখরিন। ওষুে সনরত এরিসিলাম।’ 
আবদুর রহমান িপ্তম তাোল আহমদ মুিার সদরে। 
আহমদ মুিা বু রত পারল আবদুর রহমান িপ্তরমর মরনর েো। বলল 

আবদুর রহমান গাসড় র্ুরাও। ওাঁরে না থদরখ োওয়া োয় না। 
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‘েন্যবাদ মুিা ভাই। বরল আবদুর রহমান আবুল হািারনর সদরে 
তাসেরয় বলল,’ গাসড় এরনি?’ 

‘হ্যাাঁ’। বলল আবুল হািান। 
‘োও, গাসড় নাও, চল োই।’ 
আবুল হািান এসগরয় থগল োর পাসেঘং এর সদরে। 
এবার গাসড় চলরত শুরু েরল। আবদুর রহমান িপ্তরমর বাসড়র সদরে। 

আরগ আহমদ মুিারদর গাসড়। থপিরন আবুল হািারনর গাসড়। 
‘আবদুর রহমান িপ্তরমর বাসড় থোোয় েতদূর?’ বলল থজায়ান। 
‘সনউ ভযারলনসিয়া, মাইল দরেে পসশ্চরম।’ 
সনউ ভযারলনসিয়া এেিা িমৃি উপতযো। চারসদরে পাহারড়র থদয়াল। 
উপতযোয় প্ররবরের এেিাই পে, উত্তর সদরের এেসি মাে সগসর পে। 

থবে প্রিস্ত। এিাই উপতযোয় প্ররবরের দরওয়াজা। 
উপতযোয় উবঘর মাসিরত প্রচুর ফল ও ফিল উৎপাসদত হয়। বাসিন্দারা 

সনরজরদর প্ররয়াজন সমসিরয় প্রচুর পসরমারন বাইরর সবসক্র েররত পারর। 
উপতযোয় প্রায় ৫’ে বািে ও মুিসলম পসরবার বাি েরর। জনিংখযা 

প্রায় সতন হাজাররর মত। এর প্রায় িবাই মুিলমান। এরদর অরনরে দসিণ ও 
থস্প্ন থেরে পাসলরয় আিা তরব থবসের ভাগই েমঘান্তসরত। বািে িম্প্রদারয়র 
প্রচরু পসরবার খৃষ্ট েমঘ পসরতযাগ েরর ইিলাম েমঘ গ্রহণ েরররি। জনশ্রুসত আরি 
থষাড়ে েতরের শুরুরতই এে দররবে নানা স্থান র্ুরর তার স্ত্র  িহ এরি এই 
উপতযোয় আস্তানা থগরড়সিরলন। স্থায়ী জনপদ তখন এ উপতযোয় গরড় উরেসন। 
থি পসবে দররবেরে সর্রর েীরর েীরর গরড় উেল স্থায়ী জনপদ। থি দররবে জ্ঞারন 
সিরলন িবজান্তা সুপসডডত, চসররে সিরলন থফররেতা তুলয। মানুষ তারে ভসি, 
েো সদরয় মাোয় রাখরতা, সেন্তু সতসন সনরজরে মরন েররতন মানুরষর এে নগন্য 
থিবে। থেখারন মানুরষর সবপদ থিখারনই সতসন। প্রসতসি দুিঃখী ও অসুস্থ মানুষ 
সনসশ্চন্ত োেরতা, তারদর পারে িাহারেযর হাত সনরয়, সচসেৎিরের থিবা সনরয় 
পসবে দররবে আবদুর রহমান আিরবনই। তার চসররে ইিলারমর রুপ-মােুেঘ 
থদরখ শুেু এই উপতযোর নয়, আরে পারের েত েত পসরবার ইিলাম গ্রহণ 
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েরর। আবদুর রহমান িপ্তমরা থিই দররবে আবদুর রহমারনরই বংেের। 
উপতযোর এেসি সুন্দর িবুজ সিলায় তারদর বাসড়। উপতযোয় প্ররবে েররলই 
থদখা োয় সুন্দর সিলাসি, তার আরগ থদখা োয় সিলায় অবসস্থত মিসজরদর সুউচ্চ 
সমনার। 

আহমদ মুিারদর গাসড় উপতযোয় প্ররবে েরল, আোন ধ্বসনত হসিল 
থি সমনার থেরে। আোরনর ধ্বসন থিই থোঁরপ থোঁরপ িসড়রয় পড়সিল িমগ্র 
উপতযোয়, প্রসতধ্বসনত হসিল পাহারড়র বুরে। 

িরব িূেঘ ডুরবরি। সেন্তু পাহাড় থর্রা উপতযোয় তখন অন্ধোর। 
উপতযোর িবুজ আর িন্ধযার োরলা এেিারে সমরে এোোর হরয় থগরি। 

অন্ধোর জসড়ত সনিঃেব্দ এই পসররবরে মেুর আোরনর ধ্বসন প্রসতধ্বসন 
অপরুপ লাগসিল আহমদ মুিার োরি। িমগ্র িত্তা সদরয় উপরভাগ েরসিল 
আহমদ মুিা থিই আোন। 

‘এই আোন বািে এলাো িাড়া থস্প্রনর আর থোোও পারবন না মুিা 
ভাই।’ বলল আবদুর রহমান িপ্তম। 

‘এমন পসররবে হৃদয় আকুল েরা এমন আোন জীবরন আর এেবার 
শুরনসিলাম মেয এসেয়ায় উজরবসেস্তারনর এেিা গ্রারম। এ মিসজদসি থোোয়, 
েতদূরর আবদুর রহমান?’ 

‘আমারদর বাসড়র িামরন মুিা ভাই। চলুন নামাে আমরা েররত 
পাররবা।’ 

আবদুর রহমান িপ্তমরদর সুন্দর সবোল বাসড়সির িামরন থিাি এেিা 
চত্তর, তারপররই মিসজদ। সবোল মিসজদ। প্রেরম মিসজদসি সিল থবড়ার। 
দররবে আবদুর রহমারনর িমরয়ই জনগণ পাহাড় থেরে পাের বরয় এরন 
মিসজদ বতরী েরররি। পরর আরও িম্প্রিারণ হরয়রি মিসজদসির। 

মিসজদসি থদরখ চমৎেৃত হরলা আহমদ মুিা। 
আহমদ মুিা ইসতহারি পরড়সিল, মুিসলম থিনাপসত মুিা সবন নুিারয়র 

সপররসনজ পবঘরত উরেসিরলন, সেন্তু সফরর থেরত হরয়সিল তাাঁরে। থিই িারে 
ইিলামও এখারন থেরে পশ্চাতপিরণ েররসিল, ইসতহাি এিাই বরল। সেন্তু 
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ইসতহাি জারন না, সপররসনজ এর বুরে এ রেম সুন্দর মিসজদ আরি, এ রেম 
সুন্দর িমৃে মুিসলম জনপদ লুসেরয় আরি। ইসতহাি শুেু রাজা-বাদোহরদর 
েোই সলরখ, সলরখ না দররবে আবদুর রহমানরদর েো। সলরখ না বরলই জারন 
না ইসতহারির পররও ইসতহাি আরি। 

মাগসররবর জামায়ারতর থনতৃত্ব সদরত হরয়সিল আহমদ মুিারেই। 
নামাে থেরষ আবদুর রহমান িপ্তম শুেু নামিা থগাপন থররখ িেরলর 

িারে পসরচয় েসররয় সদরয়সিল আহমদ মুিারে। িেরলর অনুররারে থিাি-খাি 
বিৃতাও সদরত হরয়সিল আহমদ মুিারে সবরশ্ব মুিলমানরদর বতঘমান অবস্থার 
উপর। উপিংহারর আহমদ মুিা এেজন মহান বযসির েো উদ্বৃত েরর বরলসিল, 
‘ইিলাম সজন্দা হয় প্ররতযে োরবালার পর। েরয়ে েতাব্দীর এে ভয়াবহ 
োরবালা মুিলমানরদর উপর সদরয় বরয় থগরি। এবার তারদর উিারনর পালা। 
এই জাগররণর গান থোনা োরি চারসদরে। িামরনর অন্ধোররর ওপারর থিাবরহ 
িারদরের িরফদ আরলােিিা থদখা োরি। মুসি আমারদর সুসনসশ্চত।’ 

নামাে থেরষ িেরলর িারে িালাম-রমাহিাফা থেষ েরর আহমদ মুিা 
আবুল হািারনর িারে এল আবদুর রহমান িপ্তরমর বাসড়রত। আবদুর রহমান 
িপ্তম আরগই চরল এরিসিল তার মারয়র োরি। 

বাসড়রত থঢাোর পরে দরজার উপরর োরের ফলরে স্প্যাসনে ভাষায় 
থলখা ‘দারুল সহেমাহ’। তার সনরচ আরব  অিরর এেই েো থলখা আরি। 
আহমদ মুিা, থজায়ান িবাই এ থলখািা পড়ল। বু ল এিা বাসড়র নাম। 

প্ররবে েরল ববেে খানায়। 
সবরাি ববেেখানা। 
র্ররর চারসদরে িাজারনা থিাফা। এেিারে সেে-পাঁয়সেেজন থলাে 

বিরত পারর। 
আবদুর রহমান িপ্তরমর বাসড় শুেু এই উপতযোয় নয় থগািা এই 

অঞ্চরলর সমলন থিে। েত োসলি-দরবার িব এখারনই হয়। উত্তরােীোর িূরে 
আবদুর রহমান িপ্তম এই এলাোর িদঘার। তরব আবদুর রহমান বািে থগসরলা 
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বাসহনীর দাসয়ত্বেীল পরদ উন্নীত হবার পর তার ভাই আবুল হািান তার পি 
থেরে িরদারীর দাসয়ত্ব পালন েরর। 

আহমদ মুিা র্রর প্ররবে েররই থদখল থিসবরল েরবত রাখা হরি। 
আিুররর েরবত। 

আবুল হািান আহমদ মুিারদর েরবত পান েসররয় থভতরর চরল থগল। 
আহমদ মুিা ও থজায়ান থেখারন বরিসিল থিখান থেরে থিাজা ওপারের 

থদয়ারল হারত আাঁো পাো-পাসে দু’সি িসব। এেসি বৃে ভদ্ররলারের আর অন্যসি 
এেসি বালরের। 

িসব দু’সি থচারখ পড়ল থজায়ারনর। ভাবল থি, সনশ্চয় বৃরের িসবসি 
দররবে আবদুর রহমারনর, আর বালেসি সনশ্চয় আবদুর রহমান িপ্তম হরব। 

থে তুহল হরলা থজায়ারনর। থলােসির থচহারার িারে আবদুর রহমারনর 
থচহারা সমলরিনা। আরও ভাল েরর থদখার জরন্য থজায়ান উরে সগরয় িসব দু’সির 
িামরন সগরয় দাাঁড়াল। 

োরি সগরয় দাাঁড়ারনার পর িসবর সনরচর থলখাগুরলা থজায়ারনর োরি 
স্প্ষ্ট হরলা। 

প্রেরম থচাখ পড়ল বৃরের িসবর সনরচ থলখাগুরলার সদরে। 
পড়ল থজায়ান -“নাম আব্দুর রাহমান। জন্ম পূবঘ থস্প্রনর ভারলসন্সয়ার 

১৪৫৫িারল। ভারলসন্সয়ার দারুন সহেমার সতসন অেযি সিরলন। সবজ্ঞারনর উপর 
অরনে গ্ররন্থর সতসন প্ররণতা। িব মুিসলমরদর িারে তারেও উরিদ েরা হয় 
ভারলসন্সয়া থেরে ১৫০৩ িারল। সতসন ইরন্তোল েররন ১৫৩০ িারল। সতসন 
হকু্কল্লাহ ও হকু্কল এবাদ প্রসতিায় জীবন উৎিগঘ েররন। আল্লাহ তার থবরহস্ত নসিব 
েরুন”। 

পড়রত পড়রত হৃদয়িা থোঁরপ উেল থজায়ারনর। মরন পড়ল তার পূবঘ 
পুরুষ আবদুল্লাহ সবন আব্দুর রাহমান খাতার েো, খাতায় থলখা স্মসৃত েোর সবষয় 
গুরলা। তার পবূঘ পুরুষ আবদুল্লাহর সপতার নামও থতা সিল আব্দুর রাহমান। সতসন 
দারুল সহেমার অেযি সিরলন। ভারলসন্সয়া থেরে সতসনও উরিদ হরয়সিরলন। ঐ 
িমরয়ই। 



আন্দালুসিয়ার প্রান্তরর  158 

 

েসম্পত হৃদয় সনরয় থজায়ান সগরয় দাাঁড়াল বালেসির িসবর সনরচ। 
বালেসির িসবর সনরচ এেিা েসবতা। চার লাইরনর েসবতার িার েো হলিঃ 
“বালেসি দে বিররর আবুদুল্লাহ সবন আব্দুর রাহমান। থিসদন ভারলসন্সয়ায় রাজা 
সফসলরের সনিুর বিন্যরা ক্রন্দনরত বালেসিরে থেরড় সনরয়সিল ক্রন্দনরত 
মারয়র বুে থেরে, সপতার োি থেরে, এেমাে আল্লাহ িাড়া বালেসির থনগাহবান 
আর থেও সিল না।“ 

পড়া থেষ েরার আরগই থজায়ারনর থগািা িত্তা জুরড় থনরম এল দুরবঘােয 
এে অবিন্নতা। এই উপতযোর নাম “সনউ ভারলসন্সয়া, এই বাসড়র নাম ‘দারুল 
সহেমা’ থেন তা তার োরি পসরষ্কার হরয় থগল। মরন হল এ নামগুরলা, এই 
িসবগুরলা তারই জন্য অরপিা েরসিল। আব্দরু রাহমান িপ্তম-এর অেঘ তার োরি 
সুস্প্ষ্ট হরয় থগল। থিই মহান আব্দুর রাহমারনর িপ্তরমর অেস্তন পুরুষ এই আব্দুর 
রাহমান। 

মরন হল। এই “িপ্তম” েব্দিাও থেন তারই জন্য এে িংরেত। তার পূবঘ 
পুরুষ হতভাগয আবদুল্লাহ বিররর পর বির থদে-রদোন্তর র্ুরর োর থদখা পানসন, 
আসম আজ তার সেোনায়। আর সচন্তা েররত পারল না থজায়ান। থিই আিন্নতা 
গাড় অন্ধোর হরয় সর্রর েরল তারে। জ্ঞান হাসররয় লুসিরয় পড়ল থি থমর র 
উপর। 

িুরি থগল আহমদ মুিা। 
থোরল তুরল সনল থজায়ানরে। 
অজ্ঞান থজায়ানরে েখন থিাফায় শুইরয় সদরি আহমদ মুিা, আব্দুর 

রাহমান িপ্তম এবং আবুল হািান তখন র্রর ঢুেল। থজায়ানরে ঐভারব থদরখ 
তারদর থচাখ সবস্ফাসরত হরয় উেল। 

দ্রুত এসগরয় এল তারা আহমদ মুিার োরি। 
“সে বযাপার, থজায়ারনর সে হরয়রি মুিা ভাই?” সজজ্ঞািা েরল আব্দুর 

রাহমান িপ্তম। 
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থজায়ানরে থিাফায় শুইরয় সদরয় থিাজা হরয় দাসড়রয় আহমদ মুিা বলল, 
থদয়ারলর ঐ িসব দুরিা থদখরত থগরয়সিল থজায়ান। িসব থদখরত থদখরতই জ্ঞান 
হাসররয় পরড় থগরি থজায়ান। বরল আহমদ মুিা থজায়ারনর এেসি হাত তুরল সনল। 

“ডািার ডােব মুিা ভাই”? 
“না, দরোর থনই। এখসন ওর জ্ঞান সফরর আিরব।“ 
বরল আহমদ মুিা থজায়ারনর জুতা খুরল ওর পারয়র তালুর সবরেষ সেিু 

জায়গায় সবরেষ সনয়রম থখাাঁচা সদরত লাগল। 
“আব্দুর রাহমান, ঐ িসব দুরিা োর”? সজজ্ঞািা েরল আহমদ মুিা। 
িসব দুসির পসরচয় সদল আব্দুর রাহমান। তারপর বলল, “িসব দুরিা 

থদরখই সে থজায়ান....। 
“তা বলরত পারব না আব্দুর রাহমান। তরব িসব থদখার িময় তারে 

স্বাভাসবে মরন হয় সন। 
সমসনি সতরনে পার হল। 
আহমদ মুিা থজায়ান এর পারয় থিই থখাাঁচা সদরয়ই চরলসিল। 
নরড় উেল থজায়ান। েীরর েীরর থচাখ থমলল থি। থচাখ থমরলই তসড়র্সড় 

উরে বিল। 
িামরনই দাসড়রয় আব্দুর রাহমান িপ্তম। থজায়ান উরে দাসড়রয় “আমার 

ভাই” বরল জসড়রয় েরল আব্দুর রাহমানরে। বলল, “সপররসনরজর বুরে এইভারব 
আমারদর থদখা হরব থে জানত”। আরবরগ ভাসর হরয় উেল থজায়ারনর েি। 

আব্দুর রাহমান িপ্তম সেিু বু রত না থপরর সবব্রত থবাে েরসিল। আব্দুর 
রাহমারনর ন’বিররর থমরয় ববেে খানায় ঢুরেসিল থিও হ্যাাঁ েরর থদখরি 
বযাপারিা। 

থজায়ান আব্দুর রাহমান িপ্তমরে থিরড় সদরয় জসড়রয় েরল আহমদ 
মুিারে। বলল, “মুিা ভাই আমার পূবঘ পুরুষ ো খুাঁরজ পায়সন, আসম তা থপরয়সি, 
এ বড় আনরন্দর। সেন্তু এ আনরন্দ হািা োয় না, োন্না পায়।“ 

থজায়ান ভাসর েরি েখন এ েো গুরলা বলসিল, অশ্রু  রসিল তখন 
থজায়ারনর থচাখ সদরয়। 
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আব্দুর রাহমান এসগরয় এরি থজায়ারনর সপে হারত থররখ বলল, আসম 
সেিুই বু রত পারসিনা ভাই, খুরল বলুন। 

থজায়ান র্ুরর দাাঁড়াল। অশ্রুরত থভজা থজায়ারনর থচাখ। 
থোন েো না বরল থজায়ান আব্দুর রাহমান িপ্তরমর হাত েরর থিরন সনরয় 

থগল বৃরের িসবর োরি। বলল, “ভারলসন্সয়ার দারুল সহেমার অেযি এই আব্দুর 
রাহমান থে আপনার?” 

“আমার পূবঘ পুরুষ, সনউ ভারলসন্সয়ার এই উপতযোয় সতসন এরি বিসত 
স্থাপন েররন,”। বলল আব্দুর রাহমান। 

থজায়ান সগরয় দাাঁড়াল বালরের িসবর সনরচ। বলল, আর এ হতভাগয 
বালে হল আমার পূবঘ পুরুষ োরে সফসলরপর বিন্যরা সিসনরয় এরনসিল সপতা-
মাতার বুে থেরে, োরে মমঘস্থুদ এে দাি জীবনোপন েররত হরয়রি সিষ্টান 
পসরবারর। 

“থজায়ান” বরল সচৎোর েরর আব্দুর রাহমান িপ্তম জসড়রয় েরল 
থজায়ানরে। এবার আব্দুর রাহমান িপ্তরমর থচাখ থফরি থবসররয় এরিরি অশ্রু। 

পারে মূসতঘর মত দাসড়রয় আরি আবুল হািান। 
আব্দুর রাহমান থজায়ানরে থিরড় সদরয় িুরি চরল থগল সভতরর। আবুল 

হািানও। থিই ন’বিররর থমরয়সিও। 
থজায়ান সফরর এল থিাফায়। 
বিল আহমদ মুিার পারে। 
আহমদ মুিাও এই সমলন দৃরশ্য অরনেিা সনবঘাে হরয় সগরয়সিল। 
প্রেমবাররর মত মুখ খুরল বলল, এই সমলন আমার োরি ূপপ েোর 

থচরয়ও অপূপপ লাগরি থজায়ান। থস্প্রন মুিলমানরদর সবপেঘয় সবসিন্ন এেসি 
বংরের দুসি োরার েত েত বির পর এই সমলন অেল্পনীয়। আল্লাহর হাজার 
শুেসরয়া।“ 

সেিুিণ পরর ববেরে খানায় সফরর এল আব্দুর রাহমান িপ্তম। বলল, না 
বরলই চরল সগরয়সিলাম, মাফ েররবন মুিা ভাই। সনরজরে হাসররয় থফরলসিলাম 
হারারনা মাসনরের িন্ধান থপরয়। আমরা েল্পনাও েররত পাসর না মুিা ভাই, 
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আমার পূবঘ পুরুষ দররবে আব্দুর রাহমান সিস্টান এর িদ্মরবে সনরয় ভারলসন্সয়ায় 
েত সদন েত রাত থে খুাঁরজ থবসড়রয়রি তার হৃদরয়র েন ঐ বালেরে! িন্ধান সতসন 
পানসন, থিই পাওয়া আজ আমরা থপলাম। 

আব্দুর রাহমান িপ্তম থচাখ মুিল। বলল, চলুন মুিা ভাই, চল থজায়ান, 
খাবার থরসড। আম্মা এবং পসরবাররর িবাই অসস্থর হরয় উরেরি থজায়ারনর েো 
থোনার জন্য, সেন্তু তার আরগ খাওয়া। 

খাবার বযবস্থা হরয়সিল পাসরবাসরে ডাইসনং রুরম। খাওয়া থেরষ আহমদ 
মুিা ও থজায়ানরে এরন বিারনা হল পাসরবাসরে ড্রইং রুরম। ড্রসয়ং রুরমর পারেই 
এেিা র্রর বরিরি আব্দুর রাহমান িপ্তরমর পসরবাররর থমরয়রা। 

ড্রসয়ং রুরম আহমদ মুিা িাড়াও ররয়রি আব্দুর রাহমান িপ্তরমর 
ন’বিররর থমরয় ৫ বিররর এেসি থিরল, আবুল হািান এবং তারও পাাঁচ বিররর 
এেসি থিরল, আব্দুর রাহমান িপ্তম সভতরর সিল। 

অল্পিণ পর থি ড্রসয়ং রুরম এরি প্ররবে েরল। বলল, আমার আম্মা, 
আমার স্ত্রী ও আবুল হািারনর স্ত্রী এবং আমারদর দুই থবান আহমদ মুিা ভাই ও 
থজায়ানরে িালাম সদরয়রিন। 

িালাম সবসনময় পর আব্দুর রাহমান িপ্তম বলল, আল্লাহর হাজার শুেসরয়া 
থে েত েত বিররর সবসিন্নতার পর আমারদর বংরের দুসি োরার আল্লাহ সমলন 
র্সিরয়রিন। আমারদর পসরচয় হরয়রি, জানাজাসন হয়সন। আমারদর িবার মন 
আকুল সবকুল েরররি এই জানার জন্য, আসম ভাই থজায়ানরে অনুররাে েরসি, 
সেিু েো বলার জন্য। পসরবাররর িবাই এ েোগুরলা শুনরত চায় এ জন্য এই 
বযবস্থা। 

থজায়ান শুরু েরল-আমার নাম থজায়ান ফারসদনান্দ। এই নারমই আসম 
বড় হরয়সি, এই নামই আমার পসরবারর, এই নারমই আমার থলখাপড়া, পসরচয়, 
িবসেিু। আমার সপতার নাম জন থিরমসনজ। বাসড়র থেও থোনসদন গীজঘায় 
োয়সন, আমারদর বাসড়রত বাইরবল থনই, সেন্তু আমরা সিষ্টান সিলাম। সনরজরে 
আসম সিস্টান মরন েরতাম। আসম মাসদ্রদ সবশ্বসবদযালয় এর ভাল িােরদর 
এেজন সিলাম। িব পরীিায় িব িময় প্রেম স্থারন থেরেসি। আমার জীবরনর 
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থমাড় পসরবতঘন র্িল আমার অনািঘ পরীিার থরজারল্টর সদন। প্রেমবাররর মত 
প্রেম স্থান থেরে সদ্বতীয় স্থারন থনরম থগলাম। থিই সদনই সবশ্বসবদযালরয় িাে ও 
সেিেরদর োরি শুনলাম আসম মসরিরো, আসম িদ্মরবেী মুিলমান। আমার এ 
পসরচরয়র েো শুরন আসম আোে থেরে পরড়সিলাম, পসরচয়িা আমার োরি 
আমার জরন্য মৃতযুর পররায়ানার মত সিল। আসম ভীষণভারব মুষরড় পরড়সিলাম। 
পাগরলর মত িুরি এরিসিলাম বাসড়রত। আব্বা মারা থগরিন অরনে আরগ। 
চাইসিলাম, আম্মা বলুন আসম মসরিরো নই, আসম িদ্মরবেী মুিলমান নই, আসম 
খৃস্টান। না হরল থে আমার ২২ বিররর িাজারনা জীবন সমেযা হরয় োরব। সেন্তু 
আম্মার োরি, দাসদর োরি ো শুনলাম তা আমার উরদ্বগ-আতংেরে আরও 
বাসড়রয় সদল। তাাঁরা বলরলন, তাাঁরা দু’জন মসরিরো, সেন্তু আমার আব্বা, আমার 
দাদা মসরিরো সিরলন সেনা তা তারা জারনন না। আমার তখন মরন হরলা আমার 
আব্বা, আমার দাদা সনশ্চয় মসরিরো সিরলন। না হরল তারা মসরিরোরে সবরয় 
েরররিন থেন। আমার র্রর সফরর আসম ভীষণভারব োাঁদলাম। দুপুরর সেিু থখলাম 
না। থগািা দুসনয়া আমার োরি সবষাদ হরয় থগল। মরন হরলা, আমার মরা আর 
বাাঁচার মরেয আজ আর থোন পােঘেয থনই। সবরেরল মা এরলন আমার র্রর। 
সতসনও োাঁদসিরলন। সতসন আমার হারত এেিা োরের বাস তুরল সদরয় বলরলন, 
থবিা, এই বাস থতামার আব্বা তাাঁর মৃতযুোরল আমার োরি আমানত থররখ 
সগরয়সিরলন। েো সিল, থেসদন থতামার বয়ি বাইে বির পূণঘ হরব, থিসদন থেন 
এই বাস থতামার হারত তুরল থদই। বারস সে আরি আসম জাসন না। 

বাস আমার হারত তুরল সদরয় আম্মা চরল সগরয়সিরলন। আসম পাগরলর 
মত বাস খুরল থফরলসিলাম। থপরয়সিলাম আমার োরি থলখা আব্বার এেিা সচসে 
এবং এেসি খাতা। সচসের খারম থলখা সিল ‘মুিা আবদুল্লাহ ওররফ থজায়ান 
ফাসডঘনাডড’। এই প্রেম জানলাম আসম থজায়ান ফাসডঘনাডড নই, আসম মুিা 
আবদুল্লাহ। আব্বার সচসে পড়লাম। মূল েোিা ো সতসন সলরখরিন, তা হরলা- এই 
সচসের িারে চামড়া বাাঁোরনা থে খাতা পারব, তা আসম থপরয়সিলাম এমসন বারস 
েরর আমার আব্বার োি থেরে। আমার আব্বা থপরয়সিরলন তার আব্বার োি 
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থেরে। িয় পুরুষ েরর এই বাস এমসনভারব আিরি। িপ্তম পুরুষ সহরিরব থতামার 
জরন্য বংরের এই পসবে আমানত আসম থররখ থগলাম।’ 

বংরের পসবে আমানত খাতা খাসন আসম পড়লাম। ওিা সিল আপনারদর 
ববেে খানায় োর িসব িািারনা আরি থিই বালে আবদুল্লাহ সবন আবদুর 
রহমারনর আত্মেো।’ 

থজায়ান থিই আত্মেো েীরর েীরর বণঘনা েররলা। থেমন েরর তারে 
সপতা-মাতার থোল থেরে সিসনরয় আনা হরয়সিল, সে েরর খৃস্টান েহর 
থোরতায়ারলর বাসড়রত তার দািজীবন শুরু হরয়সিল, সে মমঘন্তুদ সনেঘাতন থিই 
বালরের উপর থনরম এরিসিল, সে শ্বািরুেের পসররবরের মরেয থি বড় হরয় 
উেল, সে েরর অবরেরষ মুসি থপল, সে েরর খৃস্টারনর িদ্মরবরে তার জীবন শুরু 
হরলা, থেন তারে থেরষ পাসলরয় আিরত হরলা মাসদ্ররদ, সেভারব শুরু হরলা 
মাসদ্ররদ তার িদ্মরবেী খৃস্টান জীবন- িব েোই থজায়ান এরে এরে বণঘনা েরল। 
বলরত বলরত বারবার োন্নায় জসড়রয় সগরয়সিল থজায়ারনর েো। আবদুর রহমান 
িপ্তম, আবুল হািান দু’জরনই থোঁরদ থফরলসিল শুনরত শুনরত। আহমদ মুিারও 
থচাখ শুেনা সিল না। থি আরগ শুরনসিল, সেন্তু এতিা শুরনসন। 

থজায়ান োমার পর অরনেিণ থেউ েো বলল না। 
আবদুর রহমান িপ্তরমর ৫ বিররর থিরলসি থভতর থেরে এরি তার 

আব্বার োরন োরন বলল, দাসদ োাঁদরি। 
আবদুর রহমান িপ্তম তার মুখ চাপা সদরয় বলল, থবিা, তুসম োও দাসদর 

োরি। তাাঁর থোরল সগরয় বি। 
চরল থগল থিরলসি। 
আবদুর রহমান িপ্তম েীরর েীরর বলল, আল্লাহর হাজার থোের, পূবঘ 

পুরুষরা এ েোগুরলা থররখ না থগরল অতীত শুেু আমারদর হাসররয় থেত না, 
হারাতাম আমরা ভসবষ্যতও। 

‘সেে বরলরিন ভাই জান, পূবঘ পুরুষ আবদুল্লাহ সবন আবদুর রহমারনর 
স্মসৃত েো পড়ার পর আসম আমার অতীতরে সনরয় গবঘ েররত সেরখসি, সনরজর 
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পসরচয়রে ভালবািরত সেরখসি এবং জাসতর প্রসতও ভালবািা িৃসষ্ট হরয়রি।’ বলল 
থজায়ান। 

‘আমারদর পূবঘ পুরুষ দররবে আবদুর রহমান থোন স্মসৃত েো থররখ 
োনসন। থররখ থগরিন এেিা ডাইরী। থিিা র্িনার এেিা সদনপঞ্জী। জাহাজ 
থোরগ োো শুরুর পর সেভারব ভূমেযিাগররর থমজেঘাদ্বীরপ থপ াঁিরলন, সে েরর 
জাহাজ লুসডেত হরলা, সেভারব তারা িারন্সর থভনরড্রি বন্দরর থপ াঁিরলন, সেভারব 
থিখান থেরে তারদর তাসড়রয় থদয়া হরলা সপররসনরজর পাবঘতয অঞ্চরলর সদরে, 
সেভারব সদরনর পর সদন, মারির পর মাি পাহারড় পাহারড় র্ুরর, গারির ফল-মূল 
থখরয় থবাঁরচ থেরে অবরেরষ এেসদন এই উপতযোয় থপ াঁিরলন। প্রসতসদরনর 
র্িনাই থি ডাইরীরত সলসখত আরি। থি এে হৃদয় সবদারে উপন্যাি। ডাইরীিার 
আমরা েসপ েসররয় বাাঁসেরয় থররখসি। এেিা েসপ ভাই থজায়ান থতামারে থদব।’ 

োমল আবদুর রহমান িপ্তম। 
থজায়ান বলল, ‘খুব খুসে হরবা। আমার পূবঘ পুরুষ আবদুর রহমারনর 

িন্তান আবদুল্লাহর স্মসৃত েোয় পরড়সি, সতসন তাাঁর সপতার িন্ধারন থমজেঘা থগরিন, 
সপররসনরজর উত্তর পাদরদরেও র্ুরর থবসররয়রিন সদরনর পর সদন। িন্ধান পানসন 
তার সপতার। আসম খুেী হরবা জানরত পাররল থিই োসহনী, ো আমার পূবঘ পুরুষ 
জানরত পাররনসন।’ 

‘থজায়ান ভাই, দররবে আবদুর রহমানও তার িন্তানরে খুাঁজরত থগরিন 
ভযারলনসিয়া পেঘন্ত। এেবার নয়, েরয়েবার। সেন্তু পানসন িন্ধান। থি িব েোও 
তাাঁর ডাইরীরত আরি।’ বলল আবদুর রহমান িপ্তম। 

গভীর রাত পেঘন্ত চলল তারদর েোবাতঘা। থিাি থিরলরমরয়রা িবাই 
থিাফায় র্ুসমরয় পরড়সিল, থিসদরে োরও থখয়াল সিল না। 

অবরেরষ আবদুর রহমান িপ্তরমর অসুস্থ মা ওপার থেরে বরলসিল, থবিা 
আবদুর রহমান, দীর্ঘ পে থতামরা িফর েরর এরিি। িবাই থতামরা ক্লান্ত। 
থমহমানরদর আর েষ্ট সদও না। ওাঁরদর শুইরয় দাও। োলরে েো বলা োরব। 
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রারত থোবার িময় আহমদ মুিা আবদুর রহমানরে বলল, আবদুর 
রহমান িপ্তম এবং আবদুল্লাহ িপ্তম, দুই িপ্তরম োিাোসি েররল দুই িপ্তমও থেষ 
হয়। সুতরাং আর িপ্তরমর দরোর থনই। থে োররণ গুণাগুসণ থিই প্ররয়াজন থেষ। 

‘সেেই বরলরিন মুিা ভাই, আর প্ররয়াজন থনই।’ বলল আবদুর রহমান। 
আহমদ মুিারদর শুইরয় সদরয় আবদুর রহমান চরল োসিল। তারে লিয 

েরর আহমদ মুিা বলল, ‘আব্দুর রহমান আমরা িোরলই সেন্তু চরল োব, 
সেিুরতই থদরী েরা োরব না।’ 

আবদুর রহমান মাো থনরড় চরল থগল। 
পরসদন িোল ৮িা। 
আহমদ মুিা এরি গাসড়রত উরেরি। থজায়ান তখনও আরিসন। সবদায় 

সনরত থগরি আবদুর রহমারনর মা’র োরি। িোরলই আররে দফা েো হরয়রি 
থজায়ারনর িারে আবদুর রহমারনর মা’র। ফজররর নামারের পর আবদুর রহমান 
থজায়ানরে সনরয় সগরয়সিল অন্দর মহরল বাসড়-র্র এবং অন্যান্য িব স্মসৃত সচহ্ন 
থদখাবার জরন্য। থজায়ান র্ুরর র্ুরর থগািা বাসড় থদরখরি। 

আবদুর রহমারনর মা থজায়ানরে বরলরি, থজায়ান থবিা, দররবে আবদুর 
রহমারনর িম্পসত্তর তুসমও অংেীদার। এ বাসড়রত থতামারও ভাগ আরি। আজ 
থেরে তুসমও এ বাসড়র এেজন! 

শুরন থোঁরদ থফরলরি থজায়ান। বরলরি, মা, আপনারদর থপরয়সি এর 
থচরয় বড় িম্পসত্ত আর থনই। তবু আবদুর রহমারনর মা েো আদায় েরররি থে, 
থি তার মা’র থদয়া প্রস্তাব প্রতযাখান েররব না। 

থিায়া আিিার সদরে সফরর এল থজায়ান ও আবদুর রহমান। থজায়ারনর 
মুখ ভাসর, থচাখ থভজা। 

থপিরন বাসড়র দরজায় থমরয়রা দাাঁসড়রয় তারদর সবদায় থদয়ার জরন্য। 
গাসড়রত চড়ল থজায়ান ও আবদুর রহমান। 
আহমদ মুিা আরগই ড্রাইসভং সিরি উরে বরিসিল। 
গাসড় স্টািঘ সনল। চলরত শুরু েরল গাসড়। থজায়ান ও আবদুর রহমান 

দু’জরনই থপিন সফরর থদখল সবদায় সদরত আিা আপনজনরদর। বাসড়র থমরয় ও 
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সেশু-সেরোর হাত থনরড় সবদায় জানাল তারদর। আহমদ মুিা তার গাসড়র সরয়ার 
সভউ-এ থদখরত থপল দৃশ্যিা। তার মরনর থোোয় থেন খচ েরর উেল। মরন হল, 
এমন এেিা গহৃস্থান তার থনই, থেখারন মা, থবারনরা এোন্ত আপনজনরা তার পে 
চাইবার জরন্য দাাঁড়ারত পারর! আহমদ মুিার থচারখ থভরি উেল সিংসেয়াং-এর 
এে গ্রারমর দৃশ্য, থিই গ্রারমর এেসি সুন্দর বাসড়র িসব, ো তার বাবা, মা, ভাই, 
থবান িেরলর েলররারল এেসদন মুখসরত সিল। সেন্তু িব হাসররয়রি, তার থচারখর 
িামরনই তারা সনহত হরয়রি এরের পর এে। আজ থি সনিঃস্ব, সেোনাহীন! তারে 
বুরে োরণ েরার জরন্য এমন থোন বাসড় অবসেষ্ট থনই, এমন থোন আপনজন 
তার থনই। অজারন্তই থচারখর থোণিা তার সভরজ উেল। মরন পড়ল আসমনার 
েো। তার মত থিও এে হতভাগী। েত েষ্ট পারি থে জারন। 

আনমনা হরয় পরড়সিল আহমদ মুিা। সঢরল হরয় সগরয়সিল হারতর 
সস্টয়াসরং হুইল। গাসড়িা থবাঁরে সগরয় োক্কা থখরত োসিল এেিা গারির িারে। 
থেষ মুহূরতঘ আহমদ মুিা গাসড়িারে সনয়ন্ত্ররন আনরত থপরররি। 

গাসড়র এই অবস্থা থদরখ সবসস্মত হরলা থজায়ান। সবসস্মত হরয় থি 
তাোরলা আবদুর রহমারনর সদরে। থদখল তারও থচারখ সবস্ময়। সবসস্মত হবারই 
েো। আহমদ মুিা অেল্পনীয় েররনর সুসনপুণ ও সুদি ড্রাইভারই শুেু নন, গাসড় 
চালনা থে চমৎোর এেিা আিঘ থিিা আহমদ মুিার হারতই তারা থদরখরি। 

আহমদ মুিা গাসড়িা সেে লাইরন সফসররয় এরন দাাঁড় েরাল। থনরম পড়ল 
গাসড় থেরে। বলল, ‘আবদুর রহমান তুসম এি ড্রাইসভং সিরি। 

থজায়ারনর সবস্ময় উরদ্বরগ পসরনত হরলা। বলল, ‘মুিা ভাই েরীর খারাপ 
েররি না থতা আপনার?’ 

‘না থজায়ান, এমসন এেিু আনমনা হরয় পরড়সিলাম।’ মুরখ হাসি থিরন 
বলল আহমদ মুিা। 

মুরখ হাসি িানরলও থজায়ান ও আবদুর রহমান আহমদ মুিার থচারখর 
থোরণ জরম উো থিই অশ্রু সবন্দুিা থদখরত থপল। 

আবদুর রহমান থপিরনর সিি থেরে থনরম ড্রাইসভং সিরির সদরে 
এগুরলা। 
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‘সেন্তু মুিা ভাই, এমন আনমনা হরত থোনসদন আপনারে থদসখসন। 
আপনার থচারখ আবার অশ্রুও থদরখসি।’ বলল থজায়ান। 

‘ও সেিু নয় থজায়ান, হোৎ চীরনর সিংসেয়াং-এ আমার সনসশ্চহ্ন হরয় 
োওয়া গ্রারমর েো মরন পরড়সিল, মরন পরড়সিল আমার থিাি বাসড়িার েো, 
মরন পরড়সিল হাসররয় োওয়া আব্বা, আম্মা, ভাই-রবারনর েো।’ 

‘মুিা ভাই, আপসনও এমন েরর এিব ভারবন? থভরব এইভারব আনমনা 
হন, োাঁরদনও?’ 

আহমদ মুিা গাসড়রত উরে বরিসিল। চলরত শুরু েররসিল গাসড় আবার। 
‘থেন থজায়ান, এেজন বারপর, এেজন মারয়র আদররর িন্তান সে আসম 

নই? এেজন ভাই, এেজন থবারনর থিহময় ভাই সে আসম না? তারা আজ থেউ 
থনই, স্মসৃত থতা আরি।’ িামরন দূর সদগরন্তর সদরে উদাি দৃসষ্ট থমরল বড় নরম 
েরডে বলল আহমদ মুিা। আবার আনমনা হরয় পড়ল থি। 

থজায়ান পলেহীন থচারখ তাসেরয় রইল আহমদ মুিার সদরে। েো 
বলরত আর িাহি েরল না থজায়ান। মরন হরি আহমদ মুিা পারে থেরেও থেন 
থনই। বালয সেংবা বেরোররর থোন স্মসৃত থি হাতরড় সফররি থে জারন! থজায়ারনর 
োরি সবপ্লবী থনতা আহমদ মৃিার এ এে নতুন ূপপ। 

েো বরল আহমদ মুিার এ েযান-মিতা ভািরত চাইরলা না থজায়ান। 
সবস্মরয়র িারে ভাবল শুেু, আহমদ মুিার িংগ্রামী জীবরনর আড়ারল তার এোন্ত 
বযসিগত এেিা জীবন আরি থেখারন থি বড় দুবঘল, বড় এো। থিখারন তারে 
পীড়া থদবার মত আরি অরনে অশ্রু, অরনে োন্না। 

পাহাসড়য়া পরে এাঁরে-থবাঁরে চলসিল তখন গাসড়। আবদুর রহমারনর েি 
হারত েরা সস্টয়াসরং হুইল। 

প্রেরম তারা পাবঘতয েহর থভল্লায় সফরর োরি। থিখান থেরে তারদর 
োো শুরু হরব মাসদ্ররদর সদরে। 

েত তাড়াতাসড় িম্ভব আহমদ মুিা মাসদ্রদ থপ িরত চায়। 
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৫ 
মাসদ্ররদ ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর থহড থোয়ািঘার। 
ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযারনর প্রোন বুিাগুরয়না ভািকুরয়জ সবরাি েরির সবোল 

থিসবরল বরি আরি। তার িামরন থিসবরল এেিা থমরিজ। ফযারস এরিরি অল্প 
আরগ। এরিরি ইিালীর সেরয়স্ট থেরে। 

এয়ার েসডডেন র্ররও েপারল সবন্দু সবন্দু র্াম জরম উরেরি 
ভািকুরয়রজর। মরনর থভতররর অবস্থা তার আরও খারাপ। ক্রুে অন্তর থেরে তার 
রি  ররি থেন। থগািা থদরহর রি তার িগবগ েরর ফিুরি। এতবড় পরাজয়, 
এতবড় সবপেঘরয়র েো ভাবরত পাররসন সেরয়রস্ট। রাত আিিায় থি খবর থপল, 
থজায়ান থে স্যাম্পল সনরয় সগরয়সিল থতজসিয় পরীিার জরন্য থি স্যাম্পলিহ 
থতজসিয় সররপািঘ এবং েসম্পউিার সডস্ক ইরগুন জাই সলউসমর হারত এরিরি। থি 
স্যাম্পল, থতজসিয় সররপািঘ এবং েসম্পউিার সডস্কিহ মাসদ্রদ সবশ্বসবদযালরয়র 
সেিািফরর োওয়া দলসিরে রাত ১২িা থপ্লরন মাসদ্ররদ পাসেরয় থদয়া হরি। ভীষণ 
খুেী হরয়সিল ভািকুরয়জ আহমদ মুিার পসরেল্পনা ভডডুল েররত থপরর। এে 
সেরয়রস্টই এই পরীিা আহমদ মুিা েররত পাররতা, সেন্তু থিিার হরলা গুরড় 
বাসল। সেরয়রস্ট আর পাররব না তারা এই পরীিার জরন্য থেরত। আর ইউররাপ 
আরমসরোর থোন গরবষণাগারর থতা আহমদ মুিা সেংবা সহরদন(মুিলমান) থতা 
ঢুেরতই পাররব না। সুতরাং বু রতই পাররব না, থস্প্রনর বাদোহ ফয়িল 
মিসজদ েমরপ্লসিহ থস্প্রনর ঐসতহাসিে মুিসলম স্থাপনা থোন মহাধ্বংরির 
সদরে এসগরয় োরি। এিব খুেীর সচন্তা বুরে সনরয়ই ভািকুরয়জ রারত র্ুসমরয় 
সিল। সেন্তু িোরল ৮িায় অসফরি এরিই এই ফযাস থমরিজ থপল সেরয়স্ট থেরে। 
ভয়ানে দুিঃিংবাদ। 

সেরয়স্ট থেরে ইরগুন জাই সলউসম সলরখরি, ‘গত রাত ১২িার সদরে সি-
কুইন থমারিরলর িামরন ইরগুন জাই সলউসম’র এেজন থগসরলারে হতযা েরর 
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সেিািফর দরলর থনতা সমিঃ সভলাররায়ারে সেডন্যাপ েরর সনরয় সগরয় তার োি 
থেরে থিই স্যাম্পল, থতজসিয় সররপািঘ, সডস্ক িব থেরড় সনরয়রি এেজন থলাে। 
এর সেিুিন আরগ দাউদ ইমরারনর বাসড়রত আমারদর দ’জন মূলযবান থলাে খুন 
হরয়রি। এিাড়া থরস্ট হাউরজ থজায়ারনর র্ররর িামরন আররা দু’জন এবং 
গরবষণা থেরন্দ্রর ফিরে অন্য আররা চারজন থলাে আমারদর সনহত হরয়রি। 
ইরগুন জাই সলউসম’র মূলযবান সবজ্ঞানী দাউদ ইিরারনর থপাড়া থদহ পাওয়া থগরি 
তার সনজ গাসড়র ধ্বংিাবরেষ থেরে। থমাি আমারদর দেজন খুন হরয়রি আপনার 
োরজ। এর জরন্য িসতপরূণ সহরিরব আরও এে সমসলয়ন ডলার আমরা চাই।’ 

ইরগুন জাই সলউসম’র এই থমরিজ পরড়ই এয়ার েসডডেন র্রর র্ামরি 
ভািকুরয়জ। োরজর োজ সেিুই হরলা না। এে সমসলয়ন ডলার োবার পরে। 

ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযান সেরয়রস্টর পারমাণসবে গরবষণা থেন্দ্র আই সি সি সপ 
থেরে থজায়ারনর সনরয় োওয়া স্যাম্পলসি, এর থতজসিয় সররপািঘ এবং সডস্ক চুসর 
েরার দাসয়ত্ব সদরয়সিল ইরগুন জাই সলউসমরে। সবসনময় সহরিরব অসগ্রম সদরয়সিল 
এে সমসলয়ন ডলার। আরও েো সদরয়সিল প্রসতসি থলারের িসতর জরন্য থদরব 
এে লাখ ডলার। 

মাসদ্রদ সবশ্বসবদযালরয়র িাে থজায়ান পুরাতন সেিূ ইি খডড ও েংসক্রি 
খডডাংরের থতজসিয় পরীিার জরন্য এরিরি সেরয়রস্ট-এেো ইরগুন জাই 
সলউসমই জাসনরয়সিল ভািকুরয়জরে। ভািকুরয়রজর ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান থে থস্প্রনর 
মুিসলম স্থাপনাগুরলা ধ্বংরির জরন্য থতজসিয় প্ররয়াগ েরররি, এখবর ইরগুন 
জাই সলউসম রুে থগারয়ন্দা িংস্থার মােযরম জানরত পারর। ইরগুন জাই সলউসম’র 
এরজডি আই সি সি সপ’র সবজ্ঞানী দাউদ ইমরান পুররারনা ইরির ভািা িুেরার 
বয়ি পরীিা েররই েরর থনয় ওগুরলা েরডঘাভা বা গ্রানাডার মুিসলম স্থাপতয থেরে 
আনা। থেরহতু থি জারন, তার োরি িব সবষয় পসরস্কার হরয় োয়। িংরগ িংরগই 
থি িসক্রয় হরয় ওরে এবং সবষয়সি ক্লু-ক্লযাস-ক্লযানরে জানাবার বযবস্থা েরর। 

ভীষণ থক্রাে ও দুিঃরখর িারে সবস্ময়ও থবাে হসিল ভািকুরয়রজর। 
ইরগুন জাই সলউসম’র ১০জন থগসরলা এরজডিরে খুন েরল থে? থজায়ান িম্পরেঘ 
আমরা জাসন থে, থি জীবরন থোনসদন সপস্তল েররসন। থি সনররি এেজন 
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এোরডসমসেয়ান। তার োি থেরে এ েররনর োজ আো েরা োয় না। তাহরল 
এই হতযাোডড চালাল থে? আহমদ মুিা সে! 

এই িময় ইডিারেম েো বরল উেল। বলল, সেরয়স্ট থেরে সফরর আিা 
সেিা িফরোরী দরলর িহোরী থনতা অেযাপে থজাি এরিরিন। 

‘পাসেরয় দাও।’ দ্রুত বলল ভািকুরয়জ। 
সমসনি খারনরের মরেযই মেযবয়িী এে ভদ্ররলােরে সনরয় 

ভািকুরয়রজর থিরক্রিারী প্ররবে েরল। 
ভদ্ররলাে বিরল থবসররয় থগল ভািকুরয়রজর সপ, এি। 
েো বলল ভািকুরয়জ প্রেম। বলল, ‘ে’িার থপ্লরন উরেন সেরয়স্ট 

থেরে?’ 
‘রাত বারিায়।’ 
‘তাহরল ১২িার আরগর িব খবর আপসন রারখন।’ 
‘িব জাসন না, সেিু শুরনসি মাে। সবজ্ঞানী দাউদ ইমরারনর বাসড়রত তার 

দু’জন থলাে খুন হরয়রি।’ 
‘আর সেি?ু’ 
‘জাসন না।’ 
‘সে জরন্য এরিরিন, সে বলরত চান, বলুন।’ 
‘অেযাপে সভলাররায়া আপনারে বলরত বরলরিন, আপনার োরি 

থপ াঁিারনার জরন্য সবজ্ঞানী দাউদ ইমরান সেিু োগজ ও সজসনিপে সদরয়সিরলন, 
থিগুরলা এেজন থলাে সিসনরয় সনরয়রি তারে সেডন্যাপ েরর। থে তাাঁরে 
সেডন্যাপ েররসিল, থিই থলােসিই মরিল সি-কুইরনর গাসড় বারান্দায় এেজন 
থলােরে খুন েরর। খুন েরার পররই অেযাপে সভলাররায়ারে থেডন্যাপ েরা 
হয়।’ 

‘আপসন তখন থিখারন সিরলন?’ 
‘সিলাম।’ 
‘আর থে সিল?’ 
‘থহারিরলর েরয়েজন িহ আিরা িাত আিজন সিলাম।’ 
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‘এেজন থলাে এরি এেজনরে খুন েরল, আর এেজনরে সেডন্যাপ 
েরল, আপনারা দাাঁসড়রয় দাাঁসড়রয় সে োজিা েররসিরলন?’ 

‘সে র্িল, সে র্িরি তা আমরা বুর  উোর আরগই িব থেষ হরয় থগরি 
তািাড়া থলােসি িেস্ত্র, ভয়ানে সিপ্র। আমরা সিলাম খাসল হারত’ 

‘আপসন খুসন থলােিারে থদরখরিন ?’ 
‘থদরখসি’ 
‘সে রেম থি থদখরত ?’ 
‘গারয়র রং িাদারি স্বণঘাভ। োরলা চুল। থচহারায় এেীয়।’ 
এেিু ভাবল ভািকুরয়জ। তারপর পারের ফাইল থেসবরনি থেরে এেিা 

ফরিা থবর েরর অেযাপে থজারির িামরন তুরল েরল। বলুন থতা, ‘এই থলাে সে 
না।’ 

অেযাপে থজাি খুেী হরয় উেল। বলল, সেে এই থলাে। এখারন জযারেি 
গারয়, আর থিখারন সুযি পরর।’ 

থচাখ দু’সি জ্বরল উেল ভািকুরয়রজর। মুরখর মাংি থপেীগুরলা থেন েি 
হরয় উেল তার। 

‘েন্যবাদ অেযাপে, আমার েো থেষ। ‘ েষ্ট েরর থেন েো েয়সি 
উচ্চারন েরল ভািকুরয়জ। 

অেযাপে থজাি থবসররয় থেরতই ভািকুরয়জ প্রচডড এে মুষ্টার্াত েরল 
থিসবরল। মুখ থেরে থবসররয় এল, ‘সবষ্ট আহমদ মুিা! তুসমই তাহরল সগরয়সিরল 
সেরয়রস্ট।’ 

বরলই ইডিারেরম সপ,এি, থে সনরদঘে সদল, ‘জুসব জাসরিারে আিরত 
বল, এখুসন।’ 

জুসব জাসরিা স্প্যাসনে ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর নতুন অপাররেন চীফ। 
অপাররেন চীফ সিনাো থিরডডা সনহত হবার পর জুসব জাসরিা এই দাসয়রত্ব 
এরিরি। মাসদ্ররদর বাদোহ ফয়িাল েমরপরস আহমদ মুিারদররে েরার জরন্য 
থে অসভোন েররসিল, থিই অসভোরন সিনাো থিরডডা সনহত হয়। সিনাো থিরডডা 
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তার চারজন িােীরে সনরয় থে গাসড়রত সিরলা, থিই গাসড়সিই আহমদ মুিার 
থবামায় সবরস্ফাসরত হয় এবং িংগীরদর িরমত সনহত হয়। 

সমসনি থদরড়রের মরেযই জুসব জাসড়িা দরজায় এরি দাাঁড়াল এবং প্ররবে 
অনুমসত চাইল। 

অনুমসত সনরয় দরজা থেরল জুসব জাসড়িা প্ররবে েরল র্রর। 
িারর পাাঁচ সফরির প্রমান িাইরজর মানুষ জুসব জাসড়িা। িামসরে বাসহনীর 

েরনঘল সিরলন। চাকুরী থেরে বরখাস্ত হরয়রি চরম বনঘবাদী মানসিেতার জরন্য। 
ন্যারিা বাসহনীরত এে মহড়া োরল এেজন আরমসরোন মুিসলম সনরগ্রা 
অসফিাররর িারে অন্যায়ভারব মারসপি েরার োররন তারে বরখাস্ত েরা হয়। ক্লু-
ক্লযাঙ্-ক্লযান তারে লূরফ সনরয়রি। মাে দু’বিররর মরেয থি অপাররেন চীরফর 
আিন লাভ েরররি। ভািকুরয়জ খুবই আদর েরর তারে, তার এে থরাখা ও 
আপষহীন আচররনর জরন্য। 

উরত্তসজতভারব পায়চাসর েরসিল ভািকুরয়জ। জুসব জাসরিা র্রর 
ঢুেরতই ভািকুরয়জ সফরর এল তার থচয়ারর। 

থচয়ারর বরি দাাঁড়ারনা জুসব জাসড়িারে বিরত বলল। জুসব জাসড়িা 
থমরুদডড খাড়া থররখ এযরিনেরনর োয়দায় থচয়ারর বিল। 

‘জারনা সেিু খবর?’ সনরি েরডে বলল ভািকুরয়জ। 
‘থোন খবর স্যার?’ 
‘এে সমসলয়ন ডলার থগরি, আররে সমসলয়ন ডলার োবার পরে।’ 
জুসব জাসড়িা থোন প্রশ্ন না েরর উরদ্বরগর িারে তার প্রশ্ন থবােে দৃসষ্ট 

তুরল েরল। 
ভািকুরয়জই আবার মুখ খুলল। বলল, েয়তান থজায়ানই জয়ী হরয়রি। 

থিই স্যাম্পুল, থতজসিয় সররপািঘ এবং েসম্পউিার সডস্ক ো হাত েরা হরয়সিল 
আই সি সি সপ’ থেরে, তা ওরা সিসনরয় সনরয়রি, তার িারে ইরগুন জাই সলউসম’র 
দে জন থলাে খুন হরয়রি। এে সমসলয়ন ডলার পাসনরত থগল। দেজন থলারের 
িসতপরুণ আরও ১ সমসলয়ন ডলার সদরত হরব।’ 

‘ওরা সিসনরয় সনরয়রি? ইরগুরনর দেজন থলাে খুন হরয়রি?’ 
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সবস্মরয় থচাখ েপারল তুরল বলল জুসব জাসড়িা। 
‘এই িবঘনাে েরররি থে বলরত পার?’ 
‘থজায়ান থতা অবশ্যই নয়, গরবষণা থেরন্দ্রর থেউ হরত পারর বরল আসম 

মরন েসর না।’ 
‘তাহরল?’ 
‘এতবড় োজ এমন সনখুাঁত ভারব এেজরনই েররত পারর, থি হরলা 

আহমদ মুিা।’ 
‘েররত থপররি তাহরল। লিা থবাে হরি না এেজরনর োরি বার বার 

এভারব হাররত।’ 
জুসব জাসড়িার মুরখ থেন এে থপাচ োসল থেউ মাসখরয় সদল। 
এেিা থঢাে সগরল জুসব জাসড়িা বলল, ‘সে েররত হরব স্যার, আরদে 

েরুন।’ 
‘সে আরদে েররবা, সে েররত হরব তা থোনার জরন্যই থতা থতামারে 

থডরেসি। ‘ 
‘স্যার আসম সেরয়রস্ট থেরত পাসর। ওখারন সনশ্চয় আহমদ মুিার িািাত 

আরি, ওরদর খুাঁরজ থবর েরর আহমদ মুিার োরি থপ াঁিার পে েররত পাসর।’ 
‘গদঘভ, আহমদ মুিার িািাত থখাাঁজার জরন্য সেরয়স্ট োরব, এখারন 

মাসদ্ররদ আহমদ মুিার িািাত থনই?’ 
‘স্যার থজায়ারনর পসরবাররর থোন থখাাঁজ পাওয়া োয়সন অরনে থচষ্টা 

েররও। ওরা তারদর সনরজর বািায় োরে না।’ 
‘আর থোন িািাত বুস  আহমদ মুিার থনই?’ জারনা, বািে থগসরলা 

থনতা সফসলরপর থবানরে বাাঁসচরয় আহমদ মুিা এখন বাস েরদর োরি জামাই 
আদর পারি ?’ 

‘সজ স্যার, আসম বাস েরদর পসরসচত র্াসিগুরলার সদরে নজর থররখসি। 
তরব, সফসলপ ও সফসলরপর থবান মাসদ্ররদ এরল এে ভাড়া বাসড়রত োরে, থিই 
বাসড়িার িন্ধান এখনও আমরা েররত পাসরসন।’ 
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জুসব জাসড়িা এেিু থেরমই আবার মাো চুলোরত চুলোরত বলল, ‘স্যার 
এেিা েো বলব।’ 

‘সে েো ?’ 
‘িাসন্সিরো থজরমসনজ সিিনাররািার থমরয় থজন েযাোসরনার গসতসবসে 

িরন্দহজনে। তারে সেিা িফরর পাোরনা সেে হয়সন, সবরেষ েরর থজায়ান 
থেরহতু থিখারন সগরয়সিল।’ 

‘থতামার িরন্দহ অমূলে গদঘভ। থজরনর সপতার োি থেরেই শুরনসি, 
থজন সেিা িফরর সেিুরতই থেরত চায়সন, তারে িবাই থজার েরর সনরয় থগরি। 
তািাড়া থজায়ান থিখারন থগরি এিা োররাই জানা সিরলা না। থজরনর িম্পরেঘ 
থতামার েো িতয হরল, থজন জানত থে থজায়ান সেরয়স্ট থগরি এবং থিরিরে 
থজন আগ্রহী হরতা সেরয়স্ট োবার জরন্য।’ 

এেিু োমল। তারপর থচয়ারর নরড়-চরড় বরি আবার বলল, ‘জুসব, 
ভসবষ্যরত থজন িম্পরেঘ এইভারব েো বলরব না। থি িাসন্সিরো থজরমসনরজর 
থমরয়। আর িাসন্সিরোর অবদান ক্লু-েযাস-ক্লযারন থতামার আমার থচরয় অরনে 
থবেী।’ 

‘স্যসর স্যার।’ 
‘েরণীয় থতা সেিু থবর েররত পাররল না। এখন শুন, থগািা মাসদ্রদ সর্রর 

থফলরত হরব।’ 
‘ইরয়ি স্যার। সেন্তু.. ..।’ 
থেন সর্রর থফলরত হরব থিিাই থতা বলরব? বলত আহমদ মুিা 

থতজসিয়া সররপািঘ সনরয় এখন সে েররব? 
এর এসডিরডাি খুজরব অেবা থতজসিয় েযাপসুল গুরলা তুরল থফলার 

থচষ্টা েররব তারদর উরল্লখরোগয স্থাপনা গুরলা থেরে। 
গদঘভ থতজসিরয়র থোন এসডিরডাি থনই। তারদর হারত এেিাই 

সবেল্প। থিিা হরলা থতজসিয় েযাপসুল গুরলা মাসির তলা থেরে তুরল থফলা। 
এই োরজর জন্য প্রেরমই আহমদ মুিা আিরব মাসদ্রদ, এখন পসরষ্কার হরয়রি 
থেন মাসদ্রদ সর্রর থফলরত হরব ? 
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ইরয়ি স্যার। এতিরণ হাসি ফরুি উেল জুসব জাসরিার মুরখ। 
শুেু ইরয়ি স্যার নয়। আজরেই োরজ থলরগ োও। মাসদ্রদ প্ররবরের 

প্রসতসি পরে পাহারা বিাও। থতামারদর নজর এসডরয় এেিা সপপড়াও থেন মাসদ্রদ 
প্ররবে েররত না পারর। োও এখন। 

ইরয়ি স্যার। বরল উরে দাডাল জুসব জাসরিা। 
চারসদন পররর র্িনা। 
ভািকুরয়জ তার থিসবরল জুসব জাসরিার সররপািঘ পরডসিল। জুসব জাসরিা 

মাসদ্রদ বরন্দর জন্য সে সে পদরিপ গ্রহন েরররি এ তারই সররপািঘ। 
ভািকুরয়রজর র্রর ঢুেল তার সমসডয়া অপাররির থমরয়সি। তার হারত িদয আিা 
এেিা ফযাস থমরিজ। 

পারয়র েরব্দ মুখ তুলল ভািকুরয়জ। ভ্রু কুচরে থমরয়সির সদরে তাসেরয় 
বলল জরুরী সেিু? 

জরুরী থমরিজ অপাররির সনরজই থিাজাসুসজ সনরয় এল ভািকুরয়রজর 
োরি, এিাই সনয়ম। িাোরণ ও রুসিন থমরিজ গুরলা ফাইল আোরর সপ এি এর 
োরি োয় সপ এি থিগুরলা সনরয় আরি ভািকুরয়রজর োরি। 

সজ স্যার। তুলজু থেরে জরুরী থমরিজ। 
ভািকুরয়জ হাত বাসডরয় থমরিজসি সনল নজর বুলাল থমরিজসিরত 

তুলরুজর ক্ল ক্লযাস ক্লযান ইউসনরির িহোরী ডুরপ্ল সলরখরি।  
গতোল িন্ধযায় আমরা থভসনি থেরে জানরত পাসর আহমদ মুিা তার 

দুইজন িােী িহ তুলজু গামী সবমান উরেরি। সবমান বন্দরর আমার সতনসি গাসডর 
এেিা ফাদ বতরী েসর। আহমদ মুিা িহ তারা সতনজনই আমারদর ফারদ পরড 
োয়। আমার িযাসসরতই ওরা ভাডায় উরে। আসমই গাসড় চালাসিলাম। অন্য দুসি 
গাসড সনরয় আমারদর েমাডডারিহ চারজন আমারদর গাসডর থপিরন আিসিল। 
আমারদর িারগঘি সিল ওরদররে আমারদর র্াসিরত সনরয় আিোরনা। ওরা 
থগরবারন হাইওরয় হরয় সুররি োবার জন্য আমার গাসডরত উরেসিল। ওরা সতনজন 
থেউ রাস্তা থচরন না তবু ওরদর িরন্দহ হয় আসম সেে পরে চলসি না। থপিরন থেরে 
এেিা হাত এরি আমার গলা থচরপ েরর আমারে অজ্ঞান েরর থফরল। পুসলে 
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আমার জ্ঞান থফরায়। থদখরত পাই আমারে অজ্ঞান েরর েমাডডার িহ চারজনরে 
খুন েরর আহমদ মুিারা পাসলরয়রি। আমারে জসড়রয় থেি হরয়রি। আসম পুসলে 
োরস্টাসডরত থেরেই এেজনরে পয়িা সদরয় এই থমরিজসি পাোলাম। 

থমরিজসি পরড কুইনাইন খাওয়ার মরতা সবেৃত হরয় থগল ভািকুরয়রজর 
মুখ। আবার আহমদ মুিার োরি পরাজয়। সেন্তু এ পরাজয়িা হরলা সে েরর। 
এেজনরে না হয় অজ্ঞান েরর এেিা গাসড দখল েরল অন্য দুসি তখন সে 
েরসিল। সেিু েররত তারা না পারুে দুসি গাসডর িবাই আহমদ মুিার হারত 
হাওয়া থখরত থবসররয় গুলী থখরয় িপিপ েরর  রর পরডরি। মন সবসষরয় উেল 
ভািকুরয়রজর। 

ভািকুরয়জ সেিুিণ পায়চাসর েরল। তারপর এরি দাডাল থদয়ারল 
িািারনা সবোল মানসচরের িামরন। দৃসষ্ট সনবন্ধ েরল দসিণ িারন্সর উপর। 
তুলরুজ ওরদররে খুন েরর আহমদ মুিা সনশ্চয় মুরররি এরিরি মুরররি থেন? 
আিরল মুররি এেিা স্টরপজ। থি আিরি থস্প্রন িম্ভবত থগাররারন হাইওরয় েরর 
মরডিজূ ও মযারনানা হরয় বািাে এলাোর মরেয সদরয় থি থস্প্রন প্ররবে েররব। 
দুিঃরখর মরেযও এ হসদিিুকু থপরয় খুসে হরলা ভািকুরয়জ। 

থচয়ারর আবার সফরর এল ভািকুরয়জ। ইডিারেরম থোগারোগ েরল 
জুসব জাসরিার িারে। বলল শুরনা সপররসনজ থেরে সবরেষ েরর সপসরসনজ এর 
থভল্লা এলাো থেরে থে িব রাস্তা থি িব রাস্তার উপর সবরেষ নজর রাখরত হরব। 
আহমদ মুিা ঐ পে সদরয়ই থস্প্রন প্ররবে েররি। আর মাসদ্ররদর উত্তর মুসখ রাস্তা 
গুরলার উপরই পাহারা থজারদার ের। 

তুলরুজ ক্লু ক্লযাস ক্লযারনর সবপেঘয় ও চারজন সনহত হবার েো 
ভািকুরয়জ জুসব জাসরিার োরি থচরপ থগল। ভািকুরয়জ চায় না থে ওরদর মরেয 
এেিা আতংে িৃসষ্ট থহাে। আত্মসবশ্বাি েরম োে এবং আহমদ মুিারে ভয় 
েররত শুরু েরুে। 

জুসব জাসরিার িারে েো থেষ েরর ভািকুরয়জ িরব এেিা ফাইরল 
মরনারোগ সদরয়রি এমন িময় ইডিারেম েো বরল উেল জুসব জাসরিার গলা। 
উসদ্বি েি। বলল স্যার িবঘনাে হরয় থগরি। 
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সে িবঘনাে হরয়রি? 
তুলরুজ আহমদ মুিা আমারদর চারজন থলােরে খুন েরররি। আহমদ 

মুিারে ওরা ...।  
তুসম থোরেরে জানরত পাররল এ খবর? জুসব জাসরতারে োসমরয় সদরয় 

সজরজ্ঞি েরল ভািকুরয়জ। 
ফরাসি ইরডিসলরজরন্সর এেিা থমরিজ এইমাে থপলাম। 
হু েরর এেিা েব্দ থবরুল ভািকুরয়রজর মুখ থেরে। বলল হ্যা ওরা খুেী 

হরয় খারাপ খবরিা তাডাতাসড সদরয়রি, ভাল থোন খবর ওরদর োি থেরে 
পাওয়া োয় না। 

বরল ভািকুরয়জ ইডিারেম অফ েরর সদল। মুখিা সবরসিরত ভরা। 
িামরন থখালা ফাইলসি বন্ধ েরর থচয়ারর গা এসলরয় সদল ভািকুরয়জ। 

থচাখ বন্ধ েরল। সেিুিণ িব ভুরল থেরে োসন্ত থপরত চায় থি সেন্তু থচাখ বন্ধ 
েররতই বযেঘতার ভয়াবহ সচেগুরলা এে এে েরর িায়ািসবর দৃরশ্যর মত তার 
িামরন এরি হাসজর হরত লাগল। সবোম হরলা না। উরে দাডারলা ভািকুরয়জ। 

র্রময় আবার পায়চাসর শুরু হরলা তার।  
 
 
 
তুই আমারে সবশ্বাি েসরি না। িুি েরি বলল হান্না থজনরে। 
থতারে সবশ্বাি না েররল দুসনয়ারত আর োরে সবশ্বাি েসর বলত? আমার 

থগািা হৃদয় থতার োরি থখালা। বলল থজন হান্নার এেসি হাত সনরজর বুরে 
জসডরয় েরর। 

থেন থেউ থনই? থজায়ান? 
থজায়ারনর িারে থতা আমার সবশ্বারির িম্পেঘ নয় ও আমার িত্তা আমার 

িব। আর তুই আমার এেমাে বন্ধু োর োরি আমার হৃদয় থখালা। 
না তুই আমারে সবশ্বাি েসরি না থজন। আবার থজার সদরয় বলল হান্না। 
তুই বারজ বেসিি। 
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বারজ বেসি? আিা বলত সেরয়রস্ত সি কুইন থমারিরলর িামরন থে সদন 
হতযার র্িনা র্িল। থিসদন রাত আিিায় তুই থোোয় সগরয়সিসল ? 

প্রশ্ন থোনার পর থজন সেিুিণ হান্নার সদরে সনবঘাে থচারখ তাসেরয় 
োেল। থেন থজন পাে েরার থচষ্টা েররি হান্নারে। 

এেিু পর েীরর েরি বলল তুই েত িুকু জাসনি হান্না? 
সেিইু জাসননা তুই থোোই সগরয়সিসল বল? থহরি বলল হান্না। 
থজরনর মুরখ সেন্তু হাসি থনই। হান্নার এেসি হাত তুরল সনরয় বলল না তুই 

জাসনি। বল েতিুকু জাসনি? 
থজরনর অবস্থা থদরখ হান্নার থবাে হয় েরুনা হরলা বলল থিসদন সবরেরল 

থেরেই থতারে আসম আনমনা থদসখ। তারপর রাত ৮িার সদরে তুই েখন বাইরর 
থেরত চাইসল এবং আমারে িারে সনরত চাইসল না তখন আমার িরন্দহ হরলা 
সনশ্চয় থজায়ারনর ওখারন োসিি। থতার অসভিার োোরে অনুিরন েরলাম। 
থজায়ারনর থরস্ট হাউরির সদরে োসিি থদরখ আমার অনুমান িতয হওয়াই ভীষণ 
খুেী হলাম সেন্তু েীঘ্রই আমার খুেী থে তুহরল ূপপ সনল েখন থদখলাম তুই ওাঁত 
থপরত বিসল। ভাবলাম এই লুরোচুসর থখলার থেষ থদখরত হরব। অসভিাররর এ 
আবার থোন ূপপ, অবশ্য পরিরনই থজায়ারনর র্ররর দরজা থখালা থদরখ আমার 
মরন হরয়সিল সনশ্চয় থজায়ারনর র্রর থলাে আরি এ জন্য থতার এই লুোরনা। মজা 
থদখার থলাভ সনরয় থতার থেরে িামান্য দুরর এেিা  াউগারির আডারল বরি 
রইলাম। মজা থদখার আনন্দ আতংরে ূপপান্তসরত হরলা েখন থদখলাম দু জন 
থস্টনগানোরী থজায়ারনর র্ররর দরজায় সগরয় থস্টনগান উদযত েরর দাাঁড়াল। 
তারপর থতার সদরে তাসেরয় থতা আমার বুরের োাঁপসুন েরর থগল। থদখলাম থতার 
হারত উদযত সপস্তল, তুই গুসড় থমরর এগুসিি থজায়ারনর র্ররর সদরে। ভরয় আসম 
আড়ষ্ট, সেন্তু থচাখ িরারত পারলাম না থতার উপর থেরে। তারপর থদখলাম 
থতারে গুসল েররত এবং ঐ দুই থস্টনগানোরীরে পরড় থেরত। আসম তখন 
োাঁপসি। আমার পাে সদরয়ই থদ রড় চরল থগসল। সেন্তু আসম নড়রত পারসিলাম না, 
েোও বলরত পারসিলাম না। তুই চরল আিার পর আমার ভয় েরর থগল, আসম 
না েরা পরড় োই। েসম্পত পারয় গুসড় থমরর ফুরলর গারির আড়াল থেরে থবসররয় 
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এলাম রাস্তায়। তারপর িুিলাম। মরিরল আিরত ভয় েরসিল। মরন হসিল আসমই 
থেন খুন েররসি, োরও িারে থদখা হরলই েরা পরড় োব। চরল এলাম সনরচ। এে 
থবসঞ্চরত সনসরসবসল বরি োেলাম আো র্ডিা। ভয় েমরল, মনিা োন্ত হরল মরিরল 
সফরর এলাম। থতার িারেও েো বলরত ভয় হসিল। শুরয় পড়লাম েম্বল মুসড় 
সদরয়।’ 

োমল হান্না। 
থজরনর মুরখ থোন েো থনই। মুখ সনচু। 
হান্নাই আবার েো বলল। বলল, ‘এত বড় র্িনা আমার োি থেরে 

লুসেরয়সিি, সনশ্চয় তুই আমারে সবশ্বাি েসরি না। 
মুখ তুলল থজন। বলল,’থতারে বসলসন থেন জাসনি, থতারে বলরল তুই 

আমারে থেরত সদসতি না ঐ োরজ। ‘প্রায় োন্না থভজা েরডে বলল, থজন। 
‘অবশ্যই থেরত সদতাম না। সে িবঘনাো পে ওিা! েসদ থস্টনগানোরীরা 

থির থপত, েসদ সেিু র্িত! থতার ভয় েররসন?’ 
‘ভরয়র েো তখন মরন হয়সন, এখন ভয় েরর মরন হরল। তখন আমার 

িমগ্র থচতনা জুরড় থজায়ারনর সনরাপত্তার প্রশ্ন। সবরেরল দাউদ ইমরারনর র্ররর 
পাে সদরয় োবার িময় শুরনসিলাম, রাত ৯িায় অপাররেন থজায়ারনর র্রর। 
িন্ধযায় থজায়ারনর আনা স্যাম্পুল, থতজসিয় সররপািঘ, এমনসে সডস্ক গারয়ব হবার 
খবর েখন শুনলাম, তখন বু লাম থজায়ানরে িরারনার পসরেল্পনাও চূড়ান্ত। 
এিা থবা ার পর আর আমার জ্ঞান সিল না।’ 

তাই বরল তুই সনজ হারত সপস্তল েরর খুসনরদর থমাোসবলা েরার িাহি 
েরসল, খুন েররতও পারসল?’ 

‘থেমন েরর থপররসি জাসননা, এেিা সচন্তাই তখন আমার মরন সিল, 
থজায়ানরে বাাঁচারত না পাররল আমার থবাঁরচ লাভ থনই। আসম মররও েসদ ওরে 
বাাঁচারত পাসর। 

থেরম থগল থজন। ভাসর হরয় উরেসিল ওর েডে। 
‘আসম দুিঃসখত থজন, এিা থতার বাড়াবাসড়। থজায়ারনর অবস্থা তুই 

জাসনি। তার িারে থতার জীবনরে এভারব জড়ারল তার পসরণসত সে? 
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‘আসম জাসননা। আসম ওিব ভাসব না।’ 
না ভাবরল চলরব সে েরর? সেরয়রস্ট তুই তারে বাাঁচাসল। সেন্তু ও এখন 

থস্প্রন সফররব সে েরর? ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযান তারে িাড়রব মরন েসরি?’ 
‘থজন, মা, থতামার এযািলাি বইিা এেিু দাও থতা থদসখ’-বলরত বলরত 

র্রর প্ররবে েরল থজরনর আব্বা সমিঃ িাসন্সরস্কা থজরমসনজ। র্রর ঢুরে হান্নারে 
থদরখ বরল উেল, ‘বািঃ হান্না, েখন এরিি মা?’ 

‘এই অল্পিণ।’ উরে দাাঁসড়রয় বলল হান্না। 
এযািলাি বুে সনরয় চরল থেরত শুরু েরর হোৎ র্ুরর দাাঁসড়রয় থজরনর 

আব্বা বলল, শুরনি মা থজন, মা হান্না, সেরয়রস্ট সে র্রিরি? থতামরা সেিু থতা 
থদরখিও।’ 

থজন সেিু বলল না। 
‘সে র্রিরি চাচাজান? আসম থতা এেজন থলাে খুন হরয়রি থদরখ 

এরিসি। ‘বলল হান্না। 
‘এেজন বলি, দেজন খুন হরয়রি এবং এই িবগুরলা খুরনর জরন্য 

আহমদ মুিা দায়ী। আর থতামারদর থজায়ান এখারন নারির গুরু সহরিরব োজ 
েরররি।’ 

‘মুখিা লাল হরয় উেল থজরনর।’ 
হান্নাই আবার েো বলল। বলল, ‘চাচাজান, আমরা থতা থতমন সেিু 

থদসখসন। থি থতা সে এেিা োরজ আই সি সি সপ’থত সগরয়সিল। ওখারন োরও 
িারে তার থতমন থোন পসরচয়ও থনই’। ‘থতামরা থিরল মানুষ সে জান। থি এে 
িাংর্াসতে সমেরন সেরয়রস্ট সগরয়সিল। ওিারে থেন্দ েররই থতা ঐিব খুন-
জখম। থিরলিা সনরজর পারয় সনরজ কুড়াল মারল।’ 

‘সেভারব চাচাজান? থি সে োউরে খুন েরররি? োরও িসত েরররি?’ 
‘ওর পরি এিব েো বাইরর বরলা না হান্না। থি এখন আমারদর জাতীয় 

েত্রু। ও থস্প্রন আর সফররত পাররব না, সফররত পাররলও বাাঁচরব না।’ 
বরল থজরনর আব্বা থবসররয় থগল। 
থজরনর মুরখ তখন থোন রি থনই। োাঁপরি তার থোাঁি। 
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হান্না তার এেিা হাত েরর বলল, ‘থজন থতারে পাগলাসম িাড়রত হরব, 
শুনসল থতা িব?’ 

থজন হান্নার দুই হাত জসড়রয় োন্নায় থভরঙ্গ পড়ল। বলল, ‘আসম পাররবা 
না, আসম পাররবা না। আসম ওিব েো সবশ্বাি েসর না। থজায়ান সনরদঘাষ। বরং 
থজায়ান ষড়েরন্ত্রর সেোর।’ 

‘এ েো োউরে সবশ্বাি েরারত পারসব?’ 
‘থোন িসত থনই থেউ সবশ্বাি না েররল। আসম শুেু সবশ্বাি েররত চাই।’ 
‘থজায়ান েসদ থস্প্রন না সফররত পারর?’ 
এেিু চুপ েরর থেরে থজন বলল, থেখারনই োকুে, ভাল োেরল, 

সনরাপদ োেরল আসম খুেী হরবা। তরব আসম সে মরন েসর জাসনি, থজায়ান 
থস্প্রন আিরব, থোন বাো তারে রুখরত পাররব না।’ 

‘এতবড় েো সে েরর বলসিি? ক্ল-ুক্লযাস-ক্লযারনর িমতা তুই জাসনি?’ 
‘থজরনই বলসি হান্না।’ 
‘সেন্তু আসম থোন েুসি থদখসি না, থজায়ান থতা োন্ত-সেষ্ট এে থিরল। 

ওর মাো আরি, সেন্তু হাত থতা থনই।’ 
‘সেরয়রস্ট বাসে থে আিসি খুরনর র্িনা র্িল, তার এেসিও থজায়ান 

েররসন। তাহরল এিব র্িল সে েরর বলরত পাসরি?’ 
‘আমারও সবরাি সজজ্ঞািা এিা।’ 
‘িব র্িনা এেজরন র্সিরয়রিন না।’ 
‘এেজরন? থে থি?’ 
‘আহমদ মুিা।’ 
‘আহমদ মুিা? থোন আহমদ মুিা?’  
‘আজরের সবরশ্ব িবাই থচনার মত আহমদ মুিা এেজনই আরি।’ 
‘থিই আহমদ মুিা থস্প্রন এরিরি? সেরয়রস্ট সগরয়সিল? চাচাজারনর 

েো তাহরল সেে?’ থচাখ েপারল তুরল বলল হান্না। 
‘হ্যাাঁ।’ 
‘তুই সে েরর জানসল?’ 
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মুহূরতঘর জরন্য সদ্বোয় পরড় থগল থজন। তারপর বলল, ‘আসম তার ফরিা 
থদরখসিলাম, সেরয়রস্ট থদরখই সচনরত পাসর।’ 

‘সেরয়রস্ট থদরখসিি, থোোয়?’ 
‘মরিল সি-কুইরনর িামরন সতসনই হতযা েররলন অেযাপে সভলাররায়ার 

িারের থলােসিরে।’ 
‘ওই থলাে আহমদ মুিা?’ 
এেিা থঢাে সগলল হান্না। তারপর আবার বলল, ‘তাই হরব আসমও 

থভরবসি, এতগুরলা থলারের িামরন এত োন্তভারব এতগুরলা োডড র্সিরয় থগল 
থে থলাে থি িাোরণ নয়। তািাড়া সমিঃ সভলাররায়ারে থে থলােসি সনরয় এরিসিল, 
থিই থতা প্রেম সপস্তল থবর েরর, সেন্তু বযবহার আরগ েররত পাররসন। আহমদ 
মুিা থলােসি সেভারব েখন সপস্তল থবর েরল, বযবহার েরল থবা াই থগল না।’ 

আবার োমল হান্না। থেরমই আবার শুরু েরল, ‘সেন্তু আহমদ মুিা 
থজায়ারনর িাহারেয আিরব থেন?’ 

‘আহমদ মুিা সবপদগ্রস্ত মানুষ, সবপদগ্রস্ত জাসতর পারে দাাঁড়ান।’ 
‘সেন্তু থজায়ান থে সবপরদ পরড়রি, থি সবপদ থতা দু’চারে’ থলারের 

সবরুরে লড়াই েরর দূর েরা োরব না।’ 
‘আসম এিব সেিুই জাসননা হান্না,সেন্তু মরন হরি বড় এেিা সেিু র্িরত 

োরি।’ 
‘তুই এিা থবা ার পররও থজায়ারনর িারে সনরজরে জসড়রয় থফলসিি সে 

েরর? 
‘হয়রতা এিাই আমার ভাগয।’ 
‘তুই বুসেমতী, সেন্তু এই বযাপার সনরয় তুই এত অবু  হসব, ভাবরত সবস্ময় 

লাগরি।’ 
থোঁরদ থফলল থজন। বলল, ‘ও সনরপরাে, ওর প্রসত আমার থদে, আমার 

জাসত, িরোর িবাই অসবচার েররি। আসম ওরে আর্াত সদরত পাসরসন।’ 
‘থজন, আসম থতা িািী, থজায়ান থতার োি থেরে িরর থেরত থচরয়সিল।’ 
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‘িরর থেরত থচরয় ও প্রমান েরররি ও অিাোরন। থেন আসম প্রমান েরব 
না থে, আসম ওর থচরয় থিাি নই। োে এিব েো হান্না। তুই িব বুর ও এমন 
েরর বলসিি। জাসন তুই আমার ভাল চাি। সেন্তু চরম অসবচাররর সেোর হরয় 
থজায়ান েসদ থেষ হরয় োয়, আসম বাচাঁব না। তার থচরয় ভাল, েতিুকু পাসর ওর 
পারে থেরে লড়ব জাসতর অসবচাররর সবরুরে। তারত জীবন েসদ আমার োয়, 
তারত আমার এই োসডঘনাল পসরবাররর সেিুিা প্রায়সশ্চত্ত হরব। মসরিরোরদর 
উপর জুলুম আমার মরন হয় আমার পসরবাররর থচরয় থবেী থোন পসরবার 
েররসন।’ 

থজরনর দু’থচাখ থেরে দু’থফািা অশ্রু খরি পড়ল, থনরম এল গডড থবরয়।  
হান্না জসড়রয় েরল থজনরে। বলল, ‘হতভাগী বান্ধবী আমার। থতারে 

আমার থচরয় থে থবেী থবার ! আসম োই মরন েসর আমারে থতার পারে পাসব।’ 
‘আসম জাসন হান্না।’ হান্নারে জসড়রয় েরর বলল থজন।  
দুই বান্ধবীর থচারখই তখন অশ্রু। 
র্ররর বাইরর থজরনর আম্মার েডে থোনা থগল, তার িারে পারয়র েব্দ।  
থজন ও হান্না দু’জরনই তাড়াতাসড় তারদর থচারখর পাসন মুরি থফলল। 
 
 
  
আলবারিি-মাসদ্রদ হাইওরয় েরর িুরি চলসিল আহমদ মুিার গাসড় 

মাসদ্ররদর সদরে। তারা সেে দসিন সদে সদরয় প্ররবে েররত োরি মাসদ্ররদ। 
সপররসনজ থেরে থিাজা এরল উত্তররর থে থোন পরে তারদর মাসদ্রদ প্ররবরের 
েো, সেন্তু আহমদ মুিা ক্লু-ক্লযাস-ক্লযানরে োাঁচ েলা থদখাবার জরন্য সদে 
পসরবতঘন েরররি। 

চারসদে থেরে মাসদ্রদ প্ররবরের থমাি হাইওরয় আরি িাতিা। মাসদ্রদ-
িারারগািা ও মাসদ্রদ বাররগাি হাইওরয় উত্তর সদে থেরে, পসশ্চম সদে থেরে 
মাসদ্রদ-রভল্লাদসলত ও মাসদ্রদ-বারজাি হাইওরয় এবং দসিরন সতনসি হাইওরয় 
মাসদ্রদ-িরলড, মাসদ্রদ-আলবারিি এবং মাসদ্রদ-ভযারলসন্সয়া। সপররসনরজর থভল্লা 
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থেরে মাসদ্ররদর থিাজা পে সিল থলসরদা-িারারগািা-মাসদ্রদ হাইওরয়। এ পরে 
এরল তারা পূবঘ-উত্তর প্রান্ত সদরয় মাসদ্রদ প্ররবে েররতা। সেন্তু আহমদ মুিা এ 
থিাজা পে পিন্দ েররসন। আহমদ মুিা পসরষ্কারই বু রত থপররসিল, থভসনি 
থেরে ক্লু-ক্লযাস-ক্লযারনর থলােরা েখন তুলজুরে আহমদ মুিারদর বযাপারর িতেঘ 
েরর সদরত থপরররি, তখন তুলুজ মাসদ্রদরে অবশ্যই জানারত পারর থে, আহমদ 
মুিারা থগাররারন হাইওরয় েরর থভল্লার পরে থস্প্রন প্ররবে েররি। থভল্লা থেরে 
আহমদ মুিারা থে িারারগািা-মাসদ্রদ হাইওরয় েরর মাসদ্রদ প্ররবে েররি, এ েো 
ক্লু-ক্লযাস-ক্লযান থচাখ বন্ধ েররই েরর থনরব। সুতরাং তুলুরজ তারা থে জাল 
থপরতসিল, তার থচরয়ও বড় জাল ভািকুরয়জ পাতরব মাসদ্রদ-িারারগািা 
হাইওরয়রত। সুতরাং আহমদ মুিা থভল্লা থেরে থবরুবার িময়ই মনসস্থর েরর 
সনরয়সিল, সভন্ন রুরি তারা মাসদ্রদ প্ররবে েররব। 

থভল্লা থেরে উত্তর-পূবঘ থস্প্রনর েযািারলাসনয়া প্ররদরের রাজোনী 
থলসরদায় প্ররবে েরর ড্রাইসভং সিি থেরে আবদুর রহমান বরলসিল, ‘তখন আমরা 
থতা পসশ্চরম িারারগািার সদরে চলব, তাই না মুিা ভাই?’ 

‘না আবদুর রহমান, থিাজা পূবঘ সদরে এসগরয় উপকুল েহর থিরাগন 
চল।’ 

‘থিরাগন? আমরা মাসদ্রদ োব না মুিা ভাই?’ থচাখ েপারল তুরল 
বরলসিল আবদুর রহমান। 

‘োব, তরব থিাজা পরে নয়। থিরাগন থেরে োব ভযারলনসিয়া, 
ভযারলনসিয়া থেরে আলমানিা হরয় অলবারিি এবং থিখান থেরে মাসদ্রদ।’ 

‘এত র্ুরার সে প্ররয়াজন সিল মুিা ভাই?’ 
‘সিল না। সেন্তু ওরদর থচাখ এসড়রয় আসম মাসদ্রদ প্ররবে েররত চাই। 

ওরা জানুে থে, আমরা মাসদ্ররদ আসিসন, তাহরল োরজর এেিু সুসবো হরব। 
িবরচরয় বড় োজ এখন আমারদররে মাসদ্ররদ েররত হরব। ওরা েত অপ্রস্তুত 
োরে তত ভাল আমারদর জরন্য।’ 

‘সেন্তু মুিা ভাই, ভযারলনসিয়া থেরে থিাজা এেিা হাইওরয় থগরি 
মাসদ্ররদ, ও পরেও থতা আমরা থেরত পাসর?’ বরলসিল থজায়ান। 
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‘পাসর, সেন্তু তাররচরয়ও আলবারিি-মাসদ্রদ হাইওরয়িা সনরাপদ হরব 
বরল আসম মরন েসর। িারারগািা-মাসদ্রদ হাইওরয়র পারেই থতা অরনেিা 
ভযারলনসিয়া-মাসদ্রদ হাইওরয়।’ 

এরে থতা র্ুরা পে, তার উপর ভযারলনসিয়া এরি এেসদন থদরী হরয়সিল 
আহমদ মুিারদর। ভযারলনসিয়া েহরসি থজায়ান এবং আবদুর রহমান দু’জরনরই 
আরবরগর িারে জসড়ত। তািাড়া আহমদ মুিাও থস্প্রনর পুবঘ উপকুরলর অন্যতম 
থেি বন্দর নগরী ভযারলনসিয়া এেিু র্ুরর থদখার থলাভ িামলারত পাররসন।  

এখনোর ভযারলনসিয়া এরেবারর নতুন, আরগর ভযারলনসিয়ার থোন 
সচহ্নই এখন বতঘমান থনই। তবু থজায়ান এবং আবদুর রহমান পাগরলর মত িুরি 
থবসড়রয়রি ভযারলনসিয়ার এগসল থেরে থিগসলরত। ভযারলনসিয়ার পুরারনা 
এলাোর থে বাসড়ই থদরখরি, মরন হরয়রি এখারনই হয়রতা তারদর পুবঘ পুরুষ 
আবদুর রহমান োেরতন অেবা এই বাসড়রতই শুরু হয় আবদুল্লাহ সবন আবদুর 
রহমারনর দািজীবন। তারা র্ুরর র্ুররই জানরত পারল, অতীরতর দুরিা স্মসৃতই 
মাে বতঘমান। এেসি হরলা, আবদুর রহমান ও থজায়ারনর পুবঘ পুরুষ সবজ্ঞানী 
আবদুর রহমারনর ‘দারুল সহেমা’ বা সবজ্ঞান সবদযালরয়র স্থারনই প্রসতসিত হরয়রি 
ভযারলনসিয়া সবজ্ঞান সবশ্বসবদযালয়। আররেসি হরলা, ভযারলনসিয়া বন্দররর 
ইিারবলা থজসি। বহু আো েরর থজায়ানরা থগরয়সিল সবজ্ঞান সবশ্বসবদযালরয়। সেন্তু 
সবজ্ঞান সবশ্বসবদযালরয় সগরয় আেুসনে সবসডং-এর িাসর িাড়া আর সেিুই থদখরত 
পায়সন থজায়ানরা। তবু থিখারন সগরয় িজল হরয় উরেসিল থজায়ান ও আবদুর 
রহমারনর থচাখ। থিখানোর মাসিরত, বাতারি দারুল সহেমার স্প্েঘ তারা 
খুাঁজসিল। সবজ্ঞান সবশ্বসবদযালয় থেরে তারা চরল এরিসিল ভযারলনসিয়া বন্দরর 
ইিারবলা থজসিরত। এখারন থজায়ান, আবদুর রহমান, আহমদ মুিা িেরলই 
ভাবপ্রবন হরয় পরড়সিল। ভযারলনসিয়া ও পুবঘ থস্প্ন থেরে উরিদেৃত মুিসলম 
নর-নারীরদর িবঘরেষ দলসিরে সনরয় িবঘরেষ জাহাজসি থিরড়সিল এই থজসি 
থেরে। জাহাজ িাড়রল স্বরদেভুসম থস্প্রনর জরন্য োন্নারত পাগল নারী-পুরুষরা 
সচৎোর েরর অসভিম্পাত সদসিল রানী ইিারবলা ও রাজা ফাসডঘন্যাডডরে। এর 
জবারব রানী ইিারবলা ও ফাসডঘন্যারডডর বিসনেরা উপকূল থেরে োমান থদরগ 
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জাহাজ ডুসবরয় থদয়। নারী-পুরুষ িবাই ডুরব মরর, োউরেই উপকূরল উেরত 
থদয়া হয়সন। এই েৃসতত্বপূনঘ র্িনার স্মররন স্থানীয় খৃষ্টানরা এই থজসির নাম থদয় 
ইিারবলা থজসি। এই থজসিরত দাাঁসড়রয় িাগররর সদরে তাোরত সগরয় অশ্রুরত 
থচাখ ভরর উরেসিল থজায়ান, আবদুর রহমান এবং আহমদ মুিা সতনজরনরই।  

আহমদ মুিা তার এে হাত আবদুর রহমান আররে হাত থজায়ারনর 
োাঁরে থররখ িামরন িাগররর বুরের উপর দৃসষ্ট থররখ বরলসিল, ‘আমরা এে 
জাহারজর েোই শুেু ভাবসি, সেন্তু জান সে থস্প্রনর মুিসলম উদ্বাস্তু থবা াই েত 
জাহাজ িামরনর ঐ থমজেঘা, মানেঘা দ্বীরপ লুসডেত হরয়রি, েত জাহাজ ডুরবরি, 
ডুসবরয় থদয়া হরয়রি িামরনর ঐ ভূমেযিাগরর? থস্প্রন এেসি জাসত স্বত্ত্বা ধ্বংরির 
থে র্িনা, ইসতহারি তার নজীর থনই, আবার এই িাগরর মুিসলম উদ্বাস্তুরদর থে 
পসরনসত হরয়রি ইসতহারির থোন অেযারয় তা আর র্রিসন। অেচ এই িাগররর 
দুইসদে সর্রর তখনও মুিসলম িাম্রাজয!’ 

থভজা থচারখ তারা সফরর এরিসিল ইিারবলা থজসি থেরে।  
সতনজরনরই পেঘিরের িদ্মরবে। োাঁরে থ ালারনা বযাগ, থোমরর চওড়া 

থবল্ট। সতনজরনর মুরখই দাাঁসড় ও থগাাঁফ লাগারনা। খুব পসরসচত না হরল তারদররে 
থচনার উপায় থনই। আহমদ মুিা িাোরণত িদ্মরবে থনয় না, সেন্তু এবার থনয়ার 
প্ররয়াজন থবাে েরররি। থি সনরপদ্রুরপ মাসদ্রদ থপ াঁিারত চায়। তার লিয এখন 
থোন িংর্াত নয়, তার লিয থতজসিয় থিরির পসরেল্পনার মানসচে উোর 
েরা। 

িাগররর কূল থিরড় বন্দররর অরনে খাসন উপরর তারা উরে এরিরি। 
পােঘ েরা গাসড়র সদরে এগুসিল তারা। পারেই এ িময় থিরল-রমরয়রদর এেিা 
জিলা থদখরত থপরয়সিল। আহমদ মুিারা সতনজরনই থিসদরে তাসেরয় সিল। 
থদখরলা, বৃে-প্রায় এেিা মসহলারে থিরলরা উতযি েররি। িমস্বরর তারা বলরি, 
মসরিরো পাগলী। বার বার এেো বলরি। সুরবো মসহলািা থোন ভ্রুরিপই 
েররিনা। এেমরন এেিা রুসি সচবারি।  

‘মসরস রো পাগলী’র মসরস রো েব্দসি আহমদ মুিারদর দৃসষ্ট আেষঘণ 
েররসিল। 
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হৃদরয় এরি র্া সদরয়সিরলা েব্দিা। মসহলাসি সে মসরস রো থজায়ারনর 
মনিা থমাচড় সদরয় উরেসিল। আহমদ মুিারা এসগরয় সগরয়সিল জিলার সদরে। 
থজায়ান আরগ আরগ।  

জিলা থেরে এেজন েুবে থিরল, বয়ি আোর, উসনে হরব, চরল োসিল 
আহমদ মুিারদর পাে সদরয়ই।  

থজায়ান তারে থডরে বরলসিল, ঐ থে মসহলাসিরে থতামরা উতযি েরি 
থি থে?’ 

থেন ওরে সচরনন না। িবাই বরল মসরস রো পাগলী। বরলসিল থিরলসি।  
‘থে ও? ওসে িসতয পাগল? আবার সজজ্ঞািা েরর থজায়ান।  
‘জাসন না, িবাই বরল পাগল। েখনও হারি, েখনও োাঁরদ।’ 
‘ওাঁর আপন থেউ থনই?’ 
‘সিল, ওর আব্বা ও ভাই সিল। সেন্তু তারা এখন নাই। ওরদর হতযা েরা 

হরয়রি।’ 
‘হতযা েরা হরয়রি? থে হতযা েরররি?’ 
‘ওরা মসরস রো পসরচয় থগাপন েরর ওরদর থমরয়রে সবরয় সদরয়সিল 

থিই অপরারে ওরদর হতযা েরা হয় শুরনসি। আর স্বামী ওরে তাসড়রয় সদরয়রি।’ 
থিরলসির েডে ভাসর। 

‘বুর সি, থতামরা এমন দুিঃখী থমরয়রে েষ্ট দাও, খারাপ লারগ না?’ 
‘আসম থদখরত সগরয়সিলাম, আসম সেিু বসলসন, আসম সেিু েসরসন’ 

থিরলসির েি ভাসর ও িুি মরন হরলা। 
থি েরি চমরে উরেসিল থজায়ান এবং আহমদ মুিারাও। 
‘তুসম খুব ভাল থিরল, মানুরষর প্রসত থতামার দরদ আরি। চল তুসম এেিু 

িাহােয েররব, আমরা ওর িারে েো বলরত চাই।’  
থিরলসি সবসস্মত হরয় তাসেরয় সিল থজায়ান এবং আহমদ মুিারদর সদরে। 

পরর গম্ভীর েরি বরলসিল, ‘থোন লাভ থনই, ওাঁ োউরে সচরন না, োরও িারে 
েোও বরল না। ো বরল আপন মরন বরল।’ 

‘তবুও থচষ্টা েরর থদসখ চল।’ বরলসিল থজায়ান। 
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পাগসলনীরে সর্রর থিরলরদর জিলা তখন সিল না। চরল সগরয়সিল 
িবাই। মসরস রো পাগলী এেিা পােরর থহলান সদরয় বরি ঢুলসিল। 

আহমদ মুিারা তার িামরন সগরয় দাাঁসড়রয়সিল। তারদর িারে থিরলসি। 
থিরলসি হরয় পরড়সিল গম্ভীর, তার মুখিা হরয় উরেসিল থেমন থেন ফযাোরে। 
বযাপারিা আহমদ মুিার দৃসষ্টরত পরড়সিল। 

থজায়ান মসহলাসির িামরন সগরয় বরি পরড়সিল। মসহলাসিরে িরম্বােন 
েরর বরলসিল, ‘মা’। 

স্প্ষ্ট ওাঁ দরদভরা েি সিল থজায়ারনর। 
মসরস রো পাগলী মসহলাসি মাো খাড়া েররসিল অরনেিা চমরে উোর 

মত েরর। থচাখ তুরল সস্থর দৃসষ্টরত তাসেরয়সিল থজায়ারনর সদরে। আবার থডরে 
সিল থজায়ান, ‘মা।’ 

সস্থর দৃসষ্ট োাঁপসিল মসহলাসির। োাঁপসিল তার থোি। হোৎ তার েসম্পত 
থোি থেরে থবসরয় এল, মা, মা, মা। 

‘মা’ েব্দ উচ্চাররণর িারে িারে তার থচারখর েম্পন বাড়সিল, দৃসষ্ট তীব্র 
হসিল। তার মরেয সে থেন খুাঁরজ পাবার আকুসল সবকুসল। অিহায়ভারব অকূল 
িমুরদ্র থি থেন িাাঁতরারি, কূল খুাঁরজ পারিনা। 

এ িময় থিখারন দু’জন মসহলা পুসলে এরি হাসজর। তারা দু’জন দু’হাত 
েরল মসরস রো পাগলীর। থিরন তুলরত তুলরত তুলরত বরলসিল, চলুন থফরার 
িময় হরয়রি। 

মসরস রো পাগলী থজায়ারনর সদরে থচাখ উসেরয় থহরি উরেসিল 
উচ্চস্বরর।  

পুসলে দু’জন পাগলীরে সনরয় চরল সগরয়সিল।  
থজায়ারনর বুে জুরড় থতালপাড় েরসিল, এেসি েো- ‘থস্প্রন 

মসরিরোরদর হয় দাি হরত হয়, নয়রতা মররত হয়, অেবা হরত হয় পাগল’।’ 
থচারখর দু’থোণ সভরজ উরেসিল থজায়ারনর।  
থিরলসি ভাসর থচারখ, পাংশু মুরখ থজায়ারনর মুরখামুসখ এরি দাাঁসড়রয়সিল। 

বরলসিল, ‘আপসন থে?’ 
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‘আসম? আসম ওাঁর মতই এেজন মসরস রো সিলাম। এখন মুিলমান।’ 
হোৎ থিরলসি থদহ বাাঁসেরয়, মাো  ুসেরয় বাও েররসিল থজায়ানরে। 

থিই িারে তার দু’থচারখ থনরম এরিসিল অশ্রু। 
থজায়ান সবসস্মত হরয়সিল। বরলসিল, তুসম এভারব বাও েররল থেন? তুসম 

োাঁদরিাই বা থেন ? 
‘আসম এেজন মসরস রো, এেজন মুিলমানরে েো জানালাম। আর 

োাঁদসি আসম আমার দুভঘারগযর জরন্য।’ 
‘সে দুভঘাগয?’ 
‘আসম আমার মারে মা ডােরত পাসর না, মা বলরত পাসরনা, তার থোন 

িাহ্যারেয আিরত পাসর না।’ 
বলরত বলরত োন্নায় থিরলসির েি রুে হরয় উরেসিল। 
আহমদ মুিা এসগরয় এরি দু’হাত সদরয় থিরলসিরে োরি থিরন বরলসিল, 

‘বু রত থপররসি, ঐ মসরস রো পাগসলনী থতামার মা, তুসম থতামার মারে মা বলরত 
পার না, থোন িাহােয েররত পার না িমারজর ভরয়। িসতযই তুসম দুভঘাগা।’ 

থিরলসি োন্না চাপরত মুরখ রুমাল চাপা সদরয়সিল। 
থিরলসির িব োসহনী শুরনসিল আহমদ মুিারা। তার বড় দুই ভাই 

িরোরী অসফিার, আর থি ভযারলনসিয়া সবশ্বসবদযালরয় থেষ বরষঘর িাে। তারদর 
সপতার মৃতযু র্রিরি অরনে সদন আরগ। এরপর তারা তারদর মারে এরন 
থিসনরিাসরয়ারি রাখার বযবস্থা েরররি। সেন্তু মারয়র সচসেৎিার জরন্য তার োরি 
মারয়র িন্তান সহরিরব হাসজর হওয়া প্ররয়াজন, তা তারা পাররি না। পাররি না 
োরন, তারত তারাও িমাজ থেরে সবচুযত হরব, িব হারারব, অন্যসদরে মারয়রও 
থোন উপোর েররত পাররব না। এই দুভঘাগয সনরয়ই তারা থবাঁরচ আরি। মার  
মার  তারা থিসনরিাসরয়ারি োয়। দূর থেরে থদরখ আরি। িপ্তারহ এেসদন 
পাগসলনী িেলরে েহরর থিরড় থদয়া হয়, আবার সনসদঘষ্ট িমরয় সনরয় োওয়া হয়। 
িপ্তারহর এ সদনসিরত তারা সনয়সমত মারয়র িাসন্নরেয আরি, সেন্তু পসরচয় সনরয় 
তার িামরন দাাঁড়ারত পারর না। 
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োসহনী থেষ েরর থিরলসি বরলসিল, ‘এেজন মসরস রো পাগসলনীরে, 
থে িেরলর র্ৃণা ও তাসিরলযর পাে, মা বরল ডােরত থপরররিন, আপনারা থে?’ 

‘থজায়ান বরলরিই আমরা মুিলমান।’ জবাব সদরয়সিল আহমদ মুিা।   
‘এরদরের মসরস রো আররা আরি, মুিলমানও থগাপরন আরি, সেন্তু থেউ 

থতা এই িাহি, এই আন্তসরেতা থদখারত পারর না?’ 
‘থতামার সেোনা থতা সদরয়িই, দরোর হরল থতামার িারে পরর 

থোগারোগ েরব। এখন পসরচয় সনরয় সে েররব?’ 
‘জাসন, আমারে সবশ্বাি েররত পাররবন না। তরব এেিা েো বসল, 

আমরা মারয়র িন্তান, বারপর িন্তান নই। আমরা সেিুই েররত পাসরসন, সেন্তু এে 
মুহূরতঘর জরন্যও সপতারে িমেঘন েসরসন।’ 

‘অেঘাৎ তুসম সনরজরে মসরস রো মরন ের তাই না?’ বরল থজায়ান জসড়রয় 
েররসিল থিরলসিরে। থিরলসির সপি চাপরড় বরলসিল, ‘মসরস রো হওয়া গরবঘর, 
দুিঃরখর নয়।’ 

এই িময় আব্দুর রহমান থজায়ারনর োসহনী বরলসিল থিরলসিরে। 
থিরলসি আনরন্দ জসড়রয় েররসিল আবার থজায়ানরে। বরলসিল, ‘আপনারা েসদ 
আমার বড় দুই ভারয়র িারে থদখা না েরর চরল োন, তাহরল ওাঁরা আমার উপর 
ভীষণ রাগরবন। আপনারা খুেী হরবন আমার দু’ভাইরয়র িারে থদখা েরর।’ 

সেন্তু আহমদ মুিারা থিরলসিরে িময় সদরত পাররসন। বরলসিল, 
‘থতামারদর থিসলরফান োেরল, আমরা েো বলব থতামার ভাইরদর িারে।’ 

সবদারয়র িময় থিরলসি ভাসর েরি বরলসিল, আপনারদর এে র্ণ্টার িঙ্গ 
আমার োরি এে েুরগর মত মরন হরি। আপনারা আমারে নতুন জীবন সদরয় 
থগরলন, থিই িারে েরর থগরলন অিহায়। োরণ চলার পে আমার জানা থনই।’ 

আহমদ মুিা থিরলসির েপারল চুমু থখরয় বরলসিল, ‘আমরা থগািা 
থস্প্রনর জরন্য নতুন জীবরনর িন্ধান েরসি, হতাে হরয়া না।’ 

আলবারিি-মাসদ্রদ হাইওরয় েরর চার সদরের অখণ্ড সনরবতার মরেয 
োরলা রারতর বুে সচরর চলার িময় এই েোগুরলা আহমদ মুিা, থজায়ান ও 
আব্দুর রহমান িেরলর মনরেই থতালপাড় েরর তুলসিল। ভযারলনসিয়ার থিই 
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মসরস রো পাগসলনী এবং থিই পাগসলনীর হতভাগয থিরল থজারিফ ফাসডঘনারডডর 
েো তারা ভুলরতই পারসিল না।  

মাসদ্রদ আর খুব থবেী দূরর নয়। িামরনই মাসদ্রদরে থবষ্টন েরর বতসর সরং 
থরাড। 

সরং থরারডর উপর সদরয় লাইওভার। োসফরের থোন  ারমলা থনই। 
এেে’ সতসরে সেরলাসমিার থবরগ চলসিল আহমদ মুিার গাসড়। ড্রাইভ 

েরসিল আহমদ মুিাই। তার পররন সেরখর থপাোে। মাোয় পাগড়ী, ইয়া বড় 
দাাঁসড়-রগাাঁফ। 

আর থজায়ান ও আবদুর রহমান দু’জন তরুণ বযবিায়ী। বযবিায়ীে 
োজ থিরর তারা মাসদ্ররদ সফররি। থজায়ারনর মুরখ পসরপাসি েরর িািা দাাঁসড়-
থগাাঁফ। 

সরং থরারডর লাইওভারসি তখনও পাাঁচে গরজর মত দূরর। হোৎ 
লাইওভাররর মুরখ লাল আরলা জ্বরল উেল। থদরখই বু া থগল আরলাসি লাইি 
সস্টরের। থেউ এেজন উাঁসচরয় েরর আরি। 

আহমদ মুিা গাসড়র গসত েসমরয় সদল। চরল থেরত থচষ্টা েরর লাভ থনই, 
গুলী েররত পারর। পুসলে হরত পারর। আবার েত্রু হওয়াও সবসচে নয়। 

লাইওভাররর প্রায় োিাোসি এরি থেরে থগল আহমদ মুিার গাসড়। 
গাসড় োমরতই িুরি এল দুইজন। মরন হরলা, সেখ ড্রাইভাররর উপর 

নজর পড়রতই ওরা এেিু েমরে থগল। পরিরণই বরল উেল, ‘থতামরা আররাহী 
ে’জন, োরা?’ 

‘দু’জন। বযবিায়ী।’ পাঞ্জাবী ও স্প্যাসনে ভাষা সমসেরয় সেখ 
ড্রইভাররদর মতই উত্তর সদল আহমদ মুিা। 

‘ওরদর নামরত বল।’ 
‘থতামরা থে, পুসলে থতা নও?’ 
‘আমরা পুসলরের বাবা।’ 
‘তাহরল থগারয়ন্দা পুসলে, থোন আিামী থফরার হরয়রি বুস ?’ 
‘হ্যাাঁ, েো বাসড়ও না, ো বলসি ের।’ 
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আহমদ মুিা থভতররর আরলা থজ্বরল সদরয় দরজা খুরল সদরয় বলল, 
‘থদরখা।’ 

দরজা সদরয় উাঁসে সদল দু’জন। িামরনই বরি সিল আবদুর রহমান। 
তারপর থজায়ান। 

মাোয় হ্যাি পরা, লম্বা োরলা ওভার থোরি থদহ ঢাো থলাে দু’জন 
পরেি থেরে ফরিা থবর েরর আবদুর রহমান ও থজায়ারনর িারে সমসলরয় থদখল। 
তারপর দরজা থেরে িরর সগরয় ফরিা পরেরি থফরল বলল, ‘োও।’ 

‘আর েত জায়গায় এভারব আমারদর িময় নষ্ট হরব বলরতা?’ সজজ্ঞািা 
েরল আহমদ মুিা। 

‘না আর থচে হরব না। মাসদ্ররদর দসিণ ও পসশ্চম সদরে শুেু সরং থরারড়র 
পরয়রডিই থচে েরা হরি।’ 

‘আর ওসদরে? খুব বড় সেিু র্রিরি নাসে?’ 
‘ওসদরে মারন উত্তর ও পুবসদরে মাসদ্ররদ থপ াঁিা পেঘন্ত বার বার থচে 

হরি।’ 
‘সে র্রিরি তা থতা বলরলন না?’ 
‘আমরা জাসন না। হুকুম হরয়রি আমরা োজ েরসি।’ 
‘ফরিাগুরলা থিই সক্রসমনালরদর বুস ?’ 
‘সক্রসমনাল সেনা জাসন না।’  
‘ফরিা সমসলরয় থদখি, অেচ তারা থে জান না?’ 
‘জাসন না থে বলল, ও আহমদ মুিা নারমর এেজন থলাে। এত জানার 

থতামার সে দরোর, োও।’ 
‘েন্যবাদ’ বরল আহমদ মুিা গাসড় স্টািঘ সদল। লাসফরয় উরে চলরত শুরু 

েরল গাসড়। 
আবার থিই গসতরবগ- এেে’ সতসরে সেরলাসমিার থবরগ িুিরত লাগল 

গাসড়। 
রাত তখন এগারিা। 
রাস্তায় গাসড় খুব এেিা থদখা োরি না। 
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রারতর সনরবতায় এেিানা থো থো েরব্দর স্প্ন্দন তুরল িুিরি আহমদ 
মুিার গাসড়। 

আহমদ মুিা মুখিা এেিু পারে থিরন থপিরন থজায়ানরে লিয েরর 
বলল, ‘থজায়ান ক্লু-ক্লযাস-ক্নারনর তাসলোয় আহমদ মুিার পারে থতামারও নাম 
উেল মরন হয়। সদ্বতীয় ফরিািা সিল িম্ভবতিঃ থতামারই।’ 

‘আমার থি ভাগয মুিা ভাই।’ বলল থজায়ান। 
‘থতামার বাসড়রত োো থতামার জরন্য সনরাপদ হরব?’ 
‘সদ্বতীয় বার পসরবতঘন েরর থে বািা সনরয়সি, থিিার িন্ধান ক্লু-ক্লযাস-

ক্নযান সেিুরতই পাবার েো নয়।’ 
‘তবু আজ রারতই সফররব বাসড়রত?’ 
‘অসুসবো থনই মুিা ভাই।’ 
‘সেে আরি, চল সফসলরপর ওখারন আরগ োই, তারপর থতামারে থপ াঁরি 

থদব।’ 
‘সেে আরি। আবদুর রহমান ভাই আমার বািারত থতা োরবই।’ 
‘থতামারদর িসম্মলসনরত আসমও থেরত পাররল খুেী হতাম। সেন্তু র্ুমাব। 

থভার রারত আমারে থবরুরত হরব।’ 
‘থভার রারত? থোোয় মুিা ভাই?’ বলল আবদুর রহমান। 
‘থে বার্ আমারদর খুাঁরজ থবড়ারি, তার গুহায়।’ 
‘তার মারন ক্লু-ক্লযাস-ক্নযারনর থহড থোয়ািঘারর?’ 
‘হ্যাাঁ।’ 
‘আমরাও থতা োসি।’ বলল থজায়ান। 
‘এবার না, োল এোই োব।’ 
আবদুর রহমান এবং থজায়ান দু’জরনরই মুখিা মসলন হরলা। বলল 

থজায়ান, ‘সে িসত হরব আমারদর সনরল, আমরা বাইরর পাহারায় থতা োেরত 
পাররবা। 

‘োলরে আসম িংর্াত েররত োসি না, োসি থচাররর মত থগাপরন 
অনুিন্ধান অসভোরন। এখারন থলাে েত েম, তত ভাল।’ 
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আবদুর রহমান ও থজায়ান আর প্রসতবাদ েররলা না। সেন্তু তারদর মুখ 
থদরখ মরন হরলা, আহমদ মুিার এ েুসি তারা গ্রহন েররত পাররসন। 

আবার সনরবতা নামল গাসড়রত। 
িামরন এেিু দূরর সলওন িাইরন ‘ওরয়লোম’ েব্দসি জ্বল জ্বল েররি। 

ওখান থেরেই মাসদ্রদ েহররর শুরু। 
অল্পিরণর মরেযই মাসদ্রদ েহরর প্ররবে েরল আহমদ মুিার গাসড়। 
স্বসস্তর এেিা সনিঃশ্বাি থবসররয় এল আহমদ মুিার বুে থেরে। সস্টয়াসরং-

এ হাত থররখই সিরি থহলান সদরয় আরাম েরর বিল আহমদ মুিা। 
েীর ভারব এসগরয় চলল গাসড় েহররর পে েরর। 
 
 
 
তাহািত নামাে থেষ েরর উরে দাাঁড়াল আহমদ মুিা। তারপর থপাোে 

পরর রারতর অসভোরনর জরন্য প্রস্তুত হরয় র্র থেরে থবসররয় এল আহমদ মুিা। 
রারতই আহমদ মুিা তার এ অসভোরনর েো সফসলপরে বরলসিল। 

সফসলপও আহমদ মুিারে এো থেরত সদরত রাসজ হয়সন। আহমদ মুিা তারে 
বুস রয় বরলসিল, থি োরি এেিা অনুিন্ধান সমেরন- থতজসস্ত্রয় পাতায় 
পসরেল্পনা- মযারপর িন্ধারন। এমন থগাপন সমেন এে বযসির জরন্যই মানায় 
ভাল।’ সফসলপ আর আপসত্ত েররত পাররসন। আহমদ মুিার সবরবচনারে থি 
অতযন্ত েো েরর। 

র্র থেরে থবসররয় আহমদ মুিা চরল এল দু’তালায় নামার সিাঁসড়র মুরখ। 
বাসড়িা সতনতলা। সতনতলায় োরে সফসলরপর পসরবার। দু’তলা জুরড় 

লাইরব্ররী, স্টাসডরুম, থস্টার রুম, থগস্ট রুম ইতযাসদ। সনরচর তলািা রান্না, খাবার 
ও েমঘী ও েমঘচারীরদর বারির জরন্য। আর বড় ড্রইং রুমিা সনরচর তলারতই- 
এরেবারর বাসড়রত থঢাোর মুরখই। 

সিাঁসড় সদরয় নামার জরন্য পা তুলরত সগরয় হোৎ বাম সদরে সতন তলায় 
উোর সিাঁসড়র থেষ োরপ এেসি নারীমুসতঘর উপর নজর পড়ল আহমদ মুিার। 
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আবিা আরলা-অন্ধোররও বু রত পারল ও মাসরয়া। আহমদ মুিার সদরে থচরয় 
দাাঁসড়রয় আরি সস্থরভারব। 

আহমদ মুিা চমরে উোর চাইরত সবরসি থবাে েরল থবেী। এই রারত, 
এইখারন, এইভারব থি মাসরয়ারে আিা েররসন। নামার জরন্য এসগরয় থদয়া পািা 
থিরন এরন দৃসষ্ট সনচু েরর বলল আহমদ মুিা, ‘এত রারত এখারন? সেিু বলরব 
মাসরয়া?’ গলার স্বরিা েরোর থোনাল আহমদ মুিার। 

মাসরয়ার োি থেরে থোন উত্তর এল না। মাোর রুমারলর এেিা অংে 
মুখ সদরয় োপড় েরর র্ুরর দাাঁসড়রয় দ্রুত সিাঁসড় থভরি উরে থগল সতন তলার সদরে। 

আহমদ মুিা মুহূতঘ েরয়ে দাাঁসড়রয় পা বাড়াল সিাঁসড়র সদরে থদাতলা 
থেরে নামার জরন্য। সবরসির সচহ্ন তার মুখ থেরে তখনও োয়সন। মাসরয়ার োি 
থেরে এই আচরণ থি থমরন সনরত পাররি না। 

সনরচর তলার ড্রইং রুরমর দরজায় এরি আহমদ মুিা থদখল সফসলপ 
থিখারন দাাঁসড়রয় আরি। গাসড় বারান্দায় তাসেরয় থদখল গাসড় থরসড। 

সবসস্মত আহমদ মুিা সফসলরপর সদরে তাসেরয় বলল, ‘এমন থতা েো 
সিল না সফসলপ, তুসম এভারব উরে বরি আি! আসম থতা দাররায়ানরে বরল 
থররখসিলাম। থোনই অসুসবো আমার হরতা না।’ 

সফসলপ বলল, ‘আমারে থদাষ থদরবন না মুিা ভাই। মাসরয়া আমারে 
র্ুমারত থদয়সন। রাত ৩িার িময় থডরে তুরলরি। বরলরি, ‘আপসন আমারদর 
থমহমান, তার উপর োরিন ক্লু-ক্লযাস-ক্নযারনর র্াসিরত। সেিুরতই আপনারে 
এো থিরড় থদয়া সেে হরব না। তার েো, আসম থেন আপনারে আবার অনুররাে 
েসর আমারে িারে থনয়ার জরন্য।’ 

আহমদ মুিার মনিা নরম হরলা। এেোপ এসগরয় সফসলপরে দু’হাত 
সদরয় োরি থিরন সনরয় বলল, ‘এ অসভোরনর জরন্য েসদ এমন প্ররয়াজন োেরতা, 
তাহরল আসম অবশ্যই বলতাম সফসলপ। েসদ পাসর আজ শুেু ভািকুরয়রজর র্রিা 
অনুিন্ধান েরব, আর সেিু নয়। েখন প্ররয়াজন হরব, তখন থদখরব থডরে সনরয় 
োব।’ 

বরল আহমদ মুিা থবসররয় এল গাসড় বারান্দায়। 
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গাসড়র ড্রাইসভং সিরির দরজা খুরল ফুরয়ল সমিাররর সদরে তাসেরয় 
থদখল, ফরুয়ল িযাঙ্ক ভসতঘ। 

আহমদ মুিা সফরর দাাঁসড়রয় থপিরন দাাঁড়ারনা সফসলরপর িারে হ্যাডডরেে 
েরর ‘সবিসমল্লাহ’ বরল গাসড়রত উরে বিল। দরজা বন্ধ েরর গাসড়রত স্টািঘ সদল। 

গাসড় এেিা গজঘন েরর থজরগ উরে চলরত শুরু েরল। 
দাররায়ান আরগই থগি খুরল সদরয়সিল। 
থগি সদরয় থবসররয় এল আহমদ মুিার গাসড়। 
সনস্তি রারতর সনরব রাজপে েরর িুরি চলল আহমদ মুিার গাসড় তীর 

থবরগ। লি ক্ল-ূক্লযাস-ক্লযারনর থহড থোয়ািঘার। 

 
িাইমুম সিসররজর পরবতঘী বই 

থগায়ারদল কুইভারর নতনু থস্রাত 
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১ 
েোত ততনটো পঁয়তোতিশ। ঘুতমদয় আদে মোতিদেে ফোতডিন্যোন্ড এদভতনউ। 

পুতলদশে অথবো নোইট ক্লোব গফেত দু’একটো  োড়ী মোদে মোদে এই ঘুদম তকেুটো 
তবেতি উৎপোেন কেদে মোত্র।  

ফোতডিন্যোন্ড এদভতনউ-এে ওপে েোঁড়োদনো কু-ক্লযোস্ক-ক্লযোদনে তবশোল পোঁচ 
তলো অতফসতটও গেদ  গেদ  অবদশদে গেন ঘুতমদয় পদড়দে। দু’একতট ঘদেে 
েোনোলো তেদয় আদলো গেখো েোদে বদট, তকন্তু বড় ফযোকোদশ গেখোদে ওগুদলোদক। 
গেন ওগুদলোে গচোদখও ঘুদমে তেমুতন। 

কু-ক্লযোস্ক-ক্লযোন গেড গকোয়োটিোেতট ফোতডিন্যোন্ড এদভতনউ-এে পতিম 
পোদশ। এদভতনউতট উত্তে-েতিণ প্রসোতেত। আে কু-ক্লযোস্ক-ক্লযোদনে গেড 
গকোয়োটিোেতট প্রসোতেত পূবি -পতিদম। পূবি প্রোদে অবতিত গেড গকোয়োটিোদেে গ টতট 
ফোতডিন্যোন্ড এদভতনউ-এে  ো েুদঁয় েোঁড়োদনো। গলোেোে গফোতডিং গ ট। গ দটে 
গভতদে তলফট রুম ও তসঁতড়ে মোেখোদন দু’েন প্রেেী গচয়োদে বদস তোদেে কোঁদে 
গেন োন েুলদে। প্রেেী দু’েনও তেমুদে। 

তবতডিং-এে বোইদে আে গকোন প্রেেী গনই। গভতদে প্রদতযক গলোদে 
একেন কদে সশস্ত্র প্রেেী েদয়দে। 
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সব তমতলদয় তনেোপত্তোে তমতনমোম বযবিো। এে কোেণ, গে বোঘ সব সময় 
তশকোে েেদতই অভযস্ত, গস কোউদক তশকোে েওয়োে ভয় কদে নো। কু- ক্লযোক্স-ক্লযোন 
সবোে ঘদে ঢুদক, সবোইদক তোড়ো কদে, তোে ঘদে আবোে ঢুকদব গক। এমন সোেস 
কোেও আদে বদল তোেো মদন কদে নো। 

পূবি পতিম লম্বো অতফস তবতডিং এে তৃতীয় তলোে একেম পতিদমে রুমতট 
ভোসকুদয়দেে। এই তলোদতই তমনোত্রো গসদন্ডোে িলোতভতসি কু-ক্লোস্ক-ক্লযোদনে 
নতুন অপোদেশন কমোন্ডোে েুতে েুতেটোে অতফস। তদব তোে একতট তবশ্রোম কি 
চোেতলোয়। কোদেে অবসদে গস এখোদন তবশ্রোম গনয়, েোত গবশী েদল গসখোদন 
মোদে মোদে েোত েতপনও কদে। আেও গেমন গস বোতড় েোয়তন-তোে তবশ্রোম কদিই 
গস েোত কোটোদে। েোত আড়োইটোয় গস তফদে এদসদে পোেোেোে তেোেতক গথদক। 

েোত তিক ততনটো পঁয়তোতিশ তমতনদট আেমে মুসোে  োড়ী সোদপে মত 
তনিঃশদে এদস থোমল কু-ক্লযোস্ক-ক্লযোন তবতডিং-এে পতিম তেদক একটো েোউ  োদেে 
পোদশ। 

কু-ক্লোস্ক-ক্লযোন গেড গকোয়োটিোদেে পতিম পোদশ আদেকটো অতফস। গসটোও 
পোঁচ তলো। দুই তবতডিং-এে মোেখোদন অদনকখোতন ফোঁকো েোয় ো। সম্ভবতিঃ পোতকিিং 
গেস তেদসদব বযবেোে েয়। পোশোপোতশ দু’তট েোউ োে থোকোয় েোয় োটো 
স্বোভোতবদকে গচদয় গবশী অন্ধকোে। 

আেমে মুসো একটো েোউ  োে গঘঁদে তোে  োড়ীতট েোঁড় কতেদয় তনিঃশদে 
 োড়ী গথদক গনদম এল। 

তোেপে আশ-পোশটো ঘুদে গেখল গকোন প্রেেী গকোথোও গনই। 
আেমে মুসো ওপে তেদক তোতকদয় ভোসকুদয়দেে অতফস রুমটো একবোে 

গেদখ তনল। গভতে গথদক আদলোে গকোন গেশ গকোন তেক গথদক আসদে নো। 
তপদিে বযো  গথদক আেমে মুসো হুক লো োদনো নোইলন কডি গবে কদে 

তনল। 
হুকটো েুদড় মোেল ততন তলোে কোতনিদশ। তনখঁুত তনশোনো। হুকটো ত দয় 

আটদক গ ল ততন তলোে কোতনিদশ। 



গ োয়োদেলকুইভোদে নতুন গরোত  4 

 

আেমে মুসো চোেতেদক একবোে গচদয় তনদয় েতড় গবদয় তে তে কদে উদি 
ততন তলোে কোতনিদশ ত দয় বসল। 

উত্তে েতিদণ তবলতম্বত তবশোল কি ভোসকুদয়দেে। পতিম তেদক ততনতট 
েোনোলো। আেমে মুসো মোেখোদন েোনোলোে মুদখোমুতখ উদি বদসদে। 

েোনোলো পুরু গলোেোে  েোদে ঢোকো। 
‘েোনোলো তক গভতে গথদক লক কেো?’ ভোবল আেমে মুসো। 
েোনোলোে  েোদে েোত তেদত ত দয়ও েোত গটদন তনল আেমে মুসো। ভোবল, 

ভোসকুদয়ে েোনোলোদক তবদুযতোতয়ত কদে েোখদত পোদে। 
পদকট গথদক তডদেটে স্ক্রুড্রোইভোে গবে কদে পেীিো কেল  েোে। নো, 

েোনোলো তবদুযতোতয়ত নয়। 
 েোে গভতে গথদক লক কেো আদে তক নো তো গেখোে েদন্য আেমে মুসো 

স্ক্রুড্রোইভোদেে েোেোল অগ্রভো   েোদেে তনদচ ঢুতকদয় ওপদেে তেদক একটো চোপ 
তেল। 

 েোেতট তনিঃশদে নদড় উদি তসতক ইতি পতেমোণ ওপদে উদি গ ল। মুদখ 
েোতস ফুদট উিল আেমে মুসোে। ভীেণ আত্মতবশ্বোসী ভোসকুদয়ে। তোে কদিে 
তনেোপত্তোে সোেোেণ বযবিোটুকুও েোদখতন। 

 েোদেে দু’প্রোদে দু’েোত লোত দয় এক টোদন ওপদে উতিদয় গফলল 
 েোেতট। 

গলোেোে  েোদেে পে েোনোলোে কোঁদচে আদেো একতট  েোে। একই ভোদব 
গসতটও তুদল গফলল আেমে মুসো। 

ঘদেে গভতে ঘুটঘুদট অন্ধকোে। 
আেমে মুসো স্মেণ কেল, মোদেে এই েোনোলোতট পুব তেক গথদক অথিোৎ 

গভতে গথদক ঘদে ঢুকোে একমোত্র েেেো বেোবে এবিং েোনোলোে সোমদন গভতেটো 
ফোঁকো। 

আেমে মুসো েোনোলো তেদয় গভতদে ঢুদক সেপিদন পো েোখল কোদপিদটে 
ওপে।  
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কোদপিদটে ওপে কদয়ক মুেূতি িোয় েোঁতড়দয় গথদক গভতদেে অন্ধকোেদক 
 ো সেো কদে তনল। 

আেমে মুসোে লিয তেল ভোসকুদয়দেে গটতবল। েীদে েীদে অন্ধকোদেে 
মদেয এক খন্ড েমোট অন্ধকোদেে মত গভদস উিল ভোসকুদয়দেে গটতবলটো। 
ভোসকুদয়দেে গটতবদলে ওপোদশ কতিউটোদেে সোেো পেিো অন্ধকোদেে বুদক 
গেোয়োদট সোেো গচোদখে মত মদন েদলো তোে কোদে। 

আেমে মুসো েীদে েীদে এগুদলো কতিউটোদেে তেদক। 
অতত সেপিদন গটতবল ঘুদে আেমে মুসো ত দয় েোঁড়োল কতিউটোদেে 

সোমদন। 
এই কতিউটোদেে েদন্যই ভোসকুদয়দেে অতফদস এদসদে আেমে মুসো। 

তোে তবশ্বোস, মোতিদেে মসতেে কমদেক্স এবিং অন্যোন্য মুসতলম ঐততেোতসক িোন 
গুদলোদত গতেতস্ক্রয় পোতোে পতেকল্পণো ভোসকুদয়ে তনিয় তোে গেকদডি গেদখদে। 
গস গেকডি ভোসকুদয়ে গেখোদন গেখোদন েোখদত পোদে, তোে মদেয সবদচদয় 
সম্ভোবনোময় িোন েদলো তোে কতিউটোে গমদমোেী। আেমে মুসো তোই 
ভোসকুদয়দেে কতিউটোদে গমদমোেী সন্ধোন কদে গেখোে েদন্যই তোে অতফদস েুদট 
এদসদে। 

কতিউটোদেে সোমদন গচয়োদে বদস পড়ল আেমে মুসো। অন্ধকোে, তকেুই 
িোেে কেদত পোেল নো। 

আেমে মুসোে পদকট গথদক গপতিল টচি গবে কদে প্রথদম গেদখ তনল 
তবদুযত কোদনকশন তিক আদে তক নো। তোে পে গেখল কতিউটোে েোটি গনয় তক 
নো। গবোতোম তটদপ গেখল তিক আদে। খুশী েদলো আেমে মুসো। 

তকন্তু পেিদণই তোে মুদখে েোতস তমতলদয় গ ল। সবিদশে মদডদলে 
কতিউটোদে গ োপন লক তসদেম আদে, েো তেদয় কিুটোদেে গমদমোেী ফোইল লক 
কদে েোখো েোয়। গকোড নো েোনদল তো আনলক কেো েোয় নো। তেতন লক কদেন তততন 
গে গকোদড লক কদেদেন, গসই গকোদডই শুেু আনলক কেো েোদব। 

আেমে মুসো দুরুদুরু বুদক বোম েোদত টচি েদে, ডোন েোদত গমদমোেী 
উইনদডো িোপন কেোে েদন্য তনতেিট ব গবোতোমতটদত চোপ তেল। 
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তমতট ব একটো টক্ শে উিদলো সুইদচে। কতিউটোদেে পেিোয় তিে তেল 
আেমে মুসোে েৃতট ব। আনদে গনদচ উিল আেমে মুসোে গচোখ। গেখল, সুইচ 
গটপোে সোদথ সোদথই কতিউটোদেে পেিোয় গভদস উিল গমদমোেী উইনদডো। প্রশ্ন 
গভদস উিল, েোনদত চোইল পেবতিী তনদেিশ তক? 

আেমে মুসো েোপ গেদড় বোঁচল, গমদমোতে লক কেো গনই। ভোসকুদয়ে লক 
কেোে প্রদয়োেন মদন কদেতন। তোঁে প্রচন্ড আত্মতবশ্বোস গে, কু-ক্লযোক্স-ক্লযোদনে 
গুেোয় েোনো গেয়ো গতো েূদে থোক-এ তচেোও গেদন গকউ কেদত পোদে নো। মদন মদন 
আেমে মুসো আিোেে শুকতেয়ো আেোয় কেল, ভোসকুদয়দেে এই আত্মতবশ্বোস 
তোদক সোেোেয কদেদে। 

আেমে মুসো তচেো কেদত লো ল কতিউটোেদক পেবতিী তনদেিশ তততন তক 
গেদবন? গমদমোতেে ফোইল ডোইদেেেী গস চোইদত পোদে, ভোবল আেমে মুসো। 
ফোইল ডোইদেেেীদত তনিয় গকোন গফোডোে থোকদব গেখোদন গেকডি কেো আদে 
গেদন মুসলমোনদেে ঐততেোতসক িোন সমূে ধ্বিংদসে গসই ঐততেোতসক 
পতেকল্পনো।  

আেমে মুসো গবোতোম তটদপ কতিউটোেদক গমদমোতে ফোইল ডোইদেেেী 
জ্ঞোপন কেদত তনদেিশ তেল। 

সিংদ  সিংদ  কতিউটোদেে পেিোয় গভদস উিল একটো স্বতন্ত্র উইনদডো। 
উইনদডোে বুদক গভদস উিল গবোড়ো বণিমোলোে েীঘি তোতলকো। ওতেদক তোতকদয় 
েতোশ েদলো আেমে মুসো। ফোইল বো গফোডোে গুদলোে নোম সোিংদকততক ভোদব 
গলখো। দু’তট কদে বণি দু’তট শদেে প্রতততনতেত্ব কদে নো একতট শদেে, তোও গবোেো 
মুশতকল। তোতলকোে শীদেিে ফোইলতটে নোম PL বদণি গলখো। তোে পদেেতট ON 
এই ভোদব েশতট ফোইদলে তোতলকো ফোইল ডোইদেেেীদত েদয়দে। গকোড ভোঙোে 
েদন্য আেমে মুসো প্রদতযকতট ফোইদলে সোিংদকততক বণিমোলো তনদয়  ভীেভোদব 
তচেো কেল। গশে দু’তট নোদম এদস আেমে মুসোে গচোখ আটদক গ ল। একতটে 
সোিংদকততক নোম EP আেমে মুসো এে অথি কেল Enemy Personal. আে 
সবিদশেতটে নোম OF গস এে অথি গবে কেল Operation Final. গেদেতু কু-
ক্লোস্ক-ক্লযোন গেদন গকোন মুসতলম বযতিত্বদক টোদ িট কদেতন, টোদ িট কদেদে 
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মুসলমোনদেে ঐততেোতসক সিেদক এবিং এটো গেন গথদক মুসলমোনদেে তচহ্ন 
মুদে গফলোেই চক্রোে। তোই েথোেথভোদবই এটো Operation Final েদত পোদে। 

খুতশ েল আেমে মুসো। গসই সোদথ আশোবোদেে একটো প্রচন্ড তশেেণ 
গখদল গ ল তোে গেদে। অবদশদে গস দুলিভ পতেকল্পনোতট গপদত েোদে। তনিয় 
পতেকল্পনোে সোদথ ডোয়োগ্রোমও থোকদব। 

আনে কতিত েোদত গবোতোম তটদপ OF ফোইলতট তনদয় এল আেমে 
মুসো।  

ফোইলতট গভদস উিল কিুটোদেে স্ক্রীদন। 
স্ক্রীদনে ওপে গচোখ পড়দতই ম্লোন েদয় গ ল আেমে মুসোে মুখ।  
স্ক্রীদন গভদস ওিো উইনদডোদত একতট মোত্র বোকয তলখো, ‘সোইট গুদলোদত 

গেতডদয়শন বক্স সোফলযেনক ভোদব িোতপত, ডকুদমন্ট 'ELDER' -এে কোদে 
তনেোপে।’ 

আেমে মুসোে েতোশ গচোখ দু’তট কতিউটোদেে স্ক্রীদন গেন আিোে মত 
গলদ  আদে তকিংবো গচোখ সেোদত ভুদল গ দে গেন। 

েিোৎ কদে তঘদে েেো েতোশোে আঘোত েেম কেদে আেমে মুসো। 
তিক এই সময়ই েেেোে নব ঘেুোবোে মত ‘তক্লক’ কদে একটো শে েদলো। 

শেটো এল তোে গপেন গথদক-েেেোে তেক গথদক। 
এক েটকোয় মুখ তফতেদয় উদি েোঁড়োল আেমে মুসো। তিক গসই সময় 

ঘদেে আদলো জ্বদল উিল, উজ্জ্বল আদলোদত ভদে গ ল ঘে। 
আেমে মুসো গেখল, গেন োন েোদত েেেোয় েোঁতড়দয় একেন গলোক। 

েুতেে ফলোে মত তীক্ষ্ণ তোে েৃতট ব, তিে গচোদখ তোতকদয় আদে গস আেমে মুসোে 
তেদক। মুদখ তোে তবেদয়ে েোতস। তোে গেন োদনে নল আেমে মুসোে বুক লদিয 
েো কদে আদে। 

গখোলো েেেো পদথ আেও চোেেন ঘদে প্রদবশ কেল। তোদেে েোদতও 
উেযত গেন োন। 
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ঘে ফোটোদনো শদে গেো গেো কদে গেদস উিল েেেোয় েোঁড়োদনো গসই 
গলোকতট। বলল, আমোদেে খুব ভুত দয়ে আেমে মুসো। আমোদেে েোল  তলদয় তুতম 
গকমন কদে মোতিদে ঢুকদল? 

থোমল গলোকতট। উত্তদেে অদপিো নো কদেই আবোে শুরু কেল, ভোলই 
েদলো, তশকোে তনে পোদয় গেদট এদস ফোঁদে পদড়দে। 

বদলই গলোকতট পোদশই েোঁড়োদনো চোে েদনে একেনদক বলল, ‘েন ওে 
তপি গথদক বযো  তনদয় ওদক একটু েোলকো কে। আে পদকট আে গশোডোে 
গেোডোেও খোতল কে।’  

েন গলোকতট ত দয় আেমে মুসোে তপি গথদক বযো তট নোতমদয় তনল। 
তেভলবোে, রুমোল, চোতবে তেিং, এমনতক কলম েোততদয় তনদয় আেমে মুসোে পদকট 
ও শূন্য কেল। 

েন তফদে এদলো ওসব তনদয়। 
গসই গেদড়  লোয় আবোে গেদস উিল গলোকতট। বলল, ‘আতম শুদনতেলোম 

তুতম খুব চোলোক, তকন্তু তুতম এই গবোকোতমটো তক কদে কেদল গে, তমট বোে 
ভোসকুদয়দেে ঘে মোদন, কু-ক্লোস্ক-ক্লযোদনে গেড গকোয়োটিদেে গকন্দ্র তবন্দুটো এতই 
অেতিত। তুতম বুেদত পোদেোতন, এই ঘদে গতোমোে প্রতততট পেদিপ, এমনতক 
গতোমোে গচোদখে পলক পড়ো পেিে তনখঁুত তেদপোটি েদয়দে ইনলোদেড গটতলতভশন 
কযোদমেোে মোেযদম। আমোদেে কনদরোল রুদমে তসকুতেতট এদটনদডন্ট মোেখোদন 
সোমোন্য ঘুতমদয় পদড়তেল বদল একটু গেতে েদয় গ দে আমোদেে।’ 

আেমে মুসো অবোক েদলোনো। গসও আদ ই একথো বুেদত গপদেতেল, 
গকোন সিংদকত গপদয়ই ওেো এদসদে। গলোকতটে কথো গশে েবোে সোদথ সোদথ 
আেমে মুসোে েৃতট ব চোেতেক একবোে ঘুদে এল। 

কযোদমেো খঁুেদেো বুতে? গলোকতটে মুদখ তবদ্রুদপে েোতস। 
‘তিকই বদলদেন।’ গবোকো গবোকো কদন্ি বলল আেমে মুসো। 
গেদস উিল গলোকতট। বলল, ‘উপদে গেখ েোদেে মোেখোদন একটো ততলক 

তচহ্ন। ওটো ক্রিংতক্রদটে অভযেদে লুতকদয় থোকো শতিশোলী একটো ইনফ্রোদেড 
কযোদমেোে গচোখ।’ 
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‘আমোে বুতিে তক গেোে বলুন, অন্ধকোে ঘদে গতো ওটো গেখদত পোওয়োে 
কথো নয়।’ গিোদট েোতস গটদন বলল, আেমে মুসো। 

‘তকন্তু বুেদত পোেোে গতো কথো। কু-ক্লোস্ক-ক্লযোদনে গেড গকোয়োটিোদেে এত 
অেতিত থোকোে কথো নয়।’ 

‘তিক আদে, আমোেদতো েোে েদয়দে।’ 
‘এবোে তনদয় ততনবোে তুতম আমোদেে েোদত এদল। দু'বোে েোল গকদট 

পোতলদয়দেো, আে গস সুদেো  তুতম পোদবনো।’ 
‘সুদেো  সব সময় আদসনো এটোই গতো স্বোভোতবক।’ 
‘এমন ভোদব কথো বলদেো, মদন েদে গেন তুতম শ্বশুে বোড়ী এদসদেো। 

েোন গতোমোে অপেোে কত, তক শোতস্ত অদপিো কেদে েন্য?’ 
‘অপেোদেে কথো েোতন, তকন্তু শোতস্তে কথো েোতননো।’ 
'তক শোতস্ত েওয়ো প্রদয়োেন বদল তুতম মদন কে?’ 
'আপনোদেে গে শোতস্ত েওয়ো উতচত, তোে গথদক অদনক কম।' 
গচোখ দু'তট েদল উিল গলোকতটে। বলল, ‘খুব গবশী সোেস গেখোে তুতম। 

েোন আতম গক?' 
'নো েোতননো।' গিোদট েোতস গটদন বলল, আেমে মুসো। 
আেমে মুসো গিোদট েোতস গেদখ গলোকতটে মুখ গক্রোদে আেও তবকৃত েদয় 

গ ল। গস দু'েোপ এত দয় এল এবিং ভোসকুদয়দেে গটতবল গথদক গপপোে ওদয়ট 
তুদল েুদড় মোেদলো আেমে মুসোদক লি কদে। 

তক্রদকট বদলে মত েুদট আসো গপপোে ওদয়ট আেমে মুসোে বুদক আঘোত 
কেত, তকন্তু আেমে মুসো চতকদত এক পোদশ সদে েোড়োদনোে কোেদন লিয ভ্রট ব েদয় 
গপপোে ওদয়ট তট আঘোত কেদলো কতিউটোদেে স্ক্রীদন। কতিউটোদেে স্ক্রীন গফদট 
গ ল, তোে একটো অিংশ ফদুটো েদয় গ ল। 

মুেূদতিে েন্য অপ্রস্তুত ভোব গেখো তেল গলোকতটে গচেোেোয়। পেিদনই 
হুিংকোে তেদয় উিল। গক্রোদে কোঁপদে গস। গট বন োনেোেী চোেেদনে তেদক গচদয় 
তনদেিশ তেল, এদক তনদয় চল। 



গ োয়োদেলকুইভোদে নতুন গরোত  10 

 

গট বন োনেোেী চোেেদনে দু'েন এদস আেমে মুসোে দু'েোত দু'তেক গথদক 
গচদপ েদে গটদন তনদয় চলল েেেোে তেদক। অন্য দু'েন গট বন োনেোেী আেমে 
মুসোে গপেদন। তোদেে গট বন োদনে নল আেমে মুসোে তপি লদিয উেযত। সবোে 
গপেদন গলোকতট। 

ভোসকুদয়দেে কি গথদক গবতেদয় লম্বো-লতম্ব কতেদডোে তেদয় এগুদলো 
তোেো। 

কতেদডোদেে মোেখোদন এদস তোেো তলফদট প্রদবশ কেদলো। 
নোমদত শুরু কেল তলফট। 
থোমল এক েোয় োয় এদস। আেমে মুসো অনুভব কেল তোেো ইততমদেযই 

চোেতলো পতেমোন গেস গপতেদয় এদসদে। অথিোৎ তোদক ভূ ভিি গকোন কদি আনো 
েল। 

তলফদটে েেেো খুদল গ ল। 
আেমে মুসোদক নোমদত সুদেো  নো তেদয় তোদক েোক্কো তেদয় েুদড় তেল 

কদিে মদেয। েোক্কো তেদয়তেল গেন োনেোেীেো নয়, গসই গলোকতট। তোে েো  
এখনও কদমতন। 

আেমে মুসো এমনতকেু ঘটদব তোে েন্য প্রস্তুত তেল নো। গস তেটদক পদড় 
গ ল ঘদেে গমদেদত উপুড় েদয়। 

গশে মুেূদতি মুখ থুবদড় পড়ো গথদক েিো গপদত গচট বো কদেতেল আেমে 
মুসো। তকন্তু গশে েিো েদলোনো। কপোদলে বোম পোশটো িুদক গ ল কিংতক্রদটে গমদেে 
সোদথ। বোম গচোদখে ওপেটো গফদট গ ল। তফনতক তেদয় েি গবতেদয় এল। মুখ 
গভদস গ ল গস েদি। 

আেমে মুসো উদি বসল। 
গেো গেো কদে গেদস উিল গসই গলোকতট। তোে গচোদখ ক্রুে েৃতট ব। বলল, 

তমনোত্রো গসদন্ডোদক তুতম তচনদত। আতম েুতব েুতেটো তোে েোয় োয়, এখন 
অপোদেশন কমোন্ডোে। গসদন্ডোদক েতযো কদেে, গস েতযোে প্রততদশোে আমেো গনব। 
সব েতযোেই প্রততদশোে আমেো গনব ততল ততল কদে। 
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আেমে মুসো উদি বদসতেল। গস গকোদটে েোতো তেদয় গচোদখে ওপে আসো 
েি মুদে তনদয় বলল, ‘তমিঃ েুতব েুতেটো আমোে প্রতত রুঢ় নো েদয় আপনোে কৃতজ্ঞ 
েওয়ো েেকোে। গসদন্ডো গবঁদচ থোকদল আপনোে এ পে েুটদতোনো।’ 

‘গফে তবদ্রুপ কেে। গেখ এতিদণ গতোমোদক কুকুদেে মত গুতল কদে 
মোেতোম। তকন্তু তক কেব, বস কথো তেদয়দেন আদমতেকোে কু-ক্লযোক্স-ক্লযোনদক 
তোদেে েোদত গতোমোদক তুদল গেবোে। গকোতট গকোতট ডলোদেে বযবসো গতো’। 

‘এই নো বলদলন তবচোে আপনোেোই কেদবন ততদল ততদল?’ 
‘তো বদট, আমেো ওদেে েোদত একটো সেীব কিংকোল তুদল গেব মোত্র। 

আমোদেে শোতস্ত আমেো তেদয় গনব।’ 
‘ঈশ্বদেে গে নোম তনদলনো। কথোয় আদে নো, মোনুে ভোদব একটো, আিোে 

কদেন আদেকটো।’ 
‘ঈশ্বদেে আে গখদয় কোে গনই, এখোদন আসদবন নোক  লোদত। দু’বোে 

পোতলদয়ে, আে গস আশো কদেোনো। গেখোদন গেদখ গ লোম, তোে পোথদেে গেয়োদল 
মোথো িুদক মেদত পোে, তকন্তু গেরুদত পোেদব নো।’ 

‘মোথো িুদক মেোে গকোন ইেো আমোে গনই।’ 
‘তুতম মেদল গতো আমোদেে িতত। শোতস্ত গথদক গবঁদচ েোদব, আবোে 

আমোদেে বযবসোও মোদি মোেো েোদব। তদব গতোমোদক এখোদন গবশী তেন থোকদত 
েদব নো, ভোসকুদয়ে আসো পেিেই। েরুেী কোদে আেই গ ল সোনফ্রোতিসদকো, 
খবে গপদল কোল সকোদলই এদস েোতেে েদব। খুব গবশী েদল সন্ধযোতক সময় 
লো দব। 

েুতব েুতেটো উদি েোবোে েদন্য তলফদটে গবোতোদমে তেদক েোত বোতড়দয়ও 
আবোে েোত গটদন তনল। আেমে মুসোে তেদক তোতকদয় বলল, শুন, গেোবট ‘গডতভল’ 
গতোমোদক খোবোে তেদয় েোদব। গেখ ওে সোদথ গবয়োেতবে গকোন তচেোও গেন 
কদেোনো। ও গচোদখে েৃতট ব গেদখই তচেো েদে গফলদত পোদে। ওে েশ গচোখ, ওদক 
ফোতক গেবোে গকোন উপোয় গনই। আে ও আসোে পে েোত কখনও ওপদে তুলদবনো। 
গকোন েোত েখন তোে লদিয ওপদে ওদি, তখন গস পো ল েদয় েোয়। ও তখন 



গ োয়োদেলকুইভোদে নতুন গরোত  12 

 

তুলোেুদনো কদে েোড়দব মদন গেখ। ও কোউদক প্রোদণ মোদেনো, তকন্তু গকউ ওে েোদত 
পড়দল তোদক েয় মোস েোসপোতোদল থোকদত েয়, েীবদনে মত পঙ্গু েদয় েোয় গস।’ 

বদল েুতব েুতেটো মুখ তফতেদয় তলফদটে গবোতোদম চোপ তেল। বন্ধ েদয় 
গ ল তলফদটে েেেো, গসই সোদথ কদিে েেেোও। 

আেমে মুসো গকোদটে েোতো তেদয় বোম গচোদখে পোদশ েদম ওিো েি 
আবোে মুদে তনল। তোেপে ঘদেে চোেতেদক নেে বুলোল। সতযই অন্ধকূপ একটো। 
চোেতেদকই পোথদেে গেয়োল। তলফদটে েেেো েোড়ো গকোন েেেো েোনোলো গনই। 
ওপদে েোদেে মোখোদন তক্রদকট বদলে মত গ োলোকোে একটো েোয় োয় তেদলে 
একটো েোল লো োদনো। আেমে মুসো বুেল, ঐ পথ তেদয় ঘদেে শীততোপ তনয়ন্ত্রণ 
কেো েয়, েয়দতো কযোদমেোও ওখোদন গসট কেো থোকদত পোদে। তদব ভোসকুদয়দেে 
ঘদেে মত গকোন কোল গচোখ আেমে মুসো গসখোদন গেখল নো। 

আেমে মুসো উদি ত দয় তলফদটে েেেো পেীিো কেল। গটোকো তেদয় 
গেখল, পুদেো তেদলে েেেো। তলফদটে সোদথ এ েেেো গখোদল ও বন্ধ েয়। এে 
তনয়ন্ত্রণ বযবিো তলফদট।  

আেমে মুসো েেেো গথদক তফদে এদস গমদেে মোেখোদন বসল। এই 
অন্ধকূদপে মদেয দুতনয়োটোদক খুব সিংকীণি মদন েল আেমে মুসোে। মদনে েেেোয় 
এদস উদে  উতক তেল, এ অন্ধকূপ গথদক মুতিে উপোয় তক? 

আেমে মুসো তোতড়দয় তেল উদে টোদক মদনে দুয়োে গথদক। বলল, এ 
তচেোে সময় পোওয়ো েোদব, ভোসকুদয়ে আসদত কমপদি ২৪ ঘন্টো গেেী আদে। 
এখন একটু তবশ্রোম গনয়ো েেকোে। গমদেয় টোন েদয় শুদয় পড়ল আেমে মুসো। 
শীঘ্রই তোে দু’গচোখ েুদড় গনদম এল ঘুম। 

 
 
 
মোতেয়ো গ্রোউন্ড গলোদেে ড্রইিং রুদমে েেেোয় উতেগ্ন ভোদব েোঁতড়দয়তেল। 

েৃতট ব বোইদে লদনে ওপে। লদনে মোেখোন তেদয় একটো কিংতক্রদটে েোস্তো বন্ধ গ দট 
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ত দয় েশি কদেদে। মোতেয়োে েৃতট ব বন্ধ গ দটে ওপে ত দয় বোে বোে আেদড় 
পড়দে। 

মোতেয়োে বোইদেে গচদয় গভতেটো গবশী চিল। একটো অশুভ আশিংকো 
এদস তোে হৃেদয় বোে বোে উতক তেদে। বড় তকেু ঘদটতন গতো আেমে মুসোে? 
ভোবদত ত দয় হৃেয় গকঁদপ উিল মোতেয়োে। আেমে মুসো গে তমশন তনদয় কু-ক্লযোক্স-
ক্লযোদনে গেড গকোয়োটিোদে গ দে, তোদত গবশী সময় লো োে কথো নয়। গবশ েোত 
থোকদত এেদন্যই তততন গবতেদয়দেন েোদত েোত গশে েবোে আদ ই তফেদত 
পোদেন। েোত সোদড় ততনটোয় গবদেোনো গেদখ মোতেয়ো এটোই বুদেদে। তততন বোে 
বোেই বদলদেন, একটো তবেয় অনুসন্ধোদনে েদন্যই তততন েোদেন, গকোন সিংঘোদত 
েড়োদত নয়। তোই তততন গেমন েোদতে আঁেোদে গ দেন, গতমতন কোউদক সোদথও 
তনদত চোনতন। তকন্তু এত গেেী েদে গকন? তততন তক আে গকোথোও গ দলন? নো তো 
গকন েদব? গে তবেদয়ে সন্ধোদন তততন গ দেন, গস েদন্য েতে গকোথোও গেদত েয়, 
তোেদল তফদে এদস সবোইদক বদল েোদবন গসটোই স্বোভোতবক। আবোে গসই কোল 
উদে টো এদস গেঁদক বসল মোতেয়োে েেদয়। আে তচেো কেদত পোদেনো মোতেয়ো। 
হৃেদয়ে প্রতততট তন্ত্রীদত একটো গবেনো গুমদে উিদে। 

তসঁতড় তেদয় উপে গথদক গনদম এল, সুমোদনো। সুমোদনো মোতেয়োে আত্মীয় 
এবিং বোন্ধবী। গবড়োদত এদসদে  তকোল। 

সুমোদনো এদস েোঁড়োল মোতেয়োে গপেদন। েীদে েীদে েোত েোখল মোতেয়োে 
কোঁদে। 

মোতেয়ো একটো েোত তুদল েীদে েীদে সুমোদনোে েোতটো েেল। মুখ 
তফেোদলোনো, গচোখও তোে তফেোদলোনো পদথে ওপে গথদক। 

‘ওপদে চল, খোদব। ফফুু আম্মো অদপিো কেদেন।’ বলল সুমোদনো। 
মোতেয়ো তকেু বলল নো। 
সুমোদনো মোতেয়োে ঘোদড় চোপ তেল। বলল, ‘মোতেয়ো চল।’ 
‘আতম ভোইয়োে েন্য অদপিো কেতে।’ নো তোতকদয় তনতবকিোে কদন্ি বলল 

মোতেয়ো। 
‘সততযই ভোইয়োে েন্য?’ সুমোদনোে গিোঁদটে গকোদণ েোতস। 
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মোতেয়ো মুখ তফেোল সুমোদনোে তেদক। অন্য সময় েদল মোতেয়ো েোসত 
তকিংবো শোসন মূলক গকোন কথো েুদড় তেত সুমোদনোে তেদক। তকন্তু এখন গতমন 
তকেুই কেল নো মোতেয়ো। একটো খবদেে েন্য অদপিো কেতে।’ 

শুকদনো কন্িস্বে মোতেয়োে। গচেোেোও তোে পোিংশু। 
সুমোদনোে গিোদটে েোতস তমতলদয় গ ল।  ম্ভীে েল সুমোদনো। বলল, ‘ফুফু 

আম্মোে কোদে তকেু শুনলোম। তততন গক মোতেয়ো? মোতেয়ো এমন উতেগ্ন েদয় কোদেো 
পথ গচদয় থোকদত পোদে ভোবদত আমোে তবস্ময় লো দে।’ 

‘তততন আমোদক বোঁতচদয়দেন, আমোদক নতুন েীবন তেদয়দেন সুমোদনো।’ 
সুমোদনো মোতেয়োে  লো দু’েোত তেদয় েতড়দয় েেল। বলল, ‘শুেু গস েন্যই 

তক মোতেয়ো? আতমও গতোমোে মত গমদয়, গতোমোে গচোখ গে কথো বলদে তোদতো আতম 
পড়তে মোতেয়ো। গস েন্যই েোনদত গচদয়তেলোম, গক তততন? তততন অবশ্যই সোেোেণ 
মোনুে েদবন নো।’ 

‘সততযই সুমোদনো আমোে গচোদখ তো তুতম গেখে! তকন্তু আতম গতো চোইতন 
আমোে গচোদখ তো আসুক। এ আমোে বযথিতো সুমোদনো।’ মোতেয়োে কন্ি কোন্নোে মতই 
করুণ। 

‘গকন মোতেয়ো, লকুোদনোে এ প্রয়োস গকন গতোমোে?’ 
‘থোক সুমোদনো।’ 
থোমদলো মোতেয়ো। পেিদণই উচ্ছ্বতসত েদয় উিল, ‘ঐদে ভোইয়োে  োড়ী, 

ভোইয়ো আসদেন।’ 
 োড়ী েীে  ততদত এদস  োড়ী বোেোসোয় েোড়োঁল। 
মোতেয়োে গচোখ েুদট গ ল  োড়ীে গভতদে। ড্রোইতভিং তসদট একেনই মোনুে-

মোতেয়োে ভোই তফতলপ। েক্ কদে উিল মোতেয়োে বুকটো। তোে ভোইেোন তক খবে 
তনদয় আসদে। শ্বোসরুি েদয় আসদত চোইল মোতেয়োে। 

 োড়ী গথদক নোমল তফতলপ। তোে সুেে গচেোেোে উপে একতট কোল গমঘ। 
 োড়ী গথদক গনদমই েেেোয় েোঁড়োদনো গবোদনে তেদক তোকোল। গবোদনে 

স্লোন মুখ ও গচোদখে শিংতকত েৃতট বে তেদক গচোখ পড়দতই তোে বুদকে গবেনোটো 
আেও তচন্ তচন্ কদে উিল। 
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গিোঁদটে গকোদণ একটু েোতস গটদন এগুদলো েেেোে তেদক তফতলপ। তকন্তু 
তোে গিোঁদটে এই েোতসটো কোন্নোে মত করুণ মদন েদলো। 

মোতেয়োে পোদশ সুমোদনো তনবোকি েোতড়ঁদয়তেল। তফতলপদক গেদখ গসও 
একটো খোেোপ খবে আঁচ কদেদে। 

েেেোয় গেলোন তেদয় িোনুে মত েোতড়ঁদয় থোকো গবোদনে একটো েোত েদে 
তফতলপ বলল, ‘চল বতস।’ 

গসোফোয় এদস বসল তোেো। বদস গসোফোয় গেলোন তেদয় মুেূতি কদয়ক মোথো 
তনচু কদে গথদক বলল, ‘আমোদেে আশিংকো তিক মোতেয়ো, উতন আটকো পদড়দেন।’ 

মোতেয়োে মুদখ একটো কোল েোয়ো গনদম এল। 
‘তফতলপ গথদমতেল।’ একটো বোকয উচ্চোেণ কদে, একটু েম তনদয় গস শুরু 

কেল, ‘বুট পোতলশ কোেীে েদ্মদবদশ একেন গলোক পোতিদয়তেলোম ওদেে গেড 
গকোয়োটিোদে। তোদক ঢুকদত গেয়ো েয়তন গভতদে। গ দটে প্রেেী বদলদে, ‘আে 
অতফস বন্ধ। অতফদসে গলোক েোড়ো অন্য সকদলে গঢোকো তনতেি।’ 

‘গকন? গকন? তেদেস কদেতেল আমোে গলোক। 
‘েোদত বড়কতিোে ঘদে গলোক ঢুদকতেল েেো পদড়দে।’ 
‘গতো তক েদয়দে, এমনদতো কতই েদে। পুতলদশ তেদলই গতো েোদমলো 

েোয়।’ 
‘বড় কতিোে অতফস ঘদে গচোে ঢুকদব নোতক, এটো অন্য বযোপোে। েোও 

ভো ।’ 
তফতলপ থোমল। 
তকেুিণ পে েীে কদন্ি মোতেয়ো বলল, ‘ভোইয়ো এ তনদয় উতন ততনবোে 

ওদেে েোদত পড়দলন। আে তরয়দেে বযোপোে তনদয় ওেো ওঁে ওপে ভীেণ গিদপ 
আদে। আমোে…...’ 

কথো গশে কেদত পোেদলোনো মোতেয়ো। কন্ি তোে রুি েদয় এল। 
‘তুতম গে আশিংকো কেে, ওমন তকেু ঘদটতন মোতেয়ো।’ 
একটু থোমল তফতলপ। তোেপে আবোে শুরু কেল। 
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‘গলোকতট তফদে এদল একটো সোেোয়োে গকোিোনীে এদেন্ট েদ্মদবদশ 
আতম ত দয়তেলোম ওদেে গেড গকোয়োটিোদে। আমোদক তেদসপশন পেিে গেদত 
তেদয়তেল। তেদসপশদনে গলোকতটও আমোদক ঐ কথোয় বদলতেল। শুদন আতম 
বদলতেলোম, এ তনদয় এত েোখ-ঢোক গকন, পুতলদশ তেদলই েোদমলো চুদক েোয়।’ 

তেতসপশতনে গলোকতট বদলতেল,‘পুতলদশ গেব গকন? আমেো পুতলদশে 
বোবো। ও েকম কত গলোকদক আমেো েেম কদেতে।’ 

‘তোেদল আে সমস্যো তক?’ বদলতেলোম আতম। 
‘সমস্যো েদলো বড় কতিো গনই। আদমতেকো গ দেন। তোে তনদেিশ েোড়ো 

তকেুই এখোদন েয় নো।’ 
‘ও বুদেতে, তততন নো গফেো পেেি গচোেদক েোখদত েদব, তোই এই 

সতকিতো।’ 
‘আিঃ তক বলদলন, ও বযোটো গচোে নো। গচোে নো েদল তক গকোন মোথো বযোথো 

েদতো।’ তোেদল? 
‘সোিংঘোততক এক গলোক গস। তক মুসো গেন নোম। আমোদেে বহু গলোকদক 

খুন কদেদে। বড় কতিো এবোে ওদক তচতবদয় খোদব।’ 
‘সোিংঘততক গলোক গতো তোেদল, পোলোদব নো গতো? আপনোদেে কড়োকতড় 

তিকই েদয়দে।’ 
‘দু’বোে ও পোতলদয়তেল। আে নয়। এবোে মোতটে তনদচ অন্ধকুদপ েোখো 

েদয়দে। স্বয়িং শয়তোন এদলও উিোে কেদত পোেদব নো।’ 
‘অন্ধকূপ? গস আবোে তক তেতনস? গকোথোয়?’ 
প্রশ্ন কদেই গভদবতেলোম এমন গখোলোদমলো প্রশ্ন গবোে েয় তিক েয়তন। 

আমোে মতলব গস েদে গফলদত পোদে। 
তকন্তু গস পোদেতন েেদত,  ল্প তোদক গপদয় বদসতেল। গস গে অতফদসে 

খুব গুরুত্বপূণি গলোক, তো প্রকোদশে একটো সুদেো  পোওয়োয় গস খুশী েদয় উদিতেল। 
বলল, ‘অন্ধকূপ সোিংঘোততক শত্রুে েন্য কদয়ে খোনো। এই অতফদসে মোতটে 
তনদচই।’ 
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এই সময় তসঁতড়দত পোদয়ে শে গপলোম। গক গেন নোমদে। আতম চদল 
এলোম।’ 

‘সুতেোিং,’ বলদত শুরু কেল তফতলপ। ‘মুসো ভোইদয়ে িতত েয়তন তনতিত, 
ভোসকুদয়ে নো আসো পেেি,তোে গকোন িতত েবোেও সম্ভোবনো গনই।’ 

‘খবে গপদল ভোসকুদয়ে গেদখো কোলই চদল আসদব।’ম্লোন কদন্ি বলল 
মোতেয়ো। 

‘েোতন।তকন্তু কোল আসোে আদ ই আমোেো কোে গসদে গফলব। আতম 
ওদেে গেড গকোয়োটিোে গথদক গবতেদয় তেয়োদেে ওখোদন গ তেলোম। সব আদলোচনো 
েদয়দে। আে েোদতই আমোেো েোনো গেব। 

মোতেয়োে গচোখ উজ্জ্বল েদয় উিল। তোে গচোদখ গভদস উিল আেমে মুসোে 
গচেোেো। গসই সোদথ মদন পড়ল আেমে মুসোে সোদথ তনেিন তোে সময় গুদলোে 
কথো। একেন মোনুে গে অমন অতবশ্বোস্য পতবত্র চতেদত্রে েদত পোদে, তো নো গেখদল 
মোতেয়োে গকোন তেনই তবশ্বোস েদতো নো। তোে হৃেদয়ে এক  েীন প্রোে গথদক একতট 
পতেতচত গবেনো তচন তচন কদে উিল। গকঁদপ উিল মোতেয়ো। এই গবেনোদক গস 
প্রোণপদণ গচদপ েোখদত চোয়। 

তফতলপ তোতকদয়তেল গবোদনে তেদক। তফতলপ সব েোদন। তকন্তু গকোন তেন 
তকেু বদলতন অতত আেদেে গেোট গবোনতটদক। মোতেয়ো তনদেে তসিোে তনদে তনদত 
এটো তফতলপ েোদন। 

তনেবতো সুমোদনো। গস মোতেয়োে পোদশ বদসতেল। বলল, ‘ভোইয়ো গলোকতট 
গেখতে মোতেয়োদক তনিঃদশে কদেদে, গতোমোদক ও পো ল কদেদে। আবোে অন্ধকুদপ 
তোে বতে েবোে ভয়োনক সিংবোেও তুতম তেদল। গক এই সোিংঘোততক গলোকতট 
ভোইয়ো?’ 

'তুতম মোতেয়োে কোদে গশোন। আমোে কোে আদে েোই।' বদল তফতলপ উদি 
েোঁড়োল। 

'মোতেয়ো মুখ খুলদেনো। েোন ভোইয়ো, মোতেয়ো এখন পেিে তকেু খোয়তন, 
তনদচ গথদক উপদে উদিতন।' 

তফতলপ চদল েোতেল। থমদক েোঁড়োল। ঘুদে েোঁড়োল মোতেয়োে তেদক। 
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মোতেয়ো মুখ তনচু কদে আদে। 
তফতলপ দু'েোপ এত দয় গ ল মোতেয়োে তেদক। নেম  কদে বলল, ‘গবোন 

মোতেয়ো উতন শুনদল ভীেণ েো  কেদবন। তচেোে তক আদে? তুতম গতো েোন, এে 
গচদয় কত বড় বড় তবপদেে তততন গমোকোদবলো কদেদেন।’ 

বদল তফতলপ আবোে ঘুদে েোঁড়োল। চলদত শুরু কেল গস। 
তফতলদপে কথো গশে নো েদতই মোতেয়ো দু'েোদত মুখ গঢদকতেল। 
সুমোদনো তফতলদপে সোদথ সোদথ উদি েোঁতড়দয়তেল। তফতলপ চদল গ দল 

সুমোদলো মোতেয়োে পোদশ বসল। 
তফতলদপে কথোে প্রথম বোকযতট মোতেয়োে হৃেদয়ে  েীদন লুকোদনো 

গবেনোদকই ত দয় আঘোত কেল। 'তততন ভীেণ েো  কেদবন' কথোটো মোতেয়োদক  ত 
েোদতে কথোটো স্মেণ কতেদয় তেল। ঐ েোদত তসতড়ে গ োড়োয় মোতেয়োদক একো 
েোঁতড়দয় থোকোদক আেমে মুসো অন্য ভোদব তনদয়তেল। তোে মদনে এই ভোবটো 
কদেে কদিোেতোে মদেয তেদয় প্রকোশও গপদয়তেল। গকোন কথো নো বদল কোন্নো গচদপ 
মোতেয়ো েুদট ওপদে উদি ত দয় তবেোনোয় আেদড় পড়ল। অদনক কোেদলো মোতেয়ো। 
এখন তফতলদপে কথোয় মোতেয়োে গসই কোন্নো উথদল উিদলো। তোে মন গেন তচত্কোে 
কদে বদল উিল, মোতেয়োে নো গখদয় থোকোে কথো শুদন ঐভোদব উতন ভুল বুেদবন 
এবিং েো  কেদবনই গতো? 

সুমোদনো মোতেয়োে পোদশ বদসই বুেদত পোেল মোতেয়ো কোঁেদে। 
সুমোদনো মোতেয়োে েোত দু'তট সতেদয় তনল তোে মুখ গথদক। অশ্রুদত গভদস 

েোদে মোতেয়োে মুখ। 
মোতেয়ো তোড়োতোতড় তোে েোত েোতড়দয় তনদয় রুমোল তেদয় মুখ মুদে গফলল। 
সুমোদনো মোতেয়োদক েতড়দয় েদে বুদক গটদন তনদয় বলল, ‘আতম শুেু গতোে 

গবোন নো, বয়দস তকেু বড়ও। বলতবনো তক েদয়দে গতোে? তকেু বুতেতন তো নয়, তকন্তু 
এ কোন্নোে অথি আতম বুতেনো।’ 

গসোেো েদয় বসল মোতেয়ো। বলল, ‘আমোদক মোফ কে সুমোদনো। এ তকেু 
নো। আমোে একটো অন্যোয়। একটো অন্যোদয়ে আগুদন আতম জ্বলতে। চল উতি।’ 

উিদত চোইল মোতেয়ো। 
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তকন্তু সুমোদনো তোদক েদে েোখল। বলল, েোতন, তুতম নো বলদল আে হ্োঁ 
বলোদনো েোদব নো। তকন্তু উতন গক তোতক েোনদত পোেবনো? 

'তততন গেমন মেৎ, গেমন তবেোট, গেমন তবস্ত্তৃ্মত, গতমতন েতভো ো। 
সবিিণ তবপে তোঁদক তোড়ো কদে তফেদে।' এক েেদণে উেোস কে মোতেয়োে। 

'মোতেয়ো! এটো কোদেো গকোন পতেচয় েদলো? এ পতেচয় তেদয় কোউদক গচনো 
েোয়?' 

মোতেয়ো সুমোদনোে তেদক তফেল। নেম কে বলল, 'আেমে মুসোদক েোন 
তুতম?' 

সুমোদনো গচোখ বন্ধ কেল। ভোবল একটু। তোেপে বলল, 'এই তকেুতেন 
আদ  টোইম ইন্টোেন্যোশনোল মযো োতেন এক আেমে মুসোদক তনদয় কভোেদেোেী 
কদেতেল। গসদতো ে ৎ কোঁপোদনো এক তবেবী। ততুম তক তোে কথো বলে?' 

'আতম গতোমোে গসই ে ৎ কোঁপোদনো তবেবীে কথোই বলতে।' মোতেয়োে 
গিোঁদটে গকোদণ গবেনোময় এক েোতস। 

'তক বলে মোতেয়ো, ইতন তততন?' সুমোদনোে কে কোঁপো এবিং গচোদখ মুদখ 
অপোে তবস্ময়। 

'েোঁ সুমোদনো, ইতনই গসই তততন।' 
সুমোদনো তকেুিণ কথো বলদত পোেলনো। গেন বোক রুি েদয় গ দে তোে। 
মোতেয়ো তকেু বলোে েদন্য মুখ খুলতেল। সুমোদনো বোেো তেদয়  ম্ভীে কদে 

বলল, 'একটু ভোবদত েোও মোতেয়ো আমোদক। গকোথোয় তকিংবেেীে নোয়ক েদয় ওিো 
গসই আেমে মুসো; গকোথোয় মোতিে, গকোথোয় আমোে গবোন মোতেয়ো- আতম অিংক 
তমলোদত পোেতেনো। আতম স্বপ্ন গেখতেনো গতো?' 

'স্বপ্ন নয়, তকন্তু স্বদপ্নে গচদয়ও তবস্ময়কে।' উদি েোঁড়োদত েোঁড়োদত বলল 
মোতেয়ো। 

'তকন্তু গতোমোে কোন্নোদক আে তবস্ময়কে মদন েদে নো আমোে কোদে। শুেু 
এখন বড় গবতশ েোনদত ইদে কেদে- তুতম েো বলদত চোও নো গসই কোতেনী, তক 
কদে এই অসম্ভব তমলন ঘটল। গসই কোতেনী।' 
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বলদত শুরু কেল মোতেয়ো। ঘোড় তফতেদয় সুমোদনোে তেদক গচদয় বলল, 
'দুতনয়োদত েত কোতেনী সৃতট ব েদে তোে অল্পই মোনুে েোদন সুমোদনো।' 

সুমোদনো তকেু বলদত েোতেল, তকন্তু মোতেয়ো এক গে ঁদড় তসঁতড় তেদয় উপদে 
উদি গ ল। 

পলোয়নপে মোতেয়োে তেদক গচদয় েোসল সুমোদনো, তকন্তু গস েোতসদত আনে 
নয় গবেনো েদে পড়ল। তোে মুখ গথদক স্ব তিঃ উচ্চোতেত েদলো, ‘গবোন আমোে কোে 
গথদক পোলোদল, তকন্তু েীবন গথদক পোলোদত পোেদব নো।’ 

 
 
 
গবশ আদ  ঘুম গথদক উদিদে আেমে মুসো। অনুমোন কদে মো তেদবে 

নোমোেটোও পদড় তনদয়দে। এই অন্ধকুদপ সমদয়ে তবচোে এদকবোদেই অসম্ভব। 
নোস্তো ও দুপুদেে খোনো গথদক সমদয়ে একটু পতেমোপ কদে তনদয়দে আেমে মুসো। 
এই তেদসব গথদক গস গেোেে ও আেদেে নোমোে পদড়দে। আেদেে নোমোে পদড় 
গস আবোে ঘুতমদয়তেল। ঘুম গথদক উদি আেমে মুসো অনুমোন কদেতেল দু'ঘন্টোে 
গবশী গস ঘুমোয়তন। সুতেোিং গস ঘুম গথদক উদিই মো তেদবে নোমোে পদড় তনদয়দে। 

সকোদলও একবোে ঘুতমদয়দে আেমে মুসো। গেোবদটে পোদয়ে শদে তোে 
ঘুম গভদঙতেল। গচোখ খুদলই গস গেখদত গপদয়তেল গেোবটদক। তলফট গথদক 
গবতেদয় গেঁদট আসদে গমদেে উপে তেদয়। তনিঃশে  তত, তোে মুখ তেদয় 
অবযোেতভোদব একটো শে গবরুদে ‘নোস্তো নোস্তো।’ এই শদেই তোে ঘুম গভদঙতেল। 

গেোবদটে েোদত তেল একটো তটতফন বক্স। গস বক্সতট এদন আেমে মুসোে 
সোমদন গেদখতেল। েোখোে সিংদ  সিংদ ই তোে মুদখে কথো বন্ধ েদয় ত দয়তেল। 
আেমে মুসো আদ ই উদি বদসতেল। 

গেোবদটে উচ্চতো সোদড় চোে ফুদটে মত েদব, আেমে মুসো অনুমোন কদে 
তনদয়তেল। তিকই বদলতেল েুতব েুতেটো, গেোবদটে মোথোয় েশতট গচোখ। েশতট 
গচোদখই উজ্জ্বল েৃতট ব। গেোবদটে েোত দুতট েীঘি এবিং বতলষ্ঠ। েোদতে তেদক তোতকদয়ই 
আেমে মুসো বুদেতেল, েোত দু'তট সোমদন তপেদন, ডোদন বোদম সব তেদক 



গ োয়োদেলকুইভোদে নতুন গরোত  21 

 

সমোনভোদব সতক্রয় েদত পোদে। আিোে সোদথ তনখঁুতভোদব পো গফদল গস। সবই তিক 
আদে, শুেু মুখ গেদখই বলো েোয় তোে 'গডতভল' নোম স্বোথিক। কুৎতসত এবিং ভয়িংকে 
তোে মুখ। ঐ মুখ তনদয় েখন গস এত দয় আদস মদন েয় খুন কেদতই আসদে। 

তটতফন বক্স গেদখ গেোবট েোঁতড়দয়তেল। 
আেমে মুসো বুদেতেল, গস গখদল তটতফন বক্সতট গফেত পোদব, তোে পদেই 

গেোবট েোদব। 
তটতফন বক্সতট তবেোট। তোে মদেয নোস্তো পোতন সবই আদে। 
বক্সতট খুলল আেমে মুসো। 
গেোবট সিদকি সোবেোন েওয়োে বযোপোদে েুতব েুতেটোে কথো আেমে 

মুসোে মদন তেল তকন্তু েিোৎ এক সময় মোথো চুলকোবোে েদন্য তোে ডোন েোত উপদে 
উদি গ ল। আঁৎদক উিল আেমে মুসো, এই বুতে তক ঘদট েোয়। তকন্তু তকেুই ঘটল 
নো। তবতস্মত েদলো আেমে মুসো। পেিদণই ভোবল, েোতটো তবদশে ভিংত দত নো 
উিদল সম্ভবতিঃ গেোবট প্রতততক্রয়ো প্রকোশ কেদবনো। গস তবদশে ভিংত টো তক, 
অনুমোন কেদত গচট বো কেল আেমে মুসো। তনিয় েোত গেোবদটে তেদক টোদ িট েদত 
েদব এবিং গচোখও গবোে েয় গেোবদটে তেদক তনবি েদত েদব। কোউদক আক্রমদণে 
সময় মোনুদেে গচোখ ও েোদতে এমন অবিোনই েদয় থোদক। এমন ভোদব তচেো 
কেদত পোেোয় আেমে মুসো খুশী েদলো। তোে এই তচেো সতিক তক নো দুপুে গবলো 
আেমে মুসো পেীিো কেল। 

সকোদল গেমন গেোবট তলফদট কদে একো এদসতেল দুপুদেও তোই এদলো। 
আেমে মুসো বুেল গেোবট তলফট চোলোদতও েোদন। 

গেোবট খোবোদেে বক্স ঘদেে তিক মোেখোদন গেদখ েোঁতড়দয়তেল। 
গেোবট েখন গঢোদক, তখন আেমে মুসো ঘদে পোয়চোতে কেতেল। 
গেোবট খোবোদেে বোক্স গেদখ েোঁড়োদল আেমে মুসোও খোবোদেে বোদক্সে 

কোদে এদস েোঁড়োদলো। তোেপে গস দু'েোত তুদল  ো গথদক গকোট খুদল েোদত তনদয় 
বদস পড়ল। এ সময় আেমে মুসোে গচোখ তেল তনচু। তক ঘদট গসই তচেোয় তোে 
গেদেে প্রতততট স্নোয়তুন্ত্রী টোন টোন েদয় উিল। 
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নো, তকেুই ঘটলনো। গেোবট েোত তনচু গেদখ গেমন েোঁতড়দয়তেল, গতমতন 
েোঁতড়দয় থোকল। আেমে মুসো তনতিত েদয় গ ল, তোে তচেো তিক। েোত ও গচোখ 
এক সোদথ গেোবদটে তেদক টোদ িদটড নো েদল গেোবট সতক্রয় েদব নো, শত্রুতো 
কেদবনো। আেমে মুসো েোদন, গেোবদটে গচোখ গুদলো েদলো েূেতনয়তন্ত্রত তটতভ 
কযোদমেো অথবো এ গচোখ গুদলোে সোদথ গেোবদটে গভতদেে কমোন্ডদসল েুি 
েদয়দে। গচোখগুদলো তেদয় গেদখই কমোন্ডদসল গেোবটদক তনদেিশ গেয়। 

এই তচেো সোমদন গেদখ আেমে মুসো একটো পতেকল্পনো আঁটদলো। গেোবট 
খোবোে বক্স তনদয় চদল েোবোে পে অন্ধকূদপে গমদেদত শুদয় শুদয় আেমে মুসো তোে 
পতেকল্পনোদক চূড়োে রূপ তেল। এবিং তিে কেল, আিোেে ওপে ভেসো কদে 
েোদতই গস তোে পতেকল্পনো কোেিকে কেোে উদেযো  গনদব। 

মো তেদবে নোমোদেে পে আেমে মুসো ঘণ্টো খোদনক েদে েোলকো বযোয়োম 
কেল। তোেপে ঘেময় গস পোয়চোতে কেদত থোদক। 

কতিণ পোয়চোতে কদেদে, কত েোত েদয়দে গক েোদন। তদব েোদতে 
খোবোে সময় পোে েদয় েোয়তন, কোেণ গেোবট খোবোে তনদয় আদসতন। তিক খোবোদেে 
সমদয়ই গেোবট খোবোে তনদয় আসদব। মদন মদন আেমে মুসো েুতব েুতেটোে প্রশিংসো 
কেল। অেতিঃ খোবোেটো গস তিকমত তেদে। তশকোেদক খোইদয় েোইদয় সম্ভবতিঃ 
গমোটো তোেো কদে তনদত চোয় েুতব েুতেটো। 

খুট কদে একটো শে েদলো তলফদটে েেেোয়। খুদল গ ল তলফদটে েেেো 
েীদে েীদে। গখোলো েেেো তেদয় েৃঢ় পেদিদপ গবতেদয় এল গেোবট। আদ ে 
দু'বোদেে মত গেোবট খোবোদেে বক্সতট এদন গমদেে তিক মোেখোদন েোখল। 

আেমে মুসো তবপেীত তেদকে গেয়োদলে কোদে তখন। তলফদটে েেেো 
গখোলোে সোদথ সোদথ গস েোঁতড়দয় পড়ল। 

গেোবট খোবোদেে বক্সতট গমদেদত নোতমদয় েোখোে পে আেমে মুসো েীদে 
েীদে গসতেদক এগুদলো। আেমে মুসোে েৃতট ব গেোবদটে তেদক নয়, খোবোদেে বদক্স 
তেদক। আেমে মুসো েতই খোবোদেে বদক্স কোেোকোতে েদে, ততই তোে স্নোয়তুন্ত্রীে 
উদত্তেনোে চোপ বৃতি পোদে। আিোে তোদক সফল কেদবন গতো? আেমে মুসোে 
তেদসব েতে তিক নো েদয় থোদক, েো গস তচেো কদেদে তোে গচদয় তভন্ন েেদণে েতে 
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েয় গেোবদটে প্রকৃতত। আেমে মুসো েীবদন বোে বোে েুতঁক তনদয়দে, তকন্তু এমন 
অতনতিয়তোে মুদখোমুতখ গস গকোন তেন েয়তন। 

গেোবট খোবোে বক্স গথদক এক  দেেও কম েূদে েোঁতড়দয় আদে। 
আেমে মুসো খোবোদেে বদক্সে এক ফদুটে মদেয ত দয় েোঁড়োল। তোে 

তনম্নমুখী গচোখ গেোবদটে পো গেখদত পোদে। গস তিক দুপুদেে মতই গচোখ তনচু গেদখ 
েোত দু'তট তুদল গকোট খুলদত লো ল। গকোট খুদল দু'েোত তেদয় েদে সোমদন তনদয় 
এল। তোেপে তিক ভোে কেোে েদন্য কোপড় গেভোদব মোনুে টোন কদে েদে -তিক 
গসভোদব দু'েোদত গকোট টোন কদে সোমদন েেল। এে পদেই গচোদখে পলদক ঘদট 
গ ল ঘটনোটো। আেমে মুসো তবদুযত গবদ  দু'েোদত েেো গকোটতট আে একটু ওপদে 
তুদল েুদড় তেল গেোবদটে মোথোয়। 

তনখঁুত টোদ িট। প্রসোতেত গকোটতট ত দয় গেোবদটে মোথোে গ োটোটোই গঢদক 
তেল। 

গকোট েঁুদড় তেদয়ই েুটল গস গখোলো তলফদটে তেদক। 
তলফদট ত দয় উিল আেমে মুসো। 
তলফদটে েেেো গক্লোে কেোে গবোতোদম তটপ গেবোে আদ  আেমে মুসো 

গেোবদটে তেদক তোতকদয় গেখল, গেোবট ঘুেদে, উথোল পোথোল কেদে, তকন্তু েোদত 
দুতট তোঁে মোথো গথদক গকোট সেোদত পোেদে নো। কোেন গচোখ বন্ধ থোকোয় এ েেদনে 
কোদেে কমোন্ড গস পোদে নো। গেোবদটে গচোখ বন্ধ েদয় েোবোে সোদথ সোদথ 
গভতদেে কমোন্ড গসলও অন্ধ েদয় গ দে। গেোবট বুেদতই পোেলনো আেমে মুসো 
তলফদটে চদল গ দে। 

তলফটদক গক্লোে কেোে গবোতোম তটদপ তেল আেমে মুসো। গকোন তলোয় 
ত দয় তলফট গথদক নোমদব, গসটো তিক কেদত ত দয় সুইচ পযোদনদল গেখল, 
একতলো ও গেোতলোয় গকোন েদপে গনই। েদপে আদে ততন, চোে ও পোঁচ 
তলোয়। আেমে মুসো বুেল, এটো তবদশে তলফট, এ তলফট তেদয় বোইদে গবরুদনো 
েোদব নো। 

আন্ডোে গ্রোউন্ড গসদল নোমোদনো েদয়তেল। আেমে মুসো ততন নম্বে 
গবোতোমতটই তটদপ তেল। ততন তলোয় নোমদব গস। 
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ততন তলোয় এদস তলফট গথদম গ ল। 
আেমে মুসোে মদন আদে, েোবোে সময় তলফদটে এ েেেোয় একেন 

প্রেেী গেদখতেল। তোঁে েোদত তখন গেন োন তেল। তলফদটে েেেো েীদে েীদে 
খুলদে। আেমে মুসো ভোবল, প্রেেী তনিয় মদন কেদে গেোবট নোমদব তলফট 
গথদক। অথবো েতে গেোবট ততন তলোয় নোমোে বযোপোে নয়, তোেদল মদন কেদত 
পোদে গকোন অতফসোে আসদেন। অথবো এ সময় এখোদন েতেও কোেও নোমোে গকোন 
বযোপোে নো েয়, তোেদল প্রেেী সদেে কেদত পোদে। আেমে মুসো গে গকোন অবিোে 
েন্য তনদেদক তততে কেল। 

তলফদটে েেেো অদেিকটো গখোলো েদতই আেমে মুসো তলফট গথদক এক 
লোদফ কতেদডোদে পড়ল। 

প্রেেী েেেোে এক পোদশ গেন োন েোদত েোঁতড়দয়তেল। আেমে মুসো 
ত দয় একেম তোঁে মুদখে সোমদনই পড়ল। 

ভুত গেখোে মত আঁতদক উিল প্রেেী। পেিদনই গস তনদেদক সোমদল 
তনল। মদন েদলো গস তচনদত গপদেদে আেমে মুসোদক। তনদেদক সোমদল তনদয় 
প্রেেী তোঁে গেন োন তুলদত েোতেল। তকন্তু গস সুদেো  আে গপল নো। আেমে 
মুসোে ডোন েোদতে প্রচণ্ড এক কোেোদত ত দয় পড়ল তোঁে বোম কোদনে তনদচ 
ঘোড়টোয়। সদঙ্গ সদঙ্গই গস সিংজ্ঞো েোতেদয় পদড় েোতেল। 

আেমে মুসো তোদক তোড়োতোতড় েদে গফদল গটদন তলফদট তনদয় এল। 
তোেপে তলফট গক্লোে কদে আন্ডোে গ্রোউন্ড গবোতোম তটদপ দ্রুত গবতেদয় এল। 
তোেপে পদড় থোকো গেন োন তট কতেদডোদে গথদক তুদল তনদয় মুেূদতিে েন্য 
েোঁড়োল, গকোন তেদক েোদব গস তসিোে গনয়োে েন্য। কতেদডোদে একেম ফোকো। 
প্রেেী গশ্রণী েোড়ো অতফদস েোদত সোেোেণ কমিচোেীেো গকও থোদক নো। 

কতেদডোদেে পূবি প্রোদে গবতেদয় েোবোে তলফট ও তসঁতড়। তনিয় েোদত 
বোইদে গবরুবোে গ ট বন্ধ, তোঁে উপে গসখোদন আদে দু েন প্রেেী। তোেোড়ো তোঁে 
পোলোবোে খবে প্রকোশ েদত গেেী েদব নো। গস গিদত্র প্রথদম সবোই গ দটে তেদকই 
েুটদব। কতেদডোেতট পতিদম ত দয় ভোসু্কদয়দেে কদি গশে েদয়দে। 
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আেমে মুসো ভোসু্কদয়দেে কদিে তেদকই েুটল। তোদক গখোঁেোে েন্য। 
প্রথম তেদক অবশ্যই গকও এতেদক আসদবনো। 

ভোসু্কদয়দেে বন্ধ েেেোে সোমদন েোতড়দয় আেমে মুসো দ্রুত েুতোে 
গ োড়োতল গথদক লযোসোে নোইফ গবে কদে তনল। তোেপে লযোসোে তবম তেদয় কদয়ক 
গসদকদন্ড এে  তলদয় গফলল গলোক। 

আেমে মুসো ভোসু্কদয়দেে ঘদে ঢুদক তেটতকতন লোত দয় তেল। গমদেয় পো 
বোেোদত ত দয়, েোঁে গথদক তোতকদয় থোকো ইনফোদেড কযোদমেো এে কথো মদন 
পড়ল। মদন পড়ল বদট, তকন্তু তবকল্প সন্ধোদন এে তখন গকোন সময় তেল নো। 
তোেোড়ো কতেদডোদেও গতো কযোদমেো থোকদত পোদে। সুতেোিং তোঁে  তত তবতে েেো 
পদড় েোদবই। েতিণ সুদেো  আদে, তোঁে দ্রুত সেযবেোে কেদত েদব। 

আেমে মুসো গে ড় তেল েোনোলো লিয। গে ড় গেয়োে েন্য পো তলোে 
পদেই তোঁে ডোন পো তট তকদসে সোদথ েোক্কো গখল। গথদম েুদক েোত তেদয়ই বুেদত 
পোেল তোঁে বয । আেমে মুসো ে মদন পড়ল তোঁে কোে গথদক বযো  তনদয় একেন 
প্রেেী েেেোে সোমদন ডোন পোশটোয় গেদখ তেদয়তেল। বযো টো ওখোনই আদে। ওেো 
তনদয় েোয়তন, গেদখ তেদয়দে ভোসু্কদয়দেে েন্য। অথবো তোেো ভুদলই গ দে বযোদ ে 
কথো, আেমে মুসোদক পোওয়োে আনদে। 

খুশী েল আেমে মুসো বযো তট গপদয়। বযো  েোদত তুদল আবোে েুটল 
আদ ে গসই েোনোলোে তেদক। 

েোনোলোে  েোে পেীিো কদে খুশী েল। আেদকও েোনোলোে  েোে লক 
কেো গনই। আেমে মুসো েেো পড়োে পে এে প্রদয়োেন গবোে েয় তোেো মদন কদেতন। 

আেমে মুসো েোনোলোে  েোে উতিদয় সিংকীণি কোতনিশতট গত গনদম এল। 
কোতনিদশ েোতড়দয় তনদচ তোতকদয় েতোশ েল আেমে মুসো। গসতেন গেমন এ পোশটো 
অন্ধকোে তেল, আে অন্ধকোে নয়। এ পোদশ নতুন একটো লোইট গপোে বসোদনো 
েদয়দে। তদব আেমে মুসো খুশী েল, গেোট েোউ  োেটোে ওপোদশ তোঁে  োতড়টো গস 
গেখোদন গেদখ ত দয়তেল গসখোদনই েোঁতড়দয় আদে। তনচটো ভোল কদে গেখদত ত দয় 
আেও েতোশ েল আেমে মুসো। তোঁে গসোেোসুতে তনদেে েোয় োটো গথদক  ে 
ততদনক েতিদণ গেন োন েোদত একেন প্রেেী েোতড়দয় তস োদেট ফুঁকদে। তদব 
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ভো যটো এখনও এই টুকু ভোল গে, গলোকটো এতেদক তোতকদয় গনই। েতিন মুখী েদয় 
েোঁতড়দয় আদে। েতিন তেদক অল্প েূদে েোঁড়োদনো একটো তবতডিং গথদক তপয়োদনোে 
সুেে সুে গভদস আসদে। প্রেেী ওতেদক গচদয় সম্ভবত গস সুদেই শুনদে। 

আেমে মুসো মুেূতি কদয়ক অদপিো কদে তসদেে কদডিে হুকতট েোনোলোয় 
লোত দয় তনল এবিং তবসতমিোে বদল তনিঃশদে কদডি েুদল পড়ল। এই েুঁতক গনয়ো 
েোড়ো তোঁে সোমদন আে গকোন তবকল্প তেল নো। অদপিো কেোে উপোয় গনই। সময় 
েত েোদব, তবপে ততই বোড়দব। 

গেন োন েোঁদত কোমদড় দ্রুত নোমদে আেমে মুসো। অদেিক পথ গনদমদে 
এমন সময় কু-ক্লযোক্স-ক্লযোন গেড গকোয়োটিোে এে গভতে গথদক সোইদেন গবদে 
উিল। আেমে মুসোে গ োটো গেদে একটো উষ্ণ গরোত বদয় গ ল। গস পোতলদয়দে 
একথো প্রকোশ েদয় পদড়দে। ঘণ্টো বোতেদয় প্রেেীদেে সতকি কেো েদে। 

আেমে মুসো তনদচ একবোে তোতকদয় কডি গেদড় তেদয় লোতফদয় পড়ল। 
একটু েতখদন েোঁড়োদনো প্রেেী সোইদেন এে শে শুদন সতকি েদয় উদিতেল। তকন্তু 
গস তোকোতেল পূবি তেদক - তবতডিং এে গেতেদক গ ট। আেমে মুসোে লোতফদয় পড়োে 
শে েল। 

চমদক উদি ঘুদে েোঁড়োল প্রেেী। গেখদত গপল আেমে মুসো, গসই সোদথ 
েুদল থোকো কডিতট। শত্রুদক তচনদত তোঁে গেেী েল নো। েোদতে গেন োন তট তুলদত 
গ ল গস। 

আেমে মুসো লোতফদয় পদড়ই গেন োন তুলদত গ ল আেমে মুসোদক গুতল 
কেোে েন্য, তখন আেমে মুসোদক তর োে তটপদতই েল। আেমে মুসোে গেন োন 
গথদক গবতেদয় গ ল এক পশলো গুতল। 

প্রেেী গেখোদন েোঁতড়দয়তেদলন, গসখোদনই লুতটদয় পড়ল মোতটদত। 
আেমে মুসো েুটল েোউ  োদেে ওপোদশ  োতড়ে কোদে।  োতড় গখোলোই 

গেদখতেল আেমে মুসো, চোতবও গেদখ ত দয়তেল তক েদল। চোতব তক েদল তিক 
গসভোদবই েদয় গ দে। গস তকেুটো তবতস্মত েল। ওেো তক এতেদক গকোন গখোঁে 
কদেতন। কু-ক্লযোক্স-ক্লযোদনে মত সিং িদনে েন্য এটো অস্বোভোতবক মদন েল তোঁে 
কোদে। 
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আেমে মুসো  োতড়দত উদি  োতড় েোটি তেল।  োতড় েখন গবতেদয় আসতেল 
লন গথদক, তখন েোউ  োদেে ওপোদশ গশোে-দ োল শুনদত গপল। গেন োন বোত দয় 
কদয়কেন েুদট এল েোউ  োদেে এ পোদশ। তোেো গুতল েুড়দত েুড়দত  োতড়ে 
গপেদন গপেদন েুদট এল অদনক েূদে। 

ওদেে গেে গেদখ েোশ্ল গস। 
আেমে মুসো এ  তল গস  তল ঘুদে অবদশদে ফোেতেনোে এদভতনউদত 

উদি এল। 
েোদতে েোস্তো,  োতড় চলোচল অদপিোকৃত কম। তীব্র  ততদত েুটদে 

আেমে মুসোে  োতড়। সোেোতেন পে মদন পড়ল মোতেয়োে কথো, তফতলদপে কথো। 
তনিয় ওেো উদে  গশে েদয় েোদে। তফতলপ তনিয় তোঁে গখোঁদে এতেদক এদসদে। 
গস গতো বদস থোকোে গেদল নয়। মোতেয়ো গে তোদক একো আসদত নো গেবোে গেে 
েদেতেল, তোও মদন পড়ল আেমে মুসোে। মোতেয়োে গস আশিংকোই সতয েল। 
তনিয় মোতেয়ো অদনক কথো বলদব। গকন বলদব? গকন তোদক তনদয় মোতেয়োে এত 
আশিংকো? একথো ভোবদত ত দয় মনটো খোেোপ েদয় গ ল তোঁে। ভুল পদথ চদলদে 
মোতেয়ো। এ ভুল পথ গথদক মোতেয়োদক গফেোদত েদব। গভোদে মোতেয়োদক ঐ ভোদব 
শি কথো বলো েতেও খোেোপ েদয়দে, মোতেয়ো এদত তনতিত কট ব গপদয়দে, তকন্তু 
মোতেয়োদক গশোেেোদত েদল এমন কদিোেতোে প্রয়োেন আদে। আেমে মুসোে মন 
গথদক তৎিণোৎ গক গেন বদল উিল, মোতেয়োদক এই কট ব গেয়ো েদব, তোঁে অপেোে 
তক? মোতেয়োে গে তবেয়দক ভুল বলো েদে, তোঁে েন্য মোতেয়ো কতটুকু েোয়ী ? 
আেমে মুসো তৎিণোৎ এে গকোন েবোব তেদত পোেলনো। মোতেয়ো ভুল পদথ চলদে 
বলো েোয়, তকন্তু তোদক গতো অপেোেী বলো েোয় নো। গমইতলগুতলদক গতো আতম 
অপেোেী বতলতন বেিং তোদক গতো আপন কদে তনদয়তে। আে মোতেয়ো গে ভুল পদথ 
চলদে, তোঁে েন্য ও মোতেয়ো গতো প্রকৃত পদি েোয়ী নয়, গস পতেতিততে তশকোে। 
আমোে সোদথ তোঁে গেখো, তোঁে পতেচয়, তোঁে আলোপ গকোনটোই তোঁে সৃট ব নয়, আে 
আতমও এে েন্য েোয়ী নই। আতমও তেলোম অবিোে তশকোে, গে জ্ঞোন ও 
েোতয়ত্বদবোে আিোহ্ আমোদক তেদয়দেন তোঁে তনদেিদশ আতম কোে কেতে। আতম 
জ্ঞোনত গকোন সীমো লঙ্ঘন কতেতন। আবোে গক গেন অেে গথদক বদল উিল, মোতেয়ো 
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গকোন অন্যোয় নো কেোে পেও মোতেয়োে প্রতত তুতম কদিোে েদয়ে এবিং তোদক ভুল 
পদথ চলোে কথো বলে গতোমোে স্বোথি সোমদন গেদখই। আসল কথো েল, 
গমইতলগুতলদক েো তেদয়ে, তোঁে অিংশ তুতম কোওদক তেদত চোও নো। এই কথোয় 
আেমে মুসো তনদেদক খুব দুবিল অনুভব কেল, তোঁে তচেো েোপসো েদয় এল। বলল 
গস, আতম েো পোতেনো তো নো পোেো তক অন্যোয় ? 

এই সময় আেমে মুসোে  োতড় এদস মোতেয়োদেে বন্ধ েেেোে সোমদন 
েোঁড়োল। তচেোে েোল তেন্ন েদয় গ ল তোঁে। 

েনি নো বোতেদয়  োতড় গথদক নোমল আেমে মুসো। গ ট গখোলোে গক শল 
গস েোদন। বোইদে গথদক সুইচ তটদপ গ ট গখোলো েোয়, আবোে সুইচ তটদপ বন্ধ কেো 
েোয়। 

একতট তবদশে িোন তেদয় েোত তেদয় সুইচ তটপল। খুদল গ ল েেেো।  োতড় 
তনদয় ঢুদক গ ল গভতদে। 

েেেো গখোলোই থোকল। মদন কেল, পদে এদস বন্ধ কদে তেদয় েোদব। 
আেমে মুসোে  োড়ী,  োড়ী বোেোেোয় প্রদবদশে আদ ই তফতলপদক েুদট 

আসদত গেখল। 
 োড়ী বোেোেোয় প্রদবশ কেল আেমে মুসোে  োড়ী। 
 োড়ী েোঁড়োদতই পোদশ পোদশ েুদট আসো তফতলপ  োড়ীে েেেো খুদল 

গফলল। 
বলল, ‘মুসোভোই আপতন ভোল আদেন গতো?’ 
আেমে মুসো  োড়ী গথদক নোমদত নোমদত বলল, ‘ভোল আতে তফতলপ। 

গতোমোদেে সব ভোলদতো?’ 
 োড়ী গথদক গনদমই আেমে মুসো গেখদত গপল মোতেয়োদক। েেেোয় 

েোঁতড়দয় আদে। তোে শোে েৃতট ব আেমে মুসোে তেদক তনবি। 
‘সব ভোল, তদব মোতেয়ো আে সোেোতেন এই েেেোয় েোঁতড়দয় আদে।’ 

বলল তফতলপ। 
‘ভোইয়ো তুতম সতয বলে নো।’ প্রততবোে কেল মোতেয়ো। 
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‘তিক আদে, খোবোে েদন্য একবোে ওপদে উদি ত দয়তেতল, তোেপে েেেো 
গথদক মোদে মোদে ত দয় ড্রইিংরুদম বদসতেস, েদলো গতো? সতয কথোই বললোম।’ 

মোতেয়ো আে তকেু বলল নো। 
তফতলপ আেমে মুসোে একটো েোত েদে গটদন গভতদে তনদয় চলল। 

মোতেয়ো আদ ই ঢুদক ত দয়তেল ড্রইিং রুদম। 
আেমে মুসোে বোম ভ্রুে ওপে েি শুতকদয় থোকো িততচহ্ন এবিং মুদখ 

শুতকদয় থোকো েি প্রথম গেখদত গপল মোতেয়ো। গেদখই বদল উিল, ‘ভোইয়ো তুতম 
গেখ, উতন আেত।’ আতিনোদেে মত গশোনোল মোতেয়োে কন্ি। 

শুদনই তফতলপ মুখ তুলল আেমে মুসোে তেদক। বলল, ‘ইস্ খুতশদত 
এতেদক গখয়োলই েয়তন। কপোলটো সোিংঘোততক গফদট গ দে। আসুন।’ 

বদল গটদন আেমে মুসোদক ড্রইিংরুদমে গশোফোয় তনদয় বসোল। 
িতটো পেীিো কদে তফতলপ বলল, মোতেয়ো তুই েো ফোট বএইড বক্স তনদয় 

আয়, একটু পদে ডোিোে ডোকব। 
মোতেয়ো এক গে ঁদড় ওপদে উদি গ ল। 
তমতনট দুদয়দকে মদেযই তফদে এল মোতেয়ো, এক েোদত ফোট ব এইড বক্স, 

অন্য েোদত একটো পোত্র, তোদত পোতন। 
তসঁতড় গথদক গনদম বোইদেে েেেো বেোবে এদস গখোলো েেেোে তেদক 

তোতকদয় ‘ভোইয়ো’ বদল তচৎকোে কদে উিল মোতেয়ো। মতেয়ো গেখল  োড়ী বোেোেো 
গথদক তশকোেী তবড়োদলে মত পো তটদপ তটদপ েেেোে তেদক উদি আসদে একেন 
গলোক। তোে েোদত উেযত তেভলভোে। 

আেমে মুসো গসোফোয় বদসতেল। পোদশে গসোফোয় বদস তফতলপ মোতেয়োে 
অদপিো কেতেল, আে কথো বলতেল আেমে মুসোে সোদথ। 

মোতেয়োে তচৎকোদে দু’েনই চমদক উদি মোতেয়োে তেদক গচোখ গফেোল। 
তোেপে তোদেে গচোখ ত দয় পড়ল েেেোে ওপে। েেেোয় উেযত তেভলভোে েোদত 
েোঁড়োদনো একেন গলোক। গফল্টহ্োদট কপোলটো ঢোকো থোকদলও েুতব েুতেটোদক 
তচনদত আেমে মুসোে অসুতবেো েদলোনো। 
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েেেোয় তেভলভোে েোদত গলোক গেদখই তফতলপ তবদুযত  ততদত তোে 
তেভলভোে গবে কেল। 

তফতলদপে েোদত তেভলভোে উিদত গেদখ েুতব েুতেটোে তেভলভোে েেো 
েোততট একটু নদড় তিে েদলো আেমে মুসোে লদিয। 

তক ঘটদত েোদে বুেদত একটুও কট ব েদলো নো মোতেয়োে। গস েোত গথদক 
ফোট বএইড বক্স ও পোতনে পোত্র গেদড় তেদয় পো দলে মত েুদট ত দয় আেমে মুসোদক 
আড়োল কদে েোঁড়োল। আে তিক গস সমদয়ই েুতব েুতেটোে তেভলভোে অতগ্ন 
উৎত েণ কেল। গুতল ত দয় তবি েদলো মোতেয়োে বুদক। মোতেয়ো বুক গচদপ েদে 
উদল্ট পদড় গ ল তিক আেমে মুসোে পোদয়ে ওপে। 

েুতব েুতেটোে তেভলভোে  েিন কেোে সোদথ সোদথই তফতলদপে তেভলভোে 
 েিন কদে উিল। তফতলদপে গুতল ত দয় তবি কেল েুতব েুতেটোে বুক। েুতব 
েুতেটোও উদল্ট পদড় গ ল েেেোে ওপে। 

তফতলপ গুতল কেোে পেই উদি েোঁড়োল। বলল, ‘মুসো ভোই আপতন 
মোতেয়োদক গেখুন। আতম বোইদেটো একটু গেতখ, আেও গকউ থোকদত পোদে।’ 

তফতলপ েুদট বোইদে গবতেদয় গ ল। 
আেমে মুসো গসোফো গথদক গনদম মোতেয়োে মোথো তুদল তনল। মোতেয়োে 

গচোখ তখন গবোেো। 
‘মোতেয়ো, মোতেয়ো।’ আেমে মুসো ডোকল। 
মোতেয়ো গচোখ খুলল। তোে গচোদখ আতিংক গনই, গসখোদন একটো প্রশোতে। 
েীদে েীদে বলল, ‘আপতন ভোল আদেন, আপনোে গুতল লোদ তনদতো?’ 
‘তুতম এ তক কেদল, আমোদক বোঁচোদত ত দয়...?’ 
কথো গশে কেদত পোেলনো আেমে মুসো। তোে বোক রুি েদয় গ ল। 
ওপে গথদক সুমোদনো ও অন্যোন্যেো এবিং বোইদে গথদক তফতলপ এদস 

মোতেয়োে পোদশ বসল। আতিংক, উদে , আকতিকতোয় কথো বলদতও সবোই গেন 
ভুদল গ দে। 

মোতেয়ো তখন আেমে মুসোদক বলতেল, ‘এমন সুদখে মৃতযু, এমন তৃতিে 
মৃতযু পৃতথবীদত কেোতচৎ দু’একেদনে ভোদ য গেোদট েনোব।’ 
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মোতেয়োে কথো বলদত কট ব েতেল। আেমে মুসো দ্রুত তফতলপদক বলল, 
‘চল এদক েোসপোতোদল তনদত েদব।’ 

তফতলপ উদি েোঁড়োল। 
মোতেয়ো আবোে গচোখ খুলল। িীণ কদন্ি বলল, ‘ভোইয়ো তুতম আমোে পোদশ 

বস। আমোে সময় গবশী গনই।’ 
গকঁদে উিল তফতলপ। 
গকঁদে উিল সবোই, আেমে মুসো েোড়ো। 
বসল তফতলপ মোতেয়োে পোদশ। বলল, ‘এ তক েদলো গবোন গতোে?’ 
মোতেয়ো গচোখ গটদন গটদন তফতলদপে তেদক তোকোল, বোম েোতটো তুলদত 

গচট বো কেল, পোেলনো। িীণ কদন্ি বলল, ‘ভোইয়ো তুতম সব সময় গতোমোে আেদেে 
গবোদনে সুখ গেখদত গচদয়ে নো? আে আমোে গচদয় সুতখ আে গকউ গনই। সমগ্র 
দুতনয়ো তুতম তেদলও এত সুখ আমোদক তেদত পোেদত নো। তুতম েোস ভোইয়ো, গতোমোে 
েোতস গেদখ গেদত চোই।’ 

কোন্নোয় আবোে গভদঙ পড়ল তফতলপ। 
মোতেয়ো তোে মুদখে কোদে বসো সুমোদনোে তেদক গচোখ তুদল গিোঁদট েোতস 

গটদন বলল, ‘গেখ সুমোদনো আতম আে কোঁেতেনো, েোসতে তোই গতোমোে প্রদশ্নে 
েবোদবে আে গকোন প্রদয়োেন গনই।’ আেও িীণ েদয় উিল মোতেয়োে কন্ি। 

তখনও আেমে মুসোে গকোদল মোতেয়োে মোথো। 
মোতেয়ো গচোখ তুদল তোকোল আেমে মুসোে তেদক। গটদন গটদন িীণ কদন্ি 

বলল, ‘মুসলমোন তক ভোদব েদত েয়?’ 
“এক আিোেদক স্বীকোে কেো এবিং মুেোম্মে (সিঃ) গক গশে েসূল তেদসদব 

গমদন গনয়ো।’ 
‘আতম স্বীকোে কেতে আিোে এক, মুেোম্মে তোে েসূল।’ িীণ কদন্ি কোঁপো 

 লোয় বলল মোতেয়ো। 
এতিদণ আেমে মুসোে দু’গচোখ গথদক গনদম এল দু’গফোটো অশ্রু। বলল, 

‘আতম আিোেে কোদে সোিয তেব মোতেয়ো গশে তবচোদেে গসই তেদন, তুতম আিোেে 
সতয েীন গ্রেণ কদেে।’ 
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আবোে গিোঁট নদড় উিল মোতেয়োে। তোে গচোখ দু’তট উজ্জ্বল েদয় উিল। 
বলল, ‘গসখোদন আপনোে সোদথ গেখো েদব তক আমোে?’  

‘আশো কেো েোয়।’ কোঁপো  লোয় বলল আেমে মুসো। 
গচোখ-মুখ উজ্জ্বল েদয় উিল মোতেয়োে। প্রশোতেদত গচোখ বুেল। আবোে 

গচোখ খুলল মোতেয়ো। আেমে মুসোে তেদক গচদয় বলল- 
‘আমোে পি গথদক গমইতলগুতল আপোদক একটো কথো বলদবন?’ আেমে 

মুসোে গচোদখ গচোখ গেদখ িীণ অনুনয় েোনোল মোতেয়ো। 
‘বল, তক কথো?’ 
‘বলদবন, আতম খুব ভোদলোদবদসতে তোঁদক, ে দতে মদেয সবদচদয় 

গস ভো যবতী নোেী তততন।’ 
আেমে মুসোে গচোদখে অশ্রু আবোে সেীব েদয় উিল। বলল, ‘বলব।’ 
একটু গথদম, একটো গঢোক ত দল আেমে মুসো বলল, ‘আমোদক তুতম মোফ 

কদে তেও মোতেয়ো, আতম গতোমোে প্রতত কদিোে েদয়তেলোম।’ 
‘নো কদিোেতো নয়, আপতন তিক কদেতেদলন। এ নো কেদল অন্যোয় েোতবে 

কোদে পেোতেদতে মত আপতন সোেোেণ েদয় গেদতন। তোেদল আেদকে ে দতে 
গশ্রষ্ঠতম বযতিদক ভোদলোবোসোে বুক ভেো গ  েব তনদয় আতম মেদত পোেতোম নো।’ 

মোতেয়োে গশে কথো গুদলো গটদন গটদন গবতেদয় এল, িীণ গথদক িীণতে 
েদয় তমতলদয় গ ল। গসই সোদথ গচোখ বুদে গ ল তোে। গেন  ভীে এক প্রশোতেদত 
ঘুতমদয় পড়ল গস। গে ঘুম গকোনতেন ভোঙদবনো। 

আেমে মুসো ‘ইন্নোতলিোে’ পদড় মোথোটো অতত আদস্ত নোতমদয় েোখল 
কোদপিদট। 

তফতলপ, সুমোদনো গকঁদে উদি আেদড় পড়ল মোতেয়োে গেদেে ওপে। 
সুমোদনো তচৎকোে কদে বলল, আে দুপুদে বদলতেলোম, েীবন গথদক তুই 

পোলোদত পোেতবনো। তকন্তু একতেনও তুই পোে েদত তেতলনো। পোতলদয় গ তল এমন 
কদে। 



গ োয়োদেলকুইভোদে নতুন গরোত  33 

 

তফতলপ শোে েদল আেমে মুসো বলল, ‘তফতলপ আতম েখন ওদেে 
অন্ধকূপ গথদক গবতেদয় আতস, গকোন  োড়ী অবশ্যই আমোদক ফদলো কদেতন। 
তোেদল েুতব েুতেটো এখোদন এল তক কদে?’ 

বলদত বলদত উদি েোঁড়োল আেমে মুসো। বলল, চদলো গতো  োড়ীটো একটু 
পেীিো কতে, আমোে মদন েদে ওেো  োড়ীদত গকোন ফোঁে গপদত গেদখতেল।’ 

আেমে মুসো ও তফতলপ ত দয় আেমে মুসোে  োড়ীে গভতে বোতেে তন্ন 
তন্ন কদে খুদে গেখল। গপল তোেো।  োড়ীে তনদচ গচতসদসে সোদথ গটপ তেদয় বোঁেো 
একতট স্বয়িংতক্রয় অয়যোেদলস রোিতমটোে। গসটোই সিংদকত তেদয় গডদক এদনদে 
েুতব েুতেটোদক। 

অয়যোেদলসটোদক  োড়ী গথদক খুদল তনদয় আেমে মুসো ওটো বন্ধ কদে 
তেল। বলল,  োড়ীটো েথোিোদন থোকোটো আমোে কোদে অস্বোভোতবক মদন েদয়তেল। 
তকন্তু তখন এ তনদয় ভোবোে গখয়োলও েয়তন, সুদেো ও তেলনো। আসদল েুতব েুতেটো 
আমোদেে তিকোনো তচতহ্নত কেোে েদন্যই  োড়ীদত অয়যোেদলস গপদত গেদখতেল। 
গস তনতিত তেল আমোে গখোঁদে গকউ নো গকউ েোদব এবিং  োতড়টো গপদয় গ দল তনদয় 
আসদব। এ গথদক আেও একটো তেতনস বুেো েোয়, শুেু আমোদক নয়, আমোে সোদথ 
আেও েোেো আদে তোদেেদকও তোেো খঁুদে গপদত চোয়।’ 

‘তকন্তু েুতব েুতেটো একো এল গকন, আেও গকউ এখোদন আসদব বদল মদন 
কদেন?’ তচতেত কদন্ি বলল তফতলপ। 

‘আমোে মদন েয় েুতব েুতেটো প্রস্তুতত েোড়োই তোড়োতোতড় চদল এদসদে, 
খবে গপদয় সম্ভবতিঃ অতফস গথদক আদসতন। একোেদণই তোে সোদথ গকউ আসদত 
পোদেতন। আে তোে এ তমশদনে খবে অতফস অবশ্যই েোদননো। েোনদল এতিণ 
একটো েল এদস পড়ত। আে অয়যোেদলদসে সিংদকদতে বযোপোেটো মদন েয় েুতব 
েুতেটোই েোনত শুেু। সুতেোিং আে গকউ এখোদন আসদব বদল মদন কতেনো।’ 

একটু গথদম আেমে মুসো আবোে বলল, ‘েুতব েুতেটোে লোশটো সতেদয় 
গফলদত েদব। চল ওদক ওে গেডদকোয়োটিোদেে সোমদনই গেদখ আতস।’ 

‘তিক বদলদেন।’ বদল উিল তফতলপ। 
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েুতব েুতেটোে লোশ গেদখ েখন আেমে মুসো ও তফতলপ তফদে এল, তখন 
েোত এ োেটো। এদস গেখল, তেয়োে তবন তোতেক তোে গলোকেন সে এদস গ দে। 
পতেকল্পনো তেল েোত ১২টোয় ভোসকুদয়দেে গেডদকোয়োটিোদে তোেো েোদব, েোত 
ততনটোয় তোেো েোনো গেদব। তফতলদপে গলোকেো আবদুে েেমোদনে গনতৃদত্ব ১২টোে 
পে ওখোদন েমোদয়ত েদব। আেমে মুসোে মুতি ও েুতব েুতেটোে তনেত েওয়ো 
তেয়োদেে গে আনে তেদত পোেদতো, মোতেয়োে মৃতযু তো েদত তেল নো। সবোই তবেন্ন। 

সবোই গ োল েদয় বদসতেল ড্রইিংরুদম। 
তফতলপ বলল, ‘মোতেয়োে সৎকোে তকভোদব েদব মুসো ভোই, গস গতো 

মুসলমোন েদয়দে।’ 
‘তুতম আপতত্ত নো কেদল মুসতলম তেদসদব তোে েোফন েওয়ো উতচত।’ 

বলল আেমে মুসো। 
‘আপতত্তে প্রশ্নই ওদিনো, মোতেয়োে ইেোই আমোে ইেো।’ 
‘তকন্তু মোতেয়োে কবে তকভোদব েদব। গেদন গতো প্রকোদশ্য এটো েদত 

পোদেনো, মোতিদে গতো নয়ই।’ 
‘তকে ু ভোবদবন নো মুসো ভোই, মোতেয়ো আমোে এবিং আমোে পতেবোদেে 

সবদচদয় আেদেে। ওে কবে লো গ্রীনেোয় আমোে বোড়ীদত েদব। ও েোদত সব 
সময় আমোে গচোদখে সোমদন থোদক।’ 

অশ্রু  তড়দয় এল তফতলদপে গচোখ গথদক। 
তফতলপ কথো গশে কদেতন, বলতেল, ‘গেেোমো হ্রদেে তীদে লো গ্রীনেো 

পোবিতয ন েীদক মোতেয়ো অতযে ভোলবোসত। সবদচদয় ভোদলোবোসত লো-গ্রীনেোে 
আমোদেে বোড়ীটোদক। মোতেয়ো ওখোদনই ঘুতমদয় থোকদব।’ 

‘েন্যবোে তফতলপ, তকন্তু খৃট বোন বোড়ীদত মুসতলম কবে তনদয় গকউ কথো 
তুলদবনো গতো?’ 

েোসল তফতলপ। েোতসটো কোন্নোে মত। বলল, ‘মোতেয়ো আমোে আেদেে 
গবোন, তচেোে সোথীও। গকউ আমেো গকোন কথো গ োপন কেতোম নো। আমোে মদনে 
কথোই মোতেয়ো আমোে আদ  বদল গ দে। আমোে আে মোতেয়োে পথ আলোেো নয়।’ 
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আেমে মুসোে মুখ উজ্জ্বল েদয় উিদলো। এত দয় ত দয় েতড়দয় েেল 
তফতলপদক। বলল, ‘বলতন গতো এততেন তফতলপ।’ 

‘মোতেয়োে তনদেে তেল। ও বদলতেল একটো উপেুি সমদয় দু’ভোই গবোন 
তমদল আপনোদক ‘সোেপ্রোইে’ গেয়ো েদব।’ 

‘গস কথো গেদখদে তফতলপ।’ আেমে মুসোে কন্ি খুব ভোতে গশোনোল। 
এই সময় তফতলদপে সেকোেী আবদুে েেমোন এবিং বোস্ক গ তেলোদেে 

অন্য কদয়কেন গনতো প্রদবশ কেল ড্রইিং রুদম। 
তফতলপ আেমে মুসোে বোহুবন্ধন গথদক তনদেদক েোতড়দয় আবদুে 

েেমোনদক প্রশ্ন কেল, লো –গ্রীনেোয় েোত্রোে সব গেতড েদয়দে তক নো। 
আবদুে েেমোন মোথো গনদড় বলল, ‘সব গেতড।’ 
তফতলপ আেমে মুসোে তেদক তফদে বলল, ‘আপতন হুকুম তেন ভোইয়ো, 

আমেো েোত্রো কতে।’ 
‘চল’ বলল আেমে মুসো। 
সবোই উদি েোঁড়োল। 
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২ 
মোতিদেে গসন্টপল  ীেিোে েতিণ পোদশে বো োন। বো োদনে একেম 

েতিণ পোদশ একটো গ োলোপ গেোদপে আড়োদল একটো গবতিদত একো বদস আদে 
গেন। তনেিন এবিং অন্ধকোে েোয় োটো। 

সূেি ডুদব মোত্র অল্পিণই েদয়দে, তকন্তু মদন েদে গেন অদনক েোত। 
চোেতেদকে  োেপোলো এবিং গেোপেোড়ই গসখোদন বোড়তত অন্ধকোে সৃতট ব কদেদে। 

অন্ধকোদে গেনদক প্রোয় গেখোই েোদে নো। কোল স্কোদটিে ওপে কোল গকোট 
পদেদে গেন। অন্ধকোদেে মদেয গ োটো গেেটোই তোে েোতেদয় গ দে শুেু গশ্বত স্বণিোভ 
মুখতট েোড়ো। তকন্তু মুখতট তোে বড় তবেন্ন। গিোঁট তোে শুকদনো। গচোখ গথদক েোদেযে 
উদে  গেন তিকদে পড়দে। 

মোতিদেে সবদচদয় প্রোচীন ও বড়  ীেিো গসন্ট পল।  ীেিোে চোেতেক গঘেো 
তবশোল বো োন। বো োনটোদক পোকি বলোই ভোদলো। বো োদনে মদেয েোদলে মত 
তবেোদনো েোস্তো। মোদে মোদে গবতি। বো োদন গবড়োদনো েোয়,তবশ্রোম কেো েোয়। েোেো 
 ীেিোয় প্রোথিনোে েদন্য আদসন, েোেো  ীেিোে সোতন্নদেয সময় কোটোদত চোন তকিংবো 
েোেো গেখদত আদসন  ীেিো, তোদেে েদন্যই এই বযবিো।  ীেিোে গ ট বন্ধ েওয়ো 
পেিে সবোে েদন্য গখোলো থোদক এই বো োন।  ীেিোে বো োন, তোই গবোেেয় 
গলোকেন সব সময় কম থোদক, একমোত্র গেোববোে েোড়ো। 

সন্ধযোে পে বো োদন গসতেন গলোকেন গনই বলদলই চদল। তবদশে কদে 
 ীেিোে গপেদনে অিংশ-েতিণ অিংদশ গকউ গনই একমোত্র গেন েোড়ো। 

গেন গবতি গথদক মোদে মোদে উদি পোয়চোতে কেদে। আে গবতিে পোশ 
তেদয় উত্তদে এত দয় েোওয়ো পদথে তেদক তোকোদে বোে বোে। 

গেন অদপিো কেদে গেোয়োদনে। 
ইতোতলে তরদয়স্ত গথদক আসোে পে গেন-দেোয়োদনে মদেয আে গেখো 

েয়তন। গেোয়োদনে গেখো কেদত আসোে গতো প্রশ্নই ওদি নো, গেনও ভদয় গেোয়োদনে 
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ওতেদক পো তুলদত পোদেতন। ইতোতল গথদক আসোে পে গেন ভয়, উদে  ও 
দুতিেোয় মুেদড় পদড়দে। তোে উদে  গেোয়োদনে তনেোপত্তো তনদয়, দুতিেো 
গেোয়োনদেে ভতবষ্যত তনদয়। 

েোন্নোে মোেযদম গেোয়োদনে এই সোিোদতে বযবিো কদেদে গেন। েোয় োটো 
গেদনেই তসদলকশন। 

পোয়চোতে থোতমদয় েিোৎ েোস্তোে ওপে গসোেো েদয় েোঁড়োল গেন।  োে ও 
গেোপ-েোদড়ে পোশ  তলদয় একটো েোয়োমূততি এতেদক এত দয় আসদে। মুেূতি 
খোদনক ওতেদক গচদয় গেদনে মুখ উজ্জ্বল েদয় উিল, গেোয়োন আসদে। 

গেোয়োন এদলো। 
গেন দু’েোপ সোমদন এত দয় গেোয়োদনে তেদক েোত বোতড়দয় তেদয় বলল, 

‘উিঃ এদল! পথ গচদয় অদপিো কেো গে কত কতিন।’ 
গেদনে সোদথ হ্োন্ডদশক নো কদে গেোয়োন বলল, ‘মোফ কে গেন, আতম 

এখন শুেু গেোয়োন নই, মুসো আবদুিোে। আতম গমদয়দেে সোদথ হ্োন্ডদশক কতেনো 
এবিং পোেতপদি গমদয়দেে সোদথ আদ ে মত গমলোদমশোও কতে নো।’  

‘মোফ কে গেোয়োন, আতম ভুদল ত দয়তেলোম।’ বলল গেন। 
‘এস বতস’ বদল গেন ত দয় গবতিদত বসল। 
গেোয়োন ত দয় বসল তোে পোদশ। 
‘অদনকিণ গথদক বুতে অদপিো কেে তুতম? কট ব গপদয়ে নো?’ 
‘এমন কদট বে সুদেো  েতে প্রতততেন গপতোম!’ গিোঁদট েোতস গটদন বলল 

গেন। 
‘গকমন আে?’ গেোয়োন বলল। 
‘গকমন আতে বদল তুতম মদন কে?’ 
গেোয়োন তৎিণোৎ গকোন উত্তে তেল নো।  ম্ভীে েদয় উিল তোে মুখ। 
‘গেন?’ মুেূতি কদয়ক পদে ডোকল গেোয়োন। 
‘বল’। 
‘গতোমোদক কৃতজ্ঞতো েোনোবোে সুদেো  আমোে েয়তন’। 
‘তকদসে কৃতজ্ঞতো?’ 
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‘তুতম আমোদক নতুন েীবন তেদয়ে।’ 
‘তুতম একথো বলদত পোে? তুতম নো মুসলমোন? েীবন মৃতযু তক এককভোদব 

রট বো-আিোেে েোদত নয়?’ 
‘তিক বদলে গেন, তকন্তু তনদেে েীবন তবপন্ন কদে গে অতবশ্বোস্য কোে 

তুতম কদেে.........।’ কথো গশে নো কদে গথদম গ ল গেোয়োন। তোে কন্ি ভোতে েদয় 
উিল। 

‘বড় তকে ুতক কদেতে? তুতম েদল আমোে েদন্য এটো কেদত নো?’ 
েবোব তেলনো গেোয়োন। একটু তনেব গথদক বলল, ‘গতোমোদক তনদয় আমোে 

খুব ভোবনো েয় গেন?’  
‘তক ভোবনো?’  
‘চেম তবপেগ্রস্ত এবিং অতনতিত একটো েীবদনে সোদথ তুতম তনদেদক 

েতড়দয়ে।’ 
‘েোন্নোও একথো আমোদক বদল। তকন্তু আমোে তক কেোে তেল। তুতম তেদল 

আমোে তচে প্রততেতি। তকন্তু আতম তক েোনতোম অেোদে প্রততেতিে কোদে আমোে 
সবতকেু েোতেদয় বদস আতে। েখন গতোমোে তবপে এল, আমোে অেোনোে অ িল 
গভদঙ গ ল। তোেপে প্রবল গরোদতে এক ঘূতণি আমোে েীবনদক তমতশদয় তেল 
গতোমোে েীবদনে সোদথ।’ ভোেী  লোয় বলল গেন। 

‘তকন্তু এে পতেণতত তক?’ 
‘পতেণততে তচেো আতম কতেনো। ওটো আিোেে কোে। আতম শুেু েোতন, 

আতম গকোন অন্যোয় কতেতন, গকোন পোপ তচেোও গকোনতেন আমোে মদেয েোদ তন।’ 
আদব  কতিত কদন্ি বলল গেন। 

গেোয়োন গকোন কথো বলল নো। 
গেন একটু গথদক আবোে শুরু কেল, ‘গকন গতোমোদক গডদকতে েোন?’ 
‘েোতন নো’।  
‘একটো অনুদেোে কেোে েদন্য’। 
‘তক অনুদেোে?’ 
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'̒আমোে প্রথম অনুদেোে তুতম প্রকোদশ্য চলোদফেো কদেো নো, তেতীয় 
অনুদেোে, তুতম আপোতত মোতিে গথদক েূদে গকোথোও সদে থোক।' 

'গকন?' 
'গকন বলতে তুতম েোন। তরদয়দট বে েতযোকোদন্ডে েদন্য, েোবতীয় 

তৎপেতোে েন্য গতোমোদক মেযমতন ভোবো েদে। গসই গথদক ওেো গতোমোে উপে 
ভীেন গিদপ আদে। এই গসতেন কু-ক্লযোক্স-ক্লযোন অতফদস আেমে মুসোে েোনো এবিং 
কু-ক্লযোক্স-ক্লযোদনে অপোদেশন কমোন্ডোে েুতবেুতেটোে েতযোকোদন্ডে েন্য গতোমোদক 
গকন্দ্রতবন্দু ভোবো েদে। সব তমতলদয় আেমে মুসো েতেও তোদেে এক নোম্বোে টোদ িট, 
তবু তুতম এদেশীয় বদল গতোমোে উপে েো  তোদেে শতগুণ গবশী। গেমন কদেই 
গেোক গতোমোদক ওেো েেদব। অতএব গতোমোদক সদে থোকদতই েদব।'  

'গেন তুতম বল, মুসো ভোই ও অন্যোন্যদেে মোদি গেদখ আতম েীবদনে ভদয় 
সদে থোকদত পোতে?' 

'েোতন আতম-তুতম একথো বলদব। তকন্তু আমোে কথো েদলো, তুতম একোদেে 
গলোক নও, তুতম তবজ্ঞোনী, তুতম তভন্ন ে দতে মোনুে।' 

'গেোয়োন তবজ্ঞোনী তকন্তু মুসো আবদুিোে তবজ্ঞোনী নয়।' 
'তুতম তকি কেদব েোতন। তকন্তু আবোে বলতে গতোমোদক গেোটদবলো গথদক 

আতম েোতন। তুতম মোেোমোতে কেো ও গ োলোগুতল চোলোদনোে গলোক নও। 
'েদত পোতেনো? গেন তুতম েোননো, একেন মুসলমোনদক একই সোদথ  ৃেী, 

পুতলশ ও তসতনদকে েোতয়ত্ব পোলন কেদত েয়। একেন মুসলমোন গেমন 
সোবিিতণক  েৃী, গতমতন সোবিিতণক পুতলশ এবিং তসতনকও।' 

'গেোয়োন সবোই তক এক ফ্রদণ্ট কোে কদে, কোদেে তবভো  তক থোদক নো?' 
'থোকদত পোদে তকন্তু গস কোেি তবভোদ ে েোতয়ত্ব গতো আমোে নয়।' 
'েতে এ তবেয়টো আতম আেমে মুসো ভোইদক বতল ?' 
'বলোে আদ  গেন তুতম তক আমোে তেকটো তচেো কেদবনো, শুেু মোত্র েীবন 

বোঁচোদনোে েদন্য সিংগ্রোদমে গিত্র গথদক আতম চদল গেদত পোতে? তুতম তক চদল গেদত 
পোেদত?' 
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'গেন গকোন উত্তে তেল নো। তকন্তু গচোখ গফদট কোন্নো এদলো। একটু পদে 
কোন্নো েতড়ত কদন্ি বলল, গতোমোে তক তবপে গতোমোদক গবোেোদত পোেদবোনো। ওদেে 
কোদে গতোমোে বযোপোেটো অন্যদেে গথদক আলোেো।' 

'েোতন গেন। গতোমোে কথো আতম বুদেতে। গতোমোে কথোে গুরুত্ব তেতেনো 
তোও নো। তকন্তু ওঁদেে গেদখ গে আতম গেদত পোতে নো। তুতম েোন আমোে েোততে 
ওপে কতবড় তবপে। ওেো সকল মুসতলম ঐততেোতসক িোন এবিং সকল গুরুত্বপূণি 
গকন্দ্র ও সিে ধ্বিংদসে েন্য গ োপদন মোতটে তলোয় গতেতস্ক্রয় িোপন কদেদে। 
এে ফদল মুসতলম ঐততেোতসক িোন ও গকন্দ্রগুদলো আপনোদতই ধ্বদস পড়োে এবিং 
সিংতশ্লট ব এলোকোে মুসলমোনেোও ঐ গতেতস্ক্রদয়ে প্রভোদব তচেতদে পঙ্গু,তোেপে 
ধ্বিংস েদয় েোদব। এ গতেতস্ক্রদয়ে গকোন প্রততদেেক গনই। একমোত্র উপোয় ঐ 
গতেতস্ক্রয় গুদলো তুদল গফলো। তকন্তু গতেতস্ক্রয় গুদলো তডদটে কেো সম্ভব নয়। 
সুতেোিং গতেতস্ক্রয় িোপদনে গে েযোন ও মোনতচত্র কু-ক্লযোক্স-ক্লযোদনে কোদে আদে তো 
উেোে কেো গ দলই শুেু গতেতস্ক্রয় গুদলো তুদল গফলো েোদব। তরদয়ট ব গথদক তফদে 
আেদমে মুসো পো দলে মত খঁুদে তফেদে গসই েযোন ও মোনতচত্র। গসতেন 
ভোসকুদয়দেে অতফদস আেমে মুসো েোনো তেদয়তেল ঐ দু'তট েতলদলে সন্ধোদনই। 
তুতম েোন গসই অতভেোদন আেমে মুসো েেো পদড়তেল, আেত েদয়তেল এবিং পদে 
মোতেয়ো েীবন তেদয়দে আেমে মুসোদক েিো কেদত ত দয়। গে গুতলটো আেমে 
মুসোে মোথো গুদড়ো কেত, গসই গুতল মোতেয়োে বি তবি কদেদে। এই অবিোয় বল 
গেন -তুতম চোইদত পোে আতম কোপুরুদেে মত মোি গথদক চদল েোই!’ 

গেোয়োন কথো গশে কেোে পেও গেন অদনকিণ কথো বলল নো। সব শুদন 
তোে মুখ তেদয় কথো সেদেনো। অদনকিণ পে বলল, 'আমোদক মোফ কে গেোয়োন, 
এত তকেু আতম েোনতোম নো, এত বড় েঘন্য ও ভয়োবে েড়েন্ত্র তোেো কেদে। এ 
েড়েন্ত্র মুসলমোদনে তবরুদে নয়, গেদনে স্বোদথিে তবরুদিও।' 

একটু থোমল গেন, তোেপে আবোে শুরু কেল, ‘তোেদল গেোয়োন, আমোে 
প্রথম অনুদেোদেে কথো বলতে, তুতম প্রকোদশ্য চলোদফেো কদেোনো। তুতম েতে েেোই 
পদড় েোও তোেদল কোে কেদব তক কদে।’ 

'গ োপদনই গতো এখন চলোদফেো কেতে।' 



গ োয়োদেলকুইভোদে নতুন গরোত  41 

 

'আদেকটো অনুদেোে।' 
'তক?' 
'প্রকোদশ্য চলোদফেো কেদত নো পোেোে কোেদণ গতোমোে েো কেদত অসুতবেো 

েয়, গস েোতয়ত্ব তুতম আমোদক গেদব এবিং আেও েো কেো েেকোে তো আমোদক তনেিশ 
তেদব।' 

'তুতম কেদব?' গেোয়োদনে গচোদখ মুদখ আনে। 
'গকন গতোমোে কোে তক আমোে কোে নয়?' 
'েতখোতন আমোে কথো ভোব,তোে একোিংশ তক ভোব তনদেে কথো?' 
'ভোতব বদলই গতো এত সোবেোনতো। গকোথোয় এদস গতোমোে সোদথ সোিোৎ 

কতে গেখনো। আতম ভোদবতেলোম তক েোন, এই েোদত এই তনেিদন তুতম আসদতই 
চোইদব নো।' 

'চোইতোম নো তুতম েোড়ো অন্য গকউ েদল।’ 
'েন্যবোে।' 
'উিদত বলদেো?' 
'গকন উিদত মন চোইদে নো?' 
'গতোমোে চোইদে?' 
'আবোে গেখো েদব?' 
'গসটো গতোমোে েোদত। আন্ডোেগ্রোউদন্ড গিদল তেে গতো আমোদক।' 
'তিক আদে আমোে েোদতই থোকল। তকন্তু কথো েইল তুতম প্রকোদশ্য 

গকোথোও গবরুদব নো।' 
'আেমে মুসো ভোইদয়ে েন্য তকেু বলদব নো? েোন তরদয়দট ব আমোে রুদমে 

েেেোয় তুতম দু'েন সন্ত্রোসীদক েতযো কদে আমোদক বোঁচোদল, তখন মুসো ভোই 
বদলতেদলন, এ কোে একমোত্র গেনই কেদত পোদে।' 

'তক কদে উতন বলদলন?' গেদনে গচোখ ভেো তবস্ময়। 
'আতম েোতন নো, মদন েয় তোে তৃতীয় একটো গচোখ আদে, গসটো তেদয় তততন 

অেৃশ্য সবতকেু গেখদত পোন।' 
‘গেোয়োন, আমেো তোঁদক েত বড় বদল মদন কতে, তোে গচদয়ও তততন বড়।’ 
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‘গসই সোদথ সকদলে মত েশিকোতে একটো মন তোঁে আদে।’ 
'গকন একথো বলে?' 
'মোতেয়োে মৃতযুে পে তোঁে মনটো খুব ভোতে গেখতে।' 
'স্বোভোতবক, মোতেয়ো তোঁে েদন্য েীবন তেদয়দে।' 
'আেও কথো আদে।' 
'তক কথো?' 
'নো, থোক গেন, অদেতুক আদলোচনো এখন এটো।' 
'মোতেয়োে কথো বলদত গচদয়তেদল গতো। আতম েোতন মোতেয়ো একটো ভুল 

কদেতেল। এই ভুল আেমে মুসোদক কট ব তেদয়দে।' 
'তুতম েোনদল তক কদে?' 
'লো-গ্রীনেোয় আমোদেে পোবিতয তনবোসটো ওদেে পোদশে তটলোয়। 

গেোটদবলো গথদক ওে সোদথ আমোে পতেচয়। মোতিদে এদল ও আমোে সোদথ গেখো 
কদেই।' 

'তোেদল গতো সব েোনই। তকন্তু বলত মোতেয়োে ভুল তক স্বোভোতবক তেল নো?' 
'ওদেে পতেতিতত-দপ্রিোপট তভন্ন তেল, গসখোদন অস্বোভোতবকটোও 

স্বোভোতবক েদয় গ দে। তদব গতোমোদেে ইসলোমী মূলযদবোদে এতবড় ভুদলে গকোন 
সুদেো  গনই, গসখোদন আদবদ ে সোদথ অব ততও একটো শতি।' 

'এ শতি তক তুতম আমোে গিদত্র গমদনতেদল?' 
'পুদেোপুতে েোনতোম গতোমোদক আতম।' 
'আতম মতেস্ক তো গতো েোনদত নো।' 
'তুতমও েোনদত নো।' 
'েখন েোনদল...?' 
'তখন আে কেোে তকেু তেল নো।' 
'কতকটো গতোমোে ভুদলে মতই তেল মোতেয়োে ভুল।' 
'েোত অদনক েদয়দে। গতোমোে সোদথ তকি কেোে এখন আে গনই। তদব 

সমগ্র অেে তেদয় আতম কোমনো কতে, মোতেয়োে মত অমন পেম মৃতযুে সুদেো  েতে 
আমোেও েদতো।' কন্ি ভোতে গশোনোল গেদনে। 
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'েোও বোদে বদকো নো। চল উতি।' 
'বদল গেোয়োন উদি েোঁড়োল। তোে সোদথ গেনও। 
 
 
 
গেদনে আব্বো গেদমতনে গড তসসনোদেোসোে লোইদব্রেী কি। 
একটো তবশোল কদিে চোেতেদক গঘোেোদনো ে যোদক িোসো বই। সব েেদনে 

বইদয়ে একতট সুতনেিোতেত সিংগ্রে এ লোইদব্রেী। 
গেন এবিং গেদনে আব্বো গেদমতনে পোশোপোতশ গচয়োদে বদস। গেদনে 

সোমদন গখোলো তবজ্ঞোন ময োতেন 'তনউ তফতেক্স'-এে সবিদশে সিংখযো, আে 
গেদমতনে পড়দে চলতত সিোদেে 'টোইম ইন্টোেন্যোশনোল'। 

লোইদব্রেীতট এই কোতডিনোল পতেবোদেে একতট তমলন গকন্দ্র। 
ঐততহ্ তভোদব পতেবোদেে সবোই গমোটোমুতট পড়ুয়ো। তোেো ড্রইিংরুদম বদস  োল-
 দল্প সময় কোটোদনোে চোইদত লোইদব্রেীদত বদস বই পড়দত ভোলবোদস। এমনতক 
পোতেবোতেক  ল্প-গুেব গবতশেভো ই তোদেে লোইদব্রেীদত বদসই েয়। 

গেদমতনে গড তসসনোদেোসো পড়দত পড়দত পতত্রকো গথদক মুখ তুলল। 
গেদনে তেদক মুখ তফতেদয় বলল, এ সিংখযো টোইম গেদখে?' 

‘নো,আব্বো।' বই গথদক মুখ তুদল বলল গেন। 
'তরদয়দট বে ঘটনোে ওপে মেোে একটো গেোতে কদেদে।' 
'তরদয়দট বে ঘটনোে ওপে? তক তলদখদে?' গেদনে গচেোেো ম্লোন েদয় উিল। 
'গেোতেে দুইটো অিংশ। প্রথম অিংদশ পুতলশ এবিং  দবেণোদকদন্দ্রে সূদত্রে 

বেোত তেদয় তলদখদে, 'ইন্টোেন্যোশনোল গসন্টোে ফে তথদয়োতেতটকযোল 
তফতেক্স' দবেণো গকন্দ্রতট একটো তবজ্ঞোতনক পেীিদণে অডিোে পোয়। গেতেন এ 
পেীিণতট সিূণি েয়, গসতেনই পেীিণতট েোতেদয় েোয়। গসই েোতেদয় েোওয়োদক 
গকন্দ্র কদেই পেীিদণে সোদথ সিংতশ্লট ব তবজ্ঞোতনক তনেত েন এবিং অন্যোন্য 
েতযোকোন্ড ঘদট। পুতলদশে মদত দুই পদিে প্রততেতিতোয় এই েতযোকোন্ড সমূে 
ঘদটদে। পেীিদণে তবেয় তক তেল তোও পুতলশ উেোে কেদত পোদেতন। কোেণ 
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স্যোিুল, পেীিণ গেেোল্ট ও কতিউটোে তডস্ক সবই চুতে েদয় েোয়। মদন কেো 
েদে, পেীিদণে সোদথ সিংতশস্নট ব তবজ্ঞোতনদকে গেো সোেদশই চুতেে ঘটনো ঘদট। 
প্রততেিী দু'তট পি পেীিদণে ফল েোত কেদত ত দয়ই ঐ েতযোকোন্ড সমূে 
সিংঘতটত েয়। েোেো পেীিদণে অডিোে তেদয়তেল, তোদেে ও পতেচয় পোওয়ো েোয়তন। 
তোদেে তিকোনো েো  দবেণোদকদন্দ্র তলতপবে আদে তো ভুয়ো প্রমোতণত েদয়দে। 

গট বোতেে তেতীয় অিংশটোই মেোে। অপ্রকোশদেো য তবদশে সুদত্রে বেোত 
তেদয় এ অিংদশ বলো েদয়দে, তরদয়দট ব েো ঘদটদে তোে গ োড়ো গেদন। গেন তঘদে 
একটো েড়েন্ত্র েোনো গবঁদে উদিদে। এই েড়েদন্ত্রে মেযমতন তেসোদব কোে কেদেন 
আেমে মুসো। মোতিে তবশ্বতবেযোদয়ে কৃতত েোত্র গেোয়োন ফোতডিন্যোন্ড এবিং গেদনে 
মতেস্কেো তোে সেদেো ী তেসোদব কোে কেদে।’ 

গেদনে মদন ভয় ও শিংকোে গচদয় তবস্মদয়ে সৃতট ব েদলো গবশী। এ েেদনে 
উদল্টো গট বোতে টোইম ইন্টোেন্যোশনোদল'ে মত একটো পতত্রকো কেদত পোেল। কোেো 
েড়েন্ত্র কেদে, আে েড়েদন্ত্রে েোয় চোপোদে কোে ঘোদড়। 

গেন তোে আব্বো বলো গশে কেদল বলল, ‘তকন্তু আব্বো তুতমও েোন, 
আতমও েোতন, গেোয়োন একেন তপওে একোদডতমতশয়োন। গেোটদবলো গথদকই পড়ো 
শুনোে বোইদে আে গকোন তকেুদত আগ্রে গনই। গেদশে তবরুদি গস গকোন েড়েন্ত্র 
কেদত পোদে তুতম তবশ্বোস কে?’ 

'তুতম আদ ে গেোয়োদনে কথো বলে মো। এখনকোে গেোয়োন আে আদ ে 
গসই গেোয়োন এক নয়। তনদেে মতেস্ক পতেচয় েোনোে পে গস তভন্ন মোনুে েদয় 
গ দে। মুসলমোনদেে তুতম েোন নো। সময় বেলোয়, মুসলমোনেো বেলোয় নো। 
মুসলমোনেো তোদেে ঈমোন নট ব কদে নো।’ 

'তকন্তু আব্বো গেদন মতেস্কদেে পূবি পুরুে মুসলমোন তেল। এখন 
মুসমোতনদত্বে তক অবতশট ব আদে তোদেে? নোমটোও গতো গনই।' 

'বোইদে গথদক গেখদল এমনই মদন েয় মো। তকন্তু ওদেে মদন উঁতক তেদল 
গেখদব, তচেো-দচতনোে তেক তেদয় ওেো মুসলমোনই েদয় গ দে।' 
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'গকউ েতে মদন মদন তোে তবশ্বোস লোলন কেদত চোয়, তোেদল িতত তক? 
গেদন মতেস্কেো কয়েন? ওেো েতে পুদেোপুতে মুসতলম তেসোদবও তেদে ী েোপন 
কদে, তোেদল তক আে িতত কেদত পোেদব গেদনে?' 

'ইসলোম সিংক্রোমক বযোতে, আে মুসলমোন গস বযোতেে েি েীবোনুবোেী। 
ওদেে স্বোেীনভোদব কোে কেদত তেদল অল্প তেদনই গেদশে সকল মোনুেদক 
মুসলমোন বোতনদয় েোড়দব।' 

'তক ভোদব?' 
'বললোম নো ইসলোম সিংক্রোমক বযোতেে মত। ওদেে একটো সদম্মোেনী 

শতি আদে, তোে ওপে গেদনে সোেোেণ গলোকদেে মদেয গেদনে মুসতলম 
শোসনকোদলে প্রতত একটো তবেোট গমোে আদে। তোেো মদন কদে, গেন গথদক 
মুসতলম শোসন চদল েোবোে পেই, গেন ইউদেোদপ তোে গনতৃত্ব েোতেদয়দে। তশল্প, 
সোতেতয, তবজ্ঞোন, সভযতো, কৃতে, বোতণেয সবতেক তেদয়ই গেন তপতেদয় গ দে। 
মুসতলম শোসন তেল গেদনে গস ভোদ যে প্রতীক।' 

'কথোটো তক তমথযো? আব্বো? 
'তমথযো নয় বদলই গতো মুসলমোনদেে নোম আমেো গেদন েোখদত চোই নো।' 
'তোেদল বল গেোেটো গেোয়োদনে ওপে চোপোে গকন েড়েন্ত্র গতো তোেদল 

ওেো কেদে নো?' 
‘নো মো েড়েন্ত্র ওেো কেদে। নো েদল আেমে মুসো গেদন এদসদে গকন? 

তোঁে মত গলোক, গকোন বড় তমশন নো তনদয় গকোথোও েোয়নো।’ 
'তক েেদনে েড়েন্ত্র তোেো কেদে বদল মদন কে আব্বো?' 
‘ঐদতো, তোদেে মতলব তক, েড়েদন্ত্রে স্বেম্নপ তক, গসটোেই গতো আমেো 

সন্ধোন কেতে।’ 
‘েড়েন্ত্রই েখন এখনও তচতহ্নত েয়তন, তখন ওদেেদক েড়েন্ত্রকোেী বদল 

গফলো তক তিক আব্বো?’ 
‘অদনক বযোপোে আদে, তুতম সব বুেদব নো।’ 
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‘আব্বো, পোেেতেক অনোিো, অতবশ্বোস ভূদল ত দয় গেদশে মোনুে আমেো 
সবোই তক এক েদত পোতে নো? গকউ েতে গেদশে আইদনে তবরুদি গকোন েড়েন্ত্র 
কদে, তোদক গেদশে েোদত গসোপেি কেদত পোতে।' 

‘তুতম গেোট, সব েোন নো। গেমন তুতম সেল, দুতনয়োটো গতমন সেল নয় 
মো!’ 

'তিক এই সময়ই পোদশে ইন্টোেকম কথো বদল উিল। তেদসপশন গথদক 
কথো বলদে। বলল, 'তমিঃ ভোসকুদয়ে এদসদেন।' 

গেদমতনে চট কদে ঘতড়ে তেদক তোকোল। বলল, 'ভুদলই ত দয়তেলোম 
ভোসকুদয়ে আসোে কথো।' 

তোেপে গেদমতনে তেদসপশনদক বলল, 'লোইদব্রেীদত পোতিদে েোও।' 
আে তমতনদটে মদেযই ভোসকুদয়ে 'শুভ তবদকল' েোনোল গেদমতনেদক। 
'শুভ তবদকল' গকমন আদেন তমিঃ ভোসকুদয়ে?' 
গেনও উদি েোঁতড়দয় স্বো ত েোনোল তমিঃ ভোসকুদয়েদক। 
গেদমতনেও উদি েোঁতড়দয়তেল। 
ভোসকুদয়দেে সোদথ হ্োন্ডদশক কদে গেদমতনে ঘদেে ওপোদশ একটো 

গটতবল গেতখদয় বলল, ‘চল আমেো ঘদেে ওখোদন বতস।’ 
গেদমতনে ও ভোসকুদয়ে অল্প েূদে তবপেীত তেদকে একটো গটতবদল 

ত দয় বসল। 
লোইদব্রেী ঘদেে পোদশই গেদমতনদেে খোস তবিক খোনো। সম্ভবত 

গেদমতনে লোইদব্রেীদত বদসতেল বদল গসখোন গথদক আে গবরুদত চোইল নো।' 
গেদমতনে সোমদনে গচয়োদে আসন গনয়োে পে, ভোসকুদয়ে বোঁকো গচোদখ 

একবোে গেদনে তেদক তোতকদয় তোে কথো শুরু কেল, 'েরুেী একটো বযোপোে তনদয় 
এদসতে।' 

ভোসকুদয়েদক তনদয় তোে আব্বোদক এ ঘদেই বসদত গেদখ গেন 
অস্বোভোতবক গবোে কেতেল। চদল েোদব তক নো ভোবতেল, এই সময় ভোসকুদয়দেে 
‘েরুেী একটো বযোপোে তনদয় এদসতে’ কথোটো কোদন গ ল গেদনে। েরুেী কথোটো 
তক? গেোয়োনদেে কথো নয়দতো? গেন আগ্রেী েদয় উিল। 
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গচোখটো মযো োতেদনে পোতোয় তনবি গেদখ কোনটোদক উৎকণি েোখল গেন 
ভোসকুদয়দেে তেদক। 

'েরুেী তোদতো বুেদতই পোেতে।' ভোসকুদয়দেে কথোে উত্তদে বলল 
গেদমতনে। 

একটু গথদম গেদমতনেই আবোে প্রশ্ন কেল, 'েুতবেুতেটোদক গকোথোয় েতযো 
কেল েোনো গ দে?' 

'নো েোনো েোয় তন।' 
'েুতব েোতেটোে  ড়ীে সন্ধোন পোওয়ো েোয়তন?' 
'পোওয়ো গ দে একটো নোইট ক্লোদবে সোমদন।' 
' োড়ীদত েুতবেুতেতট েোড়ো আে কোদেো েোদতে েোপ আদে?' 
'নো।' 
'নোইট ক্লোব অথিোৎ নোেী ঘতটত গকোন বযোপোে গনইদতো েুতবেুতেটোে 

েতযোে গপেদন?' 
'নো স্যোে।' প্রবল ভোদব মোথো েোঁতকদয় বলল ভোসকুদয়ে। আদেো বলল 

গস, 'অতফস গথদক গটতলদফোন গপদয় গস গবতেদয়দে। অতফসদক গস েোতনদয়দে, 
আতম ওদক ফদলো কেতে, পোলোদত পোেদব নো। আতম গতোমোদেে েোনোব। সুতেোিং 
তনঘিোত আেমে মুসোদকই গস ফদলো কদেতেল।' 

'আেো বলত, গডতভদলে মত গেোবটদক ফোঁতক তেদয় আেমে মুসো পোলোল 
তক কদে?' 

'গস েতড়বোদেে তশদেোমতন স্যোে, তোে বুতিে গশে গনই।' 
'আেো শোে ফয়সল মসতেে কমদেক্স পোেোেো তেদয় সব কতটদকই গতো 

েেো েোয়।' 
'পোেোেো বতসদয়তে তকন্তু গকোন কোক পিী ওতেদক েোয়তন।' 
'আতম তকেুদতই বুেদত পোতে নো, গতেতস্ক্রয় কযোপসুদলে বযোপোেটো 

ওদেে কোদে েেো পড়ল তক কদে? অতযে সুপোে তসদক্রট বযোপোে তেল এটো। 
গকোনও ভোদব এটো তডদটকদটবলও নয়। েোনল গকমন কদে ওেো?' গকউ 
তবশ্বোসঘোতকতো কদেতন গতো?' 
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'নো স্যোে গসেকম তকেু সম্ভব নয়। শীেি পেিোদয়ে আমেো কদয়কেন েোড়ো 
আে গকই েোদন নো। গে ইতেতনয়োে তেদয় আমেো গতেতস্ক্রয় কযোপসুল গুদলো 
গপদততে, গসও েোদন নো। গস েোনত ওগুদলো প্রত্নতোতত্বক  দবেনোে গকোন বযোপোে। 
তোেোড়ো গস ইতেতনয়োে গবঁদচ গনই।' 

‘তোেদল ওদেে েোনোে েেস্য তক?' 
'স্যোে আেমে মুসো সব পোদে, গস েোদু েোদন।' 
'েোদু েোদন বলে তক তুতম?' 
েোদুে মতই বযোপোেটো স্যোে। েুদ োশস্লোতভয়ো, কদকশোস ও মেয এতশয়ো 

গথদক আমেো খবে তনদয়তে তোে তভন্ন একটো গচোখ আদে। েো আমেো গেতখ নো, তোও 
গস গেদখ।' 

‘ভোসকুদয়ে আতম পদড়তে, সব খোঁতট মুসলমোনেোই নোতক ওেকম। অদনক 
অললোতকক কোে তোেো কেদত পোদে। ওটোদক ওেো বদল আিোেে সোেোেয।' 

‘তিক বদলদেন স্যোে, চেম তবপদেে মদেযও তোেো েোসদত পোদে নোতক 
এই কোেদণই। আমোেও নো গেখদল তবশ্বোস েদতো নো। আেমে মুসো বেী েদলো 
কদয়কবোে আমোদেে েোদত। মৃতুযে মুদখোমুতখ তোদক েোড়োদত েদয়দে। তকন্তু তোদক 
সোমোন্য তচতেত েদতও গেখো েোয় তন।' 

‘এখোদনই গতো আমোদেে তবপে ভোসকুদয়ে, সব মুসলমোন েতে েতে খোঁতট 
মুসলমোন েদয় েোয়, তোেদল ে দতে গকোন শতিই তোদেে সোমদন েোঁড়োদত পোেদব 
নো।' 

‘এটো েোদত নো ঘদট তোেই গতো গচট বো েদে স্যোে সব েোয় োয়। গেন 
গথদক ওদেে আমেো তনতিহ্ন কেবই।’ 

‘এখন বল গতোমোে তনতিহ্ন কেোে কোে কতেূে? গতোমোে আেদকে 
েরুেী তবেয়টো তক?’ 

‘বলতে স্যোে’ শুরু কেল ভোসকুদয়ে, 'স্যোে ওেো েদন্য েদয় খুেদে 
গতেতস্ক্রয় কযোপসুল িোপদনে েযোন ও ডোয়োগ্রোম। আেমে মুসো গসতেন আমোে 
অতফদস েোনো তেদয়তেল এে গখোঁদে।' 
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'তোই তক কদে বুেদল?' গচোখ দুতট বড় কদে নদড় চদড় বদস প্রশ্ন কেল 
গেদমতনে। 

'কতিউটোে পেীিো কদে েোনো গ দে। কতিউটোদেে সোবদেে ফোইল 
গথদক গস ঐ সিংক্রোে ফোইলতটই গবে কদেদে।' 

তক কদে েোনদলো অমন ফোইল ওখোদন আদে? 
'বদলতে নো স্যোে আেমে মুসো বোতোস গথদক  ন্ধ পোয়!' 
'তকন্তু ভোসকুদয়ে, এবোে গস বোতোস গথদক  ন্ধ পোয়তন। এবোে গস বযথি 

েদয়দে।' 
'এদকবোদে বযথি গস েয়তন। কিুযটোদেে গস ফোইদল গতেতস্ক্রয় কযোপসুল 

িোপদনে েযোন ও ডোয়োগ্রোম তেল নো বদট, তকন্তু গকোথোয় থোকদত পোদে তোে একটো 
ক্লু গস গপদয় গ দে। এই তবেয়টোই আতম আপনোদক েোনোদত এদসতে স্যোে।' 

'তক বলে তুতম?' 
'তে স্যোে, ফোইদল বলো আদে 'ডকুদমন্ট 'Elder' এে কোদে তনেোপে।' 
'Elder' গথদক তোেো তক বুেদব' 
'তক বুেদব বলো মুশতকল, তদব 'Elder' এে সন্ধোন তোেো কেদব এটো 

তনতিত।' 
'আমোদেে কেণীয় সিদকি তক বলদত চোে?' 
'আপনোে এখন সোবেোন েওয়ো েেকোে।' 
'গকমন সোবেোন, চলো গপেোে বযোপোদে?' 
'গসটো গবোেেয় েেকোে েদব নো। একটো প্রশিংসো ওদেে কেদত েয়। 

চযোদলদেে মুদখোমুতখ নো েদল শত্রদক ওেো গচোেোদ োিো েোমলো কদে নো।' 
'তোেদল তক সোবেোদনে কথো বলে?' 
'আপনোে বোসোে তনেোপত্তোে কথো ভোবতে, এখোদন পোেোেোে েদন্য গলোক 

বসোব তকনো তচেো কেতে।' 
'ও বুদেতে ঐ কোেদণ।' বদল একটু থোমল গেদমতনে। তোেপে আবোে 

শুরু কেল, 'তোে গচদয় ভোসকুদয়ে ডকুদমন্টটো আমোে বোসো গথদক সতেদয় নোও 
নো'। 
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মযো োতেদন গেদনে গচোখটো আটকো থোকদলও সমস্ত মনদেো  একতত্রত 
কদে উৎকণি েদয় শুনতেল তোঁে আব্বোে সোদথ ভোসকুদয়দেে আলোপ। ‘ডকুদমন্টটো 
আমোে বোসো গথদক সতেদয় নোও নো' কথোটো গেদনে কোদন গপ েোদতই তবদুযত 
চমতকত েদলো তোে শেীে। গে ডকুদমন্টটো আেমে সুসো গেোয়োনেো পো দলে মত 
খঁুেদে গসটো তোদেে বোসোয়। আনে উদত্তেনো- শিংকোয় গেদনে বুদক গেন কোঁপন 
েদে গ ল। তকন্তু কোন গস গপদত েোখল গসই কদথোপকথদনে তেদক। 

'গকোথোয় গনব, অতফস আে তনেোপে নয়। আমোদেে বোসো গতো ওদেে 
গশ্যোন েৃতট বে মদেয।' গেদমতনদেে প্রস্তোদবে উত্তদে বলল ভোসকুদয়ে। 

'ওগুদলোে কোে গতো গশে। এখন পুতড়দয় গফলদল েয় নো ওগুদলো?' 
'নো, স্যোে ওগুদলোে সিংেিণ অতযে েরুেী। টোদ িট ধ্বিংদসে কোে েখন 

গশে েদয় েোদব, তখন ওগুদলোদক তুদল গফলদত েদব। নো েদল ওে কোেিকোতেতো 
চলদতই থোকদব, েো েতড়দয় পড়দব গ োটো এলোকোয়। সিংতশ্লট ব এলোকোয় েো পোদব 
তোদকই গিদল গেদব েীদে েীদে ধ্বিংদসে তেদক।' 

'সোিংঘোততক, তোেদল গতো ওগুদলো ভীেণ েরুেী।' 
'তিক স্যোে।' 
‘তোেদল?' 
'কোতডিনোল পতেবোদেে আশ্রদয়ে গচদয় তনেোপে িোন গেদন আে গনই 

স্যোে।' 
'এই প্রশিংসোয় খুতশ েদলো গেদমতনে। তোে পূবি পুরুে কোতডিনোল ফ্রোতিস 

গেদমতনে গড তসসনোদেোসো তেদলন গেদনে প্রততষ্ঠোতো েোেো ফোতডিন্যোন্ড এবিং 
েোণী ইসোদবলোে েমিীয় ও েোেলনততক শুরু। গেদন খৃট বোন েোষ্ট্র প্রততষ্ঠো ও তোে 
সিংেত কেদণ তোে অমূলয অবেোন েদয়দে। এই েদন্য কোতডিনোল পতেবোে এখনও 
গ োটো গেদনে খৃট বোন মেদল অতযে সম্মোতনত। এই পতেবোদেে মত সম্মোন গেদনে 
গপ্রতসদডন্ট ও প্রেোনমন্ত্রীেোও পোন নো। এখনও েোস্তো-ঘোদট বোেোদে কোতডিনোল 
পতেবোদেে কোউদক গেখদল মোনুে েোঁতড়দয় েোয়। 

প্রশিংসোয় মুগ্ধ গেদমতনে বলল, 'তিক আদে ভোসকুদয়ে, তোেদল এটো 
এখোদন থোক।' 
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'তচেো গনই স্যোে, ওগুদলো আপনোে এখোদন একটো তনেোপে বযবিোয় 
েদয়দে। তোেোড়ো আপনোদেে ভূ ভিি কি। তনদেই তসন্ধুদকে মত দুদভিেয। তোে 
ওপে আমেো গচোখ েোখব। কোেও গচোখ এতেদক পড়দব বদল মদন কতে নো।' 

'নো ভোসকুদয়ে, গকোন প্রেেী আতম চোই নো। মোনুে তক বেদব। কোতডিনোল 
পতেবোদেে তনেোপত্তোে েদন্য গকোন সময়ই প্রেেী বসোন েয়তন।' 

'তিক আদে স্যোে। তোেদল এখন উতি।' 
'ওতেদক গেদনে গভতেটো থে থে কদে কোঁপদে। তোদেে ভূ ভিি কদি 

আদে ঐ ডকুদমন্ট! 
ভোসকুদয়দেে উিোে কথোয় শিংতকত েদয় উিল গেন। ওদক তবেোয় তেদত 

েদব, তোে আব্বোে সোদথ কথো বলদত েদব। গেদনে মুখ গেখদল তনিয় ওদেে 
অতভজ্ঞ গচোখ সবতকেু েদে গফলদব। তকেুদতই মনদক গস স্বোভোতবক কেদত পোেদে 
নো। 

অপ্রতযোতশত ভোদব একতট সুদেো  গেদনে েুদট গ ল। 
ভোসকুদয়দেে উিোে কথোয় গেদমতনে বলল, মুদখ তকেু নো তেদয় েোদব তক 

কদে? বদল গেদমতনে উদি ইন্টোেকদমে তেদক এত দয় এল। এই সময় গেন 
তোড়োতোতড় উদি েোতড়দয় বলল, ‘আতম েোতে আব্বো, পোতিদয় তেতে নোস্তো।’ 

বদল গেন মুখ তনচু গেদখই েুটল। 
বোইদে গবতেদয় গ ল গেন। আিোে শুকতেয়ো আেোয় কেল গস। আিোে 

তোদক একটো নোেুক অবিোে গথদক উিোে কদেদেন। 
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অদনক গভদবই গেন তসন্ধোে তনদয়দে, তবেয়টো গেোয়োনদেে েোনোদব নো। 
ওেো েতে তবেয়টোে সোদথ েতড়ত েয়, ডকুদমন্ট উিোদেে েদন্য ওেো গেনদেে 
বোড়ীদত অতভেোন চোলোয় বোইদে গথদক এদস, তোেদল তোদেে বোড়ীদত বড় েেদনে 
ঘটনো ঘদট গেদত পোদে। তোে গচদয় গেন একোই গচট বো কেদব। সফল নো েবোে গকোন 
কোেণ গস গেদখ নো। তোে তনদেে বোড়ীে একটো তেতনস গস সতেদয় গফলদত পোেদব 
নো গকন? 

এই তসন্ধোে গনয়োে গিদত্র তোে তপতোে তেকটো এবিং পতেবোদেে েোতয়দত্বে 
প্রশ্ন তোদক তকেুটো গেোটোনোয় গফদল তেল। গস কোতডিনোল পতেবোদেে গমদয়। আে 
তোে গেশ গেন গে েোষ্ট্রীয় বুতনয়োদেে ওপে েোঁতড়দয়, গস বুতনয়োে তোে পূবি 
পুরুদেে েোদত  ড়ো। তোে ওপে এই বুতনয়োেদক পোকোদপোি কেোে েদন্য গস 
সিং িন কোে কেদে গসই কু-ক্লযোস্ক-ক্লযোন –এে উপদেট বো তোে আব্বো। সুতেোিং 
গতেতস্ক্রয় কযোপসুল িোপদনে েযোন ও ডোয়োগ্রোম গেোয়োনদেে েোদত পোচোে কদে 
তোদেে সোেোেয কেোে অথি েদব তোে তপতো, তোে পতেবোে এবিং েোট বীয় বুতনয়োদেে 
সোদথ তবশ্বোসঘোতকতো কেো। 

তকন্তু এই েুতি গেদনে মদন গবশীিণ তটদকতন। গেদনে তবদবক এই 
েুতিে তবরুদি উচ্চকদে বদলদে, গকোন অন্যোয় গস কেদে নো, বেিং অতত েঘন্য ও 
সবিনোশো এক অন্যোদয়ে প্রতততবেোনই কেদত েোদে। তোে তপতো এবিং তোে তপতোে 
সিং িন একটো েোতত শুেু নয়, তোে গেদশে ঐততেোতসক সিদেে তবরুদিও এক 
তেিংসোত্মক ও ধ্বসোত্মক েড়েদন্ত্র তলি আদে। এে প্রততবোে কেো, এদক বোনচোল 
কেোে গচট বো কেো মোনুে তেদসদবও তোে তনততক েোতয়ত্ব। তোেোড়ো গস শুেু মোনুে নয়, 
গস গেন। গেোয়োনদক গস সবিস্ব তেদয় সোেোেয কেদত গচদয়দে। 

তসিোে গনবোে পে গেন একটো অসুতবেো অনুভব কেদত লো ল। সবিিণ 
তোে মদন েদত লো ল এই বুতে তোে মদনে কথো সবোই গেদন গফলল, েেো পদড় 
গ ল বুতে গস। বোপ, মো সে বোড়ীে গলোকদেে গচোদখে তেদক তোকোদত তোে ভয় 
েদত লো ল। তোে মদন েদত লো ল তোে গচোখ গেদখ সবোই তোদক বুদে গফলদব। 
আদ ে মত সবোে সোদথ গস মন খুদল কথো বলদত পোদে নো। মদন েয় তোদেে সোদথ 
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তোে কত বযবেোন। এই অবিোয় শুদয় শুদয় অথবো পড়োে গটতবদল বদস সময় 
কোটোদত লো ল গস। 

গসতেন শুদয় আদে গেন। বোম েোতটো তোে কপোদল। গচোখ দু'তট তোে 
গবোেো। 

গেদনে মো ঘদে ঢুকল। গেদনে খোদটে পোদশ এদস তকেুিণ েোড়োল। তোে 
গচোে দু'তট তনবি গেদনে মুদখ। গেদনে মুখ ম্লোন, গিোঁট শুকদনো। গেদনে মো তচতেত 
মুদখই গেদনে ঘদে প্রদবশ কদেদে। তোে গচোদখ দুতিেোে েোপ। 

েীদে েীদে ত দয় গেদনে মো গেদনে মোথোে পোদশ বসল। 
সোড়ো গপদয়ই গচোখ খুলল গেন। 
'আম্মো তুতম' বদল গস উদি বসদত গ ল। 
তোে মো তোক েোত তেদয় আটদক আবোে শুইদয় তেল। বলল, ‘শুদয় থোক 

মো, আতম মোথোয় েোত বতলদয় গেই।’ 
'আেো, আম্মো আতম গেোট নোতক গে, আমোে মোথোয় েোত বুতলদয় আমোদক 

ঘুতমদয় গেদব?' 
'খুব বড় েদয়ে নো? তোই বুতে মোদক গকোন কথো গকোন তচেোে ভো  েোওনো?' 
মোদয়ে কথোয় চমদক উিল গেন। মো সব বুদে গফলল নোতক। মোদয়ে তেদক 

নো তোতকদয়ই একটু শোস্ত  লোয় বলল, 'তুতম তক বলে আম্মো, আতম গকোন তচেোে 
ভো  গেইনো?' 

গেদনে মো তোে মোথোয় েোত বুলোতেল। বলল, ‘মোদয়ে গচোখ ফোঁতক গেয়ো 
েোয় নো গেন। অদনক তেন গথদক তবদশে কদে  ত কদয়কতেন গথদক গতোমোদক 
অতযে মন মেো গেখতে। গসই েোতস গনই, উেলতো গনই। কথোও গতমন বল নো 
কোদেো সোদথ। গেখদল মদন েয় পোতলদয় গবড়োে। ক'তেন গথদকই বুেতে, বড় 
একটো তকেু েদয়দে বো ঘদটদে। তক ঘদটদে মো?' 

মদন মদন শিংতকত েদলো গেন। মোদয়ে আেদে, গস্নে মোখো নেম কথোয় 
তোে মনটো তভদে উিল। গেন বলল, ‘সততয আমোে গতমন তকেু ঘদটতন মো। এমতন 
শেীেটো ভোদলো েোদে নো।’ 
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'গেন গতোমোে অসুখ েদল মুখ গেখদলই আতম বুতে, গতোমোে শেীে খোেোপ 
েয়তন। আতম গতোমোে মন খোেোপ গেখতে।' 

গেদনে মো থোমল।' 
গেন তনেব। তক উত্তে গেদব মোদয়ে কথোে। সততযই মোদয়ে গচোখ ফোতক 

গেয়ো েোয় নো। পোতক গস তেদত পোদেতন। এখন মোদক গস তক বদল গবোেোদব। গকোন 
কথোই তোে মুদখ এল নো। গচোখ বুেল গস। 

গেদনে মো একটু মোথো তনচু কেল। তোে কপোদল চুমু গখল। বলল, মো গেন 
তুতম আমোে একমোত্র সেোন। গতোমোে মতলন মুখ গে আতম সইদত পোতে নো। আতম 
বুেদত পোেতে তুতম কট ব পোে। গতোমোে এ কট ব গে আমোদক কট ব গেয় গতোমোে গচদয় 
গবশী। 

গেদনে গচোখ গফদট অশ্রু গনদম এল। মোথো তুদল মোদয়ে গকোদল মুখ 
গুেল। বলল, আম্মোদ ো, তুতম তচেো কদেো নো, কট ব গপদয়ো নো। আতম মোনুে, মোনুদেে 
েীবদন তকেু তচেো ভোবনো, দুিঃখ কট ব থোদকই। 

তোে মো তৎিনোৎ তকেু বলল নো। গেদনে মোথোয় তখনও তোে মো েোত 
বুতলদয় তেদে। েৃতট বটো তোে উেোস। তোে উেোস, শূণয েৃতট বটো েেেো তেদয় বোইদে 
গবতেদয় গ দে। এক সময় গস েীদে েীদে বলল, তুতম গতোমোে বোদপে মত েদয়ে। 
একটো কথো বলদল তো গথদক আে নড় চড় গনই।’ 

একটু থোমল গেদনে মো। গথদমই আবোে শুরু কেদলো, ‘গসোনোে টুকদেো 
গেদল গেোয়োন। গতোদেে দু’েন গক তঘদে আতম স্বপ্ন গেদখতেলোম। গস স্বপ্ন তনমিম 
ভোদব গভদঙ গ ল।’ 

গেন মুখ তুদল মোদয়ে তেদক একবোে চোইল। গেখল মোদয়ে গবেনো পোিংশু 
মুখ এবিং শূণয েৃতট ব। গেদনে তভতদেে তবস্ময় ও আনদেে একটো তশেেন। তোে 
মোও গভদবদে তোদেে তনদয়। 

মোদয়ে গকোদল আবোে মোথো গেদখ গেন বলল, ‘মোদ ো, তুতম সততযকোে মো। 
তকন্তু আম্মো, স্বপ্নটো গভদঙ গ ল গকন?’  

‘সব স্বপ্ন সব সময় সফল েয় নো, চোওয়োে সোদথ পোওয়ো সব সময় গমদল 
নো’। 
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‘এই নো গমলোদনোে অিংকটো েতে  োদয়ে গেোদে েয়, চোতপদয় গেয়ো েয়, 
অন্যোয় েয়, তোেদলও তক সোেনো তনদত েদব?’ 

‘অদনক সময় তনদত েয় মো। সবোইদক তনদয় সমোেদক তনদয়ই গতো 
আমেো!’ 

‘অদনক তনদত পোদে, তকন্তু সবোই তো নোও পোদে।’ 
গেদনে মো তোে শূন্য গচোখটো তফতেদয় আনদলো বোইদে গথদক। তোকোল 

গেদনে তেদক। গেদনে মোথোটো বুদকে কোদে গটদন তনদয় বলল, ‘মো আমোে, এমন 
কথো বল নো। অদনক অিংক আদে, গকোনতেনই গমলোদনো েোয়নো।’ 

গেন গকোন কথো বলল নো। 
গেদনে মো গেদনে মুখ ঘুতেদয় তোে তেদক তনল। বলল, ‘ক’তেন গথদক 

গতোমোে মুদখ েোতস গেতখতন। একটু েোস মো।’ 
গেন েোসদত গচট বো কেল। েোতসটো তোে কোন্নোে গচদয়ও করুণ গেখোল।  
গেদনে মো গমদয়ে তেদক এক েৃতট বদত তোতকদয়তেল। বলল, ‘এত বযথো 

গতোে বুদক, অথচ আমোদক গকন েোনোস তন এততেন?’ ভোতে কোঁপো কেস্বে গেদনে 
মোে। 

গেদনে গচোখ ভদে উদিতেল অশ্রুদত। তোড়োতোতড় মুদে বলল, ‘আম্মো তুতম 
তচেো কদেো নো, কট ব গপদয়ো নো আম্মো। আমোদক তুতম আমোে উপে গেদড় েোও।’  

‘গকোন বোপ মো তো পোদে বুতে! েখন মো েদব...’ 
এই সময় পতেচোতেকো েড়েোয় এদস েোঁড়োল। বলল, ‘সোদেদবে 

গটতলদফোন গমম সোব।’ 
গেদনে মো গেদনে কপোদল চুমু গখদয় তোদক গকোল গথদক নোতমদয় গেদখ 

বলল, আতস মো, গেতখ ওতেদক। 
চদল গ ল গেদনে মো। 
মোদয়ে সোদথ কথো বদল, মোদক তকেু কথো বলদত গপদে অদনকটো েোলকো 

অনুভব কেদে গেন। ভোদলোই েদলো, গেোয়োদনে সোদথ তোে বযোপোেটো অেত তোে 
মো েোদন।  
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মন েোলকো েওয়োে সোদথ গেন আশিংকোও অনুভব কেল। তোড়োতোতড় 
কোে সোেদত েদব, গবতশ গেেী কেো তিক েদব নো, কখন তক ঘদট বলো েোয় নো। 
আম্মো গেমন উতেগ্ন েদয় ঊদিদে তোদত েতে বদল বদস গে, েোও তকেুতেন গবতড়দয় 
এস। আম্মো তকেু বলদল তোঁদক গিকোদনো েোয় নো, কোন্নোকোতট শুরু কদেন। 

সবতেক তচেো কদে গেন তিক কেল, আে েোদতই গস তোে তমশদন েোত 
গেদব।  

গেন তোে তমশন তনদয় ইততমদেযই অদনক তচেো ভোবনো কদেদে। 
তোদেে ভূ ভিি কি তোদেে বোড়ীে গপেন অিংদশ। আব্বো আম্মো ও তোে 

শয়ন ঘে এবিং তকদচদনে তনদচ তবসৃ্মত েোয় ো তনদয় তবশোল ভূ ভিি কিতট। 
ভূ ভিি কদি নোমোে দু’তট পথ। একতট তসতড়ে গ োড়োয়, অন্যতট তোে 

আব্বোে ঘদেে মেয তেদয়। তসতড়েদ োড়োয় ভূ ভিি কদি নোমোে গে পথ আদে, তো 
তবশোল এক গলোেোে পোিো তেদয় বন্ধ। গলোেোে পোিোতট গেড় ইতি পুরু। েেেোতট 
স্বয়িংতক্রয়, এে সুইচ আদে গেদনে আব্বোে ঘদে গেয়োদলে এক গকতবদন লুকোদনো 
সুইচ গবোদডি। আদেকতট েেেো গেয়োদলে সোদথ ততেী একটো আলমোতেে মদেয 
তেদয়।  

আলমোতেতট খুলদলই তনদচ নোমোে তসতড় গবতেদয় পদড়। এই পথ তেদয়ই 
সোেোেণ বো প্রোতযতেক প্রদয়োেদন ভূ ভিি কদি নোমো েয়। আে তসঁতড়ে েেেোতট 
গকোন তবপেকোলীন সমদয় পতেবোদেে সকদলে এক সোদথ বযোবেোদেে েদন্য। 
তসঁতড়ে েেেো তেদয় নোমো েোদবনো গকোন ক্রদমই। তসঁতড়ে েেেো গখোলোে গে সুইচ 
গেদনে আব্বোে ঘদে আদে তো অন কেদল সিংদ  সিংদ  বোতড়ে সব প্রোদে েতড়দয় 
পেোে মত একটো সোইদেন গবদে উদি। অতএব ভূ ভিি কদি নোমোে একটোই পথ 
গখোলো। গসটো তোে আব্বোে ঘদেে গসই আলমোতেে মেয তেদয়। 

গেন তিক কেল তোে আব্বোে ঘদেে এই পথই বযবেোে কেদব। আই পথ 
তেদয় নোমোে অস্বোভোতবকতো তকেু গনই। তবতভন্ন কোেদন কখনও একো, কখনও 
অদন্যে সোদথ বহুবোে গস ভূ ভিি কদি এ েেেো তেদয় গনদমদে। 

তকন্তু কখন নোমদব? তোে আব্বোে সোমদন তেদয় ভূ ভিি কদি েোওয়ো 
েোদবনো। অদেতুক গক তুেলী েদয় উিদত পোদেন অথবো সোদথ তততনও নোমদত 
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পোদেন। সুতেোিং নোমদত েদব তোে আব্বো েখন বোড়ী নো থোদকন তখন এবিং সব 
তেক তেদয় গসই উপেুি সময় সন্ধযোেোত। গেদনে আব্বো প্রোয় সন্ধযোেোদত বোইদে 
থোদকন। েয় গকোন তমতটিং এ েোন, নয়দতো ক্লোদব। 

তকন্তু মূল সমস্যোে সমোেোন এখনও গেন কেদত পোদেতন। গতেতস্ক্রয় 
পোতোে েযোন ও ডোয়োগ্রোম ভূ ভিি কদিে গকোথোয় খঁুদে পোদব গস। এই প্রদশ্নে 
সমোেোন তখনও গস কেদত পোদেতন। 

েোত তখন ৮টো। 
তোে ঘদে শুদয় তেল গেন। 
তোে আব্বো-আম্মো মোদকিদট েোদে। গেনদকও বদলতেল গেদত, তকন্তু গেন 

েোেী েয়তন। খুব খুশী েদয়দে গেন। তোে আব্বো-আম্মো একসোদথ েোওয়োয় তোে 
েোরুন সুতবেো েদব। তনেোপদে কোে সোেদত পোেদব। গেন তোে আব্বো-আম্মোদেে 
েোওয়ো গটে গপদয় উদি েোঁড়োল।  

এক পো, দু’পো কদে েেেোে তেদক পো বোড়োল, বুকটো তোে গকঁদপ উিল। 
গকমন একটো আড়ট বতো ও ভয় এদস তোঁদক তঘদে েেল। মন বলল, েো গস কেদত 
েোদে, তো প্রকোশ েওয়োে পে তকিংবো েেো পড়দল তোে তক েদব। 

তকন্তু ভয় ও পতেণততে কথো মন গথদক গেদড় গফলল গস। গেোয়োনদক 
সোেোেয কেোে, আেমে মুসোদক সোেোদেয কেোে, মেলুমদেে সোেোেয কেোে এে 
গচদয় বড় সূদেো  আে গস পোদব নো। 

গেন প্রস্তুত েদয় তোে আব্বোে ঘদেে েেেোে নব ঘুতেদয় ঘদে প্রদবশ 
কেল। প্রতততেন শতবোে কদে এ ঘদে প্রদবশ কদে তকন্তু আেদকে প্রদবশটো তোে 
গসেকম নয়। বুেদত পোেদে তোে েোটি তবট গবদড় গ দে। গ োটো গেদে অপেোেী 
সুলভ একটো আড়ট বতো। 

গমদেটো পোে েদয় ওয়োল আলমোতেে সোমদন ত দয় েোঁড়োল গেন। 
েোতল েদে গটদন গেখল আলমোতে বন্ধ। 
আলমোতেে কতিদনশন লদকে গকোড গস েোদন। লক ঘুতেদয় কতম্বদনশন 

তমতলদয় গস খুদল গফলল আলমোতে। আলমোতেদত প্রদবশ কেল গেন। আলমোতেে 
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পে তনদচ নোমোে তসঁতড়ে মুদখ আদেকটো েেেো। েেেোতট পুদেো তেদলে, গবোমোয় 
ভোঙদব নো এমন। গস েেেোদতও কতম্বদনশন লক। তকন্তু লক কেো গনই েেেো। 

গেন ভোতে েেেো গটদন খুদল তসঁতড়দত নোমল। তসঁতড় তেদয় গনদম গ ল 
গেন। তকন্তু তসঁতড়ে গ োড়োয় ত দয় আবোে উদি এল গেন ওপদে তসঁতেে েেেোয়। 
তসঁতড়ে মুদখে েেেো লোত দয় হুড়দকো এদট তেল েেেোয়। গস গভতদে থোকো অবিোয় 
গকউ েোদত প্রদবশ কেদত নো পোদে, গস েদন্যই এই বযবিো।  

েেেো বন্ধ কদে ভূ ভিি কদি গনদম এল গেন। 
তবশোল কি। 
শুেু মূলযবোন তেতনদসে গেোে তেসোদব নয়, আপোতকোলীন আশ্রয়িল 

তেসোদবও এই ভূ ভি কি ততেী েদয়দে। তবশোল কিতটদত েয়তট শেযোপোতো 
আদে। খোেয সিংেিদণে েদন্য েদয়দে অদনক গুদলো তবেোট তেদফ্রেোদেটে। 
কোপড়-দচোপড় েোখোে েদন্য েদয়দে কদয়কতট আলমোতে। কদয়কতট ে যোদক েোখো 
আদে তবতভন্ন ততেসপত্র। ে যোক, আলমোতে, তেদফ্রেোদেটে সবগুদলোই কদিে 
গেয়োদল তনতমিত গকতবদন েোখো। 

গকোথোয় েোখো আদে ডকুদমন্টগুদলো? গকোদথদক গখোঁেো শুরু কেদব গস। 
েিোৎ কদিে তনেোপত্তো-তসন্দুদকে কথো মদন পড়ল গেদনে। পতেবোদেে সকল 
মূলযবোন েতলল এবিং িবয গসই তনেোপত্তো তসন্দুদক েোখো আেো। গেদনে মুখ উজ্জল 
েদয় উিল, সদেে গনই গতেতস্ক্রয় পোতোে গসই অততমূলযবোন ডকুদমন্ট ঐ 
তনেোপত্তো তসন্দুদকই থোকদব। খুশীদত তুতড় বোেোদত ত দয় েিোৎ অন্ধকোে েদয় গ ল 
গেদনে মুখ। এ তনেোপত্তো তসন্দুক গকোথোয় আদে, তকভোদব খুলদত েয় েোনো গনই 
গেদনে। এতিদন তোে মদন েল তবেোট ভূল কদেদে গস। তকন্তু তফেদতও আে মন 
চোইল নো। গস আে গে সূদেো  গপদয়দে, এ সূদেো  দু’চোেতেদনে মদেয আবোে গে 
পোদব তোে গকোনও তনিয়তো গনই। 

সুতেোিং এদস পদড়দে েখন তখন গে েোতয়ত্ব গস পোলণ কেদত গচদয়দে, 
তো সিূনি গস কেদবই। 

েিোৎ তোে মোথোয় এদলো, ওপদে তসঁতড়ে গ োড়োে ভূ ভিি কদিে েেেো 
গখোলোে বযবিো গতো স্বয়িংতক্রয়। অন্য এক েোয় োয় েতিত একটো সুইচ তটপদলই 



গ োয়োদেলকুইভোদে নতুন গরোত  59 

 

গসই েেেো খুদল েোয়। তনিয় তনেোপত্তো তসন্দুক গখোলোে েদন্য গস েকম গকোন 
স্বয়িংতক্রয় বযবিোই থোকদব। তনেোপত্তো তসন্দুদকে সুইচ এ ঘদেেই গকোথোও েদয়দে। 
তোদক এখন গস সুইচ খঁুদে গবে কেদত েদব। 

গকোথোয় থোকদত পোদে গস সুইচ? ঘদেে গেয়োদল গকোথোও সুইচ বক্স আদে 
তক? ততেস পদত্রে ে যোক গথদক একটো গেো হা েোতুতড় তনয়ো গেন েোতুতড় তেদয় 
তপতটদয় গেওয়োল পেীিো কেদত লো ল। ফোঁপো শে গকোথোও গথদক আদস তক নো। 
সুইচ বোক্স খঁুেদত ত দয় তনেোপত্তো তসন্দুদকে সন্ধোন গস গপল। তনেোপত্তো তসন্দুদকে 
পোিোে েিং গেয়োদলে মত েদলও েোতুতড়ে ঘো পড়োয় তো িন্ িন্ কদে উিল। 
তনেোপত্তো তসন্দুদকে আকোে েদব চোেতফট বোই দুই তফদটে মত। ভূ ভিি কদিে 
চোে গেওয়োল গেন তন্ন তন্ন কদে গেখল, গকোথোও সুইচ বক্স গপল নো। তোেপে গস 
কদিে গমদেদত পোতো শেযোগুদলোে তলোসে গমদেে প্রততইতি েোতুতড় তপতটদয় 
পেীিো কেল গসখোদন গকোন সুইচ বোক্স আদে তকনো। েতোশ েল গেন, গমদেদত 
গকোন সুইচ বক্স গনই। 

পতেশ্রম ও উদত্তেনোয় ইয়োে কতন্ডশন ঘদেও গঘদম উদিদে গেন। ঘতড়ে 
তেদক গচদয় গেখল অদনক সময় খেচ েদয়দে। সময় নট ব কেো েোয় নো। আবোে 
গলদ  গ ল সুইচ বক্স তোলোদশ। এবোে ততেেদত্রে ে যোক, কোপড় গচোপদড়ে 
আলমোতে, একনতক বড় বড় তেদফ্রেোদেটদেে আশ-পোশ পেিে তন্ন তন্ন কদে 
খঁুেল। নো গকোথোও গকোন সুইদচে নোম  ন্ধ গনই। 

ক্লোে গেন একটো তবেোনোয় এদস েপোস কদে শুদয় পড়ল। েতোশো এদস 
তোদক তঘদে েেল। ঘদে গকোন েোয় োই খঁুেদত গস বোতক েোদখতন। বহু সময় গস 
নট ব কদেদে। তোঁে আব্বো আম্মো বোড়ী তফেদল তোঁে তমশন পন্ড েদয় েোদব। উদে  
গবোে কেল গস। তোেদল গস তক বযথি েদত েোদে! 

গেন গে তবেোনোয় শুদয়তেল তোে পোদশই তনেোপত্তো তসন্দুদকে গেয়োলতট। 
গেন েতোশ েৃতট বদত গসতেদক তোকোল। আেমে মুসো েদল তনিয় এটো গখোলোে 
তবকল্প গকোন বযবিো কেদত পোেদতো। তকন্তু তোঁে মোথোয় গতো তকেু আসদে নো। 
তপতটদয় গতো পুরু তট বদলে তনেোপত্তো তসন্দুক ভোঙো েোদব নো। একবোে গেদনে মদন 
েদলো তনেোপত্তো তসন্দুদকে সুইচ তোঁে আব্বোে ঘদেে গকোথোও গতো লুকোদনো থোকদত 
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পোদে! এ সম্ভোবনো গেন উতড়দয় তেদত পোেদলো নো। তকন্তু তোঁে আব্বোে ঘে খুদে 
সুইচ গবে কদে তসন্দুক গখোলোে মত সময় আে গনই। তোেদল তোদক বযথি েদয় তফদে 
গেদত েদব? আবোে কদব সুদেো  পোদব গস! 

অতিে ও ভোঙো মন তনদয় গশোয়ো গথদক উিল গেন। েীে পোদয় আবোে ত দয় 
েোঁড়োল তনেোপত্তো তসন্দুদকে সোমদন। আবোে তীিভোদব নেে বুলোল গস তনেোপত্তো 
তসন্দুদকে  োদয়। গমদেে দুই ইতি ওপে গথদক শুরু েদয়দে তনেোপত্তো-তসন্দুক ও 
গমদেে মোেখোদন দুই ইতি পতেমোন েোয় োে এক িোন েুদড় আঙুদলে শীেি ভোদ ে 
একটো েতব গেখদত গপল গেন। গকও গেন সূক্ষ্ম গপতিল গস্কদচ বুদড়ো আঙুদলে নখ 
এঁদক গেদখদে। ভোদলো কদে বুেো েোয় নো, গেখদত কতকটো েোয়োে মত। 

গেন বদস পড়ল গমদেয়। আদেো ভোল কদে নেে বুলোদলো গস্কদচে ওপে। 
গেখল, অলস েোদতে তবশৃঙ্খল আচদড় গকউ বুদড়ো আঙুদলে শীেি ভোদ ে গস্কচতট 
এঁদকদে। খুব েত্ন ও পতেষ্কোে েোপ এদত গনই। গেখদল মদন েয় গখয়োতল গকউ 
বদস বদস এই কোে কদেদে। েোত তেদলই গেন ওটো মুদে েোদব। 

গেন গস্কচটোে ওপে আঙুল তেদয় ঘেো তেল। নো মুেল নো। পোকো কোতলে 
পোেমোদনন্ট একটো েতব ওটো। 

গকন এই েতবতট আঁকো এখোদন? এমতন এমতন তক গকউ এঁদক গেদখদে এটো 
এখোদন? গকন? 

েিোৎ গেদনে মদন েদলো এটো গকোন ইিংত ত েদত পোদে নো তক? েোদতে 
চোপ গেওয়োে কোে একটু বড় েদল মোনুে বুদড়ো আঙুল তেদয়ইদতো কদে। আনদেে 
একটো তশেেণ গকদে গ ল গেদনে গেদে। 

বুদড়ো আঙুদলে গস্কদচে শীেি ভো  ওপদেে তেদক। গেন তোে বোম েোদতে 
বুদড়ো আঙুল তিক গস্কদচে ওপে গসট কদে প্রচন্ড এক চোপ তেল গচোখ বন্ধ কদে। 
উদত্তেনোয় তোে বুক তটপ তটপ কদে উিল। 

আনদেে সোদথ গচোখ খুলল গেন। গেখল, তনেোপত্তো তসন্দুদকে সোমদনে 
পোিোটো পোদশে গেয়োদলে গভতদে ঢুদক গ দে। গবতেদয় পদড়দে তনেোপত্তো তসন্দুক। 
তনেোপত্তো তসন্দুক বহু কি তবতশট ব একতট আলমোতে। কি গুতলে গকোনটোয় তক আদে 
তোঁে সিংদকত গেয়ো গনই। 
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গেন গঘদম উদিদে। েোে েদন্য তোে এত গচট বো তোতক আসদলই এখোদন 
আদে! পোদব তক গস! 

তনেোপত্তো তসন্দুদকে কিগুদলোে গকোনটোই বন্ধ নয়। এদক এদক খুলদত 
লো ল গেন। গকোনটোদত অলিংকোে, গকোনটোদত স্বণি, গকোনটোদত টোকো ভততি। গেন 
খুেদে কো ে, এসব নয়। মোেখোদন কদয়কতট গকতবদন কো েপত্র গপল। গসগুদলো 
গেদনে আব্বোে গকোিোনীে ও নোনো েেদনে েতললপত্র। 

অবদশদে গপল গেন গতেতস্ক্রয় পোতোে গসই েযোন ও ডোয়োগ্রোম। একটো 
গকতবদন বড় খোদমে মদেয গপল ডকুদমন্ট গুদলো। 

ডকুদমন্টগুদলো আবোে খোদম ভদে ভোে কদে পদকদট পুদে উদি েোঁড়োল 
গেন। তিক এই সময়ই তোঁে আব্বোে ঘদেে সোদথ সিংলগ্ন তসতড় মুদখে তট বদলে 
েেেোয় েোক্কো গেয়োে শে েদলো। 

চমদক উিদলো গেন। 
েোক্কো অবযোেত ভোদব েদত লো ল। 
গেন বুেল তোে আব্বো এদসদে। তকন্তু বুেদত পোেদলো নো, এত তোড়োতোতড় 

তোঁে গতো বুেোে কথো নয়। গস আসোে সময় আলমোতে বন্ধ কদে তেদয় এদসদে। 
গকউ গভতদে ঢুদকদে এটো তোে বুেোে কথো নয়। তকন্তু আসোে সিংদ  সিংদ  তততন 
বুেদলন তক কদে। 

েিোৎ গেদনে মদন পড়ল, তনেোপত্তো তসন্দুদকে ওদপতনিং তসদট বদমে সোদথ 
অদনক গিদত্র সোইদেন েুি থোদক েো গচোে ডোকোতদেে েেদত সোেোেয কদে। 
এখোদনও তনিয় তোেদল সোইদেন েুি আদে। সুইচ গটপোে সিংদ  সিংদ ই তো গবদে 
উদিদে। তোঁে প্রদবশ েেো পড়োে এটোই একমোত্র বযোখযো। 

তসঁতড় মুদখে েেেোয় এখন েোতুড়ী গপটোে প্রচন্ড শে েদত শুরু কদেদে। 
গেন তসিোে তনল এই ডকুদমন্ট সে তোদক েেো পড়ো চলদবনো। আে 

ডকুদমন্ট সেোবোে এই সুু্দেো  বযথি েদল এদক আে উিোে কেোও েোদব নো। সুতেোিং 
গে তমশদন গস এদসদে গসখোন গথদক তপেপো েদব নো। 

তকন্তু তকভোদব গবরুদব গস এখোন গথদক। তোঁে গবরুবোে পথ বন্ধ। েিোৎ 
গেদনে মদন পড়ল, এই কদিে েোদেে গপেন তেদকে প্রোদে কি গথদক গবরুবোে 
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েরুেী েেেো আদে। গসটো গভতে গথদক হুড়দকো তেদয় বন্ধ। এ েেেো তেদয় 
গবরুদল তোদেে বোড়ীে গপেন তেদকে একটো কতেদডোদে গপ ঁেো েোয়। 

গবে েবোে এ তবকল্প পদথে কথো মদন েবোে সোদথ সোদথ গেন তসিোে 
তনল এ পদথই গস গবরুদব। একবোে তোঁে মদন েদলো এ পদথ েতে গস গচোদেে মত 
পোতলদয় েোয়, তোেদল আবোে গস তফেদব তক কদে! গস গে এখোদন প্রদবশ কদেদে 
তো ইততমদেয প্রকোশ নো েদয় থোকদল প্রকোশ েদয় পড়দবই। এেোড়ো তোে মদন 
েদলো, তবকল্প পদথ গবরুবোে পথ বন্ধ কেদতও গকউ আসদত পোদে। তকন্তু গেন 
আবোে ভোবল, েয়দতো আসদত পোদে, তকন্তু এেোড়ো গতো তোে গবরুবোে আে গকোন 
পথ গনই। আবোে তোে মদন গখোঁচোে মত তবেল, গস এভোদব পোলোদল আবোে তফেদব 
তক কদে? তকন্তু পেিদন এ তচেো গেদড় গফদল গেন ভোবল পতেণততে তচেো আতম 
কতে নো। তরদয়দট ব গেোয়োনদক বোঁচোবোে েদন্য েখন তপস্তল েোদত গবতেদয়তেলোম, 
তখন মৃতযুে েদন্য প্রস্তুত েদয়ই গবতেদয়তেলোম। আতম েতে েীবন তেদয়ও ওদেে 
উপকোে কেদত পোতে, আমোে পতেবোদেে পোদপে প্রোয়তিত্ত কেদত পোতে, গসটোই 
েদব আমোে েীবদনে সোথিকতো। 

তসিোে তনদয়ই গেন তসঁতড়ে গ োড়োে েেেো তেদয় এ কদিে প্রদবদশে 
তেতীয় েেেোতট হুড়দকো তেদয় বন্ধ কদে কি গথদক গবরুবোে েদন্য েরুেী েেেোে 
তেদক েুটল। েোবোে সময় একটু আলমোতে গথদক ওভোেদকোট তনদয়  োদয় েতড়দয় 
নীল। 

কদিে েতিণ পতিম গকোদণ একটো সিংকীণি তসঁতড় উদি গ দে েোদে 
গবরুবোে েরুেী েেেো পেিে। তসঁতড় গবদয় উদি গেন হুড়দকো খুদল তনদচ গফদল 
তেল। 

েরুেী েেেোটো ব িোকোে। এখোদনও তেদলে পোিো, একেম এয়োে 
টোইট। গেন তসতড়দত েোঁতড়দয় দু’েোত তেদয় পোিো আল ো কেোে গচট বো কেল। তকেুই 
েদলো নো। পদে গেন তসতড়ে আেও এক েোপ উদি ঘোড় বোঁতকদয় মোথো তনচু কদে 
কোঁে লো োল েেেোে পোিোয়। তোেপে সবিশতি লোত দয় কোঁে তেদয় গিলল েেেো। 
কোঁে বযোথোয় টন টন কদে উিল, তকন্তু েেেো সেো েূদে থোক সোমোন্য নড়লও নো। 



গ োয়োদেলকুইভোদে নতুন গরোত  63 

 

গেন তসতড়ে একেোপ তনদচ গনদম গসোেো েদয় েোঁড়োল। ভোবল, েেেো 
মতেচো বো অন্য গকোন ভোদব আপনো আপতন আটদক েোবোে কথো নয়। তনিয় হুড়দকো 
েোড়োও আে তকেু বোড়তত বযবিো আদে েেেো বন্ধ েোখোে। 

গেন দ্রুত নেে বুলোল ব িোকোে েেেো এবিং তোে গেয়োদলে চোেপোদশ। 
অতযে গশ্যন েৃতট ব গেদন েোদত ততল পতেমোন গকোন অস্বোভোতবকতোও তোে নেে নো 
এড়োয়। েেেোে গেয়োদল একতট বোতলকোে গেো হা মুখোবয়দবে ওপে ত দয় গেদনে 
গচোখ আটদক গ ল। এ মুখোবয়বতটও গপতিল গস্কদচ কেো মদন েল। মুখবয়বতটে 
কপোদল লোল একতট গফোঁটো। গস্কদচে আয়তন অনুসোদে গফোঁটোটো গবশ বড়। 

গফোঁটোতটে তেদক তোতকদয় গেদনে মুখ উজ্জ্বল েদয় উিল। চটকদেই তোে 
মদন েল লোল, গফোটো বো গবোতোম তটদক কযোমদলে কেোে েদন্যই মুখোয়বতট আঁকো 
েদয়দে। 

তচেোে সোদথ সোদথই গেন তোে ডোন েোদতে তেিতন তেদয় লোল গবোতোমতটে 
ওপে চোপ তেল। সিংদ  সিংদ ই অেট ব একটো তশে তেদয় উদি তেদলে ব িোকোে 
েেেোটো সদে গ ল তোে মোথোে ওপে গথদক। 

প্রথদম একটু মোথো তুদল গেন গেখল চোে তেকটো। নো গকউ গকোথোও গনই। 
কতেদডোে একেম ফোকো। 

এই সময় গেনদেে বোড়ীে গভতদেে অিংশ গথদক, একটো পোদয়ে শে 
এদলো গকউ গেন এতেদক এত দয় আসদে। 

গেন লোফ তেদয় কতেদডোদে উদি এল। 
গে কতেদডোদে গেন এদস েোঁড়োল তোে একতট মোথো েতিণ তেদক গেনদেে 

বো োদনে তেদক চদল গ দে। অন্য মোথোতট বোড়ীে পূবতেদক ঘুদে  োড়ী বোেোেো 
অথিোৎ উত্তদেে লদন ত দয় গশে েদয়দে। 

গেন কতেদডোদে উদি ওভোে গকোট তেদয়  ো মোথো ভোল কদে গঢদক তনদয় 
গে ড় তেল  োড়ী বোেোেোে তেদক। 

গেন তকেুটো এত দয়দে, এই সময় গবেন গথদক তচৎকোে উিল, গক গক? 
গেন তচনদত পোেল তোে আব্বোে কেস্বে। 
গেন গে দড়ে  তত বোতড়দয় তেল। 
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গপেন গথদক পোদয়ে শে এল। গেন বুেদত পোেল তোে আব্বোও েুটদে 
তোে গপেদন। 

গেন গশে মুহুদতি েেো পড়দত চোয় নো। গখোয়োদত চোয় নো ডকুদমন্ট। 
গেন কতেদডোদেে মুদখ গপ ঁদে গেখল তোে  োড়ী েোঁতড়দয় আদে সোমদনই। 

গেন েুটল  োড়ীে তেদক। 
গেন  োড়ীে েেেো খুদলদে। এক পো ঢুতকদয়দে  োড়ীে গভতদে, গসই 

সোদথ মোথোটোও। একটো পো তখনও বোইদে। 
এই সময় কতেদডোদেে মুখ গথদক তচৎকোে এল, পোলোল, পোলো। গসই 

সোদথ এল গুতলে শে। 
গেন তোে বোইদেে পোতট তুলদত েোতেল এই সময় গুতল এদস তবি কেল 

গস পো। গুতল লো ল েোটুে তিক তনদচই। 
গেদনে গেে গকঁদপ উিদলো। একটো তচৎকোে গবরুল মুখ গথদক। তকে তোে 

পদেই গেন তনদেদক সোমদল তনল। গস েোঁদত েোঁত গচদপ দু’েোত তেদয় পোটো তুদল 
নীল  োড়ীে গভতদে। তোেপে ডোন েোত তেদয় গটদন েেেো বন্ধ কদে তেল  োড়ীে। 

কতিত গেেটোদক গেন  োড়ীে তসদটে সোদথ গসঁদট গেদখ  োড়ী েোটি 
তেল। 

গেদনে নেদে এল সোমদনই েোদেোয়োন গবোবোে মত েোঁতড়দয় আদে। তোে 
দু’তট গচোখ ভদয় তবস্ফোতেত। 

েোদেোয়োদনে পোশ তেদয় তীে গবদ  গেদনে  োড়ী গখোলো গ ট তেদয় ত দয় 
পড়ল েোস্তোয়। 

 
 
 
তচৎকোে কোদন গেদতই গেদনে আব্বো গেদমতনে থমদক েোঁতড়দয়তেল। 

তচৎকোে গস তচনদত গপদেদে। 
তপস্তল েেো েোততট তোে তিে েদয় গ ল, পো দু’তট তোে গেন মোতটদত আটদক 

গ ল। গচোদখ গবোবো েৃতট ব। 
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গেদনে গেখোদন গুতল গলদ দে, গসখোদন এক গথোক েি  ড়োদে তখনও। 
পোথদেে মূততিে মত তিে পো চোতলদয় গেদমতনে এদস েোঁড়োল লোল তোেো 

গসই েদিে সোমদন। তোে গচোখ গসই েদিে উপে পোথদেে মত তিে। 
গেদনে মো েুদট এল বোড়ীে গভতে গথদক। গুতলে শে গসও শুদনদে। 
‘ওদ ো শুদনে, গেন গতো ঘদে গনই’ বলদত বলদত গেদনে মো এদস েোঁড়োল 

গেদমতনদেে কোদে গসই েদিে সোমদন। 
েদিে সোমদন গেদমতনেদক পোথদেে মত েোঁতড়দয় থোকদত গেদখ গচোখ 

ভেো উদে  তনদয় গেদনে মো একবোে েদিে তেদক, একবোে গেদমতনদেে তেদক 
তোকোদত লো ল। 

তোেপে আতি কদন্ি বলল, ‘গতোমোে তক েদয়দে, এ েি কোে? শুদনে, 
গেনদক পোওয়ো েোদে নো।’ 

মূততিে মত েোঁড়োদনো গেদমতনদেে েোত গথদক খদস পড়ল তপস্তল। 
গেদনে মো েুদট এদস গেদমতনদেে একটো েোত েদে েোঁকোতন তেদয় বলল, 

‘বল, এ েি কোে? কথো বলে নো গকন?’ 
গেদমতনে েদিে তেদক তোতকদয় মূততিে মত েোঁতড়দয়ই েইল। 
অল্পেূদে তবস্ফোতেত গচোদখ েোঁতড়দয়তেল েোদেোয়োন। গেদনে মো েুদট গ ল 

তোে কোদে। কোন্নো েতড়ত কদন্ি বলল, ‘তক েদয়দে, তক গেদখে তুতম, এ েি কোে? 
গেন গকোথোয়?’ 

েোদেোয়োন দু’েোদত মুখ গঢদক বদস পড়ল। েোউ মোউ কদে উদি কোন্নো 
েতড়ত কদন্ি বলল, ‘খুকু মতনে েি, গুতল গলদ দে...।’ কথো গশে কেদত পোেল 
নো েোদেোয়োন। একটো তচৎকোে কদে গেদনে মো লুতটদয় পড়ল মোতটদত। তখন 
অদনক েোত। 

েূদে  ীেিোে গকোন গপটো ঘতড়দত ১২ টো বোেোে শে গভদস এল। 
গেদনে ঘদে গমদয়ে তবেোনোয় পদড় তবেোনো আঁকদড় েদে কোঁেদে তোে মো। 
বোইদেে ড্রতয়িং রুদম গসোফোয় বদস গেদমতনে। তোে পোদশে গসোফোয় 

ভোসকুদয়ে। 
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ভোসকুদয়ে কথো বলতেল, ‘আপতন শোে গেোন স্যোে। আপতন গেদশে 
গ  েব। আপতন সেোনদকও গেেোই গেনতন। গেনদক আপতন গুতল কদেদেন- 
আপনোে এ েোতত গপ্রম সবোইদক অতভভূত কেোে মত।’ 

একটু থোমল ভোসকুদয়ে। তোেপে বলল, ‘গেোয়োন গেদলটোই শয়তোতনে 
মূল। গসই মো গেদনে মোথো খোেোপ কদেদে। আমোদেে এখন প্রথম কোে আেত 
গেন এবিং ডকুদমন্ট গুদলোদক উিোে কেো। তোেপে শয়তোন গেোয়োন এবিং আেমে 
মুসোদেে পোকড়োও কেো। আেত গেন তনিয় গকোন েোসপোতোল তকিংবো তক্লতনদক 
উিদব। আমেো মোতিদেে সকল েোসপোতোল ও তক্লতনদক আমোদেে গলোকদেে সতকি 
কদে তেদয়তে। আমোদেে শত শত কমিী গ োটো শেদে েতড়দয় পদড়দে। তোদেে 
পোকড়োও কেোে েদন্য। সেকোদেে গ োদয়েো তবভোদ েও সোেোেয কোমনো কদেতে 
আতম। আতম তোদেে বদলতে, আপনোে গমদয়দক আেত কদে তকডন্যোপ কদেদে 
আেমে মুসোে েল। এই সিংবোদে সেকোদেে উচ্চ মেল উতেগ্ন েদয় পদড়দে। পুতলশ 
ও গ োদয়েো তবভো  পূণি উেযদম কোদে গনদমদে। তচেো কেদবন নো স্যোে েেো 
তোদেে পড়দতই েদব।’ 

গেদমতনে শুকদনো মুদখ বদস তেল। তোে গচোখটো ভোসকুদয়দেে তেদক 
তনবি তেল বদট, তকন্তু মনটো েুদট গবড়োদে অন্য গকোথোও। ভোসকুদয়দেে সব কথো 
কোদন ত দয়দে বদল মদন েদলো নো। তকন্তু ভোসকুদয়দেে শে কথোয় গেদমতনে নদড় 
চদড় বসল। বলল, ‘স্বেোষ্ট্রমন্ত্রী আমোদক গটতলদফোন কদেতেদলন। আতম ভয় কেতে, 
ঘটনো নো প্রকোশ েদয় পদড়। আতম চোই নো, গেন তকডন্যোপ েওয়োে কোতেনী প্রচোে 
গেোক।’ শুষ্ক ও তনরুত্তোপ কদন্ি বলল গেদমতনে। 

‘নো স্যোে, গস বযবিো তনদয়তে। গেোম তমতনেোে, পুতলশ প্রেোন ও আতম 
েোড়ো ঘটনো গকউ েোদন নো। অন্যদেে শুেু ফদটো সেবেোে কদে বলো েদয়দে, খঁুদে 
গবে কদে সসম্মোদন গপ ঁদে তেদত। েোতেদয়দে, পোতলদয়দে নো তকডন্যোপ েদয়দে। 
তকেুই বলো েয়তন এবিং গেদনে পতেচয়ও প্রকোশ কেো েয়তন।’ 

‘েন্যবোে ভোসকুদয়ে।’ 
একটু থোমল গেদমতনে। তোেপে আবোে বলল, ‘ডকুদমন্ট গুদলো েতে 

ওদেে েোদত েোয় ভোসকুদয়ে?’ 
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‘েযোন ও ডোয়োগ্রোম গপদয় ওেো েো কেদত পোদে তো েদলো, গতেস্ক্রীয় 
কযোপসুলগুদলো ওেো তুদল গফলোে গচট বো কেদব। তকন্তু গস সোেয তোদেে েদব নো। 
কোদে নোমদলই ওদেে তটদপ তটদপ মোেদবো আমেো।’ 

কথো গশে কদেই ভোসকুদয়ে বলল, ‘এখন উিদত পোতে স্যোে? ওতেদক 
অদনক কোে আদে।’ 

‘তিক আদে ভোসকুদয়ে, গকোন খবে গপদলই আমোদক েোতনও। গেদনে 
মো একেম গভদঙ পদড়দে। গকোন সোন্ত্বনোই মোনদে নো। সবতকেুে েদন্য গস আমোদক 
েোয়ী কেদে। আমোে েোেনীততই নোতক গেদনে এই অবিোে েদন্য েোয়ী।’ 
গেদমতনদেে শুকদনো কন্ি গশদেে তেদক ভোতে েদয় উিল। 

‘মোদয়ে মন গতো, একটু তভন্ন েকম েদবই। তেেি েেদত বলুন স্যোে, আমেো 
গেনদক গবে কদেই গফলদবো।’ বদল ভোসকুদয়ে উদি েোঁড়োল। 

গেদমতনেও উদি েোঁতড়দয় ভোসকুদয়দেে সোদথ হ্োন্ডদশক কদে গভতদেে 
তেদক পো বোড়োল। 
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৩ 
তফতলদপে বোতড়ে তনচতলোে ড্রতয়িংরুম। 
আেমে মুসো, তফতলপ, গেোয়োন, তেয়োে, আবদুে েেমোন বদস আদে 

গসোফোয়। 
কথো বলতেল তখন আেমে মুসো। বলতেল, ‘Elder’ সমস্যোে সমোেোন 

নো কেদত পোেদল আমেো এক ইতিও এগুদত পোেতে নো।’ 
‘Elder’ অথি মুরুব্বী, অতভভোবক। ‘কু-ক্লযোক্স-ক্লযোদনে মুরুব্বী বো 

অতভভোবক গক?’ বলল তফতলপ। 
‘এই মুরুব্বী গকোন সিং িনও েদত পোদে, েোেো গেনীয় কু-ক্লযোক্স-

ক্লযোদনে অতভভোবকত্ব কেদে।’ বলল গেোয়োন। 
‘তো েদত পোদে। তকন্তু আমোে মদন েয় গতেস্ক্রীয় পোতোে গে েযোন ও 

ডোয়োগ্রোম তো আতম মদন কতে তোেো কোদেই েোখদব, গেদশে বোইদে েোখোে তকিংবো 
অন্য সিং িদনে েোদত গেবোে তোদেে প্রদয়োেন তক?’ বলল আেমে মুসো। 

‘তিক মুসো ভোই। গেদনে কু-ক্লযোক্স-ক্লযোন তনদেদেে এত দুবিল মদন কদে 
নো গে ডকুদমন্ট তোেো তনেোপত্তোে েদন্য অন্য সিং িন বো গেদশে বোইদে েোখদব।’ 
বলল তফতলপ। 

‘তকন্তু তনেোপত্তো েীনতোে কোেদণই গতো তোেো ডকুদমন্টগুদলো তোদেে গেড 
গকোয়োটিোদে েোখোে সোেস কদেতন।’ বলল গেোয়োন। 

‘একথো তিক মুরুব্বী বলো েদয়দে এমন এক আশ্রয়দক েো তোদেে গেড 
গকোয়োটিোদেে গচদয় তনেোপে।’ বলল তেয়োে। 

‘একথো আতম বুেদত পোেতে নো গতেস্ক্রীয় পোতোে ডকুদমন্ট ‘Elder’-
এে কোদে এ কথো ভোসকুদয়দেে পোেদসোনোল কিুযটোে গেকডি কেোে প্রদয়োেন 
েদলো গকন? গেকডি কেো েখন েদলোই তখন নোমটোদক আড়োল কেো েদলো গকন?’ 
বলল তফতলপ। 
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‘এে উত্তে সম্ভবত এটোই গে, ডকুদমন্টগুদলো কোে কোদে আদে এটো শুে ু
ভোসকুদয়েই েোদন। ভোসকুদয়দেে েতে তকেু েদয় েোয়, তোেদলও েোদত তোে 
িলোতভতেি বযতি েোনদত পোদে গস তথয এেদন্যই তোে পোেদসোনোল কিুযটোদে 
তো গেকডি কেো েদয়দে। আে ‘Elder’ এে নোম নো থোকোে কোেণ তোদক ‘Elder’ 
নোদমই কু-ক্লযোক্স-ক্লযোদনে েোতয়ত্বশীলেো সবোই েোদন।’ 

‘Elder’ নোম গেকডি থোকদল তো অদন্যে কোদে প্রকোশ েদয় পড়োে 
সম্ভোবনো আদে বদলই এটো উহ্ েোখো েদয়দে।’ বলল তেয়োে। 

‘তবেয়তট তনদয় আতমও গভদবতে, তকন্তু সমোেোন খঁুদে পোইতন।’ আেমে 
মুসো বলল। 

‘এে েবোব েয়দতো পদেও পোওয়ো েোদব। তকন্তু এখন সোমদন এগুবোে পথ 
তক?’ বলল তফতলপ। 

আেমে মুসোে মুদখ তচেোে একটো েোয়ো গনদম এল। বলল, ‘প্রততটো তেন 
েোদে আে গেদন আমোদেে কদডিোভো, আল েোমেো, গ্রোনোডো, মোতিদেে মসতেে 
কমদেক্স প্রভতৃতে েীবন গথদক একটো অিংশ খদস পড়দে। একবোে ওগুদলো 
গতেস্ক্রীয় দুট ব েদয় পড়দল গসগুদলো গমেোমদতে আে গকোন উপোয় থোকদব নো। 
ওগুদলো মুদে েোদব গেদনে বুক গথদক, গসই সোদথ মুদে েোদব গেন গথদক 
মুসলমোনদেে নোম তনশোনো।’ 

থোমল আেমে মুসো। একটু ভোবল। তোেপে বলল, ‘গেদন খৃট বোন তকিংবো 
গশ্বতকোয়দেে মুরুব্বী বো অতভভোবক বদল সোেোেণ ভোদব মদন কেো েয় এমন গকউ 
তক আদে?’ 

‘কোতডিনোল পতেবোেদক একবোদকয গস েেদনে পতেবোে বলো েোয়।’ 
আেমে মুসোে মুদখ েোতস ফুদট উিল। বলল, ‘আিেি, ক’তেদন একবোেও 

এ পতেবোদেে কথো আমোে মদন েয়তন। তুতম তিকই বদলে গেোয়োন, গেদনে 
খৃেোনদেে শীেি অতভভোবক পতেবোে এতট। আে এ পতেবোদেে সোদথ কু-ক্লযোক্স-
ক্লযোদনে ঘতনষ্ঠ সিকি আদে। ঐততেোতসক কোতডিনোল েোউদেে একটো অিংশ কু-
ক্লযোস্ক-ক্লযোনদক গেয়োই তোে প্রমোণ। তকন্তু গেদনে আব্বো গেদমতনে গড 
তসসনোদেোসো কু-ক্লযোক্স-ক্লযোদনে ‘Elder’ তক নো গসটোই েোনোে তবেয়।' 
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'হ্োঁ মুসো ভোই, এটোই েোনোে তবেয়।' বলল গেোয়োন। 
‘তম: গেদমতনে আমোদেে প্রততদবশী বলো েোয়। লো-গ্রীনেোয় আমোদেে 

পোদশই তোদেে স্বোিয তনবোসটো। গেোট গবলো গথদকই ওদেে সবোইদক েোতন। তম: 
গেদমতনে অতযে সোেোেণ ভোদব চদলন। বোতড়দত গতমন েোখ ঢোক গনই। গকোন 
পোেোেোও বোড়ীদত কখনও েোদখনতন। মোতিদেে বোতড়ও তোই। গেোয়োন এটো আেও 
ভোল েোদন। এমন গলোক তকিংবো এমন বোড়ী কু-ক্লযোক্স-ক্লযোদনে মূলযবোন েতলদলে 
তনেোপেোশ্রয় েদত পোদে বদল মন বলদে নো।' বলল তফতলপ। 

'গতোমোে কথো তিক েওয়োে েুতি আদে। তদব সম্ভোবনোই আমোদেে 
পেীিো কদে গেখদত েদব। এখন বল, কোতডিনোল পতেবোদেে মত অথবো 
গেদমতনদেে মত আে কোদক কোদক আমেো এমন সম্ভোবনোে তোতলকোয় গফলদত 
পোতে।' বলল আেমে মুসো। 

কথো বলোে েন্য তফতলপ মুখ তুদলদে এমন সময়, প্রেেী েুদট এদস ডতয়িং 
রুদম প্রদবশ কেল। দ্রুত কদে বলল, ‘একটো  োড়ী গভতদে ঢুকদত চোয়,  োড়ী 
তেদয় গ ট েোক্কোদে। তেজ্ঞোসো কেদল গকোন কথো বলদে নো। আমেো তক কেব?’ 

সিংদ  সিংদ  আেমে মুসো উদি েোড়োল। তফতলপও সিংদ  সিংদ  উদি 
েোঁড়োল। বলল, 'মুসো ভোই আপতন এবিং গেোয়োন থোকুন। আমেো গেদখ আতস।' 

'নো তফতলপ, এটো গকোন শত্রুে  োতড় নয়। শত্রুে  োতড় এমন েয়নো, এমন 
কদে নো।' বলদত বলদতই আেমে মুসো চলদত শুরু কদেদে। 

সবোই তপেু তনল আেমে মুসোে। 
আেমে মুসোেো গ দটে সোমদন ত দয় গেখল  োতড়তট অতবেোম েণি গেয়ো 

েোড়োও গ ট েোক্কোদে  োড়ী তেদয়। 
আমে মুসো গ দটে তসতকউতেতট উইনদডো তেদয়  োড়তটে তেদক এক নেে 

তোকোল। গেখল  োড়ীদত একেন মোত্রই আদেোেী। 
আেমে মুসো সুইচ তটপল। গ দটে দু'তট পোিো সদে গ ল দু'তেদক। গ দটে 

সোমদন গেোয়োন তফতলপ এবিং অন্যোন্যেো। 
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গ ট খুদল গেদতই  োড়ী ঢুদক গ ল গভতদে। গসই সোদথ  োড়ীে গভতে 
গথদক এটো কে উচ্চোতেত েল, 'আতম গেন।' কেটো একটো দুবিল তচৎকোদেে মত 
গশোনোল। 

গভতদে প্রদবশ কদেই  োতড়টো শো কদে েুদট গ ল  োড়ী বোেোেোে তেদক। 
 োড়ীে  ততটো তবশৃঙ্খল। 

 োড়ীটো  োড়ী বোেোেোয় স্বোভোতবকভোদব েোঁড়োদলোনো। বোেোেোয় ত দয় 
েোক্কো গখল। 

গেোয়োন গেদনে নোম শুনদত গপদয়তেল এবিং তোে কেও তচনদত 
গপদেতেল। তকন্তু গেদনে এই আ মন এবিং তচৎকোে তোদক তবতস্মত কদেতেল। 

গেোয়োন চুটতেল  োড়ীে গপেদন। 
 োড়ী েোঁড়োদতই গেোয়োন  োড়ীে েোনোল তেদয় গভতদে এক েলক 

তোতকদয়ই উতেগ্নভোদব এক টোদন েেেো খুদল গফলল  োড়ীে। 
 োড়ী খুদলই গচোখ েোনোবড়ো েদয় গ ল গেোয়োদনে। তসদটে ওপে এতলদয় 

পদড়দে গেন।  োড়ী গভদস েোদে েদি। 
‘গেোয়োন তুতম এখোদন! গতোমোদকই খুব আশো কেতেলোম। আমোে গুতল 

গলদ দে।’ দুবিল কদে বলল গেন। 
এ তক কদে েদলো গেন? আতিকদে বলল গেোয়োন। 
আেমে মুসো, তফতলপ সবোই গপেদন এদস েোঁতড়দয়তেল। 
আেমে মুসো গেোয়োনদক একটু পোদশ গিদল েুদক পদড় গুতলতবি িোনতট 

পেীিো কেল। গেখল, েোটুে তনদচ মোিংসল তেপটোয় তবেোট িদতে সৃতট ব েদয়দে। 
গুতল এক পোশ তেদয় ঢুদক আদেক পোশ তেদয় গবতেদয় গ দে। 

'গেোয়োন, তফতলপ গতোমোদেে গকোন তবশ্বস্ত তক্লতনক আদে? গেনদক 
তক্লতনদক তনদত েদব।' গসোেো েদয় েোঁড়োদত েোঁড়োদত বলল আেমে মুসো। 

গেন েীদে েীদে নো সূচক মোথো নোড়ল। বলল, নো গকোন তক্লতনক নয়, 
েোসোপোতোল নয়। ওেো এতিদন মোতিদেে সব তক্লতনক েোসপোতোদল গলোক 
পোতিদয়দে আদস্ত আদস্ত দুবিল কদে বলল গেন। 

'মুসো ভোই, বোসোদত সব বযবিো কেো েোদব।' বলল তফতলপ। 
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'তিক আদে, গেোয়োন গেনদক গভতদে নোও।' আেমে মুসো বলল। 
সদে এল  োতড়ে েেেো গথদক আেমে মুসো। 
তফতলপ েুদট গ ল গভতদে। 
গেদনে  োদয় গকোট, পেদন েোটুে তনচু পেিে নোমোদনো স্কোটি। ডোন েোদতে 

ওপে গিস তেদয় একটো কোত েদয় তসদটে ওপে  ো এতলদয় পদড়তেল গেন। 
গেোয়োন তোদক তুদল গনয়োে েদন্য এগুদলো। 
গেন তেয়োতেিং হুইল েদে গসোেো েদত গচট বো কেল। চোপ পড়ল তোে 

গুতলতবি বোম পো টোয়। কঁতকদয় উিল গেন। 
'গতোমোদক উিদত েদব নো গেন, তুতম উদিো নো।’ বদল গেোয়োন এত দয় 

ত দয় পোঁেোদকোলো কদে তুদল তনল গেনদক। 
গচোখ বন্ধ কদে গেন তনদেদক এতলদয় তেদয়দে গেোয়োদনে েোদতে ওপে। 
গেোয়োন েোটদত েোটদত প্রশ্ন কেল, তকেুই বুেদত পোেতেনো গেন, গকোথোয় 

তক কদে এটো ঘটল? 
গেন গচোখ খুলল। তোকোল গেোয়োদনে তেদক। গেদনে গচোদখ েোতসে 

অেট ব প্রদলপ। বলল, 'সব শুনদব। বদলতেলোম নো আতম, গতোমোে তকেু কোে 
আমোদক তেও'। 

'তকেু কেদত ত দয়তেদল নোতক?' গেোয়োদনে গচোদখ তবস্ময়। 
'বলব'। গচোখ বন্ধ কদে বলল গেোন। 
তনদচে ড্রইিং রুদমে তসঁতড়ে গ োড়োয় েোঁতড়দয় তেল তফতলপ। গেনদক তনদয় 

গেোয়োন ঢুকদতই বলল ততন তলোয় তনদয় চল গেোয়োন। আম্মোে পোদশ মোতেয়োে 
ঘেটোয় ওে েদন্য বযবিো কদেতে। 

গেোতলোে তসঁতড়ে মুদখ েোঁতড়দয় তেল তফতলদপে আম্মো। 
মোতেয়োে বোন্ধবী গেনদক গেোটদবলো গথদকই গচদন তফতলদপে আম্মো। 
গেনদক গেদখই গকঁদে উিল, 'আমোে মোতেয়ো গ ল, গতোমোেও এই 

অবিো?' 
'গেন গচোখ খুদল মোতেয়োে মো'ে তেদক গচদয় বলল, 'মোতেয়োে মত কদে 

আতম গেদত পোেলোম নো খোলোম্মো।' 
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'ওকথো বদলোনো মো, তুতম গবঁদচ থোক।' গেদনে মোথোয় েোত গেদখ চলদত 
চলদত বলল মোতেয়োে মো। 

গেনদক তনদয় গেোয়োন এবিং অন্যোন্য সকদল প্রদবশ কেল ঘদে। 
গবশ বড় ঘে। তক তদক চক চদক ঘে। গেন মোতেয়োে কোদে এ ঘদে 

এদসদে। 
খোদট সোেো েবেদব নতুন তবেোনো পোতো। চোেদেে ওপে গ োটো খোট েুদড় 

একটো েোবোে তসট তবেোদনো। 
গেোয়োন গেনদক তবেোনোয় শুইদয় তেল। 
মোতেয়োে মো বসল গেদনে মোথোে কোদে। েোত বুতলদয় তেদত লো ল 

গেদনে মোথোয়। 
আমোে এক সোদেিন বন্ধুদক বদলতে, এখনই এদস পড়দবন। তফতলপ 

বলল। 
তফতলপ, তোড়োতোতড় তকেু দুে খোইদয় তেদত েদব গেনদক। আেমে মুসো 

বলল। 
'তফতলদপে মো উদি বলল, আমোে গখয়োলই েয়তন। েোই বোবো আসতে। 
বদল তফতলদপে মো গবতেদয় গ ল। গেদনে গুতলতবি িদতে তেদক তোতকদয় 

আেমে মুসো বলল, িত বোেোে কোপড়টো বেদল তেদত েদব, ওটো েদি তভদে 
গ দে। 

 োড়ীদতই গেন তোে মোথোে স্কোটি তেদয় িতটো গবদে তনদয়তেল। তোেপে 
 োড়ী বোেোেোয় আেমে মুসো গসটো পোদল্ট তোে রুমোল তেদয় িতিোনটো গবদে গেয়। 

'ডোিোে এই এদস পড়ল বদল মুসো ভোই।' বলল তফতলপ। 
গেোয়োন গেদনে পোদশ বদসতেল। 
তবেোনোয় গশোয়োে পে গচোখ বন্ধ কদে তেল গেন। একটু গেে গনবোে পে 

গস গচোখ খুলল। 
গকোদটিে পদকট গথদক েীদে েীদে গবে কেল গসই ইনদভলোপ। কোঁপো 

েোদত গসটো গেোয়োদনে েোদত তুদল তেদয় বলল, 'মুসো ভোইদক েোও।' 
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গেোয়োন তবস্মদয়ে সোদথ ইনদভলোপতট েোদত তনদয় গসটো তুদল তেল আেমে 
মুসোে েোদত। 

আেমে মুসোে গচোদখও গক তুেল্ 
গস ইনদভলোপতট েোদত তনদয় বলল, ‘তক আদে গবোন এদত?’ 
গেন গচোখ বুদেতেল। আবোে গচোখ খুদল বলল, 'গেখুন, বলব নো।' গেদনে 

গিোঁদট এক টুকদেো েোতস। 
'আেমে মুসো ইনদভলোদপে গভতে গথদক কো েগুদলো গবে কেল। 

কো েগুদলোে ওপে একবোে গচোখ বুতলদয়ই 'আিোহু আকবোে' বদল আেমে মুসো 
তসেেোয় পদড়  দল গমদেে ওপে। 

গেোয়োন, তফতলপ, আবদুে েেমোদনে গচোদখ মুদখ তবস্ময়্ 
ডপতলপ কো েদুেো তুদল তনল আেমে মুসোে েোদতে পোশ গথদক। 
গচোখ বুতলদয়ই তচৎকোে কদও উিল, 'গেোয়োন এদতো মুসতেম ঐততেোতসক 

িোন ও মোতিদেে মসতেে কমদেদক্স গতেতস্ক্রয় পোতোে পতেকল্পনো ও ডোয়োগ্রোম।' 
'তবস্মদয় পোথে েদয় েোওয়ো গেোয়োন তফতলদপে েোত গতদক কো েগুদলো 

তনদয় ওগুদলোে ওপে গচোখ িোপন কেল। আবদুে েেমোনও এত দয় এল গেোয়োদনে 
কোদে। তোেও গচোখ কো েগুদলোদত। 

গেোয়োন, তফতলপ, আবদুে েেমোন নত মুদখ গকোন কথো গনই। গেন  ভীে 
গকোন স্বদপ্ন তনমতজ্জত। 

অদনিণ পে তসেেো গথদক মোথো তুলে আেমে মুসো।  ন্ড তেদয়  তড়দয় 
পড়দে তোে গচোদখে পোতন, েীদে েীদে বলল, ‘আমেো েো আশো কেদত পোতেতন, 
তোে গচদয়ও গবশী সোেোেয কদেদেন আিোে আমোদেেদক।’ 

গেদনে তেদক তোতকদয় বলল, 'আিোে গতোমোদক েীঘিেীতব করুক গবোন। 
আে মোনুে েো আশো কেদত পোদেনো, তোে গচদয়ও বড় পুেস্কোে আিোে গতোমোদক 
তেন, েখন ওটো মোনুদেে েদন্য সবদচদয় গবশী প্রদয়োেন েদব।' 

আদবদ  কে রুি েদয় এল আেমে মুসোে। 
গেদনে গচোখ গথদকও  তড়দয় পড়তেল অশ্রু। শুকদনো লোল গিোঁট তোে 

কোঁপতেল। আেমে মুসোে তসেেো, তোে কথো, গেোয়োনদেে সপ্রশিংস তবস্ময়, গেদনে 
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গেো হা হৃেয়টো ভদে তেদয়দে অসীম আনে আে আদবদ । তোেও মুদখ কথো সেদে 
নো। 

আেমে মুসোই আবোে কথো বলল, ‘আমোে েীবদন আেদকে মত এত 
খুতশ গকোন তেন েইতন গবোন।’  

গেদনে তেদক গচদয় কথোগুদলো বলল আেমে মুসো। একটু গথদমই আবোে 
বলল গেনদক, ‘তোেদল কু-ক্লযোক্স- ক্লযোদনে ‘elder’ গতোমোে আব্বো, তোই নো?’ 

‘তে হ্োঁ।’ গচোখ মুদে বলল গেন।  
‘গতোমোে আব্বোে গুতলদতই তুতম আেত েদয়ে, তোই নো?’ 
‘তে, হ্োঁ। আপতন তক কদে েোনদলন ভোইয়ো?’ গেদনে কদন্ি তবস্ময়!  
‘বযোপোেটো খুবই সেে। গতোমোে গুতল গলদ দে েোঁটুে তনদচ। ভোসকুদয়ে 

অথবো কু-ক্লযোক্স-ক্লযোদনে গকউ এই অবিোয় গুতল কেদল গসটো কেত তোেো গতোমোে 
বুদক, তপদি অথবো মোথোয়।’  

কথো গশে কদেই আেমে মুসো কো েগুদলো তফতলদপে েোদত তুদল তেদয় 
বলল, ‘এগুদলো ভোদলো কদে েোখ তুতম।’  

তোেপে আেুে েেমোদনে তেদক তফদে বলল, ‘তুতম এবিং তেয়োে গবে েও 
বোইদে। কু-ক্লযোক্স-ক্লযোদনে তৎপেতো সিদকি গখোঁে নোও। ওেো তকন্তু এখন িযোপো 
কুকুদেে মত েদয় েোদব। আে আতম তনদচ েোতে, গেতখ গেদনে  োড়ীটো পতেষ্কোে 
েদলো তক নো।  োড়ীে নোম্বোে বু্ল-বুক সবই পোদল্ট তেদত েদব।’  

সবদশদে গেোয়োদনে তেদক গচদয় বলল, ‘তুতম এখোদন বস।’  
গেোয়োন েোড়ো সবোই গবতেদয় গ ল ঘে গথদক।  
গেোয়োন তবস্মদয় গবোবো েদয় ত দয়তেল। গেন তোে আব্বো, তোে পতেবোে, 

তোে েোততে তবরুদি ত দয় ডকুদমন্টগুদলো উিোে কদেদে! তোে আব্বোে তপস্তদল গস 
গুলী গখদয়দে! গেদনে এই রূপ, এই তবশোলতো গেোয়োদনে কল্পনোদকও েোতড়দয় 
গ দে। তবস্মদয়ে গঘোে গেন তোে কোটদে নো।  

আেমে মুসো গবতেদয় গ দল গেোয়োন তোে মুখটো তনচু কদেতেল। তোে মদন 
েদলো আেমে মুসো গেন ইেো কদেই তোদক এবিং গেনদক এভোদব একো গেদখ গ ল। 
তো নোও েদত পোদে। এটো তোে একটো অমূলক তচেো েদত পোদে। তকন্তু এই তচেো 
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তোদক তকেুটো আড়ট ব কদেতেল। গেোয়োন এবিং গেদনে বযোপোেটো কোদেো কোদেই 
অপ্রকোশ্য থোকদলো নো।  

গেন তোতকদয় তেল গেোয়োদনে তেদক। তকেিুণ তোতকদয় গথদক বলল, 
‘কথো বলে নো গে?’  

গেোয়োন মুখ তুলল। এক েৃতট বদত তোতকদয় থোকল গেদনে তেদক। তোেপে 
েীদে েীদে বলল, ‘তরদয়দে তুতম আমোদক েীবন তবপন্ন কদে বোঁতচদয় তেদল, 
তখনও পদেো গতোমোদক আতম তচনদত পোতে তন। সততয আমোে গচোখ এত কম গেদখ। 
আে গতোমোদক তচনদত গপদেতে গেন।’ 

বলদত বলদত গেোয়োদনে কন্ি ভোেী েদয় এল। গচোখ গফদট গনদম এল 
অশ্রু।  

গেদনে গিোঁদট েোতস। বলল, ‘এই তচনদত নো পোেো গতোমোে গেোে নয় 
গেোয়োন। তুতম তবজ্ঞোনী। তুতম বস্তুে  ভীদে তবচেদণ বযস্ত, মোনুদেে মদন প্রদবদশে 
গতোমোে সময় গকোথোয়?’ 

গথদম একটু েম তনল গেন। তোেপে বলল, ‘আে কতটো তচনদত গপদেদে 
বলত গেোয়োন। তোেদল বুেব, তবজ্ঞোনী সোদেদবে তচনোে মদেয গকোন ফোঁক আদে 
তক নো?’  

গেদনে গচোদখে ওপে গচোখ গেদখ গেোয়োন বলল, ‘নো বলব নো। এটো 
বলোে তেতনস নয়। হৃেয় তেদয় অনুভব কেোে তেতনস এটো।’ গেোয়োদনে কন্ি 
তখনও ভোেী। গচোদখ তখন পোতন।  

গেদনে মুখ লোল েদয় উিল। কোঁপদে আদবদ  তোে পোতলো শুকদনো গিোঁট। 
বলল গস, ‘একটু কোদে আসদব গেোয়োন? অন্যোয় নো েদল গতোমোে গচোদখে পোতনটো 
আতম আমোে েোত তেদয় মুদে তেদত চোই’।  

‘গতোমোে পি গথদক আতমই মুেতে।’ বদল গেোয়োন গেদস পদকট গথদক 
রুমোল গবে কদে গচোদখে পোতন মুদে তনদয় রুমোলটো গেনদক তেল।  

গেন গেোয়োদনে রুমোল দু’েোত ভদে তনদয়, গস দু’েোদতে মদেয তনদেে 
মুখট গুেদলো।  
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এই সময় তফতলদপে মো দুে তনদয় প্রদবশ কেল। তোে প্রোয় সোদথ সোদথই 
ডোিোে সে আেমে মুসো ও তফতলপ ঘদে এদস ঢুকল। ডোিোে তফতলদপে বোস্ক 
সম্প্রেোদয়েই একেন। ডোিোদেে সোদথ একেন নোসিও এদসদে।  

ডোিোে িততট পেীিো কদে বলল, ‘িততট বড়, তকন্তু বুদলট গবতেদয় 
েোওয়োয় এখন আে গতমন েতটলতো গনই। তকন্তু প্রচেু েি গ দে ইততমদেযই, েি 
তেদত পোেদল ভোল েদতো।’ 

‘সমস্যো আদে তুতম গতো েোন। অপতেেোেি েদল গস বযবিো এখোদনই 
কেদত েদব।’ 

ডোিোে আেও পেীিো কদে বলল, ‘প্রদয়োেন আদে েতেও, তকন্তু 
প্রদয়োেনটো অপতেেোেি নয়। দু’এক তেদনই তিক েদয় েোদব।’  

গেন দুে গখদয় শুদয় পড়ল।  
ডোিোে নোসিদক ইশোেো কেল, বযো  খুদল প্রদয়োেনীয় সব গবে কেোে 

েদন্য।  
নোসি কোদে গলদ  গ ল। 
ডোিোে এদপ্রোনতট পদে তনদয় েোদত লাভোভস লোত দয় ততেী েদলো।  
েোঁটু পেিে চোঁেে তেদয় গঢদক গেয়ো েল গেনদক।  
ডোিোে তফতলদপে মোদক বলল, ‘খোলোম্মো এে মোথোে কোদে একটু 

বদসন।’  
আেমে মুসো, তফতলপ, গেোয়োন সবোই গবতেদয় গ ল ঘে গথদক।  
ডোিোে গেনদক বলল, ‘গতোমোদক তেেিয েেদত েদব, একটু কট ব েদব 

গবোন।’ বদল গেনদক একটো ইনদেকশন তেদয় তুলো কোঁতচ ইতযোতে তনদয় গেদনে 
বুদলট তবি িদতে তেদক এগুদলো।  

গেন েোঁদত েোঁদত গচদপ গচোখ বন্ধ কেল। 
 
 
 
পদেে তেন সকোল। 
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নোমোে পদড়ই তোেো আদলোচনোয় বসল।  
আেমে মুসো গেদনে ডকুদমন্ট উিোদেে কোতেনী শুতনদয় বলল, ‘গেন 

আেদকে তযো  ও সোেদসে একটো েৃট বোে। গস আমোদেে েদন্য আিোেে পতযি 
সোেোেয। গেদনে আে গবশ জ্বে উদিদে। সবোই গেোয়ো কে, আিোে গেনদক 
তোড়োতোতড় সুি কদে তুলনু।’ 

একটু থোমল আেমে মুসো। গথদমই আবোে শুরু কেল, ‘এখন কোদেে 
কথোয় আতস। গে ডকুদমদন্টে েদন্য এততেন আমেো উন্মুখ েদয়তেলোম, আিোে 
গসটো আমোদেে েুতটদয় তেদয়দেন। এখন বল আমেো গকোন পদথ এগুদবো?’  

‘আমোদেে কোদে গতো একটোই পথ। ডোয়োগ্রোম অনুসোদে খঁুদড় 
গতেতস্ক্রয়গুদলো তুদল গফলদত েদব।’ বলল তেয়োে তবন তোতেক। 

তফতলপ, গেোয়োন, আেুে েেমোন সবোই তোদক সমথিন কেল।  
‘তকন্তু এভোদব,’ বলদত শুরু কেল আেমে মুসো, ‘তুদল গফলো তক সম্ভব? 

প্রথম কথো েদলো ঐততেোতসক িোন গুদলো সেকোদেে নেদে েদয়দে, তোেো এভোদব 
খুড়দত গেদব গকন? সব গচদয় বড় কথো েদলো, গতেতস্ক্রয় পোতোে ডকুদমন্টগুদলো 
েোেোবোে পে কু-ক্লযোক্স-ক্লযোন এখন নেে েোখদব মোতিদেে শোে ফয়সোল মসতেে 
সে কদডিোভো, গ্রোনোডো, মোলো ো, প্রভতৃত সবগুদলো মুসতলম ঐততেোতসক িোদনে 
উপে। কোে কেদত গ দলই ওদেে েোদত েেো পড়দত েদব অথবো সিংঘোত বোঁেদব। 
এসদবে মদেয তেদয় আমেো আমোদেে উদেশ্য তসি কেদত পোেদবো নো।’ কথো গশে 
কেল আেমে মুসো। 

তফতলপ, গেোয়োন, তেয়োে, আেুে েেমোন সকদলেই মুখ মতলন েদয় উিল। 
েতোশো গেখো তেল তোদেে গচোদখ মুদখ।  

তফতলপ বলল, ‘আপতন তিক বদলদেন মুসো ভোই। আমেো এ তেকটো তচেো 
কতেতন। ওদেে গচোখ এতড়দয় গতেতস্ক্রয় তুদল গফলোে কোে তকেুদতই সম্ভব নয়।’  

‘উপোয় তক তোেদল এখন?’ বলল তেয়োে।  
‘ডকুদমন্ট পেীিোে কেোে পে  ত েোত গথদক আতম তভন্ন একটো তচেো 

কেতে।’ বলল আেমে মুসো।  
‘তক গসটো?’ ততন েন এক সোদথ বদল উিল।  
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‘আতম ভোবতে, ডকুদমন্ট গুদলো আেেিোততক একতট তনউে তমতডয়ো এবিং 
মুসতলম তবদশ্বে সিংবোেপত্র গুদলোে কোদে পোচোে কদে গেব’।  

‘তোে পে।’ বলল তফতলপ।  
‘আেেিোততক তনউে তমতডয়ো এবিং মুসতলম তবদশ্বে সিংবোেপত্র গুদলো 

এখবে লুদফ গনদব বদল আতম মদন কতে।’  
‘তোদত আমোদেে তক লোভ? আমোদেে উদেশ্য গতো তোদত তসি েদব নো। 

গতেতস্ক্রয় গুদলো গতো উিদব নো।’ বলল তেয়োে।  
‘বল তক! আমেো একটো নয়, তখন ততনটো উদেশ্য তসি কেদত পোেদবো।’  
ততনেনই তবস্ময় ভেো েৃতট বদত আেমে মুসোে তেদক তোকোল।  
‘প্রথম লোভ েদলো, শুরু কেল আেমে মুসো, কু-ক্লযোক্স- ক্লযোদনে ভীেন 

বেনোম েদব, তোে উপে সব তেক গথদক চোপ পড়দব এবিং তোদত সিং িনটোই েূবিল 
েদয় পড়দব। তেতীয় লোভ মুসতলম েোতত সিদকি গেনীয় েৃতট বভিংত  তবশ্ববোসীে 
কোদে পতেষ্কোে েদয় েোদব, তোে ফদল গেন সেকোদেে উপে প্রচন্ড চোপ পড়দব। 
তোেোড়ো ঐততেোতসক িোন গুদলো ধ্বিংস েদল প্রতত বেে গকোতট গকোতট তবদেতশক 
মুিোে আয় গথদক বতিত েদব গেন। গেন প্রতত বেে পেিটন খোত গথদক আয় 
কদে ১৬ তবতলয়ন ডলোে, এে মদেয ১২ তবতলয়ন ডলোে আদস মুসতলম ঐততেোতসক 
িোন গুদলোে সোদথ সিংতশ্লট ব পেিটকদেে কোে গথদক। সুতেোিং বেনোম ও চোপ গথদক 
েিো পোওয়ো অন্য তেদক গেদশে আতথিক স্বোথি েিোে েদন্যই গেন সেকোে 
সেকোেী ভোদব গতেতস্ক্রয় গুদলো তুলোে বযবিো কেদব। তৃতীয় লোভ েদলো, গেনীয় 
মুসলমোনদেে সিদকি এই সদচতনতোে সুদেোদ  গেদনে মুসলমোনেো তোদেে 
ন্যোেয ও  ণতোতন্ত্রক অতেকোে আেোয় কদে গনবোে সুদেো  গপদত পোদে।  

থোমল আেমে মুসো। 
তফতলপদেে গচোদখ তখন তবস্ময় ও আনে তিকদে পড়দে। 
‘আিোে আপনোদক েীঘিেীতব করুন।’ আপতন ক’তট কথোয় একটো 

গসোনোলী স্বপ্ন ফতুটদয় তুদলদেন আমোদেে সোমদন। আপনোে প্রতততট কথো সতয 
গেোক।’ আদবদ ে সোদথ বলল তেয়োে।  
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‘তেয়োে স্বপ্ন বদলদে, তকন্তু আমোে কোদে আপনোে প্রতততট কথো বোস্তব মদন 
েদে। তকন্তু একটো প্রশ্ন, কু-ক্লযোক্স- ক্লযোন বো গেদনে উপে চোপ আসদব গকন? 
মুসলমোনদেে গস েকম বন্ধু গকোথোয়?’ তফতলপ বলল। 

আেমে মুসো েোসল। বলল, ‘গতোমোে কথো তিক তকন্তু গতোমেো েোন, 
প্রদতযক েোততে ইততেোস-ঐততহ্ েিোে আেেিোততকভোদব স্বীকৃত তবেোন আদে। 
এেই অিংশ তেদসদব ইউদনদস্কো পৃতথবীবযোপী েোতত সমূদেে সোিংসৃ্কততক ঐততহ্ ও 
পুেোকীততি েিোে গচট বো কেদে। আেেিোততক এ তবতে, তনয়ম ও মদনোভোদবে সোেোেয 
আমেো পোব। কদডিোভো ও গ্রোনোডোে অমন কীততিসমূে এবিং আল-েোমেোে মত 
অতুলনীয় িোপতয কীততি ধ্বিংস গেোক দুতনয়োে মোনুে তো চোইদব নো। সুতেোিং 
চোেতেক গথদক চোপ আসদবই।’ 

‘তকন্তু এই লিয অেিন কেদত েদল গতো চোই বযোপক প্রচোে এবিং প্রচোদেে 
মোেযদম তবশ্বেনমত  িন। এটো তক সম্ভব েদব?’ বলল তফতলপ। 

‘কতখোতন সম্ভব েদব েোতননো। তদব গচট বো আমোদেে কেদত েদব। আে 
গভোদেই আতম তফতলতস্তন, মেয এতশয়ো প্রেোতন্ত্র ও গস তে আেদবে েোষ্ট্রেূদতে সোদথ 
তবেয়টো তনদয় আলচনো কদেতে। আতম তোঁদেে ইিংত ত তেদয়তে মুসতলম তবদশ্বে 
কো ে গুদলোদত অতযে গুরুত্বপূণি একটো ডকুদমন্ট েোপোে বযবিো কেদত েদব। 
তোদেেদক অনুদেোে কদেতে গকোনও ভোদব EWNA(EURO WORLD NEWS 
AGENCY)-এে সোদথ গেো োদেো  কদে ডকুদমন্টতট তোদেে মোেযদম প্রচোদেে 
বযবিো কেদত। তোেো কোে শুরু কদে তেদয়দে। ১০টোে তেদক তোদেে কোে গথদক 
েোনদত পোেদবো কতেূে তোেো এগুদলো। মদন গেদখো গতোমেো, আে সকোল ১০টোয় 
তেয়োেদক গসন্টপল  ীেিোে গ দটে পতিম পোদশ েোঁড়োদনো ৭৮৬৭৮৬ নিং  োতড়দত 
ত দয় উিদত েদব। গসই  োড়ী গকোন এক েোয় োয় মেয এতশয়ো প্রেোতদন্ত্রে 
েোষ্ট্রেদূতে সোদথ তোদক গেখো কতেদয় গেদব। ডকুদমন্ট গুদলো তোদক তেদত েদব, 
গসই সোদথ আমোে তচতি। আে তততন গে খবে গেদবন তো আনদত েদব।’ 

থোমল আেমে মুসো। 
‘আল েোমদুতলিোে, আপতন গতো অদনক েূে এত দয়দেন মুসো ভোই।’ 

বলল আবদুে েেমোন। 
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‘অদনক েূে গকোথোয়, সদব গতো শুরু।’ 
‘গেো োদেোদ ে কোেটো গতো েদয়দে, এই কোদেই গতো আমোদেে লো দতো 

তেদনে পে তেন।’ 
‘তো েদয়দে।’ 
‘মুসো ভোই, বলদত শুরু কেল গেোয়োন, আতম একটো কথো ভোবতে, 

ডকুদমন্ট গুদলো তেদয় তক আমেো তনিঃসদেদে প্রমোণ কেদত পোেদবো গে, গতেতস্ক্রয় 
তেদয় মুসতলম ঐততেোতসক িোনগুদলো ধ্বিংস কেোে েড়েন্ত্রতট কু-ক্লযোক্স-ক্লযোদনে? 
আে ডকুদমন্ট গুদলো তেদয় তক প্রমোণ কেো েোদব গে, গসটো এক ভয়োবে েড়েন্ত্র? 
েতে তো েোয়, তো’েদল আতম মদন কতে তবদশ্বে তনউে তমতডয়োয় তো ভোল কভোদেে 
পোদব, দুতনয়োয় চোিদলযে সৃতট ব কেদব।’ বলল গেোয়োন। 

‘তুতম একটো গুরুত্বপূণি পদয়ন্ট তুদলে গেোয়োন। ডকুদমন্টগুদলোে 
তনভিেদেো যতোই তকন্তু আমোদেে মূলেন। এ তবেয়টো তনদয় আতম তচেো কদেতে। 
পতেকল্পনো আমেো গেটো গপদয়তে, তোদত গতেতস্ক্রয় কযোপসুদলে কোেিকোতেতোে 
প্রকৃতত, কোেিকোতেতোে গময়োে, তবতডিং ও িোপনোে প্রকৃতত ও থোকোে আয়তন 
অনুসোদে লিয অেিদনে গময়োদেে তবতভন্নতো, কদডিোভো, গ্রোনোডো, মোলো ো, মোতিে 
শোহ্ ফয়সল মসতেে কমদেক্স, প্রভতৃত গথদক গতেতস্ক্রয় কযোপসুল তুদল গনবোে 
সময় তনতেিট ব, নো তুলদল এলোকোে তক তক িতত েদব, ইতযোতেে তববেণ সুষ্ঠভোদব 
গেয়ো আদে। আে ডোয়োগ্রোদম েদয়দে কদডিোভো, গ্রোনোডো, মোলো ো, প্রভতৃতে 
ঐততেোতসক িোপনোগুদলোে গকোন গকোন িোদন গতেতস্ক্রয় পুঁদত েোখো েদয়দে তোে 
তনখঁুত মোনতচত্র।...’ 

আেমে মুসোে কথোে মোেখোদন তফতলপ বদল উিল, ‘আেো পতেকল্পনো 
ও ডোয়োগ্রোদম কদডিোভো, গ্রোনোডো প্রভতৃতদক তক তোদেে নোদমই উদিখ কেো েদয়দে?’ 

‘হ্োঁ।’ বলল আেমে মুসো। 
‘এখন বোতক থোকল,’ আেমে মুসো শুরু কেল আবোে, ‘কু-ক্লযোক্স-ক্লযোন 

এটো কদেদে তক নো তো প্রমোণ কেো, এই গতো? গসটোও সেদে প্রমোণ কেোে মত 
েতলল আমেো গপদয়তে। েযোন ও ডোয়োগ্রোদমে সোদথ আদেশ েোন সুলভ একটো তচতি 
আদে। তচতিদত গকোন পটভূতমদত তক উদেদশ্য কু-ক্লযোক্স-ক্লযোন এে তনবিোেী কতমতট 
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এ তসিোে গনয় তোে উদিখ কদে েযোন কোেিকে কেোে তনদেিশ েোেী কেো েদয়দে। 
গশদে স্বোিে েদয়দে ভোসকুদয়দেে। আতম মদন কতে, গতেতস্ক্রয় েড়েদন্ত্রে সোদথ 
কু-ক্লযোক্স-ক্লযোদনে সিকি প্রমোদণে েদন্য এ তচতিই েদথট ব।’ 

তফতলপদেে মুখ খুশীদত উজ্জ্বল েদয় উিল। 
তফতলপ ঘতড়ে তেদক তোতকদয় বলল, ‘চলুন, নোস্তো গেতড।’ 
সবোই উদি েোঁড়োল। 
েোত তখন েশটো। 
তফতলদপে ততনতলোে ড্রইিংরুদম বদসতেল আেমে মুসো, তফতলপ ও 

গেোয়োন। 
খুশীদত মুখ উজ্জ্বল কদে বোইদেে েেেো তেদয় ড্রইিংরুদম প্রদবশ কেল 

তেয়োে ও আবদুে েেমোন। 
ওদেে সোদথ মেয এতশয়ো প্রেোতদন্ত্রে েোষ্ট্রেদূতে সোিোদতে সময় তেল 

েোত ৮টোয়। ডকুদমন্ট গুদলো তবশ্ব সিংবোে মোেযমগুদলোদত প্রচোদেে তক বযবিো 
েদয়দে গস তবেদয় েোষ্ট্রেদূতে তেয়োেদেেদক েোনোবোে কথো এ সময়। 

ওদেে েোতস মুখ গেদখ খুশী েল আেমে মুসোেো। 
ওেো এদস বসল। 
‘কোঁটোয় কোঁটোয় েশটোয়, কথো শুরু কেল তেয়োে, মেয এতশয়ো প্রেোতদন্ত্রে 

েোষ্ট্রেদূতে সোদথ আমোদেে গেখো েদলো। তততন আমোদেে গেদখ েোসদলন। বলদলন, 
মোই বয় ইনশোআিোহ্ আমেো গখলোয় তেদত েোতে। গস তে আেব, আফ োতনস্তোন, 
ইেোন তফতলতস্তন সেকোে এ তবেয়টোদক অতযে গুরুদত্বে সোদথ গ্রেণ কদেদে। েো 
কল্পনোও কেদত পোতেতন আমেো। দুপুদেে মদেযই আমোে সেকোদেে কোে গথদক 
ওেো ডকুদমন্ট গপদয় গ দে। সিংদ  সিংদ ই গস তে আেব তবেয়টো ও আই তস 
গসদক্রটোতেদক েোতনদয়দে। খবেটো আে শুেু মুসতলম গেশগুদলোে পতত্রকোয় আসদব 
তো নয়, খবে গবরুবোে সোদথ সোদথ ও আই তস সে গেশগুদলোে তীব্র প্রতততক্রয়ো 
বযি কেোে বযবিোও েদয়দে। অন্যতেদক একটো সূদত্রে মোেযদম ডকুদমন্টগুদলোে 
Euro World News Agency এে ফ্রোি অতফদস গপ ঁতেদয়তে। সূদত্রে মোেযদম 
আমেো েোতনদয়তে তোেো েতে আে েোত ৮টো গথদক ৯টোে মদেয তনউেতট তক্রট কদে, 
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তো’েদল মুসতলম গেদশে পত্র পতত্রকো তোদেে তনউেই েোপোদব, অন্যথোয় সেোসতে 
ডকুদমন্ট গুদলো আমেো তোদেে তেদয় গেব। EWNA তনউেটোে প্রতত খুব আগ্রে 
গেখোদে বদল সূদত্রে মোেফৎ আমেো েোনদত গপদেতে। েতে EWNA তনউেতট 
গশে পেিে তক্রট নো কদে। তবকল্প তচেোও আমোদেে আদে। এই েদলো মেয এতশয়ো 
প্রেোতদন্ত্রে েোষ্ট্রেূদতে খবে, আতম তোে কথোদতই গপশ কেলোম।’ 

থোমল তেয়োে। 
আেমে মুসো সে সবোেই মুখ আনদে উজ্জ্বল েদয় উিল। আেমে মুসো 

বলল, ‘মুসতলম তবদশ্বে প্রতততক্রয়োে সোদথ সোদথ আমেো ইউদনদস্কো মোনবোতেকোে 
কতমশন, প্রভতৃত েোততসিংদঘে তবতভন্ন সিংিো এবিং তবদশ্বে তবতভন্ন েোষ্ট্র ও 
মোনবোতেকোে গ্রুপগুদলোে প্রততবোে, অনুকুল প্রতততক্রয়ো আমেো চোই। 

‘হ্োঁ মুসো ভোই,’ বলদত শুরু কেল তেয়োে, ‘েোষ্ট্রেতূ এ বযোপোদেও 
বদলদেন। বলদত ভুদল গ তে। তততন বদলদেন, ও আই তস’ে মোেযদম আেদকই 
ইউদনদস্কো মোনবোতেকোে কতমশন সে েোততসিংদঘ ডকুদমন্টগুদলো গপ ঁদে গেয়ো 
েদব। পৃতথবীে অন্যোন্য েোদষ্ট্রে কোদেও ও আই তস ডকুদমন্টগুদলো গপ ঁেোদনোে 
েোতয়ত্ব তনদয়দে।’ 

‘আল েোমদুতলিোে। প্রোথতমক ও গুরুত্বপূণি কোেটো মদন েদে 
ভোদলোভোদবই সিন্ন েদয়দে। তদব একটো কথো ভোবতে, E.W.N.A. W.N.A. 
N.A.N.A. ইতযোতেে মত পতিমো সিংবোে মোেযদমে েোেো েতে তনউেটো প্রচোে কেো 
নো েোয়, তো’েদল পতিমো সিংবোে পদত্র কভোদেে পোদব নো এবিং তোে ফদল পতিমো 
েনমতদক অনুকুদল আনো কতিন েদব।’ তচতেত ভোদব বলল আেমে মুসো। 

আেমে মুসো কথো গশে কেোে সোদথ সোদথই সোমদন েোখো গটতলদফোনটো 
গবদে উিল। 

গটতলদফোন েেল তফতলপ। 
গটতলদফোন েদে ওপোদে কথো শুদনই গচেোেো পতেবতিন েদয় গ ল 

তফতলদপে। তোে গচোদখ মুদখ তবস্মদয়ে ভোব ফদুট উিল। বলল গস, ‘Hold on 
please তেতে।’ বদল তফতলপ গটতলদফোনটো আেমে মুসোদক তেদয় তেল। 
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আেমে মুসো ‘হ্োদলো’ বলোে পে ওপোদেে কথো শুনোে সিংদ  সিংদ ই তোে 
গচোখ মুখ অন্ধকোে েদয় গ ল। তোড়োতোতড় পদকট গথদক রুমোল গবে কদে 
তেতসভোদেে েীকোদেে ওপে বতসদয় বলল, ‘সতে, েিং নোম্বোদে গটতলদফোন 
কদেদেন। নোম্বোে আবোে গচক করুন। থযোিংকস।’ বদল আেমে মসুো গটতলদফোন 
গেদখ তেল। 

তফতলদপে মুখ কোদলো েদয় গ দে আেমে মুসোে তমথযো বলো গেদখ। বলল, 
‘এ তক মুসো ভোই তফতলতস্তদনে গপ্রতসদডন্ট মোেমুদেে সোদথ কথো বলদলন নো। আে 
এদকবোদে...’ 

কথো গশে কেদত পোেলনো তফতলপ। আেমে মুসো তোদক থোতমদয় তেদয় 
বলল,‘তমথযো বললোম’ এই গতো? তমথযো নো বদল উপোয় তেলনো। মোেমুে গে এতবড় 
ভুল কেদব, ভোবদত আমোে তবস্ময় লো দে। সম্ভবত ডকুদমন্টগুদলো গপদয় এত খুশী 
েদয়দে তকিংবো উদত্ততেত েদয়তেল গে, গস কোণ্ডজ্ঞোন তকেুটো েোতেদয় গফদলতেল। েো 
গেোক, গেদখো তোে সোদথ আমোে কথো বলোে অথি েদলো, আেমে মুসো গকোন 
গটতলদফোদন এখন আদে তো গেদনে গ োদয়েো তবভো দক েোতনদয় গেয়ো। আে 
গটতলদফোন নোম্বোে গপদল কতিউটোদে মোতলদকে তিকোনো গবে কেো কদয়ক তমতনদটে 
বযোপোে মোত্র।’ 

কথো গশে কদেই আেমে মুসো তক গভদব দ্রুত কদে বলল, ‘আেো তফতলপ 
মোেমুে গতোমোদক তক বদলতেল?’ 

‘বদলতেল, আতম তফতলতস্তদনে গপ্রতসদডন্ট মোেমুে বলতে। আেমে মুসোে 
সোদথ কথো বলব।’ 

গচোদখ চোিলয এবিং কপোদল তচেোে গেখো ফদুট উিল আেদমে মুসোে। 
বলল,‘তফতলপ নতুন বোড়ীদত উিোে গতোমোে কতেূে?’ 

‘আে তবদকদল আম্মো এবিং গেন চদল গ দে ওখোদন। আম্মো তকেু 
তেতনেপত্রও তনদয় গ দেন। অবতশট ব তনদয় কোলদকই আমেো চদল েোব।’ বলল 
তফতলপ। 

কোল সময় গপদল পোে েওয়ো েোদব, তকন্তু এখতন আমোদেেদক এখোন গথদক 
সেদত েদব। আমোে অনুমোন তমথযো নো েদল তকেুিদণে মদেযই অথবো আে েোদত 
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সেকোেী গ োদয়েোেো অথবো তোদেে কোে গথদক গখোঁে গপদয় কু-ক্লযোক্স-ক্লযোন এ 
বোড়ীদত চড়োও েদব। আতম েতেও েিং নোম্বোে বদল গটতলদফোন গেদখ তেদয়তে, েতেও 
গটতলদফোদনে তেকোদে রুমোল লোত দয় কে বেদলে গচট বো কদেতে, তবু এ কথো 
গেদনে গ োদয়েো তবভো  তনতিত েদে গনদব, একটো গেদশে গপ্রতসদডন্ট গকোন েিং 
নোম্বোদে গটতলদফোন কেদত পোদেন নো। তো’েোড়ো প্রথদম আতম অতেতেনোল পদে 
‘হ্োদলো’ বদলতে, পদে স্বে পতেবতিন কদেতে, এটোও তোদেে নেে এড়োদব নো। 
এখন ‘হ্োদলো’ শে গে আেমে মুসোে তো তোেো গেকদডিে সোদথ তমলোদলই বুেদত 
পোেদব। অতএব তোেো তনতিত েদয় অথবো তনতিত েবোে েদন্য অবশ্যই এখোদন 
েুদট আসদব’। 

কথো গশে েবোে সিংদ  সিংদ ই তফতলপ উদি েোঁড়োল। আবদুে েেমোনদক 
লিয কদে বলল, ড্রোইভোেদেে  োতড় গবে কেদত বল। গেদনে  োতড়ও। 

তফতলপ েুদট ওপদে গ ল। 
‘আেো মুসো ভোই, আপনোে তচেো তক েদকদটে  ততদত চদল? গকোন তকেুই 

তক আপনোে নেে এড়োয় নো?’ বলল তেয়োে। 
‘গটতলদফোদনে বযোপোেটো বলে গতো? ওটো গতো একটো সোেোেণ বযোপোে 

তেল’। 
‘তকন্তু আপতন নো বলদল এে মদেয গকোন অস্বোভোতবক বো িততকে তকেু 

খঁুদে গপতোম নো’। বলল গেোয়োন। 
‘এখন বলে গপদতনো, তকন্তু েোতয়দত্ব থোকদল অবশ্যই গপদত’। গেদস 

বলল আেমে মুসো। 
‘শুেু েোতয়দত্বে কোেদণ এ জ্ঞোন আদস নো, এমন জ্ঞোন েোদেে আদে তোেোই 

েোতয়দত্ব আদস’। বলল তেয়োে। 
‘গম তলক ভোদব গতোমোে এ কথো তিক তেয়োে। তকন্তু েোতয়দত্ব গ দল জ্ঞোন ও 

অতভজ্ঞতো প্রসোতেত েয়’। বলল আেমে মুসো। 
তফতলপ তোে গলোকদেে সোদথ তকেু তেতনসপত্র তনদয় গনদম এল। 
সবোই তমদল চোেতট  োতড়দত গচদপ এদক এদক চদল গ ল। সবিদশে 

 োতড়দত আেমে মুসো ও তফতলপ। 
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ততনতট  োতড় চদল গ ল। 
আেমে মুসোদেে  োতড় তফতলদপে বোড়ীে তবপেীত পোদশে পোতকিিংটোয় 

ত দয় েোঁড়োল। 
আেমে মুসোদেে খুব গবশী বসদত েদলো নো। 
ঘন্টো খোদনদকে মদেযই চোেতট তপক-আপ তফতলদপে বোড়ীে তকেুটো দুদে 

এদস েোঁড়োল। তোেপে তপকআপ গথদক গনদম এল প্রোয় চোে ডেন সোমতেক গলোক। 
তোেো েুদট ত দয় তঘদে গফলল বোড়ী। আেমে মুসো ও তফতলপ দুেদনই েূেবীদন এ 
েৃশ্য গেখল। 

‘আপনোে জ্ঞোন সোমোন্য ভুল কেদল এখন তক ঘটত মুসো ভোই। ইদুে ফোঁদে 
পড়োে মতই আমেো ফোঁদে পড়তোম’। গেদস বলল তফতলপ। 

‘চল আমোদেে কোে গশে, ওেো খঁুদে মরুক, আমেো চদল েোই’। 
তফতলপ েোটি তেল  োতড়দত। 
পোতকিিং গথদক গবতেদয়  োড়ী েুটল তফতলদপে নতনু বোতড়ে তেদক। 
 
 
 
ভোসকুদয়ে ভীেণ উদত্ততেত। 
পোয়চোতে কেদে তোে অতফদস। ঘদেে এক প্রোে গথদক আদেক প্রোে 

পেিে। দু’তট েোত তোে গপেদন মুতট ববি। 
সন্ধযোয় খবে পোওয়োে পে গথদক পো দলে মত েদয় গ দে ভোসকুদয়ে। 
Euro World News Agency (ইউদেো ওয়োলডি তনউে এদেিী-

EWNA) এে পযোতেস অতফদসে কু-ক্লযোক্স-ক্লযোদনে একেন এদেন্ট 
ভোসকুদয়েদক গটতলদফোদন সব েোতনদয়দে। বদলদে, সমস্ত ডকুদমন্ট এদেিী 
কতৃিপদিে কোদে গপ ঁদেদে। কতৃিপদিে তসিোে অনুসোদে পূণিোঙ্গ তেদপোটি ততেী 
েদয় রোিতমশন এতডটদেে কোদে এদসদে। 

খবেটো েোনোে পে ভোসকুদয়দেে কোদে পতেষ্কোে েদয়দে, তক ঘটদত 
েোদে। EWNA তনউেতট তক্রট কেোে অথি তবদশ্বে সমস্ত তেতনদক তো প্রকোতশত েদব 
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এবিং গেদন মুসতলম িোপনো ও ঐততেোতসক িোনগুদলো ধ্বিংস কেোে কু-ক্লযোক্স-
ক্লযোদনে েড়েন্ত্র গ োটো দুতনয়োয় ফোঁস েদয় েোদব। তোদত তোদেে উদেশ্যই শুেু মোদি 
মোেো েোদব নো, কু-ক্লযোক্স-ক্লযোন তবশ্ববযোপী তনতেত েদব, এমনতক গেন সেকোদেে 
গেোেেতৃট বদত পড়দব তোেো। এ অবিো গিকোবোে একমোত্র পথ EWNA গক ঐ খবে 
প্রচোে গথদক তবেত েোখো। 

সন্ধযোে পে গথদক ভোসকুদয়ে এই গচট বোই কদেদে। আদমতেকোয় কু-
ক্লযোক্স-ক্লযোদনে সোেোেয গচদয়দে গস। আদমতেকোন কু-ক্লযোক্স-ক্লযোন এে প্রেোন তবশ্ব 
ইহুতে কিংদগ্রদসে সভোপতত আইেোক আব্রোেোমদক েদেদে। আইেোক আব্রোেোম 
কথো তেদয়দে, EWNA এে গচয়োেমযোন তমখোইল এযোদেদলোদক বদল গেদব গেন 
তনউেতট EWNA গথদক প্রচোে নো কেো েয়। আইেোক আব্রোেোম তক কেল তক 
কেদত পোেল তোেই অদপিো কেদে ভোসকুদয়ে। ভোসকুদয়দেে আশো েো দে, 
EWNA-এে প্রেোন তমখোইল তবশ্ব ইহুতে কিংদগ্রদসে সভোপততে কথো তনিয় 
গফলদত পোেদব নো। 

ওতেদক ভীেণ অবিো তখন EWNA –এে সেে েফতদে। 
তবশ্ব ইহুতে কিংদগ্রদসে সভোপততে গটতলদফোন পোওয়োে পে মোথোয় ঘোম 

গেখো তেল EWNA এে প্রেোন তমখোইল এযোদেদলোে। তনউে গতো অলদেতড 
রোিতমশন গটতবদল চদল গ দে। ওটোদক তফেোদব গকোন েুতিদত। আে এতবড় 
চোিলযকে তনউে EWNA তোে েীবদন পোয়তন। অন্যতেদক আইেোক আব্রোেোদমে 
অনুদেোে গফলদব তক কদে। তোে অনুদেোে অদনকটো তনদেিদশে মতই। 

তমখোইল এযোদেদলো তিক কেদলো একো এ তসিোে গস গনদব নো। 
সোিংবোতেকদেে বুেোবোে প্রশ্ন আদে। তোদেে মদেয েোেো প্রদফশনোল এবিং তোে 
সিংবোে সিংিোে প্রোণ, তোেো ঐ তনউে গপদয় আকোদশে চোঁে পোওয়োে মত খুশী 
েদয়দে। 

গবোদডিে তমতটিং বসল েোত আটটোয়। 
EWNA-এে পতেচোলনো গবোদডিে তমতটিং। তমতটিং-এ তমখোইল সব ঘটনো 

উপিোপন কেল। 
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পতেচোলনো গবোদডিে সেস্য ৭ েন। সেস্যদেে প্রদতযদকই ইউদেোদপে 
শীেিিোনীয় েনকুদবে ও েোেনীততক। 

সব শুদন েোমিোনীে গেনেী েোেেল বলল, ‘তমতটিং নো গডদকও গচয়োেমযোন 
তনউে বন্ধ কদে গেবোে তসিোে তনদত পোেদতন। কোেণ আইেোক তনদেে কেোে পে 
এ তনউে সোতভিদস গেয়ো েোয় নো। তকন্তু তমতটিং ডোকো গেদখ আমোে মদন েদে, 
গচয়োেমযোন গবোে েয় আইেোদকে অনুদেোদেে বযোপোদে অন্য েকম তচেো কেদেন’।  

থোমল গেনেী েোেেল। 
গেনেী েোেেল থোমদতই কথো বদল উিল েোমিোনীেই আদেকেন সেস্য 

গেে গ োদয়োেিং। বলল, সম্মোতনত সেস্য েোেেদলে কথো শুদন মদন েদে 
আইেোদকে কথোই গেন EWNA-এে েদন্য গশে কথো। তকন্তু তো তকেুদতই েদত 
পোদে নো। আমোদেেদক তসিোে তনদত েদব EWNA –এে স্বোথি সোমদন গেদখ। 
গেদেতু তবেয়টো দু’তেক গথদক অতযে গুরুত্বপূণি, তোই সম্মোতনত গচয়োেমযোন সোদেব 
তমতটিং গডদক েথোথি েোতয়ত্ব পোলন কদেদেন’। 

‘মদন েয় গকোন তদকি নো ত দয় তবেয়টো সিদকি বস্তুতনষ্ঠ মূলযোয়ন কদে 
আমোদেে তসিোে গেয়ো উতচত। তবেয়টো আসদলই অতযে গুরুত্বপূণি। তনউদেে 
তেদক গথদক এমন মূলযবোন তনউে EWNA কখনও পোয়তন। আবোে EWNA 
আইেোদকে মত গলোদকে কোে গথদক এমন অনুদেোে কখনও পোয়তন। আতম 
সম্মোতনত সেস্যদেে সুতচতেত মত গেবোে েদন্য অনুদেোে কেতে’। বলল EWNA 
এে গচয়োেিমযোন তমখোইল। 

এবোে কথো বলল ফ্রোদিে তপদয়দেো তমঁদতেো। বলল, ‘সিংবোে সিংিো 
তেদসদব তনউে গপদয়তে, তো আমেো প্রচোে কেদবো, এটোই আমোদেে েোতয়ত্ব, 
গ্রোেকদেে কোদেও এটো আমোদেে কতমটদমন্ট। এখন গেখদত েদব প্রথমিঃ তনউেটো 
তনভিেদেো য তক নো, তেতীয়তিঃ েোপদল তক তক মে তেক আমোদেে েদন্য আদে। এ 
দু’তেদকে তবচোে কদেই আমোদেে তসিোে তনদত েদব। আমোে মত েদলো, নোম 
তকনদত গেদয় েতে আমেো িততে মদেয পতড়, তো’েদল আমেো তনউে প্রচোে গথদক 
তবেত থোকদত পোতে’। 
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বৃদটদনে সেস্য গেমস তকট বলল, ‘আতম তপদয়দেদক সমথিন কেতে। 
িততকে তেকগুদলোই আমোদেে তবদশে ভোদব তবদবচনো কেদত েদব। আমোদেে 
সিংবোে মোেযম একতেদক বযবসোয়, অন্যতেদক আমোদেে েোেনীততও। বযবসোে 
অথি এে মোেযদম আমেো লোভ কেদত চোই, লোভ কেোে েদন্য এে ক্রমবেিমোন 
প্রসোে চোই। আে আমোদেে েোেনীততে অথি েদলো, আমোদেে ইউদেোপ, আমোদেে 
পোিদতযে স্বোদথিে সিংেিণ আমেো কেদত চোই। এই েোেলনততক েৃতট বদকোণ গথদক 
আদলোচয তনউেতট আমোদেে তমত্রদেশ গেন এবিং গেদনে খৃট বোন েন দণে িতত 
কেদব। আমোদেে েোতীয়তোবোেী ও েোততে গসবোয় তনদবতেত কু-ক্লযোক্স-ক্লযোদনে 
ভীেণ িতত কেদব। সম্ভবত আইেোক এই তেক গুদলো সোমদন গেদখই অনুদেোে 
কদেদেন। েোেলনততক েৃতট বদকোণ গথদক এ অনুদেোে প্রতযোখযোন কেো কতিন। কতিন 
নোনো কোেদণ। বোস্তবতো েদলো, আমোদেে গকোিোনী গে বযোিংতকিং সুতবেো পোদে, তো 
বন্ধ কেোে িমতো আইেোক েোদখন, এ কথো আমেো সকদলই েোতন। তেতীয়তিঃ 
আইেোক চোইদল EWNA-গক অচল কদে তেদত পোদেন। সকদলেই েোনো আদে, 
আমোদেে সিংবোে সিংিোে ৬০ভো  সেস্য ইহুতে। তোেো ঐকযবি এবিং সতক্রয়। 
সুতেোিং আইেোকদক গিপোদল আমোদেে গকোিোনীে চোকোই অচল েদয় েোদব। 
অন্যতেদক লোভটো েদব এই, গ্রোেকদেে কোদে আমোদেে সুনোম বোড়দব, বযবসোদয়ে 
সম্প্রসোেণও েদত পোদে। তকন্তু এই লোদভে গচদয় আমোদেে িততে পোিো অদনক 
ভোতে েদব। সুতেোিং তনউেটো প্রচোে নো কেোে মদেযই কলযোণ েদয়দে। 

গেমস তকদটে েীঘি বিবয গশে েদতই গেে গ োদয়তেিং বলল, ‘গেমস গে 
ভয়োবে তচত্র তুদল েদেদে, তোদত ইহুতেদেে স্বোথিেিো কদে চলো েোড়ো EWNA –
এে আে গকোন পথ গনই। এই েতে আমোদেে গকোিোনীে বযবিো েয়, তো’েদল 
গকোিোনীে ভতবষ্যত তনদয় ভোবো েেকোে। আমোদেে বযবসোয়, আমোদেে সিংবোে 
সিংিো গকোন এক গ্রুদপে েোদত তেতম্ম েদয় থোকদব-তো েদত পোদে নো। কথোটো েখন 
গেমস তুদলদেই তখন বলদত চোই, ইউদেোদপ খৃট বোনদেে সিংখযো ৪শ’ গকোতটেও 
গবশী অথচ এখোদন ইহুতেদেে সিংখযো মোত্র ১ গকোতট ৪৬ লোখ। অথচ আমোদেে 
গকোিোনীদত ইহুতে েনসিংখযোে েোে ৬০ শতোিংশ। এটো েদলো তক কদে?’ 
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গ োদয়তেিং এে কথো গশে েদতই গেনেী েোেেল গ োদয়তেিং-এে তীব্র 
প্রততবোে কদে বলল, ‘গ োদয়তেিং সোম্প্রেোতয়ক প্রশ্ন তুদলদে। নোেীদেে কবে 
েওয়োে পে এ সোম্প্রেোতয়ক প্রদশ্নেও কবে েদয়দে। গেো যতোে তভতত্তদতই 
আমোদেে গকোিোণীদত গলোক তেক্রুট েয়, এদত আপতত্ত কেোে তকেু গনই।’ 

‘গেো যতো ইহুতেদেে মদনোপতল আতম তো মোতননো। েোেেল 
সোম্প্রেোতয়কতোে কবে েওয়োে কথো বদলদেন, তকন্তু আতম বলব গে তবেময আমেো 
গেখতে, তো সোম্প্রেোতয়কতোদক কবে গথদক আবোে গটদন তুলদব। গকোথোও গকোথোও 
েদয়দে তো েোেেল স্বীকোে কেদবন। সুতেোিং উদিতখত িততে ও আমোদেে 
বযবসোতয়ক সততোে েৃতট বদকোণ গথদক তসিোে গনয়ো গেোক।' বলল আবোে গ োদয়তেিং।  

কথো বলল ইটোতলে সেস্য আলফন গসো। বলল, ‘আতম গ োদয়তেিং এে 
প্রস্তোদবে প্রশিংসো কেতে। তকন্তু অতস্তদত্বে প্রশ্ন গেখোদন, গসখোদন সততোে প্রশ্ন তুদল 
লোভ গনই। তোেোড়ো আদেকটো প্রশ্ন আমোদেে তবদবচয, এ তনউে প্রচোে গথদক প্রকৃত 
অদথি লোভবোন েদব মুসলমোনেো, িততগ্রস্ত েদব গেদনে খৃট বোন স্বোথি। এ সেল 
তেদসব গথদকই আমেো তসিোে তনদত পোতে।’ 

আদলোচনো চলল আেও। েুতি, পোল্টো েুতি উিল অদনক। অবদশদে 
তসিোে েদলো তনউে প্রচোে নো কেোে। 

তমতটিং তখনও গশে েয়তন। তকি-তবতকি গশদে তোদেে স্বোিযপোন চলদে। 
েোত তখন ৯টো ৩০ তমতনট। 
একটো গনোট এল EWNA-এে প্রশোসদকে েোত গথদক তমখোইদলে েোদত। 
গনোটটো পড়ল তমখোইল। 
পড়দত পড়দত তোে গচেোেো মতলন েদলো। 
গনোট গথদক মুখ তুদল তমখোইল বলল, ‘আমোদেে তমতটিং এখনও গশে 

েয়তন। নতুন একটো গডভলোপদমন্ট আদে ঐ তনউে সিদকি। আপনোেো চোইদল 
তবেয়টো আতম তমতটিংদয় গপশ কেদত পোতে।’ 

সবোই একবোদকয সম্মতত তেল। 
তমখোইল বলল, ‘কথো তেল ৮টো গথদক ৯টোে মদেয আমেো তনউেটো প্রচোে 

কেব।’ 
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মোেখোন গথদক েোেেল প্রশ্ন কেল, 'কোে সোদথ কথো েদয়তেল?' 
তমখোইল মুখ তুদল েোেেদলে তেদক একবোে েৃতট ব তনদিপ কদে বলল, 

‘আমোদেে গসোদসিে সোদথ এই কথো েদয়তেল।' 
উত্তে গেয়োে পে একটু গথদম আবোে তমখোইল শুরু কেল, '৯টোে সময় 

সীমো পোে েবোে পে তনউে প্রচোে েদত নো গেদখ তোেো েোনদত গচদয়দে আমেো তক 
তসিোে তনদয়তে। েোত ১০টোে মদেয েতে তকেু নো েোনোই, তো'েদল তোেো েদে গনদব 
আমেো তনউেটো প্রচোে কেতেনো। গস গিদত্র তোদেে অন্য একটো এদেিীে সোদথ 
কথো েদয়দে তোেো তনউেটো আেই প্রচোে কেদব। েোত েশটোে পে ওদেেদকই 
ডকুদমন্ট তেদয় গেয়ো েদব। গসই সোদথ ওয়োডি গপ্রসদক তোেো েোতনদয় গেদব গে, 
EWNA তনউেতট কেোে পেও রোিতমশন গটতবদল তো পোিোবোে পেও ইহুেী ও ক্লু-
ক্লযোক্স-ক্লযোদনে চোদপ তনউেতট প্রচোে কদেতন।’ 

থোমল তমখোইল। 
গস থোমদতই েোেেল বলল, 'গস সিংবোে সিংিো গকোনটো েোদেে সোদথ 

ওদেে কথো েদে?' 
'আতম েোতন নো, তদব অনুমোন কেদত পোতে গস সিংিো WNA (World 

News Agency) অথবো TWNA (Third World News Agency) েদব। 
আমেো চোদপ পদড় তনউেটো গ্রেণ কতেতন েোনদল WNA তনউেটো লুদফ গনদব।' 
বলল তমখোইল। 

'তোদত আমোদেে তক িতত েদব?' তেজ্ঞোসো কেল আলফন গসো। 
'িতত েদব, আমোদেে বোতিো সিংিোদক ইহুেী এবিং ক্লু-ক্লযোক্স-ক্লযোদনে মত 

তেিংসোত্মক সিং িদনে স্বোদথিে সিংেিক বদল েদে গনয়ো েদব, েো আমোদেে 
তনেদপিতো ও সুনোমদক েুতলস্মোৎ কদে গেদব।' তমখোইল বলল। 

'শুেু তোই নো, গ োটো 'থোডি ওয়োডি' এে গেশগুদলো গথদক আমোদেে 
পোততোতড় গুটোদত েদব।' বলল গ োদয়তেিং। গস আেও বলল, তোেোড়ো একটো কথো 
আমোদেে ভোববোে তবেয়। গসটো েল, আমেো তনউেটো প্রচোে নো কেদলও তো বন্ধ 
থোকদেনো। গকউ নো গকউ তো প্রচোে কেদবই েখন, তখন আমেো গপেদন থোকব 
গকন? 
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একমোত্র েোেেল েোড়ো সকদলই বলল, 'গ োদয়তেিং এে কথোয় েুতি আদে। 
একটো আেেিোততক সিংবোে সিংিো গকোন গ্রুদপে স্বোথি েিোকোেী বদল তচতিত েদল 
সিংবোে সিংিোতটে ভূতমকো অকোেিকে েদয় পড়দব। তনউেতট েখন প্রচোে েদেই, 
তখন আমেো তো কেদলই ভোল।' 

'েতে তো কেদতই েয়, গচয়োেমযোন সোদেব আইেোক আব্রোেোদমে সোদথ 
আদলোচনো করুন। আমোদেেদক বোস্তববোেী েদত েদব।' বলল েোেদেল। 

গেে গ োদয়তেিং েোড়ো সকদলই েোেেলদক সমথিন কেল। গ োদয়তেিং বলল, 
'একতট স্বোেীন সিংিোে তসিোেদক বোইদেে একেন গলোদকে মতোমত তনভিে কদে 
গতোলো আতম তিক মদন কতেনো।' 

গশদে তবশ্ব ইহুেী কিংদগ্রদসে সভোপতত আইেোক আব্রোেোদমে সোদথ 
আদলোচনো কেোেই তসিোে েদলো। 

তমখোইল তুদল তনল গটতলদফোন। 
সিংদ  সিংদ ই পোওয়ো গ ল আইেোক আব্রোেোমদক। 
সিংদিদপ ঘটনো বলোে পে তমখোইদলে সোদথ কথো শুরু েদলো আইেোক 

আব্রোেোদমে। 
'সব গতো শুনদলন এখন বলুন তক কেো েোয়।' বলল তমখোইল। 
'আপনোেো তক তসিোে তনদয়দেন?' 
'আমেো তসিোে তনদয়তে তনউেটো প্রচোে নো কেোে।' 
'তসিোদেে উপে অটল থোকুন, এটোই আমোে কথো।' 
'তকন্তু তনউেটো গতো বন্ধ েদে নো। তোেোড়ো আমেো তবেোট অপপ্রচোদেে 

সম্মুখীন েব।' 
'তনউেটো প্রচোে েওয়োে কথো ওদেে একটো ব্লোফও েদত পোদে। পতিদমে 

সিংবোে মোেযম এটো প্রচোে কেদব বদল মদন েয় নো। WNA এে সোদথ আমোদেে 
সিকি ভোল নো, তকন্তু ওখোদন আমোে গলোকেোই গমেতেতট মদন গেখ। আতম 
েোড়দবোনো ওদেে।'  

'তকন্তু বযোপোেটো আপনোে বযতি ত ভোদব গনয়ো তক তিক েদে?' 
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'বযতি ত ভোদব গতো নয়, আতম েোতীয় ভোদব তনদয়তে। কু-ক্লযোক্স-ক্লযোন 
আমোে বন্ধু সিং িন। কোেণ তোেো লড়োই কেদে আমোে শত্রুে সোদথ। ঐ তনউেটো 
প্রচোে েদল আমোে বন্ধু িততগ্রস্ত েদব, লোভবোন েদব আমোে শত্রু। ইহুেী ও 
খৃট বোনদেে শত্রুদক EWNA সোেোেয কেদব?' 

'প্রশ্নটো সোেোেয কেোে নয়, প্রশ্ন েদলো, তনউেটো েখন বন্ধ কেো েোদে নো, 
তখন আমেো প্রচোে কেোে মদেয িতত কতটুকু।' 

'শত্রুদক সোেোেয কেো তক িতত নয়? পতিমী একটো সিংবোে মোেযম এ 
আত্মঘোতত কোে কেদব গকন? 

'স্যতে, তমিঃ আইেোক, আমেো বযোপোেটোদক ঐ েৃতট বদত গেখতেনো।  
'তক েৃতট বদত গেখদেন? সোিংবোতেকতোে েৃতট বদকোণ গথদক? এ সোিংবোতেকতো 

গকোদেদক গপদয়দেন? তকভোদব চোলোদেন তো একবোে মদন করুন তমিঃ তমখোইল।' 
'থযোিংকস তমিঃ আইেোক, আপনোে কথো আতম বুদেতে, আমোে গবোডিদক 

আতম তো বলব।' 
'থযোিংকস তমিঃ তমখোইল' বদল আইেোক তোে গটতলদফোন গেদখ তেল। 
তমখোইলও গটতলদফোন েোখল। তোে মুখ  ম্ভীে। আইেোদকে গশে কথোয় 

তমখোইল েোরুণভোদব অপমোন গবোে কদেদে। 
আইেোক গশদে েো বদলদেন তো তমখোইল গবোডিদক েোনোল। 
একমোত্র েোেেল েোড়ো সকদলে মুদখই একটো অস্বতি ফদুট উিল। 

আইেোদকে িমতো আদে, তদব তো এইভোদব প্রকোশ কেো গশোভন েয়তন। 
উদত্ততেত েদয় উিল গ োদয়তেিং। বলল, আইেোক েত বড়ই গেোন, একটো সিংবোে 
সিংিোে চীদফে সোদথ এই ভোদব কথো তততন বলদত পোদেন নো।'  

তমখোইল গ োদয়তেিংদক শোে েবোে অনুদেোে কদে বলল, 'আতম েোতন 
আইেোক অতযে িমতোশোলী, তোে সোদথ ে ড়ো কদে আমেো বযবসো চোলোদত 
পোেব নো। অন্যতেদক এেপে গচয়োেমযোন তেদসদব তোে সোদথ আলোচনোয় েোওয়ো 
আমোে পদি সম্ভব নয়। সুতেোিং আতম এই মুেূতি গথদক পেতযো  কেতে।' 

গেনতে েোেেল েোড়ো অন্য সবোই তমখোইদলে এই কথোে পে বলল, 'এ 
অপমোন আপনোে নয় গচয়োেমযোন, গ োটো গকোিোনী অপমোতনত েদয়দে, আমেো 



গ োয়োদেলকুইভোদে নতুন গরোত  94 

 

অপমোতনত েদয়তে। আপতন েতে পেতযো  কদেন, তোেদল আমোদেেও পেতযো  
কেদত েদব।' 

'গেখুন, আমেো বযবসো কেতে। মোথো  েম কেদল চলদব নো। গেতখ আতম 
আদলোচনো কেতে আইেোদকে সোদথ।' বলল েোেেল। 

একটু গথদমই উদি েোঁড়োদত েোঁড়োদত েোেেল বলল, 'মোফ করুন 
আমোদক, আতম একটু একোদে তোে সোদথ আদলোচনো কেদত চোই। তোদক মদত 
আনদত েদব।' 

বদল েোেেল গটতলদফোন কেোে েন্য পোদশে কদি চদল গ ল। 
তফদে এল তমতনট েদশক পদে।  
মুদখ েোতস। বলল, মেযবতিী একটো বযবিো েদয়দে। ১০টোে মদেয আমেো 

গসোসিদক তকেু েোনোদবোনো। তোদত তোেো বুেদব আমেো তনউে প্রচোে কেতেনো। 
এেপে েো তোেো বদলদে গসই গমোতোদবক অন্য তনউে এদেিীদক তোেো 
ডকুদমন্টগুদলো গেদব। েতে গেয়, তনিয় গস এদেিী তনউে প্রচোে কেদব। গসটো 
গেখোে পে আমেোও তনউেটো প্রচোে কেব।' 

'আমেো গতো তো'েদল গপেদন পদড় েোব।' বলল গ োদয়তেিং। 
'তিক আদে িতত গনই একটু গপেদন পড়দল', বলল তমখোইল। 
তমখোইদলে মুদখ েোতস। বলল, 'ভয় গনই গ োদয়তেিং WNA এবিং EWNA, 

তনউে তোদেে গটতলতপ্রন্টোদে গতোলোে সিংদ  সিংদ ই আতম েোনদত পোেব। 
আমোদেে সব গেতড আদে। আমেো খুব গপেদন পড়ব নো।' 

'তমখোইল তো'েদল গ োদয়েো পুেে নো?' বলল গেমস তকট।  
'বযবসোয় আে একটো কতিন প্রততদেোত তো। েোেলনততক প্রততদেোত তোয় 

গ োদয়েো পুেদল, বযবসোতয়ক প্রততদেোত তোয় গ োদয়েো থোকদব নো গকন?' 
সবোই গেদস উিল। 
তমতটিং গশে েদলো। 
েোতস মুদখ গবতেদয় এল সবোই। শুেু ইহুেী গেনেী েোেেদলে মুখটোই ভোে। 
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এতেদক ভোসকুদয়ে এয়োেকতন্ডশন ঘদে বদস ঘোমদে। 
েোত তখন ২ টো। 
ইন্টোেকদম অতফস প্রশোসক গভ োদক আসদত বলল। 
ভোসকুদয়দেে চুল উদস্কো-খুদস্কো। 
গচোখ দু’তট লোম। 
গটতবদলে সোমদন কদয়কতট রোদভল বযো  তিক িোক কদে েোখো। 
গটতবদলে ওপে গটতলতপ্রন্টোদে আসো তনউদেে স্তুপ। তনউেগুদলো তোে 

গতেতস্ক্রয় ডকুদমন্ট গুদলোে ওপে। WNA এবিং EWNA দু’তট সিংবোে সিংিোই 
তনউে কদেদে। 

েোত ৮টো গথদক ৯টো পেিে তনউে EWNA কেলনো। ভোসকুদয়ে তখন 
খুতশ েদয় উদিতেল। গভদবতেল তোে লবী কোে তেদয়দে। তকন্তু েোত ১১ টোয় তোদক 
তবতস্মত কদে তনউে প্রচোে শুরু কদে WNA এে পনে তমতনট পে EWNA এে 
গটতলতপ্রন্টোে তনউে আসদত থোদক। 

এদকবোদে আকোশ গথদক পদড ভোসকুদয়ে।পতিদম সিংবোেপত্রসে 
তবদশে সিংবোে পত্র খবেটো েোপোদব। আে এে প্রতততক্রয়ো তক েদব তো গস ভোদলো 
কদেই েোদন। ইততমদেযই ভোসকুদয়ে খবে গপদয়দে েোততসিংদঘ ডকুদমন্ট গুদলো 
গপ দেদে। গখোে ও আই তস এ বযোপোদে লবী কদেদে। তোে সোদথ গেো  তেদয়দে 
েোততসিংদঘে থোডিওয়োডি গ্রুপ। অথিোৎ ভীেণ তে তচ েদব তবেয়টো তনদয়। 
ভোসকুদয়দেে সব গচদয় বড় ভয় গেন সেকোদেে প্রতততক্রয়োদক। গেন সেকোে 
তনদে অপবোে গথদক বোঁচোে েন্য কু-ক্লযোক্স-ক্লযোদনে ওপে খড়  েস্ত েদব। 
সবদচদয় বড় টোদ িট েদব ভোসকুদয়ে। 

এসব গভদব তচদে ভোসকুদয়ে গেশ তযোদ ে তসিোে তনদয়দে। তোে 
পতেবোে ইততমদেয তবমোন বেদে গপ ঁদে গ দে। ঘদে ঢুকল গভ ো। েোঁড়োল 
গটতবদলে সোমদন। 

ভোসকুদয়ে গচোখ তুলল তোে তেদক।  
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‘শুদনে গতো আতম গেদশে বোইদে েোতে। আমেো একটো তবপেিদয়ে মদেয 
পদড়তে। অবিো ভোদলো েদল আতম তফদে আসব।’ 

একটো গঢোক ত লল ভোসকুদয়ে। তোেপে শুরু কেল, ‘গতোমোদেে গকোন 
অসুতবেো েদব নো। আতম টোকোে বযবিো কদে গ লোম। একোঊদণ্টণ্ট গতোমোদেে েখন 
েো প্রদয়োেন গেদব। আে অতফস গথদক মুলযবোন তেতনসপত্র আেদকই সতেদয় 
নোও। কোল গথদক অতফস বন্ধ থোকদব।’ 

বদল উদি েোড়োল ভোসকুদয়ে। বলল গবয়োেোদক পোতিদয় বযো গুদলো 
 োতড়দত েোও। 

গবতেদয় এল ভোসকুদয়ে। 
ক’তমতনট পে কু-ক্লযোক্স-ক্লযোদনে সেে েিে গথদক একটো  োতড় গবতেদয় 

তবমোন বন্ধদেে উদেদশ্য েুটল। 
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৪ 
গেদনে আব্বো গেদমতনে গে তসসনোদেোসো ঘদে ঢুকল তোে মুদখ অস্বতস্তে 

তচহ্ন।  
প্রেোনমন্ত্রী তোদক গডদকতেল। সকোদল গটতলদফোন কদে গেদমতনেদক 

আনুদেোে কদেতেল। গপ্রতসদডন্ট এবিং তততন গেদমতনদেে সোদথ অতযে েরুেী তকেু 
কথো বলদত চোন। গেদমতনে কট ব কদে গ দল তোেো বোতেত েদবন। গেদমতনে 
গেখদত পোতেল গেশ এক সঙ্কটেনক অবিোে মদেয তেদয় চলদে। গেদনে চুতে 
কেো ডকুদমন্ট দুতনয়োময় প্রচোে েওয়োে পে গেনীয় কু-ক্লযোক্স-ক্লযোদনে সবিনোশ 
গতো েদয়দেই গেন সেকোেও ভীেণ চোদপে মদেয পদডদে। েোে ফলোফল গস 
তনদেে গচোদখই গেখদত পোদে। প্রেোনমন্ত্রীে অনুদেোে পোওয়োে পে গেদমতনে 
তবতস্মত েয়তেল গপ্রতসদডন্ট ও প্রেোনমন্ত্রী গেদশে বযোপোে তনদয় আদলোচনো কেদবন 
কু–ক্লযোক্স-ক্লযোদনে সিদকিও তোদক তকেু তেজ্ঞোসোবোে কেদত পোদে? এ সব তচেো 
কদে গেদমতনদেেও মদন েদয়তেল আদলোচনো তনিয় খুব েরুেী। তোই গেদমতনে 
গটতলদফোন পোওয়োে পে আে গেতে কদেতন। 

গেদমতনে েখন ঘদে ঢুকল গেদনে আম্মো তখন শুদয়। অতযে মতলন 
গচেোেো। গেদেে সব েস শুতকদয় তোে গেেটো গেন চুপদস গ দে। গেন চদল েোওয়োে 
পে গেদনে আম্মো শেযো তনদয়দে। গেন তোদেে একমোত্র সেোন। একমোত্র সেোন 
গুতলতবি েওয়ো এবিং তোে গকোন গখোঁে নো গপদয় গেদনে আম্মো খোওয়ো েোওয়ো প্রোয় 
গেদড় তেদয়দে েখন গস শুদনতেল মোতিদেে গকোন েোসপোতোদল, তক্লতনক, ডোিোে 
খোনোয় গেনদক পোওয়ো েোয়তন, পুতলশ গ োদয়েো তবভো  ও কু–ক্লযোক্স-ক্লযোন তমদল 
গচট বো কদেও গেনদক গবে কেো েোয়তন গেদনে মো তখন জ্ঞোন েোতেদয়তেল। তোেপে 
গেতেন গস গেখল গেদনে তনদয় েোওয়ো ডকুদমন্ট তবদশ্বে সবদচদয় চোিলযকে খবে 
তেসোদব প্রকোশ গপদয়দে তবদশ্বে সিংবোে সমুদে গসতেন গেদনে মো আশো তফদে 
গপদয়দে গে গেন গবঁদচ আদে এবিং েোেো এতবড় কোে কদেদে তোদেে কোদে গেন 
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ও গেোয়োন ভোলই থোকদব। তোেোডো এ তবেয়টোও গেদনে মোদক আশ্বস্ত কদেদে গে 
আেমে মুসো শুেু অসোেোেণ কুশলী একেন তবেবীই নন খোতট মুসতলম চতেত্র আদে 
তোে। আে একেন খোতট মুসলমোন পতেচয় তনতবিদশদে সব মোনুেদক ভোদলোবোদস, 
তবপেগ্রস্ত সকলদক সোেোেয কদে। এসব তচেো গেদনে মো’ে মনদক তকেুটো সুি 
কদে তুদলদে। খোওয়ো েোওয়ো তকেু শুরু কদেদে। 

েেেোে তেদক মুখ কদেই শুদয়তেল গেদনে আম্মো। গেদনে আব্বোে মুদখে 
অস্বতস্তে কোদলো েোয়োটো গেখদত গপল। 

গেদমতনে কোপড় গেদড় তফদে এল ঘদে। 
গেদনে আম্মো উদি বসল। 
গেদমতনে এদস বসল তোে পোদশ। বলল, ‘গকমন লো দে আে?’ 
‘ভোদলো। গেখো েদলো ওদেে সোদথ?’ 
‘েদয়দে।’ 
‘কথোে ফলোফল গবোে েয় খুব ভোল েয়তন।’ 
‘একথো বলে গকন?’ 
‘গতোমোে মুদখ একটো অস্বতস্তে েোয়ো গেখতে।’ 
‘অস্বতস্তে কথোই গতো, গেশ এখন খুব অসুতবেোয়।’ 
‘তক শুনদল?’ 
‘অদনক কথো।’ 
‘খোেোপ তকেু?’ 
‘অবশ্যই। মোতিদেে শোে ফয়সোল মসতেে সে মুসতলম ঐততেোতসক 

িোনগুদলোদত গতেতস্ক্রয় কযোপসুল পুদত েোখোে অতভদেো  প্রমোতনত েদয়দে। 
েোততসিংদঘে মোনবোতেকোে কতমশন এবিং ইউদনদস্কোে গে থ কতমতট সবগুদলো 
ঐততেোতসক িোদনে মোতট পেীিো কদেদে। সব েোয় োদতই গতেতস্ক্রয়তো পোওয়ো 
গ দে একটো।’  

‘তো েদল ঐ সব িোদনে সবগুদলো তবতডিং তক এখন েদস েোদব?’ 
‘নো গতেতস্ক্রতোে সদব প্রোথতমক অবিো। আেও বেে খোদনক তবতকেণ 

চলদল গস অবিোে সৃতট ব েদতো।’ 
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একটু থোমল গেদমতনে। তোেপে আবোে শুরু কেল, ‘গে কথোটো 
বদলতেলোম। এই গতেতস্ক্রয়তো প্রদয়ো দক একটো েোততে অতস্তত্ব ও ঐততহ্ 
ধ্বিংদসে একটো েঘন্য েড়েন্ত্র এবিং মোনবতোে তবরুদি এক অপেোে তেসোদব 
গেখদে েোততসিংদঘে একটো মেল এবিং তবদশ্বে অদনদক মদন কেদে গেন 
সেকোেও এে সোদথ েতড়ত আদে। গেন সেকোেদক বলো েদয়দে েোততসিংদঘে 
তত্ত্বোবেোদন গতেতস্ক্রয় কযোপসুলগুদলো তুদল গফলো েদব। তদব এে সমূেয় খেচ 
বেন কেদত েদব গেন সেকোেদক। গেন সেকোেদক তবনো বোকযবযদয় গমদন তনদত 
েদয়দে েতেও এটো অপমোনকে। সবদচদয়....’ 

‘অপমোনকে তক কদে? কথোে মোে খোদন বদল উিল গেদনে মো।’ 
‘গেন সেকোে বদলতেল তোেো তনদেেোই গতেতস্ক্রয় কযোপসুল তুদল 

গনদব। তকন্তু গেন সেকোেদক তবশ্বোস কেো েয়তন। এখন তোেো কোে কেদব খেচ 
তেদত েদব গেনদক এটো অপমোনকে নয়?’ 

কথো গশে কদে আদ ে কথোয় আবোে তফদে গ ল গেদমতনে। বলল, 
‘সবদচদয় অপমোনকে েদলো মুসতলম ঐততেোতসক িোপনোগুদলো এখন মুসতলম 
কমুযতনতটে েোদত গেদড় তেদত েদব। েোততসিংদঘে সমোতেক সিংিো তবপুল 
গভোটোতেদকয এ তসিোে গ্রেন কদেদে।’  

‘বল তক? এতবড় তসিোে তনল তক কদে? তনদত পোেল তক কদে?’ বলল 
গেদনে আম্মো তবস্মদয় গচোখ কপোদল তুদল।  

তবদশ্বে ৫৫তট মুসতলম গেশ এবিং তোদেে সিং িন ও আই তস এই বযোপোদে 
গ োটো দুতনয়ো েুদড় লবীিং কদেদে। তোদেে সোদথ গেো  তেদয়দে গ োটো থোডিওয়োডি 
লবী। তোেোই েোততসিংদঘে এখন সোমোতেক সিংিোে মত সিং িদন গতো বদটই। 
সুতেোিং মুসলমোনদেে অনুকুদল তসিোে পোশ কেোদত গব  গপদত েয়তন। আমোদেে 
তবরুদি সবদচদয় বড় গে েুতিটো কোে কদেদে, গসটো েদলো আমেো ঐততেোতসক 
িোনগুদলোে প্রতত তবেী মদনোভোবোপন্ন কোেন ওগুদলো সিংেিদণে গকোন বযবিোই 
আমেো কতেতন।’ বলল গেদমতনে। 
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‘েোততসিংদঘে এ তসিোে বোস্তবোতয়ত েদল গতো কেদডোভো, গ্রোনোডো, 
গসতভল, মোলো ো, টদলদডো শুেু নয়, সোেোদ োসো, তলস্তন, েোতেন ও স্যোলমতনকোে 
মত শেদেে বৃেত্তে অিংশ ওদেে তনয়ন্ত্রদণ চদল েোদব।’ 

‘হ্োঁ তো েোদব।’ 
‘গেন সেকোে তক গমদন গনদব?’ 
‘নো গমদন উপোয় তক?’ 
‘গেদনে েন্য এটো একটো তবেোট বযোপোে েদব।’ 
‘এে গচদয়ও বড় ঘটনো আদে।’ 
‘গসটো তক?’ তবতস্মত কে গেদনে আম্মোে। 
‘তুতমও গতো খবে পদড়ে গে কেদডোভো, গ্রোনোডো, মোলো ো, টদলদডো, 

গসতভল প্রভতৃত শেে েোড়ো গখোে মোতিদেও মতেস্কেো তবদিোভ প্রেশিন কদেদে, 
তমতেল কদেদে। তোেো েোবী কদেতেল মুসতলম তেসোদব তোদেে সিংতবেোতনক স্বীকৃতত 
তেদত েদব সিংখযোলঘু েোতত গ োষ্ঠী তেসোদব তোদেে ন্যোেয অতেকোে েোন সে তোদেে 
তনেোপত্তোে  যোেোতন্ট তেদত েদব। তোদেে এসব েোবীে পদি মুসতলম গেশগুদলোে 
এবিং ও আই তস ে কূটলনততক তৎপেতোে ফদল গ োটো তৃতীয় তবশ্ব ও তবদশ্বে 
মোনবোতেকোে সিংিো গুদলো গসোচ্চোে েদয়দে।  ত পেশু েোততসিংদঘে সোমোতেক 
কতমশন আদেক প্রস্তোদব তসিোে তনদয়দে গে, মতেস্কদেেদক সিংখযোলঘু তেসোদব 
সিংতবেোতনক ভোদব স্বীকৃতত তেদত েদব এবিং মুসলমোনদেেদক সিংখযোলঘু তেসোদব 
স্বীকৃতত তেদয় তোদেেদক সকল নো তেক অতেকোে তেদত েদব। তোদেে সিতত্ত ও 
বোতড় ঘে তফতেদয় তেদত েদব।’ 

থোমল গেদমতনে। 
গেদমতনে থোমদলও গেদনে মো গকোন কথো বলদত পোেদলোনো। তবস্মদয় েো 

েদয় গ দে তোে মুখ। অদনিন পে বলল, ‘এতবড় ঘটনো ঘটল তক কদে? েোতন 
তুতম বলদব মুসতলম গেশ গুদলো লবীিং কদে েোততসিংঘদক তেদয় এই তসিোে 
তনদয়দে। তকন্তু বলত েোেেোনী মোতিেসে এতগুদলো শেদে মতেস্কেো তবদিোভ 
প্রেশিন কেল তক কদে? েোেো ভদয় নোম প্রকোশ কদে নো, পতেচয় গেয়নো, তোেো এ 
ভোদব সিংঘবি েদলো তক কদে, এ সোেস গপল গকোথোয়?' 
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'এক কথোয় গতোমোে প্রদশ্নে উত্তেিঃ আেমে মুসো। এ সবতকেুে মূদল 
েদয়দে তোে পতেকল্পনো ও প্রয়োস।' 

'তকন্তু আেমে মুসো গতো একেন মোনুে।' 
'অ িোনোইে কেদত একেন মোনুেই লোদ । আেমে মুসোে গনতৃদত্ব কোে 

কদেদে 'তনউ ফযোলকন অব গেন' বদল পতেতচত গ্রোনোডো অিদলে তেয়োে তবন 
তোতেক এবিং বোস্ক গ তেলো গনতো তফদেল তফতলদপে েদল কোেিেত মুসলমোনদেে 
একটো শতিশোলী গ্রুপ। প্রেোনমন্ত্রী েো বদলদেন তোদত বুদেতে, তেয়োে তবন 
তোতেদকে েল ও বোদস্কে মুসলমোনেো গেদনে শেদে শেদে, গ্রোদম গ্রোদম ঘুদে 
মতেস্কদেে সিংঘবি কদে ঐ সব শেদে েদড়ো কদে তবদিোভ তমতেদলে বযবিো 
কদেদে।' 

'গকন তোদেে েেো েোয়তন?' 
'সেকোে সোবিিতনক গশ্যন েৃতট ব গেদখতেল আেমে মুসো ও গেোয়োদনে 

উপে। তকন্তু সেকোদেে তেদপোটি মদত তোেো মোতিে গথদক গবে েয়তন। মোতিদে বদস 
আেমে মুসো কলকোতি গনদড়দে। তেয়োে তবন তোতেক এবিং বোস্কদেে গকোন 
মুসলমোন গনতোদক আমোদেে গ োদয়েো তবভো  গচদন নো। তোই ওদেে বোেো গেয়ো 
েোয় তন, েেো েোয়তন।' 

থোমল গেদমতনে। গথদম পো দু'গটো খোদটে উপে তুদল ভোদলো কদে বসল, 
গেদনে আম্মোে মুদখোমুতখ। তোেপে শুরু কেল, 'গেখ, সেকোে আেমে মুসোদকই 
মদন কেদে সব নদট বে মূল। তোেো মদন কদে গেোয়োনদক েোত কদে গেোয়োদনে 
মোেযদম গেনদক ফসুতলদয় গস েোেী কতেদয়দে ঐ ডকুদমন্ট চুতে কেোে েদন্য। গেন 
বন্ধু গেোয়োনদক সোেোেয কদেদে মোত্র। আে ডকুদমন্ট গুদলোদক গেন সোিংঘোততক 
গুরুত্বপূণি তকেু মদন কদেতন। সেকোে গেনদক গকোন গেোে তেদে নো। গেনদক 
উিোদেে েদন্য সেকোে আদ ে গচদয় অদনক গবশী েৃঢ় প্রততজ্ঞ। তকন্তু তকেুদতই 
তোে সন্ধোন কেো েোদে নো।' 

থোমল একটু গেদমতনে। একটো গঢোক ত লল। তোেপে বলল, 'সেকোে 
একটো পেোমশি তেদয়দে।' 

'পেোমশি! তক পেোমশি?' গেদনে আম্মোে গচোদখ গক তুেল। 
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'তুতম খুবই অসুি, এমন খবে তেদয় পতত্রকোয় তবজ্ঞোপন তেদত েদব। 
তোদেে বলদত েদব তুতম একতট বোদেে েদন্য গেনদক গেখদত চোও।' 

'গেন আসদব?' গেদনে আম্মোে গচোখ উজ্জ্বল েদয় উিল। 
'আমোে এবিং সবোে েোেনো গস আসদব। গস আমোদেে একমোত্র সেোন। 

গস একটো কোে কদেদে বদট, তকন্তু গতোমোে অসুিতোে কথো শুনদল গস তিে থোকদত 
পোেদব নো।' 

'গস গতো ভয় কেদত পোদে।' 
'ক্ল-ুক্লযোক্স-ক্লযোনদক ভয় কেোে তেল, তকন্তু ক্লু-ক্লযোক্স-ক্লযোন গতো এখন গনই। 

ভোসকুদয়ে গেশ তযো  কদেদে। উধ্বিতন কদয়কেন কমিকতিো েোেো ঘটনো তকেু 
তকেু েোনত তোেো গগ্রফতোে েদয়দে। সুতেোিং তোে গতো ভয় কেোে তকেু গনই।' 

'গকন সেকোেদক ভয় কেদব নো?' 
'তোে তবেয়টো গতো সেকোদেে েোনোে কথো নয়। আমেো েোতন, আে খুব 

গবশী েদল 'ক্ল-ুক্লযোক্স-ক্লযোন েোনদব, এটোই গস েোদন।' 
'আতমও গতো এটোই েোতন, তকন্তু বল গতো সেকোে গেদনে বযোপোদে েোনদলো 

তক কদে?' তচতেত কদন্ি বলল গেদনে আম্মো। 
'ভোসকুদয়েই গ োদয়েো তবভো দক েোতনদয় গ দে।' 
গেদমতনে কথো গশে কেদলও গেদনে আম্মো কথো বলল নো। ভোবতেল 

গস। তকেুিন পে বলল, সেকোে এখন গতো েোদন, সেকোে আেমে মুসো ও 
গেোয়োদনে উপে খুব িযোপো। গেনদক আবোে সেকোে আটকোদব নোদতো?' তচতেত 
কন্ি গেদনে আম্মোে। 

'নো গেনদক তোেো আটকোদব গকন? েয়দতো তকেু তেজ্ঞোসোবোে কেদত 
পোদে। তোে গবশী তকেু নয়।' 

'একটো কথো বলব? 
'তক কথো?' 
'গমদয়ে তসিোদেে সোদথ আমোদেে গকোন তেমত কেো তিক েদব নো।' 
'গকোন তসিোদেে কথো বলে?' 
'গেন গেোয়োনদক পেে কদে।' 
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'গসটো বুদেতে, আদ  েদল তবদেোতেতো কেতোম। এখন তোে গকোন 
গে তিকতো গেতখনো।' 

'তিক বদলে।' 
'তকন্তু তুতম আতম তক সততযই সুখী েদত পোেব? তুতম তনিয় েোন, কোতডিনোল 

পতেবোদেে েদন্য এটো কত বড় আঘোত। গে কোতডিনোল পতেবোে মতেস্কদেে তবরুদি 
আদেোলদনে গনতো, গসই কোতডিনোল পতেবোদেে নয়দনে মতন েোদব পতেস্ক 
পতেবোদে।' 

'গেন গতো েোনদতো নো গেোয়োন মতেস্ক।' 
'পদে গতো গেদনদে।' 
'তো গেদনদে, তকন্তু তুতম বল গেোয়োন অন্য সব তেক তেদয়ই উপেুি তক 

নো।' 
'তকন্তু মোনুেতট গক, তোে েি তক, এই তবদবচনোই সবদচদয় বড় নয়তক?' 
'তুতম অন্যভোদব তনওনো, মতেস্কদেে মোদন মুসলমোনদেে েি তুতম গেোট 

মদন কে?' 
'গেোট-এে সিংজ্ঞো গতো অদনক আদে।' 
'গে সিংজ্ঞোই েে, ওেো েোেোে েোতত, গনতৃদত্বে গুণ ওদেে েদিে সোদথ 

তমদশ আদে, ওদেে স্বোেীন সত্ত্বো গকউ ধ্বিংস কেদত পোদে নো, গেন শত শত 
বেদেও পোদেতন। 

'বুদেতে গমদয় গতোমোদক ভোল ভোদবই েদল গটদনদে।' 
'ওকথো বদলোনো, গমদয়টো গে কোে টোন গবশী টোদন, কোদক দু’েন্ড নো 

গেখদল গে েোঁতপদয় ওদি, গস কথো আে বতলদয় তনও নো।' 
গেদনে আম্মোে মুদখে কথো গশে কেোে আদ ই গেদমতনদেে গচেোেোে েিং 

পোদল্ট গ ল। তোে গচোখ মুখ ভোেী েদয় উিল। মুখ তনচু কেল গেদমতনে। েীদে 
েীদে তোে গচোখ তভদে উিল অশ্রুদত। 

তোড়োতোতড় গচোখ মুদে বলল, 'েোতন নো, মো আমোে গকোথোয় আদে, গকমন 
আদে। েোতননো, মো আমোদক মোফ কদেদে তক নো। গুতলতবি গেদনে তচৎকোে 
এখনও আমোে কোদন বোদে, আমোদক পো ল কদে তুদল।' 
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গেদমতনদেে গশে কথোগুদলো রুি েদয় গ ল কোন্নোয়। 
গেদনে আম্মোে গচোখও অশ্রুতসি েদয় উিল। বলল, 'গকোন খোেোপ তচেো 

তুতম কদেোনো, গেন তনিয় ভোল আদে।' 
'গেদনে মো তবজ্ঞোপনটো গতোমোে নোদম গেই, আমোে নোদম তেদল েতে নো 

আদস? আমোদক মোফ কেদত গপদেদে তকনো েোতন নো।' 
'এসব বোদে তচেো কদেোনো, তুতম গেনদক তচনদত পোেদল গুতল কেদত 

পোেদত নো, একথো গেন েোদন।' 
'েোদন বলে?' 
'অবশ্যই েোদন।' 
'গকমন কদে তুতম বলে?' 
'গচনোে পদেও গেনদক বোেো গেবোে েদন্য েতে গুতল কেদত, তোেদল 

গেনদক পোলোদত তেদত নো। তোদক আদেকটো গুতল কেদত পোেদত। তকিংবো  োতড়ে 
চোকো ফদুটো কদে তেদত পোেদত, তোেদলই গেন আটদক গেত। তকন্তু তুতম তো কদেো 
তন, গেদনে তচৎকোে গশোনোে পে তুতম গথদম ত দয়তেদল। এটোই প্রমোণ কদে 
গেনদক আদ  তচনদত পোেতন। তচনদত পোেোে পে তস্ময় গবেনোয় েতভম্ব েদয় 
পদড়তেদল, গতোমে গথদম েোওয়োে কোেণ তেল এটোই।' 

'এসব কথো েোদন গেন? সততযই ্ু্লে েোদন?' 
'গেখ, গেন গতোমোে আমোে গচদয় অদনক বুতিমতত।' 
'গতোমোে কথো সতয গেোক গেদনে মো। আে আমোে মনটো খুব েোলকো 

লো দে। একটো দুিঃদখে কোল পোথে গচদপ তেল আমোে মদন।' 
'তুতম সুি মোথোয় তেদল নো, তোই বুেতন। চল উতি।' 
বদল গেদনে মো দু'তট পো তনদচ নোমোল। 
'তোেদল আেই তবজ্ঞোপনতট তেদয় গেই?' 
'েোও।' 
তবেোনো গথদক নোমল গেদনে মো। গেদনে আব্বো গেদমতনেও উদি 

েোঁড়োল। 
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গেদনে আম্মোে গপেদন গপেদন ঘে গথদক গবতেদয় এল গেদনে আব্বো 
গেদমতনে। 

 
 
 
েখন সোততেন গপতেদয় গ ল গেদনে তেফ গথদক গকোন গেো োদেো  

েদলোনো, তখন গেোয়োন উতেগ্ন েদয় উিল, আেমে মুসোও। 
কথো তেল, গেন ত দয় গটতলদফোন কেদব নো, কোেন গস বোতড়দত গফেোে 

পে তোদেে গটতলদফোন গটপ েদত পোদে। তকন্তু অন্য গকোনভোদব তোে খবেোখবে 
গেোয়োনদেে েোনোদব। তফতলদপে মোদয়ে কোদে গস তচতি তলখদত পোদে। তদব তচতি 
গস তনদে গপোে কেদব নো, বোড়ীে কোউদক তেদয়ও নো। তকন্তু সোততেন পোে েদয় 
গ দলও গেন তকেুই েোনোল নো। 

অবদশদে উতেগ্ন গেোয়োন আেমে মুসোে সোদথ পেোমশি কদে আবদুে 
েেমোনদক আে পোতিদয়দে েোন্নোে কোদে। একমোত্র েোন্নোে কোে গথদকই গেদনে সব 
খবে তনেোপদে পোওয়ো গেদত পোদে। আবদুে েেমোনদক সেোসতে গেদনে বোড়ীদত 
পোিোদনো েয়তন, কোেণ গসখোদন ত দয় অপতেতচত গকউ গেদনে কথো তেজ্ঞোসো কেো 
উতচত েদব নো। 

নোস্তোে পে আটটোে তেদক আবদুে েেমোন গ দে েোন্নোে বোড়ীদত। 
গেোয়োদনে তচতি তনদয় গ দে গস। 

গসই গথদক গেোয়োন তফতলদপে ড্রইিং রুদম বদস আবদুে েেমোদনে 
অদপিো কেদে। 

গেোয়োন ঘতড়ে তেদক গচদয় গেখল গবলো ১১টো। অল্প িদণে মদেযই 
আবদুে েেমোন এদস পড়দব। গস তক গেখো গপদয়দে েোন্নোে? তক খবে আনদব গস? 
গেন এ পেিে গকোন খবে তেল নো গকন? অসুখ তবসুখ কেদলো নোদতো? এসব প্রশ্ন 
গতোলপোড় কেদে গেোয়োদনে মনদক। 

বোইদে গথদক এদস আেমে মুসো প্রদবশ কেল ড্রইিং রুদম। গেোয়োদনে 
পোদশ বসদত বসদত বলল, ‘আবদুে েেমোন গতো এখদনো আদসতন গেখতে।’ 
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‘হ্োঁ, গবশ গেেী কেদে, গবোেেয় গেখো পোয়তন েোন্নোে।’ বলল গেোয়োন। 
তিক এই সময়ই ড্রইিংরুদম এদস প্রদবশ কেল আবদুে েেমোন। তোে 

মুখটো ভোবদলশেীন। 
‘তুতম বহুতেন বোঁচদব আবদুে েেমোন, এইমোত্র গতোমোে নোম কেলোম 

আমেো।’ বলল আেমে মুসো। 
‘গেোয়ো করুন মুসো ভোই, আমোে নবী েততেন দুতনয়োয় তেদলন তোে গবশী 

গেন থোকদত নো েয়।’ বলল আবদুে েেমোন। 
‘তক খবে ভোই, েোন্নোদক গপদয়তেদলন?’ বলল গেোয়োন। 
‘প্রথমবোে ত দয় পোইতন, বোড়ী তেল নো। ঘুদেতফদে আবোে ত দয়তেলোম, 

গপদয়তে।’ 
‘খবে তক?’ বলল গেোয়োন। 
‘গেন গেতেন ত দয়তেল, গসতেনই েোন্নোদক গটতলদফোন কদেতেল। তোেপে 

আে গকোন কথো েয়তন। পেতেন েোন্নো গেনদেে বোসোয় েোয়, তকন্তু বোসোটো েনশূণয 
এবিং তোলোবি। গ দট েোদেোয়োনও গনই।’ 

থোমল আবদুে েেমোন। 
কোদেো মুদখ গকোন কথো গনই। 
গেোয়োদনে মুখ মতলন। 
আেমে মুসো  ম্ভীে। 
আেমে মুসোই প্রথম কথো বলল, ‘গকোথোয় গ দে তোেো, গকোন আত্মীয় 

বোড়ী, অথবো মোতিদেে বোইদে এসব তবেদয় গকোন খবে তনদত পোদেতন েোন্নো?’ 
‘েোন্নো বদলদে, তোে েোেণো গেনেো গকোন আত্মীয় বোড়ী, অথবো মোতিদেে 

বোইদে গকোথোও গবড়োদত েোয়তন। এমনটো ঘটদল বোড়ীে গ দট েোদেোয়োন 
থোকদতো।’ বলল আবদুে েেমোন। 

‘েোন্নো তিক বদলদে। আমোে মদন েয় গেনদক তনদয় তোে আব্বো আম্মোেো 
আত্মদ োপন কদেদে। এ তবেয়টো েোদত েোনোেোতন নো েয়, তোদেে নতুন তিকোনো 
েোদত প্রকোশ নো েদয় পদড়, এেদন্যই েোদেোয়োনদক সেোদনো েদয়দে। েোদত 
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গেো োদেোদ ে গকোন প্রকোে ক্লু গকও নো পোয়। এখন প্রশ্ন েদলো, গেদনে তক অবিো, 
গস বেী নো মুি?’ বলল আেমে মুসো। 

‘প্রথমতেন গটতলদফোদনে পে আে গকোন গেো োদেো  কদেতন গেন েোন্নোে 
সোদথ। েোন্নোে েোেণো, এ েেদনে গেো োদেোদ ে সুদেো  গেদনে গনই, তোদক েয়দতো 
এ সুদেো  গেয়ো েদে নো।’ বলল আবদুে েেমোন। 

‘এটোই তিক। আসদল গেদনে েোওয়ো তিক েয়তন, গেদত গেয়ো তিক েয়তন। 
গেন গে কোে কদেদে তোদত তোদক আটকোদনোই স্বোভোতবক।’ বলল গেোয়োন। 

‘ওে মোে অসুিতোে খবে পোওয়োে পে আমেো গতো তোদক বোেো তেদত 
পোতে নো। অসুি মোদয়ে সোদথ গেখো কেোে েদন্য গেদনো আগ্রেী েওয়ো স্বোভোতবক 
তেল। তবজ্ঞোপনটো গে ফোঁে তেল গেনও তো মদন কদেতন, আমেোও মদন কতেতন। 
ভুলটো এখোদনই েদয়দে আমোদেে।’ বলল আেমে মুসো। 

‘তবজ্ঞোপনটো ফোে তেল মদন কদেন মুসো ভোই?’ বলল গেোয়োন। 
‘ফোঁে নো েদল এেকমটো ঘটদতো নো। প্রস্তুতত তেল বদলই গেন েোওয়োে পে 

তেনই তোেো িোনোেে েদত গপদেদে। তদব একটো তেতনস বুেদত পোেতেনো, গেনদক 
সেোদলই তোেো পোেদতো। সবোই সদে গ দে গকন? এে গতো গকোন প্রদয়োেন তেল 
নো।’  

‘মুসো ভোই এমনতক েদত পোদে নো গে, ওেো বোেয েদয়দে সদে গেদত।’ 
বলল গেোয়োন। 

‘কোে েোেো বোেয েদব? কু-ক্লযোক্স-ক্লযোনদতো গনই।’ আেমে মুসো বলল। 
গথদমই আেমে মুসো আবোে শুরু কেল, ‘গেন এতবড় ঘটনো ঘতটদয়দে 

এটো তক গেন সেকোে েোনদত গপদেদে মদন কে গেোয়োন?’ 
‘কু-ক্লযোক্স-ক্লযোন েোদন েখন, সেকোদেে কোদন গসটো েোওয়ো গসটো 

অস্বোভোতবক নয়। তকন্তু এতেকটো আপতন ভোবদেন গকন মুসো ভোই?’ বলল গেোয়োন। 
‘সেকোদেে ভূতমকো একেম বোে তেদয় তচেো কেো আমোদেে তিক নয়। 

গেন সেকোে গে কোেদণ কু-ক্লযোক্স-ক্লযোদনে ওপে গিদপদে, গসই একই কোেদণ 
গেদনে ওপে গিপদত পোদে। কোেণ এতবড় তবপেিদয়ে ঘটনো গেদনে ডকুদমন্ট 
পোচোদেে ফদলই ঘদটদে। সুতেোিং কু-ক্লযোক্স-ক্লযোদনে গচদয় গেনদক তোেো েোয়ী 
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কেদব এই ঘটনোে েদন্য। তোেোড়ো গেন আমোদক, গতোমোদক সোেোেয কদেদে, 
আমোদেে আশ্রদয় তেল এটোও তোে অপেোে।’ 

‘তিক বদলদেন মুসো ভোই। গেন সেকোে এখন সবদচদয় গবশী িযোপো 
আপনোে ওপে, আমোে ওপে।’ বলল গেোয়োন। 

‘েোন্নোও তোই বলল। গস েোনোল, গেোয়োনদক খুব সোবেোদন থোকদত 
বলদবন, পোেদল মোতিে তকিংবো গেদনে বোইদে গেন চদল েোয়। সেকোে 
গেোয়োনদক এবিং আেমে মুসোদক েদন্য েদয় খুেদে। তোদেে মদত এ পেিে েো 
ঘদটদে তো আেমে মুসোে পতেকল্পনোে ফল।’ বলল আবদুে েেমোন। 

‘হ্োঁ বুেো েোদে বযোপোেটো। তোেদল এখন কেনীয় তক আমোদেে?’ বলল 
গেোয়োন। 

‘প্রথম কোে গেন গকোথোয় েোনো, তেতীয় কোে তোদক মুি কেো। অন্য 
গকোন কোে এখন আে আমোদেে গনই। গেদনে মতেস্কেো গেদ  উদিদে, সোেস 
তফদে গপদয়দে। মুসতলম তবশ্বও তোদেে পদি গেন সেকোেদক চোপ গেবোে 
উপেুি েোততয়োে গপদয় গ দে। েোততসিংঘসে আেেিোততক সমোেও গেদনে 
মুসলমোনদেে পদি এত দয় এদসদে। ইততমদেয গেদনে মুসলমোনদেে নতুন এক 
শতিশোলী েোততদত রূপোেতেত েবোে সুদেো  এদন তেদয়দে। আল েোমদুতলিোে! এ 
সুদেো  কোদে লো োবোে েদন্য তেয়োে তবন তোতেক ও তফতলদপে গলোদকেো 
তনেলসভোদব কোে কেদে। এখন এতবড় কোে েোে সোেোদেয আমেো কেলোম, গসই 
গেনদক উিোে কেো আমোদেে এক নম্বে েোতয়ত্ব।’ বলল আেমে মুসো। 

গেোয়োদনে গচোখ উজ্জ্বল েদয় উিল। গস আবদুে েেমোদনে তেদক গচোখ 
তুদল চোইল। বলল, ‘েোন্নোে মদেয আপতন সেদেোত তোে ভোব গকমন গেদখদেন?’ 

‘খুবই আেতেক মদন েদয়দে। গেখলোম, গেনদক গস খুব ভোলবোদস, 
গতোমোে প্রততও খুব সেোনুভূততশীল। গস তনে গথদকই বদলদে গেনদক খুদে গবে 
কেোে গচট বো গস কেদে।’ বলল আবদুে েেমোন। 

‘মুসো ভোই, আমেো েতে েোন্নোদক অনুদেোে কতে, তোেদল গস এই কোদে 
আেও তৎপে েদত পোদে।’ 

‘তো আমেো কেব। তকন্তু আেও পথ আমোদেে গবে কেদত েদব।’ 
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থোমল আেমে মুসো। তোে কপোল কুতিত, তচেো কেদে গস। এক সময় 
বলল, ‘গেোয়োন বলদত পোে তমিঃ গেদমতনে তনয়তমত েোন এমন গকোন ক্লোব বো 
প্রততষ্ঠোন আদে?’ 

‘তনয়তমত েোন বলদত পোেদবোনো। তদব MEC ক্লোদবে সেস্য তততন এবিং 
গসখোদন তততন েোন।’ বলল গেোয়োন। 

‘MEC এে পুেো নোমটো বল।’ 
‘মোতিে এলডোসি ক্লোব।’ 
‘গতোমোদক েন্যবোে গেোয়োন, নোমটো প্রমোণ কেদে তততন গসখোদন েোদবন, 

েোন। তনিয় ক্লোবটো এতলট মোদন উচু তলোে গলোকদেে েদন্য?’ 
‘তিক বদলদেন, টপ পতলতটতসয়োন, টপ আমলো, টপ বযবসোয়ীদেে আড্ডো 

এটো।’ 
‘গকোথোয় এ ক্লোবটো?’ 
‘তস্ত্প্রিং গলদকে উত্তে তীদে।’ 
‘তুতম গচন আবদুে েেমোন?’ আবদুে েেমোদনে তেদক গচদয় বলল 

আেমে মুসো। 
‘ক্লোদব গকোন তেন েোইতন, তদব গলোদকশনটো েোতন।’ 
‘চল আবদুে েেমোন ক্লোবটো গথদক ঘুদে আতস।’ 
‘এখন গতো কোউদক পোদবন নো। তবদকল ৫টো গথদক গসখোদন অতততথ আসো 

শুরু েয়।’ বলল গেোয়োন।  
‘গকন অতফস পোব নো? এমন ক্লোবগুদলোে অতফস তবভো টো তেদন সতক্রয় 

থোদক।’ 
‘তো পোদবন।’ বলল গেোয়োন। 
‘নো, আবদুে েেমোন, তুতম এই মোত্র ঘদে এদল। তুতম গেে নোও, ক্লোদবে 

গলোদকশোনটো আতম বুদেতে। আতম গবে কদে গনব।’ 
বদল আেমে মুসো উদি েোঁড়োল। 
‘নো মুসো ভোই, আতম গমোদটই ক্লোে নই। গেে গনয়োে গকোন েেকোেই 

আমোে গনই।’ আবদুে েেমোন আেমে মুসোে তসিোদেে প্রততবোে েোনোল। 
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গেোয়োনও সমথিন কেল আবদুে েেমোনদক। 
‘তিক আদে, আমোে আপতত্ত গনই।’ বদল আেমে মুসো তোে ঘদেে তেদক 

চলল ততেী েবোে েদন্য। 
আবদুে েেমোনও উদি গ ল তোে ঘদেে তেদক। 
আেমে মুসো েখন গবতেদয় এল গেখো গ ল তোে মুদখ গ োঁফ এবিং ভ্রু 

দুতটদক আদেোও  ভীে কেো েদয়দে। এতটুকু েদ্মদবদশই আেমে মুসোদক একেম 
তভন্ন মোনুে মদন েদে। 

গেোয়োন তে তে কদে উদি বলল, আতমও নো েোনদল চমদক উিতোম গেদখ। 
‘েন্যবোে গেোয়োন, তোেদল এটুকু েদ্মদবদশ কোে তকেুটো চলদত পোদে, তক 

বল?’ 
‘চলদব মোদন গবশ চলদব।’ 
আবদুে েেমোন ড্রইিং রুদম এদল দুেদন গবতেদয় এল। 
মোতিে এলডোসি ক্লোদবে সোমদন ত দয় েখন আেমে মুসো ও আবদুে 

েেমোন গপ েল, তখন গবলো ১২টো। 
মোতিে এডোসি ক্লোব ক্লোতসক তডেোইদনে প্রোসোদেে মত এক তবশোল 

বোড়ীদত অবতিত। সোমদন প্রকোণ্ড ফটক। 
ফটক গখোলো। মুততিে মত দুপোদশ দুেন েোদেোয়োন েোঁতড়দয়। 
গভতদে প্রদবদশে অনুমতত শুেু সেস্যদেে েদন্যই। 
 োড়ী গথদক গনদম  ট  ট কদে গ দটে তেদক চলল আেমে মুসো। তোে 

গপেদন আবদুে েেমোন। 
তক পতেচয় গেব আমেো, ঢুকদত গেদব গতো? বলল আবদুে েেমোন। 
আমেো সতয কথোই বলব। বলল আেমে মুসো। 
গ দট গপ েদতই একেন েোদেোয়োন এত দয় এল আেমে মুসোে তেদক। 
আেমে মুসো বলল, ‘আমেো গেদমতনে গড তসসনোদেোসোে কোদে এদসতে। 

আমেো তোে বন্ধু।’ 
‘তততন গতো গনই এখন।’ বলল েোদেোয়োন। 
‘আসদবন তততন। গকন এ সময় তততন আদসন নো?’ 
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‘সোেোেণতিঃ আদসন নো। 
‘ তকোল তততন ক’টোয় এদসতেদলন?’ বলল আেমে মুসো। 
‘ তকোল নয়, পেশু এদসতেদলন ৭টোয়। তোও কদয়কতেন পে।’ 
‘গকন তনয়তমত আদসন নো?’ 
‘আদসন। তদব সিোে খোদনক গথদক তনয়তমত নয়।’ 
‘েোদেোয়োনেয় গ ট গথদক সদে েোঁড়োল। 
আেমে মুসোেো প্রদবশ কেল গভতদে। 
প্রদবদশে পে প্রথদমই তবলোশ তেদসপশন রুম। মূলযবোন গসোফোয় 

সোেোদনো। ঘদেে একপোদশ তেদসপশন কোউন্টোে। গকতোদুেস্ত একেন মতেলো 
বদস। 

সেস্যদেে সোদথ গকউ গেখো কেদত এদল তোেো এই তেদসপশদন অদপিো 
কদেন। 

আেমে মুসো তেদসপশদন প্রদবশ কদে গসোেো চদল গ ল কোউন্টোদে। 
বলল, ‘মযোডোম আমেো গেদমতনে গড তসসনোদেোসোে েদন্য অদপিো কেদত চোই, 
তোঁে আসোে কথো আদে।’ 

আেমে মুসো এই অতভনয়টো একটো পতেকল্পনোে অিংশ তেদসদব। আেমে 
মুসোে টোদ িট গেদমতনদেে নতুন তিকোনো, কমপদি গটতলদফোন গেো োড় কেো। 
গেদমতনদেে েদন্য গবশ সময় অদপিো কেোে পে েখন তততন আসদবন নো, তখন 
কোউন্টোদে ত দয় সোেোেয চোইদব; তোঁে সোদথ অতযে েরুেী প্রদয়োেন, গেখো নো 
কেদলই নয়, তিকোনোটো অথবো গটতলদফোন নোম্বোেটো তেন অথবো েয়ো কদে এখনই 
গেো োদেো  কদে তেন। এ েেদণে অনুদেোদে তেদসপশদনে কোে গথদক অবশ্যই 
সেদেোত তো পোওয়ো েোদব। েতে নোই পোওয়ো েোয়, তোেদল তেদসপশতনদট বে েোদতে 
কোে সেতদন েোখো ‘গমম্বোেস  োইড’ বইটো গস তেনতোই কেদব। 

তেতসপশতনট ব সসম্ভ্রদম নেম সুদে বলল, ‘আপনোেো েয়ো কদে বসুন। খুব 
গবশী েদল আে ঘন্টো আপনোদেে অদপিো কেদত েদব। সোদড় বোেটোয় অথি 
কতমতটে তমতটিং আদে। তোে আদ ই তততন এদস েোদবন।’ 

আেমে মুসো েন্যবোে েোতনদয় তফদে এদস বসল গসোফোয়। 
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েন্যবোে েোনোল বদট েোতসমুদখ, তকন্তু গভতদে চোিলয অনুভব কেল 
আেমে মুসো। এদে চোওয়োে গচদয় গবশী পোওয়ো। এই পোওয়োটো তক ভোল েদব? 
তোেো গতো গেদমতনদেে সোদথ গেখো কেদত আদসতন, এদসদে তোে তিকোনো গেো োড় 
কেদত। 

আবদুে েেমোদনে গচোদখ আশিংকোে েোপ। চুপ কদে থোকদত পোেলনো। 
বলল, ‘েতে এদস পদড়ন, তোেদল তক েদব। আমোদেে তমথযো কথো েেো পদড় েোদব? 
আে তক পতেচয় গেব আমেো?’ 

‘তুতম তনতিদে বস আবদুে েেমোন। আিোেে ইেোে বোইদে গতো আমেো 
গেদত পোেদবো নো। গভবনো, অদনক সময় আিোে তোে বোেোদক চোওয়োে গচদয় গবশী 
তেদয় গফদলন।’ েোতস মুদখ বলল আেমে মুসো। তোে তনতিত মুখ। প্রথমটোয় গে 
একটো চোিলয এদসতেল তো গকদট গ দে। 

আেমে মুসোে তনতিত মুখ গেদখ আবদুে েেমোন আশ্ব্স্স্ত েদলো। তকন্তু তোে 
মদন গখোঁচোে মত তবদেই চলল কথোটো গে, গেদমতনদেে কোদে তোেো তোদেে তক 
পতেচয় গেদব আে তক কথোই বো তোেো বলদব তোঁদক। 

আেমে মুসো ও আবদুে েেমোন দু’েনই ট বযোন্ড গথদক মযো োতেন তনদয় 
তোদত গচোখ বুলোতেল। 

সময়টো গেন খুব তোড়োতোতড়ই চদল গ ল। 
তখন তিক ১২টো ২০ তমতনতট। 
একেন েীঘিদেেী গপ্র ঢ় বযতি প্রদবশ কেল তেদসপশন রুদম। সুেে-

সু তিত গেে। সোেো লোদল গমশোদনো সুেে গচেোেো। 
গস প্রদবশ কেদতই তেদসপমতনট ব উদি েোঁড়োল। 
তেদসপশদনে পোশ তেদয় ভি গলোক চদল েোতেল। তেদসপশতনট ব তোদক 

তকেু বলল। 
ভিদলোক তফদে তোকোল আেমে মুসোদেে তেদক। তোে গচোদখ একটো তীক্ষ্ম 

েৃতট ব ফদুি উিল। তোেপে গস তেদসপশতনদট বে তেদক তফদে তক বদল গভতদে চদল 
গ ল। 
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তেদসপশতনট ব আেমে মুসোদেে কোদে এল। বলল, ‘চলুন স্যোে। তোঁে 
রুদম গেদত বদলদেন।’ 

আেমে মুসোেো উিল। 
‘তেদসপশতনট ব একটো েেেোে সোমদন েোঁতড়দয় পদড় বলল, এই ঘে, েোন 

আপনোেো।’ বদল চদল গ ল তেদসপশতনট ব। 
বন্ধ েেেোে নব ঘুতেদয় েেেো খুদল প্রদবশ কেল আেমে মুসোেো। 
একটো ফোইদলে ওপে েুঁদক পদড় তেল গেদমতনে গড তসসনোদেোসো, 

আমোে সোদথ কথো বলদত চোন আপনোেো? 
‘তে হ্োঁ।’ বলল আেমে মুসো। 
‘আতম তক আপনোদেে তচতন?’ 
‘আমেো গেোয়োদনে বন্ধু, গেদনে শুভোকোঙ্খী।’ 
গেদমতনে আেমে মুসোে তেদক তোতকদয় তেল। আেমে মুসোে মুখ গথদক 

কথো গবরুবোে সিংদ  সিংদ  গেদমতনদেে মুদখে ওপে তেদয় একটো পতেবতিদনে 
গরোত বদয় গ ল। তোে গচোদখ মুদখ কদিোেতোে গচদয় তবিদয়ে ভোবটোই এখন 
গবশী। তকেিণ এভোদব গচদয় থোকোে পে বলল, ‘গতোমেো গেোয়োদনে বন্ধু, গতোমেো 
এখোদন! গতোমেো েোননো তকেু?’ 

‘েোতন, তকন্তু খুব েরুেী প্রদয়োেদন আপনোে কোদে এদসতে।’ বলল 
আেমে মুসো। 

‘তক প্রদয়োেন?’ 
‘গেদনে গকোন সিংবোে গেোয়োন পোদে নো।’ 
‘আমোে গমদয় আমোে কোদে তফদে এদসদে। আে তক সিংবোে তোে চোই?’ 
‘তকন্তু আমেো মদন কেতে গেনদক আটক কেো েদয়দে।’ 
‘গচোদখ মুদখ একটো তবমদেিে েোয়ো নোমল গেদমতনদেে। অল্পিণ 

একেৃতট বদত আেমে মুসোে তেদক তোতকদয় গথদক বলল, ‘আটক েদল গসটোই তক 
স্বোভোতবক েদব নো? 

‘আপনোদেে তেক গথদক স্বোভোতবক।’ 
‘গতোমোদেে তেক গথদক?’ 
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‘অন্যোয়।’ 
‘আেো গস কথো েোক, এদসে গকন?’ 
‘গেদনে খবেটো েোনদত।’ 
‘গবশ গেদন গ ে।’ 
‘একটু বোতক আদে, আপনোে তিকোনোটো।’ 
‘তিকোনো গকন েেকোে?’ 
‘গেদনে সোদথ আমেো গেখো কেব।’ 
‘এত সোেস গতোমোদেে? েোন গসখোদন পুতলশ পোেোেো আদে? 
‘েোতন।’ 
‘েোনোে পেও তোে সোদথ গেখো কেদত গেদত চোে?’ 
‘আমোদেে আে গতো গকোন তবকল্প পথ গনই।’ 
‘গকন আমোে সোেোেয গতো চোইদলনো? গসোেো চোইদল আমোে বোড়ীে 

তিকোনো।’ 
‘গকোন সোেোেয আপতন কেদত পোেদবন নো। আপনোে গমদয় আপনোে 

ইেোে তবরুদি বেী আদে।’ 
‘অপোে তবিয় ফদুট উিল গেদমতনদেে গচোদখ মুদখ। বলল, ‘েোনদল তক 

কদে?’ 
‘আপনোে সোদথ এতিণ ‘আদলোচনোে মোেযদম।’ আপনোে েোদত আপনোে 

গমদয় বেী থোকদল আপনোে গ োটো আচেণ তভন্ন েকম েদতো।’ 
‘তবিয় ভেো গচোদখ গেদমতনে বলল, ‘আমোে কথো শুদন, আমোদক গেদখ 

গতোমোদেে আে তক মদন েদে?’ 
‘আপতন অসেোয় অবিোয় আদেন, আপতন কোদেো সোেোেয চোন।’ 
‘তবিদয় তবদফোতেত েদয় গ ল গেদমতনদেে গচোখ। বলল, ‘এটো বুেদল 

গতোমেো গকমন কদে?’ 
‘তবনো তেজ্ঞোসোবোদে অপতেতচত দু’েন গলোদকে সোদথ এই েেদণে 

সোিোদত আপনোে েোেী েওয়ো গথদক।’ 
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‘আমোদক তুতম েতবোক কদেে বৎস। গক তুতম! গেোয়োদনে বন্ধু মেদল 
এমন অসোেোেণ গকউ আদে বদল গতো েোতন নো। গতোমোে নোম তক বৎস্য?’ 

আতম আেমে মুসো। আে এ আবদুে েেমোন। 
‘তক বলদল গতোমোে মোদন, আপনোে নোম আেমে মুসো!’ তবিয়োতভভূত 

কদে কোঁপো  লোয় বলল গেদমতনে। 
বদল উদি েোঁড়োল। বলল, ‘তিক, এই দুিঃসোেস, এই অসোেোেণ বুতি 

আেমে মুসোেই েদব। তকন্তু এ আপনোে তিক েয়তন। আপতন েোন। আমোে সোদথ 
গ োদয়েো এদসদে। গ দটে সোমদন তোেো েোতড়দয় আদে, গকমন কদে েোদবন? 
আপতন েোদনন নো গ োটো মোতিদে, গ োটো গেদন গসনো, পুতলশ, গ োদয়েো মোতেে 
মত েতড়দয় পদড়দে আপনোদক খঁুদে গবে কেোে েদন্য। আপতন েোন। অতিে কে 
গেদমতনদেে। 

‘আমেো েোতে। আমোদেে েদন্য আপনোে গকোন িতত গেোক তো আমেো 
চোই নো। গকউ েোনদতই পোেদব নো আমেো আপনোে সোদথ গেখো কেদত 
এদসতেলোম। তকন্তু তিকোনোটো?’ 

‘গেদমতনে খস খস কদে একটো কো দে তলদখ আেমে মুসোে তেদক 
এত দয় তেদয় বেল, ‘তিকোনো তেলোম। তকন্তু গেদনে সোদথ গেখো কেদত আপনোেো 
পোেদবন নো, গস বেী আদে। আমেোও আপনোদেে গকোন সোেোেয কেদত পোেদবো 
নো তোও আপনোেো েোদনন।’ 

‘েয়ো কদে একটো কথো গেনদক বলদবন, তোে গকোন তচেো গনই। গেোয়োন 
ভোল আদে। বলল আেমে মুসো। 

‘সততয গেদনে তচেোে তকে ুগনই।’ গচোখ উজ্জ্বল কদে বলল গেদনতনে। 
‘হ্োঁ েনোব।’ 
‘তকন্তু আপনোেো ভোবদেন তক গেন গেোয়োদনে তক েদব? গ োটো গেশ তোদেে 

তবরুদি।’ উতেগ্ন কে গেদমতনদেে। 
‘আতম এটুকু বলদত পোতে, আিোেে গচদয় বড় গকোন শতি গনই’ েৃঢ় কদে 

বলল আেমে মসুো। 
‘আপনোে কথোয় আমোে আিো আদে বৎস।’  
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‘তোেদল চতল েনোব।’ 
বদল আেমে মুসো ও আবদুে েেমোন পো বোড়োল গবরুবোে েদন্য 

গেদমতনদেে কি গথদক। 
‘তকন্তু আপনোেো েোদবন তক কদে? গ দট গতো গ োদয়েো পুতলশ।’ বযোকুল 

কন্ি গেদমতনদেে। 
‘গকোন অসুতবেো গনই, আমেো ওদেে বলব তমিঃ গেদমতনে বোড়ী 

বেদলদেন। আমোদেে তকেু গলন গেন তেল তোে সোদথ। আমেো বযবসোয়ী।’ গেদস 
বলল আেমে মুসো। 

ঘে গথদক গবতেদয় এল আেমে মুসোেো। েোঁটদত েোঁটদত বলল আেমে 
মুসো, ‘গমদয়দক আটদক েোখোয় তোে আত্মসম্মোদন গেমন ঘো গলদ দে, গতমন মদনে 
তেক গথদকও খুব দুবিল েদয় পদড়দেন তমিঃ গেদমতনে। এ েেদণে পতেতিতত তোে 
েদন্য এদকবোদেই নতুন।’ 

‘গেনদক আটক কেল গকন?’ বলল আবদুে েেমোন। 
‘তোে মুখ গথদক কথো গবে কেোে েদন্য। গেন গতো আমোদেে অদনক 

তকেুই েোদন। তোেোড়ো তোেো মদন কেদে, তোদক আটদক েোখদল গেোয়োনদক, তোে 
সোদথ আেমে মুসোদকও েয়দতো েোতেে কেদত পোেদব।’ 

‘এ পতেবোেতট গেদন অতযে পপুলোে, তোদেে এ খবে প্রচোে েদল 
সেকোদেে অসুতবেো েদব।’ 

‘অসুতবেো গনই। তোেো বলদব পতেবোেতটে তনেোপত্তোে েদন্যই এটো 
কদেদে। শুেু গমদয়তটদকই তোেো গবরুদত তেদে নো, অন্য কোদেো উপে তনয়ন্ত্রণ 
গনই।’ 

ফটক তেদয় গবতেদয় আেমে মুসো গেখল, ফটদকে ডোনপোদশ দুেন 
গলোদকে সোদথ েোদেোয়োন কথো বলদে। আেমে মুসো বুেল, এেো গসই দুই 
তটকতটতক। 

গ দটে বোমপোদশ তেল আেমে মুসোদেে  োড়ী। ফটক গথদক গবতেদয় 
আেমে মুসো  োড়ীে তেদক চলল। 
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 োড়ীদত উদি বসল, এমন সময় তটকতটতক দু’েন  োড়ীে েোনোলোয় 
েোড়োল। একেন আেমে মুসো গক লিয কদে বলল, মোফ কেদবন, আপনোদেে 
পতেচয়টো েয়ো কদে বলদবন?’ 

‘আমেো বযবসোয়ী। গেদমতনদেে সোদথ একটো গলনদেন তেল। েিোৎ গস 
বোড়ী বেল কদেদে। নতুন বোড়ী আমেো তচতননো। এখোদনই উতন আসদত 
বদলতেদলন।’ 

কথো বলদত বলদতই  োড়ী েোটি তেদয়তেল আেমে মুসো। কথো গশে েবোে 
সোদথ সোদথ সোঁ কদে গবতেদয় গ ল  োড়ী। 

তটকতটতক দু’েন বোেো তেল নো। গবোে েয় উত্তে তোেো গপদয় ত দয়তেল। 
 োড়ীটো সেে েোস্তোয় পড়দল তেডটো আে একটু বোতড়দয় তেদয় বলল, 

আবদুে েেমোন এখন তক কেো েোয় বল, তিকোনোটো গতো পোওয়ো গ ল।’ 
‘মুসো ভোই বযোপোেটো আমোে কোদে এখনও স্বদপ্নে মতই মদন েদে। 

কোতডিনোল পতেবোদেে তবখযোত গেদমতনে গড তসসনোদেোসো আমোদেেদক এই ভোদব 
সোেোেয কেদলন?’ 

‘বললোম গতো গতোমোদক, গমদয়  েৃবেী েওয়োয় ক্রুি েদয়দে গেদমতনে। 
কোেতডনোল পতেবোে বদলই তোদেে বিংশীয় অেতমকো আকোশেশিী। গেনদক 
 েৃবেী কেোয় গস অেতমকো গবোদে ঘো গলদ দে। মদন েয় বোড়ী পতেবতিনও 
গেদমতনদেে মতোনুসোদে েয়তন। তোে ওপে গেন তোদেে একমোত্র গমদয়। একমোত্র 
গমদয়ে পেদে বোে গসদে তোদক কট ব তেদত চোয় নো। গুতলতবি েদয় গেন েখন 
ডকুদমন্ট চুতে কদে চদল আদস, মদন েয় তখতন তোেো তসিোে তনদয় গফদল, গেন 
েখন তফেদবনো, তখন গেোয়োদনে সোদথই তোে তবদয় গেোক। এসব কোেণ একতত্রত 
েদয় গেদমতনেদক গমদয়ে পি তনদত বোেয কদেদে।’ 

‘আপনোে তক মদন েয় মুসো ভোই, কথো আেোদয়ে েদন্য গেনদক তক তোেো 
গকোন কট ব তেদে?’  

‘আমোে মদন েয়নো। গসেকম েদল তমিঃ গেদমতনে গসটো আমোদেে 
বলদতন, এমনতক সোেোেযও চোইদতন।’ 
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একটু গথদম আেমে মুসোই আবোে বলল, ‘তিকোনো আমেো গপদয়তে, এখন 
তক কেো েোয় বলত? এতেদক তফতলপ তেয়োেেো মোতিদে গনই।’ 

‘কখন তক ঘদট েোয়। আতম মদন কতে, সময় গিপন তিক নয়, গেনদক 
মুি কেোে কোদে আমেো এগুদত পোতে।’  

‘গতোমোে কথো তিক। তদব আমেো এগুবোে আদ  তিকোনো সিদকি 
ভোদলোভোদব গখোঁে খবে গনবোে মত সময় আমোদেে গনয়ো প্রদয়োেন।’ বলল 
আেমে মুসো। 

‘এটুকু সময় আমোদেে অবশ্যই গনয়ো প্রদয়োেন।’ বলল আবদুে েেমোন। 
আেমে মুসো গকোন কথো বললনো। তোে েৃতট ব তখন সোমদন প্রসোতেত। 
েুদট চলদে  োড়ী তীে গবদ । 
 
 
 
েোত েশটো। 
পোলি তিদটে বোইদলদনে মুদখ একটো েীপ এবিং একটো কোে এদস থোমল। 
 োড়ীদুদটো থোমদতই েীপ গথদক লোফ তেদয় নোমল তেয়োে, তফতলপ এবিং 

আেও দুেন। ড্রোইভোে  োড়ীদতই থোকল। তেয়োে ও তফতলপ এদস কোদেে সোমদন 
েোনোলোে কোদে েোঁড়োদলো। 

কোদেে ড্রোইতভিং তসদট আবদুে েেমোন। তোে পোদশে তসদট আেমে মুসো। 
গপেদনে তসদট গেোয়োন। 

তেয়োে ও তফতলপ েোনোলোে কোদে েোঁড়োদতই আেমে মুসো মুখ গবে কদে 
বলল গতোমেো চদল েোও। তিক ১০ তমতনট পে আতম সোমদনে গ ট তেদয় ঢুকব। 

পোলি তিদটে এ বোইদলন তেদয় ১৫  ে গভতদে গ দল েোদতে ডোন পোদশ 
একটো গ ট। এই বোড়ীদতই এদন েোখো েদয়দে গেদমতনেদেে। আদ  এটো েলনক 
মন্ত্রীে বোড়ী তেল। তোদক আদেকটো বোড়ীদত পোে কদে গেদমতনেদক গেয়ো েদয়দে 
এ বোড়ী। 
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পোলি তিট মন্ত্রীদেে পোড়ো। েোস্তোে দু’পোদশ প্রেোনত মন্ত্রীদেে বোড়ী। 
প্রোইদভট বোড়ী আদে, লযোট বোড়ীও আদে। তদব তোদেে সিংখযো কম। এলোকোটো 
অদপিোকৃত তনেোপে বদলই গেদমতনেদক এখোদন এদন েোখো েদয়দে। সেকোদেে 
ভয়, গেনদক আটকোবোে পে গেদমতনে এবিং কোতডিনোল পতেবোে আেমে মুসোে 
গেোেেতৃট বদত পড়দব। 

আেমে মুসোেো  ত ততনতেন েদে গেদমতনদেে বোড়ীে উপে গচোখ 
েোখদে। েোদত বোড়ীে এলোকোয় ঢুদক তনেোপত্তো বযবিোে গখোঁে তনদয় েোওয়ো 
েদয়দে। 

তবশোল এলোকো তনদয় বোড়ী। চোেতেক তেদয় প্রোচীে গঘেো। প্রোচীদেে 
গভতদে বো োদনে মত প্রচেু  োে। তিক মোেখোদন বোড়ী। বোড়ীতট তেতল। 

বোড়ীে গ দট গেন োনেোেী দু’েন প্রেেী। গেন োনেোেী আেও দু’েন 
প্রেেী টচি তনদয় বোড়ীে চোেতেদকে বো োদন ঘুদে গবড়োয়। বোড়ীে গ্রোউন্ড গলোদেে 
তেদসপশন রুদম আেও েয়েন পুতলশ সবিিণ প্রস্তুত থোদক। েোদত সিংদকত 
গপদলই গে গকোন পতেতিতত গমোকোতবলোে েদন্য েুদট গেদত পোদে। 

আেমে মুসো গভতদেে প্রেেীদেে েোতয়ত্ব তেদয়দে তেয়োে, তফতলপ ও 
তোদেে েলদক। প্রোচীে টপদক বোড়ীে গভতে প্রদবশ কদে তোেো তোদেে েোতয়ত্ব 
পোলন কেদব। তোেো গভতদে গঢোকোে ১০ তমতনট পে আেমে মুসো প্রেোন গ ট তেদয় 
বোড়ীদত ঢুকদব। গ দট দু’েন পুতলদশে েোতয়ত্ব তোে। 

তেয়োে ও তফতলপেো চদল েোবোে তিক ১০ তমতনট পে আেমে মুসো আবদুে 
েেমোনদক ইশোেো কেদলন গঢোকোে েদন্য। েীদপে ড্রোইভোেদক বলল আেও তকেু 
পদে গ দট আসদত। 

গলদনে বোপ পোশ তেদয় েীঘি প্রোচীে। একটো বোড়ীে গপেন তেক এটো। 
তোই এ প্রোচীদে গকোন গ ট গনই।ডোন পোশ তেদয়ও প্রোচীে। এ প্রোচীে গেদমতনদেে 
বোড়ীে। এ গলন তেদয়  ে পদনে এগুদলই এই প্রোচীদেে সোদথই গেদমতনদেে 
বোড়ীে গ ট। 

গ দটে কোেোকোতে ত দয় গপ ঁেল আেমে মুসোে  োড়ী। গেখো গ ল, গ দটে 
দু’েন পুতলশ গ দটে দু’পোদশ েোঁতড়দয় আদে। গ ট গখোলো। 
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আেমে মুসো আবদুে েেমোনদক  োড়ী তিক গ দটে উপে তনদয় েোঁড় 
কেোদত বলল। 

 োড়ী ত দয় েোঁড়োল তিক গ দটে ওপেই। 
 োড়ী েোঁড়োদতই দু’তেক গথদক দু’েন পুতলশ েুদট এল। দু’েদনই এল 

েোনোলোে কোদে। একটু বোঁকো েদয় েোনোলো তেদয় গভতদে গচোখ গফলদত গচট বো কেল 
গভতদেে মোনুেদক গেখোে েদন্য। তোদেে দু’েদনে েোদতই গেন োন বোত দয় 
েেো। 

 োড়ী গ দট েোঁড়োবোে সিংদ  সিংদ ই আেমে মুসো ও আবদুে েেমোন 
 োড়ীে েেেো খুদল শি েোদত েেেোে হুক েদে বদসতেল। দু’েন পুতলশ গেই 
বোঁকো েদয় েোনোলো তেদয় গভতদে গচোখ বুলোদত গ দে, অমতন আেমে মুসো ও 
আবদুে েেমোন একই সোদথ প্রচন্ড গবদ  েেেো সোমদন গিদল তেল। তেটদক পদড় 
গ ল পুতলশ দু’েন। 

আেমে মুসো ও আবদুে েেমোন গবতেদয় এল দ্রুত  োড়ী গথদক। পুতলশ 
দু’েন উদি েোঁড়োবোে গচট বো কেতেল। ওদেে েোদত গেন োন গনই, তেটদক পদড় 
গ দে। 

ওদেে উদি েোঁড়োদত তেল নো আেমে মুসো ও আবদুে েেমোন। কোেোদতে 
মোেোত্মক গেোবল তোদেে ঘুম পোতড়দয় তেল। 

তিক এই সমদয়ই বড় েোস্তোে তেক গথদক দু’তট মটে সোইদকদলে আওয়োে 
পোওয়ো গ ল। 

আেমে মুসো তোড়োতোতড় গেোয়োনদক  োতড়টো  োতড় বোেোেোয় তনদত ইশোেো 
কদে সিংজ্ঞোেীন একেন পুতলশদক গটদন গ দটে পোদশ একটু আড়োদল তনদয় গ ল। 

তকন্তু আবদুে েেমোন তসিোে তনদত গেেী কদে গফদলতেল। গেোয়োন  োড়ী 
তনদয় চদল েোবোে পে আবদুে েেমোন েখন গেখল আেমে মুসো সিংজ্ঞোেীন 
পুতলশতটদক সতেদয় গফদলদে, তখন আবদুে েেমোনও অপে পুতলশতটদক সেোদত 
গ ল। তকন্তু গেেী েদয় গ দে তখন। েুদট আসো মটে সোইদকল এদকবোদে কোদে 
এদস পদড়দে। ফদল গস গে একেন সিংজ্ঞোেীন পুতলশদক সতেদয় গফলদে তো েেো 
পদড় গ ল। 
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আবদুে েেমোন সিংজ্ঞোেীন পুতলশদক গেদড় তেদয় তোে তেভলবোে গবে 
কেদত গ ল। তকন্তু মটে সোইদকল আদেোেীদেে চোেটো তেভলবোে তখন তোে তেদক 
তোক কেো। মটে সোইদকল আদেোেীদেে গথদক একেন ভোেী কদন্ি বলল, পদকট 
গথদক খোতল েোত গবে কদে নোও। নো েদল মোথো গুদড়ো েদয় েোদব। 

আবদুে েেমোন পদকট গথদক েোত গবে কদে তনল। 
গ দট এদস চোেেন মটে সোইদকল গথদক নোমল। মদন েল চোেেনই 

পুতলদশে অতফসোে ে যোিংদকে গলোক। গনদমই একেন বলল, গ দটে আদেকেন 
পুতলশ গকোথোয়?' 

সম্ভবত আদেকেন পুতলশদক গখোঁেোে েন্য দু'েন এতেক ওতেক 
তোকোদত লো ল। আে দু'েন এগুদলো আবদুে েেমোদনে তেদক। 

আেমে মুসো গেখল, েোেো তেতীয়েন পুতলশদক খঁুেদে, তোদেে েৃতট ব 
গ দটে এতেদক। ওেো এিতুন এতেদক আসদব। 

আেমে মুসো আে গেেী কেো সমীতচন মদন কেল নো। তোে েোদত তখন 
তেতীয় পুতলশতটে গেন োন। 

গেন োন বোত দয় গবতেদয় এল গস আড়োল গথদক। গে দু'েন পুতলশ 
অতফসোে এতেদক আসোে েদন্য তফদে েোঁতড়দয়তেল, তোেো ভূত গেখোে মত চমদক 
উিল। 

আেমে মুসো  ম্ভীে কদন্ি বলল, 'তেভলবোে গফদল েোও।' 
আেমে মুসোে কদন্ি েোেো আবদুে েেমোন তেদক এগুতেল তোেো চমদক 

তফদে তোকোল। 
আে গসই সুদেোদ  আবদুে েেমোন গবে কদে তনল তোে তেভলবোে। 
দু'েন পুতলশ অতফসোে তোদেে তপস্তল আদ ই গফদল তেদয়তেল। আবদুে 

েেমোন অবতশট ব দু'েদনে েোত গথদক গকদড় তনল তেভলবোে। 
'আবদুে েেমোন ওদেে মটে সোইদকদলে ইমোেদেিী কীট গথদক 

হ্োন্ডকোফ গুদলো গবে কদে তপেদমোড়ো কদে ওদেে েোদত হ্োন্ডকোফ পতেদয় েোও।' 
তনদেিশ তেল আেমে মুসো। 

আবদুে েেমোন এত দয় গ ল হ্োন্ডকোফ আনোে েদন্য। 
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এই সময় তেয়োে েুদট এল গসখোদন। 
'ওতেদকে কোে গশে?' তেজ্ঞোসো কেল আেমে মুসো। 
'তে হ্োঁ।' বলল তেয়োে। 
'গে টুকু বোতক আদে, বড় ভোই (তফতলপ) তো সোেদেন। এতেদক এই েৃশ্য 

গেদখ আতম েুদি এলোম।' কথো গশে কেল তেয়োে। 
আবদুে েেমোন ও গেোয়োন দু'েদন তমদল চোে পুতলশ অতফসোেদক 

তপেদমোড়ো কদে হ্োন্ডকোফ পতেদয় তেল। তোেপে তোদেে পো গবদে, মুদখ রুমোল 
গুদে গ দটে পোদশ  োেপোলোে আড়োদল গিদল তেল। 

গ দটে বযবিোটো গশে কদে চদল এল আেমে মুসো গ্রোউন্ড গলোদেে 
তেদসপশদন। গেখল ওখোনকোে ৬ েন পুতলশদক েোত-পো গবদে গফদল েোখো 
েদয়দে। 

'বো োদনে দু'েন প্রেেীদকও েোত-পো-মুখ গবদে গফদল গেদখ এদসতে।' 
বলল তফতলপ। 

'তফতলপ তুতম ও তেয়োে অন্য ভোইদেে তনদয় থোক। আতম, আবদুে েেমোন 
ও গেোয়োন ওপদে গেখতে।' বদল আেমে মুসো গেোতোলো ওিোে তসতড়ঁে তেদক 
এগুদলো। তোে গপেদন আবদুে েেমোন এবিং গেোয়োন। 

দুতোলোে তসঁতড় ত দয় গশে েদয়দে দুতোলোে ড্রইিং েম্নদম। 
দুতোলোে ড্রইিংরুদম পো তেদতই সোমদন পড়ল একেন পতেচোতেকো। 
তেভলবোে েোদত আেমে মুসোদেে গেদখ ভদয় পোথে েদয় গ ল 

পতেচোতেকোতট। তোে েোদত একটো চোদয়ে কোপ তেল, পদড় গ ল। 
'গেন গকোথোয়, গকোন ঘদে?' তেজ্ঞোসো কেল আেমে মুসো। 
পতেচোতেকোে মুদখ কথো সেলনো। আঙুল তেদয় একতেদক ইিংত ত কেল। 
'চল গেতখদয় েোও।' বদল পতেচোতেকোদক চলোে ইিংত ত কেল আেমে 

মুসো। 
আদ  আদ  চলল পতেচোতেকো। গস কোপঁদে। তোে গপেদন আেমে মুসো 

ও অন্যোন্যেো। 
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'ভয় কেে গকন, আমেো গেদনে ভোই।' একটু গথদমই আবোে তেজ্ঞোসো 
কেল, 'গেদনে আব্বো আম্মো গকোথোয়?' 

'গেনদক একেন পুতলশ অতফসোে তেজ্ঞোসোবোে কেদে, তোেো গসখোদনই 
বদস আদেন।' 

পতেচোতেকোে কথো গশে নো েদতই সোমদনে একটো েেেো তেদয় একেন 
পুতলশ অতফসোেদক গবরুদত গেখল। তকন্তু তেভলভোে েোদত আেমে মুসোদেে ওপে 
গচোখ পড়দতই েট্ কদে গস আবোে গভতদে ঢুদক গ ল। 

তকন্তু ঘদেে গভতদে ঢুদক সোমদনে তেদক তোকোদতই আেমে মুসোদক 
থমদক েোঁড়োদত েদলো। গেখল, পুতলশ অতফসোেতট গেদনে গপেদন েোঁতড়দয় তোে 
মোথোয় তপস্তল গিদস েদে আদে। 

আেমে মুসো থমদক েোঁড়োদতই পুতলশ অতফসোেতট বলল, ‘গতোমেো েেেো 
গেদড় তেদয় এই মুেূদতি সদে েোও, নো েদল গেনদক েতযো কেব আতম।’ 

আেমে মুসোে পো আে নড়ল নো। তোে তেভলবোদেে নল পুতলশ 
অতফসোদেে তেক তোক কেো, তকন্তু গেদনে গপেদন পুতলশ অতফসোে। 

গেদনে আব্বো-আম্মো বদসতেল। তোেো উদি েোঁতড়দয়দে। তোদেে মুখ 
ফযোকোদস। কোঁপদে তোেো। 

'ততন পেিে গুনব এে মদেয েতে গতোমেো সবোই ঘদে ঢুদক েেেো গেদড় নো 
েোও তোেদল গেনদক েতযো কেব আতম।' তচৎকোে কদে বলল পুতলশ অতফসোেতট। 

আেমে মুসোেো ঘদেে এক পোদশ সদে গ ল েেেো গথদক। 
পুতলশ অতফসোেতট গেনদক সোমদন তনদয় গেয়োদলে েোে গঘঁদে েেেো 

তেদয় গবতেদয় গ ল। তোে সোদথ গবতেদয় গ ল আেমে মুসোও। 
গেনদক সোমদন গেদখ তোে আড়োদল েোঁতড়দয় এক পো এক পো কদে তপেু 

েটতেল পুতলশ অতফসোে। 
তসঁতড়ে মুদখ ত দয় পুতলশ অতফসোে আবোে তচৎকোে কদে বলল, 'গতোমেো 

আে এক পোও এগুদত পোেদব নো, েতে বোঁতচদয় েোখদত চোও গেনদক।' 
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পুতলশ অতফসোদেে এই তচৎকোদে খুশী েদলো আেমে মুসো। তসঁতড় গ োড়োয় 
বদস আদে তেয়োে ও তফতলপেো। তনিয় তোেো শুনদত গপদয়দে পুতলশ অতফসোদেে 
এ বোেখোই কন্ি। 

তোই েল। 
অপতেতচত একটো বোেখোই কন্ি তনদচ তফতলপদেে কোদন েোওয়োে সোদথ 

সোদথ তোেো উৎকণি েদয় উদি েোঁড়োল। তোদেে গচোদখ মুদখ তকেুটো উদে  গনদম 
এল। তকেু একটো তবপতত্ত ঘদটদে ওপদে। 

'তেয়োে তুতম বস আতম ওপদে গেতখ।' বদল তফতলপ তেভলবোে বোত দয় 
েোমোগুতড় তেদয় তবড়োদলে মত তনিঃশদে তসঁতড় তেদয় ওপদে উিদত লো ল। তসঁতড়ে 
তেতীয় বোঁদক ত দয় ওপদে গচোখ গফলদতই গ োটো বযোপোেটো তোে কোদে পতেষ্কোে 
েদয় গ ল, গসই সোদথ গস তশউদে উিল। গসও েতে ঐ শয়তোদনে কোদে েেো পদড় 
েোয়, তোেদল তোদক তেভলবোে গফদল তেদত েদব, গেনদক বোঁচোবোে েদন্য। সুতেোিং 
শয়তোনটোে গচোদখ পড়োে আদ ই তোদক কোে সোেদত েদব। 

তচেোে সিংদ  সিংদ ই তফতলপ তোে তেভলবোেতট তুদল তনল। 
পুতলশ অতফসোেতট তখন তসঁতড়ে দু'েোপ গনদম এদসদে। 
তফতলপ েীদে সুদি তিক মোথোে গপেনটো লিয কদে তেভলবোদেে তর োে 

তটপল। 
গকোন শেও গবরুলনো পুতলশ অতফসোদেে কন্ি গথদক।  তড়দয় পড়ল 

তসঁতড় তেদয়। 
আেমে মুসো তোে তেভলবোে পদকদট পুেল। তোে পোদশ েোঁতড়দয় তেল 

আবদুে েেমোন। আে গপেদন েোঁতড়দয় তেল গেদনে আব্বো-আম্মো এবিং তোদেে 
সোদথ গেোয়োন। 

পুতলশ অতফসোে গুতলতবি েদয় পদড় েোবোে সিংদ  সিংদ ই গেন েুদট ত দয় 
তোে মোদক েতড়দয় েেল। 

তসঁতড়ে বোঁদক এদস আটদক েোওয়ো পুতলশ অতফসোদেে লোদশে তেদক 
একবোে গচদয় তসঁতড় তেদয় গে দড় উদি এল তফতলপ। 

'েন্যবোে তফতলপ, তুতম তসিোে তনদত গেেী কেতন।' বলল আেমে মুসো। 
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'গকোন অসুতবেো েয়তন গতো মুসো ভোই?' 
'ঐ টুকুই, আে তকেু নয়।' বদল আেমে মুসো গপেন তফদে গেনদক লিয 

কদে বলল, 'গেন তুতম তনদচ েোও, গেোয়োন তুতমও েোও।' 
গেন তোে আম্মোদক েতড়দয় েদে তেল। আম্মোদক গেদড় তেদয় গেন গসোেো 

েদয় েোঁড়োল। একবোে আেমে মুসো, আদেক বোে তোে আম্মো-আব্বোে তেদক 
তোকোল। তবমূঢ় গস। 

'গেন আমেো তকন্তু সময় গবশী পোব নো।' 
'েোতে ভোইয়ো। আব্বো-আম্মোে তক েদব?' 
'ওঁদেেদক একটো গট বোদে আটদক গেদখ েোব, েোদত আমেো চদল েোবোে 

আদ  ওঁেো পুতলশদক খবে গেয়োে সুদেো  নো পোন।' 
বদলই আেমে মুসো তোে তেভলবোে উঁতচদয় গেদমতনেদক বলল, 

'আপনোদেে গেোে রুদম তনিয় গটতলদফোন গনই, ওখোদনই আপনোদেে আটদক 
েোখদত চোই।' 

বদল আেমে মুসো ততন েন পতেচোতেকো সে গেদমতনেদক তনদেিশ তেল 
গট বোে রুদমে তেদক েোঁটোে েদন্য। 

গেদমতনে ও গেদনে মো একবোে আেমে মুসোে কদিোে মুদখে তেদক, 
আদেকবোে গেদনে তেদক তেদক গচদয় ভয় ও অপমোন পীতড়ত গচেোেো তেদয় গট বোদেে 
তেদক েোঁটদত লো ল। 

গেন, গেোয়োন, আবদুে েেমোন এবিং তফতলপ সকদলেই তবব্রতকে 
গচেোেো। তোদেে সকদলে মুদখই তবমূঢ় ভোব। 

আেমে মুসো গেদনে আব্বো-আম্মো ও ততনেন পতেচোতেকোদক গট বোে রুদম 
ঢুতকদয় বোইদে গথদক তেটতকতন তুদল তেল। 

তফদে এল আেমে মুসো ড্রইিং রুদম। বলল, ‘চল।’ 
তখনও সকদলে গচোদখ-মুদখ তবমূঢ় ভোব। গেদনে আব্বো-আম্মোে সোদথ 

আেমে মুসোে এই রূঢ় আচেদণে গকোন বযোখযো তোেো খঁুদে পোদে নো। তেজ্ঞোসো 
কেোেও সোেস গনই। 

গেন প্রথদম তসঁতড়ে তেদক পো বোড়োল। তোেপে গেোয়োন। 



গ োয়োদেলকুইভোদে নতুন গরোত  126 

 

সকদলই গনদম এল  োড়ী বোেোেোয়। 
কোদেে পোদশ েীপও এদস েোঁতড়দয়তেল। 
কোদেে ড্রোইতভিং তসদট বসল আবদুে েেমোন। সোমদনে তসদট আেমে 

মুসো। তোে পোদশ গেোয়োন। গপেদনে তসদট গেন একো। 
অবতশট বেো সবোই েীদপ। 
 োড়ী দু'গটো গবতেদয় এল পোলি ষ্ট্রীদট। 
তফতলদপে বোড়ীে  োড়ী বোেোেোয় েখন তোেো সবোই নোমল  োড়ী গথদক, 

তখন েোত ১২টো। 
 োড়ী গথদক গনদম সবোই ঘুদে েোঁতড়দয়দে বোড়ীদত প্রদবদশে েদন্য। 
আেমে মুসোে পোদশই তেল তফতলপ। আেমে মুসো সোমদন েোঁতড়দয় গস 

বলল, 'মোফ কেদবন মুসো ভোই, আমোে আে তে সইদেনো। আমোে একটো প্রশ্ন, 
আমোে গকন সবোেই প্রশ্ন গেদনে আব্বো-আম্মোে সোদথ এই আচোেণ নো কেদল তক 
েদতো নো, তোদেেদক গেোে রুদম আটদক নো আসদল েদতো নো ?’ 

‘তক কেদত েদতো গতোমোদেে মদত?’ একটু গেদস বলল আেমে মুসো। 
‘তোদেেদক আটদক েোখোে েেকোে তেল নো। ওদেে সোদথ ভোল কদে কথো 

বদল আসদত পোেতোম।’ 
‘মে েদতো নো, আ োমী কোলই ওেো গগ্রফতোে েদতন। ওদেে তবরুদি 

অতভদেো  আনো েদতো, আমোদেে সোদথ গ োপদন গেো োদেো  কদে ওেো গেনদক 
পোতিদয় তেদয়দেন এবিং একেন পুতলশ অতফসোেদক েতযো কতেদয়দেন। এটোই তক 
ভোল েদতো?’ 

‘ওদেে সোদথ আমোদেে এই বযবেোে ওেো েোনত তক কদে?’ 
‘একেন পুতলশ গক আমেো মোেলোম, অন্যদেে গমদে সিংজ্ঞোেীন কেলোম, 

কোউদক গবঁদে েোখলোম, আে ওদেে তকেুই েল নো, ওদেে  োদয় আঁচড় ও লো ল 
নো এদক স্বোভোতবক বদল ওেো গমদন তনত নো।’ 

‘তিক আদে, ওদেে আটদকই গেদখ আসতোম, তকন্তু ভোল কদে কথো বদল 
আসো গেত নো? শত্রুে সোদথ গে আচেণ, গসই আচেণ আমেো ওদেে সোদথ কদে 
এদসতে।’ বলল তফতলপ।  
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‘গতোমোদেে এই ভোল আচেণ এবিং আলোপ, কথো বোতিো পুতলশ এবিং 
সেকোদেে কোদে গ োপন থোকদতো নো।’ 

‘তক কদে? গকউ গতো গেখদত গপতনো। পুতলশ েোেো সজ্ঞোদন তেল তোেো গতো 
সবোই তনদচ।’ 

‘তনিয় গেদন গেখ, এই ঘটনো তনদয় ঐ ততনেন পতেচোদেকো গক পুতলশ 
অবশ্যই তেজ্ঞোসোবোে কেদব। পতেচোতেকোদেে কোদে গথদকই সব তকেু গবতেদয় 
গেত।’ 

তফতলপ গকোন কথো বলল নো। তোে মুদখ আনদে উজ্জ্বল েদয় উিল। গেন, 
গেোয়োন সকদলে মুদখই তখন েোতস। 

‘ভোইয়ো আমোদক মোফ কেদবন, এতিন মদন গেমন কট ব গপদয়তে, গতমতন 
আপনোে উপে েদয় উদিতেলোম িুব্ধ, এখন বুেদত পোেতে, আপতন আমোে আব্বো 
আম্মোদক বোঁতচদয়দেন, মোন - মেিোেো সে তোদেে গবঁদচ থোকোেও বযবিো কদেদেন।’ 

‘কোতডিনোল পতেবোে এক ভয়োনক তবপে গথদক েিো গপল।’ বলদত বলদত 
গেদনে গচোখ েল েল কদে উিল কৃতজ্ঞতোে অশ্রুদত। 

একটু গথদমই গেন আবোে বলল, ‘আমোে আব্বো তবপেগ্রশ্ব্সথ েদবন এই 
আশিংকো কদেই আতম গসখোদন বদলতেলোম, ‘ভোইয়ো আমোে আব্বো-আম্মোে তক 
েদব।’ আপতন এত তনখঁুতভোদব আমোে উদেদ ে সমোেোন কদে তেদয়দেন, তো তখন 
বুতেতন। নো বুদে কট ব গপদয়তেলোম।’ 

‘তকন্তু গেন গতোমোে আব্বো আম্মো আমোদক এখন তক ভোবদবন, বলত?’ 
মুদখ েোতস গটদন বলল আেমে মুসো। 

‘আমেো এখন গেটো বুেলোম তোেোও এটো পদে বুেদবন। েখন বুেদবন 
তখন তোেো আমোদেে গচদয়ও গবশী খুশী েদবন। আপতন আমোদেে পতেবোদেে কত 
বড় উপকোে কেদলন তো আপতন বুেদবন নো মুসো ভোই।’ বলল গেন। 

‘মুসো ভোই, ঐ উদত্তেনোে মুেূদতি অতদুদে তচেো আপতন তক কদে কেদত 
পোেদলন?’ বলল তেয়োে। 
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‘এ তেজ্ঞোসোে েবোব তক আতম তেদত পোতে তেয়োে? এ জ্ঞোন তেতন 
তেদয়দেন, গস আিোে গতো সব েোদনন, সব কদেন, সব পোদেন। আিোহ্ তোঁে 
বোেোদেে এ ভোদবই সোেোেয কদেন।’ 

বদল আেমে মুসো পো বোড়োল বোতড়ে গভতদে প্রদবদশে েন্য। 
তোঁে গপেদন সবোই েোঁটদত শুরু কেল। 
সবোে গপেদন গেোয়োন আে গেন। 
‘আম্মোে সোদথ গেখো কেদত ত দয় গতোমোদেে খুব গভো োলোম তোই নো?’ 

গেন বলল গেোয়োনদক। 
‘শুেু গভো োদল, গভো ও গতো কেদল।’ 
‘শুতনতন গতো, েোনদল তক কদে?’ 
‘েোনোে েন্য সব সময় তক গশোনোে েেকোে েয়?’ 
‘গতোমেো আে গেেী কেদল তক েদতো েোতন নো। েোন আে ওেো ‘তমথযো 

েেো’ েন্ত্র এদনতেল। পুতলশ অতফসোে তনদচ গথদক ঐ েন্ত্রই আনদত েোতেল, এই 
সময় গতোমেো গ ে।’ 

‘গতোমোে কোে গথদক ওেো তক েোনদত গচট বো কদেদে?’ 
‘গবশীে ভো  প্রশ্ন গতোমোে, মসুো ভোই আে তফতলপ-এে তিকোনো তনদয়। 

এেোড়ো গতোমোদেে তক পতেকল্পনো েদয়দে, গকোন গকোন গেশ সোেোেয কদেদে, 
গেদন আে কোেো সোেোেয কদেদে, ইতযোতে প্রশ্নই বোে বোে ওেো কদেদে।’ 

‘মুতি সিদকি তক ভোবদত?’ 
‘আতম তনতিত তেলোম, আেমে মুসো ভোই আমোদক মুি কেদবনই। 

তোেপে আব্বোে কোে গথদক মুসো ভোই আমোদেে তিকোনো গনওয়োে খবে েখন 
শুনলোম, তখন গথদক প্রতততেনই গতোমোদেে অদপিো কদেতে।’ 

‘গতোমোে আব্বো আম্মো?’ 
‘আমোে খুব ভয় তেল আব্বো আম্মো আমোে তসিোেদক তকভোদব গ্রেন 

কদেন। তকন্তু গেখলোম তোেো গমদন তনদয়দেন। তোেো গমদয়ে তসিোেদক গ্রেন 
কদেদেন আেতেকভোদব।’ 

‘গকোন তসিোে?’ 
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‘েোতননো গকোন তসিোে’ বদল গেন দ্রুত পো চোতলদয় ঢুদক গ ল গভতদে। 
তোঁে মুখ েোঙো েদয় উদিদে। 
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৫ 
মো তেদবে নোমোে গশে কদে তফতলদপে মো ঘুদে বসল গেদনে তেদক। 

গেদনে নোমোে তখন গশে েয় তন। 
তফতলপ, তফতলদপে মো, গেন ক’তেন আদ  ইসলোম গ্রেন কদেদে। মদনে 

তেক তেদয় তোঁে তততে েদয় ত দয়তেল অদনক আদ ই। গস তেন শুেু সকোদল 
আনুষ্ঠোতনক গঘোেণো তেদয়তেল। কদলমো শোেোেোৎ পড়োে পে তোেো অেু কদে দু 
েোক’আত নফল নোমোে পদড় মুসতলম েীবদনে নতুন েোত্রো শুরু কদেতেল। 

কদলমো শোেোেোৎ পড়োে পে আদবদ  গকঁদে গফদলতেল তফতলপ এে মো। 
‘কোঁে গকন আম্মো তুতম?’ বদলতেল তফতলপ 
‘মোতেয়োে কথো মদন পদড় গ ল। মোতেয়ো থোকদল আে কত খুশী েদতো। 

আদেকটো আদব ময় তচত্র আমোে গচোদখ সুদখে অশ্রু এদন তেদয়তেল গবটো।’ 
বদলতেল তফতলদপে মো। 

তোঁে মো থোমদতই তফতলপ আগ্রে ভদে প্রশ্ন কেতেল, ‘গসটো তক আম্মো?’ 
‘আমোে মদন েল আমোে গেদনে নতুন ইততেোদসে তেক উদন্মোচন 

কেলোম। গসই ১৪৯২ সোদল গ্রোনোডোে পতদনে মদেয তেদয় মুসলমোদনে পতন 
ঘদটতেল গেদন। তকন্তু তোেও আদ  গথদক গেনীয়দেে ইসলোম গ্রেদনে েোেো বন্ধ 
েদয়তেল। ১৪৯২ সোদলে পে গে সব মুসলমোন বোঁচদত গচদয়তেল, শুরু েদয়তেল 
তোদেে তিেোন েবোে পোলো। শত শত বেদেে কোল পতেক্রমো গশদে আে আবোে 
গেদন তিেোনদেে মুসলমোন েওয়োে পোলো শুরু েল। এই নতুন ইততেোদসে েোত্রো 
শুরু আমেোই কেলোম। এই গস ভোদ যে অশ্রু আতম গেোে কেদত পোতেতন।’ বলদত 
বলদত আেও অশ্রু ঢল গনদমতেল তফতলদপে মোে গচোদখ। 

আেমে মুসো, গেোয়োন, তফতলপ, গেন কোেও গচোখ গসতেন শুকদনো তেল 
নো। 

‘আম্মো, তুতম তবেয়টো এত আদব  তেদয় গভদবে?’ বদলতেল তফতলপ। 
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‘গকন ভোবদবো নো। আতম েোত্রী তেলোম ইততেোদসে। মুসতলম শোসনকোল 
তেল গেদনে স্বণিে ু। এই স্বণিে ু ইততেোস আমোে খুব তপ্রয় তেল। পড়দত  দবি 
আমোে বুক ভদে উিত গে, আেদকে লন্ডন, পযোতেস, বোতলিন েখন েিং দল পূণি 
অসভযতোে অন্ধকোদে ডুদব তেল, তখন গেদনে শেেগুদলো তেল আদলোক েোতবত, 
গচোখ েোঁেোদনো েমিেোতেদত পূণি, কদলে তবশ্বতবেযোলয় েোেোে েোেোে েোদত্রে কল 
 োদন মুখতেত। তব্রদটন, েোমিোন, ফ্রোদিে অসভয-অজ্ঞ মোনুেেো তখন আমোদেে 
তবশ্বতবেযোলয় গুদলোদত জ্ঞোন তভিো কেত। মুসলমোনদেে এই ইততেোস আমোে তপ্রয় 
তেল বদলই কেদডোভো, গ্রোনোডো, আল েোমেোে দুেিশো গেদখ আমোে কোন্নো আসত। 
আে গেদনে গসই স্বণিেুদ ে তনমিোতো মুসলমোনদেে কোতোদে েখন এদস 
েোঁড়োলোম, তখন আমোে েোত্র েীবদনে গসই অনুচ্চোতেত কোন্নোই গেন আমোে বুদক 
নতুন কদে তফদে এল।’ 

তফতলপ, আেমে মুসো, গেোয়োন, গেন সকদলে গচোখ েদয় উদিতেল তবস্ময় 
তবমুগ্ধ। তফতলপ গেন তোঁে মোদক আে নতুন কদে গেদখদে। 

‘একটো কথো বল মো, েোত্র েীবদন গথদক েোদেে েন্য গতোমোে এত কোন্নো, 
তোদেে েন্য তকেু কেোে কথো গতোমোে মদন েয়তন?’ বদলতেল তফতলপ। 

‘আতম তেলোম ইততেোদসে পোিক, তনদেদক কখনও পতলতটতশয়োন 
ভোতবতন।’  

তফতলপ তোেপে গকোন কথো বদলতন। 
কথো বদল উদিতেল আেমে মুসো। বদলতেল আদবদ  েতড়ত কদে, 

‘আপনোে মত এই গেদন আে কত মো আদে আম্মো?’ 
তৎিণোৎ উত্তে গেয়তন তফতলপ এে মো।  ম্ভীে েদয় ত দয়তেল। তোঁে শূন্য 

েৃতট ব েোনোলো তেদয় েুদট ত দয়তেল বোইদে। বদলতেল, তো বলদত পোেব নো বোেো। 
তদব আমোে বোন্ধবীদেে অদনদক আমোে গচদয়ও অদনক আদব  প্রবন তেল। শুেু 
মো নয় বোবো, অদনক তপতোও এমন তুতম পোদব। একেন প্রবীন তশিক এে কথো 
আমোে মদন পদড়। তততন একতেন ক্লোদস বদলতেদলন, ‘গেদনে মুসতলম শোসন েতে 
আে কদয়ক শত বেে থোকদতো, তোেদল জ্ঞোন-তবজ্ঞোদন গেন েদতো আেুতনক 
ইউদেোদপে েোেেোনী।’ একেন েোত্র তৎিণোৎ একটো গ্রদেে উিৃতত তেদয় প্রশ্ন 
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কদেতেল, ‘গেন আেুতনক ইউদেোদপে েোেেোনী েয়দতো েদতো, তকন্তু খৃট বোনদেে 
অতস্তত্ব খঁুদে পোওয়ো গেত নো।’ প্রশ্নটো শুদন স্যোে অদনকিণ চুপ কদে তেদলন। 
তোঁে গচোখ-মুখ ভোতে েদয় উদিতেল গবেনোয়। বদলতেদলন খুব ভোতে কদন্ি, ‘গতোমোে 
প্রদশ্নে উত্তে আতম গেব নো। কোেণ, তুতম গে বই গথদক উিৃতত তেদল, তোে নোম 
ইততেোস েদলও ওদক রূপকথো বলোই ভোল। তদব এটুকু গেদন েোখ, মুসলমোনেো 
আমোদেে মত েদল মুসলমোনদেে েোত গথদক েোেয গকদড় গনবোে েদন্য গেদন 
একেনও খৃট বোনও খঁুদে পোওয়ো গেদতো নো।’ স্যোদেে এই কথোয় আমেো গসতেন 
েতবোক েদয় ত দয়তেলোম। স্যোে তোে কদি তফেদল আতম ত দয় তোঁদক বদলতেলোম, 
‘স্যোে আপনোে কথো তক গেশ ও েোততে তবরুদি গ ল নো?’ তততন ইতে গচয়োদে শুদয় 
তেদলন। তোঁে গচোখ দুতট বন্ধ তেল। তততন গচোখ বন্ধ গেদখই বলদলন, ‘গেখ আতম 
আমোে েীবদনে গশে প্রোদে। আমোে আে েোেোবোে তকেু নোই। েো বতলতন এখনও 
েতে তো নো বতল কখন আে বলব?’ বোেো আমোদেে এ স্যোদেে মত গলোদকে খুব 
অভোব গনই গেদন।’ 

এই ভোদব ইসলোম গ্রেদণে অনুষ্ঠোন গসতেন গেদনে উপে এক মদনোজ্ঞ 
আদলোচনোয় রূপোেতেত েদয়তেল। 

তফতলদপে মো ও গেন নোমোে পড়তেল তফতলদপে মো’ে ঘদে। 
গেদনে নোমোে গশে েদল গস তফতলদপে মোে তেদক ঘুদে বসল। 
তফতলদপে মো গচদয়তেল গেদনে মুদখে তেদক। 
তফতলদপে মো’ে গিোঁদট একটুকদেো গস্নে মোখো েোতস। 
গেন তফতলদপে মো’ে তেদক ঘুদে বসদল, তফতলদপে মো গেদনে তচবুদক 

একটো গটোকো তেদয় আেে কদে বলল, েোন, আেমে মুসো গতোমোদক এবিং 
গেোয়োনদক তরদয়দে পোিোদে। গসখোদন ইন্টোেন্যোশনোল গসন্টোে ফে তথওতেতটকোল 
তফতেক্স (আই তস তট তপ)-এ গতোমোদেে দু’েদনেই চোকুেী েদয় গ দে। আতম মদন 
কতে তোে এ তসিোে খুবই সতিক। এখন গেদন গতোমোে এবিং গেোয়োদনে প্রকোদশ্য 
গবে েওয়ো সম্ভব নয়।’ 

‘আপতন তিক বদলদেন খোলোম্মো। আে গেোয়োদনে েদন্য এটো েদব খুব 
খুশীে খবে।’ বলল গেন। 
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‘গকন তুতম খুশী েদব নো?’ 
‘এই েোওয়োটো আমোে েদন্য প্রদয়োেনীয়। তকন্তু এটো আমোে েদন্য খুশীে 

খবে নয়। খুশী েতোম েতে গেদশ থোকদত পোেতোম।’ 
‘বুদেতে গেশদক তুতম খুব ভোলবোস।’ 
একটু থোমল তফতলদপে মো। তোে গচোদখ মুদখ তচেোে একটো েোপ। 

তফতলদপে মো’ই আবোে কথো বলল। বলল, ‘গতোমোে তসিোদে গকোন ফোঁক গনই গতো 
মো? পদে দুিঃখ পোদব নো গতো?’ 

‘নো খোলোম্মো। আতম গভদব তচদে তসিোে তনদয়তে। আমোে এই তসিোে এবিং 
আমোে গেশদক ভোলবোসোে মদেয গকোন তবপতেতয গনই। গেশদক ভোলদবদসই আতম 
এ তসিোে তনদয়তে।’ 

‘আেমে মুসো গতোমোদক আদেকটো কথো তেদজ্ঞস কেদত বদলদে।’ 
‘তক কথো খোলোম্মো?’ 
‘আেমে মুসো গতোমোদেে তবদয়টো আে-কোদলে মদেয গসদে গফলদত চোয়। 

গতোমোে মত েোনদত গচদয়দে।’ 
‘গেদনে মুখ লজ্জোয় লোল েদয় উিল। মুখ তনচু কেল গস। গকোন উত্তে 

তেল নো। 
তফতলদপে মোে মুদখ গস্নেমোখো েোতস ফদুট উিল। গস-ই আবোে মুখ খুলল। 

বলল, ‘বল মো গতোমোে মত নো শুনদল গতো আমেো এগুদত পোেতে নো।’ 
‘এত তোড়োহুদড়োে েেকোে আদে তক খোলোম্মো?’ মুখ তনচু গেদখই বলল 

গেন। 
‘আেমে মুসো বলদে, বোপ-মো’ে অতভভোবকত্ব গথদক তুতম েূদে। তোেোড়ো 

তবপে েুলদে মোথোে উপে। এ সময় গতোমোে একো থোকো উতচত নয়। আতমও 
আেমে মুসোে এ মত পেে কদেতে।’ 

‘আপনোেো আমোে মুরুব্বী। আপনোদেে মতই আমোে মত’ বদল গেন 
লজ্জো েোঙো মুখ তনচু কদেই েুদত পোলোল তফতলদপে মোে সোমদন গথদক। 

‘গসোনোে গমদয়, আেকোলকোে গমদয়দেে এই লজ্জো দুলিভ’- বদল 
তফতলদপে মো উদি েোঁড়োল। 
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আেমে মুসো, তফতলপ, গেোয়োন, আবদুে েেমোন, তেয়োে বদস তেল তনদচে 
ড্রতয়িংরুদম। 

ড্রতয়িংরুদম গনদম এল তফতলদপে মো। আেমে মুসোেো সবোই উদি েোঁড়োল। 
‘বস গতোমেো। আতম গেদনে সোদথ কথো বদলতে। গতোমেো তবদয়ে বযবিো 

কে।’ বলল তফতলদপে মো। খুতশদত তোে মুখ উজ্জ্বল। 
‘আিোহু আকবে’ বদল আবদুে েেমোন ত দয় েতড়দয় েেল গেোয়োনদক। 
গেোয়োদনে মুখ লজ্জোয় লোল েদয় উিল। 
‘খুব গতো খুশী আবদুে েেমোন, ভোইদয়ে তবদয়ে কথো শুদন। তকন্তু 

ভোইদয়েইদতো মত গনয়ো েয়তন। বল গেোয়োন গতোমোে মত, গেদনে মত গতো 
গপদয়তে।’ গিোঁদট েোতস গটদন বলল তফতলপ। 

‘থোক, গেোয়োন বড় লোেকু গেদল। ওদক জ্বোলোসদন। গতোে তবদয়দত পত 
তেদজ্ঞস কেদল তকেু বদলতেতল তুই? শুদনই গতো গে ঁড় তেদয়তেতল ঘে গথদক।’ বলল 
তফতলদপে মো। 

‘তিক আদে আম্মো, আমেো সব বযবিো কেতে।’ বলল আেমে মুসো। 
‘তকন্তু বোেো, তবদয়টো লো-গ্রীনেোয় েদত েদব।’ বলল তফতলদপে মো। 
‘সবোইদক এখোদন তনদয় এদলই গতো েদব আম্মো।’ আেমে মুসো বলল। 
‘সবোইদক আনো েোদব, আমোে মোতেয়োদক গতো আনো েোদব নো।’ ভোতে কন্ি 

তফতলদপে মোে। 
তফতলদপে মোে কথোে সদঙ্গ সদঙ্গ সকদলে মুখ ম্লোন েদয় গ ল। গবেনোে 

েোয়ো গনদম এল সবোে মুদখ। 
‘তিক আদে, আপতন েো বদলদেন গসটোই েদব আম্মো।’ শুষ্ক কদন্ি বলল 

আেমে মুসো। মোতেয়োে প্রসঙ্গ উিদল আেমে মুসো আনমনো েদয় েোয়। গস গবেনো 
পোওয়ো েোড়োও তোে মদন এক েেদনে অপেোেদবোে েোদ । তোে েদন্যই মোতেয়ো 
েীবন তেদয়দে। 

তফতলপ তকেু বলোে েদন্য মুখ খুদলতেল, এই সময় ড্রতয়িং রুদমে েেেোয় 
এদস েোঁড়োল গ দটে প্রেেী। আেমে মুসো, তফতলপ সবোই তোে তেদক চোইল। 

‘স্যোে গ দট একটো  োড়ী এদসদে,  োড়ীদত ততনেন গলোক।...’ 
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গ ট-প্রেেীদক কথো গশে কেদত নো তেদয়ই প্রশ্ন কেল তফতলপ, ‘তক চোয়? 
তক বদল ওেো?’ 

গ ট-প্রেেী এত দয় এদস তফতলদপে েোদত একটো গনম-কোডি তুদল তেল। 
তফতলপ কোদডিে তেদক একবোে নেে বুতলদয়ই তুদল তেল তো আেমে 

মুসোে েোদত। 
আেমে মুসো নেে বুলোল কোদডি। কোডি গেোডোদেে নোম ‘গেো-

গডোতমিংদডো’। পতেচয় গলখো আদে শুমোেী অতফসোে,  েৃ শুমোেী কতমশন। 
কোডিতট পদড়ই ভ্রু কুঁচকোদলো আেমে মুসো। তফতলদপে তেদক গচদয় 

আেমে মুসো বলল, ‘গেদশ তক  েৃ শুমোেী েদে? এেকম গকোন গঘোেণো আদে?’ 
‘নো গেদশ  েৃ শুমোেী েদে নো। এ েকম গকোন গঘোেণোও তেল নো। তদব 

আে সকোদলে তনউদে এবিং পদে আেও বোে কদয়ক গঘোেণো তেদয়দে, েোেেোনী 
মোতিদে েরুেী তভতত্তদত  ৃে শুমোেী অনুতষ্ঠত েদে। সবোইদক সেদেোত তো কেোে 
আদবেন েোনোদনো েদয়দে।’ 

‘আে গঘোেণো, আেই  েৃ শুমোেী শুরু?’ বদল আেমে মুসো েপ কদে বদস 
পড়ল গসোফোয়। আেমে মুসোে মুদখ ভোবনোে একটো কোদলো েোয়ো গনদম এদসদে। 

তফতলপ অবোক েদলো আেমে মুসোে ভোবোেদে।  ৃে শুমোেীে মদেয 
অস্বোভোতবকতো তক আদে! 

আেমে মুসো মুেূতি কদয়ক গচোখ বন্ধ কদে গথদক তড়োক কদে গসোফো 
গথদক উদি েোঁড়োল। বলল তফতলপদক লিয কদে, ‘আমোে  োড়ীটো বোড়ীে পোদশ 
 োদেে তনচটোদতই গতো পোকি কেো আদে নো?’ 

‘তে, গকন?’ বলল তফতলপ। তোে গচোদখ উদে । 
‘এই মুেূদতি গেোয়োন গেনদক তনদয় ঐ  োড়ীদত ত দয় বস। আে তফতলপ 

তুতম  েৃ শুমোেীে গলোকদেে তনদয় এস।’ 
আেমে মুসোে কথো গশে েওয়োে সদঙ্গ সদঙ্গ গেোয়োন েুটল। আেমে 

মুসোে আদেশ পোলন কেোে েদন্য। 
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তফতলপ বযোপোেটো তকেু আঁচ কেল এতিদণ। গ দটে তেদক পো বোড়োবোে 
আদ  আেমে মুসোে তেদক গচদয় বলল, ‘আপতন তনদেে কথো ভোবদেন নো মুসো 
ভোই?’ 

‘তুতম েোও, আমোে একটো বযবিো কেতে।’ বদল আেমে মুসো তোে ঘদে 
েোওয়োে েদন্য তসঁতড়ে তেদক পো বোড়োল। 

‘বড় তকে ুআশিংকো কেে বোেো?’ আেমে মুসোে সোদথ চলদত চলদত বলল 
তফতলদপে মো। তোে গচোদখ মুদখ উদে । 

আেমে মুসো তোে তেদক গচদয় একটু গেদস বলল, ‘আতম সদেে কেতে 
আম্মো, শুমোেী-টুমোেী তকেু নো, ওেো বোড়ী সোচি কেদত এদসদে।’ 

‘গকন?’ 
‘সম্ভবত আমোদক, গেোয়োনদক এবিং গেনদক ওেো খঁুেদে।’ 
‘এতিদণ সব বুদেতে বোেো, আিোে সেোয়। তুতম একটু সোবেোন েও, 

ওদেে সোমদন পদড়োনো।’ 
দু’তলোয় উদি আেমে মুসো চদল গ ল তোে ঘদেে তেদক। আে তফতলদপে 

মো উদি গ ল ততন তলোয়। 
আেমে মুসো েখন তসঁতড় তেদয় তনদচে ড্রতয়িং রুদম নোমতেল, তখন তফতলপ 

ও  েৃ শুমোেীে ততনেন গলোক গসোফো গথদক উিতেল। আেমে মুসো সবোইদক গুড 
নোইট েোতনদয় আ ন্তুকদেে তেদক ইিংত ত কদে বলল, ‘এঁেো গক?’ 

‘এঁেো এদসদেন  েৃ শুমোেীে পি গথদক।’ তফতলপ বলল। 
‘উিে গকোথোয়, ওঁদেে সব তথয তেদয়ে?’ 
‘ঘদে ঘদে ত দয় সদেেতমদন ত দয় ওেোই তলখদবন।’ 
‘তোই বুতে তনয়ম?’  েৃ শুমোেীে গলোকদেে তেদক গচোখ তুদল তেজ্ঞোসো 

কেল আেমে মুসো। 
‘তে, এবোে শুমোেীদত সেকোে গকোন ফোঁক েোখদত চোন নো।’ বলল 

আ ন্তুকদেে একেন। 
‘গবশ ভোল।’ বদল আেমে মুসো ত দয় গসোফোয় বসল। 
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আেমে মুসোে মুদখ বোস্ক পোিীদেে মত লম্বো েোড়ী, ইয়ো লম্বো গ োঁফ। 
মোথোয় কোল হ্োট,  োদয় লম্বো ওভোে গকোট। েোদত লোতি। তোদক গেখদল মদন েদে, 
বোস্কদেে একেন েমিীয়দনতো গেন পোয়চোতে কেদত গবরুদে েোদতে অদপিোকৃত 
তনতেতবতল েোস্তোয়। 

তফতলদপে গচোখ গেদখই আেমে মুসো বুদেদে, তোে েদ্মদবশ খোেোপ 
েয়তন। তফতলপ প্রথদম তোে তেদক গে ভোদব তোতকদয়তেল তোদত আেমে মুসো ভয় 
গপদয় ত দয়তেল, তফতলপ গবফোঁস তকেূ বদল বদস তকনো। তফতলপ তনদেদক সোমদল 
তনদয়তেল। 

তমতনট েদশক পে তফতলপ  ৃে শুমোেীে ততনেন গলোক তনদয় তনদচ ড্রইিং 
রুদম এল। 

ওেো এদস বসল গসোফোয়। 
বদসই  েৃ শুমোেীে গেো গডতমিংদ ো গলোকতট বলল, 'কট ব তেলঅম 

আপনোদেে।' 
'নো নো কট ব তক, আপতন আপনোে কতিবয কদেদেন। আপনোদেে 

সেদেোত তো আমোদেে েোতয়ত্ব।' বলল তফতলপ। 
গসোফোয়  ো এতলদয় তেদয় আেমে মুসো গসতেদনে 'তে ইসপোতনয়ো' 

কো েতট সোমদন তুদল েদে ওদত গচোখ বুলোতেল। তফতলদপে কথো গশে েদল 
আেমে মুসো কো েতট মুদখে সোমদন গথদক একটু সতেদয় গেো গডতমিংদ ো'ে তেদক 
গচদয় বলল, 'সেকোে তনিয় বড় গকোন প্রকল্প তনদত েোদেন েোে েদন্য এই েরুেী 
 েৃ শুমোেী।' 

'আে সকোদল হুকুম গপদয়, গবলো এ োেটো গথদক কোদে গনদমতে। অত 
তকেু আমেো েোতন নো স্যোে। তদব আমোে মদন েয়, সেকোে গকোন বড় প্রকল্প তনদয় 
নয়, বড় একটো সমস্যো তনদয় বযস্ত েদয় পদড়দেন।' 

'সমস্যো? গস গতো অদনক আদে।' বলল আেমে মুসো। 
'আতম তবদশে সমস্যোে কথো বলতে স্যোে। মোত্র একেন গলোক গেদন 

ওলট পোলদটে সৃতট ব কদেদে। তোে সোদথ আেও দুেনদক খঁুদে পোওয়োে েদন্য 
সেকোে বযস্ত েদয় উদিদে।' 
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'গক গসই গলোক? তোে সোদথ আেও দুেন কোেো? তক ওলট-পোলট তোেো 
কদেদে?' 

'ওলট-পোলদটে গচদয়ও গবশী। মুসলমোনদেে ঐততেোতসক িোনগুদলো 
ধ্বিংদসে েদন্য পোতো গতেতিয় কযোপসুল খঁুদে পোওয়োে পে সেকোে প্রচন্ড 
চোদপে মদেয পদড়দে এবিং চোেতেদকে চোদপ মুসলমোনদেেদক স্বীকৃত সিংখযোলঘুে 
মেিোেো তেদত েদে, তোদেেদক সকল নো তেক অতেকোে তেদত েদে, তোদেে েোদত 
তফতেদয় তেদত েদে তোদেে ঐততেোতসক িোনগুদলো। খৃেোনদেে মত তোেোও 
স্বোেীনভোদব তোদেে মত প্রকোশ, েমিপ্রচোদেে অতেকোে পোদব। এটো গেদনে েদন্য 
অকল্পনীয় তেল।' 

থোমল গেো গডতমিংদ ো। 
'গসই একতট গলোক এবিং তোে সোদথে দু'েন গক, েোেো এতবড় লন্ড-ভন্ড 

কোন্ড ঘটোল?' 
'বলো েোদব নো তোদেে নোম পতেচয়। তদব গেদন েোখুন তোেো েেো 

পড়দেই।' বলল গেো গডতমিংদ ো। 
'েোদেেদক এতবড় লন্ড-ভদন্ডে গেোতো বলদেন, তোেো গতো তনিয় গকোন 

সোিংঘোততক তকেু। েতে তোই েয়, তোেদল তোেো েেো পড়দবই এমন কথো এত তনতিত 
কদে তক বলো েোয়?' 

'েোয় অবিো গেদখ। গসই গলোক ততনতটদক েেোে েদন্য সেকোে সবিশতি 
তনদয়ো  কদেদেন। তোেো এখনও েোেেোনীদতই আদে। েোেেোনীে ঘদে ঘদে 
তোদেে গখোঁেো েদব। েোেেোনী গথদক তোদেে গবে েবোে গকোন পথ গখোলো েোখো 
েয়তন গে, তোেো পোতলদয় েোদব। গসনো বোতেনী, পুতলশ, গ োদয়েো তবভো  সকলদক 
তনদয়ো  কেো েদয়দে। শুেু সড়ক পথ নয়, মোতিদেে গ োটো সীমোে সীল কেো 
েদয়দে। সুতেোিং বুেদতই পোেদেন।' 

'সোিংঘোততক বযোপোে। এদতো ততনেন মোনুদেে তবরুদি একটো েোদষ্ট্রে েুি 
গঘোেনো। অথচ আমেো তকেুই েোতননো।' 

'েোনদবন তক কদে, প্রকোশ েদল গতো ওেো সোবেোন েবোে সুদেো  পোদব। 
তোেোড়ো এই গ োপনীতোে আদেকটো কোেন েদলো, গে গলোকতট সবতকেুে গেোতো, তোে 
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ে ৎ গেোড়ো নোম আদে এবিং তোে গপেদন মুসতলম গেশসমূে, তবদশে কদে মুসতলম 
েন দনে একেত্র সমথিন আদে। সুতেোিং পৃতথবীে সকদলে অজ্ঞোদত তোদক 
পোকড়োও কদে গশে কদে তেদত চোয় সেকোে।' 

'গলোকতট তনিয় েেো পড়দবই তোেদল।' বলল আেমে মুসো। 
'হ্োঁ সবোই এটো আশো কেদে। েোদনন  ত ততনতেদন গলোকতটদক সদেে 

কদে প্রোয় ৮শ'ে মত গলোক আটক কেো েদয়দে। তনদেিশ গেয়ো েদয়দে সদেে েদল 
তোদক গেন আে নো েোড়ো েয়। গেলো পেিোদয়ে গকোন উধ্বিতন অতফসোে পেীিো 
কেোে পেই গকোন গলোকদক শুেু েোড়ো েোদব। 

'এই বযবিো শুেু তক মোতিদেে েদন্য?' 
'নো, েোইওদয় গুদলো এবিং নেী পথ, গেলপথদকও এে সোদথ শোতমল কেো 

েদয়দে।' 
গেো গডতমিংদ ো কথো গশে কদেই উদি েোঁড়োল। বলল, 'আপনোে অদনক 

সময় নট ব কদেতে, চতল এবোে।' 
গেো গডতমিংদ োে সোথী দু'েনও উদি েোঁড়োল। তফতলপও উদি েোঁড়োল 

তোদেে সোদথ। তফতলপ ওদেে তনদয় গবতেদয় গ ল। তফতলপেো গবতেদয় েোওয়োে 
অল্পিণ পদেই ঘদে ঢুকল গেোয়োন ও গেন। 

গেদনে মোথো ও  োদয় চোেে। 
এক পোদশ তভন্ন এক গসোফোয় ত দয় গস বসল। 
গেন ও গেোয়োনদেে পে পেই ঢুকল তফতলপ। ঢুদকই বলল, 'আেো মুসো 

ভোই আপতন তক বোতোস গথদক তবপদেে  ন্ধ পোন নোতক?  েৃ শুমোেী কতমশদনে 
গলোকদেে গেদখ তক কদে বুেদলন গে, ওেো বোড়ী সোচি কেদত এদসদে এবিং 
আপনোদেেদকই খঁুেদত এদসদে ওেো।' 

আেমে মুসো েোসল। বলল, 'এটো একটো সোেোেন অনুমোদনে বযোপোে। 
েখন গঘোেণো তখন গথদকই  ৃে শুমোেী শুরু গকোন গেদশ গকোথোও কখনও েয়তন। 
পূবিোপে অবিো সোমদন তনদয় আতম বুেদত গপদেতে, সেকোে এই গঘোেণোে মোেযদম 
প্রতততট বোড়ী সোদচিে বযবিো তনদয়দে। 
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গেোয়োন, আেমে মুসোে খুদল েোখো েোতড় এবিং গ োঁফ বদস বদস নোড়তেল। 
আেমে মুসো থোমদতই গস বলল, 'আপনোদক ওেো তচনদত পোদেতন গতো মুসো ভোই? 
এই েদ্মদবশ তক েদথষ্ঠ তেল! আপনোে ফদটো তনশ্ব্স্য় ওদেে কোদে তেল।' 

'শুেু আমোে নয় গেোয়োন। গতোমোে এবিং গেদনে ফদটোও তোদেে কোদে 
তেল। আমোে সোদথ গতোমোদেেও খঁুেদত এদসতেল ওেো।' বদল আেমে মুসো গেো 
গডতমিংদ ো'ে কোে গথদক পোওয়ো সব কথো গেোয়ন ও গেনদক গশোনোল। 

শুনদত শুনদত গেোয়োন ও গেন দু'েদনে মুখই মতলন েদয় উিল। তোদেে 
গচোদখ মুদখ ফদুট উিল উদে । 

তেয়োে ও আবদুে েেমোন গ োটো সময় গ ো-দবচোেোে মত বদসতেল পোদশে 
এক গসোফোয় পোশোপোতশ। এতিনদণ মুখ খুলল তেয়োে। বলল, 'আিোেে েোেোে 
শুকতেয়োে। তততন আপনোে মোেযদম আমোদেেদক আে এক তবপেিদয়ে েোত গথদক 
বোঁতচদয়দেণ। এখন বলুনদতো, ওদেে েোল তেদড় আমোদেে গবরুদত েদব এবিং গসটো 
অতবলদম্বই। গসটো তক ভোদব? 

'গসটো তক ভোদব, এখতন তো গভদব গেতখতন তেয়োে। এবোদেে পতেতিততটো 
এদকবোদে তভন্নতে। সিংঘোতটো এবোে আমোদেে ক্লু-ক্লযোক্স-ক্লযোদনে সোদথ নয়, 
সিংঘোত এবোে গখোে সেকোদেে সোদথ - সেকোদেে গসনো, পুতলশ ও েোঁক েোঁক 
গ োদয়েোে সোদথ।' 

'সেকোে এই ভোদব খড় েস্ত েওয়োে বযোখযো তক মুসো ভোই? তোদেে এই 
ভূতমকোয় অবতীণি েওয়ো স্বোভোতবক মদন েদে নো।' মুখ মতলন কদে বলল গেোয়োন। 

'খুবই স্বোভোতবক গেোয়োন। মূল অপেোেটো ক্লু-ক্লযোক্স ক্লযোদনে েদলও সব 
েোয়-েোতয়ত্ব ত দয় পদড়দে গেন সেকোদেে ঘোদড়। মুসতলম সিংখযোলঘুদেে প্রতত 
তোে আচেণ এই সুদত্র প্রকোশ েদয় পড়োয় গস ভীেণ গবকোেোয় পদড়দে এবিং 
অতভেিু েদয়দে গস সোেোেনভোদব সকদলে কোদেই। চোদপে মুদখ 
মুসলমোনদেেদক তোদেে সকল অতেকোে তফতেদয় তেদত েদয়দে। এই পেোেদয়ে 
সকল গক্রোে ত দয় পদড়দে আমোদেে ওপে। পেোেদয়ে প্রততদশোে গনবোে েদন্য 
গস মতেয়ো েদয় উদিদে।' 

আেমে মুসো থোমদতই ঘদে প্রদবশ কেল গ দটে একেন তসতকউতেতট। 
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গস এত দয় এদস তফতলদপে েোদত একটো ইনদভলোপ তুদল তেল। 
ইনদভলোপতটে মুখ বন্ধ। গকোন নোম তিকোনো তলখো গনই ইনদভলোদপ। 
'গকোথোয় গপদল?' তসতকউতেতটে তেদক তোতকদয় তেদজ্ঞস কেল তফতলপ। 
'একটো  োড়ী গথদক একেন গলোক গনদম গ দটে গলটোে বদক্স এটো গফদল 

গ ল এইমোত্র।' বদল তসতকউতেতট চদল গ ল। 
তফতলপ খুলল ইনদভলোপ। 
ইনদভলোদপে মদেয গেো হা একতট তচেকুট। তোদত তেতে তবতে তক তলখো। 

গস পড়দত পোেল নো, তচনদতও পোেল নো গকোন ভোেো। 
তফতলপ তচেকুটতট আেমে মুসোে েোদত তুদল তেদত তেদত বলল, 'মদন েয় 

গকোন সোিংদকততক ভোেোয় গলখো।' 
'তচেকুটতট গেোদে গেোদে পড়ল আেমে মুসো। 
'ফেোসী েোষ্ট্রদুত তমিঃ েোতততন বদলদেন তততন আপনোে পতেতচত। তোে 

অনুদেোে, আে েোত েশটোয় তততন ফেোসী কোলচোেোল গসন্টোদেে গ দট অদপিো 
কেদবন, তততন আপনোে সোিোৎ চোন। 

আপনোে চলোচল অতযে েুতঁকপূণি। এ তবেয়তট তবদবচনো কদে আপতন 
তসিোে গনদবন, এটো আপনোদেে মত।' 

তচেকুদট গকোন সদম্বোেন গনই, আবোে গক তলদখদে তোেও গকোন নোম-
পতেচয় গনই। 

'তনিয় গকোন সোিংদকততক ভোেো? কোেো তলদখদে মুসো ভোই? মদন েদে 
পতেতচত গকউ?' বলল তফতলপ। 

'তফতলস্তন মুি কদেদে গে আদেোলন, গসই 'সোইমুম' এে নোম গতোমেো 
সকদলই েোন। এই সোিংদকততক ভোেো তোদেে। তফতলতস্তন েূতোবোস গথদক এই তচতি 
এদসদে।' বলল আেমে মুসো। 

আেমে মুসো ঘতড়ে তেদক তোতকদয় বলল, 'এখন েোত সোদড় ৯টো। ১০টোয় 
গেখো কেদত েদল এখতন েোত্রো কেদত েয়।' 

'তকন্তু মুসো ভোই তচেকুদট আপনোে চলোচলদক মদন েয় তনরুৎসোতেত 
কদেদে।' তফতলপ বলল। 
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'তনরুৎসোতেত কদেতন তফতলপ, সোবেোন কদেদে। আমেো গতো সোবেোন 
আতেই।' 

একটু গথদমই আেমে মুসো আবোে বলল, 'গতোমেো গক ফ্রোি কোলচোেোল 
গসন্টোে গচন?' 

‘আতম তচতন।' তফতলপ বলল। 
‘তোেদল তুতম ততেী েও, আমোে সোদথ েোদব।' 
তকন্ত্ম ুমুসো ভোই, ফেোসী েোট বদুতদক তক এতটো তবশ্বোস কেো েোয় ?' বলল 

গেন। 
আেমে মুসো েোসল। বলল, ‘গেন, ফেোসী েোট বদুতদক েয়দতো এতটো 

তবশ্বোস কেো েোয় নো, তকন্তু গডোনোে আব্বো তমিঃ েোতততনদক তবশ্বোস কেো েোয়। আতম 
ফেোসী েোট বদুদতে সোদথ সোিোৎ কেদত েোতে নো, আতম সোিোৎ কেদত েোতে 
গডোনোে আব্বোে সোদথ।' 

আে গকউ গকোন কথো বলল নো। গডোনোে কোতেনী গেন ও তফতলপ শুদনদে। 
অদন্যেো গতো েোদনই। 

আেমে মুসো উদি েোঁড়োল। 
তোে সোদথ উদি েোঁড়োল তফতলপ। 
তমতনট পোঁদচদকে মদেযই দু'েন তোেো ততেী েদয় গবতেদয় এল। 
গবতেদয় এল ওেো  োড়ী বোেোেোয়। 
‘গডোনোে গেয়ো  োড়ীটোই নোও তফতলপ নম্বোেটো পোদল্ট তনও।' বলল 

আেমে মুসো। 
 োড়ীে ড্রোইতভিং তসদট বসল তফতলপ। পোদশে তসদট বসল আেমে মুসো। 
আেমে মুসো গকোন েদ্মদবশ গনয়তন। শুেু মোেোেী সোইদেে গ োঁফ 

লোত দয়দে মুদখ। 
তফতলপ  োড়ী ট বোট তেদল আেমে মুসো বলল, ‘এখোন গথদক ফ্রোি 

কোলচোেোল গসন্টোদে গপ ঁেদত কতটো বড় গেোড ক্রতসিং আদে?' 
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‘আমেো েতে এই সোকুিলোে গেোড েদয় েোই, তোেদল আদনক গুদলো ক্রতসিং 
পোে েদত েদব। আে েতে পোদশে এইট্ থ তষ্ট্রট েদয় ইসোদবলো এদভনুয তেদয় েোই, 
তোেদল একতট মোত্র গেোড ক্রতসিং পোে েদত েদব।' 

‘তিক আদে ইসোদবলো এদভনুয তেদয় েোও। ' 
চলদত শুরু কেল  োড়ী। 
তবশোল ইসোদবলো এদভনুয। গসই তুলনোয়  োড়ী অদনক কম। প্রোয় ফোঁকো 

েোস্তো। েদড়ে গবদ   োড়ী চোলোদে তফতলপ। তেদডো তমটোদেে কোটো একশ' তততেদশ 
উদি থে থে কদে কোঁপদে। 

‘তেড কমোও তফতলপ, গকউ আমোদেে চলোে মদেয গকোন উদেশ্য 
আতবস্কোে কেদত পোদে।' 

‘নো মুসো ভোই, মোতিদেে বযোপোে অন্যেকম। গে  োড়ীে েত েীড, মদন 
কেো েয় গস  োড়ী তত বড় গলোদকে।' 

‘গেোট একটো বোঁক ঘুেদতই সোমদন অদনক আদলোে গুে গেখো গ ল। 
‘ওটোই একমোত্র ক্রতসিং মুসো ভোই।' 
‘গেখ ভোদলোয় ভোদলোয় ওটো পোে েদত পোতে তক নো।' 
ইসোদবলো এদভনুযে ক্রতসিংতটদত এক গুে লোইওভোে। তদব ইসোদবলো 

এদভনুযতট লোইওভোদেে তনচ তেদয় সেলভোদব সোমদন চদল গ দে। 
লোইওভোদেে কোেোকোতে আসদতই আেমে মুসোে নেদে পড়ল, 

লোইওভোদেে তনদচই একটো  োড়ী েোঁতড়দয় আদে।  োতড়দত গেলোন গেয়ো চোেেন 
গলোকও তোে নেদে পড়ল। 

লোইওভোদেে তবশ  দেে মদেয আসদতই সোমদন লোল সিংদকত জ্বদল 
উিল। 

আেমে মুসোে বুেদত বোতক েইলনো তোদেে েোঁড়োদত বলদে ওেো কোেো। 
তফতলপ আেমে মুসোে তেদক তোকোল। আেমে মুসো বলল, ‘েোঁড়োদলই 

ভোল তফতলপ।' 
তিক লোইওভোদেে তনদচ ত দয়ই েোঁড়োল আেমে মুসোে  োড়ী। 



গ োয়োদেলকুইভোদে নতুন গরোত  144 

 

 োড়ী েোঁড়োদতই চোেেন তসতনক এদস  োড়ী তঘদে গফলল। তোদেে েোদত 
উেযত গেন োন। 

লোইওভোদেে তনদচ ওদেে  োড়ী গথদক আেও দু'েন গনদম এল তোেো 
তসতনক নয়, তোদেে পেদন সোেো গপোেোক। তোেো দু'েন  োড়ীে দু'পোদশ দুই 
েোনোলোয় এদস েোঁড়োল। তোদেে েোদত টচি। 

তেো একই সিংদ  আদলো গফলল আেমে মুসো ও তফতলদপে মুদখ।  ভীে 
তোেো পেিদবিন কেল। আেমে মুসোদক গে গেখতেল, গস তক বুেল। পদকট গথদক 
গবদে গবদে একটো ফদটো গবে কেল। আেমে মুসোে ফদটো। আেমে মুসোে মুদখে 
পোদশ এদন গেখদত লো ল একবোে আেমে মুসোে মুখ, আদেকবোে ফদটোতটে 
তেদক। 

গলোকতট েিোৎ এক টোদন আেমে মুসোে গ োঁফ খুদল গফদল তচৎকোে কদে 
উিল ‘গপদয়তে, গপদয়তে, আেমে মুসোদক পোওয়ো গ দে।' 

গচোদখে পলদকই ঘদট গ ল ঘটনো। ওেো পেীিো পেিদবিদণে এমন 
বযবিো কদেদে আেমে মুসো তো ভোদবতন। তোে েদ্মদবশ খুব সোেোেন েদলও এটো 
গকোন সোেোেন গচোদখ েেো সম্ভব নয়। এ তনদয় আেমে মুসো তনতিেই তেল। েেো 
পড়োে পদেই গস বুেল, আইদডনতটতফদকশন এক্সপোটিদেে ওেো কোদে লোত দয়দে। 

আেমে মুসো েখন সব বুেল, তখন গস চোেতট গেন োন এবিং দু'তট 
তপস্তদলে মুদখ। 

গলোকতট তচৎকোে কদে উিোে সিংদ  সিংদ  চোে েন তসতনদকে একেন 
বোঁতশ বোেোল। 

বোঁতশ বোেোে মুেূতি কদয়ক পদেই লোইওভোদেে ওপে গথদক এবিং সোমদন 
গথদক েুদট আসদত লো ল আেও তসতনক ও সোেো গপোেোদকে গলোক। 

 োড়ীে দু'পোদশ ভীড় েদম গ ল। 
তফতলদপে মুখ ফযোকোদস েদয় গ দে। তোে েোদত তেভলভোে গেখল 

আেমে মুসো। তেভলভোেটো একেন তসতনকও গেখদত গপদয়তেল। গস তোে 
গেন োদনে নল তফতলদপে মোথোয় গিতকদয় তচৎকোে কদে উিল, তেদয় েোও 
তেভলভোে, নো েদল মোথো েোতু েদয় েোদব এখুতন। 
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‘ওেো তেদত গ দে, তেদয় েোও তেভলভোে।' স্বোভোতবক কন্ি আেমে মুসোে, 
গিঁদট েোতস। 

‘দু'েনদক নোতমদয় আদ  সোচি কে।' আদেক েন তসতনক তচৎকোে কদও 
উিল। 

 োড়ীে দু'পোশ গথদক দু'েন েোত বোতড়দয়তেল  োড়ী গখোলোে েদন্য। তিক 
এই সমদয়ই গপেন গথদক গেন োন  েিন কদে উিল। দু'তট এবিং এক সিংদ । 

মোত্র গসদকন্ড পোঁদচদকে ঘটনো।  োড়ীে দু'পোদশ েোঁতড়দয় থোকো 
মোনুেগুদলো লোশ েদয় পদড় গ ল েোস্তোয়। েদিে গরোদত ডুদব গ ল তোেো। 

গেন োন গথদম েোবোে সোদথ সোদথ আেমে মুসো তফতলপদক ইিংত ত কেল 
 োড়ী ট বোটি গেবোে েদন্য। 

ইিংত ত পোওয়োে সোদথ সোদথই লোতফদয় উিল  োড়ী। তীে গবদ  েুটল 
লোইওভোদেে নীচ তেদয়। 

 োড়ীতট লোইওভোে ক্রস কদেদে এই সময় লোইওভোদেে ওপে দু'তট 
তেভলভোে  েিন কদে উিল। আেমে মুসোে  োড়ীে গপেদন উইন্ড তস্ক্রন গুদড়ো 
েদয় গ ল। তকেু ভোঙো টুকদেো আেমে মুসোদেে তসদট এদস আঘোত কেল। তকেু 
মোথোে ওপে তেদয় চদল গ ল। 

পে পেই আদেো দু'তট  েিন শুনো গ ল গসই লোইওভোদেে উপে গথদক 
তেভলভোদেে। তকন্ত্ম ুততিদণ  োড়ী অদনক সোমদন চদল এদসদে। গুতল দু'গটো 
েোস্তোে কিংতক্রদট মুখ থবুদড় পড়ল। 

আেমে মুসোে  োড়ীে েীদডোতমটোদেে কোটো তখন একশ' পিোশ 
তকদলোতমটোদে। 

আেমে মুসো গপেদন গচোখ গেদখতেল অদনিণ পে মুখ ঘুতেদয় বলল, ‘নো 
গকউ অনুসেণ কেদে নো। সম্ভবত অনুসেণ কেোে মত গলোক ওদেে অবতশট ব 
গনই।’ 

েোেো পদে গুলী কদেদে, তোেো  োড়ীে কোদে ত দয়  োড়ী ট বোটি তেদত অদনক 
সময় গনদব। ‘ওেো আসদে নো, েোেো আমোদেে মুি কেল ?' সোমদন দুতট ব গেদখই 
তেদজ্ঞসো কেল তফতলপ। 
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‘নো ওেো আসদে নো, আসদব নো। আসদলও তভন্ন পথ তেদয় আসদব।' 
একটু থোমল আেমে মুসো। গথদমই আবোে বলল, ‘ভোঙো উইন্ডতস্ক্রন 

তনদয় আমেো গবশী দুে এগুদত পোেদবো নো। আে কতেূদে ফেোসী কোলচোেোল 
গসন্টোে ?' 

‘এদস গ তে, ঐ গতো সোমদন।' 
ইসোদবলো এদভনুযে ওপদেই ফেোসী দুতোবোদসে কোলচোেোল গসন্টোে। 
আেমে মুসো ঘতড়ে তেদক তোকোল। তিক কোঁটোয় কোঁটোয় েোত েশটো। 
ঘতড় গথদক মুখ তুদলই আেমে মুসো গেখল কোলচোেোল গসন্টোদেে গ দট 

 োড়ী। গ ট গখোলো। গ দট েোঁতড়দয় আদেন স্বয়িং তমিঃ েোতততনে গমদয়। 
আেমে মুসো খুশী েদলো তোদক গেদখ। 
গ দট  োড়ী আসদতই তমিঃ েোততনী এবিং গডোনো একপোদশ সদে েোঁড়োল 

এবিং  োড়ীদক গভতদে প্রদবদশে ইিংত ত কেল। 
 োড়ী ঢুদক পড়োে সিংদ  সিংদ  েোতততন গভতদে ঢুদক পদড় েোদতে একটো 

িুি গেগুদলটদেে সুইচ তটদপ েূে তনয়তন্ত্রত স্বয়িংতক্রয় গ টতট বন্ধ কদে তেল। 
গপেদনে উইন্ডতস্ক্রন ভোঙো  োড়ীে তেদক নেে পড়দতই উদে  আে 

েূভিোবনোে েোপ ফুদট উদিতেল তমিঃ েোতততন এবিং গডোনোে গচোদখ মুদখ। গ ট বন্ধ 
েদতই তোেো দু'েন েুটল  োড়ী বোেোেোে তেদক। তোেো েখন  োড়ী বোেোেোয় 
গপ ঁেল, তখন আেমে মুসো  োড়ী গথদক নোমতেল। 

‘তুতম, গতোমেো ভোদলো আদেো, গকোন িতত েয়তন গতো?' উতেগ্ন কন্িস্বে তমিঃ 
পস্নোতততনে। 

‘গুড নোইট ভোইয়ো।' তমিঃ েোতততনে কন্ি তমতলদয় েোবোে আদ ই শুস্ক কদন্ি 
ম্লোন গেদস আেমে মুসোদক শুদভেো েোতনদয়তেল গডোনো। 

‘গুট নোইট গবোন।' গডোনোে েবোব তেদয়ই আেমে মুসো তমিঃ েোতততনে 
তেদক তোতকদয় বদলতেল, ‘নো েনোব আমেো ভোদলো আতে। শুেু মোেোত্মক আেত 
েদয়দে গডোনোে  োড়ীই।' আেমে মুসোে মুদখ েোতস। 

‘আমোে গকোথোয়  োড়ী, আপনোদক তেদয় তেদয়তে নো মোতলকোনো?' ভ্রুকুতট 
কদে বলল গডোনো। 
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‘তো তিক, সোদবক মোতলদকে নোদম পতেচয় তেলোম মোত্র।' 
‘ োড়ীে নোম্বোে গেতখ পোদল্টদেন।' 
‘এখোদন আসোে আদ  পোল্টোলোম। এ নোম্বোদেে  োড়ীটো তবকল অবিোয় 

একটো  যোদেদে পদড় আদে।  োড়ীে নোম্বোে ওেো তনদয় থোকদল গবোকো বনদব।' 
‘চল গভতদে ত দয় বতস।' বদল তমিঃ েোতততন পো বোড়োল ড্রতয়িং রুদমে 

তেদক। 
গডোনো ও তমিঃ েোতততন পোশোপোতশ বসল। দু'পোদশে দু গসোফোয় বসল 

আেমে মুসো ও তফতলপ। 
আেমে মুসো পতেচয় কতেদয় তেল তফতলপদক তমিঃ েোতততন ও গডোনোে 

সোদথ। 
‘বলত তক ঘটনো, েোস্তোয় বড় তকেু ঘদটদে তনিয় ?' উতেগ্ন কন্ি তমিঃ 

েোতততনে। 
‘ঘটনো মোদন েীতত মত েুি', শুরু কেল আেমে মুসো, ‘তদব েুদিে গস 

ময়েোদন আমেো তেলোম বলো েোয় তনেব েশিক।' 
‘খুদল বল আেমে মুসো।' েোতততনে গচোদখ নতুন আগ্রে। 
আেমে মুসো শুরু গথদক সব ঘটনো খুদল বলল। 
সব শুদন তমিঃ েোতততন তবেন্ন মুদখ বলল, ‘এখন বুেদত পোেতে, আমোে 

এভোদব আসদত বলো তিক েয়তন। তকন্তু উপোয় তেল নো বদল। গপেন গথদক ওেো 
সোেোেয নো কেদল তক েত বলত? গপেন গথদক সোেোেয কদেদে ওেো কোেো তেল?' 

‘আতম েোতন নো। েোনদত পোতেতন।' 
‘েোন নো?' 
‘এ েেদনে গকোন শতি তকিংবো গকউ এখোদন আদে, এমন গকোন ইিংত ত 

কখনও পোইতন।' 
‘আিেি ! তোেদল ওটো তক সেকোে তবদেোেী গকোন গ্রুপ ? তকিংবো গকউ 

গতোমোদেে ভুল কদে সোেোেয কদেতন গতো?' 
‘গসটোই এখন আমোে কোদে অন্ধকোে।' 
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‘আেো ভোইয়ো, ওেো েদে তনদয় আটকোদত পোেদতো? বহুবোে গতো এমন 
আটকো পদড়দেন।' বলল গডোনো।' 

‘েোতন নো গডোনো, বহুবোে তনদেদক েোড়োদত গপদেতে, তকন্তু সব সময় তো 
পোেব গসটো বলো েোদব নো।' 

‘েোেো তনদেে শতিে এতটো তবদবচক, তবেয়ই তোদেে ভো য গলখো 
আেমে মুসো। েোক, গতোমোদক কদয়কতট কথো বলবোে েদন্য গডদকতে, েয়দতো তুতম 
তো গেদনেও। তবু গতোমোদক নো বদল থোকদত পোেতেলোম নো।' 

থোমল তমিঃ েোতততন। 
আেমে মুসো গকোন কথো বলল নো। উদ গ্রীব েদলো গশোনোে েদন্য। 
‘প্রথদম গতোমোদক,’ শুরু কেল তমিঃ েোতততন, ‘েন্যবোে েোনোই গতোমোে 

তবস্ময়কে সোফদলযে েদন্য। তুতম তবনো েিপোদত গেদন গে তবেব কেদল, আতম 
মদন কতে, তফতলতস্তদনে তবেদবে গচদয় তো গেোট নয়। েোদেে অতস্তত্ব স্বীকৃত তেল 
নো, গসই মুসলমোনেো তবে সিংখযোলঘু তেসোদব সোিংতবেোতনক স্বীকৃতত লোভ কদেদে, 
লোভ কদেদে েমিপোলন ও েমি প্রচোদেে স্বোেীনতো। সদবিোপতে তোেো গফেত গপদয়দে 
তোদেে ঐততেোতসক িোনগুদলো। এখন আমোে তক মদন েদে েোন, ক্ল-ুক্লযোক্স-ক্লযোন 
মুসতলম ঐততেোতসক িোনগুদলো ধ্বিংদসে েদন্য গতেতস্ক্রয় গপদত গেদনে 
মুসলমোনদেে মেো উপকোে কদেদে। তেটলোে ইহুতে তনেিোতন নো কেদল, গেমন 
ইসেোইল েোষ্ট্র এভোদব েদতো নো, গতমতন ক্লু-ক্লযোক্স-ক্লযোন মুসলমোনদেে ধ্বিংদসে 
গচট বো নো কেদল গেদন মুসলমোনদেে এই উেোন ঘটত নো। আেেিোততক সেোনুভূতত 
ও সেদেোত তো একটো অসম্ভবদক সম্ভব কদেদে। ক্লু-ক্লযোক্স-ক্লযোদনে েড়েন্ত্র তনউে 
তমতডয়োয় আনোে গে ঐততেোতসক তসন্ধোে গ্রেন কদেতেদল তোে ফদলই অসম্ভব 
সম্ভদব পতেনত েদয়দে। এ ঐততেোতসক তসন্ধোে গ্রেদনে েদন্য গতোমোদক েন্যবোে।' 
থোমল একটু েোতততন। 

গসই ফোঁদক আেমে মুসো বলল, ‘তকন্তু এ তসন্ধোে বোস্তবোয়দন আপনোেো 
সকদল সেদেোত তো কদেদেন।' 

তমিঃ েোতততন আেমে মুসোে কথোে তেদক কণিপোত নো কদে বদল চলল, 
‘তকন্তু গতোমোে সোফলয েত তবেোট, গস েকমই তবেোট শত্রুতো তুতম অেিন কদেদেো 
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গেদনে শোসক মেদলে। গতোমোদক, গেোয়োনদক, গেনদক েেোে েদন্য তবদশে কদে 
গতোমোদক েীতবত অথবো মৃত েেোে েদন্য তোেো মতেয়ো েদয় উদিদে। আতম এ 
সম্বদন্ধ তকেু বলোে েদন্যই গতোমোদক গডদকতে।' 

থোমল েোতততন। সতষৃ্ণ গচোদখ তোকোল একটু দুদে গটতবদল েোখো অতভেোত 
মে শ্যোদিদনে গবোতল ও খোতল লাভোদসে তেদক। তোেপে গিোঁদট একটু েোতস গটদন 
বলল, ‘গতোমেো শ্যোদিন, তবয়োে, গকোন মেই খোও নো। অবোক বযোপোে আেমে 
মুসো, গতোমোে সোদথ সোিোদতে সময় গথদক গডোনোও মে খোওয়ো গেদড় তেদয়দে। 
তুতম েোদু েোন নো তক?' 

‘েোদু েোনদল গতো আপতনও গেদড় তেদতন।' বলল আেমে মুসো একট ু
গেদস। 

‘েোতড়তন বদট, তদব এই গেখ এখন খোতে নো, অথচ এক বুক তৃষ্ণো বুদক। 
এটোই তক কম েোদু!' 

‘েোদু নয় আব্বো, আম্মো বদলন, ভোদলো মুসলমোনদেে চতেদত্র এমন একটো 
প্রভোব আদে েো মোনুেদক তোে অলদিয পতেবততিত কদে গফদল', বলল গডোনো 

‘সততয নোতক আেমে মুসো?' 
‘মনুষ্যত্ব, সততো, সেোচোে এবিং রট বোে প্রতত আত্নসমতপিত মোনুদেে একটো 

তবদশে শতি থোদক। এই গুণ গুদলো েোে মদেযই থোকদব গস গসই শতিে অতেকোেী 
েদব। ইসলোম মোনুেদক এসব গুদণে অতেকোেী েওয়োে তশিো গেয়।' 

‘অন্য েমিও গতো এ তশি গেয়।' বলল তমিঃ েোতততন। 
‘গেয় বদট, তকন্তু তোে গপেদন সুতনতেিট ব এবিং প্রশ্নোতীত রট বোে তবেোন গনই 

বদল তো তনিঃস্বোথি ভোদব পোতলতও েয় নো, গতমতন তোে গপেদন গকোন তনততক শতিও 
সৃতট ব েয় নো।’ 

‘অথিোৎ তুতম বলে, অন্য েদমিে তবেোন গুদলো অসিুনি এবিং তবদেোেপূনি। 
তোই এে প্রততপোলদনে মোদেয মোনুে গকোন তনততক শতিও পোয় নো এবিং 
তনিঃস্বোথিতোও তোদেে আদস নো।’ বলল তমিঃ েোতততন। 

‘এটো ঐ েমিগুদলোে গকোন গেোে নয়। স্বোভোতবক এটো। সব েমিই রট বোে। 
তকন্তু মোনুদেে প্রদয়োেদন তততন এক েমি বোততল কদে অন্য েমি তেদয়দেন। সবিদশে 
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এবিং আেুতনক ঐততেোতসক েমি ইসলোম। ইসলোম আসোে পে অন্য সব েমি বোততল 
েদয় গ দে। অন্য সব েদমিে অসিুণিতো, তবদেোেপূণিতো, ঐতশ তবেোন অতবকৃত 
অবিোয় নো থোকো, প্রভতৃত ঐ েমি গুদলো বোততল েদয় েোবোেই প্রমোন।' 

‘তিক আদে আেমে মুসো, এস এবোে েশিন গথদক বোস্তদব আতস। আতম গে 
কথো বলতেলোম। গেন সেকোে কোেিত গতোমোদেে ততনেনদক েেোে েদন্য গেদশ 
েোতীয় অবিো গঘোেনো কদেদে। তক টোইট পোেোেোে বযবিো কদেদে গতোমেো তকেুটো 
গটে গপদয়ে আসোে সময়। আতম মদন কতে অতবলদম্ব গতোমোদেে মোতিে তযো  কেো 
েেকোে। তকন্তু ভোবতে তকভোদব। গস েদন্যই গতোমোদক ডোকো।' 

‘আপনোে পেোমশি তক বলুন।' 
‘তবমোন পদথ েোওয়োে প্রশ্নই উদি নো। নেী ও সড়ক পদথ পোেোেোে 

গবড়োেোল। গ োপদন ক্লু-ক্লযোক্স-ক্লযোন এবিং গেদশে সব তক্রতমনোলদেে বযবেোে কেো 
েদে। েতড়দয় গেয়ো েদে ফদটো সবখোদন - নেী বেে, গেলদেশন, বোসেযোন্ড, 
গেোদটল, গেদস্তোেো গকোন তকেুই বোে েোখো েয়তন। এই অবিোয় সড়ক, গন পথও 
তনেোপে নয়। আতম ভোবতেলোম, আতম গকোন সোেোেয কেদত পোতে তক নো।' 

‘তক ভোদব?' 
‘গডোনো বলদে, আমোে  োতড়দত েতে গতোমেো েোও তোেদল তনেোপদে 

েোওয়োে একটো েদত পোদে। কুটনীততদকে  োড়ী, তবদশে কদে ইউদেোপীয় গকোন 
কুটনীততদকে  োড়ী সোচি েদব নো। গতোমোে মত তক বল?' 

আেমে মুসো তচেো কদে বলল, ‘সোচি েয় নো, তকন্তু েতে েয়?’ 
‘আতম পতেবোে তনদয় সড়কপদথ প্রোয় েোতোয়োত কতে। সোচি েদব তো মদন 

কতে নো।' 
আেমে মুসো ভোবল তকেুিন। তোেপে বলল, ‘আপনোে এ প্রস্তোদবে 

েদন্য েন্যবোে।’ 
তকন্তু আমোদেে েদন্য আপতন গকোনও ভোদব তবপেগ্রি েন আতম চোই নো। 

আপতন শেু একেন বযোতি নন, আপতন একতট গেশ। আপনোে তকেু েদল গসটো 
গেদশে ঘোদড় ত দয় পড়দব। গসদিদত্র আপনোদক দু'তেক গথদক তবপেগ্রি েদত 
েদব।' 
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‘প্রকোশ েদল তুতম েো ভয় কেে তো ঘটদব। প্রকোশ েওয়োে ভয় কেে 
গকন?' 

‘েনোব আপনোে গেদশে প্রতত, আপনোে গলোকেদনে প্রতত সম্মোন গেদখ 
আমেো বলতে, আপনোে সব গলোদকে তবশ্বোসদেো যতো সিদকি তক আপতন শতভো  
 যোেোতন্ট তেদত পোদেন? আতম মদন কতে পোদেন নো। এমনও েদত পোদে, এই 
এযোমদবতসে অথবো সিংতশ্লট ব গকউ আপনোে প্রতততট পেদিপ মতনটে কেদে।' থোমল 
আেমে মুসো। 

তমিঃ েোতততন তৎিণোৎ গকোন কথো বলল নো, বলদত পোেল নো। তোঁে 
পলকেীন েৃতট ব আেমে মুসোে ওপে তনবি। তোে গস েৃতট বদত তবস্ময়, আনে, শ্রিো 
তচক তচক কেদে। 

অতভভূদতে মত েোতততন অদনিন আেমে মুসোে তেদক তোতকদয় থোকল। 
তোেপে উদি েোঁতড়দয় েীদে েীদে ত দয় আেমে মুসোে কপোদল চুম্বন কেল। েীে 
কদন্ি বলল, ‘তুতম আমোে গেদলে বয়দসে। তকন্তু আে গতোমোে কোদে গে তশিো 
আতম গপলোম তো গকোন তেন আতম ভুলব নো। তুতম েো বলদল গসটো আতম েোনতোম 
নো তো নয়। তকন্তু আমোে বযোপোদে আতম ভোতবতন। গতোমোদক অদনক অদনক 
েন্যবোে।' 

বদল তমিঃ েোতততন তোে েোয় োয় তফদে এল। বদসই বলল, ‘আেমে মুসো 
গতোমোে সিদকি আতম অদনক শুদনতে। তকন্তু েো শুদনতে তোে গচদয় তুতম বড়। তুতম 
আমোে তনেোপত্তোে কথো ভোবদল, আমোে ভোদলোে তেকটো তচেো কেদল, তকন্তু গতোমোে 
কথো তুতম ভোবদল নো, একটো সুেে সুদেো  তুতম গ্রেন কেদল নো। অদন্যে েদন্য 
এমন কদে ভোববোে মত মোনুে আেকোল গচোদখ পদড় নো। সততযকোে মুসলমোদনেো 
তক এমনই েদয় থোদক আেমে মুসো?' 

‘একেন মুসলমোদনে গঘোেনো েদলো, আমোে েীবন, আমোে মেন, আমোে 
সোেনো, আমোে গকোেবোনী সব তকেু তবশ্ব তনয়েো আিোেে নোদম তনদবতেত। এই 
গঘোেনো গেয়োে মোেযদম একেন মুসলমোন আিোেে স্বোথি অথিোৎ আিোেে বোেোদেে 
স্বোথি, মুতি ও মঙ্গল তচেোদক অগ্রোতেকোে গেয়।' 

‘ঐ গঘোেণোবোণী তক গতোমোে েমিগ্রদেে?' 
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‘তে হ্োঁ।' 
‘তকেু মদন কে নো, একটো অপ্রোসতঙ্গক প্রশ্ন কেব। ভোল মোনুদেে  ড়ো 

সূদখে স্ব িেোেয  িদনে তচেোদক এখন আমেো আকোশচোেী তচেো বতল। গতোমোে 
মত তক?' 

‘আতম গে গঘোেনোে কথো বললোম, গস গঘোেনো গেয়োে সোদথ সোদথ মোনুে 
গসোনোে মোনুে েদয় েোয়। গস গসোনোে মোনুে তেদয় সুদখে স্ব িেোেয  ড়ো সম্ভব এই 
মোতটে পৃতথবীদত।' 

‘তুতম আমোদক সদম্মোেন কেে আেমে মুসো। মদন েদে একটো আশোে 
আদলো গেন আতম গেখদত পোতে।' তমিঃ েোতততনে গিোঁদট স্বে এক টুকেো েোতস। 

‘আব্বো, আতম ভূতমকো সে, ‘তমতনিং অব েযো গকোেআন'- এে প্রথম খন্ড 
পদড় গশে কদেতে। তুতম পদড় গেখ, শুেু আশোে আদলো নয় গসোনোলী সুদেিোেয় তুতম 
গেখদত পোদব।' 

‘ও বইটো গতো গেতখতন, গকোথোয় গপতল?' 
‘আমোদেে তবশ্বতবেযোলয় লোইদব্রেীদত।' 
‘বুেদল আেমে মুসো', আেমে মুসোে তেদক তোতকদয় বলদত শুরু কেল 

তমিঃ েোতততন, ‘আতম অদনক মুসতলম গেদশ তেলোম। ইসলোদমে ওপে তকেু তকেু বই 
পদড়তে। তমদশতে অদনদকে সোদথই। তকন্তু গতোমোে সোদথ তমদশ, গতোমোদক গেদখ, 
গতোমোে কথো শুদন গে ইসলোমদক গপলোম, েো আমোদক সদম্মোেন কদেদে বললোম, 
গসই ইসলোম গকোথোও গেতখতন। থোক এসব কথো এখন, আসল কথোয় তফদে আতস। 
তুতম আমোে প্রস্তোব প্রতযোখযোন কদেে। েুতিও তেদয়ে। এ েুতি অস্বীকোে কেোে 
সোেয আমোে গনই। এখন বল এ সিংকদটে সমোেোন তকভোদব? আতম খুবই উদে  
গবোে কেতে গতোমোদেে তনদয়।’ 

‘গেন ও গেোয়োনদক আতম তরদয়দে পোিোদত চোই। ওখোদন আই তস তট 
তপ’গত ওদেে চোকুেী েদয় আদে। গেোয়োন প্রততশ্রুততশীল একেন তবজ্ঞোনী, গেনও 
তবজ্ঞোদনে প্রততভোেীি েোত্রী। এই মূলযবোন েিততে েদন্যই আতম উতেগ্ন। তচেো 
কদে গেখলোম, এই দু’েদনে েোতয়ত্ব আপতন তনদত পোদেন, ওদেেদক গেদনে 
বোইদে তনদত সোেোেয কেদত পোদেন।’ থোমল আেমে মুসো। 
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তমিঃ েোতততনে গচোখ দু’তট উজ্জ্বল েদয় উিল। বলল, ‘তনলোম দু’েদনে 
েোতয়ত্ব। তকন্তু গতোমোে তক েদব? তুতমই গতো আসল টোদ িট।’ 

‘আিোে ভেসো। আমোদক তনদয় তচেোে েোতয়ত্বটো আিোেে েোদত তুদল 
তেদত চোই। তততন আমোদক একো গেদন এদনদেন, তততনই আমোদক গেন গথদক 
গবে কেদবন।’ 

তমিঃ েোতততন, গডোনো, এমনতক তফতলদপে গচোদখও গনদমদে আদব োেুত 
একটো তবেয়। গকউ কথো বলদে নো। তোেো গেন গবোবো েদয় গ দে। তনদেে মোথোে 
ওপে েখন তবপদেে আকোশ গভদঙ পদড়দে, তখন তনদেে কথো নো গভদব কমিীে 
তনেোপত্তো তবেোদনে তচেোয় বযস্ত। তনদেে ভোেটো গেদড় তেদয়দে রট বোে েোদত! 

আদব োেুত তমিঃ েোতততন উদি েোঁড়োল। এত দয় ত দয় বুদক েতড়দয় েেল 
আেমে মুসোদক। বলল, ‘আেমে মুসো তুতম সোথিক গনতো, তুতম সোথিক তবেবী। গে 
ভয়, উদে , তচেো গকোন তকেুই তনদেে েদন্য নো গেদখ সব তকেু রট বোে ওপে গেদড় 
তেদয় তনতিে েয় গস েয় দুবিোে, তোদক েয় কেো কতিন। তোই তুতম অদেয় আেমে 
মুসো।’ 

গডোনোে গচোদখ দু’গফোটো অশ্রু তবদুযদতে আদলোয় তচক তচক কদে উিল। 
তোে  ভীে নীল গচোদখ অখন্ড এক ভোবোলুতো। গেন গকোন রূপকথোে েোদেয গস 
তবচেণ কেদে। 

 দবি ফুদল উদিদে তফতলদপে বুক আেমে মুসোে ভোই এবিং সোথী েওয়োে 
গ  েদব। 

তমিঃ েোতততন তফদে এদস তোে গসোফোয় বসদত বসদত বলল, ‘আে আতম 
ও গডোনো গতোমোদেেদক তেদয় আসব এবিং বোতড়টো তচদন আসব। কোল গভোে পোঁচটোয় 
গেোয়োন ও গেনদক তনদয় ফ্রোদি েোত্রো কেব। এখোন গথদক আতম ও গডোনো গভোদে 
একবোদেই গবরুব। ওদেেদক তুদল তনদয় েোদত গসোেো চদল গেদত পোতে।’ 

আেমে মুসোে মুখ উজ্জ্বল েদয় উিল। বলল, ‘একটো সুেে তসিোে 
তনদয়দেন। এদত অতফদসে গচোখ গথদক আপতন বোঁচদবন।’ 

‘এই বযবিোয় তুতম গেদত পোে নো?’ 
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‘আতম এবিং গেন ও গেোয়োন এক নই। ওদেে বযোপোদে তকতফয়ত গেয়োে 
অদনক আদে। আপতন বলদত পোেদবন, গেন ও গেোয়োন গেদনে দু’েন সম্মোতনত 
নো তেক। তোেো গকোন বযোপোদে অতভেিু তক নো তো আপনোে েোনো গনই, তোদেে 
তবরুদি গকোন অতভদেো  পতত্রকোয় তকিংবো গকোনওভোদব প্রকোশ েয়তন। তোই তোদেে 
বেন কদে আপতন গকোন অন্যোয় কদেন তন।’ 

েোসল েোতততন। বলল, ‘বুতিদত গতোমোে সোদথ তেতদত পোেদবো নো। তদব 
ভোলই েদলো গতোমোে েুতিটো গপদয়। েয়ত একথোটো আমোে মোথোয় নোও আসদত 
পোেদতো।’ 

আেমে মুসো ঘতড়ে তেদক তোকোল। 
তমিঃ েোতততনও তোকোল তোে ঘতড়ে তেদক। বলল, ‘চল গতোমোদেে তেদয় 

আতস।’ 
উিল গডোনো। 
সবোই গবতেদয় এল। 
 োড়ী বোেোেোয় েোঁড়োদনো তমিঃ েোতততনে  োড়ী। 
ড্রোইতভিং তসদট বসল গডোনো। পোদশ তমিঃ েোতততন। গপেদন তসদট আেমে 

মুসো ও তফতলপ। 
গডোনো েোটি তেল  োড়ীদত। 
 োড়ী েোটি তেদয় গডোনো গপেদন নো তোতকদয়ই বলল, ‘ভোইয়ো আপতন গকোন 

পদথ তক ভোদব গেন গথদক গবে েদবন েোতন নো। তকন্তু মদন্টেুদত আতম আপনোে 
েদন্য অদপিো কেব। আপতন নো েোওয়ো পেিে আতম গেন ও গেোয়োনদক েোড়ব 
নো।” ভোেী ও কোঁপো গশোনোল গডোনোে কন্ি। 

‘কথোটো আিোেে কোদে বলদলই ভোদলো েয় গডোনো।’ বলল আেমে মুসো। 
‘তোঁদক আতম বলব। আপনোদক েোনোলোম।’ 
 োড়ী েোস্তোয় গবতেদয় এদসদে। 
েুদট চলল  োড়ী ইসোদবলো এদভনুয েদে। 
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তফতলদপে তবশোল তবিকখোনো। েোত তখন ৯টো। 
তেয়োে তবন তোতেদকে সিং িন ‘ব্রোেোসি ফে তক্রদসন্ট’ এে উচ্চ পেিোদয়ে 

গনতোদেে তবিক গডদকদে আেমে মুসো। তফতলদপে বোস্ক গ তেলো েদলে মুসতলম 
গনতোদেেও ডোকো েদয়দে। 

আেমে মুসো আসোে পে দুই গ্রুদপে মুসতলম গনতোেো এক সোদথ গেদনে 
মুসলমোনদেে েদন্য কোে কেদে। 

তমতটিং-এ অন্য সবোই েোতেে। 
তেয়োে, তফতলপ, গেোয়োন, আবদুে েেমোন, ডিঃ আবদুে েেমোন আেোলুসী 

তবিদক েোতেে গনই। 
গেোয়োন গেদনই েোতেে গনই। 
আেমে মুসো ফেোসী েোষ্ট্রেূত তমিঃ েোতততনে ওখোন গথদক গে েোদত 

তফদেতেল, গস েোত গশদে গভোদেই গেোয়োন ও গেন তমিঃ েোতততন ও গডোনোে সোদথ 
েওয়োনো েদয় েোয় ফ্রোদিে উদেদশ্য।  

গসতেন েোদত তফদেই আেমে মুসো গেন ও গেোয়োদনে তবদয়ে কোে সিন্ন 
কদেতেল। তবদয় পতড়দয়তেল আেমে মুসো। 

এই তোড়োহুড়োয় আপতত্ত কদেতেল গেোয়োন ও গেন দু’েদনই। 
তকন্তু আেমে মুসো েৃঢ়কদন্ি বদলতেল গে, একটো অতনিয়তোে মদেয 

একটো অনোত্মীয় পতেদবদশ ত দয় তোেো পড়দব। এই েোত্রোয় দু’েনদক দু’েদনে 
অতভভোবদকে ভূতমকো পোলন কেদত েদব। তবদয় নো েদল তোদেে এক পো এগুদত 
তেদবন নো তততন।’ 

আেমে মুসোে এই কথোয় তোেো তনেব েদয় ত দয়তেল। 
আেমে মুসোই আবোে বদলতেল, ‘গতোমেো তোড়োহুড়োে কথো বলে। েোত্রোে 

আদ  একটো েোত গতোমোদেে সোমদন। আে আতম আমোে তবমোন েোড়োে তকেু আদ  
তবদয় কদেতেলোম। তবদয়ে আসন গথদক তবদয়ে গপোেোদক এদস আতম তবমোদন 
চদড়তেলোম। গতোমোদেে ভোতবদক আতম গেদখতেলোম তবমোন বেদে আসোে পদথ 
 োড়ীদত।’ 
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গেন ও গেোয়োন দু’েদনে মুখই লজ্জোয় লোল েদয় উদিতেল। এক সোদথই 
বদলতেল, ‘মুসো ভোই আমোদেে মোফ করুন। আমেো খুব গভদব কথো বতলতন।’ 

‘ওটো আতম বুদেতে। এক কথোয় তবদয়দত েোেী েদল নোতক তোদক গলোদক 
তনলিজ্জ বদল। তোই তবদয়ে কথোয় প্রথদম নো নো কেোটো গেোদেে নয়। গেোে েখন 
গনই মোদফে প্রশ্নও ওদি নো।’ গেদস বদলতেল আেমে মুসো। 

গেোয়োন বদসতেল আেমে মুসোে পোদশ েেেোে কোদেই এক গচয়োদে। গস 
বদলতেল, ‘তোেদল আপতনও প্রথদম নো নো কদেতেদলন?’ 

আেমে মুসো গেদস বদলতেল, ‘েোঁ নো নো কদেতেলোম। তকন্তু গতোমোদেে মত 
‘গভতদে ইেো, বোইদে নো নো’ এে মত নয়।’ 

গেন েোঁতড়দয়তেল েেেোে আড়োদল। তোে পোদশ েোঁতড়দয়তেল তফতলদপে 
মো। আেমে মুসোে কথোয় দু’েোদত মুখ গঢদক েুদট পোতলদয়তেল গেন। 

গেোয়োদনে মুখও লজ্জোয় লোল েদয় উদিতেল। 
গস েোদত েোত ১২টোে মদেযই গেন ও গেোয়োদনে তবদয় সিন্ন েদয়তেল।  
তিক গভোে ৫টোয় তমিঃ েোতততন ও গডোনো  োড়ী তনদয় এদস ত দয়তেল। গেন 

ও গেোয়োদনে তবদয়ে গকক তোেোও গখদয়তেল। অল্প সমদয়ই আনে উজ্জ্বল গডোনো 
তেলচ কদে তফতলদপে বোড়ীটো বোতেদয় তুদলতেল। তকন্তু তোে আনদেে মদেয একটো 
ফোঁক তেল।  োতড় গথদক গনদম তফতলদপে বোড়ীদত প্রদবশ কদে সোনদে গসোচ্চোে 
কদন্ি গডদক উদিতেল, ভোইয়ো গকোথোয় আপতন? েখন তোদক বলো েদয়তেল, আেমে 
মুসো গনই, তখন তোে েোদস্যোজ্জ্বল মুদখ গবেনোে একটো কোদলো েো  ফদুট উদিতেল। 
শত আনদেে মোদেও গস কোদলো েো  আে মুদে েোয়তন। 

গেন ও গেোয়োদনে তবদয়ে পে পেই গস েোদত আেমে মুসো, আবদুে 
েেমোন ও তেয়োে তশিো তশতবদেে একটো তনেিোতেত গপ্রোগ্রোদম চদল ত দয়তেল। 

তফতলপ তবেোয় েোতনদয়তেল গেন, গেোয়োন, তমিঃ েোতততন ও গডোনোদক। 
তফতলপ, তেয়োে, আবদুে েেমোন ও ডিঃ আবদুে েেমোন আেোলুসী তমতটিং-

এ এখনও গপ ঁেদত পোদেতন। ওেো গ দে সেকোদেে সোদথ গুরুত্বপূণি এক তবিদক 
গেো  তেদত। 
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মুসতলম সিংখযোলঘুদেে েোবীে তভতত্তদত গেন সেকোে মুসতলম গনতোদেে 
গডদকদে আলোপ কেোে েদন্য। মুসতলম গনতোদেে সোদথ গেন সেকোদেে এটোই 
প্রথম ফেমোল আলোপ। এতেক গথদক বলো েোয় আলোপটো ঐততেোতসক। অদনক 
তচেো ভোবনো ও আলোপ আদলোচনোে পে তোদেেদক পোতিদয়দে আদলোচনোে গটতবদল 
আেমে মুসো। 

তমতটিং শুরু েয়তন। অদপিো কেো েদে তফতলপ ও তেয়োদেে েদন্য। নোনো 
আলোপ ও প্রদশ্নোত্তে চলদে। 

আেমে মুসো ঘতড়ে তেদক তোকোল। গবলো ৯টো ১৫ তমতনট। 
এল তফতলপ, তেয়োেেো। 
ঘদে ঢুদকই তে তচ কদে উিল আবদুে েেমোন। বলল, ‘তেদত গ তে মুসো 

ভোই, আমেো তেদত গ তে।’ 
‘আলেোমদুতলিোে। বস বলত শুতন তক তবেয় এদনে।’ 
বসল সবোই। 
‘তেয়োে তুতম বল তমতটিং-এে তববেণটো।’ বলল তফতলপ। 
‘গশখুল ইসলোম (ডিঃ আবদুে েেমোন আেোলুসী) বলুন।’ বলল তেয়োে। 
‘েন্যবোে তেয়োে এ েোতয়ত্ব গতোমোে। গতোমোদকও বলদত েদব।’ বলল 

গশখুল ইসলোম আবদুে েেমোন আনেোলুসী।   
শুরু কেল তেয়োে। 
‘আমেো পোঁচতট েোবী তনদয় ত দয়তেলোম। তশিো ও চোকুেী তবেয়ক েোবী 

পুদেোপুতেই গমদন তনদয়দে। উচ্চতে তশিোয় মুসলমোনেো একটো গকোটো পোদব। 
প্রতততট তশিো প্রততষ্ঠোদন েমি তশিোে পোশোপোতশ মুসলমোনদেে ইসলোমী েমি তশিোে 
বযবিো থোকদব এবিং তশিো তসদলবোস গথদক নগ্ন মুসতলম তবদেে মুলক তবেয় বোে 
গেয়ো েদব তোতলকোয় মুসতলম তশিো বইও শোতমল কেো েদব এবিং তবশ্বতবেযোলদয়ে 
গেফোদেি তোতলকোয় মুসতলম তশিো তবদশেজ্ঞদেে প্রস্তোতবত বইও শোতমল েদব 
চোকুেী গিদত্র মুসলমোনদেে েন্য একটো গকোটো থোকদব, তদব অতীদত মতেষ্ক 
েওয়োে অপেোদে েোদেে চোকতে গ দে তোদেে চোকুেী তফতেদয় তেদত তোেো অস্বীকোে 
কদেদে। অনুরুপভোদব মতেষ্কদেে বোড়ীঘে, সিতত্ত তফতেদয় গেবোে েোবী তোেো 
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গমদন গনয়তন। তদব  ত এক বেদেে মদেয এ েকম েদয় থোকদল গস বোড়ীঘে বো 
সিতত্ত তফদে পোদব। মুসতলম েমিীয় ও ঐততেোতসক িোনগুদলোে গফেত গেওয়োে 
আেেিোততক কতমটদমন্ট তোেো েিো কেদব। আমোদেে চতথুি েোবী, ইসলোমী সিংিো, 
সিং িন, েমিীয় তশিো প্রততষ্ঠোন, ইসলোমী প্রচোে তমশন  ড়োে অনুমতত পোওয়ো 
েোদব, তদব বোইদেে গকোদনো গলোক আনো েোদব নো। বোইদেে গকোদনো অথি তনদত েদল 
সেকোদেে অনুমতত তনদত েদব। আমোদেে পিম েোবী অথিোৎ গতেতিয় কযোপসুল 
তবেয়ক ঘটনোদক গকন্দ্র কদে েোদেে  তবরুদি প্রতযি ও পদেোি ভোদব 
অতভদেো  আনো েদয়দে তোদেে ওপে গথদক অতভদেো  প্রতযোেোে কেোে েোবী তোেো 
গমদন গনয়তন। বদলদে, ওটো বতিমোন পতেবতিন ও সেকোেী প্রততশ্রুততে আদ ে 
ঘটনো।’ 

থোমল তেয়োে তবন তোতেক।   
খুতশদত আেমে মুসোে মুখ উজ্জ্বল েদয় উদিদে। ‘তেয়োে আমেো এই 

মুেূদতি েো আশো কেতেলোম, তোে গচদয় গবতশ গপদয়তে। সততয আমোে তবস্ময় লো দে, 
ওেো এতটো নমনীয় েল তক কদে?’ 

‘গবোে েয় বোইদেে চোপ এবিং তকেুটো গলোদভ পদড় েদয়দে’ বলল তফতলপ। 
‘নতুন তকেু শুদনে?’ 
‘হ্োঁ, আমেো েখন আদলোচনো গশদে প্রেোনমন্ত্রীে আতফদসে ওদয়তটিং রুদম 

বদস তেলোম। তখন গে অতফসোেতটে আমোদেে সিং  তেতেল গস এক সমোয় 
আমোদক তফস তফস কদে বলল "ও আই তস"ে তেফ গথদক সুেট ব েোবীনোমো 
সম্বতলত একটো প্রস্তোব এদসদে। গসই সোদথ এদসদে প্রদলোভন ও হুমতক। বদলদে 
ন্যোেয েোবী গুদলো গমদন তনদল মুসতলম গেশগুদলোদত বোতণেয সুতবেো পোদব আে নো 
তনদল তোে বতিমোন গলন-দেন বোতণেয িততগ্রি েদব। এদত ঘোবদড় গ দে বতিমোন 
গেন সেকোে। গস তে আেদবে গতদলে তেদক তোে এখন গলোলুপ  েৃতট ব। এ 
কোেদণই ততড়ঘতড় কদে তকেু েোবী গমদন তনদয়দে। েোদত গস বলদত পোদে 
মুসলমোনদেে সোদথ তোে সমদেোতো েদয় ত দয়দে।’ থোমল তফতলপ। 

‘বুেলোম’ বলল, আেদমে মুসো। 
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‘গস তে আেবদক তেদয় চোপ তেদয় তক গেন ও গেোয়োনদেে উপে গথদক 
অতভদেো  তুদল গনওয়ো েোয় নো?’ বলল তেয়োে। 

আেদমে মুসো গেদস বলল ‘গেন ও গেোয়োনদেে তবরূদি তোদেে গকোদনো 
অতভদেো  আদে গেন সেকোে এটো স্বীকোেই কেদব নো।’ 

‘স্বীকোে নো কেদল গতো ভোল, গেন ও গেোয়োন চদল আসদব’ বলল তেয়োে। 
‘প্রকোশ্য সেকোে তকেুই বলদবনো, তকন্তু সেকোদেে গুি ঘোতকদেে েোত 

গথদক ওদেে েিো কেদব গক?’ 
তেয়োে গকোদনো কথো বলদত পোেলনো। তেয়োে, তফতলপ, আবদুে েেমোন 

সকদলে মুখ কোল েদয় গ ল। 
তফতলপ বলল ‘এ কোেদনই সেকোে আমোদেে তবরূদি এবিং গেন 

গেোয়োদনে তবরূদি প্রকোশ্য তকেু বলদেনো, অতভদেো  আসদেনো।’ 
‘থোক এ প্রসিং  আতম গে েদন্য সবোইদক গডদকতে, গসতেদক এবোে েোই’ 

বলল, আেমে মুসো। 
এ সমোয় গ দটে তসতকউতেতট গলোকতট রুদমে েেেোয় েোঁড়োল। 
তফতলপ তোদক ইিংত দত ডোকল। 
গস এদস তফতলদপে েোদত একোটো ইনদভলপ তুদল তেল। তফতলপ 

ইনদভলপতট গেদখই তচনদত পোেল, এ েেদনে ইনদভলপ আদ ই একতেন 
এদসতেল। তফতলপ ইনদভলপতট তুদল তেল আেমে মুসোে েোদত। 

ইনদভলপতট েোদত তনদয় ভ্রু কুঁচকোদলো আেমে মুসো। মেয এতশয়ো 
দুতোবোদসে ইনদভলপ, তফতলতস্তন দুতোবোদসে নয়। তদব একই েেদনে সোেো 
ইনদভলপ। গভদব গপলনো আেমে মুসো। মেয এতশয়ো দুতোবোস গথদক এই সময় 
তক েরুেী নো েদল এভোদব গমদসে আসোে কথো নয়। 

ইনদভলোপ খুলল আেমে মুসো। 
চোেভোঁে তচতি খুদল গেখল মেয এতশয়োে গপ্রতসদডণ্ট কদনিল কুতোইবোে 

তচতি। পড়দত শুরু কেল আেদমে মুসো। তচতি পড়দত পড়দত মুদখে ভোব পতেবততিত 
েদয় গ ল আেমে মুসোে। অন্ধকোে একটো েোয়ো নোমল তোঁে সোেো মুদখ। গিোঁট 
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শুতকদয় গ ল তোঁে। তসিংে হৃেয় আেমে মুসোে শুকদনো গিোঁট মদন েল একবোে 
গকদপ উিল। 

তফতলপ, তেয়োে, আবদুে েেমোন সবোই অবোক তবস্মদয় ততকদয় আদে 
আেমে মুসোে তেদক। তোদেে গচোদখ মুদখও উদে । বুেদত অসুতবেো েলনো 
তোদেে, তক েেদনে খবে আেদমে মুসোে মত মোনুেদক তবেবল কেদত পোদে। তকন্তু 
তক গস খবে? গেন ও গেোয়োদনে গকোদনো খোেোপ খবে নয়দতো! 

আেদমে মুসো তচতি পড়ো গশে কদে গচোখ বুদেতেল মুেূদতিে েন্য। 
তফতলপ আে থোকদত পোদেতন। তেজ্ঞোসো কদে বসল, ‘গকোদনো খোেোপ খবে 

মুসো ভোই?’ 
আেদমে গচোখ খুলল, েোসল। তকন্তু েোতসটো বড় শুষ্ক। বলল, ‘ভোল মে 

তমতলদয় গতো েীবন। মে খবে গতো আসদতই পোদে।’ 
‘তক খবে মুসো ভোই, বলুন। আমোদেে অন্ধকোদে েোখদবন নো।’ বলল 

তেয়োে। 
একটো েীঘি তনিঃশ্বোস গফলল আেদমে মুসো। বলল, ‘তসিংতকয়োিং-এ তবপেিয় 

ঘদট গ দে তেয়োে। এই তচতিটো তলদখদেন মেয এতশয়োে মুসতলম প্রেোদতন্ত্রে 
গপ্রতসদডণ্ট কদনিল কুতোইবো। তচতিটো পড়তে গতোমেো শুন: 

 
মুেতোেোম মুসো ভোই। আসসোলোমু আলোইকুম ওয়োেোেমোতুিোে। 
দুতোবোদসে মোেযদম আপনোে সব খবেই পোতে, তদব আপতন ভোইদেে 

গকোন গখোঁে খবে েোদখননো। গে েোতয়ত্ব ঘোদড় তুদল তেদয় গ দেন তো পোলন কেোে 
েথোসোেয গচট বো কেতে। 

আিোে েোবু্বল আলোতমন আপনোে মোেযদম গেদন আমোদেে গে 
অকল্পনীয় সোফলয েোন কদেদেন, গসেদন্য তোঁে শুকতেয়ো আেোয় কেতে। 
ভোইদেে সবোইদক আমোদেে গমোবোেকবোে গেদবন। 

এই আনদেে পোশোপোতশ আদেক বড় তবপদেে খবে আপনোদক েোনোদত 
আমোে বুক গফদট েোদে। তসিংতকয়োিং-এ গে সুেে েীবন সোতেদয় তেদয় 
ত দয়তেদলন, তো গভদঙ পদড়দে। তপতকিং-এ েোেলনততক সিংস্কোে তবদেোেী 
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েোতীয়তোবোেী েোনেো  িমতোয় আসোে পে গথদক কমুযতনট ব ‘ফ্র’ এবিং ‘গেড 
ডো ন’ ভীেণ ভোদব মোথো তুদলদে তসিংতকয়োিং-এ। তবশ্বোসঘোতকতোে অতভদেোদ  
তসিংতকয়োিং-এে  ভণিে তল-ইউয়োন বেী েদয়দে। তোঁে সোদথ বেী েদয়দে গনইদেন 
ও আেমে ইয়োিং। আমোদেে সকদলে সম্মোতনতো গবোন, গমইতলগুতল অথিোৎ আতমনো 
তনদখোঁে। তোঁে আব্বো আম্মো তোঁে বোতড়দতই তনেত েদয়দেন। গ োটো ইসিংতকয়োিং 
আে  নেতযো, গুি েতযো ও সন্ত্রোদস আবোে ভদে উদিদে। এসব কেদে 
েোতীয়তোবোেী েোনদেে নোম ভোতঙদয় ‘ফ্র’ এবিং ‘গেড ড্রো ন।’ 

গমইলগুতল তনদখোে এবিং লী-ইউয়োনেো বেী েবোে খবে গপদয়তে আতম 
দু-ঘন্টো আদ । সিংদ  সিংদ ই আমলো-আতোয় কোেোতখস্তোদনে  ভণিেদক খবে 
পোতিদয়তে, আেই তোদক উরুমতচ গেোদডে মুদখ তসিংতকয়োিং সীমোদে আমোদেে শেে 
েোেদেস -এ চদল েোবোে েদন্য। গসখোদন ত দয় তোদক সব েকম গখোঁে খবে গনয়ো 
এবিং েো কেণীয় তো কেোে তনদেশ তেদয়তে। আতম আ োমীকোল আমলো-আতোয় 
েোব। তকেুিণ আদ  খবে গপদয় আমোে কোদে েুদট এদসতেল আমোদেে গ োদয়েো 
চীপ আলেে আতেমভ এবিং প্রততেিো মন্ত্রী েুবোদয়েভ। এদসই দুতট েোবী কদে 
বসল, তোেো এখুতন তসিংতকয়োিং েোত্রো কেদব। গসই মুেূদতি েুতট নো গপদল তোেো চোকুেী 
গেদড় তেদয় চদল েোদব বদল েোনোয়। তোদেে আদবদ  আমোে গচোদখ পোতন এদস 
ত দয়তেল। আতম তোদেে বদলতেলোম, ‘আতম তক আেদমে মুসোে তসতনক নই? আতম 
তক তোদেে মত চোকেী গেদড় তেদয় তসিংতকয়োিং গেদত পোতেনো?’ আমোে এ কথোয় 
তোেো শোে েদয়তেল। চোকেী েোড়োে কথো বলোে েদন্য মোফ গচদয়তেল। তোেো 
ততনেন ঘন্টোখোদনক আদ  তসিংতকয়োিং েওনো েদয়দে। 

মুসো ভোই, 'আপনোদক তেেিয েেদত বলোে মত েৃষ্ঠতো আমোে গনই। শুেু 
আতম বলব, আমেো আপনোে তসতনকেো এই সিংকদট েো কেোে সব তকেুই কেব'। 

আপনোে ভোই 
কুতোইবো 
 
শুকদনো তনতবিকোে কদন্ি তচতি পড়ো গশে কেল আেদমে মুসো। 
ঘদে তখন তপন পতন নীেবতো। 
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গবেনোে মোদলো েোয়ো সবোে মুদখ। উদে  আে গবেনোে ভোদে গিোঁট কোঁপদে 
তফতলপ, তেয়োে, আবদুে েেমোদনে। গবোবো েদয় গ দে তোেো। গমইতলগুতল গে 
আেদমে মুসোে তক, গনইদেন ও আেমে ইয়োিং গে আেমে মুসোে কোদে কতখোতন, 
তোেো তো েোদন। সদবিোপতে তসিংতকয়োিং-এে মুসলমোদেে  ণেতযোে খবে। 

তমতটিং -এ উপতিত গকউ গকোদনো কথো বলদত পোেলনো বহুিন। 
আেমে মুসোই তনেবতো ভোঙল, ‘আতম আপনোদেেদক গডদকতেলোম 

একটো অতত গুরুত্বপূণি তবেদয় আদলোচনোে েন্য এবিং একটো তসিোে গ্রেদণে 
েন্য।’ 

একটু থোমল আেমে মুসো। গথদমই আবোে শুরু কেল, ‘ ত পেশু এবিং 
তোে আদ ে তেন ততনতট খবে পড়লোম। একটো কোিোলোতনয়ো প্রদেদশে তোেোশোয়, 
অন্যতট গেদনে গভিোেতলদে এবিং তৃতীয়তট েতিণ গেদনে গ্রোনোডোয়। ঘটনো প্রোয় 
একই েকম। তোেোশোয় কদয়কেন মুসলমোন তোদেে বদল েোবী কদে খৃেোন 
েমিোবলম্বীদেে একটো গেোকোন েখল কদেদে। গভিোেতলদত কদয়কেন মুসলমোন 
ত দয় তোদেে বদল েোবী কদে একটো বোড়ী েখল কদেদে। আে গ্রোনোডোয় 
কদয়কেন মুসলমোন কতৃিক কৃতে েতম েখল কেোে ঘটনো ঘদটদে। ততন 
েোয় োদতই মোেতপট েদয়দে। এে েদন্য অতভেিু েদয়দে মুসলমোনেো। এই 
ততনতট ঘটনো আমোদক উতেগ্ন কদেদে। ততনতট ঘটনো গেদশে ততন প্রোদে ঘদটদে। এ 
গথদক বুেো েোদে গ োটো গেদশ একই মোনতসকতো তবেোে কেদে। অথিোৎ এই 
েেদণে অসেনশীল, তেিংসোত্মক ও গবআইতন ঘটনো গ োটো গেদশ আেও ঘটদব। 

ঘটনোগুদলোদক ঘতনট বভোদব আতম েোতন নো। ঘটনো ততনতট পড়োে সিংদ  
সিংদ ই আমোে মদন েদয়দে এ গুদলো তবেোট েড়েদন্ত্রে সূত্রপোত মোত্র।’ 

'তকন্তু ততনতট ঘটনোই ঘতটদয়দে মুসলমোনেো এবিং তো তোেো ঘতটদয়দে 
তনদেদেে স্বোথি সিংতশ্লট ব কোেদণ।' কথোে মোেখোদন বদল উিল গশখুল ইসলোম। 

আেমে মুসো েোসল। বলল, 'েড়েন্ত্র সব সময় েদ্মদবশ েদেই আদস।' 
'তকন্তু এ েেদনে ঘটনো ঘটোবোে েড়েন্ত্র গক কেদব, গকন কেদব?' প্রশ্ন 

কেল আবদুে েেমোন। 
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'বলতে।' বদল শুরু কেল আেমে মুসো, 'আমোদেে ভুলদল চলদব নো গে, 
গেন সেকোে মুসলমোনদেে েোবী তকেু গমদন তনদয়দে গবকোয়েোয় পদড়, 
আন্ত্মেিোততক চোদপ। তকন্তু কতখোতন তবিুব্ধ তোেো গসটো বুেো েোদে গেন, গেোয়োন 
ও আমোে উপে তেিংসোত্মক আচেণ গথদক। তোেো গচট বো কেদব এ অবিোে পতেবতিন 
ঘটোবোে েদন্য। তোদেে এ গচট বো সফল কেোে েদন্য প্রথদমই তোেো চোইদব গেদনে 
মুসলমোনদেে ওপে বোইদেে দুতনয়োয় গে সেোনুভূততে সৃতট ব েদয়দে গসটো নট ব 
কেদত। এে সেে পথ েদলো মুসলমোনদেেদক সন্ত্রোসী ও েোিং োবোে তেদসদব 
তচতহ্নত কেো। ততনতট ঘটনোয় আতম সন্ত্রোস ও েোিং োে সূত্রপোত লিয কেতে। আদেো 
একটো তেতনস আমোদেে মদন েোখদত েদব। সেকোদেে মতই সিংখযোগুরু 
েনদ োষ্ঠীে একটো বড় অিংশ এই পতেবতিন গমদন গনয়তন। সুদেো  গপদলই তোেো 
গেোবল মোেদব। এই গেোবল মোেোে সুদেো  সৃতট ব কেদব ঐ ততনতট ঘটনোে মত 
ঘটনো। গেশবযোপী েতে েোিং ো সৃতট ব কেো েোয় এবিং েতে প্রমোণ কেো েোয় গে, েোিং োে 
কোেণ মুসলমোনেো, তোেদল এক তঢদল গেন সেকোে দুতট নয় ততনতট পোতখ মোেদত 
পোেদব। বোইদেে তবশ্বদক সেকোে বুে গেদব মুসলমোনদেে সন্ত্রোস ও েোিং ো 
মোনতসকতোে কোেদণই েোিং ো-েোিং োমো ঘটদে। তেতীয়তিঃ েোিং োে আড়োদল সেকোে 
মুসতলম তনেদনে কোে সোেদত পোেদব। েোিং োয় েোেো মেদবনো তোদেে গেদল 
পুেদত পোেদব। তৃতীয়তিঃ মুসলমোনদেে গেন সেকোে গে সুদেো  তেদয়দে তো 
সবোে গচোদখে আড়োদল েীদে েীদে প্রতযোেোে কদে তনদত পোেদব। এই অবিোয় 
মুসলমোনেো অতযোচোে ও তবেময গথদক বোঁচোে েদন্য আদ ে মতই পতেচয় গ োপন 
কদে গফলদত বোেয েদব।' 

থোমল আেমে মুসো। 
তফতলপ, তেয়োে, আবদুে েেমোন সে উপতিত সকদলে মুখ মতলন। 

তোদেে গচোদখ মুদখ উদে । 
'আতম বুেদত গপদেতে মুসো ভোই। আমোে মদন েদে, এটো আপনোে 

অনুমোন নয়। আপতন ভতবষ্যদত েো ঘটদত েোদে তোে তনখঁূত একটো েতব তুদল 
েদেদেন। আপতন েয়দতো লিয কদেনতন মুসো ভোই আেদকে 'তে গেতনয়ো' 
কো দেে গশে পোতোয় ঐ েেদণে আদেকতট খবে প্রকোতশত েদয়দে। ঘটনোতট 
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ঘদটদে টদলদডোে পোদশ একটো গ্রোদম। মুসলমোনেো একটো  ীেিো েখল কেদত 
ত দয়তেল, তোেো েোবী কদেতেল মসতেদেে গেয়োদলে ওপে ঐ  ীেিোতট ততেী 
েদয়দে। সিংঘদেি একেন তনেত েদয়দে। তনেত বযতি গকোন েদলে তো খবদে বলো 
েয়তন।' 

'মোেো গ দে একেন?' উতেগ্ন কদে বলল আেমে মুসো। 
'হ্োঁ।' তফতলপ বলল। 
'আমেো বুেদত পোেতে মুসো ভোই আমেো একটো েড়েদন্ত্রে মুদখোমুতখ। তকন্তু 

বুেদত পোেতেনো, মুসলমোনেো তনদেেো গকন এ েেদনে সিংঘোত বোেোদত েোদে?' 
বলল তেয়োে। 

'বন্ধু গসদে গকউ অথবো সেকোেী এদেন্টেো গভতে গথদক মুসলমোনদেে 
উস্কোতন তেদয় তেিংসোত্মক পদথ গিদল তেদে।' আেমে মুসো বলল। 

'এই সময় উত্তে গেদনে গভিোেতলে গথদক আসো মুসতলম গনতো 
আবদুিোে মোেতকস উদি েোঁড়োল। বলল, 'েনোব আপনোে কথো শুদন আমোদেে 
গভিোেতলদেে কথো মদন পদড়দে। গসখোদন বোড়ী েখদলে ঘটনোয় বোড়ী সিদকি 
তথয সেবেোে কদেন তেতন তততন গ োদয়েো তবভোদ ে একেন চোকুদে। তততনই 
কো েপত্র এদন গেখোন গে গভিোেতলদেে উপকদে একতট তবশোল চোেতলো বোতড়ে 
মোতলক একেন মুসলমোন। তোে েোেোে কোে গথদক বোড়ীটো গকদড় গনয়ো েদয়তেল। 
এই কো ে পদত্রে গেোদেই বোড়ীতট েোবী কেো েয় এবিং ঐ ঘটনো ঘদট। আমেো 
তোদক সবোই আমোদেে শুভোকোঙ্খী বদলই মদন কদেতে। এখন বুেদত পোেতে 
বযোপোেটো েড়েন্ত্রই তেল।' 

'এেেদণে একটো খবে', বলদত শুরু কেল গশখুল ইসলোম, ‘আমোে 
কোদেও আদে। আে গথদক চোে পোঁচতেন আদ  কদয়কেন গলোক ত দয়তেল আমোে 
কোদে। আতম তোদেে তচতন নো। তোেো পতেচয় তেল তেউমযোন েোইটস গ্রুদপে গলোক 
বদল। তোেো বলল, মোতিদে মুসলমোনদেে গবশ সিতত্ত আদে। গসগুদলো েখল 
কেোে এটোই সময়। আেেিোততক েনমত পদি আদে। আে গেন সেকোেও 
চোদপে মদেয আদে। সিতত্তগুদলোে একটো তোতলকো আমোদেে কোদে আদে। 
আপনোেো এত দয় এদল আমেো আপনোদেে সেদেোত তো কেব। শুেু েোবী েোওয়ো 
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কেদল সেকোে শুনদব নো। তকেু শতি প্রেশিদনে েেকোে আদে।' আতম তোদেে 
কথোয় খুশী েদয়তেলোম। তোদেে সিতত্তে তোতলকো ও েতলল েস্তোদবে তেদয় 
সোেোেয কেদত বদলতে। এখন আমোদেে মদন েদে এটো আমোদেে েন্য একটো 
ফোঁে।' 

থোমল গশখুল ইসলোম। 
'আিোে আপনোদক মুসতলম উম্মোে েদন্য অদনক েীঘিেীতব করুন মুসো 

ভোই। গেদনে নবেীবন লোভকোেী মুসলমোনদেে ধ্বিংস কেোে ভয়োবে েড়েন্ত্র 
সিদকি আপতন আমোদেে সদচতন কেদলন, সতকি কেদলন। এেদন্য আিোেে 
শুকতেয়ো আেোয় কেতে। গে ঘটনোগুদলোদক আমেো গেদন মুসতলম েোততে েদন্য 
শুভ সিংবোে মদন কেতেলোম, মুসলমোনদেে গেদ  ওিোে প্রতীক মদন কেতেলোম, 
তো গে মুসলমোনদেেদক আবোে অন্ধকোদে গিদল গেবোে েড়েন্ত্র, গসটো আমেো 
সবিনোশ েদয় েোবোে আদ  বুেতোম বদল মদন েয় নো। আিোে আপনোে তীক্ষ্ম 
েৃতট বদক আেও শতিশোলী এবিং আপনোে েূেেৃতট ব আেও প্রসোতেত করুন। এখন 
বলুন মুসো ভোই এই সিংকদট আমোদেে কেণীয় তক?' বলল তফতলপ। 

'গস কথো বলোে েদন্যই', শুরু কেল আেমে মুসো, 'আে েোদত সবোইদক 
এখোদন গডদকতে। আ োমী কোল সকোল গথদক গতোমোদেেদক কদয়কটো গ্রুদপ 
তবভি েদয় গ োটো গেদন েতড়দয় পড়দত েদব। সব মুসলমোনদক এই েড়েন্ত্র 
সিদকি অবতেত কেদত েদব এবিং সব েকদমে শতি প্রেশিন ও তেিংসোত্মক ঘটনোয় 
েতড়দয় পড়ো গথদক মুসলমোনদেে তবেত েোখদত েদব।' 

একটু থোমল আেমে মুসো। তোেপে আবোে শুেম্ন কেল, 'গেদনে 
মুসলমোনদেে শীেি গনতোদেে সকদল এখোদন েোতেে আে। গতোমেো ভোল কদে 
গশোন, বুতি-তবদবচনোেীন আদব  প্রসতূ েটকোেী পেদিপ গেদনে সিংখযোলঘু 
মুসলমোনদেে েীবদন আবোে েতোশোে কোদলোেোত গডদক আনদত পোদে। সুতেোিং 
অতযে সতকিতো ও বুতিমত্তোে সোদথ সোমদন এগুদত েদব। গেদনে সিংখযোগুরু 
েন নদক আমোদেে েয় কেদত েদব, তোদেে সোদথ সিংঘোত নয়। এেদন্য গেদনে 
মুসলমোনদেে প্রথম কোে েদলো, গে আইন ত ও সোিংতবেোতনক অতেকোে তোেো লোভ 
কদেদে তোদক সিংেত কেোে এবিং েুতি ও বুতিে মোেযদম আেেিোততক সেোয়তো 



গ োয়োদেলকুইভোদে নতুন গরোত  166 

 

তনদয় আেও আইন ত ও সোিংতবেোতনক অতেকোে অেিন কেো। তেতীয় কোে েদলো, 
প্রচোে ও বযোপক বযতি ত গেো োদেোদ ে মোেযদম ইসলোদমে তশিো ও গস েেিয 
সিংখযোগুরু েন দনে মদেয েতড়দয় তেদয় তোদেেদক সোথী অথবো সেদেো ীদত 
পতেণত কেো এবিং তৃতীয় কোে েদলো, তেতীয় কোেতটদক আমেো েখন সিূণিতো 
তেদত অথবো সদেোেেনক পেিোদয় উন্নীত কেদত পোেদবো, তখন েোেলনততক 
অতেকোে প্রততষ্ঠোে তেদক পো বোড়োদত েদব। তদব এই ততনতট কোে, তবদশে কদে 
গশদেে দু'তট কোে সফল েবোে েদন্য গেদনে মুসলমোনদেেদক প্রথদম খোঁতট 
মুসলমোন েদত েদব। মদন েোখদত েদব গেদন মুসলমোনদেে পতন ঘদটতেল 
অদথিে অভোদব নয়, শতিে অভোদব নয়, পতন ঘদটতেল ইসলোদমে অভোদব। 
সুতেোিং গেদন মুসলমোনদেে নতুন েোত্রো সফল কেদত েদল মুসলমোনদেে মদেয 
ইসলোমদক তফতেদয় আনদত েদব পতেপূণি ভোদব।' 

থোমল আেমে মুসো। 
ঘদে উপতিত সকদল একদেোদ  'আল েোমদুতলিোে' বদল উিল। 
'আমেো সকদল আপনোে এ তনদেিশদক অিদে অিদে পোলন কেব মুসো 

ভোই।' আদব  কতিত কদে বলল তেয়োে তবন তোতেক। 
'আল েোমদুতলিোে।' বলল আেমে মুসো। 
একটু গথদম আেমে মুসো আবোে বলল, 'আে একতট কথো আে 

গতোমোদেে কোদে বলোে আদে, গতোমোদেে কোে গথদক আে আতম তবেোয় চোইতে।' 
'তবেোয়, আে?' তফতলপ, তেয়োেদেে কে আতি-তচৎকোে কদে উিল। 
'তফতলপ, তেয়োে, আবদুে েেমোন আেমে মুসোে পোদশই বদস তেল। 

আেমে মুসোে কথো শুদন তোদেে মুখ তববণি েদয় গ দে, চুপদস গ দে গেন এক 
মুহুদতিই। তফতলপ ও তেয়োে দু'তেক গথদক আেমে মুসোে দুতট েোত গচদপ েদে 
বলল, 'এতক বলদেন মুসো ভোই? আে চদল েোদবন?' 

আেমে মুসো েোসল। বলল, 'আমোে কোে গশে ভোই। গে টুকু বোতক তেল 
এখন গশে কেলোম। এখন আমোে েোবোে সময় েদয়দে।' 

'েোদবন েোতন, তকন্তু েিোৎ কদে এই ভোদব?' কোঁদেো কোঁদেো কদে বলল 
তেয়োে। 
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'নতুন এক কোদেে েোতয়ত্ব তেদলন, তোে গতো তকেুই এখনও েয়তন।' ভোতে 
 লোয় বলল তফতলপ। 

'আতম েোতন এ েোতয়ত্ব গতোমেো পোলন কেদত পোেদব।' বলল আেমে মুসো 
ম্স্স্নোন গেদস। 

'তকন্তু এ েয়নো, আপতন েোতেে গথদক এ কোে গশে কদে তেন।' কোন্নো 
চোপোে কসেত কদে বলল আবদুে েেমোন। 

কদি উপতিত সকদলই আবদুে েেমোদনে কথো সমথিন কেল। 
আেমে মুসো উদি েোঁড়োল। সকদলে তেদক গচোখ বুতলদয় বলল, 'গতোমেো 

আমোদক ভোলবোস, গতোমোদেে েোড়দত আমোে খুব কট ব েদব। তকন্তু আমোদক গেদত 
েদব। তসিংতকয়োিং-এে অবিো তক গতোমেো শুদনে। গসখোদনও আমোে েোবোে প্রদয়োেন 
েদব। গতোমেো এখন আমোদক তবেোয় েোও। আমোদক ততেী েদত েদব, আে েোদতই 
আতম েোত্রো কেব। গতোমোদেে সকদলে উপে আিোেে েেমত বতেিত গেোক।' 

কথো গশে কদে আেমে মুসো তফতলপ, তেয়োেদেে তেদক তোতকদয় বলল, 
'গতোমেো এস, আতম উপদে গ লোম।' 

বদল আেমে মুসো েীে  ততদত তসঁতড় তেদয় গেোতলোয় উদি গ ল। 
ঘদে কোদেোমুদখ গকোন কথো গনই। বজ্রোেদতে মত সবোই বদস। গচোখ 

গথদক অশ্রু  তড়দয় পড়দে সকদলে। 
 
 
 
আেমে মুসো েোওয়োে েদন্য বযো  গুতেদয় তনদে। 
আেমে মুসো তফতলপ, তেয়োে, আবদুে েেমোন এ েেদনে পতেতচত 

কোউদকই সোদথ তনদত েোেী েয়তন। বদলদে তোঁদেে কোে এখন অদনক, সময় নট ব 
কেো তোদেে তিক েদব নো। সব গশদে আেমে মুসো েোেী েদয়দে গপদরোদক সোদথ 
তনদত। গপদরো তফতলদপে খুব তপ্রয় এবিং বোষ্ক গ তেলো েদলে সেস্য। েোস্তো ঘোট 
সিদকি গস খুব অতভজ্ঞ, খুব সোেসী এবিং বুতিমোন। তফতলদপে অনুদেোদেই তোদক 
সোদথ তনদত েদে। 
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‘আপতন মোতিে গথদক েোদবন তকভোদব মুসো ভোই?’ বলল তফতলপ। 
‘আেমে মুসো ঘতড়ে তেদক তোতকদয় বলল, ‘তিক গভোে চোেটোয় গ দট গব্রড 

সেবেোে গেয়োে একটো  োড়ী আসদব। ওটোেই তবদশে এক গকতবদন আতম মোতিে 
পোে েদবো; মোতিদেে উপকদে নথি েোওদয় ও তেিং গেোদডে ক্রতসিংএ দু’তট গঘোড়ো 
আমোদেে েদন্য অদপিো কেদব। গস গঘোড়োয় চদড় গ্রোদমে পদথ অতনতিত েোত্রো 
কেব।’ 

তফতলদপে দু’গচোখ পোতনদত ভদে উিল। বলল, ‘আমেো তকেুই কেদত 
পোেলোম নো।’ 

আেমে মুসো তোদক েতড়দয় েদে বলল, ‘গতোমোদেেদক ইেো কদেই এসব 
কোদে েড়োইতন। গতোমেো এখন গেদনে মুসলমোনদেে গনতো। গতোমোদেেদক সব 
সদেদেে উদিি থোকদত েদব।’ 

‘ওসব কোেো কেদে মুসো ভোই?’ 
‘তফতলতস্তন ও মেয এশীয় েূতোবোস। হ্োঁ, শুন তফতলপ, তেয়োে, গতোমোদেে 

গে গকোন প্রদয়োেদন গে গকোন কথো ওদেেদক েোনোদব। ওেোও গতোমোদেে ওপে 
নেে েোখদব।’ 

‘একটো প্রশ্ন কেদত ভুদলই ত দয়তেলোম মুসো ভোই, গসতেন েোদত তমিঃ 
েোতততনে ওখোদন েোবোে পদথ েোেো আমোদেে বোঁতচদয়তেল গসই গট বন োন েোেীেো 
কেো?’ বলল তফতলপ। 

আেমে মুসো গসোেো েদয় েোঁড়োল। েোসল। বলল, ‘তবেয়টো আতমও বলদত 
ভুদল ত দয়তেলোম। ওেো তেল তফতলতস্তন েূতোবোদসে সোদথ সিৃি সোইমুম এে 
গলোক। গসতেনই আতম এটো সদেে কদেতেলোম পদে েোনদত গপদেতে।’ 

আেমে মুসো ঘতড়ে তেদক তোতকদয় বলল, এখন গবরুদত েয়। চল। 
আম্মোদক গতো েোদত বদলতে। তোঁদক আে তবেি কদে লোভ গনই। 

বযো  েোদত তনল আেমে মুসো। 
তেয়োে এদস আেমে মুসোে েোত গথদক বযো  তনদয় তোে সোদথ চলদত শুরু 

কেল। 
গবতেদয় এল তোেো সকদল। 
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তসঁতড়ে মুদখ েোঁতড়দয়তেল তফতলদপে মো। 
আম্মো এই েোদত এখোদন গকন কট ব কদে?’ সোলোম তেদয় বলল আেমে 

মুসো। 
‘এ আে তক কট ব বোেো, কট ব গতো আমোে বুদক। ঘুদমোদত পোতেতন সোেো েোত। 

গতোমোে মুদখে তেদক তোকোদল গতোমোে মোদে আতম আমোে মোতেয়োদক গেখদত 
গপতোম। সোন্ত্বনো গপতোম। তোদত মোতেয়োে সেীব এই স্মতৃত টুকু েোতেদয় গ দল বোঁচব 
তক কদে আতম?’ কোন্নোয় গভদঙ পড়ল তফতলদপে মো। 

তফতলপ ত দয় তোে মোদক েেল। তফতলপও কোঁেদে। তেয়োে ও আবদুে 
েেমোদনে গচোখ েল েল কেদে। তনবিোক আেমে মুসো। তক বলদব গস। তক বদল 
সোন্ত্বনো গেদব সেোন েোেো এ মোদক। নত মুদখ আেমে মুসোে গচোখ গফদট গনদম এল 
অশ্রু। 

‘িতনদকে েদন্য আসো আপনোে এ তবদেশী সেোনদক মোফ কেদবন মো। 
আতম চতল’। 

বদল গচোখ মুেদত মুেদত দ্রুত তসঁতড় তেদয় গনদম এল আেমে মুসো। 
গপেদন শুনদত গপল তফতলদপে মো’ে ঢকুদে উিো কোন্নোে শে। 
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৬ 
মোতিদেে উত্তে পূদবি গেদবোয়ো উপতযকো েদে মোতিে গ োয়োেোলোেোে 

েোইওদয়ে সমোেেোদল এত দয় চদলদে দু’েন গঘোড় সওয়োে পোশোপোতশ। একেন 
আেমে মুসো আে একেন গপদরো। 

‘স্যোে, আপতন তক পদথে তচেো কদেদেন’। চলদত চলদত প্রশ্ন কেল 
গপদরো। 

‘ওদেো, গস কথো গতো গতোমোদক এতিণ বলোই েয়তন’। বদল একটু গথদম 
আবোে বলদত শুরু কেল, ‘আতম গেোবোয়ো-দেোনোদেস উপতযকো েদে মোতিে 
গ োয়োেোলোেোে েোইওদয়ে সমোেেোদল মতেনোদসতল পেিে গপ ঁেোে তচেো কদেতে। 
েোকো ত দয় সম্ভবতিঃ আমোদেে গঘোড়ো তযো  কদে  োড়ী গেো োড় কেদত েদব।  োড়ী 
কদে আমেো সোিুে ত তেপথ তেদয় ফ্রোি প্রদবশ কদে সোেো মোতেয়ো েদয় পোউ পেিে 
আপোততিঃ েোব। ওখোদন ত দয় পেবতিী কথো তচেো কেব। গতোমোদক গতো তফদে 
আসদত েদব সোিু গথদকই’। 

গপদরোে গচোদখ মুদখ তবিয় ফদুট উদিতেল। গস বলল, ‘স্যোে এ পদথ 
গ দেন কখনও’। 

‘এ পথ গকন মোতিে সোেোদ োসো েোইওদয়দতও কখনও আতসতন’। 
‘তকন্তু এ পদথ নো গ দল গতো এ েেদনে গেোড েযোন সম্ভব নয়। গঘোড়ো তনদয় 

মোতিে গথদক সোিু ত তেপদথ েোবোে এটোই আমোে মদত সদবিোৎকৃট ব গেোড েযোন। 
একটোই মোত্র আমোে সিংদশোেনী প্রস্তোব আদে’। 

‘গসটো তক’? 
‘গ োয়োেোলোেোেো পেিে গপ ঁদে েোইওদয়ে সমোেেোদল নো ত দয় েতে 

আমেো গমোটোমুতট ভোদব গেোনোদেস নেীে তীে বেোবে েোই, তোেদল মতেনোদসতল 
গপ ঁেদত আমোদেে সময় অদনক কম লো দব’। 
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‘গতোমোে কথো তিক। তকন্তু গেোনোদেস অদনকটোই পোবিতয নেী। ওে তীেটো 
সু ম েদব গতো’? 

‘উত্তে তীেটো দু িম, তকন্তু েতিণ তীে সুেে সমতল। েোস্তোও আদে’। 
‘েন্যবোে গপদরো। আমেো গেোনোদেস এে পদথই েোব’। 
‘গবলো ২টোয় আেমে মুসো ও গপদরো গেোনোদেস ও গসোেব নেীে 

সিং মিদল গপ ঁেলু। 
অপূবি সুেে এই সিং মিল। এই সিং মিদল গসোেব ও গেোনোদেস 

একসোদথ তমতলত েদয় আবোে তবতেন্ন েদয় দু’তেদক চদল গ দে। নেীে এমন অদ্ভুত 
তমলন ও তবেে খুব কমই গেখো েোয়। 

সিং মিদলে েতিণ পোদশ্বি এক বো োদন এদস গঘোড়ো বোঁেল আেমে মুসো 
ও গপদরো। 

একটু তবশ্রোম তনদয় আেমে মুসো ও গপদরো অেু কদে নোমোে পড়ল। 
তোেপে সোদথ কদে আনো খোবোে গথদক খোবোে গখদয় তনল। 

আদশ পোদশই গঘোড়ো চেতেল। আেমে মুসো ও গপদরো সবুে ঘোদসে ওপে 
শুদয় তকেুিণ তবশ্রোম তনল। 

‘এতেদক গতো গকোন বোড়ী ঘে মোনুে গেখতেনো গপদরো’? আেমে মুসো 
তেজ্ঞোসো কেল। 

‘আদে স্যোে একটু েতিদণ গসখোদন ফসল ফদল, গ্রোমও আদে’। 
‘এ অিদল তক সবোই খৃট বোন?’ 
‘এটো বলো েোদব নো স্যোে। মুসলমোন থোকদলও আদ  গচনো গেত নো। 

খৃট বোন পতেচদয় খৃট বোদনে মতই বোস কেত তোেো। এখন েোনো েোদব’। 
‘তুতম গকন ইসলোম গ্রেণ কেদল গপদরো? তফতলপ গ্রেণ কদেদে তোই’? 
‘তফতলপ স্যোে ইসলোম গ্রেণ নো কেদল, ইসলোম গ্রেণ কেদত সোেস 

গপতোম তক নো েোতন নো। তদব ইসলোম আদ  গথদকই ভোদলো লো ত আমোে। 
আবদুে েেমোন স্যোে এটো েোদন। শুনদল আপতন েোসদবন। সুদেো  গপদলই আতম 
নোমোে পড়তোম, মোদন নোমোদেে মত উিোবসো কেতোম, েো তশদখতেলোম আবদুে 
েেমোন স্যোদেে কোে গথদক’। 
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‘তবশ্রোম গনয়ো গশদে উিল দু’েন। 
উদিই আেমে মুসো গেখদত গপল েূদে দু’তট  োদেে ফোঁক তেদয় দু’েন 

গলোকদক গেখো েোদে। তোেো এতেদকই তোতকদয় আদে। 
গপদরোও গেখদত গপদয়দে ওদেেদক। 
আেমে মুসো গপদরোদক বলল ওদেে ডোকোে েদন্য। 
গপদরো ডোকল ওদেেদক ইশোেো কদে। 
ওেো েীদে েীদে এত দয় আসদত লো ল। 
‘ওেো কৃেক মুসো ভোই’। বলল গপদরো। 
‘তক কদে বুেদল’? 
‘ও েেদনে গচোঙো পযোন্ট এতেদক কৃেকেোই শুেু পদে’। 
ওেো এদস একটু েূদে েোঁতড়দয় পড়ল। 
‘এতেদক গকোন বোড়ী গেখতেনো, গকোথোয় থোক’? 
েতিণ তেদক ইশোেো কদে একেন বলল, ‘ঐ তেদক’। 
‘গতোমেো মতেষ্ক, মুসলমোন েদয়ে নো? প্রশ্ন কেল ওদেোে আদেকেন। 
‘তক কদে বুেদল’? প্রশ্ন কেল আেমে মুসো। 
‘গতোমোেো মুসলমোদনে মত প্রোথিনো কেদল’। 
‘এতেদক মুসলমোন আদে নোতক’? 
‘এতেদক গনই, মতেনোদসতলদত আদে?’ 
‘মুসলমোনদেে গতোমেো গকমন মদন কে?’ 
‘আমেো গতো ভোলই গেতখ, তকন্তু...’। কথো গশে নো কদেই থোমদলো 

গলোকতট। 
‘তকন্তু তক?’ বলল আেমে মুসো। 
‘গসতেন শুনলোম, স্বোেীনতো পোওয়োে পে ওেো নোতক তবতভন্ন েোয় োয় 

েোিং ো বোেোদে’। ওদেে একেন বলল। 
‘কোে কোদে গথদক শুনদল এ কথো?’ 
‘গসতেন গ্রোদম একেন গলোক এদসতেল শেে গথদক। গসই বদলদে।‘ 
‘গস আে তক বদলদে?’ 
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গলোকতট তকেু বলদত ত দয় গথদম গ ল। একটু পেই প্রশ্ন কেল, ‘গতোমেো 
গক, এতেদক গকোথোয় েোদব?’ 

‘এই গতো গ োয়োেোলেোে গথদক গেোনোদেস নেী ও পোেোড় এলোকোয় 
গবড়োদত এদসতে’। চট কদে বলল গপদরো। 

গলোক দু’েন কথোটো তবশ্বোস কেল বদল মদন েদলো নো। বলল ওদেে 
একেন, গ োয়োেোলেোেোয় গতোমোদেে বোড়ী?’ 

‘নো’। 
‘গসটো বুদেতে।’ 
‘তক কদে বুেে?’ 
‘আসদল গতোমেো েূে গথদক এদসে।’ 
‘তক কদে বুেদল?’ 
‘গতোমোদেে গঘোড়ো এবিং গতোমোদেে েূতল েূসে গেে। গ োয়োেোলোেোে 

গথদক এদল এমন েদতো নো।’ 
আেমে মুসো বুেল, গপদরোে তমথযো কথোটো েেো পদড় গ দে। আেমে মুসো 

বলল, ‘এতেদক েোস্তোঘোট গতমন গনই, গলোকেন আদস নো?’ প্রসিং টো অন্য তেদক 
ঘুতেদয় গনবোে গচট বো কেল আেমে মুসো। 

‘ভ্রমণকোেী েোেো আদস তোেো গতো চোয় বন বোেোড়। গতোমেো গকোথোয় 
েোদব?’ 

‘এই গতো সোমদন তসিংগুদেেো।’ 
তসিংগুদেেো প্রোয় ৭০ মোইল েূদে েোনোদেস নেীে তীদে গেো হা একতট 

পোবিতয ন েী। ইেো কদেই আেমে মুসো তোদেে লিয মতেনোদসতলে কথো এতড়দয় 
গ ল। 

‘তসিংগুদেেো খুব ভোল েোয় ো। তকন্তু একটো মুতস্কল েদয়দে আ ন্তুকদেে 
ওপে এখন খুব নেে েোখো েদে।’ 

‘গকন?’ কৃেকেো কতটো েোদন তোে েদন্য প্রশ্ন কেল আেমে মুসো। 
‘অত কথো নো শুনোই ভোল’ বদল কৃেক দু’েন পো তুলল েোবোে েদন্য। 
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আেমে মুসোও আে কথো বোড়োলনো। তোে কোদে পতেষ্কোে েদয় গ দে, 
সুেূে পোবিতয গ্রোদমে কৃেকেোও সবতকেু েোদন। 

কৃেকেো চদল গ দল আেমে মুসো বলল, ‘ গপদরো, কৃেকেো আমোদেে 
সদেে নো কেদলও আমেো তোদেে কোদে সতয পতেচয় গেইতন তো তোেো বুদেদে। 
এখন চল আমেো উতি। ওেো গ্রোদম ত দয় কথো েড়োবোে আদ  আমোদেে এ এলোকো 
েোড়দত েদব।’ 

‘এ এলোকোে কৃেকেো খুব স্বেল এবিং তশতিত। তোই চোলোক তোেো েদতই 
পোদে।’ বলল গপদরো। 

আেমে মুসো ও গপদরো েোত্রো কেল। েোনোদেস নেীে তীে েদে েুদট চলল 
তোদেে গঘোড়ো। গবলো ৫টো নো োে তোেো এদস গপ ঁতেল তসিংগুদেেো শেে বেোবে 
িোদন। একটো পোকো েোস্তো এখোদন তোেো অততক্রম কেল। পোকো েোস্তোতট উত্তে তেদক 
এত দয় নেীে ঘোট পেিে গনদম গ দে। েোস্তোতট গ দে পেিে। তোে েতিদণ 
গ োয়োেোলোেোেো মতেনোদসতল েোইওদয় গথদক গনদম এদসদে। এলোকোটো বন 
বোেোদড় পূণি। পোকো েোস্তোতট অততক্রম কেোে পদেই একটো বড় তটলো। তটলোটোও 
েিং ল পূণি। 

তটলোটোে পোশ ঘুদে তোদেে সোমদন এগুদত েদলো। 
তটলোে ওপোদশ গপ ঁেোে পে েূে গথদক গভদস আসো গঘোড়োে খুদেে শে 

শুনদত গপল আেমে মুসো। গঘোড়োে লো োম গটদন থমদক েোঁড়োল গস। শে গপদরোও 
শুনদত গপদয়দে। বলল গস, পোকো েোস্তো েদে আমোে মদন েদে ততনেন 
গঘোড়সওয়োে এত দয় আসদে। 

‘তক কদে বুেদল?’ বলল আেমে মুসো।  
‘গঘোড়োে পোদয়ে শে শুদন।’ 
‘েন্যবোে গপদরো। তুতম সতযই একেন তবদশেজ্ঞ।’ 
একটু থোমল আেমে মুসো। গথদমই আবোে বলল, ‘ ওেো কোেো গেখদত 

েদব।’ বদল আেমে মুসো গঘোড়ো গথদক নোমল। 
গপদরোও নোমল। 



গ োয়োদেলকুইভোদে নতুন গরোত  175 

 

গঘোড়োে দু’গটো একটো  োদেে সোদথ গবঁদে দ্রুত তোেো তটলোে ওপদে উদি 
গ ল। গচোদখ পড়ল ততনতট গঘোড়োই। 

চমদক উিল তোেো, ততনতট গঘোড়োে একতটদত গসই কৃেকদক গেদখ। 
গপদরোে বলল, ‘সোদথে গলোক দু’েন পুতলশ। মফস্বল পুতলদশে ইউতনফেম তোদেে 
 োদয় বদল আেমে মুসো তোদেে তচনদত পোদেতন। 

‘তোেদল কৃেকতট পুতলদশে খবে তেদয়দে’ বলল আেমে মুসো। 
‘আমোে মদন েয় তোে  ল্প শুদন পুতলশ তোদক েদে তনদয় এদসদে 

আমোদেে সনোি কেোে েদন্য।’ 
‘আমোেও মদন েয় তোই েদব। গেখনো কৃেদকে মুখটো মতলন। তোদক গেোে 

কেো আনো েদয়দে।’ 
‘গ্রোদমে কৃেকেো সতযই ভোদলো স্যোে। এেো তবদেোে বো েোিং ো েোিং োমোয় 

এদকবোদেই গেদত চোয়নো।’  
‘তকন্তু েড়েন্ত্রনোকোেীেো ওদেে ভূল বুতেদয় তবভ্রোে কদে  ন্ডদ োল ও 

তেিংসোত্মক ঘটনোয় েতড়ত কেোে েড়েন্ত্র কেদে।’ 
গঘোড়সওয়োে ততনেন তটলোে পতিম পোশ তেদয় পোকো েোস্তোটো েদে 

তসিংগুদেেো শেদেে তেদক চদল গ ল। 
আেমে মুসো আিোেে শুকতেয়ো আেোয় কেল। গস তসিংগুদেেোে কথো নো 

বদল েতে তোদেে সোমদনে  েবয মতেনোদসতলে কথো কৃেকদক বলত, তোেদল ওেো 
আেমে মুসোদেে সন্ধোন কেোে েদন্য এভোদবই মতেনোদসতলে পদথ এগুদতো। 

তটলো গথদক গনদম আসদত আসদত আেমে মুসো বলল, ‘আমোদেে বোদ  
পোওয়োে েদন্য গেন সেকোে গ োটো গেদনই েোল তবতেদয়দে গপদরো। আিেি 
মতেয়ো েদয় উদিদে ওেো।’ 

‘তফতলপ স্যোে বদলদেন, গেন সেকোে একো নয়, পতিদমে সেকোে 
গুদলোও এ বযোপোদে তোদক পেোমশি ও উৎসোে তেদে। আপনোদক সেোদত পোেদল 
তোদেে সবোেই লোভ।’  

‘তোই েদব গপদরো। আিোেে শুকতেয়ো গে, গেন ও গেোয়োনদক ঐভোদব পোে 
কেো গ দে। নো েদল তোদেে তনদয় মুতস্কদল পড়দত েদতো।’ 
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আেমে মুসো ও গপদরো আবোে গঘোড়োয় সওয়োে েদয় েুটল েোনোদেস নেীে 
তীে েদে মতেনোদসতলে তেদক। তিক সূেি ডুদব েোদে, এই সময় আেমে মুসোেো 
মতেনোদসতল শেদেে েতিণ পোদশ ত দয় গপ ঁেল। 

মতেনোদসতল শেে গথদক একটো েোইওদয় উত্তে পতিদম গসোতেয়ো পেিে 
গ দে। আদেকটো েোইওদয় উত্তে পূদবি গকলোতোউদেে তেদক গ দে। মতেনোদসতল 
গকলোতোউে েোইওদয়ে েতিণ পোশ তেদয় এে সমোেেোদল এত দয় গ দে েোদলোন 
নেী। েোনোদেস নেী মতেনোদসলীদত এদস েোদলোন উপতযকোয় পড়োে পে েোদলোন 
নোম েোেণ কদেদে। 

মতেনোদসতলে েতিণ পোশ তেদয় বদয় েোওয়ো েোদলোদনে তীদে আেমে 
মুসোেো এদস েোঁতড়দয়তেল। আেমে মুসো গেদেতু শেদে প্রদবশ কেদত চোয়নো এবিং 
েোদলোন নেীে তীে েদেই গেদেতু তোদেে গেদত েদব, তোই মতেনোদসতলে েতিদণ 
নেী তীদেই তোেো েোত েোপদনে তসিোে তনল। 

আেমে মুসো গেখোদন েোত েোপদনে েদন্য গথদমতেল গসটো একটো 
েলপোই বো োন। বো োন গথদক নেীটো ৫০ দেে মত েূদে। বো োদনে পোশ তেদয়ই 
পোদয় চলোে একটো েোস্তো। বো োদন গঘোড়ো গবঁদে দু’েন এদক এদক নেী গথদক অেু 
কদে এল। েীঘি কট বকে পথ চলোে পে নেীে িোন্ডো পোতন তেদয় অে ুকেদত খুব 
ভোদলো লো ল আেমে মুসোে। তকন্তু তোে গচদয় ভোদলো লো ল নেী তীেটোদক তনেিন 
গেদখ। আেমে মুসো চোয়,  ন্ডদ োল এতড়দয় েতটো চলদত পোেো েোয়। 

সূেি তখন ডুদব গ দে। গনদম এদসদে আবেো অন্ধকোে। 
আেমে মুসো ও গপদরোে দু’েদন নোমোদে েোঁড়োল। প্রকৃততে উন্মুি গকোদল 

আেমে মুসো েীদে সুদি গকেোত কদে নোমোে পড়ল। 
আেমে মুসোেো েখন নোমোে শুরু কদেতেল, তখন পোদশে েোস্তো তেদয় 

আট/নয় বেদেে একটো বোলদকে েোত েদে একেন তরুণী পূবি তেদক েোতেল। 
পূবিতেদক অল্পেূদেই একটো গলোকোলয়। 

বো োদনে পোশ তেদয় েোবোে সময় গকোেআন গতলোওয়োদতে সুে কোদন 
গেদতই তরুণীতট থমদক েোঁড়োল। বো োদনে তেদক তোতকদয়ই গস দু’েনদক 
নোমোেেত অবিোয় গেখদত গপল। 



গ োয়োদেলকুইভোদে নতুন গরোত  177 

 

গতলোওয়োত অেট বভোদব শুনদত পোতেল তরুণীতট। তবতস্মত তরুণী 
গতলোওয়োত আেও ভোদলোভোদব গশোনোে েদন্য বো োদনে তেদক এত দয় গ ল। 

তরুণী মদনোদেো  তেদয় নোমোে পড়ো ও গকেোত শুনল। নোমোদেে তৃতীয় 
েোকোত েখন শুরু েদলো, তখন গস েীদে েীদে েোস্তোয় উদি চদল গ ল পূবি তেদক। 
তোে গচোদখমুদখ তবস্ময়, গক তেূল ও উদত্তেনো। 

নোমোে গশে কদে আেমে মুসো বযো  গথদক চোেে গবে কদে তো তবতেদয় 
শুদয় পড়ল। গপদরো গ ল গঘোড়োদক পোতন খোওয়োদত এবিং তকেু ঘোস সিংগ্রে কেদত। 
গপদরো তফদে এদল গসও একটো চোেে তবতেদয় শুদয় পড়ল। 

‘কখন খোওয়ো েোদব গপদরো?’ বলল আেমে মুসো। 
‘অন্ধকোদেই গতো গখদত েদব, গে গকোন সময় খোওয়ো েোদব।’ 
‘পোশোপোতশ দু’েন শুদয়। দু’েদনই তনেব। েমোট অন্ধকোে গনদমদে তখন 

চোেতেদক। েূদে শেদেে আদলো েোড়ো আে আদলোে তচহ্ন গকোথোও গনই। অবশ্য 
চোেতেদক গেোনোতকেো আদে। ওগুদলোদক অন্ধকোদেে েোতস বদল মদন েদে আেমে 
মুসোে কোদে। চোেতেদক তনেব-তনেুম। তেতে’েো নো থোকদল মদন েদতো প্রকৃতত 

গেন শ্বোসরুি কদে েোঁতড়দয় আদে। এই তনেবতো ও অন্ধকোদেে মোদে 
ডুদব থোকদত অদ্ভুত ভোদলো লো দে আেমে মুসোে। এমন কদে মোতটে গকোমল 
েশি, অন্ধকোদেে এই আতলঙ্গন, তনেবতোে এই গবোবো আেবোন কততেন গে গস 
পোয়তন। 

‘গকমন লো দে গপদরো?’ তেজ্ঞোসো কেল আেমে মুসো। 
‘পোেোদড় আে বনবোেোদড়ই গবশী ঘুদেতে মুসো ভোই। সুতেোিং ভোদলোও 

লো দেনো, খোেোপও লো দে নো।’ 
কথো গশে কদেই গপদরো েট কদে উদি বসল। বলল, ‘মুসো ভোই েোস্তো 

তেদয় কোেো েোদে, আদলো গেখুন। আেমে মুসোও উদি বসল। 
দু’তট আদলো। গলোক তোেদল অদনক কয়েন েদব। ওেো েোদে পূব তেক 

গথদক পতিদম। 
বো োন বেোবে এদস েিোৎ আদলোে  তত গবঁদক গ ল, আসদত লো ল 

বো োদনে তেদক। 
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‘এতক মুসো ভোই, এতেদক গে আসদে?’ উদে  েদে পড়ল গপদরোে কদন্ি। 
শুেু গপদরো গকন আেমে মুসোে কপোলও কুতিত েদয় উিল। কোেো, গকন 

আসদে? তোদেে লিয কদেই গে আসদে গস তবেদয় তনিঃসদেে আেমে মুসো। তদব 
গস তনতিত ওেো শত্রু নয়।  

‘এখন মুসো ভোই,আমেো তক কেব?’ উতেগ্ন গপদরোে দ্রুত কন্ি। 
‘আমেো বদসই থোকদবো গপদরো। তোেো েোেোই গেোক আমোদেে শত্রু নয়।’ 
‘তক কদে বুেদলন?’ 
‘শত্রুেো এভোদব আদলো জ্বোতলদয় ঢোকদঢোল তপতটদয় আদস নো।’ 
বো োদন ওেো প্রদবশ কেল। 
সোমদনে গলোকতটে েোদত একতট তবদুযৎ লন্িন। গবশ পোওয়োেফলু লন্িন। 

আদলোতট উঁচু কদে েদেদে গস। 
সোমদনে গে গলোকতটে েোদত লন্িন, তোে চুল পোকো, মুদখ েোঁতড় গেোট কদে 

েোটো। বয়স েোট পয়ঁেত হা েদব। 
বো োদন উিোে পে গপেদনে লন্িনতটও সোমদন চদল এল। এ লন্িনেোেী 

একেন তরুণ। বয়স আিোে উতনশ েদব। 
ওেো সোমদন চদল এল আেমে মুসোদেে। ঘোদসে ওপে গফলো চোেদে 

বদসতেল আেমে মুসো ও গপদরো। এত দয় আসো আদলোদত তোেো আদলোতকত েদয় 
উিল।  

‘আসসোলোমু আলোইকুম।’ আদলো েোদত এত দয় আসো বৃি সোলোম েোনোল 
উচ্চকদন্ি। 

আেমে মুসো উদি েোঁতড়দয় সোলোম গ্রেণ কদে হ্োন্ডদশক কেল বৃদিে 
সোদথ। আেমে মুসোে গচোদখ তবস্ময় ও আনে। 

আেমে মুসো আ ন্তুকদেে চোেদে বসোে েদন্য আেবোন েোনোল। 
'নো আমেো আপনোদেে তনদয় গেদত এদসতে। পোদশই গ্রোম আপনোেো 

এখোদন গকন?' বলল বৃি।  
'পোদশই গ্রোম আমেো েোতন নো।' বলল আেমে মুসো। 
'হ্োঁ, পোদশই আমোদেে মুসতলম পিী।' বলল গসই বৃি। 
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'আমেো এখোদন েোনদলন তক কদে?' 
বৃি গপেন তেদক েোঁড়োদনো গসই তরুণীদক সোমদন গটদন এ বলল, 'এ 

আমোে গেোট গমদয় েোেোেো। এ আপনোে সুেে গতলোওয়োত ও নোমোে পড়ো গেদখ 
গ দে। তোে কোে গথদক শুদনই আমেো েুদট এলোম। আমেো থোকদত এভোদব গকউ 
েিং দল শুদয় থোকদত পোদে নো।' 

'আমোদেে গকোন অসুতবেো গনই। আমেো আপনোদেে কট ব তেদত চোই নো।' 
'আমোদেে অসুতবেো আদে। পোদশই আমেো বোড়ীদত থোকব, আে 

আপনোেো েিং দল থোকদবন এটো েদত পোদে নো। আপনোদেে তনদয় েোওয়োে 
আদেকটো স্বোথি আদে, আমেো গকোেআন গতলোওয়োত শুনদত পোেব।' 

'আমেো গেদত পোতে একটো শদতি।' 
'তক শতি' 
আমোদেে উপতিততে তবেয়টো েথোসোেয গ োপন েোখদত েদব।' 
'গকন?' 
'কোেণ আতম বলব নো।' 
বৃি একটু তচেো কেল।  ভীে েৃতট বদত তোকোল আেমে মুসোে তেদক। 
তোেপে বলল, 'তিক আদে। শদতি আতম েোতে। তকন্তু প্রততদবশী দু' চোেেন 

ভোইও তক েোনদত পোেদব নো?' 
'এ শতি পোলন কেদব এমন েতে তবশ্বস্ত েয়, তোেদল েোনদত পোদে।' 
বৃদিে মুদখ েোতস ফুদট উিল। বলল তোই েদব। 
গ্রোম গেোট নয় গবশ বড়। 
গ্রোদমে কোেোকোতে এদস নেী তীদেে েোস্তো গেদড় গ্রোদম প্রদবশ কেল পোদয় 

চলো পথ েদে। 
গ্রোদমে গভতদে সমোেেোল কদয়কটো েোস্তো। েোস্তোে দু'েোদে  দড় উদিদে 

বোড়ী।  েৃতবন্যোদস পতেকল্পনোে েোপ আদে। 
েোত গবতশ েয়তন। তকন্তু গবশ তনেব চোেতেক। েোস্তোয়, বোতড়ে অতলদে 

গলোকেন গেখো েোদে তকন্তু কথো গতমন একটো গনই। তদব এই েোদত দু’েন শহুদে 
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গপোেোদকে গলোক, দুতট গঘোড়ো গেদখ অদনকই েোস্তোে তেদক এত দয় এল। পথচোেীেো 
থমদক েোঁতড়দয় তোদেে গক তূেল েৃতট ব তনদয় তোদেে তেদক তোতকদয় েইল। 

পদথে পোশ গথদক একেন গসই বৃিদক লিয কদে এত দয় এদস বলল, 
‘বুআলীদশ গকোদেদক এদল? এেো কোেো গতোমোদেে সোদথ?’ 

বৃদিে কপোল কুতিত েদলো। তবেতিে লিণ। সিংতিি েবোব তেল, 
‘আমোে ভোই’। 

গ্রোদমে তিক মোেখোদন বৃদিে বোড়ী। বোড়ীে সোমদন তবেোট উিোন। 
উিোদনে পদে তবিকখোনো। তবিকখোনোে সোদথই গমেমোনখোনো। তবিকখোনোে পোশ 
তেদয় গভতে বোড়ীদত গঢোকোে েোস্তো। আদেকটো পথ আদে গমেমোনখোনোে তভতে 
তেদয়। 

আেমোে মুসোদেে তনদয় গমেমোনখোনোয় গতোলো েদলো। 
বৃি ঘদেে টু’তট গবড আেমে মুসো ও গপদরো দু’েনদক গেতখদয় তেদয় 

সোদথে তরুণীদক লিয কদে বলল, ‘আবুল েোসোন এঁদেে টয়দলট গেতখদয় েোও।’ 
টয়দলট গথদক তফদে আেমে মুসো ও গপদরো দু’েদনই তবেোনোয়  ো এতলদয় 

তেদয়দে। 
এই সময় েোদত গর তনদয় ঘদে প্রদবশ কেল গসই তরুণী। গর এদন নোতমদয় 

েোখল ঘদেে মোেখোদনে গটতবদল। গরদত দুই লাভোস ফদলে েুস এবিং দুই বোতট 
বোেোম। 

তরুণীতট গর তনদয় প্রদবদশে পে আেমে মুসো ও গপদরো দু’েনই উদি 
বসদে। 

তরুণী েুদসে একটো লাভোস ও একবোতট বোেোম আেমোে মুসোদক তেল। 
েুদসে লাভোস তোে েোদত তুদল তেল এবিং বোেোদমে বোতট েোখল তোে পোদশে 

তবেোনোয়। 
গপদরোদকও তেল। 
েুস সেবেোদেে গশদে গমদয়তট গভতে বোড়ীদত গঢোকোে েেেোয় ত দয় 

গিস তেদয় েোঁড়োল। তোে েৃতট ব আেমোে মুসোে তেদক। তোে গচোদখ মুদখ অদনক প্রশ্ন। 
তকন্তু একেোশ সিংদকোচ তোে গচোদখ মুদখ। 
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তরুণীতটে পেদন লম্বো  োউন। েিং সোেোদট গ োলোপী। গেদেে েিং এে 
সোদথ। 

তমদশ গ দে। 
মোথোয় রুমোল। 
তরুণীতটে উসখুস গেদখ একবোে অে তেদক তোতকদয়ন আেমে মুসো প্রশ্ন 

কেল, ‘তকেু বলদব েোেেো তুতম?’ 
তরুণীতট মুদখ লজ্জো ও আনদেে গঢউ গখদল গ ল। বলল, ‘আপতন তক 

সব টুকু গকোেআন েোদনন?’ 
‘মুখি থোকোে কথো বলে?’ 
‘তে।’ 
‘নো, সব টুকু আমোে মুখি গনই।’ 
‘গকোেআন আপনোে কোদে আদে?’ 
‘নো, গনই। গকন এ কথো তেদজ্ঞস কেদল?’ গমদয়তটে তেদক গচোখ নো 

তুদলই আেমোে মুসো বলল। 
‘গকোেআন গতো গেতখতন তোই।’ 
‘গকোেআন গেখতন? গকোেআন পড়ো তুতম েোন নো?’ 
‘আতম গকন, আমোদেে এ গ্রোদমে গকউ েোদন নো।’ 
‘গকোেআন গেখতন, গকোেআন পড়ো েোন নো। তকন্তু বুেদল তক কদে আতম 

গকোেআন গতলোওয়োত কদেতে?’ 
‘আতম গেতডওদত মক্কো ও কোয়দেো গেতডও’ে গকোেআন গতলোওয়োত 

তনয়তমত শুতন।’ 
‘গকোেআন তশিোে বযবিো গতোমোদেে অিদল গকোথোও গনই?’ 
‘থোকদব তক কদে ? আমোদেে মুসতলম পতেচয়ই গতো তেল নো।’ 
‘ঘদে এদস েোঁতড়দয় তেল গসই বৃি এবিং তরুণীতট। গশদেে উত্তে গুল তোেো 

শুনদে।’ 
‘েোেেোে কথো গশে েদতই বৃি গলোকতট বলল, আিোেে েেমত। গসই 

কোল তেন গুল চদল গ দে। এখন আমেো মুসতলম পতেচয় তেদত পোেতে। শুদনতে 
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সব অতেকোেই আমেো তফদে পোব। আমোদেে মসতেেও েদব, েমি তশিোে বযবিোও 
েদব।’ 

‘সবোই আপনোেো খুতশ েদয়দেন এ পতেবতিদন?’ 
‘শুেু খুতশ?  দবি সকদলে বুক ফদুল উদিদে। মদন েদে গেদেে শতি 

আমোদেে বহু গুন গবদড় গ দে। আমেো েোত তেন প্রোথিনো কেতে আেমে মুসো নোতক 
গেদলটোে নোম।’ 

‘আপনোেো কোে কোে গথদক শুদনদেন তোে কথো?’ 
‘শুদনতে মোদন গকউ বদলতন আমোদেে গক। “তে েোদলোন” নোদম একতট 

পতত্রকো আদস মতেনোদসতল শেদে। একতট তিট বোন ফোউদন্ডশন এটো চোলোয়। 
ঐ পতত্রকোয় তবস্তোতেত কোতেনী গবতেদয়তেল। তক কদে আেমে মুসো 

গ োপদন গেদন আদস, তক তক ঘটনো গস ঘতটদয়দে, তক কদে গতেতস্ক্রয় কযোপ্সুদলে 
বযোপোেতট কোদে লোত দয় বোইদেে সোদথ েড়েন্ত্র কদে গেন সেকোেদক চোপ তেদয় 
মুসলমোনদেে েোবী আেোয় কদে তনদয়দে- তোে তবস্তোতেত তববেণ ঐ কোতেনীদত 
আদে। 

সোেোেণ তিট বোনদেে সোদথ আমোদেে সিকি খুব খোেোপ তেলনো। আমোদেে 
মতেস্ক পতেচয় গকোন সময় কোদেো প্রকোশ েদয় পড়দলও তোেো গ োপন কেোে গচট বো 
কেদতো। সমস্যো তেল তিট বোন সিং িনগুদলো এবিং প্রশোসনদক তনদয়। প্রশোসন এখন 
তনেব েদয় গ দে। আমোদেে বযোপোদে গে আইন েদে, তো তোেো বোস্তবোয়ন কেদে। 
তদব ঐ তিট বোন সিং িনগুদলো, েোেো সমোে পতেচোলনো কদে তোদেে গকোন পতেবতিন 
েয়তন। তোেো আড়োদল আবডোদল শোসোদে। আে প্রচোে কদে গবড়োদে, আমেো 
নোতক আমোদেে পূবি পুরুেদেে সব সেোয় সিতত্ত েখল কেদবো, এমনতক গেশটোও 
নোতক েখল কদে তনব। অবশ্য সেকোে গথদক গকউ গকউ আমোদেেদক শি েদত 
বলদে। আমোদেে েোেোদনো সিদেে তোতলকো কেদত বলদে, গস সিে েখল 
কেদত বলদে, তোেো নোতক আমোদেে সেদেোত তো কেদব।’ 

এই সময় গমেমোন খোনোয় বোইদেে েেেো তেদয় একতট েুবক ঘদে প্রদবশ 
কেল। 



গ োয়োদেলকুইভোদে নতুন গরোত  183 

 

বৃি তোে তেদক ইিংত ত কদে বলল, ‘আমোে বড় গেদল আবদুে েোেমোন। 
আবুল েোসোন এবিং ফোদতমোতুজ্জোেেো গতো আপনোে সোমদন। এই ততনতট আমোে 
সেোন।’ 

তোেপে েুবকতটদক বৃি বলল, ‘এঁেো আমোদেে গমেমোন।’ 
েুবক আবদুে েোেমোন ‘গুড নোইট’ বদল অতভবোেন েোতনদয় তভতদে চদল 

েোতেল। বৃি বলল, ‘গুড নোইট গকন গবটো, এঁেো মুসতলম সোলোম েোও।’ 
েুবকতট সলজ্জ গেদস সোলোম তেদয় তভতদে চদল গ ল। 
বৃি গভতদে চদল গ ল। 
ঘদে েদয় গ ল আবুল েোসোন ও েোেেো। 
‘আপনোে গেশ গকোথোয়, তনিয় গেন নো।’ বলল আবুল েোসোন। 
‘তক কদে বুেদল?’ 
‘আপনোে ভোেো শুদন।’ 
‘তিক বদলে। গেদস বলল আেমোে মুসো।’ 
‘গকোথোয় বোড়ী আপনোে? গকোথোয় েোতেদলন?’ 
আেমোে মুসো  ম্ভীে েল। বলল, “আবুল েোসোন এ প্রশ্ন দু’গটোে উত্তে নো 

তনদল েয়নো?’ 
‘আপনোে নোম গতো আমেো এখনও েোতননো।’ বলল েোেেো। 
‘একটো েোদতে েদন্য এদসতে। েয়দতো আে গকোন তেন গেখোও েদবনো। 

নোম নো েোনদল েয়নো গবোন?’ 
একেোশ লজ্জো েতড়দয় পড়ল েোেেোে মুদখ। ‘বলল, তমতনট খোদনদকে 

পতেচদয়ও গতো নোম বদল মোনুে।’ 
‘তিক বদলে, েোেেো, তকন্তু সব মোনুেদতো এক েকম েয়নো।’ 
‘একটু থোমল আেমোে মুসো।তোেপে বলল, এ সব কথো থোক, এদসো অন্য 

 ল্প কতে। গতোমেো গতো গলখো পড়ো কেে, সদচতন গতোমেো। বলত, গেদন 
মুসলমোনদেে ভতবষ্যৎ তনদয় গতোমোদেে তক ভোবনো?’ 

‘আমোদেে কদলদে একেন মুসতলম স্যোে আদেন। তততন গসতেন 
বলদলন, ওেো আমোদেে প্রকোদশ্য সুদেো  সুতবেো তেদে, আইন ও কদেদে 
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আমোদেে েদন্য তকন্তু গ োপদন আমোদেে চলোে সব পথ বন্ধ ওেো বন্ধ কেদত গচট বো 
কেদে। ওেো গ োপদন গ োপদন আমোদেে ওপে ভীেণ িযোপো। তততন আেও 
বলদলন, শেদে বেদে গ্রোদম  দে প্রতততট নতুন বো আ ন্তুক গলোকদেে ওপে নেে 
েোখো েদে, সদেে েদলই পোকড়োও কদে তনদয় েোদে। গেদন মুসলমোনদেে 
অবোে  তত বোেোগ্রস্ত কেোে েড়েন্ত্র এটো।’ বলল েোেেো। 

‘আ ন্তুক গলোকদেে ওপে নেে েোখোে হুকুম তক গতোমোদেে এখোদনও 
এদসদে?’ 

‘হ্োঁ, সব েোয় োয়।’ 
এ সময় গভতে গথদক েোেেো ও আবুল েোসোদনে ডোক পড়ল। চদল গ ল 

ওেো। 
েোত ৯টোয় খোবোে গখল আেমে মুসোেো। েোত ১০টোয় সবোইদক তনদয় 

এশোে নোমোে পড়ল আেমে মুসো গকোেআদনে েীঘি গতলোওয়োতসে। 
নোমোদেে পে উপতিত সকদলে অনুদেোদে গকোেআন গতলোওয়োত কদে 

গশোনোদত েল। গকোেআন নোতেদলে উদেশ্য, গকোেআদনে তবেয়বস্তু ও লিয 
সিদকি তকেু বদল আেমে মুসো সূেো তোেো গ োটোটোই গতলোওয়োত কেদলো। 

প্রততদবশী তকেু বোেোই কেো গলোকসে েোেেোদেে বোড়ীে সবোইদক েোতেে 
কেো েদয়দে। গমদয়েো বদসদে েেেোে বোইদে গচয়োদে। আে গেদলেো বদসদে 
গমদেদত কোদপিদটে ওপে। 

আেমে মুসোে গতলোওয়োদতে কন্ি গকউ বুদেতন তবু গকোেআন 
আদলোতড়ত কদেদে, অতভভূত কদেদে প্রতততট হৃেয়দক। তনেব অশ্রু  তড়দয় পড়দে 
প্রদতযদকে গচোখ গথদক। 

গতলোওয়োত গশদে তকেু তকেু অিংদশে অথিও কেল আেমে মুসো। 
আেমে মুসো তখনও কথো বলদে, এই সময় বোইদেে েেেোয় নক েদলো। 

উদি েোঁতড়দয় েেেো খুদল গবতেদয় গ ল আেুে েেমোন। কদয়কমুেূতি পদে তফদে 
এদস বলল, ‘আব্বো তবিকখোনোয় গলোক এদসদে, আপনোদক ডোকদে।’ 

বৃি গবতেদয় গ ল। 
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তকেুিণ পে তফদে এল তবেি মুখ তনদয়। বলল, 'আ ন্তুক আসোে খবে 
গপদয় পোঁচেন পুতলশ এদসদে গখোঁে গনবে েদন্য।’ 

'খবে গপল তক কদে ওেো?' বলল আবুল েোসোন। 
'েোতন নো, পদথ েোেো গেদখদে, তোদেে গকউ েয়দতো খবে তেদয়দে, বলল 

বৃি।’ 
'কোে  েে পড়দব এমন?' বলল আেুে েেমোন। 
‘পদথ েনপল আমোদক আ ন্তুক সিদকি তেজ্ঞোসো কদেতেল আগ্রে তনদয়। 

গস এটো কেদত পোদে।’ 
'পুতলশ তক বদলদে?' তেজ্ঞোসো কেল আেমে মুসো। তোে গচোদখ মুদখ 

তচেোে গেখো। 
'ওেো বদলদে, এখোদন এদস এক নেে গেদখই ওেো চদল েোদব।’ বলল 

বৃি। 
‘আপতন ওদেে তক বদলদেন?’ 
‘তকেুই বতলতন, শুদনই চদল এদসতে।’ 
‘গকন আমোদেে গকোথোয় গপদয়দেন, গকোদথদক গকন তনদয় এদসদেন তো 

বদলন তন?’ 
‘েো গসটো বদলতে।’ 
'ভোদলো েদয়দে, এটো েেকোে তেল বলো। তিক আদে ওদেে আসদত 

বলুন।’ 
‘ওদেে সোমদন এভোদব েোওয়ো তক তিক েদব আমোদেে?’ প্রততবোে কদে 

বলল গপদরো। 
‘আমেো েতে নো েোই বো অন্য তকেু কতে, তোেদল এঁেো তবপদে পড়দবন। 

গকোন ভোদবই এঁদেে গকোন অসুতবেো কেো েোদব নো।’ 
আেমে মুসোে কথো গশে নো েদতই েেেোে বোইদে পুতলদশে বুদটে শে 

পোওয়ো গ ল। 
গপদরো েুদট এদস আেমে মুসোে েোত েেল। বলল, ‘আপতন এখদনো 

ভোবুন এটো তিক েদে নো।’ 
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আেমে মুসো েোসল। বলল, ‘আতম বদলতে গতো, অন্য তকেু কেদল এঁেো 
এবিং এই গ্রোম তবপদে পড়দব।’ 

‘তকন্তু তোে গচদয়ও তক আপতন বড় নন?’ বলল গপদরো। 
‘তিক নয় একথো। সব মোনুে সমোন। বেিং গনতোেো সোেোেদণে গসবক। 

সোেোেদণে তনেোপত্তো তবেোন গনতোদেে েোতয়ত্ব।’ 
বদল আেমে মুসো েেেোে তেদক পো বোড়োল।  
বৃি, আেুে েেমোন, আবুল েোসোন, েোেেোসে ঘেভততি সবোই তবতস্মত, 

উতেগ্ন। তোেো এসব কথোে তকেুই বুেলনো। তকন্তু বুেল, বড় তক একটো বযোপোে 
আদে, তকেু একটো ঘটদত েোদে। 

আেমে মুসো েেেো গপতেদয় বোেোেোয় এদস েোঁড়োল। তোে গপেদন 
গপেদন গপদরো। 

পোঁচেন পুতলশ এদস তোে সোমদন েোঁড়োল। অতফসোে গলোকতট সোমদনই 
তেল। গস আেমে মুসোে তেদক এক নেে তোতকদয়ই দ্রুত পদকদট েোত তেদয় ততনতট 
ফদটো গবে কেল। ততনতটে একতট ফদটোে সোদথ দ্রুত তমতলদয় গেখল আেমে 
মুসোদক। পেিদণই তবদুযত  ততদত পদকট গথদক তেভলবোে গবে কদে আেমে 
মুসোে বুদক েদে তচত্কোে কদে উিল, ‘পতেশন।’ 

সিংদ  সিংদ  চোেেন পুতলশ আেমে মুসোদক তঘদে গফদল গট বন োন বোত দয় 
েেল তোে তেদক। 

আেমে মুসো েোসল বলল, ‘েোদেো ো সোদেব পতেশন গনয়োে েেকোে 
গনই। চলুন আপনোদেে সোদথ আতম েোতে।’ 

বৃি েুদট এল েোদেো োে সোমদন। বলল, ‘তক কদেদেন, তক গেোে এদেে?’ 
বৃিদক গিলো তেদয় সোমদন গথদক সতেদয় তচত্কোে কদে বলল, ‘তুতম 

তচনদল বুদড়ো একথো বলদত নো। আতম আকোদশে চোঁে গপদয়তে েোদত। প্রদমোশন 
পোব, পুেষ্কোে পোব তবেোট।’ বদল তপস্তল নোতচদয় আেমে মুসোদক বলল, ‘চল, 
েোট।’ 

‘স্যোে আদেকেন গতো বোতক থোকল।’ গপদরোদক গেতখদয় েোদেো োদক 
বলল একেন পুতলশ। 
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েোদেো ো তফদে েোঁতড়দয় পদকদটে ততনতট ফদটোে সোদথ গপদরোদক তমতলদয় 
গেদখ বলল, ‘এদক েেকোে গনই, েল ভোতে কেদবোনো।’ 

চদল গ ল পুতলশ েলতট। আেমে মুসোদক তনদয় উিোদন েোখো  োড়ীদত 
ত দয় উিল ওেো। 

বুক ভোঙো কোন্নোয় লুতটদয় পড়দলো গপদরো উিোদনে ওপে। তচত্কোে কদে 
উিল, আমোদকও তনদয় েোও ওঁে সোদথ। 

উিোদন এদস েোঁতড়দয়দে সবোই। বৃি আেুে েেমোন, আবুল েোসোন, 
েোেেো, এবিং আদেো অদনদক। বৃদিে মুখ ফযোকোদস উদে  উদত্তেনোয়। েোেেো, 
আবুল েোসোদনে গচোদখ েল। েোেেো ভোবদে, গক উতন? নোম বলদলন নো, গেশ 
বলদলন নো। অমন ভোল মোনুে তক অপেোে কেদত পোদে? এখন েোেেো বুেদত 
পোেদে গকন ওেো েিং দল েোত কোটোতেদলন, গকন কোউদক নো েোনোদনোে শতি 
তেদয়তেদলন। আসদল ওদেে এদনই তবপদে গফলো েদলো। এ গেোে তোেই। গস গকন 
তোদেে কথোটো আব্বোদক এদস বদলতেল। ভোবদলো েোেেো আেমে মুসোে কথো। শুেু 
গস নয় ভোবদে আবুল েোসোন এবিং আেুে েেমোনও। এমন মোনুে তোেো গকোথোও 
গেদখতন, শুদনওতন গে, এমন তবপদে মোনুে েোসদত পোদে। সবোই েখন উদে  
আতিংদক আকুল তখন তোে মুদখ তচেোে গলশমোত্র গনই। গক এই অদ্ভুত মোনুেতট। 
এক সময় সবোে গচোখ গ ল গপদরোে তেদক। খুশীেদলো তোেো। সব েোনো েোদব তোে 
কোে গথদক। 

গ্রোদমে একটো প্রশস্ত েোস্তো েদে এত দয় চলতেল পুতলদশে  োড়ী।  োড়ীতট 
গ্রোম গপতেদয় এত দয় চলল নেীে তেদক। 

 োড়ীতট গেোট একতট মোইদক্রোবোস। ড্রোইতভিং তসদট একেন পুতলশ। আে 
েোদেো ো বদসদে ড্রোইভোদেে পোদশে তসদট। 

গপেদনে তসদট আেমে মুসোে দু'পোদশ দু'েন পুতলশ। আে তোে গপেদনে 
তসদট আে একেন, সবোে েোদতই উেযোত গট বন োন। 

গ্রোদমে মেয তেদয় প্রশস্ত েোস্তোতট এত দয় ত দয় ব্রীদে উদিদে। ব্রীদেে পে 
েোস্তোতট পোকো। তীদেে মত গসোেো ত দয় তো প্রদবশ কদেদে মতেনোদসতল শেদে। 
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ব্রীে গপতেদয়  োতড়তট পোকো েোস্তোয় এদস পড়ল। আকণি েোতস গেদস 
েোদেো ো মোথো ঘুতেদয় আেমে মুসোে তেদক তোতকদয় বলল, ‘গতোমোে মত গভেো 
গবড়োদলে এত নোম গকন শুতন, আমোে মত গলোদকে পোিোয় কখনও তুতম পড়তন।’ 

‘তো তিক।’ গিোঁদট েোতস গটদন বলল আেমে মুসো। 
‘েোসে গকন?’ 
‘েোসতে গতোমোে বীেত্ব গেদখ। একতট গুতল নো েুদড় এতবড় তশকোে 

কদেে।’ 
‘তবদ্রুপ কেে, চল থোনোয়।’ হুিংকোে তেদয় উিল েোদেো ো। 
আেমে মুসো কথো বোড়োদলোনো। েোঁেোেোম মোকিো গলোদকে সোদথ কথো 

বোতড়দয় লোভ গনই। আেমে মুসো ইেো কেদল েোেেোদেে বোতড়দতই এদেে েোত 
গথদক খসদত পোেত, তকন্তু তো গস ইেো কদেই কদেতন। তোেদল ঐ পতেবোেতট নয় 
গ্রোমশুি সকদল তবপদে পড়দতো। পুতলশ তোদেে পেোেয় তকিংবো বযথিতোে 
প্রততদশোে তনত গ্রোমবোসীদেে ওপে। এেদন্যই আেমে মুসো েুতঁক তনদয়দে। 
সুদেো  গপদলই এদেে েোত গথদক খসদত গচট বো কেদব এবিং গসটো েথোসম্ভব 
তোড়োতোতড়। আেমে মুসো েোদন, তোদক থোনোয় েোখদবনো। খবে েওয়োে সোদথ 
সোদথ এই েোদতই মোতিদে পোে কেদব। সুতেোিং সময় গবশী গনয়ো েোদব নো। 

থোনোয় কিোউদন্ড প্রদবশ কেল  োড়ী েীদে েীদে এদস েোঁড়োল  োড়ী 
বোেোেোয়।  োড়ী বোেোেোয়  োড়ী থোমদতই ড্রোইভোে গনদম পড়ল। আে সোদথ 
সোদথই েোদেো োও নোমল। গনদমই তে তচ, ডোকোডোতক শুরু কদেতেল েোদেো ো। 
আেমে মুসোে এ তেদকে েেেোও খুদল তেল পোদশে পুতলশ। েেেো খুদল তে তচ 
কদে গস গনদম পড়ল। আেমে মুসো নড়লনো। তোে ডোন পোদশে পুতলশ আেমে 
মুসোদক দু'একবোে গিলো তেদয়, নোমোে েদন্য বদল আনদে গেো  গেবোে েদন্য 
আেমে মুসোে সোমদন তেদয় গবতেদয় গ ল। 

গপেদনে পতুলশ নোমোে েদন্য উদি েোঁড়োতেল। তোে গট বন োদনে বযোদেল 
তনদচ গনদমদ দে। আেমে মুসো তবদুযৎ  ততদত উদি েোঁতড়দয় ডোন েোদতে একটো 
কোেোত েুদে মোেল তোে বোঁকোদনো উন্মুি ঘোদড়। 
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তোে েোত গথদক গট বন োন খদস পড়ল, মোথো তোে ওপদে উিল নো। 
সিংজ্ঞোেীন গেেতট তোে খদস পড়ল তসদটে ওপে। 

বড়শীদত বড় মোে েেদল গেমন একটো তে তচ বোদে গতমতন তে তচ বোইদে। 
গভতে গথদক আদেো পুতলশ এদস গেো  তেদয়দে তোদেে সোদথ। 

েোদেো ো সোদেদবে কন্ি গশোনো গ ল, ‘গতোমেো তক কেে েোও নোমোও 
েোমোই বোবুদক।’ 

আেমে মুসো তখন গট বন োন েোদত তুদল তনদয়দে। ওদেে কথো এত দয় 
আসদে। আসদে ওেো  োড়ীে তেদক। 

আে সময় নট ব কেলনো আেমে মুসো। আেদখোলো েেেো  তলদয় লোতফদয় 
পড়ল তনদচ এবিং তর োে গটদন গট বন োদনে বযোদেল অিিচন্দ্রোকোদে একবোে ঘুতেদয় 
তনল। বৃতট বে মত েুদট গ ল গুতল।  োড়ীে তেদক অগ্রসেমোন গলোকগুদলোে েোেেো 
গেে পোকো ফদলে মত েদে পড়ল মোতটদত। েোদেো ো তকেুেূদে েোঁতড়দয় তস োদেট 
েেোতেল। তস োদেট মুদখ তনদয়ই মুখ থবুদড় পদড় গ ল মোতটদত। 

আেমে মুসো গকোন তেদক আে নো তোতকদয় একটোদন  োড়ীে েেেো খুদল 
লোতফদয় উদি ড্রোইতভিং তসদট ত দয় বসল। ট বোটি তেল  োড়ী। 

গ ট তখদনো গখোলোই তেল। তীে গবদ  মোইদক্রোবোস থোনো গথদক গবতেদয় 
েোস্তোয় এদস পড়ল। গকোন পদথ এদসতেল তো মদন আদে আেমে মুসোে। এতেক 
গসতেক কদয়কবোে বোঁক তনদলও থোনোে পোশ তেদয় েোওয়ো এই েোস্তোতটই ব্রীদে ত দয় 
উদিদে। 

েোস্তোতট েদে েদড়ে গবদ  ব্রীে লদিয েুদট চলল আেমে মুসোে  োড়ী। 
ঘতড়ে তেদক তোতকদয় গেখল েোত ১১টো। 

ব্রীদে এদস গপ েল েখন  োড়ীতট তখন েোত ১১টো ১৫ তমতনট। ব্রীদেে 
মোেোমোতে েোয় োয়  োড়ী েোঁড় কেোল আেমে মুসো।  োড়ী গথদক গনদম গেতলিং 
পেীিো কদে গেখল এতেক তেদয়  োড়ী গফদল গেয়ো কতিন। 

 োড়ী বযোক কদে ব্রীদেে উত্তে পোদশ তনল। তোেপে ব্রীদেে পোশ তেদয় 
 োড়ী নেীদত গিদল তেল।  োড়ী তেদয় আদ  ব্রীদেে গ োঁড়োে  োডিোে গভদঙ্গ গফদল 
তেল েোদত সবোই বুদে  োড়ী এযোকতসদডন্ট কদে নেীদত পদড় গ দে। 
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আেমে মুসো ব্রীে পোে েদয় তিক নেীে েোদে একটো  োদেে তনদচ গেোট 
গেোদপে মদেয লুতকদয় অদপিো কেদত লো ল। 

প্রোয় ১৫ তমতনট পে মতেনোদসতল ন েীে তেক গথদক  োড়ীে গেডলোইট 
েুদট আসদত গেখো গ ল। 

ব্রীদেে মুদখ এদস থমদক েোঁড়োল দু’তট  োড়ী সেয ভোঙ্গো  োডিোে ওদেে 
নেদে পদড়দে। ওেো  োড়ী গথদক গনদমদে। তে তচ কদে কথো বলদে। গেোট নেী 
গশোনো েোদে তোদেে উদত্ততেত কথো। 

‘এযোকতসদডন্ট কদেদে, কোে  োড়ী, ঐ  োড়ী তক নো গেখ।’ একেন 
তচৎকোে কদে বলল 

টচি জ্বোতলদয় গনদম গ ল গকউ গকউ। টদচিে আদলো গফলল প্রোয় ডুদব 
েোওয়ো  োড়ীে ওপে এবিং সোদথ সোদথ তচৎকোে কদে উিল, ‘আমোদেে  োড়ীই 
স্যোে। বযোটো তনিয় তোল েোতেদয় এযোকতসদডন্ট কদে ডুদব মদেদে।’ 

‘ োড়ী গতোলো েোদব, গভতেটো গেখো েোদব?’ ওপে গথদক গকউ বলল উচ্চ 
কদে।’ 

‘নো স্যোে, তেন েোড়ো তকেুই কেো েোদব নো।  োড়ী তুলদত গক্রন লো দব 
স্যোে।’ 

নেীদত েোেো গনদমতেল তোেো টচি গজ্বদল কথো বলদত বলদত উদি গ ল 
তকেুিণ পে একতট  োড়ী তফদে গ ল, তকন্তু আদেকটো  োড়ী ব্রীদেে মুদখ 

েদয়ই গ ল। আেমে মুসো বুেল, সোেো েোত ওেো থোকদব ওখোদন। পোেোেো গেদব 
ওেো ডুদব েোওয়ো  োড়ী। পুতলদশে তনয়ম এটোই। 

ঘতড় গেখল আেমে মুসো। ১২টো গবদে গ দে। আেও তকেুিণ অদপিো 
কেোে তসিোে তনল আেমে মসুো। গখোঁে গনবোে েদন্য থোনো গথদক অবশ্যই গকউ 
গ্রোদম গসই বৃদিে বোড়ীদত েোদব। আেও আেঘণ্টো অদপিো কেল। তকন্তু গকউ 
এলনো। তবতস্মত েদলো গস। আবোে ভোবদলো, তনিয় ওেো গভদবদে আেমে মুসো বোস 
ডুদব মোেো গ দে, অথবো এমনও েদত পোদে গে, গে সব পুতলশ বৃদিে বোড়ীদত 
ত দয়তেল তোেো সবোই মোেো গ দে। তোে ফদল সন্ধোন সূত্র পুতলশ েোতেদয় গফদলদে। 
খুশী েদলো আেমে মুসো। সতয গেটোই গেোক, সবটোদতই লোভ। 
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আেমে মুসো গেোপ গথদক গবতেদয় এল। েোস্তোয় উদি েীদে েীদে এগুদলো 
েোেেোদেে বোড়ীে তেদক। গপদরো তনিয় ওখোদনই। গঘোড়ো ও বযো  বযোদ েও 
ওখোদনই আদে। আে েোদতই েোত্রো কেদত েদব। 

আেমে মুসো সদব গ্রোদমে সীমোনোয় প্রদবশ কদেদে, এমন সময় গেখল 
ততনেন গলোক এতেদক আসদে। আেমে মুসো চট কদে েোস্তোে পোদশ একটো  োদেে 
আড়োদল সদে গ ল। গ্রোদমে কোেও সোমদন গস আে পড়দত চোয় নো। গস আবোে 
গকোন েনপল েদব গক েোদন। আবোে খবে চদল গেদত পোদে থোনোয়। 

গলোক ততনেন তনচুস্বদে কথো বলদত বলদত আসদে। কোেোকোতে আসদতই 
গপদরোে  লো তচনদত পোেদলো আেমে মুসো। আদেো কোদে এদল অন্য দু’েনদকও 
গস তচনদত পোেল। একেন আবদুে েেমোন, আদেকেন আবুল েোসোন। আেমে 
মুসো বুেদত পোেল তোেো মতেনোদসতল শেদেে তেদক েোদে, সম্ভবত তোেই সন্ধোন 
তনদত।  

ওেো  োে বেোবে আসদতই আেমে মুসো আড়োল গথদক গবে েদয় ওদেে 
সোমদন েোঁড়োল। 

প্রথমটোয় চমদক উদি ততনেনই থমদক েোঁড়োল। পদে আেমে মুসোদক 
তচনদত গপদে গপদরো েুদট এদস থোদক েতড়দয় েদে গকঁদে গফলল। বলল, ‘আপতন 
নোতক এযোকতসদডন্ট কদে মোইদক্রোবোসসে নেীদত ডুদব মোেো গ দেন?’ 

‘গক বদলদে?’ 
‘গ্রোদমে গলোক শেে গথদক তফদে বদলদে।’ 
‘আে তক শুদনে গতোমেো?’ আবদুে েেমোদনে তেদক গচদয় প্রশ্ন কেল 

আেমে মুসো। 
‘গলোকেো বলদে, গতোমোদেে গমেমোন ১০েন পুতলশদক খুন কদে থোনোে 

 োড়ী তনদয় পোতলদয়তেল, তকন্তু ব্রীদেে মুদখ এযোকতসদডন্ট কদে  োড়ী সদমত 
নেীদত পদড়দে।’ 

‘ওেো তিক বদলদে, তদব  োড়ী নেীদত পদড়দে, আতম নেীদত পতড়তন।’ 
‘১০েন পুতলশদক েতযো কদে আপতন চদল এদসদেন একথো তিক?’ গচোখ 

কপোদল তুদল বলল আবুল েোসোন। 
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‘হ্োঁ তিক।’ 
আবুল েোসোন আেও তকেু বলদত েোতেল। আেমে মুসো বলল, ‘চল গেেী 

কেো েোদব নো। গেদত গেদতও কথো বলো েোদব।’ তোেো দ্রুত েোটদত শুরু কেল 
বোড়ীে তেদক। 

বোড়ীে ওিোদন উদিই আবুল েোসোন গে ঁদড় বোড়ীে গভতদে চদল গ ল 
গমেমোনখোনো খুদল গেবোে েদন্য। 

গমেমোনখোনো খুদল গ ল। 
বৃি আবু আলী গশখ সে বোড়ীে গকউ ঘুমোয়তন। খবে গপদয় সবোই েুদট 

এদসদে গমেমোন খোনোয়। 
আেমে মুসো প্রদবশ কেল ঘদে। বৃি এদস েতড়দয় েেল তোদক। বলল, 

‘বোবো তুতম পতেচয় েোওতন। পতেচয় গ োপন কদে আমোদেে েিোে েদন্য তুতম েেো 
তেদয়ে তকন্তু আমোদেে উতচত তেল সমস্ত গ্রোম তবেোন কদে েদলও গতোমোদক েিো 
কেো। বোবো, আমোদেে গ্রোদমে মূলয একতট গ্রোমই মোত্র। তকন্তু গতোমোে মূলয গ োটো 
দুতনয়ো তেদয় েদব নো। তুতম গকন পতেচয় গ োপন কদেতেদল? গকন তুতম আমোদেে 
অপেোেী বোনোদল?’ 

‘নো গকোন অপেোে েয়তন? সবোে েদন্য েো ভোল, আতম গসটোই 
কদেতেলোম।’ 

‘গতোমোে কথোে ওপে কথো বলো গবয়োেবী, তকন্তু তুতম েতে থোনো গথদক 
তনদেদক েোড়োদত নো পোেদত?’ 

‘আতম তনতিত তেলোম আিোে আমোদক েোতড়দয় গনদবনই। এখোনকোে 
থোনোে কতটুকু শতি থোকদত পোদে, তো আতম েোেণো কদে তনদয়তেলোম।’ 

‘আপতন একো েশেন পুতলশ গমদেদেন?’ বলল েোেেো। 
‘হ্োঁ েোেেো মোনুে মোেো খুব সেে। তকন্তু গ োটো দুতনয়ো তমদল লি গকোতট 

বেে গচট বো কেদলও একেন মোনুে আমেো বোনোদত পোেদবো নো।’ 
‘তকন্তু তবুদতো মোেদত েয়, মেদত েয়।’ বলল আবুল েোসোন। 
‘এটোই আবেমোন তনয়ম। সভযতোে স্বোদথিই এটো প্রদয়োেন। বো োদন সব 

 োে েোখো েোয় নো, তকেু উপদড় গফলদত েয়, তকেুে েত্ন কেদত েয়, এও গতমতন।’ 
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‘আমেো গপদরোে কোদে সব শুদনতে। আপতন গেন গথদক চদল েোদেন। 
গেদনে কোে তক গশে?’ 

‘আমোে কোে গশে েোেেো। েো বোতক আদে কেোে, এখোনকোে গনতৃবৃেই 
তো পোেদবন।’ 

‘তকন্তু আপনোদক গতো গকউ েোড়দত চোয়তন।’ েোেেোই কথো বলল। 
‘আমোদক ওেো ভোলবোদস তোই।’ 
‘আপতন ভোলবোদসন নো?’ বলল েোেেো। 
আেমে মুসো েোসল। বলল, ‘তুতম ভোল উতকল েদব েোেেো।’ 
‘এ বদল আমোে প্রশ্ন পোশ কোটোদত পোেদবন নো।’ 
‘নো পোশ কোটোদবোনো। বলতে, আে েোদত ক’ঘণ্টোে েদন্য গতোমোদেে 

সোদথ গেখো এ ক’ঘণ্টোদতই তক একটো মোয়োে বোেন  দড় ওদিতন। পেেে তবতেন্ন 
েদত তক মনটো খচ খচ কেদব নো? এটোই মোনব মন। এে ঊদধ্বি গকউই নয় েোেেো।’ 

কথো গশে কদেই আেমে মুসো বৃি আবু আলী গশদখে তেদক তোতকদয় 
বলল, ‘আতম এখতন চদল গেদত চোই েনোব।’ 

‘েোতন চদল েোদব। তকন্তু খুব কট ব লো দে মদন, এতবড় গস ভো য েোদত 
গপদয়ও গেো য মেিোেো তেদত পোতেতন। আমেো গবঁদচ থোকদত, অিত থোকদত আমোে 
বোড়ী গথদকই গতোমোদক পুতলশ েদে তনদয় গ দে। গকোন তেন ভুলদত পোেদবোনো 
আমোদেে এ বযথিতোে কথো।’ 

‘আপনোদেে এ ভোলবোসোে েদন্য আতম কৃতজ্ঞ। আতম অনুদেোে কেব, 
গেদন েোেো আমোে পি গথদক কোে কেদে, কোে কেদব, তোদেেদক আপনোেো 
এই ভোদলোবোসোই গেদবন।’ বলল আেমে মুসো। 

‘আপতন তবজ্ঞ, বহুেশিী। গেদন আমোদেে ভতবষ্যত তক?’ বলল আবুল 
েোসোন। 

‘ভতবষ্যত তনভিে কেদে গতোমোদেে ওপে। এততেন েো তেলনো গসই 
েোতত ত অতেকোে গতোমেো আইনোনু  ভোদব গপদয়ে। এ সুদেোদ ে সেযবেোদেে 
ওপে গতোমোদেে সোফলয তনভিে কেদে। গতোমেো েতে খোতট মুসলমোন েও, চতেত্র ও 
ইসলোমী আেদশিে সুমেোন মোেুেি তেদয় েতে এখোনকোে সিংখযো  তেদষ্ঠে মন েদয় 
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ব্রতী েও, তোেদল গেখদব গেদন এদসদে নতুন েীবন, তবেোন মোলো ো, গ্রোনোডো, 
কদডিোভোয় এদসদে েীবদনে নতুন েেন। গ োয়োদেলকুইভোদেে মেো োদঙ 
এদসদে নতুন গরোত, এদসদে গসই স্বণিে ু েো আমেো েোতেদয়তে।’ 

কথো গশে কদে উদি েোঁড়োল আেমে মুসো। েোেেো এত দয় এল আেমে 
মুসোে তেদক। তোে েোদত এক খন্ড কো ে ও একতট কলম। কো ে ও কলম 
আেমে মুসোে সোমদন তুদল েদে বলল, ‘আমোে অনুদেোে আপতন গকোনআদনে 
একটো আয়োত এবিং েযোতনশ ভোেোয় উচ্চোেণ ও তোে অনুবোে তলদখ তেন। আতম 
এটো গেখব, পড়ব। আে এটো গেতখদয় বলব ও তচেতেন  বি কেব গে, আপনোে 
সোদথ গেখো েদয়তেল।’ বলদত বলদত আদবদ  তোে দু’গচোদখ অশ্রু গেখো তেল। 

আেমে মুসো গকোন কথো নো বদল কো ে কলমতট তনদয় আবোে বদস 
পড়ল। 

তলদখ কো ে কলম েোেেোে েোদত তুদল তেদত তেদত বলল, ‘েন্যবোে 
গবোন। গেোয়ো কতে গতোমোদক এবিং গতোমোদেে সকলদক আিোে েোবু্বল আলোতমন 
গকোনআন গশখোে সুদেো  তেন।’ 

বদল উদি েোঁড়োল আেমে মুসো। 
সবোইদক সোলোম েোতনদয় গবতেদয় এল ঘে গথদক। তোে গপেদন গপদরো 

এবিং অন্যোন্যেো। 
আেমে মুসো গঘোড়োয় উদি পোদশই েোঁড়োদনো বৃি আবু আলী গশখদক 

বলল, ‘পুতলশ েতে আদস বলদবন, গপদরো গঘোড়ো দুদটো তনদয় চদল গ দে। আমোে 
বযোপোদে তোেো অন্ধকোদেই থোক। েুিদিদত্র শত্রুদক েতটো তবভ্রোে েোখো েোয়।’ 

বদল আেমে মুসো তোড়ো তেল গঘোড়োদক। চলদত শুরু কেল গঘোড়ো। 
বৃি, আবদুে েেমোন, আবুল েোসোন, েোেেো সবোই তনবিোক ভোদব েোঁতড়দয়। 

কথো বলদত তোেো গেন ভুদল গ দে। মদন েদে, তসদনমোে একটো অতবশ্বোস্য েৃশ্য 
গেন সোমদন তেদয় েীদে েীদে েূদে তমতলদয় েোদে।  

গ্রোম গপতেদয় েোদলোন নেীে তীে েদে অন্ধকোদেে বুক তচদে উত্তে পূবি 
তেদক গকলোতোউে শেে লদিয এত দয় চলল আেমে মুসো ও গপদরোে দু’তট গঘোড়ো। 
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পেতেন গবলো ১২টোয় আেমে মুসোেো গকলোতোউে শেে অততক্রম কেল। 
গকলোতোউে শেদেে েতিণ পোশ তেদয় েোদলোন নেী প্রবোতেত। আেমে মুসোেো 
শেেদক বোদয় গেদখ েোদলোদনে তীে েদে এত দয় চলল। গকলোতোউে শেে পোে 
েদয় েোদলোন নেী তেক পতেবতিন কদে গসোেো উত্তদে প্রবোতেত েদয় সোেোদ োসো 
সোতেয়ো েোইওদয়ে আল তন পেিে গপ ঁদেদে। 

আেমে মুসোেো গকলোতোউে পোে েদয় নেীে তীদে একটো তনতেতবতল 
েোয় োয় বদস খোওয়ো েোওয়ো গসদে তনল। আেমে মুসোেো এখন গচট বো কেদে েতটো 
সম্ভব গলোকোলয়দক এতড়দয় চলদত। 

খোওয়ো গশদে আবোে েোত্রো কেল তোেো। আল তন শেদেে েতিদণ 
েোদলোন নেীে তীদে একটো  োদেে তলোয় তোেো েোত কোটোদলো। পেতেন গভোদে 
েোত্রোে আদ  গঘোড়োদক ভোদলো কদে পোতন খোইদয় তনল। অতল তন শেদেে পে ১০০ 
মোইল পথ তোদেেদক নোতমনদকো উপদতযকোে মদেয তেদয় গেদত েদব, গেখোদন পোতন 
পোবোে গকোন সম্ভোবনো গনই। 

পেবতিী ১৮ ঘন্টোয় আেমে মুসোেো নোতমনদকো উপতযকো অততক্রম কদে 
আেবো নেীে তীে বেোবে চদল এল তকেুটো পথ গেোদয়সো েোকো েোইওদয় বযবেোে 
কদে েোকো শেদেে উপকদন্ি ত দয় গপোেোল। 

েোকো একতট গেোর পোবিতয শেে। এখোন গথদক ৫০ মোইল উত্তদে 
তপদেতনে পবিতমোলোে উপে সোিুে ত তেপথ গেন-ফ্রোি সীমোে। এই ত তেপথ 
তেদয়ই আেমে মুসোদেে ফ্রোদি প্রদবশ কেদত েদব। 

েোকো শেদেে পতিম পোশ গঘদে উত্তদে চদল গ দে েোইওদয়তট। আে পুব 
পোশ তেদয় বদয় গ দে  োদলদ ো নেী। 

শেদেে উপকদন্ি নেীে েোদে বৃি আেোতেত একটো তটলোে ত দয় েোঁড়োল 
ওেো। নোমদলো গঘোড়ো গথদক। 

‘স্যোে আপতন বসুন একটু। আতম শেে গথদক একটু ঘুদে আতস। বোদস্কে 
অদনক গলোক আদে এ শেদে। ওদেে সোদথ গেো োদেো  কেদত পোেদল আমোদেে 
কোে অদনক সেে েদয় েোদব।’ বলল গপদটো। 
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‘তিক প্রস্তোব কদেদেো গপদরো। এই েেদনে সীমোে শেে ওদেে গশে 
েোকতন। একটু গখোঁে খবে তনদয় আমোদেে এত দয় েোওয়ো উতচত।’ 

গপদরো চদল গ ল। 
আেমে মুসো তকেুিন  োদেে তনদচ অন্ধকোদে বদস থোকোে ঘোদসে উপে 

শুদয় পড়ল। তকন্তু শুদয়ই আবোে উদি পড়ল। অন্ধকোে ঘোদসে উপে শুদয় থোকদত 
মন চোইদলো নো। পোদশই  োে। আেমে মুসো  োদেে তেদক চোইল প্রসোতেত 
ডোলপোলো তবতশট ব  োে। আেমে মুসো তেতে কদে  োদে উদি গ ল।  োদেে ডোদল 
সুেে  ো এলোদনো েোদব। 

সততযই  ো এতলদয় গেয়োে মত সুেে ডোল গপদয় গ ল আেমে মুসো। 
গকদট গ দে অদনিন। গচোখ েদে আসতেল আেমে মুসোে। তকন্তু নদড় 

চদড় ঘুম তোড়োবোে গচট বো কেদে গস। েিোৎ তনদচ তফসতফসোতনে শে কোদন এল 
আেমে মুসোে। প্রথদমই তোে মদন েল গপদরো েদব। আেমে মুসো কথো বলদত 
ত দয়ই গথদম গ ল। কোদন এল কথোিঃ 'গঘোড়ো আদে, গলোক দু'গটো গ ল গকোথোয়?' 

'সব তেক ভোদলো কদে গেখো েদয়দে গতো?' অন্য একেন বলল। 
'তন্ন তন্ন কদে গেখো েদয়দে এখোদন তোেো গনই।' প্রথম েন বলল। 
'তোেদল গঘোড়ো দু'তট এখোদন লুতকদয় গেদখ ওেো শেদে ঢুদকদে। তনিয় 

তোেদল আসল গলোক এেো। 
'তোই েদব। আে সোেোতেন েোেো শেদে প্রদবশ কদেদে, তোদেে মদেয 

এদেে এই আচেনই সদেেেনক। তোেোড়ো মতেনোদসতল গথদক পোওয়ো খবদেে 
সোদথ তমদল েোদে। খবদে দু'েনদকই গঘোড়সওয়োে বলো েদয়দে।' 

'তোেদল চল েোয়, খবেটো তেদত েদব।' 
'চল, তকন্তু গঘোড়ো দুদটো?' 
'চল তনদয় েোই। গঘোড়োে তেদন আঙ্গুদলে েোপ পোওয়ো েোদব, তোদত তনিত 

েওয়ো েোদব আেও। 
'ওেো শেদে ঢুদকদে, ভোদলোই েদলো। শেে গথদক আে গবরুদত েদব নো 

ওদেে। আে সন্ধো গথদকই তসল কেো েদয়দে শেে গথদক গবে েওয়োে প্রতত ইতি 
েোয় ো। শেদে ঢুকদত পোেদব সবোই, গবে েদত পতেচয় প্রদয়োেন।' 
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'আেও টোইট কোল গথদক গেখদব। মতেনোদসতল গথদক েখন ওেো 
গবতেদয়দে, গসই অনুসোদে আ োমী কোল তেদনে প্রথমভোদ  ওদেে এখোদন গপ েোে 
কথো েতে এ পদথ আদস। এই তেদসব সোমদন গেদখই কোল সকোদল আেও তসন্য ও 
পুতলশ আসদে এখোদন। সোিুে ত তেপথ পেিে েোস্তো একেম তসল কদে গফলো 
েদব।' 

'তকন্তু গেেী েদয় েোদব গতো, ওেো আেদকই গপ দে গ দে বদল মদন েদে।' 
'িতত গনই, েোকোে পুতলশ কম নয়।আে গেেী নয়, খবেটো তোড়োতোতড় 

তেদত েদব চল।'  
ওেো চদল গ দল শে শুদন পতেস্কোে বুেো গ ল গঘোড়োও তোেো সততয তনদয় 

েোদে। 
আেমে মুসো বুেল, ওেো েোকো শেদেে পুতলশ অথবো গ োদয়েো তবভোদ ে 

গলোক। গঘোড়োয় চদড় তোেো দু'েন গে এই তটলো পেিে এদসদে, এটো ওদেে নেে 
এড়োয়তন। তোদেে অনুসেন কদেই ওেো ওখোদন এদসতেল। ওদেে কথো তোেদল 
সতয, শেদে েোেো প্রদবশ কেদে, তোদেে উপে গেমন গচোখ েোখদে, গতমতন শেে 
গথদক পেীিো তনেীিো কদে তদবই কোউদক গবে েদত তেদে। আেমে মুসো আেও 
বুেল, মতেনোদসতল গথদক খবে পোওয়োে পেই তোেো এতটো সতকি েদয়দে। 
মতেনোদসতল গথদক উত্তদে এদস সোিুে ত তেপথ তেদয় গেন তযো  কেোে সম্ভোবনো 
গবশী। 

আেও দু'ঘন্টো কোটোদলো আেমে মুসো  োদেে ডোদল। গপদটো আসোে নোম 
গনই। উতেগ্ন েদলো আেমে মুসো, গপদটোে তকেু েদলো নো গতো? ওেো বদলদে শেে 
গথদক গবরুবোে প্রতত ইতি পদথে উপে ওেো গচোখ েোখদে। গপদরো তক েেো পদড় 
গ ল? 

আেও আেো ঘন্টো পদে আেমে মুসোে তটলোে গ োড়ো গথদক একপ্রকোে 
পোেোড়ী সোদপে মত শীে গভদস এল। পে পে দু'বোে। ওটো বোস্কদেে সিংদকত। 
গপদরো তফদে এদসদে। খুশী েদলো আেমে মুসো। আেমে মুসোও দু'বোে শীে 
বোেোদলো। 
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অল্পিন পদে  োদেে তনদচ শে পোওয়ো গ ল। পেিদণই একটো কন্ি 
গভদস এদলো, 'আতম গপদরোে ভোই তফতলদপে তসতনক। আমোে নোম মোনদসতন।' 

তোেদল গপদরো গকোথোয়। তকেু ঘদটদে তোে। আেমে মুসো লোফ তেদয়  োে 
গথদক নোমল। 'গপদরোে তকেু েদয়দে?' 

'নো তকেু েয়তন েনোব, তকন্তু তোে পতেচয়পত্র গনই বদল এই েোদত তোে 
আে শেদেে বোইদে আসো সম্ভব নয়। তোে পি গথদক আতম এদসতে েনোব।' 

'তোেদল তুতম সব তকেু গেদনে তনিয়?' 
'তে হ্োঁ। তোেোড়ো স্যোে তফতলদপে কোে গথদক আমেো ওয়যোেদলস 

গমদসেও গপদয়তে। আমেো আপনোে অদপিো কেতেলোম।' 
বদল গস আেমে মুসোে েোদত একটো পযোদকট তুদল তেদয় বলল, 'স্যোে 

আপতন গখদত থোকুন, আতম সব বলতে।' 
এক পযোদকট  েম স্যোন্ডউইচ গপদয় আেমে মুসো খুশী েল। েোরুন িুেো 

গপদয়দে তোে। গখদত শুরু কেল। 
'স্যোে গকোন ভোদব', বলদত শুরু কেল মোনদসতন, 'ওেো েোনদত গপদেদে 

বো সদেে কদেদে আপতন শেদে প্রদবশ কদেদেন। তোই শেদে পোেোেো ও 
পেিদবিণ েিোৎ কদে বোতড়দয় গেয়ো েদয়দে। কোল সকোল পেিে শুেু েোকো শেে 
নয় সোিুে ত তেপথ ওদেে গলোক গেদয় েোদব। আমোদেে মদত আে েোত সোিুে 
ত তেপথ পোতড় গেওয়ো উপেুি সময়।' থোমদলো মোনদসতন। 

'গতোমোে কথো তিক' বদল আেমে মুসো এই  োদেে তলোয় ওদেে দু'েদনে 
গে কদথোপকদথোন শুদনতেল সব বলল মোনদসতনদক।  

শুদন মোনদসতন বলল 'তোেদল আমোদেে তচেো তিকই েদয়দে।' 
'গতোমোদেে তক তচেো?' 
'এই েোদতই আমেো সোিুে ত তেপথ পোতড় গেওয়োে বযবিো কদেতে।' 
'তক বযবিো কদেে?' 
'স্যোে আমেো একটো তচেো কদেতে, আপতন চূড়োে কেদবন। আমেো মদন 

কতে, বতিমোন অবিোয় সোিুে ত তেপদথ গপ েোে সবদচদয় সেে উপোয় তসতনদকে 
েদ্মদবশ। ঘন্টোখোদনক আদ  আমোদেে গলোদকেো েোকো সোিুে েোইওদয়ে ওপে 
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গথদক দু'েন তমতলটোেী এম, তপদক তকডন্যোপ কদেদে এবিং তোদেে  োতড় েখল 
কদেদে। আমেো তোদেে  োতড় ও গপোেোক তনদয় খুব সেদেই সোিুে গেদত পোতে।' 

আেমে মুসোে মুখ উজ্জল েদয় উিল। বলল 'েন্যবোে মোনদসতন। গতোমেো 
তফতলদপে গেো য তশদষ্যে মত কোে কদেে।  োড়ী গকোথোয়?' 

'েোইওদয়ে পোদশ একতট তটলোে আড়োদল, গপোেোকও গসখোদনই আদে।' 
আেমে মুসো ঘতড়ে তেদক তোতকদয় গেখল েোত ২টো বোেদত েোদে। গস 

বলল, 'সময় নট ব নো কদে আমেো তোেদল এখন েোইওদয়ে তেদক েোঁটদত পোতে, তক 
বল?' 

'তে স্যোে, আমোদেে আেও একঘন্টো লো দব  োড়ীে কোদে গেদত। শেে 
এতড়দয় আমোদেে গসখোদন গেদত েদব।' 

তটলো গথদক গনদম েোঁটো শুরু কেল দু'েন। প্রথদম মোনদসতন, তোে গপেদন 
আেমে মুসো। 

 োড়ীে কোদে তোেো েখন গপ েোল, তখন েোত ততনটো। 
মোনদসতন দু'েন তমতলটোেী পুতলদশে গপোেোদকে একতট আেমে মুসোে 

তেদক এত দয় তেদয় একতট পেদত শুরু কেল। 
'মোনদসতন, সোিুে সীমোে ফোতড়ঁতট গকমন?' 
'ত তেপদথে মুদখ ডোন পোদশে েোস্তোে সোদথ ইতমদগ্রশন অতফস। অতফদসে 

পোদশই লম্বো বযোেোক। গসখোদন তসন্য থোদক। েোস্তোে উপে পদড় থোদক কোদিে 
একটো বযতেদকড। দু'পোদশ েোতড়দয় থোদক দু'েন তসন্য।' 

'ফেোতস আউটদপোট ব গসখোন গথদক কতেূে?' 
'ত তেপথতট এক তকদলোতমটোে েীঘি ত তেপদথে উত্তে মুদখ ফেোতস 

আউটদপোট ব। ত তেপথতট 'গনো-মযোনস লযোন্ড' তেসোদব তবদবতচত।' 
সব শুদন আেমে মুসো একটু তচেো কেল, 'আতম তমতলটোেী গপোেোক পেব 

নো। আমোে কোদে গেদনে তবে পোসদপোটি এবিং ফেোতস তভ আই তপ তভসো আদে। 
গ োঁফ গেতখদয় বলল, আমোে গচেোেোদক অদনকখোতন পতেবতিন কেো েদয়দে 
পোসদপোদটি। সোেোেন েৃতট বদত এ গথদক আমোে আসল গচেোেো তোৎিতনক েদে 
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গফলো সম্ভব নয়। তুতম  োড়ীদত বদস থোকদব, আতম ইতমদগ্রশন অতফদস েোব। েোই 
ঘটুক আতম  োড়ীদত উিোে সোদথ সোদথই  োড়ী েোড়দব।' 

গথদমই আবোে তেজ্ঞোসো কেল, ‘ভোল কথো গতোমোে কোদে পোসদপোটি, 
তভসো আদে গতো?' 

'আদে, আমেো প্রোয়ই এপোে ওপোে েোতোয়োত কতে।’ 
'তিক আদে', বদল আেমে মুসো  োড়ীদত উদি বসল। 
মোনদসতনেও গপোেোক পেো েদয় ত দয়তেল। গস উদি বসল ড্রোইতভিং তসদট। 
 োড়ী তটলোে আড়োল গথদক গবতেদয় এদস েোইওদয় েদে েুদট চলল সোিুে 

ত তেপদথে উদেশ্য। 
পদথ গবশ কদয়ক েোয় োয় পুতলশ ও তসতনকদেে পোেোেো গেখো গ ল। 

তকন্তু গকোথোও থোমদত েদলো নো।  োড়ী এবিং ড্রোইতভিং তসদট তমতলটোেী পুতলশদক 
গেদখই তোেো তক্লয়োে তস ন্যোল তেতেল এবিং গসই সোদথ বুট িুদক কড়ো স্যোলুট। 

েোত গপ দন চোেটোয় আেমে মুসোেো সীমোে ফোঁতড়দত এদস গপ েোল। 
তোদেে  োড়ী এদস েোড়োল ফোঁতড়ে অতফস বেোবে েোস্তোয়। 
আেমে মুসো গেখল েোস্তোয় কোদিে বযোতেদকড আদে। তকন্তু েোস্তোে 

দু'পোদশ দু'েন তসতনক থোকোে কথো তো গনই। তোদেে গেখো েোদে গ ট সিংলগ্ন 
তসকুতেতট বদক্স। ফোঁতড়ে অতফদসে তেদক গচদয় গেখল, বোইদে গকউ গনই, তদব 
গভতদে আদলো জ্বলদে। 

আেমে মুসো পোসদপোটিতট েোদত তনদয়  োড়ী গথদক নোমল। অতযে 
সোবলীল  ততদত  ট্  ট্ কদে দ্রুত গেঁদট ত দয় ঘদে ঢুকল। দু'েন অতফসোে 
পোশোপোতশ দু'তট গটতবদল বদস। খুবই তঢদলঢোলো মুদড গচয়োদে গেলোন তেদয় েোত পো 
েতড়দয় বদস আদে। একেন গতো গটতবদলে উপে পো তুদল বদসতেল, আেমে মুসো 
ঢুকদতই গস পো নোতমদয় তনল। 

আেমে মুসো তোদেে গটতবদলে সোমদন ত দয় েোঁড়োল। তোে েোদতে 
পোসদপোদটিে তেদক তোতকদয় একেন বলল, 'স্যতে স্যোে, আপনোদক সকোল ৭টো 
পেিে অদপিো কেদত েদব। কোউদকই আে েোদত সীমোে অততক্রম কেদত নো 
গেবোে তনদেিশ গেয়ো েদয়দে। থযোিংক ইউ।' 
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তোে কথো গশে েবোে সিংদ  সিংদ ই আেমে মুসো পদকট গথদক দু'েোদত 
দু'তট তেভলবোে গবে কদে ওদেে তেদক তুদল েদে বলল, 'েোত তুদল গপেন তফদে 
েোঁড়োও।' 

গলোক দু'তট সিংদ  সিংদ  আতিংকগ্রি েদয় েোত তুদল গপেন তফদে উদি 
েোঁড়োল। 

আেমে মুসো ওদেে তপদি তপস্তল গিতকদয় বোথরূদম তনদয় উপুড় কদে 
শুইদয় তেল। তপে গমোড়ো কদে েোত পো গবদে গফলল ওদেে। তোে পে গবতেদয় এল 
বোথরূম গথদক। ওদেে গটতবদল এদস তনয়ম মোতফক পোসদপোটি বতে িমন ট বযোি 
লোত দয় গবতেদয় এল। গসোেো চলল গ দটে তসকুতেতট বদক্সে তেদক। 

এতেদক মোনদসতনও  োড়ী তনদয় গ দট গ ল। 
মোনদসতনে  োড়ী এবিং আেমে মুসো একই সমদয় গ দট ত দয় গপ েুল। 
মোনদসতনে তেদক একবোে তোতকদয়ই তসতনক দু'েন উদি েোঁতড়দয় বুট িুদক 

স্যোলুট তেল। 
'তবদশে তনদেিদশ আতম েোতে ওঁদক গপ ঁদে তেদত ফেোতস সীমোে ফোঁতড়দত।' 

বলল মোনদসতন। 
গসই সিংদ  আেমে মুসো ওদেে সোমদন পোসদপোদটিে বতে িমন অনুমততও 

তুদল েেল। ওেো একবোে গসতেদক নেে বুতলদয়ই স্যোলুট তেল। 
আেমে মুসো চদল এল  োতড়দত। গ ট খুদল গ ল। তীে গবদ   োড়ী ঢুদক 

পড়ল সোিুে ত তেপদথ। 
ত তেপদথে প্রোয় গশে মোথোয় ফেোতস আউট গপোদেে কোেোকোতে এদস 

আেমে মুসো ও মোনদসতন  োতড় গথদক গনদম সোদথ কদে আনো েিং তেদয়  োড়ীে 
সোমতেক তচহ্ন ও সোমতেক নোম্বোে মুদে গফলল একিং  োড়ীদত লোত দয় তেল নতুন 
একতট নোম্বোে গেট। 

গেনীয় সোমতেক  োড়ী গেখদল ওেো সদেে কেদত পোদে এই েদন্যই 
এই বযবিো। 

তোেপে মোনদসতন তমতলটোেী পুতলদশে গপোেোক খুদল েুদড় গফদল তেদয় 
তনদেে গপোেোদক  োড়ীদত উদি বসল। 
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আবোে েুটল  োড়ী। 
ফেোতস আউটদপোদে গকোন েোদমলোই েদলো নো। আেমে মুসোে তভআইতপ 

তভসো তবেোয় তোদক খুব সম্মোনও গেখোল তোেো। 
ফেোতস আউটদপোে গথদক গবতেদয়  োড়ী েুদট চলল গসন্ট মোতেয়োে 

তেদক। 
খুশীদত গুনগুন কদে  োন েদেদে মোনদসতন। 
'খুব সেদেই বড় একটো কোে েদয় গ ল মোনদসতন, তোই নো? এে সব 

কৃততত্ব তকন্তু গতোমোে। গতোমোে চমৎকোে অতভনয় েদয়দে।' বলল আেমে মুসো। 
'লজ্জো গেদবন নো স্যোে। আপনোে কথো শুদনতে সব। েু  েু  েদে আপনোে 

কোদে আমোদেে তশখদত েদব। এখোদনও আসল কোেটো আপতনই কদে এদলন। ঐ 
দু' বযোটোদক বোথরূদম নো আটকোদল েোঙ্গোমো বোেোত, েিোেতি েদতো।' 

'নো মোনদসতন, আতম গতোমোদেে কোদে কৃতজ্ঞ। গতোমোদেে গনতো তফতলদপে 
মূলযবোন সোেোেয সেদেোত তো নো গপদল গেদন কোে কেো আমোে েদন্য কতিন 
েদতো।' 

'এটো আপনোে মেত্ব স্যোে। শুদনতে আমেো, গকোন কৃততত্বই আপতন 
তনদেে কোদে েোদখন নো। তকন্তু সবোই েোদন, রট বোে মুততিমোন আশীবিোে তেদসদব 
আপতন এদসতেদলন গেদন। বহু শতোেীে অন্ধকোে গকদট এখোদন নতুন েীবদনে 
সূেি উদিদে আপনোে েদশি।' 

'তুতম গকোদেদক তফেদত চোও মোনদসতন?' কথোে গমোড় ঘুতেদয় বলল 
আেমে মুসো। 

'আতম গসন্ট মোতেয়ো গথদক ওদলোেন নেী পদথ বীম পোদমোদলোনো সড়ক 
পদথ গেদন েোব।' 

'গতোমোদক তোেদল অদনক ঘুেদত েদব।' 
'িযোপো কুকুেদেে মেয তেদয় গফেোে গচদয় ঘুেো পথই ভোল।' 
'তিক বদলে।' 
মোনদসতন তকেু বলল নো। 
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আেমে মুসোও তনেব েইল। আেমে মুসোে গচোদখে সোমদন তখন পোউ 
এে তবমোন বেে ঘুেদে। ঐ তবমোন বেে েদয়ই গস তসিংতকয়োিং-এে পদথ উড়দব। 

চোেতেদক তনেব তনেুম। তনেিন পোবিতয পথ। 
আেমে মুসো তকিংবো মোনদসতন কোেও মুদখই কথো গনই। 
তপদেতনে পবিতমোলোে আকোবোঁকো পথ গবদয় েুদট চদলদে  োড়ী। 
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৭ 
'পোউ' েতিণ ফ্রোদিে একটো বড় শেে। তুলে-এে গচদয় গেোট, তদব 

মদন্টেুে গচদয় বড়। মদন্টেুদত তবমোন বেে গনই, এখোদন তবমোন বেে আদে। 
পোউ-এে অন্যতম গশ্রষ্ঠ গেোদটল 'পোউ পযোদলস'-এ উদিদে আেমে মুসো। 

গেোদটলতট আেেিোততক মোদনে, তদব এখোনকোে কোলচোেটো ফেোতস। ফেোতস 
অতভেোতেোই এখোদন আদস। তদব তবদেশীেোও আদস প্রচেু। 

আেমে মুসো তিক কদেদে মেয এতশয়ো েদয় তসিংতকয়োিং-এ প্রদবশ কেদব। 
তটতকট গস তকদন গফদলদে। বন, আিংকোেো, তোসখে েদয় আলমো আতো পেিে তোে 
তটতকট। গচট বো কদেও তোড়োতোতড় তটতকট পোয়তন আেমে মুসো। চোেতেন পদে তোে 
তবমোন। 

গেেীই েখন েদলো, তখন আেমে মুসো মদন্রে ু েোবোে কথো মদন 
কদেতেল। মদন্রে ুএখোন গথদক মোত্র দু'শ মোইল পুদব। তকন্তু তসিোে পোদল্টদে গস। 
ওখোদন গ দল ওেো গেেী কেোদব, নো েদল কোঁেোকোতট বোেোদব। গডোনোে বোস্তববুতি 
এখনও আদসতন। আেমে মুসো তিক কদেদে েোবোে আদ  গেন, গেোয়োন ও গডোনোে 
সোদথ কথো বলদব। ইততমদেযই আেমে মুসো তরদয়দট বে সোদথ কথো বদলদে। গেন 
ও গেোয়োন তনেোপদে ফ্রোদি গপ ঁেদত গপদেদে গেদন তোেো খুশী েদয়দে। গেন ও 
গেোয়োনদক দু'চোেতেদনে মদেযই তরদয়ট ব গপ ঁেদত েদব। আেমে মুসো ওদেে এ 
কথো ঐ তেন কথো বলোে সময় বদল গেদব তিক কদেদে। 

ঘুতমদয় আে শেদে তনরুদেশ গঘোেো তফেো কদে সময় কোটোদে আেমে 
মুসো। এেোড়ো গেোদটদলে লোউদে গস ঘন্টোে পে ঘন্টো কোতটদয় গেয়। তোে তভআইতপ 
তভসো থোকোয় গেোদটল কতৃিপি তোদক অতযে শ্রিোে গচোদখ গেদখ। গেোদটল কতৃিপি 
আেমে মুসোে রূম সোতভিদসে বযবিো কদেতেল। তোেো বদলতেল, ডোইতনিং েদল তভড় 
থোকদল সোতভিদস কখনও কখনও অসুতবেো েয়। তকন্তু আেমে মুসো েোেী েয়তন। 
বদলদে সবোে সোদথ তোে গখদত ভোল লোদ । আেমে মুসো গে সুদেো  গপদয়দে, 
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গসই সুদেোদ  এ গেশবোতসে সোদথ গমলো গমশোে মোেযদম এদেে েীতত নীতত ও 
তচেোে সোদথ পতেতচত েদত চোয়। এটো কদে তোে লোভ েদয়দে অদনক, তকন্তু 
েোদমলোয় গে পড়দত েয়তন তো নয়। 

ঘটনোটো ঘদটতেল তেতীয় তেদনই। 
আেমে মুসো ডোইতনিং েদল তোে গটতবদল একোই বদস খোতেল। তোে 

সোমদনে গটতবদল দু'েন ফেোতস তরুণী। আে বোঁ পোদশে গটতবদল একেন কৃষ্ণোঙ্গ 
েুবক। তোদক গেদখ আেমে মুসোে মদন েদলো, গস তবদেশী েদব। েয় গস আতফ্রকোে, 
নয়দতো কযোতেতবয়োন গকোন গেদশে। েোব ভোদব গস েকমই মদন েয়। আেমে মুসোে 
আেও মদন েদলো, তোে মদেয েদয়দে সিংকুতচত ভোব। গেন তনদেদক গস আড়োল 
কেদত চোদে, পোদশে দু'তট তরুণীে মদেয গচেোেোয় ও আচোে আচেদন গে স্বোেে 
তো কৃষ্ণোঙ্গ েুবকতটে মদেয গনই। 

ডোইতনিং েল গমোটোমুতট ভোদব ভততি। 
আেমে মুসো সদব গখদত শুরু কদেদে। এমন সময় বোম পোদশে গস গটতবল 

গথদক তচৎকোে শুদন আেমে মুসো ওতেদক তফদে তোকোল। গেখল, দু'েন তবশোল 
বপু েন্ডো মোকিো গচেোেোে গশ্বতোিং  েুবক দু'তেক গথদক কৃষ্ণোঙ্গ েুবকতটে দু'তট েোত 
গচদপ েদে গটদন তনদয় েোবোে গচট বো কেদে। 

কৃষ্ণোঙ্গ েুবকতটে গচোদখ আতিংক। গস তনদেদক েোতড়দয় গনবোে গচট বো 
কেদে। 

একেন গশ্বতোঙ্গ েুবক কৃষ্ণোঙ্গ েুবদকে মুদখ একটো ঘুতে চোলোল। কৃষ্ণোঙ্গ 
েুবকতটে গিোঁট গফদট  ল  ল কদে গবতেদয় এল েি। 

গশ্বতোঙ্গ দু'েন এবোে কৃষ্ণোঙ্গ েুবকতটদক দু'তেক গথদক েদে পোঁেোদকোলো 
কদে শূদন্য তুদল তনদয় গেদত শুরু কেল। 

তচৎকোে কদে উিল কৃষ্ণোঙ্গ েুবকতট। 
ডোইতনিং েল ভততি মোনুে। 
সবোে খোওয়ো বন্ধ। সবোে েৃতট ব কৃষ্ণোঙ্গ েুবকতটদক েোইেযোক কদে তনদয় 

েোওয়োে তেদক। তকন্তু গকউ তকেু বলদেনো, গকউ তোদেে গচয়োে গথদক উদিতন। 
আেমে মুসো খোওয়ো বন্ধ কদেতেল। কৃষ্ণোঙ্গ েুবকতটে মুখ গফদট েখন  ল  ল কদে 
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েি গবরুল আেমে মুসোে েদি আগুন েদে গ ল। েখন কৃষ্ণোঙ্গ েুবকতটদক তনদয় 
গেদত শুরু কেল, আে বদস থোকদত পোেল নো গস। 

দ্রুত উদি ত দয় ওদেে পথ গেোে কদে তচৎকোে কদে বলল, 'গেদড় েোও 
ওদক'। 

গশ্বতোঙ্গ েুবকেদয়ে একেন খোেোপ একটো  োল তেদয় বলল, ‘ভোদলো 
চোইদল সদে েো সোমদন গথদক।’ 

আদ ে মত গসই একই তনদেিশ তেল আেমে মুসো আবোে। 
গশ্বতোঙ্গ েুবক দু'েন এবোে কষৃ্ণোঙ্গ েুবকদক গেদড় তেদয় আেমে মুসোদক 

লিয কদে েোত গুটোদত লো ল। 
আেমে মুসো ওতেদক ভ্রুদিপ নো কদে কৃষ্ণোঙ্গ েুবকতটদক তেজ্ঞোসো 

কেল,গক ওেো, গকন তনদয় গেদত চোয় গতোমোদক? 
'আমোদক খুন কেদব.......। 
েুবকতট কথো গশে কেদত পোেল নো, গশ্বতোঙ্গ েুবকদেে একেন তোদক 

েমক তেদয় থোতমদয় তেদয় ঘুতস বোত দয় গতদড় এদলো আেমে মুসোে তেদক। আেমে 
মুসো মোথোটো একটু তনচু কদে দু'েোত তেদয় তোে ঘুতস পোকোদনো েোত েদে এক পোক 
গখদয় উদি েোড়োল। মট কদে গভদঙ্গ গ ল তোে কনুই। তচৎকোে কদে উিল গশ্বতোঙ্গ 
েুবকতট। ঐ তচৎকোদেে মদেয আেমে মুসো তোে তলদপদট লো োল লোতথ। জ্ঞোন 
েোতেদয় লুতটদয় পড়দলো েুবকতট। তেতীয় েুবকতট তপস্তল গবে কেদে তো গেখদত 
গপল আেম্মে মুসো, সোঁ কদে তোে মোথো তনচ তেদক গিদল তেদয় গেোড়ো পো ওপদে 
েুদড় মোেল তেতীয় েুবকতটে েোত লদিয। 

তেতীয় েুবকতট বুদে উিোে আদ ই গুতলে মত উদি আসো লোতথ গখদয় তোে 
েোদতে তেভলবোে তেটদক েূদে ত দয় পড়ল। 

আেমে মুসো মোতট গথদক উিোে আদ ই তেতীয় েুবকতট েোঁপ তেল তোদক 
লিয কদে। আেমে মুসো তবদুযৎ  ততদত একপোদশ তনদেে গেেটোদক সতেদয় তনল। 
পোদশই মোতটদত মুখ থুবদড় পড়ল তেতীয় েুবকতট। 

আেমে মুসো উদি েোঁড়োল। 
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েুবকতটও উিতেল, টলদত,টলদত ঘোড়টো ওপদে একটু উদি আসদতই 
ডোন েোদতে একটো কোেোত তোে ঘোড় লদিয। উিলনো আে েুবকতট। সিংজ্ঞো েোতেদয় 
মোতটদত পদড় গ ল। 

গবোবোে মত েোঁতড়দয় তখনও কৃষ্ণোঙ্গ েুবকতট। েি  তড়দয় পড়দে তোে 
মুখ গথদক। 

আেমে মুসো গশ্বতোঙ্গ েুবক দুতটে তেদক একবোে তোতকদয় চদল গ ল 
গেোদটল কোউন্টোদে। এযোদডনডযোন্ট গে তেল তোদক বলল, পুতলদশ খবে গেয়ো 
েদয়দে। 

‘তে স্যোে। আপনোদক েন্যবোে।’ বলল আেমে মুসোে তেদক তোতকদয়। 
আেমে মুসো কোউন্টোে গথদক তোে গটতবদল তফদে পদকট গথদক রুমোল 

গবে কদে মুখ মুদে তনদয়, পোদয়ে েুলো গেদড় গটতবদল বসল গখদত। 
ডোইতনিং েদলে সমস্ত গলোদকে েৃতট ব আেমে মুসোে তেদক। তোদেে গচোদখ 

গবোবো তবস্ময়। তবস্ময় দু’তট কোেদণ। গেোদটদল অদনক মোেেে তোেো গেদখদে, তকন্তু 
অন্যদক েিোে েন্য এে আদ  আে কোউদক কখনও তোেো এত দয় গেদত গেদখতন। 
তেতীয়তিঃ শোে তশট ব গচেোেোে একটো ভিদলোক েোদুে মত গভতেবোেী গেতখদয় 
তবশোল বপু গুন্ডো দু’গটোদক এক তনদমদে গখলনোে মত কোবু কদে গফলল। 

তবতভন্ন গটতবল গথদক তবতভন্নেন উদি এদস আেমে মুসোদক েন্যবোে 
েোনোল। একতট বৃি েিতত এদস আেমে মুসোে মোথো গনদড় বলল, ‘বৎস 
আমোদেে এততেদনে েোেণো পোলদট তেদল। পদেে েন্য তনদেে েীবন তবপন্ন কদে 
েুতঁক গনবোে গলোক এই পোউদত এখনও আদে।’ 

আেমে মুসো তনেদব সবোইদক েন্যবোে তেদয় তবেোয় কদেদে। 
সোমদনে গটতবদল দু’তট তরুণী গসই গে খোওয়ো বন্ধ কদেতেল আে খোবোদে 

েোত গেয়তন। তোেো তোতকদয় তেল আেমে মুসোে তেদক। তোদেে গচোদখ েোদেযে 
তবস্ময়। 

ইততমদেয পুতলশ এদস গেোদটদলে গলোকদেে েবোনবেী তনদয় গশ্বতোঙ্গ 
েুবক দু’তটদক গগ্রিোে কদে তনদয় গ দে। কৃষ্ণোঙ্গ েুবকতটদকও সোদথ তনদয় গ দে 
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তোে েবোনবেী গেকডি কেোে েন্য। কৃষ্ণোঙ্গ েুবকতট রুম নোম্বোে তনদয় গ দে 
আেমে মুসোে। পুতলশও েোবোে সময় েন্যবোে তেদয় গ দে আেমে মুসোদক। 

আেমে মুসোে খোওয়ো গশে েদল তরুণী দু’েন উদি এল আেমে মুসোে 
গটতবদল। অনুমতত চোইল বসোে েন্য। আেমে মুসো এতিদণ গেখদত গপল তোদেে 
একেদনে েোদত কযোদমেো। চমদক উিল আেমে মুসো, ফদটো গতোদলতন গতো! 

আেমে মুসো ওদেে অনুমতত তেল বসোে েন্য। 
বসদত বসদত কযোদমেো েোদত তরুণীতট বলল, ‘আতম গসোমো গশ্যোন, 

সোিোতেক ‘তে তপদেনীে’ এে সোিংবোতেক। আে ও আমোে বন্ধু গেোদসফোইন।’ 
‘েন্যবোে, খুশী েলোম।’ বলল আেমে মুসো। 
‘আপতন…তক বলব আপনোদক?’ বলল, গসোমো গশ্যোন। 
‘আতম আবদুিোে।’ 
‘আপতন মুসতলম?’ কন্ি তোে উচ্ছ্বতসত, গনদচ উিল তোে গ োটো গেে 

আনদে। 
‘হ্োঁ।’ 
‘আতম সুমোইয়ো গশ্যোন।’ 
‘তুতম মুসতলম?’ 
‘হ্োঁ। তকদে আনে লো দে আমোে। আপতন আে েো গেতখদয়দেন।’ 
‘আমোে এখনও মদন েদে গেোমোিকে তসদনমোে েৃশ্য গেখলোম। 

তবশ্বোসই েদত চোইদেনো বোস্তদব এটো ঘটল।’ বলল গেোদসফোইন। 
‘তিক বদলতেস। তিক উপমোটো তেদয়তেস।’ 
বদলই সুমোইয়ো আেমে মুসোে তেদক তফদে বলল, ‘আমোে পতত্রকোে 

েদন্য আপনোে কদয়কটো কথো আতম তনদত চোই।’ 
‘তক কথো?’ 
‘আপনোে পতেচয় তক?’ 
‘আতম একেন তবদেশী।’ 
‘গকোন গেশী?’ 
‘গেদশে নোম নো েদলও গতোমোে গেোতেে খুব একটো িতত েদব নো।’ 
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‘কৃষ্ণোঙ্গ েুবকতটদক আপতন তচদনন?’ 
‘নো।’ 
'গকন তোদক সোেোেয কেদত ত দয়তেদলন, একেন তবদেতশ েদয়?' 
'মোনুে মোনুেদক সোেোেয কেদব স্বদেতশ তবদেতশ পোবিকয কদে নয়।' 
'েোদেে  োদয় েোত তুদলদেন, তোেো েোত তক্রতমনোল, আপনোে তবশ্বোস েদত 

পোদে?' 
তবপদেে ভয় কদে গতো েোতয়ত্ব পোলন গথদক দুদে সদে েোঁড়োদনো েোয় নো।' 
'সমোদে আে এ েোতয়ত্বদবোদেে আভোব েদয়দে, এদক আপতন গকোন 

েৃতট বদকোণ গথদক গেদখন?' 
'মোনতবক মূলযদবোদেে একটো অবিয় এটো।' 
'আপোনোে তচেোয় এে তক গকোদনো তেদমতড আদে?' 
'মোনুে আিোহ্ে তবেোদনে প্রতত অনু ত েদল তোে মদেয এ েোতয়ত্বদবোে 

সৃতট ব েদব।' 
'গকন এ েোতয়ত্বদবোে তক মোনুদেে মদেয অন্যভোদব আসদত পোদে নো?' 
'আসদত পোদে দু-চোে েদনে মেয। আে রুপ েদব গস্বেোতভতত্তক, 

বোেযতোমূলক নয়।' 
'েন্যবোে আপনোদক। একটো সুেে ইন্টোেতভউ গপলোম' 
'েন্যবোে, গতোমোে কযোদমেোটো আমোে েোদত একটু গেদব?' 
'সুমোইয়ো তোে কযোদমেোটো আেদমে মুসোে েোদত তেল। 
'কযোদমেোটো খুলদত পোতে?' কযোদমেোতট েোদত তনদয় তেদজ্ঞস কেল 

আেদমে মুসো। 
'খুলদবন? গকন?' আেদমে মুসোে তেদক তোতকদয় একটু তচেো কদে বলল 

সুমোইয়ো। 
'প্রদয়োেন আদে, অনুমতত েোও।' 
'খুলুন।" 
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আেদমে মুসো কযোদমেো খুদল তফল্মতট েোদত তনদয় বলল, ‘সুমোইয়ো 
দু'তেদনে েন্য এ তফল্মতট আমোে কোদে েোখদত চোই। েোবোে তেন এটো গতোমোদক 
তেদয় েোব। গতোমোদক নো গপদল গেোটোদল গেদখ েোব। গতোমোদক তেদয় গেদব।' 

'তোে মোদন আপতন েোবোে আদ  আপনোে ফদটো েোপদত তেদবন নো।' 
'তিক তোই।' 
'গকন?' 
'এে েবোবও তুতম গপদয় েোদব।' একটু গথদমই আেমে মুসো বলল; 
'অনুমতত তুতম তেদল?' 
'েোতন নো গকন, আপনোে প্রস্তোদব নো বলোে শতি পোতে নো। তকন্তু আতম 

সোিংবোতেক। আমোে গপশোে গখলোফ এটো।' 
‘আতম অস্বীকোে কেতেনো সুমো। তকন্তু সবতকেুেই একোটো বযততক্রম আদে। 

মদন কে এটো একটো বযততক্রম। েীবদন আে েয়দতো এমনটো গতোমোদক কেদত 
েদব নো।’ 

'আপতন কথোে েোদু েোদনন। তকিংবো সদম্মোেনী িমতো আদে আপনোে। 
আপতন আমোদক েোেী কতেদয় গফদলদেন।' বদল েোসদত েোসদত উদি েোঁড়োল 
সুমোইয়ো। 

‘সোিোৎকোে গনয়োে পে গকোন বযতি সিদকি েোনোে আগ্রে কদম। তকন্তু 
আপনোে সোিোৎকোে গনওয়োে পে অতৃতি গবদড়দে।' বদল উদি েোঁড়োল 
গেোদসফোইনও। 

‘তিক বদলতেস গেোদসফোইন, আতম কথোটো প্রকোশ কেদত পোেতেলোম নো’ 
বদল সুমোইয়ো গেোদসফোইদনে তপদি চোপদড় তেল। ওেো উদি েোঁড়োদল আেমে মুসো 
তফদল্মে তেলতট নোচোদত নোচোদত বলল, 'গকোন প্রকোে অতবশ্বোস কেেনো গতো 
আমোদক?' 

'আপনোদক গেদখ আপনোে কথো শুদন আমোে মদন েদে তক েোদনন? 
আপতন তমথযো বলদত েোদনন নো, আপতন কোউদক িকোদত পোদেন নো।'  

‘এটো তক গবতশ অনুমোন েদলো নো?’ 
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'গেখুন আতম সোিংবোতেক বদট, তকন্তু সোইদকোলতেে একেন তুদখোড় েোত্রী 
তেলোম আতম।' 

‘তোেদল গতো ভদয়ে কথো। থট তেতডিং কদে গফদলোনো আবোে।' 
‘ভয় কেদবন নো। সবোে তচেো পড়ো েোয় নো। আপতন গস েকম একেন 

মোনুে। এ আদেকটো তবেয়। সবই আমোে গেোেীদত কোদে লো দব।’ 
বদল "শূভ েোতত্র" েোতনদয় েোবোে েদন্য পো তুদলতেল সুমোইয়ো, আেমে 

মুসো বদল উিল, ‘আতম গেোদসফইনদক শুভেোতত্র েোনোতে তকন্তু গতোমোদক েোনোতে 
সোলোম, 'আসসোলোমু আলোইকুম।’ 

সুমোইয়ো গশোন থমদক েোঁড়োল। তোে প্রতযয়ী মুদখ একটো লজ্জোে েোয়ো 
নোমল। ‘সতে আতম অভযস্ত নই।’ 

তোেপে তফদে েোঁতড়দয় েোঁটো েেল সুমোইয়ো। তোে সোদথ গেোদসইফোনও। 
আেদমে মুসোও উিল। আেমে মুসো খুব খুতশ মন তনদয় উিদত পোেল নো। 

তোে মদনে গকোথোয় গেন খচ খচ কেদে। সুমোইয়োে মত মুসতলম গমদয়েো সোলোম 
গেয়োে অদভযসও েোতেদয় গফদলদে!  

পেতেন আেদমে মুসো নোস্তো গসদে তোে রুদম তফদে তবেোনোয়  ো এতলদয় 
তেদয়দে। এমন সময় গটতলদফোন গবদে উিল। পোদশ তফদে আেমে মুসো 
গটতলদফোনতট কোদন তুলল। ওপোদেে কন্ি কোদন আসদতই বুেল, সুমোইয়ো। 
সুমোইয়ো বলল, ‘আমোে  ল্প শুদন আব্বো সোেো েোত ভোল কদে ঘুমোয়তন। সকোদলই 
আমোদক তনদয় েুদট এদসদেন। আপনোে তক সময় েদব? আনুমতত গেদবন তক 
আসদত?’ 

‘চদলইদতো এদসে। আস ওদক তনদয়।’ বলল আেমে মুসো একটু েোেো 
স্বদে। 

গটতলদফোন েোখদতই আবোে গবদে উিল। আবোে গটতলদফোন েোদত তুদল 
তনল আেমে মুসো। ওপোদে একতট আপতেতচত পুরুে কন্ি। ফেোতস ভোেোয় বলল, 
‘আতম গসই েুবক েোদক আপতন কোল প্রোদন বোঁতচদয়দেন। আপনোদক েন্যবোে 
েোনোদনোও েয়তন। আনুমতত তেদল আতম আপনোে কোদে আসদত চোই।’ 
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‘গকন, েন্যবোে েোনোদনোে েদন্য? এেদন্য আসোে েেকোে গনই।’ বলল 
আেদমে মুসো। 

‘নো স্যোে আতম একেন তবপেগ্রস্ত মোনুে। একবোে বোঁতচদয়দেন, 
আদেকবোে েয়দতো বোঁচদবোনো। বোঁচোে েন্য কযোদমরুন গথদক পোতলদয় এদসতেলোম। 
তকন্তু তবুও বোঁচদত পোেতেনো।’ 

'আপনোে বোড়ী কযোদমরুদন? তক নোম আপনোে?' 
'আমোে বোড়ী কযোদমরুদনে সবিেতিন কোমদপোদত। গসখোন গথদক এদস 

বোস কেতেলোম উওে কযোদমরুদনে কমবোয়। আমোে নোম ওমে বোয়ো' 
'তুতম মুসলমোন?' 
'েী হ্োঁ। আপতন অসন্তুট ব েদলন?' 
'নো উমে গতোমোদক বুদক েতড়দয় েেদত ইদে কেদে।' 
'স্যোে তবদ্রুপ কেদেন।' 
'সবোে কোদে বুতে তবদ্রুপই গপদয়ে? গশোন আতম গতোমোে এক ভোই। তুতম 

তবদকদল এস আমোে এখোদন চো খোদব।' 
গটতলদফোন েোখল আেমে মুসো। 
এই সময় েেেোয় নক েল। আেমে মুসো উদি ত দয় েেেো খুলল। বোইদে 

েোঁতড়দয় সুমোইয়োে সোদথ গকতোদুেস্ত ফেোসী এক ভিদলোক। 
'আতম সুমোইয়োে আব্বো' বলল ভিদলোকতট। 
'আসসোলোমু আলোইকুম' বদল েোতস মুদখ তোদেে স্বো ত েোনোল আেদমে 

মুসো। 
 
 

পেবতিী বই 

আবোে তসিংতকয়োিং 
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১ 
সুমাইয়ার আব্বা স াফায় ব তে ব তে বলল, ‘সদখ েুসম আমার সেতলর 

বয়ত র। আসম সোমাতি েুসম বলব, সিেু মতে িতরা ো।’ 
সুমাইয়ার আব্বা ষাত ার্দ্ধ বয়ত র। সিন্তু সদতের গাাঁথুসে ভাল আতে বতল 

বয়  দশ বের িম মতে েয়। সেতর  ফরা ী সেোরা। সোতখ মুতখ আসভজাতেের 
োপ। 

‘সজ ো। আসম বরিং খুশী েতবা।’ আেমদ মু া ব তে ব তে বলল। 
সুমাইয়া ব ল োর আব্বার পাতশ। 
‘সুমাইয়ার িাতে  ব শুতেসে। শুতে সদখতে এত সে। সিাে মু সলম 

সদতশর এমে শসি ও  ােত র িথাতো শুসেসে!’ 
‘সিে, মু লমােতদর শসি  ােত র ইসেো  সেই?’ মুতখ োস  স তে 

বলল আেমদ মু া। 
‘স  সো ইসেো ।’ 
‘সিে সফসলসিে, সমন্দাোও, মধ্ে এসশয়া, িতিশা , বলিাতের 

িাসেেী?’ 
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‘সিি বতলে। ভুতল সগতয়সেলাম ওগুতলার িথা। সেতের িথা বাদ সদতল 
সিে? স খাতে সো রিপাে েীে সবপ্লব ঘত  সগল। সিন্তু বৎ , েবু আসম বলব- 
শসি,  াে  ও বুসর্দ্তে মু লমােরা অতেি সপসেতয়।’ 

‘আপোর িথা সিি, সিন্তু  বাই সপসেতয় এিথা সিি েয়।’ 
‘হ্াাঁ, সোমার মে  ম্মােজেি সিেু বেসেক্রম আতে।’ 
‘আসম বেথধোতি অ ম্মােজি সিিংবা অস্বাভাসবি মতে িসর ো।’ 
‘সিে?’ 
‘আমরা মু লমােরা ইউতরাপতি ঘুম সথতি জাসগতয় সেতজরা ঘুসমতয় 

পতেসেলাম। স  ঘুম সথতি  তব আমরা সজতগসে।’ 
‘েমৎিার বতলে বৎ । সিন্তু মু লমােতদর এ ঘুম া বে দীঘধ েতয়সেল, 

ো?’ 
‘সুতখর ঘুম া এি ু গাঢ়ই েয়। েখে আমরা অধ্ধ পৃসথবীর মাসলি। 

অতেল অথধ সেল আমাতদর পাতয়র েলায়। এই  ম্পদ আমাতদর গেৃসববাতদর  ৃসি 
িতরসেল। গেৃসববাদ ধ্বিং  িতরসেল আমাতদর শসিতি এবিং সেতি এতেসেল 
শত্রুতি। সুতখর ঘুম পসরণে েতয়সেল পেতের ঘুতম।’ 

‘েমৎিার, েমৎিার। সোমার  ম্পতিধ মাসরয়ার িাে সথতি যা 
শুতেসেলাম োর সেতয়ও েুসম েমৎিার। আসম এি া িথা বলব সোমাতি।’ 

‘সি িথা?’ 
‘আমার গরীবখাো সোমাতি সেতয় সযতে োই। যাতব েুসম?’ 
‘ফ্রাতের এিস  মু সলম পসরবাতরর  াতথ পসরসেে েওয়াতি আসম 

আমার স ৌভাগে মতে িসর। সিন্তু আমার মতে খুব সলতগতে, সুমা  ালাম সদয়া 
ভুতল সগল সিে?’ 

‘এ া সি আমার সদাষ?  ালাম সপলাম িতব?  ালাম সদয়ার সুতযাগ 
সপলাম িতব?’ অসভমাে ক্ষুর্দ্ িতে বলল সুমাইয়া। 

সুমাইয়ার আব্বা গম্ভীর েতয উিল। োরপর ধ্ীর িতে বলল, ‘শুধ্ু 
 ালাতমর িথা বলে? মু সলম িালোতরর সি আতে আমাতদর জীবতে। োমাজ 
জাসে ো, সরাজা িসর ো। সুমা সিিই বতলতে, এর জন্য সি আমরা দায়ী। আমার 



আবার স িংসিয়ািং  4 

 

আব্বা কুরআে শরীফ পো জােতেে ো, আসম জাসেো, আমার  ন্তাে সুমাইয়াও 
জাতে ো। আমরা অবস্থার সশিার বৎ । আমরা মু সলম োম স সিতয় সরতখসে, 
আদম শুমারীর খাোয়। এখেও সেতজতদর মু সলম পসরেয় সলখসে, সোমাতি 
মু সলম সজতে আন্তসরিভাতব আেসন্দে েতয়সে- এই সয সবাধ্, এ াই খুব িম?’ 

এি ু থামল সুমাইয়ার আব্বা সমাোম্মদ দে গল। মুেূেধিাল পতরই 
আবার বলতে শুরু িরল, ‘আমার ইচ্ছা সেল এিস  মু সলম সমতয়তি সবতয় িরব। 
সিন্তু ো ভাতগে সজাত সে। সবতয় িরতে েতলা এি িোথসলি সমতয়তি। সিন্তু 
গীজধায় সগতয় সবতয় িরতে রাসজ েইসে। অবতশতষ পোসর  সগতয় ম সজতদর ইমাম 
সেতি ই লামী মতে সবতয় িতরসে। আমার এই সেিাতি সি খুব সো  িতর সদখতব 
বৎ ?’ 

‘ধ্ন্যবাদ জোব। ধ্তমধর প্রসে আপোর আন্তসরিো প্রশিং েীয়। সিন্তু 
জোব এে ুকুর মতধ্ে  ীমাবর্দ্ থািতল জাসে সে াতব অসিত্ব স সিতয় রাখা 
যাতবো।’ 

‘সিি বতলে, সিন্তু উপায় সি বতলা। এ সেতয় ভাববার িথা আমাতদর 
এিথা সিি। সিন্তু এর  মাধ্াে সি আমাতদর দ্বারা  ম্ভব? কুরআে সশক্ষার সুতযাগ 
আসম পাইসে, আমার  ন্তােতিও সদতে পাসরসে। এর জতন্য আমরা দায়ী, সিন্তু আর 
সিউ দায়ী েয়? মু সলম সদশগুতলার সি সিােই দাসয়ত্ব সেলো আমাতদর প্রসে?’ 

‘অেীতে এ া েয়সে জোব, ইেশাআল্লাে এখে েতচ্ছ, েতব। সবশ্ব মু সলম 
লীগ (রাতবো) এই  মস্যা সমািাতবলার জতন্য দুসেয়া বোপী অতেি সিেু িতরতে, 
িরতে। এ োো সবশ সিেু মু সলম সদশ এই সক্ষতে দাসয়ত্ব পালতে এসগতয় 
আ তে।’ 

‘খুব খুশীর খবর এ া। এখে বল, যাচ্ছ সো আমার গরীবালতয়? বহু সেিা 
িতর এি া সিারআে শরীফ সজাগাে িতরসে। আমার স্ত্রী ে  িতলর ইচ্ছা, 
সোমার িাে সথতি কুরআতের পাি শুেতবা। আমরা মক্কা, িায়তরা ও ইিামু্বল 
সরসেও'র কুরআে পাি শুসে। সিন্তু স্বেতক্ষ আমরা সিউ সিারআে সদসখসে বা 
শুসেসে।’ 

‘অবশ্যই যাব জোব।’ 
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‘ধ্ন্যবাদ বৎ । আতরি া িথা বলব।’ 
‘বলুে।’ 
‘সুমাইয়ার সফল্ম োসি আ তি সরতখতে?’ সেত  বলল সুমাইয়ার আব্বা। 
‘েুসম মে খারাপ িতরে সুমাইয়া। আসম আ তি রাসখসে ওগুতলা। বলতে 

পার সেরাপত্তামূলি সেফাজতে সরতখসে। আগামী িাল দশ ার মতধ্ে সপতয় 
যাতব।’ 

‘আসম সো আপসত্ত িসরসে। আসম আব্বাতি জাসেতয়সে মাে।’ বলল 
সুমাইয়া। 

‘আমারও আপসত্ত সেই। েতব জােতে সলাভ েতচ্ছ সয,  বাই প্রোর োয়, 
েুসম োওো সিে?’ বলল সুমাইয়ার আব্বা। 

‘ বই জােতে পারতবে। আগামী িাল ১০  া পযধন্ত ধধ্যধ ধ্ারণ িরার 
জতন্য আসম আপোতদর অনুতরাধ্ িরসে।’ 

‘সোমার িথায় যসদও আগ্রে া বােতে, েবু সিি আতে। িখে যাতব 
আমাতদর বাসেতে। এখসে েল লাঞ্চ িতর েতল আ তব।’ 

প্রিাবস  ভাতলা লাগল আেমদ মু ারও। 
 বাই উিল। 
 
 
এখে সবিাল। 
সুমাইয়ার বাসে সথতি আ তে অতেি সদরী েতয়তে আেমদ মু ার। 

সফরতে সফরতে প্রায় ৪ া সবতজ সগতে। আেমদ মু া সোত ল রুতম আ র োমাজ 
পতে সেতয় সবোোয় গা এসলতয় সদতয়তে। সযােতরর োমাজ স  পতে সেল 
সুমাইয়াতদর বাসেতে।  াবইতি সেতয় োমাজ পতেতে, োমাজ সশসখতয়তে ওতদর। 
এই প্রথম সুমাইয়াতদর বাসেতে োমাজ েতলা। আেমদ মু া অবাি েতয়সেল, 
আতবগ অনুভূসে সদি সদতয় পসরবার া শেিরা এিশে ভাগ মু লমাে। এমেসি 
সুমাইয়ার মা িোথসলি সেল, মতের সদি সদতয় এখে স   ম্পূণধ মু লমাে েতয় 
সগতে। সিন্তু মু লমাতের আতবগ অনুভূসে োো পসরবাতর মু লমাে েওয়ার আর 
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সিাে সেহ্ন সেই। োমাতজর জতন্য প্রতয়াজেীয় সুরা বা সদায়া ওরা ফরা ী ভাষায় 
সলতখ সেতয়তে। ওরা িথা সদতয়তে ওরা োমাজ সরাজা িরতব। ওরা আরও িথা 
সদতয়তে, পোসরত র মু সলম দূোবা গুতলা ফরা ী মু লমােতদর কুরআে ও 
োসদ  সশক্ষা সদয়ার সয বেবস্থা িতরতে োর সুতযাগ োরা গ্রেণ িরতব। আেমদ 
মু া ওতদর িথা সদতয়তে, দসক্ষণ ফ্রাতে অন্তে দু'স  সশক্ষা প্রসেষ্ঠাে িরার জতন্য 
স  রাতবো ও মু সলম দূোবা গুতলার মাধ্েতম উতদোগ সেতব। আর সযাগাতযাগ 
িরতে বতলতে। 'ইয়ুথ স া াইস  ফর ইউতরাসপয়াে সরাঁতে া'- এর  াতথ যুি েতল 
সুমাইয়া  ব সিেুই জােতে পারতব। 

আ ার  ময় সুমাইয়ার মা আেমদ মু াতি বতলসেল, ‘ সেে বাবা সি 
েুসম? োে জীবে সথতি শুরু িতর আজ পযধন্ত অতেি মু লমাতের  াতথ সদখা 
েতয়তে, োতদর সেতয় এিদমই বেসেক্রম েুসম। জ্ঞাে সযাগেো এবিং আেরণ  ব 
সদি সদতয়ই েুসম, আসম মতে িসর এিজে পূণধ মানুষ। সি েুসম বাবা? সুমাইয়া ও 
োর আব্বার িাে সথতি শুেলাম, েুসম সোমার পসরেয় সগাপে রাখতে োও। সিন্তু 
মাতয়র িাতে সি সিেু সগাপে রাখতে আতে?’ 

‘আপসে এভাতব িথা বলতল আসম সবপতদ পতে যাব আম্মা। আমার  ব 
পসরেয় সো আপোতদর  ামতে, শুধ্ু সিেু িথা বসলসে আসম অপসরোযধ 
প্রতয়াজতেই।’ 

‘েুসম দীঘধজীসব েও বাো। আল্লাে সোমাতি দীঘধজীসব িরুে।’ 
আেমদ মু াতি সবদায় সদতে এত  আেমদ মু ার গাসের দরজা বন্ধ িতর 

জাোলায় মুখ এতে সুমাইয়া বতলসেল, আপসে ভাগেবাে। আমার রাশভাসর মাতিও 
আপসে জয় িরতলে। দীঘধজীসব েওয়ার জতন্য অমে সদায়া আমার মা সিােসদেই 
আমার জতন্য িতরেসে।’ 

‘যার মা সেই, োতি আল্লাে এমে ভাতবই মা জুস তয় সদে।’ সেত  বলল 
আেমদ মু া। 

এি ু সথতম আেমদ মু া আবার বলল, ‘ধ্ন্যবাদ সুমাইয়া, এখে 
সোমাতি মু সলম সমতয়র মে মতে েতচ্ছ।’ 
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োমাতজর  ময় সুমাইয়া গাতয় োদর জসেতয়সেল, স  োদর এখেও োর 
মাথায় আতে। 

‘সদায়া িরুে, এ োদর সযে গা- মাথা সথতি আর ো োতম।’ 
গম্ভীর িতে বতলসেল সুমাইয়া। 
আেমদ মু ার গাসে েখে েলতে শুরু িতরসেল। সুমাইয়া েুত  গাসের 

জাোলায় এত  উচ্চ িতে বলল, ‘আস  ালামু আলাইকুম।’ 
‘ওয়া আলাইকুম  ালাম। ধ্ন্যবাদ সুমা।’ সেত  বতলসেল আেমদ মু া। 
আেমদ মু া সোত তলর সবতে শুতয় এ  ব সভতব এবিং এপাশ ওপাশ িতর 

সোখ সথতি ঘুম োোসচ্ছল। মতে েতচ্ছ িারও জতন্য অতপক্ষা িরতে স । 
 
 
এখে সবতিল  াতে োর া। 
আেমদ মু ার দরজায় েি েতলা। 
োোোসে উতি সগতয় আেমদ মু া দরজা খুতল সদতয় বলল, ‘আস  ালামু 

আলাইকুম। এ  ওমর বায়া।’ 
 ালাতমর জবাব সদবার পর এি মুখ  িংতিাে সেতয় ধ্ীর পাতয় ঘতর 

প্রতবশ িরল স সদে সোত তলর োইসেিং রুতম মার খাওয়া স ই িৃষ্ািংগ যুবি। 
ওমর বায়াতি এি া সেয়াতর বস তয় আতরি া সেয়ার স তে সেতয় োর 

মুতখামুসখ ব ল আেমদ মু া। 
ওমর বায়ার সিা  া েখেও সফালা। 
‘বল ওমর সোমার িথা। স  সদে সয দু'জে সলাি সোমাতি আক্রমণ 

িরল েুসম সেে োতদর?’ আেমদ মু াই শুরু িরল। 
‘ো সেসে ো। ওরা ভাোস য়া। আমাতি সিেন্যাপ িরার জতন্য ওতদর 

সেতয়াগ িরা েতয়সেল।’ 
‘িারা সেতয়াগ িতরসেল?’ 
‘এি া আন্তধজাসেি খৃিাে সমশোরী  িংগিে।’ 
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‘ওতদর  াতথ সোমাতদর সি সবতরাধ্? সিে সোমাতি ওরা সিেন্যাপ 
িরতে োয়?’ 

‘আমার  মি  ম্পসত্ত ওতদর োতম সলতখ সদতে বাধ্ে িরতব, রাজী ো 
েতল খুে িরতব।’ 

‘ঘ ো সি বলে।’ 
‘ঘ ো অতেি বে,িাসেেী অতেি দীঘধ।’ 
আেমদ মু া েতে েতে ব ল। 
‘আমার বাসে’, শুরু িরল ওমর বায়া, ‘িোতমরুতের এিদম দসক্ষণ 

 ীমাতন্ত আ লাসট তির উপকূল সঘাঁতষ দাাঁোতো েতেম েদী দ্বারা প্রায় োরসদি 
সথতি সঘরা িাম্পু উপেেিায়। এই উপেেিা সেল দসক্ষণ িোতমরুতে 
মু লমােতদর  বধতশষ ব সে। এর আতগ দসক্ষণ িোতমরুতের আম্বা,  ালা , 
মলুটে,ু দুম প্রভসৃে অঞ্চতল অতেি মু সলম ব সে সেল। সিন্তু সেরক্ষীয় সগেী, 
গোবে ও িিংতগার  াোযেপুি িোতমরুতের খৃিাে সমশোরীতদর দ্বারা পসরোসলে 
খৃিাে  প্ম্র ারতণর বন্যা স   বতি সিাথায় েসলতয় সদতয়তে, োর সিাে সেহ্নও 
এখে সেই। এরপর ওতদর োে এত  পেল আমাতদর িাম্পু উপেেিায়। 
আমাতদর িাম্পু উপেেিা সেল  ব সদি সথতিই অগ্র র ও  মৃর্দ্। এখাতে 
সু্কল,িতলজ,ো পাোল  বই আতে। আমার আব্বা আবুবির বায়ার অক্লান্ত 
সেিার ফল সেল এগুতলা। 

খৃিাে সমশোরীরা এখাতে সু্কল, ো পাোল ও সস্বচ্ছাত বী  িংগিতের 
োতম জসম সিো শুরু িরল। আমার আব্বা যেসদে সবাঁতে সেতলে, েেসদে ওরা 
এ া পাতরসে। সিন্তু আব্বা েিাৎ এিসদে খুে েতলে। আসম েখে সো । এই 
খুেতি সিন্দ্র িতর যাতদরতি ধ্রা েতলা োরা মু সলম  ম্প্রদাতয়র বে বে 
প্রভাবশালী সলাি। খৃিাে সমশোরীরা প্রশা তের ওপর প্রভাব খাস তয় এ া িরল। 
শুরু েতলা ষেযতের যাো আমাতদর উপেেিায়। োো ভাতব মানুষতি মামলায় 
জসেতয়, সবপতদ সফতল োতদরতি খৃিােতদর িাতে জসম সবসক্রতে বাধ্ে িরতে 
লাগল। ধ্ীতর ধ্ীতর ওতদর ষেযে গ্রা  িরল আমাতদর সগা া িাম্পু উপেেিা। 
মু লমােরা জায়গা-জসম োসরতয়, মারামাসর, খুে ইেোসদ মামলার সশিার েতয় 
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উপেেিা সথতি পাসলতয় সযতে বাধ্ে েতলা।  বধতশতষ োে পেল আমাতদর ওপর। 
িাম্পু উপেেিায় আমাতদর সমা  দশ োজার এির জসম আতে। এই জসমর উপর 
এত  পেল ওতদর সোখ। এ জসম ুকু োরা দখল িরতে পারতল সগা া দসক্ষণ 
িোতমরুে মু সলম শূণে েতয় যায়। আসম েখে িতলতজ উতিসে। ওরা এত  
 রা সর আমাতি প্রিাব িরতলা, জসম া সবসক্র িতর সদতে। ওরা েি জাোল সয, 
আমরা সেিা িরতলও এই উপেেিায় আর বা  িরতে পারতবা ো। 

আসম জসম সবসক্র িরতে  ম্মে েলাম ো। ওতদর েরফ সথতি হুমসি 
আ তে লাগল। বলাবসল েতে লাগল, েয় আসম আমার আব্বার মে খুে েতবা, 
েয়তো ওরা সিেন্যাপ িতর সজার িতর জসম সলসখতয় সেতব, সযমে অতেতির 
সেতয়তে। আম্মাতি সেতয় আসম পালালাম। িাম্পু সথতি েতল এলাম উত্তর 
িোতমরুতের কুম্বা উপেেিায় আমার দুর  ম্পতিধর এি স্বজতের িাতে। ওরা 
আমার  ব জসম-সজরাে ও ঘর-বােী দখল িতর সেল। আসম মামলা িরলাম। এই 
মামলা আমার জতন্য িাল েতয় দাাঁোল। ওতদর ষেযে কুম্বাতেও এত  সপৌাঁোল। 
শুরু েতলা আমাতি সিেন্যাপ অথবা েেো িরার সেিা। এিসদে রাতে আমার 
বােী আক্রান্ত েতলা। আসম প্রাণ সেতয় পালাতে সপতরসেলাম, সিন্তু আমার মাতি 
ওরা খুে িতর যায়। আসম সিাত ধ সেরাপত্তার জন্য আসপল িরলাম। সিন্তু পতর 
সিাত ধ যাওয়াই আমার জন্য দুুঃ াধ্ে েতয় দাাঁোল। উপায়ান্তর ো সদতখ আমাতি 
িোতমরুে োেতে েতলা। েতল এলাম ফ্রাতে। এখাতে এিস  ল’ িমধীতি আসম 
আমার মামলা পসরোলোর জন্য সেতয়াগ িরলাম। ওরা জােতে পারতলা  ব। েুত  
এল ওরা ফ্রাতে। খুাঁতজ সবর িরতলা ওরা আমাতি। শুরু েতয় সগল স ই খুে িরা 
অথতব সিেন্যাপ িরার পুরাতো প্রতেিা। সিেন্যাতপর এি া প্রতেিা আপসে সেজ 
সোতখই সদতখতেে এবিং আমাতি বাাঁসেতয়তেে। 

থামল ওমর বায়া। 
আেমদ মু া সগাগ্রাত  সগলসেল ওমর বায়ার িাসেেী। োর মে সবদোয় 

ভতর সগল। োর সোতখ সভত  উিল িাম্পু উপেেিার দৃশ্য। সযে িাতে শুেতে 
সপল স  সভত  মাস  সেতে পালাতো এবিং খুে েতয় যাওয়া োজাতরা মানুতষর 
োোিার আর োোশ্বা । এই দুভধাগারা িাতরারই  াোযে পায়সে। মার সখতয় সখতয় 
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সেরতব অজাোর অন্ধিাতর োসরতয় সগতে। ওমর বায়া োর িথা সশষ িরতলও 
আেমদ মু া অতেিক্ষণ সিাে িথা বলতে পারল ো। সবাবা দৃসিতে োসিতয় 
থািল ওমর বায়ার সদতি। 

বহুক্ষণ পর এি া দীঘধ শ্বা  সফতল আেমদ মু া বলল, ‘েুসম ফ্রাতে 
এতল, সিন্তু প্রসেতবশী মু সলম সদশ োইতজসরয়ায় েুসম সযতে পারতে।’ 

‘সযতে পারোম, সিন্তু স খাতে সেরাপত্তার ভর া পাইসে। ওখােিার 
প্রশা ে ও পুসলতশ খৃিােরা প্রভাবশালী। ওরা আমাতি সেরাপত্তা সদয়া দুতর থাি, 
সুতযাগ সপতল িোতমরুতের স ই ষেযেিারীতদর োতেই েুতল সদে।’ বলল ওমর 
বায়া। 

‘িোতমরুতের স ই গ্রুপস র োম সি যারা সোমার জসম দখল িতরতে 
এবিং সোমার সবরুতর্দ্ এই ভাতব সলতগতে?’ 

‘যারা আমাতদর জসম দখল িতরতে োরা ‘সিিংতোম অব ক্রাইম’ োতমর 
এিস   িংগিে। আর যারা ওতদর পতক্ষ আমাতদর সপেতে সলতগতে োরা েতলা 
‘আসমধ অব ক্রাইম অব ওতয়ি আসফ্রিা’ (AOCOWA)।  িংতক্ষতপ ওতদরতি 
‘ওকুয়া’ বতল োিা েয়। এ া খৃিাে সমশোরীতদর এি া সগাপে  ো ী  িংগিে। 
এরা অেেন্ত শসিশালী। এতদর সোখ  বধে। অথধ ও অতস্ত্রর এতদর অভাব োই।’ 

‘এতদর সেেতিায়া ধার সিাথায়?’ 
‘সগাপে  িংগিে এ া, সিেুই আমরা জাসে ো।’ 
‘আচ্ছা মু লমােতদর ওপর অেোোতরর সিাে সবসেে িোতমরুে  রিার 

িতরে ো?’ 
‘খৃিাে প্রভাসবে িোতমরুে  রিাতরর স  ক্ষমো সেই। আর োোো সয 

অন্যায়, অসবোর িরা েতচ্ছ, ো সগাপতে এবিং আইতের সলতবল এাঁত  িরা েতচ্ছ। 
মু লমােতদরতি ঘর-বাসে েোগ এবিং জসম সবসক্রতে বাধ্ে িতর েতচ্ছ, এ া সিন্তু 
বাইতরর েজতর আ তে ো।  বাই সদখতে মু লমােরা জসম সবসক্র িরতে।’ 

‘এ া েলতে থািতল সো িোতমরুতে অল্পসদতেই মু সলম শূণে েতয় 
যাতব।’ বলল আেমদ মু া। 
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‘প্রসেতবশী সেরক্ষীয় সগসে ও গোবতের আদম শুমারীতে মু লমােতদর 
সেহ্ন সেই। এই ষেযে এখে িোতমরুেতিও গ্রা  িরতে আ তে। িোতমরুতে 
খৃিােতদর  িংখো ইসেমতধ্েই শেিরা ৩৩ ভাতগ উন্নীে েতয়তে, মু লমােতদর 
 িংখো সদখাতো েতচ্ছ শেিরা ১৬ ভাগ। এই ১৬ ভাগতি শূতন্য োমাতোর সেিা 
েতচ্ছ।’ 

‘এখাতে যারা সোমাতি সিেন্যাপ অথবা েেো িরার সেিা িরতে, োরা 
এ া  ামতেও োলাতব। সোমার পসরিল্পো সি?’ 

‘ওতদর ভতয় পোসর  সথতি পাসলতয় এত সে পাউ-এ। এরপর আসম সি 
িরব জাসে ো। আর িে পালাব, পাসলতয়ই বা লাভ সি?’ 

‘সিাে মু সলম  িংস্থা- িংগিতের  াোযে েুসম োওসে?’ 
‘পোসরত  এত  এ ধ্রতের সিাে  িংগিে পাইসে। এত াস তয়শে জােীয় 

যা আতে োরা এ ধ্রতের ঝুাঁসি সেতে োয় ো। আসম পোসরত র UMA (Union 
of Muslim Association) সি বতলসেলাম। োরা আমাতি সিেু সদতের জতন্য 
আত্মতগাপে িরতে বতলসেতলে। োতদর পরামতশধই আসম পাউ-এ এত সেলাম। 

আেমদ মু া িথা বলল ো। ভাবল সিেুক্ষণ। োরপর বলল, ‘সদখ 
জরুরী প্রতয়াজতে আমাতি েতল সযতে েতচ্ছ আগামীিাল। ো েতল আসম সোমার 
 াতথ িোতমরুতে সযোম। যাওয়ার সেন্তা আসম বাদ সদসচ্ছ ো। শুধ্ু িোতমরুে েয় 
ওমর,  াোরার দসক্ষণ প্রাতন্তর অন্ধিার আসফ্রিা আমাতি োিতে। আসম োর 
িান্না শুেতে পাসচ্ছ। আসম স  িান্নার উৎ ভসূম গুতলাতে যাব। সি িরতে পারব 
আসম জাসে ো, অন্তে োতদর িান্নার  াথী েতে পারতবা সো!’ 

এি ু থামল। সোি সগলল আেমদ মু া। 
ওমর বায়া সবস্ময়সবমুগ্ধ সোতখ োসিতয় সেল আেমদ মু ার সদতি। 
‘আমার িথা েুসম যসদ রাখ, োেতল সোমাতি আসম বলব েুসম ফ্রাে 

সথতি সফসলসিে েতল যাও। আপােে িোতমরুতে সোমার বোপার ার সিোরা ো 
েওয়া পযধন্ত ওখাতে থাি।’ 

‘আমার সিত র বোপার া সি েতব। আসম এখাে সথতি সিত র 
েদবীরও িরসেলাম।’ 



আবার স িংসিয়ািং  12 

 

‘স  ার অসুসবধ্া েতব ো। পোসরত র সফসলসিে দুোবা  িারও মাধ্েতম 
এ িাজ িরতব।’ 

‘োরা সিে িরতব? আর আসম সফসলসিতে যাব সি িতর? িারা আমাতি 
আশ্রয় সদতব?’ 

‘স  সেন্তা সোমার েয়। েুসম আজ রাতেই সফসলসিে দূোবাত  আশ্রয় 
সেবার জন্য ধেসর েও। িয় ায় সযতে পারতব েুসম?’ 

‘এি ু  ময় লাগতব। রাে দশ া।’ 
‘সিি আতে, আজ রাে দশ ায় সোত তলর গাসে বারান্দায় সফসলসিে 

দূোবাত র গাসে সোমার জতন্য অতপক্ষা িরতব।’ 
ওমর বায়ার সোতখ েখে রাতজের সবস্ময়। োর মতে সেন্তার ঝে। 
সি এই সলাি। এমে ভাতব িথা বলতে সযে সফসলসিে দূোবা , 

সফসলসিে  বই োর অধ্ীে।  
আসম এিস  প্রশ্ন িরতে পাসর ? সেন্তা িতর সধ্র িতটি বলল ওমর বায়া।  
‘অবশ্যই’।  
‘আপসে স সদে সযভাতব আমাতি বাাঁোতলে এবিং সযভাতব এ িথাগুতলা 

বলতলে, োতে আসম সেসিে আপসে  াধ্ারণ সিউ েে। আমার িথা দ্বাসয়ত্বশীল 
অতেি মু সলম শসি িাতে বতলসে সিন্তু োরা এবিং আপসে আিাশ পাোল 
েফাৎ। আপসে সি আসম সি ো জােতে পাসর?  

‘সিি আতে এি ু ধধ্যধ ধ্র। সফসলসিে দূোবাত  সগতয় ওতদর েুসম 
সজজ্ঞা া িতরা। মুতখ এি  ুিতরা সেতের োস  স তে বলল আেমদ মু া।  

োরপর আেমদ মু া ব া সথতি উতি দাাঁোতে দাাঁোতে বলল, ‘োেতল 
ওমর বায়া েুসম যাও ধেরী েওতগ। সিি রাে দশ ায় অথবা োর দু’োর সমসে  
আতগ সোত তলর পাসিধিং সপ্লত  আ তব। 

‘শুিসরয়া জোব’ বতল ওমর বায়া উতি দাাঁোল এবিং  ালাম সদতয় রুম 
সথতি সবসরতয় সগল।  

আেমদ মু া আবার এত  সবোোয় গা এসলতয় সদল। 
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পর সদে খুব সভাতর সেি ফািধ স তরই প্রথতম এয়ার লাইে অসফত  
স সলতফাে িতর স সি  িেফামধ িরল। োরপর স সলতফাে িরল মতট জুতে 
সোোর িাতে, সোো, সজে ও সজায়াতের িাতে সবদায় সেবার জতন্য।  

স সলতফাে িরতে সগতয় ভাবল আেমদ মু া, সোো সয সজদী সমতয় সি 
বতল বত  সি জাতে! স  সো জাসেতয়ই সদতয়সেল, আেমদ মু া মতট জুতে ো সগতল 
স  সজে ও সজায়াে সি োেতবো।  

আেমদ মু া সযতে পারে মতট জুতে। সিন্তু োর মে োয়সে সযতে। 
ই লামতি সোো অতেি খাসেই বুতঝতে, সিন্ত পদধার সিাে সবসধ্-সেতষধ্তি স  
সবন্দুমােও পাত্তা সদয়সে, এ া আেমদ মু ার জতন্য খুবই অস্বসিির।  

‘স সলতফাে ধ্রল সোোই। আেমদ মু ার গলা সপতয়ই স  সেৎিার িতর 
উিল, আমরা এ সদতি সভতব  ারা। িখে সপৌতেতেে ফ্রাতে? িখে সপৌেতবে 
মতট জুতে ? সজে ও সজায়াে ভাল আতে। ওতদর োসেমুতে পাসিতয়সেলাম 
সুইজারলোতটে, গে রাতে সফতর এত তে।  

এেগুতলা িথা বতল দম সেল সোো।  
আেমদ মু া অেেন্ত েরম ভাষায় অেেন্ত গুরুত্ব সদতয় সোোতি জাোল 

সয স  আজ দশ ার মতধ্ে এসশয়া েতল যাতচ্ছ, মতট জুতে সযতে স  পারতে ো। 
শুতেই সোো ো ো িতর উিল। বলল, আসম সিাে িথাই শুেব ো।  
উত্ততর আেমদ মু া োর অপারগোর জতন্য সোোর িাতে দুুঃখ প্রিাশ 

িরল।  
ওপার সথতি সোোর আর সিাে িথা সশাো সগল ো। আেমদ মু া এপার 

সথতি হ্াতলা হ্াতলা িতর েলল।  
সবশ সিেুিক্ষণ পর ওপার সথতি সজতের গলা পাওয়া সগল। স   ালাম 

সদতয় বলল আপসে সিাথা সথতি ভাইয়া? সোোর সি েতয়তে? ওর সোতখ পাসে, 
জলভরা সমতঘর মে মুখ?  

আেমদ মু া সজেতি  ব িথা জাসেতয় বলল, সোমার  াতথও সদখা 
িরতে পারলাম ো।  

সিে?  
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আজ দশ ার সপ্লতে ো সগতল আবার িতয়ি সদে সদরী েতয় যাতব। সিন্তু 
এে া সদরী আসম িরতে পারসে ো। 

সিন্তু সোো সো আমাতদর আ তি সরতখতে, আপসে ো এতল সিেুতেই 
োেতব ো আমাতদর। 

‘সোো সেতল মানুষ। সপো-মাথার এিমাে  ন্তাে। সজদী খুব। সিন্তু ভাল 
সমতয়। ওতি দাও, বুসঝতয় বসল ওতি। 

সজে সরস ভার সথতি মুখ  সরতয় সেতয় োিতে লাগল সোোতি। আেমদ 
মু া শুেতে পাসচ্ছল োি। এরপর সজে সরস ভার সরতখ েতল সগল সোোতি 
আেতে।  

সবশ সিেুিক্ষণ পর সজতের িটি শুো সগল স সলতফাতে। স্যসর ভাইয়া 
সোো সিেুতেই এতলাো স সলতফাতে। ভীষে রাগ িতরতে।  

‘দুুঃসখে সজে। আমার অবস্থার িথা সোো জাতে ো। জােতল স  রাগ 
িরতো ো আসম সেসিে। এ াই আমার শান্ত্বো। শুে সজে, আসম সিতয়তি 
স সলতফাে িতরসেলাম। সোমাতদরতি দু’োর সদতের মতধ্েই সপৌেতে েতব 
সিতয়তি। খুব সখালাতমলা ো েতয়  েিধোর  াতথ সোমাতদর সিতয়তি সপৌেতে 
েতব। আর স খাতে সোমাতদর োকুরীর োম সভন্ন েতব। ওখাতে সগতলই ো জােতে 
পারতব। আর স  সভন্ন োতমর স স তজেশীপ েতব সফসলসিতের। েেুে পা তপা ধ 
পাতব ওখাতে সগতলই। খবরদার সেতের পা তপা ধ েি িরতব ো। 

‘ধ্ন্যবাদ মু া ভাই’ আল্লাে আপোতি দীঘধজীসব িরুে, ভাই-তবােতদর 
এভাতব ধ্ন্য িরার জতন্য। সিন্তু ভাইয়া আমরা সিেুই িরতে পারলামো আপোর 
জতন্য। 

‘এভাতব িথা বল ো, জাসের জতন্য যা িরার স  াই আমার জতন্য িরা 
েতব। সজায়াে সিাথায়? িথা েতলাো, োতিও  ালাম সদও। 

‘োেতল এখাতেই সশষ? আবার িতব সদখা েতব ভাইয়া ?  
‘এ া েুসমও সযমে বলতে পার ো, আসমও বলতে পাসর ো।’ বতল  ালাম 

সদতয় স সলতফাে সরতখ সদল আেমদ মু া।  
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েখে  িাল ৮ া পার েতয় সগতে।  
আেমদ মু ার বোগ সগাোতো সশষ।  
সেি আউ  িরার জতন্য সবল বয়তি সেতি পাসিতয়তে। সেতে সগতয় 

সোত তলর সবল পসরতশাধ্ িতরই েতল যাতব। 
আেমদ মু া বত  আতে এি সেয়াতর।  ামতের স াফায় বত  আতে 

সুমাইয়া এবিং োর আব্বা। ওরা এত তে সবশ আতগ ‘স  অফ’ িরার জতন্য। 
 বাই বত  অতপক্ষা িরতে সবল বতয়র। 
রুতমর িসলিং সবল সবতজ উিল। 
আেমদ মু া বুঝতলা সবল বয় এত তে। বলল, এ  সখালা আতে।  
দরজা সিতল প্রতবশ িরল সবল বয় েয়, সজে, সজায়াে এবিং সোো। 
ভূে সদখার মতো আেমদ মু া উতি দাাঁোল। োর সিাাঁ  দু’স  সিতলই সযে 

শব্দ সবসরতয় এল, সজে, সজায়াে, সোো সোমরা। 
সবস্মতয় ো েতয় সগতে সযে আেমদ মু ার মুখ।  
সজতের পরতে লম্বা স্কা ধ, গাতয় সিা । মাথায় ও গলায় সপোতো রুমাল। 

শুধ্ু মুখ ও োে ুকুই সখালা। সোোর পরতে ফলু পোট , গাাঁতয় শা ধ (মাথা সখালা)। 
সজে ও সজায়াতের মুখ ম্লাে, অপ্রস্তুেভাব। সিন্তু সোোর থমথতম মুতখ 

এি া সবপতরায়া ভাব।  
‘মু া ভাই, সোো আ তে সদতখ োর গােীতে আমরা েতে বত সে।’ 

আেমদ মু ার সবসস্মে উসির জবাতব বলল সজে।  
সজায়াতের মুখ শুিতো, সবেেভাব। ভাবতে স  এভাতব আ া সিি েয় 

সে।  
আেমদ মু ার মুতখ ম্লাে োস  ফতু  উিল। বলল, ভালই িতরে সোমরা, 

সদখা েতলা। সদখা ো িতর সযতে খারাপই লাগসেল।  
সোো সেবধাি। থমথতম মুখ োর। সস্থর দৃসি আেমদ মু ার মুতখ।  
আেমদ মু া সোোর সদতি সফতর সিাাঁত  োস  স তে বলল, ‘খুব রাগ 

িতরে সোো ?  
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‘আপসে মতট জু েলুে। স সি  থাি। আসম স সি  িতর সদব। আতবগ-
প্রিসম্পে িতটি বলল সোো।  

আেমদ মু ার মুতখ স্বচ্ছ এি  ুিতরা োস  ফতু  উিল। স  বোতগর পতি  
সথতি োর ভাাঁজ িরা এি া সেসি সবর িতর সোোর োতে েুতল সদল।  

সোো প্রিসম্পে োতে সেসি সেতয় পেতে লাগল।  
পতে সোখ বন্ধ িরল সোো।  
বন্ধ সোখ সথতি সোতখর পাোর বাাঁধ্ে সভতে সেতম এতলা অশ্রুর ধ্ারা।  
আেমদ মু া সজে এবিং সজায়ােতি লক্ষে িতর বলল, সজায়াে স িংসিয়ািং-

এ সবপযধয় ঘত  সগতে।  ব লটে ভটে েতয় সগতে ওখাতে। সোমাতদর ভাবীর 
আব্বা-আম্মা সেেে, সোমাতদর ভাবী সেতখাাঁজ।  

িথা সশাোর  াতথ  াতথ সজায়াে ও সজতের মুতখর আতলা দপ িতর সেতভ 
সগল। ফোল ফোল দৃসি োতদর আেমদ মু ার ওপর সেবন্ধ। মুতখ সিাে িথা সেই 
োতদর। সযে সবাবা েতয় সগতে।  

অবাি সবস্মতয় এ দৃশ্য সদখতে সুমাইয়া এবিং োর আব্বা। সুমাইয়া 
পসরষ্কারই বুঝল, আগন্তুিরা  িতলই এ সবস্ময়ির সলািস র অেেন্ত ঘসেি। সিন্তু 
এরা িারা। সবতশষ িতর সোোর িথা ভাবতে সুমাইয়া। সমতয়স  সি? োর  াতথ 
সি  ম্পিধ? সমতয়স র মুখ, োর সোতখর জল সুমাইয়ার হৃদতয়র সিাথায় সযে 
এি া সবদোর  ৃসি িতরতে। স  সবদোর  াতথ ঈষধার েীক্ষে এি া সুরও 
বাজতে। েমতি উিল সুমাইয়া। 

রুতমর িসলিং সবল আবার বাজল।  
সবল বয় প্রতবশ িরল ঘতর।  
 বাই সবসরতয় এল িক্ষ সথতি।  
সোো সোতখর পাসে মুতে সফতলতে। মুখ া োর শান্ত সিন্তু থমথতম। 
আেমদ মু া লাউতে সেতম সবল িাউট াতর সগতয় দাাঁোল। আেমদ মু ার 

 াতথ সজে, সজায়াে, সোো, সুমাইয়া  িতলই। 
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আেমদ মু া দাাঁোতেই িসম্পউ াতরর  ামতে ব া সলািস  গুেমসেধিং 
জাসেতয় বলল, ‘ ব সরসে স্যার।’ বতল এি া সবাোম স তপ এি া লম্বা 
এিাউট   সিপ সবর িতর আেল। োরপর ও া েুতল ধ্রল আেমদ মু ার সদতি। 

আেমদ মু া োে বাসেতয় িাগজস  ধ্তর সফলার আতগই সোো সোাঁ সমতর 
িাগজস  সেতয় সেল। োরপর িাগতজর সদতি েজর বুসলতয়ই পতি  সথতি 
মাসেবোগ সবর িরল। গুেতে লাগল  ািা। 

‘সি িরে সোো?’ বতল আেমদ মু া এি সোাঁ সমতর মাসেবোগস  সিতে 
সেল সোোর োে সথতি।  

সোো এিবার মুখ সফসরতয় োিাল। সিেু বলল ো। োর মুখ গম্ভীর। 
োরপর স  সেপ পতি  সথতি আরও িেগুতলা সো  সবর িরল এবিং গুতণ ৭ 
োজার ফ্রাঙ্ক েুতল সদল সবল-ক্লাতিধর োতে। 

এবার আেমদ মু া সিাে বাধ্া সদলো। সজদী সমতয়স  আবার সিাে িাণ্ড 
িতর বত  সি জাতে। আেমদ মু া খুবই সবেে সবাধ্ িরতে সোোতি সেতয়। 

লাউে সথতি িারপাতিধ এল ওরা  িতল। গােী রতয়তে সুমাইয়ার ও 
সোোর। ভাো গােী আর োিতে েতলাো। 

িারপাতিধ এত ই আেমদ মু া বলল, ‘ওতো, সোমাতদর সো পসরেয় 
িসরতয় সদয়া েয়সে।’ বতল আেমদ মু া সজে, সজায়াে ও সোোর  াতথ সুমাইয়া 
ও সুমাইয়ার আব্বাতি পসরেয় িসরতয় সদল। 

পসরেয় সশতষ সুমাইয়ার  াতথ সুমাইয়ার গাসেতে উিল সজে ও সোো। 
আর সোোর গাসেতে উিল আেমদ মু া, সজায়াে এবিং সুমাইয়ার আব্বা। এই 
ভাতব ভাগ া আেমদ মু াই িতর সদতয়সেল। 

ভাগ া পেন্দ েয়সে সোোর, েবু স  খুশী সয, আেমদ মু া োর গাসে 
ড্রাইভ িরতে। 

সবমাে বন্দতর যখে আেমদ মু ারা োমল, েখে সবলা ৯  া।  ময় সেই। 
সবমাে বন্দতর অতেি ফমধাসলস জ বািী। 
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গাসে সথতি সেতমই আেমদ মু া পতি  সথতি সফতল্ম র এিস  রীল সবর 
িতর সুমাইয়ার সদতি েুতল ধ্তর বলল, ‘োও সুমাইয়া, সোমার সফল্ম আ তি 
সরতখসেলাম িয়সদে। মাফ িতর সদও।’ 

সফল্ম স  োতে সেতয় সুমাইয়া সবস্ময় ভরা সোতখ আেমদ মু ার সদতি 
োসিতয় বলল, ‘আপসে আেমদ মু া’ এ পসরেয় জাোতল সি ক্ষসে েতো 
বলুেতো? খুবই সবদো লাগতে আপসে আমাতদর সবশ্বা  িতরে সে। 

অসভমাে ফুত  উিল সুমাইয়ার িতে। 
‘অসবশ্বা  েয় সুমাইয়া, এ া  েিধো। সভতব সদখতল বুঝতব এর 

প্রতয়াজে সেল’ আেমদ মু া ো তে ো তে বলল। 
সুমাইয়ার িথা সশাোর পর সবস্ময়সবমূঢ় দৃসিতে সুমাইয়ার আব্বা 

োসিতয়সেল আেমদ মু ার সদতি। েেবাি স , সিাে িথা  রতে ো োর িে 
সথতি। দু’সোখ সগাগ্রাত  সযে সগলতে আেমদ মু াতি। 

আেমদ মু া সজে ও সজায়াতের সদতি সফতর বলল, ‘যা বতলসে সোমরা 
মতে সরখ, স ই ভাতব িাজ িরতব।’ 

‘আপোর  াতথ আর সদখা েতব ো, সযাগাতযাগ িরতে পারতবা ো?’ 
িাাঁতদা িাাঁতদা িে সজায়াতের। 

‘সজায়াে, েুসম সবজ্ঞােী।  ৃসিতে বন্ধতের মতধ্েও সবসচ্ছন্নো আতে।’ 
সবষণ্ণ সেত  বলল আেমদ মু া। 
‘এই সদখা, এে ঘ ো ো েতলই ভাল েতো।’ বলল সজে িাে িতে। 
‘সয জীবে োত ের আমরা ে , োর প্রতণো-পসরোলি সো আমরা েই।’ 
বতল আেমদ মু া সোোর সদতি ঘুরল। 
পাথতরর মূসেধর মে সস্থর েতয় দাাঁসেতয় সেল সোো। সযে অনুভুসে োর 

সভাো েতয় সগতে। 
আেমদ মু া পতি  সথতি সোোর মাসেবোগ সবর িতর সোোর সদতি 

েুতল ধ্তর বলল, ‘সোমাতদর িাতে অতেি ঋণী আসম সোো। অতেি িতরে 
সোমরা আমাতদর জতন্য। দুুঃসখে আসম, যাবার  ময় সোমার আব্বার  াতথ সদখা 
েতলা ো।’ 
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মাসেবোগ সেবার জতন্য োে ো বাসেতয় বলল সোো, ‘ যসদ আসম বসল 
ও া আপোর িাতে থাি।’ অেেন্ত সভজা িতে বলল সোো। 

‘আসম িপদধিেীে সোো।’ সেতজর বলতে দুসেয়ায় আমার সিেু সেই। 
োই বতলই েয়তো সগা া ই লামী দুসেয়ার  ম্পদ আমার  ম্পদ।  সেেই  ািার 
সিাে প্রতয়াজে আমার সেই। 

‘আসম ই লামী দুসেয়ার মতধ্ে পসে ো। েবু আমার এ মাসেবোগ সি 
আপোর েতে পাতর ো? খুব সো  সজসে । সিন্তু োোো সো সদবার সিেু সেই, 
সেবারও সিেু সেই।’ 

‘ঋণ বাোতে োও বুসঝ?’ সেত  বলল আেমদ মু া। 
‘বাোতে োই এই আশায়, ঋণ গ্রসেো যসদ আত ে ঋণ পসরতশাতধ্র 

জতন্য।’ 
বতলই সোো দু’োতে মুখ সেতি সদৌে সদল গাসের সদতি। 
আেমদ মু া সোোর মাসেবোগ সথতি  ািা গুতলা সবর িতর সজায়াতের 

োতে েুতল সদল এবিং মাসেবোগ া সেতজর পতিত  রাখল। বলল, ‘সোোতি বতলা 
ো সয,  ািা গুতলা সোমাতদর সদতয় সগলাম।’ 

আেমদ মু া োরপর সজে, সজায়াে, সুমাইয়া ও সুমাইয়ার আব্বার িাতে 
সবদায় সেতয় বোগ া িাাঁতধ্ ঝুসলতয় সবমাে বন্দতরর লাউতের সদতি এগুতলা। 
দরজায় সগতয়ও এিবার সপেতে োিাতলা ো স । েুতি সগল লাউতে। 

‘জগতের সশ্রষ্ঠ সবপ্লবী, সিন্তু মে া সমাতমর মে েরম। সপেতে সফতর 
োিাতে পারতলা ো এিবারও।’ অতেি া স্বাগে িতে বলল সুমাইয়ার আব্বা। 

সজে, সজায়াে ও সুমাইয়া োিাতলা সুমাইয়ার আব্বার সদতি। পাসে 
ঝরসেল সজে ও সজায়াতের সোখ সদতয়। সুমাইয়ার সোখও সভজা। 

‘জোব, আেমদ মু া িখেই সপেতে সফতর োিাে ো, থামবার োাঁর 
অব র সেই।’ ধ্ীর িতে বলল সজায়াে। 

‘সিি, সিন্তু সপেতের স্মসৃেতি সেসে ভয়ও িতরে। ভয় া োর সেতজ সভতে 
পোর ভয়।’ 
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‘েতব েয়তো। মাতঝ মাতঝ সবপ্লবী আেমদ মু ার সেতয় মায়া মমোয় 
জোতো গৃোেতের আেমদ মু াতি মেত্তর বতল মতে েয়।’ ো ল সজায়াে। 

 বাই োরা পা বাোল গােীর সদতি। 
সোোর গােীর িাতে এত  োরা সদখতে সপল, সোো োর গাসের স ত  

মুখ গুতজ পতে আতে। মাতঝ মাতঝ সিাঁতপ সিাঁতপ উিতে সোোর সদে। িাাঁদতে স । 
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২ 
উিংফু এতভসেউতয়র গা সঘাঁতষ দাাঁোতো সবশাল এি া বাসে। বাসে া 

পুরাতো েতলও খুব সুন্দর। মাও স েুিং এর সবপ্লতবর পূবধ পযধন্ত স িংসিয়ািং মু সলম 
সবাতেধর প্রধ্াে অসফ  সেল এ া। েখে িাযধে মু লমােরা স্বাধ্ীে ভাতবই োতদর 
শা ে িাজ পসরোলো িরতো। এই উরুমসে সেল োতদর রাজধ্ােী। আর সবােধ 
অসফ  সেল োতদর ধ্মধীয় সবষয়াবলী পসরোলোর সিন্দ্র। মাও স েিুং ক্ষমোয় 
আ ার পর েতল-বতল, োো সিৌশতল মু লমােতদর োে সথতি শা ে ক্ষমো 
সযমে সিতে সেয়, সেমসে উতল্লখতযাগে অতেি ধ্মধীয় সিন্দ্রও োরা দখল িতর 
সেয়। এই  ময় মু সলম সবােধ অসফ ও িমুেসেস্টতদর োতে েতল যায়। োরপর 
মাও স েুিং-এর যুগ সশষ েতল পরবেধী  রিার এি  ময় অন্যান্য ধ্মধীয় স্থাে 
সেতে সদয়, এর  াতথ এই সবােধ অসফ ও োো পায়। ধ্মধীয় সবাতেধর িাজ আবার 
োলু েয়। সিন্তু গভেধর সেউ ইউয়াে ক্ষমোেুেে েবার পর সরে েোগে এই বাসে া 
দখল িতর সেয়। এখে সরে েোগতের পসিমাঞ্চলীয় সেে সিায়া ধার এ া। 

বাসে ার  ামতে সবরা  এি উম্মুি লে। আতগ এখাতে এি া সুন্দর 
বাগাে সেল। সরে েোগেরা বাগােস তি এখে এি া পাসিধিং সপ্লত  পসরণে 
িতরতে। বাসের  ামতে িতয়ি া গাসে দাাঁসেতয় আতে। 

সরে েোগতের এই সেে সিায়া ধাতর সজোতরল বসর  ও ‘ফ্র’ এত  আড্ডা 
সগতেতে। বস্তুে স িংসিয়ািং এর গভেধর সল ইউয়াতের ক্ষমোেুেসে ও স িংসিয়ািং এর 
মু সলম সবতরাধ্ী বেধমাে পসরবেধতের জতন্য মুলে সরে েোগে ‘ফ্র’ –ই দায়ী। 
সরে েোগতের প্রধ্াে োুঃ মাও ওয়ািং এবিং ‘ফ্র’ এর প্রধ্াে সজোতরল বসর  
সেতজরা োো ভাতব এবিং োো জেতি সদতয় সবইসজিং  রিারতি বুসঝতয়তেে সয, 
স িংসিয়ািং –এর গভেধর সল ইউয়াে িাজাখ বিংতশাদ্ভূে। স  োে সমতয়তি সবতয় 
িতর িমুেসেস্ট েওয়ার িথা বলতলও স  এিজে মু লমাে। স  োর এিমাে 
সমতয় সজেতি সবতয় সদতয়তে স িংসিয়ািং এর মু সলম সবপ্লবী  িংগিে ‘এম্পায়ার 
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গ্রুপ’ –এর সেো আেমদ ইয়ািংতয়র  াতথ। এখে গভেধর োর  বধশসি সেতয়াগ 
িতরতে মু লমােতদর  িংঘবর্দ্ ও পুেবধাস ে িরার িাতজ। স  ক্ষমোয় থািতল 
খুব অল্প  মতয়ই স িংসিয়ািং স্বাধ্ীে মু সলম রাতে পসরণে েতয় যাতব। 

সবইসজিং এর পসরবসেধে  রিার সরে েোগতের অতেি া োতপর মুতখই 
স িংসিয়ািং এর গভেধর সল ইউয়ােতি ক্ষমোেুেে ও োতি ে োর পসরবারতি 
সগ্রফোর িতর। েেুে গভেধর েে সল সপিং। খাাঁস  োে। দৃশ্যে স  িট্টরপন্থী 
িমুেসেি। সিন্তু মতে মতে স   িংস্কারবাদী-তদিংসজয়াও সপিং অনু ারী। 

এই পসরবেধতের সুতযাতগ সরে ড্রাগে এবিং ‘ফ্র’  োত র ঝে বইতয় সদয় 
সগা া স িংসিয়ািং-এ। েেো িরা েয় শে শে সেেৃস্থােীয় সলািতি, সবরাণ েয় 
অ িংখে মু সলম জেপদ। মু লমােতদর উতচ্ছদ িতর স খাতে এতে ব াতো েয় 
োেতদর। 

উন্মুি লতের মধ্ে সদতয়  ামতে এগুতল উাঁেু বারান্দা। বারান্দার পতরই 
সবশাল েলরুম। সরে ড্রাগে সেে সিায়া ধাতরর অভেথধো িক্ষ এ া। িতক্ষর 
ওপাতর িতক্ষর লম্বালসম্ব এি া িসরতোর। িসরতোর া দু’পাতশ এবিং  ামতে 
প্রলসম্বে। দু’পাতশ িসরতোতরর দুই প্রান্ত সদতয় দুইস  স সে দু’েলার উতি সগতে। 
অভেথধো িতক্ষর সিি উপতরই দু’েলায় োুঃ মাও ওয়ািং এর অসফ । সজোতরল 
বসরত র অসফ ও এর পাতশই। 

সজোতরল বসর  োর অসফত  বত । 
 ামতেই এি া অয়ারতর  স  । 
বামপাতশর র োতি দু া স সলতফাে। 
োর মাথার হ্া স ও র োতির ওপর সশাভা পাতচ্ছ। পরতণ িাল সু । 
এি ু লক্ষে িরতল সদখা যাতব সিাত ধর বাম োেস  সবেপভাতব ঝুলতে। 

এর িারণ, সজোতরল বসরত র িনুই সথতি বাম োেস  সিত  সফলা। 
সমইসলগুসলর বাসেতে আেমদ মু াতি সিেন্যাপ িরতে সগতয় সজোতরল 

বসর  এই োেস  োরায়। 
সজোতরল বসর  স সলতফাতে িথা বলসেল। 
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স সলতফাে রাখতেই ঘতর প্রতবশ িরল েুঃ মাও ওয়ািং। োর মুখ সিেু া 
সবষণ্ে। 

সজোতরল বসর  উতি দাাঁসেতয়  াগ্রতে োর  াতথ িরমদধে িতর বলল, 
‘সি খবর সমুঃ ওয়ািং?’ 

মাও ওয়ািং ধ্প িতর সেয়াতর বত  পেল। 
‘োরামজাদার বাচ্চা, ক্ষমোয় বত ই  ব ভুতল সগতে।’ মুখ ফ তিই সযে 

িথাগুতলা সবসরতয় এল োুঃ মাও ওয়ািং এর মুখ সথতি। 
কুইোইে খাওয়ার মে বাাঁিা োুঃ ওয়ািং এর মুখ। 
‘সি বোপার ওয়ািং, খারাপ সিেু ঘত তে?’ মুখ িাতলা িতর বলল 

সজোতরল বসর । 
‘সি আর ঘ তব! বো া গভেধতরর বাচ্চা সলসপিং বলতে সিো, সল ইউয়াে 

 রিাতরর োতে বন্দী। োর এবিং োর পসরবাতরর সবোর  রিারই িরতব।’ 
‘সিমে িতর  রিাতরর োতে বন্দী েতলা? আমাতদর সলািরাই সো 

োতি এবিং োর পসরবারতি আ ি িতরসেল। আমরা ো ো িরতল  রিারী 
বাসেেী হুকুম সপতয় আ তল সল ইউয়াে োর পসরবার সেতয় সদশ সেতে েতল সযতে 
পারতো।’ 

‘েুসম ভুল বলে সজোতরল। হুকুম সপতলও স িংসিয়ািং এর স   মতয়র 
িমাটে  রিাতরর আতদশ পালে িরতো ো। সল ইউয়াে োর সলাি সদতয়ই 
 রিারী বাসেেীর িমাটে  াসজতয়সেল। সদখসে,  ব জাোর পতরও ওরা আমাতদর 
বাাঁধ্া সদতয়তে, আমাতদর পাাঁে জে সলািতি েেো িতরতে। ওরা  ময় সপতল 
আমাতদরতিও পািোও িরতো। সবইসজিং সথতি েেুে বাসেেী ো এতল সিেুই 
িরা সযে ো।’ 

‘সিি বতলতেে, এ  ব িথা সো গভেধর সল সপিং-এর ভুতল যাবার িথা 
েয়।’ 

‘কুত্তার বাচ্চা এখে আইতের িথা বতল।’ 
‘আইে সি? আমাতদর বন্দী আমাতদর োতে সেতে সদতব।’ 
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‘আমাতদর ভুল েতয়তে। কুত্তার বাচ্চাতদর োতে ওতদর সদয়াই আমাতদর 
সিি েয়সে। স ই গটেতগাতলর মতধ্ে ওতদর  বাইতি সেতিশ িরা আমাতদর উসেে 
সেল।’ 

‘বোপার া আমরা সবইসজিংতি বলতে পাসর ো?’ 
‘সিাে লাভ েতব ো।  ব সশয়াতলর এি রা। মেব্বরী ফলাবার সুতযাগ 

সপতয়তে, োেতব সিে?’ 
‘োেতল?’ 
‘োেতল....।’ স সবতল মুিাঘাতের  াতথ িথা া বলল োুঃ ওয়ািং, ‘সল 

ইউয়াে ও োর পসরবাতরর িাউতিই োেতবা ো। সেসবতয় খাব  বাইতি। সবইসজিং 
এর স   মতয়র  রিারতি ফ ুসলতয় স  আমাতদর সয  বধোশ িতরতে োর 
এিস ও ভুসলসে। সশতেজী উপেেিায় আমাতদর বাো ভাতে স  োই সদতয়তে। 
স িংসিয়ািং-এ আমাতদর আ ার দরজা স  বন্ধ িতর সদতয়সেল। এর প্রসেতশাধ্ ো 
সেয়া পযধন্ত আমার রি শান্ত েতব ো।’ 

‘সিভাতব?’ 
সো সো িতর সেত  উিল োুঃ ওয়ািং। বলল, ‘সোমার মুতখ এমে েোশা 

সো মাোয় ো সজোতরল। শয়োেরা এি দরজা বন্ধ িতরতে,  ব দরজা বন্ধ 
িরতে পাতরসে। িারাগার সথতি সল ইউয়ােতদর সিেন্যাপ িরব। বন্দীতদর বশ 
িরতে সিিংবা িাবু িরতে োুঃ ওয়ািং- এর গাতয় সেমে বাো ও লাগতব ো।’ 

সজোতরল বসরত র সোখ এবার উজ্জ্বল েতয় উিল। বলল, ‘সোমার  াতথ 
আসম এিমে ওয়ািং। আমার খুব খুশী লাগতে। এমে ভাতব জয় িতর সেতয় সশিার 
িরার মতধ্ে আেন্দ আতে।’ 

এি ু থামল সজোতরল বসর । োরপর বলল, ‘আমার এি া দুুঃখ ওয়ািং, 
সমইসলগুসলতি আসম আ িাতে পারলাম ো। ওতি আ িাতে পারতল আেমদ 
মু াতি োতের মুতিায় আো সযে।’ 

‘শুধ্ু দুুঃখ বলে সজোতরল। এ া সো রীসেমে সবপযধয়। এি আেমদ 
মু া শে স িংসিয়ািং-এর  মাে। সিন্তু সমইসলগুসল পালাল সি িতর?’ 
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‘বাসের োরসদি া সঘতর  বার সোখ ফাাঁসি সদতয় আিসস্মিভাতবই 
সমইসলগুসলর ঘতর প্রতবশ িসর। ঘতর সমইসলগুসল এবিং োর আব্বা সপেে দরজার 
সদতি যায়।  িংতগ  িংতগ আসম গুসল িসর। গুসল োর লাতগ। স  দরজার ওপাতর 
পতে যায়। এই  ময় সমইসলগুসলর বাবা মা আমার পথ সরাধ্ িতর দাাঁোয়। বাধ্া 
দুর িরার জতন্য অবতশতষ দু’জেতিই েেো িরতে েয়। সিন্তু দরজার িাতে সগতয় 
সদসখ দরজা বন্ধ। বুঝলাম, দরজার এপাতর আমাতি আ সিতয় স  পাসলতয়তে। 

েু লাম েখে অন্য পতথর  ন্ধাতে। এতে  ময় খরে েতলা সমসে  
খাতেতির মে। যখে বাসের সপেতের বাগাতে সগতয় সপৌেলাম, ঐ  মতয় বাগাতের 
দসক্ষণ প্রান্ত সথতি সমসশেগাতের গুসল শুরু েতলা। বুঝলাম, আেে সমইসলগুসল 
প্রােীর সেসেতয় পালাতে পাতরসে। এখে স  বাাঁোর সশষ সেিা িরতে। োস  সপল 
আমার। প্রােীতরর বাইতর যারা পাোরায় সেল, োতদরতিও আসম প্রােীতরর ওপার 
সথতি োতি সঘতর সফলতে সেতদধশ সদলাম, যাতে প্রােীর সেসেতয় সিােও ভাতব ও 
পালাতে ো পাতর। ওর গুসল ফসুরতয় যাতব এই সভতব আমরা ধ্ীতর সুতস্থ এগুলাম। 
এি  ময় গুসল  সেেই সথতম সগল। সবসভন্ন সদি সথতি আমরা োমাগুসে সদতয় 
এগুলাম। যখে িাোিাসে সপৌেলাম, আমার সোখ োোবো েতয় সগল। সদখলাম 
মা-ে,ু সমইসলগুসল সেতয়াসজে আেমদ মু ার রক্ষী, এি া পাথতরর ওপর সেসবধিার 
ভাতব বত  আতে। 

েোশা, অপমাতে আমার মাথায় আগুে ধ্তর সগল। আসম সগতয় 
সরভলবাতরর বা  সদতয় ওর ঘাতে এি া আঘাে িতর বললাম, ‘বল সমইসলগুসল 
সিাথায়? মা-েু দাাঁে সবর িতর ো ল। বলল, ‘জাতেে সজোতরল বসর , আমাতদর 
েবী ( .) সি মরুর িাতফররা োাঁর ঘর এইভাতব সঘতরসেল। পতর  িাল েতল ঘতর 
সগতয় সদতখ েযরে আলী (রা) শুতয় আতেে, েবী ( ) সেই। েখে িাতফররাও 
েযরে আলীতি এমে ধ্রতণর প্রশ্নই িতরসেল। েযরে আলী সি জবাব সদতয়সেল 
জাতেে?’ বুঝলাম স  আমাতদর  ময় েি িরতে োইতে, সমইসলগুসলতি পাসলতয় 
সযতে সদবারই এ া সিৌশল। আসম েৎক্ষোৎ সরভলবার েুতল ওর িপাল বরাবর 
এি া গুসল িতর সেৎিার িতর বললাম, ‘বাসে ও বাসের োরসদতি সখাাঁজ, পালাতে 
ো পাতর যাতে শয়োেী।’ 
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সিন্তু খুাঁতজ পাওয়া সগল সমইসলগুসলতি েয়, সমইসলগুসল সয পথ সদতয় 
পাসলতয়তে স ই জায়গা। বাসের সপেে সদতি প্রােীতরর সিি উত্তর প্রাতন্ত প্রােীতরর 
সেে সদতয় এি া সুেে পাওয়া সগল। সুেতের বাইতরর মুখ া এি া সো  সঝাতপর 
আোতল লুিাতো। মুতখ সিতলর এি া  া ার, সভের সথতিই বন্ধ ও সখালা যায়। 
মা-েু সমসশেগাতের গুসলর শতব্দ আমাতদর  বাইতি যখে ওসদতি স তে সেতয় 
সগতয়সেল, স ই ফাাঁতি সমইসলগুসল এসদি সদতয় পাসলতয়তে। রতির দাগ অনু রণ 
িতর সদখলাম, রািায় উতি স  গাসে সেতয় পাসলতয়তে। রািার সপতশ এি জায়গায় 
সবশ রি জতম আতে, সিন্তু োরপর রতির সেহ্ন সেই। রাতগ-দুুঃতখ সেতজর েুল 
সেো োো আর িরার সিেুই থািল ো।’ 

‘বলতেই েতব সজোতরল, সমইসলগুসল আেমদ মু ার সযাগে স্ত্রী। সদখ 
আেে েবার পর সিমে িতর সোমাতি সবািা বাোল। এতিবাতর যুতর্দ্র 
স্টোত জী। মা-েু জীবে সদতয় সমইসলগুসলতি বাাঁোর সেরাপদ পথ িতর সদল।’ 

‘মা-েু স োবাসেেীতে সেল েুসম জাে। সুেরািং িায়দা সিৌশল োর 
অজাো েয়।’ 

‘িায়দার সেতয় এখাতে বে মা-ে’ুর েোগ। এই আত্মেোগ ো থািতল 
সিৌশল সিাে িাতজ আ তো ো সজোতরল।’ 

‘েুসম সিিই বতলে ওয়ািং। মু লমােরা এসদি সদতয়  বার শীতষধ। 
স াসভতয়ে ইউসেয়তে সো আমরা োরলাম োতদর েসরতের িাতে।’ 

‘িারণ সি বলে?’ 
‘ওতদর ধ্তমধর লক্ষে ওরা বতল ইেিালীে শাসন্ত ও পরিালীে মুসি। 

ইেিালীে শাসন্ত বলতে ওরা বুতঝ ই লামতি সবজয়ী িরার মাধ্েতম দুসেয়ায় শাসন্ত 
প্রসেষ্ঠা িরা। এই িাতজ সিউ যসদ জীবে সদয়, োেতল পরিালীে মুসি  বতেতয় 
সবশী সেসিে েয়। শেীদরা ওতদর িথায়,  বধতশ্রষ্ঠ জান্নাে লাভ িতর। এই 
িারতণই োরা ো তে ো তে জীবে সদতে পাতর, যা আমরা পাসরো।' 

োুঃ ওয়ািং সিেু বলতে যাসচ্ছল, এই  ময় সজোতরল বসরত র ওয়োরতল  
সবপ সবপ িতর  িংতিে সদতয় উিল। 

সজোতরল বসর  ওয়োরতল স  েুতল ধ্রল িাতের িাতে। 
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িথা শুেতে শুেতে োর মুখ বদতল সযতে লাগল। ধ্ীতর ধ্ীতর িতিার েতয় 
উিল োর মুখ। এি  ময় স  হুিংিার সদতয় উিল, ' ব অপদাতথধর দল। আেে 
এি া সমতয় সলাি যাতব সিাথায়? সেিয় সোমাতদর সবািা বাসেতয় সশতেজী সথতি 
আবার স  পাসলতয়তে। শুে, সয প্রমাণ পাওয়া সগতে োতে স  সশতেজীর পতথই 
পাসলতয়তে। উরুমসে-উসু রািা েতয় পসিতম সিাথাও  তর পোর দু'স  পথই 
আতে। উসু- োতমিং পতথ স  উত্ততর এসগতয় োরবাগোয় পাোতের পাদতদশ সদতয় 
িাজাখিাতে প্রতবশ িরতে পাতর। অথবা উসু-সজিংতগ উোই পতথ পসিতম এসগতয় 
েরতি  েতয় স   ীমান্ত অসেক্রম িরতে পাতর। আর যসদ স  ো ো িরতে োয় 
োেতল এই দুই রািার মধ্েবেধী অথবা আতশ-পাতশর সিাে পাোে উপেেিায় 
আশ্রয় সেতব। সোমাতদর এ ব সিেু েন্ন েন্ন িতর খুাঁজতে েতব। আর মতে সরখ, 
সিাে বেথধো আসম সদখতে োই ো।' 

িথা সশষ িতরই অয়োরতল  বন্ধ িতর স সবতল সরতখ সদল। 
'সশতেজীর সি খবর সজোতরল?' 
'ভাল। সবো ঝাতমলায় সশতেজী দখল েতয় সগতে। োেরা সিি  মতয়ই 

এত  সপৌাঁতেসেল। সশতেজীতে ওতদর ব াতো সশষ।  বসিেু সেতে মু লমােরা 
আতগই পাসলতয়তে। অল্প সিেু সেল। োতদর গলা ধ্াক্কা সদতয় সবর িতর সদয়া 
েতয়তে। যারা সবাঁতি বত সেল োতদর জীবন্ত িবর সদয়া েতয়তে। ঐ অপদাথধতদর 
জতন্য বুতল  খরে সিি মতে িরা েয়সে। সিন্তু  মস্যা েতলা সমইসলগুসলতি পাওয়া 
যায়সে। অথে আশা সেল, ওখাতেই োতি পাওয়া যাতব।' 

'এমে সেন্তা িরাই ভুল েতয়তে। যার ফতল অন্য সিাে সদতি েজর রাখা 
েয়সে।' 

'েতব শয়োেীতি োেব ো ওয়ািং। স  যাতব সিাথায়।  ব এলািা েতষ 
সফলব। োতি ো সপতল সো আেমদ মু াতি পাবো।'  

'সি সজোতরল, আেমদ মু ার জতন্য সমইসলগুসলতি োও, ো 
সমইসলগুসলর জতন্য সমইসলগুসলতি োও?' োুঃ ওয়ািং-এর সিাাঁত  োস । 

'ো ওয়ািং আসম োই আেমদ মু াতি। শে  েস্র সমইসলগুসল বাজাতর 
পাওয়া যাতব, সিন্তু আেমদ মু া দুসেয়াতে এিজেই আতে। এই সলািস তি 
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দুসেয়ায় সরতখ আসম দুসেয়ায় সবাঁতে থািতে োই ো। এও সিি, সমইসলগুসলই 
এিমাে সমতয় সয আমাতি অপমােজেিভাতব প্রেোখোে িতরতে। এর সেতিশ 
আসম িরব, সিন্তু োর আতগ আেমদ মু াতি দুসেয়া সথতি আসম  সরতয় সদতে 
োই। এ া শপথ আমার।' 

'সোমার িথা শুতে মতে েতচ্ছ, আেমদ মু া পািা ফতলর মে সযে 
সোমার োতে এত  পেতে।' 

'েুসম সেসিে থাি ওয়ািং, স িংসিয়ািং এর খবর পাওয়ার পর আেমদ মু া 
সেতে আর এিসদেও থািতব ো। োতি আসম সেসে।' 

'োেতল সো আমাতদর  েিধ েতে েয় সজোতরল?' 
'অবশ্যই। েুসম সেতদধশ পািাও স িংসিয়ািং এর পসিম  ীমান্ত সবতশষ িতর 

উত্ততর োরাবাগোই পাোে সথতি দসক্ষতণ সেতয়েশাে পযধন্ত সগা া  ীমাতন্তর 
ওপর সোখ রাখতে েতব। আমার ধ্ারণা, এই অঞ্চল সদতয়ই আেমদ মু া 
স িংসিয়ািং এ প্রতবশ িরতে োইতব। আর  ীমাতন্তর ওপাতর আমার সলািতদর আসম 
সেতদধশ সদতয়সে আলমা আোয় িাে খাো িতর রাখার জন্য। আর সবতশষভাতব 
উসু- াতমিং সরাতের মুতখ ও দরজায় শের এবিং উসু-উোই সরাতের মুতখ েরতি  
ও পামসফলভ শেতরর ওপর েজর রাখতে এবিং ধেরী থািতে।' 

'ধ্ন্যবাদ সজোতরল, সোমার  েিধো ও প্রস্তুসের জতন্য। আমার 
সলািতদর আসম সেতদধশ পািাসচ্ছ।' 

োুঃ ওয়ািং এর িথা সশষ েতেই ঘতর েুিল েুঃ ওয়ািং এর সপ. এ. সম  
সেইসল। 

সেইসল'র বয়  সবশ একুতশর সবশী েতব ো। পরতে সমসে স্কা ধ, গাতয় 
শা ধ। শাত ধর বুতি সিাে সবাোম সেই। সিাাঁত  এি  ুিতরা সপাশাসি োস । 

'স্যার, গভণধর োউজ সথতি এিজে অসফ ার সরত পশতে এত তেে। 
আপোর  াতথ সদখা িরতে োে।' বলল সেইসল। 

োুঃ ওয়ািং সেইসল'র মাথা সথতি পা পযধন্ত এিবার সোখ বুসলতয় বলল, 
'এই সো স্মা ধ লাগতে।' বতল োুঃ ওয়ািং সজোতরল বসরত র সদতি সেতয় বলল, 
সেইসল ি'সদে আতগ িাতজ সযাগ সদতয়তে। সোমার সপ.এ. সম  সিয়াে এতি 
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সযাগাে িতর সদতয়তে। িাতজ ভাল সিন্তু স তিতল সেন্তার। স্কা ধ সিেুতেই ো ুর 
ওপর েুলতব ো, গলাবন্ধ ফুলোো শা ধ োো পরতব ো। আসম বতলসে, োকুরী 
িরতল এ ব স তিতলপো েলতব ো। দু'সদতে লজ্জার সদয়াল া সভিংতগ সদতয়সে।' 

িথা সশষ িতর োুঃ ওয়ািং সেইসলতি বলল, ‘সি বলতল সযে েুসম?’ 
সেইসল োর আতগর িথার পুেরাবৃসত্ত িরল। 
'গভণধর োউজ সথতি? েুসম সিি শুতেে?' 
'সজ স্যার।' 
'সি ঝাতমলা, এইো আসম ওখাে সথতি এলাম।' 
'গুরুত্বপূণধ সিাে বোপার সেিয় ওয়ািং।' 
'সিি আতে এখাতেই আ তে বতলা।' সেতদধশ সদল োুঃ ওয়ািং সেইসল'সি। 
সেইসল েতল সগল ওপাতশর িতক্ষ- োুঃ ওয়ািং- এর রুতম, োরপর সেতজর 

িতক্ষ। োর সিাাঁত  স ই সপাশাসি োস স  এখে আর সেই, োর বদতল স খাতে 
এিরাশ ঘণৃা। 

ধ্প িতর সেয়াতর বত  পেল সেইসল। ইট ারিতম সেতদধশ সদল সগস্টতি 
ওপতর পাসিতয় সদতে। 

অল্পক্ষণ পতরই এিজে এোত েতেট  গভণধর োউজ সথতি আ া 
অসফ ারতি সেইসল'র িতক্ষ সপৌাঁতে সদতয় সগল।  

মাঝ বয় ী মানুষ। রাশভারী সেোরা।  বসদি সথতি এিজে সেতর  
আমলা। 

'গুে ইসভসেিং স্যার।' উতি দাাঁসেতয় সেইসল স্বাগে জাোল অসফ ারতি। 
বলল, 'েলুে স্যার, স্যার সজোতরল বসরত র িতক্ষ আপোর জতন্য অতপক্ষা 
িরতেে।' 

বতল োতি সেতয় সগল সজোতরল বসরত র রুতম। 
 ম্ভাষণ সবসেময় ও আ ে গ্রেণ িরার পর োুঃ ওয়ািং বলল, সমুঃ ......... 
'আসম েোিং ওয়া। গভণধতরর পসলস িোল স তক্র ারী।' 
'সমুঃ েোিং ওয়া এখাতে িথা বলতে সো অসুসবধ্া সেই?' 
'সি ো।' 
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'োেতল বলুে। আর ের  ইতে ো। আসম সো এইমাে এলাম গভণধতরর 
িাে সথতি। ভাবসে, গভণধতরর মে গলতলা সি ো।'  

'স্যার এইমাে এি া সমত জ সদতয়তেে আপোতি সপৌাঁতে সদয়ার 
জতন্য।' 

'সেসি?' জােতে োইল োুঃ ওয়ািং। 
'সি োাঁ। বতল সমুঃ েোিং ওয়া পতি  সথতি এি া মুখ বন্ধ খাম সবর িতর 

োুঃ ওয়ািং এর োতে েুতল সদল। বলল, 'স্যার আসম সযতে পাসর?' 
'যাতবে? ো সয খাওয়াতো েতলা ো?' 
'ধ্ন্যবাদ স্যার।' বতল উতি দাাঁোর েোিং ওয়া। 
উতি দাাঁসেতয় োুঃ ওয়ািং ও সজোতরল বসর  হ্াটেত ি িরল েোিং ওয়া'র 

 াতথ। 
সবসরতয় সগল েোিং ওয়া। 
োুঃ ওয়ািং ইেতভলাপ সথতি সেসি সবর িরল। সমতল ধ্রল োরভাজ িরা 

সেসিস । 
 াইপ িরা সেসি। 
পেতে শুরু িরল োুঃ ওয়ািং 
'সপ্রয় োুঃ ওয়ািং, 

আসম আসদি েতয় আপোতি জাোসচ্ছ, সশতেজী উপেেিা এবিং 
উরুমুসে শের  ে েজে খাতেি জেপতদ গে িতয়ি সদতে সয ঘ ো 
ঘত তে োর প্রসে সবইসজিং  রিাতরর দৃসি আিৃি েতয়তে। এ ব স্থাে 
সথতি মু লমােতদর উতচ্ছদ  াধ্ে, োতদর  োয়  ম্পসত্ত লুেে, 
েেোিাটে  িংঘস ে িরা, ঐ  ব জেপতদ োেতদর ব াতো, ইেোসদ 
ঘ োর  াতথ  রিাতরর সিাে প্রেেক্ষ  ম্পিধ সেই। অথে এই ঘ ো 
গুতলা বাইতর প্রিাশ েতয় পেতল  রিারতিই প্রবল োতপর মুতখ পেতে 
েতব। অেএব আপোতি এমে িাজ সথতি সবরে থািতে অনুতরাধ্ িরা 
েতচ্ছ, যা বসেুঃসবধতশ্বর দৃসি আিষধণ িরতব এবিং যার জতন্য  রিার 
সবিায়দায় পেতে পাতর। আপোতদর জাসে ও সদশতপ্রম  ম্পতিধ 
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আমাতদর সিাে  তন্দে সেই, সিন্তু জাসেতপ্রম ও সদশ সপ্রতমর এই ধ্রতণর 
প্রিাশ সদশ ও জাসের ক্ষসে িরতে পাতর। 
শুতভচ্ছাতন্ত- 
সল সপিং 
গভণধর, স িংসিয়ািং। 
সেসিস   রিারী পোতে সলখা এবিং সেসির সশতষ যথারীসে  রিারী স ল 

োপ্পর রতয়তে। 
সেসি স সবতলর উপর েুতে সফতল সদতয় োুঃ ওয়ািং স সবতল এি ঘুসষ সমতর 

বলল, ‘পার েতল  বাই বতল পা সে শালা।’ 
এি ু থামল োুঃ ওয়ািং শুরু িরল আবার, ‘ও  ব েীসে িথা আসম জাসে 

ো। যসদ  াধ্ুই  াজতে েতব োেতল সল ইউয়াে সি সদাষ িতরসেল। োতি সবদায় 
সদয়া েল সিে? সশাে সজোতরল, যা িরবার, বুঝতে পারসে, ো োো োসেই িতর 
সফলতে েতব। আমাতদর পযধায়ক্রসমি পসরিল্পোতি জরুরী িমধ ূেীর রূপ সদতে 
েতব এবিং এ া আজ সথতিই শুরু িরতে েতব িরতে েতব।’ 

বতল োুঃ ওয়ািং উতত্তসজেভাতব উতি দাোল। িতয়ি পা  ামতে এসগতয় 
সফতর দাাঁসেতয় বলল, ‘ো সি সজোতরল েুসম ভয় সপতল? িথা বলতল ো সয?’ 

‘সোমার অবস্থাে এবিং আমার অবস্থাে।’ বলতে শুরু িরল সজোতরল 
বসর , ‘এি েয় ওয়ািং। েতব েুসম শুতে রাখ সজোতরল বসর  এিবার স র্দ্ান্ত গ্রেে 
িরতল স খাে সথতি আর সফতর আত  ো।’ 

‘ধ্ন্যবাদ সজোতরল।’ বতল োুঃ অয়ািং ঘুতর দাসেতয় যাবার জন্য পা 
বাোতলা। 

 
 
অতেি আতগই আেমদ ইয়ািং- এর ঘুম সভতে সগতয়সেল। ঘুম ভাোর 

 াতথ  াতথ োর মাথায় এত  ভর িরল োজার সেন্তা। আজ োতদর িারাগার 
জীবতের সদ্বেীয় রাে। সভতব পাতচ্ছ ো সিে এমে েল? সবইসজিং এর ক্ষমোর োে 
বদল েয়তে সিি, সিন্তু স িংসিয়ািং সবতশষ িতর োর শ্বশুর সল ইঊয়াে সো সবইসজিং 
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এর সিাে গ্রুপ পসলস তের  াতথই জসেে েে। এ া সিি সয মু লমােতদর সেসে 
সুতযাগ সদতয়তেে। সিন্তু সিাে প্রিার অন্যায় বা ধবষমে সেন্তা সো স খাতে সেই। 
োেতদর অতেি অন্যায় আবদার সেসে সমতে সেেসে সিি সিন্তু োতদর প্রসেস  
ন্যাযে অসধ্িার সেসে রক্ষা িতরতেে। গেৃসেমধাণ খাতে োেতদর সেসে এে  াোযে 
িতরতেে সয প্রসেস  োে পসরবার আজ েেুে বাসের মাসলি। সল ইঊয়াে প্রথম 
গভেধর সযসে স িংসিয়ািং এর োেতদর মতধ্ে কুস র সশতল্পর প্রবেধে ঘস তয়তেে এবিং 
োতদর প্রসেস   ন্তাতের সলখা পোর সুতযাগ সেসিে িতরতেে। এরপরও োর 
ওপর সবপযধয় সেতম এল সিে? েিাৎ আেমদ ইয়ািং এর সোতখ সরে ড্রাগতের 
প্রধ্াে োুঃ ওয়ািং এবিং ‘ফ্র’ এর প্রধ্াে সজোতরল বসরত র সেে সভত  উিল। 

স সদে সভাতর োর ায় যারা গভেধর ভবতের উপর োমলা োসলতয়সেল স  
সো োরা- ‘এফ’ োতদর বাসেেী। োরাই গভেধর ও োর পসরবারতি বন্দী িতর 
পতর  রিারী বাসেেীর োতে েুতল সদতয়সেল। এ া পসরষ্কার সবইসজিং এর 
পসরিল্পো ও সেতদধতশই  ব েতয়তে, সিন্তু োুঃ ওয়ািং ও সজোতরল বসরত র আগ্রে 
সবশী প্রমাসণে েতয়তে। মতে েয় সরে ড্রাগে ও ‘ফ্র’ সবইসজিং এর ঘাতে বন্দুি 
সরতখ োতদর িাযধস সর্দ্ িতরতে। যসদ োই েয়, োেতল স িংসিয়ািং এর অবস্থা সো 
আজ ভয়ােি রূপ সেতয়তে। 

এই  ময় সদওয়াল ঘসেতে পাাঁে া বাজার শব্দ েতলা। 
এি ঝ িায় সবোোয় উতি ব ল আেমদ ইয়ািং। সি বোপার আযাে েতলা 

ো! সপৌতে পাাঁে ায় আজাে, সিাে আজাতের শব্দও সিাথা সথতি এল ো! সশাো 
যাতব ো এমে সো সিাথা েয়। উরুমুসের সগা া আিাশ এ  ময় আজাতের শতব্দ 
গম গম িতর। োেতল সি েতলা আবার! সরে ড্রাগে আর ‘ফ্র’ এর িাতলা োে সি 
ম সজতদর িেতরাধ্ িরা পরজন্ত সবিৃে েতয়তে? ম ুলমােতদর অবস্থা োেতল 
স খাতে সি? ভাবতে সগতয় বুি সিাঁতপ উিল আেমদ ইয়ািং- এর।  

েোশ ভাতব আেমদ ইয়ািং সবোোয় গা এসলতয় সদল। 
সশাবার পর সোখ সগতয় পেতলা পাতশর খাত  সশায়া সেইতজতের ওপর। 

সভাতরর আতলা ঘতরর অন্ধিারতি অতেি সফতি িতর সদতয়তে। সেইতজে ওপাশ 
সফতর শুতয় আতে। োর সদে া মাতঝ মাতঝ সিাঁতপ উিতে। সেইতজে িাাঁদতে! 
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সজলখাোয় আ ার পর সথতিই সযে সবাবা েতয় সগতে সেইতজে। সোতখ 
োর ফোল সফতল সবাবা দৃসি। সযে অনুভূসে শূন্য মাতঝ মাতঝ মতে েয় সজতগ 
সথতিই সযে ঘুমাতচ্ছ। এই সবপযধয়, এই সজলখাো সেইতজে এর জন্য েেুে 
অসভজ্ঞো। প্রেণ্ড ধ্রতণর আঘাে োর পাবারই িথা।  

েতব আেমদ ইয়ািং সয ঘ ো আশিংিা িতরসেল েে া খারাপ পসরতবতশ 
সজলখাোয় রাখা েয়সে। সবশাল উরুমুসে সজলখাোর এিস  সবতশষ সবভাতগ সো  
সো  অতেিগুতলা বািংতলা। েীতের িমুেসেস্টতদর স্বণধযগু অথধাৎ সরেগােধ 
আতন্দালতের  ময় বে বে রাজেীসেি, আমলা, সবজ্ঞােী, সভআইসপ যারা সভন্ন 
মোবলম্বী েতলও যাতদর  ম্পতিধ িমুেসেস্টরা আশা োতেসে, োতদরতি 
স্বপসরবাতর এখাতে এতে অন্তরীে িতর রাখা েতো এবিং মগজ সধ্ালাই এর িাজ 
েলতো। এমে এিস  বািংতলাতেই গভেধর সল ইঊয়াে  ে োতদরতি রাখা েয়তে। 
সল ইঊয়াে এিি এিস  িক্ষ সপতয়তেে, োর স্ত্রী ইঊসজোও োই। আেমদ ইয়ািং 
ও সেইতজে এর ভাতগ পতেতে এি া রুম। রুম া  াদামা া েতলও সুন্দর। 
সমতঝতে িাতপধ  আতে আতে এ াস্ট বাথ। খাওয়ারও খুব অসুসবধ্া সেই। দুই 
সবলা রান্না িরা খাবার সদতয় যায় বাবুসেধরা।  িাল ও সবিাতল োিা খাইতয় যায় 
োরা। 

আেমদ ইয়ািং সশায়া সথতি উিল। সেতম এল সবোো সথতি, ব ল সগতয় 
সেইতজে এর পাতশ। স তে এ পাশ সফরাল। মাথায় োে বুসলতয় বলল, ‘িি েতচ্ছ 
সেইতজে?’  

িথা বলল ো সেইতজে। োর িান্না আরও সবতে সগল। দু’োতে মুখ 
োিল স । 

আেমদ ইয়ািং েরম িতে বলল, ‘আমরা বসন্দ বত  েতব আল্লাে আমাতদর 
ভাতলা সরতখতেে। বাইতর অবস্থা খুবই খারাপ বতল মতে েতচ্ছ উতি। েল, োমাজ 
পসে।’ 

সেইতজে ধ্েমে িতর উতি ব ল। িান্না জসেে গলায় বলল, ‘সিমে 
িতর বুঝতল বাইতর অবস্থা খুবই খারাপ?’ 
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‘উরুমুসের সিাে ম সজতদই আজ ফজতরর আজাে েতলা ো সেইতজে। 
মতে েয় গেিাল ও সিাে আজাে আসম শুসেসে।’ 

‘োর অথধ ?’ 
‘োর অথধ োমাসজরা পাসলতয়তে, ইমাম মুয়াসজে  বাই পাসলতয়তে, 

োমাজ েতচ্ছ ো ম সজতদ। অথবা আজাে, োমাজ বন্ধ িতর সদয়া েতয়তে।’  
সোখ োোবো েতয় উিল সেইতজতের, সবমূতের মে োসিতয় রইল 

আেমদ ইয়ািং এর সদতি। এি  ময় োর সিাাঁ  িাপতে লাগল। বলল, ‘সমইসলগুসল 
আপার োেতল  বধোশ েতয়তে।’ বেথধ িান্নায় সভতে পেল সেইতজে। 

সবদুেৎ শতির মেই িথা া এত  আঘাে িরল আেমদ ইয়ািংতি। 
সমইসলগুসলর িথা স  ভুতলই সগতয়সেল। োতদর সেতয়ও বে সবপদ সমইসলগুসলর 
জন্য বরাদ্দ এ িথা োর মতেই আত সে। অথে োুঃ ওয়ািং ও সজোতরল বসর তি 
সদখার পর এই িথা া োর প্রথম মতে আশা উসেৎ সেল। সজোতরল বসর  
 বাইতি োেতে পাতর  ব োেতে পাতর সিন্তু আেমদ মু া এবিং োর স্ত্রীতি 
োেতে পাতর ো। আেিংি আশিংিায় সগা া শরীর সিাঁতপ উিল আেমদ ইয়ািং এর 
স ই  াতথ সভত  উিল োর সোতখর  ামতে আেমদ মু ার মুখ সমইসলগুসলর যসদ 
সিেু েয় সি জবাব সদব আমরা োাঁতি। দু’সোখ সফত  ঝর ঝর িতর সেতম এে 
অশ্রু। বলল, ‘ সেে বতলে সেইতজে সমইসলগুসলর যসদ সিেু েয়!’ আেমদ ইয়ািং 
এর িে রুর্দ্ েতয় সগল িান্নায়। 

সেইতজে মুখ েুলল। আেমদ ইয়ািং এর দু স  োে সেতপ ধ্তর বলল, ‘ো, 
েুসম িাাঁদতে পারতব ো। েুসম আমাতি আ ার িথা সশাোও। বল, সমইসলগুসল 
আপার সিেু েয়সে। ভাইয়ার জতন্যই সমইসলগুসলর সিাে দুুঃ িংবাদ আমরা  ইতে 
পারতবাো।’ 

‘সিাঁতদাো সজে,  বার ওপর সো আল্লাে আতেে। সেসে আমাতদর 
 াোযে িরতবে।’ 

এি ু সথতম সোখ মুতে সেতয় বলল, ‘েল োমাজ পসে।’ 
আেমদ ইয়ািং ও সেইতজে দু’জতেই সবোো সথতি উিল। 
স সদেই োিার স সবতল। 
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স সবতল োিা ও সপ্ল   াসজতয় সরতখ বাবুসেধ েতল সগতে। োরা েতল যাবার 
পর সল ইউয়াে ও অন্যান্য  িতল োিা খাবার জন্য এত তে। সখতয় েতল সগতল 
ওরা এত   ব সেতয় ও স সবল  াফ িতর েতল যাতব। এই ফাাঁতি িখতো িখতো 
 াক্ষাে ঘত  যায়। সিন্তু িথা েয়ো। িথা বলা সেতষধ্ োতদর জন্য। বািংতলার 
সগত  ২৪ ঘণ্টা দু’জে প্রেরীর পাোরা। সগ  সথতি োইসেিং রুতমর প্রসেস  ইসঞ্চ 
সদখা যায় োতদর জন্য দৃসি  ব  ময় এসদতি সেবন্ধ থাতি। 

পাোরাদর পুসলশ ও ধ সেি সগা া সজলখাোয়  বাই োে। 
বাবুসেধরাও োই। ঊইঘুর, হুই প্রভসৃে অন্যান্য জাসেতগাষ্ঠীর িাউতিই 

সবশ্বা  িরা েতচ্ছ ো। 
োিার স সবলস  সগাল। 
সল ইঊয়াে োে সদতি বত তে আেমদ ইয়ািং, বাম পাতশ বত তে সেইতজে 

এবিং সেইতজতের পাতশ বত তে োর মা ইউসজো। 
োিার জতন্য স সবতল  াজাতো আতে সবিারী সেে, মাখে, সেম এবিং ো। 
সবতের এি া সোট্ট সুন্দর ঝুসেতে  াদা িাগজ সবসেতয় োর সভের আ  

সপ  সেে। সেইতজে রুস   বার সপ্লত  েুতল সদল। সশষ রুস  খণ্ডস  েুতলই েমতি 
উিল সেইতজে। সদখল, রুস র সেতে এি া োরভাজ িরা িাগজ। োর মে সযে 
আপোতেই বতল উিল ও া এি া সেসি। েিাৎ োর মতে েতলা সগ  সথতি োরত  
সশ্যে দৃসি োর সদতি োসিতয় আতে। স  সিাে সদতি মাথা েুলতেও ভয় সপল। 
োোোসে স  োে সথতি রুস স  ঝুসেতে স ই সেসির ওপর সরতখ ঝুসেস  সেতজর 
িাতে স তে সেল। 

সেইতজে-এর মুখ া আেমদ ইয়ািং এর দৃসি এোয়সে। স  প্রশ্নতবাধ্ি 
দৃসিতে োিাল সেইতজে-এর সদতি। সেইতজেও োর সদতি সোখ েুতলসেল। 
বুঝতে পারল সেইতজে আেমদ ইয়ািং এর মতের ভাব। সেইতজে োতি সোতখর 
ইশারায় েুপ থািতে বলল। 

খাওয়ার এি পযধাতয় সেইতজে রুস র ঝুসে সথতি স ই ভাজিরা িাগজ 
 তমে রুস  েুতল সেতয় সেতজর সপ্লত  রাখল। োরপর রুস  সখতে সখতে এি  ময় 
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রুস র সেে সথতি িাগজস  োতে সেতয় মুতিার মতধ্ে দলা পাসিতয় সফলল। োরপর 
এি ফাাঁতি ো স  গাউতের পতিত  সরতখ সদল।  

স্বসির সেুঃশ্বা  সফলল সেইতজে। মুখ ো বাসেতয়ই এি ু আে সোতখ 
োসিতয় সদখল, সগ  সথতি ওরা দুজে পাথতরর মুসেধর মে এসদতি োসিতয় 
আতে। 

োিা সশতষ  বাই উতি এল োিার স সবল সথতি। সল ইউয়াে ড্রইিংরুতম 
েুিতে যাসচ্ছল। সেইতজে বলল, আব্বা েুসম আমাতদর ঘতর এি ু এ । 

 বাই েলল সেইতজেতদর রুতম। 
সযতে সযতে সল ইউয়াে বলল, ‘সেইতজে, সোমাতি আজ খুব সবশী মসলে 

লাগতে। খুব সেন্তা িরে বুসঝ?’ 
সেইতজে সিাে উত্তর সদল ো। 
‘আব্বা, ও আজ খুব সিাঁতদতে।’ বলল আেমদ ইয়ািং। 
‘েুসম বুসঝ িাাঁদসে?’  িংতগ  িংতগ পাল্টা অসভতযাগ েুতে সদল সেইতজে।  
‘সিে, সোমরা সিাঁতদে সিে?’ 
‘আমরা ভাবসে সমইসলগুসলর সিেু েতল আেমদ মু াতি সি জবাব সদব 

আমরা।’ আেমদ ইয়ািংই জবাব সদল। 
‘োই সো। সমইসলগুসলর িথা এ দুসদতে আমার স্মরণই েয়সে। োুঃ ওয়ািং 

আর সজোতরল সবাসরত র  ব সক্রাধ্ সো সমইসলগুসলর ওপর পেতব।’  
এি ু থামল সল ইউয়াে। বলল োরপর, ‘আমরা সো সিেুই জােতে 

পারসে ো বাইতরর খবর। অতেেুি সেন্তা িতর সো লাভ সেই। েয়তো েতে পাতর 
সিেুই েয়সে।’ 

ঘতর েুতি সল ইউয়াে ও সেইতজে দু’স  সেয়ার স তে সেতয় ব ল। বলল 
সল ইউয়াে, ‘সোমার ঘতর আ তে বলতল সিে সেইতজে?’ 

সেইতজে পতি  সথতি স ই দলা পািাতো িাগজস  সবর িতর ধ্ীতর ধ্ীতর 
খুতল সোতখর  ামতে সমতল ধ্রল। 

 বাই এ া লক্ষে িতরতে।  বার দৃসি সেইতজতের সদতি। সল ইউয়াে 
বতলই ব ল, ‘সি ও া সেইতজে?’ 
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িাগতজর সদতি েজর পোর পর সেইতজতের মুতখর আতলা সযে েিাৎ 
িতর সেতভ সগল। সবদোয় সববণধ েতয় সগল োর মুখ। িাগজস  োর োে সথতি 
পতে সগল। সবোোর ওপর ধ্প িতর বত  পেল সেইতজে। 

আােমদ ইয়ািং সেইতজে এর সপেতেই দাসেতয় সেল। স  দ্রুে এসগতয় 
এত  িাগজস  েুতল সেতয় োর ওপর সোখ বুলাল। পতে আেমদ ইয়ািং এরও 
মুতখর ভাব পাতল্ট সগল। িপাল োর কুসঞ্চে েতলা, সিা  দুস  সিতপ উিল। বলল, 
 বধোশ েতয় সগতে আব্বা, বতল িাগজস  আেমদ ইয়ািং েুতল সদল সল ইউয়াতের 
োতে। 

সল ইউয়াে ও সেইতজে দুজতেই ঝুতি পেল িাগতজর ওপর। মাে 
িতয়িস  লাইে সলখাুঃ  

“বাইতরর অবস্থা খুবই খারাপ। সশতেজী  ে বহু জেপদ সবরাণ েতয় 
সগতে। সমইসলগুসলরব আব্বা-আম্মা সেেে। আেে সমইসলগুসল পাসলতয় সগতে, 
অথবা সেতখাজ।” 

সেসিতে সযমে সিাে  তম্বাধ্ে সেই, সেমসে সেই স্বাক্ষরও। 
‘সেসি সিাথায় সপতল সেইতজে?’ 
‘সেে এর সিাোয়।’ 
‘সেে এর সিাোয়?’ 
‘সি আব্বা, সিাোর এিদম েলায়। এি খণ্ড সেে এর সেতে সুন্দর ভাজ 

িতর রাখা সেল।’ 
‘সি রাখতে পাতর?’ 
‘আমার মতে েয় বাবুসেধতদরই সিউ এিজে।’ বলল আেমদ ইয়ািং। 
‘সিে বে আর সিউ েতে পাতর ো?’ বলল সল ইউয়াে। 
‘েতে পাতর। বাবুসেধতদর েজর এসেতয় সিউ এভাতব রাখতে পাতর। সিন্তু 

এ  ম্ভাবো অতপক্ষািৃে িম। িারণ োতে ঝুসি আতে, বাবুসেধতদর িাতে ধ্রা 
পোর ভয় আতে। বাবুসেধতদর সিউ এিজে েতল এ ভয় োর থাতি ো।’ 

‘সিি বতলে ইয়ািং।’ 
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‘োুঃ ওয়ািংরা এেবে খুেী, এেবে জঘন্য? সেরপরাধ্ মানুষতি এভাতব 
োরা মারতে পাতর?’ বলল সেইতজে। 

‘ওরা পশু মা। োর ওপর আেমদ মু ার ওপর ওতদর পবধে প্রমাণ 
প্রসেসেিং া।’ 

‘এখে সি েতব, বাইতর সো  বই সশষ। আেে সমইসলগুসল আপা সিাথায় 
যাতবে, সি োতি আশ্রয় সদতব?’ িাাঁতদা িাাঁতদা িতটি বলল সেইতজে। 

সেইতজে এর এ প্রতশ্নর উত্তর সি সদতব?  বারই সো এিই প্রশ্ন?  বাই 
সেবধাি রইল। অতেিক্ষণ সিউ সিাে িথা বলতে পারতলা ো। 

সিেুক্ষণ পর সল ইউয়াে উিতে উিতে বলল, ‘আল্লাের ওপর ভর া িরা 
োো সো আমাতদর িরার সিেু সেই। আল্লােতিই আমাতদর োিতে েতব।’ 

সল ইউয়াে এবিং সেইতজে সবসরতয় এল ঘর সথতি। 
 
 
এিসদে পর। এিই ভাতব আতরিস  সেসি পাওয়া সগল। স  সেসিতে 

পাওয়া সগল গুরুত্বপূণধ আতরি া েথে। বলা েতয়তে, োুঃ ওয়ািংরা েেুে গভেধতরর 
ওপর ভয়ােি ক্রুব্ধ। ক্ষমোেুেে সল ইউয়াে ও োর পসরবারতি এখেও বাাঁসেতয় 
সরতখতে এ াই োর িারণ। সেতজতদর োতে শাসি সদবার জতন্য োরা সল ইউয়াে 
ও োর পসরবাতরর সলািতদর োতে পাওয়ার জতন্য সেিা শুরু িতরতে। 

এ খবর সবতশষ িতর সেইতজে ও োর মা ইউসজোতি আেিংসিে িতর 
েুলল। োতদর োতে পোর সেতয় যতমর োতে পো ভাল।  

পরবেধী সি খবর আত  োর জতন্য োরা  িতল উদগ্রীব েতয় উিল। 
সিন্তু এিসদে, দুসদে িতর োর পােসদে গে েল সিাে সেসি আর আত  

ো। প্রসেসদেই োরা বোকুলভাতব রুস র ঝুসে োলাশ িতর, েোশা োো আর 
সিেুই সমতল ো।    

 
 
অিম সদে। 
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 িাল ৮ া। 
সল ইউয়াে  য়তলত  েুিতেই িতমাতের োিসের ওপর বহু ভাজ িরা 

এি দলা িাগতজর ওপর সগতয় েজর পেল। এমে িাগজ িতমাতের োিসের 
ওপর এল সি িতর! সবসস্মে সল ইউয়াে সগতয় িাগতজর দলা া েুতল সেল। 
 বতেতয় সবসস্মে েতলা সল ইঊয়াে সয, দুসমসে  আতগ  য়তল  পসরস্কার িরতে 
আ া সলািরা োতদর িাজ সশষ িতর সবসরতয় সগতে। োেতল সি ওতদর সিউ 
এ া............ 

মতে এি া আশার আতলা সঝসলি সদতয় উিল সল ইউয়াতের।  য়তলত  
দাসেতয়ই ঝ প  খুতল সফলল ভাজ িরা দীঘধ সেসি। 

উতত্তসজে সল ইউয়াে সেসি া োতে ধ্তরই সবসরতয় এল  য়তল  সথতি। 
 ামতেই সপল আেমদ ইয়ািং ও সেইতজেতি। ওতদর সদতি োসিতয় ‘সোমরা এ ’ 
বতল সল ইউয়াে সেতজর ঘতর েুতি সগল। 

সল ইউয়াতের োতের সখালা িাগজ া আেমদ ইয়ািং ও সেইতজে এরও 
সোতখ পতেসেল। এিরাশ সিৌেুেল সেতয় োরাও সল ইউয়াতের সপেতে সপেতে 
এত  ঘুতর েুিল। 

 বাইতি এি  াতথ ঘতর েুিতে সদতখ এবিং  বার সোখ মুতখর সদতি 
োসিতয় ইউসজো সেয়ার সথতি উতি দাসেতয় বলল, ‘সি বোপার? সোমার োতে 
ও া সি িাগজ সল?’ 

সেয়াতর ব তে ব তে সল ইউয়াে বলল, ‘ য়তলত  িতমাতের োিোর 
ওপর এই সেসি সপলাম। আতগর স ই এিই োতে সলখা।’ 

‘িতমাতের ওপর?’  মস্বতর বতল উিল ইউসজো, সেইতজে এবিং আেমদ 
ইয়ািং। 

ও সেতয় আতলােো পতর িরা যাতব, এ  আতগ সেসি পো সোি। 
বতল সল ইউয়াে সেসি পেতে শুরু িরল- 
“এই সয সেসি া সলখসে ো আপসে পাতবে সিো জাসে ো। আমার পুরাতো 

 েিমধী সযসে সজতলর এিজে িতয়দী এবিং সক্লোর। েিাৎ িতর োর  াতথ সদখা 
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েতলা। সেসে আমার এ সেসি আপোর িাতে সপৌতে সদতয় আমার জীবতের সশষ 
ইচ্ছা পুরতণ রাসজ েতয়তেে।  

আসম অধ্ম আপোর সিাে উপিার িরব স  আশা িসরসে। আসম শুধ্ ু
সেতয়সেলাম আপোর িাতে সিেু সপৌসেতয় আমার মতের িালা জুোতে। সিন্তু 
পারলাম ো। েৃেীয় সেসিস ই ধ্রা পতে সগল। আজ সবোর েতয়তে। আগামী িাল 
আমার সিা ধ মাশধাল। সবশ্বা ঘােতির শাসন্ত মৃেেুদণ্ড, স  শাসিই আসম সপতয়সে। 
মরতে আমার এি ু দুুঃখ সেই। সিন্তু ওরা আমাতি সবশ্বা ঘােি বতলতে, এ াই 
আমার বুতি সলতগতে। আসম সবশ্বা ঘােি েই। সিন্তু সি সবশ্বা  িরতব আমার 
এিথা। আসম যা িরতে সেতয়সেলাম সবশ্বা  রক্ষার জতন্যই িরতে সেতয়সেলাম। 

 ািংোই এর এি এসেমখাোয় আসম মানুষ। যখে বুসর্দ্ েতলা মতে জাগল 
বাপ – মা সিাথায়? সিন্তু িাউতি সজজ্ঞা া িসরসে। প্রায়  বারই আত্মীয় স্বজে বা 
আপেজে সিউ ো সিউ আ ে। সিন্তু আমার জতন্য সিউ আত সে। খুব অসভমাে 
েতো। খুব সেিং া েতো অন্যতদর। িারও  াতথ সমশোম ো, সেতজতি গুস তয় 
রাখোম। মতে আেন্দ সেল ো, আত্মসবশ্বা  সেল ো। োই সলখা পোয় ভাল 
িরতে পারলাম ো। িো াসরিং এ সিসেিং দায়াতো েতলা। আিার বের বয়ত  
স োবাসেেীর িো াসরিং সবভাতগ ভসেধ িরাতো েতলা। 

ইয়াসেমখাো সথতি সবদায় সেবার সদে ইয়াসেমখাোর গ্রোটেমাদার োাঁর 
িতক্ষ আমাতি োিতলে। আসম সগতয় োাঁর  ামতে দাাঁোতল আমার োতে এি া 
বে বাদামী ইেতভলাপ েুতল সদতয় বলতলে, ‘সোমার জতন্য সোমার মাতয়র সদয়া 
আমােে, আমার িাতে এেসদে সেল।’ 

গ্রোটেমাদাতরর ঐ বািে আমার সগা া হৃদতয়, সগা া  ত্তায় সি সয এি 
িালাময় আেন্দ েসেতয় সদল! আসম সেসি সেবার জতন্য োে েুলতে পারলাম ো। 
মুখ সফত  সবসরতয় এল, আমার মা সেল? ‘মা’ শব্দ সবরুবার  াতথ এি া ভয়িংির 
উচ্ছ্বা  এত  আমাতি ভাস তয় সদল। আিার বেতরর  ব অতপক্ষা,  ব আতবগ,  ব 
অসভমাতের জমা  পাোে সযে অশ্রুর েল েতয় সেতম এল আমার দু’ সোখ সদতয়। 
আসম দাাঁসেতয় থািতে পারলাম ো। বত  পেলাম দু’োতে মুখ সেতি। 
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গ্রোটেমাদার আমার মাথায় োে বুলাতলে। অতেি  ান্ত্বো সদতলে। 
বলতলে, ‘সোমার মাতয়র  াতথ ো পাোতল ঘট া খাতেতির পসরেয়। খুব ভাল 
সমতয় সেতলে।’ 

আসম উতি ব লাম সেয়াতর। গ্রোটেমাদার সফতর সগতলে োাঁর আ তে। 
‘ো পাোতল সিে, সেসে সি িরতেে?’ আসম বললাম। 
‘সেসে আেে েতয় ো পাোতল এত সেতলে।’ বলতলে গ্রোটেমাদার। 
‘সিত  সিভাতব আেে?’ 
‘মারাত্মি েুসরিােে সেতলে।’ 
‘সিে?’ 
‘স  া জাোর সুতযাগ পাইসে বাো। সোমাতি ইয়াসেমখাোয় সদবার 

জতন্য সেসে সশষ মুহুতেধ আমাতি সেতিসেতলে।’ 
‘োাঁর আর সিউ সেল ো?’ 
‘ো, এি বেতরর এি েুসম োো আর সিউ সেল ো।’ 
আবার আমার বুি সথতি প্রবল এি া উচ্ছ্বা  উতি আ তে োইতল সোখ-

মুখ ফুাঁতে। িথা বলতে পারলাম ো সিেুক্ষণ। পতর বললাম, ‘োরপর 
গ্রোটেমাদার?’ 

‘উসে সোমাতি এবিং এই ইেতভলাপ আমার োতে েুতল সদতলে।’ 
‘োরপর সি েল?’ 
‘ও  ুকু আর শুে ো বাো।’ 
‘আসম জাসে, োরপর সেসে......।’ সেিা িতরও স সদে আম্মার মৃেেুর 

িথা া উচ্চারণ িরতে পাসরসে। গলা বন্ধ েতয় সগতয়সেল, সজহ্বা আেি েতয় 
সগতয়সেল। 

অতেি পতর সোখ মুতে বললাম, ‘এ ব িথা এেসদে সিে বতলেসে, এই 
ইেতভলাপ এেসদে সিে সদেসে গ্রোটেমাদার?’ 

‘সোমার মা’র সেতদধশ সেল েুসম িমধজীবতে প্রতবশ িরবার আতগ সযে এ 
 ব িথা সোমাতি ো বসল, এই ইেতভলাপ সোমাতি সদই।’ 
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ধ্ন্যবাদ সদতয় ইেতভলাপ সেতয় উতি দাোলাম। সেসে বলতলে, ‘বাো, 
ইেতভলাতপ সি আতে আসম জাসে ো। সেতজর পসরেয়তি গতবধর মতে িরতব। 
আত্ম-পসরেয়ই মানুতষর শসি।’ 

আবার ধ্ন্যবাদ জাসেতয় আসম গ্রোটেমাদাতরর ঘর সথতি সবসরতয় এলাম। 
গ্রোটেমাদার সিিই বতলতেে। আমার সগা া শূন্য জীবে াতি ভতর সদতয়তে এই 
ইেতভলাপ। এেসদে সয আত্মসবশ্বা  আমার সেল ো, স ই আত্মসবশ্বা  সযে 
সফসরতয় সদল এই ইেতভলাপ।  

আমার প্রথম িমধস্থল েতলা মিংতগাসলয়া  ীমাতন্তর িান্ত প্রতদতশ। ওখাতে 
সগতয় প্রথম রাতেই আমার ঘতর বত  ইেতভলাপস  খুললাম। 

ইেতভলাপ সথতি সবরুল, এি া সেসি, সিাে বইতয়র দুইস  সেো পাো, 
৫শ’ ইউয়াতের এি া সো  এবিং এি া ফত াগ্রাফ। 

আসম প্রথতম ফত া েুতল পাগতলর মে েতয় সগলাম। আমার আব্বা 
আম্মার ফত া সি? হ্াাঁ োই। ফত ার সেতে িোপশাে – ‘সোমার আব্বা-আম্মা।’ 
ফত াতে োতস্যাজ্জল এি েরুণ ও েরুণী পাশাপাসশ দাাঁসেতয়। দু’জতেরই পরতে 
সবতয়র সপাশাি। িেক্ষে ফত ার সদতি োসিতয়সেলাম সি জাতে। যখে  সম্বে 
সফতর পালাম সদখলাম, সোখ সথতি িখে সফা া সফা া অশ্রু সেতম ফত ার ওপর 
সগতয় পতেতে। স   মতয়র মতের ভাব বুঝাতে পারতবা ো। মতে েতয়সেল, 
জীবতের  ব োওয়া পাওয়া সযে পূণধ েতলা। ফত ার উতল্টা সপতি সদখলাম সলখা 
– আব্বার োম উ ামা েোিং এবিং আম্মার  াতযয়া সজয়ািং। োম সবদঘুত  মতে েতলা 
আমার িাতে। 

োরপর সেসি োতে েুতল সেলাম আসম। সুন্দর েিাক্ষর। আম্মার োতের 
সলখা? পেতে শুরু িরলাম- 

সব া জাতয়দ েোিং, 
আমার  ময় ঘসেতয় আ তে। সদতের  মি শসি এিে িতর এই সেসি া 

সলতখ যাসচ্ছ। েুসম যসদ সবাঁতে থাি, োেতল আমার পসরেয় যাতে েুসম পাও এই 
আশায়। 
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িােশুর উতমে – এ আমাতদর সুতখর  িং ার সেল। অভাব সেল ো 
সিেুরই।  ময় পাতল্ট সগল। আমরা মু লমাে এই পসরেয়ই েতয় দাাঁোল 
আমাতদর  বতেতয় বে অপরাধ্। সো  খা  অতেি অেোোর  ইলাম। অবতশতষ 
দুতযধাগ এিসদে এল। দতল দতল োেরা এত  এি রাতে েোও েতলা আমাতদর 
গ্রাতমর ওপর। েেো – লুটিতের মতোৎ ব েলল। আমার বুি ফা া িান্না পাতয় 
দতল ওরা েেো িরল সোর বাপতি। সোর বাপ সেল হুই, আর আসম সেলাম োে 
বিংতশাদ্ভুে। োে বতলই আমাতি ওরা মারতলা ো। সিন্তু স সদে মরতলই ভাল সেল। 
স সদে রাতের আধ্াতরই  দেজাে সোতি বুতি সেতয় সবরাণ বাস্তুসভ া সেতে 
এি া পু সল  ম্বল িতর সিতে উিলাম সদতশর পূবধাঞ্চতল আ ার জতন্য। বাাঁোর 
 িংগ্রাম শুরু েতলা।  ম্মাে সেতয় বাাঁো সয িে িসিে োতে োতে স র সপলাম। সশষ 
পযধন্ত  ম্মাে এবিং জীবে এি  াতথ ধ্তর রাখতে পারলাম ো।  ম্মাে বাোলাম, 
সিন্তু জীবে োরালাম। সোমাতি আল্লাের োতে সরতখ যাসচ্ছ। 

এই সেসির  াতথ পাাঁেশ ইওয়াতের এি া সো  সরতখ যাসচ্ছ। ও া সোমার 
পুণেবেী দাদীর স্মসৃে। সয সদে েব বধ্ূ েতয় আসম শ্বশুর বাসে এত সেলাম, স সদে 
এই উপোর সেসে আমাতি সদতয়সেতলে। শে সবপাতিও আমার পূণেবেী শ্বাশুসের 
স্মসৃে আসম েি িসরসে। আর সরতখ যাসচ্ছ সোমার ধ্মধগ্রন্থ আল কুরআতের দু’স া 
সেো পাো। বাসে সেতে আ ার  ময় লুসটিে, ধ্বিং প্রাপ্ত বাসের উিাে সথতি ও 
দু’স া পাো আসম কুসেতয় এতেসেলাম। সোমার দাদার িাে সথতি পাওয়া 
আমাতদর কুরআে শরীতফর পাো ঐ দু’স া। এই  াতথ সরতখ সযতে পারলাম 
সোমার বাপ-মার এি া ফত া। বাপ মাতি সদখার সো ভাগে েতলা ো। অন্তে 
ফত া সদতখ  ান্ত্বো েতব সোমার সপো-মাো সেল। 

আর সলখতে পারসেো। খুবই িি লাগতে সোমাতি এভাতব সরতখ সযতে। 
দুুঃতখর  ান্ত্বো এই সযসে এভাতব সেতয় যাতচ্ছে, সেসেই সোমার জতন্য থািতলে। 
আর োাঁর সেতয় বে সেফাজেিারী আর সিউ সেই। 

সোমার মা 
 াতযয়া সজয়ািং” 
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প্রেটে এি ভাবালুোর মতধ্ে সেসি পো সশষ িরলাম। িে া  ময় সয 
সগল োরপর অনুভূসে শুন্যোয়, ো বলতে পারতবা ো। যখে  সম্বে সফতর সপলাম, 
েখে মতে েতলা আসম েেুে মানুষ। আতগ সেলাম আসম এিজে গসবধে োে, এখে 
সেযধােীে মু সলম  মাতজর এিজে। আমার েেুে পসরেয় আমার জগে  ম্পূণধ 
আলাদা েতয় সগল। এি া প্রশাসন্ত এত  আমার হৃদয়তি শীেল িতর সদল। মতে 
েতলা, িি, লাঞ্চো ও অসেিয়োর দীঘধ পথ পাসে সদতয় সেতজর সিিাো খুতজ 
সপলাম। প্রথতম কুরআে শরীতফর দু’স া পাো েুতল সেতয় েুমু সখলাম। পেতে ে 
পারব ো। দীঘধক্ষণ সেতয় সেতয় সদখলাম। োরপর দাদীর  ািার স  সো স  মুতখ 
বুতি সোয়ালাম।  ব সেতয় আসম সবসস্মে েলাম, আম্মা সযখাে সথতি এ ব সজসে  
সেতয় সগতয়সেতলে, স খাতে এত ই আসম এ সজসে গুতলা সফতর সপলাম। োকুরীতে 
সযাগদাতের পর আমার প্রথম সপাসস্টিং েতলা িােশুর উতমে – এ। 

আমার আব্বা-আম্মার উতমে এবিং আজতির উতমে এি েয়। উতমে 
শেতর এখে আর সিাে মু লমাে সেই। বহু সেিা িতরও আমার আব্বা-আম্মার 
বাসের সিাে সেহ্ন খুতজ পাইসে। 

আজ ১৭ বের স োবাসেেীর িো াসরিং সবভাতগ দক্ষোর  াতথ োকুরী 
িরসে। আমার দাসয়তত্বর সযমে সবশ্বা  সরতখসে, সেমসে আমার ঈমাতের প্রসেও 
আসম সবশ্বি থািার সেিা িতরসে। জাসের জন্য সিাে িাজ িরতে পারতল, আমার 
জাসের িারও উপিার িরতে পারতল সগৌরব সবাধ্ িতরসে, মতে অফরুন্ত েৃসপ্ত ও 
শাসন্ত সপতয়সে। মতের স ই েৃসপ্ত ও শাসন্তর জতন্যই আসম আপোর িাতে খবর গুতলা 
পাসিতয়সে। এতে খুব উপিার েয়সে, সিন্তু আসম শাসন্ত সপতয়সে। আমার সয সেসি 
ধ্রা পতেতে োতে আসম আপোতি জাোতে সেতয়সেলাম, আসম স র সপতয়সে সি 
বা িারা আপোতি সজলখাো সথতি সিেন্যাপ অথবা  সরতয় সফলার সেিা িরতে। 

আপোর প্রতয়াজে সেই এমে অতেি িথা আপোতি আপোর প্রতয়াজে 
সেই এমে অতেি িথা আপোতি শুোলাম। দুসেয়াতে সিউতো সেই আমার, িার 
িাতে িথাগুতলা সরতখ যাব। ো সরতখ সযতে পারতল সয আমার  াতথ  াতথ 
িথাগুতলা সেরেতর োসরতয় যাতব। 
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আল্লাের িাতে সফতর যাসচ্ছ। সিন্তু পাতথয় সিেু সেই। কুরআে জাসেো, 
োমাজ সিােসদে পসেসে, জাসেও ো পেতে। আল্লাের িাতে মাফ োইব, স  
ভাষাও জাসেো। আমার অ োয় ঈমাে সি সিাে মূলে পাতব োাঁর িাতে? 

আপোর জাসের দুভধাগা এিজে 
যাতয়দ উ-েোিং।” 
সল ইউয়াে সেসি পো সশষ িতর রুমাল সদতয় সোতখর পাসে মুতে  বার 

সদতি োিাল। সদখল, বার সোখ সদতয়ই অশ্রু গোতচ্ছ। িারও মুতখ সিাে িথা 
সেই। 

‘দুভধাগা সবোরা!’ অতেক্ষণ পর িথা বতল উিল সেইতজতের মা ইউসজো। 
‘এ মৃেেু সি শেীতদর মৃেেু েয়?’ বলল সেইতজে। 
‘সেিয় এ া শেীতদর মৃেেু, জাসের িাতজই জীবে সদল যাতয়দ উ-েোিং।’ 

িান্না োপতে োপতে বলল আেমদ ইয়ািং। 
‘আমরা এখে যখে িথা বলসে, েখে আমাতদর এই যাতয়দ এই দুসেয়া 

সথতি সবদায় সেতয়তে। এ  আমরা সদায়া িসর োর জতন্য।’ েরম িতটি বলল সল 
ইউয়াে। 

বতল সল ইউয়াে োর দু’স  োে উপতর েুলল। 
োর  াতথ  াতথ ইউসজো, সেইতজে ও আেমদ ইয়ািং  বার োেই উপতর 

উিল। 
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৩ 
সমইসলগুসলর গাসে া সবশ্রী শব্দ িতর সথতম সগল। ফতুয়ল  োিংিার 

শুন্য।এি সফা াও সেল সেই। 
ফতুয়ল  োিংিাতরর সদতি োসিতয় আাঁেতি উিল সমইসলগুসল। আাঁেতি 

উিার  াতথ  াতথ আল্লাের শুিসরয়াও আদায় িরল। এেদূর আ তে সপতরতে 
স । 

গাসে াতি স  আল্লাের মো দাে সে াতব সপতয়তে। ঐ ভাতব স  রািায় 
গাসে পাবার িথা েয়। সুেে পতথ বাসে সথতি পাসলতয় রািায় উতিই এই প্রাইতভ  
 োসেতি স  দাাঁোতো সদখতে পায়। প্রথতম ভয় সপতয়সেল শ্ত্রত্রুর িোপ সভতব। পতর 
সদতখ ভাোর  োসে। 

দ্রুে োরসদতি োিায় সমইসলগুসল। সিন্তু িাউতি সদতখ ো।োেতল 
সেিয় ড্রাইভার পাতশর সিাে বাসেতে সিাে িাতজ সগতে। 

সমইসলগুসলর আর সেন্তা িরার অব র সেই সিিংবা ড্রাইভাতরর জতন্য স  
অতপক্ষা িরতে  ম্মে েতব সিো, স ও এি া প্রশ্ন। 

সুেরািং মুহুতেধ স র্দ্ান্ত সেতয় গাসের ড্রাইসভিং স ত  উতি বত  সমইসলগুসল। 
বাম পা া পুতে যাতচ্ছ যেোয়। গুসল সলতগতে বাম পাতয়র োাঁ ুর সেতের সগ  ায়। 
সস্রাতের মে রি োমতে আেে স্থাে সথতি।তমইসলগুসল স ত র ওপর পতে থািা 
সোয়াতল সদতয় দ্রুে ক্ষেস্থাে  াধ্েমে িতষ বাাঁধ্ল। অতেি রি সগতে ইসেমতধ্ে, 
সয সিাে ভাতব রি বন্ধ িরতে েতব। 

ক্ষেস্থােস  সবাঁতধ্ স্টা ধ সদল সমইসলগুসল। সবতবি এি ু সবতরাে িতরসেল, 
েয়ে সিাে গরীব সবোরাতি সবপতদ সফতল স  গাসে সেতয় যাতচ্ছ। পতর মেতি 
 ান্ত্বো সদতয়সেল এই বতল সয,  ময় এতল অবসশ্য োর  ব ক্ষসেপরূণ িতর সদতব। 

সগা া পতথ োর ফতুয়ল  োিংিাতরর সদতি োিাবার িথা মতে েয়সে। 
েতলই বা স  সি িরে। ো সেল দাাঁোবার  ময়, ো সপিল সিোর মে  ািা। সয 
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অবস্থায় স  আব্বা-আম্মার  াতথ বত  গল্প িরসেল স  অবস্থায় োতি সবর েতয় 
আ তে েতয়তে। ভাগে ভাল সরভলবার া োতের িাতে সপতয় সেতয় আ তে 
সপতরতে। অবশ্য সশতেজী উপেেিায় সগতল েয়তো সেল এবিং আশ্রয় পাওয়া 
সযতো। সিন্তু সমইসলগুসল ওখাতে যাওয়া সিি মতে িতরসে। স  বুতঝ সেতয়তে, বে 
রিতমর সিাে রােীয় পসরবেধে ো ঘ তল োর বাসেতে এই োমলা েওয়া  ম্ভব 
সেলো। আেমদ মু া েতল যাবার পর সথতি গভেধর সল ইউয়াতের সেতদধতশ 
স োবাসেেীর ৫  দতস্যর এি া ইউসে   াবধক্ষসণি পাোরায় রতয়তে। স  
ধ সেিরা সজোতরল বসর তদর সিােই বাধ্া সদয়সে। বাধ্া সদতে ো পারতল 
োতদরতি সবপদ  িংতিে সদতে পারতো, োও সদয়সে। অথধাৎ স  স ো ইউসে  
সি প্রেোোর বা সেসিয় িরা েতয়তে। োই যসদ েয়, বে রিতমর রােীয় সিাে 
প্রসেকুল পসরবেধে ঘত  থাতি, োেতল োর বাসের মে সশতেজীও সবপদ্গ্গ্রি েতব। 
এ িারতণই সশতেজী উপেেিার সদতি গাসে ঘুসরতয়ও আবার সফতর এত তে। সফতর 
এত  স  সশতেজী উপেেিা বাাঁইতয় সরতখ উসু-োত িং পাোেী োইওতয়র পতথ 
অতপক্ষািৃে দুগধম এলািার সদতি েতল এত তে। এ পতথ এত  উসু উোই এর 
পতথ স াজা পসিতম সগতল িাজাখস্থাতের আলমা আো অতেি িাতে েতো। সিন্তু 
স  পতথ যাওয়া সমইসলগুসল সিি মতে িতরসে। পথ া সযমে জেবহুল, সেমসে 
োতি প্রথতম ঐ পতথই সখাাঁজা েতব। 

সপিল ফসুরতয় গাসে সথতম যাবার পর সস্টয়াসরিং হুইতল গা এসলতয় সদতয় 
এ  ব ভাবসেল সমইসলগুসল। দুবধলো, ক্লাসন্ত ও গুসলসবর্দ্ পাতয়র যেণায় সগা া 
শরীর োর সভতে পেতে োইতে। এখে সি িরতব স । রাে সপাোবার আর সদরী 
সেই। এই গাসেতে বত  থািতল েয় স  ধ্রা পতে যাতব, েয়তো অোোতর, 
অসেসিৎ া ে ভয়ােি পসরসস্থসের মুতখামুসখ োতি েতে েতব। োর সেতয় োতি 
সেিা িরতে েতব সিাে আশ্রয় খুাঁতজ সেতে। এই পতথর আতশ পাতশ িাজাখ ও 
উইঘুর পল্লী আতে। এিস  অবশ্যই োতি খুাঁতজ সপতে েতব। 

গাসে সথতি োমার আতগ সমইসলগুসল ক্ষে া ভাতলা িতর সবাঁতধ্ সেল। 
সোয়াতল রতি সভতজ সগতয়সেল। সোয়াতল সফতল সদতয় ওেো সদতয় শি িতর 
বাাঁধ্ল ক্ষে া। োরপর গাসে সথতি সেতম এল। 
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দাাঁোতেই মাথা া ঘুতর সগল সমইসলগুসলর। গাসে ধ্তর সিেুক্ষণ দাাঁসেতয় 
সথতি শরীর া সিি িতর সেল। োরপর সব সমল্লাে বতল োাঁ া শুরু িরল রািা ধ্তর 
উত্তর সদতি। 

সিন্তু সিেু দূর সযতয়ই বুঝতে পারল োর পতক্ষ োাঁ া  ম্ভব েয়। রি 
অতেি সগতে, সগা া শরীর োর সঝম সঝম িরতে। োর উপর আেে পা া ভীষণ 
ভারী সবাধ্ েতচ্ছ, প্রসে পদতক্ষপই োতি যেণায় িাঁসিতয় উিতে েতচ্ছ। 

রািার উপর বত  পেল সমইসলগুসল। সিেুক্ষণ সবশ্রাম সেল। 
শরীর া স তে সেতয় আবার স  উিল। ো উতি উপায় সেই। যেই  ময় 

যাতব েেই স  দুবধল েতয় পেতব। সুেরািং সদতে শসি অবসশি থািতেই োতি 
আশ্রয় খুাঁতজ সপতে েতব। 

সমইসলগুসল েলসেল উাঁেু পাবধেে পতথর উপর সদতয়। বুঝল স , এ া 
আলাে পাোে সশ্রণীর  বধ উত্ততরর অিংশ। োর জাো সলািালয় সোসলতে সপৌেতে 
েতল োতি আরও অতেি পথ পাসে সদতে েতব। 

সিন্তু উাঁেু সেেু পাবধেে পথ শীঘ্রই সমইসলগুসলর সদতের  মি শসি সেুঃতশষ 
িতর সদল। োর সোতখর দৃসি ঝাপ া েতয় এল। েবু পাগতলর মেই দু’পা স তে 
সেতয় েলল সমইসলগুসল। োতি বাাঁেতে েতব। স  প্রাথধো িরতে লাগল আল্লাের 
িাতে, সে আল্লাে েুসম োো সো আর সিাে  াোযেিারী আমার সেই। আমার 
সদতের শসি সশষ, সোখও সদখতে পাতচ্ছো আর  ামতে, এখে েুসমই আমার 
ভর া। েুসম আমাতি  াোযে ির। আসম আর সিেু োই ো, সশষ বাতরর মে 
এিবার ওতি- আমার স্বামী আেমদ মু াতি সদখতে োই। েুসম আমার এ প্রাথধো 
মেুর ির।’ 

এই প্রাথধো মুতখ সেতয়  লতে  লতে অতন্ধর মে এসগতয় েলল 
সমইসলগুসল। পাতয়র বেথারও োর এখে সিাে পতরায়া সেই োই। 

সিন্তু এ েলার শসি ুকুও অবতশতষ এি  ময় সশষ েতয় সগল। োর 
সোতখর  ামতের অেি আতলা ুকুও এি  ময় দপ িতর সেতভ সগল। ওল  পাল  
েতয় সগল োর পাতয়র েলার পৃসথবী। লুস তয় পেল সমইসলগুসল রািার ওপতরই। 
শি মাস র ওপর পতে সস্থর েতয় সগল সমইসলগুসলর সদে। 
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এই পতথই এসগতয় আ সেল সশতেজী উপেেিার বাস্তুেোগী উইঘুরতদর 
পাাঁে  দতস্যর এি িাতফলা-স্বামী-স্ত্রী ও সেতল সমতয় সেতয় পাাঁে জে। সেেস  
সঘাো, পাাঁে জে মানুষ। 

মৃে সিউ পতে আতে মতে িতর ওরা পাশ িাস তয় েতল যাসচ্ছল। 
‘সমতয়স  মু সলম েতব। সপাশাি মু লমােতদর।’ সঘাোতি পাশ িাস তয় 

সযতে সযতে বলল িাতফলার প্রধ্াে পুরুষ বেসি। 
‘আব্বা সেিয় সবাঁতে আতে সমতয়স । সদখুে পাতয়র বোতটেতজ োজা রি। 

‘সেৎিার িতর উিল োর সপেতে ব া িতশার বয়ত র এিস  সেতল। 
 বাই সঘাো সথতি োমল। 
বয়স্ক সলািস  েুত  সগতয় সমইসলগুসলর োে েুতল সেতয় োসে সদখল। 

োসে সদতখ মুখ উজ্জ্বল েতয় উিল োর। বলল, ‘সিি বতলে সব া, সবাঁতে আতে 
সমতয়স । সিন্তু খুবই দুবধল।’ 

সদ্বেীয় সঘাো সথতি সেতম আ া সেন্তাসিে যুবি সেতলস  োর সপোর 
পাতশ এত  দাাঁসেতয়সেল। বলল, ‘আব্বা আমরা রািার উপর সয রিাি গাসে 
সদতখ এলাম, এ সেিয় স  গাসেতেই আ সেল। সবাধ্ েয় গাসে খারাপ েওয়ায় 
সোঁত ই রওয়াো সদতয়সেল।’ 

'আমারও োই মতে েতচ্ছ। সমতয়স  সশসক্ষে ও অসভজাে ঘতরর। 
আমাতদর মেই দূভধাগা সিউ েতে পাতর। েয়ে পালাসচ্ছল। এখে সি িসর! এই 
অজ্ঞাে মানুষ পথ েলার ভার  ইতে পারতব ো, মতর যাতব। সি িতর এতি বাাঁোতো 
যায়?' বলল বয়স্ক সলািস । 

স ই যুবি সেতলস  বলল, 'সিে আব্বা, এখাে সথতি পসিতম এি 
মাইতলর মতধ্েই সো এি া উইঘুর পল্লী আতে।' 

'উুঃ োই সো! আসম ভুতলই সগতয়সেলাম। ঐ উইঘুর িসবলার  দধার 
ইোসেম আওয়ায় সো আমার বন্ধু সলাি। আর সিাে িথা েয়, ওরই োওয়ালা 
িতর সদতয় আস  সমতয়স তি।' 

উতি দাাঁোল সলািস । যুবিস তি বলল, 'েুসম সঘাোগুতলাতি এি ু 
পাোতের আোতল সেতয় িাতফলা পাোরা দাও।' 
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এরপর সিতশার সেতলস র সদতি োসিতয় বলল, 'েুসম বন্দুি সেতয় আমার 
 াতথ েতলা। আসম সমতয়স তি সেসচ্ছ।' 

বতল যুবিস  ঘুতর দাাঁসেতয়  িংজ্ঞােীে সমইসলগুসলতি িাাঁতধ্ েুতল সেতয় 
যাো শুরু িরল। 

এি ঘট ার মতধ্ে সপৌাঁতে সগল োরা স ই উইঘুর পল্লীতে। পল্লীস  এিস  
উপেেিা। মাইল খাতেি উত্ততরর এি া ঝরণা সথতি  ৃি এি া পাোেী েদী 
এই উপেেিার মধ্ে সদতয় প্রবাসেে। িৃসষ ও পশুপালে এই উপেেিার মানুতষর 
জীসবিা। 

উপেেিার পূবধ প্রান্ত জুতে পাোতের োতল গতে উতিতে গ্রাম। 
অতেি সিৌেুেলী সোতখর ওপর সদতয় সলািস  সমইসলগুসলতি সেতয় 

গ্রাতমর  দধার ইোেীম আওয়ািং এর বাসেতে সপৌাঁেল। 
উিাতেই এি া দসের খাস য়া পাো সেল। সমইসলগুসলতি োতি শুইতয় 

সদল সলািস । 
সপতে সপতে আ া সিৌেুেলী সেতলরা সদৌতে সভেতর সগতয় খবর সদল 

ইোসেম আওয়ািংতি। সভের সথতি দ্রুে সবসরতয় এল এি বৃর্দ্। সমইসলগুসলতি 
বতয় আো সলািস র ওপর সোখ পেতেই খুশীতে প্রায় সেৎিার িতর উতি বলল, 
'সি বির সদতে সয েন্দ্র উদয়! ও সি?' সমইসলগুসলর সদতি ইিংসগে িরল ইোসেম 
আওয়ািং। 

সমইসলগুসলর সদতি ইিংসগে িরল ইোসেম আওয়ািং। 
সমইসলগুসলতি বইতয় আো সলািস র পুতরা োম বির সল শাওসে। 
বির সল শাওসে সমতয়স তি পাওয়ার  ব ঘ ো খুতল বতল সশতষ অনুতরাধ্ 

িরল, 'সমতয়স তি েুসম বাাঁোও। সবপদগ্রিা সমতয়। আল্লাহ্ সোমার ভাল িরতব। 
োোো েুসম োসিম, সোমার এ া দাসয়ত্বও।' 

ইোসেম আওয়ািং এিজে ভাল োসিম। োম োি আতে োর পাোেী 
অঞ্চতল। 
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'এে িথা বলার প্রতয়াজে আতে বির। েুসম আমাতি জাে ো? আমার 
সমতয়তি সযভাতব সদখোম, এতিও স ভাতব সদখব। আমার স ৌভাগে আল্লাে 
এমে স বার সুতযাগ সদতলে।' 

বতলই বাসের সভের সদতি সেৎিার িতর বলল, 'সরাতিয়া, সোমার মাতি 
দুধ্ গরম িরতে বতলা আর েুসম োোোসে এসদতি এ ।' 

অল্পক্ষণ পতরই গাতয় মাথায় ওেো জসেতয় এি েরুণী এত  োসজর 
েতলা। 

'খাস য়ার ওমাথা ধ্র, এতি সভেতর সেতে েতব। োোোসে জ্ঞাে 
সফরাতো দরিার।' 

বির শাওসে বলল, 'আমাতি সবদায় দাও ভাইয়া, আমার িাতফলা 
দাাঁসেতয় আতে। আল্লাে ভর া। পারতল সখাাঁজ সেব।' 

'যাতব? সমেমােদারী িরতে পারলাম ো। এি ু ব  ো।' 
'ো ভাই, সোমাতি সয িাজ সদতয় সগলাম, স  া িতরা, োজারবার 

খাওয়ার সেতয় খুশী েতবা।' 
বতল  ালাম জাসেতয় সপেে সফতর োাঁ া শুরু িরল বির শাওসে। 
আর ইোসেম আওয়ািং এবিং োর সমতয় ধ্রাধ্সর িতর খাস য়া  তমে 

সমইসলগুসলতি সভেতর সেতয় সগল। 
 
 
সেে সদে পর। 
উেু-োত িং সরাে ধ্তর উত্তর সদতি েুত  আ তে আতরিস  গাসে। গাসেতে 

োরজে আতরােী। এিজে ড্রাইসভিং স ত । োর পাতশর স ত  এিজে। সপেতের 
স ত  দু'জে। োোোও রতয়তে এিস  কুকুর। 

এরা সজোতরল বসর  ও োুঃ ওয়ািং এর সলাি। োতদর সেতদধতশ খুাঁতজতে 
সবসরতয়তে সমইসলগুসলতি। োতদর  াতথ সদয়া েতয়তে সশিারী কুকুর। কুকুরস তি 
সমইসলগুসলর বেবোযধ সজসে  শুসিতয় পসরসেে িরাতো েতয়তে সমইসলগুসলর 
গতন্ধর  াতথ। 
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শুরুতেই োরা ভাল ফল সপতয়তে। উসু-এর এি  ু পূবধ পাতশ 
সিাতয়েতুের আতরি া  েি স াজা উত্ততর িারাতম েতয় স ামসলয়া  ীমাতন্তর 
সদতি েতল সগতে। সিাতয়েুতে এত  কুকুরতি গাসে সথতি োমাতো েতলা। সিন্তু 
কুকুর সিাতয়েেু িারাতম  েতির সদতি মুখই সফরাতে োইল ো, েু তে সেিা 
িরল উসু-এর সদতি। অনুরূপভাতব উসু সথতি এি া রািা পসিতম, আতরি া 
রািা সগতে উত্তর পসিতম। এখাতে এত ও কুকুর েু তে গাসে উত্তর পসিতমর রািা 
ধ্তর। 

রািার এি পাতশ সমইসলগুসলর গাসে েখেও দাসোঁতয় সেল। 
বসর  ওয়ািং এর সপ্রসরে ঐ দলস  যখে সমইলগুসলর এ গাসের িাতে এল 

কুকুরস  ভীষণ সঘউ সঘউ িতর উৎপাে শুরু িতর সদল। 
গাসে থামাল ড্রাইভার। 
ড্রাইভাতরর পাতশ ব া সলািস  সপেতের সদতি ঘাে বাাঁসিতয় বলল, 'সু 

লীে, কুকুর সেতয় সেতে যাও। আমার  তন্দে েতচ্ছ এই গাসের  াতথ সমইসলগুসলর 
সিাে  ম্পিধ আতে। ো ো েতল গাসের িাতে আ ার পর  ম বো া এে উৎপাে 
িরতে সিে?' 

সু লীে োতমর সলাি ার োতেই কুকুর। স  এবিং োর পাতশ ব া  াথী 
দু'জতেই সেতম এল গাসে সথতি কুকুর সেতয়। 

সু লীেই এসগতয় এত  গাসের বন্ধ দরজা খুতল সফলল।  তে  তে কুকুর 
হুমসে সখতয় পেল গাসের সভেতর। 

সু লীে ও োর  াথী েোিং ওয়া গাসের সভের ড্রাইসভিং স ত র সেতে ও পা 
দাসেতে প্রেরু শুসিতয় যাওয়া রি সদখতে সপল। স ই রতির ওপরই হুমসে সখতয় 
পতেতে কুকুর। 

'সোয়ািং, এ , সদখ গাসেতে রি।' সেৎিার িতর উিল সু লীে। 
ড্রাইসভিং স ত র পাতশ ব া দলতেো অথধাৎ সোয়ািং োর োতের 

অয়োরতল স  স ত র ওপর সরতখ দ্রুে সেতম এল। 
স ও এত  সদখল শুসিতয় যাওয়া জমা  রি। গাসের োরসদতি এিবার 

েজর বুসলতয় সেতয় বলল, সিাে  তন্দে সেই এই গাসে সেতয়ই সমইসলগুসল 
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পাসলতয়সেল। সদখ, ফতুয়ল সম াতরর িাাঁ া শূতন্যর সিািায়। অথধাৎ এখাতে এত  
গাসের সেল সশষ েওয়ায় স  সেতম সগতে। 

সোয়ািং োরপর গাসের িাে সথতি  তর এত  েীক্ষ্ণ দৃসিতে রািা 
পযধতবক্ষণ িরতে লাগল। শুসিতয় সগতলও রতির সেহ্ন স  খুাঁতজ সপল। অতেি দূর 
পযধন্ত এগুতলা। রতির সেহ্ন  ব জায়গায় খুাঁতজ ো সপতলও স  সেসিে েতলা, 
গাসের সেল সশষ েবার পর এ রািা ধ্তরই স  উত্ততর এসগতয় সগতে পাতয় সোঁত । 

সোয়ািং সপেে সফতর  াথীতদর োি সদতয় বলল, 'সোমরা কুকুর সেতয় 
এ । রতির দাগ অনু রণ িতর আমাতদর সোঁত ই এগুতে েতব। যসদও দাগ  ব 
জায়গায় সেই, মুতে সগতে,  ম সিন্তু সিিই ধ্রতে পারতব। অসুসবধ্া েতব ো। 
গাসে া সপেতে আসুি। 

গাসে ও  াথীরা এত  সোয়ািং এর পাতশ দাাঁোল। সোয়ািং োর স   সথতি 
অয়োরতল  স   েুতল সেতয় বলল, 'ব , ওয়ািং ও বসর তি িথা া জাসেতয় সদই।' 

সেে সিায়া ধাতরর সম াতর স উে িরতেই সপতয় সগল োুঃ ওয়ািং এর গলা। 
সোয়ািং োতি জাোল এ পযধন্ত যা সদতখতে, সপতয়তে  ব। 

োরপর সেতদধশ শুতে সেতয় অয়োরতল  বন্ধ িতর সবরা  োস  সদতয় বলল, 
'শুে সোমরা, ব  ভীষণ খুশী। আমাতদর প্রতেেতির জন্য ৫ োজার ইউয়াে িতর 
পুরষ্কার সঘাষণা িতরতে। আর যসদ সমইসলগুসলতি আমরা ধ্রতে পাসর োেতল 
আমরা প্রতেেতি ১০ োজার ইউয়াে িতর পাব। সমইসলগুসলর সখাাঁজ পাওয়ার 
 িংতগ  িংতগই জাোতে েতব।' 

কুকুরতি  ামতে সেতয় ওরা আবার যাো শুরু িরল। 
সযখাতে এত  অজ্ঞাে েতয় পতেসেল সমইসলগুসল, স খাতে এত  থমতি 

দাাঁোল কুকুর। শুতি েলল এি জায়গার মাস । 
সোয়ািং এসগতয় এল স খাতে। জায়গা া রািার ওপাতশ। সোয়ািং ঝুাঁতি 

পেতেই শুসিতয় যাওয়া রতির সেহ্ন োর সোতখ পেল। সফা া সফা া েয়, 
পসরমাতণ সবশ। ভ্রু সিাাঁেিাতলা সোয়ািং। এখাতে সি োেতল সমইসলগুসল বত সেল! 
েতে পাতর। 
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সোয়ািংরা কুকুর সেতয় আরও  ামতে এগুতে োইল। সিন্তু কুকুর সিেুতেই 
রািা ধ্তর উত্ততর এগুতে আর রাসজ েতলা ো। এবার েু তে োয় স  পসিম সদতি। 

সিন্তু সোয়ািংরা বহু খুাঁতজও আর রতির দাগ সিাে সদতি সপল ো। রািা 
সেতে পসিম সদতি সমইসলগুসল সযতে পাতর। সিন্তু রতির দাগ েিাৎ িতর বন্ধ েতয় 
সগল সিে? রেতস্যর  মাধ্াে সোয়ািংরা িরতে পারতলা ো। 

অবতশতষ কুকুতরর ওপরই সেভধর িরল োরা। 
এবার পসিতম যাো শুরু েতলা োতদর। 
আতগ আতগ কুকুর সদৌতে েতলতে। সপেতে োরা োরজে। গাসে লি িতর 

এিস  স লায় োরা সরতখ সদতয়তে। 
সবলা দশ া োগাদ সোয়ািংরা গ্রাতম সগতয় সপৌাঁেল। 
েখেও গ্রাতম প্রতবতশ সদরী আতে। সোয়ািং  াথীতদর বলল, 'সোমাতদর 

সপিল সিি আতে সো?' 
'হ্াাঁ।'  বাই উত্তর সদল। 
'সদখ আমরা মারামাসর িরতে োই ো। বলব, আমরা  রিারী সলাি, 

আ ামীর সখাাঁতজ এত সে। আক্রান্ত ো েতল আমরা িাওতি সিেু বলবো, 
সমইসলগুসলতি সপতল সেেতিায়া ধার জাসেতয় সদতয় আমরা সেতদধতশর অতপক্ষা 
িরতবা।’  

‘গ্রাম া মতে েতচ্ছ উইঘুরতদর।’ বলল সু সলে।  
‘হ্াাঁ, উইঘুরতদর।’  
গ্রাতম সোিার মুতখ সোয়ািং সদখল এি া বালি এি া সভো োসেতয় 

এসদতি আ তে। সোয়ািংতদর এবিং কুকুর সদতখ স  দাসেতয় পতেতে।  
সোয়ািং এি ু এসগতয় উইগুরতদর ভাষায় সেতলস তি িাতে োিল।  
সেতলস  এল, খুব িাতে এল ো।  
সোয়ািং েরম ভাষায় সজজ্ঞা া িরল, ‘এখাতে এিজে আেে সমতয় 

এত তে ো?’  
‘এত তে। স  সো সেে সদে আতগ।’  
‘আতে সিাথায়?’ 
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‘শাইখ োসিম দাদার বাসেতে।’  
এ সজজ্ঞা ার সিাে দরিার সেল ো সোয়ািংতদর। কুকুর োতদর সিিই 

সেতয় যাতব সমইসলগুসল সযখাতে আতে, স খাতে। েবু এি া সিৌেূেল সম াল।  
সেতলস র সপি োপতে সোয়ািং রা আবার ো া শুরু িরল। েুতি পেল 

গ্রাতম।  
গ্রাতম পুরুষ সলাি সিউ সেমে সেই।  বাই মাতি। গ্রাতম কুকুর ে 

োরজে অপসরসেেতি েুিতে সদতখ বালি সিতশারতদর মতধ্ে োঞ্চলে পতে সগতে। 
শুরু েতয়তে েু ােুস । 

বৃর্দ্ ইোসেম আওয়ািং উিাতে বত  িাজ িরসেল। িতয়িজে সিতশার 
েুত  এল োাঁর িাতে। বলল ঘ ো।  

 ব শুতে ভ্রু কুেিাতলা ইোসেম আওয়ািং। বলল, ‘সশিাসর কুকুর সেতয় 
এত তে! সলািগুতলা সদখতে সিমে?’  

‘কুকুর আতগ আতগ োাঁ তে। সপেতে ওরা। ওরা উইঘুর েয়, োে।’ 
‘োে? বতলই বৃর্দ্ লাফ সদতয় উতি দাাঁোল। বলল, ‘সোরা মাি এ যা, 

 বাইতি আ তে বল, এই মুেূতেধ। বলসব শত্রু গ্রাতম েুতিতে।’  
সিতশার বালতির দল  তে  তেই সবসভন্ন পতথ েু ল মাতির সদতি।  
আর ইোসেম আওয়ািং ধবিিখাো সথতি োাঁর স্বয়িংসক্রয় রাইতফল স  সবর 

িতর এতে উিাতের প্রাতন্ত উিাতে প্রতবতশর মুতখ ধেসর বাসের প্রেীক্ষা কুিুসরতে 
উতি ব ল। কুিুসরতে রাইতফল া োলাবার জন্য ঘুলঘুসল আতে এবিং ঘুসরতয় 
সফসরতয় গুসল িরার মে জায়গা আতে।  

অন্যসদতি বাসের সভেতর এিস  অোন্ত পসরপাস  েরম এি  জ্জায় শুতয় 
আতে সমইসলগুসল। োাঁর গাতয় ির। ইোসেম আওয়ািং ক্ষেস্থাতে ভাল িতর 
পসরষ্কার িতর ওষুধ্ সদতয় বোতটেজ িরার পরসদে সথতিই রি বন্ধ েতয় সগতে। 
সিন্তু ির এত তে, ো আর োতেসে। দুধ্, সগাতির সুপ  ে পুসিির যা পাওয়া  ম্ভব 
সমইগুসলতি খাওয়াতচ্ছ। সিন্তু োাঁর পরও এখেও ো ার মে শসি োাঁর সফতর 
আত সে। সমইসলগুসল োাঁর আ ল পসরেয়, স  আেমদ মু া স্ত্রী, এিথা প্রিাশ 
িরতে োয়সে। প্রথম সদতি সগাপে সরতখসেল। সিন্তু সপোেুল বৃর্দ্ ইোসেম 
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আওয়ািং এর িাতে সমথো িথা বলতে অন্তর  ায় সদয়সে সমইগুসল। ফতল, পসরেয় 
োাঁর প্রিাশ িরতে েতয়তে। সিন্তু প্রিাশ িতর আতরি সবপতদ পতেতে স । আদর 
ও  ম্মাতের বাহুলে স  ভীষণ অস্বসিতে ভুগতে। োতি মাথায় রাখতব ো সিাথায় 
রাখতব ো োরা সযে সিি িরতে পারতে ো। আর স  গ্রাতমর  িতলর দশধেীয় 
বশ্তুতে পসরণে েতয়তে। আর মাতঝ মাতঝ গতবধ বুি ফুতল উতি সমইসলগুসলর, 
সদতশর এি সেভৃে সিাতের এি পাোসে পল্লীতেও োাঁর আেমদ মু া এে 
পসরসেে,  িতলর এে সপ্রয় পাে। আবার বুি সফত  মাতঝ মাতঝ িান্না আত  োাঁর, 
সিাথায় োাঁর আেমদ মু া। স  সি জাতে োাঁর সমইসলগুসল সি োল!  

সেে েতয় শুতয় সেল সমইসলগুসল। ইোসেম আওয়ািং এর সমতয় সরাতিয়া 
োাঁর মাথায় পাসেপস  সদতচ্ছ। ির িম রাখার সেিা এ া।  

‘আপা, আেমদ মু া ভাইয়া সিাথায়?’ সভজা িাপতের এি া েেুে পস  
িপাতল লাগাতে লাগাতে বলল সরাতিয়া। 

‘সেতে।’ 
‘স  সো বহু দূর। আ তবে ো ?’  
‘খবর সি উসে জাতেে?’  
‘আপোর খবর সপতল সো েুত  আ তবে।’ 
সমইসলগুসল মুখ খুতলসেল সিেু বলার জন্য, সরাতিয়ার মা ঘতর েুিল এি 

গ্লা  দুধ্ সেতয়। 
এত  সমইসলগুসলর খাস য়ার িাতে োাঁ ু সগতে বত  বলল, ‘মা দুধ্  ুকু 

সখতয় োও মা।’ 
‘মা, আপসে উিুে। দুধ্ সদে, আসম সখতয় সেসচ্ছ।’ মাথা েুতল োে বাসেতয় 

বলল সমইসলগুসল। 
‘ো সি েয় মা। েুসম অসুস্থ, দুবধল। আসম খাইতয় সদসচ্ছ।’  
সমইসলগুসলর আপসত্ত স িল ো। সরাতিয়ার মা দুধ্ খাইতয় সদল। গ্লা  

সেতয় সবসরতয় যাতব এমে  ময় ঘতর েুিল দু’জে বালি। সরাতিয়ার মা’র োতে 
মুতখামুসখ দাসেতয় োতদর এিজে বলল, ‘শুেতেে দাসদ হুজুর, সশিাসর কুকুর 
সেতয় োর জে সলাি গ্রাতম েুতিতে। এসদতিই আ তে।’ 
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‘সো সি েতয়তে বাোরা।’ বালিতদর িথাতি পাত্তাই সদল ো সরাতিয়ার 
মা।  

সিন্তু িথা া শুতেই িপাল কুসঞ্চে েতয়তে সমইসলগুসলর। স  মাথা া েিাৎ 
উাঁেু িতর বলল, ‘সশিাসর কুকুর সেতয় োর জে সলাি! সলািগুতলা সিমে?’  

‘োে।’  
‘োে?’ বতলই উতত্তসজে ভাতব উতি ব ল সমইসলগুসল। িপাল সথতি 

পাসেপসট্টর িাপে খত  পতে সগল সিাতলর উপর।  
‘সজ। ওরা সো খারাপ সলাি। দাদা হুজুর সো বন্দুি সেতয় স  আতে 

ওতদর জন্য। আমাতদরতি ওসদতি সযতে  বাই সেতষধ্ িতরতে।’ সমইসলগুসল মুতখ 
অন্ধিার সেতম এল। সরাতিয়া এবিং সরাতিয়ার মা এি  াতথ বতল উিল, ‘সি 
বোপার, ওরা িারা, সেে ওতদর ?’  

‘সেসে ো, জাসেো িারা আ তে। েতব শুতে আমার  তন্দে েতচ্ছ, যারা 
আমাতি েেো িরতে োয়, ওরা োরাই।’ 

সরাতিয়া ও সরাতিয়ার মা দু জতেই মুতখ মুেূতেধ অন্ধিার েতয় সগল। 
সরাতিয়ার মা সফতর এল ঘতর আবার। সরাতিয়া এত  জসেতয় ধ্রল 
সমইসলগুসলতি। বালিরা েখে েতল সগতয়সেল। 

সরাতিয়ার মা সরাতিয়াতি লক্ষে িতর বলল, ‘যাও সো সদতখ এ  বোপার 
সি ?’ 

‘আম্মা, েুসম আপার িাতে ব । আসম আ সে।’  
বতল সবসরতয় সগল।  
অতেিক্ষণ পতে সফতর এল সরাতিয়া িাাঁপতে িাাঁপতে।  
সরাতিয়ার সদতি োসিতয় সরাতিয়ার মা আেতঙ্ক উতি দাাঁোল।  
বলল, ‘সি েতয়তে সরাসি?’ আেধোদ এর মে শুোল সরাতিয়ার মার িে।  
‘ বধোশ েতয় সগতে। সি ঘত তে সি জাতে? বন্দুি, েীর-ধ্নুি, 

েতলায়ার-বশধা সয যা পারতে ো সেতয় গ্রাতমর  ব মানুষ এত তে, আরও আ তে। 
স  োরজে সলািতি সঘতর সফতলতে  বাই। শুেলাম, ঐ োরজে দাবী িতরতে, 
‘আমরা  রিারী সলাি। আমরা আ ামী ধ্রতে এত সে। আ ামীতি আমাতদর 
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োতে েুতল সদওয়া সোি।’ আর আমাতদর েরফ সথতি বলা েতয়তে, অস্ত্র সফতল 
সদতল আত্ম মপধণ ো িরতল োরজেতিই েেো িরতব।’ ওতদর োরজতের োতেই 
সরভলবার। ওরা োসি হুমসি সদতয়তে,  ব ঘ ো োরা ওয়ারতলত  জসেতয় সদতয়তে 
রাজধ্ােীতে। ওখাে সথতি সেসলিপ্টার সবাঝাই ধ ন্য আ তে। জবাতব আমাতদর 
েরফ সথতি বলা েতয়ে, গ্রাতমর এিজে সলাি সবাঁতে থািা পযধন্ত োরা লোই 
িরতব। এিজে সলাি সবাঁতে থািা পযধন্ত সমইসলগুসল আপাতি োতদর োতে েুতল 
সদয়া েতব ো। আমার মতে েতচ্ছ সয সিাে  ময় সগালাগুসল শুরু েতয় সযতে পাতর।’  

থামল সরাতিয়া।  
সরাতিয়ার মা পাাঁথতরর মে সস্থর েতয় সগতে।  
সিন্তু সমইসলগুসলর মুখ এখে অন্ধিার েয়। সোখ দুস  োাঁর উজ্জ্বল। মুতখ 

োাঁর দৃঢ় প্রেেয় এর োপ। বলল, ‘সরাতিয়া োোজাে সি আমার িাতে োি। উসে 
আ তে সদরী িরতল আসম স খাতে সগতয় োসজর েব।’ অেেন্ত েি ও দৃঢ় 
সমইসলগুসলর িেস্বর। সরাতিয়া ও সরাতিয়ার মা সবসস্মে েতয় োিাল 
সমইসলগুসলর সদতি। োরা সদখল, সরাগ িাের সমইসলগুসল এবিং এই সমইসলগুসল 
সযে এি সমইসলগুসল েয়।  

সরাতিয়া েুত  বাইতর সবসরতয় সগল।  
সিেুক্ষণ পর োাঁর আব্বা ইোসেম আওয়ািং  ে সফতর এল। োাঁর োতে 

রাইতফল।  
এত ই বলল, ‘মা েুসম ওখাতে সগতয় োসজর েতব এ হুমসি ো সদতল 

আ োম ো। আ া যায় ো। ওরা আমাতদর িাপুরুষ সভতবতে। আজ এি া 
সেতিশ েতয় যাতব। সি বলতব োোোসে বল মা।’ 

‘োো জাে’, বলতে শুরু িরল সমইসলগুসল, ‘আপসে এ গ্রাতমর  দধার, 
আপসে সবজ্ঞ, আপসে অন্যতদর মে আতবগপ্রবে েতবে ো, এই আশা সেতয়ই আসম 
িতয়ি া িথা বলব।’ 

‘বল মা।’ বতল সেয়ার স তে ব ল ইোসেম আওয়ািং। 
‘োোজাে এ গ্রাতম সিাে রিপাে েতে পারতব ো।’ 
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‘আমরাও োই োই, সিন্তু ওরা সো সোমাতি সেসেতয় সেতে োয়। োেতল 
সো রিপাে েতবই।’ 

‘োোজাে ওতদর আপসে সেতেে ো। ওরা োুঃ ওয়ািং ও সজোতরল 
বসরত র সলাি। এখে সয  রিার েলতে ো ওতদরই  রিার। ওতদর  াতথ 
এইভাতব লোইতয় োমা সিি েতব ো।’ 

‘আমরা সো লোইতয় োমসে ো। ওরাই সো লোই িরতে আ তে। 
আমরা লোই বন্ধ িরব সিভাতব?’ 

‘পথ আতে োোজাে।’ 
‘সি পথ?’ 
‘আমাতি সপতলই আর ওরা িাতরা গাতয় োে এখে সদতব ো।’ 
‘সি বলে? সোমাতি ওতদর োতে েুতল সদব? গ্রাতমর এিস  সলাি সবাঁতে 

থািতেও ো েতব ো।’ 
‘োোজাে, আপসে আতবগপ্রবণ েতবে ো। আপসে গ্রাতমর  দধার। গ্রাতমর 

শে শে োরী, সশশু, বৃতর্দ্র িথাও আপোতি ভাবতে েতব।’ 
‘আর সোমার িথা, আেমদ মু ার স্ত্রীর িথা আমরা ভাবতবা ো বুসঝ?’ 
‘ো।’ 
‘যসদ োই েয়, োেতল এমে পথ সি আমরা সবর িরতে পাসর ো সয, 

গ্রামবা ীও বাাঁেতব, আমার বাাঁোরও এি া  ম্ভাবো থািতব।’ 
‘স  া সিভাতব?’ 
‘ধ্রুে, আমাতি আপোরা ওতদর োতে সদতলে, োতে গ্রাম সবাঁতে সগল। 

আসম বন্দী েলাম। সিন্তু বন্দী েওয়ার মাতে মৃেেু েয়। আেমদ মু া, আমার স্বামী, 
িেবার বন্দী েতয়তেে, সিন্তু আবার সবসরতয় এত তেে, আ তে সপতরতেে, আল্লাে 
সুতযাগ িতর সদতয়তেে। সেমসে আল্লাে আমাতিও  াোযে িরতে পাতরে। আসম 
মুি েতে পাসর।’ 

থামল সমইসলগুসল। 
ইোসেম আওয়ািং  িংতগ  িংতগ িথা বলতে পারতলে ো। সবস্মতয় োর দুই 

সোখ সবতফাসরে। এে বুসর্দ্ এই ুকুে সমতয়র! এে শান্ত ভাতব, এে দূর সদতয় সেন্তা 
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িরতে পারল সি িতর স  এই দুুঃ মতয়। এখে সো োর ভয়, আশিংিা, উতদ্বতগ 
সভতে পোর িথা। সিন্তু গে িতয়িসদতের মতধ্ে আজতিই স   বতেতয় 
স্বাভাসবি। সযে স  অসুস্থও েয়। 

আর সরাতিয়া ও সরাতিয়ার মা বাি রুর্দ্ েতয় সগতে সমইসলগুসলর িথা 
শুতে। 

অতেিক্ষণ পর িথা বলল ইোসেম আওয়ািং। বলল, ‘সোমার িথার 
এি া যুসি আতে। সিন্তু গ্রাতমর সিউ এ া সমতে সেতব ো। সেতজতদর সমতয়তি 
শত্রুর োতে েুতল সদতে রাসজ েতব ো সিউ।’ 

‘গ্রাতমর প্রধ্াে প্রধ্াে সলািতদর আমার িাতে োকুে। আসম োতদর 
বুঝাব।’ 

‘সিন্তু মা এমে এি া বেবস্থাতি আসমও সয সমতে সেতে পারসে ো।’ 
‘োোজাে, আপোরা  ম্মে ো েতল আসম সেজ স র্দ্াতন্ত ওতদর োতে 

সগ্রফোর েব। আেমদ মু ার স্ত্রী সেত তব এমে এিি স র্দ্ান্ত সেয়ার অসধ্িার 
আমার আতে। আসম সিেুতেই এই মু সলম জেপদতি আমার জতন্য সবরাণ েতে 
সদব ো।’ িতিারো ঝতর পেল সমইসলগুসলর িতটি। 

‘সিি আতে মা, আসম বয়ত  বে েতলও েুসম আমাতদর  ম্মাসেে সেোর 
স্ত্রী, আমাতদর সেেী। সিি আতে, আসম গ্রাতমর প্রধ্ােতদর সেতি সোমার  ব িথা 
বতল োতদর বুঝাতে সেিা িরব। দরিার েতল সোমার িাতে োতদর সেতয় 
আ ব।’ 

বতল েতল যাসচ্ছল ইোসেম আওয়ািং। 
সমইসলগুসল সেতি বলল, ‘আতরি া িথা োোজাে, গ্রাতমর প্রধ্ােতদর 

সেতি সেয়ার আতগ আপসে স খাতে সঘাষণা িরুে, আমার পক্ষ সথতি অনুরূপ 
আমাতদর আতলােো সশষ েওয়ার আতগ আমাতদর সিউ যাতে সিাে ঘ ো ো 
ঘ ায়।’ 

‘ধ্ন্যবাদ মা। ভাতলা িথা স্মরণ িসরতয় সদতয়ে।’ 
বতল েতল সগল ইোসেম আওয়ািং। 
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অতেক্ষণ পর বার-তেৌদ্দজে সলািতি সেতয় সফতর এল স । সলািরা  বাই 
দরজার বাইতর উিাতে মাথা সেেু িতর দাাঁোল। শুধ্ু দরজায় এত  দাাঁোল ইোসেম 
আওয়ািং। বলল, সলািতদর সদতি সফতর, ‘আমাতদর মা, আমাতদর সেেী আমাতি 
যা বলার জতন্য বতলসেতলে, আসম ো সোমাতদর বতলসে। আসম সোমাতদর োাঁর 
িথায় রাসজ িরাতে পাসরসে। এখে বল সোমাতদর িথা মা’র িাতে।’ 

‘আমরা োাঁতি শত্রুর োতে েুতল সদতে পারতবা ো। সিাে অবস্থাতেই 
ো।’  মস্বতর বতল উিল  বাই। 

সমইসলগুসল এি ু শুতয়সেল। উতি ব ল। মুেূেধ িতয়ি সোখ বন্ধ িতর 
থািল। োরপর বলতে শুরু িরল, ‘আপোরা সিউ আমার সপো, সিউ ভাইতয়র 
মে।  বাইতি আমার অনুতরাধ্, সিাে ক্ষসে স্বীিার ো িতর সিভাতব এ  িংি  
সথতি বাাঁো যায় ো ভাববার জতন্য। স সদে ওরা আমাতি ধ্রতে ো সপতর আমার 
আব্বা-আম্মাতি েেো িতরতে। এখে আমাতি ধ্রতে বাধ্া সদতল  ব গ্রামবা ীতি 
েেো িরতে ওরা সবন্দুমাে সদ্বধ্া িরতব ো। এমে যসদ েতো গ্রামবা ী  বাই 
সেেে েওয়ার সবসেমতয়ও আসম বাাঁেব, োেতলও এি া িথা সেল, সিন্তু ো েতব 
ো। সুেরািং অেথধি এভাতব জীবে সদয়ার আসম সবতরাধ্ী। আসম বন্দী েতল সি 
েতব? আ তল ওরা আমাতি বন্দী িরতে োয়, আমাতি বন্দী সরতখ আেমদ মু াতি 
োতে সপতে োয়। সুেরািং প্রথতমই আমাতি ওরা েেো িরতব ো। আর বন্দী 
িরতলই িাউতি মারা যায় ো। আল্লাে আবার োতি মুি িরতে পাতরে। সুেরািং 
আপোতদর সেন্তার সিেু সেই।’ 

থামল সমইসলগুসল। 
‘আপোর িথা সিি। সিন্তু এ ব সেন্তা িতর সি সিউ োর সমতয় বা 

সবােতি শত্রুর বন্দীখাোয় সিতল সদতে পাতর? আমরা ো পারব ো।’ 
‘সদখুে আেমদ মু া এখাতে সেই। সেসে থািতল আসম যা বলসে স  

িথাই সেসে বলতেে। সেসে সিেুতেই রাসজ েতেে ো োাঁর জতন্য োরী, সশশু ে 
এিস  গ্রাতমর মু সলম জেপদ ধ্বিং  েতয় যাি। সেসে থািতল সয সেতদধশ সদতেে, 
স ই সেতদধশই আসম সদসচ্ছ, আপোরা সগতয় বন্দী িরতে আ া ঐ োরজে  ে 
 িতলর িাতে সঘাষণা িতর সদে, আেমদ মু ার স্ত্রী সমইসলগুসল সস্বচ্ছায় বন্দীত্ব 
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সমতে সেতয়তে। সুেরািং আর সিাে শত্রুো সেই।  বাই অস্ত্র  িংবরণ িতর সেজ 
সেজ ঘতর সফতর যাে।’ 

থামল সমইসলগুসল। 
 বাই এি এি িতর েে মিতি েতল সগল। শুধ্ু থািল ইোসেম 

আওয়ািং। দরজার  ামতে দাাঁসেতয় আতে স । োরও মাথা েে। সোখ সথতি 
গসেতয় আ া অশ্রুতে োর দাসে সভতজ যাতচ্ছ। 

অতেিক্ষণ পর স  মুখ েুলল। ঘতরর সদতি োসিতয় বলল, ‘মা, েুসম 
অতেি বে মা। আল্লাে আেমদ মু াতি োাঁর সযাগে স্ত্রী সদতয়তেে।’ 

েতল সগল বৃর্দ্ ইোসেম আওয়ািং। 
দাাঁসেতয় দাাঁসেতয় স্বপ্ন সদখসেল সযে সরাতিয়া এবিং সরাতিয়ার মা। 

সমইসলগুসলতি োতদর মতে েতচ্ছ এিজে অসে  াে ী সেত তব। এই েরম 
সমতয়স র মতধ্ে এে মেত্ব, এে  াে , এে সেজ লুসিতয় সেল। শ্রর্দ্ায় নুতয় সগল 
োতদর মাথা। 

সিেুক্ষণ পর গ্রাতমর আিাতশ সশাো সগল দুস  সেসলিপ্টাতরর আওয়াজ। 
সেতল এল সেসলিপ্টার। 
স ই োরজে আতগই অয়ারতলত  জাসেতয় সদতয়সেল  ব খবর। েবু দুই 

সেসলিপ্টাতরর এিস  সথতি সেতম এল স্বয়িংসক্রয় অস্ত্র  সজ্জে প্রায় েজে দুই 
মানুষ। অন্যস  সথতম সেতম এল োুঃ ওয়ািং এবিং আরও িতয়িজে। এই অসভযাতে 
আ ার িথা সেল সজোতরল বসরত র। সিন্তু এি সমা র এসেতেতট  স  আেে বতল 
আ তে পাতরসে। 

সেোতর িতর সমইসলগুসলতি এতে সোলা েল সেসলিপ্টাতর। গ্রাতমর 
মানুষ োরসদতি দাাঁসেতয় সদখল  ব। িারও মুতখই এিস ও িথা সেই।  বার 
মতধ্েই সযে অ হ্ এি যেণা। স  যেণা সেরব অশ্রু েতয় সবসরতয় আ তে 
অতেতির সোখ সথতি। শুধ্ু স ই মানুতষর  াসরতে োসজর সেল ো ইোসেম 
আওয়ািং, সরাতিয়া এবিং সরাতিয়ার মা। ইোসেম আতগই  তর সগতয়সেল বাসে 
সথতি। আর সরাতিয়া ও োর মা িাাঁদসেল সভের বাসের উিাতে লুস তয় পতে। 
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সমইসলগুসলতি সেতয় োুঃ ওয়ািং ও োর দলবল সেসলিপ্টাতর উতি সগতল 
স্বয়িংসক্রয় অস্ত্র ধ্ারীরা এি  াতথ আিাতশ গুলী িতর সবজয় সঘাষণা িতর সেতজরাও 
উতি সগল সেসলিপ্টাতর। 

আিাতশ উেল সেসলিপ্টার দু’স । 
েক্কর সদল গ্রাতমর ওপর িতয়িবার। 
সেসলিপ্টাতরর সলাতর সেোতরর ওপরই শুতয় সেল সমইসলগুসল।  ামতে 

এি  াসর সেয়াতর বত সেল োুঃ ওয়ািং এবিং োর  াথীরা। 
সেসলিপ্টার দু’স া গ্রাতমর উপর সদতয় েক্কর সদয়ার এি পযধাতয় োুঃ 

ওয়ািং পাতশর এিজেতি ইশারা িরল।  িংতগ  িংতগ স  উতি সগতয় এিস  সি 
সবাতেধর পোতেতল এিস  সেসদধি  ময় পর পর োরস  সুইে স তপ সদল। 

সবষয় া সমইসলগুসলর েজর এোল ো। স  া োুঃ ওয়ািংও স র সপল। 
সমইসলগুসলর সদতি োসিতয় বলল, ‘মে খারাপ িতরা ো মোোম। মাে োরস  
সবামা পতেতে। সি আর সেমে ক্ষসে েতব। সিেু বাসে পুেতব। দু’োরজে মানুষ 
মরতেও পাতর।’ 

অ হ্ সবদ্রুপ েসেতয় পেল োুঃ ওয়ািং এর িথায়। সমইসলগুসল সমাত ই 
সবসস্মে েতলা ো োতদর এই সবশ্বা ঘােিোয়। এরা সয সিাে পযধায় পযধন্ত োমতে 
পাতর। আপোতেই সমইসলগুসলর োে া সগতয় েশধ িরল আটোরওয়োতরর 
পতিত  ক্ষুর সপিলস তে। স বার সবদাতয়র  ময় আেমদ মু া সমইসলগুসলর জতন্য 
সয ক্ষুর বোগ সরতখ সগতয়সেল, োর মতধ্ে সয প্রতয়াজেীয় সজসে গুতলা সেল, োর 
মতধ্ে সেল এই সপিলস । স্বামীর উপোর এই সপিলস তি এি সগা তলর  ময় 
োো সিাে  ময়ই িাে োো িরতো ো। সদখতল  বাই সখলো সপিল মতে 
িরতব। সিন্তু ওতে েয়স  গুসল থাতি। গুসল গুতলা সদতের সভের সগতয় সবতফাসরে 
েয় বতল ক্ষসে িতর বে সরভলবাতরর  মাে। দীঘধশ্বা  সফতল সোখ বন্ধ িরল 
সমইসলগুসল। এি েরম অসেসিতের যাো োর এ া। এমে পসরসস্থসের মুতখামুখী 
স  সিাে সদেই েয়সে। সমইসলগুসল ভাবতে লাগল, এমে পসরসস্থসেতেও আেমদ 
মু া সি সি িরে। ভাবতে ভাবতে সোখ ধ্তর এল সমইসলগুসলর। 
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যুবাতয়রভ, আলদর আসজমভ ও আবদুল্লাতয়ভ সশতেজী পযধন্ত সেরুপদ্রুতপ 

সপৌাঁতেসেল।  ীমান্ত পাসে সদতেও োতদর সবগ সপতে েয়সে। োতদর িাতে আতে 
ধবধ্ পা তপা ধ ও সভ া। 

সশতেজী পযধন্ত সপৌাঁতে োরা থাতম। লক্ষে সশতেজীর মু সলম ব সের খবর 
সেয়া, স ই  াতথ উরুমুেীতে সি ঘত তে োর সবিাসরে খবর  িংগ্রে িরা। 

োইওতয় সথতি সশতেজী উপেেিা সবশী দূতর েয়। যুবাতয়রভরা োতদর 
গাসে এি া স লার আোতল সরতখ পাতয় সোঁত  যাো িরল। োতদর পরতে োেতদর 
সপাশাি। ইতচ্ছ িতরই পতরতে, যাতে িতর প্রথতমই োরা িাতরা  তন্দতের স্বীিার 
ো েয়। 

উপেেিার মাি সপসরতয় যুবাতয়রভরা যখে উপেেিার  বতেতয় 
সেি বেধী এবিং োতদর পসরসেে গ্রাতমর উপিতটি সপৌাঁেল, েখে রাে আ  া। 
এশার আজাতের  ময়। 

গ্রাতম সোিার মুতখই ম সজদ। যুবাতয়রভরা মতে িরল ম সজতদর 
োমাতজই  বার  াতথ সদখা েতব। 

সিন্তু ম সজতদর িাোিাসে যখে োরা সপৌাঁেল, েখে আ  া দশ সমসে । 
সবসস্মে েতলা আবদুল্লাতয়ভ আজাে েতলা ো সিে? 

ম সজতদর  ামতে সগতয় দাাঁোতেই মে া সিাঁতপ উিল আবদুল্লাতয়ভ-
এর। োেতল োতদর সশতেজী উপেেিা এখে আর োতদর সেই। যুবাতয়রভরা 
সদখল, ম সজতদর সমোর সভতে পতে আতে। োরা আরও এসগতয় সগল ম সজতদর 
িাতে। সদখল, ম সজতদর জাোলা দরজা এিস ও সেই। বুঝল োরা সশতেজীতে 
সিাে মু লমাে অবসশি সেই। োরা িার িাতে যাতব, িার িাতে খবর সেতব। 

‘েলুে সফতর যাই।’ বলল যুবাতয়রভ। 
‘আমরা গ্রাতমর সভেতর সগতয় এি ু সদখতে পাসর ো?’ বলল 

আবদুল্লাতয়ভ। 
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‘অতেেুি ঝাতমলা বাসেতয় লাভ সেই। আমাতদর আ ল িাজ 
সমইসলগুসলর  ন্ধাে, আমরা স  িাজ শুরুই িরতে পাসরসে। সশতেজী এবিং 
অন্যান্য জায়গায় যা ঘত তে, োর প্রসেসবধ্াতে আমরা োে সদব পতর।’ 

‘সিি বতলতেে, েলুে সফরা যাি।’ বলল আবদুল্লাতয়ভ। 
োরা সফতর দাাঁসেতয় আবার োাঁ তে শুরু িরল স ই মাতির মতধ্ে সদতয়। 
‘সিাথায় যাব আমরা, সিাতেতি িাজ শুরু িরব।’ স্বগে িতটি বলল 

যুবাতয়রভ। 
‘মতে েয় আতগ আমরা গাসেতে সফসর, োরপর সেন্তা িরা যাতব।’ বলল 

আলদর আসজমভ। 
োরা সফতর এল সশতেজীর দসক্ষণ প্রাতন্ত এবিং োইওতয়র উত্ততর োতদর 

গাসে রাখা স লাময় পাবধেে স্থােস তে। রাে েখে দশ া। 
োরা খুাঁতজ খুাঁতজ এি া গুো মে স্থাে সবর িরল। স র্দ্ান্ত সেল, এশার 

োমাজ া এখাতে পতে খাওয়া দাওয়া স তর গুোয় এি ু সবশ্রাম সেতয় রাে ১২ ার 
সদতি সবরুতব। প্রথতম োতদর উরুমসে সযতে েতব। স খাতে ো সগতল বুঝা যাতচ্ছ 
 ামতে এতগাবার মে েথে পাওয়া যাতব ো। 

োয়াম্মুম িতর োরা  ামাজ পেল। 
োমাতজ ইমামসে িরল বয়ত   বার বে আলদর আসজমভ। পাোতের 

সেরব বুতি োর অনুচ্চ েরম সেলওয়াে সযে োরসদতি এি া িরুণ মুচ্ছধোর  ৃসি 
িতর সদল। 

োমাজ সশতষ োরা গল্প গুজব িরতে। গাসে সথতি খাবার ও পাসে এতে 
আবদুল্লাতয়ভ োতদর  াতথ ব ল। োরা এখে খাওয়া শুরু িরতব।  

এই  ময় অন্ধিার ফুাঁতে এিজে সলাি এত  োতদর  ামতে দাাঁোল। 
সলািস  এিজে েরুণ। োর সপতি রাইতফল ঝুলাতো। পরতে উইঘুর 

সপাষাি। 
েিাৎ যুবিস তি এ  দাাঁোতে সদতখ সবসস্মে েতয়তে জুবাতয়রভরা  বাই। 

সিন্তু সিাে উতদ্বগ সবাধ্ িতরসে। েরুণস র মতধ্ে শত্রুোর সিাে মেলব সেই স ো 
োর ঘাতে রাইতফল রাখা সদতখই বুতঝতে। 
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েরুণস   ামতে এত  দাাঁসেতয়ই  ালাম সদতয় বলল, ‘আল োমদুসলল্লাে, 
আপোতদর োমাজ বাাঁসেতয়তে আপোতদর, আমাতিও। আসম আপোতদর েেো 
িরার জতন্য গাসে পাোরা সদতয় বত  আসে। আসম যখে আপোতদর সদতি 
রাইতফল োি িতরসে, স ই  মতয়ই আপোরা োমাতজ দাাঁোতলে।’ 

‘েুসম সি? আমাতদর েেো িরতে সেতয়সেতল সিে?’ বলল যুবাতয়রভ। 
‘আসম আপোতদরতি োেতদর বন্ধু মতে িতরসেলাম। আমার শপথ, োে 

সিিংবা োে পন্থীয় িাউতি েেো ো িতর প্রসেসদতের খাবার েশধ িরতবা ো। আজ 
সিাে োেতি আসম সুতযাতগর মতধ্ে পাইসে।’ 

‘সোমার পসরেয় সো বলতল ো।’ বলল আলদর আসজমভ। 
‘আসম উইঘুর মু সলম। সশতেজীর এি বাস ন্দা সেলাম। আমরা েখে 

ঘুসমতয়। সশষ রাতের সদতি োজার োজার োে সগতয় েেো, লুটিে োসলতয়, অসি-
 িংতযাগ িতর সশতেজীর  ব মু লমােতি উতচ্ছদ িতরতে োরা। আমার আব্বা-
আম্মা, ভাই-তবাে  বাই সেেে েতয়তে ওতদর োতে।’ 

‘সোমরা সিেূ জােতে পারসে আতগ?’ বলল আবদুল্লাতয়ভ। 
‘সিেু া আাঁে িতরসেলাম। গ্রাম আক্রমতের আতগ অতেতিই  তর পেতে 

সপতরতে। সিন্তু সবশীর ভাগই গ্রাম োতেসে। োরা  তন্দে িরতলও এে া আশা 
িতরসে।’ 

‘সশতেজীর অবসশি মু লমােরা এখে সিাথায়?’ 
‘অতেতি সগতে উত্ততরর আলদাই পাোে অঞ্চতল, েতব অসধ্িািংশই 

সগতে দসক্ষতের বাবােতরা পাোে এলািায়।’ 
‘সোমাতি ধ্ন্যবাদ। সোমার মেই িাউতি খুাঁজসেলাম। েুসম উরুমসের 

সিাে খবর জাে?’ 
‘সিন্তু োর আতগ আপোতদর পসরেয় বলুে।’ 
‘সোমার সি ধ্ারো?’ বলল যুবাতয়রভ। 
‘আপোরা মু লমাে সিন্তু সবতদশী।’ 
‘সিমে িতর বুঝতল?’ 
‘গাসে সদতখ। ও া িাজাখাস্থাতের গাসে।’ 
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‘আমাতদর  ম্পতিধ সি ধ্ারণা িতরসেতল?’ 
‘িাজাখাস্ষাে সথতি এত তেে োুঃ ওয়ািং ও সজোতরল বসরত র  াোযে 

িরতে।’ 
‘সজোতরল বসর তি সেে?’ 
‘স  এবিং োুঃ ওয়ািং সো  মি েতির মূল।’ 
‘এখে বল উরুমসেতে সি ঘত তে, েুসম জাে?’ 
‘সিন্তু আপোরা বতলেসে আপোতদর আ ল পসরেয়। সিে আপোরা 

এত তেে? সিে এ খবর আপোরা জােতে োে?’ 
‘আলোমদুসলল্লাে, েুসম খুব বুসর্দ্মাে সেতল।’ 
বতল যুবাতয়রভ এি ু থামল, োরপর আবার বলতে শুরু িরল, 

‘স িংসিয়ািং এর এই সবপযধতয়র খবর আমরা ওপার সথতি সপতয়সে। জােতে 
সপতরসে, গভেধর সল ইউয়াে োর পসরবার  তমে সগ্রপ্তার েতয়তেে। সমইসলগুসলর 
সপো মাো সেেে েতয়তেে এবিং সমইসলগুসল আেে ও সেতখাাঁজ। এ ুকু খবর 
সপতয়ই আমরা েুত  এত সে।’ বলল যুবাতয়রভ। 

‘সমইসলগুসলতি আপোরা সেতেে? সিমে িতর?’ সবস্মতয় সোখ িপাতল 
েুতল বলল সেতলস । 

‘সেেব ো সিে? আমরা আেমদ মু ার  েিমধী। আমরা অতেতিই 
গেবার োাঁর  াতথ এখাতে সেলাম।’ বলল আবদুল্লাতয়ভ। 

‘আেমদ মু াতিও আপোরা সেতেে? আপোরা োর  েিমধী!’ সেতলস র 
সবস্ময় া এবার বে রিতমর। 

‘সিে, মধ্ে এসশয়ার সবপ্লতব সো সেসেই আমাতদর সেো সেতলে।’ 
‘বুঝলাম। মাফ িরতবে আমাতি। আর সিাে প্রশ্ন আপোতদর?’ 
বতল বত  পেল সেতলস । বলল, ‘আমার দুভধাগে আসম আেমদ মু াতি 

সদসখসে।’ 
‘দুুঃখ িতরা ো। সেসে আ তবে। োতি অবশ্যই েুসম সদখতব।’ বলল 

যুবাতয়রভ। 
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‘সদখতে পাব? আ তবে সেসে?’ সেতলস র সোখ আেতন্দ েি েি িতর 
উিল। 

‘সবতশ্বর সযখাতেই সেসে থাকুে, স িংসিয়ািং এর খবর পাওয়ার  িংতগ 
 িংতগ সেসে েতল আ তবে।’ 

যুবাতয়রভ িথা সশষ িরতেই আলদার আসজমভ বলল, ‘সোমার োম সি 
?’ 

‘ওমর মা োিং।’ 
‘মা োিং সি সেল জাে?’ 
‘হুই মু লমােতদর সবখোে সেো। োর োতমই আমার োম সরতখতেে 

আব্বা।’ 
‘েুসম মু লমােতদর সেো েতে োও।’ 
‘সিেু েবার সিাে ইচ্ছা আমার সেই। আসম শুধ্ু প্রসেতশাধ্ সেতে োই। 

যে পাসর েেো িরতে োই োেতদর।’ 
‘সিন্তু  ব োেতো অপরাধ্ী েয় ওমর!’ 
‘ো, ওরা  বাই অপরাধ্ী।  বাই সমতল ওরা সমতরতে আমাতদর, মারতে 

এখেও।’ 
‘ো, ো েয় ওমর, বহু োে পসরবার এমে আতে, এ  ব বোপাতর সিেুই 

জাতে ো। ওতদর গাতয় োে েুলতল সো পাপ েতব। েুসম মু সলম। েুসম এ া 
িরতে পার ো।’ 

‘েয়তো আপোর িথা সিি। সিন্তু বাোই িরার  ময় এ া েয়।’ ভারী 
িতটি বলল ওমর। 

‘সিি আতে এ আতলােো পতর িরা যাতব। এ  আমরা সখতয় সেই।’ 
‘ো আসম আমার শপথ ভােতে পারব ো।’ ম্লাে িতটি বলল ওমর মা 

োিং। 
‘আমরা সি েুসম জাে ওমর?’ বলল যুবাতয়রভ। গম্ভীর িটি োর। 
‘জাসে।’ 



আবার স িংসিয়ািং  69 

 

‘জাে সি োুঃ ওয়ািং ও সজোতরল বসরত র িেৃধতত্ব োেরা মু লমােতদর 
সযভাতব ধ্বিংত র পতথ সিতল সদতয়তে, আমরা স খাে সথতি োতদর উর্দ্ার িরতে 
এবিং অপরাধ্ীতদর শাসি সদতে োই?’ 

‘সজ সবশ্বা  িসর।’ 
যুবাতয়রভ ওমতরর সদতি োে বাসেতয় বলল, ‘সদসখ সোমার োে দাও।’ 
ওমর মা োিং োর োে োে বাসেতয় সদল। 
যুবাতয়রভ োর োেস  োতে সরতখ বলল, ‘েেুে িতর শপথ গ্রেে ির, 

আসম যা বলসে ো বল।’ 
িথা সশষ িতরই যুবাতয়রভ বলতে শুরম্ন িরল, ‘সে আল্লাে, েুসম 

আমাতি সয শসি ও সযাগেো সদতয়ে ো আজ জাসের দূসদধতে বোয় িরব এবিং 
সেরপরাধ্ মানুতষর এই দূগধসের জন্য যারা দায়ী োতদর শাসি সবধ্াে িরব। েুসম 
েওসফি দাও। আমার দূবধলো, অ ামথধতি েুসম মাফ ির।’ 

ওমর মা োিং খুব গাম্ভীতযধর  াতথ এই িথাগুতলা যুবাতয়রতভর  াতথ  াতথ 
উচ্চারে িরল। 

‘আলোমদুসলল্লাে। ওমর েুসম েেুে শপথ গ্রেে িতরে, আতগর শপথ 
সশষ। এবার এ ।’ বলল আসজমভ। 

ইসেমতধ্ে আসজমভ খাবার  াসজতয় সফতলতে সপপার সপ্লত । খুতবই 
 িংসক্ষপ্ত খাবার। রুস  ও পসের। োর  াতথ ফল। 

ওমর আর সিাে িথা বলল ো।  বার  াতথ খাবাতর বত  সগল। 
সখতে সখতে ওমর মা োিং উরুমুসেতে সিভাতব মু লমােরা লুসটিে ও 

উতচ্ছদ েতয়তে, সিভাতব  রিার উৎখাে েতয়তে, সিভাতব সমইসলগুসলর আব্বা 
আম্মা আেে ও সেেে েতয়তে সবিাসরেভাতব বতল সগল। সিন্তু সমইসলগুসল সিাথায়, 
সিাে সদতি পাসলতয়তে ো সিউ জাতে ো। িারও িাতে স  েথে পায়সে। েতব 
খাওয়া সশষ িতর োে মুেতে মুেতে ওমর এি া িাসেেী শুরু িরল। ওমর মা 
োিং বলল, ‘আজ  িাতল উমুর এি  রাইখাোয়  োতমিং েতয় আ া এিজে 
মিংতগালীয় মু সলম  ওদাগতরর  াতথ সদখা েতলা। স  িথায় িথায় জাোল, 
 োতমিং এর সশতেজী সথতি যাওয়া এি উদ্বাস্তু পসরবাতরর এিজে োতি বতলতে, 
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আলোই পবধে এলািায় রািার ওপর অজ্ঞাে েতয় পতে থািা এি মু সলম 
মসেলাতি োরা পায়। মসেলাস র বাম পা  ম্ভবে গুসলতে আেে। সয জায়গায় 
োরা মসেলাতি পায় োর সবশ দসক্ষতে রািার ওপর এি া  োসে পায় োরা। 
 োসের ড্রাইসভিং স ত র সেতে রি জতম সেল। আর  োসের ফতুয়ল  োিংিাতর সিাে 
সপিল সেল ো। োতদর ধ্ারো, অজ্ঞাে অবস্থায় পাওয়া মসেলাস রই এ  োসে। 
সেল সশষ েতয় যাওয়ায় সোঁত ই স  যাো িতরসেল। সিন্তু প্রেরু রিক্ষরে ও 
দুবধলোর িারতে স  অজ্ঞাে েতয় পতে যায়। অজ্ঞাে অবস্থায় োতি োরা রািার 
পসিম পাতশ সিেু দূতর এি া উইঘুর পল্লীতে। পল্লীর  রদার ইোসেম আওয়ািং-
এর বাসেতে সরতখ োরা গন্ততবের পতথ েতল যায়। ওরা মিংতগালীয়  রদারতি 
অনুতরাধ্ িতরতে সফরার পতথ োরা সযে সমতয়স র সখাাঁজ সেতয় যায়।’ 

িাসেেীস  শুতে যুবাতয়রভ, আসজমভ ও আবদুলোতয়ভ- এর সোখ উজ্জল 
েতয় উিল। সমইসলগুসলর অবস্থার  াতথ িাসেেীর ঐ সমতয়স র অবস্থা  ম্পূেধ সমতল 
যায়। বোগ্র িতটি যুবাতয়রভ সজজ্ঞা া িরল, ‘মসেলাস  সিাে সগাতের ো সি 
বতলতে?’ 

‘সজ। সমতয়স  উইঘুর।’ 
‘আচ্ছা, ঐ গাসেস  ঐখাতে আতে সি ো?’ 
‘সজ, গাসেস  মিংতগালীয়  ওদাগর সদতখ এত তেে।’ 
‘সযখাতে ঐ অজ্ঞাে সমতয়স তি সরতখ সগতে স ই উইঘুর পল্লীর সলাতিশে 

 ম্পতিধ সি  ওদাগর সিেু বতলতে?’ 
‘সযখাতে গাসে দাাঁসেতয় আতে স খাে সথতি মাইল দুই উত্ততর এমে 

এি া জায়গা পাওয়া যাতব সযখাতে সথতি দুই পাোতের মাঝখাে সদতয় পসিতম 
এি া িসরতোর সেতম সগতে। ঐ িসরতোর ধ্তর সেতম উপেেিার মতধ্ে সদতয় 
পসিতম দুই মাইল এগুতলই স ই পল্লী পাওয়া যাতব।’ 

‘ধ্ন্যবাদ ওমর, আমার মে বলতে ঐ মসেলাস ই আমাতদর সমইসলগুসল 
েতব।’ বলল যুবাতয়রভ। 

‘ ওদাগতরর মুতখ িাসেেী শুতে আমারও োই মতে েতয়তে স্যার। বলল 
ওমর মা োিং। 
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যুবাতয়রভ, আলদর আসজমভ ও আবদুল্লাতয়তভর সদতি োিাল। োরাও 
মাথা সেতে বলল, ‘আমাতদর মে এ াই বলতে।’ 

আেতন্দ মুখ উজ্জ্বল েতয় উিল যুবাতয়রতভর। বলল, ‘োেতল আর সদসর 
েয়, েলুে আমরা এখে যাো িরব।’ 

‘আমাতদরও এ াই মে।’ বলল আসজমভ ও আবদুল্লাতয়ভ। 
‘আমাতি সি দয়া িতর আপোরা  াতথ সেতবে ?’ ম্লাে মুতখ বলল ওমর 

মা োিং। 
যুবাতয়রভ উতি দাাঁসেতয় োর সপি োপতে বলল, ‘আমরা স তম সেলাম 

সেে জে, এখে েলাম োরজে। েুসম  ব  ময় আমাতদর  াতথ থািতব।’ 
যুবাতয়রতভর িথা সশষ েবার আতগই েরুে উইঘুর যুবি ‘আলোহু 

আিবার' বতল এমে প্রেটে লাফ সদতয় উিল সয, মতে েল স  আিাতশর োাঁদ োতে 
সপতয় সগতে।’ 

 বাই উতি দাাঁসেতয়তে। 
গাসেতে সগতয় উিল  বাই। 
ড্রাইসভিং স ত  উিল যুবাতয়রভ। আলদর আসজমভ পাতশর স ত । আর 

আবদুল্লাতয়ভ ও ওমর মা োিং সপেতের স ত । 
গাসে স্টা ধ সেবার আতগ ওমর মা োিং বলল, ‘আপোতদর অস্ত্র শস্ত্র?’ 
‘আমাতদর যতথি অস্ত্র আতে,  ময় এতল সদখতব।’ সেত  বলল 

আবদুল্লাতয়ভ। 
গাসে িা ধ সদল। 
স লার আোল সথতি সবসেতয় এবতো-তথবতো েোই অসেক্রম িতর 

গাসে এত  োইওতয়তে উিল। 
েুত  েলল গাসে েীে সবতগ। 
ড্রাইসভিং স   সথতি যুবাতয়রভ বলল, ‘উসু সথতি উত্ততর বাাঁি সেবার পর 

োইওতয়তে সি োতে বাতম সিাে রািা আর আতে ওমর?’ 
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‘ো োতে বাতম সিাে রািা সেই। সিন্তু োইওতয় া খুব এি া ভাল েয় 
স্যার। বে বে বাাঁি আতে সযমে,সেমসে রািাও মাতঝ মাতঝ খুব এবতো-
সথবতো।' 

‘ধ্ন্যবাদ ওমর, বতল ভাল িতরে।’ 
সিেুক্ষে  বাই েুপ োপ। 
‘ওমর েুসম সি সরে ড্রাগে ও ‘ফ্র' এর সেে সিায়া ধার সেে ?’ অতেিক্ষণ 

পতর িথা বলল আলদর আসজমভ। 
‘োুঃ ওয়ািং এর অসফ  সো স্যার?’ 
‘হ্াাঁ।’ 
‘সেসে স্যার।’ 
‘স্যার, সজোতরল বসরত র সভন্ন সিাে অসফ  সেই। োুঃ ওয়ািং এর 

অসফত ই সেসে বত ে।’ 
‘এই সয সবপ্লব েতলা, োরপর োুঃ ওয়ািং এর অসফ  বদতল যায়সে সো?’ 
‘ো স্যার, এইতো গেিালও আসম সগতয়সে।’ 
‘গেিাল সগতয়ে? সোমাতি ওরা সেতেসে?’ 
‘স্যার, আমার মা োে। োাঁতি মু লমাে িতর আব্বা োতি সবতয় িতরে। 

আসম োেতদর সপাশাি পরতল আমাতি োে বতল অতেতিই ভুল িতর। োেতদর 
সপাশাি পতর আসম োুঃ ওয়ািং এর অসফত  েুতিসেলাম। সিাে অসুসবধ্া েয়সে।’ 

‘সিমে সদখতল, িারও  াতথ িথা বতলে, সিেু আন্তসরিো?’ 
‘আসম সগতয়সেলাম ো: ওয়ািংতি সদখতে। ো: ওয়ািং সিিংবা সজোতরল 

বসর  সিউই সেতলে ো। অতেিক্ষণ বত সেলাম সরত পশতে। সজতেসে, 
সরত পশতের সিি ওপতরই দুেলায় ো: ওয়ািং ও সজোতরল বসর  পাশাপাসশ রুতম 
বত ে। আসম সরত পশতে বত  থািার  মতয়ই সেতম এত সেতলে ো: ওয়ািং ও 
বসরত র সপ.এ. সম  সেইসল ও সম  সিয়াে। ওতদর িথা সথতি বুঝলাম, ওরা 
োতদর বত র ওপর  ন্তুি েয়।’ 

‘সি িতর বুঝতল?’ 
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‘েখে সবলা দু' া।  ময় া সেল সশফ  সেে ও লাতঞ্চর। আসম আতগই 
সরত পশসেিতি দাওয়াে সদতয়সেলাম। সম  সেইসল ও সম  সিয়াে যাসচ্ছল লাতঞ্চ। 
আমরা োতদর  াতথ সবসরতয়সেলাম। অসফত র পাতশই এি া সরিুতরট । লাঞ্চ 
িতরসে এি  াতথ বত । িথায় িথায় আতলােো উতিসেল োকুরীর ভালমন্দ 
সেতয়। সম  সেইসল ও সম  সিয়াে োতদর োকুরীর বোপাতর েীে অ ন্তুসি প্রিাশ 
িতর বতলসেল, োতদর সখতয় সবাঁতে থািার সিাে উপায় থািতল ঐ অসফত  োরা 
আর পা সদেো। োরা বতলতে, িতয়ি া  ািা সদতয় ব রা মতে িতর োরা 
আমাতদর শুধ্ু সেসদধি  ময় েয়, আমাতদর  ব াই োরা সিতে সেতয়তে। আসম 
 বার লাতঞ্চর পয় া সদতয়সেলাম। ওরা খুব খুশী।’ 

‘েুসম সো দারুণ সেতল ওমর। সমইসলগুসল  ম্পতিধ সিাে সদি সদতয় সিাে 
প্রশ্ন সজজ্ঞা ার সুতযাগ পাওসে।’ 

‘দু:সখে, আমার ঐ  ব িথা মতেই েয়সে। আমার লক্ষে সেল ওতদর  াতথ 
খাসের িতর ওতদর অসফত র যেেে যাওয়ার সুতযাগ  ৃসি িরা এবিং সুতযাগ মে 
ো: ওয়ািং ও সজোতরল বসর তি খুে িরা।’ 

আলদর আসজমভ ো ল। বলল, ‘েুসম ভুতল সগতয়সেতল ওতদরতি খুে 
িরার সেতয় বে িাজ আরও আতে। যাি, সোমার সমশে সিন্তু বেথধ েয়সে। সোমার 
 াতথ ওয়ািং-এর অসফত র এি া  ম্পিধ গতে উতিতে।’ 

‘গভধের ইউয়াে, সেইতজে, আেমদ ইয়ািংতদর সিাে সখাাঁজ জাে? ওরা 
সিাথায়?' বলল যুবাতয়রভ। 

‘আমাতদর সবসভন্ন সলাতির িাতে যা শুতেসে, োতে োতদরতি 
সজলখাোর রাজনেসেি অিংতশ রাখা েতয়তে। আরও শুতেসে,  াতবি গভেধর ও 
োর পসরবারতি সেতয় বেধমাে গভধের অথধাৎ  রিাতরর  াতথ ো: ওয়ািংতদর মে 
পাথধিে ঘত তে। ো: ওয়ািংরা এখসে সবোতরর পক্ষপাসে। অতেতির আশিংিা, 
ওয়ািংরা সজলখাোর সভেতর অথবা বাইতর এতে োতদর ক্ষসে িরার সেিা িরতব।’ 

‘ ািংঘাসেি িথা সশাোতল ওমর েুসম। আমার মতে েতচ্ছ এ আশিংিা া 
 েে।’ 

‘ওসদতিও োেতল ত্বসরে েজর সদতে েয় যুভাতয়রব।’ বলল আসজমভ। 
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‘আমাতদর ভাবী  াতেতবর বোপার ার সিাে সিোরা ো েতল সিাে 
সদতিই আমরা েজর সদতে পারসেো।’ 

আবার  বাই সেরব। 
গাসে েুত  েতলতে আলোই এর পাবধেে পথ ধ্তর। ফাাঁিা রািা, সিন্তু ঘে 

ঘে বাাঁি, আর েোই উেরাই- এর জতন্য গাসে মতের মে িতর োলাতে পারতেো 
যুবাতয়রভ। 

রাে সেে া োগাদ যুবাতয়রতভর গাসে রািার পাতশ দাাঁোতো 
সমইসলগুসলর গাসের িাতে থামল।  িতলই গাসে সথতি োমল। 

সমইসলগুসলর গাসের দরজা বন্ধ সেল গাসের দরজা খুতল  েধ সিতল োরা 
পরীক্ষা িরল গাসে। 

পরীক্ষা সশতষ েীক্ষ্ে দৃসি আসজমভ এি খটে সুো সদসখতয় বলল, 'এ া 
স তের সুো। সেিয় ওেোর। সুোর এি া অিংতশ রি। োেতল বুঝা যাতচ্ছ 
ওেো সদতয় আেে স্থােস  বাাঁধ্া েতয়সেল। অথধাৎ সযসে আেে েতয়তেে ও গাসে 
োসলতযতেে সেসে মসেলা। অন্যসদতি এই ভাোত   োসের সযসে ড্রাইভার বু্ল বুি 
অনু াতর সেসে পুরুষ এবিং সেসে সযমে গাসে োলােসে, সেমসে গাসেতেও 
সেতলেো। থািতল গাসে এভাতব পতে থািতোো। এর অথধ গাসে সযসে 
োসলতয়তেে স ই মসেলা  োসে ড্রাইভাতরর িাে সথতি গাসে সিতে বা োইজোি 
িতর সেতয় এত তেে। আর এিস  সজসে  সযসে গাসে এভাতব সেতয় এত তেে সেসে 
ফতুয়ল ইসটেতি তরর সদতি েজর সদবার  ময় পােসে, অথবা িালাসে  িংগ্রতের 
 াধ্ে,  ামথধ ও সুতযাগ োর সেলো। এ া েতে পাতর এই িারতণ সয, সেসে সেতজ 
পলায়েপর সেতলে এবিং স ই  াতথ সেতলে আেে। সেরাপদ স্থাতে  তর যাওয়াই 
োর লক্ষে সেল, অন্য সিাে সদতি লক্ষে োর সেলো।’ থামল আসজমভ। 

‘ ব সমতল যাতচ্ছ। সেিয় সেসে আমাতদর ভাবী সমইসলগুসল েতবে।’ 
আেতন্দ সশশুর মে সেৎিার িতর উিল যুবাতয়রভ। 

আবার যাো শুরু েল োতদর। 
এবার গাসে আতি োলাে।  বার সোখ রািার পসিম পাতশ।  বাই 

খুাঁজতে দুই পাোতের মাঝখাে সদতয় পসিতম এসগতয় এি া িসরতোর।  িতলর 
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মতে আশা সেরাশার সদালা। যসদ এমে িসরতোর ো থাতি, যসদ োরা ো খুাঁতজ ো 
পায়, োেতল  ব আশা সয োতদর গুসেতয় যাতব। মিংতগালীয়  ওদাগর সিি 
বতলতে সো, বলতে ভুল িতরসে সো স ! 

অবতশতষ  িল উতদ্বতগর অব াে ঘ ল। এি  াতথই  িতলর সোতখ 
পেল িসরতোরস । সথতম সগল গাসে। যুবাতয়রভ দূরত্ব সেতদধশি সম াতরর সদতি 
োসিতয় সদখল, পসরেেি স ই গাসেস  সথতি দুই মাইতলর সেতয় িতয়িগজ সবশী 
এত তে মাে। ওতদর সে াব  সেেই সেখুাঁে। 

গাসে া এি া স লার আোতল লুসিতয় সরতখ োরা স ই িসরতোর ধ্তর 
পসিতম যাে শুরু িরল। সরভলভার োো ভারী সিাে অস্ত্র সেল ো। ওমর মা েোিং-
এর রাইতফলও গাসেতে সরতখ সদয়া েতলা। োতিও সদয়া েতলা এিস  সরভলবার। 
সরভলভার সপতয় স  মোখুশী। জীবতে এই প্রথম স  সরভলভার োতে সপল। 
পাওয়ার  াতথ  াতথই োর মে বতল উিল, আর যসদ সফরে ো সদতে েতো! এই 
 েজ- রল েরুতণর ইচ্ছা আল্লাে পূরণ িরতলে। 

ওমতরর আেন্দ সদতখ যুবাতয়রভ বলল, ‘সরভলভার খুব ভাতলা লাগতে 
ো? সিি আতে, আমরা সোমাতি ও া সপ্রতজট  িরলাম।’ 

উইঘুর েরুণ আেতন্দ ‘আল্লাে আিবার’ বতল লাফ সদতয় উিল। 
ওমতরর আেন্দ থামতল যুবাতয়রভ বলল, ‘শুে ওমর, আমরা  াতথ 

থািতল েুসম সিাে অবস্থাতেই প্রথতম গুসল েুেতব ো। সিি আতে?’ 
মাথা সেতে  ায় সদল ওমর মা েোিং। 
োো জায়গায় সিতি, োো পথ ঘুতর ৫ ার সদতি োরা গ্রাতম সগতয় 

সপৌেল। 
এি া পাতয় েলা পথ গ্রাতম েুতি সগতে। 
যুবাতয়রভ েলসেল আতগ। োর সপেতে ওমর। োরপর আসজমভ এবিং 

আবদুল্লাতয়ভ। 
যুবাতয়রভ গ্রাতমর  ীমায় পা সদতয়তে এমে  ময় োরসদি সথতি 

অতেিগুতলা রাইতফল োতদর সঘতর সফলল। মানুষগুতলা পাতশর সঝাপঝাে ফুাঁতে 
সযে সবসরতয় এল। 
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যুবাতয়রভ দাাঁসেতয় সগতে। স  োরসদতি োসিতয় সদখল, ৫স  রাইতফল 
ও এিস  সস্টেগাে োতদর সদতি ো িতর আতে। 

‘আপোরা সি? আমাতদর এভাতব আ িাতলে সিে?’ উইঘুর ভাষায় 
বলল যুবাতয়রভ। 

‘গ্রাতম প্রতবতশর অনুমসে সেই রাতে।’ বলল সস্টেগােধ্ারী সলািস । 
‘আপোরা এই গ্রাতমর সলাি?’ 
‘হ্াাঁ।’ 
‘আমরা আপোতদর শত্রু েই। আমরা ইোসেম আওয়ািং এর বাসে যাব।’ 
‘সিি আতে,  িাতলর আতগ সযতে পারতবে ো। এ অনুমসে সেই।’ 
‘োেতল আমাতদর এি া ম সজতদ সেতয় েলুে।’ 
‘সিে?’ 
‘ফজতরর োমাতজর  ময় েতয় সগতে।’ 
‘দু:সখে, এ অনুমসেও সেই। খবর সদবার জন্য এিজেতি পাসিতয়সে, 

সদসখ সি খবর সেতয় আত ।’ 
‘সিন্তু োমাতজর  ময়তো েতল যাতব। োেতল আমরা এখাতেই োমাজ 

পসে। অজু িরব সিাথায়?’ 
সস্টেগােধ্ারী- সয িথা বলসেল, স  োর সস্টেগাে া সিি ধ্তর সরতখ, 

সোতখর পলি পযধন্ত ো সফতল বলল, ‘এিজে সগতয় আমাতদর পাসের মশি সেতয় 
এত  এতদর দাও।’ 

িতয়ি মুেূতেধও মতধ্ে এিজে পাসের মশি সেতয় এল। 
যুবাতয়রভরা োরজে এতি এতি অজু িরল। োরপর োমাতজ দাাঁোল 

িিংিরময় মাস র ওপর। প্রথতম দু'রািাে সুন্নে োমাজ আদায় িরল োরা। 
োরপর দাাঁোল োরা এি  াতথ ফরজ দু'রািাে পোর জতন্য। ইমাম সে াতব 
দাাঁোল যুবাতয়রভ। 

ইসেমতধ্ে গ্রাতম খবর সপৌতে সগতে। ম সজতদ োমাজ েসচ্ছল েখে। খবর 
সপতয় ম সজতদর  বাই েুত  এল িারা গ্রাতম েুিতে এত তে, িারা ধ্রা পতেতে 
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ো সদখার জতন্য। এতদর  াতথ রতয়তে ইোসেম আওয়ািং, সযসে গ্রাতমর  দধার েবার 
 াতথ  াতথ ম সজতদর ইমামও। 

গ্রাতমর সলািজে এত  যখে জমা েতলা, েখে োমাজ েলতে। . . . . . 
স ই েয়জে অস্ত্রধ্ারী রাইতফল উসেতয় েখেও পাোরা সদতচ্ছ 

যুবাতয়রভতদর। 
োমাতজ সয কুরআে সেলাওয়াে িরসেল যুবাতয়রভ ো উচ্চস্বতর ো 

েতলও উপসস্থে  বার িাতে সপৌাঁোসচ্ছল। অেেন্ত মধ্ুর কুরআে সেলাওয়াে 
যুবাতয়রতভর। উপসস্থে মানুতষর মতধ্ে সযমে সবস্ময় সেল, সেমসে অসভভূে েতয় 
পেল কুরআতের এই মধ্ুর সেলাওয়াতে। 

 বার মে অসভভূে েতয় পতেসেল ইোসেম আওয়ািংও। এমে মধ্ুর 
সেলাওয়াে োরা জীবতে সশাতেসে। িারা এরা? 

ইোসেম আওয়ািং প্রেরীতদর রাইতফল োসমতয় সদতে এবিং পাোরা সথতি 
 তর দাাঁোতে সেতদধশ সদল। 

োমাজ ওতদর সশষ েতয় সগতে। 
 ালাম সফসরতয়তে োরা। 
োরা উতি দাাঁোসচ্ছল। 
ইোসেম আওয়ািং দ্রুে োতদর সদতি এসগতয়  ালাম সদল এবিং বলল, 

‘মাফ িরতবে আমাতদর, আপোতদর এভাতব িি িরতে েতলা। গেিাল গ্রাতম 
এি া বে দূঘধ ো ঘত  সগতে সো োই গ্রাতমর সেরাপত্তা বেবস্থা সজারদার িরা 
েতয়তে।’ 

ইোসেম আওয়ািং এর িথা শুতে মে া েোাঁৎ িতর উিল যুবাতয়রতভর! 
উসদ্বি িতটি বলল, ‘সি ঘ ো ঘত তে?’ 

‘খুব বে ঘ ো।’ 
‘সি?’ 
‘োর আতগ বলুে আপোরা সি?’ 
যুবাতয়রভ ওমর মা েোিংতি সদসখতয় বলল, ‘এ সশতেজী উপেেিার 

সলাি। আর আমরা সেেজে এত সে ো খন্দ সথতি?’ 
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‘ো খন্দ সথতি এখাতে? সিে?’ 
‘এিজে  ওদাগর সি এিজে  িংজ্ঞােীে মসেলাতি আপোতদর এখাতে 

সরতখ যায়সে?’ 
‘আপোরা োতি সেতেে?’ 
‘স  সমইসলগুসল েতল োতি আমরা জাসে। স  আেমদ মু ার স্ত্রী। আমরা 

োর  ন্ধাতেই এত সে।’ 
বৃর্দ্ িথা বলল ো। 
ধ্ীতর ধ্ীতর োর মাথা সেেু েতলা। 
সিেুক্ষণ পর যখে মাথা েুলল, েখে সদখা সগল োর দু’সোখ সদতয় অশ্রু 

গোতচ্ছ। 
‘ো মা সেই, আমরা োতি োসরতয়সে।’ অশ্রুরুর্দ্ িতটি বলল বৃর্দ্। 
েোে িতর উিল যুবাতয়রতভর বুি। অন্যতদরও এই এিই অবস্থা। 

উৎিটিা, উতত্তজোয় োতদর বুি ধ্েফে িতর উিল। অসুস্থ অজ্ঞাে সমইসলগুসল 
মারা সগতে সি? স ই িথাই বৃর্দ্ ওভাতব বলতে? 

‘সেই মাতে? অসুস্থ সমইসলগুসল সি.........’ িথা আ তি সগল 
যুবাতয়রতভর। উচ্চারণ িরতে পারতলা ো স  সশতষর িথাগুতলা। 

বৃর্দ্ সোখ মুতে বলল, ‘ো, সোমরা যা ভাবে ো েয়। মতর সগতল সো 
আমার মা সবাঁতে সযে। োর সেতয়ও বে ঘ ো ঘত তে!’ 

‘ওাঁতি সি ধ্তর সেতয় সগতে োেতল ওরা?’ 
‘হ্াাঁ, ো: ওয়ািং এবিং োর সলাতিরা।’ 
‘িেজে সলাি এত সেল ওরা?’ 
‘প্রথতম োরজে, োরপতর সেসলিপ্টাতর িতর োুঃ ওয়ািং এবিং দলবল।’ 
‘আপোরা বাধ্া সদেসে ওতদর?’ যুবাতয়রতভর মুখ ঝে সবধ্বি পাসখর 

েীতের মে। অন্যসদতি োর সোতখ মুতখ সিেু া সশাবা- তন্দে। এতদর সিাে 
সযাগ াজত  সি সমইসলগুসল ওতদর োতে সগতয় পেল। 

যুবাতয়রতভর এ প্রতশ্নর উত্ততর বৃতর্দ্র সোতখ আতরি দফা অশ্রুর েল 
োমল। বলল, স  এি িাসেেী বৎ , বতল বৃর্দ্ সমইসলগুসলর আ া সথতি স  



আবার স িংসিয়ািং  79 

 

সদতের  ব িাসেেী বণেধা িরল। োরপর বলল, গ্রাম ও গ্রামবা ীতদর বাাঁোবার 
জন্য মা োাঁর িথা আমাতদর সমতে সেতে বাধ্ে িতর সেতজ বন্দীত্ব বরণ িতর 
সেতয়তে। সিন্তু মাতয়র মেত্বতি শয়োেরা শুরুতেই এিদফা সভতে সদতয় সগতে। 
যাবার  ময় সেসলিপ্টার সথতি োরস  সবামা সফতলতে। গ্রাতমর সেসরশস  বাসে 
ধ্বিং  এবিং ৫০ জে সলাি সেেে েতয়তে।’ 

বৃর্দ্ থামল।  
যুবাতয়রভ সিাে িথা বলতে পারতলা ো। বত  পেল মাস তে। দু’োতে 

সেতপ ধ্রল মাথা। গুসলসবর্দ্, িরাক্রান্ত সমইসলগুসলর এখে সি অবস্থা সি জাতে? 
সিেুই িরতে পারতলা ো যুবাতয়রভরা। বেথধ েতলা োতদর সমশে। রক্ষা িরতে 
পারতলা ো সমইসলগুসলতি শয়োেতদর োে সথতি। সভের া সযে শুসিতয় িাি 
েতয় সগতে যুবাতয়রতভর। সোখ সদতয় অশ্রুর বদতল সবরুতচ্ছ আগুতের সশখা। েিাৎ 
োর মতে েল, সরে ড্রাগে অথধাৎ ো: ওয়ািং এর সেেতিায়া ধার সো ওমর মা েোিং 
সেতে।  িংতগ  িংতগ সগা া শরীতর োর আগুে িতল উিল। এি ঝ িায় উতি 
দাাঁোল যুবাতয়রভ। সেৎিার িতর বলল, ‘আসজমভ, আবদুল্লাতয়ভ, ওমর মা েোিং 
এবার ো: ওয়ািং এর সেে সিায়া ধার। েয় স  দুসেয়াতে থািতব, ো েয় আমরা। 
েতলা।’ 

ঘুতর দাাঁোল যুবাতয়রভ। 
েলতে শুরু িরল স । 
বৃর্দ্ ইোসেম আওয়ািং েুত  এত  যুবাতয়রতভর পথ সরাধ্ িতর দাাঁসেতয় 

বলল, ‘বৃতর্দ্র বাসেতে এি ু েল বাবা। এি ু সুতযাগ দাও আমাতি।’ 
যুবাতয়রভ দাাঁোল। বলল, ‘জোব, এখে এি া মুেূেধ েি িরার  ময় 

সেই। শয়োেতদর োে সথতি সমইসলগুসলতি বাাঁোতে েতব। আপোরা সো 
আমাতদর মেই সমইসলগুসলর মিংগল োে।’ 

বৃর্দ্ মাথা সেেু িতর  তর দাাঁোল যুবাতয়রতভর  ামতে সথতি। স ই  াতথ 
অশ্রু রুর্দ্ িতটি বলল, ‘আমরা সি সিাে  াোযে িরতে পাসর ো? আমরা মরতে 
ভয় পাইসে। সিন্তু মা আমাতদর মরতে সদয়সে। গ্রাতমর প্রতেেতি ধেরী আতে মরার 
জতন্য।’ 
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‘যুবাতয়রভ বৃতর্দ্র এি া োে েুতল সেতয় েুম্বে িতর বলল, ‘আমরা স  া 
জাসে। সিন্তু দল বল সেতয় ওতদর  াতথ পারা যাতব ো। সযতে েতব িম  িংখোয়, 
সজেতে েতব বুসর্দ্র যুতর্দ্। দরিার েতলই আপোতদর োিব আমরা।’ 

‘সোমরা সি বাবা। সোমাতদর মে আমরা েতল মাতি ওতদর োতে েুতল 
সদোম ো, মাতি বাাঁোতে পারোম। ভুল িতরসে আমরা বাাঁোতে সেতয়।’ 

‘ো ভুল আপোরা িতরেসে। সমইসলগুসল আেমদ মু ার স্ত্রী। স  সিিই 
সেতদধশ সদতয়সেল। আেমদ মু া েতলও এ াই িরতেে। আর আমাতদর পসরেয়? 
আমরা আেমদ মু ার েগণে িমধী।’ 

বতল আবার  ালাম জাসেতয় োাঁ া শুরু িরল যুবাতয়রভ। োর সপেতে 
অন্য সেেজে। 

বৃর্দ্ িায় দাসেতয় োসিতয় রইল ওতদর সদতি। োর সপেতে গ্রামবা ীরা। 
যাতদর োতে রাইতফল সেল, অতেিক্ষণ আতগ োতদর োে সথতি রাইতফল পতে 
সগতে। োতদর  িতলর মুগ্ধ দৃসি এসগতয় েলা ঐ োরজতের প্রসে।  বসিেু োসপতয় 
এি া িথা োতদর  ামতে বে েতয় উিতে, আেমদ মু ার েগণে িমধীর সেোরা 
যসদ এমে েয়, োেতল আেমদ মু া সিমে! 
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৪ 
আলমা আো সবমাে বন্দতর আেমদ মু াতি স্বাগে জাোল মু সলম 

মধ্েএসশয়া প্রজােতের সপ্রস তেট  িতণধল মুোম্মদ কুোয়বা। আেমদ মু াতি 
স্বাগে জাোবার জতন্যই কুোয়বা েুত  এত তে রাজধ্ােী ো খন্দ সথতি আলমা 
আোয়। 

ফরা ী সবমােস  থামার পর সবমাতে স সে লাগার  তে  তে কুোয়বা 
েরের িতর স াঁসে সভতে উতি সগতয়সেল সবমাতে। 

আেমদ মু া  তব উতি দাাঁসেতয়সেল। 
কুোয়বা সগতয় জসেতয় ধ্রল আেমদ মু াতি। 
সবমাতের  ব সলািই উতি দাাঁসেতয়সেল। সিন্তু সযতেেু সপ্রস তেট  সবমাতে 

উতিতেে, োই সেসে ো সেতম যাওয়া পযধন্ত  িতলর অবেরণ বন্ধ িতর সদয়া েল। 
এিসদতি স িংসিয়ািং এর ঘ োর আিসস্মিো, অন্যসদতি বহুসদে পর 

আেমদ মু াতি সপতয় আতবতগ সিাঁতদ সফলল সপ্রস তেট  কুোয়বা। 
সবমাতের  ব সলাি ো িতর সদখসেল বোপার া। োরা সভতব পাসচ্ছলো, 

সপ্রস তেট  যাতি ধ্তর িাাঁদতেে,  াধ্ারণ  াসরর এই অ াধ্ারণ সলািস  সি? 
আেমদ মু া সপ্রস তেট  কুোয়বাতি  ান্ত্বো সদতয়, সপি োপতে বলল, 

‘ভুতল সযতয়া ো, েুসম এখে এি া স্বাধ্ীে,  াবধতভৌম সদতশর সপ্রস তেট ।  ব 
িাজ সোমার  াতজ ো।’ 

‘ও ব আসম জাসে ো। আসম আপোর এিজে িমধী।’ 
‘সিি আতে, েল যাই। মানুষতি আ তি সরতখ লাভ সেই।’ 
বতল আেমদ মু া কুোয়বাতি স তে সেতয় েলতে শুরু িরল। 
সবমাতের স াঁসে সথতিই আেমদ মু া সদখল, সবমাতের স াঁসের মুখ সথতিই 

োর পুরাতো  েিমধীতদর দীঘধ  াসর। আেমদ মু া কুোয়বাতি বলল, ‘এ েুসম সি 
িতরে কুোয়বা?  বাইতি এভাতব সেতি এতেে সিে?’ 
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‘আসম এিজেতিও োসিসে। োওয়া সথতি সজতে ওরা েুত  এত তে। 
আসম যসদ এ সুতযাগ োতদর ো সদোম, োেতল আমার সপ্রস তেট শীপই 
েোতলতের  ম্মুখীে েতো।’ 

আেমদ মু া সবমাতের স াঁসে সথতি সেতম  িলতি  ালাম জাসেতয় 
দু'পাতশর  বার  াতথ োে সমসলতয় এসগতয় েলল। আতবতগ  বাই ভারাক্রান্ত, 
 বার সোতখ পাসে। আেমদ মু ার মুতখ োস , সিন্তু োর সোখ সথতিও পাসে 
গোতচ্ছ। 

আেমদ মু া লাউতে এত  কুোয়বাতি বলল, ‘েরতিত  যাবার বেবস্থা 
সরসে সো কুোয়বা?’ েরতি  স িংসিয়ািং এর উসু-উোই রািার মুতখ মধ্েএসশয়া 
মু সলম প্রজােতের িাজাখ প্রতদতশর সশষ  ীমান্ত শের। এ  ীমান্ত শের সথতি 
উোই-উসুর পতথ স িংসিয়ািং-এ প্রতবশ িরা আেমদ মু ার পসরিল্পো। 

‘ ব বেবস্থা সরসে মু া ভাই, সিন্তু আমার ওখাতে আপোর সযতে েতব। 
ওখাতে সশরীে শবেম, সরািাইতয়ভা, আরও িে সি সয এত তে! আর সবশ্রাম ো 
সেে, এি ু সিেু মুতখ সদতবে সো।’ 

‘জাসে োেতবো। সিি আতে েল।’ 
‘আেমদ মু ারা সবমাে বন্দর সথতি সবলা সেে ার সদতি সবরুতলা। আশা 

িরসেল আ র া পতেই কুোয়বার ওখাে সথতি সবসরতয় পেতব। সিন্তু মাগসরতবর 
োমাতজর আতগ সিেুতেই সবরুতে পারতলা ো। 

আতলােোর  ময় কুোয়বা রাে পসরোলো সবষতয় োো িথা েুলতলা। 
স   তবর জবাব আেমদ মু াতি সদতে েতলা। এ এমে এি আতলােো যার সশষ 
সেই। সশষ েয়তো েতো ো। সিন্তু সভের সথতি কুোয়বার স্ত্রী সশরীে শবেম, 
আেমদ মু ার অসভভাবিতত্বই যাতি আেমদ মু া কুোয়বার  াতথ সবতয় 
সদতয়সেল। বলল, ‘ভাইয়া এত তেে িতয়ি মুেূতেধর জতন্য, োর মাথায় সি এভাতব 
 মস্যা ো োপাতল েয়! এি ু সবশ্রাম সেতে দাও োতি।’ 

‘বাুঃ, আসম  মস্যা োপাসচ্ছ, ো উসে আমার মাথায়  মস্যা োসপতয় 
সগতেে। আর েুসম জাে ো, িাজই সো ওাঁর সবশ্রাম সদয়ো।’ 
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‘িাজ যসদ সবশ্রাম ো সদয়, োেতল িাতজর মতধ্েই সবশ্রাম সখাাঁজা োো 
উপায় সি থাতি?’ 

‘োেতল 'িাজ পাগল' িথা ার সিাে সভসত্ত সেই মতে ির?’ 
‘এ সেতয় আসম েিধ িরব ো। ওাঁতি বলুে, যুবাতয়রতভর স্ত্রী সরািাইতয়ভা 

এবিং ফারোো আপার ভাবী এখাতে আমার  াতথ আতেে। ওাঁতি  ালাম 
সদতয়তেে।’ 

ফারোোর োম শুোর  াতথ  াতথ আেমদ মু ার মুখ া ম্লাে েতয় 
সগতয়সেল। আেমদ মু ার  াতথ সবতয়র আতগর রাতে আেমদ মু া সিেন্যাপ েয় 
এবিং ফারোোও খুে েয়। 

আেমদ মু া ‘ওয়া আলাইকুমু   ালাম' বতল  ালাম গ্রেণ িতর বলল, 
‘আপোরা সিমে আতেে? আব্দুল্লাতয়ভ ও যুবাতয়রভতি আমার িাতজ স িংসিয়ািং 
এ পাসে জমাতে েতয়তে, এজতন্য িৃেজ্ঞো জাোসচ্ছ আসম আপোতদর িাতে।’ 

‘ো, ও া আপোর িাজ েয়, আমাতদর িাজ। অবশ্য যসদ আপসে 
আমাতদরতি আপে ভাতবে।’ এি  াতথ বতল উতি ফারোোর ভাবী ও 
সরািাইতয়ভা। 

‘ধ্ন্যবাদ, আসম িথা সফসরতয় সেসচ্ছ।’ 
‘আসম ফারোোর ভাবী, আপসে যাতবে ো আর আমাতদর গ্রাতম 

সবোতে?’ এি ু পর সভের সথতি িথা বতল উিল ফারোোর ভাবী। 
প্রশ্ন ায় সিেু া আেমো েতয় উিল আেমদ মু া। োরপর বলল ধ্ীতর 

ধ্ীতর, ‘যাবার ইতচ্ছ েয়, সিন্তু এভাতব সবোবার সুতযাগ এ পযধন্ত আমার িখতোই 
েয়সে ভাবী।’ 

এভাতব  ুসি াসি আরও সিেু িথা। োর ফাাঁতি োিাও েতয় সগল। 
মাগসরব োমাতজর পর িাজাখিাে প্রতদতশর  ীমান্ত শের েরতিত  

যাবার জতন্য সেসলিপ্টাতর উিল আেমদ মু া। সবমাে বাসেেীর সেসলিপ্টার। 
েরতি  পযধন্ত কুোয়বা আেমদ মু ার  াতথ সযতে সেতয়সেল। 
সিন্তু কুোয়বার এ ইচ্ছা সশাোর পর ধ্মি সদতয়তে আেমদ মু া। 

বতলতে, ‘েুসম সো এখে স ই আতগর িতণধল কুোয়বা েও। েুসম পারমােসবি 
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শসির অসধ্িারী অেেন্ত গুরুত্বপূণধ এি া মু সলম সদতশর সপ্রস তেট । সোমাতি 
এে া সেতলোলা েওয়া েলতবো।’ 

ধ্মি সখতয় কুোয়বা েুপ িতর সগতে। েতব কুোয়বার সজতদর ফতল 
আেমদ মু া রাসজ েতয়তে এিজে সগাতয়ন্দা অসফ ারতি স িংসিয়ািং অসভযাতে স  
 াতথ সেতব। 

সেসলিপ্টাতরর পাাঁেজে ক্রু  িতলই সেসলিপ্টাতর ওিার  ময় আেমদ 
মু াতি  ালাম ও স্যালু  সদতয় বলল, ‘আমরা আপোর িমধী স্যার। ো খতন্দ 
আমরা আপোর  াতথ সেলাম।’ 

‘ধ্ন্যবাদ, সিমে আে সোমরা?’ 
‘ভাল স্যার।’ 
সেসলিপ্টার আিাতশ উেল। আেমদ মু ার পাতশ স ই সগাতয়ন্দা 

অসফ ারস  সয আেমদ মু ার  াতথ যাতব। 
স  অতেিক্ষণ উ খু  িরার পর বলল, ‘স্যার আসম জোব আলদার 

আসজমতভর  াতথ িাজ িরোম। আসম আপোতি সদতখসে।’ 
‘োেতল ভালই েতলা, আমাতদর অসভযাে া আমাতদর জন্য আরও 

আরামদায়ি েতব। ভাল িথা, কুোয়বা রু  প্লোে া সি বলল আসম ভুতল 
সগলাম।’ 

‘স্যার স িংসিয়ািং এর  ীমান্ত া এখে সবশ লুজ। সভার ৪  ায় আমরা এই 
সেসলিপ্টাতরই আলমা আোই পাোতের পাতশ  ীমান্ত পাসে সদতয় ৫  ার মতধ্ে 
আমরা উসু সগতয় সপৌাঁেব। এি া জীপ ইসেমতধ্ে ওপাতর পািাতো েতয় সগতে। 
জীপস  উসুতে আমাতদর জতন্য অতপক্ষা িরতব।’ 

‘সবশ ভাল।’ 
এি ঘট া লাগতলা েরতিত  সপৌাঁেতে। 
সেসলিপ্টার লোটে িরাল  রিারী সরস্ট োউতজর িম্পাউতটে। 
সরস্ট োউজস  বািংতলা  াইতজর এিস  বাসে। সভ আই সপ সিিংবা সবতশষ 

রােীয় অসেসথতদর জতন্য এই সরস্ট োউজস । এর পাতশই সদ্বেীয় আর এিস  
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পাাঁেেলা সবসশি সবশাল সরস্ট োউজ ধেরী েতয়তে। এখাতে  াধ্ারণ অসেসথরা 
থাতিে। 

আেমদ মু া সেসলিপ্টার সথতি োমার  িংতগ  িংতগ েরতি  েগরীর 
সময়র ও প্রশা ি এত  অভেথধো জাোল আেমদ মু াতি। োরপর আেমদ 
মু াতি সেতয় স  েলল সরস্ট োউতজর সভেতর। 

সরস্ট োউতজর োরসদতি প্রােীর সঘরা। এ সভ আই সপ সরস্ট োউতজর 
পসিম পাতশ বহুেল সবসশি  াধ্ারণ সরস্ট োউজস । সভ আই সপ সরস্ট োউজস র 
সগ  দসক্ষণ বাউটোরী প্রােীতরর  াতথ। োর পাশ সদতয়ই উত্তর-দসক্ষণ রািা। সগত  
দটোয়মাে সস্টেগােধ্ারী দু'জে প্রেরী। পূবধ সদতি সবশ বে িৃসেম এিস  সলি। 
সলতির োরসদি সঘতর বাগাে। োতে মাতঝ মাতঝ সবঞ্চ পাো। এলািাস  
 িংরসক্ষে, িাাঁ া োর সদতয় সঘরা। সভ আই সপরাই শুধ্ু এ বাগাতে আত , সলতি 
োরা  াাঁোর িাত । 

সভ আই সপ সরস্ট োউতজর উত্তর প্রােীর সঘাঁতষই এি া স লা। 
সমা ামুস  সুন্দর ও সুরসক্ষে সভ আই সপ সরস্ট োউজ। 
সময়র ভরতলাি আেমদ মু াতি সেতয় সরস্ট োউতজর সভের প্রতবশ 

িরল।  াতথ  াতথ প্রতবশ িরল আেমদ মু ার  াথী স ই সগাতয়ন্দা ভরতলািও। 
সদা-েলায় এিস  সুপসর র িতক্ষ আেমদ মু ার থািার বেবস্থা েতয়তে। 

পাতশর িতক্ষই থািতবে সগাতয়ন্দা অসফ ার। 
িতক্ষর দরজার এি পাতশ সস্টেগােধ্ারী এিজে বত সেল সেয়াতর। 

সময়র আেমদ মু াতদর সেতয় স খাতে সপৌাঁেতেই প্রেরী উতি দাাঁসেতয় িো স্যালু  
সদল। িক্ষস র সদতি ইিংসগে িতর সময়র বলল, ‘এখাতেই আপসে রাে া থািতবে 
স্যার।’ 

বতল দরজা খুতল সভেতর প্রতবশ িরল সময়র। োর  াতথ আেমদ মু া 
ও সগাতয়ন্দা অসফ ার। 

ঘর সদসখতয় বলল সময়র, ‘স্যার, আপসে সবশ্রাম সেে। সিি রাে ৯  ায় 
খাবার আ তব। রাে  াতে সেে ায় আপোতি জাসগতয় সদব আসম সেতজ এত ।’ 
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এি ু সথতম ইেিে িতর বলল, ‘স্যার, আমাতি সেতদধশ সদয়া েতয়তে 
আপোতি অনুতরাধ্ িরার জতন্য, আপসে সযে বাইতর ো যাে।’ 

‘সিে সময়র, আমাতি েজর বন্দী িরতল োসি?’ 
‘মাফ িরতবে স্যার, এ া  ীমান্ত শেরতো। োই এ  েিধো।’ 
‘অশুভ িাউতি  তন্দে ির সোমরা এ শেতর?’ 
সেমে সিাে সেসহ্নে সিউ সেই স্যার। েতব  িংখোয় যে ক্ষুরই সোি 

িমুেসেিরা সভেতর সভেতর ষেযে িরতে। সক্রসমোলরা ওতদর  েতযাগী েতয় 
দাাঁসেতয়তে। রাসশয়া এবিং বাইতরর িমুেসেি গ্রুপ োতদর উৎ াে সদতচ্ছ। োোো 
রাসশয়ার জােীয়োবাদী  রিারও সভেতর সভেতর আমাতদর ধবসরো শুরু 
িতরতে।  ব সমসলতয়  ীমান্ত শেরগুতলার বোপাতর আমাতদর  াবধ্াে থািতে 
েতব।’ 

‘ধ্ন্যবাদ সময়র। সোমাতদর  তেেেোর প্রশিং া িরসে।’ 
বতল আেমদ মু া বত  পেল স াফার ওপর। 
 ালাম জাসেতয় সময়র সগাতয়ন্দা অসফ ারতি সেতয় সবসরতয় সগল। 
 
 
 
েরতি  শেতরর উপিতে এিস  স লার পাদতদতশ অন্ধিাতর দাাঁসেতয় 

আতে এি া বাসে। বাসে ার বাইতরর  ব আতলা সেভাতো। শুধ্ু এি া ঘতরর 
দুই া ঘুলঘুসল সদতয় আতলার সিেু া সরশ সদখা যাতচ্ছ। 

এিস  সবসব োসে এত  থামল বাসের  ামতের রািায়। সবসব োসে সথতি 
োমল এিজে সলাি। মাঝাসর গেে। পােতলায়াতের মে শরীর। প্রশি িাাঁধ্, 
প্রিাটে োসে, মুখ সদতখ বুঝার উপায় সেই িাজাখ ো রুশ। 

সলািস  গাসের ভাো েুসিতয় বাসের  ামতের উিােস  পার েতয় স ই 
অন্ধিার বাসেতে এত  উিল। বাইতরর দরজার  ামতে সেেবার েি িরল 
দরজায়। এি ু পতরই দরজা খুতল সগল। েুতি সগল সলািস  বাসের সভেতর। 
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বাসেতে সোিার পতরই ড্রইিং রুম। স খাে সথতি সভেতর এগুতল এিস  
িসরতোর। িসরতোর উত্তর দসক্ষণ লম্বা। েতব এি ু উত্ততর এগুতল িসরতোরস র 
এিস  শাখা বাাঁি সেতয় পসিম সদতি সগতে। সলািস  িসরতোতরর  াতথ বাাঁি সেতয় 
পসিম সদতি এগুতলা। এি ু এগুতেই এিস  দরজা। দরজা সখালাই সেল। 
সভেতর আতলা। সলািস  েুতি সগল ঘতরর সভেতর। 

ঘরস  সবশাল। জাোলা  ব বন্ধ, োর ওপর ভারী পদধায় োিা। ঘতরর 
এি পাতশ এিস  খা । অন্য পাতশ এি া সো  স তক্র াসরতয়  স সবল, োর  াতথ 
এি া সরভলসভিং সেয়ার। স সবল  ামতে সেেসদতি সঘতর খাে েতয়ি কুশে 
সেয়ার। 

মধ্ে এসশয়া মু সলম প্রজােতে 'ফ্র' এর এ াই প্রথম অসফ । এ াই এখে 
ওতদর সেেতিায়া ধার। স িংসিয়ািং সথতি সজোতরল বসর ই এতি পসরোলো 
িরতে। 

ঘতর শযোস  শূন্য। সিন্তু স সবতল বত  আতে এিজে সলাি। দীঘধিায় 
সলািস । সেোরায় িাজাখ। শি সোয়াল। সোতখ-মুতখ এি া ক্রুরো। বারান্দায় 
পাতয়র শব্দ শুতেই স  মুখ েুতলসেল। আগন্তুিতি ঘতর েুিতে সদতখ োো েতয় 
উিল। স াৎ াতে বলল, ‘এ  সিরভ। সোমার জতন্যই আসম অতপক্ষা িরসে।’ 

আগন্তুি এত   ামতের সেয়াতর ব ল। 
‘সি খবর বল।’ সজজ্ঞা া িরল ঘতরর সলািস । োর োম সেতিালা  

নুরভ। স  িাজাখ িমুেসেস্ট পাস ধর গুপ্ত পুসলতশর এিজে সেষু্ঠর েসরতের 
অসফ ার। িাসেয়াতের উত্তর েীরস্থ িাজাখ শের গুসরতয়ভ এর ো  বতল 
পসরসেে সেল স । োর সগাপে  ম্পিধ সজোতরল বসর -এর 'ফ্র' এর  াতথ। 
মধ্েএসশয়া স্বাধ্ীে েবার পর বহুসদে স  পাসলতয় সবসেতয়তে। পসরসস্থসে স্বাভাসবি 
েবার পর সজোতরল বসরত র সেতদধশ অনু াতরই স  এই েরতি  শেতর এত  
আড্ডা সগতেতে। স  এখে েরতি  শেতরর 'ফ্র' প্রধ্াে। 

‘খবর খুব ভাতলা। আেমদ মু া এত তে।’ নুরতভর প্রতশ্নর জবাতব বলল 
সিরভ। 

‘েুসম শুতেে, ো সদতখে।’ 
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‘সভ আই সপ সরস্ট োউতজর প্রােতণ সেসলিপ্টার লোটে িরা সদতখসে, 
সময়র আেমদ মু াতি স্বাগে জাসেতয় সরস্ট োউতজ সেতয় সগল োও সদতখসে।’ 

‘সিমে িতর বুঝতল স  আেমদ মু া?’ 
‘িেবার ফত া সদতখসে। আর এি িসপ ফত া সো আমাতদর  াতথই 

সরতখসে।’ 
সিরতভর পুতরা োম কুজেভ সিরভ। স  রুশ বিংতশাদ্ভুে। োর দাদী সেল 

িাজাখ। স ই  ূতে সেোরায় স  সিেু া িাজাখ ধ্াাঁে সপতয়তে। িমুেসেস্ট 
 রিাতরর অধ্ীতে স  এিজে সগাতয়ন্দা িমধী সে াতব িাজ িরে। োরও 
িমধ িংস্থাে সেল গুসরতয়ভ শেতর। নুরতভর  াতথ স ই  ময় সথতিই োর পসরেয়। 
মধ্েএসশয়া স্বাধ্ীে েওয়ার পর স  েরতি -এ পাসলতয় এত  এি া সেমধাণ 
প্রসেষ্ঠাতে োকুরী সেয়। এিসদে েিাৎ িতর নুরতভর  াতথ োর সদখা। োরপর 
সিরভ 'ফ্র' এর িমধী সে াতব িাজ শুরু িরল। আজ নুরভ োতি পাসিতয় সদল 
আেমদ মু ার আ া া স্বেতক্ষ সদতখ আ ার জন্য। 

‘আেমদ মু ার  াতথ আর সি আতে?’ 
‘এিজে এত তে, েতব স  উচ্চ পযধাতয়র সিউ েয় বতলই মতে েয়।’ 
‘সি িতর বুঝতল?’ 
‘স  আেমদ মু ার  াতথ  াতথ োাঁত সে, এমেসি সময়তরর  াতথও েয়। 

সময়তরর সপেতে সপেতে োতি সযতে সদতখসে।’ 
‘সোমার বুসর্দ্তি  াবা  সিরভ।’ 
সিেু বলতে যাসচ্ছল সিরভ। এমে  ময় বারান্দায় পাতয়র শব্দ পাওয়া 

সগল। সিরভ সেতম সগল। 
এিজে েরুণ এত  ঘতর েুিল। 
েরুণতি েুিতে সদতখই উচ্ছস ে েতয় উিল নুরভ। বলল, ‘সপ ার, এ  

এ । সোমাতি সেতয় খুব উসদ্বি সেলাম।’ 
সপ ার ম্লাে সেত  ব ল এত  সেয়াতর। 
সপ ার সভ আই সপ সরস্ট োউতজর এিজে ওতয় ার। স খাতে োর োম 

রসশদভ। রসশদভ োর েদ্ম োম। এই োতমই স  আলমা আোর িো াসরিং 
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ইেস স উ  সথতি সেসগ্র সেয়ার পর যথারীসে ইট ারসভউ সদতয় স  োিরী সপতয়তে 
েরতি  এর সভ আই সপ সরস্ট োউতজ। 

রসশদ অথধাৎ সপ ার নুরভ এর ভাসেজা। নুরতভর বে ভাই অথধাৎ 
সপ াতরর আব্বা সেল গুসরতয়ভ এর িমুেসেস্ট পাস ধর স তক্র ারী। আর সপ ার 
সিতশার বয়ত ই সযাগ সদতয়সেল িমুেসেস্ট যুব  িংগিে ি তমা তল। মধ্েএসশয়া 
স্বাধ্ীে েওয়ার প্রাক্কাতল এি  শস্ত্র  িংঘষধিাতল সপ াতরর আব্বা মারা যায়। সপ ার 
পাসলতয় আত  আলমা-আোয়। নুরভ োতি খুাঁতজ পায় এবিং ভসেধ িতর সদয় 
িো াসরিং ইেস স উত । 

নুরভ ভীষণ খুশী যখে োর ভাসেজা োকুরী সপল েরতি  এর সভ আই 
সপ সরস্ট োউতজ। এই সভ আই সপ সরস্ট োউজ েরতি  এর োভধ স ট ার। রােীয় 
ও সবতদশী বে বে অসেসথ এখাতে এত  থাতিে। অতেি খবর, অতেি সগাপে 
েতথের আির েরতি  সভ আই সপ সরস্ট োউজ। সপ াতরর মাধ্েতম  বই জােতে 
পাতর নুরভ। আেমদ মু া েরতি  আ তে এবিং সভ আই সপ সরস্ট োউতজই এি 
রাতের জতন্য উিতব ো স  সপ াতরর মাধ্েতমই জােতে পাতর। এবিং ো জাোর 
পর সজোতরল বসর তি ো অবসেে িতর। অেপর সজোতরল বসরত র পরামশধ 
ক্রতম এি া পসরিল্পো আাঁত  আেমদ মু াতি সিেন্যাপ িরার। এই সিেন্যাপ 
পসরিল্পোর ফাইোল প্রস্তুসের বোপাতর েথে সবসেমতয়র জতন্যই সপ ার এত তে 
নুরতভর এখাতে। 

নুরভ ঘসের সদতি োসিতয় বলল, ‘এখে রাে এগার া, েুসম সিভাতব 
সবরুতল সরস্ট োউজ সথতি?  তন্দে িরতব ো সো সিউ? এখে সো সেউস র 
 ময়।’ 

‘ো  তন্দে িরতব ো। আসম আধ্াঘট ার েুস  সেতয় এত সে ওষুধ্ সিেব 
বতল।’ 

‘সিি আতে েুসম এখসে েতল যাও। শুধ্ু সোমার িাতে এি াই জাোর। 
েুসম োর রুম- াসভধত র সেউস  সপতয়ে সি ো এবিং োর খাবার পাসের  াতথ ওষুধ্ 
সমশাতে সপতরে সি ো?’ 
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‘হ্াাঁ আিংিল। রাে ৯  ায় আসমই োর রুতম খাবার সদতয়সে, আবার 
আসমই োর রুম পসরস্কার িতরসে। োর খাওয়ার আতগই পাসেতে স  ওষুধ্ 
সমসশতয়সে। স  পাসে সেসে সখতয়তেে এবিং সেিয় আতরা খাতবে।’ 

‘ াবাশ ভাসেজা। শুধ্ু আমরা এবিং সজোতরল বসর  েয়, সোমার সপো-
মাোর আত্মাও এতে খুশী েতবে।’ 

নুরতভর সশষ িথা গুতলা উচ্চারতণর  িংতগ  িংতগই সপ াতরর মুখ শি 
েতয় উিল। োর সোতখ সযে িতল উিল প্রসেতশাতধ্র আগুে। বলল স , ‘আসম 
ইচ্ছা িরতল োতি খুে িরতে পাসর আিংিল।’ 

‘ো ভাসেজা, োাঁতি জীবন্ত আমাতদর ধ্রতে েতব। োতি োতে সপতল 
আমরা অতেি িাজ িরতে পারব। যার মূলে  ািার অিংতি পসরমাপ িরা যাতব 
ো। োতি োতে সপতল দরিষািসষ িতর আমরা এমেসি রাজেও সপতয় সযতে 
পাসর। স  েতলা আমাতদর  াে রাজার ধ্ে। োতি সবসক্র িতর  াে রাজে ো সোি 
এি রাজে সো আমরা সপতে পাসর।’ 

সোখ দুস  উজ্জ্বল েতয় উিল সপ াতরর। 
নুরভ পতিত  োে েুসিতয় এি গুচ্ছ সো  সবর িতর সপ াতরর োতে সদতয় 

বলল, ‘েুসম সববী  োসে সেতয় োোোসে েতল যাও। আজ রাতের  ব পসরিল্পো 
সোমার মতে আতে সো?’ 

‘সজ আিংিল।’ বতল উতি দাাঁোল সপ ার। 
োরপর ‘শুভ রাসে’ জাসেতয় সফতর দাাঁসেতয় েলতে শুরু িরল। েতল সগল 

সপ ার। 
সপ ার েতল সযতেই ওয়াসি  সি সবর িতর এিস  সেসদধি েোতেতল 

সযাগাতযাগ িরল। 
‘হ্াতলা, সমিং!’ 
ওপার সথতি সমিং এর  াো সপল। বলল, ‘েুসম সিি আে? সোমার 

সেসলিপ্টার সরসে?’ 
ওপার সথতি ইসেবােি  াো পাওয়ায় োর মুখ উজ্জ্বল েতয় উিল। 

বলল, ‘েুসম প্রস্তুে সথতিা,  ব সিি থািতল রাে দুই ায় আমরা সপৌাঁেব।’ 
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ওয়াসি  সি বন্ধ িতর সরতখ সদল। োরপর ড্রয়ার সথতি সবর িরল সেেস  
পা তপা ধ। এিস  নুরতভর, এিস  সিরতভর এবিং অন্যস  সপ াতরর। পা তপা ধ 
গুতলা সশষ বাতরর মে পরীক্ষা িরল নুরভ। নুরতভর পা তপা ধ আলমা আোর 
এি া বেব ায় প্রসেষ্ঠাতের সেয়ারমোে সে াতব। আর সপ াতরর পা তপা ধ েতয়তে 
ওমরভ োতম। োর পসরেয় স  নুরতভর পাত ধাোল স তক্র ারী। পা তপাত ধ 
সিরতভর োম েতয়তে িসরমভ। োর পসরেয় স  নুরতভর বেব াতয়র রপ্তােী 
উপতদিা। পা তপাত ধর সভ া গুতলা এিবার সদতখ সেতয় স  পা তপা ধ গুতলা 
পতিত  পুরল। 

‘েরতি -এর  ীমান্ত ফাাঁসেতে রাতে সেউস  িার সখাাঁজ সেতয়তে?’ 
সিরতভর সদতি মুখ েুতল সজজ্ঞা া িরল নুরভ। 

‘োাঁ, অসলতয়তভর আজ সেউস । খুব ভাল অসফ ার। িাগজপে সিি 
থািতল সিাতো ঝাতমলা িতরো।’ 

‘সিি আতে। েুসম যাও, গোতরজ সথতি গােী সবর িতর  ব সিি আতে 
সি ো সদখ। সেল সিি ভাতব ভতর সেও।’ 

‘আচ্ছা’ বতল সবসরতয় সগল সিরভ। 
সিি  াতে ১২  ায় নুরতভর গােী বারান্দা সথতি এি া সমসে 

মাইতক্রাবা  সবসরতয় সগল। গােীর স ত  সিরভ। এবিং োর পাতশর  ীত  নুরভ। 
রাে সপৌতে এি ায় োতদর গােী এি া স লার সপেতে এত  দাাঁোল। 

জায়গা া রািা সথতি দুতর এবিং অন্ধিার। রািা ও এ স্থােস র মাঝখাতে এিস  
মতদর িারখাো। এখে পসরেেি, মধ্েএসশয়া স্বাধ্ীে েওয়ার পর িারখাোস  বন্ধ 
েতয় সগতে। 

গাসে সথতি োমল নুরভ ও সিরভ। 
স লাস র ওপাতশ সভ আই সপ সরস্ট োউতজর সদয়াল। োরা সেলাস র পাশ 

ঘুতর সরস্ট োউতজর প্রােীতরর সগাোয় এত  দাাঁোল। 
োরা প্রােীতরর উওর সদওয়াল ধ্তর পূবধ সদতি এগুতলা। এিদম পূবধ 

প্রাতন্ত সযখাে সদতয় সভের সথতি সড্রে সবসরতয় এত তে স খাতে এত  দাাঁোল। সিি 
সড্রতের উপর প্রােীতর এি া ক্ষুর দরজা। স্টীতলর িপা  োতে। 
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নুরভ ধ্ীতর ধ্ীতর োপ সদল দরজার উপর। েতে উিল দরজা। নুরতভর 
মুখ উজ্জ্বল েতয় উিল। সপ ার সভেতরর োলা যথা মতয়ই োেতল খুতল সরতখ 
সগতে। পসরিল্পো অনু াতর স  োেতল িাজ িরতে সপতরতে। 

নুরভ দরজার উপর োর োতের োপ বাোল। ধ্ীতর ধ্ীতর খুতল সগল 
দরজা। 

দরজার আশপাশ া পসরচ্ছন্ন েয়। এ া আ তল সুইপার  পোত জ। 
প্রধ্ােে সড্রে পসরষ্কার জন্যই োতদর োিা েয়। এোো সেসদধি  ময় অন্তর ঘর 
সদার, বাথ োতদর সদতয়ই  াফ িরাতো েয়। 

দরজা সদতয় উাঁসি সদল নুরভ।  ামতেই বাগাে, োর পতরই অন্ধিার 
বাসেস  দাাঁসেতয় আতে। এসদতি বাগাতের সদতি এিস  মাে আতলা। 

বাগাে সপসরতয় ওপাতশ সরস্ট োউতজর সগাোয় সগতয় দাাঁোবার স র্দ্ান্ত 
সেল। এপাতশই সুইপার  াতভধতট স তদর স াঁসে। 

নুরভ ও সিরভ পা বাোতে যাতব এমে  ময় সরস্ট োউতজর পসিম 
সিাোয়  েধ িতল উঠ ল। 

প্রােীতরর দরজা আতগই বন্ধ িতর সদতয়সেল। সুেরািং দরজা সদতয় ঝ  
িতর পালাবার উপায় সেলো। উপায়ান্তর ো সদতখ দু’জে শুতয় পেল মাস তে। 
োরপর দু‘জে বুতি সোঁত  ফুল গাতের সঝাতপ েুতি পেল। 

প্রায় দম বন্ধ িতর োরা অতপক্ষা িরতে লাগল। শুেতে সপল, পাতয়র 
শব্দ এসগতয় আ তে। বুঝল, োরস  বুত র আওয়াজ। আওয়াজ া সরস্ট োউতজর 
পাশ সদতয় পূবধ সদতি এসগতয় যাতচ্ছ। 

এি  ময় পাতয়র শব্দ সথতম সগল। বুঝল, পূবধসদতি যাওয়া সশষ। 
সিেুক্ষণ পর বুত র শব্দ আবার পসিম সদতি এসগতয় েলল। োতদর মাথার ওপর 
িতয়িবার আতলার েু ােুস  সদখল োরা। বুঝল,  তেধর আতলা সফতল োরা োতদর 
পাোরাদাসরর দাসয়ত্ব পালে িরতে। 

ধ্ীর ধ্ীতর োতদর পাতয়র শব্দ সমসলতয় সগল। 
সিরভ উিতে োইল। 
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নুরভ োতি স তে ধ্তর বলল, ‘ওরা ওখাতে দাাঁসেতয়ও থািতে পাতর। 
েুসম থাি, আসম সদখসে।’ 

বতল নুরভ ধ্ীতর ধ্ীতর মাথা েুলল। সদখল ো সরস্ট োউতজর পসিম সিাণ 
ফাাঁিা। 

েবু নুরভ আবার বত  পেল। ঘসের সদতি োসিতয় বলল, সদখতে েতব 
ওরা িখে সফতর। সেিয় সফরতব। এরা সগত র প্রেরী েয়, সেিয়  েল প্রেরী। 
সরস্ট োউতজর োরসদতিই ওরা  েল সদতচ্ছ। 

সিি দশ সমসে  পর ওরা সফতর এল। এিইভাতব ঐ এিই সদি সথতি। 
নুরভবলল, সেিয় ওরা দুই গ্রুতপ  েল সদতচ্ছ। এি গ্রুপ দসক্ষণ ও 

পূবধসদতি। আর এি গ্রুপস  পসিম ও উত্তর সদতি। প্রসে দশ সমসে  পর ওরা সফতর 
আ তে। মাতে সিাথাও সগতয় দাাঁোতচ্ছ ওরা। ো দাাঁোতলই সিন্তু সবপদ। যাতোি 
আমাতদর গণোয় ধ্রতে েতব পাাঁে সমসে । সিন্তু মাঝখাতের সবরসে া যসদ পাাঁে 
সমসেত র িম েয় োেতলই সবপদ ঘ তব। 

সদ্বেীয় রাউতটে ওতদর েতল যাওয়ার পাতয়র শব্দ মুতে যাবার  াতথ  াতথ 
নুরভ ও সিরভ োমাগুসে সদতয় ফতুলর গাতের মধ্ে সদতয় েু ল সরস্ট োউতজর পূবধ 
সিাতণর সদতি। ওখাতেই ওপতর ওিার সুইপার  াতভধট তদর স াঁসে। 

আধ্া সমসেত ই ওরা সপৌাঁতে সগল ওখাতে। 
সপল স াঁসে া।  িংিীণধ িাতির স াঁসে। পা সদতয়ই বুঝল মজবুে। ের ের 

িতর স াঁসে সদতয় উিতে লাগল দুজে। বুি স প স প িরতে নুরতভর। যসদ স াঁসে 
মুতখর দরজা সখালা ো পায়, যসদ সপ ার দরজা ো খুতল সরতখ থাতি। যসদ ভুতল 
সগতয় থাতি! আবার ভাবল, প্রােীতরর দরজা যখে খুতল সরতখতে, েখে পসরিল্পো 
অনু াতর  ব িাজই িতরতে। 

স াঁসে সদতয় আতগ আতগ উিসেল নুরভ। 
দরজার মুতখামুসখ েতলা স । 
দাাঁোল নুরভ। 
োর মাতে েতলা িাতির দরজা। সিন্তু োে সদতয়ই বুঝল পুরু সস্টল সদতয় 

ধেরী। এি ু োপ সদতেই ফাাঁি েতয় সগল দরজা। 
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অবসশি দরজা এমসেতেই খুতল সগল। 
খুশীতে উজ্জ্বল েতয় উিল নুরতভর মুখ। অবসশি দরজা সখালার িাজ া 

সপ ার িতরতে। সয ধ্রতের পসরিল্পো সেল সিি োই। 
সখালা দরজার  ামতে দাসোঁতয় আতে সপ ার। 
‘আেমদ মূ ার দরজার প্রেরীতি  রাতে সপতরতো সো?’ 
‘হ্াাঁ খুব  েতজই। ওতি ো অফার িরতে েয়সে। পাসে সেতয়সেল সখতে। 

পাসেতেই ওষুধ্ সমসশতয় সদতয়সেলাম। খাওয়ার অল্পক্ষণ পতরই কুতপািাে। ওতি 
স তে এতে ঐ সদখুে ঐ সিাণায় সফতল সরতখসে।’ 

‘বাোঁ! ভাসেজা, আসম যা আশা িতরসেলাম, োর সেতয়ও সবশী িতরে। 
ধ্ন্যবাদ সোমাতি। এখে েল আেমদ মূ া সিাথায়? ‘মািার সি’ সযাগাে িরতে 
সপতরতে, ো ভােতে েতব?’ 

‘ও া আমাতদর পতক্ষ সযাগাে িরা িসিে েয়। এতেসে ও া।’ 
‘ াতথ আ া পাতশর সলািস র সি খবর?’ 
‘এিই অবস্থা আিংিল। ওাঁতিও আসমই খাবার সদতয়সেলাম।’ 
‘েল োেতল, সিাে সদতি?’ 
 বাই এত  দাাঁোল আেমদ মূ ার রুতমর দরজায়। 
মািার সি সদতয় সপ ারই োলা খুলল। 
নুরভ ও সিরভ দু‘জতেই সরভলভার োতে সেতয়তে। োতদর বুি দুরু দুরু 

িরতে। যসদ ওষুধ্ িাজ ো িতর থাতি, যসদ ভুল েতয় থাতি সপ াতরর ওষুধ্ সদতে, 
োেতল সো বাতঘর মুতখ পেতে েতব। যার  ামতে সগতল সজোতরল বসরত রও বুি 
িাাঁতপ, োর  ামতে োরা সো সিেুই েয়। 

সপ ারই সেুঃশতব্দ দরজা খুতল সফলল। 
প্রথতম েুিল সপ ার। দরজায় এি ু দাাঁোল নুরভ ও সিরভ। 
সপ ার সভের া সদতখ এত  োে সেতোঁ োিল। 
এবার সেসিন্ত মতে ঘতর েুিল নুরভ ও সিরভ। 
আেমদ মূ া শুতয় আতে। বুঝাই যাতচ্ছ গভীর ঘুতম অতেেে। োদর াও 

স  গাতয় েুতল সেয়সে। 
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নুরভ ও সিরতভর োতে েখতো সরভলভার োি িরা আেমদ মূ ার 
সদতি। 

সিউ োর গাতয় োে সদতে  াে  িরতে ো। 
নুরভ সপ ারতি বলল, আমরা সরভলভার ধ্তর আসে। েুসম ওতি এি ু 

িাে সফসরতয় সদখ, সজতগ উতি সিো। 
সপ ার   িংতিাতে দু’োে লাসগতয় আেমদ মূ াতি এিসদতি পাশ 

সফরাল। সযমে সফরল সেমেই থািল। োর োে- পা সিিংবা সোখ- মুখ সিাে 
 তেেেো পসরলসক্ষে েতলা ো। এিদম সশসথল োর সদে। 

‘ঘাতে েুতল সেতে পারতব ো এতি সিরভ?’  
সিরভ সিাে উত্তর ো সদতয় খুব  েতজই আেমদ মূ ার সদে িাাঁতধ্ সেল।  
‘ াবাশ সিরভ, এ ো েতল েুসম পােতলায়াে সি?’  
ঘর সথতি প্রথম সবসরতয় এল নুরভ। োর সপেতে সিরভ।  ব সশতষ 

সপ ার। স াঁসের মুতখ এত   বাইতি দাাঁে িরাল নুরভ। ঘসে সদতখ বলল, আর 
সমসে  খাতেতির মতধ্েই ওতদর এসদতি  েতল আ ার  ময়। ওতদর ো েতল 
যাওয়া পযধন্ত আমাতদর অতপক্ষা িরতে েতব। 

এি সমসে  েয়, পাাঁে সমসে  পর ওরা এল।  েল সশষ িতর ওরা েতল 
সগল। 

ওতদর পাতয়র শব্দ সমসলতয় যাবার পর নুরভ সপ ারতি বলল, ‘েুসম আতগ 
সেতম যাও। সোমার দাসয়ত্ব েতলা সেতে দাাঁসেতয়  েতলর পোত জ োেতব এবিং 
আমাতদর  াতথ সযাগ সদতব।’ 

সপ ার োমতে লাগল সেতে। 
োর সপতে সপতে সিরভ ও নুরভ। 
সেতে সেতম সপ ার স াঁসের সগাো সথতি এি ু পসিতম সগতয় দাাঁোল। োর 

োতে সরভলভার। 
সিরভ এবিং নুরভ বাগাতের মাঝামাসঝ সগতে এমে  ময় নুরভ েিাৎ সোখ 

সফরাতে সগতয় সরস্ট োউতজর পসিম সিাতণ  েধ িতল উিতে সদখল। 
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 িংতগ  িংতগ নুরভ সিরতভর উপর ঝাাঁসপতয় পতে োতি সেতয় শুতয় পেল 
এবিং োপা গলায় দ্রুে বলল, ‘েল স তে সেতয় সযতে েতব।’ 

োরপর দু'জতে োমাগুসে সদতয় আেমদ মু াতি স তে সেতয় েলল দ্রুে। 
দরজার িাতে সগতয় আাঁেতি উিল নুরভ। দরজা খুলতল ওরা যসদ স র 

সপতয় যায়! সিন্তু উপায় সি? 
সিি এই  মতয়ই সরস্ট োউত র পসিম সিাণ সথতি এি া িে সভত  

এল, ‘সি ওখাতে দাাঁসেতয়?’ 
নুরভ বুঝল, োরা েয়, সপ ার ওতদর েজতর পতে সগতে। 
 িংতগ  িংতগই নুরভ বত  বত ই দরজার পাল্লা ফাাঁি িতর আেমদ মু াতি 

প্রথতম সিতল সদল দরজার বাইতর। োরপর োরা দু’জতে গসেতয় দরজার ওপাতর 
েতল সগল। 

আেমদ মু াতি যখে নুরভরা সিতল সদসচ্ছল দরজার বাইতর, সিি স  
 মতয়ই পোত তজর এসদি সথতি এি া গুসলর শব্দ েতলা। সিন্তু োর পতরই এি 
োশ ফায়ার এল পসিম সদি অথধাৎ সরস্ট োউত র পসিম সিাণ সথতি। 

নুরভরা যখে দরজার ওপাতর গসেতয় পেল, েখেও েলসেল োশ 
ফায়ার। 

দরজার ওপাতর গসেতয় পতেই নুরভ বলল, ‘সিরভ, এতি সেতয় 
োোোসে যাও, আসম আ সে।’ 

সিরভ আেমদ মু াতি িাাঁতধ্ িতর েু ল গাসের সদতি। 
নুরভ প্রােীতরর দরজা স তে বন্ধ িতর রুর্দ্শ্বাত  অতপক্ষা িরসেল সি 

ঘত তে ো বুঝার জতন্য। যা স  বুঝতে পারতে, োতে  েলদার দু'জে ধ সেতির 
সোতখ ধ্রা পোর  িংতগ  িংতগই সপ ার িাউতি গুসল িতরসেল োতদর লক্ষে িতর। 
ধ সেি দু’জতের িাউতি গুসল লাগুি বা ো লাগুি, োতদরই এিজে োশ ফায়ার 
িতরসেল সপ ারতি লক্ষে িতর। 

নুরভ অতপক্ষা িরসেল সপ াতরর সশষ অবস্থা জাোর জন্য। সপ ার এ 
পযধন্ত ো আ া সথতিই বুঝতে পারতে, সপ ার স্বাভাসবি অবস্থায় সেই। 
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এই  ময় এিজতের উচ্চ িে শুেতে সপল। স  বলতে িাউতি লক্ষে 
িতর, ‘এসদতি এ , সদখ এি সোর বো া সশষ েতয় সগতে।’ 

িথা া শুতেই বুি া ধ্বি িতর উিল নুরতভর। োেতল সপ ার আর সেই! 
বুতির সিাথায় সযে সবদোয় সেে সেে িতর উিল োর। 

সিন্তু আর সদরী িরলো স । েু ল গাসের সদতি। 
ওরা  ব সজতে সফলার আতগই ওতদর োগাতলর বাইতর সযতে েতব 

োতদরতি। 
গাসেতে লাফ সদতয় উতি ব ল নুরভ। ড্রাইসভিং স ত ই উিল। 
সিরভ েখেও আেমদ মু াতি বাতে পোি িরার িাতজ বেি।  াে ফ ু 

লম্বা, দুই ফ ু প্রশি এবিং আোই ফ ু উাঁেু সবরা  িাতির ধেরী ফতলর ঝুসেতে 
আেমদ মু াতি সোলা েতয়তে। ঝুসেতে দুস  সিসবে। উপতরর া ফতল ভসেধ। 
সেতের সিসবতে আেমদ মু া। সিউ ঝুসে সেি িরতে সগতল সদখতব ফতলর স্তুপ। 

নুরভ ড্রাইসভিং স ত  বত ই স্টা ধ সদল গাসে। 
সিরভ েুত  এল নুরতভর িাতে। বলল, ‘সপ ার, সপ ার আ তব ো?’ 
‘সপ ার সিাে সদেই আর আ তব ো।’ 
‘সি বলতেে স্যার!’ 
‘সপ ার ওতদর োশ ফায়াতর মারা সগতে।’ 
‘ও সয া !’ 
‘সপ ার জীবে সদতয় আমাতদর বাাঁসেতয়তে, আমাতদর পসলিল্পোতি 

 ফল িরতে  াোযে িতরতে। সপ ার  েল পোত তজ দাাঁসেতয় ওতদর দৃসি আিৃি 
িরায় এবিং ওতদর সোতখ পোর পতরও ো পাসলতয় ওতদর  াতথ লোই এ সলপ্ত 
েওয়ার ফতলই আমরা পালাতোর সুতযাগ সপতয়সে। এিজে সোর মারা পতেতে 
বতল ওরা মতে িরতে। সুেরািং প্রিৃে ঘ ো ওতদর েজতর আ তে আরও  ময় 
লাগতব। এ ুকু  মতয়র মতধ্েই আমাতদর  তর পেতে েতব।’ 

সিরভ সফতর সগল োর িাতজ। 
গাসে েলতে শুরু িতরতে েখে। 
 েতি উতি এত  গাসে েীর সবতগ েুত  েলল। লক্ষে োতদর  ীমান্ত। 
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েরতি  শের- বলা যায়  ীমাতটত্মর ওপর দাাঁোতো। শেতরর  ীমান্ত 
সথতি  ীমান্ত ফাাঁসের দূরত্ব মাে এি মাইল। আর শেতরর সিন্দ্র সথতি মাে ৩ 
মাইল। 

সুেরািং নুরভরা  ীমান্ত ফাাঁেীতে সপৌাঁেতে সেে সমসেত র সবশী লাগল ো। 
 ীমান্ত ফাাঁসের স্থাে া এি া সগসরপথ মে জায়গা। দু'পাশ সথতি পাোে 

সশ্রণী এসগতয় এত তে। স খাতে এত  সথতম সগতে পাোে এবিং  ৃসি িতরতে এি 
সগসরপথ। সগসরপথ া আাঁিা বাাঁিা দীঘধ এি উপেেিার মুখ। এ উপেেিা মুখ 
অথধাৎ মধ্েএসশয়া মু সলম প্রজােতের  ীমান্ত ফাাঁসে সথতি ৫০ গজ পূবধ সদতি 
স িংসিয়ািং এর  ীমান্ত ফাাঁসে। 

মধ্েএসশয়া মু সলম প্রজােতের  ীমান্ত ফাাঁসের এি পাতশ এিস  
স কুেসরস  বোরাি, অন্য পাতশ সেিতপাস্ট।  ীমান্ত পথস  ইোতের দরজা সদতয় 
বন্ধ। দরজাস  দূর সেয়সেে। স কুেসরস  বোরাতির  াতথ লাগাতো স কুেসরস  সপাস্ট 
সেয়েেিারী সুইে রতয়তে।  ীমান্ত অসেক্রম ইচ্ছুি বেসির িাগজপে সিিিাি 
থািতল এি া পাশ সপতয় যায়। এই পাশ স কুেসরস  বতে সদখাতলই সুইে স তপ 
দরজা খুতল সদয়া েয়। 

নুরভতদর িাগজপে  ব সিি সেল। পাশ সপতে সদরী েতলা ো। োোো 
সেউস  অসফ ার অসলতয়ভ োতদর সিেু া পসরসেে সেল বতল আরও সুসবধ্া েতলা 
োতদর। গাসে সেিও সেমে এি া েতলাো। গাসে ার সভেতর োরা রুস ে 
মাসফি সোখ বুলাল এবিং সভেতর এিবার উাঁসি সদল মাে। 

 ব সমসলতয় পাাঁে সমসেত র মে  ময় লাগল।  ীমান্ত ফাসের সখালা সগ  
সদতয়  াাঁ িতর সবসরতয় সগল নুরতভর গাসে। সপেতে োসিতয় নুরভ  ীমান্ত ফাাঁসের 
সগ  াতি বন্ধ েতেও সদখল। প্রশি োস  ফতু  উিল নুরতভর মুতখ। নুরভ 
সস্টয়াসরিং হুইতলর উপর এি প্রেটে মুিাঘাে িতর বলল, ‘সিরভ, েুসম বুঝতে 
পারেো সি ঐসেোস ি ঘ ো আমরা ঘস তয়সে!  াে রাজার ধ্ে এখে আমাতদর 
োতের মুতিায়।’ 
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সিরভ ঝুসে সথতি এি া আতপল সেতয় োতে িামে বস তয় বলল, 
‘স্যার, আমাতদর এই আেন্দ সষাল িলায় পূণধ েতো যসদ সপ ার আমাতদর  াতথ 
থািতো।’ 

সপ াতরর োম া শুতেই নুরতভর মুখ া ম্লাে েতয় সগল। ধ্ীতর ধ্ীতর বলল, 
‘সবোরা সপ ার! এ ঐসেোস ি  াফতলের  ব ুকু িৃসেত্বই োর।’ 

বতল েুপ িরল নুরভ। গম্ভীর েতয় উিল োর মুখ। োতে সবদোর ভারী 
োপ। বাপ-মা োরা ভাসেজাতি নুরভ সেতজর সেতলর মেই ভাতলাবা ে। 

নুরতভর সবদোয় ভাসর েওয়া সোখ  ামতে প্র াসরে। 
েুত  েতলতে গাসে। 
 
 
 
সজোতরল বসর  ঘতর েুতি ধ্ীতর ধ্ীতর আেমদ মু ার শযোর পাতশ সগতয় 

দাাঁোল। 
আেমদ মু া শুতয়সেল এি খাত র ওপর। সোখ দু'স  োর বন্ধ। জ্ঞাে োর 

েখতো সফতরসে। আেমদ মু াতি  িংজ্ঞােীে িরার জতন্য সবতশষ ধ্রতের ওষুধ্ 
বেবস্থা িরা েতয়সেল। সেরাপত্তামূলি ওষুধ্ বেবোর ো িরতল েসব্বশ ঘণ্টার আতগ 
জ্ঞাে সফতর ো। আেমদ মু ার জ্ঞাে সফসরতয় আোর জতন্য  িাতলই োতি 
ইেতজিশে িরা েতয়তে। োিার বতলতে ধ্ীতর ধ্ীতর োর জ্ঞাে সফতর আ তব। 
 িাল ১০  ার মতধ্েই স  সজতগ উিতব। 

সিি েয় া পঞ্চান্ন সমসেত  ঘতর েুতিতে সজোতরল বসর । 
আেমদ মু ার শযো পাতশ এত  দাাঁসেতয় সেল সজোতরল বসর । 
আেমদ মু ার োে পা সবাঁতধ্ রাখা েতয়তে। িখে জ্ঞাে সফতর আত , িখে 

সি িতর বত  এই ভতয়। স িংেতি সপেরাবর্দ্ িতরও ওতদর স্বসি সেই। 
জ্ঞাে সফতর আত সে সদতখ সজোতরল বসর  দরজার সদতি এগুতলা। 

দরজার পাতশর সুইেতবাতেধ এি া ক্ষুর  াদা সবাোতম োপ সদল।  িংতগ  িংতগ 
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দরজার সবপরীে সদতির সদয়াল  তর সগল। আেমদ মু ার সো  িক্ষস  সবশাল 
এি িতক্ষ পসরণে েতলা। 

িতক্ষর মাঝখাতের সদয়াল  তর যাবার  িংতগ  িংতগ ওপাতশর আতরি 
সবোোয় সমইসলগুসলতি সদখা সগল। শুতয় আতে স । োর এি পাতয় সবরা  
বোতটেজ। োর ম্লাে, িাের মুখ সদতখই সবাঝা যাতচ্ছ স  সুস্থ সেই। 

সদয়াল  তর যাবার সে  সে  শতব্দই  ম্ভবে সমইসলগুসল সোখ সমতলসেল। 
সমইসলগুসলর শযো া সেল উত্তর সদয়াল সঘাঁতষ ঘতরর এিদম পূবধ প্রাতন্ত। 
সমইসলগুসল সোখ খুতলই সদখতে সপল আেমদ মু াতি। অলতক্ষেই সযে 

এি া সেৎিার সবসরতয় এল সমইসলগুসলর মুখ সথতি- ‘ওতগা, েুসম …... েুসম ...... 
েুসম এখাতে।’ 

উতত্তজো আেিংতি উতি বত সেল সমইসলগুসল। 
সজোতরল বসরত র মুতখ ক্রুর োস । 
স  দরজার  ামতে সথতি  তর আ তে আ তে বলল, ‘সবসস্মে েতয়ে 

সুন্দরী, মতে িতরসেতল সোমার সবশ্বজয়ী স্বামীর গাতয় সিউ োে সদতে পারতবো। 
শুধ্ু সদয়া েয় এিদম খাোয় এতে ভতরসে। এিবার পাসলতয়সেল। স   ময় আবার 
আর োাঁতি আমরা সদব ো। 

সমইসলগুসল  ামতে সথতি দুসেতয়র  ব আতলা সযে দপ িতর এি  াতথ 
সেতভ সগল। ধ্প িতর আবার শুতয় পেল সবোোয়। 

শ্বা রুর্দ্ির আেিংি। আর বুতির অ হ্ িালা সেতয় স  োসিতয় রইল 
আেমদ মু ার সদতি ওসি ঘুসমতয় আতে ো অজ্ঞাে? এ  ময় ঘুম স্বাভাসবি েয়। 
সেিয় অজ্ঞাে। অজ্ঞাে মানুষতি আবার োে পা সবাঁতধ্ রািতে েতয়তে সবাঁতধ্ 
সরতখতে আবার খাস য়ার  াতথও। 

সজোতরল বসর  আবার ঘুতর দাসেতয়তে আেমদ মু ার সদতি। োতে োর 
সরভলভার। স  োে ঘসের সদতি এিবার োসিতয় সরভলভার েল সদতয় সখাো 
মারল আেমদ মু ার মাথায়। 
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এি ু পতরই আেমদ মু া েতে উিল  ম্ভবে পাশ সফরতে সেতয়সেল, 
োে পা এবিং সদে া খাত র  াতথ বাধ্া থািায় বাধ্া সপল োর স্বাধ্ীেভাতব ঘুরবার 
প্রতেিা।  িংতগ  িংতগ সোখ খুতল সগল োর। 

সোখ খুতলই সদখতে সপল সরভলভার োতে দাোতো সজোতরল বসর তি। 
এবিং সোখ সফসরতয় োইল এিবার খাত র সদতি এবিং উপতরর োদও  ামতের 
সদয়াতলর সদতি। 

‘সি সদখে আেমদ মু া?’ সরভলভার োসেতয় ক্রুর সেত  বলল সজোতরল 
বসর । 

‘বুঝতে সেিা িরসে। আতগর ন্যায় এবারও েুসম আমাতি িাপুরুতষর মে 
সিেন্যাপ িতরে সি ো!’ স্বাভাসবি ও অেেন্ত েি িতে বলল আেমদ মু া।  

‘সি বুঝতল?’ 
‘বুঝলাম েরতি  এর সরস্ট োউতজ আমাতি সিােও ভাতব অজ্ঞাে িতর 

সোমার সলাতিরা সিেন্যাপ িতর এখাতে এতেতে।’ 
‘সিাথায় সোমাতি এতেসে বলতে পার?’ 
‘এি উরুমুসে োো সোমার জন্য সেরাপদ জায়গা আর সিাথাও সেই 

সজোতরল বসর ।’ 
আেমদ মু ার িথায় িতল উতিসেল সজোতরল বসরত র সোখ। োর 

সরভলভাতরর বা  সদতয় আেমদ মু ার িাতধ্ এি া আঘাে িতর বলল, ‘এর জন্য 
এিিভাতব েুসমই দায়ী আেমদ মু া।’ 

‘সোমার এে ভয় সজোতরল বসর । এিজে অজ্ঞাে সলািতি োে পা 
সবাঁতধ্ সরতখও সোমার স্বসি েয়সে। োর সদে াতিও েুসম সবাঁতধ্ সরতখে খাত র 
 াতথ।’ 

‘এিবার েুসম খাো সথতি পাসলতয়ে। এবার সজোতরল বসর  আর সিাে 
ঝুসি সেতব ো।’ 

এি ু সথতমই সজোতরল বসর  আবার বলল, ‘যাই সোি সোমাতি 
ধ্ন্যবাদ সদসচ্ছ আেমদ মু া। আমাতি সদতখ সোমার সোখ এি ুও িাতপসে। 



আবার স িংসিয়ািং  102 

 

সোমার িসলজা া গটোতরর োমো সদতয় ধেরী। েতব আেমদ মু া সোমার 
িসলজা িাাঁপাতোর বেবস্থা আসম িতরসে। সোমার সমইসলগুসল সিাথায় জাে?’ 

সমইসলগুসল এি ু দুতর ঘতরর ও প্রাতন্তর সবোোয় শুতয়  ব িথাই 
শুেসেল। ভয় উতর্দ্গ উতত্তজোয় োর সগা া সদে আেি। গলা শুসিতয় সযে িাি 
েতয় সগতে। িথা বলার শসিও সযে ো ফসুরতয় সগতে। 

সজোতরল বসরত র িথা সশষ েতেই আেমদ মু া িতিার দৃসিতে 
সজোতরল বসরত র সদতি োসিতয় বলল, ‘সমইসলগুসল িথায় বসর ? োর সিাে 
ক্ষসে েতল েুসম সয শাসি পাতব ো েুসম িল্পোও িরতে পারতব ো।’ 

‘স  া পতরর িথা। েতব আসম োর সিাে ক্ষসে িসরসে। ক্ষসে িরব এবিং 
স  া সোমার  ামতেই। এ া আমার বহুসদতের ইচ্ছা। আসম জাসে সোমাতি শাসি 
সদবার এর সেতয় বে পথ আর সেই।’ 

আেমদ মু ার মুতখর ওপর এি া িাতলা োয়া োমল। বসরত র ইিংসগে 
স  বুতঝতে। আেমদ মু ার সগা া সদে শি েতয় উিল। অ হ্ এি যেণা েসেতয় 
পেল োর সগা া সদতে। 

‘সি, িথা বলে ো সিে আেমদ মু া, ভয় সপতল? আসম জাসে 
সমইসলগুসলই সোমার  বতেতয় দুবধল জায়গা। ওখাতে আঘাে িরতলই েুসম সভতে 
পেতব। স ই বেবস্থাই আজ আসম িতরসে। ঐ সদতখ োও সোমার সমইসলগুসলতি।’ 

বতল সজোতরল বসর  খা  া এি ু ঘুসরতয় সদল। 
এবার আেমদ মু া ঘাে সফরাতেই সদখতে সপল সমইসলগুসলতি। 
সমইসলগুসল োসিতয়সেল। োর সোতখ সমলে েতলা। 
এেক্ষতণর আ োয়তত্তর সবাবা বাধ্ আেমদ মু ার দৃসি েতশধ েিাৎ 

িতরই সযে সভতে সগল। িতে শব্দ ফতু  উিল সমইসলগুসলর। েুিতর সিাঁতদ উিল 
স । গসেতয় োমল স  সবোো সথতি সেতে। োরপর এিস  ভাল পা ও এিস  োে 
সদতয় োমাগুসে সদতয় স  আেমদ মু ার সদতি আ তে শুরু িরল। 

সজোতরল বসর  আেমদ মু ার িাে সথতি এি ু  তর এল সমইসলগুসলর 
সদতি সেতয় িতিার িতে বলল সযমে আে সিি সেমসেভাতব থাি। আর এি ইসঞ্চ 
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এগুতল সোমার স্বামী আেমদ মু ার এি পা গুতো িতর সদব, আতরা এি ু এগুতল 
আতরি পা গুতো িতর সদব। সশতষ গুতো িরব মাথা। 

সমইসলগুসল সথতম সগল। 
িান্নায় সভতে পেল সমতঝর ওপর। 
আেমদ মু া োসিতয়সেল সমইসলগুসলর সদতি। 
‘আসমো।’ োিল আেমদ মু া। 
সমইসলগুসল মুখ েুলল। িান্নারে অবস্থায় োিাল আেমদ মু ার সদতি 

অশ্রুতে ধ্ুতয় যাতচ্ছ োর মুখ। 
‘সিদো আসমো। মজলুতমর অস্রু জাসলতমর জন্য পুরষ্কার। আমার 

আল্লাহ্ োো আর িাতরা  াোতযের মুখাতপক্ষী েই।’ 
সো সো িতর সেত  উিল জাোতরল বসর । বলল, ‘সোমার আল্লাহ্ আর 

সযখাতেই থাি আমাতদর এখাতে োি গলাতে আ তব ো। সিউ বাাঁোবার সেই 
সোমাতদর।’ 

এি ু থামল সজোতরল বসর । োরপর বলল, ‘জাসে আেমদ মু া, 
সমইসলগুসল সোমার সপয়াতরর। সিন্তু আসম যসদ এি ু ফসিেসি িসর ওর  াতথ 
োেতল সি রাগ িরতব?’ 

‘সোমার মে িাপুরুতষর  াতথ িথা বলতে ঘৃো িসর সবাধ্ িসর বসর ।’ 
‘সিি আতে, িথা বল সি ো সদখসে। সোমার  ামতে সোমার 

সমইসলগুসলতি আজ লুেে িরব।’ 
বতল সজোতরল বসর  সেিতের মে এগুতলা সমইসলগুসলর সদতি। 
আেমদ মু ার িথা শুোর পর সমইসলগুসল োর সোতখর পাসে মুতে 

সফতলতে। সিি অশ্রু সদখতল ওরা আরও খুশী েয়। আরও ভাবল সমইসলগুসল, স  
সো আেমদ মু ার স্ত্রী। সজোতরল বসরত র  ামতে ইদয় েতে সদখতল সয বন্দী 
আেমদ মু ার সোতখ  ামান্য িাাঁপেও জাতগো, স  আেমদ মু ার স্ত্রী েতয় 
সমইসলগুসল ভয় পাতব সিে! সিে স  সমািাসবলা িরতে পারতব ো পসরসস্থসেতি! 

সজোতরল বসর  পা পা িতর এগুতচ্ছ সমইসলগুসলর সদতি। োর মুতখ 
সবজতয়র োস । সশিার সেতয় সখলার ভেী োর মতধ্ে। 
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সমইসলগুসলর গাতয় উজতবি সপাশাি। মাথায় ওেো। সেতম এত তে 
সিামর পযধন্ত। বাম োতে মাস তে সি  সদতয় বত  আতে সমইসলগুসল।আর োে 
োে ওেোর সভেতর। 

পাাঁে গতজর মতধ্ে এত তে বসর । োর োে োে সেই। 
বাম োতের সরভলভার া সিাত ধর পতিত  সরতখ বাম োে া সশিাতরর 

মে বাসেতয় অগ্র র েতচ্ছ বসর । 
সমইসলগুসলর সোতখ আর সিাে ভয় সেই। স  সস্থর দৃসিতে োসিতয় আতে 

সজোতরল বসরত র সদতি। োর োে োেস  আটোরওয়োতরর পতিত  ক্ষুর 
সপিলস র বাত । 

সজোতরল বসর  এসগতয় আ তে আ তে বলল, ‘বাসঘেীর মে ফুত  
উিে সিে? সিাে লাভ সেই। ধ্রা সদতেই ...... 

িথা সশষ িরতে পারল ো সজোতরল বসর । 
সমইসলগুসলর োে োতে সবদুেৎ সবতগ সবসরতয় এল ওেোর সভের সথতি 

উতি এল সজোতরল বসরত র বুি লতক্ষে। 
ভুে সদখার মে েমতি উতিসেল সজোতরল বসর । 
েমি ভাোর আতগই বুতি গুসল সলতগ মাস তে সে তি পেল সজোতরল 

বসর । 
পূবধ সদতি পতেসেল োর মাথা। োে সদতি িাে েতয় পতে সগতয়সেল স । 
সিন্তু পতে সগতয়ই বাম োে সদতয় পতি  সথতি সপিল সবর িতর সেল। 

োরপর দাাঁে িামতে মাথা া এি ু উাঁেু িতর লক্ষে িরল আেমদ মু াতি। 
গুসল িতরই সমইসলগুসল োমাগুসে সদতয় এগুসচ্ছল আেমদ মু ার সদতি। 
সিন্তু সজোতরল বসরত র সদতি েজর পেতেই স  আৎতি ঘুতর দাোল। 
বসরত র সরভলভার েখে উাঁেু েতয় উতি সেল আেমদ মু াতি লক্ষে িতর। 
সমইসলগুসলর োতেও সপিল। সিন্তু গুসল িরার  ময় সেই। স  রে এি 

ঝাপ বসরত র সরভলভাতরর  ামতে সগতয় দাোল। 
বসর  সিগার স তপসেল। 
গুসল সগতয় সবর্দ্ েতলা সমইসলগুসলর বুতি। 
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এি ঝািাসে সখতয় িাে েতয় পতে সগল সমইলগুসলর সদে। 
সিন্তু গুসল সখতয় পতে সগতলও সপিল োতেসে সমইসলগুসল। পতে সথতিই 

দু’োতে সপিল ধ্তর গুসল িরল সমইসলগুসল। 
সজোতরল বসর  সদ্বেীয় গুসল িরার জন্য মাথা েুতলসেল বহুিতি। 

িাাঁপসেল োর মাথা। 
সিন্তু সদ্বেীয় বার োর োে উিার আতগই সমইসলগুসলর সদ্বেীয় গুসল সগতয় 

োর মাথা গুতো িতর সদল। 
আেমদ মু ার সোতখর  ামতে সভাজবাজীর মেই ঘত  সগল ঘ োগুসল। 
সমইসলগুসল যখে গুসলসবর্দ্ েতলা, ‘সমইসলগুসল’ বতল সেৎিার িতর উিল 

আেমদ মু া। এমে বুিফা া সেৎিার সবাধ্ েয় আেমদ মু ার জীবতে এই প্রথম। 
সজোতরল বসর তি গুসল িরার পর সমইসলগুসল গুসলসবর্দ্ বুতির বাম 

পাশ া সেতপ ধ্তর গসেতয় সফরল আেমদ মু ার সদতি। োরপর োিাল আেমদ 
মু ার সদতি। 

সমইসলগুসলর সদতি োসিতয় িান্নায় সভতে পেল আেমদ মু া। 
সমইসলগুসল বাাঁ োতে বুি া সেতপ ধ্তর োে োতে আর োে পা সদতয় মাস  

সিতল ইসঞ্চ ইসঞ্চ িতর এসগতয় েলল আেমদ মু ার সদতি। বাইতর সথতি অতেি 
গুতলা পাতয়র শব্দ েুত  আ ার শব্দ সপল আেমদ মু া। দাাঁে সদতয় সিাাঁ  িামতে 
সদতের  মি শসি এিে িতর গসে বাোতে সেিা িরল সমইসলগুসল। সযমে িতরই 
সোি আেমদ মু ার বাাঁধ্ে োর খুতল সদতে েতব। 

 
 
 
উসু-এর  রাইখাোয় োিা সখতয় যুবাতয়রভরা আবার এত  গাসেতে 

উিল। েুত  েলল আবার গাসে উরুমুসের উতদ্দতশ্য। 
মাইল দু’সয়ি আ তেই যুবাতয়রতভর পতিত র অয়োরতল   িংতিে 

সদতে শুরু িরল। োোোসে সবর িরল অয়োরতল স । সেিয় আলমা আো 
সিিংবা ো খতন্দর সিাে সমত জ। 
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স গাতর  লাই াতরর মে অয়োরতল  স  স  িাতে েুতল ধ্রল 
যুবাতয়রভ। 

শুেতে শুেতে সববণধ েতয় সগল যুবাতয়রতভর মুখ। এি া যেণা ফুত  উিল 
োর  ারা মুতখ। 

সমত জ সশষ েতলা। 
অয়োরতল  ধ্রা োে যুবাতয়রতভর খত  পেল োর সিাতলর ওপর। 
আসজমভ ও ওমর মা েোিং উসদ্বি সোতখ োসিতয়সেল যুবাতয়রতভর সদতি। 
ড্রাইসভিং স ত  সেল আবদুল্লাতয়ভ। স ও উসদ্বিভাতব বার বার োিাসচ্ছল 

যুবাতয়রতভর সদতি। 
সমত জ সশষ েবার পর সেেজে প্রায় এিই  াতথ বতল উিল, ‘সি খবর? 

খারাপ সিেু সেিয়?’ 
‘ ািংঘাসেি খারাপ খবর। আেমদ মু া সিেন্যাপ েতয়তেে।’ 
‘সিেন্যাপ েতয়তেে আেমদ মু া? সিাতথতি? সিভাতব?’ 

সেেজতে এি  তে বতল উিল। মুখ োতদর সববণধ েতয় সগল মুহুতেধ। সোখ োতদর 
োোবো। 

আবদুল্লাতয়ভ  িংতগ  িংতগই রািার পাতশ সেতয় গাসে দাাঁে িরাল। ঘ ো 
ো শুতে সেন্তা ো িতর  ামতে এগুতো উসেে েয়। আবদুল্লাতয়ভ সেতজর বুসর্দ্ 
সথতিই এ স র্দ্ান্ত সেল। 

এি ু সথতমই  িংতগ  িংতগ শুরু িরল, ‘স িংসিয়ািং-এ আ ার পতথ 
আমাতদর  ীমান্ত শের েরতি -এর সভ আই সপ সরি োউতজ রাসেযাপে 
িরসেতলে। স ই রাতেই সভার োর ার সদতি োর সেসলিপ্টাতর স িংসিয়ািং-এ 
প্রতবশ িরার িথা। সিন্তু োর আতগই সেসে সিেন্যাপ েতয়তেে োাঁর সরি োউতজর 
রুম সথতি।’ 

‘প্রেরী সেল ো?’ প্রশ্ন িরল আসজমভ। 
‘প্রেরী সেল, োরা সিেুই স র পায়সে। সভ আই সপ সরি োউতজর সপেে 

সদতির সুইপার স াঁসে সদতয় সুইপার পোত তজর পতথ োতি সিেন্যাপ িরা 
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েতয়তে। আতগই সবতশষ ওষুধ্ খাইতয় োাঁতি, োর  াতথর সগাতয়ন্দা অসফ ার ও 
িতক্ষর দরজায় সমাোতয়ে প্রেরীতি  িংজ্ঞােীে িতর সফলা েতয়সেল।’ 

‘োেতল সেিয় সভেতরর সলাি জসেে সেল?’ বলল আসজমভ। 
‘সজ। সরি োউতজর িো ারার রসশদভ ষেযতের  াতথ জসেে সেল। স  

প্রেরীর গুসলতে সেেে েতয়তে।’ 
‘িারা এর  াতথ জসেে, আেমদ মু াতি সিাথায় সেতয় সগতে, এ 

বোপাতর সিাে িথা....।’ বলল আসজমভই। 
‘বলসে। সিেন্যাতপর ৬ সমসেত র মতধ্ে এি া মাইতক্রাবা   ীমান্ত 

অসেক্রম িতর স িংসিয়ািং এ প্রতবশ িতরতে। গাসেতে সেল সেতিালা  নুরভ ও 
কুজেভ সিরভ োতমর দু’জে সলাি। োতদর পসরেয় বেব ায়ী। োতদর  াতথ  াে 
ফতু র মে লম্বা এি া বে  ে বাে সেল যাতে সেল আতপল ও অন্যান্য ফল। 
 ারারাে আর সিাে গাসে  ীমান্ত পার েয়সে। মতে েতচ্ছ, োরাই সিেন্যাপ 
িতরতে আেমদ মু াতি। োতদর সয সিিাো সদয়া েতয়তে ো ভুয়া। োতদরতি 
সজোতরল বসরত র সলাি মতে েতচ্ছ।’ 

‘োেতল আেমদ মু াতি সিেন্যাপ িতর উরুমুসেতে আোর  ম্ভাবোই 
সবশী।’ 

‘ ম্ভাবো েয়, সেসিেভাতবই এ া েতয়তে। ওরা আেমদ মু া ও 
সমইসলগুসলতি এি  াতথ িরতে োয়। আেমদ মু ার িাে সথতি সিেু আদাতয়র 
অথবা োতি সিাে বোপাতর বাধ্ে িরার জতন্য দরিষািসষর োসেয়ার বাোতে 
পাতর সমইসলগুসলতি।’ বলল যুবাতয়রভ। 

যুবাতয়রভ থামল। সিউ সিাে িথা বললো। যুবাতয়রতভর সশষ 
িথাগুতলা  বাইতি ভীে িতর েুতলতে। সজোতরল বসরত র ববধরো, েীেো 
 ম্পতিধ োরা  িতলই জাতে। 

এি ু পর আলদর আসজমভ বলল, ‘ ময় েি িতর লাভ সেই। ওয়ািং ও 
বসরত র সেেতিায়া ধাতরই আমাতদর োো সদতে েতব।’ 

‘সিি োই। আবদুল্লাতয়ভ গাসে িা ধ দাও। আমাতদর প্রথম  াতগধ  ওয়ািং 
ও বসরত র সেেতিায়া ধার। ওমর মা েোিং েুসম আমাতদর গাইে।’ 
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আবার েুত  েলল যুবাতয়রভতদর গাসে। 
‘আেমদ মু াতি সিেন্যাতপর জতন্য সজোতরল বসর তি দায়ী িতর এবিং 

স  এই িাতজ েীতের মাস  বেবোর িতরতে বতল অসভতযাগ এতে সবইসজিং এর 
িাতে প্রসেবাদ িতরতে আমাতদর  রিার।’ বলল যুবাতয়রভ। 

‘ফল সিেু েতব?’ বলল আসজমভ। 
‘আর সিেু ো সোি সজোতরল বসরত র সবরুতর্দ্ এি া অসভতযাগ থািল। 

আর অসভতযাগ া সো  ো।’ 
উসু-উরুমুসে োইওতয় ধ্তর েুত  েলসেল গাসে। 
 াতে ৯  া োগাদ যুবাতয়রভতদর গাসে উরুমুসে শেতর প্রতবশ িরল। 
ওমর মা েোিং রািা সদসখতয় েলল। গাসে েুত  েলল ওয়ািং-বসরত র সেে 

সিায়া ধাতরর সদতি। 
শেতর প্রতবতশর পাাঁে সমসেত র মতধ্েই গাসে এত  দাাঁোল সরে ড্রাগে 

অথধাৎ ওয়ািং বসরত র সেে সিায়া ধাতরর লতে। 
গাসে সথতি োমতে োমতে যুবাতয়রভ বলল, ‘মা েোিং দরজায় সিাে 

প্রেরী সদখসেো সো?’ 
‘সেিয় সরত পশতে বত  গল্প িরতে।’ 
গাসে সথতি সেতম স্বাভাসবি সোঁত  োরা এসগতয় েলল। প্রথতম 

যুবাতয়রভ। োর  াতথ ওমর মা েোিং। োতদর সপেতে আসজমভ ও আবদুল্লাতয়ভ। 
যুবাতয়রভ ও ওমর মা েোিং এিই  াতথ ঘতর প্রতবশ িরল। 
সরত পশতের যুবিস  এি া স সবল  ামতে সেতয় বত সেল। োর স সবতল 

এি া ইট ারিম এবিং এি া স সলতফাে স   সগা া িতয়ি সেয়ার োর স সবতলর 
 ামতে। োর দু’স তে বত  আতে দু’জে প্রেরী যাতদর থািার িথা সেল সগত । 
দু’জতের োতেই দুস  সিেগাে। 

যুবাতয়রভতদর েুিতে সদতখই দু’জে প্রেরী উতি দাাঁোল। োরা ওমর মা 
েোিংতি সেেতে সপতরতে। োতদর দৃসি ওমর মা েোিং এর সদতি। সোতখ মুতখ োতদর 
প্রতশ্নর সেহ্ন। সিন্তু োরা িথা বলার আতগই যুবাতয়রভ, আসজমভ ও 
আবদল্লাতয়তভর সপিল োতদর মাথা লক্ষে িরল। 
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প্রথম ায় সরত পসশেি ও প্রেরীতদর মতধ্ে সব্ময়য় সবমূঢ়োর  ৃসি 
েতয়সেল। োরপরই ভতয় ফোিাত  েতয় সগল ওতদর মুখ। এিান্ত অনুগতের মে 
সেেজতেই োে উপতর েুলল। 

‘মা েোিং, আবদুল্লাতয়ভ এতদর সবাঁতধ্ সফল।’ 
 িংতগ  িংতগই আসজমভ, আবদুল্লাতয়ব, মা েোিং এসগতয় সগতয় ওতদর োে 

পা সবাঁতধ্ সফলল। োরপর মুতখ স প আ সিতয় ওতদর মুখ বন্ধ িতর  য়তলত  
েুসিতয় দরজা বন্ধ িতর সদল। 

এি সমসেত র মতধ্েই সশষ েতলা  ব িাজ। 
োরপর আবদুল্লাতয়ভতি সরত পশে ও সেতের স াঁসে মুখ া  ামলাতে 

বতল আসজমভ ও মা েোিং সি  াতথ সেতয় যুবাতয়রভ েু ল দু’োলায় োুঃ ওয়ািং ও 
সজোতরল বসরত র অসফত র সদতি। 

স াঁসে সদতয় উিতল স াঁসে মুতখই পসিমমুসখ এি া িসরতোর এবিং 
দসক্ষণমুসখ এি া িসরতোর। 

দসক্ষণমুসখ িসরতোতর প্রথতমই সয দরজা ো োুঃ ওয়ািং এর। 
োরপতরর দরজা সজোতরল বসরত র। োতদর দরজা সদতয় েুিতল 

প্রথতমই োতদর স তক্র ারীতদর িক্ষ। স তক্র ারীতদর িক্ষ সথতি আতরিস  
দরজা সপসরতয় োতদর িক্ষ। 

যুবাতয়রভরা এত  দাাঁোল প্রথম দরজার  ামতে। যুবাতয়রভ বলল, ‘মা 
েোিং েুসম সভেতর সগতয় োুঃ ওয়ািং এর সপ এ  সেইসলতি সজতজ্ঞ  িতর এ  োুঃ 
ওয়ািং ও বসর  আতে সিো।’ 

মা েোিং েুিতে যাসচ্ছল ঘতর। 
যুবাতয়রভ োতি থামতে বলল। োরপর আসজমতভর সদতি োসিতয় 

বলল, ‘সখাাঁজ সেবার সিাে দরিার সেই। েুসম বসরত র ঘতর েুতি যাও। ও থািতল 
যা পসরিল্পো োই িরতব। আর ো সপতল ওসদি সদতয় োুঃ ওয়ািং এর ঘতরর সদতি 
সখাাঁজ সেতব। আসম ও মা েোিং যাসচ্ছ োুঃ ওয়ািং এর ঘতর। সোমাতদর যা বললাম, 
আমরাও োই িরব।’ 



আবার স িংসিয়ািং  110 

 

‘সখাদা োতফজ’ বতল যুবাতয়রভ দরজা সিতল সগল সভেতর।  াতথ মা 
েোিং। 

োরা েুিতেই সেইসল উতি দাাঁোল। উতি দাাঁসেতয়ই মা েোিং এর সদতি 
োসিতয় বলল, ‘এভাতব ো বতল েিাৎ মা েোিং?’ 

‘মাফ িরতবে সম  সেইসল, খুব জরুরী প্রতয়াজে। োুঃ ওয়ািং সি 
আতেে?’ মা েোিং সিেু বলার আতগই িথা বতল উিল যুবাতয়রভ। 

‘সজ, আতেে।’ 
‘োেতল দয়া িতর আপসে আমাতদর সেতয় েলুে।’  
সেইসলতি সপেতে সরতখ যাওয়া যুবাতয়রতভর ইচ্ছা েয়। 
‘এভাতব সো োর  াতথ সদখা িরা যায় ো। আসম োর অনুমসে সেতয় 

আস । আপোর পসরেয় বলুে।’ 
‘ো সম  সেইসল সদসর েতয় যাতচ্ছ। আপসে েলুে।’ িতিার িটি 

যুবাতয়রতভর। স ই  াতথ সপিল োতে েুতল সেতয়তে স । 
সেইসলর মুখ োইতয়র মে  াদা েতয় সগল। িাাঁপতে লাগল স । 
ো তে শুরু িরল। 
সপিল  ে োে পতিত  েুসিতয় যুবাতয়রভ আতগ েলল। 
েব ঘুসরতয় দরজা খুতল যুবাতয়রভ ঘতর েুিতেই োুঃ ওয়ািং েোি িতর 

উতি দাাঁসেতয়তে। এমেভাতব সিউ োর ঘতর েুিতব এ া স্বাভাসবি েয় বতলই 
েয়তো। 

োুঃ ওয়ািং-এর দুস  োে স সবতলর উপতর ঝুলাতো। সোতখ োর এিরাশ 
প্রশ্ন ও সবরসি। 

োুঃ ওয়ািংতি দাাঁোতে সদতখ সরভলবার েুলল যুবাতয়রভ। 
োুঃ ওয়ািং-এর োতের  াতথই এিস  সপপার ওতয় । যুবাতয়রভ সপিল 

সোলার  িংতগ  িংতগ সোতখর পলতি োুঃ ওয়ািং সপপার ওতয়  া েুাঁতে মারল 
যুবাতয়রতভর সরভলভার লতক্ষে। েুাঁতে মারা া এে সক্ষপ্র সেল সয, যুবাতয়রভ সিাে 
সুতযাগই পায়সে সরভলভার সোলার অথবা  সরতয় সেয়ার। 
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সপপার ওতয়  া  রা সর সগতয় আঘাে িরল সরভলভাতর। সে তি পেল 
সরভলভার োে সথতি। 

মুহুতেধ সেে পালত  সগল। সপপার ওতয়  েুতেই োুঃ ওয়ািং োর সরভলভার 
েুতল সেতয়তে। োর েল া যুবাতয়রভতি লক্ষে িতর সস্থর ভাতব উিাতো। 

সেইসল ও মা েোিং েখে িতক্ষ প্রতবশ িতরতে। ঘ োর এই প  পসরবেধতে 
মা েোিং সবমূঢ়। স  োর সপিল সবর িরতে সুতযাগ সপলো। োুঃ ওয়ািং এর বাম 
োতেও উতি এত তে সরভলভার। 

োুঃ ওয়ািং সেত  উিল সো সো িতর। 
সিন্তু োস  থামার আতগই সজোতরল বসরত র ঘতরর সদতি সথতি দরজা 

এি ঝ িায় খুতল সগল। দরজায় এত  দাাঁোল আসজমভ। োর োতের সরভলভার 
উদেে োুঃ ওয়ািং-এর লতক্ষে। 

সক্ষপ্র ও সবপতরায়া োুঃ োর োতের সরভলভার যুবাতয়রতভর সদতি সস্থর 
সরতখ বাম োতের সরভলভার এি ঝ িায় ঘুসরতয় সেতয়সেল আসজমভতি গুসল িরা 
জতন্য। 

সিন্তু মু সলম মধ্েএসশয়ার সগাতয়ন্দা প্রধ্াে আসজমভ োুঃ ওয়ািংতদর 
েসরে ভাল িতরই জাতে। সুেরািং স   ময় েি িতরসে। োুঃ ওয়ািং এর সরভলভার 
সথতি গুসল সবতরাতোর আতগই আসজমতভর সরভলভার োুঃ ওয়ািং-এর মাথা গুসেতয় 
সদল। োর সদে সগতয় সে তি পেল মাস তে। 

‘ধ্ন্যবাদ আসজমভ। সিি  মতয় এত  পতেসেতল। সজোতরল বসর  
সিাথায়?’ প্রশ্ন সশষ িতর যুবাতয়রভ সমতঝ সথতি সরভলভার েুতল সেল। 

‘সজোতরল বসর  সেই। ওতদর োসি এি া সগাপে ঘাাঁস  আতে, 
স খাতেই এখে উসে আতেে।’ 

যুবাতয়রভ োর সরভলভার সম  সেইসলর সদতি ঘুসরতয় বলল, ‘সম  
সেইসল, আপোর িথা মা েোিং এর িাতে শুতেসে। আপসে আমাতদর শত্রু েে। 
আপসে আমাতদর  াোযে িরুে।’ 

িাাঁপসেল সেইসল। স  সিাে িথা বলতে পারতলা ো। 
‘ওতদর সগাপে ঘাাঁস  া সিাথায় সেইসল?’ 
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‘শেতরর বাইতর।’ 
‘েুসম সেে?’ 
‘সমইসলগুসলতি সিাথায় সরতখতে জাে? 
‘ঐ ঘাাঁস তে।’ 
‘আেমদ মু াতি ওরা সিেন্যাপ িতরতে জাে?’ 
‘সিি জাসে ো, এ খবর োুঃ ওয়ািং আজ এিজেতি স সলতফাতে 

বলসেতলে স  া আসম শুতেসে।’ 
‘আেমদ মু াতি সিাথায় সরতখতে?’ 
‘আসম জাসে ো।’ 
‘ধ্ন্যবাদ সম  সেইসল। সোমার সিাে সেন্তা সেই। আমরা সোমাতি 

 াোযে িরব। েুসম আমাতদর  াতথ েল। ঘাাঁস  া সদসখতয় দাও।’ 
বতল যুবাতয়রভ সফতর দাাঁোল। 
 বাই সবসরতয় এল ঘর সথতি। 
যুবাতয়রভরা সেতে সেতম আবদুল্লাতয়ভতি  ব জাসেতয় বলল, ‘এ সদতির 

খবর সি?’ 
‘গুসলর শব্দ সপতয় সভেতর সথতি সেেজে েুত  এত সেল উপতর উিার 

জতন্য। ওতদরতি ওপাতশর সস্টাররুতম েুসিতয় দরজা বন্ধ িতর সদতয়সে সে সিসে 
এত ।’ 

গাসেতে এত  উিল  বাই। সবসরতয় আ ার  ময় সেে সিায়া ধাতরর 
বাইতর দরজা বন্ধ িতর সদতয় এল। 

এবার ড্রাইসভিং স ত  ব ল যুবাতয়রভ। োর পাতশর স ত  সেইসল। 
সপেতের স ত  আসজমভ, আবদুল্লাতয়ভ ও মা েোিং। 

আবার েু তে শুরু িরল গাসে। 
দশ া বাজতে েখে পতের সমসে  বাসি। 
প্রসেস  বাাঁতি এত  সেইসল বতল সদতচ্ছ সিাে সদতি সযতে েতব। 
‘সোমার সি আতে সেইসল?’ 
‘মা আতেে, সো  ভাই আতে।’ 
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‘োকুরী ো িরতল সোমার েতল ো?’ 
‘েলতল এই োকুরী িরতে সিেুতেই আ োম ো।’ 
‘এখে সি িরতব?’ 
‘আতরি া খুাঁজতে সেিা িরব।’ 
‘ েতজ োকুরী পাওয়া যায়?’ 
‘পাওয়া যায়, সিন্তু  ব োকুরী সেয়া যায় ো। মাে- ম্মাে থাতি ো।’ 
‘অতেতিই সো মাে  ম্মাতের সেন্তা িতর ো। িতর সি?’ 
‘ো িতর ো। সিন্তু আসম িসর। আমার মার সশক্ষা এ া।’ 
‘োেতল সো সোমার মা খুব ভাল।’ 
‘সজ হ্া। আমার মা মু সলম ঘতরর সমতয় সেতলে সো। শােস  প্রতদতশ 

সেল োতদর বাসে। োেরা আমার আম্মার আব্বা-আম্মা, ভাই  বাইতি েেো িতর। 
োতদরই এি োে যুবি আমার মাতি সেতয় আত  এবিং সবতয় িতর।’ 

যুবাতয়রতভর বুি া সবদোয় সেে সেে িতর উিল। সিেুক্ষণ স  িথা বলল 
ো। ভাবল শােস  প্রতদতশর স ই দৃতশ্যর িথা। 

এি  ময় বলল, ‘সেইসল, েুসম আমাতদর সবাে।’ 
এিরাশ সবস্ময় সেতয় সোখ সফরাল সেইসল যুবাতয়রতভর সদতি। 
‘সবাে বলায় সবসস্মে েচ্ছ? েুসম মু সলম মসেলার সমতয়, আমরা মু সলম।’ 
‘আপোরা মু সলম? ও গে োই সো বসল ওয়ািং শত্রু সিে আপোতদর।’ 
‘ো সেইসল, ওয়ািং আমাতদর শত্রু েয়, স ই আমাতদর শত্রু বাসেতয়তে।’ 
‘আসম জাসে স  া। আমার আম্মা োুঃ ওয়ািং ও বসর  দুজতেরই সবতরাধ্ী। 

আমার এ োকুরীতে সেসে মে সদেসে। সিন্তু বাাঁোর জতন্য বাধ্ে েতয় এ োকুরী 
সেতে েতয়তে আমাতি। আমার আম্মা আপোতদর িথা শুেতল খুশী েতবে।’ 

‘েুসম খুসশ েওসে?’ 
‘আম্মা মু লমােতদর পতক্ষ, মু লমােতদর ভালবাত ে োই বলসেলাম।’ 
‘েুসম বুসঝ ভালবা ো?’ 
‘মাতয়র ধ্মধই  ন্তােতি আিৃি িতর সবশী। আমার সক্ষতেও োই। সিন্তু 

এ সেতয় গভীরভাতব ভাবার সিাে সুতযাগ েয়সে। মা আমাতি সো  সবলা ই লাম 
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ধ্তমধর অতেি সিেু সশসখতয়তেে। মাতয়র  াতথ সগাপতে আসম োমাজও পতেসে। 
সিন্তু বে েবার পর  ব সগালমাল েতয় সগতে।’ 

‘জাে, মা েোিং মু লমাে?’ 
‘মু লমাে? িই আমাতি সো বতলসে?’ উচ্ছ্বস ে িতটি বলল সেইসল। 

আেতন্দ োর েুখ মুখ উজ্জ্বল। 
এি ু সথতম বলল সেইসল, ‘আজ বুতঝসে, সিে ও আমার িাতে আ তো। 

 াতগধ  সেল ওয়ািং।’ মুি া এি ু সযে ম্লাে সেইসলর। 
িথা সশষ িতরই সেইসল দ্রুে োপা িটি বলল, আমরা এত  সগসে জোব। 

দসক্ষতণর ঐ বাসে াই ওতদর স ই ঘাাঁস । 
পুবধ-পসিম রািা। রািা সথতি এি ু দুতর আতলা-আাঁধ্াতরর মাতঝ দাাঁসেতয় 

আতে এিস  বাসে। 
রািা সথতি এি া ই  সবোতো পথ সগতয় উতিতে ও বাসেতে। রািার 

পাতশ গাসে দাাঁে িরাল যুবাতয়রভ। 
বাসে া উত্তরমূসখ। বাসের উত্তর সদতির মাঝামাসঝ সিেু অিংশ োো 

োরসদতিই সিেু সিেু গাে-পালা ও সঝাপ ঝাে রতয়তে। 
বাসের  ম্মুখ সদতয় গাসে বারান্দা পযধন্ত যে ুকু সদখা যাতভভ োতে 

িাউতি সিাথাও সদখা যাতচ্ছ ো। 
‘আমার মতে েয় গাসে এখাতেই সরতখ যাওয়া উসেে। ওতদর েজর 

এসেতয়ই আমাতদর ওখাতে সপৌেতে েতব। ওখােিার সিাে অবস্থাই সো আমরা 
জাসেো।’ বলল যুবাতয়রভ। 

‘আমাতরা োই মে।’ বলল আসজমভ। 
 বাই গাসে সথতি োমল। গাসে াতি সিতল সদল এি া সঝাতপর 

আোতল। 
‘সেইসল, েুসম এখাতে অতপক্ষা িরতে পার, আবার ইতচ্ছ িরতল েতল 

সযতে পার।’ সেইসলর সদতি োসিতয় বলল যুবাতয়রভ। 
‘দু'স র সিােস ই আসম িরবো। আসম আপোতদর  াতথ এ অসভযাতে 

যাব।’ বলল সেইসল। 
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‘এতে সবপদ আতে সবাে। েুসম  ব জাে।’ 
‘জাসে বতল সযতে োই। সিাে সদে সিাে ভাল িাজ িসরসে। মা খুসশ 

েতবে।’ 
আর িথা বোতলাো যুবাতয়রভ।  বাইতি উতদ্দশ্য িতর বলল, ‘আমরা 

সবসভন্ন সদি সথতি এিই  াতথ সগতয় গাসে বারান্দার আতশ-পাতশ আত্মতগাপে 
িরব। শুধ্ু আসম ও আসজমভ ওতদর দরজায় সগতয় েি িরব। োরপর ইশারা 
িরতল  বাই যাতব।’ 

 বাই েসেতয় পেল ওবাসেতে যাবার জন্য। 
যুবাতয়রভ ও আসজমভ দু'সদি সথতি ওবাসের সদয়াতলর সগাোয় সপৌতে 

সদয়াতলর পাশ সঘাঁতষ অগ্র র েতয় গাসে বারান্দায় সগতয় উিল। গাসে বারান্দায় সয 
গাসে া দাাঁোতো সদখা যাসচ্ছল োর পাশ সঘাঁতষ যুবাতয়রভ ও আসজমভ সগতয় 
বারান্দায় উতি দরজার  ামতে সগতয় দাাঁোল। োরা সদতখ সবসস্মে েতলা, গাসে 
বারান্দায় দাাঁোতো গাসেস র দরজা সখালা। শুধ্ ুোই েয়, গাসের োসবস ও সি 
সোতল ঝুলতে। যুবাতয়রভ বলল, ‘মতে েয় ওরা এই ঘাাঁস তি খুবই সেরাপদ বতল 
মতে িতর।’ 

আসজমভ মাথা োেল। ‘োই মতে েতচ্ছ বত , সিন্তু এি া রেস্য আতে।’ 
‘োেতল সি মতে ির, ঘাাঁস র  ামতে া সদখার জতন্য স সলসভশে িোতমরা 

স   িরা আতে? োই সি এরা এে সেসিে?’ 
‘আমার মতে েয় এরিম সিেু ো েতল এি া ঘাাঁস তি এরা অরসক্ষে 

রাখতে পাতরো।’ 
‘োেতল সো েি িরতল ওরা সেিয় মতে িরতব স সলসভশে িোতমরার 

সোখ এসেতয় সেিয় শত্রু সিউ এত তে। স  সক্ষতে সগা া বাসেেী এলা ধ েওয়ার 
 ম্ভবো।’ 

‘সিি োই।’ 
‘োেতল সবিল্প পথ েতচ্ছ লি গসলতয় প্রতবশ িরা।’ 
বতলই যুবাতয়রভ পতি  সথতি সল ার বীম োই মাসল্টপুল সবর িরল। 
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এ অেোধ্ুসেি অস্ত্রস   ব িাতজর িাজী। ধ্ােব সয সিাে বস্তু িা া ও 
ফতু া িরায় এর জুসে সেই। সয সিাে লি এি সেসমতষ আে লি িরতে পাতর। 

যুবাতয়রভ োই মাসল্টপতুলর সল ার বীম সদতয় দরজার োলা োওয়া 
িতর সদল। 

মূেূেধ িতয়ি অতপক্ষা িরল। োরপর ধ্ীতর ধ্ীতর দরজা খুলল। 
সেুঃশতব্দ খুতল সগল দরজা। 
যুবাতয়রভ উাঁসি সদল সভেতর। সিউ সেই। সবরা  েল ঘর ফাাঁিা। 

আসজমভ সদখল সদখার পর বলল, ‘সিন্তু যুবাতয়রভ, সভেতর যাবার সো সিাে 
দরজা সদসখো।’ 

িাতপধত  োিা ঘর। োরসদতি  ার িতর পাো স াফা। 
োরসদতি োসিতয় যুবাতয়রভ বলল, ‘দরজা থািতেই েতব। সদখা 

যাতচ্ছো এ াই রেস্য। আমার মতে েয় োতদর োিা যাি।’ 
‘সিি আতে োিসে,’ বতল আসজমভ সবসরতয় সগল। অল্পক্ষণ পতর এত  

বলল, ‘আমাতদর মেই বাসের সদয়াতলর গা সঘাঁতষ ওতদর সেতয় এত সে। ওরা 
এত তে। ওরা দরজার বাইতর আপােে থাি।’ 

‘আমার মতে েয় আব্দুল্লাতয়ভ আসুি।’ 
আসজমভ সগতয় আব্দুল্লাতয়ভতি সেতি আেল। 
োরসদতি  েিধ দৃসি সরতখ ওরা সেেজতে সদয়াল পরীক্ষা িরতে লাগল। 

যুবাতয়রতভর সবশ্বা , সভেতর েুিার সগাপে দরজা এখাতেই আতে। 
এই  ময় মা েোিং ও সেইসল দরজা সিতল েন্ত দন্ত েতয় ঘতর েুতি বলল, 

এি া জীপ এ গাসে বারান্দার সদতি আ তে। 
যুবাতয়রভ েত্ক্ক্ষণাে  বাইতি দরজার সবপরীে সদি অথধাৎ দসক্ষণ 

পাতশর স াফার আোতল শুতয় পেতে বলল এবিং সেতদধশ সদল সরভলভার োতে 
রাখার জন্য। 

স াফার আাঁোতল শুতয় রূদ্বশ্বাত  অতপক্ষা িরতে যুবাতয়রভরা। 
ঘর া  াউটে প্রুতফর মে। গাসে আ ার সিাে শব্দ সপল ো োরা। প্রায় 

সেে সমসেত র মে পার েতয় সগল। 
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দুই স াফার ফাাঁি সদতয় যুবাতয়রভ সোখ সরতখসেল দরজার ওপর। এি 
 ময় দরজা েতে উিল। খুতল সগল দরজা। 

সখালা দরজায় দাাঁসেতয় দরজার লতির সদতি োসিতয় উসদ্বি িতটি 
এিজে বতল উিল, ‘সোয়ািং, দরজার োলা সি সযে লো ার বীম সদতয় সিত  
সফতলতে।’ 

োর িথার  িংতগ  িংতগই আতরা সেেস  মুখ দরজার োলার ওপর সযে 
হুমসে সখতয় পেল। 

 বাই মুখ েুলল।  বার মুখই সবস্মতয় সবফাসরে। 
দরজা বন্ধ িতর সদতয় প্রথম জে বলল, ‘ তন্দে সেই শত্রু ঘাাঁস তে 

েুতিতে, সভেতর সি অবস্ো সি জাতে?’ 
‘েল আমাতদর  াবধ্াতে েুিতে েতব। শত্রুতি আঘাে িরতে েতব সপেে 

সথতি। ভাসগে  আমরা িতয়িজে সফতর এলাম। ঘাাঁস  খাসল িতর এইভাতব  বাই 
ঐ অসভযাতে শাসমল েবার স র্দ্ান্ত সেয়া সিি েয়সে।’ 

ওতদর োরজতের োতেই সস্টেগাে। 
ওরা ধ্ীতর ধ্ীতর এগুতলা উত্ততরর সদয়াতলর সদতি। 
যুবাতয়রভ বুঝল উত্তর সদয়াতলই সগাপে দরজা আতে। 
যুবাতয়রভ ইিংসগে িরল আসজমভতি, আসজমভ আব্দুল্লাতয়ভতি, 

আব্দুল্লাতয়ভ মা েোিংতি সয, ওতদর সভেতর সযতে সদয়া যাতবো। 
ওতদর োরজতের এিজে েিাৎ দসক্ষণ সদয়াতলর িাতে  তর এল সেইসল 

োর েজতর পতে সগল।  িংতগ  িংতগ স  সেত্ক্িার িতর উিল। ঘুরাল োর 
সস্টেগাে। অন্য সেেজেও েরসির মে ঘুতর দাাঁোল। যুবাতয়রভ প্রস্তুে সেল। োর 
সরভলভার প্রথম  ারতগ  িরল সেইসলতি সয সদখতে সপতয়সেল োতি। গুসল 
সখতয় পতে সগল স । অন্য সেেজে সস্টেগাে েুতলসেল এতলাপাথাসে গুসল িরার 
জন্য। 

োরা িাউতি সদখতে পাসচ্ছল ো। 
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যুবাতয়রভ ইসেমতধ্ে সদ্বেীয় গুসল েুাঁতেতে। োর সদ্বেীয় গুসল 
আতরিজেতি সবর্দ্ িতরতে। অন্য দুই জে আসজমভ,আব্দলু্লাতয়ভ ও মা েোিং এর 
গুসল সখতয় েতল পেল। এিজেতি দুই গুসল সগতয় পর পর সবর্দ্ িতরতে। 

স াফার আাঁোল সথতি সবসরতয় এল যুবাতয়রভরা। 
যুবাতয়রভ ও আসজমভ েুত  সগল উত্তর সদয়াতল। খুাঁজতে লাগল সদয়াতল 

সগাপে দরজার সেহ্ন। 
সদয়াতল সিেুই পাওয়া সগল ো। 
িাতপধ  উতল্ট সফতল সদয়াতলর সগাাঁোয় খুাঁজতে লাগল। অবতশতষ সপল 

যুবাতয়রভ।  াদা সদয়াতলর সগাোয়,  ব  ময় িাতপধত  োিা থাতি, পাওয়া সগল 
 াদা এি া সবাোম। োপ সদল স  সবাোতম। 

 িংতগ  িংতগ পাশ সথতি সদয়াল  তর সগল।  ৃসি েতলা এি দরজা। 
যুবাতয়রভরা  িতল এিস  িসরতোতর সবসরতয় এল। িসরতোরস  গজ 

োতরি  ামতে এসগতয় আতরিস  িসরতোতর পতেতে। স  িসরতোরস  পূবধ পসিতম 
লম্বা। 

যুবাতয়রভরা  ামতে এসগতয় পূবধ-পসিম লম্বা িসরতোতর পেতেই োতে 
োসিতয় এি া দরজা সদখতে সপল। 

 বাইতি দাাঁোতে বতল যুবাতয়রভ দরজার  ামতে সগতয় দাাঁোল। োে 
োতে সরভলবার বাসগতয় বাম োতে এি ঝ িায় রজা খুতল সফলল। 

ঘতরর সভের এিজে সলাি স সভ স্ক্রীতের  ামতে বত  সেল। োর সপি 
দরজার সদতি। আর সস্টেগাে ধ্ারী দু'জে সলাি োর সপেতে িথা বলসেল।  

দরজার সখালার শতব্দ েমতি উতি ওরা সপেতে সফরসেল। সিন্তু স   ময় 
োরা সপল ো। 

যুবাতয়রভ ও আসজমভ লাফ সদতয় সভেতর পতে সপেে সথতি ওতদর গলা 
সপাঁসেতয় ধ্রল। আর আবদুল্লাতয়ভ সগতয় সরভলভার ধ্রল স সভ সস্ক্রতের  ামতে 
ব া সলািস র মাথায়। 
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সলাি দু’স র গলা সপাঁসেতয় ধ্রা যুবাতয়রভ ও আসজমতভর োে  াাঁোসশর 
মে সেতপ ব সেল োতদর গলায়। সমসে  সদতেতির মতধ্ে ওতদর সদে ঝুতল পেল 
ওতদর োতে। সেতে সদতেই ঝতর পেল মাস তে। 

োোোসে স তে বাথরুতম েুসিতয় সদল ওতদর প্রাণেীে সদে। 
স সভ সস্ক্রতের  ামতে ব া সলািস  িাাঁপসেল। 
‘আেমদ মু া ও সমইসলগুসল সিাথায়?’ িতিার িতে সজজ্ঞা া িরল 

যুবাতয়রভ। 
‘িসরতোর ধ্তর পূবধ সদতি।’ িাাঁপতে িাাঁপতে বলল সলািস । 
‘আর সজোতরল বসর ?’ 
‘ওসদতিই েতব।’ 
যুবাতয়রভ মা েোিংতি বলল, ‘এতি সবতধ্ সফল, োে-পা  ব। মুখ বন্ধ 

িতর সদতয়  য়তলত  সিতল দাও। োরপর েুসম ও সেইসল এখাতে ব । স সভ সস্ক্রে 
পাোরা দাও। সিউ এ বাসের সদতি এতল আমাতদর খবর সদতব। আমরা 
আতশপাতশ আসে।’ 

যুবাতয়রতভর িথা সশষ েতেই এি া শুসলর শব্দ এল। যুবাতয়রভরা 
উৎিণধ েতয় বুঝতে সেিা িরল গুসলর শব্দ া সিাে সদি সথতি এল। 

আতরা অনু ন্ধাে ও বুঝার লতক্ষে যুবাতয়রভরা িসরতোতর সবসরতয় এল। 
সিি এ  মতয়ই আতরি া গুসলর আওয়াজ পাওয়া সগল। 

এ আওয়াজ া বে সরভলভাতরর আওয়াজ। আর আতগর া সমসে 
সপিতলর। 

যুবাতয়রভ, আসজমভ ও আবদুল্লাতয়ভ সরভলভার বাসগতয় উসদ্বি ভাতব 
এগুতলা িসরতোর ধ্তর পূবধ সদতি। 

অল্প সিেু া এগুতেই আতরি া গুসলর আওয়াজ েতলা। আতগর স ই 
সপিতলর গুসল। 

সদৌে সদল যুবাতয়রভরা। 
দুইস  বাি ঘুরার পর  ামতেই এিস  িতক্ষর দরজা সখালা সদখা সগল। 
 বাই সদৌে সদল স সদতি। 
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প্রথম ঘতর েুিল যুবাতয়রভ। 
ঘতর েুতি দৃশ্য সদতখ সেৎিার িতর উিল যুবাতয়রভ ‘মু া ভাই’ বতল। 
যুবাতয়রতভর  াতথ  াতথই প্রতবশ িরল আসজমভ ও আবদুল্লাতয়ভ। 

োরাও দৃশ্য সদতখ আেধোদ িতর উিল। 
রতি েুতব আতে সজোতরল বসরত র সদে। রতি সভজা সমইসলগুসল বুতি 

সেত  এগুতচ্ছ আেমদ মু ার সদতি। আতি-পৃতি বাধ্া আেমদ মু ার সবদো সপি 
মুখ সোতখর পাসেতে ভা তে। 

সমইসলগুসল আবদুল্লাতয়ভতি সেতে। 
োতদর সদতখ সমইসলগুসল এগুতো বন্ধ িতর িান্নায় সভতে পেল।  
আসজমভ ও যুবাতয়রভ েুত  সগল আেমদ মু ার বাাঁধ্ে িা ার জতন্য। 

আর আবদুল্লাতয়ভ েুত  সগল সমইসলগুসলর িাতে। 
‘ভাবী, এসি েতয়তে’ বতল েুিতর সিাঁতদ উিল আবদুল্লাতয়ভ। 
সমইসলগুসল মাথা া ইসঞ্চ খাতেি েুতল বলল ক্ষীণ িতে, ‘োোোসে ওর 

বাাঁধ্ে খুতল দাও।’ 
আবদুল্লাতয়ভ েুত  সগল আেমদ মু ার সদতি। 
সেে জতে সমতল োোোসে মুি িরল আেমদ মু াতি। 
আেমদ মু া উতিই েুত  সগল সমইসলগুসলর িাতে। সিাতল েুতল সেল োর 

মাথা। োরপর যুবাতয়রভতদর সদতি সেতয় ভাো গলায় বলল, ‘ো পাোতল সি 
এতি সেয়া সযতে পাতর যুবাতয়রভ।’ 

যুবাতয়রভ এ প্রতশ্নর উত্তর োোোসে সদতে পারল ো। সি উত্তর সদতব 
স ? এতদতশর সিেুই সয োতদর পতক্ষ েয়! অশ্রু গোতে লাগল যুবাতয়রতভর সোখ 
সথতি। িান্না আ িাতে পারল ো আসজমভ ও আবদুল্লাতয়ভও। 

উত্তর সদল সমইসলগুসল সেতজই। বলল, ‘ো পাোতলর িথা সভব ো। স  
 ময় সেই। সোমার িাতে আমার এিস  অনুতরাধ্, েুসম এমে জায়গায় আমার 
িবর সদতব সযখাতে েুসম প্রসেসদে ো সোি, মাত  ো সোি, অন্তে বের এিবার 
েুসম আ তে পাতরা। বল রাখতব আমার এ আতবদে?’ আেমদ মু ার সিাতল মুখ 
সগাজা সমইসলগুসলর ক্ষীণ িে সথতি সবসরতয় এল িথা গুতলা। 
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আেমদ মু া িান্নায় সভতে পতে বলল, ‘ো আসমো েুসম এভাতব েতল 
সযতে পার ো।’ 

সমইসলগুসল বহু িতি োর দুবধল এিস  োে েুতল আেমদ মু ার োে 
জসেতয় ধ্তর বলল, ‘সোমার অতেি দাসয়ত্ব, সোমাতি সভতে পেতল েলতব ো।’ 

এি ু দম সেল সমইসলগুসল। ধ্ীতর ধ্ীতর আবার শুরু িরল, ‘আমার সিাে 
অেৃসপ্ত সেই। আসম সোমার সিাল সপতয়সে, এ ুকুই সেল আল্লাের িাতে আমার 
সশষ োওয়া। আর োই পাবধেে ভূসমর সবজে পতথর বুতি আমার মরার িথা সেল। 
জ্ঞাে োরাবার আতগ আমার আল্লাের িাতে আসম  মতয়র জতন্য প্রাথধো 
িতরসেলাম। বতলসেলাম, আমার স্বামীতি এিবার সদখার মে  ময় ুকু আসম 
সোমার িাতে োই। আমার প্রাথধো সেসে মেুর িতরতেে। আসম পসরেৃপ্ত। আসম 
িাাঁদসে ো, েুসম সিাঁতদা ো।’ 

ক্ষীণ েতে ক্ষীণের েতয় সথতম সগল সমইসলগুসলর িথা। সোখ দু’স  বুতজ 
সগল সমইসলগুসলর। 

অল্প পতরই সোখ খুলল সমইসলগুসল ধ্ীতর ধ্ীতর। আেমদ মু ার অশ্রু 
সধ্ায়া সোতখ সোখ সরতখ সমইসলগুসল বলল, ‘েুসম আমার জীবতে আ ার আতগ 
আমার সয জীবে ো সেল পাতপ ভরা। োতে এি ওয়াি োমাজও সেই। আমার 
সি েতব?’ 

আেমদ মু ার মাথা সেতে সেতম এল। েশধ িরল সমইসলগুসলর মাথা। 
েরম অশ্রু সবজসেে িতে বলল আেমদ মু া, ‘েুসম অেীতের জতন্য েওবা িতরে 
আসমো, আল্লাে সোমাতি মাফ িরতবে। আর আজ সোমার সয রি ঝরল ো 
শেীতদর রি আসমো। আল্লাে সোমাতি শেীতদর দরজা সদতবে।’ 

ধ্ীতর ধ্ীতর আবার সোখ বুজল সমইসলগুসল। োর সদে আরও সেতিজ েতয় 
পেল। আেমদ মু ার োে সথতি সমইসলগুসলর োে খত  পেল। 

আবার সোখ খুতল সগল সমইসলগুসলর। োর শুসিতয় যাওয়া সিাাঁ  িাাঁপল। 
অফু ভাতব সবসরতয় এল িথা, ‘আমার সপো- মাোর  ম্পসত্তর আসম মাসলি, 
আমার সেতজরও  ম্পসত্ত রতয়তে। েুসম োো আমার আর সিউ রইল ো। এই 
 ম্পসত্ত  বই সোমার। 
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ই লাতমর জতন্য সযভাতব পার িাতজ লাসগও। আর আমার এি া 
এিাউট  আতে সজদ্দার ই লাসমি স াস্যাল স কুসরস  বোিংতি। আমার লতিত  
োর সিাে-িােধ আতে। এ অথধ সোমার  ন্তাতের জতন্য।’ 

বতলই সোখ বুজল সমইসলগুসল। োর িাাঁপা সিা  সথতি ভাো ভাো শতব্দ 
সবসরতয় আ তে লাগল, ‘লা- ইলাো ইল্লাল্লাহু, মুোম্মাদুর রা ূলুল্লাে।’ 

িান্নায় সভতে পেল আেমদ মু া সমইসলগুসলর প্রাণ েীে সদে বুতি 
জসেতয় ধ্তর। 

অশ্রুর বাে বইসেল যুবাতয়রভ, আসজমভ এবিং আবদুল্লাতয়তভর সোতখ। 
যুবাতয়রভ ধ্ীতর ধ্ীতর এসগতয় আেমদ মু ার িাাঁতধ্ োে রাখল। সিন্তু মুতখ 

সিেুই বলতে পারল ো। সয সশাি যুবাতয়রভরা  ইতে পারতে ো, স  সশাি 
আেমদ মু া  ইতব সিমে িতর! োতি সি  ান্ত্বো সদতব োরা! 

যুবাতয়রভ িাাঁতধ্ োে রাখার পর আেমদ মু া  সম্বে সফতর সপল। 
এিবার  বার সদতি োসিতয় সোখ সফরাল সমইসলগুসলর সদতি। ধ্ীতর ধ্ীতর অসে 
আদতর সমইসলগুসলর মাথা া োসমতয় রাখল সমতঝর ওপর। োরপর দু’োতে মুখ 
সেতি উতি দাাঁোল আেমদ মু া। 

যুবাতয়রভ, আসজমভ ও আবদুল্লাতয়ভ জসেতয় ধ্রল আেমদ মু াতি। 
োরজতের িান্না এি েতয় সমতশ সগল। 
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৫ 
আেমদ মু ারা সিেু া শান্ত েতয় যখে িরণীয় সেন্তা িরতে এই  মতয় 

পাতশর সিাে িক্ষ সথতি বুি ফা া এি া আেধোদ সভত  এল। 
সেেজতেই উৎিণধ েতলা। 
আবার সেৎিাতরর শব্দ সভত  এল। সি সযে সেৎিার িতর সি বলতে। 
আেমদ মু া পতি  সথতি রুমাল সবর িতর সমইসলগুসলর মুখ া সেতি 

সদতয় বলল, ‘েল সদসখ সি বোপার।’ 
সেেজতেই সবসরতয় এল ঘর সথতি। 
এ িসরতোর স  িসরতোর েতয় োরা এি া সখালা দরজার  ামতে সগতয় 

দাাঁোল। 
এ ঘর সথতিই সেৎিার আ তে। ‘আল্লাে, সিাথায় েুসম, সিাথায় েুসম’ 

বতল িাজাখ ভাষায় সেৎিার িরতে। 
সেেজতেই ঘতর েুিল। 
ঘতর বীভৎ  এি দৃশ্য। 
এিজে সলািতি োে সবাঁতধ্ োতদর ফোে পতয়তট র  াতথ  াসেতয় রাখা। 

আটোরওয়োর োো োর গাতয় সিেু সেই। োর শরীর ক্ষে সবক্ষে,রিাি। 
সমতঝতে পতে আতে এিজে যুবেী ও এিজে েরুেীর সদে।  ম্পণু 

সববস্ত্র। পাশসবি সেযধােে িরা েতয়তে ওতদর ওপর। স ই সেযধােতে ওরা মারা 
সগতে।  

সদতখ সশউতর উিল সেেজতেই।  
সোখ বন্ধ িরতে বাধ্ে েতলা োরা। 
োরপর সমতঝতে েসেতয় সেস তয় থািা দু’খটে িাপে েুতল সেতয় আেমদ 

মু া যুবেী ও েরুণীর সদে সেতি সদল। 
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সলািস র সেৎিার বন্ধ েতয় সগতয়সেতলা। োর েতল পো মাথাস  সিসিে 
খাাঁো িতর োিাসচ্ছল আেমদ মু াতদর সদতি। োর সোতখ  িংশয়  তন্দতের  াতথ 
আশারও সিেু আতলা সদখা সগল। 

আেমদ মু া ঝুতল থািা সলািস র সদতি এসগতয় োর োাঁ ু বরাবর 
জায়গা া জসেতয় োর সদে উাঁেু িতর েুতল ধ্রল, যাতে িতর োতে  াে া সেলা েয় 
এবিং স  সিেু আরাম পায়। 

সলািস র সদে অতেিখাসে েতল পেল আেমদ মু ার িাাঁতধ্। 
এসদতি আব্দুল্লাতয়ভ আসজমতভর ঘাতে েতে সলািস র োতের বাাঁধ্ে 

সিত  সদল। 
আেমদ মু া োতি শুইতয় সদল সমতঝয়। 
সমতঝতেই পতে সেল োর িাপে। স গুতলা কুসেতয় পসরতয় সদয়া েতলা 

োতি। 
সলািস  সযে সবাবা েতয় সগতয়সেল। োর সিাাঁ  িাাঁপসেল, িথা বলতে 

পারসেল ো। 
বাাঁধ্ ভাোর মে েিাৎ এি উচ্ছা  সবসরতয় এল সলািস র িটি সথতি। 

‘আমার স্ত্রী’ ‘আমার সমতয়’ বতল স  িান্নায় সভতে পেল। 
আেমদ মু া োর মাথার পাতশ বত  োতি  ান্তো সদসচ্ছল। বলল, ‘এই 

জঘণে অেোোর সি িতরতে জোব?’ 
‘সজোতরল বসর  এবিং োর সলাতিরা।’ বতল আবার দু’োতে মুখ সেতি 

িাাঁপতে লাগল স । বলল, ‘সিে আতগ মতর সগলাম ো! সিে এ দৃশ্য সদখতে 
েতলা! এ যেণা সেতয় আসম বাাঁেব সি িতর!’ বতল পাগতলর মে সেৎিার ও োে-
পা েুাঁেতে লাগল স । 

আেমদ মু া োতি  ান্তো সদতয় বলল, ‘ওরা শাসি সপতয়তে 
জোব,সজোতরল বসর  সেেে েতয়তে।’ 

‘োুঃওয়ািং এবিং আতরা অতেতি সেেে েতয়তে।’ বলল যুবাতয়রভ। 
‘ওয়ািং সেেে? সিাথায়?’ সবসস্মে েতয় সজজ্ঞা া িরল আেমদ মু া।  
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‘আমরা এখাতে আ ার আতগ সরে ড্রাগতের  দর দফেতর সগতয়সেলাম। 
ওখাতেই স  সেেে েতয়তে।’ 

‘জোব, আল্লাের শুিসরয়া আদায় িরুে। ওতদর মাথা গুতো েতয় সগতে, 
সদে া আর থািতব ো।’ 

সলাি া ধ্ীতর ধ্ীতর উতি ব ল। 
‘আপোর পসরেয় সি? আপোর  াতথ সজোতরল বসরত র শত্রুোর িারে 

সি?’ বলল আেমদ মু া। 
‘আমার  াতথ সজোতরল বসরত র সিাে শত্রুো সেই। োতি আসম 

সেেোম ও ো।’ 
‘সিভাতব আপসে এখাতে এতলে?’ 
‘আমাতি িাজাখস্থাতের  াসরজু সথতি সিেন্যাপ িরা েতয়তে।’ 
‘ াসরজু সিাথায়? এ োতম এি া েদী আতে শুতেসে।’  
‘স্থােস  িাজাখ উচ্চ ভূসমর পসিম প্রাতন্ত। মােসেতে এর সিাে সেহ্ন সেই। 

এ এি সগাপে সবজ্ঞাে েগরী। স াসভতয়েরা এ া ধেরী িতরসেল পারমাণসবি 
গতবষণা ও পরীক্ষার এি েগরী সে াতব। আজও োই আতে। পরমাণু সবজ্ঞােী 
সে াতব ঐ েগরীর গতবষণাগাতর সযাগ সদই আসম আজ সথতি ২৩ বের আতগ। 
মতধ্েএসশয়া ষাধ্ীে েওয়ার আতগ আসম সেলাম সেউসক্লয়ার সর ােধ প্লোসেিং 
োইতরক্টর। স্বাধ্ীে েওয়ার পর সগা া  াসরজু সবজ্ঞাে গতবষণার প্রধ্াতের দাসয়ত্ত 
আমার োতে ন্যাি িরা েয়। সিেন্যাতপর আতগ পযধন্ত এই দাসয়ত্বই পালে িতর 
আত সে।’ 

‘সিে আপসে সিেন্যাপ েতলে? বসর  আপোতি সিেন্যাপ িরল সিে?’ 
‘আতগ আসমও বুসঝসে, বুতঝসে পতর। আণসবি যুর্দ্াস্ত্র  ম্পতিধ েথে 

 িংগ্রতের জতন্য োরা আমার িাতে সেতয়সেল সর ােধ এলবাম, প্রতজক্ট এলবাম এবিং 
সস্টাতরজ এলবাতমর িম্পু ার সিাে এবিং িম্পুতর  এলবাম। এই োরস  এলবাম 
ওতদর োতে সগতল আমাতদর গতবষণা ও শসি- রোতমর  বসিেু ওতদর োতে 
েতল যাতব।  বসিেুই ওরা আমাতদর োস তয় সেতব অথবা ধ্বিং  িতর সদতব।’ 

থামল সবজ্ঞােী সলাি া। 
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‘োরপর?’ উসদ্বি িটি আেমদ মু ার। 
যুবাতয়রভ এবিং আসজমতভর সোখও সবস্মতয় সবফাসরে।োতদর আণসবি 

প্রিতল্পর সবরুতর্দ্ এেবে ষেযে শুরু েতয়তে। 
‘সদতের পর সদে োরা ইট াতরাতগ  িতরতে আমাতি, অেোোর িতরতে 

োো ভাতব আমার িাে সথতি িথা সবর িরার জন্য। সিন্তু আসম এিস  িথাই বার 
বার বতলসে, আমাতি সমতর সফলতলও সিাে িথা োরা পাতব ো। োরা বতলতে, 
িথা বলাবার অস্ত্র োতদর আতে। দরিার েতল োরা আমার স্ত্রী িন্যাতি আমার 
 ামতে সেতয় আ তব আমাতি িথা বলাবার জন্য। আসম ওতদর এ হুমসিতে আমল 
সদইসে। বতলসে, মতে িতরাো সোমরা যা োইতব োই পারতব। সিন্তু পারল োরা। 
অল্প িতয়িসদে পতরই আমার স্ত্রী িন্যাতি োরা আমার  ামতে োসজর িরল। 
আমার স্ত্রী সযমে আমার জীবতের সেতয়ও সপ্রয়, সেমসে আমার িন্যা সেল আমার 
জীবতের  ব। োতদরতি োতদর োতের মুতিায় আমার  ামতে সদতখ আসম 
পাগতলর মে সেৎিার িতর উিলাম। সজোতরল বসর  বলল আমরা যা সেতয়সে ো 
যসদ ো দাও, োেতল সোমার  ামতে সোমার স্ত্রী িন্যার ওপর পাশসবি অেোোর 
িরা েতব, োরপর োতদর েেো িরা েতব। িথা সশষ িতরই বসর  ও োর এিজে 
সলাি আমার স্ত্রী ও সমতয়র গাতয়র জামা সেতে সফলল। আসম সেৎিার িতর 
উিলাম, সোমরা থাম। আসম যা জাসে  ব সোমাতদর বলব। সিন্তু আসম থামতেই 
আমার স্ত্রী এবিং িন্যা সেৎিার িতর উিল, জাসের প্রসে আপসে সবশ্বা ঘােিো 
িরতে পাতরে ো। জীবতের সবসেমতয়ও ো। আমরা মতর সগসে, আমাতদর বাাঁোবার 
সেস্টা িরতবে ো। আমরা যতোক্ষণ বাাঁেব কুকুরতদর  াতথ লোই িতর যাব। 
আপসে আল্লার ওয়াতস্থ ধধ্যধ ধ্রুে।  িংিতল্প অ ল থাকুে। বতলই আমার স্ত্রী এবিং 
সমতয় পাগতলর মে ঝাসপতয় পেল ওতদর ওপর। পাগতলর মে লাসথ, ঘুসষ, সিল 
োলাতে লাগল। আসম বাাঁধ্া অবস্থায় পতেসেলাম খাস য়ায়। সি ঘ তে যাতচ্ছ 
বুঝতে পারলাম। আল্লােতি সেতি সোখ বন্ধ িরলাম। হৃদয় া আমার সোঁতে 
যাসচ্ছল। সিন্তু প্রাণপতণ শরীতরর  মি শসি এিসেে িতর সোখ বন্ধ রাখলাম। 
এি  ময় প্রেটে এি লাসথ সখলাম পাাঁজতর। সোখ খুতল সগল আমার। েখে আর 
সিেু অবসশি সেলো। আমার স্ত্রী-িন্যার সববস্ত্র, রিাি, প্রাণেীে সদতের সদতি 
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সোখ পেতেই আবার সোখ বন্ধ িরলাম। ওরা আমার বাাঁধ্ে খুতল স তে সেতয় সগতয় 
দু’োে সবাঁতধ্  াোল োতদর  াতথ। োরপর োমরার োবুি সদতয় পাগতলর মে 
প্রোর শুরু িরল আমাতি। আসম দাাঁতে দাাঁে সেতপ  ব  হ্ িতরসে। এিস  শব্দও 
উচ্চারণ িসরসে। আমার শেীদ স্ত্রী-িন্যা আমাতি সয পরামশধ সদতয়সেল ো 
আমাতি সযে অপসর ীম শসি যুসগতয়সেল। এি  ময় অজ্ঞাে েতয় পেলাম। 
োরপর আর সিেুই জাসে ো। এি  ময় সদখলাম আমার স্ত্রী ও আমার সমতয়তি। 
সদখলাম অদ্ভুে সুন্দর স াোলী সপাশাতি। েিাৎ ওরা ‘আমরা েললাম’ বতল উতে 
আিাতশ উিতে লাগল। আসম বুি ফা া সেৎিার সদতয় উিলাম। সিন্তু ওরা থামল 
ো। ভুবে মাোতো োস  সেত  ওরা উিতেই লাগল। এর পতরই আমার সোখ খুতল 
সগল। শরীতর আমার আ হ্ যেো, োে সেতে যাতচ্ছ সযে। সোখ বন্ধ িতর োিতে 
লাগলাম আল্লােতি। োরপর আল্লাের রেম এল। আপোরা এতলে। আপোরা 
সি? সিমে িতর সবশাল ও পরাক্রমশালী শসিতি পরাভূে িরতলে?’ 

থামল সবজ্ঞােী। 
আেমদ মু া, আসজমভ, আব্দুল্লাতয়ভ  বাই োসরতয় সগল সবজ্ঞােীর বতল 

যাওয়া হৃদয়সবদারি িাসেেীর মতধ্ে। ওতদর  িতলর সোখ সদতয়ই পাসে ঝরসেল। 
সবজ্ঞােী থামতেই আেমদ মু া বলল, ‘আপসে  েেই সদতখতেে জোব। 

আপোর স্ত্রী িন্যা  েেই সবতেিী সপাশাতি ও গেণা পতর এ মেধধ্াম সথতি 
সবতেশতে েতল সগতে। ওরা শেীদ। ওতদর জতন্য আমরা গসবধে।’ 

সিাঁতদ উিল সবজ্ঞােী। বলল, ‘োই সযে েয় মোে যুবি। সোমার িথা 
শুতে আমার খুব ভাতলা লাগতে। আমারও বুি গতবধ ফুতল উতিতে।’ 

‘জোব, আপসে সি দয়া িতর বলতবে, আপোর োম সি? োম া সি 
আব্দুল্লাে আলী োসবতয়ভ?’ সজজ্ঞা া িরল যুবাতয়রভ। 

‘হ্া। সিন্তু আপসে জােতলে সি িতর? আপোরা িারা?’ 
‘আসম আব্দুল্লাে যুবাতয়রভ। মধ্েএসশয়া প্রজােতের সদশরক্ষা মেী। সিন্তু 

এখে েই। এখাতে আ ার  ময় দাসয়েে া অন্যতি সদতয় এত সে।’ 
এি া দম সেতয় আসজমভ ও আব্দুল্লাতয়ভতি সদসখতয় োতদর পসরেয় 

সদল। 
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সবজ্ঞােী োবীতয়ভ   ম্মাতে োতদর  ালাম জাসেতয় সোখ িপাতল েুতল 
বলল, ‘আপোরা এখাতে? এি া রাতের সদশরক্ষামেী, সগাতয়ন্দা প্রধ্াে ও 
এিজে স ো িমাটোর এিতে সভন্ন এি া সদতশ এভাতব অিল্পেীয়।’ 

‘বললাম সো আমরা আ ার এখাতে  ময় আমাতদর সদশরক্ষা মেী, 
সগাতয়ন্দা প্রধ্াে ও স ো িমাটোতরর সপাশাি সদতশ সরতখ এত সে। এখাতে 
আমাতদর পসরেয়, আমরা এাঁর িমধী।’ আেমদ মু াতি ইিংসগতে সদসখতয় িথা সশষ 
িরল যুবাতয়রভ। 

সবজ্ঞােী েবীতয়ভ োর সবসস্মে দৃসি েুতল ধ্রল আেমদ মু ার সদতি। 
বলল ‘আপোরা এাঁর িমধী। োেতল ইসে সি?’ 

‘এাঁতি আপসে ো সেেতলও জাতেে। ইসে আমাতদর আপোতদর  িতলর 
সেো আেমদ মু া।’ বলল যুবাতয়রভ। 

এিবাতরই েমতি উতিতে েবীতয়ভ। োর মুখ সথতি অফু ভাতব সবসরতয় 
এল, ‘ইসে আেমদ মু া?’ 

সবস্মতয় মুখ ো েতয় সগতে োর। সোখ সস্থর আেমদ মু ার ওপর। সিেুক্ষণ 
িথাই বলতে পারল ো। ধ্ীতর ধ্ীতর োর সবস্ময় সবদোয় রুপান্তসরে েতলা। 
োরপর সবদো েরল রুপ সেতয় সেতম এল োর সোখ সদতয়। আতবতগ িাপতে 
লাগল োর সিা । ধ্ীতর ধ্ীতর েবীতয়ভ োর দু'স  োে েুতল আেমদ মু ার োে 
োে েুতল সেতয় েুম্বে িরল। োরপর আিাতশর সদতি োসিতয় দু'স  োে েুতল 
বলল, ‘আল্লাে, আমাতদর সেোতি আতরি ু আতগ পািাতে পারতে ো?’ 

‘জোব উসে সবশ আতগই সপৌতেতেে। আজ সভাতর। সিন্তু আপোর মে 
োতিও সিেন্যাপ িতর আো েতয়সেল। োর স্ত্রীও বন্দী সেতলে এখাতে।’ 

‘সি  ািংঘাসেি!’ সবস্মতয় সোখ িপাতল েুলল েবীতয়ভ। 
‘হ্া  ািংঘাসেি।’ বতল যুবাতয়রভ  ব বলল েবীতয়ভ সি। 
িাসেেীর সশষ অিংশ অথধাৎ সমইসলগুসলর মৃেেুর িাসেেী শুতে েবীতয়ভ 

অসভভূে েতয় পেল। আেমদ মু ার সদতি োসিতয় বলল, ‘জোব, এই অ েেীয় 
সবদো বুতি সেতয় অমে স্বাভাসবিভাতব আমাতি  ান্তো সদতলে সিমে িতর?’ 
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‘জোব, আপোতি ি’স   ান্ত্বোর িথা বতলসে বত , সিন্তু আপোর িাে 
সথতি আসম ধধ্যধে ধ্রার শসি সপতয়সে অতেি।’ 

সিেু বলতে যাসচ্ছল েবীতয়ভ। সিি স ই  ময় ঘতর এিস  িটি শ্রুে েল-
‘মু া ভাই, সরাে সথতি দু'স  মাইতক্রাবা  এ বােীর সদতি আ তে। বাইতরর 
দরজা সিন্তু সখালা।’ 

োতদর মাঝ বরাবর লাই  পতয়তট  লুিাতো সেিার সথতি িথা গুতলা 
সভত  এল। িটি ওমর মা েোিং এর। পসরস্কার সেেতে পারল যুবাতয়রভ। সিন্তু 
যুবাতয়রভ সবসস্মে, োরা এ ঘতর আতে, ো স র সপল সিমে িতর স ? 

সবসস্মে আেমদ মু াতি যুবাতয়রভ ওমর মা েোিং ও সেইসল-এর  িংসক্ষপ্ত 
পসরেয় সদতয় বলল, ‘ওতদরতি আমরা স সভ িোতমরার িতটিাল রুতম বস তয় সরতখ 
এত সে এ বাসেতে আ ার পথ া পাোরা সদয়ার জন্য। সিন্তু আমরা এ রুতম, 
আপসে মুি-এ ব স  জােল সি িতর?’ 

ো ল আেমদ মু া। বলল, ‘যাতদর স সভ িোতমরা রািা পাোরা সদয়, 
োরা ঘর পাোরা সদবার জন্য স সভ িোতমরা সি রাতখ ো?’ 

‘সিন্তু আমাতদর ো মতে েয় সে। আমরা েল রুতম েুতিসে ো ওরা স র 
পায়সে।’ বলল আসজমভ। 

‘েয়তো েখে সভেতরর স সভ  াসিধ  বন্ধ সেল। সজোতরল বসর  
বন্দীতদর ওপর সয জঘন্য সেযধােে োসলতয়তে ো অন্যতদর সোখ সথতি সেতি 
রাখার জন্য েয়তো সভেতরর  াসিধ   ামসয়ি ভাতব বন্ধ সরতখসেল।’ বলল 
আেমদ মু া। 

‘সিন্তু খুলল সি? আমরা িতটিাল রুম দখল িতর স খাতে মা েোিং ও 
সেইসল সি বস তয় েতব এখাতে এত সে।’ বলল যুবাতয়রভ। 

‘সেইসল োুঃ ওয়ািং এর সপ এ । সুেরািং অভেন্তরীে স সভ  াসিধত র িথা 
জােতে পাতর। অথবা সেইসলর এ  িংক্রান্ত সবতশষ সিসেিং আতে যার জতন্য 
অভেন্তরীে  াসিধত র  ন্ধাে সপতয়তে।’ 

িথা সশষ িতরই আেমদ মু া আবার বলল, ‘এ  ব আতলােো থাি। 
সেইসলতি আ তে বল, স  জোব েবীয়তভর িাতে থািতব। আর মা েোিং িতটিাল 
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রুতমই থাকুি। যুবাতয়রভ ও আসজমভ সোমরা স াঁসের দরজা খুতল োতদ উতি 
সেতম যাও সেতে। সপেে সথতি ওতদর সঘরাও িরতব যসদ োরা শত্রু েয়। আর 
আসম ও আব্দুল্লাতয়ভ েল রুতম যাসচ্ছ। স ই দরজায় সো সখালা। ওরা  বাই ঘতর 
েুিতল সোমরাও দরজায় আ তব আর  বাই যসদ সভেতর ো আত  োেতল 
বাইতরর সলািতদর দাসয়ত্ব সোমাতদর। মা েোিং প্রতয়াজে েতল সোমাতদর  াোযে 
িরতব।’ 

বতল আেমদ মু া উতি দাোল। 
আব্দুল্লাতয়ভ, যুবাতয়রভ ও আসজমভ ও উিল। 
‘আমাতি  াতথ সেে, আসম সরভলবার োলাতে জাসে।’ বলল েবীতয়ভ। 
‘মাফ িরতবে, আমরা এখেও আপোতি গতবষোর স সবতল সদখতে 

োই, সরভলবার োতে ো।’ 
বতলই আেমদ মু া যুবাতয়রভতি বলল, ‘এখাে সথতিই মা েোিং শুেতে 

পাতব।’ 
েৎক্ষোৎ মা েোিং এর গলা সশাো সগল। বলল, ‘সেইসল যাতচ্ছ মু া ভাই। 

ওরা গােী সেতয় মাঝামাসঝ েতল এত তে।’ 
‘ধ্ন্যবাদ মা েোিং’ বতল আেমদ মু া যুবাতয়রভতি োতদর সদতি সযতে 

বতল আব্দুল্লাতয়ভতি সেতয় সদৌে সদল েল রুতমর সদতি। 
িতটিাল রুম সথতি দু'স  সিেগাে সেতয় সগল যুবাতয়রভ ও আসজমভ। 
আেমদ মু া ও আব্দুল্লাতয়তভর োতে সরভলবার। োরা েলরুতম েুতি 

োরস  সিেগাে সপতয় সগল। সিন্তু মুশসিল েতলা োরস  লাশ সেতয়। োর বুসর্দ্ সবর 
েতয় সগল। আেমদ মু া ও আব্দুল্লাতয়ভ োরস  লাশ স তে সভেতরর িসরতোতর 
সেতয় সগল এবিং সভেতরর সো  শাখা িসরতোর সথতি খটে িাতপধ স  এতে সবসেতয় 
সদল দরজার িাতের রি সভজা িাতপধ র উপর। 

োরপর দু'জতে সিেগাে সেতয় উত্তর সদতির সদয়াল ও স াফার মাঝখাতে 
শুতয় পেল। 

অল্পক্ষণ পতরই দরজা েতে উিল। সিসঞ্চে খুতল সগল দরজা। এিজে, 
সয  ামতে সেল, বতল উিল, ‘সি বোপার দরজা খুতল রাখা সিে?’ 
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‘সেিয় িতটিাল রুম সথতি আমাতদর সদতখ খুতল সদতয়তে।’ 
‘সিন্তু আমরা সো েি িসরসে। প্রতয়াজেীয় েি ো েতল খুতল সদয়ার িথা 

সো েয়।’ 
সপেতের জে আবার বতল উিল, ‘েল সভেতর সগতয় সজতজ্ঞ  িরব।’ 
দু'জে সভেতর েুতি সগল। োরপর দরজা  ম্পূণধ খুতল বলল, ‘ওতদর 

সেতয় এ ।’ 
বতল দু'জে এি ু পূবধ সদতি  তর সগল। 
এি ু পতরই োে পা বাধ্া অবস্থায় োরজেতি এতে সমতঝতে েুাঁতে 

সফলল। 
আেমদ মু া দুই স াফার ফাাঁি সদতয় সোখ সরতখসেল দরজার সদতি। 

সমতঝরও এি া অিংশ সদখতে পাসচ্ছল। োে পা বাধ্া সলািতদর যখে সেতয় 
আ সেল, ওতদর মুখ সদখতে সপল ো। সিন্তু সমতঝতে ওতদর েুতে সফলতল 
এিজতের মুখ োর েজতর এল। সদতখ েমতি উিল আেমদ মু া। এ সয 
সেইতজে! োেতল সি আেমদ ইয়ািং সল ইউয়াে  বাই আতে এতদর মতধ্ে? মে 
আেতন্দ সেতে উিল আেমদ মু ার। 

এতি এতি ওরা ১২ জে ঘতর এত  জমাতয়ে েল। 
বন্দীতদর সেতয় রের  িরতে লাগল। 
ওরা োতের সিেগােগুসল সিউ স াফায় ওপর, সিউ সমতঝত  সফতল 

সদতয়তে। 
দরজা বন্ধ েতয় সগল ঘতরর। 
সয দু'জে প্রথম ঘতর েুতিসেল, োতদর এিজে  বাইতি লক্ষ িতর 

বলল, ‘সজোতরল বসর  ও োুঃ ওয়ািং এেক্ষতণ এখাতে েুত  আ ার িথা। এল 
ো। সেিয় সিাে মউতজ আতে। আমরা দু'জে সদতখ আস । সোমরা এখাতেই 
অতপক্ষা ির।’ 
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বতল ওরা ঘুতর দাসেতয় উত্তর সদয়াতলর সদতি ো তে লাগল। সদয়াতলর  ামতে 
অোিাসিে েবল িাতপধ  সদতখ ওরা ভ্রু সিাাঁেিাতলা। সদয়াতলর সদতি এি ু 
ঝুাঁিতেই োরা সদয়াতল রতির সে া সদখতে সপল। 

সোখ োোবো িতর োরা স াজা েতয় দাাঁোল। 
দাোতে দাোতে োরা িাাঁতধ্ ঝুাঁলাতো সিেগাে োতে েুতল সেসচ্ছল। 
আব্দুল্লাতয়ভতি এি া ইিংসগে িতরই আেমদ মু া এি ঝ িায় উতি 

দাাঁোল। োর  াতথ  াতথ আব্দুল্লাতয়ভও। োতদর সিেগাতের ঐ বাতরা জতের 
লতক্ষে োি িরা। 

‘ বাই োে সোল। এি মূহুেধ সদসর িরতল  বার মাথা লুস তয় পেতব 
মাস তে।’ সেৎিার িতর বলল আেমদ মু া। 

এই  ময় দরজা সিতল প্রতবশ িরল যুবাতয়রভ ও আসজমভ। 
আেমদ মু া ও আব্দুল্লাতয়ভ মূহুতেধর জতন্য সফতর োসিতয়সেল দরজার 

সদতি। 
এরই মতধ্ে ঘতরর পূবধসদতি দাোতো প্রথম দু'জে সলাি সিেগাে েুতল 

ধ্তরসেল আেমদ মু াতদর লতক্ষে িতর। আেমদ মু া যখে ো সদখল সদরী েতয় 
সগতে েখে। শুতয় পেল আেমদ মু া ও আব্দুল্লাতয়ভ। 

মূহুতেধর বেবধ্াতে োতদর মাথার উপর সদতয় এি ঝাাঁি বুতল  েতল সগল। 
যুবাতয়রতভর সিেগাে সথতি এি ঝাাঁি গুসল েুত  সগল ঘতরর পূবধসদতি 

দাোঁতো স ই দু'জে সলাতির সদতি। 
দুই পতক্ষর গুসল প্রায় এিই  মতয় েতয়সেল।  
পূবধসদতির দু'জে সলাি পতে সগল গুসল সখতয়।  
োতদর  াসথ অবসশি দশ জতের সিউ সিউ মসরয়া েতয় সস্টেগাে েুতল 

সেতয়সেল। সিউ সিউ েুতল সেতে যাসচ্ছল।  
ইসেমতধ্ে আেমদ মু া ও আবদুল্লাতয়ভ উতি দাাঁসেতয়সেল। োতদর 

সস্টেগাে ও আসজমতভর সস্টেগাে প্রায় এিই  াতথ গুসল িতরেীল ওতদর লক্ষে 
িতর।  

মুেূতেধই  াে েতয় সগল সখলা। 
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আেমদ মু া, যুবাতয়রভ, আসজমভ, আবদুল্লাতয়ভ  বাই েুত  এল 
বন্দীতদর বাাঁধ্ে খুতল সদওয়ার জন্য। 

আেমদ মু া োো  বার পতিত ই োকু সেল। খুব োোোসেই বাাঁধ্ে 
িা া েতয় সগল।  

োো সপতয়ই আেমদ ইয়ািং জসেতয় ধ্রল আেমদ মু াতি।  
সিিংিেধবেসবমূঢ়ভাতব দাাঁসেতয়সেল সল ইউয়াে। আেমদ মু া োতি সগতয় 

 ালাম সদল এবিং পসরেয় িসরতয় সদল যুবাতয়রভ, আসজমভ ও আবদুল্লাতয়তভর 
 াতথ।  

 সম্বৎ সফতর সপল সযে সল ইউয়াে। স  আেমদ মু া এবিং  বাইতি 
জসেতয় ধ্তর সমাবারিবাদ জাোল। সবতশষ িতর িৃেজ্ঞো জাোল যুবাতয়রভ ও 
আসজমভতি। বলল, ‘আসম জােোম, আেমদ মু া আ তবই, সিন্তু আপোরা সয 
এভাতব এত তেে, এ া আমার িাতে অিল্পেীয় লাগতে।’ 

‘আপসে দয়া িতর আমাতদরতি আেমদ মু ার েগণে িমধী সে াতব 
িল্পো িরুে, োেতল আর অিল্পেীয় মতে েতব ো।’ 

‘ো সিি।’ বলল সল ইউয়াে।  
আেমদ মু া এসগতয় সগল সেইতজে ও সেইতজে এর মার সদতি। োরা 

িাাঁদসেল। আেতন্দর িান্না। 
আেমদ মু া সেইতজতের মাতি  ালাম সদতেই সেইতজে ও োর মা এি 

 াতথ বতল উিল, ‘সমইসলগুসলর খবর সি, স  সিাথায়?’ 
 িংতগ  িংতগই আেমদ মু ার মুখ ম্লাে েতয় সগল। আেমদ মু া সেিা 

িতরও ো সরাধ্ িরতে পারতলা ো। প্রতশ্নর সিাে উত্তর সদল ো আেমদ মু া  
সেইতজতের সোখ েীক্ষ্ণ েতয় উিল। বলল, ‘িথা বলতেে ো সিে 

ভাইজাে, আপা সিাথায়?’ 
‘এ  সোমরা’ বতল আেমদ মু া উত্তর সদয়াতলর সগাপে দরজা সদতয় 

সভেতর েুতি সগল। োর সভেতর েুিল সেইতজে, আেমদ ইয়ািং, সেইতজতের মা 
এবিং সল ইউয়াে।  

আেমদ মু ার সপেু সপেু েলতলা োরা। 
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আেমদ মু ার সেরবো ও এই ধ্রতের রেস্যজেি বেবোতর উৎিসেে 
েতয় উতিসেল  বাই। ঘতর েুতি দু’স  লাশ সদতখ সিাঁতপ উিতলা সেইতজে। সয 
ভয়াবে আশিংিা োর মতের দুয়াতর উাঁসি সদসচ্ছল, ো সযে ভয়িংির রূতপ োর 
 ামতে এত  দাাঁোল।  

আেমদ মু া বত  পতেসেল সমইসলগুসলর লাতশর মাথার পাতশ।  
রুমালস   সরতয় সফলল লাতশর মাথার ওপর সথতি। সেইতজে এবিং োর 

 াতথর  বাই লাতশর পাতশ এত  দাাঁসেতয়সেল। োতদর িাতরারই বুঝতে বাসি 
সেল ো ঘ ো সি ঘত তে।  বারই মাথা সেেু এবিং সবদো-পািংশু মুখ।  

রুমাল  রাবার  িংতগ  িংতগ সমইসলগুসলর মুতখর ওপর েজর পেতেই 
োর বুতি ঝাসপতয় পেতলা সেইতজে। সেৎিার িতর উিল, ‘এ সি েল আপা। সিে 
এমে েতলা। পারলাম ো আসম সোমাতদর এি  াতথ বাাঁধ্তে! আসম সেতর সগলাম! 
সোমার মে িতর সোমার  াতথ সিে আসম সযতে পারলাম ো।’ 

সেইতজেতি সিউ বাাঁধ্া সদল ো।  
আেমদ মু া বত সেল পাথতরর মে িব্ধ েতয়।  
অতেি পর সল ইউয়াে সগতয় সেইতজেতি  ান্তো সদতয় েুতল আেল।  
‘সিাঁদো সেইতজে, ও িাাঁদতে সেতষধ্ িতর সগতে। সয গুসল আমার বুতি 

লাগার িথা, ো ও বুতি সেতয় আমাতি বাাঁসেতয় সগতে।’ ধ্ীর িতে বলল আেমদ 
মু া।  

‘ঘ ো সি ঘত সেল আেমদ মু া?’ বলল সল ইউয়াে।  
আেমদ মু া  িংতক্ষতপ  ব ঘ ো খুতল বলল। োরপর স্বাগে িতেই 

উচ্চারে িরল, ‘আমার  তথ সদখা েওয়ার পর সথতিই সবোরী িি িতর আ তে, 
িি সপতয় আ তে, দাদা, বাপ-মা  ব োসরতয়তে স  আমার িারতণ, অবতশতষ 
জীবে াও।’ 

‘ো ভাইয়া, আপোর িথা সিি েয়। আমার আপার সেতয় সুখী মানুষ 
সিউ সেল ো। স   ব  ময়ই বলে, ‘সযসদে আপসে োতি গ্রেণ িতরতেে, স  
সদেই োর  ব োওয়া,  ব পাওয়া পূণধ েতয় সগতে। আল্লাে োর িথাই মেুর 
িতরতেে। োাঁতি ঐ অবস্থায়ই আল্লাে েুতল সেতলে।’ বতল ফসুফতয় সিাঁতদ উিল 
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সেইতজে। বলল, ‘সিে আল্লাে োতি ওভাতব সেতয় সগতলে! োর জীবে সুযধ উিল, 
সিন্তু স  সুতযধর আতলাতে োে েতে পারল ো।’ 

‘সিউ সিউ অেন্ত, অমর জগতে সগতয়  ব সিেু পায়, সমইসলগুসল স ই 
োতদর এিজে।’ বতল আেমদ মু া সমইসলগুসলর মুখ রুমাল সদতয় সেতি োতি 
পাজা সিালা িতর েুতল সেল সিাতল। োরপর েলতে শুরু িতর  বাইতি বলল 
‘আসুে।’ 

সবজ্ঞােী েবীতয়ভ ও সেইসল সযখাতে সেল স ই ঘতর সেতয় এল 
সমইসলগুসলতি। সেইতজেরা  বাই প্রতবশ িরল স  ঘতর।  

েবীতয়তভর স্ত্রী ও সমতয়র পাতশ সমইসলগুসলতিও রাখল আেমদ মু া। 
োরপর েবীতয়ভ ও সেইসলতি  বার  াতথ পসরেয় িসরতয় সদতয় বলল  িংতক্ষতপ 
েবীতয়তভর িাসেেী।  

আেতঙ্ক সশউতর উতি সেইতজে বলল, ‘আল্লাের োজার শুিসরয়া, আল্লাহ্ 
আমাতদর উর্দ্াতরর বেবস্থা ো িরতল এই অবস্থাই এখাতে আমাতদর জতন্য 
অতপক্ষা িরসেল।’ 

‘এরা মানুষ রুপী েরপশু সেল। আল্লাে সযাগে শাসি সদতয়তেে ওয়ািং ও 
বসর তি।’ বলল সেইসল।  

সেইসলর িথা সশষ েতেই আেমদ মু া বলল, ‘সেইসল, েুসম এতদর সেতয় 
দাাঁোও। আেমদ ইয়ািং েুসম আমার  াতথ এ । ওতদর  াতথ বত  এি ু পরামশধ 
িরতে েতব। সেেস  িসফে দরিার এখেই। োোো এ ঘাস তে অতেি লাশ, 
এগুতলা পসরস্কার িরতে েতব। োরপর অতেি িাজ আতে।’ 

‘ভাইয়া িসফে সিে? শেীদতদর োোোসে দাফে িতর সফলা সি উসেে 
েয়?’ 

‘ো সজে। জবাে েবীতয়ভ এর স্ত্রী িন্যার সদে পাসিতয় সদব োর িমধস্থল 
 াসরজুতে। আর সমইসলগুসলতি দাফে িরতে োই মসদো মেওয়ারায়। ও বে 
এিস  শেধ সদতয় সগতে। ওর সযখাতে িবর েতব, বেতর অন্তে এিস  বার স িাতে 
আমাতি সযতে েতব। মক্কা-মসদো োো এমে জায়গা সো আমার সেই সেইতজে!’ 
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‘সিন্তু আমার আিািা সেল ভাইয়া, সমইসলগুসল আপার দাফে েতব োাঁর 
জন্মভসূমতে, োাঁর বাসেতে। সয া েতব আপোর এিস  সিিাো।’ িাাঁতদা িাাঁতদা 
িতে বলল সেইতজে।  

‘আমাতি আর সিিাোয় বাাঁধ্তে সেিা িতরাো সবাে। প্রসে বের 
স িংসিয়ািং এ আ তে পারব এ গোরাসট  আসম সদতে পারতবা ো। সিন্তু প্রসে বের 
মক্কা মসদোয় আসম যাতবা ইেশাআল্লাে। দুুঃখ িতরা ো সবাে, স িংসিয়ািং সথতি 
সেতজতি আসম সবসচ্ছন্ন িরতে পারতবা ো সিাে সদে। স িংসিয়ািং সো শুধ্ু 
সমইসলগুসলর জন্মস্থাে েয়, এ আমারও জন্মভসূম। এর আতলা বাোত  গতে উতিতে 
আমার সশশু সিতশার জীবে। এখাতে ঘুসমতয় আতে আমার আব্বা, আম্মা, ভাই, 
সবাে- আমার  ব আত্মজে।  ময় সপতলই সযখাতে আসম আ ব, স  া েতলা 
আমার স িংসিয়ািং।’ 

‘ধ্ন্যবাদ ভাইয়া, আমার আর আপসত্ত সেই।’ েরম িতে বলল সেইতজে।  
আেমদ মু া ঘুতর দাাঁোল। আেমদ ইয়ািংতি সেতয় সবর েতয় এল ঘর 

সথতি।  
 
 
 
সরে ড্রাগতের সগাপে ঘাস স তিই আেমদ মু া বাোতলা োর 

সেেতিায়া ধার। িতয়ি সদতের সেিায় সরে ড্রাগে ও ফ্র এর যেগুতলা আড্ডা 
উরুমুসে ও োর আতশ পাতশ সেল  ব ধ্বিং  িতর সদল।  

স িংসিয়ািং-এর েেুে গভেধর সরে ড্রাগে প্রধ্াে োুঃ ওয়ািং ও সজোতরল 
বসরত র মাোসেসরি সস্বচ্ছাোসরোয় এমসেতেই সবরি সেল। োুঃ ওয়ািং ও 
বসরত র সলািরা সজলখাো সথতি  াতবি গভেধর সল ইয়াে ও োর পসরবারতি 
সিেন্যাপ িরায় সেসে ভীষণ ক্রুর্দ্ েতয়তেে। সজলখাোর সিেু সলািতি ভয় ও 
সলাভ সদসখতয় োুঃ ওয়ািং োতদরতি সিেন্যাপ িরার বেবস্থা িতর। সজলখাোর 
সলািতদর শাসির বেবস্থা গভেধর  িংতগ  িংতগই িতরতেে এবিং সবইসজিংতি বতল 
োুঃ ওয়ািং-এর সরে ড্রাগেও সজোতরল বসরত র ফ্র এর সবরুতর্দ্ বেবস্থা গ্রেতণর 
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আতয়াজে গভেধর িরসেতলে। সিি এই  ময় সরে ড্রগতের ঘাস গুতলা সবধ্বি েতে 
সদতখ এবিং োুঃ ওয়ািং বা বসর  সেরুতর্দ্শ সজতে গভেধর খুশীই েতয়তেে। সরে 
ড্রাগতের সগাপে প্রধ্াে ঘাস , যাতি আেমদ মু া োর ঘাস তে পসরণে িতরতে, 
স   ম্পতিধ স িংসিয়ািং  রিার সিেুই জােতো ো।  রিারী খাোয় এ বাসের 
পসরেয় জনেি সলউসশিং সমিং োমি সলাতির বেসিগে ব বাত র বাসে।  

আেমদ মু া গে িয়সদে সরে ড্রাগে ও ফ্র এর ঘাস গুতলা ধ্বিং  িরার 
 াতথ  াতথ আেমদ ইয়ািংতি সদতয় স িংসিয়ািং এর মু সলম  িংগিে এম্পায়ার 
গ্রুপতি আবার এিসেে িরল।  

আেমদ মু া সরে ড্রাগে ও ফ্র এর  বগুতলা ঘাস  সথতি  ব ধ্রতের 
িাগজ, েকুতমট , ফত া, সফল্ম িোত   ইেোসদ  িংগ্রে িতর সেতয় এল োর 
সেেতিায়া ধাতর। আর এ সগাপে ঘাস তেও সপতয়সেল প্রেরু। 

প্রাপ্ত  ব েকুতমতট র সভসত্ততে এি া সেউজ সপপার সরতপা ধ ধেরী এবিং 
সয সভসেও সফল্প পাওয়া সগতে োর  মিতয় এি া পূণধািংগ সফল্ম ধেরীর দাসয়ত্ব 
আেমদ মু া সদতয়সেল আসজমভ, মা েোিং ও সেইসলতি।  

প্রমাসেে েতয়তে সেইসল অেেন্ত িাতজর সমতয়। স  িসম্পউ ার ও স সভ 
স িতোলসজতে অেেন্ত দক্ষ। োর মাতয়র  াতথ আেমদ মু া সদখা িতরতে। খুব 
খুশী েতয়তে োর মা  ব সিেু শুতে। বতলতে, এেসদতে োর সমতয় োর োম ও োর 
মাে মে এিস  িাজ িরতে। আেমদ মু া ওমর মা েোিং- এর  াতথ সেইসলর 
সবতয়র প্রিাব িরতল, সলইসলর মা ো  ােতন্দ গ্রেণ িতরতে। দীঘধশ্বা  সফতল 
বতলতে, ওমর মা েোিং এর আব্বা আম্মাতি সযমে েেো িতরতে োেরা, সেমসে 
আমার বাবাতিও। খুব খুশী েলাম েোিংতি আমার এি সেতল সে াতব সপতয়। ওমর 
মা েোিং এখে সেইসলর বাসেতেই থািতে। 

মাে িতয়িসদে সখত  আসজমভ, মা েোিং ও সেইসল মূলেবাে েকুতমট  
 মৃর্দ্ দীঘধ এিস  সরতপা ধ এবিং এিস  সভসেও সফল্ম  ম্পূেধ িরল। 

ধেরী  ম্পূেধ েতল এগুতলার এিস  িতর িসপ পাসিতয় সদল আলমা আোয় 
মধ্েএসশয়া  রিাতররর িাতে। আর এিস  িতর প্রস্তুে িরল “ওয়ার্ল্ধ সেউজ 
এতজসে” (WNA) এবিং ‘থােধ ওয়ার্ল্ সেউজ’ (TON) এর জন্য। সিন্তু আেমদ 
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মু া প্রথতমই োতদর এ ব েকুতমট  সদয়া সিি মতে িরল ো। প্রথতম এ সেতয় স  
স িংসিয়ািং  রিাতরর  াতথ দরিষািসষ িরতে োয়। স িংসিয়ািং  রিার যসদ 
সবিংসজিং িেৃধপতক্ষর  াতথ পরামশধ িতর মু লমােতদর প্রসে সয অসবোর িরা 
েতয়তে োর প্রসেিার িরতে রাসজ েয়, উতচ্ছদিৃে মু লমাতেদর পুেবধা তে যসদ 
রাজী েয়, মু লমাতেদর সয ক্ষসে েতয়তে ো পূরণ িরতে যসদ োরা রাজী েয়, 
োেতল  িংবাদ  িংস্থার মাধ্েতম বাইতর এই িাসেেী প্রোর িরতে আেমদ মু া 
ইচ্ছুি েয়। এ জতন্য আেমদ মু া অেোোর সেপীেে উতচ্ছতদর এি া সভসেও 
এবিং েকুতমট  ে এি া সববরেী স িংসিয়ািং  রিারতি সদয়ার স র্দ্ান্ত সেল। 

ওমর মা েোিংতি দূে মতোেীে িরল আেমদ মু া। োর সপো োেতদরর 
োতে সেেে েতয়তে, োতদর  ব সিেু লুসেে েতয়তে এবিং উতচ্ছদ েতয়তে 
সেতজতদর বাসে সথতি।  বসদি সথতিই মা েোিং উপযুি দূে। 

ওমর মা েোিংতি স িংসিয়ািং-এর গভণধতরর িাতে পািাতোর আতগ আেমদ 
মু া উদ্বাস্তুতদর পক্ষ সথতি স িংসিয়ািং-এর গভেধতরর  াতথ িথা বলল। 

ঘাস র োম্বার সবেীে স সলতফাে সথতি আেমদ মু া িথা বলল গভণধতরর 
 াতথ। সিি  াধ্রণ স সলতফাে এ া েয়। আবার অয়োরতল ও েয়। এতি বলা 
যায়, ওয়োরতল  স সলতফাে। স সলতফাে োতরর  াতথ এ যুি েয়। সিন্তু এই 
স সলতফাে সথতি  াধ্ারে স সলতফাে লাইতের সয সিাে স সলতফাে োম্বাতর িথা 
বলা যায়। এ স সলতফাে সেত ক্ট িরা যায়ো। 

স সলতফাে ধ্তরই সজো া িরল, ‘গভণধর, আসম গভণধর, আপসে?’ 
‘োম বলবো, সমথো োমও বলবো।’ 
‘এ স সলতফাে োম্বার সিাতথতি সপতলে?’ 
‘ো: ওয়ািং এর োইরী সথতি।’ 
‘ো: ওয়ািং সিাথায়?’ 
‘সমথো বলতে পারোম। বলব ো। উসে  িংঘতষধ সেেে।’ 
‘সজোতরল বসরত র খবরও সেিয় আপসে বলতে পারতবে।’ 
‘সজ হ্াাঁ। সেসেও  িংঘতষধ সেেে।’ 
‘ িংঘষধ িার  াতথ?’ 
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‘োতদর অেোোতর যারা স্বজে োরা,  ম্পদ োরা, গেৃ োরা।’ 
‘আপসে এতদর পক্ষ সথতিই বলতেে?’ 
‘ধ্ন্যবাদ। আসম োতদর মধ্ে সথতি এিজে।’ 
‘বলুে, সিে স সলতফাে িতরতেে?’ 
‘ ম্পদ, স্বজে ও গেৃ োরা মু লমােতদর  ম্পতিধ আপোর দৃসি 

আিষধতণর জতন্য।’ 
‘সবতশষ সিাে বিবে আতে?’ 
‘আতে।’ 
‘সি স  া?’ 
‘োরাতো স্বজে োরা সফতর পাতব ো, সিন্তু বাসে-ঘর,  োয়- ম্পদ 

োতদর অসবলতম্ব সফতর পাওয়া উসেে।’ 
‘দু:সখে, এ উপতদশ আসম আমার  রিাতরর িাে সথতি সপতে আগ্রেী।’ 
‘আসম জাসে, এ জবাব আসম আপোর িাে সথতি পাব। দয়া িতর 

জাোতবে আপোর  রিার এ উপতদশ সদতচ্ছে সি ো?’ 
‘এ প্রতশ্নর জবাব আসম আপোতি সদব ো।’ 
‘এিজে গভেধতরর সয জবাব সদয়া উসেে, স ই উত্তরই আপসে 

সদতয়তেে। স িংসিয়ািং-এর গভেধর সে াতব আপোতি আসম এি া প্রিাব িরতে 
োই।’ 

‘বলুে সি প্রিাব?’ 
‘আমরা আপোর িাতে এিজে দূে পািাব।’ 
‘সিে?’ 
‘সিেু েকুতমট  সদতয়।’ 
‘সি েকুতমট ?’ 
‘এিস  সভসেও এবিং এিস  সরতপা ধ।’ 
ওগুতলা সিত র? 
োুঃ ওয়ািং এর সরে ড্রাগে এবিং সজোতরল বসরত র ফ্র সবগে সদে 

গুতলাতে স িংসিয়ািং- এর মু লমােতদর ওপর সয েেোিাটে োসলতয়তে, সয লুেে 



আবার স িংসিয়ািং  140 

 

ও অেোোর িতরতে, সযভাতব মু লমােরা উতচ্ছদ েতয়তে সভসেও সফল্ম এবিং 
েকুতমট   মৃর্দ্ সবিাসরে সববরণ।’ 

‘এগুতলার সি  েেো আতে?’ 
‘সভসেও সফতল্মর দৃশ্যাবলী এর  াক্ষে সদতব। স ই  াতথ  াক্ষে সদতব োুঃ 

ওয়ািং ও সজোতরল বসরত রর োতের সলখা সবসভন্ন সেসিপে, সরতপা ধ, োইরী ও 
োো ধ্রতের েকুতমট ।’ 

‘এগুতলার আমার িাতে পাসিতয় আপোরা সি িরতে োে?’ 
‘আমরা আপোর  রিারতি সুতযাগ সদতে োই এ া সেন্তা িরার সয, 

এগুতলা সবতশ্বর  িংবাদ মাধ্েতম এবিং জাসে িংতঘর িাতে প্রিাশ িতর সদতল ভাতলা 
েয়, ো আপোতদর  রিার েুতপ েুতপ যা ঘত তে োর এি া প্রসেসবধ্াে িরতল 
ভাল েয়।’ 

‘অথধাৎ আপোরা োপ সদতয় বাধ্ে িরতে োতচ্ছে?’ 
‘ো, আমরা আপোতদর  াোযে িরতে োসচ্ছ।’ 
‘আপোতদর মেলব সি বলুে সো?’ সল ইউয়াে (ক্ষমোেুেে গভেধর) 

সিাথায়? োুঃ ওয়ািং ও সজোতরল বসরত র খবর যখে জাতেে, েখে োর খবরও 
অবশ্যই আপোর জাোর িথা।’ 

‘আমাতদর প্রিাতবর আতলােোর  াতথ েিাৎ আপসে সল ইউয়ােতি স তে 
আেতলে সিে?’ 

‘আমার প্রতশ্নর আতগ জবাব সদে।’ 
‘সল ইউয়াে ভাল আতেে, সুস্থ আতেে। েতব সেসে সিাে ভাতবই আপোর 

প্রসেবসন্ধ েে। আর সেসে েতল যাতচ্ছে এতদশ সেতে।’ 
‘সিে?’ 
‘সিে আপসে জাতেে। োাঁর এ সদতশ থািার অথধ েতব মু লমােতদর 

 িংগসিে িতর সেসে ক্ষমোর লোইতয় সেতমতেে।’ 
‘আপসে সযই সোে, আপসে বুসর্দ্মাে। সিন্তু আপসে আমার িথাতি 

সযভাতব সেতয়তেে, সিি স  অতথধ আসম িখা া বসলসে। েবু আপোর সদয়া েতথের 
জতন্য ধ্ন্যবাদ। সেরতপক্ষ দৃসিতে োাঁর বাইতর যাওয়ার স র্দ্ন্ত  সিি েতয়তে।’ 
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‘আপোর এই েি িথার জতন্য ধ্ন্যবাদ।’ 
‘বলুে আসম সি িরতে পাসর।’ 
‘আমার প্রিাব  ম্পতিধ সিেু বতলেসে।’ 
‘আপসে সলাি পািাতে পাতরে। সয েকুতমট  গুতলা পািাতবে, ো 

অবশ্যই আসম  রিাতরর েজতর আেব। এবিং এ ুকু পযধন্তই আমার দাসয়ত্ব।’ 
‘ো, আপসে স িংসিয়ািং-এর গভেধর। আপোর দাসয়ত্ব এ ুকু পযধন্ত েয়। 

আপোর মোমতের ওপর অতেি সিেুই সেভধর িরতব।’ 
‘আসম এ  ম্পতিধ আপোতি সিেু বলব ো।’ 
এি ু থামল গভেধর। োরপতরই আবার বলল, ‘বার বার বতলতেে 

আপসে সমতথে বতলে ো। বলুে সো আপসে এই অয়োরতল  স সলতফাে সিায়ায় 
সপতয়তেে যা স িংসিয়ািং  রিাতররও সেই?’ 

‘োেতল ইসেমতধ্েই আমার সিিাো সেসহ্নে িরার জতন্য সগাতয়ন্দাসগসর 
িতরতেে।’ 

‘স্বাভাসবি। এ ুকু িরতেই েয়।’ 
‘এই অেোধ্ুসেি ওয়ারতল  স সলতফাে সপতয়সে আপোর োুঃ ওয়ািং এর 

িাে সথতি।’ 
‘োুঃ ওয়ািং এর িাে সথতি?’ 
‘সজ হ্াাঁ। এখে সদখুে আপোর োুঃ ওয়ািংরা আপোর রাতজে আতরি া 

 রিার িাতয়ম িতর বত সেতলে।  িংগ্রে িতরসেতলে যা আপোতদরও সেই এমে 
উপায় উপিরণও।’ 

‘সদখুে, ো: ওয়ািং আমার সেলো এবিং োর  ম্পতিধ  ব খবরই আমরা 
জাসে।’ 

‘ ব আপসে জাতেে ো, জাোতো েয়সে আপোতি। আমাতদর 
েকুতমট গুতলা সপতলই ো বুঝতবে।’ 

‘ধ্ন্যবাদ। আতরি া িথা, আপোর সয দাবী বা প্রিাব যা ই বসল এ া 
প্রসেপক্ষ সেত তব সিো?’ 
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‘আমরা এি া পক্ষ বত , েতব আপোর অথধাৎ  রিাতরর প্রসেপক্ষ 
আমরা েই। প্রসেপক্ষ েতল এই েকুতমট  সবতশ্বর  িংবাদ মাধ্েতম েসেতয় সদোম। 
 রিাতরর সবরুতর্দ্ এি া েই োই বাধ্াোম। সিন্তু আমরা ো োইসে। োইসে ো: 
ওয়ািং ও সজোতরল বসরত র পাতপর সবাঝা  রিাতরর ওপর োপাতে।’ 

‘ধ্ন্যবাদ। আপোর সলাি িতব আ তব?’ 
‘আজই যাতব।’ 
‘োম সি?’ 
‘ওমর মা েোিং।’ 
‘সিি আতে। গভেধর োউতজর “দশধোথধী” রুতম সেসে পাাঁে ায় আ তবে। 

োতি আমার িাতে সেতয় আসুে।’ 
‘ধ্ন্যবাদ।’ 
‘ধ্ন্যবাদ।’ 
আেমদ মু া স সলতফাতের সেিার া রাখল স সবতল। 
আেমদ ইয়ািং, যুবাতয়রভ, আসজমভ, আবদুল্লাতয়ভ, মা েোিং  বাই 

আেমদ মু াতি সঘতর দাাঁসেতয়তেে। 
আেমদ মু া স সলতফাতে িথা সশষ িরতেই যুবাতয়রভ বতল, ‘মোরাথে 

স সলতফাে  ি। এিজে গভেধতরর এে  ময় থাতি।’ 
‘ো, ভরতলাি এিজে  সেেিার রাজেীসেি। িথা শুোর ধধ্যধ োর 

আতে।’ বলল আেমদ মু া। 
‘আমার শ্বশুর বতলে, োেতদর মতধ্ে যারা ভাল সলাি সেসে োতদর 

এিজে। সদিং সজয়াও সপিং এর উদারেীসের এিজে  মথধি সেসে। োর ওপর 
বেসিগেভাতব সেসে গণেতের পতক্ষ। ো: ওয়ািংতদর  াতথ বহু সবষতয় সেসে 
এিমে সেতলে ো। ো: ওয়ািংতদর শে োপ  তত্বও, আমরা শুতেসে, সেসে 
আমাতদরতি োতদর োতে েুতল সদেসে, যসদও োর প্রশা তের অসধ্িািংশ এর 
পতক্ষ সেল। এতদরই  াোতযে ো: ওয়ািং সশষ পযধন্ত আমাতদর সিেন্যাপ 
িতরসেল।’ বলল আেমদ ইয়ািং। 
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‘সিি বতলে ইয়ািং, োর  াতথ িথা বতল  সেেই আমার ভাল লাগল। 
যাি সশাে সোমরা, মা েোিং আজ পাাঁে ায় গভেধর োউতজ যাতব।’ 

এি ু থামল আেমদ মু া। ভাবল এি ু। োরপর বলল, ‘ওমর মা েোিং 
ভাো গাসেতে যাতব এবিং এি া গাসে ভাো িতরই সফরতব।’ 

‘সিে গাসে সেতল সি ক্ষসে?’ 
‘এি োম্বার ক্ষসে, গাসে া ওতদর িাতে সেসহ্নে েতয় যাতব। এ াতি 

এোতোর জতন্য আমাতদর গাসে োম্বার, রে  বই পাল্টাতে েতব। আমরা অে 
ঝাসক্কতে যাব সিে? সদ্বেীয় ক্ষসে, মা েোিং গাসে সথতি সেতম যাবার পর গাসের 
সিাথাও োরা ওয়োরতল  স গন্যাল বস তয় সদতে পাতর। যার দ্বারা োরা 
আমাতদর সিিাোর  ন্ধাে সপতয় সযতে পাতর। স  ওয়োরতল  স গন্যাল 
আলসফতের অগ্রভাতগর মেও েতে পাতর। গাসে সথতি এতদর খুাঁতজ সবর িরা 
খুবই মুশসিল। সুেরািং গাসে সেয়ার ঝুাঁসি আমাতদর ো সেয়াই ভাল।’ 

‘আল্লাহু আিবার’ বতল মা েোিং সেৎিার িতর উিল।  প্রশিং  দৃসিতে 
ওমর মা েোিং আরও সিে ুবলতে যাসচ্ছল। সিন্তু আেমদ মু া োতি বাধ্া সদতয় 
বলল, ‘আমার িথা সশষ েয়সে।’ 

‘গভেধতরর  াতথ সদখা িরার পর’ বলতে শুরু িরল আেমদ মু া, মা 
েোিং-এর  রা সর ঘাাঁস তে অথবা োর বাসেতে সফরা েলতব ো। গাসে ভাো িতর 
োতি স াজা সশতেজী উপেেিায় েতল সযতে েতব। েখে সেিয় রাে েতব। রাতের 
অন্ধিাতর োতি পাোতে আত্মতগাপে িরতে েতব। সিউ োতি ফতলা িরতে ো 
এ া সেসিে েবার পর োইওতয় সদতয় েয় সবিল্প পতথ োতি সঘাোয় েতে োতি 
ঘাাঁস তে সফরতে েতব। পাোতের সয স্থাতে মা েোিং এর  াতথ আমাতদর সদখা 
েতয়সেল, ঐখাতে োর জন্য এি া সঘাো রাখা থািতব।’ 

‘আেমদ মু া ভাই সজন্দাবাদ। মা েোিং সি োরা অনু রণ িরতে পাতর, 
এ  েজ িথা া আমার মতেই েয়সে।’ 

‘সিন্তু এে া সি গভেধর  াতেব িরতবে মু া ভাই?’ বলল যুবাতয়রভ। 
‘প্রসেপক্ষ সি িরতব োর সভসত্ততে েয়, প্রসেপক্ষ সি িরতে পাতর স  া 

সে াব িতরই সোমাতি  ামতে এগুতে েতব যুবাতয়রভ। সদখ, গভেধর এবিং োর 
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প্র াশে এি োও েতে পাতর। গভেধতরর সেতদধশ োো বা অজাতন্তই োরা অতেি 
িাজ িতর সফলতে পাতর।’ 

‘সিি বতলতেে মু া ভাই। সবষয় া আমার িাতে এখে পসরস্কার। বলল 
যুবাতয়রভ। 

‘সি আসজমভ, েুসম িথা বলে ো সিে?’ আসজমতভর সদতি সেতয় বলল 
আেমদ মু া। 

‘আসম ভাবসে মা েোিংতি ধ্তর সরতখ ওরা আমাতদর িথা আদাতয়র সেিা 
িতর সি ো?’ বলল আসজমভ। 

‘ো িরতে পাতর। েতব ো িরতব ো বতলই আমার মতে েয়। প্রথম 
িারণ, শুরুতেই প্রিাশ্য সবতরাসধ্োয় ো এত  আমার পসরেয়  ন্ধােতিই োরা 
গুরুত্ব সবশী সদতব, সদ্বেীয় িারণ, এ  ময় ধ্তর োতদর খুব লাভ েতব ো। োরা 
জাতে, এিজে ধ্রা পোর  াতথ  াতথ আমরা সিিাো সেে িতর সফলব।’ 

সিউ আর িথা বলল ো। আেমদ মু াই িথা বতল উিল। ‘মা েোিং, েুসম 
যাও, ধেরী েতয় এ ।’ 

বতল আেমদ মু াও উতি দাাঁোল। 
মা েোিং ঘাাঁস  সথতি সবসরতয় এল। সদখল োর  ামতে সেইসল। 
‘এমে োোহুো িতর সয সবরুতল?’ বলল সেইসল। 
‘পাাঁে ায় গভেধতরর  াতথ  াক্ষাে িরতে সযতে েতব।’ 
‘গভেধতরর  াতথ! েুসম!’ 
‘এ াই স র্দ্ান্ত।’ 
‘সোমাতি সপতল সি ওরা োেতব?’ 
‘ো োেল।’ 
‘ভয় লাগতে ো, খারাপ লাগতে ো?’ 
‘এি ুও ো।’ 
‘েুসম আমার িথা এি ুও ভাব ো?’ 
‘সোমাতি ভাবা এবিং স খাতে যাওয়া পরের সবতরাধ্ী বতল সো জাসে 

ো।’ 
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‘ো, আসম ো বলসে ো। আসম বলসে, আমার িতির িথা েুসম ভাব ো। 
ভাবতল ‘ো োেল’ িথা অে আেতন্দর  াতথ প্রিাশ িরতে পারতে ো।’ 

‘ও ঐ িথা! সোমার মে এে েরম?’ 
‘সোমার মে বুসঝ েরম েয়। আচ্ছা, শত্রুর ঘাাঁস তে যসদ আমাতি 

পািাতো, োেতল সোমার মে এমে েরম েতো ো?’ 
‘ো, সগৌরব সবাধ্ িরোম, েুসম বে দাসয়ত্ব পালে িরতে যাচ্ছ বতল।’ 
‘সগৌরতবর পাতশ োরাবার এি সবদো জাগতো ো?’ 
মা েোিং সেরব রইল। এর উত্তর সদতে সগতয় পারল ো। োরাবার িথা 

শুেতেই মতের সিাথায় এি া সবদো সেে সেে িতর উিল। 
‘আসম জাসে জবাব সদতে েুসম পারতব ো। িেধবেতবাধ্ অবশ্যই  বতেতয় 

বে, সিন্তু ো হৃদতয়র অসিত্ব অস্বীিার িতর েয়।’ 
‘হৃদতয়র সিাে আরজু এত  িেধতবের পথ সরাধ্ িতর দাাঁোতে পাতর ো?’ 
যসদ দাাঁোয় স  া েতব দুবধলো। এ দুবধলোর প্রশ্রয়তি সিি মতে িসর ো। 

সিন্তু আবার আসম বলব িেধবেতবাতধ্র পাতশ হৃদতয়র বৃসত্তর  তেেে উপসস্থসে 
 ব ময়ই প্রতয়াজে, ো সবদোদায়ি েতলও। আসম মতে িসর,  সক্রয় 
িেধবেতবাতধ্র পাতশ হৃদতয়র সিাে সবদোর অসিত্ব িেধবে িাজতি মেীয়াে িতর 
সোতল।’ 

‘সেইসল, সোমার অনুভুসে গভীর। যেই সদে যাতচ্ছ েুসম আমাতি মুগ্ধ 
িরে।’ সেইসলর এি া োে ধ্তর বলল মা েোিং। 

মা েোিং এর োতে এি া োপ সদতয় োে োসেতয় সেল সেইসল। বলল, 
‘ঘতরর বাইতর এভাতব স্ত্রীর োে ধ্রায় সেতষধ্ আতে। এভাতব প্র িংশা িরা াতিও 
সেসষর্দ্ িরা েতয়তে।’ 

‘প্রথমস  সিি সদ্বেীয়স  সিি েয়। স্ত্রীর প্র িংশা িরা া সেসষর্দ্ েয়।’ 
‘েবু থাি। এে সুখতি আমার ভয় িতর।’ বতল মুখ সেেু িরল সেইসল। 
‘ সেেই অেন্য েুসম সেইসল।’ 
‘আবার!’ 
‘সিি আতে, মাফ িতরা।’ ো ল মা েোিং। 
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ো ল সেইসল। 
এসগতয় েলল দু’জে পথ ধ্তর। 
 
 
 
সবইসজিং, প্রধ্ােমেীর অসফ । প্রধ্ােমেীর  াতথ রতয়তেে স্বরািমেী। 

োরা পাশাপাসশ দু’স  স াফায়। অন্য স াফায় বত  আতেে স সিয়ািং এর গভেধর। 
োতদর  ামতে সদয়াতল সবশাল এিস  স সভ স্ক্রীে। োতদর  িতলর দৃসি 

সেল স সভ স্ক্রীতের সদতি। োরা সদখসেল এিস  সভসেও সফল্ম। সশষ েতয় সগল 
সফল্মস । 

‘সরতপাত ধ যা পেলাম ো সথতি সফল্ম সো আতরা মারাত্মি। এ ব ঘ ো 
 েেই স খাতে ঘত সেল।’ বলল েীতের লীে সপয়াও। 

‘েসব  াক্ষে সদতচ্ছ, অস্বীিার িরবার সো সিাে উপায় সেই স্যার। ‘বলল 
স িংসিয়ািং-এর গভণধর। 

‘অস্বীিার িরতে পারতেে ো। সিন্তু এগুতলা সদতখেসে সিে? 
‘আমরা মাতে আসম জােতেই পাসরসে স্যার।’ 
‘আপোর পুসলশ, আপোর সগাতয়ন্দা সবভাগ সি িতরতে।’ 
এখে মতে েতচ্ছ স্যার, োরা সিেু িতরসে। বরিং োরা োুঃ ওয়ািং ও 

বসর তিই  াোযে িতরতে।’ 
‘সমুঃ সোয়ািং হুয়া, স্বরােমেী, এর বোখো সি?’ 
‘স্যার, ঘ ো আমাতিও িসম্ভে িতরতে। সিন্দ্রীয় সগাতয়ন্দা  িংস্থাও এ ব 

সিাে েথেই আমাতদর সদয়সে। 
‘সিে এমে া েতলা? এই বোপাতর আমাতদর পুসলশ ও সগাতয়ন্দা সবভাগ 

বেথধ েতলা সিে? 
‘বেথধ েয়সে স্যার। স েেসিয়ািং সথতি মু সলমপন্থী  রিাতরর উতচ্ছদতি 

পুসলশ ও সগাতয়ন্দা সবভাগ মু সলম সবতরাধ্ী এি া অভুেথাে মতে িতরতে। আর 
এই পসরবেধতের সুতযাতগ োুঃ ওয়ািং-এর সরে ড্রাগে মু সলম সেধ্ে ও উতচ্ছদ শুরু 
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িতরতে, েখে পুসলশ ও সগাতয়ন্দা সবভাগ এতি অভুেথাতের  াতথ  িংগসেশীল 
মতে িতরতে। এ া োতদর ভুল, সিন্তু ভুল ধ্সরতয় সদয়ার সুতযাগ েয়সে।’ 

‘োুঃ ওয়ািং এর সস্বচ্ছাোরী আেরতণর সিাে সিেুই সি আপোর সোতখ 
ধ্রা পতেসে?’ স িংসিয়ািং এর গভতণধর সদতি সেতয় বলল প্রধ্ােমেী। 

‘সযগুতলা ধ্রা পতেতে োর সিেু সিেু সমািাসবলা আসম িতরসে। সিেু 
সিেু সবষয় সিতন্দ্র জাসেতয়সেও। সযমে োুঃ ওয়ািং  াতবি সল ইউয়াে ও োর 
পসরবার বগধতি আমাতদর িারাগার সথতি োর োতে সেতয় সেতজ সবোর িরতে 
সেতয়সেল। আসম সবষয়স তিতন্দ্র জাসেতয়সে এবিং োর প্রিাব প্রেোখোে িতরসে।’ 

‘সিন্তু এরপতরও সল ইউয়ােতি স  সিেন্যাপ িরতে পারল!’ প্রধ্ােমেী 
বলতলে। 

‘স্যার, োুঃ ওয়ািংতি োে িমধোরীরা োতদর োো বতল মাতে, সুেরািং স  
সগাপতে সয  াোযে োয় সপতয় যায়।’ 

‘আসম শুতেসে স  সদতশর বাইতর েতল যাতচ্ছ। মু লমােরাও োতচ্ছ ো স  
থাি। োরা মতে িরতে, স  থািতল মু লমােরা ভুল বুঝাবুসঝর সশিার েতব।’ 

‘এ া মু লমােতদর ভাতলা স র্দ্ান্ত।’ 
‘স্যার, োতদর দাবীর মতধ্ে অস্বাভাসবি সিেু সেই। োরা সেজ মাস , সেজ 

বাসেতে সফতর আ তে োতচ্ছ, সিাে ক্ষসেও িতরসে। োরা োতদর বাসেতে সফতর 
আসুি।’ 

‘আমরা সিেুই িসরসে ো সি প্রমাণ িরা যাতব? েসবতে সদখলাম, োুঃ 
ওয়ািং সেসলিপ্টার বেবোর িতরতে। রাতের সেসলিপ্টার স  া। আমরা সি জবাব 
সদব এর।’ 

‘স্যার, োতদর  ব আবদার আমরা মােতে পারতবা ো। পৃসথবীর অতেি 
সদতশই এমে া ঘ তে। সিন্তু িয়জে জওয়াবসদসে িতর?’ 

‘েুসম সি বল গভণধর?’ 
‘ওতদর দখল িরা েকুতমট  সেতয়ই েতয়তে  মস্যা। এগুতলা যসদ সবতশ্বর 

 িংবাদ মাধ্েতম যায়, সগা া দুসেয়ায় সোলপাে পতে যাতব। সবসভন্ন সদতশর 
প্রসেবাদ োপ োোও সবষয়স  জাসে তে উিতব। েয়তো িসমশে ও েদতন্তর জন্য 
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আ তব জাসে ে সথতি। েখে আরও অতেি িথাই ফাাঁ  েতয় সযতে পাতর। 
এোো মু সলম সদশগুতলার  াতথ সবতশষ িতর মধ্েপ্রাতেের মু সলম সদশগুতলার 
 াতথ আমাতদর  ম্পতিধর উন্নয়ে ও সলেতদে বাধ্াগ্রি েতে পাতর। গভণধর  াতেব 
সিিই বতলতেে। সিন্তু আন্তজধাসেি প্রসেসক্রয়ার ভতয় আমরা যসদ ওতদর দাবী  ব 
সমতে সেই, োেতল আতগ যা সেল োর সেতয় ও খারাপ অবস্থায় সপৌাঁেব। এিবার 
দুবধলো সদখাতল ওরা মাথায় েতে ব তব।’ 

‘এি া সদি বলতলে, অন্যসদি বলুে। ওতদরতি ঘতর আ ার সুতযাগ 
সদতয়ই যসদ আমরা দাসয়ত্ব সশষ িসর এবিং ো যসদ ওরা সমতে ো সেয়, োেতল 
আমরা সি িরব। সয সভসেও সবতশ্বর  িংবাদ মাধ্েতম সফল্ম আমরা সদখলাম এবিং 
সয সরতপা ধ আমরা পতেসে, ো সবতশ্বর  িংবাদ মাধ্েতম যাি ো আমরা োইব 
সিো।’ 

স্বরােমেী সোয়ািং সোয়া সিাে উত্তর সদল ো। 
প্রধ্ােমেী সলে সপয়াও এি ু েতে েতে ব ল। বলতে শুরু িরল, ‘লাভ 

ক্ষসের অিংি িতষই আমাতদর স র্দ্ান্ত সেতে েতব। েকুতমট  গুতলাতি যসদ আমরা 
সবশ্ব  িংবাদ মাধ্েতম সযতে সদই, োেতল আমরা যাই বসল উদ্বাস্তুতদর পুেবধা তের 
দাসয়ত্ব অবতশতষ আমাতদর সেতেই েতব। আমরা যসদ অস্বীিার িসর, োেতল 
জাসের সেেৃতত্ব এে সজ ওরা আ তব, আমরা বাধ্া সদতে পারতবা ো। োতে 
সবশ্ববোপী আমরা সেসন্দে েতবা,  মাতলােোর  ম্মুখীে এবিং সবসভন্ন প্রিার 
অ েতযাগীোর  ম্মুখীে েতবা, োর মূলে এখে ওতদর দাবী সমতে সেতল সয আসথধি 
ক্ষসে, োর সেতয় অতেি অতেি সবশী। সুেরািং ওতদর দাবী সমতে সেয়ার মতধ্েই 
আসম িলোণ সদসখ।’ 

‘ওতদর সদৌরাত্মে সয বােতব োর সি েতব?’ বলল স্বরােমেী। 
‘সমুঃ সোয়ািং সোয়া, ওতদর সিন্তু অতেি সবতবেি সদখসে। ওরা আমাতদর 

জব্দ িরতে োইতল, সয ভয়ােি েকুতমট  ওরা সপতয়তে ো সবশ্ব  িংবাদ মাধ্েতম 
প্রোর িতর আমাতদর োতজোল িরতে পারে। সিন্তু ো োরা িতরসে। প্র েস  
সবতশ্বর দরবাতর ো সেতয় সেতজতদর মতধ্েই এর  মাধ্াে সেতয়তে। ওতদর এই 
উতদোগ া প্রসেসেিং ামুলি ো েতয় সদশতপ্রম মূলি েতয়তে। অেএব আপসে সয 
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ভয় িরতেে ো েতব ো। বরিং ওরা যসদ সবশ্ববা ীর োতপ পুেবধাস ে েয় ও 
অসধ্িার সফতর পায় োেতলই ওরা সবপতরায়া েতব এবিং ওতদর সদৌরাত্ম বােতব। 
স  সক্ষতে আমরা অ োয় েতয় পেব।’ 

স্বরােমেী সোয়ািং সোয়া ো ল এবিং বলল, ‘স্যার আপোর যুসি আসম 
সমতে সেসচ্ছ। বুঝতে সপতরসে, ওতদর দাবী সমতে সেওয়া াই আমাতদর জন্য 
মেলজেি। ধ্ন্যবাদ স্যার।’ 

‘ধ্ন্যবাদ। এখে বল গভেধর, ওতদর দাবী সমতে সেতল আমাতদর সি 
িরতে েতব এবিং আসথধি দায় সিমে েতব?’ 

‘স্যার, আসম এি া খ ো বাতজ  ও পসরিল্পো স্বরােমেী মতোদয়তি 
সদতয়সে।’ 

‘সিি আতে গভেধর, আজ আমরা ও া সেতয় ব ব। আশা িসর িাল েুসম 
 ব সিিিাি িতর েতল সযতে পারতব। আর েুসম ওতদর জাসেতয় দাও ওতদর দাবী 
আমরা সমতে সেতয়সে।’ 

‘ধ্ন্যবাদ স্যার।’ বলল গভেধর। 
‘ধ্ন্যবাদ’ বতল উতি দাাঁোল প্রধ্ােমেী। োর  াতথ স্বরােমেীও। োতদর 

 াতথ  াতথ সবসরতয় সগল স িংসিয়ািং-এর গভেধরও। 
 
 
 
অপরাধ্ীতদর শাসি প্রাপে, সিন্তু এই শাসির মতধ্েও এি সবদো আতে। 

উইঘুর মু লমােতদর বাসে সেতে সদতয় যখে োেরা পতথ োমসেল, েখে স ই 
সবদোই আেমদ মু াতি পীো সদসচ্ছল। মু লমােতদর  ম্পদ োরা লু  িতরতে। 
বহু মু লমােতদর জীবে োতদর োতে সশষ েতয়তে এিথা সিি, সিন্তু এখে 
পরাজয় স্বীিার িতর দখল পসরেোগ িতর েতল যাবার  ময়, অতেতিই অশ্রু বষধণ 
িরতে। োতদর এই অশ্রু বণধবাদী েুঃ ওয়ািংতদরই পাতপর ফল। 

উরুমুসের মু সলম বাসেগুতলা আবার আেতন্দ গমগম িতর উতিতে। 
প্রসেস  পসরবারতিই  রিাতরর পক্ষ সথতি ক্ষসেপরূণ সদয়া েতয়তে। আতরি া 
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বে িাজ েতয়তে পুসলশ বাসেেীতে মু লমােতদর সরক্রু  িরার স র্দ্ান্ত  রিার 
সেতয়তে। স োবাসেেীতেও। স র্দ্ান্ত েতয়তে স িংসিয়ািং-এ সয পুসলশ বাসেেী 
থািতব োতে জে িংখোর অনুপাে অনু াতর অন্তে োর ভাতগর সেে ভাগ মু সলম 
েতব। 

সশতেজী উপেেিায় আবার মু লমােরা সফতর এত তে। আেমদ ইয়ািং 
এত  আেমদ মু াতি বলল, ‘েলুে,  বার দাবী সশতেজী উপেেিায় সযতে েতব 
আপোর।’ 

 বাইতি সেতয় আেমদ মু া েলল সশতেজী উপেেিায়। 
সেে গাসের এি া বের েলল সশতেজী উপেেিার সদতি। 
উসু েখে সবশ দূতর। জেমােবেীে পাবধেে এলািার এি া  রাইখাোর 

পাশ সদতয় েলসেল োতদর গাসে। 
েিাৎ  রাইখাো সথতি সেৎিার উিল, স ই  াতথ সভত  এল গুসলর শব্দ। 
আেমদ মু ার গাসে সথতম সগল।  াতথর অন্য দুস  গাসে ও সথতম সগল 

স ই  াতথ। 
সেৎিার েখেও সশাো যাসচ্ছল। 
রাে েখে ৯ া। 
আেমদ মু া গাসে সথতি সেতম েু ল  রাইখাোর সদতি। 
 রাইখাো দুোলা। দুোলা সথতিই সেৎিাতরর শব্দ আ তে। 
 রাইখাোর লতে এি া পুসলতশর গাসে দাাঁোতো সদতখ সবসস্মে েতলা 

আেমদ মু া। পুসলশ আ ার পর সেৎিার ও গুসল সযে সে াতব সমলতে ো। 
আেমদ মু া স াঁসে সবতয় ের ের িতর উপতর উতি সগল। 
স াঁসে সগতয় সমতলতে এি া িসরতোতর। িসরতোতরর পাশ সদতয় এি  াসর 

ঘর, বে-তো  োো রিতমর। 
মাঝখাতের এি া ঘর সথতি সেৎিার ও ধ্িাধ্সির শব্দ আ তে। 
আেমদ মু া স সে মুতখ উতিই সদখতে সপল, সয ঘর সথতি সেৎিার ও 

ধ্িাধ্সির শব্দ আ তে, োর দরজায় দাাঁসেতয় দু’জে পুসলশ। 



আবার স িংসিয়ািং  151 

 

আেমদ মু া িসরতোতর উিতেই ওরা বন্দুি বাসগতয় সেতে এল িতয়ি 
ধ্াপ। 

িতয়ি ধ্াপ। 
আেমদ মু ার োে দুস  পতিত । বলল, ‘িারা িাাঁদতে, সেৎিার িরতে 

আসম সদখতে োই।’ 
‘সোমার সিাে িাজ সেই এখাতে। আর এি ধ্াপ এগুতল আমরা গুসল 

িরব।’ 
‘োর মাতে সোমরা অ ৎ সিেু িরে।’ 
‘আর এিস  িথাও েয়, গুসল িরব।’ 
এই  ময় দুস  োরী িতটির সেৎিার  ব িান্নাতি োসপতয় উিল। 
সবদুেৎ সবতগ আেমদ মু ার োে সবসরতয় এল পতি  সথতি। 
দু’োতে দু’স  সরভলভার পুসলশ দুজতের উতদ্দতশ্য উতি এল। 
পুসলশ দুজতের বন্দুি উতি আ সেল আেমদ মু ার লতক্ষে। সিন্তু আেমদ 

মু ার সরভলভার যে দ্রুে উতি এল েে দ্রুে েয়। 
গুসল বষধণ েতলা আেমদ মু ার সরভলভার সথতি। 
পুসলশ দুজে গুসল সখতয় পতে সগল িসরতোতর। 
গুসল িতরই আেমদ মু া দ্রুে েু ল ঘতরর সদতি। 
দাাঁোল সগতয় দরজায়। সদখল, ঘতরর সমতঝতে এিজে যুবি রতি 

ভা তে। মাঝ বতয়স  এিজে সলাি ও এিজে মসেলা সমতঝতে পতে িাাঁদতে। 
আতরা িতয়িজে সেতল লুত াপুস  িরতে িান্নায়। োতদর সোখ মুতখ আেিংি। 
 বাই োে বিংশীয় আর দু’জে পুসলশ অসফ ার দু’জে আলু থালু সবতশর েরুণীতি 
জসেতয় ধ্তর স তে সেতয় আ তে।  ম্ভবে গুসলর শব্দ সপতয় ওরা বাম োতে 
সমতয়তদর ধ্তর সরতখ োে োতে সরভলবার সবর িতর সেতয়সেল। 

আেমদ মু া দরজায় সগতয় দাাঁোতেই  ামতে এসগতয় পুসলশ অসফ ারস  
সরভলভার েুলল আেমদ মু ার সদতি। আেমদ মু া সদখল সিগাতর োর োে। 

আেমদ মু া প্রস্তুে েতয়ই েুতিসেল। গুসল িরতে সবন্দুমাে সদরী িরল 
ো।  ামতে এসগতয় আ া পুসলশ অসফ ারস  উতল্ট পতে সগল। 
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োর োে সথতি খত  সমতয়স  েুত  সগতয় জসেতয় ধ্রল মাঝ বয় ী 
সমতয়তি। 

গুসল িতরই আেমদ মু া শুতয় পতেসেল। োর সে াব সোঁখুে সেল। এিস  
গুসল োর মাথার উপর সদতয় েতল সগল। আর এিমুহুেধ সদরী িরতল োর মাথা 
উতে সযে। 

শুতয় পতে আেমদ মু া গুসল িরল সদ্বেীয় পুসলশ অসফ ারস র সরভলভার 
ধ্রা োতে। 

পুসলশ অসফ ারস  োর এিস  গুসল বেথধ েবার পর সদ্বেীয় গুসল িরার 
জতন্য সরভলভার ঘুসরতয় সেসচ্ছল। সিন্তু গুসল িরার সুতযাগ োর আর েতলা ো। 
োর আতগই আেমদ মু ার গুসলর আঘাতে োর োে সথতি সরভলভার সে তি 
পতে সগল। 

‘জাে েুসম, এ পুসলশ েেোর পসরণাম সোমার সি েতব?’ 
‘আমার পসরণাম সেতয় আপোর সেন্তা িতর লাভ সেই। বলুে, সমতয় 

সিেন্যাপ িরা সি পুসলতশর দাসয়ত্ব?’ 
‘জাতেে িাতি েেো িরতলে?’ 
‘জাোর প্রতয়াজে সেই, আপসে সমতয়স তি সেতে সদে। সদ্বেীয়বার আর 

বলব ো মাথা গুসেতয় সদব।’ 
 িংতগ  িংতগই পুসলশ অসফ ারস  সমতয়স তি সেতে সদল। সমতয়স  েুত  

সগতয় আেতে পেল স ই মাঝ বয় ী সমতয়স র সিাতল। 
এই  ময় আেমদ মু ার সপেতে এত  দাাঁোল যুবাতয়রভ, আসজমভ ও 

আেমদ ইয়ািং। 
‘আেমদ ইয়ািং, এর োে সবাঁতধ্ সেতয় যাও সেতে। থাোয় স াপদধ িরতে 

েতব েেো ও সিেন্যাতপর অসভতযাতগ।’ বলল আেমদ মু া। 
আেমদ ইয়ািং োে সবাঁতধ্ োতি সেতে সেতয় সগল। 
মাঝ বয় ী ভরমসেলাস  েুত  এত  আেতে পেল স ই সেেে যুবিস র 

উপর। 



আবার স িংসিয়ািং  153 

 

আেমদ মু া এসগতয় সগতয় বলল, ‘সেেে যুবি সেিয় আপোর  ন্তাে 
মা। সিন্তু এখে িান্নার সেতয় সবশী প্রসেবাদী েতে েতব মা। ো েতল এ সস্বচ্ছাোর 
আরও অতেতির ক্ষসে িরতব।’ 

মসেলাস  এি ু পর উিল। সোখ মুেতে মুেতে বলল, ‘েুসম আমার সমতয় 
দু’স তি  বধোতশর োে সথতি বাাঁসেতয়ে বাো। আর এি ু আতগ এতল আমার 
স াোর সেতলও বাাঁেে। ওতদর বাাঁধ্া সদতে সগতয় স  জীবে সদতয়তে।’ 

‘পুসলশরা সি আপোতদর পূবধ পসরসেে সিিংবা ওতদর  াতথ সিাে শত্রুো 
আতে আপোতদর?’ 

গাসে খারাপ েওয়ায় আমরা এ  রাইখাোয় আশ্রয় সেতয়সে। পুসলতশর 
এি া গাসে সদতখ আমরা োতদর  াোযে সেতয়সেলাম। োরা সযে েজর রাতখ, 
োরসদতির অবস্থা ভাল েয়। ওরা েতল যায়, সিেুক্ষণ পর আবার সফতর আত । 
সমতয় দু’স তি ওতদর  াতথ সদতে বতল। এরপর যা ঘত তে ো সদখে।’ 

‘এে জঘন্য এরা?’ 
‘শুধ্ু এরা েয়, পুসলতশর অসধ্িিংশই েি েতয় সগতে। উইঘুরতদর উপর 

এরা যা ইচ্ছা োই িতরতে, এখে আমাতদর উপরও োে েুলতে। এ ফ্রাতঙ্কেতিইে 
আমরাই গতেসে।’ 

‘সিি বতলতেে মা। উইঘুর মু লমােতদর উপর অেোোতর যারা োে 
োসল সদতয়তে, োরাও এখে এতদর অেোোতরর সশিার েতব, এ াই প্রািৃসেি 
সবধ্াে।’ 

‘বলতে সদ্বধ্া সেই, আমরা এরই সশিার।’ 
‘আমরা আপোতদর জতন্য সি িরতে পাসর বলুে, আপোরা এখাতে 

সেরাপদ েে।’ 
‘আমরা সি িরব? আমাতদর গাসে খারাপ সিাে গাসেও পাইসে।’ 
‘আপোরা োইতল আপোতদর আমরা উসুতে সপৌাঁতে সদতে পাসর। 

আপোরা সিাথায় যাতবে?’ 
‘সশতেজী উপেেিায়?’ 
‘সিাতথতি আ তেে?’ 
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‘হুোে সথতি।’ 
‘সশতেজীতে িার িাতে যাতবে? সি আতে ওখাতে?’ 
‘ওখাতে আমার বে সবাে থাতিে। ওর িাতে সবোতে যাসচ্ছ।’ 
‘আপোর সবাে জামাই সেিয় োে?’ 
‘সজ।’ 
‘িেসদে োরা সশতেজী উপেেিায় আতে?’ 
‘এই এি মা । শুেলাম ভাল বাসে সপতয়তে, জসম-জমাও সপতয়তে 

অতেি।’ 
‘আসম মতে িসর সশতেজী সগতল ওতদর পাতবে ো।’ 
‘সিে?’ সমতয়স র সোখ বে বে েতয় উিল। 
‘উইঘুরতদর  সরতয় সো োরা বত সেতলে, উইঘুররা আবার সফতর 

এত তে।’ 
মাঝ বয় ী স ই সলািস  এেক্ষণ আতলােো শুেসেল। স  উতি এল। োর 

সোতখ মুতখ উতদ্বগ। বলল, ‘োেতল সি  িংঘাে  িংঘষধ েতয়তে? োেরা সি োেতল 
পরাসজে?’ 

‘ িংঘাে  িংঘষধ েয়সে।  রিারই এি া আতপাষ মূলি বেবস্থা িতরতে। 
উইঘুরতদর জায়গা োতদর সফরে সদতয়তে। োেতদর োতদর সেতজর জায়গায় 
সফরে পািাতচ্ছ। 

‘ও গে! োেতল ওরা সিাথায় সগল। আমরা এখে সি িরব?’ বলল 
সমতয়স । 

‘আমরা আপোতদর উসুতে সপৌাঁতে সদতে পাসর। স খাে সথতি িাল 
 িাতল গাসে সেতয় উরুমুসে সিিংবা োে সফতর সযতে পাতরে।’ 

‘োই সোি।’ পুরুষস  বলল। 
‘সিি আতে। োেতল আপোরা ধেরী েতয় সেে।’ বলল আেমদ মু া। 
োরা উতি দাাঁোল। 
মসেলাস  ইেিে িরসেল এবিং োর  ন্তাে যুবিস র লাতশর সদতি 

োিাসচ্ছল। 
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‘সেন্তা িরতবে ো, আপোতদর সেতলর সদে আমরা  াতথ সেব।’ 
বতল আেমদ মু া যুবতির লাশস  পাাঁজাতিালা িতর েুতল সেল। 
আসজমভ, আেমদ ইয়ািং-এর  াতথ আতগই সেতম সগতয়সেল। 
সেতে োমতেই আেমদ ইয়ািং েুত  এল এবিং আেমদ মু ার িাে সথতি 

যুবতির লাশস  সেতয় সেল। 
গাসেতে উিল  বাই। পুসলশতিও গাসেতে উিাতো েতলা। 
োতদর সেে গাসের বেতর সেল এিস  মাইতক্রাবা । স  মাইতক্রাবাত র 

 ামতের স ত  উিল আেমদ মু া। আর ড্রাইসভিং স ত  ব র আেমদ ইয়ািং। 
সপেতে উিাল যুবিস র লাশ। স ই  াতথ স ই ভরতলাি, ভরমসেলা 

এবিং োর পসরবার। 
গাসে োেতে যাতব, এমে  ময় েুত  এল যুবাতয়রভ এবিং আসজমভ 

েন্তদন্ত েতয়। 
ওতদর সদতখ আেমদ মু া দরজা খুলল। 
দরজায় এত  দাাঁোল যুবাতয়রভ ও আসজমভ। এি ু সেেু গলায় বলল, 

‘আলমাআো সথতি এই মাে সমত জ সপলাম।  াতরজুর আণসবি প্রিল্প 
স ট াতর আমাতদর দু’জে শীষধ সবজ্ঞােী খুে েতয়তে গে দু’সদতে এবিং এিস  
িম্পু ার বোিংি েেেে েতয়তে। আেিংি ও সেরাপত্তােীেো েসেতয় পতেতে সগা া 
 াতরজুতে।’ 

থামল যুবাতয়রভ। 
খবরস  সশাোর  িংতগ  িংতগ আেমদ মু ার মুখ ম্লাে েতয় সগল। মাথা সেেু 

িতর সিেুক্ষণ সেন্তা িরল। োরপর মুখ সফরাল আেমদ ইয়ািং-এর সদতি। বলল, 
আেমদ ইয়ািং, শুতেে সো  ব, সোমার সশতেজী উপেেিায় আর যাওয়া েতচ্ছ ো। 
গাসে ঘুসরতয় দাও উরুমুসের সদতি।’ 

োরপর সফরল যুবাতয়রভ ও আসজমতভর সদতি। বলল, ‘োোোসে 
আমাতদর উরুমুসেতে সফরা দরিার। সবজ্ঞােী েসবতয়ভতি  ব ঘ ো জাোতে 
েতব। আমার মে বলতে, আজই আমাতদর মাতয়জ যাো িরা দরিার। যাও, 
সোমরা  ব গাসে ঘুরাতে বল উরুমসের সদতি।’ 
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েতল সগল যুবাতয়রভ ও আসজমভ। 
আেমদ মু া সপেে সদতি সফতর বলল, ‘জোব, আমরা যসদ উসুতে ো 

সগতয় উরুমসেতে সফসর, োেতল সি আপোতদর সিাে অসুসবধ্া আতে?’ 
‘ো ো, স  াই বরিং আমাতদর জতন্য ভাল। আমরা অতেি া পথ এসগতয় 

সগলাম রাোরাসে।’ বলল মাঝ বয় ী ভরতলাি। 
‘ধ্ন্যবাদ’ বতল আেমদ মু া আেমদ ইয়ািংতি গাসে োেতে বলল। 
উরুমসে সপৌাঁতে সবতধ্ রাখা পুসলশ অসফ ারতদরতি যুবাতয়রভ থাোয় 

স াপধদ িতর  াতথ সেতয় আ া পসরবারস তি এিস  সো তল সেতয় সগল। 
ওতদর লাতগজ ে ওতদরতি সোত তল েুতল সদতয় আেমদ মু া ও আেমদ 

ইয়ািং সবদায় সেতে োইল। 
ভরতলাি ও ভরমসেলা দু’জতেই আেমদ মু ার পথ সরাধ্ িতর দাাঁোল। 

বলল ভরতলািস , ‘েুসম আমাতদর জতন্য এে সিেু িরতব, অথে সোমার োম 
পসরেয় াও আমাতদর জাো েয়সে।’ 

‘আব্বা শুধ্ু ওাঁর পসরেয় েয়, ওাঁতি আমাতদর বাসেতে দাওয়াে িরুে। 
সেসে আমাতদর েেুে জীবে সদতয়তেে।’ বলল ভরতলািস র সমতয় দু’জতের 
এিজে েরুণী। 

‘আসম আেমদ মু া। আর এ আেমদ ইয়ািং।’ বলল আেমদ মু া। 
‘সিাে আেমদ মু া?’ এি  াতথই বতল উিল ভরতলাি ও ভরমসেলা। 

োতদর সোতখ এি  াগর প্রশ্ন। 
আেমদ মু া সিেু বলার আতগ োরাই বলল, ‘ ঐ আেমদ মু া েয়তো 

সয স াসভতয়ে ইউসেয়তে সবপ্লব িতরতে, স িংসিয়ািং-এ গটেতগাল িতরতে এবিং 
োেতদর শত্রু?’ 

‘সজ, আসম স ই আেমদ মু াই।’ 
ভরতলাি, ভরমসেলা এবিং দুজে েরুণী সোতখ অপার সবস্ময়। োরা ভূে 

সদখার মে সেবধাি সোতখ োসিতয় রইল। 
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োতদর সদতি োসিতয় আেমদ মু া এি ু ো ল। বলল, ‘আমাতদর 
এখুসে সযতে েতব, অতেি িাজ। শুধ্ু বতল যাই, আমরা স িংসিয়ািং-এ গটেতগাল 
িসরসে, আমরা োেতদর শত্রুও েই।’ 

বতল আেমদ মু া  ামতে পা বাোতে োইল। সিন্তু ভরতলািস  দুই োে 
প্র াসরে িতর আেমদ মু ার পথ সরাধ্ িতর দাাঁোল। 

বলল, ‘ো, আপসে স  আেমদ মু া েে, সয আেমদ মু ার িথা আমরা 
শুতেসে।’ 

‘োেতল সিাে আেমদ মু া আসম?’ 
‘সয আেমদ মু া পতরাপিারী এবিং মােবোতবাতধ্ উরু্দ্র্দ্ স ই আেমদ 

মু া আপসে।’ 
‘এি মানুতষর দুই  ত্ত্বা থাতি ো সি?’ 
‘আসম ো বসল ো। আসম সয আেমদ মু ার িথা শুতেসে, োতি আসম 

সদসখসে। সয আেমদ মু াতি আসম সদতখসে, সেসে আমার স ই সশাো আেমদ মু া 
েে। সশাো আেমদ মু ার সিাে অসস্বত্ব আমার িাতে সেই।’ 

‘আপোর িাতে ো থািতলও োজাতরা সলাতির িাতে আতে। আপসে 
অস্বীিার িরতবে সিমে িতর?’ 

‘োজাতরা সলাতির সশাো িথার  াতক্ষের সেতয় এিজতের সদখা িথা 
 াক্ষে বে। সয সেতজর জীবে সবপন্ন িতর এিস  োে পসরবারতি রক্ষা িতর, সয 
এিজে োে যুবতির লাশ বেে িতর এবিং  ামান্য প্রশিং ারও সয মুখাতপক্ষী েয়, 
স  োেতদর শত্রু আসম মাসে ো।’ 

‘সিন্তু এ া সো  েে সয আসম োেতদর সবরুতর্দ্ এবিং মু লমােতদর পতক্ষ 
িাজ িরসে।’ 

 িংতগ  িংতগ উত্তর সদলো ভরতলাি। মাথা সেেু িতর সিেুক্ষণ েুপ থািার 
পর বলল, ‘আজ আমার মতে েতচ্ছ, সয িারতণ আজ আমার পসরবারতি আপসে 
রক্ষা িরতে েুত  সগতয়সেতলে প্রাণ সবপন্ন িতর, স  িারতেই আপসে েুত  এত তেে 
স িংসিয়ািং-এর মু লমােতদর রক্ষার জতন্য।’ 
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‘অতেি ধ্ন্যবাদ আপোতি। এমে বািব উপলসর্দ্  বার মতধ্ে এতল 
সদশ া শাসন্তর রাতজে পসরণে েতো।’ 

বতল আেমদ মু া ভরমসেলার সদতি সফতর বলল, ‘আস  মা।’ 
‘ো বাবা, সযতে পারতব ো। মা বতল োিার আমার সিাে সেতল সেই। 

েুসম আমাতি মা বতল সেতিে। সযতে সদব ো সোমাতি এে োোোসে।’ বলল 
ভরমসেলা। 

‘যাবার  ময় েতল সিউ িাউতি ধ্তর রাখতে পাতর ো। মাও ো। আমার 
যাবার  ময় েতয়তে স িংসিয়ািং সথতি।’  

‘েতল যাচ্ছ স িংসিয়ািং সথতি?’ 
‘ ম্ভবে এখােিার িাজ সশষ।’ 
‘সোমার সদশ সিাথায়?’ 
‘জতন্মসেলাম স িংসিয়ািং-এ, এখে সগা া পৃসথবীই আমার সদশ।’ 
‘োেতল বাসে সিাথায়?’ 
‘আমার সিাে বাসে সেই।’ 
‘বাসে সেই? আসম যসদ সোমার সিিাো োই?’ 
‘সদতে পারতবা ো।’ 
‘সোমার স্ত্রী, সেতল......।’ 
আেমদ মু া ভরমসেলার এ প্রশ্নস র জবাব  িংতগ  িংতগ সদতে পারতলা 

ো। েিাৎ এিরাশ আতবগ এত  োর িটি রুর্দ্ িতর সদতে োইল। 
আেমদ মু া মুখ সেেু িরল। 
মুখ সেেু সরতখই জবাব সদল, ‘স্ত্রী সেল। স  স িংসিয়ািং-এরই সমতয়। োুঃ 

ওয়ািংতদর গুসলতে সেেে েতয়তে, োর সপো মাোও।’ 
‘আসম দুুঃসখে বাবা, এ প্রশ্ন সোলা আমার সিি েয়সে।’ 
‘সিি আতে। আেন্দ-তবদোর এ পৃসথবীতে  ব সিেুই থািতব মা। আসম 

আস  মা।’ 
‘েুসম অতেি বে বাবা, আমার িল্পোর সেতয়ও বে। সিাে মাই 

সোমাতি ধ্তর রাখতে পারতব ো।’ 
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এি ু থামল ভরমসেলা। োরপর বলল, ‘এি া বে  ান্ত্বো সপলাম। 
এি া পবধে প্রমাণ ভুল সেতয় সবাঁতে সেলাম। সোমার  াতথ সদখা েওয়ায় স  ভুল 
সভতে সগল। আচ্ছা বলে, ই লাম সি সিি সোমার মে? সয োেতদর োতে েুসম 
সোমার সপ্রয় বস্তু োসরতয়ে, স  োেতদর এিস  পসরবারতি রক্ষার জতন্য জীবে 
সবপন্ন িতর এসগতয় সগতয়সেতল। এ উদারো সোমার ো সোমার ই লাতমর? 

‘ই লাম আমাতি গতেতে মা। ই লাম বাদ সদতল আসম োুঃ ওয়ািংতদরই 
এিজে েতয় সযতে পাসর।’ 

‘ধ্ন্যবাদ বাো। সোমার মূলেবাে  ময় অতেি েি িতরসে। সোমাতি 
িি সদতয়সে। সিন্তু আমরা উপিৃে েতয়সে। সোমাতি, স ই  াতথ সোমার 
ই লামতি আমার মতে থািতব।’ 

‘ই লাম আমার েয় মা, ই লাম সগা া মােব জাসের  ম্পদ। ই লাম 
আপোরও।’ 

‘ধ্ন্যবাদ।’ 
‘ধ্ন্যবাদ’ বতল আেমদ মু া পা েুলতে যাসচ্ছল। ভরমসেলার সমতয় 

েরুণী দু’জতের এিজে এসগতয় এত  আেমদ মু ার োতে এিস  িাগজ েুতল 
সদল। বলল, ‘ আমরা দু’সবাে আপোতি িৃেজ্ঞো জাোসচ্ছ। মৃেেুর মুতখ ঝাসপতয় 
পতে আপসে আমাতদর বাাঁসেতয়তেে। স িংসিয়ািং-এর সিউ এি পা এগুতে 
পারতোো পুসলশ অসফ ারতদর সবরুতর্দ্। আপোর দ্বারাই মাে ও া  ম্ভব েতয়তে। 
িাগতজ সিিাো সদলাম। সবপ্লবী সেো আেমদ মু া  ম্পতিধ সিেু সিেু জাসে। েবু 
বলসে, ঘ োেতক্র সিাে সদে সিাে সুতযাগ যসদ পাে আমাতদর বাসেতে পা সদয়ার, 
আমরা ধ্ন্য েতবা।’ 

‘োেরা েখে যসদ সপোলতয় ো থাতি?’ সমসি সেত  বলল আেমদ মু া। 
েরুণীর মুখ লাল েতয় উিল। বলল, ‘ সযখাতেই থাসি েুত  আ ব।’  
‘ধ্ন্যবাদ’ বতল আেমদ মু া পা বাোল। 
‘যাবার  ময় আতরি া প্রশ্ন, ভাই,  ন্তাে ও স্বামী সুলভ এে মমোময় 

ও অনুভূসে প্রবণ হৃদয় সেতয় আপসে এে বে সবপ্লবী সিমে িতর?’ বলল 
ভরতলািস । 
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ো ল আেমদ মু া। বলল, ‘মানুতষর প্রসে অ ীম মমোই মানুষতি 
সবপ্লবী িতর। মানুতষর প্রসে মমো ো সেতয় সবপ্লবী েওয়া পাপ। এ াও ই লাতমর 
সশক্ষা।’ 

বতল আেমদ মু া সবসরতয় এল িক্ষ সথতি। সোত তলর স াঁসে সদতয় 
োমতে োমতে আেমদ মু ার মতে েতলা, প্রসেস  পদতক্ষপ সযে োর আব্বা, 
আম্মা, সবােতদর মমোমাখা সেতের েীেতি পদদসলে িরতে। হৃদতয়র সিাথায় 
সযে এি া সবদো সেে সেে িতর উিল আেমদ মু ার। 

 
 
আেমদ ইয়ািং বত  সেল গাসেতে। 
আেমদ মু া উতি ব তেই সেতে সদল গাসে। 
সিাে িথা বলল ো আেমদ মু া। 
আেমাে েতয় পতেসেল স । 
রাতের উরুমেী েগরী। 
আেমদ মু ার মতে েতলা, অন্ধিাতরর বুতি রািায় আতলা গুতলা  
আকুল প্রেীক্ষায় সজতগ থািা সেেলি সোতখর মে িল িল িরতে। 
োর হৃদতয়র সিাে দূর সদগতন্ত এি া সবদো সযে িথা বতল উিল, 

‘পৃসথবীতে লাতখা গেৃ আতে, সিন্তু সিাে গতৃেই সিাে ঘুম জাগা সোখ এমে 
প্রেীক্ষায় সেই োর জন্য।’ 

 বাই ঘাাঁস তে এত  সপৌেল। 
 বাইতি আ তে বতল আেমদ মু া েল ঘতরর সদতি েলল। আেমদ মু া 

েল ঘতর সগতয় সদখতে সপল আেমদ ইয়ািং এর শ্বশুর  াতবি গভেধর সল ইউয়াে 
সি। বলল, োোজাে, জরুরী আলাপ আতে, সেইতজে ও োেীমাও এতল ভাল েয়। 

সিি আতে োি ওতদর। 
আেমদ মু া েল ঘতরর এি া পদধা স তে সদল। িতয়িস  স াফা আোল 

েতয় সগল। োরপর আেমদ মু া ইট ারিতম সেইসলতি বলল, েুসম সেইতজে ও 
োেীমাতি েল ঘতর সেতয় এত া। 
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সেইসলতি ঘাাঁস র ইতলসিস স  ও যাবেীয় ইতলিসেি সমসেয়ার দ্বাসয়ত্ব 
সদয়া েতয়তে। স ই  াতথ ঘাাঁস র অভেন্তরীণ বেবিাপো সিা- অসেধতে তরর 
দ্বাসয়ত্বও পালে িরতে। 

আেমদ মু া, সেইসল ও ওমর মা েোিং এর বোপাতর খুব আশাবাদী। োরা 
আেমদ ইয়ািং-এর স তম অেেন্ত মুলেবাে  িংতযাজে েতব। 

সেইতজেরা এল এবিং এল যুবাতয়রভ ও আসজমভরাও। 
আেমদ মু া সল ইউয়াতের পাতশর স াফায় বত সেল। 
সবজ্ঞােী েবীতয়ভ এত  প্রতবশ িরল েল ঘতর। সল ইউয়াতের পাতশ।  
'জোব েবীতয়ভ, আপসে যুবাতয়রতভর িাে সথতি  াতরজ আণসবি 

প্রিতল্পর িথা শুতেতেে। এ বোপাতর আপোর মে বলুে।’ বলল আেমদ মু া।  
‘যে া বুঝতে পারসে  বধোতশর যাো স খাতে শুরু েতয় সগতে। সয দুজে 

সবজ্ঞােী সেেে েতয়তে শুেলাম, োরা আমাতদর পরীক্ষণ ও েত্ত্বসবজ্ঞাতের দু'জে 
শীষধ সবজ্ঞােী। এিই  াতথ দুজে শীষধ সবজ্ঞােী সেেে েওয়া ও িসম্পউ ার ো া 
বোিংি সবধ্বিং  েওয়া খুব োত্ক্পযধপণূধ। অেেন্ত পসরিসল্পে উপাতয় ওরা আমাতদর 
এিমাে স্বয়িং ম্পণূধ আণসবি প্রিল্পতি অেল িতর সদতচ্ছ। সিাে ো া বোিংিস  
সবধ্বি েতয়তে এ া জােতল আাঁে িরা সযে ক্ষসের প্রিৃসে া সিমে।’ 

থামল েবীতয়ভ। 
‘ বতেতয় উতদ্বতগর েতলা, দুজে সবজ্ঞােী খুে েতলে এবিং এি া 

লোবতর রী ধ্বিং  েতলা, সিন্তু আমাতদর সগাতয়ন্দা সবভাগ  তন্দে িরবার মে 
িাউতি পায়সে। শত্রুরা মতে েতচ্ছ  বসিেু জাতে। সেখুাঁে ওতদর িাজ।’ বলল 
যুবাতয়রভ। 

‘আমাতি সজজ্ঞা াবাদিাতল ওরা সিন্তু বারবারই বতলতে, সোমাতদর 
সিাে সিেুই সগাপে সেই। শুধ্ু জাসে ো সোমাতদর ঐ িম্পু ার ফাইলগুতলা 
সিাথায়? যসদ এ ফাইলগুতলা ো পাই, োেতল আমরা এমে পথ অনু রণ িরব, 
ো সোমাতদর জতন্য েতব আতরা ভয়াবে। ক্ষসে ও ধ্বিং  েতব আরও বে। সজতে 
সরখ, সোমাতদর আণসবি শসি ধ্বিং  িতরই োেব।’ 



আবার স িংসিয়ািং  162 

 

‘সজোতরল বসর  সো  ামতের সলাি, সপেতে সি আতে?’ বলল সল 
ইউয়াে। 

‘আমার মতে েয় রাসশয়ার জােীয়োবাদী মেল। এিসদে ওতদরতি 
আসম রাসশয়ার সগাতয়ন্দা েীফ এর পক্ষ সথতি পািাতো এিস  সমত জ সেতয় 
আতলােো িরতে শুতেসে।’ বলল েবীতয়ভ। 

‘রাসশয়ার িট্টর জােীয়োবাদীরা োতচ্ছ এর দ্বারা। বলল আেমদ ইয়ািং। 
‘োওয়া া পসরস্কার, আণসবি শসির অসধ্িারী এিমাে ম ুসলম সদশ 

মধ্েএসশয়ার আণসবি  ামথধ ধ্বিং  িরা।  ামতের সভসি ধ্বত  পেতল ধেরী অস্ত্র 
সিাে  মস্যা েতব ো। আন্তজধাসেি সিাে স র্দ্াতন্তর পোাঁতে সফতল অস্রগুতলা এি 
 ময় সিতে সেয়া েতব।’ বলল যুবাতয়রভ। 

‘আলমা আো সথতি আ া সমত তজ স খাতে আমাতদর যাবার িথা বলা 
োই। আমরা সি স র্দ্ান্ত সেব?’ আেমদ মু া বলল। 

‘আপসে সজখাতে আতেে, স খাতে আলমা আো সথতি সিেু বলার 
প্রতয়াজে সবাধ্ িতরসে। সিন্তু পসরসিসে অেেন্ত ভয়াবে। আপোর  ে আমাতদর 
অসবলতম্ব যাওয়া দরিার।’ বলল এিই  াতথ যুবাতয়রভ ও আসজমভ। 

োতদর িথা সশষ েতেই আেমদ ইয়ািং বলল, ‘অবস্থা গুরুের  তন্দে 
সেই, সিন্তু আেমদ মু া ভাই- এর যাবার মে েতল আলমা আোর সমত তজ 
অবশ্যই এর উতল্লখ থািতো। এসদতি আেমদ মু া ভাই-এর প্রতয়াজে এখাতে 
সশষ েয়সে।’ 

‘আমারও োই মতে েয়।’ বলল মা েোিং। 
আেমদ মু া ো ল। বলল, ‘সেইতজে, সেইসল সোমরা সিেু বলতল ো।’  
‘আমাতদর দাবী এে সো  েয়। িসদে থািার জতন্য আমরা বলব ো। 

আমাতদর দাবী আপসে এ সদতশ থািতবে।’ বলল সেইতজে। 
‘সোমার পুরাতো এ দাবী েেুে িতর আর বলার দরিার সেল ো।’ 
ো তে ো তে িথা িস  বতল আেমদ মু া এি ু থামল। এি ু ভাবল। 

মুখ া গম্ভীর েতয় উিল োর। োরপর মাথা েুলল। শুরু িরল, ‘শুধ্ু  াতরজুর 
আণসবি প্রিতল্পর িথা সবসচ্ছন্নভাতব ো সভতব সগা া মধ্েএসশয়া প্রজােতের িথা 
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আমাতদরতি ভাবতে েতব। আমাতি সিেন্যাপ িরা েতয়সেল মধ্েএসশয়ার  ীমান্ত 
শের েরতি  সথতি। এ া খুব সো  ষেযতের ফল েয়। আসম সিাে সদে, িখে 
আ ব, সিাথায় উিব, সিভাতব সিেন্যাপ িরা েতব, ইেোসদ প্লোে অতেি আতগই 
িরা েতয়সেল। সভ আই সপ সরস্ট োউতজ সযমে ওরা সলাি েুতিসেল অতেি আতগ, 
সেমসে েথে  িংগ্রতের জতন্য  রিাতরর সবসভন্ন পযধাতয় ওতদর সলাি আতে বতলই 
আমাতদর ধ্তর সেতে েতব। েরতিত র সিেন্যাতপর ঘ ো প্রমাে িতরতে সগা া 
এি া ষেযে  সক্রয় েতয় উতিতে।যার এি া ভয়াবে প্রিাশ  াতরজু আণসবি 
প্রিতল্পর ঘ ো।  াতরজুতে সয ষেযে  সক্রয় োর লক্ষে মধ্েএসশয়া মু সলম 
প্রজােতের আণসবি শসি ও  ামথধ ধ্বিং  িরা।সিন্তু ষেযতের  ামসগ্রি লক্ষে 
েতলা মধ্েএসশয়া প্রজােতের ক্ষসে  াধ্ে। এই ষেযেতি অসবলতম্ব সেসহ্নে ও ো 
সভতে সদতে ো পারতল বে ক্ষসের  ম্মুখীে আমাতদর েতে েতব। েরতিত র 
সিেন্যাপ ও  াতরজুর ঘ ো আমাতদর জতন্য জরুরী এি  েিধ  িংতিে। 

এি ু থামল আেমদ মু া। এি ু েতে েতে বত  বলল, ‘আজ রাতেই 
আসম রওয়াো েতে োই।’ 

‘আজ রাতেই?’ সবসস্মে িতে বলল আেমদ ইয়ািং। 
‘হ্াাঁ, আজ রাতেই। সেন্তা িতরা ো ইয়ািং। সয পসরিল্পো িরা েতয়তে, 

োর বািবায়তে সোমরাই যতথি।’ বতল আেমদ মু া যুভাতয়রতভর সদতি 
োিাল। বলল, ‘েুসম আলমা আোর  াতথ সযাগাতযাগ ির। রাে ৩ ার সদতি 
 ালোই পাোতের  তব্বধাচ্চ শৃতের সগাোয় সয েত্তর রতয়তে, স খাতে দু'স  
সেসলিপ্টার আ তব। এি া এসলিপ্টার সফরতব আলমা আোয়। সমইসলগুসলর 
শবতদে যাতব এ সেসলিপ্টাতর। আলমা আো সথতি সমইসলগুসলর শবতদে যাতব 
মদীোয় দু'এিসদতের মতধ্ে। আগামীিাল ো াে োসরি আ তে মদীোয়। স  
 ব বেব্থা িরতব দাফতের। আতরিস  সেসলিপ্টার যাতব মধ্ে িাজাখািাতের 
িার ািতপ। এ সেসলিপ্টাতর জোব েবীতয়তভর স্ত্রী ও সমতয়র শবতদে থািতব। 
স ই  াতথ থািতবে জোব েবীতয়ভ, আসম ও আসজমভ।এই সমত জ েুসম আলমা 
আোয় পাসিতয় দাও।' 

যুবাতয়রভ সবসরতয় সগল িক্ষ সথতি। 
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আেমদ মু া সফরল েবীতয়তভর সদতি। বলল, ‘জোব, সম সয বোপাতর 
বতলসেলাম আপসে সেন্তা িরতেে?’ 

‘সেন্তা িরসে। আসম মতে িসর সোমার প্রিাব যুসিযুি। আপােে 
সিেসদে আমাতি সদতশর বাইতরই থািা দরিার। সুেরািং আসম ও আমার স্ত্রী 
মধ্েএসশয়ায় সযতে রাজী আসে।’ 

‘সিন্তু আমরা সয  ব সদি সথতিই এসেম েতয় যাব।’ বলল আেমদ 
ইয়ািং। 

‘আেমদ ইয়ািং সোমাতি আরও স্বাবলম্বী ও স্বাধ্ীে িরার জতন্যই এমে 
স র্দ্ান্ত আরও জরুরী।’ 

‘বাুঃ ভাইয়া,এ সিাে যুসি।  াাঁোর সশখাতে অসভভাবিরা োসজর থাতি 
ো?’ বলল সেইতজে। 

‘আেমদ ইয়ািং এবিং সোমার  াোর সশখা অতেি আতগ সশষ। এবার 
স্বাধ্ীেভাতব  াোতরর পালা।’ 

‘সিন্তু এখােিার আবোওয়া িে া প্রসেকূল, আপসে জাতেে।’ 
সেইতজেও িথা বলল আবার। 

‘খুব প্রসেকূল েতব ো। স িংসিয়ািং  রিার এখে মু লমােতদর  াতথ 
ভাল বেবোর ো িরুি, খারাপ বেবআর অন্তে িরতব ো। আর সবষদাাঁে সয দুস  
সেল সভতে সগতে। সরে ড্রাগে  সক্রয় েতে সেিা িরতলও এর জতন্য অতেি  ময় 
লাগতব। সুেরািং ভতয়র সিেু সেই।’ 

এি ু সথতমই আবার বলল, এি া িথা সোমাতদর বলব, োেরা এখে 
এি ু সবিায়দায় পতেতে, োতদর িারও িারও সক্ষাভও সবতেতে। এই  ময় 
োতদর  াতথ ভাল বেবোর ির, ওতদর  াোযে ির। ওতদর  াতথ সবতরাধ্ েয়, 
ওতদরতি আমাতদর িতর সেয়াই  মস্যার  মাধ্াে। সমশোরী জাসে সে াতব 
মু লমােতদর মুল দাসয়ত্ব এ াই।’ 

‘ধ্ন্যবাদ মু া ভাই, আপোর উপতদশ মতে রাখব।’ 
‘অতেি রাে েতয়তে। এবার উিতে েয়। খাবার সরসে।’ 
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আেমদ মু া সল ইউয়াে ও েবীতয়ভতি বলল, ‘েলুে উিা যাি।’ বতল 
আেমদ মু া উতি দাাঁোল। 

উতি দাাঁোল  বাই। 
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৬ 
মধ্েএসশয়া মু সলম প্রজােতের িাজাখ প্রতদতশর মধ্ে অঞ্চতলর সো  

শের িার াপতির সো  সবমাে বন্দতর লোটে িরল আেমদ মু াতদর সো  
সবমােস  পূবধ পসরিল্পোর সিি েসব্বশ ঘণ্টা পর। 

উরুমুসে বত  আেমদ মু া সয পসরিল্পো িতরসেল, োতে আলোই 
পাবধেে ভূসমতে রাে সেে ায় সেসলিপ্টাতর উিার পর িার াপি শেতর এত  
সপৌাঁোর িথা  িাল দশ ায়। সিন্তু আেমদ মু ারা এত  সপৌাঁেল পতরর সদে  িাল 
দশ ায়। 

স িংসিয়ািং এর আলোই পাবধেে ভূসম সথতি সেসলিপ্টাতর ওিার পর 
আেমদ মু া োর পসরিল্পো পসরবেধে িতরসেল। 

িার াপতির পসরবতেধ োর সেসলিপ্টারতি লোটে িরার সেতদধশ 
সদতয়সেল বলখা  হ্রতদর পসিম েীতরর শের বলখাত । 

আসজমভ সবসস্মেভাতব সোখ েুতলসেল আেমদ মু ার সদতি । 
‘সিৌশল পসরবেধে িরলাম।’ সেত  বতলসেল আেমদ মু া। 
এে ুকু উত্ততর েৃপ্ত েয়সে আসজমভ এবিং েবীতয়ভ। োতদর সোতখ প্রশ্ন 

রতয়ই সগতয়সেল। 
‘আমরা আজতির সদে’ আবার বলতে শুরু িতরসেল আেমদ মু া, এবিং 

আজতির রাে এই হ্রদ শের বলখাত ই থািব। আগামীিাল  িাতল আমরা যাো 
িরব িার াপতির উতদ্দতশ্য।’ 

‘সেিয় বে সিাে পসরিল্পো আপোর আতে, স  া সি?’ উন্মুখ েতয় 
সজজ্ঞা া িতরসেল আসজমভ। 

‘বলসে। েুসম বলখাত  সেতমই  িংবাদ মাধ্েতম খবর সপৌাঁোতব, ‘ াসরজু 
আণসবি প্রিতল্পর শীষধ সবজ্ঞােী আবদুল্লাে আলী েবীতয়ভ োর স্ত্রী ও সমতয়  ে 
সিেন্যাপ েতয়সেতলে। োতদর প্রসেতবশী এিস  সদতশ সেতয় যাওয়া েতয়সেল। 
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দুষ্কৃেিারীরা োর স্ত্রী ও সমতয়তি েেো িতরতে, সিন্তু সশষ পযধন্ত সবজ্ঞােীতি উর্দ্ার 
িরা  ম্ভব েতয়তে। সবজ্ঞােী আজ  িাল দশ ায় িার াপতি সফরতেে। সেসে 
এখাতে দু’এিসদে সবশ্রাম সেবার পর  াসরজু প্রিতল্পর িাতজ যথারীসে সযাগদাে 
িরতবে।’ এই খবর সপৌাঁোবার  াতথ  াতথ েুসম প্রশা তের িাতে সেতদধশ 
সপৌাঁোতব, আজতির  ান্ধেিালীে ও িালতির  িাতলর িাগতজ অবশ্যই সযে 
খবরস  সবর েয়। সবতশষ িতর এই খবর িার াপি ও  াসরজুর িাগজগুতলাতে 
অবশ্যই সযে ওতি।’ 

আেমদ মু ার িথায় োস  ফুত  উতিসেল আসজমতভর মুতখ। উচ্ছ্বস ে 
িতে বতল উতিসেল, ‘বুতঝসে মু া ভাই আপসে সি ঘ াতে োে।’ 

‘সি?’ আেমদ মু ার মুতখ োস । 
‘ষেযেিারীতদর আপসে সদতের আতলাতে আেতে োে। আপসে োে 

োরা জোব েবীতয়ভতি সিন্দ্র িতর  সক্রয় সোি।’ 
‘সিি বতলে আসজমভ। ওরা  সক্রয় ো েতল ওতদর োগাল পাওয়া যাতব 

ো।’ বলল আেমদ মু া। 
‘আপোতি ধ্ন্যবাদ মু া ভাই। আপসে সয সিৌশল সবর িতরতেে, 

আমাতদর  ামতে এগুবার, আমার মতে েতচ্ছ, এ াই এিমাে পথ।’ বলল 
আসজমভ। 

িার াপি সবমাে বন্দর সো । 
স াঁসে লাগল সগতয় সবমাতে। 
সবমাে বন্দতরর সভেতর ও বাইতর অতেি সলাতির  মাগম েতয়তে। 
 াসরজু আণসবি প্রিতল্পর সবসশি িতয়িজে িমধিেধা এবিং প্রশা তের 

িতয়ি উচ্চপদস্থ িমধিেধা এত সেতলে সবজ্ঞােী আবদুল্লাে আলী েবীতয়ভতি 
স্বাগে জাোতে। এোো সিেু পুসলশ ও সগাতয়ন্দা িমধিেধা এত সেতলে 
আসজমভতি স্বাগে জাোবার জতন্য। 

সবমাতের দরজা খুলতেই োতদর িতয়িজে উতি এল সবমাতে।  াসরজু 
প্রিতল্পর িমধিেধারা োতদর োরাতো রত্নতি সফতর সপতয় জসেতয় ধ্রল। কুশল 
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সবসেময় ও প্রাথসমি িথাবােধার পর োরা োসমতয় সেতয় সগল জোব েবীতয়ভ ও 
আসজমভতি। 

োতদর সপেতে সপেতে েলল আেমদ মু া। এ রিমই পসরিল্পো সেল। 
আেমদ মু ার িার াপতি আগমে  ম্পূণধ সগাপে রাখা েতয়তে।  

লাউতে এত  আেমদ মু া সপল স সদতের  িাতলর িাগজ। িাগতজর 
প্রথম পাো সোতখর  ামতে সমতল ধ্রতেই খুশী েতয় উিল আেমদ মু া। সবজ্ঞােীর 
সিেন্যাপ ও প্রেোবেধতের খবরতি পসেিার প্রথম সবষয় সে াতব সবরা  আিাতর 
োপা েতয়তে। দুই িলাম বোপী সবরা  ফত া সদয়া েতয়তে সবজ্ঞােীর। োর জীবেী 
ও িৃসেত্বও োপা েতয়তে ঘ োর সববরতণর  াতথ। 

পেল আেমদ মু া খবরস । 
পতে আেসন্দে েতলা,  ব িথাই খবতর এত তে। আেমদ মু ার মতে 

েতলা, খবর া  াধ্ারতণে ইসেমতধ্েই েসেতয় পতেতে। বাইতরর সবরা  সলাি 
 মাগম সেিয় এ িারতণই। 

এিজে সবমাে অসফ ারতি িাতে সপতয় আেমদ মু া সজজ্ঞা া িরল, 
‘বাইতর এে সলাি  মাগম সিে?’ 

‘সবজ্ঞােী  াতেতবর খবর সবরুবার পর এই িাটে ঘত তে। োতি সদখার 
জতন্য এত তে মানুষ।’ বলল সবমাে অসফ ারস । 

পুসলশ পসরতবসিে েতয় লাউে সথতি সবরুল সবজ্ঞােী েবীতয়ভ। োর 
 াতথ  াতথ আসজমভ। সপেতে ভীতের  াতথ সমতশ েলতে আেমদ মু া। 

মানুষ েলার পতথর দুধ্াতর দাাঁসেতয় অসভেন্দে জাোতচ্ছ সবজ্ঞােীতি। 
পুসলশ েবীতয়ভতি িেধে িতর সেতয় েতলতে গাসের সদতি। 

গাসেতে উিল সগতয় েবীতয়ভ। 
পাতশর আতরি া গাসেতে উিল আসজমভ। 
এি ু দুতর এি া গাসেতে সি  সদতয় দাাঁসেতয় সেল আেমদ মু া। োর 

সোখ েবীতয়ভতদর গাসের সদতি। 
আেমদ মু ার পাতশই আতরি া গাসে দাাঁসেতয়সেল। স  গাসেতে সি  

সদতয় এিজে সলাি স গাতর  ফুাঁিসেল। 
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সলািস র সপাশাি আেমদ মু ার দৃসি আিষধণ িতরসেল। সলািস র 
পরতে আ   া  সজেত র পোট , আর গাতয় সগসে। সগসেতে ইয়া বে ভল্লুতির 
মুখ আাঁিা। রুশ-িাজাখ সমশ্র সেোরা সলািস র। সলািস র আতরি া ধবসশিে 
আেমদ মু ার দৃসি আিষধণ িতরসেল। স  া েতলা, োর ভাবতলশেীে সেোরা। 
আেমদ মু া  ে োরসদতির  বার সবসস্মে দৃসি পুসলশ সবসিে সবজ্ঞােী েবীতয়তভর 
সদতি। এিসদতি সিেন্যাপ েওয়া সবজ্ঞােীর আগমে, অন্যসদতি সবপলু পুসলতশর 
 মাতরাে। এমে দৃশ্য িার াপি সবমাে বন্দতরর জতন্য েেুে। সুেরািং  বার 
সবসস্মে দৃসি স সদতিই। সিন্তু এ ব সিেুই সযে এই সলািস র দৃসি আিষধণ িরতে 
পাতরসে। 

েবীতয়ভতদর গাসে গুতলা েলতে শুরু িরল। প্রথতম এিস  পুসলতশর 
গাসে। োরপর স্টা ধ সদতয়তে েবীতয়তভর গাসে। 

 ামতের েত্বতরর মাঝামাসঝ পথ সগতয়তে পুসলতশর গাসে। েয়  াে 
গতজর সবশী যায়সে েবীতয়তভর গাসে। সপেতে আসজমতভর গাসে  তব স্টা ধ 
সেতয়তে। এমে  ময় প্রেণ্ড সবতফারতণর শব্দ েতলা। েবীতয়তভর গাসে  ুিতরা 
 ুিতরা েতয় োরসদতি েসেতয় পেল। সধ্ায়ায় সেতি সগল স্থােস । 

আেমদ মু া েমতি উতি সি  সদয়া অবস্থা সথতি স াজা েতয় দাাঁোল। 
েিাৎ আেমদ মু া োর পাতশর গাসে স্টা ধ সেয়ার শব্দ শুেতে সপল। ঝ  িতর মুখ 
সফরাল আেমদ মু া। সদখতে সপল ড্রাইসভিং স ত  ভল্লুতির মাথাওয়ালা সগসে 
পরা স ই সলািস । সিাাঁত  োর োস । 

ভ্রু কুাঁেিাতলা আেমদ মু া। সেসবধিার সেরা ি সলািস র েিাৎ িতর 
োস  জাগল সিে? সবতফারণ সদতখ সি? ঘ ো সি ঘ ল ো সদতখ স  েতল যাতচ্ছ 
সিে? 

প্রশ্নগুতলার উত্তর সে াতব  ামতে এল জমা  এি  তন্দে। 
সলািস র গাসে েখে েলতে শুরু িতরতে। 
আেমদ মু া সয গাসেস তি সি  সদতয় দাাঁসেতয়সেল োর সদতি োিাল। 

সদখল, সি সোতল োসব। আর গাসের ড্রাইভার সবতফারতণর ঘ ো ঘ ার পর 
ওসদতি এসগতয় সগতে। 
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আেমদ মু া আর সিেু ভাবল ো। 
গাসের দরজা খুতল ড্রাইসভিং স ত  উতি ব ল। স্টা ধ সদল গাসে। সলািস র 

গাসে েখে েত্বতরর প্রান্ত পযধন্ত এসগতয় সগতে। 
আেমদ মু ার গাসে েু ল োর সপেতে। 
সবমাে বন্দর সপসরতয় গাসে এত  উিল এয়ারতপা ধ সরাতে। 
আেমদ মু ার গাসে যখে এয়ারতপা ধ সরাতে উিল, সদখল যুবিস র গাসে 

েীর সবতগ এসগতয় যাতচ্ছ। সলািস র গাসে েেুে। সযে োওয়ার সবতগ েু তে 
গাসেস । 

আেমদ মু া োর মাইল সম াতরর সদতি োসিতয় সদখল ইসেমতধ্েই 
গাসেস  ৫০ োজার মাইল েতলতে। বলা যায় বৃর্দ্ গাসে। েবু আেমদ মু ার েশধ 
সপতয় প্রাণ প্রােুতযধ েঞ্চল েতয় উিল গাসে। 

আেমদ মু ার গাসে েু তে সলািস র গাসের সপেতে। 
আেমদ মু ার দৃসি  ামতে। োর সোতখ সভত  উিল সবজ্ঞােী েবীতয়তভর 

 ুিতরা  ুিতরা েতয় যাওয়া সদে। সবদোয় মুেতে উিল হৃদয় া। স  সদবেদৃসিতে 
সদখতে সপল, মধ্েএসশয়ার আিাতশ িাল সমঘ জতমতে। এ িাল সমতঘর  াইতক্লাে 
োয় মধ্েএসশয়াতি সবজ্ঞােী েবীতয়তভর মেই সেন্ন সবসচ্ছন্ন িতর োর অসিতত্বর 
ইসে ঘ াতে। 

দাাঁতে দাাঁে োপল আেমদ মু া। 
 ামতে েুত  েলা গাসে াতি োর মতে েতচ্ছ জমা  িাল ষেযতের এি 

কুৎস ে োস । স  োস  সথতি ঝতর পেতে সবজ্ঞােী েবীতয়তভর োপ োপ লাল 
রি। 

আেমদ মু া েীে বাসেতয় সদল োর গাসের। 
সবসেে  ব শব্দ েুতল লাসফতয় লাসফতয় েুত  েলল গাসেস । 

 
 াইমুম স সরতজর পরবেধী বই 

মধ্ে এসশয়ায় িাতলাতমঘ 
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১ 
সামলের গাশিশি একই গশিলি এশগলয় চল লে। আহমদ মুসা গাশির 

গশি বাশিলয়ও দদখ  সামলের গাশির গশির দকাে পশরবিতে হল া ো। িালক 
অনুসরণ করা হলে দির পায়শে োশক! রাস্তায় দিমে গাশি দঘািা দেই, শুন্যই ব া 
যায়। দির ো পাওয়ার দিা কথা েয়। দ াকশি অমলোলযাগী োশক! োশক খুব দবশি 
আত্নশবিবাসী দয িালদর গশিশবশধ্ কারও েজলর পিলি পালর ো! 

আহমদ মুসা গাশির গশি দলা কলর শদ । রাস্তায় িালক ধ্লর  াভ দেই, 
ওলদর শিকাোয় দপ ৌঁো দরকার। আহমদ মুসা শেশিি দয, শবজ্ঞােীলদর হিযা দথলক 
শুরু কলর েশবলয়লভর গাশি ধ্বংস পযতন্ত সব কাজ দয ষিযলের ফ  িার সালথ 
সামলের গাশির দ াকশি অবশ্যই জশিি। সুিরাং িালক অনুসরণ কলর িালদর 
ঘাশিলি দপ ৌঁোলি পারল  বি একিা কাজ হলব।  

এই শচন্তা আহমদ মুসার মেলক অলেক হাল্কা কলর শদ । েশবলয়লভর এই 
মৃিযুর জলন্য দস শেলজলক অপরাধ্ী মলে করশে । কাগলজ শেউজ শদলয় ঢাক-লঢা  
শপশিলয় ো এল  ষিযেকারীরা এই আগমলের খবর জােলিও পারলিা ো, 
শবজ্ঞােী েশবলয়ভলক হারালোর মি এই ক্ষশি হলিা ো। কারসাপলকর শবজ্ঞােী 
েশভলয়লভর আগমে সম্পলকত শেউজ করা ও এই দিাি-লজাি কলর আসার মাধ্যলম 
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আহমদ মুসা দচলয়শে  ষিযেকারীলদর দৃশ্যপলি শেলয় আসলি যালি িালদর 
োগা  পাওয়ার একিা সুলযাগ হয়। দস সুলযাগ এলসলে শবরাি এক ক্ষশির 
শবশেমলয় হল ও।  

কারসাপক দোট্ট িহর। মাত্র কলয়ক  াখ দ ালকর বাস। রাস্তায় ভীি 
কম। মু  িহলরও রাস্তা ফাকাই ব া যায়। সুিরাং সামলের গাশিিালক অনুসরণ 
কলর এগুলি দকােই কষ্ট হল া ো আহমদ মুসার। 

িহলরর পুরালো অংি। 
দু’পালি পুরালো ধ্াৌঁলচর বাশি। মাঝখালে এবলিা-লথবলিা রাস্তা শদলয় 

এশগলয় চ লে গাশি। সামলের গাশিিা দু’ি গজ এর দবিী দূলর ো। একই গশিলি 
এশগলয় চ লে। 

আহমদ মুসা দভলব পালে ো গাশিিার মলধ্য প্রশিশিয়া দেই দকে? 
এিক্ষলণও গাশিিা দকাে সলেহ কলরশে, এিা স্বাভাশবক েয়। িাহল  শক বৃথাই 
দস দকাে ভূয়া দ াকলক অনুসরণ কলরলে দয দকাে সাি-পাৌঁলচ দেই এবং যালক 
সলেহ করারও শকেু দেই! শকন্তু আহমদ মুসার দচাখ দিা শমথযা ব লি পালর ো। 
দ াকশি সম্পলকত িার দয সলেহ, িার মলধ্য দকাে খাদ দেই। 

িাহল  গাশিশি শক িার জলন্য দকাে ফাৌঁদ দপলিলে। কথািা মলে হওয়ার 
সালথ সালথ চশকলি একবার দপেেিা দদলখ শে । ো, দপেলে যিদূর পযতন্ত দচাখ 
যায়, িালক ফল া করার মি দকাে গাশি িার দচালখ পিলে ো। সামলের গাশিিা 
অয়যারল স দমলসজ পাশিলয় সাহাযয দেলক আেলি এবং ফাৌঁলদ আিকালি পালর 
িালক। 

গাশি িখে অলেকিা িহরি ী এ াকায় দবশরলয় এলসলে। দু’ধ্ালর 
ইিস্তি শবক্ষপ্ত বাশি। মাঝখাে শদলয় ভাঙা-চুরা অমসৃণ রাস্তা। 

রাস্তার দচহারা দদলখই আহমদ মুসা বুঝলি পার , দবশিদূর এলগায়শে 
রাস্তািা। 

সামলেই একিা দমাি। আলগর গাশিিা দমাি দপশরলয় দগলে। 
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আহমদ মুসা দমাি দপশরলয় দদখ ,শকেদূুর শগলয় সামলের গাশিিা রাস্তা 
দথলক দেলম যালে সরু একিা রাস্তা ধ্লর। রাস্তাশি শকেদূুর এশগলয় গাে-পা া দঘরা 
একিা বাশিলি শগলয় উলিলে। 

আহমদ মুসা গাশি থাম । িারপর গাশি বযাক কলর একিু আিাল  চল  
এ । একিা দঝালপর ফাৌঁক শদলয় রাস্তা ও বাশির একিা অংি দদখলি পাশে  দস। 
দদখ ,সামলের গাশিিা বাশিলি ঢুলক দগ । হাশরলয় দগ  গাশিিা গাে-পা ার 
আিাল । 

আহমদ মুসা িািািাশি গাশিিা রাস্তার পালি একিা দঝালপর আিাল  
দরলখ দেলম এ  গাশি দথলক। 

িারপর রাস্তা ধ্লর সামলের শদলক এগুল া। 
রাস্তাশি বাশির পাি শদলয় সামলে এশগলয় ফসল র দক্ষলি হাশরলয় দগলে। 
বাশির সামলেিা রাস্তার শদলক। 
আহমদ মুসা বাশিিা অশিিলমর সময় একিা সাইেলবােত দদখলি দপ । 

পি ,‘পুরালো এ বাশিশি বালসর জন্য শবপজ্জেক, দভলঙ দফ ার জন্য শেশদতষ্ট।’ 
‘দভলঙ দফ ার জলন্য শেশদতষ্ট বাশিলি এ  দকে?’ শেলজলক প্রশ্ন কর  

আহমদ মুসা। এমে বাশিলি শিশমো রা আড্ডা গািলি পারলিা!’ ভাব  দস। 
আহমদ মুসা বাশিলি দপেলে চল  এ । বাশির দপেলে দঝাপ-ঝাি ও 

গাে-পা া শকেু দবশি। 
একিা গালের শেলচ দঝালপর আিাল  দাৌঁশিলয় বাশিিার শদলক েজর কর  

দস। 
প্রাচীর দঘরা দু’ি া বাশি। খুব পুরালো বাশি শেিঃসলেলহ, িলব বাশির 

দকাথাও দকাে ভাঙা-লচারা িার েজলর পি  ো। 
বাশিলি ঢুকলব শক ো, শচন্তা কর  আহমদ মুসা। ইো করল  রাস্তালিই 

দ াকিালক আিকালি পারলিা, শকন্তু দস দদখলি চায় ওলদর আড্ডা, দপলি চায় 
ওলদর শিকাো। শিকাো একিা দপলয়লে, ঢুকলব শক দভিলর? এখে ো ঢুলক রালিও 
অশভযাে চা ালো দযলি পালর। এলদর সালথ একিা-দু’দিা সংঘালির চাইলি 
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এলদর সম্পলকত জাোই এখে সবচাইলি দবশি প্রলয়াজে। শকন্তু রাি পযতন্ত ওলদর 
সময় শদল  শচশিয়া যশদ উলি যায়। 

অবলিলষ দঝালপর আিাল  বলস পযতলবক্ষলণর শসদ্ধান্ত শে । দকউ আলস 
শক ো, দকউ দবশরলয় যায় শক ো, এিা দদখা যালব। প্রলয়াজে হল  দবশরলয় যাওয়া 
দ াকলক অনুসরণও করা যালব, আর িালি ওলদর আরও শিকাো জাোর সুলযাগ 
হলি পালর। 

আহমদ মুসা দবিাল র মি শেিঃিলে প্রাচীলরর পাি শদলয় বাশির সামলের 
শদলক এগুল া। 

হিাৎ আহমদ মুসা অনুভব কর  িার গালয় দযে শকেু এলস পি । বুলঝ 
উিার আলগই দস দদখ , দপি বরাবর দুই হাি সলমি িার দদহ বাৌঁধ্া পলিলে 
ফাৌঁলস। 

বুলঝ উলিই ফাৌঁসশি শঢ া করার জলন্য দস শপেু হিলি শুরু কলরলে। শকন্তু 
 াভ হল া ো। আরও একিা ফাৌঁস এলস অলটাপালির মি গ া দপৌঁশচলয় ধ্র । 

আহমদ মুসা শির দাশিলয় দগ । বুঝ , এখে েুিােুশি করার অথত ফাৌঁসলক 
আরও কাযতকরী করা। 

আহমদ মুসা মাথািা ঘুশরলয় শে  দপেে শদলক। দদখ , প্রাচীলরর উপর 
দু’জে দ াক ফাৌঁস ধ্লর দাৌঁি দবর কলর হাসলে। 

আহমদ মুসা িাকালিই ওলদর একজে ব  , বািঃ বুশদ্ধমােলিা িুশম, 
েুিােুশি ো কলর সুলবাধ্ বা লকর মি দাৌঁশিলয় দগল ! 

ওরা দু'জে দেলম এল া প্রাচীর দথলক। 
আহমদ মুসালক ওরা বাৌঁধ্লি বাৌঁধ্লি ব  , ‘দক দগা িুশম? সরকাশর 

শিকশিশক ো দস শখে দকউ?’ 
আহমদ মুসা দকাে উত্তর শদল া ো। 
ওরা আহমদ মুসালক একিা ধ্াক্কা শদলয় সামলে দিল  ব  , ‘চ  কথা 

ব লি হলব বাোধ্ে।’ 
বল  আহমদ মুসালক শেলয় চ   দগলির শদলক। 
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দগি শদলয় িারা প্রলবি করল া দভিলর। বাশিিালক পুরালো, পশরিযক্ত 
বল  মলে হল  শক হলব, দগিিা আধ্ুশেক। স্বয়ংশিয়। ওরা দগলির কালে দযলিই 
দগিিা অলিালমশিক খুল  দগ । 

দভিরিাও আধ্ুশেক ব া যায়। দবি সাজ-লগাজ আলে। 
মূ  একশি হ  ঘরলক দকন্দ্র কলর চারশদক গলি উলিলে ঘলরর সাশর। দগি 

শদলয় প্রলবি করার পর একিা কশরলোর দপরুল ই দসই হ  ঘর। 
হ ঘর শদলয় পুব পালির একিা ঘলর প্রলবি করা । 
ঘলর প্রলবি কলরই দদখলি দপ  গাশি ড্রাইভ কলর আসা দ াকশিলক। 

বলসশে  একিা দচয়ালর। 
আহমদ মুসা ঘলর ঢুকলিই দ াকশি উলি দািা । এশগলয় এলস মুলখামশখ 

হ  আহমদ মুসার। িার দকালির ক ার ধ্লর ব  , ‘ফল া করা হলয়শে  দকে? 
শিকশিশক ো দক িুশম?’ 

‘ফল া কলরশে াম দক ব  ?’ 
দকাে জবাব শদ  ো দ াকশি। 
গাশি ড্রাইভ কলর আসা দ াকশি িার প্রলশ্নর পুেরাবৃশত্ত কর । 
আহমদ মুসা দকাে জবাব শদ  ো। 
দসই দু'জলের একজে ব  , ‘কথা বল  ো বস। পযাৌঁচ আলে শেিয়।’ 
‘পযাৌঁচ দসাজা হলয় যালব দু’শদলেই। মুখ খু লিই হলব। িলব ভয় পাওয়ার 

শকেু দেয়, কথা আদায় করার জলন্য ‘মধ্যযগুীয়’ ধ্রলের দকাে িাশস্ত আমরা 
দদইো। ওলি ওযথা কষ্ট করলি হয়। আমরা দকাে কষ্ট করলি রাশজ েই, এমে 
ধ্রলের কালজ ম ূযবাে বুল ি েষ্ট করলিও রাজী েই। আমালদর দেি শবয়ার কথা 
দবর করার একিা আধ্ুশেক পন্থা দবর কলরলে। পন্থাশিলি দকাে খরচও দেই, 
আবার আমালদর দকাে কষ্টও দেই। যিশদে কথা ো ব ে, িিশদে খাবার এবং 
পাশে পালব ো। ব , রাজী?’ 

‘পন্থািা আধ্ুশেক েয়, মধ্যযগুীয়ও েয়, এলকবালর প্রাচীে যুগীয়।’ 
‘ক্ষশি দেই। খাওয়ািা প্রাচীে যুগ দথলকই আসলে।’ 
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বল ই দ াকশি দু'জে সাথীর শদলক দচলয় ব  , ‘এর ফলিা োও, িারপর 
শিে ি ায় শেলয় কুিরীলি ঢুশকলয় দাও।’ 

শিে ি ার কুিরী শসৌঁশি ঘলরর একিা অংি। বািাস আসার জলন্য 
কলয়কিা ঘু  ঘুশ  োিা দকাে জাো া দেই। একিা দরজা। কালির। শকন্তু আহমদ 
মুসার মলে হ  দরজািা দ াহার দচলয়ও িক্ত হলব। 

আহমদ মুসালক ঘলরর দভির দিল  শদলয় ওলদর একজে ব  , 
‘দিামালক যা শজলজ্ঞস করা হলয়লে, িার যশদ জবাব শদলি চাও িাহল  এখাে 
দথলকই ব লব আমরা শুেলি পালবা। িখে আমরা শচন্তা করব শক করা যায়। আর 
যশদ জবাব শদলি ো চাও িাহল  ক্ষুধ্া-িৃষ্ণায় শুশকলয় শুশকলয় এখালেই মরলব। 
 াি আমরা শেলি আসলবা ো। ভশবষ্যলি দকও দিামার মি এল  দিামার হাি-
দগাি, কাপি-লচাপি দসই এশদক ওশদক করলব।’ 

কথা দিষ কলরই হ্যাচকা এক িালে দরজা  াশগলয় শদ । দরজা িা া 
 াগালোর িে পাওয়া দগ  দভির দথলক। 

শকেুক্ষলণর মলধ্যই ঘলরর অন্ধকার গা সহা হলয় দগ  আহমদ মুসার। 
ধ্ীলর ধ্ীলর স্বে হলয় উি  ঘলরর দভিরিা। ঘলরর এক দকালে ভাঙা একিা দচয়ার 
দদখলি দপ  আহমদ মুসা। 

দচয়ালরর শদলক কলয়ক পা এশগলয় ভাল া কলর িাকালিই চমলক উি  
আহমদ মুসা। দদয়া  ও দচয়ালরর মাঝখালে মানুলষর মাথার দু’শি খুশ । দসই 
সালথ দদখলি দপ  মানুলষর দু’শি কংকা । কংকাল  কাপি জিালো। 

দসাজা হলয় দাৌঁিা  আহমদ মুসা। যেোদায়ক এক িীি  দরাি বলয় 
দগ  িার দগািা িরীলর। িাহল  ওরা শিকই বল লে, ওলদর কালে আত্মসমপতণ 
োিা এ বেীখাো দথলক কারও মুশক্ত দেই। কংকা  দু’শি দকাে হিভাগালদর? 
শ্রদ্ধায় আহমদ মুসার মাথা েি হলয় এ  ওলদর প্রশি। ক্ষুধ্া-িৃষ্ণায় ওরা শি  শি  
কলর মৃিযুর শদলক এশগলয় দগলে এবং এক সময় মৃিযুর দকাল  ঢল  পলিলে। িবু 
ওরা িত্রুও কালে মাথা েি কলরশে। অবশ্য মাথা েি করল ও দকউ ওলদর হাি 
দথলক বাৌঁচার কথা েয়। হয়লিা এই হলি পারলিা দয, মৃিযুিা িালদর আরও 
দ্রুিির ও আরালমর হলিা। 
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কারা শে  ওরা? 
িা জাোর ভীষণ দক িুহ  হ  আহমদ মুসার। 
এশগলয় দগ  দস কংকাল র শদলক। 
কংকা  দু’শির জামা-কাপি সাচত কর  আহমদ মুসা। 
শকেুই দপ  ো। 
পলকি িূন্য। 
অবলিলষ একজলের দবল্ট পরীক্ষা করলি শগলয় এর দগাপে পলকলি 

পাওয়া দগ  ক্ষুদ্র একশি শচরকুি। ঘু ঘুশ র সামলে শেলয় কাগলজর শদলক 
িাকালিই দু’ াইে দ খা দচালখ পি । প্রথম  াইলে দ খা ‘রক’ এবং শিিীয় 
 াইলে ‘৭, দশক্ষে কারসাপক এভশেউ।’ দপশিল  দ খা। দ খার চারশদক শদলয় 
বৃলত্তর মি আৌঁকা। শচরকুলির উলল্টা পৃষ্ঠায় আৌঁকা অধ্ত চন্দ্র, িার মলধ্য চারশি অংক 
‘০১১১’ দ খা। 

পিার সংলগ সংলগই আহমদ মুসার মলে হ , আলগরিা শেিয়ই এই 
কংকাল র োম শিকাো আর অংকিা দকাে দকােত োম্বার। 

খুিী হল া আহমদ মুসা। এই হিভাগার শিকাো অন্তি জাো দগ । খবর 
দদয়া যালব িার আত্মীয় পশরজেলদর, জাো যালব িার এ মমতাশন্তক মৃিযুর রহস্য। 

শকন্তু পরক্ষলেই আহমদ মুসার মলে উদয় হল া, দস শক এখাে দথলক 
বাইলর দবরুলি পারলব? ো দসও পশরণি হলব ঐ রকম কংকাল ! 

কথাগুল া মলে হলিই হিাৎ কলর আহমদ মুসার দপিিা ক্ষুধ্ায় জ্বল  
উি । 

এখে দব া কি হলব? ওরা হালির ঘশি খুল  শেলয়লে। িবু ব া যায়, খুব 
দবিী হল  দব া বালরািা হলব। দভালর োস্তা কলর িারা দবর হয়শে বলি, িলব 
শবমালে হা কা োস্তা হলয়লে। সুিরাং এিিা ক্ষুধ্া  াগার দিা কথা েয়। ভাব , 
আসল  বযাপারিা সাইলকা শজকযা । ক্ষুধ্া িৃষ্ণা দমিালোর দকাে বযাবিা দেই 
বল ই হয়লিা ক্ষুধ্া িৃষ্ণার অনুভূশি িীব্র হলয়লে। 

রালির শদলক ক্ষুধ্া-িৃষ্ণা সশিযই আহমদ মুসালক পীশিি কলর িু  । 
রাি কিিা হলয়লে দক জালে। 
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আহমদ মুসার দচালখ ঘুম দেই। অবশ্য ঘুমাবার পশরলবিও েয়। এক 
ইশি, দদি ইশি পুরু ময় া ঘলরর দমলঝলি। একিা ভাঙা দচয়ার শে , িাও শদলের 
দব া সম্পুণত দভলঙ পলিলে িার বসার কারলে। 

দদয়াল  দিস শদলয় ধ্ু া-ময় ার ওপলরই বলস আলে আহমদ মুসা। শকন্তু 
এই ধ্ু া-ময় ার মলথয দিায়ার কথা মলে হলিই মেিা শর শর কলর উি  িার। 

ঘলরর দভিরিায় কাক-কাল া অন্ধকার। ঘু ঘুশ র মুলখ অন্ধকার শকেুিা 
স্বে। 

প্রচন্ে একিা অস্বশস্তলি বুকিা ভলর উলিলে আহমদ মুসার। অস্বশস্ত’িা ভয় 
েয়, উলিলগর। উলিগ ওলদর ষিযে শেলয়। ষিযলের শপেু শেলয়শে  দস, শকন্তু 
এখে দস ষিযলের হালিই বেী। 

আহমদ মুসার হিাৎই মলে হ , এভালব পশরশিশির হালি শেলজলক সৌঁলপ 
শদলয় বলস থাকািা িার শিক েয়। একিা দদয়াল র দবিাজা  িালক বেী কলর 
দরলখলে। এ দদয়া িা শক অলভদয? 

মলে পি  আহমদ মুসার শদলের দব া দস দদলখলে দরজার শবপরীি 
শদলকর দদয়াল র শিক মাঝামাশঝ জায়গায় দমলঝর ফিু শিলেক উপলর দদয়ল র 
প্লাষ্টার খলস পলিলে এক বগতফিু পশরমাে জায়গার। দদখা দগলে দদয়া িা ইলির। 
ইি গুল া ক্ষশয়ষ্ণু বাধ্তলকযর ভালর। দুই ইলির মাঝখালের চুে-সুরশকর বাৌঁধ্ে 
আ গা হলয় দগলে। 

শদলের দব ায় দদখা এ দৃশ্যিা দচালখর সামলে দভলস উিলিই মে ব  , 
একিা িাব  হল  খুব সহলজই এ দদয়াল  একিা সুিঙ্গ দবর করা যায়। 

এই সময় হিাৎ আহমদ মুসার মলে পি  ভাঙা দচয়ারিার কথা। 
দচয়ালরর দ াহার একিা পায়া কুিে বরাবর দভলঙ একদম আ গা হলয় দগলে। 
মলে পি  পায়ািার ভাঙা মাথা চযাপ্টা এবং দবি দচাখা। 

আহমদ মুসার মেিা খুব খুিী হলয় উি । 
আহমদ মুসা বসা দথলক উলি দাৌঁিা । কলয়ক পা এশগলয় হািশিলয় 

দচয়ালরর ভাঙা পায়াশি িুল  শে । হাি শদলয় ভাঙা মাথািা পরখ কর । যলথষ্ট 
িীক্ষ্ে এবং মাথািা চযাপ্টা হওয়ায় কারলে দবি সূৌঁচাল া। 
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আহমদ মুসা এগুল া দদয়াল র শদলক। দদয়া  হািলি দস দপলয় দগ  
প্লাষ্টার খলস পিা জায়গািা। 

িারপর জায়গািার শিক মাঝ বরাবর দুই ইলির মলধ্যকার ফাৌঁক খুৌঁলজ 
শেলয় িালি ভাঙা পায়ার িীক্ষ্ে মাথািা ঢুশকলয় শদ । পায়াশি চাপ শদলয় এপাি-
ওপাি কলর দুই ইলির মালঝর ফাৌঁক বি করলি এবং পায়াশি গভীলর ঢুশকলয় শদলি 
দচষ্টা করলি  াগল া। এই ভালব ঘন্িা খালেলকর গ দ ঘমত প্রলচষ্টায় একশি ইি 
খশসলয় দফ লি সফ  হল া দস।  

আেে ফলুি উি  আহমদ মুসার দচালখ মুলখ। এইবার আলি-পালির 
ইিগুল া খুল  দফ া সহজ হলব।  

হাি শদলয় কপাল র ঘাম মুলে আবার কালজ দ লগ দগ   আহমদ মুসা।  
অবলিলষ দদয়াল র গালয় সুিঙ্গ একিা হলয় দগ । আহমদ মুসার গা 

শদলয় দরদর কলর োমলে িখে ঘাম। ক্ষুধ্া-িৃষ্ণায় কাির, ক্লাশন্তলি অবসন্ন িরীর 
িার দভলঙ্গ পিলি চাইলে।  

সশিয দাৌঁশিলয় থাকলি পারল া ো আহমদ মুসা! হাৌঁিু দগলি বলস পি  
দমলঝর ওপর। দদয়াল  মাথা দিস শদলয় শকেুক্ষণ শবশ্রাম শে । িার পর উলি 
দাৌঁশিলয় দবশরলয় এ  সুিঙ্গ পলথ। বাইলর মুক্ত-িীি  বািাস আহমদ মুসার কালে 
অমৃি মলে হ । মে চাই  ক্লান্ত দদহিালক এশ লয় শদলয় োলদর িাণ্ডা বািালস 
ঘুশমলয় দেয় প্রাণ ভলর। শকন্তু উপায় দেই। দভার হবার  আলগই িালক এখাে দথলক 
সরলি হলব। িার আলগ এলদর পশরচয় উদ্ধার করা িার প্রলয়াজে। দস পাশ লয়লে 
দদখলি দপল ই এরা এখাে দথলক হাওয়া হলয় যালব , হাি োিা হলয় যালব ওরা। 
শবজ্ঞােী েশবলয়লভর মৃিযু িাহল  বৃথাই যালব।  

োদ দথলক োমার শসৌঁশির শদলক এগুবার জন্য পা বািালিই পালয়র ি ায় 
মৃি কম্পে অনুভব কর  আহমদ মুসা।  

দাৌঁশিলয় পি  আহমদ মুসা। উৎকণত হল া।  
কম্পেিা বািলে এবং ধ্ীলর ধ্ীলর একিা িেও িলম স্পষ্টির হলয় 

উিলে।  
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শেশিি হল া আহমদ মুসা, শসৌঁশি শদলয় দকউ উলি আসলে। োলদ আসলে 
শক এবং িারই কালে? িাহল  দিা িার পা ালো ধ্রা পলি যালব এক্ষশণ।  

আহমদ মুসা চারশদলক িাকা , দকাে শদক যালব দস, শক করলব? 
একবার মলে কর ,  াফ শদলয় শেলচ দেলম পিলব। শকন্তু পরক্ষলণই শচন্তা 

করল া, এলি ঝুশক আলে।  াফ শদল  শেলচ িে হলব এবং প্রহরীও থাকলি পালর। 
িাোিা অন্ধকালর  াফ দদয়া, দকাথায় পিলব, কার উপর পিলব দক জালে। 

শসৌঁশিলি পালয়র িে আরও স্পষ্টির হল  অশির হলয় উি   আহমদ 
মুসা।  

পালিই একিা পুরালো, মিলচ পিা পাশের িযাংশক। ফলুিাও হলয় দগলে 
জায়গায় জায়গায়। এ দচ বাচ্চা অলেক শদে আলগ পশরিযক্ত হলয় আলে। এর 
পালিই একিা েিুে দচ বাচ্চা।  

আহমদ মুসা আর দকাে শচন্তা ো কলর েুি  পুরালো দচ বাচ্চািার শদলক। 
উি  দচ বাচ্চার মাথায়। দচাবাচ্চার িাকোিা আ গা হলয় আলে। িাে শদলিই খুল  
দগ । এই সময় কলয়কশি ইৌঁদুর দদ ৌঁি শদ  ফুলিা শদলয় দবশরলয়।  

আহমদ মুসা শেশিি হল া, অন্তি দচ বাচ্চার অন্ধকার দপলি সাপ-িাপ 
দেই।  

আহমদ মুসা শবসশমল্লা বল   াফ শদ  দচ বাচ্চার অন্ধকার দপলি।  
হুিপুি শকেু িে হল া দচ বাচ্চার দভির। িে শুলে বুঝ  আরও শকেু 

ইৌঁদুর দবশরলয় দগ ।  
আহমদ মুসা দচ বাচ্চার ি ায় দাৌঁশিলয় আলস্ত অশি কলষ্ট দচ বাচ্চার 

ঢাকোিা দসি কর  দচ বাচ্চার মুলখ। ঢাকোিা মুলখ বস  ো, শকন্তু দকাে রকলম 
দসি দয হলয়লে এলিই আহমদ মুসা আল্লার শুকশরয়া আদায় কর ।  

োলদর উপর কথা শুেলি দপ  আহমদ মুসা। দসই সালথ দদখলি দপ  
আল ার শচহ্ন। একাশধ্ক জলের কণ্ঠ।  

কলয়ক মুহুিত পলর কথা আরও শেকিির হল া, আল াও উজ্জ্ব ির হলয় 
উি ।  
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ওরা চল  এলসলে। একজে শচৎকার কলর উি , ‘এশক! সবতোি! 
িয়িালের বাচ্চা পাশ লয়লে।’ 

এক সংলগ কলয়কশি পালয়র িে হল া। ওরা সকল  েুলি দগ  ঘলরর 
শদলক। িারপর হহচচ কলর উি , ‘িয়িালের বাচ্চা পাশ লয়লে, দদখ দকাথায় দগ  
দকাে শদলক দগ ।’ 

ওরা েুি  োলদর শবশভন্ন শদলক। েুিােুশি হাৌঁকাহাৌঁশক কর  শকেুক্ষণ।  
একিু পর একজে উচ্চ কলণ্ঠ ব  , ‘থাক, বাদ দাও। দয দদয়া  দভলঙ্গ 

দবশরলয়লে দস ধ্রা দদবার জলন্য বলস দেই।’ 
একিু দূলর োলদর ওপর সবাই একশত্রি হল া। দ াক ওরা চারজে। 

ফলুিা শদলয় গুলে দদখ  আহমদ মুসা।  
ওলদর চারজলের একজে ব  , ‘িয়িােিা দদয়া  দভলঙ্গ পা ালি 

পার ?’ 
‘দদলখই বুলঝশে ঘাগু িয়িাে।’ ব   অন্য একজে।  
‘ো হল  একা দকউ িত্রুর ঘাশিলি পা দদয়। দদখশে, ধ্রা পিার পর 

বযািার মুলখ শচন্তার একিা দরখাও পলিশে।’ ব   আলরক জে।  
‘শচন্তার শবষয় হল া দ াকিা দক শে ? আমরা আর এক মহূুিত এখালে 

শেরাপদ েই। দয দকাে মুহূলিত এখালে হাম া হলি পালর।’ ব   চিথুত বযশক্তশি।  
‘ওরা এখশে দিা এলস পিলব বল  জাো । আমরা দিা ওলদর সালথ চল  

দযলি পাশর।’ ব   প্রথম জে।  
‘দসিাই শচন্তা করশে।’ ব   আবার দসই চিথুত জে।  
হিাৎ িারা সবাই চুপ হলয় দগ ।  
আহমদ মুসা প্রায় রুদ্ধ শ্বালস দচ বাচ্চার দভিলর বলস। গালয় উিলে 

আরশু া ও োো ধ্রলের দপাকা-মাকি। কয়িালক সরালব! েিা-চিা করলি 
পারলে ো দস। কারণ ভয় দপলয় আরশু া-ইৌঁদুররা যশদ েুিােুশি শুরু কলর িাহল  
এিা ওলদর দচালখ পিলি পালর।  

আহমদ মুসা শবশিি হল া, ওরা হিাৎ চুপ কলর দগ  দকে! আর ওরা 
কালদর আসার কথা ব  ? দক আসলে এক্ষুশণ এখালে? 
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শেিঃিলে ইশি ইশি এশগলয় িযাংশকর ফলুিায় দচাখ  াগা  দস। সামলে 
োলদর দগািা অংি িার সামলে পশরস্কার হলয় উি ।  

দদখল া আহমদ মুসা, ওলদর চারজলের দৃশষ্ট ওপলরর শদলক। শক দযে 
দদখলে ওরা।  

‘শক দদখলে ওরা?’ শবশিি মে দথলক প্রশ্ন উি  আহমদ মুসার। ওলদর 
অনুসরলণ মুখিা একিু শেলচ োশমলয় ওপর শদলক িাকা  আহমদ মুসা।  

ওপলর িাশকলয়ই দচাখিা আিলক দগ  আহমদ মুসার। ক্ষুদ্র একশি দপ্লে 
দেলম আসলে োলদর ওপর। দপ্লেিার আকার একশি ট্রালকর দচলয় বি হলব ো। 
দপ্ললে দকাে আল া দেই। শেিঃিলে আসলে।  

আহমদ মুসা দযে শবিলয় দবাবা হলয় দগলে। এমে দপ্লে দিা মধ্য 
এশিয়ায় দেই। এই ধ্রলের সসার জািীয় দপ্লে রাশিয়াও হিরী করলে বল  দকাে 
িথয দেই। িাহল ? এিা কার দপ্লে, দকাে দদলির দপ্লে, এলদর কালে আসলে 
দকে, এরা কারা? এসব অলেক প্রশ্ন এলস ভীি জমা  আহমদ মসুার মলে।  

অবাক শবিলয় আহমদ মুসা দদখ , োলদর দলার দথলক মাত্র গজ চালরক 
ওপর থাকলি দপ্ললের দপি দথলক শিেশি পা দেলম এ ।  

শেিঃিলে োলদ  যান্ে কর  সসার দপ্লেশি।  
শমশেি খালেক পর দপ্ললের দরজা খুল  দগ । দখা া দরজা পলথ দেলম 

এ  সুযি, িাই পরা দু’জে। ওলদর দচহারা দদলখ আহমদ মুসা শিিীয়বার চমলক 
উিার পা া। খাস রাশিয়াে দচহারা। রাশিয়াে শক? 

ওলদর দু’জলের একজে দেলমই দ্রুি এশগলয় এ  অলপক্ষমাে চারজলের 
শদলক। হ্যান্েলিক কর  এবং দসই সালথ দ্রুি ব  , ‘এখে এখালে আসার কথা 
শে  ো, িবু আসলি হল া। বেী দকাথায়?’ 

‘গিকা  আমরা যালক ধ্লরশে াম?’ 
‘হ্যাৌঁ।’ 
‘পাশ লয়লে। ঐ দদখুে দদয়া  দভলঙ্গ পাশ লয়লে।’ উত্তরদািা দ াকশি 

আঙু  শদলয় দদখা  বেীখাোর শদলক।  
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সসার দপ্লে দথলক দেলম আসা দ াকশি এই উত্তর শুলেই মাথায় হাি শদলয় 
বলস পি ।  

‘শক বযাপার, শক হল া?’ ব   চারজে প্রায় সমস্বলরই।  
‘সবতোি হলয়লে। মহাধ্ে হালি দপলয়ও আমরা হারা াম। আপোলদর 

পািালো দ াকশির ফলিা মলস্কা দপ ৌঁোর সংলগ সংলগই আমালদর শেলদতি দদয়া 
হলয়লে, আজ রালির একমাত্র কাজ দ াকশিলক মলস্কালি দেি শবয়ালরর 
দহেলকায়ািতালর দপ ৌঁোলো।’ 

‘দক দ াকশি।’ 
‘আহমদ মুসা।’ 
‘আহমদ মুসা! ও গে!’ প্রায় শচৎকার কলর উি  ওরা চারজে। 
‘যশদ জােিাম, িাহল  একশদে দকে এক’ি শদে রাি দজলগ পাহারা 

শদলি হল ও শদিাম।’ ব   একজে।  
‘বলস বলস পাহারা শদল ই শক ওলক আিকালো দযি? ও আহমদ মুসা, 

ওর অসাধ্য শকেু দেই আশম জাশে।’ ব   দপ্লে দথলক দেলম আসা আলগর দ াকশি।  
‘শকন্তু দ াকশিলক সর , িান্ত, ভদ্র দ াক বল  মলে হয়। এই দ াকশিরই 

োম এি, িশক্ত এি?’ ব   চারলজের একজে।  
‘আজ জগলির শবপ্লবীলদর মলধ্য এই অদ্ভুি হবশিষ্টয শুধ্ু আহমদ মুসারই 

আলে।’  
কথা দিষ কলরই সসার দপ্লে দথলক দেম আসা দ াকশিই আবার ব  , 

‘মলস্কার কিতারা এই খবর দপল  ভীষণ রাগলবে। মধ্য এশিয়ায় আহমদ মুসার 
আগমলে িারা ভীষণ উশিগ্ন হলয়লেে।’ 

‘একজে মানুষলক শেলয় এি উলিগ?’ ব   চারজলের দসই দ াকশিই।  
‘দস একজে েয়, িার সালথ এলদলির সব মুস মাে ও সরকারলক দযাগ 

করলি হলব।’ 
‘শিক আলে, এি উলিগ িাই বল  আমরা শক দূবত ?’ 
‘আমরা দুবত  েই, উলিলগর কারণ, আমালদর পশরকল্পো দবাধ্ হয় 

আহমদ মুসা জােলি দপলরলে?’ 
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‘দকমে কলর এিা বুঝা দগ ?’ 
‘আহমদ মুসা দোি-খাি কাজ শেলয় দকাথাও যায় ো।’ 
একিা দঢাক শগল ই আবার দস ব া শুরু কর , ‘আর দদরী েয়। দিামরা 

চার জে এস। দয দকাে সময় এখালে হাম া হলি পালর। ঘাশিলি দিামালদর 
োশমলয় শদলয় আমরা কালজ যাব।’ 

‘আজলক আবার শক কাজ?’ 
‘দকে কালজর দিষ আলে?’ গি কলয়কশদে শকরশগশজয়ার িু া দক্ষলি 

দরপ্র কলরশে। িারও আলগ কাজ কলরশে িাশজশকস্তালের িু া দক্ষলি। আজ 
কাজাখ িৃণ-ভূশম ও দভিার পাল র ওপর দরপ্র করব।’ 

‘দভিার ওপরও কাজ দদলব এসব?’ 
‘ো, দভিার জলন্য দরপ্র আ াদা। খুব শেভতরলযাগয এ ঔষধ্। এ দরপ্র 

দেবার পর দভিাগুল া িালদর িশক্তর িারিময অনুসালর শিে দথলক েয় মালসর 
মলধ্য মারা যালব। এলকবালর ন্যাচারা  দেথ। সুি দভিাগুল া হিাৎ কলরই মারা 
যালব। সাধ্ারে দকাে পরীক্ষাই িালদর দরাগ শচশহ্নি করলি পারলব ো।’ 

‘মানুলষর জলন্য এমে দরপ্র দেই?’ 
‘আলে। শকন্তু মানুলষর দক্ষলত্র ধ্রা পিার সম্ভাবো আলে। দচষ্ঠা হলে 

শেরাপদ শকেু আশবষ্কালরর। দেি শবয়ালরর সব দচষ্টা এখে এ কালজই 
শেলয়াশজি।’ 

আহমদ মুসা রুদ্ধ শ্বালস শুেশে  কথাগুল া। দপাকা-মাকলির কথা দস 
ভুল  দগলে। িার সারা গালয় আরশু া, শপৌঁপিা শক -শব  করলে, শকন্তু দসশদলক 
দকাে দখয়া  িার দেই। দযে চামিায় দকাে অনুভূশি িার দেই। িার দভিরিা 
উলত্তজোয় কাৌঁপলে। গা ধ্ুলয় যালে ঘালম।  

এক এক কলর ওরা দসই সসার দপ্লেিায় উিশে । দপ্ললের শেজাইেিা 
শিক মহািূন্য দখয়ার মি। 

আ াপরি দু’জে িখেও শেলচ দাৌঁশিলয়। চার জলের একজে শজঞ্জাসা 
কর , ‘আমালদর এ দপ্লে ওরা এখেও দদখলি পায়শে দবাধ্ হয়?’ 
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‘ো দদখলি পাবার প্রশ্ন দেই। ওলদর রাোলর দকাে শদেই এিা ধ্রা 
পিলব ো। আমরা দিা শেিঃিলে গালের মাথা শদলয় অথবা মাশির কলয়ক গজ উপর 
শদলয় শবচরণ কশর। রালি দকউ দদখলি দপল ও মলে কলর, দকাে বি পাশখ উলি 
দগ । আর দদখলি দপল  ক্ষশি দেই। আমালদর মি ঘন্িায় দি হাজার মাই  
গশিলবগ ওরা পালব দকাথায়। একান্তই দদখলি দপল  মলে করলব, রহস্যময় দকাে 
উিন্ত সসার িারা দদখ ।’ 

ওরা দু’জে দপ্ললে ওিার জলন্য পা বািা । চার জলের একজে ব  , 
‘সকাল ই আমালদর সালয়জু’দি দপ োর কথা। আমালদর ঘাশিলি েয়, 
সালয়জু’দি দপ লে দদলবে।’ 

‘শিক আলে।’ 
উলি দগ  সবাই ওলদর সসার দপ্লে। 
বন্ধ হলয় দগ  দরজা সংলগ সংলগই। 
িারপর দোি শিষ দদয়ার মি একিা িে হল া এবং িার সালথ সালথই 

দপ্লেশি িীলরর মি দসাজা উলি দগ  আকালি। দকাে িে হল া ো। দকাে আল াও 
দদখা দগ  ো দপ্ললে।  

আহমদ মুসা ভাব , ওলদর দপ্ললে সাধ্ারে দকাে ফলুয়  বযবহার হয়ো। 
শেিয় এযাশন্ি-মযািার ফলুয়  কালজ  াগাবার জ্ঞাে িারা আয়ত্ব কলরলে। আর 
সাধ্ারে আল াও িারা বযবহার করলেো। শেিয় মহাজাগশিক রশি ধ্রলের দকাে 
অদৃশ্য রশি িারা বযবহার করলে। 

শবিলয় আহমদ মুসার মেিা এলকবালর কাি হলয় দগলে। ওরা কারা? 
মলস্কার োম শুো দগ , দেি শবয়ার-এর োমও শুো দগ । ওিা শক মলস্কার সরকারী 
দকাে সংিা? মলস্কা-সরকার এই ভয়াবহ ষিযলে দেলমলে?  

আহমদ মুসা দবশরলয় এ  দচ বাচ্চা দথলক। ওলদর কথা-বািতা দথলক দস 
শেশিি, এ বাশিলি আর দকউ দেই। িবু আহমদ মুসা খুু্বই সন্তপতলণ োদ দথলক 
শসৌঁশিলি দেলম এ । 

ওলদর দরলখ যাওয়া হবদুযশিক  ন্িে দস োদ দথলক শেলয় এলসশে । 
শসৌঁশিলি এলস সুইচ শিলপ ওিা জ্বা া । 
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সশিযই বাশিশি শুন্য। দকউ দেই। দু’ি া ও এক ি ার সবগুল া ঘর 
দদখ  আহমদ মুসা। সবগুল া ঘরই পশরিযক্ত। সাজ-লগাজ, ফাশেতচার সব শিকই 
আলে, শকন্তু দকউ বযবহার কলর বল  মলে হল া ো। ধ্ু ায় সব একাকার। দদখা 
দগ , দু’ি ার শবিা  হ ঘরিাই শুধ্ু সব শদক শদলয় শিক আলে। বুঝা দগ  এই 
হ  ঘরশিই শুধ্ু বযবহৃি হয়।  

আহমদ মুসা বুঝ , এ পশরিযক্ত দঘাশষি বাশিিা থাকার জন্য েয়, 
দগাপে-শমশিং-শসশিং এর কালজই শুধ্ু বযবহৃি হলয় থালক। আর আহমদ মুসার 
মি কাউলক ফাৌঁলদ দফ লি চাইল  িালক জে মােবহীে এখালে আো হয়। 

আহমদ মুসা হন্য হলয় খুৌঁজশে  ওলদর দকাে দশ  , দকাে কাগজ-পত্র 
পায় শক ো। শকন্তু বৃথা দচষ্টা, একিকুলরা কাগজও দকাথাও দপ  ো দস। দসাফা, 
ফাশেতচার, দিশব -ড্রয়ার সব উলল্ট-পালল্টও দস দদখ , শকন্তু ফ  শকেু হল া ো। 
আহমদ মুসা মলে মলে ওলদর প্রিংসা কর , ওরা যারাই দহাক খুব সিকত। মে 
এই সময় বল  উি , শেষু্ঠরিার শদক শদলয়ও ওলদর হয়লিা দকাে িু ো দেই। 
মলে পি  আহমদ মুসার ো খাইলয় শুশকলয় মারা কংকাল র কথা। কাউলক গুশ  
কলর মারার দচলয় এভালব মারার জলন্য বহুগুে দবশি শেষু্ঠরিা চাই। 

আহমদ মুসা দবশরলয় এ  বাশি দথলক। 
চল  এ  গাশি দযখালে  ুশকলয় দরলখশে  দসখালে। ো গাশি দেই। 
‘িাহল  আমার এখালে গাশি রাখা এবং ওলদর বাশির শদলক যাওয়া 

সবই দির দপলয়শে ’- ভাব  আহমদ মুসা। আরও ভাব , আহমদ মুসালক 
এইভালব ফাৌঁলদ দফ ার জলন্যই িাহল  ওরা িালক এখালে শেলয় এলসশে  ধ্ীলর 
সুলি। 

আহমদ মুসার মেিা খারাপ হলয় দগ  গাশি ওয়া া দবচারার জলন্য। 
অলন্যর গাশি দস শেলয় এলসশে । দবচারার শবরাি ক্ষশি হল া। দক জালে এই ক্ষশি 
িার সংসালর দকাে শবপযতয় দেলক আেলব শক ো! 

গাশির োইশভং  াইলসলি দদখা োম ও শিকাো আহমদ মুসার মলে 
আলে। মলে মলে আবার আওিা  আহমদ মুসা ঐ োম ও শিকাো। 

এবার রাস্তায় উলি এ  আহমদ মুসা। 



মধ্য এশিয়ায় কাল ালমঘ  18 

 

িারপর রাস্তা ধ্লর চ লি শুরু কর  িহলরর শদলক। 
ক্ষুধ্া িৃষ্ণায় দূবত , অবসন্ন িরীর িার। 
িৃষ্ণায় বুক দফলি যালে। 
দু’ধ্ালর িহরি ীর বাশিগুল া ঘুমন্ত। বাশির জাো া শদলয় আল া দদখা 

যালে। 
রাস্তার আল াগুল া িূন্যদৃশষ্ট দচালখর মি পান্েুর। 
দু’পালি অলেক চাই , পাশের ক  দকাথাও দচালখ পি  ো। দকাে 

দরষ্টুলরন্িও ো। 
হালি ঘশি দেই। 
আকালি িারার অবিাে দদলখ আহমদ মুসা বুঝ , রাি আিাইিার মি 

হলব। 
িরীরিা দিলে শেলয় দহলি চ লে আহমদ মুসা। 
দকাথায় যালব শকেুই জাো দেই িার। 
কারসাপক িহর িার কালে েিুে। সরকারী বাশি, অশফস-আদা ি, 

ইিযাশদ দকােশদলক শকেুই িার জাো দেই। দকাে পুশ ি দেিে দপল ও চ ি। 
শকন্তু দকাথায় কালক শজঞ্জাসা করলব দস! 

চ লে আহমদ মুসা। 
চ লি কষ্ট হলে িার। বেীখাো দথলক দবর হওয়ার জলন্য সুিঙ্গ দবর 

করলি শগলয় দয পশরশ্রম হলয়লে, িার ধ্াক্কা খাদয-পাশে বশিি িরীর সামল  
উিলি পারলে ো। 

চ লি চ লি হিাৎ দপেলে গাশির িে দপ  আহমদ মুসা। দপেলে 
িাকা  দস। দহে াইি দদলখ বুঝ , গাশিিা একিা দিিশে শবরাি ট্রাক। কালে 
চল  এ ।। 

আহমদ মুসা বুঝলি পার  ো শকলসর ট্রাক। 
িাই থামাবার জন্য হাি িু লব শক িু লব ো িা শচন্তা করলি করলিই 

ট্রাকিা িালক অশিিম কর । 
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শকন্তু কলয়ক গজ সামলে শগলয়ই ট্রালকর স্পীে কলম দগ । গািীর 
দহে াইলি আহমদ মুসা দদখলি দপ  সামলেই একিা স্পীে দব্রকার। 

আহমদ মুসা েুি  ট্রালকর দপেলে। 
ট্রাকশিলি দভিা দবাঝাই। 
ধ্ীলর ধ্ীলর চ লে ট্রাক। 
আহমদ মুসা  াফ শদলয় ট্রালকর দপেলের সািার ধ্লর ঝুল  পি  এবং 

ধ্ীলর ধ্ীলর উলি বস । সম্ভবি অোকাশিি অশিথীর আগমলে কলয়কিা দভিা 
ভযা ভযা কলর উি । 

প্রমাদ গুে  আহমদ মুসা। দভিাগুল া যশদ িালদর োক অবযাহি রালখ 
িাহল  ট্রাক থাশমলয় ওরা শক ঘলিলে িা দদখলি আসলি পালর। 

আহমদ মুসা ট্রালক উলিই গাদাগাশদ দভিার পালি শুলয় পি । মলে হয় 
দভিাকু  এিা দদলখ এবং িালদর দকাে ভয় দেই দভলব চুপ কলর দগ । আল্লাহর 
শুকশরয়া আদায় কর  আহমদ মুসা। 

ট্রাকিা স্পীে দব্রকার দপশরলয় আবার পূণত দবলগ চ লি শুরু কলরলে। 
অলেক চ  । আহমদ মুসা অনুমাে কর  দি শমশেি হলব কমপলক্ষ। 

আহমদ মুসা অনুভব কর , ট্রাকশি দবি অলেকক্ষণ ধ্লর মসৃণ রাস্তার ওপর শদলয় 
চ লে। অথতাৎ িহরি ীর দসই এযাবলিা-লথবলিা রাস্তা দপশরলয় গাশি এখে মূ  
িহলর প্রলবি কলরলে। 

আরও শকেুক্ষণ চ ার পর ট্রালকর গশি আবার ধ্ীর হলয় এ । 
আহমদ মুসা উলি বস । শচন্তা কর , আর েয়। িালক এখে োমলি 

হলব। ট্রাকিা শেিয় দভিাগুল া শেলয় িহলরর দকাে কিায় খাোই, অথবা িহলরর 
বাইলর দকাে ফালমত যালে। দু'জায়গার দকােিাই িার জলন্য অেূকু  েয়। মূ  
িহলর দস গাশি-লঘািা পালব, পুশ ি দপল ও িার চ লব। 

আহমদ মুসা  াফ শদলয় দেলম এ  ট্রাক দথলক। দেলম আলি-পালি দস 
কাউলকই দদখ  ো। 

প্রিস্ত রাস্তা। দু'পালি বি বি বাশি। মালঝ মলধ্য দদাকােও দু'চারিা 
আলে। 
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আহমদ মুসা রাস্তা দথলক উলি এ  ফিু পালথ। দপািাক দঝলি-ঝুলি 
যথাসম্ভব ধ্ু া-বাশ  দথলক মুক্ত হলি দচষ্টা কর  আহমদ মুসা। 

রাস্তার োম পি  দস। োমিা িার পশরশচি মলে হল া। হিাৎ িার মলে 
পি , বেীখাোয় কংকাল র পলকি দথলক পাওয়া শচরকুলি এই রাস্তার োমই দস 
পলিলে। 

আহমদ মুসা পলকি দথলক শচরকুিশি দবর কর । আবার পি  দ খািা। 
রক, ৭, দশক্ষণ কারসাপক এলভশেউ। 

আহমদ মুসা মলে কর  'রক' বযশক্তরও োম হলি পালর, আবার হলি 
পালর বাশিরও োম। 

শচরকুি দথলক মুখ িুল  সামলের বাশির োম্বার দপ্ললির শদলক িাকা । 
দদখ  বাশিশি ৪েং দশক্ষণ কারসাপক এলভশেউ। অথতাৎ এ বাশিিার দু’িা বাশির 
উত্তর অথবা দশক্ষলণ শচরকুলির দসই বাশিিা হলব। 

আেশেি হলয় উি  আহমদ মুসা। কংকাল  পশরণি হওয়া দ াকশির 
বাশি দপলয় দগল  এবং দসখালে িার খবর দপ ৌঁোলি পারল  আহমদ মুসার বি 
একশি দাশয়ত্ব পা ে হলব। 

আহমদ মুসা ফিুপাি ধ্লর উত্তর শদলক এগুল া। আলরকিা বাশি দপলয় 
দগ । োম্বার পাৌঁচ। অথতাৎ আর একিা বাশি পলরই শচরকুলির দসই ৭ োম্বার 
বাশিিা। 

সাি োম্বার বাশির সামলে শগলয় দপ ৌঁে  আহমদ মুসা। 
শিে ি া শবরাি বাশি। বাশির শিে পালিই বাগাে। সামলে বি একিা 

 ে। েীল র দরজা। দরজা বন্ধ। 
দগি দঘৌঁলষ দাৌঁিা  আহমদ মুসা। োম্বার দপ্ললি শুধ্ু দ খা, ৭, দশক্ষণ 

কারসাপক এলভশেউ। আহমদ মুসা ভাব , 'রক' িাহল  বাশির োম েয় দকাে 
বযশক্তর োম হলব। হয়লিা দকাে োলমর আলগ-শপলের দকাে অংি এিা। 

আহমদ মুসা বাশির শদলক িাকা । গাশি বারাোয় আল া দদখা যালে। 
আল া দদখা যালে শসশিৌঁ ঘরগুল ালিও। বাশির দভির দথলক শমশষ্ট ইংলরজী 
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বাজো দভলস আসলে। পা চি কারী েে িালি। ‘দভিলর োচ হলে োশক’- 
ভাব  আহমদ মুসা। যাক, মানুষ দয দজলগ আলে এিাই িার জলন্য সুখবর। 

দগলির সালথ  াগালো দালরায়াে কক্ষ অথবা গােত রুম। 
আহমদ মুসা েক কর  দগলি। 
মুহূিত কলয়ক পলরই গােত রুলমর দোি গবালক্ষ একিা মুখ দদখা দগ । 

মাথায় একিা চু ও দেই। রুি দচহারা। দচালখ-মুলখ একিা কাশিন্য। েযাৎ কলর 
উি  আহমদ মুসার বুক। এমে কাউলক দদখলব দস আিা কলরশে। 

মুখশি গবালক্ষ দদখা শদলয়ই ব  , শক চাই, কালক চাই? 
আহমদ মুসা মুহূিত কলয়ক শচন্তা কর  এবং িারপর ব  , ‘রক।’ 
মুহূলিতই মুখশি সলর দগ । 
গােত রুলমর দভির দথলক কথা দভলস এ । মলে হল া দিশ লফালে কারও 

সালথ কথা ব  । 
অল্প পলরই দগি রুলমর সালথ  াগালো শেল র একিা দরজা খুল  দগ । 
দসই মাথা চাৌঁো দ াকশি দরজায় এলস ব  , আসুে। 
আহমদ মুসা ঢুলক দগ  দভিলর। 
দপেলে শেিঃিলে দরজা বন্ধ হলয় দগ । 
আহমদ মুসা দপেলে িাকা । িাশকলয়ই চমলক উি । দুলিা শপস্ত  িার 

শদলক হা কলর আলে। রুি দচহারার দু'জে গুন্ো মাকতা দ াক। সালপর দচালখর মি 
কুিকুলি িালদর দচাখ। 

আহমদ মুসা চাইলিই ওরা শপস্ত  শদলয় ইিারা কলর সামলে হাৌঁিলি 
ব  । 

হাৌঁিলি শুরু কর  আহমদ মুসা। ঘিোর এই োিকীয় পশরবিতলে আহমদ 
মুসা যিখাশে ো শচন্তা করলে, িার দচলয় দবশি পীিা অনুভব করলে এই শচন্তায় দয, 
এরা কারা? কংকা -ল াকশির দল র বা পশরবালরর দ াক এরা হলব, িা এখে 
মলে হলে ো। অবশ্য কংকা  দ াকশিও যশদ দকাে সিস্ত্র সোসী গ্রুলপর সদস্য 
হলয় থালকে িাহল  অন্য কথা। 
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আলগ আলগ হাৌঁিলে আহমদ মুসা। দপেলে দুই অস্ত্রধ্ারী। আহমদ মুসা 
মাথািা একিু ঘুশরলয় প্রশ্ন কর , এখালে একজে দমহমােলক বুশঝ এভালবই স্বাগি 
জাোয়? 

ওরা দকাে কথা ব   ো। 
আমার োম- পশরচয় ো দজলে আমার সালথ এই আচরণ করা হলে দকে? 
ওরা দকাে উত্তর শদ  ো। আহমদ মুসা মলে পি , পশরিযক্ত ঐ বাশিলি 

বেী হবার পরও দস এিাই দদলখশে  দয, দকাে প্রলশ্নর উত্তর ওরা শদলে ো। 
িাহল  ওরা এবং এরা শক এক গ্রুপ? আবার ভাব , এিাই বা হয় শক কলর? এ 
শিকাো দয দপলয়লে কংকা - দ াকশির পলকি দথলক। এ শিকাোশি িার শকংবা 
িার পলক্ষর িশক্তর হওয়াই স্বাভাশবক। 

আহমদ মুসালক শেলয় আসা হল া দু’ি ায়। দু'ি ার একশি ঘর দথলকই 
শমশষ্ট ইংলরজী সুর দভলস আসলে। 

একিা দরজার সামলে এলস িারা দাৌঁিা । একজে দভিলর চল  দগ । 
মুহূিত কলয়ক পলরই দস শফলর এ । ব  , ‘চ ।’ 

আহমদ মুসা আলগ ঢুক , দপেলে শপস্ত  বাশগলয় ঢুক  ওরা দু'জে। 
শবিা  হ ঘর। চার-পাৌঁচ’ি দ ালকর জায়গা খুব সহলজই হলি পালর। 
ঘলরর চারশদক শঘলর দসাফা সাজালো। হ  ভশিত অলেক দ াক। ঘলরর 

একদম উত্তর-প্রালন্ত শবলিষ ধ্রলের একিা দসাফা। িালি বলস আলে দীঘতকায় 
একজে দ াক। িার পালির দসাফায় একজে িরুণী। 

আহমদ মুসা ঢুকলিই দসাফার দসই দ াকশি শচৎকার কলর ব  , 
ভদ্রমশহ া ও ভদ্রমলহাদয়গণ, আশম দুিঃলখর সালথ দঘাষণা করশে, আমার দমলয়র 
জন্ম শদলের উৎসব আজ এখালেই দিষ। েিুে দমহমাে এলসলে িার দখাৌঁজ-খবর 
শেলি হলব। 

চশল্লি-পিািশি দম্পশি হ ঘলর হাশজর শে । এক এক কলর ওরা সবাই 
দবশরলয় দগ । বাজো দথলম দগলে। যেীরাও দবশরলয় যালে। 

সবাই দবশরলয় দগল  শপস্ত ধ্ারী দু'জে আহমদ মুসালক শেলয় দসাফার 
দ াকশির সামলে দাৌঁি করা । 
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দ াকশি সালপর মি িান্ো দচালখ িাশকলয় আলে আহমদ মুসার শদলক। 
পালির িরুণীশির দচালখ একরাি শবিয় এবং িার সালথ উলিগও। 

‘‘রক’-এর এই শিকাো িুশম দকাথায় দপল ?’ দচাখ িান্ো হল ও 
দ াকশির কলন্ি যলথষ্ট উত্তাপ। 

‘িার আলগ ব ুে, আশম দকে এলসশে ো দজলে আমার সালথ এই আচরে 
দকে?’ ব   আহমদ মুসা। 

‘আমার প্রলশ্নর জবাব দাও, আশম এক প্রশ্ন দুইবার কশর ো।’ 
‘আশম এক কংকাল র পলকলি একশি শচরকুি দপলয়শে াম। িালি এই 

শিকাো দ খা শে ।’ 
‘দকাথায় দপল  দস কংকা ?’ 
আহমদ মুসা জবাব শদ । ব   িার বেী হওয়ার কথা। এবং ব  , 

শচরকুলির উলল্টা পৃষ্ঠায় পাওয়া োম্বারশির কথা। 
দ াকশির মুলখ মুহূলিতর জলন্য একিা শবব্রিকর ভাব ফলুি উলিই আবার 

শমশ লয় দগ । আহমদ মুসার িা েজর এিা  ো। শকন্তু পরক্ষলণই দ াকশির িান্ো 
দচাখ দু'শি অশগ্নবৃশষ্ট কর । ব  , ‘ও িুশম দসই প ািক!’ 

িারপর দহা দহা কলর দহলস উি  দ াকশি। ব  , ‘আল্লাহ দিামার 
শবরুলদ্ধ দগলে। পা ালি শগলয় দোি খাৌঁচা দথলক বি খাৌঁচায় এলস ঢুলকে।’ 

বল ই আবার দহলস উি  দহা দহা কলর। 
আহমদ মুসা এবার দবাঝার বাশক রই  ো, এরা একই দল র। িাহল  

কংকা  দ াকশি এলদরই শিকাো দজাগাি কলর শ লখ দরলখ শগলয়শে  দবলল্টর 
মলধ্য সম্ভবি এই আিায় পলক্ষর কালরা হালি এিা পিলি পালর। পলিলে শিকই, 
শকন্তু আহমদ মুসা বুঝলি পালরশে। হিাৎ আহমদ মুসার মলে পি , এই বাশির 
কালে এলস শিিীয়বার যখে শচরকুলির শিকাোর উপর দচাখ বু া , িখে 
দদলখশে  শিকাো শঘলর থাকা বৃলত্তর মি বস্তুশি আসল  বৃত্ত েয়, ওিা ভল্লুলকর 
একিা মুখ। ভল্ললুকর এমে মুখ দস যালক অনুসরণ কলর এয়ার দপািত দথলক 
এলসশে  িার দগশঞ্জলিও শে । অথতাৎ ভল্ললুকর মুখ িাহল  এ দল র প্রিীক। 
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হাশস থামল  দ াকশি মুলখ একরাি দরদ দঢল  পালির দসাফায় 
িরুণীশির শদলক দচলয় েরম কলণ্ঠ ব  , ‘মা এল ো, িুশম যাও। আশম এর বযবিা 
কলর আসশে।’ 

আহমদ মুসার দচাখ দমলয়শির উপর শেবদ্ধ হল া। দমলয়িার মুখ শবষণ্ণ। 
দস চশকলি একবার আহমদ মুসার শদলক িাশকলয় মুখ শেচু কর । ধ্ীর কলণ্ঠ ব  , 
‘ো আব্বা, আশম দিামার সালথই যাব।’ 

দ াকশি আর শকেু ব   ো। মুখ ঘুশরলয় িাকা  আহমদ মুসার শদলক। 
কলিার কলণ্ঠ ব  , ‘এখালে প ািলকর িাশস্ত শক জাে?’ 

‘জাশে ো।’ 
‘দিাে, আমরা প্রথলম িার দচাখ দু’শি িুল  দফশ , িারপর সময় শেলয় 

এক এক কলর িার হাি-পা দকলি দফশ । িারপর এমশেলিই দস একসময় মলর 
যায়। মূ যবাে বুল ি আমরা খাৌঁচার পাশখ বধ্ করলি বযবহার কশর ো। শকন্তু......’ 

থাম  দ াকশি। 
‘শকন্তু আমার জলন্য এই িাশস্ত যলথষ্ট হলে ো এইলিা?’ ব  , আহমদ 

মুসা। 
‘িুশম আমার সালথ রশসকিা করে।’ গলজত উি  দ াকশি। 
একিা দঢাক শগল  আবার ব   দ াকশি, ‘এিক্ষণ বুকফািা শচৎকার ও 

কান্নাকাশি কলর কূ  দপলি ো, শবদ্রুপ দকাথায় দযি! শকন্তু......’ 
কথা দিষ কর  ো দ াকশি। 
‘শকন্তু মলস্কা আমালক জীবন্ত ও অক্ষি অবিায় দচলয়লে এইলিা?’ 
আহমদ মুসার কথা দিষ ো হলিই িিাক কলর উলি দাৌঁিা  দ াকশি। 

আগুে ঝরা দচালখ িাশকলয় থাক , ‘শক কলর জােল , দক ব  , দিামালক এ 
কথা।’ 

‘আপোরা মলে কলরে, ধ্রা দোৌঁয়ার বাইলর আপোরা, দকউ শকেু জালে 
ো আপোলদর সম্বলন্ধ।’ 
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সব জােল  এ ফাৌঁলদ পিলি ো। বাহাদুশর োি। খুব সাধ্ কলর 
বাশেলয়শেল  মধ্য এশিয়া মুসশ ম প্রজািে। শকেুশদে অলপক্ষা কর সাধ্িা দকাথায় 
যায় দদখলব। মলস্কার পালয় শগলয় পিলি হলব আবার।’ 

‘স্বীকার করশে, সিকত ো হওয়ার কারলণ এ ফাৌঁলদ পলিশে। আশম কংকা  
দ াকশির উপকার করলি দচলয়শে াম। দচলয়শে াম িার পশরবারলক িার খবর 
জাোলি। এ শিকাোলক িারই শিকাো মলে কলরশে াম। িলব মলে করলবে ো দয 
এমে দজিা সব সময়ই শজিলবে। মলে করলবে ো, শকেু িস্যলক্ষি আর দভিার 
পা  ধ্বংস করল ই আমরা মলস্কার পালয় শগলয় পিব।’ 

দ াকশির দচাখ োোবিা হলয় দগ । রালজযর শবিয় আর উলিগ দস 
দচালখ। এশগলয় এ  দস কলয়ক পা। এলস দাৌঁিা  আহমদ মুসার মুলখামুশখ। ব  , 
‘আর শক দজলেে িুশম?’ িার গ ায় এবার উত্তাপ দেই। পাথলরর মি িাণ্ডা গ া 
এবং পাথলরর মিই িক্ত। 

‘মলে হলে আশম আসামী, আর আপশে শবচারক। আপোর প্রলশ্নর উত্তর 
দদয়া আমার দাশয়ত্ব।’ 

আহমদ মুসার কথা দিষ হবার সলঙ্গ সলঙ্গ িাৌঁ কলর একিা ঘশুস েুলি এ  
আহমদ মুসার দচায়া   লক্ষ। 

আহমদ মুসা শবদুযৎলবলগ একিু শেচু হলয় বাৌঁ হাি শদলয় দ াকশির েুলি 
আসা হাি ধ্লর দফ  । িারপর বাৌঁ হালির সালথ োে হাি যুক্ত কলর প্রচণ্ড একিা 
দমাচি শদ  িার হালি। 

দ াকশি শচৎকার কলর বলস পি । হালির কশি দচলপ ধ্লরলে দস। দয 
দমাচি দখলয়লে িালি িার হালির কশি আ গা হলয় যাবার কথা। 

আহমদ মুসার দপেলে উদযি শপস্ত  হালি দু’জে দাৌঁশিলয়শে । 
আর দু’জে দাৌঁশিলয়শে  হ ঘলরর দরজায়। 
দ াকশির হাি দমাচি শদলয় দসাজা হলয় দাৌঁিাবার সালথ সালথ দু’শি ফাৌঁস 

েুলি এলস একিা আহমদ মুসা গ া আলরকিা বুলকর ওপর বাহুিয়লক দবৌঁলধ্ 
দফ  । পরক্ষলণই এ  প্রচণ্ড হ্যাচকা িাে। আহমদ মুসা দগািা কািা গালের মি 
দিাম কলর পলি দগ  দমলঝর ওপর। 
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োে হালির কশিশি বাম হাি শদলয় দচলপ ধ্লর দ াকশি উলি দাৌঁশিলয়লে। 
দসাফায় বসা িরুণীশি েুলি এ । দ াকশি োে হালির কশিশি দদখলি 

দচষ্টা কলর ব  , ‘খুব দ লগলে, দভলঙ্গ যায়শে দিা আব্বা?’ 
দ াকশি কথা ো বল  এশগলয় দগ  আহমদ মুসার শদলক। 
আহমদ মুসা উপুি হলয় পলিশে  দমলঝর ওপর। 
দ াকশি উপযুতপশর কলয়কিা  াশথ মার  আহমদ মুসার পাৌঁজলর। 
ব  , ‘এ হল া সবলচলয় বি িয়িাে আহমদ মুসা। এ যা কলরলে, এর 

গালয়র চামিা খুল  গালয়  বণ মাশখলয় এলক িাশঙলয় রাখা দরকার।’ 
িারপর মুখ িুল  দ াকশি ফাৌঁস হালি দরজায় দাৌঁিালো দ াকলদর শদলক 

দচলয় ব  , ‘যা এলক দিলে অন্ধ কূলপ দফল  রাখ।’ 
িরুণীশি িার আব্বার মুলখ আহমদ মুসার োম দিাোর পর দথলক শবিয়-

শবস্ফাশরি দচালখ িাশকলয়শে  আহমদ মুসার শদলক। শবিলয়র সালথ দবদোর 
একিা োয়া আলে িার দচালখ। 

আহমদ মুসালক ওরা দিলে শেলয় চ  । আহমদ মুসা মাথা উচু দরলখ মুখ 
ও মাথা রক্ষা করলি দচষ্টা কর । 
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২ 
কারসাপক- এর রাষ্ট্রভবে। 
রাষ্ট্রভবলের দিাবার ঘর। শিরীে িবেম একিা বাশ লি দিি শদলয় বলস 

আলস। 
ম্লাে মুখ। 
শিরীে িবেম মধ্য এশিয়া মুসশ ম প্রজািলের দপ্রশসলেলন্ির স্ত্রী। 
িীষত শবজ্ঞােী েশবলয়লভর মৃিুয এবং আহমদ মুসা শেলখাৌঁজ হবার খবর 

শুলে দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা শেলজই চল  এলসলেে কারসাপলক। 
 
দজার কলরই সালথ এলসলে শিরীে িবেম। আহমদ মুসা শিরীে 

িবেমলদর শুধ্ু দেিা েে, বি ভাই এবং অশভভাবকও। 
িাৌঁর দেিৃলত্ব শিরীে,* আলয়িা আশ লয়ভা, দরাকাইলয়ভারা দযমে েিুে 

জীবে দপলয়লে, িাৌঁর অশভভাবকলত্বই িারা দপলয়লে সুের ও িাশন্তর সংসার। 
অথচ িালদর দেিা, িালদর ভাই আহমদ মুসা মৃিযুর সালথ  িাই কলরই 

শফরলে! 
এ ধ্রলের অলেক কথা এলস পীিা শদশে  শিরীে িবেলমর মেলক। 
ঘলরর বাইলর পালয়র িে দপ  িবেম। উলি বস  দস। 
ধ্ীর পালয় ঘলর এলস প্রলবি কর  কুিায়বা। িাৌঁর মুখ শুকলো। 
দচালখর দৃশষ্টিা শেলচর শদলক। 

‘শক খবর?’ উশিগ্ন কণ্ঠ িবেলমর। 
‘শকেুই জাো যায়শে।’ বসলি বসলি ব   কুিায়বা। 
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‘শবমাে বের ভশিত মানুষ, চারশদলক শগজশগজ করলে পুশ ি। এর মলধ্য 
দথলক আহমদ মুসার মি মানুষ হাওয়া হলয় দগ , দকউ দদখ  ো?’ ব   শিরীে 
িবেম। 

‘বযাপক শজজ্ঞাসাবাদ ও অনুসন্ধালের পর এিুকুই জাো দগলে দয, 
শবজ্ঞােী েশবলয়লভর গাশিলি শবলস্ফারণ ঘিার পর দদি-দু’শমশেলির মলধ্য দু’শি 
গাশি সামান্য বযবধ্ালে পাশকং দপ্ললসর দগি শদলয় দবশরলয় দগলে।’ 

‘এর অথত দিামার দগালয়ো শবভাগ শক কলরলে।’ 
‘শেশিি কলর শকেুই ব া যালেো। হলি পালর গাশির শবলস্ফারণ দদলখ 

গণ্ডলগাল র ভলয় িারা দবশরলয় দগলে। আবার হলি পালর কাউলক সলেহ কলর 
আহমদ মুসা িাৌঁর গাশিলক আলরকিা গাশি শেলয় ফল া কলরলে। আবার এমেও 
হলি পালর, মধ্য এশিয়া মুসশ ম প্রজািলের যারা িত্রু িালদর অলেলকর কালে 
আহমদ মুসা পশরশচি। সুিরাং িালদর িারা শিশে শকেন্যাপ হলয়লেে।’ 

‘দয দু’দিা গাশি শবমাে বের দথলক দবশরলয় দগলে শবলস্ফারলণর পর, 
িার দকাে হশদস করা যায়শে?’ 

‘ো যায়শে। পাশকং দপ্ললসর দগলি গাশির দকাে  গ রাখা হয়ো।’ 
‘হায় আল্লাহ! এি শবপদ আমালদর মাথায়, িবু সাবধ্াে েই আমরা।’ 
‘শিক বল ে িবোম, এিা আমালদর দুবত িা। শকন্তু এি বি শবপ্লব ও 

পশরবিতলের পর িূন্য দথলক একিা পুেতাংগ রাষ্ট্র বযবিা গলি দিা া সহজ েয়। 
অশভজ্ঞিার দকাে শবকল্প দেই, এই অশভজ্ঞিার সংকলিই আমরা ভূগশে। আমরা 
শবপ্লব কলরশে, শকন্তু শবপ্লব রক্ষার জন্য হিশর দ াক আমরা খুব দবিী পাইশে। 
আহমদ মুসা একাই  ালখা দ ালকর দযাগযিা ও জ্ঞাে রালখে। শবপ্ললবর পর শিশে 
যশদ থাকলিে, িাহল  এ দূবত িা হয়লিা থাকলিা ো। শকন্তু শিশে চল  দগল ে 
আমালদর মি অলযাগযলদর হালি সব দেলি শদলয়।’ 

কান্নায় জশিলয় দগ  কুিায়বার দিষ কথাগুল া। অশ্রু গশিলয় পি  
কুিায়বার দচাখ দথলক। 
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দচাখ মুলে কুিায়বা ব  , ‘আশম দাশয়ত্ব শেলি অস্বীকার কলরশে াম, 
শকন্তু মুসা ভাই শুলেেশে।’ 

শিরীে িবেম এশগলয় এলস স্বামীর একিা হাি িুল  শেলয় ব  , ‘মুসা 
ভাই অন্যায় কলরেশে, ভু  কলরেশে।’ 

‘শকন্তু আশম দিা পারশেো। এর আলগ হরলকস িহলরর সরকাশর বাংল া 
দথলক শকেন্যাপ হল ে আমালদর সবরকম শেরাপত্তা সলত্বও। আবারও হাশরলয় 
দগল ে কারসাপলক এলস। আমালদর শেরাপত্তা বযবিা দকােই কালজ  াগ  ো। 
শিশে শেিয় িত্রুর হালি আিকা পলিলেে আমার এই কারসাপক িহলরই। অথচ 
আশম এলদলির দপ্রশসলেন্ি।’ 

আবার কন্নায় বুলঝ আসলি চাই  কুিায়বার কন্ি। 
‘শেরাপত্তা বযবিার দকাে দদাষ দেই, দয ষিযে এ অঘিে ঘিালে িা 

মলে হয় খুবই বি। বাইলরর হািও এখালে থাকলি পালর।’ 
‘এরকম দকাে িথয আমরা পাইশে। দয দদিশি এরকম করলি পালর, 

দসই রুি সরকার দদখশে আমালদর প্রশি খুবই সহানুভূশিিী । শবজ্ঞােীলদর হিযা, 
শবজ্ঞাোগার ও িষ্য ধ্বংলসর সোসী ঘিোর িারা শেো কলরলে এবং দগালয়ো 
সহলযাশগিা শদলি প্রস্তুি আলে বল  জাশেলয়লে।’ 

‘আমার মলে হয়, ষিযেিা দয বি রকলমর শকেু িা মুসা ভাই আৌঁচ করলি 
দপলরশেল ে। িা ো হল  স্ত্রীর দাফলের জন্য মদীো ো শগলয় িশিঘশি কলর 
কারসাপলক চল  এল ে দকে? শিশে ো দভলব-শচলন্ত দকাে কাজ কলরে ো।’ 

‘িুশম শিক ধ্লরে। সবাই এিাই মলে করলে।’ 
‘একিা শবষয় আশম বুঝলি পারশেো। কারসাপক িহলরর চারশদলকর 

রাস্তা ও সবরকলমর পথ দযলহিু সী  কলর দদয়া হলয়লে, িাই ব া যায় 
শবলফারলের পর দকউ কারসাপক িযাগ কলরশে। অথতাৎ শিশমো রা এবং আহমদ 
মুসা িাহল  এই কারসাপক িহলরই রলয়লে। কারসাপক দোি িহর। এই িহলরর 
সব বাশি শক আমার সাচত করলি পাশরো?’ 

‘ব লি পার, দমািামশুিভালব দসই কাজিা আমরা কলরশে। শকন্তু মুশস্ক  
হল া, কমুযশেষ্ট আমল  হিশর অলেক বাশিলিই দগাপে ভূ-গভতি প্রলকাষ্ঠ আলে যার 
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সন্ধাে দস্বোয় বল  ো শদল  খুৌঁলজ পাওয়া মুশস্ক । িলব এ পযতন্ত অনুসন্ধাে কলর 
একিা উলল্লখলযাগয েমুো পাওয়া দগলে, দিামালক ব লি ভুল  দগশে।’ 

‘দসিা শক?’ উদেীব কলন্ি ব   িবেম। 
‘একিা পশরিযক্ত দু'ি া বাশির োলদর কুিরীর দমলঝলি ধ্ূ ার ওপর 

আহমদ মুসার জুলিার মি জুলিার জীবন্ত োপ পাওয়া দগলে। কুিরীশি শে  একশি 
বেীখাো। ওখালে দুলিা কংকা ও পাওয়া দগলে। সবলচলয় উল স্নখলযাগয হল া, 
কুিরীর দদয়াল  সদয করা একিা সুিঙ্গ পাওয়া দগলে। মলে করা হলে দকউ দযে 
দদয়াল র ইি খশসলয় সুিঙ্গ কলর বেীখাো দথলক দবশরলয় দগলে। সুিলঙ্গর পালিই 
ষ্টীল র দচয়ালরর ভাঙ্গা পায়া পাওয়া দগলে। মলে করা হলে ঐ ভাঙ্গা পায়ার 
ধ্ারাল া মাথা শদলয় ইি খশসলয় সুিঙ্গ করা হলয়লে। বেীখাোর ভাঙ্গা দচয়ার এবং 
দসই ভাঙ্গা পায়া শেলয় আসা হলয়লে হালির োপ পরীক্ষার জলন্য।’ 

থাম  কুিায়বা। 
‘শক দরজাল্ট পাওয়া দগলে?’ দচাখ দু'শি শবলফাশরি কলর ব   িবেম। 
‘আজ সকাল  উদ্ধার করা হলয়লে। দরজাল্ট আজই পাওয়া যালব।’ 
এই সময় পালিই রাখা  া  দফােশি দবলজ উি । 
কুিায়বা শগলয় দফাে ধ্র । 
দিশ লফাে কালে ধ্লর সম্ভবি ওপালরর কথা শুলেই িার মুখশি আেলে 

উজ্জ্ব  হলয় উি । 
‘একিু দািাও’ বল  দিশ লফাে দথলক মুখ সশরলয় কুিায়বা ব  , 

‘িবেম ভাঙ্গা পায়া এবং দচয়ালর দয হালির োপগুল া পাওয়ালগলে িার 
সবগুল াই আহমদ মুসার।’ 

‘আ  হামদুশ  স্নাহ।’ আেলে িবেলমর দচাখ-মুখ উজ্জ্ব  হলয় উি । 
িবেমলক কলয়কিা কথা বল ই কুিায়বা দিশ লফালে মুখ শফশরলয় শেলয় 

ব  , ‘শকন্তু দবশরলয় উশে দকাথায় দগল ে, আবার শকেু ঘি  শক ো, দিামরা শকেু 
অনুসন্ধাে করে?’ 

ওপালরর কথা শুে  কুিায়বা। শুেলি শুেলি িার মুখিা মশ ে হলয় 
দগ । 
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দিশ লফাে দিষ কলর বস  এলস কুিায়বা। 
‘শক হ , শক শুেল , দকাথায় দগল ে শিশে?’ ব   িবেম। 
‘শকেুই বুঝা যালে ো। ঐ বাশি দথলক দয রাস্তা িহলর ঢুলকলে িার 

মাইলিাস্কশপক পরীক্ষা করা হলয়লে। রাস্তাশির এক মাই  পযতন্ত আহমদ মুসার 
পালয়র োপ পাওয়া দগলে। িারপর আর দকাে োপ দেই। মলে করা হলে ওখালে 
শিশে গাশিলি উলিলেে অথবা িালক গাশিলি দকউ িুল  শেলয়লে। িলব পালয়র 
োলপর গশি দথলক দকাে ধ্স্তা-ধ্শস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়শে। দিষ কলয়কশি ধ্ালপ 
অবশ্য দদ ি দদয়ার শচহ্ন পাওয়া দগলে।’ 

থাম  কুিায়বা। শবষণ্েিার অন্ধকালর দেলয় দগলে িার মুখ। 
িবেলমর মুখও উলিগাকু  হলয় উলিলে। দসও শকেু ব   ো। 
‘দিামার শক ধ্ারণা? আমার ভয় হলে, আবার শিশে িত্রুর হালি 

পলিলেে। িা ো হল  বেীখাো দথলক দবর হবার পর চল  আসার কথা।’ ব   
িবেম। 

‘আমার ধ্ারণাও দিামারই মি।’ ব   কুিায়বা। শকেু ব লি যাশে  
িবেম। শকন্তু দিশ লফাে দবলজ উি । িবেম মুখ বন্ধ কর । কুিায়বা দ্রুি উলি 
দগ  দিশ লফাে ধ্রার জন্য। 

দিশ লফােিা শে  খুবই সংশক্ষপ্ত। দিশ লফােিা দিষ কলর কুিায়বা এলস 
বস । িার মুলখ দকাে আল া দেই। িবেম দচাখ ভরা প্রশ্ন শেলয় িাশকলয় আলে 
কুিায়বার শদলক। 

‘আিার শকেু পাওয়া যায়শে িবেম। ঐ পশরিযক্ত বাশিিার দখাজ খবর 
দেয়া হলয়লে। বাশিিা পশরিযক্ত দঘাশষি হবার পর মাশ লকর কাে দথলক একজে 
বাশিিা শকলে শেলয়লে। শকন্তু দসই দিিার দকাে হশদস শমল শে। দয শিকাোিা 
দরশজশষ্ট্র অশফলস আলে, িা ভূয়া। সুিরাং দস পলথ আর এগুলো যালে ো। 
আলরকিা শবষয় জাো দগলে। আহমদ মুসা ভাই-এর পালয়র শচহ্ন দযখালে দিষ 
হলয়লে, দসখালে দথলম যাওয়া দয গাশির চাকার দাগ পাওয়া দগলে িা একশি 
ট্রাক। ট্রাকিা হা কা দথলমও শে । মলে হলে এই ট্রালকই আহমদ মুসালক িুল  
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দেয়া হলয়লে। ঐ ট্রালকর গশি অনুসরে করা হলয়লে, শকন্তু হাইওলয়লি উিার পর 
ট্রালকর শচহ্ন আর শেলিট করা যায়শে।’ 

থাম  কুিায়বা। 
শেরব িবেম। দচালখ িার িূন্য দৃশষ্ট। 
শকেুক্ষণ পর কথা ব   কুিায়বাই। ব  , ‘আল্লাহ িাৌঁলক সুি রাখুে, 

িািািাশি িাৌঁলক শবপদমুক্ত করুে।’ 
‘শকন্তু এভালব কিশদে চ লব ওৌঁর? শবশ্রালমর প্রলয়াজে দেই িাৌঁর?’ ব   

িবেম। 
‘একথা আশমও মালঝ মালঝ ভাশব িবেম।’ 
‘দদখ, মধ্য এশিয়ার ঘিোর পর একশদেও িার শবশ্রাম হল া ো । বেী 

হলয় দপ ে  চীলে। দসখাে দথলক কলকিাস, িারপর ব কাে, ব কাে দথলক 
দস্পে। দস্পে দথলক আবার শসংশকয়াং-এ, চীলে। ঘিো িালক আবার শেলয় এলসলে 
মধ্য এশিয়ায়। এ দয শ্বাসরুদ্ধকর জীবে।’ 

‘আল্লাহ যাৌঁলদর শবলিষভালব ভা বালসে, িাৌঁলদর জীবে দবাধ্ হয় এ 
রকলমরই িবেম। আল্লাহর শবলিষ বাোই করা মানুষ েবী-রাসূ রা। দদখ, িাৌঁলদর 
জীবলে দকাে শবশ্রাম দেই। িুশম আমালদর রাসূ  (সিঃ)-এর জীবলে দকাে অ স 
শদে পালব ো।’ 

‘িুশম শিকই বল ে। শকন্তু আমরা সাধ্ারে মানুষ। ভাবলি খারাপ  ালগ। 
দমইশ গুশ  ভাবী মারা দগল ে। ওৌঁর একিা শিকাো গলি উলিশে । দসিাও দভলঙ্গ 
দগ ।’ 

‘এঘিোয় আহমদ মুসা ভাই খুবই আঘাি দপলয়লেে। শুলেশে, শিশুর মি 
শিশে দকৌঁলদশেল ে।’ 

‘বাইলর দথলক ওৌঁলক দদখল  খুব িক্ত মলে হয়, শকন্তু ফারহাো আপা* 
বল লেে, মেিা ওৌঁর শিশুর মি েরম। িাৌঁর মলধ্য দযমে আলে আদলিতর দৃঢ়িা, 
দিমশে আলে আলবলগর শবলস্ফারণ।’ 

‘দস জলন্যই দিা শিশে অেন্য।’ 
‘শুধ্ু প্রিংসা েয়, িাৌঁর কথা আমালদর ভাবলি হলব।’ 
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‘আমরা দিা ভাশব।’ 
‘শক ভাব? এইলিা ভাবী দগল ে, শক ভাবে িাৌঁর সম্পলকত?’ 
‘এি বি ভাবো শক আমরা ভাবলি পাশর?’ 
‘িাহল  দক ভাবলব? িাৌঁর শক শপিা-মািা আলে, ো দকাে অশভভাবক 

আলে?’ 
‘শিক বল ে িবেম। িবু িার সংসার শেলয় ভাবার দক্ষলত্র আমালদরলক 

খুব দোি মলে হয় । মলে হয়, এ ধ্রলের দকালো পরামিত দদয়া আমালদর জন্য 
যথাথত েয় ।’ 

‘িাহল  এ দাশয়ত্ব কার? শিশে দিা শেলজলক শেলয় শবন্দুমাত্র ও ভালবে ো 
।’ 

‘শিশে আল্লাহর হসশেক। িাৌঁলদর মলিা যারা শেলজলদর শেলয় ভালবে ো, 
িাৌঁলদর ভাবো আল্লাহই ভালবে। ফারহাো দিা আমালদর শসল কিে এ শে  ো, 
দমইশ গুশ লকও দিা আমরা খুলজ দবর কশরশে। দমইশ গুশ র সালথ িাৌঁর শবলয়িাও 
দদখ মানুলষর পশরকল্পো অনুসালর হয়শে।’ 

‘শিক বল ে। শকন্তু িবু িাৌঁর জীবলের িূন্যিায় উলিগ দবাধ্ হয়। সিযই 
িাৌঁর দকালো স্বজে দেই। ভাবলি ভয় হয় স্বজেহীেিার দকালো দবদো িাৌঁর মলধ্য 
গুমলর মরলে শকো?’ 

িবেলমর কণ্ঠ ভারী হলয় উি । 
‘শিক বল ে। শিশে মােশবক আলবলগর ঊলধ্ত েে। শকন্তু িবু িবেম িাৌঁর 

জন্য শকেু করার মলিা বি আমরা েই। আমরা কমতী। শিশে দযমে িাৌঁর সম্পলকত 
ভালবে ো দিমে আমালদরলকও ভাবলি দদে ো। িাৌঁর ভাবো শিশে আল্লাহর 
উপরই দেলি শদলয়লেে ।’ 

‘আ হামদুশ ল্লাহ। িাৌঁর দচলয় বি অশভভাবক দিা আর দকউ েয়। 
আল্লাহ িাৌঁলক সাহাযয করুে, িাৌঁর প্রশি আরও সদয় দহাে।’ 

‘আশমে।’ ব   কুিাইবা। 
িার কণ্ঠ বািালস দম াবার আলগই দবলজ উি  দিশ লফাে। 
কুিাইবা উি  দিশ লফাে ধ্রার জন্য। 
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উদেীব হলয় উি  িবেম। 
 
 
 
একদম ঘুিঘুলি অন্ধকার। অন্ধকূপ োম িারা শিকই শদলয়লে। অন্ধকূলপ 

োমার দকাে শসৌঁশি দেই। িাৌঁলক ধ্াক্কা শদলয় দফল  দদওয়া হলয়লে শেলচ। রক্ষা দয, 
আহমদ মুসা ধ্াক্কা দখল ও  াফ দদওয়ার সুলযাগ দপলয়শে । িা ো হল  মাথািা 
পাকা দমলঝলি পিল  দচ শচর হলয় দযি। অন্ধকূপিা দকাথায়? মাশির শেলচ দিা 
অবশ্যই। শকন্তু কিখাশে শেলচ? িালক দদাি া দথলক শেচ ি ায় আো হলয়শে  , 
শসৌঁশি শদলয় দিলে দসই ফাৌঁস  াগালো অবিায়। দ াকগুল া আসল  পশু। পশু ো 
হল  মানুষলক শক দকউ পশুর মলিা দিলে শেলয় আলস? ফাৌঁস অবিায়ই িালক 
অন্ধকূলপ দফল  শদলয়লে । ভাশগযস পা দু’শি দখা া শে । ো হল  দস দিা  াফ ও 
শদলি পারলিা ো। দু’ি া দথলক িালক োশমলয় এক ি ার বারাো শদলয় সবত 
উত্তলর একশি কলক্ষ িারা প্রলবি কলর। ঐ কক্ষশিলিও দু’ি া দথলক একশি শসৌঁশি 
দেলম এলসলে। শসৌঁশিশির দগািায় এলস ওরা দাৌঁিায়। একজে শগলয় দ াহার 
শসৌঁশিশির দিষ ধ্াপশিলি পা শদলয় চাপ দদয়। সলঙ্গ সলঙ্গ শসৌঁশির শেলচর কংশিলির 
দমলঝিা দদয়াল র দভির সলর যায়। দবর হলয় পলি আলরকিা দ াহার শসৌঁশি। দসই 
শসৌঁশি শদলয় িালক োশমলয় শেলয় আলস ওরা। এবার দিলে েয়, হাৌঁশিলয়, সবার আলগ 
আলগ। ওলদর দিষ দ াকশি যখে দিষ ধ্াপিা দথলক দেলম এল া িখে শসৌঁশিমুলখর 
সলর যাওয়া দমলঝিা আবার িার জায়গায় শফলর আলস। িারপর কক্ষশির সুইচ 
দবালেতর একিা সুইলচ  ওলদর একজে চাপ দদয়। সালথ সালথই কলক্ষর শিক 
মাঝখালে দমলঝর একিা অংি ইশিখাশেক শেলচ দেলম পালি সলর যায়। মুখ 
বযাদাে কলর উলি অন্ধকার এক গুহা মুখ। দিলে এলে ওই পলথই িালক দফল  
দদওয়া হয়। 

অন্ধকূপিা কিখাশে গভীর? বার দথলক পলের ফুলির দবশি মলে হয়শে। 
িরীরিায় খুব ক্লাশন্ত দবাধ্ হলে। গি কলয়ক ঘণ্টায় কম ধ্ক  যায়শে 

িরীলরর উপর শদলয়। িাে হলয় শুলয় পি  আহমদ মুসা দমলঝলি। দচাখ বুজ । 
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দপেলের দৃশ্যগুল া িার সামলে দভলস উি  আবার। দু’ি া হলি পালর, হলি 
পালর শিে ি া দথলক শসৌঁশি দেলম এলসলে অন্ধকূলপর উপলরর কক্ষ অথতাৎ ভূগভতি 
কক্ষ পযতন্ত। শসৌঁশিিা দ াহার, অবশ্যই পলর হিশর। অন্ধকূপ পযতন্ত এই শসৌঁশি পলর 
হিশর হ  দকে? অন্ধকূলপ আসার জন্য শক? অবশ্যই েয়। িাহল ?  ক্ষ কলরলে 
দস, এক ি ার দ াহার দিষ ধ্াপশিলি চাপ শদলিই ভূ-গভতি শসৌঁশি মুলখর দরজা 
খুল  দগ , আবার ভূ-গভতি কলক্ষর দয শসৌঁশি িার দিষ ধ্ালপ দিষ দ াকশির পা 
পিলিই শসৌঁশি মুখ বন্ধ হলয় দগ । মলে হয়, এ দিষ ধ্াপশিলি আবার চাপ শদল  
আবার ওপলরর শসশিৌঁ মুখ খুল  যালব। অনুরূপভালব একি ার শসৌঁশির দিষ শসৌঁশি 
ধ্াপশিলি চাপ শদলয় দু’ি া উিার শসৌঁশি মুখ বা দরজাশি হয়লিা দখা া যায়, বন্ধও 
করা যায়। শিেি ায় উিাোমার জলন্যও দবাধ্হয় এই একই বযবিা। শকন্তু 
শিেি া দথলক এই ভূ-গভতি কক্ষ পযতন্ত দকে এই স্বয়ংশিয় বযবিা? অন্ধকূলপর 
সালথ দযাগালযালগর জন্য এিা হলি পালর ো। িাহল , আবার দসই প্রশ্ন দদখা শদ  
আহলমদ মুসার মলে। এই স্বয়ংশিয় বযবিায় কলয়ক মুহূলিতর মলধ্যই শিেি া 
এবং অন্যান্য দলার দথলক ভূ-গভতি কলক্ষ আত্মলগাপে করা দযলি পালর। অথতাৎ 
শবপদকাল  আত্মলগাপলের একিা পথ এিা। এই বযাখযায় আহমদ মুসার মলের 
সব প্রলশ্নর সমাধ্াে হ  ো। দযলকালো সাধ্ারণ িত্রুর কালেও িালদর এ 
আত্মলগাপে ধ্রা পলর যালব দ াহার শসৌঁশির অশস্তলত্বর কারলণ। িাহল ? আহমদ 
মুসার মলে হিাৎ একিা কথা শঝশ ক শদলয় উি , িাহল  পা াবার পথ এিা 
আত্মলগাপলের েয়। এই শচন্তার সালথ সালথ মেিা খুশিলি ভলর উি  আহমদ 
মুসার। িাহল  অন্ধকূলপর উপলরর কক্ষশিলি বাইলর দবশরলয় যাবার একিা দগাপে 
পথ আলে এবং দস পথ শেিয় অন্ধকূলপর দরজা দখা ার মলিা দকাে দগাপে সুইচ 
বা সুইচলবালেতর দকালো সুইচ দচলপ দখা া যালব। এখে প্রলয়াজে শুধ্ু এ অন্ধকূপ 
দথলক দবর হওয়া। এখে এই ‘শুধ্ু দবর হওয়া’র কাজিা কিিা কশিে দসিাই 
দদখলি হলব। 

আহমদ মুসা দচাখ খু  । মাথািা একিু উৌঁচু কর  উিার জন্য। শকন্তু 
পার  ো, মাথািা আবার োশমলয় ভাব , দবর হওয়ার পলথর সন্ধাে পলর করা 
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যালব। িার আলগ একিু শবশ্রাম প্রলয়াজে। িরীরিা আবার দমলঝর বুলক এশ লয় 
শদ  আহমদ মুসা। 

সলঙ্গ সলঙ্গ ক্লাশন্তলি দুশি দচাখ বুলজ দগ  আহমদ মুসার। ঘুশমলয় পি  
দস। 

 
 
হিাৎ কালের কালে োম ধ্লর োক শুলে দচাখ খু   ও ধ্িমি কলর উলি 

বস । অন্ধকূপ আল াশকি। উপর দথলক দেলম এলসলে একিা শসৌঁশি। িার সামলে 
দসই দমলয়শি যালক হ ঘলর দস দদলখশে , যার োম শুলেশে  এল ো। আহমদ 
মুসার শবশিি দৃশষ্ট দমলয়শির মুলখ শেবদ্ধ হলিই দমলয়শি বল  উি , ‘আশম এল ো 
দোভাস্কায়া, কারসাপলকর দেি শবয়ার প্রধ্াে আল শস্ক োশ লের দমলয়। আমার 
োক োম রক। দোিলব ায় আশম খুব দুরন্ত, দুিঃসাহশসক শে াম বল  আমালক এই 
োম এ োকা হলিা।’ 

‘দেি শবয়ার?’ কথািা দিাোর সালথ সালথ কপা  কুশিি হ  আহমদ 
মুসার।  

‘দেি শবয়ার জালরর সালবক রাজধ্ােী শপিার শদ দেি এর েগরী 
শপিাসতবাগত দকশন্দ্রক জংগী রুি সংগিে।’ ব   এল ো। 

‘শকন্তু ওরা শক করলে কারসাপলক?’  
‘আপশে দিা অলেক শকেুই জালেে। ওরা মুসশ ম মধ্য এশিয়ার অথতেীশি 

ও স্বাধ্ীে রাজচেশিক িশক্তলক ধ্বংলসর পশরকল্পো শেলয়লে। দদলির সবগুল া 
উলল্লখলযাগয ব্রীজ, দপ্রালজট ইিযাশদ ধ্বংলসর ওরা শসদ্ধান্ত শেলয়লে।’ 

‘ভল্লুলকর মাথা ওলদর শক?’ 
‘ওিা ওলদর প্রিীক। ওলদর বযবহাযত সব শকেুলি ওিা দদখলবে। এমেশক 

ওলদর প্রলিযকিা বাশি ও ঘাশির দগলিও ভল্লুলকর মাথা দখাৌঁদাই করা। ওলদর 
দগলির শেলচ দাৌঁশিলয় উপর শদলক মাথা িু ল  দখাৌঁদাই করা এ প্রিীক আপশে 
দদখলি পালবে।’ 

‘আপশে আল শস্ক োশ লের দমলয়, শকন্তু এখালে?’ 
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‘আমালক আপশে ‘আপশে’ বল  সলম্বাধ্ে করলবে ো। আশম আপোর 
দোি দবাে। দসরলগই ওমরলভর সালথ আমার শবলয় হয়শে, শকন্তু শেলজলক আশম 
িার স্ত্রী বল  মলে কশর।’ 

‘দসরলগই ওমরভ দক?’ 
‘দসই কঙ্কা , যার কাে দথলক আপশে এখােকার শিকাো এলেলেে।’ 
‘দস মুস মাে িাহল ?’ 
‘শজ। মধ্য এশিয়ার মুসশ ম মুসশ ম প্রজািলের দগালয়ো শবভালগর 

একজে অশফসার শে  দস।’ 
একিু থাম  এল ো। িারপর মুখ শেচু কলর ব  , ‘আশম ওলক 

ভা বাসিাম। এই ভা বাসার মূ য ওৌঁলক শদলি হলয়লে এক মমতাশন্তক পলথ জীবে 
শদলয়।’ 

কথা দিষ করার আলগই কান্নায় রুদ্ধ হলয় পলিশে  এল োর কণ্ঠ। 
‘ওমরভ শক জােলি দপলরশে  দিামার আব্বার পশরচয়?’ 
‘ো। জােলি পারল  হয়লিা িালক মরলি হলিা ো, সাবধ্াে হলি পারি 

দস। শকন্তু এরা বুলঝশে  দয ওমরভ সব দজলেই আমার সালথ সম্পকত কলরলে িথয 
সংেলহর জলন্য।’ 

‘িুশম ওমরভলক সাবধ্াে করশে? 
‘এখালেই আমার ভু  হলয়লে। এমে শকেু ঘিলব আশম অনুমােও করলি 

পাশরশে। দস দয দগালয়ো দসিাও আলগ আশম জােলি পাশরশে। যখে জাে াম, 
িখে আমার পশরচয় শদলি ভয় করশে াম। দস যশদ দূলর সলর যায় আমার কাে 
দথলক !’ 

দমলয়শির কণ্ঠ আবার কান্নায় বুলজ এ । মুহূলিতর জন্য থাম  । 
একিা দঢাক শগ   । িারপর ব  , ‘দদশর হলয় যালে চ ুে, আমালদর 

দবরুলি হলব। দকউ এখালে ঢুলকলে , এিা ওলদর কালে দবশিক্ষণ দগাপে 
থাকলবো।’ 
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বল ই এল ো উলি দাৌঁিা  । আহমদ মুসা উলি দাৌঁিালি দাৌঁিালি ব  , 
‘িুশম দিামার শবপলদর কথা শচন্তা কলরে ? িুশম এখালে ঢুলকে এিা ওলদর কালে 
দগাপে থাকলব ো ।’ 

‘আশম দয দকাে পশরণশির জন্য প্রস্তুি । ওমরভ দেই, আশমও বাৌঁচলি 
চাইো । আমার মৃিযুিা যশদ আপোর দকাে উপকার কলর হয়, িাহল  আশম ধ্ন্য 
হলবা , ওমরভ খুশি হলব।’ 

‘আমালক িুশম দচে ?’ 
‘ওমরলভর কালে আপোর কাশহেী শুলেশে অলেক।’ 
অন্ধকূপ দথলক ওরা ভূ-গভতি কলক্ষ উলি এ । 
এল ো আলগ উলি এলসলে । আহমদ মুসা িারপলর । আহমদ মুসা 

শসৌঁশির ধ্াপ দথলক দমলঝলি পা রাখার সালথ সালথ শসৌঁশিশি উলি এ  এবং এক 
পালি সলর দগ । 

এল ো েুলি শগলয় সুইচ দবালেতর একিা সুইচ শিলপ অন্ধকূলপর মুখ বন্ধ 
কলর শদ । 

‘এই কলক্ষই দিা বাইলর দবরুবার দগাপে পথ আলে ।’ ব   আহমদ 
মুসা । 

‘আপশে জােল ে শক কলর?’ শবিলয় দচাখ কপাল  িুল  ব   এল ো। 
‘আশম অনুমাে কলরশে শিেি া পযতন্ত এই ঘলরর সালথ শসৌঁশির শ ঙ্ক 

দদলখ।’ 
‘দগাপে পলথর সুইচ দকাথায় আলে ব লি পালরে?’ মুলখ হাশস দিলে 

ব   এল ো। 
‘ব লি পারলবা ো , িলব অনুমাে করলি পাশর। ঐ এক ি া দথলক দেলম 

আসা শসৌঁশির দকাথাও এ সুইচশি হলব।’ 
‘আপোর এ  অনুমালের কারণ ?’ 
‘কারণ হল া, শিে ি া দথলক এই কলক্ষ দেলম আসা পযতন্ত দকাথাও সুইচ 

শিপলি হয় ো । শসৌঁশির দিষ ধ্ালপ পা রাখার সালথ সালথ ওপলরর শসৌঁশি মুখ বন্ধ 
হলয় যায় এবং েীলচর মুখ খুল  যায়। শিক দিমেভালব আমার অনুমাে হল া, এই 
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ভূ-গভতি কলক্ষর শসৌঁশির দিষ ধ্াপশিলি পা রাখার সালথ সালথ ওপলরর শসৌঁশি মুখশি 
বন্ধ হলয় যালব এবং বাইলর দবরুবার এ কলক্ষর দগাপে দরজাশি খুল  যালব।’ 

শবিলয় হা হলয় দগলে এল োর মুখ । ব  , ‘শিে ি া দথলক এখালে 
দেলম আিার এই মযাকাশেজম শকভালব আপশে জােলি পারল ে ?’ 

‘আমালক ওরা োশমলয় আোর সময় এ শবষয়িা আশম  ক্ষ কলরশে ।’ 
‘ভাইয়া আপশে অেন্য । ওমরভ আপোর সম্পলকত যা বল লে , যা আশম 

শুলেশে , িার দচলয় আপশে অলেক বি ।’ 
একিু থাম  এল ো । িারপর হাশসমুলখ ব  , ‘চ ুে শসৌঁশির দিষ 

ধ্াপশিলি চাপ শদলয় পরীক্ষা কশর আপোর অনুমাে সিয শকো ।’ 
ওরা শসৌঁশির দগািায় দপ োলিই ওপলর োপা িীষ দদবার মি একিা িে 

হ । 
চমলক উলি ওপর শদলক এক প ক িাশকলয়ই আহমদ মুসা এল োর হাি 

ধ্লর দিলে শেলয় েুি  শসৌঁশির ি ায়  ুলকাবার জন্য। 
শসৌঁশির শেলচ শগলয় দাৌঁিাবার সলঙ্গ সলঙ্গই শসৌঁশিলি পালয়র িে শুেলি 

দপ  ওরা। দু’জলের পালয়র িে । দ্রুি োমলে। 
দ াহার শসৌঁশি। ফাৌঁক আলে । শসৌঁশির মাঝা মাশঝ পথ আসলিই ওলদর পা 

দদখলি দপ  আহমদ মুসা। 
এল োর মুখ ফযাৌঁকালস হলয় দগলে। সীমাহীে উলিগ ঝলর পলরলে িার 

কা  দু’দচাখ শদলয়। 
ওরা োমলে আলগ একজে, দপেলে অন্যজে । 
আহমদ মুসার দচালখর অপর শদলয় প্রায় প্রথম জলের পা দেলম দগ । এ  

শিিীয় জলের পা । আহমদ মুসার হাি দুশি শবদুযৎ দবলগ উপলর উি  এবং দু হাি 
শদলয় শিিীয় দ াকশির দু’শি পা দিলে ধ্লরই আবার দেলি শদ । 

ফল  আহমদ মুসা যা দচলয়শে  িাই হ । 
শিিীয় দ াকশি হুমশি দখলয় পি  প্রথম দ াকশি ওপর । 
দু জলেই আেলি পি  শসৌঁশির ওপর এবং গশিলয় পলি দগ  শেলচ। 
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ওরা দমলঝয় গশিলয় পিার আলগই আহমদ মুসা ওখালে শগলয় হাশজর 
হলয়শে  । িার দপেলে দপেলে এল োও । 

ওরা গশিলয় একজে আলরকজে এর ওপর এলস পলিশে । আহমদ মুসা 
ওপলরর জেলক ক ার ধ্লর দিলে িুল  িার কালের েীচিায় একিা কারাি চা া  
। সংজ্ঞা হাশরলয় পলি দগ  দ াকশি। এই সুলযালগ শিিীয়জে উলি দাৌঁিাশে  িার 
দেেগােিা শেলয়। শকন্তু দসাজা হলয় দাৌঁিাবার সুলযাগ দস দপ  ো । আহমদ মুসার 
একিা  াশথ শগলয় পি  িার ি লপলি হািুশির মি। িার হাি দথলক খলস পি  
দেেগাে । দস ঢল  পি  দমলঝর ওপর । 

আহমদ মুসা দ াকশির হাি দথলক খলস পিা দেেগােশি িুল  শেলয় 
দসাজা হলয় দাৌঁিালিই দদখলি দপ  উদ্ধি দেেগাে হাি দু’জে শসৌঁশির মাথায় । 

আহমদ মুসা শবদুযৎ দবলগ শেলজর দদহিালক েুলি শদ  দমলঝর ওপর । 
িার দদলহর ওপর শদলয় এক ঝাক গুশ  েুলি দগ । আহমদ মুসার একশি পা দকৌঁলপ 
উি  , িার সালথ িার দদহশিও । একিা গুশ  এলস আঘাি কর  আহমদ মুসার 
পালয় । পা দু’শি শে  শসৌঁশি বরাবর। এ সময় এল োর একিা শচৎকার িার কালে 
এ । 

শকন্তু আহমদ মুসা দস শদলক দকাে ভ্রুলক্ষপ ো কলর মাশিলি আেলি 
পলিই দেেগালের বযালর িা ঘুশরলয় শেলয় গুশ  চা া  শসৌঁশি মুখ  লক্ষয। 

ওরা আহমদ মুসা দক শিিীয়বার িালগতি করার আলগই আহমদ মুসার 
গুশ  বৃশষ্ট ওলদর শগলয় শঘলর ধ্র  । মুহূলিতই গশিলয় পি  শসৌঁশি শদলয় ওলদর দুশি 
গুশ শবদ্ধ দদহ। 

আহমদ মুসা উলি দাৌঁশিলয় দমলঝয়  ুশিলয় পিা এল োর শদলক একবার 
িাশকলয় েুলি দগ  শসৌঁশির দগািায় । দিষ ধ্াপশির ওপর দাৌঁশিলয় পর পর দুবার 
চাপ শদলয় দেলম এ । দদখ  শসৌঁশি র মুলখর দরজা বন্ধ হলয় দগলে। 

আহমদ মুসা এল োর শদলক এগুবার সময় সামলে দচাখ দফ লিই দদখ  
শসৌঁশির শবপরীি শদলক দদয়াল র একিা অংি সলর যাওয়ায় একিা আল াক উজ্জ্ব  
কশরলোর উন্মুক্ত হলয় পলিলে। খুশি হ  আহমদ মুসা । এল ো রলক্ত ভাসলে । 
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আহমদ মুসা ওর পালি বস  । পরীক্ষা কর  দদহ । পাৌঁজলর গুশ  দ লগলে। 
আঘাি মারাত্মক । 

দাৌঁি শদলয় দিাৌঁি কামলি এল ো দচাখ বুলজ শে । দচাখ খু   আহমদ 
মুসার স্পলিত । ব   বযস্ত কলণ্ঠ , ‘আপশে শিগশগর এখাে দথলক েল  যাে । শসৌঁশির 
দিষ ধ্াপিায় দুশি চাপ শদে , দগাপে পথ খুল  যালব। আমার কথা শচন্তা করলবে 
ো ।’ 

‘দিামালক দরলখ দযলি পাশর ো এল ো।’ ব   আহমদ মুসা এল োলক 
পাৌঁজা দকা া কলর িুল  শে , িারপর েুি  দগাপে পলথর দসই কশরলোরশির 
শদলক। 

কশরলোলর প্রলবি কলর কলয়ক ধ্াপ এগুলিই দপেলে হা কা িীষ দদয়ার 
মি একিা িে হ । চমলক দপেলে িাকা  আহমদ মুসা । দদখ , কশরলোলরর 
মুখশি বন্ধ হলয় দগলে। 

শমশেি খালেক েুলি চ ার পর আহমদ মুসা একশি শসৌঁশির দগািায় এলস 
দাৌঁিা  । আহমদ মুসার বুঝলি অসুশবধ্া হ  ো,  এই শসৌঁশিিাই ভূ-গভত দথলক 
ওপলর উিার পথ। 

শসৌঁশিলি পা শদলয় মুহূিত শিধ্া কর  আহমদ মুসা । শসৌঁশি িালক কার 
সামলে শেলয় দফল  দক জালে। শকন্তু পরক্ষলণই ভাব , এিা পা াবার দগাপে পথ। 
সুিরাং শসৌঁশি মুলখর িােিা কালরা দচালখ ো পিার মি শেিয়ই হলব । 

শসৌঁশি শদলয় উিলি  াগ  আহমদ মুসা। আল াকজ্জ্ব  শসৌঁশির মাঝপথ 
পযতন্ত উলি দদখলি দপ , শসৌঁশি মুলখর দরজা বন্ধ । শেয়ম অনুসালর শসৌঁশির প্রথম 
ধ্ালপ পা দদয়ার পর দরজা খুল  যাবার কথা শে  িা খুল শে। এই দরজা দখা ার 
মযাকাশেজম িাহল  শভন্ন হলয়। উশিগ্ন হল া আহমদ মুসা। এল োর শদলক দচলয় 
ব  , ‘দিষ শসৌঁশি মুলখর দরজা দখা ার শক বযবিা আলে এল ো?’ 

এল ো দাৌঁি শদলয় দিাৌঁি কামলি দচাখ বন্ধ কলর শে । ধ্ীলর ধ্ীলর দচাখ 
খুল  ব  , ‘মযাগলেশিক  ক, সামলে দগল ই খুল  যালব।’ বল ই আবার দচাখ 
বন্ধ কর  এল ো। 
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শিক িাই । দরজার কাোকাশে দপ েলিই দরজা আপোলিই খুল  দগ । 
শসৌঁশি দথলক বাইলর দবশরলয় এ  আহমদ মুসারা । বাইলরিা বাগালের এক প্রালন্ত 
ফলু র গাে দঘরা একিা সুের বসার জায়গা । মাথার উপলর সুের শবিা  একশি 
কংশিলির োিা। 

শসৌঁশি দথলক দবশরলয় আসলিই শসৌঁশি মুলখর দরজা বন্ধ হলয় দগ । 
দরজািার দভিলরর স্তর ইস্পালির, শকন্তু বাইলরর দ য়ারিা কংশিলির। 

সুিরাং মযাগলেশিক  কশি বাইলর দকাে কাজ কলর ো। 
বাইলর কংশিলির দরজাশির ওপর আলে ফলু র পাৌঁচশি িব। আহমদ 

মুসারা বাইলর আসার পর কংশিলির দরজাশি পাি দথলক সলর শগলয় যখে শসৌঁশি 
মুখ দঢলক শদ , িখে আর শকেু বুঝার উপায় রই  ো। কংশিলির োশির শেলচ 
চার শদলক বসার দচয়ার, মাঝখালে পাৌঁচশি ফুল র িব। মলে হলব, বসার জায়গাশির 
দস েযত বধ্তলের জলন্যই এই বযবিা। 

আহমদ মুসা বাইলর দবশরলয় চারশদলক চাই । দস ধ্ারণা করশে , 
পা াবার যখে পথ রাখা হলয়লে, িখে পা াবার মি বাহলের বযবিা অবশ্যই 
থাকলব। 

আহমদ মুসার অনুমাে সিয হল া। বসার জায়গািার একিু উত্তলর দুই 
ঝাউ গালের মাঝখাে শদলয় একিা গাশি দদখলি দপ । 

এল োলক পাৌঁজালকা া কলর শেলয় েুি  আহমদ মুসা গাশির শদলক। 
গাশিিা আি শসলির একিা শবিা  সাইলজর কার। এক হাি শদলয় 

এল োলক জশিলয় দরলখ অন্য হাি শদলয় দুরু দুরু বুলক দরজা িাে , দসই সালথ 
মলে মলে প্রাথতো কর , আল্লাহ দরজা দযে  ক করা ো থালক। 

দরজা খুল  দগ । 
আহমদ মুসা এল োলক গাশির শসলি শুইলয় শদলয় এল োর গ ায় 

দপচালো ওিো শদলয় পাজলরর ক্ষিিােিা দবৌঁলধ্ শদ । প্রচুর রক্তপাি হলে, দস 
রলক্ত শভলজ দগলে আহমদ মুসার বুক দথলক দগািা িরীরিা। 

‘আমালক শেলয় কষ্ট করলেে দকে? আমার সময় দবশি দেই। আপোর 
বাৌঁচা দরকার। আপশে চল  যাে।’ দচাখ খুল  ক্ষীণ কলন্ি ব   এল ো। 
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‘দকাে ভাই শক দবােলক এভালব দফল  দরলখ দযলি পালর?’ এল োর 
কপাল  হাি বুশ লয় ব   আহমদ মুসা। 

মানুলষর কন্ি কালে এ  আহমদ মুসার। দপেলে দচলয় দদখ , দসই বসার 
জায়গার শসৌঁশি মুখ শদলয় দ াক উলি আসলে। 

আহমদ মুসা দ্রুি গাশির দরজা বন্ধ কলর দভির শদলয়ই ড্রাইশভং শসলি 
শগলয় বস । 

শক দবালেত চাশব ঘুশরলয় ইশঞ্জে োিত শদ । সামলে দচলয় আবো আল ায় 
দদখ , উৌঁচু প্রাচীলরর গালয় ইস্পালির দরজা। মেিা দলম দগ  আহমদ মুসার, 
গাশির স্পীে শদলয় ইস্পালির ঐ দরজা শক ভাঙা সম্ভব হলব? শকন্তু দকাে শবকল্প 
দেই। দেলম শগলয় শকেু করার উপায় দেই। 

শবসশমল্লাহ বল  োিত শদ  গাশিলি। গাশি চ লি শুরু করলিই আহমদ 
মুসা দদখ  ইস্পালির দগিশি খুল  দগ । আহমদ মুসা ভাব , গাশি চ লি শুরু 
করার সালথ সালথ দগিশি খুল  যালব, এই স্বয়ংশিয় বযবিাই ওরা কলর দরলখশে । 
পা াবার পথলক সব শদক দথলকই শেষ্কন্িক কলরশে  ওরা। 

এই সময় দপেে দথলক এক ঝাৌঁক গুশ  এলস শঘলর ধ্র  গাশিশিলক। মাথা 
শেচু কর  আহমদ মুসা। দস এক ঝাৌঁক গুশ লি গাশিিা ঝাৌঁঝরা হলয় যাবার কথা। 
শকন্তু শকেুই হল া ো, আহমদ মুসা শবিলয়র সালথ দদখ । পরক্ষলণই খুিীলি মে 
ভলর দগ  আহমদ মুসার, গাশিশি বুল ি প্রুফ। পা াবার জলন্য ওরা বুল ি প্রুফ 
গাশি দরলখশে  দিষ পযতালয়র আিমণ দথলক বাৌঁচার জলন্য। যা এখে িার 
সাহালযয আসলব। 

আহমদ মুসার গাশি িাৌঁ কলর দবশরলয় এ  দগি শদলয় বাগাে দথলক। 
রাস্তায় এলস পি  আহমদ মুসার গাশি। রাস্তায় পিলি শগলয়ই দদখলি দপ  
পরপর দু’শি গাশি দবশরলয় এ  এল োলদর দগি শদলয়। শরয়ার শভউলি দদখলি 
দপ  গাশি দু’শি েুলি আসলে িার দপেলে। বযবধ্াে শবি গলজর দবশি েয়। 
প্রাণপলে েুলি আসলে দপেলের দু’শি গাশি। ওরা দচষ্টা করলে দু’পাি দথলক 
সামলে এশগলয় আহমদ মুসার গাশির পথ দরাধ্ করলি। 
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এভালব শকেু এলগাবার পর ওরা দপেে দথলক গুশ  শুরু কর । আহমদ 
মুসা জালে বুল ি প্রুফ এ ধ্রলের গাশির চাকাও অলেক দক্ষলত্র বুল ি প্রুফ হলয় 
থালক। শকন্তু এ বুল ি প্রুলফরও সীমাবদ্ধিা আলে। দকােিলম িায়ালরর দগািায় 
যশদ একশি গুশ   ালগ, িায়ার দফলি যালব। 

আহমদ মুসালক অলেকিা অলন্ধর মি গাশি চা ালি হলে। দকাথায় যালব 
িার শিক দেই, রাস্তার বাৌঁক সম্পলকত িাৌঁর দকাে জ্ঞাে দেই, রাস্তার পালির ট্রাশফক 
সাইেগুল া ভাল া কলর দদখার সুলযাগ দেই। িার ওপর রাি এবং রাস্তায় আল ার 
স্বল্পিা। ফল  আহমদ মুসা মুক্ত হালি গাশি চা ালি পারলে ো। 

একিা বি দমালি এলস পিলিই সামলে দথলকও অলেকগুল া 
দহে াইিলক দস েুলি আসলি দদখ । দপেে দথলক সমালে গুশ  বৃশষ্ট চ লে 
িখেও। হিাৎ সামলে দথলকও গুশ  বৃশষ্ট শুরু হল া। আহমদ মুসা ধ্লর শে  
সামলে-লপেলে দুই শদক দথলকই দস িত্রুর দঘরাও-এর মলধ্য পলিলে। 

আহমদ মুসা গাশি ঘুশরলয় শে  োে শদলক রাস্তায় প্রলবলির জলন্য। 
গাশি ঘুরলিই সামলে দথলক যারা গুশ  করলি করলি েুলি আসশে , 

িালদরই গুশ লি সামলের বাম চাকািা দফলি দগ । 
কিকিা হুমশি দখলয় দাৌঁশিলয় পি  গাশি। 
আহমদ মুসা দপেলের শসলি এল োর শদলক একবার িাশকলয় শসলি গা 

এশ লয় শদ । ভাব , এল োলক শেলয় পা াবার দচষ্টা বৃথা। ওলক ওলদর হালি 
িুল  শদলয় কাপুরুলষর মি আত্মরক্ষা করলব দস দকমে কলর। 

আহমদ মুসা হা  দেলি শদলয় যখে শবজয়ী িত্রুর অট্টহাশসপূণত আগমলের 
অলপক্ষা করলে, িখে গাশির োলের জাো া শদলয় দদখ  িালক অনুসরণকারী 
িত্রুর দু’শি গাশি দশক্ষণ শদলক দ্রুি চল  যালে। 

িালদর গাশির আল া দেভালো। আর সামলে দথলক যারা গুশ  করলি 
করলি আসশে , িালদর গুশ  বৃশষ্ট িখেও বন্ধ হয়শে ওলদর  ক্ষয কলর। 

আহমদ মুসা আর শকেু ভাববার আলগই দদখ  িার গাশি শঘলর দফ া 
হলয়লে।  াশথ পিলি  াগ  গাশির দরজার উপর। অথতাৎ গাশির দরজা দখা ার 
শেলদতি শদলে ওরা। 
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আহমদ মুসা দরজা খুল  দবশরলয় এ । বাইলরর অস্ত্রধ্ারীলদর ওপর দচাখ 
পিলিই আহমদ মুসার দগািা িরীলর একিা আেলের শিহরণ দখল  দগ । ওলদর 
গালয় হসশেলকর দপািাক। অথতাৎ মধ্য এশিয়া মুসশ ম প্রজািলের হসশেক এরা। 
িার িত্রুরা দকে শপেিাে শদ , িাও এবার বুঝলি পার  আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসার দগািা দদহ রক্তাক্ত। দস দবশরলয় আসলিই হসশেকরা 
উদযি দেেগাে হালি িালক শঘলর দাৌঁিা । 

আহমদ মুসা শকেু ব লি যাশে  এমে সময় ‘শক বযাপার এখালে, দদশখ’ 
বল  একজে এশগলয় এ  হসশেকলদর মধ্য শদলয়। হসশেকরা দু’শদলক সলর শগলয় 
িালক রাস্তা কলর শদ । 

আহমদ মুসা এশগলয় আসা দসো-অশফসালরর শদলক িাশকলয়ই শচেলি 
পার  সু িাে আ ীলয়ভলক। দপ্রশসলেলন্ির গােত বাশহেীর দস প্রধ্াে। 
কমুযশেেলদর শবরুলদ্ধ মধ্য এশিয়ার মুশক্ত সংোলম সাইমুলমর একজে িরুণ কমতী 
শে  দস। 

আহমদ মুসার শদলক দচাখ পিলিই মুহূলিতর জলন্য শবিয়-শবস্ফাশরি 
দচালখ থমলক দাৌঁিা  দস ভূি দদখার মি কলর। আর পরক্ষলণই দস েুলি শগলয় 
ঝাৌঁশপলয় পি  আহমদ মুসার বুলক। আহমদ মুসাও িালক জশিলয় ধ্র । 

কলয়ক মুহূিত পলর সু িাে শেলজলক োশিলয় শে । শকন্তু কথা ব লি 
পার  ো। দিাৌঁি দু’শি িার কাৌঁপলে থর থর কলর। িার দৃশষ্ট আহমদ মুসার রক্তাক্ত 
দদলহর শদলক। 

আহমদ মুসা সু িালের শপি চাপলি ব  , ‘সু িাে হসশেকলক দিা 
আলবগ শকংবা উলিগ দকােিার শিকার হলয় পিল  চ লব ো।’ 

এক খন্ে কান্না এলস আেলি পি  সু িাে আ ীলয়লভর মুলখ। 
দু’হালি মুখ দঢলক সামল  শেলয় দস ভাঙা গ ায় ব  , ‘মুসা ভাই, 

স্যারলক বল  আশস।’ বল  েুি  দযশদক দথলক দস এলসশে  দসশদলক। 
আহমদ মুসালক শঘলর থাকা হসশেকলদর উদযি অস্ত্র দেলম পলিলে। 

িালদর দচালখ এখে শবিয় এবং সম্ভ্রম। িারা আহমদ মুসালক শচেলি ো পারল ও 
বুলঝলে দস একজে শবরাি দকউ হলব। 
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আহমদ মুসা ওলদর শদলক িাশকলয় শজজ্ঞাসা কর , ‘সু িাে ‘স্যার’ 
ব   কালক?’ 

‘স্যার, উশে দপ্রশসলেলন্ির কথা বল লেে।’ একজে উত্তর শদ । 
‘দপ্রশসলেন্ি, মালে কুিায়বা?’ ব   আহমদ মুসা। 
‘শজ, হ্যাৌঁ।’ দসই হসশেকশিই জবাব শদ । 
‘এই রালি কুিায়বা দকাথায় যাশে ?’ 
‘স্যার, আমরা সালয়জু’দি যাশে াম।’ 
‘দকে ওখালে শকেু ঘলিলে?’ শচশন্তি কলন্ি ব   আহমদ মুসা। 
‘সন্ধযায় বি একিা শবলস্ফারণ ঘলিলে। আণশবক চুশল্ল ও মূ  গলবষণাগার 

রক্ষা দপল ও গুরুত্বপূণত কশম্পউিার দকলন্দ্রর একিা অংি ধ্বংস হলয় দগলে।’ 
এই সময় হিাৎ হসন্যরা চি  হলয় পি । এযালিেিে হলয় দাৌঁিা  িারা 

সবাই। আহমদ মুসা দদখ , েুলি আসলে কুিায়বা, মধ্য এশিয়া প্রজািলের 
দপ্রশসলেন্ি। 

েুলি এলস আহমদ মুসালক শকেু ব ার সুলযাগ ো শদলয় জশিলয় ধ্র  
আহমদ মুসালক। কান্না জশিি িাৌঁর কলন্ি ধ্বশেি হলি  াগ , ‘আ  হামদুশ ল্লাহ, 
আ  হামদুশ ল্লাহ.........।’ 

আহমদ মুসা শেলজলক োশিলয় শে । ব  , ‘গাশিলি দপেলের শসলি 
একশি দমলয় মুমূষুত। িালক বাৌঁচালি হলব। ওলক হাসাপািাল  দেয়ার বযবিা কর 
কুিাইবা।’ 

‘আপোর এশক অবিা? আপোর শকেু হয়শে দিা? আপশে ভা  আলেে 
দিা?’ আহমদ মুসার রক্তাক্ত দদলহর শদলক িাশকলয় উশিগ্ন কলন্ি ব   কুিাইবা। 

‘আমার জলন্য শচন্তা কলরা ো। দমলয়শির বযবিা কর।’ 
ধ্ীর পালয় িবেম এলস দাৌঁশিলয়শে  কুিায়বার দপেলে। 
আহমদ মুসা কথা দিষ কলর মুখ ঘুরালিই িালক দদখলি দপ । ব  , 

‘ভা  আে িবেম?’ 
িবেম সা াম শদ  আহমদ মুসালক। িারপর ব  , ‘জোব আমরা 

সকল ই ভা  আশে, সুলখ আশে, শুধ্ু আপশে োিা।’ 
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িবেলমর কন্ি কাৌঁপলে। 
‘ভু  ব ল  িবেম, আমার দচলয় সহরগুে খারাপ অবিায় আলে 

গুশ শবদ্ধ দমলয়শি।’ 
‘দুিঃশখি জোব, ওলক আশম দদশখশে দিা? িাোিা আমার কথায় এই 

মুহূলিতর ভ  থাকা খারাপ থাকা বুঝালি চাইশে।’ 
ইশিমলধ্য কুিায়বার শেলদতলি সু িাে আ ীলয়ভ একশি গাশিলি 

এল োলক িুল  শে । 
‘চ ুে মুসা ভাই, দমলয়শিলক শেলয় সু িাে শেলজ হাসপািাল  যালব। 

আপোলক শেলয় আমরা বাসায় শফরব। কা  সকাল  সালয়জু'দি যাব।’ 
‘ো কুিায়বা, দমলয়শিলক এিিা অরশক্ষিভালব পািালো যালব ো। দেি 

শবলয়ার রাস্তায় ওৌঁৎ দপলি থাকলি পালর, দমলয়শিলক দকলি দেয়ার সব রকম দচষ্টা 
করলব িারা।’ 

‘দমলয়শি দক? দেি শবয়ার দক?’ 
‘সব ব ব। দমলয়শি কারসাপলকর দেি শবয়ার দেিা আল শি েযাশ লের 

শবলদ্রাহী কন্যা। এখে এিিুকুই।’ 
‘িাহল  চ ুে। আমরা সবাই হাসপািা  হলয় শফরব।’ ব   দপ্রশসলেন্ি 

কুিায়বা। 
‘দসিাই ভা ।’ ব   আহমদ মুসা। 
সবাই চ লি শুরু কর । 
আহমদ মুসা পা িু লি শগলয় িার গুশ শবদ্ধ বাম পা দক ভয়ােক ভাশর 

মলে হল া। যেণা েশিলয় পি  সারা দদলহ, সারা মুলখ। অ লক্ষযই মুখ দথলক 
একিা ‘উিঃ’ িে দবশরলয় এ । 

দাৌঁশিলয় পি  সবাই। িাকা  আহমদ মুসার শদলক। 
েুলি এ  কুিায়বা। ব  , ‘মুসা ভাই আপশে আহি বল েশে দিা?’ 

কুিায়বার কন্ি আিতোলদর মি দিাো । 
আহমদ মুসা পা দিলে শেলয় চ লি শুরু কলর ব  , ‘ও শকেু েয়, পালয় 

গুশ র দচাি দ লগলে।’ 
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কুিায়বা সংলগ সংলগ আহমদ মুসার পালয়র কালে বলস পলি ফলুিা হলয় 
যাওয়া রক্তাক্ত পযালন্ির প্রান্তিা সশরলয় দদখ , হাৌঁিুর ইশি শিলেক শেলচ স্ফীি 
দপিীিার একিা বি অংি শবধ্বস্ত হলয়লে। এক খাব া দগাস্ত দসখালে দেই। গুশ  
দভিলর থাকলিও পালর, আবার দবশরলয়ও দযলি পালর। িখে রক্ত গিালে ক্ষি 
শদলয়। 

কুিায়বা রুমা  দবর কলর বাৌঁধ্লি যাশে । কুিায়বার শপ, এস, এবং 
গােত বাশহেীর কমান্োর সু িাে আ ীলয়ভ দু'জলেই এশগলয় এ । শবেীি ভালব 
ব  , ‘স্যার আপশে উিুে, আমরা দবৌঁলধ্ শদশে।’ 

‘দকে আশম দপ্রশসলেন্ি বল  দিামালদর খারাপ  াগলে? দপ্রশসলেন্ি এি 
দোি কাজ দকে করলব, িাই?’ কালরা শদলক ো িাশকলয় বাৌঁধ্লি বাৌঁধ্লি ব   
কুিায়বা। 

কুিায়বা একিু থাম , দঢাক শগ  । িারপর মাথা িুল  আ ীলয়লভর 
শদলক িাশকলয় ব  , ‘শকন্তু আশম মুসা ভাইলয়র কালে দপ্রশসলেন্ি েই, আশম িাৌঁর 
একজে েগন্য কমতী। শিশে আমার দেিা।’ 

‘িবু িুশম দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা। দদি ও জেগলের সম্মালের প্রিীক িুশম। 
িালদর অসম্মাে িুশম করলি পার ো।’ ব   আহমদ মুসা। 

‘এই কাজ যশদ ওৌঁর অসম্মালের হয়, িাহল  দসই সম্মাে ওর িযাগ করা 
উশচি।’ ব   িবেম। িার কন্ি ভাশর। 

‘িবেম, রালষ্ট্রর একিা শেয়ম কানুে আলে। কুিায়বা দয পলদ আলে, িার 
একিা অশধ্কার রলয়লে। দস পলদর দাবীলক দিা সম্মাে দদখালি হলব।’ 

‘আপোর পলদর দচলয় শক দস পদ বি?’ ব   িবেমই আবার। 
‘আমার দিা দকাে পদ দেই িবেম।’ 
শঢ  হলয় পিা মুলখর দেকাব দিলে শদলয় িবেম ব  , ‘আপশে আপোর 

ওপর অপশরসীম জু ুম করলেে।’ 
‘শেলজর ওপর জু ুম করাও পাপ। আশম দস ধ্রলের পাপ করশে বল  

মলে কর?’ 
সংলগ সংলগ দকাে জবাব এ  ো িবেলমর কাে দথলক। 
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কুিায়বা উলি দাৌঁশিলয়শে । আহমদ মুসালক ধ্লর শেলয় হাৌঁিলি শুরু কলর 
ব  , ‘চ ুে মুসা ভাই। ঐ অশভলযাগ আমালদরও। আপশে চরশকর মি দগািা 
শবশ্বময় ঘুলর দবিালেে। দকাে শবশ্রাম দেই, শবশ্রালমর একিা ঘরও দেই।’ 

আহমদ মুসা হাস । ব  , ‘শহলসব করল  দদখা যালব আশম জীবলের 
এক িৃিীয়াংি সময় ঘুশমলয় কাশিলয়শে। এরপর আর শক শবশ্রাম চাই? দিামরা দয 
শবশ্রালমর কথা ব ে, দস শবশ্রালমর সুলযাগ মুস মােলদর দেই। মুস মাে একিা 
শবপ্লবী কমতীদল র োম। জগলির প্রশিশি মানুলষর মুশক্ত ও ক যাে শেশিি ো 
হওয়া পযতন্ত িারা শির হলি পালর ো, অবকাি োলমর অলহিুক দকাে শবশ্রালম িারা 
গা দঢল  শদলি পালর ো।’ 

সবাই মাথা শেচু কলর শুে  আহমদ মুসার কথা। শকেু ব ার জলন্য মুখ 
িুল শে  কুিায়বা। শকন্তু গাশি এলস দাৌঁিা  সামলে। 

গাশিলি উলি বস  সবাই। 
েুি  গাশির শমশে  হাসপািাল র শদলক। 
 

 
 
 



মধ্য এশিয়ায় কাল ালমঘ  50 

 

৩ 
ক্ষুদ্র িহর সালয়জু'র সুের দরে হাউজ। দরে হাউজশি একিা দোি 

পাহালির মাথার উপর। দরে হাউলজর বযা কশেলি দাৌঁশিলয় পূবত শদলক িাকাল  
অল্প দুলর সমি  সুশবস্তৃি মা ভুশমর উপর মাথা উচু কলর দাৌঁিালো মহািূন্য 
গলবষণা দকন্দ্রশি দদখা যায়। অিীলি এই মহািূন্য গলবষণালকন্দ্র শে  দসাশভলয়ি 
ইউশেয়লের। এখে মহািূন্য গলবষণা দকন্দ্রশির মাশ কাো মধ্য এশিয়া মুসশ ম 
প্রজািলের। আর পশিম শদলক িাকাল  দদখা যায় মাই  দুই দূলর একিা পাবতিয 
উপিযকায় দাৌঁশিলয় আলে পারমাণশবক গলবষণা দকন্দ্র। এই পারমাণশবক গলবষণা 
দকন্দ্র এবং মহািূন্য গলবষণা দকন্দ্র এখে এক মহা ষিযলের শিকার। মহািূন্য 
গলবষণা দকলন্দ্র খুব বি ঘিো এখন্য ঘলিশে, শকন্তু পারমাণশবক গলবষণা দকলন্দ্র 
এলকর পর এক মারাত্মক ঘিো ঘলি চল লে। প্রকলল্পর িীষত শবজ্ঞােীসহ 
কলয়কজে পথম দশ্রেীর শবজ্ঞােী ইশিমলধ্যই শেহি হলয়লেে। গুরুত্বপূণত দরকেত ও 
কশম্পউিার বযবিা শবধ্বস্ত প্রায়। িীষত শবজ্ঞােী ও আণশবক প্রকলল্পর প্রধ্াে 
েশবলয়ভ, শযশে শসংশকয়াং দথলক আহমদ মুসার সালথ শফলর এলসশেল ে শকেন্যাপ 
অবিা দথলক মুক্ত হবার পর, শেহি হলয়লেে সালয়জুর বাইলর। অন্য সবগুল া 
ঘিোই ঘলিলে সায়জুর পারমাণশবক প্রকল্প দকলন্দ্রর দভিলর। অথচ প্রকল্পশির 
শেরাপত্তা বযবিা শেশিি বল  মলে করা হয়। শেরাপত্তা বযবিা পরীক্ষা কলর 
আহমদ মুসাও দকাে ফাৌঁক খুৌঁলজ পায়শে। শকন্তু এই শেরাপত্তার মলধ্যই 
শেরাপত্তাহীেিা সিরীলর অবিাে করলে। 

দরে হাউলজর বযা কশেলি একিা দোি দিশবল র সামলে বলস আহমদ 
মুসা এই শবষয় শেলয়ই ভাবশে । পারমাণশবক কমলপ্ললির অভযন্তলরই দয িত্রু 
সিরীলর অবিাে করলে, এ গুরুত্বপূণত িথয এল োই জাশেলয় দগলে। 

এল োলক বাৌঁচালো যায়শে। আঘািিা অিযন্ত মারাত্মক শে । যিক্ষে 
িার জ্ঞাে শে , দেি শবয়ার এবং িার িৎপরিা সম্পলকত জাো সব কথাই দস বল  
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দগলে। িার দিষ প্রাথতো শে , দস ইস াম ধ্মত েহে কলরলে, িালক দযে ওমরলভর 
পালি কবর দদয়া হয়, শিিীয়ি িার মৃিযুর খবরিা দযে িার মার শিকাোয় 
শপিাসতবালগত পাশিলয় দদয়া হয়। িার মা আঘাি দপল ও খুিী হলবে এই দভলব দয 
িার দমলয় দেি শবয়ালরর সালথ দিষ পযতন্ত শে  ো। িার মা দেি শবয়ালরর  ক্ষয 
ও কাযতিলমর শবলরাধ্ী। এল োর প্রথম প্রাথতোশি শবপলদ দফল শে  আহমদ 
মুসালদর। ওমরলভর কংকা  কুশিলয় আেলি হলয়শে  এবং পরীক্ষা কলর শেশিি 
হলি হলয়শে  দয, ওিা ওমরলভরই। িারপর দু'জেলক পািাপাশি কবর শদলি 
হয়। 

এল োর কাে দথলকই জাো দগলে, সালয়জুলি দেি শবয়ার এ পযতন্ত যা 
কলরলে িা দভিলরর দু'জে দ ালকর মাধ্যলম যারা আণশবক কমলপ্ললির কালজ 
দকাে ো দকাে ভালব যুক্ত আলে। এর দবশি িালদর পশরচয় সম্পলকত এল ো আর 
শকেু জাোলি পালরশে। 

আহমদ মুসার কালে এ িথযশিই অলিষ মূ যবাে। িত্রুলদর চরলদর 
পশরচয় যশদও এর মাধ্যলম জাো যায়শে, িবু িালদর শিকাো জাো দগলে-এিাও 
কম গুরম্নত্বপূণত েয়। পারমােশবক কমলপ্ললির োফ িাশ কা সরকারী দগালয়োরা 
পরীক্ষা কলরলে, কমলপ্লি কিৃতপলক্ষরও সাহাযয শেলয়লে, শকন্তু িালি দকাে ফ  
হয়শে। সলেহ করার মি কাউলকও িারা পায়শে। পাশরবাশরক ইশিবতৃ্ত সলমি পূণত 
িাশ কা আহমদ মুসা দদখলি দচলয়লে এবং ষ্টাফলদর সালথও দস একবার দদখা 
করলি চায়। এই উলেলশ্যই িার সালয়জু'দি আসা। 

আহমদ মুসা দচয়ালর গা এশ লয় শদলয়লে। দচাখ দু'শি বুজা। মুলখ শচন্তার 
একিা গভীর োপ। 

ভাবলে আহমদ মুসা দেি শবয়ারলক শেলয়ই। অদ্ভুি দবপলরায়া সংগিে। 
আল শস্ক েযাশ লের ৭, কারসাপক দরালের ঘাশিলি দসশদে রালিই হাো দদয়া 
হলয়শে , শকন্তু ধ্ূ া আর ভাঙা কংশিলির স্তুপ োিা আর শকেুই পাওয়া যায়শে 
ওখালে। সরকারী হসন্যরা দপ ৌঁোর যলথষ্ট আলগই আল শস্ক েযাশ ে িার ঘাশি 
ধ্বংস কলর পাশ লয় দগলে। একশি দ লক, একশি জাশিলক কিা করার ওলদর 
পশরকল্পোশিও সবতাধ্ুশেক মালের। 
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পালয়র িলে আহমদ মুসা দচাখ খু  । দদখ  মধ্য এশিয়া প্রজািলের 
দগালয়ো প্রধ্াে আশজমভ প্রলবি কলরলে বযা কশেলি। িার হালি একিা বি 
ইেলভ াপ। 

আশজমভ ইেলভ পশি আহমদ মুসার হালি িুল  শদলয় ব  , ‘এলি 
পারমােশবক কমলপ্ললির দ াকলদর পাশরবাশরক ইশিহাস ও সাশভতস দরকেতসহ 
োফ শ ষ্ট আলে।’ 

আহমদ মুসার সামলের দচয়ালর বস  আশজমভ। 
োফ শ েশি ইেলভ াপ দথলক দবর কর  আহমদ মুসা। িার দচালখর 

সামলে দমল  ধ্র  ষ্টাফ শ েশি দস। 
অলেকক্ষণ পর শ ে দথলক মুখ িু   আহমদ মুসা এবং দচয়ালর গা 

এশ লয় শদলয় দচাখ বুজ । আলরা শকেুক্ষণ পর দচাখ খুল  আশজমভলক ব  , 
‘কমলপ্ললির োইলরটর দজোলর  সালহবলক শক এখে পাওয়া যালব? 

‘শজ হ্যাৌঁ, মুসা ভাই। উশে ড্রইং রুলম অলপক্ষা করলেে। োকলবা িালক ?’ 
‘একিু পলর দেলকা।’ বল  থাম  আহমদ মুসা। একিু পলর আবার শুরু 

কর , ‘িুশম শক জাে, আণশবক কমলপ্ললি োফ শেলয়ালগর দক্ষলত্র শক ধ্রলের 
শবশধ্-শেলষধ্ আলে ?' 

‘শ শখি দয শবধ্াে রলয়লে িালি ব া হলয়লে সৎ, চশরত্রবাে ও সলবতাচ্চ 
দযাগযিা সম্পন্ন োিা কাউলক এ কমলপ্ললি শেলয়াগ করা যালব ো। শকন্তু শকে ু
অশ শখি শবধ্াে কলিারভালব অনুসরণ করা হয়। দসগুল া হল া, আণশবক 
কমলপ্লি ও মহািূন্য গলবষণা দকলন্দ্র যালক শেলয়াগ করা হলব িালক অবশ্যই মধ্য 
এশিয়া বা দকাে মুসশ ম দদলির জন্মগি মুসশ ম হলি হলব। দুই, কমুযশেষ্ট বযাক 
োউন্ে আলে অথবা রুি শপিা অথবা রুি মািার সন্তাে এমে কাউলকই এই 
কমলপ্ললি চাকুরী দদয়া যালব ো। শিে, শেভাইলেে ফযাশমশ র সদস্য অথতাৎ যার 
পশরবালরর এক অংি মধ্য এশিয়ায় আলে এবং আলরক অংি রাশিয়ায় আলে 
িালকও চাকুরী দদয়া যালব ো।’ থাম  আশজমভ। 

‘চাকুরী হবার পর শক িালদর ওপর েজর রাখা হয় ?’ 
‘িালদর গশিশবশধ্র প্রশি েজর রাখার বযবিা আলে।’ 
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‘িালদর পাশরবাশরক শবষয়াব ীর প্রশি েজর রাখার শক দকাে বযবিা 
আলে ?' 

আশজমভ একিু শচন্তা কলর ব  , ‘শজ ো, এরকম শবলিষ দকাে শেলদতি 
দদয়া দেই।’ 

‘দপ্রালমািে-শেলমািলের দক্ষলত্র শক শসলেম এখালে অনুসরণ করা হয় ?’ 
‘এ বযাপালর পশরচা ো দবােত শসদ্ধান্ত দেয়। োইলরটর দজোলর  সাশভতস 

দরকেতসহ পশরচা ো দবালেতর কালে প্রস্তাব দপি কলরে ?’ 
‘শকলসর শভশত্তলি শিশে প্রস্তাব হিরী কলরে ?’ 
‘কেশফলেশিয়া  শরলপালিতর শভশত্তলি।’ 
‘এ শরলপািত দক হিরী কলরে ?’ 
‘প্রলিযক শবভালগর োইলরটর িার শবভালগর োফলদর শরলপািত হিরী 

কলরে। এ শরলপািত সংেহ, সংরক্ষণ ও প্রস্তাবকারী শেশজর কালে দপলির জলন্য 
দাশয়ত্বিী  হল ে োফ োইলরটর।’ 

‘োইলরটর দজোলর  সম্পলকত দিামার মি শক ?’ 
‘আপশেও িালক জালেে। োত্র জীবে দথলকই কমুযশেজলমর সালথ 

শভন্নমি দপাষে করলিে। িারপর শবপ্ললবর সাথী হে এবং এই অপরালধ্ দীঘত শদে 
িালক বেী শিশবলর কািালি হয়। িাৌঁলক সবাই আমরা সব সলেলহর উলধ্ত মলে 
কশর।’ 

‘আর োফ োইলরটর ?’ 
‘োফ োইলরটর সুল মােভ কমুযশেে পক্ষ িযাগকারী একজে দ াক। 

শিশে  ন্েলে এক অথতচেশিক প্রশিশেশধ্ দল র সদস্য শহসালব স্বপক্ষ িযাগ কলরে। 
শবপ্ললবর পলর শফলর আলসে মধ্য এশিয়ায়। শবপ্ললবর প্রশি িাৌঁলক আমরা আন্তশরক 
দপলয়শে।’ 

‘িার স্ত্রী আলে ?’ 
‘ো, মারা দগলেে।’ 
‘কিশদে িার স্ত্রী দেই ?’ 
‘শিে বের।’ 
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‘শবলয় কলরেশে দকে আর ?’ 
‘বি বি দেল -লমলয় আলে, সংসালর শিশে েিুে দকাে অিাশন্ত সৃশষ্ট 

করলি চাে ো?’ 
‘স্বপক্ষ িযালগর পর শিশে বৃলিলে কিশদে শেল ে ?’ 
‘পাৌঁচ বের।’ 
‘শিক আলে িুশম োইলরটর দজোলর লক দেলক দাও। আর বল  শদলয় 

এস, োফ োইলরটর সুল মােভলক এক্ষুশণ আসার জলন্য।’ 
আশজমভ চল  দগ । 
অল্পক্ষণ পর োইলরটর দজোলর  ওসমােভলক শেলয় আশজমভ আহমদ 

মুসার কালে শফলর এ । 
আহমদ মুসা উলি দাৌঁশিলয় স্বাগি জাো  মাঝ বয়সী ওসমােভলক। 
সবাই বস । 
‘জোব আপোলক কষ্ট শদলয়শে কলয়কিা শবষয় জাোর জলন্য।’ 

ওসমােলভর শদলক েরম কলন্ি ব   আহমদ মুসা। 
‘এ আমার দূ তভ দস ভাগয জোব। আপোর সাশন্নলধ্য এমে দস ভাগয যশদ 

আমার প্রশিশদে হলিা!’ 
‘গি দু'বের দয প্রলমািেগুল া আপোর প্রশিষ্ঠালে হলয়লে, আপশে িালি 

সন্তুষ্ট ?’ 
‘অসন্তুষ্ট আশম দকােিালিই েই।’ একিু শচন্তা কলর জবাব শদ  

ওসমােভ। 
‘একজলের প্রলমািে কিশদে পরপর হওয়ার শেয়ম ?’ 
 ‘ধ্রাবাধ্া দকাে শেয়ম দেই। প্রশিষ্ঠালের বয়স কম বল  দকাে ঐশিহ্যও 

গলি উলিশে। প্রলয়াজেই এখে সবরকম পশরবিতে ও শসদ্ধালন্তর মােদন্ে। এশদক 
দথলক প্রলমািে ঘে ঘেও হলি পালর কালরা দক্ষলত্র, আবার কালরা প্রলমািে 
দদরীলিও হলি পালর।’ 

‘আপোর এই মােদন্ে অনুসালর দকাে প্রলমািে বা ট্রািফার শক একিু-
আধ্িুও অসমীশচে বা অসংগি মলে হলয়লে, আপোর কালে ?’ 
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ওসমােভ মাথা শেচু কলর ভাব । অলেক্ষণ পর মাথা িুল  ব  , 
‘অশফলসর আভযন্তরীণ শসকুশরশি শবভালগর দরকেত শকপার আবু আশমেভ এবং 
গলবষণা শবভালগর  গ-এযাশসলেন্ি ইয়াশসেভ-এর ট্রািফার ও প্রলমািে আমার 
কালে অসংগি েয়, িলব খুব প্রলয়াজেীয় শবষয় শে  ো বল  আমার মলে 
হলয়শে ।’ 

আহমদ মুসার দচালখর উজ্জ্ব য দযে দবলি দগ । ব  , ‘এোিা আর 
কারও ?’ 

‘আমার মলে পিলে ো।’ শচন্তা কলর ব   ওসমােভ। 
‘ঐ দুইজলের প্রলমািে ও ট্রািফার খুব প্রলয়াজেীয় মলে হয়শে, শকন্তু িবু 

হল া দকে ?’ 
‘ট্রািফালরর ফল  ঐ পদ দু’শি খাশ  হয়। শকন্তু এই ট্রািফার খুব 

প্রলয়াজেীয় শে  ো।’ 
‘ধ্ন্যবাদ আপোলক। আপোলক অলেক কষ্ট শদলয়শে।’ 
উলি দাৌঁিা  ওসমােভ। আহমদ মুসাও। সা াম শদলয় হ্যান্েলিক কলর 

শবদায় শে  ওসমােভ। 
‘দসা াইমােভ এলসলে মুসা ভাই, োকব িালক ?’ 
আহমদ মুসা বসলি বসলি ব  , ‘বস, কথা আলে, একি ুপলর োক 

ওলক।’ 
বস  আশজমভ। 
‘শজজ্ঞাসাবালদর পর সু াইমােভলক আণশবক কমলপ্ললি শফলর দযলি 

দদয়া যালব ো। িালক হয় দকাথাও পািালি হলব, ো হয় আিলক রাখলি হলব। এ 
দু'শির দকােশিই যশদ আমরা ো কশর, িাহল  িালক যা শজজ্ঞাসা করলি চাই িা 
শজজ্ঞাসা করা যালব ো।’ 

আশজমভ দচাখ োোবিা কলর ব  , ‘মুসা ভাই আশম শকেুই বুঝলি 
পারশে ো, দকাে পলথ এগুলেে আপশে। সু াইমােভ আমালদর শক করলি পালর 
?’ 
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‘শকেুই করলি পালর ো। শকন্তু  আমালদর শজজ্ঞাসাবালদ িার দয সলেহ 
জাগলব িা কাউলক দস বল  শদলি পালর।’ 

‘বুলঝশে মুসা ভাই, কাউলক সালথ শদলয় সু াইমােভলক আমরা িাসখলে 
পািালি পাশর শকেু একিা কালজর কথা বল ।’ 

ভাবশে  আহমদ মুসা। আশজমভ কথা দিষ করল  আহমদ মুসা ব   
‘শিক আলে সু াইমােভলক দকাথাও পাশিলয় কাজ দেই। ওলক ব লব আজলকর 
সলন্ধযিা শিশে  আমালদর সালথই থাকলবে।’ 

একিু থাম  আহমদ মুসা। িারপর আবার শুরু কর , ‘আণশবক 
কমলপ্ললি শিিীয় শসফলির কাজ আর আধ্াঘন্িার মধ্য দিষ হলে। িুশম দিামার 
দ াকলদর বল  দাও, শসকুশরশি শবভালগর আবু আশমেভ এবং গলবষণা শবভালগর 
ইয়াশসেভ যখে অশফস দথলক দবর হলব, িখে িালদর দযে দচালখ দচালখ রাখা 
হয়।’ 

‘আপশে শক ওলদর সলেহ করলেে মুসা ভাই?’ 
‘ওলদর ওপর সলেহিা শগলয় পলিলে, দসিাই পাকালপাক্ত করার দচষ্টা 

করশে। আবু আশমেভ -এর বযাপালর সলেহ করার একিা িশক্তিা ী কারণ খুৌঁলজ 
দপলয়শে, শকন্তু ইয়াশসেলভর দক্ষলত্র পায়শে। িলব িাৌঁর প্রলমািেও আবু আশমেভ-
এর মিই অস্বাভাশবক। দু'জলেই অল্প সমলয় দু'দিা কলর প্রলমািে ও ট্রািফার 
দপলয়লে একই সমলয়।’ 

থাম  আহলমদ মুসা। আশজমভ দকালো কথা ব   ো। দদখ , আহলমদ 
মুসা গভীর ভাবোয় েুলব আলে। 

একিু পলরই আহমদ মুসা আবার মুখ খু  । ব  , ‘দিামরা দিা 
োফলদর বাইলরর গশিশবশধ্র উপর েজর রাখ, ব লি পার ইয়াশসেভ দকাথায় 
দবশি উিাবসা কলর, কারও সালথ িাৌঁর দবশি সম্পকত আলে শক ো?’ 

‘ওলদর দু'জলের উপর দচাখ রাখার কথা বল  এই খবরিা শদলয় আশস 
মুসা ভাই িাহল !’ 

‘যাও।’ 
আশজমভ উলি দাৌঁিা । 
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আহমদ মুসা আবার দসই োফ শ লের উপর দচাখ বু ালি  াগ । 
অল্পক্ষণ পলরই আশজমভ শফলর এ । বসলি বসলি ব  , ‘ওলদর দচালখ দচালখ 
রাখার কথা বল  এ াম মুসা ভাই আর ইয়াশসেলভর বাইলরর জীবলের বযাপালর 
খুব দবশি িথয শদলি পার  ো। বাইলর িাৌঁর দঘারালফরা খুবই কম। িা এক দমলয় 
বান্ধবী আলে, যার সালথ শবলয় হলব। িার উিা-বসার জায়গা একমাত্র ওিাই।’ 

‘দমলয় বান্ধবীর োম শক?’ েলিচলি বলস প্রশ্ন কর  আহমদ মুসা। 
‘ইভালোভা।’ 
‘রাশিয়াে?’ দচাখ-মুখ উজ্জ্ব  হলয় উি  আহমদ মুসার। 

‘শজ, হ্যাৌঁ, রাশিয়াে।’ 
আহমদ মুসা দচয়ালর গা এশ লয় শদলয় ব  , ‘আশম এরকমিাই আিা 

করশে াম আশজমভ।’ 
‘আশম এখলো শকেু বুঝলি পারশে ো মুসা ভাই। এ শবষয়িালক আমরা 

দকউ গুরুত্ব দদইশে। মধ্য এশিয়ায় রাশিয়াে স্ত্রী একিা সাধ্ারণ ঘিো।’ 
‘শিক, শকন্তু কখলো কখলো আসাধ্ারণ হলয় উিলি পালর অসাধ্ারণত্ব 

শকেু আলে শক ো,  িাই আশম জাোর দচষ্টা করশে। িুশম সু াইমােভলক োক।’ 
অল্প কলয়কশি মুহুিত। আশজমভ সু াইমেভলক শেলয় শফলর এ । 
মাথািা একিু শেলচ কলর জিসলিাভালব সু াইমেভ এলস দাৌঁিা  

আহমদ মুসার সামলে। চশল্ললিাধ্ত ভদ্রল াক। বুশদ্ধদীপ্ত দচাখ, শকন্তু মুলখর ওপর 
মশ ে একিা  োয়া। 

‘বসুে।’ সু াইমােলভর সালথ হ্যান্েলিক কলর বসলি বসলি উচ্চারণ 
কর  আহমদ মসুা। 

বস  সু াইমােভ। 
‘আণশবক গলবষণাগার েিুে কলর চা ু হবার পর দথলকই দিা আপশে 

আলেে?’ আহমদ মুসার প্রথম শজজ্ঞাসা। 
‘শজ, হ্যাৌঁ।’ মুখ িুল  জবাব শদ  সু াইমেভ।  
‘আপশে দিা জালেে গলবষণাগালর ইশিমধ্যই আলেকগুল া মারাত্মক 

ঘিো ঘলি দগলে। এ বযাপালর আমরা আপোর কালে সাহাযয চাই।’ 
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‘অবশ্যই, সাহাযয করলি পারল  খুিী হলবা । প্রশিষ্ঠাে দিা আমালদর।’ 
সু াইমেলভর কথাই দকালো খাদ  দেই, আনুভব কর  আহলমদ মুসা। 
‘আপশে একিা গুরুত্বপূণত দাশয়লত্ব রলয়লেে। প্রলমািে ও ট্রািফালরর 

দক্ষলত্র  অসংগি ও অস্বাভাশবক শকেু কখেও আপোর িারা হলয়লে বল  আপশে 
শক মলে কলরে? শকেু মলে করলবে ো, প্রশ্নিা খুব অপ্রীশিকর হলয় দগ ।’ 

সু াইমেলভর মুলখর মশ ে োয়ািা গভীর হ , িৎক্ষণাৎ দকাে জবাব 
শদ  ো। একিু সময়  শেলয় ধ্ীলর ধ্ীলর ব  , ‘আপোর কালে শকেুই  ুকালো 
থাকলব ো। এ ধ্রলণর দু’শি কাজ আমার িারা হলয়লে, যার জন্য আশম অনুিপ্ত।’ 

‘দযমে’ ব   আহমদ মুসা । 
‘একশি আবু আশমেলভর দক্ষলত্র, আলরকশি ইয়াশসেলভর দক্ষলত্র।’ 

সু াইমােলভর কন্ি ভারী ও কাৌঁপা দিাো । 
‘বুঝলি পারশে অশেো সলত্বই হলয়লে ,শকন্তু শকভালব হল া।’ 
‘আমার দুবত িার কারলণ।’ 
‘দস দুবত িা শক?’ 
‘আবু আশমেভ ও িার পশরবারবগত আমার বাশিলি খুব দবশি যািায়াি 

করলিা। আবু আশমেভ এবং ইয়াশসেভ দু’জে ঘশেষ্ঠ বন্ধ।ু’ 
‘আর শকে?ু’ 
‘আরও আলে। আপোর কালে শকেুই আশম  ুকালি পারব ো। আবু 

আশমেলভর স্ত্রীর বি দবাে ও আসলিা আমালদর বািীলি। আশম িার প্রশি দুবত  
হলয় পলিশে াম।’ বল  সু াইমােভ  দু’হালি মুখ দঢলক কান্নায় দভলঙ পি । 

সু াইমােভ শকেুিা িান্ত হল  আহমদ মুসা ব  , ‘িারপর।’  
‘িারপর আল্লাহ আমালক সাহাযয কলরলেে। ধ্ীলর ধ্ীলর দুবত িা আশম 

কাশিলয় উিলি দপলরশে।’  
‘এ বযাপালর আপশে আবু আশমেলভর ভুশমকালক শক দৃশষ্টলি দদলখে?’ 
‘ওলক দকালো দদাষ আশম দদই ো। দুবত িািা আমার শেজস্ব শে ।’ 
‘িালদর প্রলমািে ও ট্রািফার আপোর প্রস্তাব শে , ো িালদর অনুলরাধ্ 

শে ?’ 
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‘িালদর অনুলরাধ্ শে ।’ 
‘যুশক্ত শক শে  িালদর?’ 
‘িালদর বযাশক্তগি পেে শে ।’ 
‘িালদর শবশ্বস্তিা সম্পলকত আপোর অশভমি শক?? 
‘এ সম্পলকত সংশিষ্ট শবভাগ ভা  ব লি পারলব। িলব িালদরলক আমার 

অশবশ্বস্ত মলে হয়শে।’ 
‘আপোলক অসংখয ধ্ন্যবাদ, কশিে হল ও আপশে সিয কথা বল লেে।’ 
সু াইমােভ উলি দাৌঁিা  এবং সা াম জাশেলয় চল  দগ । 
আহমদ মুসা গা এশ লয় শদ  দচয়ালর। দচাখ বুজ । 
আশজমভ কথা বল  আহমদ মুসালক শবরক্ত ো কলর পায়চারী করলি 

 াগ । 
শকেুপর দচাখ খু   আহমদ মুসা। োক  আশজমভলক। 
আশজমভ এলস বস । 
‘আবু আশজমভ ও ইয়াশসেভ সম্পলকত আমালদর এ আল াচো 

দকালোভালব শক আজ শকংবা দু’একশদলের মধ্য িালদর কালে দপ েলি পালর?’ 
আহমদ মুসা ব  । 

‘দপ েলব ো একথা ব া মুশস্ক । আমরা যশদ সু াইমােভলক ধ্লর রাশখ, 
িাহল  এিা িালদর কালে দযলি পালর। আর যশদ দকাথাও পাশিলয় দদই, দসখাে 
দথলক সু াইমােভ এলদর সালথ দযাগালযাগ করলি পালর।’ 

‘আশম শচন্তা করশে এোিা আরও দকাে পথ আলে শকো।’ 
‘দসিা শক হলি পালর?’ 
‘দদখ, আমার সলেহ দয শিক িা এখলো যশদও প্রমাণ হয়শে, িলব শিক 

হল  এই দেিওয়ালকত আরও দ াক থাকলি পালর এবং িালদর দচাখ আমালদর এই 
কাজগুল া  ক্ষয করলি পালর। শিিীয়ি, আমালদর িত্রুপলক্ষর প্রযুশক্ত আমালদর 
দচলয় উন্নিির। িারা যশদ ইল কট্রশেক ইেফরলমিে দেিওয়াকত গলি িু লি 
থালক, িাহল  এই গুরুত্বপূণত দরে হাউজ িালদর দেিওয়ালকতর বাইলর েয়। অথতাৎ 
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দসলক্ষলত্র আমালদর আজলকর দগািা আল াচো এিক্ষলণ ওলদর কালে দপ লে 
দগলে।’ 

খুব শচন্তাশক্লষ্টভালব কথা দিষ করল া আহলমদ মুসা। 
‘আপোর প্রলিযকিা কথা সিয হলি পালর মসুা ভাই। ‘স্পাই বাগ শেলিটর’ শদলয় 
দরে হাউজিা পরীক্ষা করব?’ উশিগ্ন কলন্ি ব   আশজমভ। 

‘করলি পার, শকন্তু চল  যাওয়া কথা গুল া আর শফলর আসলব ো। 
িাোিা এমে শকেু ‘দগালয়ো িথয দপ্ররক যে’  আজকা  বযবহার করা হলে যা 
প্রচশ ি  ‘স্পাই বাগ শেলিট’ শদলয়  ধ্রলি পারলে ো।’ 

‘িাহল ?’ 
‘িাহল  আর শক, পাশখ উলি দগ । ওলদর দেিওয়ালকত আর হাি দদয়া 

দগ  ো।’ 
কথা দিষ কলরই আহমদ মুসা ঘশির শদলক িাকা । িারপর উলি 

দাৌঁিালি দাৌঁিালি ব  , ‘িুশম শমিঃ সু াইমােভলক দযলি ব । আর চ  একিু 
দবশিলয় আশস।’ 

আশজমভ উলি দাৌঁশিলয় ব  , ‘দকাথায়?’ 
‘এমশে এশদক-ওশদক।’ বল  আহলমদ মুসা হাৌঁিলি শুরু কর । 
গাশিলি উিার জন্য গাশির শদলক এশগলয়ও শফলর এ  আহমদ মুসা। 

আশজমভ এল  িালক ব  , ‘দকাে ভািা গাশি পাওয়া যালব ো?’ 
‘দকে আমার গাশি?’ 
‘দিামার গাশির উপরও আমার আিা দেই। ওখালে স্পাই বাগ বসালো 

দেই দক ব লব।’ 
‘দরে হাউলজরও গাশি আলে।’ 
‘ো ওিাও শেরাপদ েয়।’ 
‘ওরা ওলদর দেি ওয়াকত এিিা শবস্তার কলরলে বল  মলে কলরে?’ 
‘এিা আমার সলেহ, শমথযাও হলি পালর।’ 
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আর দকাে কথা ো বল  আশজমভ িার ওয়াশক-িশকলি পুশ ি চীফলক 
ব   দবসরকারী ট্রািলপািত পু  দথলক ভা  একিা গাশি দরে হাউলজ দপ ৌঁলে 
দদবার জলন্য। 

গাশি এ । ড্রাইভারলক শবদায় শদলয় ড্রাইশভং শসলি উলি বস  আশজমভ। 
িার পালির শসলি আহমদ মুসা। 

গাশি োিত শদলি যালব এমে সময় আশজমলভর ওয়াশক-িশক কথা বল  
উি । ব  , ‘ওলদর দুজেলক আমালদর দয চারজে দ াক অনুসরণ করশে  িারা 
ধ্রা পলিলে। অনুসরণ শুরু করার পাৌঁচ শমশেলির মলধ্য সামলে ও শপেে দথলক 
দু’শি গাশি িালদর শঘলর দফল  এবং িালদর ধ্লর শেলয় যায়। অশফস বন্ধ হবার 
১০ শমশেি আলগই শিকার দু’জে দবশরলয় আলস। িারা বাশিলি ো শগলয় 
কারসাপক হাইওলয় ধ্লর উত্তলর এগুশে । সমস্ত পুশ ি পলয়ন্িলক এযা ািত কলর 
দদয়া হলয়লে। চারশদক দথলক ওলদর খুৌঁলজ দবর করার দচষ্টা করা হলে।’ 

বন্ধ হলয় দগ  কথা। সালয়জুর পুশ ি চীফ কথা ব শে  ওয়াশক-িশকলি। 
আশজমলভর সারা মুলখ দেলম এলসলে বযথতিার অন্ধকার। ব  , 

‘আপোর সলেহিা এি সিয হলয় এি িািািাশি সামলে আসলব িা ভাশবশে।’ 
‘আমারও ভু  হলয়লে আশজমভ। আরও আলগ সিকত হল  এই ক্ষশিিা 

হয়লিা এিালো দযি।’ 
‘আমরা দিা এখে আবু আশমেভ-এর বাসািা দদখলি পাশর। মলে হয় 

িার রাশিয়াে স্ত্রীই আস  এলজন্ি।’ বযস্ত কলণ্ঠ ব   আশজমভ। 
‘মলে হয় ব ে দকে, দসই দিা আস । আবু আশমেভ বাহে মাত্র, ওলদর 

হালি বযবহৃি হলয়লে। দসই কারলণই আবু আশমেলভর বাসায় শগলয় সব িূন্য 
দদখলব। আবু আশমেভ ও ইয়াশসেভলক সাবধ্াে করার আলগই ওরা আশমেলভর 
স্ত্রীলক সশরলয় শেলয়লে। িবু চ , িত্রু দকাে শচহ্ন দফল  দরলখ দগলে শক ো দদখা 
যাক।’ 

েুি  গাশি আবু আশমেলভর বাশির শদলক। 
আবু আশমেভ আণশবক গলবষণা কমলপ্ললির সাধ্ারণ কমতচারীলদর জলন্য 

শেশদতষ্ট দরশসলেশিয়া  ্লকলক থালক। এ ্লককশিও সুরশক্ষি। চারশদলক উৌঁচু প্রাচীর। 
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িাোিাও আলে পাহারার বযবিা। দরশসলেশিয়া  ্লকলক ঢুকলি হল  দগলি 
শসকুশরশি পাি দদখালি হয়। কমতচারীলদর সুপাশরলির শভশত্তলিই এই পাি ইসুয 
হলয় থালক। 

গাশি বারাোয় গাশি দাৌঁশিলয় থাকলি দদলখ শবশিি হল া আহমদ মুসা। 
গাশিিা দযে শিক যাত্রার জলন্য হিরী হলয় দাৌঁশিলয় আলে। 

‘গাশিিা শক আবু আশমেলভর?’ ব   আহমদ মুসা। 
‘োম্বার দদলখ িাই মলে হলে।’ আশজমভ উত্তর শদ । 
‘িাহল  আবু আশমেভরা অশফস দথলক অন্য গাশিলি দগলে। শকন্তু িার 

স্ত্রী দগ  দকাে গাশিলি?’ 
‘দকউ এলস শেলয় দযলি পালর, শকংবা এখেও যায়শে।’ 
‘এলস শেলয় যাওয়া স্বাভাশবক েয়। আর দস এখলো বাসায় থাকলি োও 

পালর।’ 
‘িাহল ?’ 
আহমদ মুসা গাশির সামলের ঢাকো স্পিত কলর ব  , ‘গাশিিা শফলর 

এলসলে।  অথতাৎ এ বাশিলি ফাৌঁদ পািা হলয়লে আমালদর জলন্য।’ 
‘বুলঝশে মুসা ভাই।’ মুখ উজ্জ্ব  কলর ব   আশজমভ। 
আহমদ মুসা একিু ভাব । িারপর ব  , ‘দিাে, আমরা দু’জে শগলয় 

এখে দরজার সামলে দাৌঁিাব। িুশম দরজার দোর শভউ-এ হাি রাখলব। িারপর 
আশম চল  যাব বাশির দপেলে, দপেে শদলয় আশম বাশিলি ঢুকলবা। আশম চল  
যাবার দু'শমশেি পর িুশম দরজায় েক করলব। শকন্তু দিামার হাি অবশ্যই দোর 
শভউ-এ রাখলি হলব যালি কলর দভির দথলক দদখলি ো পায় দরজায় ক’জে 
দাৌঁশিলয়।’ 

‘এর শক দরকার?  ুশকং দহা  দখা া থাকল ও িারা দদখলব আমরা িত্রু, 
বন্ধ থাকল ও িারা বুঝলব আমরা িত্রু।’ 

‘আমরা দু'জে এলসশে, ইশিমলধ্যই ওরা িা দদলখলে। িারপর দরজায় 
একজে দাৌঁিাে দদখলব, িখে িালদর কালে পশরষ্কার হলয় যালব আলরকজে 
অন্যপলথ দগলে। আমরা িালদরলক এিা জােলি শদলি চাই ো।’ 
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আহমদ মুসা ও আশজমভ অলেকিা অ স হাৌঁিার ভংশগলি শগলয় দরজার 
সামলে দাৌঁিা । আশজমভ ধ্ীলর ধ্ীলর িার োেহাি দোর শভউ-এর ওপর রাখ । 

সংলগ সংলগই দচালখর প লক দভাজ-বাজীর মিই খুল  দগ  দরজা। 
আকশস্কিার ধ্াক্কা কাশিলয় আহমদ মুসা যখে সামলে চাই  দদখ  শিেশি 

দেেগাে িালদর শদলক হা কলর িাশকলয় আলে। 
িালদর একশি কণ্ঠ দহা দহা কলর দহলস উি । ব  , ‘আসুে, আসুে, 

আমরা আপোলদর জলন্যই অলপক্ষা করশে।’ 
কথা দিষ হবার আলগই দেেগােধ্ারী একজে এশগলয় এ । োে হালি 

দেেগাে ধ্লর বাম হাি শদলয় আশজমলভর পলকি দথলক শরভ বার িুল  শে । 
অন্য পলকিগুল া এবং কশিলদিও হাশিলয় দদখ । 

পলর এ  আহমদ মুসার কালে। কালে আসার কারলণ িার দেেগালের 
মাথািা একিু উৌঁচু হলয় উলিলে। 

আহমদ মুসার শরভ বারশি িার োে পলকলি। সুিরাং এ শরভ বারশি 
িুল  দেবার সময় দেেগােধ্ারীর বাম কাৌঁধ্ একিু দবৌঁলক আহমদ মুসার শেকিির 
হলয় পলিশে । পাৌঁচ েয় হাি দূলর দাৌঁিালো দুইজে দেেগােধ্ারীর সালথ শকেুিা 
আিা  সৃশষ্ট হলয়শে । 

আশজমলভর মি আহমদ মুসার হাি দু’শিও ওপলর দিা া শে । 
দেেগােধ্ারী যখে আহমদ মুসার পলকি দথলক শরভ বার িু শে , শিক দসই 
সময় আহমদ মুসার হাি দু'শি শবদুযৎলবলগ দেলম এ । বাম হাি শদলয় সাৌঁিাশির 
মি গ া দপৌঁশচলয় দদহিা ঘুশরলয় শেলয় দচলপ ধ্র  বুলকর সালথ। আর োে হাি 
িার দেেগাে দকলি শেলয় আশজমভলক শদলয় শদ । ওরা বুলঝ ওিার আলগই 
আশজমভ এক  ালফ সলর এ  আহমদ মুসার দপেলে। ইশিমলধ্য আহমদ মুসা 
শেলজর পলকলির শরভ বারশি দবর কলর শে । 

সামলে দাৌঁিালো দু'জে দেেগােধ্ারী মুহূলিতর জলন্য শকংকিতবযশবমূঢ় 
হলয় পলিশে । শকন্তু িার পলরই িারা সশিয় হলয় উি । শকন্তু সামলে গুশ  করার 
উপায় শে  ো। িারা দু’পালি দু’জে সলর শগলয় গুশ  করার সুলযাগ দবর করলি 
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চাই । শকন্তু আশজমভ আহমদ মুসার আিাল  দাৌঁশিলয় গুশ  কলর িালদর উলদযাগ 
বযথত কলর শদ । 

আহমদ মুসার শরভ বারও ওলদর শদলক িাক করা শে । আহমদ মুসা 
কলিার কলণ্ঠ ওলদর দেেগাে দফল  দদবার শেলদতি শদ । শকন্তু শেলদতি িারা পা ে 
কর  ো। বরং ওলদর দচাখলক পশুর মি জ্বল  উিলি দদখ  আহমদ মুসা। ব  , 
‘আমালদর সাথীলক ঢা  বাশেলয় বাৌঁচলি পারলব ো। দিামার জলন্য আমরা একজে 
েয় এক’ি জে সাথীও হারালি.........’ 

কথা িালদর দিষ হল া ো। দিষ করলি শদ  ো আহমদ মুসা। আহমদ 
মুসার বুঝার বাশক শে  ো, এরপর ওরা শক করলব। ওলদর কথা দিষ করার আর 
সম্ভবি দু'শি িে বাশক শে । এিুকু  
সমলয়র মলধ্য আহমদ মুসার শরভ বার দু’বার অশগ্ন উদ গীরণ কর । 
দেেগােধ্ারী দু’জলের দেেগাে হাি দথলক খলস পি , ওরাও আেলি পি  
দমলঝর ওপর। 

আহমদ মুসা যালক ধ্লর দরলখশে , িালক এবার েুলি দফ   দমলঝলি। 
দ াকশি দমলঝলি পলিই িার োে হালির মধ্যমা আঙুল র আংশি কামলি ধ্র । 

আহমদ মুসা বুঝলি পার  শক ঘিলে। সংলগ সংলগ দস ঝাৌঁশপলয় পি  
দ াকশির ওপর। িার হািশি দকলি শে  মুখ দথলক। শকন্তু  াভ হল া ো। 
সাংঘাশিক পিাশসয়াম সাইোইে িিক্ষলণ িার কাজ শুরু কলর শদলয়লে। 
অল্পক্ষলণর মলধ্যই মৃিযুর দকাল  ঢল  পি  দ াকশি। 

আহমদ মুসা উলি দাৌঁিা । ব  , ‘ওলদর কাউলক জীবন্ত ধ্রলি আবার 
বযথত হ াম। জয় অথবা মৃিযুই ওলদর মলিা। ওরা দকাে অবিালিই ধ্রা পিলি 
চায় ো।’ 

ওলদর পলকি সাচত কলর শকেু পাওয়া দগ  ো। 
আহমদ মুসা ও আশজমভ দগািা বাশিিাই সাচত কর । শকন্তু উলল্লখ করার 

মলিা প্রলয়াজেীয় শকেুই দপ  ো। 
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আহমদ মুসা ও আশজমভ দবশরলয় এ  বাশি দথলক। হাৌঁিলি হাৌঁিলি 
আশজমভ ব  , ‘আমালদর জলন্য সবলচলয় মূ যবাে ক্লু শে  আবু আশমেভ এবং 
ইয়াশসেভ। আমরা বযথত হ াম ওলদর ধ্লর রাখলি।’ 

বল  আশজমভ পলকি দথলক ওয়াশক-িশক দবর কলর ব  , ‘দদশখ ওরা 
আবু আশমেভ ও ইয়াশসেভ-এর দকাে সন্ধাে দপ  শক ো।’ 

আহমদ মুসা হাস । ব  , ‘ওলদর সন্ধাে আর পালব ো, দপলি পালরা 
 ালির সন্ধাে।’ 

আহমদ মুসা কথা দিষ করলিই আশজমলভর ওয়াশক-িশক কথা বল  
উি । ব  , ‘িহলরর বাইলর একিা দোি অখযাি রাস্তার পালির খালদ আমালদর 
চারজে দগালয়ো কমতীসহ আবু আশমেভ ও ইয়াশসেলভর  াি পাওয়া দগলে। 
সকল র  াি পুশ ি দহেলকায়ািতালর আো হলয়লে।’ 

আশজমলভর মুখ মশ ে হলয় পলিশে । ব  , ‘ওরা খুে কর  আবু 
আশমেভ ও ইয়াশসেভলক?’ 

‘ওলদর পশরচয় প্রকাি হলয় পিার পর ওরা হলয় দাৌঁশিলয়শে  দবাঝা, দসই 
দবাঝাই দেি শবয়ার োশমলয় শদলয়লে। আবু আশমেলভর রাশিয়াে স্ত্রীই শে  ওলদর 
দ াক। ওলক িারা সশরলয় শেলয়লে এবং শেরাপত্তার বযবিা কলরলে দদখ শিক 
ভালবই।’ 

‘চ ুে মুসা ভাই, পুশ ি দহে দকায়ািতালর যাই। শকেু ক্লু যশদ পাওয়া যায়।’ 
‘শকেুই পালব ো আশজমভ, এমেশক শফংগার শপ্রন্িও েয়। বৃথা দচষ্টা। 

দদখল  ো ওলদর শিেজলের হালিই গ্লাভস শে ।’ 
আহমদ মুসা ও আশজমভ দু’জলেই এলস গাশিলি উি । গাশি ষ্টািত শদ  

আশজমভ। 
‘যশদও দুিঃখ হলে আশমেভ ও ইয়াশসেভলক জীশবি হালি ো পাওয়ার 

জলন্য, িবু মেিা খুব হা কা মলে হলে মুসা ভাই। আমালদর আণশবক গলবষণা 
দকন্দ্র রাহু মুক্ত হল া। দভির দথলকই ওরা সবশকেু ঘশিলয়লে বল  আমালদর 
শেরাপত্তা বযবিা দকােই কালজ আলসশে। আমার এখে মলে হলে শবজ্ঞােী 
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েশবলয়ভলক আোর জলন্য দয গাশি এয়ারলপালিত শগলয়শে , িালি দবামা শফি করা 
আবু আশমেভলদরই কাজ।’ 

‘হলি পালর।’ বল  আহমদ মুসা একিু ভাব । িারপর ব  , ‘আমারও 
মলে হলে আণশবক গলবষণা দকলন্দ্র দেি শবয়ালরর দসাসত এ দু’জেই শে । িবু 
আগামী শকেুশদে প্রশিশি কমতচারীর প্রশিশি পদলক্ষলপর দখাৌঁজ শেলি হব। িালদর 
দযাগালযালগর দক্ষত্রলক যাচাই কলর দদখলি হলব। কারও মলধ্য দকাে অচবধ্ 
অথতেীশি ও োরীপ্রীশি যশদ দদখা যায়, সংলগ সংলগ িালক এখাে দথলক সশরলয় 
শদলি হলব। এ ধ্রলের চশরত্রহীেলদরলকই িত্রুরা কালজ  াগায়।’ 

‘আল্লাহর হাজার শুকশরয়া মুসা ভাই। আপশে অদ্ভুি শেখুৌঁিভালব 
শিশমো  দু’জেলক শচশহ্নি কলরলেে। ো হল  আরও কি দয ক্ষশি হলিা, আরও 
কিশদে দয অন্ধকালর ঘুরলি হলিা! বুঝলি পারশে ো, আশমেভলক সলেহ করল ে 
িার রাশিয়াে স্ত্রীর জলন্য, শকন্তু ইয়াশসেভলক?’ 

‘ওলদর দু’জলের এক সালথ একাশধ্ক প্রলমািে দদলখ।’ 
‘সু াইমােভলক আপোর দকমে মলে হয়?’ 
‘দ াকিার দুবত িার সুলযাগ শেলয়লে আবু আশমেভরা। িলব দ াকিা 

ষিযলের মলধ্য দেই। শকন্তু ওলক আণশবক গলবষণা দকন্দ্র দথলক অন্য দকাে 
চাকুরীলি সশরলয় শেলয় যাও।’ 

আহমদ মুসা কথা ব ল ও িাৌঁলক আেমো মলে হল া। 
‘শকন্তু শক ভাবলেে মুসা ভাই?’ আহমদ মুসার শদলক দচলয় গম্ভীর কলন্ি 

শজজ্ঞাসা কর  আশজমভ। 
‘হ্যাৌঁ ভাবশে, ‘দেি শবয়ার’ –এর কথা। ওলদর গালয় হাি দদয়া দগ  ো, 

অথচ ওরা ওলদর ধ্বংসযজ্ঞ শেরাপলদই কলর চল লে।’ 
আশজমলভর মুলখ শচন্তার োয়া দেলম এ । দকাে কথা ব   ো দস। 
‘এখে দকাথায় চ ে িুশম?’ আহমদ মুসাই আবার কথা ব  । 
‘দরষ্ট হাউলজ।’ 
‘ো দরষ্ট হাউলজ েয়, কারসাপক এয়ারলপালিত চ । আর দিামার 

অয়যারল লস বল  দাও আমার বযাগিা দযে দসখালে দপ ৌঁলে দদয়।’ 
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আশজমলভর মুখিা দযে শুশকলয় দগ । ব  , ‘এখালে আর শকেু করার 
দেই মুসা ভাই?’ 

‘আপািি দেই। দেি শবয়ালরর মধ্য এিীয় দহে দকায়ািতার িাসখলে। 
ওখালেই আমালক দযলি হলব। ওলদর দবশি সময় দদয়া যালব ো আশজমভ।’ 

‘আমার এখে করণীয়?’ 
‘কলয়কিা বি ঘিো ঘিল া দিা এখালে? িুশম দু’শদে পলর িাসখলে 

এস।’ 
আহমদ মুসা চুপ কর । 
আশজমভও শেরব। আশজমলভর শকেু ব ার দেই। কষ্ট  াগলে আহমদ 

মুসার কাে দথলক শবশেন্ন হলি। িবু মুসা ভাই যা বল লেে িার বাইলর দকাে কথা 
দেই। 

দু’জলেই শেরব। 
শেরলব গাশিও এশগলয় চ লে সামলে। 
সালয়জু দথলক কারসাপক এক ঘন্িার পথ। সন্ধযা পার হলয় দগ  

কারসাপক দপ ৌঁেলি। 
কারসাপক িহর দথলক কারসাপক শবমাে বেলরর দূরত্ব প্রায় পাৌঁচ 

মাই । 
গাশি এয়ারলপািত দরালে পিলি যালে এমে সময় হিাৎ আহমদ মুসা 

আশজমভলক গাশি দাৌঁি করালি ব  । গাশি দাৌঁি কশরলয় শবশিি দচালখ আশজমভ 
িাকা  আহমদ মুসার শদলক। 

‘বাবা খাে ষ্ট্রীি দকাথায় দকােশদলক আশজমভ?’ 
‘িহলরর একদম পূবত প্রালন্ত পুরািে অংলি। দকে?’ 
‘এয়ারলপািত দথলক দয গাশি শেলয় আশম দেি শবয়ারলক অনুসরণ 

কলরশে াম, িার মাশ লকর বাশি ঐ ষ্ট্রীলি। গাশি ঘুরাও, ওখালে দযলি হলব।’ 
‘দকে?’ 
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‘ওর গাশি ওলক ো বল ই শেলয় শগলয়শে াম। হাশরলয় দগলে গাশিিা। িার 
সালথ দবচারার ্ুলক বুক,  াইলসি সবই হাশরলয় দগলে। দারুণভালব ক্ষশিেস্ত হলয়লে 
দস। ক্ষশিপরুণ আমালদর করা প্রলয়াজে।’ 

‘বাশির োম্বার আপোর কালে আলে মুসা ভাই?’ 
‘হ্যাৌঁ আলে, ড্রাইশভং  াইলসি দথলক আশম শিকাোিা মুখস্ত দরলখশে।’ 
‘শিকাোিা আমালক শদে মসুা ভাই। আশম িার সালথ দদখা কলর 

ক্ষশিপরূণ ও  াইলসলির বযবিা কলর দদব। আপোর যাওয়ার প্রলয়াজে দেই।’ 
‘হ্যাৌঁ এিাও হলি পালর। িলব দিামালক শেলজ শগলয় ক্ষশিপুরণ কলর 

আমার পক্ষ দথলক িার কালে মাফ চাইলি হলব। গাশিিা পাওয়ায় আমালদর 
অলিষ উপকার হলয়লে, শকন্তু হয়লিা অসীম ক্ষশি হলয়লে িার। িার পশরবারিা 
শেিয় ঐ গাশির আলয়ই চ লিা। গাশি হাশরলয় িালদর শক অবিা হলে জাশে ো। 
িুশম আজই দফরার পলথ দখাৌঁজ শেলয় যালব।’ 

‘শিক আলে মুসা ভাই।’ 
আবার গাশি চ লি শুরু কর । 
শেরব চারশদক। সামলে দদখা যালে এয়ারলপািত িাশমতোল র জ্ব  জ্বল  

আল া। 
আহমদ মুসা ও আশজমভ দু’জলের দৃশষ্টই সামলে। 
েুলি চল লে গাশি শিকারলক িািা করার মলিা এক দবপলরায়া গশিলি। 
 
 
 
শবিা  িাসখে েগরী। 
এই েগরীর জোরলণয দেি শবয়ার িার মধ্য এিীয় দহেলকায়ািতার িাপে 

কলরলে। দহে দকায়ািতারশি আসল  একিা বাস্তবায়ে দকন্দ্র মাত্র, পশ শস-লপ্রাোম 
আলস রাশিয়ার েিুে দকন্দ্র শপিাসতবাগত দথলক। দেি শবয়ালরর আস  দহে 
দকায়ািতার শপিাসতবাগত। মলস্কার প্রকাশ্য দহেলকায়ািতারিা িার োয়ামাত্র। 
শপিাসতবাগত শে  জালরর িাসে দকন্দ্র। এই দকন্দ্রলক শভশত্ত কলরই রাশিয়ার েিুে 



মধ্য এশিয়ায় কাল ালমঘ  69 

 

রুি জািীয়িাবাদ বা জারিে মাথা িুল লে। এই জারিলের  ক্ষয  হল া মধ্য 
এশিয়ার মুসশ ম প্রজািে সহ সব সালবক দসাশভলয়ি ইউশেয়লের যাবিীয় 
অংগরাজযলক আবার হালির মুলিায় শেলয় আসা। দেি শবয়ালরর মাধ্যলম এই 
 লক্ষযরই বাস্তবায়ে িৎপরিা শুরু হলয়লে মধ্য এশিয়ার মুসশ ম প্রজািলে। 

িাসখলের শবিা  জোরলণয দেি শবয়ালরর দহে দকায়ািতার দকাথায় 
খুৌঁলজ পালব আহমদ মুসা! দেি শবয়ালরর কাউলকই এ পযতন্ত হালির মুলিায় পাওয়া 
যায়শে শকংবা পাওয়া যায়শে িালদর কাে দথলক দকাে কাগজপত্র, যা দথলক িালদর 
পশরকল্পো বা শিকাোর দকাে সন্ধাে পাওয়া যায়। এল ো দোভাস্কায়া দেি 
শবয়ালরর সদস্য শে  ো িাই িার কাে দথলক দবশি শকেু িথয পাওয়া যায়শে। যা 
দস বল শে  িার একশি হল া, দেি শবয়ালরর প্রশিশি বাশির দগলি দেি শবয়ালরর 
মাথা উৎকীণত করা থালক। দগলির বাইলর দাৌঁশিলয়ই িা দদখা যায়। এল োর এ 
িথয খুবই গুরুত্বপূণত। শকন্তু িাসখলের েয়-সাি  াখ বাশি সাচত করা শক সম্ভব। 

দগালয়ো শবভাগলক কালজ  াগালো হলয়লে। আশজমভ, যুবালয়রভ ও 
আবদুল্লালয়ভ সহ িালদর দ াকজে অথতাৎ দগািা সামশরক দবসামশরক প্রিাসলের 
উপযুক্ত সবাইলক কালজ  াগালো হলয়লে, শকন্তু দরজাল্ট শকেুই পাওয়া যায়শে। 

দপ্রশসলেলন্ির শসকুশরশি দসল র শমশিং কক্ষ। 
এই শসকুশরশি দসল র প্রধ্াে মধ্য এশিয়া প্রজািলের দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা 

বলস আলেে িার দচয়ালর। িার পালিই আহমদ মুসা। আহমদ মুসার সামলে 
কুিায়বা দপ্রশসলেলন্ির দচয়ালর বসলি চায়শে। শকন্তু আহমদ মুসা িালক দজার কলর 
বশসলয়লে। বল লে, দচয়ারিা দিামার েয়, দপ্রশসলেলন্ির। দপ্রশসলেন্িলক দসখালে 
বসলিই হলব। 

দপ্রশসলেন্ি ও আহমদ মুসা োিা কলক্ষ উপশিি আলে দসোবাশহেী 
প্রধ্ােসহ শিে বাশহেীর চীফ, পুশ ি বাশহেীর চীফ, দগালয়ো বাশহেীর প্রধ্াে, 
পা তালমলন্ির শসকুশরশি শবষয়ক কশমশির দচয়ারমযাে, স্বরাষ্ট্র দসলিিারী এবং 
দপ্রশসলেলন্ির প্রশিরক্ষা উপলদষ্টা। 

কথা ব শেল ে দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা। 



মধ্য এশিয়ায় কাল ালমঘ  70 

 

সবারই শুকলো মুখ উলিলগ আেন্ন। দপ্রশসলেলন্িরও। শুধ্ু আহমদ মুসার 
মুখিাই ভাবোহীে। 

পরপর দু’শি দুিঃসংবাদ এলসলে রাজধ্ােীলি। িাশজশকস্তালের বখি 
েদীর ‘বাইপাশজে পাশে শবদুযৎ দকন্দ্র’ প্রচন্ে এক শবলস্ফারলণ ধ্বংস হলয় দগলে।  
এর পলরই খবর এ  কাজাখস্তালের শবলকানুর উপেহ উৎলক্ষপণ দকলন্দ্র 
শবলস্ফারলণর পূবত মুহূলিত দু’শি িশক্তিা ী শেোমাইি উদ্ধার করা দগলে। শেোমাইি 
দু’শি শবলস্ফাশরি হল  মহািূন্য দকলন্দ্রর ক্ষশি হলিা। দু’শি ঘিোয় কাউলক 
দেফিার করা যায়শে, এমেশক সলেহও করা যায়শে। 

এসব ঘিোসহ সামশেক শেরাপত্তা শবষয় শেলয় আল াচোর জলন্যই 
আজলকর এই শমশিং। 

দপ্রশসলেন্ি ব শেল ে, ‘আল্লাহ রাবু্ব  আ াশমলের হাজার শুকশরয়া, 
আহমদ মুসা ভাইলক শিশে যথা সমলয় আমালদর মালঝ পাশিলয়লেে। িাৌঁর কাে 
দথলকই আমরা জােলি দপলরশে, একিা ষিযলের কাল ালমঘ আমালদর শপ্রয় 
দদিলক আেন্ন কলর দফল লে। শিশে আসার আলগ শহংসাত্মক দয ঘিোগুল ালক 
আমরা আমালদর আভযন্তরীণ দকাে বযাপার বল  মলে কলরশে, িা দয হবলদশিক 
ষিযে িা আপোরা সকল ই দজলেলেে। দস হবলদশিক ষিযে এখে আরও 
ভয়ংকর রূপ শেলয় আমালদর সামলে এলসলে। এর দমাকাশব া আমরা শকভালব 
করলি পাশর, িাই শে  আজলকর আল াচয শবষয়। দীঘতক্ষণ ধ্লর এ শবষয় শেলয় 
আমরা আল াচো কলরশে। এখে আল াচোর উপসংহার িাোর জলন্য আশম 
আহমদ মুসা ভাইলকই অনুলরাধ্ করশে। 

সবাইলক দীঘত আল াচো ও মিামি প্রকালির জলন্য দমাবারকবাদ 
জাশেলয় আহমদ মুসা শুরু কর , ‘আমরা পশরশিশিলক যিিুকু গুরুির মলে করশে, 
প্রকৃি অবিা িার দচলয়ও গুরুির। রাশিয়ার ‘দেি শবয়ার’ সংগিে দসখােকার 
সরকালরর দচলয়ও সম্ভবি িশক্তিা ী এবং সমৃদ্ধ সবশদক দথলক। দসখােকার 
িাসক মহল র কালরা সাহাযয-সহলযাশগিা োিা এমেিা হয়শে। দেি শবয়ার 
আমালদর শবজ্ঞােী ও শবজ্ঞাে গলবষণাগার ধ্বংস কলর বুশদ্ধ-বৃশত্তকভালব আমালদর 
পংগু করলি চায়। শবলিষ কলর একশি মুসশ ম রাষ্ট্র হবধ্ভালব দয পারমাণশবক 
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িশক্তর মাশ ক হলয়লে িার শবল াপ ঘিালি চায়। ওরা আমালদর পাশে-শবদুযৎ 
দকন্দ্র, বাৌঁধ্ ও দসচ-প্রকল্প, িস্য দখি, ইিযাশদ অথতচেশিক িশক্তর উৎস ধ্বংস 
কলর আমালদরলক অলন্যর করুণা-শেভতর করলি চায়। ওরা আমালদর রাজচেশিক 
দেিালদর হিযা কলর দদলি দেিৃলত্বর সংকি সৃশষ্ট করলি চায়। এরই পািাপাশি 
ওরা জািীয়বাদী হলয় উিা সালবক কমুযশেষ্ট এবং রুি বংলিাদ্ভুিলদর একশত্রি 
কলর পাল্টা একিা রাজচেশিক িশক্ত সৃশষ্ট করলি চায়, যারা মীরজাফলরর ভূশমকায় 
অবিীণত হলয় দদিলক রাশিয়ার েিুে জারলদর হালি িুল  দদলব।’ 

আহমদ মুসা একিু দথলম আবার শুরু কর , ‘ওলদর ষিযলের এইরূপ 
দদলখ হিাি হবার শকেু দেই। সব পশরকল্পোর বি পশরকল্পো আল্লাহর। শিশেই 
আমালদর ভরসা।’ 

থাম  আহমদ মুসা। কলয়ক দঢাক পাশে দখ । িারপর শুরু কর  
আবার, ‘সকল র সালথ আশম একমি িাশজশকস্তালের বখি েদীর রুগুে ও নুলরক 
পাশে শবদুযৎ দকন্দ্র, শকরশগজস্তালের চু-উপিযকার শবিা  দসচ প্রকল্প , 
কাজাখস্তালের আণশবক গলবষণা ও মহাশুন্য দকন্দ্রসহ দদলির সক  অথতচেশিক 
প্রশিষ্ঠালে সাবতক্ষশণক প্রহরা-বযবিালক আরও িক্তিা ী ও শেশিদ্র করলি হলব। 
আমালক দবলকানুর-এর রলকি সংরক্ষণাগার ও উৎলক্ষপণ দকলন্দ্র দযলি ব া 
হলয়লে, আমার আপশত্ত দেই। িলব আশম মলে কশর ষিযলের িাখা-প্রিাখা দভলঙ 
 াভ দেই, কারণ িা আবার গজালব। হাি শদলি হলব ষিযলের দগািায়, হাি 
করলি হলব ওলদর পশরকল্পো, এযাকিেপ্লাে ইিযাশদ। ঘা শদলি হলব ষিযলের 
িীষত দদলি যারা আলে িালদর। িাহল ই শুধ্ু ষিযে মুখ থবুলি পিলব।’ 

আহমদ মুসা একিু থামলিই দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা কথা বল  উি , ‘আশম 
মলে কশর মুসা ভাই শিক বল লেে । আমালদর মি শুধ্ু আমরা দপি কলরশে। িাৌঁর  
পশরকল্পোই আমালদর পশরকল্পো।’ 

শমশিং-এর সবাই একলযালগ দপ্রশসলেন্িলক সমথতে কর ।  
আহমদ মুসা আবার শুরু কর , ‘আমরা দিা ওলদর ষিযে বযথত কলর 

দদবার দচষ্টা করশেই, এোিা ওলদর দূরশভসশন্ধর শবষয়িা শবশ্ববাসীর কালে ফাৌঁস 
কলর শদলি হলব। দয কথা আশম আলগই বল শে, ওরা আমালদর িস্য দখি ও পশু 
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সম্পদ ধ্বংস করার জলন্য দয ধ্ীর শিয়া সম্পন্ন দিজশিয় শবষ েিালে িা 
শবশ্ববাসীলক জাোলি হলব। সংশিষ্ট অি  দথলক আিান্ত িস্য ও পশুর েমুো 
পরীক্ষার জলন্য যশদও পািালো হলয়লে দজলেভাি আন্তজতাশিক আেশবক িশক্ত 
কশমিলের ‘দিজশিয় শচশহ্নিকরণ  যাবলরিরী’দি, শকন্তু আমালদরলক প্রমাণ 
করলি হলব দয এ দিজশিয়-শবষ েিাবার জলন্য রাশিয়ার দেি শবয়ার দায়ী। এিা 
প্রমাণ করার মি দশ   আমালদর হালি দেই। আমরা যশদ ওলদর দগাপে অস্ত্র 
সসার দপ্লে হালি-োলি ধ্রলি ো পাশর, িাহল  আর দকাে প্রমালণ কাজ হলব ো। 
সুিরাং দগাপে অশভযালে আসা রাশিয়ার সসার দপ্লে একিা আমালদর ধ্রলি 
হলব।’ 

‘সসার দপ্লে বা ঐ লাইং সসালরর দয শববরণ আপোর কাে দথলক শুলেশে, 
িালি ঐ লাইং সসারলক ধ্রা বা অনুসরণ করার মি দিকলো শজ দিা আমালদর 
দেই।’ ব   দগালয়ো প্রধ্াে আশজমভ। 

‘শিক, দিকলো শজ আমালদর দেই। শকন্তু এই অভাবলক পূরণ করলি হলব 
আমালদর দচষ্টা শদলয়।’ ব   আহমদ মুসা। 

‘দেি শবয়ার আমালদর কালে আজ শিকাো শবহীে, পশরচয় শবহীে, িাই 
ওলদর গালয় আমরা হাি শদলি পারশে ো। ওলদর সসার-লপ্ললের বযাপারিা 
আমালদর আওিার আরও বাইলর। দচষ্টা আমালদর শক ধ্রলের হলব।’ ব   
দসোবাশহেী প্রধ্াে ওমর আ ী শসশেকভ। 

‘ওলদর সসার দপ্লে সম্পলকত আমরা কলয়কিা শবষয় জাশে। দযমে, এক, 
সসার দপ্ললের সলবতাচ্চ গশিলবগ দি হাজার মাই । দুই, প্রলয়াজলে দপ্লেশি মাশির 
দু’শিে গজ ওপর শদলয়ও চ লি পালর। শিে, দপ্লেশি আলস মলস্কা যথা শপিাসতবাগত 
দথলক। এই শবষয়গুল া আরও কলয়কশি শবষলয় শসদ্ধান্ত েহলে আমালদর সাহাযয 
করলব। দযমে, এক, দযলহিু দপ্লেশি অশি দ্রুিগামী, িাই সাধ্ারণভালব মাশি 
দথলক শেরাপদ উচ্চিা শদলয় আসলি পেে কলর, দুই, দপ্লেশি যি মাশির 
কাোকাশে আলস িিই িার গশি কলম যায়, শিে, দপ্লেশি যিক্ষণ রুি আকাি 
সীমায় থালক, িিক্ষণ অলেক উচ্চিা শদলয় অিযন্ত দ্রুি আলস, চার, যখে 
আমালদর আকাি সীমায় আলস িখে রাোরলক ফাৌঁশক দদবার জলন্য েীলচ দেলম 
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আলস এবং িার গশি দেলম আলস সাধ্ারণ পযতালয়, পাৌঁচ,েীলচ দেলম আসার কারলণ 
দস গশিপলথ সাধ্ারণভালব জেপদ ও পাবতিয এ াকা এশিলয় চ লি চাই, েয়, 
দপ্লেশি যিিা দবশি সম্ভব রুি এ াকার ওপর শদলয় আলস, িারপর প্রলবি কলর 
আমালদর এ াকায়। উপলরাক্ত শবষয়গুল া সামলে রাখল  দচষ্টা করার একিা পথ 
আমালদর সামলে উন্মুক্ত হয়।’ 

বল  আহমদ মুসা উলি দপশি  শেলয় দদয়াল  দসি করা দবালেতর সামলে 
শগলয় দাৌঁিা । 

দবালেত আহমদ মুসা মধ্য এশিয়া মুসশ ম প্রজািলের পশিম-উত্তর সীমান্ত 
অংকে কর । িারপর ব  , ‘মলস্কা ও শপিাসতবাগত এ াকা দথলক আমালদর দদলি 
ওলদর িালগতি এ াকায় প্রলবলির এিাই দসাজা পথ। এই পলথর মলধ্য আবার 
রাশিয়ার ‘ওরস্ক’ এ াকা আমালদর সবলচলয় শেকিবিতী। আলরকিা শবষয় 
 ক্ষযণীয়। এই ‘ওরস্ক’ এ াকা দথলক আমালদর দদলি ওলদর িালগতি এ াকা 
কাজাখস্তালের কারসাপক দথলক দশক্ষণ উজলবক-িাশজক সীমালন্তর আমুদশরয়া 
পযতন্ত হাজার হাজার বগতমাই  এ াকা একদম অবাশরি। সুিরাং এ এ াকার মধ্য 
শদলয় যলথষ্ট গশি শেলয়ই সসার দপ্লে উজলবক, িাশজক, শকরশঘজ ও কাজাখস্তালের 
িালগতি এ াকায় প্রলবি করলি পালর। সুিরাং ‘ওরস্ক’ এ াকার দমািামুশি এক’ি 
মাই  সীমান্তলক সলেহপূণত বল  আমরা শচশহ্নি করলি পাশর।’ 

থাম  আহমদ মুসা। 
সকল  দগাোলস দযে শগ শে  আহমদ মুসার কথা। উজ্জ্ব  হলয় উলিলে 

সকল র দচাখ-মুখ। 
‘িারপর।’ ব   দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা। 
‘এই এক’ি মাই  সীমালন্ত আমালদর পাহারা বসালি হলব। ‘দ া 

আ শিচূে রাোর’ বসালি হলব শিেশি পযতালয়। প্রথম সাশরশি সীমান্ত বরাবর, 
শিিীয় সাশর পিাি মাই  দভিলর এবং িৃিীয় সাশর দসখাে দথলক আরও এক’ি 
মাই  দভিলর। এই রাোর গুল ার েশব প্রমাণ করলব সসার-দপ্লে রাশিয়া দথলক 
মধ্য এশিয়ায় প্রলবি কলরলে। এিা হলব আমালদর প্রথম প্রমাণ। এই রাোর- ফলিা 
দেয়ার কাজ দিষ হবার পর আমালদর শিিীয় পদলক্ষপ শুরু হলব। এই শিিীয় 
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পদলক্ষলপ আমরা রাশিয়ার ওরস্ক সীমান্ত দথলক এক’ি মাই  দভির বরাবর 
সীমালন্তর সমান্তরাল  এক’ি মাই  এ াকালক চারশি দ সার দজালে শবভক্ত 
করলবা। প্রশিশি দ সার দজােলক আমরা ‘দ সার বীম বযািারী’ সাশজলয় একিা 
বৃলত্ত পশরণি করলবা। সসার-দপ্লে এই বৃলত্ত প্রলবলির সংলগ সংলগই রাোলরর 
সংলকি অনুসরলণ দ সার বীম বযািারী চা ু করা হলব। িার ফল  হিরী হলব 
দ সার-বীলমর দদয়া  দঘরা দ সার বীলমর একিা শপরাশমে। সসার-লপ্লে দ সার 
বীলমর দদয়া  অশিিম করলি পারলব ো। দচষ্টা ধ্বংস হলব। সুিরাং সসার-দপ্লে 
আত্মসমপতণ করলি বাধ্য হলব। আর যশদ পা ালি দচষ্টা কলরই, িাহল  ধ্বংসপ্রাপ্ত 
সসার-দপ্ললের ধ্বংসাবলিষও সাক্ষী শহসালব আমালদর কালজ  াগলব।’ 

থাম  আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা থামার সালথ সালথ দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা সহ উপশিি 

সকল ই 'আল্লাহু আকবর' ধ্বশে শদলয় উি । িালদর সকল র মুখ হাশসলি 
উজ্জ্ব । 

'আ  হামদুশ ল্লাহ, আল্লাহ আপোলক দীঘতজীবী করুে মুসা ভাই। 
উপায়হীে অন্ধকালরও আপশে আল ার মিা  জ্বা ালি পালরে। সসার-দপ্ললের 
হবশিষ্টয আমালদর সামলেও শে , শকন্তু আমরা িা শেলয় শচন্তা করলি পাশরশে। এখে 
মলে হলে, আল্লাহ আমালদর জলন্য একিা পথ কলরই দরলখলেে যা আপশে 
আশবষ্কার কলর শদল ে।’ ব   দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা। 

'মুসা ভাই, চারশি দ সার দজােলক শেলয় দয বৃত্ত হলে সীমালন্তর 
সমান্তরাল  িার প্রশিশির বযাস হলি হলব পৌঁশচি মাই  এবং সীমান্ত দথলক 
 ম্বাভালব বযাস হলব পিাি মাই , িাইলিা?'’ ব   আশজমভ। 

‘দ সার দজাে দমাি চারিা েয়, আিিা হলব। প্রস্তাশবি শিেশি রাোর 
 াইলের মধ্যবিতী িাে দু’শি এ াকায় শবভক্ত হলে। প্রশিশি এ াকালক চারশি 
দ সার দজালে শবভক্ত করলি হলব। সীমালন্তর পর প্রথম দয এ াকা িার চারশি 
দজালের পশরশধ্ িুশম বল ে িাই হলব, শকন্তু পরবিতী দয এ াকা িার চারশি 
দজালের প্রশিশির বযাস সীমালন্তর সমান্তরাল  পৌঁশচি মাই  হলব, শকন্তু সীমান্ত দথলক 
 লম্বর শদক শদলয় বযাস এক’ি মাই  হলব। আস  কথা হল া, আিশি দ সার 
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দজালের মলধ্য এ াকার প্রশিশি ইশি জশম পিলি হলব, এলি কলর দ সার দজাে 
বৃত্ত ো হলয় যশদ বগতলক্ষত্র হয় িাই করলি হলব।’ 

ব লি ব লি আহমদ মুসা এলস িার দচয়ালর বস । 
‘আহমদ মুসা ভাই দয পশরকল্পো শদলয়লেে, িা বাস্তবায়লের কাজ 

দদখাশুোর দাশয়ত্ব আহমদ মুসা ভাইলয়র দেয়া উশচি বল  আশম মলে কশর।’ ব   
দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা। 

‘ো, কুিায়বা। আশম ওশদলক দগল  দেি শবয়ার ও িার ষিযে খুৌঁলজ দবর 
করার আস  কাজ আশম করলি পারলবা ো। ঐ দাশয়ত্ব িুশম অন্যলদর দাও।’ 

‘আপশে প্রস্তাব করুে। আমার দচলয় আপশে ভা  জালেে।’ ব   
দপ্রশসলেন্ি। 

‘আশজমলভর দেিৃলত্ব দসোবাশহেী প্রধ্ােসহ শিে বাশহেীর প্রধ্ােলক 
সদস্য কলর একিা কশমশি কলর দাও।’ ব   আহমদ মুসা। 

‘আ  হামদুশ ল্লাহ, মুসা ভাইলয়র প্রস্তাশবি কশমশি গশিি হল া।’ ব   
দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা। 

‘দমলে শেশে, শকন্তু একিা িিত, আহমদ মুসা ভাই এই কশমশির উপলদষ্টা 
হলবে।’ ব   আশজমভ। 

উপশিি সবাই একবালকয সমথতে কর । 
‘দাশয়ত্ব োিা উপলদষ্টা হলি আশম দমালিই গররাশজ েই।’ মুলখ হাশস 

দিলে ব   আহমদ মুসা। 
একিু দথলমই আহমদ মুসা আবার মুখ খু  । ব  , ‘উপলদষ্টার কাজ 

শুরু কলরই, আমার প্রথম উপলদি হল া, উলল্লশখি এ াকায় দ া আ শিচুে 
রাোর দসি করা এবং দ সার বীম বযািারী বসালোর কাজ উপযুক্ত কযালমালললজর 
অধ্ীলে করলি হলব যালি কলর রাশিয়ার উপেলহর দচাখ দকাে শকেু সলেহ করলি 
ো পালর। এই সালথ ওলদর দগালয়োলদর দচাখ দথলকও সব শকেু আিা  রাখলি 
হলব। এই দগাপেীয়িা রক্ষা আমালদর সাফল যর প্রথম িিত।’ 

‘আ  হামদুশ ল্লাহ। আমালদর কশমশির কাজ শুরু হলয় দগ । আশম 
আমালদর মলধ্য সবলচলয় বলয়াকশেষ্ঠ শবমাে বাশহেী প্রধ্াে আহমদ নুরভলক এই 
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কশমশির দমম্বার-লসলিিারী শেলয়াগ করশে এবং িালক অনুলরাধ্ করশে আহমদ 
মুসা ভাইলয়র এই পরামিত শ লখ দেয়ার জলন্য।’ গম্ভীর কলণ্ঠ ব   আশজমভ। 

‘আমার ধ্মত, আমার জাশি, আমার দদলির জলন্য এই দাশয়ত্ব পা লের 
সুলযাগ পাওয়ায় আল্লাহর শুকশরয়া আদায় করশে।’ বল  বুশদ্ধ ও িারুণয িশক্তলি 
উজ্জ্ব  আহমদ নুরভ কাগজ দিলে শেলয় শ খলি শুরু কর । 

দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা আহমদ মুসার শদলক একিু ঝুৌঁলক শফস শফস কলর 
কলয়কিা কথা বল  শেলয় ব  , ‘আশম েিুে কশমশিলক স্বাগি জাোশে। সবাইলক 
ধ্ন্যবাদ। আজলকর মি আল াচো এখালেই দিষ। আল্লাহ আমালদর সহায় 
দহাে।’ 
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৪ 
একিা শরভ শভং দচয়ালর গা এশ লয় শদলয়লে আল কজান্োর শপিার। 

িার দচাখ দু’শি বুজা, শকন্তু কপা  কুশিি। দবাঝা যালে গভীর শচন্তায় শেমগ্ন দস। 
শপিার দেি শবয়ালরর মধ্য এিীয় চীফ। 
পালয়র িলে দচাখ খু   আল কজান্োর শপিার। 
দীঘত ও সুগশিি িরীলরর একজে দ াক এশগলয় আসলে দিশবল র শদলক। 
‘শরলপািতিা এলেে উশস্তেভ?’ 
উশস্তেভ শপিালরর সহকারী। 
‘হ্যাৌঁ।’ বল  উশস্তেভ একশি কাগজ িুল  শদ  শপিালরর হালি। 
দসাজা হলয় বস  শপিার। 
কারসাপক ও সালয়জুর ঘিোর ওপর শরলপািত পাশিলয়লে আল শি 

েযাশ ে কারসাপক দথলক। 
শরলপালিত দচাখ বুশ লয় িাকা  উশস্তেলভর শদলক। দচালখ দযে আগুে 

জ্ব লে শপিালরর। ব  , ‘আহমদ মুসালক ওরা শচেলি পারল া ো দকে? দকে 
ওলক শবো প্রহরায় শচল লকািায় বেী কলর রাখ ? আহমদ মুসার েশব ওলদর 
কালে শে  ো?’ 

‘শে , শকন্তু রালির দব া ওরা দখয়া  করলি পালরশে।’ ব র উশস্তেভ। 
‘দিাে এ ধ্রলের দকাে ভুল র সুলযাগ দেি শবয়ালরর আলো লে দেই। 

ওলদর প্রিযাহার কলর আিক করলি ব । পরবিতী শেলদতি আশম পািাশে।’ 
‘শিক আলে শকন্তু আহমদ মুসা দিা আল শি েযাশ লের বেীখাো 

দথলকও পাশ লয়লে।’ 
‘িা পাশ লয়লে। শকন্তু আহমদ মুসালক সাহাযযকারী শেজ কন্যা এল োলক 

দিা আল শি োলিশে। প্রায়শিত্ত শহসালব জীবে শদলি হলয়লে এল োলক।’ 
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একিু থাম । েলি-চলি বস । িারপর আবার ব র শপিার, ‘শকন্তু আশম 
বুঝলি পারশেো আহমদ মুসা আশমেভ ও ইয়াশসেলভর সন্ধাে দপ  শক কলর? আবু 
আশমেলভর রুি স্ত্রী যশদ এর কারণ হয়, িাহল  ইয়াশসেভ ধ্রা পি  দকে?’ 

‘শরলপািত দিা আলেই, একই সালথ ওলদর প্রলমািে ও ট্রািফার দদলখ 
আহমদ মুসা ওলক সলেহ কলর।’ 

‘এই আহমদ মুসা দ াকিার দচাখ এি িীক্ষ্ণ?’ 
‘দযমে দচাখ িীক্ষ্ণ, দিমশে অদ্ভুি ক্ষীপ্র ও কুি ীও।’ 
‘ জ্জা করলে ো এই প্রিশস্ত গাইলি, দস দসাো খায়, আর দিামরা বুশঝ 

দগাবর খাও?’ 
‘িত্রুলক িশক্তিা ী ব া শেলজলক দুবত  ভাবা েয়।’ 
‘ধ্ন্যবাদ উশস্তেভ। পারলব এবার আহমদ মুসার  ী া দখ া সাঙ্গ 

করলি?’ 
‘দচষ্টা দিা করলবাই।’ 
‘দচষ্টা করা েয়, সফ  হলি হলব।শক দমলসজ এলসলে জাে?’ 
‘শক দমলসজ?’ আেহ ফলুি উি  উশস্তেলভর দচালখ-মুলখ। 
‘আজ মলস্কা দথলক জাোলো হলয়লে দেি শবয়ালরর হিযা-শ লের 

অোশধ্কার িাশ কায় আহমদ মুসালক িাশম  করা হলয়লে। সময় দদয়া হলে 
পলের শদে।’ 

‘আহমদ মুসা দিা এখে িাসখলেই।’ 
‘িাসখলেই বলি, িলব এখেও িার দদখা পাওয়া যায়শে।’ 
‘িাসখলে িার বাশি দেই। দেি দগষ্ট হাউজ শকংবা দকাে সরকারী দরে 

হাউলজই িার থাকার কথা।’ 
‘শক দয ব  িুশম। িার বাশি দেই দিা শক হলয়লে। িাসখলের দয দকাে 

মুসশ ম বাশিই িার বাশি। িালক দগে হাউজ বা দরে হাউলজ থাকলি হলব 
দকে?’ 

‘িার শিকাো খুলজ পাওয়া মুিশক  হলব িাহল ।’ 
‘দপ্রশসলেন্ি হাউলজ পাহারা বসাও। ওখালে দস শেয়শমি আলসই।’ 
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‘দপ্রশসলেন্ি হাউলজর যিিা শেকলি পাহারা বসাল  কাজ হলব িিিা 
শেকলি পাহারা বসালো যায় ো। দচষ্টা করল  ধ্রা পিলি হলব। আর দূলর পাহারা 
বশসলয়  াভ দেই। গাশিলি দক যালে দক আসলে শকেুই বুঝা যায় ো।’ 

দকাে জবাব ো শদলয় ড্রয়ার দথলক একিা কাগলজর শসি দবর কলর ব  , 
‘দিামার দদ ি বুঝা দগলে। এই কাগজিার ওপর েজর দাও। এলি শবজ্ঞােী ও 
রাজেীশিকলদর োম আলে এবং আলরা আলে কিকগুল া অথতচেশিক প্রকলল্পর 
োম। অোশধ্কালরর শভশত্তলি সাজালো আলে িাশরখ সহ।’ 

উশস্তেভ কাগজশির ওপর দচাখ বু া  ধ্ীলর ধ্ীলর। িারপর দচাখ িু ল া 
কাগজ দথলক। 

‘মুখি কর। দি শমশেি পলর আমালক দফরি দদলব। বুলঝলো এিা শক?’ 
‘আমালদর পশরকল্পোর প্রথম পযতালয় হিযা ও ধ্বংস িালগতলির 

িাশ কা।’ 
‘শিক আলে। শকন্তু সালয়জুর আণশবক ও মহািূণয গলবষণা দকলন্দ্র হাি 

দদয়া যালব শকভালব? ধ্ালর কালেও দঘষা যালে ো।’ 
‘কা-পুরুলষর মি কথা বল া ো। দেি শবয়ার শুধ্ু সামলেই এলগায়, শপেু 

হলি ো। যশদ দঘষলি আমরা ো পাশর, িাহল  সসার- দপ্লে দথলক ওখালে আমরা 
শেোমাইি দবামা দফ ব এবং ও দু’শি গলবষণা দকন্দ্র ধ্বংস আমরা করলবাই।’ 

‘সসার-লপ্লে শদলয়ই দিা আমরা এসব গলবষণা দকন্দ্র, বাৌঁধ্, পাশে-শবদুযৎ 
দকন্দ্র, ইিযাশদ সহলজ এবং একরালিই ধ্বংস কলর দফ লি পাশর, শকন্তু আমরা িা 
করশে ো দকে?’ 

‘িা পাশর। শকন্তু আমালদর দগাপে অস্ত্র সসার-লপ্লে শবলশ্বর সবার কাে 
দথলক মলস্কা দগাপে রাখলি চায়। িস্য ও পশু সম্পলদর ওপর দরশেলয়িে দরপ্র 
করার মি দযসব কাজ অন্য দকােভালব সম্ভব েয়, দসকালজই শুধ্ু সসার-লপ্লে 
বযবহার করা হলে। িাোিা এ কাজিা অলেকিা শেরাপদ। শকন্তু বাৌঁধ্,পাশে শবদুযৎ 
দকন্দ্র ইিযাশদ দোি ও শেশদতষ্ট িালগতি ধ্বংস করলি হল  সসার-লপ্লেলক এিিা েীলচ 
দেলম আসলি হয় দয িা সকল রই েজলর পিলব এবং অবশ্যই িা আিান্ত হলব।’ 

‘শকন্তু এই সব আিমণ শক সসার-লপ্ললের ক্ষশি করলি পারলব?’ 
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‘মানুষ শকংবা দকাে বস্তু যিই িশক্তিা ী দহাক ো দকে, িার একিা দূবত  
শদক থালকই। সসার-লপ্লেও দূবত িার উলধ্বত েয়। সসার-লপ্ললের চারশদলকর 
রাোর দচাখগুল া খুবই দসেশসশিভ। এ দচালখর ওপর আঘাি পিল  মাোর 
কেলট্রা  শবক  হলয় পাকা ফল র মি সসার-লপ্লে ভূশম িযযা শেলি পালর।’ 

উশস্তেভ শকেু ব লি যাশে । এমে সময় আল কজান্োর শপিালরর 
ইন্িারকম কথা বল  উি । প্রাইলভি দসলিিারী দমলয়িার গ া। ব  , ‘স্যার 
শফল্ডার এলসলে,দমলসজ আলে।’ 

‘শফল্ডার’ দেি শবয়ালরর িৃণমু  পযতালয়র কমতী। িথয দযাগাি, িত্রুলক 
অনুসরণ, স্যালবিাজ ওয়াকত ইিযাশদ সহ খুে-জখম সব শকেলুিই এরা পিু। 

‘িািািাশি আসলি ব ।’ শেলদতি শদ  শপিার। 
কলয়ক মুহূিত পলরই ঘলর ঢুকল া এক যুবক। দচহারািা ো রুি ো িুশকত। 

সম্ভবি দকাে রুি শপিা অথবা রুি মািার সন্তাে দস। 
‘শক খবর এলেলো, ভা  খবর?’ ভ্রু-কুচলক শজজ্ঞাসা কর  শপিার। 
‘আহমদ মুসা থাকলেে দপ্রশসলেন্ি হাউলজ-লপ্রশসলেলন্ির অশিশথ 

শহসালব। শিশে কখে দবর হে, কখে দফলরে দকউ ব লি পালর ো।’ ব   
যুবকশি। 

‘িুশম কার কালে জােল  এ িথয?’ ব   শপিার। 
‘একজে হকার দসলজ শগলয় দপ্রশসলেন্ি হাউলজর সামলের রাস্তায় প্রহরায় 

দাৌঁিালো একজে পুশ িলক শজজ্ঞাসা কলরশে াম।’ 
‘আহমদ মুসা কখে দবর হয় কখে শফলর আলস একথা দসখােকার প্রহরী 

পুশ ি জােলব ো দকে?’ 
‘দপ্রশসলেন্ি ও মেীলদর আসা-যাওয়া িারা জােলি পালর। কারণ িালদর 

সালথ পুশ ি পাহারা থালক, গাশিলি পিাকা থালক। শকন্তু আহমদ মুসার এসব 
শকেুই থালক ো। শিশে একা চ ালফরা কলরে। এমে গাশি অহরহই দপ্রশসলেন্ি 
হাউলজ আসলে যালে। বুঝা যালব শক কলর দয, আহমদ মুসার গাশি দকােশি। িার 
ওপর অশধ্কাংি গাশিরই এখে দিে দদয়া কাৌঁচ।’ 



মধ্য এশিয়ায় কাল ালমঘ  81 

 

‘দগলির দভিলরর প্রহরীলদর কাে দথলক িথয সংেহ করলি হলব, দসিার 
কিদূর?’ শপিালরর কণ্ঠ কলিার শুোল া। 

‘আশম দস দচষ্টা করশে। আশম প্রহরী পুশ িলক অনুসরণ কলর িার 
বাশিলি শগলয়শে। আশম িালক শসগালরি ও মদ উপহার শদলয় শবপলদ পলিশে াম। 
ওগুল া দস দিা েষ্ট কর ই উপরন্তু আমালক প্রায় দেপ্তার কলরই দফল শে । আশম 
বহু অনুেয় শবেয় কলর োিা দপলয়শে এই িলিত দয, এ ধ্রলণর কাজ আর কখলো 
করব ো।’ 

‘দবি কলরলো, শুধ্ু িিত দদয়া দকে, িার পদলসবায় দ লগ দযলি পারলি। 
গদতভ, মদ শদলি   মুস মােরা মদ খায়ো, যারা দখলিা িারাও এখে দেলি 
শদলয়লে। দকে,িাকার অভাব শে ? দি হাজার, শবি    াখ----একজে পুশ িলক 
শকেলি কি  ালগ?’ 

‘আমরা দস দচষ্টাও কলরশে স্যার। হকালরর েদ্মলবলি আলরকজে পুশ ি 
অশফসালরর সালথ সম্পকত গলি িুল ে াম এবং আমালক পুশ লির চাকুরী জুশিলয় 
দদয়ার বযাপালর িালক অনুলরাধ্ কলরশে াম। এই বাহাোয় িিীলরর খরচা-পাশি 
শহসালব আশম িালক পিাি হাজার িাকা দদয়ার প্রস্তাব কলরশে াম এবং িাকা 
দবরও কলরশে াম বযাগ দথলক। আমার প্রস্তাব শুলেই দস আগুে হলয় শগলয়শে । 
বল শে  দয, আশম গরীব হকার ো হল  আমালক দেপ্তার কলর দজল  পুরলিা। 
আরও বল শে , দয ঘুষ দদয়ার মি অসৎ িার চাকুরী পুশ ি শবভালগ দিা েয়ই, 
দকাে চাকুরী পাওয়ারই দস উপযুক্ত েয়। বল  শদলয়লে দস, আশম যশদ আর কখেও 
িার কালে যাই িাহল  দেপ্তার করলব।’ 

‘এ পুশ ি দু’জলের বাসা দিা িুশম দচে। ক’জেলক শেলয় ওলদর 
দু’জেলকই ধ্লর আে। দদশখ ওরা েীশি কথা কি জালে।’ শপিালরর দচালখ জ্ব লে 
ঘৃণার আগুে। 

‘স্যার দু’শদে দথলক ওলদর শেউশিলি দদখশেো। িালদর বাশিও দস 
জায়গায় আর দেই।’ মুখ কাৌঁচু-মাচু কলর ব   যুবকশি। 

‘শক ব ে িুশম? হাওয়া হলয় দগ  িারা?’ 
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‘ওলদর প্রশিলবিীলদর শজজ্ঞাসা কলরও শকেু জােলি পাশরশে। সম্ভবি 
ওরা অন্যত্র বদ ী হলয়লে।’ 

‘জাহান্নালম যাক। যাও িুশম।’ 
দবশরলয় দগ  শফল্ডার যুবকশি মাথা শেচু কলর। 
‘এই দিা হ  দিামালদর দ াকলদর দযাগযিা।’ 
‘আমালদর দযাগযিার দদাষ দেই। ও সশিয বল লে। আলগ পুশ লির দপি 

দথলক কথা দবর করলি শবি পিাি রুবল র দবশি দরকার হলিা ো। শকন্তু এখে 
দস রুব  আর দকাে কাজ শদলে ো ,পিালির বদল  পিাি হাজারও েয়,  াখও 
েয়।’ 

‘অপদালথতর মি কথা বল াো। ব লি চাও রািারাশি সব মানুষ 
দফলরিিা হলয় দগলে?’ 

‘এই প্রশ্ন আশম ওলদর একজে সরকারী অশফসারলক কলরশে াম। জবাব 
শদলয়শে , দফলরিিা েয় িারা মানুষ হলয়লে।’ 

‘এই গল্প বল  ওরা োিা আর সবাইলক পশু ব লি চাে িুশম?’ 
‘িা ব শে ো, শকন্তু ওই মানুষলদর উশচি শিক্ষা দদবার জলন্য আজ পশু 

সাজার প্রলয়াজে আলে।’ 
‘ব্রালভা, ব্রালভা, িুশম এিক্ষলণ আমার সহকারীর দযাগয একিা কথা 

বল ে।’ বল  উলি দাৌঁিা  শপিার। 
উলি দাৌঁিা  উশস্তেভও। 
ঘর দথলক দবরুলি দবরুলি শপিার ব  , ‘মলে আলে দিা সময় পলের 

শদে। এই সমলয়র মলধ্য আহমদ মুসালক খুৌঁলজ দবর করলি হলব এবং-----’ 
‘ব লি হলব ো, আশম জাশে।’ 
‘জাে শকন্তু ওলক পাওয়ার শক হলব?’ 
'আশম শিক কলর দফল শে?' 
‘শক শিক কলরলো?’ 
‘আমালদর একজে শফল্ডার দপ্রশসলেন্ি ভবলে দগাপলে ঢুকলি শগলয় ধ্রা 

পিলব। শজজ্ঞাসাবালদর সময় বল  দদলব দেি শবয়ালরর দহেলকায়ািতালরর শমথযা 
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শিকাো। আহমদ মুসা অবশ্যই অশভযালে আসলব। আর আমালদর পািা ফাৌঁলদ 
ধ্রা পিলব।’ 

শপিার দাৌঁিা । ব  , ‘দিামার পশরকল্পোয় যুশক্ত আলে, শকন্তু দস 
শিকাো আহমদ মুসা শবশ্বাস করলব মলে কর?’ 

‘শবশ্বাস ো করল  আরও সুশবধ্া। যাচাই করার জলন্য দস শেলজই সন্ধালে 
আসলব।’ 

শপিার উশস্তেলভর শপি চাপলি ব  , ‘সাবাস উশস্তেভ। পথ একিা দবর 
কলরলো। দিামার পশরকল্পোর কাজ কলব শুরু করলো?’ 

‘আরও দু’একিা শদে দদখার পলর।’ 
‘শক দদখলব?’ 
‘একিা দ াকলক ওলদর হালি িুল  দদবার আলগ আরও কিা শদে 

দদখলবা।’ 
‘দেিার মি কথা বল লো উশস্তেভ। িুশম সফ  হও।’ 
বল  শপিার কশরলোর শদলয় শিে ি ার শসৌঁশির শদলক হািলি শুরু কর । 
আর উশস্তেভ হাৌঁিলি শুরু কর  এক ি ায় োমার শসৌঁশির শদলক। 
 
 
 
ঘুলর ঘুলর ক্লান্ত হলয় পলিলে আহমদ মুসা। দু’হালি শেয়াশরং দরলখ গা 

এশ লয় শদলয়লে আহমদ মুসা শসলি। গাশির দিে দদয়া জাো া োশমলয় রাখা। দুই 
জাো াই। ইো কলরই আহমদ মুসা জাো া খুল  শদলয়লে। িার ইো দস দেি 
শবয়ালরর েজলর পিুক। আহমদ মুসারা দেি শবয়ারলক খুৌঁলজ পালে ো, দেি শবয়ার 
যশদ আহমদ মুসালক খুৌঁলজ পায়, িাহল  ওলদর কালে দপ ৌঁোর একিা পথ হয়। 
ভাবলে আহমদ মুসা, দগািা িহলর িার আলরা দবশি দখা া দম া দবিালি হলব, 
যালি েজলর পিা সহজ হয়। হিাৎ আহমদ মুসার মলে পি , দেি শবয়ালরর 
েজলর পিার আলরকিা বি উপায় হল া, শবশভন্ন অনুষ্ঠালে দযাগ দদওয়া এবং দসই 
খবর পশত্রকায় প্রকাি পাওয়া। জেসমালবলির মি কাযতিলম দস দযাগদাে করলি 
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শুরু করল  দু’এক শদলের মলধ্যই দেি শবয়ালরর েজলর পিলব। দেি শবয়ার িখে 
িৎপর হলব িালক হিযা করলি অথবা শকেন্যাপ করলি। এভালব আহমদ মুসা 
ওলদর মুলখামুশখ হলি পারলব। 

মেিা খুিী হলয় উি  আহমদ মুসার। শকেুক্ষণ আলগ মেিালক শকেুিা 
শবরক্ত ও ক্লান্ত মলে হশে , দস ভাবিা দকলি দগ । ভাবল া দস, এবার দস একিা 
দমাক্ষম পথ খুৌঁলজ দপলয়লে দেি শবয়ারলক আিা  দথলক দবর কলর আোর জলন্য। 

মে খুিী হবার সালথ সালথ গাশির গশি দবলি দগ  আহমদ মুসার। 
গাশি চ শে  ইমাম দবাখারী এলভশেউ শদলয়। এই ইমাম দবাখারী 

এলভশেউশি িহলরর বাইলর শগলয় িাইমুর  ং হাইওলয় োম ধ্ারণ কলরলে। আরও 
দশক্ষলণ এশগলয় িাইমুর হাইওলয়র একিা িাখা পুলব ঘুলর ফারগাোর শদলক চল  
দগলে, অন্য অংিশি দশক্ষলণ সমরখে হলয় দবাখারা অশিিম কলর আলরা সামলে 
অেসর হলয়লে। 

আহমদ মুসার গাশি চ শে  িহলরর প্রান্ত এ াকা শদলয়। িার হালির 
োে পালি অথতাৎ দশক্ষলণ িাসখলের শবখযাি দবািাশেকযা  গালেতে। আর বাম 
পালি িাসখে শবশ্বশবদযা য়। 

িখে দগাধ্ূশ  দব া। পূবত শদগলন্ত অন্ধকালরর একিা কাল া দরখা স্পষ্ট 
হলয় উিলে। রাস্তািা শেজতে। কশচৎ দু’একশি গাশি দদখা যালে রাস্তায়। শুিবার 
বল ই শেজতেিা একিু দবশি। 

আহমদ মুসার গাশি চ শে  রাস্তার বাম পাি শদলয়। গাশি িখে িার 
দবি গশি দপলয়শে । 

হিাৎ রাস্তার োে শদক দথলক োরী কলণ্ঠর একিা শচৎকার কালে এ  
িার। 

সংলগ সংলগই দথলম দগ  আহমদ মুসার গাশি। চাইল া োেশদলক। 
দদখল া কলয়কজে দ াক একজে দমলয়লক গাশিলি দিলে িু লি যালে। শচৎকার 
করলে দমলয়শি। 

আহমদ মুসা গাশির দরজা খুল  দদ ি শদর ওশদলক। 
ওরা পাৌঁচজে। 
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আহমদ মুসা শেকিবিতী হলিই একজে দিলি এল া। ব  , ‘শফলর যাও 
ো হল ........... 

‘দেলি দাও দিামরা দমলয়শিলক।’ দ াকশিলক কথা দিষ করলি ো 
শদলয়ই ব   আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসার কথা দিষ হবার সংলগ সংলগই দ াকশির দদহ িূলন্য 
 াশফলয় উিল া এবং িার দু’পালয়র উিন্ত  াশথ েুলি এল া আহমদ মুসার মুখ 
 লক্ষয। 

আহমদ মুসা মাথািা চশকলি সশরলয় শে । দ াকশির দদহ পাক দখলয় 
েুি  শেলচর শদলক। শকন্তু শবিয়করভালব দ াকশি শেলজলক সামল  শে , পলি দগ  
ো। দাৌঁশিলয় দগ  দস। 

শকন্তু আহমদ মুসা িালক েিুে প্রস্তুশির সুলযাগ শদ  ো। দ াকশি দাৌঁশিলয় 
দদহিা দসাজা করার আলগই আহমদ মুসার োে পালয়র একিা  াশথ বুল লির মি 
শগলয় শবৌঁধ্  িার ি লপলি। ‘দকাৌঁথ’ কলর একিা িে কলরই ভূশম িযযা শে  দস। 

আহমদ মুসা েুি শদ  ঐ চারজলের শদলক যারা দমলয়শিলক দিলে গাশিলি 
িু লে। 

শকন্তু গজ দু’দয়লকর দবশি দযলি পার  ো আহমদ মুসা। দদখ , দু’জে 
পািাপাশি েুলি আসলে িালক  ক্ষয কলর। িালদর দু’জলের হালিই েুশর। 

ওরা শেকিবিতী হলিই আহমদ মুসা দযে ভয় দপলয়লে এমে ভালব কলয়ক 
পা শপশেলয় এল া। দদলখ ওরা যখে উৎসালহর সালথ উদযি েুশর ওপলর িুল  ভয় 
দদখাবার  লক্ষয শিশথ  পালয় এশগলয় আসার জলন্য পা িু  , অমশে আহমদ 
মুসার শপশেলয় যাওয়া পা িূলন্য  াশফলয় উি  এবং দু’পালয়র  াশথ দু’জলের বুলক 
শগলয় আঘাি কর । উলল্ট পলি দগ  ওরা দু’জে। ওরা পলি দযলিই ওলদর 
একজলের ওপর ঝাৌঁশপলয় পি  আহমদ মুসা। িার হালির েুশর দকলি শেলয় দুলর 
েুলি দফল  একিা ঘুশষ চা াল া িার কালের পালি েমর জায়গািায়। দরজাল্টিা 
ো দদলখই িার জামার ক ার এবং একশি িযাং ধ্লর এক ঝিকায় মাথার ওপর 
িুল  শে । শিিীয় দ াকশি িখে দসাজা হলয় দাৌঁিালে। আহমদ মুসা প্রথম 
দ াকশির দদহিা প্রব  দবলগ েুলি শদ  শিিীয় দ াকশির ওপর। দু’শি দদহই মুখ 
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থবুলি পি  মাশিলি। পলি শগলয়ও শকন্তু শিিীয় দ াকশি েুশর োলিশে। পলি 
শগলয়ই দস পাি শফলর েুশর শেলক্ষপ কর  আহমদ মুসার শদলক। িীলরর মি েুলি 
আসলে েুশর আহমদ মুসার বুক  লক্ষয। উপায়ন্তর ো দদখ আহমদ মুসা ওপর 
দথলক মাে দচলপ ধ্রার মি েুশর বাম হাি শদলয় দচলপ ধ্রল া। িারপর েুলি শগলয় 
উলি দাৌঁিাবার দচষ্টারি দ াকশির কালের েীলচ  াশথ চা াল া। 

উিলি হল াো আর দ াকশির। 
আহমদ  মুসা এবার েুিল া দিষ দু’জলে শদলক। 
ওরা দমলয়শিলক দেলি শদলয় রুলখ দাৌঁিা । একজে েুশর দবর করল া, 

আলরকজে শরভ বার। দমলয়শি ওলদর পালিই দাৌঁশিলয় শে । শরভ বার দবর 
করার সংলগ সংলগই দমলয়শি একিা থাবা শদলয় িার হাি দথলক শরভ বারশি দফল  
শদ । আহমদ মুসা িার হালির েুশরশি সামলের েুশর ওয়া া দ াকশির হাি  লক্ষয 
শেলক্ষপ কলর ঝাৌঁশপলয় পি  শরভ বার ওয়া া দ াকশির ওপর। দস শরভ বার 
কুশিলয় দেবার জলন্য শেচু হলয় শে । আহমদ মুসা িালক জামার ক ার ধ্লর দিলে 
িুল  ঘুশষ চা াল া কালের পািিায়। ঘুলর উলি পলি দগ  দ াকশি। েুশর ওয়া া 
দ াকশির োে হালি শগলয় শবৌঁলধ্শে  আহমদ মুসার শেশক্ষপ্ত েুশর। শরভ বার ওয়া া 
দ াকশিলক পলি দযলি দদলখ আহি হািশি দচলপ ধ্লর দস শদ  দভাৌঁ দদ ি। 

আহমদ মুসা দমলয়শির কালে শগলয় দাৌঁিা । ব  , ‘ধ্ন্যবাদ আপোলক 
ওর শরভ বারিা দফল  দদয়ার জলন্য। আপশে আঘাি পােশে দিা?’ 

দমলয়শির মুখ ফযাকালস। ভয় ও উলিলগর োয়া দসখালে এখেও স্পষ্ট। 
িার শুকলো দিাৌঁি দু’শিলি িখেও ভয়ািত কম্পে। 

দমলয়শির পরলে বাদামী স্কাি, বাদামী দকাি। রং এবং দচহারায় একদম 
রুি।  ম্বা হাল্কা- পাি া দচহারা। অিযন্ত বুশদ্ধদীপ্ত দচাখ-মুখ।  

আহমদ মুসার শজজ্ঞাসার জবালব দমলয়শি পশরপূণত দৃশষ্টলি আহমদ মুসার 
শদলক িাকা । িার দচালখ ফুলি উি  শবিয় ও রালজযর কৃিজ্ঞিা। িার দিাি 
দু’শি েলি উি , শকন্তু কথা ফুিল াো। 

আহমদ মুসাই আবার কথা ব  । শজজ্ঞাসা কর , ‘দকােিা আপোর 
গাশি?’ 
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পালির েিুে দস্পািতস কারিা আঙু  শদলয় দদশখলয় শদ  দমলয়শি। 
আহমদ মুসা শগলয় গাশির দরজা খুল  শদলয় ব  , ‘উিুে। ড্রাইভ করলি 

পারলবে?’ 
‘পারব।’ শুকলো ও কশম্পি কলণ্ঠ ব   দমলয়শি। 
‘উিুে।’ আবার ব   আহমদ মুসা। 
ইিিঃস্তি করশে  দমলয়শি। 
‘একা দযলি পারলবে ো?’ 
‘ভয় করলে।’ মুখ শেচু কলর কশম্পি কলণ্ঠ ব   দমলয়শি। 
আহমদ মুসা আর দকাে কথা ো বল  গাশির পাি ঘুলর শগলয় ড্রাইশভং 

শসলি বস । িার পালির শসলিই উলি বস  দমলয়শি। 
শেয়াশরং হুইল  হাি শদলি শগলয় িার বাম হালির বযথা এবং রক্তাক্ত 

হালির শদলক েজর দগ  আহমদ মুসার। মলোলযাগ এিক্ষণ অন্যশদলক শেবদ্ধ 
থাকায় বযথা ও রক্ত শকেুর প্রশিই েজর যায়শে িার। 

আহমদ মুসা িার বুক পলকি দথলক িািা িাশি একিা রুমা  দবর কলর 
হালির আহি িােিা দচলপ ধ্র । রক্ত দবরুশে  িখেও। 
‘আপশে হালি আঘাি দপলয়লেে?’ বল  দমলয়শি আহমদ মুসার কালে এশগলয় 
এ । িারপর দকাে শকেু ো বল ই আহমদ মুসার হাি দিলে শেলি দগ । 

‘ধ্ন্যবাদ দিমে শকেু েয়।’ বল  আহমদ মুসা হাি সশরলয় শেলি চাই । 
শকন্তু দমলয়শি হাি দেলি ো শদলয় ব  , ‘মাফ করলবে। ক্ষিিা দবলধ্ শদল  রক্ত 
পিা শকেুিা কমলি পালর।’ 

দমলয়শি িার বযাগ দথলক শেলজর রুমা  দবর কলর আহমদ মুসার 
রুমা সহ একিা বযালন্েজ দবলধ্ শদ  এবং ব  , ‘আপশে এশদলক আসুে, আশম 
ড্রাইভ করলি পারব।’ 

‘দকাে অসুশবধ্া হলব ো।’ বল  আহমদ মুসা হাি শফশরলয় শে  দষ্টয়াশরং 
হুইল । 

গািী ষ্টািত শদ  আহমদ মুসা। 
চ লি শুরু কর  গািী। 
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ভয় ও উলিলগর শচহ্ন দমলয়শির মুলখ আর দেই। 
িার শবিয় এখে আহমদ মুসার মুলখ শেবদ্ধ। িার শবিয় হল া, িান্ত-

সুের- ভদ্র দচহারার এই দ াকশি খাশ  হালি পাৌঁচ জে সিস্ত্র গুন্োলক কুলপাকাি 
কর ! 

চ লি শুরু করার পর আলরকিা শবিয় এলস দমলয়শিলক শঘলর ধ্র , 
শিকাো শজলজ্ঞস ো কলর িালক দকাথায় শেলয় যালে! ব  , ‘দকাথায় যলেে? 
শিকাো দয শেল ে ো?’ 

‘গু লরাখ-এর ১০১ ইমাম ইসমাই  দরাে দিা?’ 
শবিলয় দমলয়শির দম আিলক যাবার দযাগাি। ব  , ‘আপশে দচলেে? 

শক কলর জােল ে?’ 
‘আপশেই জাশেলয়লেে।’ 
‘ইস! ো। আমার োমও শক আপশে জালেে?’ 
‘িাশিয়াো। িাসখে শবশ্ব-শবদযা লয়র দিতলের দিষ বলষতর োত্রী।’ 
দমলয়শিলক সলিযই শবব্রি দদখা । দস গভীর দৃশষ্টলি িাকা  আহমদ 

মুসার শদলক। দচষ্টা কর  মলে করলি আহমদ মুসা িার পূবত পশরশচি শকো। শকন্তু 
শকেুলিই স্বরণ করলি পার  ো। 

দমলয়শির অবিা দদলখ আহমদ মুসাই ব  , ‘দুিঃশিন্তার দকাে কারে 
দেই, েযাস দবালেত রাখা আপোর দোি বুকই আমালক সব বল  শদলয়লে।’ 

দমলয়শি িাকা  েযাস দবালেতর শদলক। দদখ  শিকই িার দোি বুক 
দসখালে আলে। িালি িার োম শিকাোও দ খা আলে। িলব িা হিাৎ কলর দচালখ 
পিা সহজ েয় এবং ভাল া কলর িাশকলয় ো দদখল  শসলি বলস পিাও কশিে। 
শকন্তু আহমদ মুসা এভালব ওশদলক কখলো িাকায়শে, দমলয়শি স্বরণ কর । আহমদ 
মুসার দচাখ অসম্ভব রকলমর িীক্ষ্ে, স্বীকার কর  দমলয়শি। হলবই দিা দয দ াক 
একা খাশ  হালি পাৌঁচজে গুন্োলক মাশিলি শুইলয় শদলি পালও, দস সাধ্ারে দ াক 
েয়। 

িীর দবলগ েুলি চ লে গািী। 
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গু লরাখ িাসখলের সবলচলয় অশভজাি এ াকা। িহলরর একদম উত্তর 
প্রালন্ত। েিুে হিরী হলয়লে। এই এ াকালক িাসখলের কুিচেশিক এ াকা বল  
অশভশহি করা হয়। অশধ্কাংি বাশিই হয় দূিাবাস েয়লিা কুিেীশিকলদর বাসা। 

আহমদ মুসা অলেকিা শিশথ  ভংশগলি গাশির শসলি দিস শদলয় গাশি 
চা াশে । িার দৃশষ্ট সামলে, ভাবল িহীে মুখ। দযে শকেুই হয়শে, হাওয়া দখলি 
দবশরলয়লে দস। 

দমলয়শি শকেু ব ার জলন্য উিখুি করশে । শকন্তু আহমদ মুসার 
ভাবল িহীে মুলখর শদলক দচলয় শকেু ব ার সাহস পশে  ো। দস দখয়া  কলরলে, 
আহমদ মুসা গাশিলি উিার পর িার শদলক একবারও িাকায়শে। মলে হয় 
িাশিয়াোর দকাে অশস্তত্ব এখালে আলে িা দস ভুল ই দগলে। িাশিয়াোর মি 
সুেরী িরুণীর পালি বসা একজে যুবলকর এই ধ্রলের শেশ তপ্তিা দস কল্পোও 
করলি পালর ো। বরং এলক্ষলত্র এিাই স্বাভাশবক শে  দয, উদ্ধারকারী যুবক উদ্ধার 
করা িরুণীর সালথ ঘশেষ্ট হলি দচষ্টা করলব। শকন্তু আহমদ মুসালক একদম উলল্টা 
মলে হ  িার কালে। 

গাশি প্রলবি কর  ইমাম ইসমাই  দরালে। গাশির স্পীে অলেক খাশে 
কশমলয় শদ  আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা িার মুখিা অল্প একিু ঘুশরলয় ব  , ‘শমস িাশিয়াো, 
এবার আশম আপোর ওপর শেভতরিী ।’ হাশসর একিা আভা ফলুি উি  আহমদ 
মুসার দিাৌঁলি। 

শিক এই সমলয়ই রাস্তা পার হলি যাওয়া একজে শিধ্ােি বৃদ্ধ আহমদ 
মুসার গাশির সালথ ধ্াক্কা দখ । জরুশর দব্রক কলষ বৃদ্ধলক বি রকলমর আঘাি 
দথলক আহমদ মুসা বাৌঁচালি পার , শকন্তু ধ্াক্কা িবু একিা দখ ই। 

আহমদ মুসা গাশি দাৌঁি কশরলয় িািািশি দেলম পি । বৃদ্ধ পলি 
শগলয়শে । িার মাথার ফল র ঝুশির ফ  রাস্তায় গিাগশি খালে। খাস রুি 
দচহারা বৃদ্ধশির। 

আহমদ মুসা বৃদ্ধশিলক মাশি দথলক িুল  বুলক জশিলয় ধ্র । ব  , 
‘আঘাি দপলয়লেে খুব?’ 
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‘শজ ো, আঘাি  ালগশে দিমে। ভারসাময রাখলি ো দপলর পলি 
শগলয়শে াম। গাশির দিমে দদাষ শে ো। দদাষ আমারই।’ 

‘ো দদাষ আমার।’ বল  আহমদ মুসা বৃদ্ধলক দেলি শদলয় রাস্তা দথলক ফ  
কুশিলয় বৃলদ্ধর ঝুশিলি ভরলি  াগ । বৃদ্ধ বলস পলিশে  রাস্তায়। আঘাি ো 
দপল ও ভয় দপলয়শে । স্বাভাশবক হলি দদরী হ  িার। 

গব ফ  ঝুশিলি িুল  আহমদ মুসা বৃলদ্ধর কালে এলস ব  , ‘আপশে শক 
বাজালর যালেে?’ 

‘হ্যাৌঁ।’ 
‘বাশিলি আর দক আলে?’ 
‘একশি দমলয় এবং আমার স্ত্রী।’ 
‘এই বয়লস আপোর ঝুশি বহে করা কশিে। দকাথাও দদাকাে শেলয় 

বসলি পালরে ো?’ 
‘সরকার একিা দদাকাে বাশেলয় শদলয়লে, পুৌঁশজ সংেহ কলরই বসব 

দসখালে।’ 
‘দকে সরকার পুৌঁশজ দদয় ো?’ 
‘দদলব শুলেশে, শকন্তু প্রাথতী দিা অলেক।’ 
আহমদ মুসা একিু ভাব । িারপর ব  , ‘আশম আপোর দেল র মি। 

বযবসালয়র পুৌঁশজ আশম শকেু শদলি পাশর।’ বল  পলকি দথলক পাৌঁচ হাজালরর একিা 
বাশন্ে  দবর কলর বৃলদ্ধর হালি গুৌঁলজ শদ । 

বৃদ্ধ বাকহীেভালব ফযা  ফযা  কলর িাকা  আহমদ মুসার শদলক। শকেু 
ব লি পার  ো। 

আহমদ মুসা একিা গাশি দেলক বৃদ্ধলক ঝুশি সলমি গাশিলি িুল  শদ  
এবং ভািাও শমশিলয় শদ  গাশির। 

বৃদ্ধ গাশিলি উিলি উিলি ব  , ‘ঈশ্বর দিামার মঙ্গ  করুে বাবা, শযশু 
সহায় দহাে দিামার।’ 

গাশিলি শফলর এ  আহমদ মুসা। ব  , ‘মাফ করলবে, আপোর দদরী 
কলর দফ  াম।’ 
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‘দ াকশিই দিা দদাষ কলরশে , আপশে ক্ষশি পূরণ শদলি দগল ে দকে? 
িার সালথ বযবহার দদলখ মলে হ  দদাষিা আপশেই কলরলেে।’ 

‘ওিা ওৌঁর দদাষ েয়, বরং অসহায়ত্ব, অপারগিা। একজে বৃদ্ধ অসহায়লক 
আশমই আঘাি কলরশে। আর আশম যা কলরশে দসিা ক্ষশিপরূণ েয়, একজে 
মানুলষর প্রশি একজে মানুলষর সহায়িা।’ 

‘আপোর মে খুব েরম। পলরাপকার আপোর দেিা বুশঝ?’ 
গাশি িখে চ লি শুরু কলরলে। 
আহমদ মুসা িাশিয়াোর কথায় কাে ো শদলয় ব  , ‘১০১ োম্বারিা 

রাস্তার দকাে ধ্ালর?’ 
‘দকে দিষ এইিুকু আপশে দবর কলর শেলি পারলবে ো?’ 
‘দদখুে আশম বল শে, এ বযপালর আশম আপোর ওপর শেভতরিী । অবশ্য 

একা হল  আশমই খুৌঁলজ শেিাম।’ 
‘িাহল  আশম প্রথলম আপোলক একিা োক্তার খাোয় শেলয় যাব। 

পলরাপকার করলি শগলয় আপোর হালির আরও ক্ষশি কলরলেে। আবার শ্লকশেং 
শুরু হলয়লে।’ 

‘আপোলক দপ লে শদলয়ই আশম শক্লশেলক যাব। কালেই দিা এলস দগশে 
মলে হয়।’ 

‘আপোর অনুমাে শিক। সামলে বাম শদলকর দগিিাই আমালদর।’ দহলস 
ব   দমলয়শি। 

পাি শদলয়ই একিা খাশ  িযাশি যাশে । আহমদ মুসা ইিারা কলর 
োক । ব  , ‘িুশম ঐ দগলির সামলে এস, আশম যাব।’ 

‘দকে আপশে বসবলে ো?’ দ্রুি প্রশিবাদী কলন্ি ব   দমলয়শি। 
গাশি এলস দপ েু  দগলির সামলে। 
‘মাফ করলবে, আজ েয়। কখেও সুলযাগ দপল  আশথিয েহে করব।’ 
দগলির দরজা খুল  দগ । 
ঢুলক দগ  গাশি দভিলর। 
দমলয়শি  াফ শদলয় োম । 
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আহমদ মুসাও দেলম পি । 
দেলম িাশিয়াো দাৌঁশিলয়শে । িার দচালখ শবব্রি ও বযশথি দৃশষ্ট। 

‘মাফ করলবে, সময় হল  আসলবা একশদে।’ িাশিয়াোর শদলক িাশকলয় ব   
আহমদ মুসা।  

‘আশম বয়লস আপোর দোি হলবা, আমালক আপশে ‘িুশম’ ব লি পালরে 
ো?’ ব   দমলয়শি।  

‘শিক আলে ব ব।’ বল  দফরার জন্য পা িু   আহমদ মুসা।  
‘আশম জাশে, দয উপকার করলিই শুধ্ু ভা বালস, শবশেময় চায়ো, শিশে 

অবশ্যই আসলবে ো। িবু ব শে, ঋণ পশরলিালধ্র মলধ্য আেে আলে, এ আেে 
দথলক মানুষলক বশিি করা শিক েয়।’ 

‘দিামার যুশক্তিা সুের। আশস ধ্ন্যবাদ।’ বল  আহমদ মুসা ঘুলর 
দাৌঁশিলয় পা চা া  সামলে।  

আহমদ মুসা চল  দগল ও িাশিয়াো গাশিলি দিস শদলয় দাৌঁশিলয় থাক । 
ভাবশে  দস। যা ঘিল া িা ভয়ংকর এক দুিঃস্বপ্ন। শকন্তু দস দুিঃস্বলপ্নর দচলয়ও বি 
স্বপ্ন হল া এই দ াকশি, যার োমও িার জাো হয়শে। দ াকশি দযে একশি মানুষ 
মাত্র েয়, একশি জগৎ। পাৌঁচজে গুণ্ডার মলধ্য িাশিয়াো দযে েরক জীবেলক 
জ জযন্ত দদখ , আর স্বগত প্রিযক্ষ কর  অপশরশচি এই যুবকশির মলধ্য। িার 
কপাল র শসজদার শচহ্ন বল  দদয় দস মুস মাে, শকন্তু একজে রুি-বংলিাদ্ভুি 
খৃষ্টাে বৃদ্ধলক দস বুলক জশিলয় ধ্র  শেলজর ভাইলয়র মি কলরই।  

িাশিয়াো গাশিলি দিস দদয়া অবিা দথলক দসাজা হলয় দাৌঁিা । ধ্ীলর 
ধ্ীলর হাৌঁিলি শুরু কর  বাশিলি দঢাকার জলন্য। চ লি চ লি ভাব  দ াকশির 
যশদ শিকাো শেলিা  দস। এ ভু িা িারই। োম শিকাো শজজ্ঞাসা ো কলর আশমই 
িালক উলপক্ষা কলরশে। মেিা একিা অস্বশস্তলি ভলর উি  িাশিয়াোর।  

আহমদ মুসা দগি দপরুলিই দগলির দরজা বন্ধ হলয় দগ ।  
আহমদ মুসা রাস্তায় পা শদলি শগলয় থমলক দাৌঁিা । ঘুলর দাৌঁশিলয় 

কলয়কশদলের অভযাস মি দগলির ওপর একবার দচাখ বু াল া।  
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হিাৎ িার দচাখ আিলক দগ  দগলির শিক িীষতলদলি হা কা দখাদাই করা 
একশি দস্কলচর ওপর। ভাল া কলর দচলয় দদখ  দস্কচশি। ভল্লুলকর একিা প্রকাণ্ড 
মাথা। হা কলর আলে ভল্লুকশি।  

ভল্লুকশি দচালখ পিার সালথ সালথই পাওয়ার একিা প্রব  আেে আেন্ন 
কর  আহমদ মুসালক। দগািা িরীলর উষ্ণ দরাি বলয় দগ  িার।  

শবদুযলির আল া উদ্ভাশসি দস্কচশির শদলক আলরকবার িাশকলয় ঘুলর 
দাৌঁিা  আহমদ মুসা।  

রাস্তায় দেলম গাশিলি উিলি শগলয় আহমদ মুসা বাশিিালক ভাল া কলর 
একবার দদলখ শে । মলে মলে একিু হাস । দমলয়শির আশিথয েহণ করলি 
দচলয়শে  শকেু ো দভলব, শকন্তু এখে দিা দদশখ িা সলিয পশরণি হলি চ লে। িলব 
আফলসাস দমলয়শি অশিশথ দসবার দকাে সুলযাগ পালব ো। অশিশথলক দদখলব দস 
অনুপ্রলবিকারী শহসালব। িখে দসবার বদল  িত্রু োলির জলন্য উচু হলয় উিলব 
িার শরভ বার।  

 
 
 
আহমদ মুসার হাি সারলি কশদে সময় শে । 
দসশদে রাি ৩িা।  
আহমদ মুসা িাশিয়াোলদর বাশির দপেলে এলস দাৌঁিা । বাশিশি প্রাচীর 

দঘরা। প্রাচীর দঘরা জায়গার প্রায় মাঝখালে বাশিশি দাৌঁিালো।  
বাশির শিে শদক দঘরা বাগাে। পশিম শদলক বাশির সম্মুলখর ভাগ। সম্মুখ 

অংিিা ফাৌঁকা। ফাৌঁকা কম্পাউন্েিার উত্তর অংলি গযালরজ। বাশির সম্মুলখ 
প্রাচীলরর সালথ শবরাি দগি।  

বাশির দপেলে প্রাচীলরর বাইলর প্রাচীলরর গা দঘলষ দাৌঁিা  আহমদ মুসা।  
আহমদ  মুসা একাই এলসলে অশভযালে। একা আসাই পেে কলরলে 

দস। এ অশভযালের  ক্ষয সংঘাি বাৌঁধ্ালো েয়। দগাপলে দেি শবয়ালরর অশফলস 
প্রলবি কলর পশরকল্পো ও দশ  -দস্তালবজ হস্তগি করা। দবশি দ াক এলস 
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সংঘাি-সংঘষত বাৌঁধ্াল  এই  ক্ষয অজতে করা যালব ো। প্রলয়াজে হল  ওরা সব 
ধ্বংস কলর শদলয় পাশ লয় যালব। িাই আহমদ মুসা একা আসাই শিক কলরলে। 
িলব কথা হলয়লে দভালরর মলধ্য আহমদ মুসা ো শফরল  সদ বল  এলস বাশি 
দঘরাও কলর অশভযাে চা ালো হলব। িার আগ পযতন্ত দু’জে দগালয়ো অশফসার 
বাশিশির ওপর দচাখ রাখলব।  

চারশদলক ঘুিঘুলি অন্ধকার। অমাবস্যার রাি। আহমদ মুসা মাথা িুল  
চাই  প্রাচীলরর মাথার শদলক। আি শফলির মি উৌঁচু প্রাচীর। ইো করল  আহমদ 
মুসা  াশফলয় উলি প্রাচীর শেঙালি পালর।  

শকন্তু ভাবলে আহমদ মুসা, ওলদর শেরাপত্তা বযবিািা শক রকম। প্রাচীলর 
ওপর লাস  াইি দেই, িাহল  শক দকাে শবকল্প বযবিা আলে? আহমদ মুসার 
মলে পি  সালয়জুর কাশহেী। ওরা দসখালে ইেফরলমিে সংেলহর জন্য দ াক 
চক্ষুর অলগাচলর সবতাধ্ুশেক দগালয়োযে বযবহার কলরলে। এিা প্রমাণ কলর ওলদর 
ইল ক্ট্রশেক শেরাপত্তা শসলেম থাকলি পালর এবং দসিা যশদ প্রাচীলর মাথায় 
শবোলো থালক, িাহল  প্রাচীলর হাি বা পালয়র চাপ পিার সালথ সালথ 
কশম্পউিালর দপ লে যালব। অথবা দবলজ উিলব এ ামত। 

এই শচন্তা করার পর আহমদ মুসা শপি দথলক বযাগশি োমা । দবর কর  
 ম্বা সূলচর মি হাল্কা-েরম একশি যে।  
     যেশি ইল লক্ট্রা দরশেয়ািে শেলিটর। অিযন্ত স্পিতকাির এ যেশি। এই যেশি 
দযমে ইল শক্ট্রশসশি ও দরশেলয়িাে অশি সূক্ষ্ণ পযতায় পযতন্ত শেলিট করলি পালর, 
দিমশে শেলিটরশি দয সব বস্তুর মুলখামুশখ হয়, িার পশরচয়ও জাশেলয় শদলি পালর। 
দযমে, বস্তুশি কশিে, ো েরম, ধ্ািব, ো রাবার-প্লাশষ্টলকর মি কৃশত্রম, ইিযাশদ।  

সূচশিলক আহমদ মুসা এলন্িোর মি একিা সরু রলের বাৌঁকালো মাথায় 
বশসলয় শদ । িারপর গুিালো এলন্িো দিলে  ম্বা কর । এলন্িোশির দগািায় 
একিা দোট্ট বাি। বািশির একপালি কশম্পউিার িীে। বািশি আসল  একশি 
কশম্পউিার। দয দকাে শজশেস এলন্িোশির এক ফুলির মলধ্য আসার সালথ সালথ 
শজশেসশির েশব এবং শবলিষণ কশম্পউিার িীলে ধ্রা পলি।  
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এলন্িো উৌঁচু কলর শেলিটরশি প্রাচীলর ওপর িাপে কর  আহমদ মুসা। 
এলন্িোর দগািায় কশম্পউিার িীলে প্রাচীলরর মাথার েশব ভলস উি । আহমদ 
মুসা যা সলেহ কলরশে  িাই। দদখা দগ  শসলমলন্ির রং এর সূক্ষ্ণ িার প্রাচীলরর 
ওপর। বুঝলি অসুশবধ্া হল া ো, ওিা হাই-লসেশসশিভ ইল কশট্রক িার। যার 
সংলযাগ রলয়লে শসগন্যা -সাইলরলের সালথ। িালরর ওপর শেশদতষ্ট পশরমাণ শকংবা 
িার দবশি চাপ পিল ই দবলজ উিলব সাইলরেশি।  

আহমদ মুসা প্রাচীলরর অলেকখাশে এ াকা পরীক্ষা কর । দদখ , িারশি 
প্রাচীলর  ম্বা  শম্ব চল  দগলে।  

প্রাচীলর উলি িারশি এশিলয় ওপালর োমা যায়। শকন্তু অন্ধকালর িারশি 
দদখলি পাওয়ার দকাে উপায় দেই।  

কশম্পউিার িীলে আহমদ মুসা ভাল া কলর আবার প্রাচীলরর িালরর 
অবিাে প্রিযক্ষ কর । দদখ  প্রাচীলরর মাথায় শিক মাঝ বরাবর শদলয় িালরর 
অবিাে। অথতাৎ িালরর দু’পালি দমািামুশিভালব পাৌঁচ ইশি কলর জায়গা আলে।  

মুহূলিতর জন্য দচাখ বন্ধ হলয় দগ  আহমদ মুসার। শসদ্ধান্ত শেলয় দফ   
দস। 

বযাগ দথলক োই লের হুক- যাোর দবর কর  দস। িারপর সাবধ্ালে 
হুকশি েুৌঁি  প্রাচীলরর প্রান্ত  ক্ষয কলর। আিলক দগ  হুকশি প্রাচীলরর প্রালন্ত। গাঢ় 
েী  দপাষালক আবৃি আহমদ মুসা োই লের মই দবলয় উলি দগ  প্রাচীলরর মাথা 
পযতন্ত। মাথা পযতন্ত উলি ধ্ীলর ধ্ীলর আহমদ মুসা িার বাম পািা সাবধ্ালে প্রাচীলরর 
প্রালন্ত রাখ । পালয়র িা ুর অলধ্তকিা থাক  প্রাচীলরর ওপর বাশকিা বাইলর। 
িারপর বাম পালয়র ওপর ভর শদলয় ধ্ীলর ধ্ীলর অশি সন্তপতলে োে পা োই লের 
মই দথলক িুল  প্রাচীলরর ওপালি দভিলরর প্রালন্ত রাখ । দুই পা ও দুই হাি 
প্রাচীলরর দুই প্রালন্ত দরলখ শকেুক্ষণ শির হলয় থাকার পর োই লের মই িুল  শেলয় 
প্রাচীলরর দভিলরর প্রালন্ত হুক  াশগলয় মই দেলি শদ  শেলচ। িারপর োে পা ও 
হালির ওপর ভর শদলয় বাম পা ঘুশরলয় এলে োই লের মইলয় রাখ  এবং দ্রুি 
দেলম এ  শেলচ। মইশি খুল  শেলয় রাখ  িার বযালগর দভির।  
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চারশদলক চাই  আহমদ মুসা। ঘুিঘুলি অন্ধকার। বাগালে দকাথাও দকাে 
আল া দেই।  

পলকি দথলক আহমদ মুসা ইেফ্রালরে গগ স দবর কর । এই অন্ধকালর 
আর দকাে ফাৌঁদ িারা দপলি দরলখলে শকো দদখা দরকার।  

গগ স পর  আহমদ মুসা। অন্ধকার িার সামলে শফলক হলয় দগ ।  
সিকত দৃশষ্টলি দগািা বাগালের ওপর দচাখ বুশ লয় শে  দস। ো, বাগালে 

দকাথাও দকাে শপ ার বা দপাে দেই, দযখালে দকাে দগাপে কযলমরা বসালো 
থাকলিা পালর। িবু আহমদ মুসা বাগালের মাঝ শদলয় ো শগলয় দঘারাপথ হল ও 
বাগালের প্রান্ত শদলয় যাওয়া শিক করল া।  

বাগালের পূব দদয়াল র অবশিষ্ট প্রান্তিা ঘলরর উত্তলরর দদয়া  দঘলষ 
আহমদ মুসা হামাগুশি শদলয় পশিম শদলক এলগা । অলধ্তক পথিা এশগলয়লে এমে 
সময় মাথা িুল  উৌঁশক শদলিই বাগালের মাঝখােিায় একিা গােলক অস্বাভাশবক 
েলি উিলি দদখ । সলঙ্গ সলঙ্গই বলস পি  আহমদ মুসা। বলস বলসই উৌঁশক শদলি 
 াগল া। হ্যাৌঁ গাে পা ার হিাৎ েিা-চিািা ধ্ীলর ধ্ীলর পুব শদলক এশগলয় যালে। 
এেফ্রালরে গগ স দচালখ ো থাকল  এিা ধ্রা দযি ো রালির অন্ধকালর। আহমদ 
মুসার কালে পশরষ্কার হলয দগ  জন্তু অথবা মানুষ যাই দহাক সংখযায় দুইশি বা 
দুইজে হলব এবং িারা এশগলয় যালে আহমদ মুসা দয জায়গায় দেলম শে  শিক 
দসশদলক। মুহুিত কলয়লকর মলধ্যই আহমদ মুসা বুলঝ শে  ওরা মানুষই হলব, 
শিকারী কুকুর হল  ওশদলক ো শগলয় এশদলকই েুলি আসি। 

ওরা যশদ আহমদ মুসার সন্ধালে এলস থালক, িাহল  ব লি হলব মুসা 
ওলদর কালে ধ্রা পলি দগলে। শকন্তু শকভালব? প্রাচীলরর িালর অবশ্যই িার দকাে 
স্পিত পলিশে। 

একিা ঝাউ গালের আিাল  দবি শকেুক্ষণ বস  আহমদ মুসা। কালে দস 
এযাশপ্লফায়ার বশসলয়লে যালি শকেু দুলরর দোি খাি কথা এবং িেও দস শুেলি 
পায়।  
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দবি শকেুক্ষণ পর প্রাচীলরর পাি শদলয় প্রায় মাশি কামলি একরাি আল া 
েুলি আসলি দদখ । ঝাউ গালের শভন্ন পালি এবং পািার আিাল  থাকায় আহমদ 
মুসা রক্ষা দপলয় দগ । 

আল ািা এশদক ওশদক েুিােুশি কর । িারপর আবার অলেকক্ষণ 
চুপচাপ। 

এক সময় আহমদ মুসা একিা কন্ি শুেলি দগ । 
‘ো দভিলর দকউ ঢুলকশে।’ দক একজে ব  । 
‘শকন্তু মানুষ প্রাচীলর উলিলে এ শসগন্যা লিা কশম্পউিার শদলয়লে।’ অন্য 

এক কন্ি। 
‘শদলয়লে বলি, শকন্তু সাইলরে দিা বালজশে। দকউ প্রাচীর পার হল  

অবশ্যই িা বাজলিা।’ 
‘িাহল  কশম্পউিার দস শসগন্যা  শদ  শক কলর?’ 
‘প্রাচীলরর ইল কট্রশেক িারশি অিযন্ত স্পিতকাির। িালরর প্লাশেক 

কভালর আলে সূক্ষ সূক্ষ শেদ্র। িালরর এক ফলুির মলধ্য দকাে ধ্ািব বস্তু অথবা 
দকাে প্রােী এল , সলঙ্গ সলঙ্গ দস খবর দপ লে যায় কশম্পউিালর। কশম্পউিার িীলে 
আমরা পাই িার শসগন্যা ।’ 

‘িাহল  ব া যায় িালরর কাোকাশে দকউ এলসশে , শকন্তু দফরি দগলে।’ 
‘এমে দিা হলিই পালর। দচার-েযাচ্চি কিই দিা ঘুরঘুর কলর রালি এ 

বাশি দথলক দস বাশিলি। হয়লিা দস রকম দকউ প্রাচীলর উিার দচষ্টা কলর দফরি 
দগলে।’ 

আহমদ মুসা মাথািা একিু উশচলয় দদখশে  দ াক দু’শিলক। ওরা গল্প 
করলি করলি বাগালের মলধ্য শদলক অেসর হ । 

আহমদ মুসাও হামাগুশি শদলয় অেসর হল া প্রাচীলরর পাি দঘলষ 
অন্ধকালর দাৌঁিালো বাশির শদলক। 

বাশির এলকবালর েীচ বরাবর এলস বাগাে দিষ হলয়লে। বাগাে ও বাশির 
মাঝ বরারব উত্তর-দশক্ষণ শব শম্বি একিা ঘালস ঢাকা রাস্তা। 
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আহমদ মুসা বাগালের পশিম প্রালন্ত দসই রাস্তার মুলখ এলস উশক মারল া। 
দ াক দু’জে িালদর িচত দজ্বল  দসই ঘালস ঢাকা রাস্তাশি ভাল া কলর দদখ । 
িালদর একজলের চিত শবশল্ডং-এর গা দবলয় ওপলর দুি ার এক জায়গায় এলস 
দঘারা-শফরা করলি  াগ । দসখালে দু’শি এয়ার কু ার দদখা দগ । 

দ াক দু’জে বাশিশির দশক্ষণ প্রান্ত ঘুলর বাশির ওপালি চল  দগ । 
আহমদ মুসা দচাখ দথলক ইেফ্রালরে গগ স খুল  দফ  । অন্ধকার 

পরীক্ষা করা িার  ক্ষয। আহমদ মুসা খুিী হল া, চারশদলক, ঘুিঘুলি অন্ধকার। 
উলি দাৌঁিা  আহমদ মুসা। 
বাশিশির দগািায় দাৌঁশিলয় িাকা  বাশিিার শদলক। 
শিে ি া বাশি। 
শিে ি ার কলয়কশি কক্ষ দথলক হাল্কা আল া দদখা যালে। শেম ালির 

আল া। 
দু’ি ার দকাে কলক্ষই আল া দদখা যালে ো। েীচ ি ার দশক্ষণ প্রালন্তর 

একশি কক্ষ দথলক উজ্জ্ব  আল া দদখা যালে। 
আহমদ মুসা শেশিি হল া, দু’ি ািাই ওলদর অশফস অংি। আর 

সম্ভবি দযখালে ওলদর িচত  াইলির আল া শির হলয়শে , এয়ারকু ার ওয়া া 
দসই দু’শি কক্ষই অশফস। কশম্পউিার এবং মাইলিাশফল্ম জািীয় মূ যবাে 
দশ  াশদ শেিয় ও দু’শি কলক্ষই আলে। এয়ারকু ার থাকা িারই প্রমাণ। 

কক্ষ দু’শি দু’ি ার উত্তর প্রালন্ত। আহমদ মুসা িার শেলচই দাৌঁশিলয়। 
চারশদকিা একবার দদলখ শেলয় আহমদ মুসা বযাগ দথলক শসলল্কর কেত 

দবর কর । হুকিা হালি শেলয় দু’ি ার কাশেতস  লক্ষয েুলি শদ । 
হুকিা কাশেতলস ভাল ামি আিলক দগলে শকো দদলখ শেলয় আহমদ মুসা 

কেত দবলয় ির ির কলর উলি দগ  দু’ি ার কাশেতলস। 
কাশেতলস উলি দাৌঁিা  আহমদ মুসা। ভাল া কলর েজর বু া  এয়ারকু ার 

 াগালো ঘলরর শদলক। শকেু বযবধ্ালে পািা পাশি দু’শি এয়ারকু ার। শভন্ন শভন্ন 
দু’শি ঘলরর শদলক, আবার ঘর একশিও হলি পালর। 
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শেল র দফ্রম দদয়া কাৌঁলচর জাো া। জাো ায় শেিয় শিকও আলে-
ভাব  আহমদ মুসা। 

জাো া পরীক্ষা কলর হুক-এর জায়গািা অনুমাে কলর শেলয় আহমদ মুসা 
পলকি দথলক ‘দ সার বীম োইফ’ দবর কলর দ সার বীম দরপ্র কর । 

জাো া খুল  েলি উি । বুঝ  আহমদ মুসা, হুক আর দেই। 
জাো া খুল  দফ   দস। িারপর দ সার বীম োইফ শদলয় দকলি দফ   

শিেশি শিলকর দগািা। শিকগুল া ভাৌঁজ কলর দভিলরর শদলক দিল  শদ । 
দভিলর প্রলবি কর  আহমদ মুসা। পুরু কালপতলি পা পি  িার। দপেলে 

শফলর জাো া বন্ধ কর  দস। 
ঘলরর দভিলর জমাি অন্ধকার । দসই অন্ধকালর শেলজর অশস্তত্বও দযে 

হাশরলয় দফ   আহমদ মুসা । হিাৎ িার মলে হল া সূযত এবং িারার আল া যখে 
পৃশথবীলি দপ লেশে, দসই আশদ শদেগুল ালি বুশঝ অন্ধকারিা এমশে শেখাদ শে , 
শেশিদ্র শে  । দসই অন্ধকারিা শে  পৃশথবীর শেরব-শেস্তব্ধ মৃিরূপ । অন্তহীে 
শে:িেিার দসই মৃিপুরীলি আল া আলস জীবলের বািতা শেলয় । আেমো হলয় 
পি  আহমদ মুসা। িার মলে হল া দস দযে দকাে বদ্ধ কলক্ষ েয়, অন্ধকার চাদলর 
ঢাকা আলে। পৃশথবীর জে মােবহীে অবাশরি দকাে প্রান্তলর দযে দস দাৌঁশিলয়।  

চাপা কলন্ির িলে সশম্বি শফলর দপ  আহমদ মুসা। িে আসলে জাো া 
শদলয়, েীচ দথলক। 

আহমদ মুসা িািািাশি পলকি দথলক দপশি  িচত দবর কলর পরীক্ষা 
কর  ঘরিা। 

হিাি হল া দস। দবি বি ঘর দসাফায় সাজালো। ঘলরর এক প্রালন্ত 
শবলিষভালব হিরী একিা বি দসাফা আলে। আহমদ বুঝ , এিা শবলিষ একিা 
সভা কক্ষ। 

েীলচ দদ িা-লদ শি-েুিােুশি দবলি দগ । আহমদ মুসা জাো ায় শগলয় 
দদখ  িলচতর আল ার ঘুরা-লফরা। িলচতর আল া ঘুলর-শফলর িার দস জাো া 
 লক্ষযও এ । 

আহমদ মুসার বুঝলি বাশক রই  ো দয, িার আগমে ধ্রা পলি দগলে। 
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উশিগ্ন হল া আহমদ মুসা। িার আগমে বৃথা ো হলয় যায়, এিাই িার 
উলিলগর কারণ। অশফস বা কশম্পউিার রুম িার খুৌঁলজ পাওয়া দরকার। দস কক্ষশি 
শক শিে ি ায় হলি পালর? শিেি ালিও দস সম্ভবি দুশি এয়ারকু ার দদলখলে। 
হলি পালর গুরুত্বপূণত কক্ষশি দেি শবয়ার দেিা, িার িয়ে-কলক্ষর পালিই 
দরলখলেে। 

এই শচন্তার সংলগ সংলগই আহমদ মুসা কক্ষ দথলক দবর হবার জলন্য 
কলক্ষর দরজার  ক গশ লয় দফ  । 

দরজার পাল্লা িােলি যালব এমে সময় েুলি আসা পালয়র িে দপ । দক 
একজে েুলি আসলে। দরজার সামলে শদলয়ই পদ িেশি দশক্ষলে েুলি দগ । 

আহমদ মুসা দরজা ঈষৎ ফাৌঁক কলর দদখ  স্বািবাে ও দীঘতলদহী একজে 
দ াক দমশিে শপস্ত  হালি েুিলে দশক্ষে শদলক। 

আহমদ মুসা ঘর দথলক দবশরলয় েুি  উত্তর শদলক। দসশদে আহমদ মুসা 
দদলখশে , বাশিলি দু’শি শসশিৌঁ আলে। একিা দশক্ষে প্রালন্ত, অন্যিা উত্তর প্রালন্ত। 

আহমদ মুসা উত্তলরর শসশিৌঁর শদলকই েুি ।  ক্ষয িার শিে ি া। দপলয় 
দগ  শসৌঁশি। 

উিলি দগ  শসশিৌঁ শদলয়। শসশিৌঁর উপর দচাখ পিলিই দদখ , শসশিৌঁর 
মাঝখালে দাৌঁশিলয় আলে িাশিয়াো। শবিলয় শবলস্ফাশরি িার দু’শি দচাখ। কথা 
দযে হাশরলয় দফল লে। দিাৌঁি িার কাৌঁপলে। 

বাশিলি দকউ বা দকাে িত্রু অনুপ্রলবি কলরলে, এই খবর দপলয় 
িাশিয়াো িার শপিার দপেলে েুলি আসশে  শক বযাপার িা জাোর জন্য। সামলে 
আহমদ মুসালক দদলখ িার পা’দুলিা দযে জলম দগলে। মুলখও কথা সরলে ো। 
অশবশ্বাস্য এ দৃশ্য িার কালে। 

‘দকমে আলো িাশিয়াো, দেি শবয়ালরর কশম্পউিার-অশফসশি আমালক 
দদশখলয় দাও।’ দ্রুি কলন্ি ব   আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসার কথা অলেকিা শেলদতলির মি দিাোল ও, িার দচালখ শে  
অবেি দৃশষ্ট। িালি সহলযাশগিার আলবদে, শেলদতি েয়। 
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দবাবা দৃশষ্টলি িাশিয়াো আঙু  শদলয় শসশিৌঁর পালির দুি ার রুমশি 
দদশখলয় শদ । 

‘শসৌঁশির পালি এই রুম?’ শজজ্ঞাসা কলর শেশিি হলি চাই  আহমদ 
মুসা। 

হ্যাৌঁ সুচক মাথা োি  িাশিয়াো। িার দচালখ রালজযর শবিয়।  
‘ধ্ন্যবাদ িাশিয়াো’ বল  আহমদ মুসা ঘুলর দাৌঁশিলয় েুি  দরজার 

শদলক। 
শসশির দগািায় দেলম এ  িাশিয়াো। শবিয় ও উলিলগর সালথ দদখ , 

শক এক অদ্ভুি যে শদলয় দরজার  ক গশ লয় দফল  দভিলর প্রলবি কর  আহমদ 
মুসা। দভিলর ঢুলক আহমদ মুসা দরজার েব  শেিশকশে  াশগলয় শদ  িার িে 
ও দপ । 

দবি বি ঘর। িলব আলগর ঘরিার দচলয় দবি দোি। শিক দরজার 
শবপরীি শদলক একিা দসলিিাশরলয়ি দিশব । দিশবল র ওপালি শরভ শভং 
দচয়ার। দিশবল র বাম পালি হালির আওিার মলধ্য একিা দোট্ট দিশবল র ওপর 
একসাশর সবতাধ্ুশেক কশম্পউিার। আর দিশবল র োে পালি একশি র যালক 
কলয়কিা দিশ লফাে এবং একিা অয়যারল স দসি। শিক দচয়ালরর উপলরই 
দদয়াল  িাঙালো একিা পাওয়ার ফ ু আগুে শেবতাপক গযাস শসশ ন্োর, যা দগািা 
বাশির আগুে শেশভলয় দফ লি পালর এবং িার পালিই িাঙালো রলয়লে একিা 
গযাস মাস্ক।  

খুিী হল া  আহমদ মুসা দেি শবয়ালরর দহে দকায়ািতালর িার মূ  
অশফসিা দযমে হওয়া দরকার, এ অশফসিা দিমশে। প্রাচীর শেঙাবার সময়ই 
আহমদ মুসা বুলঝশে  এিাই দেি শবয়ালরর দহে দকায়ািতার। দহে দকায়ািতার োিা 
একিা সাধ্ারণ ঘাশির প্রশিরক্ষা বযবিা এমে ইল ক্ট্রশেি হলি পালর ো। 

আহমদ মুসা ধ্ীলর ধ্ীলর এগুল া দিশবল র শদলক। িার প্রথম িালগতি 
কশম্পউিার সাচত করা, িারপর এলক এলক সবশকেু। 

ওশদলক আহমদ মুসা অশফস কলক্ষ দঢাকার সংলগ সংলগই কশরলোর শদলয় 
কলয়কজেলক েুলি আসলি দদখা দগ । িারা সদ বল  ঢুক  প্রথম 
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এয়ারকশন্েিে ঘরিায় দযখালে আহমদ মুসা প্রথলম জাো া খুল  প্রলবি 
কলরশে । শমশেি খালেলকর মলধ্যই দবশরলয় এ  িারা। েুলি এ  আরও সামলে। 
এলস দাৌঁিা  আহমদ মুসা প্রলবি কলরলে দযখালে দসই অশফস কলক্ষর দরজায়। 
একজে  ক পরীক্ষা কলর শচৎকার কলর উি ,  ক গশ লয় এখশে এই কলক্ষ দকউ 
প্রলবি কলরলে,  কিা এখেও গরম। 

িার শচৎকার শুলে েুলি এ  দসই স্বািযবাে ও দীঘতলদহী দ াকিা।  
এর োম আল কজান্োর শপিার। খাস রাশিয়াে। মধ্য এশিয়া দেি 

শবয়ালরর প্রধ্াে দস। এই আল কজান্োর শপিালররই একমাত্র দমলয় িাশিয়াো। 
আল কজান্োর শেলজও  কিা পরীক্ষা কর । ব  , ‘শিক বল ে, এইমাত্র 
িয়িােিা এখালে প্রলবি কলরলে।’ বল ই শপিার পালির একজলের শদলক দচলয় 
ব  , জুকভ িুশম কলয়কজেলক পািাও ঘলরর ওপািিা পাহারার জলন্য, যালি 
জাো া দভলঙ দস পা ালি ো পালর।’ 

জুকভ চল  দগ । 
‘স্যার আমরা শক দরজা ভাঙব? দস দিা দভির দথলক শেিশকশে  াশগলয় 

শদলয়লে।’ একজে ব  । 
‘ভাঙলি পারলব দরজা, একবার দচষ্টা কলরা ো।’ মুলখ হাশস দিলে ব   

শপিার। 
শপিালরর কথার পলরই চারজে একিু দূর দথলক দদ লি এলস ঝাৌঁশপলয় 

পি  দরজার ওপর। মৃদু িে হওয়া োিা সামান্য একিু কাৌঁপ ও ো দরজা। 
‘চারজে দকে চারগন্ো এল ও দরজা ভাঙলব ো। দসভালবই দরজা 

হিরী। ধ্শিবাজ দ াক এিা বুলঝই শেিশকশে  াশগলয় শেলজলক শেরাপদ ভাবলে 
শকন্তু কিক্ষণ?’ ব   শপিার। 

‘স্যার দভিলর আমরা আগুে শকংবা গযাস দরপ্র করলি পাশর, িাহল  
বাোধ্ে এখশে দরজা খুল  দবশরলয় আসলব।’ অন্য একজে ব  । 

‘দিামার এই দক ি  কালজ  াগলব ো। দভিলর আগুে শেবতাপে আলস, 
গযাস মাস্কও আলে।’ 
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‘িািাহুলিার শক আলে। আপোলিই খাৌঁচায় উলিলে। একিু দখশ লয় 
ধ্ীলর-সুলি দবর কলর দেব।’ 

িাশিয়াো এক হাি শদলয় শসৌঁশির দরশ ং দচলপ ধ্লর শসৌঁশির দগািায় মূশিতর 
মি দাৌঁশিলয় শে । প্রব  এক শবিয় এবং উলিলগর ঝি িালক দশ ি-মশথি 
করলে। িালক উদ্ধারকারী ঐ দ াকশির পশরচয় দস জালে ো শকন্তু দ াকশি িার 
কালে অলেক বি শবিয়কর সুের একশি চশরত্র। িাৌঁলক িাশিয়াো আমেণ 
জাশেলয়শে  আসার জন্য। শকন্তু শিশে এভালব এ বাশিলি দকে? দকে শিশে প্রলবি 
কলরলেে অশফস কলক্ষ? এমেভালব শিশে শেলজলক ফাৌঁলদ দফ ল ে দকে? দকাে 
দবাকার মি কাজ করার দ াক শিশে অবশ্যই েে। শিশে দকাে সাধ্ারণ দ াকও 
েে অবশ্যই। শকেুক্ষণ আলগ চরম শবপদেি অবিায় িালক দদলখলে দস। শকন্তু 
িার দচালখ-মুলখ দুভতাবোর দকাে শকেু দস দদলখশে। অসাধ্ারণ দকাে োলভতর 
অশধ্কারী ো হল  এমে দবপলরায়া দকউ হলি পালর ো। িাোিা দয অস্ত্র শদলয় 
শিশে  ক গশ লয় অশফস দক প্রলবি কলরলেে িাও অসাধ্ারণ। শকন্তু এ শক কাজ 
করল ে শিশেক! শক হলব এখে! দকৌঁলপ উি  িাশিয়াোর হৃদয়। 

পুব আকালি সুলবহ সালদলকর আল া ফলুি উি । 
শিক এই সমলয়ই সামলের  ে দথলক দেেগালের আওয়াজ দভলস এ । 

পলর শপস্ত  ও দেেগালের িে এ  বাশির চারশদক দথলকই। দসই সালথ শুরু 
হল া দদ িা দদ শির িে। 

আল কজান্োর শপিার দাৌঁশিলয়শে  বন্ধ অশফসশির সামলেই। দস উৎকণত 
হলয় উি  দেেগালের আওয়ালজ। পরক্ষলণই িার মলোভাব হলয় উি  অিযন্ত 
কলিার। একজে েুলি এলস ব  , ‘স্যার হসন্যরা আমালদর বাশি শঘলর দফল লে।’ 

‘জাশে। যাও সভাকলক্ষ আমার দসাফার েীচ দথলক আমার শব্রফলকস শেলয় 
এস।’ 

কলয়ক মুহূলিতর মলধ্য শব্রফলকস এলে হাশজর কর  দ াকিা। 
শব্রফলকস খু লি খু লি ঐ দ াকশিলক  ক্ষয কলরই ব  , ‘দুি ায় 

উিার শসৌঁশির দরজা দু’শি বন্ধ কলর শদলয় সাইলরেিা বাশজলয় দাও। সবাই সলর 
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পিুক। আর যাও দগাপে পলথর দরজা খুল  শদলয় দিামরা সবাই সলর পি। মলে 
দরখ জীবন্ত কারও ধ্রা পিা চ লব ো। যাও।’ 

শবিয়-শবস্ফশরি দচাখ দমল  িাশিয়াো সব দদখলে এবং শুেলে। দস 
দভলব পালে ো, হসন্যরা িালদর বাশি দঘরাও কর  দকে? িার উদ্ধারকারী 
দ াকিা আিকা পিার সালথ শক এর দকাে সম্পকত আলে? দ াকশিলক উদ্ধার করার 
জলন্যই শক ওলদর আগমে? শকন্তু দকে? 

িাশিয়াো চমলক উি  িার আব্বালক শব্রফলকস দথলক শেোমাইি দবর 
করলি দদলখ। বুঝলি পার  িাশিয়াো িার আব্বার পশরকল্পো। শেোমাইি 
শদলয় দগািা বাশিশি উশিলয় শদলয় দ াকশিসহ অশফস, দরকেত ধ্বতংস কলর সব শচহ্ন 
মুলে দফল  সলর পিলি চাে বাশি দথলক।  

শিক অশফস কলক্ষর সামলে শেোমাইি শফি কলর দোি শফউজশিলি অশগ্ন 
সংলযাগ কলর দ্রুি উলি দাৌঁিা  আল কজান্োর শপিার। েুলি এ  শসৌঁশির শদলক। 
শসৌঁশির দগািায় দাৌঁিালো িাশিয়াোলক  ক্ষয কলর ব র, ‘মা িাশি ঐ দয জরুরী 
পলথর দরজা খুল  দগলে িুশম চল  যাও। আশম আসশে।’ 

বল  আল কজান্োর শপিার শসৌঁশি শদলয় ির ির কলর উলি দগ  শিে 
ি ায়। 

শপিা আল কজান্োর শপিালরর কথাগুল ার দকােিাই িাশিয়াোর মলে 
শিয়া কলরশে। িার সমস্ত শচন্তা-মলোলযাগ শেোমাইলির শদলক। শেোমাইি ফািল  
দগািা শবশল্ডং ধ্বলস পিলব, আর োিু হলয় যালব অশফস কশি। শেোমাইিশি ফািলি 
কি দদরী, শফউজশি কি বি- এ প্রশ্নগুল া ঝি িুল লে িাশিয়াোর মলে। িার 
শপিা এখেই শিে ি া দথলক োমলব। শিশে ো দগল  শেোমাইলির গালয় হাি 
দদয়া যালব ো। শিে ি ার শসৌঁশিলি পালয়র আওয়াজ দপ  িাশিয়াো। সলঙ্গ সলঙ্গ 
িাশিয়াো এক দদ ি শদলয় বন্ধ অশফস কলক্ষর পালির কলক্ষ ঢুলক দগ । িাশিয়াো 
দরজার আিাল  দাৌঁশিলয় উৌঁশক শদলয় দদখ , িার শপিা দেলম এলস শেোমাইিশি 
পরীক্ষা কর । িারপর শসৌঁশির ওপালি দদয়াল  খুল   যাওয়া দগাপে দরজার 
শদলক েুলি দগ । শপিার দরজা শদলয় ঢুলক যাবার পর দরজািা বন্ধ হলয় দগ , 
দরজাশি পশরণি হল া আস্ত দদয়াল ।  
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েুলি দবশরলয় এ  িাশিয়াো। েুলি দগ  শেোমাইলির কালে। হাৌঁিু মুলি 
বস  িার পালি। দদখ , শফউজ দিষ হবার পলথ। আিংশকি িাশিয়াো জ্ব ন্ত 
শফউজশির দিষ অশস্তত্বিুকু ধ্লর িা খুল  দফ   শেোমাইি দথলক। জ্ব ন্ত 
শফউলজর আগুলের দোব  িাশিয়াোর অোশমকা ও বুলিা আঙু লক আহি কর । 
শকন্তু দসশদলক ভ্রুলপ মাত্র দেই িাশিয়াোর। 

শফউজশি খুল  দফল  স্বশস্তর শেিঃশ্বাস দফ লি যাশে  িাশিয়াো, এমে 
সময় দদখ  শেোমাইলির অলিালমশিক দেলিালেির দহাল  একিা শপে বসালো। 
অিযন্ত দসেশসশিভ দস শপেশি শিরভালব বলস আলে। িাশিয়াো বুঝ , কশম্পউিার 
শেয়শেি কমান্ে সুইচশি িার শপিার হালি আলে। দসখাে দথলক সুইচশি দিপার 
সালথ সালথ শপেশি শেোমাইলির োলভত আঘাি করলব, সলঙ্গ সলঙ্গই ঘিলব 
প্র য়ংকরী শবলস্ফারণ। 

উলিগ-আিংক িাশিয়াোর শেিঃশ্বাস বন্ধ হবার দযাগাি হল া। কাৌঁপলি 
 াগ  িার বুক, সমে স্নায় ুমন্ে ী। শপেিা আ গা করলি ো পারল  দয দকাে 
মুহূলিত শবলস্ফারণ ঘলি যালব। 

িাশিয়াো শুলয় পি  শেোমাইলির পালি। ধ্ীলর ধ্ীলর িার দু’শি আঙু  
এশগলয় শদ  শপলের শদলক। িাশিয়াোর সমস্ত মলোলযাগ, সমস্ত দচিো শপলের 
ওপর দকেীভূি। কশম্পি দু’শি আঙু  িার এশগলয় যালে শপেলক  ক্ষয কলর। 
শকন্তু িাশিয়াোর আঙু  শপে স্পিত করলি সাহস দপ ো। ভয় হল া, িু লি শগলয় 
যশদ চাপ  ালগ, িাহল  শপে শেোমাইলির োলভত শগলয় আঘাি করলি পালর এবং 
দেলক আেলি পালর ভয়াবহ শবলফারণ। 

দঘলম উলিলে িাশিয়াো। কপা  দথলক দর দর কলর দেলম আসলে ঘাম 
িার গন্ে দবলয়। 

হিাৎ িাশিয়াোর মলে পি , িার চাশবর শরলঙর সালথ ক্ষুদ্র চাকু আলে 
িালি রলয়লে িশক্তিা ী চুম্বক। এই চুম্বক সহলজই দিলে িুল  আেলি পালর 
শপেশিলক। 

িাশিয়াো চাশবর শরংশি দবর কর  এবং চাকুশি দবর কলর আে  দকশবে 
দথলক। িারপর চাকুশিলক শপে দসাজা অলেক ওপলর শেলয় ধ্ীলর ধ্ীলর োশমলয় 
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আেলি  াগ  শপে  ক্ষ্যয। িাশিয়াো িখে শেিঃশ্বাস দফ লিও ভুল  দগলে। 
কাৌঁপলে িার হাি। মলে িার আিা-শেরািার িন্দ্ব। ঘালম শভলজ দগলে িাশিয়াোর 
দদহ। 

িাশিয়াোর চুম্বক-চাকুশি শপলের এক ইশির মলধ্য আসলিই শপেশি 
 াশফলয় দবশরলয় এলস আৌঁকলি ধ্র  চুম্বক-চাকুর দদহলক। 

‘ওহ গে’ বল  িাশিয়াো িার মাথািা এশ লয় শদ  মাশির ওপর। িার 
দচাখ দুশি উধ্তমুখী হলিই দদখলি দপ  চার-পাৌঁচ জে িালক শঘলর দাৌঁশিলয় সবার 
হালিই দষ্টেগাে, পরলণ হসশেলকর দপািাক। শুধ্ু একজলের পরলণ সাধ্ারণ 
দপািাক। হালি সবতাধ্ুশেক জালির দমশিে শরভ বার। িালদর মুলখ উলিগ-
আিংলকর শচহ্ন িখেও মুলে যায়শে। 

িাশিয়াের সালথ দচাখালচাশখ হলিই সাধ্ারণ দপািালকর দসই দ াকশি 
বল  উি , ‘ধ্ন্যবাদ দবাে, আপশে দক জাশে ো। শকন্তু ধ্বংস দথলক রক্ষা করল ে 
এই বাশিলক, আমালদর সক লক। আহমদ মুসা শক এই ঘলর?ক’ 

‘আহমদ মুসা দক?’ শবিয়পূণত শজজ্ঞাসা ফলুি উি  িাশিয়োর কলন্ি। 
আহমদ মুসালক দস দদলখশে, শকন্তু জালে িালক। আহমদ মুসা দসাশভলয়ি 
সাম্রালজযর এক সবতোলির োয়ক। 

‘এই বাশিলি একজে দ াক ঢুলকশে  দস .... ....’ 
িার কথা দিষ ো হলিই সামলের দরজািা খুল  দগ । দবশরলয় এ  

আহমদ মুসা। 
িাশিয়াো িিক্ষলণ দিায়া দথলক উলি বলসশে । 
আহমদ মুসা দবশরলয় আসলিই শরভ বার ওয়া া দ াকশি শরভ বার 

দফল  শদলয় জশিলয় ধ্র  আহমদ মুসালক। ব  , ‘আহমদ মুসা ভাই, আপশে 
ভা  আলেে দিা?’ 

‘হ্যা আশজমভ, দেি শবয়ালরর প্রধ্াে আল কলজন্োর শপিালরর অশফলস 
বলস শেশিলন্ত কাজ করশে াম। জােিাম দভালর দিামরা আসলব। শকন্তু ধ্বংলসর এ 
আলয়াজলের কথা দিা ঘুণতাক্ষলরও ভাশবশে।’ শেোমাইলির শদলক িাশকলয় ব   
আহমদ মুসা। 
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‘ধ্ন্যবাদ শদে এই দমলয়শিলক। শফউজ ো খুল  দফ ল  অলেক আলগই 
শবলফারণ ঘলি দযি। অলিালমশিক দেলিালেশিং-এর বযবিাও শে  বািশি বযবিা 
শহসালব। অলিালমশিক দেলিালেিলরর শপেশিও দস খুল লে অশবশ্বাস্য বুশদ্ধমত্তার 
সালথ। রুদ্ধশ্বালস আমরা দাৌঁশিলয় দথলক িা দদলখশে।’ 

িাশিয়াো উলি দাৌঁশিলয়শে । িার মাথা শেচু। িার হৃদলয় শবিলয়র ঝি। 
এই দ াকশি আহমদ মুসা! আহমদ মুসা িালক বাৌঁশচলয়শে  দসশদে! দসশদলের 
ঘিোগুল া এক এক কলর মলে পি  িার। সাহস, িশক্ত ও চশরলত্র অসাধ্ারণ দস। 
অথচ এই দ াকশির কি বদোম দস শুলেলে। শেষু্ঠর, রক্তপায়ী, চশরত্রহীে, কি 
শক! শকন্তু শেলজর দচালখ দস দদখ  কি উপকারী দস। দসশদে একজে অমুসশ ম 
বৃদ্ধলক দস দয সাহাযয কর , আপে কলর শে , এমেিা সম্ভব েয় একজে মানুলষর 
পলক্ষ যশদ িার হৃদয় মানুলষর জন্য দরদ ভরা ো হয়। দসশদে দস িাশিয়াোলক 
বাৌঁশচলয়শে । এর শবশেমলয় দস িাশিয়াোর সালথ ঘশেষ্ঠ হওয়ালিা দূলর থাক, 
িাশিয়াোর োম-পশরচয়ও শজজ্ঞাসা কলরশে। অিযন্ত উচুমালের চশরত্র ো হল  
এমে দকউ হয়ো। এমশে োো কথা দভলব চল লে িাশিয়াো। 
হসশেকরা চাশরশদলক সালচতর জন্য শবশভন্ন শদলক েশিলয় পলিশে । আহমদ মুসার 
পালি শুধ্ু দাৌঁশিলয়শে  আশজমভ। 

‘ধ্ন্যবাদ িাশিয়াো। িুশম আজ যা কলরে িার পশরমাপ দকাে 
মােদলন্েই হয়ো।’ 

িাশিয়াো একবার মুখ িুল  আহমদ মুসা শদলক িাশকলয় আবার মুখ শেচু 
কর । 

‘দিামার আব্বা এবং অন্যরা দকাথায়?’ 
‘ওৌঁরা এখে োগাল র বাইলর।’ 
‘দিামালক শেলয় যায়শে?’ 
‘আশম দপেলে রলয় দগশে শিশে জােলিে ো।’ 
‘শেোমাইি দক দপলিশে ?’ 
‘আব্বা, আল কলজন্োর শপিার।’ 
‘দিামার আব্বার অন্যায় শুধ্রাবার জন্য রলয় দগ  িাহল ?’ 
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ক’শকেকু্ষণ কথা ব   ো িাশিয়াো। পলর মুখিা চশকলির জন্য একিু 
িুল  ব  , ‘আপশে যা ইো ভাবুে।’ 

িাশিয়াোর কন্ি ভাশর। 
আহমদ মুসার িৎক্ষণািই মলে হল া, িাশিয়াোলক ঐভালব কথা ব া 

িার শিক হয়শে। এইভালব মানুলষর শেয়লির উপর হাি দদয়া যায় ো। 
‘শকেু মলে কলরা ো িাশিয়াো, একিু মজা কর াম।’ বল  আহমদ মুসা 

অশফস রুলম ঢুকলি ঢুকলি আবার ব  , ‘একিু দািাও িাশিয়াো, একিু কাজ 
বাশক আলে।’ 

আহমদ মুসা ঢুলক দগ  অশফলসর দভিলর। 
িাশিয়াো কশরলোলরর দরশ ং-এ দিস শদলয় দাৌঁিা । িার দচাখ অশফলসর 

দভিলর। দদখলে দস জগৎশবখযাি দ াকশির িৎপরিা। 
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৫ 
যা ঘলি আসলে, এবার ও িাই ঘি । দেি শবয়ালরর কাউলক এবারও 

জীবন্ত ধ্রা দগ  ো। পাওয়া দগ  েয়শি  াি। 
িলব েকুলমন্ি শকেু পাওয়া দগ । কশম্পউিালর পাওয়া দগ  দেি 

শবয়ালরর পশরকল্পো। শকন্তু সবলচলয় গুরুত্বপণূত দশ   হল া পশরকল্পোর 
বাস্তবায়ে কমতসূচী, দসই দশ  ই পাওয়া দগ  ো। যা পাওয়া যায়শে িার জন্য 
আহমদ মুসার দকাে দুিঃখ দেই। িার মলি পশরকল্পো কম পাওয়া েয়। এলি 
ষিযলের শবস্তার ও দ ালকিাে জাো দগলে, যা খুবই গুরুত্বপূণত। 

িাোিা পাওয়া দগলে দবি শকেু দিশ লফাে োম্বার। যার মলধ্য আলে 
আ মা আিা, ফ্রুঞ্জ দুিেলব, আিখাবাদ ইিযাশদর মি গুরুত্বপূণত িালের 
দিশ লফাে োম্বার। 

আহমদ মুসা অশফস দথলক দবশরলয় যখে মলে মলে এই শহলসব-শেলকলি 
বযস্ত িখে িাশিয়াো ব  , ‘আশম এখে দযলি চাই।’ 

আহমদ মুসা িাকাল া িাশিয়াোর শদলক। ব  , ‘দিামার দপেলে দথলক 
যাওয়ালক দিামার আব্বা এবং দিামার আব্বার সংগিে শক দচালখ দদখলব?’ 

‘আপশে ভাবলেে এ শেলয়?’ ব   িাশিয়াো। 
‘ভাবাইলিা স্বাভাশবক।’ 
‘ধ্ন্যবাদ।’ 
‘আমার শজজ্ঞাসার জবাব দাওশে।’ 
‘আশম আমার আব্বার একমাত্র সন্তাে। িাোিা শিশে দকাে শদেই জােলি 

পারলবে ো শেোমাইলির ভালগয শক ঘলিশে ।’ 
‘শকন্তু িার শজজ্ঞাসার জবাব দিা দিামালক শদলি হলব।’ 
‘প্রশ্ন শুলেই আশম জবাব শিক কলর শেব।’ 
‘দিামার চল  যাবার জলন্য অনুমশির দকাে প্রলয়াজে দেই িাশিয়াো।’ 
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‘জাশে। আশম অনুমশি চাইশে। আশম ইেফরলমিে শদলয়শে।’ কন্ি শকেুিা 
ভাশর িাশিয়াোর। 

‘ধ্ন্যবাদ, িাশিয়াো।’ 
‘শবদায় শদলেে আমালক, শকে ুশজজ্ঞাসার দেই।’ 
‘দকাে শবষলয়?’ 
‘দকে আশম দেি শবয়ালরর মধ্য এিীয় প্রধ্াে আল কলজন্োর শপিালরর 

দমলয়। আমালক শকেুই শজজ্ঞাসার দেই? আশম বুলঝশে, দেি শবয়ালরর দকাে 
দ াকলক জীবন্ত ধ্রার জন্য উদেীব আপোরা। আশম দিা িালদরই একজে।’ 

‘দিামালক আমরা শজজ্ঞাসাবাদ করব ো, কারণ িুশম আমালদর বশেেী 
েও। িাোিা িুশম দেি শবয়ালরর একজে েও।’ 

‘শকন্তু আমার সম্বলন্ধ দিা আপশে শকেুই জালেে ো।’ 
‘জাোর মাধ্যম শুধ্ু মুলখর কথা শকংবা দ খাই েয় িাশিয়াো।’ 
চমলক মুখ িু   িাশিয়াো। একিু সময় শেলয় ব  , ‘বুঝ াম ো।’ 
‘মানুলষর কাজ এবং মানুলষর দগািা দদহই একিা জীবন্ত ইেফরলমিে 

।’ 
‘ধ্ন্যবাদ শকন্তু িত্রুর দমলয় সম্পলকত এমে সু-ধ্ারো শিক েয়।’ 
‘দকউ আমালদর িত্রু েয় িাশিয়াো।’ 
‘দকে আল কলজন্োর শপিার িত্রু েয়?’ 
‘শিশে আমালদর িত্রু েে, আমরা িাৌঁর িত্রু।’ 
‘একই কথা। আপোরা িাৌঁর িত্রু হল  শিশেও আপোলদর িত্রু হলয় 

যাে।’ 
‘এক কথা েয় িাশিয়াো। শিশে এবং িারা আমালদর ক্ষশি করার দচষ্টা 

করলেে, দচষ্টা করলেে আমালদর জাশির সবতোি ঘিালি। শকন্তু আমরা িাৌঁর বা 
িালদর দকাে ক্ষশি করার দচষ্টা করশে ো। আমরা আত্মরক্ষার দচষ্টা করশে মাত্র।’ 

‘ধ্ন্যবাদ। সব পলক্ষর মানুলষর দৃশষ্টভশঙ্গ যশদ এমে হলিা, িাহল  
দুশেয়ালি িত্রুিা ও অিাশন্ত থাকলিা ো।’ 

‘আমরা মুস মােরা এমে একিা িাশন্তর দুশেয়া চাই িাশিয়াো।’ 
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‘এই চাওয়ািা শুধ্ু মুস মােলদর মলধ্য সীশমি করলেে দকে? সব 
মানুষই দিা িাশন্ত চায়।’ 

‘চায় বলি, শকন্তু সবার কালে এই িাশন্তর কমতসূশচ দেই।’ 
‘দকে আমরা শিোেরাও দিা িাশন্তর কথা বশ । শযশু দিা িাশন্তর প্রিীক 

।’ 
‘ব । শকন্তু দসিা কথার মলধ্যই সীমাবদ্ধ। কথালক কালজ পশরণি কলর 

িাশন্তর সমাজ শবশেমতালণর দকাে কমতসূশচ দিামালদর বাইলব  দদয় ো। আর 
দকারআে োশজ ই হলয়লে মানুলষলক িাশন্তর পথ প্রদিতলের জলন্য, িাশন্তর সমাজ 
গিলের জলন্য।’ 

‘শকন্তু আজলকর মুসশ ম সমাজ শক একথার সাক্ষয দদয়?’ 
‘দদয় ো। কারণ অশধ্কাংি মুস মাে ও িালদর সমাজ ইস ালমর উপর 

প্রশিশষ্ঠি দেই।’ 
‘িাহল  শিোেলদর দদাষ শদলয়  াভ শক? মুস মাে ও শিোেলিা 

সমােই হলয় দগল া।’ 
‘সমাে হয় ো। মুস মােলদর সিয় আলে, শকন্তু বযবহার দেই, অন্যশদলক 

শিোেলদর সিয়ও দেই, বযবহারও দেই। এই দম শ ক পাথতকয শেলয় দুই জাশি 
এক হলি পালর ো।’ 

‘অলেক ধ্ন্যবাদ আপোলক। আপোলক শবপ্লবী শহলসলব জােিাম। আজ 
দদখশে, আপশে আপোর ধ্লমতর প্রচারকও।’ 

‘দিামার দিলষর জাোিাই আস ।’ 
‘শকন্তু জগলির সবাই জালে, শবপ্লবই আপোর মুখয কাজ।’ 
‘দিামার কথা সিয হল  বযাপারিা এই দািায় দয, আমার আদলিতর 

প্রচার শবপ্ললবর স্বালথত। শকন্তু িা েয়। আমার শবপ্লব আমার আদলিতর স্বালথত।’ 
‘একই কথা হ  ো?’ 
‘ো এক কথা েয়। আদিতলক যশদ শবপ্ললবর স্বালথত বযবহার করা হয় এবং 

শবপ্লবই যশদ হয়  ক্ষয, িাহল  দস শবপ্লব দেলক আলে দস্বোচাশরিা। আর শবপ্লব 
যশদ হয় আদিত প্রশিষ্ঠার  লক্ষয, িাহল  দস শবপ্লব শেলয় আলস িাশন্ত ও ক যাণ। 
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এজন্যই মুস মােলদর উপর দখাদায়ী হুকুম িালদর শবপ্লব ও পশরবিতলের 
সংোমসহ সব কাজ হলি হলব ‘শফ সাশবশ ল্লাহ’ অথতাৎ ‘আল্লাহর জন্য’। 
‘আল্লাহর জন্য’ অথত আল্লাহর দদওয়া আদলিতর মাধ্যলম মানুলষর িাশন্ত, ক যাণ ও 
প্রগশির জলন্য।’ 

আহমদ মুসার ওপর শেবদ্ধ িাশিয়াোর দচাখ দু’শি উজ্জ্ব  হলয় উি । 
ব  , ‘আপশে শবপ্লবী েে। শবপ্লবীরা এমে চশরলত্রর হয় ো।’ 

‘শিক বল ে, দ শেে, োশ ে, মাওলসিংু-রা শবপ্লবী হল , আশম শবপ্লবী 
েই।’ 

‘শকন্তু ওরা দিা শবপ্লবী শেল ে।’ 
‘হ্যাৌঁ, এই অলথত শেল ে দয, ওরা িশক্ত, ষিযে ও সোলসর দজালর 

জেগলণর ঘালি শবপ্লব চাশপলয়শেল ে। এই শবপ্লব চাশপলয় দদবার কালজ শুধ্ু প্রথম 
পযতালয়ই দ শেে হিযা কলরশেল ে পিাি  াখ কৃষকলক এবং মাওলসিংু হিযা 
কলরশেল ে শবি  াখ। পরবিতী পযতালয়র শহসাব এর দথলকও ভয়াবহ।’ 

‘শবপ্লব হল  হিযাকাণ্ড কমলবশি শকেু একিা দিা হয়ই।’ 
‘ইস ালমর শবপ্ললব িা হয় ো। ইস ালমর শবপ্লব হয় মানুলষর জন্য, 

মানুলষর ক যালণর জন্য, মানুষলক হিযার জন্য েয়। এমেশক মুসশ ম শবজলয়র 
দয ইশিহাস রলয়লে, দসখালেও দদখলব দকাে হিযাকাণ্ড দেই। শিোেরা যখে 
দজরুজাল ম দখ  কলরশে , িখে সত্তর হাজার মুস মােলক িারা হিযা 
কলরশেল া। শকন্তু এই দজরুজাল ম মুস মােরা যখে আবার জয় করল া, িখে 
একজে শিোলের গালয়ও িারা হাি দদয়শে। মুস মােরা যখে দস্পে জয় 
কলরশে , িখে শিোেলদরলক মুসশ ম িাসকরা মুসশ ম প্রজালদর দথলক দবশি 
সুলযাগ সুশবধ্া শদলয়লে, শকন্তু শিোেরা যখে দস্পে জয় কর , িখে 
মুস মােলদর শবরুলদ্ধ হিযা ও শেমূত  অশভযাে চাশ লয় মুসশ মশুন্য কলরশে  
দস্পেলক।’ 

‘ধ্ন্যবাদ আপোলক। আপশে কথার জাদু জালেে। শকন্তু আপোর আর 
সময় েষ্ট করব ো। চশ ।’ 
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বল  িাশিয়াো ঘুলর দাশিলয় সামলে পা বািালি শগলয় আবার শফলর 
দাৌঁিা । আহমদ মুসার শদলক দচাখ িুল  একিু ম্লাে দহলস ব  , ‘দেি শবয়ার 
সম্পলকত আমালক শজজ্ঞাসাবাদ কলরে শে। শজজ্ঞাসাবাদ করল ও শকেু ব লি 
পারিাম ো। আশম ঐ বযাপালর আেহী শে াম ো, কাে ও শদিাম ো।’ 

‘দিামালক ধ্ন্যবাদ এ সহলযাশগিার জন্য।’ 
‘শক সহলযাশগিা কর াম।’ 
‘জােলি ইলে করশে  খুব দয, দেি শবয়ালরর িুশম শকেু জাে শক ো।’ 
‘শজজ্ঞাসা কলরে শে দকে? উত্তর দদব ো িাই?’ হিাৎ ভারী হলয় উি  

িাশিয়াোর কণ্ঠ। 
‘িা েয় িাশিয়াো। ো চাইলিই িুশম খুব বি সহলযাশগিা কলরলো। িাই 

সব শকেু দিামার ইলের উপর দেলি দদয়াই শিক মলে কলরশে।’ 
‘ধ্ন্যবাদ। শবিয়  াগলে, কশিে ও শেষু্ঠর গুশ -লগা া শেলয় যার কাজ, 

িার হৃদয়বৃশত্ত এি গভীর হল া শক কলর।’ 
‘িাশিয়াো দিামার জন্য গাশি দরশে। দপ ৌঁলে শদলয় আসলব।’ 
‘দেি শবয়ালরর আলরকিা আস্তাো শচেলি চাে বুশঝ?’ মাথা একিু ঘুশরলয় 

ঈষৎ দহলস ব   িাশিয়াো। 
‘িাই যশদ ব , িাহল  গাশি শেও ো। িলব দজলে রাখ দিামালক ফল া 

করার ইলে আমালদর দেই।’ 
দাশিলয় দগ  িাশিয়াো। ঘুলর দাৌঁিাল া। দহলস ব  , ‘ফল া কলরও 

দকাে  াভ হলব ো। আশম দকাথায় যাব জাশে ো। আব্বারা দকাথায় িা ব লি 
পারব ো।’ 

একিু থাম । িারপর ব  , ‘এই জন্যই আশম গাশি শেলি চাশে ো। 
আপািি শিকাোশবহীে আমালক দকাথাও দপ ৌঁলে দদলব গাশি।’ 

‘যশদ ওলদর খুৌঁলজ ো পাও, িাহল  দযাগালযাগ করলব, আমরা দিামালক 
দপ ৌঁলে দদব রাশিয়ায়।’ 

‘ধ্ন্যবাদ’ বল  িাশিয়াো ঘুলর দাশিলয় পা চা া  সামলে। 
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আহমদ মুসালদর গাশি প্রস্তুি হলয় দাৌঁশিলয়শেল া। এক এক কলর সবাই 

এলস গাশিলি উি । দেি শবয়ালরর েয়িা  াি এবং দেি শবয়ালরর দহে 
দকায়ািতারশি পুশ লির হাও া কলর দদওয়া হলয়লে। 

আহমদ মুসা গাশিলি উিলি উিলিই গাশি দেলি শদ । আহমদ মুসার 
পালি আশজমভ। 

েুলি চ   গাশি পশিম িাসখলে অবশিি দপ্রশসলেন্ি ভবলের উলেলশ্য। 
হসশেক দথলক শুরু কলর অশভযালে অংিেহণকারী সকল ই খুিী। খুিীর 

সবলচলয় বি কারণ িারা আহমদ মুসালক শফলর দপলয়লে। কথা দমািালবক 
দভালরর মলধ্য আহমদ মুসা অশভযাে দথলক ো দফরায় িার খারাপ শকেু ঘলি 
যাওয়ার আিঙ্কায় সবাই উলিগাকু  হলয় পলরশে । িালদর খুিীর শিিীয় কারণ 
হল া, িারা প্রথমবালরর মি দেি শবয়ালরর একিা ঘাশিলি সফ  অশভযাে 
চা ালি দপলরলে। 

যা আবার দহেলকায়ািতারও। 
দব া িখে আিিা। দপ্রশসলেন্ি ভবলের চত্বলর দপ ৌঁে  আহমদ মুসার 

গাশি। 
আহমদ মুসা গাশি দথলক োমলিই দসোবাশহেীর প্রধ্াে শসশেকভ েুলি 

এ । আহমদ মুসার পালি আজমভলক একিা স্যা ুি কলর আহমদ মুসালক  ক্ষয 
কলর ব  , ‘শুভ সংবাদ স্যার।’ 

‘শক?’ আহমদ মুসা ও আজমভ একসালথই বল  উি । 
‘ওলদর একিা সসার দপ্লে ধ্রা পলিলে।’ 
‘ধ্রা পলিলে? কখে?’ ব   আহমদ মুসা। 
‘আজ দভার সালি চারিায়।’ 
‘দপ্লে এর সালথ আর শক দপলয়শে আমরা?’ 
‘শিে জে রুি ধ্রা পলিলে। আর কলয়কশি গযাস শসশ ন্োর।’ 
‘আ  হামদুশ ল্লাহ।’ আহমদ মুসা ও আশজমভ দুইজলেই বল  উি । 
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পলর আহমদ মুসা উদেীব কলণ্ঠ শজজ্ঞাসা করল া, ‘সসার দপ্লে এর 
গালয়, শসশ ন্োলরর গালয়, ইিযাশদলি আমরা শক এমে দকাে শচহ্ন দপলয়শে যা 
শেিঃসলেলহ প্রমাণ কলর দয ওইগুল া রাশিয়ার?’ 

‘শজ, দস রকম প্রমাণ আলে। সবগুল ার গালয় দেি শবয়ালরর মলোোম 
আলে, আর আলে দসগুল ার শবস্তাশরি শেমতাণ িথয। দযমে, দকাথায় হিরী, কলব 
হিরী, বযবহার শুরু করার িাশরখ, ইিযাশদ।’ 

‘রাশিয়ার আকাি দথলক সসার দপ্লেশি মধ্য এশিয়ায় প্রলবি করলে এ 
েশব দিামরা িু লি দপলরে?’ শজজ্ঞাসা কর  আশজমভ। 

‘এ ধ্রলের অলেকগুল া েশব আমালদর হালি স্যার।’ 
‘ধ্ন্যবাদ শসশেকভ।’ ব   আশজমভ। 
‘শসশ ন্োলরর গযাসগুল া দিামরা দদলখে?’ আহমদ মুসা ব  । 
‘আমালদর দকশমলক  এিপািত প্রাথশমক একিা পরীক্ষা কলরলে। িালি 

প্রমাণ হলয়লে ওগুল া অিযন্ত ধ্ীরশিয়া সম্পন্ন দরশেলয়িে পয়জে।’ 
‘ধ্রা পিা দসই শিে জে দ াক দকাথায়?’ 
‘দসো দহে দকায়ািতালরর শসকুশরশি দসল  রাখা হলয়লে।’ 
আহমদ মুসা আশজমলভর শদলক দচলয় ব  , ‘চ  দ াকগুল ালক দদখা 

যাক।’ 
‘আশমও িাই মলে করশে।’ আশজমভ ব  । 
আবার িারা গাশিলি উলি বস । দসোবাশহেী প্রধ্াে দজোলর  

শসশেকভও িাৌঁর গাশিলি উি । 
দসো দহে দকায়ািতালর শেরাপত্তা দিািলজাি আজ সাংঘাশিক রকলমর 

দবশি। আহমদ মুসা ও আশজমভলকও আজ েিুে কলর প্রলবি পাস দেয়ার পর 
ঢুকলি দদয়া হল া। 

খুশি হল া আহমদ মুসা। পািা-পাশি হাৌঁিলি হাৌঁিলি শসশেকভলক ব  , 
‘দিামার দূর-দৃশষ্টর প্রিংসা করশে শসশেকভ। আমরা দয রকম িশক্তিা ী ও 
ভয়ােক িত্রুর শবরুলদ্ধ  িশে, িালি শেরাপত্তা বযবিায় এ ধ্রলের কিাকশি 
প্রলয়াজে।’ 
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‘হ্যাৌঁ, মুসা ভাই। শেরাপত্তা বযবিা যি উন্নি হলে, ষিযেও িি 
আধ্ুশেকায়ে হলে। সুিরাং শেরাপত্তা বযবিার দক্ষলত্র প্রশিশদেই আমালদর সামলে 
এগুলি হলব।’ 

গল্প করলি করলি িারা দসো দহে দকায়ািতালর প্রলবি কর । 
দসো সদর দফিলর শসকুশরশি প্রধ্াে আবুবকর আশ লয়ভ এবং িাৌঁর 

সহকারী ওসমাে দখাদালয়ভ সবতলিষ শেরাপত্তা দগলি দাৌঁশিলয়শে  আহমদ 
মুসালদরলক দখাি আমলদদ জাোলোর জলন্য। 

আহমদ মুসা ওলদর সালথ হ্যান্েলিক কর । দখাদালয়লভর সালথ 
হ্যান্েলিক করলি শগলয় হিাৎ আহমদ মুসার কপা িা কুশিি হল া এবং মলেরও 
দকাথায় দযে খচ কলর উি । 

অল্প শকেু এশগলয় আহমদ মুসা থমলক দাৌঁিা । িাৌঁর সালথ সালথ দাৌঁিা  
আশজমভ এবং শসশদকভও। 

আহমদ মুসা মাথা শেচু কলর ভাবশে । হিাৎ মাথা িুল  শসশেকভলক 
ব  , ওসমাে দখাদালয়ভ সম্পলকত দিামার মি শক? 

‘দকাে বযাপালর?’ 
‘শবশ্বস্তিা।’ 
‘আপশে জালেে, দস আমালদর শবপ্লব সমলয়র সাথী। দস একজে িযাগী 

কমতী। সক  সলেলহর উলধ্ত দস।’ ব   শসশেকভ। 
‘আমার সালথ দু’একবার দদখা হলয়লে, শকন্তু ঘশেষ্ঠ দকাে আ াপ হয়শে। 

ব লি পার, িাৌঁর হালি শিক কশির শেলচই দকাে ‘উ শক’ আলে?’ 
ো আমালদর মধ্য এশিয়ায় মুস মােলদর মলধ্য উ শকর প্রচ ে 

এলকবালরই দেই। 
আবার দচাখ বুজ  আহমদ মুসা। পরক্ষলণই শসশেকলভর শদলক িাশকলয় 

ব  , ‘এই মুহুলিত ওসমাে দখাদালয়ভলক দেপ্তার কলরা।’ 
‘ওসমাে দখাদালয়ভলক দেপ্তার?’ একই কলন্ি উচ্চারণ কর  আশজমভ 

এবং শসশেকভ। িালদর দচাখ শবিলয় শবলস্ফাশরি। 
‘হ্যাৌঁ, সময় েষ্ট কর ো।’ আহমদ মুসার কলন্ি শির শেলদতলির সুর। 
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সলঙ্গ সলঙ্গই হুকুম িাশম  কর  দজোলর  শসশেকভ। ঘুলর দাৌঁিা  দস। 
চ লি শুরু কর  দসই শেরাপত্তা দগলির শদলক দযখালে দাৌঁশিলয় দখাদালয়ভরা 
আহমদ মুসালদর স্বাগি জাশেলয়শে । 

আহমদ মুসা এবং আশজমভও শসশেকলভর দপেলে দপেলে চ  । 
দদখা দগ  দসই দগলি দাৌঁশিলয় শসকুশরশি প্রধ্াে আবুবকর আ ীলয়ভ 

একজে অশফসারলক শকেু শেলদতি শদলে। ও সময় দখাদালয়ভ দসখালে দেই। 
দজোলর  শসশেকভ এবং আহমদ মুসা ও আশজমভলক দগলির শদলক 

আসলি দদলখ আবুবকর আ ীলয়ভ অশফসারশিলক শবদায় শদলয় এ  শসশেকলভর 
শদলক। সম্ভবি শসশেকলভর মুলখর পশরবিতে দদলখ আ ীলয়ভ উশিগ্ন হলয় 
পলিশে । ব  , ‘স্যার, শকেু ব লবে?’ 

‘দখাদালয়ভ দকাথায়?’ শজজ্ঞাসা কর  শসশেকভ। 
‘এই মাত্র দভিলরর শদলক দগ , িালক প্রলয়াজে স্যার?’ 
‘চ  দদশখ দকাথায়?’ বল  বাম শদলকর কশরলোর শদলয় দভির শদলক 

অেসর হল া শসশেকভ। 
সালথ চ   আবুবকর আ ীলয়ভ। িালদর দপেলে আহমদ মুসা এবং 

আশজমভ। 
দসো সদর দফির একশি ১১ ি া ভবে। শেলচর ি ায় শসকুশরশির 

দ াকরা থালক। ভু-গলভত আরও দু’শি ি া আলে। এর প্রথমশি একিা শমশে 
অস্ত্রাগার। আর সবতলিলষর ি াশি বেীখাো, শেরাপত্তা বেীলদর এখালেই রাখা 
হয়। এরই একিা ঘলর বেী কলর রাখা হলয়লে সসার দপ্লে দথলক বেী কলর আো 
শিেজে রুিলক। যারা শেিঃসলেলহ দেি শবয়ালরর দ াক। োে শদলকর দয 
কশরলোলরর দিষ প্রালন্ত একিা শ ফি আলে। দস শ ফি শদলয় োমলি হয় বেী 
খাোয়। আর বাম শদলকর দয কশরলোর শদলয় শসশেকভ এবং আহমদ মুসারা চ লে 
িার মধ্যবিতী িালের শ ফি শদলয় শমশে অস্ত্রাগালর োমা যায়। 

দজোলর  শসশেকভ ও আ ীলয়ভ শবশভন্ন ঘর সন্ধাে কলর সামলে 
এগুশে । কশরলোলরর একিা িশসং পলয়লন্ি এলস আ ীলয়ভ দসখালে দাৌঁিালো 
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একজে শসকুশরশিলক শজজ্ঞাসা কর  দখাদালয়লভর কথা। দস মধ্যবিতী কশরলোর 
দদশখলয় ব  , ‘উশে এশদলক দগলে স্যার।’ 

দসই কশরলোর শদলয় সামলে এলগা  িারা। 
এই সময় হিাৎ োে শদলক একিা কক্ষ দথলক দবর হলয় এ  দখাদালয়ভ। 
কক্ষশি দসো সদর দফিলরর প্রায় মধ্যবিতী িাে এবং এ কক্ষই ভু-গভতি 

অস্ত্রাগালর োমার শ ফি রুম। 
দখাদালয়লভর একদম মুলখামুশখ হলয় পি  আহমদ মুসারা। শসশেকভ ও 

আ ীলয়ভ সবার আলগ পািাপাশি যালে। িালদর দপেলেই আহমদ মুসা এবং 
আশজমভ। 

এইভালব মুখমুশখ হলয় পিায় দখাদালয়ভ প্রথমিায় শকংকিতবযশবমূঢ় হলয় 
পলিশে , িাৌঁর মুখিা হিাৎ দযে কাল া হলয় উলিশে । শকন্তু পরক্ষলণই সামল  
শেলয় স্যা ুি শদ । 

‘দখাদালয়ভ দিামালক দেফিার করা হল া। আ ীলয়ভ দখাদালয়ভলক 
দেফিার...’ 

শসশেকলভর কথা দিষ হবার আলগই দখাদালয়ভ শবদুযৎ গশিলি দমশিে 
শরভ বারশি িুল  শে  িার দকামলরর দহা োর দথলক। দু’পা শপশেলয় দুই হালি 
শরভ বারশি িুল  ধ্র  দস। শরভ বালরর শট্রগালর িার িাহাদাি আঙু শি বলস 
দগলে। 

শবিয় শবলস্ফাশরি দচালখ আবুবকর আ ীলয়ভ ঝাৌঁশপলয় পি  
দখাদালয়লভর হালির ওপর। 

গলজত উি  দখাদালয়লভর শরভ বারশি।  
গুশ শবদ্ধ আ ীলয়ভ  ুশিলয় পি  কশরলোলরর ওপর। দসই সালথ 

দখাদালয়লভর শরভ বার সলমি হািিা শেলচ দেলম শগলয়শে  আ ীলয়লভর দদলহর 
ধ্াক্কায়। 

দখাদালয়ভ িার শরভ বারসহ হাি উপলর িু শে । শকন্তু িার হািিা 
উলি আসার আলগই আহমদ মুসার শরভ বার গুশ  বষতণ কর  এবং িা 
শেখুিভালব শবদ্ধ কর  দখাদালয়লভর শরভ বার ধ্লর রাখা োে হালির কিীলক। 
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শরভ বার পলি দগ  দখাদালয়লভর হাি দথলক। শরভ বার হাি দথলক 
পলি যাবার সলঙ্গ সংলগই দখাদালয়ভ িার বাম হালির অোশমকা আঙুল র আংশি 
কামলি ধ্র । আহমদ মুসা দখাদালয়লভর ওপর ঝাৌঁশপলয় পলি িার হাি িার মুখ 
দথলক দকলি শে । শকন্তু  াভ হল া ো। দখাদালয়লভর দদহ ঝলর পি  কশরলোলর। 
মুহূলিতই প্রাণহীে হলয় দগ  িার দদহ। 

দখাদালয়লভর দদহশি পরীক্ষা কলর উলি দাৌঁিালি দাৌঁিালি ব  , ‘পার াম 
ো আশজমভ। দেি শবয়ালরর আলরকজেলক হালির মুলিালি দপলয়ও দেপ্তার করা 
দগ  ো।’ 

‘দখাদালয়ভ দেি শবয়ালরর দ াক?’ এক সলঙ্গ প্রায় শচৎকার কলর উি  
আশজমভ এবং শসশেকভ। 

‘ব শে সব কথা। িার আলগ আ ীলয়ভলক হাসপািাল  পািাও, িার 
কাধ্িা গুলিা হলয় দগলে গুশ লি। আর দখাদালয়লভর  াি শহমাগালর পািাও, পলর 
িার দদহিা পরীক্ষা করলি হলব। আর চ  শ ফি রুম এবং অস্ত্রাগার পরীক্ষা কশর 
দকে দস এই অসমলয় এখালে এলসশে ।’ 

শসকুশরশির দ াকরা এলস জমা হলয়শে । িালদর সবার দচালখ শবিয়। 
শেলদতি অনুসালর িারা দখাদালয়লভর  াি শেলয় দগ । দেচালর িুল  শে  িারা 
আ ীলয়লভর দদহ। 

দেচালর উলি আ ীলয়ভ ক্ষীণ কলন্ি ব  , ‘আহমদ মুসা ভাই গুশ শবদ্ধ 
হওয়ার কলষ্টর দচলয় মলে কষ্ট পাশে দবশি দখাদালয়লভর বযাপারশির জন্য। িালক 
দেপ্তার করলি চাইল ে দকে, দকে দস শরভ বার দবর কর  আমালদর মারার 
জলন্য এবং দকেই বা দস অবলিলষ পিাশসয়াম সাইোইলের আংশি চুলষ আত্মহিযা 
কর ?’ 

আহমদ মুসারা শ ফি রুলমর শদলক চ  । সবার আলগ আহমদ মুসা। 
আশজমভ এবং শসশেকভ িালক অনুসরণ করলে। দ'জলেরই দচাখ-মুখ 

উলিলগ ভরা। শসশেকভ দিা এলকবালর শেবতাক হলয় দগলে। িার মলে হলে যা ঘি  
সবই দযে দকাে শফলল্মর একিা দৃশ্য। আহমদ মুসা দখাদালয়ভলক দেপ্তালরর 
শেলদতি শদলয়শের, িা দস পা ে করলি এলসশে  বলি, শকন্তু িার মে িা দযে দমলে 
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শেলি পালরশে। শকন্তু দখাদালয়লভর শরভ বার দবর করা এবং দিলষ িার আত্মহিযা 
দথলক দস বুঝলি পার , আহমদ মুসার শসদ্ধান্ত কি শেখুৌঁি শে । দকমে কলর শিশে 
দখাদালয়ভলক সলেহ করল ে? আহমদ মুসার প্রশি শ্রদ্ধায় িার হৃদয়িা নুলয় এ । 
আশজমলভর মলেও এই ধ্রলের ভাবো। আহমদ মুসার দৃশষ্ট, শচন্তা, অনুভূশি 
দকােিারই িু ো দবাধ্ হয় দকাথাও দেই। 

শেরবিা ভাঙ  আহমদ মুসা। ব  , ‘শসশেকভ, িুশম শরভ বার দবর ো 
কলর িালক দেপ্তালরর শেলদতি শদলব িা আশম ভাশবশে। আ ীলয়ভ ঝুৌঁশক ো শেল  
আরও বি শকেু ঘিলি পারলিা।’ 

‘দু:শখি মুসা ভাই। আমার ভুল র কারে হল া, আশম ভাবলিই পাশরশে, 
দখাদালয়ভ এই দক্ষলত্র শরভ বার দবর করলি পালর।’ ব   শসশেকভ। 

‘ভু িা দিামালদর ো, আমার। আমার আলগই ব া উশচি শে  দয, দস 
ওসমাে দখাদালয়ভ েয়। দেি শবয়ালরর একজেলক প্লাশেক সাজতাশর কলর 
দখাদালয়ভ বাশেলয় দখাদালয়লভর জায়গায় বসালো হলয়লে। আর আস  দখাদালয়ভ 
শেহি হলয়লে, অথবা দকাথাও বেী রলয়লে।’ 

‘শকন্তু এই সাংঘাশিক শবষয়িা এি িািািাশি আপোর েজলর পি  শক 
কলর?’ শজজ্ঞাসা কর  শসশদ্ধকভ। 

‘দস দয দৃশষ্টলি আমার শদলক িাকায়, দস দৃশষ্টলক আমার কালে দখাদালয়ভ 
বল  মলে হয়শে। িার দৃশষ্টলি শে  প্রথম দদখার মি একিা শবিয় এবং আমালক 
পশরমাপ করার একিা অনুসশন্ধৎসা। িাোিা দিামালদর দসোবাশহেীর জুিার 
শফিা বাৌঁধ্ার দয শবলিষ ধ্রণ আলে, িার জুিার শফিা দস ভালব বাৌঁধ্া শে  ো। সব 
দিলষ িার োে হালির কিীলি একিা উ শক দদখলি পাই যা মধ্য এিয়ার 
মুসশ ম পশরবালর স্বাভাশবক েয়।’ 

‘শকন্তু আমালদর দচালখ দিা শকেুই ধ্রা পলিশে।’ 
‘মলে হয় দস দু’একশদে হ  এলসলে। ব লি পার দু’একশদলের মলধ্য 

দখাদালয়ভ দকাথাও শগলয়শে  শক ো?’ 
‘শগলয়শে । অসুি হলয় পিায় শিে শদে িালক সামশরক হাসপািাল  

থাকলি হলয়লে। গিকা  দস দযাগদাে কলরলে।’ ব   শসশেকভ। 
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‘িাহল  মানুষ বদল র কাজ গিকা ই হলয়লে। আশজমভ িুশম দিামার 
দ াকলদর শেলদতি দাও, দখাদালয়লভর হাসপািাল  যাওয়া দথলক শফলর আসা পযতন্ত 
প্রশিশি শমশেলির এক শহসাব হিরী করলি, িাহল  বুঝা যালব দকাে সময় দুঘতিোিা 
ঘলিলে এবং দখাদালয়লভর সন্ধাে পাওয়ারও পথ এর িারা দবর হলি পালর।’ 

‘আো! শকন্তু মুসা ভাই হিাৎ কলর দিা এিা হয়শে, প্লাশেক সাজতাশরলি 
অলেক সময় দেয়।’ 

‘অবশ্যই অলেক সময়, অলেক প্রস্তুশি  ালগ। দখাদালয়লভর ফলিা িারা 
দযাগাি কলরলে, িারপর দখাদালয়লভর উিা-বসা, আচার-আচরণ সম্পলকত 
দযাগালযাগ, বন্ধ-ুবান্ধব, আত্নীয়-স্বজে, প্রভশৃি সবশকেুই িারা জাোর দচষ্টা 
কলরলে শেখুৌঁিভালব। এমেভালব একজে দ াক প্লযান্ি করা খুবই কশিে। এ কাজ 
দয িারা কলরলে, এ দথলক বুঝা যালে ওরা সাংঘাশিকভালব আমালদর দপেলে 
দ লগলে।’ 

‘এি শকেু িারা কলরলে! আমার মলে হলে দখাদালয়লভর দকাে আত্নীয়-
স্বজলের সালথ িারা একিা সম্পকত গলি িুল শে ।’ ব   আশজমভ। 

‘শিক বল ে আশজমভ। িুশম সন্ধাে োও। আর দিাে, রালষ্ট্রর শবশভন্ন গুরু 
দাশয়লত্ব যারা রলয়লে, িালদর একবার িুশম যাচাই কর। িারা যখে একিা কলরলে, 
িখে দিিাও করলি পালর।’ 

‘আ  হামদুশ ল্লাহ। খুব গুরুত্বপূণত একিা শেলদতি শদলয়লেে মুসা ভাই। 
আশম আজই প্রথমি সকল র হদশহক আইলেেশিশফলকিে শচহ্নগুল া পরীক্ষা 
করার শেলদতি শদশে। িারপর এলক এলক অন্য সবশকেু।’ আশজমভ ব  । 

শ ফি রুলমর দরজায় দাৌঁশিলয় িারা কথা ব শে । আশজমলভর কথা 
দিষ হলিই আহমদ মুসা শ ফি রুলমর দরজা খুল  প্রলবি কর  শ ফি রুলম। 

শ ফলি প্রলবি করলিই আহমদ মুসার ‘শবলস্ফারক স্পিতকাির’ ঘশির 
পরমাণু োয়া শি কাৌঁপলি শুরু কর  এবং একিাো একিা সংলকি শদলয় চ  । 

চমলক উি  আহমদ মুসা। 
িিক্ষলণ আশজমভ এবং দজোলর  শসশেকভ ঘলর ঢুলকশে । 
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আহমদ মুসা শিকারী বালজর মি সিকত দৃশষ্টলি ঘলরর চাশরশদলক 
দৃশষ্টপাি করশে । উলিলগ আেন্ন হলয় পলিশে  িার সারা মুখ। 

আশজমভ এবং শসশেকভ আহমদ মুসার শদলক দচলয় উশিগ্ন কলণ্ঠ শজজ্ঞাসা 
কর , ‘শক হলয়লে মুসা ভাই?’ 

‘এই ঘলর অবশ্যই পরমাণু জািীয় দকাে শবলস্ফারক আলে।’ 
আৌঁৎলক উি  আশজমভ এবং শসশেকভ দু’জলেই। মুহুলিতই উৎকণ্ঠায় 

অন্ধকার হলয় দগ  দু’জলের মুখ। 
ঘরিালক শেখুৌঁিভালব পরীক্ষা কর  আহমদ মুসা, শকন্তু দকাথাও শকেু 

দেই। শ ফি রুলম একশি মাত্র কুিে দচয়ার। দস দচয়ার সশরলয়ও দদখা হল া। ো 
শকেু দেই দকাথাও। 

‘শক সলেহ করলেে মুসা ভাই?’ ব   আশজমভ। 
‘েক  দখাদালয়ভ এশদলক এলসশে , এ কলক্ষ এবং সম্ভবি েীলচর 

কলক্ষও শগলয়শে । আমরা এ শবশল্ডং-এ আসার পর এ শদলক আসা িার শবো 
কারলণ শে  ো। এখে মলে হলে দস সাংঘাশিক শকেু কলরলে।’ 

কথা দিষ কলর আহমদ মুসা দচয়ারিা হাি শদলয় উৌঁচুলি িুল  ধ্লর 
উশল্টলয় দফ  । উশল্টলয়ই দচাখ দু’শি োো-বিা হলয় দগ  িার। এমেশক দকৌঁলপ 
উি  িার বুক। দদখলি দপ  কুিলের ি ায় দিপ শদলয় আিলক রাখা হলয়লে 
বগতাকৃশির একিা বাি। প্লাশেক কভালর ঢাকা। প্লাশেক কভালরর এক জায়গায় 
আয়িাকার একিা িীলে জ্ব  জ্ব  করলে শেশজিা  িাইম শমিার। সময় িখে 
দসখালে সািান্ন দসলকন্ে। দচালখর প ক দফ লিই িা দেলম এ  োপ্পান্ন 
দসলকলন্ে। 

‘পারমাণশবক শেোমাইলির শবলস্ফারণ ঘিলি আর সময় আলে ৫৬ 
দসলকন্ে।’ শচৎকার কলর উি  আহমদ মুসার কণ্ঠ। 

দকৌঁলপ উি  আশজমভ এবং শসশেকভ দু’জলেই। িারা জালে এই 
সাইলজর একিা পারমাণশবক শেোমাইলির শবলস্ফারণ ঘিল  শুধ্ু এ শবশল্ডং েয়, 
আলি-পালির শবশল্ডংও ধ্ুল া হলয় যালব। 
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িাইম শমিালর সময় শজলরা আওয়ালর দপ ৌঁেবার সালথ সালথই ঘিলব দসই 
মহা-শবলস্ফারণ। সমলয়র কাৌঁিার সালথ যুক্ত শেউট্রে বুল ি। এক দসলকন্ে কলর 
সমলয়র কািা শপেু হিলে, আর এক দসলকন্ে দূরত্ব এশগলয় যালে শেউট্রে বুল ি 
শেোমাইলির স্পিকাির োলভতর শদলক। সমলয়র কাৌঁিা শজলরা আওয়ালর দপ ৌঁোর 
সালথ সালথ শেউট্রে বুল ি শজলরা দূরলত্ব দপ লে যালব এবং শেউট্রে বুল িশি 
চুম্বলকর মহািালে শবদ্ধ করলব শেোমাইলির োভতলক। সংলগ সংলগই ঘিলব 
প্র য়ংকরী শবলস্ফারণ। এ শবলস্ফারণ দিকাবার একমাত্র পথ িাইম শমিালর 
সমলয়র কািা আিলক দদয়া ইল কশট্রক মযাকাশেজম অফ করার মাধ্যলম। 

আহমদ মুসা শেোমাইলির প্লাশেক কভার ভাল া কলর পরীক্ষা কলর 
বুঝ  ওপর অংলির প্লাশেক কভার খু ল  িাইম শমিালরর সালথ শেোমাইলির 
ইল কশট্রলকর সংলযাগ মযাকাশেজমিা পাওয়া যালব। 

পিাি দসলকন্ে দেলম এলসলে িখে সময়। 
আহমদ মুসা িার চাকুর িীক্ষ্ে অেভাগ শদলয় প্লাশেক কভালরর িু 

খু লি খু লি ব   দ্রুিকলণ্ঠ, ‘শসশেকভ ইমারলজিী সাইলরে বাশজলয় দাও। 
যিিা পারা যায় আমালদর সাবধ্াে হওয়া উশচি।’ 

‘মুসা ভাই, আমরা আপোর জীবেলক ঝুৌঁশকলি দফ লি পাশরো। চ ুে 
আমরা দবশরলয যাই, শেোমাইিিালকও শবশল্ডং-এর বাইলর দফ লি পারব।’ 

কালজর হািলক শবন্দু মাত্র দলা ো কলর আহমদ মুসা ব  , ‘এ 
শেোমাইলির কাযতকাশরিার দক্ষত্র দদখা যালে চারি বগতগজ। কিিুকু সরালি 
পারলব শেোমাইিিালক।’ 

‘ো, মুসা ভাই আপশে সরুে, আপোলক সরলি হলব।’ প্রায় আিতোদ 
কলর বল  উি  আশজমভ। 

‘এই শবশল্ডং-এর প্রায় এক হাজার োফ, আলি-পালির ভবলে হলব 
আরও কলয়ক’ি- এলদর কয়জেলক িুশম সরালি পারলব আশজমভ?’ 

‘আপোর সালথ দিা িালদর িু ো হয়ো।’ 
‘িু ো হয় ো বল ই দিা িালদর দরলখ আশম সরলি পাশর ো।’ 
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একিু দথলম আহমদ মুসা ব  , ‘দকে শচন্তা করে এভালব আশজমভ? এি 
অল্পলিই িুশম আল্লাহর সাহাযয দথলক মুখ শফশরলয় শেলি পার?’ 

দকাে জবাব শদ  ো আশজমভ। িলব িার দচালখর আিংকিা একি ু
কম । দদায়া পি  দস, ‘ া-হাও া ওয়া া-কুওয়ািা ইল্লাহ শবল্লাহ।’ 

দ্রুি শ ফি রুলম প্রলবি কর  শসশেকভ। শবপদ ঘন্িা বাজাবার শেলদতি 
শদলয় দস শফলর এ । িার সালথ দু’জে দ াক। 

ব   শসশেকভ, ‘দু’জে শবলস্ফারক এিপািতলক এলেশে মুসা ভাই’ 
‘ওলদর শজজ্ঞাসা কর এ ধ্রলের শেউশক্লয়ার শেোমাইিলক শেশফউজ 

করার সবলচলয় সহজ পথ শক?’ 
‘িাইম শমিারলক শেোমাইি দথলক শবশেন্ন করা।’ এিপািতলদর একজে 

ব  । 
শেোমাইলির ওপলরর অংলির প্লাশষ্টক কভার খুল  দফ া হলয় দগ  

আহমদ মুসার। িাইম শমিালর সময় িখে শত্রি দসলকন্ে। 
দভিরিা দদলখ স্তশম্ভি হল া আহমদ মুসা। শেোমাইিিা দদখা যালে 

শবলিষ শেজাইলে হিরী। মু  শেোমাইলির সালথ িাইম শমিালরর সংলযাগ একিা, 
দুইিা িালরর মাধ্যলম েে। একগুে সূক্ষ্ম িার িাইম শমিার ও শেোমাইিলক 
সংযুক্ত কলরলে। িারগুল ার দুই প্রাপ্ত দুই পালির (িাইম শমিার ও শেোমাইলির) 
দকালেত ঢুকালো। অদ্ভুি হবশিষ্টয। প্রলিযকশি িালরর রং শভন্ন শভন্ন। আহমদ মুসার 
বুঝলি বাৌঁশক রই  ো কযালমালফ্রজ সৃশষ্টর জলন্যই এ িালরর বাধ্া সৃশষ্ট করা 
হলয়লে। এই গুলের একশি িার আলে যা িাইম শমিার ও শেোমাইলির শেউট্রে 
বুল িলক সংযুক্ত কলরলে। দসই িারশিই িালদর প্রলয়াজে। 

কপা  দথলক দুই গন্ে দবলয় দরদর কলর ঘাম ঝরলে আহমদ মুসার। এক 
গুে িালরর কযালমালফ্রলজর কালে শেলজলক বি অসহায় দবাধ্ কর  দস। হৃদলয় 
িার উচ্চাশরি হল া- ‘ া-হাও া ওয়া া-কুওয়ািা ইল্লাহ শবল্লাহ।’ 

শচন্তায় অলেকিা সময় চল  দগ । সময় বাশক িখে মাত্র পের দসলকন্ে। 
কারও মুলখ দকাে কথা দেই শেিঃশ্বাসও দযে পিলে ো কারও। অলেক িালরর 
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কযালমালফ্রজ দদলখ শবলস্ফারক এিপািতলদর মাথাও ঘুলর দগ । িারা ভাবলিই 
পার  ো আস  িারিা এর দথলক দবর করা যালব শকভালব! 

‘দকলি দফ ুে সব িার।’ ব   আশজমভ। 
‘এলি আগাম শবলফারণ ঘিার ঝুশক িিকরা েব্বই ভাগ স্যার।’ ব   

একজে এিপািত। 
দদায়ািা পিা দিষ কলর িালরর ওপর দচাখ বু ালিই আহমদ মুসার মলে 

একিা প্রশ্ন দজলগ উি , ‘মৃিযুর প্রিীক শক?’ মে দথলকই উত্তর এ , ‘সাদা।’ 
পাওয়ার আেলে দদহিা দযে শিউলর উি  আহমদ মুসার। সময় িখে 

৮ দসলকন্ে। 
‘শবসশমল্লাহ’ বল  আহমদ মুসা িালরর গুে দথলক সািা িারিা পৃথক 

কলর শদ  এবং শেোমাইলির শদলকর প্রান্তিা আলস্ত খুল  শদ । 
সংলগ সংলগই দথলম দগ  িাইম শমিার। পাৌঁচ দসলকলন্ের সময় সংলকিিা 

শির হলয় দাৌঁশিলয় রই  িাইম শমিার-িীলে। 
আশজমভ এবং শসশেকভ সংলগ সংলগ শসজদায় পলি দগ । দুই হাি 

উপলর উি  আহমদ মুসার। এবার িার দু’গন্ে দবলয় দেলম এ  ঘালমর বদল  
অশ্রু। 

শবপদমুশক্তর ঘন্িা দবলজ উি  দসো বের দপ্তলর। মাত্র চারশি শ ফি 
শদলয় এ পযতন্ত িিখাশেক দ াক দবরুলি দপলরশে । 

সবার মুলখ হাশস ফিু । যারা দবর হলয়শে  িারা শফলর এ । 
সবাই শ ফি রুম দথলক দবরু । 
একজে শবলস্ফারক এিপালিতর হালি শেোমাইিিা। 
কশরলোর শদলয় হাৌঁিলি হাৌঁিলি একজে শবলস্ফারক এিপািত সশবেলয় 

আহমদ মুসালক শজজ্ঞাসা কর , ‘স্যার শিক িারশি আপশে শকভালব শেশদতষ্ট 
করল ে?’ 

‘আমালদরও এই একই প্রশ্ন।’ একই সালথ উচ্চারণ কর  আশজমভ এবং 
শসশেকভ। 
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‘আল্লাহর এ এক অসীম দয়া। আমার মলে উদয় হলয়শে , সাদা মৃিযুর 
প্রিীক আর শেোমাইিও মৃিুযর প্রিীক। িাই সাদা িারশিই আশম দবলে 
শেলয়শে াম।’ 

‘আ  হামদুশ ল্লাহ।’ আশজমভ এবং শসশেকভ দু’জলেই উচ্চারণ কর । 
হাৌঁিলি হাৌঁিলি শসশেকভ ব   আহমদ মুসালক, ‘আপোরা দিা এখে 

দপ্রশসলেন্ি ভবলে যালবে মুসা ভাই?’ 
‘দকে দিামার অশফলস দেলব ো?’ 
‘ব লি সাহস পাশে ো।’ 
‘ব লি হলব ো, আমরা দু’জায়গার দকাথাও যাব ো। আমালদর আস  

কাজই দিা হয়শে। আমরা এলসশে াম সসার দপ্ললের দসই শিেজে রুলির সালথ 
কথা ব লি। ওিা খুব জরুরী। ওখালে যাব। চ  আশজমভ।’ 

সবলিষ শেরাপত্তা দগি দথলক োে শদলক দয কশরলোর দগলে িার প্রালন্তর 
শ ফিা শদলয় োমলি হয় ভূ-গভতি শসকুশরশি শপ্রজোরস দসল । 

আহমদ মুসা, আশজমভ এবং শসশেকভ শিেজলেই দসই কশরলোর শদলয় 
হাৌঁিলি শুরু কর  দসই শ ফলির শদলক। 

শ ফি শদলয় িারা োম  ভূ-গভতি কলক্ষর সবতলিষ ি ায়। 
ভূ-গভতি ি ার প্রলবি পলথই এলস থালম শ ফি। শকন্তু শ ফলির দরজা 

খু ল ই ভূ-গভতি ি ায় প্রলবলির দরজা খুল  যায় ো। শ ফলির দরজা খুল  
দগল  প্রলবি পলথর দরজা সামলে এলস যায়। দরজা থালক িা াবদ্ধ। দরজা খুল  
প্রলবি করলি হয় বেী খাোয়। 

শ ফলির দরজা খুল  দগল  বেী খাোয় প্রলবলির দরজার মুলখামুশখ 
দাৌঁিা  আহমদ মুসারা। 

দজোলর  শসশেকভ পলকি দথলক চাশব দবর কলর দু’ধ্াপ এশগলয় শক 
দহালস ঢুশকলয় শদ  চাশব। চাশব ঘুশরলয়ই দচাখ োো-বিা কলর দপেলে িাকা । 
ব  , ‘িা া দখা া।’ 

‘িা া দখা া? িাহল  এ শিেজেলকও আমরা হারা াম শসশেকভ!’ 
হিাি কলন্ি ব   আহমদ মুসা। 
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‘শক ব লেে মুসা ভাই?’ 
‘হ্যাৌঁ শসশেকভ। েক  দখাদালয়ভ শেিয় এখালে এলসশে । হয় ওলদর দস 

পাশ লয় দযলি শদলয়লে, েয়লিা হিযা কলরলে।’ 
শসশেকভ শবহব্ব  দৃশষ্টলি িাশকলয় রই  আহমদ মুসার শদলক। আহমদ 

মুসার কথা সিয হল  িালদর অিযন্ত মূ যবাে শিেজে বেীলক িারা হারা । 
আশজমভ এশগলয় শগলয় হাি  ঘুশরলয় দরজা খু  । 
দচালখর সামলে উন্মুক্ত হল া বেী খাোর প্রথম কক্ষশি। দমলঝর ওপর 

এল া দমল া পলি থাকলি দদখা দগ  শিেশি দদহ। রলক্ত ভাসলে দদহ শিেশি। 
গুশ  কলর মারা হলয়লে ওলদর। 

আহমদ মুসা এশগলয় শগলয় একশি দদলহ হাি রাখ । িারপর দসাজা হলয় 
দাৌঁশিলয় ব  , ‘এলদর এখালে কিায় ঢুশকলয়ে দিামরা?’ 

‘সকা  সািিায়।’ ব   দজোলর  শসশেকভ। 
‘িাহল  দিামরা এলদর দরলখ চল  যাবার পর পরই এলদর হিযা করা 

হলয়লে।’ 
‘এ কাজ দিা েক  দখাদালয়লভর।’ 
‘হ্যাৌঁ। িুশম দহেলকায়ািতার দথলক কিায় দগে?’ 
‘দসায়া সািিার শদলক।’ 
‘িখে েক  দখাদালয়ভ দকাথায় শে ।’ 
‘দহে দকায়ািতালরই দদলখ দগশে।’ 
আহমদ মুসা ঘুলর দাৌঁশিলয় ব  , ‘চ  এখালে আর দকাে কাজ দেই।’ 
বল  শ ফলি শফলর এ  আহমদ মুসা। িার সালথ সালথ আশজমভ এবং 

শসশেকভও। 
ভূ-গভত বেীখাো দথলক উলি এলস দবশরলয় আসার জলন্য কশরলোর শদলয় 

হাৌঁিলি হাৌঁিলি আহমদ মুসা ব  , ‘আশজমভ িুশম েক  দখাদালয়ভসহ ওলদর 
চারজলের দপাষ্টমলিতলমর বযবিা কর। েক  দখাদালয়লভর শরভ বালর দদখলব 
চারশি বুল ি কম আলে। িার শিেশি পালব শিে বেীর দদলহ, আর একশি 
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আবুবকর আ ীলয়লভর কাৌঁলধ্। শপস্ত  ও বুল লির োম্বার, হিরী হওয়ার িাে সহ 
একিা শরলপািত হিরী কর। এগুল া সবই পশত্রকায় প্রকাি করলি হলব।’ 

‘িাহল  হহ হচ পলি যালব ো?’ ব   আশজমভ 
‘উপায় দেই। আশজমভ, েক  দখাদালয়লভর দষ্টাশরসহ ওলদর শেহি 

হওয়ার খবর যশদ পশত্রকায় ো দদই, িাহল  যশদ রাশিয়া ওরা দকাথায় িা জাোর 
দাবী কলর বলস?’ 

‘জােলব শক কলর?’ 
‘দিামরা সসার দপ্লে আিক কলরে মালে ওলদরও দেফিার কলরে।’ 
‘আমরা দিা বশ শে দয, আমরা ওলদর সসার দপ্লে ধ্লরশে।’ 
‘ব শে, শকন্তু আজ ব লি হলব।’ 
‘দকে?’ 
‘ো ব ল  দয কারলণ আমরা ধ্লরশে, দসই উলেশ্যিাই দিা হাশস  হলব 

ো। আমরা দগািা দুশেয়ালক জাশেলয় শদলি চাই রাশিয়ার দেি শবয়ালরর ষিযলের 
কথা। আমরা সসার দপ্ললের এবং গযাস কেলিইোলরর েশব পশত্রকায় শদলয় 
শবশ্ববাসীলক জাোলি চাই শক কলর িারা এই সসার দপ্ললে কলর মধ্য এশিয়ায় ঢুলক 
আমালদর িস্যলক্ষি ও পশু সম্পদ ধ্বংস করলে। এর সালথ আন্তজতাশিক 
 যাবলরিরী দথলক পরীক্ষা কলর আো জীবে শবধ্বংসী গযালসর শববরণও থাকলব।’ 

‘মহা হহ হচ পলি যালব দুশেয়ায়। এ সসার দপ্লে এবং গযাস দু’িই েিুে 
একিা শবষয় হলব শুধ্ু সাধ্ারণ মানুলষর জলন্য েয়, শবজ্ঞােীলদর জলন্যও।’ 

‘যি হহ হচ হয়, িিই আমালদর  াভ। রাশিয়ার ওপর প্রচন্ে চাপ ো 
পিল  দেি শবয়ালরর ষিযে বন্ধ হলব ো।’ 

‘শুধ্ু চাপ েয়, মােবিা ও পশরলবলির শবরুলদ্ধ এই ধ্বংসাত্মক ষিযে 
করার কারলণ দেি শবয়ার এবং িার সালথ রাশিয়ালকও দদাষী সাবযস্ত করা হলব।’ 

‘দসিাই দিা আমালদর  ক্ষয। ঐ ধ্রলণর িশক্তিা ী চাপ ো হল  রাশিয়া 
এশগলয় যালব ো এবং দেি শবয়ালরর িৎপরিা বন্ধ হলব ো।’ 

‘শকন্তু আজলক প্রকাি উপলযাগী কলর সব শকেু শিক করা যালব ো মুসা 
ভাই।’ 
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‘শিক আলে আজ ো হল  কা  হলব। িুশম কুিায়বার সালথ আল াচো 
কলর একিা সাংবাশদক সলম্ম ে োক। দসখালেই সব বযাপার প্রকাি কলর দদয়া 
হলব।’ 

‘চ ুে, আপশেও দপ্রশসলেলন্ির সালথ দদখা করলবে।’ 
দজোলর  শসশেকলভর কাে দথলক শবদায় শেলয় আশজমভ ও আহমদ মুসা 

এলস গাশিলি চি । 
েুলি চ   গাশি দপ্রশসলেন্ি ভবলের উলেলশ্য। 
দপ্রশসলেন্ি ভবলের চত্তলর এলস গাশি দথলক োম  আহমদ মুসা। 
দপ্রশসলেন্ি কলণত  কুিায়বা দাৌঁশিলয়শে  দপ্রশসলেন্ি ভবলের দগলি। 

আহমদ মুসালক গাশি দথলক োমলি দদলখ কুিায়বা দেলম এ  চত্তলর। এলস 
জশিলয় ধ্র  আহমদ মুসালক। ব  , ‘রাি দথলক এ পযতন্ত  যা ঘলিলে সব শুলেশে 
মুসা ভাই। আজ আমালদর এক শবরাি শবজয় এবং শবপদ মুশক্তর শদে। আর এ 
শবজলয়র োয়ক শহসালব আল্লাহ আপোলক পাশিলয়লেে।’ 

‘শবজয় এখেও আলসশে কুিায়বা এবং শবপদ এখেও সামলে। দেি 
শবয়ার এখে হলব ক্ষযাপা কুকুলরর মি। অথচ িালদর প্রশিলরালধ্র জলন্য যা 
আমালদর জাো প্রলয়াজে িা আমরা পাশে ো।’ ব   আহমদ মুসা। 

‘দকে ওলদর পশরকল্পো এবং শকেু দিশ লফাে োম্বার দিা দপলয়লেে।’ 
‘পশরকল্পোিা ওলদর ষিযে জাোর জলন্য ভা  েকুলমন্ি, শকন্তু এ শদলয় 

ওলদর গালয় হাি দদবার দকাে পথ হলে ো। আর দিশ লফাে োম্বার শদলয় শক ফ  
হলব আশম এখেও ব লি পারশে ো, দেি শবয়ার সশিয একিা সাংঘাশিক দ । 
ওলদর উলেশ্য সাধ্লে অন্তি আন্তশরক ওরা। ‘মলের সাধ্ে শকংবা িরীর পািে’- 
এর জীবন্ত প্রশিমূশিত ওরা। ওলদর অলেকলকই হালি পাওয়া দগলে, শকন্তু এ পযতন্ত 
কাউলকই বেী করা যায়শে।’ 

‘দকে সসার দপ্লে দথলক শিেজেলক দিা বেী করা হলয়শে ।’ 
‘শিক। শকন্তু ওরা দেি শবয়ালরর দযাদ্ধা বাশহেীর সদস্য শে  ো। ওরা শে  

দিকশেশিয়াে।’ 
‘দকমে কলর বুঝল ে?’ 
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‘ওলদর গালয় দেি শবয়ালরর যুদ্ধ-লপািাক শে  ো। দেি শবয়ালরর দকউ 
যখেই দকাে অপালরিলে দবর হয় িখে িালদর গালয় দয দপািাকই থাক, িালি 
আৌঁকা থাকলব ভল্লুলকর মুখ। সবলচলয় বি কথা হল া ওলদর হালি পিাশিয়াম 
সায়াোইলের আংশি দদশখশে,  যা দেি শবয়ালরর সবার হালি থালক।’ 

আহমদ মুসার কথা শুলে  দপ্রশসলেন্ি কুিায়বার দচালখ শচন্তার একিা োয়া 
ফলুি উি । 

আহমদ মুসা িার শপি চাপলি ব  ,  ‘দপ্রশসলেন্িলক এি িািািাশি মুখ 
কাল া করল  চ লব দকে কুিায়বা! দয দকাে শবপলদ দিামালক হাসলি হলব। 
দিামার এ হাশস মানুষলক িশক্ত দযাগালব।’ 

‘মুসা ভাই আপশে দজার কলর আমালক এ আসলে বশসলয়লেে।’ 
‘ইস ালম দেিৃত্ব এভালব চাশপলয়ই দদয়া হয়। দদখ শেবতাচলেও জেগণ 

দিামালক দভাি শদলয়লে। আমালক দদাষ শদলি পালরা ো।’ 
‘চ ুে মুসা ভাই। আপোর ওপর শদলয় অলেক ধ্ক  দগলে। আপোর 

জন্য োস্তা দরশে। িারপর আপোলক  ম্বা শবশ্রাম শেলি হলব।’ ব   দপ্রশসলেন্ি 
কুিায়বা। 

‘চ ’  বল  আহমদ মুসা হাৌঁিলি হাৌঁিলি আশজমলভর শদলক শফলর ব  ,  
‘আশজমভ োস্তার পলরই এ দিশ লফাে োম্বারগুল া শেলয় কাজ শুরু করলি হলব। 
এখে দিিা। সব জায়গায় খবর দপ ৌঁোর আলগ হাো শদলি ো পারল  দকােই  াভ 
হলব ো।’ 

‘মুসা ভাই, শবশ্রাম দেবার অনুলরালধ্র বুশঝ জবাব এিা?’  ব   
দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা। 

‘যুদ্ধলক্ষলত্র শক দকাে শবশ্রাম আলে কুিায়বা! এমেও দৃষ্টান্ত আলে, 
শিেশদে ধ্লর যুদ্ধ চ লে। মুসশ ম হসশেকরা দাৌঁশিলয়ই শুকলো খাবার দখলয়লে, 
োমাজ পলিলে। িালদর মি অি বি শবপদ আল্লাহ আমালদর দদেশে। এর পরও 
কালজর সময় আমরা যশদ শবশ্রালমর সন্ধাে কশর, িাহল  আল্লাহর কালে জবাব 
দদয়ার শকেু শক থাকলব?’  ব লি ব লি কন্ি ভারী হলয় এ  আহমদ মুসার। 
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‘শিক বল লেে। িলব সুলযাগ থাকল  ক্লান্ত িরীলরর দাবী অবশ্যই পূরণ 
করা উশচি। আল্লাহর রাসূ  (সিঃ) ও শবশ্রালমর ওপর গুরুত্ব শদলয়লেে। এিার 
োমালজর পর কাজ, এমেশক কথা ব ালকও শেরুৎসাশহি করা হলয়লে।’ 

‘শিক আলে কুিায়বা, দিামার পরামলিতর শদলক েজর দদব। আল্লাহর 
রাসূল র এ শসলেম ক যালণর জন্যই। যশদ আমরা পা ে করলি পারিাম!’ 

আর দকউ কথা ব   ো। 
সবাই পািাপাশি ধ্ীর পদলক্ষলপ এশগলয় চ   দপ্রশসলেন্ি ভবলের 

দভিলর। 
 
 
 
আহমদ মুসা দেি শবয়ালরর িাসখে ঘাৌঁশি দথলক দয দিশ লফাে 

োম্বারগুল া সংেহ কলরশে , িার প্রলিযকশি শিকাোয় ঐ শদে দব া ১২ িার মলধ্য 
অশভযাে চা ালো হল া। শবিলয়র বযাপার, একই খবর এ  সব জায়গা দথলক। 
খবরিা হল া,  শিকাোয় শগলয় ধ্বংসস্তুপ োিা আর শকেুই পাওয়া যায়শে। আলি-
পালির দ াকরা বল লে, সকা  সািিার শদলক শবরাি শবলফারণ ঘলি, মানুষ েুলি 
শগলয় ইি-কেশিলির খন্ে-শবখন্ে িুকরা োিা আর শকেুই দদখলি পায়শে। সব 
জায়গায় একই সমলয় এই শবলস্ফারণ ঘলিলে। 

এই ঘিো স্তশম্ভি কর  আহমদ মুসা সহ সবাইলক। সবাই স্বীকার কর , 
দেি শবয়ালরর দযাগালযালগর দেিওয়াকত অিযন্ত িশক্তিা ী ও উন্নি। আর দাশয়ত্ব 
পা লে িালদর দ াকরা একদম অংলকর মিই এযাশকউলরি। 

দেি শবয়ার সম্পলকত আবার অন্ধকালর পলি দগ  আহমদ মুসা। দয 
আল ার সন্ধালে আহমদ মুসা িাসখলে এলসশে  এবং দেি শবয়ালরর দহে 
দকায়ািতালরর সন্ধাে করশে , দস আল া আহমদ মুসা পায়শে।  ালভর মলধ্য 
একিাই হলয়লে দয, িালদর পশরকল্পো পাওয়া দগলে। 

একমাত্র সম্ব  দেি শবয়ালরর পশরকল্পো শেলয় সামলে এগুলি দচষ্টা 
কর  আহমদ মুসা। পশরকল্পো অনুসালর যা দেি শবয়ার করলি চায় এবং যা ওরা 
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কলরলে িার একিা শহসাব কলষ আহমদ মুসা দদখ ,  বুশকনুর মহািূণয উৎলক্ষপণ 
দকলন্দ্রর িীষত শবজ্ঞােী েূরভ বিতমাে অবিায় িালদর প্রথম িালগতি। শবজ্ঞােী 
েূরভলক সাবতশক্ষশণক পাহারা দদয়ার এবং িালক দচালখ দচালখ রাখার হুকুম 
শদলয়শে  আহমদ মুসা। শকন্তু এ বযবিা েহণ কলরও ওলদর ষিযে দরাধ্ করা 
যায়শে। একশদে মহািূণয দকলন্দ্রর উৎলক্ষপণ পশরদিতে দিলষ মহািূণয দকন্দ্র 
সং গ্ন বাসায় দফরার পলথ একশি দিিশে ট্রাক িার গাশি এবং িালক 
অনুসরণকারী শেরাপত্তা কমতীলদর গাশি এলকবালর স্যান্েউইচ বাশেলয় শদলয় যায়। 
শবজ্ঞােী েূরভ ও িার ড্রাইভালরর সংলগ সংলগই মৃিযু ঘলি এবং মারাত্মকভালব 
আহি শেরাপত্তা অশফসার শিেজে মারা যায় হাসপািাল । দেি শবয়ালরর 
পশরকল্পোয় বুশকনুলরর শবজ্ঞােী েূরলভর োলমর পলরই শে  িাশজশকস্তালের বখি 
েদীর রুগুে জ  শবদুযৎ দকলন্দ্রর োম। 

শবজ্ঞােী েূরভ শেহি হওয়ার খবর পাওয়ার পর আহমদ মুসা দসশদে 
শবষন্ন মলে রুগুে জ  শবদুযৎ দকন্দ্র শেলয় শক করা যায় ভাবশে । দসই সময় বযস্ত 
হলয় ঘলর ঢুক  আশজমভ। 

সা াম আশজমভ। সা াম শেলয় আহমদ মুসা শজজ্ঞাসা কর , ‘দকাে খবর 
আলে ো শক, এি বযস্ত দদখশে দিামালক?’ 

‘হ্যাৌঁ, খবর আলে। আমালদর দগালয়ো সদর দফলর আজ একিা 
দিশ লফাে এলসশে ।’ 

‘দক দিশ লফাে কলরশে ?’ 
‘একজে মশহ া!’ 
‘শক বল শেল া?’ 
‘বখি েদীর রুগুে জ  শবদুযৎ দকন্দ্র আগামী ২১ িাশরলখ ধ্বংস করা 

হলব।’  
‘২১ িাশরলখ ধ্বংস করা হলব? দমলয়শি দক?’ 
‘পশরচয় দদয়শে। বল ই দিশ লফাে দরলখ শদলয়লে।’ 
আহমদ মুসা একিুক্ষণ শচন্তা কর । িারপর ব  , ‘দস দযই দহাক, খবর 

শিকই শদলয়লে। িাশরখ শিক শকো ব লি পারলবা ো।’  
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‘দমলয়শি দক? দকে আমালদর খবরিা জাো ? পথভ্রষ্ট করার জলন্যও দিা 
হলি পালর!’ 

‘িা হলি পালর। শকন্তু িা হয়শে। দেি শবয়ারলক যিদূর দজলেশে, িারা এ 
কাজ করলব ো। কারণ এ কাজ করার িালদর প্রলয়াজে দদশখ ো। আমরা যশদ 
দকাে িাশরখ জােিাম, িাহল  আমালদর শবভ্রান্ত করার জলন্য এ িাশরখ িারা 
শদলি পারলিা। িাোিা আমরা যশদ িালদর কালজ বাধ্া সৃশষ্ট করলি পারিাম, 
িাহল  হয়লিা আমালদর দৃশষ্ট একশি শদলের শদলক শেবদ্ধ দরলখ অন্য দকাে শদলে 
িালদর ষিযে কাযতকর করলি িারা দচষ্টা করলিা। শকন্তু ঘিো িা েয়।’ 

‘িাহল  মুসা ভাই দিশ লফাে শক আমালদর সশিক সংবাদ শদলয়লে?’ 
‘আশম শেশিি আশজমভ।’ 
‘আমার শবিয়  াগলে মুসা ভাই, দক, দকে দিশ লফাে কর ? শেিয় দেি 

শবয়ালরর দকউ েয়!’  
‘আমার উপ শব্ধ যশদ শমথযা ো হয় িাহল  আশম ব ব দিশ লফালের দস 

কণ্ঠিা িাশিয়াোর।’ 
‘িাশিয়াোর?’ 
‘দকে শবশিি হে?’ 
‘শবশিিই বলি। দসশদে দয সহলযাশগিা দস কলরলে দসিা শে  আপোলক 

বাৌঁচালোর জন্য। কাজিা দেি শবয়ালরর শবপলক্ষ দগলে, শকন্তু িাশিয়াো দেি 
শবয়ালরর শবলরাধ্ী শহসালব দস কাজিা কলরশে।’ 

‘শিক বল ে আশজমভ। িবু ব শে দিশ লফােিা িাশিয়াোরই হলব।’ 
‘এখে আমালদর শক করণীয় মুসা ভাই ?’ 
‘আজ উশেি িাশরখ, চ  আশজমভ জ  শবদুযৎ দকলন্দ্র যাই।’  
‘খুব ভাল া হয় মুসা ভাই। দূর দথলক শেলদতি শদলয় দকাে কাজ হলব ো।’ 
‘আজই যাবার বযবিা কর আশজমভ।’ 
সা াম জাশেলয় আশজমভ চল  যাশে । আহমদ মুসা িালক দেলক ব  , 

‘যাওয়ার শক বযবিা করলব বল  ভাবে?’ 
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‘দহশ কপ্টার। একদম শগলয় রুগুে জ  শবদুযৎ দকলন্দ্র োমা যালব ো 
দহশ কপ্টার?’  

‘দহশ কপ্টার শেলয় ওখালে োমার অথত সবাইলক জাশেলয় দদয়া দয 
রাজধ্ােী দথলক বি দকউ রুগুলে এ । আমরা শকংবা বি দকউ রাজধ্ােী দথলক 
রুগুলে যালে একথা আমরা িত্রুলদর জােলি শদলি চাই ো।’ 

‘এ শদকিা শচন্তা কশরশে মুসা ভাই। আপোলক ধ্ন্যবাদ।’ 
একিু থাম  আশজমভ। িারপর ব  , ‘িাহল  দকাে পথিা আমালদর 

জলন্য ভাল া হলব মুসা ভাই?’ 
‘কার শেলি পার, জীপও শেলি পার।’ 
‘শিক আলে।’ বল  আশজমভ দবশরলয় দগ ।  
সন্ধযার পরপরই আহমদ মুসা ও আশজমভ রুগুে জ  শবদুযৎ দকলন্দ্র 

দপ ে  । 
রুগুলে জ  শবদুযৎ দকলন্দ্র শঘলর গলি উলিলে একিা দোি জেপদ । 

রুগুলে মাত্র একিা আবাশসক দহালি  এবং একশি সরকারী দরে হাউজ। 
আবাশসক দহালি শি প্রায় সব সময় পযতিলক িাসা থালক । সরকারী দ াক ও রাষ্ট্রীয় 
দমহমাে দকউ এল  িারা উলি সরকারী দরে হাউজ। 

শকন্তু আহমদ মুসারা শগলয় উি  রুগুে জ  শবদুযৎ দকলন্দ্রর অশফস ও 
আবাশসক এ াকার দভিলর জ  শবদুযৎ দকলন্দ্রর শেজস্ব দগে হাউলজ। 

আহমদ মুসালদর অভযথতো জাো  জ  শবদুযৎ দকলন্দ্রর প্রিাসক চীফ 
ইশঞ্জশেয়ার আ ী ইব্রাশহমভ এবং চীফ শসকুশরশি অশফসার আবু জাফরভ। 

ওরা সকল  শগলয় বস  দগে হাউলজর ড্রইং রুলম। 
আহমদ মুসা জ  শবদুযৎ দকলন্দ্রর প্রিাসক চীফ ইশঞ্জশেয়ার আ ী 

ইব্রাশহমভ এবং চীফ শসকুশরশি অশফসার আবু জাফরলভর শদলক দচলয় ব  , ‘খুিী 
হ াম, আপোলদর দু’জেলকই এই মুহূলিত সবলচলয় দবিী প্রলয়াজে।’ 

আ ী ইব্রাশহমভ এবং আবু জাফরভ দু’জলেই উলি দাৌঁিা । দু’জলেই 
বল  উি  এক সালথ, ‘জোব আমালদর দক আপশে বল  সলম্বাধ্ে করল  খুব দুিঃখ 
পাব, আমরা আপোর কমতী । িাোিা ......’ 
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আ ী ইব্রাশহমভ বয়লস আহমদ মুসার দচলয় বি শকন্তু সাইমুলমর কমতী 
দস। কাজাখ অিল  দস কাজ করলিা। িাৌঁলক আহমদ মুসা এর আলগ দদলখশে। 
আর আবু জাফরলভর োম শুলেশে আহমদ মুসা। বয়লস আহমদ মুসার মিই। 

‘িাোিা শক?’ ওলদরলক কথা দিষ করলি ো শদলয় ব   আহমদ মুসা । 
‘আশম িাহীে সুরাইয়ার স্বামী আর আবু জাফরভ শবলয় কলরলে 

ফায়জাভালক।’ ব   ইব্রাশহমভ । 
‘দকাে িাশহে সুরাইয়া, দকাে ফায়জাভা?’ এই প্রশ্ন আহমদ মুসার মুখ 

দথলক দযে ঝলির মি দবশরলয় এ । আহমদ মুসা দসাজা হলয় বলসলে দসাফায়। 
িার দুই দচালখ শবিয় ও দবদোর উজ্জ্ব য। 

ওরা উত্তর দদবার আলগ আহমদ মুসাই আবার কথা ব  , ‘িুঘরী  
িুগালের দমলয় ফায়জাভা আর িাহীে সুরাইয়া রিীদলভর দবাে?’ 

পশিম উজলবশকস্তালের শবখযাি সারাকায়া োলমর রশিদভ পশিম 
উলজলবশকস্তালের প্রথম িহীদ। দস শে  শবপ্ললবরএকিা সু্ফশ ংগ, দয সু্ফশ ংলগর 
সমাহার পুশিলয় োরখার কলরশে  মলধ্য এশিয়ার কমুযশেে িাসেলক। আর 
িুঘরী  িুগাে ঐ সারাকায়া অিল র একজে শবখযাি কমুযশেে কমতকিতা। 
রশিদভরা িার দচাখ খুল  দদয় এবং শবলদ্রাহী শহসালব িুঘরী  িুগাে কমুযশেে 
সরকালরর হালি িাহাদাি বরণ কলর। এইভালব ফায়জাভা হারায় িার শপিা-
মািা, বাশি-ঘর। পলর জীবে সাথী শহসালব দবলে দেয় রশিদভলক। আর রশিদলভর 
দবাে িাহীে সুরাইয়া কমুযশেে সরকালরর একজে দগালয়ো অশফসার এবং 
সাইমুলমর কমতী। 

‘শজ, হ্যাৌঁ।’ আহমদ মুসার প্রলশ্নর জবালব আ ী ইব্রাশহমভ, আবু আশজমভ 
এক সালথ বল  উি । 

আহমদ মুসা উলি দাৌঁশিলয় ওলদর দু’জেলক এক সালথ জশিলয় ধ্র । 
ব  , ‘ওৌঁরা দুই মহাে িহীলদর িৃশি শচহ্ন। দকাশি জেিার ভীি দথলক ওলদর 
এইভালব আবার সন্ধাে পাব ভাশবশে, দিামালদর দখাি  আমলদদ জাোশে।’ 

আহমদ মুসা িার আসলে শফলর এ । িার দচালখর দুই দকাণায় দুই 
দফািা  অশ্রু । দক জালে এই অশ্রু আেলের ো দবদোর। 
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‘ওরা দকমে আলে?’ ইব্রাশহমভ ও জাফরলভর শদলখ দচলয় শজজ্ঞাসা কর  
আহমদ মুসা। 

আেে ও আলবলগর আশিিলযয অশ্রু গিাশে  ইব্রাশহমভ ও জাফরলভর 
দচাখ শদলয়। 

‘ভাল া আলে। ওরা এখালে এলসলে মুসা ভাই।’ 
‘দকাথায়?’ 
‘পালির রুলম। আপশে আসলেে দিাোর পর ওলদর বাধ্া শদলয় আর রাখা 

যায়শে।’ 
 ড্রইংরুলমর পালিই আলরকিা রুম। ওিা দমলয়লদর ড্রইংরুম। মাঝখালের দরজায় 
ঝু লে একিা পদতা। 

পদতার ওপালরই দাৌঁশিলয়শে  িাহীে সুরাইয়া এবং ফায়জাভা। আেলে–
দবদোয় িালদরও গন্ে দভলস যালে অশ্রুলি। অিীি দযে িালদর সামলে জীবন্ত 
রূপ শেলয় হাশজর । রলক্ত দগাস  করা িহীদ রশিদভ ও িুঘরী  িুগােলদর িারা 
দদখলি পালে দযে সামলে দুই দচাখ শদলয়। 

দচাখ মুলে সামল  শেলয় িাহীে সুরাইয়া আহমদ মুসালক  ক্ষয কলর 
ব  , ‘আপশে আমার এবং ফায়জাভার সা াম শেে।’ 

সা াম েহণ কলর আহমদ মুসা ব  , ‘খুিী হ াম দবাে দিামালদর 
সন্ধাে দপলয়, দিামালদর সব খবর দজলে।’ 

‘ভাবী দমইশ গুশ র মমতাশন্তক খবর আমালদর সক লক কাৌঁশদলয়লে। আ  
হামদুশ ল্লাহ, আল্লাহ্ আপোলক হধ্যত ধ্ারলণর দি শফক শদলয়লেে।’ ব   িাহীে 
সুরাইয়াই। 

‘শুকশরয়া দবাে। িুশম এখে শক করে?’ 
‘িাশজশকস্তালের প্রালদশিক মশহ া দগালয়ো ইউশেলি আশে।’ 
‘দকাে দাশয়লত্ব আে?’ 
‘োইলরটর অপালরিে।’ জবাব শদ  দগালয়ো চীফ আশজমভ । 
‘খুিী হ াম। ফায়জাভা, সারাকায়ায় িুশম যাও? সব দফরি দপলয়ে 

শেিয়।’ 
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‘শজ দপলয়শে। শকন্তু আশম দকাে শদে সারাকায়ায় যাইশে। ভয় কলর আমার 
অিীলির মুখামুশখ ......’  

কান্নায় কথা বন্ধ হলয় দগ  ফায়জাভার। 
আহমদ মুসাও হিাৎ দকাে কথা ব লি পার  ো। শক ব লব দভলব দপ  

ো। 
ওশদলক দু’হালি মুখ গুৌঁলজ কাৌঁদশে  ফায়জাভা। িার মাথায় হাি 

বু াশে  িাহীে সুরাইয়া। 
‘দকৌঁদ ো দবাে। িুঘরী  িুগাে ও রশিদভলদর রক্ত আর দিামার আর 

সুরাইয়ার মি িি দমলয়, িি দবাে, িি স্ত্রী ও িি মালয়র অশ্রু শদলয়ই দিা গিা 
আজলকর স্বাধ্ীে মুসশ ম আবাসভূশম মলধ্য এশিয়া মুসশ ম প্রজািে। সিরাং 
আর কান্না েয়।’ 

এই সময় ড্রইংরুলম প্রলবি কর  দগে হাউলজর ইেচাজত আশমের। 
ব  , ‘দিশবল  োস্তা দরশে জোব।’ 

কলয়ক’ি মাই  ড্রাইভ কলর এলস ভীষণ ক্ষুধ্া দপলয়শে  আহমদ 
মুসালদর। োস্তার কথা শুলেই আহমদ মুসা উলি দাৌঁিা । ব  , ‘সুরাইয়া-
ফায়জাভালদর োস্তা শদলয়ে?’ 

‘ধ্ন্যবাদ, আমরাও দপলয়শে জোব।’ পদতার ওপার দথলক ব   িাহীে 
সুরাইয়া। 

আহমদ মুসার সালথ সালথ সবাই উলি দাৌঁশিলয় চ   োইশেং রুলমর 
শদলক। 

োস্তা দিলষ আহমদ মুসা, আশজমভ, ইব্রাশহমভ এবং জাফরভ এলস বস  
আহমদ মুসার কলক্ষ, যা িার থাকার জন্য বরাে হলয়লে। 

‘এখে কালজর কথা শুরু করা যাক। প্রথলম দিামরা ব , ‘এই রুগুে পাশে 
শবদুযৎ দকলন্দ্রর শেরাপত্তার শক বযবিা দিামরা কলরে?’ বসলি বসলিই আহমদ 
মুসা বল  উি । 

চীফ ইশঞ্জশেয়ার আ ী ইব্রাশহমভ জাফরলভর শদলক দচলয় ব  , 
‘িুশমইলিা িত্ত্বাবধ্াে করে সবশকেু। প্রথলম িুশম ব ল ই ভা  হয় জাফরভ।’ 
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জাফরভ েলি চলি বস । আহমদ মুসার শদলক দচলয় ব লি শুরু কর , 
‘রুগুে েযাম (বাৌঁধ্) এ াকায় আমালদর দয স্বাভাশবক শেরাপত্তা বযবিা আলে, 
িালিই েযাম ও েযাম এ াকায় দকাে দ াক পাি োিা প্রলবি করলি পালর ো। 
পযতিকলদরলক পশরদিতলের অনুমশি দদয়া হয়, শকন্তু পুলরাপুশর দচশকং এর পর। 
চারিা শিফলি সাবতক্ষশণক পাহারা দদয়া হয় েযাম এ াকা। শবলিষ জরুরী বযবিা 
েহলের মাধ্যলম েযাম এ াকার শেরাপত্তা বযবিালক শেশ্দ্র করার বযবিা করা 
হলয়লে। েযাম-এর দুই প্রালন্ত দুশি শসকুশরশি দপাে বসালো হলয়লে। েযালমর শেলচ 
েদীর দু’ধ্ালর েদীর পাশে স্তর বরাবর অলেকগুল া গােত-দপাে বসালো হলয়লে। 
েযাম-এর দু’পালিই েদীর অলেকিা িাে বরাবর এই গােত দপােগুল া দাৌঁশিলয় 
আলে। এই সব গােত দপাে ও শসকুশরশি দপালের বাইলরর এ াকায় েযাম-এর 
চারশদক জুলি বৃত্তাকালর দৃশষ্টর অলগাচলর ইল কট্রশেক িার পািা হলয়লে 
কলয়কসাশর। ইৌঁদুরও যশদ িারগুল া অশিিম কলর, িাহল  আমরা জােলি 
পারব। ইল কট্রশেক ফাৌঁদ এ াকার বাইলর চারশদলক বহুদূর পযতন্ত েশিলয়-শেশিলয় 
আলে আমালদর প্রহরীরা শবশভন্ন েদ্মলবলি। এই এ াকায় েিুে দ াক প্রলবি 
করল ই িালক অনুসরণ এবং দরকার হল  দেপ্তার করার শেলদতি দদয়া আলে।’ 

থাম  জাফরভ। 
‘েদী পলথর শদকিা দিামরা ভাবশে?’ শজলজ্ঞস কর  আহমদ মুসা। 
‘শজ। ব লি ভুল  দগশে। েদী পলথর শেরাপত্তা বযবিা ও করা হলয়লে। 

েযাম-এর দুই পালর েদীলি আধ্া মাইল র মলধ্য দুশি দে -ফাৌঁশি দখা া হলয়লে। 
ফাৌঁশির প্রলিযকশিলি অধ্ত-েজে কলর স্পীে দবাি। পশরশচি ও অপশরশচি দকাে 
দে -যােই ফাৌঁশি অশিিম কলর েযাম-এর শদলক দযলি পারলবো, এ বযবিা করা 
হলয়লে। ফাৌঁশির স্পীে দবািগুল া ফাৌঁশি দথলক েযাম পযতন্ত সাবতক্ষশণকভালব দঘারা-
দফরা করলে।’ 

কথা দিষ কর  জাফরভ। 
শেরাপত্তা বেতো শুলে দচাখ-মুখ উজ্জ্ব  হল া আহমদ মুসার। খুিী হ  

দস। ব  , ‘দয বযবিা দিামরা কলরে িাৌঁলক শেশ্দ্রই মলে হলে।’ 
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বল  দচাখ বন্ধ কর  আহমদ মুসা। মুহুিতকা  পলর দচাখ খুল  ব  , 
‘কলব দথলক এই বযবিা দিামরা েহে কলরে?’ 

‘আজ দি শদে।’ ব   আ ী ইব্রাশহমভ। 
‘দি শদে। শকন্তু আজ সকাল  আমরা জােলি দপলরশে রুগুে েযাম 

ধ্বংলসর শদে হল া একুি িাশরখ।’ 
একুি িাশরখ উচ্চারণ করলিই ইব্রাশহমভ ও জাফরলভর মুলখর ওপর 

একিা কাল াোয়া োম । 
‘আশম মলে কশর’ বল  চ   আহমদ মুসা, ‘এই একুি িাশরখিা শেধ্তারণ 

কলরলে িারা দি শদে আলগ েয়, পলর। অথতাৎ দিামরা জরুরী প্রশিরক্ষা বযবিা 
েহলণর পরও িারা শেশিি দয িারা েযাম ধ্বংস করলি পারলব। অথবা এমেও 
হলি পালর দি শদে আলগই িারা েযাম ধ্বংলসর সময় একুি িাশরখ শেধ্তারণ 
কলরলে। দিামরা জরুরী শেরাপত্তা বযবিা েহলণর পরও িারা এই িাশরখ 
পশরবিতলের দকাে শচন্তা কলরশে। কারণ  ক্ষয অজতলের বযাপালর িারা শেশিি।’ 

‘শকন্তু শকভালব? আপশে শেরাপত্তা বযবিার কথা দিা শুেল ে।’ ব   
আ ী ইব্রাশহমভ শুকলো কলন্ি। 

‘দসিাই দিা সমস্যা। এসমস্যার সমাধ্াে হল  দিা আর দকাে কথাই 
শে  ো।’ ব   আহমদ মুসা। 

‘আবার আমালদর মু যায়ে করলি হলব, শেরাপত্তা বযবিা যা করা হলয়লে 
িালি দকাে ফাৌঁক আলে শকো।’ ব   আশজমভ। 

‘যালদর শেলয় শেরাপত্তা বযবিা গলি দিা া হলয়লে িারা সবাই শিক আলে 
শকো?’ আহমদ মুসা ব  । 

‘এ বযাপালর আমার দকাে সলেহ দেই। দহে দকায়ািতালর শেলদতি পাবার 
পর আমরা সবাইলক পরীক্ষা কলরশে।’ ব   ইব্রাশহমভ। 

‘িাোিা আমরা এখালে একিা শেয়ম অনুসরণ করশে। দযই এখাে দথলক 
বাইলর যাক, িালক শসকুশরশির একজে দ াক অনুসরণ কলর থালক। দস দকাথায় 
যায়, কার সালথ দদখা কলর, এ দরকেত আমরা রাশখ।’ ব  জাফরভ। 
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‘বািঃ চমৎকার। বিতমাে জরুরী পশরশিশিলি এিা খুবই দরকার। েযাম-
এর মি স্পিতকাির জায়গায় যারা কমতরি, িালদর দক্ষলত্র এিুকু দখাৌঁজ দবাধ্ হয় 
রাখা দরকার। িলব সাধ্ারেভালব এ ধ্রলের দখাৌঁজ-খবর দেয়া শিক েয়। এলি 
মানুলষর বযশক্তগি জীবলের ওপর হস্তলক্ষপ করা হয়, িার দম শ ক অশধ্কার 
 ংশঘি হয়। সব সময় মানুষলক সলেলহর দৃশষ্টলি দদখা, খুৌঁলজ খুৌঁলজ কারও দদাষ 
দবর করা, ইিযাশদর মি কাজলক ইস াম অনুলমাদে দদয় ো।’ 

‘সমস্যার দিা সমাধ্াে হল া ো মুসা ভাই, ওরা িাহল  দকাে ভরসায় 
একুি িাশরখলক েযাম ধ্বংলসর িাশরখ শিক কর ?’ ব   আশজমভ। 

‘দসিাইলিা প্রশ্ন, এখালে যশদ সব শিকই থালক,িাহল  ওরা এিবি আিা 
করলে শকলসর শভশত্তলি!’ 

আহমদ মুসা থাম । 
দকউ দকাে কথা ব   ো। 
সবাই শেরব। ভাবলে সবাই। 
অলেক্ষণ পর মুখ খু   আহমদ মুসাই। ব  , ‘আজ আর দকাে কথা 

েয়। ভাব সবাই। কা লক দভালর আশম েযাম এ াকা দদখব। ইব্রাশহমভ িুশম 
আমালক েযাম ও েযাম এ াকার েশব ও মােশচত্র শদলয় যালব।’ 

আহমদ মুসা বালদ সবাই উলি দাৌঁিা । 
পরশদে ফজর োমালজর পর আহমদ মুসা সবাইলক শেলয় েযাম এ াকা 

ঘুলর শফলর দদখ । দদলখ খুিী হল া দস। শেরাপত্তা বযবিায় দকাে ফাৌঁক দদখলি 
দপ  ো। 

প্রায় সারাশদে শচন্তা কলর এবং চারশদক ঘুলর কাশিলয় শদ  আহমদ মুসা। 
েযাম এবং চারশদলকর এ াকার প্রশি ইশি জায়গা িারা সন্ধােী দচাখ শদলয় 
দদলখলে। শকন্তু সলেলহর দকাথাও শকেু পায়শে। রুগুে েযাম প্রকল্প শুধ্ু েয়, রুগুে 
জেপদশিলি যারা বাস করলে, িালদর িাশ কা এবং পশরচয়ও আহমদ মুসা 
পরীক্ষা কলরলে, শকন্তু িালদর কারও পশরচলয়র মলধ্য সলেহজেক শকেু পায়শে। 

িখে পিন্ত শবলক । আহমদ মুসা, আশজমভ, ইব্রাশহমভ ও জাফরভ 
দাৌঁশিলয়শে  েযালমর ওপর। 
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বখি েদী দসখালে উত্তর-দশক্ষলণ প্রবাশহি। 
েযালমর দশক্ষণ শদলক আিলক থালক পাশে সৃশষ্ট কলরলে বহু মাই  শবস্তৃি 

হ্রলদর। দদলখ মলেই হয় ো এিা দকাে েদী। েযালমর এই দশক্ষণ পালর পাশের স্তর 
প্রায় শত্রি ফিু শেচুলি। আর উত্তর পালর েদীলি পাশের স্তরও শত্রি ফিু শেলচ। 

আহমদ মুসা েযাম-এর দরশ ং-এ দুই কনুইলয়র দিস শদলয় একিু ঝুলক 
পলি দশক্ষলণর শবস্তৃি জ রাশির শদলক িাশকলয় শে । 

আহমদ মুসার মলে শচন্তার ঝি। বাৌঁধ্ দভলঙ্গ দগল  এ ধ্রলণর বাৌঁধ্ হিরী 
করলি  াগলব হজার হাজার দকাশি িাকা। বাৌঁলধ্ আিলক থাকা পাশে লাস লাে 
আকালর অশবশ্বাস্য গশিলি অেসর হলয় িিজেপদ ও িস্যলক্ষি শেশিহ্ন করলব। 
বাৌঁলধ্র উজালের দসচ-প্রকলল্পর আওিাধ্ীে  াখ  াখ একর জশম শবরাণভুশমলি 
পশরণি হলব। দসই সালথ শবদুযৎ উৎপাদে বন্ধ হবার ফল  অন্ধকালর েুলব যালব 
িাশজশকস্তাে, উজলবশকস্তাে ও িুলকতলমশেস্তালের একিা অংি। সদযজাি মধ্য 
এশিয়া মুসশ ম প্রজািলের এই ক্ষশিই করলি চালে দেি শবয়ার। এইভালবই 
অথতচেশিকভালব সম্পূণত পঙ্গু কলর শদলি চায় এ মুসশ ম প্রজািেশিলক। 
ইশিমলধ্যই অপূরণীয় ক্ষশি হলয়লে। 

উলিলগ ভলর দগ  আহমদ মুসার মে। আর মাত্র কলয়ক ঘন্িা সময়। রাি 
বারিার পরই শুরু হলব একুি িাশরখ। িারা যশদ িালদর সময় রক্ষার বযাপালর 
শসশরয়াস হয়, িাহল  রাি বারিার পর দয দকাে সময় িারা আঘাি হােলব। দেি 
শবয়ারলক দস এ পযতন্ত যিিা দজলেলে, িালি বুলঝলে ওরা যা ব লব িা জীবে 
শদলয় করার দচষ্টা করলব। সুিরাং িারা এই রুগুে েযাম-ধ্বংস করার জলন্য 
অেসর হলবই। ওরা দযমে িশক্তিা ী ও সাহসী, দিমশে শবজ্ঞাে ও কাশরগরী শদক 
শদলয় অলেক দবিী উন্নি। 

দবদোয় ভলর দগ  আহমদ মুসার হৃদয়। িাহল  শক দচালখর সামলে এই 
রুগুে েযাম-এর ধ্বংস িালদরলক দদখলি হলব! 

বখি েদীর েী  অচথ পাশের শদলক দৃশষ্ট শেবদ্ধ শে  আহমদ মুসার। 
হিাৎ আহমদ মুসা দৃশষ্টর প্রান্তসীমায় েদীর বুলক কলয়কিা শবিা  বুদবুদ 

উি । বুদবুদগুল া দভলঙ্গ শমলি দগ  পাশের সালথ। মলে হল া শবিা  দকাে শিশম 
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িার বুক ভরা শেিঃশ্বাস েুলি শদ  ওপলর, পাশের বাইলর। আহমদ মুসার হিাৎ মলে 
হল া, পাশের েীলচ শুধ্ু শিশম শকংবা মােই থালক ো, থাকলি পালর, দযলি পালর 
আরও অলেক শকেু। পাশের দভিরিা স্বিে একিা জগৎ। এই দয েযাম যার ওপর 
দস দাৌঁশিলয় আলে, িা দযমে রলয়লে পাশের ওপলর, দিমশে পাশের শেলচও এর বি 
একিা অংি রলয়লে। 

একিা অংি রলয়লে। সংলগ সংলগই আহমদ মুসার মলে ঝলির দবলগ 
এলস প্রলবি কর , পাশের ওপলরর এ াকা দিা িারা িন্ন িন্ন কলর দদলখলে, শকন্তু 
পাশের ি ার কথা দিা িালদর মলে হয়শে! 

কথািা মলে হবার সালথ সালথ আহমদ মুসা দসাজা হলয় দাৌঁিা । 
আহমদ মুসা গভীর শচন্তায় েুলব আলে, এিা আশজমভ, ইব্রাশহমভ, 

জাফরভ সবাই দখয়া  কলরশে । কথা ব লি দচলয়শে  জাফরভ, ইিারায় 
আশজমভ িালক শেলষধ্ কলরশে । 

আহমদ মুসা হিাৎ দসাজা হলয় দাৌঁিালিই সবাই িাকা  িার শদলক। 
‘আ ী ইব্রাশহমভ দিামালদর এখালে েুবুরীর কমশপ্লি দসি আলে?’ 

শজজ্ঞাসা কর  আহমদ মুসা। 
‘আলে।’ ব   ইব্রাশহমভ। 
‘চ  এখে যাই। শিক মাগশরলবর পর আশম োমলবা েদীলি।’ বল  

আহমদ মুসা হাৌঁিলি শুরু কর । 
‘ষিযে পাশের শেলচ পশরবযাপ্ত হলি পালর বল  শক আপশে মলে করলেে 

মুসা ভাই?’ শজজ্ঞাসা কর  আশজমভ। 
‘এিা খুবই সম্ভব আশজমভ। পাশের শেচিা ো দদখল  শেশিি হওয়া 

যালে ো।’ 
কথািা দিষ কলরই জাফরলভর শদলক দচলয় আহমদ মুসা ব  , 

‘দিামালদর সংেলহ শক ‘New world of Explosives’ বইিা আলে?’ 
‘শজ জোব।’ 
‘বইিা এখশে আশম চাই জাফরভ।’ 
‘শিক আলে, আশম শেলয় আসশে এখশে।’ বল  দদ ি শদ  জাফরভ। 
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মাগশরলবর োমালজর পর আহমদ মুসাসহ ওরা চারজে েদীর ধ্ালর এলস 
দাৌঁিা । িারপর স্পীে দবালি চলি েদীর মাঝ বরাবর চল  এ । প্রলয়াজেীয় যা 
পরামিত দদবার আলগই শদলয়শে । েুবুরীর দপািালক সশজ্জি হলয় েদীলি দেলম 
পি  আহমদ মুসা। 

েদীর বুলক িখে অন্ধকার। েযালম দয সাচত  াইি রলয়লে িার আল া এ 
পযতন্ত দপ ৌঁলেশে। 

েদীর দয িালে শবলকল  বুদ বুদ উিলি দদলখশে , দসখালেই োম  
আহমদ মুসা। আহমদ মুসার অবলচিে মলে শুরুলিই একিা সলেহ দাো দবৌঁলধ্ 
উলিশে  দয, শবিা  ঐ বুদ বুদ মাে বা জ জ দকাে প্রাণী দথলক উৎপন্ন হয়শে 
শকংবা েদী-ি ার দকাে গযাসীয় শিয়াকান্ে েয়। শকন্তু এর দকাে পশরস্কার ধ্ারণা 
আহমদ মুসার কালে শে  ো। শকন্তু ‘New world of Explosives’ বইিা 
শবলকল  পিলি শগলয় িার মলে পলিলে সবতাধ্ুশেক এক ধ্রলের েুবুরীর দপািাক 
আলে যা দথলক শেিঃশ্বাস বুদ বুলদর আকালর সরাসশর ওপলর উলি যায় ো। একিা 
প্লাশেক শিউব এর মলধ্য শদলয় িা দূলরর একশি গযাস-মিলক শগলয় জমা হয়। এই 
গযাস-মিক িার ধ্ারণ ক্ষমিার অশিশরক্ত বায়ু মালঝ মালঝ দেলি দদয় যা বুদ বদ 
আকালর ওপলর উলি যায় এবং দসিা ঘলি প্রশি শিে ঘন্িা পরপর। আর এ বুদ বদ 
উিার ধ্রেিা এমে যা দথলক আৌঁচ করা যালব ো দয, এিা দকাে েুবুরীর শেিঃশ্বাস। 
মলে হলব বযাপারিা েদীি া বা সমুদ্রিল র দকাে গযাস মযাকাশেজম- এর ফ । 
এসব জাোর পর আহমদ মুসা এখে শেশিি দয পাশের ি ায় িত্রু পলক্ষর আগমে 
ঘলিলে। 

 
 
 
পাশেলি োমার পর আহমদ মুসা দসাজা দেলম দগ  েদীর ি ায়। 

অন্ধকার পাশের ি ায় েুবুরীরা দয ওয়ািার িচত বযবহার কলর, আহমদ মুসা দস 
ওয়ািার িচত জ্বা ায়শে। িত্রুলদর েজর এিাবার জলন্যই আহমদ মুসা এই দক ি  
অব ম্বে কলরলে। ওয়ািার িলচতর বদল  আহমদ মুসা বযবহার করলে অন্ধকার 
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পাশের ি ায় বযবহালরর উপলযাগী শবলিষ ধ্রলের ইেফ্রালরে ওয়ািার গগ স। 
এই গগ স অন্ধকার পাশের ি ালক শদলের মিই স্বে কলর দিাল । 

েদীর ি া পযতন্ত দেলম সলব আহমদ মুসা চারশদলক েজর বু ালি শুরু 
কলরলে, এমে সময় দদখ , বাৌঁলধ্র শদক দথলক দুলিা অশগ্ন দগা ক একিু এৌঁলক 
দবৌঁলক িার শদলকই এশগলয় আসলে। দদলখই আহমদ মুসা বুঝ  ও দু’দিা েুবুরীর 
িচত। 

ধ্ক্ কলর উি  আহমদ মুসার বুকিা। ওরা শক দদখলি দপলয়লে আহমদ 
মুসালক। 

আহমদ মুসা দ্রুি সলর দগ  েদীর পশিম শকোরায়। দপলয় দগ  দু’দিা 
বি বি পাথর। পাথলরর আিাল  দদহিা  ুশকলয় দফল  িাশকলয় রই  মাঝ েদীর 
শদলক। দদখলি দপ , শিকই অশগ্ন দগা ক দু’শি দুইজে েুবুরীর হালির দু’শি িচত। 

আহমদ মুসা শকেুক্ষণ আলগ মাঝ েদীলি দযখালে দেলমশে  েুবুরী 
দুক’জে দস জায়গািা অশিিম কলর আরও দশক্ষলণ চল  দগ । আহমদ মুসা 
দদখ , িালদর েুবুরী-দপািাক শবলিষ ধ্রলের যার দপেলে রলয়লে গযাস-মিক। 

হাফ দেলি বাৌঁচ  আহমদ মুসা। ওরা দদখলি পায়শে িালক। িার দচালখ 
ইেফ্রালরে গগ স শে  বল ই আল া দু’দিালক অি কালে মলে হলয়শে । আসল  
ওলদর ঐ িলচতর আল া অি দূলর আসার কথা েয়। 

আহমদ মুসা দযমে খুিী হল া ওরা দদখলি ো পাওয়ায়, দিমশে আবার 
উলিলগ ভলর দগ  িার মে। িত্রুরা পাশে পলথই িালদর রুগুে েযাম ধ্বংলসর 
ষিযে কলরলে। 

েুবুরী দু’জে চল  দগল  আহমদ মুসা ভাব , ওরা শক ওলদর কাজ দিষ 
কলর চল  দগ ? েদীর পাশেলি দসই বি বুদ বুদিা দদলখলে দস দব া পাৌঁচ িায়। 
এখে রাি সালি সািিা। যশদ ধ্রা যায় িারা ঐ পাৌঁচিার সময়ই এলসশে  এখালে, 
িাহল  আিাই ঘন্িা সময় িারা এখালে শে । এই আিাই ঘন্িা সমলয় শক েযাম 
ধ্বংলসর বযবিাপো দিষ কর  এবং িারপর চল  দগ ? শকন্তু পরক্ষলণই আবার 
ভাব  েযাম ধ্বংলসর বযবিাপো দিষ ো কলরই শক িারা েযাম ধ্বংলসর িাশরখ 
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দঘাষণা কলরশে ? বযবিা যশদ িারা আলগই কলর থালক, িাহল  িারা আজ পাৌঁচ 
িায় এলসশে  দকে এবং এিক্ষণ এখালে শক কর ? 

প্রশ্নগুল ার সমাধ্াে এই মুহূলিত আহমদ মুসার কালে দেই। 
আহমদ মুসা েদী িীলরর কাোকাশে এলস ধ্ীলর ধ্ীলর এগুল া েযালমর 

শদলক। 
েদীর দযখালে দেলমশে , দসখাে দথলক েযালমর দূরত্ব প্রায় শিে’ি গজ। 
এই শিে’ি গজ অশিিম করলি আহমদ মুসার সময়  াগ  ১০ শমশেি। 
আহমদ মুসা েযালমর দগািায় দপ লে পরীক্ষার জলন্য প্রথলম েযালমর 

মালঝর মূ  শপ ারিালক দবলে শে । শপ ালরর িীষতলদি দথলক শপ ালরর গালয় 
সিকত েজর বুশ লয় োমলি থাক  শেলচর শদলক। 

একদম শপ ালরর দগািায় শগলয় আহমদ মুসা দপলয় দগ  িার আকাশিি 
বস্তুিা। শপ ার এবং েযালমর দয দক শণক শম ে দকন্দ্রিা রলয়লে দসখালে শপ ালরর 
দবশদর ওপর পািা রলয়লে শবিা  আকালরর ভয়াবহ এক প্লাশেক শেোমাইি। 
ওজে পাৌঁচ দকশজর কম হলব ো। এ ধ্রলের একশি শেোমাইি শদলয় কলয়কশি 
েযামলক একসালথ ধ্ু ায় পশরণি করা যায়। 

বুকিা দকৌঁলপ উি  আহমদ মুসার। 
শেোমাইলির ওপর দথলক দচাখ সশরলয় চারশদলক চাইলি শগলয়ই দদখলি 

দপ  দসই দু’জে েুবুরী িার ওপর ঝাৌঁশপলয় পিলে। িালদর দু’হালি দু’শি িচত, 
অন্য হাি দু’শিলি ওয়ািার গাে। 

আহমদ মুসা সংলগ সংলগই শেলজর দদহিালক শপ ালরর দরজার দক শণক 
ভাৌঁজিার শদলক েুৌঁলি শদ । আর সালথ সালথই বুলকর ওপর ঝুল  থাকা দিশেস 
বল র মি ্লকযাক দস্পাক দবামা িাে শদলয় শেলি শেলয় দভলঙ দফ  । 

এক দসলকন্ে সমলয়র মলধ্যই গাঢ় অন্ধকালর দেলয় দগ  চারশদকিা। 
শিক এই সমলয়ই মলে হয় শফি খালেক দূলর েীল র দরজার গা দথলক 

ধ্ািব িে দভলস এ । আহমদ মুসা বুঝ , ওলদর ওয়ািার গাে দথলক আসা গুশ র 
িে ওিা। 
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‘্লকযাক দস্পাক দবামা’ ওলদর িচত, দচাখ সব শকেুলকই অলকলজা কলর 
শদলয়শে । শকন্তু আহমদ মুসা ‘ইেফ্রালরে গগ স’- এর জলন্য দকাে সমস্যা সৃশষ্ট 
হয়শে। 

আহমদ মুসা শেিঃিলে এশগলয় দগ । 
ওরা ্লকযাক দস্পাক দবামার আওিা দথলক দবশরলয় যাবার জলন্য দ্রুি শপেু 

হিশে । 
আহমদ মুসা ওলদর কাোকাশে শগলয় ওয়ািার গাে িাক কলর ব  , 

‘দিামরা গাে... ...’ 
আর এগুলি পার  ো আহমদ মুসার কথা। 
আহমদ মুসার মুখ দথলক িে দবর হবার সালথ সালথই িালদর কাে খািা 

হল া, িার সালথই িে  লক্ষয ওলদর বন্দুক উলি এ  এবং গুশ  বশষতি হল া। 
অশবশ্বাস্য দ্রুিিা এবং অদ্ভুি শেিাো ওলদর। আহমদ মুসা দু’পালয় 

পাশে দিলে দদলহর ভারসাময রক্ষা করশে , আর দু’হালি িাক কলরশে  বন্দুক। 
কথা ব া অবিালিই িার দদহিা বামশদলক একিু সলর শগলয়শে । এই সরািাই 
বাৌঁশচলয় শদ  আহমদ মুসালক। িবু একিা গুশ  শগলয় আঘাি কর  োে বাহুর 
দগািার দপশিলি। দপশির একিা অংিলক দযে গুশ িা খাব া শদলয় িুল  শেলয় 
দগ । আলরকিা গুশ  িার মাথা ও বুলকর শেচ শদলয় েুলি শগলয় পালয়র সালথ 
 াগালো েুবুরী দপািালকর দ জিার একিা অংি শেলি শেলয় দগ । শচে শচে কলর 
উি  োে পালয়র কশেষ্ঠ আঙু । গুশ  আহি কলরলে আঙু িালক। 

ওলদর অকল্পেীয় শক্ষিপ্রিা এবং িে  লক্ষয িালদর অশবশ্বাস্য শেিাো 
দদলখ আহমদ মুসা সশিযই শবশিি হল া। পাশের দভিলরই যশদ ওরা এরকম 
িাহল  োঙ্গায় ওরা দকমে! 

শকন্তু ওরা শিিীয় গুশ  করার সুলযাগ দপ  ো । আহমদ মুসার ওয়ািার 
গাে দথলক পরপর দু’শি গুশ  শেশক্ষপ্ত হ । গুশ  দু’শি দু’জলের মাথা গুশিলয় শদ । 
ওলদর হাি দথলক িচত এবং বন্দুক খলস পি । ধ্ীলর ধ্ীলর ওলদর দদহও দেলম 
দযলি  াগ  শেলচ, েদীর ি ায়। 
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আহমদ মুসা শকেুক্ষণ ওলদর শদলক দচলয় দথলক িারপর শেশিি হলয় 
এগুল া েযালমর দসই শপ ালরর শদলক দযখালে পািা রলয়লে প্লাশেক শেোমাইি 
। 

দযলি দযলি আহমদ মুসা আহি োে বাহুলি হাি বু া  এবং মলে মলে 
ব  , ওলদরলক আলগ গুশ  করলি দদয়া শিক হয়শে। 

প্রথলমই দস িালদরলক আঘাি ো কলর ভু  কলরলে। শকন্তু আবার ভাব , 
িত্রু দক িাশন্তর একিা সুলযাগ ো শদলয় আঘাি করা বা হিযা করা ইস ালমর দম   
েীশিমা ার সালথ শমল  ো। আহমদ মুসা িালদরলক দসই সুলযাগই শদলি 
শগলয়শেল ে। সুিরাং আহমদ মুসা অন্যায় কলরশে। মে দথলক আবার পাল্টা জবাব 
উি , যুদ্ধ দক্ষলত্র শকন্তু এ শেয়ম খালি ো। মে আবার ব  , খালি ো একথা শিক 
িলব মানুষলক একবার দিষ সুলযাগ দদয়ার মলধ্য আল্লাহর বািশি অনুেহ আিা 
করা যায়। 

আহমদ মুসা শগলয় দপ ৌঁে  শেোমাইিশির কালে। 
আবার দস পশরপূণতভালব িাকা  শেোমাইিশির শদলক। চরম এক শবিয় 

এলস িালক আেন্ন কর , এি বি প্লাশেক শেোমাইি দস এর আলগ দকাথাও 
দদলখশে। 

আহমদ মুসা শেোমাইিশি পযতলবক্ষণ কলর বুঝ , শেোমাইিশি দূর 
শেয়শেি েয়। শেোমাইি এর ঘশিলি িখে ৩িা ৩০ শমশেি, এলস দদলখশে  ৩িা 
৩৩শমশেি । আহমদ মুসা শেলজর ঘশির শদলক দচলয় দদখ  ৮িা ৩১শমশেি। এই 
শহসালব শেোমাইি এর ঘশিলি ‘শজলরা’ আওয়ালর অথতাৎ শিক ১২িা ১শমশেি 
স্বয়ংশিয়ভালব শবলস্ফারণ ঘিলব শেোমাইিশির । শেোমাইি শি দূর শেয়শেি ো 
হওয়ায় খুিী হ  আহমদ মুসা। দূর শেয়শেি হল  ইচ্চামি দয দকাে সময় ওরা 
শবলস্ফারণ ঘিালি পারি। 

শকন্তু আহমদ মুসার মলে প্রশ্ন জাগ  , শেোমাইিশি স্বয়ংশিয়, িাহল  
িত্রু পলক্ষর ওরা দু’জে এখালে শক করশে ? জবাব পরক্ষলণই দপলয় দগ । 
শেোমাইি শিকমি আলে, দিষ মুহূিত পযতন্ত পাহারা শদলয় ওরা এিাই শেশিি হলি 
দচলয়শে । 
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আহি োে হাি ভারী মলে হলে। দসই সালথ একিা যেণাও েশিলয় 
পলিলে সারা দদলহ। এই অবিায়  শেোমাইিলক ‘শেশফউজ’ করার দচষ্টা ো কলর 
এিালক আস্ত িুল  শেলয় যাওয়ার শসদ্ধান্ত শে  দস। সময় দযলহিু দবি আলে, িাই 
অসুশবধ্া দেই এলি। 

শপ ালরর দবশদলি শড্র  কলর িালি দপলরক বশসলয় দপলরকগুল ার সালথ 
দবৌঁলধ্ রাখা হলয়শে  শেোমাইিলক। 

আহমদ মুসা বাৌঁধ্ে কািলি শগলয় ভাব , িার আলগ সবগুল া শপ ার 
এবং জায়গা সাচত কলর দদখা দরকার আর শেোমাইি িারা দপলিলে শকো । 
আহমদ মুসা িাই কর । েযাম এর প্রশিশি শপ ার, প্রশিশি দরজা িন্ন িন্ন কলর 
খুৌঁজলি শগলয় েযালমর শসশ ং এ আর দুশি শেোমাইি দপ । এ শেোমাইি গুল া 
এমে দক িল  পািা হলয়শে  দয সাধ্ারে অনুসন্ধালে িা শকেুলিই দচালখ পিার 
মি েয়। এক প্রকালরর জ  শ্যাও ার আিাল  িা  ুকালো শে । এ শেোমাইি 
গুল াও স্বয়ংশিয়।  

আহমদ মুসা আল্লাহ্ র অলিষ শুকশরয়া আদায় কর  আর দুশি শেোমাইি 
খুৌঁলজ পাওয়ার জন্য। আল্লাহ্ ই িালক আর অনুসন্ধালের পলথ দিল  শদলয়শেল ে, 
িা ো হল  প্রথম শেোমাইিশি শেলয় িার উলি যাবার কথা। 

শিেশি শেোমাইি খুল  শেলয় িার একার পলক্ষ ওপলর উলি যাওয়া সম্ভব 
েয়, শেরাপদ ও েয়। সুিরাং ওপর দথলক সাহাযয আেলি হলব। 

 
 
 
এশদলক েযালমর সামলের এ াকায় েদীলি স্পীে দবালি অশির ভালব 

দবিালে আশজমভ , ইব্রাশহমভ এবং জাফরভ । দদি ঘণ্টা হ  আহমদ মুসা 
দেলমলে পাশেলি, এখেও িার দকাে খবর দেই। অনুসন্ধাে কালজ এিিা সময় 
 াগার কথা েয় । শকেু ঘলিলে শক শেলচ। 

‘আর অলপক্ষা করা যায় ো, আমালদর উশচি শেলচ।’ ব   জাফরভ। 
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‘আমালদর োমািা ভা ও হলি পালর, খারাপও হলি পালর। আহমদ মুসা 
ভাই এর সংলকি এখে আমরা পাইশে। িার পশরকল্পোর বাইলর আমালদর ো 
যাওয়াই ভা  জাফরভ।’ 

‘িারও দিা শবপদ হলি পালর?’ ব   ইব্রাশহমভ। 
‘িবুও িার দদয়া সময় সীমা রাি ৯িার আলগ আমরা োমলবা ো।’ 
‘শিশে দেিা, শিশে দকে প্রথলমই এসব ঝুশক শেলি এশগলয় যাে?’ ব   

জাফরভ। 
‘শিশে সশিযকালরর দেিা বল ই। বুশদ্ধ ও িশক্তর চূিান্ত  িাইকাল  শিশে 

দকাে সময় দকাে কমতীলক সামলে এশগলয় দযলি দদে ো।’ 
শিক এই সময় িালদর দবাি দথলক অল্প একিু দূলর দোি দোি দুশি 

দরশেয়াম দব ুে দভলস উি  । একিা দশ্বিাভ সবুজ, আলরকিা গাৌঁি কম া। 
দব ুে দু’শির ওপর দচাখ পিলিই দবালির ওরা শিে জলেই আল্লাহু 

আকবর ধ্বশে শদলয় উি । আহমদ মুসার পািােও সংলকি িারা দপলয়লে। এই 
সংলকলিরই িারা অলপক্ষা করশে  চরম উৎকণ্ঠা শেলয়। 

িারা দবশি খুিী হলয়লে সংলকলির ধ্রে দদলখ। দশ্বিাভ সবুজ সলঙ্কিশি 
িালদর শবজলয়র প্রিীক। অথতাৎ িত্রুর ওপর িারা শবজয়  াভ কলরলে। আর 
কম া রংলয়র সংলকিশির অথত হ  শবলস্ফারক সংিান্ত শবপদ আলে, সাহাযয 
দরকার। 

সংলকি দদলখই জাফরভ েদীর িীলর দবাি অলপক্ষমাে শসকুশরশি 
শবভালগর শবলস্ফারক কমতীলদর উলেশ্য সংলকি শদ  । সলঙ্গ সলঙ্গই েুলি এ  ওরা 
। 
‘আশ  ইব্রাশহমভ িুশম এখাে অলপক্ষা কর। ওলদর চারজেলক শেলয় আশম এবং 
জাফরভ দেলম যাশে।’ 

বল  আশজমভ দেলম পি  েদীি । িার সালথ সালথ ওরা চারজে এবং 
জাফরভ। 
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পাশেলি েুব দদবার পলরই আশজমভ েুবুশরর দপািাক এর সালথ যুক্ত 
ওয়ািার-ওয়যারল স চা ু কর ।  ব  , ‘মুসা ভাই, আমরা এলসশে আপশে 
দকাথায়?’ 

‘ধ্ন্যবাদ আশজমভ, েযাম এর দগাৌঁিায় চল  এস।’ দভলস এ  আহমদ 
মুসার কণ্ঠ। আশজমভরা দ্রুি দেলম দগ  েযাম-এর দগাৌঁিায়। 

দদখা হ  আহমদ মুসার সালথ । 
আশজমভলদর সা াম শেলয় আহমদ মুসা ব  , ‘আশজমভ  শিেশি 

প্লাশেক শেোমাইি পািা হলয়লে। এস দিামালদর দদশখলয় দদই। এগুল া 
এখালেই অলকলজা কলর শদলি হলব অথবা এখশে িুল  শেলয় দযলি হলব।’ 

আহমদ মুসা শিেশি শেোমাইি দদশখলয় শদ । কালজ দ লগ দগ  
শেরাপত্তা শবভালগর শবলস্ফারক এিপািতরা । 

আশজমভ শবিলয়র সালথ  ক্ষয কর , আহমদ মুসার ওয়ািার গােিা িার 
বাম হালি, যা সাধ্ারেি দদখা যায় ো । িাোিা আহমদ মুসার দাে হািিা প্রায় 
েিলেই ো । ভাল া কলর দদখলি শগলয়  আশজমভ দদখ , আহমদ মুসার কাৌঁধ্ 
এবং দাে বাহুর সশন্ধিল র দপািাকিা দেিা এবং রক্তাক্ত । আলি-পালির পাশের 
রং  া । 

বুলক ভীষণ ধ্াক্কা দখ  আশজমভ। মুসা ভাই িাহল  আহি! কিক্ষণ 
আলগ আহি হলয়লে ? কিিা আহি হলয়লে? কিিা রক্তপাি হলয়লে? ইিযাশদ 
প্রশ্ন আশজমলভর মেলক বযাশিবযস্ত কলর িু  । ব  , ‘আপশে আহি বল েশে 
দিা মুসা ভাই। কিিা আহি আপশে?’ 

‘ওিা পলি শুেল ও হলব। দিামরা এস।’ বল  আহমদ মুসা এশগলয় শগলয় 
দু’শি  াি দদশখলয় ব  , ‘এলদর িুল  দেবার বযবিা কর।’ 

‘এলদর আমরা দু’জে িুল  শেশে মুসা ভাই। আপশে ওপলর চ ুে।’ 
ব   আশজমভ। 

‘শেোমাইি িুল  ো দেয়া পযতন্ত আশম আশে। িুশম ওপলর শগলয় পাশের 
ি ায় এখালে সাবতক্ষশণক পাহারা বসাবার বযবিা কর। শবলিষ কলর আজ রালি 
এই এ াকার দগািা েদীি  পাহারা শদলি হলব । আর েযালমর ওপালরর অংলি 
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সন্ধােী দ  পািাবার বযবিা কর। েযালমর প্রশি ইশি অংি িালদর পরীক্ষা করলি 
হলব। ওপালরর েদীর ি ায় সাবতক্ষশণক পাহারা বসালব।’ 

‘শজ আো।’ বল  আশজমভ জাফরভ  াি দু’শি িুল  শেলয় ওপলর উলি 
দগ । ওরা চল  দগল  আমদ মুসা শেোমাইি পািা শিেশি িালেই ঘুলর ঘুলর 
শবলস্ফারক কমতীলদর কাজ দদখ । শিেশি শেোমাইি শেশিয় করা হলয় দগ । 
আল্লাহ্ র শুকশরয়া আদায় কর  আহমদ মুসা। ইশিমলধ্য েযাম ও েদীি  পাহারা 
দদবার জন্য শেরাপত্তা কমতীলদর শেলয় দপ ৌঁলে দগ  জাফরভ। 

‘ওপারিা দচক করার  বযবিা  কলরে?’ আহমদ মুসা শজলজ্ঞস কর । 
‘শজ হ্যাৌঁ।’ উত্তর শদ  জাফরভ। 
‘শিক আলে, েয় ঘন্িা পর এলদর শেউশি পশরবিতলের বযবিা কলরে দিা?’ 
‘শজ হ্যাৌঁ।’ 
‘মলে দরখ, আজলকর রাি এবং আগামী কা  শদেিা খুবই গুরুত্বপূণত।’ 
‘শজ হ্যাৌঁ। দদায়া করলবে। আপশে িািািাশি উপলর যাে মুসা ভাই। 

সবাই উশিগ্ন।’ 
‘ধ্ন্যবাদ জাফরভ।’ বল  আহমদ মুসা ওপলর উিলি শুরু কর । িার 

সালথ শিেশি শেোমাইি শেলয় ওরা চারজেও উিলি  াগ । 
আহমদ মুসা দবালির কালে আসলিই আশজমভ, আ ী ইব্রাশহমভ িালক 

দিলে িু   দবালি। দবালি দিা ার পর িািািাশি আহমদ মুসার গা দথলক েুবুরীর 
দপািাক খুল  দফ া হল া। দপািাক খুল  আৌঁৎলক উি  ওরা সবাই। 

‘আপোর পালয়ও গুশ  দ লগলে, অথচ এ কথাও আপশে বল ে শে মুসা 
ভাই।’ ভারী কলন্ি ব   আশজমভ। 

‘ভুল ই শগলয়শে াম।’ 
‘িাহল  দু’শি গুশ  দ লগশে  আপোর?’ 
‘হ্যাৌঁ, ওলদর দুজলের বন্দুক দথলক ওরা একই সালথ দু’শি গুশ  

কলরশে ।’ 
আহমদ মুসালক িািািাশি অযাম্বুল লি িুল  শেলয় আসা হল া দগে 

হাউলজ িার কলক্ষ। দসখালেই িার আহি দু’শি জায়গায় োক্তার বযালন্েজ দবৌঁলধ্ 
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শদ । োক্তার ব  , ‘অলেক রক্ত দগলে। রক্ত দদয়ার প্রলয়াজে দেই, িলব 
কলয়কশদে দরে শেলি হলব।’ 

‘দদায়া কর োক্তার, আগামী কাল র মলধ্য যালি আল্লাহ আমালক সুি 
কলরে। পরশু শদে আমালক িাসখে দযলিই হলব।’ 

‘অসম্ভব’ ব   োক্তার। 
োক্তালরর কথার শদলক কাে ো শদলয় আহমদ মুসা আশজমভলক ব  , 

‘িুশম িাসখেলক জাশেলয় শদলয়ে দয, আমালদর প্রশিশি েযাম ও দসচ প্রকলল্প 
আজ রাি দথলকই পাশের ি ায় পাহারা বসালি হলব?’ 

‘জাশেলয় শদলয়শে মুসা ভাই। শকন্তু আজ রাি দথলকই করলি হলব 
জাোইশে।’ 

‘িাহল  এখশে জাোও। এখােকার বযথতিার প্রশিলিাধ্ শেলি দচষ্টা 
করলব ওরা।’ 

‘শিক বল লেে। আশম এখশে জাোশে।’ 
একিু থাম  আশজমভ। িারপর ব  , ‘দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা আপোলক 

সা াম শদলয়শেল ে। আপোর গুশ শবদ্ধ হবার কথা শুলে উশে ঘাবলি দগলেে। উশে 
আসলি চাশেল ে। আশম বহু কলষ্ট িাৌঁলক শবরি দরলখশে।’ 

‘দিামরা পাগ  হলয়লো, সব আহিলদর শেলয় শক দিামরা এমে 
বযশিবযস্ত হও?’ 

‘আহমদ মুসা দিা একজেই মুসা ভাই! িার শবকল্প দিা আল্লাহ এখেও 
আমালদর দদেশে। আপোলক আপোর হয়লিা প্রলয়াজে দেই, শকন্তু জাশির দয খুব 
দবশি প্রলয়াজে।’ 

আজমলভর কথাগুল া ভাশর হলয় কন্ি রুদ্ধ হলয় দগ । িার দচাখ শদলয় 
গশিলয় পি  অশ্রু। িৎক্ষণাৎ আহমদ মুসা দকাে জবাব শদ  ো। একিু পলর 
ধ্ীলর ধ্ীলর ব  , ‘দিামরা এভালব কথা বল া ো আশজমভ। দিামালদর এই 
ভাল াবাসালক খুব ভয় কশর আশম।’ আহমদ মুসার কন্ি ভাশর দিাো । 

‘খাবার এলস দগলে।’ পদতার ওপার দথলক কথা বল  উি  িাহীে 
সুরাইয়া। 
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‘খাবার এলস দগলে মুসা ভাই।’ ব   ইব্রাশহমভ। 
‘দকালেলক? শক খাবার?’ 
‘দকে আপশে ভুল  দগলেে, িাহীে সুরাইয়া ও ফায়জাভার দয থ দাওয়াি 

শে  আজ জাফরলভর বাশিলি?’ ব   আশজমভ। 
‘একদম ভুল  দগশে দিা! শকন্তু ওরা কষ্ট কলর আবার খাবার আে  দকে? 

আশম দিা দযলি পারিাম।’ 
‘ো ওরাই রাশজ হয়শে। খাবার শেলয় এলসলে ওরা।’ আশজমভ ব  । 
আহমদ মুসা উলি বস । ব  , ‘চ  দখলয় দেই, সশিয খুব ক্ষুধ্া 

দ লগলে।’ 
সকল  উলি খাবালরর ঘলরর শদলক চ  । 
 
 
 
আহমদ মুসা যা বল শে  িাই হল া। একশদে পলরই আহমদ মুসা শবদায় 

শে  রুগুে েযাম দথলক। 
শবদায় শদলি শগলয় আ ী ইব্রাশহমভ ও জাফরভ দকৌঁলদ দফ  । 
ব  , ‘আপোর কাে দথলক দদি শদলে আমরা দদি যুলগর শিক্ষা  াভ 

কলরশে। রুগুে আপোর কালে কৃিজ্ঞ। আপশে ো এল  এ েযাম বাৌঁচি ো।’ 
আহমদ মুসা ব  , ‘এভালব কথা ব ল  শযশে আমালদরলক এ সংকি 

দথলক বাৌঁচাল ে িাৌঁর প্রশি অকৃিজ্ঞিা প্রকাি করা হয়।’ 
‘আল্লাহ আমালদর মাফ করুে। আপোর শবদায় আমালদর মেলক শবপযতস্ত 

কলর শদলয়লে।’ ব   ইব্রাশহমভ। 
‘পৃশথবীিা আগমে-শেগতমলের এক পান্থিা া। এখালে আগমে-শেগতমে 

দকােিালকই বি কলর দদখা শিক েয়। অন্তি মুস মােলদর জন্য এ দুবত িা সালজ 
ো।’ 

‘দকে মুসা ভাই, জন্মিাে মক্কা দেলি যাবার সময় মহােবী (সিঃ)-এর 
দচাখ দথলকও দিা অশ্রু গশিলয় পলিশে ।’ ব   জাফরভ। 
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‘এ ভাল াবাসা আল্লাহর এক পশবত্র দাে িাৌঁর বাোর জলন্য। শকন্তু 
ভাল াবাসা আর মেলক শবপযতস্ত কলর দফ া এক শজশেস েয় জাফরভ।’ 

‘ধ্ন্যবাদ মুসা ভাই, আপশে একজে মহাে শিক্ষক।’ 
‘ধ্ন্যবাদ’ বল  সবার সালথ হ্যান্েলিক কলর গাশিলি উি  আহমদ 

মুসা। 
আহমদ মুসার পালি উি  আশজমভ। আর সামলের ড্রাইশভং শসলি বস  

রুগুে শেরাপত্তা শবভালগর একজে ড্রাইভার। 
গাশি োিত শদ  ড্রাইভার। 
শকন্তু গাশির সামলে একিা পাৌঁচ বেলরর শিশু বলস আলে, ড্রাইভার হেত 

বাজা  িবুও িার উিার োম দেই। জাফরভ এলস িালক সরালি চাই , সলর 
দযলি অস্বীকৃশি জাশেলয় শিশুশি দকৌঁলদ উি । 

ঘিোিা  ক্ষয কলর আহমদ মুসা োম  গাশি দথলক। শিশুশির কালে এলস 
দস শিশুশির দু’দচালখর পাশে মুলে শদলয় ব  , ‘গাশি দযলি দদলব ো িুশম?’ 

‘আশম যাব।’ 
‘িুশম যালব, দকাথায়?’ 
‘ঐ িহলর।’ 
‘দকে?’ 
‘আশম আহমদ মুসা হলবা।’ 
‘আহমদ মুসা হলব দকে?’ 
‘আশম  িাই করব হদলিযর সালথ।’ 
‘আহমদ মুসা শক হদলিযর সালথ  িাই কলর?’ 
‘হ্যাৌঁ, অলেক হদলিযর সালথ।’ 
‘দক বল লে?’ 
‘দকে মা, দাদু সবাই দিা বল , িুশম জাে ো?’ 
এই সময় একজে দ াক েুলি এ । ব  , ‘স্যার মাফ করলবে। দেল িা 

আমার ভীষণ দজদী, আমরা অশির এলক শেলয়।’ বল  দেল শিলক শেলয় যাবার 
জলন্য িার হাি ধ্র । 
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আহমদ মুসা িালক শেলষধ্ কর । িারপর আবার দেল শির শদলক 
মলোলযাগ শদলয় ব  , ‘আশম দক ব ি?’ 

শিশুশি আহমদ মুসার শদলক একবার মুখ িুল  ব  , ‘িুশম মানুষ।’ 
‘আমার োম শক?’ 
‘জাশে ো।’ 
‘যশদ বশ  আশম আহমদ মুসা।’ 
দেল শি অবাক হলয় শকেুক্ষণ আহমদ মুসার শদলক দচলয় মাথা ঝাৌঁশকলয় 

ব  , ‘িুশম মানুষ, আহমদ মুসা ই-য়া বি। দিামার বন্দুকও দেই, দবামাও দেই।’ 
আহমদ মুসা হাস । শিশুশিলক একিু আদর কলর কপাল  একিা চুমু 

শদলয় ব  , ‘দিামার এখে শক চাই ব ি?’ 
‘বন্দুক, বন্দুক শদলয় হদিয মারব।’ 
আহমদ মুসা পলকি দথলক ক ম দবর কলর ব  , ‘আমার কালে বন্দুক 

দেই, এই ক ম দিামালক শদ াম। আহমদ মুসা যশদ হলি চাও িাহল  এই ক ম 
দিামার  াগলব।’ 

শিশুশি ক ম হালি শেলয় দক িুহ ী দচাখ দমল  ব  , ‘সশিয?’ 
‘একদম সশিয। আহমদ মুসাও আলগ ক ম হালি শেলয়শে , িারপর 

বন্দুক।’ 
‘িুশম িালক দচে বুশঝ?’ 
‘হ্যাৌঁ শচশে।’ 
‘কিবি আহমদ মুসা?’ 
‘আমার মি।’ 
আবার দচাখ িু   শিশুশি আহমদ মুসার শদলক। িার দচাখ ভরা সলেহ, 

অশবশ্বাস। 
আহমদ মুসা দহলস উলি দাৌঁিা । ব  , 'শিক আলে, আহমদ মুসা ই-য়া 

বি।’ 
েুলি আসা দসই দ াকশি শিশুশিলক দকাল  িুল  শে । ব  , ‘স্যার আশম 

প্রকল্প অশফলসর একজে সুইপার। আমার দেল শিলক দদায়া করলবে।’ 
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‘শফ আমাশেল্লাহ। আপোর দেল শি খুব ভা , খুব চা াক।’ বল  আহমদ 
মুসা শফলর এ  আবার গাশিলি। 

গশি ধ্ীলর ধ্ীলর চ লি শুরু কর । 
দু’পালি জলমশে  অলেক মানুলষর ভীি। 
িি মুগ্ধ দৃশষ্টর মালঝ শেলজলক খুবই শবব্রি দবাধ্ কর  আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা মানুলষর দচালখর অশ্রু যিিুকু সইলি পালর, প্রিংসা-দৃশষ্ট িিিুকু 
সইলি পালর ো। 

গাশি রুগুে েযাম কমলপ্লি দথলক দবশরলয় রাস্তায় এলস পি । 
আহমদ মুসা শসলি গা এশ লয় দচাখ বুলঝশে । আশজমভও দহ াে 

শদলয়লে শসলি, শকন্তু িার সিকত দৃশষ্ট সামলে। 
প্রায় শেিঃিলে গাশি এশগলয় চ   সামলে িাসখলের উলেলশ্য। 
 

 
 
 



মধ্য এশিয়ায় কাল ালমঘ  157 

 

৬ 
আল কজান্োর শপিালরর দচাখ-মুখ  া । বযাক ব্রাি কলর রাখা িার চু  

উলস্কা-খুলস্কা। 
িার প্রকান্ে অশফস দিশব । বসার শরভ শভং দচয়ারিাও রাজ 

শসংহাসলের মি। 
দেি শবয়ালরর মধ্য এশিয়ার প্রধ্াে আল কজান্োর শপিার একবার 

দচয়ালর বসলে, আবার উলি পায়চারী করলে। মুশষ্টবদ্ধ িার হাি। 
ভীষে উলত্তশজি দস। 
ক’শদে দথলক আল কজান্োর শপিার এমশেলিই উলত্তশজি হলয় আলে। 

িালদর একিা সসার দপ্লে ধ্রা পলিলে মধ্য এশিয়ায় মুসশ ম প্রজািলের হালি। 
এর ফল  অপূরণীয় ক্ষশি হল া, সসার দপ্ললের মলোপশ  দিকলো শজ রাশিয়ার 
হালি আর থাক  ো। মুসশ ম শবশ্বও এর মাশ ক হলয় দগ । শকন্তু এর দচলয়ও বহু 
ক্ষশি হল া, রুিীয় দেি শবয়ালরর ষিযেিা এবার হালি-ক লম মধ্য এিীয় 
মুসশ ম প্রজািলের হালি ধ্রা পলি দগ । সসার দপ্ললে দিজশিয় গযাস ভশিত 
শসশ ন্োর শে  যা দদলখ দয দকউই বুঝলব ওগুল া রাশিয়ার হিরী। আর ভয়ােক 
দিজশিয় পরীক্ষা করল ই আমরা ধ্রা পলি যাব দয, আমরা ওলদর পশু সম্পদ ও 
উশদ্ভদ সম্পদলক ধ্বংস করলি যাশে। এইভালব ধ্রা পলি যাওয়ায় রুি সরকার 
দারুণ অসুশবধ্ায় পলি দগলে। এই ষিযলের দায় দেয়া িার জলন্য দযমে অসম্ভব, 
দিমশে এ ষিযলের দায় অস্বীকার করাও িার পলক্ষ কশিে। মধ্যএিীয় মুসশ ম 
প্রজািলের সালথ িার শচি ধ্রা সম্পকত এখে মারাত্মক সংকলি পলিলে। 

এই দুিঃসংবালদর পর দুইশদে পার ো হলিই শপিালরর কালে রুগুে েযাম 
ধ্বংলস িালদর বযথতিার খবর এ । এ ধ্রলের বি বযথতিা দেি শবয়ালরর 
আকািস্পিতী অহংকারলক আহি কলরলে। সসার দপ্লে ধ্রা পিার বযাপারিা 
স্তশম্ভি কলরলে দখাদ রাশিয়ালক। সসার দপ্লেলক িারা অলজয় মলে কলরশে । মধ্য 
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এিীয় মুসশ ম প্রজািলের মি সদযজাি ও দপেে কািালরর একশি দদি রাশিয়ার 
দগাপে অস্ত্র সসার দপ্ললে হাি শদলি পারলব িা অকল্পেীয় শে । যা কল্পোয় 
আলসশে, িা বাস্তলব রূপ শেলয় এ । অসহেীয় এই বযথতিা। 

িলব আল কজান্োর শপিালরর আজলকর এমে উলত্তশজি হলয় উিার 
কারণ শভন্ন। 

িার এ উলত্তশজি হবার কারণ আজলকর কাগজ। 
োোবিা হলয় দগলে িার দচাখ আজলকর পশত্রকা দদলখ। 
‘ওয়াল্ডত শেউজ এলজিী’র সূলত্র আজলকর সমস্ত হদশেক সসার দপ্লে 

দথলক শুরু কলর দেি শবয়ালরর যাবিীয় ষিযলের কাশহেী প্রকাি কলরলে। এ 
কাশহেী শেেক কল্পকথা শহসালব োলপশে, িথয-প্রমাণ ও দশ   দস্তালবজ শদলয় 
কাশহেীলক সবশদক দথলক সমৃদ্ধ কলরলে। সসার দপ্ললের েশব, গযাস শসশ ন্োলরর 
েশব, প্লাশেক শেোমাইলির েশব ইিযাশদ েকুলমন্িলক ওগুল ার গালয়র দ খা, 
মাকতা ও োম্বার সলমি এমেভালব দেলপলে যা অস্বীকার করার উপায় দেই। 
িাোিা দেি শবয়ালরর দগািা পশরকল্পো দেলপ শদলয়লে পশত্রকা। 

শপিালরর সবলচলয় দুিঃশিন্তার শবষয় হল া, WNA দযলহিু খবরিা প্রচার 
কলরলে, িাই দগািা দুশেয়ায় িা েশিলয় পলিলে। পৃশথবীর সব পশত্রকায় কম দবিী 
এ খবর আজ প্রকাশিি হলয়লে। দগািা দুশেয়া আজ দজলে দফল লে এ খবর। 
আগামীকা  দথলকই দগািা দুশেয়া জুলি এর শবরুলদ্ধ দয প্রশিবাদ উিলব, িা 
প্রকাি হলি শুরু করলব। 

এ শচন্তাই আজ আল কজান্োর শপিারলক পাগ  কলর িুল লে। দস 
বুঝলি পারলে, মধ্য এিীয় মুসশ ম প্রজািে সরকার এ সব প্রচার কলর রাশিয়ার 
উপর চাপ সৃশষ্ট করলি চালে। যালি দেি শবয়ালরর কাজ বন্ধ হলয় যায় মধ্য 
এশিয়ায়। 

দিালধ্ রক্তবণত আল কজান্োর শপিার দিশবল  একিা প্রচন্ে মুষ্ঠাঘাি 
কলর ব  , ‘আমরা দুশেয়ার কাউলক পলরায়া কশরো। আমরা আমালদর  ক্ষয 
অজতে করবই। চালপ পলি রুি সরকার দেি শবয়ালরর সালথ অসহলযাশগিা যশদ 
কলর, িাহল  সরকার একশদেও ক্ষমিায় থাকলি পারলব ো।’ 
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কশিে হলয় উি  শপিালরর মুখ। 
আবার পায়চাশর করলি  াগ  দস। িি শচন্তার ভীি িার মাথায়। ভাবলে 

দস, অলেক ধ্ীলর চ লে দেি শবয়ার। এভালব আর চ লব ো। পশরকল্পো চুল ায় 
যাক। এবার শুধ্ুই আঘাি হােলি হলব, আঘালির পর আঘাি। 

 
 
িাসখলে দেি শবয়ালরর েিুে দহেলকায়ািতালর শপিালরর অশফস কক্ষ 

এিা। আলগর মি এিাও শিে ি া শবশল্ডং। এখালেও আল কজান্োর শপিার িার 
দমলয় িাশিয়াোলক শেলয় থালক িৃিীয় ি ায়। 

িাশিয়াো আলস্ত দরজা খুল  শপিালরর অশফলস প্রলবি কর । 
অিিুকু িেও শপিালরর কােলক ফাৌঁশক শদলি পার  ো। পায়চাশররি 

শপিার থমলক দাৌঁশিলয় দরজার শদলক ো িাশকলয়ই ব  , ‘িাশিয়াো িুশম এ সময় 
এখালে দকে?’ 

‘ো দদলখ িুশম দকমে কলর ব ল  আব্বা?’ 
‘মালক দিা দদলখ শচেলি হয় ো। মালয়র কালজর িে, গশি ইিযাশদ 

অনুভব কলরই বল  দদয়া যায়।’ শপিালরর উলত্তশজি দচহারা হিাৎ কলরই িান্ত 
হলয় উি । 

‘ধ্ন্যবাদ আব্বা। এখে ক’িা বালজ জাে?’ 
‘জাশে, চারিা।’ 
‘আর দিামার খাবার সময় শে  একিায়।’ 
‘আজ আমার ক্ষুধ্া দেই মা।’ 
‘ক্ষুধ্া দেই সংবাদপত্র পলি?’ 
চমলক উি  শপিার। িার মুখ দদলখ িাশিয়াো সব বুলঝ দফল লে। অল্প 

একিু সময় শেলয় ব  , ‘ো মা িা েয়। িলব....’ 
কথা দিষ কর  ো শপিার। 
িাশিয়াোর কালে শপিার খুব দুবত । খুব ভা বালস শপিার িার একমাত্র 

এই দমলয়শিলক। িাই িালক কাে োিা কলর ো কখেও। 
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অশি আদলরর এই দমলয়শির সালথ শকন্তু শপিার দেি শবয়ালরর কাজ শেলয় 
আল াচো কলর ো। িলব শপিার চায় িাশিয়াো রাজেীশি সলচিে হলয় গলি 
উিুক। 

শপিার থামল  সংলগ সংলগই কথা ব   ো িাশিয়াো। ধ্ীলর ধ্ীলর দস 
এশগলয় এ  শপিার কালে। ব  , ‘আব্বা, দিামালক একিা কথা ব ব।’ 

‘ব ।’ 
‘িুশম দেি শবয়ারলক এ পথ দথলক সশরলয় োও আব্বা।’ 
‘দকাে পথ দথলক?’ দমলয়র শদলক পশরপূণতভালব িাশকলয় ব   শপিার। 
‘শবজ্ঞােী হিযার পথ দথলক, েযাম ধ্বংলসর পথ দথলক, পশু ও উশদ্ভদ 

সম্পদ শবরাণ করার পথ দথলক।’ ব লি ব লি আলবলগ িাশিয়াোর কন্ি ভারী 
হলয় উি । 

‘এসব আজলকর কাগলজ দদলখে দিা!’ 
‘কাগলজর কথা শক শমথযা আব্বা?’ 
‘িাশিয়াো িুশম এসলবর মলধ্য এলসাো মা।’ 
‘শপিা যার মলধ্য থালক, সন্তাে িালি ো দথলক পালর শক কলর?’ 
‘িবু এসব দবাঝার বয়স দিামার হয়শে মা!’ 
‘দিামার দমলয় ভাল া-মেিা অন্তি বুঝলি পালর আব্বা।’ 
‘িা আশম জাশে। শকন্তু ভাল া-মলের সংজ্ঞা সব জায়গায় এক রকম েয়। 

দকাথাও দ াক হিযা ভয়ােক অপরাধ্, দকাথাও আবার দ াক হিযা অপশরহাযত হলয় 
ওলি এবং এ কালজর জলন্য মানুষ পুরস্কারও পায়।’ 

‘মধ্য এশিয়ায় শবজ্ঞােী হিযা, েযাম ধ্বংস, দিজশিয় শবষ শদলয় পশু 
হিযা ও িষ্য দক্ষত্র ধ্বংস শক ভয়ােক অপরালধ্র মলধ্য পলি ো আব্বা?’ 

‘ো মা,এিা একিা যুলদ্ধর অংি। যুলদ্ধ এগুল া অপরাধ্ েয়।’ 
‘শকন্তু রাশিয়ার সালথ দিা মধ্য এশিয়ার দকাে যুদ্ধ দেই। দেি শবয়ার যা 

করলে, দসিা গুপ্ত হিযা এবং োিকিামূ ক কালজর িাশম । িালক দিা যুদ্ধ বল  
ো আব্বা।’ 
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‘িুশম খুব কশিে মন্তবয কলরে মা। িুশম জাে ো, জািীয় যুদ্ধ রাষ্ট্রীয় যুলদ্ধর 
দচলয় শভন্নির হয়।’ 

‘শকন্তু আব্বা, রাষ্ট্রীয় কিৃতলত্বর বাইলর দয যুদ্ধই চ ুক, িার োম যা-ই দদয়া 
দহাক, িা দবআইশে এবং আসল ই িা সোস।’ 

আল কজান্োর শপিালরর মুখ গম্ভীর হলয় উি  ব  , ‘বল শে মা, িুশম 
এসলবর মলধ্য এস ো। এসব িুশম বুঝলব ো।’ 

‘শকেু মলে কলরা ো আব্বা, আমার মে চায় আমার আব্বা এই ধ্রলের 
অন্যায় কালজ যুক্ত ো থাকুক।’ 

‘দিামার আব্বা িার জাশি দথলক শবশেন্ন েয়। আশম আমার স্বালথত েয় 
আশম যা করশে জাশির স্বালথত করশে।’ 

‘জাশির এ স্বাথত দদখার দাশয়ত্ব রালষ্ট্রর, আমার আব্বার েয় বল  আশম 
মলে কশর।’ 

‘রাষ্ট্র োো কারলে জাশির সব স্বাথত দদখলি পালর ো মা।’ 
‘রাষ্ট্রীয় সরকার যশদ জাশির দকাে ন্যাযয স্বাথত দদখলি ো পালর, িাহল  ব লি 
হলব দস সরকার দূবত । িার ক্ষমিায় থাকার অশধ্কার দেই। আর যশদ দকাে 
িশক্তিা ী জািীয় সরকার জািীয় দকাে স্বাথত রক্ষা বা অজতে করলি সাহস ো 
পায়, িাহল  ব লি হলব জাশির দস স্বাথতিা দকাে ন্যাযয বা হবধ্য স্বাথত েয়। 
বিতমাে রুি সরকালরর দক্ষলত্র প্রথমিা যশদ সিয হয়, িাহল  এ সরকারলক সশরলয় 
েিুে সরকার গিে করুে। আর যশদ শিিীয়িা সিয হয়, িাহল  বিতমাে 
সরকালরর ভূশমকা শিক আলে। দেি শবয়ারই বািাবাশি করলে।’ 

‘ধ্ন্যবাদ মা, আশম খুব খুশি হ াম। িুশম অলেক শিলখে। শকন্তু এ শিক্ষার 
পলরও আরও শিক্ষা আলে। বয়স এবং সমলয়র কাে দথলকই দস শিক্ষা আলস। 
জাশির দাবীলক শেিঃিিত দকাে েীশিলবালধ্র মােদলন্ে শবচার কলর িুশম অস্বীকার 
করলি পার ো।’ 

‘জাশির দস স্বাথত যশদ আলরক জাশির সবতোি করলি চায়?’ 
‘যশদ িা চায়, িাহল  শচন্তা-ভাবো কলরই চাইলব এবং িা দিামালক দমলে 

শেলি হলব।’ 
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‘দুিঃশখি আব্বা, কারও সবতোলির শবশেমলয় কারও দপাষ মাস হলব, এিা 
সভয সমালজর েীশি হলি পালর ো।’ 

হাস  শপিার। ব  , ‘আহমদ মুসা আমালদর সবতোি কলরলে। বিতমাে 
সবতোলির মূল ও দসই েলষ্টর গুরু। এই সবতোলির যালি প্রশিকার হয় এবং 
ভশবষ্যলি এর পুেরাবৃশত্ত ো হয়, আমরা শুধ্ু িা-ই চাশে।’ 

‘শকন্তু আব্বা আহমদ মুসার দগািা কাজিাই আত্মরক্ষামূ ক। শিশে 
আিমোত্মক শেল ে ো, এখেও দেই।’ 

‘থাক মা, এ শবষয়িা। িুশম যাও আশম আসশে।’ 
‘ো, আব্বা, িুশম আমার সালথ যালব।’ 
‘শিক আলে চল া, দখলয়ই আশস।’ 
বল  দবশরলয় এ  দু’জে অশফস দথলক। 
কশরলোর শদলয় শিে ি ার শদলক চ লি চ লি িাশিয়াো ব  , ‘আব্বা, 

এ শহংসার পথ রাশিয়ার পশরিযাগ করা উশচি। পৃশথবীর ইশিহালস আিমণকারী 
জাশি সব সময় শেশেি হলয়লে।’ 

‘ইশিহাস বি কথা েয়। ইশিহাস শেভতর কলর িার দ খক এবং িার 
পশরলবলির ওপর। জাশির সামশেক স্বালথত যা করা হয় িা অন্যায় েয় মা।’ 

‘বযশক্তর ওপর বযশক্তর জু ুম দযমে অপরাধ্, দিমশে এক জাশির ওপর 
অন্য জাশির জু ুমও অপরাধ্।’ 

‘জাশির স্বালথত এিা সব সময় হলয়লে। আমরা আজ যা করশে, আমালদর 
দেি রাশিয়ার জলন্য িা প্রলয়াজে।’ 

‘জু ুম-অিযাচালরর পলক্ষও যুশক্তর অভাব হয় ো আব্বা। আমরা যাই 
বশ , যা আমরা করশে িা ঘৃণয সাম্রাজযবাদ।’ 

আল কজান্োর শপিার দমলয়র শপি চাপলি আদর কলর ব  , ’িুশম খুব 
দরলগ দগে মা। ভুল  দযও ো, িুশম ‘শপিার শদ দেি'-এর বংলির দমলয়। রশিয়ার 
স্বাথতই এ বংলির স্বাথত।’ 
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‘আব্বা, এ বংলির দমলয় বল ই আমার দাশয়ত্ব রলয়লে দকাে েিুে অন্যায় 
–অশবচার করা দথলক রাশিয়ালক শবরি রাখার এবং অিীি অন্যালয়র শকেু 
প্রশিকার করার।’  

দমলয়লক কালে দিলে শেলয় শপিার ব  , ‘একলঘলয়মী শেিয় দিামালক 
খুব ক্লান্ত কলর দফল লে। িুশম শকেুশদে দবশিলয় এস ইউলরাপ দথলক। হিরী হও। 
আশম সব বযবিা করশে।’ 

শপিার প্রস্তালবর দকাে জবাব শদ  ো িাশিয়াো। গম্ভীর হলয় উি  িার 
মুখ। 

খাবার কলক্ষ ওরা এলস প্রলবি কর । 
 
 
 
ক’শদে পর। 
িাশিয়াো রাজধ্ােী িাসখলের ন্যািো  শসকুশরশি দহেলকায়ািালর 

প্রিস্ত দগি শদলয় প্রলবি কর । দৃঢ়পালয় দস এশগলয় চ   শবশল্ডং- এ প্রলবলির মূ  
দগলির শদলক। 

দগলির আলগই একজে িািত অশফসার এশগলয় শগলয় িার সামলে 
দাৌঁিা । ব  , ‘আশম শক জােলি পাশর মযাোম, আপশে দক, দকাথায় যালবে।’ 

িাশিয়াোর পরলে উজলবক দপািাক। মাথার রুমা িাও উজলবক 
োইল  বাধ্া। 

বাৌঁধ্া দপলয় িাশিয়াো দাৌঁশিলয় পি । অশফসারশির প্রলশ্নর জবালব ব  , 
‘আমার পশরচলয়র প্রলয়াজে দেই। আশম আহমদ মুসার সালথ দদখা করলি চাই।’ 

উজলবক দপািালক িাশিয়াোর রুি দচহারা দদলখ শসকুশরশি অশফসার 
শবশিি হলয়শে , দসই সালথ িার মলে সলেলহর সৃশষ্ট হলয়শে । ব   দস, ‘মাফ 
করলবে মযাোম, আপোর পশরচয় ো ব ল  আপোলক সাহাযয করলি পারলবা 
ো।’ 
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‘দদখুে আমার পশরচয় আশম ব ব ো। এই মূহুলিত আশম আহমদ মুসার 
সাক্ষাি চাই।’ 

‘দুিঃশখি মযাোম। আপোলক দকাে সাহাযয করলি আশম পারশে ো।’ 
শিক এই সমলয়ই একশি কার এলস থাম  দগলির সামলে। 
গাশিশি দদলখই অশফসারশি এযালিেিে হলয় দাৌঁিা । 
গাশি দথলক দেলম এ  মধ্যএশিয়া মুসশ ম প্রজািলের দগালয়ো 

শবভালগর প্রধ্াে আশজমভ। 
অশফসারশি িালক সা াম শদ । িারপর মাচত কলর আশজমলভর শদলক 

এশগলয় পা িুলক এযালিেিে হলয় দাৌঁশিলয় িাশিয়াোর সব কথা িালক ব  । 
সব শুলে আশজমলভর মলে পি  িাশিয়াোর কথা। আহমদ মুসার কালে 

দস শুলেলে রুগুে েযাম ধ্বংলসর িাশরখশি দয দমলয়শি িালদরলক দিশ লফালে 
জাশেলয়শে , দসই দমলয়শি িাশিয়াো। এই িাশিয়াে আহমদ মুসালক বাৌঁশচলয়শে  
দেি শবয়ালরর দহে দকায়ািতালর। আশজমভও িালক দদলখলে দসশদে। শকন্ত্ম ু
উজলবক দপািাক পরা এবং অন্যশদলক িাশকলয় থাকার কারলে িাশিয়াোলক দস 
শচেলি পার  ো। 

‘খারাপ বযবহার করশে দিা িাৌঁর সালথ?’ অশফসারশিলক শজজ্ঞাসা কর  
আশজমভ। 

‘ো স্যার। উশে পশরচয় শদলেে ো। আর আশম পশরচলয়র জলন্য চাপ 
শদশে াম।’ 

‘ধ্ন্যবাদ।’ 
বল  আশজমভ িাশিয়াোর শদলক এগুল া। 
মুখ শফশরলয় আশজমলভর শদলক িাকা  িাশিয়াো। িাশকলয়ই শচেলি 

পার  আহমদ মুসার দসশদলের সাথী আশজমভলক। 
আশজমভও শচেলি পার  িাশিয়াোলক। 
িালক শুলভো জাশেলয় ব  , ‘সব শুলেশে আশম। আপোর অসুশবধ্া 

হওয়ার জলন্য দুিঃশখি। আহমদ মুসা ভাই এখে এ অশফলসই আলেে। চ ুে 
আপোলক দপ ৌঁলে শদশে।’ 
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আশজমভ িাশিয়াোলক দহেলকায়ািতালরর দভিলর শেলয় দগ । োউন্ে 
দলালরর বি একশি কলক্ষর সুদৃশ্য দরজা দদশখলয় ব  , ‘আপশে যাে, মুসা ভাই 
এ কক্ষ আলেে। দভিলর দগল ই অশফস দসলিিাশরলক পালবে। শিশে আপোলক 
আহমদ মুসার কালে শেলয় যালবে। ওলদর জাোলো হলয়লে। মুসা ভাই আপোর 
জন্য অলপক্ষা করলেে।’ 

দরজা খুল ই িাশিয়াো দদখলি দপ  দসলিিাশরলক। িাশিয়াোলক 
দদলখই দস উলি দাৌঁিা  এবং িাশিয়াোলক স্বাগি জাশেলয় িালক শেলয় দপ ৌঁলে শদ  
আহমদ মুসার কলক্ষ। 

আহমদ মুসা উলি দাৌঁশিলয় স্বাগি জাো  িাশিয়াোলক। শবশিি হল া 
দস িাশিয়াোলক উজলবক দপািালক দদলখ। 

বসলি বসলি আহমদ মুসার শবশিি দৃশষ্টর দচলয় িাশিয়াো ব  , 
‘দপািাকিালক ভা লবলস এ দপািাক আশম পশরশে, পলরশে শেলজলক আিা  করার 
জলন্য।’ 

‘িা আশম বুলঝশে। িলব এ দপািাক িুশম ভা বাসো বলি, শকন্তু ঘৃণা 
অবশ্যই কর ো। ঘৃণা ো করাও এক ধ্রলের ভা বাসা।’ 

‘আপশে কথার যাদু জালেে। জশিলয় পিল  আর উিলি পারব ো।’ ম্লাে 
দহলস ব   িাশিয়াো। 

‘দিামালক এখালে দদখশে, এিা বাস্তবিা শকন্তু সশিযই এিা একিা 
অশবশ্বাস্য বযাপার।’ 

‘িত্রুলক এখালে অবশ্যই দদখার কথা েয়। সুিরাং অশবশ্বাস্য ভাববারই 
কথা।’ 
‘ শকন্তু িুশম িত্রু েও িা প্রমাণ কলরে এখালে এলস।’  

‘আমার প্রমাণ করা, আর আপোর শবশ্বাস করা এক শজশেস েয়।’ 
কথা দিষ কলরই িাশিয়াো আবার উলি ব  , ‘আমার হালি একিুও 

সময় দেই, শফরলি হলব এক্ষুশণ।’ 
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থাম  িাশিয়াো। গম্ভীর হলয় উি   িার মুখ। ব  , ‘শির দশরয়ার 
িীলরর দোট্ট িহর জা কুরগালি দেি শবয়ালরর কংলেস বসলে আজ মধ্যরালি। 
মধ্য এশিয়া এ াকার সব প্রশিশেশধ্ আজ এখালে আসলে।’ 

বল  িািাশেয়া িার পলকি দথলক একিা কাগজ আহলমদ মুসার শদলক 
এশগলয় শদলয় ব  , ‘শিকাোিা এখালে দ খা আলে। দকাে কারলণ যশদ এই 
শিকাোয় ওলদর পাওয়া ো যায়, িাহল  শেলচর শবকল্প শিকাোয় ওলদর অবশ্যই 
পালবে।’ 

কন্ি দযে কাৌঁপশে  িাশিয়াোর। 
কথা গুল া বল  একিা দঢাক শগ   িাশিয়াো। িারপর আবার শুরু 

কর , ‘এ কংলেস দেি শবয়ালরর অিযন্ত গুরুত্বপণত কংলেস। এ কংলেস ওলদর 
যুদ্ধ দঘাষণার দিষ প্রস্তুশি। এরপর ওরা হিযা ও ধ্বংলসর একিা প্রব  ঝি শুরু 
করলব।’ 

আহমদ মুসা রালজযর শবিয় শেলয় িাশকলয় আলে িাশিয়াোর শদলক। 
বাক দরাধ্ হলয় দগলে দযে আহমদ মুসার। দেি শবয়ালরর প্রধ্াে আল কজান্োর 
শপিালরর দমলয় িাশিয়াো িুল  শদলে িালদর হালি দেি শবয়ালরর মৃিুযবাণ!' 

িাশিয়াো িার কথা দিষ করল ও আহলমদ মুসা কথা ব লি পারশে  
ো। িাশিয়াো দয আল্লাহর মূশিতমাে সাহাযয হলয় িার সামলে হাশজর। িাশিয়াোর 
প্রশি শেবদ্ধ আহমদ মুসার দৃশষ্টলি শবিয়-শবমুগ্ধার সালথ অলঢ  কৃিজ্ঞিা। 

িাশিয়াো কথা বল  উি । ব  , ‘আশম উশি।’ 
বল  উিলি দগ  িাশিয়াো। 
‘িাশিয়াো।’ োক  আহলমদ মুসা 
‘ব ুে’ পূেরায় বসলি বসলি ব   িাশিয়াো। 
‘রুগুে েযাম রক্ষায় িুশম আমালদর সহলযাশগিা কলরে। আজ দয সাহাযয 

িার দকালো পশরমাপ দেই।’ গম্ভীর আহমদ মুসার কন্ি। 
িাশিয়াো মাথা শেচু কর । ব  , ‘আশম এ কৃিজ্ঞিা চাইশে।’ 
‘এ কৃিজ্ঞিা েয়, িাশিয়াো আমার মলের একিা প্রকাি। একিা কথা 

শজলজস করলি পাশর?’ 
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‘করুে।’ একবার আহমদ মুসার শদলক দচলয় দচাখ োশমলয় উত্তর শদ  
িাশিয়াো। 
‘দেি শবয়ালরর দকাে দখাৌঁজই দিা রাখ ো। এ গুরুির িথয দপল  শক কলর’ 

সংলগ সংলগ উত্তর শদ  ো িাশিয়াো। একিু সময় শেলয় ব  , ‘আব্বার 
ওয়যারল স ও দিশ লফালে আৌঁশি দপলিশে াম। িাোিা ফযাি দমলসজগুল াও 
আশম পলিশে।’ 

‘আপশে অলেক কষ্ট কলরলেে আমাদ........।’ 
‘মাফ করলবে, এই মূল যর জন্য আশম এ কাজ কশরশে।’ আহলমদ মুসার 

কথায় বাধ্া শদলয় একথা ব লি ব লি িাশিয়াো উলি দাৌঁিা । 
‘ধ্ন্যবাদ জাোলো শক দদালষর?’ ব   আহমদ মুসা। 
‘দয িার জাশির সালথ শবশ্বাস ভংলগর কাজ কলরলে িার জন্য ওিা প্রাপয 

েয়।’ 
বল  িাশিয়াো ঘুলর দাৌঁশিলয় েুলি দবশরলয় দগ । 
দস চল  দগল ও স্তশম্ভি আহমদ মুসা িার যাত্রা পলথর শদলক দচলয় রই । 

িার দচালখর সামলে দভলস উি  িাশিয়াোর েিুে মুখশি। মলে হল া দুিঃসহ এক 
সংঘালি শবপযতস্ত হলে দস। 

মেিা খারাপ হলয় দগ  আহমদ মুসার। 
ধ্ীলর ধ্ীলর দচাখিা দিলে শেলয় আহমদ মুসা িাকা  ইন্িারকলমর শদলক। 

দযাগালযাগ কর  আশজমলভর সালথ। ব  , ‘িুশম িািািাশি এখালে এস। 
অলেক কাজ আলে। আজ মধ্যরালির আলগ আমালদরলক শির দশরয়ার িীলর 
কুরগা দপ ৌঁলেলি হলব।’ 

আশজমলভর সালথ কথা দিষ হল  আহমদ মুসা   া  দিশ লফালের 
শরশসভার  িুল  শে  হালি। এ দিশ লফালের সালথ আলে দপ্রশসলেলন্ির োইলরট 
 াইে। দপ্রশসলেলন্ির সালথ দয ওয়যারল স থালক সাবতক্ষশণকভালব, িার সালথও 
যুক্ত আলে এই দিশ লফােশি। 
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শির দশরয়া দথলক পিাি গলজর মি দূলর একিা শবরাি বাশি অন্ধকালর 
দাৌঁশিলয় আলে। চাশরশদক দথলক প্রাচীর দঘরা। বাইলর দকালো আল া দেই। বািীর 
শেলচর ি ায় জাো া শদলয় আল ার দরি পাওয়া যালে। 

রাি িখে ১২িা ৩০ শমশেি। চাশরশদক দথলক চারিা দ  এলস বাশিিা 
শঘলর দফ  । মাত্র দ’জে োিা  সকল র পরলে হসশেলকর দপািাক। এই 
দু’জলের একজে আহমদ মুসা, আলরকজে আশজমভ। 

এই বাশিশিরই শিকাো শদলয়শে  িাশিয়াো। দযখালে মধ্যরালি দেি 
শবয়ালরর কংলেস    অশধ্লবিে বসার কথা। 

শির দশরয়ার উত্তর িীলর ‘জা-কুরগা’ িহরশি। দোি িহর, শকন্তু অথত-
শবলত্ত সমৃদ্ধ। এখালে েদীর পালি িি িি মাই  জুলি গলি উলিলে বি বি কৃশষ 
ফামত। 

এই শিকাো খুৌঁলজ দপলি দদশর হয়শে আহমদ মুসালদর। 
শমউশেশসপযা  দরকলেত বাশিশির দ ালকিে পাওয়া দগলে, দসই সালথ 

বাশিশির েিািাও। খুব উপকার হলয়লে এলি। আলগ দথলক দকাে পলথ এগুলব 
িার একিা পশরকল্পো কলর শেলয়লে আহমদ মুসা। 

বাশিশি শঘলর দফ ার জন্য দগািা একশি বযালিশ য়ে ইউশেি শেলয়াগ 
কলরলে আহমদ মুসা। দেি শবয়ারলক ভা  কলর শচলেলে আহলমদ মুসা। দিষ পযতন্ত 
 িাই কলর ওরা। জয় এবং মৃিযুর বাইলর দকাে শবকল্প কথা ওরা জালেো। ওলদর 
অলেকলকই আহমদ মুসা িার শেলজর দচালখর সামলে মরলি দদখলে। ওলদর আর 
মরলি শদলি চায়ো দস, ধ্রলি চায় জীবন্ত। শবলিষ কলর এ কংলেলস যারা এলসলে 
িারা সকল ই দেি শবয়ালরর গুরুত্বপূণত বযশক্ত । ওলদর ধ্রলি পারল  দেি 
শবয়ালরর দগািা দেিওয়াকতলক হালির মুলিায় আো সম্ভব হলব। 

বাশিশি শঘলর দফ ার পর আহমদ মুসার পশরকল্পো শে  েীরব প্রাচীর 
শেশঙলয় দভিলর প্রলবি ওলদর সলম্ম ে কলক্ষ দক্লালরাফরম দবামা পািা। যালি 
দকালো প্রকার ক্ষশি ও দ াক হিযা োিাই সক লক দেপ্তার করা যায়। 

পশরকল্পো অনুসালর বাশির দপেে শদলক প্রাচীর শেঙাবার যখে প্রস্তুশি 
শেলে আহমদ মুসা, শিক দসই সময়ই শবপরীি শদলকর প্রাচীলরর প্রধ্াে দগি 
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এ াকা দথলক প্রচন্ে দগা া-গুশ র িে দভলস এ । অলেকগুল া সাব দমশিেগাে 
একসালথ গুশ  বষতণ করলে। 

ওয়াশকিশকলি কমান্োলরর কন্ি দভলস এ । ব  , ‘হিাৎ প্রধ্াে দগি 
খুল  যায়। সাব দমশিেগাে দথলক গুশ  করলি করলি ওরা দি বার জে দবশরলয় 
এলসলে। শেরুপায় হলয় আমালদরও গুশ  করলি হলয়লে। ওলদর দি বার জলের 
দকউ দবাধ্ হয় দবলচৌঁ দেই। আমরা শক দভিলর ঢুকলবা?’ 

‘হ্যাৌঁ, দিামরা শভিলর ঢুলক হ  শঘলর দফ । গযালসর মুলখাি পরলি 
শেলদতি দাও সক লক। গুশ  কলর কাৌঁলচর জাো া দভলঙ দফল  দক্লালরাফরম দবামা 
শেলক্ষপ কর, বাইলরর দবষ্টেী দযে ো ভালঙ  দদখলব, ওলদর কাউলক পা ালি দদয়া 
যালবো।’ 

এই শেলদতি দদবার পর আহলমদ মুসা প্রাচীর ঘুলর এশগলয় কারা মারা দগ  
দদখলি হলব। এরা দেি শবয়ালরর কমতী ো কংলেস সদস্য? এর মলধ্য 
আল কজান্োর শপিার দেই দিা! 

আহমদ মুসা বুঝ , িালদর সদ -বল  উপশিশি ওরা দির দপলয়লে। দির 
পাবার পর দুিঃসাহসী ওরা দবশরলয় এলসশে  প্রাচীলরর বাইলর আমালদর গশি 
থাশমলয় শদলি এবং অবলরাধ্ দভলঙ দফ লি। 

আহমদ মুসা দগলি দপ ৌঁোর আলগই দভিলর আবার দগা া-গুশ  শুরু হলয় 
দগ । 

দগলি দপ ৌঁে  আহমদ মুসা। দগলি যারা শেহি হলয়লে, িালদর শদলক 
েজর বু া  দস। ো, িালদর মলধ্য আল কজান্োর শপিার দেই, থাকার কথাও 
েয়। 

দভিলর প্রলবি কর  আহমদ মুসা। দগা া-গুশ  িখেও চ শে । 
আহমদ মুসা হামাগুশি শদলয় এগুল া হল র োউন্ে দলালরর প্রধ্াে হল র 

শদলক, দযখালে দেি শবয়ালরর কংলেস অনুশষ্ঠি হশে । 
অশভযালের কমান্োর ও আশজমভ হামাগুশি শদলয় েুলি এ  আহমদ 

মুসার কালে। ব   কমান্োর, স্যার আমরা ঘর সম্পূণত শঘলর দফল শে। ওরা দবর 
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হবার সুলযাগ পায়শে। হল র জাো া সব চূণত হলয় দগলে। দক্লালরাফরম দবামা 
আমরা েুলিশে চারশদক দথলক। ওলদর গুশ  প্রায় দথলম দগলে। 

হল র প্রধ্াে দগলি শগলয় উলি দাৌঁিা  আহমদ মুসা। দরজা িাে । দভির 
দথলক বন্ধ। 

পালির জাো া শদলয় উৌঁশক শদ । দদখ , শবপযতস্ত কক্ষ। মানুষগুল া 
ঘুশমলয় পলিলে, দয দযখালে দযভালব শে  দসভালবই। শবশচত্র দস দৃশ্য দযে  ালির 
শবভৎস-শবিৃি  এক শমশে । 

ভাঙা জাো া শদলয় ঘলর ঢুক  আহমদ মুসা। িারপর খুল  শদ  দরজা। 
ব   আশজমভলক, ‘ঘন্িা খালেলকর মলধ্যই দিা এলদর জ্ঞাে শফরলব। আপািি 
এলদরলক শেলয় আিলক রাখলি ব । শকন্তু আজ রালিই এলদর সশরলয় শেলি হলব 
িাসখলে।’ 

বল  আহমদ মুসা দ্রুি চ   মলির শদলক। আল কজান্োর শপিার 
মলিই থাকার কথা। 

শকন্তু মলি যালদরলক সংজ্ঞাহীে দদখ , িালদর মলধ্য আল কজান্োর 
শপিারলক দপ  ো। 

মে খারাপ হলয় দগ  আহমদ মুসার। আস  দ াকিাই িালদর হািোিা 
হলয় দগ । শকন্তু পা া  শকভালব? আজলকর দঘৌঁরাও ফাৌঁশক শদলয় অবশ্যই দকউ 
দযলি পালরশে। িাহল ? 

হিাৎ আহমদ মুসার েজলর পি  মলি দচয়ালরর সাশরলি শিক 
মাঝখালের একিা দচয়ার দেই। জায়গািা ফাৌঁকা পলি আলে। হিাৎ আহমদ মুসার 
মলে একিা আিার আল া শঝশ ক শদলয় দগ । 

আহমদ মুসা েুলি দগ  দযখালে দচয়ার দেই দসই ফাৌঁকা জায়গায়। িীক্ষ্ণ 
দৃশষ্ট দমল  ধ্র  কালির পািািলের শেশদতষ্ট দসই জায়গািায়। দিশবল র প্রান্ত সীমার 
বরাবর শেলচ দযখালে সাধ্ারণি পা থালক দসখালে কাি রংলয়র একিা দবািাম 
দদখলি দপ । দচয়ালরর িালে দাৌঁশিলয় বাম পা শদলয় দবািালম চাপ শদ  আহমদ 
মুসা। সংলগ সংলগ পালয়র শেলচর কািিা েলি উি  এবং দচালখর প লক আহমদ 
মুসালক শেলয় কালির অংিিুকু দ্রুি শেলচ োমলি  াগ । যখে োমা দিষ হল া 
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দস শেলজলক দদখ  একিা উম্মুক্ত কলক্ষ। আহমদ মুসা বুঝ , আল কজান্োর 
শপিার এই পলথই পাশ লয়লে। দকাথায় পা া ? 

হিাৎ আহমদ মুসার মলে পি  িাশিয়াোর দদয়া শিিীয় শিকাোর কথা। 
শবকল্প এই শিকাো অল্প শকেুিা পশিলম এই শির দশরয়ার িীলরই। শসশিমযালপ 
দ খা শিকাোশি আহমদ মুসার দচালখর সামলে জ্ব  জ্ব  কলর দভলস উি । 

আহমদ মুসা কক্ষ দথলক দবর হলয় দশক্ষলণ েদীর শদলক েুি । েদীর িীর 
দঘলষ দয সুের রাস্তা হিরী হলয়লে িার োে পালি রাস্তার সালথ  াগালো দসই 
বাশিিা। 

আহমদ মুসা বাশিিার পালি দপ ৌঁেলিই গুশি গুশি পালয় একজে এলস 
আহমদ মুসার সামলে দাৌঁিা । ব  , ‘স্যার শমশেি দুই আলগ একজে এলস এ 
বাশিলি ঢুলকলে। িার হালি দেেগাে শে । হুকুম ো দপল  শকেু করার শেলদতি 
দেই বল  আমরা শকেু কশরশে।’ 

‘শিক আলে। পাহারা শিকমি চ লে দিা?’ ব   আহমদ মুসা। 
‘শজ স্যার।’ 
‘যাও, শেলদতি ো দপল  শকেু করলব ো।’ 
চল  দগ  প্রহরী হসশেকশি। 
আহমদ মুসা ধ্ীলর ধ্ীলর শগলয় দগলির সামলে দাৌঁিা । 
বাশিশি দোট্ট একশি দু’ি া বাশি বল  মলে হলব। শকন্তু দোি েয় বাশিশি। 

এক ি ায় অলেকগুল া ঘরসহ শবিা  একশি হ ঘর। দু’ি ায় মাত্র দগািা দুই 
শিলেক কক্ষ। উৌঁচু প্রাচীর দঘরা বাশিশির বাইলর দথলক দু’ি ািাই শুধ্ু দদখা যায়। 

সলেহ দেই আহমদ মুসার, আল কজান্োর শপিারই এলস এ বাশিলি 
ঢুলকলে। 

দগলির দরজা দিল  দদখ  আহমদ মুসা। দরজা বন্ধ। 
দরজা দভলঙ দভিলর ঢুকা যায়। শকন্তু িা করল  এখশে সংঘাি শুরু হলয় 

যালব আল কজান্োর শপিালরর সালথ। শকন্তু আহমদ মুসা িার সালথ সংঘাি েয়, 
দেপ্তার করলি চায় দেি শবয়ালরর চীফ আল কজান্োর শপিারলক। 
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দগলির পালিই প্রাচীর শেশঙলয় আহমদ মুসা দভিলর শগলয় পি । দভিলর 
পলিই আহমদ মুসা দ্রুি শগলয় দরজা খুল  শদ । 

দরজা খুল  শদলয় চারশদকিা একবার দদলখ শেলয় এগুলি যালব এমে 
সময় দদখ  এক ি ার োলদ একিা োয়া মূশিত। আহমদ মুসা সংলগ সংলগই 
শেলজর দদহিা মাশির ওপর েুলি শদলয় গশিলয় শগলয় দরজার দশক্ষণ পালি দাৌঁি 
কশরলয় রাখা একিা গাশির আিাল   ুকা । 

আহমদ মুসা মাশিলি পিার সংলগ সংলগই দেেগালের একপি া গুশ  
িার ওপর শদলয় চল  দগ । দাৌঁশিলয় থাকল  আহমদ মুসার মাথা ও বুক ঝাঝরা 
হলয় দযি। 

আহমদ মুসা গাশির আিাল   ুকালোর পর গাশির ওপর বৃশষ্টর মি গুশ  
বষতণ হলি শুরু কর । মুহুলিতই গাশির কাৌঁচ চূণত শবচূণত হলয় দগ । 

গাশিিার সামলের শদকিা পশিলম। পশিম শদক দথলকই গুশ  আসলে। 
সুিরাং গাশিলি উিার দকাে উপায় দেই। 

আহমদ মুসা গাশির দপেলে শকেুক্ষণ শুলয় দথলক ধ্ীলর ধ্ীলর গাশির পাি 
শদলয় িাকা  এক ি ার োলদর শদলক। দদখ , োয়া মূশিতশি গুশি গুশি কলর 
এগুলে োলদর দশক্ষণ অংলির শদলক। আহমদ মুসার বুঝার বাৌঁশক রই  ো দয, 
দ াকশি গাশির দপেে শদকিালক িার দেেগালের আওিায় আেলি চালে। 

আহমদ মুসা িার দেেগাে দথলক  ক্ষযহীে এক পি া গুশ  কলর 
গশিলয় সলর এ  গাশির উত্তর পালি।  ক্ষযহীে গুশ  করার পর, আহমদ মুসা 
শেশিি হল া দয োয়ামূশিতশিই আল কজান্োর শপিার। আহমদ মুসা িালক হিযা 
েয়, জীবন্ত ধ্রলি চায়। 

আহমদ মুসার গুশ র জবালব আল কজান্োর শপিালরর িরফ দথলক 
গুশ র বৃশষ্ট েুলি এ  আবার গাশি  লক্ষয। 

গুশ  বৃশষ্ট থামল  আহমদ মুসা উচ্চ কলণ্ঠ আল কজান্োর শপিারলক  ক্ষয 
কলর ব  , ‘শপিার এ বাশিিাও শঘলর দফ া হলয়লে। পা াবার আপোর আর 
দকাে পথ দেই। আপশে আত্মসমপতণ করুে।’ 
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জবালব এ  আবার বৃশষ্টর মি গুশ । আল কজান্োর শপিার গুশ  করলি 
করলি োলদর উত্তরশদলক েুলি এ । 

আহমদ মুসা আবার গশিলয় গাশির দপেলে চল  দগ । 
হিাৎ ওপাি দথলক গুশ  দথলম দগ । 
আহমদ মুসা মাথা িুল  দদখ , আল কজান্োর শপিার োলদর এ প্রালন্ত 

এলস দাৌঁশিলয়লে। বুঝ , ওর দেেগালের গুশ  দিষ। 
‘শপিার আত্মসমপতণ কর।’ উচ্চ কলণ্ঠ ব   আহমদ মুসা। 
'ভা ই হল া, দিষ  িাইিা দিামার সালথই হলে। আশম এিাই 

চাশে াম।’ শচৎকার কলর কথাগুল া বল  আল কজান্োর শপিার হাি দথলক 
দেেগােিা োলদর ওপর দফল  শদলয়  াশফলয় পি  শেলচ চত্তলর। 

িার কাৌঁলধ্ ঝু ালো একিা বযাগ। 
শেলচ  াশফলয় পিার পর কাৌঁধ্ দথলক বযাগিাও মাশিলি দফল  শদ । 

আহমদ মুসা উলি দাৌঁশিলয়শে । দস িার হাি দথলক দেেগােিা দফল  শদ । 
শপিারলক মারা েয়, ওলক ধ্রলি হলব। 

আহমদ মুসা দেেগাে দফল  শদলয় সহজভালব আল কজান্োর শপিালরর 
শদলক দচলয় েরম কলণ্ঠ ব  , ‘শপিার প্রলিযক কাশহেীরই একিা দিষ আলে। আজ 
আপোর শহংসাত্মক আলো ে দিষ দৃলশ্য দপ ৌঁলেলে। আপশে আত্মসমপতণ 
করুে।’ 

দকাে জবাব শদ  ো আল কজান্োর। শিকারী দেকলির মি দস এক পা 
এক পা কলর আহমদ মুসার শদলক এগুলে। 

আহমদ মুসা আল কজান্োর শপিালরর শদলক কলয়ক ধ্াপ এলগাবার পর 
শির দাৌঁশিলয় আলে। আিমলণর দকাে দপাজ িার দদলহ দেই। শুধ্ু িার িীক্ষ্ণ দৃশষ্টশি 
আল কজান্োর শপিালরর হাি, পা, দচালখর প্রশিশি েিা চিা  ক্ষয করলে। 

কাোকাশে দপ ৌঁলে আল কজান্োর শপিার হিাৎ দকামলর  ুকালো েুশর 
দবর কলর শে  িার হালি। দহলস উি  হাৌঁ হাৌঁ কলর। 

এলকবালর কালে এলস দপ ৌঁলে দগলে আল কজান্োর শপিার। োে হালি 
দস েুশরিালক বাশগলয় ধ্লরলে। 
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আহমদ মুসা িার পা দু'শি ঈষৎ ফাৌঁক কলর শির দাৌঁশিলয়। িাৌঁর অপ ক 
দচাখ আল কজান্োর শপিালরর দচালখর ওপর। 

আল কজান্োর শপিার যখে ঝাৌঁশপলয় পিার পশজিলে এলস দাৌঁশিলয়লে, 
দস সময় আহমদ মুসার মাথা হিাৎ শেলচ দেলম দগ । আর শেলচর দথলক িার পা 
দু’শি শবদুযৎ গশিলি ওপলর উলি এ । িার দজািা  াশথ শগলয় পি  
আল কজান্োর শপিালরর োে হালি। িার হাি দথলক েুশরশি শিলকি বল র মি 
উলি শগলয় অলেক দূলর পি । 

আহমদ মুসা উলি দাৌঁিাশে । িাৌঁর ওপর ঝাৌঁশপলয় পি  আল কজান্োর 
শপিার। 

এ অংক আহমদ মুসার আলগ দথলকই কষা শে । দস িার প্রস্তুি দদহিালক 
একিু সশরলয় শে  এক পালি। 

আল কজান্োর শপিার আেলি পি  মাশির ওপর। 
আহমদ মুসা উলি দাৌঁশিলয়শে । অলপক্ষা করশে  আল কজান্োর শপিার 

উিা পযতন্ত। শকন্তু আল কজান্োর শপিালরর উিার দকাে  ক্ষে দেই। 
পলি জ্ঞাে হাশরয়া দফ   োশক? এই শচন্তা কলর আহমদ মুসা িার শদলক 

এশগলয় দগ । পা শদলয় আল কজান্োলরর একিা পালয় আঘাি কর । ো দকাে 
সািা দেই। 

চমলক উি  আহমদ মুসা। দসই পিাশসয়াম সাইোইলের কাজ েয়লিা? 
দ্রুি আহমদ মুসা আল কজান্োর শপিালরর দদহিা দি া শদলয় শচৎ 

কর । দদখ  যা দভলবশে  িাই। আল কজান্োর শপিার িার োে হালির মধ্যমা 
আঙুল র আংশিশি কাৌঁমলি ধ্লর আলে। 

আহমদ মুসা আল কজান্োর শপিালরর দদহিা পরীক্ষা কলর উলি 
দাৌঁিাশে , এই সময় দগি শদলয় দসখালে ঝলির দবলগ প্রলবি কর  িাশিয়াো। 

দস িার শপিা আল কজান্োর শপিালরর দদলহর শদলক মুহুিতকা  অপ ক 
দৃশষ্টলি িাশকলয় দথলক ঝাৌঁশপলয় পি  িার প্রাণহীে শপিার বুলক। শচৎকার উি  
িার কন্ি শচলর, ‘আব্বা। আমার আব্বা।’ 
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উলি দাৌঁশিলয়শে  আহমদ মুসা। ঐ দৃলশ্যর শদলক একবার িাশকলয় 
দু’হালি মুখ ঢাক । 

রালির শেিঃিে প্রহর। বাপ হারা দমলয়র বুক ফািা কান্না দস শেিঃিলের 
মালঝ দযে এক হৃদয় শবদারক সংগীি। 

আশজমভ এবং অন্যান্যরা এলস আহমদ মুসার দপেলে দাৌঁশিলয়শে । 
িখে অলেকখাশে িান্ত হলয় এলসলে িাশিয়াোর কান্না। পলিশে  দস 

শপিার বুলক। 
আহমদ মুসা এশগলয় শগলয় একিু ঝুলক পলি ধ্ীলর ধ্ীলর হাি রাখ  

িাশিয়াোর শপলি। 
মুখ িুল  িাকা  িাশিয়াো আহমদ মুসার শদলক। দচালখর পাশেলি 

দভলস দগলে িার সারা মুখ। আ ু-থা ু িার চু । 
আহমদ মুসা দকাে কথা ব লি পার  ো। শুধ্ু িাশকলয় রই  িাশিয়াোর 

সাগলরর মি গভীর েী  দচালখর শদলক। 
আবার ফশুপলয় দকৌঁলদ উি  িাশিয়াো। দু’হালি মুখ ঢাক  দস। 
আহমদ মুসা শেবতাক। িাশিয়াোলক সান্ত্বো দদবার সাধ্যও দস দযে 

হাশরলয় দফল লে। 
অলেকক্ষণ পর িাশিয়াো শকেুিা িান্ত হল া। দচাখ মুে  দস। উলি 

দাৌঁিা । িারপর চারশদলক চাই । দদখলি দপ  দূলর িার আব্বার কাল া বযাগ। 
ধ্ীলর ধ্ীলর এগুল া িাশিয়াো দসশদলক। 
বযাগ খু  । খুৌঁলজ দবর কলর শে  ভাজ করা কাগজ। িারপর বযাগিা 

শেলজর কাৌঁলধ্ িুল  শেলয় ধ্ীলর ধ্ীলর এশগলয় এ  আহমদ মুসার কালে। 
এলস দাৌঁিা  িার সামলে। 
দচাখ িুল  িাকা  আহমদ মুসার শদলক। িারপর ভাজ করা কাগজশি 

আহমদ মুসার শদলক িুল  ধ্লর ব  , ‘দেি শবয়ালরর দগািা দেিওয়ালকতর 
শবস্তাশরি সব এখালে আলে।’ অিযন্ত িান্ত কন্িস্বর িাশিয়াোর। শকন্তু কথাগুল া 
ভাসলে দযে অশ্রুর সাগলর। একিু োিা  াগল ই িা দযে অচথ অশ্রুলি হাশরলয় 
যালব। 
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আহমদ মুসার দু’গন্ে দবলয় দেলম এ  অশ্রুর দু’শি ধ্ারা। 
হাি দপলি শে  আহমদ মুসা দস কাগজশি। িারপর িা এশগলয় শদ  

মধ্যএশিয়া মুসশ ম প্রজািলের দগালয়ো প্রধ্াে আশজমলভর হালি। 
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৭ 
আহমদ মুসা িার ঘলর প্রলবি কলর দদখ , িাশিয়াো দসাফায় বলস 

আলে। মাথা িার শেচু। দচাখ শদলয় িপ িপ কলর পাশে পিলে। 
ধ্ীলর ধ্ীলর আহমদ মুসা শগলয় িার পালির দসাফায় বস । 
চমলক উলি মুখ িু   িাশিয়াো। 
দচলয় রই  আহমদ মুসার শদলক গভীর দৃশষ্টলি। 
দচাখ োশমলয় আহমদ মুসা ব  , ‘আশম দুিঃশখি িাশিয়াো, দিামার 

আব্বা দবৌঁলচ থাকুে আশম দচলয়শে াম।’ 
‘আশম শক অশভলযাগ কলরশে?’ দচাখ োশমলয় শেলয় ব   িাশিয়াো। 
‘এ অশভলযাগ করলি হয় ো িাশিয়াো, অশ্রুর দচলয় গভীর অথতবহ ভাষা 

আর দেই।’ 
‘অশ্রুর দস ভাষায় শক দকাে অশভলযাগ শে ?’ 
‘অশ্রুর উৎস দয দবদো িা আঘাি দথলকই উৎপন্ন হয় িাশিয়াো।’ 
‘দস আঘালির উৎস দিা আশমই।’ 
‘শকন্তু এর দপেলে আপোর সামান্য অনুলরাধ্ও শে  ো।’ 
‘দস জলন্যই দুিঃখিা আমার দবশি। িুশম শেলজর বুল লি শেলজলক শবদ্ধ 

কলরে। দকে কলরে ব লি পার?’ 
িাশিয়াো দচাখ োশমলয় শে  আহমদ মুসার শদক দথলক। অলেকক্ষণ 

দকাে জবাব শদ  ো িাশিয়াো। মলে মলে ভাব  দস, হলি পালর রাশিয়ার শপিার 
শদ দেলির বংি একিা পূণয এবার কর । 

দাৌঁিা  িাশিয়াো। একিা দঢাক শগ  । িারপর আবার শুরু কর , 
‘দুিঃখিা আপোর দকে? এিা শক শপিার শদ দেলির বংলির একিা অসহায় দমলয়র 
প্রশি করুণা?’ 
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‘ো িাশিয়াো, িুশমই করুণা কলরে আমালদর প্রশি। যা কলরে িার প্রশি 
আমালদর দকাে দাবী শে  ো।’ 

‘ো আশম করুণা কশরশে। দকে করুণা করলবা?’ আলবলগ কাৌঁপ  
িাশিয়াোর কন্ি। 

দরজায় োক হল া এ সময়। 
‘এস।’ আহমদ মুসা ব  । 
দরজা খুল  দরজায় এলস আশজমভ ব  , ‘মুসা ভাই একিা জরুরী 

শচশি।’ 
শচশিিা আহমদ মুসার হালি শদলয় আশজমভ চল  যাশে । 
‘দািাও আশজমভ। শচশিলি শক আলে দদশখ।’ 
আশজমভ দাৌঁিা । 
‘মাপ কর িাশিয়াো।’ বল  আহমদ মুসা শচশির শদলক মলোলযাগ শদ । 
শচশির খালম শফশ শস্তে দূিাবালসর সী লমাহর। আর খালমর োে দকালণ 

 া  কাশ লি দ খা ‘জরুরী’। 
খাম শেলি শচশি দবর কলর দমল  ধ্র  দচালখর সামলে। 
িাশিয়াো এবং আশজমভ দুজলেরই দৃশষ্ট শেবদ্ধ আহমদ মুসার মুলখর 

ওপর। 
শচশি পিলি পিলি ম্লাে হলয় দগ  আহমদ মুসার মুখ। একিা দবদোর 

কাল া োয়া দেলম এ  আহমদ মুসার মুলখর ওপর। 
শচশি পিা দিষ কলর দচাখ বুঝ  আহমদ মুসা। 
‘দকাে দুিঃসংবাদ মুসা ভাই?’ আশজমলভর কলন্ি উলিলগর সুর।  
দচাখ খু   আহমদ মুসা। 
ম্লাে হাস । ব  , ‘দুিঃসংবাদ আশজমভ। ফ্রালি হিভাগা ওমর বায়া 

আবার শকেন্যাপ হলয়লে।’ 
‘কারা শকেন্যাপ কলরলে?’ 
‘কযালমরুলের দসই সোসীলদর পলক্ষ ফ্রালির দকাে ভািা করা গ্রুপ 

শেিয়।’ 
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একিু থাম  আহমদ মুসা। আবার বুলজ এ  িার দচাখ। পরক্ষলণই 
আবার দচাখ খুল  ব   ‘জাশে ো দবচারা দবৌঁলচ আলে শক ো, দবৌঁলচ থাকলব শক 
ো।’ খুব ভারী দিাো  আহমদ মুসার কন্ি। 

মুহুলিত দচহারািা পালল্ট দগলে আহমদ মুসার। মলে হলে দস দযে এলদলি 
আর দেই। 

‘শকন্তু ওমর বায়ার জলন্য ওরা এিিা মশরয়া হলয় উলিলে দকে?’ ব   
আশজমভ। 

‘ওমর বায়া এখে বযশক্তমাত্র েয় আশজমভ। এখে কযালমরুলের মজ ুম 
একিা জাশির প্রিীক। িারা ভাবলে আজ, ওমর বায়ার কালে যশদ িারা পরাশজি 
হয়, িাহল  কযালমরুলে িালদর জু ুমও পরাজয় বরণ করলব। িাই ওমর বায়ালক 
িারা কিা করলবই, েয়লিা হিযা করলবই।’ ব লি ব লি আহমদ মুসার দচাখ 
আলবলগ ও দবদোয় েী  হলয় দগ । 

িাশিয়াো অপ লক িাশকলয়শে  আহমদ মুসার শদলক। 
কথা দিষ কলর আহমদ মুসা দদয়াল র কযাল ন্োলরর শদলক চাই । 

িারপর ব  , ‘আশজমভ পযাশরলসর একিা শিশকলির বযবিা কর। সবলচলয় আলগ 
দয লাইিশি ওখালে দপ ৌঁেলব দসই লাইলির।’ 

‘আজই!’ আশজমলভর কলন্ি অলেকিা প্রশিবালদর সুর। 
‘এমশেলিই যলথষ্ট দদরী হলয় দগলে।’ 
‘শকন্তু আপোর মশদো িরীফ যাওয়ার কথা।’ িরণ কশরলয় শদ  

আশজমভ। 
আহমদ মুসা মুখ শেচু কর । একিা দবদোর োয়া দখল  দগ  িার মুলখর 

ওপর শদলয়। 
ভাব  আহমদ মুসা। িারপর ব  , ‘শিক আলে, িুশম মশদো িরীফ হলয় 

পযাশরলসর একিা শিশকি কর।’ 
আশজমভ দবশরলয় দগ  ঘর দথলক। 
িাশিয়াো মুখ শেচু কলর বলস শে । দবদোয় জজতশরি িার মুখ। 
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আশজমভ দবশরলয় দগল  আহমদ  মুসা িাশিয়াোর শদলক দচলয় ব  , 
‘দুিঃশখি িাশিয়াো, পৃশথবীিালক আমরা দুলযতাগময় কলর িুল শে। সমস্যা এবং 
সংকলির দিষ দেই।’ 

দকাে কথা ব   ো িাশিয়াো। মাথাও িু   ো। 
‘ফ্রালি দযলি হলব িা স্বলপ্নও ভাশবশে আশম।’ ব   আহমদ মুসাই 

আবার। 
‘আপশে ওখাে দথলক শফরলেে কলব?’ গম্ভীর কলন্ি শজলজ্ঞস কর  

িাশিয়াো। 
িৎক্ষণাৎ জবাব শদ  ো আহমদ মুসা। একিু পর ব  , ‘ আশম জাশে ো 

িাশিয়াো। ফ্রালি যাবার পশরকল্পো শে  ো, শকন্তু যাশে। দসইভালব আসলিও 
পাশর আবার।’ 

আবার মুখ েি কর  িাশিয়াো। 
‘িাশিয়াো।’ োক  আহমদ মুসা। 
‘ব ুে।’ মুখ ো িুল ই জবাব শদ  িাশিয়াো। 
‘আমালক মাফ কলর শদও িাশিয়াো। দিামার সালথ আমার দদখা 

আমালদর উপকৃি কলরলে, শকন্তু ক্ষশি কলরশে দিামার।’ ভারী এবং েরম কন্িস্বর 
আহমদ মুসার। 

িাশিয়াো মুখ িুল  িাকা  আহমদ মুসার শদলক। িার দু’দচাখ ভরা 
অশ্রু। কাৌঁপশে  িার দিাৌঁি। 

কথা ব লি পারল া ো। আবার দচাখ োশমলয় শে  দস। 
িাশিয়াোর এই শেরবিা ও শেরব অশ্রুর সামলে আহমদ মুসা শেলজলক 

খুবই শবব্রিলবাধ্ কর । শবপযতস্ত এই দমলয়িার প্রশি হৃদলয়র দকাথায় দযে একিা 
দবদো শচে শচে কলর উি । িার দু’দচাখ ভরা অশ্রুর মলধ্য একান্ত আপে এক 
আশ্রলয়র আকুশি আলে। হৃদলয়র শচে শচলে দবদোিার পালি আহমদ মুসা একিা 
অস্বশস্তও অনুভব কর । 

দস অস্বশস্তিা দূলর সশরলয় শদলি দচষ্টা কলর আহমদ মুসা ব  , ‘ 
িাশিয়াো মধ্যএশিয়া মুসশ ম প্রজািে শচরশদে দিামার কালে কৃিজ্ঞিার পাহাি 
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প্রমাণ ঋলণ বাধ্া থাকলব। দপ্রশসলেন্ি আমালক জাশেলয়লেে, িারা দিামালক 
মধ্যএশিয়ার োগশরকত্ব শদলয়লেে। িাসখলের সবলচলয় অশভজাি এ াকায় 
দিামালক একিা বাশি শদলয়লেে। চাকুরী শকংবা বযবসায় বা যা িুশম করলি চাও 
িার বযবিা কলর দদলবে িারা। আর.........’ 

আহমদ মুসালক বাধ্া শদ  িাশিয়াো। ব  , ‘ ো এসব ব লবে ো। 
অন্তি আপশে ব লবে ো। সইলি পারলবা ো।’ বল  কান্নায় দভলঙ পি  
িাশিয়াো। 

কাৌঁদলি কাৌঁদলি উলি দাৌঁিা । ব  , ‘আশম চশ ।’ 
‘দকাথায় যালব?’ 
‘আশম জাশে ো।’ মুখ শেচু কলর ব   িাশিয়াো। 
‘িাশিয়াো।’ োক  আহমদ মুসা। 
অশ্রু দধ্ায়া মুখ িুল  ধ্র  িাশিয়াো। কথা ব   ো। 
আহমদ মুসা উলি দাৌঁিা । িাশিয়াোর শদলক কলয়ক পা এশগলয় ব  , ‘ 

দিামার জলন্য আমালদরলক শকেু ভাববার, শকেুই করার সুলযাগ দদলব ো 
িাশিয়াো?’ 

‘ো, আমার জলন্য আর কারও শকেু করার দেই।’ 
‘আমারও দিা একিা মে আলে। শক সান্ত্বো শেলয় আশম যাব িাশিয়াো?’ 
িাশিয়াো দু’ধ্াপ এশগলয় এ  আহমদ মুসার শদলক। মুলখামুশখ হল া দস 

আহমদ মুসার। িার অশ্রু ভরা দচাখ দু’শি িু   দস আহমদ মুসার দচালখর শদলক। 
কাৌঁপশে  রক্তাভ দিাৌঁি দু’শি িাশিয়াোর। ব  , ‘ভাবলবে শপিারলদর দমলয় 
শপিারলদর দদলি শফলর দগলে। িারপর আর শকেু ভাবলবে ো। ভাবল ও রলক্তর 
 া  রংলয়র দভির শদলয় হৃদলয়র সবুজ কান্না আপশে দদখলি পালবে ো। আর 
মলের কথা ব লেে? শবপ্লবীলদর মে থালক ো, থাকলি দেই।’ কান্নায় দভলঙ পিা 
িাশিয়াো দু’হালি মুখ দঢলক ঘুলর দাৌঁশিলয় দদ ৌঁলি দবশরলয় দগ  ঘর দথলক। 

অনুভূশি িূন্য অবিায় শকেুক্ষণ দাৌঁশিলয় দথলক আহমদ মুসা ধ্প কলর 
বলস পি  দসাফায়। মাথা শেচু কলর দু’হালি দচলপ ধ্র  মাথা। 

আশজমভ ঘলর ঢুক । ধ্ীলর ধ্ীলর এলস বস  আহমদ মুসার পালি। 



মধ্য এশিয়ায় কাল ালমঘ  182 

 

‘িাশিয়াো চল  দগ  মুসা ভাই, আমালদর দদয়া গাশিশিও দস শেলয় 
যায়শে।’ েরম কলন্ি ব   আশজমভ। 

আশজমলভর কথার দকাে জবাব এ  ো আহমদ মুসার কাে দথলক। 
অলেকিা স্বগি কলন্ির মি দবশরলয় এ  আহমদ মুসার মুখ দথলক ‘পৃশথবীর এি 
শবপদ এি দবদো দকে আশজমভ?’ ভারী এবং কশম্পি কন্ি আহমদ মুসার। 

মুসা ভাই আপশেই দিা দসশদে এ হাদীসিা বল শেল ে, ‘শবপদ আর 
দবদোর সাগর শদলয় জান্নাি দঘরা। জান্নালি দপ ৌঁেলি হল  সবাইলক পাশি শদলি 
হলব এই শবপদ আর দবদোর সাগর।’ 

মুখ িু   আহমদ মুসা। িার দু’দচালখর দকাণায় অশ্রু। আশজমলভর 
শদলক দচলয় ম্লাে দহলস ব  , ‘ ধ্ন্যবাদ আশজমভ। আশম ভুল  শগলয়শে াম এ 
হাদীসিার কথা। 

কথা ব   ো আশজমভ। 
দু’জলেই শেরব। 
এক সময় শেরবিা দভলঙ দভজা কলন্ি ব   আশজমভ, ‘পযাে ইস াশমক 

এয়ার  াইলির আজলকর রালির লাইলির শিশকি পাওয়া দগলে। শিশকি িাসখে 
দজো, মশদো, পযাশরলসর। মক্কা িরীলফ ওমরার জলন্য দু’শদে। একশদে মহােবী 
(সিঃ) এর কবর দযয়ারি ও ভাবীর কবলর দদায়া। ৪থত শদে দভালর মশদো 
ইন্িারন্যািো  এয়ারলপািত দথলক দসাজা পযাশরস।’ 

‘দিামার কন্ি শুলে মলে হলে িুশম খুব দবজার আশজমভ।’ 
‘আশম একা দকে, সবাই ক্ষুদ্ধ। দকউ দমলে শেলি পারলে ো আপোর এই 

শসদ্ধান্ত। অন্তি কলয়কিা শদে আপোর শবশ্রাম প্রলয়াজে।’ 
‘দকে শবশ্রালমর জলন্য আল্লাহ রাি দিা শদলয়লেেই।’ 
আশজমভ শকেু ব লি যাশে । এই সময় দিশ লফাে দবলজ উি । 
আশজমভ ধ্র  দিশ লফাে। ধ্লরই বল  উি , ‘মুসা ভাই, দপ্রশসলেন্ি 

কথা ব লবে।’  
আহমদ মুসা উলি দগ  দিশ লফাে ধ্রার জলন্য। 
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দসশদেই রাি ১১িা ৪০শমশেি। 
িাসখে এয়ারলপালিত দাৌঁশিলয় আলে পযাে ইস াশমক এয়ার  াইলির 

শবিা াকার দপ্লেশি। 
সাশর দবলধ্ দাৌঁশিলয় থাকা অশ্রু সজ  সব সাথীলদর এলক এলক বুলক 

জশিলয় ধ্লর শবমালের শসশিৌঁর শদলক এগুল া আহমদ মুসা। 
শসশিৌঁর একদম মুলখ দাৌঁশিলয় স্বয়ং দপ্রশসলেন্ি কুিায়বা। 
আহমদ মুসা দসখালে দপ ৌঁেলিই কুিায়বা জশিলয় ধ্র  আহমদ মুসালক। 
ব  , ‘সুশদলে দিা আপোলক পাব ো। দুশদতলে দযে আল্লাহ আপোলক 

এভালবই সব সময় আমালদর কালে এলে দদে।’ 
অশ্রু গিাশে  কুিায়বার দচাখ দথলক। আহমদ মুসা দহলস ব  , ‘অশ্রু 

মুলে দফ  কুিায়বা। দপ্রশসলেন্িলক এভালব কাৌঁদলি দেই।’ 
সবাই আবার সা াম জাশেলয় শবমালের শসশিৌঁ শদলয় উলি দগ  আহমদ 

মুসা। 
শকন্তু শবমালের দরজায় শগলয় হিাৎ ঘুলর দাৌঁিা । হাি শদলয় ইিারা কলর 

োক  আশজমভলক। 
শবমালের শসশিৌঁ শদলয় ির ির কলর উলি এ  আশজমভ। দচালখর পাশেিাও 

দমালেশে দস। 
আহমদ মুসা রুমা  শদলয় িার দচালখর পাশে মুলে শদলয় ব  , 

‘িাশিয়াো শকেুই দেলব ো, শকন্তু িার প্রশি দাশয়ত্ব রলয়লে দিামালদর। রাশিয়া 
শকংবা দযখালেই দস থাক িার প্রশি দিামরা েজর রাখলব। দকােও অসুশবধ্ায় দযে 
দস ো পলি।’ 

কথা দিষ কলর আশজমলভর শপি চাপলি ব  , ‘যাও।’ 
‘আপোর শেলদতি অক্ষলর অক্ষলর পা ে করব মুসা ভাই।’ 
বল  সা াম জাশেলয় শসশিৌঁ শদলয় দেলম দগ  আশজমভ। 
আহমদ মুসা প্রলবি কর  শবমালে। 
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দপ্লে োি । 
অল্পক্ষলণর মলধ্যই িাসখলের সহর আল াক শবন্দু, সুের দমঘমা া 

হাশরলয় দগ  দচাখ দথলক। িারপর আবার সামলে এলস দাৌঁিা  ঘে অন্ধকার। দসই 
অন্ধকালর অলেক পশরশচি মুখ, পশরশচি ঘিো ও পশরশচি কথা ঢাকা পলি দগ । 
শুরু হল া দযে এক েিুে অধ্যালয়র। কাল া অন্ধকালরর বুলক ফুলি উি  আল াক 
েগরী পযাশরস। ওখালেই দকাথাও আলে ওমর বায়া, আর আলে ভয়ংকর সংগিে 
‘আশমত অব িাইে ওকুয়া।’ েিুে অধ্যালয়র অন্ধকালর আরও দক আলে দক 
জালে!’ 

আহমদ মুসার দচাখ দু’দিা দযে আিার মি দ লগ দগ  অন্ধকালরর কাল া 
দদলহর সালথ। দসই অন্ধকালরর দদলহ সালপর শজহ্ববার মি  ক  ক কলর উি  
‘্লকযাক িস।’ চমলক উি  আহমদ মুসা। 

দচাখ দফরালি পার  ো আহমদ মুসা দসশদক দথলক। 
শবমালের শসলি দহ াে শদলয় আহমদ মুসা িাশকলয় রই  জাো া শদলয় 

দসই অন্ধকালরর বুলক। 
দভলস চ   শবমাে দজোর উলেলশ্য। 
 

 
পরবিতী বই 

্লকযাক িলসর কবল  
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১ 
গেররো েদৃশ ওয়াট তার চাবুক থামাে। রচৎকারও গথসম গেে ওমর 

বায়ার। রচৎকার রূপান্তররত হসো গোঙারিসত। 
ওমর বায়ার গদহটা ওবু কসর টাঙাসিা ঘসরর ছাসদর োসথ। ঝুসে পসেসছ 

তার দু’রট হাত রিসচর রদসক। গদহ তার রক্তাক্ত। তার হাত, তার চুে গবসয় গ াটা 
গ াটা রক্ত রেসয় পেসছ গমসঝসত। 

ওয়াট তার চাবুসকর রক্ত স্পসে মুসছ চামোর ততরী চাবুসকর োসপর মত 
েকেসক গেজটা হাসত গুরটসয় রিে। বাম হাত রদসয় এ্যােসে গথসক জ্বেন্ত 
রেোসরট তুসে রিসয় এ্গুসো ওমর বায়ার রদসক। ওয়াসটর কপাসে রবন্দু রবন্দু 
ঘাম। গচাসে-মুসে চরম অধৈস য্যর ভাব।  

বাম হাসতর রেোসরটটা গে গচসপ ৈরে ওমর বায়ার কাাঁসৈ। 
গকাঁসপ উঠে ওমর বায়ার গদহ। রচৎকার কসর গচাে েুেে ওমর বায়া। 
গহা গহা কসর গহসে উঠে ওয়াট। মুে রবকৃত কসর গে বেে, এ্মি গপটাসিা হারতসক 
গপটাসেও গে কথা বেত। গশয়াসের বাচ্চা গতার মুে েুেসত পারোম িা, গতার 
রবোসের বংসশ জন্ম গিয়া উরচত রছে। 
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এ্কটু থাকে ওয়াট। তারপর েোর স্বরটা এ্কটু িারমসয় বেে, োমান্য 
দু’গটা কথা বসে রদসে এ্েব গতার রকছুই হসতা িা। বে, গতার জরম জমার কােজ-
পত্র কার কাসছ, গকাথায় গরসেরছে? অথবা বে, কযাসমরুসির গকাটয গথসক গতার 
গকেটা তুই তুসে রিরব। 

েমগ্র দরিণ কযাসমরুসির এ্কমাত্র অবরশষ্ট মুেরেম েযান্ড ওমর বায়ার 
জরমদারী কুরিেত করার এ্ দু’রট পথই গোো আসছ ‘রকং গডাম অব ক্রাইস্ট’ 
(KOC-গকাক) এ্বং ‘আরময অব ক্রাইস্ট অব ওসয়স্ট আরিকা’ (AOCOWA-
ওকুয়া) এ্র কাসছ। ওমর বায়ার জরম জমার কােজপত্র ্রদ গপসয় ্ায়, তাহসে 
ওমর বায়া প্রমাণ করসত পারসব িা গ্ জরম জমা গুসো তার। তাছাো কােজ-পত্র 
প্রসয়াজি অনুোসর পররবতযি কসর রিসজরা কাসজ োোসত পারসব। ওমর বায়ার 
কােজপসত্রর গ্ করপ কযাসমরুসির েহকারী গেসরস্তায় জমা রছে তা ওকুয়া 
ইরতমসৈযই োসয়ব কসর গ সেসছ। সুতরাং ওমর বায়ার কাসছর কােজপত্র 
এ্কবার হাত করসত পারসেই গকল্লা সত। 
 ওমর বায়া ৈীসর ৈীসর ডাি হাতটা তুসে কাসৈর গ াস্কাটার উপর হাত 
বুরেসয় বেে, গতামাসদর আরম রচরি িা। গতামাসদর োসথ আমার গকাি শত্রুতা 
গিই, গতামরা এ্েব চাও গকি? 
 ওমর বায়ার ঝুেন্ত হাতটার উপর  টুবসের মত এ্কটা োরথ চারেসয় 
ওয়াট বেে, আবার বেরছে গেই এ্কই কথা। দুরিয়ার গকউ আমাসদর রমত্র িয়, 
আমাসদর রমত্র আমাসদর স্বাথয। আমাসদর স্বাসথযই ‘ওকুয়া’ এ্েি আমাসদর রমত্র, 
আর তুই আমাসদর শত্রু। এ্বার আমার প্রসের জবাব গদ। 
 ‘জবাব আরম বহুবার রদসয়রছ’। 
 ‘রক জবাব রদসয়রছে?’ 
 ‘গতামরা ্া চাও তার গকািটাই পাসব িা’। 
 গচাে দু’রট জ্বসে উঠে ওয়াসটর। রকন্তু পরিসণই শান্ত হসয় বেে, তুই রক 
পােে? জংেে ভরা কযাসমরুসির কাম্প ুউপতযকায় ১০ হাজার এ্কর জরম বে 
হসো, িা গতার জীবি বে? 
 ‘তুরম  রােী িা?’ 
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 ‘হ্যা। গকি?’ 
 ’১০ হাজার িয়, গতামার িাসের ১০ এ্কর জরম রক তুরম বৃরটসশর হাসত 
তুসে রদসত পার?’ 
 ‘বৃসটি রভন্ন রাষ্ট্র, তার হাসত আমার গদসশর মারট তুসে গদব গকি?’ 

‘তাহসে আরম গদব গকি?’ 
‘ওকুয়া’ রকংবা ‘গকাক’ গতা রভন্ন রাষ্ট্র িয়। গতামার এ্ তুেিা রঠক িয়। 

 ‘রভন্ন রাষ্ট্র িয় গকি? েৃষ্টাি জারতস্বাথয রিসয় ওকুয়া কযাসমরুি ভুরম 
দেসের গ্ অরভ্াি চাোসে, তা পুসরাপুররই রাজধিরতক উসেশ্য প্রেূত। এ্ 
রাজিীরতর উসেশ্য হসো কযাসমরুসি এ্কক েৃষ্টাি জারত স্বাথয প্ররতষ্ঠার জসন্য 
মুেরেম জারত-স্বাসথযর েম্পূণয রবিাশ োৈি করা। সুতরাং আমার গ্ দশ হাজার 
এ্কর জরম তা শুৈু জরম িয়, আমার অরস্তত্ব, আমার জারতর অরস্তত্ব। আমাসক 
গতামরা ্া ইো তাই কসরা, আমার জারতর অরস্তত্ব গতামাসদর হাসত তুসে রদসত 
পারর িা’। 
 গচাে জ্বসে উঠে ওয়াসটর। হাসতর চাবুক িারচসয় গে বেে, রদসত হসব 
গতামাসক। ‘ওকুয়া’ িয়, ব্ল্যাক ক্রসের হাসত তুরম পসেছ। কথা গতামাসক বরেসয়ই 
ছােব। 
 ‘ওকুয়ার হাসত মৃতযু এ্কটা, গতামাসদর হাসত দুইটা মৃতযু আসছ িা রক?’ 
 ‘রবদ্রুপ করছ ব্ল্যাক ক্রেসক?’ গচাে গথসক আগুি ঝরে ওয়াসটর। 
োর সয় উঠে তার চাবুক। রবদুযসতর েরত রিসয় গছাবে মারে ওমর বায়ার গদসহ। 
এ্ই গছাবসে র িরক রদসয় রক্ত িামসছ ওমর বায়ার গদহ গথসক। আঘাসতর োসথ 
োসথ ওমর বায়ার মুে গথসক গবররসয় আেসছ রচৎকার। 
 দু’হাসত বাট ৈসর চাবুক চাোসে ওয়াট। ওমর বায়ার রচকার ৈীসর ৈীসর 
িীণ হসয় এ্ে। গথসক গেে এ্কেময়। গচাে দু’রট তার বুসজ গেে, ঝুসে পেে 
হাত দু’রট রিিঃোে হসয়। জ্ঞাি হাররসয়সছ ওমর বায়া। 
 থামে ওয়াট। 
 ঘসর দ্রুত প্রসবশ করে রপসয়সর পে। ব্ল্যাক ক্রসের প্রৈাি। বেে, ‘রক 
ওয়াট, গমসর গ েসে িারক?’ 
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 ‘ও কুত্তার বাচ্চা কথা বেসব িা’। 
 ‘কথা ওসক বোসতই হসব, ওসক গমসর গকাি োভ গিই আমাসদর 
মসেেসদর’। 
 ‘গকি ও বযাটা মসর গেসেই গতা েব গশষ, ওসদর বংসশ গতা আর গকউ 
গিই। সুতরাং ওর জরম পাকা  সের মত এ্সে পেসব আমাসদর মসেে 
‘ওকুয়া’গদর হাসত’। 
 ‘গেটা হসে ভােই হসতা। রকন্তু গে পথ ও বযাটা বন্ধ কসর গরসেসছ। গে 
আদােসত গ্মি দরেে গপশ কসর গরসেসছ গ্, গে কযাসমরুসির আদােসত হারজর 
হসয় জরম হস্তান্তর িা করসে গকাি হস্তান্তর দরেে তবৈ বসে েণয হসব িা, গতমরি 
গে আদােসত উইে গররজরষ্ট্র কসর গরসেসছ গ্, তার মৃতযু ঘটসে বা গে ৫ বছসরর 
গবরশ রিসোাঁজ থাকসে তার েকে স্থাবর ও অস্থাবর েম্পরত্ত ‘কযাসমরুি মুেরেম 
োসস্টর’ হস্থান্তর গ্ােয মারেকািায় চসে ্ াসব। সুতরাং তাসক বারচসয় রােসত হসব 
এ্বং আমরা ্ া চাই তা আদায় করসত হসব’। ঘসর প্রসবশ করসত করসত কথাগুসো 
বেে,  াদার িারেে বাইক।  াদার বাইক ‘রকংসডাম অব ক্রাইস্ট’ (গকাক) এ্র 
প্রৈাি এ্বং ‘আরময অব ক্রাইস্ট অব ওসয়স্ট আরিকা’ (ওকুয়া)- এ্র প্রৈাি 
উপসদষ্টা। 
 ‘ও কুত্তার রবোসের জীবি। রিরিন্ত থাকুি ও মরসব িা’। বেে ওয়াট। 
 রপসয়সর পে ওমর বায়ার রিশ্বাে পরীিা কসর বেে, ‘এ্সক িারমসয় 
রিসত বে ওয়াট’।  
 বসে রপসয়সর পে  াদার বাইকসক রিসয় গবররসয় এ্ে।  

ওরা এ্সে প্রসবশ করে রপসয়সর পসের অর ে কসি। বেে ওরা। রচন্তা 
করসছ রপসয়সর পে। 

‘রক ভাবসছি রমিঃ রপসয়সর?’ বেে  াদার বাইক। 
‘ভাবরছ ওয়াট রঠকই বসেসছ শয়তািটা কথা বেসব িা। তবদুযরতক 

আেসি বরেসয়ও তার কাছ গথসক বথা আদায় করা ্ায়রি তবদুযরতক। তবদুযরতক 
শকও গ্ হজম কসর, বাসে আসে িা, তাসক আর রক শারস্ত গদয়া ্াসব? 

‘শয়তািটা এ্ত শক্ত? অরবশ্বাস্য’। 
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‘অরবশ্বাস্য হসেও েতয’। 
‘রকন্তু গকমি কসর?’ 
‘মুেেমািসদর গতা আপরি জাসিি। শত্রুর হাসত মৃতযু ওসদর কাসছ 

শাহাদাত। শাহাদাত ওসদর পরম কাময বস্তু। মৃতযুসক ্ারা এ্ইভাসব আরেংেি 
কসর, তাসদর বাসে আিা করঠি’। 

‘তাহসে?’ 
‘গেটাই ভাবরছ’। 
‘শয়তািটা গ্ বযবস্থা কসর গরসেসছ তাসত তাসক রাজী করাসিা ছাো 

গকাি পথ গিই’। 
‘এ্ই কাজটাই অতযন্ত করঠি। আো বেুি গতা, েবই গতা আপিাসদর 

দেসে এ্ই দশ হাজার এ্কর জরম িা হসে আপিাসদর হয় িা?’ 
‘জরম দেে আমাসদর েিয িয়, আমাসদর েিয হসো মুেেমািসদর 

উসেদ করা। দরিণ কযাসমরুসির কাম্পু উপতযকার এ্ই দশ হাজার এ্কর জরম 
আমরা ছােসত পারর িা দু’গটা কারসণ। এ্ক, মুেেমািরা বসে থাকার জারত িয়। 
তারা ঐ দশ হাজার এ্করসক গকন্দ্র কসর গ্ শরক্ত েসে তুেসব, তার গমাকারবো 
করা আমাসদর জসন্য করঠি হসত পাসর। কারণ দরিণ কযাসমরুসি অরৈকাংশ 
গিসত্র মুেেমািসদর গ্ জরম আমরা দেে কসররছ, তার আইিেত গকাি রভরত্ত 
গিই। সুতরাং মুেেমািরা ্রদ ঐ দশ হাজার এ্কর এ্োকাসক গকন্দ্র কসর গোজা 
হসয় এ্কবার দাাঁোসত পাসর তাহসে শরক্ত িা হসেও আইসির ্ুসে তারা িামসব। 
গে ্ুসে আমরা েৃষ্টািরা পারসবা িা। দুই, আমরা জািসত গপসররছ ওমর বায়ার 
গপছসি এ্সে দাাঁরেসয়সছ রাসবতা ও ওয়ারমর মত মুেরেম েংস্থা। ওরা কযাম্প 
ভযারেসত ওমর বায়ার ঐ দশ হাজার এ্কর জরমসক রভরত্ত কসর রিরিীয় রেিী ও 
েযাবি (স্োসি গথসক মুেেমািসদর উসেদ প্রায় েম্পন্ন) এ্োকার জসন্য 
শরক্তশােী এ্করট ইেোমী ঘারট েসে তুেসত চায়। গ্ গকাি মূসেয এ্র পথ আমরা 
বন্ধ করসত চাই। সুতরাং ওমর বায়ার দশ হাজার এ্কর জরম আমাসদর কাসছ আজ 
েমগ্র দরিণ কযাসমরুি, রিরিীয় রেিী ও েযাবি এ্োকার েমাি মূেযবাি’। 

থামে  াদার িারেে বাইক। 
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‘বুসঝরছ, মসের োৈি রকংবা শরীর পাতি। ওমর বায়ার জরম আপিাসদর 
গপসতই হসব’। বেে রপসয়সর পে, ব্ল্যাক ক্রে-এ্র প্রৈাি। 

‘হ্যাাঁ গপসতই হসব’। 
‘এ্বং গপসত হসব ওমর বায়ার েম্মরতসত। তাসক কযাসমরুসির গকাসটয 

রেসয় রিসজ োিয রদসত হসব গ্, গে জরম হস্তান্তর করসছ’। 
‘রঠক বসেসছি’। 
‘অথচ জীবি রদসত হসেও ওমর বায়া জরম হস্তান্তসর েম্মত হসব িা, 

এ্কথা এ্ কসয়করদি পররষ্কার বুঝা গেসছ’। 
‘রকন্তু পথ এ্কটা গবর করসতই হসব?’ 
‘গে কথাই ভাবরছ’। কথাটা বো গশষ কসরই রপসয়সর পে গোজা হসয় 

বেে। আিসে উজ্জ্বে হসয় উঠে তার মুে। েুশীসত চকচসক গদোে তার গচাে 
দু’গটাসক। গ্ি হঠাৎ বে রকছ ুগপসয় গেসছ গে। 

বেে, ‘রমিঃ িারেে বাইক, গপসয় গেরছ’। 
‘রক বসেি?’ েুশী হসয় বেে  াদার িারেে বাইক। 
‘গপসয়রছ েন্ধাি এ্ক অবযথয অসের’। 
‘রক গেই অে?’ 
‘বেব িা, গদোব’। বসে উসঠ দাাঁোে রপসয়সর পে। 
তার োসথ োসথ িারেে বাইকও। 
 
 
 
 
দরজা গোোর শসে গচাে েুেে ওমর বায়া। 
দরজা গোোর োসথ োসথ আসো জ্বসে উঠে ঘসর। ঘসরর আসোর 

সুইচরট েম্ভবিঃত গকন্দ্রীয় কসন্োে গবাসডয। ওরাই ইেমত আসো জ্বাোয় এ্বং 
রিভায়। 
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ওমর বায়ার ঘররট গছাট্ট এ্কটা গেে। ছাদ রবরাট উাঁচুসত। উাঁচু ছাদরটর 
োসয় েুকাসিা তবদুযরতক বাল্ব গথসক আসো আেসছ ঘসর। ঘসর এ্কটা োরটয়া এ্বং 
পারির এ্কটা প্লারষ্টসকর জাে ছাো আর রকছু গিই। োরটয়াটা প্লারষ্টসকর, গমসঝর 
োসথ এ্সট গদয়া। 

ঘসরর োসথ এ্টাস্ট এ্কটা টয়সেট। অসটাসমরটক ফ্লাে রেসস্টসমর 
টয়সেট রটসুয গপপার ছাো আর রকছুই গিই। 

অথযাৎ ঘসর এ্মি রকছু রাো হয়রি ্া রদসয় আক্রমণাত্মক গকাি কাজ বা 
মুরক্তর গকাি গচষ্টা ওমর বায়া করসত পাসর। 

দরজা েুসে গেসে ওমর বায়া গশায়া গথসক উসঠ বেে। গে েিয করে, 
আজ গশায়া গথসক উঠসত আর বযথা োেে িা োসয়। ঘাগুসো েম্পূণয শুরকসয় 
গেসছ। রকন্তু গদসহর দুবযেতা ্ায়রি। এ্ দুবযেতার এ্কটা বে কারণ হসো, ওমর 
বায়া অিশি কসররছে শুকসরর গোশত এ্বং শুকসরর চরবয গদয়া োবাসরর রবরুসে। 
ব্ল্যাক ক্রে কতৃযপি প্রথম রদসক োবাসরর গমনু পাল্টাসত রাজী হয় রি। রকন্তু ওমর 
বায়া রতিরদি অিশসির পর তারা িরত স্বীকার কসরসছ। শুকসরর গোশত ও 
শুকসরর চরবয্ুক্ত োবার েরবরাহ বন্ধ করা েহ হাোে োদয েরবরাহ করার পর 
ওমর বায়া অিশি গভসঙসছ। 

োবার রিসয় ঘসর প্রসবশ করে ডুসপ্ল। কসয়করদি পর ডুসপ্লসক গদসে 
রবরিত হসো ওমর বায়া। 

ডুসপ্লই শুরু গথসক ওমর বায়ার ঘসর োবার েরবরাহ কসর। রকন্তু ওমর 
বায়া অিশি করার েময় গথসক গে গবশ কয়রদি রছে িা। ডুসপ্ল গবশী কথা বসে। 
ওমর বায়া তাসক পছে কসর। তার তুেিায় অসন্যরা ্সের মত। ্সের মত 
িীরসব োবার রদসয় ্ায় এ্বং পসর থাোবােি রিসয় ্ায়। রজজ্ঞাো িা করসে 
এ্কটা কথাও বসে িা। 

ডুু্সপ্ল ঘসর গ াকার পর ঘসরর দরজা বন্ধ হসয় গেে। ডুসপ্ল োবাসরর বাক্স 
রিসয় এ্গুসো ওমর বায়ার রদসক। 

এ্গুসত এ্গুসত বেে, তুরম রজসত গেছ রহসদি। 
ডুসপ্ল ওমর বায়ার অিশসির রদসক ইংরেত করে। 
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‘জয় গকাথায়, মৃতযু গথসক রিা। তুরম গ্ ক’রদি রছসে িা?’ 
ডুসপ্লর মুেটা কাসো হসয় উঠে। োবার বাক্সটা ওমর বায়ার োরটয়ার 

উপর রােসত বেে, ‘আমার মাসয়র অসুস্থতার েবর শুসি বারে রেসয়রছোম’। 
‘তারপর?’ উদগ্রীব কসন্ঠ বেে ওমর বায়া। 
‘আমার মাসক গদেসত পাইরি ্াওয়ার আসেই....’। 
কথা গশষ করসত পারসো িা ডুসপ্ল। কান্নায় জরেসয় গেে তার কথা। 
ওমর বায়া োন্ত্বিার সুসর বেে, দুিঃে কসরা িা ডুসপ্ল। গতামার গচসয়ও বে 

দুভযাো আরম। আরম আমাসক বাাঁচাসত রেসয় আম্মাসক বাাঁচাসত পারররি। হতযা 
কসরসছ ওরা আমার আম্মাসক’। 

‘কারা হতযা কসরসছ গতামার মাসক?’ 
‘ওকুয়া’। ্াসদর পসি গতামরা কাজ করছ’। 
ডুসপ্ল এ্ক দৃরষ্টসত রকছুিণ ওমর বায়ার রদসক তারকসয় থাকে। তারপর 

গবররসয় গেে। 
রকছুিণ পর োবার বাক্স গ রত রিসত এ্ে। 
োবার বাক্স গুরছসয় রিরেে ডুসপ্ল। তার গচাসে-মুসে রচন্তার ছাপ। গচাসে 

িরম দৃরষ্ট। এ্কবার ওমর বায়ার রদসক চরকসত তারকসয় মুে রিচু কসর রিচু স্বসর 
বেে, ‘তুরম ্রদ কাউসক গকাি কথা গপ াঁছাসত চাও, তাহসে রেসে গরে রঠকািা 
েসমত’। 

বসেই ডুসপ্ল োবার বাক্স রিসয় উসঠ দাাঁোে। 
গে উসঠ দাাঁোবার োসথ োসথ তার গকাে গথসক এ্কটা দামী রেোসরসটর 

পযাসকট পসে গেে। ডুসপ্ল উসঠই ঘুসর দারেসয় দরজার রদসক চেে। 
‘ডুসপ্ল তুরম রেোসরট গ সে গেসে’। 
রকন্তু ডুসপ্ল ওমর বায়ার কথা গ্ি শুিসতই গপে িা এ্ইভাসব গবররসয় 

গেে। 
ঘসরর দরজা বন্ধ হসয় গেে ওমর বায়া রেোসরসটর পযাসকট হাসত তুসে 

রিে। অতযন্ত দামী রেোসরসটর পযাসকট। েুব হােকা মসি হসো। অথযাৎ রেোসরট 
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গিই বা দু’এ্কটা আসছ। ওমর বায়া েুেে রেোসরসটর পযাসকট। েুসে রবরিত 
হসো ওমর বায়া, রেোসরসটর এ্কটা শোও গিই, আসছ গছাট্ট এ্কটা গপরেে। 

গপরেে গদোর োসথ োসথ ডুসপ্লর গশষ কথাটা মসি পেে, গকাথাও 
গকাি কথা ্রদ গপ ছাসত চাই তাহসে রঠকািা েসমত গ্ি রেসে রারে। 

রশউসর উঠে ওমর বায়া। ব্ল্যাক ক্রসের ডুসপ্ল তার পসি এ্ই কাজ করসব! 
রকন্তু ওমর বায়া রেেসব রকসে? পরিসিই েুশী হসয় উঠে ওমর বায়া। 

পযাসকসটর গভতসরর রেোসরসটর গমােক কােজরটসত ্সথষ্ট বে এ্কটা রচরঠ গে 
রেেসত পাসর। 

ওমর বায়া প্রশংো করে ডুসপ্লর বুরের। 
েুরশ হসয় ওমর বায়া তেিই পযাসকসটর গভতর গথসক গমােক কােজরট 

গবর কসর র রেরস্তি দুতাবাসের িাসম এ্কটা রচরঠ রেসে গ েে। দুতাবাসের 
রঠকািাও রেেে। রেোর পর কােজরট গপরেে েসমত আবার পযাসকসট  ুরকসয় 
রােে। তারপর পযাসকটরটসক োরটয়া ও গদয়াসের  াাঁক রদসয় রিসচ গ সে রদে। 
ডুসপ্ল এ্সে ওোি গথসক তুসে গিসব। 

মিটা এ্কটু হাল্কা হসো ওমর বায়ার। ওমর বায়া গকাথায় ও কার হাসত 
বেী আসছ এ্টা ্রদ র রেরস্তি দুতাবাে জািসত পাসর, তাহসে তারা োহাস্যর 
বযবস্থা করসত পারসব এ্বং জািাসত পারসব আহমদ মুোসকও। 

গমসঝয় রকছুিণ পায়চারী করে ওমর বায়া। হাত ও পা রশকে রদসয় 
বাাঁৈা। এ্ক  সুটর গবশী হাত-পা  াাঁক করা ্ায় িা। এ্ই অবস্থায় রকছুিণ 
হাাঁটাহারট কসর ওমর বায়া এ্সে রবছািায় শুসয় পেে। 

রকন্তু োরটয়ায় শুসয় তামাসক অিভযস্ত ওমর বায়া তামাসকর েসন্ধ অরতষ্ঠ 
হসয় উঠে। বুঝে রঠক মাথার কাছাকারছ োরটয়ার রিসচর রেোসরসটর পযাসকট 
গথসক এ্ই েন্ধ আেসছ। 

ওমর বায়া োরটয়ার রিসচ হাত রদসয় রেোসরসটর পযাসকটটাসক োরটয়ার 
গপছি রদসক ছুসে রদে। এ্সত েসন্ধর তীব্রতা এ্কটু কমে। 

ঘুরমসয় পসেরছে ওমর বায়া। 
দরজা গোোর শসে ঘুম গভসে গেে তার। 



ব্ল্যাক ক্রসের কবসে  11 

 

গচাে েুসে গদেে, ঘসর প্রসবশ করসছ মরশসয় রেরে, ব্ল্যাক ক্রে প্রৈাি 
রপসয়সর পসের দরিণ হস্ত। গোকরটর োসপর মত ঠান্ডা কথা এ্বং তাপমাত্রায় 
ভদ্র বযবহার গদসে ওমর বায়া বুসঝসছ গোকটা ভীষণ বুরেমাি। ওয়াসটর রঠক 
রবপরীত। ওয়াট চাবুক রদসয় কথা গবর করসত চায়, আর এ্ সুের কথার পরশ 
বুরেসয় কাজ হারেে করসত চায়। 

মরশসয় োরে দু’এ্করদি পরপরই আসে। এ্সে বার বার এ্কই কথা 
বসে, ওমর বায়ার জরম হস্তান্তর েমস্যাসক এ্তদুর আিা রঠক হয়রি ওকুয়া’র। 
ভাসো বযবহার করসে উপ্ুক্ত দাসম ওমর বায়া জরম অবশ্যই রদসয় রদত। েবাই 
্েি কাম্পু উপতযকা গথসক চসে গেসছ, তেি গে এ্কা গথসক আর োভ রক! ্াই 
গহাক, রবষয়টা রিসয় আসবেমুক্ত মি রিসয় ওমর বায়ার ভাবা দরকার। দশ হাজার 
এ্কর জরমর জসন্য জীবি গদয়ার গকাি মাসি হয় িা। ব্ল্যাক ক্রে ওকুয়া’গক কথা 
রদসয় রবপসদ পসেসছ। এ্ রবপদ গথসক ওমর বায়া ব্ল্যাক ক্রেসক উোর করসে 
ব্ল্যাক ক্রে ওমর বায়াসক অন্যান্য োহা্য ্া গে চায় রদসত রাজী আসছ। 
ইতযারদ...। 

ওমর বায়া রবছািায় উসঠ বেে। ভাবে, ঘন্টা োসিক েময় এ্েি তাসক 
ঐ এ্কই বকবকারি শুিসত হসব। 

ঘসর  ুসক ওমর বায়ার রদসক িজর গ সেই বসে উঠে মরশসয় োরে, বািঃ 
গতামার স্বাস্থয গতা গবশ ইমপ্রুভ কসরসছ। রতি রদি আসে এ্সেরছোম, গেরদসির 
গচসয় আজ তুরম অসিক ভাে। মিও ভাে আসছ রিিয়। 

রকন্তু দরজা গথসক ওমর বায়ার রদসক কসয়ক ৈাপ এ্গুসতই মরশসয় োরের 
গচােটা তীক্ষ্ণ হসয় উঠে। দু’এ্কবার িাক গটসি এ্রদক-ওরদক তারকসয় বেে, 
গতামার ঘসর রভ.আই.রপ গকউ আজ এ্সেরছে? 

‘িা, গকি?’ 
‘ইরম্পয়াে রেোসরসটর েন্ধ পারে। গকউ গেসয়সছ এ্োসি, গতামাসক 

গকউ রক রদসয়সছ?’ 
‘আরম গতা রেোসরট োই িা’। 
‘তুরম রঠক বেছ িা’। 
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বসে মরশসয় োরে এ্রেসয় এ্সে রবছািার কম্বে, বারেশ, ইতযারদ উরঠসয় 
গদেসত োেে। রকছুই গপে িা। এ্রপর গে বসে োসটর তোয় উরক রদে। গদেসত 
গপে গে রেোসরসটর পযাসকট। মুে উজ্জ্বে হসয় উঠে তার। বেে, ‘গভসবরছোম 
তুরম োরটাঁ মুেেমাি, রিিয় রমথযা কথা বে িা। রকন্তু ৈরা পসে গেসে। রেোসরট 
গেসত শুরু কসরছ। গপসে গকাথায় রেোসরট? আমাসদর রিরাপত্তা বযবস্থায় রিিয় 
গকাথায়  াাঁক আসছ’। 

এ্েব কথা বেসত বেসত োরটয়ার তো গথসক রেোসরসটর পযাসকট গবর 
কসর আিে মরশসয় োরে। 

উসঠ দাাঁোে গে। 
েুেে গে রেোসরসটর পযাসকট। 
ওমর বায়ার মুেটা ভসয়  যাকাসে হসয় রেসয়রছে। 
রেোসরসটর পযাসকট েুসে গচাে ছািাবো হসয় রেসয়রছে মরশসয় োরের। 
রেোসরসটর পযাসকট গথসক গে গছাট্ট গপরেেটা গবর কসর হাসত রিে। 

তারপর গমােক কােজরট গবর কসর গমসে ৈরে গচাসের োমসি। 
রমরিট োসিক পর গে ৈীসর ৈীসর গচাে তুেে ওমর বায়ার রদসক। তার 

গেই োসপর মত ঠান্ডা গচাে। 
ওমর বায়ার ভয় তেি গকসট রেসয়রছে। তার গচাসে তেি গবপসরায়া 

ভাসবর এ্কটা সু্ফরেংে। 
‘ওমর বায়া, রেোসরসটর এ্ই পযাসকট এ্বং এ্ই গপরেে গতামাসক গক 

এ্সি রদসয়সছ?’ ঠান্ডা অথচ অতযন্ত শক্ত কসন্ঠ রজজ্ঞাো করে মরশসয় োরে। 
ওমর বায়া তার গচাে রিচু করে। কথা বেে িা। 
‘গতামাসক কথা বেসত হসব ওমর বায়া। গতামার রচরঠ আমাসদর কাসছ 

গদাষণীয় িয়, তুরম সুস্াে গপসে এ্টা করসতই পার। রকন্তু আমরা জািসত চাই 
গকাি শয়তাি গতামাসক োহা্য কসরসছ’। রচরবসয় রচরবসয় অতযন্ত কসঠার কসন্ঠ 
বেে মরশসয় োরে। 

গকাি উত্তর রদে িা ওমর বায়া। 
গচাে দু’রট জ্বসে উঠে মরশসয় োরের। বারুসদর ঘসর গ্ি আগুি োেে। 
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ওমর বায়া গশকে বাাঁৈা দু’রট পা গমসঝসত গরসে োরটয়ার উপর 
বসেরছে। মরশসয় োরে ছুসট এ্সে জুতার গোোেী রদসয় ওমর বায়ার ডাি পাসয়র 
আঙুসের উপর প্রচন্ডভাসব আঘাত করে। রচৎকার কসর উসঠ গমসঝর উপর বসে 
পেে ওমর বায়া। পাসয়র আঙুেগুসো এ্কদম গথতসে গেসছ তার। র িরক রদসয় 
রক্ত গবরুসে গথতোসিা জায়ো রদসয়। 

‘দাোও গতামাসক কথা বেসত হসব’। বসে মরশসয় োরে মুে দরজার 
রদসক র ররসয় হাততারে রদে। দু’জি প্রহরী প্রসবশ করে গভতসর। 

‘গতামরা ওয়াটসক আেসত বে। আর বে, েত পরশু গথসক এ্ ঘসর ্ ারাই 
এ্সেসছ তাসদর এ্োসি হারজর করসত’। েসজয উঠে মরশসয় োরের কন্ঠ। 

কসয়ক রমরিসটর মসৈয েবাই এ্সে হারজর হসো ঘসর। 
েত পরশু গথসক ওমর বায়া ঘসর োদয পররসবশিকারী রতিজি, চারজি 

প্রহরী, এ্কজি ডাক্তার এ্বং টয়সেসটর জসন্য এ্কজি র টার প্রসবশ কসরসছ। 
েবাইসক হারজর করা হসয়সছ মরশসয় োরের োমসি। 

েবার মুেই ভসয়  যাকাসে। ব্ল্যাক ক্রসের োসথ গকউ রবশ্বােঘাতকতা 
করসে শারস্ত এ্কটাই- মৃতযুদন্ড। েকসেরই বুক দুরু দুরু করসছ। ওমর বায়া 
েতয-রমথযা ্ার িামই বেুক, তার আর রিা গিই। েবাই ভসয় ভসয় গচারা গচাসে 
তাকাসে ওমর বায়ার রদসক। ডুসপ্লর অবস্থায় েবসচসয় গবশী োরপ। তার গচাসের 
োমসি মৃতযু এ্সে িাচসছ। বারেসত েী ও গমসয় আসছ। তাসদর ছরব এ্সে ভােসছ 
তার গচাসে। গে মরশসয় োরের গচাে এ্রেসয় ঘি ঘি তাকাসে ওমর বায়ার রদসক। 
রকন্তু ওমর বায়ার গচাে কারও রদসক গিই। গে মুে রিচু কসর পাথসরর মত বসে 
আসছ। 

‘গশাি ওমর বায়া, েবাইসক হারজর কসররছ। এ্ই আটজসির গকউ 
এ্কজি গতামাসক রেোসরসটর পযাসকট েরবরাহ কসরসছ। গদরেসয় দাও গক গেই 
কুত্তা’। শান্ত রকন্তু অতযন্ত কসঠার কসে বেে মরশসয় োরে। 

মুে তুেে ওমর বায়া। তার শান্ত গচাে, গঠাসট এ্ক টুকসরা হারে। বেে, 
‘এ্ত আসয়াজি বৃথাই কসরসছি রমিঃ মরশসয় োরে। রেোসরসটর পযাসকট গকউ 
আমাসক গদয়রি। আরম গমসঝসত কুরেসয় গপসয়রছ’।  
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‘রমথযা কথা। গপরেে গকাথায় গপসে তুরম’। 
‘গপরেেও ঐভাসবই গপসয়রছ’। 
‘শয়তাসির বাচ্চা তুরম। কথা গতামাসক বেসত হসব। ওয়াট গতামার কাজ 

শুরু কর’। 
ওয়াট এ্ক োে গহসে এ্রেসয় এ্ে ওমর বায়ার রদসক। হাসত তার 

রবেযাত অপাসরশি বাক্স। 
‘গতামাসক ্েি বারচসয়াঁ রাো আমাসদর দারয়ত্ব, তেি গতামার ো আর 

পচাব িা’। বেসত বেসত ওয়াট ওমর বায়ার হাত রবসশষ ভাসব ততরী কাসঠর 
জারের মসৈয  ুরকসয় হাত েসমত ওটাসক োরটয়ার োসথ গবাঁসৈ গ েে। বেে, 
‘ওমর বায়া আজ বে রকছ ুিয়, কথা বোসিার ক, ে পেরত প্রসয়াে করব’। 

বসে ক্রুব গহসে ওয়াট তার বাক্স গথসক েম্বা সুচ গবর কসর আিে। বেে, 
‘বাম হাত গথসকই শুরু করা ্াক’। 

বসে ক্রুর গহসে ওয়াট তার বাক্স গথসক েম্বা সুচ গবর কসর আিে। বেে, 
‘বাম হাত গথসকই শুরু করা ্াক’। 

ওমর বায়ার হাত গতা দূসর আঙুেগুসোও িোবার গকাি উপায় রছে িা। 
ওয়াট ওমর বায়ার বাম হাসতর মৈযমারট বাম হাসত শক্ত কসর ৈসর ডাি 

হাত রদসয় িসের রিচ রদসয় সুচ  ুরকসয় রদে। 
ওমর বায়া গচাে বন্ধ কসর দাাঁত রদসয় গঠাাঁট কামসে ৈসর চুপ থাকার গচষ্টা 

কসররছে রকন্তু পারে িা। আতযিাদ কসর উঠে। ্ েণায় রবকৃত হসয় গেে তার মুে। 
ডুসপ্ল এ্বং গডসক আিা অন্যান্যরা ভসয় গচাে বুসজরছে। তাসদর কারও 

মুসে রক্ত রছে িা। 
মরশসয় োরে বেে, ‘আমরা গতামার উপর এ্ই অতযাচার করসত চাইরি 

তুরম আমাসদর বাৈয কসরছ। এ্েিও িাম বে গেই শয়তারটার, গ্ গতামাসক 
ওগুসো েরবরাহ কসররছে’। 

ওমর বায়া ্েণায় ৈুকরছে। গকাি উত্তর রদে িা। 
‘এ্ শয়তাসির শয়তাি মরশসয়’। বসে ওয়াট আসরকটা সুচ ওমর বায়ার 

তজযরিসত  ুরকসয় রদে। 
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আবার গেই বুক  াটা রচৎকার কসর উঠে ওমর বায়া। গদহ তার কাাঁপসছ 
্েণায়। হাত ছারেসয় রিসত গচষ্টা করসছ বাাঁৈি গথসক। রকন্তু বাাঁৈি চুে পররমাণ 
র োও হসে িা। 

ওয়াট ওমর বায়ার ্েণা কাতর মুসে এ্কটা ঘুরষ চারেসয় বেে, ‘কথা 
বে শয়তাসির বাচ্চা শয়তাি’। 

িাক গ সট রক্ত গবররসয় এ্ে ওমর বায়ার। গচাে েুেে গে। বেে, 
গতামরা আমাসক গমসর গ ে, রকন্তু ্ া বসেরছ তার বাইসর আমার গকাি কথা গিই’। 

‘ওসর গিরে কুত্তা’ বসে ওয়াট এ্বার সুচ  ুরকসয় রদে বাম হাসতর বুসো 
আঙুসে। আবার ওমর বায়ার গেই বুক  াটা আতযিাদ। প্রচন্ড এ্ক ঝাাঁকুরি রদসয় 
উঠে গে। হাতটা েুসে গিবার গচষ্টা করে। রকন্তু গকাি  ে হসো িা। িাইেসির 
েরু দরে বরং গকসট বেে তার হাসত। র িরক রদসয় গবররসয় এ্ে রক্ত। আঙুসের 
রসক্তর োসথ গে রক্ত এ্কাকার হসয় গেে। 

ডুসপ্লরা আটজি ভসয় আাঁৎসক গুরটসয় রেসয়রছে। ওমর বায়া রদসশহারা 
হসয় কার িাম কসর বসে, এ্ই তাসদর বে ভয়। তাসদর প্ররত মুহুসতযই মসি হসে 
এ্ই বুরঝ িাম কসর বসে। গকউ গকউ ভাবসছ, ওমর বায়ার পর রি য্াতি তাসদর 
উপর শুরু হসব রক? ডুসপ্লর মসি তেি প্রবে ঝে। তার মসি এ্েি ভসয়র গচসয় 
অপরাৈ গবাৈই গবশী। গে ভাবসছ, তার কারসণই গবচারা ওমর বায়ার এ্ই দুদযশা। 
অ্ারচত ভাসবই গে তাসক রচরঠ গদয়ার কথা বসেসছ এ্বং গপরেে ও রেোসরসটর 
পযাসকট েরবরাহ কসরসছ। 

ওমর বায়া আবার হৃদয় রবদারক রচৎকার রদসয় উঠে। চমসক উসঠ গচাে 
তুেে ডুসপ্ল ওমর বায়ার রদসক। আসরকটা সুচ  ুকাসিা হসয়সছ ওমর বায়ার 
অিারমকায়। ্েণায় রবকৃত ওমর বায়ার মুে। তার গচাে দু’রট গবাজা। মুসে গকাি 
কথা গিই। মরশসয় োরে ও ওয়াসটর হুমরক-ৈমরক রি য্াতি তার মুে েুেসত পারসছ 
িা। ডুসপ্লর েমগ্র অন্তর ওমর বায়ার প্ররত শ্রো-ভরক্তসত নুসয় পেে। 

‘গতাসক কথা বেসতই হসব শয়তাি। ব্ল্যাক ক্রে পরাজয় মাসি িা। গতার 
হাত-পাসয়র েব আঙুে গশষ করব। তারপর চামো কাটব। কথা বেসত হসব 
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গতাসক’। রচৎকার কসর বেে ওয়াট। তারপর গটসি রিে ওমর বায়ার অন্য এ্কটা 
আঙুে। 

চেে এ্ই রি য্াতি। 
ক্লান্ত গদহ গিরতসয় পসেসছ ওমর বায়ার। রচৎকার শরক্তও কসম ্াসে 

তার। গমসঝর অসিকোরি জায়ো ওমর বায়ার োে রসক্ত ভােসছ। 
হাত গশষ কসর ্েি ওয়াট ওমর বায়ার পাসয়র রদসক এ্গুসে, এ্ই েময় 

ঘসর দ্রুত প্রসবশ করে রপসয়সর পে ব্ল্যাক ক্রসের প্রৈাি। বেে, ‘থাম ওয়াট’। 
সুচ েসমত হাত েররসয় রিসয় গোজা হসয় দাাঁোে ওয়াট। মরশসয় োরে 

বেে, ‘শুসিসছি েব রকছ?ু’ 
‘হ্যাাঁ শুসিরছ োরে। এ্ভাসব তাসক কথা বোসিা ্াসব িা। তাসক রিসয় 

অন্য রকছু ভাবরছ’। তারপর ওয়াসটর রদসক র সর বেে, ওসক গছসে দাও ওয়াট। 
ওর রচরকৎোর বযবস্থা কর। তুরম এ্ে োরে। এ্সদর গ্সত বে’। 

বসে র সর দারেসয়াঁ দরজার রদসক হাাঁটা শুরু করে রপসয়সর পে। মরশসয় 
োরেও গবররসয় এ্ে রপসয়সর পসের োসথ োসথ। 

‘িতুি রক ভাবছ শয়তািটাসক রিসয়?’ বেে মরশসয় োরে। 
‘তদরহক শারস্ত রদসয় ওর কাছ গথসক রকছুই পাওয়া ্ায় রি তুরম 

 েুরেসয়ও গদসেছ, গকাি োভ হয় রি’। 
‘তাহসে উপায় রক?’ 
‘উপায় আসছ। ওর মাথাটা আমাসদর দেে করসত হসব’। 
‘মাথা? রকভাসব? 
‘েবই জািসব, মানুষ ্রদ চাাঁদ জয় করসত পাসর, তাহসে মানুসষর মাথা 

দেে করসত পারসব িা গকি?’ 
‘গকাি োইরকয়ারেক পেরত রক? 
‘তার গচসয়ও উন্নত ও রিরাপদ। গেটা করম্পউটার পররচারেত 

ইসেকসোসয়িে র সোগ্রাম ও ইসেকেরমওগ্রাম’। 
‘ওসতা োংঘারতক জরটে বযাপার। মানুসষর গিসত্রও ওটা কাজ কসর?’ 
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‘তাই শুসিরছ। রকন্তু কসয়কজি রবজ্ঞািীই এ্টা পাসরি। তাসদর েন্ধাি 
কররছ। ্াক এ্কথা। গশাি, আজসকই ওমর বায়াসক এ্োি গথসক েররসয় িাও 
আমাসদর এ্ক িম্বর ঘারটসত। আর গ্ আটজিসক েসেহ করছ, তাসদর এ্ই 
মুহুসতয রকছু বোর দরকার গিই। আটজসির বাইসরও এ্টা গকউ করসত পাসর। 
ওমর বায়াসক ইোনুোসর কথা বোসত পারসেই েব জািা ্াসব’। 

‘রকন্তু এ্টা এ্েিও গতা েম্ভাবিার বযাপার’। 
‘তা বসট। রকন্তু রবজ্ঞািীসক পাওয়া ্াসব’। 
কথা বেসত বেসত দু’জি রপসয়সর পে-এ্র অর সে এ্সে প্রসবশ করে। 
রবশাে অর ে। িাসের প্রৈািমেীর কিও এ্ত বে িয়। তা হসব, কারণ 

িাসের প্রৈািমেী শুৈুই িাসের। রকন্তু রপসয়সর পে গোটা দুরিয়া গজাো 
েংেঠসির গিতা। ব্ল্যাক ক্রে-এ্র হাত দুরিয়ার েব জায়োয়। গ্োসিই েৃষ্টাি 
এ্িরজও রকংবা রমশিারীরা বাৈার েম্মুেীি হয় এ্বং গপছি দরজা রদসয় োহাস্যর 
তাসদর প্রসয়াজি হয়, গেোসিই রেসয় হারজর হয় ব্ল্যাক ক্রে। ‘ব্ল্যাক ক্রে’ 
িামকরণ এ্ই কারসণই গ্ এ্ েব েময় পদযার আোসে অথযাৎ অন্ধকাসর গথসকই 
কাজ কসর। রবশাে এ্র গিটওয়াকয, রবরাট এ্র শরক্ত এ্বং রবপেু এ্র েম্পদ। 
বেরিয়ার ্ুসে অে রিসষৈাজ্ঞা েসেও োবযীয়সদর অসের গকাি অভাব হয়রি 
এ্সদর কারসণই। এ্রা কাসো বাজাসর রপস্তে গথসক টযাংক প য্ন্ত গ্াোি রদসত 
পাসর। েৃষ্টাি েরকারগুসোর উপর এ্সদর রবরাট প্রভাব। গকাি েরকাসরর গকাি 
গবয়াো রেোন্তসক অনুসরাসৈ িা হসে হুমরক রদসয়ও বাসে আিসত পাসর এ্রা। 
এ্সদর ভরোসতই বেরিয়ার োবযীয়রা েন্ডি, পযাররসে গবামা  াটাসিার হুমরক 
রদসত গপসররছে। এ্ হুমরকসত কাজও হসয়রছে। ইউসরাপীয় গদশগুসো গকাি 
েময়ই মজেুম বেিীয় মুেেমািসদর জসন্য কা য্কর রকছু করসত পাসর রি রকছুটা 
এ্সদর ভসয়ই। 

রপসয়সর পে তার গচয়াসর বসেই গটরেস ািটা গটসি রিে। বেে, 
রবজ্ঞািীসক পাওয়ার বযাপাসর কতদুর এ্গুসত পারে গদরে। 
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দরিণ পযাররসের আবারেক এ্োকায় ১০ তোর এ্কটা ফ্লযাট। ফ্লযাটরট 

ডুসপ্লর। 
ডুসপ্ল শুসয় আসছ তার গবডরুসম। গচাে বুসজ শুসয় আসছ গে। বাম হাতরট 

তার কপাসের উপর ন্যস্ত। 
মুসের  যাকাসে ভাব এ্েিও তার কাসটরি। 
এ্করট তরুণী ঘসর প্রসবশ কসর ৈীসর ৈীসর ডুসপ্লর পাসশ এ্সে দাাঁোে। 

বেে, আবু্ব শরীর োরাপ কসরসছ? 
তরুিীরট ডুসপ্লর গমসয় গরাো। ডুসপ্লর গমসয় এ্বং েী দু’জসিই রবরিত 

হসয়রছে ডুসপ্লসক অেমসয় অর ে গথসক এ্সে শুসয় পেসত গদসে। এ্ েময় ডুসপ্ল 
অর ে গথসক কেিই র সর িা, তার উপর এ্সে শুসয় পসেসছ। 

‘িা মা শরীে োরাপ কসররি’। কপাে গথসক হাতটা িারমসয় বেে ডুসপ্ল। 
‘িা, আবু্ব এ্ভাসব এ্সে গতামার শুসয় পো...’ কথা গশষ করে িা গরাো। 
এ্ েময় ঘসর এ্সে প্রসবশ করে গরাো’র মা ডুসপ্লর েী। বেে, ‘রক 

গতামার শরীর োরাপ কসররিসতা ডুসপ্ল?’ 
‘িা শরীর োরাপ িয়, মিটা েুব োরাপ গেরট’। ডুসপ্লর েীর িাম 

গেরটরছয়া। 
‘গকি? রকছু ঘসটসছ?’ 
‘োংঘারতক এ্কটা ঘটিা ঘসটসছ গেরট’। 
‘রক ঘসটসছ?’ উসেসে গচাে বে বে কসর বেে গেরটরছয়া। 
উরেগ্ন গরাো তার আব্বার মাথার কাসছ গমসঝসত বেে। 
‘এ্কটা রিসগ্রা বেীর কথা গতামাসদর বসেরছোম িা? তাসক রিসয় বে 

ঘটিা ঘসটসছ’। 
‘রক ঘটিা?’ রজজ্ঞাো করে ডুসপ্লর েী। 
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ওমর বায়ার কােজ ও গপরেে পাওয়া, তার রচরঠ গেো, ৈরা পো তার 
উপর অমানুরষক রি য্াতি, তবুও েরবরাহকারীর িাম িা বো েব ঘটিা বেে 
ডুসপ্ল। 

উরেগ্ন ভাসব শুিসো কথাগুসো মা ও গমসয়। ডুসপ্ল কথা গশষ করসেও 
রকছুিণ কথা বেে িা ওরা দু’জি। পসর তরুণী গরাো বেে, ‘আমাসদর এ্ক 
মযাডাসমর কাসছ েল্প শুসিরছ, রমথযা িা বো ও ওয়াদা রিা করা মুেেমািসদর 
ৈময। গতামার এ্ রিসগ্রা বেী গতা মুেেমাি’। 

‘রঠক বসেছ মা। গোকরটর েততা আমাসক অরভভূত কসরসছ। আমরা 
গকউ হসে িাম বসে রদতাম। েতয িা বেসেও রমথযা-রমরথয কাসরা িাম বসে 
ভয়ািক রি য্াতি গথসক বাাঁচার গচষ্টা করতাম। শত্রু রবসশষ কসর ব্ল্যাক ক্রে- এ্র 
েবাই প্রকৃত পসি শত্রু। সুতরাং তাসদর কারও উপর গদাষ চারপসয় বাাঁচার পথ 
েুজতাম’। 

‘শুৈু ঐ রি য্াতি গদসেই রক তুরম এ্তটা মুষসে পসেছ?’ বেে ডুসপ্লর েী 
গেরট। 

‘ওর ঐ রি য্াতসির জসন্য আরম দায়ী গেরট’। 
‘গকমি কসর?’ 
‘আরমই ওসক রচরঠ গেোর প্রস্তাব রদসয়রছোম, আরমই ওসক গপরেে ও 

রেোসরসটর পযাসকসট কােজ রদসয়রছোম’। 
‘তুরম?’ আতংসক গচাে দু’রট রবসস্ফাররত হসয় উঠে গেরটরছয়ার। তরুণী 

গরাোরও মুে ভসয় োদা হসয় রেসয়রছে। 
গেরটরছয়া োসটর এ্ক পাসশ বেসত বেসত বেে, ‘তুরম ব্ল্যাক ক্রেসক 

গচি িা? রিসগ্রা গোকটা ্রদ মুে েুেসতা তাহসে গতা এ্তিসণ রকয়ামত হসয় 
গ্ত’। 

‘হঠাৎ কসরই গোকটার প্ররত মমতা এ্সে রেসয়রছে। গোকটা এ্কদম 
রবিা অপরাসৈ রি য্াতি গভাে করসছ’। 

‘গোকটার উপর ্রদ আবারও রি য্াতি হয়, বসে গদয় ্রদ গোকটা 
গতামার িাম?’ গরাোর মুে গথসক ভসয়র ছাপ এ্েিও ্ায়রি। 
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‘জারি িা রক হসব। তসব মসি হয় গোকটাসক রি য্াতি িয়, অন্য 
গকািভাসব হাত করার গচষ্টা করসব’। 

‘গোকটা রচরঠসত রক বেসত গচসয়রছে, তাও জাি িা?’ 
‘জারি িা। এ্কথা রজজ্ঞাো করছ গকি?’ 
গেরটরছয়া রকছু বোর আসেই গরাো বেে, ‘আবু্ব গোকটা গতামার িাম 

বসে রদসত পাসর বসে মসি কর?’ গরাোর কন্ঠস্বর ভারর। 
ডুসপ্ল গমসয়সক কাসছ গটসি রিসয় কপাসে এ্কটা চুমু গেসয় বেে, রচন্তা 

কসরা িা মা। ওমর বায়া মুেেমাি িা হসয় অন্য জারতর গোক হসে আরম ভয় 
করতাম। রকন্তু মুেেমাি ওমর বায়ার কাছ গথসক এ্ ভয় গিই। জাি, মুেেমািরা 
েরতযকার মুেেমাি হসে গোহার গচসয় শক্ত হয়, পাহাসের গচসয় ওজিদার হয়, 
আকাসশর গচসয় উাঁচু হয় এ্বং স্বসণযর গচসয় সুের হয়। ওসদর গথসক গকাি ভয় গিই 
মা’।  

‘ওমর বায়া রক েরতযকার মুেেমাি?’ বেে গরাো। 
‘আমার তাই মসি হয়। হাত-পা রশকে বাাঁৈা অবস্থাসতও গে িামা্ পসে। 

ইেোম ৈসময শুকর োওয়া এ্বং আল্লাহর িাম রিসয় জসবহ িয় এ্মি গোশত 
োওয়াও রিসষৈ। ওমর বায়া ক’রদি িা গেসয় গথসকসছ তবু এ্েব রজরিে গেসত 
রাজী হয়রি’। 

‘গোকটাসক আমরা গকাি োহা্য করসত পারর িা?’ র ে র ে কসন্ঠ 
বেে গেরটরছয়া। 

‘োহা্য করসত গতা গচষ্টা কসররছোম’। 
‘এ্েি রকছু করার গিই? গদে, তাসক োহা্য করসে আমাসদর দু’গটা 

োভ। এ্কটা ভাসো মানুসষর উপকার হসো এ্বং আমরা গতামার িাম প্রকাশ 
হওয়ার ভয় গথসক বাাঁচোম’। 

এ্কটু ভাবে ডুসপ্ল। বেে, ‘গপসয়রছ। তাসক রকডন্যাপ করার আসে গে 
র রেরস্তি দুতাবাসে রছে। সুতরাং র রেরস্তি দুতাবাে অবশ্যই তাসক গচসি’। 
আিসে মুেটা উজ্জ্বে হসয় উঠে ডুসপ্লর। 
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‘রঠক। তুরম এ্কটা রচরঠ রেসে ওমর বায়ার কথা ওসদর জারিসয় দাও’। 
বেে গেরট। 

‘রেসয় েব বেসে ভাসো হয় িা’। 
‘গতামার মাথা োরাপ হসয়সছ, ব্ল্যাক ক্রে রিিয় দুতাবাসের উপর গচাে 

রােসছ। েবরদার ওমুসো হসব িা’।  
ডুসপ্ল স্তরম্ভত ভাসব েীর মুসের রদসক তারকসয় রইে। বেে, ‘গতামার এ্ত 

দুরদৃরষ্ট গেরট। এ্ েহজ কথাটা ঘুিযািসরও আমার মসি আসেরি। ৈন্যবাদ 
গতামাসক’। 

‘ৈন্যবাদ দরকার গিই। তুরম ব্ল্যাক ক্রে- এ্র এ্কজি। তুরম আগুসির 
মসৈয দারেসয়াঁ। গতামাসক আরও োবৈাি হসত হসব’। বেে গেরট। 
 ডুসপ্লর েী গেরট থামসতই গমসয় গরাো বসে উঠে, ‘ব্ল্যাক ক্রে তুরম গছসে 
দাও আবু্ব’। 
 ডুসপ্লর মুেরট ম্লাি হসয় উঠে। বেে, ‘ব্ল্যাক ক্রসে গ াকার পথ আসছ মা 
গবর হবার গকাি পথ গিই’। 
 ‘রকন্তু তুরম এ্ক েময় বসেরছসে এ্টা এ্কটা মহাি েংেঠি। ্ ারা রিসদযাষ 
মানুসষর রক্তপাত কসর, রহংোই ্াসদর মুেৈি, তারা আবার রকসের মহাি 
েংেঠি?’ গিাসভ  সুে উঠে ডুসপ্লর েী। 
 ‘েংেঠসির রক গদাষ? আমাসদর েৃষ্টাি ৈসমযর স্বাসথযই গতা এ্ েংেঠসির 
েৃরষ্ট’। বেে ডুসপ্ল। 
 ‘গদে ব্ল্যাক ক্রে িামটাই োরাপ। ক্রে ব্ল্যাক হসব গকি? ব্ল্যাক গতা 
শয়তাসির প্রতীক’। বেে গেরট। 
 ‘এ্ ব্ল্যাক গে ব্ল্যাক িয়। এ্ ব্ল্যাক অথয ‘গুপ্ত’-‘আন্ডার গ্রাউন্ড’। 
 ‘রকন্তু এ্কটা ন্যায়রিষ্ঠ দে গকি আন্ডার গ্রাউন্ড হসব? গতামরা রক শত্রু 
গদসশ িা শত্রু পররসবসশ কাজ করছ?’ 
 ‘িা তা িয়। রকন্তু জাতীয় স্বাসথযর এ্মি অসিক কাজ এ্সে পসে ্া 
প্রকাসশ্য করা ্ায় িা’। 
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 ‘থাকসত পাসর। রকন্তু ব্ল্যাক ক্রে েৃষ্টাি স্বাসথযর প্ররতপিসক রিমূযে করার 
গ্ িীরত গ্রহণ কসরসছ গেটা রক জাতীয় স্বাথয? ওমর বায়াসক গতামরা গ্ রি য্াতি 
করছ, পৃরথবীর গকাি আইসি তা তবৈ?’ 
 ‘গেরট, অতীসত বযাপারটা এ্মি রছে িা। িািা প্রসয়াজি ও রবসবচিা 
গথসক এ্ অবস্থার েৃরষ্ট হসয়সছ’। 
 গদে, েুাঁজসে অজুহাত, ্ুরক্ত েব কাসজর পসিই পাওয়া ্াসব। ্াক, 
এ্েব কথা। গরাো ্া বসেসছ, আমারও গেটাই কথা। েরােরর েসর আেসত 
পারসব িা। ৈীসর ৈীসর রিরিয় হসয় পে। ওসদর কাসছ অপ্রসয়াজিীয় হসয় পেসে 
গবররসয় আোর এ্কটা পথ হসয় ্াসব’। বেে গেরট। 
 গেরটরছয়ার কথা গশষ হসেও ডুসপ্ল রকছুিণ কথা বেে িা। পসর ৈীসর 
ৈীসর বেে, শারীররক ও পাররবাররক রবরভন্ন কারসণ আরম এ্ক মাসের ছুরট 
গচসয়রছোম। মেুরও হসয়সছ। রকন্তু অর সের এ্ েন্ডসোসের কারসণ দু’এ্করদি 
অসপিা কসর তারপর ছুরটসত গ্সত চারে, ‘গতামরা ্া বেসে ছুরটর এ্ েমসয় 
আরও রচন্তা করসত পারব’। 
 তার আব্বার ছুরটর েবসর ভীষণ েুশী হসয় উঠে গরাো। বেে, আবু্ব 
আমাসদরও কসেজ বন্ধ হসে। চে িা আবু্ব আমাসদর গ্রাসম রেসয় রকছুরদি গথসক 
আরে’। 
 ডুসপ্ল ও গেরট পরস্পসরর রদসক চাইে। তাসদরও মুে উজ্জ্বে হসয় 
উসঠসছ। 
 ‘ৈন্যবাদ গরাো। গতামার প্রস্তাব আমাসদর েুব পছে হসয়সছ’। বেে 
গেরট। 
 গরাো ছুসট এ্সে তার আব্বা ও আম্মার মাঝোসি বসে দু’জিসকই 
জরেসয় বেে। 
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২ 
 পযাররসে ্েি েযান্ড করে রবমািরট রাত তেিও বারক। 

গছাট্ট এ্করট এ্যাটারে গকে হাসত োউসে গবররসয় এ্ে আহমদ মুো। 
 চাররদক তাকাে। 
 তার গচাে দু’রট েন্ধাি করে র রেরস্তি এ্যামসবরের কাউসক। রকন্তু 
কাউসক গদেে িা। রবরিত হসো আহমদ মুো। 
 পযাররে ্াত্রার এ্ক ঘন্টা আসেও ওসদর োসথ গ্াোস্াে হসয়সছ। 
এ্যামসবরেসতই আহমদ মুোর প্রথম ্াবার কথা। ওোি গথসকই রকডন্যাপ 
হসয়সছ ওমর বায়া। োমসি এ্গুসত হসে রকছু জািসত হসব র রেরস্তি দুতাবাে 
গথসক। 
 রবরিত আহমদ মুো গবররসয় এ্ে রবমাি বের গথসক। 
 ্াত্রীরা প্রায় েবাই চসে গেসছ। োউসে গবশ গদরী কসররছে আহমদ 
মুো। 
 বাইসর এ্সে টযারক্সর জসন্য গে োমসির রদসক িজর করসতই এ্কটা হণয 
কাসি এ্ে আহমদ মুোর। চমসক উসঠ গেরদসক তাকাে। বুঝে ওটাই র রেরস্তি 
এ্যামসবরের োরে। র রেরস্তি মুরক্ত েংস্থা োইমুসমর গকাসড হণয রদসয়সছ। 
 আহমদ মুোর কাসছ েবটা পররস্কার হসয় গেে। শত্রুপসির িজর 
এ্োবার জসন্যই এ্যামসবরের পরররচত গকউ রবমাি বেসর আসেরি। েম্ভবিঃত গ্ 
োরেটা এ্সেসছ তাও এ্যামসবরের িয় এ্বং এ্যামসবরে গথসক আো িয়। 
 আহমদ মুোর মুসে স্বরস্তর হারে  সুট উঠে। োরের রদসক এ্গুসো 
আহমদ মুো। 
 োরের কাছাকারছ গ্সতই আবার হণয বারজসয় োরেটা িসে উঠে। 
গকাসডড এ্ হসণযর অথয হসো- স্বােতম। 
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 আহমদ মুো োরের কাসছ দাাঁোসতই োরের দরজা েুসে গেে। জ্বসে 
উঠে োরের গভতসরর আসো। 
 আহমদ মুো গদেে, ড্রাইরভং রেসট এ্কজি এ্বং তার পাসশর রেসট 
আসরকজি বো। দু’জসিই অপরররচত, রকন্তু দু’জসিই আরব। 
 আহমদ মুো োরেসত উসঠ বেে। গপছসির রেসট। 
 আহমদ মুো োোম রদে। উত্তর রদে ওরা দু’জসিই। 
 োরে োর সয় উসঠ ্াত্রা শুরু করে। 
 রবমাি বের এ্োকা গথসক গবররসয় এ্ে োরে। 
 ‘আমরা রিিয় এ্যামসবরেসত ্ারে?’ প্রথসম িীরবতা ভাঙে আহমদ 
মুো। 
 ‘রজ, জিাব’। পাসশর গোকরট বসে উঠে। 
 ‘োরেটা রিিয় এ্যামসবরে গথসক আসেরি?’ 
 ‘জিাব রঠকই বসেসছি’। 
 ‘ওরা রক এ্যামসবরের উপর েুব িজর রােসছ?’ 
 ‘েম্ভবিঃত বযাপারটা গতমি িয়, রকন্তু োবৈািতার জসন্যই এ্টা করা’। 
 ‘গতামরা?’ 
 ‘আমরা আপিার োইমুসমর েুব িেণয কমযী। পযাররসের দু’রট  াসময 
আমরা দু’জি চাকরী করর। আপিাসক এ্যামসবরেসত গপ সছ গদয়া আমাসদর উপর 
রিসদযশ’। 
 এ্য়ারসপাটয-হাইওসয় ৈসর ছুসট চেে োইমুসমর োরে আহমদ মুোসক 
রিসয়। 
 িীরব চাররদক। হাইওসয়সতও োরের ভীে েুব কম। এ্কশ পরচাঁশ 
রকসোরমটার গবসে ঝসের েরতসত ছুসট চসেসছ োরে। 
 ‘সুের ড্রাইরভং কর গতা গদেরছ। গতামার িাম রক?’ ড্রাইরভং রেসটর 
রদসক গচসয় হারে মুসে বেে আহমদ মুো। 
 ‘জিাব পবযত রক রটোর প্রশংো করসত পাসর? আপিার ড্রাইরভং-এ্র 
কথা শুসিরছ স্যার’। 
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 এ্কটু গথসমই গোকরট বেে, ‘আমার িাম আবু আবদুল্লাহ আমর। আর 
ওর িাম আহমদ রজয়াদ’। 
 ‘গতামরা কতরদি আছ পযাররসে?’ 
 ‘পাাঁচ বছর’। 
 ‘অবস্থা গকমি মসি হসে গতামাসদর কাসছ?’ 
 ‘গকািরদক রদসয় স্যার?’ 
 ‘এ্োিকার েংেযােঘু জারত গোষ্ঠী রবসশষ কসর মুেেমািসদর কথা 
বেরছ’। 
 ‘তাসদর অরৈকাসরর েীমািা ক্রমশিঃ েংকীণযতর হসয় উঠসছ’। 
 ‘গতামার মসত এ্র কারণ রক বেত?’ 
 ‘েভীরভাসব বযাপারটাসক আরম কেিও গভসব গদেসত গচষ্টা করর রি। 
তসব আমার মসি হসে, এ্রা ৈমযরিরসপি আঞ্চরেক জাতীয়তাবাদ গথসক েসর 
আেসছ’। 
 ‘েসর গকাথায় আেসছ?’ কথার োসথ আহমদ মুোর গচাে দু’রট উজ্জ্বে 
হসয় উঠে। 
 ‘ৈমযীয় জাতীয়তার রদসক’। 
 ‘গতামার এ্ রচন্তার কারণ?’ 
 োরেটা হঠাৎ ডাি রদসক টািয রিে এ্বং আবার ছুটসত শুরু করে। 
 ‘হাইওসয় ছােসে গকি? গকাি পসথ ্াসব?’ বেে আহমদ মুো বাইসরর 
রদসক িজর বুরেসয়। 
 ‘আমরা ্ারে শহসরর এ্ প্রাসন্তর রডসপ্লামযারটক গজাসি। এ্ রাস্তারট 
রিরররবরে ও েংরিপ্ত হসব’। বেে আবু আবদুল্লাহ আমর। েরতযই এ্ রাস্তাটা 
এ্সকবাসরই জিশূন্য। এ্কটা োরেও গদো ্াসে িা। 
 আহমদ মুো ঘরের রদসক চাইে। েূ য্ উঠার আরও গদে ঘন্টা বারক। 
‘আর কতিসণ আমরা গপ াঁছব আমর?’ বেে আহমদ মুো। 
 ‘পসির রমরিট স্যার’। 
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 কথা গশষ কসরই ড্রাইভার আবু আবদুল্লাহ আমর দ্রুতকসে বসে উঠে, 
‘স্যার রাস্তায় এ্কজি গোক পসে আসছ’। 
 আহমদ মুোরও গচাসে পসে গেসছ। বেে, ‘হ্যাাঁ গোকটার হাত-পা গচাে 
বাাঁৈা মসি হসে’। 
 বেসত বেসত োরেটা গোকটার েমান্তরাে এ্সে গপ ছে। 
 ‘োরে থামাও’। দ্রুতকসন্ঠ বেে আহমদ মুো। 
 গোকটার প্রায় পাসশ এ্সে োরে থামে। 
 োরে গথসক িামে আহমদ মুো। তার োসথ আহমদ রজয়াদও। 
 পসে থাকা গোকরট উসঠ বসেসছ। েরতযই তার দুই হাত-পা ও গচাে 
বাৈা। বয়ে েত্তসরর গবশী হসব। মাথায় টাক। টাসকর প্রান্ত রদসয় চুেগুসো তুসোর 
মত োদা। গচাে-মুসে দৃঢ় বযরক্তসত্বর ছাপ। 
 আহমদ মুো ও আহমদ রজয়াদ দু’জসিই রেসয় দ্রুত তার গচাে ও হাত-
পাসয়র বাাঁৈি েুসে রদে। 
 ‘ৈন্যবাদ ইয়ংমযাি গতামাসদর োহাস্যর জসন্য’। গোকরট উসঠ দারেসয়াঁ 
গকাসটর কোর ও টাই রঠক করসত করসত বেে। 
 ‘ৈন্যবাদ। আপিাসক আমরা আর রক োহা্য করসত পারর? গকাথায় 
গ্সত চাি আপরি?’ বেে আহমদ মুো। 
 ‘এ্ েময় গবাৈহয় োরে পাব িা। আমাসক বারে গপ সছ রদসে েুশী হসবা’। 
 ‘রিিয় গপ সছ গদব। আসুি’। বসে আহমদ মুো োরের দরজা েুসে 
ৈরে। 
 োরেসত উসঠ বেে বৃে। 
 আহমদ মুো োরের দরজা বন্ধ কসর ওপাশ রদসয় বৃসের পাসশ উসঠ 
বেে।  
 ‘শাসেযমযাি োসকযে। এ্োি গথসক গবশ দুর। অসুরবৈা হসব িা গতা 
গতামাসদর?’ বেে বৃেরট। 
 ‘িা, গকাি অসুরবৈা গিই। আমর তুরম গচিিা শাসেযমযাি োসকযে?’ বেে 
আহমদ মুো। 
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 ‘রচরি জিাব’। বেে ড্রাইভার। 
 োরে ঘুসর আবার এ্য়ারসপাটয হাইওসয়সত র সর এ্ে। তারপর আবার 
ছুসট চেে শহসরর রদসক। শাসেযমযাি োসকযে শহসরর এ্সকবাসর রবপরীত প্রাসন্ত। 
শহসরর এ্কটা অরভজাত এ্োকা ওটা। 
 ‘গতামরা গতা েবাই রবসদশী গদেরছ। রকন্তু তুরম গতা এ্ই রাসত পযাররসে 
েযান্ড করসে?’ আহমদ মুোর রদসক এ্কটু মুে ঘুররসয় প্রে করে বৃেরট। 
 ‘রক কসর বুঝসেি?’ আহমদ মুোর কসে রবিসয়র সুর। 
 ‘েুব েহজ ইয়ংমযাি, গতামার রদক গথসক এ্কটা গেন্ট আেসছ। গে 
গেন্টটা পযাি ইেোরমক এ্য়ারোইসের ররসিোসরই শুৈু পাওয়া ্ায়। এ্বং এ্ 
গেন্ট এ্ক ঘন্টার গবশী থাসক িা। সুতরাং ...’। 
 আহমদ মুো রবিসয়র োসথ বৃসের রদসক তাকাে। মসি মসি ভাবে, 
গোকরটসক গে ্তটা অোৈারণ মসি কসররছে, তার গচসয় অসিক গবশী 
অোৈারণ। 
 ‘রজ, রঠকই বসেসছি। আরম এ্ক ঘন্টার মত হসো েযান্ড কসররছ’। 
 ‘গতামার েুব কষ্ট হসো। গতামরা গতা ্ারেসে রডসপ্লামযারটক গজাসি। 
এ্তিণ তুরম গরসস্ট গ্সত পারসত’। 
 আহমদ মুোর আবার রবরিত হবার পাো। বেে, ‘গকমি কসর বুঝসেি 
আমরা রডসপ্লামযারটক গজাসি ্ারেোম?’ 
 ‘েুব গোজা। পযাররসের মযাপ গতামার োমসি থাকসে তুরমও বেসত 
পারসত। এ্ রাস্তায় ্ারা আসে, তারা হয় রডসপ্লামযারটক গজাসি ্ায়, িয়সতা শহর 
গপররসয় ওরদসক চসে ্ায়’। 
 শাসেযমযাি োসকযসে প্রসবশ করে োরে। বৃে আমরসক বুরঝসয় রদে গকাি 
পসথ গকাথায় গ্সত হসব। 
 বাোি গঘরা সুের এ্কটা বাঙসোর োমসি এ্সে োরে থামে। 
 গেট বক্স গথসক দু’জি পুরেশ ছুসট এ্ে। 
 উরক রদসয় বৃেসক গদসেই েম্বা স্যােুট রদে তাসক। তাসদর গচাসে-মুসে 
রবিয় ও আিসের রবেুরণ। 
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 স্যােুট গশষ কসর এ্কজি ছুসট গেে গভতসর। 
 বৃে িামে োরে গথসক। আমেণ জািাে আহমদ মুোসদরসকও িামার 
জসন্য। 
 ‘ৈন্যবাদ জিাব, আপিাসক আর কষ্ট গদব িা’। বেে আহমদ মুো। 
 ‘গদে, গতামার গরস্ট গিবার জায়ো এ্োসিও আসছ। গিসম এ্ে’। 
 িামে আহমদ মুোরাও। 
 বারের গভতর গথসক প্রায় ছুসট গবররসয় এ্ে পঞ্চাসশাৈয এ্কজি মরহো 
এ্বং এ্ক তরুণী। 
 বৃেসক এ্সে জরেসয় ৈরে মরহো ও তরুণীরট। 

আহমদ মুো ও তার োসথর দু’জি বসেরছে ড্রইং রুসম। রমরিট পাসচাঁক 
পর বৃেরট ড্রইং রুসম র সর এ্ে। তার োসথ মরহো ও তরুিীরটও। 
 ওরা ড্রইং রুসম  ুকসতই আহমদ মুো বেে, ‘আমাসদর  জর িামাস্র 
েময় হসয়সছ। আমরা রক...’। 
 ‘ জর িামা্?’ বাৈা রদসয় প্রে করে বৃেরট। 
 ‘মরিযং গপ্রয়ার’। বেে আহমদ মুো। 
 ‘বুসঝরছ, রক দরকার বে’। 
 ‘রকছ ুিয়। আমরা এ্কটু টয়সেট বযবহার করব। এ্ই কাসপযসট রকংবা 
কররসডাসরও িামা্ হসত পাসর’। 
 ‘রঠক আসছ। এ্ে’। বসে মরহোরট হারে মুসে রেসয় টয়সেট গদরেসয় 
রদে’। 
 ড্রইং রুসমর এ্ক পাসশ রতিজসি ওরা িামা্ পেে। 
 ওরা রতিজি িীরসব বসে িামা্ গদেরছে। ওসদর েবার মুে রবিসয় 
রবমুগ্ধ। 
 িামা্ গশষ কসর আহমদ মুোরা এ্সে বেে। 
 ‘এ্সদর োসথ গতামাসদর পররচয় কররসয় গদয়া হয়রি ইয়ংমযাি’। তারপর 
মরহোসক গদরেসয় বেে, ‘এ্ আমার েী, আর ও আমার গমসয় ক্লাউরডয়া’। 
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 বৃে কথা গশষ করসতই মরহোরট বেে, ‘গতামাসদর গপ্রয়ার গতা েুবই 
সুের। তুরম উচ্চারণ করসে ওটা গকাি ভাষা?’ আহমদ মুোর রদসক েিয 
মরহোরটর। 
 ‘ওটা আরব ভাষা’। 
 ‘মাতৃভাষা?’ 
 ‘মাতৃভাষা ্াই গহাক, প্রাথযিার ভাষা আরবী’। 
 ‘োমসি গ্ দাাঁোয় রতরি বুরঝ িামা্ পররচােিা কসরি?’ বেে 
ক্লাউরডয়া। 
 ‘হ্যাাঁ’। বেে আহমদ মুো। 
 ‘আপরি রক ৈময গিতা, গ্মি আমাসদর রবশপ,  াদার?’ 
 ‘িা। মুেেমািসদর িামা্ পররচােিা গ্ গকাি মুেেমািই করসত 
পাসর’। 
 ক্লাউরডয়া রকছু বেসত ্ারেে। তাসক বাৈা রদসয় বৃে বেে, ‘ওরা েুব 
টায়াডয। রকছ ুদাও এ্সদর’। বৃসের দৃরষ্ট মরহোর রদসক। 
 ‘বসে রদসয়রছ। আেসছ’। বেে মরহো। 

কথা গশষ কসরই আহমদ মুোসদর রদসক গচসয় বেে, ‘আমরা গতামাসদর 
কাসছ কৃতজ্ঞ বাবারা। ওসক উোর কসর কষ্ট কসর রিসয় এ্সেছ’। মরহোর কেস্বর 
ভারর। 
 ‘এ্ইটুকু কাসজর জসন্য এ্ভাসব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করসে গছসেসদর প্ররত 
অন্যায় করা হয় মা’। বেে আহমদ মুো। 
 ‘গতামরা েরতযই ভাে গছসে। গতামরা ঈশ্বসরর প্রাথযণা কর। এ্মিটা গতা 
আজ দুেযভ’। বেে মরহো। 
 ‘এ্ই গদে গতামাসদর িামটাও জািা হয়রি’। বেে বৃে। 
 আহমদ মুো মুহুতযকাে রেৈা করে। তারপর ওসদর দু’জসির িাম বসে 
রিসজর িাম বেে, আহমদ মুো। 
 হঠাৎ কসরই গচােটা রকছুটা তীক্ষ্ম হসয় উঠে বৃসের। 
 এ্ই েময় িাস্তা এ্ে। িাস্তা বেসত রকছু স্ন্যাকে এ্বং শ্যাসম্পি। 
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 আহমদ মুোরা েবার োসথ স্ন্যাকে গেে। রকন্তু মদ স্পশয করে িা। 
 ‘রক, গতামরা শ্যাসম্পি োও িা?’ রবিসয়র োসথ প্রে করে মরহোরট। 
 ‘িা, আমরা মদ োই িা’। 
 ‘োও িা?’ মরহোেহ েবার গচাসে এ্ক রাশ রবিয়। 
 রকন্তু বৃসের গচাসে রবিয় গিই। তার গচাসে আসের গেই তীক্ষ্মতা এ্বং 
দুেযভ গকাি রজরিে েুসজাঁ পাওয়ার ঔজ্জ্বেয। 
 ‘গতামরা েুবই ভাে গছসে। এ্মিটা আরম গচাসে গদরেরি’। বেে 
মরহোরট। 
 ‘মুেেমািসদর কসয়কজিসক গতা আরম মদ গেসত গদসেরছ 
রবশ্বরবদযােসয়?’ বেে ক্লাউরডয়া। 
 আহমদ মুো হােে। বেে, ‘আইি ও িীরত গতা েবাই মাসি িা’। 
 কথা গশষ কসরই আহমদ মুো বসে উঠে, ‘আপিাসদর আর কষ্ট গদব 
িা। আমরা এ্েি উঠসত চাই’। 
 বৃসের গঠাসটাঁ হারে। এ্কটু িসে-চসে বসে বেে, ‘রকন্তু গতামরা গতা 
আমার কথা আমার পররচয় রকছুই রজজ্ঞাো করসে িা?’ 
 আহমদ মুো েেজ্জ গহসে বেে, ‘আপিাসক রকডন্যাপ করা হসয়রছে। 
তসব ্ারা রকডন্যাপ কসররছে তারা মসি হয় আপিাসদর শত্রু িয়’। 
 ‘রক কসর বুঝসে এ্েব কথা?’ বৃসের মুসে হারে। 
 ‘আপিার গপাষাক-পররেদ, কেম, ঘরে, চশমা, হ্যাটেহ গ্ ভাসব 
আপিাসক গপসয়রছ তাসত এ্টাই মসি হসয়সছ’। বেে আহমদ মুো। 
 এ্কটু গথসমই আবার শুরু করে, ‘আপরি  রারে গোসয়ো রবভাসের 
উচ্চপদস্থ এ্কজি োসবক েদস্য’। 
 ‘রক কসর বুঝসে?’ 
 ‘পুরেসশর স্যােুট গদয়া এ্বং আপিাসক গদসে’। 
 মরহোরট এ্বং ক্লাউরডয়া িীরসব শুিরছে। তাসদর গচাসে রবিয়। 
 আহমদ মুোই আবার কথা বেে, ‘আমার রকন্তু জািসত ইো করসছ, 
শত্রু িয় অথচ ওরা আপিাসক রকডন্যাপ করে গকি?’ 
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 ‘বেব আরম রকন্তু তার আসে বে, গতামাসক আরম ্া ভাবরছ তুরম তাই 
রকিা?’ 
 আহমদ মুো মুে তুসে পূণযভাসব তাকাে বৃসের রদসক। 
 বৃসের এ্ই কথায় তার েী এ্বং কন্যা ক্লাউরডয়া রবিয় দৃরষ্ট রিসয় তাকাে 
এ্কবার বৃসের রদসক আসরকবার তাকাে আহমদ মুোর রদসক। 
 ‘আপিার ভাবিা রঠক হসতই হসব’। মুে রিচু কসর বেে আহমদ মুো। 
 েসে েসেই বৃে উসঠ দাাঁোে। হাত বারেসয় রদসয় আহমদ মুোর োসথ 
হ্যান্ডসশক কসর বেে, ‘ওসয়েকাম। গতামাসক ‘তুরম’ বোর জসন্য আরম দুিঃরেত। 
রকছু মসি কসরা িা। আরম গতামার রপতার বয়সের’। 
 মরহো এ্বং ক্লাউরডয়া দু’জসিরই গচাে রবসস্ফাররত হসয় উসঠসছ। 
 ‘আব্বা, রক বেছ আমরা রকছুই বুঝসত পাররছ িা’। বেে ক্লাউরডয়া। 
 ‘মা, গতামরা ্াসক গচাসে গদেছ, ্ার োসথ কথা বেরছ, রতরি রবিয়কর 
চররত্র, রকংবদরন্তর িায়ক আহমদ মুো’। 
 ‘রক বেসছি আব্বা!’- বসে রবিসয় দারেসয়াঁ গেসছ ক্লাউরডয়া। আর তার 
মা’র গচাসে গবাবা দৃরষ্ট। 
 ‘অরবশ্বাস্যই মা’। 
 ‘আমাসক এ্ভাসব েজ্জা গদসবি িা। আরম আমার জারতর এ্কজি িেণয 
কমযী’। রবব্রত আহমদ মুোর মুে োে হসয় উসঠসছ। 
 ‘আরম রিসজসক ভােযবাি মসি কররছ আহমদ মুো গতামার োসথ 
পরররচত হসত গপসর। অসিক গভসবরছ আরম গতামার কথা। আমার বারেটা েতযই 
ৈন্য হসো। এ্টা আমার জসন্য এ্কটা ঐরতহারেক ঘটিা’। 
 এ্কটু গথসমই আবার বেে, ‘রকছু মসি কসরা িা। আমার গক তুহে হসে, 
িাসে গতামার আেমি গকি? বে রকছু িা ঘটসে তুরম গকাথাও ্াও িা। এ্ই 
রকছুরদি আসে গতা িাে গথসক গেসে’। 
 েসে েসেই কথা বেে িা আহমদ মুো। 
 বৃে, ক্লাউরডয়া এ্বং তার মা েকসের উদগ্র দৃরষ্ট আহমদ মুোর রদসক। 
 আহমদ মুোর মুে রিচু। 
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 ক্লাউরডয়া এ্বং তার মা গভসব পাসে িা, এ্মি শান্ত ও েেজ্জ মানুষ এ্ত 
বে রবপ্লবী রক কসর হসত পাসর। 
 আহমদ মুো এ্কটু মুে তুেে। বেে, ‘বে গকাি ঘটিা ঘসটরি। 
আমাসদরই এ্ক ভাইসক রকডন্যাপ করা হসয়সছ’। 
 ‘রকন্তু এ্ই ঘটিায় গতামার আোটা......’। 
 কথা গশষ িা কসরই থামে বৃে। 
 ‘গে এ্কজি বযরক্ত মাত্র িয়। তার ধ্বংে হওয়ার মসৈয রদসয় গোটা দরিণ 
কযাসমরুিসক মুেরেম স্বাসথযর ধ্বংে েম্পূণয হসয় ্াসব’। 
 ‘বুসঝরছ। তাসক কারা রকডন্যাপ করে?’ 
 ‘রঠক জারি িা। তসব পরিম আরিকার েৃষ্টাি রমশিারী এ্বং গেোিকার 
গোপণ েৃষ্টাি জংে েংেঠি তাসক তাো কসর র রসছ’। 
 ‘ঐ েংেঠি রক ‘গকাক’ (রকংসডাম অব ক্রাইস্ট) এ্বং ‘ওকুয়া’ (আরময 
অব ক্রাইস্ট অব ওসয়স্ট আরিকা)?’ 
 ‘রজ’। 
 এ্কটু রচন্তা করে বৃে। তারপর বেে, ‘গকাক’ রকংবা ‘ওকুয়া’র গকাি 
িমতা গিই িাসে গকাি অপাসরশি চাোবার’। 
 থামে। এ্কটু ভাবে বৃে। বেে আবার, ‘গকাসেসক রকভাসব তাসক 
রকডন্যাপ করা হসয়সছ?’ 
 ‘র রেরস্তি দুতাবাসের োরে গথসক। রদসির গবো। দুতাবাসের োমসির 
রাস্তা গথসক রছরিসয় রিসয় ্াওয়া হয়’। বেে আবু আবদুল্লাহ আমর। 
 ‘আহমদ মুো, আরম রিরিত এ্ কাজ ‘ব্ল্যাক ক্রে’-এ্র, তসব এ্রা গকাি 
অপরাৈী েংেঠি িয়’। 
 ‘ব্ল্যাক ক্রে?’ প্রে আহমদ মুো। তার কপাে কুরঞ্চত। 
 ‘ইউরিভারোে গহারেক্রে- িামক এ্ি.রজ.ও’এ্র িাম রিিয় তুরম 
জাি’। 
 ‘রজ’। 
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 ‘এ্ই ইউরিভারোে গহারেক্রে’- এ্রই আন্ডার গ্রাউন্ড িাম ‘ব্ল্যাে 
ক্রে’। এ্ক েংেঠসির দুই মুে। ইউ এ্ইচ রে (UHC)-এ্র িাসম তারা দুরিয়ায় 
গেবামূেক কাজ কসর এ্বং ব্ল্যাক ক্রে-এ্র িাসম তারা েৃষ্টাি স্বাসথয ্া প্রসয়াজি 
তাই কসর’। 
 ‘এ্রা রক অপরাৈী েংেঠি িয়?’ 
 বৃে হােে। বেে, ‘হ্যাাঁ আরম বসেরছ ওরা অপরাৈী েংেঠি িয়। তার 
অথয হসো, রিছক অথয-েম্পসদর জসন্য এ্রা েোে বা েুসিােুরি কসর িা। অথয-
েম্পদ এ্সদর েিয িয়। এ্সদর েিয গোটা রবসশ্বর েৃষ্টকরণ। েৃষ্টাি রবশ্বাসের, 
অন্যকথায় েৃষ্টাি রিয়েণ প্রোসরর জসন্য গকাি রকছু করসতই তারা রপছপা হয় িা। 
সুতরাং োৈারণভাসব অপরাৈী বেসত ্া আমরা বুরঝ, গে ৈরসণর অপরাৈী তারা 
িয়’। 
 ‘ব্ল্যাক ক্রসের োসথ ্াসক রকডন্যাপ করা হসয়সছ, গেই ওমর বায়ার গতা 
গকাি শত্রুতা গিই। তাহসে তারা তাসক রকডন্যাপ করসো গকি?’ 
 ‘আরম মসি কররছ, ‘ওকুয়া’ ব্ল্যাক ক্রসের োহা্য গচসয়সছ। ব্ল্যাক ক্রে 
এ্সত োো রদসয় তাসক োহা্য রদসে। এ্বং এ্টা েুবই স্বাভারবক। েৃষ্টাি ৈসমযর 
েম্প্রোরণ উভসয়রই েিয। তাছাো রকছু অথযস্ােও থাকসত পাসর’। 
 ‘বুসঝরছ জিাব। আমাসদর েংঘাতটা তাহসে ব্ল্যাক ক্রে- এ্র োসথ’। 
 ‘রঠক। রকন্তু তুরম রক ব্ল্যাক ক্রে-এ্র োসথ েোইসয় িামসত চাও? 
বাঘসদর রাসজয রক বাসঘর োসথ েোইসয় িামা উরচত?’ 
 ‘উরচত রক িা গে রবচার তেি করা ্ায়, ্েি রবকল্প থাসক। আমাসদর 
োমসি গকাি রবকল্প গিই জিাব’। 
 ‘রঠক বসেছ বৎে। রকন্তু আরম ভাবরছ গজসিশুসি আগুসি ঝাাঁপ গদয়া রক 
রঠক? তুরম গবাৈ হয় জাি িা,  রারে পুরেশ অর োরসদর উপর ‘ব্ল্যাক ক্রে’- এ্র 
প্রভাব। বেসত পার, বযরক্তেত ভাসব পুরেশ ও পুরেশ অর োররা তাসদর প্ররত 
অনুেত বা েহানুভূরতশীে। সুতরাং পুরেসশর েরতযই গকাি োহা্য পাসব িা। আর 
ব্ল্যাক ক্রে- িাজীসদর গেষ্টাসপা বারহিীর মতই েবযবযাপী এ্বং তাসদর মতই 
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রিষু্ঠর। িাসে এ্সে তুরম ওসদর োসথ েোইসয় িাম, আমার মি এ্সত রকছুসতই 
োয় রদসে িা’। 
 ‘আপিার শুসভোর জন্য আপিাসক ৈন্যবাদ। আরম জসয়র জসন্য ওসদর 
োসথ েোইসয় িামরছ িা জিাব। আমার কাজ এ্কজি মজেুম মানুষসক ওসদর 
হাত গথসক উোর করা। এ্টা আত্মরিার েোই। জসয়র জসন্য গ্ েোই গেোসি 
অসিক রহোব-রিকাসশর প্রসয়াজি হয়, আত্মরিার েোইসয় তার গকাি রহসেব-
রিসকসশর অবকাশ থাসক িা’। 
 আহমদ মুো কথা গশষ করসতই বৃে উসঠ দাাঁোে। দু’পা এ্রেসয় এ্সে 
আহমদ মুোর রপঠ চাপসে উচ্ছ্বরেত কসন্ঠ বেে, আরবিরণীয় এ্কটা কথা বসেছ 
বৎে। তুরম শুৈু রবপ্লবী িও, রবপ্লবীর গচসয় বে তুরম মানুষ। ভােবাো ছাো শুৈু 
দারয়ত্বসবাৈ মানুষসক এ্তবে করসত পাসর িা’। 
 ‘ৈন্যবাদ জিাব। মানুসষর এ্ইভাসব ভােবাো আমাসদর ৈসমযর রশিা’। 
 ‘এ্ রশিা গতা েৃসষ্টরও’। বেে ক্লাউরডয়া। ক্লাউরডয়া এ্বং তার মা 
মেমুসগ্ধর মত এ্তিণ এ্ই আোপ শুিরছে। 
 আহমদ মুো মুে তুসে ক্লাউরডয়ার রদসক তাকাে। গঠাসটাঁ এ্ক টুকসরা 
হারে  সুট উঠে তার। বেে, ‘আপরি রঠকই বসেসছি, রকন্তু েৃসষ্টর এ্ রশিার োসথ 
দারয়ত্বসরাসৈর তারেদ গিই। আমাসদর ৈসময মানুষসক ভােবাোর োসথ োসথ 
অন্যায়সক প্ররতসরাৈ করারও রিসদযশ গদয়া হসয়সছ। এ্ অরপযত দারয়সত্বর দাব 
হসো, অেীম ভােবাো রিসয় মানুসষর দুিঃসে বসে বাসে আরম শুৈু কাাঁদব িা, 
দুিঃসের ্া কারণ তার প্ররতসরাসৈও এ্রেসয় ্াব’।  
 ‘এ্সত দারয়ত্ব পােি হসব রঠকই, রকন্তু এ্ই দারয়ত্ব পােি আবার অসিক 
দুিঃে, অসিক অশ্রু এ্বং এ্মিরক অসিক জীবিহারিরও কারণ ঘটাসব’। বেে 
ক্লাউরডয়া। োমসি রদসয় আোআরে রাো ডাি হাসতর উপর গঠে গদয়া বামহাসতর 
তােুসত রাো ক্লাউরডয়ার মুে। তার মুগ্ধ দৃরষ্ট আহমদ মুোর উপর রিবে। 
 রবশ-এ্কুশ বছসরর মত বয়ে ক্লাউরডয়ার। পরসি কাে পযান্ট, োদা 
শাটয। প্রথসম িাইট োউি পসরই ছুসট বাইসর এ্সেরছে। পসর গভতসর রেসয় বদসে 
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গ সেসছ। ক্লাউরডয়ার গোিােী চুসের রিসচ িীে গচাে এ্বং িীে-োদায় রমশাসিা 
মুে। 
 ‘োছ রিার জসন্য আোছা রিমূযসের প্রসয়াজি হয়। এ্কজি অপরাৈীসক 
শারস্ত রদসয় শত অপরাসৈর পথ বন্ধ করসত হয়। গোটা প্রকৃরত জুসেই এ্ই দৃশ্য 
রমে ক্লাউরডয়া। েূস য্র আসো প্ররতরবরম্বত কসর পৃরথবীসক বাাঁচাসিার জসন্যই 
চাাঁদসক মরসত হসয়সছ’। 
 ক্লাউরডয়ার গচাসে রবিয় রবমূঢ়তা। ক্লাউরডয়ার মা এ্বং তার আব্বা 
বৃসের গচাসেও েপ্রশংে দৃরষ্ট। 
 আপরি রবপ্লবী িা দাশযরিক। আরম পরেরটকযাে োইসের ছাত্রী। জেসতর 
পরররচত রবপ্লবীসদর আরম জারি। তাসদর মসৈয আরম গদসেরছ রবপ্লসবর জসন্য 
গস্বোচাররতা। রকন্তু আপিার েিয গদেরছ েতযরিষ্ঠার জসন্য রবপ্লব। এ্ হসো 
দাশযরিক বা ভাববাদীর দৃরষ্ট। ক্লাউরডয়া বেে। 
 ‘আরম রকছুই িই রমে ক্লাউরডয়া। আরম মুেরেম। েব ভাে দৃরষ্ট, েব ভাে 
গুণ রিসয়ই এ্কজি মানুষ মুেরেম হয়। এ্কজি মুেরেসমর োসথ তাই অন্য 
রবপ্লবীসদর পাথযকয হসবই’। েম্ভীর কন্ঠ আহমদ মেুার। 
 ‘মুেরেম ছাোও গতা গকউ এ্ই গুণগুসো অজযি করসত পাসর’। বেে 
ক্লাউরডয়াই। তারও েম্ভীর কন্ঠ। 
 ‘তা পাসর। রকন্তু গেটা তার রিছক ইোর অৈীি। ইোর পররবতযি ঘটসে 
েব রকছুু্রই পররবতযি ঘটসত পাসর। অন্যরদসক মুেেমািসদর এ্ই পারাটা ঐশী 
আইসির অৈীি। ্া মুেেমািরা ভংে করসত পাসর িা। কারণ ঐশী রবৈািই 
বসেসছ, প্রসতযক কাসজর জসন্য তাসক পরকাসে জওয়াবরদরহ করসত হসব।। ্ার 
 ে রহসেসব গে পাসব অিন্ত পুরস্কার, অথবা েম্মুেীি হসব অিন্ত শারস্তর’। 
 ক্লাউরডয়া আর কথা বেে িা। তার গচাসে আিে, রবিয় আর েভীর 
ভাবিার ছাপ। 
 কথা বেে ক্লাউরডয়ার আব্বা গেই বৃে। বেে, ‘আরম রিসজসক 
গে ভােযবাি মসি কররছ গতামার োসথ পরররচত হসত গপসর। গতামার েবসচসয় 
বে পররচয় মসি হসে আমার কাসছ পৃরথবীর শত গকারট মানুসষর ভীসে দৃষ্টান্ত 
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হওয়ার মত এ্কজি মানুষ তুরম। ৈারমযকতা, চররত্র, োহে ও েংগ্রাম েবই আসছ 
্ার মসৈয। তাই আমার কষ্ট হসে গতামার োমসির অন্ধকার পসথর রদসক 
তারকসয়’। 
 এ্কটু গথসমই বৃে আবার শুরু করে, আমার বয়ে হসয়সছ। করণীয় 
রকছুু্ই ভাবসত পাররছ িা। গদে, আরম ক্লাউসড গবরবয়ার, দশ বছর  রারে 
গোসয়ো রবভাসের চী  রছোম। রতিরদি আসে আমাসক রকডন্যাপ করা হয়। 
্রদও এ্ই রতি রদিই আমার গচাে বাাঁৈা রছে, ্রদও োউড রস্পকাসর আমার 
োসথ ওরা কথা বসেসছ, তবু আমার বুঝসত কষ্ট হয়রি ওরা ‘ব্ল্যাক ক্রে’- এ্র 
গোক। কতোরি...। 
 আহমদ মুো বৃে রমিঃ ক্লাউসড গবরবয়াসরর কথায় বাৈা রদসয় বসে উঠে, 
‘ব্ল্যাক ক্রে আপিাসক রকডন্যাপ কসররছে? গকি?’ 
 হােে বৃে ক্লাউসড গবরবয়ার। বেে, ‘আরম িারক এ্মি ‘থট রররডং’ জারি 
এ্বং এ্মি েসম্মাহি আরম জারি গ্, মানুসষর মসির কথা গবর কসর আিসত পারর 
এ্বং মানুষসক বসশ এ্সি ্া ইো বোসত পারর। তারা গচসয়রছে আরম তাসদরসক 
এ্ বযাপাসর োহা্য করর’। 
 ‘রকন্তু রকডন্যাপ করে গকি? এ্মরিসতই গতা োহা্য চাইসত পারসতা’। 
 ‘এ্ ৈরসির গকাি কাসজ োহা্য আরম তাসদর করব িা, এ্টা তারা জাসি। 
তাছাো গপশায় থাকসত ্া আরম কসররছ, তা এ্েি আর আরম করর িা এ্টাও তারা 
অবেত’। 
 ‘আপরি রিিয় ওসদর োহা্য কসরিরি, তাহসে ওরা ছােে গকি 
আপিাসক?’ 
 ‘অনুসরাৈেহ চাপ, হুমরক, েবই তারা শুরু কসররছে, আরও রক করসতা 
জারি িা। রকন্তু রবিসয়র বযাপার হঠাৎ তাসদর মসতযর পররবতযি ঘসট। তাসদর 
আচার-আচরসণ বুসঝরছ তাসত গ্ কারসণ আমাসক ওরা রিসয় রেসয়রছে, গে 
প্রসয়াজি তাসদর রমসটসছ’। 
 ‘হসত পাসর। ব্ল্যাক ক্রসের োম্রাজয গতা শুৈু িাে িয়’। 
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 আহমদ মুো রচন্তা কররছে। এ্কটু পসর বেে, তারা কার থট রররডং বা 
কাসক তারা েসম্মাহি করসত গচসয়রছে তা রক আপরি জািসত গপসরসছি?’ 
 ‘িা বৎে। গকি?’ 
 ‘আমার অনুমাি রমথযা িা হসে তাসদর গেই টাসেযট গোকরট ওমর বায়া, 
আমাসদর গোক ্াসক ওরা রকডন্যাপ কসরসছ’। 
 ‘হসত পাসর, তাসদর টাসেযটসক ওরা রবসদশী এ্কজি গঘার শত্রু বসে 
পররচয় রদসয়সছ’। 
 আহমদ মুোর মুেরট উজ্জ্বে হসয় উঠে। ওমর বায়া গবাঁসচ আসছ এ্ 
বযাপাসর গে অসিকোরি রিরিত হসো। 
 বৃে ক্লাউসড গবরবয়ার কথা গশষ করসতই গটরেস াি গবসজ উঠে। 
 রমিঃ ক্লাউসড উসঠ গেে গটরেস াি ৈরসত। 
 েবাই চুপচাপ। 
 ক্লাউরডয়া এ্বং তার মা তারকসয় গটরেস াসির রদসক। তাসদর গচাসে-মুসে 
প্রে। এ্ই োত েকাসে গটরেস াি এ্োসি অস্বাভারবক। 
 আহমদ মুোও গেরদসক তারকসয়রছে। আহমদ মুো গদেে গটরেস াি 
ৈসরই রমিঃ ক্লাউসডর ভ্রু কুাঁচসক গেে। দু’এ্ক কথা বেসছ, শুিসছই গবশী। ৈীসর 
ৈীসর তার মুে উসেসে ভসর গেে। 
 গটরেস াি গশষ কসর র সর এ্ে রমিঃ ক্লাউসড। তার রবব্রত, উরেগ্ন দৃরষ্ট 
আহমদ মুোর রদসক। 
 ক্লাউরডয়া ও তার মা দু’জসির গচাসেই উসেে এ্বং এ্করাশ প্রে। 
 রমিঃ ক্লাউসড বেসত বেসত বেে, ‘ব্ল্যাক ক্রসের কাসছ আমাসদর েব কথা 
চসে গেসছ আহমদ মুো’। েম্ভীর মুে ক্লাউসডর। 
 ‘েুবই স্বাভারবক’। রিরুরেগ্ন কন্ঠ আহমদ মুোর। 
 ‘স্বাভারবক বেছ? তাহসে ওরা এ্োসি গকাথাও গকাি গোসয়ো গ াি 
োেরমটার গরসে গেসছ?’ 
 ‘গরসে গেসছ িয়, পারঠসয়সছ’। 
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 ‘বেছ, আমার গদসহ গকাথাও গোসয়ো োেরমটার রচপে আরম বহি 
কররছ?’ 
 ‘আরম তাই মসি কররছ জিাব’। 
 এ্কটু ভাবে রমিঃ ক্লাউসড। বেে, ‘বহিকারী গে স্থাি েম্বসন্ধ তুরম েসেহ 
কসরছ?’ 
 ‘আপিার চুে ৈুসয় গ েসবি, গপাষাক পাল্টাসবি, জুতাও। সুতরাং 
এ্গুসো োেরমটার রচপে-এ্র জসন্য রিরাপদ িয়। আপিার গদসহ রিরাপদ 
রজরিে এ্কটাই, গেটা হসো আপিার আংরট। ওোসিই আসছ ওসদর গোসয়ো 
রচপেটা’। 
 রমিঃ ক্লাউসডর মুে উজ্জ্বে হসয় উঠে। বেে, ৈন্যবাদ। তুরম অিন্য 
আহমদ মুো। এ্ত দ্রুত তুরম রেোন্ত করসত পার!’ 
 বসেই ক্লাউসড হাত গথসক আংরট েুসে রুমাসে জরেসয় বেে, ‘আরম 
এ্েরি গররডও রেেন্যাে ও রবরকরণ গটসষ্টর জসন্য পারঠসয় রদরে’। 
 ‘আপিার গপাষাক এ্বং জুতাও পাসল্ট গ ো দরকার জিাব’। 
 ‘রঠক বসেছ’ বসে উসঠ গেে রমিঃ ক্লাউসড। 
 গপাষাক পাসল্ট দু’রমরিসটর মসৈযই র সর এ্ে। 
 কথা বেরছে তেি রবিয় রবমূঢ় ক্লাউরডয়া। ‘আপরি গতা গোসয়ো কমযী 
িি। শীষয গিতারা গোসয়ো কমযী বযবহার কসরি এ্েব কাসজ রকন্তু আপরি রক 
কসর এ্তবে অনুমাি করসত পারসবি?’ 
 হােে আহমদ মুো। বেে, ‘গোসয়ো, অসোসয়ো েকসের এ্কই 
গচাে, এ্কই মাথা’। 
 রমিঃ ক্লাউসড র সর আেসতই আহমদ মুো উসঠ দাাঁোে। বেে, ‘আমাসদর 
এ্বার উঠসত হসব জিাব’। 
 রমিঃ ক্লাউসড গচাে কপাসে তুসে বেে, ‘ব্ল্যাক ক্রে রক বেে গেটা বোই 
হয়রি’। 
 ‘রক বসেসছ জারি জিাব’। 
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 আহমদ মুোসক বেসত বসে রিসজ বেসত বেসত বেে রমিঃ ক্লাউসড, 
‘জাি তুরম? বেত রক বেসত পাসর?’ 
 আপিাসক ‘আহমদ মুো িামক গোকরটসক জািাসত বসেসছ, আদার 
বযাপারর হসয় জাহাসজর েন্ধাি গ্ি িা করর। ওমর বায়ার বযাপাসর িাক েোসে, 
িাক িয় জীবিটাই রছসোঁ গ ো হসব। ইতযারদ’। 
 ‘রবিয় গবাৈ কররছ িা আহমদ মুো। গতামার কাসছ গবাৈ হয় অেম্ভব 
রকছু গিই। তসব আসরকরট কথা ওরা বসেসছ। আমাসক ৈন্যবাদ রদসয়সছ আরম 
গতামাসক েহস্ারেতা করসত চাইরি বসে। আর আমার কাসছ ওরা মা  গচসয়সছ’। 
 এ্কটু থামে রমিঃ ক্লাউসড। তার মুে েম্ভীর হসয় উঠে। বেে, ‘গতামাসক 
েহস্ারেতা করার আমার েরতযই রকছ ুগিই। শুৈু গতামাসক কসয়কটা তথয রদরে 
এ্ক, ওসদর প্রসতযসকর েোয় ব্ল্যাক ক্রে ঝুোসিা থাসক। ওটাই ওসদর রচহ্ন। দুই, 
ওরা অতযন্ত আত্মরবশ্বােী, রিসজসদর শরক্ত েম্পসকয অরত উচ্চ ৈারণা। এ্টাই ওসদর 
দুবযেতা এ্বং রতি, গকাি শত্রুসক হাসত গপসে আর বারচসয়াঁ রাসে িা’। 
 ‘ৈন্যবাদ জিাব। রতিটাই অতযন্ত মূেযবাি ইি রসমশি’। 
 আহমদ মুো থামসতই ক্লাউরডয়ার মা িরম কসন্ঠ বসে উঠে, ‘গতামার 
গক আসছ? বাবা, মা, ভাই, গবাি, েী ...’। 
 আহমদ মুো মুে রিচু করে। হঠাৎ কসরই গ্ি গবদিার এ্কটা ছায়া 
গিসম এ্ে তার োরা মুে জুসে। বেে, ‘আমার গকউ গিই মা। রকন্তু েবই আসছ। 
পৃরথবী জুসে েব মা’ই আমার মা, েব বাবাই আমার আব্বা, েব ভাই-গবািই 
আমার ভাই-গবাি’। 
 ‘গকউ গিই? গতামার বারে গকাথায় বাবা?’ 
 ‘্ার গকউ গিই তার বারে থাকারও প্রসয়াজি হয় িা মা। ্েি গ্োসি 
থারক গেটাই আমার বারে’। 
 ‘রক বেছ তুরম, আরম রবশ্বাে করসত পাররছ িা। এ্তবে আহমদ মুো 
এ্ত এ্কা, এ্ত রিিঃেব ু্!’ 
 ‘মাসয়রা এ্ভাসবই ভাসব রকন্তু আরম রিিঃস্ব, এ্কা িই মা’। িরম কন্ঠ 
আহমদ মুোর। 
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 ‘মাসয়সদর ভাবিাসক রক গবরঠক বেসব?’ 
 ‘িা তা পারর িা মা। রকন্তু গমসি গিয়াও উরচত মসি করর িা’। 
 ‘দারয়ত্ব রদসয় হৃদসয়র দহিসক তুরম আোে করসত পার, রকন্তু অস্বীকার 
করসত পার িা বাছা’। 
 ‘ৈন্যবাদ মা, েন্তািসক মাসয়সদর গচসয় আর গকউ ভাসো জািসত পাসর 
িা’। ম্লাি হারে আহমদ মুোর গঠাসট, আর কষ্টকর এ্ক গবদিা তার মুসে। 
 ক্লাউরডয়া রিষ্প্প্রাণ মূরতযর মত বসে আসছ আহমদ মুোর রদসক গচসয়। তার 
গঠাাঁট শুকসিা। দু’গচাসে তার েজে গবদিার এ্কটা আস্তরণ। এ্কজি অিন্য 
রবপ্লবীর এ্ক অন্তহীি রিিঃস্বতার গবদিা তার হৃদয়সক মুষসে রদসয়সছ। এ্ই রিিঃস্ব 
আহমদ মুোসকই তার েবসচসয় বে েব গচসয় কাসছর, েবসচসয় স্বে মসি হসে। 
 আহমদ মুো কথা গশষ কসরই রমিঃ ক্লাউসডর রদসক গচসয় বেে, ‘এ্বার 
আমাসদর উঠসত হয়’। 
 ‘আপরি আপিার রবপদ বুঝসত পারসছি? রাস্তায় িামসেই আপরি 
আক্রান্ত হসত পাসরি। আব্বাসক ওরা প্রকাসশ্য রদবাসোসক রকডন্যাপ কসররছে’। 
শুকসিা কসন্ঠ বেে ক্লাউরডয়া। 
 আহমদ মুো তার রদসক মুে ঘুররসয় বেে, ‘আরম গতা এ্টাই চারে। আরম 
ওসদর রচরি িা। ওরা আমার কাসছ িা এ্সে, আমার পসি ওসদর কাসছ গপ ছা 
মুরস্কে হসব’। ম্লাি হারে আহমদ মুোর গঠাসটাঁ। 
 ‘আপরি গতা শুিসেি, ওরা গকাি শত্রুসকই জীরবত রাসে িা’। 
 ‘এ্টা ওসদর গচষ্টা। ওসদর েব গচষ্টাই রক ে ে হসয়সছ, িা হসব?’ 
 বসেই আহমদ মুো উসঠ দাাঁোে। 
 উসঠ দাাঁোে েবাই। 
 রমিঃ ক্লাউসড এ্রেসয় রেসয় দরজা েুসে ৈরে। 
 গবররসয় এ্ে েকসে। 
 কররসডার রদসয় হাাঁটরছে েবাই। েবার আসে হাাঁটরছে রমিঃ ক্লাউসড। তার 
ডাি পাসশ আহমদ মুো। আহমদ মুোর ডাি পাসশ রমে ক্লাউরডয়া। 
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 ‘আমার জীবসির েবসচসয় িরণীয় গভার আজ। আপিার জীবসি গতা 
অজস্র বে ঘটিা, এ্মি রদসির কথা অবশ্যই আপিার মসি থাকসব িা’। 
 ‘অরৈকাংশ িরৃতই কসষ্টর হয়। সুতরাং ভুসে ্ াওয়ার মসৈযই গতা মেে’। 
 ‘রকন্তু এ্ই কারসণ ্ারা ভুসে গ্সত চায়, তারা রকন্তু ভুেসত পাসর িা’। 
 আহমদ মুো গচাে তুসে তাকাে রমে ক্লাউরডয়ার রদসক। বেে, ‘আপরি 
রকসের ছাত্রী?’ 
 ‘বসেরছ আরম রাষ্ট্র রবজ্ঞাসির ছাত্রী’। 
 এ্ই েময় কথা বসে উঠে রমিঃ ক্লাউসড। বেে, ‘ব্ল্যাক ক্রে শুৈু রহংস্র িয়, 
ওরা অতযন্ত িীপ্র। েময় িষ্ট ওরা কসর িা। সুতরাং ক্লাউরডয়ার কথা গ সে রদও 
িা। রাস্তায় গতামাসক োবৈাি হসত হসব’। 
 োরের কাসছ ওরা গপ সছ রেসয়রছে। 
 ‘ৈন্যবাদ জিাব মসি থাকসব’। বসে ক্লাউরডয়ার মা’র রদসক তারকসয় 
বেে, ‘মা, অেমসয় আপিাসদর কষ্ট রদসয় গেোম’। 
 তারপর রমিঃ ক্লাউসড’র োসথ হ্যান্ডসশক কসর োরের রদসক র রে। 
 আমররা োরেসত উসঠ বসেরছে। 
 আহমদ মুো োরের রদসক ঘুরসতই রমে ক্লাউরডয়া োরের দরজা েুসে 
ৈরে। 
 আহমদ মুো ওর রদসক মুে তুসে তারকসয় বেে, ‘ৈন্যবাদ’। 
 বসে োরেসত উসঠ বেে আহমদ মুো। 
 রমে ক্লাউরডয়া এ্কটু রিচু হসয় মুেটা োরের দরজার  াসকাঁ এ্সি বেে, 
‘েৃরষ্টর চোর পথ রকন্তু বৃত্তাকার। সুতরাং গদো গতা হবারই কথা’। 
 রমে ক্লাউরডয়ার মুসে হারে িয়, োম্ভী য্। 
 ‘রঠক, রকন্তু মানুষ আকাসশর গকাি গ্রহ বা গজযারতস্ক িয়। তাই পৃরথবীসত 
মানুসষর চোর পথ রকন্তু রঠক বৃত্তাকার িয়। 
 ‘েতয। রকন্তু চোর পথটা বুিাসিা কাপসের মত এ্তটাই এ্সক অপরসক 
স্পশয কসর আসছ গ্ জীবসির অজস্র গমাসে গদো হওয়ার অজস্র েম্ভাবিা’। বেে 
ক্লাউরডয়া। 
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 ‘চোর পথ রকন্তু বুিাসিা সুতার মত রিয়ম গমসি চসে িা’। বেে আহমদ 
মুো। 
 ‘এ্ই অরিয়ম আশংকারও গতমরি েম্ভাবিারও। েম্ভাবিার স্বপ্নই মানুষ 
গবশী গদসে’। 
 বসেই ক্লাউরডয়া এ্কটা হাত তুসে অরভবাদি জারিসয় োরের দরজা বন্ধ 
কসর রদে। 

োরে িসে উসঠ চেসত শুরু করে। 
েূস য্র আসোসত চাররদক তেি ঝেমে করসছ। 
গ্ গকাি কারসিই গহাক ঘি কুয়াশা আজ গিই। 
‘ওরা রক পসথ ওৎ গপসত থাকসত পাসর? আপরি রক ভাবসছি?’ বেে 

আমর। 
‘ব্ল্যাক ক্রেসক গকাি আঘাত িা করসে আমরা তাসদর টাসেযট হসবা িা। 

গ্সহতু ওসদর টাসেযট ওসদর হাসত তাই এ্ই বযাপাসর গকাি ঝাসমোয় জোসত িা 
হয় গেটাই তারা চাইসব’। 

‘রঠক বসেসছি স্যার, তাহসে এ্টাই রক রঠক গ্ ব্ল্যাক ক্রেই ওমর 
বায়াসক রকডন্যাপ কসরসছ? ‘ওকুয়া’রাও গতা রবভ্রান্ত করার জসন্য এ্টা বেসত 
পাসর’। 

‘গতামার কথায় ্ুরক্ত আসছ আমর। রকন্তু রমিঃ ক্লাউসড গ্টা বসেসছি, 
গেটাই েতয। এ্েি রবষয়টা পররষ্কার। ্ারা ক্লাউসডসক রকডন্যাপ কসররছে, 
তারাই ওমর বায়াসক রকডন্যাপ কসরসছ’। 

‘বুঝসত গপসররছ জিাব’। 
আহমদ মুো আর গকাি কথা বেে িা। 
ওরা দু’জিও িীরব। 
েবারই দৃরষ্ট োমসি। 
েকাসের োরে-রবরে রাস্তা রদসয় তীব্র গবসে ছুসট চসেসছ আহমদ মুোর 

োরে। 
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ডুসপ্লর রচরঠ পো গশষ কসর মুে তুসেই রজজ্ঞাো করে আহমদ মুো,  এ্ 
রচরঠ গতামরা কসব গপসয়ছ? 

পযাররসের র রেরস্তি দূতাবাসের রবশাে কি। এ্কটা বে গটরবে রঘসর 
বসে আসছ আহমদ মুো, র রেরস্তসির রাষ্টদুত  ারুক আে আশরা  এ্বং 
দুতাবাসের আরও দু’জি দারয়ত্বশীে। 

আহমদ মুো কথা বেরছে  ারুক আে-আশরাস র রদসক েিয কসর। 
‘রচরঠ েতকাে গপসয়রছ জিাব’। বেে  ারুক আে-আশরা । 
‘রকভাসব গপসে?’ 
‘আমাসদর ডাক বাসক্স গপসয়রছ’। 
‘আে-হামদুরেল্লাহ। শুরুটা আমাসদর ভাে বেসত হসব আশরা । 

গতামার এ্োসি গপ ছার আসেই রমিঃ ক্লাউসড’র কাছ গথসক জািোম ব্ল্যাক ক্রে 
েম্পসকয রকছ ুতথয এ্বং রিরিত হওয়া গেে ব্ল্যাক ক্রেই ওমর বায়াসক রকডন্যাপ 
কসরসছ ‘ওকুয়া’র পসি। আবার গদে, গতামার এ্োসি গপ সছই গোদ ব্ল্যাক ক্রে-
এ্র এ্কজসির কাছ গথসক রচরঠ গপোম’। 

‘রকন্তু গোকরট গতা তার এ্ই পররচয় গদয়রি’। 
‘পররচয় িা গদয়াই প্রমাণ কসর গে ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গোক। তাছাো গ্ 

ইি রসমশি গে রদসয়সছ এ্বং গ্োসি রদসয়সছ তাও প্রমাণ কসর গে ব্ল্যাক ক্রয়-
এ্র গোক’। 

ডুসপ্ল তার রচরঠসত ওমর বায়াসক গ্োসি রিসয় প্রথসম বেী কসর রাো 
হয় গেোিকার রঠকািা রদসয়সছ এ্বং জারিসয়সছ ওমর বায়াসক পযাররসেরই 
অজ্ঞাত গকাি এ্করট জায়োয় স্থািান্তররত করা হসয়সছ। 

‘আপরি রঠক বসেসছি জিাব, এ্কমাত্র ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গোকরাই জাসি 
গ্ ওমর বায়াসক র রেরস্তি দুতাবাসের আশ্রয় গথসক রকডন্যাপ করা হসয়সছ। পত্র 



ব্ল্যাক ক্রসের কবসে  44 

 

গপ্ররক অন্য গকউ হসে ওমর বায়ার েবর র রেরস্তি দুতাবাসে পাঠাসতা িা’। বেে 
 ারুক আে আশরা । 

পযাররসের মািরচসত্রর উপর তেি িজর বুোরেে আহমদ মুো। 
ডুসপ্লর রচরঠসত রেো গরাডরট পাওয়া গেে এ্কদম দরিণ পযাররসে। এ্টা 

পযাররসের এ্কটা িতুি এ্োকা। রবশ বছসরর গবশী বয়ে িয়। 
রাস্তারটর িাম ো মযাজাররি। রঠকািা ’৭৭, ো মযাজাররি’। 
আহমদ মুো তার কাঠ গপরেসের মাথা রঠকািায় স্থাপি কসর বেে, ‘রচরঠ 

েতয হসে এ্টাই হসব ব্ল্যাক ক্রে-এ্র এ্কমাত্র ঘারটাঁ ্া আমাসদর জািার মসৈয 
এ্ে। এ্টাই হসব ‘ব্ল্যাক-ক্রে’-এ্র অন্ধকার রাসজয প্রসবসশর আমাসদর দরজা’। 

এ্কটু থামে আহমদ মুো। 
তারপর আবার শুরু করে, ‘রকন্তু ওরা ওোি গথসক ওমর বায়াসক অন্যত্র 

েররসয় রিে গকি?’ প্রেটা রছে আহমদ মুোর স্বেত ৈরসণর উরক্ত। 
‘মসি হয় আরও রিরাপদ জায়োয় তাসক েররসয় রিসয়সছ’। বেে আে-

আশরা । 
‘রকন্তু ব্ল্যাক ক্রে ওমর বায়াসক প্রথসম কম রিরাপদ স্থাসি তুসেরছে এ্টা 

্ুরক্ত  বসে িা। আমার মসি হয়, গকাি কারসণ গেোসি রিরাপত্তার অভাব 
ঘসটরছে। রিরাপত্তার গিসত্র এ্ হুমরকটা গকাসেসক এ্সেরছে তা বো মুরস্কে। ঐ 
রচরঠ পাঠাসিা গথসক মসি হসে, রিরাপত্তার অভাব গভতসরর রদক গথসকই 
ঘসটরছে’। বেে আহমদ মুো। 

‘গেটা গকমি?’ 
‘বো করঠি। তসব অরবশ্বস্ততার ঘটিা গেোসি গভতসর গথসকই ঘসটসছ 

বসে মসি হয়’। 
কথা গশষ কসরই আহমদ মুো ঘরের রদসক তাকাে। গদেে রাত ১১টা। 
‘আশরা  তুরম এ্কটা টযারক্সর বযবস্থা কসর দাও। আরম ো-মযাজাররসি 

্াব। ব্ল্যাক ক্রে-এ্র দরজায় িক কসর গদরে রকছু পাই রকিা’। আে-আশরাস র 
রদসক গচসয় বেে আহমদ মুো। 
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‘টযারক্স গকি জিাব, এ্মসবরের েব োরে আপিার’। বেে আে-
আশরা । 

‘হ্যাাঁ। গতামার এ্মসবরের োরে রিসয় রেসয় পা বাোবার আসেই ওসদর 
িজসর পসে ্াই’। 

‘রঠক বসেসছি জিাব। আরম ভুসে রেসয়রছোম। এ্ই কারসণই গতা 
আমরা এ্য়ারসপাসটয এ্মসবরের োরে পাঠাইরি’। 

ঘন্টা োসিক পসর আহমদ মুো টযারক্স কসর রাস্তায় গিসম এ্ে। এ্কাই। 
কাউসক োসথ রিসত রাজী হয়রি। এ্মসবরে গজদ ৈরসে আহমদ মুো বসেরছে, এ্ 
অরিরিত, গোপি ও অনুেন্ধািী অরভ্াসি এ্কা ্াওয়াই রিরাপদ গবশী। 
এ্মসেরব আহমদ মুোর কথার উপর কথা বেসত পাসররি। এ্মসবসেডর আে-
আশরা  োইমুসমর এ্কজি অরিয়রমত ছাত্র-কমযী রছে র রেরস্তসির রবপ্লসবর 
েময়। তার কাসছ আহমদ মুো পবযত প্রমাণ উাঁচু। তার োসথ গে কথা বেসত 
পারসছ-এ্ই গবশী। আহমদ মুোর কথার উপর কথা বোর তার োহে আেসব 
গকাসেসক। তার উপর র রেরস্তসির স্বয়ং গপ্ররেসডন্ট গটরেস াসি তাসক বসে 
রদসয়সছ, র রেরস্তি এ্মসবরের েব েম্পদ, েব মানুষ এ্বং েব শরক্ত আহমদ মুো 
গ্ ভাসব চাইসবি গেভাসবই চেসব। সুতরাং আহমদ মুোর রেোসন্তর োসথ আে-
আশরা  এ্কমত হসত িা পারসেও আহমদ মুোর কথা গে অবিত রশসর গমসি 
রিসয়সছ। 

োরে চেরছে। 
আহমদ মুোর গচসে তন্দ্রার ভাব এ্সেরছে। 
োরে থামার ঝাকুরিসত তন্দ্রা ছুসট গেে আহমদ মুোর। 
‘এ্সে গেরছ জিাব। পাসশর বারেটাই ষাট িম্বার, এ্টা েীজযা। এ্র আসশ-

পাসশই আপিার িম্বারটা গপসয় ্াসবি’। 
আহমদ মুো ড্রাইভারসক বারের িম্বার বসেরি। বসেরছে, বারে গদেসেই 

রচিসত পারব। িম্বারটা ষাট-বাষরট্ট ৈরসির রকছু হসব। 
ভাো চুরকসয় োরে গথসক িামে আহমদ মুো। 
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েুসজাঁ গবর করে ৭৭ িম্বর বারে। বারেরট প্রৈাি রাস্তা গথসক এ্কটু 
গভতসর। প্রৈাি রাস্তা গথসক এ্কটা গছাট্ট রাস্তা রেসয় বারেরটর গেসট গশষ হসয়সছ। 

বারেটা রতিতো এ্বং গবশ বে। গেসটর দরজা রস্টে রশসটর ততরী। 
গেসটর পাসশ গেটমযাি বক্স গিই। আহমদ মুো বুঝে গেটটা 

দুররিয়রেত। তাহসে রক গেসট কযাসমরাও থাকসত পাসর? 
আহমদ মুো গেট গথসক দুসর এ্কটা রবরডং-এ্র ছায়ায় আসো-আাঁৈাররর 

মসৈয দারেসয়াঁরছে। 
আহমদ মুো ভাবরছে গেসটর এ্রদক রদসয় বারেসত  ুকা ্াসে িা। 

শুরুসতই হাোমা বাৈাসে তার উসেশ্য বযথয হসয় ্ াসব। আহমদ মুোর প্রথম কাজ, 
ওসদর েম্পসকয রবসশষ কসর ওমর বায়া েম্পসকয তথয েংগ্রহ। তারপর ওমর বায়ার 
গোাঁজ পাওয়া গেসে গেোসিই দ্রুত আঘাত হািসত হসব। ্াসত শত্রুসদর োবৈাি 
হওয়ার আসেই ওমর বায়াসক উোর করা েম্ভব হয়। 

এ্েব রচন্তা কসর আহমদ মুো বারের গপছি রদসক ্াবার জসন্য পা 
তুেসত ্ারেে। এ্ই েময় গেই গছাট রাস্তার উপর আসোর এ্কটা ফ্লাশ জ্বসে 
উঠে। 

আহমদ মুো থমসক দাাঁোে। তার বুঝসত বারক রইে িা এ্কটা োরে 
আেসছ, েম্ভবতিঃ তার টাসেযট-বারেটাই েসিই। 

আহমদ মুোর গোটা শরীসর এ্কটা উষ্ণতার আসমজ বসয় গেে। ব্ল্যাক 
ক্রসের গকউ রক আেসছ? তাহসে গে রক গদকসত গপসত ্াসে ব্ল্যাক ক্রসের 
কাউসক? 

হঠাৎ আহমদ মুোর গদহটা তবদুযরতক শক োওয়ার মত গ্ি ঝাকুরি 
গেে। এ্োসি দারেসয়াঁ থাকসে গতা গে এ্েরি ৈরা পসে ্াসব চাররদসক এ্কবার 
িজর বুরেসয়ই আহমদ মুো কসয়ক েজ োমসির বজয গ ো বাসক্সর গপছসি রেসয় 
বসে পেে। 

কসয়ক মুহুসতযর মসৈযই বজয গ ো বাসক্সর োমসিটােহ গোটা রাস্তা 
আসোর বন্যায় গভসে গেে। 

দ্রুত এ্কটা োরে এ্সে দাাঁোে গেই গেসটর োমসি। 
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আহমদ মুো গদেে, কযাররয়ার ৈরসির োরে। গপছসির কযাররয়াসর 
এ্কটা বে বাক্স ছাো আর রকছু গিই। গোকজি গকউ গিই। বােরত গোকজি 
থাকসে েম্ভবতিঃ তারা ড্রাইভাসরর োসথ োমসির রেটগুসোসত থাকসত পাসর। 

চট কসর আহমদ মুোর মাথায় এ্ে, গে কযাররয়াসরর গপছিটায় েওয়ার 
হসয় গভতসর প্রসবশ করসত পাসর। 

গ্মি রচন্তা গতমরি কাজ। 
বজয বাক্সটা গথসক কযাররয়াসরর গপছসির গশষ প্রান্তটা আট দশ েসজর 

গবশী হসব িা। 
আহমদ মুো দুই হাসত দু’পাসয়র বুসো আঙুে ৈসর শরীরটা বাাঁরকসয় পা 

এ্বং মাথা এ্ক েমতসে এ্সি  টুবসের মত েরেসয় গচাসের রিরমসষ কযাররয়াসরর 
গপছসি রেসয় দাাঁোে। তারপর অসপিা করে োরে স্টাটয গিয়ার। 

োরেটা গেসটর োমসি দারেসয়াঁ রিরদযষ্ট রবররতসত রতিবার হণয রদে। তার 
কসয়ক গেসকন্ড পসরই েুসে গেে দরজা। 

োরে স্টাটয গিয়ার শে হসো। িসে উঠে োরে। 
োরে িসে উঠার েসে েসেই আহমদ মুো এ্কজি এ্যাসক্রাবযাসটর মত 

গদহটাসক কুন্ডরে পারকসয় কযাররয়াসরর তোয় ঝুসে পেে এ্মিভাসব ্াসত গেসট 
কযাসমরা থাকসেও তা গ্ি তার িাোে িা পায়। 

োরে এ্সে দাাঁোে োরে বারাোয়। আহমদ মুো শুসয় পেে োরের 
তোয় োরে বারাোর উপর। 

োরে দাাঁোবার েসে েসে দু’জি োরে গথসক গিসম পেে। এ্কজি 
বেে, দুসবায়া তুরম এ্ে, েরে ও কসয়কজিসক রিসয় এ্সে বাক্সটা িারমসয় রিসয় 
্াসব। 

আহমদ মুো গদেে, রজিে পরা জযাসকট োসয় এ্কজি প্রায় গদ সে রেসয় 
গভতসর  ুসক গেে। গোকরট দরজার োসয় গ্ িব তাসত হাত রদসতই দরজা েুসে 
গেে। 

তাহসে এ্ দরজাও রক স্বয়ংরক্রয়, এ্ দরজাসতও রক কযাসমরার পাহারা 
আসছ? রিসজসক রিসজই প্রে করে আহমদ মুো। 
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ইরতমসৈয োরে গথসক িামা রেতীয় গোকরটও দরজার রদসক এ্গুসো। 
গেও রেসয় দরজার িসব হাত রদসেই দরজা েুসে গেে। গে দরজার পাল্লা টাি 
রদসয় েুসে গরসে গভতসর গেে।  

আহমদ মুো রিরিত হসো, দরজা স্বয়ংরক্রয় িয় এ্বং তাহসে কযাসমরার 
পাহারাও গিই। রিিয় িসবর গকাি গোপি অংসশ গকাি সুইচ বা গবাতাম আসছ। 
গোকরট েরে রিসয় আোর জসন্যই দরজা গোো গরসে গেসছ। 

আহমদ মুো রেোন্ত রিসয় রিে। 
েরেসয় গে গবররসয় এ্ে োরের তো গথসক। তারপর র্প্রং-এ্র মত উসঠ 

দারোঁসয়ই ছুট রদে গে দরজার রদসক। ভাবে, গভতসর গ াকার এ্র গচসয় সুবণয 
সুস্াে আর পাওয়া ্াসব িা। 

রকন্তু দরজায় পা রদসয়ই আহমদ মুো মুসোমুরে হসয় গেে রতিজি 
গোসকর। এ্কজি েরে গঠসে রিসয় আেরছে, আর দু’জি রছে দু’পাসশ। 

আহমদ মুোসক দরজায় গদসে ওরা প্রথমটায় ভুত গদোর মত আাঁৎসক 
উঠে। রকন্তু তার পর মুহুসতযই দু’জি গচাসের রিরমসষ বাসঘর মত ঝারপসয়াঁ পেে 
আহমদ মুোর উপর। 

আহমদ মুোও ওসদরসক গদসে মুহুসতযর জসন্য রকংকতযবয রবমূঢ় হসয় 
পসেরছে। ওরা ঝারপসয় পেসে আহমদ মুো চরকসত ডাি রদসক এ্কটু েসর ডাি 
রদসক গথসক গ্ আেরছে তাসক বাাঁ হাত রদসয় গঠরকসয় ডাি হাত রদসয় তার 
গকামসরর গবল্ট ৈসর হ্যাচকা টাসি শূসন্য তুসে আছসে গ েে বাাঁ রদক গথসক আো 
গোকরটর উপর। 

গোকরটসক ছুসে রদসয়ই মাথা রিচু কসর আহমদ মুো ঝারপসয় পেে েরে 
গঠসে আো গোকরটর উপর। গে ররভেবার তুসেরছে গুরে করার জসন্য। 

গুরে গে করে। তার আসেই আহমদ মুো ঝারপসয় পসেরছে তার উপর। 
রকন্তু গুরেটা েিযভ্রষ্ট হসয় রেসয় আঘাত করে আহমদ মুোর উপর ঝারপসয়াঁ পো 
দু’জসির এ্কজিসক। ওরা তেি উসঠ দাাঁোরেে। 

আহমদ মুো েরে েসমত গোকরটসক রিসয় পসে গেে। ররভেবার রছটসক 
পসে গেে গোকরটর হাত গথসক। 
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গোকরট পসে গথসকই তার হাত গথসক রছটসক পো ররভেবার কুরেসয় 
গিবার গচষ্টা কররছে প্রাণপসণ। রকন্তু ররভেবাররট আহমদ মুোর িাোসের মসৈয। 
গে ররভেবাররট তুসে রিে। 

এ্ই েময় গদেে তার উপর ঝারপসয় পো রেতীয় গোকরট ছুসে মারসছ 
এ্কটা ছুরর। ররভেবার তাক করার েময় তেি পার হসয়সছ। গকাি উপায় িা গদসে 
আহমদ মুো গদহটা এ্করদসক বাাঁকাসত গচষ্টা কসর বাম হাত রদসয় ৈসর গ েে 
ছুররটা। ৈসর গ েে মাসি ছুরররট এ্সে রবৈে আহমদ মুোর বাম হাসতর তােুসত। 

গবদিায় রবকৃত হসয় উঠে আহমদ মুোর মুে। রকন্তু এ্র মসৈযই আহমদ 
মুোর ডাি হাতরট রবদুযতেরতসত উপসর উসঠরছে এ্বং রিরিপ্ত গুেী রেসয় রবে 
হসো ছুরর ছুসে মারা গোকরটর বুসক। 

রঠক এ্ই েমসয়ই আহমদ মুোর রিসচ পসে থাকা গোকরটর এ্কটা 
মুষ্টাঘাত এ্সে পেে আহমদ মুোর ডাি হাসত। আহমদ মুোর হাত গথসক 
ররভেবার রছটসক পেে। গোকরট ররভেবার তুসে রিে েংসে েংসেই। 

রকন্তু আহমদ মুো তার হাত গথসক ররভেবার রছটসক পসে ্াবার েংসে 
েংসেই বাম হাসতর তােু গথসক ছুরররট েুসে রিসয় আমুে বরেসয় রদে গোকরটর 
বুসক। 

ছুসট এ্ে ৫জি গোক এ্ই েময় ঘসর। তাসদর েকসের হাসতই উদযত 
গস্টিোি। 

এ্কজি গস্টিোি তুসেরছে আহমদ মুোসক েিয কসর। এ্কজি হাত 
তুসে রিসষৈ কসর বেে, গুেী েরচ িয়। 

আহমদ মুো ছুরররট ছুসে গ সে রদসয় পসকট গথসক রুমাে গবর কসর বাম 
হাসতর আহত তােু গচসপ ৈরে। ওোি গথসক র িরক রদসয় রক্ত গবরুরেে। 

গ্ গোক গুেী করসত রিসষৈ কসররছে, গে আহমদ মুোর রদসক এ্রেসয় 
এ্সে বেে, আমাসদর রতি গোকসক েুি কসররছে। গক তুই? 

‘রতিজি িয় দুইজিসক’। শান্ত কসন্ঠ বেে আহমদ মেুা। 
‘আমাসক রশিা রদরেে। োংঘারতক গশয়ািা গতা গদেরছ’। বসেই গে 

রবদুযতেরতর এ্কটা রকক োোসো আহমদ মুোর কাাঁৈ এ্বং পাাঁজসরর েরন্ধস্থসে। 
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কাত হসয় পসে গেে আহমদ মুো। 
‘এ্সক গবাঁসৈ গ ে আরম আেরছ’। বসে গোকরট গভতসর চসে গেে। 
দু’জি এ্রেসয় এ্ে। আহমদ মুো উসঠ বেরছে। এ্কজি োরথ রদসয় 

আবার গ সে রদে এ্বং বেে, ‘মরসত এ্সেরছে শয়তাি, গুেীসত মরসে গতার 
ভােই হসতা। বে মসি হয় গতার জসন্য বে পররকল্পিা কসরসছি’। 

আহমদ মুোসক গবাঁসৈ গ েে ওরা। 
 রমরিট পাসচক পসর র সর এ্ে গোকরট। গোকরট বাসিযে। ব্ল্যাক ক্রসের 

এ্ই ঘারটর প্রৈাি। গে রেসয়রছে ব্ল্যাক ক্রসের প্রৈাি রপসয়সর পসের োসথ 
আসোচিা করসত। শুসিই রপসয়সর পে বসেসছ, গ্ রদি ওমর বায়ার রচরঠ ৈরা 
পেে গেরদিই এ্ ঘারট তযাে করা দরকার রছে। আমাসদর ভুে হসয়সছ। রিসদযশ 
রদসয়সছ এ্ ঘারটাঁ এ্েিই গছসে রদসত। ব্ল্যাক ক্রসের েবসচসয় বে তবরশষ্ট 
গোপিীয়তা। পুরেশ তাসদর শত্রু িা হসেও  রারে পুরেশ ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গকাি 
ঘারট এ্বং গোকসক গচসি িা। গকাি ঘারটসত শত্রুর স্বাৈীি স্পশয পেসে গে ঘারট 
তারা এ্ক মুহুতয রাসে িা। বাসিযে বেী অথযাৎ আহমদ মুোসক রক করসব জািসত 
গচসয়রছে। রপসয়সর বসেরছে, তুরম িািসতজ ্াে, ওসক রিসয় ্াও। আমাসদর 
বৈযভুরম হাের রাসজযর ভাে রশকার হসব গে। বাসিযে বসেরছে, তার পররচয় রক 
গজসি গিয়া দরকার িয়? রপসয়সর পে বসেরছে, গদে আমরা গকাি গোসয়ো েংস্থা 
িই, এ্র জসন্য রভন্ন েংস্থা আসছ। আমরা ্ ুে গিসত্র আরছ। শত্রু ো  কসর এ্রেসয় 
্াওয়া আমাসদর কাজ। শত্রুসক ্েিই হাসত পাসব, হতযা কর। এ্সত ঝুরক কম 
আসছ। গোটা দুরিয়ার ইরতহাে তুরম োমসি আিসে গদেসব, গকাি বে শত্রু ৈরা 
পেসে তাসক প্রথসমই হতযা করা িা হসে পসর েুব কমই তাসদর হতযা করা গেসছ। 
এ্ভাসব রকংবা গেভাসব তারা ছাো গপসয় গেসছ’। রপসয়সর পে আরও উপসদশ 
রদসয় বসেসছ, ওমর বায়া মসি হয় আমাসদর গভাোসব। তাসক উোসরর রমশি 
রিসয় আহমদ মুো িাসে এ্সেসছ। গে এ্কা এ্সেও তার এ্কটা গ্রুপ রিিয় 
এ্োসি এ্সেসছ। আমাসদর ঘসর তাসক আমরা ভয় করর িা। রকন্তু ঘারটগুসোসক 
আরও োবৈাি থাকসত হসব। 
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ঘসর প্রসবশ কসরই বাসিযে বেে, শয়তািটাসক আমার োরেসত তুসে 
দাও। ঘুম পারেসয় রদসয় তারপর তুেসব োরেসত। আমার োসথ ্ারা ্াে তারা 
বাসদ েকসে পাসশর িতুি ঘারটসত চসে ্াও। োসেজ পসর েররসয় গিয়া হসব। 

েংজ্ঞাহীি কসর আহমদ মুোসক োরেসত গতাো হসো। বাসিযে এ্বং 
ড্রাইভার োমসির রেসট। আহমদ মুোর পাসশ উসঠ বেে আসরকজি। 

োরে গবররসয় এ্ে বারে গথসক। 
ছুসট চেে োরে িািসতজ শহর-অরভমুসে। শহররট গোসর িদীর মুসে 

অবরস্থত। িদীরট পরিসম আরও রকছু এ্রেসয় আটোরন্টক মহাোেসর পসেসছ। 
তেি রাত ৩টা। ঘুমন্ত পযাররে িেরী। প্রায় ঘুমন্ত তার রাজপথও। 
এ্রই মাসঝ ব্ল্যাক ক্রে-এ্র োরে েংজ্ঞাহীি আহমদ মুোসক রিসয় এ্রেসয় 

চেে রাসতর রিিঃশে বুক রচসর। 
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৩ 
বাসিযে গটরেস াি রােসতই দরজায় দাাঁোসিা তার গমসয় গেিা বসে 

উঠে, ‘গকাথা্ ্াে আব্বা?’ 
‘এ্ই এ্কটু ঘুসর আরে’। 
‘এ্কটু ঘুসর আোর জসন্য বুরঝ গকউ জাহাজ োজায়? 
‘িা মাসি শাকয গব’গত ্াব’। 
‘শাকয গব’গত গকি আব্বা?’ বসে এ্কটু কাছাকারছ েসর এ্সে বেে, 

‘আবার হােসরর গকাি গোরক রিসয় ্াে আব্বা?’ 
‘গেিা?’ বকুরির স্বর বাসিযসের কসন্ঠ। পরিসণই স্বরটা িারমসয় রিসয় 

িরম কসন্ঠ বেে, ‘এ্ েব রবষয় রিসয় গকাি ভাবিা গতামার রঠক িয়। গতামার গে 
বয়ে হয়রি’। 

গেিা বাসিযসের বে গমসয় এ্বং কসেসজর ছাত্রী। 
‘গতামার কথা রঠক আব্বা। এ্েব রচন্তাসক গকাি েময়ই আরম ওসয়েকাম 

করর িা। রকন্তু আপিাসতই কাসি প্রসবশ কসর পীো গদয় আব্বা’। 
‘কাি িা রদসেই গতা হসো’। 
‘আমার আব্বা জরেত িা থাকসে কাি রদতাম িা’। 
‘তুরম রবষয়টাসক গ্ভাসব গদেছ, রবষয়টা গতমি িয়। অপরাৈীসক শারস্ত 

গদবার রবৈাি েব ্ুসেই রছে’। 
‘রকন্তু তার আসে গতা অপরাৈ রিৈযারসণর প্রে আসছ’। 
‘রিরপরাৈ কারও োসয় আমরা হাত গদই িা। আজ গ্ আোমীসক আমরা 

রিসয় ্ারে, গে আমাসদর রতিজিসক েুি কসরসছ। 
‘আরম গ্ রবষয় জারি িা, তা রিসয় আরম তকয করসবা িা আব্বা। আমার 

বক্তবয শারস্ত গদয়ার িাসম হৃদয়হীিতা রিসয়। অন্ধকার তস্বরতসের ্ুসে এ্ক েময় 
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রাজা-েম্রাটরা তাসদর প্ররতপিসক বন্যজন্তুর মুসে গছসে রদসয় মজা গদেসতা। 
শাকয গব’গত এ্ই ঘটিাই ঘটসছ’। 

বাসিযে গকাি জবাব রদে িা। তার গচাসে রবিয়। পসর েম্ভীর কসন্ঠ বেে, 
‘এ্েব কথা তুরম জািসে গকাথায় মা?’ 

‘অসিসকই জাসি আব্বা’। 
‘অেম্ভব’। 
‘অেম্ভব িয় আব্বা। আরম কসেসজ এ্কারৈকজসির কাছ গথসক এ্ই কথা 

শুসিরছ’। 
‘রকন্তু রকভাসব?’ 
‘্ারা অপরাৈ কসর, তারাই অপরাসৈর কথা ছোয় আব্বা। এ্র কারণ 

িািা হসত পাসর’। 
‘তুরম এ্সক অপরাৈ বেছ?’ বাসিযসের কসন্ঠ রবররক্ত। অন্য গকাি গিসত্র 

হসে বাসিযে এ্কথাগুসোর কণামাত্র বরদাশত করসতা িা। রকন্তু এ্ই মা মরা 
গমসয়রটসক গে অতযন্ত ভােবাসে, তার এ্মি গকাি আবদার গিই ্া গে পুরণ কসর 
িা। এ্ই সুস্াসে গমসয়রট তাসক শােি করসতও রশসেসছ। মাসয়র মতই গচাে রাসে 
তার উপর। এ্সত বাসিযে েরবযত আিরেত। এ্ই কারসণই বাসিযে গেিার কথায় 
রাে করসত পারসো িা, রকন্তু রবরক্ত গবাৈ করে ব্ল্যাক ক্রে-এ্র বযাপাসর গমসয় 
এ্তদুর জরেসয় পোয়। 

‘আইি হাসত তুসে গিবার প্ররতরট ঘটিাই অপরাৈ আব্বা, তুরমই প্রথম 
আমাসক এ্টা রশরেসয়ছ’। 

‘তুরম রঠকই বসেছ মা। রকন্তু জাতীয় বযাপাসর রকছু রকছ ু গিত্র আসছ 
গ্োসি আইি হাসত তুসে গিয়া জারতর জসন্য অপররহা য্ হসয় দাাঁোয়’। 

‘মা  কর আব্বা, জারতর গ্ অরৈকার অজযি করার জসন্য আইি হাসত 
তুসে রিসয় বা গোপসি তা অজযি করসত হয়, গেটা জাতীয় অরৈকার িয়। রিিয় 
গকাি গ্রুপ স্বাথযসক জাতীয় অরৈকার বসে চারেসয় গদয়া হয়’। 

‘মা তুরম বয়সের গচসয়ও বে হসয়ছ গদেরছ। ্াক এ্েব কথা বাইসর 
বোবরে করসব িা’। বসে হারে মুসে উসঠ দাাঁোে বাসিযে। 
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গেিা রপতার আরও কাসছ েসর এ্ে। মাথা রিচু কসর বেে, ‘গতামার িা 
গেসে হয় িা আব্বা। তুরম এ্ই কাসজ ্াও আমার কষ্ট োসে’। 

বাসিযে আবার গচয়াসর বসে পেে। গমসয়সক কাসছ গটসি রিসয় আদর 
করে। এ্কটা দীঘয রিিঃশ্বাে গ সে বেে, ‘দশ বছর আসে ্ রদ মাসয়র কন্ঠ এ্ভাসব 
বাৈা রদসত পারসতা, তাহসে জীবি হয়সতা অন্য রকম হসতা। রকন্তু এ্েি আর 
গকাি উপায় গিই মা। তুরম এ্েব গভসব মি োরাপ কসরা িা। তুরম এ্সক এ্ক 
ৈরসির ্ুে বসে ৈসর িাও। তাহসে োন্ত্বিার ্ুরক্ত পাসব’। 

‘রকন্তু ্ুে গোপসি হয় িা আব্বা। আর ্ুেও এ্কটা আইসির অৈীি। 
তার বেীসদর জসন্য আন্তজযারতক আইি আসছ’। 

‘ঈম্বর গতামার মেে করুি, আরও জ্ঞাি ঈশ্বর গতামাসক রদি। আমার 
মাসয়র জসন্য আমার েবয হসে’। বেসত বেসত বাসিযে উসঠ দাাঁোে। 

গমসয়র কপাসে এ্কটু চুমু রদসয় গবররসয় এ্ে ঘর গথসক। 
ব্ল্যাক ক্রে-এ্র ঘারটসত এ্সে গপ ছাে বাসিযে। এ্োসিই আহমদ মুোসক 

বেী কসর রাো হসয়সছ। এ্োি গথসকই েবাই রেসয় উঠসব জাহাসজ। 
হাত-পা বাাঁৈা আহমদ মুোসক বেীোিা গথসক গবর কসর আিা হসো। 
বাসিযে গদেে, আহমদ মুোর বামহাত রক্তাক্ত। তােুর িতস্থািরটসত 

রক্ত জমাট হসয় আসছ। আরও বুঝে, আহমদ মুোসক গকাি োবার গদয়া হয়রি। 
হঠাৎ মসি পেে গমসয় গেিার কথা। মসি পেে তার গশষ উরক্তিঃ ‘্ুেবেীসদর 
জসন্যও আন্তজযারতক আইি আসছ’। গেিা বেীর এ্ই অবস্থা গদেসে রিিয় 
রচৎকার কসর উঠত। 

‘বেীসক গতামরা গেসত দাওরি?’ োমসি দাাঁোসিা ঘারটর পররচােকসক 
বাসিযে কতকটা আিমসিই রজজ্ঞাো করে। 

‘এ্মি বেীসক গেসত গদয়ার গকাি রিয়ম গিই’। বেে ঘারটর পররচােক 
গোকরট। 

‘রঠক আসছ। গতামরা গেসত দাও বেীসক। আর ওর আহত হাতটা ৈুসয় 
ওষুৈ োরেসয় বাসন্ডজ কসর দাও’। বাসিযসের কন্ঠ িরম। 

‘ৈন্যবাদ’। বেে আহমদ মুো বাসিযেসক েিয কসর। 
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‘গকাি বেীর ৈন্যবাদ আমরা গ্রহণ করর িা’। বসে বাসিযে উসঠ দারেসয়াঁ 
পাসশর কসি চসে গেে। 

বাসিযে চসে গেসে ঘারটর পররচােক স্বেত বেে, ‘স্যাসরর মাথা োরাপ 
হসয় গেে িারক’। 

তারপর পাসশ দাাঁোসিা গোকসদর রিসদযশ রদে, এ্সক রিসয় ্াও। আর 
আহমদ মুোসক েিয কসর বেে, রিসদযশ হসয়সছ গেবা এ্কটু করসত হসব রকন্তু 
গকাি চাোরক করার গচষ্টা কসরা িা,  ে েুব োরাপ হসব। 

রাত ১২টায় েকসে জাহাসজ উঠে। জাহাজ ছাোর আসে েব রঠক-ঠাক 
আসছ রকিা গচক করসত রেসয় বাসিযে িািসতজ ঘারটর পররচােক ডান্টিসক 
রজজ্ঞাো করে, ‘এ্কজি  াদারসক রিসত বেোম, রিসয়ছ?’ 

‘রিসয়রছ। রকন্তু গকি এ্ই বােরত ঝাসমো বেুি গতা?’ 
‘হােসরর মুসে গ োর আসে গোকরটর বযাপটাইজ করা হসব। অন্ততিঃ 

মৃতযুর আসেও বযাপটাইজ ্রদ হয়, তাহসে তার আত্মা শারন্ত পাসব’। 
‘তার আত্মা শারন্ত িা গপসে আমাসদর রক?’ 
‘গদে, আমাসদর েবারই মরসত হসব। েৃসষ্টর দয়া গতা আমাসদর েবারই 

দরকার’। 
‘অতীসত গকাি েময়ই গতা এ্মিটা করা হয়রি’। 
‘হসে ভােই হসতা’। 
এ্কটু গথসমই আবার বেে বাসিযে, ‘ াদারসক রক বসে এ্সিছ? গে 

আবার ঝাসমো করসব িা গতা?’ 
‘এ্কজি প্রস েিাে  াদারসক রিসয় এ্সেরছ। গে টাকা ছাো আর রকছু 

গচসি িা’। 
‘ৈন্যবাদ ডান্টি’। 
জাহাজ ছােে। ছুসট চেে গোসর িদীর প্রশান্ত বুক রচসর পরিম রদসক 

আটোরন্টক মহাোেসরর উসেসশ্য। 
জাহাসজর েিয ‘শাকয গব’ অথযাৎ হাের োের। পূবয-উত্তর আটোরন্টসকর 

মসৈয েবসচসয় গবশী হােসরর েমাসবশ এ্োসি। এ্ই কারসণই এ্র িাম গদয়া 
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হসয়সছ ‘শাকয গব’। স্থািরট গোসর িদীর গমাহিা গথসক পরিসম রতিশ’ মাইে এ্বং 
ররসে আইেযান্ড গথসক দরিসণ দু’শ মাইে দুসর অবরস্থত। 

এ্ই স্থািটাই ব্ল্যাক ক্রে-এ্র ‘রবসিাদি বৈযভূরম’। শত্রু বেীসদর এ্োসি 
তারা হােসরর মুসে গছসে রদসয় হােরসদর মানুষ রশকাসরর মসহাৎেব গদসে। 
গক্রসি গবাঁসৈ রশকারসক িারমসয় গদয়া হয় োেসর। রশকার এ্কবাসর হােসরর মুসে 
তুসে গদয়া হয় িা। হােররা এ্কটু এ্কটু কসর গকসট গিয়, রছসোঁ গিয় মানুসষর 
গদহ। এ্ই দূেযভ দৃশ্য তারা গদসে মহা উৎোসহ। ব্ল্যাক ক্রে-এ্র কাসছ এ্র গচসয় 
বে রবসিাদি আর গিই। 

গভার চারটার রদসক জাহাজ শাকয গব’গত রেসয় গপ ছে। 
জাহাসজর গোসে দরজা জািাোহীি এ্কটা গকরবসি বেী রছে আহমদ 

মুো। বাতাে ্াওয়া-আোর জসন্য কসয়কটা েবাি আসছ মাত্র। গকরবিটা 
দরজাহীি এ্ই অসথয গ্, দরজাটা গকরবসির গদয়াসের োসথ রমসশ আসছ। দূর 
রিয়রেত দরজাটার রিমযাণ এ্তই রিেুাঁত গ্ এ্কবার িা গদেসে দরজার স্থাি 
রচরহ্নত করা অেম্ভব। 

হাত রপছসমাো কসর বাাঁৈা, পাও বাাঁৈা। এ্মি গেসে বেী কসর গরসেও 
তারা রিরিন্ত হয়রি হাত-পা গবাঁসৈ গ সে গরসেসছ আহমদ মুোসক। রমিঃ ক্লাউসডর 
কথা মসি পেে আহমদ মুোর। রতরি বসেরছসেি বসেরছসেি ব্ল্যাক ক্রে’রা েুবই 
আত্মরবশ্বােী। েুব আত্মরবশ্বােী ্ারা তারা গতা এ্কটু কম েতকয হয়। রকন্তু ব্ল্যাক 
ক্রেসক েুবই েতকয গদো ্াসে। তাসক পযাররে গথসক আিার েময় হাত-পা 
বাাঁৈার পসরও েংজ্ঞাহীি কসরসছ। তারপর প্রসতযকটা গিসত্রই গদো ্াসে তারা 
োমান্য ঝুরকরও অবকাশ রােসছ িা। 

মানুষ রহসেসবও ব্ল্যাক ক্রে এ্র গোসকরা জঘন্য, এ্ প য্ন্ত এ্টাই মসি 
হসয়সছ আহমদ মুোর। বযরতক্রম শুৈু বাসিযে িামক গোকটার আজসকর রাসতর 
বযবহার। তাসক বযাসন্ডজ কসর গদয়া এ্বং গেসত গদয়ার আসদশ গদয়া গোটা 
পররসবসশর োসথ রবদঘুসট মসি হসয়সছ। 

্াই গহাক বাসিযসের কাসছ কৃতজ্ঞ গে। হাসতর িতস্থাসি অেহ্য ্েণা 
হরেে। বযাসন্ডজ কসর গদবার পর অসিকটা ভাে োেসছ। 
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অন্ধকার গেসের গমসঝয় শুসয় ভাবরছে আহমদ মুো। রিসজর গচসয় ওমর 
বায়ার কথাই তার মসি পেরছে গবশী। গবচারার গকািই েন্ধাি করা এ্েিও গেে 
িা। মাঝোসি গেও আটকা পসে গেে। তার রিরুসেশ হওয়ার েবর র রেরস্তি 
এ্মসবরে রিিয়  েব জায়োয় জারিসয় রদসয়সছ। পযাররসে গোাঁজও করসব তারা। 
রকন্তু রকছুই পাসব িা। গ্ ঘারটর েন্ধাি এ্মসবরে জাসি, গে ঘারটসতা ব্ল্যাক ক্রে 
েত রাসতই গছসে রদসয়সছ। আহমদ মুো ভাবে, তার মত কসর ওমর বায়াসকও 
রক ওরা পযাররসের বাইসর গকাথাও রিসয় গেসছ। আহমদ মুোসক গকাথায় রিসয় 
্াসে ওরা? িািসতজ গথসক তাসক ওরা রস্টমাসর তুসেসছ। রস্টমাররট রিিয় 
পরিসম আটোরন্টসকর রদসক ্ াসে। আটোরন্টসকর তীসর গকাি শহসর বা ঘারটসত 
রিসয় ্াসে তাসক? িা গকাি েীসপ? আবার রমিঃ ক্লাউসডর কথা মসি পেে। রতরি 
বসেরছসেি, গকাি শত্রুসক হাসত গপসে ব্ল্যাক ক্রে তাসক বারচসয়াঁ রাসে িা। এ্কথা 
রঠক হসে ব্ল্যাক ক্রে তাসক গকাি ঘারট বা েীসপ বেী কসর রােসত রিসয় ্াসব, তা 
রঠক িয়। তাহসে? 

হঠাৎ আহমদ মুোর মসি পেে গডািার কথা। গে িাসে আেসছ বা 
এ্সেসছ, এ্কথা গডািাসক জািাসিা হয় রি। জািসত পারসে গে রিিয় ভীষণ রাে 
করসব অথবা কাাঁদসব? ভীষণ গজরদ আর দুষ্টু গমসয়। গতমরি আবার োহেীও। 
কাউসক পসরায়া কসর গকাি কাজ কসর িা। মিটা রকন্তু তার রশশুর মত েরে। 
গডািার গদয়া মারিবযােটা এ্েিও আহমদ মুোর পসকসট। ্রদ কেিও গদো হয়, 
তাহসে তাসক চমসক গদয়া ্াসব। 

রকন্তু গডািাসক চমসক গদয়ার কথা ভাবসত রেসয় আহমদ মুো রিসজই 
চমসক উঠে। গকি গে এ্তরদি এ্ মারিবযােটা বহি করসছ? তােেে গথসক 
আোর েময় অসিক রকছুই গে গছসে এ্সেসছ, রকন্তু টাকাহীি এ্ মারিবযােটাসক 
গকি গে পসকসট তুসেসছ? গকাি উত্তর আহমদ মুোর গজাোে িা। তার বদসে 
হৃদসয়র েভীর গকাণ গথসক গভসে উঠে গডািার েজে গজরদ এ্কটা মুে। তার 
োসথ হৃদসয় গোটা েত্তা জুসে ছরেসয় পেে অবযক্ত এ্কটা ্ েণা। এ্ ্ েণার োসথ 
পরররচত আহমদ মুো। আরমিার রবসেদ তাসক এ্ ্েণাই গদয়। চমসক উঠে 
আহমদ মুো। 
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পাসয়র শসে রচন্তায় গছদ পেে আহমদ মুোর। পাসয়র শে গকরবসির 
বাইসর। এ্কারৈক গোসকর। আহমদ মুোর গেসে আসো জ্বসে উঠে। গেই োসথ 
েুসে গেে দরজা। 

আহমদ মুো গদেে, বাইসর দারেসয়াঁ বাসিযে, ডান্টি এ্বং আরও দু’জি। 
বাসিযে ছাো েকসের হাসত গস্টিোি। বাসিযসের হাসত রপস্তে। 

বাসিযে বেে, এ্কজি রেসয় ওর হাসতর বাাঁৈি েুসে দাও। 
হাসতর বাাঁৈি েুসে রদসে আহমদ মুো উসঠ বেে। 
‘চাোরকর গকাি গচষ্টা কসরা িা। ব্ল্যাক ক্রে-এ্র রিশািা েিযভ্রষ্ট হয় িা 

মসি গরে’। বেে বাসিযে। 
এ্কটু গথসমই আবার শুরু করে, ‘গতামার জসন্য োরাপ েবর। োরাপ 

আর রক, মৃতযুটা জসন্মর মতই স্বাভারবক। তসব পেরত এ্কটু গবসুসরা এ্ই ্া। 
গশাি, এ্ই েমুসদ্র আমাসদর এ্কটা বৈযভুরম আসছ। রিসদযশ হসয়সছ এ্ই 
বৈযভূরমসত গতামাসক গ সে গদয়ার। িুৈাতয হােরগুসো অসিকরদি হয় মানুসষর 
স্বাদ পায়রি। গতামার এ্ই গছাট্ট গদসহ তাসদর িুৈার রকছুই হসব িা, তসব স্বাদ 
গ্রহণটা হসব’। 

অচঞ্চে গচাসে শুিে আহমদ মুো কথাগুসো। আহমদ মুোর কাসছ 
পররষ্কার হসয় গেে তাসক োেসর রিসয় আোর রহস্য। মসি মসি রশউসর উঠে 
ব্ল্যাক ক্রে-এ্র পশুসুেভ রজঘাংো গদসে। 

বাসিযে কথা গশষ কসর এ্কটু গথসমরছে। পসর আবার শুরু করে, ‘তুরম 
বরৈর িারক, শুিসত গপসয়ছ গতামার মৃতযুদসন্ডর কথা’। 

‘শুসিরছ, বেুি আপিার আর রক বোর আসছ’। 
‘রক বযাপার, গতামার ভয় করসছ িা? গতামার ভাব গদসে মসি হসে 

আমার গকাি কথাই তুরম বুঝরি’। 
‘ভয় গকি? ভয় রক কাউসক মৃতযু গথসক বাাঁচাসত পাসর?’ 
বাসিযে রবিসয়র োসথ আহমদ মুোর রদসক চাইে। মৃতযুসক োমসি 

গদোর পর রক গকউ এ্ভাসব রিরবযকার থাকসত পাসর! রক োংঘারতক িাভয এ্ই 
গোকটার, ভাবে বাসিযে। আহমদ মুোর কথার উত্তসর বেে গে, ‘ভয় কাউসক 
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মৃতযু গথসক বাাঁচায় িা, রকন্তু ভীত মানুষ মা  গচসয়, কান্না-কারট কসর অসিক েময় 
গবাঁসচ ্ায়’। 

‘গদেুি, েব বাাঁচাই বাাঁচা িয়, েব জীবি জীবি িয়’। 
‘গতামাসক মসি হসে দাশযরিক েসক্ররটে রকংবা ৈমযগুরু গপাপ। তসব 

গকি মরসত এ্সেরছসে আমাসদর ঘারটসত, গকি েুি করসে আমাসদর রতিজি 
মানুষ?’ 

‘েুি করররি, েুি হসয়সছ। েব েময় আক্রমণকারী গজসত িা, আক্রান্তও 
রজতসত পাসর’। 

‘মসি হসে ওরা গতামার বারেসত ডাকারত করসত রেসয়রছে?’ মুে 
বারকসয়াঁ কথাগুসো বেে বাসিযে। তারপর োথীসদর রদসক র সর রিসদযশ রদে, 
‘এ্সক রিসয় চে হে রুসম। আর আহমদ মুোর রদসক েি কসর বেে, ‘শুসি েুশী 
হসব, আমরা গতামার বযাপটাইজ করব। গতামার আত্মার েদেরত হসব। মসি শারন্ত 
পাসব’। 

আহমদ মুোর গঠাসটাঁ হারে  সুট উঠে। রকছুই বেে িা। 
‘এ্রপরও হােরছে, গতার মাথা োরাপ িারক?’- বসে ডান্টি আহমদ 

মুোসক পা ৈসর রহে রহে কসর গটসি রিসয় চেে হে রুসমর রদসক। 
হে ঘর ভরতয গোক। জাহাসজর পাচক-বয়-সবয়ারা গথসক শুরু কসর েবাই 

এ্সেসছ বযাপটাইজ গদেসত। ঘসরর এ্কপ্রাসন্ত এ্কটা গবরদ। গেোসি বসেসছি 
এ্কজি  াদার। তার েোয় ঝুেসছ এ্কটা গোিােী ক্রে। 

আহমদ মুোসক তার োমসি রিসয় রাো হসো। তার পা তেিও বাাঁৈা। 
‘ওর পা েুসে রদি। মুক্ত মানুষ িা হসে বযাপটাইজ হয় িা’। 
হে ঘসরর অন্য রতিরদক রঘসর দারেসয়াঁ আসছ ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গোক। 

তাসদর প্রসতযসকর হাসত ঝুেসছ গস্টিোি। তাসদর গপছসি অন্যান্য গোক। 
আহমদ মুোর কাসছ গবরদর পাসশ আসরকজি দারেসয়। তার হাসতর গস্টিোি 
আহমদ মুোর রদসক তাক করা। 

বাসিযসের রিসদযসশ এ্কজি এ্সে আহমদ মুোর পাসয়র বাাঁৈা েুসে রদে।  
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বাসিযে আর ডান্টি দারেসয়রছে ঘসরর মাঝোসি। তাসদর হাসত 
ররভেবার। 

বাাঁৈ েুসে গদয়ার পর আহমদ মুো দু’পাসয়র উপর ভর রদসয় গোজা হসয় 
বেে। 

 াদারও এ্কটু িসে-চসে বসে বাইসবে হাসত রিসয় আহমদ মুোর রদসক 
েিয কসর বেে, ‘এ্কটু এ্রেসয় এ্ে বৎে’। 

আহমদ মুো মুে তুসে চাইে  াদাসরর রদসক। 
মাত্র েজ োসিক দুসর গবরদর পাসশ দাাঁোসিা গস্টিোি ৈারীর রদসকও 

তার িজর পেে। তার গস্টিোসির বযাসরে ১২০ রডগ্রী এ্যাংসেসে উপসর 
উঠাসিা। 

আহমদ মুো উসঠ দাাঁোে  াদাসরর রদসক এ্রেসয় ্াবার জসন্য। রকন্তু 
দু’পা এ্রেসয়ই ঝারপসয় পেে গস্টিোিৈারীর উপর। 

বাম হাত রদসয় তার গস্টিোি গকসে রিসয় ডাি হাত রদসয় এ্কই োসথ 
তার কাসির রিসচ এ্কটা কারাত চাোে। তারপর গস্টিোসির রেোর গচসপ ৈসরই 
ঘুসর দাোে আহমদ মুো এ্বং গচাসের রিসমসষ গস্টিোসির বযাসরে ঘুররসয় রিে 
গোটা ঘসর। 

বাসিযে এ্বং ডান্টি আহমদ মুোর উপর ঝারপসয় পসেরছে গে গস্টিোি 
গকসে গিবার েসে েসেই। রকন্তু তারা গুেী বৃরষ্টর মুসে পসে রেসয়রছে। ঝাাঁঝরা 
হসয় গেে তাসদর গদহ। 

ঘসরর চাররদসক ্ারা দারেসয়াঁরছে, তারা েবাই গমসঝয় েুসটাপুরট োসে। 
রসক্ত ভােসছ তারা। 

ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গোকরা েবাই োমসিই দারেসয়রছে। তারা গকউ গবসচ 
গিই বসেই আহমদ মুোর মসি হসো। 

 াদার ভসয় গ্ি পাথর হসয় গেসছ। তার মুে কােসজর মত োদা। গে 
হাত রদসয় বাইসবে তুসেরছে। বাইসবে ৈসরই বসে আসছ। 

আহমদ মুো তার রদসক মুে ঘুররসয় বেে, ‘আপিার গকাি ভয় গিই। 
আপরি উঠুি। মৃত ও আহতসদর আোদা করুি’। 
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তারপর আহমদ মুো ঘসরর রদসক মুে র ররসয় বেে, ্ারা গবসচ আছ 
তারা উসঠ দাোও। গদরী করসে আবার গুেী চাোব। 

আহমদ মুো কথা গশষ করার েসে েসেই পাচজি গোক উসঠ দাোে। 
এ্বং েমস্বসর বেে, আমরা জাহাসজ গছাট চাকুরী করর। আমাসদর গকাি গদাষ 
গিই। 

আহমদ মুো তাসদর এ্কজিসক গডসক বেে, ‘তুরম ব্ল্যাক ক্রে-এ্র 
েংজ্ঞাহারা এ্ই গোকটাসক গবসৈ গ ে। আর গতামরা  াদাসরর োসথ ওসদর 
পরীিা কসর গদে। আহতসদর আোদা কর এ্বং েমস্ত অে এ্সি ঘসরর মাঝোসি 
জসো কর’। 

আহত পাওয়া গেে চারজিসক। মৃত দশজি। 
‘জাহাসজ আর গকউ আসছ?’ ওসদর েবাইসক রজজ্ঞাো করে আহমদ 

মুো। 
‘মাষ্টার োসরং আসছি’। এ্কজি জবাব রদে। 
‘ওসক ডাক’। বেে আহমদ মুো। 
েসে েসেই এ্কজি রেসয় গডসক আিে। 
‘মাষ্টার োসরং পঞ্চাসশাৈয বয়সের। কাাঁপসত কাাঁপসত গে এ্সে প্রসবশ 

করে। 
‘আপরি এ্ঘসর আসেিরি গ্?’ তাসক রজজ্ঞাো করে আহমদ মুো। 
‘এ্েব গদেসত আমার ভাে োসে িা’।কাাঁপা েোয় গে বেে। 
‘গকাি েব গদেসত ভাে োসে িা’। 
‘েুসিােুরি, হােসরর মুসে মানুষ গ ো ইতযারদ। 
‘কত বছর চাকুরী কসরি এ্োসি’। 
‘পাাঁচ বছর’। 
‘ভাে িা োেসে এ্তরদি গকউ থাসক?’ 
‘ইো করসেই গকউ এ্োি গথসক চাকুরী ছােসত পাসর িা। কান্না 

জোসিা সুসর বেে োসরং। 
‘গতামাসদর গকউ এ্কজি রেসয় জাহাসজর ‘গমরডসকে রকট’ রিসয় এ্ে। 
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গ্ গোকরট োসরংসক ডাকসত রেসয়রছে গেই ছুসট গেে। 
‘গমরডসকে রকট’ রিসয় এ্সে আহমদ মুো ওসদর রিসদযশ রদে আহতসদর 

বযাসন্ডজ গবাঁসৈ রদসত। 
বযাসন্ডজ বাাঁৈা গশষ হসে আহমদ মুো োসরংসক বেে আহত ও 

 াদারেহ েবাইসক গবাঁসৈ গ েসত। বেে, ‘আরম ভয় কররছ িা, রকন্তু গকাি ঝুরকাঁ 
রিসত চাই িা’। 

তারপর অেগুসো োেসর গ সে রদসয় এ্বং েবাইসক হে ঘসর গরসে হে 
ঘর বন্ধ কসর রদে। শুৈু এ্কটা ররভেবার এ্বং এ্কটা গস্টিোি রিসজর কাসছ 
রােে। ররভেবার পসকসট গ সে গস্টিোিরট হাসত রিসয় োসরংসক বেে, ‘চেুি 
জাহাজ স্টাটয গদসবি’। 

জাহাজ স্টাটয রিসে আহমদ মুো োসরংসক কিসোে গচয়াসর বরেসয় 
রিসজ তার গপছসি গচয়ার রিসয় বেে। 

জাহাজ চেসত শুরু করে। 
‘হােসরর এ্ই বৈযভূরমসত ওরা কত মানুষসক েুি কসরসছ?’ রজজ্ঞাো 

করে আহমদ মুো। 
‘আমার চাকুরীকাসে শ’োসিক হসব’। 
‘আরম গক, আমাসক গকি ওরা েুি করসত গচসয়রছে জাসিি আপরি’। 
‘গকাি েময়ই আমাসদর রকছু জািাসিা হয় িা’। 
‘ব্ল্যাক ক্রে-এ্র চী  গক, এ্সদর গহড গকায়াটযার গকাথায় জাসিি?’ 
‘বসেরছ জিাব, আমাসদর রকছুই জািসত গদয়া হয় িা’। 
‘জািসেও আপরি বেসত পারসবি িা। রজজ্ঞাো করাই ভুে হসয়সছ’। 
‘ভুে বুঝসবি িা জিাব, আমরা এ্োসি ক্রীতদাে শ্ররমসকর মত। এ্ই 

জাহাসজর বাইসর আমরা রকছুই রচরি িা। ছুরট গপসে গচাে বন্ধ কসর বারে ্াই 
এ্বং গচাে বন্ধ কসর বারে গথসক র সর আরে। গকাি জাহাসজ চাকুরী করর, তাও 
কাউসক বেসত পারি িা’। 

গবো ৮টার রদসক গোসর িদীর গমাহিায় এ্সে গপ ছাে জাহাজ। 
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‘জাহাজ িািসতসজ গিব, িা গেন্ট নুজাসয়সর গিাের করব?’ রজজ্ঞাো 
করে োসরং। 

‘িািসতজ প য্ন্ত ্াওয়ার প্রসয়াজি গিই। গেন্ট নুজাসয়সর গিাের 
করুি’। 

জাহাজ গিাের করার পর আহমদ মুো োসরংসক গবাঁসৈ গ েে। বেে, 
আপিাসক গবাঁসৈ রাো আপিার জসন্যই প্রসয়াজি। এ্সত ওরা বুঝসব আপরি 
আমাসক গকাি োহা্য কসরিরি। 

গকরবি গথসক গবররসয় ্াবার জসন্য আহমদ মুো পা বাোসে োসরং 
বেে, ‘আপরি গক জারি িা। রকন্তু শত্রু এ্মিও হসত পাসর, তা আপিাসক িা 
গদেসে গকািরদিই জািতাম িা। আপিার জীবসির চরম তবরী আহত শত্রুর 
আপরি রচরকৎো-শুশ্রুোর বযবস্থা কসরসছি। এ্মি শত্রুর কথা আমার কাসছ 
অকল্পিীয়। আপরি রবসদশী। বেসবি রক, আপরি গক?’ 

আহমদ মুো িা র সরই বেে, ‘আরম আহমদ মুো’। বসে গকরবি গথসক 
গবররসয় এ্ে গে। 

গেন্ট নুজাসয়র গছাট্ট েমুদ্র শহর। গোসর িদীর গশষ প্রাসন্ত অবরস্থত। 
এ্ শহর গথসক বাইসর ্াবার এ্কটাই পথ। গে পথটা গেন্ট নুজাসয়র 

গথসক িািসতজ গেসছ। 
আহমদ মুো িািসতজ ্াওয়াই রস্থর করে। 
িািসতজ ব্ল্যাক ক্রে-এ্র ঘারট গে গদসেসছ। গেোসি রেসয় োমসি 

এ্গুবার গকাি পথ পাওয়া ্ায় রকিা তা গদেসত হসব। 
জুতার শুকতরের রিচ গথসক ২’শ ডোসরর এ্কটা গিাট গবর কসর তা 

ভারঙসয় আহমদ মুো টযারক্সসত কসর িািসতজ ্াত্রা করে। 
গেন্ট নুজাসয়র গথসক িািসতজ মাত্র এ্কশ’ রকসোরমটার। িয়টার মসৈযই 

আহমদ মুো গপ সছ গেে িািসতজ। 
িািসতসজর ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গ্ ঘারট আহমদ মুো গচসি তা িািসতজ 

বেসরর কাছাকারছ। 
আহমদ মুো গোয়া ৯টার রদসক ব্ল্যাক ক্রে-এ্র ঘারটসত গপ ছাে। 
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ঘারট সুের গদাতো এ্কটা বারে। এ্কটাই মাত্র গেট। গেসট ভারর দরজা। 
আহমদ মুো োরে গথসক গিসম ড্রাইভারসক বেে, ‘আরম রক আপিাসক 

ভাো রমরটসয় গদব, িা আমার জসন্য অসপিা করসবি?’ 
‘কতিণ গদরী হসব আপিার?’ 
‘বেসত পারর িা। পসির-রবশ রমরিট গদরী হসত পাসর, আমার িাও 

র রসত পারর’। 
‘আপরি সুের কথা বসেি গতা! বুঝা ্াসে, আপরি বারেটাসত রেসয় 

রবপসদ পেসত পাসরি। ্াসত এ্মিরক আপিার জীবিও গ্সত পাসর। এ্ই গতা?’ 
‘হসত পাসর’। 
‘তাহসে আরম অসপিা করব। আপরি রবসদশী। গশষ িা গদসে আরম 

গ্সত পাররছ িা’। 
‘ৈন্যবাদ। এ্কটা কাজ করর, আমার কাসছ গচ েশ িাঙ্ক আসছ। আপিার 

কাসছ জমা গরসে ্াই। র সর এ্সে গপসয় ্াব, িা র সর এ্সে আপরি চসে ্াসবি, 
তাসত টাকাগুসো শত্রুর হাসত পেে িা’। 

‘আরম ্রদ টাকা রিসয় পারেসয় ্াই?’ 
‘আপিার রকছু উপকার হসে তাসত আমার মি োরাপ হসব িা’। 
‘আপরি আি য্ মানুষ গতা?’ 
আহমদ মুো গকাি জবাব িা রদসয় বারেটার রদসক পা বাোে। 
ব্ল্যাক ক্রে-এ্র ঘারটর রদসক গ্সত গ্সত আহমদ মুো ভাবে, ঘারটর 

পররচােক ডান্টি গিই। রিিয় আরও দু’চারজি এ্োি গথসক গেসছ ডান্টসির 
োসথ। সুতরাং ঘারটসত েুব গবশী গোক থাকার কথা িয়। আহমদ মুোর েিয 
হসো, বারেটা োচয করা, ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গকাি তথয, দরেে দস্তাসবজ পাওয়া ্ায় 
রকিা তা গদো। 

আহমদ মুো রেসয় েরােরর গেসট িক করে। শত্রুর উপর জয়ী হবার 
এ্টাও এ্কটা বে গক শে। গকউ োৈারণত মসি কসর িা গ্, তার গকাি শত্রু 
এ্ভাসব দরজা িক কসর আেসব। সুতরাং অসিক গিসত্রই তাসদর অপ্রস্তুত অবস্থায় 
পাওয়া ্ায়। 
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কসয়কবার িক করার পসরও গভতর গথসক গকাি জবাব এ্ে িা। 
আহমদ মুো ৈীসর ৈীসর দরজার উপর চাপ রদে। েুসে গেে দরজা। 

রবরিত হসো আহমদ মুো। রকন্তু গভতসর প্রসবশ কসর দরজা গভরজসয় রদসয় কসয়ক 
ৈাপ োমসি এ্রেসয় ্ াবার পর আহমদ মুোর বুকটা হঠাৎ ছযাৎ কসর উঠে। গকাি 
 াাঁদ িয় গতা? 

েসে েসেই আহমদ মুো পসকট গথসক ররভেবারটা তুসে রিে হাসত। 
আরও কসয়ক ৈাপ এ্রেসয় কররসডাসরর মুসে রেসয় গপ ছে গে। 
গপছসি পাসয়র শে গপসয় ঘুসর দাাঁোে আহমদ মুো। ঘুসরই গদেে, 

গোহার এ্কটা রবরাট রড তার মাথা েসিয গিসম আেসছ। 
আহমদ মুো মাথাটা দ্রুত েররসয় রিে। রকন্তু গশষ রিা হসো িা। রডরট 

কপাসের বাম পাসশর গবশ োরিকটা চামো েুসে রিসয় প্রচন্ড গবসে আহমদ মুোর 
ডাি হাসত রেসয় আঘাত করে। হাত গথসক রছটসক পসে গেে ররভেবাররট। 

আহমদ মুো গদসহর ভারোময রােসত পারে িা। পসে গেে। পসে 
রেসয়ই গদেে, রেতীয়জসির আর এ্করট রড গিসম আেসছ আবার তার মাথা 
েসিয। 

আহমদ মুো দ্রুত েরেসয় রিসজসক েররসয় রিে। রডটা রেসয় আঘাত 
করে পাথসরর গমসঝসত। আগুি জ্বসে উঠে প্রবে ঘষযসণ। 

গোকরট তার রডরট পুিরায় হাসত তুসে গিবার আসে রসডর রিসচর 
মাথাটা ৈসর গ েে আহমদ মুো এ্বং শুসয় গথসকই হ্যাচকা টাসি গকসে রিে 
রডরট। গোকরট ভারোময হাররসয় পসে গেে গমসঝর উপর। 

আহমদ মুো উসঠ দাোে রবদুযতেরতসত। প্রথম গোকরট আবার রড 
তুসেরছে মারার জন্য। আহমদ মুো হাসতর রড রদসয় তার ছুসট আোর রসডর 
আঘাত গঠরকসয় রদসয় েংসে েংসেই ডাি পাসয়র এ্কটা োরথ চাোে তার 
তেসপসট। তেসপট ৈসর পসে গেে গোকরট। 

তৃতীয় গোকরট ররভেবার গবর কসররছে, আর অন্যরদসক ্ার হাত গথসক 
রড গে গকসে রিসয়রছে, গেও উসঠ দাোরেে। 
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রকন্তু আহমদ মুো ওসদর েময় রদে িা। আহমদ মুো হাসতর রড চাোে 
ররভেবার তুসে গিয়া হাসতর উপর। োপ মারার মসতা আরও কসয়কবার রড 
চাোে তার উপর। ররভেবার তার আসেই হাত গথসক রছটসক পসেরছে। গেও 
মারটসত েুরটসয় পেে। 

রকন্তু েময় গপসয় রেসয়রছে উসঠ দাোসিা গোকরট। গে ঝারপসয় পেে 
আহমদ মুোর উপর। আহমদ মুো পসে গেে এ্বং গেই োসথ গে গোকটাও। 

দু’জসি েুসটাপুরট, ধ্বস্তা-ধ্বরস্ত চেে রকছুিণ। গোকরট হাসতর কাসছ 
ররভেবার গপসয় গেে। রকন্তু আহমদ মুো তার ররভেবার ৈরা দু’হাত তার রদসকই 
ঘুররসয় রদে। চার হাসতর চাপা-চারপসত  ায়ার হসো ররভেবার গথসক। কাসির 
পাশ রদসয় গুেী  ুসক গেে গোকরটর মাথায়। 

ররভেবার রিসয় উসঠ দাোে আহমদ মুো। 
গপসট োরথ োওয়া গোকরট উসঠ দাোরেে টেসত টেসত। 
আহমদ মুো ররভেবার বাম হাসত রিসয় ডাি হাসতর প্রচন্ড এ্কটা কারাত 

চাোে গোকরটর ঘাসে। 
গোকরট অসৈযক প য্ন্ত উসঠ দারেসয়রছে। আবার েুরটসয় পেে জ্ঞাি 

হাররসয়। 
আহমদ মুো পসে থাকা রেতীয় ররভেবাররট পসকসট পুসর, আসরকরট 

ররভেবার হাসত রিসয় এ্গুসো ঘরগুসো অনুেন্ধাি কসর গদোর জসন্য। 
বারেসত েব রমরেসয় ১২টা ঘর। গকাি ঘসরই রকছু গপে িা আহমদ মুো। 

এ্ক টুকসরা কােজও গকাথাও গিই। গকাি কাপে-সচাপেও গিই। তসব অন্য 
েবরকছু রঠক আসছ। গটরেস ািও আসছ, রকন্তু গটরেস াি োইড গিই এ্বং 
গটরেস াসির গেসট গ্ িাম্বার গকাডয থাসক তাও গিই। অথযাৎ ব্ল্যাক ক্রে 
পররকরল্পত ভাসবই এ্ ঘারট পররতযাে কসরসছ। গকি? জাহাসজর েব েবর তাহসে 
এ্োসি গপ সছসছ রক? পযাররসের গ্ ঘারটসত আহমদ মুো প্রসবশ কসররছে, গে 
ঘারটও ব্ল্যাক ক্রে গছসে গদয়। বুঝা ্ াসে, শত্রুরা তাসদর গকাি ঘারট রচসি গ েসে 
গে ঘারট আর তারা রাসে িা। 
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রকন্তু প্রে হসো, জাহাসজর েবর এ্ত তাোতারে এ্োসি গপ ছাে রক 
কসর? 

রিিয় জাহাসজর গোসকরা ছাো গপসয়সছ। তারাই এ্োসি েবর 
গপ রছসয়সছ গটরেস াসি। তারপরই ঘারট গছসে গদয়া হয় এ্বং  াাঁদ গপসত রাো 
হয় তাসক ৈরার জসন্য। ভাবে আহমদ মুো। 

রকন্তু এ্কটা রবষয় বুঝসত পারে িা গে, তাসক এ্ত বে শত্রু মসি করে 
রক কসর! তাহসে রক তাসক েুব বে শত্রু বসে তারা মসি কসরসছ, গ্ শত্রু 
প্ররতসশাৈ গিবার জসন্য ঘারটসতও হািা রদসত পাসর? রকন্তু গকি তা মসি করসব? 
জাহাসজর ঘটিার পর রক তাসদর ৈারণা পাসল্ট গেসছ? 

গটরেস াি গবসে উঠে। 
গটরেস াসির রররেভার উঠাে আহমদ মুো। 
‘হ্যাসো, আরম গেিা’। ও প্রান্ত গথসক এ্ক িারী কসন্ঠর এ্ই আওয়াজ 

শুিসত গপে আহমদ মুো। কন্ঠসক এ্কটা রকসশারীর বসে মসি হসো আহমদ 
মুোর কাসছ। 

‘রক চাও, কাসক চাও তুরম?’ রজজ্ঞাো করে আহমদ মুো। 
েম্ভবতিঃ আহমদ মুোর কথা শুসি ও প্রাসন্তর গমসয়টা এ্কটু রেৈা করে। 

কথা বেে িা কসয়ক মুহুতয। এ্কটু েময় পসর বেে, ‘আপিাসক মসি হসে 
রবসদশী। আপরি রক ওোিকার গকউ িি?’ 

‘হ্যা রবসদশী। গকউ িই এ্োিকার’। 
‘গকাথায় ওরা? ওসদর কাউসক রদি’। 
‘গকউ গিই ওরা। েবাই চসে গেসছ’। 
‘েবাই গতা গ্সত পাসর িা’। 
‘ওরা এ্ বারে পররতযাে কসরসছ’। 
‘বারে পররতযাে কসর...’ কথা গশষ করসত পারে িা গমসয়রট। কন্ঠ রুে 

হসয় গেে তার। 
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রবরিত হসো আহমদ মুো। হঠাৎ ভাবে, গমসয়রট রক এ্ ঘারটর কারও 
গকউ হসব? রজজ্ঞাো করে, ‘তুরম গক গবাি? তুরম রক জািসত চাও। বে, আরম গতা 
আরছ’। 

‘আরম বাসিযসের গমসয়। আমার আব্বা র সরসছি রকিা বেসত পাসরি? 
মিটা েুব অরস্থর োেসছ আব্বার জসন্য’। 

আহমদ মুোর বুকটা ৈক কসর উঠে। এ্ গকাি বাসিযসের গমসয়! গ্ 
বাসিযেসক গে জাহাসজ হতযা কসরসছ গেই বাসিযসের গমসয়? বুক থর থর কসর 
গকাঁসপ উঠে আহমদ মুোর। রিরিত হবার জসন্যই আহমদ মুো রজজ্ঞাো করে, 
‘গতামার আব্বা গকাথায় গেসছি? কেি গ রার কথা গবাি?’ িরম কন্ঠ আহমদ 
মুোর। 

‘শাকয গব’র রদসক গেসছি। এ্তিণ গ রার কথা’। 
আহমদ মুোর আর গকাি েসেহ রইে িা, গেই বাসিযসের গমসয়ই এ্ই 

গেিা। 
রিরিত হবার োসথ োসথই গবদিার কাসো আাঁৈাসর গছসয় গেে তার 

গোটা হৃদয়টা। মুহুসতযর জসন্য বাকহারা হসয় গেে আহমদ মুো। শুিসত পাসে, 
ওপার গথসক গমসয়রট হ্যাসো, হ্যাসো বসে রচৎকার কর চসেসছ। 

রকন্তু রক জবাব গদসব গে রপতার প্রতীিমাি এ্ই গমসয়সক! গকমি কসর 
বেসব গ্ তার রপতা রিহত। গকমি কসর বেসব গ্ তার হাসতই তার রপতা রিহত 
হসয়সছ! 

রকংকতযবযরবমূঢ় আহমদ মুো মুহুসতযর জসন্য েরম্বত হাররসয় গ সেরছে। 
আর রশরথে হাত রররেভার েসমত গিসম এ্সেরছে। 

েরম্বত র সর গপসয়ই রররেভার কাসি তুেে আহমদ মুো। শুিসত গপে 
গটরেস াি এ্কটািা রপপ রপপ শে। োইি গকসট গেসছ। রচৎকার কসর কসর 
অরস্থর, উরেগ্ন গমসয়রট গটরেস াি গরসে রদসয়সছ। 

ওপাসরর এ্কটা দৃশ্য  সুট উঠে আহমদ মুোর গচাসে। গটরেস াি গরসে 
রদসয় রিিয় রচৎকার কসর জরেসয় ৈসরসছ মাসক অথবা রবছািায় েুরটসয় পসে 
কাদসছ উসেে ও অরিিয়তার তীব্র গবদিায়। 
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আহমদ মুো ৈীসর ৈীসর রররেভাররট গরসে রদে। দু’গচাে গথসক দু’গ াটা 
অশ্রু েরেসয় পেে তার। 

গচাে মুছে আহমদ মুো। 
গচাে মুছসত রেসয় আঙুসে রক্ত োেে। 
এ্তিসণ তার মসি পেে কপাসের ডাি পাশটা তার গথতসে ্াবার 

কথা। 
মুসের পাশ রদসয় েরেসয় আো রক্ত রুমাে রদসয় মুসছ গ েে। কপাসের 

িসত রুমাে গঠকাসত রেসয় গবদিায় গকসপ উঠে শরীরটা। 
এ্তিসণ েিয করসো তার জযাসকসটর উপরও রক্ত েরেসয় পসেসছ। 

তাছাো বাম হাসতর তােুর িত গথসকও রক্ত ঝরসছ। 
আহমদ মুো গবররসয় এ্ে ব্ল্যাক ক্রে-এ্র ঘারট গথসক। 
গদেে টযারক্স রঠক জায়োয় দারেসয় আসছ। 
আহমদ মুো কাসছ গ্সতই োরের ড্রাইভার গবররসয় এ্ে োরে গথসক। 

আহমদ মুোর েবযাসে িজর বুরেসয় বেে, ‘ইে কপােটা গথতসে গেসছ, আপরি 
ভাে আসছি গতা? আমার কাসছ  াস্ট এ্ইড বক্স আসছ। বযাসন্ডজ কসর গদব?’ 

‘ৈন্যবাদ’ বসে আহমদ মুো োরেসত উসঠ বেসত বেসত বেে, ‘ াস্ট 
এ্ইড বক্সটা আমাসক দাও। আর োরে স্টাটয দাও তুরম’। 

‘ াস্ট এ্ইড বক্স আহমদ মুোর হাসত তুসে রদসয় ড্রাইরডং রেসট িসে-
চসে বসে ড্রাইভার বেে, গকাথায় ্াব স্যার?’ 

প্রে শুসি আহমদ মুোর মসিও প্রে জােে, এ্েি গকাথায় ্াসব গে? 
ব্ল্যাক ক্রে-এ্র েন্ধাি পাবার েকে সুত্রই গে আবার হাররসয় গ সেসছ। এ্েি 
গকাথায় েুজসব তাসদর, গকাথায় েুসজ পাসব ওমর বায়াসক। পযাররসেই রক আবার 
র রসব গে? 

মিরস্থর কসর আহমদ মুো বেে, ‘পযাররসের পথ গকািটা তুরম ভাে মসি 
কর?’ 
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‘অসিক পথ আসছ। তসব এ্যািজার, তুরে ও অররসয়িে হসয় গ্ রাস্তা 
পযাররে গেসছ, গেটাই েবসচসয় ভাে রাস্তা। অসৈযকটা পথ গোসর িদীর পাশাপারশ 
্াওয়া ্াসব। পসথ পাহাে, বি, গ্রাম প্রভরৃত েব ৈরসণর দৃশ্যই গচাসে পেসব। 

োরে স্টাটয গদবার আসে ড্রাইভার আহমদ মুোর গদয়া ১৪শ’ িাংক 
আহমদ মুোর রদসক তুসে ৈসর বেে, ‘আপিার টাকা রিি স্যার’। 

‘রঠক আসছ তুরম রাে’। েন্তসবয গপ সছ গতামার ভাো গরসে আমাসক রদসয় 
গদসব’। 

‘আপরি রােসেও গেটাই হসব। গপ সছ আমার ভাোটা রদসয় গদসবি’। 
আহমদ মুো টাকা রােে। 
োরে চেসত শুরু করে। 
গবো ১২টার রদসক আহমদ মুোর োরে গোসর িদীর পরিম পাসশ তুসরি 

উপতযকা পার হসয় তুরে শহসরর েরন্নকটবতযী সুর গোসর পাহােী এ্োকায় প্রসবশ 
করে। ‘সুর গোসর’ পরিম িাসের এ্করট উসল্লেস্ােয প য্টি গকন্দ্র। 
পররকরল্পত েবুজ বসি আোরদত পাহােগুসো। এ্ই পাহাে অঞ্চসের মসৈয 
এ্সক-গবসক এ্রেসয় গেসছ হাইওসয়রট তুরে শহসরর রদসক। 

আহমদ মুো ড্রাইভাসরর পাসশর রেসট বসেরছে। 
আহমদ মুো ‘সুর গোসর’গত প্রসবসশর আসেই েিয কররছে এ্কটা োরে 

তার োরের েমাি স্পীসড এ্রেসয় আেসছ অসিকিণ ৈসর এ্কই েরতসত। 
রকন্তু ‘সুর গোসর’ এ্োকায় প্রসবসশর পর োরেটা দ্রুত কাছাকারছ চসে 

এ্ে এ্বং বার কসয়ক হণয রদে। তার পরপরই আহমদ মুোর োরেও হণয রদসয় 
উঠে। গপছসির হণয শুসি আহমদ মুোর মসি হসয়রছে, োরেটা ওভারসটক করার 
জসন্য রাস্তার রভন্ন চযাসিসে চসে গ্সত চায়। রকন্তু োরেরটর েরতসত ওভারসটক 
করার গকাি েিণই গদেসত গপে িা। তারপরও তার োরের হণয শুসি রবিসয় 
হতবাক হসয় গেে। দুই োরের হণয এ্কই মাসপর এ্কই গটাসির। শুসিই আহমদ 
মুোর মসি হে তার োরের হণয গপছসির োরের হসণযর জবাব রদসয়সছ। রকন্তু এ্টা 
গতা স্বাভারবক িয়। োর ক রিয়ম গপছসির োরের ওভার গটসকর োসথ তার 
গপছসির োরের েম্পকয, োমসির োরের িয়। 
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অল্প রকছুিণ পর গপছসির োরেরট শটওসয়ভ ভংেীসত এ্ক িাোসে 
কসয়করট হণয বাজাে। 

আহমদ মুো তাকাে ড্রাইভাসরর রদসক। গদেে, তার মুেটা রবষন্ন হসয় 
উসঠসছ এ্বং েিয করে, ড্রাইভাসরর আঙুে হণয-সুইসচ কসয়কবার উঠািামা 
করে। এ্বারও হণয বাজাে গপছসির োরের মত কসরই। 

এ্বার আহমদ মুোর রবিয় েসেসহ রুপান্তররত হসো। এ্ দু’রট োরের 
মসৈয রক গকাি েম্পকয আসছ? রকংবা দু’রট োরে রক গকাি এ্কই গ্রুসপর? গে 
গ্রুপরট রক? হঠাৎ আহমদ মুোর মসি পেে। গেরদি রাসত পযাররসে ব্ল্যাক ক্রে-
এ্র ঘারটর গেসট ব্ল্যাক ক্রে-এ্র কযাররয়ারসক গে এ্ই এ্কই মাপ ও গটাসি হণয 
রদসত শুসিরছে। 

আহমদ মুোর গোটা শরীসর এ্কটা উষ্ণ গস্রাত বসয় গেে। তাহসে রক এ্ 
দু’রট োরে তার েন্ধাি গপে রক কসর? এ্ই োরে রক তার েন্ধাি রদসয়সছ? রকন্তু এ্ 
ড্রাইভার জািসব রক কসর গ্ আরম গক? িািসতসজ ব্ল্যাক ক্রে-এ্র ঘারটসত 
 ুসকরছোম, তাসদর োসথ েোই হসয়সছ-এ্ গথসকই রক? রকন্তু ড্রাইভার ব্ল্যাক ক্রে-
এ্র গোক হসে ঐ ঘারটসত তার গকাি ভূরমকা রছে িা গকি? 

আহমদ মুো রবপরীত মুেী রচন্তায় জরেসয় পেে। গকাি েমাৈাি েুসজ 
গপে িা। 

এ্ই েময় ড্রাইভার রবষন্ন মুসে মুহুসতযর জসন্য আহমদ মুোর রদসক মুে 
র রাে এ্বং বেে, ‘স্যার আপিাসক এ্কটা কথা রজজ্ঞাো করব?’ ড্রাইভাসরর 
কসন্ঠ উসেে। 

‘অবশ্যই’। আহমদ মুোর গচাসে-মুসে প্রবে উৎসুকয। 
‘স্যার ব্ল্যাক ক্রে রক আপিার শত্রু?’ 
‘এ্ প্রে রজজ্ঞাো করছ গকি?’ আহমদ মুোর গচাে-মুে শক্ত হসয়সছ। 

তার কন্ঠও েুব কাটসোট্টা শুিাে। 
‘ব্ল্যাক ক্রে এ্র োরে এ্ই োরেসক  সো করসছ?’ 
‘রক কসর জািসে তুরম?’ 
‘ওরা রেেন্যাে রদসয়সছ’। 
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‘রক রেেন্যাে রদসয়সছ?’ 
‘ওরা হাইওসয় গথসক পাসশ গকাথাও গিসম গ্সত বসেসছ’। 
‘তুরম গক?’ 
‘আরম ব্ল্যাক ক্রে-এ্র অরিয়রমত বারহিীর এ্কজি কমযী। রকন্তু এ্ই 

মুহুসতয আরম আপিার রিসয়ারজত এ্কজি ড্রাইভার’। 
‘আরম িািসতাজ ব্ল্যাক ক্রে-এ্র ঘারটসত ্েি  ুকোম তেি এ্বং 

তারপসরও গতা তুরম রকছ ুবসোরি?’ 
‘ওটা ব্ল্যাক ক্রে-এ্র ঘারট রছে আরম জারি িা। শুৈু ওসদর আসদশ পােি 

ছাো ওসদর গকাি রকছুই আমরা অরিয়রমতরা জারি িা’। 
ড্রাইভার এ্কটা গ াক রেেে। তারপর আবার শুরু করে, স্যার ওরা 

আপিাসক েুি করসব। ওসদর হাত গথসক গকউ বাসচ িা। স্যার আমাসক এ্কটা 
আঘাত কসর অজ্ঞাি কসর, রাস্তায় গ সে রদসয় আপরি োরে রিসয় চসে ্াি। গচষ্টা 
করুি বাচার’। 

‘তুরম গকি আমাসক োহা্য করসব?’ আহমদ মুোর কসন্ঠ রবিয়। 
‘আপরি রবসদশী। আপিাসক গকাি অপরাৈী বসে আমার মসি হয়রি। 

তাছাো আমার এ্কমাত্র গছসে হােপাতাসে এ্েি মুমূষুয। ঈশ্বর তাসক রিা করুি। 
আরম গকাি েুসিােুরির মসৈয গ্সত পারসবা িা’। 

‘আরম গতামাসক আঘাত করসত পারসবা িা। এ্ই চেন্ত োরে গথসক গ সে 
রদসে তুরম মারাত্মক আহত হসব। 

‘স্যার, ঐ  াস্ট এ্ইড বক্সটা আমাসক রদি’। 
আহমদ মুো তাসক এ্রেসয় রদে বক্সটা। 
ড্রাইভার বাক্সরট েুসে এ্র এ্কটা গোপি পসকট গথসক এ্কটা গছাট রশরশ 

গবর কসর িাসক গচসপ ৈরে। 
আহমদ মুো মুহুসতযই বযাপারটা বুঝসত পারে। ড্রাইভার গক্লাসরা রম 

করসছ রিসজসকই। আহমদ মুো দ্রুত রদসয় গস্টয়াররং হুইেটা ৈসর গ েে। োরে 
কসয়ক মুহুতয এ্কটু এ্সক-সবাঁসক আবার রঠক হসয় গেে। 
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আহমদ মুো রিসজর পসকট গথসক এ্ক হাজার িাংসকর এ্কটা গিাট গবর 
কসর েংজ্ঞাহীি ড্রাইভাসরর পসকসট গুসজ রদে। তারপর োরের েরত এ্কটু গলা 
কসর ড্রাইভারসক েরেসয় িারমসয় রদে রাস্তায়।  

গপছসির োরেরট এ্সকবাসর কাছাকারছ এ্সে রেসয়রছে। 
ড্রাইভারসক েরেসয় গদবার পর আহমদ মুোর োরে পূণয েরত পাওয়ার 

আসেই গপছি গথসক এ্ক ঝাক গুেী ছুসট এ্ে আহমদ মুোর োরে েসিয। 
এ্কটা টায়ার েশসে গ সট গেে আহমদ মুোর োরের। আহমদ মুোর 

োরে পাক গেসয় রাস্তা গথসক গিসম এ্ে। গ্োসি গিসম এ্ে গেটাও এ্কটা রাস্তা। 
দুই পাহাসের মাঝ রদসয় এ্রেসয় গেসছ পাহাে গশ্রণীর আরও েভীসর। 

আহমদ মুো গ সট ্াওয়া টায়ার রিসয়ই রকছুটা এ্রেসয় গেে। আর 
্াওয়া েম্ভব িয়। ওরা গুেী করসত করসত গপছসি গপছসিই আেসছ। 

আহমদ মুো রাস্তার এ্কটা বাসক এ্সে বাক েংেগ্ন পাহাসের ো গঘসষ 
োরেটাসক রাস্তার আোআরে দাে কররসয় রদে এ্বং োরের আোসে রেসয় োরে 
গথসক গিসম পেে। পসকট গথসক হ্যান্ড গগ্রসিডরট গবর কসর রিসয়রছে। োরে 
গথসক গিসমই গে হ্যান্ড গগ্রসিডরট ছুসে মারে গপছসি এ্সে দাোসিা োরে েসিয। 

আহমদ মুোর োরে দারেসয় পোর েংসে েংসেই গপছসির োরেটাও 
আহমদ মুোর োরের গপছসি এ্সে দারেসয় পসেরছে। োরে গথসক গিসম পসেরছে 
ওরাও। এ্ই েময় আহমদ মুোর হ্যান্ড গগ্রসিড রেসয় আঘাত করে োরেটাসক। 

মুহুসতযই রবসস্ফারসণ টুকসরা টুকসরা হসয় গেে োরে। 
রকন্তু দু’জি গবসচ রেসয়রছে রবসস্ফারণ গথসক। তারা চসে এ্সেসছ 

আহমদ মুোর োরের এ্ পাসশ। 
আহমদ মুো ্েি ওসদর গদেসত গপে, তেি ওরা ওসদর গস্টিোি 

উরচসয় তুেসছ। 
আহমদ মুো োরের োমসির প্রাসন্ত দারেসয় রছে। গে ঝারপসয় পেে 

োরের ওপাসশ োরের আোে গিবার জসন্য। 
এ্ক ঝাক গুেী উসে গেে োরের ওপর রদসয়। এ্কটা গুেী রেসয় রবে 

করে জুতা েসমত আহমদ মুোর পা’গক। 
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প্রবে ঝাকুরি রদসয় উঠে আহমদ মুোর গোটা গদহ। রকন্তু ওরদসক গকাি 
ভ্রুসিপ িা কসর আহমদ মুো োরের ওপাসশ আছসে পোর পসরই শরীরটাসক 
বারকসয় োরের এ্ প্রাসন্ত রিসয় এ্ে রিসজর মাথাসক। উরক রদসয় গদেে ওরা দু’জি 
ছুসট আেসছ এ্রদসক। আহমদ মুো দু’হাসত ররভেবার ৈসর গুেী করে পর পর 
দুসটা। গুেী গেসয় দু’জিই প্রায় এ্ক োসথই আছসে পেে। 

আহমদ মুো গেরদসক এ্কবার তারকসয় উসঠ দাোবার উসদযাে রিে। 
এ্মি েময় হাইওসয়র রদক গথসক হসণযর শে গভসে এ্ে। গেই আসের মতই এ্কই 
মাসপ এ্বং এ্কই গটাসি। 

আহমদ মুো বুঝে, ব্ল্যাক ক্রে-এ্র আসরকটা োরে আেসছ। 
আহমদ মুো পাহাসের উপর তাকাে। গদেে, উপসর োছপাো ক্রমশিঃই 

ঘি। পাহাসের এ্রদকটা েুব োোও িয়। 
আহমদ মুো আহত পা’টাসক গটসি গটসি ক্ররেং কসর পাহাসের উপসর 

উঠসত োেে। 
রমরিট দুসয়সকর মসৈযই বে কসয়করট োসছর আোসে এ্কটা ঘি গঝাসপ 

রেসয় গপ ছাে। জায়োটা েমতে। ক্লান্ত আহমদ মুো শুসয় পেে জায়োটায়। 
অরবরাম রক্ত ঝরসছ পা গথসক রঝম রঝম করসছ তার গোটা শরীর। 

কসয়ক মুহুতয পর এ্কটা োসছ গহোি রদসয় পাহাসের রিসচর রদসক 
তাকাে। গদেে, এ্কটা োরে এ্সে গথসমসছ আহমদ মুোর োরের োমসিই। োরে 
গথসক গিসমসছ চারজি গোক ওসদর েবার হাসত গস্টিোি। ওরা ঘুসর ঘুসর 
োশগুসো পরীিা করসছ। আহমদ মুো ভাবে, আহমদ মুোর োশই তারা 
েুজসছ। 

গোজা গশসষ ওরা এ্ক োসথ দারেসয় রকছু আসোচিা করে। তারপর ওরা 
এ্ক োসথই পাহাসের উপসরর রদসক তাকাে। 

আহমদ মুো রিরিত হসো, ওরা েসেহ করসছ পাহাসের ওপসর গকাথাও 
গে েুরকসয় আসছ। ওরা এ্েি ওপসর উঠসব। 

আহমদ মুো পাহাসে উসঠ আোর েময় ওসদর এ্কজসির গস্টিোি 
রিসয় এ্সেরছে। ওটাসক হাসত তুসে রিে গে। 
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ওরা পাহাসে উঠসত শুরু কসরসছ। ওসদর উঠার োইি গদসে আহমদ মুো 
বুঝে ওরা রসক্তর দাে অনুেরণ কসরই এ্রেসয় আেসছ। 

ওরা গুেীর রবরামহীি গদয়াে েৃরষ্ট কসর এ্রেসয় আেসছ। ওসদর 
প্রসতযসকর গস্টিোসিই োইসেোর োোসিা। সুতরাং গকাি শে হসে িা, শুৈু 
গদো ্াসে আগুসির ঝেক এ্বং পাওয়া ্াসে বারুসদর েন্ধ। 

দু’এ্কটা কসর গুেী আহমদ মুোর আসশপাসশ এ্সে পেসত োেে। 
আহমদ মুো এ্কটা গমাটা োসছর আোসে রিসজসক েুরকসয় গরসেসছ। 

এ্সত ওসদর গুেীর হাত গথসক বাচা ্াসে, রকন্তু গস্টিোি রিসয় োসছর আোে 
গথসক গবরুসত িা পারসে ওসদর গরাৈ করা ্াসব গকমি কসর? ওরা এ্কদম কাসছ 
চসে এ্সেসছ। এ্েি গুেী বৃরষ্ট রঘসর ৈসরসছ তাসক। রক করা ্ায় ভাবসছ আহমদ 
মুো। ওসদর গুেীর রবররত িা হসে ওসদর তাক করাও গতা েম্ভব িয়। প্রথম গুেী 
রমে হসে পসর গুেী করার সুস্াে গে িাও গপসত পাসর। 

পাসয়র কাসছই এ্কটা বে পাথর গদেসত গপে আহমদ মুো। েসে েসেই 
বুরেটা মাথায় এ্ে। গে পাথররট তুসে রিসয় ছুসে মারে পাসশর গঝাপটার রদসক। 

কাজ হসো। পাথররট গঝাপটাসক েশসে আসোরেত করার োসথ ওসদর 
চারজসির গস্টিোিই ঘুসর গেে গেরদসক। 

এ্ই সুস্াসের অসপিা কররছে আহমদ মুো। গে োসছর আোে গথসক 
গবররসয় এ্সে গস্টিোসির রেোর গচসপ তার বযাসরেটা এ্কবার ঘুররসয় আিে ঐ 
চারজসির উপর রদসয়। 

তারপর গস্টিোি গ সে রদসয় পাহাে গথসক েরেসয় গিসম আেে রিসচ। 
দাোসত পাররছে িা আহমদ মুো। অেীম ক্লারন্ত ও দুবযেতায় তার গদহ 

গভংসে আেরছে। বুঝসত পারে আহমদ মুো রক্তিরণ দুবযে কসর রদসয়সছ তার 
গদহ। 

দাোসত রেসয় গদেে গদহ তার টেসছ, গচাে ঝাপো হসয় আেসছ তার। 
গে হামাগুরে রদসয় োরের ড্রাইরভং রেসট উসঠ বেে। গকাি রকসম তাসক 

হাইওসয়সত গপ ছাসত হসব, ভাবে আহমদ মুো। 
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ড্রাইরভং রেসট বসে মাথা রঠক মত োো কসর রােসত পাররছে িা আহমদ 
মুো। 

োরে ঘুররসয় রিসয় আহমদ মুো চেসত শুরু করে। রকন্তু গে বুঝসত পারে 
িা, তার োরে হাইওসয়র রদসক িা রেসয় উসল্টা রদসক চেসছ। 

গ্ পাহাসে আশ্রয় রিসয়রছে আহমদ মুো, গে পাহাসের পাশ রদসয় 
পরিম রদসক এ্রেসয় চেে তার োরে। ভারোময রিা করসত পাররছে িা আহমদ 
মুো। এ্কটা পা অসকসজা, অেহ্য ্েণা তাসত। এ্সক-সবসক এ্রেসয় চেরছে 
োরে। তাও গবশী দুর এ্গুসত পারসো িা। 

োমসিই রছে আসরকটা পাহাে। গেোি গথসক রাস্তাটা বাাঁক রিসয়রছে 
উত্তর রদসক। 

আহমদ মুো েংজ্ঞা হাররসয়  সে পেে রেসটর উপর। োরেরট পাহাসের 
 াসে ৈাো গেসয় এ্রদক গেরদক এ্সকাঁ-সবাঁসক অবসশসষ গথসম গেে। 

 
 
 
 
দূরবীসণ গচাে গরসেই রচৎকার কসর উঠে রজিা েুইো, ‘গদে গদে আব্বা, 

আম্মা, মাকয’। 
রজিা েুইো ্াসদর দৃরষ্ট আকষযণ কসররছে তারাও দূরবীণ গচাসে োরেসয় 

তাকাে রজিা েুইোর দৃরষ্ট অনুেরসণ। 
চারজি দূরবীণ গচাে োরেসয় রিবযাকভাসব গদেরছে জীবি গদয়া-সিয়ার 

এ্করট বীভৎে দৃশ্য। 
‘ও েড, ছরবর গদো দৃসশ্যর গচসয়ও ভয়ংকর’। দূরবীসণ গচাে গরসেই 

আতয কসন্ঠ বসে উঠে িাংক মররে, রজিা েুইোর আব্বা। 
‘ওরা গ্ গোকটাসক তাো কসর এ্সিরছে, গেই ওসদর োরে উরেসয় 

রদে। োরে গথসক ্ারা িামরছে তারাও বাাঁচে িা’। দূরবীসণ গচাে গরসেই বেে 
রজিা েুইো। 
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‘রকন্তু গদে, মরে গোকটা, দু’জি তাসক গস্টিোি তাক কসরসছ’। 
দূরবীণ গচাসে গরসেই রচৎকার কসর উঠে মাকয মররে, রজিার গছাট ভাই। 

‘আিঃ গোকটা গুেী গেসয় পসে েসে িারক?’ বেে রজিা েুইো। 
‘িা, আসেই ো  রদসয়সছ। গদে গোকটার পাসয় গুেী গেসেসছ। রক্ত 

গবরুসে, কাাঁপসছ পা’। বেে রমসেে োরব্রসয়ো, রজিা ও মাসকযর মা। 
‘মাকয গদে, গোকটা গবাঁসচ আসছ। এ্রদসক র সর গোকটা ওর রদসক 

এ্রেসয় ্াওয়া গোক দু’জিসক তাক করসছ। হুরসর গদে, গুেী কসরসছ এ্ 
দু’জিসক। গদে পসে গেসছ দু’জি গোক’। 

‘আহত গোকরট পাহাসের উপর রদসক উসঠ ্াসে। গোকটা রবসদশী’। 
বেে িাংক মররে। 

‘আব্বা, আসরকটা োরে আেসছ। ওরা গকাি পসির?’ বেে রজিা 
েুইো। 

‘ওরা চারজিই  রারে, গদে ওরা রিিয়ই আহত গোকটাসকই েুাঁজসছ’। 
বেে িাংক মররে। 

‘েবযিাশ, ওরা আহত গোকটার গোসজ পাহাসের উপসর উঠসছ’। বেে 
মাকয মররে। 

‘রিিয় ওরা আহত গোকটার রসক্তর দাে অনুেরণ করসছ’। বেে 
রমসেে োরব্রসয়ো। 

‘ওরা আহত গোকটাসক হতযাই করসত চায়, গদে গস্টিোি গথসক গুেী 
করসত করসতই ওরা উঠসছ’। বেে রজিা েুইো। 

‘ঐ গঝাসপই গতা গোকটা েুরকসয় আসছ। রিিয় গোকটা এ্তিসণ মসর 
গেসছ। ওসদর গুেী গতা এ্ক  টু জায়োও বাদ রােসছ িা’। বেে মাকয মররে। 

‘িা িা গদে, ওরা চারজি পসে গেে। রিিয় আহত গোকটা গুেী 
কসরসছ’। বেে রজিা। 

‘হ্যাাঁ, ঐ গতা আহত গোকটা গবাঁসচ আসছ। েরেসয় িামসছ পাহাে গথসক’। 
বেে রমসেে োরব্রসয়ো। 
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‘গোকরট গদে দুবযে হসয় পসেসছ, দাাঁোসত পারসছ িা। োরেসত উঠসছ 
গকি? আহত পা। চাোসত পারসব োরে?’ বেে রজিা েুইো। 

‘েবযিাশ োরে চাোসত পারসছ িা এ্করেসডন্ট করসব’। বেে িাংক 
মররে। 

‘চে আব্বা, ওর োরে থামাসত হসব’। গচাে গথসক দূরবীণ িারমসয় বেে 
রজিা। 

েবাই গচাে গথসক দূরবীণ িারমসয় গ সেসছ। তারা গদেে তারা গ্ 
পাহাসে দারেসয় গেই পাহাসে এ্সেই ৈাো গেে োরেটা। 

‘ওরা চারজিই রিসচ গিসম এ্ে োরে গ্োসি দারেসয় পসেসছ গেোসি। 
িাংক মররসের এ্ই পররবার সুর গোসর এ্সেরছে রপকরিক করসত। 

্রদও রদিটা রছে বুৈবার। িাংক মররে ছুরট গভাে কররছে বসেই এ্রদি তারা 
এ্সেরছে সুর গোসর’গত। সুর গোসরর গোটা এ্োকা মানুসষ েম েম কসর 
োপ্তারহক ছুরটর রদিগুসোসত। োরারদি কারটসয় ্ায় মানুষ এ্োসি গোটা পররবার 
রিসয়। 

িাংক মররসের পররবার বাে কসর সুর গোসর গথসক ৫ মাইে দরিসণ 
গোসর িদীর ওপাসর রেজি গ্রাসম। শস্য ভান্ডার এ্ক রবশাে উপতযকার মাথায় 
িাসের রবেযাত এ্করট জিপদ এ্ই রেজি। 

রমিঃ িাংক মররে এ্করট রমডে স্টান্ডাডয সু্কসের অৈযাপক। 
তার গমসয় রজিা েুইো এ্বং গছসে মাকয মররে দু’জসিই কসেসজ পসে। 

তাসদর মা রমসেে োরব্রসয়ো এ্কটা েমাজসেবা প্ররতষ্ঠাসির এ্কজি রিবযাহী 
পররচােক। 

োরের দরজা েুেসো িাংক মররে। গদেে, তাসদর গদো গেই আহত 
গোকরটর মাথাটা রেসটর উপর, আর গদসহর বারক অংশটা েরেসয় পসেসছ রেসটর 
রিসচ। 

‘গোকরট গবাঁসচ আসছ আব্বা?’ উরেগ্ন কন্ঠ রজিা েুইোর। 
রমিঃ িাংক মররে িােী ও রিিঃশ্বাে পরীিা কসর বেে, ‘হ্যাাঁ গবাঁসচ আসছ। 

তসব তাোতারে রচরকৎো হওয়া প্রসয়াজি’। 
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বসে রমিঃ িাংক আহমদ মুোসক পাাঁজাসকাসে কসর গবর কসর আিে। 
শুইসয় রদে। 

‘এ্সকবাসর গছসে মানুষ গতা! রশশুর মত েরে গচহারা। এ্ এ্ত েুসিােুরি 
করে?’ বেে োরব্রসয়ো। 

‘এ্মি গোসডি কাোর এ্রশয়ার গকাি গদসশর গোসকর হয় আব্বা?’ 
বেে রজিা েুইো। 

‘এ্রশয়ার অসিক গদসশই আসছ। তসব এ্র মসৈয তুরকয ও মংসোেীয় 
গচহারার েংরমশ্রণ গদো ্াসে। 

রমিঃ িাংক মররে ইরতহাসের অৈযাপক। 
কথা গশষ কসরই রমিঃ িাংক েী োরব্রসয়োসক বেে, ‘তুরম মাকযসক রিসয় 

পাহাসের উপর গথসক রজরিেপত্র েহ ওপাসর োরের কাসছ ্াও। আমরা এ্সক 
এ্ই োরেসত কসর আমাসদর োরের কাসছ ্ারে’। 

বসে রমিঃ িাংক দ্রুত আহমদ মুোসক োরের গপছসির রেসট তুসে রিে। 
তারপর ড্রাইরভং রেসট উসঠ বেে। রজিা বেে গপছসির রেসট েংজ্ঞাহীি আহমদ 
মুোর মাথার কাসছ। 

‘আব্বা, এ্ জ্ঞাি হাররসয়সছ রক অরৈক রক্তিরসণর জসন্য?’ 
‘আশু কারণ হয়সতা তাই। রকন্তু তার শরীসরর উপর রদসয় আরও ৈকে 

গেসছ মসি হসে। হাসত বযাসন্ডজ বাাঁৈা। বে ৈরসণর আঘাত বসে মসি হসে। তার 
কপাসের িতটাও েুবই তাজা। কাাঁচা রসক্তর দাে আসছ বযাসন্ডসজ’। 

‘আব্বা, ঘটিাসক আপিার রক মসি হয়?’ 
‘বো েুব মুরস্কে। এ্কজি গোকসক এ্ত গোক তাো করা রবিয়কর। 

্ারা তাো কসর এ্সেরছে, তাসদরসক গচহারা-ছুরসত ভাে গোক বসে মসি হয়রি 
রকন্তু তার গচসয় রবিয়কর হসো, অল্প বয়েী এ্কজি ্ুবক এ্ত গোকসক 
গমাকারবো কসর জয়ী হসো। োৈারণ গকউ হসে এ্টা েম্ভব হসতা িা’। 

‘রবসদশী গকাি গুপ্তচর রকংবা মার য়া চসক্রর গকাি েদসস্যর মত 
অোৈারণ গকউ রকিা আব্বা?’ 
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‘প্ররতপি ্রদ পুরেশ হসতা, তাহসে গুপ্তচর ৈরসণর রকছ ুভাবা গ্ত। 
অন্যরদসক মার য়া চসক্রর েদস্য েবযরিম্ন গ্ গচহারার হয়, তা এ্র মসৈয গদো 
্াসে িা। মানুসষর মুসের রদসক তাকাসে তার পাপ-পূণয গদো ্ায়। রকন্তু এ্র 
গচহারায় গকাি পাপ গিই মা’। 

‘আব্বা, এ্াঁর পসকসট এ্কটা ররভেবার। এ্কটা গুেীও েরচ হয়রি’। 
‘এ্টা তাহসে রেতীয় ররভেবার। এ্কটা ররভেবার রদসয় গতা োরের 

আোসে শুসয় গুেী ছুসেরছে এ্বং তাসত দু’জি গোক মারা ্ায়’। 
‘এ্কজসির কাসছ দুই ররভেবার? তাহসে এ্ও গতা োংঘারতক গকউ 

আব্বা?’ 
‘বেোম িা, অোৈারণ গকউ। েোই গদসেই তা বুঝা গেসছ’। 
‘আব্বা, পসকসট পররচয় পাওয়ার মত রকছ ু গিই, এ্কটা পসকসট ৪শ’ 

িাংক মাত্র’। 
োরে রেসয় গপ ছাে পাহাসের ওপাসশ। রমিঃ িাংক মররেসদর োরের 

কাসছ। রমসেে োরব্রসয়োরা তেিও এ্সে গপ ছায়রি। 
রমিঃ িাংক ও রজিা েুইো োরে গথসক গিসম পেে। 
রমিঃ িাংক মররেসদর োরে এ্কটা গছাট মাইসক্রাবাে। গপছসি আটটা 

রেট, োমসি দু’টা। 
রমসেে োরব্রসয়োরা এ্সে গপ ছাে। 
আহমদ মুোসক গতাো হসো মাসঝর চারটা রেসট। গপছসি রজরিেপত্র 

রিসয় বেে রমসেে োরব্রসয়ো। োমসি ড্রাইরভং রেসট রমিঃ িাংক, তার পাসশর 
রেসট রজিা এ্বং মাকয। 

‘ও োরেটা গদেরছ ভাোর টযারক্স?’ বেে রজিা। 
‘হ্যাাঁ, োরেটা িািসতজ-এ্র এ্কজি টযারক্স চােসকর’। 
‘তাহসে োরেগুসো েব িািসতজ গথসকই এ্সেসছ’ বেে মাকয। 
‘হসত পাসর’। বেে িাংক। 
দশ রমরিসটর মসৈয ওরা রেজি গ্রাসমর বে রক্লরিকরটসত এ্সে হারজর 

হসো। রক্লরিকরটর পররচােক রমিঃ িাংসকর ভাই। 
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ইমারসজরেসত প্রাথরমক পরীিার পর ডাক্তার জািাে, শুৈু রক্তিরণ 
িয়, িা োওয়া, দুবযেতা, ক্লারন্ত েব রমরেসয় জ্ঞাি হাররসয়সছ। এ্সক দীঘয েময় গবাঁসৈ 
রাো হসয়রছে। হাত-পাসয় প্লারষ্টক কসডযর েভীর দাে গদয়া ্াসে। গোহার রড 
জাতীয় গকাি শক্ত রজরিে রদসয় মাথায় আঘাত করা হসয়রছে। আঘাতটা কপাে 
ও ডাি বাহুর উপর রদসয় রপছসে গেসছ। কপাসের গথতসে ্ াওয়া এ্বং ডাি বাহুর 
কােরশরা বে ৈরসণর আঘাসতরই োিয রদসে। আর বাম হাসতর তােুর আঘাতটা 
ৈারাে ছুরর জাতীয় রকছুর। হাসতর তােু এ্স াাঁে-ওস াাঁে হসয় হসয়রছে। 

পরসির োউজার ছাো ো গথসক েব কাপে েুসে গিয়া হসয়রছে আহমদ 
মুোর। জুতাও। জুতার গভতর গথসক পাাঁচশ’ ডোসরর এ্কটা গিাট পাওয়া গেে। 

েবাই আহমদ মুোর গটরবে রঘসর দারেসয়রছে। 
ডাক্তার আহমদ মুোর গোো শরীরটার রদসক তারকসয় েপ্রশংে দৃরষ্টসত 

বেে, ‘এ্ রকম ভারোমযপূণয গপশীর শরীর আরম গদরেরি। ডাক্তারী শাসে এ্সক 
রমরাকে করম্বসিশি বো হয়। এ্ শরীর অেম্ভব, অোৈযসক েম্ভব এ্বং োসৈযর 
মসৈয আিসত পাসর। এ্ গদহ ইস্পাসতর মত শক্ত হসত পাসর, আবার গমাসমর মত 
িরমও হসত পাসর’। 

‘গতামার অপরাৈ রবজ্ঞাসির দৃরষ্টসকাণ গথসক রক গদেছ?’ বেে িাংক। 
‘অপরাৈীর গকাি রচহ্ন গকাথাও গদরে িা’। 
‘পাসয়র আঘাত রক গদেসেি?’ বেে রজিা েইুো। 
‘ও েুব ভােযবাি গোক। পাসয়র গোোরের েবটুকু গোশত বুসেট তুসে 

রিসয় গেসছ, রকন্তু হাে স্পশয কসররি’। 
ডাক্তার িাসেযর রদসক তারকসয় বেে, ‘িােয ইিসজকশিটা এ্েি রদসয় 

দাও। স্যাোইি গশষ হসে অপাসরশি রথসয়টাসর রিসত হসব। আরম আেরছ’। বসে 
ডাক্তার পাসশর কসি চসে গেে। 

রজিা েুইো মাকযসক বেে, মাকয তুরম ওাঁর জুতাটা প্লারষ্টক বযাসে িাও। 
পররষ্কার কসর আিসত হসব’। 

‘চে আমরা বারে গথসক ঘুসর আরে। রজরিে পত্র গরসে আো ্াসব’। 
েবার রদসক গচসয় বেে রমিঃ িাংক। 
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‘িা আব্বা, বযাপার েুব স্বাভারবক িয় গতা। গকউ এ্কজি আমাসদর থাকা 
দরকার। বেে রজিা। 

‘আরম থাকরছ, োঞ্চ কসরই রজিা তুরম এ্সে গ্ও, তারপর আরম ্াব’। 
বেে রমসেে োরব্রসয়ো। 

‘ৈন্যবাদ মা’। বেে রজিা েুইো। 
েকসে গবররসয় এ্ে রক্লরিক গথসক। 
রমসেে োরব্রসয়ো বেে এ্কটা গচয়ার গটসি রিসয় আহমদ মুোর 

গটরবসের পাসশ। 
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৪ 
রাত তেি িয়টা গপররসয় গেসছ। পযাররসে জুসির আরামদায়ক রাত। 
গডািা বসে আসছ তার গটরবসে। পাসশর জািাো গোো। বাোি, 

কররসডার গপররসয় গশাি িদীর রস্ন্গ্ধ বাতাে এ্সে প্লারবত করসছ ঘরসক। 
গডািার গরশসমর মত গোিােী চুে গেই বাতাসে বার বার এ্সে আছসে 

পেসছ দারিয়ুসবর মত িীে গচাে এ্বং িীোভ-শুভ্র েসন্ডর উপর। 
রকন্তু গকাি রদসক ভ্রুসিপ গিই গডািার। তার কপাসে রবন্দু রবন্দু ঘাম। 
গচাে গথসক গিসম আো অশ্রুর ৈারায় েন্ড গভজা। গচাে দু’রট তার োে। 

অসিক গকাঁসদসছ গে। রকন্তু এ্ত কান্নার পসরও বুক ভরা রসয়সছ তার গিাসভ, আর 
েমগ্র েত্তা জুসে রসয়সছ ্েণার উত্তাপ। গেই উত্তাসপই ঘামসছ গে। 

বাতাসে উসে আো কসয়কটা গোিােী চুে অশ্রুসত রভসজ রেসয় েসন্ডর 
োসথ গেসে গেসছ। রস্থর বসে থাকসত পারসছ িা গডািা। মাসঝ মাসঝ উসঠ 
পায়চারর করসছ। 

বারবারই এ্কটা কথা গডািার মসি তীসরর মত এ্সে রবে হসে। আহমদ 
মুো পযাররসে এ্সেসছ, রকন্তু তাসক জািায়রি, গে জািসত পাসররি। ক্লাউরডয়া িা 
বেসে গডািা জািসতই পারত িা আহমদ মুোর িাসে আোর কথা। ক্লাউরডয়ার 
বাবাসক রিসয় ক্লাউরডয়ার বাোয় গ্সত গপসরসছ রকন্তু তার কাসছ আেসত পাসররি 
গকি? ক্লাউরডয়ার কাছ গথসক শুিসত হসব গকি তাসক আহমদ মুোর কথা? িাসে 
আেসব রকন্তু তাসক আসে জািাসব িা গকি? 

এ্ই ৈরসণর শত প্রে এ্সে িত-রবিত করসছ গডািার গকামে 
হৃদয়টাসক। আহত হৃদসয়র রক্তটাই গবররসয় আেসছ গচাে রদসয় অশ্রু হসয়। 

আহমদ মুো েম্পসকয ক্লাউরডয়ার প্রশংোর কথাও অন্তসর তার তীর 
 টুাসে। ক্লাউরডয়ার মত গকাি সুেরী তরুণীর কাসছ আহমদ মুোর গকাি 
প্রশংো গে শুিসত চায় িা। 
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আহমদ মুো বে কাজ রিসয় িাসে এ্সেসছ, এ্কথা গে ক্লাউরডয়ার কাসছ 
শুসিসছ। রকন্তু কাজ ্ত বেই গহাক, গডািার গে গোাঁজ গিসব িা, গদো করসব িা 
গডািার োসথ? 

আবার িুব্ধ মি বসে উঠসছ, গদো করসব গকি গডািার োসথ? গডািা তার 
গক? গকউ গতা িয়। 

এ্ই কথা ভাবসত রেসয় অশ্রু উথসে উঠে দুই গচাসে। রবছািায় রিসজসক 
ছুসে রদসয় বারেসশ মুে গুসজ পসে রইে গডািা। 

গডািা ক্লাউরডয়ার বন্ধু। দু’জি এ্েি এ্কই রবশ্বরবদযােসয় পসে। 
দু’জিই তুসোে রডসবটার ও গটরিে গপ্লয়ার। এ্ই রহসেসব দু’জসির মসৈয ঘরিষ্ঠ 
েম্পকয েসে উসঠসছ। এ্ই েূসত্রই ক্লাউরডয়া তার জীবসির অরেতীয় এ্কটা ঘটিা 
রহসেসব আহমদ মুোর কথা েল্প কসরসছ গডািার কাসছ। 

‘গডািা’ ‘গডািা’ বসে ডাকসত ডাকসত তার আব্বা রমিঃ চােযে প্লারতরি 
গডািার ঘসর প্রসবশ করে। 

ঘসরর মাঝোসি এ্সে দারেসয়সছ গডািার আব্বা। 
গডািা তেিও বারেসশ মুে গুসজ পসেরছে। বারেসশ মুে ঘসষ গডািা মুে 

তুেে। উসঠ বেে গে। 
গচাে দু’রট োে। অশ্রুসত গভজা। েসন্ডও অশ্রুর দাে। গবশ রকছু গভজা 

চুে েসন্ডর উপর তেিও গেসে আসছ। 
‘রক হসয়সছ গডািা?’ বসে উরেগ্ন রমিঃ প্লারতরি- এ্রেসয় এ্সে গডািার পাসশ 

তার োসট বেে। 
‘রকছ ুহয়রি আব্বা’। মাথার রুমাে রদসয় গচাে ভাসো ঘসে বেে গডািা। 
গডািা এ্েি মাথায় রুমাে পসর। রবশ্বরবদযােসয়ও। এ্ রিসয় আপরত্ত 

উসঠরছে। রকন্তু গকাি বাৈা মাসিরি। রবশ্বরবদযােয় অবসশসষ গমসি রিসয়সছ। এ্টা 
গডািার বে রবজয়। রকন্তু গডািা এ্ রবজয়সক আহমদ মুোর রবজয় বসে মসি কসর। 
এ্ই রুমাে বা গহড গড্রে আহমদ মুোই তার মাথায় তুসে রদসয়সছ। গোটা 
রবশ্বরবদযােসয়র রবসরারৈতা আহমদ মুোর কাসছ পরারজত হসয়সছ। রকন্তু গডািা 
এ্েব কথাসক তুরে গমসে উরেসয় রদসয় বসেসছ, আমার মূে এ্বং গম রেকতা 
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অবশ্যই আসছ, আমার পররবার িাসের েমাজ ও ইরতহাসের এ্কটা গম ে অংে। 
তাই গম েবাদী হসত আরম রাজী। 

গডািার রপসঠ হাত বুরেসয় তার আব্বা বেে, ‘আমার শক্ত মা গডািা বুরঝ 
এ্মরিসতই কাসদ?’ 

‘আমার েুব োরাপ োেসছ আব্বা’। বসে দু’হাসত মুে  াকে। 
‘গকি রক হসয়সছ?’ 
‘ঘটিা গছাট, রকন্তু আমার োরাপ োেসছ’। 
‘রক ঘটিা?’ 
‘ক্লাউরডয়ার কাসছ শুিোম, আহমদ মুো এ্সেসছ। রকন্তু গে আমাসক....’ 

কথা গশষ করসত পারসো িা গডািা। আসরা রুে হসয় কন্ঠ তার গথসম গেে। 
‘জািায়রি, এ্ই গতা! পােে গমসয়। তার কথাও গতা ভাবা দরকার, 

জািাসত পাসররি গকাি তাও গতামার ভাবা প্রসয়াজি’। 
‘আমাসদর পযাররসের রঠকািা িা জািসত পাসরি, রকন্তু গ্রাসমর বারে 

মসন্েজরু রঠকািা ও গটরেস াি উরি জাসিি। িাসে আোর আসেও রতরি জািাসত 
পারসতি’। 

‘তুরম তাসক হৃদয় রদসয় গদসেছ, মাথা রদসয় গচিরি মা। গে শাটে কসকযর 
মত। গে গতা রস্থর হবার েময়ই পায় িা। তার উপর অরবচার কসরা িা’। 

এ্কটু থামে গডািার আব্বা। তারপর বেে, ‘ওর রকছু োরাপ েবর আসছ 
মা’। 

‘কার োরাপ েবর? আহমদ মুোর? রক েবর, রক হসয়সছ?’ উসেে-রুে 
কসন্ঠ বেে গডািা। মুহুসতয অন্ধকার হসয় গেে তার মুে। 

‘আজ এ্ক অনুষ্ঠাসি র রেরস্তি রাষ্ট্রদুসতর োসথ গদো হসয়রছে। আরম 
তাসক আহমদ মুোর কথা রজজ্ঞাো কসররছোম। রতরি জািাসেি গ্, আহমদ মুো 
এ্সেসছি রকন্তু রিসোাঁজ হসয় গেসছি। তাসক েুব উরেগ্ন মসি হসো। রতরি বেসেি, 
রমিঃ ক্লাউসডর ওোি গথসক আহমদ মুো েকাসে দুতাবাসে গপ সছি। োরারদি 
রতরি রবশ্রাম গিি এ্বং ব্ল্যাক ক্রে েম্পসকয পোশুিা কসরি। গেরদি রাত ১২টায় 
রতরি গবররসয় ্াি ব্ল্যাক ক্রে-এ্র এ্কটা ঘারটর উসেসশ্য। আর....’ 
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বাৈা রদসয় গডািা বেে, ‘গকউ তার োসথ ্ায়রি’। 
‘বেরছ, এ্ ৈরসণর অনুেন্ধািমূেক অপাসরশসি গে কাউসক োসথ গিয় 

িা। গেরদিও কাউসক োসথ রিসত রাজী হয়রি’। 
এ্কটু হােে রমিঃ প্লারতরি। 
‘আর রতরি র সরিরি?’ অধৈ য্য ও উসেসের োসত গডািা বেে। 
‘িা আর র সরিরি’। 
‘ঐ ঘারটসত গকউ গোজ গিি রি?’ 
‘রিসয়সছ। গভার রাসত দুতাবাসের গোক গেই ঘারটসত রেসয় রতিরট োশ 

গদসেসছ এ্বং গপসয়সছ পুরেশসক। রকন্তু আহমদ মুো েম্পসকয রকছুই জািসত 
পাসররি’। 

‘ঐ োশ কাসদর আব্বা?’ 
‘ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গোকসদর। গেই রাত গথসক আহমদ মুো রিসোজ’। 
গডািা গঠাট কামসে তার রপতার কাসৈ মুে গুজে। তার গচাে ছে ছে 

করসছ, কাাঁপসছ তার গঠাাঁট। 
রমিঃ প্লারতরি গমসয়র মাথায় হাত বুরেসয় বেে, ‘রচন্তার কথা মা, ব্ল্যাক ক্রে 

দুরিয়া বযাপী েৃষ্টািসদর স্বাথয রিা করসছ। এ্ই গিসত্র তারা করসত পাসর িা এ্মি 
গকাি কাজ গিই। প্রকৃতপসি ব্ল্যাক ক্রে গরডক্রে-এ্র রবপরীত এ্কটা েুরি 
েংেঠি’। 

‘ওসদর োসথ আহমদ মুো গকি েংঘাসত জরেসয় পেে?’ ভাঙা েোয় 
বেে গডািা। 

গডািার আব্বা রমিঃ প্লারতরি ওমর বায়ার ঘটিা গডািাসক েব জারিসয় 
বেে, ‘ব্ল্যাক ক্রে-এ্র হাত গথসক ওমর বায়াসক উোর করার জসন্যই আহমদ 
মুো িাসে ছুসট এ্সেসছ’। 

গডািা রকছুিণ িীরব গথসক ৈীসর ৈীসর বেে, ‘তুরম রক ভাবছ আব্বা, 
ব্ল্যাক ক্রে রক আহমদ মুোসক আটক কসরসছ, িা...’ 

কথা গশষ করসত পারসো িা গডািা। কন্ঠ রুে হসয় গেে তার। 
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‘রচন্তা কসরা িা মা। ঈশ্বর তাসক রিা করসবি। গে শুৈু এ্কজি মজেুম 
মানুষসক িয়, এ্কটা মজেুম জারতসক রিার জসন্য ঝারপসয় পসেসছ’। 

এ্কটু থামে রমিঃ প্লারতরি। তারপর বেে, ‘আহমদ মুো অসিক বে। গে 
ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গচসয়ও অসিক বে বে শরক্তর গমাকারবো কসরসছ’। 

এ্ই েময় পাসশর রটপসয় রাো কডযসেে গটরেস াি েংসকত রদসয় উঠে। 
রমিঃ প্লারতরি গটরেস াি তুসে রিে হাসত। 

কথা বেে গটরেস াসি। বেে রঠক িয় শুিেই শুৈু। শুিসত রেসয় মাসঝ 
মাসঝই তার ভ্রু কুচসক গেে এ্বং রচন্তা িতুি গরো গ েে তার কপাসে। 

েম্ভীর মুসে গটরেস ািটা গরসে বেে রমিঃ প্লারতরি, ‘র রেরস্তি দুতাবাসের 
গটরেস াি মা’। 

মাথা তুসে উদগ্রীব হসয় উঠে গডািা। 
‘িা মা ভাে েবর গিই। তসব েবরগুসো আমার আশাবযেক মসি হসে’। 
‘রক েবর আব্বা?’ গডািার গচাসে আশার আসো। 
‘দুতাবাে জািাে, পরিম িাসে কসয়কটা বে ঘটিা ঘসটসছ। গোসর 

িদীসত এ্ক জাহাসজ দশরট োশ পাওয়া গেসছ। ঐ রদিই িািসতজ শহসরর এ্করট 
বােীসত দুরট োশ পাওয়া গেসছ এ্বং ঐ রদি সুর গোসরর প য্টি স্পসট এ্কটা 
গগ্রসিড রবধ্বস্ত োরেেহ ৬রট োশ পাওয়া গেসছ। মসি করা হসে োরে রবধ্বস্ত 
হওয়ায় ্ারা মারা গেসছ তাসদর েংেযা রতি হসব’। 

‘রকন্তু এ্গুসোর োসথ...’। 
‘বেরছ, র রেরস্তি দুতাবাে অনুেন্ধাি কসর গজসিসছ েবগুসো োশই 

ব্ল্যাক ক্রে-এ্র। তারা মসি করসছ, আহমদ মুোর হাসতই এ্ ঘটিাগুসো ঘটসত 
পাসর’। 

গডািার মুে উজ্জ্বে হসয় উঠে। বেে, ‘ওসদর ৈারণাসক ঈশ্বর েতয 
করুি। রকন্তু ও গ্াোস্াে করসছ িা গকি তাহসে?’ 

‘গে রক অবস্থায় আসছ, গেটা গতা আমরা জারি িা মা। ঘটিাগুসো প্রমাণ 
কসর, আহমদ মুো ব্ল্যাক ক্রে-এ্র োসথ করঠি েংঘাসত জরেসয় গেসছ। দূতাবাে 
আরও জািাে, তাসদর রবসশষজ্ঞরা ঘটিাগুসো গদসেসছ, জাহাসজর হতযাকান্ড 
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আসে ঘসটসছ, তারপর িািসতজ শহসরর এ্বং তারপর সুর গোসকর। এ্ই রবসেষণ 
গথসক বো হসে, ঈশ্বর করুি আহমদ মুো ঐেব ঘটিার োসথ জরেত থাকসে 
রতরি গোসর িদী গথসক সুর গোসরর রদসক এ্সেসছি বা আিা হসয়সছ’। 

থামে রমিঃ প্লারতরি। 
‘তারপর রক আব্বা?’ 
‘এ্টাই রবিসয়র। সুর গোসরর পর ঘটিা গথসম গেসছ। র রেরস্তি, মৈয 

এ্রশয়া প্রজাতে, গে রদ আরব, রমোিাও দূতাবাসের গোসকরা এ্োকা ে র 
কসরসছ, রকন্তু গকাি সুত্র তারা েুসজ পায়রি’। 

আবার মুে অন্ধকার হসয় গেে গডািার। 
ভাবরছে গডািার আব্বা রমিঃ প্লারতরি। 
অসিকিণ পর গডািা মুে তুসে বেে, আরম সুর গোসর এ্কবার গ্সত 

চাই’। 
‘গকি মা?’ 
‘আমার মি বেসছ আরম ওোসি ওর গকাি রচহ্ন েুসজ পাব’। গডািার 

গশসষর কথা গভসে গভসে গবররসয় এ্ে। তার দু’গচাে গথসক ঝর ঝর কসর গিসম 
এ্ে অশ্রু। 

রমিঃ প্লারতরি গমসয়সক কাসছ গটসি রিসয় রপসঠ হাত বুরেসয় োন্ত্বিা রদসয় 
বেে, ‘রঠক আসছ ্াব মা। ওরদসক অসিকরদি ্াইরি। আমাসদর এ্সস্টটটাও 
গদসে আো হসব। কসয়করদি গেোসি থাকসতও পারর আমরা’। 

গডািা গচাে মুসছ বেে, ‘আব্বা, ও রক গকািরদি রস্থর হসব িা? এ্সকর পর 
এ্ক রবপসদর মুসে গে ঝারপসয় পেসবই? এ্কজি মানুষসক উোসরর জসন্য ছুসট 
আেসব চীি গথসক িাসে?’ আসবসে কন্ঠস্বর কাাঁপরছে গডািার। 

‘পৃরথবীসত অসিক মানুষ আসেি ্ারা রিসজর জসন্য জন্মগ্রহণ কসরি িা 
মা। ্ারা রিসজর গচাসের পারিসত গভসেও অসন্যর গচাসের পারি মুসছ গদি’। 

এ্কটু থামে। এ্কটা দীঘয রিিঃশ্বাে গ েে রমিঃ প্লারতরি। তারপর বেে, 
‘আহমদ মুোর আরও োরাপ েবর আসছ মা’। 
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আহত হররণীর মতই চমসক উসঠ মুে তুেে গডািা। অশ্রুসত গেপসট 
্াওয়া তার মুে। এ্করাশ প্রে তুসে ৈরে গে গচাসে। মুসে রকছুই বেে িা। 

আবার কথা বেে গডািার আব্বাই। বেে, ‘রেংরকয়াং-এ্ আহমদ 
মুোরই জয় হসয়সছ। রকন্তু তার েীসক বাাঁচাসত পাসররি, জীরবত উোর করসত 
পাসররি। রিহত হসয়সছ গুেীরবে হসয়’। 

‘রক বেছ আব্বা, আহমদ মুো গতা এ্ই আঘাত েইসত পারসব িা’। বসে 
দু’হাসত মুে  াকে গডািা। 

‘আহমদ মুো শুৈু িয়, এ্ই আঘাত েকেসকই কারদসয়সছ। র রেরস্তি 
রাষ্ট্রদতূ এ্ই েবর রদসত অশ্রু গরাৈ করসত পাসরি রি। েবসচসয় গবদিার রক জাি, 
রবসয়র পর দু’জসির আর োিাত হয়রি। রবসয়র আের গথসক আহমদ মুো চসে 
এ্সেরছে কসকশাে, গেোি গথসক গস্পি। গশসষর ইরতহাে গতা আমরা জারি’। 

থামে রমিঃ প্লারতরি। 
গকাি কথা এ্ে িা গডািার কাছ গথসক। 
দু’হাসত মুে গ সক বসেরছে গডািা। কাাঁপরছে তার শরীর। আঙুসের  াাঁক 

রদসয় েরেসয় পেরছে অশ্রু। 
রমিঃ প্লারতরি গমসয়সক োন্ত্বিা রদসয় বেে, ‘আরম শুসিরছ, আহমদ মুো 

গমইরেগুরেসক হাররসয় রশশুর মত গকসদসছ রকন্তু গভংসে পসে রি গে। কতযসবযর 
ডাসক েীর োশ রিসয়ই চসে এ্সেরছে মৈয এ্রশয়ায়। তারপর ডুসব রেসয়রছে 
কাসজর মসৈয’। 

‘আব্বা, ওর এ্ই কাজ রিসজসক আোে করার এ্কটা গক শে’। মুে 
গথসক হাত িারমসয় মাথা গোজা কসর বেে গডািা। 

‘হসত পাসর। তসব এ্ই গুণ দূেযভ মা’। বসে গডািার আব্বা রমিঃ প্লারতরি 
উসঠ দাোে। বেে, ‘মা তুরম ততরী হসয় রিও। আমরা কাে েকাসেই সুর গোসরর 
রদসক ্াত্রা করসত পারর। 

গবররসয় গেে গডািার আব্বা। 
গডািা শুসয় মুে গুজে বারেসশ। 
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তার হৃদসয় ঝে বইসছ। রবধ্বস্ত বুক আহমদ মুোর োমসি গে রেসয় 
দাোসব রকভাসব। গডািাসক গদসে তার হৃদসয়র ঘাটা আরও ্েণাদায়ক হসয় 
উঠসব িা? ্রদ ঘুিযািসরও গে ভাসব গ্ গডািা তার রপ্রয়তমার প্ররতেন্দ্বী রছে, 
তাহসে আরম দাাঁোব গকাথায়? রক কসর বুঝাব তাসক গ্, গডািার হৃদসয় 
রবন্দুমাত্রও স্বাথয রচন্তা রছে িা। গমইরেগুরে ভাবীর রবষয়টা জািার পর গডািা 
এ্কবাসরর জসন্যও আহমদ মুোসক িাসে থাকসত বসেরি। েমগ্র অন্তর রদসয়ই 
তাসদর সুরে গদেসত গচসয়সছ। হ্যাাঁ, গডািা গচসয়সছ আহমদ মুো িাসে আসুি। 
রকন্তু গেটা রছে হৃদসয়র অপ্ররতসরাৈয আসবসের এ্কটা অথযহীি চাওয়ারই প্রকাশ। 

আবার ভাসব গডািা, আহমদ মুোর মত সুের সুরবসবচক কাউসক গে 
গদসেরি। ওর গচসয় িরম হৃদয়ও গডািার গচাসে পসেরি। রতরি গডািার প্ররত 
অরবচার করসবি িা। বুঝসবি রতরি গডািাসক। 

পাশ র রে গডািা। 
গদেে ঘরেসত দশটা বাসজ। 
উসঠ বেে গে। 
ে সরর বযােটা রাসত গুরছসয় রাোই ভাে। েকাসে উসঠই ্াত্রা করা 

্াসব। 
 
 
 
 
রেজি গ্রাম। 
রদেন্ত প্রোররত উপতযকার মাথায় গবশ কসয়করট েমতে পাহাে রিসয় 

েসে উসঠসছ গ্রামরট। 
ছরবর মত সুের েবুজ গ্রাম রেজি। বারেগুসো আরও সুের। 
গ্রাসমর পাশ রদসয় পাহােগুসোর পা গঘাঁসষ বসয় গেসছ িীে পারির এ্দসর 

িদী। 
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গ্রাম গথসক উপতযকার মসৈয রদসয় রদেসন্তর রদসক বসয় ্াওয়া ‘এ্সদসর’ 
িদীসক উপতযকার েবুজ মাথায় োদা র তার মত সুের গদোয়। 

গ্রাসমর এ্করট পাহাসের মাথায় এ্করট সুের েীজযা। েীজযার মাথায় 
স্থারপত ক্রেরট বহুদুর গথসক গদো ্ায়। 

গেরদি গরাববার। েীজযা মানুসষ প্রায় পূণয। প্রাথযিা েংেীত চেসছ। হাত 
তুসে েবাই প্রাথযিায় শারমে। েবারই আিত দৃরষ্ট।  

েীজযার এ্ক প্রাসন্ত পাশাপারশ আেসি বসে রজিা েুইো এ্বং িারেে 
বুবাসকর।  

রজিা েুইো দু’হাত তুসে গচাে বন্ধ কসর প্রাথযিায় মগ্ন। 
িারেে বুবাসকর প্রথসম তার হাত উঠায়রি। রকন্তু চাররদসক েবাই হাত 

উঠাসিার পর রেৈাগ্রস্থভাসব গেও দু’হাত তুসে ৈসরসছ। 
প্রাথযিা েংেীত গশষ। েবাই গবররসয় আেসছ েীজযা গথসক। 
রজিা েুইো এ্বং িারেে বুবাসকরও চসে আোর জসন্য গবরুে এ্ক 

দরজা রদসয়। 
েীজযার এ্কজি কমযী এ্সে তাসদর োমসি দাাঁোে। িারেে বুবাসকরসক 

বেে, ‘গতামাসক ডাকসছি  াদার’। 
বসে চসে গেে েীজযার কমযীরট। 
িারেে বুবাসকর তাকাে রজিা েুইোর রদসক। 
রজিা েুইোর মুে শুকসিা। তার গচাসে উসেসের ছায়া। 
‘ াদার গকি ডাকসেি আমাসক?’ রচরন্তত কসন্ঠ বেে িারেে বুবাসকর। 
‘আমারই ভুে,  াদার রিসষৈ কসররছসেি গতামাসক েীজযায় আিসত’। 

শুকসিা কসন্ঠ বেে রজিা েুইো। 
‘ও...’। এ্কটা গবদিার ছায়া গিসম এ্ে িারেে বুবাসকর গচাসে-মুসে। 
রজিা েুইো িারেে বুবাসকসরর হাত ৈসর বেে, ‘গডসকসছি, চে। 

আরমও ্াব গতামার োসথ’। 
দু’জসি চেে  াদাসরর কসির রদসক। 
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রজিা এ্বং িারেে রেজি গ্রাসমর এ্করট মারিক গজাে। িারেে রজিার 
গচসয় বছর দুসয়সকর বে। দু’জসির বারে পাশাপারশ িয় রকন্তু কাছাকারছ। দু’জি 
তারা গেোর োথী, এ্েি কসেসজর োথীও। 

রজিা ও িারেে রেসয় হারজর হসো  াদাসরর কসি। 
 াদাসরর বয়ে চরল্লসশর গকাঠায়। পুসরাপুরর ্ুবকই বো ্ায়। বসে 

আসছি রতরি এ্কটা রবশাে গচয়াসর। 
রজিা ও িারেে তাাঁর োমসি রেসয় িতমুসে দাাঁোে। 

 ‘রজিা, গতামাসকও আেসত বসেসছ? গতামাসক গতা ডারকরি’। 
 রজিার মুে োে হসয় উঠে। এ্কটা রবব্রত ভাবও  সুট উঠে তার মুসে। 
বেে, ‘আরম ওাঁর োসথ এ্সেরছ। আেসত বসেরি গকউ  াদার’। 
  াদার রজিার রদক গথসক মুে ঘুররসয় তাকাে িারেে বুবাসকসরর রদসক। 
বেে েম্ভীর কসন্ঠ, ‘িারেে গতামাসক এ্কথা বোর জসন্য গডসকরছ গ্, তুরম 
পরবত্র হওরি, গতামার েীজযায় আো রঠক িয়। েীজযা ঈশ্বসরর পরবত্র েন্তািসদর 
জসন্য’। 

থামে  াদার। 
এ্কট ু গথসম আবার বেে, ‘দুিঃরেত িারেে, এ্কথাগুসো গতামাসক 

েরােরর িা বেসত পারসেই ভাে হসতা’। 
রজিা ও িারেে গবররসয় এ্ে  াদাসরর কি গথসক। 
িারেসের গোটা মুে োে। গঠাট কামসে ৈসরসছ গে। আর গবদিায় পাংশু 

হসয় উসঠসছ রজিার মুে। শক্ত কসর ৈসরসছ িারেসের হাত রিসজর মুসঠার মসৈয। 
রকন্তু রজিা তাকাসত পারসছ িা িারেসের মুসের রদসক। 

েীজযার গেট গপরুবার েময় রজিা ভসয় ভসয় এ্কবার তাকাে িারেসের 
মুসের রদসক। গদেে, গচাে রদসয় তার অশ্রু েোসে। গবদিায় ও অপমাসি রিধ্বস্ত 
তার সুের মুে। গঠাাঁট কামসে ৈসর আসছ গে। গ্ি রিসজসক োমোবার গচষ্টা 
করসছ। 
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রজিা গ্ হাত রদসয় িারেসের হাত ৈসররছে গে হাত রদসয় িারেেসক 
জরেসয় ৈসর বেে, ‘িারেে গকাঁদ িা, তুরম অপরবত্র হসে আরমও অপরবত্র। আরম 
আর েীজযায় আেব িা’। 

এ্ই েময় গপছি গথসক ডাক এ্ে, ‘রজিা-িারেে’। 
রজিা মুে র ররসয় গদেে, ‘ওড  াদার’-এ্র প্রাইসভট গেসক্রটারী। রজিা 

র সর চাইসতই গে বেে, ‘ াদার িারেেসক ডাকসছি’। 
‘ওড  াদার’ এ্ই রেজি-েীজযার পররচােক। বয়ে িব্বই-এ্র 

কাছাকারছ। পরিম িাসের েবসচসয় প্রবীণ এ্বং েবসচসয় েম্মারিত ৈমযসিতা 
রতরি। ভযারটকাি কাউরেসের রতরি এ্কজি েদস্য। েম্প্ররত রতরি রেজি েীজযার 
তদিরেি কাজ গথসক ররটায়ার কসরসছি। 

িারেেসক থারমসয় রদসয় তার মুসের রদসক গচসয় িরম কসন্ঠ অনুসরাৈ 
করে রজিা, ‘ওড  াদার গডসকসছি। চে। উরি েুব ভাে মানুষ। উিার েময় গদে 
গকাি প্রবসেম হয়রি আমাসদর’। 

বসে রজিা িারেেসক গটসি ওড  াদাসরর অর সের রদসক রিসয় চেে। 
ওড  াদার তার অর সে ইরজ গচয়াসর শুসয় আসছি। 
রজিা ও িারেে কসি  ুসক দু’জসিই মাথা ঝুরকসয়  াদারসক বাও কসর 

তাাঁর োমসি মাথা িত কসর দাাঁোে। 
রজিা ও িারেে দু’জসির গচাসেই অশ্রু। 
ওড  াদার গেরদসক তাকাে। তার গঠাসট  সুট উঠে ঈষৎ হারে। বেে, 

‘িারেসের কান্না রজিা গতামাসকও কারদসয়সছ। এ্টা েুবই পরবত্র। ঈশ্বর এ্ই 
রমেসির অশ্রুসক েুবই ভােবাসেি’। 

রজিা  াদারসক আবার বাও কসর বেে, ‘ াদার আমাসদর আশীবযাদ 
করুি’। রজিার গচাসে অশ্রুর গবে বােে। আবার বেে, ‘ াদার, িারেে 
অপরবত্র হসব গকি?’ 

‘এ্েব কথাসক শারেক অসথয ৈসরা িা। ভাষার পাথযকয, জাতীয়তার 
পাথযকয বুঝাসত গ্মি রকছ ুশে বযবহার হয়, গতমরি ৈমযীয় পাথযসকযর গিসত্রও 
রকছু শে বযবহার করসত হয় মাত্র’। 
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বসে ওড  াদার গচয়ার গদরেসয় দু’জিসক বেসত বেে। 
রকন্তু রজিা ও িারেে গচয়াসর িা বসে ওড  াদাসরর োমসি কাসপযসটর 

উপর বসে পেে। 
কথা গশষ কসরই ওড  াদার গচাে বুসজরছে। ৈীসর ৈীসর গচাে েুেে 

 াদার। তাকাে িারেসের রদসক। বেে, ‘ইন্টারকসম আরম েব কথাই শুসিরছ 
িারেে। রকন্তু তুরম কাাঁদছ গকি? অপমাসি? অপরবত্র বোর কারসণ?’ 

িারেে গকাি জবাব রদে িা। 
ওড  াদারই আবার কথা শুরু করে। বেে, ‘গবাকা গছসে। তুরম, 

গতামাসক জািিা বসেই গকাঁসদছ, অপমাি গবাৈ কসরছ। ্রদ জািসত তুরম গক, 
তাহসে এ্ই ‘অপরবত্র’ হওয়াটাই গতামার জসন্য গে রসবর হসতা’। 

থামে  াদার। এ্কট ুিসে-চসে শুসয় চাদরটা োসয়র উপর ভাসো কসর 
তুসে রিসয় বেে, ‘শুিোম তুরম কাাঁদছ। তাই গতামাসক গডসকরছ দু’গটা কথা বোর 
জসন্য। আহত হৃদসয়র কান্না ঈশ্বর েইসত পাসরি িা’। 

আবার থামে ওড  াদার। গচাে দু’রট ওপসরর রদসক রিবে কসর ভাবে 
কসয়ক মুহুতয। তারপর শুরু করে, ‘িারেে গতামার ৈময ইেোম, মহাি ৈময। 
মহত্তম ৈময। আরম গতামাসদর ৈমযগ্রসের অসিক অংশ পসেরছ। জীবসির গশষ প্রাসন্ত 
দারেসয় আজ স্বীকার করসত আিে োেসছ, আমাসদর প্রভ ুগ্োি গথসক বাণী 
গপসয়রছসেি, গতামাসদর িবী ইেোসমর িবী গমাহাম্মদও গেোি গথসকই বাণী 
গপসয়রছসেি। এ্কজি েৃষ্টাি ৈমযসিতা হসয়ও আরম স্বীকার কররছ, িারেে 
গতামার েবয করা উরচত গতামাসদর ৈমযই এ্কমাত্র ্ুসের দাবী পূরণ করসছ, 
েমসয়র চযাসেসের গমাকারবো করসছ এ্বং অিােত কাসের প্রসয়াজিও 
গতামাসদর ৈময পূরণ করার োমথয রাসে। এ্কথাগুসো স্বীকার করসত আমার েজ্জা 
গবাৈ হসে িা। কারণ আরম ঈশ্বসরর পূজক। আর আমার ঈশ্বসররই গশষ ৈময হসো 
ইেোম। তুরম জািিা িারেে, পৃরথবীর ১২৫ গকারট মানুষ গতামার ৈসমযর 
অনুোরী এ্বং অতযন্ত েরক্রয় অনুোরী’। 

থামে  াদার। 
এ্ক িাোসে কথাগুসো বসে ক্লান্ত হসয় পসেরছে  াদার। 
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রজিা এ্বং িারেে রবসস্ফাররত গচাসে শুিরছে ওড  াদাসরর কথা। 
পৃরথবীসত মহাি এ্ক েভযতার জন্ম রদসয়সছ, গ্োসি জ্ঞাি-রবজ্ঞাি এ্বং রবশ্বাে 
এ্সক-অপসরর পররপূরক। িারেে, গতামাসদর েভযতাই আমাসদর অন্ধকার 
ইউসরাসপ জ্ঞাসির প্রদীপ প্রজ্জ্বরেত কসররছে। আজসকর ইউসরাসপর রবজ্ঞাসির গ্ 
অহংকার, তার জন্মদাতা গতামাসদর ৈময ইেোম। শুৈু জ্ঞাি-রবজ্ঞাি িয়, 
রাজধিরতক শরক্তসতও গতামাসদর ৈময অপ্ররতসরাৈয। গম েবাদী, োম্পদারয়ক, 
পিাতপেী ইতযারদ অপবাদ রদসয় এ্ই শরক্তর অগ্রেরত গরাৈ করার গচষ্টা হসে। 
রকন্তু আরম বেরছ, গরাৈ করা ্াসব িা। পৃরথবীর রবসশষ কসর আমাসদর পরিসমর 
মানুষ অন্তসরর িুৈায় গ্ভাসব অরস্থর হসয় উঠসছ, অধিরতকতা ও অিাচাসরর হাত 
গথসক বাাঁচার জসন্য গ্ভাসব পােে হসয় উসঠসছ, তাসত ইেোসমর গম েবাদ অথযাৎ 
ইেোসমর পরবত্র ও পররেন্ন তিরতক জীবিই তাসদর কাসছ এ্কমাত্র রবকল্প হসয় 
দাাঁোসে’। 

থামে ওড  াদার আবার। হারপসয় উঠসছি রতরি। 
অপার রবিয় এ্সে গ্রাে কসরসছ রজিা ও িারেেসক। তারা মেমুসগ্ধর 

মত শুিসছ ওড  াদাসরর কথা। তাসদর গচাসের পারি কেি গ্ি শুরকসয় গেসছ। 
ইরজ গচয়াসর এ্কটু গোজা হসয় বসে শুরু করে আবার ওড  াদার। 

বেে, ‘আরম গ্ পাহাসে, গ্ রেজি গ্রাসম বসে কথা বেরছ, গেটা রছে, িারেে, 
গতামার ৈময ইেোসমর রবশাে োম্রাসজযর উত্তর েীমান্ত দাাঁোসিা এ্কটা শক্ত 
ঘারট। গোসর িদী ও এ্সদসর িদীর মৈযবতযী এ্ই রেজসি রছে ইেোমী োম্রাসজযর 
প্ররতরিা গকল্লা। গ্ পাহাে শীসষযর উপর বসে আরম কথা বেরছ, গে পাহাে শীসষয 
েীজযার এ্কটু উত্তসর রবরাট স্থাি জুসে ইট-সুররক আর পাথসরর ততরী গ্ গবদী 
গতামরা গদে ওটা রছে মুেরেম দুেয রেজসির এ্কটা প য্সবিণ টাওয়ার। গে 
েময়টা ৬শ বছর আসের। দরিণ িাে এ্বং পরিম িাসের রবশাে এ্োকা জুসে 
তেি এ্কটা মুেরেম োেতািাত প্ররতরষ্ঠত হসয়রছে। ্রদও এ্ই রেজসি মুেরেম 
উপরস্থরত গবশী রদি রছে িা রকন্তু মুেরেম োেতািাতরট প্ররতরষ্ঠত রছে প্রায় এ্কশ’ 
বছর। এ্োি গথসক ৫৫ মাইে দরিসণ গক্লি িদীর তীসর আজসকর গপাসয়টার 
িেরীর জায়োয় ইউসরাসপর োসথ মুেরেম োেতািাসতর গ্ ্ুে হসয়রছে, গেই 
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্ুসের পরই এ্ই এ্োকা মুেেমািসদর হাত ছাো হয়। িাসের পূবয-দরিসণ 
ভূমৈযোের তীরবতযী িারসবা রছে িাসের মুেরেম োেতািাসতর রাজৈািী। 
দরিণ িাসের েবসচসয় বে িদী গেরসির োসথ োে গকসট িারসবা’র েংস্াে 
োৈি করা হসয়রছে এ্ক েময়।  সে রমসে রেসয়রছে আটোরন্টক এ্বং 
ভূমৈযোের। গেই রবেযাত োেরটই পররবরৈযত হসয় আজ িারসবা গথসক পরিম 
প্রাসন্তর েংেি প য্ন্ত রবস্তৃত হসয়সছ’। 

থামে ওড  াদার। গচাে বুসজ কথা বেরছে  াদার। তার কপাসে জসম 
উসঠসছ রবন্দু রবন্দু ঘাম। ো গথসক  াদার তার চাদর িারমসয় রদে। হাাঁপারেে ওড 
 াদার। এ্ক েংসে অসিক কথা বসেসছি। 

রজিা এ্বং িারেে রিসজসদর হাররসয় গ রেরছে ওড  াদাসরর এ্ই 
কারহিীর মসৈয। রেজি এ্বং িাসের গেই অতীতটা তাসদর গচাসের োমসি 
বতযমাি হসয় উসঠরছে। তারা গ্ি গদেসত পারেে রেজসির গেই প য্সবিণ 
্ুেসিত্র। রবসশষ কসর িারেে বুবাসকর গ্ি িবজন্ম োভ করে ওড  াদাসরর 
কথায়। িারেে জািসতা েৃষ্টাি গথসক তার ৈময আোদা। রকন্তু গদেত তার িুদ্র 
ৈমযরটর গকাি িাম-ৈাম গকাথাও গিই। বরং গছাটসবো গথসকই গে শুসি আেসছ 
মুেেমািরা এ্ক েুসি জারত, আচার-আচরসণ অেভয ও ববযর তারা। তার মসি 
পসে এ্কবার গে উত্তর িাসের এ্ক বন্ধুর বারেসত রেসয়রছে। বন্ধুর গবাি তাসক 
বসেরছে, আরম শুসিরছ, আমাসদর ইরতহাসের রশিক বসেসছি, মুেেমািরা মানুষ 
গেসকা। রকন্তু গতামাসক গদসে গতা গতমি মসি হসে িা? গছাটসবো গথসক েবযত্র 
েব জায়োয় এ্ েব শুসি তার ৈসমযর জসন্য এ্বং রিসজ মুেরেম হওয়ার জসন্য গে 
েজ্জা গবাৈ করসতা। অপরররচত কাউসকই গে রিসজর পররচয় রদত িা। এ্মিরক 
মাসয়র কাসছও ৈময েম্বসন্ধ গকাি কথা তুেসত গে োহে গপত িা। িারেে বাবাসক 
হাররসয়সছ অসিক আসে। শুসিসছ তার মা েৃষ্টাি গথসক মুেরেম হসয় তার আব্বাসক 
রবসয় কসর। িারেে ্ুরক্ত েুসজাঁ গপত িা গকি তার মা মুেেমাি হয়। তসব 
িারেসের মসি মসি েবয হসতা, তার মা এ্েি মুেেমাি হসেও এ্ক েময় েৃষ্টাি 
রছে। পরররচত বন্ধুসদর েবাইসক গে এ্কথা বেসতা। তার আব্বাসক েুবই মসি 
পসে িারেসের। েুব ভাসো, েুব সুের মানুষ রছসেি রতরি। মুেেমািসক গকউ 
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োরে রদসে েুব দুিঃে গপসতি তার আব্বা। গকাি এ্ক হরেসড’গত এ্ক গোশেসল্পর 
আেসর এ্কজি তার গদশসপ্রম গদোবার জসন্য এ্কটা কােসজ অৈযচন্দ্র এ্সক এ্বং 
আসরকটা কােসজ মুেরেম ৈমযগ্রসের িাম রেসে পা রদসয় মারেসয় রদসয়রছে। 
আব্বা গে আের গথসক তাসক রিসয় িীরসব চসে এ্সেরছসেি। ৈময রিসয় গেরদিই 
শুৈু তার গচােসক অশ্রু রেক্ত হসত গদসেসছ িারেে। মসি পসে তার আব্বা 
বসেরছসেি, ‘আরম আমার ৈমযগ্রে গদরেরি, ইেোসমর অৈযচন্দ্র েরচত পতাকাও 
গদরেরি। রকন্তু তবু গতা এ্গুসো আমাসদর’। িারেে গকাি রদিই তার রপতার এ্ই 
অশ্রুর কথা ভুেসত পাসররি। রিজ ৈসমযর বযাপাসর হতাশ ও দুবযে হসয় পেসেই 
রপতার এ্ই কথা তার মসি পেসতা। এ্োি গথসকই গে শরক্ত গপত রিজ ৈময ্ত 
তুেই গহাক তার উপর রটসক থাকার। রকন্তু ওড  াদাসরর কথা শুসি আজ েসবয 
তার বুক ভসর গেে। বুঝে, তার ৈময শুৈু বে িয়, েৃষ্টাি ৈসমযর গচসয়ও এ্বং 
মহত্তর। তার আরও েবযসবাৈ হসো, তার মাতৃভুরম এ্ই িাসেও তার ৈসমযর রাজত্ব 
রছে। িারেে েবসচসয় েুশী হসো ওড  াদাসরর এ্ই কথায় গ্, অন্ধকার 
ইউসরাসপ জ্ঞাি-রবজ্ঞাসির প্রদীপ জ্বারেসয়রছে তার ৈমযই। 

অসিকিণ পর গচাে গমেে ওড  াদার। 
রজিা ও িারেে এ্ক দৃরষ্টসত তারকসয়রছে তার রদসক। 
ওড  াদাসরর গঠাসট এ্ক টুকসরা হারে। তার গচাে রিবে হসো িারেে 

বুবাসকর উপর। বেে, ‘আর েীজযায় ্াওয়ার গতামার প্রসয়াজি হসব বৎে? এ্ত 
কথা বেোম তুরম গক তা বুঝাবার জসন্য’। 

িারেে উসঠ দারেসয় ওড  াদারসক মাথা ঝুরকসয় বাও কসর বেে, 
‘প্রসয়াজি হসব িা  াদার। আপরি আমাসক িতুি জীবি রদসয়সছি’। 

 াদাসরর গঠাসটর হারে আর এ্কটু প্রোররত হসো। বেে, ‘বৎে িারেে, 
গতামার ৈসময এ্কমাত্র ঈশ্বর ছাো গকাি মানুসষর কাসছ মাথা িত করার রবৈাি 
গিই। গতামার ৈময ইেোম েব মানুষসক েমাি কসর রদসয়সছ’। 

আবার বাও করে িারেে। 
রজিা উসঠ দাোে। তার মুে ভরা হারে। 
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ওড  াদার এ্ক টুকসরা গস্ন্সহর হারে গহসে বেে, ‘িারেসের ৈসমযর 
প্রশংোয় তুরম গ্ েুশী রজিা?’ 

রজিার মুে েম্ভীর হসয় উঠে। বেে, ‘ াদার আপরি িারেসের অবিত 
মাথাসক আজ উন্নত কসর রদসয়সছি। তার হৃদসয়র অেহিীয় এ্ক ্েণার আপরি 
উপশম ঘরটসয়সছি। আমার রবশ বছর জীবসির েবসচসয় আিসের রদি আজ 
 াদার।  াদার, ওসক েীজযায় এ্সি োন্ত্বিা গদয়ার এ্বং বে করার এ্তরদি বযথয 
গচষ্টা করতাম!’ রজিার কন্ঠ ভারর হসয় উসঠরছে। 

ওড  াদার তার গঠাসট রস্ন্গ্ধ হারে  রুটসয় বেে, ‘গ্ অসন্যর জসন্য 
কাাঁদসত পাসর, হােসত পাসর, গে মানুসষর মসৈয মহত্তম মানুষ। ঈশ্বর গতামার মেে 
করুি বৎে’। বসেই গচাে বন্ধ করে ওড  াদার। বেে, ‘এ্ে গতামরা’। 

রজিা ও িারেে দু’জসিই ওড  াদারসক বাও কসর গবররসয় এ্ে কি 
গথসক। 

রজিা িারেসের হাত ৈসর হাাঁটরছে। হাাঁটসত হাাঁটসত হাসত চাপ রদসয় 
বেে, ‘গতামার ৈসময বাও করা গিই, বাও গ্ করসে আবার?’ 

‘আরম গতা জারিিা রজিা, আমার ৈসময রকভাসব েম্মাি ও শ্রো গদোসত 
হয়’। 

‘এ্বার গতা েুশী! গতামার ৈমযসক ওড  াদার মহত্তম ৈময বসেসছি!’ 
‘আসরকজি মানুষসকও  াদার মহত্তমসদর এ্কজি বসেসছি’। 
রজিার মুে োে হসয় উঠে েজ্জায়। কথা বেে িা। 
িারেে রজিার হাতসক আরও শক্ত কসর ৈসর বেে, ‘আজ আমার গচসয় 

সুেী আর গকউ গিই। আরম আজ দুই ‘মহত্তম’-এ্র মারেক’। 
‘দুই ‘মহত্তম’?’ মুে িা তুসেই েজ্জা রাঙা মুসে বেে রজিা। 
‘হ্যাাঁ দুই ‘মহত্তম’। এ্কটা আমার ৈময, অন্যটা আমার তুরম’। 
রজিা তার হাত ছারেসয় রিসয় বেে, ‘আমার মারেকািা গতামাসক রদসয় 

রদসয়রছ বুরঝ?’ 
‘এ্ই গতা এ্িুরণ ওড  াদাসরর কাসছ কাসদা কাসদা ভাসব রক বেসে?’ 
‘্া বসেরছ, ওড  াদারসক বসেরছ। গতামাসক গতা বরেরি!’ 
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‘েীজযা গথসক গবরুবার পর বেসে িা গ্, আরম অপরবত্র হসে, তুরমও 
অপরবত্র? বেরি গ্, আরম েীজযায় গ্সত িা পারসে তুরমও ্াসব িা?’ 

‘ওটা গতা েমসবদিা’। 
‘গেরদি কসেজ-গ রস্টভযাসে আমার োসত গজাে িা হওয়ায় তুরম 

িাচরি। গকি বেব?’ 
‘তুরম িাচরি গকি?’ 
‘গতামার োসথ গজাে িা হওয়ায় িারচরি। কারণ তুরম আমার’। 
রজিা গকাি উত্তর রদে িা। 
‘গতামার উত্তরটা দাও’। চাপ রদে িারেে। 
রজিা িারেসের হাত আবার হাসত তুসে রিসয় বেে, ‘জবাব গদব িা’। 
‘জবাব দরকার গিই’। 
‘গকি?’ 
‘হাতটা হাসত তুসে গদবার পর আবার মুসের জবাব রক দরকার’। 
‘আো, এ্ই কথা’। বসে হাত েুসে রিসয় গদ ে রদে রজিা। 
‘গশাি, গশাি রজিা, কথা আসছ’। ডাকে িারেে। 
‘এ্েি িয়, রবসকসে গদো হসব’। রচৎকার কসর বেে রজিা। 
‘জরুরী কথা। তুরম িা শুিসে আরম এ্োসিই বসে থাকব োরারদি’। 

বসে রাস্তার উপসরই বসে পেে িারেে। 
দারেসয় পেে রজিা। তারপর ৈীসর ৈীসর এ্রেসয় এ্ে িারেসের কাসছ। 
রজিা িারেসের কাসছ হাটু গেসে বসে অরভমাি িুব্ধ কসন্ঠ বেে, ‘তুরম 

জাি গতামাসক এ্ভাসব গরসে আরম গ্সত পারব িা, তাই গতামার এ্ই গজদ!’ 
‘মা  কর রজিা। গতামাসক েরতযই আমার প্রসয়াজি। আজ মা’র োসথ 

আরম ঝেো করব রতরি গকি আমাসক অন্ধকাসর গরসেরছসেি। তুরম আমার োসথ 
থাকসব’। 

রজিা এ্কটুিণ চুপ কসর থাকে। তারপর বেে, ‘রঠক আসছ ্াব। রকন্তু 
ঝেো গকি? ওড  াদার ্া জাসিি, গতামার আম্মাও তা জািসবি, এ্টা তুরম 
জািসে রক কসর?’ 
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িারেে উসঠ দাোসত দাোসত বেে, ‘তুরম রঠক বসেছ রজিা। গতামাসক 
এ্ই জসন্যই গতা প্রসয়াজি’। 

রজিাও উসঠ দারেসয়রছে। 
দু’জি হাটসত শুরু করে িারেসের বারের রদসক। 
‘এ্কই পাো অথযাৎ এ্কই পাহাসে রজিা ও িারেসের বারে। রজিাসদর 

বারে পাহাসের পূবয প্রাসন্ত, আর িারেেসদর বারে পাহাসের পরিম প্রাসন্ত। 
গছাট্ট দু’তো বাংসো বারে িারেেসদর। এ্ তুেিায় রজিাসদর বারে বো 

্ায় প্রাোদ। 
উপতযকায় িারেেসদর কসয়কেন্ড জরম আসছ। এ্টাই তাসদর আসয়র 

প্রৈাি উৎে। এ্ছাো তুরে শহসর িারেসের আব্বা এ্কটা  যাক্টরী চাোত। গেটা 
এ্েিও আসছ। তা গথসকও আয় আসে। েব রমরেসয় িারেেরা ৈিী িা হসেও 
স্বেে পররবার। 

িারেে তার রপতা-মাতার এ্কমাত্র গছসে। বারেসত তার আম্মা এ্বং 
কসয়কজি কাসজর গোক ছাো গকউ গিই। 

বারেসত গপ সছ িারেে তার আম্মাসক তার আম্মার ঘসর েুসজ গপে। 
িারেে এ্বং রজিা ঘসর  ুকসতই িারেসের মা মররয়ম মােযাসরটা বেে, 

‘দু’জি গকাসেসক আো হসে? েীজযা?’ 
‘হ্যাাঁ, চাচী আম্মা’। জবাব রদে রজিা। 
িারেে েম্ভীর। 
‘িারেে েীজযার গরগুোর েদস্য হসয় গেে িারক? েিণ ভাে িয় গতা!’ 

গহসে বেে িারেসের মা। 
‘তার ্াওয়াটা গদো ছাো আর রকছ ুিয় চাচী আম্মা। চুপ কসর বসে 

থাসক। রকছুই কসর িা’। 
িারেসের েম্ভীর মুসের রদসক তার মা’র দৃরষ্ট এ্তিসণ রিবে হসো চুপ 

কসর থাকা গদসে। এ্কটু রবিসয়র দৃরষ্ট রিসয় বেে, ‘কথা বেরছে িা গ্। মুেটা 
ভারর গদেরছ। কাসরা োসথ ঝেোঝারট কসররছে িারক?’ 
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‘িা আম্মা ঝেো করররি’। েম্ভীর কসন্ঠ কথাগুসো বসে কসয়ক ৈাপ 
এ্রেসয় মাসক গচয়াসর বরেসয় রিসজ তার পাসশ বসে বেে, ‘গতামার োসথ কথা 
আসছ আম্মা’। 

‘এ্ত আসয়াজি কসর রক কথা বেরবসর মা’গক?’ 
‘গতামার োসথ ঝেো আসছ আম্মা?’ েম্ভীর কসন্ঠ বেে িারেে। 
িারেসের মা মররয়ম মােযাসরটা মুে রটসপ হােে। বেে, ‘েুব বে ঝেো 

বুরঝ! তাই রজিাসক এ্সিরছে বুরঝ োহাস্যর জসন্য?’ 
িারেসের মুসে হারে  ুসট উঠে। বেে, ‘রজিাসক আরম ডাকব 

োহাস্যর জসন্য! কথা বোর আসেই গতা গে গতামার পি গিসব। গদসো এ্েরি 
রেসয় গে গতামার গপছসি দারেসয়সছ’। 

েরতযই িারেসের মা মররয়ম মােযাসরটা গচয়াসর বেসে রজিা রেসয় 
গচয়াসরর গপছসি দারেসয় গপছি গথসক েো জরেসয় ৈসর আসছ িারেসের মা’র। 

িারেসের মা রজিার হাত ৈসর োমসি গটসি এ্সি গকাসে বরেসয় রচবুসক 
এ্কটা চুমু গেসয় িারেসের রদসক গচাে রারঙসয় বেে, ‘চুপ, রজিার োসথ ঝেো 
বাৈাব িা বেরছ’। 

‘ও কথা আমাসক িা বসে ওসকই গতামার বো দরকার আম্মা। ঝেো 
ওই-ই বাৈায়। বাইসর গবরুসেই মসি হয় ও বুরঝ গতামার কাছ গথসক েভিযরশীপ 
রিসয়সছ’। 

‘চাচীমা গদেুি, ঝেো গক বাৈায়?’ রজিা িারেসের মা’র গকাে গথসক 
উসঠ আবার তার গচয়াসরর গপছসি রেসয় দাাঁোে এ্বং েো জরেসয় ৈসর িারেসের 
মা’র কাসৈ মুে রােে। 

িারেে রকছু বেসত ্ারেে। তার মা বাৈা রদসয় বেে, ‘থাক ঝেোটা 
আমার োসথই কর’। 

িারেে চপু করে। মাথা রিচু কসর রােে এ্কটুিণ। 
তারপর মাথা তুসে েম্ভীর কসন্ঠ বেে, ‘আম্মা, তুরম আমার েীজযায় 

্াওয়ার কথা তুসেছ। রকন্তু েীজযায় গ্সত কেিও বাৈা দাওরি। কেিও বেরি 
আমাসদর পৃথক েীজযা আসছ রকিা’। 
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িারেসের মা’র মুে েম্ভীর হসয় উঠে। উত্তর রদে িা েসে েসেই। 
অল্পিণ পর বেে, ‘আমাসদর গতা রকছ ুগিই বাছা, রকসের কথা গতামাসক বেব, 
গকাথায় গতামাসক গ্সত বেব। বযথায় হাত রদসে বযথা আরও বাসে। আরম চাইরি 
কেিও বযথা বাোসত’। 

‘রক গিই আমাসদর? েবই গতা আসছ। আমাসদর অতীত আসছ, আমাসদর 
বতযমািও আসছ’। 

‘আসছ। রকন্তু আমাসদর িাসের মুেেমািসদর রক আসছ?’ থাকসে 
গতাসক েীজযায় গ্সত হসতা িা, মেরজসদ গ্রতে’। 

‘মেরজদ রক আম্মা?’ উৎসুকয  সুট উঠে িারেসের গচাসে। 
‘মুেেমািরা গ্োসি রদসি পাাঁচবার প্রাথযিা কসর এ্বং গ্োসি প্ররত 

শুক্রবার েকসের উপরস্থরতসত রবরাট প্রাথযিা েমাসবসশ প্রাথযিা এ্বং েমোমরয়ক 
রবষসয়র উপর বক্তৃতা হয়’। 

‘আরম গতা এ্ই মেরজদ গকাথাও গদরেরি। তুরে, িািসতজ, আজার- 
এ্েব শহসরও মুেেমাি গদসেরছ। রকন্তু মেরজদ গতা গদরেরি?’ 

‘এ্টাই গতা গবদিার কারহিী িারেে। আমরা আমাসদর ভুসে গেরছ, 
ভুেসত বাৈয করা হসয়সছ’। 

থামে মররয়ম মােযাসরটা। গবদিার ছায়া গিসমসছ তার েমগ্র মুে জুসে। 
গচয়াসর এ্কটু গহোি রদসয় কথা শুরু করে আবার, ‘গতার আব্বার কাছ গথসক 
শুসিরছ। এ্ই পরিম ও দরিণ িাসে চারশ’ বছর আসেও প্রচরু মুেেমাি রছে। 
তাসদর হয় হতযা করা হসয়সছ, িয়সতা গদশ গথসক তারেসয় গদয়া হসয়সছ, অথবা 
তাসদর মুেরেম পররচয় রবেুপ্ত করসত বাৈয করা হসয়সছ। গতামার আব্বা বসেসছি, 
গতামার পূবয পুরুষ, আমাসদর িবী গমাহাম্মদ (ে)-এ্র গদশ আরসবর অরৈবােী 
রছসেি। গেিাৈযি রহসেসব গদশ জসয় এ্সে গতামার এ্ক পূবয পুরুষ আেরজররয়ায় 
গথসক ্াি। গেই মুেরেম গদশ আেরজররয়ায় ্েি অষ্টাদশ শতসক  রারেরা 
উপরিসবশ স্থাপি কসর, তেি হাজার হাজার মুেেমাসির োসথ গতামার এ্ক পূবয 
পুরুষসকও িাসে ৈসর আিা হয়। গেই হতভােয রছসেি গতামার দাদার আব্বা। 
এ্সদরসক ৈসর এ্সি শুৈু বাৈযতামূেক শ্রসমই োোসিা হয় িা, এ্সদর ৈমযীয় 
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পররচয়ও রবেুপ্ত করার োরবযক গচষ্টা করা হয়। সুতরাং মেরজদ েসে উঠসব রক 
কসর? রক কসর গদেরব তুই আজ মেরজদ? মেরজদ গকি, তুই রক গতার ৈমযগ্রে 
গচাসে গদসেরছে? গদরেেরি প্ররতরদি পাাঁচবার প্রাথযিা করা মুেেমািসদর জসন্য 
বাৈযতামুেক। তুই রক প্রাথযিা করসত পাররে? জারিে রকভাসব প্রাথযিা করসত হয়? 
আরম জারিিা, গতার আব্বাও জািসতি িা, তুইও জারিে িা। সুতরাং আমাসদর 
রক আসছ? রকছুই গিই’। 

থামে িারেসের মা। তার গচাে গথসক দু’গ াটা অশ্রু গিসম এ্সেরছে। 
িারেসেরও গচাে-মুে আসবসে ভারর হসয় উসঠসছ। ছে ছে কসর উসঠসছ 

তার গচােও। গে কামসে ৈসরসছ তার গঠাট। তার পূবয পুরুষ িবীর গদশ আরসবর 
মানুষ এ্ই কথা হৃদয়সক তার গতােপাে কসর তুসেসছ। তার পূবয পুরুসষর দুভযােয, 
তার জারতর দুভযােয, তার হৃদসয় হাতুরের ঘা রদসে। তার আম্মা থামসে িারেে 
বেে, ‘আম্মা, তুরম গদেরি আমাসদর ৈমযগ্রে? রকংবা আব্বা?’ 

‘িা গবটা, উরি গদেসে হয়সতা আরমও গদেসত গপতাম’। গচাে মুসছ বেে 
িারেসের মা। 

‘আমাসদর প্রাথযিা গশোর রক গকাি উপায় গিই আম্মা? গতামরা রক 
গকািই গচষ্টা কররি?’ 

‘গতার আব্বা গছাট এ্কটা বই গজাোে কসররছসেি। ্াসত প্রাথযিার কথা 
বো আসছ, ৈসমযর রশিা েম্পসকযও েংসিসপ বো আসছ। রকন্তু প্রাথযিার রবস্তাররত 
রিয়ম রকছু গিই। তাছাো প্রাথযিার মসৈয ৈমযগ্রে গথসক পাঠ অপররহা য্। সুতরাং 
ৈমযগ্রসের রকছু মুেস্থ িা থাকসে গতা প্রাথযিাই হয় িা’। 

তার আব্বার বইসয়র কথা শুসি িারেসের মুে উজ্জ্বে হসয় উসঠরছে। 
তার আম্মা থামসতই বেে, ‘গেই বইরট গকাথায় আম্মা?’ 

‘গতার আব্বার বাসক্স আসছ’। 
‘গদোও িা আম্মা’। 
‘গদেসত চাইসে কাপে গছসে পররস্কার কাপে পসর আেসত হসব এ্বং 

ওজ ুকরসত হসব’। 
‘ওজ ুরক?’ 
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‘গতার দাদীর কাসছ এ্টা শুসিরছ। ‘ওজ’ু মাসি হাত, মুে, মাথা ও পা পারি 
রদসয় গৈায়া। এ্র এ্কটা রিয়ম আসছ ্া আমরা জারি িা। আমরা এ্েব এ্মরি 
ৈুসয় বইরট হাসত রিসয়রছ’। 

‘রঠক আসছ, আরম কাপে বদসে এ্বং হাত মুে মাথা ৈুসয় আেরছ’। 
িারেসের মা’ও উসঠ গেে কাপে বদোসত এ্বং ওজু করসত। 
বাসক্সর গভতর আসরকরট সুের কােসে মুসে বইরট রাো। িারেসের মা 

মররয়ম মােযাসরটা বইরট হাসত তুসে রিসয় গটরবসে বেে। গটরবে রঘসর আরও 
গচয়াসর বেে িারেে এ্বং রজিা। 

িারেসের মা কােসজর গমােক েুসে চুমু গেে বইরটসক। 
‘বইরট ৈরার জসন্য পররস্কার কাপে এ্বং ওজু করা শতয গকি আম্মা?’ 
‘এ্ই বইরট ৈরার জসন্য এ্ েব শতয গিই। বইরট প্রাথরমক ৈরসণর, েুব 

গুরুত্বপূণয বই িয়। রকন্তু এ্ই বইসত আমাসদর ৈমযগ্রসের ভাষায় ৈমযগ্রসের হরস , 
ৈমযগ্রসের রকছু উেৃরত আসছ। ৈমযগ্রে এ্বং ৈমযগ্রসের উেৃরত ্ুক্ত বই স্পশয করসত 
হসে ঐ েব শতয পােি করসত হয়’। 

বইরটর পাতার েংেযা ৫০-এ্র মত হসব। িাম, ‘গবরেক রবরে ে ইি 
ইেোম’। 

বইরটর রশসরািাম-পাতার পরই প্রথম পাতার শুরু আরবীসত 
‘রবেরমল্লারহর রাহমারির রারহম’ গেোর মাৈযসম। তারপর আরবীসতই দুই োইি 
আল্লাহর প্রশংো এ্বং িবী (ে)-এ্র প্ররত শারন্ত বষযণমূেক গদায়া গেো রসয়সছ 
আরবীসত। 

িারেসের মা গেোগুসোসক চুমু গেসয় বেে, ‘এ্গুসো ৈমযগ্রসের অংশ’। 
িারেেও চুমু গেে ৈমযগ্রসের উেৃরতসত। চুমু গেসত রেসয় তার গচাে ছে 

ছে কসর উঠে।  
গোটা বইসত আরও ৈমযগ্রসের উেৃরত আসছ, গেগুসোও গদোে 

িারেেসক। 
‘উেৃরতগুসো গতা পেসত পার িা আম্মা’। 



ব্ল্যাক ক্রসের কবসে  105 

 

‘িা িারেে, গতার আব্বাও পারত িা। প্রথসমই গ্ উেৃরত গদেছ, গতামার 
আব্বাই বসেসছি মুেেমািসদর প্রসতযক কাসজর আসেই এ্টা পেসত হয়’। 

‘কথাটা রক আম্মা?’ 
‘আরম জারি িা। ইংসররজসত অথয গেো আসছ’। 
‘আরম গতা ইংসরজী জারি িা, তুরম গতা রকছ ু জাি। পসে গশািাও িা 

আম্মা’। 
‘গতার আব্বার কাসছ অল্প অল্প রশসেরছ’। বসে িারেসের মা গকাি 

রকসম রবেরমল্লাহর অথয বসে রদে। 
‘সুের কথা গতা আম্মা। ৈমযগ্রসের ভাষা জারি িা, এ্ই কথা  রােী 

ভাষায় বেসে হসব িা?’ 
‘আরম জারি িা বাছা। ৈসমযর গকাি রিয়ম কানুি বো গতা আমার োসজ 

িা’। 
‘আমার মসি হয় আমাসদর ওড  াদার গতামাসদর ৈমযগ্রসের এ্ই উেৃরত 

পেসত পারসবি’। বেে রজিা। 
‘রজিা রঠক বসেসছ আম্মা।  াদার আজ বসেসছি, রতরি আমাসদর 

ৈমযগ্রে পসেসছি’। বেে িারেে গোৎোসহ। 
‘রকন্তু বইটা গতা গতার আব্বা অন্য কারও হাসত রদসতি িা। আরমও রদসত 

পারসবা িা’। বেে িারেসের মা। 
িারেসের মা বইরটর পাতা উরল্টসয় ্ারেে। হঠাৎ এ্কটা সুের রঙীি 

ছরব গবররসয় পেে। 
‘রকসের ছরব আম্মা ওটা?’ িারেে অসিকটা হুমরে গেসয় পেে ছরবর 

উপর। 
‘মুেেমািসদর েীজযা অথযাৎ মুেেমািসদর কসয়কটা রবশ্বরবেযাত 

মেরজসদর ছরব গদয়া আসছ বইসত। প্রথম এ্ই মেরজদটা মোর কা’বা শরী ’। 
‘মোর কা’বা শরী ? গ্োসি হজ্জ করসত হয়, গ্োসি িবী (ে)-এ্র 

জন্ম?’ 
‘হ্যাাঁ, এ্ গেই’। 
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িারেে েভীর আসবসে চুমু গেে কা’বা শরী সক এ্বং বেে, ‘মরদিার 
মেরজদ গিই আম্মা?’ 

‘হ্যাাঁ আসছ’। বসে পাতা উল্টাে িারেসের আম্মা। পসরর পৃষ্ঠাসতই 
মেরজসদ িব্বী। 

িারেে এ্ মেরজদসকও চুমু গেে এ্বং বেে, ‘আম্মা এ্োসিই আমাসদর 
িবী (ে)-এ্র কবর’। বেসত রেসয় আসবসে ভারর হসয় উঠে িারেসের েো। 

‘তুই এ্ত কথা জািরে গকাসেসক, গকমি কসর?’ বেে িারেসের মা। 
‘মোর কা’বা শরী -এ্র িাম শুসিই বহু আসের এ্ কথাগুসো হঠাৎ 

আমার মসি পসে গেসছ মা। চার বছর আসে তুরে-এ্র এ্কটা োইসব্ররীসত এ্কটা 
বই গদসেরছোম। তার িাম রছে ‘পূবযসদশীয় ৈমযীয় স্থািেমূহ’। অসিক েময় ৈসর 
গেরদি োইসব্ররীসত বসেরছোম। গেই েমসয় এ্ দু’রট স্থাসির রববরণও 
পসেরছোম। রকন্তু তেি এ্তটা বুরঝরি’। 

গশষ পাতায় রেসয়  রােী ভাষায় হাসতর গেো কসয়কটা বাসকযর প্ররত 
এ্ক োসথই রেসয় িজর পেে িারেে এ্বং তার মা’র। 

গেোটা রছে এ্কটা িাম। িামটা হসো, ‘িারেে আবু বকর’। 
গেোটা পসেই িারেে বেে, ‘এ্টা গতা আব্বার হাসতর গেো’। রক 

রেসেসছি আম্মা?’ 
রেোটা গদসেই আিমিা হসয় পসেরছে িারেসের িা মররয়ম মােযাসরটা। 

ৈীসর ৈীসর তার গচাে বুসজ রেসয়রছে। 
িারেে এ্বং রজিা কাসরাই তা িজর এ্োসো িা। 
‘রক হসো আম্মা? অসুস্থসবাৈ করছ?’ িারেে রজজ্ঞাো করে উরেগ্ন 

কসন্ঠ। 
গচাে েুেে িারেসের মা। তার গচাে দু’গটা ভারর। বেে, ‘িা রকছ ুহয়রি 

গবটা। গেোটা আমাসক অসিক দুর অতীসত গটসি রিসয় রেসয়রছে’। 
থামে িারেসের মা। মাথা রিচু কসর এ্কটু দম রিে গ্ি। তারপর 

আবার শুরু করে, ‘তেি তুই আমার গপসট। বইটা পো গ্রদি গশষ করে গতার 
আব্বা বেে, আমাসদর ্রদ গছসে েন্তাি হয়, তাহসে তার িাম রােব ‘িারেে 
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আবুবকর’। বসে রতরি িামটা এ্োসি রেসে রােসেি। তুই হওয়ার পর এ্ই িামই 
গতামার রাো হয়’। 

‘আমার িাম তাহসে িারেে আবুবকর?’ 
‘হ্যাাঁ গবটা। সু্কসে ্ েি গতাসক রদোম, তারা ‘আবুবকর’ বাদ রদসয় রেেে 

‘বুবাসকর’। গেই গথসক তুই হসয় গেছ িারেে ‘বুবাসকর’। িামটা গরসেও আমরা 
ঐ িাসম ডাকসত পারররি’। 

‘গকি?’ 
‘আবুবকর িামটা এ্তটাই পরররচত গ্, এ্োিকার সু্কে-কসেজ এ্সক 

ভাসো গচাসে গদসে িা। তাছাো এ্ই িাসম তুই পরররচত হসে, আমরা ভয় কসররছ, 
গতার গকাি িরত হসত পাসর। রবপসদ পেসত পাররে মাসঝ মাসঝই’। 

‘আবুবকর িামটা পরররচত গকি আম্মা?’ 
‘আবুবকর হসেি আমাসদর িবীর েবযসশ্রষ্ঠ োথী। িবী (ে)-এ্র মৃতযুর 

পর রতরিই িবীর প্ররতরিরৈ বা ‘ৈমযসিতা’র পসদ আেীি হি এ্বং ইেোমী 
জেসতর শােকও হি রতরি। তাাঁর কাসছই গরামাি েম্রাসটর বারহিী প্রথম পরাজয় 
বরণ কসর এ্বং রবশাে এ্োকাও হারায় তার কাসছ’। 

িারেে-এ্র গচাে দু’রট উজ্জ্বে হসয় উঠে। েসবয ভসর উঠে তার মি। 
িবীর েবযসশ্রষ্ঠ োথী এ্বং এ্তবে মহাি গোসকর িাসম তার িাম। 

িারেে গোজা হসয় বসে বেে, ‘এ্ই িাম রাোর জসন্য গতামাসক এ্বং 
আব্বাসক ৈন্যবাদ আম্মা’। 

তারপর রজিার রদসক র সর বেে, ‘িামটা পছে হয়? আমাসক রকন্তু এ্ই 
িাসমই ডাকসব’। 

‘বে িাম শুৈু রিসে হসব িা, বে কাজও করসত হসব’। বেে রজিা। 
‘তুরম গে বে কাসজর োথী হসব’। 
রজিার মুে োে হসয় উঠে েজ্জায়। উসঠ দাাঁোে গে। বেে, ‘চাচী আম্মা, 

আরম আরে’। বসে ঘুসর দারেসয় হাাঁটা শুরু করে। 
কথাটা বসে রকন্তু িারেে রজব গকসটরছে। তার মা’র োমসি রজিাসক 

এ্ই কথা বো রঠক হয়রি। কথাটা বসে েজ্জা গপসয়রছে িারেে রিসজও। 



ব্ল্যাক ক্রসের কবসে  108 

 

‘রজিাসক এ্ভাসব ্েি তেি রাোও গকি?’ বকুরির স্বসর বেে 
িারেসের মা। 

‘রজিা গশাি, গশাি রজিা’। বসে ডাকসত ডাকসত িারেেও গবররসয় এ্ে 
ঘর গথসক। 

ঘর গথসক গবররসয় রজিাসক গদেসত গপে িা িারেে। ভাবে, রিিয় 
গদ সে পারেসয়সছ। বারের গেসট রেসয়ও গদেসত গপে িা তাসক। হঠাৎ তার মসি 
হে রজিা রিিয় েুরকসয়সছ। 

র রসত ্ াসব এ্মি েময় রপসঠ এ্সে এ্কটা রকে পেে। র সর দাোসিার 
আসেই গদেে ছুসট পাোসে রজিা। রচৎকার কসর বেসছ, ‘আজসকর মত মা  
কসর রদোম’। 

‘রকেটা তাহসে রকন্তু বােরত হসয় থাকে। রপঠটা গররড গরে’। রচৎকার 
কসর বেে িারেে। 

‘রঠক আসছ’। 
ছুসট চসে গেে রজিা। 
্তিণ তাসক গদো গেে তারকসয় রইে িারেে। তার গচাসে স্বপ্ন। 

সুের, পরবত্র এ্ক স্বপ্ন। 
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৫ 
গচাে গোোর আসেই আহমদ মুো অনুভব করে গে িরম রবছািায় শুসয়। 

তার মসি পেে, গে োরে চাোরেে, োরের রিয়েণ গে রােসত পাররছে িা। 
তারপর আর রকছু মসি গিই তার। োরে রক এ্যাকরেসডন্ট কসররছে? 

গে এ্েি গকাথায়, ভাবে আহমদ মুো। ব্ল্যাক ক্রে-এ্র হাসত গে ৈরা 
পসেরি তা বুঝা ্াসে এ্ই িরম শ্যা গদসে। তাহসে গে গকাথায়? োরে গথসক 
েংজ্ঞাহীি অবস্থায় গকউ তাসক অবশ্যই তুসে এ্সিসছ। তারা কারা? ব্ল্যাক ক্রে-
এ্র গকউ িয়সতা? ঐ টযারক্সর ড্রাইভার ্রদ ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গোক হয়, তাহসে গ্ 
গকউ তা হসত পাসর। 

গে রক হােপাতাসে? রবছািার গ্ তবরশষ্ট গে অনুভব করসছ এ্বং িাসক 
গ্ েন্ধ আেসছ, তাসত বুঝা ্াসে এ্টা গকাি হােপাতাে বা রক্লরিসকর কি। 

গচাে েুসে গে কাসক গদেসত পাসব? 
ৈীসর ৈীসর গচাে েুেে আহমদ মুো। গচাে েুসে আহমদ মুো গদেসত 

গপে এ্কজি িােযসক। আহমদ মুোসক গচাে গমেসত গদসে এ্রেসয় এ্ে িােয। 
ঘসরর অন্যপাসশ গচয়াসর বো এ্কজি তরুিীসক গদেসত গপে। তরুিীরট 

আহমদ মুোসক তাকাসত গদসেই উসঠ দাোে। গমসয়রটর গচাসে-মুসে আিে, 
রবিয় এ্বং রকংকতযবযরবমূঢ়তা। 

আহমদ মুো গচাে ঘুররসয় রিসয় তাকাে িােয-এ্র রদসক। বেে, ‘িােয, 
দয়া কসর বেসবি রক আরম গকাথায়?’ 

‘আপরি রেজি গ্রাসমর এ্করট রক্লরিসক’। বেে িােয। 
‘এ্ই রেজি গ্রাম গকাথায়?’ 
‘িািসতজ-তুরে হাইওসয়র পাসশ এ্দসর িদীর তীসর এ্বং তুরাসি 

উপতযকার মাথায় এ্ই গ্রাম। 
‘আজ কয় তাররে এ্বং রক বার িােয?’ 
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িােয জবাব রদে। তারপর বেে, ‘আপরি গকমি গবাৈ করসছি?’ 
‘ভাসো’। 
‘আপিাসক ্ারা এ্সিসছি এ্বং েবরকছ ুকরসছি, আপরি তাসদর োসথ 

কথা বেুি’ বসে িােয গচয়ার গথসক দারেসয় পো গমসয়রটসক কাসছ গডসক রিসয় 
আহমদ মুোসক বেে, ‘এ্ হসো রজিা েুইো। এ্র আব্বা রমিঃ িাংক মররে। 
এ্সদর পররবার রপকরিসক রেসয়রছসেি ‘সুর গোসর’-এ্র এ্ক পাহাসে। আপিাসক 
আহত ও েংজ্ঞাহীি গপসয় তারা আপিাসক রিসয় এ্সেসছি তাসদর গ্রাসমর এ্ই 
রক্লরিসক’। 

কথা গশষ কসরই িােয আবার বেে, ‘আপিারা কথা বেুি, আরম 
ডাক্তারসক েবর গদই’। 

বসে িােয গবররসয় গেে গকরবি গথসক। 
‘ৈন্যবাদ গবাি। আপিাসক গবাি বেসে রক আপরত্ত করসবি?’ 
রজিার রকংকতযবযরবমূঢ় ভাব এ্েিও ্ ায়রি। এ্ই অপরররচত ও রবিয়কর 

গোকরটর োসথ রকভাসব কথা বেসব, রক কথা বেসত হসব, ইতযারদ রিসয় তার ভয়, 
রেৈা, েংসকাচ এ্েিও কাসটরি। 

আহমদ মুো গবাি গডসক ৈন্যবাদ রদসে উজ্জ্বে হসয় উঠে রজিার গচাে। 
রজিা অনুভব করে, গোকরটর কসন্ঠ কৃরত্রমতা গিই, আর গচাসে তার পরবত্র দৃরষ্ট। 
রজিার মসি পেে, ওড  াদাসরর গচাসে এ্ই পরবত্র দৃরষ্ট গে গদসেসছ। এ্ দৃরষ্ট 
শত্রুসক রমত্র কসর, দুসরর মানুষসকও আপি কসর গিয়। 

রজিা মাথা গিসে জািাে, িা তার আপরত্ত গিই। তারপর রজিা বেে, 
‘আরম আব্বা-আম্মাসক েবর গদই, তারা েুশী হসবি’। 

বসে রজিা ঘুসর দাোসত গেে। 
‘শুনুি গবাি’। ডাকে আহমদ মুো। 
রজিা থমসক দাোে। 
‘িােয গ্ রপকরিসকর কথা বেসেি, গেটাসত আপরি রছসেি?’ 
‘রজ, গকি?’ 
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‘আরম গ্ োরেসত রছোম, গে োরে রক গভসে গেসছ বা তার িরত 
হসয়সছ?’ 

‘রজ িা। ও োরে ড্রাইভ কসরই আব্বা ও আরম আপিাসক রিসয় পাহাসের 
এ্পাসশ আমাসদর োরের কাসছ এ্সেরছোম। গকি বেসছি োরের কথা?’ 

‘আরম োরেটা এ্ক টযারক্স ড্রাইভাসরর কাছ গথসক ভাো রিসয়রছোম। 
োরে গভসে গেসে গোকরটর অসিক িরত হসব’। 

রবরিত হসো রজিা। গোকটা তার এ্ই রবপসদ রিসজর কথা িা গভসব 
ভাবসছ দররদ্র টযারক্স ড্রাইভাসরর িরতর কথা। গ্ রবপদ গথসক রতরি গবসচসছি, গ্ 
অরিিয়তার মসৈয রতরি পসেসছি, তাসত টযারক্স গকি উসোজাহাসজর িরতর 
কথাও এ্ই মুহুসতয তার মসি আোর কথা িয়। আি য্ গোক গতা! 

হঠাৎ ওড  াদাসরর কথা মসি পেে, ‘্ারা অসন্যর হারেসত হাসে, 
অসন্যর কান্নায় কাসদ, তারা মানুসষর মসৈয মহত্তম’। 

রজিা শ্রোর োসথ তাকাে আহমদ মুোর রদসক। িব্বই বছসরর শুে 
ৈমযসিতার জ্ঞাি ও দৃরষ্ট গ্ িবয ্ুবকরটর মসৈয গদো ্াসে, গে গক?- এ্ই প্রেরট 
আবারও মাথা তুেে রজিার মসি। 

বেে রজিা, ‘োরেটা ভাে আসছ। দুঘযটিার স্থাি গথসক োরে দুসর থাকায় 
রিরাপসদই থাকসব’। 

এ্ই েময় এ্ক োসথ ঘসর প্রসবশ করে, রজিার আব্বা, আম্মা এ্বং গছাট 
ভাই। 

রজিা বসে উঠে, ‘আরম ্ারেোম গতামাসদর েবর রদসত। রক কসর েবর 
গপসে?’ 

‘িােয গটরেস াি কসরসছ’। 
রজিা তার আব্বা, আম্মা ও গছাট ভাই এ্র পররচয় রদে আহমদ মুোসক। 
আহমদ মুো উসঠ বেসত বেসত বেে, ‘আরম িােয ও রজিা গবাসির কাসছ 

রকছু শুসিরছ। আরম আপিাসদর কাসছ কৃতজ্ঞ। আপিারা আমাসক বাাঁচসত োহা্য 
কসরসছি’। অতযন্ত িরম কন্ঠস্বর আহমদ মুোর। 



ব্ল্যাক ক্রসের কবসে  112 

 

আহমদ মুোসক উঠসত বাৈা রদসয় রজিার আব্বা িাংক মররচ বেে, 
‘ঈশ্বরই েব রকছ ুকসরি, মানুষ রিরমত্ত মাত্র। তুরম এ্েি গকমি গবাৈ করছ?’ 

‘ভাে’। 
‘আরম ডাক্তাসরর োসথ কথা বসে এ্োম। গকাি কমরপ্লসকরে গিই। 

এ্েিই গতামাসক আমরা রিসয় গ্সত পারর’। 
‘আপিাসদর কষ্ট গদয়া হসব। সুস্থ হওয়া প য্ন্ত রক্লরিসকই থাকসত পারর 

রকিা। রকছু মসি করসবি িা। এ্োসি রেটসরন্ট কত?’ 
‘রেটসরসন্টর প্রে গিই। এ্টা আমার ভাইসয়র রক্লরিক। বারেসত রিসে 

তুরম ভাে থাকসব’। 
আহমদ মুো রকছু িা বসে মুে রিচু করে। 
রজিার আব্বা রমিঃ িাংক তার গছসে মাকয-এ্র রদসক তারকসয় বেে, গদে, 

এ্যাম্বুসেে গররড রকিা। ওসদর আেসত বে’। 
রজিার আম্মা এ্ েময় এ্কশ’ ডোসরর কসয়কটা গিাট আহমদ মুোর 

রদসক এ্রেসয় ৈসর বেে, ‘বাছা, এ্ টাকাগুসো গতামার জুতার মসৈয পাওয়া 
গেসছ’। 

েজ্জার এ্কটা ছায়া িামে আহমদ মুোর গচাসে-মুসে। বেে, ‘আমার 
গতা রাোর রকছ ুগিই, ওগুসো রক আপিার কাসছ থাকসত পাসর িা?’ 

রজিার মা’র মুে প্রেণ্িতায় ভসর গেে। বেে, ‘রঠক আসছ বাছা’। 
রজিাসদর বারেসত এ্ে আহমদ মুো। 
তাসদর  যারমরে গেস্টরুসমর এ্কটা সুের সুেরজ্জত কসি তাসক থাকসত 

গদয়া হসো। প্ররতরদি ডাক্তার এ্সে তাসক এ্কবার গদসে ্ায়। রজিা এ্বং মাকয 
তার গদোশুিা কসর। 

আহমদ মুো রঠক কসরসছ তার মুেরেম পররচয় আপাতত গোপি 
রােসব। ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গোসকরা সুর গোসরর চারপাসশ ঘুর ঘুর করসত পাসর। 
ওসদর গতা পােে হসয় ওঠার কথা। এ্করদসক গে আহত, তার উপর তার মুেরেম 
পররচসয়র প্রকাশ তার পররচয় প্রকাশ কসর রদসত পাসর। ঘসর গোপসি গে িামা্ 
পসে। 



ব্ল্যাক ক্রসের কবসে  113 

 

গেরদি গভার পাাঁচটার েময় রজিা ও মাকয গবররসয়সছ তুরে ্াবার জসন্য। 
ছয়টায় তুরসে তাসদর এ্কটা গপ্রাগ্রাম আসছ। 

আহমদ মুোর রুসমর পাশ রদসয় ্াবার েময় মৈুর সুসরো কন্ঠ শুসি 
দু’জসিই থমসক দাাঁোে। কাি গপসত শুিে সুরটা আহমদ মুোর রুম গথসকই 
আেসছ। দু’জসিরই তীব্র গক তুহসের েৃরষ্ট হসো। 

রজিা রেসয় দরজা বন্ধ রকিা তা গদোর জসন্য ৈীসর ৈীসর চাপ রদে। 
দরজা আসস্ত আসস্ত  াাঁক হসয় গেে। 

ঘসরর দরজা পরিম রদসক। দরজা  াাঁক হসে তারা গদেে আহমদ মুো 
কাসপযসটর উপর এ্কটা পররষ্কার গতায়াসে গ সে পূবয-দরিণ গকাসণ মুে কসর 
দারেসয় আসছ তার হাত দু’রট বুসক বাাঁৈা। সুর কসর দুসবযাৈয ভাষায় অনুচ্চ স্বসর রক 
গ্ি পেসছ। তারপর তারা আহমদ মুোসক গকামর প য্ন্ত োো গরসে ভাাঁজ হসত 
গদেে। গদেে, কাসপযসটর উপর কপাে গরসে মারটসত উপুে হসয় পেসত। 
মাঝোসি এ্কবার রবররত রদসয় চার বার তাসক তারা এ্কই কাজ করসত গদেে।  

েবসশসষ গদেে দু’হাত তুসে প্রাথযিা করসতা। 
দরজা আসস্ত আসস্ত গভরজসয় রজিা ও মাকয গবররসয় এ্ে। মাকয বেে, 

‘আপা, তুরম অবাক হসো! আরম আরও দু’বার তাসক এ্ই কাজ করসত গদসেরছ’। 
‘গকাি েময় গদসেরছে?’ 
‘দু’রদিই গদসেরছ রাত দশটার পসর’। 
‘এ্মি ৈরসণর শরীরচচযা গতা গকাথাও গদরেরি’। 
‘শরীরচচযার পসর ঐ প্রাথযিাও গতা অবাক বযাপার?’ 
‘রকন্তু এ্ই শরীরচচযা এ্মি েমসয় এ্বং বন্ধ ঘসর গোপসি গকি? তাছাো 

ঐ েব রক পাঠ কসরি উরি?’ 
‘আেসে রকন্তু েুবই মজার ঘটিা আপা’। 
‘রঠক। এ্করদি রজজ্ঞাো করসত হসব’। 
গেরদি রজিাসদর  যারমরে ড্রইং রুসম রজিা, তার আব্বা, মা এ্বং ভাই 

মাকয বসে। 
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কথা বেরছে রজিার মা। বেরছে, ‘গশাি রজিার আব্বা, এ্ই মুোসয়ভ 
গছসেটাসক িা গদেসে আমার রবশ্বােই হসতা িা এ্মি মানুষ দুরিয়াসত থাকসত 
পাসর। এ্ত োজুক গ্ অরৈকাংশ েময়ই মুসের রদসক তারকসয় কথা বসে িা, 
আমাসদর মাসি গমসয়সদর োসথ। রজিাসক গে গবাি গডসকসছ, রকন্তু রজিার মুসের 
রদসক তাসক তাকাসত গদরেরছ বসে আমার মসি পসে িা’। 

‘রঠক বসেছ, আম্মা। আমার মাসঝ মাসঝ রকন্তু হারে পায়’। 
‘শুৈু রজিা ও আমার গিসত্রই িয়, পাোর গমসয়রাও এ্সেসছ। তাসদর 

গকউ োমসি এ্সেই গে গচাে িারমসয় গিয়’। 
‘আরমও এ্টা েিয কসররছ। প্রথম রদসক ভাবতাম, এ্টা তার এ্ক ৈরসির 

িাভযােসিে। সুেরী ও েমবয়েী গমসয়সদর োমসি পেসে অসিসকর এ্মি হয়। 
রকন্তু আহমদ মুোর গিসত্র এ্র গেশমাত্র গিই। তার কন্ঠ িরম রকন্তু অতযন্ত 
গপ রুষদীপ্ত। তার কথার মসৈয গকাথাও োমান্য দুবযেতা রকংবা রেৈার গেশমাত্র 
থাসক িা’। বেে রজিার আব্বা। 

‘তার বে এ্কটা গুণ গে অতযন্ত স্বাবেম্বী। অসুস্থ অবস্থাসতই রিসজর কাজ 
গে রিজ হাসত করসত গচসয়সছ। গেরদি আরম ওষুৈ োওয়ার েময় তার গ্লাসে পারি 
 ােসত রেসয়রছোম। গে বসে উঠে, ‘েন্তাি থাকসত মাসক ্রদ এ্েব কাজ করসত 
হয়, তাহসে েন্তাসির অপরাৈ হয় মা’। এ্মি েসচতিতা, এ্মি দৃরষ্টভংরে, মাসক 
এ্মি ম য্াদা রদসত আরম কাউসক গদরেরি’। 

‘উরি েরতযই অদ্ভুত মা। গেরদি উরি টয়সেসট রছসেি, রবছািা-সটরবে 
গদেোম আসোছাসো। মসি করোম, আরম গুরছসয় গদই। গোছাসিা প্রায় গশষ 
কসররছোম। উরি গবররসয় এ্সেি। আমাসক গদসে উরি এ্কটু হােসেি বসট। রকন্তু 
চাররদসক গচসয় তার গচাে ও গচহারায় গ্ ভাব  ুসট উঠে তাসত বুঝোম, রতরি 
অেন্তুষ্ট হসয়সছি। রতরি অতযন্ত ভদ্রভাসব বসেই গ েসেি, বে ভাইসয়র ্া করা 
উরচত, তা গছাট গবাসির কসর গদয়া রঠক িয়’। 

আরম বসেরছোম, ‘রঠক িয়, রকন্তু কসর গদয়া গতা অন্যায় িয়’। 
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উত্তসর রতরি বসেরছসেি, ‘অন্যায় েম্পসকয ৈারণা েব েময় মূেযসবাসৈর 
উপর রিভযরশীে। আরম ্াসক অন্যায় বেব, তাসক তুরম অন্যায় মসি িাও করসত 
পার’। 

‘এ্ কথাটুকুর মসৈয রতরি রবরাট কথা বসেরছসেি। হজম করসত আমার 
েময় গেসেরছে। এ্কটু পসর আরম বসেরছোম, ‘বুসঝরছ, আমাসদর আোদা 
মুেযসবাসৈর কথা বেসছি, আরম এ্ রবষয়টা ভাে বুরঝ িা’। বসে আরম চসে 
এ্সেরছোম। আমার রকছুটা রাে হসয়রছে, অপমািও গবাৈ কসররছোম রকছুটা। 
গেরদিই ্েি তাাঁর োসথ আমার আবার গদো হসো, রতরি বসেরছসেি, রজিা 
গবাি, তুরম রাে কসরছ আরম বুঝসত গপসররছ। মসি গরে, এ্ই পৃরথবীসত গ্ জীবি 
ও জেৎ তুরম গদেছ, গেোসি েবাইসকই রকছু গ্রহণ এ্বং রকছু বজযি কসর চেসত 
হয়। এ্ই গ্রহণ বজযসির জসন্য গতামার ভযােু জাজসমন্ট (মাপকারঠ) থাকসত হসব। 
এ্সক তুরম িীরতসবাৈ বা দৃরষ্টভংরেও বেসত পার। এ্টা িা থাকসে গ্রহণ-বজযসির 
গুরুত্বপূিয কাসজ ভুে হসত পাসর?’ 

আরম বসেরছোম, বুসঝরছ। আপরি রবরাট দাশযরিক কথা বসেসছি। রকন্তু 
এ্র োরা আমাসক রক বুঝাসত চাইসছি’। 

‘গতামার গচাসে আরম অেন্তুরষ্ট গদসেরছোম, তাই এ্কথাগুসো আমার 
বো। আরম গতামাসদর অল্প েমসয়র অরতরথ। আমার আচরণ ্রদ গতামাসদর কষ্ট 
গদয়, তাহসে গেটা আমার জসন্য বে কষ্ট হসয় থাকসব’। 

‘তাাঁর কেস্বর ভারর রছে। আমার েুব োরাপ গেসেরছে। বুঝোম, আমার 
কথায় রতরি আহত হসয়সছি। আরম বেোম, আরম আমার কথার জসন্য মা  
চারে। রকন্তু আরম জািসত চাই, আমার কাজটুকুসক আপরি অন্যায় মসি 
কসররছসেি গকি?’ 

রকছুিণ রতরি চুপ কসর থাকসেি পসর বেসেি, ‘অসিক কথা আসছ গবাি 
্া স্পষ্ট কসর বো ্ায় িা। আেে বযাপার হসো, আরম ্থা েম্ভব চাই িা আরম 
এ্কা থাকা অবস্থায় আমার বে ঘসর এ্কা এ্মি গকাি গমসয় প্রসবশ করুি র্রি 
আমার মা িি, েসহাদর গবাি, োো িি,  রু  িি। এ্টা আমার দুবযেতা িয়, 
দুঘযটিার রবরুসে এ্টা আমার েতকযতা’। 
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রতরি থামসেও আরম অসিকিণ কথা বেসত পারররি। আরম স্তরম্ভতভাসব 
তারকসয়রছোম তাাঁর রদসক। তাাঁর কথা আরম পুসরাপুররই বুঝসত গপসররছোম। 
হঠাৎ কসরই আমার গ্ি মসি হসয়রছে, ্াসক আরম গদেরছ, রতরি আমার গদো 
মানুসষর মত গকাি মানুষ িি। 

গকাি ভাসব আরম বেসত গপসররছোম, ৈন্যবাদ ভাইয়া। আপিাসক ভাই 
বসে ডাকসত পারায় আমার েবযসবাৈ হসে। 

মাথা ঝুরকসয় তাসক এ্কটা বাও কসর চসে এ্সেরছোম। 
েবাই অবাক রবিসয় শুিরছে রজিার কথা। 
‘আেসে এ্ই গছসেটা গক? চররত্র, োহে, শরক্ত েবরদক রদসয়ই 

রবিয়কর। গক এ্ই গছসেরট?’ বেে রজিার মা। 
‘সুস্থ হসয় উসঠসছ, এ্েি রজজ্ঞাো করা ্ায়’। বেে রজিার আব্বা। 
‘আব্বা, তাসক আরম অদ্ভুত এ্ক ৈরসণর বযায়াম করসত গদসেরছ। রজিা 

আপাও গদসেসছ’। বেে মাকয মররে। 
‘অদ্ভুত গকমি?’ বেে রজিার মা। 
‘মাকয রঠকই বসেসছ মা। আরমও গদসেরছ’। বেে রজিা। 
‘বেত শুরি’। বেে রজিার আব্বা। 
মাকয তার গদো েব কারহিী েুরটসয় েুরটসয় বেে। েব শুসি ভ্রু কুচকাসো 

রজিার আব্বা িাংক মররচ। বেে, ‘মাকয তুরম রিসজ কসর গদোও গদরে 
বযাপারটা’। 

মাকয রিেুতভাসব তা গদোে। 
মাকয-এ্র গডসমাসিসেশি গশষ হবার আসেই রজিার আব্বা বসে উঠে, 

আর দরকার গিই মাকয। এ্টা মুেেমািসদর প্রাথযিা’। পযাররসের মেরজসদ 
এ্করদি এ্ প্রাথযিা আরম গদসেরছ’। 

‘এ্টা মুেেমািসদর প্রাথযিা? তাহসে...’। প্রায় এ্ক েংসেই বসে উঠে 
রজিার মা, রজিা এ্বং মাকয। 

‘তাহসে মুোসয়ভ মুেেমাি’- এ্ বযাপাসর রবন্দুমাত্র েসেহ গিই’। বেে 
রজিার আব্বা রমিঃ িাংক। 
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‘এ্বং তাহসে প্রাথযিায় দুসবযাৈয ভাষায় তাসক গ্টা পেসত শুসিরছ, গেটা 
ওসদাঁর ৈমযগ্রসের উেৃরত, তাই িা আব্বা?’ গোৎোসহ বসে উঠে রজিা। 

রজিা উঠে। বেে, ‘আরম ্াই, এ্ সুেবর িারেেসক রদসত হসব’। 
‘িারেেসক রদসত পার। রকন্তু গ্সহতু গে বযাপারটা গোপি গরসেসছ, তাই 

এ্টা প্রচার িা হওয়াই ভাে’। বেে রমিঃ িাংক। 
‘রঠক আসছ’। বসে গদ ে রদে রজিা। 
িারেসের বারেসত  ুসকই গপে িারেসের মাসক। বেে, ‘চাচী আম্মা, 

িারেে গকাথায়?’ 
‘গকি বাইসর গিই?’ 
‘গিই’। 
‘তাহসে গকাথাও গেসছ’। 
‘ও রক বাইসর গকাথাও রেসয়রছে। ক’রদি গদেরছ িা গ্’। 
‘িা গকাথাও ্ায়রি। গতামার উপর মসি হয় েুব গরসে আসছ। কাে 

গতামাসক ডাকসত গ্সত বসেরছোম আমার করম্পউটারটা গতামাসক এ্কটু গদোব 
বসে। বেে, কাসরা বারেসত আরম গ্সত পারব িা। আরম রঠক কসর গদব’। 

‘গকি রাে কসরসছ চাচী আম্মা?’ 
‘গেরদি জন্মরদসি তুরম আেরি’। 
‘ও এ্ই’। 
বসে রজিা গবররসয় গেে িারেসের গোসজ। 
গপে তাসক বারের রিসচই ওসদর বাোসি। 
গ্সত গ্সত রজিা ভাবরছে, েরতয কয়রদি গথসক রজিারও আো হয়রি 

এ্রদসক। জন্মরদসি আেসত পাসররি আহত ও েংজ্ঞাহীি গমহমাি রিসয় বযস্ত 
থাকার কারসণ। ঐ রদিই রপকরিক গথসক তাসক তাসদর বারেসত রিসয় আো হয়। 

িারেে বসে আসছ তাসদর েবরজ ও  সুের বাোসি। বাোিরটসত  েু 
োসছর  াসক  াসক প্রচরু েবরজও  োসিা হসয়সছ। 

বসে বসে এ্কটা েবরজ োসছর পররচ য্া কররছে িারেে। 
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রজিা িারেসের এ্কদম রপসঠর কাসছ রেসয় দাাঁোে। রকছুিণ অসপিা 
করে। গেয়াে করে িা িারেে। 

রজিা তজযরি রদসয় গটাকা রদে িারেসের মাথায়। 
িারেে চমসক র সর তাকাে। গঠাসট তার এ্ক ঝেক হারে  সুট উসঠও 

রমরেসয় গেে। মুে েম্ভীর কসর বেে, ‘এ্রদসক রক মসি কসর?’ 
‘চাচী আম্মা রঠকই বসেসছি। েুব গতা রাে গদেরছ!’ গঠাসট দুষ্টুমী হারে 

গটসি বেে রজিা। 
‘রাে রকসের? আরম রজজ্ঞাো কররছ, এ্রদসক গকি রাজপতু্তরুসক গছসে?’ 

গিাসভ মুে োে কসর গ েে িারেে। 
রজিার মুে গথসক হারে রমরেসয় গেে। মুসে  ুসট উঠে তার অপমাসির 

রচহ্ন। তীব্র কসন্ঠ বেে, ‘িারেে তুরম রক বেছ জাি?’ 
‘জারি, রাজপতু্তুসরর কথা। ময়ুরপংেীসত চসে আো রাজপতু্তুসরর কথা’। 
‘চপু কর িারেে, ওর েম্পসকয এ্কটা কথাও বেসব িা’। কসঠার কন্ঠ 

রজিার। রাসে, গিাসভ তার মুে োে হসয় উসঠসছ। কাাঁপসছ তার গঠাট। 
িারেসের গচাে-মুে আরও কসঠার হসয় উঠে। বেে অসিকটা বযাংে 

কসরই, ‘জািতাম গতামার েুব োেসব’। 
‘তুরম পােে হসয় গেছ। কমিসেে হাররসয় গ সেছ িারেে’। তীব্র 

গিাসভ রচৎকার কসর উঠে রজিার কন্ঠ। 
‘এ্োসি রচৎকাসরর গকাি প্রসয়াজি গিই। তুরম ্াও। আরম রাজপতু্তুর 

িই, গছাট্ট জারতর োমান্য মানুষ আরম’। বসে আবার বসে পেে িারেে। 
‘রঠক আসছ আরম ্ারে। আমাসক তুরম এ্ত গছাট করসব, তুরম এ্ত গছাট 

হসব আরম ভারবরি’। কান্নায় গভসঙ পেে রজিা। তারপর দু’হাসত মুে গ সক ঘুসর 
দারেসয় পােসের মত গদ ে রদে গে। 

কসয়ক েজ রেসয়ই বাোসির োইট গপাসস্টর োসথ ৈাো গেে রজিা। 
এ্কটা গছাট্ট আতযিাদ তুসে পসে গেে গে। 

গদেসত গপে িারেে। এ্কট ু রেৈা করে। তারপর ছুসট গেে রজিার 
কাসছ। গটসি তুেে রজিাসক মারট গথসক। এ্ক হাসত জরেসয় গরসে মাথা পরীিা 



ব্ল্যাক ক্রসের কবসে  119 

 

কসর বেে, ‘গকসট গেসছ’। পসকট গথসক রুমাে গবর কসর আহত স্থািটা গচসপ 
ৈরে এ্বং বেে, ‘চে বাোয়’। 

রজিা রিসজসক ছারেসয় গিবার গচষ্টা কসর বেে, ‘গছসে দাও আমাসক। 
আর মায়া গদোসত হসব িা। গ্সত দাও আমাসক গতামার রাজপতু্তুসরর কাসছ’। 

‘মায়া গদোরে িা। ্ াসব। তার আসে বাোয় চে’। বসে িারেে রজিাসক 
গটসি রিসয় চেে বাোর রদসক। 

বাোয়  ুকসতই িারেসের আম্মা বেে, ‘রক হসয়সছ রজিার?’ 
‘ইসেকরেক গপাসের োসথ ৈাো োরেসয় মাথা গকসট গ সেসছ আম্মা’। 

বেে িারেে। 
‘রকভাসব ৈাো গেে? েুব গকসট গেসছ?’ 
‘ও রােসে রকছু গচাসে গদসে িা আম্মা’। 
‘আবার আমাসকই গদাষ রদে?’ তার কসন্ঠ কান্নার সুর। 
‘িারেে তুই এ্োি গথসক ্ া। গতার কান্ডজ্ঞাি গকািরদি হসব িা’। বসে 

িারেসের মা রজিাসক কাসছ গটসি রিে। বেে, ‘গদরে মা গকমি গকসটসছ’। 
 াস্ট এ্ইড বক্স রিসয় র সর এ্ে িারেে। 
আঘাতটা বে গকাি কাটার প য্াসয় ্ায়রি। চামো এ্কটু রছসে রেসয় 

এ্কটু রক্ত গবররসয়সছ। তসব জায়োটা  ুসে উসঠসছ গবশ। রকচুিণ বর  গদয়ার 
পর তুো রদসয় ওষুৈ োরেসয় রদে িারেে। 

‘এ্ রকছ ু িয়, দু’এ্ক রদসিই গেসর ্াসব। মাথায় রচরুরিটা এ্কটু 
োবৈাসি গকাসরা’। বেে িারেসের আম্মা। 

‘আরে চাচী আম্মা’। বসে রজিা চেসত শুরু করে। 
িারেে হাত পররষ্কার কসর রুমাে রদসয় হাত মুছসত মুছসত বারের গেসট 

রজিার োমসি দাাঁোে। 
রজিা মুে তুসে চাইে িারেসের রদসক। মুহুতযকাে গচসয় গথসক বেে, 

‘আর রক অপমাি করার গতামার বারক আসছ?’ থাকসে কসরা’। 
িারেসের গচাসে এ্েি আর রাে গিই। গচাসে-মুসে রকছুটা অনুসশাচিার 

ভাব। বেে, ‘েব গদাষ আমার, গতামার গকাি গদাষ গিই?’ 
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‘গদাষ গতা আসছই। তাই গতা ্া তা বসেছ, আরও বে’। বসে রজিা 
িারেেসক পাশ কারটসয় চেসত শুরু করে। 

গেট গথসক গবররসয় এ্সে রজিা র সর তাকাে। িারেে দারেসয় রছে গেসট 
মুে ভার কসর। 

িারেসের রদসক িা তারকসয় মুে রিচু কসর বেে, ‘আরম গতামাসক এ্মি 
এ্কটা সুেবর রদসত এ্সেরছোম, ্া এ্ই গ্রাসম, এ্ই গদসশ গতামাসকই েুশী করত 
েবসচসয় গবশী। রকন্তু তুরম বেসত রদসে িা। চাপাসে আমার মাথায় অপবাসদর 
গবাঝা’। বসে রজিা ঘুসর দারেসয় চেসত শুরু করে। 

িারেে ছুসট রেসয় রজিার োমসি দাাঁোে। বেে, ‘রঠক আসছ তুরম ্াও 
রকন্তু এ্কটা কথা বে, আরম ্া গতামাসক বসেরছ, তা আরম রক রবশ্বাে করর?’ ভারর 
কন্ঠ িারেসের। 

‘আরম ্া উত্তর গদব, তা তুরম জাি। রকন্তু আরম রজজ্ঞাো করর এ্মি কথা 
তুরম বেসত পার গকমি কসর?’ 

‘এ্মি অবস্থায় পেসে গতামার রাে হসতা িা?’ 
‘হয়সতা হসতা। রকন্তু এ্মি জঘন্য কথা গতামাসক বেসত পারতাম িা’। 

আসবসে রুে হসয় গেে রজিার কন্ঠ। 
অশ্রু গিসম এ্ে িারেসের গচাসে। 
রজিার পথ গথসক েসর দারেসয় িারেে বেে, ‘রঠক আসছ ্াও রজিা’। 
রজিা িেে িা। বেে, ‘কথাটা শুিসব িা?’ িারেসের রদসক িা তারকসয়ই 

বেে রজিা। 
উত্তর রদে িা িারেে। দারেসয় রইে চুপ কসর। 
রজিা পসকট গথসক রুমাে গবর কসর িারেসের রদসক তুসে ৈসর বেে, 

‘গচাে মুসছ এ্ে আমার োসথ’। 
‘গকাথায়?’ 
‘গতামার রাজপতু্তুসরর কাসছ’। 
‘আমাসক শারস্ত গদবার আর গকাি পথ রক গতামার গিই রজিা?’ 
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রজিার মুসে হারে  ুসট উঠে। বেে, ‘আবার ঝেো বাৈাসব? আমাসক 
গচাে বন্ধ কসর রবশ্বাে করসত পার িা?’ 

‘রঠক আসছ, চে রজিা’। গচাে মুসছ রিসয় বেে িারেে। 
দু’জসিই হাাঁটসত শুরু করে রজিার বারের রদসক। 
‘রাে কসর গহাক, গ্ভাসবই গহাক তুরম এ্কটা োংঘারতক েতয কথা 

বসেসছ িারেে’। বেে রজিা। 
‘রক বসেরছ?’ 
‘আমাসদর গমহমাি েরতযই রাজপতু্তুর। এ্মি রবিয়কর মানুষ গচাসে 

গদেসত পাব তা গকািরদি ভারবরি’। 
‘্তই বে রাে আর আমার আেসব িা’। 
‘গতামার রাসের কথা িয়। কথাটা আরম েরতযই বেরছ। চে গেসেই 

বুঝসত পারসব। জাি গে গক?’ 
‘গক?’ 
‘মুেেমাি’। 
‘মুেেমাি? মুেেমাি?’ বেসত বেসত দারেসয় পেে িারেে। 
‘এ্ে, দাাঁোবার দরকার গিই’ বসে গটসি রিসয় গ্সত গ্সত রজিা বেে, 

‘উরি পররচয় গদিরি। বযাপারটা আমরা গোপসি গদসেরছ। গোপসি আমরা তাসক 
প্রাথযিা করসত গদসেরছ, গতামাসদর ৈমযগ্রে গথসক উেৃরত পাঠ করসতও শুসিরছ’। 

আিে ও রবিসয় মিটা ভসর গেে িারেসের। বেে, ‘রকন্তু পররচয়টা 
গোপি কসরসছ গকি?’ 

‘বেোম িা গোকটা রবিয়কর। আমরা রিজ গচাসে গদেোম, আক্রান্ত 
হওয়ার পর দশজি গোকসক পরারজত ও হতযা কসর রবজয় োভ করে। রকন্তু এ্ 
শরক্তর গচসয় রবিয়কর হসো তার চররত্র। এ্কটা গকি এ্কশ’টা রজিা তাাঁর দৃরষ্ট 
আকষযণ করসত পারসব িা, তা জাসিা েদযভ’। 

‘তুরম েরতযই আমার োসথ ররেকতা করছ রজিা’। 
‘রঠক আসছ চে’। 
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আহমদ মুোর ঘসর তাসক গপে িা রজিা। বেে, ‘চে িারেে, রিিয় 
গভতসরর ড্রইং রুসম আসছি রতরি’। 

ড্রইং রুসম প্রসবশ করে রজিা ও িারেে। গদেে রজিা, তার আব্বা, 
আম্মা, মাকয ও আহমদ মুো বসে েল্প করসছ। 

রজিা িারেেসক গদরেসয় আহমদ মুোসক বেে, ‘মুোসয়ভ ভাইয়া এ্ 
িারেে, আমার বন্ধু’। 

আহমদ মুো হাত বাোে িারেসের রদসক। হ্যান্ডসশক করে দু’জসি। 
িারেে প্রথম দৃরষ্টসতই আহমদ মুো েম্পসকয গ্ উপেরব্ধ করে তা হসো, 

গোকটা এ্কদম স্বে। তার মুসের রদসক তাকাসতই তার হৃদয়টাসক গদো ্ায়। 
িারেসের রেতীয় অনুভূরতটা হসো, গোকটা গ্ি তার শত বছসরর গচিা। গকাি 
অপররচসয়র বযবৈাি তাসদর মসৈয গ্ি গিই। মুহুসতযই আপি হসয় গেসছ। আহমদ 
মুোর োসথ ্েি হ্যান্ডসশক করে তার মসি হসো, আত্মশরক্তর এ্কটা রবদুযৎ 
প্রবাহ গ্ি গেসে গেে তার গোটা েোয়। 

রজিা রেসয় বেে তার আব্বার পাসশ। আর িারেে বেে মাকয-এ্র 
গো ায়। 

‘গ্ কথা বেসত ্ারেোম বৎে’, বসে শুরু করসো রজিার আব্বা, 
‘গেরদি সুর গোসর’গত গতামাসক গ্ভাসব আমরা গমাকারবো করসত গদেোম, 
তারপর েত কসয়করদি গতামাসক ্া গদেোম, তাসত, েরতয বেরছ, গতামাসক 
োৈারণ গকউ বসে আমাসদর মসি হয়রি, এ্জসন্য আমাসদর রবরাট গক তুহে 
গতামাসক জািার’। 

এ্কটু থামে রজিার আব্বা। গথসমই আবার শুরু করে, ‘আমরা বুঝসত 
পাররছ, তুরম এ্রশয়াি। গতামার গদশ গকাথায়?’ 

আহমদ মুো মুে রিচু করে। তারপর বেে, ‘এ্কজি অপরররচত েম্পসকয 
এ্ই গক তুহে স্বাভারবক জিাব। রকন্তু বুঝসত পাররছ িা আপিার প্রসের উত্তসর রক 
বেব আরম। চীসির তুরকযস্থাি (রেংরকয়াং) প্রসদসশ আরম জন্মগ্রহণ করর। রকন্তু আজ 
আমার গকাি গদশ গিই’। শান্ত ও িরম কন্ঠ আহমদ মুোর। 

‘গকি, গতামার বারে গিই?’ 
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‘িা, আমার গকাি বারে গিই’। 
‘গকি বাপ, মা, ভাই, গবাি...’। 
‘িা, আমার গকউ গিই জিাব’। এ্কটা ম্লাি হারে  ুসট উঠে আহমদ 

মুোর গঠাসট। তাসত গবদিাই ঝসর পেে গবশী। গচাে রিসচর রদসক গরসে কথা 
বেরছে আহমদ মুো। 

কারও মুসে গকাি কথা গিই। আহমদ মুোর উত্তরগুসো েবাইসক স্তরম্ভত 
কসররছে। তাসদরসক রকছুটা গবদিাতযও কসরসছ। েবার দৃরষ্ট আহমদ মুোর ম্লাি 
মুসের রদসক। 

‘এ্মিটা রক কসর হয় বৎে?’ বেে রজিার আম্মা। 
‘হয় আম্মা। রেংরকয়াং গথসক হাজার হাজার মুেরেম পররবারসক উসেদ 

করা হসয়সছ। আমার পররবার তার এ্করট। রবতারেত হবার েময় েব হাররসয়রছ। 
গকউ মারা গেসছি, গকউ রিহত হসয়সছি’। 

‘তাই বসে গতামার গদশ থাকসব িা, বারে থাকসব িা?’ 
‘েব গদশই আমার গদশ। আর বারের প্রসয়াজি হয়রি আমার’। 
‘রকন্তু গতামার পােসপাটয?’ 
‘ওটা গকাি েমস্যা হয় িা। মুেরেম গদশগুসোর মসৈয ্েি গ্ গদসশর 

পােসপাটয চাই রদসয় গদয়’। 
রবিসয় গচাে কপাসে তুেে রজিার আব্বা রমিঃ িাংক মররচ। এ্ কথা 

েবাইসকই রবরিত করর। িারেে শুৈু রবরিত িয়, তার হৃদয়টা এ্কটা অপরররচত 
গবদিায় ভসর রেসয়রছে। গে ভাবসত পাররছে িা, এ্মি মূেহীি অেহায় মানুষ 
দুরিয়াসত থাসক! আর রজিা ভাবরছে, রক অদ্ভূত! রাজপতু্তুসরর গভতসর এ্ক চরম 
‘রিিঃস্বতার গবদিা!’ 

‘গেরদি সুর গোসর’গত কাসদর োসথ গতামার েংঘষয হসো?’ বেে রজিার 
আব্বা। 

আহমদ মুো মুে তুসে এ্কবার চাররদসক চাইে। রমিঃ িাংক মররচ 
আহমদ মুোর রেৈা বুঝসত পারে। বেে, ‘এ্োসি েবাই আমরা গতামার 
মংেেকামী’। 
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‘ৈন্যবাদ’, জারিসয় আহমদ মুো বেে, ‘ওরা ‘ব্ল্যাক ক্রে’-এ্র গোক’। 
‘ব্ল্যাক ক্রে’-এ্র গোক?’ রজিার আব্বার কসন্ঠ ভয় ও রবিয় দুসটাই  সুট 

উঠে। 
‘ব্ল্যাক ক্রে’ রক আব্বা? তুরম গচি?’ পাশ গথসক বসে উঠে রজিা। 
‘রচরি িা। েম্প্ররত ওসদর েম্পসকয গজসিরছ। ওটা এ্কটা গোপি েৃষ্টাি 

েংেঠি। রবশ্বসজাো ওসদর কাজ। ক্রুসেড চাোসে ওরা অন্য ৈময রবসশষ কসর 
মুেেমািসদর রবরুসে। ওসদর সুিামও আসছ, আবার েবাই জাসি ওটা েুসি 
েংেঠি, পশুর গচসয়ও িারক িৃশংে। ওসদর শত্রুর োতায় িাম উঠসে তার আর 
রিা গিই’। 

‘আপরি রঠক বসেসছি জিাব’। বেে আহমদ মুো। 
েকসের গচাসেই ভয় এ্বং আতংক। 
ড্রইং রুসমর দরজাটা বন্ধ কসর রদসয় এ্ে। গকাি কথা বাইসর িা ্ াওয়াই 

ভাে। 
‘ওসদর োসথ গতামার এ্ই েংঘাসতর কারণ রক? তুরম শত্রু হসে গকমি 

কসর ওসদর?’ বেে রজিার আব্বাই। 
আহমদ মুো ম্লাি হােে। বেে, ‘আমার োসথ তাসদর গকাি শত্রুতা 

গিই। কযাসমরুসির এ্কজি ্ুবকসক তারা পযাররে গথসক রকডন্যাপ কসরসছ। গে 
আমার বন্ধু, তাসক আরম উোসরর গচষ্টা কররছ’। এ্রপর আহমদ মুো এ্কটু গথসম 
ওমর বায়াসক গকন্দ্র কসর ্া ঘসটসছ েব কথা েুসে বেে। 

েবাই মেমুসগ্ধর মত শুিে ওমর বায়ার গেই কারহিী। েবার গচাসে-মুসে 
 সুট উঠে অেহিীয় এ্ক গবদিার ছাপ। আর রজিা এ্বং িারেসের গচাে রেক্ত 
হসয় উসঠরছে অশ্রুসত। আহমদ মুো তাসদর েকসের কাসছ আরও মহত্তর রূপ 
রিসয় আরবভূযত হসো। রিজ জারতর জসন্য এ্মি ভােবাো, এ্কজি বযরক্ত জসন্য 
এ্ইভাসব রবপসদ ঝারপসয় পোর কথা তারা বইসতই পসেরছে রকন্তু তাসক আজ 
তারা গচাসের োমসি মূরতযমাি গদেসত পাসে। 

‘ওমর বায়ার গকাি েন্ধাি গপসয়ছ?’ বেে রজিার আব্বা। 
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‘আরম মাত্র কসয়করদি আসে পযাররে এ্সেরছ। পযাররসে ওসদর এ্কটা 
ঘারটাঁর গোাঁজ পাই। গ্ রাসত আরম আরে, তার পসরর রাসতই ওসদর ঘারটসত ্াই 
আরম ওমর বায়ার....’। 

আহমদ মুোসক কথা গশষ করসত িা রদসয়ই রজিার আব্বা রজজ্ঞাো 
করে, ‘এ্কা গেসে?’ 

‘রজ, হ্যাাঁ’। 
আহমদ মুো এ্রপর ব্ল্যাক ক্রে-এ্র োসথ তার ্া ঘসটসছ েব কথা 

বেে। ‘সুর গোসর’-এ্র ঘটিা প য্ন্ত। 
আহমদ মুো কথা গশষ করসেও গকউ কথা বেে িা। বেসত পারে িা। 

েবার মুে ভসয়, রবিসয় হা হসয় গেসছ। ্া তারা শুিে র সের কারহিীর গচসয় 
চমৎকার, র সের কারহিীর গচসয়ও গ্ি ভয়ংকর। 

রজিা ও মাকয-এ্র মসি হসো তাসদর োমসির গোকরট এ্কজি জীবন্ত 
ররবিহুড রকংবা তার চাইসতও বে। আর িারেসের বুকটা অেীম এ্ক আসবসে 
ভসর গেসছ। আহমদ মুোসক তার মানুষ বসে মসি হসে িা। মসি হসে শত্রু 
রিৈসির জসন্য স্বেয গথসক পাঠাসিা গ্রীক গদবতাসদর এ্কজি রতরি। 

‘ব্ল্যাক ক্রে-এ্র ২৪জি এ্ প য্ন্ত গতামার হাসত রিহত হসয়সছ?’ রবিয়-
রুে কসন্ঠ বেে রজিার আব্বা। 

‘আত্মরিার প্রসয়াজি ছাো কাউসক আরম মারর িা। মারসত চাইসে 
জাহাসজ আরও োত আটজি গোক মরত’। 

েবাই চুপ চাপ। 
িীরবতা ভাঙে রজিার আম্মা। বেে, ‘আমরা ্া গভসবরছ তাই, তুরম 

োৈারসণর মসৈয পে িা। রকন্তু তুরম গক? তুরম গ্ মুেেমাি, গতামার প্রাথযিা করা 
গথসক আমরা বুসঝরছ এ্বং আজ তুরমও বেসে। গতামার আর পররচয় রক?’ 

আহমদ মুো মাথা রিচু করে। তৎিণাৎ গকাি কথা বেে িা। তারপর 
ৈীসর ৈীসর মাথা তুসে বেে, ‘আপিারা আমাসক মৃতযুর মুে গথসক বারচসয়সছি 
এ্বং আপিাসদর কাসছ গ্ গস্ন্হ গপসয়রছ তাও গকািরদি ভুেবার িয়। আপিাসদর 
কাসছ গকাি রকছু গোপি করা রঠক িয়’। বসে এ্কটু থামে আহমদ মুো। তারপর 
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আবার শুরু করে, ‘আরম আপিাসদর কাসছ আমার রমথযা িাম বসেরছ। আমার 
িাম আহমদ মুো। 

রজিার আব্বার ভ্রু কুরঞ্চত হসো। বেে, আরম এ্ক আহমদ মুো েম্পসকয 
পসেরছ। রতরি অরত বে রবপ্লবী। র রেরস্তি, রমোিাও, মৈয এ্রশয়া রবপ্লসবর 
িায়ক রতরি। কসকশাে, বেকাি এ্বং মাত্র রকছুরদি আসে গস্পসিও রতরি 
মুেেমািসদর পসি রবরাট পররবতযি এ্সিসছি। তাসক তুরম মাসি তুরম..’। 

কথা গশষ িা কসরই গথসম গেে রজিার আব্বা রমিঃ িাংক মররচ। ্া রতরি 
বেসত চাি তা গ্ি বেসত পারসছি িা। তার গচাসে মুসে রবিয় রমরশ্রত রবব্রত 
ভাব। 

আহমদ মুো তার িত মুেটা ঈষৎ উপসর তুসে শান্ত কসন্ঠ বেে, ‘রজ, 
আরম গেই আহমদ মুো’। 

কথাটা কাসি ্াওয়ার োসথ োসথই রজিার আব্বা অজ্ঞাসতই গ্ি উসঠ 
দাোে। আবার বেে। রবসস্ফাররত তার দু’রট গচাে। এ্কটা অপ্রস্তুত, 
রকংকতযবযরবমূঢ় ভাব তার মসৈয। রজিা, িারেে, মাকয স্বপ্ন গদেসছ গ্ি। হঠাৎ 
কসরই পরররচত পৃরথবীটা উসল্ট রেসয় গ্ি তারা এ্ক রূপকথার গদসশ হারজর হসো 
এ্বং রদরিজয়ী এ্ক রূপকথার রাজপতু্তুর তাসদর োমসি। গচাে ভসর গদেসছ তারা 
গেই রাজপতু্তুরসক। 

রজিার মা রবরিত হসয়সছ, রকন্তু তার প্রসের জবাব গপসয় গেসছ। বেে, 
‘তাই বরে, অতবে মানুষ িা হসে মানুষ এ্মি হয় িা। এ্েব কাজ অন্য কার 
োৈয!’ 

‘আরম গকাি রদক রদসয়ই গকাি বে মানুষ িই আম্মা। আরম আমার 
জারতর গেবক, মজেুম মানুসষর গেবক’। শান্ত ও িরম কসন্ঠ বেে আহমদ মুো। 

রজিার আব্বা রমিঃ িাংক রিসজসক োমসে রিসয়রছে। বেে, ‘রমিঃ আহমদ 
মুো ‘তুরম’ বসে আপিাসক গ্ অেম্মাি কসররছ তার জসন্য আরম েরজ্জত। আপরি 
গ্ কত বে তা আমরা কল্পিাও করসত পারর িা’। 

আহমদ মুো েংসে েংসেই উসঠ দাাঁোে। অরভমাি িুব্ধ কসন্ঠ বেে, 
‘আপরি ্রদ এ্ভাসব কথা বসেি, ‘আপরি’ বসে েসম্বাৈি কসরি, তাহসে এ্োসি 
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আরম এ্ক মুহুতযও থাকসত পারসবা িা। এ্ ৈরসির েম্মাি আমার কাসছ বন্দুসকর 
গুেীর গচসয়ও কষ্টকর’। আহমদ মুোর কন্ঠ ভারর হসয় উসঠরছে। 

রজিার আব্বাও উসঠ দারেসয়রছে। অবাক রবিসয় অসিকিণ গচসয় 
থাকে আহমদ মুোর রদসক। তারপর ৈীসর ৈীসর এ্রেসয় এ্সে আহমদ মুোর দুই 
কাসৈ হাত রদসয় বরেসয় রদে। বেে, ‘তুরম আরও বে হসব। এ্মি মানুষরাই বে 
হয়’। 

গো ায় র সর এ্ে রজিার আব্বা। 
আহমদ মুো রজিা, মাকযসদর রদসক গচসয় বেে, ‘গতামাসদর গচাে-মুে 

গদসে মসি হসে, আরম গতামাসদর পর হসয় গেোম হঠাৎ কসর। গদে, রসক্তর 
েম্পসকযর আপি গকউ গিই গতা আমার, তাই পর হওয়ার গবদিাটা আরম গবশী 
বুঝসত পারর’। 

রজিা ও মাকয দু’জসিরই গচাসে-মুসে গিসম এ্ে েজ্জা। রজিা মুে  াকে। 
‘তা িয় বাছা, রবিসয়র ৈাো ওরা োমোসত পাসররি’। বেে রজিার মা। 
‘রঠক বসেছ আম্মা’। বসে রজিা আহমদ মুোর রদসক গচসয় িারেেসক 

গদরেসয় বেে, ভাইয়া, এ্ই িারেসের আসরকটা পররচয় আসছ, গে মুেেমাি। 
িাম িারেে আবুবকর। 

‘মুেেমাি?’ 
‘হ্যাাঁ ভাইয়া’। 
আহমদ মুো উসঠ দাাঁোসো। এ্গুসো িারেসের রদসক। িারেেও উসঠ 

দারেসয়রছে। আহমদ মুো জরেসয় ৈরে িারেেসক। অসিকিণ জরেসয় ৈসর 
থাকে। তারপর চুমু গেে তার কপাসে এ্কটা। বেে, ‘এ্মি এ্ক স্থাসি গকাি 
ভাইসক গদেব ভারবরি’। 

গছসে রদে িারেেসক। আিে, রবিয় ও আসবসে গচাে অশ্রু রেক্ত হসয় 
উসঠসছ িারেসের। 

আহমদ মুো িারেেসক গছসে রেসয় পাসশই বসে থাকা মাকয মররসের 
কপাসে চুমু গেসয় বেে, ‘মসি কসরা িা িারেসের গচসয় গতামাসক কম 
ভােবারে’। 
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‘ৈন্যবাদ ভাইয়া’। মাকয বেে হারেসত উজ্জ্বে হসয়। 
িারেসের এ্ই গে রসব েবসচসয় েুশী হসয়রছে রজিা। আিসের 

অপররেীম ঔজ্জ্বেয রঠকসর পেরছে রজিার গচাে মুে গথসক। 
আহমদ মুো তার আেসি র সর এ্সে রজিা বেে, ‘ভাইয়া, িারেে শুৈু 

িাসমই মুেেমাি। ও ৈমযগ্রেই গদসেরি, প্রাথযিা করসতও জাসি িা এ্বং মুেেমাি 
ৈসমযর রকছুই পােি কসর িা’। 

‘এ্টা ওর গদাষ িয় রজিা, এ্ গদাষ মুেরেম জারতর। জারত িারেেসদর 
প্ররত তার দারয়ত্ব পােি কসররি’। বেে আহমদ মুো। 

‘ভাইয়া, আপরি িারেেসক োংঘারতক উপসর তুেসেি। ও এ্েি জারতর 
ঘাসে গদাষ রদসয় বেে বাজাসব’। রজিা বেে িারেসের রদসক গচসয়। 

‘গে সুস্াে হসব িা। আরম ওসক েব রশরেসয় গদব। তারপর গে েব 
পােি করসব’। 

‘আমাসকও রশরেসয় রদসত হসব ভাইয়া। তা িা হসে ও বাহাদুরর 
গদোসব’। 

‘রঠক আসছ’। 
‘বাাঁকা কথা বসে ঝেো বাৈাসিা ওর এ্কটা অভযাে ভাইয়া’। বেে 

িারেে। 
‘আবার িারেে, েব কথা রকন্তু ভাইয়াসক বসে গদব’। 
এ্ই কথার েংসে েংসে িারেসের মুেটা চুপসে গেে। করুণ গচাসে 

তাকাে রজিার রদসক। রকছুিণ আসে আহমদ মুোসক রিসয় রজিার োসথ ্া 
ঘসটসছ তা তার মসি পসে গেসছ। েজ্জায় োে হসয় উঠে তার মুে। 

‘থামাও গতামাসদর ঝেো’। বসে রজিার আম্মা আহমদ মুোর রদসক 
গচসয় বেে, ‘রকছ ুমসি কসরা িা বাছা, ‘ঝেোই এ্ দু’জসির েংসৃ্করত। আসে 
মারামারর করত, এ্েি তার বদসে কসর ঝেো’। 

আহমদ মুো হােে। আহমদ মুো রকছু বেসত ্ ারেে, রকন্তু তার আসেই 
কথা বসে উঠে রজিার আব্বা রমিঃ িাংক। বেে, ‘এ্েি গতামার রক পররকল্পিা 
আহমদ মুো’। 
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আহমদ মুোর মুে েম্ভীর হসয় উঠে। বেে, ‘সুস্থ হসয় উসঠরছ। এ্বার 
ওমর বায়ার েন্ধদসি গবরুব’। 

‘আবার? এ্কা?’ আৎসক উঠে রজিার কন্ঠ। 
‘এ্কাই গবরুসত হসব। ওমর বায়া গকাথায় জারি িা। জািসে অসন্যর 

োহা্য গিয়া গ্সতা’। 
‘রকন্তু ব্ল্যাক ক্রে রবরাট দে, রবপুে জিশরক্ত। আবার গতা রবপসদ পেসব 

তুরম’। বেে রজিার আব্বা। 
‘হয়সতা পেসবা। রকন্তু অন্য পথ গতা গিই ওমর বায়াসক উোসরর’। 
‘পুরেশসক বেসে?’ 
‘ রারে পুরেশ ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গকশও স্পশয করসব িা। পুরেসশর গকাি 

োহা্য পাওয়া ্াসব িা’। 
‘ব্ল্যাক ক্রে ভীষণ গিসপ আসছ গতামার উপর। এ্ই অবস্থায় ওরদসক 

অগ্রের হওয়া মাসি মৃতযুর গকাসে ঝারপসয় পো’। বেে রজিার আব্বা। 
‘ঝুরক গতা রিসতই হসব, আর মৃতযু আল্লাহর হাসত। আল্লাহর রিরদযষ্ট করা 

েমসয়ই তা আেসব। সুতরাং এ্ রিসয় রচন্তা করার রকছ ুগিই’। রিরিন্ত কসন্ঠ শান্ত 
ভাষায় জবাব রদে আহমদ মুো। 

আহমদ মুো থামে। 
গকউ গকাি কথা বেে িা। 
েবার দৃরষ্ট আহমদ মুোর উপর রিবে। 
দৃরষ্টসত তাসদর রবিয়। েম্পকযহীি এ্কজি মানুসষর জসন্য এ্কজি মানুষ 

এ্ইভাসব জীবি রবরেসয় রদসত এ্রেসয় গ্সত পাসর। 
ভাবরছে রজিার আব্বা। বেে, ‘ক’রদি আসে এ্কটা েল্প শুসিরছোম। 

গেটাও রকডন্যাসপর কারহিী। গতামার কারহিী শুসি গে কথাটা আমার মসি 
পেসছ। রবিয়করভাসব আমার গশািা গে কারহিীর বেীও মুেরেম’। 

‘রক গেই কারহিী জিাব’। আগ্রসহর োসথ রজজ্ঞাো করে আহমদ মুো। 
‘কারহিীটা গবশী বে িয়। গেই মুেরেম বেীসক রকডন্যাপ কসর তার 

কাছ গথসক কথা আদায় ও তাসক বসশ আিার জসন্য তার উপর অকথয রি য্াতি 
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চাোয়। দয়া পরবশ হসয় এ্কজি গোপসি তার েবর তার গোকসদর কাসছ 
গপ ছাবার এ্কটা সুস্াে কসর গদয়। রকন্তু ৈরা পসে ্ায় গক শেরট। ৈরা পোর 
পর গক তাসক োহা্য কসরসছ এ্টা জািার জসন্য তার উপর অমানুরষক রি য্াতি 
চাোসিা হয়। রকন্তু মৃতযুর মুসোমুরে হসয়ও গে তার োহা্যকারীর িাম প্রকাশ 
কসররি। োহা্যকারীর প্ররত গোকরটর রবিয়কর দারয়ত্বসবাসৈর কথা বেসত 
রেসয়ই এ্ই েল্পরট আমার কাসছ কসরসছ’। 

‘ঘটিাটা গকাথায় ঘসটসছ?’ 
‘পযাররসে’। 
‘গ্রুপরটর রকংবা গোকরটর রক িাম জািা গেসছ?’ 
‘িাম বসেরি, রজজ্ঞাোও করররি’। 
‘েল্পরট গ্ বসেসছ গে গকাথায়?’ 
‘পযাররে চসে গেসছ’। 
‘েল্প বো গোকরটর িাম রক?’ 
‘িাম ডুসপ্ল’। 
‘ডুসপ্ল?’ আহমদ মুোর গচাে-মুে উজ্জ্বে হসয় উঠে। 
‘মসি হসে তুরম গোকরটসক গচি?’ 
‘রচরি িা। রকন্তু এ্ই িাসমর োসথ আরম পরররচত। এ্ই িাসমর এ্কজি 

গোক র রেরস্তি দুতাবাসে এ্কটা রচরঠ রদসয় জািায় গ্, ব্ল্যাক ক্রে ওমর বায়াসক 
রকডন্যাপ কসরসছ। ওমর বায়াসক গ্োসি প্রথসম বেী কসর গরসেরচে তার 
রঠকািাও গে গদয়’। 

‘গেই ডুসপ্ল এ্বং এ্ই ডুসপ্ল রক এ্ক মানুষ হসব বসে তুরম মসি কর?’ 
‘আমার তাই মসি হসে। কারণ ঘটিা ও িাম রমসে ্াসে’। 
রকন্তু এ্ই ডুসপ্ল ‘ব্ল্যাক ক্রে’-এ্র েবর জািসব রক কসর?’ 
‘আরম মসি করর ডুসপ্ল স্বয়ং ‘ব্ল্যাক ক্রে’-এ্র গোক’। 
‘জািসে রক কসর?’ 
‘তার রচরঠ পসেই আরম অনুমাি কসররছ। আপরি রক এ্ই ডুসপ্লসক কেিও 

োরে োসয় গদসেসছি?’ 
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‘এ্কদম োরে োসয় গদরেরি। তসব গেোর েময় গেরে োসয় গদসেরছ’। 
‘তার েোয় গকাি ক্রে ঝুোসিা গদসেসছি?’ 
‘হ্যাাঁ গদসেরছ’। 
‘রং রক কাসো?’ 
‘হ্যাাঁ। রকন্তু তুরম জািসে রক কসর?’ 
‘ব্ল্যাক ক্রে-এ্র এ্টা রচহ্ন। ব্ল্যাক ক্রে-এ্র প্রসতযক েদস্যসক কাবযসির 

ততরী কাে ক্রে পরসত হয়’। 
রজিার আব্বা রমিঃ িাংক েহ েকসের মুে রবিসয় হা হসয় গেে। 
অসিকিণ পর রজিার আব্বা বেে, ‘এ্কদম আমাসদর োসয়র ব্ল্যাক 

ক্রে! ভয় এ্বং রবিয় তার গচাসে। 
‘আমার এ্কটা অনুমাসির কথা বরে জিাব, ডুসপ্ল মসির রদক রদসয় 

দারয়ত্বশীে ও দয়ােু গোক। ব্ল্যাক ক্রে-এ্র োসথ তার েম্পকয োরাপ হসয় গেসছ। 
ব্ল্যাক ক্রে- এ্র হাসত ডুসপ্লসক প্রাণ রদসত হসত পাসর’। 

আাঁৎসক উঠে রমিঃ িাংক এ্বং েবাই। 
গকউ কথা বেসত পারসো িা। 
আহমদ মুোই আবার মুে েুেে। বেে, ‘ডুসপ্ল েুি হওয়ার আসেই তার 

োসথ আমার গদো হওয়া প্রসয়াজি। এ্ই মুহুসতয গেই আমার অবেম্বি। গে ব্ল্যাক 
ক্রে-এ্র গকাি ঘারট অথবা গহডসকায়াটযার-এ্র রঠকািা রদসয় আমাসক োহা্য 
করসত পাসর’। 

‘ডুসপ্ল েম্পসকয এ্তটা রিরিত তুরম গকমি কসর হসে? 
‘ঘটিার েরত তাই বেসছ’। 
এ্কটু থামে আহমদ মুো। তারপর বেে, ‘ডুসপ্লর পযাররসের রঠকািা 

আরম গকমি কসর পাব জিাব?’ 
‘ওর েী ও গমসয়ও চসে গেসছ, তসব তার ভাই-ভাবীরা এ্োসি আসছ, 

তাসদর োসথ গদো করসব? 
‘এ্টা ওসদর জসন্যও রঠক হসব িা, আপিাসদর জসন্যও রঠক হসব িা’। 
‘গকি?’ 
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‘ব্ল্যাক ক্রে ্রদ ওসদর উপর গচাে গরসে থাসক রকংবা ওসদর গকউ ্রদ 
ব্ল্যাক ক্রে-এ্র হসয় থাসক?’ 

‘এ্ রকম রক হয়?’ 
‘ওমর বায়াসক তাসদর ভাষায় গ্ ‘রবশ্বােঘাতক’ োহা্য কসরসছ, তাসক 

তারা েুসজ গবর করসবই। ্রদ গবর করসত িা পাসর, তাহসে ্াসদর উপর তাসদর 
েসেহ হসব প্রসতযকসকই তারা গশষ কসর গদসব। এ্র আে প য্ন্ত েসেহজিকসদর 
উপর তারা গচাে রােসবই’। 

‘মসি হসে আপরি েব জাসিি। রকভাসব ওসদর কথা আপরি বেসত 
পাসরি? বেে রজিা। 

‘শত্রু েম্পসকয রকছ ুঅনুমাি করসত িা পারসে গেই শত্রুর রবরুসে েোই 
করব গকমি কসর?’ 

‘এ্ প য্ন্ত ৭রট গদশ বা অঞ্চসের রবপ্লব বা পররবতযসি আপরি গিতৃত্ব 
রদসয়সছি। অতীসতর ঘটিার মসৈয এ্মি ঘটিা রক আসছ ্া আপিার েুব মসি 
পসে বা আপিাসক কাাঁদায়?’ রজিা প্রে করে। 

আহমদ মুো ম্লাি হােে। মুে রিচু করে। বেে, ‘এ্মি েহস্র ঘটিা আসছ 
গবাি। আরম গে েব ভুসে থাকসত চাই’। 

‘রকন্তু ভুসে থাকা রক ্ায়? আমাসদর তুরম ভুেসত পারসব?’ বেে রজিার 
আম্মা। 

‘ভুো ্ায় িা আম্মা। রকন্তু দৃরষ্ট ্রদ োমসির রদকটা রিসয় বযস্ত থাসক, 
তাহসে দৃরষ্টটা অতীসত গ রার েময় েুব কম পায়’। 

‘আমাসদর ভুসে ্াসবি?’ রজিা বেে। 
‘জীবি এ্মি এ্কটা র ে গবাি, এ্োসি গ্ ঘটিা এ্কবার দাে গ সর 

তা আর মুসছ ্ায় িা’। 
‘রকন্তু র সের ঘটিা গদোর জসন্য তা ঘুরাসত হয়’। 
‘জীবি িাসমর র েটা েরে গরোর মত েম্বা, জন্ম গথসক মৃতযুর রদসক 

ৈারবত। এ্ র েসক ঘুরাসত হয় িা। গচাে গমেসেই গদো ্ায়’। 
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‘ভাইয়া রকছু মসি করসবি িা, আপিাসক গদেসে এ্বং আপিার কথা 
শুিসে আপিাসক এ্কজি বন্দুকৈারী মসি হয় িা, মসি হয় আপিার হাসত আসছ 
রশল্পীর কেম, গচাসে আসছ দাশযরিসকর দৃরষ্ট এ্বং মুসে আসছ রশিসকর কথা’। 
রজিা বেে। 

‘আরম এ্েব রকছ ুিই, আরম মানুষ এ্বং মানুষ বসেই আরম েবরকছ’ু। 
‘ভাইয়া, আপরি আপিার এ্ই কথাটা আবার বেুি। আরম রেসে গিব। 

রেসে আরম টারঙসয় রােব’। বসে রজিা কেম গবর কসর কােজ গটসি রিে। রজিা 
রেসে রিে কথাটা। 

রজিার আব্বা বেে, ‘তুরম রঠক বসেছ, ডুসপ্লর বারেসত ্াওয়া গতামার 
রঠক িয়। রকন্তু আমরা রেসয় রজজ্ঞাো করসে িরত রক?’ 

‘িরত রকছ ুগিই। রকন্তু তাসদর মসি এ্কটা স্বাভারবক প্রে জােসব গকি 
আপিারা তা চাসেি। ভরবষ্যসত রক ঘটসব জারি িা। রকন্তু রকছু ্রদ ঘসট, তাহসে 
এ্ই রঠকািা চাওয়াটা বে হসয় গদো রদসত পাসর’। 

রজিার আব্বা রকছুিণ রিবযাক হসয় গচসয় রইে আহমদ মুোর রদসক। 
তারপর বেে, ‘েরতযই তুরম রবিয়। এ্তদুর ভরবষ্যত তুরম গদেসত পাও?’ 

এ্কটু থামে। তারপর আবার বেে, ‘রঠকই বসেছ তুরম। রকন্তু রঠকািা 
েংগ্রসহর রক করা ্ায়?’ 

‘আব্বা, গেরদি ‘কমুযরিরট ইিসভস্টসমন্ট গ ারাম’-এ্র রতরি েদস্য 
হসেি। ওোসি গতা তাাঁর পযাররসের রঠকািা থাকসত পাসর’। বেে মাকয। 

‘রঠক বসেছ মাকয। রিিয় ওোসি আসছ’। গচাে-মুে উজ্জ্বে হসয় উঠে 
রজিার আব্বার। 

‘রঠকািা তাোতারে গপসে আরম বারৈত হসবা জিাব’। বেে আহমদ 
মুো। 

‘অত তাো গকি? তুরম গতা পুসরাপুরর সুস্থ হওরি’। বেে রজিার আব্বা। 
‘এ্ত রবশ্রাম আরম বহুরদি গিইরি। শত্রুর হাসত এ্কজি মানুসষর দুিঃেহ 

েময় কাটসছ, তেি রবশ্রাম আরও বাোসিা রঠক িয়’। 
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‘তবুও ডাক্তাসরর মত গতামার গিয়া দরকার’। বেে রজিার আব্বা। বসে 
উসঠ দাোে গে। গেই োসথ আহমদ মুোও। রজিার আব্বা গভতর বারের রদসক 
হাাঁটা শুরু কসর বেে, ‘রিরিন্ত থাক, রঠকািা তাোতারেই গপসয় ্াব’। 

রজিার আব্বার োসথ রজিার আম্মাও চসে গেে। 
রজিা, মাকয ও িারেেও উসঠ দারেসয়সছ। 
আহমদ মুো তার ঘসরর রদসক হাাঁটা শুরু করে। 
‘ভাইয়া, আমাসদর আপরি েবরকছু রশরেসয় রদসত গচসয়সছি’। মুে ভরা 

েংসকাচ রিসয় বেে িারেে। 
আহমদ মুো তার রপঠ চাপসে বেে, ‘আরম গতামাসদর বাোয় ্াব। 

রেসয় রশরেসয় গদব। রেসে গদব’। 
‘তাহসে এ্েরি চেুি। আম্মা েুব েুশী হসবি’। 
রজিা এ্বার বক্র দৃরষ্টসত িারেসের রদসক চাইে। অন্য েময় হসে ঝেো 

বারৈসয় রদত। রকন্তু তা করে িা। েম্ভীর গে। মুেটা অসিকোরি ভারর হসয় উসঠসছ। 
এ্ক োসথ হাাঁটসত হাাঁটসত বেে, ‘ভাইয়া, আপরি বেসেি জীবিটা েরে গরোর 
মত প্রেরম্বত, ্রদ এ্টা বৃত্তাকার হসতা!’ 

‘গকি?’ 
‘তাহসে আবার গদো হসতা আপিার োসথ’। 
আহমদ মুো থমসক দাাঁোে। বেে, েরে গরোর পররেসরও অসিক বৃত্ত 

গরো আসছ। ্ার  সে জীবি পসথ মানুসষর ঘুসর-র সর গদো হয়’। 
‘গদো হসব রক তাহসে আমাসদর আবার?’ 
‘বৃত্তরটর অংকি গতামার, আমার, আমাসদর কাসরা হাসত গিই রজিা’। 
‘গকি তাহসে গস্ন্হ-প্রীরতর েৃরষ্ট করা হসো? গকি আমরা ভাই, গবাি 

ইতযারদ েম্পকয েরে তাহসে?’ 
‘এ্টাই আমাসদর আিে এ্বং গবদিার পৃরথবী’। 
‘রকন্তু এ্ই গবদিা স্রষ্টা গকি রদসেি?’ 
‘মানুসষর জসন্য গ্ রচরন্তি পুরষ্কার আল্লাহ গরসেসছি তার গ্ােয গক, তা 

গদোর জসন্য গতা গবদিার পরীিা প্রসয়াজি’। 
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‘রকন্তু প্রভ ূর্শু গতা েবার পি গথসক গবদিার গে পরীিা রদসয় গেসছি’। 
‘িা রজিা, গকউ কাসরা পরীিা রদসত পাসর িা।  ে ্ ার পরীিাও তার’। 
‘রঠক বসেসছি ভাইয়া, রকন্তু েৃষ্টাি রবশ্বাে.....’। কথা গশষ িা কসরই 

গথসক গেে রজিা। 
‘েৃষ্টাি রবশ্বাে েম্পসকয গকাি মন্তবয আরম করব িা, ইেোসমর রবশ্বাসের 

কথা গতামাসক আরম বেোম’। বেে আহমদ মুো। 
‘ৈন্যবাদ ভাইয়া’। বসে রজিা িারেসের রদসক গচসয় বেে, ‘স্বাথযপসরর 

মত ভাইয়াসক গ্ি এ্কা রিসয় গ্ও িা। ভাইয়া গেোসি গ্ পাঠ গদসবি, গে 
পাঠশাোয় আরম এ্বং মাকয গ্াে গদব’। 

‘ওসয়েকাম গবাি’। 
তারপর মুে রটসপ এ্কটু গহসে আহমদ মুো বেে, ‘িারেসের োসথ 

গতামার েুব ঝেো গতা। আরমই গতামাসদর োসথ কসর রিসয় ্াব’। 
‘ঝেোর েৃরষ্ট কসর রকন্তু িারেে, ভাইয়া। আজসকই রকছ ুআসে...’। 
‘রজিা, গতামার কান্ডজ্ঞাি গোপ পাসে’। বসে রজিার কথায় বাৈা রদে 

িারেে। 
‘কান্ডজ্ঞাি কার গোপ পাসে, এ্ প্রমাণ আজ তুরম রদসয়ছ’। তীব্র কসন্ঠ 

প্ররতবাদ করে রজিা। 
আহমদ মুো দু’হাত তুসে ওসদর থারমসয় রদসয় গহসে বেে, ‘আমার েুব 

ইো, গতামাসদর ঝেো গ্রদি এ্ক গমাহিায় এ্সে রমসট ্াসব গেই শুভরদসি 
আরম ্রদ গতামাসদর এ্ক োসথ গদেসত গপতাম!’ 

িারেে মুে রিচু করে। আর ‘ভাইয়া’ বসে রচৎকার কসর উসঠ েজ্জারাঙা 
মুে েুসকাসত গদ ে রদে রজিা। 

আজ পারেসয় গেসেও আহমদ মুোর রবদাসয়র রদি রজিা গচাসের 
পারিসত বুক ভারেসয় বসেরছে, ‘গেরদি আপিার ডাকার জসন্য আরম ও িারেে 
আপিাসক গকাথায় েুসজ পাব ভাইয়া?’ 
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রতিতো রবরাট বাংসোর োমসির েবুজ চত্তসর গবররসয় এ্ে রমিঃ প্লারতরি 

এ্বং গডািা। এ্ই রকছুিণ আসে তারা এ্সে গপ সছসছ রেজি গ্রাসম তাসদর 
বাংসোসত। ক্লারন্তর সুস্পষ্ট রচহ্ন তাসদর গচাসে-মুসে। 

তারা রেজসি আোর আসে সুর গোসরসত বহু েময় কারটসয়সছ। রবরভন্ন 
জিসক রজজ্ঞাো কসর তারা ঘটিাস্থসে ্ায়। োরে গথসক গিসম ঘটিার স্থাি ও 
পাহাে তারা গদসে। তারপর আশপাসশর িািাজিসক রজজ্ঞাো কসরও আহমদ 
মুো েম্পসকয গকাি তথয গজাোে করসত তারা পাসররি। অবসশসষ তারা চসে 
এ্সেসছ রেজি গ্রাসম তাসদর এ্সস্টসটর োমার বারেসত। 

তাসদর আোর েবর গপসয় গ্রাসমর েণযমান্য গোক এ্বং তাসদর রায়ত 
(বেযা প্রজা) এ্সেসছ তাসদর োসথ গদো করার জসন্য। তাই রবশ্রাম িা রিসয়ই 
তাসদর গবররসয় আেসত হসয়সছ। 

রমিঃ প্লারতরি এ্বং গডািা গবররসয় আেসতই উপরস্থত েবাই োমসি ঝুসক 
মাথা িত কসর বাও করে তাসদর দু’জিসক। েকসের গচাসে-মুসেই শ্রোর ভাব। 
তাসদর মৈয গথসক প্রবীণ এ্কজি বেে, ‘আরম আমার গ্রামবােীসদর পি গথসক 
আমাসদর মহাি রাজার িরৃত রপ্রে রমসশে প্লারতরি রড গবরী েুই এ্বং তাাঁর কন্যা 
রপ্রসেে মাররয়া গজাসে  াইি েুইসক স্বােত জািারে। আমাসদর েকসের শ্রো 
গ্রহণ করুি’। 

উসল্লেয, গডািার পাররবাররক িাম রপ্রসেে মাররয়া গজাসে াইি েুই। 
রকন্তু কােসজ-কেসম গে গডািা গজাসে াইি িাসম পরররচত আর গডািার আব্বার 
পাররবাররক িাসমর োসথ রড গবরী ্ুক্ত আসছ অর রেয়াে িাসম গিই। 

গডািাসদর পররবার িাসের অতযন্ত পুরাতি শােক পররবার। িাসের 
প্রাচীি বুরসবা রাজবংসশর উত্তরারৈকারী তারা।  রােী রবপ্লসবাত্তর কাসে ১৮১৫ 
োসে িাসে রাজতে পুিিঃপ্ররতরষ্ঠত হসে বুরসবা রাজবংসশর অষ্টাদশ েুই িমতায় 
আসেি। রতরি রাজতসের মাৈযসম িমতায় আেসেও রাজতেীসদর রতরি পছে 
কসরিরি, ্থাোৈয তাসদর আমে গদিরি। বরং রতরি োহা্য েহস্ারেতা 



ব্ল্যাক ক্রসের কবসে  137 

 

কসরসছি েিতেীসদর। তার  সে রাজতেীসদর প্রবে চাসপর মসৈয থাকসেও তাাঁর 
শােিকাসের অরৈকাংশ েময় মানুসষর েণতারেক সুস্াে-সুরবৈা প্ররতরষ্ঠত রছে। 
েম্রাট অষ্টাদশ েুইসয়র উত্তরারৈকারী ্ুবরাজ রডউক রড গবরী রছসেি রপতার 
গচসয়ও েণতেী। রতরি রাজতেীসদর হাসত রিহত হি। এ্ই ্ ুবরাজ রডউক রড গবরী 
গডািাসদর প্রতযি উত্তরেূরী। রডউক রড গবরীর উত্তরেূরী এ্ই পররবারসক িাসের 
গোসকরা ভাসোবাসে। পররবাররট পযাররসের বদসে অরৈকাংশ েময় জিেসণর 
মসৈয গ্রাসম বাে কসর। দরিণ িাসের মসন্েজসুত গডািাসদর এ্কটা বারে আসছ। 

রমিঃ প্লারতরি েবাইসক ৈন্যবাদ জারিসয় গডািাসক রিসয় তাসদর জসন্য 
রিরদযষ্ট গচয়াসর রেসয় বেসো। তাসদর োমসি অসিকগুসো গচয়ার পাতা। রমিঃ 
প্লারতরি েবাইসক বেসত বেসেি। 

েবাই বেে। রকন্তু বরাবসরর মত েবাই গচয়াসর িা বসে েবুজ চত্তসরর 
উপর রবছাসিা কাসপযসট রেসয় বেে। 

রমিঃ প্লারতরি ও গডািা এ্সত আপরত্ত কসর তাসদরসক গচয়াসর উসঠ বোর 
অনুসরাৈ করে। 

তাসদর মৈয গথসক প্রবীণ গেই বৃে উসঠ দারেসয় বেে, ‘আমাসদর মা  
করসবি। আমরা আমাসদর ইরতহাে ও ঐরতহ্যসক েম্মাি প্রদশযি কররছ। 
আমিারা এ্কটা প্রতীকমাত্র’। 

গ্রামবােী েণযমান্যসদর মসৈয রজিার আব্বা রমিঃ িাংক মররেও রছে। 
কুশে রবরিময় গশসষ রকছু েল্পগুজসবর পর েবাই উঠে। 
এ্সক এ্সক েবাই এ্সে বাও করে। 
অল্পিসণর মসৈযই  াাঁকা হসয় গেে গডািাসদর েবুজ চত্তর। 
‘আব্বা, ওসদর কাউসক সুর গোসরর ঘটিার কথা রজজ্ঞাো করসে হসতা 

িা’। 
‘হসতা। রকন্তু কথাটা আরম তুেসবা েবার োমসি। আমরা এ্কটু রবশ্রাম 

গিই। তারপর গডসক ‘গোাঁজ-েবর গিয়া ্াসব’। 
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রমিঃ প্লারতরি এ্বং গডািা বাংসোর গভতসর এ্ে। উসঠ এ্ে তারা 
দু’তোয়। গডািা তার আব্বাসক দু’তোয় তার কসি গরসে রিসজ উসঠ গেে রতি 
তোয় তার কসি। 

রতি তোর েবয দরিসণ গডািার গশায়ার ঘর। ঘররটর দরিসণ এ্কটা 
বযােকরি। গডািা কাপে গচে কসর হাত-মুে ৈুসয় োজাসিা িাস্তা গেসয় রিসয় 
বযােকরির ইরজ গচয়াসর ো এ্রেসয় রদে। 

গডািা গচসয়রছে গচাে বন্ধ কসর এ্কটু গরস্ট গিসব। রকন্তু বাইসরর দৃসশ্যর 
রদসক গচাে পোর পর গে আর গচাে র ররসয় রিসত পারে িা। 

বো ্ায় তাসদর বারের ো গঘসষই বসয় ্াসে এ্সদাঁসর িদী। তারপর 
রদেন্ত প্রোররত েবুজ উপতযকা। আর তাসদর বারের দু’পাশ রদসয় উাঁচ-ুরিচু 
পাহাে, রটোর উপর ছরবর মত সুের গ্রাম। ঘি েবুজ োসছর  াসক  াসক 
বারেগুরেসক পসট আকা ছরবর মতই সুের মসি হসে। 

গডািা েসম্মারহসতর মত তারকসয় রইে এ্ই অপরূপ দৃসশ্যর রদসক। 
হঠাৎ কসয়কটা শে এ্সে গডািার কাসি প্রসবশ করে। এ্কটা িারী কন্ঠ 

বেসছ, ‘আবার হাত রদরব িা, এ্সত গকারআসির উেৃরত আসছ’। 
তোক কসর গশায়া অবস্থা গথসক োর সয় উঠে গডািা। মুেেমািসদর 

গকারআসির কথা বেসছ ওরা কারা? 
গডািা এ্ক োস  রেসয় গররেং গঘাঁসষ দাাঁোে। রিসচ তারকসয় গদেসত গপে, 

গডািাসদর বারের ৈার গঘাঁসষ িদী তীসরর রাস্তা রদসয় রতিজি তরুণ-তরুণী এ্রেসয় 
্াসে। তরুণীরটর হাসত এ্কটা বই। গডািা বুঝসত পারে বই হাসত গমসয়রটই কথা 
বসে দু’জি তরুসণর কাউসক হয়সতা বারণ কসরসছ বইসয় হাত রদসত। গডািা 
ভাবে, এ্সদর গকউ মুেেমাি অথবা রতিজিই মুেেমাি। এ্টা ভাবার োসথ 
োসথই গডািার মসি এ্কটা কথা রঝরেক রদসয় উঠে, এ্রা মুেেমাি ্েি, তেি 
আহমদ মুো আসশ পাসশ গকাথাও থাকসে এ্রা অবশ্যই জািসব। তাছাো আহমদ 
মুোসক গোাঁজার বযাপাসর এ্সদর কাসজ োোসিাও ্াসব। 

ভাবার েসে েসেই গডািা গররেং গথসক মুে বারেসয় ওসদর রদসক 
তারকসয়, ‘হ্যাসো, আপিারা রক দয়া কসর এ্কটু উপসর আেসত পাসরি?’ 
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রতিজসিই এ্ক েসে উপর রদসক তাকাে এ্বং গদেসত গপে গডািাসক। 
গদেসত পাওয়ার েংসে েংসে রিসচ গথসকই তারা োমসির রদসক ঝুাঁসক এ্ক োসথ 
বাও করসো গডািাসক। 

তারপর রতিজসির মসৈয গথসক গমসয়রট উপসরর রদসক তারকসয় বেে, 
‘েম্মারিতা রপ্রসেে, আপরি ইো করসে আমরা অবশ্যই আেব’। 

‘ওসয়েকাম। েুব েুশী হব আপিারা এ্সে’। 
তারপর গডািা বযােকরি গথসক তার ঘসর র সর এ্সে ইন্টারকসম 

রিচতোর োরভযে পুেসক রিসদযশ রদে ঐ রতিজি গমহমািসক তার ঘসর রিসয় 
আেসত। 

পাাঁচ রমরিসটর মসৈযই গডািা তার কসির বাইসর অসিকগুসো পাসয়র শে 
গপে। 

গডািা গবররসয় এ্ে ঘর গথসক। গদেে, গবয়ারা ড্রইং রুম েুসে রদসে। 
তার গপছসি দারেসয় দু’জি তরুণ ও এ্কজি তরুণী। রতিজি প্রায় েমবয়েী। 
গডািাসক গদসেই তাসদর গচাসে-মুসে এ্কটা েংসকাচ ও শ্রোর ভাব  ুসট উঠে। 
তারা বাও করসো গডািাসক। 

‘ওসয়েকাম, গিন্ডে’। বেে গডািা। 
ওসদরসক রিসয় গডািা তার ড্রইং রুসম রেসয় বেে। 
‘আপিারা গতা এ্ই গ্রাসমরই?’ প্রথসমই কথা বেে গডািা। 
‘রজ’। উত্তর রদে রজিা। তারপর রিসজর পররচয় রদসয় বেে, ‘আরম রজিা 

েুইো’ মাকযসক গদরেসয় বেে, ‘ও মাকয মররে, আমার গছাট ভাই’ এ্বং িারেেসক 
গদরেসয় বেে, ‘ও িারেে, আমার বন্ধু’। 

আরম ‘গডািা গজাসে াইি’। বেে গডািা। 
‘মা  করসবি রপ্রসেে, আপরি আমাসদর কাসছ ‘রপ্রসেে মাররয়া 

গজাসে াইি েুই’। বেে রজিা েেংসকাসচ। 
‘এ্কই কথা’। বেে গডািা। 
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‘েরর। এ্ক কথা িয় রপ্রসেে। আপিার পাররবাররক িাসমর মসৈয 
আমাসদর জসন্য এ্কটা গে রব আসছ। এ্র োরা আমাসদর অতীত ইরতহাে-
ঐরতসহ্যর োসথ আমাসদর বতযমাসির এ্কটা েংস্াে ঘসট’। বেে রজিা। 

‘আপরি েুব সুের কথা বসেি। রকন্তু গদেুি, রাজতারেক ইরতহাে িরণ 
করার মসৈয কতটুকু গে রব আসছ?’ বেে গডািা। 

‘রাজতসের ্ুসে রাজতে রছে, আজ েণতসের ্ুসে েণতে। দুইসয়র 
ঐরতহারেক মুেয এ্কই। তাছাো মহামান্য েম্রাট অষ্টাদশ েুই েরতযকার অসথয 
েণতেীই রছসেি, গেই ্ ুসে ্তটুকু েম্ভব রছে। আর তাাঁর েন্তাি এ্বং আপিাসদর 
প্রতযি পুরুষ মহামান্য ্ুবরাজ রডউক রড গবরীসক গতা েণতেী হওয়ার কারসণই 
জীবি রদসত হসয়সছ। তাসক গোটা গদশ শ্রো কসর, িরণ কসর রপ্রসেে’। 

‘ৈন্যবাদ’। বেে গডািা। 
মুহুতয কসয়ক চুপ কসর থাকে গডািা। তারপর ওসদর রদসক এ্কবার িজর 

বুরেসয় বেে, ‘আপিাসদর িাম শুসি কাউসক মুেেমাি বসে মসি হসো িা? রকন্তু 
আপিার মুে গথসক আরম মুেেমািসদর ৈমযগ্রে ‘গকারআি’-এ্র িাম শুসিরছ’। 

রজিােহ রতিজসির মুেই মুহুসতয অন্ধকার হসয় গেে। রিচু হসো তাসদর 
মুে। কথা বেসো িা তারা। 

‘আপিারা বা আপিাসদর মসৈয গকউ বা গ্রাসম গকাি মুেেমাি আসছ?’ 
‘গকারআি’-এ্র িাম আপিারা গকাসেসক জািসত পারসেি?’ 

রজিােহ রতিজসির মুেই শুকসিা হসয় উসঠসছ। তাসদর গচাসে-মুসে 
প্রবে এ্কটা অস্বরস্ত। 

‘গদেুি, আরম োরাপ দৃরষ্টসত এ্ প্রে কররছ িা। এ্ রবষয়টা জািা আমার 
েুবই প্রসয়াজি। আপিারা আমাসক োহা্য করুি’। এ্বার অনুসরাৈ ঝসর পেে 
গডািার কসন্ঠ। 

রজিার গচহারায় রকছুটা উজ্জ্বেতা র সর এ্ে। রকন্তু িারেসের মুে 
তেিও অন্ধকার। 

রজিা িারেসের রদসক ইংরেত কসর বেে, ‘এ্ মুেরেম। িাম িারেে 
আবুবকর। আমাসদর গ্রাসম এ্ই এ্কটা পররবারই মুেেমাি’। 
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‘ওসয়েকাম’। িারেসের রদসক তারকসয় বেে গডািা। গডািার মুসে 
ঈষৎ হারে। বেে, ‘রকছ ুমসি করসবি িা, আমার প্রসে আপিারা অস্বরস্তসবাৈ 
কররছসেি গকি?’ 

রজিার গঠাসটাঁ েেজ্জ হারে  সুট উঠে। বেে, ‘েম্মারিতা রপ্রসেে, আপরি 
েব জাসিি। মুেরেম পররচয় গদয়া আসের মত আর রিরাপদ িয়। োম্প্ররতক 
 রারে েরকারগুসো মুেেমািসদর এ্কটু তবররতার দৃরষ্টসত গদেসছ। অতীসত 
এ্মিটা রছে িা। আপরি জাসিি, সু্কে-কসেসজ মুেরেম ছাত্র-ছাত্রীসদর প্রাথযিা 
করার অরৈকার, মাথায় ওেিা গদয়ার অরৈকার ইতযারদ হরণ কথা হসয়সছ’। 

‘আসরা আসছ, মুেেমািসদর ৈমযীয় অনুষ্ঠাি ও ৈমযীয় বক্তৃতার উপরও 
রিয়েণ আসরাপ করা হসে, তাসদর ৈমযীয় বক্তৃতার উপরও রিয়েণ আসরাপ করা 
হসে, তাসদর ৈমযীয় প্ররতষ্ঠাি ততরীসক রিরুৎোরহত করা হসে’। ঈষৎ গহসে 
কথাগুসো গ্াে করে গডািা। 

রজিােহ রতিজসির গচাসে-মুসেই  সুট উঠে রবিয়। গকাি কথা তারা 
বেে িা। 

গডািাই আবার কথা বেে, ‘এ্র প্রকৃত কারণ রক জাসিি? প্রকৃত কারণ 
হসো, িাসের িীরত রিৈযারকরা মসি কসররছসেি মুেেমািসদরসক ইেোম 
ভুরেসয় গদয়া ্াসব। রকন্তু শত গচষ্টার পসরও গদো ্াসে মুেেমািসদর মসৈয 
ইেোম আরও শরক্তশােী হসয় উসঠসছ। তাই িাসের ষাট োে মুেেমািসক 
িাসের এ্কটা মহে রহংো করসত শুরু কসরসছ। এ্ই রহংোরই  ে ঐ 
পদসিপগুসো’। 

‘আপরি রপ্রসেে মাররয়া গজাসে াইি হসয় এ্ই কথা বেসছি?’ বেে 
মাকয। 

‘গকি বেব িা? আরম গতা ঐ রহংসুকসদর দসে িই?’ 
গেই বইরট তেিও রজিার হাসত। 
গে িাোচাো কররছে বই। 
গডািা কসয়কবার তারকসয়সছ বইরটর রদসক। এ্বার মাসকযর প্রসের উত্তর 

রদসয় গডািা বেে, ‘বইটা এ্কটু গদেসত পারর আরম?’ 
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রজিা গ্ি এ্কটু অপ্রস্তুত হসো। গে এ্ক িজর িারেসের রদসক গচসয় 
বইরট তুসে রদে গডািার হাসত। গডািা গতা অজু কসররি, তার হাসত বই গদসব রকিা 
এ্টাই রছে রজিার রেৈা। 

গডািা বইরট হাসত রিসয় পাতা উল্টাে। প্রথম কভার-পাতা উল্টাসতই 
কসয়ক রশট কােজ গবররসয় পেে। রশটগুসো ভরতয গেো। হাসতর গেো। 
গেোগুসোর রদসক গচাে পেসতই চমসক উঠে গডািা। পরররচত হস্তাির। আসরা 
এ্কটু ভাসো কসর গদেে। মুেেমািসদর রকছু রীরত-িীরতর রবষসয় রেো।  

গেোগুসো ভাসো কসর গদেসত রেসয় েমগ্র শরীসর এ্কটা তরেৎপ্রবাহ 
গেসে গেে। এ্কদম আহমদ মুোর গেোর মতই গেোগুসো। বুকটা ৈক ৈক কসর 
উঠে গডািার। তার কন্ঠ রচসরই গ্ি গবররসয় এ্ে, ‘এ্ই গেো কার?’ আতয 
রচৎকাসরর মত গডািার কন্ঠ। 

রজিা এ্বং ওরা চমসক উঠে গডািার কন্ঠস্বসর। চমসক ওঠা ভাব গকসট 
গেসে গডািার গচহারায় উসত্তজিা ও অরস্থর ভাব  সুট উঠসত গদেে। ওরা েরতযই 
ভয় গপসয় গেে। রকংকতযবযরবমূঢ়ভাসব ওরা তাকাে গডািার রদসক। 

প্রথম প্রে গশষ কসরই গডািার আসরকটা প্রে, ‘এ্টা রক আপিাসদর 
কারও গেো?’ 

‘িা’। শুকসিা কসন্ঠ রজিা বেে। 
‘এ্ গ্রাসমর কারও’। 
‘িা’। 
‘তাহসে গক রেসেসছ?’ 
রজিা তৎিণাৎ জবাব রদে িা। তার মুেটা পাংশু হসয় উসঠসছ। আহমদ 

মুোর কথা তারা কাউসক জািায়রি। এ্টা এ্র কাসছ প্রকাশ করা রক রঠক হসব। 
এ্সদর গ্াোস্াে েরকাসরর োসথ আসছ, ব্ল্যাক ক্রসের োসথও থাকসত পাসর। 

রজিার এ্েব রচন্তার মসৈযই গডািার আসরকটা প্রে ছুসট এ্ে ‘গক 
রেসেসছ, দয়া কসর বেুি’। 

‘আমাসদর এ্কজি গমহমাি রেসেরছসেি?’ 
‘গমহমাি? রক িাম?’ 
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জবাব রদে িা রজিা। রক জবাব গদসব গে? 
অরস্থর গডািাই আবার প্রে করে, ‘রতরি রক মুেেমাি?’ 
‘রজ’। রজিা বেে। 
‘রতরি রক এ্রশয়াি?’ 
‘রজ’। গডািার প্রসে রবিসয় রবসস্ফাররত হসয় উসঠসছ রজিার গচাে। তার 

োসথ ভয়ও। তসব গে আশ্বস্ত হসে গডািার গচাে-মুে গদসে। গেোসি গক্রাৈ গিই, 
রবসেষ গিই বরং আসছ আশার এ্কটা আকুেতা। 

‘গে রক আহত রছে?’ 
রবিসয় প্রায় বাক-রুে রজিা বেে, ‘আপরি... আপরি... জািসেি রক 

কসর এ্েব কথা?’ 
রজিার এ্ কথার রদসক গডািা ভ্রুসিপ মাত্রও করে িা। আসবসে-

উসত্তজিায় তার গঠাট কাাঁপসছ। করম্পত কসন্ঠ বেে, ‘তাাঁর িাম রক আহমদ মুো?’ 
গকাি কথা গ্াোে িা রজিার কসন্ঠ। গে, মাকয এ্বং িারেে  যাে  যাে 

কসর গচসয় রইে গডািার রদসক। জেসতর েব রবিয় এ্সে গ্ি জমা হসয়সছ 
তাসদর গচাসে। রক কসর এ্টা েম্ভব! গকাথায় রপ্রসেে মাররয়া গজাসে াইি েুই, 
আর গকাথায় রবসদশী মুেরেম মুরক্ত েংগ্রামী আহমদ মুো! আহমদ মুোর িাম রক 
কসর আসে তাসদর রপ্রসেসের মুে গথসক। শুৈু িাম আো িয়, তাসদর রপ্রসেসের 
গচাসে গ্ আসবে এ্বং আকুেতা তারা গদেসত পাসে তা িাটসক গরারমওর জসন্য 
জুরেসয়সটর এ্বং  রহাসদর জসন্য রশররর আকুেতায় তারা গদসেসছ। 

গডািা উসঠ দারেসয় ছুসট গেে  যাে  যাে কসর গচসয় থাকা রজিার 
কাসছ। তারপর কাসপযসটর উপর হাাঁটু গেসে বসে রজিার দু’রট হাত গচসপ ৈসর 
বেে, ‘বেুি, আরম রঠক বসেরছ’। 

রজিা তাোতারে গচয়ার গথসক গিসম মাথা ঝুরকসয় গডািাসক বাও কসর 
তার পাসয়র কাসছ বসে বেে, ‘আপরি রঠকই বসেসছি, রতরি আহমদ মুো’। 

তারপর উসঠ দারেসয় ছুসট গেে ইন্টারকসমর কাসছ। 
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মাকয এ্বং িারেে গচয়ার গথসক উসঠ দারেসয় অরভভূসতর মত তারকসয় 
আসছ তাসদর রপ্রসেসের রদসক। তারা রকছুসতই গডািার োসথ আহমদ মুোর গকাি 
রহসেব গমোসত পারসছ িা। 

গডািা গটরেস াসি উসত্তরজত কসন্ঠ বেে, ‘আবু্ব, আহমদ মুোর েন্ধাি 
রমসেসছ, তুরম এ্ে’। 

ইন্টারকম গথসক েসর এ্সে েবাইসক দারেসয় থাকসত গদসে বেে গডািা, 
‘আপিারা বসুি’। 

রকন্তু গকউ বেে িা। তারা মাসঝ মাসঝ তাকাসে দরজার রদসক। তারা 
গডািার আব্বা রমিঃ প্লারতরির অসপিা করসছ। 

গডািা বেে তার গচয়াসর। 
এ্ই েময় ঘসর প্রসবশ করে রমিঃ প্লারতরি। 
রজিা, মাকয, িারেে ঝুসক পসে েেম্মাসি বাও করে রপ্রে রমসশে 

প্লারতরি রড গবরী েুইসক। 
গডািা উসঠ দারেসয় তার আব্বাসক স্বােত জারিসয় রজিাসদর োসথ 

তাসদর পররচয় কররসয় রদে এ্বং বইসয়র গভতর পাওয়া রশটগুসোর গেো গদরেসয় 
বেে, ‘এ্টা আহমদ মুোর গেো’। তারপর বযাপারটা বুরঝসয় বেে তার 
আব্বাসক। 

গচাে ভরা রবিয় রিসয় গডািার আব্বা গচয়াসর বেে এ্বং েবাইসক বেসত 
বেে। 

গডািা বেে তার গচয়াসর এ্বং রজিারা বেে রেসয় কাসপযসটর উপর। 
‘ও গকাথায়?’ গডািার রদসক গচসয়ই প্রে করে গডািার আব্বা। 
‘ওাঁর এ্ই গোাঁজ গপসয়ই গতামাসক গডসকরছ আব্বা। আরম ওসদর রজজ্ঞাো 

করররি এ্েিও’। বসে গডািা তাকাে রজিার রদসক। 
রজিা উসঠ দাাঁোে। গডািা ও গডািার আব্বার রদসক মাথা ঝুরকসয় এ্কবার 

বাও কসর বেে, ‘মহামান্য স্যার, আহমদ মুো ভাইয়া েতকাে েকাসে চসে 
গেসছি’। 

‘চসে গেসছি?’ গডািা ও গডািার আব্বা এ্ক োসথই বসে উঠে। 
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গডািার আব্বার মুেটা ম্লাি হসয় গেে। আর হঠাৎ কসরই গ্ি চুপসে গেে 
গডািার মুে। হতাশার এ্কটা কাসো গমঘ গ্ি এ্সে গছসয় গ েে তার গচহারাসক। 

‘রজ হ্যাাঁ, স্যার’। বেে রজিা। 
‘গকাথায় গেসছি?’ বেে গডািা। গচাসে-মুসে তার আকুে বযগ্রতা। 
‘পযাররসে’। 
‘পযাররসে গকাথায়?’ বেে গডািার আব্বা। 
‘তা বসে ্ািরি। তসব রতরি এ্কটা রঠকািা রিসয় গেসছি’। 
‘কার রঠকািা?’ বেে গডািা। 
‘রঠকািাটা ব্ল্যাক ক্রে-এ্র এ্কজি গোসকর, র্রি ওমর বায়া েম্পসকয 

গোাঁজ রদসয় োহা্য কসররছসেি র রেরস্তি দুতাবােসক’। 
‘রঠকািাটা রক পাওয়া ্াসব?’ রজজ্ঞাো করে গডািা। 
‘রঠকািাটা আব্বা রদসত পাসরি’। বেে রজিা। 
‘গক গতামার আব্বা?’ রজজ্ঞাো করে গডািার আব্বা। 
‘রমিঃ িাংক মররে’। জবাব রদে রজিা। 
‘ও আো’। বেে গডািার আব্বা। 
গডািা ও গডািার আব্বা রিচু স্বসর মত রবরিময় করে। তারপর গডািার 

আব্বা রজিাসক বেে, ‘গতামার বারেসত গতামার আব্বার কাসছ আমাসক রক রিসয় 
্াসব?’ 

রজিা েেজ্জ মুসে গডািার আব্বাসক বাও কসর বেে, ‘েজ্জা গদসবি িা 
মহামান্য স্যার, আমার আব্বাই আেসবি। কেি আেসত হসব স্যার?’ 

‘এ্েরি হসে ভাে হয়’। বেে গডািার আব্বা। 
মাকয রজিাসক বেে, ‘আপা, আরম ও িারেে ্ াই আব্বাসক রিসয় আরে’। 
‘ৈন্যবাদ মাকয, তাহসে এ্েরি গতামরা ্াও’। 
মাকয ও িারেে গডািা ও গডািার আব্বাসক বাও কসর ঘর গথসক গবররসয় 

গেে। 
গডািার আব্বা উসঠ দাোে। বেে, ‘গতামরা বসে েল্প কর। এ্কটা 

জরুরী কাজ গেসর আেরছ’। বসে গডািার আব্বা গবররসয় গেে ঘর গথসক। 



ব্ল্যাক ক্রসের কবসে  146 

 

গডািাও উঠে। রজিাসক কাসপযট গথসক তুসে তাসক রিসয় গো ায় বেে। 
রজিা তার পাশাপারশ বেসত অস্বীকার কসর বেে, ‘্ার গ্ স্থাি তাসক 

গে স্থাি গদয়াই েভযতা। আমরা  রােীরা অেভয িই’। বসে রজিা গডািার পাশ 
গঘাঁসষ কাসপযসট বসে পেে। 

গডািা রজিার এ্কটা হাত হাসত রিসয় বেে, ‘গতামার কাসছ আমার 
অসিক রজজ্ঞাো’। 

‘বেুি’। বেে রজিা। 
‘আহমদ মুো গতামাসদর ওোসিই রছে তাই িা?’ 
‘হ্যাাঁ, রক কসর জািসেি?’ 
‘তাসক গতামার ভাই বো গথসক। এ্েি বে ওর কারহিী’। 
‘আমরা সুর গোসরর এ্ক পাহাসে রপকরিক কররছোম। আম্মা, আব্বা, 

আরম ও মাকয। দূরবীসণ গদেরছোম চাররদকটা। হঠাৎ গদেোম এ্কটা োরেসক 
আসরকটা োরে তাো কসর এ্ে। োমসির পাহাসে তারা িামে। তারপর েংঘাত 
হসো দীঘয আৈ ঘন্টা ৈসর। এ্করদসক এ্কজি, অন্য রদসক আর েবাই। রজসত গেে 
এ্কজসির পিটাই। ও পসি দশজি রিহত হসো। রকন্তু ঐ এ্কজি পাসয় 
গুেীরবে হসয় আহত হসো। আমরা দূরবীসণ েব গদেোম। গশসষ গদেোম, ঐ 
এ্কজি হামাগুরে রদসয় োরেসত উসঠ োরে চাোসত গচষ্টা করে। রকন্তু পারে িা। 
োরেটা এ্সে ৈাো গেে আমাসদর পাহাসের গোোয়। আমরা েবাই ছুসট গেোম। 
গদেোম গোকরট ড্রাইরভং রেসট অজ্ঞাি হসয় পসে আসছ। আমরা উোর কসর রিসয় 
এ্োম তাসক। ইরিই গ্ আহমদ মুো তা আমরা জািসত পারোম রতরি চসে 
্াবার দু’রদি আসে’। 

‘ঔ েংজ্ঞাহীি হসয়রছসেি গকি?’ ভারী ও কাাঁপা কন্ঠস্বর গডািার। 
কন্ঠস্বসর চমসক উসঠ রজিা তাকাে গডািার রদসক। গদেে, তার দু’গচাে 

রদসয় রিিঃশসে অশ্রু েোসে। রজিা আসেই বুসঝরছে বযাপারটা। রকন্তু েম্পকযটা 
এ্ত েভীর তা কল্পিা কসররি। তার মসি এ্কটা প্রে কাাঁটার মত রবাঁৈরছে, গেটা 
আরও তীব্র হসয় উঠে। তাসদর রপ্রসেে-এ্র োসথ রবসদশী ও মুেরেম আহমদ 
মুোর েম্পকয হসো রক গথাঁতোসিা....’। 
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রজিা কথা গশষ করসত পারসো িা। গডািা তার মুসে হাত চাপা রদসয় বন্ধ 
কসর রদে তার কথা। বেে, ‘এ্েব আর শুিসত পাররছ িা গবাি। তার গচসয় বে 
রকভাসব রছসেি, রক রক কসরসছি। গতামরা তাসক গকমি গদসেছ’। 

রজিা ৈীসর ৈীসর তার মসি থাকা প্ররতরদসির েব কারহিী, েব কথা বণযিা 
করে। আহমদ মুোসক গকন্দ্র কসর িারেসের োসথ তার েন্ডসোসের কথা, পসর 
িারেে েরজ্জত হবার কথা রকছুই গে বাদ রদে িা। তারপর বেে, ‘েবাই 
এ্কমত, ওাঁর গচসয় রবিয়কর মানুষ গকউ গকাথাও গদসেরি। মানুষসক আপি কসর 
গিবার অদ্ভুত িমতা তার’। 

থামে রজিা। 
এ্ই েময় ইন্টারকম কথা বসে উঠে। গডািার আব্বার কন্ঠিঃ ‘মা, রজিার 

আব্বা রমিঃ িাংক এ্সেরছসেি। রঠকািা পাওয়া গেসছ’। 
‘তাহসে এ্েিই আমরা পযাররে রওয়ািা হসবা আব্বা। তুরম ড্রাইভারসক 

গররড হসত বে’। 
‘রঠক আসছ মা’। 
বন্ধ হসয় গেে ইন্টারকম। 
‘আপিারা এ্েরি ্াসবি রপ্রসেে?’ 
‘গদে, তুরম আহমদ মুোর গবাি িও?’ 
‘হ্যাাঁ’। বেে রজিা। 
‘তাহসে তুরম আমার গবাি িও?’ 
‘হ্যাাঁ’। 
‘এ্রপর রপ্রসেে আর বেসব?’ 
রজিা মাথা ঝুরকসয় বাও করে গডািাসক এ্বং বেে, ‘বেব িা’। 
এ্কঘন্টার মসৈয গডািা ও গডািার আব্বা ততরী হসয় গবররসয় এ্ে। 
োরে প্রস্তুত। 
মাকয ও িারেে দারেসয় আসছ চত্তসরর এ্ক পাসশ। গ্রাসমর কসয়কজি 

েণযমান্য গোকও এ্সেসছ। রজিা গডািার পাসশ। 
েবাই বাও কসর রবদায় জািাে তাসদর রপ্রে এ্বং রপ্রসেেসক। 
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রজিা বাও কসর গোজা হসয় দাোে গডািা তাসক জরেসয় ৈসর কাসি কাসি 
বেে, ‘আহমদ মুোসক দাওয়াত রদসয়ছ, আমাসক রদসে িা?’ 

‘রকসের দাওয়াত?’ বেে রজিা। 
‘গতামার ও িারেসের শুভরদসির?’ 
মুেটা েজ্জায় োে হসয় উঠে রজিার। বেে, ভাইয়া রক ভাবীসক গছসে 

আেসত পাসরি? 
‘ওসর দুষ্ট’ বসে রপসঠ এ্কটা রকে রদসয় গডািা োরেসত রেসয় উঠে। 
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৬ 
পূবয পযাররে। গশাি িদীর প্রথম ব্রীজ গথসক দু’শ েজ উত্তসর এ্কটা 

অেযাত েরের মুসে দারেসয় সুদৃশ্য প্রাোদ তুেয এ্কটা বারে। দারেসয় আসছ 
গশাসির রদসক মুে কসর। এ্ই বারেরই শীষয রতিরট গফ্লার রিসয় ব্ল্যাক ক্রে-এ্র 
পযাররে গহডসকায়াটযার। রিসচর গফ্লারগুসোসক বারণরজযক কাসজ বযবহার করসছ 
ব্ল্যাক ক্রে। 

শীষয গফ্লাসরর এ্কটা রবরাট কি। 
গেই কসির রবরাট গটরবসের গপছসি তদতযাকার ররভেরভং গচয়াসর গঠে 

রদসয় দারেসয় ব্ল্যাক ক্রে এ্র প্রৈাি রপসয়সর পে রাসে  ুেসছ। আর গটরবসের 
ওপাসশ ৈরাপো গচাসরর মত পাংশু মুসে দারেসয় আসছ িাে এ্োকার ব্ল্যাক ক্রে 
অপাসরশি কমান্ডার রমিঃ রজয়াি টুসেযা। 

রমিঃ রপসয়সর পে গক্রাসৈ গচাে-মুে োে কসর তীব্র কসন্ঠ বেরছে, ‘গক 
এ্কজি গোক পযাররসে আমাসদর রতিজিসক মারে, জাহাসজ হতযা করে 
দশজিসক, িািসতসজর ঘারটসত আরও রতিজিসক এ্বং সুর গোসরসত হতযা করে 
আরও িয় জিসক, আর গতামরা বসে গঘাোর ঘাে ঘাটছ!’ 

‘স্যার গোকটাসক ঘসরও আটকাসিা ্ায়রি’। মুে কাাঁচু-মাচু কসর বেে 
রজয়াি। 

‘আটকাসিা ্াসব গকি? গতামরা গতা গশয়াসের বাচ্চা, আর গে রেংসহর 
বাচ্চা। েজ্জা কসর িা এ্েব কথা বেসত?’ 

‘স্যার, আমাসদর গোকসদর গচষ্টার গকাি ত্রুরট রছে িা। তাসদর জীবি 
গদয়াই গতা তার প্রমাণ’। 

‘আর বসো িা এ্েব কথা। মসর গতা েরু ছােে ৈরসির গোকরাই’। 
‘গোকটা ভয়ািক ৈূতয স্যার?’ 
‘এ্র অথয গতামরা ভয়ািক গবাকা? তার িাসম গতামরা জািসত গপসরছ?’ 
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‘িা স্যার’। 
‘অপদাসথযর দে। গোটা এ্কটা রাত, এ্কটা রদি গতামাসদর হাসত রছে 

গোকটা, আর তার িাম জািসত পাররি!’ 
‘স্যার, ্ারা তার োসথ কথা বসেসছ তারা গকউ গবাঁসচ গিই স্যার। 
‘েজ্জা করসছ িা এ্েব কথা বেসত। তাসক েুসজ গবর করার রক বযবস্থা 

করসে?’ 
‘তার গচহারার েরঠক বণযিা গকউ রদসত পারসছ িা স্যার। ব্ল্যাক ক্রে-এ্র 

গ্ ড্রাইভার তাসক সুর গোসর রিসয় রেসয়রছে, গে বেসছ গোকরটর গচহারার রদসক 
ভাসো কসর গে তাকায়রি। আর জাহাসজর ্ারা গবাঁসচ আসছ, তারা রবরভন্ন বণযিা 
রদসে। তারা বেসছ তারা িারক গোকটার মুসের রদসক তেি তাকাবারই োহে 
পায়রি’। 

‘গতামার গোসকরা এ্মি অপদাথয হসে তুরম রক? বে অপদাথয িও? জাি 
গোকটা গকাি গদশী?’ 

‘স্যার, গকউ বসে তুরকয, গকউ বসে চীিা, গকউ বসে আরবী, কারও কারও 
মসত গে বেকাি রকংবা ইউসরাসপরও হসত পাসর’। 

গটরবসে এ্কটা প্রচন্ড ঘুরষ গমসর গচাসে আগুি ঝররসয় বেে, ‘েদযভ, 
এ্কজি গোসকর এ্ত গদসশর গচহারা  হয় রক কসর?’ 

‘স্যার,  রারে গোসয়ো দ তসরর োহা্য রিসে হয় িা। ওসদর হাসত 
েব রক্ররমিাসের ছরব আসছ। গেগুসো গদেসে হয়সতা আইসডিরট াই করা 
্াসব’। 

‘ও! তুরম গদেরছ এ্কজি  ুাঁচসক েুরিসক কাসেযাে বািাসত চাও!’ 
এ্ই েময় দরজায় িক হসো। 
রমিঃ রপসয়সর গোজা হসয় দারেসয় গচয়াসর র সর এ্ে। তাকাে পাসশর 

গছাট্ট রটরভ রিসির রদসক। তার মুেটা প্রষন্ন হসয় উঠে। গচয়াসরর হাতসের োসথ 
গেট করা এ্কটা গবাতাম চাপ রদে রপসয়সর পে। অমরি দরজা েুসে গেে। 

ঘসর প্রসবশ করে ‘ওকুয়া’ প্রৈাি মাইসকে গোম্বা। 
‘্াও কাজ করসে। রজয়াি টুসটার রদসক তারকসয় বেে রপসয়সর পে। 
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রজয়াি গবররসয় গেে। 
রমিঃ রপসয়সর উসঠ দারেসয় স্বােত জািাে মাইসকে গোম্বাসক। 
দু’জি বেে। 
প্রথসমই কথা বেে গোম্বা, ‘গকমি আসছি রমিঃ পে?’ 
‘িা, ভাসো গিই রমিঃ গোম্বা। েত কসয়করদি আমরা আমাসদর রতি ডজি 

গোক হাররসয়রছ’। 
‘হ্যাাঁ, আরম শুিোম এ্ই কথা। উপদ্রবরট গকাসেসক আমদারি হসো?’ 
‘আমরা বুঝসত পাররছ িা। আমাসদর ঘারটসত  ুসকরছে চুরর বা অন্য গকাি 

উসেসশ্য। আমাসদর হাসত ৈরা পসেরছে। গশষ প য্ন্ত ওর হাসত আমাসদর ৩৪ জি 
গোক মারা পেে, রকন্তু তাসক আমরা রকছুই করসত পারোম িা’। 

‘োংঘারতক বযাপারসতা!’ 
‘হ্যাাঁ, এ্ বযাপার রিসয়ই এ্তিণ ৈমকাোম আমাসদর অপাসরশি 

কমান্ডারসক। ্াক, কাসজর কথায় আো ্াক’। 
‘ াদার িারেে বাইকসক গ্ কথা বসেরছসেি, গে বযাপাসর িারক 

অসিকদুর এ্রেসয়সছি?’ 
‘অসিকদুর মাসি আেে কাজ হসয় গেসছ’। 
‘গেটা রক?’ 
‘বযাপারটা আরমও রঠক বুরঝ িা। মানুসষর উপর মসিাধদরহক রিয়েণ 

প্ররতষ্ঠার মাৈযসম তাসক হাসতর মুসঠায় আিার তবজ্ঞারিক গক শে আরবসৃ্কত 
হসয়সছ। ওমর বায়ার উপর আমরা এ্ই গক শেই প্রসয়াে করসত চারে। এ্সত গে 
গস্বোয় আমাসদর হাসত চসে আেসব এ্বং আমরা তাসক গ্ আসদশ করব তাই 
গে পােি করসব’। 

‘এ্টা েম্ভব?’ গচাে কপাসে তুসে বেে মাইসকে গোম্বা। 
‘েম্ভব’ রকন্তু এ্ই জরটে কাসজর জসন্য উপ্ুক্ত রবসশষজ্ঞ কসয়কজি মাত্র 

দুরিয়াসত আসছি। এ্সদর মসৈয গশ্রষ্ঠ হসেি রবজ্ঞািী গবিহাম। রতরি ৪০ বছর ৈসর 
ইহুরদসদর এ্ই প্রসজসক্টর প্রৈাি রহসেসব কাজ করসছি’। 

‘এ্র উপর ইহুরদসদর প্রসজক্ট আসছ?’ 
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‘হ্যাাঁ আসছ’। 
‘গকি?’ 
হােে রপসয়সর পে। বেে, ‘আপরি রশশুর মত প্রে করসেি রমিঃ গোম্বা। 

জুইে ইন্টারন্যাশিাে অেযািাইসজশি (JIO) ইহুরদবাদ রবসরাৈীসদর কুসপাকাত 
করার জসন্য ‘মসিাধদরহক রিয়েণ’গকই প্রৈাি অে রহসেসব বযবহার কসর আেসছ। 
আরব ও মুেরেম জেসতর শত শত গিতার উপর তারা এ্ই পেরতর প্রসয়াে 
কসরসছ। এ্টা আমার বািাসিা কথা িয় রমিঃ গোম্বা। র িেযাসন্ডর ‘গহেরেংরক 
রবশ্বরবদযােয়’- এ্র অৈযাপক B. Kwan Choe তার ‘The Social Reality 
of Artificial Mind and Body Control’ শীষযক ১৩৪ পৃষ্ঠার এ্ক রিবসন্ধ 
বসেসছি, ‘ইহুরদবাদীরা তাসদর রিসজসদর হাত রিরাপদ রাোর জসন্য 
‘মসিাধদরহক রিয়েণ’ বযবস্থার মাৈযসম অন্যসক তাসদর বারিত হতযা ও অন্যান্য 
অপরাৈ েংঘটসি বাৈয কসর। গকসিরড, রবাটয গকসিরড, মারটযি েুথার রকং, জজয 
ওয়াসেে-এ্র হতযাকান্ড এ্ই বযবস্থারই  ে। ইহুরদবাদ রবসরাৈী বহু আরব 
গিতাসক তাসদর রাজধিরতক ও োমারজক ম য্াদা রবেজযি রদসত হসয়সছ, এ্মিরক 
তারা জীবি রদসয়সছ এ্ই বযবস্থার  াসদ পসেই। এ্েব োরা ইহুরদবাদীরা তাসদর 
বে বে স্বাথয হারেে কসরসছ। সুতরাং ‘গকি’ তাসদর প্রসজক্ট, এ্ রজজ্ঞাোর গকাি 
অবকাশ গিই’। 

‘রকন্তু এ্ত বে অে ইহুরদরা মসিাপরে কসর গরসেসছ। আমরা এ্র েন্ধাি 
পাইরি গকি?’ 

‘রমিঃ গোম্বা, বুঝসত পারসছি এ্েব কাজও গতা ওসদর মসিাপরে। ওরা 
গ্ভাসব ওসদর জারতর জসন্য কাজ কসর, আমরা কররিা। জারতর জসন্যই তারা এ্ 
অসের েন্ধাি কসরসছ এ্বং প্রসয়াে করসছ’। 

‘গকি, জারতর জসন্য গতা আমরাও কাজ কররছ? গোটা দুরিয়াসতই 
আমাসদর েৃষ্টাি রমশি আসছ, আমাসদর এ্িরজও আসছ। রকন্তু আমরা গতা এ্ 
অসের রচন্তা করর রি’। 

‘িা করার এ্কটা কারণ হসো, আমাসদর েৃষ্টািসদর েংেযা গবশী, 
শরক্তসতও বে। সুতরাং আমরা ্া চাই তা এ্মরিসতই করসত পারর। রকন্তু 



ব্ল্যাক ক্রসের কবসে  153 

 

ইহুরদসদর েংেযা েুব অল্প। ৈমযান্তসরর মাৈযসম তাসদর েংেযা বৃরেরও গকাি 
উপায় গিই। কারণ বরি ইেরাইে বংসশর গোক হওয়া ছাো গকউ ইহুরদ হসত 
পাসর িা। সুতরাং েুব কম েংেযক মানুষ রিসয় তারা তাসদর দুরিয়া গজাো স্বাথয 
েংরিণ ও েম্প্রোরসণর গচষ্টা করসছ। এ্জসন্য বৃরেই তাসদর প্রৈাি হারতয়ার। 
‘মসিাধদরহক রিয়েণ’ এ্ই বুরেবৃরত্তক হারতয়াসররই এ্করট’। 

‘চমৎকার, চমৎকার বসেসছি রমিঃ রপসয়সর পে। ইহুরদসদর মত 
প্রসয়াজি এ্েি আমাসদরও গদো রদসয়সছ’। 

‘রঠক বসেসছি। প্রসয়াজি আমাসদরও গদো রদসয়সছ। আমাসদর েংেযা, 
োমথয, অথয েবই আসছ। রকন্তু মুেেমািসদর আদশয- রবশ্বাসের গমাকারবো করার 
গকাি অে আমাসদর গিই। এ্ই গিসত্রই আমরা প্রচন্ড রকম মার গেসয় ্ারে। 
আমাসদর এ্ই পরাজয় এ্োবার জসন্যই ইহুরদসদর পথ আমাসদর অনুেরণ করা 
দরকার। এ্ই গিসত্র ওমর বায়া হসব আমাসদর প্রথম রশকার’। 

‘ৈন্যবাদ রমিঃ রপসয়সর। আমরা এ্ জসন্য আপিার কাসছ রচর কৃতজ্ঞ 
থাকব। আমরা ্রদ, ওমর বায়াসক হাসতর মসৈয এ্সি তাসক রদসয়ই কাজ োরাসত 
পারর, তাহসে গেটা গ্ রক আিসের হসব। আমাসদর বদিামও অসিক চসে ্ াসব। 
মুেেমািরা প্রপাোন্ডা কসর, আমরা িারক িািা ছসে বসে গক শসে মুেেমািসদর 
ভুরম দেে কসর চসেরছ। ওমর বায়া ্রদ রিসজই রেসয় তার জরম আমাসদর রেসে 
গদয়, তাহসে ঐ প্রপাোন্ডার মুসে প্রথমবাসরর মত রকছু ছাই রেসয় পেসব’। 

‘রকন্তু এ্ই োসভর জসন্য রবরাট মূেযও রদসত হসব রমিঃ গোম্বা’। 
‘রক মুো?’ 
‘আমাসদর োসথ আপিাসদর গ্ টাকার চুরক্ত, রবজ্ঞািী গবিহাসমর েম্মািী 

তার বাইসর হসব’। 
‘আমরা রারজ। কত টাকা?’ 
‘আনুেরেক েব েরচ েসমত মাত্র দুই োে ডোর’। 
‘রাজী, রমিঃ রপসয়সর’। 
‘চেুি, উঠা ্াক’। 
‘গকাথায়?’ 
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‘রবজ্ঞািী ডিঃ গবিহাসমর োসথ গদো করসত’। 
‘ডিঃ গবিহাম? গকাথায় উরি?’ 
‘উরি গতা এ্সেসছি। আিা হসয়সছ তাসক। রতরি গহাসটসে আমাসদর 

অসপিা করসছি’। 
‘রহপ রহপ হুরসর। চেুি তাহসে’। বসে রশশুর মত রচৎকার কসর উসঠ 

দাাঁোে রমিঃ গোম্বা। 
উঠে রমিঃ রপসয়সর পেও। গহাসটসে গপ ছাে তারা। িক করে রেসয় ডিঃ 

গবিহাসমর কসি। 
গভতর গথসক গকাি োো িা গপসয় রমিঃ রপসয়সর চাপ রদে দরজায়। 
দরজা গোোই রছে। েুসে গেে। 
ঘসর প্রসবশ করে রমিঃ রপসয়সর পে এ্বং রমিঃ মাইসকে গোম্বা। 
রবজ্ঞািী ডিঃ গবিহাম তার গটরবসে বসে বই পেরছে। 
ডিঃ গবিহাম দীঘযকায়। হাল্কা-পাতো েেি। গেসমরটক গচহারা। অথযাৎ 

ডিঃ গবিহাম এ্কজি ইহুরদ। 
বইসয়র মসৈয ডুসবরছে ডিঃ গবিহাম। 
রমিঃ রপসয়সর তার রদসক এ্রেসয় বেে, ‘গুড মরিযং ডিঃ গবিহাম’। 
ডিঃ গবিহাম মাথা তুসে বেে, ‘গুড মরিযং’। রকন্তু আেি গথসক উঠসেি 

িা ডিঃ গবিহাম। ইংরেসত বেসত বেে োমসির গো ায়। ডিঃ গবিহাসমর প্রে 
গবাৈক দৃরষ্ট রেসয় পেে মাইসকে গোম্বার উপর। 

রমিঃ রপসয়সর বেে, ‘ইরি রমিঃ মাইসকে গোম্বা। গ্ কাসজর জসন্য 
আপিাসক কষ্ট রদরে, গে কাজটা এ্সদরই’। 

ডিঃ গবিহাম ঘরের রদসক গচসয় বেে, ‘কাসজর কথায় আো ্াক রমিঃ 
রপসয়সর’। 

‘রজ, আমরা প্রস্তুত’। 
‘আরম রকছ ুশুসিরছ, তবু এ্েি বেুি আপিারা রক চাসেি?’ 
‘ওমর বায়া এ্কজি মুেরেম ্ুবক। তার বারে কযাসমরুি। গোম্বাসদর 

এ্সস্টসটর মাঝোসি ওমর বায়ার দশ হাজার এ্কর জরম আসছ। এ্ই জরমটা ওমর 
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বায়া গস্বোয় রেসয় ‘আরময অব ক্রাইস্ট অব ওসয়স্ট আরিকা’র কাসছ হস্তান্তর 
করসব। এ্ই বযবস্থা আপরি করসবি’। 

‘জরম হস্তান্তসর গকি রাজী িয় ওমর বায়া?’ 
‘প্রথম কারণ জরম রবরক্রর গকাি প্রসয়াজি গিই। রকন্তু আেে কারণ হসো, 

তারা বেসছ েৃষ্টািরা এ্ই ভাসব ভুরম রকসি বা দেে কসর গোটা দরিণ কযাসমরুি 
শুন্য কসর গ সেসছ। এ্েি ওমর বায়ার জরমটুকু রবরক্র হসয় গেসেই গোটা দরিণ 
কযাসমরুসি মুেেমািসদর অরস্তত্ব গশষ হসয় ্ায়। এ্ই কারসণই ওমর বায়া জরম 
রবরক্রসত রাজী িয়। অন্যরদসক এ্ই জরম িা হসে েৃষ্টািসদর পররকল্পিা পূণয হয় 
িা, শুৈু তাই িয়, ভরবষ্যসত অরস্তত্বও হুমরকর েম্মুরেি হসত পাসর’। 

‘বুসঝরছ। এ্েি বেুি ওমর বায়া গেো পো রক জাসি?’ 
প্রেরটর উত্তর রমিঃ রপসয়সর পসের জািা গিই। গে তাকাে রমিঃ গোম্বার 

রদসক। 
গোম্বার মুসেও রবব্রত ভাব  সুট উঠে। বেে, ‘এ্ বযাপাসর েরঠক গকাি 

তথয আমার জািা গিই’। 
‘গে রক রববারহত’। 
‘রজ িা’। বেে গোম্বা। 
‘এ্সিসত্র তার গকাি চসয়ে আসছ? অথযাৎ কাউসক গে ভােবাসে রকিা?’ 
‘এ্টাও আমাসদর জািা গিই’। 
‘গে রিয়রমত প্রাথযিা ও ৈমযগ্রে পাঠ কসর রকিা?’ 
‘এ্টাও জািা গিই’ বেে গোম্বাই। 
‘এ্ছাো অন্য গকাি ৈরসণর গেো ও োরহতয গে পছে কসর?’ 
‘জািা গিই জিাব’। 
‘আিসের েময় কাসক গে োথী রহসেসব গিয়? আবার দুিঃে ও রবপসদর 

েময় কার উপর গে রিভযর কসর?’ 
‘আমরা জারি িা’। 
‘এ্ই গ্ জরম গে রদসে িা, এ্টা তার রিজস্ব রেোন্ত, িা কারও বুরেসত 

গে এ্টা করসছ?’ 
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‘এ্ই গিসত্র গে তার রপতাসক অনুেরণ করসছ। তার রপতাও এ্ বযাপাসর 
আসপাশহীি রছে’। 

‘গে অন্তিঃমুেী ৈরসণর গোক, িা বরহিঃমুেী?’ 
‘গে েুব চাপা ৈরসণর গছসে। কম কথা বো অভযাে’। 
‘জীবি ্াপসির বযাপাসর ইেোম ৈসমযর বহু রবরৈ-রবৈাি ও আসদশ-

রিসষৈ আসছ। গে রক এ্েব পুসরাপুরর গমসি চসে?’ 
‘বেী অবস্থায় িামা্ তাসক পেসত গদো ্াসে। তসব রিয়রমত পসে 

রকিা জারি িা। ৈসমযর েব িীরত ও রবৈাি গমসি চসে রকিা বেসত পারব িা। তসব 
এ্কথা রঠক গ্, ইেোম ৈসমযর প্রকৃত ও পূণয রশিা অজযসির সুস্াে কযাসমরুসি 
গিই’। 

‘গে রক হজ্জ কসরসছ?’ 
‘আমরা জারি িা’। 
‘কতকগুসো মানুসষর প্রকৃরত এ্মি আসছ ্ারা শরক্তসকও প্ররতসরাৈ 

করসত পাসর, আবার আদর এ্বং প্রশংোসকও প্ররতসরাৈ করসত পাসর। আবার 
গকউ আসছ শরক্তসক গে প্ররতসরাৈ করসত পাসর, রকন্তু আদর বা প্রশংোর কাসছ 
গভসঙ পসে। ওমর বায়া গকাি ৈরসণর গোক?’ 

‘শরক্ত প্রসয়ােসক ওমর বায়া পরাভূত কসরসছ রকন্তু আদসরর বযাপারটা 
পরীিা করা হয় রি’। 

‘ওমর বায়া গ্ সু্কে বা কসেসজ পেসতি, গেোসি রতরি রিয়রমত রছসেি 
রকিা?’ 

‘আমরা এ্টা পরীিা করররি’। 
‘গপাষাক-পররসেদ, চো-র রা ও োজাি-গোছাসিাসত গে রক রটপ-টপ?’ 
‘এ্ তথযও আমাসদর কাসছ গিই’। 
‘গে গকাি রংসয়র গপাষাক পসর রকংবা গকাি রং পছে কসর তা রক 

আপিারা জাসিি?’ 
‘গোাঁজ িা রিসয় বো ্াসব িা’। 
‘গকাি ৈরসণর োবার গে পছে কসর?’ 
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‘এ্টাও আমাসদর জািা গিই’। 
‘আো আপিারা গতা তার উপর অসিক তদরহক রি য্াতি চারেসয়সছি। 

গে রক মুে বুসজ েব েহ্য করার িমতা রাসে, িা মাসঝ মাসঝ রচৎকার কসর?’ 
‘মাসঝ মাসঝ রচৎকার কসরসছ’। 
‘তার হাসতর গেো গদসেসছি? তার হাসতর গেো রক পররেন্ন, স্পষ্ট ও 

েমমারত্রক, িা রবশৃঙ্খে? এ্কই েমসয় বা রবরভন্ন েমসয় রবরভন্ন ৈরসণর গেো হয় 
রকিা, বািাি ভুে করা তার অসভযে রকিা?’ 

‘দুিঃরেত এ্ তথয আমাসদর জািা গিই’। 
‘তার হাটযরবট, রক্তচাপ, হরসমাি, গচাসের তারার মাপেহ দৃরষ্টশরক্ত 

ইতযারদ আপিারা গরকডয কসরসছি রক?’ 
‘িা, এ্গুসো আমরা প্রসয়াজি মসি করররি’। 
রবজ্ঞািী ডিঃ গবিহাম আর গকাি প্রে করে িা। এ্কটিুণ চুপ কসর 

থাকে। তারপর বেে, ‘মুেেমািসদর রবরুসে আপিাসদর েোইসয় আরম 
আপিাসদর োহা্য করসত রাজী হসয়রছ এ্বং োহা্য করব। রকন্তু আমার এ্ 
োহাস্যর পথটা েুবই জরটে। এ্জসন্য আপিাসদরসকও রকছু কাজ করসত হসব’। 

এ্কটু থামে ডিঃ গবিহাম। তারপর আবার শুরু করে, ‘মসিাধদরহক 
রিয়েণ আসরাসপর বযাপারটা এ্কটা জরটে প্ররক্রয়া। ্াসক রিয়েণ করসত চাই, 
গব্রিওসয়ভ োেরমশি এ্বং অপসটা-ইসেক্ট্ররিকযাে কিসোে গক শসের মাৈযসম 
গভতর গথসক তার মসিাধদরহক পররবতযি আিসত হসব। এ্জসন্য তার স্বভাব-
প্রকৃরত, গমজাজ-মরজয, রবশ্বাে-কময ইতযারদ েম্পসকয জািা প্রসয়াজি। তাহসে 
রিয়েণ প্ররতষ্ঠার কাজটা েহজ হসয় ্ায়। সুতরাং গ্ প্রেগুসো আরম করোম তার 
জবাব েংগ্রসহর গচষ্টা করুি। ওমর বায়াসক আপিারা গকাথায় গরসেসছি?’ 

‘আমাসদর এ্ক ঘারটসত বেী আসছ’। 
‘বেী ্েি হসয় গেসছ, তেি গছসে রদসে তার উপর কাজ করার সুস্াে 

হসব িা। সুতরাং বেী তাসক রােসত হসব রকন্তু তাসক বেী পররসবসশ বাাঁৈা ্াসব 
িা। অথযাৎ ঐ পররসবসশ থাকসে গে অহরহ বেীসত্বর চাপ অনুভব করসব এ্বং 
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এ্কটা প্ররতসরাৈ স্পৃহা তার মসৈয জােরুক থাকসব, গে পররসবসশ তাসক রাো 
্াসব িা’। 

‘গেটা রকভাসব েম্ভব?’ বেে রপসয়সর পে। 
‘বেরছ। তাসক এ্মি জায়োয় রােসত হসব গ্োি গথসক তার পাোবার 

সুস্াে থাকসব িা। রকন্তু গভতসর গে তার বারের মতই স্বাৈীি পররসবসশ থাকসব। 
এ্ ঘর গথসক গে ঘসর ্াওয়া, টয়সেট ড্রইং রুসম ্াওয়া, বযায়াম পায়চারী করা, 
ইো ও পছেমত োওয়া, বই পো, োি-বাজিা করা, েল্প ও হারে-ঠাট্টা করা, 
র ে গদো, ইতযারদর তার সুস্াে থাকসত হসব। ্াসত কসর তার মসির উপর 
গকাি চাপ িা থাসক। আর তাসক এ্কজি উপ্ুক্ত েংেী রদসত হসব। গে সুেরী, 
বুরেমরত ও বাকপটু হসব। তাসক রিসয়াে করা হসব ওমর বায়ার পররচাররকা 
রহসেসব। রকন্তু ওমর বায়াসক তদরহক ভাসব জয় করাই হসব তার কাজ। ওমর বায়ার 
চররত্র ্রদ িষ্ট করা ্ায়, তাহসে তার আদরশযক প্ররতসরাৈ ধ্বসে পেসব। গেই 
পররসবসশ তার উপর মসিাধদরহক রিয়েণ প্ররতষ্ঠার কাজ েহজ হসব। আমার দীঘয 
অরভজ্ঞতায় আরম গদসেরছ, আদশযবাদী মুেেমাি, এ্মিরক আৈা আদশযবাদী 
মুেেমািসকও ইোমত মসিাধদরহক রিয়েসণ আিা ্ায় িা। তাসদর মািরেক 
প্ররতসরাৈটা এ্তটা েবে ও েরক্রয় থাসক গ্ রবপরীতমুেী গব্রিওসয়ভ োেরমশি 
এ্বং অপসটা-ইসেক্ট্ররিকযাে কিসোে প্রসচষ্টা বার বার তার কাসছ ধ্বসে পসে। এ্ 
জসন্য েব গিসত্রই প্রথম প্রসদযাে গিয়া হসয়সছ মুেেমািসদর চররত্র িষ্ট করার। 
মদ, টাকা, সুেরী িারী- এ্ই রতিরটসকই বযবহার করা হসয়সছ তাসদর িষ্ট করার 
জসন্য। েরতযকার আদশযবাি মুেেমাি ্ারা, তাসদর গিসত্র এ্ অেও গকাি কাজ 
গদয়রি। তসব আৈা আদশযরিষ্ঠরা আদশযহীিসদর মতই রকছুটা সুস্াে েন্ধািী হয়। 
তাসদর গিসত্র এ্ই রতিরট অে বযবহার কসর  ে পাওয়া গেসছ। তাসদর চররত্র িষ্ট 
করার পর তাসদরসক েুব েহসজই মসিাধদরহক রিয়েসণর মসৈয এ্সি ্ া ইসে তাই 
করাসিা হসয়সছ। ওমর বায়ার গিসত্র অথয ও মদ গকাি কাজ গদসব িা। সুেরী ও 
বুরেমরত িারী রদসয় তাসক েহসজই জয় করা ্াসব, কারণ গে অরববারহত। 
আপিাসদর এ্ই গচষ্টাই করসত হসব’। 

‘আপিার কাজ কেি শুরু হসব?’ বেে রমিঃ রপসয়সর পে। 
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‘ওমর বায়াসক িতুি পররসবসশ স্থািান্তর করার পর আমার কাজ শুরু 
হসব। গ্ গমসয়সক ওমর বায়ার েংেী রিবযাচি করসবি, তার কাছ গথসক আরম ্রদ 
েহস্ারেতা পাই, তাহসে দ্রুত  ে পাওয়া ্াসব। সুতরাং গমসয়রটর রেসেকশি 
ভাে হওয়া চাই’। 

‘রচন্তা করসবি িা, ব্ল্যাক ক্রে-এ্র মরহো গস্কায়াড েবরদক রদসয়ই গ্ােয। 
তাছাো তাসদর গ্াোস্াসের মসৈয বহু ভাসো গমসয় রসয়সছ। টাকা হসে বাসঘর 
গচাে রমসে রমিঃ গবিহাম’। বেে রপসয়সর পে। 

‘আর রকছ?ু’ বেে ডিঃ গবিহাম। 
‘আর রকছ ুগিই ৈন্যবাদ’। বসে রমিঃ রপসয়সর পে উসঠ দাাঁোে। উঠে রমিঃ 

গোম্বাও। 
রবজ্ঞািী ডিঃ গবিহাম আবার মসিাস্াে রদে তার বইসত। 
 
 
 
 
ওমর বায়া েিয কররছে, তার োসথ ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গোকসদর োরাপ 

বযবহার কসম গেসছ। এ্কটু ভাসো োবার-দাবারও পাওয়া ্াসে। রকন্তু হঠাৎ 
ব্ল্যাক ক্রসের গোকরা তার োসথ েুবই ভাসো বযবহার করসত োেসো। োবাসরর 
মািও হঠাৎ উন্নত হসয় গেে। গে রবরিত হসয় ব্ল্যাক ক্রসের এ্কজি গোকসক, গ্ 
তাসক গেরদি োবার রদসত এ্সেরছে, রজজ্ঞাো করে। গোকরট বেে, ‘আমরা রকছু 
জারি িা স্যার। মানুসষর মমতা েব েময় এ্ক রকম থাসক িা। শত্রু রমত্র হসয় ্ ায়, 
রমত্রও শত্রু হসয় ্ায়’। 

ওমর বায়া গভসব গপে িা, তার েম্পসকয ব্ল্যাক ক্রসের মত পররবতযি 
রকভাসব েম্ভব। ওমর বায়া রকভাসব ব্ল্যাক ক্রে-এ্র রমত্র হসত পাসর? েব ভাবিার 
পর ভাবে, আল্লাহর োহা্যও গতা গকািভাসব আেসত পাসর! 

গেরদি রাত ১২টা। ওমর বায়া শুসয় পসেসছ রকন্তু ঘুমায়রি। রপসয়সর পে 
প্রসবশ করে তার ঘসর। দাাঁোে এ্সে ঘসরর মাঝোসি। 
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ওমর বায়া শুসয় গথসকই তার রদসক পাশ র রে। 
ওমর বায়া পাশ র রসতই রপসয়সর পে বেে, ‘আরম দুিঃরেত ওমর বায়া। 

গতামাসক কষ্ট করসত হসব। আমরা এ্ জায়ো বদসে গ েসত চাই। আজ রাসতই। 
এ্কটু পসর গতামাসক রিসয় ্াসব’। 

ওমর বায়া গকাি কথা বেে িা। তসব রপসয়সর পসের কথায় অবাকই 
হসো। রপসয়সর পে গকাি বযাপাসর ওমর বায়ার কাসছ দুিঃে প্রকাশ এ্ই প্রথম 
করে। 

রপসয়সর পে কথা গশষ কসর ্াবার জসন্য ঘুসর দারেসয়ই আবার থমসক 
গেে। ওমর বায়ার রদসক আবার ঘুসর দাাঁোে গে। বেে, ‘ওমর বায়া, গতামার বে 
ৈরসির গকাি অসুরবৈা হসে িা গতা?’ 

‘আটক বযরক্তর এ্েব রিসয় ভাবার অবকাশ গকাথায়?’ 
‘গদে, গতামার প্ররত অরবচার হসয়সছ। আমরা এ্েি মত পাসল্টরছ। গকাি 

রকছুসত গতামাসক বাৈয করা আমাসদর দারয়ত্ব িয়। ‘ওকুয়া’র োসথ আমাসদর 
চুরক্ত রছে, আমরা গতামাসক আটসক রাোর দারয়ত্ব পােি করব, গতামাসক রদসয় 
্রদ রকছ ুকরাসত হয় তারা তা করাসব। আমরা িই। শুরুসত অসথযর প্রসোভসি 
আমাসদর গোকসদর তারা রমেোইড কসরসছ। আমরা আর গেটা হসত রদরে িা। 
তাসদর কাজ তারা করসব, আমাসদর কাজ আমরা করব। গতামার োসথ আমাসদর 
গকাি বযরক্তেত শত্রুতা গিই। সুতরাং গতামাসক আটসক রাো ছাো গতামার প্ররত 
আমাসদর পি গথসক আর গকাি অরবচার হসব িা’। 

কথা গশষ কসরই ঘুসর দারেসয় চসে গেে রপসয়সর পে। ওমর বায়ার গকাি 
কথা শুিার অসপিাও করে িা। 

ওমর বায়া েরতযই অবাক হসো রপসয়সর পসের কথায়। এ্কটু েুশীও 
হসো। ্াক, রপসয়সর পসের কথা ্রদ েরতয হয়, তাহসে ব্ল্যাক ক্রসের োরাপ 
আচরণ গথসক অন্তত বাাঁচসব গে। রকন্তু রপসয়সর পে রক েতয কথা বসেসছ? রমথযা 
বেসব গকি? ওমর বায়াসতা তাসদর কাছ গথসক রকছু চায়রি। তাছাো রপসয়সর 
পসের কথা গ্ েতয, তার প্রমাণও গতা ইরতমসৈযই পাওয়া গেসছ। ব্ল্যাক ক্রে 
এ্েি গথসক তাসক ভাে োবার রদসে এ্বং ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গোসকরা তার োসথ 
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বো ্ায় ভােই বযবহার করসছ। অবসশসষ গে ভাবে রপসয়সর পসের কথা েরতয 
গহাক রমথযা গহাক তার হারাবার রকছু গিই। গ্ োরাপ অবস্থায় গে গপ সছসছ, মৃতযু 
ছাো এ্র গচসয় বে আর রকছু আসছ! 

রিসজর অবস্থার কথা ভাবসত রেসয় তার মসি পেে তার মাসয়র কথা, 
তার আব্বার কথা, গছাটসবোর িরৃত রবজরেত তাসদর গেই েবুজ উপতযকার কথা 
এ্বং েহজ-েরে তার জারতর গোকসদর কথা। এ্েি গে েব রকছুই গিই। তার 
আব্বার মৃতযুর পরই েৃষ্টাি রমশিারী ও েৃষ্টাি এ্িরজওসদর গদ রাত্ম গবসে ্ায়। 
তার রপতার স্থাি গে পূরণ করসত পাসর রি।  সে েৃষ্টাি রমশিারী ও েৃষ্টাি 
এ্িরজওসদর গোপি েোেবাদী েংেঠি ‘আরময অব ক্রাইস্ট অব ওসয়স্ট 
আরিকা’ (ওকুয়া)-এ্র হাসত পরারজত হসত োেে মুেেমািরা। জরম ও ঘর-বারে 
হাররসয় মুেেমািরা রবতারেত হসো দরিণ কযাসমরুি গথসক। ওমরা বায়াসকও 
পাোসত হসো। তার মা রিষু্ঠরভাসব রিহত হসো ‘ওকুয়া’র হাসত। আজ গে রিসজও 
‘ওকুয়া’র হাসত বেী। এ্কটা দীঘয রিিঃশ্বাে গ েে ওমর বায়া। ‘ওকুয়া’গদর 
গপছসি, েৃষ্টাি রমশিারী ও েৃষ্টাি এ্িরজওসদর গপছসি রসয়সছ পািাসতযর 
গদশগুসো। অেহায় মুেেমািসদর গকাি োহা্যকারী গিই। ইেোসমর িাসম, 
মুেেমািসদর িাসম গকাি োহা্য করাসক ‘গম েবাদ’ বো হসে, বো হসে এ্সক 
োম্প্রদারয়কতা। এ্টা বো হসে এ্ই কারসণ ্াসত ইেোম ও মুেরেম িাসমর 
েংেঠিগুসো কাজ করার সুস্াে িা পায়। মুেরেম রবসশ্বর অসিক েরকার তাসদর 
 াসদ পসে ‘গম েবাদ’ ও ‘োম্প্রদারয়কতা’ রবসরারৈতার িাসম ইেোম ও 
মুেেমািসদর অগ্রেরত রুে করসছ। 

পাশ র রে ওমর বায়া। ভাবিা তার অন্যরদসক গমাে রিে, গেরক গকাি 
রদি মুরক্ত পাসব এ্সদর কবে গথসক। ব্ল্যাক ক্রে কয়রদি তার োসথ এ্ই ভাে 
বযবহার করসব। এ্ক েময় রিিয় তাসক তুসে গদসব ‘ওকুয়া’র হাসত। ‘ওকুয়া’ 
তাসক রক করসব গে ভাসো কসরই জাসি। মসি পেে আহমদ মুোর কথা। রতরি 
রক জািসত গপসরসছি ওমর বায়ার কথা? জািসত পারসে রক হসব, রতরি কতরদক 
োমোসবি। র রেরস্তি দূতাবাসের গোকসদর কাছ গথসক গে আহমদ মুোর েল্প 
শুসিসছ। কত বে বে কাজ রতরি কসরসছি এ্বং করসছি। এ্ক ওমর বায়ার কথা 
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ভাববার রক তার েময় আসছ! এ্মি আশা করাও স্বাথযপরতা। এ্কজি বযরক্তর 
গচসয় জারত অসিক বে। গেই জারতর কাসজ রতরি বযস্ত। িা, তার আোর দরকার 
গিই। 

ভাবিা আর এ্গুসত পারে িা ওমর বায়ার। পাসয়র শসে গে র সর 
তাকাে। গদেে ঘসরর গভতসর চারজি গোক। ওমর বায়া তাসদর রদসক তাকাসতই 
বেে, ‘আপরি উঠুি। আমরা এ্েরি ্াত্রা করব’। 

উঠে ওমর বায়া। 
ওমর বায়া রবরিত হসো, তাসক এ্বার ওরা বাৈে িা। এ্ প য্ন্ত গে 

রতিবার স্থাি পররবতযি কসরসছ। প্রসতযক বারই তার হাত-পা গবসৈ পশুর মত 
োরেসত ছুসে গ সে তাসক রিসয় ্াওয়া হসয়সছ। 

চারজি তাসক চাররদক গথসক রঘসর রিসয় চেে। তাসদর প্রসতযকরই 
পসকসট হাত। অথযাৎ তাসদর প্রসতযসকরই হাসত ররভেবার। বারের গভতসরর 
চত্তসর দারেসয়রছে োরে। মাইসক্রাবাে। জািাোগুসোসত রঙীি কাাঁচ োোসিা। 

বাইসর আসরা দু’জি দারেসয়রছে। তাসদর হাসত গস্টিোি। 
ওমর বায়াসক োরের মাঝোসি বরেসয় চাররদসক রঘসর থাকে ওরা 

পাাঁচজি। গস্টিোি ৈারী এ্কজি ড্রাইভাসরর পাসশ বসেরছে। 
োরে চেসত শুরু করে। োত ঘন্টা ৈসর চেে োরে। 
গকাথায় তাসক রিসয় ্াওয়া হসে? িাসের বাইসর গকাথাও? ওমর বায়া 

রজজ্ঞাো কসরও এ্র জবাব পায়রি। ভদ্র কসন্ঠর উত্তর গপসয়সছ, ‘আমাসদর রকছু 
বোর হুকুম গিই। আপরি কতযাসক রজজ্ঞাো করসেই ভাে করসতি’। 

অবসশসষ োরে থামে। 
োরের দরজা েুসে গেে। 
ওমর বায়া োরে গথসক গিসম গদেে এ্কটা বারের চত্তসর গে িামে। 

চত্তররটর চাররদক রদসয়ই বারের গদয়াে। এ্কটা কররসডার রদসয় োরে প্রসবশ 
কসরসছ এ্ চত্তসর। কররসডাররটর মুসেও দরজা। 

‘চেুি’। বসে এ্কজি গস্টিোিৈারী ওমর বায়াসক োমসির এ্কটা 
দরজার রদসক ্াবার ইংরেত করে। 
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ওমর বায়া চেে গেরদসক। 
দু গস্টিোিৈারীর এ্কজি ওমর বায়ার আসে, অন্যজি তার গপছসি। 
গঠো রদসতই দরজা েুসে গেে। 
তারা এ্কটা কররসডার ৈসর এ্রেসয় চেে। কররসডাররট গশষ হসো আর 

এ্কটা গেসট। গেসট তারা দাোে। গস্টিোিৈারীসদর এ্কজি ওমর বায়াসক 
বেে, এ্ই বারেসত আপরি থাকসবি। েম্মাসির োসথ রাো হসব। রকন্তু আপরি ্ রদ 
পাোবার গকাি প্রকার গচষ্টা কসরি, তাহসে আপরি ভয়ািক রবপদ গডসক 
আিসবি। আপিাসক অেম্মাি করার হুকুম গিই রকন্তু পাোসত গচষ্টা করসে হতযা 
করার হুকুম আসছ। গচসয় গদেুি, বারেটার চাররদক গস্টিোিৈারী োবযিরণক 
প্রহরী দারেসয় আসছ। বারের গভতসর রসয়সছ বাবুচযী ও  ায় রমাে োটার 
গোকজি। তারা েকসেই ব্ল্যাক ক্রে-এ্র গোক। আর আপিাসক গদো শুিার জন্য 
রসয়সছ এ্কজি পররচাররকা। আপরি েন্ডসোে িা করসে েুব ভােই থাকসবি’। 

কথা গশষ কসর দরজায় িক করে গোকরট। 
দরজা েুসে গেে। 
তদসঘযয-প্রসস্থ েমাি এ্কজি ভীমাকৃরতর গোক গোো দরজায় দারেসয়। 

তার গদহটা ্ত বে তার মাথাটা তত গছাট। গছাট মাথারট কারমসয় গবে করা। 
অথবা মাথায় গকাি রদি চুেই ওসঠরি। মুেরট তার মােভূরমর মত এ্বসো-
গথবসো। োসপর মত কুতকুসত গছাট দুরট গচাে। 

গোকরটসক গদসে ওমর বায়ার রকছু ভয়ও হসো, তার োসথ েৃরষ্ট হসো 
প্রবে এ্ক রবতষৃ্ণার। এ্ই রক্ররমিােটার োসথই তাসক থাকসত হসব। 

গস্টিোিৈারী গেই গোকরট দরজায় দাোসিা মানুষ িামক রপন্ডটাসক 
েিয কসর বেে, ‘মরশসয় রেটে, ইরিই আমাসদর গমহমাি। এ্সক রমে এ্রেো 
গগ্রে-এ্র কাসছ রিসয় ্াও’। বসে ওমর বায়াসক ইংরেত করে গভতসর ্াওয়ার। 

ওমর বায়া  ুসক গেে গভতসর। 
গভতসর  ুসক গদেসত গপে,  াাঁকা চত্বসরর উপর ছরবর মত সুের এ্কটা 

বাংসো। চাররদক রদসয় প্রাচীর গঘরা। উপসর সুের িীে আকাশ। বাতাসে েমুসদ্রর 
গোিা েন্ধ। গেরক তাহসে েমুসদ্রর তীসর গকাথাও? 



ব্ল্যাক ক্রসের কবসে  164 

 

চত্তরটাসক ভূরম েমতে গথসক অসিক উচু বসে মসি হসে ওমর বায়ার 
কাসছ। তাহসে চত্তসরর রিসচও রক বারে-ঘর আসছ। িা পাহাসের গকাি রটোয় 
বারেটা? 

েুব ভাসো োেে বারেটা ওমর বায়ার। 
ওমর বায়া হাটরছে মরশসয় রেটে িামক মানুষ রপন্ডটার গপছসি গপছসি। 
এ্ক জায়োয় এ্সে গোকরট ওমর বায়ার োমসি গথসক এ্ক পাসশ েসর 

হাাঁটসত োেে আবার গেই গেসটর রদসক। 
মরশসয় রেটে- এ্র গদয়াে োমসি গথসক েসর গ্সতই ওমর বায়ার গচাে 

রেসয় পেে োমসির এ্কটা ঘসরর দরজায় দাাঁোসিা এ্কটা তরুণীর উপর। 
প্রথম দৃরষ্টসতই ওমর বায়ার মসি হসো গে পসট আকা এ্কটা রিেুাঁত ছরব 

গদেসছ। রকন্তু ছরবরটর ্েি গঠাাঁট িসে উঠে ভুে ভাঙে ওমর বায়ার। কষ্ট কসর 
গচাে গে িারমসয় রিে তার রদক গথসক। 

‘আসুি। আমার িাম এ্রেো গগ্রে। গভতসর আসুি। আপিার কসি 
আপিাসক গপ সছ রদসয় আরে’। রমরষ্ট কসন্ঠ স্বােত জািাে গমসয়রট। 

মরশসয় রেটে িামক গোকরটসক গদসে ওমর বায়ার মিটা ্তোরি 
োরাপ হসয় উসঠরছে, গেটা এ্েি আর গিই। 

গমসয়রট দরজার এ্ক পাসশ েসর দারেসয়রছে। 
ওমর বায়া প্রসবশ করে কিরটসত। 
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কতৃজ্ঞতায়িঃ Md. Jafar Ikbal Jewel 

 



 

 
 



 

 
 
 
 
 

স াইমমু - ১৮ 

ব্ল্যাক ক্রসসর  মুসিামুখি 
আ বুল আসাদ 

 

 
 



ব্ল্যাক ক্রসের মুসিামুখি  2 

 

 
 
১ 
উ সে-পাস ে ক াগজটা আহম দ ম ুসা বার  বার  পড়ল।  না পখর ষ্কার ললিা।  

ললিায় খবন্দুম াত্র দ্ব্যর্থ সবাধক ত া লনই।  ‘১ ৩১ -এ র  খস, রূসয় আনাতসল লে লা  ফগথ’-
স্প ষ্টাক্ষ সর  ললিা।  খক ন্তু এ ই না ম্বাসর  লক ান বাখড়  লন ই। 

গতক াল দু’বার  এ সস  লস তন্ন তন্ন ক সর  িুুঁ সজ লগস ে। ল িাুঁজায়  লক ান ফাুঁক  
র াসিখন ।  খক ন্তু বাখড় টা  পা ওয়া  যায়খন ।  এ ক শ’ এ ক খত্র শ -এর  এ,খ ব,খ স, খক েুই লনই। 

খক ন্তু ম ন তার  ম ানসে না।  পরা জয় স্ব ীক ার  ক সর  খন সত র াখজ হ সে না ত ার  
ম ন। 

গতক াল দু’বার ই খ দসনর  ল ব লা িুুঁসজ সে। আর  র া সত  িুুঁজস ব ম সন ক সর  
রুসয়  আনাতসল  লর া সে র  লস ই খ নখ দথষ্ট স্থাসন  এ সস  নাম ল আহম দ ম ুসা  টযাখি  লর্ সক ।  
র াত তিন ৯ টা। 

খি ক ানার  সন্ধাসন খক েুক্ষণ  ঘ ুর াঘ ুখর র  পর আহম দ  ম ুসা  খি ক  ক র ল 
ললাক সদর  আজসক  লস খজসে স ক র সব।  ১ ৩১নং বাখড় সত খগসয় নক  ক র ল  আহম দ 
ম ুসা।  ম ুহূতথ ক সয়ক  পসর  দর জা লি ালার শ ব্দ  হসল া।  দর জা অ ল্প ফাুঁক  ক সর  এ ক টা 
ম ুি বলল, ‘খক  সহসয াখগতা  ক র সত পাখর  আপনা সক ।  ক াসক  চাই আপনার?’ 
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‘আখম  এ ক জন খবসদশ ী।  ‘১ ৩১ -এ র  খস’ বাসাটা  আখম  িুুঁজখ ে। দয়া  ক সর  
সাহাযয  ক র সত প াসর ন?’ খবনীতভাসব  বলল আ হম দ ম ুসা। 

দর জাটা এ বার  িু সল লগল। 
এ ক জন তরুণী লিাল া  দর জা য় এ সস  দ াুঁড়াল।  বলল, ‘নাম্বার টা আপখন 

লক ার্ায় লপসলন?’ 
‘নাম্বার খট র  ম াখল ক  খযখন তার ই ললিা  খি ক ানা লর্ সক  তুসল  খন স য়খে’। 
‘যাই  ল হাক, আপনার  ভুল হ স য়সে। এ  ধর সণর  লক ান না ম্বা র  এ  র াস্তায় 

লনই।  এ  র াস্তায় লক ান নাম্বাস র র  সাসর্ই এ,খ ব,খস ইতযাখদ ধর সণর  লক ান খক েরু 
সংসযাজন লনই।’ 

আহম দ ম ুসা ভ াবখেল।  লম সয়খট র  ক র্ার  জবাসব  খক েু বলল না। 
‘আপনার  অসুখ বধার জ সে  দুুঃ খিত।  ওসক’।  বসল  দর জা  বন্ধ  ক র সত 

যাখে ল লম সয়খট ।  আহম দ ম ুস া বলল, ‘দয়া ক সর  খক  বলস ব ন, আপনার  আব্বার  
নাম  খক?’ 

লম সয়খট র  ম ুি  ম ুহুসতথর জ সে  ম খল ন লদি া  লগল।  তার পরই  লহসস  উ সি  
বলল, ‘বুঝসত  লপসর খে  আপখন  জানস ত চ াসেন  এ  ব াখড় টাই  আপনার  বাখি ত  বাখড়  
খক না।  না তা নয়।  আখম  ও আম ার  আম্ম া োড়া এ  বাখড় সত আর  লক উ  র্াসক ন না’। 

‘ধেবাদ’ বসল  আহম দ  ম ুসা সসর  এ ল তা সদর  বাখড় র  ল গট লর্ সক ।  
খপতার  নাম  খজসেস  ক র ায় লম সয়খট র  ম ুি ম খল ন হওয়া  ল র্সক  আহম দ  ম ুসা বু ঝল, 
তার  আব্ব া  লনই।  ও র া  ‘খসংগ ল’ পয াসর ন্ট  ফয াসম খল ।  এ ম ন খবসয়  বখহভূথত  ম া  ও  
সন্তাসনর  খসংগল ফযাখম খল  এ িন পাশ্চাসতয হাজার হ াজার।  খক ন্তু খবর াট এক  দুখভথক্ষ 
তাসদর  ম সন।  লম সয়খট র  ম্লান ম ু সি লদি া ল গসে  তার ই  এ ক টা প্রখতেখব। 

র াস্তায় লনসম এল আ হম দ ম ুসা ।  খক ন্তু লক ার্ায় যাসব  লস! 
আহম দ ম ুসা  খশ খর্ ল প াসয়  আনম সন সাম সনর  খদ সক  হাুঁট সত ল াগল।  

ে ুসের খি ক ানা খন সয়ই  লস  ভা ব সে। ত ার  ম ন খক েুসত ই লম সন খন সত পার স ে ন া লয, 
খম . ফ্াংক তাসক  ভুল খি ক ানা খ দসয়সে  খক ংবা  ে ুসে  ভুল খি ক া না খল সি সে। খক ন্তু লস  
খন সজর  লচাসিই  লদ িসত  পাসে ১ ৩১ -এ র  সাসর্ লক ান এ,খ ব,খস লনই এ বং লম সয়খট ও  
তাই বলল ।  তাহ সল? 
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খি ক ানা ললিা ক াগজখটর  ওপর  আবার  নজর  বুলাল আ হম দ ম ুসা।  লদিল, 
১ ৩১ -এ র  ‘খ স’ খল সি তার  প াসশ  আবার  ‘+’ খচহ্ন  লদয় া আসে। চম সক  উ ি ল 
আহম দ ম ুসা।  এ িা সন ‘+’ খচ হ্ন লক ন? এ র  অর্থ খক  এ ই লয, ১ ৩১  লর্সক  ‘োস’ 
অর্থাৎ  সাম সনর  খদ সক  ‘খ স’ অ র্থাৎ খতন  নাম্বার  বাখড় টাই  ে ুস ের হস ব? সংসক সত  খক  
এ টাই বুঝা সত লচসয়স ে? 

আহম দ ম ুসা ম ুি  তুসল  লদ িল ।  লস ল য বাখড় র  সাম সন এ সস  দাখড় সয়সে, 
লসই  বাখড় খট ই  ১ ৩১ -এ র  পর খ তন নাম্বার  বাখড় ।  তা হসল  এ িা সনই খক  ে ুসে  র্ াসক ন? 

খক ন্তু আবার  ভাবল, ে ুসে খি ক ানা এ ভাসব খল ি সব লক ন? ন া, এ িাসন  
খি ক ানা ললিার  এ র ক ম  এ ক টা প্রচলন আসে, যা অসনসক ই  ই ো হ সল খল স ি  র্াসক । 

হি াৎ এ ক াখধ ক  নার ী  ক সন্ি র  চ াপা  খচৎক াসর  আ হম দ ম ুসা  চ ম সক  উ ি ল। 
আহম দ ম ুসা যাসক  ে ুসের বাখড়  বসল ভা বসে, লসিান ল র্সক ই এ ই খচৎক ার  
আসসে। ধ্বস্তা ধ্বখস্তর  এ ক টা শ ব্দ ও ক াসন আসস ে আহম দ  ম ু সার । 

র াস্তা লর্ সক  েুটল আহম দ  ম ুসা  বাখড় টার  খদসক । 
বাখড় র  সাম সন দু’লটা গ াখড়  দাখ ড়সয় আসে। এ ক টা সাধারণ  মাইসক্র াবাস, 

আসর ক টা অতযন্ত দ াম ী গাখড় । 
আহম দ ম ুসা গ াখড়  বার ান্দা  পা র  হসয় ল াফ খদ সয় বার ান্দায় খ গসয় উ ি ল।  

সাম সনই এ ক টা দর জা। স ম্ভব ত ব াখড় র  ড্র ইং  রুম ।  ধ্বস্তাধ্বখ স্ত ল র্সম  লগ সে। ভয় াতথ  
নার ী ক ন্ি  এ বার  খচৎক াসর র  বদসল  লক ুঁসদ  লক ুঁসদ  জীবন  খ ভক্ষ া র  জসে  অনন য় -
খবনয় ক র সে। 

আহম দ ম ুসা দর জায় ম ৃদু  চা প খদল।  দর জা  নসড় উ ি ল।  িুখশ  হসল া  
আহম দ ম ুসা, দর জা লি ালা আসে ল দসি।  দর জা লি সল  লক ৌতুহলী আ গন্তুসক র  ম ত 
ঘ সর  প্রসবশ  ক র ল আহম দ ম ুসা।  যিন আহম দ ম ুসা ঘ সর র  ল ভতর পা র ািল, তিন 
এ ক খট  ক ন্ি  খচৎক ার  ক সর  বলস ে, ‘লশ ার সগাল ন া র্ াম াসল  লতা ম াসদ র ও লবুঁসধ  খন সয়  
যাব আম র া।  তা সত আম া সদর  ম জাই হস ব।  আহম দ  ম ুসা ল দ িসত লপল, এ ক জসনর 
পাসয়র  ওপর  লুখট সয় পসড় এ ক জন মখহলা ক াুঁদসে। পাস শ ই আসর ক খট  তরুণী 
গড়াগখড় খদ সয়  ক াুঁদস ে। এ সদর সক  লক্ষ য ক সর ই  ঐ  ক ন্ি খট  খচৎ ক ার  ক সর  উ সি খেল।  
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আর  আহম দ ম ুসা, তার  সাম স নই লদ িসত  লপল  হাত -পা  বাুঁ ধা এ ক জন ললা ক সক  
দু’জন লল াক  খন সয় আস সে। এ ক জন ধসর সে দু ই প া, আসর ক জন হাত। 

আহম দ ম ুসাসক  ঢুক সত লদস ি ই লল াক  দু’খট  বাুঁধা  লল াক খট সক লে সড় খদ সয়  
লসাজা  হসয়  দ াুঁড়াল।  অে  খদ স ক  পাসয়র  ও পর লুখট সয় পড় া ম খহলাসক  শ াসাখে ল 
লয ললাক খট  লসও  খফসর  দ াুঁড়াল । 

লম াট ওর া খতনজন । 
‘লক  তুই? খক  চাস এ িা সন?’ সাম সন দাড় াসনা  দু’জ সনর  এ ক জন খচৎক ার  

ক সর  বলল। 
তার  খচৎক াসর  লম সঝয়  গড়া গখড় লদয়া  লম সয়  দু’খট  এ খদসক  খফসর  

তাখক সয়সে। 
‘র াস্তা খদসয় য াখে লাম, ক ান্নাক াখট  লদসি এ লাম’।  অতযন্ত  শ ান্ত ক সন্ি 

লগাস বচার া ভং গীস ত বলল  আ হম দ ম ুসা। 
‘খি ক  আসে প্রাসণর  ভয়  র্ াক সল ল যখদক  খদ সয়  এ সসখেস  ল সখদক  খদসয়  

লক সট পড়’।  বলল  ওস দর  এ ক জন। 
‘খক ন্তু বুঝসত  পার খে না  আখম, এ িাসন খক  হ সে?’ 
‘আবার  ক র্া’ ব সল এ ক জন লতসড় এ ল আহম দ ম ুসার  খদসক ।  ক াোক াখে 

এ সস বলল, ‘তুই খক  ক াসন  শু নসত পাস  না? আম র া খক  বসল খে?’ 
‘শু নসত লপসয়খে।  খক ন্তু ললাক খট র  খক  অপরাধ? তাসক  এ ই ভাসব  লবুঁ সধ 

খন সয় যা সেন  লক ন?’ 
‘েুুঁসচাটা  ল দিখে  বড়  পাখজ, বসল ক াে াক াখে এ সস  দাুঁড় াস না ললাক খট  

আহম দ ম ুসার  নাক  লসক্ষ য প্রচ ন্ে  এ ক  ঘ ুখি চালাল। 
আহম দ ম ুসা ম ার্া  এ ক টু খন চু ক সর  তার  ঘ ুখি চালাসনা হাতট াসক  বাুঁহ াত  

খদসয় ক নই বর াবর  ধসর  লফসল  ে ান হাত খ দসয় তার  লক াম সর র  লবেটা ধসর  ত াসক  
এ ক টাসন শ ূসে উ খি সয় খন ল  এ বং েুসড়  ম ার ল তার  স া ম স নর  খদ্ব্তীয় ললাক খট র 
ওপর ।  ওরা দু’জ সনই আ েসড় পড়ল ম াখট সত। 

তৃতীয় জন  লয  ম খহলাসক  শ াসা খে ল লস হ াসত  খর ভলবার  তু সল খন সয়সে। 
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খক ন্তু আহম দ ম ুসা ললাক খট সক  েুুঁসড় লফ সলই ঝাুঁখপ সয় পড়ল ঐ  ললাক খট র 
ওপর ।  লস খর ভলবার  ত াক  ক র ার  আসগই  আহম দ  ম ুসা ত ার  ওপর  খগসয় পড়ল। 

আহম দ ম ুসা পসড় খগসয় ই তার  হা ত ল র্সক  খর ভলবার  লক সড় খন ল। 
সাইসলন্সার  লাগ াসনা  খর ভলবা র । 

ততক্ষ সণ ঐ  দু’জন লল াক  উ স ি  দাুঁখড়সয়স ে। তার া  েুসট  আ সসে আ হম দ 
ম ুসার  খদসক । 

আহম দ ম ুসা খর ভলবার  হাসত খ নসয়ই তা ঘ ুখর সয় ধর ল ঐ  দু’জসনর  খদসক ।  
পর পর দু’বার  ফায় ার  হ সলা ।  খন ুঃ শ সব্দ  দু’লটা  গুল ী খগ সয়  খবদ্ধ  ক র ল ওস দর  
দু’জনসক ।  বুক  লচস প ধসর  ও র া খগসয় আে সড় পড়ল হাত - পা বাুঁধ া লম স ঝয় প সড়  
র্াক া ললাক খট র  ওপর । 

সম য় লপ সয়খেল  আহম দ  ম ুসা  যার  ও পর ঝ াুঁখপসয়  প সড়খ েল ল সই ললাক খট । 
লস চাকু  ল বর  ক সর  খন সয়খেল।  চাকু  উ ি াখে ল লস আহম দ ম ুসা র  পাুঁজর  লক্ষ য ক সর । 

এ ই সম য় এ ক টা নার ী  ক ণ্ঠ খচ ৎক ার  ক সর  উ ি ল, ‘আহম দ ম ু সা, লপেসন  
চাকু’। 

শ ব্দ খট  এ ল ক সক্ষর  বাইসর  ব াখ ড়র  লভতসর র  খদক  ল র্সক । 
খচৎক ার খট  ক ান স্পশ থ ক র ার  সাসর্ স াসর্ ই আহম দ  ম ুসা খ্ প্রং -এ র  ম ত 

খেট সক  উ ি ল উ পসর র  খদ সক ।  চ াকু র  আঘ াতটাসক  সম্পূণথ  এ ড়াস ত প ার ল না  আহম দ  
ম ুসা।  ম ার াত্বক  চাকু টা পাুঁজসর র  বদসল আঘ াত ক র ল আহম দ ম ুসার  ে ান হাুঁটুর 
খন সচর  ম াসলট াসক । 

লক ুঁসপ উ সি খেল আহম দ  ম ুসার  লদ হটা।  অব সচতনভাস বই আ হম দ ম ুসার  
লদহ  সাম সন এক টু লবুঁ সক  খগসয় খেল।  খক ন্তু খর ভলবার টা হাসত  খস্থর  খেল। 

চাকু  লম সর ই ললাক টা এ ক  ঝটক ায় উ সি  দাুঁখড়সয়খেল। প সক ট লর্সক  লবর  
ক সর  খন সয়খেল আর  এ ক টা চাকু ।  ঝাুঁখপসয় পড়খেল  আহম দ ম ুসার  ওপর । 

আহম দ ম ুসার  খর ভলবার  খস্থর  ক র া ই খেল ললাক খট র  খদসক ।  শু ধু আঙুসলর 
চাপ পড়ল  খিগ াসর র  ওপর ।  সর াসখর  বুসক  গুলী  লি সয়  দু’হাসত  বুক  লচস প ধ সর  
উ সে পসড়  লগল  ললাক খট । 
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েুসট ঘ সর  এ সস প্র সবশ  ক র ল এ ক খট  লম সয়।  বসল আহম দ ম ুসার  পাসয়র  
ক াসে। লপশ ীর  ম সধয ল গুঁসর্ যা ওয়া েুখর টা টান লম সর  লবর  ক সর  খন সয় েুুঁসড় লফ সল  
খদল।  লচসপ  ধর ল দু’হাস ত আ হম দ ম ুসার  আহ ত জায় গাটা। 

‘লে ানা  তুখম  ঐ  ললাক খট র  ব াুঁধন আসগ  লক সট দাও  ল তা  ঐ  েু খর  খদসয়’।  
বলল আহম দ ম ুসা। 

লম সঝয় গড়া গখড় যা ওয়া ক্র ন্দন র ত ম খহলা ও ত রুণীখট  ঘ সর র  লক াসণ 
দাুঁখড়সয় এ সক  অ েসক  জখড় স য় ধসর  ক াুঁপখেল। এ িনও ক াুঁপসে ত ার া।  ক সন্ি  
তাসদর  লক ান কর্া লনই।  ল যন লবাব া হ সয় লগ স ে ত ার া। 

বাুঁধা অবস্থ ায় লম সঝয় পসড় র্াক া ললাক খট  এ তক্ষণ  আতংখক ত লচাসি  
খন বথাক ভাসব সবখক েু লদিখেল ।  দু’জন  ললাক  গুলী  ল িসয়  তা র  ওপর  প সড় লগসল ও  
লস এ ক টুও সর ার  লচষ্টা ক সর খন ।  লযন ও সদর  স াসর্  লসও  ম সর  লগসে। 

এ বার  লস লাসশ র  খন চ লর্সক  সসর  এ ল এ বং বলল, ‘ললখ টখেয়া লত াম র া 
ওসদর  সা হাযয  ক র, আম ার  বাুঁধনট া িুসল দাও’। 

ক াুঁপসত  ক াুঁপসত  ঘ সর র  লক াস ণ দাুঁড়া সনা  বড়  লম সয়খট  এ স গাসলা  ব াুঁধা  
অবস্থায় পসড় র্াক া ললাক খট র  খদসক  েুখর  বা  চাকু  ে াড়াই। 

তার  সা সর্র তরুণীখট  েুসট  এ স স চাকু  কু খড় সয় খন সয়  তুসল  খদ ল ম খহলাখট র  
হাসত। 

দর জায় এ সস  দাখড় সয়খেল  লস ৌ ম য দশ থন এ ক জন বৃদ্ধ।  ঝড় -খব ধ্বস্ত লচ হার া  
তার । 

লসই  বৃস দ্ধর  খদ সক  লচসয়  দু’হাত  খদসয়  আ হম দ  ম ুসার  আহ ত স্থ া ন ধসর  র া িা  
লে ানা বলল, ‘আব্বা, লদ ি এ স দর  ফাস্ট  এ ইে  বি লক ার্ায়, প্রচরু  তুলা দর ক ার ।  
প্রচরু  র ক্ত আসসে’। 

বৃদ্ধখট  খক েু  ক র ার  আসগই  ম খহ লাখট র  সাসর্র  তরুণীখট  বলল,  ‘ম াফ ক রুন  
খপ্রসন্সস , আখম  খন সয়  আসখে।’ বসল  লম সয়খট  েু সট ল গল বাখড় র  লভতসর । 

লে ানা ওপর  খ দসক  ম ুি তু সল আহম দ ম ুসার  খদসক  ত াখক সয় বলল, আম ার  
ম ার্ার  রুম ালট া আম া সক  দাও’। 
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‘বযস্ত হসয় া না লে ানা।  ওরা তু লা খন সয় আসসে’।  লি াুঁ সট হাখস  লটসন বলল  
আহম দ ম ুসা। 

লে ানা আর  খক েু না বসল এ ক  হাসত  ক্ষ তস্থানট া লচস প ধসর  অে হা সত  
রুম াল লট সন  খন ল ম ার্া  লর্ সক । 

এ ই সম য় ফাস্ট থ এ ইে  বি খন সয় ত রুণীখট  েুসট এল । 
লম সঝয় প সড় র্ াক া লল াক খট  বাুঁ ধন ম ুক্ত হসয়খেল। 
লস েুসট  এ ল লে ানার  ক া সে  এ বং ঝুখক সয়  লে ানা সক  এ ক টা বাউ  ক সর  

বলল, ‘ম ানন ীয়া খপ্রসন্সস আ ম াসদর  আর  অপরাধী  ক র সব ন না।  আম াসক  খদন।  
আপাতত চল ার  ম ত বয াসন্ে জ আখম  বাুঁধসত পার ব’। 

লে ানা ক র্া  বলল  না।  ম ার্াও  তুলল না।  আ হম দ  ম ুসার  পযান্ ট হাটু  পযথন্ত  
ওপসর  তু সল অ তযন্ত দ্রু ত ও  দ ক্ষ  হাসত  বা ইসর র  র ক্ত ম ুসে  ল ফসল এ খন্ট  লসপখটক  
খক্র ম  ম ািাসনা এ ক  ম ুসি া তুলা আহত স্থাসন লাখগ সয় রুম াল খ দসয় শ ক্ত ক সর  লবুঁসধ  
খদল।  তুলায় খক্র ম  ম াখিসয়  খদ সয়খেল এ বং  লে ানা সক  সা হ ায য ক র খেল তরুণীখট ।  
উ সি  দাুঁড়াসল া লে ানা। 

‘লে ানা ও সক  বখসসয় দাও  লস াফায়’।  বলল বৃদ্ধখট, লে ানার  আব্বা খম .  
োখতখন । 

‘ধেবাদ।  আখম  ভা সলা  আখে জনাব।  লাশ গুসলার  বযবস্থ া হও য়া দর ক ার ।  
পুখলসশ  িবর  লদয়া  দর ক ার  খ ক না?’ বসল  আহম দ  ম ুসা ত া ক াল সদয বাুঁধনম ুক্ত 
ললাক খট র  খদসক । 

‘পুখলসশ  িবর  ল দয়া য াসব ন া ।  আম াসদর  এ ই বাখড়  লর্ সক  সসর  পড়সত 
হসব  এ িখন ।  আর  এ ক  ঘ ন্ট ার  ম সধয এ  বা সায়  আক্র ম ণ হসব  বসল আখম  আশ ংক া 
ক র খে’।  বলল ললাক খট । 

আহম দ ম ুসা  ম ুহুতথ  ক সয়ক  ললা ক খট র  খদসক  তাখক সয় লর্সক  ব লল, ‘আপখন 
খক  ে ুসে, ব্ল্যাক  ক্র সসর  ললাক?’ 

প্রশ্ন শু সনই ললাক খট র  ম ুি ম খল ন হসয়  লগল।  বলল, ‘খজ হ্াুঁ, আখম  এ ক জন 
হতভাগয। আ পখন আম াসক  বাুঁখচসয়সেন, আম ার  পখর বার সক  বাুঁখচসয় সেন।  লক  
আপখন? খচন সলন  খক  ক সর  আম াসক?’ 
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আহম দ ম ুসা তার  ক র্ার  লক া ন জবাব  না খদ সয় খব স্ময়ভর া  দৃখষ্ট  খন সয়  
তাক াল লে ানার  খদ সক, তার পর লে ানার  আব্বার  খদসক । 

লে ানার  আব্বার  লি াুঁসট এ ক  টুক সর া হাখস ফসুট উ ি ল।  বলল, ‘সবই  
জানসব।  এ তটুকু  শু সন র াি, আম র া খদ্ব্জন  লর্সক  আসখে।  তুখম  ে ুসের খি ক ানা 
লযিান  লর্সক  খন সয়ে, আম র াও লসিান  ল র্সক  খন সয়খে।  ল তাম ার  ল িাুঁজ  পা বার  
জসেই আম র া এ ি াসন এসসখ েলাম ।  তার  পরপর ই এ ই  খব পদ’। 

‘আপনার া খদ্ব্জসন  লক ন?’ আহম দ ম ুসার  ক সন্ি  তিনও  খবস্ম য়। 
‘লতাম ার  সন্ধাসন’।  বসল  লে ান ার  আব্বা  ত াক াল লে ানার  খদ স ক ।  আহম দ 

ম ুসাও তাক াল লে ানার  খদ সক । 
লে ানা ম ুি  খন চু ক র ল।  বলল, ‘এ িন লক াসনা  ক র্া নয়।  চলুন, ে াক্তার সক  

লদিা সত হস ব’। 
‘খি ক ই বসলসে  লে ানা।  লতাম া র  খচখ ক ৎসা প্রসয়াজন।  চল আ ম র া যাই’। 
এ ই সম য় ে ুসে  েু সট লে ানার  আব্বার  সাম সন  এ সস বাউ  ক সর  বলল, 

‘সম্ম াখন ত খপ্রন্স, আম াসক  এ কটু সম য় খদন’।  বসল ঝপ ক সর  আহম দ ম ুসার  পাসয়র  
ক াসে বসস  পড়ল।  তার পর আ হম দ ম ুসার  পা সয় ক পাল েুুঁ ইস য় উ সি  দাুঁখড়সয়  বলল, 
‘আম ার  পরম  লসৌভ াগয আ হম দ ম ুসাসক  আখম  লদ িলাম এ ব ং আর ও লসৌভাগয  ল য  
খতখন  আম াসক  বাুঁখচসয় সেন’। 

‘লক উ  ক াউ সক  বাুঁচাসত  পা সর  না।  এ  ক্ষ ম তার  ম াখল ক  শু ধু আল্লাহ।  আর  
শু নন, লক ান ম ানসির  ম ার্ া লক া ন ম ানসির  ক াসে  নত  হ ওয়া  খি ক  নয়, পা প যথন্ত লতা  
চলসতই পাসর  না’।  বলল আ হ ম দ ম ুসা ে ুসে সক  লক্ষ য ক সর । 

বযাগ-বযা সগজ  খন সয় ললখ টখ েয়া এ বং লসই  ত রুনী  লবখর সয়  এ ল ড্র ইং রু সম । 
‘চলুন, আম র াও চসল যাব’।  ব লল ে ুসে। 
‘লক ার্ায় য াসবন আপন ার া? আপনার  সাসর্  আম ার  জরুখর  ক র্া আসে’।  

বলল আহম দ ম ুসা  ে ুসে সক  ল ক্ষ য ক সর । 
‘আখম  এ ক টা ফ্ল্যাট খি ক  ক সর  লর সিখে।  দু’এ ক খদসনর  ম সধ যই লস িাসন  

চসল লযত াম ।  লসিা সনই এ ি ন যাব।  আপখন খক  আম াসদ র  ওিান হসয় যা সবন 
খক ংবা খি ক ানা র ািসবন?’ 
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‘খি ক ানা খদন।  পসর  লযাগাস যা গ ক র া যাসব’।  বলল লে ানা, আহম দ ম ুসা 
খক েু বলার আসগ ই। 

‘না লে ানা, খবিয়ট া অে  এ ক টা খদসনর  জসে  লফসল  র ািার  ম ত  নয়’।  
বলল আহম দ ম ুসা  লে ানার  খদ সক  লচসয়। 

এ ক টু র্াম ল।  লর্সম ই আবা র  লে ানার  আব্বার  খদ সক  ল চসয় বলল, 
‘আপনার া না  হয় চ সল যান, আখম  ওর বাখড়  হ সয় যাব’। 

‘না তা  হ সব না।  আম র াও যা ব আপনার  সা সর্। চলুন’।  গ লা উ পচাসনা  
এ ক টা লক্ষ াভ ফসুট উি ল লে ান ার  ক সন্ি ।  লচাি -ম ুিটা  ভার ী হ সয় ল গসল তার । 

সবাই লবখর সয় এ ল বাখড়  লর্স ক । 
‘আপনার  লব াধ হয় গ াখড়  লন ই’।  ে ুসের খ দসক  তাখক সয়  খ জসে স ক র র 

আহম দ ম ুসা। 
‘লনই।  খক ন্তু এ সদর  ম া ইসক্র াবা সট াই খন সয় যাব’।  বলল ে ুস ে । 
‘ব্ল্যাক  ক্র সসর  এ ই ম া ইসক্র াবা সট া লতা?’ 
‘খজ হ্াুঁ’। 
‘না এ  গাখড়  আ পনার  নতুন  বাখ ড়সত লনয়া  চলসব  না।  এ স ত আ পনার  নতুন  

বাখড় টা এ সদর  নজসর পড় সত  পা সর ।  তাোড় া র াস্তায় ও এ  ম াইসক্র াবাস  এ সদর  
নজসর পড়সত  পাসর’। 

ে ুসে খব স্মসয়  খবস ফাখর ত লচা সি আ হম দ  ম ুসার  খদ সক  তাখ ক সয় বলল, 
‘খি ক  বসলসেন আপখন।  আখম  সবথনাশ  ক র সত যাখে লাম’। 

এ ক টু লঢাক  খগলল ে ু সে। এ ক টু লর্সক  লস বলল, ‘এ  জসেই আপখন  
আহম দ ম ুসা।  খক েুই আ পনার  নজর  এ ড়ায় না’। 

‘তাহ সল খম . ে ুসে আম ার  গাখড় সতই চলুন।  অসুখবধা হ সব না’।  বলল 
লে ানার  আব্বা। 

‘ধেবাদ।  আপনার  অনগ্র হ’। 
আহম দ ম ুসা  ড্র াইখভং  খসসট উ ি সত যাখে ল  লে ানা  বাধ া খ দসয় বলল, 

‘আপখন অসুস্থ।  খবশ্রাম  খন ন।  আখম  ড্র াইভ ক র ব’। 
‘আম ার  অনসরাধ লে ানা।  আখ ম ই বখস।  পা সশ র  খসসট তুখম  ব স’। 
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লক ান ক র্া না  বসল  লে ানা  ম ার্া  খন চু ক সর  ম ুি ভ ার  ক সর  গাখড়  ঘ ুসর  পাসশ র  
খসসটর  খদসক  চসল লগল। 

আহম দ ম ুসা গাখড়  স্ট াটথ খদ স য়ও তা আ বার  বন্ধ ক সর  খদ স য় লনসম ল গল 
গাখড়  লর্ সক ।  লনসম প সক ট হা তখড়সয় খক েু িুুঁজল।  লপ ল না ।  গাখড়  ঘ ুসর  লে ানার  
জানালায় এ সস  বলল, ‘লতাম ার  রুম াল আসে?’ 

‘আসে’ বসল  লে ানা  রুম াল  লব র  ক সর  আহম দ ম ুসার  হ াসত  তু সল খদল। 
আহম দ ম ুসা রুম াল খন সয় গ াখড় র  লপেসন চ সল লগল।  গা খড় র  নাম্বার  

লেটখ ট লস লঢসক  খদল  রুম াল খ দসয়। 
খফসর  এ ল লস তার  খসসট।  খসসট বসস তাক াল প াসশ র  ম াইস ক্র াবাসখট র 

খদসক ।  তার পর প সক ট লর্ সক  সাই সলন্সার  লাগ াসনা  লস ই খ র ভলবার  লবর  ক র ল।  
গুলী ক র ল ম াই সক্র াবা সসর  সা ম সনর  এ ক টা টায়ার  লসক্ষ য।  শ ব্দ  ক সর  লফসট  লগল  
টায়ার । 

ভ্রু কু খিত ক র ল লে ানা।  খক ন্তু খক েু বলল না।  এ ক টু পসর  খজসে স ক র ল, 
‘রুম ালট া খক  ক র সলন?’ 

‘গাখড় র  নাম্বার  ল েটট া লঢ সক  খদসয়খে  ওটা খদ সয়’। 
আবার  লস ইভাস ব ভ্রু  কু খিত হসলা  লে ানার ।  খক ন্তু লক ান  প্র শ্ন ক র ল না।  

লে ানার  আব্বা ও  ে ুসেসহ  স ক সলর  ম সনই লে ানার  ম ত প্র শ্ন উ খক  খদসয়সে। খক ন্তু 
সবাই নীর ব  র্াক ল। 

আহম দ ম ুসার  গ াখড়  য িন ে ুস ের বাখড় র  লগট  খদসয়  ল বরুসে, লসই সম য়  
আহম দ ম ুসা লদিল, র াস্তা লর্ সক  এ ক টা গা খড়  এ খদসক  লনস ম  আসার  জসে  ম ুি  
ঘ ুখর সয় খন সে।  তার  সাসর্  গাখ ড়ট ার  হনথ লব সজ উ ি ল ক সয়ক বার ।  বুক টা েযাুঁৎ ক সর  
উ ি ল আহম দ ম ুসার ।  ব্ল্যাক  ক্র সসর  লক াসে  হনথ খদ সয়সে  গাখড় খ ট। 

আহম দ ম ুসার  লচাি -ম ুি শ ক্ত হসয় উ ি ল।  ও গাখড় টা খন শ্চয় লদ সিসে  
আম র া ে ুসের বাখড়  লর্সক  লব রুখে ।  সুতরাং... .। 

আহম দ ম ুসা  ম ুি  না  খফখর সয়ই  দ্রুত  বলল, ‘লে ানা  এ বং আ প নার া সবা ই 
ম ার্া খন চু ক রুন’।  বসল  আহ ম দ ম ুসা খর ভলবার টা  তার  ে ান হা সত  তুসল  খন ল  
আবার । 
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লে ানা স াম সনর  গাখড় টা  লদ িস ত ল পসয়খেল  এ বং আ হম দ ম ুস ার  ম সধযক ার  
পখর বতথনটাও ল ক্ষ য ক সর খেল।  এ বার  আহম দ  ম ুসার  ক র্া  শু স ন উ খদ্ব্গ্ন হ সয় উ ি ল।  
তার  বুসক র  হাটথ খবট ল বসড় লগ ল।  লস উ সদ্ব্সগর সা সর্ আ হম দ  ম ুসার  আহত পা সয়র  
খদসক  তাক াল। 

র াস্তা লর্ সক  গাখড় টা লনসম আস খেল নব্বই  খে খগ্র এ যাংস গসল ে ু সের বাখড় র  
লগসটর  খদসক । 

আহম দ ম ুসা  লগট  লর্ সক  লবখর স য় গাখড়  পুঁয়তাখল্ল শ  খে খগ্র এ যাং সগসল  খন সয়  
র াস্তায় উ ি ার  জসে  েুটল।  আ হম দ ম ুসার  বাম  হাত  খেল  ল স্ট য়াখর ং হুইসল এ বং  
ে ান হাস ত খেল  খর ভলবার । 

আহম দ ম ুসার  গাখড় র  গখত ল দসি ঐ  গ াখড় টাও তার  গখত লচঞ্জ  ক র ল। 
আহম দ ম ুসা বুঝল ওরা  গাখড় র  সাম সন এসস পর্টা ব্ল্ক  ক র সত চায়। 

আহম দ ম ুসা গাখড় টাসক  ল স সু সযাগ  খদস ত চা ইল না।  প্রর্ম  গুলীখট  েুুঁড়ল  
লস ঐ  গাখড় টার  সাম সনর  বাম  চা ক া লক্ষ য ক সর ।  স াইসলন্সার  লাগাসনা  খর ভলবাসর র  
অবখশ ষ্ট দু’খট  গুলীর  এ ক খট  এ খট ।  ম ূলযবান গুলীখট  বযর্থ  হ সল া না।  টায়ার খট  ভীিণ  
শ সব্দ  লফসট লগল।  গ াখড় খট  এ ক খদসক  ক াত হসয় লগল।  গখত ললা হসয় লগল  
গাখড় খট র । 

এ ই সুসযাস গ আহম দ ম ুসা ত া র  গাখড়  লবর  ক সর  খন সয় এ ল ঐ  গাখড় খট র 
সাম সন খদসয়। 

আহম দ ম ুসার  গাখড়  ঐ  গাখড় খট  পার  হব ার  সা সর্  সা সর্ই  ল র্ সম  ল গল ঐ  
গাখড় খট ।  ে ান খদসক র  দর জা খদসয় লাফ খদসয় নাম ল দু’জন ল স্ট নগানধ ার ী।  লনসমই 
ব্রাশ  ফায়ার ক র ল আহম দ  ম ুস ার  গাখড়  লসক্ষ য। 

খক ন্তু এ তক্ষসণ আহম দ  ম ুসার  গাখড়  র াস্তায়  উ সি  দ্রুত  চলসত  শু রু ক সর সে।  
ম াত্র দু’খতনট া গুলী  এ সস আ ঘ া ত ক র ল আহম দ ম ুসার  গাখড় র  লপেনট াসত। য া  
গাখড় র  গাসয়  ক সয়ক টা ফসুটার  সৃখষ্ট  ক র ল, খক ন্তু টায়ার  অক্ষ ত র্াক ল। 

আহম দ ম ুসা  লম াড় ঘ ুর াবার  আসগ  ম ুি বাখড় সয়  ল পেসনর  খ দসক  চা ইল।  
লদিল, এ র া সবাই গাখড়  লর্ সক  লবখর সয় ে ু সের বাখড় র  ল গসটর  খদসক  েুটস ে। 
আহম দ ম ুসা বুঝল ও সদর  ট াসগথট ে ুসের গাখড়  ব ার ান্দায়  ব্ল্যাক  ক্র সসর  লসই 
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ম াইসক্র াবাস।  হা সল আহম দ  ম ুসা।  বলল, ‘লে ানা ওরা ম াইসক্র াবাসট ার  জ সে  
েুটসে। ওস দর  আশ া, ঐ  ম াইস ক্র াবাসট া খন সয় আম া সদর  ফ স লা ক র সব’। 

স্তখম্ভত লে ানা  তাক াল আ হম দ ম ুসার  খদসক ।  এ তক্ষসণ লে ানা বুঝল লক ন  
আহম দ ম ুসা ম াইসক্র াবাসখট র  টায়ার  ফাখট সয় খদসয়খেল ।  ভখ ক্ত, শ্রদ্ধা ও আনসন্দ 
হৃ দয় ভসর  লগল লে ানার । 

আর ও খক েুটা এ খগসয় জনখ বর ল এ ক টা জায়গায় র াস্তার  পাস শ  গাখড়  দাুঁড়  
ক র াল আহম দ  ম ুসা।  ত ার পর লনসম খগ সয়  রুম ালট া  িু সল  খন স য় এ ল  গাখড় র  নাম্ব ার  
লেট লর্ সক । 

রুম াল খন সয় খফ সর  লে ানার  ক াসের দর জায়  এ সস বলল, ‘লে ানা এ বার  
তুখম  ড্র াইখভং খসসট যা ও’। 

লে ানা ম ুি তু সল আহম দ ম ুসা র  খদসক  এ ক বার  লচসয় লি া সট এ ক  টুক সর া 
হাখস খনসয়  চসল লগল ড্র া ইখভং খসসট। 

আহম দ ম ুসা  তার  খস সট উ সি  ব সস ল পেন খ দসক  চা ইল।  ল দিল, ে ুসে, তার  
স্ত্রী এ বং তা সদর  লম সয়  লে ানার  আব্বার  পা সশ  গাখড় র  খসসট বস স লনই।  খসসটর  খন সচ  
বসস আ সে তার া।  খবখস্মত  হ স লা আহম দ  ম ুসা। 

এ ক টু সাম সল খন সয় বলল, ‘খম ুঃ  ে ুসে এ বার  লে ানাসক  আ পনার  বাখড় র  
ললাসক শ ন বলুন’। 

ে ুসের বাখড় র  স াম সন আ হম দ  ম ুসাসদর  গাখড়  এ সস  দাুঁড়াল, তিন র াত  
সাসজ দশ টা। 

গাখড়  লর্ সক  নাম ল সবা ই। 
ে ুসের নতনু বাস া বহু তল ভর সনর  এ ক টা ফ্ল্যাট। 
প্রসবশ  ক র ল তার া ফ্ল্যাসট। 
ড্র ইং রুম  এ সলা সম সলা। 
‘লে ানার  আব্ব া, লে ানা ও  আ হম দ ম ুসাসক  স্ব াগত  জাখনসয়  ে ুসে বলল, 

আসুন, লক ান খক েুই খি ক  অব স্থায় লনই।  আ পনার া দয় া ক সর  বসুন’। 
বসল ওরা খতনজন  লসাফ ায়। 
ে ুসে, ে ুসের স্ত্রী ও  লম সয়  বসল  লসাফ ার  সাম সন কা সপথসটর  ও পর। 
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বসসই  বলল  ে ুসে, ‘জনাব আ হম দ ম ুসার  সাসর্  এ ুঁস দর  পখর চয় ক খর সয় 
লদই’।  বসল  তার  স্ত্রী  ও  লম সয়র  না পখর চয় খদল  আহম দ  ম ুসা র  ক াসে। 

‘জনাব আম ৃতযু  আপনার  ক াসে ক ৃতে র্াক ব আম র া।  আপখন শু ধু  
ে ুসেসক  নয়, এ ক টা পখর বার সক  ধ্বংস লর্সক  ব াখচসয়সেন’।  ে ুসের স্ত্রী ললখ টখ েয়া  
আহম দ ম ুসাসক  লক্ষ য ক সর  ব লল। 

‘ক ল্পনা ক র সত পাখর  না এ তক্ষণ  আম াসদর  খক  হসতা, লক ার্ায় র্াক তাম  
আম র া।  লবুঁসচ র্াক সলও লস জীবনট া হসত া ম ৃতযুর  লচসয়ও  যন্ত্রণাদায়ক’।  বসল  
ে ুসের লম সয় লর াসা  ঝর ঝর  ক সর  লক ুঁসদ  লফলল। 

‘আল্লাহর  শু ক খর য়া আদায় ক র  লর াসা।  লয আল্লাহ লতাম ার  ম সধয ম ায়ার 
সৃখষ্ট  ক সর সেন, লসই আল্লাহ ই ওসক  র ক্ষ া ক সর সেন’।  বলল  আহম দ ম ুসা। 

‘আপখন খেসলন  লসই  ঈ শ্ব সর র  দুত’।  বলল  লর াসা। 
‘না লর াসা, লতাম াসদর  খযশু আ ম াসদর  লম াহাম্ম দ  স.  এ বং  এ  ধর সণর  নবী -

র সূল যাুঁর া এ সসখে সলন, তাুঁর া ঈ শ্বসর র  দূত। আখম  আল্লাহর  এ ক জন বান্দা ম াত্র’। 
ক র্া লশ ি ক সর ই আহম দ  ম ুসা ে ুসের খদসক  লচ সয় বলল, ‘খম . ে ুসে আখম  

আপনার  ক াসে এ সসখে ব্ল্য াক  ক্র সসর  লহে  লক ায়াটথার  লক ার্ া য় তা জানার  জে।  
আপখন সাহা যয ক র সল ব াখধ ত হসবা’। 

ে ুসের ম ুি ম খল ন হসয় উ ি ল।  বলল, ‘আম ার  িুব ক ষ্ট লাগ সে। আপখন 
হয়সতা ভ াবস বন আখম  খম র্যা বলখ ে। এ ই আম ার  লম সয়র  ম ার্া েুুঁসয় বলখ ে, বসল 
ে ুসে লম সয় লর াসার  ম ার্ ায় হা ত খদ সয় বলল, ‘লহে  লক ায়াটথা র  লক ার্ায়  আখম  জাখন  
না।  শু ধু এ ইটুকু  জাখন ‘এ কটা ঐ খতহাখসক  গীজথা’লক  লক ন্দ্র ক সর  ওসদর  লহে  
লক ায়াটথার  গ সড় উ সি সে। গী জথাখট  ইংখলশ  চযা সনসলর  ম ু সি  আট লাখন্ট সক র  তী সর  
লক ান এক খট  শ হসর’। 

‘ধেবাদ  খম .  ে ুসে। আ পনাসক  খবশ্বাস  না  ক র সল আ পনার  ক াসে  
আসতাম  না’। 

‘ম াফ ক র সবন, আম ার  এ কটা প্রশ্ন, আপখন খক  ক সর  জা নসলন  আখম  
আপনাসক  সাহ াযয ক র সত  পাখ র?’ লক ৌতুহল ে ু সের লচ াসি। 

‘খফখল খস্তন  দূতাব াসস লয  খচখ ি  পাখি সয়খেসলন  লস  খচখ ি  পসড়’। 
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‘আসর ক খট  প্রশ্ন’ বলল  ে ুসে, ‘আখম  এ িনও বুঝ সত পাখর খন, লক ন আপখন 
ব্ল্যাক  ক্র সসর  ম াই সক্র াবা সসর  টায়ার  নষ্ট  ক র সলন  এ বং  লক ন গাখড় র  নাম্বার  লেসটর  
ওপর  রুম াল  লাখগ সয়খেসলন?’ 

আহম দ ম ুসা  হ াসল।  বলল, ‘বযাপার টা িুবই  সাধারণ ।  আখম  িুব  
িার াপটাই খচন্তা ক সর খেলাম, আম র া লবর  হবার  সম য়ই ওরা  আসসব এ বং ওসদর  
সাসর্ সংঘ াত বাুঁধস ব আম াসদ র ।  তার ই সতক থতাম ূলক  বযবস্থা খন সয়খেলাম ও দুখট  
ক াজ ক সর ।  ওস দর  গ াখড়  নষ্ট  হ সল  যা সত  ম াইসক্র াব াসখট  খ নসয় ওরা  আ ম াস দর  
অনসর ণ না ক র সত পাসর  লস জেই টায়ার  নষ্ট  ক সর খেলাম।  আম াসদর  অনসর ণ 
ক র সত না পার সল লচষ্টা ক র সব আম াসদর  গাখড় র  নাম্বার  খন সয় ওয়যার সলসস তা সদর  
দসলর  ললাক স দর  জাখনসয় খদ স ত, যাসত ওরা  আম াসদর  খপেু  খ নসত পা সর ।  এ ই পর্ 
বসন্ধর  জেই  নাম্বার  লেট লঢস ক  খদসয়খেলাম’। 

লে ানার  আ ব্বা, লে ানা, ে ুসে, তার  স্ত্রী  ও  লম সয়  লর াসা  অখ ভভূসতর ম ত  
তাখক সয়খেল আহম দ  ম ুসার  খদ সক । 

‘আজ বু ঝলাম  দুখন য়ায়  এ ত বড় বড়  ক াজ  আপখন  খক ভাস ব ক সর সেন।  
বুঝলাম, ব্ল্যাক  ক্র সসর  প্রায়  খতন ে জন ললাক  আ পনার  হা সত ম র ল খক  ক সর’।  
নীর বতা লভ সঙ বলল  ে ুসে। 

‘ঈ শ্বর  ওসক  খদসয়  ক র ান।  তা না  হসল  িাখল  হা সত এ ভাসব  সশ স্ত্র 
খতনজন সক  কু সপাক াত ক র া অ খবশ্বাস্য’।  বলল লর াসা। 

‘খি ক  বসলে তুখম  লর াসা’।  লহ সস বলল আহম দ ম ুসা।  তার পর লে ানার  
আব্বার  খদ সক  লচসয়  বলল, ‘জনাব আম ার  ক াজ লশ ি।  আম র া এ বার  উ ি সত  পাখর’। 

‘চল উ খি’।  বসল লে ানার  আব্ব া উ সি  দ াুঁড়াল। 
তার  সাস র্ সব াই উ সি  দাুঁড়াল । 
উ সি  দাুঁখড়সয় আহম দ ম ুসা  ব াইসর  লব রুবার  জ সে দর জার খদসক  পা  

বাড়াসত  বাড়া সত বলল, ‘খম . ে ুসে আপনার  পখর ক ল্পনা খক? ব্ল্যাক  ক্র সসর  সাসর্  
এ বার  আপনার  প্রক াশ্য স ংঘ াত শু রু হসলা’। 

ম ুি ম্লান হ সয় লগল ে ুস েসহ তা র  স্ত্রী ও  লম সয়  সক সলর । 
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‘খি ক  ক সর খে, আজ লভা সর র  ম সধযই বৃ সটন  চ সল যাব।  লস িান লর্সক  
আসম খর ক া।  আসম খর ক ায় ব্ল্যাক  ক্র সসর  ক াজ কম ।  ওিাসন ক্ল ু -ক্ল যাি-ক্ল যান 
শ খক্তশ ালী’।  শু ক সনা ক সন্ি  বলল ে ুসে। 

‘আম র া লতাম ার  ক াসে  ক ৃতে ে ুসে। আম র া লতাম ার  শু ভ ক া ম না ক র খে’। 
বলল লে ানার  আ ব্বা। 

লে ানার  আব্বা  ও লে ান া দর জা য় লপৌ সে খগ সয়খেল ব াইসর  লব রুবার  জস ে।  
ে ুসেরা খতন জন ম ার্া  খন চু ক স র  শ র ীর  সাম সন বাুঁখক সয় বাউ  ক র ল লে ানার  আব্বা 
ও লে ান াসক ।  তা সদর  লচা সি  স ম্ম ান ও  শ্রদ্ধা  খি ক সর  পড়খেল।  আহম দ ম ুসা  আস গর 
ম তই খবখস্মত হসলা  সম্ম ান প্র দ শ থসনর  এ ই বাদশ াহ ী ক ায়দা  ল দসি।  আব ার  আহম দ  
ম ুসা যিন চ সল আসখেল, তি ন সাধারণ ভাসবই  তা সক  খবদা য় খদল ‘গুে  ইখভখ নং’ 
বসল।  এ ই প ার্থক য আহম দ  ম ুসাসক  িুব ই খবখস্ম ত ক র ল। 

সাম সন হাুঁটখ েল  লে ানা  ও  ওর আব্বা।  ওরা খল ফ সটর  ক াো ক াখে লপৌ সে  
খগসয়খেল।  আহম দ ম ুসার  হাুঁট সত ক ষ্ট হখে ল।  স্ব াভাখবক ভাস ব হাুঁটার  লচষ্টা ক সর ও  
লিাুঁড়া সত হসে তাসক ।   

হি াৎ লে ানা  লপ েসন  তাখক সয়  লদি সত  লপল  আ হম দ  ম ুসাসক ।  েুসট  এ ল  
লস।  এ ক টা হাত ধসর  বলল, ‘িুব ক ষ্ট হসে আপনার? ধখ র  আপনাসক  এ ক টু?’ 
নর ম  লবদনাভরা ক ন্ি  লে ানার । 

‘আম াসক  খন ভথরশ ীল ক সর া না  লে ানা।  লতাম া সক  লত া স ব জ ায়গায় পাব  
ন া’।  লি াুঁসট হাখস লটসন বলল আহম দ ম ুসা। 

‘আম ার  লস  লয াগযতা  লনই।  খক ন্তু যতটুকু  প াখর  ক র সত ল দস বন না?’ ভার ী  
ক সন্ি  বলল লে ানা। 

‘অতটা অচল হ ইখন ।  লস র ক ম হসল লত া তুখম  আম াসক  খজসেস না ক সর ই 
ধসর  লফলস ত’। 

লে ানার  আব্বা ও দ াুঁখড়সয়খেল। 
আহম দ ম ুসার া লসিা সন এসল বলল, ‘িুব ক ষ্ট হ সে আহম দ  ম ুসা?’ 
‘খজ না।  লস ই অ সর্থ লক ান কষ্ট ই হ সে না জন াব’। 
খল ফসট লনসম এল ওরা খন সচ। 
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খল ফট লর্সক  লনসম লে ানা  আহ ম দ ম ুসার  হাত  ধর সত  যা খে ল । 
আহম দ ম ুসা হা তটা লটসন  খন স য় ম ার্া চুলক াসলা। ল যন ম ার্া  চুলক াবার  

জসেই লস তাড়াত াখড়  হা তটা লটসন খন সয়স ে। 
খক ন্তু লে ানার  ক াসে  বযা পার টা লব াধ হয় ধর া  পসড়  লগ সে। লস এ ক বার  

চখক সত আহম দ ম ুসার  খদসক  ম ুি তুসল চাইল।  আ হম দ ম ুসা  লদিল লে ানার  ম ুসি  
লক্ষ াসভর  খচহ্ন। 

‘লে ানা  গাখড় সত  লটখ ল সফান  আসে?’ ম ার্া চুলক াসত  চুল ক াসত বলল 
আহম দ ম ুসা। 

‘আসে, লক ন?’ 
‘খফখল খস্তন  এ ম সবখসসক  গাখড় র জসে বলস ত হস ব।  লতাম া সদর  গাখড়  খন সয় 

এ ম সবখসসত য াওয়া  খি ক  হসব না’। 
‘এ ম সবখসসত ল যসত হস ব লক ন?’ লক্ষ াভ এ বং গম্ভ ীর  ক ণ্ঠ লে ানার ।  গাখড় র  

ক াসে সব াই এ সস  ল পৌেল। 
‘লক  এ ম সবখসসত  যা সব?’ খজসেস ক র ল লে ানার  আব্বা  লে া নাসক । 
লে ানা লক ান  উ ত্ত র  খদল না। 
ম ার্া খন চু  ক সর  লস  খগসয়  ড্র াইখ ভং খসসট  বসল।  আিাস ের  লম স ঘ র  ম ত তার  

ম ুি র্মর্সম । 
‘আখম  বলখ েলাম  এ ম সবখসসত  লফরার  ক র্া’।  আহম দ  ম ুসা ব লল। 
‘লক ন? এ ম সবখসসত লক ন?’ 
‘খেলাম লত া ও িাসন।  আর  আ পনাসদর  ক ষ্ট ল দয়া  হস ব’। 
হাসল লে ানার  আ ব্বা খম . খম স শ ল োখতখন ।  বলল, ‘লক ানট া আম াসদর  

জসে ক সষ্টর  হ সব? লতাম ার  আ ম াসদর  সা সর্ যাওয়া  বা  না  যা ওয়া? বল লতা  তুখম?’ 
আহম দ ম ুসা লক ান ক র্া বল ল না।  উ সি  বসল লে ানার  ড্র া ইখভং খসসটর  

পাসশ র  খসসট। 
লে ানার  আব্বা  ল পেসনর  খসসট  উ সি  বসসস ে। 
লে ানা দু’হা সত খস্ট য়াখর ং হুইল  ধসর  চুপ  ক সর  বসস  আসে। 
‘ক ই চল ম া?’ বলল লে ানার  আব্বা লপে সনর  খসট  লর্ সক । 
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‘লক ার্ায়  আব্বা?’ 
‘লক ন বাখড় সত?’ 
‘উ খন  লতা  খক েু বসলন খন’।  ম ুি  খন চু লর সি ই গ ম্ভীর  ক সন্ি  বল ল লে ানা। 
‘পাগল লম সয়।  সব ক র্া  ধর স ত হয়।  এ ম সবখসসত  খেল, ওিাসন লফরার  

ক র্া লতা  বলস বই।  আখম  এ িখন  লটখ লসফাসন  বসল  খদখে, আহম দ ম ুসা  আম ার  
ওিাসন র্াক সে’।  লে ানার  আ ব্বার  ম ুসি  লে হপূণথ হ াখস। 

আহম দ ম ুসা লে ানার  আিা সে  ম ুসির  খদসক  চা ইল।  খক েু বল ল না।  চাপা  
গজথন ক সর  উ সি  স্ট াটথ খন ল ইখঞ্জ ন।  চলসত শু রু ক র ল বাখড় । খক েু দূর  এ সগাসনার  
পর লে ানা বলল, ‘আব্বা ে াক্তা র সক  বসল দাও আম র া বাখড় সত  লপৌস েই লযন তাুঁ সক  
পাই’। 

‘খি ক  বসলে ম া’।  বসল লটখ লস ফানট া পাশ  লর্সক  আ বার  তু স ল খন ল। 
এ ক  ম সন গাখড়  চালা সে লে ান া।  এ ক বার ও লস  খফসর  তাক া য়খন  আহম দ 

ম ুসার  খদসক ।  অবস্থা  অন্ধক া সর ই লদি া  যা সে তার  লস  আিাসে  ম ুসির  লক ান  
পখর বতথন হয়খন । 

আহম দ ম ুসার  লি াুঁসট  এ ক টা খম খষ্ট  হাখস ফু সট উ ি ল।  ভাবল, লে ানার  লক ান 
পখর বতথন হয়খন ।  লস ই প্রচন্ে অ খভম ানী আর  লজদী  এ িনও ল স।  তসব  র ক্ষ া ল য, এ ই 
র াজক ীয় অখভম ান ও লজসদর  পাসশ  র াজক ীয় ধর সনর  বড় এ ক টা ম ন তার  আসে 
বসলই তার  লজ দ ও  অখভম ানট াও সুন্দ র  হ সয় উ সি স ে। 

এ ক টা খবশ াল লগসটর  সাম সন এ সস গাখড় র  গখত  ললা  হ সয় প ড়ল। 
‘আম র া এ সস লগখ ে’।  আহম দ  ম ুসার  খদসক  লচসয়  বলল  লে ানা । 
‘ধেবাদ’।  বলল  আ হম দ ম ুস া। 
খবশ াল লগট  লপখর সয়  খবর াট চ ত্বসর র  সুন্দ র  বাগ াসনর  ম সধয  খ দসয়  খবর াট 

এ ক টা র াজক ীয় ভবসনর  গাখড়  বার ান্দায় খগ সয় বাখড়  র্ াম ল। 
আহম দ ম ুসা খবখস্মত  হ সলা খব র াট গাখড়  এ বং তার  খবশ াল এ খর য়া লদস ি।  

এ ম ন বাখড়  লতা  দূ সর  র্াক, পযাখর সস লে ান াসদর  লক ান  বাখড়  আসে  বসলও  আ হম দ  
ম ুসা জানসতা  না। 
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গাখড়  দাুঁড় ক খর সয়ই লে ানা ল নসম পড়ল।  তার পর গাখড়  ঘ ুসর  আহম দ  
ম ুসার  দর জার সাম সন এ ল।  আহম দ ম ুসা ততক্ষ সণ গাখড় র  দর জা িুসল  লফ সলখ েল।  
বাম  পাটা  নাখম সয় খদ সয়খেল।  ে ান পাটা নাড় সতই  বযর্া  ক সর  উ ি ল। 

লে ানা এ সস আ হম দ ম ুসার  এ ক টা হাত ধসর  নাখম সয়  খন ল তাসক  গাখড়  
লর্সক । 

‘ধেবাদ  লে ানা।  পা’টা  সখতয ই ক াজ ক র সে না’। 
‘গাখল  খদন, ধেবাদ ল দস বন না।  লজার ক সর  খন সয় এ সসখে’।  খ ফস খফস 

ক সর  বলল লে ানা।  এ ক টু র্া ম ল।  তার পর ক ণ্ঠ এ ক টু চখড়সয় বলল, ‘আঘ াতটা 
খে প খেল, তাই ল বদনা  এ ক টু লবখশ  হসবই’। 

আহম দ ম ুসাসক  খন সয় লে ানা ও  তার  আব্বা  খল ফসটর  খদসক  এ খ গসয় চলল। 
দু’পা সশ  দ াুঁড়াসনা  ক সয়ক জ ন ক ম থক তথা-ক ম থচার ী ম ার্া  নত  ক সর  শ র ীর  

বাুঁখক সয় বাউ  ক র ল তাসদর ।  ল যন রাজার া ঢুক সেন র াজ  দর ব াসর । 
এ ই দৃশ্য  আসগর ম তই  খবখস্ম ত ক র ল আহম দ ম ুসাসক । 
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২ 
আহম দ ম ুসার  ঘ সর র  বন্ধ  দর জায় নক  ক র ল লে ানা।  খতনবা র  নক  ক র ার  

পর দর জাটা ঈ িৎ ফ াুঁক  ক সর  লে ানা বলল, ‘আসসত প াখর?’ 
‘এ স’।  লভতর লর্সক  লভসস  এ ল আহম দ ম ুসার  ক ন্ি । 
ঘ সর  প্রসবশ  ক র ল লে ানা। 
লপেন লর্সক  দর জা বন্ধ  হ সয় ল গল। 
দর জা বন্ধ হওয়ার  শ সব্দ  লে ানা  র্মসক  দাুঁখড়সয়  ব সল উ ি ল, ‘ও লহ া দর জা 

লতা  বন্ধ  হ ওয়া  চলসব  না’।  ব স ল খফসর  এ সস  লে ানা  দর জা  িু লল এ বং  িুসল  র ািল। 
দর জা ল র্সক  খফ সর  আস সত  আসসত  লে ানা  বলল, ‘সখতযই খক  এ র  

প্রসয়াজন আ সে? আম র া খক  এ সক  অপরসক  খ বশ্বাস  ক র সত প া খর  না? দর জা ল িালা 
লর সি ললাক ভসয়র  পা হার া  দাুঁ ড় ক র াবার  সখতযই লক ান প্রসয় া জন আসে খক না?’ 

‘শু ধু আম াসদর  খবশ্বাসসর  প্র শ্ন নয় লে ানা, অসের  খবশ্বা সসর  ক র্াও 
আম াসদর  ভা বা  উ খচত।  ললা ক ভসয়র  পাহার ার  ক র্া বলে  লক ন, দর জা ল িালা  
র ািার  অর্থ  অসের  সসন্দহ  ও অখবশ্বাসসর  দর জা  বন্ধ  র ািা।  লতাম াসক  আ সর ক টা 
ক র্া ভাব সত  হ সব, দুখন য়ার সব াই আখম  এ বং তুখম  এ ক  অব শ্যই নই।  তা োড়া  বন্ধ  
ঘ সর  আখম  তুখম  এ ক া র্াখক  না। আসর ক জনও র্াসক ।  লস হসলা  শ য়তান।  বন্ধ দর জা 
তাসক  সা হাযয  ক র সত পা সর  আ ম াসদর  পরাখজত ক র ার  জস ে’। 

আহম দ ম ুসার  ক র্ায়  উ জ্জ্বল  হ সয়  উ সি খেল লে ানার  ম ুি।  আহম দ ম ুসা  
ক র্া লশ ি ক র সলও লে ানার  খ বখস্মত -খবম ুগ্ধ দৃখষ্ট  আট সক  র্ াক ল আহম দ ম ুসার  
লচাসির  ও পর।  খক েুক্ষণ  পর বলল, ‘সব বুঝার  খবর াট অ হখম ক া আম ার  আজ 
আপখন লভসঙ খ দসলন ।  এ ই ম ু হুসতথ আম ার  ম সন হসে, আম াসক ই আখম  িুব  লবখশ  
খচখ ন না।  আখম  বুঝসত  পার খে, আপখন লয  শ য়তাসনর  ক র্া বল সলন, তা লতা  আম ার  
আপনার  সক সলর  ম সধযই আসে। সুসযাগ লপসল ই লজ সগ ওস ি  বীভৎস রূপ খন সয়।  
এ ই নতুন লব াধ জাখগ সয় লদয়া র  জসে আপন াসক  ধেব াদ’। 
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বসল লে ানা  হা সত ক সর  খন সয় আসা এ ক টা বই আহম দ ম ুসা র  খদসক  তুসল  
ধসর  বলল, ‘এ টাই খম খন ং অব খদ কু র আন।  এর  সবগুসলা ভখল য়ম  পসড় আখম  লশ ি  
ক সর খে’। 

আহম দ ম ুসা বইটা  হা সত খন সয় বলল ল তাম ার  চসয়সট া সু ন্দর  হসয়সে  
লে ানা।  কু র আসনর  যতগুসলা  ইংসর খজ তাফস ীর  আসে, তার  ম সধয এ টাই সব খদক  
খদসয় লশ্রষ্ঠ। 

‘কু র আসনর  তাফসীর  পড়সত  খগসয়  এ ক টা লোট  খবিয়  আম ার  ক াসে  
আজসক র  দুখন য়ার জসে অ তযন্ত গুরুত্ব পূণথ ম সন হসয় সে।  লসট া হ সলা পখর বা র  
বযবস্থা। আজ  আম াস দর  ম ত  ল দসশ র  সম াজগু সলাসত  পখর বা র  বযবস্থা  প্রায়  ধ্ব ংসই  
হসয় ল গসে। খক ন্তু কু র আন সন্তাসনর  প্রখত খপতাম াত ার  ক তথবয ও দাখয়ত্ব এ বং  
খপতাম াতার  প্রখত সন্তা সনর  কতথবয ও দাখয়ত্ব সুস্প ষ্ট ক সর  খদসয় এ বং এ সক  ম ৃতযু  
পরবতথী জ ীবসনর  পুরস্কার  ও  শ াখন্তর  সাসর্  অখব সেদয  ক সর  খ দসয়  ম ানসির  পখর বার  
বযবস্থাসক  অক্ষ য়  ক সর  খদসয় সে’। 

‘এ সক  তুখম  লোট খবিয় বলে ল ক ন লে ানা? ম ানসির  ইহজীবস নর  সবসচসয়  
গুরুত্বপূণথ  প্রখতষ্ঠ ান এ ই পখর বার ।  এ  জসে ই পৃখর্ বীর  শ য় তানী শ খক্ত এ র  প্রখত  
আঘ াত ক র ার  ম াধযসমই ম ানি ও ম ানব সম াজসক  খবক ৃত ক র সত লচসয়সে এ বং  
এ িনও লস লচষ্টাই  ক র সে’। 

র্াম ল আহম দ ম ুসা।  লর্সম ই  আবার  প্রশ্ন ক র ল লে ানা সক, ‘এ ক টা লোট 
প্রশ্ন ক খর  লতাম াসক  লে ানা?’ 

‘ক রুন’। 
‘সম াজ ও  পখর বাসর  নার ীসদ র  লয  স্থান খচখ হ্নত  ক সর সে  কু র আন, লস 

বযাপাসর  লতাম ার  ম ত  খক?’ 
লহসস  উ ি ল লে ানা।  বলল, এ টা লোট  প্রশ্ন  বুখঝ।  এ টা  খন সয়ই লতা  

লতালপাড়  হসে  লগ াটা দুখন য়া’। 
হ্াুঁ, প্রশ্নটাসক  বড়ও  বলসত  পা র, আবার  লে াটও বল সত পার’। 
‘খি ক  বসলসেন।  প্রশ্নটা  খন সয়  আখম  অসনক  খচন্তা  ক সর খে।  সু র া খন সা  ও  

সুর া নর সহ সংখি ষ্ট খবখভন্ন  অং শ  বার  ব ার  প সড়খ ে এ বং  ব তথমান অবস্থ ার  আসল াসক  
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বুঝসত  লচষ্টা  ক সর খে।  এ ই  লচ ষ্টা ক র সত খগ সয় আখম  লদ সিখে, আম াসদর  ইউ সর াপ  
যিন নার ী সক  ম ানি  ম সন  ক র সতা  না  এ বং যিন  নার ীসক  শ য়তাসনর  ব াহন  ম সন 
ক র সতা, লসই সম য়  কু র আন ‘ম াসয়র  পা সয়র  তল ায় সন্ত া সনর  লব সহশ ত’ ব সল 
নার ীসক  পুরু সির  লচ সয়  উ ুঁচুস ত স্থান  খদসয় সে। আ বার  ‘স্ব া ম ী -স্ত্রী এ সক  অপসর র  
অখভভাবক’ ব সল তা সদর  স ম ম যথাদার  আসসন সম াসীন ক সর সে। খক ন্তু আবার  
খবখভন্ন খদসক র  খবসবচন ায় আ ম ার  ম সন হসয় সে  নার ী ব িনা র  খশ ক ার  এ বং খদ্ব্তীয় 
লশ্রণ ীর  ম ানি ।  পাখর বাখর ক  ও সাম াখজক  খবখভন্ন  লক্ষ সত্র  পুরুিসক  নার ীর  লচসয়  
অগ্রাখধ ক ার  লদয় াই  আম ার  এ ই ম সন কর ার  ক ার ণ।  আখম  অ সনক  খচন্তা ক সর ও এ ই  
ব বিসম যর  লযৌখক্তক তা পাইখন ।  অবসশ সি এ ই লয ৌখক্তক তা  আখম  িুুঁসজ লপসয়খ ে 
চার পাসশ র  প্রক ৃখত ল র্সক  এ বং  তা  লপ সয়খে এ ক টা ঘ টন ার  ম া ধযসম ।  এ ক খদন আখম 
খভখ ে ওসত ‘সাগর ব সক্ষ র  জীব’ এ  ধর সণর  প্রক ৃখত খবিয়ক  এক টা খফসে লদিলাম, 
এ ক টা পুরুি অসটা পাশ  নার ী  অসটাপাশ সক  তাড়া  ক র সে  এ ব ং নার ী  অসট া পাশ  ক্ল ান্ত 
হবার  পর পুরুি  অসটা পাশ  ত াসক  বসশ  খন সয়  এ ল।  ঐ  খফস ের  জানলাম, এ টাই 
অসটাপাশ স দর  জী বন -প্রক ৃখত।  এ ই ঘ টন ায় হি াৎ এ ক টা ন তুন দৃখষ্ট  আখম  লাভ  
ক র লাম।  লদিলাম প্রাণী  জগ সত সবথত্র  এ ই এ ক ই  দৃশ্য।  এ সক  খক  আখম  ব বিম য 
বলব? ম ানসির  লক্ষ সত্র ব বিম য সৃখষ্ট  না হয় ধর া যা ক  কু র আন খক ংবা অে লক ান ধম থ 
ক র ল, খক ন্তু প্রাণী জগস তর ল ক্ষ সত্র এ ই ব বিম য সৃখষ্ট  লক  ক র ল? উ ত্তর  লপলাম  এ  
ব বিম য প্রক ৃখত লর্ সক ই।  এ  ব বিম য লক উ  ক সর খন ।  এ টাই প্রক ৃখত।  ম ানি ও এ ক 
ধর সণর  প্রাণী।  সুতরাং  ম া নসির  নার ী -পু রুসির  ম ধযক ার  এ ই  পার্থক যটাও  
প্রাক ৃখতক ।  এ ই উ পসংহার  লর্ সক ই আখম  পাখর বাখর ক  ও সাম াখজক  লক ান লক ান 
লক্ষ সত্র কু র আসন উ সল্লখ িত পু রুসির  অগ্র াখধ ক াসর র  যুখক্ত িুুঁ সজ লপ সয়খে’।  র্ াম ল  
লে ানা। 

তার  খদসক  খব স্ময় ভর া  দৃখষ্ট  খন সয় তাখক সয়খেল আ হম দ ম ু সা।  বলল, 
‘ধেবাদ  লে ানা।  চম ৎক ার  যুখ ক্ত তুখম  এ সনে।  এ  খদক খট র  খদ সক  সম্ভবত  িু ব অল্প  
ম ানি ই দৃখষ্ট  খদসয় সে। খক ন্তু  খক েু খক েু  লক্ষ ত্র আ সে  ল যম ন ল বাস নর  লচসয়  ভা ই  খপতার  
সম্পখত্ত র  খদ্ব্গুণ অংশ  পায়, আল কু র আসনর  এ ই খবধানট া সক  তুখম  লক ান  দৃখষ্ট সত  
লদি?’ 
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‘আম ার  পরীক্ষ া লনয়া  হ সে বুখ ঝ?’ ম ুি খট সপ ল হসস  বলল লে া না। 
তার পর আহম দ ম ুসার  স াম সন  বসা  লে ানা  লসা ফায় এ ক টু নস ড়চসড় বসস  

গম্ভীর  ক সন্ি  বলল, ‘প্রর্সম  বয াপার টা আম ার  ক াসে  িু বই  আ পখত্ত ক র  লি সক খেল। 
এ ক খদন আখম  আম ার  ক সলসজর  সম াজতত্ত্ব খবভাসগর প্রবী ণ খশ ক্ষক  ম যাে াম সক 
খজসেস ক সর খেলাম এ  খবিসয়।  খতখন  বলসলন, ‘এ ই ধর সণর ভাসগর ক র্া শু নসত  
িার াপই  লাস গ। খক ন্তু এ র  বুখ নয়াদ লতা  ম ানব  ম সনর  স্ব াভা খবক  প্রবণতা  লর্ সক ই  
সৃখষ্ট  হসয়স ে। ম ানব সম াজ -তসত্ত্বর  ল গাটা ইখতহাস  ঘ া টসল তুখম  লদ িসব  
অনসল্লিস যাগয ও অস্ব াভ াখবক  খক েু বযখতক্র ম  োড়া লম সয়র া  খবসয়র  পর খপত ার  
পখর বার  লে সড়  স্ব াম ীর  পখর বা স র র  এ ক জন হসয়  লগ সে, আর  ল েসলর া গ্রহণ  ক সর সে 
খপতাম াতার  দাখয়ত্ব।  খপ তাম া তাও তা সদর  লেসলর  সংসার স ক ই খন সজর  সংসার  
ম সন ক সর, লম সয়র  সংসার সক  নয়।  আজ আম াসদর  পাশ্চা তয সম াজ লেসল সন্ত ান ও  
লম সয় সন্ত াসনর  পার্থক য  ম ুসে  ল ফলার  শ ত  লচষ্টার  প সর ও খপতাম াতার া  তা সদর  
জামাই ব াখড় সক  খন সজর  বাখড়  ম সন ক সর  ন া।  আম ার  ক র্া ই ধর, লতাম ার  ম ত ই 
আখম  আম ার  খপতাম াতার  এ কম াত্র সন্তান।  খবসয়র  পর স্ব াম ীর  সাসত  স্ব তন্ত্র বাখড় সত  
উ সি  এ লাম।  আম ার  স্ব াম ীর আব্বা -আম্ম া অে  এ ক  শ হ সর  র্াক সতন তাস দর  
আসর ক জন লেসলর  সা সর্। আখম  আম ার  বৃদ্ধ আ ব্বা সক  আম াসদর  সা সর্ র্াক সত  
বসলখ েলাম ।  খতখন  র াখজ হনখ ন।  খতখন  প্রস্তাব  খদ সয়খেসলন  আ ম াসদর সক  তার  সাস র্  
খগসয় র্াক সত। খক ন্তু আম ার  স্ব াম ী এ টা লম সন খন সত পাসর খন ।  এ  খন সয় ম সনাম াখল ে 
হওয়ায় আখম  এ ক াই আবার  আব্বার  ক াসে  চসল যাই।  আখম  আম ার  স্ব াম ীসক 
তালাক  ল দয়ার খস দ্ধান্ত  খন ই।  খ ক ন্তু আব্বা  বাধ া খ দসয়  বসলখ ে স লন, আখম  লতাম াসক  
খবসয় বখ হভূথত  জীবন  যা পসনর  খসদ্ধান্ত  খন সত  ল দব  না।  যখদ তাই  হয়, যখদ আবার  
খবসয় ক র  তুখম, তাহসল  নতুন  জামাই  এ িা সন এ সস র্াক সব, এ ই গযার াখন্ট  তুখম  
খদসত পার  না।  সুতরাং  এ ই ই সুযসত স্ব াম ীসক  তালাক  লদয়া ল তাম ার  খি ক  হসব না।  
তুখম  লতাম ার  স্ব াম ীর  ক াসে খফসর  যাও। আম ার  ক র্া লভব না ।  আখম  খিক  ক সরখে, 
ভাখতজা ‘জন’ আম ার  এ িাসন  লর্সক  ক সলসজ পড়স ব।  বাস্তব তা লম সন খন সয় আখম  
আম ার  স্ব াম ীর  ঘ সর  খফসর  এ সস খেলাম।  সুতরাং লদ ি, আখম আখর্থক ভাসব স্ব াম ীর  
ওপর  খন ভথরশ ীল না হওয়ার  প সর ও খপতার  সংসার সক  আখম  আপন সংসার  বানা সত  
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পাখর খন  এ বং খপতা আম ার  সংসার সক  তার  সংসার  বানা সত পাসর খন ।  লে ানা, এ ই 
বাস্তবতার  ক ার সণই  লম াহ াস ম ে ানসদর  পখর ক খল্পত সম া সজ লেসল  সন্ত ানসক  
খপতাম াতার  সম্পস দর  লবখশ  অংশ  লদয়া  হসয় সে  লম সয় সন্ত াসনর  লচসয়’।  র্াম ল  
লে ানা।  হাসল  লস। 

লহসস  বলল, ‘ম যাে াম  লয ক র্া বসলসেন, লসট া আম ার ও ক র্া’। 
আহম দ ম ুসার  ম ুগ্ধ দৃখষ্ট  লে া নার  ওপর  খন বদ্ধ।  ফলুহাত া  শু ভ্র গাউ ন  

পসর সে লে ানা।  ম ার্ায় শু ভ্র রুম াল।  রুম াসলর  খন সচর  প্রা ন্তদ্ব্য় গলায় ল পুঁচাসনা।  
লে ানার  লচা সি -ম ুস িও এ ক টা  শু ভ্র পখবত্রতা। 

আহম দ ম ুসা  ত ার  দৃখষ্ট  নাখম স য় খন ল।  বলল, ‘লে ানা, আম ার  ম সন হসে  
খক  জান, লতাম র া ইউ সর াপ ী য়র া যখদ ইসল াম সক  বুঝস ত  লচষ্টা ক র, তাহসল 
আম াসদর  লচসয়  ভা সলা  বুঝ স ত প ার সব।  আর  যখ দ লতাম র া ই সলাম গ্রহণ  ক র, 
তাহসল ইসলাসম র  আহ্বান সক  লতাম র া আম াসদর  লচসয় অস নক  লবখশ  লযাগযতার  
সাসর্ দুখন য়াবাস ীর  সাম সন লপ শ  ক র সত পার সব’। 

‘ধেবাদ।  খক ন্তু সূযথ  বুখঝ  চাুঁ স দর  এ ভাসব  প্রশ ংসা  ক র সত  প াসর?’ এ ক টা 
খবেুখর ত আসবগ খি ক সর  পড়স ে লে ানার  লচাি -ম ুি ল র্সক । 

‘লতাম র া  চাুঁদ, লক  বলল  লে ানা? প্রখতখট  ম ানি  আল্লা হর  প্রখ তখনখ ধ এ বং  
স্ব য়ংসম্পণূথ ম ানখ বক তার  অখধ ক ার ী।  প্রসতযসক ই  এ সক ক খট  সূযথ’। 

এ ক টু র্াম ল আহম দ ম ুসা।  তার পর লসাফ ায় লসাজা  হ সয় বসল।  বলল  
গম্ভীর  ক সন্ি, ‘সখতয বলখ ে ল ে ানা, লতাম র া পা শ্চাসতযর  লল াসক র া লয  বুখ দ্ধবৃখত্ত ক  
ম াসন লপৌ সেে  তার  সা সর্ ইস লাসম র  খশ ক্ষ া যখদ যুক্ত হয় ত াহসল আজ  হস ত পার  
লতাম র া দুখন য়ার খশ ক্ষ ক’। 

‘ধেবাদ  আপনাসক ।  বড় য ার া তা র া লে াটসদর  এ ভাস ব বড় ক সর ই 
ভাসব’।  লি াুঁসট হাখস লটসন বল ল লে ানা। 

‘না লে ানা, বড়র া বড়সদর ই  খচ খহ্নত ক সর’। 
‘খক ন্তু ইসলাসম র  খশ ক্ষ া গ্রহণ ক র ার  ম ত বুখদ্ধ খক  পাশ্চ াসতযর  আসে?’ 
‘লে ানা লতা  পাশ্চ াসতযরই  এ ক জন’। 
‘আহম দ ম ুসা খক  পাশ্চা সতযর পর্ভ্রষ্ট সব লে ানার  ক াসে লয স ত পার সবন?’ 
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হাসল আহম দ ম ুসা। 
খক ন্তু গাম্ভী যথ লনসম এ ল  তার  ম ুসি  সব  ম ুহূস তথই।  বলল, ‘খি ক  বসলে  

লে ানা।  ইসলাসম র  সবসচস য় ব ড় অসুখবধা এ টাই।  পাশ্চা সতয র  ক াসে তার  আহ্বান 
লপৌুঁো বার  উ পযুক্ত  এ বং প্রসয়া জনীয় উ পায় -উ পক র সণর  বড় অভাব’। 

‘তাহ সল খক  দাুঁড়াল, অভাব খক  আহ্বা সনর  প্রখত  সাড়া  ল দয়ার ম ত উ পযুক্ত  
ম সনর, না অভাব  আহ্ব ান ল পৌে াবার  ম ত উ প যুক্ত ম ানি  ও  ম স নর?’ 

‘খদ্ব্তীয়টাই খি ক  লে ানা।  আ হ্বান উ পযুক্ত হসল আজ সক র  ইউ সর াসপ  
আদখশ থক  শ ূণযতায় আহ্বান গ্র হ সণর  উ পযুক্ত ম ন সহ সজই  সৃখষ্ট  হস ত পা সর’। 

‘ধেবাদ’।  বলল লে ানা। 
বসল লে ানা উ সি  দাুঁড়াল।  বল ল, এ িন খক  ক র সবন? 
‘লক ন বলে?’ 
‘চলুন ঘ ু সর  আখস।  আম াসদর  ল বজসম সন্ট সতা  যানখ ন।  ম জার খক েু খজখ নস 

আসে’। 
‘ম াখট র  তলায় ক তগুসলা  রুম  আসে ল তাম াস দর? খবখডং-এ র  সবটা জুসড়ই  

খ ক?’ 
‘বলা যায়’। 
‘চল লয সত  পাখর’।  ব সল উ সি  দাুঁড়াল আ হম দ ম ুসা। 
লে ানা ও  আহম দ  ম ুসা প াশ াপা খশ  হাুঁটখ েল। 
‘লবজসম সন্ট  লত া অ বশ্যই  লক উ  র্াসক  না?’ বলল আহম দ ম ু সা। 
‘ভয় লনই, ওিাসন এ িন আ ব্বা আ সেন’।  লি াুঁ সট এ ক টা দুষ্টুখ ম র  হাখস  

লটসন বলল লে ানা। 
‘খন শ্চয় উ খন  ক াসজ আ সেন, আম র া তাসক  খবর ক্ত ক র সবা  না ল তা?’ 
‘ক াজ খক ! প্রখতখদন এক টা স ম য় খতখন  লবজসম সন্ট  ক াটান’। 
বাখড় র  অভযন্তসর র  এ ক টা স্ব তন্ত্র খল ফসট  তার া  ম াখট র  ত লায় এ ক টা 

হলঘ সর  খগসয় নাম ল । 
হলঘ সর ই ম াঝ বর াবর  এ ক টা লটখ বসল বসস খক েু ক াগজপ ত্র নাড়াচাড়া 

ক র খেল লে ানার  আব্বা খম . োখ তখন। 
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তার া খল ফট  ল র্সক  ন াম সতই  ল ে ানার  আব্বা  লচয়ার  লর্ সক  উ সি  দ াুঁখড়সয়  
ক সয়ক  ধাপ সাম সন এ খগসয় স্ব াগত জানাল আহম দ  ম ুসাস ক ।  বলল, ‘আজসক ই 
ম সন ক সর খেলাম লতাম াসক  আম াসদর  ফযাসম খল  জাদুঘ সর  খন স য় আসব।  এ সস ভাসলা  
ক সর ে’। 

‘না আব্ব া, উ খন  আসসনখ ন।  আখম  খন সয় এ সসখে’। 
লে ানার  আব্ব া  হাসল।  বলল, ‘লতাম াসক  ধেবা দ  ওসক  খন সয় আসার  

জসে’। 
বসল আহম দ ম ুসার  খদসক  লচ স য় বলল, ‘আম ার  এ ই ম া’র  খক েুর অভাব 

লনই, খভিার ী শু ধু লে সহর  এ বং  প্রাপয  লেহ  লস  আদা য় ক সর  ে া সড়’। 
‘খভিার ী বল সল আ ব্বা? আখম  লতা ঋ ণ গ্রহণ ক খর  না, প্রাপয ল নই’। 
‘লেস হর  ম সত খবিয়গুসল া খক  খবখন ম য় লযাগয পণয? তা না হস ল প্রাপয হয়  

খক  ক সর?’ 
‘হয়।  এ ক তরফা ক াসজ আখম  খবশ্বাস ক খর  না।  এ িাসনই প্রাপযতার  প্রশ্ন  

আসস।  তসব  আপনার  ‘পণয’ শ ব্দ  বযবহাসর র  সা সর্ আখম  এ ক ম ত নই’। 
‘লক ন?’ 
‘লেস হর  ম ত অরূপ খজখ নসগু সলা পখর ম াপ লয াগয নয়, টাক ার  অংসক 

খবখন ম য় লযাগয  নয়।  সুতরাং প ণয শসব্দর  বযবহার  এ সক্ষ সত্র  অ ম যথাদাক র’। 
লে ানার  আব্বা হাসল।  বলল, ‘লতাম া সক  বযাখর ষ্টার  না বা খন সয় ভুলই 

ক সর খে।  যাক, ম া তুখম  আহম দ ম ুসাসক  জা দুঘ সর র  খজখ নসগুসলা লদিা ও’। 
খল ফট লর্সক  আ হম দ ম ুসার া  লয  হ সল লনসমসে, লসট া খব র াট এ ক টা 

হলঘ র ।  হসলর  চার খদসক র  ল দয়াল জুসড়  লশ াসক স।  হসলর  ম ধযিাসন খে ম্বাক ৃখত  
আসর ক টা লশ াসক স। 

লে ানা আহম দ  ম ুসাসক  খন সয়  ল শ াসক সসর  খদসক  এ সগা সলা। 
লশ াসক সগুসলা সত  পখর সধয় বস্ত্র াখদ, জুতা লর্সক  শু রু ক সর  খশ র স্ত্রাণ পযথন্ত  

নানা উ পক র ণ, অলংক ার াখদ এ বং হাসত  বযবহৃ ত অস্ত্রা খদ সু ন্দর  ক সর  সাখজসয় র ািা 
হসয়সে। 
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ক সয়ক খট  লশ াসক সস আহম দ ম ুসা লদিল  ফ্াসন্সর  সম্র াট ি ষ্ঠ ল হনর ী ও  
ত্রসয়াদশ  লুইসয়র  ল পাশ াক -প খর েদ ও অোে উ পক র ণাখদ। তার  সাসর্ তাুঁর  
এ ক টা ব তলখচত্র। 

এ ভাসব লস পরবতথ ী লশ াসক সগু সলাসত লদিল সম্র াট চতদুথশ  লু ই, পিদশ  
লুই, লিােশ  লুই সয়র  ল পাশ াক -পখর েদ, ব তলখচত্র, বযবহ াযথ  উ পক র ণাখদর সংগ্রহ।  
আহম দ ম ুসা ম সন ম সন খহস স ব ক র ল ফরাখস খবেসবাত্ত র  ২০ বে সর র  ইখতহাস  
বাসদ  ২৩৫ বেসর র  ইখত হাস সংর ক্ষ ণ কর া হসয়সে  এ িাসন ।  এ ই সম সয় ফ্াসন্স  
বুর সবা র াজব ংসশ  র াজত্ব  ক সর সে। লুই সম্র াসটর া এ ই বংসশ র ই শ াসক  খেসলন । 

আহম দ ম ুসা প্র শ্ন সবাধক  দৃখষ্ট স ত তাক াল লে ানার  খদসক ।  ব লল, ‘এ সতা 
লদিখে  বুর সবা  সম্র াটসদর  স্মখৃত র  সংর ক্ষ ণ’। 

‘আপখন বুর সবা সদর  ইখতহাস  জাসনন?’ বলল লে ানা। 
‘ইখতহাস  যিন, খক েু লতা জ ানসতই হসব’। 
‘লক ম ন লাসগ লস ইখতহাস?’ 
‘সম্র াট অষ্টাদশ  লুইসক  আখ ম  শ্রদ্ধা ক খর ।  খতখন  খেসলন  গণতাখন্ত্রক  

র াজতন্ত্রী।  গণতসন্ত্রর  পসক্ষ  ত াুঁর  উ সদ্ব্গ ও ক াজসক  ইখ তহা স লক ানখ দনই ভুলস ব  
ন া’। 

‘ইউ সর াপীয়  ইখতহ াসসর  এ ত খ বস্তাখর ত িবর  র া সিন আপখন?’ 
আহম দ ম ুসা  লে ানার  প্রসশ্নর  খদ সক  না  খগসয়  খজ সে স ক র ল, ‘বুর সবা 

সম্র াটসদর  সবার  স্মখৃত এ িা সন  ধসর  র ািা  হ সয়সে, খক ন্তু লশ ি সম্র াট দশ ম  চালথসসর  
লক ান খক েু এ িা সন লনই  লক ন?’ 

‘দশ ম  চালথসসক  আম র া  বুর সব া ব সল ম সন  ক খর  না।  তাুঁ সক  আ ম র া ভুলসত  
চাই’। 

‘লক ন?’ 
‘সম্র াট অষ্টাদশ  লুই সয়র  উ ত্ত র াখধ ক ার ী ফরাসী গণতসন্ত্র র  ম ানসপুত্র 

যুবর াজ খে উ ক  খে  লবর ী লুইস ক ই লস শু ধু হতযা ক সর খন, হ তযা ক সর খেল ফরাসী 
গণতন্ত্রসক’।  বলল লে ানা। 

লে ানার  আব্বা ও এ  সম য় তাস দর  সাসর্  এ সস লয াগ খদল। 
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আসর ক টু সাম সন এসগাসলা  তা র া। 
শু রু হসল া অশ াসক  বুর স বাস দর  খচত্র  ক াখহনী। 
প্রর্সম ই দুখট  লশ া সক সস খন হ ত যু বর াজ খে উ ক  খে  লবর ী র  বযবহৃ ত  

লপাশ াক -পখর েদ, ব তলখচত্র ইতযাখদ। 
আহম দ ম ুসা খবখস্মত  হসল া, শু ধ ুবুর সবা র াজ বংশ  োড়া ফ্ াসন্সর  আর  লক ান  

র াজবংসশ র  স্মখৃত  সংর ক্ষ ণ এ িাসন  ক র া হয়খন ।  আ হম দ ম ুস া লে ানার  খদ সক  লচ সয়  
খজসেস ক র ল, ‘বুর সবা র াজ  বংসশ র  আসগ  আর ও লতা  র া জবংশ  খেল, তাস দর  
লক ান খচহ্ন ও  স্মখৃত লতা  এ িাস ন লদিখে  না?’ 

‘ক ার ণ এট া আম াসদর  ফযাখম খল  জাদুক র’।  বলল লে ানা। 
‘ফযাখম খল  জাদুঘ সর  খক  শু ধু এ ক  র াজবংসশ র  ক র্াই র্ াক সত হসব?’ 
‘তুখম  ল য  অস র্থ  ভাবে, লস  অ স র্থ লস  র ক ম  লক ান ফযাখম খল  জাদুঘ র  এ টা 

নয়।  এ িাসন আম র া আম াসদর  পখর বাসর র  অতীতসক ই শু ধু ধসর  র ািার  লচষ্টা  
ক সর খে’।  বলল লে ানার  আ ব্বা । 

আহম দ ম ুসার  লচ াসি -ম ুসি লন সম  এ ল এ ক  র াশ  খবস্ময়।  ব লল, ‘অর্থাৎ 
আপনার া বুর সবা  র াজবং সশ র  ম াসন বুর সবা  র াজা সদর  আপনা র া উ ত্ত র  পুরুি?’ 

লে ানার  আব্ব া  খম সশ ল োখতখ নর  লি াুঁসট  এ ক টা ম্লান হাখস  ফসুট উ ি ল।  
বলল, ‘এ টাই ইখতহাস’। 

বসল খম . োখতখন  আ হম দ ম ুসা সক  আসর ক টু সাম সন এ খগসয়  খ নসয় এ ক টা 
বড় লশ াসক সসর  স াম সন দ াুঁড় ক র াসলা। 

লশ াসক সখট সত ফ্া সন্সর  বুর সবা  র াজবংসশ র  খবস্তৃত  বংশ  তাখল ক া।  ১ ৫৮৯ 
সাসল সম্র াট িষ্ঠ  লহনর ী লর্সক  এ ই র াজবংসশ র  শু রু।  বংশ  তাখল ক ায় প্রর্ম  নাম  
সম্র াট িষ্ঠ ল হনর ীর ।  বংশ  তাখ লক ায় প্রসতযক  নাসম র  স াসর্  ে খব র সয়সে। 

লগাটা বংশ  তাখল ক ার  ও পর ন জর  বুলাসলা  আহম দ  ম ুসা।  স বথসশ ি নাম  
লস লদিল  ‘খপ্র সন্সস ম াখর য়া ল জাসসফা ইন লুই’।  তার  আসগ র  নাম  খপ্রন্স খম সশ ল 
োখতখন  লুই।  আহম দ ম ুসা বু ঝল  খপ্রন্স খম সশ ল োখতখন  লুই  লে ানার  আব্বা।  খক ন্তু 
লশ ি নাসম র  সা সর্  লয  ফ সটা লস লদস িসে, লসট া লে ান ার, খক ন্তু নাম  লম সল  না।  
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আহম দ ম ুসা লে ানার  আ ব্ব ার  খদসক  লচসয় প্রশ্ন ক র ল, ‘খপ্রসন্সস ম াখর য়া 
লজাসসফ াইন লুই  লক?’ 

‘ওটাই লে ানার  পাখর বাখর ক  না ম’।  লহসস  বলল লে ানার  আ ব্ব া। 
উ ত্ত র টা খদসয়ই লে ানার  আ ব্বা  লে ানার  খদ সক  লচসয়  বলল, ‘আখম  ওপসর  

যাখে, ওিুধ লি সত হসব।  খল ফ সটর  পাসশ র  ঘ সর  দু’জন কন খে শ নার  ক াজ ক র সে। 
ওসদর  লচখক ং -এ র  ক াজ হসয় ল গসে। ক’খম খন ট পসর  ওরা চসল যাসব।  ও সদর  খবদায়  
খদসয় প সর  লত াম র া এ স’। 

বসল লে ানার  আব্বা  খল ফসটর  খ দসক  হাুঁট সত শু রু  ক র ল। 
চসল লগল  লে ানা র  আ ব্বা। 
লে ানার  লচা সি -ম ুস ি খক েুটা ল জ্জা ও  খবব্রতক র  অবস্থ ার  োপ । 
লে ানার  আব্বা  চসল লয সতই  আ হম দ ম ুসা ম ার্ া খন চু ক সর  শ র ীর টা সাম সন 

ঝুুঁখক সয় ‘বাউ’ ক র ল লে ানা সক  এ বং বলল, ‘তাই  লত া বখল, ে ুসেরা ল তাম াসদর সক  
অত ‘বাউ’ ক র খেল লক ন, লক ন ে ুসেরা  লত াম ার  আ ব্বার  প াসশ  গাখড় র  খস সট ব সসখন  
এ বং লক ন ে ুসেরা ড্র ইং রুসম  ল সাফায় না ব সস ক াসপথ সট বসসখ েল।  প্রশ্ন তিখন  ম সন 
লজসগখেল  আম ার ।  জবাব পাই খন’। 

লে ানার  ম ুিটা আর ও লাল হসয় উ সি সে। বলল, ‘আব্বা, আখম -আম র া 
লক উ  চাই না, আম াসদর  সাস র্ ওরা এ ই আচর ণ ক রুন।  আম র া তাসদর  পা সশ  
বসাসত চ াই।  প্রজার  স্ট াই সল ব াউ  ক র সত আম র া খন সিধ  ক খর  সব সম য়।  খক ন্তু লক উ 
শু সন না।  আম র া খক  এ র  জসে  দায়ী?’ লে ানার  ক সন্ি  প্রখতবা স দর  সুর । 

‘খন সিধ ক র সব লক ন? ওরা লতা  অে ায় খক েু ক র সে না।  এ ক টা 
বাস্তবতা সক ই তার া  স্ব ীক ৃখত খদ সে ম াত্র’। 

‘আপখনও খবদ্রুপ ক র সেন? লয যা  নয় তাসক  তা বলা তার  জসে 
অপমানক র’। 

‘তুখম  খক  বুর সবা  বংসশ র  র াজ কু ম ার ী নও?’ 
‘কু ম ার ী, খক ন্তু র াজকুম ার ী নই।  ওসদর  সাস র্ র সক্তর  সম্পক থ োড়া আর  

লক ান সাদৃশ্য  লন ই’। 
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‘এ টা লতাম ার  ক র্া।  ম ান সির  ক র্া নয়।  ম ানসির  ক াসে  তুখম  বুর সবা  
বংসশ র  র াজকু ম ার ী।  ম ানসির  ক াসে ম যথা দা লতাম া সদর  এ  ক া র সণই’। 

‘এ  ম যথাদা আম র া ক ার ও ক াসে  ক িনও চাইখন’।  ক্ষ ুব্ধ ক  ক সন্ি  বলল লে ানা। 
‘চাওখন ব সলই খন সিধও  ক র সত পার  না’। 
‘সুতরাং ম ুি বুসজ  আপনার  ‘বাউ’ গ্রহণ ক সর  আম াসক  খপ্র সন্সস লসসজ  

বসস র্ াক সত হসব  বুখঝ’।  লে া নার  ক সন্ি  প্রচন্ে লক্ষ াভ। 
‘এ ক টা বাস্তবতা সক  তুখম  অস্ব ী ক ার  ক র সত চাইে লক ন লে ানা?’ 
‘আখম  ‘লে ানা’ আখম  ‘ম াখর য়া’ হ সত চা ই না’।  লে ানার  ক সন্ ি  লক্ষ াসভর  

উ ত্ত াসপর লচসয়  এ বার  অশ্রুর  খ সক্ততা ল বখশ । 
‘ম াখর য়া ও লে ানার  ম সধয সংঘ াত লক ার্ ায় লে ানা?’ 
‘ম াখর য়া র াজকু ম ার ী, বুর সবাসদ র  এ ক  ধ্বংসাখবসশ ি।  আর  লে া না আপনার  

অসনক  পখর খচত এ ক  খন সদথাি বাখল ক া’।  আসব সগ ক াুঁপল  লে া নার  ক ন্ি । 
‘খক ন্তু লে ানা, ম াখর য়ার ম সধয লতা আখম  লক ান লদাি লদখি না।  র াজকু ম ার ী 

হওয়া তার  লক ান অপরাধ নয়’। 
‘লক ন, বুর সবাসদর  র ক্তাক্ত  র াজদন্ে  খক  র াজকু ম ার ী ম াখর য়াসক ও স্প শ থ 

ক সর  না?’ 
‘যার  ধম থ শু ধু তার  ওপর  বতথা য় লে ানা, র সক্তর  ওপর  বতথায় না।  তাোড়া  

বুর সবাস দর  র ক্তাক্ত র াজদন্ে সক  লতাম া সদর  সাক্ষ াৎ  পূবথ পু রুি বুর সব া যুবর াজ  
খে উ ক  খে  লবর ী খন সজর  র ক্ত খ দসয়  ম ুসে  খদসয়  ল গসেন।  বুর স বাসদর  সবথসশ সির  এ ই 
লগৌর ব র াজকু ম ার ী ম াখর য়াসক ও উ জ্জ্বল ক সর সে’। 

‘আপখন ভাসলা, তাই ভা সলাট াই আপখন লদি সত প ান।  খক ন্তু সতযই খক  
বুর সবাস দর  খপ্রসন্সস  ম াখর য়া  ল জাসসফা ইন লুই  লে ানা  লজা সস ফাইনসক  অপখর চসয়র  
অন্ধক াসর  লি সল ল দয় না?’ লভ জা ক ন্ি  লে ানার ।  তার  দু’লচ াি  লর্সক  দু’লফ াটা অশ্রু  
লনসম এল তার  দু’গন্ে  লব সয়। 

‘এ ই নতুন পখর চয় লে ানাসক  আম ার  ক াসে আর ও সুন্দ র তর কসরসে’। 
লে ানা দু হাস ত ম ুি ঢাক ল।  ক সয়ক  ম ুহুতথ চুপ র্াক ল।  ত ার পর বলল, 

‘বাুঁচাসল  তুখম  আম াসক’। 
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আহম দ ম ুসা লশ াসক সগু সলার খদসক  ম সনাসযা গ খদল।  লে ানা  ধীসর  ধীসর  
সাম সন এসস দাুঁড়াসল  আহম দ  ম ুসা বলল, ‘বাুঁচসল  খক  ক সর  ল ে ানা?’ 

এ তক্ষসণ হাসল লে ানা।  বলল, ‘সবখক েু আপনাসক  জানস ত হসব  না’। 
‘সব খক েু জান ব না  খক ন্তু খক েু লতা জ ানসত  পাখর?’ 
‘খ ক?’ 
‘তুখম’ খক ংবা ‘আপখন’ লয লক ান এ ক টা বলা দর ক ার ।  দুসটাই লতা  বলে  

তুখম’। 
‘ক িনও না, আপনার  সাস র্ এ  লবয়া দবী  ক র সত প াখর  ন া’। 
আহম দ ম ুসা ঘ ুসর  দাুঁড়াল।  ম ু সিাম ুখি হসলা  লে ানার ।  বলল, ‘এ ই লতা  

এ িখন  বলসল’। 
লে ানা ম ুি খন চু  ক র ল। 
ম ুিটা তার  গম্ভ ীর  হসয়  উ ি ল।  বলল, ‘ম াফ ক র সবন।  হয়স তা  হসয়  লগ সে। 

আখম  খন সজসক  হাখর সয় লফসলখ েলাম’। 
‘ম াফ চাই ে লক ন? অপরাধ ম স ন কর ে?’ 
‘তা নয়, খক ন্তু....’। 
ক র্া লশ ি ক সর ই হসলর  ও প্রা স ন্ত র  খদসক  লচসয় বলল, ‘ঐ  লয ক খন্ে শনার র া 

চসল লগল।  চলুন  আম র া যা ই’। 
বসল হ াুঁটা শু রু  ক র ল লে ানা। 
আহম দ ম ুসাও  চলল। 
উ পসর  উ সি  লগল  তার া  খল ফসট । 
ফযাখম খল  জাদুঘ সর র  খল ফট রুম টা খম . োখতখন  ও লে ানা র  লবে রুসম র  

ম াঝিাসনর  ক খর সে ার । 
লে ানার  লবে রুসম র  সাম সন এস স আহম দ ম ুসা  বলল, ‘আখস লে ানা’। 
‘চলুন, আপনাসক  লপৌ সে খদ সয়  আখস’। 
চলসত শু রু  ক র ল দু’জসন। 
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দু’জসনই  নীর স ব ম া র্া  খন চু ক সর  হ াুঁটখ েল।  এ ক  সম য়  লে ান া ত ার  লচাি  
খন চু লর সিই  বলল, ‘আপনার  প্রসশ্নর  জবা ব পুসর া ক র স ত পাখর খন  খক েু ম সন  
ক সর সেন?’ 

‘লক ন পার খন?’ 
‘অসনক  সম য় অ সনক  খক েু পা ওয়া য ায় না’। 
আহম দ ম ুসার া হাুঁটখ েল লে ান া সদর  ফযাখম খল  ড্র ইং  রুসম র  স া ম সন খদসয়। 
লে ানার  আব্বা ড্র ই ং রু সম  বসস ক াগসজ  নজর  বুলাখে ল।  আহম দ 

ম ুসাসদর  ল যসত  ল দসি  বলল, ‘আহম দ ম ুসা এ ক টু এস’। 
আহম দ ম ুসা ও লে ান া দু’জসন ই প্রস বশ  ক র ল ড্র ইং রু সম । 
আহম দ ম ুসা বসসল  লে ানার  আব্বা ি বসর র  ক াগসজর  লাল ল পখন্সসল ম াক থ 

ক র া এ ক টা অং শ  তাসক  ল দখিস য় বলল, ‘লোট্ট  খবে া পনট া প ড়’। 
আহম দ ম ুসা পড়ল।  বলল, ‘খ জ, এ ক টা ফাম থ লোট িাট ভ া ঙা ও ফসুটা  

হওয়া গাখড়  ক্র য় ম ুলয ল র্সক  দ শ  পার সসন্ট  খে সক াউ সন্ট  খক নসে’। 
‘হ্াুঁ, এ টাই।  িুব ললা ভনীয় সু সযাগ। এ  ধর সণর  গাখড়  শ তক র া ৩০ ভাগ  

খে সক াউ ন্ট  োড়া লক উ  লনয়  না।  এ ই সু সযা সগ  আম াসদর  ল সখদসনর  ফসুটা  হসয়  
যাওয়া  গ াখড় টাসক  খবখক্র  ক সর  খদসত  পাখর ।  আম র া  গাখড় টা  এ িন বযব হার  ক র খে 
ন া’। 

‘অসের  লচ সয় ২ ০ পার সসন্ট  ক ম  খে সক াউ সন্ট  খন সে।  এ টা স্ব াভাখবক  
ন য়’। 

‘অস্ব াভাখবক  হ সল ত ার  ক ার ণ খক  হসত পাসর?’ বলল লে ান ার  আব্বা। 
আহম দ ম ুসা এ ক টু ভাবল।  বলল, ‘আপখন আপনার  এ ই গাখড়  ভুয়া  

নাম্বার  ও ভুয়া খি ক ানা খদসয়  স াখভথস লসন্ট াসর  প াখি সয় খদন।  তার পর এই পখত্রক ায় 
এ ই ক লাসম  এ ক টা খবে াপন খদন।  তাসত  বলুন, গাখড়  আপখন খবখক্র  ক র সবন। 
লপেসনর  বখে সত  ক সয়ক টা ফু সটা হওয়া  ে াড়া  খন িুুঁত  গাখড় ।  উ পযুক্ত  ক খম শ সন 
খবখক্র  হসব’। 

‘খি ক  আসে। খ বে াপন খ দলাম।  গাখড়  পাি ালা ম ।  খক ন্তু ভুয়া  নাম্বার  ভুয়া  
খি ক ানা লক ন?’ 
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‘এ ই বাখড়  এ বং  আপনা সদর স ক  দৃশ্যপসট ন া আনার  জ সে’। 
‘খি ক  আসে। দু’খট  ক াজই  আ জ ক র াখে’। 
‘ধেবাদ’।  বসল  আহম দ  ম ুসা  উ ি ল। 
লে ানাও উ ি ল। 
 
 
 
আহম দ ম ুসা ত ার  ড্র ইং ১ ৯ রু সম র  লসাফায়  বসস  পখত্রক ার  খবে াপনট ার  

ক র্াই ভ াবখেল।  লস খন খশ্চত  ল য, খ বে াপনট া ব্ল্যাক  ক্র সই খ দ সয়সে। এ র  অর্থ  ব্ল্যাক  
ক্র স ম খর য়া হসয়  উ সি সে  তাস দ র  বুসলসট  খবদ্ধ  গাখড় টা িুুঁসজ  প াবার  জস ে।  গাখড় টা  
তার া িুুঁসজ লপসত চ ায় ে ুসেস ক  ধর ার  জসে, না ে ুসের সাহাযযক ার ীসদর  ধর ার  
জসে? ে ুসে যখদ  ইখতম সধয  ধর া না পসড়  র্া সক, তাহসল  ে ুসেই তাস দর  প্রধ ান 
টাসগথট।  আহম দ  ম ুসা  খন খশ্চত, ে ুসে ধর া  পসড়খ ন।  তাস দর  প্রধ ান টাসগথট  ধর া  পড়সল  
তার া গাখড়  লিাুঁজ ার  এ ত গরজ  ক র সতা না।  আহম দ  ম ুসা ল য ে ুসেসক  উ দ্ধার  ক র ার  
ঘ টন ার  সাসর্ জখড় ত  আস ে, এ  ক র্া ব্ল্য াক  ক্র স জা সন না ।  এ োড়া শ াক থসব’র  
জাহাজ, নানসতজ এ বং সুর লুস র র  ঘ টনা আহম দ ম ুসার  ক াজ, এ ক র্াও ব্ল্যাক  ক্র স 
খন শ্চয় জাসন  না।  ম ুস ি  হাখস  ফসুট  উ ি ল আহম দ  ম ুসার ।  খম . ক্ল াউ সে  খি ক ই  
বসলসেন, ব্ল্যাক  ক্র স অতযন্ত আত্মখবশ্বাসী।  অে সক  প সর ায়া িুব  ক ম  ক সর, তাই  
শ ত্রু সম্পসক থ অনসন্ধাসনও তার া যায় না।  আহম দ ম ুসা র  লক্ষ সত্রও তার া তাই  
ক সর সে। 

আহম দ ম ুসা এ ক টা  বই  নাড়া চাড়া ক র খেল আর  ভাবখেল এ ই সব ক র্া ।  
দর জায় নক  হসল া। 

আহম দ ম ুসা ম ার্ া তু সল এ ক বার  দর জার খদসক  চ াইল।  ত ার পর উ সি  
খগসয় দর জা  িুলল। 

দর জায় দাুঁখড় সয় লে ান ার  আব্ব া ও লে ানা। 
‘আসুন’ বসল  আহম দ ম ুসা  দ র জাটা লি সল দর জার প াসশ  খ ক েুটা সসর  

এ ল। 
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সবাই এ সস  বসল  লসা ফায়। 
লে ানার  আব্বা  খম . ো খতখন র  ল চাসি -ম ুস ি খক েুটা উ সত্ত জনার  োপ। 
বসসই  বসল  উ ি ল, ‘গাখড়  খন সয় ঘ টন া সাংঘ াখতক  পযথা সয় যাস ে’। 
‘এ ম নট াই ঘ টার  ক র্া।  দয়া কসর  বলূন খক  ঘ সটসে?’ বলল আহম দ ম ুসা। 
‘তুখম  খক  ঘ টার  ক র্া বলে?’ 
‘আম াসদর  গাখড় র  ল িাুঁজ পাব ার  জসে ব্ল্য াক  ক্র স এ ক দম  হসে  হসয়  

উ ি সব’। 
‘ব্ল্যাক  ক্র স?’ 
‘খজ।  ঘ টন া খক  ঘ সটসে আসগ  আপখন বলুন, আখম  বলখ ে ঐ  বযাপার !’ 
‘লতাম ার  ক র্া ম ত  লক্র তার  েদ্মসবসশ  এ ক জনসক  পাখি সয় খেলাম লস ই 

সাখভথস লসন্ট া সর ।  লস ললাক  খগ সয় গযা সর জ ক তৃথপক্ষসক  গাখড় র  ক র্া বলসত ই ত ার া 
লতসল - সবগু সন জ্বসল উ সি স েন।  বসলসেন, ম শ াই গাখড়  লক নার  ক র্া আর  বলসবন  
না।  আম র া ম হা খবপসদ।  এ ক টা পাখট থ এ সসখেল গাখড়  খক ন সত। ওরা খগসয়খেল  
গাখড় র  ম াখল সক র  বাখড় সত। ঐ  নাসম র  গাখড় ওয়ালা  লসি াসন লক উ  র্াসক  না।  ক্র ুব্ধ ক  
লক্র তার া এ িন আম াসদর  ঘ াস ড় এ সস লচসপস ে। গাখড় র  ম াখল ক সক  আম াসদর  লিাুঁজ 
ক সর  খদসত  হসব।  এ সব  শু স ন এ সসসে  আম া সদর  ললাক ।  এ িন  আম াসদর  খক  
ক র ণীয়?’ 

এ ক  খন ুঃ শ্বাসস ক র্াগুসলা  বলল  লে ানার  আ ব্বা। 
‘ঐ  লক্র তার া  ব্ল্যাক  ক্র সসর  লল াক ।  গাখড় র  ম াখল সক র  সন্ধাসন  ওরা হসে  

হসয় উ সি স ে’। 
‘বুঝসল  খক  ক সর  তুখম?’ 
‘লসখদন  খবে াপন লদ সিই  বু সঝ খেলাম।  আজ আপখন  তর্য  খদ স লন, তাসত 

আর ও খন খশ্চন্ত হলাম’। 
‘যখদ তা ই হয়, তাহসল গ াখড় টা ঐ ভাসব ওিা সন খদসয় আম র া খ ক  ঝাসম লায় 

জখড় সয় পড়লাম  না?’ 
‘অে াতসাসর  ল য খবপ সদ  আ ম র া জখড় সয় পড়ত াম, পখর ক খল্পতভাসব 

আম র া লস খবপ সদর  ম ুসি াম ুখি হসয়খে’। 
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‘অর্থাৎ’। 
‘ব্ল্যাক  ক্র সসর  হাত  ফসসক  ে ুসে লবখর সয়  যাওয় া, তার  ওপর  ে ুসের  

বাখড় সত লসখ দন ব্ল্যাক  ক্র সস র  খতনজন  ললাক  খন হত হও য়া তাস দর  শ খক্ত ও 
ম যথাদাসক ই  শু ধু আ হত ক সর খন, তাসদর  লগাপন ীয়তার  লয  ব বখ শ ষ্টয তাসক ও হুম খক র 
সম্ম ুিীন ক সর সে।  সুতরাং  ে ুস েসক  ত ার া সন্ধ ান ক র সব ই।  আর  ে ুসেসক  িুুঁসজ  
পাওয়ার  এ ক টা সহজ  পর্  হস লা আম াস দর  গাখড় টা িুুঁসজ  ল ব র  ক র া।  ম ানি  লুক াসনা  
যায়, গাখড়  লুক াসনা  যায়  না।  বু সলসট ফু সটা হওয়া  গাখড়  হয় আ ম র া খবখক্র  ক সর  লদব, 
নয়সতা সাখভথস লসন্ট াসর  ল দব ল ম র াম সতর জসে।  আম ার  ধারণ া পযাখর সসর  শু ধু নয়, 
লদসশ র  সব গুসলা  সাখভথস  লসন্ট াসর  তার া  লচ াি র া িসে  এ বং বা ড়খ ত বযবস্থা  খহস সসব  
পখত্রক ায় খদসয় সে  ঐ  খবে াপন ।  যা সত  খবখক্র  ক র সত  চাই সল, তার ও সু সযাগ  যাস ত  
তার া খন সত  পাসর’। 

আহম দ ম ুসার  ওপর  খন বদ্ধ লচাি দু’খট  উ জ্জ্বল হসয় উ সি সে লে ানার  
আব্বার ।  বলল, ‘তুখম  লতা  খি ক ই বসলে আহম দ  ম ুসা।  আম াসদর  গাখড়  যিন  
সাখভথস লসন্ট াসর র  ললাক র া ল দসি, তিন বলল, ‘গাখড়  আ পনার া খবখক্র  ক র সত 
চাইসল  তাড়া তাখড়  খবখক্র  হ সব ।  আম াসদর  লসন্ট া সর  এ ক টা পক্ষ এ সস  বসল  লগস ে  
লপেসন  ফু সটা  হওয় া এ বং  এ  ধর সণর  ত্রুখট ওয়াল া গাখড় র  িবর  খক ংবা  গ াখড় র  
খি ক ানা লযন আম র া তাসদর  লদই।  তার া এ  ধর সণর  গাখড়  খক নসত আগ্রহী’।  
ম ধযস্থতার  ক খম শ ন খহসসসব  তার া আগ াম  এ ক টা ফা ন্ে ও খদসয় লগস ে। সুতরাং  
লতাম ার  ক র্া  খি ক  লয, আম র া সে াসন এ ই  পদ সক্ষ প না  খন স ল অে াতসা সর  এ বং 
অপ্রস্তুতভাস ব ও সদর  হাস ত খগ স য় পড়তাম ।  লত াম াসক  ধে বা দ আহম দ  ম ুসা’। 

লে ানার  ম ুগ্ধ দৃখষ্ট  আহম দ ম ুসা র  ওপর  খন বদ্ধ।  বলল, ‘আপখন ভখবষ্যৎসক  
এ তটা খন িুুঁতভাস ব ল দি সত প া ন লক ম ন কসর? আপখন ভখবষ্যত গণনা জা সনন?’ 

‘আল্লাহ োড় া ভখবষ্যৎ ল ক উ  জাসন না।  ভখবষ্যৎ গণনার  ম ত 
প্রতার ণাম ূলক  ক াজ ইসলাসম  খ নখ িদ্ধ। আখম  লযটা ক খর  লসট া  খ নেক  অনম ান।  এ ই 
অনম ান সবসক্ষ সত্র  ক র া যায়  না, সব সম য় খি ক ও হয়  না।  লযম ন ল দি, গাখড় সক 
লক ন্দ্র ক সর  এ িন খক  ঘ টসত যা সে আখম  বলসত  পার স বা ন া’। 
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‘এ িন বল  গাখড়  খন সয়  খক  ক র ব।  গাখড়  খক  খন সয়  আসব?’ বলল লে ানার  
আব্বা। 

‘ব্ল্যাক  ক্র স এ টাই চা সে।  ম াখল সক র  লক উ  গাখড়  খন সত ল গস ল তা র  খপেু  
খন সয় লস ম াখল সক র  সন্ধান লাস ভর  লচষ্টা ক র সব’। 

‘সবথনাশ ! এ সব ঝ াসম লার লচ স য় গাখড়  লেসড়  লদ ওয়াই  ভা সলা’। 
‘তার  দর ক ার  হ সব না।  আখম  যাব’। 
শু সনই লে ানার  ম ুি  ম খল ন হসয়  লগল। 
ভ্রু কু চক াসলা লে ানার  আব্বা।  বলল, ‘তুখম  যাসব? লক ন? খক  দর ক ার?’ 
‘জনাব, ওমর  বায়াসক  উ দ্ধাস র র  জসে আম াসক  ব্ল্যাক  ক্র সসর  ক াসে 

লপৌো সত  হস ব।  এ  প যথন্ত ব্ল্য াক  ক্র সসক  যতবার  লপ সয়খে, হাখর সয় লফ সলখ ে। 
তাসদর সক  খজে াসা বাস দর  সুস যাগ পাইখন ।  আখম  ওস দর  ক াস ে লপ ৌো সত চ াই’। 

‘এ  ক াসজ আর ও ললাসক র  সা হাযয লনয়া যায় ন া?’ গম্ভীর  ক সন্ি  বলল 
লে ানা। 

‘অখভযা সনর  ম ত ক াজ হসল সাহাযয লনয়া য ায়।  অনসন্ধানম ুলক  ক াসজ 
এ ম ন সাহাযয িুব ক া সজ আস স ব না । 

‘লক ন?’ প্রশ্ন ক র ল লে ানা। 
‘ধ র, বতথমান লক্ষ সত্র  আখম  যখ দ ক ার ও  সাহ াযয  খন সত  চাই, তাহসল  লস ই  

ললাক সক  গাখড় র  ক াসে  পাি া স ত হ সব খক ন্তু আম ার  ম সন  হস ে ব্ল্যাক  ক্র স আজ লয  
পখর ম াণ হসে  হ সয় উ সি স ে, তাসত  লস  লল াক  যতটুকু  অগ্র সর  হ সত  প ার সব, তার  
লচসয় অসনক  ল বখশ  খবপদগ্রস্থ  হওয়ার  সম্ভ াবনা  র সয়সে’। 

‘এ  ক র্া খক  আপনার  লক্ষ সত্রও সতয নয়?’ লে ানার  ক সন্ি  লক্ষ াভ ও লবদন ার  
এ ক টা উ চ্ছ্বাস ফসুট উ ি ল।  তৎক্ষ ণাৎ উ ত্তর  খদল না আহম দ ম ুসা।  এ ক টু পসর  ধীসর 
ধীসর  বলল, ‘ক র্াটা আম ার  ল ক্ষ সত্রও সতয। খক ন্তু ম ূল দাখয় ত্ব খয খন  গ্র হণ ক সর ন, 
তাসক ই ম ূল ক াজ  ক র সত হয়।  তা না  হসল  লাসভর  লচসয়  ক্ষ খত বাসড়’। 

লে ানা উ ত্ত সর  খক েু বলল না।  খন চু ক র ল তার  ম্লান ম ুিখট । 
‘লতাম ার  ত াহ সল পখর ক ল্পনা খ ক?’ বলল লে ানার  আ ব্বা। 
‘আখম  সাখভথস লসন্ট া সর  য াব।  সন্ধান কর ব ব্ল্যাক  ক্র সসর  লল া ক সদর’। 
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‘আম াসদর  খক েু ক র ার  লনই?’ 
‘আপনার া আম ার  জসে  অসন ক  ক সর সেন।  গাখড় খট  ব্ল্যাক  ক্র সসর  ক াসে  

লপৌোর  আম ার  এ ক খট  লসতবু ন্ধ’। 
ম ুি তুলল লে ানা।  ত ার  লচা সি - ম ুসি ল বদনা  ও  লক্ষ াসভর  এ ক টা খবসফার ণ।  

বলল, ‘আম াসদর  প্রাপয  ল বাধ হয় আম াস দর  খদসয়  খদসলন?’ 
সংসগ সং সগ উ ত্ত র  এ ল না আ হম দ ম ুসার  ক াে  লর্ সক ।  গম্ভী র  হসয় উ ি ল  

তার  ম ুি। 
ম ুি তু সলখ েল আ হম দ  ম ুসা  খক েু বলার  জসে।  খক ন্তু আ হম দ ম ুসা  খক েু  

বলার আসগ ই লে ানার  আ ব্বা  বলল, ‘বাবা, এ সব বযাপ াসর  ল তাম ার  ক র্ার  উ পসর  
আম াসদর  লক ান ক র্া চ সল না ।  লতাম ার  ওপর  পূণথ আস্থা  আম াসদর  আসে। খক ন্তু 
বাবা, ব্ল্যাক  ক্র স লতাম ার  ও পর ভীিণ  লক্ষ সপ  আস ে, এ টাই আম াস দর  খচন্তা র  
খবিয়’। 

‘আম ার  যতটুকু  সাধয, আম ার  বযাপা সর  আখম  সতক থ, বাখক টকুু  আল্লাহর  
হাসত। তাুঁর  লচ সয় বড় লনগ াহব ান আর  লক উ  লনই’। 

লে ানার  আব্ব া  উ সি  দ াুঁড়াসত  দ াুঁড়াসত  বলল, ‘ঈ শ্বর  লতাম ার  সহায়  লহ ান।  
তুখম  ক িন লবরুে?’ 

আহম দ ম ুসাও  উ সি  দাুঁড় াল।  বলল, ‘এ িখন  জনাব’। 
লে ানার  আব্বা খম . ে াখতখন  লব র  হসয় ল গল ঘ র  লর্সক ।  তার  স াসর্ লে ানাও  

লবখর সয় ল গল ম ার্া  খন চু ক সর । 
ওরা চসল লগ সল আহম দ  ম ুসা শু সয় পড়ল।  লচাি বন্ধ ক সর  খন সজসক  সুঁসপ  

খদল গভীর  খবশ্র াসম র  লক াসল। 
প্রস্তুত হ সয় লবখর সয় এ ল আ হম দ ম ুসা। 
লবরুব ার  সম য় লে ানা সক  না ল দসি  তার  লি াুঁসট এ ক  টুক সর া হাখস ফসুট  

উ ি ল।  তার  ঐ  ক র্ায়  র াগ  ক সর সে  লে ানা।  লে ানার  ক র্া  ভ াবসত  খগসয়  আ হম দ 
ম ুসার  ম সন হসলা বুসক র  লক ার্ ায় লযন ল োট্ট  এ ক টা অস্ব খস্ত লবাধ ক র সে লস।  ম সন 
হসে লে ানা সাম সন  এ সস দাুঁড় াসল এ  অস্ব খস্ত আন সন্দ রূপান্তখ র ত হসত া। 
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আহম দ ম ুসা ম সনর  এ  ভা ব নাসক  ম ন লর্সক  লঝসড় লফস ল সাম সনর  
পদসক্ষ প দ্রুত ক র ল। 

খল ফট লর্সক  লনসমই আ হ ম দ ম ু সা ল দিস ত ল পল লে ানা লদয়া স ল লি স খদ সয় 
দাুঁখড়সয় আ সে। 

পরসন তার  সা দা  গাউ ন।  ম ার্া  ও গ াসয়  সাদ া ওড়না  লপুঁচ াসনা । 
আহম দ ম ুসার  পাসয়র  শ সব্দ  ত া র  খদসক  খফ সর  ত াক াল লে ান া।  লবদনা  ম ািা  

ম ুি, সজল লচ াি। 
‘তুখম  এ িাসন?’ ম্লান ল হসস  বল ল আহম দ ম ুসা। 
লি স ল দয়া  অবস্থা  লর্সক  লসাজা  হসয়  দাুঁড়াল  লে া ন া।  দ াুঁড়াল ম ু ি খন চু ক সর ।  

লক ান কর্া বলল  না। 
‘র াগ ক র ার  ম ত িুব  বড় ক র্া  বসলখ ে বুখঝ  আখম?’ 
ম ুি তুলল লে ানা।  তার  সজল ল চাি ল র্সক  গখড়সয়  লনসম এ ল অশ্রু।  বলল, 

‘আম র া অসনক  ক সর খে আপন ার  জসে, আর  লতা খক েু ক র ার  লনই’। 
‘আখম  খক  সতযই এ ক র্া বল স ত লচ সয়খে?’ 
লে ানা আ হম দ  ম ুসার  ক র্ায়  লক ান উ ত্ত র  না  খদসয়  স াম সন র  খদসক  পা  

বাখড় সয় বলল, ‘চলূন’। 
‘লক ার্ায়?’ 
‘অসনক  ক সর খে ল তা, আর ও খক েু ক সর  আখস’। 
বসল হ াুঁটসত  শু রু ক র ল লে ানা ।  তার  ে ান হ াসত  গাখড় র  চাখব । 
আহম দ ম ুসা  লে ানার  পাশ া পাখশ  হাুঁটস ত হাুঁটসত  বলল, ‘লতাম র া যা  

ক সর ে, লতাম াসদর  য া  প্রাপয  ত া খক  এ র  ধেবা দ  খদসয়  লশ াধ ক র লাম! না লশ াধ  ক র া 
যায়?’ 

‘তা জাখন না।  খক ন্তু ঐ  ধর সণর  ধেবাদ অসনক  লক্ষ সত্র অসহন ীয় লব দনার  
হসত  পাসর’।  লচাি  ম ুসে  লে ানা  বলল। 

‘আখম  লতাম াসক  বযর্া  খদসত  চ াইখন  লে ানা’। 
ক র্া বলসত  বলস ত ত ার া গাখড়  বার ান্দায় এ সস  ল পৌেল। 
গাখড়  বার ান্দায়  দাুঁখড়সয়  আসে  লে ানার  গাখড় । 
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লে ানা গাখড় র  খদ সক  এ খগসয় গা খড় র  দর জা িুসল  ধসর  বলল, ‘আসুন’। 
ক পাল কু খিত হসয় উ সি সে  আ হম দ ম ুসার ।  আহম দ ম ুসা লে া নার  ম তলব 

বুঝসত  লপ সর সে। বলল, ‘লে ানা, তুখম  লতা জ ান আখম  লক ার্ ায়  যাখে’। 
‘অবশ্যই  জাখন’।  গ ম্ভীর  ক ন্ি  লে ানার । 
‘এ বং এ ও  জান  ল য, লতাম ার  খক ংবা  লতাম া সদর  পখর বা সর র  সাসর্  

সম্পখক থত লক ান গাখড় সত  আখম  লসি াসন যাব  ন া’। 
‘জাখন’। 
‘জানার  পসর ও  বলে  আম াসক  গাখড় সত উ ি সত?’ 
‘এ  গাখড়  এ িন আম ার  পখর বা সর র  গাখড়  নয়’। 
‘অর্থাৎ’।  খবস্ময়, আহম দ ম ুসার  ক সন্ি । 
‘আখম  গাখড় র  নাম্বার  পা সে  খদ সয়খে।  নতুন বূ্ল্  বুক ও আ সে’। 
আহম দ ম ুসার  ম ুস ি হাখস ফুসট  উ ি ল।  বলল, ‘লগা সয়ন্দা ক ম থ তাহসল  শু রু  

ক সর  খদসয়ে লে ানা?’ 
‘খশ িখে’।  ম ুি ভার  তিনও ক া সটখ ন লে ানার । 
আহম দ ম ুসা  গাখড় র  দর জা  িুসল দাুঁখড়সয়  র্াক া  লে ানার  পাসশ  খগসয়  

দাুঁড়াল।  গম্ভ ীর  হ সয় উ সি সে  আহম দ ম ুসার  ম ুি।  ে াক ল, ‘ল ে ানা’। 
ধীর শান্ত ক ন্ি  আহম দ ম ুসার ।  এ  ে াসক র  ম সধয এ ক টা আসব গও খেল। 
লে ানা ম ুি  তুলল। লচাি  র ািল  আহম দ ম ুসার  লচাস ি।  লে ানার  লচাসি -ম ুসি  

লজ্জার  এ ক টা লাল প্রবাসহর  ল ঢউ  লিসল ল গল ।  তার  লি াুঁসট ফু সট উ ি ল হাখসর  এ ক টা 
লোট্ট  ক ম্পন।  বলল, ‘বুসঝখে  আপখন খক  বলসবন’। 

‘খক  বলব?’ 
‘বলসবন লয, লে ানা ওি াসন যা ওয়া খক  লত াম ার  জসে  খি ক?’ 
হাসল আহম দ ম ুসা।  বলল, ‘সখতয লে ানা লগ াসয়ন্দা ক সম থ তুখম  অসনক  দূর  

এ খগসয়সে’। 
‘অযর্া  প্রশ ংসা ক র া হসে।  এ টা লতা ক ম নসসসন্সর  বযাপার’।  ম ুসি হাখস  

ফখুট সয় বল ল লে ানা। 
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‘ক ম নসসসন্সর  বযাপার  নয়, স্ট্র ং ক ম নসসসন্সর  বযা পার ।  আর  স্ট্র ং  
ক ম নসসন্সই লগাসয়ন্দা  ক সম থর  পুুঁখজ’। 

‘ধেবাদ।  উ ি ুন গাখড় সত’। 
‘লে ানা, পাগলাখম  ক সর া ন া।  ওিাসন লতাম ার  যাওয় া হ সব  না’। 
‘লক ন?’ গম্ভীর  ক ন্ি  লে ানার । 
‘এ ক  অখন খশ্চত পখর খস্থখ তর মসধয আখম  লতাম াসক  খন সয় ল যসত  পাখর  না। 
‘খন সত হ সব  না, আম ার  দাখয়স ত্ব আখম  যা ব’। 
‘দাখয়ত্ব খন সজর  ক াুঁসধ তু সল খন সলই খক  তুখম  ল যসত  পার?’ 
‘লক ন পাখর  না? লম সয় বসলই  খক?’ 
অখভম ান ক্ষুব্ধ ক  এ ক টা আসবগ এ ল লে ানার  ক ন্ি  লর্সক । 
‘ইসলাসম  লম সয়র া  যু দ্ধ  ক র সত পাসর, যুদ্ধ  ক সর সে।  খক ন্তু আখম  লক ান  যু স দ্ধ  

যাখে  না।  ত াোড়া  তুখম  শু ধু ল ম সয় নও, তুখম  খপ্রসন্সস ম াখর য়া লজা সসফা ইন লুই ।  
আখম  চাই না  লতাম া সদর  পখর ব ার টা লক ান সংক সট পড়ুক’। 

‘আখম  খপ্রসন্সস ম াখর য়া হ সত  চা ই না।  আখম  সাধারণ  লম সয় লে ানা’। 
‘তার  প সর ও তুখম  খপ্রসন্সস  ম াখ র য়া। নাম  ব দলাসল  তুখম  বদস ল যা সব  না’। 
‘আখম  লতা  লড়াইসয়  নাম খে না ।  আখম  আপনাসক  লপ ৌসে  ল দব  ম াত্র’। 
‘তার পর খক  ক র সব?’ 
ম াখর য়া ম ুি খন চু ক র ল, খক েু বলল না। 
আহম দ ম ুসার  লি ৌুঁ সট ল োট্ট  হ াখস ফসুট উ ি ল।  বলল, ‘তার পর তুখম  গাখড়  

খন সয় অসপক্ষা  ক র সব এ ই লতা?’ 
‘লক ন, লড়াইসয়  ল যাগ  খদ সত  পা র ব না, অসপক্ষা  ক র সতও  খক  প ার সবা  না?’ 

ক ান্নায় রুদ্ধ  হসয়  য াখে ল লে ান ার  ক ন্ি । 
এ ক টা লঢাক  খগলল, লর্সম  খগসয়খেল তার  ক র্া।  আ বার  শু রু ক র ল।  

বলল, ‘আপনার  ওপর  আস্থা  আসে আম ার ।  খক ন্তু তার পরও  সব ক াজ  এ ক া ক র া, 
সব ক াসজ এ ক া য াওয়া  খি ক  নয়’।  গলাটা স্ব াভাখ বক  ক সর  লত ালার লচষ্টা ক সর  বলল 
লে ানা। 
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ক র্া লশ ি ক সর ই  লে ানা  গ াখড় র  এ  দর জাটা  লি ালা লর সি ই গ াখড়  ঘ ুসর  
ড্র াইখভং খস সট এ সস  ব সল লস।  দু ই  হাত  খষ্ট য়াখর ং  হুইসলর  ও পর লর স ি তার  ওপর  
ক পাল োস্ত ক র ল। 

লসখদসক  লচসয়  হ াখস ফু সট উি ল আহম দ  ম ুসার  লি ৌুঁসট।  ভা ব ল লস, বুর সবা  
র াজবংসশ র  লম সয়সদর  র াজক ী য় ব বখশ ষ্টয খিক ই আসে। যা  ভাসলা ম সন ক সর  ত া 
ক সর ই োড়সব। 

আহম দ ম ুসা খসসট বসস  গাখড় র  দর জা বন্ধ ক সর  খদসয় বলল, ‘আখম  এ ক া 
সব ক াজ ক খর  না।  তসব এ ক জসনর  ক াসজ দু’জনসক  শ াখম ল ক র াও খি ক  ম সন ক খর 
না লে ানা।  প্রক াশ্য  শ খক্তর  লড়াইসয়  ললাক  লবখশ  হসল  সুখবধা।  খক ন্তু বুখদ্ধর 
লড়াইসয়, খবসশ ি ক সর  যা লুসক াচুখর র  ম সধয খদসয় চসল, ললাক  লবখশ  হ সল 
উ পক াসর র  লচসয় ক্ষ খতই  লবখশ  হয়’। 

ম ুি তুলল লে ানা।  তিনও তা র  ম ুি গম্ভীর ।  লচািটা অশ্রু সত  ললপটাসনা।  
বলল, ‘আপখন অেসক  যতটা ভালবাসসন  খন সজসক  ততটা  ভ াসলাবা সসন না’। 

গম্ভীর  হসয়  উ ি ল আহম দ  ম ু সার  ম ুি।  বলল, ‘না লে ানা, খন সজসক  িুব  
লবখশ  ভাসলা বাখস বসলই  লত া আখম  এ ই পসর্  আসসত  লপ সর খ ে’। 

‘এ ত জখট ল ক র্া আখম  বুঝ সত  পাখর  না’। 
‘আখম  ম ানসির  ভাসলা চা ই, আখম  আম ার  জাখতর  ভাসলা চা ই, ম ুখক্ত চাই 

এ ই জস ে লয, এ ই দ াখয়ত্ব  পা লসনর  জসে  আল্লা হ  আম ার  ও পর সন্তুষ্ট  হস বন যার  
ফসল আখম  লাভ  ক র ব অসীম  পুরষ্কার  এ বং অনন্ত শ াখস্ত’। 

‘ওসতা  পরক াসলর  পুরস্কার  ও ক লযাণ, শ াখন্ত  ও সুস্থতা ইহক াস লর  জসেও  
চাই’। 

‘লসট াও আল্লা হ আম াসক  অসন সক র  লচসয় অসনক  ল বখশ  খদসয় সেন।  লদি  
খদ্ব্জসন ক সয়ক খদন খক  আর াসম  র্াক লাম।  আবার  লদি এ ি াসন খক  র াজার হাসল  
আখে’। 

‘শ াখন্ত বুখঝ এ টুকু র ই নাম?’ 
‘শু ধু এ টুকু  নয়, উ দাহর ণ খদস য়খে ম াত্র’।  ম ুি খট সপ লহসস  আহম দ ম ুসা  

বলল। 
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‘ধেবাদ, জবাব আজ  লদ ব না’।  র্াম ল লে ান া। 
ইখঞ্জ ন গজথন ক সর  উ ি ল তার  গ াখড় র ।  গাখড়  নসড়  উ ি ল।  চলস ত শু রু  ক র ল 

গাখড় । 
‘লক ার্ায়  লয সত হসব  জান?’ 
‘আস্থা র ািুন’। 
‘ধেবাদ’।  ব সল  লচাি  বন্ধ ক সর  আহম দ  ম ুসা  গা  এ খল সয়  খদল গ াখড় র  

খসসট।  লে ানার  লশ ি ক র্াটা  ত িনও তার  ক াসন ভ াসসে। সখত যই খন খশ্চন্ত  খন ভথরতার  
ম সধয র সয়সে অপার  আনন্দ ।  ভাসলা ল াগসে  লে ানার  ও পর খন ভথর ক র সত। অন্তত 
খক েু সম য় লতা  খন খশ্চন্ত র্াক া  য াসে। 

গাখড়  লর্ সম  যা বার  ঝ াুঁকু খন সত তন্দ্রাবস্থা লভসঙ  লগল  আহম দ  ম ুসার । 
লচাি  িুসল  লসাজা  হ সয়  বসল  আহম দ  ম ুসা।  চ ার খদসক  এ ক বার  লচাি  

বুলাল।  লদিল, তার  লক্ষ য সাখভথস লসন্ট ার খট র  খবপরীত খদসক  লয সুপার  ম াসক থট  
তার  ক ার  পাখক থং -এ  এ সস  দ াুঁখড়সয়সে  গাখড় ।  চম ৎক ার  জ ায়গা।  এ িান  লর্ সক  
সাখভথস লসন্ট াসর র  লগট খদসয় ল সন্ট াসর র  লভতসর র  অসনক িাখন  লদিা যায়।  সাখভথস  
লস্ট ার  এ বং সুপার  ম াসক থসট র  ম াঝিাসন ক্র স -সলন  সাখভথ স লসন্ট াসর র  লগ সটর  
সাম সনর  লর াে  খদসয়  ল য লক ান খদসক  চসল লয সত প াসর । 

লচাি খফখর সয় তাক াল লে ানা র  খদসক ।  লে ানা দুই হা ত খষ্ট য়াখর ং হুইসল 
লর সি স াম সনর  খদসক  ত াখক সয় বসস আ সে। 

‘ধেবাদ  লে ানা, লতাম ার  চম ৎক ার  খসসলক শ ন’।  সপ্রশংস দৃখষ্ট সত বলল  
আহম দ ম ুসা। 

লে ানা খস্ট য়াখর ং হু ইসল  ম ার্া  ল র সি ম ুি  ক াত  ক সর  তাক াল  আহম দ ম ুসার  
খদসক ।  ম ু ি গম্ভীর ।  লক ান কর্া  বলল না। 

 ‘এ িন লতাম ার  খক  পখর ক ল্পনা  লে ানা?’ 
‘জাখন না’। 
আহম দ ম ুসা ম া র্া নত  ক র ল।  বলল, ‘লে ানা, এ ক  ঘ ন্ট ার  ম সধযও যখদ  না  

খফখর, তাহসল  চসল যাস ব’। 
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অন্ধক াসর র  এ ক টা লঢউ  আেসড় পড়ল লে ানার  লচাসি - ম ুসি।  বলল, 
‘এ ভাসব  বসল া না।  ব সলা, এক  ঘ ন্ট ার  ম সধয খফসর  আসসব’।  ক াুঁপখেল লে ানার  
ক ন্ি । 

আহম দ ম ুসা হাসল।  বলল, ‘লদায়া ক সর া  লে ানা’। 
‘খফ আম াখন ল্লাহ’।  বলল লে ান া খষ্ট য়াখর ং লর্ সক  ম ার্া  তুসল। 
‘আলহাম দুখল ল্লাহ’। 
বসল আহম দ  ম ুসা গাখড় র  দর জা িুসল  ল বখর সয় ল গল। 
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৩ 
আইসফল স াখভথস ল সন্ট ার । 
ম যাসনজাসর র  ক ক্ষ ।  ম যাসনজার  বসস  আসে  তার  লচয়াসর । 
তার  সাম সন  ব সস  চার জন।  চার জসনর  লচহ ার াই  এ ম ন ল য, লদ স ি ম সন  হ সব 

এ ই ম াত্র ওরা ক াউ সক  িুন  ক সর  এ সসসে। ওস দর  সাম স ন বসা ম যা সনজার সক  
লচাসর র  ম ত অ পরাধী ম সন  হখ েল । 

ক র্া বলখ েল ও সদর  চ ার জসনর  ম সধয লর্ সক  সদথার  লগা সে র  ললাক টা।  
বলখ েল, আপখন এ ক টা ক র্া ও সতয  বলসেন  না।  প্রতার ণা ক র সেন আ পখন 
আম াসদর  সাস র্। 

‘খবশ্বাস ক রুন, এ ই গাখড় র  বযা পাসর  পখত্রক ায় খবে াপন খদ সয় সে, গাখড় টা 
খবখক্র  ক র সব, এ সব আখম  খকেুই জাখন না।  খন েক  সাখভথখসং এ র  জসেই গাখড় টা  
লর সি লগস ে। এ ই প্র তার ণায় আম ার  খক  লাভ?’ 

‘লস খহ সসব আম াস দর  নয়।  এ িন লর্সক  চখব্বশ  ঘ ন্ট ার  ম সধ য আম র া এ 
গাখড় র  ম াখল ক সক  চাই।  আপখ ন হয়  তাসক  লে সক  আনসবন, নয়সতা তার  সখি ক  
খি ক ানা আম াসদর  লদসবন।  চখ ব্বশ  ঘ ন্ট ার  ম সধয খক েু যখদ না ক সর ন, তাহ সল আম র া 
খক  ক র ব তা আম র াই জাখন’। 

ম যাসনজাসর র  ম ুি ফাুঁখসর  আস াম ীর  ম ত চুপসস  লগল। 
এ ই সম য় ম যাসনজাসর র  ক সক্ষ র  দর জায় এ সস দাুঁড়াল আহম দ ম ুসা।  

বলল, ‘আসসত প াখর?’ 
ভীত ম যাসনজ াসর র  ম ুি এ বা র  খবর খক্তসত ভসর  লগল।  স াম সন বসা  

চার জসনর  খদসক  এ ক বার  লস  তাক াল।  তার পর বলল, ‘আসুন?’ 
আহম দ ম ুসা  ঘ সর  প্রস বশ  ক র সল ম যাসনজার  ললাক খট  তা সক  বসসত  বসল  

প্রশ্নসবাধক  দৃখষ্ট স ত ত ার  খদসক  তাক াল। 
আহম দ ম ুসা বসস  বলল, ‘ম াফ ক র সবন আপখন খনশ্চয়  ম যাস নজার?’ 
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‘খ জ’।  বলল ম যাসনজার । 
‘আখম  খবসদশ ী।  আপনার  সাখ ভথস লসন্ট া সর র  এ ই গাখড় খট  আখম  খক সন 

খন সয়খে’।  বসল  আহম দ  ম ুসা  সাখভথ স লসন্ট া সর র  ল দয়া লে ান াসদর  লসই  গাখড় টার  
সাখভথস খর খসট  ম যাসনজার সক  ল দিাল। 

আহম দ ম ুসা পখর ক ল্পনা ক সর ই এ সসসে। লস গাখড় র  লক্র তার  পখর চয় 
লদসব।  তার  ক াসে গাখড়  খবখ ক্র  হওয়ার  দখল ল পত্রও খন সয়  এ সসসে। লস খন খশ্চত  
জাসন, লক্র তা খহসসসব গাখড় র  লে খল ভাখর  চাইসলই খবপ দগ্র স্থ ম যাসনজার  ব্ল্যাক  
ক্র সসর  ললাক সদর  িবর  লদ সব  অর্ব া গাখড়  লস খন সয়  লযস ত লাগসলই  ওুঁত  লপ সত  
র্াক া ব্ল্যাক  ক্র সসর  ললাক সদ র  ম ুসিাম ুখি হ ওয়ার  লস  সুস য াগ পা সব  এ বং ব্ল্য াক  
ক্র সসর  ললাক সদর  ম ুসিাম ুখি হ ওয়ার  লস সু সযা গ পা সব এ বং  ব্ল্যাক  ক্র সসর  খি ক ানা 
জানা অর্ব া পার সল  তা সদর  ক াে লর্সক  ওমর  বায় ার  অবস্থ ান সম্পসক থ ক র্া ল বর  
ক র ার  এ কটা পর্া লস প াসব। 

গাখড় র  সাখভথস -খর খসসটর  খদসক  তাক াসতই লচাি দু’খট  োনাবড় া হসয় উ ি ল 
ম যাসনজাসর র ।  সাম সনর  চার জসনর  খদসক  এ ক বার  তাখক স য় লস বলল, ‘গাখড় র  
ম াখল ক সক  লক ার্া য় লপ সলন?’ 

‘লক ন তার  ব াখড় সত?’ 
‘খক ন্তু সাখভথস লসন্ট া সর  ল দয়া এ বং পখত্রক ায় োপ াসনা  খি ক ানায় লতা  তার  

পাত্ত া পাওয় া যায়খন’। 
বসল ম যা সনজার  স াম সন বসা  চার জসনর  খদসক  লচাি  খফখর স য় উ ৎসাস হর  

সাসর্ বলল, ‘আপনার া লয  গাখড় র  ম াখল সক র  লিাুঁজ ক র স েন, লসই  গাখড়  ইখন  
ম াখল সক র  ক াে লর্সক  খক সনসে ন বলসেন।’ 

চার জন ললাক ই এ ক  সং সগ তা ক াল আহম দ ম ুসার  খ দসক ।  তা সদর  লচ াসির  
দৃখষ্ট  এ ম ন লযন আহম দ  ম ুসাস ক  তার া খগসল িাস ব।  লস ই স দথার  লগ াসের ললাক খট  
বলল, ‘আম র া গাখড় টা  লক না র  জসে  ক’খদন  লর্ সক  ঘ ুর খে।  খি ক ানা লক ার্ ায় 
লপসলন  ত ার?’ 

‘লক ন ক াগসজর  খবে াপসন!’ খবখস্মত হওয়ার  ভ ান ক সর  ব লল আহম দ 
ম ুসা। 
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আহম দ ম ুসা বুঝল  এ র া ব্ল্যা ক  ক্র সসর  লসই ললাক  যার া ক’খদন ধসর  
গাখড় র  ম াখল সক র  সন্ধাসন রসয় সে। 

‘খবে াপসনর  খি ক ানায় খগসয় ক াউ সক  পাওয়া যায়খন ।’ 
হাসল আহম দ ম ুসা।  বলল, ‘পসর র  খদসনর  ক াগসজ এ ক ই জায়গায়  

খবে াপসনর  সংসশ াধন ী  খেল।  লস  সং সশ াধন ীটা আখম  না  পড়সল আম ার ও  ভুল 
হসতা।’ 

‘লদিুন  আম র া  িুব  ভু সগখে  এ বং খন সজস দর  প্র তাখর ত  ম সন ক র খে।  
আপনার  ক াসে পসর র  খদসনর  ল সই সংসশ াখধ ত  খবে াপনখট  খক  আসে?’ 

‘ন া, লস খবে াপনখট  লনই।  তসব খি ক ানা চা ইসল খদ সত পার ব।  গাখড়  
খবখক্র র  দখল সল তাুঁর  খি ক ানা আসে। খক ন্তু খি ক ানা খদ সয় খক  ক র সবন? আখম  লতা 
গাখড়  খক সন লফ সলখ ে।’ 

‘আম র া লতা  গ াখড় র  লক না -স ব চা ক খর ।  এ  র ক ম  গাখড়  য ার া র াসিন, তার া 
গাখড় -খবলাসস লভাস গন।  তাস দ র  সাসর্ পখর চয় র্াক সল ভখব ষ্যসত সুসয াগ আম র া 
লপসত  পাখর ।’ 

আহম দ ম ুসা  ম সন ম সন ললাক খট র  বুখদ্ধর প্রশ ংসা ক র ল।  উ পখস্থত বুখদ্ধ  
খদসয় ি াসা এ ক টা যুখক্ত  লবর  ক সর সে। 

আহম দ ম ুসা  প সক ট লর্ সক  ব ড় সাই সজর  এ ক টা ভ াুঁ জ ক র া  ক াগজ  লবর  
ক সর  ক াগসজর  ভাুঁজ িু সল লল ি ার  খদসক  এ ক বার  নজর  বুখলসয় এ ক টা খলপ লপপার  
লটসন তা সত এ ক টা খি ক ানা খল সি ব্ল্য াক  ক্র সসর  লস ই লল াক খট র  হাসত  তুসল  খদল। 

আহম দ ম ুসা লয  খি ক ানা খল সি খদল, লসট াও আসগর  খি ক ানার  ম তই ভুয়া।  
এ ই ভুয়া খি ক ানা লদয়া ও আহম দ ম ুসার  পখর ক ল্পনার এ কটা  অংশ ।  আহম দ ম ুসার  
লক্ষ য হসলা, খিক ানা লপসয় তার া েুটসব ঐ  খি ক ানার  উ সেসশ্য।  আহম দ ম ুসা তাস দর  
অনসর ণ ক র সব।  ব্ল্যাক  ক্র সসর  ললাসক র া ভুয় া খি ক ানায় খগসয়  বযর্থতার  দুুঃ ি খন সয়  
সব খক েু  খর সপাটথ  ক র ার  জস ে অবশ্যই  তাস দর  লক ান ঘ াুঁ খট সত খফর সব।  ও সদর  
অনসর ণ ক সর  আহম দ ম ুসা ব্ল্য াক  ক্র সসর  এ ক টা ঘ াুঁখট সত লপৌুঁ েসত পার সব। 

আহম দ ম ুসার  ললিা  খি ক ানা হা সত  খন সয় ব্ল্য াক  ক্র সসর  ল সই লল াক খট  
বলল, ‘ধেবাদ, আপনার  খক  আর  এ ক টু সাহাযয লপসত  পাখ র?’ 
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‘খক  সাহাযয?’ 
‘আপখন আম াসদর  স াসর্  চলুন, তাহসল স হসজই  আম র া খি ক ানাটা িুুঁ সজ 

পাব।’ 
ম সন ম সন চম সক  উ ি ল আহম দ ম ুসা।  তাহ সল খক  আহম দ  ম ুসাসক  ওরা 

সসন্দহ ক র সে। ম সন ক র সে  খক  লয, তাসদর সক  খি ক  খি ক ানা ল দ য়া হয়খন? যাই লহাক, 
ওরা িু ব  খসখ র য়াস। বযর্থত ার  ল ক ান অবক াশ  তার া  র ািসত  চ া সে না।  খক ন্তু ত ার  ল য 
পখর ক ল্পনা লস খদক  লর্ সক  এ  ধর সনর  সহসযাখ গতা লস ক র স ত পাসর  না।  তাোড় া 
খি ক ানাখট  িুুঁসজ প াওয়ার  লক ান  প্রশ্নই  উ সি  না।  খি ক ানা িুুঁসজ  না ল পসল  লয  সংঘ াত  
বাধসব  তা সদর  সা সর্, লসট া আ সগ ব াধাই  ভাসল া। 

‘এ ই খি ক ানা লবর  ক র ার  জস ে লক ান স হসয াখগতার  প্রসয়া জন লনই।’ 
বলল আহম দ ম ুসা। 

‘আম র া খি ক ানা লতা চাই না, চাই খি ক ানার  ম ানি সক ।  লস ম ানিসক  খচসনন 
আপখন।  সুতরাং আপখন আমা সদর  সা সর্ র্াকসল সুখবধা  হ সব ।’ 

আহম দ ম ুসা ত াসদর  যুখক্তর  ব হর  লদ সি ম সন ম সন  হাসল।  ব লল, ‘আখম  
লতা প্রর্সম  তাসক  খচন তাম  ন া, না খচসনও  লত া ত াুঁসক  িুুঁ সজ ল পসয়খে।’ 

‘লদিুন, ওসব যুখক্ত -টুখ ক্ত আ ম র া বুখঝ ন া।  আম সদর  সাস র্ আপনা সক  
লযসত  হ সব।’ 

ওসদর  ম ুসি  এ  ধম সক র  সুর  শু সন আহম দ ম ুসা  বুঝল, ওসদর  ত্বর সইসে  
না।  যত ত াড়াতাখড়  স ম্ভব  ও র া খি ক ানায় লপৌুঁে সত চ ায়।  আহম দ ম ুসাসক  ক াযথ ত 
ওরা পণবন্দী  ক র সত  চাসে।  খি ক ানা িুুঁ সজ ন া লপসল  খক ং বা খি ক ানায় সংখি ষ্ট 
ক াউ সক  না লপসল আহম দ ম ু সাসক  ধর া হসব ওসদর  িুুঁসজ  লবর  ক র ার  জসে।  
আহম দ ম ুসা খন খশ্চত লয, ওস দর  হুম খক ম ূলক  ক র্ার  উ পযুক্ত জবাব খ দসল এ িখন  
ম ার াম াখর  শু রু হসয় যা সব খক ন্তু আহম দ ম ুসা ওস দর  সাসর্ এ ি খন  ম ার াম াখর  বাধাসত  
চায় না।  ওসদর  লযম ন টাসগথট গাখড় র  ম াখল ক  অর্থাৎ লে ানাস দর  খি ক ানা লবর  ক র া, 
লতমখ ন আহম দ ম ুসার  টা সগথট হসলা ব্ল্যাক  ক্র সসর  লক ান  খি ক ানা িুুঁসজ  পাওয় া। 

আহম দ ম ুসা বলল, ‘তাহ সল সম য় নষ্ট  ক সর  লাভ লনই চলুন ।’ 
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বসল আ হম দ ম ুসা  ম যাসনজ ার স ক  গাখড়  সাখভথ সসর  পয়স া পখর সশ াধ ক সর  
গাখড় র  লে খল ভাখর  খলপ খন সয় খ নল । 

ম যাসনয়াজার  দারুণ িুখশ ।  বলল, ‘যা সংক সট পসড়খ েল াম ।  আপখন 
আসায় ওস দর  ক াজ হসলা  এ ব ং আখম ও বাুঁচলাম ।’ 

‘খফসর  এ সসও  গাখড়  লে খল ভ াখর  খন সত প ার সতন।  আম সদ র  গাখড় সত  
সক সলর  জায়গা হসত া।’ বলল  লসই  চার জসনর  সদথ ার  লগ াসে র  ললাক টা। 

‘খক  দর ক ার  এ িাসন ল ফরার ।’ 
বসল আহম দ ম ুসা উ সি  দাুঁড়াল ।  ওরা চার জন আসগই উ সি  দাুঁ খড় সয়খেল। 
ওরা লবখর সয়  এ ল ক ক্ষ  লর্সক । 
আহম দ ম ুসা তার  অর্থ াৎ লে ান াসদর  গ াখড় সত উ ি সত  যাখে ল। 
ওসদর  চার জসনর  লসই  সদথার  লগা সের ললাক টা বলল, ‘ম াফ ক র সবন।  

আপখন আম সদর  গাখড় স ত উ ি ুন।  গাখড় র  ম াখল ক সক  না পাওয়া পযথন্ত এ  গাখড়  
আপনার  নয়।’ 

লক্র াসধ আ হম দ ম ুসার  অন্তর টা জ্বসল  উ ি ল।  খক ন্তু এ ত তাড়া তাখড়  ঝগড়া  
বাধাসত  চাইল  না লস। 

আহম দ ম ুসা লক ান ক র্া  না ব সল ওস দর  গাখড় সত  খগসয়  উ ি ল।  লপেসনর  
খসসটর  এ ক  প্রা সন্ত এ সস  বস ল লস।  তার  ল পেসন  বসল  দু’জন।  আর  দু’জসনর  
এ ক জন ড্রা ইখভং খসসট, আসর ক জন তার  পাসশ র  খসসট। 

ওসদর  ম ুি  প্রসন্ন।  ল যন খবশ্বজ য় ক সর  লফ সলসে  ওরা। 
সদথার  লগা সের লসই ললাক খট  তার  আসসন বসসত বসসত ব লল আহম দ 

ম ুসাসক  লক্ষ য ক সর, ‘আপনার  গাখড় র  ম াখল ক  আম াসদর  িুব  ভুখগসয়সে।  তাই  লক ান 
অখন শ্চয়তার  ঝুুঁখক  আম র া খন স ত চাই  না।’ 

আহম দ ম ুসা ভা বখেল তি ন অে খবিয়।  যা  ঘ টসত যা সে, তা ঘ টসত  
লদয়া  য ায়  না।  ভুয়া  খি ক ানা প যথন্ত লপৌুঁ েসত  খদ সল  বযাপ ার টা জখট ল হসয়  দাুঁড়াস ব।  
ওসদর  লক ান ঘ াুঁখট র  খি ক ানা সংগ্রহ ত ার  লয লক্ষ য লসট া  অখন খশ্চত হসয় পড়সত  
পাসর ।  সুতরাং আ সগই  খক েু এ ক টা ক র সত হসব। 



ব্ল্যাক ক্রসের মুসিামুখি  49 

 

ললাক খট র  ক র্ায় আহম দ ম ুসার  খচন্তায় লেদ পড়ল।  ম ু ি তু লল আহম দ  
ম ুসা।  গাখড় র  ইনসাইে  ল াইট তিনও জ্বসল  আসে। 

লচাি  তুলসত  খগ সয় স াম সনর  দুই খস সটর  ম াঝিা সনর  জায়গ ায় ক াগসজর  
লম াড়সক র  ওপর  হি াৎ  আহম দ  ম ুসার  লচা ি আট সক  লগল। 

ক াগসজর  বড়  ইনসভলা প। ল ব শ  লপট লফালা।  তার  ম সধয  ক াপড় খক ংবা 
বই জা তীয় খক েু আ সে। খক ন্তু লসখদক টা আহম দ ম ুসার  আ গ্র সহর  খবিয় নয়।  ত ার  
দু’খট  লচাি খন বদ্ধ ইনসভলা পখট র  ওপসর র  ললিার  ওপর ।  ফরাসী ভািায় হস্তাক্ষসর  
ললিা।  পড়ল আ হম দ ম ুসা, ‘রলফ এ ইচ  খফ্ সক, ২১ ১, ‘লর া আনাতল লে লা  ফ গথ’, 
পযাখর স ১ ৯ ।’ 

পসড় চম সক  উ ি ল আহম দ  ম ুসা।  এ টা ব্ল্যাক  ক্র সসর  লক ান খি ক ানা? 
ক াগসজর  এ ই ক ভাসর  ক সর  লসিাসন লক ান খক েু এ সসখেল? অর্বা ব্ল্য াক  ক্র সসর  
ঘ াুঁখট  লর্সক  লক উ  এ ই ক ভাসর  ক সর  লক ান খক েু ঐ  খি ক ানায় পাি াসে? লক ানখ ট খি ক? 
এ ই প্রসশ্নর  সম াধা সনর  এ ক টা উ পায় খচন্তা ক র ল আহম দ  ম ুসা। 

ললাক খট র  ক র্ার  জবাব খদসত  লস বলল, ‘ধেবাদ।  ঘ টন া যাই লহাক ।  
এ ক জন ভদ্র সলাসক র  সাসর্ ভ া সলা আচর ণ ক র সত প ার সতন আপনার া ।’ 

‘আম র া িুব িার াপ  খক েু ক সর খে?’ বলল লসই  সদথার  ল গাসের লসই  
ললাক খট । 

‘গাখড়  সম্পসক থ আপনার া  অসশ াভন আচর ণ ক সর সেন।  আখম  ওখদক  খদসয় 
‘লর া  আনাতল  লে লা  ফ সগথ’ লয সত  পার তাম ।  উ সো  আম াসক  এ িাসন আ বার  খফ সর  
আসসত হসব।’ 

ক র্াটা বসল ম সন ম সন  িুব িুখ শ  হসলা আহম দ  ম ুসা।  ওস দর সক  তাসদর  
খি ক ানা সম্পসক থ ক র্া  বলস তই হসব  এ বার । 

ক র্া বললও তার া। 
আহম দ ম ুসা ক র্াটা  বলার সা সর্ সা সর্ চম সক  উ সি  লসই  স দথার  লগ াসের  

ললাক টা আহম দ ম ুসার  খদসক  খফসর  বলল, ‘আপখন লর া আনাতল লে লা ফ সগথ 
র্াসক ন?’ 
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গাখড়  ত িন স াখভথস  লসন্ট ার  লর্ সক  ল বখর সয় অসনক  দূর  এ খগসয়  এ সসখেল।  
দ্রুত চলখ েল গাখড় । 

‘হ্াুঁ।  লচসনন  ওখদক টা?’ 
‘খচন ব না লক ন? আম র া লতা  ঐ  লর াসে ই র্াখক ।’ 
‘আপনার া সবা ই?’ লযন িুখশ  হসয় -আহম দ  ম ুসা খবস্তাখর ত জ ানার  লসক্ষ য 

প্রশ্ন ক র ল। 
‘সবাই  বলসত  পা সর ন।’ 
‘ওিাসন  আপনাস দর  অখফস, না বাসা?’ 
‘অখফস।  বাস াও আ সে।’ 
আহম দ ম ুসা আল্লা হর  শু ক খরয়া আদায়  ক র ল।  খন খশ্চত হস লা লস, ২১ ১  

লর া আনাতল ওসদর  এ ক টা ঘ াুঁখট র  খি ক ানা। 
দ্রুত  খচন্তা  ক র খেল আহম দ  ম ুসা।  ভুয়া  খি ক ানাটা খন ম থানা ধীন এ ক টা 

সর ক াখর  ভবসনর ।  ওিাসন ল পৌুঁেসল তাসক ই অসুখবধায় পড়সত হ সব।  সুতরাং  
অখবলসম্ব এ সদর  আট ক াসত হ সব এ বং তা সক  ওসদর  লর া আনাতল -এ র  ঘ াুঁখট সত 
লপৌুঁে সত হসব। 

গাখড়  ত িন ‘খল টল  ইল  লে লা  সাইট’ ন াম ক  খবিযাত  প াসক থর  পাশ  খদসয়  
যাখে ল। 

লসখদসক  এ ক বার  তাখক সয় আ হম দ ম ুসা বলল, ‘পাসক থ এ ক টু গাখড়  দাুঁড়  
ক র ান, আম াসক  এ ক টু টয়সলট ক র সত হ সব।’ 

সদথার  লগ াসের ললাক খট  আহম দ ম ুসাসক  খক  ল যন বলস ত শু রু  ক সর ও লর্সম  
খগসয় ড্র াইভ  ল য ক র খেল তার  খ দসক  খফসর  বলল, ‘খি ক  আসে দাুঁড় ক র াও।’ 

গাখড়  পা সক থ প্রসবশ  ক র ল। 
খবশ াল পাক থ।  খদ সনর  অখফস  চ লাক ালীন এ  সম সয়  পাসক থ  লল া ক  র্াসক  না 

বলসলই চ সল। 
পাসক থ খক েু পাবখল ক  টয়সলট  আসে। টয়সলট গুসলা এ ক টা ক সর  লযন সবুজ  

দ্ব্ীপ। টয়সলট  খঘ সর  সবুজ লঝ াপ সৃখষ্ট  ক র া হসয়সে। ম াঝ িা সন টয়সলট  খবখডং। 
টয়সলট গুসলা আস সল খবশ্রাম  ল ক ন্দ্রও। 
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এ ক টা টয়সলসটর  ম াসঝ খগসয়  গাখড়  দাুঁ ড়  ক র াসনা হ সলা। 
আহম দ ম ুসা গাখড়  ল র্সক  লন স ম  টয়সলসট প্রস বশ  ক র ল। 
আহম দ ম ুসা  লনসম  লয সতই  স দথার  লগা সের লসই  ললাক খট  অ েসদর  বলল, 

‘লতাম র া লভতসর  যাও। সাবধা সনর  ম ার  লনই।’ 
ড্র াইখভং খসসট বসা  ললাক খট সহ ওরা  খতনজন  গাখড়  লর্ সক  ল নসম আহম দ  

ম ুসার  খপেু খপেু  টয়সলসট ঢুসক  লগল। 
আহম দ ম ুসা  টয়সলসট  ঢুসক দাুঁখড়সয়খেল। টয়সল সটর  বার া ন্দায় ওস দর  

খতনজন সক  উ সি  আসসত লদ স ি আহম দ  ম ুসা দর জার আড় াস ল দাুঁড়াল। 
ওসদর  চ ার জনসক ই আহম দ  ম ুসা টয়সলসট  আশ া ক র খেল।  তার  খ হসসব  

লম সলখ ন।  সদথার টাই আসসখন ।  এ র  অর্থ তার  ওপর  সদথ ার  ললা ক খট র  সসন্দহটা িুব 
পাক াসপাক্ত  নয়। 

ওরা খতনজন  হুড়ম ুড় ক সর  টয়সলসট প্র সবশ  ক র ল। 
সংসগ  সংসগ ই  আহম দ  ম ুসা  লপ েন ল র্সক  দর জা  বন্ধ  ক সর  খর ভলবার  ল বর  

ক সর  হাসত  খন ল। 
দর জা বন্ধ হওয়ার  শ সব্দ  ওরা খ তনজনই ঘ ুসর  দাুঁড় াল। 
উ দ্ধত খর ভলবার  হাসত আ হম দ ম ুসাসক  দর জায় দাুঁখড়সয় র্ াক সত লদ সি  

ওরা ভূত লদ িার  ম ত আুঁৎ সক  উ ি ল। 
আহম দ ম ুসা  বলল, ‘খতনট া গুলী েুুঁড়সত  এ ক  লসসক সন্ে র  লবখশ  সম য়  

লাগসব  না।  খর ভলবা সর  সা ইস লন্সার  আসে। আ পনার া িুন হ সল লক উ  জানসত  
পার সব না।’ 

বসল আহম দ ম ুসা  বাম  হাত খ দসয় প সক ট লর্সক  ল পখস্ট ং লটসপর  এ ক টা 
লর াল সাম সনর  ললাক টার  হ াস ত েুুঁ সড় খ দসয়  বলল, ‘তুখম  ঐ  দু’জন সক  খপে সম াড়া  
ক সর  হাত -প া লবুঁসধ  লফল।’ 

ইতস্তত ক র খেল ললাক টা। 
আহম দ ম ুসা  খিগার  খট পল  খর ভলবাসর র ।  খন ুঃ শ সব্দ  এ ক টা গুলী ললাক টার  

ম ার্ার  হ্াট উখ ড়সয়  খন সয় ল গল।  বলল আহম দ ম ুসা, ‘খদ্ব্তীয় গুলী ল তাম ার  ক পাল  
ফসুটা ক সর  লদস ব।’ 
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সংসগ সং সগই  ললাক টা ক া সজ ললসগ লগল।  লবুঁসধ  লফলল  দু’জনসক । 
পসর  আহম দ ম ুসা অবখশ ষ্ট ল লাক টাসক  লবুঁসধ দর জা লক  ক সর  লবখর সয় 

এ ল। 
আহম দ ম ুসা  টয়সলট  বুশ  লর্ সক  ল বরুস ত  লব রুসত  লদিল  লসই  সদথার  

ললাক টা গাখড়  লর্সক  লবখর সয় বু সশ র  খদসক  এ খগসয় আস সে। 
আহম দ ম ুসার  খদসক  এ ক  পলক  তাখক সয়ই খজসেস ক র ল, ‘ওরা 

লক ার্ায়?’ 
‘লক ন টয়সলসট?’ 
‘খতনজন  টয়সলসট খক  ক র সে?’ তার  লচাস ি -ম ুসি  সসন্দহ। 
‘লয  জসে  ওরা লগস ে টয়...।’ 
আহম দ ম ুসা ক র্া লশ ি ক র া র  আসগই স দথার  লস ই লল াক টা তার  পসক সট  

র ািা হা তটা লবর  ক সর  আনল ।  হাসত খর ভলবার ।  আহম দ ম ুসা  ক র্া লশ ি না ক সর ই  
ললাক টার  পসক ট ল র্সক  লবখর স য় আসা  খর ভলবার  ধর া  হা তখট র  ওপর  এ ক  লাখর্  
েুুঁসড় ম ার ল। 

ললাক টা প্রস্তুত  খেল  না এ র  জসে।  আচম ক া লাখর্  ল িসয়  হা ত লর্সক  
খর ভলবার  খেট সক  পসড় লগল। 

ম ুহূসতথর  জ সে  অপ্রস্তুত  হসয়  পসড়খ েল ললাক টা।  খক ন্তু পর ক্ষ সণই সাম সল  
খন সয় বাসঘ র  ম ত ঝাুঁখপসয়  পড় ল আহম দ ম ুসার  ওপর । 

প্রায় স াসড়  েয়ফুট  লম্বা  খবশ াল ব পু  ললাক টা  আেসড়  পড় ল ম াখট সত  
আহম দ ম ুসাসক  খন সয়।  ললাক টা দু’হা সত গল া লচসপ  ধসর খেল আহম দ ম ুসার । 

দু’পা গুখট সয় খচৎ হ সয় প সড় খগসয়খেল আহম দ ম ু সা।  প সড়  যাবার  পর  
লজাড়া  দু’খট  পা  লল াক খট র  লক াম সর  লগুঁ সর্  েুুঁসড়  খদল  তার  ল দস হর  লপ েসনর  অংশ সক । 

ললাক টার  লদহ উ স ে খগসয় খে টসক  পড়ল আহম দ ম ুসার  ম ার্ার  ওপাসশ ।  
তার  হাতটা  লন সম  লগল  আহম দ ম ুসার  গলা  লর্ সক । 

ললাক টার  লদহ েুুঁ সড় লদ বার  প র  আহম দ ম ুসা খন সজর  লদহসক  উ সো ম ুসি  
েুুঁসড় খদল  এ ক জন অখত  দক্ষ  এ যাসক্র াবযাসটর  ম ত। 



ব্ল্যাক ক্রসের মুসিামুখি  53 

 

আহম দ ম ুসা  খগ সয়  পড়ল ললা ক টার  ওপর ।  ললাক টা  তিন  ম ার্া  তুলখেল।  
আহম দ ম ুসা  খগ সয় তার  ওপর  পড়ায়  ত ার  ম ার্ াটা আ বার  খন সচ লনসম খগ সয়খেল।  
খক ন্তু সখক্র য় হসয় উ সি খেল তা র  হাতটা। ত ার  ে ান হাস তর প্রচণ্ড  এ ক টা ঘ ুখি েুসট 
লগল আহম দ  ম ুসার  লচ ায়াল ল সক্ষ য। 

আহম দ ম ুসা ম া র্া সখর সয়  এ ব ং বাম  হাত  খদসয়  ঘ ুখিট া লি খক সয় ে ান হ াত  
খদসয় প াো ঘ ুখি চাল াল ললাক টার  ক াসনর  পাসশ র  নর ম  জায় গাটায়। 

পাো আক্র ম ণ এ ল না ললাক টার  খদক  লর্সক ।  লদিল ললাক টা সংে া 
হাখর সয় ল ফসলস ে। 

আহম দ ম ুসা উ সি  দ াুঁখড়সয় লল া ক টাসক  লটসন বুশ  টয়সলসটর  ল ভতর খন সয় 
এ ক টা টয়সলসট ঢুখক সয় লক  ক সর  লবখর সয়  এ ল। 

এ সস উ ি ল গাখড় সত। 
েুটসত শু রু  ক র ল গাখড়  ‘লর া আনাতল  লে লা  ফস গথ’র  ব্ল্য াক  ক্র সসর  

আস্তানার  খদসক । 
এ লাক াটা অসনক  দূর । 
লবশ  সম য় লাগল  লপ ৌুঁেস ত। 
২০৯ নাম্বার  ব াখড় র  সাম সন এ ক টা ক ার  পাখক থং -এ  গাখড়  দাুঁড় ক খর সয় 

আহম দ ম ুসা ল হুঁসট এ খগসয়  চলল ২১ ১  নাম্বার  বাখড় র  খদসক ।  গাখড়  ২১ ১  নাম্বাসর  না  
খন সয় যা বার  ক ার ণ ব্ল্যাক  ক্র স সর  গাখড়  লর্সক  লস নাম সল শু রুসতই  ওরা তাসক  
সসন্দহ ক সর  বস সব। 

২১ ১  নাম্বার  এ ক টা খতনতলা বাখড় ।  এ লাক াটা পুরাসনা পয াখর সসর  এ ক টা 
অংশ ।  লদয়াল লঘ র া বাখড় ।  লগট লপ রুসলই লোট্ট  সবুজ  চত্বর।  তার পর উ ুঁচ ু
বার ান্দা।  বার ান্দার  পসর ই  এ ক টা দর জা। দর জা  খদ সয় লয  ঘ সর  প্রসবশ  ক র া যায়, 
লসট া এ ক টা বড় হলঘ র  বসল  ম সন হয়।  দর জার দু’পাসশ  দুখট  জানালা। জানালা  
দুখট  লিাল া।  দর জা বন্ধ। 

বন্ধ দর জার  সাম সন  খগসয়  দাুঁ ড়াল আহম দ  ম ুসা।  ধীসর  ধীস র  চাপ  খদল  
দর জায়।  দর জা বন্ধ। 

দর জায় নক  ক র ল আহম দ ম ু সা।  হাস ত তু সল খন ল খর ভলবা র । 
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আহম দ ম ুসা  খসদ্ধ ান্ত  খন সয়সে।  সম য়  লবখশ  লনয়া  য াসব  না।  য ার া ঘ াুঁখট সত  
আসে ত াসদর  ক াবু  ক সর ই যা জানার  লজসন  খন সত হসব  এ বং ঘ াুঁখট টা এ ক বার  িুুঁসজ  
লদি সত হসব। 

দর জাটা নসড়  উ ি ল।  লক উ  দ র জা িুলসে।  উ ৎক ণথ খেল আ হম দ ম ুসা।  
খক ন্তু লভতসর  ক ার ও পাসয়র  শ ব্দ  লপল না লস।  তাহ সল খক  আসগ লর্ সক ই ললাক  
খেল। 

দর জা িুসল  লগল। 
শ ক্ত-সম র্থ দীঘ থক ায় এ ক টা লল াক  দর জার সাম সন দাুঁখড়সয়। 
আহম দ ম ুসা তার  বুক  বর াব র  খপস্তল তুসল ধর ল এ বং বা ম  হাত খদসয়  

দর জাটা লভখজসয়  খদল। 
ললাক টা খন খবথক ার ভাসব খপেু হ টসত লাগল।  অবাক  হসল া আহ ম দ ম ুসা লয, 

ললাক টার  লচাস ি -ম ুসি  ভসয়র  খ চহ্ন পযথন্ত  লনই। 
ললাক টাসক  লক্ষ য ক সর  আহম দ  ম ুসা চাপ া ক সণ্ঠ  বলল, ‘উ পুড় হসয়  লম সঝয়  

শু সয় পড়।  এ ক  আসদশ  আখম  দু’বার  ক খর  না।’ 
ললাক টা সংসগ  সংস গই শু সয়  প ড়ল। 
আহম দ ম ুসা বাম  হ াত খ দসয়  পসক ট লর্সক  লপখস্ট ং লট সপর লর ালখ ট লবর  

ক সর  এ সগাসলা  শু সয় পড় া লল া ক খট র  খদসক । 
এ ই সম য় ঘ সর র  দু’প্রান্ত  ল র্সক  দু’খট  ক ণ্ঠ ল হা  লহ া ক সর  লহ সস  উ ি ল ।  বসল 

উ ি ল দু’খট  ক ণ্ঠই, ‘খর ভলবার  লফসল  দা ও সম্ম াখন ত  অখতখর্।  আম র া এ ক  আসদশ  
দু’বার  ক খর  না।’ 

খর ভলবার  হাসত  লর সি ই আহম দ ম ুসা ম ুি খফখর সয় লদ িল, লস্ট নগানধ ার ী 
দু’জন ঘসরর  দু’প্রাসন্ত  দাুঁখড়সয় ।  তাসদর  লস্ট নগান আহম দ  ম ু সার  খদসক  উ দযত। 

বুঝল আহম দ  ম ুসা, তাসক  ফ াুঁস দ ল ফলা হসয়স ে। এ র া  আস গই ব তখর  খেল।  
ললাক খট র  ম ুসি ভয় ও  উ সদ্ব্গ  লদখিখন এ ই  ক ার সণই।  খক ন্তু এ র া জানসত  পার ল  
লক ম ন কসর? 

আহম দ ম ুসা খর ভলবার  েুুঁসড় ল ফসল খদল  হাত  ল র্সক । 
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দুই লস্ট নগানধ ার ী এ খগসয়  এ ল আহম দ  ম ুসার  খদ সক ।  লম স ঝয় শু সয়  পড়া  
ললাক খট  উ সি  দাুঁড়াল।  এ ক জন লস্ট নগানধ ার ী লস্ট নগাসনর  নল  খদসয় আ হম দ 
ম ুসার  ঘ াসড় আঘ াত  ক সর  হা ত লর্ সক  ল পখস্ট ং লটসপর  লর া ল লক ুঁসড় খন সয়  লম স ঝ  
লর্সক  উ সি  দাুঁড়া সনা ললাক খট র  খদসক  তুসল ধসর  বলল, ‘লবুঁ স ধ লফল শ য়তানসক ।’ 
বহুত ঘ সড়ল এ ক  লল াক ।  ওরা আসুক  তার পর খবখহত ক র া যা সব। 

এ ই সম য় জানালার খদক  লর্স ক  দুপ ক সর  ম ৃদু  এ ক টা শ ব্দ  হল। 
আহম দ ম ুসার  বাম  পাসশ র  ল স্ট নগানধ ার ী  উ সে  খগসয়  আ েসড় পড়ল 

লম সঝসত। 
আহম দ ম ুসা  ম ুি খফর াল  জানা লার খদসক ।  লস ই সম য়ই  ত ার  ক াসন এ সস  

বাুঁজল লস  ‘দুপ’ শ ব্দ  আবার ।  দুসবথাধয এ ক  ল গাঙ্গ াখন  তুসল  আহম দ ম ুসার  ে ান  
পাসশ র  ললাক খট  লুখট সয় পড়ল লম সঝর উপর। 

আহম দ ম ুসা লদিল, দু’হা সত খ পস্তল ধসর  জানাল ায় দ াুঁখড়সয় ল ে ানা। 
আহম দ ম ুসা ঘ ট নার  আক খস্মক তার  ধাক্কা ক াখট সয় ওিার আসগই লদিল  

লে ানার  খপস্তল ধর া  হ াত  শ ক্ত হ সয় উ সি সে।  লস ই স াসর্  খচৎক া র  ক সর  উ ি ল লে ানার  
ক ণ্ঠ, ‘বসস পড় তুখম ।’ 

সসঙ্গ  সসঙ্গ ই আহম দ ম ুসা খন সজর  লদহটা সক  েুুঁসড় খদল লম সঝর উ পর।  
লদিল, লয ললাক খট  তা সক  বাুঁ ধসত আসখেল, লস ললাক খট  ল ম সঝ ল র্সক  খর ভলবার  
খন সয় উ সি  দাুঁড়া সে।  খক ন্তু লস ই ‘দু প’ শ ব্দ  আব ার  তার  ক াস ন এসস বাজল।  লে ানা  
গুলী ক সর সে  আবার । 

ললাক খট  আর  খর ভলবার  তুসল  উ সি  দাুঁড়া সত  প ার ল না।  গুলী  তার  ম ার্া  
গুুঁসড়া ক সর  খদসয় সে। ল যম নভাসব লস উ সি  দাুঁড়াখে ল, লত ম নভাসবই লস  হুম খড়  
লিসয়  পড়ল ম াখট র  ওপর । 

দর জা লি সল লে ানা প্রসবশ  ক র ল ঘ সর ।  এ িনও লস দু’হাস ত  খপস্তল ধসর 
আসে। তার  দৃখষ্ট সত খব হ্বল ভ া ব।  খশ খর্ল পাসয়  লস এ খগ সয় আসসে। টল সে  লস। 

আহম দ ম ুসা উ সি  দাুঁখড়সয় সে। 
দ্রুত এ খগসয়  লস  ধর ল লে ানাস ক । 
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লে ানার  হা ত ল র্সক  খপস্তল পস ড় লগল।  ল স জখড় সয়  ধর ল আ হম দ ম ুসার  
বাহু শ ক্ত ক সর ।  ম ার্া  র ািল ল স আহম দ ম ুসার  ক াুঁ সধ। 

আহম দ ম ুসা লে া নার  খপসি  হা ত বুখলসয়  সান্তনা  খদল।  বলল, ‘এ ই সম য় 
সাহস হার াসত  লনই।  তুখম  লত া খজসত ল গে লে ানা।’ 

অল্পক্ষ ণ পসর  আহম দ ম ুসা  আবার  বলল, ‘আম র া এ িাসন লবখশ  সম য়  
পাব না  লে ানা।  ওরা এ সস  পড় সব।’ 

লে ানা ক াুঁধ ল র্সক  ম ার্া  তুলল। সসর  দাুঁড় াল।  তার  লচাি -ম ুস ি র  খদসশ হার া  
ভাব এ িনও  ক াসটখ ন।  বলল, ‘আর  খক  ক াজ আসে এ িা সন?’ 

‘ঘ াুঁখট টা সাচথ ক র ব।  লক ান ক া গজপত্র, দলল -দস্তাস বজ প াই  খক না।  ক র্া 
আদায় ক র ার  লক ান ললাক  লত া  অবখশ ষ্ট র্াক ল না।’ 

বসল আহম দ ম ুসা  লম সঝ  লর্ স ক  লে ানার  খপস্তলখ ট তুসল খন স য় চুম ু লিল 
খপস্তলট ায়।  তার পর লে ানার  হ াসত তুসল খ দল খপস্তলট া। 

লে ানার  লচা ি উ জ্জ্বল  হসয়  উ ি ল। 
র খক্ত ম  লি াুঁটট া নসড় উ ি ল খক েু বলার জস ে।  খক ন্তু ক র্া ফটুল  না। 
আহম দ ম ুসা  ত িন  চলসত  শু রু  ক সর সে  লভতর বাখড় র  খদ সক ।  বলল, ‘এ স 

লে ানা।’ 
দশ  খম খন ট পসর  আহম দ  ম ুসা  এ বং লে ানা  লবখর সয়  এ ল ব াইস র র  লসই  হল  

ঘ র টায়। 
আহম দ ম ুসার  লচ াসি -ম ুসি খব স্ময়।  বাখড় সত  সব  আসবাব প ত্রই আসে।  

খক ন্তু এ ক  টুক র া ক াগজও লনই ।  লটখ লসফান  আসে।  খক ন্তু লটখ লসফান লসসট  নাম্বার  
খলপ লনই, লটখ লসফান গ াইে ও  লনই।  নানসত সজর  ঘ াুঁখট সতও আহম দ ম ুসা এ টাই  
লদস িসে, ম সন পড়ল  আহম দ  ম ুসার ।  অ র্থাৎ  ব্ল্যাক  ক্র স ত াসদর  ঘ াুঁখট সত এ ম ন  
খক েুই র াসি  না ব া র্াসক  না  যা লদস ি এ স দর  লক ান হখদস  পাওয়া  লয সত পাসর ।  
এ সদর  লক ান  বয খক্তও  তা  অে  সহসযা গী  খক ংবা  অে  লক ান ঘ াুঁখ ট সম্পসক থ  খক েু জা সন 
ন া, জানসত লদয়া  হয়না।  অদ্ভ ু ত খসখ ক উ খর খট  বযবস্থা এ স দর ।  ম সন ম সন প্রশ ংসা না  
ক সর  পার ল না আহম দ  ম ুসা। 
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হলঘ র  লর্সক  লবখর সয় ব ার ান্দা লর্সক  চত্বসর  নাম সত  নাম সত আহম দ ম ুসা 
বলল, ‘অদ্ভ ুত সংগি ন এ ই ব্ল্যা ক  ক্র স।  ঢকু সতই পার খে না ও সদর  লভত সর, লয প র্ 
ধর খে, লস পর্ ই বন্ধ হ সয় যাস ে।’ 

লে ানা তাক াল  আহম দ  ম ুসার  খদসক । 
নর ম  সহানভূখত তার  লচাস ি -ম ু সি।  খক ন্তু ম ুসি খক েু  বলল না। 
লগসটর  বা ইসর ই  দাুঁড়  ক র াসনা খেল লে ানার  গ াখড় । 
গাখড় সত  উ সি  বসল  দু’জন।  ল ে ানা আসগ ই  ড্র াইখভং  খসসটর  পাসশ র  খসসট  

খগসয় বসল।  আ হম দ  ম ুসা  বস ল ড্র াইখভং খসসট। 
চলসত শু রু  ক র ল গাখড় । 
‘লদি সবন, পাসক থর  বুশ  টয় সলস ট ওসদর  পাওয়া  য ায় খক না?’ ব লল লে ানা। 
আহম দ ম ুসা  লে ানার  ‘তুখম’ পযথায়  লর্ সক  ‘আপখন’ পযথ াসয়  উ সি  আসা  

লক্ষ য ক র ল।  ঈ িৎ লহসস তাক া ল লে ানার  খদ সক । 
অল্প পসর  বলল, ‘লাভ হস ব না।  ওরাই ঘ াুঁখট সত ি বর  পাখ ি সয় এ সদ র  

সাবধান ক সর খেল।  সুতরাং ও র া এ তক্ষসণ ম ুক্ত হসয় সে বা ম ু ক্ত ক র া হসয় সে।’ 
র্াম ল আহম দ  ম ুসা।  এ ক টু পস র  আবার  শু রু  ক র ল, ‘তুখম  আম াসক  লবাক া  

বাখন সয়ে লে ানা।  তুখম  আম াস ক  ফসলা ক র সব তা আখম  ক ল্প নাও ক র সত পাখর খন ।’ 
‘র াগ ক সর ে  তুখম? আখম  চুপ ক সর  র্াক সত  পাখর খন ।’ অপাখর্থব  এ ক  

আসবসগ  উ পসচ  পড়সে  লে ানার  লচাি -ম ুি লর্সক । 
লে ানার  এ  প্রশ্ন এ খড় সয়  খগসয়  আহম দ ম ুসা বলল, ‘তুখম  এ ত সুন্দ র  খপস্তল 

চালাসত  পার, ভাবসত ও আম া র  অবাক  লাগ সে?’ 
‘খি ক  নয়, আখম  ভাসলা খপস্তল  চালাসত পাখর  না।  আজ খক  ঘ স টসে বলস ত 

পার সবা  না।  ম সন হয়  সে াসন  আখম  খক েু ক খর খন।’ 
‘তাহ সল  খপ্র সন্সস  ম াখর য়া লজ া সসফাইন  লজ সগ  উ সি খেল।  হ া জার হ সলও 

বুর সবা র াজকু ম ার ী।  তার  খন শ া না অবযর্থ  না হসয়  পাসর  না।’ আহম দ ম ুসার  লি াুঁ সট 
হাখস। 

‘বুর সবা  র াজকু ম ার ী হসল  অম ন লভসঙ  পড়সত া না।  আ পনাস ক  অবলম্বন  
না লপ সল আখম  সংে া র া িসত  পার তাম  না।’ 



ব্ল্যাক ক্রসের মুসিামুখি  58 

 

লে ানার  ‘আপখন’ ও ‘তুখম’ আ বার  লক্ষ য ক সর  হাসল আহম দ ম ুসা।  খক ন্তু 
এ  প্রসসঙ্গ  না  খগসয়  বলল, ‘অবলম্বন  খেল বসলই  ল ভসঙ পসড়খ েসল।  না  র্াক সল  
প্রখতসর াধ শ খক্ত আর ও বৃখদ্ধ  ল পত।’ 

‘হসব  হয় সতা।  আখম  বুখঝ  না।’ 
বসল লে ানা এ ক টু হাসল।  ত ার পর গাখড় র  খসসট গা  এ খল সয় খদ সয় দু’লচা ি  

বন্ধ ক সর  বলল, ‘আপখন ম াখর য়া লজ াসসফ াইনসক  লবখশ  ক ৃখত ত্ব খদ সত  চান।  ম াখর য়া 
লজাসসফ াইসনর  প্রখত  আপনার  পক্ষপাখতত্ব আ সে।’ 

‘আর  তুখম  ম াখর য়া লজা সসফা ই নসক  আড়াসল র াি সত চ াও।’ 
‘ক ার ণ আপনার  পখর চয় লে ান া লজা সসফা ইসনর  সা সর্।’ 
‘আম ার  পখর চসয়র  লে ানা লজ াসসফা ইন আজ আখবভূথত হ স য়সে ম াখর য়া 

লজাসসফ াইন রূ সপ।’ 
‘এ িাসনই  আপখত্ত ।’ 
‘লতাম ার  ক াস ে যা অপখত্ত র, আম ার  ক াসে তা  অলংক ার ।’ 
‘অলংক ার?’ লচাি িুলল  লে ান া। 
‘হ্াুঁ।  বুর সবা  র াজ -ঐ খতহ্  ল ে ানা লজ াসসফা ইনসক  ম সনা হ র  লসৌক যথ  ও  

সম্ম াসনর  আসলাসক  উ দ্ভ াখসত ক সর সে।’ 
লে ানা ধীসর  ধ ীসর  বলল, ‘আপখন এ ম ন ক র্া আসগও ব স লসেন।  খক ন্তু 

আম ার  ভয় ক সর ।  বুর সবাসদ র  ক াল পাপ না আবার  লে ানাসক  লঢসক  লদয়।  
ইসলামসক যতদূর  বুসঝখে  ত াসত খশ র সক র  পসর ই ই সলাম সবসচ সয় ঘ ৃণা ক সর  
অখবচার সক ।’ 

‘ভয় ল তাম ার  অম ূলক  ল ে ানা।  বুর সবা সদর  নীল -র সক্তর  তুখম  
উ ত্ত র াখধক ার ী, তাস দর  ক াল - ক সম থর  উ ত্ত র াখধক ার  লতাম ার  লনই।  ল দি  জাগ সতর  
লশ ি নবী  আম াসদর  র সূল ম ু হাম্ম দ স।  লপ ৌত্ত খল ক  লক ার াইশ  বংসশ  জন্মগ্রহণ  
ক সর খেসলন ।  লপৌত্ত খল ক তাসক  খত খন  উ সেদ ক সর ন, খক ন্তু লক ার াইশ  বংশ ধারাসক  
খতখন  সম্ম ান কর সতন, এ জে গবথও ক র সতন।’ 
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র্াম ল আহম দ ম ুসা।  লে ানা জবাব খদল না।  অসনক্ষ ণ ক র্া বলল না।  
অবসশ সি ম ুি িুলল।  বলল, ‘ধেবাদ।  লে ানা আর  ম াখর য়া হসত আ পখত্ত  ক র সব 
না।’ লে ানার  ক ণ্ঠ আস বসগ  ক াুঁ পল। 

বসলই লে ানা প সক ট লর্সক  এ ক টা লাল লগা লাপ  লবর  ক সর  দু’হ াসত  
আহম দ ম ুসার  খদসক  তুসল  ধস র  বলল, ‘ম াখর য়ার এ ই অখভস িক  ম ুহূসতথ  তার  পক্ষ  
লর্সক  ল তাম াসক  লদব ার  ম সতা  এ োড়া আর  খক েুই লনই।’ 

ফলুখ ট হাত  ল পসত  খন ল আ হম দ ম ুসা।  এ ক দম  তাজা  লগ ালা প। এ ক বার  
গন্ধ খ নসয় আ হম দ ম ুসা  বলল, ‘ম সন হসে  সদয  লত ালা। লক া র্ায় ল পসল এ ই  তাজ া  
লগালাপ?’ 

‘পাসক থ তুখম  য িন বুশ  টয় সলট  লর্সক  লবখর সয় লশ ি ল লাক খট সক ও 
কু সপাক াৎ ক র সল, তিনই এ  ল গালাপ আখম  তু সলখ েলাম ।  আ খম  তিন বসসখেল াম  
এ ক টা লগালাপ ঝাসড়র  আড়া স ল।’ 

এ  প্রসংসগ  আহম দ  ম ুসা আর  খক েু বলল না।  ম ুহূতথ ক সয়ক  চুপ র্ াক ার  
পর বলল, ‘এ ক টা ক র্া বখল  ল ে ানা?’ 

‘আপখন’ এ বং ‘তুখম’-এ র  দ্ব্ন্দ্ব লতাম ার  ক সব ক াটসব?’ ম ুসি হ াখস আহম দ  
ম ুসার । 

লে ানা ম ার্া  খন চু ক র ল।  উ ত্ত র  খদল না। 
অল্পক্ষ ণ পসর  বলল, ‘পার খে না।’ 
‘লক ন?’ 
‘হৃ দসয়র  চাওয় া এ বং  খবসব সক র  দণ্ড  লতা  পাশ াপ াখশ  র্াসক ।’ 
‘হৃ দসয়র  চ াওয়া  যখদ  খব সবসক র  র ায়সম্ম ত হয়, তাহ সল খব সব ক  দণ্ড  উ চায়  

না।’ 
‘খক ন্তু এ ই চাওয়া এ বং এ ই র া সয়র  ম াসঝ সংঘ াত আস ে। হৃ দ সয়র  চাওয়া 

লক ান শতথ খবচার  ক সর  না, খকন্তু খবসবক  লতা  বাস্ত বতা, সম্ভাব যতা ও  ো যযতা  সবই  
পরি ক সর  লদস ি।  হৃ দয় আক াসশ র  চাুঁদ চাইস ত পা সর, খক ন্তু খবসবসক র  ক াসে এ টা  
হাস্যক র ।’ 
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ম ুি খন চু লর স িই  ক র্া  বলখ েল লে ানা।  তার  ক ন্ি  ভার ী।  লযন  অশ্রুর  লক ান  
সসর াবর  লর্ সক  তা  উ সি  আসস ে। 

খক েু বলার  জসে ম ুি িুসলখ ে ল আহম দ ম ুসা।  খক ন্তু বলা হ ল না।  সাম সন  
র াস্তায় পুখলশ  লদ সি  ওখদসক  দৃ খষ্ট  আক ৃষ্ট হল। 

সাম সনই র াস্তার ে ান প াসশ  প যাখর সসর  খবিযাত লুস িমবাগথ প্রাসাদ।  লস  
প্রাসাস দর  সাম সন ই  পুখলসশ র  খবর াট  সম াসর াহ।  খবখস্মত  দৃখষ্ট  লসখ দসক  ঘ ুখর সয়  
সাম সন র াস্তার পা সশ  চাইস ত আহম দ ম ুসা ল দিল র াস্ত ার  ফটু পাত ক ার  পাখক থং জুসড়  
অসনক  লম সয়  দ াুঁখড়সয় আ সে। হাসত  তা সদর  েযাক াে থ।  সব  ল ম সয়র  ম ার্ায়  ওড়না।  
লদস িই  আহম দ  ম ুসা  বুঝল  এ র া ম ুসখলম  লম সয়।  ভ াল ক সর  দৃখষ্ট  খদল  ওস দর  
েযাক াসে থর  খদসক ।  প্র র্সম ই  দৃ খষ্ট  খদল লয  েযাক াসে থর  খদ সক  তাসত  লল িাুঃ  ‘ধম থীয়  
ঐ খতখহ্ক  অখধ ক ার  জাতসঙ্ঘ  সনদও  খন খশ্চত  ক সর সে।’ অ ে এ ক খট সত ললিাুঃ  
‘ম ুসলম ানসদর  ধম থীয়  অখধ ক ার  ফরাসী  সর ক ার  প দদখল ত ক সর সে।’ অ পর 
এ ক খট সত আহম দ ম ুসা পড়ল, ‘ম ুসখলম  লম সয়সদর  ওড়না লক স ড় লনয়া ম াসন তাস দর  
খন শ্বাসসক  হতযা  ক র া।’ 

লে ানা দ্রুত  উ চ্চক সণ্ঠ বলল, ‘ও সহা, লুসিমবাগথ  প্রাসা সদ  আজ  ইউ সর াপীয় 
ইউ খন য়সনর  ম ানবাখধ ক ার  ক খম শ সনর  ব বি ক  বসসসে। ম ুসখ লম  লম সয়র া এ সস সে 
ফরাসী সর ক ার  ক তৃথক  তাসদর  অখধ ক ার  দম সনর  খবরুস দ্ধ প্রখত বাদ জ ানাসত।’ 

‘ইউ সর াপীয়  খহউম যান র াইটস  ক খম শ ন খক  ফ্াসন্স বসস  ফ্াস ন্সর  খবরুসদ্ধ  
ট ু’শ ব্দ  ক র সব?’ বলল আহম দ  ম ুসা । 

‘ফ্াসন্স ব সস লক ন, অে লক ান  জায়গায় বসসও  ক র সব না।  আসসল এ সক  
ওরা ম ানবাখধ ক ার  লঙ্ঘ ন মসনই ক র সে না।’ বলল লে ানা। 

‘অখধ ক ার টা ম ুসলম ানসদর  বস লই খক?’ 
‘ওটা এ ক টা  ক ার ণ।  সবসচসয়  বড় ক ার ণ হল ধম থীয়  ম ূলযসব াধ, শ ালীনতা, 

এ ম নখক  সাধারন  ব নখ তক তা সম্পসক থও ওরা লক ান ে ান র াসি  না।  ওসদর  বড় বড় 
খে খগ্র, সুন্দ র  সুন্দ র  লপ াশ াক  খন সয় আর  প াখল শ  ক র া পখর সব স শ র  ম সধয ম ানি  রূপী  
যাসদর  ঘ ুসর  লবড়া সত  ল দিস ে ন তার া  বল সত  পা সর ন পশু।  ফরাসী খব েসবর  পর 
এ ে ম ন্ে  বাক থ খক  বসলখ েসলন  আপনার  ম সন আসে?’ 
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‘খক  বসলখ েসলন?’ 
‘তর্াক খর্ত উ দ ার  ব নখ তক তাবাদীর া  যুখক্ত ও  বাস্ত ববা সদর  ল দাহা ই খদ সয়  

সম াজ ও  র াষ্ট্র  লর্ সক  যিন  ধ ম থসক  লেুঁ সট লফলল, তিন ব া ক থ বসলখ ে সলন, ‘যুখক্ত 
ম ানসির  সবসচসয় বড় সম্প দ।  তসব যুখক্তবাস দর  শ খক্ত যত ল বখশ ই লহাক  না লক ন, 
এ টা সীম াহীন নয়। ম ানসির  জানা দর ক ার, এ  অনন্ত খবসশ্ব শ ান্ত প্রানী খহসস সব তার  
সবটা লস ক িনও  জানসত  পার সব না।  সব  লজ সন লফ ল ার  দাব ী যুখক্তবা দী ম ানসির  
ক্ষ ম তার  খবপজ্জনক  অখতর ঞ্জ ন।  যুখক্তবা দ  হল  ক াখহনীর  অধথাং শ  ম াত্র।  ম ানসষ্ক  তার  
খন সজর  ওপর  লেসড় খ দসল অ দৃশ্য প্রবৃখত্ত র  বসল জ ীবন ত া র  দুুঃ িম য় হসয় উ ি সব  
এ বং অসৎ উ স েশ্য  প্রসণাখদ ত হস য় লস  খন সজসক  ও অ েস দর সক  ধ্বংস ক র সব।  
ম ানি সক  তার  খন সজর  প্র বৃখত্ত র  উ পর  লে সড় খ দসল  লস  পশুর ও অধম  হ সয়  পড়সব।’ 
র্াম ল লে ানা । 

‘বাসক থর  লস বক্ত সবযর  প্রসয় াজ নীয় অংসশ র  ক সয়ক টা ক র্া বাদ র ািসল।’ 
বলল আহম দ ম ুসা। 

‘খক  লসট া?’ 
বাক থ আর ও বসলখ েসলন, ‘সভযতা খন র বখে ন্ন সাম াখজক  প্রখক্রয়ারই ফল। 

সাম াখজক  ঐ খতহ্ হল বযখক্ত প্রক ৃখতসক  খন জস্ব  সংক ী ণথতা লর্ সক  ম ুক্ত ক র ার  শ খক্ত। 
এ টা সভযতার  অগ্র গখতর খভখত্ত ।’ 

‘ধেবাদ, লদিুন, বাক থ ক খর্ত লসই  যুখক্তবা দীর াই  ক্ষ ম তার  খবপজ্জনক  
অখতর ঞ্জ ন।  আজ তাসদর সক  এ বং সম াজসক  পশুর  স্তসর  নাখম সয় খদসয়সে। য া 
সভযতার  অগ্র গখত রূ দ্ধ ক সর  এ সক  দ্রুত অধুঃ গখতর খদ সক  খ নসয় যা সে।’ 

‘লতাম া সদর  বা সক থর  বক্তবয ল ক ার্াও লক ার্া ও আম াস দর  ধম থগ্রন্থ আল  
কু র আসনর  খশক্ষার প্রখতধ্বখন, আবার  লক ার্া ও খতখন  ভুল  ক স র খেসলন ।’ 

‘লযম ন?’ 
‘সপ্তম  শ তসক র  প্রর্ম  শ তসক  নাখযল হওয় া আল কু র আসনর  ৯৫ নম্বর 

সূর া আত -ত্বীসন আল্ল াহ র াবু্ব ল আলামীন বসলসেন লয, ‘ম ানি  ম হত্ত ম  সৃখষ্ট।  খক ন্তু 
লস যিন খব শ্ব াসসর  পর্ পখর তযাগ ক সর  তার  সুস্থ ল যাগযত া ও প্রক ৃখতর  খবক ৃখত 
ঘ টায়, তিন ত াুঁসক  খন ক ৃষ্টতম  পযথ াসয়  নাখম সয় লদয়া  হয়।’ আল -কু র আসনর  এ ই 
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ক র্ার  খক েুটা প্রখত ধ্বখন  লম সল সপ্তদশ  শ তসক র  লশ সি  বলা  বাসক থর  ‘পশুতত্ত্ব’-এ র  
ম সধয।  খক ন্তু বাক থ ভুল ক সর সেন যিন খতখন  যুখক্ত ও ধম থসক  পৃ র্ক  লভসব সেন এ বং  
এ  দুসয়র  ম সধয সম ন্বয় বা সহ াবস্থান লচ সয়সেন।  ইসলাম ব স ল, যুখক্তই হল ধম থ।  
ধম থহীনতা হল  যুখক্ত ও খব সবস ক র  খবরুসদ্ধ খব সদ্র াহ।’ 

‘আপনার  লশ ি ক র্াটা িুব  ভা র ী।’ 
‘আসসল ভ ার ী নয়।  কু র আসনর  তফসীর  প সড়ে লতা  সব পখর ষ্কার হসয়  

যাসব  লত াম ার  ক াসে।’ 
‘তসব  এ ক টা ক র্া, যুখক্তই ধম থ  এ ক র্া ল বাধ হয় স ব ধ সম থর  ল ক্ষ সত্র িাসট  

না।  লযম ন  িৃস্ট ান ধম থ।  যুখক্তর  খবরুসদ্ধ ই িৃস্ট ান ধসম থর  লড় াই ।  দশ ম  শ তাব্দ ী লর্ সক  
সপ্তদশ  শ তাব্দ ী পযথন্ত  ৩৫ হাজ ার  খবে ানীসক  িৃস্ট ান চ াচথ পুখ ড়সয় লম সর স ে।’ 

‘অর্চ লদ ি ইসলাম খবে ানস ক  েখড়সয় খদ সয়সে।  ল য ধম থ  যু খক্ত, খবসবক  
এ বং সখতযক ার  খবে ান  খচন্তা স ক  ভয়  ক সর  ল স  ধম থ ধম থ  নয় অ র্বা  লস  ধম থ  তার  সখি ক 
অবস্থাসন  লনই।’ 

গাখড়  এ সস খগ সয়খেল লম সয়সদ র  ক াোক াখে। 
লম সয়সদর  খব সক্ষ াভ অবস্থ াসনর  পাসশ ই ক ার  পাখক থং -এ  গাখড়  দাুঁড় ক র াসত  

অনসরাধ ক সর  লে ানা  বলল, ‘আম ার  দাুঁড়াসত  ইো  ক র সে। এ ক টু লদখি।’ 
আহম দ ম ুসা গাখড়  দ াুঁড় ক খর সয় বলল, ‘ওসদর  সাসর্  ল যাগ  ল দসব  নাখক?’ 
‘লক ন আম ার  ম ার্ায় ওড়না  আসে, এ  দাখব খন সয় আ সন্দা লন  আখম ও 

আম ার  খবশ্বখবদযালসয়  ক সর খে, তাহ সল লযাগ  খদ সত প ার সবা  ন া লক ন?’ 
ক র্া লশ ি ক সর ই লে ানা ত াস দর  গাখড় র  পাশ  খদ সয় চ সল যাওয়া  দু’খট  

গাখড় র  খদসক  তাখক সয়ই  দ্রু ত ক সণ্ঠ বসল উ ি ল, ‘খক েু এ ক টা অঘ টন  ঘ টসব।’ 
‘লক ন বলে?’ দ্রুত ক সণ্ঠ খজস ে স ক র ল আহম দ ম ুসা। 
‘দু’খট  গাখড় সত  ক সর  খস্কন  ল হস ে ে সদর  ল যসত  লদিল াম ।  ওস দর  উ পখস্থখত  

খবনা ক ার সণ ঘসট না।  ল যিা সন  ওরা য ায়, লসিা সন এক টা খক েু ঘ সট।’ 
‘ওরা ক ার া?’ 
‘খক েু খক েু লদ সশ  ওস দর  পখর চয় ওরা আ ল্ট্িা  োশ নাখলস্ট ।’ 
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‘ওসদর  সাম্প্রখতক  আসর ক টা পখর চয়, ওরা ব্ল্যাক  ক্র সসর  সহস যাগ ী।  
আব্বা এ টা বসল সেন।  ওরা অ যাখন্ট  লসসম খট ক  ব্ল্যাক  ক্র সসর  প্রভাসব এ িন অযাখন্ট  
ইসলামও হ সয় দাুঁখড়সয়স ে।’ 

ক র্া লশ ি ক সর ই  লে ানা  ভয় ও খবস্মসয়র  সা সর্  বসল  উ ি ল, ‘লদ িসলন  ওরা  
আক থাইভসস ঢুক ল।’ 

‘আক থাইভসস ঢুক ল লক ন?’ 
লম সয়সদর  লপেসন ই আক থাই ভস খবখডং। খবশ াল আক থাই ভস খবখডং। 

লম সয়র া আক থাইভস  খবখডং -এ র  লগাড়া  বর াবর  দাুঁখড়সয় আ সে । 
আহম দ ম ুসা লে ানার  উ ত্ত সর  খক েু বলল না।  খচন্তা  ক র খেল ল স। 
লে ানা গাখড়  লর্ সক  লবখর সয় খগস য়খেল।  এ কটু এ খগসয় এ কটা লম সয়র  সাসর্  

ক র্া বলস ত শু রু ক সর খেল।  ল পাশ াসক -আশ াসক  এ বং  বয়সস ও লস  লম সয়স দর  সা সর্  
খম সশ  খগসয়খেল। 

খি ক  এ ই সম সয়ই  লম সয়সদর  অবস্থাসনর  লম্বা  সাখর র  ম াঝ িা সন খচৎক ার, 
ব হ ব চ ও হুসটাপুখট শু রু হ সয় ল গল।  খক েু লম সয় েুসট ওখদ সক  চসল লগল, খক চু এ ল 
এ খদসক, ম াঝিান ফ াুঁক া হসয়  ল গল।  খক েু লম সয়  েুটসত  খগ সয় পসড় খগ সয়খেল।  আ র  
ক াতরাখে ল। 

প্রার্খম ক  আতঙ্ক  ও  খবভ্রাখন্তর  প র  ক সয়ক জন লম সয়  ঘ টন াস্থসলর  খদসক  েু সট  
লগল। 

লে ানা েু সট এসসখেল আ হম দ ম ুসার  ক াসে। 
আহম দ ম ুসা  তা সক  তু সল খন সয় আহত লম সয়স দর  ক াস ে গাখড়  দ াুঁড় ক র াল।  

নাম ল গাখড়  লর্ সক  আহম দ  ম ুসা ও  লে ানা  দু’জ সনই। 
লবশ  ক সয়ক জন লম সয়  পুসড়  লগ ল পুসড়  লগল  বসল  যন্ত্রণায়  খচৎক ার  ক র সে। 

খক ন্তু  লপাড়ার লক ান খচহ্ন  লনই।  পুড়সব ই বা  খক সস।  খক েুই লতা  ঘ সট খন ।  হ াুঁটু লর্সক  
খন সচর  খদসক ই যন্ত্রণা  ল বখশ । 

আহম দ ম ুসা  ঝুুঁসক  পসড়  ক সয় ক জনসক  পরীক্ষ া ক র ল।  তার পর েুসট  লগল  
ঘ টন ার  জায়গায়।  খক ন্তু লসিা স ন খক েুই লনই। 

খফসর  এ ল আহম দ ম ুসা। 
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‘খক েু বুঝসলন?’ 
‘খক েু।’ 
বসল আ হম দ  ম ুসা েুটােুখটর ত লনত্র ী  লগা সের এ ক খট  লম স য়সক  লে সক  

ব্বলল, ‘আম ার  ম সন হসে এর া খহট ক যাপসুসলর  আঘ াসত আহত হসয় সে। এ সদর  
তাড়াতাখড়  খক্ল খন সক  লনয়া  দর ক ার ।’ 

আহম দ ম ুসাস দর  োড়া ও আস র ক টা গাখড়  এ সস দাুঁখড় সয়খেল । 
‘খহট ক যাপসুল খক?’ লস লম সয়খ ট বলল। 
‘বলখ ে, এ সদর  আসগ  বযবস্থা  ক রুন ।’ 
‘আম ার  গাখড়  আস ে, আর  ওই গাখড় টা হসল ই হসয় যায়।’ বল ল লে ানা। 
‘ওটা আম া সদর  গাখড় ।  অ ে গাখড় গুসলা  আধ  ঘ ন্ট া প সর  আ সার  ক র্া।’ 

লসই লম সয়খট  বলল। 
ক র্া লশ ি ক সর ই লস খন স দথশ  খদ ল আহত লম সয়সদর  গ াখড় সত ল তালার জে 

এ বং বলল,’আখম  এ সদর  সাস র্ খক্ল খন সক  যাখে  লত াম র া খম খেল খন সয় চসল  এ স।’ 
দুই গ াখড় সত স াতজন লম সয়সক  লতাল া হ সলা। 
আহম দ ম ুসা ড্র াইখভং -এ  বস ল।  পাসশ র  খসসট লে ানার  পাস শ  বসল লসই  

লনত্র ী লগা সের লম সয়খট ।  ল পেস নর  েয়খট  খসসট  ৪  জন আ হত  লম সয়সহ  আসর ক জন 
লম সয় উ সি সে। 

লে ানার  গাখড়  ৬  দর জার খবশ া ল এ ক  খবলাশ বহুল ক ার । 
ইসতাম সধয  পুখলশ  এ সস খগ সয়খেল।  তার া জান সত চ াইল লক া ন খক্ল খন সক 

খন সয়  যাওয় া হসে আ হতস দর ।  আর ও বলল, আহতসদর  জ বানবন্দী খন সত  হ সব। 
লসই লনত্র ী লগা সের লম সয়খট  খক্ল খন সক র  নাম  জাখনসয় বলল,’খক সসর 

জবানবন্দী খন সত  হ সব তাস দর?’ 
‘পুখলশ সক  খন খশ্চত হস ত হ সব  তার া অস্ত্র  বহন  ক র খেল না।’ 
‘ধেবাদ  ইন্সস পটর ।  দুবথল ম া র ও িাস ব আসাম ীও  হ সত হস ব তাসদর ।’ 
বসল  গ াখড় র  দর জা বন্ধ  ক সর  খ দল লম সয়খট । 
চলসত শু রু  ক র ল গাখড় । 
লে ানাই প্রর্ম  ক র্া বলল। 



ব্ল্যাক ক্রসের মুসিামুখি  65 

 

লম সয়খট সক  খজসেস ক র ল,’আপনার  নাম  খক?’ 
‘ফাতমা।’ 
‘লক ার্ায়  পসড়ন?’ 
‘লুই ে াশ নাল ইউ খন ভাখসথখ টসত।’ 
এ ক টু লর্সম ই লম সয়খট  প্রশ্ন ক র ল,’আপনার  নাম?’ 
‘ম াখর য়া লজা সসফাইন।’ 
‘আপখন মুসলম ান নন? আপনাসক  আখম  ম ু সলম ান মসন ক সর খেলাম।’ 
‘লক ন মাখর য়া লজা সসফা ইন মু সলম ান হসত  পা সর  না?’ 
‘পাসর, খক ন্তু সাধারণ ত ফ্াসন্সর  ম ুসলম ানর া তাসদর  নাসম র  সাসর্ অন্ত ত 

এ ক টা আর বী নাম  যুক্ত ক সর ।  তাই  বলখ েলাম ।  তা োড়া...।’ 
‘তাোড়া  খক?’ 
লম সয়খট  ম াসন ফাতমা লে ানার  খদসক  ভাসলা ক সর  লচসয় বলল,’আপনাসক  

লক ার্াও লদ সিখে, নাম টাও আ ম ার  পখর খচত।’ 
‘আম াসক  লদ সি সেন? লক ার্ায়?’ 
ফাতমা লচাি  বন্ধ  ক সর  খচ ন্তা ক র খেল।  হি াৎ  উ চ্ছ্বখ সত হ সয় উ সি  

বলল,’লপসয়খ ে। আম াসদর  খবশ্বখবদযালসয়র  জা দুঘ সর  ল দসিখে।  আম া সদর  
খবশ্বখবদযালসয়র  প্রখত ষ্ঠাত া স¤্ রাট অষ্টাদশ  লুই।  খবশ্বখ বদযালসয়র  জ াদুঘ সর  
রুইস দর  সখচত্র  বং শ  তাখল ক া আসে। এ  বংশ  ধারার  ললসট স্ট  ইনফর সম শ নও এ র 
সাসর্  যুক্ত  র্ াসক ।  আখম  ইখতহ াসসর  োত্রী  ল তা, তাই  এ সব ঘ া টাঘ াখট  ক খর ।  দু’খদন  
আসগও আখম  লদস িখে, এ  বংস শ র  লশ ি নাম খট  ললিা খপ্র সন্সস ম াখর য়া লজাসস ফাইন  
লুই।  তার  ফ সটা যুক্ত  আস ে। য ার  সাসর্  আপনার  হুব হু খম ল।’ 

‘লচহার ার  খম ল লতা  র্া সক ।’ 
‘নাম  ও  লচহার ার  খম ল এ ক  সা স র্ এ ভা সব  হয়  না।  সখতয  বলুন  আপখন লক? 

তাোড়া  এ  ধর সনর  গাখড় ও  ফ্া সন্স খবসশ ি খভআইখপ’র া োড় া  বযবহ ার  ক সর  না।’ 
লে ানা উ ত্ত র  খদল না।  লস খক েু টা খবব্রত। 
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আহম দ ম ুসার  লি াুঁসট  হ াখস।  ব লল,’আপনার  সসন্দহ  খি ক ।  উ খন  ম াখর য়া 
লজাসসফ াইন  লুই।  খক ন্তু খন সজ র  র াজক ী য় পখর চয় উ খন  চান  না।  তা ই ওর ে াক  ন াম  
হসয়সে  লে ানা  লজ াসসফ াইন।’ 

আহম দ ম ুসার  ক র্া  লশ ানার  সসঙ্গ  সসঙ্গ ই  ফাতমার  লচাি - ম ুসি এ ক টা 
খবস্ময় ও খবব্র তক র  ভাব ফসুট  উ ি ল।  লস লে ানার  ক াে লর্স ক  এ ক টু সসর  বসসত 
লচষ্টা ক সর  লে াট্ট  এ ক টা ব াউ  ক র ল এ বং লে ানাসক  বলল,’ম াফ ক র সবন।  খচন সত  না  
লপসর  আপনার  সাসর্  অ ে র ক ম  বযবহার  ক সর খে।’ 

লে ানা দু’হ াসত  ফ াতমাসক  জখ ড়সয় ধসর  বলল,’লুই ব ংসশ  জ ন্মগ্রহণ ক র া  
খক  আম ার  অপরাধ লয আম ার  ক াে লর্সক  স সর  বসস ত হ সব, আম াসক  দূসর  র ািস ত  
হসব।’ 

ফাতমার  ম ুসির  খব স্ময় -খবম ূে তা ত িন ক াসটখ ন।  বলল,’ম াফ ক র সবন।  
আখম  বুঝসত  পার খে  না আ পনা র  ম ার্ায় ওড়না লক ন? ফ্ান্স ল ক ন ইউ সর াসপর লক ান 
অম ুসলম ান লম সয় এ ই  স্ট াইস ল ওড়না বয বহার  ক সর  না।’ 

‘হসত  পাসর  ত ার া এ বং আখম  এ ক  নই।’ ফাতমাসক  লেসড়  খদসয় লস াজা  
হসয় বসসত  বসস ত লে ানা বল ল। 

এ ই সম য় আহম দ ম ুসা  ল পেসন আহ ত লম সয়সদর  খ দ সক  তাখক সয় 
বলল,’খক্ল খন ক  ক তদূর?’ 

‘আর ও দশ  খম খন ট লাগসব।’ 
‘খক্ল খন কটা আপনাসদর  পখর খচত লব াধ হয়?’ 
‘আম ার  আব্বা  এ ক জন পাটথন ার ।  ভাইয়াও লসিা সন োক্তার ।’ 
ক র্া লশ স ক সর  পরক্ষ সণই লম সয়খট  আবার  বলল,’আপখন খহ ট ক যাপসুল 

সম্পসক থ বলসত  লচ সয়খেসলন ।’ 
‘খহট ক যাপসুল নতুন আখব ষ্কার।  ক যাপসুলগুসলা ব াতাস সর  সংস্প সশ থ 

আসার  সাসর্  সা সর্ ক যাপসু সল র  লম াড়ক  গসল যায়।  লভতর ল র্সক  লবখর সয়  আসস  
প্রচন্ে খহটওসয়ভ।  লস খ হটওস য়ভ আগুন সৃখষ্ট  ক সর  না, খক ন্তু ম ানসির  চাম ড়া ও 
লগাশ সতর ও পর অস ম্ভব খক্র য়াশীল।  চাম ড়ায় লফ াস্কা  প স ড় না, খক ন্তু চাম ড়ার 
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লভতসর র  লসলগু সলাসক  পুখড় স য় লশ স ক সর  লদয়।  যর্ াসম্ভব  ভাসলা খচখ ক ৎসা না  
হসল ম ানি  পঙ্গু খক ংবা জী বন পযথন্ত খবপন্ন  হস ত প াসর ।’ 

ভয় ফসুট উ ি ল ফাতমার  লচাসক -ম ুসি।  বলল,’বুঝসত পার খে ন া এ টা ঘ টল 
খক  ক সর?’ 

ক যাপসুলগুসলা খন খিপ্ত হসয় সে  আর ক াইভস খবখডং -এ র  খন চতলার  এ ক 
ক ক্ষ  লর্সক ।  এ ক  প্রক ার  খবসশ স বন্দুসক  ক যাপসুল গুসলা  ভ সর  খিগার  খট স প তা েুুঁসড়  
লদয়া  য ায়।  জল  র ংসয়র  ক যাপ সুল ম াখট র  ক াোক াখে  খদ সয়  ব াতাসস  ল ভসস  আসস।  
খম খেল ও খবসক্ষ াভক ার ীসদর  শ াসয়স্তা ক র ার  জসেই খব সশ িভাসব এ  অস্ত্র বযব হার  
ক র া হসে।  এ সত তাস দর  শ াস য়স্তাও ক র া হয়, আবার  তাসদ র  পাক ড়াও ক র া যায় 
এ ই অখভসযা সগ লয তার া লক ান  অস্ত্র বহন ক র খেল যার  খব সফ া র ণ ঘ সট ঐ  দুঘ থটন ার 
সৃখষ্ট  হসয়স ে।’ 

‘সাংঘ াখতক  অস্ত্র  লতা।’ 
খক ন্তু ফাতমার  লচা সি  খবখস্ম ত দৃখষ্ট ।  আহম দ  ম ুসার  খদস ক  লচসয় লস  

বলল,’আপখন আমথস এ িপাটথ  না ে াক্তার?’ 
‘দুসটার  লক ানট াই নই।’ লি াুঁসট  হাখস লটসন উ ত্ত র  খদল আ হম দ  ম ুসা।   
নার ী ক সণ্ঠর  এ ক টা ‘বাুঁচা ও ব াুঁ চাও’ খচৎক ার  লভসস  এ ল এ  সম য় র াস্তার 

বাম  পাম  লর্সক । 
আহম দ ম ুসা ওখ দসক  লচ াক  খফখর সয় লদ িল, এ ক জন লম সয়সক  দু’জন  

ললাক  লজার ক সর  গাখড় সত  লত া লার লচষ্টা ক র সে। 
আহম দ ম ুসা  গাখড় র  ম ার্ া ঘ ুখর সয লসই  গাখড় টার  পাসশ  খন সয় দাুঁড় ক র াল। 
লাফ খদসয়  নাম ল গ াখড়  লর্ সক । 
আহম দ ম ুসা  ও সদর  ক াসে  ল যসতই  এ ক জন লম সয়খট সক  ল েসড় খ দসয়  

আহম দ ম ুসাসক  লক্ষ য ক সর  বলল,’এ খশ য়ান ভূত ভাগ, না হসল ম ার্া গুুঁসড়া ক স র  
লদব।’ 

‘লেসড়  দা ও লম সয়টাসক ।  খক  ঘ সটসে শু নসত দাও  আম াসদর ।’ 
আহম দ ম ুসার  ক র্া  লশ ি না হ সতই  ললাক টা এ ক  ধা প এ খগস য় এ সস ঘ ুখি  

চালাল আহম দ  ম ুসার  লচায় াল লসক্ষ য। 
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আহম দ ম ুসা  এ ক টু খন চু হ সয়  ত ার  ঘ ুখি পাশ  ক াখট সয় তার  লক া ম সর র  লবে  
ধসর  এ ক  হ্াুঁচক া টাসন  তা সক  ম ার্ায় তু সল  খন সয় আ েসড় লফ লল ম াখট সত। 

ইসতাম সধয  খদ্ব্তীয়  ললাক খট  তার  সার্ীর  এ ই অ বস্থা লদ স ি লম সয়খট সক  
লেসড় খ দসয়  খপস্তল ল বর  ক স র খেল।  আহম দ ম ুসার  খদসক  খপস্তল বাখগ সয় লস 
বলল,’খবসদশ ী  শ য়তান এই ম ু হূসতথ  ভাগ। না  হ সল ম ার্া  ফ.ু.. ।’ 

তার  ক র্া লশ ি হসলা  না। 
ম ুহূসতথ আহম দ  ম ুসার  ম ার্া খ নসচ চসল ল গল।  তাুঁর  ে ান প া েুসট লগল  

ললাক টার  খপস্তল ধর া হ াত ল স ক্ষ য।  তার  হাত  লর্ সক  খপস্তল খ েটসক  পসড় লগল। 
খবম ূে ললাক টা খক েু বুসঝ  ওিা র  আসগই আ হম দ ম ুসা  উ সি  দ াুঁড়াল। 
ললাক টাও েুসট  এ ল ঝাুঁখপ সয় প ড়ার জসে আ হম দ ম ুসার  ওপ র । 
আহম দ ম ুসা বাম  হাতটা  লাখ ি র  ম ত লসাজা  ক সর  তা সক  ল ি খক সয় খদসয় 

ে ান হা ত  খদ সয়  ত ার  লবে  ধসর  লট সন খন সয়  শ ূসে  তুসল  েুুঁ সড়  ম ার ল প্রতম  ললাক টার  
ওপর ।  লস  ত িন উ সি  দ াুঁখড়স য় েু সট আসখেল  আ হম দ  ম ুসার  খদসক ।  দু’জ সনই  
আেসড় পড়ল  ম াখট সত। 

আহম দ ম ুসা ও সদর  লক্ষ য ক স র  বলল,’উ ি সত লচষ্টা  ক সর া ন া।  কু কু সর র 
ম ত গুলী  লি সয় ম র সব।’ 

আক্র ান্ত লম সয়খট  আহম দ  ম ুসা র  পাসশ  দ াুঁখড় সয় ক াুঁপখেল। 
‘আপখন ওস দর  লচ সনন  লব ান?’ খজসেস ক র ল আহম দ ম ুসা  ল ম সয়খট সক । 
‘না।’ বলর  লম সয়খট । 
‘লক ন আপনাসক  ওরা  খক ে োপ ক সর খেল?’ 
‘ক াসফসত  চা ল িসত  লি সত ও স দর  সাসর্ লদি া।  ওরা আজ র া সত আম াসক  

খে নার  অফার  ক সর খেল।  আখ ম  র াখজ হ ইখন ।  তার পর ওরা আম াসক  তাস দর  স াসর্  
লযসত  বসলখ েল।  আখম  লয স ত  চাইখন ।  তাই আম া সক  ল জার ক সর  ধসর  খন সয় 
যাখে ল।’ 

এ ক টু র্াম ল লম সয়খট । 
তার পর লম সয়খট  বলল,’আপখন আম াসক  র ক্ষ া ক সর সেন।  ঈ শ্বর  আপনার  

ম ঙ্গ ল ক রুন।’ 
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পুখলশ  এ ল এ  সম য়।   
আহম দ ম ুসা সব ঘ টন া পুখলশ সক  জাখনসয় বলল, ‘আপনার া লদিুন  

বযাপার টা।’ 
বসল আহম দ  ম ুসা চ সল আসখে ল। 
পুখলশ  হাতক ড়া পরাখে ল দু’জন দুবৃথত্ত সক । 
‘লদিুন আখম  শ াখন্তসত র্ াক স ত চাই, লক ান ম াম লায় জড়াসত চাই ন া।  

আম ার  খন র াপত্ত াহীনতা তা সত  আর ও বাড়সব।’ ভয়াতথ  ক সন্ি  বলল লম সয়খট । 
আহম দ ম ুসা দাুঁড়াল। 
এ ক জন পুখলশ  লম সয়খট র  ক াস ে এ সস  বলল, ‘আপনার  খি ক ানা আম াস দর  

খদসয় চসল  য ান।  আপনাসক  লব খশ  খক েুসত না জড়া সত আম র া লচষ্টা ক র ব।’ 
আহম দ ম ুসা চ সল এ ল।   
লে ানা, ফাতমা ও লপ েসনর  লম সয়খট  সবাই গ াখড়  লর্ স ক  লবখর সয় 

দাুঁখড়সয়খেল। ফা তমা ও  অে  লম সয়খট র  লচাসি  খবস্ময় -খবম ুগ্ধ দৃখষ্ট । 
‘দুুঃ খিত, ক সয়ক  খম খন ট লদখর  হসলা।’ ফা তমার  খদ সক  লচ সয়  ক র্া ক য়খট 

বসল ত াড়াতাখড়  এ সস  বসল  ড্র াইখভং খসসট  আহম দ ম ুসা। 
লে ানা, ফাতমার াও উ ি ল গাখড় সত। 
গাখড় সত উ সি  ব সসই  ফাতমা  বলল, ‘আম ার  ম সন হ সয় লদখ র সত হয় সতা  

খক েু ক্ষ খত হসয়স ে, খক ন্তু লাভ হসয়সে  অ সনক  বড়।’ 
এ ক টু লর্সম ই ফ াতমা আ হম দ ম ুসাসক  লক্ষ য ক সর  আবার  বলা  শু রু ক র ল, 

‘আপখন আম াস দর  অ বাক  ক স র সেন, যা লদ িলাম এ িনও  খ বশ্বাস হসে  না।  ম সন  
হসে  খসসন ম ার  এ ক টা দৃশ্য  ল দিলাম।  খর ভলবার ওয়ালা  দু’জন গুন্ে া সক  আপখন  
এ ক দম  পুতুসল পখর ণত ক র সলন, আশ্চযথ!’ 

ফাতমার  লচ াি  ল র্সক  খব স্মসয় র  লঘ ার  ক াটসে  না।  ম ন তার  লত ালপাড়  
ক র সে শ ান্ত -খশ ষ্ট, ভদ্র  ও লক াম ল লচহার ার  এ ই  লল াক খট 

৭৭ 
অম ন ইস্প াসতর  ম ত ক খি ন আর  আগুসনর  ম ত  অম ন জ্ব সল উ ি সত প ার ল  

লক ম ন কসর? 
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লে ানার  লি াুঁসট  হাখস।  খক েু বল ল না লস। 
লসখদসক  লচসয়  ফাতমা  বলল, ‘বাসর, আপখন হাস সেন, লযন খক েুই  

হয়খন ।’ 
‘ও খক েু না।  আসুন আম র া িা র াপ অতীত সক  ভুসল যাই।’ ব সল আহম দ  

ম ুসা লপে সনর  খদসক  ত াখক সয় বলল, ‘লবাসনর া লক ম ন আসে ন?’ 
‘যন্ত্রণা আ সগর লচ সয় ব াসড়খ ন।’ বলল লপে সনর  লম সয়খট । 
‘আলহাম দুখল ল্লাহ, লবদনা  না  বাড়াটা িুবই  ভ াসলা  লক্ষ ণ।  ল পাড়া আর ও  

গভীর  না হওয়ার ই  লক্ষ ণ এট া।’ 
ফাতমা বুঝল, তার  খজে াসাসক  ম াখর য়া এ বং আহম দ ম ু সা দু’জ সনই  

এ খড় সয় লগল।  সুতরাং ফাতমা  এ  খবিসয় আর  লক ান ক র্া বলল না।  খক ন্তু ম সনর 
আকু খল -খবকু খল  ক ম ল না।  বর ং য িন জ ানল  আহম দ ম ুসা  ম ু সলম ান, তিন হৃদসয়  
লযম ন এ ক টা গসবথর  ভাব সৃখষ্ট  হসলা, লতমখ ন ম সন খজে াসাও লবসড় লগল।  খক ন্তু 
খক েুই বলল না।  ত ার  দৃখষ্ট  র ই ল সাম সন খনবদ্ধ। 

লে ানা ফ াতমার  অস্ব খস্তট া বুঝ সত পার সে।  খক ন্তু লস  ভাব সে  খজে াসাটা  
আর ও বাড়ুক ।  এ ক  সম য় বলা  যা সব স ব ক র্া।  লে ানার ও দৃখ ষ্ট সাম সন। 

আহম দ ম ুসার  দু ই হাত খস্ট য়াখ র ং হুইসল।  দৃখষ্ট  তার  র াস্তার ও পর খনবদ্ধ। 
তার ও ম সন খচন্তার  লতালপ াড়। 
ফ্াসন্সর  ম ুসখলম  লম সয়র া র াস্তায় লনসমসে  তা সদর  খবশ্বাস ও  সাংসৃ্কখতক  

অখধ ক ার  আদাসয়র  জস ে। 
তাসদর  এ ই শ াখন্তপূণথ চাওয়া র  জবাব তার া ল পল ‘খহট ক যাপসলূ’ এ র  

আঘ াসতর ম াধযসম।  ফ্া সন্সর  ম ানবা খধ ক ার  লযম ন তাস দর  ওপর  এ ই  অতয াচাসর  
লক ান অপরাধসব াধ ক র সে ন া।  লতমখ ন ইউ সর াপ ীয় 

৭৮ 
ম ানবাখধ ক ার  ক খমশ ন এ  খবিয় খন সয় টু শ ব্দ ও ক র সব  না।  বর ং উ সদার  

খপখন্ে  বুসধার ঘ াসড়  চাপা সনার  ম ত ক সর  খহট ক যাপসূ সলর  ল য আক্র ম ণ তার  দায়  
ম ুসলম ানসদর  ঘ াসড়ই চ াপা স নার  লচষ্টা ক র সব।  এ ই অস হনীয় অ বস্থা  লর্ সক  
ম ুসলম ানসদর  ম ুখক্ত ক সব আস সব? 
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ক াসর া ম ুসি লক ান কর্া লনই।  এ খগসয় চলসে  গাখড় । 
 
 
 
পযাখর স খক্র সসন্ট  খক্ল খন সক র  এম ার সজখন্স  ওয়াে থ। 
অসনক গুসলা লেসল ও লম সয় ে া.ক্তার  বযস্ত হসয় উ সি সে আ হত ম ুসখলম  

োত্রীসদর  খন সয়।  এ সদর  ম সধয  ফাতমার  ভাই  যু বাসয়র ও  র সয়স ে। 
ইম ার সজখন্স  ওয়াসে থর  এ ক পাস শ  দাুঁখড়সয় খেল  ফাতমা। 
ইম ার সজখন্স  ওয়াসে থর  চী ফ সা জথন ে া. ওমর  ল ফ্ল্খম ং এ বং ে া. যুব াসয়র  

এ খগসয় এ ল ফাতমার  খদ সক । 
ওমর  লফ্ল্খম ং বৃখট শ  ম ুসখলম। বয়স পিা সশ র  ম ত। তার  লচাসি -ম ুসি  

খবস্ময়। 
‘তুখম  নাখক  ে া. যুবা সয়র সক  বসলে  ‘খহট ক যাপসলূ’ লর্ সক  আঘ াত  

লপসয়স ে লম সয়র া?’ ফাতমাসক  লক্ষ য ক সর  বলল ে া. ওমর  ল ফ্ল্ খম ং। 
‘খ জ, বসলখ ে।’ 
ওমর  লফ্ল্খম ং -এ র  ক পাল  কু খি ত হসলা।  বলল, ‘অসম্ভব, তুখম  জানসল  খক  

ক সর? খক্ল খনক যাল লটসস্ট র  পর গত সপ্তা সহ  এ ই লগাপন  অস্ত্র  ব াজাসর  ে াড়া হসয় সে। 
আখম  এ  ক র্াটা  শু সনখ ে  লর খে স য়শ ন খচখ ক ৎসা খবসশ িে  প্র স ফসর খগলস  লে  ল বার -
এ র  ক াসে গতক াল।  ে া. যুবা সয়র  না বল সল আখম  জানস ত পার তাম  না এ গু সলা  
‘খহট ক যাপসুল’-  এ র  আঘ াত।’ 

‘আখম  খক েুই জাখন  না।  খযখন  গাখড় সত  আ হতস দর সহ আম াসদর  খন সয়  
এ সসসেন খতখন  আম াস দর  এ ক র্া ব সলসেন।’ 

‘লক  লত াম াসদর  খন সয়  এ সসস ে?’ 
‘এ ক জন যুবক ।  তাুঁর  সাসর্  আসেন বুর সব া র াজকু ম ার ী খপ্র সন্সস ম াখর য়া 

লজাসসফ াইন লুই।  ঐ  যু বক খট  ম ুসলম ান।’ 
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‘খক  বলে  তুখম? বুর সবা  র াজকু ম ার ী এ িাসন  এ সসস েন? ঐ  যুব ক খট র  সাসর্  
এ সসসেন? এ বং ঐ  যুবক খট  ম ু সলম ান? অখবশ্বাস্য ক র্া।  তুখম  সতযই জ ান লম সয়খট  
বুর সবা র াজকু ম ার ী এ বং যুবক খট  ম ুসলম ান?’ 

‘লক ান সসন্দহ  লনই।  র াস্তায়  ঘ টন া আর ও ম জার ঘ সটসে। এ ক টা লম সয়সক  
খক ে োপ ক র খেল দু’জন খপ স্তলধার ী সন্ত্রাসী।  যু বক খট  গাখড়  র্াখম সয় লন সম  খগসয়  
খপস্তলধারী দু’জনসক  ি াখল  হ াসত নাস্ত ানাবুদ  ক সর  লম সয়খট সক  উ দ্ধার  ক সর সে। 
খবশ ালসদহী  সন্ত্রাসী  দু’জনসক  যুবক খট র  ক াসে লিল ার  পুতুল  বসল ম সন হসয় সে।’ 

লচাি োনাবড় া হ সয় উ ি ল ে া.  লফ্ল্খম ং ও ে া. যু বাসয় সর র । 
লক ান কর্া বলল  না ত া র া। 
ফাতমাই ক র্া  বলল  আবার ।  বলল, ‘খহট ক যাপসলূ’-এ র  শু ধু নাম  বলা ই  

ন য়, এ টা খক  খদসয়  খক ভাসব  েুুঁড়সত  হয়, খক ভাসব য ায়, খক ভাসব খক্র য়া ক সর, 
প্রখতখক্র য়া খক  খক  হয় ইতয াখদ সব ক র্াই  খতখন  বসল সেন।’ 

‘ওরা লক ার্ ায়?’ 
‘ওসয়খট ং রু সম  ব সস আ সেন।’ 
‘আসেন এ তক্ষণ?’ 
‘আখম  অনসরাধ ক সর খে।’ 
ে া. ওমর  লফ্ল্খম ং ে া. যুবা সয়স র র  খদসক  লচসয় বলল, ‘এ র া ক াজ ক র সে। 

চল আম র া এ ক টু কর্া বসল আখস।’ 
ওসয়খট ং রুসম  নয়, আহম দ ম ু সা ও  লে ানা  বসসখেল  ে া.  ওম র  লফ্ল্খম ং  এ র  

অখফস ক সক্ষ ই। 
ফাতমা ে া.  লফ্ল্খম ং ও ে া.  যুব া সয়র সক  খন সয় ক সক্ষ  প্র সবশ  ক র ল। 
৮০ 
উ সি  দাুঁড়াল আ হম দ ম ুসা  ও ল ে ানা। 
ফাতমা ে া.  লফ্ল্ খম ং এ বং  ে া.  যুব াসয়র সক  পখর চয় ক খর সয় খ দল ত াসদর  

সাসর্। 
ে া. লফ্ল্খম ং এ বং  ে া. যু বাসয়র  দু’জসন খি ক  বাউ  ক র সলা  না, খক ন্তু সাম সনর  

খদসক  এ ক টু ম ার্া ঝুুঁক াল।  ে া. ল ফ্ল্খম ং সসম্ম াসন লে ানাসক  উ সেশ্য ক সর  বলল, 
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‘আম াসদর  লসৌভা গয লয, এ ক  উ পলসক্ষ  আপনাসক  লদি ার  ল সৌভাগয  আম ার  হ সলা।  
আম র া িু খশ  হসয়খে।  আপনার  সম্ম াখন ত খপতার  জস ে আম াস দর  শ্রদ্ধা।’ 

‘আখম  আপনার  লম সয়র  বয়সস র ।  আম াসক  ঐ ভাসব সসম্বাধন  ক র সল আখম 
এ িাসন বস সত পার সবা  না।’ 

‘ধেবাদ  ল তাম াসক ।’ ব সল ব সসত বস সত  ে া. লফ্ল্খম ং আহ ম দ ম ুসাসক  
লক্ষ য ক সর  বলল, ‘ইখতম সধযই  ফাতমা আপনার  সম্প সক থ যা বসলসে তাস ত আম র া 
চম ৎক ৃ ত হসয়খে।  পখর খচত হস ত এ সসখে আ পনার  সা সর্। ভী িণ  িুখশ  হসয়খে  লজ সন  
লয আপখন  ম ুসলম ান।’ 

র্াম ল ে া. লফ্ল্খম ং। আহম দ ম ু সা ও  লে ানার  খদসক  এ ক বার  লচসয়  বলল, 
‘এ ক টা পাসসথানাল  প্রশ্ন ক র সল  খক  র াগ ক র সবন আপনার া?’ 

‘লম াসটই  না, ক রুন।’ বলল আহম দ ম ুসা। 
‘খক েু ম সন ক র সবন না, আপনাসদর  পখর চয় লয সহ তু  দুই  প্রাসন্তর, তাই 

আম ার  জানসত ইে া ক র সে আপনাসদর  দু’জসনর  ম সধয  খক  সম্পক থ?’ 
প্রশ্নটা খবদঘ ুসট এবং  এ সক বার  নগ্ন। 
লে ানা তাক াল  আহম দ  ম ুসার  খ দসক ।  তার  ম ুি  লাল  হ সয়  উ সি সে  লজ্জায়।  

আহম দ ম ুসার  লি াুঁ সট ফুসট  উ স ি সে লে াট্ট  এ ক  টুক সর া হাখস। 
আহম দ ম ুসার  খ দসক  ত াক াসনা র  পর ম ুিটা এ ক টু নত  ক সর খেল লে ানা।  

পরক্ষ সণই ম ুি তুসল সলজ্জ লহ সস বলল, ‘খক  উ ত্তর  লদব আখম  বুঝসত পার খে না।’ 
বসল আব ার  ম ুি নাখম সয়  খন ল ল ে ানা। 

ফাতমাসহ  সবার ই  লচাি  উ জ্জ্বল হসয়  উ সি সে।  লে ানা  উ ত্ত র  খদসত  না 
পার সলও লে ানার  লাজরাঙ্গা ম ু ি খজে াসার  জবা ব খদ সয় খদ স য়সে। 

‘খি ক  আসে। লবশ ।  তাসত খ ক ।’ ম ুসি লেসহর  হ াখস লটস ন বলল ে া. 
লফ্ল্খম ং। 

ে া. লফ্ল্খম ং -এ র  ক সক্ষ র  দর জা য় পদথ ার  আড়াসল  এ সস  দাুঁখড়স য়খেল বয়স্ক  
এ ক জন ভদ্র সলাক  এ বং এ কজন ভদ্র ম খহলা।  তার া শু নখ ে ল ক র্াগুসল া।  ক সক্ষ  
ঢুক সব খক  ঢুক সব না খচন্তা ক র খেল।  তার া ওয়াসে থ এ ক জন লম সয়র  ক াে লর্ সক  
দু’জন অখতখর্র  ক র্া  শু সনস ে প সর্র স ব ক াখহনীস হ।  ল জসনসে  অখতখর্স দর  
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এ ক জন ম ুসখলম  যুবক, আসর ক জন খপ্রসন্সস ম াখর য়া। সাগ্রস হ তা সদর  সা সর্ লদ িার  
ক র ার  জসেই এ সসসে। পদথার  দু’ভাস গর ম াঝিান খদসয় তার া দু’জনসক ই ল দি সত 
পাসে। 

ে া. লফ্ল্খম ং র্াম সত ই আহম দ ম ুসা ঈ িৎ লহসস জড়তা হীন অতযন্ত সর ল 
ক সন্ি  বলল, ‘এ ক টা দুঘ থটন াসক  লক ন্দ্র ক সর  ওর সাসর্ আম ার  পখর চয়।  তার পর 
লস্প ন ও ফ্ াসন্স  লবশ  খক েু  ঘ টন া -দুঘ থটন া আম াসদর  বার  ব ার  লদ িা  ক খর সয়সে। 
সাম সন আর ও খক েু ঘ টসব খক ন া আম র া দু’জন  লক উ  তা  জাখন  না।’ 

পদথার  এ পাসর  দাুঁড়া সনা ভদ্র সল াসক র  লচাস ি -ম ুসি  আনন্দ  উ পস চ উ ি ল। 
‘চম ৎক ার, চম ৎক ার  জবাব।  এ টা পৃখর্বীর  লয  লক ান উ ন্নত  সাখহ সতযর 

এ ক টা অংশ  হস ত পাসর !’ ক র্া গুসলা  বলস ত বলসত  ভদ্র সলাক  ও ভদ্র ম খহলা দু’জন  
পদথা লি সল ঘ সর  ঢুক ল। 

ভদ্র সলাক খট  আবু আ সম র  আব্দ ু ল্লাহ।  বয়স  সত্ত সর র  ক াে াক াখে।  ফা তমার  
আব্বা  এ বং  ভদ্র ম খহলার  না ম  িাখদজ া।  ফ াতমার  আম্ম া ।  খবসক্ষ াভ  খম খেসল  
গন্েসগাসল্লর  িবর  শু সন তার া েুসট  এ সসস ে খক্ল খন সক । 

তার া প্র সবশ  ক র ার  স সঙ্গ  সস ঙ্গ  ে া. লফ্ল্খম ং ও  যুবাসয়র  উ সি  দাুঁড় াল।  
তাসদর  সা সর্ অ সে সক সলই।  প্রসবশ  ক সর ই বলল, ‘সক সলর  ক াসে ম াফ চাখে, 
এ ই অসসৌজ েম ূলক  প্রসবসশ র  জসে।  আর ও ম াফ  চাখে, পদথার  আড়াসল দাুঁখড়সয়  
ক র্া লশ ানার  জস ে।’ 

ফাতমা  এ সস  তার  আব্বা -আ ম্ম া র  ম াঝিা সন দাুঁড়াল।  আহ ম দ ম ুসা  ও  
লে ানাসক  লক্ষ য ক সর  বলল, ‘আম ার  আব্বা, ইখতহা সসর  অধ যাপক  খেসলন ।  ফরাসী 
ভািায় ক খবতা ও গল্পও ললসি ন।  ক সয়ক  বের আসগ খর টায়ার  ক সর সেন অধযাপনা  
লর্সক ।  আম ার  আম্ম া ও  আম র া চার  লজনাসর শ ন ধসর  ফ্াসন্স  আখে।’ 

ফাতমা আহম দ  ম ুসাস দর  সম্প সক থ বলসত  যাখে ল।  বাধ া খদ সয়  তার  আব্ব া 
বলল, ‘বলসত হসব  না, নাখবলা োখন্স র  ক াসে  সব  শু সনখ ে ইখ তমসধযই।’ 

নাখবলা ে াখন্স ও আ হত  লম সয়সদর  সাস র্ আ হম দ ম ুসা র  গাখড় সত  
এ সসখেল। 

বসল সবা ই। 
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ে া. লফ্ল্খম ং বলল, ‘এ ই যুবক ই  আহতসদর  লদ সি বসলস ে ‘খ হট ক যাপসসূল’ 
লম সয়র া আহত  হসয় সে। উ খন  না বলসল এ তক্ষণ ও আম র া বু ঝসত প ার তাম  না লয, 
খক সস এ ম নট া ঘটল ।  তার  ফসল যর্াসম সয় উ পযুক্ত খচখ ক ৎস া আম র া শু রু ক র সত 
পার তাম  না।  ত াই  আখম  ক ৃতেতা জানাস ত এ সসখেল াম  লস ই সা সর্ আম ার  জানার  
আগ্রহ হসয়খেল, সপ্তাহ ি াসন ক  আসগ বাজা সর  চালু  হওয় া এ ই ম ার ণাস্ত্র সম্প সক থ  
এ তটা খবস্তাখর ত খক ভাসব  জান সত প ার সলন?’ 

‘সপ্তাহ  িা সনক  আস গ  বাজা সর  এ সসস ে  খি ক, খক ন্তু ‘স্ট্র াসটখ জ ক  জানথাল’ 
এ বং ‘ওয়াডথ  সা ইন্স’ এ ক  বে র  আসগ এ ই  আখবষ্কার  সম্প স ক থ ললসি।’ 

‘জানথাল  দুখট র  নাম  শু সনখ ে। ল ক ানখ দন লদখিখন।  এ  দু’খট  দু লথভ জানথাল  
তাহসল  আপখন খনয়খ ম ত পসড় ন?’ 

‘খজ।’ 
‘আম ার  ম ত এ টু -আধট ু  পড়ুয়া  এ বং ে ান -গস বিণ ায় বযস্ত  যার া, তার া লতা  

কু ংফু, ক ার াত ব া ম ার াম াখর  ল র্ সক  দশ  লযাজন  দূসর  র্া সক । খকন্তু বাে া শু নল াম  তুখম  
খপস্তলধারী দুই  গুন্ে াসক  িাখল  হাসত ই স াবাড়  ক সর ে। দুইস ত লতা  খম লসে  না বৎস !’ 

আহম দ ম ুসা এ ক টু হাসল এ বং বলল, ‘ম ানি  বলসত  পখ র পূণথ ম ানি  
বুঝায়।  ম ানি সক  পূণথ হ সত  হ সল ল তা  তা সক  সব  ল যাগযত াই  অজথন  ক র সত হ সব।  
ম ুসলম ানসদর  লক্ষ সত্র এ টা আর ও লবখশ  সতয। ম ুসলম া নসদর  আল্লাহ  উ ত্থান  
ঘ খট সয়সেন পৃখর্বীর  ম ানি সক  ভাসলা  ক াসজর  খন সদথশ  লদয়া  এ বং ম ন্দ ক াজ লর্ সক  
খবর ত র ািার  জস ে।  অে  ক র্া য় পৃখর্বীর  লনতৃত্ব  লদয়ার  জস ে।  লনতৃত্ব খ দসত  হসল  
লতা সব  লয াগযতা ই তা সদর  অ জথন ক র সত হসব।  অন্তত  প্রখতখ ট ম ুসলম ানসক  এ ক ই 
সাসর্  গহৃ ী, পুখলশ  ও ব সখন স ক র  ভূখম ক া পালসনর  ম ত  লযা গযতা  অজথন  ক র সতই  
হসব।  ইখতহাস  ব সল এ ই  ল যা গযতা যিন  আম র া হাখর সয়  ল ফলসত শু রু ক সর খে, 
ম ুসলম ানসদর  পতন শুরু  হসয় স ে তিন  লর্ সক ই ।  আর ......।’ 

‘র্াম  র্ াম  বৎস!  ব সল ফাতম ার  আব্বা  আহম দ  ম ুসাসক  র্াখ ম সয় খদল।  
বলল, ‘এ ক টু দাুঁড়াও এ ক র্া গুসলা  আখম  খল সি  খন ই।  আম া র  জীবসন  এ ম ন ক র্া  
শু খন খন ।’ বসল ক াগজ -ক লম  ল বর  ক র ল ফাতমার  আব্বা। 
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এ র পর ফাতমার  আব্বাই প্র র্ম ক র্া বলল, ‘লক াসটশ সনর  সাসর্ যার  
লক াসটশ ন তার  নাম  র্াক সত হয়।  নাম টা লতাম ার  বল বৎ স!’ বসল লচাি  তুসল  
তাক াল আহম দ  ম ুসার  খদসক । 

আহম দ ম ুসা এ ক টু খদ্ব্ধা ক র ল।  তাক াল লে ানার  খদসক ।  তার পর ফাতমার  
আব্বার  খদসক  তাখক সয় বলল, ‘খল িুন, আহম দ ম ুসা।’ 

ফাতমার  আব্বা ম ার্া খন চু ক র ল ললিার  জসে।  খক ন্তু খল িসত  শু রু ক সর ই 
হি াৎ ম ার্া  তুসল  খজসেস ক র ল, ‘লক ান আহম দ  ম ু সা?’ তার  ক সন্ি  খবস্ময় ও  
খজে াসার  উ চ্ছ্বাস। 

আহম দ ম ুসা ও লে ানা োড়া স বার  লচাস ি -ম ুসি ই এ ই এ ক ই খবস্ময় এ বং  
খজে াসা। 

আহম দ ম ুসা লক ান জবা ব খদল  না। 
লে ানার  দৃখষ্ট  আহম দ  ম ুসার  খদ সক  খন বদ্ধ।  লি াুঁসট  তার  লগৌর স বর  হাখস। 
‘বাখড়  ল তাম ার  লক ান লদ সশ?’ ফাতমার  আব্বা ই প্রশ্ন  ক র ল। 
‘লক ান ল দসশ ই  আম ার  বাখড়  ল নই।’ 
‘লনই? লতাম ার  ল দশ?’ 
‘আম ার  লক ান ল দশ  লনই।’ 
‘লদশ ও লনই? তুখম  লক ান ল দস শ র  নাগখর ক?’ 
‘প্রায় সক ল ম ুসখলম  ল দসশ র  নাগখর ক ত্ব আম ার  আসে।’ 
শু ধু ফাতমার  আব্বার  নয় অ সে সক সলর  দৃখষ্ট ও খবস্মসয় খবফাখর ত। 

খপনপতন নীর বতা। 
‘লক ান ল দশ  লর্ সক  তুখম  ফ্াসন্স  এ সসখেসল?’ 
‘ম ধযএ খশ য়া লর্সক ।’ 
‘ম ধযএ খশ য়ার লক ান লদশ  লর্ স ক?’ 
‘খসংখ ক য়াং লর্সক ।’ 
‘খসংখ ক য়াং-এ  লক ান ল দশ  লর্ স ক? 
‘লস্প ন অর্ব া বলা যায় ফ্ ান্স লর্সক ।’ 
‘লস্প সন এসসখে সল লক া সত্থসক?’ 



ব্ল্যাক ক্রসের মুসিামুখি  77 

 

‘বলক ান বা  যুস গাি াখভয়া লর্স ক ।’ 
‘লসিা সন?’ 
‘ক সক শ াস লর্সক ।’ 
‘ক সক শ াসস?’ 
‘ম ধযএ খশ য়া লর্সক ।’ 
‘লসিা সন?’ 
‘খম ন্দানাও।’ 
‘আর  খম ন্দানাওসয়?’ 
‘খফখল খস্তন ।’ 
‘ফ্ান্স লর্ সক  লক ার্ ায় য াসব?’ 
‘জাখন না, ঘ টন া লযিা সন খনসয়  যায়।’ 
ঝট ক সর  উ সি  দাুঁড়াল  ফা তমার  আব্বা। 
ফাতমা, ে া. যুব াসয়র, ে া. লফ্ল্খ ম ং সবাই  খবস্ময় খ বম ূে। 
ফাতমার  আব্ব া উ সি  এ সস  স বাইসক  অবাক  ক সর  খদ সয় হাুঁটু  লগ সড় বসল  

আহম দ ম ুসার  লচয়া সর র  পাসশ ।  আহম দ  ম ুসার  এ ক খট  হাত খ নসয় চুম ু লিল  এ বং হু  
হু ক সর  লক ুঁসদ  উ ি ল।  বলল, ‘তুখম  আম াসদর  স্ব সের আ হম দ ম ুসা! আল্লা হ খন সয়  
এ সসসেন আম া সদর  ম াসঝ।  ত াুঁর  অপ ার  ক রুণা।’ ব সল বৃদ্ধ  দু’হা ত ওপসর  তুলল  
লম ানাজাসতর জ সে। 

সবার  লচা ি খসক্ত হসয় উ সি সে। লে ানার ও। ফা তমার ও। বৃসদ্ধ র  বাুঁধ ভাঙ্গ া  
আসবগ সক সলর  হৃ দয় সক ই স্প শ থ ক সর সে। 

‘ম াফ ক র সবন, আখম  িুবই খ বব্রত  লব াধ ক র খে।  ল য ভাল বাসা  আখম  
আপনাসদর  ক াসে  ল পসয়খে, খবখন ম সয় আখম  খক েুই  ক র সত  পাখর খন ।’ ভার ী  ক ন্ি 
আহম দ ম ুসার । 

‘খবনয় ল তাম ার  ম হত্ব।  তুখম  ল তা এ িনই  বল সল, লতাম ার  বাখ ড় লনই, লদশ  
লনই।  লক ন লন ই? জাখতর  জস েই লতা।  জাখ তসক  তুখম  লতা ম ার  সবটুকু ই খদসয়  
খদসয়সে া।’ বলল  ফাতমার  আ ব্বা। 

সবাই নীর ব। 
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ফাতমা, যুবাসয়র, ওমর  লফ্ল্খম ং ক ার ও ম ুসি লক ান ক র্া লনই, সবাই লযন  
লবাব া হ সয় লগস ে। সবার  অখন স ম ি দৃখষ্ট  আহম দ ম ুসার  প্রখত খ নবদ্ধ। 

বৃদ্ধই আব ার  ক র্া বলল, ‘খক  লয আনন্দ  লাগ সে! জী বসনর  সবথসশ্রষ্ঠ ঈ দ  
আম ার  আজ।  লতাম ার  ক া খহনী শু সনখ ে আর  ক ত লয  লভ সবখে, আম ার  বয়স র্াক সল  
লতাম ার  সার্ ী হতাম  লতাম ার  ফায়ফরম াস িাটার  জ সে।’ 

‘আখম  দুুঃ খিত, এ  ধর সনর  ক র্া বসল  আম াসক  ক ষ্ট ল দসবন  না ।’ 
বসল আহম দ ম ুসা এ ক টু ল র্সম ই আবার  বলল, ‘আপনাসদর  সাস র্ 

পখর খচত হসয় আম ার  িুব আ নন্দ  লাগসে। এ র  আসগও ফ্াসন্স এ সসখে, খক ন্তু 
এ িানক ার  ম ুসখলম  ক খম উ খন খটর  সাসর্ লম শ ার  সুসযাগ পা ইখ ন।  এ বার  লস সুসযাগ 
হসল আপন াসদর  স াসর্  এ বং অেসদর  সাসর্  ল দিা  অব শ্য ই ক র ব।  আখম  এ িন 
উ ি সত চাই।’ 

‘অসম্ভব এ ভা সব আম র া ল তা ম াসক  োড়সত প াখর  না।’ বল ল বৃদ্ধ।  সসঙ্গ  
সসঙ্গ ই ফা তমা বলল, ‘খক েুক্ষসণর  ম সধযই খসখ ট হ সল আম া স দর  এ ক টা প্রখতবাদ  
সভা হ সে।  লসি াসন আ পনাস ক  না খন সয় ে াড়সবা  না  আম র া।’ 

আহম দ ম ুসা  হাসল।  বলল, ‘লবান আখম  িুখশ  হত াম  ও িাসন লয সত  
পার সল।  খক ন্তু যা ওয়া হস ব না।  আখম  এ সসখে লস  ক র্া  ফরাসী  সর ক ার  ও পুখলশ সক 
আখম  এ িসনা জানসত ল দইখন ।  েদ্মনাসম  আখম  এ য়ার লপাসটথ লনসমখ ে। এ র  পরও 
ওিাসন লগসল লয আম ার  পখর চ য় প্র ক াশ  হসব, লসট া আখম  ভাব খে না।  ওিাসন লগসল  
লতাম াস দর  ক্ষ খত হ সব, এ  জস েই আখম  লস িাসন  যা ব না।’ 

‘খি ক  আসে ওিা সন নয়, আম ার  গখর বালসয় লয সত হ সব।  আম ার 
গখর বালসয়র  ক পাসল ইখত হাস সর  এ ক  খতলক  পরাসত চাই।  আম ার  এ  আক াঙ্ক্ষাসক  
পদদখল ত ক র সত  পার সব  না।’ ফাতমার  আ ব্বার  ক সন্ি  অনন সয়র  সুর  ফসুট উি ল। 

‘আম াসক  অপরাধ ী ক র সবন  না ।  এ ক টু অবসর  হসলই  আখম  আসব।  এ িন 
আম ার  সম স্ত খচন্তা ম সনাসযা গ  অে এ ক টা খবিসয়র  প্রখত  খন বদ্ধ।  এ িন লর্ সক  
ক সয়ক  ঘ ন্ট ার  ম সধযই আখম  পযাখর স লর্সক  লবখর সয় যাব।’ 

ক র্াটা শু সনই লে ানা ত াক াল আহম দ ম ুসার  খদসক ।  ত ার  ম ুি টা ম্লান হসয়  
লগল। 
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‘এ ক টা প্রশ্ন ক র সত পাখর?’ ব লল ে া. যুব াসয়র, ফাতমার  ভা ই। 
‘অবশ্যই।’ ল হসস  বলল আ হম দ ম ুসা। 
‘দু’খট  প্রশ্ন।  এ ক, আখম  পসড়খ ে এ বং শু সনখ ে, বড় ও গু রুতর খ ক েু ঘ টসলই 

আপখন লসিাসন যান।  লস্প সন  লয খবর াট ক াজ ক সর সেন, ল স উ পলসক্ষ ই গতবার  
আপখন ফ্াসন্স এ সসখেলসন।  আপখন  যিন  খফসর  এ সস সেন, খন শ্চয় গুরুতর  খক েু 
ঘ সটসে। আপনার  ক র্া লর্সক ও লসট া  বুঝলাম ।  খবিয়ট া  খক?’ 

দুই, আপনার  পযান্ট  ও জু তায়  র সক্তর  খেট া ল দসিখে, এ টা লক ান ঘ টন ার 
ইংখগত লদয়।  আম ার  লক ৌ তূহ ল লসট া খক?’ 

‘খদ্ব্তীয় প্র সশ্নর  জবাবটা ই প্রর্ ম  লদই।’ বসল শু রু  ক র ল আহম দ ম ুসা, 
‘শ ত্রুর খি ক ানা  লয াগাড়  ক র সত খগসয় লসই  শ ত্রুর ফাুঁ সদ  প সড়খ ে লাম।  তার া আম া সক  
এ ক টা গাখড় সত  খন সয়  যাখে ল।  ওরা খ েল চ ার জন।  পসর্  এ ক টা পা সক থর  বুশ  
টয়সলসট ওস দর  আট সক  লর স ি আখম  ওসদর  ঘ াুঁখট সত যাই।  খক ন্তু......।’ 

আহম দ ম ুসাসক  বাধা  খদসয়  ফাতমা বলল, ‘ওরাই লতা  আ পনাসক  ধসর  
খন সয় যাখে ল, আপখন ওসদর  আট ক া সলন  খক ভাসব?’ ফাতমা  এ বং অেস দর  লচা সি  
আগ্রহ ও  খজে াসা খি ক সর  পড় সে। 

আহম দ ম ুসা ক াখহনীটা বসল  আবার  শু রু ক র ল, ‘খক ন্তু আখম  যাসদর  
আট সক  লর সি খগসয়খেলাম তার া ওয়যার সলসস আখম  তা সদর  ঘ াুঁখট সত লপ ৌুঁোর  
আসগই আম ার  ক র্া জাখনসয় খ দসয়খেল।  সুতরাং ঘ াুঁখট র  ললাক র া আম ার  জসে ফাুঁদ  
লপসত  বসস  খেল।  আখম  তাস দ র  ফাুঁসদ  পসড় যাই।  ত ার া খত নজন  যিন আম াসক  
বাুঁধসত  যাখে ল, তিন লে ানা  ম াসন  আপনাস দর  খপ্রসন্সস  ম াখর য়া লজাসস ফাইন  
খপস্তসলর  গুলীসত  ঐ  খতনজন  ল লাক সক  হতযা ক সর  আম াসক  উ দ্ধার  ক সর ।  তাসদর ই  
র সক্তর  খেট া আম ার  পযাস ন্ট  ও জুতায়।’ 

‘খপ্রসন্সস ল তা আ পনার  সা সর্ খ েল না, তাহ সল  খক ভাসব......?’ 
খজে াসা অসম াপ্ত লর সিই  চুপ ক র ল ে া. লফ্ল্খম ং। 
‘আখম  খবপসদ পড়ব - এ ই  আশ ংক ায় সম্ভবত লে ানা  আ ম ার  অলসক্ষ য 

আম াসক  ফসলা ক র খেল।’ বস ল আহম দ ম ুসা সাখভথস লসন্ট াসর  আসার  সম সয়র  
ক াখহনী জানাল। 
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লে ানার  ম ুি লাল  হসয়  উ সি খে ল লজ্জায়।  লস  ম ুি খন চু ক সর  বসসখেল। 
‘আপখন বুশ  টয়সল সট বন্দী লর সি ও সদর  ওয়যার সলস ক র া সুস যাগ খদ সলন  

লক ন?’ খজসেস ক র ল ে া. যুব া সয়র । 
‘ওসদর  খবপজ্জনক  ম সন ন া  ক র া এ বং  তা সদর  সাচথ  না  ক র া আম ার  ভুল  

হসয়খেল।  আর  বন্দী না লর স ি হতযা ক র সত পার তাম, তাহসল সব বালাই  চুসক  
লযত। খক ন্তু আখম  খন সজর  জী ব ন বাুঁচাসন ার  প্রসয় াজন োড় া হ তযাক ান্ে  ঘ টাই না।’ 

‘লক ন ক র্া আসে  না, শ ত্রুর লশ ি র ািসত লনই!’ বলল  ফাত ম ার  আব্বা  
বৃদ্ধখট । 

‘ওটা ইসল াসম র  নীখত নয়।’ ব লল আহম দ ম ুসা। 
‘বুখঝসয় বলুন।’ বলল  ফাতমা । 
‘ইসলাম চায়  ম ানসির  ইহক ালীন শ াখন্ত ও পরক ালীন ম ুখ ক্তর  জসে 

দুখন য়ার সবাই সক  আল্লাহর  বান্দায় পখর ণত ক র সত। শ ত্রুও এ র  ম সধয 
শ াখম ল। সুতরাং শু ধু শ ত্রুর খবনাশ  নয়, তাসক  যতটা স ম্ভব আল্লাহর  বান্দা হ বার  
সুসযাগ ও খদ সত চ ায় ইসল াম ।’ 

‘ফ্াসন্সর  যা সদর  স াসর্  আপনা র  এ ই সংঘ াত, লসই শ ত্রু  ক ার া?’ 
‘ব্ল্যাক  ক্র স।’ 
‘ব্ল্যাক  ক্র স?’ এ ক  সাসর্ ফাত ম ার  আব্বা, ে া. লফ্ল্খম ং এ বং ে া . যুবা সয়সর র  

ক ন্ি  আুঁৎসক  উ সি  উ চ্চার ণ ক রল। 
আুঁৎসক  ওিা ক ন্ি  খম খল সয় না ল যসতই  ে া. যু বাসয়র  বসল উ ি ল, ব্ল্যাক  ক্র স 

সাংঘ াখতক  বড় প্রভা বশ ালী এ বং সাংঘ াখতক  শ খক্তশ ালী িুনী সংগি ন।  প্রর্ম  খদসক  
এ সক  খন সদথাি এ নখ জও  ম সন ক র তাম ।  খক ন্তু প্রমাণ হসয়সে, িৃস্ট ানসদর  োয় -
অোয়  লয  লক ান স্ব াস র্থ র ক্ষ া এ বং ম ুসলম ানসদর  ক্ষ খত  বা  খ বোশ  ক র ার  বযা পাসর  
তাসদর  জুখড়  ইউ সর াসপ  লনই।  ম ুসখলম  োত্রীসদর  ওপর  আজ যা ঘ টল, আখম  ম সন 
ক খর  এ টাও ব্ল্যাক  ক্র সসর  পখর ক ল্পনা।’ 

‘খি ক ই বসলসেন।’ বলল আহ ম দ ম ুসা। 
‘খক ন্তু খক ভাসব এ স দর  সাস র্ আপনার  লয াগাস যাগ  ও  সংঘ া ত বাুঁধল?’ 

বলল যুব াসয়র । 
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‘প্রর্ম  প্র সশ্নর  জব াসব ই এ টা  লপসয়  যা সবন।’ বসল  আহম দ  ম ুসা ওমর  
বায়ার স াসর্  তার  লদি া  হওয় া  ল র্সক  শু রু  ক সর  ওমর  বায়ার  সম স্ত  ক াখহনী, তার 
সবথসশ ি খক ে োপ হওয়া, তাস ক  উ দ্ধাসর র  জসে তার  ফ্া সন্স আসা, ব্ল্যাক  ক্র সসর  
সাসর্  তার  সংঘ াসতর সব  ক াখহনী বণথন া ক সর  এ ক টা দীঘ থশ্বাস ল ফসল  বলল, ‘এ  
পযথন্ত ব্ল্যাক  ক্র সসর  প্রায় জনা  চখল্লসশ ক  খন হত হসয়সে, খক ন্তু ওমর  বায়ার সন্ধান 
এ িনও পাইখন, তাসক  উ দ্ধ াসর র  ক াজ এ িনও শু রুই  ক র সত পাখর খন ।’ 

ফাতমার  আব্ব া আ বু আ সম র  আবদুল্লাহ, ে া. ওমর  ল ফ্ল্খম ং, ে া. যুব াসয়র, 
ফাতমা সক সলই  বলা  যায়  রু দ্ধশ্বাসস  শু নখ েল আহম দ ম ুসার  ক াখহনী। 

আহম দ ম ুসা র্াম ার  প র  ধী স র  ধীসর  ম ুি িুলল ফা তমার  আব্বা আবু  
আসম র  আব্দ ুল্লাহ।  বলল, ‘ল তাম ার  জসে আল্লাহর  ক াসে  লদায়া ক খর, আল্লাহ  
লতাম াসক  আর ও বড় খদল খ দন, আর ও লয াগযতা  খদন এ বং  আ র ও বড় সাফলয  খদন।  
তুখম  ম াত্র এ ক জন ম ানি, এ ক জন ভাইসক  উ দ্ধা সর র  জস ে  ফ্া সন্স এ সস সে  এ বং 
এ ত বড় খবপ সদ  জখড় সয় প সড়স ে !’ 

‘জনাব, ওমর  বায়া  এ িন  এ ক জন বযখক্ত  ম াত্র  নয়।  লস  সম গ্র  ক যাসম রুসনর  
ম ুসখলম  স্ব াসর্থর  প্র তীক ।  তার  খবজয় লস িাসন  নতুন  খবজসয়র  য াত্রা  সূখচত  ক র সব।  
আর  পরাজয় লসি ানক ার  ম ুসখলম  ভখবষ্যতসক  গা ে অন্ধক াস র  লঢসক  লদ সব।  এ ই  
অখস্তসত্বর  সংগ্র াসম  আম র া খবন াযুসদ্ধ  পরাজয় লম সন খনস ত পাখ র  না।’ 

‘আল্লাহ আপনা সক  সফল ক রুন।  আম াসদর  খক েু ক র ণীয় লনই?’ বলল 
ে া. যুবা সয়র । 

‘আপাতত  লনই।  ওমর  বায়ার  সন্ধান প াবার  পর এ ম ন খক েু র  প্রসয়াজন 
লদিা  খদস তও প াসর ।  তসব  আখ ম  চাই না এ িনক ার  ক ম ুযখন খট সক  এ র  সাসর্ সংখি ষ্ট 
ক সর  ব্ল্যাক  ক্র সসক  তাস দর  খব রুসদ্ধ  আর ও ল বখশ  লিখপ সয় তু লসত।’ 

‘আপখন পযাখর সসর  ব াইসর  লক ার্াও যা সবন বল সলন?’ বলল ফাতমা। 
‘ব্ল্যাক  ক্র সসর  ল হে  লক ায়াটথা সর র  সন্ধাসন।’ 
‘লক ার্ায়?’ ফাতমাই বলল। 
‘লক ার্ায়  যখদ  জানসত  পার তা ম !’ 
‘তাহ সল লক ার্ ায় যাস ব?’ বলল ফাতমার  আ ব্বা। 
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‘ইংখলশ  চযাসনসলর  ম ুসি  লক ান  এ ক  শ হর, লসই শ হসর র  এ ক  ঐ খতহাখসক 
গীজথায় ব্ল্যাক  ক্র সসর  ল হে  লক া য়াটথার ।  আখম  লসই শ হর  এ বং  লসই গ ীজথা িুুঁসজ  লবর  
ক র ব।’ 

‘খক  বলসল  ইংখলশ  চযা সনসলর  ম ুসি  শ হর  এ বং  লস িানক ার  ঐ খতহাখসক  
গীজথা?’ 

স্ব গসতাখক্তর  ম ত ক র্াগুসলা  বসল লচা ি বন্ধ ক র ল বৃদ্ধ আবু আসম র  
আবদুল্লাহ। 

অল্পক্ষ ণ পসর  লচ াি িুসল বল ল, ‘তুখম  খক ভাসব এ সগা সব খি ক  ক সর ে?’ 
‘গীজথার  ে াইসর টখ র  ল র্সক  লদ িব ইংখলশ  চযা সনল  ম ুসির  ক য়খট  শ হসর  

ঐ খতহাখসক  গীজথা আ সে। ত ার পর গীজথা  খভখ ত্ত ক  অনসন্ধান চালাব।’ 
‘এ জসেই তুখম  আহম দ ম ুসা।  ভুল প সর্ তুখম  চল না।’ 
এ ক টু র্াম ল বৃদ্ধ।  তার পর এ ক টু নসড়চসড় বসস বলল, ‘ঐ  এ লাক ায় 

বযাপক  ঘ ুসর খে।  লর্সক খেও অ স নক  সম য়।  লতাম াসক  লবাধ হস য় খক েু সাহাযয  ক র সত 
পাখর ।  শ হর খট  যখদ ইংখলশ  চযাসনসলর  ম ুসি হয়, তাহসল এ  শ হর  সন্ধান ক র সত 
হসব  উ ত্ত সর  লসন্ট  ম াসলা  উ পস াগর ল র্সক  দখক্ষ সণ ফ্াসন্সর  প খশ্চম  উ পকূ সলর  শ ীিথ 
পযথন্ত।  আর  লয সহতু  বলা  হসয় স ে শ হর খট  সাগর উ পকূ সলর  ম ুসি, তাই এ  শ হর খট সক  
অবশ্যই  সাগর  তীসর  হস ত হস ব ।  এ ই ব বখশ ষ্টয দু’খট সক  স াম সন লর স ি ঐ  অিসলর  
চার খট  শ হর আম াসদর  খবসব চনায় আসস।  সবথ উ ত্ত সর  পাম পুল,তাুঁর  পসর র  
শ হর গুসলা হসলা, লপসর জ খগস র ক,লসন্ট  ল পাল লে  খল উ ন এ বং ল েসগ সম া।  এ িন  
লদি সত হসব  এ  শ হর গু সলার  লক ানখ টসত খক  খক  ঐ খতহ াখ সক  গীজথা  র সয়সে। 
ইখতহাসসর  োত্র খহস াসব  ফ্াস ন্সর  পুরাক ীখতথ আম ার  এ ক খট পাি য খবিয় খেল।  লসই  
ে ান লর্সক  আখন  বলসত  পাখর, এ  চার খট  শ হসর  লক ার্াও লক া ন ঐ খতহাখসক  গীজথা  
লনই।  র্ াক সত  পাসর  না।  ক ার ন শ হর  চার খট  বল া  যায়  সাম্প্রখতক  ক াসলর ।  
লক ানট ার ই বয়স ‘এ ক শ’ বেস র র  লবখশ  নয়।  লেসগসম া শ হসর র  পূবথ খদসক  খবিযাত  
শ হর  খব্রসস্ট  খতনখ ট ঐখত হাখসক  গীজথা র সয়সে। খক ন্তু শ হর খটসক  ইংখলশ  চযাসনসলর  
ম ুসি বলা  যায়  না।   
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র্াম ল বৃ দ্ধ।  শু রু  ক র ল আব ার ।  বলল, ‘তসব  ঐ  চার খট  শ হ সর  ঐ খতহাখসক  
গীজথা না  র্াক সলও  ঐ খতহাখস ক  নাসম র  গীজথা আ সে, যাসদর  বয়স িুব  ক ম  নয়’। 

‘ক য়খট  গীজথা  এ ম ন আসে? ব লল আহম দ  ম ুসা।  তাুঁর  লচা ি  দুখট  উ জ্জ্বল  
হসয় উ সি স ে।  

‘এ র ক ম  গীজথা দু’খট  আ সে ।  এ ক খট  লপসর জ খগসর সক ।  নাম  লসন্ট  
অগাস্ট াস।  অেখট  লসন্ট  ল পা ল লে  খল উ ন -এ ।  নাম  চাচথ শ াস লথম যান’। 

লচাসির  ওজ্জ্বলয  লগাটা  ম ুসি  েখড়সয় পড়ল আহম দ  ম ুস ার ।  বলল, 
‘আলহাম দুখল ল্লাহ্।  ধেব াদ  আপনাসক ।  অম ুলয সাহা যয আপখন আম াসক  
ক র সলন ।  পর্ আখম  লপসয়  ল গখে। আখম  ম সন ক খর  লচাি  বন্ধ ক সর  আখম  এ িন 
অগ্রসর  হ সত পার সবা’। 

‘লক ানট ার  বযাপাসর  আপখন খ ক  খন খশ্চত হসত ল পসর সেন?’ বলল ে াুঃ  
জুবাসয়র । 

‘আম ার  ফাস্ট থ প্রাইওখর খট  ‘চা চথ শ াসলথম যান’ এ বং লস সক ন্ে  প্রাইওখর খট  
‘লসন্ট  অগ াস্ট াস’। 

‘চাচথ শ াসলথম যান  ফাস্ট থ প্রাইও খর খট  লক ন?’ বলল ফা তমার  আব্বা আ বু  
আসম র  আবদুল্লাহ।   

‘ক ার ন শ াসলথম যান -এ র  আদশ থ ও ল সক্ষ যর  সাসর্  ব্ল্যাক  ক্র সস র  আদশ থ ও  
লক্ষ য খম সল যায়’। 

ক র্া লশ ি ক সর ই  আহম দ  ম ুস া সব ার  খদ সক  এ ক বার  লচ াি  ঘ ুখর সয় খন সয় 
বলল, ‘অনম খত খদন আম াসদ র  এ বার  উ ি সত হ সব’। 

‘আম ার  এ ক টা ক র্া আসে’।  বলল ফাতমা। 
‘বল’।  বলল  আহম দ ম ুসা। 
‘লভখন সস  আপখন লম সয়সদর  স সম্ম লসন খগসয়খে সলন  এ বং  লস িাসন জুম ার  

জামাসতও আপখন বক্তৃতা খ দসয়খেসলন, তাহসল  আম াসদ র  সসম্ম লসন লযস ত  
আপনার  অসুখবধা খক?’ 

‘এ ক র্া তুখম  জানসল লক ম ন কসর?’ 
‘আসয়শ া আপা  আম াসক  ব সলস েন।  ম সন আসে  আপনার  ত াুঁর  ক র্া?’ 
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‘অবশ্যই।  খক ন্তু তাুঁর  সা সর্ লত াম ার  পখর চয় ও লদিা  খক ভাসব?’ 
‘উ খন  আখম  সক সলই লতা  ‘ই য়ুর্ লস াসাইখট  অব  ইউ সর াখপ য়ান লর সনসাুঁ  

(YSOUR)-এ র  সদস্য।  ে াুঃ  জুবাসয়র  ভা ইয়াও  সদস্য’। 
‘লিাশ  আম স দদ  লতাম া সদর’- ব সল আহম দ  ম ুসা উ সি  দাখড় সয়  হ্ান্ে সশ ক 

ক র ল ে াুঃ  জুবাসয়সর র  স াসর্। আনসন্দর  বো য়  উ জ্জ্বল আ হ ম দ ম ুসার  লচ াি -ম ুি।  
বসসত  বসস ত লস  বলল, ‘এ ই ইয়ু র্ লসাসা ইখট র  ভখবষ্যৎ  সম্পসক থ  আখম  িুব  
আশ াবাদী।  ইউ সর া সপ এ  এ ক  নতুন লর সনসাুঁ খন সয়  আসস ব ই নশ াআল্লাহ্’। 

ে াুঃ  লফ্ল্খম ং, জুবাসয়র, ফাতমা এ বং ফাতমার  আ ব্বা  আম্ম া এ ক  সাসর্  
আম ীন বসল উ ি ল।   

আহম দ ম ুসা  বলল, ‘আখম  ল ভখন সস লম স য় সদর  সসম্ম লসন  খ গসয়খেলাম, 
জুম আর  জামাসতও  বক্তৃ তা  খ দসয়খেলাম, ক ার ন তিন আম ার  ক ম থসক্ষ ত্র লস্প সন।  
ফ্াসন্সর  সর ক ার  খক ংবা ফ্াসন্সর  ক াসর া সাসর্  আম ার  তিন স ংঘ াত খেলন া।  সুতরাং  
আম ার  উ পখস্থখত তিন ক্ষখতক র  খেল না, লযম নট া এ িন হ সত  পাসর’। 

‘তাহ সল আম া সদর  স সম্ম লসন আপখন খল খিত এ ক টা  বানী  খদন’।  ব সল  
ফাতমা এ ক  খশ ট ক াগজ ও এ ক টা ক লম  তুসল ধর ল আহম দ  ম ুসার  সাম সন।   

ক াগজ হা সত  খন সয়  বানী  খল ি ল তা সত  আহম দ  ম ুসা।  ললিা  লশ ি ক সর  
ক াগজ তুসল  খদল ফ াতমার  হা সত।  

ফাতমা দ াখড় সয় ললিা  ল দিখে ল। 
‘ধেবাদ’ ব সল ফ াতমা ক াগ জ হা সত খন ল। 
‘পড়সতা  ম া।  ম যাসসজখট  আ ম র াও শু খন’।  বলল ফা তমার  আব্বা  আবু  

আসম র  আবদুল্লাহ।   
ফাতমা ত াুঁর  সীসট  খফসর  খগ সয় দাখড় সয় লর্সক ই  পড়া শু রু ক র লুঃ 
‘এ ক  ভাইসয়র  পক্ষ লর্সক  ফ্ াস ন্সর  ভাইসব ানসদর  প্রখত। 
অম ুসখলম  সম াসজ ম ুসলম ানসদর  উ পখস্থখত  বা  আগমন, ম রুভূখম র  

অখতম ুলযবান দুলথভ বৃখষ্ট র  ম সতা।  খক ন্তু ম রুভূখম র  আগুসন আগ্রাসী বাতাস  লয ম ন  
শু সি লনয়  ম রুভূখম র  বৃখষ্ট র  ধারাসক, অম ুসখলম  সম াসজর  শ ান  ও পখর সবশ ও  ল তমখ ন 
চায় ম ুসখলম  নাম ক  শ াখন্তর  খন ঝথরণ ীসক  খন র খস্তত্ব ক র সত। ে া সয়র  সা সর্  অে াসয়র, 
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সসতযর সা সর্  খম র্যার  এ  এ ক  খ নর ন্তন সংঘ াত। এ ই সংঘ াত  ম ুসখলম  জীবসনর  শু ধু  
অলংক ার  বা অহংক ার  নয়, জান্নাসতর লস ানালী সড় ক ও। 

ম ার্ায় ওড়না  পড়া  খন সয়  ফ্াস ন্সর  ম ুসখলম  লম সয়র া  লয  খ বপ সদ  পসড় সে, 
তাুঁসক  আখম  খব পদ  ম সন ক খর  না, লক ান সংক ট ম সন ক খর  না ।  যাসক  আখম  খবপদ  
ভাবখে, সংক ট ম সন ক র খে, তা আম াসদর  আস নাপলখব্ধ ক সক  শ াখ ণত ক র সতই স াহা যয 
ক র সব এ বং সৃখষ্ট  ক র সব এ মন এ ক  সখক্র য়তা যা লসই শ াখ ণত উ পলখব্ধ ক সক  দান 
ক র সব অপরু প রুপময়তা। অ েখদসক  এ ই  খবপদ  অম ুসখলম  সম াসজর  এ ক  খবর াট 
অংসশ র  ম সধয খন সয়  আস সব  আগ্রহ, অনসখ ন্ধৎসা ও  সহান ভূখত। এ ই দুখট  খদসক র  
পখর পুরক তা এ খগসয় খদস ব লদ স ব ম ুসখলম  সম াজসক ই।  সুতরা ং এ ই ধর সনর  খব পদ  
ম ুসখলম  সম াসজর  জসে অগ্রগখতর র জত খসুঁখ ড়।  এ ই অগ্রগখতর পসর্  
ম ুসলম ানসদর  সবসচসয় বড় শ ত্রু অধধ যথ ও হি ক াখর তা।  আইন ভাঙ্গ া নয়, আইসনর  
পখর বতথসনর  জসেই  সংগ্রাম  ক র সত হসব ম ুসলম ানস দর ।  এ ই সংগ্রাসম  খন যথ াতন  
যত বাড় সব ম ুসলম ানর া তস তা লাভবান হসব এ বং  ক্ষ খত হসব খন যথ াতনক ার ী 
সংিযাগখর ষ্ঠসদর  এ বং  এ ভাস বই  খবজয়  আসসব  ফ্া সন্সর  ম ুসলম ানসদর  এ বং  
এ ক খদন তার া সংিযালখ ঘ ষ্ঠতা  লর্সক  উ পনীত  হ সব সং িযাগখর ষ্ঠতায়।   

এ ই লক্ষ য অজথ সনর  জস ে স বস চসয় লবখশ  প্র সয়াজন আল্ল াহ্ র  র হম ত এ বং  
তাুঁর  সাহ াসযযর ।  আল্লাহ্ র  সাহা যয লাসভর  জসে  লয াগযতা  অজথ সনর  প্রশ্নখট  সবসচসয়  
গুরুত্বপূণথ।  ে াসন -ম াসন, ঈ ম াসন -আম সল, দূর দখশ থতা ও দ ক্ষ তা সব খদক  খদসয়ই  
লযাগযত া  অজথন  ক র সত হসব  ম ু সলম ানসদর ।  এ ই লয াগযতা  অ জথসনর  খদসক ই  আখম  
আপনাসদর  দৃখষ্ট  আক িথণ  ক র খে। ইসলামই  আজ এ ক ম াত্র ে ান ও যুখক্তর  ধম থ।  
ে ান ও যুখক্ত খ দসয়ই  আম াসদর  খবশ্ব জয় ক র সত  হস ব।  ইসলা সম র  এ ই খবশ্ব জসয়র  
সংগ্রাসম  আপনা সদর, ইউ সর াপীয় ম ুসলম ানসদর, অগ্রণী ভু খম ক া আখম  প্রতযাশ া 
ক খর ।  আল্লাহ আপনাসদর  স হা য় লহ ান।  আম ীন’। 

পড়া লশ ি ক র ল ফাতমা।  তাুঁর  আম ীন উচ্চার সনর  সাসর্  সক স ল ‘আম ীন’ 
বসল উ ি ল।  লে ানাও। 
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‘আখম  িুব  িুখশ ।  ধে বাদ  জা নাখে আম াসদর  ম হান  ভাই স ক ।  তাুঁর  এ ই  
বানীর  প্রখতখট  শ ব্দ  খস্থর,প্রদীপ্ত  ধ্রুবতার ার  ম ত আম াসদর  খদ ক  খন সদথশ না খদসব’।  
বলল ফাতমা। 

‘ওসয়লক াম  লব ান’।  বলল  আ হম দ ম ুসা। 
ক র্া বলল  ফাতমার  আব্ব া আ বু আসম র  আবদুল্লা হ।  বলল, ‘আহম দ ম ুসা  

লতাম ার  বানী লতাম ার  ম তই।  এ সত এ ক  সাগর ক র্াসক  তুখম  আট সক  লফসলে।  
সম য় র্াক সল আম ার  অ সনক  খজে াসা খেল’।   

‘লদায় া  ক রুন, সম য় ল যন আ ল্লাহ্  লদন’।  ব সল আ হম দ  ম ুসা  ফ াতমার  
খদসক  লচসয়  বলল, ‘লতাম র া ল ে ানাসক  ম াসন ম াখর য়া লজাস স ফাইনসক  ল তাম াস দর  
লসাসাইখট র  সদস্য  বাখন সয়  খন ও’। 

আহম দ ম ুসা  ক র্া লশ ি ক র স তই লে ানা বলল, ‘খ ন ও’ নয় ‘নাও’ বলুন 
এ বং আজ ল র্সক ই’। 

ফাতমা আনসন্দ  হা ততাখল  খদস য় উ ি ল।  বলল, ‘আম র া শু ধু িু খশ  হসবা  না, 
আম র া আক াসশ র  চাুঁদ হ াসত  পাব।  এ ই ঘ টন া আম া সদর  জসে ‘ এ  লগ্রট খল প  
ফরওয়ােথ(এ ক খট  বৃহৎ উ ল্লফন)’ এ বার  তাহসল  উ খি’।  বসল  উ সি  দাুঁড়াল আ হম দ 
ম ুসা।  লে ানাও। 

‘আর  এ ক খট  ক র্া’।  বসল উ ি ল ফাতমা। 
‘খ ক?’ বলল আহম দ  ম ুসা। 
লে ানার  খদ সক  লচ সয়  ফাতমা  ব লল, ‘লয  খপস্তল  খদসয়  খতনজন  লল াক  লম সর  

ম হান ভা ই  আহম দ  ম ুসাসক  আপখন উ দ্ধার  ক সর সেন, লসই খপস্তলট া  আখম  এ ক টু 
লদি সত চা ই’। 

‘অবশ্যই  ল দিা ব’।  ব সল লে ানা খপস্তল লবর  ক র ল। 
ফাতমা হাত বাড়াল  খপস্তসলর  খ দসক । 
লে ানা খপস্তল খ দল তাুঁর  হা সত। 
ফাতমা খপস্তলখ ট হা সত খন সয়  ধীসর  ধী সর  চুম ু লিল খ পস্তলটায়। বলল, 

‘আখম  গখবথত  ল য, এ ক খট  ফরাসী লম সয় এ বং  এ ক খট  বুর সব া র াজকু ম ার ী  এ ই খপস্তল  
বযবহার  ক সর সেন  ইসলা সম র  পসক্ষ’। 
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বসল ফ াতমা খপস্তলখ ট খফখর সয় খদল লে ানার  হাস ত।  
খপস্তল হাসত  খন সয় লে ানা লসট া আবার  ফা তমার  খদসক  তুসল  ধসর  বলল, 

‘খপস্তলট া লত াম ার  জসে  উ পহ ার  আম ার  পক্ষ লর্ সক’। 
‘আম াসক?’ খবস্ময়-আনন্দ  খম খশ্র ত ক ণ্ঠ ফাতমার । 
‘হ্াুঁ  লতাম া সক’। 
ফাতমা খপস্তলট া হাসত  খন সয় আবার  তাস ত এ ক টা চুম ু খদসয় জখড় সয় ধর ল 

লে ানাসক ।  বলল, ‘আপখন আ ম াসদর  সন্ম াখন ত র াজকু ম ার ী।  আপখন আম াসদর  এ ক  
ম হান ভা ইসয়র  এ ক ান্ত আপন ।  আপনার  এ ই  ঐ খতহাখসক  উ পহার  আম াসক  ধে 
ক সর সে’।  ভার ী ক ণ্ঠ ফ াতমার, লচা সির  পা তা খভ সজ উ সি স ে তাুঁর ।   

ফাতমা লে ানাসক  লেসড়  খদসয়  লচাি  ম ু সে লহ সস বলল, ‘খক ন্তু খপস্তল লতা  
আপনার ই লবখশ  প্র সয়াজন খে ল’। 

হাসল লে ানা।  বলল, ‘এ সক বাসর  খন ুঃ স্ব  হসয় লতাম াসক  দান ক খর খন’।  বসল 
খন চু হসয় লম াজার লভতর ল র্স ক  ক াসলা র ংসয়র  লোট্ট  এ ক টা খপস্ত ল লবর  ক র ল।   

‘আপনার  লতা স াংঘ াখতক  বুখদ্ধ!’ লম াজার লভতসর  খপস্তল, ক ল্পনারও 
অতীত’।  বলল ফ াতমা। 

লে ানাসক  লম াজার লভতর  লর্ স ক  খপস্তল লবর  ক র সত  লদস ি  খব খস্মত হসয়স ে 
আহম দ ম ুসাও। খক ন্তু তাুঁর  খব স্ময় দৃখষ্ট র  ম সধয গভীর  লবদ নার ও এ ক টা প্রসলপ  
আসে।  

ফাতমার  উ ত্ত সর  লে ানা  আহম দ ম ুসার  খদ সক  এ ক  পলক  তা খক সয় বলল, 
‘বুখদ্ধ আম ার  নয়।  ওর বুখদ্ধর সাম াে এ ক টা অনসর ন মাত্র’। 

‘চাুঁদ  সূযথ  লর্ সক  আসলা  প ায়।  খক ন্তু আম াসদর  ক াসে  আসল াটা চাুঁস দর ই’।  
বলল বৃদ্ধ  আবু আ সম র  আবদু ল্লাহ। 

‘ধেবাদ  জনাব’।  সলজ্জ হাস ল লে ানা। 
আহম দ ম ুসা সবার  ক াে লর্সক  খবদায় খন সয় লবখর সয় এ ল।  সবাই এ খগসয়  

খদল তাুঁস দর  গাখড়  পযথন্ত।   
আহম দ ম ুসা বসল ড্র াইখভং  সী সট।  লে ানা ত াুঁর  পা সশ ।   
চলসত শু রু  ক র ল গা খড় । 
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সবাই হাত  নাড়খেল। 
আহম দ ম ুসা গাখড় র  জানালা  খ দসয় ম ুি  বাখড় সয়  ল হসস  বলল, ‘আখম  খবদায় 

খন খে  না’। 
গাখড়  অসনক িাখন  এ খগসয় সে।  আহম দ ম ুসা  শু নসত লপল; ওুঁরা খচৎক ার  

ক সর  বলসে, ‘আম র াও খবদায় খদখে না’। 
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৪ 
এ খল সা লগ্রস ওমর  বায়ার দর জার সাম সন এ সস দাুঁড় াল।  বর াবসর র  ম তই  

দর জা বন্ধ।  আজ আর  লি লা খদসয় লদিল  না, দর জা বন্ধ  খক না।  ভাবল দর জা  
অবশ্যই  বন্ধ আ সে। 

এ খল সা লগ্রস  প্রর্ম  খদন  লর্ সক ই লদি সে  খম ুঃ  ব ায়া  সব  সম য়  তার  দর জা  
বন্ধ র াসি, যতক্ষণ  ঘ সর  র্াসক ।  অর্চ ব াইসর  লব রুসল দর জা বন্ধ ক সর  না।  এ খল সা 
লগ্রস  এ  বযাপার টার  অর্থ  বু সঝ  না।  অর্চ  তাুঁ সদর  তদ ার ক ক ার ী খম ুঃ  লবন হাম  চ ান 
ওমর  বায়ার দর জা ল িালা র্ াকু ক ।  যাসত বুঝ া যায়, তাুঁর  ম সধয লক ান ভয় বা  উ সদ্ব্গ  
লনই ব া লক ান  প্রক ার  সসন্দহ  ল স ক াউ সক  ক সর  না। 

খম ুঃ  লবনহাম  অর্থাৎ খবে ানী ল বনহাম  ওমর  বায়ার ফ্ল্যা সটর  পাসশ র  আর  
এ ক টা ফ্ল্যাসট র্াসক ন।  এ খলসা লগ্র সসর  ক াসে ত াুঁর  পখর চয় লস ব্ল্যাক  ক্র সস র ই  
এ ক জন লনতা। 

খবে ানী লবন হাসম র  র্ াক ার  ঘ র খট  ওমর  বায়ার ঘ সর র  লস াজা দখক্ষ সন 
প্রাচীসর র  ম সধযই। এ ক টু দুসর, তা না হসল ওমর  বায়ার ঘ সর র  জানালা খদসয়  খম ুঃ  
লবনহা সম র  ঘ সর র  ললাক জনসক  লদ িা  লয ত ।  খবে ানী লবনহ াম  তাুঁর  খভশ সনর  অংশ  
খহসাসবই  পখর ক খল্পতভাসব  ঐ  ফ্ল্যাসটর  ঐ  ঘ র  লব সে খন সয় সে ।   

এ খল সা লগ্রস ভ াবখেল, খম ুঃ  লবনহাম  চান ওমর  বায় া দর জা িুসল র ািুক ।  
খক ন্তু খতখন  এ ও চান লয, এ ই ক র্া ওমর  বায়াসক  না  বলা ল হাক ।  খন সদথশ  হসয় সে, 
এ খল সাসক  পসর াক্ষ  লচষ্টা  ক র সত হ সব যাস ত লস দর জা ল িালা  র াসি।  সর াসখর  তাুঁ সক  
দর জা লি ালা র া িসত  বলসল  ও ম র  বায়া আর ও সখন্দ গ্ধ হসয়  পড়সত প াসর ।   

এ খল সা ওমর  বায়ার  দর জায়  নক  ক র ল।  বর াবসর র  ম তই খ তনবার  নক  
ক র ল লস। 

দর জা িুসল  লগল।  দর জা  িু সল খদল  ওমর  বায় া।  ত াুঁর  গাসয়  চাদর  
জড়াসনা।   
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িাখল  গ াসয়  খক ংবা শু ধু  লগখঞ্জ  গাসয়  এ খল সা লক ান সম য়ই  ও ম র  বায়াসক  
লদস িখন ।  এ খল সার  ম সন হসয় স ে ওমর  বায় া িু ব লাজকু ।   

এ খল সা লগ্রসসর  হা সত খেল  দু স ধ র  গ্লাস। 
দুসধর  গ্লাস খন সয়  এ খল সা লগ্র স ঘ সর  প্রসবশ  ক র ল।  দর জা িুসল খদসয় ই  

ওমর  বায়া খগ সয় লচয়াসর  বসস সে। 
এ খল সা লগ্রস  দুসধর  গ্লাস লটখ ব সল র ািল।  প্র র্ম খদসক  দুসধর  গ্লাস  ওমর 

বায়ার হাস ত লদয়ার  লচষ্টা  ক র ত। খক ন্তু ওমর  ব ায়া  লক ান খজখ নসই হ াত  লপ সত  লনয়  
না।  এ খল সা এ িন আর  লচষ্টা  ক সর  না হা সত লদয়ার। 

‘এ ক টা ক র্া বলসত  পাখর?’ চস ল যাব ার  জসে  হ াুঁটসত শু রু ক সর ও আবার  
ঘ ুসর  দাখড় সয় বলল এ খল সা।   

‘বলুন’।  বলল ওমর  বায়া। 
‘সব সম য় ঘ সর র  দর জা  লক  ক সর  র াসিন লক ন?’ 
‘ও খক েু না।  অভযাস বলসত  প াসর ন’। 
‘না আম াসক  ভয়  ক সর ন?’ 
‘আপনাসক?’ 
‘তাোড়া  আর  লক? আখম  োড়া এ িাসন  আর  যার া আ স ে চাক র  বা 

পখর চাখর ক ার া তাুঁসদর  লত া ভয়  ক র ার  লক ান প্রশ্নই উ সি  না’। 
‘না আপনা সক  ভয় প াই ন া’। 
‘তাহ সল?’ 
‘ওই লতা  বললাম, অভযাস’। 
‘ন া, অভযাস নয়, অভযাস হস ল লবখর সয় যাব ার  সম য় ঘ র  বন্ধ ক সর ন না 

লক ন?’ 
সংসগ সংস গ উ ত্ত র  খদল না ও ম র  বায়া। এ ক টু পসর  ধীসর  ধীসর  বলল, 

‘ভসয়র  ক ার ন আখম  খন সজই।  অর্থাৎ আখম  আম া সক ই ভয় পা ই’। 
‘লক ন?’ 
‘অসনক  ক ার ন র্াক সত  পা সর ।  এ ক টা ক ার ন হসলা, আখম  খন সজ দুবথল’। 
‘লক ান খদক  খদ সয়?’ 
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‘ম সনর  খদক  খদসয়’। 
‘ম সনর  খদক  খদসয়  আপখন দু বথল নন  আখম  জাখন।  তসব  হ্াুঁ, আপখন 

আম াসক  ভয় ক সর ন।  এ টা ম স নর  ভয়’। 
‘আপনাসক  ভয়  ক খর  তার  প্রমা ণ?’ 
‘চাক র -পখর চাখর ক াসদর  ক াে ল র্সক  হ াত লপস ত খজখ নস  লনন  খ ক ন্তু আম ার  

ক াে লর্সক  লনন  না।  গা সয়  চাদর  চাপা সনা বা জ াম া পড়া োড়াই  চাক র -
পখর চাখর ক াসদর  সাসর্ আ পখন লদিা  ক সর ন, খক ন্তু আম ার  সাসর্ ক সর ন না’। 

এ খল সা লগ্রস  ক র্া লশ ি ক র সল ওমর  বায়া  নীর ব  র্াক ল।  ওম র  বায়া  ম ুি 
খন চু ক র ল।  লবশ  সম য় খন সয়  ব লল, ‘খক ন্তু আপনাসক  লক ন ভয় ক র ব আখম?’ 

‘লস প্রশ্ন তাই  লত া আখম  ক সর খে’। 
‘এ র  উ ত্ত র  আখম  জাখন না’।  ম ু ি খন চু লর সিই  ধী সর  ধীসর  বলল  ওমর  বায় া। 
‘ক ার ন আপখন স ম্ভবত  আপ নাসক ও জা সনন  না’।  ব সল  এ খল সা লগ্রস  

লবখর সয় এ ল ঘ র  লর্ সক । 
যাবার  সম য় এ খল সা  খন সজই ন ব খট সপ দর জা নক  ক সর  ল গল। 
এ খল সার  লশ ি ক র্াটা ম সনর  লক ার্ায় ল যন ক াুঁটার  ম সতা খব ধসত লাগল  

ওমর  বায়ার।  ওমর  বায়া খক  সখতয খন সজসক  জাসন না! না জানসল এ সতা খন যথা তন 
এ বং এ ই  বন্দী  জী বন যাপন  ক র সে লস  লক ন? ওসদর  ক র্ায়  লস  র াখজ  হ সত  প ার সে  
না লক ন? এ ক খট ই ক ার ন, ওমর  বায়া  খন সজসক, খন সজসদর  ই খতহাস, ঐ খতহ্ এ বং  
লবাধ, খবশ্বাসসক  জ াসন বসলই ।  তসব  হ্াুঁ  এ খল সা লগ্রস  সম্প সক থ লস খন সজর  ম সনর  
গভীর  লর্ সক  ভয়  পায়।  প্রর্ম  দৃখষ্ট সতই  এ খল সা লগ্রস সক  ল স শু ধু অপরূ পা নয়, 
আর ও লবখশ  খক েু  ল যন ম সন  ক সর সে। অব শ্য লস  সংসগ  সং সগই  বুস ঝসে  এ খল সা  
শ ত্রুর অখত ধারাল  এ ক  তরবাখ র ।  এ ই দ্ব্সন্দর  পখর ণখ তর খদ স ক  তাক াসল  ওমর  বায় া 
ভ য় পায়।  এ ই ভয়ই ওমর  বা য়ার ক াসে এ খল সা লগ্রস সক  অ ে সব ল র্সক  আলাদ া 
ক সর সে। যার  ক ার সন এখ লসা ল গ্রসসর  সা সর্ তাুঁর  আচর ণও আলাদা হসয় সে।  

ঘ র  লর্সক  লবখর সয় এ খল সার  আজ লবশ  ভাসল া লা গসে, ক তক গুসলা ক র্া  
বলা লগ সে তাুঁ সক ।  ক র্াগুসলা ভালই বলস ত লপ সর সে এ খল সা ।  তাুঁর  ওপর  খন সদথশ  
পসর াক্ষ  লচষ্টার  ম াধযসম ওমর  বায়ার সা সর্ সম্পক থ স্ব া ভাখবক  ক সর  তুলসত হসব। 
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এ সব ক র্া ভাবসত খগ সয় এ খল সা লগ্র সসর  অবাক  লাগস ে। সখতযই ওমর  
বায়া তাুঁর  ক াস ে এ ক  অদ্ভ ুত  যু বক ।  ম াসঝ ম া সঝ তাুঁর  স সন্দহ  হয়, ওর ম সধয লক ান  
আসবগ, লক ান সজীব ম ন আ সে খক না।  লক ান যুবক  ল য এ ম ন স্ব াখত্তক বা এ ম ন 
চখর সত্রর  হসত  পা সর, তা  ক ল্পনারও বা ইসর  খেল তার ।  খক ন্তু আজসক র  আসলাচনায়  
এ খল সার  ম সন হসয় সে ওমর  ব ায়ার বা ইসর র  ক খি ন আবর সণর  খন সচ সুন্দ র  সবুজ  
এ ক টা ম ন আসে। বাইসর র  এ  ক খি ন আবরন ভাঙ্গ াই আম ার  এ যাসাইনসমন্ট, 
আম ার  দাখয়ত্ব। 

এ  সম য় খম সশ ল খল টল  নাম ক  লসই ম াংশ  খপণ্ড খট  হাুঁপ াসত  হ াুঁ পাসত  এ সস 
বলল, তাল পাতার  লসপ াই খক  লযন  নাম, হ্াুঁ, লবনহাম  আ প নাসক  ে াক সে। 

খম ুঃ  খল টল  লম াসটই লদিস ত পা স র  না খবে ানী লবনহ াম সক ।  লস লবনহাম সক  
পার্সর র  ম ানি  ম সন ক সর ।  খল টসলর  ম ন্তবয, লবনহা সম র  লচাি ল দিসল ম সন হয়  
সবাইসক  লস ঘ ৃণা ক সর, লযম নট া লদ িা যায় ইহুদী সদর  লচ াসি ।  ব্ল্যাক  ক্র সসর  লক ান  
লনতাই  তাুঁ র  ম ত নয়। 

ব্ল্যাক  ক্র স চখর ত্রগতভাসব  ই হুদী খব সদ্ব্িী ।  খক্ল নসহে  জ াত ীয়তাবা দীর া  
ব্ল্যাক  ক্র সসর  স াসর্  খম খল ত হব ার  পর ব্ল্যাক  ক্র সসর  এ ই  প্রবণ তা আর ও  ল বসড়স ে ।  
ম খশ সয় খল টল  এ ই ম সনাভাসবর ই প্রখতধ্বখন  ক সর । 

ম খশ সয় খল টল -এ র  এ ই ম সনাভ াব এ খল সা  লগ্র সসক ও স্প শ থ ক স র সে ।  লসও  
লবনহাম সক  িু ব এ ক টা পেন্দ ক সর  না ।  তাসক  লদ িসলই এ খল সার  ম সন হয় খক  এ ক 
িড়যন্ত্র ত ার  লচাসি -ম ুসি।  লস  যা  বসল, তার  ল পেসন  ল যন  আ র ও ক র্া  র্া সক ।  ব্ল্যাক  
ক্র সসর  ললাক র া খন ষু্ঠর  িুনী ।  খ ক ন্তু এ ই ক াসজ তার া  র াি -ঢাক  ক সর  না ।  তাস দর সক  
বুঝা যায়, খক ন্তু লবনহাম  দূস বথা ধয ।  ব্ল্যাক  ক্র সসর  হসয় ও ল স এ ম ন  লক ন । 

লবনহা সম র  পখর চয় এ খল সা এ বং অে লক উ  জাসন না ।  ব্ল্যাক  ক্র সসর  
এ ক জন খহসাসব ওমর  বায়ার তদার খক র  জসে পৃর্ক  এ ক টা খভলায় তা সক  র ািা  
হসয়সে। 

এ খল সা লগ্রস খ গসয় খবে ানী  ল ব নহাসম র  দর জায় নক  ক র ল । 
লভতর ল র্সক  ভার ী  ক সণ্ঠর  আ ওয়াজ এ ল, ‘এ স।’ 
দর জায় চাপ  খদল এ খল সা লগ্র স ।  িুসল লগল দর জা। 
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খবে ানী লবন হাম  খেল  পড়ার  ল টখ বসল ।  এ ক টা লম াটা ব ইসয়র  উ পর ঝুুঁসক  
পসড়খ েল লস । 

এ খল সা লগ্রস ঘ সর  ঢুসক এ ক টু দাুঁড়াল ।  খবে ানী ল বনহা সম র  লচাি বই সয়র  
উ পর খনবদ্ধ। 

এ খল সা লগ্রস বসসব  খক  বসস ব না খচন্তা ক র খেল । 
এ ই সম য় খবে ানী  ল বনহাম  ম ার্া  না তুসলই  বলল, ‘লতাম াস ক  ধেবাদ  

এ খল সা লগ্রস ।’ 
‘আখম  খক েু বুঝসত  পার খে  না স্যার ।’ বলল এ খল সা লগ্রস । 
‘তুখম  ওমর  বায়া সক  অসনক  ক াসে এ সন ে ।’ 
‘ক িন, খক ভাসব স্য ার?’ 
‘ন া, তুখম  আজ চম ৎক ার  ক র্া বসলে ওমর  বায়ার স াসর্ ।’ 
‘আজসক র  ক র্া?’ 
‘হ্াুঁ।’ 
‘আপখন খক  ক সর  জানসলন  স্য ার?’ এ খল সা লগ্র সসর  লচ াসি -ম ুসি খব স্ময়। 
‘শু সনখ ে।  লস ক র্া  যাক ।  তুখম  লক ম ন বুঝে ওমর  ব ায়াসক?’ 
‘িুব শ ক্ত স্য ার ।’ 
‘লযম ন?’ 
‘লস সব  সম য় দর জা বন্ধ ক সর  র াসি, এ ম নখ ক  আম ার  হাসত ল র্সক  লক ান 

খজখ নস পযথন্ত লনয়  না ।  লচ াসির  খদসক  ত াখক সয় ক র্া বসল না ।’ 
‘খক ন্তু আজসক র  তার  সব ক র্ার  ম সধয খদসয় তা সক  অতট া শ ক্ত ম সন 

হয়খন ।’ 
‘সব ক র্া  আপ খন  শু সনস েন স্য ার?’ আবার ও খব স্ময় ফসুট উ ি ল এ খল সার  

ক র্ায় । 
খক ন্তু খবখস্মত এ খল সা লগ্রস  এ ক টু ম ার্া িাটাসল ই বুঝ সত প ার সতা, এ ই 

জানার  ম সধয লক ান ব াহা দুখর  লনই ।  ওমর  বায়ার লটখ বসলর  তলায় অ তযন্ত  
পাওয়ার ফলু খক ন্তু অ তযন্ত ক্ষ ুদ্র  এ ক টা িান্সখ ম টার  বসাসনা হ স য়সে । 
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‘তুখম  খক ভাসব এ সগা স ব ম সন  ক র ে?’ এ খল সার  প্রসশ্নর  খদসক  ক ান না 
খদসয়ই বলল খম . ল বনহাম । 

‘লচষ্টা  ক র খে ।  আসগর  লচসয়  অ সনক িাখন  ওস পন হসয় সে  লস ।  খ ক ন্তু ঘ র  বন্ধ 
ক সর  এ ক া র্াক সতই ভ াসলা বা সস ।  তার  এ  এ ক াক ীত্ব দূর  ক র সত না প ার সল ত ার  
ম নসক  সম্পুণথ খফ্  ক র া যাস ব ন া ।’ 

‘তাুঁর  এ  এ ক াক ীত্ব দূর  ক র ার  জসে লতা  তুখম ।’ 
‘খক ন্তু খক ভাসব? ঐ ভাসব যখদ  লস দর জা বন্ধ ক সর  র্াসক ।  লক ান চাপ 

খদসতও  লতা  আপখন খনসিধ  ক সর সেন ।’ 
‘অবশ্যই  চ াপ  লদয় া চল সব  না ।  স্ব াভাখবক  লচষ্টার  ম াধযসমই  ল তাম াসক  ওর  

ঘ খন ষ্ঠ হসত  হ সব ।  ও সক  হ াখস - িুখশ সত ভসর  খদসয়  ম সনর  খদক  খদসয়  সম্পুণথ খফ্  ক সর  
তুলসত হসব।’ 

 
 
‘সবথক্ষ ণ লম শ ার  সুসযা গ না  লপ সল এ টা সম্ভ ব খক ভাসব?’ 
‘সবথক্ষ ণ লম শ ার  সুসযা গ লতাম া সক ই সৃখষ্ট  ক র সত হ সব ।’ 
‘জাখন ।  আজ লত া ও সক  দর জা  িুসল  র ািার  ক র্া  বসলখ ে ।’ 
‘লতাম ার  উ পস্থাপনা  িুব সুন্দ র  হসয়স ে ।  ওর ক াসে এ ই ক র্া তুসল ধর ার  

দর ক ার  খেল ।  লদিস ব আগাম ী  দু’খদসনর  ম সধয ওর দর জা আ পনাসতই  িুসল  যাব ।’ 
‘দু’খদ সনর  ম সধয?’ 
‘হ্াুঁ, দু’খদসনর  ম সধয ।’ 
‘আর  খক  ঘ টসব?’ 
‘পরবতথী দু’খদসনর  ম সধয লত াম ার  হাত লর্ সক  সর াসখর  খজখ নসপত্রও 

লনসব।  তস ব শ তথ এ ক টা ।  আজ লর্সক  দু’খ দন পর র াসত যিন দুধ খদসত যা সব, তিন 
তার  হ াসত  দুধ  খদ সত  লচষ্টা  ক র সব ।  য িন দুধ লনসব  না, তিন লতাম াসক  তাসক  খক েু 
বলসত হসব।’ 

‘এ টাও দু’খ দসনর  ম সধয? আপখন খক  ম সনাখবোনী স্যার?’ এ খল সার 
লচাসি  খবস্ময়  খম খশ্র ত অনসন্ধা ন । 
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‘তার পর তুখম  খক  ক র সব?’ এবার ও ল বনহাম  এ খল সার  প্রশ্ন পাশ  ক াখট সয়  
লগল । 

‘সবথক্ষ ণ লম শ ার  সুসযাগ লপসল তাসক  ম সনর  খদক  খদসয় প্রফুল্ল  ও খফ্  ক সর  
লতালা  যা সব ।’ 

‘আম াসদর  চা ওয়া খক ন্তু  আর ও অসনক  লবখশ ।’ 
‘খক  লসট া?’ 
‘চার খদন প সর  বলব ।  তসব  এ টুকু  লজসন  লর ি, তুখম  যা  বল স ব লস  তাই  

ক র সব, এ  পযথা সয় ত াসক  খন সয়  আসসত হসব ।’ 
ক র্া লশ ি ক সর  খবে ানী লব নহাম  বইটা  লটসন খন সয়  তা সত আব ার  

ম সনাখনসবশ  ক র ল । 
এ খল সা লগ্রস খক েুক্ষণ  দাুঁখড় সয়  র্াক ল ।  তার পর বুঝল, ক র্া ল শ ি । 
ঘ র  লর্সক  লব খর সয়  এ ল এ খল সা লগ্রস । 
ঘ র  লর্সক  লবখর সয়  খন সজস দর  ফ্ল্যাসট  খফসর  আসসত  আস সত  ভাবল এ খল সা  

লগ্রস, লসৌজে বখজথত ললাক টা খন শ্চয় লবখশ  ক র্া বসল ন া । 
খক ন্তু দু’খদন পর র াত দশ টায় এ খল সা লগ্রস হা সত দুসধর  গ্লাস  খন সয় যিন  

ওমর  বায়ার দর জায় খগ সয় চ া প খদল  দর জা  িুসল  ল গল, তি ন এ খল সা ল গ্রস সখতয ই 
খবখস্মত হ সলা ।  খম . লবনহা সম র  ক র্া অক্ষ সর  অক্ষ সর  ফসল লগ স ে অন্তত  এ ই লক্ষ সত্র । 

ঈ িৎ ফাুঁক  হওয়া  দর জায়  দাুঁখ ড়সয় এ খল সা ল গ্রস বলল, আসসত প াখর?’ 
‘আসুন ।’ বলল ওমর  ব ায়া । 
লভতসর  প্র সবশ  ক র ল এ খল সা ল গ্রস ।  এ সগাসল া ওমর  ব ায়ার খ দসক । 
আজ দুসধর  গ্ল াসট া লটখ বসল না  লর সি  ওমর  বায় ার  খদসক  ব াখ ড়সয় খদল । 
ওমর  বায়া ত ার  হাত  না ব াখড় স য় বলল, ‘লটখ বসল র ািুন ।’ এ খ লসা লগ্র সসর  

খদসক  না ত াখক সয় ক র্াগু সলা ব লল ওমর  বায়া । 
এ খল সা লগ্রস দুসধর  গ্ল াস র াি ল লটখ বসল ।  তার পর বলল, ‘আপখন আমার 

হাত  ল র্সক  খক েু  লনন  না, আম াসক  অ র্বা  আপখন  খন সজসক ই  ভয় ক সর ন বসল ।  এ  
ভয় খক  যাস ব না?’ 



ব্ল্যাক ক্রসের মুসিামুখি  96 

 

‘লসখদনও আপখন এ  ক র্া ই ব সলসেন ।  আসসল ভয়  আখম  ক াউ সক  ক খর 
ন া।  এ টা আম ার  খবশ্বাস ও  সং সৃ্কখতর  প্রশ্ন ।  যা  আপখন বুঝসব ন না ।’ 

‘ধেবাদ।  লক ান সং সৃ্কখতই খক ন্তু ম ানি সক  লোট  ক র সত ব সল না ।’ 
‘এ টা লোট  ক র া নয়, আর ও ম যথাদা  ল দয়া ।’ 
‘প্রতযািযান সক  খক  ম যথাদা  বুঝ া য়?’ 
‘অোয় সক  প্রতযা িযাসনর  অ র্থ অবশ্যই  োয় সক  ম যথাদ া দ ান ।’ 
‘বা! আ পখন সুন্দ র  ক র্া বস লন ।  আজ আর  ক র্া ব াড়াব  না ।  চখল ।  

শু ভর াখত্র ।’ বসল এ খল সা ল গ্রস লবখর সয় এ ল ঘ র  লর্ সক । 
 
 
দু’খদন পর র াত  দশ টায় দুস ধর  গ্লাস হ াসত  এ খল সা লগ্রস  ঘ সর  প্রসবশ  

ক র ল ।  দু’খদন আসগর লস ই স ম য় লর্সক  ওমর  ব ায়ার দর জা  আর  লক  হয় না । 
খবে ানী লবনহ াম  ক খর্ত খদ্ব্ তীয় প যথাসয়র  খদ্ব্ত ীয় খদন ।  তার  বক্তবয  

অনসাসর  আজ  ওমর  বায়ার  এ খল সার  হাত  লর্ সক  খজখ নস অর্থ াৎ এ িন দুসধর  গ্ল াস  
লনবার  ক র্া। 

লদাদুলযম ান ম ন খন সয়  এ খল সা লগ্র স দু সধর  গ্লাস  খন সয় এ স গাসলা ওমর  
বায়ার খ দসক ।  বলা  যায়  ক ম্পম ান হ াসত ই  লস  দু সধর  গ্ল াস  বাখড় সয় খ দ ল ওমর  বায় ার  
খদসক । 

দুসধর  গ্ল াস স াম সন লয সতই  ও ম র  বায়া  চখক সত এ ক বার  তা ক াল এ খল সা 
লগ্রসসর  খদসক ।  ত ার পর ে ান হ াত ব াখড় সয়  ওমর  বায় া এ খল সা সক  অবাক  ক সর  খদ সয় 
তার  হাত  ল র্সক  দু সধর  গ্লাস  খন সয় খন ল । 

এ খল সা লগ্র সসর  লচ াি খ বস্মসয়  োনাবড়া  হসয়  উ ি ল ।  ওমর  বা য়ার দৃখষ্ট  খন চু  
না র্াক সল লসও  এ খল সার  খবস্ম য় খবম ূে লচহার া  লদ িসত  লপ ত । 

এ খল সার  ম ুসি লক ান ক র্া  ল যা গাখে ল না ।  লস  ভাবখেল, খম . ল বনহাসম র  
দু’খট  ক র্াই এ সক বা সর  অক্ষ সর  অক্ষ সর  ফসল লগল ।  এ টা খক  ক সর  সম্ভব ।  অনম ান  
ক সর  বা ক াযথক ার ণ লদস ি অর্ বা ম ানস -প্র বণতা লক্ষ য  ক সর  লক উ  ভখবষ্যৎ ব াণী 



ব্ল্যাক ক্রসের মুসিামুখি  97 

 

ক র সত পাসর  খক ন্তু এ ভাসব খ দ নক্ষ ণ বলা সম্ভব নয় ।  খক ন্তু এ ই অসম্ভব  ক াজ খম . 
লবনহাম  স ম্ভব ক র সলন  খক ভাস ব? 

প্রার্খম ক  খবস্মসয়র  ধা ক্কা ক াখট সয় এ খল সা ল গ্রস বলল, ‘ধেব াদ।’ 
‘লক ন?’ 
‘আখম  িুখশ  হসয়খে ।’ 
‘লক ন?’ 
‘আপনার  হা সত খক েু  তুসল  লদ বার  লসৌ ভাগয হসলা ।’ 
‘এ সত অস্ব াভ াখবক তার  খক  আ সে?’ 
ওমর  বায়ার ক র্ায় খবখস্মত হ সলা এ খল সা ল গ্রস ।  ওমর  বায়া র  লসখদসনর  

এ বং আজসক র  ক র্ার  ম সধয ক ত পার্থক য! লসখদন যাসক  ওমর 
বায়া  তার  খবশ্বাস  ও  সং সৃ্কখতর  অংগ  বলল, আজ লস ওমর  বায়াই  তার  

খবশ্বাস ও স ংসৃ্কখত ভ ংগ হও য়ার ম সধয লক ান অস্ব াভ াখবক তা ল দিস ে না ।  ম াত্র  
দু’খদসন  খক  পখর বতথন! লক ান য াদুম ন্ত্র ল যন লভ াজবাজ ী  ঘ খট সয়স ে । 

‘ধেবাদ।  অস্ব াভ াখবক তা  লন ই বর ং এ টা  স্ব াভাখবক ।’ ব লল এ খল সা 
লগ্রস । 

ওমর  বায়া  দুধ  ল িসয়  গ্লাস  লফ র ত খদল  এ খল সা ল গ্রসসর  হা সত ।  এ ই প্র র্ম 
ওমর  বায়া এ খল সা লগ্র সসর  হা স ত সর াসখর  খক েু খদল । 

খবখস্মত এ খল সা ল গ্রস ওমর  বা য়ার খদসক  লচ াি তুসল বলল, ‘ধেবাদ।’ 
গ্লাস হাস ত  খন সয়  ঘ সর র  চার খদসক  এ ক বার  দৃখষ্ট  বুখল সয় ব লল, ‘লক ান 

অসুখবধা হ সে না  লত া আপনা র?’ 
‘অসুখবধা লনই, ক ষ্ট আসে।’ 
‘খক  ক ষ্ট?’ উ খদ্ব্গ্ন ক সন্ি  খজসেস ক র ল এ খল সা লগ্রস । 
‘ব্ল্যাক  ক্র স আম াসক  খবনা ক ার সণ বন্দী ক সর  লর সিস ে ।  অর্চ ওসদর  লক ান 

স্ব ার্থ লনই ।’ 
ওমর  বায়ার ক র্া শু সন এ খল সা লগ্রসসর  উ সদ্ব্ গ লক সট লগল ।  ল হসস উ ি ল ।  

হাসল প্র াণ িুসল । 
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‘হাসখে আপনার  অম ূলক  ক সষ্টর  ক র্া শু সন ।  আপখন বর ং বাইসর  র্াক ার  
লচসয় এ িা সন ভাসল া আসেন ।  ব্ল্যাক  ক্র স আপনাসক  খন র াপসদ লর স িসে ।  ব াইসর  
র্াক সল ওকু য়া’র  ভ সয় হয় প াখ লসয় ল বড়াসত  হ সতা, নয়সতা ও সদর  হ াসত  বন্দী  হস ত 
হসতা।’ 

‘এ িসনা লতা  আখম  বন্দী আখে ।’ 
‘সখতযই খক  এ িন আপনার  ব ন্দী র্াক ার  ম ত ম সন  হয়?’ 
‘তা হয়  না ।  এ জসে ধে বা দ ব্ল্যাক  ক্র সসক ।  খক ন্তু তবুও লতা আখম  

বন্দী ।’ 
‘ব্ল্যাক  ক্র স  আপনার  সম স্যা সম াধাসনর  লচষ্টা  ক র সে ।  আপখন শ ীঘ্রই  

োড়া লপসয়  যা সবন ।  ব্ল্যাক  ক্র সসক  বন্ধু ভ াবুন ।’ 
 
 
 
‘হ্াুঁ, আখম ও এ িন এ র ক ম  ভাবখে ।’ 
‘তাহ সল বলুন আপখন  বন্দী  এ  খচন্তা ম সন  র ািস বন না ।  আপখন  ক ষ্ট ল পসল 

আম ার  ক ষ্ট লাসগ ।’ 
ওমর  বায়া  লচ াি  তুসল  তাক াল  এ খল সা লগ্রসসর  খদসক ।  তার  ম সন হসল া, 

এ ত সুন্দ র  ক র্া ক াসর া  ক াে  লর্ সক  লস  লশ াসনখ ন ।  এ ম ন সুন্দ র ও ক াউ সক  লস 
লদস িখন । 

লচাি ন াখম সয় খন ল ওমর  বায় া ।  লক ান কর্া বলল না । 
‘আখস আজসক র  ম ত ।  র াত আপনার  জে আর াম দায়ক  লহাক ।  শু ভ 

র াখত্র ।’ 
বসল এ খল সা লগ্রস  লবখর সয়  এ ল ঘ র  লর্সক । 
আসসত আসসত ভ াবল এ খল সা লগ্রস এ ম ন সুন্দ র, সংযম ী ম ানি ও 

দুখন য়াসত আস ে ।  ওর বাই সর র  রূপ যত ক াসলা, লভতরট া  ততই সুন্দ র ।  তার  
লভতসর র  পখ বত্র লসৌন্দসযথর  ক া সে এ খল সার  আগুসনর  ম ত জ্ব া লাময়ী লস ৌন্দযথ  িুব ই 
খন ্প্রভ । 
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এ খল সা তার  ঘ সর  এ সস বসসত ই লটখ লসফ ান ল বসজ উ ি ল । 
এ খল সা লগ্রস ধর ল লটখ লসফান । 
‘হ্াসল া।’ 
‘ধেবাদ  এ খল সা ।’ ওপ ার  লর্ সক  খবে ানী ল বনহা সম র  ক ণ্ঠ । 
‘ওসয়লক াম  স্যার ।  লক ান আ স দশ?’ 
‘না এ খল সা  লক ান  আস দশ  নয় ।  ক াল সক া সল এ স, খন সদথশ  তিন লদব ।  

এ িন লটখ লসফান ক সর খে লতাম াসক  ধেবাদ লদয়ার জস ে ।  আম র া লতাম ার  ক াসে  
যা আশ া  ক সর খে, তুখম  তার  লচ স য়ও ভা সলা  ক র ে ।  লত াম ার  খফখ নখ শ ং আজ চম ৎক ার 
হসয়সে।  লতাম া সক  পাখর শ্রখ ম ক  আম র া খদ্ব্গুণ ক সর  ল দব ।’ 

‘ধেবাদ  স্যার ।’ 
‘লবশ  র াখি ।  ক াল এ স ।’ 
লটখ লসফান লর স ি খদল  ল বনহাম । 
 আবার  ম সন  লি াুঁচা লিল  এ খল সা ল গ্রস ।  ললাক টার  লক ান লস ৌজে লবাধ  

লনই ।  এ র া অধস্তন সদর  সাম া ে ‘শু ভ র াখত্র’ বলসত ও জা সন না । 
লটখ লসফান রািল  এ খল সা ল গ্রস । 
আবার  ম সন  এ সস লসই  খবস্ময় ই ব াসা  বাুঁধল ।  ললাক টা স বথদ্র ষ্টা নাখক ! য া  

বসল ত াই ঘ সট, আবার  ওিাসন  যা  ক র্া হয় সব ই শু নসতও  পা য় । 
পরখ দন লভার । 
লসখদন এ ক টু লভা সর ই উ সি খে ল এ খল সা লগ্রস ।  জখগং ক সর  খ ফরখ েল লস । 
লম্বা ক খর সে ার টায় পা  খদসয়ই  লদিল, ওমর  বায়া ব াইসর  লর্ স ক  তার  ঘ সর  

ঢুসক লগল । 
ওমর  বায়ার ঘ সর র  সাম সন খদ স য়ই ল যসত  হ সব এ খল সা লগ্র সসর  ঘ সর । 
ওমর  বায়ার দর জার সাম সন  এ সস  দাুঁড়াল  এ খল সা  লগ্রস ।  এ সগাসলা  

দর জার খদসক ।  লক ৌতুহল বশ তই দর জার নব  ঘ ুর াল ।  িুসল লগ ল দর জা । 
এ ক টা সুসর লা ক ন্ি  লভসস এ ল লভতর লর্ সক ।  ওমর  বায়া খ ক েু পড়সে বা 

বলসে। 
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িুব আ সস্ত দর জা  আসর ক টু ফাুঁ ক  ক সর  লভতসর  উ ুঁখক  খদল এ খল সা ল গ্রস ।  
লদি সত লপল, ওমর  বায়া  ক াসপথসটর  ওপর  তার  বড়  লত ায়া সলট া লফ সল দখক্ষ ণ -
পূবথম ুিী হ সয় দাুঁখড়সয় আ সে ।  তার  হাত দু’খট  আড়াআখড় ক সর  বুসক র  ওপর  র ািা ।  
অনচ্চ ক সন্ি  সুর  ক সর  খক  ল যন পড়সে লস ।  ল বশ  খম খষ্ট  সুর ।  ভাসলা লাগ সে  শু নসত । 

খক েুক্ষণ  দাুঁখড়সয় র্াক ার  পর হাুঁটুসত দু’হ াত লর সি লক াম র  পযথন্ত বাুঁখক সয়  
খক েুক্ষণ  অসপক্ষা ক র ল ওমর  বায়া ।  তার পর উ সি  দাুঁড়াল ।  পরক্ষ সণই খন চু হ সয় 
ম াখট সত ম ার্া র ািল ।  এ ক টু পসর ই উ ি ল ।  পর ক্ষ সণই আবার  ম ার্া র ািল ম াখট সত ।  
পসর  উ সি  দ াুঁড়াল আব ার । 

এ খল সা লগ্রস বুঝল, ওমর  বায়া প্রার্থনা ক র সে ।  খক ন্তু খক  ধর সণর  প্রার্থনা  
এ টা? 

হি াৎ এ খল সা লগ্রসসর  ম সন প ড়ল লবশ  অসনক খদন আসগ ল দিা খট খভ’র  
এ ক টা দৃসশ্যর  ক র্া ।  লস দৃস শ্য এ ভাসব ই লল াক সদর সক  প্রা র্থনা ক র সত লদ সিখেল ।  
তার  ম সন প সড়সে, এ টা ম ুসলম ানসদর  প্রার্থনার  দৃশ্য । 

ম সন এ ক  প্রচণ্ড  ধা ক্কা  লিল  এ খল সা লগ্রস ।  ওমর  বায় া  তা হসল  খক  
ম ুসলম ান? তার  ম াতৃধসম থর  লল াক?’ 

এ খল সা লগ্রস আ সস্ত আ সস্ত নব  ঘ ুখর সয় দর জা বন্ধ  ক সর  খদস য় সসর  এ ল  
দর জা লর্ সক । 

ম সন এক টা লতালপাড়  তিন এ খল সা লগ্রসসর । 
এ খল সা লগ্রস এ ক জন খম শ্র র স ক্তর  লম সয় । 
এ খল সার  নানী আসর ফা  নূর  তার  বাখল ক া  বয়সস  আখল খজখ র য়ায় ফরাসী  

শ াসন প্রখতষ্ঠার  শু রুর  খদসক  এ ক জন ফরাসী যুবক  ক তৃথক  অপহৃত হ সয় আ সস  
লর াসম ।  লসিান লর্সক  ফ্া সন্স ।  এ খল সা লগ্রসীর  ম া আখন সা লগ্র স খেল লসই আ সর ফা  
নূসর র  এ ক ম াত্র লম সয় । 

এ খল সা লগ্র সসর  ম সন পড়ল ত া র  ম াসয়র  ক র্া।  ত ার  ম া  আখন সা ল গ্রস  ম ার া 
লগসে  অ সনক  খদন  আসগ ।  নানী  আখর ফা  নূর সক  এ খল সা লদস িখ ন ।  খক ন্তু তার  স ম্পসক থ 
সব সম য় অসনক  গল্প শু সনস ে এ খল সা ।  তার  ম াসয়র  ক াে লর্সক ই শু সনস ে তার  
নানীর ধম থ খেল  ইসলাম ।  তা র  ম াও  তার  ন ানীর  ধম থসক  খ নসজর ধম থ ব সল  ম সন  
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ক র সতন ।  তার  ম া লক ান খদন ই গীজথ া য় যায়খন ।  সুতরাং  তা র  ম াতৃধমথ ইসলাম বা  
ম ুসলম ান ধমথ ।  ওমর  বায়া লস ই ধসম থর ই অনস ার ী । 

এ লীশ া লগ্রস ধী সর  ধী সর  খশ খর্ল পাসয়  তার  ঘ সর  খফ সর  এ ল ।  খন সজসক 
লসাফায়  েুুঁসড়  খদসয়  গা  এ খল সয়  খদল লসাফার  বুসক । 

লচাি বুসজ  এ ল তার । 
ম নট া েুসট  লগল  ত ার  অসনক  দুসর র  অত ীসত ।  য িন খ ব্রষ্ট ন গরীর এ ক টা  

লোট্ট  ফ্ল্াসট  তার  আব্বা, আম্ম া এ বং বড়  এ ক  ভাই  খন সয়  খেল তার  পৃখর্ব ী ।  ম াসয়র  
এ যালবাসম  খেল তার  নানীর এ ক টা ফসটা ।  অবসর  লপসলই তার  ম া লবর  ক র সতন 
তার  নানীর লস ই ফসটা ।  ম াসয় র  ক াসে ক ত গল্প শু সন সে তা র  নানীর ।  ওমর  বায়া  
লযম ন বন্দী হসয়স ে, লতমখ ন তার  নানী ফসুলর  ম ত এ ক  বাখল ক া অপহৃত  হ সয়খেল  
আলখজ খর য়া দিলক ার ী ফরাস ী ব সেসদর  এ ক জসনর  হাসত ।  লসই  ব সখন ক  খেসলন  
তার  নানা । 

তার  নানী সব ই লপসয়খে সল ন, খক ন্তু লচাসির  পাখন  তার  লক ানখ দন 
শু ক ায়খন ।  তার  নানা তার  নানীসক  সব স্ব াধীনতায় খদসয়খে ল ।  নানী তার  খন সজর  
ধম থ যর্াসাধয  পালন  ক র সতন, নানা তা সত  বাধা  ল দনখ ন ।  খক ন্তু না নী  তার  জন্ম ভূখম  
এ বং তার  আপনজনসদর  লদ িার  সুস যাগ  লক ান  খদন পানখ ন ।  এ ই লব দনাই  অ শ্রু  
হসয় ঝসর সে  তার  লচাস ি আম ৃ তুয । 

এ খল সা লগ্রস  তার  ম া সয়র  ক া স ে ত ার  নানীর  বলা  অসনক  ক াখ হনী শু সনসে ।  
শ ীসতর দীঘ থ র াস ত ম াসয়র  বুস ক  ম ুি লর সি  এ খল সা ল গ্রস শু ন সতা লস ক াখহনী গুসলা ।  
তার  নানী আসর ফ া নূর  আল খজয়াসসথর  এ ক খট  খবিযাত ও  প্র ভাবশ ালী পখর বা সর র  
সন্তান ।  খক ন্তু ফরাসীর া আলখজ খর য়া দিসলর  পর  এ ই পখর বার  ফরাসীস দর  খবরু সদ্ধ  
লড়াই ক সর সে এ ই  অখভস যাস গ নানাভা সব ক্ষ খতগ্রস্থ হয় ।  এ  সসত্ত্বও আলখজ য়াসথ  
শ হর তলীর  এ ক  বাখড় সত  সব  হার াসনার  পসর ও  তা সদর  পখর বার  লে হ  লঘ র া এ ক  
সুন্দ র  পখর সবসশ  স্ব গথী য় সু সি  বাস ক র সতা ।  আব্ব া-আম্ম া  ো ড়াও ত াুঁর  নানীর  খেল  
দু’লব ান এ বং চার  ভা ই ।  এ ই  সম য়ই এ ক খদন দূভথাগয লন স ম  এ ল তার  নানীর 
জীবসন । 
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লসখদন তার  চার  ভা ইসয়র  লক উ ই বাখড় সত খেল না ।  হি াৎ ত ার  ম া অসুস্থ 
হসয় প সড় ।  তার  আব্বার  ব াইস র  যাওয়া খন র াপদ খেল  না ।  ত ার  বড় দু’লবানসক ও  
লুখক সয় র ািা হ সয়স ে ।  সুতরাং বাইসর  যাব ার  লক উ  খেল না ।  তিন তার  বয়স খেল  
পসনর ।  ম ুম ূিুথ ম াসক  র ক্ষ ার  জ সে ম া সয়র  অ শ্রুরুদ্ধ  খন সিধ  সসত্ত্বও পাগসলর  ম ত 
লবখর সয় আসস  বাখড়  লর্ সক  ওিু ধ সংগ্রস হর  জসে । 

লসই লয লস লবখর সয় আ সস আর  খফর সত পা সর খন ।  শ হসর র  সব ওিুধ  
লদাক ান বন্ধ  ক সর  হসয়খেল, যাসত ব বর ী ও  খবসদ্র াহ ীর া লক ান ওিুধ না পায় ।  ওিুধ  
পাওয়া লযত  শু ধু ফরাসী  ব সস ের  লচৌখক গুসলা সত । 

লস ফরাস ী ব সস ের  লচৌখক  লক া র্ায় খচন স তা  না ।  অ সনক  ল িাুঁজ া -িুুঁখজর  পর  
লস র াস্তায় পা হার ার ত এ ক জন ব সেসক  খজসেস ক সর  ওিুধ লক ার্ায় পাওয়া যাস ব । 

শু সনই ব সখন ক খট  বসল লয, লস ওিুসধর  সর বর াহ লক ন্দ্র লদখি স য় খদসত পা সর  
এ বং তাুঁ সক  গ াখড় সত  উ ি সত  ব সল ।  লস  অস্ব ীক ার  ক সর  গ াখড় স ত উ ি সত  এ বং  বসল  
লয, লক ন্দ্রখট  লক ার্ায় তা বলসল ই চলসব । 

খক ন্তু ব সখন ক খট লজার  ক সর  তা সক  গাখড় স ত তুসল  লনয় ।  লস  খ চৎক ার  ক সর  
সাহাযয চ ায় ।  খক ন্তু লক উ  সাহায য ক র সত আসসখন ।  গাখড়  চলসত  শু রু ক র সল এ ক জন 
বৃদ্ধ েুসট  এ সসখেল  এ বং গা খড় র  সাম সন দাুঁখড়সয়  গাখড় র  গখতসর া সধর  লচষ্টা 
ক সর খেল ।  বৃসদ্ধর  ওপর  খ দসয় ই গ াখড়  চাখল সয় লদয়  ব সখন ক খট ।  গাখড় র  চাক া  খপষ্ট 
ক সর  বৃসদ্ধর  লদহ । 

এ র পর শু রু হয়  অসহ ায় লস ই ব াখল ক ার  জীবন -পখর ক্র ম ার  এ ক  দীঘ থ 
ক াখহনী। 

এ সব ক াখহনী  বল সত  বলস ত  এ খল সার  ম া  লক ুঁসদ  ল ফলত ।  নানীর  লস  
ক াখহনী ক াুঁদাত এ খল সা লগ্রস স ক ও ।  তার  সাম সন লভ সস উ ি স তা তার  অসদ িা নানীর 
অশ্রু সজল েখব, লভসস  উ ি সতা তার  স াম সন  লর াম  এ বং  আলখজ য়াসসথর  ক খল্পত  
দৃশ্য।  লস  প্রশ্ন  ক সর  এ ক খদন তার  ম াসক, আলখজ য়াসসথ নানীর লক উ  লনই? 
তাসদর সক  লপৌ সে লদয়া  যায়  ন া নানীর ক র্া লয, নানী ম ৃতযু প যথন্ত লভ াসলখ ন  তা সদর  
ক র্া এ বং আম র াও ত াসদর  স্ম র ণ ক খর । 
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এ খল সা লগ্রসসর  ম া ক াুঁদ সত ক াুঁদসত ই জবা ব খদসয়খেল, লস ল চষ্টা ক সর খে 
খক ন্তু লিাুঁজ পাওয়া  যায়খন ।  ফ র াসী শ াসসন লসিা সন খন র ন্তর  লয ঘ ূখণ থঝড় বসয়সে, 
তাসত আলখজ খর য়ার সবখক েুই লণ্ড ভণ্ড  হসয় যায় ।  লস ঝসড় ওরা লক ার্ায় হ াখর সয়  
লগসে  লক  জা সন! 

নানীর  ক াখহনী লশ ানা লসই ব য়স বহু খদন আ সগ চ সল ল গস ে এ খল সার । 
ক াখহনী বলা লসই  ম াও গত  হসয়স ে অসনক  খদন ।  জীব ন যুসদ্ধর  খভসড় এ ই  
অতীতসক  এ খল সা ল গ্রস িুব  ক ম ই স্মরণ  ক র সত পা সর ।  আজ ওমর  বায় ার  ঘ টন া 
সম সয়র  লদয়াল লভ সঙ খদসয় সে ।  অতীত বতথমা সনর  রূপ খন সয় এ সস খভড় জখম সয়সে 
তার  লচা সির  স াম সন ।  ম াসয় র  বুসক র  লসই  উ ষ্ণ পরশ  ল যন  লস  অনভব  ক র সে, 
ম াসয়র  লসই  ক ন্ি  লযন শুনস ত পাসে ।  ল দিস ত প াসে লযন মা সয়র  নীর ব অ শ্রুও । 

লচাি খ দসয়  অশ্রু  গড়াখে ল এ খল সা ল গ্রসসর । 
লটখ লসফান ল বসজ  উ ি ল । 
এ খল সা লগ্রস উ সি  লচা সির  প াখন  ম ুসে খগ সয় লটখ লসফ ান ধরল । 
লটখ লসফান খবে ানী লবন হাসম র ।  লবনহাম  তাুঁসক  খন সদথশ  খদল  তার  ক াসে  

আসার  জসে। 
‘আসখে স্যার !” বসল  লটখ লসফ ান  র ািল  এ খল সা লগ্রস । 
লটখ লসফান লর সি ই এ খল সার  ম সন পড়ল ওমর  বায়ার ক র্া ।  খন শ্চয় ওমর 

বায়া সম্প সক থই নতুন খন সদথশ  শু নসত হস ব খম . লবনহা সম র  ক াে লর্ সক । 
এ ই বযাপাসর  এ খল সা ল গ্রস আসগ য সতাটা উ ৎসা হ লব াধ ক সর সে, এ ই 

ম ুহূসতথ তা  লযন  প াসে  না ।  ত ার  ম সন হসে  তার  হতভ াখগনী নানীরই  ল যন এ ক  
প্রখতেখব ওমর  বায়া। 

এ খল সা লগ্রস  প্রস্তুত  হ সলা  খম . লবনহা সম র  ক াসে  যাবার  জস ে ।  ক ান্না  ও  
ম খল নতার  োয়া লচাি -ম ুি ল র্সক  ম ুসে লফল ার  জসে হা লক া লম ক আপ খন ল । 
তার পর লজার ক সর ই হ াসল খক েুক্ষণ  সজীব হসয় উ ি ার  জসে ।  ব্ল্যাক  ক্র সসর  
ললাক সদর  সা সর্ ত ার  প্রায়ই  লদি া হয় ।  এ খল সা খ ব্রসষ্টর  সবসচসয়  অখভজাত  
খে পাটথসমন্ট াল লষ্টাসর র  লসলস  গালথ ।  লষ্টাসর র  ম াখল ক  ব্ল্যাক  ক্র সসর  এ ক জন অর্থ  
লযাগ ানদাতা।  লস ই সূ সত্রই ব্ল্যাক  ক্র স লনত াসদর  লসি াস ন যাত ায়াত ।  লষ্টার  
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ম াখল সক র  অনসরাসধই এ খল সা  লগ্রস  ব্ল্যাক  ক্র সসর  খক েু খক েু  ক াজ ক সর  লদয় ।  লস 
অসনক  ব্ল্যাক  ক্র স লন তাসক  ল দসিস ে  খক ন্তু লবন হাসম র  ম ত  বাজ চক্ষ ু  আর  অ ভদ্র  
ক াউ সক  লদসিখন । 

এ খল সা লগ্রস লবখর সয়  লগল  ক ক্ষ  লর্সক । 
নক  ক র ল খম . লবনহাসম র  দর জায় । 
‘এ স।’ সংখক্ষ প্ত এ ক  ক াি -সিাট্ট া ক ণ্ঠ লভসস  এ ল লভ তর লর্সক ।  

লবনহা সম র  ক ন্ি । 
ঘ সর  প্রসবশ  ক র ল এ খল সা লগ্র স । 
আসগর ম তই  ঘ সর র  ম াঝ ািা স ন খগসয়  দ াুঁড়াল ।  বস ার  খচন্তা  আজ  আর  

ক র ল না লস ।  লসৌজ ে লবাধহ ী ন অভদ্র  ললাক টা বসসত  বলস ব না । 
খম খন ট িাসনক  পসর  বই লর্ সক  ম ার্া তুসল বলল, ‘লক ম ন, লস এ িন দর জা 

িুসল র াস ি, লতাম ার  হাত লর্ স ক  খজখ নসও লনয় তা ই না?’ 
‘খ জ, স্যার ।’ 
‘হ্াুঁ, আম র া যা চাই, সবই তা সক  ক র সত হস ব ।’ 
‘লসগু সলা খক  স্যার?’ প্রর্ম  বাসর র  ম ত আজ এ খল সা ল গ্রসসর  ম সন 

লক ৌতূহল লদি া খদল  জানসত  ল য, ওমর  বায়াসক  খন সয়  তার া খ ক  ক র সত চায় । 
‘সবই জ ানসত  পার সব, সব ল তা ল তাম াসক ই  ক র সত হ সব ।  এ িন লতাম ার  

প্রসয়াজন ত াসক  জয়  ক র া ।’ 
‘লস লতা  এ িন কর্া শু নস েই স্যার ।’ 
‘না আম র া শু ধু এ তটুকু  চা ই ন া ।  তুখম  য া বল সব  তা  লস  অন্ধভ াসব  ক র সব, 

এ  পযথাসয়  তা সক  খন সয় আস সত  হস ব ।’ 
‘লসট া খক  সম্ভব স্যার? তাসক  আখম  এ ক দম  অে ধর সণর  ম ানি  লদিখে ।’ 
‘তুখম  খক  ভাব সত  লপ সর খেসল  লয  লস আ পনাসত ই দর জা িুসল র া িসব, 

লতাম ার  হ াত লর্সক  ঐ ভা সব  এ ত সহ সজই খজখ নস খনস ত র াখজ  হস ব?’  
‘ন া স্য ার, তা ভ াখবখন ।  এ িন ও আখম  বুঝসত  প ার খে না  খক ভাসব  এ ম নট া 

ঘ টল ।’ 
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‘লযম ন ভা সব ঘ সটসে, লতমন  ভাসবই  সব ঘ টসব ।  শু ধু চাই, তুখম  তাসক  
হাখস -িুখশ  র াি সব, তার  ম নস ক  খফ্  র ািসব, যাসত  লক ান প্র ক ার  লনখ তবাচক  খক েু 
তার  ম সন বা সা বাুঁধসত  না পাস র ।’ 

‘লচষ্টা ক র ব স্যার ।’ 
‘লচষ্টার  জসে আম র া লবখশ  স ম য় খদসত পার ব না ।  আম র া চাই তাড়াতাখড়  

লর জাে।’ 
‘খক ন্তু খক ভাসব?’ 
‘লসট াও খক  বসল  খদসত  হস ব? লতাম ার  ম ত সুন্দ র ীসক  লক ন আনা হসয় সে 

তুখম  জান ।’ 
ম ার্া খন চু  ক র ল এ খল সা  লগ্রস ।  এ ক  ঝলক  র ক্ত  এ সস  জম া  হ সলা  তার  

লচাসি  ম ুসি ।  লজ্জ া এ বং  অপম ান দু’লয়র ই প্রক াশ  এ সত  আস ে । 
ম ার্া খন চু  লর সি ই বলল  এ খল সা, ‘জাখন স্যার ।’ ক ণ্ঠট া স্ব াভাখবক  র ািসলও  

এ ই ক র্া বলার সম য় তার  অন্তর টা লক ুঁসপ উ সি খেল ।  ক ার ও শ যযাসঙ্গ ী হওয়া তার  
জসে নতুন  নয় ।  খক ন্তু তার  ম াতৃধসম থর  এ বং তার  হতভ াখগনী নানীর প্রখতেখব  
ওমর  বায়া ইখতম সধযই ত ার  অ ন্তসর র  অসনক  উ ুঁচু আসসন অখ ধখ ষ্ঠত হ সয়সে ।  এ ম ন 
ললাসক র  সাস র্ প্রত ার ণা ক র া যায় না । 

‘লবশ ।’ বলল খম . ল বনহাম ।  তার পর এ ক টু লর্সম ই আবার  শু রু ক র ল, 
লতাম ার  সাফলয ল াসভর  অ র্থ ত ার  ম ানখ সক  প্রখতসর াধ ধসস প ড়া ।  লস শু ধু লত াম াসক  
ভাসলাব াসসব  না, বন্ধু ভাব স ব ব্ল্যাক  ক্র সসক ।  এ র  পসর র  ক াজট া আম াসদর ।  
তার পর তুখম  যা  বলস ব ল স ত া ক র সব, এ ই আম র া চাই।’ 

ক র্া লশ ি ক সর ই খম . লবনহাম  বই লট সন খনসয় তার  ওপর  ঝুুঁস ক  পড়ল । 
এ খল সা লগ্রস  বুঝল  এ টাই ক র্া লশ ি হওয়ার  সংসক ত এ বং  চসল যাব ার  

খন সদথশ ও এ টা । 
এ খল সা লবখর সয়  আসার  জ সে  পা ব াখড় সয়খেল ।  লপে সন লটখ ল সফান লব সজ 

উ ি ল ।  ম ার্া ঘ ুখর সয় লদিল  খম . লবনহ াম  লটখ লসফ াসনর  খর খসভার তুসল খন সে । 
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চসল আসার  জসে আব ার  প া চালাল এ খল সা লগ্রস ।  লবখর সয় আসসত  
আসসত শু নল  খম . লবনহাসম র  ক ণ্ঠুঃ  ‘হ্াসলা, খম . খপসয়সর  পল, আপনাসক  িুুঁসজ  
পাখে  না, সুিবর  আস ে ।’ 

সুিবর  লশ ানার  জ সে হি াৎ ক সর ই লক ৌতু হল জা গসলা  এ খল সার  ম সন । 
দর জা বন্ধ হসয় লগসল দর জা র  সাম সন দাুঁড়াল এ খল সা ।  লবশ  পুরসনা 

দর জা।  খঢ লা ও আলগ া হসয়  য াওয়ায় লভতসর র  ক র্া  লবশ  লশ ানা যা সে । 
শু নসত লপল ল বনহাসম র  ক ণ্ঠুঃ  ‘আম াসদর  ‘ইসলক্ট্র সয়ন্স ফযাসল া গ্রাম’ এ বং 

‘ইসলক্ট্র খম সয় াগ্রাম’ ক াজ শু রু  ক সর সে ।  ইখতম সধযই  ওমর  ব ায়ার লব্রন  আম াসদর  
‘ইসলক্ট্র সয়ন্স ফযাসল াগ্রাম’ ও  ‘ইসলক্ট্র  খম সয়াগ্র াম’-এ র  দু’লটা খে সটক শ ন গ্রহণ 
ক সর সে এ বং  ক াসজ  পখর ণত ক সর সে ।  লস  দর জা  বন্ধ  ক সর  র া িসতা  এ িন  র াসি  না, 
আসগ এ খল সাসক  এ খড় সয় চলসত চাইত, তার  হাত ল র্সক  খক েু খন ত না, এ িন খন সত 
শু রু ক সর সে ।  ... হ্ াুঁ হ্ াুঁ, শু ভ খবখগখন ং ।  আম র া যতটা ক খি ন ম সন ক সর খেলাম, 
ক াজট া ততটা  ক খি ন হস ব না ।  আজ  এ খল সাসক  লয  খন সদথশ  খদসয়খে  তা  হ সয়  লগ সল  
ওমর  বায়ার ম ন ও ম ার্ াসক  সম্পূণথ খফ্  পা ব ।  লস  ম ার্ া ও  ম ন খদসয়  আম াস দর  
‘ইসলক্ট্রসয়ন্স ফয াসলাগ্র াম’ এ ব ং ‘ইসলক্ট্র খম সয়া গ্রাম’ আম র া যা চাখে  তা স হসজই  
ক সর  লফলসব ।  তসব এ খল সা ল গ্রসসক  ওমর  বায়ার সাসর্ ক যাসম রুন পযথন্ত খন সত  
হসব।’ 

এ খল সা লগ্রস  আর  দাুঁড়াস ত প া র ল না ।  ম ার্া  ঘ ুর সে ত ার ।  ও সদর  টাস গথট 
খ ক, খক  কর সত চায় ওরা  ওমর  বায়াসক  খন সয়! ‘ইসলক্ট্র সয় ন্স ফযাসলা গ্রাম’ এ বং  
‘ইসলক্ট্র খম সয়া গ্রাম’ খ ক? ওরা খক  লক ান অজানা অস্ত্র প্রসয়া গ  ক র সে ওম র  বায়ার 
ওপর? এ খল সা লগ্রস  খক  লস  অ সস্ত্রর  বাহন? 

এ খল সা লগ্রস  তার  ফ্ল্যাসট  খফ সর  েু সট লগল  তার  খন সজর  ক সক্ষ ।  বুক  লসলফ  
লর্সক  লবর  ক র ল ‘ইনসা ইস ক্ল াসপখে য়া অ ব  সাইন্স’।  বই খট  খন সয় বসল খগ সয়  
লসাফায়। 

লবর  ক র সলা ‘ইসলক্ট্রসয়ন্স  ফয াসলাগ্র াম’ এ বং  ‘ই সলক্ট্র খম সয় াগ্রাম’ শ ব্দ  
দু’খট  ইনসাই সক্ল াসপখে য়া  লর্ স ক । 
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লগাগ্র াসস পড়ল।  পড়ার  স সঙ্গ  সসঙ্গ  উ সদ্ব্সগর ক াসলাে ায়া না ম ল এ খল সা 
লগ্রসসর  লচাস ি -ম ুসি।  ইসলক্ট্রসয় ন্স ফযাসলা গ্রাম  এ ম ন এ ক টা লক ৌশ ল যা ক খম্পউ টার  
খন য়খন্ত্রত খসখ লক ন খচপ বযবহা র  ক সর  অসনক  দূর  লর্সক  এ কজন ম ানসির  ম খস্তসষ্কর 
খবদুযৎ -তরসঙ্গর  প্রক ৃখত  পখর ব তথন ক সর  তার  ম ার্ ায়  ইোমত  ধারণ া ও  খচন্তা  প্রখবষ্ট 
ক র া যায়।  ই সলক্ট্র খম সয় াগ্রাম ও  অনরূপ এ ক খট  অস্ত্র যা  বযব হার  ক সর  ম ানসির  লচাস ি 
দশ থন -ধম থ খন য়ন্ত্রণ ক র ার  ম াধযসম  লক ান খবসশ ি খচন্তা বা ক াসজ র  জসে তার  ম ন ও 
ম খস্তষ্ক সক  প্রস্তুত ক র া যায়। 

এ খল সা লগ্রস বইখট  েুুঁ সড় লফসল  খদল  লসাফার  ওপর ।  বুক টা ক াুঁপসে  তার ।  
তার  ক াসে পখর ষ্কার হসয় লগল লয, ব্ল্যাক  ক্র স এ ক  জখট ল ব বে াখন ক  উ পাসয় ওমর  
বায়ার ম ন  ও  ম খস্তষ্ক সক  পখর ব তথন ক র সে। ইখতম সধযই  খক েুটা ক সর  লফ সলসে  ত ার া।  
এ িন লস বুঝস ত প ার সে, লবন হাম  লক ম ন ক সর  খদনক্ষ ণসহ অম ন ভখবষ্যত বাণী  
ক র সত লপসর খেল।  আসসল  ওটা  খেল ‘ইসলক্ট্রসয়ন্স  ফযা স লাগ্রাম’ ও  ‘ইসলক্ট্র 
খম সয়াগ্রাম’-এ র  ক াজ। 

খশ উ সর  উ ি ল এ খল সা লগ্রস।  ব্ল্য াক  ক্র সসর  িড়যন্ত্র  বাস্তব াখয়ত হসল লদ সহর  
খদক  লর্সক  ওমর  বায় া খি ক ই র্াক সব, খক ন্তু ম ন -ম ানখ সক তার  খদক  খদসয় লস  হ সয় 
যাসব  খভন্ন  ম ানি ।  আর  এ ই জঘ ে ক াসজ এ খল সা  ল গ্রস ম ূ লযবান বা হন খ হসসস ব  
ক াজ ক র সে। এ িন  লস  পখর ষ্কার বুঝস ত  পার সে, ওমর  বায় ার  ম নসক  প্রফুলয  ও  খফ্  
র ািার  প্রসয়াজন  পসড় সে এ জসে ল য যাস ত তার  ম ন ও ম খস্তষ্ক  ইসলক্ট্রখ নক  
িান্সখ ম শ সনর  ম াধযসম আসা অনপ্রসবশ ক ার ী খচন্তা  ও ধ া র ণার  খবরুসদ্ধ লক ান 
প্রখতসর াধ দ াুঁড় ক র াসত পার সব  না। 

দু’হা সত  ম ার্া  লচসপ  ধসর  লস াফ ায় গ া এ খল সয়  খদল  এ খল সা  লগ্র স।  ম ন তার  
খবসদ্র াহ ক সর  উ ি ল, না লস ও ম র  বায়ার এ ত বড়  সবথনাশ  হসত খ দসত  পা সর  না।  
হৃ দসয়র  লক ার্ায়  ল যন ওম র  বা য়ার জসে  তীব্র  এ ক  লব দনা অ নভব ক র ল লস। 

খক ন্তু খক  ক র সব লস? খক  ক সর  র ক্ষ া ক র সব ত াসক? ব্ল্যাক  ক্র স যা চ ায় তাই  
ক সর ।  তার  হা ত লর্সক  লক উ  র ক্ষ া লপ সয়সে  ব সল লস  জাসন  না ।  ব্ল্যাক  ক্র সসর  খবরু সদ্ধ  
ট ু -শ ব্দ  ক র ার  সাহসও ক ার ও ল নই।  এ খল সা লতা  দু বথল লম সয় ম ানি ।  তার  ওপর  ল স  
এ িাসন দ াখয়ত্ব খন সয়  এ সসস ে ব্ল্ যাক  ক্র স ওমর  বায়ার  বযাপ াসর  যা  ক র সত ব সল তাই  
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ক র ার ।  এক  পা এ খদক -সসখদ ক  ক র সল তার  খন সজর  জীবনই খবপন্ন  হসব।  ব্ল্য াক  
ক্র সসর  ক াসে খবশ্বা সঘ াতক তা র  শ াখস্ত ম ৃতযু োড়া  আর  খক েু  লনই।  ভ াবস ত খগ সয় 
হৃ দয়টা লক ুঁসপ  উ ি ল এ খল সার । 

ঘ সর  ঢুক ল এ ক জন পখর চাখর কা।  বলল, ‘ম যাে াম, সাসহসবর  নাস্তা লর খে ।’ 
‘যাও  আসখে।’ বলল  এ খল সা লগ্রস। 
চসল লগল  পখর চাখর ক া। 
এ খল সা লগ্রস  লসাজা  হসয়  বস ল লস াফায়।  তার  ম সন হসলা, লয  নাস্তা  লস  

খন সয় যাস ব ত া ল তা নাস্ত া নয়।  ভাসলা  িা বার, সুন্দ র  পখর সবশ  এ বং সুন্দ র  নার ীর 
লভাগ  খদসয়  ওমর  বায়ার ওরা সবথনাশ  ক র সে। 

তবু নাস্ত া  তা সক  খন সয়  ল যসত  হ সব।  খক ন্তু অখভন সয়র  প্রবৃখত্ত  আর  লয  ত ার  
হসে ন া।  ম ন বলসে  সতয  ক র্া টা ওমর  ব ায়াসক  বলা  উ খচত।  খ ক ন্তু খক ভা সব  বলসব? 
ও ঘ সর  এ  বযাপ াসর  টু শ ব্দ ও ক র া যাস ব না।  খন শ্চয় শ ব্দ  ি ান্সখ ম টার  বসাসনা আ সে। 
ওিানক ার  প্রখতখট  ক র্া চসল যায় লবনহা সম র  ক াসে। ওিাসন এ খল সাসক  অখভন সয়র  
ক র্াই বলসক  হস ব।  ওমর  বায়াসক  ঘ সর র  বাইসর  অে লক া র্াও সব ক র্া বল সত  
হসব।  এ ক র্া খচন্তা ক র সত  খগস য়ও আবার  ভয়  হসলা  এ খল সা ল গ্র সসর ।  আসল ঘ টন া 
জানার  পর যখদ ওমর  বায়ার  ক র্ায় ব া ক া সজ লক ান প্রখতখক্র য়া প্রক াশ  পায়, তাহ সল  
তার  এ বং ওমর  ব ায়ার দু’জস নর ই খবপদ হসব। 

তাহসল  খক  ক র সব লস? 
হি াৎ এ খল সার  ম া র্ায়  বুখদ্ধ  এ ল, ওমর  বায়াসক  সব  ক র্া  না  বসল  এ খল সা 

সম্পসক থই ওমর  বায়াসক  স সন্দহপ্রবণ ক সর  তুলসত হসব, তাহসলই তার  ম সধয ভয়  
ও সসন্দহ  দ ানা বাুঁধস ব এ বং  সৃখষ্ট  হসব  তার  ম সধয এ ক টা স তক থ ম সনাভাব  যা  ত ার  
জসে  এ ক টা প্রখতসর াধ  শ খক্ত খ হসসস ব ক াজ  ক র সব।  খক ন্তু পর ক্ষ সণই এ খল সা আ বার  
ভাবল, ওমর  বায়া তাসক  ভুল  বুঝসল লস সহ্ ক র সব লক ম ন ক সর ।  সম গ্র অন্তর 
খদসয় এ বং খন সজর  জীবন খদস য় যার  লস ভা সলা  চায়, তাুঁর  ঘ ৃণা খন সয় লস বাুঁচসব  
লক ম ন ক সর? লপ্রম এ খল সা অসনসক র  সাসর্ই ক সর সে, লভস ঙসেও। খক ন্তু এ খল সা 
ক াউ সক  তার  হৃ দয়  লদয়খন, সুতরাং হৃ দয়  ভাঙার  ল বদনাও  ত ার  লনই।  আজ  অখভন য়  
ক র সত এ সস, তার  এ ই  ম ূহুসতথ  ম সন হসে, লসই  হৃ দয়টাই  লস  হাখর সয় লফসল সে  তার  
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ম াতৃধসম থর  ক াসলা যু বক  ওম র  বা য়ার ম সধয।  এ ই  হৃ দয়টা সক  লস আজ  ভাঙস ব 
লক ম ন ক সর? তাোড়া ওমর  বায়া তা সক  সসন্দহ ক র সল ল বনহাসম র  খন সদথশ  লস  
পালন  ক র সব লক ম ন ক সর? সসন্দহ খন সয়  ওমর  বায় া ত ার  শ যযাসঙ্গ ী হ সত  চাই সব  
না! 

খক ন্তু এ খল সা ল গ্রস  আর  লক ান  খবক ল্প লপল  না।  পসর াক্ষ ভা সব  এ খল সা 
সম্পসক থ সসন্দহ  সৃখষ্ট  ক র াই ওমর  বায়াসক  র ক্ষ ার  সব সচস য় খন র াপদ প র্। উ ি ল 
এ খল সা লগ্রস। 

লবরুল ঘ র  লর্ সক  ওমর  বায়া র  ক াসে নাস্তা খন সয় য াওয়ার  জসে।  খি ক 
ক র ল নাস্তা লদয়ার সম য় অখভন সয়র  সম সয়ই লস ওমর  বা য়াসক  আম ন্ত্রণ ক র সব 
ঘ সর র  বাইসর  এ ক  সাসর্ লবড় াসনার ।  এ  প্রস্তাব ওমর  বায়া খন শ্চয় গ্রহণ ক র সব।  
অেখদসক  ল বনহাম ও এ স ত িুখ শ  হসব লয, আখম  ওমর  বায়াসক  আর ও ক াসে আনার  
লচষ্টা ক র খে। 

লসখদনই  সন্ধযার  পর।  এ খল সা ও  ওমর  বায়া  পাশ াপ াখশ  হাুঁট খেল আবে া  
আবো আ সলা -আুঁধার ীর  ম সধয, সুইখম ং পুসলর  প াশ  খদসয়।  হাুঁ টসত হাুঁট সত এ খল সা  
লগ্রস ওমর  বায়া সক  লক্ষ য ক সর  বলল, ‘এ ক টা ক র্া বখল?’ 

‘ক র্া লত া বল সেনই। আ বা র  খ ক  ক র্া? বলুন।’ 
‘আপখন িুব  সর ল।’ 
‘লক ম ন?’ 
‘খচন্তা-ভাবনা  না ক সর ই  সবা ই সক  আপখন খবশ্বাস  ক সর ন।’ 
‘এ  ক র্ার  অর্থ?’ 
‘আখম  যা বখল  তা  খক  আপখন খ বশ্বাস ক সর ন?’ 
‘হ্াুঁ, আপখন বলসল ক খর ।’ 
‘খক ন্তু আম ার  ক র্া  আম ার  নয়, এ ক র্া আপনার  জানা  উ খচত ।  আখম  লত া 

অসের  পুতুল।’ 
‘আপনাসক  ধেব াদ।’ বসল  চু প ক র ল ওমর  বায়া। 
এ খল সা লগ্রসও  নীর ব।  লস খক  বলসব খি ক  ক র সত পার সে  না ।  লস বুঝ সত  

পার ল, ওমর  বায়া  ত ার  ক র্া  বুঝসত  ল পসর সে  এ বং  গ্রহণও  ক সর সে। অর্থ াৎ  এ িন 
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ওমর  বায়ার ক াসে এ খল সা ল গ্রসসর  ক ানাক খড় ও ম ূলয লনই।  ম নট া এ খল সার  হু হু 
ক সর  লক ুঁসদ উ ি সত  চাইল। 

খক েুক্ষণ  পর ক র্া বলল ওম র  বায়াই, ‘ওরা পুতুল নাখচস য় খক  ক র সত 
চায়?’ 

ওমর  বায়ার ‘পু তুল’ শ ব্দ  উ চ্চার ণ ভীিণ  লি াুঁচা খ দল এ খ লসা ল গ্রসসর  
হৃ দসয়।  লি াুঁট ক াম সড়  খন সজসক  সাম সল খন সয়  বলল, ‘পুতুল লত া নাচার  জসে।  যার া  
নাচায় তাস দর  ক র্া লস  বলসব  লক ম ন ক সর?’ ক র্াগুসলা এ খল সার  গলায় আট সক  
যাখে ল।  খক ন্তু এ ই খম র্যাগুসল া  না ব সল ত ার  লত া উ পায়  লনই । 

‘খি ক  বসলসেন ।’ 
খফর খেল তার া ঘ সর র  খদসক । 
ঘ সর র  োয়ায় অন্ধক ার টা এ ক ট ুগাে।  এ খল সা হি াৎ র্মসক  দ াুঁ খড় সয় ওমর 

বায়ার এ ক টা হা ত লচসপ  ধস র  বলল, ‘আপখন আম ার  ক র্াগুসল া হালক াভাস ব  
লনন খন  লতা? খবশ্বাস ক সর স েন লতা?’ এ কটা অবরু দ্ধ আ সবগ  লভসঙ্গ  পড় সত চ াইল 
এ খল সার  ক সন্ি । 

‘বসলখ ে লতা  আপনার  ক র্া  আ খম  খবশ্বাস ক খর ।’ 
‘খক ন্তু আম ার  সব ক র্া লতা  আ ম ার  ক র্া নয়।’ 
‘লসট া আখম  বুঝ সত লপ সর খে।  খক ন্তু আপনার  প্রখত খব শ্বাস আম ার  

লবসড়স ে।’ 
‘লক ন?’ 
‘ক ার ণ, লক ান পুতুল  যিন  লস্ব োয় প্রক াশ  ক সর  লস  ক াসর া  পুতুল, তিন 

লস আর  পুতুল  র্া সক  না।  আপ খন  আম ার  ক াসে পুতুল  নন ।’ 
‘এ ম নভাসব বলসবন না।  স ইস ত পার ব না আখম ।  আখম  সখতযই অসহায়  

এ ক  পুতুল।’ 
বসল ওমর  বায়ার হাত  লে স ড় খদসয় দু’হা সত ম ুি  লঢসক  লদৌড়  খদল 

ক খর সে াসর র  খদসক । 
ক খর সে ার  লপখর সয় লস  এ সস  প্রসবশ  ক র ল খন সজর  ঘ সর ।  খ নসজসক  েুুঁসড়  

খদল লস  খবোনায়।  বাখল সশ  ম ু ি গুজল  লস।  হৃ দয়  োখপ সয়  ক ান্না আ স সে  তার ।  লস  
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যা লচসয়খেল  তা  হ সলা  না।  ও ম র  বায়া  তাসক  ঘ ৃণা ক সর, সস ন্দহ ক সর  দূ সর  সখর সয়  
খদল না।  লক ন খদল  না? এ খল সা ল গ্রস প াসপ  ভর া  এ ক টা লিাল স।  ওমর  বায়ার ম ত  
ম াতৃধসম থর  ম হান ললাক সদর  তা র  লদব ার  খক েু লনই।  লস  ঘ ৃণা ক র সল, সসন্দহ ক র সল  
দাখয়সত্বর  ভ ার  লর্ সক  খক েুটা বাুঁচত লস।  এ িন লস  খক  ক র সব? খক  ক র ার  ক্ষ ম তা 
আসে ত ার? 

লটখ লসফান ল বসজ  উ ি ল। 
উ সি, লচাি  ম ুসে ধর ল লটখ লসফ ান এখ লসা ল গ্রস। 
‘হ্াসল া, এ খল সা।  ক নগ্রাচুসলশ ন।’ 
‘বুঝসত  পার খে  না স্যার ।’ 
‘তুখম  ওমর  বায়া সক  খন সয় লবড় াসত খগ সয়খেসল  শু নল াম ।’ 
‘খজ্ব স্যার ।’ 
‘ওসয়লক াম  এ খল সা।  তুখম  খব জসয়র  দ্ব্ার প্রাসন্ত।’ 
‘লচষ্টা ক র খে স্যার ।’ িুব ক ষ্ট ক সর ই উ চ্চার ণ ক র ল শ ব্দ  দু’খট  এ খল সা। 
‘তুখম  সফল হস ব।  লত াম ার  ম ত লম সয়  সফল  হ বার  জস েই।’ ল বনহা সম র 

ক র্া লশ ি  হব ার  সা সর্  সা সর্ই  ওপার  লর্সক  ক ট ক সর  শ ব্দ  হস লা। লটখ লসফান  লর সি  
খদসয়সে  লবন হাম । 

এ খল সা লগ্রস লটখ লসফান  র ািল । 
লটখ লসফান লর সিই  দু’হা সত  ম ার্া লচসপ  ধর ল।  অফুট  ক সন্ি  বলল, 

‘সফলতা, ওটা সফল তা! ওটা  সফলতা  হসল  আম ার  ম ৃতযু ল ক ানট া হসব!’ 
বলসত বলসত  ি র্ পা  দু’খট  লট সন খনসয় ধপ  ক সর  ব সস পড়ল  লসাফায়। 
তার  ম সন হ সলা চ ার খদক  অন্ধ ক ার । 
আসলা লন ই, পর্ লন ই লক ার্ াও । 
ম সন পড়ল ল োটসবলার ক র্ া। 
ম া বলসতন, তাুঁসদর  আল্লাহ  এ ক  এ বং সবথশ খক্তম ান। 
ম াতৃধসম থর  লসই আল্লাহ  খক  আসসবন এ খল সাসক  সাহা যয ক র সত, তার  

জসে না  হ সলও অন্ত ত ওমর  ব ায়ার স্ব াসর্থ! 
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৫ 
লে ানার  আব্বার  ক াসে  খবদায়  খন সয় খন সজর  ঘ সর  ঢুক ল আ হম দ ম ুসা।  

লদিল  তার  লোট বযাগটা লক াস ল খন সয় তা সত  ম ুি গুুঁ সজ বসস  আসে লে ানা। 
লসখদসক  তাখক সয় আ হম দ  ম ুসা  এ ক টু হাসল।  বলল, ‘বযাগটাস ক  পণবন্দী 

ক সর ে বুখঝ?’ 
লে ানা লক ান  ক র্া বলল  না।  ম ার্াও তুলল না। 
আহম দ ম ুসা খগ সয় বসল। 
‘বযাগ  লবশ  লম াটা লাগ সে। এ ত খক  ভসর ে বযাসগ?’ বলল আহম দ ম ুসা। 
ধীসর  ধীসর  ম ুি তুলল লে ানা।  বলল, ‘আম ার  বযাগ ভর ার  পর যা বাখক  

লর্সক সে  এ িাসন  তুসলখ ে।’ গ ম্ভীর  ক সন্ি  বলল লে ানা। 
‘এ র  অর্থ?’ 
‘অর্থ পখর ষ্কার।  আখম  যাখে  ল পসর জ খগসর ক  অর্বা লসন্ট  লপ াল লে  খল উ ন 

এ ।’ 
‘তার পর?’ 
‘তার পর, আম ার  সাসর্  যাসে  লক য়ারসটক ার  খহ সসসব  পখর চা খর ক া লনক া 

টুসগানা।’ 
‘খবিয়ট া খন সয় তুখম  খক  গভীর ভাসব  খচন্তা ক সর ে?’ 
‘গত ক’ঘ ন্ট া ধসর  ক সর খে।’ 
‘না ক র খন, লতাম ার  খব সবচনার  প্রখত আম ার  আস্থা  আস ে ।’ 
‘অনাস্থা সৃখষ্ট  হওয়ার  ম ত খক েু ক সর খে?’ 
‘ক র খন, খক ন্তু বলে।’ 
‘যাওয়ার  ম সধয খক  ল দাি লদি ে তুখম?’ 
‘ওটা যু দ্ধ লক্ষ ত্র।  আখম  লতাম াস ক  লসিাসন  লনব  না।’ 
‘যুদ্ধ  লক্ষ ত্র খক  লম সয় সদর  জস ে  খন খি দ্ধ?’ 
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‘খন খি দ্ধ নয়, খক ন্তু লতাম ার  জস ে খন খি দ্ধ।’ 
‘এ  দুভথাগয  আম ার  হল  খক  ক সর? আখম  এ টা লম সন লনব  লক ন?’ 
‘দুভথাগয  ল তাম ার  নয়, আম ার ।’ এ ক টা দ ীঘ থ খন :শ্বাস  লবখর সয়  এ ল আহম দ  

ম ুসার  বুক  লর্সক । 
লে ানা তাক াল আ হম দ  ম ুসার  খ দসক ।  আহম দ  ম ুসার  ম ুস ির  খদ সক  তাখক সয়  

লে ানার  ম ুি -সচ াি  লর্ সক  লজ স দর  ভাবটা  উ সি  খগ সয় লসি াস ন ম ম তার  োপ  ফু সট 
উ ি ল। 

লে ানা নীর সব  খক েুক্ষণ  আহম দ ম ুসার  ম ুসির  খদ সক  লচসয়  র ইল।  বলল 
এ ক  সম য়, ‘এ ক টা ক র্া খজসেস ক র ব লতাম াসক?’ 

‘ক র ।’ 
‘লসখদন  লত াম াসক  ফ সলা  ক সর  ব্ল্যাক  ক্র সসর  আড্ডায়  খগ সয়খে লাম লত াম ার  

খবনা অনম খতসত।  তুখম  ওটা পেন্দ ক র খন  খি ক  আসে।  খক ন্তু ফা তমাসদর  ওি াসন  
যিন খদ্ব্ত ীয়  খপস্তলখ ট ল বর  ক সর খেলাম লম াজার লভতর  ল র্সক, তিন লতাম ার  
লচাসি -ম ুসি আখম  ক ষ্ট লক্ষ য ক সর খে।  লক ন এম ন কষ্ট  লপসয়খে সল তুখম?’ 

আহম দ ম ুসা  তৎক্ষ ণাৎ জ বাব  খদল  না।  ত ার  ম ুিখট  গ ম্ভীর  হসয়  উ ি ল।  
তাসত  এ ক টা লবদনার  োয়াও  পড়ল।  ম ুি খন চু ক সর খেল আহ ম দ ম ুসা। 

লে ানা এ ক  দৃখষ্ট সত  তাখক সয়খে ল আহম দ ম ুসার  খ দসক । 
‘আখম  লতাম ার  হাসত খপস্তল ল দিসত চ াই না  লে ানা।’ লবশ  সম য় খন সয় 

বলল আহম দ ম ুসা। 
লে ানার  লচা সি -ম ুস ি খব স্ময় ফসু ট উ ি ল।  বলল, ‘লক ন, লয  খপ স্তলসক তুখম  

জীবসনর  সার্ ী ব াখন সয়ে, তা আম ার  হাসত  র্াক সব  না  লক ন?’ 
‘খপস্তলসক  আখম  সার্ী বানা ইখন ।  খপস্তল আম ার  আত্মরক্ষ ার  এ কটা 

উ পক র ণ মাত্র।’ 
‘ক র্া এ ক ই হল  না?’ 
‘না।  খপস্তল আম ার  সার্ী বা  লক্ষ য নয়, খপস্তল আম ার  লক্ষ য অজথসনর 

দুুঃ িজনক  উ পক র ণ, যার  দ্ব্ার া  ম ানি  আহত হয়, খন হত হয়।  র ক্তপায়ী এ  উ পক র ণ 
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আখম  েুুঁসড় লফসল  খদ সত চ াই, খক ন্তু পার খে না, পখর সবশ  পখর খস্থখ ত তা  পার স ত খদ সে 
না।’ 

‘আম ার  হাস তর খপস্তলসক ও তুখ ম  ঐ ভাসব লদি সত  পার ।’ 
‘ন া, আখম  তা ল দিসত  চা ই না ।’ 
‘খক ন্তু লক ন?’ 
আহম দ ম ুসা ম ুি খন চু ক সর  ক র্া বলখ েল।  ম ুি তু সল লস  তা ক াল লে ানার  

খদসক ।  তার  শু ে দৃখষ্ট সত গভী র  লবদনার  োপ। 
লে ানাও ত াখক সয়খেল আহম দ  ম ুসার  খদসক । 
চার  লচাস ির  খম লন  হসলা। 
আহম দ ম ুসা লচাি  নাখম সয় খন ল।  ধীর ক সণ্ঠ বলল, ‘ক ার ণ আখম নার  যা 

ঘ সটসে, লতাম ার  লক্ষ সত্র  তা  ঘ টসত  খ দসত  চা ই ন া।’ আ হম দ  ম ুসার  ভার ী  ক ণ্ঠ লক ুঁসপ  
উ ি ল বলার সম য়। 

সসঙ্গ  সসঙ্গ ই  লজ্জা বতী  লতার  ম তই লচ াি  দু’খট  লে ানার  খন সচ  লনসম  ল গল, 
ম ার্া নসয় পড়ল তার ।  সুিম য় এ ক  প্রবল যন্ত্রণা েখড়সয় পড়ল লে ানার  হৃ দসয়, তার 
লদস হর  প্রখতখট  লক াসি, তার  ল দসহর  প্রখতখট  অণু্ু - পরম াণুসত।  এ ম ন এক খট  ক র্া 
লশ ানার  জসে ক ত লয ম াস, খদন, প্রহর  লস গু সণসে! লস ভাস ব খন, আশ াও ক সর  খন 
লয, আখম নার  পাশ াপাখশ  দাুঁড়া বার  লসৌ ভাগয  তার  হসব।  ক ৃত ে তায় ম ন তার  ভ সর  
লগল।  লচা ি দু’খট  তার  খসক্ত  হ সয় উ ি ল আনসন্দর  অশ্রু সত। 

অসনক্ষ ণ ক র্া বলস ত প ার ল না লে ানা।  ম া র্া তুলসত  পার খে ল না লস। 
ম ার্া না তুসলই লে া না বল ল, ‘আখম না আপা খপস্তল হাসত তুসল  

খন সয়খেসলন?’ খসক্ত কণ্ঠ স্ব র  লে ানার । 
‘লতাম ার  ম ত  ক সর  নয়।  দু’খতনবার  খপস্তল  বযব হার  ক সর সে খন েক  

আত্মরক্ষ ার  জসে।’ 
‘খক ন্তু তার  পসর ও  লত া ম ম থাখন্তক  ঘ টন া এ ড়াসনা যায়  খন ।’ 
‘যায়খন ।  ক ার ণ লস পখর খচত হসয় প সড়খ েল।  আম ার  শ ত্রুর টাসগথট হসয়  

পসড়খ েল লস।  আম ার  ক াসে প র াজসয়র  প্রখতসশ াধ খন সয়খেল  তার  ওপর ।’ 
‘এ ম ন ঘট না খক  ভখবষ্যসত এ ড়াসনার  উ পায় আ সে?’ 
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‘জাখন না।  খক ন্তু শ ত্রুর সাম সন লক ান সুসয াগ সৃখষ্ট  ক র সত চা ই না।  তুখম  
ইখতম সধযই আম ার  ঘ টন ার  সা সর্ খন সজ সক  অসনক িাখন  জখড় সয়ে। আর  নয়।’ 

‘লতাম ার  ঘ টন া খক  আম ার  ঘ টন া নয়?’ 
‘লতাম ার  ঘ টন া  অবশ্য ই।  খ ক ন্তু লস ঘ টন ার  সা সর্  লত াম া র  জড়াসনার  

প্রসয়াজন লনই।’ 
‘এ টা বাস্তব  নয়।’ 
‘এ সক বাসর  অ বাস্তবও  নয়।  ত সব ইসলাসম র  লসানালী  যু সগর  িখল ফাগণ  

এ বং লসনানী সদর  স্ত্রীরা  সব স ম য় তাুঁসদর  সহয াত্রী খে সলন  না ।’ 
‘লক ান সম য়ই খেসলন  না তা ন য়।  স্ব াম ীর  খবপদ লদসি, স্ব াম ীর  সাহাসযযর  

প্রসয়াজন অনভব ক সর ও  তাুঁ সদ র  স্ত্রীরা বাখড় সত চু প ক সর  ব সস খেসলন, এ ম ন নজীর 
আসে ক ী?’ 

‘ঐ  ধর সণর  খবপদ লম াক াখবলা এ বং প্রসয় াজন পূরসণর  বযব স্থা সব সম য়  
র্াক সতা, সুতরাং স্ত্রী সদর  এ  খন সয় ম ার্া  বযর্ ার  প্রসয় াজন হয়খ ন।’ 

‘খক ন্তু আম ার  লসনাপখতর ল তা লস বযবস্থ া লনই।’ 
আহম দ ম ুসা  ম্লান  হ াসল।  বল ল, ‘আখম  ফ্াসন্সর  ম ুসখলম  দূ তাবাস গুসলার  

সাসর্  ক র্া  বসলখ ে।  তার া  ঘ টন াবলীর খদ সক  নজর  র া িসব।  তা োড়া  সা ইম ুসম র  
ইউ খন ট আসশ -পাসশ ই র্ াক সব ।  ে াক সলই পা ব তা সদর ।’ 

‘লতাম ার  এ  ক র্া গুসলা  স ান্ত্বনা র  জসে  ভ াসলা, খক ন্তু ক াসজর  ক র্া  নয়।  
অখভযাসনর  সঙ্গ ী  হ ওয়া  এ ক  ক র্া, আর  ে াক সলই পাওয়া  য াস ব সম্পূ ণথ  খভন্ন  ক র্া।’ 

‘তুখম  বুঝে না লে ানা।  অখভয াসন লগ সল দলবল খন সয়  লয সত  হয়।  খক ন্তু 
আখম  অখভযাসন য াখে  না।  আবার  জসয়র  শ তথ যখদ শ খক্ত হয়, তাহসল ও দল ভ ার ী  
ক সর  লযস ত হয়।  খক ন্তু আখম  ল যিাসন  যাখে, লসিাসন  বুখদ্ধর  যুস দ্ধ খজত সত  হস ব।  
ফ্াসন্স ব্ল্যাক  ক্র সসর  র াজধানীস ত শ খক্ত  খন সয়  অগ্রসর  হসল  ও স দর  সা সর্  পার া  য াসব  
ন া।  সুতরাং  বুখদ্ধর যুস দ্ধই  ওস দর  পরাখজত  ক র সত হসব।  এ জসেই আখম  এ ক া 
যাখে ।  শ খক্তর  প্রসয় াজন যখদ  পসড়ই, তাহসল  য র্াসম সয়  য া সত  তাস দর  পাই  লস 
বযবস্থাও র্াক সব।’ 

র্াম ল আহম দ ম ুসা। 
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লে ানা খক েু বলল  না।  ম ুি খন চু  ক সর  র ইল। 
এ ক টু পর ম ুি না তুসল ই বল ল, ‘খিক  আসে, অখভযাসনর  শ র ীক  হলাম 

না।  লতাম ার  স াসর্ ও লগলাম  না।  লপসর জ  খগসর ক  এ বং  লসন্ ট লপাল  লে  খল উ ন -এ  
লবড়াসত ও লতা  লয সত পাখর !’ 

হাখস ফসুট  উ ি ল আহম দ  ম ুস ার  লি াুঁসট।  বলল, ‘আজ আম াসক  ফ সলা  
ক সর খেসল লস  ল তা  খক েুটা ল ক ৌতুহল, খক েুটা লবড়া বার  ে সলই। খক ন্তু ঘ টন া খক  
হসয়খেল? যুসদ্ধ  জখড় সয় প সড়খ েসল তুখম ।’ 

‘আখম  ম সন ক খর, আল্লাহই  আ ম াসক  খন সয়  খগসয়খেসলন  এ বং  এ র  প্রসয়াজন 
খেল তা প্রমাখণ ত হ সয়সে।’ 

আহম দ ম ুসা  এ ক টু ঘ ুসর  ম ুস িা ম ুখি হল  লে ানার ।  গম্ভীর  হ সয় উ সি সে ত ার  
ম ুি।  ধীর এ বং নর ম  ক র ণ্ঠ ব লল, ‘তুখম  বুর সবা র াজকু ম ার ী  ম াখর য়া লজ াসসফা ইন 
লুই।  ফ্ান্স শ াসনক ার ী র াজরক্ত লতাম ার  শ র ীসর ।  লতাম ার  শ খক্ত, সাহস, বুখদ্ধ সবই  
আসে। লত াম ার  সাহা যয আম া র  জসে ম ূলযবান হসব।  খক ন্তু  আখম  লয খভন্ন ভ াসব  
লপসত  চা ই  লতাম া সক ।  আখম না আম াসক  খবর াট খশ ক্ষ া খদ সয় ল গসে। তার  খব দাসয়র  
দৃশ্য আখম  ভুলসত পাখর  না।  আখম  খক েুসতই লতাম াসক  তার  পখর ণখ তর খদসক  লযসত 
লদব না।  লম সন খন সত  পার সব  না এ টা? আহম দ ম ুসার  নর ম  ক ণ্ঠ অশ্রুখসক্ত ম সন 
হসলা। 

লে ানার  ম ার্া  নসয় প সড়সে। 
বলল, ‘পার ব।  খক ন্তু বাই সর  যিন  তুখম  জী বন -ম ৃতযুর  ল ড়াইসয়  বযস্ত 

র্াক সব, তিন ঘ সর  আম ার  প্রখতখট  ম ুহুতথ হস ব যন্ত্রণার ।’ ক ান্নায় জখড় সয় পড়ল  
লে ানার  ক র্া।  আহম দ  ম ুসা হ া ত তুলল লে ানার  ম ার্ায়  হা ত বুখলসয় তা সক  সান্ত্বনা  
লদয়ার জস ে।  খক ন্তু লক ুঁসপ উ ি ল তার  হাত। এ ই ভাস ব ল ে ানাসক  স্প শ থ ক র ার  
অখধ ক ার  তার  আসস  খন ।  হাত  সখর সয় খন ল লস।  বলল, ‘আখম জাখন লে ানা।  আখম  
আম ার  অন্তর  লচাসি লতাম ার  এ ই রূপ লদ িসত প াব এ বং এ টা হসব আম ার  জস ে 
শ খক্ত, সাহস ও  লপ্ররণ ার  এ ক খট  উ ৎস।’ 

‘ধেবাদ’ ব সল লে ানা  ম ুি তুল ল।  রুম াল খদসয় লচাস ির  পাখন  ম ুসে বলল, 
‘খক ন্তু এ ক টা অখধ ক ার  আখম  চাই।’ 
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‘খক  লসট া?’ 
‘যখদ খতন খদন  তুখম  প্রতযক্ষ  খক ংবা প সর াক্ষ ভাসব আম ার  সা সর্ লযাগ াসয াগ  

না ক র  লক ান পূবথ  ইনফর সম শ ন োড়া, তাহসল  আখম  স্ব াধীনভাসব  খসদ্ধান্ত  খন সত  
পার ব।’ 

আহম দ ম ুসা হাসল।  বলল, ‘এ  অখধ ক ার  লতাম াসক  খদল াম ।  িুখশ?’ 
হাসল লে ান া।  বলল, ‘িুখশ ।  ল তাম াসক  আখম ও এ ক টা িুখশ র  িবর  খদ সত 

পাখর ।’ 
‘খ ক?’ 
‘আখম  ইসলাম গ্র হণ ক সর খে।’ 
‘ক সব? ক িন?’ আনসন্দ উ চ্ছ্বখ সত হ সয় উ ি ল আহম দ  ম ুসা। 
‘আজ তুখম  যিন  ঘ ুখম সয় খেসল ।  আব্ব ার  সা সর্  পযাখর স ম সখজসদ  

খগসয়খেলাম।  আসগই  ল যাগা সয াগ ক সর  লর স িখে সলন  আ ব্বা।’ 
‘বা’লর ! আম াসক  বলখ ন?’ 
‘হ্াুঁ, লতাম াসক  স াসর্  ক সর  খন সয় যাই, আর  ললাসক  বলুক  ল য, লতাম াসক  

খবসয় ক র ার  জসেই  আখম  ইসলাম গ্রহণ  ক সর খে।  লতা ম াসক  ভালসব সস নয়, 
ইসলামসক ভালসব সসই আখম  ইসলাম গ্রহণ ক র লাম।  এ টুকু  বলসত পার  ল য, 
লতাম াসক  ভ ালসব সস আখম  ইস লামসক  ভালবাসার  সুসয াগ লপ সয়খে।’ 

‘আলহাম দুখল ল্লাহ।  আখম  লতা ম ার  ক াসে এ টাই লচসয়খেলাম  লে ানা।’ 
‘আর  খক েু চাওখন?’ 
‘খি ক  চাওয়া  নয়, লভসবখেল া ম ।  প্রায় ৬শ’ বের  আসগ  স া খবথয়ার  র াজা 

খস্ট সফসনর  লবান ললখ ে  লে সখ পনা ইসলাম গ্রহণ ক সর  লগ া টা বলক ান অিসল 
ইসলাসম র  আসলা েখড় সয় খদ সয়খেসলন ।  লতমখ ন ফ্াসন্সর  বুর সবা র াজকু ম ার ীও 
পার সবন ফ্ান্স  এ বং এ ই পখশ্চ ম  ইউ সর াসপ  ইসলাসম র  আ সলা  েখড়সয় খ দসত।’ 

এ ক টা আসবসগর ফুর ণ ঘ টল লে ানার  লচাস ি -ম ুসি।  তার  ল ক াসল র ািা  
আহম দ ম ুসার  বযাগটার ওপর  ম ার্া লর সি বলল, ‘ভাবনাটা খক  িুব লবখশ  দূর  গড়াল  
ন া? ললখ ে  লে সখপনার খেল র াজদণ্ড, খক ন্তু লতাম ার  ক খর্ত বুর সবা র াজকু ম ার ী 
ফ্ াসন্সর  সব হার াসনা  এ ক  নাগ খর ক  ম াত্র।’ 
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‘বুর সবা র াজকু ম ার ীর  র াজয লনই, র াজদণ্ড  লনই সতয, খক ন্তু আখম  লদসিখে  
ফরাসীসদর  হৃ দয় জু সড় তার  এ ক খট  সাম্র াজয আসে। লস সাম্র াজয সম্ম ান এ বং 
ভাসলাব াসার ।  র াজদ সণ্ড র  লচস য় সম্ম ান এ বং  ভ াসলাব াসার  শ খ ক্তই লবখশ  ক াযথক র ।’ 

এ ক টা ভাবাসবগ এ বং  ল জ্জার  োবন লে ান ার  ম ুি ভার ী ক স র  তুসলসে।  
বযাসগর  ওপর  র ািা  ম ুি  তু সল এ ক বার  আহম দ  ম ুসার  খদ সক  তাখক সয় আব ার  ম ুি  
নাখম সয় খন ল।  বলল, ‘তুখম  এ ম নভাসব ক র্া  বল, তাসত  ম স ন হয়  আখম  আম াসক  
নতুন ক সর  লদ িখে।  লস ই আখ ম  লযন আম ার  ক া সেও  অপখ র খচত।  আসসল তুখম  
অসনক  বড়, হৃ দয়টা লতাম ার  আক াসশ র  ম ত খব শ াল।  তাই  এ ম ন বড় ক সর  লদ িসত  
পার ।’ 

‘না।  লয ‘তুখম’-সক  লতাম ার  অ পখর খচত ম সন হয়, লসট াই আ সল ‘তুখম’।  
লসই আসল ‘তুখম’ই পার স ব এ ক  দুই খতন ক সর  ফ্ান্সসক  ইসলাসম র  আসলায়  
উ দ্ভ াখসত ক র সত।’ 

লে ানা লক াসলর  বযাগটা  ল সাফা য় লর স ি  ঝুপ  ক সর  খগ সয়  ক াস পথসটর  ওপর  
আহম দ ম ুসার  পা সয়র  ক া সে  ব সল।  বলল, ‘সখতয বলে  আখম  পার ব? পার ব ললখ ে  
লে সখপনার মত খক েু ক র সত?’ 

‘অবশ্যই  পার সব।  খক ন্তু খপস্তল  লে সড়  খদসয়  হ াসত  তু সল খন সত  হ সব  ক লম 
ও বই  এ বং  ম ুসি তুসল  খন সত হসব  ম সনাহর া  বক্তৃতা।  ফ্াসন্স র  ম ানি  লতাম র  হাসত  
খপস্তল নয় এ সব লদি সলই িুখশ  হসব।’ 

‘লতাম ার  ক র্া ম ানল াম ।  ইসলাসম র ও পর্  এ টাই।  খক ন্তু আম া র  খপস্তসলর  
প্রখত লতাম ার  এ ই খব সদ্ব্ি খক  ভাসলা, খবসশ ি ক সর  লতাম ার  জসে তুখম  খপস্তলসক  
যিন এতই  ভালবা স?’ 

খপস্তলসক  আখম  ভাসলাবাখস  না।  খক ন্তু ভাসলাবাখস আম ার  আত্মরক্ষ ার 
খপস্তলসক ।  লতাম ার  আত্মরক্ষ ার  খপস্তলও আম ার  খপ্রয়।’ 

হাসল লে ানা।  বলল, ‘লতাম া র  আত্মরক্ষ ার  খপস্তল খন সয়  তুখম  লপসর জ  
খগসর ক  অর্বা লসন্ট  লপাল লে  খল উ ন -এ  লযসত পার, খক ন্তু আখম  আম ার  আত্মরক্ষ ার 
খপস্তল খন সয় ল যসত  পার খে ন া।  তাহসল  এ ই দু ই খপস্ত সলর  ম সধ য পার্থক য খক?’ 
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‘পার্থক য ক ম থসক্ষ ত্র ও ক ম থ প্র ক ৃখতর ।  আখম  কর খে জাসলস ম র  খবরুসদ্ধ  
আত্মরক্ষ ার  প্রতযক্ষ  সংগ্রাম ।  আর  লতাম ার  সং গ্রাসম র  পর্ ইখতবাচক, লয পসর্  
চলসে ‘ইয়ুর্  লস াসাইখট  অব  ইউ সর াখপয়ান লর সনসাুঁ।’ এ স ক্ষ সত্রও বযখক্ত  পযথা সয়  
আত্মরক্ষ ার  খপস্তসলর  প্রসয়াজন  হস ত পা সর ।’ 

‘অর্থাৎ  আম ার  খম শ নার ীর  পর্।’ ম ুি খট সপ লহ সস বলল লে ান া। 
‘লতাম ার  লবাধ  হয় পেন্দ নয়?’ আহম দ ম ুসাও হাসল ম ুি  খট সপ। 
‘পেন্দ হসব  না  লক ন? ইসলাম লতা  খম শ নার ী ধম থ।  পৃখর্বীবযা পী  

ইসলাসম র  খবস্তার  লতা  খম শ নারীসদর  দ্ব্ার া ই।’ 
‘ধেবাদ।  তুখম  লত া সব ই জা ন।’ 
লর্সম ই আ হম দ ম ুসা  ঘ খড় র  খদসক  তাক াল।  বলল, ‘লে ানা এ িন উখি ।’ 
বসল উ সি  দাুঁড়াল  আহম দ ম ুসা । 
আহম দ ম ুসার  বয াগ হাস ত খন সয় উ সি  দাুঁড়াল  লে ানাও।  তা র  ম ুি ভার ী  

হসয় উ সি স ে। 
লনসম  এ ল তার া  গাখড়  বার ান্দা য়। 
আহম দ ম ুসা  লে ানার  হাত  ল র্স ক  বযাগ  খন সত চ াইল।  লে ানা খ দল না।  লস  

খন সজ খগসয় গাখড় র  দর জা  িু সল ড্র াইখভং  খসসটর  পা সশ র  খসসট বযাগখট র া িল।  
তার পর গাখড় র  দর জা বন্ধ ক স র  খদসয় এ স দাুঁড়াল  আহম দ ম ু সার  পাসশ । 

‘লতাম ার  খজখ নসপত্র লবর  ক স র  খন সয়ে লত া বয াগ লর্সক?’ হাসসত  লচষ্টা  
ক সর  বলল আহম দ  ম ুসা। 

লে ানা ক র্া  বলল না।  ম ার্ া লনসড় জানাল  খন সয়সে। 
‘ক র্া বলে  না লয?’ গাখড় র  দর জা িুলসত  িুলস ত বলল  আহ ম দ ম ুসা। 
লে ানা লচাি  তু সল চ াইল  আহ ম দ ম ুসার  খদ সক ।  বলল, ‘ম সন র্াসক  ল যন 

খতন খদন তুখম  নীর ব র্াক সল চ তুর্থ খদন আখম  হাখজর  হ সবা।’ 
‘ইনশ াআল্লাহ ত ার  দর ক ার  হ স ব না লে ানা।’ 
‘আবার  বলখ ে  তুখম  খন সজর  বযাপাসর  য সর্ষ্ট  সাবধান  নও ।  তাই  লতা  

বলখ েলাম .......।’ 
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আহম দ ম ুসা  হ াসতর  লক াটট া  ল স্ট য়াখর ং হুইসলর  উ পর  লর স ি খ ফসর  দ াুঁড়াল  
লে ানার  খদ সক ।  বলল, ‘লতাম া র  এ  ক র্ায়  আখম নার  এ ক টা ক র্া ম সন পড়ল।  আখম  
খসংখ ক য়াং-এ  লযখদন এ ক টা অখভযাসন ল বরুখে লাম।  এ ম খন  আ শ ঙ্কা ক সর  আম ার  
বযখক্তগত খন র াপত্ত া ল দিার  জ স ে ম া -চু না সম  এ ক জনসক  সাস র্ খদসয়খেল।’ 

‘আপা লপসর খেসলন, খক ন্তু আখম  পার লাম না ।’ 
‘লতাম ার  আপা  ল পসর খেসলন, ক ার ণ লস অখভযা সন আম ার  সাসর্  আর ও 

অসনসক  খেল।  তা সদর  স াসর্  ম া -চু’ও  শ াখম ল হ সয়খেল।  আর  লদি, আখম নার  ম া -চু 
লযম ন আম ার  সাসর্  খেল, আজ লতমখ ন লতাম ার  গাখড়  আম া র  সাসর্ র্ াক সে। ব সল 
হাসল আহম দ ম ুসা।  ত ার পর সালাম খদসয়  গাখড় স ত ঢুসক লগ ল। 

আহম দ ম ুসার  ক র্ার  ভংখগস ত লে ানা ও হাখস লবাধ  ক র সত পাসর খন ।  লস  
লহসস  গাখড় র  জ ানালায়  ম ুি  এ সন বলল, ‘ওয়া  আলাই কু ম ুস সালাম।  খফ 
আম াখন ল্লাহ।’ 

গাখড়  স্ট াটথ খনল আহম দ  ম ুসার । 
লবখর সয় ল গল লে া নাসদর  খ বশ াল লগট খদ সয়। 
লসখদসক  তাখক সয় ম ূখতথর ম ত দাুঁখড়সয় খেল লে ানা।  তার  ম স ন হসে, তার  

সব শ খক্ত, সব হাখস -আনন্দ  লয ন ঐ গাখড়  খেখন সয়  খন সয় লগল। 
লপেন লর্সক  ধী সর  ধী সর  এ স ল ে ানার  আব্বা হাত  র ািল লে ান ার  ক াুঁসধ। 
লে ানা ম ুি খফখর সয়  তার  আ ব্বা সক  লদ সি তার  ক াুঁসধ  ম ুি গুজ ল। 
লে ানার  আব্বা  লে ান ার  খপসি  হ াত বুখলসয়  বলল, ‘বুর সবা লম স য়র া তাস দর  

আপনজনসদর  যুস দ্ধ খব দায়  খদ সত ক িসনা  ক াুঁসদ  না  ম া।’ 
‘খক ন্তু ও অতযন্ত লবপ সর ায়া আব্বা।’ লচ াসির  পাখন  ম ুেসত  ম ুেসত বলল  

লে ানা। 
‘ম ুসলম ানর া যিন  যুস দ্ধ  নাসম, তিন তা সদর  সাম সন  দু’খট  লক্ষ য র্াসক; 

গাজী হওয় া অর্ব া শ হীদ হ ওয়া।  সু তরাং লবপ সর ায়া তার া হসত ই পা সর ।  এ টা 
তাসদর  লদাি  নয়, গুণ।’ 

বসল লে ানার  আব্বা  য াবার  জ স ে ঘ ুসর  দাুঁড় াল। 
লে ানাও খফর ল ত ার  আব্ব ার  স াসর্। 
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ওখদসক  পযাখর স  লপখর সয়  আ হম দ ম ুসার  গাখড়  হাইও সয়  ধসর  এ খগসয় 

চলখ েল। 
পযাখর স লর্সক  ল বখর সয় লয  হা ই ওসয়খট  লা -ম যান, লর সন ও লম া র সলন্স হসয় 

লসন্ট  ল পাল  লে  খল উ ন -এ  লপ ৌুঁস েসে  লস ই হাই ওসয়  ল বসে  খন সয় সে  আহম দ  ম ুসা  লসন্ট  
লপাল লে  খল উ ন -এ  যা বার  জস ে। 

আহম দ ম ুসা প্রর্ সম  লসন্ট  লপ া ল লে  খল উ ন -এ  যাওয়াই খি ক  ক সর সে। তার  
খবশ্বাস ল পসর জ খগ সর ক -এ র  লসন্ট  অসাস্ট াস নয়, লে  খল উ ন এ র  শ াসলথম যান গীজথায়  
ব্ল্যাক  ক্র সসর  লহে  লক ায়াটথা র  হওয়া স ব খদক  ল র্সক  যু খক্তযকু্ত।  শ াসলথম যান 
ইউ সর াসপ এ ক ক  এ ক খট  িৃস্ট ান র াষ্ট্র প্রখতষ্ঠার  প্রতীক ।  ব্ল্যাক  ক্র সও এ ই লসক্ষ র ই 
এ ক খট  অস্ত্র।  তসব এ িন লক্ষয টা শু ধু ইউ সর াপ  নয়, লগাটা খব শ্ব। 

তৃষ্ণা ল পল আহম দ  ম ুসার । 
র াস্তার পাসশ  এ ক টা পাখক থং ল দ সি গ াখড়  দাুঁড়  ক র াল আহম দ ম ুসা।  পাসশ র  

খসট  লর্সক  বয াগ লটসন খন ল ও র  লভতর ল র্সক  ফ সলর  জুস লব র  ক র ার  জসে। 
বযাগ িুল সতই আ হম দ ম ুসার  ল চাসি পড়ল  লর শ খম  ক াপসড়র  এ ক টা র্সল।  

এ  র্সল  আহম দ  ম ুসার  নয়।  হ া সত  তুসল  খন ল লস।  এ ক টা লসন্ ট লপল  র্ সলর  লভতর 
লর্সক ।  এ  লসন্ট  লে ান া বয বহা র  ক সর  র্াসক ।  আ হম দ ম ুসা  খ ন:সসন্দহ হ সলা  র্সলট া  
লে ানার ।  লশ ি  ম ূহুসতথ ওর খজখ নসপত্র লবর  ক সর  লনয়ার সম য় এ টা খন সত ভুসল লগস ে  
খন শ্চয়। 

র্সলর  ম ুিটা লচন  খদসয়  আট ক াসনা। 
র্সলট া লর সি খদ সত য াখে ল আহম দ ম ুসা।  খক ন্তু লভতসর  ক াগজ আসে  

লদস ি আহম দ  ম ুসা র্ সলর  ল চন িুসল লফলল।  লভত সর  ল দিসত  লপল  দু’লটা  
লফাডার, এ ক টা ম াখন বযাগ এ বং লভল সভসটর  ক্ষ ুদ্র  এ ক টা বা ি। 

লফাডার  দু’খট  হা সত  খন সয়  আ হম দ ম ুসা  ল দিল, লসন্ট  লপ া ল লে  খল উ ন 
এ বং লপ সর জ খগ সর ক  শ হসর র  পযথটন  গা ইে ।  এ সত  র াস্তা, লহা সটল  এ বং  পুরাতন  ও  
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নতুন দশ থনীয় স্থাসনর  ললাসক শ ন, পখর চয় ইতযাখদ  লদয় া আ সে ।  িুখশ  হসলা  আহম দ  
ম ুসা দর ক াখর  এ  খজখন স লপসয়।  লস ম সন ক সর খেল, শ হসর  খগসয় লস এ  গাইে  
লযাগ াড় ক সর  লনসব।  আহম দ  ম ুসা ভাবল, লে ানা তার  খন সজ র  জসে এ টা লযা গাড় 
ক সর খেল। 

ম াখন বযাগটাও হ াসত  তু সল খন ল আহম দ ম ুসা।  ম সন ম সন  এ ক টু হাসল। 
লদিা  য াক  ক ত টাক া লে ানা  সা সর্ খন খে ল। 

খক ন্তু ম াখন বযাগটার ভাুঁজ িুসল ই আহম দ ম ুসা  লদ িসত  লপল  ম াখন বযাসগর 
লনম -সহাড াসর র  ক াে থখট সত  আ হম দ ম ুসার  নাম  ললিা।  লে ান ার  হস্তাক্ষর, লদ সিই  
খচন সত পার ল আ হম দ ম ুসা। 

ম াখন বযাসগর প সক সট নজর  বুখ লসয় ল দিল, এ ক  হাজার ফ্াং সক র  লনাসট  
ম াখন বযাসগর পসক ট িাসা। 

এ বার  আহম দ ম ুসা বুঝল লর শ ম ী ক াপসড়র  এ  র্সলট া লে ানা তার  জসেই  
লর সি লগস ে এ ই  বযা সগ। খক ন্তু ঐ  লভলসভ সটর  বাি টা  লক ন? দাম ী ঐ  বািটা  বুঝা  
যাসে দাম ী লক ান অল ঙ্কাসর র  জসেই।  লে ানার  খন শ্চয়ই। 

খক  আসে  ও সত  লে ানার? িুলল আহম দ  ম ুসা  বািটা।  োই  র ং সয়র  এ ক টা 
আংখট  বাসি। লদ সিই আ হম দ ম ুসা বুঝল আংখট টা োখট নাসম র ।  িুবই সাধারণ  
আংখট টা।  লবখশ  দাম ী বা ক ম  দাম ী লক ান  পার্র বসাসনা  লন ই। 

‘এ ম ন এ ক টা আংখট  লে ানা  ল ক ন এ সনখ েল সা সর্?’ ম সন ম সন এ ক র্া 
বলসত  বলসত  আহম দ ম ুসা  আংখট টা হাস ত তুসল  খন ল।  আ ংখট র  সাসর্  এ ক টা খলপ 
বাুঁধা। তা সতও  আহম দ  ম ুসার  নাম  ললিা। 

খলপ পড়ার  পর আহম দ  ম ুসা সসচতন হসলা। লে ানার  ম ত সতক থ ও  
দূর দশ থী লক উ  খবনা ক ার সণ এ  ধর সণর  আংখট  এ ভাসব র াস িস ত পা সর  না। 

উ সে-পাস ে লদ িসত ল াগল ল স আংখট টাসক ।  হি াৎ আহম দ ম ুসা আংখট র 
টসপ সূ সচর  অ গ্রভা সগর ম ত  সূ ক্ষ্ম নীল  ম ুসি া  এ ক টা খবন্দু লদ িসত  লপল।  ল দিস ত  
লপসয়ই  ম নট া লনসচ  উ ি ল আ হম দ ম ুসার ।  ভয় ঙ্কর  ললস ার  খ র ং এ টা।  খর ং টসপর  
নীল খবন্দুখ টর  ওপর  খন খদথষ্ট পখর ম ণ চাপ খন খদথষ্ট সম য় ধসর  প্র সয়াগ ক র সল  ভয় ঙ্কর  
ললসার লর  লবখর সয় আ সস।  ল স লর  খদসয় ল য লক ান খজখ নস  ক াটা যায়, লয লক ান 
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লম টাল গখলসয় লফলা যায়।  আর  ম ানসির  লদসহ এ ই ললস ার  লর  বুসলসটর  ম তই  
ক াজ ক সর । 

বহুম ূলয দুলথভ এ ই  ললসার  খর ং। লে ানা তার  জসে  ল যাগা ড় ক সর সে।  
হৃ দয়টা ভসর  লগল আহম দ ম ু সার  অখন বথচনীয় এ ক  প্রশ াখন্তসত।  লে ানা র  বুখদ্ধদীপ্ত  
লজখদ  ম ুিটা লভসস  উ ি ল আ হ ম দ ম ুসার  লচাস ির  স াম সন।  হ াখস ফু সট উ ি ল আ হম দ  
ম ুসার  লি াুঁসট।  লে ানা  তাসক  সা র প্রাইজ খদস ত লচসয়স ে খর ংখট  এ ভাসব লর সি। 

আংখট খট  ে ান হাসতর ম ধযম ায় পরাল আহম দ ম ুসা।  এ ক দম  খি ক ম ত 
লাগল আংখট খট  ম ধযম ায়।  খবখ স্মত হসলা  আ হম দ  ম ুসা।  ক ি ন লে ানা  ম াপ  খন ল  তা র  
ম ধযম ার ! এ ই আংখট  এ ক ম াত্র ম ধযম াসতই পরসত  হয়, এ ক র্া জানল খক  ক সর  লস! 

র্সলখ টর  ম ুসি লচন এ ুঁসট বযাস গ র ািসত র াি সত আ হম দ ম ুসা ভ াবল, লে ানা 
সখতযই প্রখতভা বান।  এ ক জন সংগ্রাম ীর  সব  ব বখশ ষ্টযই তার  ম সধয আসে। 

আল্লাহর  প্রখত ক ৃতেতায় ভ সর  লগল আহম দ  ম ুসার  ম ন।  আল্লাহ লে ানা সক  
ললখ ে  লে সখপনার লস ৌভাগয  খদ ন! 

পাখন  লি সয় গ াখড়  র াস্তায়  তুসল  খন ল আহম দ ম ুসা। 
েুটল তার  গাখড়  আবার । 
 
 
 
সক াল হসত  সন্ধযা  পযথন্ত  আহম দ ম ুসা  শ াসলথম যান গীজথ ার  সাম সন ঘ ুর  ঘ ুর  

ক র সে এ বং লচা ি র াি সে  গীজথ ার  লগসটর  খদ সক । 
গীজথার  পাশ াপাখশ  দু’খট  লগট।  এ ক টা সর াসখর  গীজথায় লঢাক ার ।  অে খট 

ম ূল গীজথা ভ বসনর  দখক্ষ ণ ল দয় াসলর  পাশ  খদ সয় চ সল ল গসে  ল ভতর খদসক । 
খদ্ব্তীয় দর জাখটসক  দর জা না  ব সল খবশ াল লগট বলাই  ভাসল া।  বড় গাখড় ও  

এ  লগট খদ সয় চলাচল  ক র সত পাসর । 
দু’দর জা খ দ সয়ই সার াখ দন ললা ক  যাওয়া আসা ক র সে। ত সব গীজথার  লগট  

খদসয় ল বখশ, পাসশ র  লগট খদসয়  অসনক  ক ম ।  গীজথার  লগট খদস য় যার া প্রসবশ  ক র সে  
তার া ভক্ত  লশ্রণ ীর  লল াক, লদস িই বু ঝা যায়।  আর  পাসশ র  ল গট খদসয়  যার া  প্রসবশ  
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ক র সে, তাসদর  প্রক ৃখত সম্পূণথ  খভন্ন ।  এ সদর  ক াউ সক  বযবসায়ী, ক াউ সক  অখফস 
ক ম থচার ী, ক াউ সক  আবার  ব সখন সক র  ম ত লবপ সর ায়া প্রক ৃখতর  ম সন হয়। 

আহম দ ম ুসা গীজথ ায় প্র সবশ  ক সর সে গত দু’খদ সন  ক সয় ক বার ।  খক ন্তু 
এ ক দম ই খক েু না লজসন হুট  ক সর  ঢুসক পড়াসক  যুখক্তযুক্ত ম সন ক সর খন ।  গীজথায়  
ব্ল্যাক  ক্র সসর  অখফস  ম াসন  গী জথার  লভ তসর  অবশ্য ই  নয়, গী জথার  ক ভার  খন সয়  গ ীজথা  
ক ম সেিসক  তার া  অখফস  খহস সসব  বযব হার  ক র সত  প াসর ।  ল স লক্ষ সত্র  গ ীজথার  পুসর া  
খন য়ন্ত্রণও তাসদর  হাস ত  র্ াক ার  ক র্া। 

শ াসলথম যান গীজথার  এ ই ক ম সে ি ক ত  বড়, লসিা সন খক  আসে, ক ার া র্াসক, 
ইতযাখদ িবর  লপসলই  লস  বুঝ স ত পার সব  ব্ল্যাক  ক্র স  এ িাসন আসে খক না। 

চার খদক  ঘ ুসর  যতটুকু  লদস িসে, তাস ত চম ৎক ার  ললসগ সে  লসন্ ট লপাল লে  
খল উ ন শ হর টাসক ।  আট লাখন্ট সক র  ওপর  এ  শ হর টা েখবর  ম তই সুন্দ র ।  খব সশ ি 
ক সর  শ াসলথম যান গীজথ ার  এ খদ ক টা লযন  সাগসর র  ওপর  ভ াস সে, অখবর াম  নাচস ে, 
লযন সা গর -সঢউ সয়র  তা সল ত া সল। 

সবটা আহম দ  ম ুসা ল দসিখন ।  লদ িসল আর ও  চম ৎক ৃত হস তা।  গীজথার  
পখশ্চম প্রান্তটা  লযন  সাগ সর র  বু ক  লর্সক  উ সি  এ সসসে।  সাগ সর র  খবশ াল খবশ াল  লঢউ  
আেসড় পড়স ে গ ীজথার  ল দয়াস ল।  এ বং পখশ্চ ম  প্রা সন্ত গীজথ ার  খন জস্ব  এ ক খট লজখট ও 
র সয়সে। চার -পাুঁচটা জ াহাজ ল সিাসন লন াঙ্গ র  ক র সত পাসর ।  শু ধু তাই নয় লস খবশ াল  
লজখট সত ল োট ল েন ও লহখল ক প্টার  নাম ার  বযবস্থাও র সয় সে। লজখট সত  খন জস্ব  
খসগোল বখে ও  র সয়স ে। গী জথার  সাসর্  এ ই  আসয়াজন  খ ক েুসতই লম সল না।  
আহম দ ম ুসা এ সব লদ িসল স সঙ্গ  সসঙ্গ ই লপস য়খে বসল ল াখফসয় উ ি সতা।  খক ন্তু 
গীজথার  এ  পখশ্চম অ ংশ  ল দিা র  তার  লক ান সুস যাগ  লনই।  সাগর পস র্ ন া এ সল  
এ খদক টা খক েুসতই ল দিা  যা সব  না। 

গীজথা ক ম সেস ির গা লঘ ুঁসিই এ ক টা লর স্ট ুসর ন্ট  দখক্ষ ণ খদসক ।  আহম দ 
ম ুসা গত  দু’খ দন এ ই  লর স্ট ুসর স ন্ট ই লবখশ  সম য়  ক াটাসে।  লর স্ট ুসর সন্ট র  পূবথ প্র াসন্ত  
জানালার ধাসর র  লটখ বলট ায় বসসল গীজথ ার  দু’লটা লগট খদ সয় সক সলর  যাওয় া -
আসাই প্রতযক্ষ  ক র া যায়।  গ ত দু’খদ সনর  বড় এ ক টা সম য় আহম দ ম ুসা এ িা সন 
বসসই  ক াখট সয়সে। 
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লর স্ট ুসর সন্ট র  ওসয়সস্ট্র সস দর  খবসশ ি  ক সর  ত ার  লটখ বসল র  ওসয় সিস  
লম সয়খট র  দৃখষ্ট  লস ভা সলা ক সর ই আক ৃষ্ট ক র সত লপসর সে। আ হম দ ম ুসা ম দ ি ায় না  
এ বং লগাশ ত ও  চখবথ জা তীয় খ ক েুই িায় না।  এ র ক ম  িসের  ওসয়সিস  লম সয়খট  এ ই  
লর স্ট ুসর সন্ট  লদসিখন ।  এ সত ও সয়সিস লম সয়খট  লবজার নয়, িুখশ ই।  িুখশ র  ক ার ণ, 
লগাশ সতর বদ সল লয  ম াে  ও  স বজী আ হম দ  ম ুসা িায়, তার  দাম  লগাশ সতর  লচসয়  
লবখশ ।  আবার  ম সদর  বদসল লয খম নাসর ল ওয়াটার  লস িায়, তা র ও দাম  ম সদর  লচসয়  
ক ম  নয়।  তসব আহম দ  ম ুসার  বযবহার ই  ওসয় সিস লম সয়খট র  দৃখষ্ট  আক িথণ  ক সর সে 
লবখশ ।  অে িস ের সদর  লচাি  এ বং আ হম দ ম ুসার  লচাি  স ম্পূণথ আলাদা।  অে  
িসের স দর  লচাস ি ল যিা সন র্াস ক  লালসা অর্বা ত াখে লযপূণথ ভাব, লসিাসন আহম দ  
ম ু সার  লচাস ি লস  ল দসি  সম্ম ান ও ম যথা দার  দৃখষ্ট ।  যিন  লস  ক র্ া ব সল তিন ম সন হয়  
লস লযন  লব ান বা  লক ান  সম্ম াখন ত বযখক্তর  সাসর্  ক র্া  বল সে।  এ  খবস্ময়ক র  ললাক খট  
লর স্ট ুসর সন্ট  এ সল  িুখশ ই  হয়  ওসয়সিস  লম সয়খট ।  আর ও  িুখ শ  এ ই ক ার সণ  ল য, লস 
এ ক ই লটখ বসল এ বং তার  সাখভথ স লটখ বসলই  সবসম য় বসসে। 

লসখদন ল বলা ১ ১ টা।  খবর াট লর স্ট ুসর সন্ট  ললাক জন লনই  বলস লই চসল। 
আহম দ ম ুসা ক খফ িাসে এ বং তাখক সয় আসে গ ীজথার  লসই লগ সটর  খদসক । 
আহম দ ম ুসার  লটখ বসলর  ও সয়স িসখট  এ খগসয় এ ল।  এ সস দাুঁড় াল আহম দ  

ম ুসার  লটখ বসলর  সাম সন। 
খন সর ট ফরাসী তরুণী।  তসব  চু ল ক াসলা এ বং  লচা ি ক টা নয় ।  বয়স খবশ  

এ কু শ  হসব।  লচহার ায়  চট পসট ও সপ্রখতভ  ভাব। 
ওসয়সিস  লম সয়খট  এ সস  আহম দ ম ুসার  খদ সক  তাক াল। 
লম সয়টা এ ক টু খদ্ব্ধা ক র ল।  তার পর বলল, ‘বসসত প াখর?’ 
‘বসুন।’ আহম দ  ম ুসার  লচা সি  খক েুটা খবস্ময় ভাব। 
‘আপখন বুখঝ ম ুসলম ান?’ বসস ই লম সয়খট  অনচ্চ ক সন্ি  বলল। 
‘হ্াুঁ।  খক ন্তু আপখন জ ানসলন খ ক  ক সর?’ 
‘আপনার  িা দয ত াখল ক া লদ সি  এ বং বযব হার  লদস ি।’ 
‘আপখন খক  ম ুসলম ানসদর  ি াদয তাখল ক া লচ সনন? খম সশ সেন ক িনও 

ম ুসলম ানসদর  সাসর্?’ 
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‘ম ুসলম ানসদর  িা দয ত াখল ক া খচখ ন না এ বং  লক ান  ম ুসলম াসনর  সাসর্ ও  
খম খশ খন।  তসব আম ার  এ ক  ব া ন্ধবীর  ম া ম ুসলম ান খে সলন ।  ব ান্ধবীখট র  ক াসেই  সব  
শু সনখ ে।’ 

‘ম ুসলম ানসদর  বু খঝ  িার া প লাসগ?’ লি াুঁসট হ াখস লটসন ব লল আহম দ  
ম ুসা। 

‘ন া, নাম  শু সনই আম ার  ভা সলা  লাসগ। আ পখন খক  ক াউ সক  িুুঁ জসেন?’ 
‘খক  ক সর  বুঝসলন?’ 
‘ক সয়ক  খদসন আখম  বুসঝখে আপখন ক াউ সক  িুুঁজসেন।  আপনার  লচাি  

দু’খট সক  সবসম য় খক েু অনসন্ধ ান কর সত ল দিখে।  আপখন বুখঝ নতুন এ  শ হসর?’ 
‘হ্াুঁ, ক’খদন আসগ এ সসখে।’ 
এ ক টু র্াম ল আহম দ ম ুসা।  তা র পর আবার  বলা শু রু  ক র ল, ‘আম ার  এ ক 

বন্ধুসক  িুুঁজখে। লস  আম াসক  এ ই গীজথার  খি ক ানা খদ সয়খেল।  তার  নাম -পখর চয় ভুস ল  
লগখে। শু ধু গীজথার  খি ক ানার  কর্াই ম সন আস ে। গীজথায় ক’খ দন ধসর  ঘ ুর খে।  খক ন্তু 
তাসক  িুুঁ সজ প াখে  না।’ 

এ ক টু হাসল লম সয়খট ।  বলল, ‘এ ভাসব বুখঝ লক ান ম ানি সক  িুুঁ সজ পাওয়া  
যায়?’ 

বসলই লম সয়খট  এ ক টু গম্ভীর  হস লা। বলল, ‘আপনার  বন্ধু খন শ্চয় ম ুসলম ান 
ন য়? 

‘লক ন এক র্া বলস েন?’ 
‘বলখ ে এ  ক ার সণ ল য, লক ান ম ুসলম ান এ  গীজথার  খি ক ানা খদস ত পা সর  না।  

এ  গীজথার  আশ -পা সশ ও লক ান ম ুসলম ান র্াক সত পা সর  না।’ 
লম সয়খট র  ক র্ায় আহম দ ম ুসা  র হ সস্যর  গন্ধ লপল।  বলল, ‘লক ন পাসর  

ন া?’ ক ৃখত্রম  এ ক টা খবস্ময় ফখুট সয় তুলল আ হম দ ম ুসা  তার  লচ াসি। 
‘বাই সর র  লক উ  জাসন  না, শ াসলথম যান এ িন নাম ম াত্র এ ক টা গীজথা।  

আসসল লগ াটাট াই ব্ল্য াক  ক্র সস র  লহে  লক ায়াটথার ।  এ  লর স্ট ুসর ন্ টও তাস দর  খন য়ন্ত্রসণ। 
খচসনন আপখন ব্ল্যাক  ক্র সসক?’ গলা নাখম সয়  খফসখফস ক সর  বলল লম সয়খট । 

‘বলুন লক  এ র া?’না জানার  ভা ন কসর র্াক ল আহম দ  ম ুসা। 
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‘ক্ল ু ক্ল যাি ক্ল যান লক  জা সনন? লস র ক ম ই এ ক টা জঙ্গ ী সংগি ন।  ক্ল ু ক্ল যাি  
ক্ল যান লদসি লশ্বতাং গসদর  স্ব া র্থ, আর  ব্ল্যাক  ক্র স লদস ি িৃ স্ট ানসদর  স্ব ার্থÑ ব বধ -
অধবধ যা ই ল হাক ।  এ ই ক ার সণ  ব্ল্যাক  ক্র স প্রচণ্ড ভা সব ম ুসখলম  খবসদ্ব্িী।’ 

ক র্া লশ ি  ক সর  এ ক টা দম  খন সয়ই  আবার  বলল, ‘ঐ  ল য  ওস দর  এ ক জন 
আসসে। সাংঘ াখতক  লল াক ।  উ খি ।’ 

বসল দ্রুত উ সি  লগল লম সয়খট । 
আহম দ ম ুসা তাক াল লর স্ট ুসর সন্ট র  দর জার খদসক ।  লদ িল এ ক জন ললাক  

লর স্ট ুসর সন্ট  প্রস বশ  ক র সে। প্রায় েয়  ফটু লম্ব া।  ত াগড়া  লচ হার া।  রুখচসম্ম ত  
লপাশ াসক  তার  লদ হটা ঢাক া র্াক সলও তার  লচহ ার া লর্ সক  অপরাধীর  োপ  ম ুসে  
যায়খন । 

আল্লাহর  শু ক খর য়া আদায় ক র ল আহম দ ম ুসা, আর  ম সন ম সন ধেবা দ  
খদল লম সয়খট সক ।  অযাখচতভ াস ব লম সয়খট  ল য  ম ূলযবান ত র্য  খদসয়  লগল, যার  জ সে  
গত দু’খদন ধ সর  লস  হাখপ সতযস  ক র সে, তা আল্লা হর ই এ ক  খবস শ ি দয়া। আর  ব্ল্যাক  
ক্র সসর  এ  ললাক খট সক  খচখ নসয় লদয়ায়  তার  অসশ ি উ পক ার  হসয় সে।  লস  
সবথান্তক র সণ প্রার্থনা  ক র খেল এ ম ন এক খট সুসযাসগর। 

ললাক খট  লবখশ ক্ষ ণ বসল না।  এ ক  লপগ ম দ লিসয় ই য াবার  জসে উ সি  
দাুঁড়াল। 

উ সি  দাুঁখড়সয় লয  লম সয়খট  ত াস ক  সাভথ ক র খেল তাসক  ে াক ল । 
লম সয়খট  সাম সন এ সস  দাুঁড়া স ল তাসক  খক  ল যন বলল।  লম সয়খট  হাসল।  

তার পর ললাক খট  লম সয়খট র  গা সল এ ক খট  লটাক া খদসয় লবখর সয় যা বার  জস ে প া 
বাড়াল। 

আহম দ ম ুসাও  উ সি  দাুঁখড়স য়খে ল। 
ক খফর  খবল আসগই  লশ াধ ক সর  খদসয়খেল  লস। 
ললাক খট  লবখর সয় এ সল  আহম দ  ম ুসাও লবখর সয় এ ল। 
ললাক খট  লর স্ট ুসর ন্ট  লর্সক  ল বখর সয় এ ক খট  ক াসর  উ ি ল।  চলসত  শু রু ক র ল  

তার  গাখড় । 
আহম দ ম ুসার  গাখড় ও  দাুঁখড় সয় খেল এ ক টু দূসর । 



ব্ল্যাক ক্রসের মুসিামুখি  128 

 

আহম দ ম ুসা ললাক খট সক  অনস র ণ ক র ল। 
ব্ল্যাক  ক্র সসর  এ ক জন ললাক সক  আহম দ ম ুসার  এ িন িুব দর ক ার ।  ব্ল্যাক 

ক্র সসর  লহে  লক ায়াটথাসর র  সন্ধা ন লস লপ সয়সে। এ িন তার  জা না দর ক ার  ওমর  বায়া 
এ িাসন আসে খক না।  খন েক  লড়াইসয় লন সম  তার  লক ান লাভ ল নই।  ওমর  বায়া আসে  
খন খশ্চত হসল  তা সক  উ দ্ধাসর র  পখর ক ল্পনা তাসক  খন সত হসব। 

আসগর গ াখড় টা ল য  ক ার  পা সক থ খগসয়  দ াুঁড়াল, লসট া আহম দ  ম ুসার  লচনা।  
এ র  সাম সনর  বাখড় র  এ ক টা ফ্ল্যাট লস ভাড়া খন সয় সে। 

আহম দ ম ুসা  খবস্মসয়র  সাস র্ ল ক্ষ য ক র ল তার  ফ্ল্যাট ভাড়া  লনয় া বাখড় সতই  
ললাক খট  প্র সবশ  ক র ল। 

লপেসন  লপে সন আ হম দ ম ুসাও  প্রসবশ  ক র ল বাখড় সত। 
আহম দ ম ুসার  লচা ি ে ানাবড়া  হসয় লগল যিন ল স ল দিল খতন  তলায় ত ার  

ফ্ল্যাসটর  খবপরীত  খদসক র  ফ্ল্যা স টই ললাক খট  প্রস বশ  ক র সে। 
ফ্ল্যাটখ ট লক  ক র া খেল।  চাখব খ দসয় িুসল ললাক খট  প্রসবশ  ক র সে ফ্ল্য াসট। 
আহম দ ম ুসা বুঝল, খন শ্চয় এ ই ম ুহুসতথ  আর  লক উ  লনই  ফ্ল্যা স ট। 
আহম দ ম ুসা খস দ্ধান্ত খন সয়  খন ল।  লদখর  ক র সল ঝা সম লা বাড় সত প াসর । 
পসক সট হ াত  খদসয়  খর ভলবা সর র  স্প শ থ অনভব  ক র ল।  তার প র  খগসয়  নক  

ক র ল দর জায়। 
এ ক টু পসর ই দর জা িু সল লগল । 
দর জায় ল দিা  লগল  লসই  লল া ক খট সক ।  ললাক খট  বাম  হাসত  ল িালা দর জা 

ধসর  আসে, ে ান হাসত  তার  উ দ্ধ ত খর ভলবার । 
আহম দ ম ুসার  জসে  দৃ শ্যটা অভাখবত। এ ম নখ ট লস আশ াই ক সর খন ।  নক 

ক র া লদ সিই  স ম্ভবত  বু সঝখেল  তার  লক ান  খম ত্র আ সসখন ।  সু তরাং লস  প্রস্তুত  হ সয়ই  
দর জা িুসল সে। 

দর জা িুসল ই ললাক খট  বলল, ‘লক  তুখম, খক  চাও?’ 
আহম দ ম ুসা  ততক্ষ সণ  খন সজস ক  সাম সল খন সয় সে। এ ক ধাপ  এ খগসয় বাম  

হাতটা দর জার লচৌক াসি  লর স ি হাখস ম ুস ি বলল, ‘আম াসক  খচন সবন না।  এ িাসন 
নতুন ভাড়ায় এ সসখ ে। ক সয়ক টা ক র্া বল সত চ াই আপন াসক ।’ 
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সসন্দহ ও খবর খক্তসত লাল  হসয় ওিা ললাক খট র  ম ুি আর ও লাল হসয় উ ি ল।  
বলল, ‘লফসর ববাজ ীর  লক ান জ ায়গা লপসলন  না।  যান, এ িান লর্সক ।  না হসল...।’ 

ললাক খট  বুসঝ ওিার আসগ ই তার  হাত  লর্সক  খর ভলবার  খ েটসক  পসড় 
লগল।  খক ন্তু ললাক খট  খর ভলবার  হার াসল ও অ™ভু ত খক্ষ প্রতার  সাসর্ আ হম দ ম ুসার  
ওপর  ঝাুঁখপসয়  পড়ল।  আহম দ  ম ুসাসক  খন সয় পসড় লগল ললা ক খট । 

ললাক খট  দু’হাস ত আহম দ ম ুসা র  গলা লচসপ ধ সর খেল।  পসড় খগসয়ও লস  
গলা ো সড়খ ন। 

আহম দ ম ুসা  খন সচ  প সড়  লগ সল ও ত ার  লদস হর  লক াম র  লর্ সক  ল পেন  খদক টা 
বাইসর  খেল।  লস এ ই লপেন  খদ ক টা প্রচণ্ড  লবসগ  ওপর  খদ সক  েুুঁ সড় ধন সক র  ম ত ে ান 
পাসশ  খন সয় এ ল।  গখতর প্রচণ্ড  ধাক্কায় ললাক খট র  লদহ উ স ে খ নসচ পসড় লগল এ বং  
আহম দ ম ুসার  লদহ  ওপ সর  উ সি  এ ল।  ললাক খট র  হাত  িুসল  লগল  আহম দ  ম ুসার  
গলা ল র্সক । 

আহম দ ম ুসা  ওপ সর  উ সি ই  ক া র াত চালাল  লল াক খট র  ক াসনর  পাসশ  নর ম  
জায়গাটায়।  পর পর  দু’ব ার । 

ক সয়ক  ম ুহুসতথর ম সধয ললাক খট র  লদহ  খন সস্তজ হসয়  এ ল। 
আহম দ ম ুসা সম য় নষ্ট  না ক স র  দ্রুত তা সক  ক াুঁসধ তু সল খন স য় ললাক খট র  

ফ্ল্যাসটর  দর জা  বন্ধ ক সর  খন সজ র  ফ্ল্যাসটর  দর জায়  এ সস দাুঁড়া ল। 
এ সসই দর জা  িুসল  লর সিখ েল। 
আহম দ ম ুসা দর জার নব ঘ ুখ র সয় দ র জা িু সল ফ্ল্যা সট প্রস বশ  ক র ল। 

তার পর দর জা লক  ক সর  ললা ক খট সক  র ািল খন সয় ঘ সর র  লম সঝর কাসপথসটর  ওপর । 
ললাক খট র  দু’হাত  খপে  লম াড়া  ক সর  বাুঁধল।  দু’প াও বাুঁধল ত া র । 
অল্পক্ষ ণ পসর ই ে ান খফ সর  এ ল ললাক টার ।  ে ান খফসর  ল পসতই  উ সি  

বসল।  বলল, ‘তুখম  লক  জাখন না, খক ন্তু ম সন লর ি লক উ  লতাম াসক  বাুঁচাস ত পার স ব  
না।’ 

‘লসট া  আখম ও জাখন।  খ যখন  আ ম াসক  বাুঁখচসয়  লর সিস েন এ বং  ভখবষ্যসতও  
বাুঁচাসবন  খতখন  আল্লাহ, দুখন য়ার লক ান ম ানি  নন  খতখন ।’ ল হস স আহম দ ম ুসা  বলল। 

‘ব্ল্যাক  ক্র সসক  খবদ্রুপ  ক র ে। জান না তুখম  ব্ল্যাক  ক্র সসক ।’ 
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আহম দ ম ুসা সাই সলন্সার  লা গাসনা খর ভলবার  ল বর  ক র ল।  বলল, ‘লদি 
লতাম ার  ব্ল্যাক  ক্র সসক  আম ার  জানা দর ক ার ।  আখম  যা জানস ত চাই ত া খি ক  খি ক 
বলসব।  আখম  দু’বার  খজ সে স ক খর  না, লক ান খজে াসার  জ বাব  না  লপ সল  খদ্ব্তীয়  
বার  গুখল  ক র ব, ক র্া নয়।’ 

বসল আহম দ  ম ুসা খর ভলবার  তুলল। গুখল  ক র ল।  গুখল টা ললাক টার  বাম  
ক াসনর  লখ ত েুুঁসয় চসল লগল।  লখ তর ক্ষ ুদ্র  আ হত স্থান লর্স ক  খফনখ ক  খদসয় র ক্ত 
লবরুল। 

ললাক টা ভীিণ  চম সক  উ সি  ক াসনর  লখ ত লচসপ ধর ল।  ভসয় ম ুি তার  
ফযাক াসস হসয় লগস ে। 

আহম দ ম ুসা  বুঝল, ললাক টা ল দসহ  বড়, খবন্তু ম সন  িু ব  লে াট।  এ  ধর সনর  
ললাক সদর  ম ানখ সক  প্রখতসর াধ  খক েুমাত্র র্াসক  না। 

আহম দ ম ুসা ত ার  খর ভলবার  ক পাল বর াবর  তুসল  ক সি ার  ক সণ্ঠ  বলল, 
‘বল, ওমর  বায়া লক ার্ায়?’ 

ললাক টা ফযাক াসস দৃখষ্ট  তুসল আহম দ ম ুসার  খদসক  এ ক বার  লচসয় বলল, 
‘লহে  লক ায়াটথাসর র  এ ক  বাং সল াসত আ সে।’ 

‘বাংসল া লক ন? ওটা লত াম াসদর  বন্দীিানা?’ 
‘না তা সক  আম র া বন্দী  র াখিখন।  ম ুক্ত ম ানসির  ম ত খতখন  আস েন।’ 
‘ম ুক্ত ম ানসির  ম ত?’ 
ললাক টা অ সনক িাখন  স হজ হস য় সে। ত ার  ভয়  এ ক টু লক সট  ল গসে। বলল, 

‘ওমর  বায়ার আপখন লক উ? উ খন  লতা  এ িন আম াসদর  ম ানি ।’ 
‘তার  অর্থ?’ 
‘ওমর  বায়ার ম ন ও  ম ার্া  লধা লাই হ সে।  এ িন তা সক  যা  ক ম ান্ে  ক র া 

হসে ত াই ক র সে।’ 
চম সক  উ ি ল আহম দ ম ুসা।  হি াৎ ক সর ই তার  ম সন  পড়ল  ক খম্পউ টার 

পখর চাখল ত ‘ইসলক্ট্র সয়ন্স ফযা স লাগ্রাম’ এ বং  ‘ই সলক্ট্র খম সয়া গ্রা ম’-এ র  ক র্া।  তাহসল  
খক  ওমর  বায়ার  ওপর  এ ই  খন উ সর ালখ জক যাল অস্ত্র প্রসয়া গ ক র া হ সে? ম নট া লক ুঁসপ  
উ ি ল আহম দ ম ুসার ।  ইখতম স ধযই আহম দ  ম ুসার  ক তটা ক্ষ খত হ সয়সে  লক  জা সন! 
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বলল আহম দ ম ুসা, ‘লসই বাং সলাটা ল হে  লক ায়াটথাসর র  লক ার্ ায়?’ 
‘শু সন লাভ লনই, এ কটা ব সে বাখহনী  ে াড়া ব্ল্যাক  ক্র সসর  ল হ ে  লক ায়াটথাসর  

লঢাক া ক ার ও পসক্ষ  সম্ভব  নয়।’ 
আহম দ ম ুসা খর ভলবার  তুল ল।  গুলী ক র ল।  এ  গুলীটা ল লাক টার  ে ান 

ক াসনর  লখ তর অগ্রভাগ  সাম া ে আহত  ক সর  চসল  লগল।  খফ নখ ক  খদসয় র ক্ত লব রুল  
ক াসনর  লখ ত লর্ সক । 

ললাক টা আসগর  ম তই  ভীিণ  চম সক  উ সি  ক াসনর  লখ ত  ল চসপ ধর ল।  
তাড়াতাখড়  বলল, ‘বাংসল াখট  লহে  লক ায়াটথাসর র  এ ক  তলাস তই।  সাগর বসক্ষ র  
ওপর  ভাসম ান খতনখ ট বাংসলা র  এ ক খটসত র ািা হ সয়সে  ওমর  বায়াসক ।  খক ন্তু লহে  
লক ায়াটথার  খতন তলায়।’ 

‘ব সে বাখহন ী ে াড়া লতাম া সদ র  লহে  লক ায়াটথাসর  লঢাক া য াস ব না, এ ক র্া 
বলসল লক ন?’ 

‘ক ার ণ ক খম্পউ টার  খন য়খন্ত্রত খতন ইখি খস্ট ল খশ সটর  প্রধান লগট ক াম ান 
দাগা  োড়া  ভাঙ্গ া  বা  লি ালা যাস ব না।’ 

‘লভতসর  ক ত জন প্র হর ী আস ে?’ 
‘লগসটর  ‘খসখ ক উ খর খট  পুল’-এ  সব  প্রহর ী  র্া সক ।  ইন্ টার ক ম  ও 

ওয়াখক টখ কর  ম াধযসম তাসদর  প্রসয়াজন ম ত ে াক া হয়।  তসব  ওমর  বায়ার বাং সলার 
চার  ধাসর  প্র হর ী আস ে।’ 

‘লক ার্ায়  প্রহর ী  প্রসয় াজন জ ানা  যায়  খক  ক সর?’ লগাটা  ল হে  লক ায়াটথাসর  খক  
খট খভ ক যাসম র া লসট  ক র া আসে?’ 

‘প্রধান লগট োড়া  আর  ল ক ার্াও লনই।  লহে  লক ায়াটথ াসর  প্র সতযক  
দাখয়ত্বশ ীসলর  ক াসে  ওয়াখক টখ ক  আসে। ইন্ট ার ক ম  লতা  র সয়স েই।’ 

‘লতাম া সদর  চীফ  লক ার্ ায় র্ াস ক ন?’ 
‘লহে  লক ায়াটথাসর ।  আজ লনই খ তখন।’ 
‘ধেবাদ’ ব সল আ হম দ ম ুসা  উ সি  দাুঁড়াল।  বলল, ‘সন্ধযা প যথন্ত লত াম াসক  

ঘ ুখম সয় র্াক সত হ সব।  ত ার পর লদিা  য াসব।’ 



ব্ল্যাক ক্রসের মুসিামুখি  132 

 

আহম দ ম ুসা  বযাগ  লর্ সক  এ ক টা খবসশ ি লক্ল া সর াফরম  লভজা  তুলা  এ সন  
ললাক টার  নাসক  লচ সপ ধর ল।  ক সয়ক  লসসক সন্ে র  ম সধযই লল াক খট  সংে া হাখর সয় 
ঢসল পড়ল। 

আহম দ ম ুসা বযাগ  ক াুঁসধ ঝুখল সয় ল হাসটল  লর্ সক  লবখর সয়  এ ল। 
েুটল তার  গাখড় । 
গাখড়  এ সন দ াুঁড় ক র াল লর স্ট ুস র সন্ট র  লসই ক ার  পাখক থং -এ । 
বযাগ গ াখড় সত লর সি গাখড়  ল ক  ক সর  এ সস প্রসবশ  ক র ল লর স্ট ুসর সন্ট  

আবার ।  আহম দ  ম ুসার  টা সগথট  লস ই  ওসয় সিস। তার  ক াে  লর্ সক  আর ও  খক েু ত ার  
জানা দর ক ার । 

আহম দ ম ুসার  লসই লটখ বলখ ট তিন িাখল ।  িুখশ  হসলা আহম দ ম ুসা।  বসল 
খগসয় লটখ ব সল। 

খক ন্তু লসই ও সয়সিস সক  ল দিল না লক ার্াও। 
আহম দ ম ুসা লভখজসটবল সুযপ  খন সয় ধীসর  ধী সর  লিল  এ বং অ স পক্ষা ক র ল 

অসনক ক্ষ ণ।  খক ন্তু লস এ ল না। 
দুপুসর র  িা ওয়াটাও লি সয় খন ল  আহম দ ম ুসা। 
িাবার  পসর ও  ক খফ খন সয়  অ সপ ক্ষ া ক র ল অসনক ক্ষ ণ ।  খক ন্তু লস ই ও সয়সিস  

এ ল না।  আহম দ ম ুসা  খজসেসও ক র ল না ক াউ সক । 
আহম দ ম ুসা উ ি সব উ ি সব  ভা বসে, এ  সম য় লর স্ট ুসর সন্ট  ঢুস ক ই লম সয়খট  

লসাজা চ সল লগল তাস দর  খে উ খট  ক াউ ন্ট াসর র  খদসক । 
লবশ  খক েুক্ষণ  পর লবর  হসলা। 
তার পর লসাজা চসল এ ল আ হম দ ম ুসার  ক াসে। হাসল।  ব লল, ‘লিসয়  

খন সয়সেন খন শ্চয়? আম ার  লসই  বান্ধবীর  ক াসে খগ সয়খেলাম।  অসনক  িবর  আসে। 
র াসত এ সল বলব।’ 

বসল লস ক খফর  িাখল  ক াপ  খন স য় চসল লগল। 
খি ক  এ ই সম সয়ই জনা পাুঁসচক  ভীম াক ৃখত ললাক  প্রসবশ  ক র ল 

লর স্ট ুসর সন্ট ।  প্রসবশ  ক সর ই ত া র া পসক ট লর্ সক  খর ভলবার  ল ব র  ক র ল।  তাক  ক রল 
আহম দ ম ুসাসক । 
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দ্রুত এ খগসয়  এ ল আহম দ  ম ুসা র  খদসক । 
উ সি  দাুঁখড়সয়খেল আ হম দ ম ু সা । 
সবার  লচসয় লম্ব া কু খস্তগীর  ম া ক থা ললাক টা আহম দ ম ুসার  সা ম সন আক াশ 

ফাটাসনা  শ সব্দ  লহ সস  উ ি ল।  ব লল, ‘লসানার  চ াুঁদ, এ বার  লত া ম াসক  হা সত  ল পসয়খে।  
তুখম  আম াসদর  চখল্লশ  জনসক  িুন ক সর ে।’ 

তার  আক াশ  ফাটাসনা হাখস এ বং খচৎক াসর  লগাটা লর স্ট ুস র সন্ট র  ক াজ 
লর্সম  লগসে। সক সলর  লচাস ি - ম ুসি আতংসক র  ে াপ। ল য ও স য়সিস আহম দ  ম ুসার  
ক াে ল র্সক  ক খফর  ক াপ  খন স য় চসল  য াখে ল, লসও  দাুঁখড় স য় প সড়সে  ক াপ  হ াসত  
ম ূখতথর মত খন শ্চলভাসব। 

এ ক টু লর্সম খেল ললাক খট । 
খক ন্তু পরক্ষ সণই আবার  শু রু ক র ল, ‘তুখম  আম াসদর  এ কজন ললাক সক  

খক ে োপ ক সর খেসল।  খক ন্তু ভাবখন  এ ই খক ে োপই  ল তা ম ার  জসে ক াল হসয়  
দাুঁড়াসব।  জান লক ম ন কসর কাল হসলা?’ 

‘তিন বুখঝখন  এ িন বু সঝখে।’ অতযন্ত  স্ব াভাখবক  ক সণ্ঠ বল ল আহম দ  
ম ুসা। 

‘খক  বুসঝে?’ 
‘লতাম া সদর  ফ্ল্যা সটর  লগ সট ম ুখভ ক যাসম র া খফট  ক র া খেল।  েখব ল দসি ই  

লতাম র া তা সক  উ দ্ধার  ক সর সে  এ বং আম াসক  খচন সত লপ সর ে।’ 
‘আম র া জাখন তুখম  সাংঘ াখতক  বুখদ্ধমান।  বলত, লতাম াসক  না  হয় খচন লাম 

েখব ল দসি, খক ন্তু লতাম াসক  এ ি াসন িুুঁ সজ লপলাম  খক  ক সর?’ 
‘আম ার  অনম ান সতয  হসল, লতাম াসদর  সার্ ীর  ল য  খর ভলবার  আখম  

পসক সট লর সিখ ে, তাসত  ‘িান্সখ ম টার  খচপ’ আসে  যা  লত াম াসদ র  পর্ ল দখিসয় সে।’ 
ললাক টার  ম ুি হা  হ সয় লগল।  অখবশ্বাস্য এ ক  খবস্ময়  তার  লচা ি -ম ুসি। 
খক ন্তু  অল্পক্ষ ণ পসর ই লস খবস্মস য়র  স্থাসন জ্বসল উ ি ল িুসনর  আ গুন।  বলল, 

‘লতার  এ ই  বুখদ্ধ  আম াসদর  খ বনাশ  ক সর সে।’ 
বসল ত ার  হা সতর খর ভলবা সর র  বাট খদ সয় আঘ াত  ক র ল আহম দ ম ুসার  

ম ার্ায়। 
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ম ার্া লস  খক েুটা সখর সয় লনয়া র  সম য় লপসয়খেল।  ত ার  ফস ল আঘ াতটা  
ম ার্ার  বাম  পাশ  খদসয়  খপেস ল লগল।  খপেসল লগসল ও ম া র্ ার  এ ক  িণ্ড  চাম ড়া ও 
চুল তুসল খন সয়  ল গল।  খফনখ ক  খদসয় লবরুল  লস িান লর্সক  র ক্ত । 

‘হা হা  ক সর  লসই  আসগর ম তই আক াশ  ফাটা সনা হাখস লহসস  উ ি ল 
ললাক খট । 

হাখস র্াম সল বলল, ‘চল শ ালা। ব্ল্যাক  ক্র স খক  এ বার  ল দিখব ।’ 
আহম দ ম ুসা সক  ওরা  চার খদ ক  খদসয়  খঘ সর  লর স্ট ুসর ন্ট  লর্ স ক  লবর  ক সর  

খন সয় চলল।   
‘খ পনপতন’ নীর বত া লর স্ট ুসর সন্ট । 
সবাই ম ূখতথর মত দাুঁখড়সয়। 
ব্ল্যাক  ক্র সসক  ওরা যসম র  লচ সয়ও ল বখশ  ভয় ক সর ।  জাসন  ওরা এ সব 

বযাপাসর  ওসদর  সাম াে  লদ াি লপসল কু কু সর র  ম ত গুল ী ক সর  ম ার সব। 
খক ন্তু আহম দ  ম ুসার  ল সই  ওস য়সট্ট সসর  এ িন  আর  লক ান ভ য় লনই, তার  

জায়গায় ফু সট উ সি সে গভীর  লবদনার  ে াপ। তার  ম ন শ ত ম ুসি বলসে, ললাক খট 
খন শ্চয় ভাসলা  লক উ, না হসল ব্ল্যাক  ক্র সসর  শ ত্রু হসব  লক ন? তার  বান্ধ বী এ খল সা  
লগ্রসসর  ক াসে  লশ ানা ওমর  বায় ার  ম ত  এ  ললাক ও খব পদগ্রস্ত  ল ক উ  খক না! লয ই লহ াক  
এ ই ললাক, ব্ল্যাক  ক্র সসর  সা স র্ লটক্কা  ল দবার  সাম র্থয র াস ি।  সাংঘ াখতক  খবপ সদও  
তার  ম ুসি ভ সয়র  লক ান োয়া  পসড়খ ন।  ম ার্ায় অত বড় আ ঘ াসতও তার  ভ্রু পযথন্ত  
কু খিত হয়খন । 

লক ার্ায় খন সয়  লগল ললাক টাসক? খন সজর  ম সনই  প্রশ্ন  ক র ল ওস য়সট্ট স।  ইো  
হসলা বাই সর  খগসয়  ল দসি  আস স খক ন্তু পা লতালার  সাধয ত ার  হসলা ন া। 

ওসয়সট্ট সসর  িু ব দুুঃ ি হসলা, ললাক টাসক  ওমর  বায়ার ক র্া  ব লা হ সলা না।  
তার  এ ই খবপ দ  না হ সল খন শ্চ য় তার  ক াে ল র্সক  ওমর  বায় াসক  উ দ্ধাসর র  ক াসজ  
ম ূলযবান সাহা যয প াওয়া  লয সত া আজ। 

ওসয়সিস  খবম িথভাসব  খফসর  লগ ল তার  ক াউ ন্ট াসর । 
ব্ল্যাক  ক্র সসর  ললাক র া আহম দ  ম ুসাসক  খন সয় গীজথার  পাসশ র  দর জা খ দ সয়  

ব্ল্যাক  ক্র সসর  লহে  লক ায়াটথাসর  প্রসবশ  ক র ল। 
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প্রর্ম  দর জাটা ললাক  ল দিা স না ।  এ র  পসর র  দর জাটাই আসল।  খস্ট ল 
শ ীসটর  খবশ াল দর জা। 

দর জার ক াোক াখে হ সতই  দর জা িুসল  ল গল। 
তার া প্রস বশ  ক র সতই দর জা আবার  বন্ধ হসয়  লগল।   
আহম দ ম ুসা দর জা ল দস িই  বুঝল এ টা দুর  খন য়খন্ত্রত।  খট খভ খি সন 

সবাইসক  লদস ি খচসন ই দর জা  িুসল লদয়া  হয়। 
লগট লপখর সয় আহম দ ম ুসা খস খক উ খর খট  পু ল লদিার  জসে আসশ  পাসশ  

তাক াসত ল গল।  সসঙ্গ  সসঙ্গ  খর ভলবাসর র  বাসটর  এ ক টা গুুঁতা  খগসয় পড়ল আহম দ 
ম ুসার  ম ার্ায়।  লপেন  ল র্সক  এ ক জন বলল, ‘এ খদক  ওখদক  তাক া সল ম ার্ া  গুসড় া  
ক সর  লদব।’ 

অসনক  ওিা -নাম া  ও অসনক  পর্  ঘ ুখর সয় এ ক টা ঘ সর র  সাম সন এ সস  
দাুঁড়াল ত ার া আহম দ  ম ুসাসক  খ নসয়। 

এ ক জন এ সস আহম দ  ম ু সার  হ াসত  হা ত ক ড়া  ও  পা সয়  লবখড়  পখর সয় েু সড় 
খদল দর জা খ দসয় এ ক টা ঘ সর । 

দর জা বন্ধ ক র সত ক র সত এ ক জন খচৎক ার  ক সর  বলল, ‘ঘ ুম াও যাদু 
ভাসলা ক সর ।  ক তথা  এ সল ক াল ম জার লিলা হসব  ল তাসক  খন সয় ।’ 

ক র্া লশ ি ক সর ই  আক াশ  ফাটা সনা শ সব্দ  লহ সস  উ ি ল।  হাখস না  বসল  এ সক  
খশ ক াসর র  ওপর  ঝাুঁখপসয় পড় া ক্ষ ুধাতথ বাসঘ র  হুংক ার  বল াই ভাসলা। 

 

 
 



ব্ল্যাক ক্রসের মুসিামুখি  136 

 

৬ 
আহম দ ম ুসা ঘ ুম  লর্সক  জাগ ল।  ম সন হল দীঘ থক্ষ ণ লস ঘ ুখমসয়সে। ঘ খড় র  

লর খে য়াম ে ায়াসলর  খদসক  তা ক াল আহম দ ম ুসা।  র াত  ২টা।  দুুঃ সির  ম সধযও  িুখশ  
হসলা আ হম দ ম ুসা ব্ল্যাক  ক্র সস র  ললাক সদর  ওপর ।  ওরা তা সক  সাচথ ক সর  খর ভলবার  
ও েুখর  খন সয় লগস ে খক ন্তু  ঘ খড় খন সয় যায়খন ।  খর ভলবাসর র  লচসয়ও যা এ িন তার  
ক াসে ল বখশ  গুরু ত্বপূণথ। 

আর ও িুখশ  হসলা এ ই জে লয তা সক  ওরা খপেসম াড়া ক স র  বাুঁসধখ ন ।  
সম্ভবত ওরা হসত ললাহ ার  হাতক ড়া পখর সয়ই খন খশ্চত হ সয়খেল।  এ  ধর সনর 
হাতক ড়া ভ াঙা এ বং  লিালা  দু ই -ই অসম্ভব।  খপেসম াড়া  ক সর  ন া ব াুঁধায় ঘ খড়  লদ িসত  
পাবার  ফ সল ল য আনন্দ  হ সয়খ েল, শ ীঘ্রই তা উ সব লগল।  লল াহার  এ  হ াতক ড়া লস  
ভাঙসব খক  ক সর ! আজসক র  এ  র াতটা তার  জস ে ম হাম ূল যবান।  সক াসল ব্ল্যাক  
ক্র সসর  প্রধান আসসব, তার  আ সগই খক েু এ ক টা ক র ার  সুবণথ সুসযাগ। 

খক ন্তু হাতক ড়া  লি ালার লক ান পর্  লপল ন া।  হ াতক ড়া হা সতর সা সর্  
এ ম নভাসব লাগ াসনা, যার  ফস ল  হা তক ড়ায় আঘ াত  ক র সল ল স আঘ াত  খগসয়  লাসগ  
হাসত। 

ইখতম সধয র াত বাজল আড়া ই টা।  ঘ খড়  লদসি  অখস্থর  হ সয় উ ি ল। 
খক ন্তু উ পায় খক? 
হি াৎ ত ার  ম সন পড়ল লে ানা র  লদয়া  আংখট র  ক র্া।  স াসর্  সাসর্  লগ াটা 

লদহ  এ ক টা আনসন্দর  লরাত  ব সয় ল গল। 
সংসগ সং সগ  ে ান হ াসতর ম ধয ম া লর্ সক  আংখট  িুসল  ল ফলল।  অন্ধক াসর র  

ম সধযও আংখট র  লসই ভয়ংক র  খবন্দুখ ট লদিা য াসে।  খন শ্চয় খব ন্দুখ টসক  পখরক ল্পনা 
ক সর ই লর খে য়াম ক র া। 

আহম দ ম ুসা আংখট সক  পা সয় র  দুই বু সড়া আঙুসলর ফ াুঁসক  ধসর  তার পর 
লজাসর  লজাসর  আংখট র  খবন্দুট া র  উ পর লচসপ  ধর ল হাতক ড়ার  লক খট সক । 
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ম াত্র ক সয়ক  লস সক ন্ে ।  লক  উ সড় লগল লবাধ  হয় হাওয়ায়।  আলগা হসয়  
লগল হ াতক ড়া। িুসল  পসড়  লগ ল হাত  লর্ সক । 

পাসয়র  ল বখড় ও িু সল লফলল ল স।  আংখট  আবার  পসর  খন ল হা সত।  
অন্ধক াসর র  ম সধয ল দয়াল  ধসর  এ খগসয় খগসয়  ল পসয়  লগল  দর জ া।  হা ত খদ সয়  

বুঝল দর জা  খস্ট ল খশ সটর । 
িুুঁসজ িুুঁ সজ আহম দ  ম ুসা দর জার লক  লবর  ক র ল।  পরীক্ষ া ক সর  বুঝল  

দর জা দু’খ দক  লর্ সক ই লক  ক র া যায়। 
আহম দ ম ুসা তার  ম ধযম া লচস প ধর ল দর জার লসক র  ওপর।  চার -পাুঁচ 

লসসক সন্ে র  ম সধযই  দর জা নস ড় উ ি ল।  দর জা  িুসল  লগসে  বুঝল আ হম দ  ম ুসা।  
ধীসর  ধীসর  টানল  দর জা। 

এ ক টু ফাুঁক  হসতই  এ ক  ঝলক  আসলা এ সস  ঢুক ল লভতস র ।  খি ক  এ ই 
সম য়ই পাসয়র  শ ব্দ  লপল দর জার বাইসর ।  এ ক জসনর  পাসয়র  শ ব্দ ।  লর্সম  লগসে  
পাসয়র  শ ব্দ খট । 

সংসগ সং সগই  বুঝল  আহম দ ম ুসা, দর জা িু সল যাওয়া  খন শ্চয় প্রহর ীর  
নজসর পসড়  লগ সে। বুঝার  স াস র্ সা সর্ই  আহম দ  ম ুসা  খসদ্ধান্ত  খন সয় লফ সলসে, ওসক  
প্রস্তুখতর এ ক  ম ুহূতথও  সম য়  লদয়া  য াসব  না।  এ িন আক্র ম ণই সবসচ সয় বড় 
আত্মরক্ষ া। 

আহম দ ম ুসা এ ক  ঝটক ায় দর জা িুসল লফলল।  ল দিল, খবস্ময়- খবম ুে  
ললাক টা তার  লস্ট নগান তুলস ে । 

আহম দ ম ুসা দর জা িু সলই লল াক খট র  ওপর  ঝাুঁখপসয় পড়ল। 
বাম  হাস ত তার  গলা  লপুঁখচসয়  ধসর  ে ান হাত খদ সয় তার  লস্ট নগান লক সড় 

খন সয় তাসক  দ্রুত  লটসন খন সয়  এ ল ঘ সর । 
ললাক খট  ততক্ষ সণ খন সজ সক  সা ম সল খন সয়সে।  তা সক  ঘ সর  লত ালার সম য়  

আহম দ ম ুসার  বাম  হাতটা  অ স নক িাখন  খঢ লা হসয়  পসড়খ েল। 
ললাক খট  দু’হ াসত  আহম দ  ম ুসা র  বাম  হাত  ধসর  এ ক  লম াচড় খদ সয় খন সজসক  

িুসল খন ল  এ বং  আহম দ  ম ুসার  বাম  হ াতসক  ম ুচসড় তাসক  লফ স ল ল দয়ার লচষ্টা ক র ল। 
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খক ন্তু তার  আসগই আহম দ ম ুসা লস্ট নগানখ ট ে ান হাত লর্ সক  লফসল খদ সয়  
খে গবাজী ল িসয় এ ক  পাক  ঘ ুসর  বাম  হা সতর লম াচড়ট া আ লগা ক সর  খন সয়  উ সি  
দাুঁখড়সয়ই  ে ান হ াসতর এক টা প্রচণ্ড  ক ার াত চালাল ললাক টার  খি ক  ক াসনর  ওপর । 

ম ুহূসতথই ললাক টা আহম দ  ম ুসার  বাম  হাত  লে সড় খদ সয় পাক  লিসয় পস ড়  
লগল। 

আহম দ ম ুসা দ্রুত  তার  ইউ খন ফরম  িুসল খন সয়  পসর  খন ল এ বং ললাক খট র  
জামা িুসল  তা  খদ সয় ত াসক  খপ েসম াড়া ক সর  বাধল।  লস্ট নগা স নর  খফতা িু সল খন সয়  
বাুঁধল তার  পা এ বং  তার  ম ু সি রুম াল ঢুখ ক সয় খদসয়  দর জা  ব ন্ধ ক সর  লবখর সয় এ ল।  
প্রহর ীর  ইউ খন ফরম  ও  তার  হ্ া ট পরার  পর  আহম দ  ম ুসাসক  দূ র  লর্ সক  লচনার  আর  
লক ান উপায় র ইল  না।  লক ান খ দসক  যা সব  লস? 

তার  ম সন আস ে, প্রধান লগট ল র্সক  অল্প  খক েু আসার  পর  এ ক টা খসুঁখ ড়র  
খন সচ এ ক টা খস্ট ল লযাব সখর সয় এ ক টা খসুঁখ ড় পসর্ তা সক  আন্ে ার  গ্রাউ সন্ে  নাখম সয়  
এ সনখ েল। 

উ পসর  উ ি ার  জস ে  এ ই  এ ক টা পর্ ই  তার  জানা।  তা সক  ওপসর  উ ি সত  
হসব, খতন তলার বাংসল াসত  আসে ওমর  ব ায়া। 

ভূগভথ ল র্সক  উ ি ার  খসুঁখ ড়র  লিাুঁ সজ চলল আ হম দ ম ুসা। 
লয প সর্  তা সক  খন সয় আসা  হ স য়খেল লসই  পস র্ই লস এ খগসয়  চলল। 
চলার পসর্  ক াউ সক  লপল  না  আহম দ ম ুসা।  ভ াবল, তাসক  পাহার া  লদয় ার  

জসে  তাহ সল  ওি াসন  এ ক জনসক ই র ািা  হসয়খেল।  আহম দ ম ুসার  ম সন  পড়ল 
যাসক  লস  খক ে োপ ক সর খেল তার  ক র্া।  লস  বসলখ েল, ওমর বায় ার  ও িাসন  োড়া  
আর  লক ান প্রহর ী লনই।  প্রধান লগসটর  সাম সন খসখ ক উ খর খট পুসল সব প্রহর ী র্া সক ।  
ইন্ট ার ক ম  বা ওয়াখক টখ ক’লত তাসদর  প্রসয়াজন  ম ত খন সদথশ  ল দয়া হয়। 

িুখশ  হসল া  আহম দ  ম ুসা।  খসখ ক উ খর খট  পুলসক  যখদ  খন খিয়  ক স র  লদয় া  যায়, 
তাহসল  তার  প র্ অসনক টাই প খর ষ্কার হসয় য াসব। 

খসুঁখ ড় অবসশ সি িুুঁসজ  লপল  আ হম দ ম ুসা। 
খসুঁখ ড় খদসয় ও পসর  উ ি ল লস। 
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খসুঁখ ড়র  ম ুি খস্ট ল লযাব খদসয় বন্ধ ক র া।  এ  লযাব সখর সয়ই তাসক  ভূগসভথ  
নাম াসনা হ সয়খেল। 

আহম দ ম ুসা খস্ট ল লযাসব লক ান ‘খক  লহাল’ িুুঁ সজ ল পল না।  খস্ট ল লযাবটা  
প্রধান লগ সটর  ম তই খক  দূর  খন য়খন্ত্রত? 

ভাল ক সর  ম সন  ক র সত  লচষ্টা  ক র ল আহম দ ম ুসা।  এ ক টা খ সুঁখড়র  খন সচ 
অবখস্থত লয াবখট র  ক াোক াখে  তার া লপৌুঁে ার  সংস গ স ংসগই  ল যাবখট  িু সল  যায়খন  ত ার  
পখর ষ্কার ম সন পড়সে, এ ক জন ললাক  এ ক টু অগ্রবতথী  হ সয় লযব খট র  এ ক  প্রাসন্ত দু’প া  
লজাড় ক সর  দাুঁখড়সয়খেল  লক ন? দূর -খন য়ন্ত্রক সদর  জসে  এ টা লক ান  খসগোল, না 
দু’পা  লজ াড় ক সর  দু’পা  ব া দু’বুসড়া  আঙুল খদ সয় ক ার ও ওপ র  খন খদথষ্ট পখর ম াণ চাপ  
খদসয়খেল ল স? 

দূর -খন য়খন্ত্রত হসল  এ  র ক ম টা হসতা  না, সুতরাং লশ সিাক্ত স ম্ভাবনাসক ই  
আহম দ ম ুসা খি ক  ম সন কর ল। 

পা খদসয়  চাপ লদয়  লসই  প্রা ন্ত লক ানট া খেল, ম সন ক র সত লচষ্টা ক র ল 
আহম দ ম ুসা।  লযা বখট  পূবথ -পখ শ্চম লম্বা। পূ বথ প্র ান্ত খেল  খসুঁখ ড় র  লগাুঁড়ার  খদসক ।  এ র  
খবপরীত প্রা সন্ত দ াুঁখড়সয় ললা ক খট  চাপ খদসয়খেল পখর ষ্কা র  ম সন পড়ল আহম দ 
ম ুসার । 

উ পসর র  দৃশ্যটা আ হম দ ম ুসা  খন সচ এ সস  লসট  ক র ল এ বং  এ  খসদ্ধা সন্ত  
লপৌুঁেল  ল য, খসুঁখ ড়র  ম ুি ও  লযাব  ল যিা সন এ ক খত্র ত হসয় সে  লসট া ই পূ বথ  খদক ।  তা হসল  
চাপ ল দয়ার জায় গাটা দাুঁড়া সে আহম দ ম ুসার  ম া র্ার  ওপর  ল ক ার্াও। 

আহম দ ম ুসা এ ক  ধাপ খন সচ লনসম ম ার্ার  ওপসর র  জায় গা টা পরীক্ষ া 
ক র ল।  লদিসত  লপল, খস্ট ল লযাবখট  খন িুুঁতভা সব  খসুঁখ ড়র  ক ংখক্র ট োসদ  ঢুসক যাওয়া  
োড়া আর  লক ান খচহ্ন লক ার্াও  লনই। 

আহম দ ম ুসা  স্প ষ্ট ম সন পড় স ে, চপ ল দয় হসয়খেল  লযাস বর  ওপর  নয়, 
লযাব-প্রা সন্তর  লফ্ সম র  ওপর ।  লফ্ম  এ বং খস্ট ল লয াসবর  র ং খ েল এ ক ই র ক সম র । 
খক ন্তু এ িাসন লত া লযা সবর  লক ান লফ্ম  লনই। 

আহম দ ম ুসা লস্ট নগাসনর  ম া র্া খদসয় লটাক া খদসত ল াগল  লযাব এ বং 
ক ংখক্র সটর  োসদর  ওপর ।  িুখশ  হসলা  আহম দ  ম ুসা।  খস্ট ল লযা ব ল যিা সন ক ংখক্র সটর  
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োসদ  ঢুসক  লগ সে, লসিাসন  ক ংখক্র সটর  প্রাসন্ত  লটাক া  খদসল  ধা বত শ ব্দ  লপল।  বুঝল  
আহম দ ম ুসা  র ংটা  ক ংখক্র সটর  ম ত হ সলও  ওটাই  আস সল লয া ব ম ুস ির  খস্ট ল লফ্ম ।  
আহম দ ম ুসার  অনম ান অনসা সর  এ ই লফ্সম  চ াপ খ দসলই  খসুঁ খড়  ম ুসির  লযাব  স সর  
যাওয়ার  ক র্া। 

আহম দ ম ুসা  লস্ট নগানট া  বাম  হা সত  খন সয় ে ান  হ াত ওপসর  তুসল  চাপ  
খদল লফ্ম খট সত। খক ন্তু বার  বা র  চাপ খদসয় ও খসুঁখ ড় ম ুসির  ল যাসবর  লক ান ন ড়াচড়া  
লক্ষ য ক র া লগল না। 

ম সন পড়ল আহম দ  ম ুসার ।  ল লাক খট  দু’পা লাখগ সয়খেল, তা সক ও তাহ সল 
দু’পা  লাগা সত হসব। 

খক ন্তু না দু’প াসয় চ াপ খ দসয়ও  ল ক ান ফল হ সলা না। 
আহম দ ম ুসা  খসুঁখ ড়র  ওপর  বস স লচ াি  বন্ধ  ক সর  ভাবল, তার  খক েু খক  ভুল  

হসে? না তার  অনম ান লগাটাট াই ভুল? 
হি াৎ আহম দ ম ুসার  ম সন প্রশ্ন জাগল, ললাক টা দু’পা  লজাড় ক সর  

দাুঁখড়সয়খেল খক ন্তু লক ার্ ায় দাুঁখ ড়সয়খেল? 
ললাক টার  েখব  লভ সস  উ ি ল আহম দ ম ুসার  লচ াসির  সাম স ন।  লস  দু’পা  

লজাড় ক সর  লফ্সম র  ওপর  লর স িখেল এ বং জ ায়গাটা খ েল লফ্ সম র  খি ক  ম াঝিাসন। 
লচাি দু’খট  উ জ্জ্বল  হসয়  উ ি ল আহম দ ম ুসার ।  উ সি  দাুঁড় াল ব সা লর্ সক । 
োদ র ঙা লফ্ ম টা অনম াসন ল ম সপ খন সয় আহম দ ম ুসা খি ক  ম াঝিাসন 

দু’হা ত লাখগসয় চ াপ খদল।  সং সগ সংসগ ই লযাবটা  আহম দ ম ু সার  লচাসির  স াম সন 
লর্সক  স সর  ো সদর  ল ভতসর  ঢুস ক  লগল। 

এ ক  ঝলক  তাজা  ব াতাস  এ স স আহম দ  ম ুসার  ম ুি লচাি  জুখড়সয় খদ সয়  
লগল। 

এ ই সাসর্ আহম দ ম ুসা ম ান সি র  ক র্া শু নসত লপল।  খি ক  ম ার্ার  ওপসর ই। 
আহম দ ম ুসা তাড়াতাখড়  উ সি  খ সুঁখড়র  খন সচ খগসয় দাুঁড়াল। 
বুঝল আহম দ ম ুসা, লক উ  দু’জন ক র্া বলসত বলস ত খসুঁখ ড় খদসয় উ পসর  

উ ি সে। 
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এ ক জন বলসে, ‘ক তথা এ ই র াস তই আসস েন ল য! আগ াম ী ক া ল না আসার  
ক র্া?’ 

অেজন বল সে, ‘লক ান বড়  পখ র ক ল্পনা আসে খন শ্চয় ই।  ত াো ড়া ল য  শ ত্রু 
ধর া পসড়স ে, লস অ তযন্ত  ভয় া বহ।  এ ই -ই  নাখক  আহম দ  ম ু সা, তার  েখবর  সা সর্ 
নাখক  এ  খম সল লগস ে। এ টা জা নসত ল পসর ই ক তথা  র ওয়ানা  খদ সয়সেন।’ 

চম সক  উ ি ল আহম দ ম ুসা।  তার  পখর চয় তাহসল এ তখদসন ব্ল্ যাক  ক্র সসর  
ক াসে ধর া প সড় লগল! ওরা  লত া এ িন পা গল হ সয় যাস ব! 

আহম দ ম ুসা  ভাবল, খপসয়স র  পল তা হসল  আসসে!  র ও য়ানা খদ সয় 
খদসয় সে।  ক য়টায় লক  জ াসন? ল য লক ান সম য়ই  এ সস লপৌ েসত  পা সর  লস।  লস  আসা  
ম াসন এ ক টা বড় দলবল খন সয় ই লস  আসসব, খবসশ ি ক সর  যিন আহম দ ম ুসার  ি বর  
লপসয়স ে। 

আহম দ ম ুসা  আর ও  ভাবল, তা র  আসা  অর্থা ৎ বাড়খ ত  শ খক্ত এ িাসন  এ সস 
লপৌুঁোর  আসগর এ ই  সম য়টাই ওমর  বায়াসক  উ দ্ধ াসর র  সুবণথ ম ুহূতথ। 

আহম দ ম ুসা খন খশ্চ ত, এ ই এ ক  তলার ই লক ান এ ক  স্থাসন বন্দী আসে ওমর  
বায়া। ব্ল্যাক  ক্র সসর  ল য  ললাক সক  লস  খক ে োপ  ক সর খেল, তার  ক র্া  ম সন  পড়ল 
আহম দ ম ুসার ।  ওমর  বায়া ব ন্দী আসে এ ক  তলার  ভাসম া ন এ ক টা বাংসলাসত। 
অতএব আ হম দ  ম ুসা খস দ্ধাসন্ত  ল পৌুঁেল, সাগর ল যস হতু  গীজথা র  পখশ্চম খ দসক, তাই  
লস ল য চত্ব সর  দাুঁ খড় সয়  আসে, এ িান লর্সক  পখশ্চম খদসক  লগ সলই ভাসম ান  বাং সলা 
এ লাক া লস ল পসয়  লয সত পাসর । 

খসুঁখ ড়র  খন সচ দাুঁখড়সয় আহম দ  ম ুসা লোট্ট  চত্বরট ার  চার খদসক  নজর  বুলাল।  
চত্বর লর্ সক  খতনট া  ক খর সে ার  খতনখ দসক  ল গসে।  পূবথ  খদসক র  ক খর সে ার টা লগট পযথন্ত  
লগসে  বুঝল আ হম দ ম ুসা।  আর  উ ত্ত সর র টা বাখড় র  উ ত্তর  অংসশ  লগ সে। তা হসল  
পখশ্চসম র  ক খর সে ার টাই লগসে  সাগসর র  খদসক ।  এ  প সর্ই  তা স ক  লযসত  হ সব। 

খতনখ ট ক খর সে াসর র  ম ুসিই দর জা আসে।  খক ন্তু খতনখ ট দর জাই ল িালা। 
আহম দ ম ুসা পখশ্চম দর জার খ দসক  এ সগা সলা। 
যাওয়ার  সম য় তার  ম সন  জাগ ল, খসখ ক উখর খট  পুল খন খিয় ন া ক সর  তার  

এ সগাসনা খি ক  হসে খক না।  খক ন্তু আবার  পরক্ষ সণই ভাবল, সম য় িুব ক ম ।  
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খসখ ক উ খর খট  পুসলর  ওিা সন খগ সয় হাঙ্গ াম ায় পড়সল  ওমর  ব া য়ার ক াসে  ল পৌুঁো সনা  
ক খি ন হসয় লযস ত পা সর ।  আস গ ওম র  বায়া সক  উ দ্ধার, পসর  লবর  হব ার  পর্ আল্ল াহ  
এ ক টা লবর  ক সর  লদ সবন। 

দর জা লপখর সয়  ক খর সে ার  খদসয়  এ খগসয় চলল আ হম দ ম ুসা। 
ক সয়ক টা বাুঁক  ঘ ুসর  এক টা কখর সে াসর র  ম ুসি এ সস দাুঁড়াল ।  এ  ম ুসিও 

এ ক টা দর জা আসে, তাও  লি া লা। 
ক খর সে াসর র  ম ুিই খতন  তলা  খবখডংএর  লশ ি প্র ান্ত।  ত ার পস র ই উ ন্মুক্ত  

আক াসশ র  খন সচ ফাুঁক া  চত্বর।  চত্বরখ ট উ ুঁচু প্রাচীর  লঘ র া।  আহম দ ম ুসার  লসাজ া  
সাম সন প্রাচী সর র  বড় এ ক খট  দ র জা।  

প্রাচীসর র  লভত সর  বাংসল ার  চালাগুসলা লদি সত  লপল আহম দ  ম ুসা।  িুখশ  
হসলা তার  ম ন।  ঐ  বাং সলার ল ক ান এক খট সত ওমর  বায়া বন্দ ী আসে।   

প্রাচীসর র  বাই সর র  পাশ  বর া বর  চত্বরখ ট ফাুঁক া।  আহম দ ম ুসা লদিল  
প্রাচীসর র  এ  পাশ  বর াবর  প্রহ র ী খন যুক্ত র সয়সে।  চার জনসক  লস  লদি সত  পা সে।  
দু’জন ল গসট।  আর  দু’জন ল গস টর  ে ান ও বাুঁ  পা সশ  লবশ  খক েু  দূসর  দাুঁখড়সয়।  

দর জায় দ াুঁড়াসনা  প্র হর ী  দু’জন  লস্ট নগান  হা সত  ঝুখলসয়  দর জ ার  দু’পাসশ  
দাুঁখড়সয় গ ল্প ক র সে ।   

এ ই সম য় আ হম দ  ম ুসা  শু নসত লপল  তার  লপেন  লর্সক  অসনক গুসলা  
পাসয়র  শ ব্দ  লভস স আসস ে। অ সনক টা চম সক  উ সি ই লপে সন খ ফসর  তাক াল আ হম দ 
ম ুসা।  ক াউ সক  লদিল না, খকন্তু পাসয়র  শ ব্দ  ত ার  ক াসে আ র ও স্প ষ্টতর  হসলা।  
ওসদর  ক র্া বাতথ াও শু না যা সে ।  আহম দ ম ুসা বুঝল ওরা িুব ক াসে চসল এ সসসে।  
বাুঁসক র  আড়াল না  র্াক সল  এ তক্ষণ  লস তা সদর  লচাস ি প সড় লযত।  

আহম দ ম ুসা চ ার খদসক  তাখক স য় দ্রুত  দর জার আড়া সল খগসয়  লুক াসলা।  
দর জার আড়াল লর্সক  আহম দ ম ুসা লদ িল, জনা দসশ ক  প্রহর ী এ খগসয় 

আসসে ক খর সে া র  খদসয়  গল্প ক র সত ক র সত।  
এ ক জন ললাক  বলসে, এ ক জন বন্দী  ললাক  খন সয়  ক তথাস দর  এ ত ভয়  লক ন, 

বুঝলাম  না? 
গদথভ, আহম দ ম ুসা এ ক জন নয়, লস এ ক াই এ ক শ ।  বলল অে এ ক জন।  
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খি ক  আসে। লস লতা  বন্দী।  আম াসদর  খক  ক াজ এ িাসন? প্রহর ী ল তা  

আসেই।  বলল  আসগর ললাক খট ।   
আম াসদর  খক েু  ক াজ লনই।  শু ধু  দ াুঁখড়সয়  দাুঁখড়সয়  ওমর  বায়ার  ঘ র  পাহার া  

লদয়া। ক তথা  এ সস ওমর  ব ায়াস ক  খন সয় যা সব, তার পসর ই আ ম াসদর  দাখয়ত্ব  লশ ি।  
বলল খদ্ব্তীয় ললাক খট ।   

দর জা বর াবর  চ সল এ সস সে ও র া।   
আহম দ ম ুসা দ্রুত খস দ্ধান্ত খন ল ।   
ওসদর  লশ ি ললাক খট  যিন  দ র জা বর বর  তিন  আহম দ  ম ু সা দর জার 

আড়াল ল র্সক  লবখর সয়  তা সদর  ল পেসন  ল পেসন  চলসত  ল াগ ল।  ম ার্ার  হ্াটট াসক  
ক পাল পযথন্ত নাখম সয় ওস দর  লপেসন এ ক টু আলগা হসয় চ লসত লাগল আহম দ  
ম ুসা।   

দলখ ট দর জার ক াসে লপ ৌেসত ই দর জা িু সল লগল।  ল গসটর  প্রহর ী দু’জন  
দর জার দু’প াসশ  দ াুঁখড়সয় র্ াক ল।  আর  ওরা ঢুসক ল গল লভ তস র ।   

আহম দ ম ুসা ইো ক সর ই  এ ক টু লপেসন  পসড়খ েল।   
লগসটর  প্রহর ী সদর  এ ক জন বল ল, তাড়াত াখড়  ক র  দর জা বন্ধ  ক সর  লদব।   
বসলই লল াক খট  তার  সঙ্গ ী প্রহর ীর  লাইটাসর  খসগাসর ট ধর াসত লগল।  তার  

সঙ্গ ী তিন খসগ াসর ট ধর াখে ল।   
তাসদর  তাড় া লি সয় লাফ খদ সয়ই  ল যন দর জায় খগসয় লপৌ েল আহম দ  

ম ুসা।   
সু সযাগ  লস  নষ্ট  ক র ল না।   
আক স্মাৎ লস প্র হর ী দু’জ সনর  ক াোক াখে খগসয় তা সদর  দু’জসনর  ম ার্া 

ধসর  ভীিন  লজ াসর  ি ুসক  খদল।  পরপর  দু’বার ।   
ওরা সংসগ  সংস গই সংে া  হ াখর সয় লুখট সয় পড়ল।   
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আহম দ ম ুসা দ্রুত ও সদর  লব ে লর্সক  দু’খট  খর ভলবার  খন স য় দু’পসক সট  
পুসর  লস্ট নগানট া হাস ত খন সয়  দর জা লপখর সয়  ঢুক ল লভত সর ।   

 
 
 
লিালা  চত্বরখ টসত খতনখ ট বাং স লা। এ ক খট  দখক্ষ ণ প্রাসন্ত, আস র ক খট  উত্তর 

প্রাসন্ত এ বং  ম াঝি াসন  এ ক খট ।  ম াঝিাসনর খট  ওই  দু’খট  বাং সলার সাসর্  এ ক  লাই সন  
না হসয়  খক েুটা পখশ্চ সম  এ খগস য়।   

ম াঝিাসনর  বাংসলা সতই  র্ াসক  ওমর  বায় া।  আহম দ  ম ুসা ও  এ টা বুঝসত  
পার ল ম াঝিা সনর  বাং সলার সা ম সন লসই  দশ  প্র হর ীর  জট লা ল দসি।   

আহম দ ম ুসা ধীসর  ধী সর  এ গু সলা লসখদ সক ।  তার  লস্ট নগাস নর  বযাসর ল 
নাম াসনা খক ন্তু তার  আঙুলখ ট ল স্ট নগাসনর  খিগার  স্প শ থ ক সর  আসে।  

ওসদর  ক াোক াখে লপৌ সেসে  এ ই সম য় লপে সন লফ সল আসা  ল গসটর  খদক  
লর্সক  ক র্ার  শ ব্দ  লপল ।  চখক সত ল পেসন  খফসর ই লদিল  ল গট খদসয় ক সয়ক জন 
প্রসবশ  ক র সে। তৎক্ষ ণাৎ লচা ি ঘ ুখর সয় সাম সন তাক াল আ হম দ ম ুসা।  ল দিল, 
সাম সনর  দৃশ্য পটও প াসে  যা সে।  এ ক জন ওয়াখক -টাখক সত  ক র্া  বলস ে, অের া 
এ যাসটশ সনর  ভংখগসত দ াুঁড়াস ে।   

আহম দ ম ুসার  বুঝস ত বাখক  র ইল না লয, লস ধর া পসড় ল গসে। সংসগ  
সং সগই  খসদ্ধান্ত খন সয় ল ফলল ল স।   

লচাসির  পলসক  শ র ীর টা সাম স নর  খদসক  এ ক টু বাুঁখক সয় লস্ট নগাসনর  ম ার্া  
উ ুঁচু ক সর  খিগাসর  আঙুল লচসপ  সাম সনর  ওসদর  ওপর  খদস য় ঘ ুখর সয় খন ল।   

লস্ট নগাসনর  বযাসর ল ও সদর  ওপর  খদসয় ঘ ুসর  আসার  প র  ক াউ সক ই 
দাুঁড়াসনা  ল দিা  লগল  না।   

গুলী ক সর ই আ হম দ ম ুসা  শু সয়  পসড়স ে।   
গখড়সয় চলল ওমর  বায়ার বা ংসলার খদসক ।  সাম সনর  ম াখট স ত লুসটাপুখট 

লিসয়  প সড় র্াক া  ঝাুঁঝরা  লাশ গুসলার  ক াসে  না  ল পৌো সতই  ল গসটর  খদক  লর্ সক  গুল ী 
বৃখষ্ট  শু রু হ সলা।  
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খক ন্তু লগসটর  লস স্থ ান ল র্সক  আহম দ ম ুসার  দুর ত্ব লস্ট নগা সনর  পাল্লার 
জসে িু ব অনকূ ল নয়।   

এ  সুসয াসগ  আহম দ  ম ুসা  চর খক র  ম ত গখড়সয়  ওমর  ব ায়া র  বাং সলার 
বার ান্দায় খগসয় উ ি ল।  যাবার  সম য় আহম দ ম ুসা ওসদর  এ ক টা লস্ট নগান ও এ ল 
এ ম  খজ লটসন খন সয় লগল।   

বার ান্দায় উ সি  এ ক টা র্া সম র  আড়াল খন ল লস।   
ওরা গুলী  ক র সত  ক র সত এ খগ সয় আস সে। আ হম দ ম ুসা  জ বাব  খদল না  

ওসদর  গুলীর।   
আহম দ ম ুসা ও সদর  খবভ্রান্ত  ক র সত চায়, সাহসীও ক সর  তুলসত চায়।  

ওসদর  এ ই  ধারন া  খদসত  চায়  ল য আহম দ  ম ুসা  ওস দর  লি ক াসনার  চাই সত এ িন  ওমর  
বায়াসক  উ দ্ধ ার  ক র সত বযস্ত।   

এ টা খেল আহম দ ম ুসার  লক ৌশ ল।   
ওসদর  এ ক জন বলল, খন শ্চয় শ য়তানট া লভতসর  ঢুসক লগ সে, এ িন ওমর 

বায়াসক  খন সয়  পালা সনার  লচষ্টা  ক র সব।  লদৌড় দাও।  
ওরা খতনজন  ম ার্া  খন চু ক সর  ল দৌড় খদল  ওমর  বায়ার  বাং সলা র  খদসক ।   
ওসদর সক  আসস ত খদল  আহম দ ম ুসা।   
ক াোক াখে এ সল খপলা সর র  আ ড়াল লর্ সক  ম ার্া  লবর  ক সর  আবার  এ ক 

পশ লা গুলী  বৃখষ্ট  ক র ল লস্ট নগান লর্ সক ।   
ম াখট র  ওপর  ঝসর  পসড়  লগল  ও খতনজন  ও।  
খক ন্তু এ  খতনজসনর  ক াখহনী সাঙ্গ  হসত না হ সতই প্র াচীসর র  লস ই লগসট এ সস  

দাুঁড়াল আর ও  লবশ  ক সয়ক জন ।   
খি ক  এ ই সম য় আহম দ  ম ুসা  ল পেসন পাসয়র  শ ব্দ  লপ সয়  লপ ে সন খফর ল।  

লদিল  উ দযত  খর ভলবার  হা স ত এ ক খট  লম সয়।  তার  খপস্তসল র  নল  আহম দ  ম ুসার  
ক পাল েুই েুই ক র সে। বলল ল ম সয়খট  লক  আপখন? লক ান পস ক্ষ র?  

লম সয়খট  এ খল সা লগ্রস।   
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ব্ল্যাক  ক্র সসর  লল াক সদর  সা স র্  লড়াই  ক র সত লদ সিও  তা সদর  ম ার সত  
লদস িও য িন আপখন এ ই প্র শ্ন ক সর সেন, তিন আখম  খন শ্চয় আপনার  পসক্ষ র ।  
আখম  ওমর  বায়াসক  ম ুক্ত ক র স ত এ সসখে।   

আহম দ ম ুসার  ক পাল লর্সক  লম সয়খট র  খর ভলবার  লনসম  ল গল।  বলল, 
আপখন খক  আহম দ ম ুসা?  

হ্াুঁ, এ  নাম  জানসলন  খক  ক সর?  
ওমর  বায়ার ক া সে  শু সনখ ে। শু সনখ ে, তাসক  উ দ্ধার  ক র স ত আপখনই  

আসসত প াসর ন।   
ওমর  বায়া লক ার্ায়?  
এ ই লতা  উ খন  আসসেন।   
ওমর  বায়া লবখর সয় এ ল ঘ র  ল র্সক ।   
আহম দ ম ুসা ও ওমর  বায়া  সা লাম খবখন ম য় ক সর  এ সক  ওপরসক  জখড় সয় 

ধর ল।  লক ুঁসদ উ ি ল ওমর  বায়া ।   
আহম দ ম ুসা  ওমর  বায়ার  খপি  চাপ সড় খ দসয়  বলল, এ ই সংগ্র াসম র  নাম ই  

লতা জ ীবন।   
এ ই সম য়  লগ সটর  খদক  লর্ স ক  অবযা হত  গুল ীর  শ ব্দ  লভস স এ ল।  ওরা  

এ সগাসে।   
আহম দ ম ুসা লস্ট নগান তু সল ওসদর  খদ সক  এ ক  পশ লা গুলী  বৃখষ্ট  ক র ল।   
ভাই জান আখম  প ালাসনার  এ ক টা বযবস্থা ক সর খে।  ওসদর  স ংিযার  ক াসে  

আম র া দাুঁড়াসত  পার ব  না।  চলু ন আম র া যাই।   
লক ান পসর্ লস্ট নগান লর্ সক  গু লী ক র সত ক র সতই খজসে স ক র ল আহম দ 

ম ুসা? 
লগট ল র্সক  য ার া অগ্রসর  হখে ল তার া শু সয়  প সড়সে। ও সদর  সাম সন  

অগ্রসর  হওয় া বন্ধ  হ সয়সে।   
এ ই চত্বর লর্সক  সাগ সর  নাম ার  এ ক টা লগাপন পর্ আস ে। লস িাসন আস ে 

এ ক টা লগাপন লজখট ।  খম . খল টল  পর্ লচসন।  আখম  এ ক টা লব া সটর  বযবস্থা ক সর খে।   
ধেবাদ  লব ান।  খম . খল টল  লক?  
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লস এ ই বাং সলার এ ক জন পখর চালক ।  এ িনক ার  এ ক জন পুরাসনা লল াক ।  
লগাপন লজখট সত ন াম ার  পর্ ল ক ার্ায়?  
সাম সন সুইখম ং পু সলর  ঐ  লয  টাওয়ার ।  টাওয়াসর র  লগ াড়ায় খন সচ নাম ার  

এ ক টা খসুঁখ ড় আসে। খসুঁখ ড় খদসয় নাম সল খক েু টয়সলট  ও  খভখ ে ও লগম স্ট ল। 
এ িানক ার  এ ক টা লগাপন  ক ক্ষ  লর্সক  এ ক টা খসুঁখ ড় লনসম  ল গসে  লজখট সত। খল টল  
লচ সন।  লস  এ িন টাওয়া সর র  খন সচ অ সপক্ষা ক র সে।  

গাে থ লনই?  
গাে থ লন ই।  তস ব  লজখট সত  লঢা ক ার  লয  দর জা  লসট ার  লক  দূ র  খন য়খন্ত্রত।  

লক ান চাখব খ দসয় ওটা লিালা  য াসব ন া ।  ভাঙসত  হ সব।  ওটা ই এ িন প্রধান সম স্যা।   
আপনার া প্রস্তুত?  
খ জ, হ্াুঁ।  বলল, এ খল সা লগ্রস।   
সংসগ সং সগই  আহম দ  ম ুসা ল স্ট নগান তুসল গুলী ক র ল চ ত্বসর র  লাইট 

লপাসস্ট র  ব াল্ব লসক্ষ য।  তার পর  লভসঙ  খদল সু ইখম ং টাওয়া সর র  বাল্বগু সলাও।   
ওমর  বায়ার বা ংসলার আ সলা আসগ ল র্সক ই লনভাসন া খেল।   
লগাটা এ  খ দক টা অন্ধক াসর  লঢস ক  লগল।   
আহম দ ম ুসা ল দিল, লগসটর  খ দক  লর্সক  এ খগসয়  আসাসয়  ওরা দু’ভা গ 

হসয়  এ ক  ভাস গ দখক্ষ সণর  বাং স লা এ বং  অে  ভ াগ  উ ত্ত সর র  বাং সলার খদ সক  এ সগা বার  
উ সদযাগ  খন সে।  খি ক  এ ই  স ম য় আর ও ক সয়ক জন এ স স লসই  লগ সট দাুঁড়াল।  
আহম দ ম ুসা বুঝল, ওরা পাস শ র  দু’বাংসলার ক ভার  খন সয় দু’পাশ  ও সাম সন এ ই  
খদক  লর্সক ই  আহম দ ম ুসা সদর  খঘ সর  লফলস ত চায়।   

ওসদর  এ ই  উ সদযা সগ  বাুঁধা  ল দ য়ার জসে  আহম দ  ম ুসা লা ইট লম খশ নগান 
লপসত খ দসয় ওমর  বায় া ও এ খল সা লগ্রস লক  বলল, লতাম র া গখড়সয় খগসয় টাওয় াসর র  
খন সচ লনসম যাও। আখম  ও সদর  লদ িখে।   

আপখন? বলল, এ খল সা।   
আখম  ওসদর  খক েুটা খপেু  হখট স য় খদসয়  আসখে ।   
বসলই আ হম দ ম ুসা  তার  লা ই ট লম খশ নগান লর্সক  গুলী বৃখষ্ট  শু রু ক র ল।   
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আহম দ ম ুসা  আড়াল  খন সয়  গুল ী ক র সে। ওসদর  আড়াল  লনয়ার  খক েু লনই।  
আর  ওসদর  অ বস্থান তিন পু স র াপুখর  লাইট লম খশ নগাসনর  আ ওতায়।   

আহম দ ম ুসার  লাইট  লম খশ নগান বযবহ ার  িুব ই ক াযথক র ী হস লা।  
ওরা দ্রুত খপেু হটল ।  যার া দু’পাসশ র  বাংসল ার  খদসক  যাখ েল, তার াও 

লদৌড়  খদল লগসটর  খদ সক ।   
আহম দ ম ুসা  গুল ী বন্ধ  ক সর  দ্রু ত ক্র খল ং ক সর  এ স গাসল া টা ওয়া সর র  খদসক ।   
টাওয়াসর র  খসুঁখ ড় ম ুসিই  দ াুঁখড়সয় খেল  ওমর  বায়া ।  আহম দ  ম ুসা ত াসক  

খন সয় দ্রুত  খন সচ লগল।  যা ওয়া র  সম য় খসুঁখ ড় ম ুসির  দর জা  লক  ক সর  লগল।   
তার া নাম সত ই এ খল সা লগ্রস ে াক ল।   
লস দ াুঁখড়সয় খেল  পখশ্চম প্র াসন্ত র  এ ক টা লিালা দর জার সাম স ন।   
আহম দ ম ুসা ও ওমর  ব ায়া লদ ৌড় খদসয়  লস িাসন  লপৌ েল।   
এ খল সা লগ্রস  ঘ সর র  খদ সক  ইং খগত খদ সয়  তার  খবপরীত  খদস ক র  এ ক টা 

দর জা ল দখিসয়  বলল, ওটা িুলসলই  লজখট র  খসুঁখ ড়।  খল টল সক  পাখি সয়খে  লজখট  
ম ুসির  তালা  ভাঙার  জ সে।   

এ ই সম য় ওপসর র  চত্ব সর  অবয াহত গুলী  বৃখষ্ট র  শ ব্দ  শু নসত ল পল তার া।   
চল তাড়া তাখড় ।  ওরা  স ম্ভবত  বুঝসত  ল পসর সে।  অল্পক্ষ সনর  ম সধযই এ সস  

পড়সব।  লজখট সত  ল বাট ক িন আসসব? বলল, আহম দ ম ুসা।   
এ খল সা লগ্রস দ্রুত  ঘ খড় র  খদসক  লচসয়  বলল, এ তক্ষসণ এ সস ল গসে। লজখট  

লর্সক  এ ক টু দূসর  অসপক্ষা  ক র সব, খসগোল খদ সলই এ স স খভ ড়সব।   
প্রায় ম ার্ ার  ওপ সর ই এ  সম য় গুলীর শ ব্দ  হ সলা। ওরা  ত াহসল  টাওয়া সর র  

লগাড়ায়  এ সস লগসে   
ওমর  বায়া ও  এ খল সা লগ্রসসর  ম ুসি ভসয়র  খচহ্ন  ফসুট  উ ি ল।   
লতাম র া লনসম যাও। আখম  এ  দর জায় আখে।  ওস দর  লক্ষ য ক সর  বলল 

আহম দ ম ুসা।   
ওমর  বায়া ও  এ খল সা দ্রুত খন স চ লনসম লগল।   
টাওয়াসর র  ল গাড়ায়  তিন  অব যাহত  গুলীর  শ ব্দ  হসে।  গুলী র  শ ব্দ  খন সচ  

লনসম আসসে। আ হম দ ম ুসা খ নখ শ্চত হসলা, ওরা দর জা লভ স ঙ খসুঁখড় খদসয় নাম সে।   
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আহম দ ম ুসা লস্ট নগান ব াখগ সয় লজখট সত নাম ার  খসুঁখ ড় ম ুস ির  দর জায় 
বসল।  তার  ম ার্া  োড়া  লপ ে ন খদক টা খসুঁখ ড়সত। অন্ধক াস র র  ক ার সণ সাম সনর 
ক খর সে ার  লর্সক  তার  ম ুিও  ল দ িা য া সব  না।   

ম ূহুতথ ক সয়ক  পসর ই গুল ী ক র সত ক র সত লন সম  এ ল ওরা এ ক দল।  সাত 
আট জন।   

লনসমই ওরা এ সগ াসলা  আহম দ ম ুসা  ল যিা সন ব সস অসপক্ষা  ক র সে লসই  
ঘ সর র  খদসক ।  সম াসন তার া গু লী ক র সে।  

এ বার  খিগার  খট পল আ হম দ  ম ুসা।  ক সয়ক  লসসক ন্ে  ধ সর  গুল ী বৃখষ্ট  ক র ল 
তার  লস্ট নগান।  যার া  ক খর সে াসর  লনসমখ েল ত া র া লক উ  বাুঁচল  না।   

আহম দ ম ুসা এ বার  দ্রুত নাম ল খসুঁখ ড় খদসয় এ বং  েুটল খসুঁখ ড়র  লজখট র  
লগসটর  উ সেয সশ ।   

খবশ াল লগট।   
আহম দ ম ুসা  লসি াসন  লপ ৌসে  ল দিল স বার  ম ুি  ভসয়  ফযাুঁক া সস  হসয়  লগসে ।  

এ খল সা লগ্রস  ব সস পসড়স ে লম সঝসত  অস হায়ভা সব।  তীক্ষ্ণ  ম ু ি খবখশ ষ্ট শ াবল  খদসয়  
লগসটর  তাল া ভাঙ ার  লচ ষ্টা  ক র সে হখস্ত ল দহ  খল টল ।   

আহম দ ম ুসা লপ ৌেসত ই এ খল সা লগ্রস উ সি  দাুঁখড়সয় বলল, সবথনাশ  দূর  
খন য়খন্ত্রত এ  লক  লিালা  য াসব  না।   

আবার  ওপসর  লশ ানা লগল লস্ট নগাসনর  অবযাহ ত গুলীর শ ব্দ ।  ম সন হসলা  
ওরা টাওয়াসর র  খন সচর  ক খর সে ার  খদসয় লজখট সত  নাম ার  খসুঁখ ড়র  খদসক  এ সগা সে।   

এ বার  ভসয় খল টসলর ও হাতুখ ড় লর্সম  লগ সে। ক াুঁপস ত ক াুঁ পসত এ খল সা  
লগ্রস বসস  পড়ল আব ার  লম সঝ সত।  

আহম দ ম ুসার  ম ুসি হ াখস ফসু ট উ ি ল।  বলল, লতাম র া ভয় ক র ে লক ন? 
ব্ল্যাক  ক্র সসর  ক সয়ক টা লস্ট নগ াসনর  লচসয়  খক  আল্লাহর  শ খক্ত বড় নয়?  

বসল আহম দ  ম ুসা এ স গাসল া ল সই লসক র  খদসক ।   
লক টা পরীক্ষ া ক সর  বুঝল এ টা লক ান জখট ল লক  নয়।  ল ক ান প্রক াসর  

লসক র  হুক টা সখর সয় খদসত  পা র সলই দর জা িুসল  যা সব।   
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আহম দ ম ুসা তার  ে ান হা সত র  ম ধযম া ধীসর  ধীসর  লগাটা লসক র  ওপর 
খদসয় ঘ ুখর সয় খন ল।   ক সয়ক  লস সক সন্ে র  ম সধয খন খশ্চহ্ন হসয় ল গল লগ াটা লক ।  আর  
সংসগ সং সগই  দর জা  খশ খর্ল হ সয় ল গল।   

হাত খ দসয় দর জা লটসন ফ াুঁক  ক র ল আহম দ ম ু সা।   
লাখফসয় উ ি ল এ খল সা ল গ্রস।  তার  এ বং খল টসলর  লচ াসি  ভূত  লদ িার  ম ত  

খবস্ময়।   
গুলীর শ ব্দ  ক া সে  চসল  এ সস স ে। লজখট সত  নাম ার  খসুঁখ ড় লপখ র সয় এ সসস ে 

ওরা।   
 
 
আহম দ ম ুসা দ্রুত ও সদর  ল জখট সত চসল যাব ার  খন সদথশ  খদসয় এ খল সা  

লগ্রসসক  বলল, আপনার  লবাটস ক  লদিুন।  আম াস দর  হা সত  সম য় লনই।   
সবাই চ সল  লগল লজখট সত।  
আহম দ ম ুসা ক াুঁধ  লর্ সক  লস্ট ন গান নাখম সয় হাস ত খন ল।  দর জ া লটসন  খদসয়  

সাম াে ল িালা  লর সি  তার  সাম সন এক টা লক্র ন টাওয়াসর র  ক ভার  খন সয় বসল  লস।   
অল্পক্ষ সনর  ম সধযই  দর জার  ও পাশ টা গুল ীসত  ভ সর  লগল।  অখবর াম  গুলীর  

আঘ াসত খস্ট সলর  দর জা অদ্ভূত  এ ক  বাদযয সন্ত্রর  রূপ  খন ল।   
আহম দ ম ুসা লক ান গুলী  ক র ল না।   
খক েুক্ষণ  গুলী ক র ার  পর ওসদর  ক সয়ক জনসক  এক  সাসর্ েুসট আসসত  

লদিা  লগল।   
আহম দ ম ুসা ধী সর  সুসস্থ  ওস দ র  তাক  ক র ল।  খিগাসর  চাপ খ দল আঙুল 

খদসয়।  েুসট  লগল  এ ক  পশ লা গুলী ও সদর  খদ সক ।   
দর জার ক সয়ক  হাত  দূসর  ওরা  আেসড়  পড়ল খস্ট সলর  লম স ঝ র  ওপর ।   
ক য়ক জন েুসট আসখেল।  ওরা শু সয় পসড় গখড়সয়  গখড়সয় খপ েু  হসট লগল।   
গুলী বন্ধ  ক র ল আহম দ  ম ুসা ।  খক ন্তু ওস দর  তরফ  ল র্সক  গুলী আ সসে  

অখবর াম ।   
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আহম দ ম ুসা ভাই, আসুন।  সব লর খে ।  চাপা খচৎক ার  ক সর  বলল ওমর  
বায়া।  

আহম দ ম ুসা লপ েন খদসক  এ ক বার  চাইল।  আবার  সাম সন  তাখ ক সয় আর ও 
এ ক  পশ লা গুলী বিথণ  ক র ল।  তার পর খপেন খফসর  েুটল ল বা সটর  খদসক ।   

সবাই উ সি সে লবা সট।  লবশ  ব ড় লবাট।   
আহম দ ম ুসা য িন লব াসট উ ি খেল তিন ও সদর  গুল ীর  আওয় াজ অসনক টা 

খন ক টবতথী ম সন হ সলা। আ হম দ ম ুসা  ভা বল ওরা গুলী  ক র সত ক র সত  লজখট র  ল গ ট  
পার  হসয়  েু সট আসসে।   

আহম দ ম ুসা লবা সট উ ি ার  সংসগ সংস গ লব াট লেসড় খ দসয়স ে। লবাসটর  
আসলা লনভ াসনা।   

আহম দ ম ুসা  লব াসটর  লচয়াস র  গা এ খল সয়  লচ াি  বন্ধ  ক সর  লর ষ্ট খন ল  
খক েুক্ষণ।   

তার পর লচাি  িুলল।   
লবাট চাল াখে ল খবশ  বা ইশ  বে সর র  এ ক  তরুন।  আহম দ ম ুসা র  অসচনা।   
এ োড়া লব াসট আর ও চ ার জনসক  লদিল।  এ ক জন ওমর  বায় া, অেজন 

এ খল সা লগ্রস।  তৃতীয়  জন  এ ক খট  তরুনী।  এ খল সা লগ্রস সর  গা লঘ ুঁসি ব সস  আসে।  
ম ার্া খন চু ক সর  ব সা।  খচন সত  প ার ল না আহম দ  ম ুসা।  চতু র্থ জ ন খবশ াল বপু  খল টল ।   

লপেসন  ল ফসল  আসা  ব্ল্য াক  ক্র সসর  লজখট  এ বং  চার খদসক  এ ক বার  লচসয়  
আহম দ ম ুসা এ খল সা লগ্রস সক  লক্ষ য ক সর  বলল, ধেবাদ আ পনাসক, সুন্দ র  বযবস্থা 
আপখন কসরসেন।  এ ম ন পখর ক ল্পনার জসে আপনা সক  আ বার  ধেবা দ।   

ধেবাদ প াওয়া উ খচত খল টস লর ।  লসই আম াসক  এ  বুখদ্ধ খদসয় সা হাযয  
ক সর সে। সাহস ও  খদসয় সে। আ র  এ ই খপ সয়র া  লপখর ন এ বং  স া হাযয  না  ক র সল খক েুই  
ক র সত পার তাম  না।   

ওসদর সক ও ধেব াদ।  ব সল এ ক টু  লর্সম  আবার  খজসেস ক র ল এ খল সা 
লগ্রসসক, লক ার্ায় যাখে  আম র া?  

খপসয়র া ল পখর ন নাম ক  তরু নী ম ুি তুলল। আহম দ  ম ুসার  সাস র্  
লচািা সচাখি হসলা।   
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আপখন? বলল আহম দ  ম ুসা।  তার  ক সন্ি  খবস্ময়!  
খজ আখম ।  লোট্ট  ক সর  বলল লম সয়খট ।   
আপনার া পরস্প র সক  লচসনন? লক ম ন কসর? বলল এ খল সা লগ্র স।   
আখম  লতা  ওস দ র  লর স্ট ুসর সন্ট ই ক সয়ক খদন িান া লিসয়খ ে। ব্ল্যা ক  ক্র স লতা  

আম াসক  ওিান লর্সক ই  ধসর  খ নসয় আসস। 
লসট া শু সনখ ে। তা হসল  লসই  আ পখন? এ খল সা লগ্রস  বলল।   
খম স খপসয়র াও আম াসক  তার  ম ুসখলম  বংসশ াদ্ভ ূত এ ক জন বান্ধবীর  ক র্া  

বসলখ েসলন, তাহসল লসই  আপ খন? এ খল সা লগ্রস সক  লক্ষ য ক সর  বলল  আহম দ  ম ুসা।   
খ পসয়র া জবা ব খদল  খজ হ্ াুঁ।   
তাহসল  খম স এ খল সা ল গ্রস আ পনার  ম া ম ুসখলম  খেসলন?  
এ খল সা লগ্রস ম ার্া লনসড় তা র  ম া ও তার  নানীর ক র্া বলল।  তার পর 

জানাল, খপসয়র া আম ার  ক র্া বসলসে খক ন্তু তার  ক র্া বসল খন ।  তার  দাদা ও এ ক জন 
এ ক জন আলসজর ীয় ম ুসখলম  খপতার  সন্তান।   

খি ক ।  খক ন্তু লসই খশ ক সড়র  সাসর্  আম ার  লক ান সম্পক থ লনই ।  আখম  সব  
ভুসল ল গখে। বলল খপ সয়র া।   

খশ ক ড় লর্সক  লক উ  খবখে ন্ন হস ত পা সর  না, খবসশ ি ক সর  ম ুসখলম র া।  আখম 
পাখর খন ।  তুখম ও লতা প ার সল না।  যখদ প ার সত তাহ সল জী বন খবপন্ন ক সর  লক ন  
এ সসে ওমর  বায় াসক  সা হাযয  ক র সত?  

হয়সতা হস ব।  আখম  আম াসক ই জাখন না।  এ টা খি ক  লয, এ সক  যিন 
লর স্ট ুসর সন্ট  ম ুসখলম  বসল জান লাম এ বং যিন খম . ওমর  ব ায়া ম ুসখলম  হওয়ার  ক র্া 
লতাম ার  ক াস ে শু নল াম, তিন আম ার  লয  আনন্দ  হসয়খেল  ত ার  সাস র্ অে  লক ান 
আনসন্দর  তুলনা চসল  না।   

আপনার া দু’জসন আম ার  হৃ দ সয়র  এ ক ান্ত শু সভো গ্রহন ক রুন।  খন সজর  
লবানসক  অসনক খদন প সর  ক াসে লপ সল ল য আনন্দ  হ য়।  আপনাসদর  ল দসি লস  
আনন্দ ই আম ার  হসে।  বলল, আহম দ ম ুসা এ খল সা  লগ্র স ও খপসয়র া সক  লক্ষ য 
ক সর ।   



ব্ল্যাক ক্রসের মুসিামুখি  153 

 

এ খল সা লগ্রস  ড্র াইখভং  খসসট  বসা তরুসনর  খদসক  লচসয়  ব লল, ও লুই  
লে াম াস।  িাস  ফরাখস।  ও খপ স য়র ার  বন্ধু।   

বসলই খপ সয়র ার  খদসক  লচসয়  ব লল, নাখক  আর ও খক েু খপসয়র া?  
 
 
 
লতাম ার  ম ুস ি  খক েু বাসধ  না।  এ টা খক  সম য়  এ সব বলার? আখম  বলব  

লতাম ার  ক র্া? যাক  ওমর  বায় া সক  আখম  লজ্জায় লফলসত  চাই  না।   
এ খল সা লগ্র সসর  ম ুি  লাল  হ সয় লগস ে। ওমর  বায়া  ত ার  ম ুি  ঘ ুখর সয় 

খন সয়সে।  
আহম দ ম ুসার  লি াুঁসট হাখস ফসু ট উ ি ল।  লস এ খল সা লগ্রস ও ওমর  বায়ার 

খদসক  এ ক  পলক  লচসয়  ড্র াইখভ ং খসসট বস া ত রুসনর  খদ সক  লচ সয় বলল, ওসয়লক াম  
ব্রাদার  লু ই লে াম াস।  আখম  িুব  িুখশ  হসয়খে  ল তাম াসক  লদস ি।   

ধেবাদ স্য ার ।  আপনার  পখর চয় এ খল সার  ক াসে শু নল াম ।  গবথসবাধ  
ক র খে আপনার  পা সশ  বসসত  লপসর ।  আম ার  জীব সন এ টা  স বসচসয়  স্মরণ ীয়  খদন  
হসব।   

লতাম ার  জীবন সুন্দ র  ল হাক  ল ে াম াস।  বসল আহম দ ম ুসা  খপ সয়র ার  খদসক  
লচসয়  বলল লক ার্ ায় য াখে  আ ম র া লবান।   

খপসয়র া স াম সনর  খদ সক  লচসয়  বলল, আর  ম াইল িাখন ক  পসর  আম র া 
এ ক টা প্রাসভট লজখট সত  নাম ব।  লসিা সন আম াস দর  গাখড়  দাুঁখড়সয় আ সে। লস ই  
গাখড় সত  ক সর  আম র া আম ার  বাখড় সত  উ ি ব।  লে াট ফ্ল্যাট, ক ষ্ট হস ব আ পনাস দর । 
খক ন্তু আখম  িুখশ  হব।   

আম াসদর  জসে ও এ টা িুখ শ র  িব র ।  খক ন্তু এ ই খবপসদ জড়াসনা খক  
লতাম ার  খি ক  হসব।  এ খল সা লগ্র সসক  লতা  বাধয  হ সয় জখড় সয়  প ড়সত হ সয়সে।   

এ খল সার  জখড় সয় পড়া আর  আম ার  জখড় সয় পড়া এ ক ই ক র্া।  তাোড়া  
আম াসদর  পাড় াটা খন র াপদ।  এ খল সার ও বাখড়  লসিা সন।  এ ই পাড় ায় আল সজখর য়া 
বংসশ াদ্ভ ূত অ সনক গুসলা  পখর বা র  আসে।   
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তাহসল  খপসয়র া ঐ  পাড়ায়  খব প দ লে সক  আনা  খি ক  হসব  না।  খ বনা ক ার সন, 
খবনা অপরাসধ  অ সনক  পখর বার  খবপস দ জখড় সয়  পড়সত  পা সর ।   

ব্ল্যাক  ক্র স ম সন ক র সত পাসর  আম ার  প্রখত, ওমর  বায়ার প্রখ ত সক সলর  
সহসযাখগ তা আ সে।  

তাহসল?  
বসল খপসয়র া এ ক বার  এ খল সা লগ্রস এ বং এ ক বার  লুই লে াম া সসর  খদসক  

তাক াল।   
লক ান িাখল  বাখড়  ব া লক ান লর স্ট হাউ জ লনই, লযিা সন  খগসয়  আপাতত  উ ি া 

যায়?  
এ ক টা লর স্ট হাউ জ আসে চার  পাুঁচটা ঘ র ।  নাম  লা আট লাখন্ট ক ।  এক টা 

লোট  খট লার ওপ সর  সা গসর র  তীসর ।  এ ক দম  খন জথন ।  পযথটক সদর  িু ব  খপ্রয় 
জায়গাটা।  খক ন্তু ভাড়াটা  অতয ন্ত লবশ ী।   

িাখল  আসে? িুখশ  হসয় বলল, আহম দ ম ুসা।   
িাখল  র্াক ার  ক র্া।  সন্ধয া  র াস তও িাখল  খেল।   
ধেবাদ  লুই লে াম াস।  আপাত ত ঐ িাসনই  আম র া উ ি ব।   
লুই লে াম াস  ম ার্া ঝুখক সয় সায়  খদসয়  সাম সনর  খদসক  নজর  খ দ ল।   
ঘ খড় র  খদসক  এ ক বার  তাক াল।   
লবাসটর  স্প ীে  বাখড় সয় খ দল ল স ।   
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৭ 
শু সয় পড়সলও  আহম দ  ম ুসার  ঘ ুম  এ সলা না লচ াসি।   
লক ম ন এক টা অস্ব খস্ত ম সন।   
উ সি  বসল।  বসসও ভাল লাগ ল না।  উ সি  বযালক খন সত এ ল ল স।  দু’তলার  

বযালক খন ।  পখশ্চম খদসক  খদ গন্ত খবস্তৃত আট লাখন্ট ক ।  সখতযই সুন্দ র  এ ই লর স্ট  
হাউ সট া।   

উ পসর  চার টা লবে  রুম, খন সচর  তলায় চ ার টা।   
লগাটা ওপর  তলাটা ই দ িল ক সর সে আ হম দ ম ুসার া।   
এ ক  রুসম  ম খশ সয় খল টল ।  অে রুসম  ওমর  ব ায়া এ বং লু ই লে াম াস।  

তৃতীয়  রুম খট সত  এ খল সা লগ্রস  এ বং খপসয়র া  ল পখর ন এ বং  অ েখট সত আ হম দ  ম ুসা।   
সবাই ঘ ুখম সয় প সড়সে।  র াত ত িনও অ সনক টা বাখক ।   
আহম দ ম ুসার  ঝুলন্ত বযালক খন  লর্ সক  পখশ্চম, দখক্ষ ণ উ ত্ত র খতন খ দগই  

লদিা  য ায়।   
আট লাখন্ট সক র  অন্ধক ার  লসৌন্দসযথ লচাি  আট সক  খগ সয়খেল আ হম দ ম ুসার ।  

চাুঁদ খব হীন  র াসতর  তা র ক া িখ চত অন্ধক ার  আক াশ  লযম ন আহম দ ম ুসার  ভাসলা  
লাসগ, লতমখ ন ভাসলা লা সগ র া সতর অন্ধক ার  সম ুদ্র ।  এ  অন্ধক ার  সম ুসদ্র  আক াসশ র 
গভীর তা লতা  আস েই, তার  সা সর্ আ সে  সম ুসদ্র র  সর ব ক র্া  বলা। অন্ধক ার  লর্সক  
উ সি  আসা এ  ক র্াসক  অন সন্তর  এ ক টা ক ন্ি  বসল আহম দ ম ুস ার  ম সন হয়।  এ র  লয  
ক ত অর্থ ক র া য ায়, ক ত লয  ম হাক াবয র চনা ক র া যায়।   

হি াৎ উ ত্ত র  ল র্সক  লভসস  আ সা গ াখড় র  হ সনথ চম সক  উ সি  আহম দ ম ুসা  
উ ত্ত র  খদসক  তাক াল।   

খক েুই লদি সত  লপলনা।  
খক েুক্ষণ  খন র বতা।   
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তার পর লসই হনথ আবার  লবসজ  উ ি ল।  পরপর  দু’বার ।  লসই সাসর্ খট লার  
খন সচর  সম ভূখম সত এ ক খট  গাখড় র  লহে লাইট লদি সত লপল আহম দ ম ুসা।  গাড়ীর  
গখত খট লার খদসক ই।   

গাখড় খট র  হনথ এ ই খদ্ব্তীয় ব ার  ল শ ানার  সাসর্ সা সর্ই  আহম দ ম ুসার  লগাটা  
লদহ  প্রবল  এ ক  উ ষ্ণ লরাত  ব স য় লগল।   

ব্ল্যাক  ক্র সসর  গাখড়? আসসে এ ই লর স্ট  হ াউ সসর  খদসক?  
সংসগ  সংসগ ই  আহম দ  ম ুসা র  ম সন হসলা  লযম ন  ক সর  তার  সন্ধান  

লপসয়খেল ওরা, লসভাস বই খক  এ িানক ার  সন্ধান ওরা লপল? তাহ সল ওমর  বায় া 
খক ংবা এ খল সার  লপ াশ াক  পখর েদ ব া অে  লক ান খক েুস ত ি া ন্সখ ম টার  চীপ লসট  ক র া 
আসে?  

আর  ভাবসত  পার ল না  আহম দ  ম ুসা।   
ব্ল্যাক  ক্র সসর  গাড়ী দ্রু ত ঢাল লবসয় উ সি  আসসে খট লার শ ী সিথ অবখস্থত  

লর স্ট  হাউ সসর  খদ সক ।   
আহম দ ম ুসা  েুটল  তার  ঘ সর র  খদসক ।  ঘ ুম া বার  লপ াশ াক  পা োবার  সম য়  

লনই।  তাড়া তাখড়  লস লস্ট নগা ন ও খর ভলবার টা  তুসল  খন সয়  েুটল খন সচ।  ব্ল্যাক  
ক্র সসক  খক েুসতই লর স্ট  হাউ স স ঢুক সত লদয়া  যাসব  না।  এ িা সন এ সস  এ ক বার  ওরা  
লভতসর  ঢুক সত পড় সত পার সল ওসদর  লি ক াসনা ক খি ন হসব সুতরাং  আসগ ই 
লি ক াসত হ সব ওসদর ।   

লনসম লগল  আহম দ  ম ুসা খন সচ ।   
লক উ  লজসগ  লনই।   
আহম দ ম ুসা গাড়ী বার ান্দায় এ সস দাুঁড়াল।   
লর স্ট  হাউ সসর  এ ক খট  ম াত্র ল গ ট লসট া  উ ত্ত র  খদসক ।  খন সচ  উ প তযক া লর্ সক  

এ ুঁসক  লবুঁসক  উ সি  আস া র াস্তা  ল গসট এসস লি সক সে। লগটট া ব ড় এ বং ম জবুত।  
এ ক জন সাবথক্ষ খণ ক  দাসর ায়ান লর্সক  ল গসট।   
সব সম য় সক ল লম হম াসনর  জসেই লগট লি ালা। সুতরাং লক উ  চাইসল  

সংসগ সং সগই  লগট  িুসল  ল দয়া হয়।  
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আহম দ ম ুসা এ ক বার  ম সন কর ল লগটম যান খন সিধ ক র সব িুলসত। খক ন্তু 
তার  আর  সম য় হ সলা না।  ওরা  এ সস ল গসে।  

আহম দ ম ুসা  চার খদসক  তাখক স য় গাখড়  বার ান্দার  দখক্ষ ণ খদ সক  পখশ্চম  প্রান্ত  
লঘ ুঁসি পার্ সর র  উ ুঁচু োটফ সম থর  ওপর  এ ক টা ভাস্কযথ  ল দ িস ত ল পল।   

আহম দ ম ুসা েুসট খগ সয় ভা স্কস যথর  লবখদর আড় াসল বসল।   
িুখশ  হসলা আহম দ ম ুসা।  ল স িাসন ব সস লগট লর্সক  গাখড়  ব ার ান্দা পযথন্ত  

লগাটা র াস্তা  এ বং গাখড়  বার া ন্দা লর্সক  লর স্ট  হাউ সসর  খর খসপশ ন পযথন্ত সবটুকু  
জায়গা পখর ষ্কার নজসর  পড়স ে।  

লর স্ট  হাউ সসর  ব াইসর র  লস ই ল গটট া িুসল  লয সত লদ িল আহ ম দ ম ুসা।   
লগট খদসয়  এ ক  এ ক  ক সর  লভত সর  প্রসবশ  ক র ল ওরা  সাত  জন ললাক ।   
গাখড়  লভ তসর  ন া লনয়া লর্ সক  আহম দ ম ুসা  বুঝল, ওরা দ্রুত  ক াজ লসসর  

খফর সত চায়।   
সাত জসনর  হাস তই লস্ট নগান ।   
আহম দ ম ুসাস দর  গাখড়  লগসটর  লভত সর  গাখড়  পাখক থং এ  দ াুঁখড় সয় খেল।   
এ ই সম য়  এ ক জন বাই সর  লগ ল।  পরক্ষ সনই পাজা সক ালা ক সর  ক াউ সক  

এ সন লফসল  খদল লগসটর  ল ভত সর ।  ললাক খট  দাসর ায়ান।  ত ার  হাত পা লবুঁসধ  লফল া 
হসয়সে।   

লয ললাক খট  তাসক  বা ইসর  লর্ স ক  খন সয় এ ল লসই তাসক  আহ ম দ ম ুসাসদর  
গাখড় র  খদসক  ইংখগত  ক সর  খক  লযন খজসে স ক র ল।   

তার পসর ই লসই  ললাক খট  পসক ট লর্ সক  সা ইসলন্সার  ল াগাসন া  খপস্তল  লবর  
ক সর  গাখড় র  খদসক  এ খগসয় লগ ল।  গাখড় র  সাম সনর  দু’খট  চা ক ায় গুলী ক সর  ফসুটা  
ক সর  খদল।   

আহম দ ম ুসা ভ াবল, এ ই ললা ক খট ই সম্ভবত দসলর  সদথ ার ।   
গাখড় র  চাক া ফসুটা ক সর  ল দয় ার  পরই তার া এ ক সাসর্ দ্রু ত খবড়াসলর  

খন ুঃ শ সব্দ  েুসট এল  গাখড়  বার া ন্দার  খদসক ।   
আহম দ ম ুসা ম সন  ম সন িু বই ক ষ্ট লপল ওস দর  অস হায়ত্ব  লদ সি।   
এ ক টা ব্রাস ফায়া সর  ওরা  সবা ই লশ ি হসয় যাস ব। 
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আহম দ ম ুসার  লস্ট নগানট া  উ ি সত চ াইল  না।  এ ই  ভা সব  ম ানি  হতযায়  তার  
ম ন খবসদ্র াহী হসয়  উ সি ।  যখদও  জাসন এ সদর  না  ম ার সল ওরাই  ম ার সব ত বুও।  

ওরা সবাই  গাখড়  বার ান্দায়  এ স স লপৌুঁ সে সে।  
আহম দ ম ুসা  ভাস্ক সযথর  লপ েস ন উ সি  দাুঁড়াল।  তার পর ওস দর  উ সেশ্য  

ক সর  বলল, লতাম র া ধর া প সড় লগ সে। লঘ র াও হ সয়ে ল তাম র া।  লস্ট নগান ও  
খর ভলবার  ম াখট সত লফ সল ...... ............।   

আহম দ ম ুসার  ক র্ার  শ ব্দ  লপ স তই ওরা  সাুঁ ক সর  ঘ ুসর  দাুঁখড়সয়খ েল আহম দ  
ম ুসার  খদসক ।  সংসগ  সংস গই  ল স্ট নগাসনর  বযাসর ল উ ুঁচু  হ সয়স ে তা সদর ।  গুলীর বৃখষ্ট  
েুসট এল  আহম দ  ম ুসার  খদসক ।   

আহম দ ম ুসা লস গুলীর লর াস তর ম সধয ক র্া লশ ি না ক সর  বসস পড়ল।  
ভাস্কস যথর  আড়াসল  না  র্াক সল  আহম দ  ম ুসার  ল দহ  ঝাুঁঝরা  হসয় লযত।  ভা স্কসযথর  
গাসয় ললসগ  খেট সক  পড়া  বু সলস টর  স্তূপ গসড় উ ি ল ভ াস্কস যথর  ল গাড়ায়।  

আহম দ ম ুসা বসস প সড়ই  লস্ট নগান চালাল ওস দর  লক্ষ য ক সর ।  ওপসক্ষ র 
গুলীসত  খক েুটা লে দ পড়ল।   

সংসগ সং সগ  আহম দ  ম ুসা চখক সত ওখ দসক  এ ক বার  তাখক সয়  ল স্ট নগাসনর  
বযাসর ল খক েুটা  ঘ ুখর সয় খন ল।  গাড়ী  বার ান্দায়  লক ান  আড়াল  লনই।  গাড় ী  বার ান্দা  
লর্সক  খর সসপশসন ঢুক ার  আস গ আড়াল প াওয়ার  লক ান উপা য় নাই।   

আহম দ ম ুসার  গুখল র  ম ুসি  ওর া লস ই লচষ্টাই  ক সর খেল ।  খক ন্তু গুলী তাস দর  
লর হাই লদয়  খন ।  গাড়ী  বার ান্দা  ও খর সসপশসনর  দর জা  পযথন্ত  ৬ খট  লাশ সক  আহম দ 
ম ুসা পসড় র্াক সত  লদ িল।   

আসর ক জন লক ার্ায়? চম সক  উ ি ল আহম দ ম ুসা।   
সংসগ সং সগ লস চ ার খদসক  সত ক থ দৃখষ্ট  খন সক্ষ প ক র ল।   
লদিল, এ ক জন সাসপর ম ত এ খগসয় আসসে  ভা স্কসযথর  খদ স ক ।  লস এ সস 

লপৌস ে লগসে  ভা স্কসযথর  লগাড় ায়  পার্ সর র  েযাট ফর সম র  ক াসে ।   
আহম দ ম ুসা খন ুঃ শ সব্দ  পা র্সর র  েযাট ফরম খট র  ওপর  উ সি  ঝাুঁখ পসয় পড়ল  

খন সচ ব্ল্যাক  ক্র সসর  লল াক খট র  ওপর ।   
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ঝাুঁখপসয় প সড়ই আ হম দ ম ুসা তার  হাস তর খপস্তল লক সড় খন স য় েুসড় লফসল  
খদল।   

ললাক খট  প্রার্খম ক  ধা ক্কা ক াখট স য় আহম দ ম ুসা সক  গা সয়র  ওপ র  লর্সক  েু সড়  
লফসল খ দসয়  প্রবল লব সগ উ সি  দাুঁড়াল।   

আহম দ ম ুসা খেট সক  পসড় লগ ল।   
ললাক টা ব্ল্যাক  ক্র সসর  এ ই  অখভযাসনর  লনতাই  হ সব।  এ ই লল াক টাই 

আহম দ ম ুসাসদর  গাখড় র  টা ওয়ার  ফসুটা ক সর  খদসয়খেল  এ বং ব্ল্যাক  ক্র সসর  
ললাক সদর  সাম সন  এ সগাব ার  স ম য় এ ই ললাক খট ই লনতৃ ত্ব খদ স য়খেল।   

ললাক টা উ সি  দাুঁখড় সয় ঝ াুঁখপসয়  পড়ল আহম দ  ম ুসার  ওপর । 
আহম দ ম ুসা গখড়সয় স সর  লগ ল।   
ললাক টার  খবশ াল বপু  আ েসড় পড়ল ম াখট সত।  
আহম দ ম ুসা গখড়সয় স সর  খগস য়ই উ সি  দ াুঁড়াল।   
ললাক টা শু সয়  লর্ সক ই এ ক টু গ খড় সয় এ সস  লচা সির  পলসক  দু’খট  পা েুসড়  

ম ার ল আহম দ ম ুসার  দু ই প া লসক্ষ য।   
আক খস্মক  এ ই আঘ াসত  ল গাড়া  ক াি া গাস ের ম ত  পসড়  ল গল আ হম দ ম ুসা।   
উ সি  দাুঁখড়সয়  খেল  ললাক টা।  লস আব ার  ঝাুঁখপ সয়  পড়ল আ হম দ ম ুসা র  

ওপর ।   
ললাক টা এ সস পড়ার  আস গই আহম দ ম ুসা তার  দু’খট  পা বু সক র  ক াসে 

গুখট সয় খন সয়খেল।  ললাক টা গা সয়র  ওপর  এ সস পড়ার  সংস গ সংসগই আ হম দ ম ুসা  
পা দু’খট  খদসয়  তা সক  েুসড়  লফ লল।   

উ সে খগসয়  আহম দ  ম ুসার  লপ েসন প সড় ল গল লল াক টা। 
উ সি  দাুঁখড়সয়খেল আ হম দ ম ুসা । 
ললাক টা প সড় খগ সয়ই  এ বার  খর ভলবার  ল বর  ক র ল।  খক ন্তু খর ভলবার  তাক  

ক র ার  আসগই আহম দ  ম ুসা লা খর্ েুড়ল ত ার  খর ভলবার  ধর া হাত ল সক্ষ য।   
খেট সক  পসড় লগল ললাক টার  হ াত ল র্সক  খর ভলবার ।   
আহম দ ম ুসা েুসট খগ সয় তু সল খ নল  তার  খর ভলবার ।   
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খক ন্তু খর ভলবার  খন সয় উ সি  দাুঁড়াসতই লদিল আ হম দ ম ুসা, ললাক টার  হাত  
উ দযত হ সয়সে  এ ক টা েুখর  েুস ড় ম া র ার  জসে।   

আহম দ ম ুসা তা সক  লস সু সযাগ  আর  খদল না।  খিগার  খট পল খর ভলবাসর র । 
এ ক টা বুসলট  খগসয় তার  ক পা ল ফসুটা ক সর  ঢুসক লগল।   

অফুট এক টা আতথনাদ  ক সর  লুখট সয় পসড় লগল ললাক টা।   
আহম দ ম ুসা  লস  লাসশ র  খদ সক  এ ক বার  তাখক সয় খফসর  দাুঁড়াল  এ বং চলল  

লর স্ট  হাউ সসর  খদ সক ।   
লর স্ট  হাউ সসর  লয া ন্ে  ললখ ে  ম খহলাসহ  ওমর  বায় ার া প াুঁ চজন এ সস 

দাুঁখড়সয়সে  খর সসপশন  ক সক্ষ র  দর জার বাই সর ।   
ভসয়, খবস্মসয়  তা সদর  লচাি  ো নাবড়া। ফযাক াস স হসয়  তা সদর  সবার  ম ুি।  

আহম দ ম ুসা  খন ক টবতথী  হ সত ই লযান্ে  ললখ ে  বৃ দ্ধা  ম খহলাখট  লচ াি  ক পাসল  তু সল  
বলল, এ সব খক? এ র া ক ার া?  

হয়সতা  ে াক াত হসব।   
দাসর ায়ান  লক ার্ায়?  
লগসটর  ক াসে  দা সর ায়ানসক  লবুঁ সধ লফ সল লর সিস ে।  
তুখম  বৎস িুব সাহস ী।  এ তগুসলা ে াক াত সক  সাম াল খদস য়ে। র্াম ল 

এ ক ট।ু  তার পর আবার  বলা শু রু ক র ল, তুখম  লদিখে নাইট ল ড্র স পসর ই লবখর সয়ে।  
লটর  লপসল  খক  ভাস ব।   

ইশ্বর  সাহা যয ক সর সেন। 
‘খক ভাসব?’ খবস্ময় লযান্ে  ললখ ে র  লচাসি -ম সুি। 
আহম দ ম ুসা  বলল  সব  ক াখহ নী।  লশ সি  বলল, ‘আম াসদর  এ িখন  চসল  

লযসত  হ সব।’ 
‘লক ন? লক ন?’ 
‘আখম  লতা ে াক াত সদর  লম সর খে।  ওসদর  স ার্ীর া আম া সদর  ওপর  চড়াও  

হসত  পাসর ।’ 
‘তুখম  ফরাসী পুখলসশ র  ওপর  আস্থা র াি না? তাোড়া পুখল শ সক  এ সদর  

ক র্া বলসব  লক, তুখম  োড়া?’ 
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‘দাসর ায় ান আম ার  লচসয়  লবখশ  জাসন।  আপখন  খবল  লর খে  ক রু ন ম যাে াম ।’ 
বসল আহম দ  ম ুসা ওমর  বায় াসদর  বলল, ‘লতাম র া ব তখর  হও। এ িখন  

লবরু সত হসব।’ 
আহম দ ম ুসার া স বাই  ওপসর  উ ি সত লাগল। 
আহম দ ম ুসা ভাই আম ার  জসে আপনার  এ ত ক ষ্ট।  সহ্ হসে না  

আম ার ।’ উ ি সত উ ি সত বলল ওমর  বায়া। 
আহম দ ম ুসা র্মসক  দাুঁড়াল।  সবাই দাুঁড়াল  তার  সা সর্। 
আহম দ ম ুসা  তাক াল ওমর  বা য়ার খদসক ।  বলল, ‘এ ক জন ম ুসলম াসনর 

ম ত ক র্া বল ওমর  বায়া।  জ ীবনট াই এ ক টা সং গ্রাম ।  এ  সংগ্রাসম  হাখস  আসে  
ক ান্নাও আসে।’ 

‘স্যখর ।’ বলল ওমর  বায় া। 
‘ওরা ক ার া জনাব? সখতযই ে াক াত?’ বলল এ খল সা লগ্রস। 
‘ন া, ব্ল্যাক  ক্র স।’ 
‘ওরা খক  আবার  হাম লা ক র সত  আসসব  এ িাসন?’ 
‘না।  ক ার ণ আমর া চসল য াখে ।’ 
পাুঁচ খম খন সটর  ম সধয ব তখর  হসয়  লবখর সয়  এ ল সবাই। 
খর সসপশসন দাুঁখড়সয়খেল  লযান্ ে  ললখ ে । 
আহম দ ম ুসা লয সতই  এ ক টা খলপ তুসল  খদল আ হম দ ম ুসার  হাসত। 
আহম দ ম ুসা নজর  বুখলসয় লদ িল, এ ক  হাজার ফ্াংক। 
আহম দ ম ুসা লয ান্ে  ললখ ে র  হাসত  পাুঁচশ’ ফ্াংসক র  খতনখ ট লনাট তু সল 

খদল। 
খতনখ ট লনাসটর  খদসক  তাখক সয়ই বৃদ্ধা লযান্ে ললখ ে  আক ণথ হাসল।  বলল, 

‘তুখম  িুব  ভা সলা  লে সল।  লত াম ার  লযম ন স াহস, লতমখ ন ম ন।  তুখম  ঈ শ্বর সক  
ভালবাস, তাই  না বাো?’ 

‘খন শ্চয়।’ 
‘লবশ  লবশ ।  িুব  ভ াসলা।  আখম ও গীজথ ায় যাই।  অসন সক ই যা ই না।  বসল, 

সম স্যা বাখড় সয়  লাভ খক?’ 
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‘অসন্ধর া ত া বল সবই।  ধম থসক  যার া বাদ  খদসয়স ে, তাসদর  সম স্যা শ ত 
সহর গুণ ল বসড়স ে।’ বসল আহম দ ম ুসা লযান্ে ললখ ে সক  শু সভো জাখনসয় পা  
বাড়াল ব াইসর  লব রুবার  জ সে । 

সবাই লবখর সয় এ ল আ হম দ ম ু সার  সাসর্। 
‘আম াসদর  গ াখড় র  টায়ার  লত া  ওরা নষ্ট  ক সর  লগসে।  এ িিা  টায়ার  লত া 

লনই গ াখড় সত।’ বলল এ খল সা লগ্রস। 
‘ওসদর  গাখড়  ল গসটর  বা ইসর  দ াুঁখড়সয় আস ে। ও গাখড় সতই  আ ম র া যাব।’ 
সক সলর  ম ুি উ জ্জ্বল হ সয় উ ি ল। 
গাখড় সত উ সি  এ ল  সবাই। 
গাখড়  তন্ন তন্ন ক সর  িুুঁজল আ হম দ ম ুসা।  এ ক  টুক সর া ক াগজও লক ার্াও  

লপল না।  এ ম নখ ক  গাখড় র  বু্ল্ বু ক  এ বং ড্র াইখভং লা ইসসন্সও  না। 
ড্র াইখভং সী সট উসি ব সসখেল আহম দ ম ুসা। 
পাসশ ই বসসখ েল লুই লে াম া স।  বলল, ‘এ িন আম র া খপসয়র া খক ংবা 

আম ার  বাসায় লয সত প াখর ।’ 
‘এ িন খসদ্ধান্ত  লনয়ার এ ক টা সম য়!’ প্রর্সম  লুই লে াম াসসর  খদসক, পসর  

লপেসন ত াখক সয় বলসত  শু রু ক র ল আহম দ ম ুসা, ‘লুই লে াম াস লয প্রস্ত াব খদ সয়সে, 
লস জ সে  তা সক  ধে বাদ।  খক ন্তু আম র া, ম াসন  আখম, ওমর  বায়া এ বং  এ খল সা  ল গ্রস  
লযিা সনই যা সবা, লসট াই ব্ল্য াক  ক্র সসর  টাসগথট  হসয়  উ ি সব  ও র া জানসত  পার সল ই।  
অর্চ খ বপদ  যত ক ম াসনা  যায়, ততই ভ াসলা। সুতরাং ল ু ই লে াম াস খক ংবা খপসয়র া  
যাসত  ব্ল্যাক  ক্র সসর  সসন্দস হর  বাইসর  র্াসক, এ জসে এ িন তাসদর  বাখড় সত  খফ সর  
যাওয়া  দর ক ার ।’ 

ক র্াটা শু সন খপসয়র ার  ম ুিটা লোট্ট  হ সয় ল গল।  বলল, ‘যুখক্ত খহসসস ব  
আহম দ ম ুসা  ভা ইজাসনর  সাস র্ আখম  এ ক ম ত। খক ন্তু যুখক্তই  সবখক েু নয়।  আখম  ও  
লুই লে াম াস  খক েুসতই  আপনা সদর সক  এ ই  অ বস্থায়  ল েসড়  খদ সত  পাখর  ন া।  আ হম দ  
ম ুসা ভাই  হসল ও প ার সতন না।’ 

‘আপনার  পখর ক ল্পনা খক  জনাব?’ বলল লুই লে াম াস। 
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‘আখম  এ িন পযাখর সস লযস ত চ াই।  লসিা সন খগসয় পরব তথী ক া যথক্র ম  খিক 
ক র ব।’ 

‘তাহ সল আম র াও পয াখর স যা ব ।’ বলল খপসয়র া। 
‘এ িন লক ার্া ই য াখে?’ বলল লুই লে াম াস। 
‘লসট া তুখম ই  বলস ব।  আপাত ত শ হসর র  আসশ পা সশ  বা  পযাখ র সসর  পসর্র  

ওপর  লক ান লর স্ট  হাউ সস উ ি স ত চাই।  খবশ্রাম  হস ব।  লসই সা স র্ এ  গাখড়  বাদ খদ সয় 
অে লক ান গাখড়  লজাগাড় ক র সত হসব।  আম ার  গাখড় টা পসড় আসে খপ সয়র ার  
লর স্ট ুসর সন্ট র  সাম সন।  ওটা আনসল নতুন লক ান গাখড়  আর  লাগসব না।  খক ন্তু তার  
আসগ এ খল সা ল গ্রস ও ওমর  বা য়ার লপাশ াক  পাে াসত হস ব।  আম ার ও। এ গুসলাসত  
‘ওয়যার সলস িান্সখ ম টার  খচপ’ আসে ব সল আখম  খন খশ্চত। এ ই িান্সখ ম টা র  খচপই 
লর স্ট  হাউ সস ব্ল্যাক  ক্র সসক  লে সক  এ সনখ েল।’ 

‘আম ার  বাস ায় এ  ধর সনর  ল পাশ াক  পাওয় া যা সব।  যাবার  পস র্  খন সয় 
যাব।’ বসল  খপসয়র া  এ ক টু লর্ সম  আবার  শু রু  ক র ল, ‘আপনার  লস  গাখড়  ওি াসন  
লনই।  আম ার  বান্ধব ীসক  অ ে ল ক ার্াও সখর সয় র া িসত  বসলখ ে ।’ 

‘ধেবাদ  খপসয়র া।  ক িন কসর ে এ টা?’ 
‘আপনার  গাখড়  আখম  খচন তাম ।  আপনাসক  ধসর  খন সয় য াবার  পর আম ার  

এ ক  বান্ধবীসক  খদ সয় এ টা ক স র খে আখম ।’ 
‘তুখম  িুব  বুখদ্ধমতী।  লতাম াসক  আবার  ধে বাদ।’ 
‘ওসয়লক াম  ভাইজ ান।’ 
‘আম াসদর  এ  শ হর  লর্সক  দ শ  ম াইল দূসর  ইসলর  নদ ীর  তীসর  পযাখর স 

গাম ী লর া সে র  ওপর ই ক সয়ক টা লর স্ট  হাউ স আ সে। ও গুস লারই লক ান এ ক খট সত 
উ ি সত পাখর  আম র া।’ বলল লু ই লে াম াস। 

‘ধেবাদ  লুই  লে াম াস।  সুন্দ র  খসসলক শ ন লতাম ার ।’ 
 
 
 
ইসলর  লে াট এক টা নদী। 



ব্ল্যাক ক্রসের মুসিামুখি  164 

 

পূসবথ অল্প দূসর র  পা হাড় লর্স ক  লবখর সয় আট লাখন্ট সক  খগসয়  পসড়সে। 
সুন্দ র  নদী। 
নদীর  দু’ত ীসর ই  টুযখ র স্ট  লর স্ট হাউ স।  অ সনক গুসলা। 
দুভথাগয  আহম দ  ম ুসা সদর ।  লর স্ট  হাউ সগু সলা  এ ক দম  ফলু।  উ ইক এ ন্ে  

হওয়ার  ক ার সণই এ ই  দশ া। 
অবসশ সি  খতন লর স্ট  হাউ স স তাসদর  েয়জসনর  জায়গা  হসল া।  এ ক খট সত 

দুই, আসর ক খট সত খতন এবং অেখট সত এ ক জন। 
খতনখ ট লর স্ট  হাউ সই প াশ াপাখ শ । 
দু’খট  রুম  লয িাসন প াওয়া ল গল, লসিা সন র্াক ল এ খল সা লগ্রস এ বং  

খপসয়র া।  খতন কক্ষ  ল যিা সন প াওয়া লগল  লসি াসন র্াক ল ওম র  বায়া, লুই লে াম াস  
ও খল টল  এ বং তৃত ীয়খট সত র্া ক ল আহম দ ম ুসা স্ব য়ং। 

 
 
 
ব্ল্যাক  ক্র স প্রধান খপসয় সর  পল লক্র াসধ উ ন্মত্ত  প্রায়।  ত ার  ল হে  ল ক ায়াটথাসর র  

লগাটা জনশ খক্তই প্র ায় ধ্বংস  হসয় লগসে  ওমর  বায় াসক  আট ক াসত খগসয়  আহম দ 
ম ুসার  হা সত। খপ সয়সর  পল  খবশ াল সভাক সক্ষ র  খবশ াল  লট খবসলর  সাম সন  ব সস  
খন সজর  চুল খন সজই খেুঁড় সে লয ন। 

তার  সাম সন  দাুঁখড়সয়  আস ে ত ার  বযখক্তগত  খন র াপত্ত া  অখফ সার  ে ান্তন।  
তার  ম ার্া খন চু। 

‘বল খক  ক সর  এ ত বড়  ঘ টন া ঘ টল?’ 
‘স্যার  এ র  উ ত্ত র  লদবার  জসে লক ান দাখয়ত্বশ ীল অখ ফসার  লহে  

লক ায়াটথাসর  অ বখশ ষ্ট লনই।’ ম া র্া খন চু লর সিই  বলল ে ান্ট ন। 
‘আখম  বুঝসত  পার খে ন া ে ান্ টন, ব্ল্যাক  ক্র সসর  অপরাসজয়  অপা সর শ ন 

ক ম ান্ে ার  আসব দুরুয়া -এ র  ম ত লল াক  তার  বা োই  ক র া আড়াই ে জন  গাে থসহ  
খন হত হসলা  লহে  লক ায়াটথাসর ।  তবু এ ক জন আহম দ ম ুসাসক  ওরা প্রখতসর াধ ক র সত 



ব্ল্যাক ক্রসের মুসিামুখি  165 

 

পার ল না, ওমর  বায়াসক  উ দ্ধার  ক সর  খন সয় লগল ই।  এ ম ন অখব শ্বাস্য ঘ টন া খক ভাসব 
ঘ টল?’ 

‘স্যার, আম াসদর  ললা সক র া এ বং আসব দুরুয়া লচষ্টার  ত্রুখট  ক সর খন ।  না 
হসল ত াসদর  সবাই সক  এ ভাস ব জীবন খদস ত হসতা  না।’ 

‘গদথভ ে ান্ট ন, এ টাই লতা  জ্বা লার ক ার ণ।  এক জন আহম দ ম ুসা বন্দী  
হসয়ও  এ ত বড়  ঘ টন া ঘ খট সয় চসল লগল।’ 

‘স্যার  সব াই  বসল, ওর সা স র্ ম ুসলম ানসদর  আল্লাহ  স্ব য়ং  নাখক  ক াজ 
ক সর ন।’ 

‘গদথভ, আম সদর  সা সর্ ঈ শ্বর  পুত্র খযশু লনই?’ 
‘স্যার, ঈ শ্বর  পুত্র ম ানি  ম াত্র।  আর  ও সদর  সাসর্  লিা দ  ঈ শ্বর  আসেন।  

তার  ওপর  আম র া গ ীজথায় যাই  না।’ 
‘আবার  লগ্রট গ দথভ। আখম  তুখম  গীজথায় যাই ন া, খক ন্তু অসনসক ই লতা যায়।  

তাোড়া  আম র া লত া খবশ্ববয াপী  খযশুর  সাম্র াজয ক াসয় সম র ই লচ ষ্টা  ক র খে।’ 
এ ই সম য়  খপসয়সর  প সলর  ই ন্ট ার ক ম  ক র্া বসল  উ ি ল।  ক র্া বল সে  

ইনফর সম শ ন চীফ। তার  ক ণ্ঠ: ‘স্যার  এ ই ম াত্র জানা ল গল, লর স্ট  হাউ স লা 
আট লাখন্ট ক -এ  আম াসদর  সাতজন ললাক সক  খন হত  পাওয় া  লগ সে। তা সদর  ম সধয  
আম াসদর  সহক ার ী ক ম ান্ে ার  ভলসতয়ার ও র সয় সে।’ 

র্াম ল ক ণ্ঠ। 
ম ুহূসতথ খপসয় সর  পসলর  লচা ি- ম ুি আগুসনর  ম ত লাল হসয়  উ ি ল।  গসজথ 

উ ি ল তার  ক ণ্ঠ, ‘িবর  এ টুকু ই? আসর া বসলখ ন লয, ম ুসলমানসদর  আল্ল াহ  স্ব য়ং  
লনসম এসস ওসদর  হতযা  ক সর  লগসে!  যত্ত  সব  গ দথভ।’ 

খপসয়সর  প সলর  হাস ত খসগ াসর স টর  এ ক টা পাইপ  খেল।  লসট া  েুুঁসড় লফসল  
খদসয় উ সি  দাুঁড়াল।  পায়চাখর  ক র সত লাগল।  তার  লচা ি দু’খ ট লা ল এ বং  চুল উ সু্ক -
িুসু্ক।  উ ন্মসত্ত র  ম ত লদিা সে তাসক । 

এ ক  সম য় পাইচাখর  র্ াখম সয় ে ান্ট সনর  খদসক  লচসয়  বলল, ‘ে ান্ট ন, বুঝসত  
পার ে, ব্ল্যাক  ক্র স সখতযই  আ জ দা রুণ সংক সট।  বলস ত লগস ল ব্ল্যাক  ক্র সসর  হ াত -
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পা সব  লভ সঙ লগ সে। ওমর  বায় া শ খন র  ম তই আম াসদর  হ াসত  এ সসখেল।  শ খন টাসক 
আবার  যখদ  হা সত লপত াম, তাহসল লগাটাই  খচখ বসয়  লি তাম ।’ 

বসল খপ সয়সর  পল  এ সস ধপ  ক সর  লচয়া সর  বসস  পড়ল। 
‘ওমর  বায় া শু ধু  নয়  স্যার, ওকু য়াই ল তা  আম াস দর  এ  খবপস দ লফসল সে।’ 

ধীসর  ধীসর  বলল ে ান্ট ন। 
‘চুপ গদথভ, ওকু য়া লতা ত ার  স্ব াসর্থ খক েু ক র সে না।  যা  ক র সে তা  ঈ শ্বর  

পুত্র খযশুর  সাম্র াজয প্রখত ষ্ঠার  জসেই।’ 
খপসয়সর  পসলর  লটখ লক ম  আবার  ক র্া ব সল উ ি ল।  ক ণ্ঠ ইনফর সম শ ন 

চীসফর।  তার  ক সণ্ঠ উ সত্ত জনা।  বলল, ‘স্যার, আম াসদর  ওয়যার সলস িাখফক  
ক নসিাল জানাল, ‘আম াসদর  সহক ার ী অপাসর শ ন ক ম ান্ে ার  ভলসতয়ার  ল য গাখড়  
খন সয় ‘লা আট লাখন্ট ক’ লর স্ট  হাউ সস খগসয়খেল, লসই গ াখড় টা ল ম ার সল ি গাম ী লর াে  
ধসর  এ খগসয় এ িন ইসলর  নদী র  তীসর  খগসয় দাুঁখড়সয় আ সে। প্রায় ৩০ খম খন ট ধসর  
ওয়যার সলসসর  ভূ - প্রাখন্তক  খবখম ং খস্থর  র সয়সে।’ 

‘লস জায়গ া লক ানট া খচখ হ্নত ক সর া।’ লটখ বসল এ ক  দারুন ম ুষ্ঠাঘ াত ক সর  
বলল খপসয়সর  পল। 

‘খচখ হ্নত ক র া হ সয়সে  স্যার ।  গাখড় খট  দাুঁখড়সয়  আসে  ই সলর  নদীর  তী সর  
‘লা উ সলর’ লর স্ট  হাউ সস।’ ব লল ইনফর সম শ ন চীফ। 

লাফ খদসয়  উ সি  দ াুঁড়াল খপস য় সর  পল।  বলল, ‘ে ান্ট ন, তুখম  খগসয় গ াখড়  
লর খে  ক র ।  আখম  আসখে।’ 

‘আপখন খনসজই যাস বন স্যার?’ 
‘আর  লক  আসে  গ দথভ?’ 
দু’খতন খম খন সটর  ম সধযই খপসয়সর  পসলর  গাখড়  যাত্রা ক র ল ই সলর  নদীর  

‘লা ই সলর’ লর স্ট  হাউ সসর  উ স েসশ্য। 
খপসয়সর  প সলর  গ াখড়  যিন  ‘লা ই সলর’ লর স্ট  হাউ সসর  সা ম সন লপ ৌুঁেল, 

তিন রাত লবশ  ব াখক । 
গাখড়  লর্ সক  লাফ  খদসয়  নাম ল খপসয়সর  পল। 



ব্ল্যাক ক্রসের মুসিামুখি  167 

 

খি ক  ‘লা আট লাখন্ট সক’ লয গাখড় টা তাসদর  খগসয় সেল, লসট া দাুঁখড়সয়  
আসে। 

খপসয়সর  পল ত ার  ‘ম াস্ট ার  খক’ খদসয় গ াখড় টা িুসল লভতসর  এ ক বার  নজর 
বুখলসয় গাখড় র  দসর াজা  বন্ধ ক সর  েুটল লর স্ট  হ াউ সসর  খর সস পশ সনর  খদসক । 

খর সসপশসন বসসখেল এ ক খট  ল ম সয়। 
খপসয়সল পল লম সয়খট র  সাম সন খন সজর  ক াে থ লম সল ধসর  বলল, ‘গত এ ক  

ঘ ণ্টায় লর স্ট  হাউ সস  লক  লক  এ সসসে  জানসত  চাই।’ 
লম সয়খট  উ সি  দাুঁখড়সয়  এ ক টা স্যালুট  ক সর  বলল, ‘এ ক  খম খন ট স্যার 

বলখ ে।’ 
লম সয়খট  লর খজস্ট াসর র  ওপর  নজর  বুখলসয় বলল, ‘এ ক  ঘণ্টার ম সধয 

এ সসসে  এ ক জন খন সগ্রা।  ন াম  ওমর ।  হখস্ত আক ৃখতর  এ ক জন এ সসসে, নাম  খল টল ।’ 
নাম টা উ চ্চার ণ ক র সত খগসয় ল ম সয়খট  হাসল। 

খক ন্তু খপসয়সর  পসলর  লচ াি  দু’খট  জ্বসল  উ ি ল আ গুসনর  ম ত। আর  খন সগ্রার  
নাম  ওমর  শু সন লচা ি দু’খট  তা র  উ জ্জ্বল হসয়  উ সি খেল খবজ সয় র  আনসন্দ। 

‘গত এ ক  ঘ ণ্টার ম সধয  আসর ক জন তরুণ এ সসস ে। নাম  লু ই লে াম াস।’ 
বলল খর সসপশখ নস্ট  লম সয়খট । 

‘লগাল্লায়  যাক  ল তাম ার  লুই ল ে াম াস।  তুখম  বল, ‘খন সগ্রা’ ওমর  এ বং 
‘খল টল’ নাসম র  ললাক খট  লক ার্ া য় আসে।’ অধধ যথ ক সণ্ঠ  বলল খ পসয়সর  পল। 

‘ওরা পাশ াপ াখশ  দুই  ক সক্ষ  র সয়সেন।  সা ত তল ায়।  নাম্বার  ৭১ ৫ এ বং  
৭১ ৬ ।’ 

লম সয়খট সক  ধেবা দটুকু ও না  জাখনসয় খপ সয়সর  পল ত া র  লপেসনর  
ললাক সদর  বলল, ‘লতাম র া এ স আম ার  সাসর্।’ 

বসল খপ সয়সর  পল  েুটল খল ফস টর  খদসক । 
খপসয়সর  প সলর  হা সত খর ভলবা র ।  অে সক সলর  হা সত  লস্ট নগান। 
ওরা খল ফসট উ সি  লগসল খর সসপশখ নস্ট  লম সয়খট র  সহক ার ী ক াুঁপসত  

ক াুঁপসত এ স স খর সসপশখ ন স্ট  লম সয়খট সক  বলল, ‘পুখলসশ  লটখ লসফান  ক র  
তাড়াতাখড় ।’ 
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খর সসপশখ নস্ট  লম সয়খটর  ম ুি ভসয় ফযাক াসস হসয় লগসে। বলল, ‘পুখলসশ র  
বাপ ওরা।  পুখলশ সক  বলসল ল ক ান ফল হ সব না।’ 

‘লক  ওরা?’ 
‘ক র্া বাখড় ও  না।  ক াসজ  যা ও। ঝা সম লা ক র সল  আম াসদ র  জানটাও  

যাসব।’ 
খর সসপশখ নসস্টর  ক র্া লশ ি না হসত ই ব্রাস ফ ায়াসর র  শ সব্দ  ল গাটা লর স্ট  

হাউ সট াই লযন লক ুঁসপ উ ি ল। 
খর সসপশখ নস্ট  তার  ফযাক াসস  ম ুি এ বং  লচা ি  ভর া  আতংক  খন সয় ধপ  ক সর  

লচয়াসর  ব সস পড়ল। 
ব্রাস ফায়া সর র  আবার ও  শ ব্দ  হ সলা এ বং  ত ার  প সর ই  খল ফসটর  দর জা িু সল  

লগল।  লনসম এল খ পসয়সর  পল । 
তার  লপে সন ক সয় ক জন লস্ট নগানধ ার ী ওমর  বায়া সক  চযা ংসদালা  ক সর  

খন সয় লবখর সয়  এ ল খল ফট লর্ স ক । 
তার া দ্রু ত খর সসপশন  ল র্সক  ল বখর সয় গাখড় র  খদসক  েুটল। 
খর সসপশন  লর্সক  লবখর সয়  যা বার  সম য় খপসয় সর  পল খর সস পশ খন স্ট সক 

লক্ষ য ক সর  বলল, ‘খর সসপশখ নস্ট, ক ষ্ট ক সর  লতাম র া ‘খল টল’-এ র  লাশ টা সখর সয় 
লফসলা। পুখলশ সক  বলসত প ার  লয, ‘ব্ল্যাক  ক্র স এ ক জন খবশ্বাসঘ াতক সক  ম ৃতযুদণ্ড  
খদসয়সে।’ 

খপসয়সর  পল ওমর  ব ায়াসক  খ নসয় তার  গাখড় সত উ ি ল।  বলল, ‘লতাম র া 
সবাই  এ  গ াখড় সত  ওি।  শু ধু এ ক জন আম াসদর  ঐ  গ াখড় টা ড্র াইভ  ক সর  লপে সন  
লপেসন  এ স।’ 

খপসয়সর  প সলর  গাখড়  চল সত শু রু ক র ল। 
 
 
 
লস্ট নগাসনর  শ ব্দ  লর্সম  লয সত ই লুই  লে াম াস দর জা িুলল।  প্রর্সম  লস  

বুঝসত পাসর খন  লক ান রুসম  খক  ঘ টসে। ঘ ুম  ভাঙার  পর ম সন হসয়খেল লগাটা লর স্ট  
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হাউ সই ল যন বুসল সট ঝাঝরা  হস ে।  খক ন্তু পাসশ ই যিন ক সক্ষ র  দর জায় লস্ট নগাসনর  
গুলী বৃখষ্ট  হসলা, তিন বযাপ ার টা বুঝস ত পার ল লস।  এ র পর ল স রুদ্ধশ্বা সস অসপক্ষা  
ক সর সে লয, পরবতথী আক্র ম ণ তার  ঘ সর ই আসসে। খক ন্তু আসসখন ।  লস্ট নগাসনর 
গুলী লর্সম  যা বার  পর লস  ধী স র  ধীসর  দর জা িুসল  লবখর সয়  এ সসসে। বুখ দ্ধম ান লুই  
লে াম াস লদিল, ওমর  বায়ার  ঝাুঁঝরা হসয়  য াওয়া  ঘ সর র  দর জা লিালা।  ঘ র  িাখল ।  
েযাত ক সর  উ ি ল লুই লে াম াস সর  ম ন।  ব্ল্যাক  ক্র স আ ব ার  ধসর  খন সয় লগল  ওমর  
বায়াসক ! 

লুই লে াম াস  ‘খল টসল’র  ঘ সর র  সাম সন এ সস  ল দিল, খল টসলর  ঝাঝরা হসয়  
যাওয়া  লদহ  লম সঝস ত  পসড়  আসে। ত ার  ঘ সর র  দর জাও  বুসলসট  ঝাঝরা  হসয়  
যাওয়া। 

হি াৎ আ হম দ  ম ুসার  ক র্া  ম সন হসলা  লুই  লে াম াসসর ।  খ তখন এ িাসন  
র্াক সল খন শ্চয় এ ই ঘ টন া ঘ টত না।  খক  বলসবন খতখন  এ সস লদি সল।  খবসশ ি ক সর  
লুই লে াম াস সক  অক্ষ ত লদস ি! সখতয লুই লে াম াস খক েুই ক র স ত পা সর খন । 

খবর াট এ ক টা আসবগ  লুই লে াম াসসর  বুক  ফুুঁসড় আস সত  চ াইল।  লস ই 
আসবসগ  তার  লচাি  লফ সট এল  অশ্রু। 

এ ই সম য় পা সশ র  দু’খট  ঘ সর র  দর জা িু সল লবখর সয় এ ল  ল সৌম য দশ থন 
এ ক জন ভদ্র সলাক  এ বং এ ক জন তরুণী। 

লুই লে াম াসসক  ভাঙা দর জার সাম সন দাুঁখড়সয় র্ াক সত লদ স ি ভদ্র সলাক  
খজসেস ক র ল, ‘খক  ঘ সটসে? ঘ টন া খক?’ 

ভদ্র সলাসক র  প্রসশ্ন লুই  লে াম াস সর  আসবগ আর ও লযন উ র্ স ল উ ি ল।  লস 
ক র্া বলসত  পার ল না।  লচা সি অশ্রু ল বসড়  লগল। 

ভদ্র সলাক  এ ক টু এ খগসয় এ সস ঘ র  দু’খট র  খদসক  নজর  বুখলসয় লুই  
লে াম াসসক  হা ত ধসর  লটসন তা র  ঘ সর  প্রসবশ  ক র ল। 

তরুণীখট ও তার  ঘ সর র  দর জা  ল টসন এ  ঘ সর  এ সস ঢুক ল। 
তার া সন্ধযায় পয াখর স লর্সক  ল সন্ট  লপাল লে  খল উ ন যাবার  পসর্ এ িা সন 

এ সস উ সি সে।  গত  চার খদন  আ হম দ ম ুসার  লক ান িবর  লে ানা  পায়খন ।  উ খদ্ব্গ্ন লে ানা 
আহম দ ম ুসার  সন্ধা সন খপতা স ক  খন সয় এ সসসে। 



ব্ল্যাক ক্রসের মুসিামুখি  170 

 

ঘ সর  প্রসবশ  ক সর  খম সশ ল োখ তখন লচয়াসর  বসল। 
লে ানা খগসয়  তার  আব্বার  খব ো নায় বসল। 
খম . োখতখন  লুই লে াম াসসক  অ বখশ ষ্ট লচয়ার খট সত বসস ত বল ল। 
খক ন্তু লুই লে াম াস খম সশ ল োখতখন র  লসৌম য দশ থন অখভজাত লচ হার ার  খদসক  

তাখক সয় লচয়া সর  বস সত লগল না।  দাুঁখড়সয়ই  র্াক ল। 
খক  ঘ সটসে বল?’ বলল খম সশ ল োখতখন । 
‘আপখন লদ িসলন, এ ক জনসক ওরা হ তযা ক সর  লগস ে। 
আসর ক জনসক  ধসর  খন সয় লগ স ে।’ 
‘ওরা ক ার া?’ 
লুই লে াম াস খম সশ ল ে াখতখন র  খদসক  তাক াল।  ত ার  লচা সি - ম ুসি শ ংক া।  

উ ত্ত র  খদল না প্রসশ্নর । 
‘ভয় ক সর া ন া, লর স্ট  হাউ স  ক তৃথপক্ষ এ বং পুখলশ সক  আখ ম  লটখ লসফান 

ক সর খে।  ওরা এ সস য াসব।’ খম সশ ল োখতখন  অভয়  খদসয়  বল ল। 
‘ওরা ব্ল্যাক  ক্র স ।’ 
‘ব্ল্যাক  ক্র স?’ খম সশ ল োখতখন  এ বং লে ানা এ ক  সাসর্ ই উ চ্চ ার ণ ক র ল। 

তাসদর  লচাি -ম ুসিও  ফসুট  উ ি ল শ ংক ার  োপ। 
‘ব্ল্যাক  ক্র সসর  সা সর্ লতাম া সদ র  খক  খবসর াধ? লতাম র া ক ার া?’ 
‘অসনক  ক র্া স্য ার ।’ 
‘বল।  পুখলশ সক ও লত া জানা স ত হ সব!’ বলল খম সশ ল োখতখ ন। 
‘আম র া ঘ ণ্টা িাসনক  আসগ  এ  লর স্ট  হাউ সস  এ সস উ স ি খে।  আম রা 

পাুঁচজন।  খতন জন এ িাসন খ েলাম ।  দু’জন লম সয়  আসে  পখশ্চম পাসশ র  লর স্ট  
হাউ সস এ বং  আসর ক জন পূবথ  পাসশ র  লর স্ট  হাউ সস।’ 

‘ওসদর  িবর  খদ সয়ে?’ 
‘না স্য ার ।  ম ার্া  আম ার  গুখল সয় লগস ে। আপনার  লটখ লসফা ন বযব হার  

ক র সত পাখর ।’ 
‘অবশ্যই।’ 
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লুই লে াম াস লটখ লসফান ক র ল আহম দ ম ুসার  লর স্ট  হা উ সস।  লর স্ট  
হাউ সসর  এ িসচঞ্জ  ধর সল  ১ ১  নং ক সক্ষ  খদসত  বলল। 

খক েুক্ষণ  পর এিসচঞ্জ  জানাল, ‘লটখ লসফান ধরসে  না।’ 
লুই লে াম াস  অনসরাধ  ক র ল, ‘িুবই  জরুখর, দয়া ক সর  ল ে সক  খদন।  

এ িাসন দুঘ থটন া ঘ সটসে।’ 
‘দুঘ থটন ার  ক র্া আম র া শু সনখ ে ।  ধরুন, লে সক  খদখে।’ 
অল্পক্ষ ণ পসর ই ও পার  ল র্সক  জা নাল, ‘ঘ সর  লক উ  লনই।  ল গালাগুলীর  

শ সব্দ র  পরপর ই উ খন  লবখর সয় ল গসেন।’ 
লটখ লসফান লর সি  ধপ  ক সর  বস স পড়ল  লম সঝর  ওপর  লুই  লে া ম াস।  উ সদ্ব্গ  

ও হত াশ ায় লভ সঙ প সড়সে  লস। 
‘খক  হসলা, আসর া খক েু দুুঃ সংব াদ?’ 
‘সবথনাশ  হ সয়সে  স্যার, ঐ  লর স্ট ুসর সন্ট  খযখন খেসলন  খত খন ও লনই।  

লগালা গুলীর শ ব্দ  পাব ার  পর প র ই  খতখন  লবখর সয়  লগ সেন।’ 
‘এ সত সবথনা সশ র  খক  আসে? উ খন  আসেন।  আসসবন।  লক া র্াও হয়সতা  

পাখল সয় আস েন।’ 
‘না স্য ার ।  দুখন য়ার  সব  লল াক  পালাসলও  উ খন  পালা সত  পা সর ন না।  আর  

যিন খতখন  ল বখর সয়সেন, তিন এ িাসন অবশ্য ই আসস তন।  তাুঁর  খক েু ঘ টল  খক না 
আম ার  ভয় হসে।’ 

এ ক টু র্াম ল লুই লে াম াস।  তার পর বলল, ‘স্যার  আখম  উ খি ।  পাসশ র 
লর স্ট  হাউ সস  আম াসদর  সার্ী  দু’খট  লম সয়  আসে।  ওস দর  খক েু হ সলা খক না লদখি।  
ওসদর  এ ক জন িু বই  খবপদ গ্র স্ত।  লদ িা  ম াত্র ব্ল্য াক  ক্র সসর  ল লাসক র া ওসক  সাম সনর  
ঘ সর র  এ ই ললাসক র  ম তই হয় িুন ক র সব, না হয় ধ সর  খন সয় যাসব।’ 

বসল উ সি  দাুঁড়াল  লুই লে াম াস । 
লে ানার  ম ুসি গভীর  খচন্তা র  ে া প। অখন খশ্চসতর অন্ধক াসর  খক  লযন হ াতসড়  

লবড়াসে  লস।  বার  ব ার  আহ ম দ ম ুসার  ম ুি ত ার  হৃ দসয়  এ সস উ ুঁখক  খদসে।  লুই  
লে াম াস উ সি  দ াুঁড়াসল  লে ানা  দ্রুত বলল, ‘আপখন লয  খবপ দগ্রস্ত লম সয়খট র  ক র্া 
বলসলন  তার  নাম  খক, রুম  না ম্বার  ক ত?’ 
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‘নাম  এ খল সা লগ্র স।  নাম্বার  ৩ ৩৩ ।  পখশ্চম পাসশ র  লর স্ট  হ া উ সখট ই।’ 
লুই লে াম াস  লবখর সয়  লগল  ঘ র  লর্সক । 
লুই লে াম াস লবখর সয় লয সতই  লে ানা বলল, ‘আব্বা আম ার  ম ন িার াপ 

লাগসে িুব।  আখম  লক ান প্রমা ণ খদসত পার স বা না।  খক ন্তু এ সব ঘ টন ার  ম সধয আখম 
লক ন জাখন  আহম দ ম ুসা সক  ল দ িসত পাখে ।’ 

‘তুখম  এ ম খন সতই উ খদ্ব্গ্ন।  তাই এ ম ন ম সন হসে।  ব্ল্যাক  ক্র স ক ত ঘ টন ার 
সাসর্ জখড় ত। লস ধর সনর ই  এ ক টা খক েু এ টা।’ 

‘ঐ  অসহায়  লম সয়টার  ক া সে ল যসত ইসে ক র সে  আব্বা।  ম স ন হসে ওমর 
বায়ার ম তই  লস  ব্ল্যাক  ক্র সসর  এ ক জন অসহায় খশ ক ার ।’ 

‘তুখম  লতা জান, ব্ল্যাক  ক্র সসর  লক ান বযাপাসর  তুখম, আমর া জড়াই, 
আহম দ ম ুসা তা পেন্দ ক সর  ন া।’ 

‘এ টা ওর অখত সা বধানতা।  খ ক ন্তু খন সজর  লবলায় উ খন  লম াস টই সাবধান 
ন ন ।’ 

‘ম া তবুও  তার  অনপখস্থখ তসত  ঐ  ধর সনর  লক ান খক েুসত জড়া স না খি ক  হসব 
না।’ 

‘জড়াব  না  আব্বা, আখম  শু ধু ক র্া বলব  ওর  সাস র্। ল দিুন, যতই অসুখবধা  
লহাক  আ হম দ ম ুসা  অস হাসয়র  সাসর্  র্াসক ন, খবপদ-আ পসদর  লত ায়াক্কা  না  ক সর ই 
েুসট যান  তার  স াহা সযয ।’ 

‘ও লত া সাধ ার ণ নয় ম া।  ও এ ক াই এ ক টা আসন্দালন।  খিক  আসে ম া, 
সক াল লহাক  ওিা সন যা ওয়া যা সব।’ 

খচন্তা ও উ সদ্ব্গ -পীখড় ত ম ন খন সয় লে ানা  খফসর  ল গল তার  ক সক্ষ ।  ঘ খড়র 
খদসক  তাখক সয় লদিল, ফজর নাম াসজর  সম য় হসয়  ল গসে। 

লে ানা ওজু  ক র ার  জসে টয়সল সট চসল লগল। 
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সক াসল খন সচ লনসম খম সশ ল োখতখন  লদ িল, লর স্ট  হাউ সসর  পাখক থং -এ  
তাসদর  গাখড়  খেল, লস গাখড়  এ িন লনই।  খবখস্মত  হ সয় লস ল ে ানার  খদসক  তাক াল।  
লে ানার ও লচাস ি -ম ুসি  খবস্ময়।  বলল, ‘গাখড়  লক  খন সয়  যা সব  আব্ব া? লক  ক র াও 
খেল।’ 

লে ানা ও লে ানার  আ ব্বা খসখ ক উ খর খট  বসি খগসয় খজসেস ক র ল গাখড় র 
ক র্া। 

খসখ ক উ খর খটর  ললাক  বলল, ‘বযাপার টা আম র া  লর স্ট  হাউ স  ক তৃথপক্ষসক 
জাখনসয়খে।  আম াসদর  খক েু ক র ার  খেল না স্যার ।’ 

‘খক  ক র ার  খেল না? খক  ঘ সটসে?’ বলল খম সশ ল োখতখন । 
‘স্যার, যার া আম া সদর  লর স্ট  হাউ সস হ াম লা ক সর খেল, তার া চসল যা বার  

সম য় পূবথ  পা সশ র  লর স্ট  হ াউ স সর  খদক  ল র্সক  এ ক জন েু সট আসস।  লস  আপনা সদর  
গাখড় খট  িুলসত  লচষ্টা ক সর ।  িু লসত না  লপসর  জানালার  ক াুঁচ লভসঙ  লফ সল লভতসর  
ঢুসক গাখড় টা  খন সয়  যায়।  ত ার  হাসত  খর ভলবার  খেল।  আম র া  খক েুই ক র সত  পাখর খন  
ভসয়।’ 

খম সশ ল োখতখন  ও লে ানা অ বা ক -খবস্মসয় পরস্প সর র  খদসক  ত াক াল। 
চসল এ ল তার া। 
পখশ্চম পাসশ র  লর স্ট  হ াউ সসর  খদসক  চলখ েল লে ানা  এ বং তা র  আব্বা। 
দু’জসনর  ক ার ও ম ুসি ই লক ান ক র্া লনই। 
এ ক  সম য় লে ানা বলল বযা পা র টা খন সয় ভাবে  আব্বা? এ  ঘটন ার  অর্থ খক  

দাুঁড়ায়? 
‘খক েু খক েু বুঝসত  পার খে।  পূ বথ পা সশ র  লর স্ট  হাউ সসর  ল য ললাক খট  ঘ র  

লর্সক  ল বখর সয় লগ সে  বসল শু স নখ েলাম  আম র া, লসই স ম্ভবত  আম াসদর  গ াখড়  খন সয় 
লগসে।’ 

‘খি ক  বসলে আব্বা ।  আম ার ও তাই ম সন হ সে।  খক ন্তু আব্বা  এ ক টা অঙ্ক 
খম লসে না।’ 

‘খক  অঙ্ক?’ 
‘র্াক  আব্ব া। চল তাড়াত াখড়  এ খল সাসদর  ওিা সন।’ 
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খতন তলায় ৩০ নাম্বার  ক ক্ষ  এ খল সা লগ্রসসর ।  এ  ক সক্ষ র পাসশ র খট ই 
সম্ভবত খদ্ব্ত ীয় লম সয়খট র । 

লে ান নক  ক র ল ৩ ৩  নাম্বার  ক সক্ষ র  দর জায়। 
দর জার লে ার  খভউ  র সয়স ে। 
নক  ক র ার  প্রায় সংসগ  সংসগ ই দর জা িুসল  লগল  ক সক্ষ র । 
দর জা িুসল  খদসয়  ‘গুে  ম খন থং’ বসল প াসশ  সসর  দাুঁড়াল  লুই ল ে াম াস। 
‘গুে  ম খন থং’ বসল  ঘ সর  প্র সব শ  ক র ল লে ানা।  তার  আ ব্বা  খম . োখতখন  

লে ানার  পসর  প্রসবশ  ক র ল ঘ স র । 
এ খল সা লগ্রস ক াুঁ দখেল। 
লচাি ম ু সে লসাজা  হ সয় বসল  ল স।  তার  পা সশ ই ব সস আ সে খ পসয়র া । 
লুই লে াম াস  দু’খট  লচয়ার  লট সন বসসত  খদল  খম . োখতখন  এ বং  লে ানাসক । 
খম . োখতখন  বসল। 
লে ানা ব সার  আস গ এ খল সা  ল গ্রসসর  খদ সক  লচ সয় বলল, ‘আপখন খন শ্চয় 

এ খল সা লগ্রস।  আপনার  ক র্া শু সনখ ে। ক র্া বলসত এ লাম।  আম াসদর সক  খবশ্বাস  
ক র সত পাসর ন।’ 

বসল এ ক টু লর্ সম  লে ানা আ ব ার  বলা  শু রু ক র ল, ‘উ খন  আম ার  আব্বা 
খম সশ ল োখতখন  লুই এ বং  আখম  ম াখর য়া লজাসস ফাইন লু ই।’ 

নাম  শু সনই  এ খল সা ল গ্রস, খপসয়র া লপখর ন এ বং  লুই  লে াম াস সর  লচা সি -
ম ুসি উ ৎসুক য ফসুট উি ল।  তা ক াল তার া পরস্প সর র  খদসক । 

বলল খপসয়র া, ‘ম াফ ক র সবন।  নাম  দু’খট  আম া সদর  পখর খচত।  আম াসদর  
বুর সবা র াজব ংসশ র  নাম গুসলার  ম ত। আম াসদ র  এ  ধ ার ণা খক  সতয?’ 

‘হ্াুঁ স তয। এ  প্রসংগ  র্াক ।  এ িন বলুন, পূবথ খদসক র  লর স্ট  হ াউ স লর্ সক  
আপনাসদর  লয ললাক  ল বর  হ স য় খগসয়খেল, খতখন  খফসর সেন  খক?’ 

লে ানা য িন এ ক র্াগুসল া বলখ েল, তিন ওরা খতনজন  উ সি  দাুঁখড়সয় ম ার্ া  
খন চু ক সর  বাউ  ক র ল োখতখন  এ বং লে ানাসক । 

বাউ  ক সর  ওরা দাুঁখড়সয় র্াক ল ।  লে া নার  প্রসশ্নর  জবাব খদল লু ই লে াম াস।  
বলল, ‘ন া, লফ সর নখ ন।’ 
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‘ওর নাম  খক?’ 
ওরা সবা ই এ ক টু খদ্ব্ধা  ক র ল।  তার পর এ খল সা ল গ্রস বলল, ‘নাম  আহম দ  

ম ুসা।’ 
‘খযখন খক ে োপ হসয়স েন খতখন  খক  ওমর  বায়া?’ দ্রুত ক াুঁপা  ক সণ্ঠ বলল 

লে ানা। 
‘হ্াুঁ।’ বলল এ খল সা ল গ্রস।  বস লই দু’হ াসত ম ুি লঢসক  লক ুঁসদ উ ি ল এ খল সা 

লগ্রস। 
ওখদসক  লে ানা  দ্রু ত উ সি  তার  আব্বার  লক া সল ম ুি গুজল।  অ ল্পক্ষ ণ পর 

ম ুি তুসল  বলল, ‘শু সনই বু সঝখ েলাম, আহম দ ম ুসা না  হসল  ম া নসির  জসে খ বপস দর  
লপেসন এ ম ন ক সর  লক উ  েুটস ত পাসর  না  আব্বা।’ লে ানার  ম ু ি অশ্রু  লধায়া।  বলসত  
খগসয় তার  ক ন্ি  ক ান্নায় লভসঙ  পড়ল। 

লে ানার  এ ই ক ান্না লদ সি লর্সম  খগসয়খেল এ খল সা  লগ্র সসর  ক া ন্না। 
এ খল সা লগ্রস, খপসয়র া ও লুই  ল ে াম াস সক সলর  লচা সিই  অপা র  খবস্ময়। 
তার া বুঝ সত প ার সে না, তাসদ র  র াজকু ম ার ী ওমর  বায়ার নাম  জানল খক  

ক সর, আহম দ ম ুসার  ক র্া বস ল ক াুঁদসে ই ব া লক ন? 
 

 
পরবতথী ব ই 

ক্রস  এব ং খক্রসস ন্ট 
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১ 
ড ানা তার  আব্বার  ডে াল ড েস ে  ম ুখ তুলল। 
অশ্রু ড ায়া তার  ম ুখ। 
ক্রে ন্তু ড াসখ  তার  অসনে টা লড় াকু  ও ড বপসর ায়া  দৃক্রি । 
তার  এ ই দৃক্রি  ক্রিসয় পড়ল এ ক্রল সা ডেস সদর  উ পর।  তাসদর  ড াখ -ম ুস খর  

ক্রবস্ময় ভাসবর  ক্রদসে  ড সয়  ড া না বলল, ‘আপনার া ভাবস েন , আহম দ ম ুসার  ে ো  
বসল ে াাঁদক্রে  ডে ন? ভাবসেন, ওমর  বায়ার নাম  জানলাম  ক্রে  ে সর?’  

এ ে টু ডেসম  এ ে টা ড াে  ক্রিসল ক্রন সয় ড ানা বলল, ‘আহম দ  ম ুসা আম ার 
সব, আম ার  জীবন।  আর  ত ার  ে াসেই  আক্রম  ওমর  বায়ার  নাম  শু সনক্র ে। ক্রতক্রন  ওমর  
বায়াসে  উ দ্ধ ার  ে র সতই ডস ইন্ ট  ডপাল  ড  ক্রল উ ন -এ  এ সসক্রেস লন ।’  

বসল ড ানা  উ সে  দাাঁড়াল  এ ব ং এ ক্রল সা ডেস  ও  ক্র প সয়র াসে  ডটসন  ক্রন সয়  
ক্র িসয় ক্রবে ানায় বসাল।  ত ার প র  লুই ড াম াসসর  ক্রদ সে  ড স য় বলল, ‘আপক্রন ঐ 
ড য়ার টায় বসুন।  ডদখুন ,  এ খ াসন ডে ান র াজা-প্রজ া ডনই, আম র া সবাই  সম ান।  
বসুন আপক্রন ।’  
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ক্রপসয়র া বসা  ডে সে  উ সে  দ াাঁড়া ল এ বং  ড ানা সে  ক্রন সয়  ক্রি সয়  ড  য়াসর  বসসত  
বস সত বলল, ‘এ খাসন  র াজা -প্র জা ডনই  ক্রে ে, ক্রে ন্তু র াজা-প্রজা র  পক্রর  য় ক্রম েযা  হসয়  
যায়ক্রন, সম সয়র  পক্রর বততসন রক্ত পাস ে য ায় না।’  

ড ানাসে  বক্রসসয়  ক্রদ সয় লুই  ড াম াসসর  ক্রদসে  ড সয়  ক্রপসয়র া বলল, ‘তুক্রম  
এ স, ক্রবোনায় বস।’  

বসল ক্রপ সয়র া এ ক্রল সা ড েসসর  পাসে  ক্রিসয়  বসল। 
লুই ড াম াসও  ক্রবোনার  এ ে  প্রাসে ক্রি সয় বসল। 
এ ক্রল সা ডেস, ক্রপসয়র া, লুই ড  াম াস  ক্রতনজসনর  ড াসখ ই ড  ানাসে  ক্রি সর  

এ ে টা  নতুন দৃক্রি, ম সন ক্র োর  নতুন ডর াত। ড ানার  ঋ জুত া ও স্প িবাক্রদ তায়  তার া  
ম ুগ্ধ।  ড ানা ও আ হম দ  ম ুসার  প্রক্রত  তা সদর  ম ন নুসয়  পড়ল  অফরু ান ভা সলাব াসা  
এ বং ভক্রক্তসত। 

তার া বসসত ই ড ানা বলল, ‘িত  ার ক্রদন  সর  আহম দ ম ুসার  ডে ান খবর  
পাইক্রন ।  তাই  েুসট  এ সসক্রে আ ম র া পযাক্রর স ডেসে ।  ক্রে ন্তু দুভত া িয, খুব ে াসে  এ সসও  
ডদখা  ড পলাম  না।’  

ে ণ্ঠট া ডে াঁসপ  উ ে ল ড ানার ।  োম ল ডস।  এ ে টা ড াে  ক্রিস ল ক্রন সজসে  
সাম সল ক্রন সয় আবার  বলল, ‘তবু আম র া খু ক্র ে  এ বং আল্লাহর  শু ে ক্রর য়া আদায় ে র ক্রে 
ডয, আপনাসদর  ডদ খা  ডপসয়ক্রে, যার া  তার  সা েী ক্রে সলন ।’  

আবার  োম ল  ড ানা।  এ ক্রল সা  ডেসস দর  ক্রদ সে  িভীর ভা সব  ত াে াল এ বং 
বলল, ‘এ খন দয়া ে সর  ক্রে  ি সটসে বলুন?’  ক্রপসয়র া এ বং লুই ড াম াস দু’জসনই 
এ ক্রল সা ডেসসর  ক্র দসে  ত াে াল।  ক্রপসয়র া বলল, ‘এ ক্রল সাই সব বলসব।  আহম দ  ম ুসা  
সম্পসে ত শু রুর  ড যটুকু  ি টন া আক্রম  বলক্র ে।’ এ েটু োম ল ক্রপসয় র া । 

তার পর শু রু  ে র ল, ‘আম ার  নাম টাই বলা  হয়ক্রন ।  আক্রম  ক্রপসয় র া ডপক্রর ন।’  
এ ে টু ডেসম  লুই  ড াম াসসে  ড দক্রখসয়  বলল, ‘এ  হসল া লু ই ড াম াস।  

আম ার  বন্ধুর  ড সয়ও  বড়।  এ ক্রল সার  অনুসরাস  ওমর  ব া য়ার অক্রভযা সন আক্রম  
জক্রড় সয় পক্রড়।  লুই  ড াম াস  আ ম াসে  স্ব তসূ্ফততভা সব  সাহ াযয  ে সর ।’ আবার  োম ল 
ক্র পসয়র া। 
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ড াখটা এ ে টু ক্রন  ু ে র ল।  ডযন ভাবল এ বং গুক্রে সয় ক্রন ল ে ো।  তার পর 
শু রু ে র ল, ‘ব্ল্যাে  ক্র স -এ র  ডহ  সে ায়াটতার  সংলগ্ন তা সদর ই ক্র নয়ক্র িত ডর স্ট সুর সন্ট র 
সাম ান্য পক্রর  াক্রর ে া আক্রম ।  খ সের  ক্র হ সস সব  আহম দ  ম ুসা  আম াসদর  ডর স্ট ুসর সন্ট  
আসসন।’  

তার পর ক্রে ভাসব আহম দ ম ুসা র  খাওয়া , আ ার -আ র ণ ক্রপসয়র া ডপক্রর ন -
এ র  দৃক্রি  আে র্তণ  ে র ল, ক্রে ভাসব িতে াল এ িার টার  ক্রদ সে  ক্র পসয়র া আ হম দ ম ুসার  
ডটক্র বসল ক্রি সয়  আহম দ  ম ুসার  পক্রর  য় জ ানসত  পা সর  এ বং  তা সে  ব্ল্য াে  ক্র সসর  
ডহ সে ায়াটতাসর র  পক্রর  য় ব স ল, ক্রে ভাসব এ ে জন ব্ল্য াে  ক্র সসর  ডনতৃস্থানীয়  
ডলাে সে  ডদক্রখসয় ডদয়, ক্রে ভাসব আ হম দ ম ু সা তা সে  অনুসর ণ ে সর  ডবক্রর সয় যায়  
এ বং আবার  ক্রফসর  আসস  এ বং  আহত হ সয় ব্ল্য াে  ক্র সসর  হাস ত বন্দী হয় - সব ে ো  
ক্রপসয়র া ডপক্রর ন বলল  ড ানা স ে । 

শু নসত শু নসত  ড ানার  ম ুখ  ম ক্রল ন এ বং ড াখ  েলেসল  হস য় উ সে ক্রেল।  
ক্রপসয়র া োম সত ই ড ান া বলল, ‘খুব ডবক্র ে  আহত  হ সয়ক্রেসলন  উ ক্রন?’ ড ানার  ে সণ্ঠ 
উ সেি। 

‘খুব ডবক্র ে  না হ সলও  ত ার  ম াোর  এ ে  পাসে র   াম ড়া উ সে  ক্রিসয়ক্রেল।  
র সক্ত তার  ম ুসখর  এ ে পাে  এ বং ে র ীসর র  এে টা ক্রদে  প্রায় ক্রভসজ ক্রিসয়ক্রেল।’ বলল 
ক্রপসয়র া ডপক্রর ন। 

‘ডে ান ক্র ক্র ে ৎসা হয়ক্রন , ন া?’ দু’হাস ত ড য়াসর র  দু’ক্রট  হাতল  আাঁে সড়  সর  
ম াোটা ড য় াসর  ডে স  ক্রদসয়  ড া খ বন্ধ  ে সর  বসল ড ানা। 

‘ঐ  অবস্থ ায়  তাসে   সর  ক্রন সয়  ড িসে। ব্ল্যাে  ক্র স -এ র  অক্রভ াস ন তার  ে ত্রুর 
জসন্য হতযা-ক্রন যত াতন -ক্রন ষু্ঠর তা োড়া আর  ক্রে েু ডলখা  ডনই।’ বলল ক্রপসয়র া। 

ড ানা ডে ান  ে ো বলল  না।  ড  াখও খুলল না ডস। 
ক্রপসয়র াই বলল আবার, ‘ক্রেন্তু আক্রম  ক্রবক্রস্মত  হসয়ক্র ে, ম াোয় অ তবড়  

আি াত পাওয় ার  পরও  তার  ম ুসখ ড বদনার  সাম ান্য  ভাাঁজও  পসড়ক্র ন ক্রে ংবা  বন্দী  
হবার  সম য় ভয় -ক্রবহ্বলত ার  ক্রব ন্দুম াত্র ক্র হ্নও তার  ড াস খ-ম ুস খ আক্রম  ড দক্রখক্রন।’  

‘ক্রন সজর  ভাসলা  ক্র ো  ে র সল, তসবই  ডত া ে াসর া  ম সন ত ার  ম ন্দ ক্র ো ক্রন সয় 
ভয় জািস ব।  উ ক্রন  সবার  ভাস লা ক্রন সয় ভা সবন ক্রন সজর টা ো ড়া।’ ড াখ  খুসল বলল  
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ড ানা।  বল সত  ক্রিসয়  ত ার  ডে াাঁসট এ ে  টুে সর া  হাক্রস  ফু সট উ ে ল যা  ে ান্নার  ড সয়ও  
ে রুণ। 

বসল এ ে টু ডেসম ই  এ ক্রল সা ডে সসর  ক্রদসে  ড সয় বলল, ‘আপক্রন বলুন।’  
‘িত র াতটা ক্রেল আম ার  জী বস নর  স্মরণ ীয় র াত। এ ই র াসতই আক্রম  ওমর 

বায়াসে  ক্রন সয় পালা বার  ক্রসদ্ধাে  ক্রন সয়ক্রেলাম।  তখ ন র াত আড়াইটা  ক্রে ংবা তার  ক্রে েু 
ডবক্র ে  হ সব।  আক্রম  ক্রল টল সে  পা লাবার  প ে  টাওয়াসর র  ডবজ সম সন্ট  পাক্রে সয়  ক্রদ সয়... ।’  

ে ান্নায় আট সে  ডিল এ ক্রল সা  ড েসসর  ে ো। 
অল্পক্ষ ণ পসর ই ক্রন সজসে  স াম সল ক্রন সয় বলল, ‘ম াফ ে র সবন, ‘ক্রল টল’-

এ র  জসন্য দুক্রন য়াস ত ে াাঁদার  ডে উ  ডনই।  আম াসে  এ বং ও ম র  বায়াসে  সা হাযয  
ে র সত ক্রিসয় ক্রন ম ত ম ভাসব  ক্রন হ ত হ সলা ডস।  ওমর  বায় াসে  সাহাযয  ে র ার  ডপে সন 
আম ার  স্ব ােত ক্রেল, ওমর  বায়া  আম ার  ম াতৃ সম তর  ডলাে  এ বং আক্রম  অক্রভন য় ে র সত  
ক্রিসয় ও সে  ভাসল াসব সস ক্রেল া ম ।  ক্রে ন্তু ‘ক্রল টল’-এ র  ক্রতলম া ত্র ডে ান স্ব ােত  ক্রেল না।  
ডস ক্রম িঃ  ড বনহাম সে  দু’ড াস খ ড দখসত  প ার সতা  না।  ডস  ম সন ে র সতা, আম াসে  ক্রদসয়  
ওমর  বা য়ার ে াে ডেসে  ে াজ উ দ্ধার  ে র ার  পর আম াসদর  দু’জনসে ই ডম সর  
ডফলসব।  এ ই ক্র ো ড েসে ই ড স ক্রন সজ এ ে ক্রদন আম ার  ে াসে প্রস্তাব ে র ল, ওমর  
বায়া  এ বং আম ার  পালা সনা  উ ক্র ত।  ডস  সাহা যয  ে র সব।  ড জক্রট  হসয়  সম ুদ্র পসে  
পালাবার  ডিাপন  পেক্রট র  সন্ধা ন ডস -ই  আম াসদর  ক্রদ সয়ক্রেল।  তার  সাহা যয ও  সাহ স 
না ডপ সল পাল াবার  ে ো  আম র া ে ল্পনাও ে র সত পার তাম  না ।’ োম ল এ ক্রল সা  
ডেস। 

ড াখ ম ুসে  শু রু ে র ল আবার, ‘‘ক্রল টল’ডে  পাক্রে সয় আক্রম  এ বং ওমর  বায়া 
বাইসর র  ি সর র  জানালায়  দ াাঁ ক্রড় সয় ক্রল টসলর  সংসে সতর  অসপক্ষা ে র ক্রেলাম। 
বাংসলার প্রা ীসর র  ডিট ড েসে  ডিাটা  ত্বর আমাসদর  ড া সখর  সাম সন ক্রেল। 

হে াৎ ড দখলাম , ডস্ট নিান ও  লাইট ডম ক্রে নিান সক্রিত স া ত -আট জসনর 
এ ে টা দল আম ার  বাংসলার সাম সন এ সস অবস্থ ান ক্রন ল।  ড দসখ ভসয় ও  হত াে ায় 
আম ার  ডভসে পড়ার  দে া।  আ ক্রম  ভাবলাম , হয়  ‘ক্রল টল’  র া পসড়  ডি সে, না হয়  
অন্য ডে ানভা সব  আম াসদর  প্ল্যা ন তার া জান সত ডপসর স ে। ব্ল্যা ে  ক্র স -এ র  ভয়ংে র 
ম ূক্রতত আক্রম  ম সন মসন ে ল্পনা ে র লাম।  ে াাঁপসত শু রু ে সর ক্রেলাম আক্রম । 
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এ ই সম য় ডদ খলাম, ব্ল্যাে  ক্র স -এ র  িাস তর  ডপ া ে াে  পর া এ ে জন ডলাে 
এ ক্রিসয় আসসে। ত ার  ম াোয়  ব্ল্যাে  ক্র স -এ র  িা তসদর ই হ্যা ট।  ক্রে ে  এ  সম সয়ই 
আর ও ে সয়ে জন ডলাে  ডিট  ক্রদসয় আম াস দর   ত্বসর  প্রসবে  ে র ল।  তাসদর  দ্রুত  
এ ক্রিসয় আসসত  ডদ খা  ডিল।  তার া সে সলই  ব্ল্যাে  ক্র স -এ র  িা ত। 

ডয  ডলাে ক্রট  এ ে া এ ক্রিসয়  আসক্রেল, ডস এ ে বার  ড পেস ন তাক্রে সয়ই  
ে র ীর টাসে  সাম সনর  ক্রদসে  এে টু বাাঁক্রে সয় ডস্ট নিাসনর  গু ক্র ল  েুাঁড়ল আম ার  বাংসলার  
সাম সন বসা  ডলাে স দর  লক্ষ য ে সর । 

গুক্র ল  ে সর ই ড াসখর  পল সে  িক্রড়সয় এ সস উ ে ল আম াসদর  বার ান্দায়।  
আসার  সম য় যার া ব্রাে ফায় াস র  ম ার া ক্রিসয়ক্রেল, তাসদর  লাই ট ডম ক্রে নিানও ক্রন সয় 
এ সসক্রেল। 

যার া ডিট ড েসে  এ ক্রিসয় আসক্র েল, তার া গুক্র ল র  ে ব্দ  হবার  সাসে সা সেই  
শু সয় প সড়ক্র েল এ বং  ক্র ক্রল ং ে সর  এ ক্রদসে  এ ক্রিসয়  আসক্রে ল।  তার া  ে াোে াক্রে  
এ ক্রিসয় এ সল  তার াও  আম ার  বার ান্দায় উ সে  আসা  ডল াে ক্রট র  লাইট  ডম ক্রে নিাসনর 
ক্রে ে াসর  পক্রর ণত হসলা। 

ক্রে ে  এ ই সম য় দে -বাসর া জস নর  আসর ে ক্রট বড় দল ডিট ক্রদসয় প্রস বে  
ে র ল। 

পুতুসলর  ম ত  দাাঁক্রড় সয় ডেসে  স বক্রে েু ডদ খক্রেলাম ।  বু ঝসত  পা র ক্রেলাম না, 
ডে  ে াসে  ম ার সে। ক্রে ন্তু ভাব ক্রেলাম , ক্রে েু এ ে টা ে র া দরে ার ।  তাোড়া আজ  
পালাসত  না পার সল আর  সু সযা ি নাও আস সত  পাসর  বুঝস ত পা র ক্রেলাম। 

অসনে টা ম ক্রর য়া হসয়ই ক্রপস্তল বাক্রিসয় ব াইসর  ডিল াম ।  ডলাে ক্রট  ডস্ট নিান 
বাক্রিসয় বসসক্রেল  ডি সটর  ক্রদে  ডেসে  য ার া এ ক্রিসয়  আসক্রেল ড সক্রদসে  লক্ষ য ে সর । 

আক্রম  তার  ম াোয়  ক্রপস্তল ডে ক্রে সয় ক্রজসেস ে র লাম, ‘ডে  আ পক্রন? ডে ান 
পসক্ষ র?’  

ডলাে ক্রট  ডস্ট নিান ড েসড়  ক্রদস য় ি ুসর  দাাঁড় াল।  আম ার  ক্রদ স ে  এ ে  নজর 
তাক্রে সয়ই বলল, ‘ব্ল্যাে  ক্র স -এ র  ডলাে সে  ম া র ক্রে ডদস খও য খন এতক্ষ ণ আমাসে  
গুক্র ল  ে সর নক্র ন, তখন আক্রম  আ পনার  পসক্ষ র ।’  
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তার  ম ুসখ ভয় ক্রে ংবা  ক্রবস্মসয়র  বা অ প্র স্তুক্রতর  ডে ান ক্র হ্নই ল ক্ষ য ে র লাম 
না।  ডে াাঁসট এে  টুে সর া ক্রন ষ্পা প হাক্রস। 

হে াৎ আম ার  ম সন হসলা , এ ম ন ডলাে  আহম দ ম ুসা না হসয় যা য় না।  ওম র  
বায়ার ে াস ে আ হম দ  ম ুসার  ে ো শু সনক্র েলাম, আর ও শু সন ক্রেলাম , শু  ু আহম দ  
ম ুসাই আসসত  পা সর  তা সে  উ দ্ধার  ে র সত। 

আক্রম  ক্রজসেস ে র লাম, ‘আপক্রন ক্রে  আহম দ ম ুসা?’  
এ র পরই ওমর  বায়া ডবক্রর সয় এ ল।  জক্রড় সয়  র ল দু’জন দু’জনসে ।’   
োম ল এ ক্রল সা ড েস। 
তার পর এ ক্রল সা  ীসর   ীসর  ক্রে  ে সর  আহম দ ম ুসা  ড িসটর  ক্রদে  ড েসে  

অেসর ম ান ডল াে সদর  ল াইট  ডম ক্রে নিান ক্রদ সয়   ত্বসর র  ব াইসর  তাক্রড় সয়  ক্রদল, 
ক্রে ভাসব লা ইসটর  ব াল্বগুসল া ন ি ে সর  তা সদর  টা ওয়াসর র  ডব জসম সন্ট  য াওয়ার  পে  
পক্রর ষ্কার ে সর  ক্রদল, ক্রে  ে সর  আহম দ ম ুসা ডবজ সম সন্ট  এ বং ডজক্রট সত নাম ার  
ক্রসাঁ ক্রড় সত এ ে া ডম ক্রে নিান ক্রন সয়  ব সস  ব্ল্যাে  ক্র সসর  ডলাে সদর  ডে ক্রে সয় ডর সখ  
এ ক্রল সা ডেস  ও ওমর  বায়া সদ র  যাবার  পে  ক্রন র াপদ ে সর ক্রে ল, ক্রে  অসলৌক্রে ে ভাসব 
ডজক্রট র  দর জা ড াসখর  ক্রন সম সর্  খুসল ক্রদসয়ক্রেল, ক্রে ভাসব এ ই দর জায় ব্ল্যাে  ক্র স -
এ র  ডলাে সদর  ডে ক্রে সয় ডর স খ এ ক্রল সা ডেসস দর  ড বাসট  ওোর সুসযা ি ে সর  
ক্রদসয়ক্রেল, ক্রে  অক্রবশ্বাস্যভা স ব ‘লা আট লাক্রন্ট ে’  ডর স্ট হাউ সস  ব্ল্যাে  ক্র সসর  
আক্র ম ণসে  ডস এ ে াই ডে ক্রে সয়ক্রেল - সবক্রে েু বণতন া ে সর  বল ল, ‘িত র াস তই ব্ল্য াে  
ক্র স -এ র  ক্রতক্রর ে  জন ডলাে  আহম দ ম ুসার  হাস ত ক্রন হ ত হসয়সে।  ক্রে   র সনর  
ভয়াবহ  সংি াত হসয়স ে আপক্র ন ক্র ো ে সর  ড দখুন।’  

ড ানা ড াখ  বন্ধ  ে সর  বাম  হা সতর উ পর  ম ুখ ডে স ক্রদ সয়  ে ো শু নক্র েল।  
তার  দৃক্রি সত িভীর  ে ূন্যতা।  ব লল, ‘ওর জীবসন এ ম ন সংি াত ক্রে েুই নয়।  ব্ল্যাে  
ক্র স -এ র ই প্রায় সা সড় ক্রতন   জন ডলাে  ক্রন হত  হসয় সে  ও র  হাসত  এ ই  র াসতর 
আসি।’ তার  ে ণ্ঠ অসনে টা  স্ব িসতাক্রক্তর  ম ত। 

এ ে টু োম ল।  তার পর আব ার  বলল, ‘ওর আহ ত  স্থা সনর  ডে া ন ক্র ক্র ে ৎসা 
হয়ক্রন , ন া?’ ডভজা ে ণ্ঠস্ব র  ড া নার । 
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‘না র াজকু ম ার ী, ‘লা আট লাক্রন্ট ে’ ডর স্ট হাউ সসর  ল ক্র বর  আসলাসতও আক্রম  
ওর ম ুসখ ও  ম াোর   ু সল র সক্ত র  দাি ডদ সখক্রে।  ত ার পর আর ডখয়াল ে ক্রর ক্রন ।’  

ড ানা আব ার  ড া খ বুজল।  তা র  ম ুখ জুসড় র াসতর অন্ধে ার । 
‘ওমর  বায়া সে  ক্রে  ন্যাপ ে স র  ব্ল্যাে  ক্র স ডে াে ায় ক্রন সয়  ড যসত  পাসর ?  

ডস ইন্ট  ড পাল ড  ক্রল উ ন -এ র  ড হ সে ায়াটতাসর?’ বলল ড ানা র  আব্বা। 
‘ন া, জনাব।  আক্রম  শু সনক্র ে , ব্ল্ যাে  ক্র স -এ র  ডে ান অক্রফস  ব া আস্তানায় 

ে ত্রুর পা  পড়সল  ডস  অক্রফস  বা  আস্তা না ত ার া স ংসি  সং সিই  পক্র র তযাি ে সর ।’ বলল 
ক্রপসয়র া ডপক্রর ন। 

‘ক্রন শ্চয় ডস ইন্ট  ডপাল  ড  ক্রল উ ন -এ  ওসদর  আর ও  আস্তানা আ স ে?’ ড ানার 
আব্বাই  আবার  ক্রজসেস  ে র ল। 

‘জনাব, আম ার  তা জানা  ডন ই ।’ বলল ক্রপসয়র া। 
‘আম াসদর  এ খন ক্রে  ে র ণীয় ?  আক্রম  ও ক্রপসয়র া ব্ল্যাে  ক্র স -এ র সসন্দসহর  

ম স য এ খনও আক্রসক্র ন। আম াসদর  ব াসা ডস ইন্ট  ডপাল ড  ক্রল উ ন -এ । আম র া 
এ ক্রল সাসে ও ক্রন সয় ড যসত  পাক্রর ।’ ড ানার  আ ব্বার  ক্রদসে  ড স য় বলল লুই ড াম াস। 

‘আম ার  ম সত , আ হম দ ম ুসার  ড ে ান ক্রন সদতে  না আস া পযতে  ডয  ডযম ন আক্রে 
ডসভাস ব ডর স্ট হাউ সস ই ে াে া উ ক্র ত।’ বলল ড ানা। 

এ ে টু োম ল, এ ে টু ভাবল ড া না।  তার পর আব ার  বলল, ‘আহম দ ম ুসার  
অক্রতক্রে বা  আশ্রসয়  ক্রেল  এ ক্রল সা। আহম দ ম ুসা  ডে ান  নতুন ক্র সদ্ধাে  না ডনয়া পযত ে  
এ ক্রল সা ডেস আম ার  অক্রতক্রে। তার  সব দাক্রয়ত্ব  আম ার । আপক্রি ডনই ডত া?’  

বসল ড ানা এ ক্রল সা ডেস, ক্রপস য়র া, লুই ড াম াস সব ার  ক্রদসে  তাে াল।    
এ ক্রল সা ডেস -এ র  ড াস খ -ম ুসখ  ে ৃত ে তার  ক্র হ্ন ফসুট  উ ে ল। ডস ম াো ক্রন  ু 

ে র ল। ক্রে ন্তু  ম ুখ খুলল  ক্রপসয়র া ।  বলল,  ‘সম্ম াক্রন তা  র াজকু ম ার ী , আম াস দর  আপক্রি  
ডনই।  ক্রে ন্তু  শু  ু এ ক্রল সা ড েসস র ই ক্রে  এ  ডসৌভ ািয হসলা?’  

‘ন া, আপনার া সবা ই আম ার  অক্রতক্রে।  আক্রম  ক্রবসে র্ভাসব এ ক্রল সা ডেসসর  
নাম  ে সর ক্রে ম াত্র ।’  

‘ ন্যবাদ।’ ক্রপসয়র া বলল। 
‘ওসয়লে াম ।’ বলল ড ানা। 
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‘সম্ম াক্রন তা র াজকু ম ার ী , আক্রম  ক্র ে  আপনাসে  এ ে টা  প্রশ্ন  ক্রজস ে স  ে র সত  
পাক্রর ?’ ক্রে াজক্রড়ত ে সণ্ঠ  বলল  ক্রপসয়র া। 

‘অবশ্যই।’ বলল  ড ানা।    
‘আম াসদর  র াজকু ম ার ীর  ম াে া য় ওড়না  ডে ন? ক্রট ক্রভসত ডদ সখক্র ে, এ  র সনর 

ওড়না ডম ৌলব াদী  ম ুসক্রলম  ডম স য়র া পসর ।’  
‘ডে ন পসর ক্রে বলুন ডত া?’ বলল ড ানা।  ত ার  ডে াাঁ সট  হাক্রস। 
‘আম াসদর  ক্রবস্ময়  লাি সে, তা ই ডত া ক্রজসেস  ে র ক্রে।’  
‘আক্রম  ইসলাম ে হণ ে সর ক্রে।’  
‘আপক্রন বুর স বাাঁ  র াজকু ম ার ী ইসলাম ে হণ ে সর স েন !’ ক্রপ সয়র ার  ে সণ্ঠ 

ক্রবস্ময়। 
‘ডে ন , বুর সবাাঁ  র াজকু ম ার ী ইস লাম েহণ ে র সত  পাসর  না?’  
‘ফরাসীসদর  ে াসে  এ টা ক্রবস্ম স য়র  হসব।’  
‘শু  ু এ টাই ক্রে  ক্রবস্মসয়র  হ স ব? এ টা ক্রে  ক্রবস্মসয়র  হস ব ন া ডয, ক্রন শ্চয় 

ইসলাম আর ও বড়  ক্রবস্মসয়র?’  
‘তাও  হস ব।  অ সনে সে  ইসলা স ম র  বযাপাসর  অনুসক্র ন্ধ ৎসুও  ে সর  তুলসব।’  
‘আপনার  এ বং  এ ক্রল সার  ম া তৃ মত ইসলাম।  আ পনার া ডত া প সক্ষ  ক্রে েু 

বলসবনই। ক্রম িঃ  ড াম াস, আপ নার  ম ত ক্রে?’ বলল ড ান া। 
লুই ড াম াস ড ানা সে  এ ে টা বাউ  ে সর  এ ে টু নসড় - সড় বসস বলল, 

‘আপক্রন সতয বসলস েন।  ক্রে ন্তু আম ার  ক্রবশ্বাস হ সত  াইস ে না ।’  
‘ডে ন?’  
‘সভয পাশ্চ াসতযর  এ ে ক্রট  ে ীর্ত পক্রর বাসর র  ডম সয় অসভয প্রা য ডদসে র   ম ত 

েহণ ে র সব, এ টা ক্রবশ্বাস ে র স ত ে ি হয়।’  
‘ভুসল  যা সবন ন া , খৃস্ট  ম তও ‘অসভয  প্রা য’ ডদসে র । ক্রযশুখসৃ্ট  এ ে ক্রট 

‘অসভয’ প্রা য ডদ সে ই জন্ম েহণ ে সর ক্রেসলন, ডসখা সনই  বড় হসয়ক্রেসলন,  ম ত 
প্র ার  ে সর ক্রেসলন  এ বং ম ৃতযুব র ণ ে সর ক্রেসলন ।’  

‘আক্রম ও শু সনক্র ে।’  
‘তাহ সল?’  
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‘ক্রে ন্তু ইসলাম প্রা য  ড দসে র   ম ত বসলই  পক্রর ক্র ত, আর  খৃস্ট  ম ত 
পাশ্চাস তযর।’  

‘পাশ্চা তয ে হণ ে র সলই ত া প াশ্চাসতযর   ম ত হসয়  উ ে সব ।’  
‘ক্রে ন্তু পাশ্চাতয  এ ে ে ভাসবই বলা য ায় খৃস্ট  সম তর  দ খসল।’  
‘সক্রতযই ক্রে  তাই? তাহসল  ে ত ে ত িীজতা  আজ  অবযবহৃ ত বা পক্রর তযক্ত 

ডে ন? ে ত ে ত িীজতা  ক্রবক্রক্র  হস য় যা সে ডে ন?’  
‘ম ানুসর্র  ক্র ম ব তম ান  ম তহীনতার  ে ার সণই এ টা ি টসে।’ ে ার ণ ডদখাল 

ড াম াস। 
‘ক্রে ে   ম তহীনতা নয়, যার া িীজতায় য াসে না , ত ার া ক্রে ন্তু ক্রন সজসদর 

খৃস্ট ানই বলসে।  আসল  ে ো হসলা, সম সয়র  প্রসয়াজন ডম টাবার  ম ত ক্রে েুই ডনই  
খৃস্ট ান   সম ত।’  

‘সম সয়র  এ ই প্র সয়াজসনর  অ েত?’  
‘পাক্রর বাক্রর ে, সাম াক্রজে, র াজননক্র তে, অেতনন ক্রতে, আইনিত ক্রবক্র ক্র ব ান 

যা প্র াতয ক্রহে  জী বন -পক্রর  ালন ায় প্রসয় াজন।’ বলল ড ানা। 
‘এ সব প্রসয় াজন ক্রে   ম তসে ই পূরণ  ে র সত হসব?’  
‘তা  না  ে র সল  ম ত  ম ানুসর্র  জীবন পক্রর  ালন া ে র সব  ক্রে  ে সর?  ম তসে  

িীজতায় ডর স খ জী বসনর  সব ড ক্ষ সত্র  অ সম তর  র াজত্ব  লসত  ক্রদসল  ম তজীবন আর 
োসে  না।  এ ই  ে ার সণই আ ম াসদর  পা শ্চাস তয  ম তক্রন র সপক্ষতা এ বং  ম তহীনতা  
বাড়সে।’  

‘আবার  উ ত্থা নও ডতা  ি টসে।’  
‘ি টসে। ক্রে ন্তু ডসট া এ ে টা র াজন নক্র তে  রূপ। ব্ল্যাে  ক্র স -এর  ম ত ডয সব  

খৃস্ট ান  সম তর  সবতবযাপ ী প্র ক্রতষ্ঠার  জসন্য  ে াজ ে র সে, ডদখ সবন তাস দর 
জীবনা র সণ ডে ান  মত ডনই।’  

‘ক্রে ে ই বসলসেন। ব্ল্যাে  ক্র স -এ র  ডনতৃবৃসন্দর  ে াউ সে  িী জতায় ডয সত 
ডদক্রখক্রন।  ম তভীরু  ক্রল টসলর  তাসদর সে  ি ৃণা ে র ার  এ ে টা বড় ে ার ণ ক্রেল এ টা।’ 
বলল এ ক্রল সা। 

‘যা খৃস্ট ান   সম ত ডনই, ডসই  জী বন যাপন প্রণাল ী ক্রে  ইসলা সম  আসে?’ 
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‘আসে এ বং  এ  ে ার সণই ইস লাম জীবে ও পূণত   ম ত। ইস লাসম র  প্রক্রত 
আম ার  আে ৃি হবার  ে ার ণ এট াই।’ বলল ড ানা। 

দর জায় নে  ে র ার  ে ব্দ  হসলা , ড ানার  ে ো ডে র্ ে র ার  সাসে  সাসে ই। 
ড ানা এ ে বার  তাে াল ত ার  আব্বার  ক্রদসে । তার পর উ সে  দাাঁড় াল।  

দর জার ক্রদসে  হ াাঁটসত  হাাঁটস ত  ড  ানা তার  হাত  ক্রদসয়  পসে সটর  ক্রর ভল ভার এ ে বার 
স্প ে ত ে র ল। 

দর জা খুসল  ক্রদল ড ানা। 
দর জায় দাাঁক্রড় সয় এ ে জন পুক্রলে  অক্রফসার । 
‘গু  ম ক্রন তং।’ বলল ড ানা। 
‘গু  ম ক্রন তং।’ বলল পুক্রলে  অক্রফসার ক্রট ও। ম ুসখ  ডস  ে ব্দ  ে’ক্র ট বলসলও 

তার  ড া খ এ ে বার  ডি াটা ে স ক্ষ  ি ুর ক্রেল। 
তার  ড া খ ক্রিসয়  আট সে  ড িল ড ানার  আব্বা  ক্রম সে ল প্ল্াক্রতনী র  ম ুসখ। 
প্রেসম  ক্রবস্ময় ! তার পর আনন্দ ক্রম ক্রশ্র ত শ্রদ্ধা ডনসম এল ত ার  ড  াসখ। 
ডস দু’ াপ সাম সন  এ ক্রিসয় ম া ো নুই সয় বাউ  ে র ল ক্রম সে ল প্ল্াক্রতনীসে । 

বলল, ‘স্যার , আপক্রনই এ খা স ন উসে সেন বুঝ সত  পাক্রর ক্রন ।’  
‘ওসয়লে াম ।’ বসল উ সে  দ াাঁক্রড়সয় ক্রম সে ল প্ল্াক্রতনী  হ্যান্ স ে সে র  জসন্য 

তার  হাত  ব াক্রড় সয় ক্রদল। 
পুক্রলে  অক্রফসার  ক্রে ােস্থভা সব  হাত  বাক্রড় সয় হ্য ান্ সে ে  ে র ল। 
ড ানার  আব্বা  তা সে  ড ানার  ড  য়ার টা ডদক্রখ সয় ক্রদল  বসার  জ সন্য। 
ক্রে ন্তু পুক্রলে  অক্রফসার ক্রট  বস ল না। বলল, ‘ম াফ ে রুন  স্যার । আম র া 

দারুণ ক্রবপস দ। িত ে সয়ে ক্রদসনর  ি টন া আম াসদর  ক্রদসে হার া ে সর  তুসলসে। 
এ সে র  পর এে  ভয়া বহ হতয াে াণ্ড  ি টসে।  আজসে র  ি টনা ডস র ে ম ই এ ে টা 
হতযাে াণ্ড । ক্রন হত ও  আহ তে য় য খন ডর স্ট হাউ সস  এ সসক্রেস লন, ডসই সম য় ল ইু 
ড াম াস নাসম র  এ ে জন যুবে ও ডর স্ট হাউ সস আ সসন। খবর  ডপলাম , ক্রতক্রন  এ খাসন 
এ সসসেন।  তার  ে াসে  ডে ান সাহাযয  পাওয় া য ায় ক্রে না, এ জসন্যই  আপনাস দর  
ক্রবর ক্ত ে র ক্রে ।  দুিঃ ক্রখত।’ েো ডে র্ ে সর  পুক্রলে অক্রফসার ক্রট  তাে াল লুই 
ড াম াসসর  ক্রদসে । 
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‘আক্রম ই লুই ড াম াস।’ লুই ড  াম াস ম াো খাড়া  ে সর  বলল । 
‘আপক্রন ক্রে  ডে ান সা হাযয  ে র সত প াসর ন?’  
‘ক্রে  সাহাযয?’  
‘ক্রন হত ও  অপহৃত সদর  পক্রর  য়  ক্রে?’  
‘দুিঃ ক্রখত, ত ার া ডে উ  আম ার  প ক্রর ক্র ত নন ।’  
উ ি র  ক্রদসয় এ ে টু ডেসম ই লুই ড াম াস পাো  প্রশ্ন ে র ল, ‘ওসদর 

পক্রর  সয়র  ড সয় এ খন  ডত া জ রু ক্র র  খুক্রন সদর  পক্রর  য় ডবর  ে র া?’  
‘ক্রে ে ই বসলসেন ।’ বসল হা সল পুক্রলে  অক্রফসার ক্রট । তা র পর ক্রম সে ল 

প্ল্াক্রতনীর  ক্রদসে  ড সয়  সশ্রদ্ধ ে সণ্ঠ বলল, ‘ম াফ ে র সবন স্য ার । ক্রবর ক্ত ে র লাম ।’ 
বসল ডস ক্রফসর  দাাঁড়া সত  াইল ি র  ডেসে  ডবর  হওয়ার  জসন্য। 

‘লুই ড াম াস  ডয  ে ো  বলল, তা সত  খুক্রন স দর  পক্রর  য় ক্র ে েু জানসত 
ডপসর সেন  অক্রফসার?’  

পুক্রলে  অক্রফসার  ক্রফসর  না দ াাঁক্রড়সয় ক্রস্থর  হসলা। তার পর  ীস র   ীসর  ম ুখ 
তুসল ত াে াল ক্রম সে ল প্ল্াক্রতনী র  ক্রদসে । ক্রে ন্তু ক্রে েু বলল না। 

ম ুহূতত ে সয়ে  পসর  বলল, ‘জা নসত পাক্রর ক্রন  বল সল ভুল হস ব স্যার ।’  
‘ে ার া ডস খুক্রন?’  
পুক্রলে  অক্রফসার  এ ে বার  লু ই  ড াম াস সদর  ক্র দসে  ড াখ  বুক্র লসয় বলল, 

‘আপনার  ক্রে েুই অজ ানা ে াে স ব না স্য ার । এ খাসন খুক্রন  ব্ল্যাে  ক্র সসর ডলাসে র া।’  
‘ও, ে ক্রক্তম ান খুক্রন ।’ বলল ক্রম সে ল প্ল্াক্রতনী। 
‘ে ক্রক্তম ান স্যার । ক্রে ন্তু ক্রবস্মসয়র  বযাপার  স্যার, তার া ইদাক্র নং অক্রবর াম 

ম ার  ডখসয় ই   সলস ে।  িত  ক্র ে েু ক্রদসনর  ে ো বাদ  ক্রদল াম, আজ র াসতই  ও সদর 
ক্রতক্রর ে - ক্রল্লে জন ডলাে  ম ার া ডিস ে এ বং ম সন হসে , ওসদ র  ডহ সে ায়াটতার টাই  
ধ্বংস হ সয় ডিসে  আজ র া সত।’  

এ ে টু োম ল পুক্রলে  অক্রফসার । বলল আব ার, ‘ক্রবস্মসয়র  বয াপার, ম ার া 
ডিসে  সব  ব্ল্য াে  ক্র সসর  ডলাে, তা সদর  প্রক্রতপসক্ষ র  এ ে জন ড লাে ও ম ার া যায়ক্রন । 
এ টা এ ে টা অক্রবশ্বাস্য ি টন া। ম াত্র ডর স্ট হাউ সস র  এ ই  এ ে ক্রট  ি টন ায় ম ার া ডিল 
এ ে জন ব্ল্যাে  ক্র সসর  হাসত। সুতরাং এ ই ক্রন হসতর পক্রর  য়ট া আম াসদর  ে াসে খুবই  
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গুরুত্বপূণত।  হয় সতা ত ার  পক্রর  সয়র  সূত্র  সর  আজসে র ভয়াবহ হতয াে া সণ্ড র  এ বং 
অতীসতর  হতযাে া ণ্ড গু সলা র  খুক্র নপক্ষ  ে ার া তা জান া ড যত।’  

‘ব্ল্যাে  ক্র সসর  ড সয়  ে ক্রক্তে ালী ক্রে ংবা ব্ল্যাে  ক্র সসে   যাসলঞ্জ  ে র সত পাসর  
এ ম ন ডে উ  এ সদসে  আস ে ন াক্রে? আপক্রন ক্রে  ম সন ে সর ন, অক্রফসার?’ বলল 
ম াক্রর য়ার আব্বা। 

‘এ  ক্রবর্য়ট াই আম া সদর  ক্রবক্রস্ম ত ে সর সে সবস সয় ডবক্রে । ক্রে ে ডভস ব ডে ান 
কূ ল পাক্রে  না আম র া। শু নল াম , পাসে র  ডর স্ট হাউ সসর  আ স র ে জন যুবে  ি টন া র  
সম য় ডেসে ই ডনই। যা জানা ডিসে  তাস ত ড বাঝা  যা সে, ডস ব্ল্যাে ক্র সসর  ডলাে  
ন য়, ব্ল্যাে  ক্র সসে ই  ডস  এ ে টা িাক্রড়  হাইজযাে  ে সর  ক্রন সয়   া ওয়া ে সর স ে। সুতরাং 
ডবাঝা  য াসে , ক্রন হ তরা সংখয ায়  ে ম পসক্ষ  ক্রতনজন  ক্রেল।’  

‘ডে ান পস ে ওরা  ডি সে, তা ক্রে  আপনার া জান সত ডপসর স েন?’ 
‘ন া, এ খনও ন য়  স্যার ।  ত সব  তার া ে াস ের ডপসর জ  ক্র িসর ে  ক্র ে ংবা ডস ইন্ট  

পল ড  ক্রল উ ন েহসর র  ক্রদ সে  যায়ক্রন ।  এ ক্রদসে  আম াসদর  ে ড়া পা হার া ক্রেল।’  
‘আপনার া ক্রে  ওস দর  ক্রপেু  ডনব ার  ডে ান ড িা  ে র সেন অক্রফস া র?’  
‘ডস সুস যাি হয়ক্রন ।  তাস দর  ি াক্রড় র  ন াম্বার  বা ডে ান ক্র হ্ন ড পসল আম র া 

ওসদর  ডলাসে ট  ে র ার  বযবস্থা  ে র তাম ।  তবু দু সটা  িাক্রড়  সম্প সে ত এ ে টা ডজনা সর ল 
ইন্সট্রাে ে ন আম র া  ার ক্রদসে  পাক্রে সয়ক্রে।’  

‘ব্ল্যাে  ক্র স সম্পসে ত ডে ান ইন্স ট্রাে ে ন পাক্রে সয় ক্রে  ডে ান লা ভ আসে?’  
‘আপক্রন যা জ াসনন  স্যার ।  ত ার াও আইসনর  ঊ সধ্বত নয়।  ত সব ক্রবসে র্  

ডফভার  প ায় ত ার া আম া সদর  ম ত অক্রফস ার সদর  বযক্রক্তি ত  দুবতলত ার  ে ার সণ। 
স বস সয়  বড় ে ার ণ হ সলা র াজ নীক্রত।’  

‘র াজনীক্রত? ক্রে  ডসট া?’  
‘সব  আপক্রন জা সনন  স্য ার ।  আ সি ওরা ে ক্রম উ ক্রন জসম র  ক্রবরুস দ্ধ ক্রবর াট  অস্ত্র  

ক্রেল।  এ ই ে ার সণ সুসযাি  ডদ য়া হস তা, সাহা যয ে র া হস তা ।  এ খন ে ক্রম উ ক্রনজম 
ডে ান বড় সম স্যা নয়, ওসদর স ে  এ খন ে াসজ লািাসনা হসে  ইসলাসম র  ক্রবরুস দ্ধ, 
ম ুসলম ানসদর  ক্রবরুসদ্ধ।  সর ে ার  অসনে  ক্রে েু পাসর  না বাইসর র  প্রক্রতক্রক্র য়ার ভসয়। 
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সর ে াসর র  না পার া এ সব  ে াজ  ব্ল্যাে  ক্র স ে র সে। সু তরাং ড ফ ভার  তাস দর  প াবার ই 
ে ো।’  

‘তাহ সল ডত া সর ে াসর র  এ খন উ ক্র ত , ব্ল্যাে  ক্র স -এ র  ক্রবরুসদ্ধ  ডয বা যার া  
ডলসিস ে, তাসদর  ক্র বরুস দ্ধ ত ৎ পর হওয়া।’  

‘সর ে ার  এ বং পুক্রলে  ডস ড িা ে র সে স্যার ।’ বসলই পুক্রলে  অক্রফসার  
এ ে টু হাসল এ বং বলল, ‘ম াফ ে র সবন স্যার ।  ক্রে েুই আপ নার  অজানা নয়।’  

‘ ন্যবাদ।  গু  ম ক্রন তং’-  বসল  উ সে  দাাঁক্রড়সয়  হা ত ব াড়াল ক্রম সে ল প্ল্াক্রতনী। 
‘গু  ম ক্রন তং’- বসল  ি ুসর  দাাঁড়াল  পুক্রলে  অক্রফসার ক্রট ।   সল ডিল । 
‘তাহ সল ডতা  ওরা  ডপ সর জ ক্রপ স র ে  ক্রে ংবা ড  ক্রল উ ন ে হসর র  ক্র দসে  য ানক্র ন। 

ডে াোয় ডিসলন  ওরা?’ পুক্রলে  অক্রফসার  ডবক্রর সয় ডযস তই বস ল উ ে ল ড ানা। 
‘ওমর  বায় া ব্ল্যাে  ক্র সসর  জস ন্য অ তযে  ম ূলযবান সম্প দ।  সু তরাং ত াসে  

নতুন ডে ান  সুর ক্রক্ষ ত স্থা সন  ক্রন সয় ডিসে।  ডহ সে ায়াটতা সর  তার া ওমর  বায় াসে  
ডর সখক্রেল।  ডহ সে ায়াটতার  ধ্ব ংস হবার  পর তা সে  তার া  এ ম ন জায়িায় ক্রন সয়  
যাওয়া  স্ব াভাক্রবে  য াসে  ত ার া ড হ সে ায়াটতাসর র  ম যতাদ া ক্রদ সত পাসর ।’  

‘ডতমন  জায়ি া অ সনে  দূসর ও  ডতা হসত  পা সর?’  
‘দূসর  হওয়াই  স্ব াভাক্রবে ।’  
‘খুব দূসর?’  
‘হসত  পা সর  তা  ড দসে র  এ ে দম  ক্রভন্ন  প্রাসে।’  
ম ুখ ম ক্রল ন হ সয় ডিল  ড ানার  ত ার  আব্বার  ে োয়।  বলল, ‘তাহসল  আম র া 

ক্র ে  ে র ব?’  
ড ানার  ে ো ডে র্ না হ সতই  ড টক্র লসফান ডব সজ উ ে ল। 
ড ানা দ্রু ত উ সে  ডিল ডটক্র লসফ াসনর  ে াসে। 
‘হ্যাসল া।’  
‘ইসয়স,  ক্রম স ড ানা  বলক্র ে।’  
‘ডে?’  
‘ক্রে ে  আসে,  লাইন  ক্রদন।’  
‘তুক্রম ...  তুক্রম ! ডে াোয়...  তুক্রম?’  
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আসবসি -আনসন্দ ম ুখ  লাল  হস য় উ সে সে  ড ানার ।  িলা তার  ে াাঁপসে। বহু  
ে সি ে োগুসলা  ড যন ড ানার  িলা ড েসে  ড বরু সল া। 

‘কু সম ট -এ র  ে াোে াক্রে ডেসে  বলক্র ে।’  
‘কু সম ট?’  
‘তুক্রম  ে সব এ সল, ে ার  সাসে এ সল?’  
‘ডস ে ো  পসর ।  তুক্রম  ভ াল আ ে?’  
হে াৎ ে ো বন্ধ হসয়  ডিল  ড া নার ।  ড াখ দু’ক্রট  তার  আতং স ে  ক্রব স্ফাক্রর ত 

হসয় উ ে ল।  তার  পসর ই ক্র ৎে া র  ে সর  উ ে ল, ‘হ্যাসল া, ...হ্যাস লা... ে ো বলসো  না  
ডে ন?’  

ক্রে ন্তু ম ুহূসততই  তার  ে ণ্ঠ ক্ষ ীণ হ সয় এ ল।  তার  হাত  ডেসে  ডটক্র লসফান প সড়  
ডিল।  ে ান হ াক্রর সয় ডম স ঝয় লুক্র টসয় পড়ল ড ানা। 

আতংে  েক্রড়সয় পসড়ক্র েল  ক্রম সে ল প্ল্াক্রতনীসহ  সবার  ড া সখ - ম ুসখ।  এ ক্রল সা  
ডেস, ক্রপসয়র া ড পক্রর ন এ বং লুই  ড াম াস বুঝল , ভয় ানে  ক্রে েু ি সটসে। আর  ড ানার  
আব্বা ড ান ার  ে ো শু সনই বু স ঝক্রেল, ডস আ হম দ ম ুসার  সাস ে ে ো বলস ে। ক্রে ন্তু 
ক্রে  হল? ক্রে  ি সটসে ডটক্র লসফ াস নর  ঐ  প্রাসে ! 

ক্রম সে ল প্ল্াক্রতনীসহ স বাই  েুসট  এ ল ড ানার  ক্রদ সে । 
ে ীঘ্রই ে ান ক্রফ সর  ডপল  ড ানা ।  ে ান ক্রফসর  ডে াঁস দ উ ে ল। 
‘ক্রে  ি সটসে  বল  ম া, ডটক্র লসফা ন ডত া  আহম দ  ম ুসার  ক্রেল ?’ বলল ড ান ার  

আব্বা। 
‘আব্বা  তুক্রম  বল, তার  ম ত  এ ে জন প সর াপে ার ী ম ানুর্ সে  আল্লাহ  

দীি তজীবী ে র সবন?’ বলল ড া না ে ান্নাজক্রড়ত ে সণ্ঠ। 
‘হ্যাাঁ,  অবশ্য ই।’  
‘বল, ে ত্রুর ডবাম াও তার  ডে া ন ক্ষক্রত ে র সত পার সব  না ?’  
‘ক্রে  বলে এ সব ম া?’  
‘না বল, তার  ডে ান ক্ষ ক্রত হয়ক্রন, তার  ডে ান ক্ষ ক্রত হ সত পাসর  না।’ ক্রপতার  

দু’ক্রট  হাত জক্রড় সয়   সর  বলল  ড  ানা।  তার  ড া সখ -ম ু সখ ক্রব হ্বল ভাব।   
‘ক্রে  হসয়স ে বল  ম া।’  
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‘হে াৎ তার  ে ো বন্ধ হ সয় ডি সে। তার পসর ই প্র ণ্ড  ক্রবসস্ফা র সণর  ে ব্দ।  
ম সন হসলা  ড য , ডটক্র লসফাসনর  উ পরই ক্রবস স্ফার ণ।’  

ড ানার  ে ো ডে ানার  সা সে সা সে উ সেসির  ে ায়া নাম ল ক্রম সে ল প্ল্াক্রতনীর  
ম ুসখ।  ক্রে ন্তু ক্রন সজসে  সাম সল ক্রনসয় বলল, ‘ি টন ার  এ তটকুু  ক্রদসয় ক্রন ক্রশ্চত ে সর  ডে ান 
ক্রে েুই বলা যায় ন া ম া।  তুক্রম  ক্র  ো ে সর া না।’  

‘না আব্ব া, তুক্রম  বল ওর ক্রে েু ই হয়ক্রন ।’  
‘আল্লাহ তা-ই  ে রুন মা।’  
বসল এ ে টু ে াম ল ড ান ার  আ ব্বা।  পরক্ষ সণই  ম ুখ  খুলল।  ব লল, ‘কু সম ট -

এ র  ে ো তুক্রম  ক্রে  বলসল?’  
ম ুখ তুলল ড ানা।  ত ার  দু’ড া সখ নতুন  াঞ্চলয ফসুট  উ ে ল। বলল, ‘ও  

‘কু সম ট’ ডেসে  ডটক্র লসফান  ে সর ক্রেল ।  আম র া ডতা  এ খন ‘কু সম ট’ ডযস ত প াক্রর  
আব্বা।’  

‘পাক্রর ।  ডযস তই হসব।  ত সব আ হম দ ম ুসার  ডটক্র লসফা সনর  জস ন্য আম াসদর  
আর ও ক্রে েুক্ষণ  অসপক্ষা ে র া উ ক্র ত।  তার  অসম াপ্ত  ে ো বলার জসন্য  আবার  
ডটক্র লসফান ড স ক্রন শ্চয়ই  ে র সব ।’  

‘ক্রে ন্তু উ ক্রন  যক্রদ ডস  অ বস্থায় না  োসে ন?’  
‘ক্রে ন্তু আম র া ক্রে েুটা সম য় ডদক্র খ।’  
‘এ টাই ম সন হয়  ভাল হস ব।  ই সতাম স য ওর ন তুন ডলা সে ে ন জানা ডযস ত 

পাসর ।’ বলল  এ ক্রল সা ডে স। 
ড ানা ডে ান ে ো বলল না।  ড াখ বন্ধ  ে সর  ড য়াসর  িা  এ ক্রল সয় ক্রদল।  ি সণ্ড  

তার  অশ্রুর  দাি। ডে াাঁ ট দু’ক্রট  শু ে সনা।  সূক্ষ্ম এ ে টা ে ম্পন তাসত। অে সর  তার  ডয  
ঝড় বই সে তার ই প্রে াে  এ টা । 

ড ানার  আব্বা  উ ে ল। 
এ সিাসলা ডটক্র লসফা সনর  ক্রদসে ।  বলল, ‘ভুসলই ডিক্রে ডয, আম াসদর  ে াসর া  

নাস্তা হয়ক্রন ।’ 
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েুসট  লক্র েল আ হম দ ম ুসার  িাক্রড় ।  সাম সনর  িাক্রড় ক্রট  দু’ে  িসজর  ডবক্রে  

দূসর  নয়।  র াসতর  অন্ধে ার  ডে সট য াবার  পর এখন  পক্রর ষ্কারভাসব  িাক্রড় টা  ড দখস ত  
পাসে ।  আট  ক্রস সটর  এ ে টা ব াি া লযান্  ক্র জুার।  আহম দ  ম ুসার  এ ই ক্রপেু  ডনয়া  
ওসদর  ে াস ে  র া পসড়সে  ক্রে না আহম দ  ম ুসা বু ঝসত  পার সে  না। 

আহম দ ম ুসা  ই সে  ে সর ই  ওস দর  ে াোে াক্রে  হ ওয়ার  ক্রে ংবা ওসদর   সর  
ডফলার  ড িা  ে সর ক্রন ।  আহম দ ম ুসা আসি ও সদর  বু ঝসত   ায়।  িাক্রড় সত ওমর  বায়া  
আসে।  তার  ক্রন র াপি ার  ে োও  তাসে  ভ াবস ত হসে। 

ডে াোয়  যা সে  ওরা? দক্রক্ষ ণ িাম ী হ াইওসয়   সর  িাক্রড়   লার পর  পুবক্রদ সে  
টানত ক্রন সয়সে।  আহম দ  ম ুসা  বু ঝসত  পার সে ,  িাক্রড়  এ খন  ফ্রা সন্সর  দক্রক্ষ ণ উ পকূ ল  
 সর  পূবত  ক্রদ সে  এ ক্রিসয়   সলস ে ।  ক্রবক্রস্মত  হসল া আ হম দ  ম ুসা, ফ্রাসন্সর  এ ই  অঞ্চসলর  
সবস সয়  বড় ে হর  ক্র ব্র সস্ট  ও র া ডিল না, তাহসল ডে াোয় ডযসত   ায় ওরা? ড  
ক্রল উ সনর  ম তই ডে ান অ খযাত ে হসর র  ডে ান বড় ি াাঁ ক্রট সত  ক্রে? 

 ার  ি ণ্টা সম য় পার  হস য় ডি সে ।  ডে াোয় তা সদর  ি াক্রড়  এ খন? ক্রব্রস্ট  ে হর  
ডপেসন ডফলার  পর ডয  সম য় ড িসে ত াসত  তার া ক্রন শ্চয়  পরব ততী বড় ে হর  ‘কু সম ট’-
এ র  ে াোে াক্রে এ সস ডপৌাঁসে সে ।  এ  সম য় এে টা ডর া -ম াইসলর  উ পর নজর  পড়ল 
আহম দ ম ুসার ।  ডদ খল , কু সম ট ে হর  আর  পাঁক্র ে  ম াইল। 

িাক্রড়  তখন এ ে টা সংর ক্রক্ষ ত বন এ লাে ার  ম স য ক্রদসয় এ ক্রি সয় যাক্রে ল।  
দু’ াসর ই ি ন বন। 

হে াৎ আ হম দ ম ুসা  ডদখল, সাম সনর  িাক্রড় ক্রট  তার  স্প ী   া বল ব াক্রড় সয়  
ক্রদসয়সে। তীর  ড বসি  েুসট  িাক্র ড়ক্র ট আহম দ ম ুসার  নজসরর  বা ই সর   সল  যা সে। 

আহম দ ম ুসা ও িাক্রড় র  স্প ী   াবল ে র সত  ব া য হসলা।  ক্রে ন্তু সাম সন ব াাঁে  
োে ায় সাম সনর  ি াক্রড় ক্রট  ড াস খ র  আড়াসল  সল  ডিল।   

ক্রে ন্তু বাাঁে  ি ুসর  ম ু ে ক্রে সল পসড়  ডিল  আহম দ  ম ু সা।  এ খাসন  র াস্তার এ ে টা  
ে াখা  া সন  ডি সে  সম ুদ্র  তীসর র  ক্রদসে ।  আর  এ ে টা সাম সন  এ ক্রিসয়সে।  সাম সন  
আর ও এ ে টা বাাঁ ে ।  ডে ান রাস্তায়ই ব্ল্য াে  ক্র স -এ র  িাক্রড়  ড দখ সত ডপল না। 
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আহম দ ম ুসা তাড়াত াক্রড়  পসে ট ডেসে  ওয়যার সলস ক্রর সম াট ডসন্সর  ডবর  
ে র ল।  আইক্র  ে াস তর  ম ত ডোট যিক্রট র  ক্রবসে র্  এ েক্রট  ডবাতাসম   াপ ক্রদস তই এ র  
স্ক্র ীসন ডসাজ া সাম সনর  ক্র দে  ক্রন সদতে  ে সর  এ ে টা লা ল  অযা স র া ম াে ত ফসুট উে ল। 

ডসাজা র াস্তাক্রট   সর  েু সট  লল আহম দ ম ুসার  িাক্রড় ।  প্রসন্ন হসয় উ ে ল  
আহম দ ম ুসার  বুে । 

আহম দ ম ুসা ব্ল্যাে  ক্র স -এ র  ক্রপেু ডনবার  পর পরই এ ে টা ‘ম াইসক্র া 
ট্রান্সক্র ম টার  ক্র প’ েুাঁ সড় ক্র দসয় ক্রে ল তা সদর  ি াক্রড়  লসক্ষ য।  এ টা  ড োাঁ ড়ার এ ে টা ক্রবসে র্  
ক্রপস্তল র সয়সে। র াবার  বুসল সট র  িাসয় ট্রান্সক্র ম টার  ক্র প ডসট  ে র া োসে ।  বুসলট ক্রট 
িাক্রড় র  িাসয়  আি াত ে র ার  সা সে  স াসে  ‘ট্রান্সক্র ম টার  ক্র প’  ুম্বে ীয় প্রভাস ব ি াক্রড় র  
িাসয় ডসাঁ সট যায়।  এ ই ক্র প প ঞ্চাে  ম াইল দূর  পযতে সংসে ত পাে াসত পাসর , য া  
ক্রবসে র্ভাসব ত তক্রর  ক্রর সম াট ডসন্সর -এ   র া পসড় এ বং ক্ররসম াট ডসন্সর  তখন  
ডে ানক্র দে  ও ে তদূর  ডে সে  ‘ট্রান্সক্র ম টার  ক্র প’ সংসে ত পাে াস ে, ডসই ক্রদে  ক্রন স দতে  
ে সর  োসে ।   

অল্প ক্রে েুদূর   লার পসর ই আহম দ ম ুসা ব্ল্যাে  ক্র সসর  ি াক্রড়  ডদখ সত  
ডপল। 

আহম দ ম ুসা ফ্রা সন্সর  এ ই এ লাে ার  এ ে টা ম ানক্র  সত্রর  প্রসয়াজনীয়তা  
খুবই অনুভ ব ে র ল।  আহম দ ম ুসা জাসন, টুযক্র রস্ট র া ও িাক্রড় সত স ব সম য় 
সফরে ার ীর া হাসতর ে াসে ম া নক্র  ত্র র াসখ।  এ ই আে াসতই আহম দ ম ুসা িাক্রড় র  
 ার ক্রদসে  নজর  ডবালাল।  তার পর ডস িাক্রড় র   যাে সবাস তর  ড র ে  ত ড্র য়ার ট া খুসল  
ডফলল।  ডদখ সত ড পল ডবে  ক্রে েু ে ািজপত্র।  প্রেসম ই নজর  পড়ল ফরাক্রস ভার্ায়  
ডোট এ ে টা বইসয়র  ক্রদ সে ।  না ম  পসড় ভীর্ণ ভা সব  ম সে  উ ে ল আহম দ ম ুসা।  
বইক্রট  হা সত তুসল ক্রন ল ডস।  না ম িঃ  Towards Understanding Islam. 

র াস্তায় এ ে টা বড় বাাঁে । 
আহম দ ম ুসার  ম সনাসয াি  ক্রস্ট য়াক্রর ং হুইসলর  ক্রদসে ।  ত ীব্র  িক্র তসত   লসে  

িাক্রড়, সাম সনর  িাক্রড় র  সা স ে সম ান ডবস ি। আহম দ  ম ুসা ওমর  বায় াসে  
অপহর ণে ার ী  িাক্রড় টাসে  ক্রে েুসতই ডেসড় ক্র দসত  র া ক্র জ নয়।  দ র ে ার  হসল ডস লড়াই  
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ে র সব, যা এ তক্ষণ  ডস এ ক্রড় সয় এ সসসে। আর  লড়াই সয়র  উ পযুক্ত স্থান এ ই  
বনভূক্রম ।  আহম দ ম ুসা ি াক্রড় র  স্প ী  বাক্রড় সয় ক্রদল। 

ক্রস্ট য়াক্রর ং হুইল  র া বাম  হ াস ত তখ সনা ব ইক্রট ।  এ ম ন এ েক্রট  জায়িায় 
ইসলাসম র  উ পর এম ন এে ক্রট  বই ! ক্রবস্ময়  ে াটসে  না আ হম দ  ম ুসার । 

 ান হাত  ক্রস্ট য়াক্রর ং হুই সল ড র সখ ব াম  হ াসত  ে ি ে সর ই  এ ে টা পাতা 
উ োল আহম দ  ম ুসা ।  ডভতসর র  টাইসটল  ডপসজ  হ াসত  ডল খা  এ ে টা নাসম র  প্রক্রত  
নজর  পড়সতই  ভূত  ডদ খা র  ম ত  ম সে  উ ে ল আহম দ  ম ুসা।  পক্রর ষ্ক ার  অক্ষ সর  
‘ম াক্রর য়া ডজাসসফ াইন’-এ র  নাম  ডলখা।  হস্তাক্ষর ক্রট  ড ানার , তাও ক্র ন সত প ার সলা। 
এ তক্ষসণ তার  ম সন  পড়ল ,  ি াক্রড় সত উ ে ার  পর ডেসে  এ ে টা পক্রর ক্র ত ডসসন্ট র  ডস  
িন্ধ পা সে।  এ  র াজে ীয় ডসন্ট  ড ানাই  সব  সম য় বযবহ ার  ে স র ।  তাোড়া  এ খন  ডস  
ক্র ন সত পার সে ,  এ  ি াক্রড় টাও ড  ানাসদর । 

উ সি জনার  আে ক্রস্মে তায় আহ ম দ ম ুসার  দম  বন্ধ  হওয় ার  উ প ক্র ম  হসলা ।  
ড ানা তাহ সল   সল  এ সসস ে!  ঐ  ডর স্ট হাউ সস  ডস  ক্রেল ।  হৃ দস য়র  ডে ান  এ ে  িভী সর  
প্রে াক্রের  এ ে  ক্রিগ্ধ প্রসলপ অনুভব ে র ল আহম দ ম ুসা।  ডসই সাসে  এ ে টা উ সেিও  
ম াো াড়া  ক্রদসয়  উ ে ল।  ডস  ক্রে  এ ে া তার  ঐ  পক্রর  াক্রর ে া ক্রন সয়   সল  এ সসসে, ডযম ন 
ডস বসলক্র েল!  ভীর্ণ  ডজদ ী ডম স য় - ম নট া এ ে টু ডবসুসর া  হ সয়  উ ে ল আহম দ ম ুসার ।  
ক্রে ন্তু পরক্ষ সণই ম ন স্ব ীে ার  ে র ল , ন া, ড ানা ডে ান  অন্যা য় ও অ সয ৌক্রক্তে  ডজদ  
ে সর  না।  সুসখ -দুিঃ স খ সবতা বস্থা য় জীবসনর  সা সে জক্রড় সয়  োে সব - জ ীবনসক্র ি নী ডতা  
এ র ই নাম ! 

বইসয়র  ডভ তর ডেসে  এ ে টা ডন ইম  ে া ত খসস পড়ল আ হম দ ম ুসার  
ডে াসলর  উ পর। 

বইটা পাসে  ডর সখ  ডন ইম  ে া ত টা তুসল  ক্রন ল  আহম দ  ম ুসা।  ড ন ইম  ে া তটা 
‘লা ইল’ ডর স্ট হাউ সস র  ড যখা স ন ওমর  ব ায়ারা  ক্রেল  এ বং  যার  সাম সন ডেসে  আহম দ 
ম ুসা িাক্রড় টা ক্রন সয় এ সসসে। ডন ইম  ে াস ত ‘লা ইল’ ডর স্ট হাউ সসর  ক্রে ে ানা ও 
ডটক্র লসফান নাম্বার । 
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হে াৎ আ হম দ ম ুসার  ম সন  ক্রঝক্রল ে  ক্রদসয়  উ ে ল ে োটা।  এ  িাক্রড় র  
 যাে সবাস ত ডটক্র লসফ ান ডসট  ে র া, ডস ডত া ড ানা সে  ডটক্র লসফা ন ে র সত পাসর ! ডয ই  
ভাবা ডসই  ে াজ। 

সাম সনট া এ ে বার  ডদ সখ ক্রন ল  আহম দ ম ুসা।  দূর ত্ব  ে ম সে সা ম সনর  িাক্রড়  
ডেসে । 

আহম দ ম ুসা  ান হাস ত ক্রস্ট য়াক্রর ং -এ র  ডিাটা ক্রন য়িণ ক্রন স য় বাম  হ াসত  
ডটক্র লসফাসনর  সুই  অন েসর  নাম্বার  নবগুসল াসত   াপ  ক্রদল তজত ন ী ক্রদসয়। 

‘লা ইল’ ডর স্ট হাউ সসে  পাওয় া ডিল।  ক্রপ এ ক্রবএ ক্স  অপা সর টর  লাইন  ক্রদল  
ড ানার  সাস ে। 

‘আসসালামু আলাইকু ম, ডে ম ন আে ড ান া?’  
‘কু সম ট।’  
‘তুক্রম  ে সব, ক্রে ভাসব, ে ার  সাস ে এ সল?’  
ডটক্র লসফাসনর  ইন্ট ার ে ম  ক্রসস স্ট ম ।  এ সত আলাদা ডে ান ক্রর ক্রসভার ডনই। 
আহম দ ম ুসা  ে ো বলক্র েল।  ক্রে ন্তু ড াখ  ক্রেল সাম সন।  িাক্র ড়ট া অসনে  

ে াসে  সল এ সস সে। ডসক্রদে  ড েসে  ড াখ  দু’ক্রট  িাক্রড় র  সাম সন ডর াস র  উ পর এসস 
পড়সতই  ভূত  ড দখার  ম ত আাঁ ৎসে  উ ে ল আহম দ  ম ুসা।  এ ে দম  িাক্রড় র  ম ুসখ র  
সাম সন র াস্তা  জুসড়  ে সয়ে   জন  সে াসলট  েড়াসনা।  ও গুস লা  সে া সলট  ড তা  নয়, 
ক্রবধ্বংসী  ডব াম া।  ও গুসলার  উ প র  ড াখ  পড়সতই  আ হম দ  ম ুসা বুঝসত  পার ল, ব্ল্যাে  
ক্র স তাসে  ড পেন ডেসে  সক্রর স য় ডদ বার  অক্রত  সহজ  এ ে টা প ে অবলম্বন  ে সর সে। 

িাক্রড়  ডব্রে  ে র ার  অেবা  ি ুক্রর সয় ডনবার  সম য় পার  হসয় ডিস ে। আ হম দ  
ম ুসা  সে াসলট  ডব াম ার  অবস্থ ান ডদ খ ার  সসি  সসি ই বু সঝক্র েল , এ খন ডব্রে  বা  
ি ুক্রর সয় ক্রন সত ডিসল  িাক্রড়  ড বা ম ার  উ পর ক্রিসয়  পড়স ব।  সুতর াং ক্রে  ে র সত  হ সব  ডস  
ক্রসদ্ধাে আহম দ  ম ুসা ক্রন সয়  ক্রন স য়ক্রেল। 

ক্রস্ট য়াক্রর ং হুইল ডেসে  তার   ান হাত ক্র বদুয ৎ ডবস ি ক্র িসয়  দর জার 
ইম াসজতন্সী এ ক্রক্সট  সুইস   া প ক্র দল।  সসি  সসি  দর জা ক্র েটসে  খু সল  ডিল।  আ হম দ  
ম ুসাও সুই স   াপ  ক্রদসয়ই  লা ক্রফসয় প সড়ক্র েল।  প্রায়  দর জার সাসে ই তার  ডদহ  
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বাইসর  ক্রেট সে  পড়ল।  তার  ড দহ  তখনও  ম াক্রট সত  পসড়  সা স র ক্রন, এ ই সম য় প্র ণ্ড  
ক্রবসস্ফার সণর  ে ব্দ  ে াসন এল আহম দ ম ুসার । 

ম াক্রট সত পড়ার  সম য় হাত  ক্রদ স য় ম াোটা  ব াাঁ াব ার  ড িা ে সর ক্র েল আহম দ  
ম ুসা।  ক্রে ন্তু তবু  পার ল  না।  ম াোর  ডসই  আহত  জায় িাটাই  আবার  ডে াে া  ডখল  
র াস্তার ে নক্র ক্র সটর  সাসে। বয ে ায় ে াঁক্রে সয় উ ে ল আহম দ ম ুসা  তার  অজা সেই। 

ক্রে ন্তু দম  ডনবার  সুসয াি ডনই ।  ম াক্রট সত পসড় ই তাে াল ি াক্রড় র  ক্রদসে ।  
ডদখল, ক্রবসস্ফার সণর  পর ি াক্রড় র  ধ্বং সাব সে র্ ত ার  ক্রদ সে  েু স ট আসসে।   সে াসলট  
ডবাম ার  পরপর  ক্রব সস্ফার ণ িট সে। 

সুতরাং ম াক্রট সত পসড়ই ক্রন স জর  ডদহসে  িক্রড়সয়  সক্রর সয় ক্রন ল।  র াস্তার 
পাসে র  এ ে খ ণ্ড  ডঝাস পর আড়া সল িক্রড়সয়  পড় ল  ডদহটা। 

যখন তার  ডদ হটা র াস্তার উ পর ক্রস্থর  হল, বুঝসলা, ত ার  দু’হাসত র  তালুসতও  
প্র ণ্ড  বযো।  ম াোর  আহ ত স্থ াসন প্র ণ্ড  বয ো।  ম সন  হসলা, উ ে সত ড িা  ে র সল  
সবগুসলা  বযো ই ডযন ে ত গু স ণ  ডবসড় য াসব।  সব ক্র ে া বা দ  ক্রদসয় ক্রন সজসে  ডস ই 
ম ুহূসতত অবস্থ ার  উ পর ডেসড় ক্র দ সয় িভীর  ক্ল াক্রেসত ড াখ  বুজল আহম দ ম ুসা।  ডে াো  
ডেসে  র া সজযর  ি ুম  ড যন ডনসম  এ ল ড াস খ।  ডস সম য় এ ে টা ি াক্রড়  ডপ েন ক্রদে  ডে সে  
েুসট আসক্রেল। ক্রনে টতর  হক্রে ল জ্বলে িাক্রড় টার । 
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২ 
কু সম ট অক্রভম ুসখ েুটক্রেল ক্রপে আপ ে ার ক্রট।  ডম াট পাাঁ জন আসর াহী।  

পাাঁ জনই ম ক্রহলা।  সাম সনর  ক্রসসট দু’জন এ বং ডপে সনর  ক্র সসট ক্রতনজন ।  ত াসদর  
ডপেসন  ক্রপে আসপ ক্রে েু বযাি - বযাসিজ। 

তাসদর  সে সলর  ম ুস খ ক্ল াক্রের  ক্র  হ্ন । 
তার া ক্রফর সে  ‘অল ফ্রান্স  িা লতস ে যাস ট ডে ার’-এ র  সাতক্রদন বযা পী  

অনুক্র ষ্ঠত জাম্বরু ী  ডে সে ।  জাম্বরু ী অনুক্র ষ্ঠত  হ সয়সে  কু সম ট -এ র  সংর ক্রক্ষ ত বসন। 
এ ই বসনর  ম াঝখাসন এ ে টা ক্রব ে াল ডলে  আসে। ডসই ডল স ে র   ার ক্রদে 

ক্র ি সর  সুন্দ র  সবুজ পাহাড়।  এ ই পা হাড় এ বং  হ্রদ ক্রম ক্রল সয় এ ই অপরূপ  জায়িার  
নাম  ডদয়া  হ সয়সে  ‘ক্রড্র ম লযান্ ’।  আক্রদিে বনর াক্রজর  ম াস ঝ এ ই ‘ক্রড্র ম লযান্ ’ 
ফ্রাসন্স র  এ ে টা ডশ্রষ্ঠ টুযক্র র স্ট  স্প ট।  এ খাসন এ সল ম ানুর্  আ ুক্রন ে  নির  সভযতার 
ইট -পাের -ক্রসসমসন্টর  উ ি াপ এ বং ডে ালাহল ডেসে  ম ুক্রক্ত লাভ ে সর  নীর ব -ক্রিগ্ধ -
প্রে াক্রের  আক্রদম যুসি  ডযন  ক্রফস র  যায়। 

এ খাসন ই ফ্রা সন্সর  িালতস  ে যাস  ট ডে ার -এ র  ক্রত্র -বাক্রর্ তে  সসম্ম লন  অনুক্র ষ্ঠত  
হসলা। 

আজ ক্রেল সম াক্রপ্ত  ক্রদব স। 
ইসতাম স য  সবাই   সল  ডি সে  কু সম ট ক্রবম ান বন্দসরর  উ সেস শ্য। 
ে তাক্র ে  িাক্রড় বহসর র  সবতসে র্  হসলা  ক্রপে আপ ে ার ক্রট । 
এ  িাক্রড়  ড্র াইভ ে র সে ক্রম স ক্ল াউ ক্র য়া। ডস ক্রেল এ ই জাম্বরু ীর   ীফ ডে ার  

ে ম ান্ ার ।   ীফ ক্রহসসসবই  ডস  সব ডে র্ ে সর  সবার  ডে সর্ যা স ে।  সাসের  ার জনই 
তার  সহে ার ী -সহে ম তী।  ত সব তার া সে সল ক্রবক্রভন্ন  ডপে ার  এ বং ক্রব ক্রভন্ন  এ লাে ার । 

‘ক্রম স ক্ল াউ ক্র য়া’ পযাক্রর সসর  এ বং এ ে জন ক্রবশ্বক্রবদযালয় োত্রী। অন্য  
 ার জসনর  এ ে জন  াক্তার । নাম  ‘ক্রজয়ানা বাসনতস’।  উ ি র  ফ্রাসন্সর  ডম সয়।  
আসর ে জন ‘ক্রর ে ল া’, ইক্রঞ্জ ক্রন য়ার।  পূবত ফ্রাসন্সর  ক্রল ওন এ লা ে ার  ডম সয় ডস।  অ ন্য  
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দু’জন ডপে ায়  সাংব াক্রদে ।  এ ে জন দক্রক্ষ ণ ফ্রাসন্সর  পাউ  ে হসর র  ‘সুম াইয়া’, 
অন্যজন তুলু এ লাে ার  ‘ডনে া’। 

ফলু স্প ীস  িাক্রড়   ালাক্রেল  ক্ল াউ ক্র য়া। তার  পাসে র  ক্রসসট ক্রজয়ানা 
বাসনতস। 

‘এ ত তাড়াহুড়া  ে র ে ডে ন ক্ল া উ ক্র য়া ?  সম য় ডতা প্র রু  আসে ।  ডপ্ল্ন ড তা  
ডসই বার টায়।’ বলল ক্রজয়ানা । 

‘সবার  ডপ েসন প সড় ডিক্রে ডত া ,  তাই।’ িাক্রড় র  িক্রত ডলা ে র সত ে র সত 
বলল ক্ল াউ ক্র য়া। 

‘আম ার  ফ্লাইট ডতা  ডস ই ই সভক্র নং -এ’ বলল সুম াইয়া। 
‘এ তটা সম য় তুক্রম  ডে াে ায় ে া টাসব?’ বলল ক্ল াউ ক্র য়া। 
‘ক্রবম ানবন্দসর ক্রিসয় ড বাক্র তং ে া ত ক্রন সয় ে হসর  ি ুর সত ডব রুব।  এ ে জন 

ডফ্রন্  ক্রেল, তাসে  খুাঁ সজ ডদখ ব ।’ বলল সুম াইয় া। 
‘বয়সফ্রন্ ?’ বলল ক্রর ে লা। 
‘বয়সফ্রন্  ডে ান োসলই  ক্রেল না, এ খনও ডনই।’ সুম াইয়া ব লল । 
‘জাসনা  না তুক্রম  ক্রর ে লা , ও  ডতা  ম ুসক্রলম ।’ বলল ডনে া। 
‘ডে ন , ম ুসক্রলম  ডম সয়সদর  বয়স ফ্রন্  োসে  না?’ বলল ক্রজয়ানা । 
‘ডেসল সদর  সা সে অ বা  ডম লাসম ে াই ক্রন ক্রর্ দ্ধ।  বয়সফ্রন্  োে সব ক্রে  

ে সর?’ উ ি র  ক্রদল ডনে া। 
‘অসম্ভব  ে ো।  ডে ান  ডফ্রন্  ে াে সব না?’ বলল ক্রজয়ানা। 
‘ডে ন, িালতসফ্রন্  োে সব।’ বলল  সুম াইয়া। 
ডহা  ডহ া ে সর  ডহসস  উ ে ল  ক্রজয়া না ও ক্রর ে লা। ক্লাউক্র  য়ার ডে াাঁ স টও হাক্রস। 
‘তাহ সল ম ুসলম ানসদর  ক্রে  ড প্র ম  ক্রন ক্রর্ দ্ধ?’ বলল ক্ল াউ ক্র য়া। 
‘ডপ্রম ক্রন সয় ডত া ে ো হ সে না ।  ে ো হসে, ডম লাসম ে ার  জসন্য বয়সফ্রন্  

োে া না োে া ক্রন সয়।’ বলল সুম াইয়া। 
‘এ ে ই ে ো হ সলা না?’ বলল ক্রজয়ানা। 
‘ন া, এ ে  ে ো নয়।  বয়সফ্রন্  ডতা অহর হ বদল হসে।  ক্রে ন্তু ডপ্রসম র  ডত া 

এ ম ন পাত্র বদল সম্ভব  নয়।’ সুম াইয়া বলল। 



ক্রস এবং ক্রক্রসসন্ট  24 

 

‘তাহ সল ম ুসক্রলম  ডম সয়র া বয় স ফ্রন্  ে ূ ন্য! ক্রে  সাংি াক্রতে !’ বলল ক্রর ে লা। 
‘ম ুসক্রলম  ডম সয়সদর  বয়সফ্র ন্  োসে  না, োসে  হাজ বযান্ - স ফ্রন্ ।’ বলল 

সুম াইয়া।  
ক্রজয়ানা, ক্রর ে লা, ডনে া ড হা  ডহ া  ে সর  ডহ সস উ ে ল।  এ  হ াক্রসসত  ডয াি ক্র দল 

না ক্ল াউ ক্র য়া।  
‘বযাপার টা হাক্রসর  ম সন হসে  ক্রে ে ই, তসব ম সন  হয়  ঐ  জীব সন  ে া ক্র ে আসে, 

স্ব ক্রস্ত আসে এ বং  ক্রন খাদ  ড প্রমও  আসে, এ  ে ো ডব া  হ য় আম াসদর  স্ব ীে ার  ে র সত 
হসব।’ িম্ভীর  ে সণ্ঠ  বলল ক্ল াউ ক্র য়া।  

‘অম ুসক্রলম  ডম সয়সদর  জীবসন  এ সব ডনই বলে?’ বলল ক্রর ে লা।  
‘অম ুসক্রলম  ডম সয়সদর  ে ো বক্র লক্র ন, আক্রম  বলক্র ে পক্রশ্চমী ডম সয়সদর  ে ো।  

পক্রশ্চমী ডম সয়স দর  জীবসন আ জ ওসব সা ারণ ভাসব  ডনই, এ  ে ো সতয।’ বলল  
ক্ল াউ ক্র য়া।   

‘পক্রশ্চমী পক্রর বা সর  ে াক্রে, স্ব ক্রস্ত ও ক্রন খাদ  ডপ্রম  ডনই  বলে?’  
‘ডদখ,  আম াস দর  পক্রশ্চমা  ডদ স ে  স্ব াম ী -স্ত্রীর সম্পে ত অ সনে টা দুই  বন্ধুর  

সম্পসে তর  ম ত। অক্রত সাম ান্য ে ার সণ ও তা ডভসে য াসে।  ক্রে ন্তু প্রাস য ক্রবসে র্ ে সর  
ম ুসক্রলম  সম াসজ স্ব াম ী -স্ত্রীর সম্পে ত ভক্রক্ত, শ্রদ্ধা, দাক্রয়ত্ব ও ডপ্রম - সবক্রে ে ু ক্রম সল 
িভীর  এ ে  আক্রি ে  ক্রভক্র ি র  উপর িসড় ওসে , য া ে দাক্র ৎ  ডভ সে ো সে ।  এ ম ন স্বক্রস্ত 
এ বং এ ম ন আক্রিে  সম্পসে তর  ে ো আম র া ে ল্পনাই ে র সত পাক্রর  না।’ ক্ল াউ ক্র য়া 
বলল। 

‘ডনসিক্রট ভ ক্রদে ও  ডত া র সয়স ে ।’ বলল ক্রজয়ান া। 
‘এ ে সি াঁ সয়ক্রম, নতুনসত্বর অভা ব, ক্রন যতাতসনর  সুসয াি ইতযাক্রদস ে  ডনসিক্রট ভ  

ক্রল সস্ট  আনসত পার ।  আসসল এ  ডনসিক্রট ভ ক্রদে গুসলা ও সদর  জীবসন খু বই ে ম । 
ক্রন যতাতন ডস খাসন  আসে, ক্রে ন্তু এ ম ন ক্রন যতাতন আম াস দর  স ম াসজও আস ে। ত সব  
ওসদর  সম াসজ  আক্রিে  সম্প স ে তর  ে ার সণ ক্রন যতাতনট া আম াস দর  সম াসজর  ড সয় 
ে ম ।  ওসদর  ডম সয় সদর  অ সন ে  ক্রে েু সে  আম র া ক্রন যতাতন বক্রল, ডস সব  আসসল  
ওসদর  সং সৃ্কক্রত, র ীক্রত, ক্রন য়ম - যা ডেসল সম সয় ক্রন ক্রবতসে সর্ সব াই ডম সন  ডনয়।  আর  
এ ে সি াঁ সয়ক্রম  ও নতুনসত্বর েো?’  
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বসল োম সল া ক্ল াউ ক্র য়া। হাস সলা ম ুখ ক্রট সপ। ত ার পর বলল, ‘আম াসদর  
অবা  ডম লাসম ে ার  ে াল ার, সক্রতয বলসত  ক্রে, আম াসদর সে  এ ে টা ি সর  ক্রস্থর  হসত 
ক্রদসে না।  উ ক্রড় সয় ক্রন সয় ডবড়া স ে আম াসদর  এ  ি র  ডেসে  ডস ি সর ।  এ সত নতুনসত্ব র 
এ ে টা বাক্রহ্যে  স্ব াদ  আসে, ক্রে ন্তু ডনই ে াক্রে, স্ব ক্রস্ত এ বং প ার স্প ক্ররে  ক্রবশ্বাস  ও  
ক্রন ভতরতা- যা  আম র া ম ুসক্রল ম  সম াসজর  ক্রস্থক্র তে ীল পক্রর বাসর  পাই ।’ 

‘আম াসদর  সভযতার  ম ু ণ্ড পাত  ে র সো ক্ল াউ ক্র য়া? আর  ডয  বড় ডলাভ 
ডদখক্রে  ম ুসক্রলম  পক্রর বাসর র  প্রক্র ত!’ বলল ক্রর ে লা।  

‘ডদখ,  এ ে টা সভযত ার  সবক্রে েু ভাল  হয়  না।  আম া সদর  সভয তা পৃক্রে বীসে  
ক্র বে ান ক্রদসয়সে, ক্রে ন্তু স্ব ীে ার ে র সতই হসব ,  জীবন সম্প স ে ত সক্রে ে  ে ান ক্রদসত 
পাসর ক্রন ।  আম র া েীে  দে তনসে  অনুে র ণ  ে র ক্রে, তাও আব া র  ক্রব ে ৃত ে সর ।   ম ত ও 
ত নক্র তে তার  বাাঁ ন  ডয  আে াসর ই ড হাে  েীে সদর  ক্রেল, আম র া তা  ক্রোঁ সড়  ডফ সলক্র ে ।’  

ক্ল াউ ক্র য়ার ে োগুসলা  ভাক্রর ।  সবাই  িম্ভ ীর  হ সয়  উ সে সে। ে সয়ে  ম ুহূতত  
নীর বতা।  ক্রজয়ানাই  ম ুখ খুলল  প্রেসম ।  বলল, ‘জীব সনর  এ  ে ান ক্রে  ম ুসক্রলম  সম াজ 
ক্রদসয়সে? ডদখসব, ওসদর  অ স নে  বাড়াবাক্রড় র  ডে ান  যুক্রক্ত ড নই ।  ডযম ন, সাম ান্য 
ওড়নার বযাপ ার  ক্র ন সয়  ওরা  ক্র ে  হাি াম াই  না  ব াাঁ  াসে।  তুক্র ম  ক্রে েু ম সন  ে সর া ন া 
সুম াইয়া।’  

সুম াইয়া হ াসসলা। ডস ম ুখ ডখ ালার আসিই  ে ো শু রু  ে র ল ক্ল াউ ক্র য়া। 
বলল, ‘ওড়নাসে  স াম ান্য  বল ে ডে ন ক্রজয়ানা? ওটা  ওস দর  ে াল ার, যা  ত াসদর  
ক্রবশ্বাসসর  সা সে ি ভীর ভাস ব যু ক্ত।’  

‘তা আক্রম  অস্ব ীে ার  ে র ক্রে না ক্ল াউ ক্র য়া। এ ই ক্রবশ্বাসসর  ক্রদ ে  োড়া এ র  
ইউ ক্রট ক্রল ক্রট  ক্রে?’ বলল ক্রজয়ানা ই। 

হাসল ক্ল াউ ক্র য়া। বলল, ‘এ র  ভাল জবাব  সুম াইয়া ক্রদ সত প া র সব।  ত সব  
আক্রম  ডযট া বুক্রঝ  ডসট া  হসল া, ডম সয়সদর  ডসৌন্দস যতর  স্থানগু সল াসে  ডে সলসদর  ড াখ  
ডেসে  ড িাপন র া খা বা আড় াস ল র াখা এ র  লক্ষ য।’  

োম ল ক্ল াউ ক্র য়া। ক্ল াউ ক্র য়া  ুপ ে র সতই  সুম াইয়া  বলল, ‘ক্রে ে  বসলে  
ক্ল াউ ক্র য়া।  এ টাই আম ার ও ে ো।’  
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‘ক্রে ে  আসে। ক্রে ন্তু ডম সয়স দর  এ ে তরফাভাসব এ টা  ে র ার  দর ে ার  ক্রে? 
ডেসলস দর  এ ভাস ব ড তা ক্রে েু   া ে া- াক্রে  ডনই।’ বলল  ডনে া।   

‘এ র  জবাব  হ সলা, ডম সয়র া প্র ে ৃক্রতিতভাসবই  আিরক্ষ াে ার ী পক্ষ  এ বং  
ডেসল র া  আক্র ম ণে ার ী পক্ষ।  অন্য ে োয় ,  ডম সয়র া  সা ারণ ভাসব  ক্রন ক্র িয় পক্ষ  এ বং 
ডেসলর া স ক্রক্র য় পক্ষ।  ইক্রত হা সসর  ডসই  আক্রদে াল ডে সে  আজ পযতে ডেসলর া ই 
ডম সয়সদর  উ পর  ড়া ও হ সয়স ে। এ   র সনর  অবাক্রি ত ি টন ার  ক্রবরুসদ্ধ  এ ে টা 
স্ব াভাক্রবে  প্রক্রতসর া  ক্র হসসস ব ই ডম সয় সদর  ডসৌন্দযত  আড়াল  ে সর  র াখার  বয ব স্থা 
বসলই ম নস্তা ক্র িে  ক্রদে  ডেসে  আম ার  ম সন হয়।’ বলল সুম াই য়া ।   

‘এ সত ক্রে  অব াক্রি ত ি টন া বন্ধ হসয়সে?’ বলল ক্রর ে লা। 
‘বন্ধ হয়ক্রন, ক্রে ন্তু ম ুসক্রলম  সম াসজ এ ই  র সনর  অব াক্রি ত ি টন া আম াসদর  

তুলনায় বহুগুণ ে ম ।  এ টা আক্রম  ক্র াইম  স্ট যাক্রট ক্রস্ট ে স -এ  ডদসখক্রে।’ বলল 
ক্ল াউ ক্র য়া।  

‘শু  ু ওড়না বা পদতা সতই এ ই অবাক্রি ত ি টন া সম্পূণতভাসব ব ন্ধ হসয় যা বার  
ে ো নয়।  সম্পূ ণত  বন্ধ  ে র ার  জ সন্য  এ  সংক্র াে  অপরা স র  অতযে ে সে ার  ে াক্রস্তর  
বযবস্থা র সয় সে।’ বলল সুম াইয় া।   

‘ওসর  ব াবা, ডদার র া ম ার ার  ে ো বল ে? আক্রম  ডম ক্র সে ল জুক্রর সপ্রসু সন্স 
ম ুসক্রলম  সম াসজর  এ  ে াক্রস্ত ক্রব াসনর  ে ো প সড়ক্র ে।’ বলল ক্রজয়ানা।  

‘ওসর  ব াবা  বলে  ডে ন? ক্র ন র পর া সদর  িা সয়  ডতা  ডদ ার র া পড় ার  ে ো নয়।  
অপরা ীর  ে াক্রস্ত ড হাে   াও  না?’  

‘ াই, ক্রে ন্তু প্রে াশ্য জনসম স ক্ষ  ঐ  ড দার র া  ম ার ার  বযা পার টাসে  ববতর তা  
বসল ম সন হয় ডযন।’ বলল ক্রজ য়ানা।   

‘এ টা ববতর তা নয়, আইনসি ত ে সে ার তা।  বর ং বলসত পা র, অপরা ট া 
অতযে ববতর ।  এ ই  ববতর  অপরা স র  ম ূসলাসে দ ে র সত  হ সল ে সে ার  ে াক্রস্ত অবশ্য ই  
প্রসয়াজন।’  

‘ম ূসলাসেদ  ক্রে  সম্ভব?’ বলল ডনে া।   
‘ডে ান অপরাস র ই  এ সে বাসর  ম ূসলাসেদ সম্ভব নয়।  ক্রে ন্তু ে ূ ন্য পযতাসয়  

আনা সম্ভব।’ বলল সুম াইয়া।  
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‘সম্ভব?’  
‘সম্ভব।  ড যখা সন ডম সয়সদর  পদতার  ক্রব ান সহ  ে াক্রস্তর  ক্রব ান ে াযতে র ী  

আসে, ডসখা সন অ পরা  এ ই  পযতাসয়  ডন সম  এ সসস ে। ডস ৌক্রদ আর ব  এ র  এ ে ক্রট 
দৃিাে।’ বলল সুম াইয়া।  

‘এ ই ডতাম র া  সাম সন  ডদ খ !’ ড্র াইক্রভং ক্রসট  ডে সে  হে া ৎ  ক্র  ৎে ার  ে সর  
উ ে সলা ক্ল াউ ক্র য়ার ে ণ্ঠ।   

সবাই এ ে সংসি  তাে াল স াম সন।  ই সতাম স যই ত াসদর  ে া স ন এ সসক্রেল 
পর পর অসনে  ে’ক্রট  ক্রবস স্ফার সণর  ে ব্দ ।  তার া  ড দখল , সাম সন  এ ে টা িাক্রড়  
ক্রবসস্ফার সণ েক্রড়সয় ক্রেক্রট সয়  প ড়সে, জ্বলসে দ াউ  দ াউ  ে সর ।   

‘ক্ল াউ ক্র য়া, আম াসদর  ডে ান  িাক্রড়  নয়স তা?’ উ ক্রেগ্ন  ে সণ্ঠ  ক্র ৎে ার  ে সর  
উ ে ল সুম াইয়া।  

‘ন া, আক্রম  লক্ষ য ে সর ক্রে, ওটা আম াসদর  িাক্রড়  নয়।’ বলল ক্ল াউ ক্র য়া।   
‘ক্রবসস্ফার ণ  ক্রে ভাসব  ি টল? ডে ান  ডটর ক্রর জম  নয়সতা? ইক্রঞ্জ সন র  ক্রবসস্ফ ার ণ 

পসর  ি টল ।  এ র  অেত ,  প্রেম  ক্রবসস্ফার ণগুসলা  ডব াম া ড েসে  হ স য়সে।’ বলল ক্রজয়ানা।  
‘আম ার ও তা -ই  ম সন  হয়।  আ স র াহীসদর  ে াউ সে  ডতা  ড বরুস ত  ড দখা  ডিল 

না।’ বলল ক্ল াউ ক্র য়া।   
‘ডযভা সব  ক্রব সস্ফার ণ ি সটস ে, তাসত  ম ানুর্  ডব রুসব  ক্রে  ে সর ! িাক্রড়  ডল া 

ে সর  ক্রদসল ক্ল াউ ক্র য়া?’ ক্রজসেস ে র ল ক্রজয়ানা।   
‘এ ে টু ডদখসত  দা ও, বুঝসত দ াও। বযাপার টা ডটর ক্রর জম  হসল ডতা  ভসয়র  

ে ো।’  
‘আে ংে া ে র ে  ক্রে ে?ু’ বলল ক্র র ে লা।  
‘ডভতসর র  ডবাম া সতও  ক্রবস স্ফা র ণ ি সট এ   র সনর  ি টন া ি ট সত পা সর ।  

সুতরাং ডটর ক্রর জসম র  ি টন াই ি সটসে, এ ে ো ক্রন ক্রশ্চত ে সর  বলা যাস ব না।’ বলল 
ক্রজয়ানা।  

ক্রবসস্ফার ণ ট া র াস্তা  জু সড়ই  েক্র ড়সয় প সড়সে।  পাে  ে াক্রট সয় ডযসত  হসল  
র াস্তার  পাসে  নাম সত  হ সব ।   



ক্রস এবং ক্রক্রসসন্ট  28 

 

‘আম াসদর  ক্রে  নাম া উ ক্র ত নয়, ক্রে  ি সটসে ডদখা উ ক্র ত নয়?’ ক্ল াউ ক্র য়া 
বলল।  িাক্রড় র  িক্রত এ ে দম  ড েসম  যা বা র  প যতাসয়  ডনসম  এ স স সে।   

ডপেন ডে সে  সুম াইয়া, ক্রর ে লা, ডনে া এ ে বাসে য বলল, ‘ডনসম ে াজ ডনই।  
 ল , আম র া ক্রিসয় পুক্রলসে  খব র  ডদব।’  

‘ক্রে ন্তু ডদ খা  প্রসয় াজন ডে ান ম া নুর্  ডবাঁ স  আসে  ক্রে না? সাহাযয  ে র ার  ডে ান 
সুসযাি  আম াসদর  আসে  ক্রে না?’ বলল  ক্রজয়ান া।   

‘অসম্ভব, ডে ান ম ানুর্  ডবাঁস  ো ে ার  ে ো নয়।  ডম াটাম ুক্রট  ডদখস তই পাওয় া  
যাসে স ব ক্রে েু।’  

‘ক্রে ে  আসে , আম র া যখন  ি াক্রড়  র াস্তার পাে  ক্রদসয় ক্রন সয়  যাব, তখন 
ক্র জ য়ানা ডনসম এে  নজর   ার ক্র দে টা ডদ সখ ডনসব।’ বলল ক্ল া উ ক্র য়া।  

‘নাইস।’ বলল ক্রজয়ানা। 
ক্রজয়ানা নাম সত য াসব  এ ম ন সম য় তার া ডদ খল , ক্রবপরীত  ক্রদ ে  ডেসে  দু সটা  

িাক্রড়  প্র ণ্ড  ডব সি  েু সট আস সে ।  তাস দর  িক্রতর  ম স য  ডে ান  ক্রে ােস্থতা  ডন ই।  ম সন  
হসে , ক্রব সস্ফার সণর  ক্রবর্য়ট া  ত ার া জাসন।   

ক্র জয়ানা নাম ল না িাক্রড়  ড েসে ।  ক্ল াউ ক্র য়াও ক্রন সর্  ের ল তা সে ।   
েুসট আসা িাক্রড় টা এ সস জ্বল ে িাক্রড় টার  সাম সন দাাঁড়াল।  িাক্রড়  ডেসে  

ে সয়ে জন নাম ল।  এ ে জন োড়া সবার  হাস ত ডস্ট নিান।   
তার া এ সস দাাঁড়াল  জ্বলে ি াক্রড় টার  সাম সন।   
‘ফসুয়ল টযাং সে র  ক্রবসস্ফার ণ সাম সনর  ক্রসট  দুসটাসে  ড দসখ া ক্র নক্র শ্চহ্ন ে সর 

ক্রদসয়সে। আর  ডদ সখা,   সে া সলট গুসলা  সবই  ক্রবসস্ফ াক্রর ত হসয়সে।  ডখলা  সাি  
হসয়সে  ে য়তানট ার, যক্রদ ডস এ  িাক্রড় সত এ সস ে াসে ।’ ম ুসখ ক্র ুর  হাক্রস ডটসন ড বে  
উ চ্চে সণ্ঠই বলল  খ াক্রল  হ াসত  ড নসম আসা সর দার  ডিা সের ডল াে ক্রট ।   

অন্য  ার জনও তার  পা সে  দ াাঁক্রড়সয় তা সে  সায় ক্র দল।   
ডলাে ক্রট  তার  প সে ট ডেসে  ডটক্র বল ডটক্র নস ব সলর  ম ত ক্র ম্বাে ৃক্র ত বস্তু  ডবর  

ে সর  েুাঁসড় ক্রদল  জ্বলে ি াক্রড় টার  ক্রদসে ।   
প্র ণ্ড  ে সব্দ  হাত ডব াম াক্রট  ক্রবস স্ফাক্রর ত হসলা।  আ সর ে  দফা ক্র েটসে  পড়ল 

জ্বলে িাক্রড় টার  অি -প্রতযি । 
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ডসক্রদসে  তাক্রে সয়  ডহ া ড হা ে স র  ডহসস  উ ে ল ডলাে টা।  তার পর ডস ড াসখ  
দূর বীন লাক্রিসয়  ক্ল াউ ক্র য়ার িা ক্রড় টাসে  ডদখল।   

ক্রফসর  ডিল  ওরা  িাক্রড় সত। ি াক্রড়  দু সটা  ি ুসর  দাাঁক্রড় সয়  আব ার  ডসই  ঝসড়র  
িক্রতসতই  েুসট  লল  কু সম ট -এ র  ক্রদসে ।   

িাক্রড় র  ডভত সর  ক্ল াউ ক্র য়ারা প াাঁ জন বসসক্র েল প ােসর র  ম ত ।  ড াখ  ভর া  
আতংে ।  ডে াাঁ ট তাস দর  শু ক্রে সয় ে াে  হসয়  ডি সে।  

ওরা  সল ডি সল ও ক্ল াউ ক্র য়াস দর  ম ুসখ ক্রে েুক্ষ ণ ে ো ফটু ল না।   
প্রেম  ে ো বলল ক্ল াউ ক্র য়াই।  বলল, ‘ওরাই তা হসল  ডবাম া  ডপসত  িাক্রড়  

ধ্বংস ে সর সে  এ বং ি াক্রড় র  আসর াহীসে  হতযা  ে সর সে।’ 
‘ডসট া  ডত া পক্রর ষ্কার।  ক্রে  নৃে ংসতা ! ধ্বংস  হওয় া িাক্রড়  ল স ক্ষ য  আবার  

ডবাম া ক্রন সক্ষ প !  ক্রহংরতা  পশুর  ম তই।’ বলল ক্রজয়ানা। 
‘ক্রজয়ানা, ড তাম ার  আর  নাম বা র  দর ে ার  ডনই।   ল এ বার  আ ম র া যাই।’ 
বসল ক্ল াউ ক্র য়া িাক্রড় স ত স্ট াটত ক্র দল। 
ক্রবসস্ফার ণ র াস্তার  ক্রে নার া প যতে েক্রড় সয় পসড়ক্র েল।  এ টা  পাে  ে া ট াসত  

ক্রিসয় ক্ল াউ ক্র য়া র াস্তার পা সে  ড নসম এল। 
র াস্তার ডোট ড ঝাপটার পাে  ম াক্রড় সয়  লার সম য় ক্ল াউ ক্র য়া ডঝা সপর  

ডভতর প সড়  োে া  আহম দ  ম ুসাসে  ড দখ সত  ডপল।  সংসি  স ংসি  িাক্রড়  ডব্র ে  ে সর্  
ক্র  ৎে ার  ে সর  উ ে ল ক্ল াউ ক্র য়া, ‘এ খাসন  এ ে জন মানুর্ পসড় আসে, ক্রজয়ানা!’ 

িাক্রড়  দাাঁক্রড়সয়  প সড়ক্র েল। 
ক্রজয়ানা িাক্রড় র  দর জা খুসল  েু সট ডবক্রর সয় এ ল।  ক্ল াউ ক্র য়া িাক্রড় র  দর জা 

খুসলসে, ক্রে ন্তু নাসম ক্রন ।  ডপেসনর  ক্রতনজন ও তাই।  তার া  ভাব স ে, ক্রন শ্চয় ডে উ  ম সর 
পসড় আস ে। ক্রজয়ানা  াক্ত ার, ডসই বযাপার টা ডদখুে । 

ক্রজয়ানা আহম দ ম ুসার  িা সয় হ াত ক্রদসয় ই  াপ া ে সণ্ঠ ব সল উ ে ল, ‘ডলাে টা  
ডবাঁস  আসে, ডতাম র া এ স।’ 

ক্ল াউ ক্র য়াই প্রেম  ক্রিসয়  দাাঁড়া ল। 
‘ক্রবসদে ী ক্ল াউ ক্র য়া, ম সন হসে  এ ক্রে য়ান যুবে ।’ 
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ক্র  ৎ হ সয় পসড়  োে া  আহম দ  ম ুসার  ম ুসখর  ক্রদ সে  ত াক্রে সয়  ম সে  উ ে ল 
ক্ল াউ ক্র য়া ।  অে াতসাসর ই ম ুখ ডেসে  ড বক্রর সয় এ ল , ‘এ  ক্রে !’ 

ম ুসখ উ সেি  ফসুট  উ ে ল ক্ল াউ ক্র য়ার। 
ক্রজয়ানা ক্রবক্রস্ম ত ড া সখ  ক্ল াউ ক্র য়ার ক্রদসে  ড সয়  বলল, ‘তুক্র ম  ড ন  এ সে  

ক্ল াউ ক্র য়া?’ 
ক্ল াউ ক্র য়া জবাব ডদব ার  আ সিই ডসখ াসন এ সস  হ াক্রজর  হসল া ওরা  

ক্রতনজন ।  এ সস ঝুাঁ সে  পড়ল ওরা আহম দ ম ুসার  উ পর।  সুম াইয়া তার  ম ুসখর  ক্রদসে  
এ ে নজর  তাক্রে সয় আতত ে সণ্ঠ বসল উ ে ল, ‘এ  ক্র ে, ক্রে  সবতনাে !’ 

ডবদনায়   ুপসস  ডি সে  সুম াইয়া র  ম ুখ। 
ক্রজয়ানা অবাে  ক্রব স্ময় ক্রন সয় সুম াইয়ার ক্রদসে  ড সয় বলল, ‘তুক্রম  ড ন  

এ সে? ক্ল াউ ক্র য়াও ডদখক্রে  ড স ন !’ 
সুম াইয়া ক্ল াউ ক্র য়ার  ক্রদসে  ড স য় বলল, ‘সক্রতয তুক্রম ও ড ন?’ 
‘এ সব পসর  হ সব ক্রজয়ানা, ম সন হয় ইক্রন  ম ার ািে ভা সব আহত, ে ান 

হাক্রর সয়সে। তুক্রম  ডদ খ এ সে ।’ 
ক্রজয়ানা আহম দ  ম ুসার   ান হাত   সর ই  ক্রেল।  বলল, ‘যু বে ক্রট  ে ান 

হার ায়ক্রন, প্র ণ্ড  অবসাস দ ি ুক্রম সয় পসড়স ে।’ 
‘আি াত ডে ম ন?’ বলল সুম াই য়া। 
‘এ ে টু বড় আি াত ম াোয় ঐ  এ ে  জায়িাসতই।  তস ব ড দসখ আম ার  ম সন 

হসে, আি াতটা আসি  ড েসে ই ক্রেল।  তার  উ পর নতুন  ে স র  আি াত ডলসি সে।’ 
বলল ক্রজয়ানা। 

‘ক্রে  ম সন ের ে তুক্রম, আি াতটা ক্রে ভাসব ডপ সয় সে?’ বলল ক্ল াউ ক্র য়া। 
‘বযাপার টা  খুব ই পক্রর ষ্কার।  ডদ খ , ইক্রন  পসড়  আ সেন ধ্বংস  হও য়া ি াক্রড় টার  

বর াবর  পা সে ই।  িাক্রড় টা  ক্রবস স্ফাক্রর ত হ ওয়ার  ক্রে ে  পূবত  ম ুহূ স তত ইক্রন  ঝাাঁ ক্রপ সয় পসড়ন  
িাক্রড়  ডে সে ।  ডসই  সম য় ম াো র  আহত জায় িায় আ বার  আি াত লা সি।’ 

এ ে টু োম ল ক্রজয়ানা। জ্বলে িাক্রড় টার  ক্রদসে  এ ে বার  তাক্রে সয় বলল, 
‘আক্রম  ক্রবক্রস্মত  হক্রে, ক্রে ে  ক্রবসস্ফার সণর  ম ুহূসতত  িাক্রড়  ডেসে  ড বর  হ সত  পার সলন  ক্রে  
ে সর? ডদখ, উ ক্রন  ক্রব সস্ফার সণ র  পাাঁ  ডসসে ন্  আ সিও  যক্র দ  ডবর  হ সতন, তাহ সল 
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িাক্রড়  বততমান স্থাসন নয় , আর ও  সাম সন এ ক্রিসয় ক্রবসস্ফ াক্রর ত হস তা।  ক্রে ন্তু তা হয়ক্রন ।  
অেতাৎ তার  নাম া এ বং  ক্রবস স্ফা র ণ এে ই সাসে ি সটসে।’ 

‘তার  ম াসন ,  উ ক্রন  ক্রব স স্ফার ণ ি টার  বযাপার টা দু ই -পাাঁ  ডসসে ন্  আসিও  
ডটর  পানক্র ন।  আক্র ম ণট া তা হসল তার  অজাসে  আে ক্রস্ম ে ভাসব হসয়স ে। এ ই 
অবস্থায় এ ই   র সনর  আক্র ম ণ ডেসে  আির ক্ষ া সক্রতয  দুিঃ সা য।’ বলল ক্রর ে ল া।   

‘ওর অক্রভ াসন  ম সন হয়  অস া  য বসল ক্রে েু ডনই।’ বলল ক্ল া উ ক্র য়া । 
‘ক্রে ে  বসলসে ক্ল াউ ক্র য়া।  এ ে টা ক্রবস্ময় উ ক্রন ।’ বলল  সুম াইয় া। 
‘ক্রে ন্তু ডতাম র া বলে  না ডে  উ ক্রন, এ সদে ী ডতা  উ ক্রন  নন ।  ডতাম র া ড ন  

ডে ম ন েসর তাসে?’ বলল ক্রর ে লা ও ডনে া প্রায় এ ে সাসে ই । 
‘সবই  জানস ব ডতাম র া।  প্রেসম  এ র  ক্র ক্র ে ৎসা দর ে ার ।’ বলল  ক্ল াউ ক্র য়া । 
‘এ সে  এ খান ড েসে  সক্রর সয় ডন য়া প্রসয় াজন।’ বলল  ক্রজয়ানা। 
‘ওসে  তা হসল  ডত া জাি াসত  হ সব।’ বলল  ক্ল াউ ক্র য়া । 
‘ডসট াই  আস ি ডদক্রখ  ড ি া  ে সর ।  ডজার  ে সর  জ ািাসনা  ক্রে ে  হস ব ন া।  

সহসজ  উ সে ন ক্রে না ড দক্রখ।’ ব সল ক্রজয়ানা  পসে ট ডেসে  ক্র রু ক্রন  ডবর  ে সর  আ হম দ 
ম ু সার  পাসয়র  ত ালুসত  খুব  আ লসতাভা সব সুড় সুক্র ড়  ক্রদল। 

ে াজ হসলা। 
খুব  ীসর   ী সর  ড াখ  খুলল আ হম দ ম ুসা।  ম সন হসলা, ড াখ  ড খালার আসি  

ক্র ো ে র ল।   
ড াখ  ডখ ালার পর প্র েসম  ত া র  ড াখ  ক্রিসয়  পড়ল িল ায় ডস্ট ক্রেসস্কাপ  

ডঝালা সনা ক্রজয়ানার  ক্রদসে ।  ত া র পর তাে াল ক্ল াউ ক্র য়ার ক্রদস ে ।  ক্ল াউ ক্র য়ার উ পর 
ড াখ পড়সতই  তার  ড াখ   ঞ্চ ল এ বং ড া সখ -ম ুস খ ক্রব স্ময় ফু সট উ ে ল।  এ র পর ডস 
দ্রুত সব ার  উ পর ড াখ ডবালা ল।  ড াখ  ক্রিসয় পড়ল তার  সুম া ইয়ার উ পর। 

আহম দ ম ুসা এ ে  ঝটে ায় উ সে  বসল।  ক্ল াউ ক্র য়া ও সুম া ইয়ার ক্রদসে  
ড সয় বলল, ‘ক্ল াউ ক্র য়া, সুম াইয়া আপনার া? এ খাসন?’ 

‘হ্যাাঁ,  আম র া এ খাসন।’ বসল  ক্ল াউ ক্র য়া ক্রজয়ানা, ক্রর ে লা ও ডনে া সে  
পক্রর  য় ে ক্রর সয় ক্রদসয় বলল, ‘এ খান ডেসে  প্রে সম  সসর  য াও য়া প্রসয়াজন, তার পর 
আপনার  ক্র ক্র ে ৎসা প্রসয়াজন।’ 
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‘ওর া এ ে বার  ক্রফসর  এ সসক্রে ল।  আবার ও আসসব আে ংে া ে র সেন?’ 
বলল আহম দ ম ুসা। 

‘ডে ম ন ে সর  জানসলন  ওরা  এ সসক্রেল?’ প্রায় সম স্ব সর  ব সল উ ে ল সে সল। 
তাসদর  ড াস খ -ম ুসখ  ক্রবস্ময়। 

‘আম ার  ম সন হ সে , ওরা ক্রফ সর  না  এ সল আপনার া  আম াসে  এ খান ডে সে  
স র াবার  জ সন্য  তাড়াহুড় া ে র স তন না।’ 

‘ডে ন এট া ম সন ের সেন?’ বলল ক্রজয়ানা। 
‘এ ই জসন্য  ে র ক্রে ডয, ওরা ক্রফসর  না এ সল  আপনার া বু ঝসতনই না  

ক্রে ভাসব দুি তটন াটা ি টল  ক্রেংবা ক্রে   র সনর  ডলাে  এ টা ি ক্রট সয়সে। অতএব  
আপনাসদর  ভয়ও  জাি সতা  না ।’ 

‘ভয় ে র ক্রে ক্রে  আম র া?’ বলল  ক্রজয়ানা। 
‘আম ার  তাই  ম সন হসে।  প্রােক্রম ে  ক্র ক্র ে ৎসা ে র ার  আসিই  যখন  

আপনার া এ  স্থ ান ডেসে  সর স ত  া সেন, তখন এ টাই   র স ত হয়  ডয ,  ভয়টাই  
আপনাসদর  ে াস ে প্র েম ক্রবসব  য।’ বলল আহম দ  ম ুসা। 

ক্রজয়ানা, ক্ররে লাসদর  ড াস খ -ম ুস খ ক্রবস্মসয় র  পাে াপাক্রে  সপ্রেং স অনুভূক্রতর  
সূ্ফর ণ িট ল। 

‘ ন্যবাদ।’ ক্রজয়ানা  বলল।  ত ার পর বলল, ‘আপনাসে  িাক্র ড়সত উ ে সত  
হসব।’ 

‘উ ে সবা।  ক্রে ন্তু তার  আসি  ক্রপ্ল্জ  আম াসে  বলুন ,  ওরা  ে তক্ষণ  আসি ডিস ে, 
ডে ানক্র দসে  ডি সে এ বং  আপনা র া ডে ানক্র দসে  য াসবন?’ 

‘পাাঁ  ক্রম ক্রন সটর  ডবক্রে  হসব  না  ওরা ডি সে। ওরা কু সম সটর  ক্রদসে  ডি সে, 
আম র াও কু সম সটর  ক্রদসে ই য া ব।’ 

‘ ন্যবাদ।’ ব সল আ হম দ ম ুস া উ ে ল।  আহম দ  ম ুসার  ম সন হসলা ,  তার  
ে র ীর টা আসির ড সয় অসনে  ভাক্রর ।  ডবে  দুবতল  ম সন হ সে ক্র নসজসে । 

আহম দ ম ুসা হাাঁটসত  শু রু ে সর ক্রেল িাক্রড় র  ক্রদসে । 
আহম দ ম ুসার  ম ুসখ হে া ৎ ডন সম  আসা ম ক্রল ন োয়া নজর  এ ড়াসলা না  

 াক্তার  ক্রজয়ানা ব াসনতসসর ।  ব লল, ‘আপনাসে  ক্রে  আক্রম  সাহ াযয ে র সত পাক্রর?’ 
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‘েযাংে স।  হাাঁটস ত অসুক্রব া হ স ে না।’ 
‘আপক্রন ডে র্ খ াবার  ে খন ডখ সয়সেন?’ 
‘িতে াল  দু পুসর র  পর।  ডে ন বলসেন এ ে ো?’ 
‘আম ার  ম সন হসে ,  আপনার  খাক্রল  স্ট ম াে ই এ খন বড় সম স্যা।’ 
িাক্রড় র  দর জায় এ সস  ক্ল াউ ক্র য়া আহম দ  ম ুসাসে  বলল, ‘আপ ক্রন  ডপে সনর  

ক্রসসট বসুন।’ 
‘ক্রে েু ম সন ে র সবন না, এ টাই ক্রে  ভাল  নয় ডয, আক্রম  সাম সনর  ক্রসসট 

বসলাম ?  ডপে সন আপনার া   া র জন বসসলন ?’ 
ক্ল াউ ক্র য়া সংসি সং সিই  ডহ সস  বলল, ‘এ ে টু ভুল হসয়ক্রেল আম ার ।  ক্রেে 

আসে।’ ম সন  ম সন  লক্র িত  হ স লা ক্ল াউ ক্র য়া ।  আহম দ  ম ুসা  ম ু সক্রল ম  এ বং ডম সয়সদর  
সাসে অবা  ডম লাসম ে া ও  সং ি এ ক্রড় সয়  সল, এ  ে ো ডস ভু সল ক্রিসয়ক্রেল। 

‘েযাংে স।’ ব সল আহম দ  ম ুসা  সাম সনর  ক্রসসট ক্রি সয় বসল। 
ক্ল াউ ক্র য়া এ সস বসল ড্র াইক্রভং  ক্রসসট। 
ক্রজয়ানা ড পেসনর  ক্রপে আপ  ড ে সে  এ ে টা ে যান এ সন  আহম দ  ম ুসার  হাস ত 

ক্রদসয় বলল, ‘প্রেসম  এ টা ডখসয়  ক্রন ন।  ে র ীর টা ভাল লািস ব।  তার পর িযাে স ড খসয়  
ক্র ন ন ।’ বসল স্যান্ উ ইস র  এ ে টা ডে াোও ত ার  হা সত ক্র দল। 

ে যানক্র ট হাসত ক্রন স য় আহম দ  ম ুসা ক্রে েু বলসত  য াক্রে ল।  তার  আসি ই  
ক্ল াউ ক্র য়া বলল, ‘তুক্রম  ভুল ে সর ে ক্রজয়া না।  ইক্রন  ম ুসক্রলম, ব্রযাক্র ন্  ডে ন , ম দ জাতীয়  
ক্রে েু খান না।  তুক্রম  জুস  এ সন দাও।’ 

‘স্যক্রর ।’ বসল ক্রজয়ানা  ব্রযাক্রন্ র  ে যান ক্রফক্রর সয় ক্রন ল এ বং জুস  এ সন ক্রদল। 
ক্রপে আপ ডেসে  ফা স্ট  এ ই  বক্স ক্রন সয় ক্রজয়ানা  িাক্রড় র  ড প েসন প্রস বে  

ে র ল। 
আহম দ ম ুসা বু ঝল, িাক্রড়  অ ন্য ডে াো ও সক্রর সয় ক্রন সয়  তার  আহত স্থা সনর  

শু শ্রুর্া  ে র া ওস দর  ইো। 
িাক্রড়  তখন  ল সত শু রু ে সর স ে। 
‘ ািঃ  ক্রজয়ানা ,  আক্রম  ক্রে  ফাস্ট  এ ই  বক্সটা  ডপ সত  পাক্রর?’ ব লল আহম দ 

ম ুসা। 
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‘অবশ্যই।  ক্রে ন্তু ফাস্ট  এ ই  ব সক্সর আপক্রন  ক্রে   ান?’ বলল ক্র জয়ানা। 
‘ডিাটা  বক্সটাই।’ 
ক্রজয়ানা ফাস্ট  এ ই  বক্স বাক্রড় সয়  র ল আহম দ  ম ুসার  ক্রদসে ।   
‘েযাংে স’ বসল বক্সক্রট  ক্রন ল আ হম দ ম ুসা। 
‘আম র া সাম সন ডে াে াও দাাঁ ড়াব।  আপনার  ক্ষ তস্থানট া ড ড্র ক্রসং ে র সত 

হসব।’ বলল ক্রজয়ানা। 
‘ক্রে ে  আসে। আপনার  ে াজট া যত দূর  পাক্রর  এ ক্রিসয় ক্রদক্র ে।’ বলল  

আহম দ ম ুসা। 
আহম দ ম ুসা ক্রস্প ক্রর সট  তুলা ক্রভক্র জসয় ম াোর  ক্ষ তটা পক্রর ষ্ক ার  ে র সত 

লািল। 
‘ক্ল াউ ক্র য়া, ওর পক্রর  য় ক্রদ সল  ন া, ডতাম াসদর  পক্রর  সয়র  ে োও বলসল  

ন া।’ বলল  ক্র র ে লা। 
ক্ল াউ ক্র য়া এ েটু হাসল।  ক্র স্ট য়াক্রর ং হুইসল হাত ডর সখ স াম সনর  ক্রদে  ডেসে  

দৃক্রি টা ক্রফক্রর সয় এ সন তাে াল আহম দ ম ুসার  ক্রদসে ।  বলল, ‘জনাব, ওরা সে সল 
আম ার  এ বং সুম াইয়ার বন্ধু।  আপনার  পক্রর  য় যক্রদ  বক্রল  আ পক্রি  ডনই ড তা?’  

‘পক্রর  য়ট া আনন্দ দায়ে  হসব  না।  তবু ক্রন র ানসন্দর  ভাি ও সদর  ক্রদস ত 
পাসর ন।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 

‘বাহ,  আপক্রন বুক্রঝ স াক্রহসতযর োত্র ক্রেসলন? সুন্দ র  সাক্রহসতযর ভার্ায় ে ো  
বসলন ।’ বলল ক্রজয় ানা। 

আহম দ ম ুসা  ক্রে েু বলস ত যাক্র েল ।  ে ো বসল  উ ে ল ক্ল াউ ক্র য়া। বলল, 
‘সুম াইয়া, তুক্রম  ওসদর  এ ে টু ক্রব্রফ ে সর া।’  

ডবে  ক্রে েুক্ষণ  নীর বতা।  আহমদ ম ুসা তুলা ক্রদসয় ম াে ার  আি াত পক্রর ষ্কার 
ে র সত বযস্ত হসয়  পসড়ক্র েল।  আর  সুম াইয়া ক্রর ে লা, ডনে া ও  ক্রজয়ানার ম াো দু’হাত 
ক্রদসয় ে াসে ডটসন ক্রন সয় আহ ম দ ম ুসার  ে াক্রহনী বলক্র েল।  অন্যক্রদসে  ক্ল াউ ক্র য়ার 
ে ূন্য দৃক্রি  সাম সন প্রসাক্রর ত। 

এ ে  সম য় সুম াইয়ার  ক্রব্রফ  ডে র্ হ সলা।  ক্রজয়ানা,  ক্রর ে লা ও  ড নে ার  ম াো  
খাড়া হসলা।  তাস দর  ম ুখ  িম্ভী র, ড াস খ-ম ুসখ  ক্রবস্ময়!  ক্রব্রফ  ড ে ানার  শু রুসত তাস দর  
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ডয   ট ুলতা  ক্রেল, হালে া ম স নাভাব  ক্রেল ,  তা  এ খন  ডনই।  সবা ই  ভাব সে, আর 
যতটুকু  পাসর  ডদখ সে  আহম দ ম ুসাসে । 

ক্ল াউ ক্র য়া তার  ে ূন্য দৃক্রি টা এ ে  সম য় ক্রফক্রর সয় ক্রন ল আ হম দ ম ুসার  ম ুসখর  
উ পর ।  আবার  ক্রফক্রর সয় ক্রন ল ত ার  দৃক্রি টা।   ী র  ে সণ্ঠ  বলল, ‘ড ানা ডে ম ন আসে?’  

‘ড ানা? ড ানাসে  আপক্রন ড স নন?’  
‘আম াসদর  ‘আপক্রন’ না  বলসল ই ক্রে  নয়?’  
এ ে টু ডেসম  আবার  শু রু ে র ল , ‘ড ানা আম ার  বন্ধু, এ ে ই ক্রবশ্বক্র বদযালসয়  

পক্রড়।’  
‘ড ানার  সা সে আম ার  পক্রর  সয়র  ে ো ক্রে  ে সর  জানসলন?’  
‘শু  ু পক্রর  য় নয়, ড ানার  ডসৌ ভাসিযর ে োও  জাক্রন ।’  
‘ক্রে  ডসৌভািয?’  
ক্রম ক্রি  হাক্রস ফু সট উ ে ল ক্ল াউ ক্র য়ার ডে াাঁ সট।  বলল, ‘োে  ওসব ে ো।  

আপনার  ম াোর  ডড্র ক্রসংট া হ স য় যাে ।’ বসল ক্ল াউ ক্র য়া িাক্র ড়  র াস্তা ডে সে  নাক্রম সয় 
ক্রন ল এ বং ডঝা প ডি র া এ ে টা ফাাঁে া জায়ি ায়  দ াাঁড় ে র াল। 

জায়িাটা ক্রন ক্রর ক্রবক্রল সুন্দ র ।  দক্রক্ষ ণ পাে  ক্রদসয় হাই ওসয়টা  পূ স বত কু সম সটর  
ক্রদসে   সল ড ি সে।  ক্রে ন্তু র াস্তার পাে  ক্রদসয় ি াে এ বং ডঝাপ  এ ত ি ন ডয , র াস্তা  ডে সে  
এ  জায়িাটা ড দখা ই যায়  না।  পূ বত পাে  ক্রদসয় এ ে টা পাে া র াস্তা হাই ওসয় ডেসে  
ডবক্রর সয় উ ি সর  বসনর  ড ভতসর   সল ডিসে।  হাই ওসয় ডেসে  ডব রুবার  পর প্রেম  
ক্রদসে  র াস্তাটার  দু’পাশ্ব ত বনাোক্রদত হ সল ও পসর  ত া ফ াাঁে া এ বং জায়িাটার  পূ বত 
পাে  ডি াঁসর্  সল ড িসে। ফাাঁে া জায়িার  ম াঝখ াসন এে টা সু ন্দর  সবুজ ক্রট লা। 

নাম ল ক্ল াউ ক্র য়া িাক্রড়  ড েসে ।  বলল, ‘এ স ক্রজয়ানা,  ডড্র ক্রসংট া  ে সর  দাও।’  
সুম াইয়ার ে াে  ডে সে  ক্রজয়ানা, ক্রর ে লা ও ডনে া  আহম দ  ম ুসার  পক্রর  য়  

পাবার  পর প্রায়  ক্রন বতাে  হসয়  ক্রিসয়ক্রেল।  অ বাে  হসয়  ত া র া ড দখক্রেল  আহম দ  
ম ুসাসে । 

আহম দ ম ুসা ডবক্রর সয় এ ল।  ব লল, ‘ক্ল াউ ক্র য়া, ডতাম াসদর  স ব ে ো বলা  
হয়ক্রন ।  খুব সংে সট আক্রে।  এ ে  ডসসে ন্  সম য়ও নি  না  ে র সল ভাল  হস তা।’  
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‘সংে ট টা আম াসদর  বলুন ।  ইসতাম স য  ক্রজয়ানা  ম াে ার  ড ড্র ক্রসংট া ে সর  
ডদসব।’ বলল  সুম াইয়া। 

সুম াইয়া, ক্রজয়ানা, ক্রর ে লা, ডন ে া সবাই  িাক্রড়  ডেসে  ডনসম এ সসক্রেল। 
ক্রজয়ানা িাক্রড়  ডে সে  ফা স্ট এই  বক্স ক্রন সয় এ সস আ হম দ ম ুসার  সাম সন 

দাাঁ ড়াল।  ম ুসখ  ত ার  ডে ান  ে ো ড নই।  ক্রব স্ময় - সবাব া দৃক্রি  ত ার  ড া সখ।  ক্রজয়ানার  ম স য  
ক্রে ােস্থতা। 

‘ডর ািী  ডয -ই ডহ াে, ডস  াক্তা সর র  অ ীন।’ ক্রজয়ানার ক্রদ সে  ড সয় ডে াাঁ সট 
এ ে  টুে সর া হাক্রস ডটসন বলল ক্ল াউ ক্র য়া। 

‘ন া, ত া নয়।  আক্রম  ভা বক্রেলা ম  আম ার  ডস ৌভাস িযর ে ো।’ বসল ক্রজয়ান া 
আহম দ ম ুসার  ক্রদ সে  ত াক্রে সয় বলল, ‘জনাব, আপক্রি  না  ো ে সল আপক্রন বসুন।  
আম ার  সুক্রব া হ সব।’  

ফাস্ট এ ই  বক্স খুসল  ে াজ শু রু ে র ল ক্রজয়ানা। 
‘এ বার  আপনার  সংে সটর  ে ে া বলুন।’ ক্রে েু হালে া সু সর  বল ল সুম াইয়া। 
‘এ  সংে ট জীবন -ম ৃতযুর  এ ে টা বাক্রজ  ডখল া সুম াইয় া।’  
‘জাক্রন জনাব, আপক্রন সাম া ন্য ক্রে েুসত  জড়ান  না।’ িম্ভী র  ে সণ্ঠ  বলল  

সুম াইয়া। তার  ে োয়  তার লয আর  ডনই। 
‘খুব সাম া সন্যর  ম স য অস াম া ন্য দুিঃ খ -ড বদনা োে সত পাসর  সুম াইয়া।’ 

বলল আহম দ ম ুসা। 
‘সাম ান্য আক্রম  ডস অ সেত বক্রল ক্রন।’ বলল সুম াইয় া। 
‘সাম াসন্যর  হস্ত  স্প সে ত ও  সাম ান্য অসনে  সম য়  অস াম ান্য  হসয়  ওসে ।’ 

বলল ক্ল াউ ক্র য়া। 
‘সাম াসন্যর  ে াসে  য া যায়, তা প্রে ৃতই  অস াম ান্য  নয়।’ বলল আহম দ  

ম ুসা। 
এ ে টু ডেসম ই আহম দ  ম ুসা আবার  বলল, ‘োে  এ সব।  ক্ল াউ ক্র য়া তুক্রম  

ওমর  বায়ার ে ো শু সন ে। আর  সুম াইয়া  তুক্রম  ওমর  বায়া সে  ড দসখে ও।’  
‘হ্যাাঁ, তাসে  ডে ন্দ্র ে সর ই  ডত া  আপনার  সাস ে  পক্রর  য়।  ডে া ন ক্রদনই  য া 

ডভালার নয়।’ বলল সুম াইয়া। 
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‘ওমর  বায়া সে  ব্ল্যাে  ক্র স  ক্রে  ন্যাপ ে সর ক্রেল।  িত  র াসত  তাসে  উ দ্ধ ার  
ে সর ক্রেলাম।  ডভার  র াসতই  তা সে  আবার  ওরা ক্রে তীয়বার  ক্রে  ন্যাপ ে র সত সফল  
হসয়সে।  ওস দর ই ক্রপেু…।’  

ে ো ডে র্ ে র সত  প ার সলা  না আহম দ ম ুসা।  উ ি র -পূবত বসন র  ক্রদে  ডেসে  
গুক্রল র  ে ব্দ  এ ল।  ে ব্দ  এ ল এ সে র  পর এে । 

আহম দ ম ুসা উ সে  দাাঁড়াল। 
ক্রজয়ানা আহত জায়ি াটার  উ পর তুলার  এ ে টা ডলয়ার ক্রদসয় ডটপ ক্রদসয়  

আট সে  ক্রদক্রেল।  ে াজট া অস ম্পূ ণ ত ডেসে  যাক্রে ল। 
আহম দ ম ুসা দাাঁড়া সলও ক্রজয়া না ডটপ আট সে  ডদয় ার  ে াজ ড ে র্ ে র ল। 
‘ ন্যবাদ ক্রজয়ানা,  াক্তার  আপক্রন।’ বসল আহম দ ম ুসা আ বা র  ম সনাসযাি  

ক্রন বদ্ধ ে র ল  গুক্রল র  ে সব্দ র  ক্রদস ে । 
‘ম সন হ সে ,  িাক্রড়  ে সর  গুক্র ল ে র সত ে র সত ডে উ  বা  ে ার া এ ক্রিসয়  

আসসে। সম্ভব ত ডে উ  ে াউ সে  তাড়া ে সর সে।’  
বসল এ ে টু োম ল আহম দ ম ু সা।  তার পর বলল দ্রু ত ে সণ্ঠ, ‘ওরা এ সস 

ডিসে। ক্ল াউ ক্র য়া, ডতাম র া এ ে টু িাক্রড় র  আড়াসল য াও।’  
ক্ল াউ ক্র য়া, ক্রজয়ানা, সুম াইয়া, ক্রর ে লা, ডনে া-  সবার  ম ুখ  শু ক্রে সয় ক্রিসয়ক্রেল  

ভসয়। 
আহম দ ম ুসার  ে ো শু সনই ড নে া ও ক্রর ে লা েুসট িাক্রড় র  আড়াসল  সল  

ডিল।  ক্রে ন্তু ক্ল াউ ক্র য়া, সুম াইয়া ও  ক্রজয়ানা  ত াক্রে সয় ক্রেল আহম দ ম ুসার  ম ুসখর  
ক্রদসে  উ ক্রেগ্নভাসব।  বলসত   াক্রে ল, আপক্রন ক্রবপদেস্থ, আপক্রন আহত, আপনার ই 
প্রেম  সসর  যাওয়া  দর ে ার ।  ক্রে ন্তু আহম দ ম ুসার  ম ুসখর  ক্রদসে  ড সয় ক্রে েু বলার  
সাহস হসলা  না। 

আহম দ ম ুসার  ে ো  ডে র্  হব ার  পর  ম ুহূ ততও  ডিল  না ।  ত ীসর র  ড বসি  এ ে টা 
ে ার  ডবক্রর সয় এ ল র াস্ত া  সর  ব সনর  ক্রদে  ড েসে ।  পাি সলর  ম ত তী ব্র িক্রতসত  েু সট 
িাক্রড় টা হা ইওসয় সত উ ে সত   াক্র েল । 

আবার  গুক্রল র  ে ব্দ  হসল া।  এ ে ই সা সে দুই গু ক্রল । 



ক্রস এবং ক্রক্রসসন্ট  38 

 

ক্রবে ট ে ব্দ  উে সলা টায়ার  ফা টার ।  এ বং তার  সা সে স াসে  েুসট আসা  
িাক্রড় টা এ ে টা পা ে  ডখসয়  র া স্তা ড েসে  ম াসে  প্রস বে  ে সর  ম ু খ েবু সড় পসড়  ডে সম  
ডিল আহম দ  ম ুসার  ে াে ডে স ে  ম াত্র অল্প ক্রে েু দসূর । 

ক্রে ে  ডসই ম ুহূসতত আসর ে ক্রট  িাক্রড়  তীব্র  ডব সি প্রসবে  ে র ল ম াস ে । 
আসিই  ম াসে  ড াে া ম ুখ  েবু সড় পড়া  িাক্রড়  ডে সে  এ ে জন তরুণ ও  

এ ে জন তরুণী ডব ক্রর সয়  এ ল।  তাসদর  ড া সখ -ম ুস খ  প্রবল  ে ংে া।  ম ৃতযু ড যন না সে  
তাসদর  দৃক্রি সত । 

িাক্রড়  ডেসে  ড বক্রর সয় আসা ত রুণক্র ট এ ে বার   ার ক্রদসে  ড সয় ডদৌাঁ ড় ক্রদল  
আহম দ ম ুসার  ক্রদ সে । 

ততক্ষ সণ ডপে সন এ সস  দাাঁড় া সনা িাক্রড়  ডে সে  ডবক্রর সয়  এ স সসে দু’জন 
ক্রর ভল ভার  ারী।  তাসদর  এ ে জন ক্রর ভল ভার  তুলল তরুণক্র ট র  উ সেসশ্য। 

আহম দ ম ুসা দাাঁক্রড়সয়ক্রেল ক্রস্থর  দৃক্রি সত ওক্রদ সে  তাক্রে সয়।  দু ই পসে সট তার  
দুই হাত। 

তার  ডপ েসন  দাাঁক্রড়সয়  ক্রেল  ক্ল াউ ক্র য়া, সুম াইয়া এ বং  ক্রজয়ানা। ি টন ার  এ ই 
আে ক্রস্মতায় তার া  ডযন পাের  হ সয় ক্রি সয়ক্রেল।  ি াক্রড় র  ডপ ে সন প ালাবার  ক্রন সদতে  
তার া ভুসল  ক্রিসয়ক্রেল।  তাস দর  ড াসখ -ম ুসখ ভয় -উ সেি  ক্রে ে সর  পড়সে। 

আহম দ ম ুসা তরুণক্র টসে  বাাঁ  া বার  জ সন্য  ড িার  ক্রস দ্ধাে ক্রন সয়  ক্রন ল। 
ক্রে ে  সম সয়ই তার   ান  হাত  ক্রর ভল ভার সসম ত ড বক্রর সয় এ ল প সে ট ডেসে ।  

আহম দ ম ুসা  ত রুণসে  লক্ষ য ে সর  উ দযত হসয়  উ ে া ক্রর ভল ভ ার  ারী ডলাে ক্রট র  হ াত  
লসক্ষ য গুক্র ল  ে র ল।  অবয েত লক্ষ য।  ডলাে টার  হাত ড েসে  ক্রর ভল ভার  পসড় ডিল।  
ডলাে টা বাম  হাত  ক্রদসয়  ড সপ  র ল  ান হাত। 

ক্রে ন্তু আহম দ  ম ুসার  গু ক্র ল র  ে ব্দ  ক্রম ক্রল সয় যাবার  আস িই  ডপ েসনর  ি াক্রড়  
ডেসে  নাম া  ক্রেতীয় বযক্রক্তর  ক্রর ভল ভার  উ দযত হসলা  আহম দ  ম ুসার  লসক্ষ য। 

আহম দ ম ুসার  ক্রর ভল ভাসর র  নল ও ড া সখর  পলসে  ি ু সর  ড িল তার  ক্রদসে ।  
ক্রে ন্তু এ বার  আহম দ ম ুসা ক্রেতীয় ডলাে ক্রট র  হাসতর ক্রদ সে  লক্ষ য ক্রস্থর  ে র ার  সম য় 
ডপল না ।  ক্রর ভল ভাসর র  নল  ি ুস র  এ সসই স্থূ ল  ল সক্ষ য গুক্র ল  বর্ তণ ে র ল। 
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গুক্র ল ক্রট  ডলাে ক্রট র  বক্ষ  ডভ দ  ে র ল।  উ দযত হ সয় উ ে া  তার  হা সতর  
ক্রর ভল ভার সসম তই  সল প সড় ডিল ড স। 

হাসত  গুক্র ল ক্রবদ্ধ  ডলাে ক্রট  গু ক্র ল  খাওয়ার  পর ম ুহূ সততই  সক্রক্র য়  হসয়  উ সে সে। 
বাম  হ াত  ক্রদসয়  প সে ট ড েসে  ড স ড বর  ে সর  এ সনসে  ডটক্র বল  ডটক্র নস বসলর  ম ত  এ ে টা 
হ্যান্  ড েসন ।  হ াত উ সে  আস সে ত ার  ম াোর  উ পর। 

ক্রেতীয় গুক্র ল  ডে াাঁড় ার  পর ডসস ে সন্ র  ম স যই তৃতীয় গু ক্র ল  ড বক্রর সয় এ ল 
আহম দ ম ুসার  ক্রর ভল ভার  ড েস ে । 

গুক্র ল টা সম্ভবত আব ার  ডলাে ক্রট র  হাসতই আি াত ে র ল।  ে ব্দ  উ ে সলা 
ভয়াবহ  ক্রবস স্ফার সণর ।  ক্রবস স্ফ াক্রর ত হসয় সে  হ্য ান্  ডেসন ক্র ট ডলাে ক্রট র  হা সতই।  
তার পর  যা  ি টল  তা ডদখ ার  ম ত নয়।  ক্রেন্ন ক্র ভন্ন হ সয় ড িল ডল া ে ক্রট র  ডদহ। 

ক্ল াউ ক্র য়াসদর  ড া খ ক্রব স্ফাক্রর ত হ সয়  উ সে সে। হ্যান্  ড েসন  ক্রট  তাসদর  
উ পর এসস পড়সল  এ তক্ষসণ তাসদর  অবস্থাও  ঐ  ড দস হর  ম ত ই হ সতা। 

আহম দ ম ুসা  ক্রর ভল ভার  প সে স ট র াখসত  র াখ সত  বলল, ‘ওসদ র  আক্রম  ক্র ক্র ন 
না।  আক্রম  এ  ড েসলক্র টসে  বাাঁ  াসত  ড সয়ক্রেল াম, ম ার সত ওসদর  আক্রম   াইক্রন ।  
ক্রে ন্তু…’  

ক্ল াউ ক্র য়া, সুম াইয়া,  ক্রজয়ানা  ডপেন  ডে সে  আহম দ ম ুসার  পাসে  এ সস  
দাাঁ ক্রড় সয়সে।  ক্রর ে লা এ বং ডন ে াও এ সসসে ।  তা সদর  ড াস খ-ম ুসখ আ সির ডস ই  
ম ৃতযুভয় ডনই ।  ক্রে ন্তু উ সে সি ক্রব বণত তাস দর  ম ুখ । 

‘ক্রে ন্তু ক্রে ?’ প্রশ্ন ে র ল ক্রজয়ানা শু ষ্ক  ে সণ্ঠ । 
‘ক্রে ন্তু আক্রম  না ম সর  ওস দর  ব াাঁ ক্র সয় র াখা  স ম্ভব  ক্রেল না ।  জা ক্রন  না ওরা  

ে ার া ।  সাংি াক্রতে  ড বপসর ায়া ।  সা ারণ ত  এ ম নট া  ড দখা  যায়  না ।’ বলল  আহম দ  
ম ুসা। 

ডসই ত রুণ -তরুণী দু’জন ম া ক্রট সত শু সয় পসড়ক্র েল ।  তার া  েুসট এ সস  
আহম দ ম ুসার  পা সয়র  উ পর পসড় ড িল ।  ডে াঁসদ  উ ে ল ।  বলল, ‘আপক্রন আম াসদর  
বাাঁক্র সয়সেন ।’  

আহম দ ম ুসা  ওস দর  হ াত  সর  তুলল ।  বলল, ‘ে াউ সে  বাাঁ া স বা  সা য  ক্রে  
আম ার ! আল্লাহ ড তাম াস দর  বাাঁক্র  সয়সেন ।  আক্রম  আম ার  ে ততবয  ে সর ক্রে ।’  
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তরুণ -তরুণী দু’জন তখনও ে াাঁপক্রেল ।  তরুণীক্রট  ক্ল াউ ক্র য়াসদর  বয়সসর ।  
তরুণক্র ট আহম দ ম ুসা ডে সে  দু ই - ার  বে সর র  ডোট ।  ডদ সখ ত া সদর  দু’জনসে ই োত্র 
ম সন হসে ।  স হজ -সর ল ম ুসখর  ভাব ।  জ ীবন সংো সম র  ক্র হ্ন তাসত  ডনই । 

ক্ল াউ ক্র য়া ও সুম াইয়া  ক্রিসয় ত রুণীক্রট সে  ে াসে ডটসন ক্রন ল । 
আর  আহম দ ম ুসা ে ো  ডে র্ ে সর  তরুণক্র টর  ে াাঁস  হাত  ক্রদসয়  বলল, ‘এ ত 

ভয় ডে ন?  ওরা  এ খন ডনই ।’  
‘না, ওরা আ সে ।  ওরা  অ সনে ।’  
‘ওরা ে ার া? ক্রে  ে ত্রুতা ওসদর  সাসে  ড তাম াস দর ?’  
‘ডস অসনে  ে ো।  ওরা...’  
‘োে  এ খন ।’  
বসল তরুণক্র টসে  োক্রম সয় ক্ল া উ ক্র য়ার ক্রদসে  ড সয় বলল, ‘এ খান ডেসে  

এ খক্রন  আম াসদর   সল  যাওয় া দর ে ার ।  অযো ঝ াসম লায় জক্র ড়সয় লাভ  ডনই ।’  
‘ক্রে ে  বসলসেন ।’  
বসল ডস ি াক্রড় র  ক্রদসে  এ সিা স লা। 
তার  সাস ে সে সল । 
িাদাি াক্রদ ে সর  স বাই  ক্ল াউ ক্র য়াসদর  ি াক্রড় সতই  উ ে ল । 
ড্র াইক্রভং  ক্রসসট বসল আব ার  ক্ল াউ ক্র য়াই। 
ম াে  ডেসে  ি াক্রড়  ডবক্রর সয়  েুটল  কু সম ট -এ র  ক্রদসে । 
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৩ 
িাক্রড় ক্রট  কু সম ট ে হসর র  প্রসবে  ম ুসখ ডপৌাঁে সল আহম দ  ম ুসা পসে ট ডেসে  

ক্রর সম াট ডসন্সর  ডবর  ে র ল । 
ক্রর সম াট ডসন্সর ক্রট  দুই  ইক্রঞ্চ  ব া ই এ ে  ইক্রঞ্চ  এ ে ক্রট  আয়তাে া র  পাত ।  এ র 

ক্রন স র  ক্রদসে  ক্ষ ুদ্র াে ার  ে সয়ে ক্রট  ডবাতাম  আসে ।  এ বং উ পসর র  ক্রদসে  এ ে ক্রট 
স্ক্র ীন । 

আহম দ ম ুসার  ম সন এ ে টা দুক্রশ্চো উ াঁক্রে  ক্রদসয় আস ে ।  যক্রদ ব্ল্যাে  ক্র সসর  
িাক্রড় টা কু সম সট না  ুসে বন্দর  অেবা হাই ওসয়  সর  ‘কু ম সপল’-এ র  ক্রদসে   সল  
ক্রিসয় োসে , তা হসল এ তক্ষস ণ ডসট া ক্রর সম াট ডসন্সসরর  নািাসলর  বাই সর   সল 
ডিসে। 

দুরু দুরু  ম ন ক্রন সয়ই  আহম দ  ম ুসা ক্রর সম াট ডসন্সর -এ র  এ ে টা  ক্রন ক্রদতি 
ডবাতা সম   াপ  ক্রদল । 

আনসন্দ ড াখ  উ জ্জ্বল হ সয় উ ে ল আহম দ ম ুসার ।  ডসন্সর  ে ো বসলস ে ।  
ডসন্সসরর  স্ক্র ীসন লাল  অযাসর া  বাম  পাে  ইক্রন্ সে ট ে র ল । 

আহম দ ম ুসা বলল,  ‘ক্ল াউ ক্র য়া, বা সম  কু সম ট ,  াসনর  র াস্ত া উ পকূ লীয় 
ে হর  অযাস ব  ও  িা লক্র ভ সনে  এ বং স াম সন র  হ াইও সয়  পুস ব  কু ম পার সল নির ীর  ক্রদ সে  
ডিসে,  তা -ই ক্রে ন া?’  

ড্র াইক্রভং ক্রসসট  বসা  ক্ল াউ ক্র য়া এ বং আ হম দ  ম ুসার  পা সে  বসা তরুণ,  
দু’জসনর  দৃক্রি  ডস সম য় আ হম দ ম ুসার  হা সতর ক্রদ সে  ক্রন বদ্ধ ক্রেল ।  সব বযাপ ার টা  
তার া না বুঝসল ও  এ টুকু  বুসঝক্র েল ডয,  ওটা  সূক্ষ ডে ান ইসলে ট্রক্রনে  যি। 

আর  তরুণক্র টর  ড া সখ -ম ুস খ ক্র ব স্ময় -ক্রবম ূঢ়তা  এ বং  ডস ই স াসে  প্রবল এ ে টা 
ভীক্রতর  ভাব  ডলসিই  ক্রেল ।  এ খ নও তার  ে াসে  স্ব প্নই  ম সন হস ে ডয,  ত ার  পা সে  বস া  
ম াঝাক্রর  িড়সনর  প্রায় তার  স ম বয়সী এ ই যু বে  প্রায় পাক্রখ  ক্রে ে াসর র  ম ত ে সর 
ভয়ানে  দুই ডল াে সে  হতযা ে সর সে। তার  আব্বার  ে াে ড েসে  ডস শু সনস ে, এ ই  
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ভয়ানে  ডলাে র া ক্র বশ্বসজাড়া  অপ্রক্রত েন্দ্বী  ও  অসীম  ে ক্র ক্তে ালী এ ে টা  দ সলর  
সদস্য ।  এ সদর  ি াসয়  হ াত  ড দ বার  সা হস  ে াসর া  ডনই।  এ র া যা   াই সব  তা ই  ে র সত 
পাসর ।  অে  ওসদর  দু’জন এ ম নভাসব ম র ল ডয ,  গুক্রল  ডোাঁড় ার ও সম য়  ডপল ন া।  
পরক্ষ সণই আবার  ভা বল ড স, ডলাে ক্রট  সা ারণ  বসট , ক্রে ন্তু তার  ড া সখর  দৃক্রি  ও  
ম ুসখর  ভাসবর  ক্রদ সে  তাে াসল ই ম সন হয় , ডস অস া ারণ ।  লাসখা ডলাসে র  ম স য  
দাাঁড়াসলও  ত াসে  আলা দা  ে র া য াসব ।  তার  ডদ সহর  স্প ে ত এ বং তার  হা ত দু’ক্রট  
ডদখ সত ম সন  হ সে খু বই  ডে াম ল, ক্রে ন্তু গুক্রল  ডোাঁড়ার  ঐ  সম য় তাসে  ম সন  হসয়ক্রেল  
ঋ জু এ ে  ইস্প াসতর  খণ্ড ।  আ র  ে ো শু সন  তা সে  ম সন  হসে  অতযে সপ্রক্রভ ত এ বং  
নর ম ভার্ী ডে ান অ যাপে । 

‘আপক্রন  ক্রে ে  বসলসেন ।  ক্রে ন্তু এ  ডখাাঁজ ডে ন?’ আহম দ ম ুসার  প্রসশ্নর  
জবাসব  বলল ক্ল াউ ক্র য়া । 

আহম দ ম ুসা ক্ল াউ ক্র য়ার প্রসশ্নর  জবাব না ক্রদ সয় বলল, ‘ডতা ম র া ডে াোয়  
যাসব?’  

‘যাওয়ার  ে ো ক্রেল  কু সম ট এয়ার সপাসটত ।’  
‘ও, ডতাম র া  ডে ান  ডপ্রা ো সম  এ সসক্রেসল,  এ খন ডয  য ার  ব াক্রড় স ত ক্রফর সে া?’  
‘ডে ম ন েসর বুঝসলন ?’  
‘ডতাম া সদর  লা সিজ  এ বং ‘অল  ফ্রান্স  ি ালতস ে যাস ট ডে ার’-এ র  ক্রস্ট ে ার 

ডদস খ।’  
‘যাওয়ার  ে ো ক্রেল  এ য়ারসপা সটত , ক্রে ন্তু এ খন যাক্রে  ন া।’  
‘ডে াোয়  যা সবন ?’  
‘ে ার ও আপক্রি  না োে সল আ ম াসদর  ে যাস ট ডে াসর র  ডর স্ট হাউ সস 

উ ে সবা ।’  
আহম দ ম ুসা তরু সণর  ক্রদসে  ম ুখ ি ুক্রর সয় বলল, ‘আপনার  না ম  ক্রে ? 

আপনার া ডে াোয়  যা সবন?’  
‘আক্রম  র ালফ ক্রফ্র ে  আর  ও আম ার  স্ত্রী ড বর া  লযাসজার ।  পযাক্রর সসর  

ইক্রঞ্জ ক্রন য়াক্রর ং ক্রবশ্বক্রবদযালসয়র  ডে র্ বসর্তর  োত্র ।  আম র া ভযাসে ে সন ক্রিসয়ক্রেলাম 
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আসম ক্রর ে া ।  পযাক্রর স ডফরার  প সে কু সম সট  এ সসক্রেলাম খ ালার  সাস ে ডদখ া ে র সত ।  
আম র া এ খন পযা ক্রর স ক্রফর ব ।’  

‘ক্রে ন্তু এ খন ডে াোয়  ডয সত  া ন?’  
ম ুহূততখাসনে  ভাবল ।  তার পর  বলল,  ‘খালা  আম্ম ার  ওখা সন ড যসত   াই  

ন া।  ওখাসন  ওরা ড াখ  র াখস ব ক্রন শ্চয় ।  ক্রে ন্তু ওখাসন ক্রটসে ট , লাসিজ স ব আস ে ।’  
ে ো ডে র্ না ে সর ই  ুপ ে র ল তরুণক্র ট ।  আহম দ ম ুসা বু ঝল, ডে াোয়  

যাসব  ক্রে ে  ে র সত পার সে  না ।  ভয় ে র সে? 
‘তাহ সল এ স দর  স াসে  ে যাস ট ডে াসর র  ডর স্ট হাউ সস  ক্রিসয়  উ ে ুন ।  এ র া 

আপনাসদর  স হসয াক্রিতা  ে র সব ।’  
‘আপনার  ে োয় ম সন হসে, আপক্রন আম াসদর  সাসে য াসে ন না ।’ ডপেন 

ডেসে  বলল  সুম াইয়া । 
‘হ্যাাঁ  ডবান ,  আম াসে  এ খা সন না ম সত হ সব ।’  
‘ক্রে ন্তু আ পক্রন  আহত,  অসুস্থ ।  আপনার  ক্র ক্র ে ৎসার  ক্রে েুই হয় ক্রন  এ খনও ।’ 

বলল ক্ল াউ ক্র য়া । 
‘ক্রে ন্তু ক্ল াউ ক্র য়া , আম ার  ড সয় খার াপ অ বস্থা ওমর  ব ায়ার, য াস ে  ওরা  সর  

ক্রন সয় যা সে ।  ম সন হ সে , ওরা  এ খনও এ ই ে হসর  র সয় সে ।’  
‘ক্রে ে  আসে।  আম র া ে হসর ই  ুে ক্রে ।  ডে াোয় ডয সত হসব,  ক্রে  ে র সত হসব  

বলুন ।’ ক্ল াউ ক্র য়া বলল । 
হাসল আ হম দ  ম ুসা ।  বলল,  ‘ডে াোয়  ডয সত  হ সব  জাক্রন না ।  ক্রে  ে র সত  

হসব  ড স  বযাপা সর  এ টুকু ই জাক্রন ডয ,  এ খা সন  ডন সম  এ ে টা টযাক্রক্স ক্রন সয় 
ক্রে  ন্যা পে ার ী ডসই  ি াক্রড় সে  খুাঁ সজ  ডবর  ে র ব ।  তার পর  ড দখসত  হসব  ক্রে  ে র া  
যায় ।’  

‘আম াসদর  ি াক্রড়  আস ে।  আ ম র া ডখাাঁজায়  ড তা  আপনাসে  সহস যাক্রিত া 
ে র সত পাক্রর ।’  

‘এ সব ে াজ দল ডবাঁস  হয়  না ।  ডতাম র া এ স দর  ক্রন সয়  ডর স্ট হ াউ সস য াও।  
ক্রট সে ট ও লাসিজ  এ সন  দা ও ও সদর ।  আম ার  ম সন হয় , ডতাম র া  এ ে সাসেই পয াক্রর স 
ডযসত  পার স ব ।’  
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বসল আহম দ ম ুসা এ ে টু ডে স ম ই আবার  বলল, ‘ডতাম াস দ র  ে ার ও ক্রে 
ডজন্ট স ক্র জাইন এর  হ্য াট আ সে?’  

‘আম ার  আসে, যক্রদ আ পক্রন প েন্দ ে সর ন ।’ বলল ক্রজয়ানা। 
বসল ডস হ্য াট আহম দ  ম ুসার  ক্র দসে  তুসল   র ল । 
আহম দ ম ুসা  হ্যাটক্র ট হাসত  ক্রন স ত ক্রন সত  বলল, ‘ ন্যবাদ, খুব  ভাল হ্য াট ।’  
‘ওসয়লে াম ।’ বলল ক্রজয়ানা। 
‘সাম সন িা েতলাটায়  আম াসে  নাক্রম সয় দ াও ক্ল াউ ক্র য়া ।’  
ক্ল াউ ক্র য়ার ম ুখ িম্ভীর ।  এ ভাসব আহম দ ম ুসার  ডনসম যাও য়াটাসে  ডস  

ক্রে েুসতই ডম সন ক্রন সত  পার স ে না ।  ম সন র  ডে াোয়  ড যন খ  খ   ে সর  উ ে সে এ ে টা  
ডবদনা । 

ক্ল াউ ক্র য়া িাসের োয়ায় ক্রন স য়  দাাঁড় ে র াল িাক্রড় ।  িাক্রড়  দ াাঁড় ে ক্রর সয়ই 
ক্ল াউ ক্র য়া িাক্রড়  ডে সে  ডন সম  ি াক্রড়  ি ুসর  এ সস আহম দ  ম ুসার  দর জা খুসল   র ল । 

ড বর া োড় া ক্রজয়ানা,  সুম াইয়া র াও ডনসম এসস সে। 
আহম দ ম ুসা ডন সম  এ ল ।  সুম াইয়া বলল,  ‘আম াসদর  ক্রে  ক্রে েুই ে র ার  

ডনই?’  
‘ডদায় া ে র  ডব ান।’ বলল আহ ম দ ম ুসা। 
ক্রজয়ানা আহম দ ম ুসার  হাত  ড েসে  হ্যাটক্র ট ক্রন সয় আ হম দ ম ু সার  ম াোয়  

বক্রসসয় ক্রদ সয় বলল, ‘বাহ, আ ম ার  ড সয় আ পনার  ম াো  বড় নয়।’  
‘ াক্তার সদর  ম াে া ে া সর া ড স য় ডে াট হয়  না।’ ডহসস  বলল  আহম দ ম ুসা। 
‘আক্রম  ম িজ বসড়া র  ে ো বক্রল ক্রন ।’  
‘না ম াপার  আ সি ডোটও  বলস ত পার  না।’  
ে ো ডে র্  ে সর ই  আহম দ  ম ুসা  ক্ল াউ ক্র য়ার ভার  হ সয়  োে া  ম ু সখর  ক্রদ সে  

ড সয় বলল, ‘ ডর স্ট হাউ স  ডে াোয়?’  
‘সাির ড েসে  উ সে  আসা  খাাঁক্র ড়র  এ ে দম  উ ির  ম াোয় পু ব পাসে র  প্রেম  

পাহাড়ট ায়।’  
‘েযাংে স।  ডতাম র া যাও। আক্র ম  এ ে টা টযাক্রক্স ড সে  ডনব।’  
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ক্ল াউ ক্র য়া আহম দ  ম ুসার  ে ো র  ক্রদসে  ভ্রুসক্ষ প  না  ে সর  র াস্তা র  ক্রদসে  দৃ ক্রি  
ক্রন সক্ষ প ে র ল। 

অল্পক্ষ সণ র  ম স যই এ ে টা টযাক্রক্স ক্রম লল।  হাত তুসল  াে ল ক্ল াউ ক্র য়া। 
টযাক্রক্স এ সস  দাাঁড় াসলা  ক্ল াউ ক্র য়ার িাক্রড় র  ডপে সন।  আহম দ  ম ু সা ডসক্রদসে  

এ ক্রিসয় বলল, ‘ে হর টা এ ে টু িুর ব।  ক্রেে  আসে?’  
ম াো ডন সড় টযাক্রক্সওয়াল া  বল ল, ‘ওসয়লে াম  স্যার ।’  
আহম দ ম ুসা উ ে ল ি াক্রড় সত। 
ডেসড় ক্র দল ি াক্রড় । 
 
 
 
‘ওসদ’ নদী কু সম ট ে হ সর র  ক্রে ে  ম াঝখা ন ক্রদসয়  প্র বাক্রহত  হসয় ে হ সর র  

দক্রক্ষ ণ প্রাসে আট লাক্রন্ট ে  ডেসে  উ সে  আসা খাাঁক্রড়সত ক্রিসয় প সড়সে। নদী ও খাাঁক্রড়র  
ক্রম লন স্থল ডেসে  ডসাজা ক্রসক্র ে  ম াইল পক্রশ্চসম  এ ে টা ডো ট ক্রট লা র  উ পর ডদয়াল ডি র া 
এ ে টা ক্রতন তলা বাক্রড় । 

এ ে টা র াস্তা বাক্রড় র  ডি সট ক্রি সয়  ডে র্ হ সয়সে।  বাক্রড় সত  এ ে টাই ডিট। 
ডিট ডপ সর াসল এ ে টা লাল ইট  ক্রবোসনা  র াস্তা ি াক্রড়  বার ান্দায়  ক্রিসয় ডে র্  

হসয়সে।  িাক্রড়  বার ান্দা  ডে সে  ক্রসাঁক্র ড়র  ক্রতনক্র ট  াপ ডপক্রর সয়  উ ে সল ে াসে র  এ ে টা 
সুদৃশ্য দর জা। দর জা  পার  হসল এ ে টা ে ক্রর স ার ।  দু’ক্রদসে  ে ক্ষ ।  েক্রর স ার 
ক্রে েুদূর  সাম সন এক্র িসয় এ ে টা ক্রবে াল হল  ি সর র  দর জায় ক্রি সয় ডে র্ হসয়স ে। 

হল  ি র ক্রট  সুন্দ র ভাসব সাজাসনা ।  হল  ি সর র  দু’প্রাে  ডে সে  দু’ক্র ট ক্রসাঁক্র ড় উ সে  
ডিসে  উ পসর ।   ানক্র দসে  অ েতা ৎ পক্রশ্চম ক্রদ সে র  ক্রসাঁক্র ড়র  ডিাড়া ডেসে  দক্রক্ষ ণ 
ডদয়াসলর  সা সে এ ে টা দর জা খুলসলই ডদখ া যা সব , এ ে টা ক্রসাঁক্র ড় ডনসম ডিস ে  
ডবজসম সন্ট ।  ড বজসম সন্ট ও  উ প র  তলার  ম ত হল  ি র  এ বং ে স ক্ষ র  সাক্রর । 

ডসই ে ক্ষ গুসলারই  এ ে ক্রট ।  এসে বা সর  এ ে  প্রাসে।  ওমর  বা য়া ড য়া সর  
বসা।  তার  হা তদু’ক্রট  ড য়াসর র  হাতসলর  সা সে বাাঁ া। ম াোর   ু ল উ ষ্কখষু্ক ।  ডে াাঁসটর  
ডে াণ ডবসয়  র ক্ত ঝরস ে। তার  ম াোটা ড য় াসর র  উ পর ডনক্র তস য় পড়া। 
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এ ে টা িক্রর লা সদৃে  ডলাে  দাাঁক্রড়সয় ক্রেল ি সর র  এ ে পাসে । তার  ড া খ  
দু’ক্রট  জ্বলক্রেল ডযন ক্রহংস ার  আ গুসন। 

ক্রপসয়সর  পল বলক্র েল, ‘ডতার  জসন্য আম াসদর  ড য  ডলাে ক্ষ য় হসয়সে, ডয  
ক্ষ ক্রত হসয় সে, তাসত  ডত ার  প্রক্র ত অণু  ডে সট  ডে সট  জ্বাক্রলসয়  ক্র দসলও  আম াসদর  জ্বালা  
ক্রম টসব না।  ক্রে ন্তু ডতাসে  ম ার স বা না।  ম া র সল  তুই  ক্রজসত  য াক্রব।  আর  আম র া ডহ সর  
যাব, ব্ল্যাে  ক্র স ড হসর  যাস ব।  ক্র ে ন্তু পক্রবত্র ক্র স হার স ব না।’  

বসল এ ে টু দম  ক্রন ল ক্রপসয়স র  পল।  ে সয়ে  র াউ ন্  পায় াক্রর  ে রল 
ডম সঝসত। তার পর ওমর  বায় া র  সাম সন এ সস  দাাঁক্রড়সয় বলল, ‘জাক্রনস , ডত াসে  আর  
ডে উ  ডে ান ক্রদন উ দ্ধার  ে র স ত আসসব  না।  ে য়তাসনর  ে য়তান আহম দ ম ুসা সে  
আম র া ধ্বংস ে সর ক্রে।’  

ওমর  বায়া  তার  বন্ধ  ড া খটা  খু লল।  তা র  ড াস খ অসনে টা ক্রব দ্রুসপর ভাব  
ফসুট  উ সে স ে। বলল, ‘তার  ডে ে  স্প ে ত ে র ার  সা য  আপনাস দ র  ডন ই।  উ ক্রন  হসলন  
ক্রক্র সসসন্ট র  ক্রবজসয়র  প্রতীে ।  এ ই প্রতীে সে  ধ্বংস ে র ার  সা য আপনাসদর  ডনই।’  

ডহা ডহ া ে সর  ড হসস  উ ে ল ক্রপস য়সর  পল।  বলল , ‘ডতাম া সদর  ক্রক্র সসসন্ট র 
প্রতীে  এ সে বাসর  গুাঁ ক্রড় সয় ড িসে। ে য়তাসন র  ে য়তান আহম দ ম ুসা ডত াম াসে  
উ দ্ধাসর র  আে ায়  িাক্রড়  ক্রন সয়  আম াসদর  অনুসর ণ ে র ক্রেল।  আম াসদর   সে া সলট  
ডবাম া তাসে  ি াক্রড় সু দ্ধ ডে র্ ে সর  ক্রদসয় সে।’  

‘আক্রম  ক্রবশ্বাস ে ক্রর  না।  ক্রক্র সসসন্ট র  প্রতীে সে  ডতাম র া ধ্বংস  ে র সত পার 
না।’  

‘আহম দ ম ুসার  সাসে লড় াইসয়  ক্রে েু ভুল ব্ল্যাে  ক্র স ে সর সে। ক্রে ন্তু এ বার  
ভুল হয়ক্রন ।  আম র া ‘লা ইল’ ডেসে  খবর  ড পলাম, ডর স্ট হাউ স ডেসে  ড য ডলাে ক্রট  
িাক্রড়  ক্রন সয় আম াসদর  অনুস র ণ ে সর ক্রেল , তার  ক্রবোনার ‘ডস্মল ডটস্ট’ প্রমাণ 
ে সর সে, অনুসর ণে ার ী ডলাে ক্রট  আহম দ ম ুসা ক্রেল।  সুতরাং ,  ডতাম া সদর  ক্রক্র সসন্ট  
অস্তক্রম ত।’  

ওমর  বায়ার ড াসখ -ম ুসখ  অন্ধ ে ার  ডনসম এ ল।  কু সম সট প্রস বসে র  ক্রে েু 
আসি ডস ও তা সদর  িাক্রড় র  ডপ েসন ভয়ানে  ক্রবস স্ফার সণ র  ে ব্দ  শু সনসে এ বং খুক্রে সত  
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ওসদর  উ ল্লাসও ড স ডদ সখ সে। দুবতল হ সয় পড়ল তার  ম ন।  ত বু বলল ডস, ‘ক্রম িঃ  পল, 
ক্র স ডভসে যায়, ক্রে ন্তু ক্রক্র সসন্ট  অস্তক্রম ত হয় না।’  

ওমর  বায়ার ে ো  ডে র্ হব ার  আ সিই  ফুাঁসস  উ ে ল ক্রপসয় সর  পল।  ে সয়ে  
 াপ এ ক্রিসয় ওমর  বায়ার ম ুস খ  এ ে টা োপ্পড় েুাঁ সড় ক্রদ সয় বল ল, ‘ে য়তাসনর  বাচ্চা,  
সব ডদ সখ - বুসঝও  এ  ে ো ব লক্র েস? পাাঁ ে’ বের আসি  ক্রক্র সসসন্ট র  ডতজ ক্রন সভ  
ডিসে  এ বং  ক্র সসর  পা সয়  দক্রল ত হসয়স ে। ডে াোয়  ড তাম ার  ক্র ক্র সসন্ট? ক্র সসর  ভসয়  
পাক্রল সয় ডবড়াে ডে ন বাক্রড় -ি র  সব ড ফসল?’  

‘আর  পাক্রল সয়  ডবড়া ব ন া।  ক্রন স জসে  এ বার  ম ুক্ত ে র সত  পার সল বাক্রড় সত  
ক্রফসর  যাব।’  

‘ওসয়লে াম ।  আম র া এ টাই  া ই।  তস ব ম ুক্ত  হসয়  নয়, আম াসদর  সম্ম াক্রন ত 
অক্রতক্রে হ সয় ডযস ত হ সব।’ ক্রবদ্রুসপর হাক্রস ফু সট উে ল। 

এ সম য় ি সর র  দর জায় এ সস দ াাঁড়াল এ ে জন। 
পাসয়র  ে সব্দ  ক্রফসর  তাে াল ক্র পসয়সর  পল।  ডল াে ক্রট সে  ডদ সখই  বলল, 

‘ফ্রাক্রন্সস বাইে  এ স স সেন?’  
ডলাে ক্রট  রুসে া  ান্ট ন।  ব্ল্যাে  ক্র সসর  কু সম ট অঞ্চসলর  প্র ান । 
এ ই বাক্রড় ক্রট  ব্ল্যাে  ক্র সসর  এ ে টা বড় ি াাঁক্রট ।  রুসে া  ান্ট ন এ ই ি াাঁক্রট র ও 

প্র ান।  ‘ডে াে’ প্র ান ও  ‘ওকু য়া’-এ র  উ পসদিা ফ্র াক্রন্স স ব াইে  ব্ল্যাে  ক্র সসর  এ  
ি াাঁক্রট সত ক্রেল বসল ই ক্রপ সয়সর  পল ওমর  বায়া সে  ক্রন সয় এ খা সন এ সসসে। ক্রপ সয়সর  
পল এ সস ফ্রাক্রন্সস ব াইে সে  পায়ক্রন ।  রুসে া  ান্ট নসে  লাক্র িসয়ক্রেল ক্রপসয় সর  পল 
তাসে ই খুাঁ সজ ডবর  ে র সত। 

ক্রপসয়সর  পল  ে ক্ষ  ডেসে  ডবর  হসলা। রুসে া  ান্ট নসে  ক্রন সয়  ডস উ সে  এ ল 
ডবজসম ন্ট  ড েসে  এ বং  প্রসবে  ে র ল এ ে তলার  ডসই বড়  হল  ি র টায়। 

ফ্রাক্রন্স স বাইে  বস সক্রেল ডস া ফায়।  ক্রপসয়সর  পল  ি সর   ুে সতই ডস  উ সে  
দাাঁড়াল। 

দু’জন হ্যান্ সে ে  ে র ল এ বং ক্রপসয়সর  পল পাসে র  ডসা ফ ায় ফ্রাক্রন্সস 
বাইসে র  ম ুসখাম ুক্রখ  বসল। 
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বসসই  ফ্রাক্রন্সস বাইে  বলল, ‘আক্রম  দু িঃ ক্রখত  ক্রম িঃ  পল, সব ে ো আক্রম  
রুসে ার  ে াসে  শু নল াম ।’  

‘অপরূ ণীয় ক্ষ ক্রত স্ব ীে ার  ে সর ও আম র া ওমর  বায়া সে  োক্রড় ক্র ন।’  
‘আক্রম  ে ৃতে ক্রম িঃ  পল।  এ  ক্ষ ক্রত পূরণ  ে র া  ‘ডে াে’ (KOC-Kingdom 

of Christ) ও ‘ওকু য়া’ (AOCOWA-Army of Christ of West Africa)-
এ র  পসক্ষ  সম্ভ ব  নয়।  তবু  আ ক্রম  ক্রসদ্ধাে  ক্রন সয়ক্রে , আক্রেতে  ক্ষ ক্রতর  ক্রদে টা আম র া 
পূরণ  ে র সবা।’  

‘েযাংে স ফ্রাক্রন্সস ।  ম ানক্র সে ভাসব আক্রম  ক্রব পযতস্ত। ফ্রাসন্স আ ম াসদর  প্রেম  
ডশ্রণ ীর  ডয  জনে ক্রক্ত ক্রেল তার  অস তসে র ও ড বক্রে  ডে র্ হসয়  ড িসে।’  

‘আক্রম  বুঝসত  পার ক্রে ন া ম াত্র এ ে জন ডলাে ... ।’  
ে ো ডে র্ না ে সর ই  ফ্রাক্রন্সস ব াইে  ডে সম  ডিল। 
‘আম াসদর  ডলাসে র া অ সনসে  বসল , ত ার  পা সে  তার  আল্লাহ ও নাক্রে  যা দু  

ে সর ।  তসব  ডজসন  খুক্রে  হসব ন, তার  আল্লাহ  তা সে  বাাঁ াস ত পা সর ক্রন ।  আম াসদর  
অনুসর ণ ে র ক্রেল।  ক্রর জাভত ফসর সস্ট র  র াস্তায় তাসে  আম র া তার  িাক্রড় সু দ্ধ খতম  
ে সর  ক্রদসয়ক্রে।’  

খুক্রে  হওয়ার  ড সয়  ফ্রাক্রন্সস   ম সে  উ ে লই ড বক্রে ।  বল ল, ‘সক্রতযই 
ম সর সে?’  

‘অবশ্যই।  বাাঁ ব ার  ড িা  ে র ার ও সুসযা ি আম র া ডদইক্রন ।’  
‘ি টন া যক্রদ সক্রতয  হয়, তাহস ল এ  ে তাব্দ ী র  সব স সয় বড় ি টন া আজ 

সংি ক্রট ত হসলা। আহম দ  ম ুসা ম ুসলম ানসদর  ে াসে  ক্রব জসয়র  প্রতীে  হ সয়  
দাাঁক্রড়সয়ক্রেল।’  

‘যক্রদ সক্রতয  হয়  বলস েন ডে ন? আপক্রন ক্রে  ক্রবশ্বাস ে র সত প ার সেন না?’  
‘ক্রম িঃ  পল , অক্রবশ্ব াসসর  প্রশ্ন  নয়।  ি টন া এ ত বড় ডয  ‘যক্রদ’ ে ব্দ বযব হার  ন া  

ে র সল এ র  প্রক্রত যোেত  ম যতাদ া ডদয় া হয় না।  ব্ল্য াে  ক্র স ইস ে ে র সল এ ই খবর  
ক্রবক্রক্র  ে সর  ইহুদী,  ীন, র াক্রে য়া ও পক্র শ্চসম র  ে াে ডেসে  ডে াক্রট  ডে াক্রট   লার আদায় 
ে র সত পাসর ।’  

‘ ন্যবাদ  ফ্রাক্রন্সস।  ডস  ক্র ো আম াসদর  আসে।’  
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‘এ খন বলুন, আম র া ক্রে  ে র সত যাক্রে ?’  
‘আম র া ওমর  বায় ার  ম াইন্  ে সন্ট্রাল  প্রস ি ার  পাে াপ াক্রে  আসর ে টা 

ক্রবে ল্প বযবস্থা ক্রন সয় ে াজ ে র ক্রেলাম।  পযাক্রর সসর  ‘ইন্ট ার ন্যা ে নাল সু্কল অব ল’-
এ র  িভ ক্রন তং বক্র র  ড য়ার ম যান  িঃ  ক্র ফরক্র জস ে যাসম রুসন র   ীফ  জাক্রস্ট স  িঃ  
উ সাম  বাই সে র  পালে  ক্রপ তা ।  ক্রতক্রন  যক্রদ   ীফ  জাক্রস্ট সসে  বস ল ড দন, তাহসল  ওমর  
বায়ার স্ব াক্ষ র যুক্ত  দর খাস্ত  ক্রন সয় ক্রি সয়  ডিাটা  ডে সট াই প্রত যাহার  ে র াসনা  ডযস ত 
পাসর ।  আক্রম  ে যাসম রুসনর  ে াসনতি ও আ ইন ক্রবর্সয়  এ ক্সপাটত এ ে জন  
আইনসের  সাসে আ সলা না ে সর ক্রে।  ক্রতক্রন  বসলসেন, ওমর  ব ায়া যক্রদ  এ খন ড িাটা 
ডে সট াই উ ই েড্র  ে র সত  ান, তাহসল  ডে া সটতর  ম া য সম  তা র  সম্পক্রি র  ডয  ক্রবক্র  
বযবস্থা ে সর সে  স বই ব াক্রতল হসয় য াসব, ক্রে ে  উ ইল বাক্রতল ে র ার  ম ত। তসব এ 
বযাপাসর  হ্য াাঁ বা না বলার এ খক্রতয়ার   ীফ জাক্রস্ট সসর ।  ক্রতক্রন ইসে  ে র সল ওমর  
বায়ার হাক্রজর া  োড়া ই তার  ক্রন স য়ািে ৃত এ যটক্র নতর  ক্রহয়াক্রর ং  ক্রন স য় ক্রসদ্ধাে  েহণ  ে র সত 
পাসর ন।’  

‘খুব ভ াল ে ো।  এ  ড িার  ে ত দূর?’  
‘ িঃ  ক্র ফরক্র জ স আম াসদর  েোয় এ  পযতে র াক্রজ  হনক্র ন।  আম র া এ ে টা 

ডম াক্ষ ম  বয বস্থা েহণ ে সর ক্রে।  এ খন ক্রতক্রন  আম া সদর  ে োয়  আসসত ব া য হ সবন।’  
ক্রে ে  এ  সম য় রুসে া  ান্ট ন দ্রুত হল  রু সম  প্রসবে  ে র ল।  তা র  ড াসখ-ম ু সখ 

প্রবল উ সি জনা। 
ক্রপসয়সর  পল এ বং  ফ্রাক্রন্সস ব া ইে  দু’জসনই তার  ক্র দসে  ক্রবক্র স্মত  দৃক্রি স ত 

 াইল। 
‘ক্র ে  হসয়স ে রু সে া? ক্রে  ি সটসে?’ বলল ক্রম িঃ  পল। 
‘ িঃ  ক্র ফরক্র জস–এর  ডেসল  র া লফ  ক্রফ্র ে  ও তার  স্ত্রী প াক্রল সয়স ে।  আম াসদর  

ডপরী  ও  ডলভী  ক্রন হত।’  
‘র ালফরা পাক্রল সয় সে!  ডপরী -সলভী ক্রন হ ত!!’ বলসত ব লসত উ সে  

দাাঁক্রড়সয়সে  ক্রম িঃ  পল।  ক্রবস্ময় ও ডক্র া  ক্রম ক্রশ্র ত হসয় তার  ম ুখ ক্র বে ৃত ে সর  তুসলসে।  
 ীসর   ীসর  প্রক্রতক্রহং সার  আ গুন  ডসখ াসন  ে   ে  ে সর  উ ে ল। 
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ম ুহূতত ে সয়ে  প সর  ডসা ফায়  ব সস পড়ল  ক্রপসয় সর  পল।  ম াে া ক্রন  ু ে সর  
দাাঁক্রড়সয়ক্রেল রুসে া  ান্ট ন। 

‘র ালফ–এ র  ম সতা এ ে  দুগ্ধ সপ াষ্য ডে সল এ বং  এ ে  বাক্রল ে া  হ তযা ে সর সে  
ডপরী ও  ডলভী সে, এ  ে ো ক্রব শ্বাস ে র সত বল?’  

‘ম সন হয় তা  নয়।  ওসদর  লা ে  পাওয়া ডি সে আম া সদর  ফ সর স্ট  ি াাঁ ক্রট 
ডেসে  স াত  ম াইল  দক্রক্ষ সণ কু স ম ট হাইও সয়র  প াসে  এ ে  ম াস ে ।  ম াসে  পাওয় া ডিস ে  
পর পর  দুসটা  িাক্রড় ।  দুসটাই  আম াসদর ।’  

‘ক্রে ভাসব ম ার া ডিস ে?’  
‘ডলভীর  বুসে  গুক্রল র  আি াত ।  আর  সম্ভবত  ড েসনস র  আি া স ত ক্রেন্ন ক্রভন্ন  

হসয় ডিস ে ড পরীর  ডদ হ।’  
‘দু’ক্রট  িাক্রড় ই আম াস দর  ডে ন? িাক্রড়  পরীক্ষ া  ে সর ে?’  
‘িাক্রড়  দু’ক্রট  পসনর  িজ  আ সি-ক্র পসে  দাাঁড়া সনা।  আ সির িা ক্রড় ক্রট র  ডপে সনর  

 ানক্র দসে র   াে া গুক্রল ক্রবদ্ধ  এ ব ং টায়ার  ড ফসট ডিসে।’  
‘িাক্রড়  দু’ক্রট  ক্রে  র াস্তায়?’  
‘ন া, দুসটাই ম া সে  প্রস বে  ে র া।’  
ড াখ  বন্ধ ে সর  ম ুহূতত ে সয়ে  ভাবল ক্রপ সয়সর  পল।  তার পর  ড া খ খু সল  

ডসাজা  হ সয়  বসল।  বলল, ‘আসির িাক্রড় র  টায় ার  ফসুটা  হ সয়সে  ড পরী ক্রে ংবা  ডলভীর  
গুক্রল সত। সাম সনর  িাক্রড়  লস ক্ষ য ব্ল্যাে  ক্র সসর  গুক্রল  সব সম য় ডপে সনর   ান  
 াে াসতই ল াসি।’  

এ ে টু ডেসম  ক্রন সয় আবার  শু রু ে র ল ক্রপসয়সর  পল, ‘ডপেসনর  িাক্রড় সত ক্রেল  
ডপরী এ বং ডলভী।  আর  সাম স নর  িাক্রড় সত ক্রেল র ালফ এ বং  তার  স্ত্রী। র ালফরা  
পালাক্রে ল এ বং  ডপরীর া  ওস দ র  তাড়া  ে সর ক্রেল।  আম ার  ম স ন হয় ,  র ালফরা  হ তযা 
ে সর ক্রন  ডপরীসদর ।  ডে ান তৃত ী য় পক্ষ হতযা  ে সর সে  ডলভী সে ।  ক্রে ন্তু ডপরী  ক্রন সজর  
হ্যান্  ডে সনস ই  ম ার া পসড় সে। ডে ান ে ত্রুপক্ষ  হ্যান্  ড েসন  েুাঁ ড় সল  তার া  
শু রুসতই  িাক্রড় সসম ত ডপরীস দ র  উ ক্রড় সয় ক্রদত।  এ খন ডে  এ ই  তৃতীয়  পক্ষ!’  
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‘আপক্রন ক্রে ে  বসলস েন স্যার ।  ডপরীস দর  ম ৃতসদ সহর  দে  িসজে  দূ সর  
আসয়াক্র ন  ম াখা ক্রে েু তুলা প াওয়া ডি সে। আসয়াক্র ন  ও তু লা র ালফরা ডযাি াড়  
ে র সত পার ার  ে ো নয়।’  

‘ক্রে ন্তু ডে  এ ই তৃত ীয় পক্ষ?’  
বসল ম ুহূততে াল ক্র ো  ে সর ই ক্রম িঃ  পল বলল, ‘রুসে া, তুক্রম  যাও এ খক্রন, 

স্থানটা ডদ সখ  এ স,  ডে ান ক্লু প া ও ক্রে না।’  
‘অলর াইট , স্যার ।  আর  ডে ান  ক্রন সদতে?’  
‘না।  তুক্রম  যা ও।’  
রুসে া ি ুসর  দাাঁক্রড়সয়  ে সয়ে  প া এ ক্রিসয়ক্রেল।  এ ম ন সম য়  প্রা য় ক্র ৎে ার  

ে সর  উ ে ল ক্রপসয়সর  পল, ‘দাাঁড় াও রু সে া।  ক্রিসয়  ে াজ ডনই।’  
েমসে  দাাঁক্রড়সয় ি ুর ল রুসে া।  তাে াল প্রশ্নসবা ে  দৃক্রি সত ক্রপ সয়সর  পসলর  

ক্রদসে । 
‘ িঃ  ক্র ফরক্র জসসর  কু সম ট ডপ ৌাঁোর  ে ো  ে’টায়?’ দ্রুত ে স ণ্ঠ  ক্রজসেস 

ে র ল পল। 
‘সম য় ক্রতক্রন  জানানক্র ন স্য ার ।  বসল সেন, কু সম ট ডপৌাঁ সে  ক্রতক্রন  আম াসদর  

ক্রন ক্রদতি জায়িায় সং সে ত ড পৌাঁ ে াসবন।’  
‘আজ পযাক্রর স ডেসে  কু সম সট আসার  ে য়টা ফ্লাইট আ সে?’  
‘ক্রবক্রভন্ন এ য়ারলাইসন্সর   ার টা ফ্লাইট আস ে ।  এ ে টা ডভার  ে’টায়, 

ক্রেতীয়টা ড বলা ব ার টায়, তৃতী য়টা েয়টায় এ বং   তেুতক্রট  র াত  বার টায়।’  
ক্রপসয়সর  পল ি ক্রড় র  ক্রদসে  ড স য় বলল, ‘এ খন ডবলা সাসড় এ িাসর া টা।  

এ খক্রন  তুক্রম  ডতাম া সদর  ডল াে স দর  ক্রন সয় য াও।  িঃ  ক্র ফরক্র জসসে  ক্রে  ন্যাপ ে সর  
এ খাসন ক্রন সয় আস সব।  আম া র  ক্রবশ্বাস , ডভ ার  ে’টার  ফ্লাই সট  ক্রতক্রন  আসসনক্র ন।  
সাম সনর  ডয ডে ান এ ে টা ফ্লাই ট  ক্রতক্রন   র সবন।  এ  ক্রতনটা ফ্লাইট  ডতাম াস দর  পাহার া  
ক্রদসত  হস ব।   িঃ  ক্র ফরক্র জসসে  হাসত  পা ওয়াই  এ খনে ার  প্রে ম  ও স বস সয়  জ রুক্রর  
ে াজ।’  

‘অলর াইট , স্যার ।’ বসল ডবক্রর সয় ড িল রু সে া  ান্ট ন। 
ড াখ বুজল ক্রপ সয়সর  পল  ডসা ফ ায় িা  এ ক্রল সয় ক্রদ সয়। 
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ম ুহূতত ে সয়ে  পসর  ড াখ খু সল ডসাজা হ সয় বসল ডস াফায়।  ব লল, ‘ডেসল  
হাক্রর সয় ব াপসে  পাওয়া  ম ন্দ হসব  না।  ত তক্রর  ড হান ক্রম িঃ  ফ্রাক্র ন্সস , আিাম ী ে ালই  
আম র া ে যাসম রুন যাব  ওমর  ব ায়া এ বং   িঃ  ক্র ফরক্র জসসে  ক্রন সয়।’    

‘ে ালসে? ডে ন? ক্রে  পক্রর ে ল্পনা?’ ক্রবস্ময় ফসুট উ ে ল ফ্রাক্রন্স স বাই সে র  
ড াসখ। 

‘বসলক্র ে না  ডয,  িঃ  ক্র ফরক্রজসসর পালে  পুত্র ে যাসম রুসনর   ীফ জাক্রস্ট স 
 িঃ  উ সা ম  বাইে ।  ড দখস বন ক্র ে  ি সট।   ীফ জ াক্রস্ট স উ সাম  বাইসে র  ে াজ  আদায়  
পাক্রন র  ম ত তরল  হ সয় য াসব।  ড েসলসে  হ াক্রর সয় ব াপসে  ডপসয়  বর ং ভালই  হসল া।’  

ফ্রাক্রন্সস বাইসে র  ড া খ -ম ুখ উ জ্জ্বল হসয় উ ে ল।  বলল, ‘ ন্যব াদ ক্রম িঃ  পল। 
বযাপার টা পক্রর ষ্কার হ সয়সে  আ ম ার  ে াসে।’  

‘ লুন তা হসল  উ ক্রে ।  ম া ডম র ীস ে   াকু ন, রুসে া   ান্ট ন যা সত  সফল হয়   িঃ  
ক্র ফরক্র জসসে  হাসত ডপস ত।’  

উ ে ল তার া দু’জসনই। 
 
 
 
ক্রর সম াট ডসন্স র ক্রট  আহম দ ম ুসার  হাসতই ক্রেল।  ক্রর সম া ট ডসন্সসরর 

ইক্রন্ সে টসর র  উ পর নজর  ডর সখই ক্রন সদতে  ক্রদক্রেল ড্র া ইভার স ে  ডে ান পসে ডে ান 
ক্রদসে  ডয সত হস ব। 

‘স্যার , আপক্রন ে হসর র  দে তনী য় স্থানগুসলা  ডদ খসবন, না ডে া ন ক্রে ে ানায় 
যাসবন?’ বলল ড্র াইভার । 

‘আম ার  এ ে  পুরাসনা বন্ধুর  ক্রে ে ানা খুাঁ জক্রে।  ক্র ো ে সর া  ন া, ডতাম া সে  
আক্রম  ক্রে ে ই ক্রন সয় যাব।’  

‘ ন্যবাদ  স্যার ।’  
‘িাক্রড়  ডে াে ায় ে াে সত প াসর’– ভাবক্রেল  আহম দ  ম ুসা।  ব্ল্ যাে  ক্র সসর 

ডে ান  বাক্রড় সত  ব া ি াাঁ ক্রট সত  ো ে াটাই স্ব াভাক্রবে ।  ড যখা সনই োে, ডবাঝা  যা সে ,  
িাক্রড় টা ক্রস্থর  দাাঁক্রড়সয়  আসে। 
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ক্রর সম াট ডসন্সসর ডদ খা  যা সে , িাক্রড় টা এ ে  ম া ইল দূ সর  র সয়স ে। 
ডলাসে ে ন ইক্রন্ সে টর  অনুসরণ ে সর  আর ও দুসটা র াস্তা পক্রর বততন ে র ল 

আহম দ ম ুসা। 
ক্রর সম াট ডসন্সসরর  ক্র স্ট যান্ট  ইক্রন্ সে টসর  দ্রুত দূর ত্ব  ে সম  আ সল । 
‘আর  পাাঁ ে’ িজ’ ডদখল  আহ ম দ ম ুসা।  ম ন  ঞ্চল হ সয় উ ে ল তার । 
তখন ডবে  প্রে স্ত এ ে টা র াস্তা ক্রদসয়   লক্র েল িাক্রড়  দক্র ক্ষ ণ ক্রদসে । 

ডলাসে ে ন ইক্রন্ সে টসর র  ‘অযাসর া ড হ ’ তখন  ক্রবে  ক্র েী  অ যাংসিসল  দক্রক্ষ ণ -পূবত  
ডে াসণ বাাঁে া সনা।   

যতই দূর ত্ব ে ম সে, ক্র ে ী ড বস ড় যাসে।  আহম দ ম ুসা বুঝল,  এ ই র াস্তার 
পুবপাসে র  ডে ান বাক্রড় সত  র াখ া আসে  িাক্রড় টা। 

এ ে  সম য় স্থান ক্রন স দত ে ে  তী র  ক্র সহ্নর  ডে ৌক্রণ ে  দূর ত্ব  ন ব্বই  ক্র েীসত  
উ ে ল ।  দূর ত্বোপে ক্রনসদতে সে দূর ত্ব ত খন পঞ্চ াে  িজ।  

আহম দ ম ুসা ি াক্রড়  দ াাঁড় ে র াস ত  ক্রন সদতে  ক্রদল।  আ হম দ ম ুসা জানালা ক্রদ সয়  
ম ুখ বাক্রড় সয় ডদখল, বাক্রড় টা এ ে টা ‘অসটাসম াবা ইল সাক্রভত স ডসন্ট া র ।’ বুঝ সত  
ক্রবলম্ব হসল া না  আহম দ  ম ুসার, সাক্রভতক্রসং–এ র  জসন্য সাক্রভতস  ড সন্ট াসর  ডর সখ  য াওয়া  
হসয়সে  িাক্রড় । 

ডতসত া হসয়  উ ে ল আহম দ  ম ু সার  ম ন।  পরক্ষ সণই ম নট া  আবার  সজী ব 
হসয়  উ ে ল, এ ে টু সম য় ডবক্রে  যাসব  তাসত  ক্রে? সাক্রভতস  ডসন্ট া র  ডে সে  ক্রে ে ানা ক্রন সয়  
সাম সন অ েসর  হওয়া  য াসব।  আে ংে ার  এ ে টা ে াল  ডম ি  ম সন র  ডে াণায় উ াঁক্রে  
ক্রদল, ব্ল্যাে  ক্র সসর  ওরা যক্র দ িাক্রড়  বদল ে সর  কু সম ট ডে স ে   সল ক্রিসয় ে াসে ! 
িাক্রড় র  ক্রে ে ানা ক্রন সয় ডস ক্রে  ে র সব! 

আহম দ ম ুসা ম ন ডেসে  এ সব  ক্র ো ডঝ সড় ড ফসল ম সন  ম সন ব লল, পসর র  
ে াজ পসর ।  এ খনে ার  ে াজ হস লা, িাক্রড় র  ম াক্রল ে  ব্ল্যাে  ক্র স–এ র  ক্রে ে ানা  ডযািাড়  
ে র া। 

আহম দ ম ুসা িাক্রড়  ড েসে  নাম ল।   
ভাড়া  ুক্রে সয় ক্রদ সয় প্রসবে  ে র ল সাক্রভতস ডসন্ট াসর । 
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সাক্রভতস ডসন্ট া সর  আট -দে টার  ম ত িাক্রড়  আ সে। আহম দ  ম ুসা  ুসেই ব্ল্যাে  
ক্র সসর  িাক্রড় টা ক্র ন সত পার ল। 

 ত্বর ডপসর াসল স াম সনই সাক্রভত স ডে  ।  সাক্রভতস ডে স র  বাম  পাসে  অক্রফস  
ক্রবক্রডং। ম াক্রে ডস্ট াক্রর  । 

সাক্রভতস ডসন্ট া সর র  ডসলস ম য াসনজাসর র  অক্রফস ক্রন  তলায়, ডনম সপ্ল্ট 
ডদস খই তা বুঝল আ হম দ ম ুসা ।   

িট িট ে সর  ডহাঁ সট ক্রিসয়  আহ ম দ ম ুসা প্রস বে  ে র ল ডসলস ম যাসনজাসর র  
অক্রফসস। 

‘গু  ম ক্রন তং।’ বসল  শু সভো  জ ানাল আহ ম দ  ম ুসা  ডটক্র ব সলর  ড পেসন বসা  
ম াঝবয় সী ডলাে ক্রট সে  লক্ষ য ে সর । 

‘গু  ম ক্রন তং।’ ডলাে ক্রট  আহ ম দ ম ুসার  জ বাব  ক্রদসয়  উ সে  দাাঁক্রড় সয়  
হ্যান্ সে ে  ে সর  বসল।  তার প র  বলল, ‘বসুন।’  

‘েযাংে স।  বসসত পার ক্রে না।  তাড়া আস ে।  ‘পযাক্রর স -৯ --৮ ৭ ৫৬২১’ নং 
িাক্রড় র  ম াক্রল ে  আম াসে  পাে া সলন  সাক্রভতস  ক্রল সস্ট  আর ও  ে সয়ে টা ক্রবর্য় ড যাি  
ে র ার  জসন্য।  দয়া ে সর  অ তা র  ফমতট া ক্রদন , ক্রল সখ  ড দই।’ 

‘স্যক্রর, উ ক্রন  ডে ান অ তার  ফমত ক্রফলআ প ে সর নক্র ন।  শু ু ওয়াক্রে ং -এ র 
জসন্য ক্র দসয়  ড িসে ন।  এ র  জস ন্য আম াস দর  ডে ান অ তার  ে ী ট পূর ণ ে র সত হয়  না।  
শু  ু ওয়াক্রে ং ডটাসে ন ক্রনসয়  ডি সলই  সল।  ডটাসে সনর   ুক্রপ্ল্সে ট আমর া র াক্রখ ।’ 

বসল ডসলস ম যা সনজার  এ ে টা  ুক্রপ্ল্সে ট ডটাসে ন ডবর  ে সর  ডটক্র বসল ডর সখ  
বলল, ‘এ টাই ওর  ুক্রপ্ল্সে ট ড টাসে ন।’ 

আহম দ ম ুসা ডসক্র দসে  তাক্রে স য় ডদখল ,  ডটাসে সন না ম্বার  ো ড়া আর  ক্রে েু 
ডনই। 

হে াৎ ে সর  এ ে র াে  হতাে ায় ড েসয় ডিল আ হম দ ম ুসার  ম ন। 
ম সনর  ভাবটা ডিাপন ে সর  আ হম দ ম ুসা বলল, ‘তাহসল দয়া  ে সর  নতুন 

অ তার টায় ক্রল সখ ক্রন ন ।’ 
ডসলস ম যাসনজার  অ তার  ে ী ট ডবর  ে র ল।  আহম দ ম ুসা  বসল  ডিল  এ বং  

ডস ক্রল খল।  ত ার পর ডটাসে সনর  সাসে  অ তার  ে ীটসে  অযা   ে সর  ডর সখ  ক্রদল। 
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‘েযাংে স।  গু  ম ক্রন তং’ বসল ডব ক্রর সয় এ ল আহম দ ম ুসা। 
সাক্রভতস ডসন্ট ার  ডে সে  ডবক্রর সয়  আসার  সম য় আহম দ ম ুসা ক্র নসজসে  খুব  

দুবতল ভা বল।  আবার  ব্ল্য াে  ক্র স তার  নাি াসলর  বা ইসর   সল ডিল।  ওমর  বায়া সে  
হাসত  ডপসয়ও  র া খসত  প ার ল না ডস।  ড ব ার ার  এ খন  ক্রে  অ বস্থা ডে  জ াসন!  আল্লাহ  
তাসে  র ক্ষ া ে রুন। 

‘সান্ত্বনার  ে ো এ ই, ওমর  বায়া সে  তার া হতযা  ে র সব না’- ভ া বল আহম দ 
ম ুসা।  ওমর  বায় া ডবাঁ স  োে স লই শু  ু  তার  সম্পক্রি র  আইনিত অক্র ে ার  ক্রেক্রন সয়  
ডনয়ার সুসয াি ে াসে ।  এ  অক্র ে ার  আদাসয়র  জসন্য  ব্ল্যাে  ক্র স এ বার  ডে া ন প সে 
এ সিাসব  ডে  জা সন। 

আহম দ ম ুসার ও ম াস ঝ ম া সঝ আজে াল ক্রবস্ময় সৃক্রি  হসে, ওমর  বায়ার  
দে  হ াজার এ ে সর র  এ ে খণ্ড  জক্রম সে  ‘ডে াে’, ‘ওকু য়া’ এ বং ‘ব্ল্যাে  ক্র স’ এ ত  
গুরুত্ব  ক্রদসে  ডে ন? এ টা  ক্রে  এ ে টা ডজসদ পক্রর ণত হসয় সে তাসদর !  ওমর  বায়া সে  
ডে ন্দ্র ে সর  এ  পযতে  ব্ল্য াে  ক্র স -এ র  ডয  ক্ষ ক্রত হ সয়সে, তার  পক্রর ম াণ ওমর  বায়ার 
জক্রম র  ম ত ে ত খণ্ড  জক্রম র  ম ূসলযর  ড সয়  অসনে  ডবক্রে ।  অনুন্ন ত ে যাসম রুসনর  
ম যাসলক্র র য়া ও পী তজ্বর পী ক্রড় ত এ বং ভয়ানে  ক্রসক্র স ম াক্রে  অ ুযক্রর্ ত এ ে খণ্ড  জক্রম 
ক্রন সয়  ডজদ  এ তদূর  প যতে যাও য়া ক্রে েুসতই  স্ব াভাক্রবে  নয় । 

‘আসল ে ার ণ খৃ স্ট বাসদর  স্ব ােত।  ‘ডে াে’, ‘ওকু য়া’ এ বং ‘ব্ল্যাে  ক্র স’ 
সবাই ত াসদর  ভ ার্ায় ক্রযশুর  স াম্র াজয প্রক্রতষ্ঠার  জ সন্য ে াজ ে র সে- ভাবল আহম দ 
ম ুসা।  এ ই ক্রদে  ক্রদসয়  ক্রব ার  ে র সল তসবই  তাস দর  ডজসদর  তা ৎপযত  ড বাঝা  যাস ব।  
এ  ক্রবর্সয় ভ াবস ত ক্রি সয় আ হ ম দ ম ুসার  ড াসখ  ড ভ সস  উ ে ল আক্রফ্রে ার  ম ানক্র  ত্র। 
খৃস্ট ানসদর  ত তক্রর  ম ানক্র  ত্র।  এই ম ান ক্র সত্র  ম ত ক্রবশ্বাসসর  ক্রভক্র ি সত আক্রফ্রে াসে  ক্রতন  
ভাসি ভ াি ে র া হসয় সে। ম ুসক্রলম  ডম জক্রর ক্রট  অঞ্চল, খৃস্ট ান ডম জক্রর ক্রট  অঞ্চল এ বং 
ডিাত্র - ম ত ডম জক্রর ক্রট  অঞ্চল।  সু দান,  াদ ও না ইসজক্রর য়া ড েস ে  উ ি সর  ডিাটা উ ি র 
আক্রফ্রে া ম ুসক্রলম  ডম জক্রর ক্রট  এ লাে া।  এ ই ম ুসক্রলম  ডম জক্রর ক্রট  এ লাে ার  দক্রক্ষ সণ 
ক্রবে াল আক্রফ্র ে ার  পূবত উ পকূ ল ও পক্রশ্চম উ পকূ সলর  দু’ক্রট  পসে সট ডি াত্র - ম ত 
ক্রবশ্বাসীর া ডম জক্রর ক্রট ।  পূবত  উ পকূ সলর  দক্রক্ষ ণাংসে  ডম া জাক্রম্বে, জাক্রম্বয়া ও  
বতসসায়ান া এ বং পক্রশ্চম উ প কূ সলর  ম  য অঞ্চসল িযাবন ও ে যাসম রুন অঞ্চসল  
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ডিাত্র - ম ত  ক্রবশ্বাসীর া  সংখয াগু রু।  ত সব  বত সসায়ানা  খৃস্ট া নস দর  হ া সত   সল  যাব ার  
ম ুসখ।  ডস খাসন  খৃস্ট া ন  ও  ড িাত্র - সম তর  অনুসার ীস দর  সং খযা  স ম ান সম ান।  এ ই  দুই  
পসে টস হ ইক্রেওক্রপয় া, তাঞ্জ াক্রন য়া ও ডসাম াক্রল য়া সে  (ইক্রেও ক্রপ য়া ও  তাঞ্জ াক্রন য়ায়  
ম ুসক্রলম  ও খৃস্ট া ন সম ান সম ান এ বং ডসাম াক্রল য়ায় প্রায় স বাই ম ুসলম ান)  বাদ  
ক্রদসল ম ুসক্রলম  উ ি র  আক্রফ্রোর  দক্রক্ষ সণ এ িার ক্রট  র াসে  খৃ স্ট া নর া সংখযাগু রু।  
আক্রফ্রে ার   ম তীয় ম ানক্র  সত্র আ সর ে টা ক্রবর্য় লক্ষ য ণীয়।  আক্র ফ্রে ার  পূবত উ পকূ সলর  
সব ড দসে ই ম ুসলম ানস দর  উ সল্লখসযা িয উ পক্রস্থক্রত আ সে ।  ডযম ন ডম াজ াক্রম্বসে  
দে ভাি, তাঞ্জ াক্রন য়ায় ডত ক্রত্র ে  ভাি, ডে ক্রন য়ায় েয়  ভ াি  এ বং  ইক্রেওক্রপয় ায়   ক্রল্লে 
ভাি ম ুসক্রলম  ড দখা সনা হসয়স ে খৃস্ট া ন ম ানক্র  সত্র।  ক্রে ন্তু  পক্রশ্চম উ পকূ ল প্রায় ম ুসক্রলম  
ে ূন্য হ সয় পসড়স ে। পক্র শ্চম উ পকূ সলর  নাক্রম ক্রবয়া, অযাংস িা লা, ে ংসিা, িযাবন ও  
ক্রন র ক্ষ ীয় ক্রিক্রন - এ ই ে য়ক্রট  ডদ সে  ম ুসক্রলম  ডনই বল সলই  স ল।  ে ংসিাসত  ডয  দু ই 
পার সসন্ট  ম ুসলম ান ডদখ াসনা  হসয় সে, ডসট াও ম সন  হয় উ ি র  ে ংসিার  ডসন্ট্রাল  
আক্রফ্রে ান ক্রর পাবক্রল ে  সক্রন্ন ক্রহত অঞ্চ সল।  ডসন্ ট্রাল আক্রফ্রে া ন ক্রর পাবক্রল সে  ে াক্রব্বে  
পার সসন্ট  ম ুসলম ান।  আক্রফ্রে ার  পক্রশ্চম উ পকূ লীয়  ম তীয় ম ানক্র  সত্রর  এ ই 
ত বক্রে সিযর  প্রক্রত িভীর  দৃক্রি  ক্রদসল ড বা ঝা  যায়, খৃস্ট ানসদর  ম ুসক্রলম  ে ূন্যের ণ বা  
ম ুসক্রলম  ক্রন ম ূত লে র ণ অক্রভযান অবযাহত  িক্রতস ত উ ি সর  অ ে সর  হসে ।  খৃস্ট ানস দর  
ম ুসক্রলম  ক্রনম ূতলে রণ এ ই অক্রভযান আজ ে যাসম রুসন এ সস  উ পক্রস্থত হসয় সে। দক্রক্ষ ণ 
ে যাসম রুনসে  ম ুসক্রলম  ে ূন্য ে র ার  ে াজ তাস দর  প্র ায়  স ম্পূণত।  ওমর  বায়ার  দে  
হাজার এ ে র  জক্রম র  এ লাে া খৃ স্ট ানর া ডপসয় ডিসলই  দক্র ক্ষ ণ ে যাসম রুন দখল 
তাসদর  সম্পূণত  হসয়  যায়।  এ ই  ে ার সণই ওমর  ব ায়ার জক্রম  ক্রন সয় ‘ডে াে’, ‘ওকু য়া’ 
ও ‘ব্ল্যাে  ক্র স’ এ ই ডজদ ে র সে এ বং এ ই ে ার সণই তার া জক্র ম টা হাত ে র ার  জসন্য 
সবতািে  ে ক্রক্ত প্রসয়া ি ে সর স ে। সুতরাং , আসল স ংি াতটা  ক্র স ও ক্রক্র সসসন্ট র  
ম স য।  ওমর  বায়ার জক্রম  দক্রক্ষ ণ ে যাসম রুসন ক্রক্র সসন্ট -এ র  এ ে  অসহনীয় অক্রস্তত্ব 
হসয় দাাঁক্রড়সয় সে খৃ স্ট ানসদর  ে াসে। ওমর  বায় ার  জক্রম  দখ ল পাে াসপ াক্ত ে র ার  
সাসে ক্র স -এ র  ক্রবজয়  এ ে াি হসয় পসড়সে। 

সাক্রভতস ডসন্ট ার  ড েসে  ড বক্রর সয় এ সব ভাব সত ভ াবস ত আ হম দ ম ুসা  
ফটুপাত  সর  অক্রন ক্রদতিভা সব  হাাঁটক্র েল।  ডে াোয়  য াসব  ড স? ‘ব্ল্যাে  ক্র স’-এ র 
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ক্রন ে টবততী হবার  সূত্র তার  ক্রোঁ স ড় ডিস ে।  আবার  নতুন  ে সর  সূ ত্র তাসে  ত তক্রর  ে র সত  
হসব।  এ  জ সন্য  আর ও  ভাবা  প্র সয়াজন।  ত ার  এ খন  ক্ল াউ ক্র য়ার ওখা সন  ক্রফসর  
যাওয়াই  ভাল।  ভ াবল আ হম দ  ম ুসা। 

এ ে টা টযাক্রক্স  াে ল ডস। 
টযাক্রক্সসত  সড়  বলল, ‘খাাঁক্রড় র  ম ুসখ পু ব  পাসে র  পা হ াসড়  ম ক্রহ লা ে যাস ট 

ডে াসর র  ডর স্ট হাউ স ।’ 
িাক্রড়  স্ট াটত ক্রনল।   লসত শু রু  ে র ল িাক্রড় । 
 
 
 
ক্রবর াট এে  ি ুম  ক্রদসয়ক্রেল আহ ম দ ম ুসা। 
যখন ি ুম  ডেসে  উ ে ল , ডদ খল , আসসর র  নাম ায যায়  যায় অবস্থ া।  

তাড়াতাক্রড়  আস সর র  নাম ায ডস সর  ডর স্ট হাউ সসর  ে ম ন লাউ ঞ্জ টাসত এ সস  বসল। 
ডসখাসন  আসি  ডে সে ই ব সসক্রে ল সুম াইয়া, ক্রজয়ানা এ বং  ড ব র া। 
আহম দ ম ুসা বস সতই ক্রজ য়ান া বসল উ ে ল, ‘সুম াইয়া ক্রে ন্তু আপনার  ম তই 

নাম ায পসড় ।’ 
‘নতুন ে ো হ সলা বুক্রঝ, িতব ার  পাউ সয় ডতা  ভাইয় াই আম াসদর  ডিাটা  

পক্রর বার সে  নাম া য  ক্রে ক্রখসয়ক্রেস লন ।  তার পর আম র া ডে উ  না ম া য ে াক্রড় ক্রন ।  অসনে  
ে ি ে সর  ক্রে েু সূ র া ক্রে সখক্রে আম র া ।’ 

এ  সম য় লাউসঞ্জ  প্রসবে  ে র ল ক্ল াউ ক্র য়া। লাউসঞ্জ  ুে সত  ুে সতই  বলল, 
‘ম যার ােন ি ুম  ক্রদসয়স েন আপক্র ন ।’ 

বসল ক্ল াউ ক্র য়া। বসস ই বল ল, ‘বলসত পাক্রর , আপক্রন ে’র াত ক্রন শ্চয়  
ি ুম ানক্র ন।  ক্রে  বল ক্রজয়ানা তুক্রম?’  

‘ক্ল াক্রে ক্রে ংবা অন্য ে ার সণও এ ম ন বড় ি ুম  ক্রদসত হস ত পা সর ।’ বলল  
ক্রজয়ানা। 

‘ক্ল াউ ক্র য়া ক্রে ে ই বসলসে। ি তে াল ক্রবসে ল ডে সে  ম  যর াত পযতে আক্রম  
বন্দী ক্রেলাম।  ত ার পর ডভার র াত প যতে লড়া ই হসয় সে। ডস লড়াইসয় ম ার া  ড িসে  
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জনাক্রতক্রর সে ে  ডলাে ।  ওমর  বায়া সে  ম ু ক্ত ে সর ক্রেলা ম  অবসে সর্।  ক্রে ন্তু 
ডভার র াসতই  তা সে  আবার  ক্র ে  ন্যাপ ে র া হয়।  ক্রে  ন্যাপ ে ার ীসদর  অনুসর ণ 
ে সর ই এ খান পযতে এ সসক্রে।  সুতরাং , ি ুম াবার  প্রেম  সুস যাি ড পসয়ই  এ খাসন  
এ সসক্রে ।’ 

ইসতাম স য র ালফ  ক্রফ্র ে  ও অ ন্য দু’জন এ সস লাউসঞ্জ বসসক্র েল।  র ালফ 
অবাে  ড াসখ  ক্রিলক্র েল ে ো গুস লা। ড বর া এ বং  র ালফ ক্রফ্র ে  ডর স্ট হাউ সস আসার  
পর ক্লাউক্র  য়ার ে াসে আহম দ  ম ুসার  সব ে ো শু সন সে। 

‘আপনার  সব ে ো আম র া শু সনক্র ে। দু’ক্রট  ডসৌভাসিযর আম র া ম াক্রল ে 
হসয়ক্রে।  এ ে. আপনাসে  ডদ খা র  এ বং আ পনার  সা সে  ে ো  ব লার দু লতভ  ডস ৌভািয  
আম াসদর  হসলা। দু ই. আপনার  ম ত ক্রবশ্বক্রবখযাত ম ানুসর্র  সাহাস যয আম র া প্রাসণ  
ডবাঁস ক্রে -  এ  ে াক্রহনী  আম র া বং ে ানুক্র সম  বলসত পার ব ।’ বল ল ড বর া। 

‘আম াসে  এ ভাস ব  ভাব সল  আক্রম  ে ি পা ই।  এ ম ন বড়  ডলাে সদর  ম াে ার  
উ পসর  বসা সনা  য ায়।  ত ার া ম া নুসর্র  বন্ধু  বা  স ােী  হ সত  পা স র  ন া।’ বলল  আহম দ  
ম ুসা। 

‘আপক্রন খুব  সুন্দ র  বসল সেন।  ক্রে ন্তু ডনতৃত্ব  যার া  ডদন  তা সদ র  স্থান ডত া  
ম াোর  উ পসর ই হয় ।’ বলল ক্ল াউ ক্র য়া। 

‘ম াোর  উ পসর  এ ে জনই আ স েন।  ক্রতক্রন  আল্লাহ, ক্রতক্রন  রিা।  আম াসদর  
সবতে াসলর  ডনত া  ক্রযক্রন ডসই  ম ু হাম্ম াদুর  র াসূলুল্লাহ  (সািঃ )  আম াসদর  হৃ দসয়র  ম ানুর্ ।  
বন্ধু ক্রতক্রন, সােী  ক্রতক্রন  আম াসদ র ।  পে প্রদে তে সে  পে যাত্রীস দ র  এ ে জন হসয়  সবার  
সাসেই  োে সত  হয় ।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 

‘ে ক্রে ন ে োগুসলা আপক্রন  সু ন্দর  ে সর  বলসত প াসর ন।  আ ম াসদর  ক্রযশুও 
ক্রে  তাই?’ বলল ড বর া। 

‘অবশ্যই।  ক্রযশু আম া স দর  র াসূ ল (সািঃ ) -এ র  পূবতসূরী ম াত্র ।’ 
ে ক্রফ এ ল এ  সম য়। 
সুম াইয়া ক্রিসয় ে ক্রফ ক্রন সয় এ স সক্রেল।  ডস বলল, ‘দীি ত ি ুসম র  পর ে ক্রফ 

আপনার  ভাল লা িসব ।’ 
‘ ন্যবাদ  ডব ান।  জাক্রন না এ ম ন সুসখর  ি ুম  আবার  ে খন ি ুমাসত প ার ব ।’ 
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আহম দ ম ুসার  এ  ে োর  সাসে  সাসে  সুম াইয়া, ক্ল াউ ক্র য়া, ক্রজয়ানা সবার  
ম ুখ ম্লান হ সয় ডিল।  তার া  ড জসনসে, শু সনসে, আ হম দ ম ু সার  ক্রন ক্রশ্চে ক্রবশ্রাসম র  
সুসযাি  খুব  ে ম ই হয়।  ে াটল  ে সে তর  ম তই অক্রস্থর ভাসব ডস  ড দে  ডেসে  ডদসে, এ ে  
ম হাসদে  ডেসে  অ ন্য ম হা সদ স ে  েুসট ড বড়াসে। 

‘ম াফ ে র সবন, ে াক্রের, স্ব ক্রস্তর  এ ে টা ক্রস্থর  িহৃাি সনর  স্ব প্ন  আ পক্রন  ড দসখন  
ন া? ক্রে ংবা এ র  প্রক্রত ডলাভ আ পনার  জাসি  না?’ ডবদন াতত ড া সখ বলল  ক্ল াউ ক্র য়া । 

আহম দ ম ুসা  হাসল।  বলল, ‘ে াক্রে  ও স্ব ক্রস্তর  সংে া  ক্র ে  ক্ল াউ ক্র য়া? ে াক্রে 
ও স্ব ক্রস্ত দু’ র সনর  আসে ।  ড দস হর  ে াক্রে -স্ব ক্রস্ত এ বং  ম সনর  ে াক্রে -স্ব ক্রস্ত ।  ডদস হর  ে াক্রে  
ও স্ব ক্রস্তর  জসন্য প্রসয়াজন ক্রব শ্রাম ।  এ র  জসন্য আল্লাহ র াত এ বং র াসতর ি ুম সে  
ক্রন ক্রদতি ে সর সেন ।  ক্রে ন্তু ম সনর  ে াক্রে ও স্ব ক্রস্ত  ক্রদসনর  ক্রবশ্রাম  ও র াস তর ি ুম  ডেসে  
আসস  ন া।  ক্রস্থর  িৃ হাি ন ও ম সন র  এ  ে াক্রে -স্ব ক্রস্ত ক্রদসত পাসর  না ।’ 

‘তাহ সল এ  ে াক্রে ও  স্ব ক্রস্ত ডে াে া ডে সে  আসস ব?’ বলল ড বর া । 
‘ম ানব জীব সনর  রিা ক্রন  তাক্রর ত এ ে টা লক্ষ য আসে ।  এ ই লক্ষ য অজতসনর  

জসন্য  ম ানুসর্র  ক্রে েু  দাক্রয়ত্ব  ও  ে ততবযও  ক্রন ক্রদতি র সয়সে ।  ম ানব ক্রব সবসে র  প্রবণতা  
এ ই দাক্রয়ত্ব -ে ততবয  পালসনর  সাসে সং িক্রতেীল ।  ম ানুর্  যখ ন এ ই দাক্রয়ত্ব -ে ততবয  
পালন  ে সর, তখন  সম াসজ, পক্রর বাসর  ও  বয ক্রক্তর  জ ীবসন  ে াক্র ে ও  স্ব ক্রস্তর  সৃক্রি  হয় ।  
সম াজ ও পক্রর বার সে  বা দ ক্রদস য় ক্রবক্রে ন্নভাসব  বয ক্রক্তর  জীবসন  ে াক্রে ও স্ব ক্রস্ত আস সত  
পাসর  না ।’ 

‘ে োগুসলা  খুব  ভাক্রর ।  বযক্রক্তর  ে াক্রে ও স্ব ক্রস্ত ক্রে  পক্রর বার  ও সম াসজর  সাস ে 
এ তটাই সম্পক্রে তত ?’ বলল ক্ল া উ ক্র য়া । 

‘ডদ সহর  ক্রবক্রভন্ন  অংে  ও  অি  আসে ।  সব  অ সি র  সুস্থতা ই ডদ সহর  ে াক্রে  ও  
সুস্থতা।  অনুরূপভা সব  বয ক্র ক্ত, পক্রর বার  ও র াে বা  সম া জ ম ানব জীবসনর  ক্রবক্রভন্ন  
ক্রবক্রে ন্ন অংে  হসলও  অখণ্ড  জ ী বসনর ই ডস  সব  অংে ।  সুতরাং , সব গুসলার  সুস্থতা ই 
জীবসনর  বা  বয ক্রক্ত জ ীবসনর  ে াক্রে ও সুস্থ তা ।’ বলল  আহম দ  ম ুসা । 

‘এ ে  ে োয় আপক্রন ক্রে  বলসত   াসেন?’ বলল ড বর া । 
‘বলসত  াক্রে , সুস্থ সম াজ ও র াে িেসনর  জসন্য সুস্থ প ক্রর বা র  এ বং  তার  

ম া যসম সুস্থ বয ক্রক্ত  িেসনর  আবার  অন্য  ে োয়, সুস্থ বয ক্রক্ত িেসনর  ম া যসম সুস্থ  
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পক্রর বার  ও সুস্থ  সম াজ িেসনর  ডয আ সন্দালন ব া ডয  ে াজ তা  আঞ্জ াম  ডদয়ার ম স য ই 
ম ানক্র সে  ে াক্রে ও স্ব ক্রস্ত ক্রন ক্রহত ।  অন্য ে োয় , এ ই  ে াজস ে  সুে ৃক্রতর  প্রক্রতষ্ঠা ও  
দুষ্কৃক্রতর  প্রক্রতসর া ও  বলা  ডয স ত পা সর ।’ 

‘আপক্রন ডব া  হয়  ডে র্ ে াজট া ই ে র সেন?’ বলল র ালফ ক্রফ্র ে । 
‘এ  ে াজ ে ম সবক্রে  সবাই  ে সর, ডতাম র াও  ে র ।’ 
‘ক্রবন্দুও পাক্রন, ক্রসন্ধুও পাক্রন ।  ক্র ে ন্তু তাই বসল ক্রবন্দু  ে খনই ক্রস ন্ধু নয় ।’ 
‘তুক্রম  বুক্রঝ হাই সড্র ালক্র জর  োত্র?’ 
‘হ্যাাঁ।  আপক্রন জানসলন  ক্রে  ে সর?’ ক্রবস্মসয় ড া খ ে পাসল  তুসল বলল  

র ালফ ক্রফ্র ে । 
‘ডতাম ার  ক্রবন্দু ও ক্রসন্ধুর  সুন্দ র  তুলনা  ডদ সখ ।  যাে  এ সব ।  ড তাম াস দর  

ি টন া এ খনও জানসত পাক্রর ক্রন  আক্রম ।’ 
‘ক্রে ে  আসে, বলক্র ে।’ ব সল  ে সয়ে  ম ুহূতত  ুপ  ে সর  োে ল র াল ফ ।  তার পর  

শু রু ে র ল, ‘আম ার  আব্বা  িঃ  ক্র ফরক্র জস ।  আম ার  ক্রপতা আইসনর  অ যাপে  এ বং  
পযাক্রর সসর  সবস সয় ন াম ে র া আইন ে সলসজর  প্রক্রতষ্ঠাত া ।  এ ে টা  আেজতাক্রতে   ক্র 
তাসে  ক্রদ সয় এ ে ক্রট  ে াজ ে র াসত   াক্রে ল ।  ক্রে ন্তু র াক্রজ  হনক্র ন ক্রতক্রন ।  আম াসদর  
ক্রে  ন্যাপ ে র া হয় আব্ব ার  উ পর প্রক্রতসে া  ডনব ার  জসন্য ।  আম াসদর  পণবন্দী  
ডর সখ আ ব্বাসে  র াক্রজ  হস ত ব া  য ে র সত ড সয়ক্রেল  ওরা ।’ ো ম ল র ালফ । 

আহম দ ম ুসার  ড াসখ -ম ুসখ  ি ভীর  ঔৎ সুে য ।  বলল, ‘ক্রে  ে াজ  ে র াসত  
ড সয়ক্রেল বলসত  পার  ক্রে?’ 

‘ে যাসম রুসনর   ীফ  জাক্রস্ট স  িঃ  উ সাম  বাইে  আম ার  আ ব্বার  পালে  পুত্র  
এ বং োত্র ।  তার া   াক্রে ল , আ ব্বার  ম া যসম   ীফ  জা ক্র স্ট সস ে  ক্রদসয়  এ ে টা ে াজ  
ে র াসত ।’ 

‘ডসই  ে াজট া ক্রে?’ 
‘আক্রম  ক্রে ে  জাক্রন না, তসব এ টুকু  শু সনক্র ে ডয, ডসট া এ েটা সম্পক্রি  

হস্তােসর র  বযাপ ার ।’ 
‘সম্পক্রি !’ আহম দ ম ুসার  ে সণ্ঠ  ক্রবস্মসয়র  ডযন  এ ে টা ক্রবসস্ফা র ণ িট ল । 
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‘তাই  শু সনক্র ে ।’ আহম দ  ম ুসার  ে ণ্ঠ র ালফসে  অবাে  ে সর স ে  এ বং অন্য  
সবাইসে ও । 

‘ডসই  আেজতাক্রতে   ক্র  ে ার া? ‘ব্ল্যাে  ক্র স’ ক্র ে?’ 
আহম দ ম ুসার  ে সণ্ঠ  ব্ল্যাে  ক্র স -এ র  নাম  উ চ্চাক্রর ত হবার  স াসে সা সেই  

র ালফ ক্রফ্র ে  ও ড বর ার  ড াখ  ক্র বস্ফাক্রর ত হ সয় উ ে ল ভ সয় । 
র ালফ ডসাজা হসয় ব সস ভয়া তত  ে সন্ে  বলল, ‘ক্রে ে  বসলসেন, ক্রে ন্তু আপক্রন 

জানসলন  ক্রে  ে সর?’ 
‘ক্রে ে  বলে , ব্ল্যাে  ক্র স?’ বলসত বলস ত আ হম দ ম ুসা  উ সে  দ াাঁড়াল ।  তার  

ড াসখ -ম ুসখ উ সি জনার  োপ । 
ে সয়ে বার  এ ক্রদে -ওক্রদে  পা য় ার ী ে র ল ।  তার পর এ সস  ড সাফায়  বসস  

বলল, ‘র ালফ, ডতাম ার  আ ব্বা সে  এ খক্রন  ডটক্র লসফান  ে র ।  ডত াম াসদর  খ বর  জানাও  
এ বং তাসে  স াব া সন োে সত  বল ।’ 

‘ডে ন বলসেন  এ  ে ো?’ 
‘যা বলক্র ে, দয়া ে সর  ডে ান ।’ 
র ালফ আর  ডে ান ে ো বলল না ।  উ সে  ডিল তার  ে সক্ষ ।  দু’ক্রম ক্রনটও 

যায়ক্রন , ক্রফসর  এ ল ডস ।  লা উ সঞ্জ   ুে সত  ুে সত বলল, ‘আব্বা  কু সম ট  সল  
এ সসসেন ।’ 

‘কু সম ট   সল  এ সসস েন? ে সব?’ 
‘আজ।  সন্ধযা েয়টায়  ড পৌাঁোর  ে ো ।’ 
আহম দ ম ুসা  সম য় ডে া নার  স স ি  সসি ই ত ার  ি ক্রড় র  ক্রদসে  তা ে াল ।  ডবলা  

ডসায়া  েয়টা ।  আ হম দ  ম ুসা ব লল, ‘র ালফ , ত তক্রর  হ সয় না ও ।  এ য়ারসপাটত ডয সত 
হসব।’ 

আহম দ ম ুসার  ম ুসখর  ক্রদসে  তাক্রে সয় র ালফ ডে ান ে ো না বসল উ সে  
দাাঁড়াল ।  উ সে  দাাঁক্রড়সয় বলল, ‘ম াফ ে র সবন, আপক্রন ক্রে  ডে ান আে ংে া  ে র সেন?’ 

আহম দ ম ুসা উ সে  দাাঁড়া সত দ াাঁড়াসত  বলল, ‘আক্রম  ব্ল্যাে  ক্র স সে  যতটা  
জাক্রন, তাসত  আম ার  অনুম ান , ডতাম ার  আব্ব াসে  ত ার া ক্রে  ন্যাপ ে র সব ।’ 
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র ালফ এ বং ড বর ার  ম ুখ ো ইসয়র  ম ত সাদা হসয় ডিল।  ডে ান ে ো 
র ালসফর ম ুসখ ড যািাল না ।  ম ুহূ তত ে সয়ে  ফযাল ফযাল ে সর  তা ক্রে সয় োে ল আহম দ  
ম ুসার  ক্রদসে । 

ক্ল াউ ক্র য়ারাও উ সে  দাাঁক্রড়সয় ক্রেল ।  ক্ল াউ ক্র য়া বলল, ‘আম র া ডযস ত পাক্রর  
ন া? িাক্রড়  আস ে।’ 

ক্ল াউ ক্র য়ার প্রসশ্নর  উ ির  না ক্রদসয় আহম দ  ম ুসা র ালসফর ক্র দসে  তাক্রে সয় 
বলল, ‘ডতাম ার  আব্ব া ড তাম ার  খালাম্মার ও খাসন  উ ে সত প াস র ন?’ 

‘ক্র জ্ব, হ্যাাঁ।’ বলল র ালফ । 
‘ডতাম ার  খালু  সা সহ ব, খালা ম্ম া ক্রন শ্চয়  এ য়ারসপা সটত যাস বন ড তাম ার  

আব্বাসে  ক্রর ক্রসভ ে র সত?’ 
‘অবশ্যই।’ 
‘তাহ সল ক্ল াউ ক্র য়া , ডতাম র া ড য সত পার ।’ বলল আ হম দ ম ুসা ক্ল াউ ক্র য়ার 

ক্রদসে  ড সয় । 
ক্ল াউ ক্র য়া, ক্রজয়ানা, সুম াইয়াস দর  ম ুখ উ জ্জ্বল হসয়  উ ে ল আনসন্দ ।  এ র েম 

এ ে টা ম ুহূসতত  আহম দ  ম ুসার  পাসে  োে সত  পার া সে  ত ার া তাসদর  ডস ৌভািয  ম স ন  
ে র সে । 

সবাই প্রস্তুত হসয়  ডবক্রর সয়  এ ল । 
আহম দ ম ুসা ও  র ালফ উ ে ল এ ে  িাক্রড় সত এ বং ক্ল াউ ক্র য়ার ডনতৃসত্ব  

ডম সয়র া উ ে ল অন্য  িাক্রড় সত । 
আহম দ ম ুসা ি ক্রড় র  ক্রদসে  তাক্রে সয় বলল, ‘ডদক্রর  হসয়  ডিল র ালফ ।  

ডপ্ল্সনর  যক্র দ ড দক্রর  না হয় , ক্রে ে  সম সয় ড পৌাঁে া আম াস দর  জসন্য  ে ক্রে ন হসব ।’ 
বসল আহম দ  ম ুসা িাক্রড় সত  স্ট াটত ক্রদল । 
দুইক্রট  িাক্রড়  েু সট   লল  এ য়ারসপাসটতর  ক্রদসে । 
ে হসর র  দক্রক্ষ ণ -পক্রশ্চম ডে াসণ এ য়ারসপাটত । 
প্রায় এ সস  ডি সে আ হম দ ম ুসা র া এ য়ারসপাসটত । 
আহম দ ম ুসার  িাক্রড়  আসি  এ ব ং ডপ ে সন ক্লাউক্র  য়ার িাক্রড় । 
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আহম দ ম ুসা  সাম সন র  ক্রসিন্য া ল ডদ সখ  বুঝল ,  তা সে  এ ে টু সাম সন ক্রিসয়  
বাাঁসয় ি ুর সত  হ সব ‘আিমন’ টাক্রম তনাসল র  ে ার পাসে ত িাক্রড়  র াখ ার  জসন্য । 

আহম দ ম ুসা ক্রিয় াসর  হাত র া খ ল িাক্রড়  ডল া ে সর  ডম াড় ডনব ার  জসন্য । 
ক্রে ে  এ ই সম সয়ই আ হম দ  ম ুসা ড দখল ,  আিমন  টাক্রম তনাসলর  ে ার পাসে তর  

ক্রদে  ডেসে  র াস্তার ক্রন িত ম ন ড লন  ক্রদসয় এ ে টা িাক্রড়  প ািস লর  ম ত েুসট ড বক্রর সয়  
আসসে।  সাম সন র  ি াক্রড়  ওভার সটে  ে র সত ক্রিসয় হনতও ক্রদল  অতযে দ্রু ত ত াসল । 

হনত শু সন  ম সে  উ ে ল আহম দ  ম ুসা ।  ব্ল্যাে  ক্র সসর  ডে া ।  তা হসল ক্রে ... । 
ক্র োর  সাসে  সা সেই  আহম দ ম ু সা ক্রর য়ার ক্রভউ -এ র  ক্রদ সে  এ ে বার  তাক্রে সয়  

দ্রুত িাক্রড় টা  ান ক্রদসে  ি ুক্রর সয় র াস্তার পাসে  ক্রন সয় ক্রন ল ।  ক্রে ন্তু র াস্তার ক্রন িতম ন ডলসন 
যাওয়ার  ডে ান উ পায় ডনই ।  ম াঝখাসন ডল াহার  জা সলর   াবল ডবড়া ।  ডপে সন 
িাক্রড় র  সাক্রর ।  ডে ানক্র দসে  নড় া র  উ পায় ডনই । 

ক্রসদ্ধাে ক্রন সয় ক্রন ল  আহম দ ম ুস া । 
িাক্রড় র  দর জা খু সল এ ে  ঝট ে ায় ডবক্রর সয় এ ল ডস ।  হা সত সাদা ন সলর  

এ ে টা ক্রপস্তল ।  ক্রপস্তসলর  বাাঁসট র  ক্রদে টা হাস তর ম স য, শু  ু  লম্বা নল টাই ডদখ া য ায় । 
িাক্রড়  ড েসে  ডবর  হব ার  সসি  সসি ই  ত ার   ান  হা তক্রট  ক্রব দুযৎ  িক্রত সত  

উ পসর  উ ে ল । 
ক্রন িতম ন ডলসনর  পািলা িক্রতর িাক্রড় টা তখন আ হম দ ম ুসার  সম াের াল 

ডেসে  অসনে খা ক্রন  স াম সন এ ক্র িসয় ডিস ে ।  পাঁয় তাক্রল্ল ে  ক্র েী  ড ে ৌক্রণ ে  অবস্থান ক্রন সয়  
আহম দ ম ুসার  হ াত উ প সর  উ স ে ক্রেল ।  পর পর  দু’ক্রট  দুপ দু প ে ব্দ  উ ে ল । 

র াস্তার দু’ক্রট  ডলন ই ম হাবয স্ত।  ে ার ও ভ্রূসক্ষ প এ ক্রদসে  ডনই ।  দু’এ ে জসনর 
দৃক্রি  এ ক্রদসে  পড়সলও  তা সদর  ম সন সাম ান্য অলস ঔ ৎসুে য জািল ম াত্র । 

আহম দ ম ুসা সাই সলন্সার  ও  ক্রপস্তলক্র ট পসে সট ডফসল িা ক্রড় র  ক্রদসে 
ক্রফর ল । 

আহম দ ম ুসা র  িাক্রড়  র াস্তার প াসে   সল আসার  সা সে স াসে ই ক্ল াউ ক্র য়া 
তার  িাক্রড় ক্রট ও  আহম দ  ম ুসার  িাক্রড় র  ডপে সন র াস্ত ার  পা সে  এ সন দ াাঁড় ে ক্রর সয়ক্রেল । 
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র ালফ, ক্ল াউ ক্র য়া, ড বর া, ক্রজয়ানা, সুম াইয়াসহ সে সলর ই ড াখ -ম ুখ  
উ সেসি  ভর া।  ডে াাঁ ট শু ক্রে সয় ে া ে  হসয়  ডিস ে সে সলর ।  তার া  বুঝসত  প ার সে  না  ক্রে  
ি সটসে। ডভলক্রে বাজীর ম তই  ম সন হসে আ হম দ ম ুসার  ডিাট া ে াজ। 

র ালফ িাক্রড়  ডে সে  ড বক্রর সয় এ ল।  ক্ল াউ ক্র য়ারাও এ সস দ াাঁড়া ল ডসখ াসন।  
ক্রে ন্তু তাসদর  ম ুস খ ডে ান  ে ো ড নই। 

‘ ল আম র া অযা র াইভাল  টাক্র ম তনাসল যাই।  ড সখা সন ডি সল সব জানসত  
পার ব।  এ ক্রদে  ক্রদসয় প ািসলর  ম ত ডয  িাক্রড় টা ডিল ডসট া ব্ল্যা ে  ক্র সসর  বসল আক্রম  
ম সন ের ক্রে ।’  

‘তার  অেত... ।’ ে ো ডে র্ ে রসত পার ল না র ালফ। রুদ্ধ হস য় ডিল তার  
ে ণ্ঠ। 

আহম দ ম ুসা  র ালসফর ক্রপে   া পসড় বলল, ‘ডভংস ি প সড়া  না ।   ল আম র া 
টাক্রম তনাসল যাই।’  

বসল আহম দ  ম ুসা  িাক্রড় র  ক্রদস ে  অেসর  হল। 
সবাই ক্রি সয় ি াক্রড় সত  উ ে ল। 
ডপৌাঁেল  ক্রিসয়  টাক্রম তনাসল। 
পুক্রলসে -ম ানুসর্ ক্রম সল ডস খাসন  ডোট -খ াট এে টা জট লা। 
আহম দ ম ুসা, র ালফ এ বং  ড  বর া ডস খাসন  িাক্রড়  ড েসে  নাম ল।  তার া  

নাম সতই এ ে জন ম  যবয় সী ম ক্রহলা এ সস জক্রড় সয়  র ল র ালফসে ।  ক্র ৎে ার  ে সর 
বলল, ‘ডতার া ডে াসত্থ সে  এ ক্রল  বাবা? ডতাস দর  জসন্য  ডত ার  আব্বা এ সসক্রে সলন, ক্রে ন্তু 
সবতনাে  হসয়  ডি সে!’  

ম  যবয়সী এ ে জন ভদ্র সলাে  এ সস দাাঁ ড়াল ড বর ার  পাসে ।  ে াসে ডটসন  
ক্রন সয় বলল, ‘ডতাম র া  ডে াসত্থ স ে  এ সল? ক্রে ভাসব  ম ুক্রক্ত ড পসল? বাসায়  ক্রিসয়ক্রেসল?’  

ড বর া আহম দ  ম ুসাসে  ড দক্রখস য়  বলল, ‘উ ক্রন  আম াসদর  ম ুক্ত  ে সর সেন।  
বাসার  উ পর ওর া  ড া খ ডর স খস ে বসল  আম র া বাস ায় যাইক্রন ।’  

র ালসফর খালাম্মা  র ালসফর ে াে ড েসে  এ সস জক্রড় সয়  র ল ড বর াসে ।  
বলল, ‘ডে ম ন ক্রেসল ম া ডতা ম র া? ডতাম ার  শ্বশু র  ক্রে  ডয খুক্রে  হসতা ড তাম াসদর  
ডদখ সল!  ক্রে ন্তু সবতনাে  হ সয় ডি ল।  এ খন ক্রে  হসব?’ 
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আহম দ ম ুসা এ ক্রিসয়  ডিল ম  যবয় সী ডস ই ভদ্র সলা সে র  ক্রদস ে ।  এ  সম য় 
র ালফও এ ক্রিসয় এ ল  তার  খা লুর  ক্রদসে ।  আহম দ ম ুসা সে  ড দক্রখসয  বলল, ‘ইক্রন  
আম াসদর  জীবন  বাাঁক্র সয় সেন এ বং আম াসদর  ম ুক্ত ে সর স েন।’  

‘ডতাম ার  নাম  ক্রে? তুক্রম  ডে  বাবা? ঈ শ্বর  ডতাম ার  ম ি ল ে রুন।’ বলল 
র ালসফর খালু। 

র ালসফর খালা ও তা সদর  ে া সে  এ ক্রিসয় এ সসক্রেল। 
র ালফ ম ুখ  খুসলক্র েল  তার  খালু  সাসহ সবর  প্র সশ্নর  উ ি সর  ক্রে েু  ব লার জসন্য ।  

ক্রে ন্তু তার  আসিই আহম দ ম ু সা বলল, ‘এ সব পসর  হসব।  দয়া ে সর  বলুন, ডয 
িাক্রড় সত  ে সর  র ালস ফর আ ব্বাসে  ওরা  ক্রন সয়  ডি সে, তার  নাম্বার  ক্রে  আপক্রন  
ডদস খসেন?’  

‘ডদ সখক্রে।  ক্রে ন্তু... ।’ বসল  এ ে টু োম ল।  ডবা ঝ া  ডিল ,  স্মরণ  ে র ার  ড িা 
ে র সে িাক্রড় র  নাম্বার ।  বলল, ‘কু সম ট -২৩৫ ...।’ ডে সম  ড িল ।  স্মরণ  ে র সত প ার ল  
না। 

‘২৩৫৪ ৫৬ ক্র ে?’ বলল আহম দ ম ুসা। 
‘ক্রে ে  এ  র ে ম ই।  তুক্রম  জানসল ক্রে  ে সর?’  
‘িাক্রড় র  র ং ক্রে  নীল?’ বলল আহম দ ম ুসা। 
‘হ্যাাঁ,  নীল।  তুক্রম  ড দসখ ে ি াক্রড়?’  
‘ডদ সখক্রে।’ বসল  আহম দ ম ুস া এ ে টু োম ল।  তার পর বল ল, ‘আম র া 

এ খান ডে সে  ডয সত পাক্রর ।’  
‘হ্যাাঁ, পুক্রলে  িাক্রড় র  নাম্বার  ক্রন সয়সে। ওরা ক্রে  ে র ল ডখ াাঁজ ক্রন স ত হ সব।’  
িাক্রড়  ডেসে  ক্ল াউ ক্র য়ারা সবাই  ডনসম এ সসক্রেল।  সবার ই উ সে ি ভর া ম ুখ। 
‘িাক্রড় র  নাম্বার টা ভুয়া।  পুক্রলে  ক্রে েুই খুাঁ সজ প াসব  না।’  
‘ভুয়া? বুঝসল  ক্রে  ে সর  তুক্রম?’ ক্রবস্মসয় ড াখ  ে পাসল  তু সল বল ল র ালসফর  

খালু ভদ্র সলাে ক্রট । 
‘িাক্রড় সত  ক্রে ে  নাম্বার  ড প্ল্টক্র ট ডর সখ ক্রে  ডে উ  ক্রে  ন্যাসপর ম ত  ে াজ ে র সত 

আসস জনাব?’ বলল আহম দ ম ুসা। 
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‘ক্রে ে  বসল ে  তুক্রম ।  ড তাম ার  ড তা স াংি াক্রতে  বুক্রদ্ধ !  িাক্রড় র  ন াম্বার  ডে ম ন 
িড় িড় ে সর  ব সল ডিসল!’  

‘তাহ সল আম র া এ খন ডযস ত পাক্রর’ আহম দ  ম ুসা বলল। 
‘ডয সত প াক্রর ।  এ ে বার  পুক্রলে অক্রফ সস  যাওয় া দর ে ার  ক্রে না।  ওরা ক্রে  

ে র সে ডদখ া দর ে ার ।  তাড়াও ডদয়া  দর ে ার ।’  
‘ক্রে ে  আসে ড যসত  পা সর ন।  আম ার  এ ে টু ক্রভন্ন ে াজ আসে।’  
‘ক্রে ে  আসে ।  আক্রম  তা হসল  র া লফ ও  ড বর াসে  ক্রন সয় পুক্রলে  অক্রফসসর  

ক্রদসে  যা ই।’  
আহম দ ম ুসা ক্রে েু বলার আস িই র ালফ ক্রফ্র ে  তার  খালু ভদ্র সলাে সে  

উ সেশ্য  ে সর  বলল, ‘খালু সাসহব,  আ পক্রন এ সে  জাসন ন না।  পসর  বলব  
আপনাসে ।  ডে ান উ পে ার  ে র সল ইক্রন ই ে র সত  পা সর ন।  ড  বর া আপনার  সা সে 
যাে ।  আক্রম  এ র  সাসে োে সত   াই।’  

‘আম ার  ভয় ে র সে। দু’জন এে সাসে োে ব।’ বলল ড বর া । 
‘আম ার  ম সন হয় , র াল সফর আব্বাসে  তাস দর  ে াজ  ে ক্রর সয় ক্রদস ত বা য  

ে র ার  জসন্য ওরা সব  উ পাসয়র ই সেয বহার  ে র সব।  সুতরাং ,  র ালফ এ বং  ড বর াসে  
এ ে টু সসর ই োে া দর ে ার ।’ বলল আহম দ ম ুসা। 

র ালসফর খালু  ও খালাম্মার  ড  াসখ নতুন  ে সর  ভসয়র  ক্র হ্ন  ফসুট উ ে ল।  
তার  খাল াম্ম া বলল, ‘ডসট াই  ভাল।  ওরা এ ে টু সসর  োে ।  সব সম য় ডযা িাস যাি  
র াখসলই   লসব।’ ব সল স্ব াম ী র  ক্রদসে  ড সয়  বলল, ‘ ল , আম র া দু’জন পুক্রলে  
অক্রফস ক্রদসয়  য াই।’  

ে ো ডে র্ ে সর  ভদ্র ম ক্রহলা  ড  বর াসে  এ ে টু  ুম ু ডখসয়  ক্ল াউ ক্র য়াসদর  
ক্রদসে  ড সয়  বলল, ‘ডতাম র া ড বা  হয়  এ ে সাসেই  োে ে? ওসদর  ড দসখ া ব াোর া।’   

বসল ডস ি াক্রড় র  ক্রদসে  এ সিা স লা। রালসফর খালু ও ক্রিসয়  িাক্র ড়সত উ ে ল। 
আহম দ ম ুসার াও িাক্রড় সত  উ ে ল তাস দর  সাস ে স াসেই। 
ক্রতনক্র ট িাক্রড় ই এ ে সাসে োড় ল।  এ য়ারসপাটত ডেসে  ডবক্রর সয়  তার া দু’ক্রট 

ক্রভন্ন  পসে  এ ক্রিসয়  লল। 
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৪ 
িালতস ে যাস ট ডে া সর র  ডর স্ট হাউ স।  ডর স্ট হাউ সসর  লাউঞ্জ । 
লাউসঞ্জ বসস  আ সে  র ালফ, ড বর া, ক্ল াউ ক্র য়া, ক্রজয়ানা, সুম াইয়া এ বং  

অন্যান্যর া।  শু  ু হাক্রজর  ডনই  আহম দ ম ুসা।  ডস  টয়সলসট। 
ে ো বলক্র েল  ড বর া, ‘আহম দ ম ুসা  সম্প সে ত িল্প  শু সন  বু ঝ সত  পার তাম  

না ক্রতক্রন  ে ত বড়।  আজ  ড া সখ  ডদ সখ বুঝলাম ।’  
‘ডে ান িট নার  ে ো বলে?’ ক্লাউ ক্র য়া ক্রজসেস ে র ল। 
‘ডে ান ি টন ার  ে ো  বলব!  স ব  ি টন াই এ ে টা ে সর  ক্রবস্ময়।  ম সন হয়, ডযন 

যাদুব সল আ সি  ডে সে ই ক্রতক্রন  সব জানস ত পাসর ন।  ড দখ, ক্রতক্রন  আব্বার  ক্রে  ন্যাপ  
হওয়ার  ে ো বলসলন, ক্রে ে  ক্রেে  তা ি সট ডিল।  আবার  ড দখ , আম র া ক্রে েুই বুঝলাম  
ন া, উ ক্রন  ব্ল্যাে  ক্র স -এ র  িাক্রড়  ক্র সন ডফলসলন ।  তার  নাম্বা র ও ম ুখস্থ ে র সলন  ে খন 
ডযন।  পসর  প্রমাণ হ সলা , ক্রে ে ই ব্ল্যাে  ক্র স -এ র  িাক্রড় ।’  

‘আম র া সবাই  ি াক্রড়  ড দস খক্রেলাম, ক্রে ন্তু র ং না শু নসল  এ খন বলসত  
পার তাম  না।’ বলল ক্ল াউ ক্র য়া। 

‘ক্রে ে , ডে ানার  পর আম ার  মসন পসড়ক্র েল িাক্রড় টা নীল ক্রে ল।’ বলল 
ক্রজয়ানা। 

‘আক্রম  ডতা ওর প াসে  ক্রেলাম।  ডে ান ক্রে েু বু ঝসত, ক্রসদ্ধাে ক্রন সত এ বং ত া  
সম্পাদন ে র সত  ডে ান  সম য় ত ার  নি  হয়  না।  এ ম ন ডব্র ইন  খু বই দুলতভ, খুব  অল্পই  
এ র া পৃক্রেবীসত  আসসন।’ বলল র ালফ। 

‘অদ্ভ ুত ে াণ্ড া  ম ানুর্  ক্রতক্রন ।  ডে া ন ক্রে েুই ডযন তাসে  উ সি ক্রজত ে র সত পাসর  
না।  প্রেম  পক্রর  য় তার  সাস ে  এ ে  ডহা সটসল।  এ ে জন ক্রন সো সে  ব াাঁ াবার  জসন্য  
এ ে দল গুণ্ড া র  সাসে লসড় তা সদর  ডম সর  ফ্লযাট ে সর  ক্রদসলন ।  ডখসত ডখসত উ সে  
ক্রিসয়ক্রেসলন, ম ার াম াক্রর র  পর আবার  এ সস ডখ সলন ।  ডযন ক্র ে েুই ি সটক্র ন।’ বলল 
সুম াইয়া। 
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এ  সম য় আহম দ  ম ুসা  প্রস বে  ে র ল লাউসঞ্জ।  তার  ম াোয়  টু ক্রপ।  এ ে ার 
নাম ায পসড়  এ সলা  ডস। 

বসল আহম দ  ম ুসা  িক্র দওয়ালা  এ ে টা ডম াড়ায়।   ার  ডসাফ াই  অ কু পাই ।  
পাাঁ ক্রট  ক্র সসি ল ডসাফায়  ব সসস ে র ালফ, ড বর া, ডনে া, ক্রর েলা ও  ক্রজয়ানা  এ বং  
ক্র ট্রপল ক্রসসটর  দু’ক্রট  ডসাফার  এ ে ক্রট সত বসসসে ক্ল াউ ক্র য়া, অন্যক্রট সত সুম াইয়া।  
তাসদর  দু’জসনর  প াসে ই  দুসটা  ে সর  ক্রসট  খাক্রল ।  আ হম দ  ম ুসা ডস খাসন  বস সলা  না। 

‘ম াফ ে র সবন  জনাব, ক্ল াউ ক্র য়া ও  সুম াইয়া  আপার  ম ত আপনার  
ি ক্রন ষ্ঠজনসদর  পাসে  বস াও ক্রে  ক্রন সর্ ?’ বলল ড বর া। 

হাসল আহম দ ম ুসা।  বলল, ‘এ ম ন প্রশ্ন তুলসল ডে ন?’  
‘তুললাম  এ  ে ার সণ ডয, ক্ল াউ ক্র য়া এ বং সুম াইয়া আপা র  পা সে  দু’জসনর 

জায়িা খাক্রল  োে সতও  ডসখা স ন না বসস  আপক্রন তাস দর  অপ ম ান ে সর সেন।’ বলল  
ড বর া। 

‘ক্রে  বলে তুক্রম  ড বর া?’ ক্ল াউ ক্র য়া এ বং সুম াইয় া দু’জসনই  বসল উ ে ল। 
‘না আপা, ওসে  জবাব  ক্রদস ত দাও।’ বলল ড বর া  ডজ সদর  স্ব সর । 
ক্রম ক্রি  এে টা হাক্রস আহম দ ম ুসা র  ডে াাঁ সট।  বলল, ‘ি ক্রন ষ্ঠজনসদর  ক্রন ে টবততী 

হওয়ার  বযা পাসর ই  ক্রন সর্  ডবক্র ে ।’  
‘ডে ন?’ বলল ড বর া । 
‘ডেসল  ও  ডম সয় সদর  ি ক্রন ষ্ঠ হ ও য়ার ম স য ক্রব পদ  র সযস ে ।’ ব লল আহম দ 

ম ুসা। 
‘ডয  ক্রবপস দর  ে ো  ব লস েন বুঝসত  ডপ সর ক্রে।  ডে সল -সম সয় সদর  ক্রন জস্ব  

ে ক্রক্তর  প্রক্রত এ টা অনাস্থা  নয় ক্র ে? ম াফ ে র সবন, আপক্রন, ক্ল াউ ক্র য়া ও সুম াইয়ার 
প্রক্রত এ ই অন াস্থা ক্রে  ডে উ  ডপা র্ণ  ে র সত পাসর?’ 

িম্ভীর  হসলা  আহম দ ম ুসা ।  বলল , ‘ডদ খ ড বর া , আইন ক্র বসে র্ ে সর 
ডখাদ ায়ী আইন ত তক্রর  হসয় সে  বয ক্রক্তসে  সাম সন ডর সখ নয় ।  আল্লাহ্ তাাঁর  আইন  
ক্রদসয়সেন  ম ানুসর্র  প্রে ৃক্রত ও  প্রবণতা  সাম সন ডর স খ, য া ক্রতক্র নই সৃক্রি  ে সর সেন।’  

‘ম ানুসর্র  প্রে ৃক্রত ও প্রবণতার  িক্রত ক্রে  সব  সম য় ম সন্দর  ক্রদ সে?’ বলল 
ড বর া । 
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‘তুক্রম  এ ে টা জক্রট ল প্রসং ি  তুস লে ড বর া । ম ানুসর্র  ম স য ভ া সলা প্রে ৃক্রত 
ও প্রবণত া এ বং  ম ন্দ প্রে ৃক্রত ও প্রবণত া দুই - ই সুপ্ত  আস ে।  বাইসর র  ডে ান দৃ শ্য বা  
ে ো ব া ি টন া  ম ন্দ প্র বণতাস ে  উ সস্ক  ড দয় ,  আবার  ডে ান  দৃ শ্য বা  ে ো  বা  ি টন া  
ভাসলা প্রবণতাসে  জাক্রি সয় ডত াসল । আল্লাহ্ র  আইসনর  লক্ষ য হসলা , ডয দৃশ্য বা ডয  
ে ো বা  ড য  ি টন া বা  পক্রর সবে  ম ন্দ প্রবণতা সে  উ স স্ক ডদয় ,  তাসে  বন্ধ  ে র া । এ টা 
ডম সন  লসল ম ানুর্  সুস্থ ে াসে , সম াজ সুস্থ ো সে ।’ আহম দ ম ুসা বলল । 

‘আপনাসদর  ম ত অনড়  ত নক্র তে তা ও  দৃ ঢ়  ক্রর সত্র র  ডলাে সদ র  এ সব ডম সন  
 লা ক্রে  জরুক্রর?’ বলল ড বর া । 

‘এ ে জন সুস্থ–সবল  বযক্রক্তর  ে র ীসর  ডর াি-জী বাণু ে খন প্র সব ে  ে সর , ডস 
জানসত পাসর  ন া।  য খন জ ানস ত পা সর , ত খন ডদস খ ডস  আক্র াে ।  এ ভাসবই  এ ে জন 
দৃঢ়  ক্রর সত্রর  ডলাে ও ি টন া ও পক্রর সবসে র  ে ার সণ তার  অজাসেই ম ন্দ প্রবণ তায়  
আক্র াে হসত  পা সর ।’ বলল আ হম দ ম ুসা। 

‘আপনার  ক্রন সজর  প্রক্রতও  এ  অ নাস্থা আপনার  আ সে?’ ড বর া বলল । 
‘ম ানবসুলভ সে ল ডদার্–গুণ  ক্র নসয়  আক্রম  এ ে জন  ম ানুর্ । অন্যসদর  ম স য  

ডয দুবতলতা গুসলা  র সয়সে ,  ডস  স ব আম ার  ম স যও আস ে ।  আল্লা হর  আইন ডম সন  সল 
আক্রম  ডস দু বতলতা ডেসে  বাাঁ  স ত  াই।’ 

‘আম াসদর  পক্রশ্চমী সম া সজ এ ই ত নক্র তে তা ডনই । ম াোয় রুম াল প যতে  
অসনে  ডক্ষ সত্র  সহ্য  ে র া হ সে না । আপক্রন ড য দুবতলতা  ডেসে  বাাঁ  সত   াসেন ,  ডস  
দুবতলতা  ড েসে  ব াাঁ  ার  ডে ান সুস যাি  পা শ্চাতয  সম াসজ  ডনই । এ ই অবস্থ ায় 
পাশ্চাস তযর ডম সয় সদর  জস ন্য আপনা র  বক্তবয ক্রে?’ বলল ক্র জয়ানা । 

‘এ ক্রদে  ডে সে  পা শ্চাস তযর  ডম স য়র া অবস্থ ার  এ ে টা অস হায়  ক্র ে ে ার ।  তসব 
সম াজ বযবস্থা যা- ই ড হাে , র ীক্র ত–সংসৃ্কক্রত  যা-ই  ড হাে , প্রক্রতক্র ট মানুসর্র  ম সন রিার 
ডম াতাসয়ন  ে র া ক্রব সবে  নাম ে  এ ে  প্রহর ী  আ সে, ডয স ব  সম য় ভাল  ডে ানট া  ব সল 
ডদয়, ন্যায়  ডে ানট া ব সল ডদ য় এ বং সে ল অনুক্র  ত ে াজ  ও অন্যা সয়র  প্রক্রত  
অস্ব ীে ৃক্রত ে াপন ে সর ।  ডে সল সম সয়স দর  সম্প সে ত র  ডক্ষ স ত্রও ক্রবস বসে র  এ ই  
খবর দাক্রর  আস ে।  প াশ্চা সতযর ড য ডম সয়র া  ক্রবসব সে র  এ ই ক্র নসদতে  ডম সন   লস ত  
পাসর , তার া  পা শ্চাতয  সম া সজ ড েসে ও অনন্য   ক্রর সত্রর  অক্র ে ার ী  হয়।’ 
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‘ন র -নার ীর  ম স য হৃ দসয়র  স ম্পে ত সৃক্রি  হওয়ার  ড য স্ব া ভাক্রব ে তা, তাসে  
তাহসল  অস্ব ীে ার  ে র সত হ সব?’ বলল ড বর া । 

‘ন া, ড বর া।  স্ব াভাক্রবে  হসল  তা অস্ব ীে ার  ে র া যা সব  না ।’ বলল আহম দ  
ম ুসা। 

‘এ র  ম স য  স্ব াভাক্রবে–অস্ব াভা ক্রবে  বসল ক্রে  দুই  ভাি  আসে?’ ক্রজয়ানার 
প্রশ্ন। 

‘অবশ্যই  আসে ।  ি ক্রন ষ্ঠ না হ বার  পসর ও হৃ দসয়র  সম্পে ত ে খনও সৃক্রি  
হসত  পা সর , ক্রে ন্তু তা  নীক্রত–সং সৃ্কক্রতর  সীম া  যক্রদ  লংি ন না  ে স র  এ বং যক্রদ  ত া ডে ান 
পক্রর বার  ও  সম াজ–সম্পসে তর  প্রক্রত হস্তসক্ষ পে ার ী  ন া হয়,  তা হসল  এ সে  স্ব া ভ াক্রবে  
বলা য াসব।’ 

‘ম ানুর্  ও  সম াজ  সম্প সে তর  এ ত িভী সর  ক্রি সয়  আপক্রন ভা সবন?’ বলল 
ক্রজয়ানা।   

‘খুব িভীসর র  ে ো  এ টা  ন য়   ািঃ  ক্রজয়ানা।  ম ানুর্  ডে ,  ক্রে  দাক্র য়ত্ব ক্রন সয় ডস  
দুক্রন য়ায় এ সসসে  এ বং ডে াে ায় ডে ন ডস যা সে - এ ই প্রশ্নগুসল া র  উ ি র  সন্ধান ের সল 
ম ানুর্  ও  সম াজ সম্প সে তর  এ  ক্রবর্য়গুসল া এ সে বা সর  প্র া েক্রম ে  পযতাসয়র  হ সয় 
দাাঁড়ায়।’ 

‘ক্রবপ্ল্বী  হ সত  আপনা সে  ডে  বসলক্র েল? ডে ন আপক্রন  দাে তক্র নে  ক্রে ংবা 
 ম তপ্র ার ে  হনক্র ন?’ ডসাফা  ডে সে  উ সে  দাাঁড়া সত  দাাঁড়া সত বল ল ক্ল াউ ক্র য়া। 

ডসাফা ডেসে  উ সে  ক্ল াউ ক্র য়া আহম দ ম ুসার  ে াসে এ সস ব লল , ‘আপক্রন 
ওখাসন ক্র িসয় বসুন ।’ 

‘আক্রম  বসস আক্রে ,  এ টা ক্রে  আ সন নয়?’ বলল আহম দ ম ুসা। 
‘ডদখুন ,  তা হসল আক্রম  ডম সঝস ত বসস  পড় ব।’ 
আহম দ ম ুসার  ডে াাঁ সট এ ে  টেু সর া হাক্রস ফসুট উ ে ল ।  ডস উ সে  ক্রিসয়  

ক্ল াউ ক্র য়ার ডসাফায় ক্রিসয় ব সসত বসস ত বলল , ‘এ  ডজদ টা ক্রে ে  ড ানার  ম ত 
হসলা।’  

‘আে াসে র   াাঁ সদর  সাসে ম াক্রট র  প্রদীসপর তুলনা ে র া ক্রে ে  হসলা না ।’ 
বলল ক্ল াউ ক্র য়া ম্লা ন ড হসস । 
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‘ াাঁদ  এ বং ম াক্রট র  প্র দীসপর  এ ই তুলনা তুক্রম  ক্রে ে  ে র সল  ন া।’ বলল 
আহম দ ম ুসা। 

‘ডে ন? ডস র াজকু ম ার ী এ বং  এ ে জন ক্রবশ্বক্রবপ্ল্বীসে  জয়  ে সর  ডনয়ার  ম ত  
দুলতভ ডস ৌভাস িযর অক্র ে ার ী ।’ ক্ল াউ ক্র য়া বল ল । 

‘হয়সত া  এ সত  ডস  ডজসতক্রন ।  অক্রন ক্রশ্চত ও  দুিঃ সখর  এ ে  জী বন ড স ডব সে  
ক্রন সয়সে ।’  

‘এ  যক্রদ ক্রজত না  হয় , ত াহসল  এ  পরাজয় লাসখ া জসয়র  ড সয় ম  ুর ।’ বলল 
ক্রজয়ানা। 

এ ক্রদসে  আহম দ  ম ুসা  তার  ডম াড়া র  ক্রসট  ডেসে  উ ে ার  সসি  সসি  ড বর া  
েুসট এসস ডসখা সন ব সস বলল , ‘আপা,  আপক্রন ঐ ডসাফায়  ক্রি সয় বসুন ।’ 

‘ডবে  ভাল ,  আক্রম  র ালসফর পা সে  ক্রিসয় বক্রস ,  তাই  না? ওর সাম সনই ওর  
ে ো ভাসয় াসলট  ে র সত বল?’ 

ড বর া হাসল ।  বলল , ‘েয াংে স ।  আক্রম  ভুসল ক্রিসয়ক্রেলাম ।’ বসল ড বর া  
উ সে  তার  ডস াফায়  ক্রফসর  ড িল । 

ক্ল াউ ক্র য়া বসল আহম দ ম ুসার  ক্রসসট । 
আহম দ ম ুসা ি ক্রড় র  ক্রদসে  ত া ে াক্রে ল । 
‘ভাইয়া,  আপক্রন  ি ক্রড় র  ক্রদসে  তাক্রে সয় ক্ল াউ ক্র য়া  আপার  প্রশ্ন   াপ া  ক্রদসত  

পার সবন না।’ আহম দ ম ুসা সে  উ সেশ্য  ে সর  বলল ড বর া । 
‘আম াসে  ডব রুসত হস ব ড বান ।’ বসল এ ে টু োম ল আহম দ  ম ুসা ।  শু রু 

ে র ল আবার , ‘ক্ল াউ ক্র য়ার  প্রসশ্নর  উ ি র  খুবই ডসাজ া।  আল্লাহর  জীবন ক্রব ান  
ইসলাসম  প্রসতযসে ই  ক্রবপ্ল্ বী, প্রসতযসে ই  ম তপ্র ার ে  এ বং  দাে তক্রন ে ।  ইসলামী  
সম াসজ  ম তপ্র া সর র  দাক্রয়ত্ব  পালসন ক্র যক্রন  ে ীসর্ত ,  ক্রতক্রন ই র াে প্র ান হন ,  ক্রতক্রন ই  
যুদ্ধসক্ষ সত্র ডস নাপক্রত সত্বর দ াক্রয়ত্ব  পালন  ে সর ন ।’ 

ে ো ডে র্ ে সর ই আহম দ ম ুসা  বলল , ‘র াত  এ ে টু ভাক্রর  হওয় ার  অসপক্ষা  
ে র ক্রেলাম ।  এ খন রাত এ িার টা ।  ডবরু সত হসব  আম াসে  এ খ ন ।’ 

‘ডে াোয়?’ সুম াইয়া বলল । 
‘ব্ল্যাে  ক্র সসর  ি াাঁক্রট সত।’ 
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‘ব্ল্যাে  ক্র সসর  ি াাঁ ক্র ট? ডে াোয়?’ বলল ক্ল াউ ক্র য়া। 
আহম দ ম ুসা প সে ট ডে সে  ম া ইসক্র া ক্রর সম াট ডসন্স র  ডবর  ে র ল ।  ডবাতা সম  

 াপ ক্রদ সয় ডদখল ,  লাল অযা সর া ইক্রন্ সে টর ক্রট  ক্রে ে  পক্রশ্চম ক্রদসে  ইংক্রিত  ে র সে ।  
আহম দ ম ুসা বলল , ‘পক্র শ্চম ক্রদসে ।’ 

আহম দ ম ুসাসে  ডোট  বস্তুক্রট  ক্রন সয় বয স্ত  হ সত  ডদ সখ  সবা ই উ সে  এ সসক্রেল ।  
ক্রি সর  দাাঁক্রড় সয়ক্রেল আ হম দ  ম ুসাসে ।  ম াইসক্র া স্ক্র ী সন ডর   অযা সর াক্রট  সবার ই  নজসর  
পসড় ক্রেল । 

আহম দ ম ুসার  ে ো ডে র্ হস তই ক্ল াউ ক্র য়া বসল  উ ে ল , ‘অ যাসর া ড হস র  
ম াো ড দসখ  ক্রে  পক্রশ্চম ক্রদ সে র  ে ো বলসলন?’ 

‘হ্যাাঁ।’ বলল আহম দ  ম ুসা । 
‘ক্রে  ক্রজক্র নস এট া ?’ বলল ক্ল াউ ক্র য়া । 
‘ম াইসক্র া ডসন্স র ।’ 
‘ক্রে ভাসব ে াজ ে সর?’ 
‘এ খান  ডেসে  পঞ্চ াে  বিত ম াইসলর  ডয ডে ান স্থা সনর  ম াইসক্র া 

ট্রান্সক্র ম টাসর র  ডলাসে ে ন এ বস ল ক্রদসত  পা সর  দূর ত্ব সহ।’ 
‘ব্ল্যাে  ক্র সসর  ি াাঁ ক্রট  এ খান ডেস ে  ে তদূর?’ বলল র ালফ । 
‘সাত পসয়ন্ট েয়  ে ূন্য ক্রে সলাক্র ম টার ।’  
‘ক্রে  ে সর  এ টা সম্ভব হসলা? ও খাসন  ম াই সক্র া ট্রান্সক্র ম টার  এ ল ডে াসত্থসে?’ 
‘ডতাম া সদর  ম সন  আস ে , এ য়ার সপাটত টাক্রম তনাসলর  সাম সন  যখন  আক্রম  িাক্রড়  

োক্রম সয় ডনসমক্র েলাম , ত খন ব্ল্য াে  ক্র সসর  ঐ  িাক্রড়  ল সক্ষ য দু’ব ার  গুক্রল  েুাঁ সড় ক্রেলাম ।  
ঐ  গুক্রল সত  ক্রেল র া বার  বু সলট ।  র াবার  বুসল সট  জড়া সনা ক্রেল  ম া ইসক্র া ট্র ান্সক্র ম টাসর র 
ক্র প ।  র াবার  বুসলট  িাক্রড় সত আি াত ে র ার  সাসে সাসে  ুম্ব ে  আে র্তসণ তা ডসাঁ সট  
ডিসে  িাক্রড় র  বক্র  বা  ডে ান  পাটতসসর িা সয় ।  ডসই  ম াইসক্র া ট্রান্সক্র ম টার সে ই এ  
ডসন্সর  এ খন ক্র ক্রহ্ন ত ে র সে ।’ 

সে সলর  ড া সখ  ক্রব স্ময়!  আ হ ম দ ম ুসা  োম সল ও  ে ার ও ম ুসখই  ডযন  
তৎক্ষ ণা ৎ ে ো ড যািাল  না । 
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ম ুহূতত ে সয়ে  পসর  ড বর া  ম ুখ  খুলল ।  বলল ,  ‘ড াসখর  পলে  পড়ার  ম ত  
ঐ  অল্প সম সয়  এ ই বুক্রদ্ধ  আপ নার  ম াোয় এ ল ক্রে  ে সর?’ 

ড বর া ে াম সতই  ক্রজয়ানা  বল ল ,  ‘বলা  যায় ,  এ ই  ডসন্সর  ডল াসে ট ে র সে 
িাক্রড় টাসে ।  ক্রে ন্তু িাক্রড় টা যক্রদ  ডহ সে ায়াটতাসর  না ে া সে?’ 

‘তাহ সল  অক্রন শ্চয়ত ার  এ ে  সম ুসদ্র  পসড়  যাব।’ 
‘ক্রে ে ু ম সন ে র সবন  না , আ ম ার  ডে ৌতুহল ,  ডস ই অবস্থায়  আপক্রন ক্রে  

ে র সবন?’ বলল ড বর া। 
‘ক্রে  ে র ব , ক্রে  ের ব! িাক্রড় র  জানালা ডভসি   ুসে ি াক্রড় র  ম াক্রল সে র 

ক্র ে ে ানা ডজসন ডনব লাই সসন্স অেবা বু্ল্  বুে  ডে সে ।  এ  ড িা বযেত হসল ি াক্রড় র  নাম্বার  
ে াসজ লাক্রি সয় ডভক্রহ সে ল ডর ক্র জসে ে ন অক্রফস ডেসে  িাক্রড় র  ম াক্রল সে র  ক্রে ে ানা 
ডজসন ডনব ।  এ  উ সদয াি ডে ান ফল না ক্রদসল ক্রব পসদ ই পড় ব।  ডস ডক্ষ সত্র র ালস ফর 
নাম  ও ক্রে ে ানাসহ  পক্রত্রে ায় ক্রব ে াপন ডদ ব  তার  বাব ার  সন্ধান  ড সয়।  ক্রন শ্চয়  ব্ল্যাে  
ক্র স তখন হানা  ড দসব  র ালসফ র  ক্রে ে ানায় ।  পালাসনা ক্রে ে ার   সর  তা সদর  দু’জন 
ডলাে  হ তযার  প্রক্রতসে া   ডনব ার  জস ন্য ।  ব্ল্যাে  ক্র স  বযেত  হসব ,  ক্র ে ন্তু তাস দর  অনুসর ণ  
ে সর  আক্রম  তাসদর  ি াাঁ ক্রট সত  ডপ ৌাঁেসত  পার ব ।’  

শ্বাসরুদ্ধভা সব  ওরা  শু নক্র েল আহম দ ম ুসার  ে ো ।  ওসদর  ড াসখ  অপার  
ক্রবস্ময় এ বং আনন্দ । 

‘দুক্রন য়ার সব বুক্রদ্ধ আপন ার  ম াোয়  ে ক্রম্পউ টাসর র  ম ত ডপ্র াোম  ে সর  
ড া ে াসনা আ সে নাক্রে?’ বলল ড বর া।   

‘সব ম াো ই এ ে  আল্লাহর  সৃক্রি  ড বর া।’ বসল আ হম দ ম ুসা উ সে  দাাঁড়াল।  
বলল, ‘আক্রম  এ ে টু ততক্রর  হসয়  আক্রস।  ডব রুসব া এ খনই।’  

‘শু  ু আপক্রন ততক্রর  হসবন, আমর া ত তক্রর  হসবা  না?’ বলল র ালফ। 
আহম দ ম ুসা দু’পা এ ক্রিসয়  ে ম সে  দাাঁড়াল।  এ ে টু  হাসল।  বলল, ‘ন া, 

ডতাম র া য াসব  না।’  
‘তা হয়  না।’ বলল র ালফ। 
‘আপনাসে  এ ে া আম র া ক্রে  ে সর  োড়ব?’ বলল ক্ল াউ ক্র য়া। 



ক্রস এবং ক্রক্রসসন্ট  74 

 

‘ডদ সখা, আক্রম  যাক্রে  অ সনে টা অক্রন ক্রশ্চতভাসব।  ি াক্রড়  ডে াোয় আসে জাক্রন  
না।  ডতাম াস দর  য াওয়ার  ডে ান প্রসয়াজন ডনই ।’ বলল আহম দ ম ুসা।   

‘ক্ষ ক্রত ডতা  ডনই।’ বলল ক্রজয়া না। 
‘ক্ষ ক্রত আসে। ডবক্রে  ডলাে  ডিস ল ডবক্রে  ডল াে ক্ষ সয়র  সম্ভাবনা ।’  
‘এ খাসন  ে ম  ডলাে ক্ষ য় হসল  ড য ক্ষ ক্রত  হ সব  ডসট াই  ডবক্রে  ক্ষ ক্রত ে র ।’ বলল  

ক্ল াউ ক্র য়া। 
‘ডতাম র া বুঝে ন া, এ টা যুদ্ধস ক্ষ ত্র।’ বলল আ হম দ ম ুসা ।   
‘ডদখুন, আম াস দর  প্রসতয সে র  ক্রপস্তল আ সে।  আম র া ক্রপ স্তল  ালা সত  

জাক্রন।’  
‘ডতাম া সদর  ব াপ -ম া আ সে।  সা ম ক্রয়ে  আসবি ডে সে  এ ম ন ক্রসদ্ধা ে ডতাম র া  

ক্রন সত পা সর া  না।’  
‘সাম ক্রয়ে  আসবি এ টা আম াসদর  নয়।  ওমর  বায়া আপনার  ডে? তার  

জসন্য আপক্রন জ ীবন ব াক্রজ  ডর স খসেন।   িঃ  ক্র ফরক্র জস আপনা র  ডে উ  নয়, ক্রে ন্তু তার  
জসন্য আপক্রন েুটসেন ম ৃতযু ভ য় ম াক্রড় সয়।  এ সব ক্রে  আম াসদর  ডে ানই ক্রে ক্ষ া ডদয় 
ন া?’  বলল ক্ল াউ ক্র য়া  আসবি প্ল্াক্রবত স্ব সর । 

আহম দ ম ুসা ডসাফ ায় ব সস পড়ল ক্রপক্রেসয় এ সস।  বলল, ‘আক্রম ডতাম া সদর  
ডবাঝা সত পার ক্রে না ।  এ টা দল ডবাঁস  যুদ্ধ ে র ার  ডক্ষ ত্র নয়।  দু ই  ে ার সণ ।  এ ে. ওরা 
সংখযায়  ডবক্রে, দুই. ওরা  আস ি জানসত  পার সল  বন্দী সদর  সক্রর স য় ক্রন সত  পা সর  অেবা  
বন্দীসদর  জী বন ক্রবপন্ন  হস ত প াসর ।’  

‘ক্রে ে  আসে।  আম র া বাইসর  ড ে াোও অসপক্ষা  ে র সত প াক্রর  না?’ বলল 
র ালফ। 

এ ে টু ভাবল আহম দ  ম ুসা ।  তার পর বলল, ‘ক্রে ে  আসে। পাসর া।  প াাঁ  
ক্রম ক্রন সটর  ম স য ডতাম র া ত তক্রর  হসয় না ও।’  

ক্রে ে  পাাঁ  ক্রম ক্রন সটর  ম স যই ওরা দুই িাক্রড় সত ে সর  ডর স্ট হাউ স ডে সে  
ডবক্রর সয় এ ল। 
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সবুজ ক্রট লার উ পর অন্ধে াসর  দাাঁ ক্রড় সয় আস ে ব্ল্যাে  ক্র সসর  ড সই বাক্রড় ক্রট ।  

বাক্রড় টার  আসে পাসে  বাক্রড়  ডন ই ব সল  এ বং িােপ ালা  োে ার  ে ার সণ  আে পাে টা 
অন্ধে ার ।  অন্ধে াসর র  আর ও এ ে টা ে ার ণ, বাক্রড় র  বাই সর র  অংসে  ডে ান আসলা  
জ্বালাসনা ডনই।   

ক্রতন তলার  ক্রবে াল ি র ক্রট র  পাস ে  বড় এ ে টা অক্রফস  ে ক্ষ ।  এ ে টা  সুদৃশ্য 
ডসসক্র টাক্রর সয়ট ডটক্র বল সাম সন ডর সখ  ব সস আ সে ক্রপ সয়সর  প ল।  তার  ম ুসখ  তৃক্রপ্তর  
ভাব।  ড া খ দু’ক্রট  আনসন্দ উ জ্জ্বল। 

ক্রপসয়সর  পল  ডটক্র বসলর  ে স য়ে টা ে ািজ গুক্রেসয়  ক্রব্রফ স ে সস ডর স খ  
ইন্ট ার ে সম র  সুই  ক্রট সপ বলল, ‘রুসে া, তুক্রম  ওমর  বায়া স ে  ক্রতন তলায় এ সন   িঃ 
ক্র ফরক্র জসসর  পাসে র  রুসম  র াখ।  দর ে ার  হ সল  ক্টর সে  ও ম র  বায়ার অ বস্থাটা  
এ ে বার  ডদখা সব।’  

ক্রপসয়সর  পল  উ সে  দ াাঁড়াল ে ে া ডে র্ ে সর ।  ি ক্রড় র  ক্রদসে  ত াক্রে সয় ডদ খল  
র াত বার টা। 

ক্রপসয়সর  পল   ী সর   ীসর  ডবক্র র সয় এ ল ি র  ডে সে ।  ম ুসখা ম ুক্রখ পাসে র  
ি র টাসতই র াখা  হসয় সে  িঃ  ক্র ফরক্র জস সে । 

ক্রপসয়সর  পল  ক্রিসয়   িঃ  ক্র ফরক্র জসস র  দর জার সাম সন এ ে টু দাাঁড়াল।  
তার পর দর জার নব ি ুক্রর সয়  ী সর   ীসর  প্র সবে  ে র ল ি সর । 

ি সর র  এ ে  প্রাসে খা সট ক্রবো না  পাতা  র সয়স ে। খা সটর  অল্প দূ সর  ক্রট পসয়র  
দু’পাসে  ম ুসখ াম ুক্রখ দু’ক্রট  ডসা ফা পাতা  র সয় সে।  তার ই  এ ে ক্রট সত ব সস  র সয়সে   িঃ  
ক্র ফরক্র জস ।  সি সর র ও ডবক্রে বয়স ভদ্র সলাসে র ।  ক্রে ন্তু ড দসখ  ম সন হয় র্াট  
অক্রতক্র ম  ে সর ন ক্রন ।  ডদসহর  ে ক্ত িড়ন ।  তী ক্ষ্ণ ড াখ।  উ সে সি র  এ ে টা োয়া  েক্রড় সয় 
আসে ত ার  সার া ম ুস খ।   

‘হ্যাসল া  ক্টর’ বসল ক্রপ সয়সর  পল এ সিা সলা  িঃ  ক্র ফরক্র জসস র  ক্রদসে ।   
 িঃ  ক্র ফরক্র জস ম ুখ তুসল  তাে া ল ক্রপসয়সর  পসলর  ক্রদসে ।  ত ার  ড াসখ -ম ুসখ  

ক্রবস্ময়, ডবদনা  এ বং ডে ৌ তুহসল র  সংক্রম শ্রণ ।  বলল, ‘হ্যাসল া, ব সুন।’  
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‘ ন্যবাদ।’ বসল  ক্রপসয়সর  পল   িঃ  ক্র ফরক্র জসসর  সাম সনর  ডসাফায় ব সস  
পড়ল।  বলল, ‘আপক্রন এ ে জন ম হৎপ্রাণ  ম ানুর্ ,  ক্টর ।  আপনাসে  ে ি ডদয়ার  
জসন্য দুিঃ ক্রখত।’  

‘আপক্রন ডে? আম ার  সোন ও  আম ার  ডবৌম া সে  আপন ার াই  ক্রে  ক্রে  ন্যাপ  
ে সর সেন?’  

ক্রপসয়সর  প সলর  ম ন খুক্রে সত  ভসর  ডিল।  ডস  ক্রন ক্রশ্চ ত হসলা  ডয, র ালফ-
ফ্রাংেসদর  পালাবার  ে ো  িঃ  ক্র ফরক্র জস এ খসনা জানসত প াসর ক্রন ।  এ ই না  জানা 
তাসদর  ে াজ  উ দ্ধাসর  অ সনে  সা হাযয  ে র সব।  বলল  ক্রপসয় সর  পল, ‘ক্রে  ন্যাপ 
ে সর ক্রে নয়, ক্রন রুপায় হসয়  বা য হসয়ক্রে  ঐ  ম ন্দ ে াজট া ে র স ত।’  

‘ম ন্দ ে াজ ে সর সেন, ডসট া ড ব াসঝন ত াহসল?’  
‘বুক্রঝ।  ক্রে ন্তু ম ন্দ সব সম য় ম ন্দ োসে  না।  বৃহি র  স্ব াসেত, বৃহি র  ে লযাসণর 

জসন্য আম র া ডযটা ে সর ক্র ে, ডস টা এ খন আর  ম ন্দ ডনই।’  
‘আম াসে  ডত া  সর স েন, আম ার  সোনসদর  এ খন ডেসড়  ক্রদন ।’   
‘ডদব।  আ পনাসে ও আম র া  সর  র াখসব া না।  ক্রে ন্তু এ  সব ক্র ে েুই ক্রন ভতর  

ে র সে আপনার  উ পর।’  
‘আম ার  উ পর ডে ন?’  
‘আপনাসে  ড তা আম া সদর  প ক্ষ  ডেসে  সব ই বল া হসয়স ে।’  
‘ও, ে যাসম রুসনর  ক্রব ার পক্রত  উ সাম  বাইে সে  ডতাম র া যা   া ও ডস ই ভ াসব  

ে াজ ে র সত বলসত  হ সব।’  
‘ক্রে ে ।  তসব ‘আম র া  যা   া ই’ তা নয়, ‘জাক্রত য া  ায়’ তা -ই  আম র া ে র সত 

বলক্র ে।’  
‘জাক্রতসে  বয বহার  ে র সেন ডে ন?  ঐ  জক্রম  ক্রে  জাক্রত ক্রন সে?’  
‘জক্রম  ‘ক্রে ং ম  অব ক্র াইস্ট’ ক্রন সে  াস তর  না সম ।’ 
‘আপনার  ে ো  সতয  হ সলও  ‘ক্রে ং ম  অব ক্র াইস্ট’-এ র  অন্য া য়সে  সম েতন 

ে র া  যায় না।  অ ন্যান্য  জাক্রত র  পক্ষ ডেসে  ে র সলও অন্যা য়, বযাক্রক্ত ে র সলও  
অন্যায়।’  

‘আপক্রন বাস্তব তাসে  অস্ব ীে ার  ে র সেন,  ক্টর ।’   
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‘ডে ান বাস্ত বতার  ে ো  বলস েন?’  
‘ক্র স এ বং ক্রক্র সসন্ট -এ র  লড়াইসয়র  ে ো।’  
‘এ টা ডতা  এ ে টা পুরা সনা বযা পার ।’  
‘পুরাসনা বযাপার ।  ক্রে ন্তু নতুন ে সর  তীব্র হসয়  উ সে সে।’  
‘ক্রে ং ম  অব ক্র াইসস্ট র  ঐ  অন্যায় ে সম ত র  সাসে ক্র স এ বং ক্রক্র সসসন্ট র 

এ ই যুস দ্ধর  সম্পে ত ক্রে?’  
হাসল ক্রপসয় সর  পল।  বলল, ‘‘ক্রে ং ম  অব ক্র াইস্ট’ (KOC)  এ বং ‘আক্রম ত 

অব ক্র াইস্ট  অ ব ওসয়স্ট  অক্র ফ্রে া’ (AOCOWA) আক্রফ্রে ায় ক্র স -এ র  পসক্ষ র 
সবস সয়  উ সল্ল খস যািয  সফল ে ক্রক্ত।’  

‘হসত  পা সর ।  ক্রে ন্তু তার া অ ন্যা য় ে র সে। লুণ্ঠ সনর  ে া জ ে র সে।’  
‘যক্রদ  স্ব ীে ার ও ে ক্রর  ড য তার া এ টা ে র সে, ত বু  সতয  এ ই  ডয, তার া ক্রন সজর 

জসন্য এ টা ে র সে না, ে র সে আক্রফ্রে ায় খৃস্ট সে  এ ে েত্র ক্রবজসয়র  আসসন 
বসাবার জসন্য।  এ টা এ ম ন বা স্তবতা যা অস্ব ীে াসর র  ডে ান সু সযাি  ডনই।’  

বসল এ ে টু দম  ক্রন ল ক্রপ সয়সর  পল।  শু রু  ে র ল আবার, ‘আক্রফ্রে ার   ম তীয় 
ম ানক্র  সত্রর  ক্রদসে  এ ে বার  লক্ষ য  ে রুন।  ইসল াম  ব া  ক্রক্র সসন্ট  আক্রফ্রে ায় যাত্রা  শু রু 
ে সর ক্রেল উ ি র  ডেসে ।  তার পর ক্র ম ে  এ ক্রিসয়ক্রেল দক্রক্ষ সণ।  আক্রফ্রে ার  যতই 
দক্রক্ষ সণ যাওয় া য ায় ম ুসলম ান সদর  সংখয া ত তই ে ম ।  তবু  আক্রফ্রে ার  প্রায় দুই-
তৃতীয়াংে  এ লাে ায় ইসলাম  সংখযািক্রর ষ্ঠতা ল াভ ে সর ক্রেল। অবক্রে ি এ ে -
তৃতীয়াংে  অঞ্চ সল ও ম ুসলম ানর াই ক্রেল সবস সয় সক্রক্র য় প্রভাবে ালী গ্রুপ। এ  
ে ার সণই এ ে ম াত্র আক্রফ্রে া মহাসদে ই ‘ম ুসক্রলম ম হাসদে’ আখযা লাভ ে সর ক্রেল।  
ক্রম িঃ  ক্র ফরক্র জস, প্রভতূ স ম্ভা বনাম য় এ ই ম ুসক্রলম  ম হাস দ সে ই খৃসস্ট র  র াজয  
প্রক্রতষ্ঠার  জস ন্য খৃ সস্ট র  ক্র স তার  যাত্রা  শু রু ে সর ।  আক্রফ্রোর  দক্রক্ষ ণ  ডেসে  এ ই  
যাত্রা শু রু  হয়।  যুদ্ধ  শু রু  হয়  ক্রক্র সস সন্ট র  সা সে ক্র সসর ।   ক্টর  ক্র  ফরক্র জস, আক্রফ্রে ার 
 ম তীয় ম ানক্র  সত্রর  ক্রদসে  তাে াসল ডদ খসবন, আক্রফ্রে ার  দক্রক্ষ ণ  প্রাে ডেসে  ম  য 
আক্রফ্রে া পযতে  ম াত্র   ার ক্রট  র া ে োড়া অন্যান্য  স বগুসল াসত ই ক্র স  আজ  ক্ষ ম তায় 
অক্র ক্রষ্ঠত।  ম  য আক্রফ্রে ায়  লসে আজ  ক্র স এ বং  ক্রক্র সসসন্ট র  ম স য লড়াই।  এ ই  
ম  য আক্রফ্রে া ক্রেল ক্রক্র সসসন্ট র  ে ক্ত ম ুসে ার  ম স য ।  ক্রে ন্তু ডসই  ম  য আক্রফ্রে ায় ক্র স  
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আজ ক্রক্র সসসন্ট র  ে ক্ত ম ুক্রে  ডভসে ক্রদসে।  ম ুসলম ানসদর  সংখযাক্র ে য ডসখাসন ধ্ব সস 
পড় সে।  া সদ  ম ুসক্রলম  সংখযা  ে তে র া ৮৫ ভাি  ডে সে  ৪ ৪  ভাসি, নাইসজক্রর য়ায় 
৬৫ ভাি  ডে সে  ৫০  ভাস ি এ বং  ে যা সম রুসন ৫৫ ভ াি ডে সে  ১ ৬ ভাসি ডন সম  
এ সসসে। এ োড়া  নাইসজক্রর য়া র  উ ি সর  উ পকূ ল বর াবর  ম ুসক্রলম দুিত অঞ্চ সলর  
ে সয়ে ক্রট  পসে সট আম র া ক্রবস্ময়ে র  অেিক্রত অজতন ে সর ক্রে । ি ানায় ম ুসলম া সনর  
সংখযা ৪ ৫  ভাি  ড েসে  ১ ৩ ভা সি, ক্রিক্রন  ক্রবসাও  ও ক্রসসয়রাক্রলওসন ৮০  ভা ি ডেসে  
৩০ ভাসি এ বং বুর ক্রে না ফাসস াসত ৫৫ ডেসে  ৪ ০ ভাস ি ডনস ম  এ সসসে ।  সবস সয়  
বড় ে ো,  নাক্রম ক্রবয়া  ডে সে  ে যাসম রুসনর  ম  য অঞ্চল প যতে ক্রবে াল  এ লাে ায় 
ম ুসক্রলম  উ সেদে র ণ আজ সম্পূণত  হসয়স ে।  ‘ক্র স’-এ র  এ ই ডয অে ল্পনীয় সা ফলয ,  
তার  জস ন্য সবস সয় ডবক্রে  ে ৃক্র তসত্বর দাক্রব  KOC এ বং AOCOWA ে র সত  পা সর । 
দক্রক্ষ ণ  ে যাসম রুসন  ওমর  বা য়ার দে  হা জ ার  এ ে র  জক্রম  KOC দখল  ে র সত 
পার সলই দক্রক্ষ ণ  ে যাসম রুন ডে সে  ম ুসক্রলম  উ সেদ স ম্পূণত  হসয়  যায়।   িঃ 
ক্র ফরক্র জস , আপক্রন এ ই জক্রম টুকু  দখসল  স হায়তা  ে সর  আক্রফ্র ে ায় ক্র স -এ র  ক্রবজয়  
অক্রভযাসন  ঐ ক্রতহাক্রসে  ভূক্রম ে া র াখসত  পা সর ন ।  ডভ সব  ডদ খুন, এ ই সহায়তা  আপক্রন  
KOC বা AOCOWA ডে  ে র সেন না, সাহাযয  ে র সেন প্র ভ ুখৃসস্ট র  ক্র সসে ।’  

‘আপক্রন ব াস্তব  অবস্থ া তুসল   সর সেন, আক্রম  অস্ব ীে ার  ে র ক্রে না ।  ক্রে ন্তু 
সহায়তার  জ সন্য আ পনার া ভু ল জায়িায়  এ সসসেন ।  আক্রম  আইসনর  োত্র, সার াটা  
জীবন আইন  ক্রন সয়ই  ে াজ ে স র  আসক্রে ।  আক্রম  আপনাস দর  ড বআইনী ে াসজ  ে র ীে  
হসত  পার স বা  না ।  আক্রম  অ নু স র া  ে র ক্রে, আম াসে  ও আম া র  সোনসদর  অ সহতুে  
আট সে  না ডর সখ  ড েসড় ক্র দন ।’  

‘ ক্টর  ক্র ফরক্র জস, আপক্রন ে ানী ম ানুর্ ।  আপনাসে  বুক্রঝসয় বলার  
প্রসয়াজন ডন ই।  আম র া ডয ে া সজ হা ত ড দই, তা ডে র্ না ে স র  োক্রড়  না ।  আপক্রন 
যক্রদ ক্রব ার পক্রত   ক্টর  উ সাম  বাইে সে  ক্র ক্র ে  ক্রদসতন, ডটক্র লসফান ে সর  ক্রদ সতন, 
তাহসল  আপক্রন এ খা সনই োে স ত পার স তন ।  ক্রে ন্তু এ খন আপন াসে  আম াসদর  সাস ে 
ে যাসম রুন ডয সত হস ব ।’  

ক্রপসয়সর  পল ে ো  ডে র্ ে র সল  িঃ  ক্র ফরক্র জস অসন ে ক্ষ ণ ে ো বল ল  ন া।  
ভাবক্রেল ডস ।  বলল ডবে  প সর, ‘এ খাসন যা ে র ক্রে না, ওখাসন  ক্রিসয় তা  ক্রে  ে র ব?’  
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‘ডসট া ওখা সন ক্রি সয় আম র া ডদখব ।  র াক্রজ  ে র ার  আর ও ক্র ে েু উ পায়  
আম াসদর  আসে ।  ত াোড়া  আপনাসে  পণবন্দী ডদ ক্রখসয় ে যাসম রুসনর  
ক্রব ার পক্রতসে ও আম র া আম াস দর  হা সতর মুসে ায় আনস ত প াক্রর ।’  

‘জাক্রন না  ডসট া  আপনার া  পা র সবন ক্রে না।  তসব  আম া সে  ভয় ড দক্রখসয়  
ডে ান লাভ হসব  না ।’  

‘ডসট া আম াস দর  বযাপ ার ।  আম র া ডভাসর ই  ে যাসম রুন যাক্রে ।  তাই এ খা সন 
ডে ান ঝাসম লা ে র সত   াই  না ।  তা না  হসল  র াক্রজ ে র ার  দু’এ ে টা পদ্ধক্রত এ খাসনও  
প্রসয়াি  ে র া ডযত ।’   

ে ো ডে র্ ে সর ই  হা সতর ওয় াক্র ে -ট ক্রের এ ে টা ডবাতাম  ক্রট সপ ম ুসখর  ে াসে  
তুসল  সর  বলল, ‘রুসে া, দু’ড টা ে ক্রফন েম ক্রপ্ল্ট?’  

‘হ্যাাঁ।’ ওপাে  ডেসে  উ ি র  এ ল।   
‘ক্রতন তলায় ক্রন সয়  এ স ।’  
‘এ খক্রন  ক্রন সয়  য াক্রে  স্যার ।’  
‘ওসে ।  এ খন সাসড় বা সর াটা ।  ডভার  পাাঁ  ট ায় ডপ্ল্ন ।  আম াসদর   ক্টর  

সাসহব ও ওমর  বায়াসে  সসম্ম াসন ে ক্রফসন পযাে  ে সর  ডফল, ডযভা সব ব সলক্র ে, ডসই 
ভাসব।’  

ওয়াক্রে -ট ক্রে  গুক্রট সয় প সে সট ডর সখ উ সে  দ াাঁড়াল ক্রপ সয়সর  পল ।  বলল ,  
‘ ক্টর , সব ডতা  শু নসলন ।  আে া ে ক্রর , আম াসদর  সাসে সহসযাক্রি তা ে র সবন ।  
আম ার  ম সতা আম ার  ডলাে গুস লা ক্রে ন্তু ভাল নয় ।  ম ানীর  ম া ন তার া ডবা সঝ ন া।’ 
বসল  ক্রপ সয়সর  পল  ডবক্রর সয়  এ ল  ি র  ডেসে । 

 
 
 
ম াইসক্র া ড সন্সসরর  সংসে ত অ নুসর ণ  ে সর  আহম দ ম ুসার া  ব্ল্য াে  ক্র স-এ র 

ক্রট লা বাক্রড় সত  ক্রে ে ই ডপৌাঁ সে ক্রি সয়ক্রেল ।   
অন্ধে াসর   াে া বাক্রড় ক্রট ।   
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আহম দ ম ুসা  ক্রট লার ডি াড়া য় এ ে টা ডঝ াসপর আড় াসল  িাক্রড় সসম ত  
ক্ল াউ ক্র য়াসদর  ডর সখ আসস ।  আসার  সম য় আহম দ ম ুসা ও সদর  বসল , ‘দু’ি ণ্টার  
ম স যও যক্রদ  আক্রম  না ক্রফক্রর , ত াহসল ডতাম র া  সল যাস ব ।’  

ে ো ডে সর্  এ ে টু ডেসম ক্রেল  আহসম দ  ম ুসা ।  তার পর  ক্ল াউ ক্র য়াসে  লক্ষ য 
ে সর  বসলক্র েল, ‘ড ানাসে  ডটক্র লসফান ে র সত ড সয়ক্রেল াম , ভুসল ড িক্রে ।  ড ানার  
ডটক্র লসফান নাম্বার টা  তুক্রম  র াখ ।’ বসল  আহম দ ম ুসা  ক্রট লা ড ব সয় উ সে  আস স ।   

ক্ল াউ ক্র য়াসহ সবাই  দ াাঁক্রড়সয়  ড দখক্রেল  আহম দ  ম ুসাসে ।  ক্ল াউ ক্র য়া, 
সু ম াইয়া এ বং  ক্রজয়ানার মুসখ  নতুন এ ে  ঔ জ্জ্বলয এ বং  র হস্য ম য়তা।    

আহম দ ম ুসা প্রা ী সর র  ডিাড়া য় এ সস বাক্রড় র   ার ক্রদে টা এ ে বার  ি ুসর 
এ ল ।  প্রা ীর  ক্রদসয় ডি র া বাক্রড় ।  েয় ফসুটর  ম সত া উ াঁ ু হসব  প্রা ীর ।  এ ে টাই ম াত্র 
ডিট ।  ডলাহ ার  দর জা।  ডিসটর  দু’পাসে  দু’ক্রট  আসলা উ পর ডে সে  ডে স   াে া ।   

ডিসটর  পা সে  ডে ান ডিটরুম  ড নই ।    
‘তাহ সল ডিট ক্রে  দূর  ক্রন য়ক্রি ত ডে ান পদ্ধক্রতস ত ডখ ালা হ য়?’ ভাবল  

আহম দ ম ুসা প্রা ী সর র  অন্ধে াসর  দাাঁক্রড়সয় ।  ‘ডিসট ক্রট ক্রভ ে যাস ম র াও পাতা ে াে সত  
পাসর’– আর ও  ভাবল  আহম দ  ম ুসা।  প্রা ীর  টপ সে  ক্রে  ডস ড ভতসর   ুে সব? ক্রে ন্তু 
ডসখাসনও  অযাল াম ত ে সয়ল প া তা োে স ত প াসর ।   

আহম দ ম ুসা ক্রপ সে  ড ঝালাসন া  েসল  ডে সে  এ ন এ ন্  এ স ( নাইট  এ ন্  
ডস্মাে ) িিলস ডবর  ে সর  ড া স খ পড়ল ।  তার পর পসে ট ডেস ে  ‘ডস্মাে  ক্রট উ ব’ ডবর  
ে সর  প্রা ীসর র  িা ডি াঁ সর্ পা পা ে সর  ডি সটর  অসনে খাক্রন  ক্রন ে টবততী হসলা এ বং  
ক্রট উ সবর  ‘উ ইন্ প্রুফ ক্রন ল’ ক্রোঁস ড় েুাঁসড় ক্র দল দর জার স াম সন ।   

ম ুহূসততর ম স য কু য়াোর  ম সত া সাদ া ড াাঁ য় ায় আেন্ন  হ সয়  ডিল ডিট 
এ লাে া ।   

আহম দ ম ুসা দ্রু ত ক্রিসয় দাাঁ ড়া ল ডিসটর  সাম সন ।  ভা বল , ক্রট ক্রভ ে যাসম র ার  
ড াখ অন্ধ ে র া ডি সে  ক্রে ন্তু দ র জার সা সে অযালামত ে াে সত  পাসর ।  আহম দ  ম ুসা 
জাসন, ডিসটর  অযাল াম ত সব সম য় দর জা ডখালার  সাসে  সম্পক্রে তত ো সে ।  তার  অেত,  
অযালামত দর জার ে ব্জার  সাস ে সংযুক্ত  ে র া হয় , যাস ত দ র জা খুলসত ডিসলই  
অযালামত ড বসজ উ সে ।   
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আহম দ ম ুসা দ্রুত ক্রস দ্ধাে ক্রন স য় ক্রন ল ।   
পসে ট ডেসে  ডবর  ে র ল লযা সা র  ে াটার  এ বং দর জার ক্রেে  ম াঝখাসন দুই  

বিতফটু জায়ি ার  ইস্প াত  ডপ্ল্ট  ডে সট ডফলল ।   
ডভতসর  প্র সবসে র  আসি  আস র ে টা ডস্মা ে  ক্রট উ ব েুাঁ সড় ক্রদ ল ডভতসর ।  

আহম দ ম ুসা স সন্দহ ে র ক্রেল , ডভতসর র  ক্রদসে  ম ুখ  ে র া ে যাস ম র াও োে সত প াসর ।  
দূর  ক্রন য়ক্রিত ডি সট তা -ই োসে ।   

ে সয়ে  ম ুহূতত সম য় ক্রন সয় আ হ ম দ ম ুসা  ুসে ডিল ডভতসর ।   
ডভতসর র   ত্বরট ায় সুন্দ র  ফসুলর  বািান ।  ডিট ডে সে  লাল ইসটর  এ ে টা 

প্রে স্ত র াস্তা  সল  ডি সে িাক্রড়  ব ার ান্দা পযতে ।   
আহম দ ম ুসা  প সে সটর  ক্রর ভলভা সর র  বাাঁ সট হাত  ডর স খ ড ব ড়াসলর  ম ত  

ক্রন িঃ ে সব্দ  দ্রুত এ ক্রিসয়  লল ।   
আহম দ ম ুসা  সস ব িাক্রড়  বার া ন্দায় পা  ডর স খসে, এ ম ন সময় ডপেন ডে সে  

আসা প্র ণ্ড   াক্ক ায় উ পুড়  হসয়  পসড় ড িল ড স ।   
ক্রে ন্তু পসড় ডিসল ও প সে ট ডেসে  তার  হাত  সাই সলন্সা র  লািাসন া 

ক্রর ভলভার সসম ত ডবক্রর সয় এ সস সে ।   
আহম দ ম ুসা বুঝল , ডপেন ড েসে  অেত  দু’জন তার  ওপর  ঝাাঁ ক্রপসয়  

পড় সে। 
আহম দ ম ুসা প সড় ক্রিসয় ই ক্রন স জর  ে র ীর টা সে  বাম  ক্রদসে  উ সে ক্রন ল ওরা  

তার  উ পর ড স প বস ার  আসি । 
আহম দ ম ুসা তার  ে র ীর  বাম  ক্রদসে  উ সে  ডনব ার  ফসল  ত ার  ে র ীর টা 

ডপেন ডে সে  আসা  াসপর ম ূ ল ডে ন্দ্র ডেসে  এ ে পাসে  সসর  এ ল , যার  ে ার সণ 
আক্র ম ণে ার ীসদর  এ ে জন  ানপাসে  ক্রবক্রে ন্ন হসয় পড়ল ।  শু  ু তা-ই নয় , আহম দ  
ম ুসার   ান হাস ত  র া ক্রর ভলভা সর র  ম ুসখও এ সস  পড়ল ।   

ে র ীর টা উ সে ডনবার  পর গুক্র ল ে র সত ম ুহূ তত ও ক্রবলম্ব  ে সর ক্রন  আহম দ 
ম ুসা।  সাইসলন্সার  ল ািা সনা ক্র র ভলভা র  ডেসে  অস্প ি ‘দু প’ ে সর  এ ে টা ে ব্দ  
উ ে ল ।  বুে টা এ সফাাঁ ড় -ওসফাাঁড়  হসয়  ক্রিসয়ক্রেল  ডলাে টার । 
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এ ক্রদসে  ক্রেতীয় ডলাে টা আহম দ ম ুসার  উ পর ড সপ  ব সসক্রেল ।  তার  ে ক্ত 
দুই হাত  সাাঁড়াক্রে র  ম ত বসস  য াক্রে ল আহম দ ম ুসার  িল ায় ।   

আহম দ ম ুসার  ম সন  হক্রে ল , িলাটা ডযন  ক্রোঁ সড়  য াসে  তার ।  ড া খ দু’ক্রট  
তার  ক্রবস্ফাক্রর ত হসয়  উ ে ক্রেল ।   

আহম দ ম ুসার   ান হাত  উ সে  এ ল ।  তার   ান হা সতর ক্রর ভল ভা র ক্রট  এ সস 
স্প ে ত ে র ল ডলাে ক্রটর  ম াো ।   

ডলাে ক্রট   ম সে  উ সে   ক্রে সত এ ক্রদসে  এ ে বার  ড াখ ি ুক্রর সয়ই এ ে টু ে াত 
হসয় ম াোটা সক্রর সয় ক্রন স ত ডি ল ।  ক্রে ন্তু আহম দ ম ুসার  আেুল ক্রট্রিাসর   াপ ক্রদ সয়স ে  
তার  আসিই।   

আহম দ ম ুসার  উ পর  ডে সে  উ সে প সড় ডিল ডলাে টা ।  গুাঁসড়া  হ সয় 
ক্রিসয়ক্রেল তার  ম া ো।   

আহম দ ম ুসা উ সে  দ াাঁড়াল ।  এ ে টু সসর  এ সস এ ে টা োসম র  আড়াসল 
দাাঁড়াল ডস ।   

প্রায় ক্রম ক্রন টখাসন ে  অসপক্ষা ে র ল ।  ন া, ডে ান ক্রদে  ডেসে  ডে উ  এ ল না ।  
আহম দ ম ুসা বুঝল, প্রা ীর  বর াবর  এ ই দু’জনই ক্রেল পা হার া য় । 

োসম র  আড়াল ডে সে  ডবক্রর স য় এ ল আহম দ ম ুসা ।  িাক্রড়  বার ান্দার  
 ার ক্রদসে  তাে াল ।  ডদখল, এে টু পক্রশ্চম  ক্রদসে  প াে া ডে    আে াসর র  এ ে টা ি র । 
িাক্রড়  বার ান্দা  ডে সে  লাল  ইসট র  এ ে টা র াস্তা ঐ  ি র  পযতে  এ ক্রিসয় ডিসে ।  আহম দ  
ম ুসা বুঝল , ওটাই িযাসর জ ।  ঐ  িযাসর সজই  তার  টা সিতট ি াক্রড় টা র সয়সে ।   

আহম দ ম ুসা লক্ষ য ে র ল, ল াল ইসটর  এ ে টা সরু র াস্তা ক্রবক্রডং -এ র  ডপেন 
ক্রদে  ডেসে  এ সস  িযা সর সজর  স াম সন ক্রদসয়  প্রা ী সর র  ক্রদসে   স ল ডিস ে ।   

আহম দ ম ুসা  ি াক্রড়  বার ান্দা  ড েসে  ক্রতনক্র ট   াপ  ক্র ক্রে সয়  ক্রবক্রডং -এ র  
বার ান্দায় উ ে ল ।   

ক্রবর াট দর জা ।  ডদ সখই  বুঝল ,  ে াসে র  দর জা ।  ক্রে ন্তু দর জার  ার  প্রাে ই  
ইস্প াসতর পাত  ক্রদসয়  ডম াড়া ।  ‘ে ী-ডহাল’ পরীক্ষ া ে সর  ড দখল ।  ক্রন ক্রশ্চত হ সলা  
আহম দ ম ুসা, এ  দর জাও দূর  ক্র নয়ক্র িত ।    
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আহম দ ম ুসা  ম ুে ক্রে সল পড়ল ।  লযাসার  ে াটার  ক্রদ সয় ে া সে র  দর জা  ীসর  
 ীসর  ড পাড়া সনা  যায় ,  ক্রে ন্তু ে া টা য ায় না ।   ডপ াড়াসনার  বযা পার টা সম য় সাস পক্ষ ।  
তাহসল?  

আহম দ ম ুসার  ম সন পড়ল বাক্র ড়র  ডপেন ডে সে  আসা র াস্তার ে ো ।  ওটা 
ক্রক্ল নার  পযাসসজ নয়সত া?  

আহম দ ম ুসা ডনসম এল ব ার া ন্দা ডে সে ।    
লাল ইসটর  স রু র াস্তা   সর  এ স িা সলা  বাক্রড় র  ড পেন ক্রদ সে ।   
ডসই র াস্তাক্রট  আহম দ ম ুসা সে  এ ে টা ডোট সাই সজর  দর জার সাম সন ক্রন সয়  

দাাঁড়  ে র াল ।  ভাক্রর  ইস্প া সত র  ত তক্রর  দর জা।  পরীক্ষ া  ে সর  ডদ খল, অসটা লে  
ক্রসসস্টম ।  বাইসর  ডেসে   াক্রব ক্রদসয় ডখ ালার ডে ান বযবস্থ া ড নই ।  তবু খুক্রে  হসলা  
আহম দ ম ুসা ।  এ  লে গুসলা ে াটা লযাসার  ে া টার  ক্রদসয় খুব সহজ ।  দর জার িাসয়  
ে ী-ল সে র  ক্র হ্ন ডদস খ  ‘ল ে’- এ র  অবস্থান  ক্র ক্র হ্নত  ে র ল আহম দ ম ুসা ।  তার পর  
ডসই স্থা সন দর জা ও  ড ৌে া সে র  ম াঝ বর া বর  লযাসার  ে াটাসর র  বী ম  প্রস বে  ে র াল ।  

ম াত্র ে সয়ে  ডসসে ন্ ।  নসড় উ ে ল দর জা ।  ‘ল ে’ ডে সট ডিস ে । 
ে সয় ে  ম ুহূতত অস পক্ষা ে সর   ী স র   ী সর  দর জা  ডে সল প্রসবে  ে র ল আহম দ 

ম ুসা। 
জায়িাটা ে ক্রর স াসর র  এ ে টা প্রাে।  আহম দ ম ুসা ক্রফসর  দাাঁক্রড় সয় দর জাটা  

বন্ধ ে র সত  ক্রিসয়   ম সে  উ ে ল।  ডদখল ,  ‘ল ে’-এ র  সা সে  এ ে টা অযালামত  
ট্রান্সক্র ম টার  লািাসনা।  এ র  অ েত, ‘ল ে’-এ র  উ পর আি াত  এ সল তা  আহ ত  ে র সব 
ট্রান্সক্র ম টার সে ও ।  সসি  সসি ই তা সং সে ত পাে াসব  অযালামত -এ র  োহে  যসি  বা  
বাক্রজসয় ডদস ব অযালামত। 

দর জা বন্ধ না ে সর ই ি ুসর  দাাঁ ড়াল আহম দ ম ুসা।  ডস ক্রন ক্রশ্চত , এ তক্ষ সণ  
অযালামত ড বসজ  ডি সে  এ বং ব্ল্য া ে  ক্র স -এ র  ডলাসে র া এ তক্ষসণ সক্রক্র য় হসয়  উ সে সে। 

আহম দ ম ুসা ক্রর ভল ভার  হাস ত ক্রন সয় ডবড়া সলর  ম ত সাম সন এ সিাসলা। 
ে ক্রর স াসর র  দুই পাসে র  রুম গু সলাসে  ক্রবক্রভন্ন  ক্রজক্র নসসর ডস্ট া র  বসল  ম সন 

হসলা আ হম দ ম ুসার । 
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ে ক্রর স ার ক্রট এ ে ক্রট  বড় ি সর  ক্রিসয় ডে র্ হসয় সে।  ে সক্ষ  ে স য়ে ক্রট  ে াক্রট ং 
ডটক্র বল এ বং ে সয়ে ক্রট  ওয়াে  ড বক্রসন ।  আহম দ ম ু সা বুঝল, এ টা কু ক্রে ং ক্রপ্রপাসর ে ন 
রুম । 

ে সক্ষ  এ সস ডে র্ হ ওয়া ে ক্রর স  ার -ম ুখ ডেসে  ক্রবপরীত ক্র দস ে  ে ক্ষ ক্রট সত  
আসর ে টা দর জা আসে।  ডসখ া ন ডেসে  আ সর ে ট া ে ক্রর স াসর র  শু রু। 

ে ক্রর স াসর  উ াঁক্রে  ক্রদসতই  অসন ে গুসলা  পাসয়র  ে ব্দ  শু নসত  ড পল আহম দ  
ম ুসা। 

 ক্রে সত সসর  এ সস  দর জা ডি াঁস র্ ডদয়া সলর  আড়াসল  দ াাঁড়াল ড স। 
েুসট আসা  প্র েম ডল াে ক্রট  ি সর র  ডভত সর  পা  ব াড়াসল  আহম দ ম ুসা  তার  

 ান পা এ ক্রি সয় ক্রদল  েুসট  আস া পা সয়র  সাম সন।  ডলাে ক্রট  হুম ক্রড়  ডখ সয় প সড় ডিল।  
তার  ডস্ট নিানট া ক্রেট সে   সল এ ল আহম দ ম ুসার  পা সয়র  ে া সে। 

আহম দ ম ুসা ডস্ট নিান তু সল ক্র নসয়ই গু ক্র ল   াল াল।  পসড় যা ওয়া ডলাে ক্রট  
উ সে  দাাঁড়াক্রে ল এ বং  ই স তাম স য আসর ে জন ডলাে  এ সস  ি সর   ুসেক্র েল।  তার া 
দু’জসনই গুক্র ল ক্রবদ্ধ  হ সয় প সড় ড িল। 

ওসদর  উ পর  গু ক্র ল   াক্রল সয়  ডস্ট নিাসনর  বযাসর লট া  ি ুক্রর সয় ক্রন ল 
ে ক্রর স াসর র  ক্রদসে । 

ে ক্রর স ার  ক্রদসয় েুসট আসা  ার জন  এ ে দম  গুক্র ল র  ম ুসখ পড়ল।  ডে ান 
ক্র ে েুর  আড়াল ডনবার  ডে ান সু সযাি ক্র েল না তা সদর ।   ার জনই গুক্র ল  ডখ সয় ড বাাঁটা  
ডোঁড়া ফসলর  ম ত ে ক্রর স াসর র  উ পর ঝসর  পড়ল। 

আহম দ ম ুসা ে ক্রর স াসর  উ াঁক্রে  ক্র দসয় ডদখল,  ডে উ  ডনই  আর  ে ক্রর স া সর । 
ডস্ট নিান বাক্রিসয় ে ক্রর স াসর র  ম ুসখ ক্রিসয় দাাঁড়াল।  অস পক্ষা ে র ল 

ক্রে েুক্ষণ।  ক্রবক্রস্মত হসলা,  ডে ান  তৎপরতা  তা সদর  ডনই  ডে ন?  আে ংে ার  এ ে  ডম ি 
দ্রুত ম সন উ দয় হ সলা,  তার া ক্র ে  আক্র ম সণর  পে পক্রর বততন ে সর সে? 

ম সনর  এ  ক্র োটা ডে র্ না হসতই  তার  ে াসন এ ল ডপেন ড েসে  পাসয়র  ে ব্দ । 
সসি  সসি ই  ডব াাঁ  ে সর  ি ুর ল আ হম দ ম ুসা।  ক্রে ন্তু ডস্ট নিান ড তা লার সুসয াি  

হসলা না।  ড দখল , তার  ম াত্র দুই িজ ড পেসন ি সর র  ডম সঝ সত দাাঁক্রড়সয়  এ ে জন।  
তার  ডস্ট নিাসনর  নল  আ হম দ ম ুসার  বুে  বর াবর  উ ে াসনা। 
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আহম দ ম ুসার  প্রা েক্রম ে  ক্রব ম ূঢ়তা তখনও ে া সটক্র ন।  এ ম ন সম য় 
ক্রর ভল ভাসর র  এ েটা গু ক্র ল র  েব্দ  শু নসত ডপল আহম দ ম ুসা ।  আর  সাসে সাসেই  
সাম সনর  ডস্ট নিান ার ী  ডলাে ক্রট র  ডদহ ঝাাঁকু ক্রন  ক্রদসয় উ সে  ডপ েন ক্রদসে  উ সে পসড়  
ডিল। 

আহম দ ম ুসা  ডদ খসত  ড পল  ক্রপ স্তল হা সত ক্ল াউ ক্র য়াসে  এ বং  তার  ডপ েসন  
ওপাসে র  ে ক্রর স াসর র  ম ুসখ  সুম াইয়া ও ক্রজয়ানা সে ।  তা স দর  হা সতও  ক্রপস্তল।  
ক্ল াউ ক্র য়া এ বং ওরা  ত াক্রে সয় ক্রেল আহম দ  ম ুসার  ক্রদসে ।  আহম দ ম ু সা  ওক্র দসে  
এ সিাবার  জস ন্য পা  এ ে  াপ বাক্রড় সয়ক্রেল।  এ ই সম য় ক্রর ভল ভাসর র  িজতন ডে ানা  
ডিল ।  সসি  স সি  ক্ল াউ ক্র য়া বু ে  ড সপ   সর  ম াক্রট সত পসড় ডি ল। 

আহম দ ম ুসা  ে ব্দ  শু সনই  তা ে াল ি সর র  উ ি র  ক্রদসে ।  ডদ খল,  ডস খাসন  
এ ে টা দর জা খু সল  ডি সে।  এ  দর জা আহম দ  ম ুসার  নজসর প সড়ক্র ন আসি।  দর জার 
এ পাসর  দাাঁক্রড়সয় এ ে জন ডলাে ।  তার  ক্রর ভল ভাসর র  নল ি ুসর  আসসে ক্ল াউ ক্র য়ার 
ক্রদে  ডেসে  আ হম দ ম ুসার  ক্রদ স ে । 

আহম দ ম ুসা ডস্ট নিান তুসল ই  তাক্রে সয়ক্রেল ে ব্দ  লসক্ষ য।  ডলাে ক্রট র  উ পর 
তার  নজর  পড়ার  সা সে  স াসে ই আহম দ  ম ুসার  ডস্ট নিান গু ক্র ল বৃক্রি  ে র ল। 

ডলাে ক্রট  গুক্র ল  ড খসয়  ঝাাঁঝরা  ড দহ ক্রন সয়  ড যখা সন দ াাঁক্রড়সয়ক্রে ল ডসখা সনই  
পসড় ড িল। 

আহম দ ম ুসা  গুক্র ল  ে সর ই েু সট ডিল ক্ল াউ ক্র য়ার  ে াসে।  র ক্তপ্ল্াক্রবত  
ক্ল াউ ক্র য়ার ম াোটা হাস ত তু সল  ক্রন ল। 

ক্রজয়ানা ও  সুম াইয় াও  েুসট  আ সক্রেল ক্ল াউ ক্র য়ার ক্রদসে ।   ািঃ  ক্রজয়ানা ক্রেল  
সাম সন।  ি সর র  ম াঝখাসন যখ ন ডস,  উ ি সর র  দর জা র  ক্রদ স ে  ে ব্দ  শু সন তাক্রে সয় 
ডদখ সত ডপল,  দর জায়  দাাঁক্রড়স য় এ ে জন ডলাে ।  তার  হা স তর ভয়ং ে র  ডম ক্রে ন 
ক্রর ভল ভার  উ সে সে আহম দ  ম ুসাসে  লক্ষ য ে সর । 

 ািঃ  ক্রজয়ানা এ ে টা ক্র ৎে ার  তুসল েুসট  ক্রিসয়  ক্রন সজর  ডদ হ  ক্রদসয়  আহম দ  
ম ুসার  ডদহ  ড সে  ক্রদল।  প্রায় স াসে স াসে ই ডম ক্রে ন ক্রর ভল ভার  ডেসে  এ ে  ঝাাঁ ে  গুক্র ল  
েুসট এ ল  আহম দ  ম ুসা সে  লক্ষ য ে সর ।  সবগু সলা  গুক্র ল ই এ সস  ক্রব দ্ধ  ে র ল 
ক্রজয়ানাসে । 
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ওক্রদসে  সুম াইয়া ক্রজয়ানা সে  উ ি সর র  দর জার ক্রদসে  তাক্রেসয় আহম দ  
ম ুসার  ক্রদসে  ক্র ৎে ার  ে সর  েুট সত ডদস খ উ ি সর র  দর জার ক্রদ স ে   াইল।  ডস  ড দখস ত 
ডপল , এ ে জন ডলাসে র  ক্রর ভলভার  আহম দ ম ুসার  ক্রদসে  উ দযত।  ডস ম ুহূসতত ত ার  
ডম ক্রে ন ক্রর ভল ভার  গুক্র ল বর্তণ  ে র ল। 

সুম াইয়াও তার  ক্রর ভল ভার  তুসলক্র েল।  ক্রে ন্তু  ডদক্র র  হসয়  ক্রিসয়ক্রেল।  
সুম াইয়ার গুক্র ল  যখন  ডল াে ক্রট র  বুে  এ সফাাঁড় -ওসফ াাঁড় ে সর  ক্রদল,  তখন  য া হবার  
হসয় ডিস ে।  ঝাাঁঝরা  হ সয় ড িল  ািঃ  ক্রজয়ানার ডদ হ। 

আহম দ ম ুসা  ীসর   ী সর  ক্রজয়া নার  ক্রন ষ্প্প্রাণ ড দহ  ডম সঝয়  র াখ ল। 
ডদখল , ক্ল াউ ক্র য়া ক্রে েু বলস ত  াসে।  সুম াইয়া েুসট এ স স ক্ল াউ ক্র য়ার 

ম াোটা তু সল  সর সে। 
আহম দ ম ুসা এ ে টু এ ক্রিসয় ক্ল াউ ক্র য়ার ক্রদসে  ঝুাঁ সে  পসড়  বলল,  ‘এ  

ডতাম র া ক্রে  ে র সল ক্ল াউ ক্র য়া!  ক্রে  ি সট ডিল এ সব !’ 
ক্ল াউ ক্র য়া ডে াাঁট নাড়ল।  শু ে সনা ডে াাঁট  দু’ডটা  ক্রভ ক্রজসয়  ক্রন সত  ড িা  ে সর  

ক্ষ ীণ ে সণ্ঠ  বলল,  ‘আক্রম  এ বং ক্রজয়ানা ক্রসদ্ধাে  ক্রন সয়ক্রেলাম,  আম র া ইসলাম েহ ণ  
ে র ব ।  আম াসদর  জসন্য  আল্লা হ র  ে াসে  প্রা - েত-না  ে -সর া।’ ক্ষ ীণ হসয়  এ সস  তার  ে ণ্ঠ  
ডেসম  ড িল।  ে ণ্ঠ  ডেসম  যাওয়া র  সাসে স া সে  ম ুখ এ ে ক্রদসে   সল পড়ল ত ার ।  ক্রস্থর  
হসয় ডিল তার  ড দহ। 

আহম দ ম ুসা ে সয়ে বার  বযা কু ল ে সণ্ঠ   াে ল ক্ল াউক্র য়াসে ।  তার পর 
ম াোটা ক্রন  ু ে সর  দু’হাসত ম ুখ   াে ল। 

সুম াইয়া ক্ল াউ ক্র য়ার ম াো জক্র ড়সয়   সর  ডে াঁসদ উ ে ল। 
‘রুসে া’ ‘রু সে া’- এ ই ে ব্দ গুস লা ে াসন প্র সবে  ে র ল আহম দ  ম ুসার । 
আহম দ ম ুসা  ম ুখ ড েসে  হ াত সক্রর সয় ে ব্দ  লসক্ষ য উ ি সর র  দর জার ক্রদসে  

তাে াল।  আহম দ ম ুসার  দু’ক্রট িণ্ড  ড াসখর  প াক্রন সত ড ায়া ।  সুম াইয়ার গুক্র ল সত  
ক্রন হত ডলাে টার  পসে সট ওয়া ক্রে -টক্র ে  ডদখসত ডপল আ হম দ ম ুসা।  ঐ  ওয়াক্রে -
টক্র ে ই ে সব্দ র  উ ৎস। 

আহম দ ম ুসা দ্রুত উ সে  ক্রিসয় ওয়াক্রে -টক্র ে  তুসল ক্রন ল।  তখনও ওয়াক্রে -
টক্র ে সত ডে উ  বলক্র েল,  ‘ওক্র দস ে  ক্রে  খবর ,  ে ো বলে  না ডে ন,  রুসে া?’ 
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আহম দ ম ুসা বু ঝল , এ ই ডলাে টার  নাম  রুসে া।  ক্রন শ্চয় ক্রপ সয়স র  পল ক্রে ংবা  
ডে ান বড় ডনতা ে ো  বলস ে। 

আহম দ ম ুসা এ ে টু ক্র ো ে সর বলল,  ‘আম র া বযস্ত স্যার ।  আক্রম  লাইসন 
আক্রে , বলুন।’  

‘বুসঝক্রে।  ডে ান , আম র া দু’ডটা  ে ক্রফন ক্রনসয়  সল যাক্রে ।  ডত া ম র া এ  ি াাঁক্রট  
ডেসড় দাও।  ে যা সম রুসন ডযা িা সযাি  ে র সব।’  

বন্ধ হ সয় ড িল ওয় াক্রে -টক্র ে । 
আহম দ ম ুসা  দ্রু ত ে সণ্ঠ  বল ল,  ‘সুম াইয় া, আম ার  সাস ে  এ স।  ওরা 

পালাসে।’  
বসল আ হম দ ম ুসা  ে ক্রর স ার   সর  েুটল  ডভত সর ।  তার  লক্ষ য বাইসর  

ডবরুব ার  ডস ই বড়  ডিট। 
আহম দ ম ুসা  এ  ে ক্রর স ার , ড স ে ক্রর স ার  ি ুসর  বাইসর  ড ব রুবার  ড িসটর  

সাম সন ক্রিসয়  দাাঁড়াল।  ডদ খল , ডস দর জা  আসির ম ত ই বন্ধ। 
এ ই সম য় আ হম দ ম ুসা  ম াে া র  উ পর ডে সে  ইক্রঞ্জ ন স্ট াটত ডনবার  ে ব্দ  

শু নসত ডপল।  এ ে টু শু সন আহম দ ম ুসা বলল,  ‘ক্রন শ্চয়  োস দর  উ পর  এ ে টা 
ডহক্রল ে প্টার  স্ট াটত ক্রনসে ।’  

বসল ডপেন ক্রফ সর  েুটল হল ি স র র  ক্রদসে  উ পসর  উ ে ার  জসন্য। 
ডপেসন  েুটল সুম াইয় াও। 
যখন আহম দ ম ুসা  োস দর  উ পর উ ে ল,  তখন ডহক্রল ে প্টার ক্রট  স্ট াটত ক্রন সয় 

োদ ডেসড়  ড বে  উ পসর  উ সে সে ।  ে সয়ে  ম ুহূসততর ম স যই বাক্রড় র  এ লাে া ডেসড়   সল  
ডিল ড হক্রল ে প্টার ক্রট । 

ক্ল াে ডদহ  ক্রন সয় আ হম দ ম ুসা বসস পড়ল  োস দ।  বলল,  ‘ওম র  বায়া এ বং  
 িঃ  ক্র ফরক্র জসসে  ক্রন সয় ক্রপসয়সর  পল পাক্রল সয় ডিল সুম া ইয়া ।  পার লাম  না ওসদর  
ে াসে ড পৌাঁে সত।  জানতাম  না , োসদ  ওরা ডহক্রল ে প্টার  ডর স খস ে।’  

এ ে টু দম  ক্রন ল আহম দ ম ুসা।  তার পর বলল,  ‘ওরা হা সতর বাইসর   সল  
ডিল সুম াইয় া।’  

‘হাস তর বা ইসর ?  ডে াে ায়?’  
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‘ক্রপসয়সর  পল ওমর  বায়া এ ব ং  িঃ  ক্র ফরক্র জসসে  ক্রন সয় ে যাসম রুন  সল  
ডিল।’  

এ ে টু োম ল।  বলল আবার ,  ‘ক্রে ন্তু বুঝসত  পার ক্রে  না , ওমর  বায়া ও  িঃ  
ক্র ফরক্র জসসে  ে ক্রফসন েসর ক্রনসয় ড িল ডে ন?’  

ে োটা বসলই  আহম দ ম ুসা  ভ াবল,  ক্রন শ্চয় ও সদর সে  ক্রবম াসন  ে সর  ক্রন সয় 
যাওয়া  হ সব।  ক্রে ন্তু অস্ব ীে ৃত  এ বং ক্রে  ন্যাপ  ে র া দু’জন ডলাে সে  ক্রবম া সন 
ম ুক্তভাসব ক্রন সয়  যা ওয়া স ম্ভব  নয়। 

এ ই ে ো ম সন হ ওয়ার  সা স ে সাস েই আ হম দ ম ুসার  ম সন হসলা,  
ক্রবম ানবন্দসরর  সাহাসযয ডতা দু সটা ে ক্রফনসে  ড ে  ে র াসনার  বযবস্থা ে র া যায়!  ড ে  
ে র া ডিসলই  তার া  র া  পসড়  য াসব। 

নতুন আে ার  আনসন্দ আহম দ  ম ুসার  ম ন সজীব  হ সয় উ ে ল।  বল ল , ‘ ল  
সুম াইয়া, এ সদর  ি াাঁক্রট টা এ ে ট ুপরীক্ষ া ে সর  আম র া  সল  যা ব ।’  

ক্রে েু অস্ত্র োড়া ডিাটা ি াাঁক্রট সত  ড ে ান ে ািজপত্র ডপল না।  ডে া ন ডটক্র লসফান  
িাই ও নয়।  ডটক্র লসফানগু সলা সতও ডে ান না ম্বার  ডনই। 

আবার  পুরাসনা ক্রবস্ময়টা ই আ হম দ ম ুসাসে  আেন্ন  ে র ল, আশ্চযত এ ই  
দল! ডে ান ক্র হ্ন  এ র া ডপ েসন ড র সখ যায়  না। 

আহম দ ম ুসা ও  সুম াইয়া  ডবক্র র সয় এ ল ব্ল্যাে  ক্র সসর  ি াাঁক্রট  ড েসে ।  সাসে  
ক্রন ল ক্ল াউ ক্র য়া এ বং ক্রজয়ানার ক্রন ষ্প্প্রা ণ ড দহ। 

 
 
 
সে াল নয় টায় ি ুম  ডেসে  উ ে ল আহম দ ম ুসা। 
ডভার  র াসত ই ক্ল াউ ক্র য়া ও ক্রজ য়ানার  লাে  আহম দ ম ুসা  পাক্রে সয় ক্রদসয়ক্রেল  

তাসদর  বাক্রড় সত।  সাস ে আ হম দ ম ুসা  ক্রল সখ  ক্রদসয়ক্রেল  ক্র ক্র ে ।  র ালফ এ বং  ড বর ার া  
পরাম ে ত ক্রদসয়ক্রেল গুণ্ড া -ব দম া ইে সদর  হা সত আক্র াে হসয়  দু ি তটন া ি টার  ে াক্রহনী 
ক্র ল খসত। ক্রে ন্তু আহম দ  ম ুসা ত া সত র াক্রজ  হয়ক্রন ।  ে ার ণ , তাসত  তাসদর  আ িতযাস ির 
ে াক্রহনী সবার  অজানা  োে স ব।  সতয জানার  পর তা সদর  বাপ -ম া যক্রদ আহম দ  
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ম ুসার  প্রক্রত ক্রবরূপ  হয়, িাক্রল  ড দয়, তাহসল  আহম দ  ম ুসা তার  প্রাপয ব সল ডসট া ম াে া 
ডপসত ডনসব।  এ টুকু  িালম ন্দ ডখসয়  আহম দ ম ুসা তাস দর  ক্রবর াট আিতযািসে  
বুলন্দ  ে র সত যক্রদ পাসর, তাহ সল এ টা হসব আহম দ ম ুসার  জসন্য ক্রবর াট সান্ত্ব না।  
খুব অল্প সম সয় ত ার া পৃক্রেবী ডেসে   সল ড িসে, ক্রে ন্তু তার া ডবাঁস  ে াে সব তা সদর  
এ ই তযাসির আদ সে ত র  ম স য।  এ সব ক্র ো ে সর  আহম দ ম ুসাস ে  ক্ল াউ ক্র য়ারা উ দ্ধার 
ে র া ডেসে  শু রু ে সর  তা স দর  ইসলাম ে হসণ র  ক্রসদ্ধ াে পযতে  সব  ে োই  আহম দ  
ম ুসা ক্রল সখ ক্র দসয়স ে। 

পসর  আহম দ  ম ুসা র  এ  ক্রসদ্ধ াস ের  সাসে  স বাই  এ ে ম ত হ সয়স ে। বসল সে, 
‘সসতযর এম ন এে টা ে ক্রক্ত আসে য া ম ানুর্ সে  জয়  ে র সত পাসর ।’ 

আহম দ ম ুসা ি ুম  ডেসে  উ স ে  লাউসঞ্জ ডিল।  ডসখা সন আসি ডে সে ই  
র ালফ, ড বর া, সুম াইয়া বসস ক্র েল।  ডনে া , ক্রর ে লা ডভা সর ই  সল ক্রিসয়ক্রেল। 

‘স্যক্রর  র ালফ, ি ুক্রম সয় অসনে  ম ূলযবান সম য় নি  ে সরক্রে। সে াসলই  
ক্রবম ানবন্দসর ডখাাঁজ  ডনয়া  দর ে ার  ক্রেল।  র ালফ , ক্রবম ানবন্দসরর  ে াসিতা ডসে ে সন 
লািাও ডদক্রখ।’ 

‘ক্রে  বলব ভা ইয়া?’  
‘ে যাসম রুসনর  ‘দুয় ালা’ অে বা র াজ ানী  ‘ইয়াউক্রন্ ’ড ত আজ ফ্লাইট  

ে খন? ফ্লাইট ে াে সল ক্রজসেস  ে র সব, ঐ  ফ্লাই সটর  জসন্য  দু স টা ে ক্রফন বুে  হ বার  
ে ো ক্রেল , হ সয়সে  ক্রে না।  বযস ।’ বলল আহম দ  ম ুসা। 

‘বুসঝক্রে।’ ব সল র ালফ  প াে  ড েসে  ম াই সক্র া ডটক্র লসফান  তুস ল ক্রন সয়  উ সে  
ডিল প াসে র  ে সক্ষ । 

ক্রম ক্রন টখাসনে  পসর ই ক্রফ সর  এ ল র ালফ। ত ার  ম ুখ  ম ক্রল ন।  বলল, ‘আজ 
ডভার  পাাঁ টায়  ে যাসম রুসন   া ইসর ক্ট ফ্লা ইট ক্রেল। ডস  ফ্ল াইসট  দুসটা  ে ক্রফন ডি সে।’  

‘ফ্লাইটট া ‘দুয়াল া’ না  ‘ইয়াউক্রন্ ’ডত?’ 
‘দুয়ালা।’ 
‘আর  ডে ান খবর?’ 
‘আজ আর  ডে ান  ফ্লাইট  ে যাস ম রুসন ডনই।  ত সব  নাই সজক্রর য়ার লাস িাস -

এ  এ ে টা ফ্লাইট  আসে।  লা সি া স ডে সে  ে াসনক্র ক্টং ফ্ল াইট আস ে দুয়াল া’র  জসন্য।’  
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‘ে’টায়?’ 
‘বার টায়।’  
আহম দ ম ুসা  ে ো বলল  না।  ম াো ক্রন  ু ে সর  ভাবল  ক্রে েুক্ষণ ।  তার পর 

ম াো তুসল ডসাফ ায় ড হলান ক্রদ স য় বলল, ‘র ালফ , আসর ে টু ে ি ে র ।  এ য়ারসপাসটতর 
বুক্রে ং–এ  ডটক্র লসফান  ে সর  এ ে টা  ক্রসট  বুে  ে সর া লা সিাসি াম ী  ফ্লা ইসট।’ 

‘ডে ন? ডে  যা সব?’ 
‘আক্রম ।’  
‘আপক্রন?’ বলল র ালফ।  সুম া ইয়া , ড বর া  এ বং  র ালফ -  সব ার ই ক্রবস্ময়  

দৃক্রি  আহম দ ম ুসার  উ পর ক্রনব দ্ধ। 
ক্রে েুক্ষণ  তার া ে ো বলসত  পা র সলা না।  ে ো  বলল  অব সে স র্  সুম াইয়া, 

‘আপক্রন ে যাসম রুসন যাসবন -  এ  ক্র ো আম ার  ম াোয় এ সসক্রেল।  ক্রে ন্তু এ ত 
তাড়াতাক্রড়  যাস বন , তা  ভাক্রবক্রন ।’ 

‘ওসদর  র্ড়যি আম া সদর  সবার  ে াসে  পক্রর ষ্কার।  ওরা  ক্টর  
ক্র ফরক্র জসসে  বা য ে র সব অেবা ত াসে  পণবন্দী ে সর  বা য ে র সব ে যাসম রুসনর  
 ীফ জাক্রস্ট সসে  ত াসদর  র্ড়য ি সফল ে র সত। এ  সুসয াি তা সদর  ড দয়া  যা সব  না।’ 

‘তাহ সল  ক্রট সে ট  এ ে টা নয়, দু’ক্রট  ে র সত হস ব।’ বলল  র ালফ। 
‘ডে ন?’ 
‘আক্রম ও যাব।’ 
‘ন া, ডতাম ার  যা ওয়া হস ব না।’ 
‘ডে ন, আম ার  ক্রপতাসে  ম ুক্ত ে র ার  অক্রভযাসন  আক্রম  যাব  না?’ 
‘ডিসল  ভ ালই  হস তা।  ক্রে ন্তু  ড ব র াসে  এ ে া ডর স খ  বততমান  অব স্থায় ডতাম ার  

যাওয়া  হস ব না।’ 
‘এ খাসন আম ার  ম ন মানস ব না ।’ 
‘ডদখ, প্রসয়াজন হসল ডতাম া স ে  ডজার ে সর ই ক্রন তাম ।  প্রসয়া জন যক্রদ হয় 

ডতাম াসে   াে ব।’  
‘ক্রে ন্তু আম ার  ক্রপতার  ম ুক্রক্তর  জসন্য আপক্রন যা সবন , আক্রম  যাব ন া, এ  

ডে ম ন েো হসব?’  
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‘ক্রে ন্তু আম ার  স্ব ােতই বড়।  ব্ল্য াে  ক্র স -এ র  র্ড়যি বযেত ে র সত প ার সল  
এ ে টা যুসদ্ধ  আম ার  জাক্র তর ক্রব জয় হ সব, না পার সল  পরাজসয় র  িক্রত আর ও  ত ীব্রতর  
হসব।  সুতরাং ,  ডত াম ার  ক্রপতা স ে  উ দ্ধার  ে র া আম ার  স্ব াসেতর  অংি হ সয় দাাঁক্রড়সয়স ে।’  

‘ক্রে ে  আসে, আম ার  অনুসরা , আম াসে   াে ার  ে ো বসল সেন , ড সট া  
র াখসবন।’ বসল র ালফ  উ ে ল ড টক্র লসফাসন ক্রবম ানবন্দ সর  ে ো  বলার জসন্য। 

র াল ফ উ সে  ড িসল ক্রে েুক্ষণ  নী র বতা।  ক্রতন জনই নীর ব।  ড া খ বন্ধ  ে সর  
ক্রে েু ভাবসে  আহম দ  ম ুসা। 

‘ক্রে  হসলা, ক্রে  হসে সুম াইয়া  আপা ! পৃক্রে বীর  রূপটা  আম ার  ে াসে প াসে  
যাসে।’ বলল ড বর া। 

আহম দ ম ুসা ড া খ খুসলক্র েল।  সুম াইয়া ক্রে েু বলার আসি আহম দ ম ুসা  
বলল, ‘আক্রম  বুঝসত পার ক্রে না  সুম াইয়া, ব্ল্যাে  ক্র সসর  ি াাঁ ক্রট সত ড াে ার  সা ংি াক্রতে  
ক্রসদ্ধাে ড তাম র া ডে ম ন েসর ক্রনসয়ক্রেসল ?’  

সুম াইয়ার  ম ুখ ম্লা ন হসয়  ডিল। 
ে ো বলল ড বর া, ‘ক্ল াউ ক্র য়া এ বং ক্রজয়ানার ডজস দ এ টা ি সটসে। 

তাসদর সে  র ালফ  এ বং আম র া  রুখসত  প াক্রর ক্রন ।  ডে সর্ তাস দর  সােী  হয়  সুম াইয়া।’ 
সুম াইয়া বলল, ‘তসব আম র া ি াাঁক্রট সত  ুে ব, এ  ে ো তা র াও প্রেসম  

ভাসবক্রন ।  ক্ল াউ ক্র য়া বসলক্র েল, আম র া ক্রে  হসে তা ডদখ ব ম া ত্র ।  ক্রে ন্তু এক্রিসয়  িাক্রড়  
বার ান্দায় যখন দু সটা  লাে  ডদ খা ডিল, তখন অবস্থার  পক্রর ব ততন ি টল ।  আপনাসে  
ঐ  দু’জসনর  আক্র ম ণ এ বং ত া সদর  সা সে  আপনার  লড়াই  আ ম র া ডিসটর  আড় াসল 
ডেসে  ডদস খ ক্রে।  আপক্রন  যখন  বাক্রড় র  ডপেন  ক্রদ সে  এ সিা সলন, আম র াও এ সিালাম।  
ঐ  দু’জসনর  লাে  ড দসখ  ক্ল াউ ক্র য়া এ বং ক্রজয়ান া দু’জসনই বলল, ‘আম াসদর  ওর  
ডপেসন  োে া  উ ক্র ত, যাসত  এ ই  ি টন ার  ম ত আর  ডে উ  তাসে  ড পেন ডেসে  আক্র ম ণ  
ে র সত না পাসর ।’ এ র পরই আম র া আপনার  ডপেসন ডপে সন ি াাঁ ক্রট সত  ুসেক্র ে।’ 
োম ল এ ে টু সুমাইয়া। 

সুম াইয়া ত ার  ড া সখর  ডে াণায় জসড়া হ ওয়া অশ্রু  ওড় না ক্রদ সয় ম ুসে আবার  
শু রু ে র ল, ‘ইসলাসম র  জন্য ক্ল াউ ক্র য়া ও ক্রজয়ানার ম স য ক্রে  ডয  আে সহর  সৃক্রি  
হসয় ক্রেল! িত র া সত  আপনার  ক্র পসে  ক্রপসে  এ সিা বার  সম য়  ক্ল াউ ক্র য়া বসলক্র েল, ডস  
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ফ্রাসন্সর  সব ম ুসক্রলম  োত্রী সে  িালতস ে যাস ট ডে া সর  ক্রন সয় আসসব এ বং  তাস দর সে  
ফ্রাসন্সর  এ ে টা সক্রক্র য় ে ক্রক্ত ক্রহসসসব  ি সড় তুল সব।  ক্রজয়ান া ব সলক্র েল, ম ুসক্রলম 
োত্রীসদর  ক্রন সয়  ডস এ ে টা িা লতস ক্রহউম যা ন র াইটস  ডফার া ম  িসড় তুলস ব, যার া  
লড়াই ে র সব ফরাসী সর ে াস র র  সাংসৃ্কক্রতে  ক্রন যতাতন  ও ত ব র্ম যনীক্রতর  ক্রবরুসদ্ধ।  
এ সব ে ো  আম াসে  এ খন খুব  পীড়া  ক্রদ সে।  ত াসদর  এ ই স্ব প্ন  ডে  ব াস্তবায়ন  
ে র সব!’  

োম ল সুম াইয়া। ত ার  দু’িণ্ড  ড বসয় অ শ্রু িক্রড় সয় পড়ক্রেল। 
‘তুক্রম , আক্রম  ক্রে  ক্ল াউ ক্র য়া এ ব ং ক্রজয়ানা  হ সত  পাক্রর  না? পাক্রর  না  তা সদর  

স্ব প্ন সফল ে র সত?’ বলল ড বর া ভাক্রর  ে সণ্ঠ । 
আহম দ ম ুসা ড াখ  বন্ধ  ে সর  শু নক্র েল তাস দর  ে ো। 
র ালফ ক্রফসর  এ সস বসসক্রেল  ড  বর ার  পাসে ।  ডস ড বর ার  এ ে টা হাত 

ম ুসে ার  ম স য ক্রন সয় বলল, ‘পার সব ড বর া এ টা! তা হসল স বস সয় খুক্রে  হসব া আক্রম ।  
আক্রম  ডতাম াস দর  সহস যাক্রিত া ে র ব সে ল ে ক্রক্ত ক্রদসয়।’  

‘পার ব আম র া।  ড ানা আপা  আম াসদর  ডনতৃত্ব ডদ সব।  তার  ম ত সাহসী ও  
প্রাণ বে ডম সয়  আক্রম  ফ্রাসন্স  আ র  ডদক্রখক্রন ।’ বলল সুম াইয়া। 

আহম দ ম ুসা ড া খ খুলল।  ত ার  ড াসখর  ডে াণা ডভজা।  ব লল, ‘আক্রম  
ফরাক্রস নই, তবু ক্রে েু স হসয াক্রিতা ডতাম াস দর  ে র সত প া র ব।’  

‘ডে  বলল আপক্রন ফরাক্রস নন? ড ানা আপা ফ্রাসন্সর  এ ে জন ে ীর্ত 
নািক্রর ে ।  আপক্রন ফর াক্রস হসব ন না ডে ন?’ বলল ড বর া। 

ডব্রে ফাস্ট  ডর ক্র  হও য়ার খবর  এ ল এ  সম য়। 
ডব্রে ফাস্ট  ডে সর্  আবার  এ সস  বসল তার া। 
বসসই সুম াইয় া বলল, ‘আপনাসে  বলসত ভুসল ডিক্রে, ক্ল াউ ক্র য়াসে  ডয 

নাম্বার  ক্রদসয়ক্রে সলন  ডস ই না ম্বা স র  আক্রম  ড ানাসে  ডটক্র লসফ ান ে সর ক্রেলাম।’  
‘ে খন?’  
‘আট টার  ক্রদসে ।  ক্রে ন্তু ড ানা  ভাব ীসে  প াইক্রন ।  ওর আ ব্বা  ওসে  ক্রন সয়  

এ ে টু বাইসর  ডবক্রর সয় সেন।’  
‘ে ার  সাসে  ে ো ব সলে?’  
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‘এ ক্রল সা ড েস  নাসম র  ডে  এ ে জসনর  সাসে।  আপক্রন ডটক্র লসফান  ে রুন 
ওখাসন।  ড ান া ভা বী িতে াল ডেসে  ে ান্নার  উ পসর  আ সে ।  স বাই উ ক্রেগ্ন ডসখ াসন।  
ড ানা ভ াবী  ক্রব স স্ফার সণর  ে ব্দ  শু সনসেন।  ড ানাসে  এ ে টু সা ন্ত্বন া ডদবার  জসন্য ই  
ওর আব্বা  ওসে  এ ে টু বাই সর  ক্রন সয় ডি সেন ।’ 

‘আম ার  ভুল হসয়স ে, িতে ালই ও সে  ডটক্র লসফ ান ে র া উ ক্র ত ক্রেল ।  তুক্রম  
এ ক্রল সাসে  আর  ক্রে  বসলে?’ 

‘আক্রম  শু  ু আপনার  খবর  ক্র দস য়ক্রে, আর  ক্রে েু নয়।’  
‘ডতাম া সদর  আপক্রি  না  োে সল  এ ে টা ক্রর ং ে ক্রর  লা -ইসল।’ 
‘আম াসদর  আপক্রি  ডন ই, আপনার  যক্রদ আপক্রি  না  ো সে  আ ম াসদর  ম াসঝ  

বসস ে ো  বলস ত ।’ বলল  ড ব র া । 
বসল ড বর াই ক্রর ং ে র ল লা - ইসল ।  ল া-ইল  ডর স্ট হাউ সসর  ক্রপএ ক্রব এ ক্স 

অপাসর টসর র  ে াসে  ড বর া  লাইন   া ইল ড ানাসদর  ে স ক্ষ র ।  ে সয়ে  ডসসে ন্  
নীর সব অপা সর টসর র  ে ো শু সন ডটক্র লসফান ে াসন ডর সখ ই ম ুখ সক্রর সয় ক্রন সয় ড বর া  
বলল, ‘অপাসর টর  বলসে ,  ওর া আজ ডহা সটল  ড েসড় ক্রদ সয়স ে ।’  

শু সনই আহম দ  ম ুসা ড বর া র  ে াে  ড েসে  ডটক্র লসফান হাসত  ক্রন ল।  
ডটক্র লসফাসনর  স্প ীে ার  ম ুসখর  ে াসে এ সন দ্রুত  ে সণ্ঠ বলল, ‘ে’টায় ওরা ডহ াসটল  
ডেসড়স ে ন?’ 

‘দে টায়।’ 
‘ডে ান  ডম সসজ  ডর স খ ড িসেন  তার া?’ 
‘এ ে টু  রুন, ডদক্রখ।’ 
আ  ক্রম ক্রন ট পসর ই  ওপার  ড েস ে  ে ণ্ঠ ডভ সস এ ল।  বলল, ‘এে টা ডম সসজ  

আসে স্যার ।  আক্রম  পড়ক্রে, ‘সে াল আট টায় ডটক্র লসফান ডপস য় আক্রম  ডসখাসন  সল  
ডিলাম ।’-ম াক্রর য়া ডজা সসফা ই ন ।’ 

‘ ন্যবাদ।’ বসল  আহম দ  ম ুসা  ডর সখ  ক্রদল ডটক্র লসফান । 
আহম দ ম ুসা র  ক্রদ সে  উ দেী ব  হসয়  তাক্রে সয় ক্রেল  সুম াইয়া, ড বর া এ বং 

র ালফ। 
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‘ড ানার া  এ খাসন  আসসে ।’ ব সলই  আহম দ  ম ু সা  সুম া ইয়ার ক্রদ সে  
তাক্রে সয় ক্রজসেস  ে র ল, ‘তুক্রম  ক্রে  এ ই ডর স্ট হাউ সসর  ক্রে ে ানা ক্রদসয় ক্রেসল?’ 

‘ক্রদসয়ক্রে।’ বলল সুম াইয় া । 
‘ড ানা ডদখক্রে  সাংি াক্রতে   াল াে  হসয়  উ সে সে ।’ 
‘ক্রে  ি সটসে?’ বলল ড বর া। 
‘ডস  এ ে টা ডম সসজ  ডর সখ  এ সসসে ।  তা সত  ডস  ব সলক্র ন ডয, ডস কু সম ট 

আসসে। ব সলসে, ‘আট টার  ডটক্র লসফান ডপসয়  ডস খাসন   স ল ডিলাম ।’ অতযে  
বুক্রদ্ধমতীর  ে াজ ে সর সে  ডস।’ 

‘ডে ন ে র সব  না? এ সে  র াজ র ক্ত, তার  উ পর  সুপার ম যাসন র  সাহ যতয ।’ 
বলল ড বর া । 

আহম দ ম ুসা আর  এ ক্রদসে  ে ান না ক্রদসয় ি ক্রড় র  ক্রদসে  ড সয় বলল, ‘এ খন 
ডতা স াসড় দে টা ।  আম াসে  অ েত এ িার টায় এ য়ারসপাটত  র ওয়ানা হ সত হসব ।’ 

‘ক্রে ন্তু ডে ান সম য় নি  না ে সর  খুব ভাল স্প ী স ও  যক্রদ ড ানা আসসন, 
তবুও স াসড় এ িার টার  আস ি ক্র তক্রন ডপৌাঁ েসত  পার সবন  ন া।’ ব লল সুম াইয়া। 

‘ক্রে ে ।  সব আল্লা হর  ইো ।  ি টন ার  উ পর আম াসদর  আর  ড ে ান ক্রন য়িণ 
ডনই।’ 

‘ডে ন , ে যাসম রুন  যাত্রা  এ ে ক্রদ ন ডপ োসনা  য ায়  না ?  উ ক্রন  আস সেন জ ানার  
পর এভাসব   সল যাওয়াটা  ডে া ভন নয়।’ বলল ড বর া। 

‘ক্রে ে  বসলে ড বর া, ক্রে ন্তু ওমর  বায়া এ বং  িঃ  ক্র ফরক্র জস ডয অ বস্থায়  
ওসদর  হা সত  আস ে এ বং  ডয  র্ ড়যি ক্রন সয়  ওরা  এ স িা সে, তাস ত এ ে ক্রদনও  ডতা  নি  
ে র া যায় না ।  ড ানার  স াসে  ড দখা  হওয়াটা  এ ে াে ই এ ে টা পার সসানাল বযাপার, 
ক্রে ন্তু  ে যাসম রুসনর  বযাপার টা জাতীয় এ বং  অসনে টা জী বন - ম র সণর  প্রশ্ন।’ 

‘ক্রজসেস  ে ক্রর, আপনার  জীব সন আপক্রন ক্রে  ক্রন সজর  জ স ন্য ডে ান সম য় 
ডর সখসেন? আপক্রন ড ানার  প্রক্রত অক্রব ার  ে র সেন।’ বলল সু ম াইয়া। 

‘এ ই ম ুহূসতত  ে যাসম রুন  যাত্রা  স্থক্রিত ে র া ক্রে ে  হসব  না ।  ড  ানাও এ টা  
পেন্দ ে র সব  ন া।’ বসল  আহ ম দ ম ুসা উ সে  দ াাঁড়াল ।  বলল, ‘ডতাম র া বস, আক্রম  
ত তক্রর  হসয় ডন ই ।’ 
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আহম দ ম ুসা  সল ডিল ত ার  ে সক্ষ র  ক্রদসে । 
ক্রম ক্রন ট পাাঁস ে  পসর ই ত তক্রর  হ সয় এ ল আহম দ  ম ুসা ।  তার  ক্র পসে  ঝুক্রলসয়  

র াখার  ম ত এ ে টা টুয ক্রর স্ট  বযাি। 
বসল আহম দ  ম ুসা সুম াইয় ার  ম ুসখাম ুক্রখ ডস াফাটায় । 
বসসই বলল, ‘সুম াইয়া, তুক্রম  সাংবাক্রদে ।  ডতাম া সে  এ ে টা বড় ে াসজর  

দাক্রয় ত্ব ক্রদ সয় যাব।’  
‘ক্রে  ডসট া?’ খুক্রে সত উ জ্জ্বল হস য় উ ে ল সুম াইয়ার ম ুখ । 
‘ডতাম া সে  এ ে টা ক্রন উ জ ে র সত হ সব।’ 
‘ক্রন উ জ?’ 
‘হ্যাাঁ।’ 
‘ক্রে  ক্রন উ জ, ডে ন?’ 
‘দক্রক্ষ ণ ে যাসম রু সন  ম ুসল ম ানসদর  ভূক্রম  আি সাৎ  এ বং ত াস দর  উ সেদ  

 লসে- এ ই  ক্রবর্সয়র  উ পর এ ে টা ক্রর সপাটত ডতা ম া সে  ে র সত হস ব।  দৃিাে  ক্রহসস সব  
ওমর  বায়া র  সম্পক্রি  ক্রি সর  ডয  র্ড়যি হ সে , ত া ক্রন সয়  আসস ত হ সব।  বলসত  হ সব, 
ওমর  বায়াসে  পণ বন্দ ী  ে সর  র াখা হসয়স ে, তার  ডয  জক্রম  আিসাৎ ে র া  হসয় সে  
তাসে  ত ব  ে ক্রর সয় ডনবার  জস ন্য ।  ে যাসম রুসনর  প্র ান ক্রব া র পক্রত উ সাম  ব াইসে র  
আদালত  ডে সে  নানা  ডে ৌে সল  এ ই ত ব ে র ণ র ায় লাসভর  ড ি া র্ড়যিে ার ীর া  শু রু 
ে সর  ক্রদসয়সে।’ োম ল আ হম দ  ম ুসা। 

আনসন্দ ম ুখ উ জ্জ্বল হসয় উ স ে সে সুম াইয়ার ।  বলল, ‘সাংি াক্রতে  বুক্রদ্ধ 
ে সর সেন । তাসদর  র্ড়যিসে  ব্ল্ে  ে র ার  জসন্য ডম াক্ষ ম  অস্ত্র ক্রহসসসব ে াজ ে র সব  
এ টা, এ  ক্র ো আপনার  ম াোয়  এ ল ক্রে  ে সর? পার ব আক্রম  এ  ক্র র সপাটত ে র সত। তসব  
এ  জ সন্য আর ও  ক্রে েু ত সেযর  প্রসয়াজন হসব ।’ 

আহম দ ম ুসা তার  পসে ট ডে স ে  ডফাক্রডং ে র া এ ে খণ্ড  ে ািজ ডবর  ে সর  
সুম াইয়ার ক্রদসে  ব াক্রড় সয়  সর  বলল, ‘প্রসয়াজনীয় তেয তুক্রম  এ  ডেসে  প াসব।’ 

সুম াইয়া ে ািজক্রট হাস ত ক্রন সয় ভাাঁজ খুসল ডিাটা ে ািজটার উ পর এ ে বার 
ড াখ বুক্রলসয় ক্রন সয় বলল, ‘ ন্যবাদ।  প্রসয় াজনীয় সা হাযয এ  ডেসে  পাব আে া  
ে ক্রর ।’ 
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সুম াইয়া এ ে টু ে াম ল ।  ভাবল ।  ডস- ই আ বার  শু রু  ে র ল ে ো, ‘পরবততী 
ক্রন সদতে  ক্রে? ক্রে  ে র ব আক্রম  এই ক্রন উ জ? আম ার  ে ািসজ ো পব ক্রে?’ 

‘ন া, ডতাম ার  ে ািসজ  ে াপা সব  না।  আক্রম   া ই  এ সে  আেজতাক্র তে  ক্রন উ জ 
ে র সত, যাসত  ে যাসম রু সন ও ড পৌাঁসে।’ 

আহম দ ম ু সা এ ে টু োম ল।  ডস াজা হ সয় বসল  ডস াফায় ।  বলল, ‘তুক্রম  ডতা  
‘ওয়াডত ক্রন উ জ এ সজক্রন্স’ (WNA) এ বং ‘ক্রফ্র  ওয়াডত ডটক্র লক্র ভে ন’ (FWTV)-এ র 
এ ে জন প্রক্রতক্রন ক্র ও , তাই না?’ 

‘ক্র জ, আক্রম  প্রক্রতক্রনক্র  ।  ক্রে ন্তু আপক্রন ডতা  ও সদর  ম াে ার  ম ক্রণ ।’ বলল 
সুম াইয়া। 

‘ডে র্ ে োটা ওভা সব না  বলসল ই ভাসল া হ সতা ।  ক্রব সে র্সণর  বয বহার  ডে ান  
সম য়ই সক্রে ে  হয় না ।  আো োে  এ  ে ো।  তুক্রম  যখন WNA এ বং FWTV-ডত  
ক্রন উ জ পাে াসব, তখন ক্রনউ সজ র  ডে সর্ ‘RFAM-7’-এ ই ডে া  ক্রট  ক্রল সখ ডদ সব।’ 

সুম াইয়া হাসল ।  বলল, ‘বুঝলাম , ঐ  দুই সংবা দম া যসমর  জ সন্য এ টা  
আপনার  ডে া ।  ক্রে ন্তু ডে া টা ড য  খুব ই স্প িিঃ  নাম্বার  ডস স ভন ক্রর সে াসয়স্ট  ফ্রম  
আহম দ ম ুসা।’ 

‘খুবই স হজ।  ক্রে ন্তু ডে সর্র  নাম্বার টাই আসল ।  ক্রর সে াসয়সস্ট র  ক্রসক্র র য়াল 
নাম্বার  তার া  এ বং  আক্রম  জাক্র ন।  সুতরাং , স হজ হসলও  এ ই ডে া  অন্য  ে ার ও 
পসক্ষ ই বয ব হার  ে র া স ম্ভব ন য়।’ 

ে ো ডে র্ ে সর  ি ক্রড়  ডদ খল আ হম দ ম ুসা।  বলল, ‘এ খন উে সত হয়।’  
‘ক্রে ন্তু আসর ে টা ক্রজক্র নস আ পক্রন বসলন ক্রন, ক্রর সপাটতট া ে সব  পাে াব ।’ 

সুম াইয়া বলল। 
‘হ্যাাঁ,  ক্রে ে  ে ো ম সন  ে সর ে। এ টা খুব  গু রুত্বপূণত ।  আক্রম   াই , ব্ল্যাে  ক্র স  

 ীফ জাক্রস্ট স উ সাম  বাই সে র  সাসে ডযা িাস যাি ে র ার  পর এ  ক্রর সপাটতট া োপা  
ডহাে ।  সুতরাং, এ  ক্রর সপাটতট া তুক্রম  আজ ডেসে  ক্রে ে  তৃতীয় ক্রদসন পাে াস ব, তাহসল  
 তেুত ক্রদসন  ক্রর সপাটতট া োপা  হ স ব ।’ বসল  আহম দ  ম ুসা উ সে  দ াাঁড়াল । 

‘ক্রে ন্তু এ র  ম স য যক্রদ ক্রব ার পক্র ত উ সাম  বাই সে র  সাসে  ওস দ র  ডযাি াসয াি 
বা ড দখা  না হয়?’ উ সে  দাাঁ ড়া স ত দাাঁ ড় াসত  বলল সুম াইয় া। 
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‘নাও হ সত পাসর ।  ত সব ডযা িা সযাি  ে র ার  জ সন্য খুব ডবক্রে  সম য় ডনবার  
তাসদর  প্র সয়াজন আসে ক্রে? তার া  াইস ব ে াজ তাড়াত াক্রড়  ডে র্ ে র সত, এ টাই 
স্ব াভাক্রবে ।’ 

উ সে  দাাঁক্রড়সয়স ে র ালফ  এ বং ড  বর াও । 
‘তাহ সল সুম াইয়া, ড বর া, সম য় যক্রদ োসে  ড ানাসে  এ য়ারস পাসটত  ক্রন সয়  

যাসব।’ 
‘ডে ন , আম র া এ য়ারসপাসটত  যাক্র ে না?’ বলল সুম াইয়া। 
‘ন া, আম ার  সাসে র ালফ য াস ব।  ডতাম াস দর  এ খাসন োে া উ ক্র ত, অেত 

ড ানার  জ সন্য।’ 
‘ক্রে ে  আসে ,  োে ব।  ত াহসল  আপনার  সাসে  আর  ড দখা  হস ে না?’ বলল 

ড বর া । 
‘যক্রদ এ য়ারসপ াসটত যাও, ডদখা  হসব।’ 
‘ডসট া ‘যক্রদ’-এ র  প্রশ্ন ।’ বলল  ড বর া । 
‘এ ে ম াত্র সবতে ক্রক্তম ান আল্লাহর  ে াজ োড়া দুক্রন য়ার সব  ে াজ, সব  

সাফলয -বযেতত াই ডতা  এ ই ‘যক্র দ’-এ র  ম ুখাস পক্ষী ।’ 
‘ক্রে ে  আসে ।  ‘যক্রদ’স হই আ ম ার  প্রসশ্নর  জবাব হসত পা সর ।’ বলল  

ড বর া । 
‘যক্রদ  লাক্রিসয়ও  অ সনে  প্রসশ্নর  জবাব  ডদয়া  যায়  না ।  তবুও  বলক্র ে, যখন 

আল্লাহ ফ্রা সন্স ক্রন সয় আস সবন এবং যক্রদ আল্ল াহ্  সুসয াি ডদন, তাহ সল ডদখ া হ সব।’ 
বসল হ াসল আ হম দ ম ুসা । 

ক্রে ন্তু ড বর ার  ম ুখ ি ম্ভীর ।  ড স বলল, ‘িত দু’ক্রদসনর  স ম্পে ত স্মকৃ্রতর  
সাম ান্য ড খলাি র  হসলও  এ সে  ডভসে ডযস ত আপনার  ে ি লাি সে না?’ 

আহম দ ম ুসা সসি  স সি  জবা ব ক্রদল না ।  ি ম্ভীর  হ সয় উ ে ল তার  ম ুখ । 
তার পর ডস ই  িাম্ভ ীস যতর  উ পর  সজল  ড বদনার  এ ে টা আস্ত র ণ ডনসম  এ ল। তার 
উ দাস দৃক্রি  জানালা ক্রদ সয় দূর  আে াসে  ক্রন বদ্ধ হসলা। ম ুখ ক্রদস য় তার  খুব  ী সর   ীসর  
ডবক্রর সয় এ ল, ‘ড বর া,  ডবান,  জীবন এ ে টা বড় ে সের  নাম ।  এ র  ডপেসনর  সব  
পাতা  ে খসনা ই  উ োসনা  হয়  না।  ক্রে ন্তু আনন্দ  অেব া  ডব দ নার  অে র ীর ী আেুল 
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ে তে গুসলা প াতা সে  ব ার  ব া র  উ ক্রেসয়  ডদয়।  কু সম ট আম ার  জীব সনর  এ ম নই 
এ ে টা পাতা।  ক্ল াউ ক্র য়া এ বং  ক্রজয়ানার ড িৌর বম য় তয াসির  অম ূলয লাল  র ক্ত এ  
পাতাসে  ক্র র ে াসলর  জসন্য ক্র  ক্রহ্নত ে সর সে। এ ক্রদসে  তাক্র ে সয় ম ানুর্ সে  আক্রম 
আর ও ভালবাস সত ক্রে খব, দাক্রয়ত্ব পাল সন আর ও উ েুদ্ধ  হ সবা  আক্রম ।’  

োম ল আহম দ ম ুসা।  ডে সর্র  ে োগুসলা ত ার  ভাক্রর  হসয় ডভ ংস ি পড়ার  ম ত 
হসলা। ত ার  দুই  ড াসখ র  ডে াণা ও ক্রসক্ত মসন হসলা। 

ড বর া, সুম াইয়া, র ালফ-এ র  ম ুসখও ড বদনা র  োয়া  ডনসম এস সসে। 
‘আক্রম  বুঝসত  পাক্রর ক্রন ।  যা বা র  সম য় আপনাসে  এ ভা সব আি াত ে র া 

আম ার  ক্রে ে  হয়ক্রন ।  আম াসে  ম াফ ে রুন।’ ম ুখ ক্রন  ু  ে সর  ভাক্র র  ে সণ্ঠ  বলল ড বর া। 
ড বর ার  ে োগুসল া ম সন হয় আহম দ ম ুসার  ে াসন  ডপৌাঁ েসত  পাসর ক্রন ।  ডস  

ক্রন ক্রবতে ার ভাসব ত ার  ড াখ  দু’ক্রট  সক্রর সয়  ক্রন ল জানাল া  ডে সে ।  তাে াল  ড বর া  ও  
সুম াইয়াসদর  ক্রদ সে ।  পসে ট ডেসে  এ নসভলাপ ডবর  ে সর  সু ম াইয়ার ক্রদসে  বাক্রড় সয়  
ক্রদসয়  বলল, ‘এ  ক্র ক্র ে টা ড ানাস ে  ক্রদও।  আর  ড তাম র া ত াসে  ব সলা,  ডস  ড যন আম ার  
পক্ষ ডেসে  ক্ল াউ ক্র য়া এ বং  ক্রজয়ানার আব্বার  স াসে  ে ো বস ল।’  

ে ো ডে র্ ে সর  আহম দ  ম ুসা র ালফসে  বলল, ‘ ল , ডদক্র র  হ স য় যা সব।’  
বসল আহম দ  ম ুসা পা বাড়াল। 
তার  সাস ে র ালফও। 
ড বর া এ বং সুম াইয়াও  তা সদ র  সাসে ক্রন স  ি াক্রড়  বার ান্দায়  ডনসম এ ল 

আহম দ ম ুসাস দর  ক্রবদায়  জানা বার  জসন্য। 
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৫ 
ন াইসজক্রর য়ার র াজ ানী লা সিা স -এ র  ক্রবম ান বন্দসর ডনসম য খন আহম দ  

ম ুসা জানসত  ড পসর ক্রেল , ‘দুয়ালা’র  ক্রবম ান  র ার  জ সন্য  ক্রত ন ি ণ্টা  ব সস োে সত  
হসব, তখন ম নট া তার  ডত সতা  হসয় ক্রি সয়ক্রেল।  পসর  ক্রে ন্তু এ ই  ডত সতা ভাবটা  আর  
োসে ক্রন । 

টাক্রম তনাল লাউসঞ্জর  উি সর র  জানালা ক্রদসয় িরা সনর  সবুজ বুসে র  উ পর 
দৃক্রি  ডফলসত ক্রি সয় হাক্রর সয় ক্রি সয়ক্রেল আহম দ ম ুসার  ম ন।  এ ই নাইসজক্রর য়া আবু  
বে র  বাসলবা  তা ফাওয়ার  ন া ইসজক্রর য়া, আহম দ ড বল্লুর  না ইসজক্রর য়া। আবু  বে র 
বাসলবা  তাফ াওয়া ক্রে সলন  না ইসজক্রর য়ার প্র ানম িী এ বং আহম দ ডবল্লু ক্রে সলন  
উ ি র  নাইসজক্রর য়া প্রসদসে র  ম ুখযম িী। এ  দু’জন ক্রেসলন  ইসলাসম র  অকু সতাভয়  
ত সক্রন ে।  তাসদর  ে াসনাম সল স তয, ন্যায় ও ে লযাসণর  সুব াতা স নাইসজক্রর য়ায় এ ে  
নতুন যুসির সূ না ে সর ক্রেল।  ইসলাসম র  ে লযাণ রূপ ম ানুস র্র  ে াসে স্প ি হসয়  
উ সে ক্রেল।  ম াত্র এ ে  ব েসর  নাইসজক্রর য়ায় নয়  লা খ  উ প জাক্রত ইসলাম েহণ 
ে সর ক্রেল।  ক্রক্র সসসন্ট র  এ ই অেিক্রত ক্রহংসায় উ ন্মি  ে সর  তুসলক্র েল ক্র সসে ।  ১ ৯৬৬ 
সাসলর  জানুয়ার ী ম াসসর  এ ে  ে াসলা ক্রদন।  এ  ক্রদন গুক্রল ক্রবদ্ধ হসয় ক্রন হত  হসলা  
নাইসজক্রর য়ার এ ই দুই  ম হান ড নতা।  ক্ষ ম তায় আসসন  ডজনা স র ল জনসন  ইসর ানক্র স 
এ বং ে াে হয়  ক্র সসর  ক্রহংসার  আগুন। 

িরান বসনর  উ পর ক্রদসয় ক্রদিস ে ড াখ ক্রন ব দ্ধ ে র সত ক্রিসয় ইক্র তহাসসর  ড স  
ি টন াগুসলা আহম দ ম ুসার  ড াস খ জীবে হসয় উ সে ক্রেল।  তার  ড  াসখ ডভসস উ সে ক্রেল  
নাইসজক্রর য়ার ম ানক্র  ত্র।  সাম সনর  এ ই িরান বন ড পক্রর সয় এ ে টু এ সিাসলই প াসব  
ওকু তা নাসম র  নির ।  ডসখাসন  ডট্রসন  াপ সলই নতুন নানা জ ায়িা ডপক্রর সয় ডপৌাঁ ো  
যাসব  ঐ ক্রতহাক্রসে  নির ী  ‘ে াসনা’ডত। উ ি র  নাইসজক্রর য়ার এ ই  ‘ে াসনা’ নির ী ক্রেল 
নাইসজক্রর য়ায় ইসল াসম র  ক্রসংহ োর । 
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উ ি র  ডেসে  ইসলা সম র  আসলা  এ ই োর পসে ই না ইসজক্রর য়াসে  আসলাক্রে ত 
ে সর ।  উ ির  নাইসজক্রর য়া এ খসনা ইসলা সম র  দু িত।  আবু বে র  বাসলবা তাফা ওয় া  
এ বং আহম দ  ড বল্লু ক্রে সলন  এ ই  দু স িতর  ডসন া যক্ষ ।  তাস দর  হ ত যা ে র া হ সয়ক্রেল  এ ই 
দুসিত ধ্বস নাম া সনার  জস ন্যই। 

আযাসনর  এ ে টা ক্রম ক্রি  সুর  আহম দ ম ুসার  ক্র োয় ড েদ ি টাল ।   ার ক্রদসে  
তাক্রে সয় বুঝল, আযানট া টাক্রম তনাল ভবসনর  উ পর তল া ডেসে  আসসে। 

হাতি ক্রড় র  ক্রদসে  তাে াল  আহ ম দ ম ুসা।  ড দখল , ডবলা  সা সড় বার টা।  এ  
সম য় আযান ডে ন? হে াৎ আ হম দ ম ুসার  ম সন পড়ল , আ জ শু ক্র বার, জুম য়ার 
নাম াজ।  খুক্রে  হসলা  আহম দ  ম ুসা। 

উ ৎে ণত হসয় িভীর  ম সনাস যাস ির সাসে আ যান শু নল  আহম দ ম ুসা।  ডবে  
ে’ক্রদন পর এ ম ন ম ুক্তে সণ্ঠ র  আযান শু নসে  ডস।  অম ুসক্রলম  অসনে  ড দসে র  ম ত 
ফ্রাসন্সও ম ুক্ত ে ণ্ঠ  আয াসনর  উ পর ক্রবক্র -ক্রন সর্  রসয়সে। 

আহম দ ম ুসা ওপসর  উ সে  ডিল  ম সক্রজসদর  সন্ধা সন। 
বড় এ ে ক্রট  হল ি র  ক্রন সয় ম সক্রজদ। 
ডবে  সুন্দ র  ওজখুানা ও। 
আর বীসত খুৎবা  হসল া। 
নাম ায ডে সর্ আ হম দ ম ুসা  ইম া সম র  সাসে  দু’ক্রট  ে ো বলার  জস ন্য অ সপক্ষা  

ে র ল। 
ইম াম  বয়সস  যুবে । 
আহম দ ম ুসা তার  সা সে আর বী ভার্ ায় ে ো  বলল।  আহম দ ম ুসা সম য়  

 াইসতই  ডস  আহম দ  ম ুসার  ক্রদসে  এ ে বার  িভীর  দৃক্রি স ত  াইল।  র া ক্র জ হসল া ড স  
এ বং আহম দ ম ুসা সে  তার  ে স ক্ষ  ক্রন সয় ডিল। 

দু’ক্রট  ডসাফায় ম ুস খাম ুক্রখ দু’জন বসল। 
‘আক্রম  আবদুর  র হম ান  ইসর া হ া।  আপনার  পক্রর  য় বলুন।’ বলল ইম াম  

সাসহব। 
ইম াম  আ বদুর  র হম ান ইসর াহ া  ম ক্রদনা ইসলাম ী ক্রবশ্বক্রবদয ালস য় ডলখাপড় া 

ে সর সেন।  এ বং ডসৌক্র দ সর ে ার  ে তৃতে  ক্রন সয়ািে ৃত এ ে জন ম ুবাসল্লি। 
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ইম াসম র  প্রসশ্নর  পর আ হম দ ম ু সা ত ার  ম ুসখর  ক্রদসে  আসর ে বার  তাে াল।  
বলল, ‘আক্রম  আহম দ ম ুসা।’  

ইম াম  আবদুর  র হম ান ম ুখ তুস ল এ ে বার  আহম দ ম ুসার  ক্রদসে  তাে াল। 
তার  ড া সখ স াম ান্য এ ে টু ডে ৌ তুহল।  বলল, ‘বলুন, আপক্রন ক্রে  বলসত  ান?’  

‘আম ার  দু’ক্রট  প্রশ্ন।  এ ে ক্রট  হসলা, নাইসজক্রর য়ায় ম ুসক্রলম  জনসংখযার  
ে তে র া হার  ে সম সে ডে ন?’  

‘প্রে ৃতপসক্ষ  সংখযা  ে সম ক্রন ।  ক্রে ন্তু ে ম  ডয ডদখা সনা হসে তার  র হস্য 
হসলা, নাইসজক্রর য়ার দক্রক্ষ ণ ও  পূবত  এ লাে া  ডে সে  ম ুসলম ানসদর  ক্রবক্রভন্ন  ডে ৌে সল  
বযাপে  উ সেদ  ে র া হসয় সে। ফসল এ ই  অ ঞ্চসল  ম ুসলম ানসদর  হার  ে সম  ডিস ে।  
পক্রশ্চমী ব া  খৃস্ট া নসদর  পক্রর সংখযাসন  নাই সজক্রর য়ার ম ুসক্রলম  জনসংখযা  ডে সে  
এ সদর  ে ম  ডদখাসনা হসয়স ে। ক্রে ন্তু এ র া ডয পক্রশ্চম ও উ িসর  ক্রিসয় ডসখ ানে ার  
ম ুসক্রলম  জনসংখযা বৃক্রদ্ধ ে সর স ে, ডসট া আর  পক্রর সংখযাসন  ড দ খাসনা  হয়ক্রন ।’  

‘ ন্যবাদ।  আক্রম  ে যাসম রু সন  য াক্রে ।  আম ার  ক্রেতীয়  প্রশ্ন  ে যাসম রুন 
সংক্র াে।  সম ে দক্রক্ষ ণ ে যাস ম রুন ম ুসক্রলম ে ূন্য হসয়  পস ড়সে, এ টা আপনার া  
জাসনন  ক্রে না? জানসল আ পনা র া এ  বযাপা সর  ক্রে  ে সর সেন?’  

‘আম র া জাক্রন।  নাইসজক্রর য়ার দক্রক্ষ ণ ও পূসবত ম ুসক্রলম  জনসং খযার  ডক্ষ সত্র  
যা ি সটসে, ডসট াই পক্রর পূণত রূ স প আিপ্রে াে  ে সর সে  ে যাসম রুসন।’  

এ ে টু োম ল ইম াম  আবদুর  রহম ান।  তার  বুে  ডেসে  এ ে টা ডোট - খাট  
দীি তশ্বাস ডবর  হসয় এ ল।  বলল, ‘আম র া নাইসজক্রর য়াসতই ক্রে েু ে র সত পার ক্রে না, 
ে যাসম রুসনর  জসন্য  আর  আম র া ক্রে  ে র ব?’  

‘ম াফ ে র সবন, ক্রে  ে র া ডযত বসল আপ ক্রন  ম সন  ে সর ন?’ 
‘ম ুসলম ানসদর  সস তনতা  ও  ঐ সে যর  অভ াব  এ বং  তা সদর  দ াক্রর দ্র য  ও 

অক্রভভাবে হীনতার  ে ার সণই এ ম নট া ি টসত পার সে। এ ই দুবতলতা গুসলা দূর  ে র া 
ডযত।’  

‘অক্রভভাবে হীনত া বল সত  আ পক্রন ক্রে  ডবা ঝ াসত   াসেন?’  
‘উ পসর াক্ত দুবতলতা  দূর  ে র া র  জসন্য  ব াইসর  ডে সে  সুক্রন ক্র দতি ও  স্থায় ী 

সাহাযয ।  খৃস্ট ানসদর  জ সন্য যা  হসে।’  
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ে োগুসলা  ডে র্ ে সর ই  ইম াম  আবদুর  র হম ান  আহম দ  ম ুসা র  উ পর দৃক্রি  
ক্রস্থর  ে সর  বলল, ‘ডদ খুন , আম া র  ক্রতক্রর ে  বেসর র  জীব সন এ ম ন প্রশ্ন ডে উ  আম াসে  
ে সর ক্রন, আক্রম ও এ  প্রশ্ন ে া উ সে  ে খনও ে ক্রর ক্রন ।  আপক্রনই প্রেম  এ ম ন প্রশ্ন 
তুলসলন ।  ডে  আপক্রন?’  

‘হতভা িয জাক্রতর  এ ে জন ডস বে ।’ বলল ম্লান ডহসস  আহম দ ম ুসা। 
ে ো ডে র্ ে সর ই আ হম দ ম ু সা বলল, ‘আক্রম  উ ক্রে, ডপ্ল্সন র  সম য় হসয়  

এ ল।’  
বসল আহম দ  ম ুসা উ সে  দাাঁড়াল । 
ইম াম  আবদুর  র হম াসনর  ক্রস্থর  দৃক্রি  তখনও আ হম দ ম ুসার  ক্রদ সে  ক্রন বদ্ধ।  

বলল, ‘আপনাসে  ডে াো ও ড য ন আক্রম  ডদস খক্রে।’  
হে াৎ ত ার  ড াখ  দু’ক্রট  উ সি জনায়  ঞ্চল  হ সয় উ ে ল।  সা ংি াক্রতে  ক্রে  ড যন 

ম সন পসড় সে  তার ।  উ সে  দাাঁড়া ল ডস  ডসাফা  ডেসে  এ ে  লা সফ ।  ম ুসখাম ুক্রখ  হ সলা  ডস  
আহম দ ম ুসার ।  বলল, ‘ক্র ন সত ডপসর ক্রে, আপক্রন আহম দ ম ুসা - আম াসদর  ডসই  
স্ব সপ্ন র  ম ানুর্ !’  

বসল আহম দ  ম ুসার  দু’হাত   সর  তাস ত  ুম ু ড খল।  বলল, ‘ক্রে  ডসৌভািয,  
আম ার  ি সর  আপনার  ডদ খা ডপ লাম!’  

ে োগুসলা বলসত  বলসত  আ নসন্দর  আক্রতে সযয ডে াঁসদ ড ফলল যুবে  
ইম াম ।  আর ও বলল, ‘আম াসে  ম াফ ে র সবন, আসর া আসি  আ পনাসে  ড না আম ার  
উ ক্র ত ক্রেল।  আক্রম  আপনার  ডয  েক্রব  ডদস খক্রে তাস ত ক্রে ল আপ নার  আর বীয়  
ডপাে াে ।  এ  ে ার সণই আক্রম  ক্রে েুটা ক্রবভ্রাে হ সয়ক্রে।’  

‘তাসত ক্রে !  ন্যব াদ আপনা স ে ।  খুব খুক্রে  হলাম আপনার  সাসে প ক্রর ক্র ত  
হসয়।  জ ানসত  পার লাম  ম ূলযবা ন ক্রে েু আপনার  ে াে  ডে সে ।  এ খন আম াসে  ডযস ত 
হসব।’  

‘এ  ডস ৌভািয  আম ার  আর  হয়স তা হসব  না।  আম ার  ি সর  আস সলন, আক্রম  
ডম হম ানদার ী ে র লাম না, এ  হ সত প াসর  না।  সু তরাং...’  

আহম দ ম ুসা  তা সে  বাাঁ  া ক্রদ স য় বলল, ‘ম াফ ে রুন, এ য়ারসপাসটতর  ড বে  
ক্রে েু ফরম াক্রল ক্রট  এ খসনা বাক্রে  আসে। সম য় ড বক্রে  ডনই।’  
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ে সয়ে  ম ুহূতত ক্রে েু বলল  না ইম াম  আবদুর  র হম ান।  ত াক্র ে সয়ক্রেল ডস  
আহম দ ম ুসার  ক্রদসে ।  ড যন স ম স্ত ম সনাসযাি  উ জাড় ে সর  ড স ডদখক্র েল আহম দ  
ম ুসাসে ।  বলল, ‘আক্রম  জাক্রন, আপনার  ম তই  আপনার  সম য়  ম ূলযবান।  আ পনার  
স্ব া ীন িক্রতসত  বাাঁ  া ড দয়া  ক্রে ে  নয়।  ক্রন শ্চয় বড় ডে ান ে াজ ক্রন সয় আপক্রন  
ে যাসম রুসন য াসেন?’  

‘ে াজট া অবশ্য ই বড়।’  
‘আপক্রন ক্রে  প্রেম  ে যাসম রু সন যাসেন?’  
‘প্রেম ।’  
‘ডে উ  পক্রর ক্র ত আসে  আপনার  ডসখ াসন?’  
‘ে যাসম রুসনর  এ ে জনসে  ম া ত্র ক্র ক্র ন।  ক্রে ন্তু ডস  এ খন  পণ বন্দী।  তা সে  

উ দ্ধার  ে র সতই য াক্রে ।’  
বসল আহম দ  ম ু সা খুব সংসক্ষ স প তা সে  ওমর  বায়ার ে ো  জা নাল। 
শু সন আসব সি  ইম াম  আ বদুর  র হম াসনর  ড া খ দু’ক্রট  আবার  অশ্রু সজল  

হসয় উ ে ল।  বলল, ‘আল্লাহ আপনাসে  সৃক্রি  ে সর সেন  জা ক্রতর  জসন্য।  আল্লা হ  
আপনাসে  দীি তজীব ী ে রুন।’  

এ ে টু ডেসম  আবার  শু রু ে র ল, ‘র াজ ানী ইয়াউক্রন্ র  ডব লাল জাসম  
ম সক্রজসদর  ইম াম  ‘উ স ম ান বাহনাজ সি’ আম ার  ক্ল াসসম ট।  ম ক্রদনায় দু’জন 
এ ে সাসে পসড়ক্র ে।  উ ক্রন ও এ ে জন ডসৌক্রদ  ম ু বাসল্ল ি।  খুব  ড তজী ঈ ম াসনর  ম ানুর্ ।  
তাসে  আপক্রন প াসে  ড পসত  পা সর ন।  আক্রম  ে ো বলব তার  সা সে ডটক্র লসফাসন।’  

আহম দ ম ুসা  নাম  ডনাট ে সর  ক্রন সয়  ক্রবদায়  ডনবার  জ সন্য  হাত  বাড়াল  
হ্যান্ সে সে র  জসন্য। 

ইম াম  আবদুর  র হম ান ই সর াহা  হ্যান্ সে ে  ে সর  হাত  ডে সড় ক্রদ ল না।  হাত  
 সর  ম সক্রজসদর  বা ইসর  এ সস  ড স ক্রবদায়  জানাল  আহম দ ম ুসা সে । 

আহম দ ম ুসা  ক্রফসর  এ ল  লাউসঞ্জ তার  জ ায়িায়।  ক্রে ন্তু ডদখ ল , তার  ডয 
ে য়জন সহযাত্র ী  ক্রেল তার া   সল ডিস ে। আ হম দ  ম ুসা  ক্রট ক্রভ স্ক্র ীসন র  ফ্লাইট  
ইনফর সম ে সনর  ক্রদসে  তাে াল ।  ডদখল, ডবাক্র তং  শু রু হসয়  ডি সে। 



ক্রস এবং ক্রক্রসসন্ট  104 

 

আহম দ ম ুসা তার  বযািটা ক্রে ে  ে সর  ক্রন সয় উ সে  দাাঁড়াসত ক্রিসয় পাসে র  দুই  
ড য়াসর র  পা সে  ড া খ পড় সতই  ডদ খল , এ ে টা ম াক্রন বযাি পস ড় আসে। 

ম াক্রন বযািক্রট হাস ত তু সল ক্রন ল আহম দ ম ুসা।  ম াক্রন বযাস ির ভ াাঁজ খুলস তই  
আহম দ ম ুসা ডনম ে াস তর  প সে সট এ ে টা ে া ত ডদখ সত  ডপল।  পড়ল , েমাস 
ক্রন ে া সনা, ে াস্ট ম স ে ক্রমে নার, দুয়ালা,  ে যাসম রুন। 

আহম দ ম ুসা ডদখল, ম াক্রন বযাসি এ ে টা ক্রর ক্রসট  এ বং আড়াই হ াজার  
পাউ ন্  োড়া  আর  ক্রে েু ডনই। 

আহম দ ম ুসা  ম াক্রন বযািক্রট পস ে সট র াখসত  র াখস ত ভাবল, ে যাসম রুসন 
ডপৌাঁোর  আস িই  আল্লাহ  বড় দুসটা  সাহ াযয  ে র সলন ।  এ ে ক্রট  হসল া ,  ইয়াউক্রন্ র  
ডবলাল ম সক্রজসদর  উ সম ান  বা হনাজ সি -এ র  সাসে পক্রর ক্র ত হবার  সুসয াি। দুই, 
েমাস ক্রন ে াসনার  স াসে  পক্রর ক্র ত হ বার  এ ে টা ম া যম ।  এ ই  ড ে র্ সুসযা িক্রট আহম দ  
ম ুসার  পক্রর ে ল্পনা বাস্তবায়সন র  জসন্য গুরুত্ব পূণত হ সত পাসর । 

আহম দ ম ুসা ক্রবম া সন উে ল। 
যাত্রীস দর  অক্র ে াংে ই আক্রফ্রে ান।  আহম দ ম ুসার  সাক্রর সত সবাই  

আক্রফ্রে ান। 
ল াসিাস  ডে সে  ে যাসম রুসনর  দু য়ালা পা ে া  ক্রতন িণ্ট ার  পে। 
আহম দ ম ুসা ক্রবম া সনর  ক্রসসট  বসসই আস সর র  নাম ায পসড় ক্র নল ।  নাম া য 

পড়ার  আস ি  পাসে র  ভদ্র সলাে সে  আহম দ  ম ুসা  ব সলক্র েল, ‘আম ার  এ খন প্র ােতনার  
সম য়, আপনার  ডে ান অসুক্রব া  হস ব না  ডত া?’  

ভদ্র সলাে ক্রট  ম  য বয়সী আক্রফ্রে ান।  িাসয় ইউ সর াপীয় ডপাে া ে ।  ড হার া 
পক্রর েন্ন  ও বুক্রদ্ধদ ীপ্ত।  আহম দ ম ুসার  ে ো শু সন বলল, ‘ন া, ন া,  ওসয়লে াম, আম ার  
ডে ান অসুক্রব া  হস ব না।’  

আহম দ ম ুসা নাম া য পড়ল। 
তার  নাম ায ডে র্ হ সল ভদ্র সলা ে ক্রট  বলল, ‘আপক্রন মুসক্রলম?’  
‘ক্র জ্ব, হ্যাাঁ।’  
‘ডে াোয়  ডদে?’  
‘ডসন্ট্রাল  এ ক্রে য়া।’  
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‘ডে াোয়  যা সবন?’  
‘দুয়ালা।  ত ার পর েযাসম রুন ড দখব।’  
‘ওসয়লে াম ।’  
এ  সম য় ক্রবম াসনর  পক্ষ ডেসে  ড ি ার্ণ া এ ল,  দুয়ালায়  নাম সত  য াক্রে  আম র া 

অল্পক্ষ সণর  ম স যই। ক্রসটসবে  বাাঁ স ত হ সলা  সে লসে । 
আহম দ ম ুসা ক্রসট স বে ডবাঁস  বলল, ‘ে যাসম রুন আপনার  ড দ ে  বুক্রঝ?’  
‘হ্যাাঁ।  আক্রম  েমাস  ক্রন ে াসনা।  োক্রে  দুয়ালা য়।’  
নাম টা শু সনই  ম সে  উ ে ল আহম দ ম ুসা।  ‘ম াক্রন বযাসির ডন ম ে াস ত এ ই 

নাম ই ডলখা  আস ে’- ভাবল  আ হম দ ম ুসা। 
আহম দ ম ুসা  তার  ক্রদসে  তাে াল।  ক্রজসেস ে র ল, ‘আপক্রন ক্রে েু 

হাক্রর সয়সেন আজ?’  
প্রশ্ন শু সনই  ডলাে ক্রট   ম সে  উ স ে  আহম দ  ম ুসার  ক্রদ সে  ত াে াল ।  ম ুখটা তার  

হে াৎ ে সর  ম ক্রল ন হসয়  ডি সে। ডযন খ ার াপ ক্রে েু তার  ম সন প স ড় ডিস ে। 
‘হাক্রর সয়ক্রে।  ম াক্রন বযাি।  ক্রে ন্তু আপক্রন জান সলন  ক্রে  ে সর , আম ার  ক্রে েু 

হাক্রর সয়সে?’ বলল ডলাে ক্রট । 
আহম দ ম ুসা পসে ট ডেসে  ম াক্রন বযাি ডবর  ে সর  ডলাে ক্রট র  ক্রদসে  তুসল 

 সর  বলল, ‘ডদখুন ,  এ টা ক্রে না ।’  
ডলাে ক্রট র  ড াখ  উ জ্জ্বল  হসয়  উ ে ল আনসন্দ।  ম াক্রন বযািক্রট হাসত  ক্রন সয়  

বলল, ‘হ্যাাঁ, এ টা  আম ার  ম াক্রন বযাি। অ সনে   ন্যবাদ, আপক্রন ডে াোয়  ডপ সলন?’  
‘লাউসঞ্জ ডফ সল এ সসক্রে সলন ।  ওসত ে ত  টাে া ক্রেল আপন ার?’  
‘আড়াই  হাজ ার  প াউ ন্ ।  ক্রে ন্তু আড়াই  হাজার  পাউ স ন্ র  ড  সয় আম ার  

ে াসে  ম ূলযবান র ক্রে দটা।  ওটা হার াসল দে লাখ টাে ার  এ ে ক্রট  সম্পক্রি  হাতোড়া 
হবার  সম্ভ াবনা  ক্রেল।’  

‘টাে াটা ক্রে ে  আসে ক্রে না ড দস খ ক্রন ন।’  
‘ক্রে ে  আসে।’  
‘না ড দসখ ই বল সেন ডে ম ন েসর?’  
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‘ম াক্রন বযাি ডফরত প াওয়া ই এ র  প্রমাণ।  ক্রযক্রন টাে া এ ক্রদে -সসক্রদে  
ে র সত পাসর ন, ক্রতক্রন  ম াক্রন বযাি ডফরত  ক্রদসতন  না।’   

আহম দ ম ুসা  তৎক্ষ ণাৎ ডে ান ে ো বলল না।  েমাস  ক্রন ে াসনাই আব ার  
ে ো বলল, ‘আপক্রন দুয়ালা র  ডে াোয় য াসবন? এ র  আসি  আপক্রন এ সসসেন  
ে যাসম রুসন?’  

‘ন া, আক্রসক্র ন।  ক্রেে  ে ক্রর ক্রন।  ডে ান ডহা সটল -সটাসটসল  উ ে ব।’  
এ ে টু ডেসম  আহম দ ম ুসাই  আবার  ক্রে েু বলসত  যাক্রে ল।  ক্রে ন্তু ক্রবম ান 

লযান্  ে র ল ঐ  সম য়।  সবাই নাম ার  জসন্য ডত াড় সজাড় শু রু  ে র ল।  েমাস ক্রন ে াসনা 
বলল, ‘ লুন , নাক্রম ।’  

েমাস ক্রন ে াসনা আহম দ  ম ুসার  সাসে ই ক্রবম ান  ডে সে  ডনসম এ ল। 
তাসদর  ে াসর া স াসে ই লাস িজ ক্রেল না।  ইক্রম সেে সনর  ফমতাক্রলক্র ট সার সতও 

ডে ান ড দ ক্র র  হসলা  না।  লাই সনও দাাঁড়াস ত  হসল া ন া আ হম দ  ম ুসাসে ।  আহম দ  ম ুসা  
ডদখল, সবতত্রই েমাস  ক্রন ে াসন ার  সাংি াক্রতে  প্রভ াব।  তাসে  ড দসখ  সব  অক্রফস ার ই 
ভয় অেব া ক্রবনসয়  ডম া সম র  ম ত নর ম  হসয় যাসে। 

খুক্র ে  হসলা আ হম দ ম ুসা।  ত ার  ডয  সাহ াযয এ খন প্রসয়াজ ন , তা এ ই  
ডলাে ক্রট  ে র সত পার সব। 

ক্র পার  ার  লাউসঞ্জ এ সস আহ ম দ ম ুসা বলল, ‘ে যাসম রুসনর  এ ে জসনর  
সাসে  কু সম সট আম ার  পক্রর  য়  হ সয়ক্রেল।  ে ো  হসয়ক্রেল।  দুভতািয ,  নাম টা ভু সল 
ডিক্রে। আজ ডভাসর  দুয়ালা  এ স সসে। তার  ডখাাঁজ  ড পসল ভ াল হসতা।’   

‘কু সম ট ডেসে  ডস  ফ্ল াইসট অসন সে ই আসসত প া সর ।  নাম  না জানসল ডবর  
ে র া ম ুে ক্রে ল ।’  

আহম দ ম ুসা ক্রন ক্রশ্চত, ক্রপসয়সর  পল ও ফ্রাক্রন্স স দু’জসনই দুয় া লা এ সসসে।  
ক্রে ন্তু আহম দ ম ুসা ও সদর  নাম  ক্রন সত  ায় না।  তাে াড়া ক্রে  নাস ম  ওসদর  প াসসপ াটত, 
ডসট াও আহম দ ম ুসা জা সন না ।  ওসদর  নাসম র  ড সয় আহম দ ম ুসার  ে াসে ে ক্রফন 
দুসটা ই  বড়।  আ হম দ ম ুসার  টাসিতট ে ক্রফন দু সটা।  ে ক্রফন ডে াোয় ডিস ে ডসট া  
জানা।  ক্রে ন্তু ে ক্রফসনর  প্রক্রত তার  এ ই আেহ ডস প্রে াে  ে র সত  ায় না।  আ হম দ 
ম ুসা ভাবল, এ খন েক্র ফসনর  েো বলা  য ায়। 
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‘তার  সা সে দুসটা  ে ক্রফন এসসসে।’  
‘ে ক্রফন? তার  ডে উ  ম ার া  ক্রিস য়ক্রেল? এ  জসন্য ই বুক্রঝ তার  সাসে  ডদ খা  

ে র সত  ান?’  
বসল এ ে টু োম ল।  তার পর বলল, ‘ডে ান ক্র ো ডনই, এ খন ওসদর  ক্রে ে ানা 

ডবর  ে র া যা সব।  আক্রম  ডটক্র লস ফাসন ডজসন ডনব ডসট া।  এ খন   লুন।’  
‘ডে াোয়?’  
‘দুয়ালায়  ভা সলা ডহ াসটল  আ স ে, ডসখাসন  আপক্রন খুব  ভাসল া োে স বন।  

ক্রে ন্তু আক্রম  খুব  খুক্রে  হতাম ,  যক্রদ আ পনাসে  ডম হম ান ক্র হস সসব  ডপত াম ।  পক্রশ্চ সম  
ডম হম ানদার ী  ডনই।  ক্রে ন্তু অক্রতক্র েসে  এ খনও আম র া ভুল সত প াক্রর ক্রন ।’  

‘পক্রশ্চম ডে সে  এ টা উ সে  ডিস ে এ ই ে ার সণ ডয, ডম হম ানদার ীসত ে ি  
আসে, বাড়ক্র ত ঝ াসম লা অসনে  সম য় খুব ই ে িে র  হয়।’  

‘এ টা অ সনে টা ম ানক্র সে তার  বযাপার ।  আপনা সদর   সম ত  ডত া এ টা  খুব ই  
ডিৌর সবর ।  ডম হম ানদার ী  আম া সদর  আক্রফ্রে া র ও এ ে টা ে াল  ার ।  সুতরাং আপক্রন 
র াক্র জ হসল খুক্র ে  হস বা।’  

আহম দ ম ুসার  প্রক্রত  েমাস ক্রন ে াসনার  এ ই আহব ানট া আেক্র র ে ।  আহম দ 
ম ুসার  দুলতভ সততা খু বই ম ুগ্ধ ে সর সে েমাস ক্রন ে াসনাসে ।  ক্রবম াসনর  ক্রসসট আহম দ  
ম ুসার  প্রােতনার  ক্র ত্র ক্রট ও েমাস  ক্রন ে াসনার  ম সন  প সড়সে।   াস  তর  ফাদ ার সদর  ম ত ই  
ক্রন ষ্পাপ এ বং পক্র বত্রতার  ে াপ ডস ড দসখ সে  আহম দ ম ুসার  ড হার ায়।  সব ক্রম ক্রল সয়  
আহম দ ম ুসার  প্রক্রত  এ ে টা সম্ভ্র সম র  ভাবও সৃক্রি  হসয় সে েমাস ক্রন ে াসনার  ম সন। 

‘ক্রে ে  আসে। আ পনাস দর  সবা র  সাসে  পক্রর ক্র ত হসল  খুক্রে ই হ সবা।’  
েমাস ক্রন ে াসনার  িাক্রড়  এ সসক্র েল তাসে  ডনবার  জস ন্য।  এ স সক্রেল েমাস  

ক্রন ে াসনার  স্ত্রী, তার  ডম সয় এ বং  ড্র াইভার । 
পক্রর বার ক্রট  ক্রন সো।  তসব র সক্ত র  সংক্রম শ্রসণর  ে ার সণ তাসদর  ে াসলা র ংসয় 

এ বং ড দসহর  িড়সন  ক্রন সে াসদর  ড সয় অসনে  ক্রভন্ন তা  এ সস সে ।  আে ার -আে ৃক্রতসত 
ওরা অসনে টা ‘ে াসলা ইউ সর াপীয়ান’ হসয় দাাঁক্রড় সয়সে।  ডপা ে াে ও ত াস দর  
ইউ সর াপীয়ান। 
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েমাস ক্রন ে াসনা ত ার  স্ত্রী ও ডম স য়র  সাসে  আহম দ  ম ুসাসে  পক্র র  য় ে ক্রর সয় 
ক্রদল।  আহম দ ম ুসা ডয ম ুসলম া ন  এ বং দয়া ে সর  তার  ডম হম ান  হসত র াক্রজ  হ সয়স েন ,  
তাও ব সল ক্রদল। 

েমাস ক্রন ে াসনার  স্ত্রী ও ডম স য় হাত ব াক্রড় সয় ক্রদসয়ক্রেল হ্যান্ সে সে র  
জসন্য। 

‘স্যক্রর ।  ম াফ ে র সবন।  আম া সদর  ম ুসক্রলম  ে াল ার এ র  অনুম ক্রত ডদয়  
না।’- ে োগু সলা আ হম দ ম ুসা  বসলক্র েল ক্রবনীত ভাস ব হ াত না  বাক্রড় সয়। 

‘ক্রে ে  আসে।  ন্যবা দ।’ বসলক্র েল েমাসসর  স্ত্র ী। 
ক্রে ন্তু ক্রবক্রস্মত হসয়ক্রেল  েমাসসর  ডম সয়।  ডস  ডত া অ সনে  ম ুসলম ানসে  এ ম ন 

হ্যান্ সে ে  ে র সত বহুবার  ডদ স খসে। 
‘ডম র ী, তুক্রম  সাম সনর  ক্রসসট  ব স।  ম ুসা সাস হব আম া সদর  স াস ে আসুন।’  
েমাস ক্রন ে াসনার  ডম সয়র  না ম  ডম র ী আে াক্রম  এ বং স্ত্র ীর  নাম  ক্রন ক্রদপা 

আে াক্রম । 
েমাস ক্রন ে াসনা  িাক্রড় সত  বস ার  ডয বযবস্থা ে সর সে,  লম ান ে াল ার 

ক্রহসসসব  ডসভ াসব ই বস সত হয়।  ক্রে ন্তু ক্রবব্রত ডবা  ে র ল আহম দ ম ুসা।  এ টা ম ুসক্রলম  
ে াল ার নয়। 

আহম দ ম ুসা নর ম  ে সণ্ঠ আব া র  বলল, ‘আক্রম  যক্রদ সাম সন  ব সসত  া ই!’  
‘ন া, তার  দর ে ার  ডনই।  ডম র ী ই ওখা সন বস সব।’ েমাস ক্রন ে াসনা আ হম দ 

ম ুসাসে  সম্ম ান ডদ খা স ত  া ইল ক্রন সজর  ে াসে বক্রস সয়। 
‘আক্রম  সাম সন ক্রভন্ন  ক্রসসট ব সস স্ব ােন্দ য ডবা  ে র সবা  ডবক্রে ।  এ টা আম ার 

ে াল ার সম্ম ত হসব।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 
েমাস ক্রন ে াসনা  এ তক্ষসণ  বযা পার টা বু ঝসত  প ার সলা। ডহ স স উ ে ল ডস।  

বলল, ‘ভুসল ক্রি সয়ক্রেলাম  আ পনাসদর  পদতার  ক্রবর্য়।  ও সয়ল ে াম ।  আপক্রন সাম সন 
বসুন।  ম া ডম র ী , তুক্রম  এ স।’  

‘ ন্যবাদ।’ বসল  হ াসল আহম দ ম ুসা।  ডস  সাম সনর  ক্রসসট  উ স ে  বসল। 
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ডম র ী আে াক্রম  ক্রিসয়  ডপ েসন ম া সয়র  পা সে  বসল।  তার  ড াস খ আবার  ডস ই  
পুরাসনা ক্রবস্ম য় , ‘দুয়ালা  ক্রবশ্ব ক্র বদযালসয়  ম ুসক্রলম  ডেসল -সম স য় আসে। ে ই, তা সদর  
ডম লাসম ে া, উ ে াবসার  ডে াো ও ডত া এ ই  ে াল ার ডদক্রখ  না !’  

িাক্রড়  স্ট াটত ক্রন ল।   লসত শু রু  ে র ল িাক্রড় । 
দুয়ালার  অক্রভজাত  এ লাে ায় ক্রবর াট এ লাে া জুসড়  সুন্দ র  বাক্রড়  েমাস  

ক্রন ে াসনার ।  আম দাক্রন বহুল উ ন্নয়ন ে ীল ডদসে  ‘ে াস্ট মস ে ক্রম ে নার’ খুবই 
গুরুত্বপূণত।  ত ার া সা ার ণত প য়সার  ম াক্রল ে  হসয় োসে ন। 

র াত দে টা। 
েমাস ক্রন ে াসনা  ডম সয়  ডম র ীসে  উ সেশ্য  ে সর  বলল, ‘ম া, এ ে টু ড দসখ  এ স ,  

ডম হম ান শুসয়সে  ক্রে না।  তার  ড ে ান অসুক্রব া আ সে ক্রে না।’  
‘ডতাম ার  আজ ীব  ডম হম ান  আ ব্বা।  এ ম ন ম ুসলম ান ডতা  আ ম ার  ড াস খ 

পসড়ক্র ন।’  
‘ে’জন মুসলম ানই বা  তুক্রম  ড দসখে। ভাল ম ুসলম ানর া এ  র ে ম ই হয়।’  
‘ক্রে ন্তু আব্বা, ডসৌজ সন্যর  খাক্র ত সর ও ডত া ক্রে েু অয া  জাস্ট ে র সত হয়!’  
‘ক্রে ন্তু ম া, নীক্রতর  ডক্ষ সত্র এ ই অযা  জাস্ট পক্রর ণাসম  বড় ক্ষ ক্রতর ই ে ার ণ 

হয়।  আম র া খৃ স্ট ানর া  ম তীয় ড ক্ষ সত্র এ ই ক্ষ ক্রতর  ক্রে ে ার  হসয়ক্রে।’  
‘ডদখ সল ডতা, ম া ে ে াড়া ক্রে েু ই ডখ সলন  না।  ে ূে র  হার াম, ক্রে ে  আসে। 

ক্রে ন্তু িরু ও  ম ুর িী ডে ান ডদার্  ে র ল?’  
‘ডদার্ আ সে ম া।  তা সদর  জস ন্য হালাল ডে ান প্রাণীও যক্রদ আল্লাহর  নাম  

ক্রন সয় জবাই  না ে র া হয় , ত াহস ল তা হার াম  হ সয় যায়।  ত ার া ড সট া খায়  না।’  
‘এ টা উ ৎে ট এে টা ডিাাঁড়াম ী আব্বা।’  
‘ন া, ম া।  এ র  ডপে সন এ ে টা  ক্রবর াট দে তন র সয়সে।  আক্রম ও এ ে ক্রদন 

ডতাম ার  ম তই  ম সন ের তাম, তার পর মত পা সেক্রে।’  
‘দে তনট া ক্রে?’  
‘দে তনট া হসলা, দুক্রন য়ার সব  ক্রে েু ঈ শ্বসর র  সৃক্রি ।  ঈ শ্বর  এ সব সৃক্রি  

ে সর সেন ম ানুসর্র  জসন্য, ঈ শ্বসর র  দান এ গুসলা ম ানুসর্র  জস ন্য।  পশু প্রাণীও তা -
ই।  ম ানুর্  এ গুসলা হ তযা ে সর  খ ায়।  এ  হতযা ে সর  খা ওয়ার  অক্র  ে ার  ঈ শ্বর  ম ানুর্ সে 
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ক্রদসয়সেন।  জবাই  ে র ার  সম য়  আল্লাহর  নাম  ডনয়ার  ম া যসম ম ু সলম ানর া এ ে ক্রদসে 
এ ই অক্র ে াসর র  ে ো  স্মরণ  ে সর, অন্যক্রদসে  আল্ল াহর  ে ৃত ে তাও ে াপন  ে সর ।  
সবস সয় বড় ে ো হসলা, সব ক্র ে েুই ডয আল্লাহর, তার  নয়, ড স ডভাি ে র সে ম াত্র - 
এ ই অনুভূক্রতও এ র  ম া যসম ত ীব্র হয়।’  

‘তুক্রম ও ডদখক্রে  ে ম  দাে তক্রন ে  নও।  সক্রতয আব্বা, এ ভাসব ড তা দুক্রন য়াসে  
ে খনও আক্রম  ডদক্রখক্রন।  ক্রে ে  আসে আব্বা,  ওক্রদে  ডে সে  তা হসল আক্রস।’   

বসল ডম র ী আে াক্রম   লসত শু রু  ে সর সে। 
‘ডে ান ম া, ওসে  ব সলা,  ওর  ত েযটা ডনবার  জ সন্য  ে সয়ে বার  ডটক্র লসফ ান 

ে সর ক্রে।  সংক্রি ি ডলাে  ডনই  বসল ত েয ক্রদ সত  পাসর ক্রন ।  দ ে টায় ওরা ডটক্র লসফ ান 
ে র সত বসলসে।  এ খক্রন  ডটক্র লস ফান ের ক্রে।’  

‘আো বলব।’ বসল   সল  ডিল  ডম র ী। 
আহম দ ম ুসা ডব -সা ই  ডটক্র ব সল বস স ডে ার আন ের ীফ পড়ক্র েল। 
ডম র ী আে াক্রম  উ াঁক্রে  ক্রদ সয় এ টা  ডদখল।  ক্রে ন্তু প্রস বে  না  ে সর  দর জায় নে  

ে র ল। 
আহম দ ম ুসা উ সে  এ সস দর জা খুসল  র ল।  ডম র ী আে াক্রম সে  ডদসখই  

আহম দ ম ুসা বলল, ‘আপক্রন? ওসয়লে াম ।  আসুন।’  
আহম দ ম ুসা দর জা ডখালা  ডর স খই ত াসে  ি সর র  ডভত সর  ক্রন সয়  এ ল। 
ডম র ী আে াক্রম  দর জা বন্ধ ে র স ত ক্রিসয়ক্রেল।  এ য়ার ে ক্রন্ ে ন ে র া ি সরর 

দর জা বন্ধ র া খাই  ক্রন য়ম । 
‘দর জা ডখ ালা ে াে সলই ভাল  হয়।’ ডম র ীসে  লক্ষ য ে সর  বলল আহম দ  

ম ুসা অসনে টা অনুসরা স র  স্ব স র । 
‘ডে ন ভাল হয়?’  
হাসল আহম দ ম ুসা।  বলল, ‘এ টাও আম াসদর  এ ে টা ে াল ার।’  
‘দর জা খু সল র াখা? সব সম য় ক্রে  দর জা খুসল র াখ া য ায়, না খুসল র া খা  

উ ক্র ত?’  



ক্রস এবং ক্রক্রসসন্ট  111 

 

আহম দ ম ুসা এ ে টু ি ম্ভ ীর  হ স লা। বলল, ‘সব সম সয়র  জ স ন্য এ টা নয়।  
ডে ান ম ক্রহলা ডম হম ান যক্র দ ি সর  আসসন বা  ডে ান আিন্তুে  ম ক্রহ লা যক্রদ  ি সর  ে াসে ন, 
তাহসল  ি সর র  দর জা খু সল র াখ া ক্রন য়ম ।’  

ে ো শু সন ডম র ী ক্রে েুক্ষণ  ক্রবক্রস্মত দৃক্রি সত  ড সয়  োে ল আ হম দ ম ুসার  
ক্রদসে ।  তার  ম ুস খ ক্রে েুটা  িা ম্ভ ীযত ডনসম এ স সসে।  বলল, ‘ক্রম িঃ ম ুসা, খুব  ক্রবস্ময়ে র  
লািসে  আম ার  ে াসে  এ ই  ক্রন য়ম ।  পৃক্রেবীসত  ডে াোও  ডে ান   সম ত এ ই ক্রন য়ম  আ সে  
বসল আম ার  জানা  ক্রেল না।  ক্রে ন্তু খুবই  ভাল  লািস ে এ ই  ক্রন য়ম  আম ার  ে াসে।’  

‘ ন্যবাদ।’ বসল  আহম দ  ম ুসা ডটক্র বসলর  ডে ার আন ে র ীফ বন্ধ  ে সর  
ডটক্র বসলর  এ ে পাসে  ডর সখ  ডসা ফার  ক্রদ সে  ইংক্রি ত  ে সর  ডম র ীস ে  বসসত  বসল  ক্রন সজ  
বসল ডটক্র ব সলর  ড য়া সর ।  বল ল, ‘এ ে টু ক্র ো ে র সল আম াসদর  সব  ে াল ারই  
আপনার  ভাসলা  লাি সব।’  

ডম র ী ডসাফায়  বসক্রেল।  বস স বলল, ‘জাক্রন না।  ক্রে ন্তু পদতা নাম ে  
‘অবসর া ’ সম েতনসযািয  নয়  ড ে ানক্র সম ই।’  

‘পদতার  প্রে ৃক্রত, পক্রর ম াণ, আে ৃক্রত, আে ার  প্রভকৃ্রত  ক্রন সয়  ক্র বভ্রাক্রে ক্রে েু  
আসে। ক্রে ন্তু নার ীসদহ ডে াভন ভাসব ড সে  র াখা ম ানব -প্রে ৃক্রতর  সাসে সংিক্রতে ীল, 
এ টা অসম েতনসযািয  হ সত পাস র  না।’  

‘পুরুসর্র  ডদ হ ড সে  র াখা  নয় ডে ন? ডয  ে ার সণ নার ী ত ার  ড দহ  াে স ব, 
ডস ে ার সণ পু রুসর্র ও ত ার  ড দ হ  াে া উ ক্র ত।’  

‘নার ী ডদ হ ও পু রুর্ ডদ সহর  ত ব ক্রে িয  এে  র েম  নয়।  তাোড়া আিরক্ষ ার 
ে ো তাসে ই ডবক্রে  ক্র ো ে র সত হয় ডয অ সপক্ষাে ৃত দু বতল ব া যার  ক্ষ ক্রতর  আে ংে া 
ডবক্র ে ।’  

ডম র ী আে াক্রম  উ ি র  ক্রদল না সংসি সং সিই।  ত ার  ে পাল কু ক্রঞ্চত হ সয়সে।  
আবার  ডস ই  ক্রবস্ময়  তার  ড াস খ -ম ুসখ।   ীসর   ীসর  তার  ম ুস খ এ ে টা সলি  ক্রম ক্রি  
হাক্রস ফু সট উ ে ল।  বলল, ‘ ন্যবাদ  আপনা সে ।  আপক্রন ক্র ে  সাইসে ালক্র জ  বা  
সম াজতসি র  োত্র?’  

‘ডে ন?’  
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‘উ ি র গুসলাসে  আপক্রন ম নস্ত ি  ও সম াজ ত সির  এ ম ন সব  অলংি নীয় 
যুক্রক্ত ক্রদসয়  সক্রিত ে সর ন, যার  পাো ক্রে েু বলার সুস যাি োসে  না।  আপনা সে  
আবার   ন্যবাদ।  আপক্রন এ ে টা ক্রবর াট েেসে  দু’ক্রট  বাসে যর  ম স য ক্রন সয় 
এ সসসেন।’  

‘ে ৃক্রতত্ব আম ার  নয়।  এ  ড যািয তা আম াসে  ক্র দসয়স ে আম ার   ম তেে আল -
ডে ার আন।’  

‘ঐ টা ক্রে  পড়ক্রেসলন?’ ডটক্র বস লর  ডে ার আন ে র ীসফর ক্রদসে  ইংক্রিত ে সর  
বলল ডম র ী আে াক্রম । 

‘ওটাই ডে ার আন ের ীফ।’  
‘ ম তেে সব  সম য় আপক্রন সা স ে র াসখন?’  
‘হ্যাাঁ, সম য় ডপসলই পক্রড়।’  
‘আপক্রন খুব   াক্রম তে ।  ক্রে  উ সেসশ্য আপক্রন েযা সম রুন সফর  ে র সেন?’  
আহম দ ম ুসা  তৎক্ষ ণাৎ  উ ি র  ক্রদসত  প ার ল না।  এ ে টু ভাবল, ক্রম েযা  

ক্রে ভাসব এ ড়াসন া যায়।  অব স ে সর্ বলল, ‘ক্রবপদেস্থ  এ ে  ভাইসে  সাহা যয  ে র সত 
এ সসক্রে।’  

‘আো।’ বসল উ সে  দাাঁড় া ল  ডম র ী আে াক্রম ।  বলল, ‘আব্বা জান সত 
পাক্রে সয়সেন, সব ক্রে ে  আ সে  ক্রে না, ডে ান অসুক্রব া  ডনই  ডত া আপনার?’  

‘এ ত সুক্রব া ডপসয়ক্র ে, আম ার  ে পাল!’  
‘ক্রবদ্রুপ  ে র সবন না।  অন্ধে ার  আক্রফ্রে ার  অন্ধে ার  ে যাসম রুস নর  এ ে জন 

আম লার অক্রত সাম ান্য  আসয়া জনসে  ‘এ ত সুক্রব া’  বলসেন !’ 
‘ক্রবদ্রুপ  ে ক্রর ক্রন  ক্রম স ডম র ী।  আম ার  জাক্রতসে  আপক্রন ড সন ন।  অন্ধে ার 

আক্রফ্রে ার  ড সয় আসলাক্রে ত ন য় আম ার  জাক্রত।  আক্রম  ডস ই জ াক্রতর ই এ ে জন।’  
‘আপনার  জাক্রতসে  আ পক্রন খু ব ভালব াসসন , তাই  না?’  
‘আক্রম  জাক্রতর  ক্রম ে নসে  ডবক্র ে  ভালবাক্রস।  ক্রম ে নসে  ভাল বাক্রস ব সলই  

জাক্রতসে  ভালব াক্রস।’  
‘অন্য  সব জ াক্রত বা  ম ানুর্ সে  বা দ ক্রদ সয় ক্র বসে র্ এ ে  জাক্রত সে  এ র ে ম 

ভালবাসা  ক্রে  সাম্প্র দ াক্রয়ে তা নয়?’  
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‘আক্রম  ডতা  বসলক্র ে  ক্রম স ডম র ী, জাক্রতর  ক্রম ে সনর  জ সন্যই  আক্র ম  জাক্রতসে  
ভালবাক্রস এ বং  এ ই ক্রম ে ন আম ার  জাক্রতর  জ সন্য  শু  ু নয়, পৃক্রেবীর  ড িাটা ম ানব  
সম াসজর  ম ি ল ও ম ুক্রক্তর  জ স ন্য।  সুতরাং,  আম ার  জাক্রতর  ক্র ম ে নসে  ভালবাক্রস অেত  
ডিাটা ম ানব সম াজসে ই আক্রম  ভালবাক্রস ।  এ টা সাম্প্রদাক্রয়ে তা নয় , এ ট া 
ম ানবতা।’  

‘  ম ৎে ার !  ম ৎে ার !! আপনার  ডপে া আক্রম  জাক্রন না , ক্র ে ন্তু আপনার 
অ যাপনা ে র া প্র সয়াজন ক্রেল ।  যাে, আপক্রন ডয ক্রম ে সনর  ে ো বল সল ন, ডতমন  
ক্রম ে সনর  ে ো ডতা স ব জাক্রত ডপ্রক্রম ে র া ই বল সত  পাসর ।  তা হসল ডতা  
সাম্প্রদাক্রয়ে তাই  আর  ো সে  না।’  

‘সবাই বলসত প াসর  না  ক্রম স ডম র ী।  ম ানুসর্র  রিা আল্লাহ ে তৃতে  ম সনানীত 
ক্রম ে নই শু  ু ম ানক্রবে  হসত পাসর - সব ম ানু সর্র  জ সন্য স ম ান ে লযা ণ ের  হসত 
পাসর ।’  

ডম র ী হ াসল । বলল, ‘আক্রম  জা ক্রন  এ র পর ক্রে  বলস বন।  এ খন  আম ার  ম সন 
হসে, ক্রম েনার ী হসল ই  আপক্র ন সবস সয়  ভাল  ে র সতন।  য াে, আক্রম   ক্রল।  গু  
নাইট।’  

বসল দ্রুত ি র  ড েসে  ড বর  হ সয়  সল ডিল। 
ডম র ী য খন ফযাক্রম ক্রল  ড্র ইং  রুসম  প্র সবে  ে র ক্রেল, তখন  ড দখল,  তার  আ ব্বা 

ডটক্র লসফাসনর  ক্রর ক্রসভার  র াখস ে ক্র যা সলর  উ পর।  তার  ম স ন হসল া, তার  আ ব্বার  
হাত ড যন ে াাঁপল ডটক্র লসফান র াখার  সম য়।  তার  আব্বার  ম ুখ টাও ম ক্রল ন।  ডসখাসন 
ভসয়র  সুস্প ি ক্র হ্ন। 

ে ংক্রে ত হসলা  ডম র ী।  তার  আ ব্বা ক্রে  অসুস্থ হসয়  পড়সলন? তার  আব্বা  
ইসতাম স য  উ সে  দাাঁ ক্রড় সয়সে  ডট ক্রল সফান ডর স খ। 

ডম র ী তার  ক্রদ সে  এ ক্রিসয় বলল, ‘আব্বা, তুক্রম  ক্রে  অসুস্থ?’ 
‘ন া ম া। ডদক্রখ , ডতাম ার  ম া  ডে া োয়?’ 
বসল েমাস  ক্রন ে াসনা দ্রুত ডবক্র র সয় ডিল  ড্র ইং রুম  ডে সে । 
ডম র ীর  ম সন হসলা,  ে ো বলার সম য় তার  আব্ব ার  িলা  ডে াঁসপ সে। 
ডে ন, ক্রে  হসলা  তার  আ ব্বার  হ ে াৎ! ডে াসনা  খার াপ  সংবা দ! 
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ডম র ী ি ুসর  দাাঁড়াল।  তার  আব্ব া  ডয  পস ে ডিসে ,  ডস ই প সে ডস ও েুটল। 
ডম র ী ি সর   ুে সত ক্রিসয়ও  ডে স ম  ডিল।  তার  আ ব্বা -আম্ম া ে ো বলক্র েল।  

ডম র ী ি সর  ড াে া ক্রে ে  ম সন ে র ল না।  পদতার  আড়া সল দাাঁক্রড়স য় র ইল  ডম র ী। 
‘ক্রবপদ, ক্রে  ক্রবপদ?’ বলক্র েল ড ম র ীর  ম া ক্রন ক্রদমা আে াক্রম । 
‘আজ ডভাসর  কু সম ট ড েসে  ক্রব ম াসন দু’ক্রট  ে ক্রফন বুে  হ সয়  এ সসক্রেল।  ও 

দুসটা ে ক্রফন আম া সদর  ডম হ ম াসনর  স্ব ল্প পক্রর ক্র ত ডলাস ে র ।  তার  নাম  ভুসল  
যাওয়ায়  ে ক্রফসনর  অযা সড্র স ডদস খ ডস ত ার  ঐ  বন্ধুর  ক্রে ে ানা ডয ািাড় ে র সত  
ড সয়ক্রেল ।  ডস ই ক্রে ে ানা ড যািা ড় ে র সত ক্রিসয়ই  এ ম ন ক্রবপদ  ি সটসে।’ 

‘ডে ম ন ক্রবপদ?’  
‘ও দুসটা ে ক্রফন ন াক্রে  ‘ওকু য়া’ এ বং ‘ব্ল্যাে  ক্র স’-এ র ।  ে ক্রফসনর 

বযাপার টা অতযে গুরুত্ব পূণত ও  ডিাপনীয়।  ডয  অক্রফস ার সে  আ ক্রম  ে ক্রফসনর  ক্রে ে ানা 
সংেহ ে র সত  বসলক্র েলাম, ডস তা ে র সত ক্রি সয়ই ক্র বপদ  সৃক্রি  হসয়সে।’  

‘ক্রে ন্তু তুক্রম  ক্রবপদটার  ে ো  বল ে না।’  
‘বলক্র ে। ব্ল্যাে  ক্র স ও ওকু য়া ম সন  ে র সে , ত াস দর  ে ত্রুপ ক্ষ  ে ক্রফসনর  

ডখাাঁজ  ে র সে ।  সুতরাং,  ত ার া এ খন আম ার  ম াসন  আম া স দর  ডম হম া সনর  সন্ধা সন  
হসন্য  হসয়  উ সে সে।  অ ক্রফসার ক্র ট জানাল, ‘ওকু য়া’ এ বং  ‘ব্ল্য া ে  ক্র স’-এ র  ডলাে র া 
নাক্রে  বসলসে , ে ক্রফসনর  ডয -ই ডখাাঁজ ে রুে , ডস অতযে ভয়ং ে র  ডলাে ।  ‘ওকু য়া’ 
এ বং  ‘ব্ল্যাে  ক্র স’ তা সে  ডয  ড ে ান  ম সূলয   র সবই।’  

‘ে ক্রফসনর ডখাাঁজ ে র ায় এ ে জন ডলাে ভয়ংে র হসয় ডিল ক্রেভাসব?’  
‘ডসট াই  ডতা  ে ো।  ক্রন শ্চয় ডে া ন  র হস্য আসে।’  
‘এ খন ক্রে  হসব?’  
‘‘ওকু য়া’ এ বং ‘ব্ল্যাে ক্র স’-এ র  ডলাে র া নাক্রে  আম ার  বাক্র ড়র  ক্রে ে ানা 

ক্রন সয়সে।’  
‘তার া ক্রে  এ খা সন আসস ব?’  
‘তার া আম াস দর  ডম হম ানসে   র সত  ায়।  আম াসদর  ডে ান  ভয় ডনই।  

ডম হম ানক্র ট এখাসন ক্রে ভাসব  এ ল সব ওরা  শু সনসে।’  
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‘‘ওকু য়া’ডে  আক্রম  ক্র ক্র ন।  ডিাপন সে স্ত্র সংিে ন।  ক্রি স্ট ান ক্রম ে নার ীসদর  
ক্রবপসদ-আ পসদ এ র া সা হাযয ে সর ।  ক্রিস্ট ানসদর  ে ত্রু এ বং প্রক্রতেন্দ্বীসদর  এ র া  
ক্র ন ম ূতল ে সর ।  ক্রে ন্তু ‘ব্ল্যাে  ক্র স’ ক্র ে?’  

‘আক্রম ও খুব  ডবক্রে  জ াক্রন  না ।  তসব  শু নল াম , ‘ওকু য়া’র  ম তই ওটা  
ক্রিস্ট ানসদর  এ ে টা ডিাপন সে স্ত্র সংিে ন।  তসব ‘ওকু য়া’ পক্রশ্চম আক্রফ্রে ায় 
সীম াবদ্ধ, আর  ব্ল্যাে  ক্র স  ড িা টা দুক্রন য়াজুসড়  ে াজ ে র সে।’  

‘এ খন ক্রে  ে র সব? ওরা ে খন আসসব এ ক্রদসে? ডম হম ানসে  সাব ান ে র া 
যায় না?’  

‘যায়।  ক্রে ন্তু তাস ত ক্রবপ দ হ স ব আম াসদর ।  অক্রফসার  আম া সে  জানাল, 
ব্ল্যাে  ক্র স ও ওকু য়া’র  সাস ে ি ণ্ড সিাসল আম র া ডযন জক্রড় সয়  না পক্রড়।  ওরা  এ সস 
যক্রদ ডম হম ানসে  না  পায়, তাহ সল আম র া  তাসে  পাক্রল সয়  ডযস ত ক্রদ সয়ক্রে  বসল  ওরা  
 সর  ডনসব।  ডস ডক্ষ সত্র ও সদর  ড ক্র া  এ সস পড়স ব আম াস দর  উ পর।’  

‘তাহ সল?’  
‘ডসই  ক্র োই  ে র ক্রে।  ডম হম ান  ডলা ে ক্রট সে  আম ার  খুব  ভাল  ম সন হয়।  

ডে ান  খার াপ  ডলাে  ডস হসত ই পাসর  না।’  
‘ক্রে ন্তু তাহসল  ব্ল্যাে  ক্র স ও ও কু য়া’র  সাসে  তার  ক্রব সর া  ব াাঁ  ল ডে ন?’  
‘ওসদর  ক্রবসর া  ভাল ডলাে সদর  সাস ে ই  ডবক্রে  ব াাঁ স ।  ক্রব সে র্ ে সর  ডম হম ান  

ম ুসলম ান।  ে যাসম রুসন ডতা  এ খন ‘ওকু য়া’ ও ‘ডে াে’-এ র  ম ত ক্রিস্ট ান 
সংিে ন গুসলা ম ুসলম ানসদর  না ম্বার  ওয়ান ে ত্রু ম সন ে সর ।  এ ই ক্রদে  ডেসে ও  
আম াসদর  ডম হম ান তাস দর  ে ত্রু হস ত প াসর ন।’  

‘ডম হম ান ভদ্র সলাে  ও সদর  হাস ত পড়সল  ক্রন ি তাত ম ার া পড় সব ।’  
‘ক্রে ন্তু আক্রম  ক্রে  ে র ব ডভস ব  পা ক্র ে  না।  ভাল  ডল াে ক্রট  বাাঁ ু ে  আক্রম   াই, 

আবার  ব াাঁ াবার  জ স ন্য পাক্রল স য় ও ডযস ত ক্র দসত  প ার ক্রে না।  ে ার ণ , তাসত  আম র া 
ম ার া পড়ব।’  

‘ক্র ে  সংে ট ঈশ্ব র  আম াসদর  উ পর  াপাসলন !’  
‘ভয়ানে  সংে ট ।’  
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দু’জসন ই নীর ব  এ র পর।  অসন ে ক্ষ ণ  পসর  ম ুখ  খুলল  ডম র ীর  আম্ম া ক্রন ক্রদ পা  
আে াক্রম ।  বলল, ‘আম ার  ম সন হয় , আম র া ক্রে েুই জাক্রন না, এ ভাসব  ুপ  ে সর  োক্রে । 
যা ি টবার  ত া -ই  ি টসব।  ম সন ে র , অক্রফসার  ডতাম া সে  ক্রে েুই জানায় ক্র ন ।’  

‘হয়সত া এ োড়া  আম াস দর  ে াস ে ক্রেতীয়  পে  ডনই।  ক্রে ন্তু ক্রব সব সে র  ে াসে 
অপরা ী হ সবা  এ র  ফসল।’  

‘হয়সত া ক্রে েুটা হ সবা।  তাসে  বাাঁ া সত ডিসল  আ ম াসদর  ডিা টা পক্রর বার  
ক্ষ ক্রতেস্থ হসত  পা সর ।’  

েমাস ক্রন ে াসনা আর  ক্রে েু বলসত পার সলা  না।  দু’হাসত ম াে া ট া ড সপ   সর  
বসস ে াে ল। 

ক্রন ক্রদপা আে াক্রম  তার  স্ব াম ীস ে  সান্ত্বনা ডদব ার  জ স ন্য তার  ে াাঁস  হাত  
র াখল। 

ডম র ী আে াক্রম  ক্রন িঃ ে সব্দ  সসর  এ ল  পদতার  আড় াল ড েসে । 
হৃ দসয় তখন ঝড় বইস ে ডম র ী আে াক্রম র ।  ডলাে ক্রট  এ ভাসব  জীবন ডদস ব  

ওসদর  হ াসত? তার  আব্বা-আ ম্ম ার  ক্রসদ্ধাে ডস বু সঝ ডফসল সে, ওর া  ুপ ে সর  োে ার  
পে অনুসর ণ ে র সবন।  অ ন্য  ে োয় , ও র া ডম হম ানসে  তু স ল ডদ সবন  ‘ওকু য়া’র 
হাসত। 

ম নট া ক্রব সদ্র াহ  ে সর  উ ে ল ডম র ী আে াক্রম র।  ডম হম ান ভদ্র সল াসে র  সাসে  ডস  
ডযটুকু  আলাপ ে সর সে তা সত বুসঝস ে , ডলাে টা অব শ্যই ভা সলা ডলাে ।  ে ান ও  
 ক্রর সত্র র  অত  সু ন্দ র  স ক্র ম্ম লন  ড ে াোও তার  ড া সখ  পসড়ক্র ন।  ি সর র  দর জা  বন্ধ  ডর স খ 
এ ে জন ডবিানা  ম ক্রহলার  সাসে  ে ো  বলা  ডে াভন নয়- এ ম ন অপক্রর ক্র ত নীক্রতস বা  
ক্রযক্রন ডম সন  সলন, ক্রতক্রন  ডে া ন  অন্যায়  ে র সত পা সর ন না, ডে ান অপরা  ী হসত  
পাসর ন না। 

ক্রে ন্তু ক্রে  ের সব ডস? বসল ডদ সব ক্রে  ডম হম ানসে  সব ে ো!  ক্রে ন্তু তার  
পক্রর বাসর র  ক্রে  হ সব? পক্রর বার  যক্রদ এ ই  ে ার সণ তাস দর  জুলু ম -ক্র ন যতাতসনর  ক্রে ে ার  
হয়! 

ক্রে ন্তু  পরক্ষ সণ ই ভাবল, তার  পক্রর বার  জু লুম -ক্র ন যতাতসনর  ক্রে ে ার  হসব  ক্রে  
হসব  না, ডসট া অসনে টা অক্রন ক্র শ্চত। ে ার ণ তা সদর  বলা  যাসব, খাওয়া -দাওয় া  
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ে সর ই ডম হম ান  সল  ডি সে। ক্র ে ন্তু ডম হম ান ওস দর  হা সত  পড় সল তার  আর  র ক্ষ া হস ব 
না। 

এ সব ডভ সব  ডম র ী আে াক্রম  ডম হম ানসে  সব  ে ো  বসল  তা সে   সল  ডযস ত  
অনুসরা  ে র ার  ক্রসদ্ধাে েহণ ে র সলা। 

 ীসর   ীসর  এ স িাসলা  ডস  আহ ম দ ম ুসার  ি সর র  ক্রদসে । 
দর জার সাম সন  ক্রিসয়  দাাঁড়াল ।  দর জার উ পর  এ ে টু  াপ  ক্র দসয়  বুঝল ,  

দর জা বন্ধ। 
দর জায় ডটাে া ক্র দল ডস। 
ম ুহূসততর ম স যই  ডভতর ডেসে  ে ণ্ঠ  ডভসস  এ ল, ‘দাাঁড়াও ক্রম স  ডম র ী , খুসল  

ক্র দক্র ে ।’ 
ভ্রূ কু ক্রঞ্চত হ সলা ডম র ী আে াক্রম র ,  ‘আক্রম  দর জায় নে  ে সর ক্রে , এ টা বুঝল  

ক্রে  ে সর  ডস?’ 
দর জা খুসল  ডিল। 
দর জার সাম সন আহম দ  ম ুসা দাাঁ ক্রড় সয়।  তার  ড া সখ-ম ুসখ  ক্রব স্ময় ! 
ক্রে ন্তু ডম র ীর  ম ুসখর  ক্রদ সে  তা ক্রে সয় আহম দ  ম ুসার  ম ুখ ভা স ব পক্রর ব ততন  

ি টল ।  বলল, ‘ক্রে েু ি সটসে ক্রম স ডম র ী? আসুন , ডভতসর  আসু ন।’  
এ বার ও দর জা ডখালা  র াখল  আহম দ ম ুসা। 
আহম দ ম ুসা  আসি ই ডটক্র বসলর  ড য়া সর  বসল  এ বং  ডম র ী  ক্রিসয়  বসল  ডসই  

ডসাফায়। 
ডম র ীর  ম ুখ িম্ভীর , ম্ল ান। 
‘ক্রে েু ি সটসে অ বশ্যই, বলুন।’ বলল  আ হম দ ম ুসা। 
‘তার  আসি বলুন, আপক্রন ক্রে  ে সর  বুঝসলন , আক্রম  দর জা য় নে  ে সর ক্রে? 

নাক্রে  জানসতন আক্রম  আসব?’ 
‘জানতাম  না।  আপনার  নে  ে র া ডদসখ  ক্র সনক্রে ।’  
‘ডে ম ন েসর?’  
‘প্রেম বার ও আস ার  সম য় আ পক্রন দর জায় নে  ে সর ক্রেসলন ।  সুতরাং ,  

এ বার  নে  ে র া শু সনই বুঝ সত ডপসর ক্রে, এ  আপনার  নে ।’ 
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‘অদ্ভ ুত ম ানুর্  আপক্রন।  ক্র র ক্রদ ন ম সন র া খার  ম ত  এ ে জন ম া নুর্  আপক্রন ।’ 
‘এ খন বলুন, আপক্রন ক্রে  বলস ত এ সসসেন ।’ 
‘ক্রে  ে সর  বুঝসলন  আক্রম  ক্রে েু বলসত এ সসক্রে?’  
‘ডয  ডে উ  আপনার  ম ুখ  ডদ সখ  এ  ে ো বলসব।’ 
‘ডয  ডে উ  নয়, আপনার  ম ত ড ে উ ।’ 
‘বলুন ।’ 
তৎক্ষ ণাৎ ক্রে েু বলল না ডম র ী।  ম ুখ ক্রন  ু ে র ল ডস।  ম ুখটা আরও ম্লান হসয়  

উ সে সে তার । 
ক্রে েুক্ষণ  পর ম ুখ তুলল  ডম র ী।  তাে াল আহম দ  ম ুসার  ক্রদসে ।  বলল, ‘এ ই  

র াসত এ খক্রন  এ খান  ডে সে  আ পনার   সল ডযস ত হ সব ।’ 
আহম দ ম ুসার  ডে াাঁসট  এ ে  টুে সর া হাক্রস  ফু সট উ ে ল ।  বল ল, ‘ে ক্রফসনর  

ক্রে ে ানা সন্ধান ের সত ক্রিসয় ড তাম ার  আব্বা  ক্রন শ্চয় ক্রে েু শু সন সেন।  ক্রে  শু সনসেন?’  
ডম র ী স্তক্রম্ভত  হসল া ডয, ডম র ীর  ে ো শু সন আ হম দ ম ুসার  ম ুখভ াসবর  স াম ান্য  

পক্রর বততনও হয়ক্রন ।  ডে ান প্রশ্ন  বা ডে ান উ সে সির স াম ান্য  ক্র হ্নও ড দখা  ডিল  না তার  
ম ুসখ।  বর ং  ফসুট  উ ে ল ত ার  ম ুস খ হাক্রস ।  ডয  হ াক্রসসত  দু ভতাবনার  সাম ান্য  ডক্ল দও  ক্রেল  
না। 

ডম র ী পদতার  আড়াসল তার  ক্রপত ার  ে াে ডেসে  য া শু সনক্র েল, সব খুসল বলল  
আহম দ ম ুসা সে ।  শু  ু জ ানাল  না  ত াসদর  পক্রর বাসর র  ক্রবপস দর  ে ো  এ বং  তার  
ক্রপতা-ম াতার  ক্রস দ্ধাসের  ে ো।  ে ো ডে র্ ে সর  ডম র ী আব ার  অনুসরা  ে র ল, ‘ওরা 
ডয ডে ান সময়  সল  আসসত  প াসর ।  আপনার   সল  যাওয় া উ ক্র  ত ।’ 

আহম দ ম ুসা  আস িই  আাঁ  ে সর ক্রেল, ে ক্রফসনর  সন্ধান ক্র নসত ডিসল  
ে ত্রুপক্ষ  ডটর  ডপসয়  যা বার  স ম্ভাবনা আ সে। ে ার ণ , ক্রবম ান বন্দসর ব্ল্যাে  ক্র স ব া 
ওকু য়া’র  ডলাে  অবশ্য ই আ স ে। ক্রে ন্তু এ ত ত াড়াতাক্রড়  খবর টা ক্রপসয় সর  পল  পযতে  
ডপৌাঁে সব, তা ডস ম সন েসরক্র ন।  ডম র ীর  তাসে  এ ইভা সব  সাব া ন ের সত আসা এ বং  
তার  আব্বা েমাস ক্রন ে াসনার  তাসে  ক্রে েু না বলার বযাপার  ক্র নসয়ও ভাবল।  তার পর 
বলল, ‘ ন্যবাদ ক্রম স ডম র ী।  পক্রর ক্র ত এ ে  ভাইসয়র  প্রক্রত আ পনার  এ ই আেক্রর ে তা 
ক্র র ক্রদন আম ার  ম সন োে সব।  ক্রে ন্তু আম ার   সল যাওয় া ক্রে  ক্রে ে  হসব?’  
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ডম র ীর  লা বণযম য় ে াসলা ম ুখ  এ বং উ জ্জ্বল  দু’ক্রট  ড া সখ এ ে সাসে ড যন  
সহর প্রশ্ন  ডজস ি উ ে ল।  বলল, ‘ডে ন, ক্রে ে  হসব না  ডে ন?’  

‘ে ার ণ , যার া আম াসে   র সত  আসসব ব সল ভয় ে র সেন, তাসদর  আক্রম  
ক্র ক্র ন।  তার া আম াসে  না ডপসল  আপনাস দর  দায় ী ে র সব ।’ 

‘আপক্রন ক্রে  ে সর  জাসনন? আপনার  এ   ারণ া ক্রে ে  নয় ।’ 
‘জাক্রন।  আপনার  আব্বাসে  ক্রজ সে স ে সর  ডদখুন।  উ ক্রন ও জাস নন ।  জাসনন  

বসলই উ ক্রন  ক্রন সজর  ম ুস খ আম া সে  এ  খবর  ক্রদ সত ভয় ে সর সে ন ।’ 
ক্রবস্মসয় ‘হা’ হসয় উ সে সে  ডম র ী র  ম ুখ।  বলল, ‘আপনার  ে াসে  ডে ান েো 

লুে াসনা ক্রন র েতে ।  ক্রে ন্তু এ  ক্রবর্য়ট া আপক্রন জানসলন ডে ম ন েসর?’  
‘ে ার ণ , ওসদর সে  আক্রম  ক্র ক্র ন।  ওরা  আপনার  আব্ব াসে  ক্রে  ব ল সত পাসর ,  

এ ই অবস্থায়  তা  ড বা ঝা  ে ক্রে ন নয়।  তাে াড়া আ পনার  আব্ব া সর াসক্রর  এ  খ বর টা 
আম াসে  না ক্রদস ত প ার ায় ক্রবর্ য়ক্রট  আর ও পক্রর ষ্কার হসয়স ে ।’ 

‘যাে , সব ই আপক্রন জ াসনন ।  আপনার   সল যাওয়া  উ ক্র ত এ  ম ুহূসততই ।’ 
‘ক্রম স ডম র ী, ক্রন সজর  ক্রবপদ  অ স ন্যর  ি াসড়  তুসল  ক্রদসয়  আক্রম   স ল যা ই না ।’ 
‘ক্রে  বলসেন আপক্রন! ওসদর  হাসত  পড়সল  আপনার  জী বন বাাঁ সব  না ।’ 

আততে ণ্ঠ  ডম র ীর । 
‘এ ে ই দে া হ সত পাসর  আ পনাসদর ।  ওস দর  আপনার া  ড সন ন না ।’ 
‘ডদখুন, আম াসদর  সাসে  তা স দর  ডে ান ে ত্রুতা  ডনই।  আর  আপক্রন  সল 

যাবার  বযাপা সর  ডদ বার  ম ত আ ম াসদর  য সেি যুক্রক্ত  আসে। আ পনার  এ  ক্রদে টা ক্র ো  
ে র ার  ডে ান প্রসয়াজন ডনই ।’ 

হাসল আ হম দ ম ুসা।  বলল, ‘ক্রম স ডম র ী , আপক্রন ও সদর  ড  সনন  না।  
আপনার  আব্বা  ক্রে েুটা ড সন ন।  ক্রে েু ড সনন  বসলই  উ ক্রন  ভয়  ে সর সেন ত ার া 
অসন্তুি হয়  এ ম ন ক্রে েু ে র সত। সুতরাং , আ পক্রন য ান , ক্রন ক্রশ্চসে ি ুক্রম সয় পড়ুন।  
পার সল দর জা  লে  ে সর  যান, তার া এ সত  খু ক্র ে  হ সব।’ 

আহম দ ম ুসার  ে ো ডে র্ হ সত ই ক্রম স ডম র ী উ সে  দাাঁড় াল।  তার  ড াস খ -ম ুসখ  
অপমাসনর  ক্র হ্ন।  বলল, ‘আপক্রন আম াসদর  হৃ দয়হীন অম ানুর্  ম সন ে র সেন।  ম সন 
ে র সেন, আম র া আম াসদর  জ ীবন বাাঁ াবার  জ সন্য  আম াসদর  এ ে জন অক্রতক্রেসে  
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তার  ে ত্রুর হ াসত  তু সল  ডদ বা র  জসন্য  উ ম্ম ুখ হসয়  আক্রে।  যাক্রে  আক্রম  আ ব্বার  
ে াসে ।’ বসল  ডম র ী ডখ ালা দ র জা পসে এ ে  ডদ ৌাঁসড় ডবর  হসয় ড িল।  আসবি -
অক্রভম াসন তার  িলা ে াাঁপক্রেল ।  ে ো বলার সম য় ভ াক্রর ও হ স য় উ সে ক্রেল তার  ে ণ্ঠ । 

ডম র ী ভুল বু ঝসলও  আহম দ  ম ুসা অের  ড েসে ই ে ো গুসল া ব সলক্র েল।  
আহম দ ম ুসার  ে াস ে ডিাটা  ব যাপার টাই পক্রর ষ্কার হসয়  ডি স ে। ব্ল্যাে  ক্র স এ বং  
ওকু য়া ক্রন ক্রশ্চত হ সয়সে  ড য, ওমর  বায়া এ বং   িঃ  ক্র ফরক্র জসসে  ে ক্রফসন ে সর  ক্রন সয় 
আসার  বযাপ ার টা  র া  পসড়  ড িসে  এ বং তাস দর  ফ সলা  ে র া হসয়সে।  এ খন ব্ল্যাে  
ক্র স ও ওকু য়ার প্রেম  ে াজ হ সলা , ড য বা যার া ফ সলা ে র সে তাসদর সে  ডে র্ ে সর  
তাসদর  পক্রর ে ল্পনার বাস্তবায় নসে  ক্রন ষ্ক ণ্ট ে  ের া।  সুতরাং তার া ক্রন শ্চয় এ  বাক্রড় র  
ক্রদসে  এ খন েু সট  আস সে এ বং  এ সস তাসে  না  ডপসল  তা সে  পাক্রল সয় ডযস ত ডদয়ার  
জসন্য দায় ী ে র সব এ ই পক্রর বার সে ।  সুতরাং এ ে টা পক্ররবার সে  ব্ল্যাে  ক্র স ও 
ওকু য়ার ম ত জি ন্য সংিে সনর  ডর াসর্র  ম ুসখ  তুসল ক্রদসয় পাক্রল সয় ডয সত ত ার  
ক্রবসবসে  বাাঁ সে। ডস ম সন ে র সে , যক্রদ  পালা সত হয়  ওস দর  হ াত ডে সে  পালাসন াই 
ভাল।  আসর ে টা বড় আে ার  ক্রবর্য় হসলা , ত াসে  আহম দ ম ুসা বসল তার া ম সন  
ে সর ক্রন ।  আহম দ ম ুসা িাক্রড়  ক্রব সস্ফার সণ ক্রন হ ত - এ টাই এ খ সনা তা সদর   ারণ া।  
ডসক্রদন কু সম সট  ব্ল্য াে  ক্র সসর  ি াাঁ ক্রট সত ওমর  বায় া  ও   িঃ  ক্র ফরক্র জসসে  উ দ্ধাসর র  ডয  
অক্রভযান হসলা, ডসট া আহম দ  ম ুসার  োর া হ সয়সে  তা  ত ার া বু ঝসত পাসর ক্রন ।  সুতরাং  
তুলনাম ূলে ভাসব তা সদর  ে ম  সতে ততার  এ ে টা ডবক্রন ক্রফট  ডস  পাস ব। 

এ সব ক্র ো ে সর  ডে াবার  জ সন্য উ সে  দাাঁড়াল  এ বং  দর জ া বন্ধ  ে সর  
এ সিাক্রে ল ডব স র  ক্রদসে ।  ড প েসন দর জায়  আবার  ডসই  পক্র র ক্র ত ডটাে ার  ে ব্দ । 
আহম দ ম ুসা বুঝল, এ বার  ডম র ী ক্রন শ্চয় তার  আ ব্বা সে  সাসে  ে সর  ক্রন সয় এ সসসে।  

ক্রফসর  ক্রিসয় দর জা খুসল ক্রদল  আহম দ  ম ুসা। 
আহম দ ম ুসার  অনুম াসন ডদ খা ডিল ভুল হ সয়সে। শু  ু ডম র ী ও  তার  আব্বা  

ন য়, ডম র ীর  আম্ম াও এ সসস ে। 
আহম দ ম ুসা তা সদর সে  সহ াস স্য স্ব ািত জাক্রনসয়  বলল, ‘আপনার া ে ি 

ে সর সেন।  আম াসে   াে সলই ডতা ডযত াম ।’ 
আহম দ ম ুসার  ক্রন ক্রশ্চে হ াক্রসর  ক্রদসে  ড সয় ক্রবক্রস্মত  হ সলা তার া  ক্রতনজন ই। 
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ডম র ীর  আব্বা-আম্ম াসে  আ হম দ ম ুসা ক্রন সয়  ক্রিসয় ডসাফ ায় বসাল এ বং  
ডম র ীসে  ডটক্র বসলর  পাসে র  ড য়াসর  বসসত  বসল ক্রন সজ  ডব স  র  ক্রদসে  এ সিাসলা। 
ক্রে ন্তু ডম র ী তার  আ সিই  ড বস র  এ ে  পাসে  ক্রি সয় বসল।  আ হম দ ম ুসা  ক্রফসর  এ স স 
বসল ড য়া সর । 

‘আম র া দুিঃ ক্রখত ক্রম িঃ  ম ুসা।  ড ম র ীর  ে াে ডেসে  আপক্রন স ব শু সনসেন, 
আম র াও তার  ে াে  ডে সে  স ব শু নল াম ।  প্রে ৃতপসক্ষ  আম া র  ভুসলর  ে ার সণ  এ ই 
সংে সটর  সৃক্রি  হসয়সে। আপক্রন  ডে াোয় আ সেন, ডস ে ো বলা  আম ার  ক্রে ে  হয়ক্রন । 
অন্যভাস বও ে ক্রফসনর  ক্রে ে ানা ডযাি াড় ে র া ড যত ।’ 

‘না ক্রম িঃ  েমাস, আপনার  ডে ান ভুল নয়, ে ক্রফসনর  ক্রেে ানা ডযা িাড় ে র সত 
ক্রিসয়ই এ ই সংে ট সৃক্রি  হ সয়স ে। এ ই ক্রে ে ানা ডযািা সড়র  ে ো  আক্রম ই আপনাসে  
বসলক্র েলাম ।  সুতরাং সংে ট সৃ ক্রি র  প্রে ৃত দাক্রয়ত্ব আম ার ।’ 

‘ক্রে ন্তু ডম র ী ক্রে ে ই ব সলসে। আম াসদর  ক্রবপ দটা ক্রন ক্রশ্চত  ন য়।  অন্যক্রদসে  
তাসদর  ে ো শু সন যা  ম সন হ সয়সে , আ পনাসে  ডপ সল ওরা  োড়সব  না।  সুতরাং  
আম াসদর  এ ে াে অ নুসরা , আপক্রন অক্রবলসম্ব স্থান পক্রর বতত ন ে রুন।  আম ার  এে 
আিীয়সে  বসল  এ লাম।  আপক্রন ওখাসন  ক্রিসয় োে সবন।  ডম র ী আপনাসে  ডস খাসন  
ডপৌাঁস ে ডদস ব ।’ 

েমাস ক্রন ে াসনা  ে ো ডে র্ ে র সতই ডম র ী উ সে  দাাঁড়াল।  স াম সন এ সস  
দাাঁড়াল আ হম দ ম ুসার ।  বলল, ‘আব্বার  অনুসরা  আপক্রন না  ে র সবন না।  আপক্রন  
 লুন ।’ 

আহম দ ম ুসা  হ াসল।  বলল, ‘ ন্যবাদ  ডম র ী ।’ বসল  আহম দ  ম ুসা ি ুর ল  
েমাস ক্রন ে াসনার  ক্র দসে ।  বল ল , ‘ক্রম িঃ  েমাস, আপনার া  সং ে টট াসে  ডোট ে সর  
ডদখ সেন।  আক্রম  ‘ব্ল্যাে  ক্র স’ এ বং ‘ওকু য়া’ডে  ভা সলা ে স র  ক্র ক্র ন।  আপনাসদর  
ে ার সণ ওসদর  ক্রে ে ার  হাতে া ড়া হসল  ওরা আ পনাস দর  োড় সব না ।’ 

এ ে টু ডেসম  আহম দ  ম ুসা আ ব ার  বলল, ‘আপনার  সব জা সন ন না।  ব্ল্যাে  
ক্র স -এ র  প্র ান ক্রপসয়সর  পল স্ব য়ং ে ক্রফন দু’ক্রট  ক্রন সয় এ সসসেন ে যাসম রুসন অতযে  
ডিাপ সন।  সুতরাং , এ র  ড িাপন ীয়তা লংি ন ত াসদর  ে া সে খুব বড় ক্রবর্য় ।’ 
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ডম র ীসহ েমাস ক্রন ে াসনা ও  ক্রন ক্রদপা আে াক্রম র  ড াস খ -ম ুসখ ন তুন উ সেসির  
োপ ফু সট উসেসে।  েমাস ক্রন ে াসনা বলল, ‘ে ক্রফন দু’ক্রট  এ ত গুরুত্বপূণত  ডে ন?’  

‘আসসল ম ৃসতর ডে ান ে ক্রফন  ক্রেল না  ওদু সটা।  ে ক্রফন দুস টাসত দু’জন 
ডলাে সে  ক্রে  ন্যাপ ে সর  আনা  হসয় সে ।’ 

‘দু’জন ডলাে? অসম্ভব। ড ক্রে ং-এ র  ডতা  স বতা ুক্রন ে  বযবস্থা  আসে কু সম সট  
এ বং আ ম াসদর  দুয় ালাস তও ।’ ড াখ  ে পাসল তুসল বলল ে ম াস ক্রন ে াসনা।  তার  
এ বং ডম র ী ও  ডম র ীর  ম াসয়র  ম ু খ ভসয়  পাংশু  হসয়  ডি সে। 

‘সবখা সনই ও সদর  ডল াে  আসে। সবা ই জাসন।  ড ক্রে ং হ য়ক্রন ।’ বলল 
আহম দ ম ুসা। 

‘ক্রে ন্তু আপনার  স াসে  ে ত্রুতা  ডে ন? ডে নই বা  আপক্রন ে ক্রফ সনর  ক্রে ে ানা 
ড সয়ক্রেসলন?’  

‘ে ক্রফসন ড য  দু’জন ডল াে সে  ওরা ক্রে  ন্যাপ  ে সর  এ সনস ে, ওসদর  আক্রম  
ম ুক্ত ে র সত  াই ।’ 

আহম দ ম ুসা  ে ো ডে র্ ে র স লও ওরা  ক্রতনজন  ডে উ  ে ো  বলসত  পার ল 
না।  ওসদর  পাংশু মুসখর  ক্র বস্ম য় -দৃক্রি  আহম দ  ম ুসার  ম ুসখ  ক্রন বদ্ধ। 

অসনে ক্ষ ণ পর ে ো বলল েমাস ক্রন ে াসনা। বলল, ‘‘ব্ল্য াে  ক্র স’ ও 
‘ওকু য়া’র  ক্রবরুসদ্ধ লড়াই ে র স বন? আপক্রন ?  এ ে া?’  

‘প্রসয়াজন  এ ে া ে ীত্ব ক্রে ংবা অ সম্ভাবযতা  ক্রে েু র ই ডত ায়াক্ক া ে সর  না।’  
‘ওসদর  যক্রদ  উ দ্ধার  ে র সতই এ সস ো সে ন, তাহসল  ওস দর  হা সত   র া  

ক্রদসত  াসেন  ডে ন? সসর  ডয স ত র া ক্র জ হ সেন  না ডে ন?’  
‘সসর  যাক্রে  না। ক্রে ন্তু ওসদর  হ াসত  র া  ডদ ব ত া বক্রল ক্রন ।’  
আহম দ ম ুসার  ে োয় এ বং ত া র  ক্রন ক্রবতে ার -ক্রন ক্রশ্চে ড হার া ডদ সখ ক্রবস্মসয়  

ক্রবম ূঢ় হসয়  ডিল ওরা ক্রতনজন ।  ভাবল তার া, ক্রবপদ ত াস দর  হসত পাসর, ক্রে ন্তু ওর 
ক্রদসে  ক্রবপদ  ড সয়  আসসে, সাংি াক্রতে  ক্রবপদ। অে  তাসে ডদসখ  ম সন হসে  তার  
ক্রে েুই ি সটক্র ন। ক্রে েুই ি টসব না। আশ্চযত  ে ক্রে ন নাসভতর ম ানুর্ । 
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ক্রে েু বলসত য াক্রে ল েমাস ক্রন ে াসনা। এ  সম য় িাক্রড়  দাাঁড় াস নার  ে ব্দ  এ ল 
িাক্রড়  বার ান্দা  ড েসে ।  এ বং  তার পরই পা ওয়া  ডিল  অ সনে গুসলা পাসয়র  দ্রুত  
এ ক্রিসয় আসার  ে ব্দ । 

‘ওরা এ সস স ে ক্রম িঃ  েমাস ।’ 
আহম দ ম ুসার  ে ো ডে র্ হসত  না হসতই ভয় ালম ূক্রতত ক্রন সয়  া র জন এ সস 

দাাঁড়াল ি সর র  দর জায়। 
দু’জসনর  হাসত ডস্ট নিান এ ব ং দু’জসনর  হাসত ক্রর ভলভার । সবগুসলা ই  

তাে ে র া আহম দ ম ুসার  ক্রদ স ে । 
ক্রম িঃ  েমাস, তার  স্ত্রী ক্রন ক্রদপা আে াক্রম  এ বং ডম সয় ডম র ী আে াক্রম সে সলর  

ড াখ ভসয় ক্র ব স্ফাক্রর ত হসয়  উ স ে সে। ডম র ী ক্রিসয়  জক্রড় সয়  সর সে ত ার ম াসে । 
 ার জন ওরা ি সর   ুে ল। ক্রি সর  দাাঁড়াল এ সস আহ ম দ ম ুসাসে । 

ডস্ট নিান ার ী দু’জন  আহম দ ম ুসার  দু’পাসে  এ বং ক্রর ভল ভা র  ারী দু’জন সাম সন। 
ডম র ীসদর  ভয়াতত  দৃক্রি  আ হম দ  ম ুসার  ক্রদসে ।  ক্রে ন্তু তার া ডদ খল, আহম দ 

ম ুসা ড য়ার  ডেসে  উ সে  দাাঁক্রড়স য়সে ম াত্র, তার  ম ুসখ  সাম ান্য  ড ে ান ভাবাের ও ডনই। 
ডে র্ ে োক্রট  বলার সম য় তার  ডে াাঁসট ডয  হাক্রস ফসুট উ সে ক্রেল, ডস হ াক্রস তার  ম ুসখ 
এ খনও ডলসি ই আ সে। 

ক্রর ভল ভার  ারীসদর  এ ে জন এ সস আহম দ ম ুসার  পসে ট ও ডদহ পরীক্ষ া 
ে র ল , ডে াোও ডে ান অস্ত্র লুে াসনা আ সে ক্রে না। ক্রে েু ডপল ন া। 

তার পর ডস েমাস ক্রন ে াসনার  ক্র দসে  ড সয় বলল, ‘এ  ে য়তান ডয পালাবার  
সুসযাি  পায়ক্রন, এ  জসন্য   ন্য বাদ স্য ার ।’  

ে ো বসল ই ি ুর ল আ হম দ ম ু সার  ক্রদসে । বলল, ‘ ল  ে য়তাসনর  ড বটা 
ে য়তান।  বস ডত াম ার  জসন্য  অসপক্ষা ে র সেন তুক্রম  ডয  ে ক্রফসনর  সন্ধান ে র ক্রেসল 
ডসই ে ক্রফন ক্রনসয় । ডতাম াসে  এ ে দম  স্ব সিত পাক্রে সয় ডদস ব।’  

‘স্ব িত ডবা হয় ডত াম াসদর  ব স সর  এ ে দম  হা সতর ম ুসে ায়?’ সাম সন পা 
বাড়াসত  বাড় াসত  বলল আ হম দ ম ুসা। তার  ডে াাঁসট এে  টুে স র া হাক্রস। 
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আহম দ ম ুসার  ে ো শু সন ক্রব স্মসয়র  সীম া োে ল না ডম র ীস দর । আহম দ  
ম ুসা ডযন  বন্ধু সদর  সা সে  র ক্রসে তা ে র সে! ম ৃতযুর  ম ুসখাম ুক্রখ দাাঁক্রড়সয়ও  এ  ক্র ে ে াণ্ড  
তার ! 

ক্রর ভল ভার  ারীসদর  এ ে জন েমসে  দাাঁড়াল।  প্রায় ম ুস খাম ুক্রখ হসলা 
আহম দ ম ুসার । বলল, ‘ক্রবদ্রু প ে র ে আম াসদর । ক্রে ন্তু বস -এ র  ক্রেোসর আম র া 
সহসজ হাত  ডদ ই না।’  

বসল সাম সন  ক্রফসর  আ বার  ডস  হাাঁটসত শু রু ে র ল । 
ডস্ট নিান ার ী দু’জন তার  পাে াপাক্রে  হাাঁট সে।  আর  ক্রর ভল ভার  ারী 

দু’জন তার  সাম সন। ি র  ডেস ে  তার া ড বক্রর সয় এ ল। 
ডম র ীর াও উ সে  দাাঁক্রড়সয়ক্রেল।  আহম দ ম ুসাসে  ক্রন সয় ওরা ডব ক্রর সয় ডিল। 

ডম র ীর াও ডপে সন ডপেসন  হাাঁট স ত শু রু ে র ল। 
ওসদর   ার জসনর  সাসে হাাঁট সত হাাঁটস ত আহম দ ম ুসা ও সদর  এ ে টা 

অযাসসসসম ন্ট  ে সর  ডফলল ।  ার জসনর  দু’জন ব্ল্যা ে  আক্রফ্রে ান এ বং 
ক্রর ভল ভার  ারী দু’জন সা দা  ইউ সর াপীয়ান। ক্রেতীয়ত,  আহ ম দ ম ুসা  বুঝল , এ র া 
ব্ল্যাে  ক্র সসর  ডলাে  নয়। এ সদ র  ে ক্রক্তর  তুলনায় বুক্রদ্ধ েম । তৃতীয়ত, আহম দ ম ুসার  
সাসে ওসদর  হাাঁটা  ড দসখ  বুঝল ,  ওরা যসেি  সতে ত নয়। ডস্ট নিান ার ী দু’জন তার  
সম াের াসল হ াাঁ টার  সম য়  ম াস ঝ ম াস ঝই  ওস দর ডস্ট নিাসন র  বযাসর ল  ক্রন স  ডনসম  
যাসে । 

েমাস ক্রন ে াসনার  ক্রবে াল  ড্র ইং  রুম  ডে সে  বাইসর  ড বরু সল  এ ে টা প্রে স্ত 
বার ান্দা, বার ান্দা ডেসে  ক্রতন  াসপর এ ে টা ক্রসাঁ ক্রড়  ডপক্রর সয় ি াক্রড়  বার ান্দায়  নাম সত 
হয়। 

আহম দ ম ুসার া  এ  ক্রসাঁক্র ড়র  প্রা ে পযতে  এ সসস ে।  ক্রর ভল ভার  ারী দু’জন 
িাক্রড়  বার ান্দায় ডনসম ড িসে।  আহম দ ম ুসা এ বং  তার  দু’পাসে র  ডস্ট নিান ার ী 
দু’জন ক্রসাঁক্র ড়র  প্রেম   াসপ  ন া ম ার  জসন্য  প া  বাড়া সত  য াসে । তার া দু’জন ক্রসাঁ ক্রড় র 
প্রেম   াসপ  নাম ার  জসন্য স া ম সনর  ক্রদসে  এ ে টু ঝুাঁসে সে। ওসদর  ডস্ট নিাসনর  
বযাসর লও অ সনে খাক্রন  ক্রন স  ডন সম সে। বাম ক্রদসে র ডলাে ক্রট র   ান হাসতর ডস্ট নিান 
আহম দ ম ুসার  বাম  হা সতর না িাসলর  ম স য। 



ক্রস এবং ক্রক্রসসন্ট  125 

 

আহম দ ম ুসা তার   ান পাসে র  ডলাে ক্রট র  পা ডফলার  ক্রদসে  লক্ষ য ডর সখ 
ক্রন খুাঁত ক্রহ সসব  ে সর  পা  ড ফলক্রে ল।   ান  পাসে র  ডস্ট নিান ার ী যখন  তার  বাম পা 
টা নাক্রম সয় ক্রদক্রেল ক্রসাঁক্র ড়সত, আহম দ ম ুসা তার   ান পা এ ে টু  ান ক্রদসে বাক্রড় সয়  
এ ক্রিসয় ক্রদল  তার  বাম  পাসয়র  সাম সন।  আহম দ  ম ুসার  ব াক্রড় স য় ড দয়া  ান পাসয়র  
সাসে   ান পাসে র  ডস্ট নিান ার ীর  বাম  পা  ম ৃদু  এ ে টু  াক্কা ডখল  এ বং  সংসি  
সংসিই ডল াে ক্রট  ম ুখ েবুসড় প সড় ডিল িাক্রড়  ব ার ান্দার উ পর।  তার  দু’পা োে ল 
ক্রসাঁক্র ড়র  উ পর। 

আহম দ ম ুসা  এ ে  ম ুহূততও সম য় নি  ে সর ক্রন ।  ান পা সে র জন যখন পসড় 
যাক্রে ল, তখন বাম  পাসে র  ড স্ট নিান ার ী  ম সে  উ সে  ডবা ঝার  ড িা ে র ক্রেল।  
আহম দ ম ুসা ততক্ষ সণ ত ার  ব াম  হাত  ক্রদ সয় ডে সড়  ক্রন ল  তার ডস্ট নিান এ বং বাম  
পা ক্রদসয় ডলাে ক্রট র  বাম  হাাঁটু র  ডপেন ক্রদসে  এ ে টা ে ক্ত ক্রে ে  ালাল। ডসও উ সে  
পসড় ড িল ক্রসাঁ ক্রড় র  উ পর। তার পর িক্রড় সয় পড়ল িাক্রড়  বার া ন্দায়। 

আহম দ ম ুসা  এ ে   াপ  ডপ েসন স সর  এ সস  ডস্ট নিান তাে  ে র ল 
ক্রর ভল ভার  ারী দু’জসনর  ক্রদ স ে । ডপেসন  ে ব্দ  শু সন  ওরা  ক্রফ স র  দাাঁড়াক্রে ল। আহম দ 
ম ুসা বলল, ‘ডয ড যভা সব আে, ডসইভা সব োে । এ ে টু সর ার ড িা ে র সল সবাই  
ঝাাঁ ঝরা হ সয় যাস ব।’ 

পসড় যাওয়া  দু’জন উ সে  দাাঁ ড়া ক্রে ল। তার া আ হম দ ম ুসার  ক্রদ সে এ ে বার 
তাক্রে সয় আর  উ ে ার  ড িা ে র ল না। ক্রর ভল ভার  ারী দু’জন আর ি ুসর  দাাঁড়াল  না। 
ক্রে ন্তু ক্রর ভল ভার  ডফ সল ক্রদল  না । আহম দ  ম ুসা  বলল, ‘ডদখ, আক্রম  দু’বার  ক্রন সদতে  
ডদই  না, অসহতুে হতযা ও আক্র ম  পেন্দ ে ক্রর  না। ক্রর ভল ভার  ড ফসল দ াও।’  

ওরা ক্রন সদতে  পালন  ে র ল। ডফসল ক্রদল তাস দর  ক্রর ভল ভার । 
আহম দ ম ুসা িাক্রড়  ব ার ান্দায় ড নসম এ ল। ক্রর ভল ভার  ারীসদর  এ ে জনসে 

তার  জামা খু সল ড ফলসত বল ল। জামা ডখাল ার  পর জামা ফাক্রল  ফাক্রল  ে সর ক্রোঁসড় 
ডফলসত বলল। ডোঁড়া হসল ক্র তনজনসে  ক্রপেসম াড়া ে সর  হ াত -পা ডবাঁ স  ডফলার  
ক্রন সদতে  ক্রদল। ক্রতনজন সে  বাাঁ া হসয়  যা বার  পর  তুেতজনসে আহম দ ম ুসা বাাঁ ল। 
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ড্র ইং রুসম র  দর জায় দ াাঁক্রড়স য় ডে সে  ডম র ীর া ক্রতনজন  অ বাে -ক্রবস্মসয় 
আহম দ ম ুসার  ে াজ ডদখক্রেল । ম সন হক্রে ল তাসদর, তার া ডযন ক্রসসনম ার  ডে ান 
দৃশ্য ডদখক্রেল ।  দু’ড াখসে  তা র া ক্রবশ্বাস ে র সত পার ক্রেল না। 

ডবাঁস  ডফলার  পর উ সে  দাাঁক্রড় সয় তা সদর  উ স েশ্য ে সর  বল ল, ‘ডতাম র া 
ডতাম াস দর  ডনতা  ক্রপসয় সর  পল  ও  ফ্রাক্রন্সস  বা ইে সে  ব সলা, জুলুসম র  এ ে টা সীম া 
আসে। ডস  সীম া  অক্রতক্র ম  ে র সল জুলুম জ াসলম সে ই  ক্রিসয়  ক্রি সর   সর । ডসক্রদন 
তাসদর  আস সে।’  

বসল  আহম দ  ম ুসা  ডসাজ া  হস য় দ াাঁক্রড়সয়  তাে াল  ডম র ীসদর  ক্র দসে । ডে ান 
ে ো বলল না। হাত  ডনসড়  ক্রব দায় ক্রন সয়  ক্রিসয়  িাক্রড় সত  উ ে ল। 

হতভম্ব ডমর ীর া আহম দ ম ুসার  জবাসব  হা তও নাড় সত পার ল না। 
আহম দ ম ুসা িাক্রড়   াক্রল সয়  সল ডি সল ডম র ীর  আব্বা  েমা স ক্রন ে াসনা 

বলল, ‘ ল যাই,  আম র া ওস দ র  খুসল ডদই, না হসল  আম র া ড দাসর্ পড়ব।’ 
েমাস ক্রন ে াসনা  এ সস  সে স লর  বাাঁ ন  খুসল  ক্রদল। ওরা ম ুক্ত হসয়ই 

েমাসসে  এ ে টা  ন্যব াদ  ক্রদ সয় ডয  য ার  অস্ত্র  ক্রন সয়  েুটল  িাক্রড়  ড যক্রদসে  ডি সে 
ডসক্রদসে । 

ওসদর   সল যাওয়া  প সের  ক্রদ স ে  ডবাব া দৃক্রি সত ড সয়  তাক্রে সয়  ক্রেল েমাস 
ক্রন ে াসনা। 

ডম র ী ও ত ার  ম া ত ার  পা সে  এ সস দ াাঁড়াল। 
‘আব্বা,  অক্রতক্রে তার  বযা ি -প ত্র ডর সখ  ডি সে।’    
‘ক্রন সয় য াবার  সম য়  পায়ক্রন । যা ও , ও গুসলা  ক্রন সয় এ স। ভাসলা  ে সর  ডর সখ 

ক্রদসত হসব।’  
ডম র ী েুটল আহম দ ম ুসার  ি সর র  ক্রদসে । েমাসর াও ক্রফসর  এ ল  তার ি সর র 

ক্রদসে । 
ডম র ী আহম দ ম ুসার  ডে ার আন ও বয াি ক্রন সয়  এ ল তার  আব্বা র  ে াসে। 
‘ডলাে ক্রট  ডে  ডসট া ই জানা  ড ি ল না।’ বলল েমাস। 
‘ডযই  ড হাে ,  ভাল  ম ানুর্  আব্ব া ।’  
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‘শু  ু ভাসলা  ম ানুর্  নয়, ডে ান বড় ডে উ  ম া। তার  আিক্রবশ্বা সট া ডদ সখে! 
 ার জন অস্ত্র ারীর  ার  অসস্ত্র র  ম ুসখ তার  ড হার ায়  ভসয়র  ডে ান োয়া পসড়ক্র ন। 
তার পর ডদ খ,  ার জনসে  ডে ম ন পুতসুলর  ম ত  ে াবু ে সর   সল  ডিল।’  

‘এ তটুকু  বয়সস ে ত দূর দৃক্রি, ে ত ক্রবসব না ডদ খ। আম াসদর  ক্রবপদ  হস ত 
পাসর  ডভস ব  ক্রন সজসে ই  ক্রবপস দ র  ম স য ডে সল  ক্রদল। এ ম ন ম ানুর্  দুক্রন য়া সত  খুব ে ম 
ডদখা  য ায়।’ বলল ডম র ীর  ম া। 

এ  সম য় ডটক্র লসফান ডবসজ  উ ে ল। 
ডম র ী ক্রিসয় ডটক্র লসফান  রল । 
‘হ্যাসল া, ডে?’ বলল ডম র ী। 
‘আক্রম । হতভািয অক্রতক্রে। আপনাসদর  ডে ান অসুক্রব া  হয়ক্রন  ডতা?’  
‘ন া, ডে ান অসুক্রব া হয়ক্রন । আপক্রন ভাল আস েন?’  
‘আল্লাহ ভ াল ডর সখস েন। আজ ডয  ডে ান সম য়  ক্রিসয় বয ািটা ক্রন সয় 

আসব।’  
‘আম াসদর  সে সলর  এ ে টা প্র শ্ন।’  
‘ক্রে  প্রশ্ন?’  
‘আপক্রন আসসল ডে?’  
‘আক্রম  ম ানুর্ ।’  
‘আম াসদর  ম ত ডে ান ম ানুর্  নয় তা আম র া ডদখল াম । ক্রবস ে র্ ম ানুর্ । 

সুতরাং...।’  
‘সুতরাং, আক্রম  ডে  জানসত   ান।  বলব। ডটক্র লসফা সন নয়।  আক্রস । 

শু ভর াক্রত্র ।’  
বসল ডটক্র লসফান ডর সখ ক্র দল আ হম দ ম ুসা। 
ডম র ী ডটক্র লসফান র াখ সতই তা র  আব্বা েমাস ক্রন ে াসনা  বল ল, ‘ক্রন শ্চয় 

আম াসদর  অক্রতক্রে? পক্রর  য় ক্রে েু বলল?’  
‘ন া, আব্ব া।  বলসলন, ডটক্র লসফাসন বলা  য াসব  না।’  
‘বযাসির  ে ো ক্রে  বলল?’  
‘বযাি  ক্রন সত আস সব।’  
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ডটক্র লসফান ড বসজ  উ ে ল আবার । 
এ বার  ডটক্র লসফান  র ল েমাস  ক্রন ে াসনা। 
‘হ্যাসল া।  ডে?’  
‘ক্র ন সবন না।  আম াসদর  ডন তার  তরফ ডে সে   ন্যবা দ ড দয়ার জসন্য  

ডটক্র লসফান েসরক্র ে।’  
‘ক্রে সসর  জসন্য?’  
‘যক্রদও ডস ভয়ানে  ে ত্রুসে  আম াসদর  ডলাসে র া  সর  র াখস ত পাসর ক্রন, তবু 

এ  বযাপা সর  আপনার  সা হাযয  আম াসদর  খু ক্র ে  ে সর সে।’  
‘ও, বু সঝক্রে। ডস ে ত্রুক্রট  ডে?’  
‘আম র া এ খসনা ক্রন ক্রশ্চত  নই।  তসব সসন্দহ  ে র া হসে  তা সে  আহম দ ম ুসা  

বসল।  ে ার ণ , ডস োড়া  এ ম ন ে া ণ্ড া ম াোর, এ ম ন ভয়ানে, এ ম ন অপ্রক্রতসর া য, 
আবার  ডসই  সা সে এ ম ন ক্রহস স বী আর  ডে উ  হসত  পা সর  না।’  

‘‘ক্রহসসবী’ অেত?’  
‘অসহ তুে খুন -জখম  ড েসে  ড স স ব সম য় ক্রবর ত ো সে ।  আপনাসদর  

ঐ খাসন আম াস দর   ার জন ড লাে সে ই তার  খুন  ে র া উ ক্র ত ক্রেল ত ার  ক্রম ে ন 
অনুসাসর, ক্রে ন্তু তা ডস  ে সর ক্রন । আো র াক্রখ।’  

বসল ডটক্র লসফান ডর সখ ক্র দল ও পার  ডে সে । 
ওপার  ডেসে  ডটক্র লসফ ান র াখস লও েমাস ক্রন ে াসনা ডটক্র লসফান  র াখসত ড যন 

ভুসল ডিল।  তার  ে া সন বাজস ে ত খসনা  আহম দ  ম ুসার  নাম  এ বং  তার  সম্পসে ত  
ে োগুসলা। 

ডম র ী তার  আব্বার  হাত ডে সে  ডটক্র লসফান ক্রনসয় বলল, ‘ক্রে  শুনসল আব্বা, 
ডে ান দুিঃ সংবাদ?’  

‘ন া, ম া।’ ব সল েমাস ক্রন ে াসন া ডসাফায়  ব সস  যা  শু নল  সব  ে ো ওস দর  
জানাল এ বং  বলল, ‘ক্রবশ্বসজা ড়া না সম র  ক্রবপ্ল্ব ী  পুরুর্  আ হম দ ম ুসা  আম া সদর  
আক্রতেয েহণ  ে সর ক্রেসলন?’  

ডম র ী এ বং ত া র  ম া’র  ম ুসখ ডে ান ে ো ডযাি াল না।  ক্রে েুক্ষণ  ে ো বলসত  
পার সলা না  তার া।  অপার  ক্রব স্ম সয়র  ডখলা  তা সদর  ড াস খ -ম ুসখ । 
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অসনে ক্ষ ণ পর  ীসর   ীসর  ম ুখ  খুলসল া  ডম র ী।  বলল, ‘ক্রতক্রন  আহম দ ম ুসা  
হসলই শু  ু তার  ে ো, তার  আ র ণ, তার   াক্রম তে তা, তার  ম ানক্র বে তা, তার  ক্রক্ষ প্রতা, 
তার  সাহ স ইতযাক্রদর বযাখযা  প াওয়া যায়  আব্ব া।’ ে োগুসলা  বলসত ক্র িসয়  আহম দ  
ম ুসার  সাসে  তার  ে ো বলার স ম য়ে ার  দৃশ্য ত ার  ড া সখর  সা ম সন ডভস স উ ে ল এ ে  
সুখ স্ব সপ্নর মত। 

ম সন হসলা  তার , এ  দুলতভ সু খ স্ব প্ন যক্রদ তার  না  ভােত ! 
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৬ 
লা স্যাম সন ডর া   সর  আহম দ ম ুসার  নতুন না ম্বার  ডপ্ল্টওয়ালা িাক্রড় টা  

যখন এ ে াি র  নাম্বার  বাক্রড় র  ে াোে াক্রে ডপ ৌাঁেল, তখন রাত  ক্রে ে  বার টা। 
এ ই িাক্রড় সত ে সর ই ক্রপ সয়সর  পল ও ফ্রাক্রন্সস ব াইসে র  ডলা ে র া েমাস 

ক্রন ে াসনার  বাক্রড় সত আহম দ  ম ুসাসে   র সত ক্রিসয়ক্রেল।  এ ে টা িযাসর সজ পসড় ে াে া  
পুর াসনা জী সপর ন াম্বার  ডপ্ল্ট খু সল এ সন আ হম দ ম ুসা এ  জীস প লাক্রিসয় সে। 

এ ে াি র  না ম্বার  বাক্রড় টার  ক্রবপর ীত ক্রদসে  অন্ধে াসর  র াস্তার এ ে টা িাসের  
আড়াসল িাক্রড় টা  দাাঁড়  ে ক্রর সয় আহম দ ম ুসা নাম ল িাক্রড়  ডেস ে । 

‘লা স্য াম সন’ পূবত  দুয়াল ার  ক্র বখযাত  আবাক্রসে  এ লাে ার  এ ে ক্রট  র াস্তা। 
ফরাক্রস দখলদাক্রর সত্বর সম য় আবাক্রসে  এ লাে ার  পি ন হয়। র াস্তার নাম টা এ ে জন 
ফরাক্রস ডজনাসর সলর  নাম  অনু সাসর । 

িাক্রড় সত  ডে স  ক্রদসয়  দ াাঁক্রড়সয়  আ হম দ ম ুসা  এ ে াি র  ন াম্বার  বাক্র ড়ট ার  ক্রদসে  
তীক্ষ্ণ দৃক্রি সত তাে াল। 

বাক্রড় টার  ক্রে ে ানা  ডপসয়সে  বু্ল্  বুসে র  সাসে িাক্রড় র   যা ে সবাস তর  এ ে  
ডে ক্রবসন। 

আহম দ ম ুসা েমা সসর  বাক্রড়  ড েসে  িাক্রড় টা ক্রন সয় পাাঁ  ক্রম ক্রন ট ড্র া ইভ ে সর  
আসার  পর এ ে টা ক্র বক্রডং -এ র  পাসে  অন্ধে ার  ম ত  জায়ি া ডদ স খ  িাক্রড় টা  দাাঁড়  
ে ক্রর সয়ক্রেল।  তার পর তন্ন তন্ন ে সর  সা ত ে সর ক্রেল িাক্রড় টা।  ক্রে ন্তু সাহাসযয  আসার  
ম ত ডতমন  ক্রে েুই পায়ক্রন ।  শু  ু  ডপসয়ক্রেল  এ ে টা বু্ল্ বুে, এ েটা ড্র াইক্রভং লা ইসসন্স  
এ বং সাসে  এ ে টা এ নসভলাপ । 

এ নসভলাসপ ড য ক্রে ে ানা ডস ডপ সয়ক্রেল, ডসই এ ে ই ক্রে ে ানা ক্রেল বু্ল্ বুে  ও 
ড্র াইক্রভং লাই সস সন্স, শু  ু বযক্রক্ত র  নাম  ক্রেল ক্রভন্ন । 

আহম দ ম ুসা ক্রন ক্রশ্চত হ সয়ক্রে ল, ক্রন শ্চয় এ  বাক্রড় টা ব্ল্যাে  ক্র স অেবা 
‘ওকু য়া’র  এে টা ি াাঁ ক্রট  বা ক্রেোনা হসব।  ত সব ক্রে ে ানা বা ি াাঁ ক্র টট া ওকু য়ার হওয়ার  
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সম্ভাবনাই  ডব ক্র ে ।  ে ার ণ , ডয  ডলাে গুসলা  তা সে   র সত  ক্রিস য়ক্রেল ক্রম িঃ  েমাসসর  
বাক্রড় সত, তার া ব্ল্য াে  ক্র স -এ র  ডলাে  নয়। 

বাক্রড় টা ক্রতন তলা।  প্রা ীর  ডি র া বাক্রড় ।  প্রেসম ই এ ে টা ডিট।  ড িট ডপরু সল 
প্রা ীসর র  ডভ তসর  ড াে া য াসব । 

দূর  ডে সে  ডিটক্রট সে  ডলা হার  ব সলই ম সন হসে। 
আহম দ ম ুসা র াস্তা  পার  হসয়  ড িটট ার  সাম সন ফুটপাস ত ক্রি সয়  দাাঁড়াল। 
ডিসটর  সা সে এ ে টা ি া ত রুম  আসে। এ ে টা ে ক্রল ং ড বল ডদ খল আহম দ  

ম ুসা ডি সটর  ডনম সপ্ল্ সটর  ক্রে ে  উ পসর ।  িা ত রুসম র  বাইসর র  ড দয়াসলর  ম া ো  বর াবর  
উ াঁ ুসত এ ে টা লুক্রে ং ডহাল  র স য়সে। আহম দ  ম ুসা বুঝল, ে ক্রলং ডব সলর  ে ব্দ  শু সন 
লুক্রে ং ডহাল ক্রদসয় আ িন্তুে সে  ডদস খ পসর  দর জা খুসল ডদয়।  ডিট ক্রন য়িসণর  এ ই 
সাসবক্রে  ে ায়দা  ডদ সখ  আহম দ ম ুসা বুঝল, ‘ওকু য়া’ বা ‘ব্ল্ যাে  ক্র স’- এ র  ডে ান 
ি াাঁ ক্রট  এ টা হসল  বু ঝসত  হ সব, পক্রশ্চসম র  ম ত আ ুক্রন ে  বয বস্থ াপনার  ডে ান  ডে াাঁয়া ই  
এ খাসন লা সিক্রন। 

আহম দ ম ুসা  এ ে বার  ম সন ে র ল, ে ক্রল ং ডবল ক্রট সপ  ি া স তর  ে াসে  
এ নসভলাসপ  ডদ খা  নাম ক্রট র  ড খাাঁজ ে সর  ডভ তসর  ড াে ার  এ ে টা পে ডস  ে র সত  
পাসর ।  ক্রে ন্তু পরক্ষ সণই ভাবল, আসি িণ্ড স িাল ব াাঁ ক্র সয় লাভ  ডনই।  ডিা পসন  ুসে 
ওমর  বায়াস দর  অবস্থান  খুাঁ সজ ড বর  ে র াই হস ব সব স সয়  জরু ক্র র । 

িােপালার  োয়ার  ি ন অন্ধে া সর র  আড়াল ক্রন সয়  আহম দ  ম ুসা ব াক্রড় টার  
ডপেসনর  অংসে  প্রা ীসর র  িা  ড ি াঁসর্ দাাঁড়াল। 

প্রা ীর  েয়  ক্রফসটর  ম ত উ াঁ ু। 
প্রা ীর  টপ সে  ড ভতসর র  ি াসও য়ালা  ত্বসর  ল াক্রফসয়  পড়ল  আ হম দ ম ুসা।  

ডভতসর র   ত্বরট া অ সনে টা বা িাসনর  ম ত। ডে াট -বড় ক্রম সল  অসনে  িাে  র সয়সে। 
আহম দ ম ুসা  উ সে  দাাঁক্রড় সয় ে সয়ে  পা  এ সি াসত ই  ভয়ানে  ে ব্দ  ে র সত 

ে র সত েুসট এল  এ ে টা কু কু র।  ক্রবে াল তার  সা ইজ। 
আহম দ ম ুসা স াইসলন্সার  ল াি াসনা ক্রর ভল ভার  হাসত  তু সল ক্রন সয়সে। 
কু কু রক্রট  এ সে বাসর  সাম সন এ সস ম ুহূস ততর জস ন্য ত ার  ক্রে ে াসর র  ক্রদসে  

র ক্ত ক্ষ ু ক্রন সক্ষ প ে র ল।  তার পরই ক্রে ে ার  লসক্ষ য  লাফ  ড দব ার  জসন্য  তার  ডদ হসে  
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এ ে টা ঝাাঁকু ক্রন  ক্রদল।  ক্রে ন্তু আহম দ ম ুসার  ক্রর ভল ভার  ডেসে  েুসট যাওয়া বু সলট  তার  
ডদস হর  ডসই  ঝাাঁকু ক্রন সে  আর ও প্র বল ে সর  তুলল।  ম াক্রট  ডেসে  আর  উ ে ল না  
কু কু রক্রট । 

আহম দ ম ুসা  কু কু র সে  পাে  ে াক্রট সয় পসনর -ক্রবে  হ াত এ ক্রি সয়সে, এ ম ন 
সম সয় সাম সন  ডস  পা সয়র  ে ব্দ  ডপল।  ডদ খল, অন্ধে ার  ডে সল দু ই  অন্ধে ার  ম ূক্রতত 
ঝসড়র  িক্রতসত  েু সট আসসে। 

আহম দ ম ুসা   ট  ে সর  পা সে র  এ ে  িাসের আড়া সল আশ্র য় ক্রন ল।  ওরা  
নাে  বর াবর  এ  পস েই েুসট আ সসে। 

িাসের পাে  ক্রদ সয়ই ওরা েুস ট যাক্রে ল।  ক্রে ে  িাে বর াবর  আসসতই  
আহম দ ম ুসা বাম  পা  ব া ক্রড় সয় ক্র দল। 

সংসি  সংসি ই  হুম ক্রড়  ড খসয়  পসড় ডিল  সাম সনর  ডলাে টা ।  ডপে সনর  
ডলাে টা পসড়  ডিল  তার  উ পর । 

ওরা উ সে  দাাঁক্রড়সয়ক্রেল।  আহ ম দ ম ুসা  বলল, ‘উ ে সত ড ি া ে র সল ঐ  
কু কু সর র  ম তই গু ক্র ল  ডখ সয় ম র স ব।  ডতাম র া উ পুড়  হসয়  শু সয়  প ড়।’  

ওরা হুকু ম  তাক্রম ল ে র ল। 
আহম দ ম ুসা ও সদর  ে াস ে এ ক্রি সয় ওস দর  িা সয়র  ডিক্রঞ্জ  ক্রোঁ সড় ওসদর  হ াত-

পা ড বাঁ স  ডফলল। 
তার পর এ ে জসনর  ম াোয় ক্ররভল ভার  ডে ক্রে সয় বলল, ‘আক্রম যা ক্রজসেস  

ে র ব সংসি সং সি জ বাব  ডদ স ব।  এ ে  ম ুহূতত ড দ ক্র র  হসল  ম াো য় বুসলট   ু সে  যা সব।’ 
অন্ধে াসর ও আহম দ  ম ুসা বু ঝ ল ,  দু’জসনই ে ৃষ্াংি। 
‘বল, এ  বাক্রড় সত ে ার া  ো সে?’  
ডে ান উি র  এ ল না। 
আহম দ ম ুসার  তজতনী ক্রট্রিা সর   াপ ক্রদল।  ডলাে ক্রট র  ডদহ প্র বল ঝাাঁকু ক্রন  

ক্রদসয়  ী সর   ীসর  ক্রন সস্তজ  হ সয় ডিল। 
আহম দ ম ুসা  এ বার  তার  ক্রর ভল ভাসর র  নল  ক্রে তীয়  ডলাে ক্রট র  ম াোয় 

ডে ক্রে সয় বলল, ‘ডদখ সল ডত া ,  আক্রম  এ ে  ে ো দু’বার  বক্রল  না । এ খন বল, এ ই 
বাক্রড় সত ে ার া  োসে?’  
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‘এ টা ‘ওকু য়া’র  এ ে টা ি াাঁক্রট ।’  
‘এ খন এ খাসন েয়জন  ডলাে  আসে?’  
‘আম র া দু’জন ক্রেলাম, আর  ডিসট এে জন আসে।’  
‘কু সম ট ডেসে  ক্রপ সয়সর  পল  এ সসসে ,  ডস  ডে াোয়?’  
‘এ খাসনই  ক্রেল।   সল ডিস ে।’  
‘ডে াোয়  ডি সে, ে খন ডিস ে?’  
‘এ ইসতা  ক্রে েুক্ষণ  আসি  সল  ড িল।’  
‘ডে াোয়  ডিল?’  
‘ইয়াউক্রন্ সত।’  
‘কু সম ট ডেসে  দু’জন ডলাে   স র  এ সনসে, তার া ডে াে ায়?’  
‘তাস দর ও ক্রন সয় ডিস ে।’  
‘ক্রে ে  বলে, তাসদর  নাম  জান?’  
‘জানব  না  ডে ন, এ ে জন ড তা  পক্রর ক্র ত।  ওমর  বায় া।  অন্যজন  

ক্র ফরক্র জস।’  
‘ওরা ক্রে সস ডিসে?’  
‘সবাই  ক্রম সল  দু’ক্র ট  িাক্রড়  ক্রন সয়  ডিসে।’ 
‘ইয়াউক্রন্ র  ডে াোয় ওসদর  ক্রে ে ানা?’  
‘ম াঁক্রে সয়, আক্রম  তা জাক্রন না।  এ ে  ি াাঁ ক্রট র  ডলাে সে  অন্য ি াাঁ ক্রট র  ক্রে ে ানা 

বলা হয়  না।’ 
‘তুক্রম  যক্রদ ডে াো ও ক্রিসয় ‘ওকু য়া’র  অক্রফস খুাঁসজ ডপস ত  াও, তাহসল ক্রে  

ে র সব?’  
ডলাে ক্রট  ে ো বলল না।   
আহম দ ম ুসা  তার  ক্রর ভল ভাসর র  নল  ক্রদ সয় তার  ম াে ায়   াপ  ক্র দসয়  বলল, 

‘বসলক্র ে, ক্রে তীয়বার  আ সদে  আক্রম  ে ক্রর  না।’  
‘‘ওকু য়া’র  অক্রফস বা ি াাঁ ক্রট র  ডে ান এ ে ক্রট দে তনীয় জায়িায় ে াসলা ক্র স 

হাসত  ‘ব্ল্যাে  আক্রম ত’-এ র  এ ে টা ম ূক্রতত অংক্রে ত োে সব।’  
‘ডস দে তনীয় জায়িা  ডে ানট া?’  



ক্রস এবং ক্রক্রসসন্ট  134 

 

‘আক্রম  জাক্রন না, তসব আম া সদর  এ খাসন  বাক্রড় র  নাম ফ লসে র  ক্রে ে 
উ পসর ।’  

আহম দ ম ুসা  ত ার  প াসয়র  বাাঁ  ন  খুসল  ক্রদ সয়  বলল, ‘ ল , ড তাম াসদর  এ  
বাক্রড় সত ডে উ  আসে  ক্রে  ন া, তুক্রম  ক্রে ে  বসলে ক্রে  না ডদখ ব।’  

ডলাে ক্রট  আসি আ সি  লল।   
আহম দ ম ুসা তার  ম াোয়  ক্র র ভল ভার  ডে ক্রে সয় ডপ েসন ডপে সন  লল।   
প্রেসম  এ ে তল া, তার পর ড দা তলা এ বং  সব  ডে সর্ ক্রতনতল ার  সবগু সলা  

ি র  তন্ন তন্ন ে সর  ডদ খল আ হম দ ম ুসা।  ক্রে ন্তু ডে াোও  এ ম ন ড ে ান ে ািজপত্র ড পল  
না যা  ক্রদসয়  ওকু য়া’র  পরবততী ি াাঁ ক্রট র  সন্ধান ের া যায়।   

‘ডে ান ডটক্র ল সফ ান িা ই  ডনই  ডতাম াস দর?’  
‘আম াসদর  ডটক্র লসফান ে র া এ বং  র া , দু ই-ই  ক্রন ক্রর্ দ্ধ।  ি াাঁ ক্রট র  ে ততাই  

ডটক্র লসফান বয বহার  ে র সত  প াসর ন।  তাসদর  িাই স র  প্রসয়া জন হয় না।  ওসদর  
পসে ট ে ক্রম্পউ টাসর  সবক্রে েু ড নাট ে র া োসে ।’  

‘এ খান ডে সে  ডটক্র লসফ ান ের া যাসব  না?’  
‘যাস ব না।  ডে া -লে  ক্রদসয়  ব ন্ধ ে র া আসে।’  
‘ওমর  বায়াস দর  ক্রন সয় ওরা ইয় াউ ক্রন্  ডিসে  ডে ন?’  
‘আক্রম  জাক্রন না ম াঁ ক্রে সয়।’  
‘ডয  দু’ক্রট  ি াক্রড়  ওরা  ক্রন সয় ড িস ে তার  নাম্ব ার?’  
‘ক্রবশ্বাস ে রুন, নাম্বার  জাক্রন না।  িাক্রড়  দু’ক্রট  আজ ডে াসত্থ সে  ডয ািাড় 

ে সর সে।’  
‘সহস যাক্রিতার  জ সন্য  ডত াম াস ে   ন্যবাদ।’ বসল তা সে  দু’খ ণ্ড  র ক্রে  ক্রদসত 

বলল।   
র ক্রে  ডপসল আহম দ  ম ুসা  তাস ে  ক্রপেসম া ড়া ে সর  হাত -পা  ড বাঁস  বলল, 

‘ডতাম ার  হাত - পা বাাঁ া  না ে া ে সল তুক্রম  সসন্দসহর  ক্রে ে ার  হসব।’  
বসল আ হম দ ম ুসা  ড বক্রর সয় এ ল বাক্রড়  ড ে সে ।  এ ল ড িসট।  ড দখ ল , ডিটম যান  

ি ুম ুসে ড য়াসর  ব সস।   
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আহম দ ম ুসা  ক্রর ভ লভার  ক্রদসয়  গুাঁ সতা  ম ার ল।   ড় ম ড় ে সর  উ সে  দ াাঁড়াল।  
এ ে বার  আহম দ  ম ুসার  ক্রর ভল ভাসর র  নল  আর  এ ে বার  আ হ ম দ ম ুসার  ম ু সখর  ক্র দসে  
ড সয় দু’হাত উ প সর  তুলল।  

‘হাত  উ পসর  ডতাসল া না।  ডি ট  ডখাল।’ বলল আহম দ  ম ুসা।   
ডলাে টা ে াাঁপসত  ে াাঁপসত  ক্রিসয়  ডিট খুসল ক্র দল।   
আহম দ ম ুসা র াস্তা পার  হ সয় িাক্রড় র  ে াসে  সল  আসার  আ সি ড িসটর  

নাম ফলসে র  উ পসর  ে াসলা ক্র স হা সত ে াসল া ত সক্রন সে র  েক্রব  ডদ সখ ক্রন ল।   
আহম দ ম ুসা এ সস  িাক্রড় সত  উ ে সত উ ে সত ভাবল, ওকু য়া’র  ডলাে সদর  

সাসে দু’বার  ডদখা হওয়া ডেস ে  ডবাঝা ড িল, ওরা ম ার সতই অভযস্ত।  লড়াই -এ র  
অসভযস  এ সদর  খুব  ে ম ।  এ র  অেত , এ স দর  ম ুসক্রলম  প্রক্রতেন্দ্বী র া এ খাসন  এ তই  দুবতল  
ডয,  লড়াইসয়র  প্রসয় াজন তাস দর  ডে ান  সম য়ই হয়ক্রন ।  এ ই উ পলক্রি  আ হম দ  
ম ুসাসে  এ ে ক্রদসে  খুব আহত ে র ল, অন্যক্রদসে  আনক্র ন্দত ে র ল ডয, তাসদর  এ ই 
দুবতলতা  আম াসদর  ক্রম ে নসে  স হজ ে র সত প াসর ।   

িাক্রড় র  ড্র াইক্রভং  ক্রসসট  ব সস  আ হম দ ম ুসা  হাতি ক্রড় র  ক্রদ সে  ত া ে াল।  সম য় 
র াত এ ে টা।  সম ে দুয় ালাসত  এ ই ম ুহূসতত  তার  যা বা র  ডে ান জায়িা ডনই, সুতরাং 
ইয়াউ ক্রন্  যাত্রা  ে র াই ভাল, ভাবল আহম দ  ম ুসা।  ম সন হস লা এ ে বার  ডম র ীসদর  
বাক্রড় র  ে ো।  ক্রে ন্তু ওখান ডে স ে  ডস ক্রবদ ায় ক্রন সয়  এ সসস ে। যক্র দও আসার  সম য় ওরা 
বসলসে, তাসদর  বাক্রড় র  দুয়ার  সব  সম য়  আহম দ  ম ুসার  জ স ন্য ডখালা।  ক্রবপ সদর  
ে ো জানার  পসর ও  তার  প্রক্রত  ওসদর  এ ই  আেক্রর ে তা আহ ম দ ম ুসার  হৃ দয় স্প ে ত 
ে সর সে। আহম দ ম ুসা ও সদর  ক্র জসে স ে সর ক্রেল, তার া ডত া ত াসদর  জাক্রতর  ক্রব রুসদ্ধ  
ে াজ ে র সে।  ডম র ীর  ম ুস খ  ফু সট উ সে ক্রেল র হস্যম য় হ াক্রস।  তার  আব্ব ার  ক্রদ সে  
এ ে বার  ড সয়  ক্রন সয়  ডস  বসলক্র ে ল, ‘র সক্তর  এ ে টা টান  আসে।  আব্ব া  ফ্রাসন্স  পড়ার  
সম য় খৃস্ট ান   ম ত েহণ  ে সর ন, ক্রে ন্তু আম াসদর  পক্রর বাসর র  অব ক্রে ি  সে সল ইসলাম  
 ম ত েহণ ে সর ন।  তার া বাস  ে র সেন নাইসজক্রর য়ার লাস িাসস।  আব্ব া ওখ ান 
ডেসে ই আজ  আস সলন ।’  

দূসর  ডে াে াও পুক্রলসে র  বাাঁক্রে  আহম দ ম ুসার  সক্রম্বত  ক্রফক্রর সয় আনল ।   
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িাক্রড়  স্ট াটত  ক্রদল  আহম দ  ম ুসা।  তার  ে ল্পনার ড া সখ  ই য়াউক্রন্ িাম ী 
সড়ে টার  এ ে টা ক্র ত্র  ফু সট  উ ে ল।  দুয়ালা  ডে সে  পু সবর  হাইও সয়  সর  ডবক্রর সয়  
ডযসত  হস ব, তার পর পূবত -দক্রক্ষ সণ এ ে টু ডবাঁসে  ইক্রদ য়া পযতে।  ডসখান ডেসে  ডস াজা  
পুবক্রদসে  ইয় াউ ক্রন্  ম ালভূক্রম র  ক্র র হক্রর ৎ বনা ঞ্চসলর  ম স য ক্রদসয় ডযস ত হ সব  
ইয়াউক্রন্ ।   

আহম দ ম ুসার  িাক্রড়  তখন  ই ক্রদয়া পার  হসয়  প্র সবে  ে সর সে ই য়াউক্রন্  
ম ালভূক্রম র  ক্র র হক্রর ৎ বনাঞ্চসল।  বনাঞ্চসলর  ম স য ক্রদসয় এ ক্র িসয়  লক্র েল আহম দ  
ম ুসার  িাক্রড় ।  র াস্তার দু’পাসে  ম াসঝ ম াসঝ ই উ ন্মুক্ত ম াে, আবার  ক্রদিে প্রসাক্রর ত  
ক্র র হক্রর ৎ বৃক্ষ র াক্রজর  সাক্রর ।  িাক্রড়  তখ ন  প্র সবে  ে সর সে  এ ে টা উ ন্মুক্ত এ লাে া 
ডপক্রর সয় ব সনর  ডভতর ।   

এ ই সম য় আযাসনর  এ ে টা দর াজ ে ণ্ঠ এ সস প্রসবে  ে র ল আহম দ ম ুসার  
ে াসন।   

আহম দ ম ুসা হাস তর ি ক্রড় র  ক্রদসে  তাে াল।  ডভ ার  সাসড়   ার টা।   
িাক্রড় র  ডব্রে  ে র্ল আহম দ  ম ুসা।  ডেসম  ডিল  িাক্রড় ।   
র াস্তার  বাম  ক্রদে  অ েতাৎ উ ি র  ক্র দে  ডেসে  আস সে  আযা সনর  আওয়াজ।   
আহম দ ম ুসা  খুব  খু ক্র ে  হসলা।  ক্রসদ্ধাে ক্রন ল, ডস ঐ  ম সক্রজসদ  ক্র িসয়  নাম ায  

পড়সব।  ে যাসম রু সন প্রেমবা স র র  ম ত ম ুসলম ানসদর  সাসে  ড দখা হস ব তার ।   
খুাঁসজ র াস্তা  ড বর  ে র ল আহম দ ম ুসা উ ি র  ক্রদসে  যাব ার ।  তার পর হাই ওসয়  

ডেসে  ডন সম  আযা সনর  ে ব্দ  লস ক্ষ য  লল উি সর র  র াস্তা  সর ।   
র াস্তা ডে সে  অল্প অেসর  হব ার  পসর ই র াস্তা র  দু’ াসর  ডে া ো ও ডদখল  

পাম  িাসের সা ক্র র, ডে াোও ে ক্রফ িাসের সাক্রর, আবার  ড ে াোও ডে াসে া ি াসের  
ডক্ষ ত। ম সন পড়ল  আহম দ  ম ুসার, এ  অঞ্চসল  এ গুসল াই  প্র ান ফসল। আ সি 
এ খানে ার  যাযাবর  ে াসলা ম ানুর্ র া বন ডে সট িম -যসবর  ম ত দানাদার  ফসল  
ফলাসতা।  ক্রে ন্তু যুি -যু সির এ ই অভযা সসর  ফ সল ম াক্রট র  উ বতর তা ডে র্ হসয় যায়  
পযতাপ্ত বৃক্রি  এ বং  ভূক্রম  পক্রর  যতা র  অভাসব।  এ  ে ার সণ র াসের  আইন এ বং অবস্থ ার  
ে ার সণ বা য হসয়  এ  অঞ্চসলর  ম ানুর্  পাম  ডতল, ে ক্রফ এ বং ড ে াসে ার  ম ত িা েজাত  



ক্রস এবং ক্রক্রসসন্ট  137 

 

ফসসলর   াসর্ ক্রফ সর  এ সসসে ম াক্রট র  ডসই উ বতর তা আবার  ক্র ফক্রর সয় আনার  জসন্য।  
অেতে র ী এ  ফসল উ ৎপা দসন  এ  অঞ্চসলর  ম ানুর্  আস ির ড স য় লাভ বানই  হ সয়সে।   

আহম দ ম ুসা র াস্তার দু’ াসর  ক্রদিে প্রসার ী এ ই ি ােজাত ফ সসলর  ডক্ষ ত 
ডদস খ ভা বল , ইয় াউ ক্রন্  ম ালভূক্রম র  ক্রন শ্চয় খুব উ বতর  এ লাে া এ টা।   

ম াইলখাসনে   লার পর পাম  িাসের ফাাঁ সে  ফাাঁসে  গুে গু ে বাক্রড়  তার  
নজসর এ ল।  বাক্রড় গুসলা ে াস ে র  ডবড়া ক্রদসয় ত তক্রর ।  তার  উ পর ক্রট সনর   ালা। 
দু’এ ে টা বাক্রড় সত প াতার   া ল ডদ খসত  ড পল।  ডে ান  ডে ান  বাক্রড়  আবার  ক্রট সনর 
ডবড়া এ বং  ক্রট সনর   ালা  ক্রবক্রে ি ।  বাক্রড় -ি সর র  ড হার া  ড দসখ  আহম দ  ম ুসার  ম সন  
হসলা, এ  এ লাে ার  ম ানুর্  তুল নাম ূলে ভাসব স্ব েল  এ বং ে যা সম রুসনর  এ ে  সম ৃদ্ধ 
এ লাে া এ টা।   

আহম দ ম ুসা তখন  লসে  পু বপাসে র  পাম  িাে আোক্র দ ত োম  এ বং 
র াস্তার পক্রশ্চম পা সে র  ক্রদিে  ক্র বস্তৃত ে ক্রফ ডক্ষ স তর ম াঝখ ান ক্রদসয়।  তার  িাক্রড় র  
ইক্রঞ্জ সনর  ে ব্দ  এ বং ম া সঝ  ম াস ঝ হ সনত র  আওয় াজ  ে াে ডভাস র র  অখ ণ্ড  ক্রন স্তি তাসে  
ক্রন ষু্ঠর ভাসব ড যন ডভ সে ক্রদসে।   ার ক্রদসে র  ি ুম ে নীর ব পক্রর সবসে র  ম াসঝ এ সে  খুব  
ডবসুসর া  ম সন হ সে।   

আহম দ ম ুসা হে াৎ ত ার  সাম স নর  পে রু দ্ধ ডদখ সত ডপল।  এ ে দল ডলাে  
দাাঁক্রড়সয় আস ে তার  পে ডর া  ে সর ।  সুবসহ সাস দসে র  স্ব েতায় তা সদর  হা সত র  
বে তা, তীর - নু ে  এ বং ে সয়ে ক্রট বন্দুে  ডবে  স্প িই ডদখা  য াস ে।   

তার া ডয খাসন  দাাঁক্রড়সয়  আসে, তার  বর াবর  র াস্তার পুব পাসে  এ ে টা  ত্বর 
এ বং তার পসর ই  এ ে টা  বড় ি র ।  ির ক্রট  পূবত -দক্রক্ষ সণ ডে া ণাকু ক্রণ  ে সর  ত ত ক্রর। 
 ত্বসর র  ডিসট  ে াসে র  ত ত ক্র র  ক্রম নাসর র  ম ত এ ে টা স্থাপনা।  তার  ম াোয়   ার ক্রদসে  
 ার টা ম াইসক্র াসফ াসনর  হ ন ত।   

আহম দ ম ুসা ডদ সখই  বুঝল ,  এ টা ম সক্রজদ। এ ই ম সক্রজসদর  এ ই ক্রম নাসর র  
হন তগুসলা  ডে সে ই ক্রন শ্চয়  দর াজ  ে সণ্ঠ র  আযান ধ্বক্রন ত হক্রে ল ।   

আহম দ ম ু সা ক্রন ক্রশ্চতই বুঝ সত পার ল, ম সক্রজসদর  এ ত ে াসে ক্রন শ্চয়ই ওরা  
ম ুসক্রলম ।  ওরা তাসে  ে ত্রু ড ভসবসে  এ বং ডম াে া ক্রবলার  জ সন্য অস্ত্র সক্রিতভাস ব  
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দাাঁক্রড়সয় আসে। আ হম দ ম ুসা ড দখল, পুরুর্সদর  এ ে টু ডপেসন  ম াো ও িা সয় ে াপড়  
জ ক্র ড় সয় তীর - নু ে  হা সত ডম সয় র াও দাাঁক্রড়সয়  আসে।   

ক্রবক্রস্মত হ সলা আহম দ ম ুসা, এ ে টা িাক্রড় র  ে ব্দ  শু সন বা এ ে টা িাক্রড় সে  
আসসত ডদস খ এ ত  বড় প্রক্রতক্র ক্র য়া ওসদর  ম স য  হ সলা ডে ন! 

আহম দ ম ুসা ওসদর  ে াে াে াক্রে  ক্রিসয় িাক্রড়  দ াাঁড় ে র াল।   
তার পর ডস ি াক্রড়  ডে সে  নাম ল।  এ ক্রিসয় ক্রিসয় দ াাঁড়াল ি াক্রড় র  সাম সন।  

প্রেসম  সবা ইসে  সালাম ক্র দল।  তার পর বলল, ‘আক্রম  এ ে জন ক্রবসদে ী।  যাক্রে লাম  
ইয়াউক্রন্ ।  আযান শুসন এলাম  ফজসর র  নাম া য  পড়সত।’  

সাম সন দাাঁড়া সনা ডলাে সদর  ম স  য দাাঁক্রড়সয়ক্রেল  এ ে জন যুবে ।  ক্রবে -বাইে  
বেসর র  হস ব।  পরসন ফলুপযান্ ট, িাসয় ক্রট -ে াটত।  ম াোয় টুক্র প ।  শু  ু ডস নয়, পুরুর্  
সে সলর  ম াোয় টুক্র প ক্রেল।   

যুবে ক্রট  সালাম েহণ ে সর  বল ল, ‘আপনার  নাম  ক্রে? ডে ান ড দসে  ব াক্রড়?’  
‘নাম  আহম দ ম ুসা।  বাক্রড়  ম  য  এ ক্রে য়ায়।’  
‘সূর া বাে ার ার  ে সয়ে টা আয়া ত পড়ুন।’  
আহম দ ম ুসা এ ে টু হাসল।  তার পর সূর া বাে ার ার  প্রেম  এ ে টা রূকু ই 

ম ুখস্ত পড়ল।  
ডে ার আন পাে  শু সন যুবে সহ  সে সলর  ম ুখ উ জ্জ্বল হসয়  উ সে সে। তা সদর  

সে সলর  উ দযত অস্ত্রগু সলা  ডনস ম  ডিসে।   
সাম সনর  যুবে ক্রট  এ সস আহম দ ম ুসাসে  জ ক্রড় সয়   সর  বলল, ‘আম াসদর  

ম াফ ে রুন ভাই ।  আম র া বড় ক্রবপসদ, তাই পক্রর ক্র ত নয় এ ম ন সবাইসে  আম র া 
সসন্দহ ে ক্রর, ে ত্রু ভাক্রব।’  

বসল আ হম দ  ম ুসাসে  হাত   সর  এ সন ডলাে সদর  সাক্রর র  ম াঝখা সন  দ াাঁক্রড়সয়  
োে া প াে া  ুল  ও  শ্মশ্রু ম ক্র ণ্ড ত ডসৌম যদে তন বৃ সদ্ধর  সাম সন  দাাঁ ড় ে ক্রর সয় বলল, ‘ইক্রন  
আম ার  আব্বা আবু বে র  ক্রবসিা ক্রভট ।  কু ো কু সম্ব এ লাে ার  ইক্রন  সর দার ।’  

বৃদ্ধ হ াত বাক্রড় সয়  আহম দ ম ু সার  সাসে  হ্যা ন্ সে ে  ে র ল এ বং ফরাক্রস 
ভার্ায় স্ব া িত  জানাল।  বৃদ্ধ  তা র পর যুবসে র  ক্রদ সে  ত াক্রে সয় ব লল, ‘নাম াসযর  ডদক্র র  
হসয় ডিস ে।’  
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বসল বৃদ্ধ  ম সক্রজসদর  ক্রদসে  পা  বাড়াল।  ত ার  সা সে  সবা ই   লল ম সক্রজসদর  
ক্রদসে ।  যুবে ক্রট  আহম দ ম ুসার  হাত  সর  এ ক্রিসয় ক্রন সয়   লল । 

সুন্ন াত নাম া য  পড়া  হ সয় ডি সে স বার ।  বসস  আস ে সব া ই।  সাম সন 
পুরুর্র া।  ডম সয়র া বসস সে ডপ েসন। 

বুদ্ধ আবুবে র  ক্রবস িাক্রভট  উ স ে  দাাঁড়াল।  সবার  ক্রদ সে  এ েবার  তাক্রে সয়  
আহম দ ম ুসার  ক্রদসে  ড সয় বল ল, ‘আম াসদর  ইম াম সে  আম াসদর  ে ত্রুর া পণবন্দী  
ে সর  ডর সখসে। আক্রম  সম্ম াক্রন ত অক্রতক্রেসে  নাম া য পড়াবার  জসন্য সব ার  তরফ 
ডেসে  অনু সর া  ে র ক্রে।  তার  ম ত ডে ার আন পাে  আম র া ডে উ  জাক্রন না।’  

আহম দ ম ুসার  ম সন পড়ল যুবসে র  উ ক্রক্ত , ‘আম র া বড় ক্রবপসদ, তাই  
অপক্রর ক্র ত  সবাইসে  ে ত্রু ভ া ক্রব ।’ এ ই সাসে  ‘ে ত্রুর া ইম া ম সে  পণবন্দী ে সর 
ডর সখসে’ ে ীর্তে  সর দাসর র  ে োর  ম  য ক্রদসয়  বড় এ ে ক্রট  দুি তটন ার  আাঁ  ডপল ডস। 

ডে ান েো না  বসল  আহম দ  ম ুসা ইম াসম র  আস সন ক্রিসয়  দাাঁড় াল।   
ইম াসম র  আসসন দ াাঁক্রড়সয় আ হম দ ম ুসার  ম ন আসব সি উ স েক্রলত হসয়  

উ ে ল।  আক্রফ্রে ার  হৃ দসয় র  িভী সর  ইয়াউক্রন্  ম ালভূক্রম র  ক্র র হক্রর ৎ বসনর  ম স য জ্ব সল  
আসে ইসলাসম র  আসল া।  ে ার া ে ত ে ি ে সর  এ খাস ন ইসলাসম র  আ সলা  
ডপৌাঁক্রেসয় ক্রেল  ডে  জা সন! আক্র ফ্রে ার  অে াত -অপক্রর ক্র ত  এ  ে াসলা  ম াক্রন ে  ভা ই -
ডবানস দর  সাস ে নাম া সয দাাঁড়া সত ক্রি সয় ড াখ  দু’ক্রট  অশ্রুক্রস ক্ত হসয়  উ ে ল আহম দ  
ম ুসার । 

নাম াসয ডে ার আন পাসে র  স ম য় আসবি আর ও উ েসল উ ে ল তার ।  সূর া 
আর -র াহম ান ও সূর া  ম ুজাক্রম্ম ল - এ ই দুই  সূর া ক্র দসয়  দুই  র াে াত নাম া য  পড়ল  
আহম দ ম ুসা।  তার  হৃ দয় ক্রন ং ড়াসনা ডে র াস তর ম ম তস্পে তী সুসর  প্রসতযে  নাম া য ীর  
ড াখই  অশ্রুক্রসক্ত  হসয়  উ ে ল। 

নাম াসযর  পর অ ব তার ণা হ স লা এ ে  অভূতপূবত  দৃস শ্যর ।  প্রেসম  বৃদ্ধ  
আবুবে র  এ সস জক্রড় সয়  র ল আহম দ ম ুসাসে ।  বলল, ‘ডে া র আন ে র ীফসে  আজ 
নতুন ে সর  ক্র ন লাম, উ পলক্রি  ে র লাম।’  

এ সে  এ সে  সবাই এ স স আহম দ ম ুসার  হ াসত   ুম ু ড খল। 
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ডম সয়র া ডপ েসন ক্রস্থর  বসসক্রে ল।  তাসদর ও ড াখ ডভজা।  ডে ার আসনর  
ডতলাওয়া ত ম ানুসর্র  ম নসে  আল্লাহর  প্রক্রত ভয়, ভক্রক্ত, ভাসলাবাসায়  ে তখাক্রন  
উ সেক্রলত ে র সত পা সর, এ ই অ ক্রভে তা তাস দর  এ ই প্রেম  হ স লা।  

আহম দ ম ুসার  এ ে পাসে  ব সসক্রেল যুবে ক্রট । 
‘ডতাম ার  নাম  ক্রে?’ আহম দ ম ু সা তা সে  ক্রজসেস ে র ল। 
‘ম ুহাম্ম াদ ইসয়ক্রে নী।’  
‘তুক্রম  ডয  ক্রবপ সদর  ে ো বলসল  এ বং ডতাম ার  আব্বা  ড য  ডতাম াসদর  ইম াম  

পণবন্দী োে ার  ে ো  বলসলন, এ  ক্রবর্য়ট া আক্রম  জা ন স ত  া ই ।’  
ম ুহাম্ম াদ ই সয়ক্রে নীর  ড াখ ত খনও পাক্রন সত  ভর া।  ডস ড া খ দুসটা  ম ুসে  

বলল, ‘ক্রে ে  আসে, আব্বা সে  বলক্র ে।’  
বসল ডস ত ার  আব্বার  ে া োে াক্রে হ সলা এ বং  ে ো বলল। 
বৃদ্ধ আ হম দ  ম ুসার  ে াসে  এ ক্রি সয় এ ল।  বলল, ‘ডস  অসনে  ে ো।  শু নসব 

আম াসদর  দুিঃ সখর  ে াক্রহনী?  শু নসত পার ।  আবার  অসপ ক্ষ া ে র সল আম াসদর  
সংে টট া ডদখস তও প াসব।’  

‘ডে ম ন?’  
‘ে ত্রুর া আজ সে াল পযতে  ডে র্ সম য় ক্রদসয়স ে। ওরা সে াসল ই আসসব।’  
‘ে ত্রু আপনাস দর  ডে?’  
‘ক্রে ং ম  অব ক্র াইস্ট  ( KOC) ।’ 
‘ক্রে ং ম  অব ক্র াইস্ট?’ ে পাল  কু ক্রঞ্চত হসল া আহম দ  ম ুসার । 
‘হ্যাাঁ।’  
‘তার া ক্রে  ে সর সে, তাসদর  সা স ে ক্রে  হসয় সে?’  
‘ডস অসনে  ে ো।’ বসল বৃদ্ধ আবুবে র  ক্রবসিা ক্রভট  এ ে টু দম  ক্রন ল। 
তার পর শু রু  ে র লিঃ  ‘ইক্রদয়া ড েসে  ইয় াউ ক্রন্ িাম ী ডয  সড়ে  ক্রদসয়  তুক্রম  

এ সল, ডস সড়সে র  দক্রক্ষ ণ ক্রদ সে র  ডিাটা  ে যাসম রুন  বলা  যায় ওরা দখল  ে সর  
ক্রন সয়সে। ক্রে েু ক্রে েু  জক্রম  ও  এ লাে া ম ুসলম ানসদর  ও  ডিাত্র   ম তানুসার ীসদর  এ খন  
র াস্তার আসে -পাসে র  অঞ্চসল  আসে। ক্রে ন্তু ডস গুসলা  না  ো ে ার  ে াক্রম ল।  তাসদর  
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সা য ডনই  ঐ  জক্রম গু সলার দ খল ত ার া  ডনয়।  দক্রক্ষ ণ এ লা ে ার  অসনে  ম ুসলম ান 
আম াসদর  কু ো কু সম্ব এ লাে াস তও এ সস আশ্রয়  ক্রন সয়স ে। 

ওসদর  সা সে আম া সদর  প্রেম  ক্র বসর া  ওস দর  এ ে  প্রস্তাব সে  ড ে ন্দ্র ে সর । 
ওরা আম াসদর  কু ো  কু সম্ব এ লাে ায় তাসদর  স্ব ক্রন ভতর ে ম তসূ ক্র  প্রে সল্পর  জসন্য ক্রবে  
এ ে র  জক্রম  ক্রে সন ডনয়ার প্রস্তাব ডদয়।  প্রস্তা সব আম র া র া ক্র জ হই ন া।  ে ার ণ , ওসদর  
ভূক্রম দখল ডে ৌে সলর  এ টা প্র েম পদ সক্ষ প। ত াস দর  এ   র সনর  ফাাঁ সদ  প া  ক্রদসয়  
দক্রক্ষ ণ ে যাসম রুসনর  ম ুসলম ানর া ডয ভুল ে সর সে, তার  পুনর াবৃক্রি  আম র া ে র সত 
 াই না। 

ওসদর  প্রস্তা ব ে হণ না ে র ায়  ওরা ডক্ষ সপ  যায়।  এ র পর ও র া ডিাপ সন 
এ ে টা ডিাত্র - ম তানুসার ী পক্রর বাসর র  ে াে ডেসে  প্র তার ণার  ম া যসম  ার  এ ে র  জক্রম 
ক্রে সন ক্রন সয় এ ে টা িীজতা  ত ত ক্র র র  উ সদযাি  ডনয়।  জক্রম টা আ ম াসদর  এ লাে ার  ম াঝ  
বর াবর ।  আম র া তা সদর সে  জ ক্রম  দখল  ক্রন সত বাাঁ  া  ড দই  এ বং  জক্রম টা আম া সদর  
এ ে টা ম াদ্র াসা -সংলগ্ন ক্র বর্য়।  জক্রম টা আম র া ডে নার  জ সন্য  ডদ সে র  আইন  
অনুসাসর  ডে া সটত টাে া জম া ডদ ই। 

ভীর্ণ  ডক্ষ সপ  যায়  ওরা।  এ র  ম স য আসর ে টা ি টন া  ি সট।  ওস দর  এ লাে ার  
দু’ক্রট  ডিাত্র - ম তানুসার ী  পক্রর ব ার  ডস্ব োয়  ইসল াম  েহণ  ে সর  এ বং আম া সদর  
এ লাে ায় এ সস আশ্রয় ডনয় সপ্তাহখা সনে  আসি। ডে াে (KOC) -এ র  ডলাে র া 
দলবল ক্রন সয় এ খাসন আস স এ বং ঐ  দু’ক্রট  পক্রর বার সে  তাসদ র  হাসত তু সল ডদ বার  
দাক্র ব জ ানায়।  আম র া তাস দর স ে  বুক্রঝসয়  বক্রল  ডয, তার া ইসল াম  েহ সণর  পর আর  
তাসদর  হাসত  তুসল  ডদ য়া য ায় না।  ক্রে ন্তু তার া ক্রে েুই ডে াসন না।  তার া ক্রতনক্র দসনর  
ম স য পক্রর বার  দুসটা সে  তা সদ র  হা সত তু সল ডদব ার  দা ক্র ব  জাক্রন সয়  সল  যায়। 

তাসদর  দাক্র ব  ডদ সে র  আইসন ড বআইনী  ক্রব ায়  ক্রতনক্র দসনর  ম স  যই আম র া 
োনায় ম াম লা দাসয়র  ে ক্রর  এ বং ক্রে ে  ক্রতনক্র দসনর  ম াোয়  আম াসদর  ইম াসম র  
ডনতৃসত্ব প াাঁ জনসে  আম র া ডে াে (KOC) -এ র  এ লাে ায় পাোই তাস দর সে  এ ে ো 
বসল আসার  জ সন্য  ডয ,  তার া  ড যন না আ সস। 
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ইম াম  সাস হবর া  ওখা সন ডিস ল সব  ডে ানার  পর ইম াম  স া সহবসে  তার া  
আট ে  ে সর ।  তার  সােী  পাাঁ জন এ সত বাাঁ  া  ক্রদসত  ড িসল  ক্রতনজন সে  তার া গু ক্র ল  
ে সর  হতযা ে সর ।  অ বক্রে ি দু’জন ডে ানম সত প াক্রল সয় আ সস । 

পাাঁ ক্রদন আসি  তার া  খবর  প াক্রে সয়সে, এ বার  যক্রদ ইসল াম  ে হণে ার ী ঐ  
দু’ক্রট  পক্রর বার সে  আম র া ডফরত ডদই  এ বং ডস ই  ার  এ ে র  জক্রম সহ তাসদর  
দাক্র বে ৃত ক্রবে  এ ে র  জক্রম  ডেস ড় ক্রদসত র া ক্র জ হই, তাহসল ত ার া ইম াম  সাস হব সে  
ডেসড় ডদ সব।  ত াসদর  এ  প্রস্তা স বর   ড়ূাে জব াব জ ানার  জস ন্য তার া  আজ সে াসল  
আসসব।’  

োম ল বৃদ্ধ। 
‘ ার  এ ে র  জক্রমর  বযাপাসর  আ পনার া ডয টাে া জম া ক্রদ সয়ক্রেস লন  তার  ক্রে 

হসয়সে?’ বলল আহম দ  ম ুসা। 
‘ক্রে েুই হয়ক্রন ।  ‘ডে াে’-এ র  ম ত খৃস্ট ান  সংিে সনর  ক্রব রুস দ্ধ ম াম লা ে সর  

ডে ানই ফল  প াওয়া  য ায় ন া ড ে ান সম য়ই।  আইনজী বী, ক্রব ার ে  ডে উ ই ও সদর  
ক্রবর ািভাজন হ সত  ায় না ।’ ব লল বৃদ্ধ। 

‘ইম াম সে  আট ে  এ বং ক্রতন জ নসে  হতযা  ে র ার  পর ডে ান ম া ম লা দাসয়র  
ে র া হয়ক্রন?’  

‘হসয় সে। ক্রে ন্তু পুক্রলে  ি টন াস্থল এ ে বার  ডদখ সতও  যায়ক্রন ।’  
‘না যাে, ডে স দু’ক্রট  ে সর  অতযে ভাল  ে াজ ে সর স েন।  ওরা  ডসক্র দন 

এ খাসন ক্রে  ক্রন সয় এ সসক্রেল? েতজন ডলাে  ক্রেল  সাস ে?’  
‘দু’ক্র ট  ি াক্রড় সত  ে সর  ওরা  ডসক্র দন  দে জন এ সসক্র েল।’ বলল  বৃদ্ধ সর দ ার । 
‘ওসদর  স াসে  ক্রে  অস্ত্র ক্রেল?’  
‘র াইসফল, ডস্ট নিান।’  
‘আপনার া ডতা  অব শ্যই  পক্রর ব ার  দু’ক্রট সে  ডদ সবন ন া।  ওরা  ড সসক্ষ সত্র ক্রে  

ে র সত পাসর?’  
‘ওরা আম াস দর  ইম াম  সাস হবসে  ডফরত ডদ সব  না।  আবার  দু’ক্রট  

পক্রর বার সে  ডজার ে সর  ডে সড়  ক্রন সয় ড যসত ও ড িা  ে র সত পাসর ।  ওস দর  অসা য  
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ক্রে েু ডনই।  োনা - পুক্রলে  ওসদর ই হা সত। ডে া সটতও ও সদর  ক্রব রু সদ্ধ ে ো  বলসত  ডে উ  
সাহস ে সর  না।’  

‘আপনার া ও সদর  ডম াে াক্রব লা  ক্র ে ভাসব ে র সবন ক্রে ে  ে সর সেন?’  
‘ডয  পক্রর ণক্র তই  ড হাে  আম র া  ত াসদর  ডম াে াক্রবলা  ে র ব।  ইম া ম  সাস হবসে  

আম র া ম ুক্ত ে র সত  াই।  আব ার  ঐ  দু’ক্রট  পক্রর বার সে ও  আম র া ডফরত ডদব  না।’  
‘ডম াে াক্রবলা ক্রে ভাস ব ে র সবন?’  
‘ওসদর  ে াসে  আ ুক্রন ে  অস্ত্র  আসে। র াই সফল  ডত া  আসে ই।  ক্রর ভল ভার  ও  

ডস্ট নিানও আ সে। আম র াও  আ ুক্রন ে  অস্ত্র ড যা িা সড়র  ড িা  ে র ক্রে।  ক্রে ন্তু সম স্যা 
হসলা, ওরা ড িা  ে র সে  ডে ান অস্ত্র -ে াসলাবাজ ার ী ডযন  আম াস দর  ে াসে  অস্ত্র  ক্রবক্রক্র  
না ে সর ।  ক্রেতীয়ত , ে াসলা বা জাসর  অস্ত্র ক্রে নসত  ে যাে   লাসর র  প্রসয়াজন হয়।  
 লাসর র  বড় অভা ব আম াস দর ।’  

‘আিরক্ষ ার  জসন্য অস্ত্র প্রসয়া জন।  ক্রে ে ক্রন েে  অসস্ত্রর  উ পর ক্রন ভতর ে র সল 
ওসদর  সা সে  পার া যাস ব না।’  

এ ে টু োম ল আহম দ ম ুসা।  তার পর বলল, ‘‘ডে াে’-এ র  সাসে ডে ান 
সংি র্ত অতীসত  ম ুসলম ানসদর  হসয়সে?’  

‘বযক্রক্তিত প যতা সয় ডে উ  ত াসদ র  সাসে  সংি াসত  ডি সে। বযা প ে  পযতাসয়র  
ডে ান সংি র্ত হয়ক্রন ।  ডে ৌে সল তার া এ সে ে জসনর  সম্পক্রি  এ সে ে বার  ো স ে সর সে  
এ বং তাসদর  উ সে দ ে সর সে ।  ঐ ে যবদ্ধ সংি াত সৃক্রি  হওয়ার  ডে ান সুসযা িই  
ডদয়ক্রন ।  ে ার ণ , শু রুসত  ত ার া এ লাে ায় অনুপ্রসবে  ে সর সে  দু’ ার  খণ্ড  জক্রম  ক্রে সন।  
তার পর ক্রবসভ দ  সৃক্রি  ে সর সে  এ বং এ ই  ক্রবসভ সদর  সু সযা ি  ক্রন সয় এ ে জন এ ে জন 
ে সর  উ সেদ ে সর সে। বহুক্রদন  পর আম াসদর  এ খাসন এ সস ওরা এ ে টা সম স্যায় 
পসড়সে। ঐ ে যবদ্ধ প্রক্রত সর া  ড ম াে াক্রবলা ে র সত হসে তা সদ র ।  তাই ভীর্ণ  ক্ষ যাপা  
তার া।’ 

‘আজ ওরা এ সল  ক্রে  ে র সবন আপনার া?’  
‘আম র া যক্রদ  ওস দর  ে োয় র া ক্র জ না হই, তাহসল আজ  ওরা  স ংি র্ত বাাঁ  াসত  

পাসর ।  ডসসক্ষ সত্র  আম র া আি র ক্ষ া ে র ব।’  
‘পুক্রলসে  খবর  ক্র দসল তার া ডে ান ভূক্রম ে া পালন  ে র সব না?’  
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‘ে র ার  ে ো ।  ক্রে ন্তু  বাস্তসব এ   র সনর  সংি াসত তার া ভূক্রম ে া পালন  ে সর  
না।  এ সে  তার া র াজন নক্র তে  দ াংিা বসল  াক্রল সয় ডদয়।’ 

‘র াজন নক্র তে ভাসব এ র  ডে ান প্রক্রতে া র  ে র া যায় না?’ 
‘ডদ সে  এ ে দলীয় ে াসন।  আ ম াসদর  এ লাে ার  এ ম .ক্র প. এে জন ডিাত্র  

 ম তীয় ে ৃষ্াংি।  ডস  ক্রন র সপক্ষ ো ে সত   ায়।  খৃ স্ট ানস দর   টাসত ডস ভয়  ে সর ।  
আবার  আম াসদর  ক্রব সর া ী ডস নয়।’  

পুরুর্র া সবা ই তখনও ম সক্রজ সদ ব সসক্রেল।  দু’এ ে জন োড়া ম ক্রহলার া 
সবাই  সল ক্রি সয়ক্রেল। 

ে ো ডে র্ ে সর  সর দার  আবুবে র  ক্রবসিাক্রভট  সবাই সে  উ সেশ্য ে সর  
বলল, ‘ডতাম র া  সবা ই এ খন  যাও। ম সক্রজস দর  ক্রম নার  ডেস ে  ‘আল্লাহু আে বার’ 
ধ্বক্রন  ক্রদসল  ডত াম র া এ সস  যা সব ।  ওরা আম াস দর  এ লাে ায় প্রস বে  ে র সলই এ  ধ্বক্রন  
ডদয়া  হস ব।’  

সবাই স ালাম জাক্রন সয়   সল  ডি ল । 
‘ওরা আপনাস দর  এ লাে ায় প্রসবে  ে র সল জানসত পার স বন ডে ম ন 

ে সর?’ বলল আহম দ  ম ুসা।  
‘আম াসদর  স ীম াসে  বড় িাস ের ম াোয়  আম াসদর  পযত সব ক্ষ ণ টাওয়ার  

আ সে। ড সখান  ডে সে  র াস তর ডবলা  আসলাে সংসে ত  ড দয়ার বযবস্থ া আ সে  এ বং  
ক্রদসনর  ডবল া ড াাঁ য়া  সৃক্রি  ে র া হয়।  আম াসদর  ম সক্রজসদর  ক্রম নার  ডেসে  এ সব  
পযতসবক্ষ সণর  সা বতক্ষ ক্রণ ে  বযবস্থা র সয়সে।’  

ে ো ডে র্ ে সর  বৃদ্ধ আবুবে র  ক্রবসিাক্রভট  তার  ড েসল ম ুহাম্ম া দ  ইসয়ক্রে নীর  
ক্রদসে  ড সয়  বলল, ‘ডম হম ানসে  তুক্রম  বাক্রড় সত  ক্রন সয় য াও। আক্রম  আসক্রে।’  

ম ুহাম্ম াদ ই সয়ক্রে নী উ ে ল। 
উ ে ল আহম দ ম ুসাও। 
ম ুহাম্ম াদ ই সয়ক্রে নীসদর  বা ক্র ড়  ডদাতলা।  ক্রট সনর  ড বড়া এ বং ক্র টসনর   াল।  

ক্রন স র  তলায় বস ার  ি র । 
ডসখাসন  আহম দ  ম ুসা এ বং  ম ুহাম্ম াদ ইসয়ক্রে নী ক্রিসয়  প্র সবে  ে র ল। 
আহম দ ম ুসাসে  বক্রসসয় ডভতস র  ডিল ম ুহাম্ম া দ ইসয়ক্রে নী। 
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অল্পক্ষ ণ পর ক্রফসর  এ সস বসল ম ুহাম্ম াদ ই সয়ক্রে নী  আহম দ ম ুসার  পাসে । 
প্রায় তার  সাসে  সা সে নাে তা  ক্রন সয় প্রসবে  ে র ল এ ে জন তরুণী।  বয়স  

ক্রবে -এ কু ে  বের হসব। 
তরুণী সাল াম  ক্রদল ি সর   ু সে । 
তার  পরসন ক্র লা আক্রফ্রে ান ডপা ে াে ।  ম াোয় রুম াল বাাঁ  া ।  ম ুখ োড়া  

ডিাটা ডদ হই আ বৃত। 
আহম দ ম ুসা অব াে  হসলা ,  ম ুহ াম্ম াদ ইসয়ক্রে নী এ বং তরুণীক্রট র  ড হার ায়  

ক্রন সো ে াপ ডন ই।  র ং ক্রে েুটা ে াসলা বসট, ড হার ার  অন্য ত ব ক্রে ি য ক্রন সোসদর  ম ত  
নয়। 

তরুণীর  ক্রদসে  ইংক্রিত  ে সর  ম ুহাম্ম াদ ই সয়ক্রে নী বলল, ‘এ  আম ার  ডোট 
ডবান ‘ফাসতমা ম ুসনে া’।’ 

ফাসতমা  ম ুসনে া নাে তা ডর সখ দাাঁ ক্রড় সয়ক্রেল। 
‘বস ফ াসতমা ।’ বলল আ হম দ  ম ুসা। 
ফাসতমা ম ুসনে া বস সল আহ ম দ ম ুসা ম ুহাম্ম াদ ইসয়ক্রে নীর  ক্রদসে  ড সয়  

বলল, ‘ডতাম র া ে’ভাই ড বান?’  
‘দু’ভাইসব ান আম র া।  আব্বা  ও আম্ম া ক্রম সল  ার জন ক্রন সয় আম াসদর  

সংসার ।’  
এ ে টু ডেসম ই  আবার  ডস  বলল, ‘আম র া দু’ভাইসবান  ইয় াউ ক্রন্  

ক্রবশ্বক্রবদযালসয়  পক্রড়।  আক্রম  র ােক্র বে াসন, আর  ফাস তমা প দা েত ক্রবে াসন।’  
আহম দ ম ুসা  ক্রে েু  বলস ত যাক্র েল ।  এ ম ন সম য় ম সক্রজসদর  ম াইে  ডে সে  

‘আল্লাহু আে বার’ ে ব্দ  ডভসস  এ ল। 
সসি  সসি  ম ুহাম্ম াদ  ইয়াক্রে নী এ বং ফাসতমার  ম ুখ  ম ক্রল ন হসয়  ডিল।  তার া  

উ সে  দাাঁ ড়াল। 
‘উ ে সল ডে ন ডতাম র া? ে ত্রু আিমসনর  সংসে ত শু সন?’ ব লল আহম দ  

ম ুসা। 
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‘হ্যাাঁ, এ টাই ক্রন য়ম ।  নার ী-পুরু র্ সবাই সে  এ খন যার  ড য অ স্ত্র আসে ত া  
ক্রন সয় হাক্রজর  হসত  হস ব ম সক্রজসদ।’ ম ুহাম্ম াদ ইসয়ক্রে নীর  ে োয় উ সি জনা এ বং 
তার  ও ফাসতমার  ড াস খ -ম ুসখ  উ সেসির ক্র হ্ন। 

আহম দ ম ুসা  হাসল।  বলল, ‘ডদখ,  খাবার  পক্রর সবক্রে ত  হসল  নাম ায  
পড়ার ও হুকু ম  ডনই।  এ র  অ েত, খাবার  ডখসয়  তার পর নাম ায  পড়সত হ সব।  অতএব  
ডতাম র া বস।  ডখস য় তার পর আম র া যাব।’  

আহম দ ম ুসার  ক্রন ক্রশ্চে ড হার া র  ক্রদসে  ক্রবক্রস্মতভা সব তাক্রে সয়  তার া  ী সর  
 ীসর  বসল। 

আহম দ ম ুসাই ওস দর  হা সত খ া বার  তুসল ক্রদল।  তার পর ক্রনসজ  ডখসত  শু রু 
ে র ল। 

‘আম াসদর  ডদক্র র  ডদ খসল  আব্ব া  ক্র ো  ে র সবন।  আহ বান  ডে ান া র  পর ডদক্র র  
ে র া এ খানে ার  ক্রন য়ম ও নয়।’ ডখ সত ডখস ত বলল  ম ুহাম্ম াদ  ই সয়ক্রে নী। 

‘ডদক্র র  হসব  ন া, আম র া ক্রে ে  সম সয় ড পৌাঁ েব।  এ খনও  ওরা  দু’ম াইল দূ সর  
আসে। এ  র াস্তায়  ি ণ্ট ায় ক্রবে  ম াইসলর  ডবক্রে  ডজা সর  িাক্রড়  আস সব না।  সুতরাং , ওরা 
ডপৌাঁ ে সত েয়  ক্রম ক্রন সটর  ম ত লািসব।  আর  আম র া পাাঁ   ক্রম ক্রন সটর  ম স য ডপৌাঁ স ে য াব।’ 
বলল আহম দ ম ুসা। 

‘অঙ্কটা  আপক্রন ক্রে ভাসব  ে র্স লন?’ ক্র বক্র স্মত ে সণ্ঠ  বলল ফ াস তমা। 
‘তুক্রম ও পার সব।  ে ত্রুপক্ষসে  এ  র াস্তায় প্র সবে  ে র সত ড দসখই  ওরা  

সংসে ত পাক্রে সয়সে। সুতরাং যখন সংসে ত এ সসসে, ওরা ত খন দু’ম াইল দূসর  
ক্রেল।  ে াাঁ  া র াস্তায় ও সদর  িাক্র ড়র  স্প ী  ক্রবে  ম াইসলর  ড বক্রে  হসব  না।  অতএব  
ক্রবর্য়ট া পক্রর ষ্কার।’ 

‘ডে ান ক্রবর্য়সে  আপক্রন  এ ত ক্র নখুাঁ তভাসব  ড দসখন!’ বলল ফা সতমা। 
আহম দ ম ুসা  এ  ে োর  ক্রদ সে  ে ান না ক্র দসয়  বলল, ‘ ল এ ে টু তাড়াত াক্রড়  

যাই।  র াস্তার উ পর আম ার  িাক্রড় টা সক্রর সয় র াখসত হস ব।  ও র া িাক্রড়  না ডদ খাই  
ভাল।’  

ওরা ক্রতনজন   সল এ ল।  আহ ম দ ম ুসা  তার  ি াক্রড় টা র াস্তা ড েসে  এ ে টা 
ডঝাস পর মস য   ুক্র ে সয় ডর সখ  সল এ ল ম সক্রজসদ। 
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ম সক্রজদ এ বং ম সক্রজসদর   ত্বর  তখন ভ সর  ড িসে। 
আহম দ ম ুসার া  ম সক্রজসদ   ুে সতই ত াসে  স বাই  সর দা সর র  ে াসে যাওয় ার  

জ সন্য জায় িা ডেসড়  ক্রদল। 
এ লাে ার  প্র ানসদর  ক্রন সয় সর দার  আবুবে র  তখন ে র ণীয় ক্রবর্য় ক্রন সয় 

আলাপ ে র ক্রেল। 
আহম দ ম ুসা  বসসল  সর দার  সবার  ক্রদ সে  এ ে বার  ড সয়  ব লল, ‘আম র া 

ে র ণীয় ক্রবর্য় ক্রন সয়  আলাপ  ে র ক্রে।  সম য় ডবক্রে  ডনই।  তুক্র ম  সম্ম াক্রন ত ডম হম ান ।  
ডতাম ার  ম ূলযবান পরাম ে ত আম র া  াই।’  

আহম দ ম ুসা  এ ে টু ভাবল।  তা র পর উ সে  দাাঁ ড়াল।  বলল, ‘সম্ম াক্রন ত ভাই  
ও ডবা সনর া।  ম ুহতার াম  সর দা সর র  ে া সে আক্রম  সব ে ো শু সনক্র ে। ‘ডে াে’ এ বং 
‘ওকু য়া’ডদর  সম্বসন্ধ আক্রম  আ স ি  ডে সে ই জাক্রন।  আপনা সদর  যক্রদ আপক্রি  না োসে, 
তাহসল  আক্রম  আপনাস দর  পক্ষ  ডে সে  ওস দর  সাস ে ে ো  বলস ত  াই।’   

বসল আ হম দ ম ুসা  োম ল এ ব ং সর দাসর র  ক্রদ সে   াইল।  স র দার  সবার  
ক্রদসে  ড সয় বলল, ‘আপনাসদ র  ম ত আসে?’ সবাই এ ে বাস ে য সম্ম ক্রত ক্রদল।  তসব  
ডসই সাসে  অ সনসে  বলল, সর দার  পাসে  োে সবন  এ বং  ভুল হ সল ক্রতক্রন  শু  সর  
ডদসবন।    

আহম দ ম ুসা বলল, ‘ক্রে ে  আসে। তাই হ সব।  এ র পর, আপনাসদর  সবার  
ে াসে আম ার  অনুসরা , তা র া আপনাসদর  এ লাে ায় আ সসে। সুতরাং ত ার া 
ডম হম ান।  ে োবা ততায় য াই ড হা ে, তার া আি াত ে র সত না এ সল আপনার া আি াত 
ে র সবন না।’ 

আহম দ ম ুসা  োম ল।  এ বং  আবার  তাে া সলা  সর দাসর র  ক্র দসে ।  সর দার  
আবার  আসির ম ত  ে সর ই সব ার  ম ত  াই সলন ।  সবাই  এ ে বাসে য সম্ম ক্রত ক্রদল। 

আহম দ ম ুসা  খুব  খু ক্রে  হসলা  এ সদর  ক্রসদ্ধাে  েহ সণ র  পদ্ধ ক্রত ড দসখ।  
আক্রফ্রে ার  িভী র  জংি সল  ড য িণতি ডস  ড দখস ে, সভ য সম াসজর  ে হুসর  
র াজনীক্রতে সদর  ম স য এ র  ক্র হ্নও ড দখা  যায়  না। 

ম সক্রজদ  ত্ব সর র  উ ি র  পাসে এ ে টা ফাাঁ ে া জায়িায় দু’প সক্ষ র  বসার  
বযবস্থা ে র া হসয়স ে। 
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আহম দ ম ুসাসহ ড িাসত্রর  প্র  ানিণ সবাই ম সক্রজদ ড েস ে  ডবক্রর সয় 
এ সসসে। ওসদর  ি াক্রড় র  ে ব্দ  পাওয়া ডিল।  সর দার  এ বং অন্যান্য সে সলর  ম ুসখ  
উ সেি এ সস  নতুন  ে সর  ে ায়া  ড ফলল।  উ সি জনায় ড াখ  তা সদ র   ঞ্চল হসয়  উ সে সে। 

আহম দ ম ুসা ডপ েন ক্রফসর  সে সলর  উ সেসশ্য বলল, ‘ভাই-স বাসনর া,  
আপনার া এ ে টুও ভাবস বন না ।  আল্লাহর  সাহ াযয  আম াসদর  সাসে আ সে।’  

দুইক্রট  ডে াট মাইসক্র া বাস এ সস  ক্রে ে  ম সক্রজসদর  সাম সন দাাঁ ড়া ল। 
দাাঁড়াসনার  স াসে  সাসে  িাক্রড়  ডেসে  ডর াসতর ম ত ডনসম এ ল প্রায় জনা  

ক্রবসে ে  ম ানুর্ ।  ওসদর  ে ার ও হাসত  র াইস ফল, ে াসর া হা সত ড স্ট নিান। 
ওরা ডন সম  সাক্রর ব দ্ধ হসয়  দ াাঁ ড় াল এ বং  ে সয়ে  প া  এ ক্রিসয়  এ ল আহম দ 

ম ুসাসদর  ক্রদসে । 
এ ক্রদসে  আহম দ ম ুসা সাম স নর  সাক্রর র  ম াঝখাসন দাাঁ ক্রড় স য়ক্রেল ।  তার  

এ ে পাসে  সর দার, অন্যপাস ে  ম ুহাম্ম াদ ইসয় ক্রে নী।  তা স দর  ডপ েসন অন্যান্য  
ডলাে জন ।  ডম সয়র া পাসে  ম স ক্রজ সদর   ত্বসর  দ াাঁ ক্রড় সয়।  তা সদ র  হাসত  তীর - নু ে, 
ক্রে ন্তু ক্রন  ু ে সর  র াখা। 

আহম দ ম ুসা ে সয়ে  পা এ সিা সলা। বলল, ‘আপনাসদর  স্ব াি ত জানাক্রে ।  
আম র া বসার  জায়িা  ে সর ক্রে।  আসুন, বসুন।’  

‘আম র া বসসত  আক্রসক্র ন।  আম র া জবাব  শু নসত  এ সসক্রে।’ আ হম দ ম ুসার  
স্ব ািত সম্ভ া র্সণ র  ডে ান জব া ব না ক্রদ সয় ক্রন সর ট অ ভসদ্র র  ম ত ে োগুসলা  বলল 
ওপসক্ষ র  এ ে জন।  ডলাে ক্রট  ে ৃষ্াংি।  তসব  আসে -প াসে র   ার -পাাঁ জন  সবা ই  
ডশ্বতে ায়। 

‘জবাব  অব শ্যই  আম র া ডদব।  ক্রে ন্তু দাাঁ ক্রড় সয়  দাাঁ ক্রড় সয়  ে ো  বল া ক্রে  ডে াভন 
হসব!’  

‘আম াসদর  ে ো বলার ক্রে েু ডন ই।  আম র া জবাব ডে ানার  জ স ন্য এ সসক্রে।  
জবাবও  খুব  বড় হসব  না।  এ ে  বাসে য ক্রে ংবা  এ ে  ে সব্দ ও বল া যায়।’  

আহম দ ম ুসার া এ বং ওস দর  ম স যে ার  দূর ত্ব  ার িসজর  ম ত। ওপসক্ষ র  ডয  
ে ৃষ্াংি ে ো বল সে  তার  প াস ে ই দীি ত সদ হী  এ ে  ডশ্বতে ায় দ াাঁ ক্রড় সয়।  আহম দ  ম ুসার  
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ম সন হসলা ,  ডসই  হ সলা আস ল ডনতা।  ে ৃষ্াংি সে  বযবহ া র  ে র া হসে।  ডসই  
ডশ্বতে াসয়র  দু’পাসে  দাাঁ ক্রড় সয়  দু’জন ডস্ট নিান ার ী। 

‘এ ে  ে োয় জবাব সব  ক্রে েুর হয়  না।  আম াসদর  ক্রে েু জানার  এ বং বলার  
আসে।’ বলল  আহম দ  ম ুসা। 

‘আম র া নতুন ডে ান দর ে র্াে ক্রর্  ে র সত আক্রসক্র ন ।  আম াসদর  প্রস্তাসব  র া ক্র জ  
োে সল এ ক্ষ ুক্রণ  দু’ক্রট  পক্রর বার স ে  আম াসদর  হাসত  তু সল ক্রদ সত  হস ব।  আর  ডস দু’ক্রট  
ভূ -খসণ্ড র  দখল  আম র া ডযক্রদন  পা ব, ডসক্রদন আপনা সদর  ইম াম সে  আম র া ডেসড়  
ডদব।’  

‘আম াসদর  ইম াম  ডবাঁস  আ সে ন, তার  ক্রে  ক্রন শ্চয়তা  আ সে  এ বং আপন ার া 
ডয ে ো  র াখস বন , তার  ক্রে  িযা র াক্রন্ট  ডদসবন?’  

আহম দ ম ুসা   াক্রে ল সম য়  বাড়াসত  এ বং  ডে ানভাস ব আ জসে র  ম ত 
আসলা না স্থক্রিত  র াখস ত । 

আহম দ ম ুসার  ে ে া ডে র্ হ স তই দীি ত ে ায়  ডশ্ব তাি ক্রট  ম ুখ খুলল ।  বলল, 
‘ডতাম া সে  এ ে জন  ালাে  এ ক্রে য়ান ম সন হসে ।  ডে ান, আম র া এ খাসন ডখাে িল্প 
ে র সত আক্রসক্র ন ।  আক্রম  এ ে  ডে সে  ক্রতন পযতে  গু ণস বা।  এ র  ম স  য যক্রদ  আক্রম  আম ার  
প্রস্তাসবর  হ্যাাঁ  সূ ে  জব াব  না  প াই, তাহ সল পরব ততী  ি টন ার  জ স ন্য আম র া আর  দায়ী  
হসবা  ন া।’  

তার  ে ো ডে র্ হসতই তা র  দু’পাসে র  দুই ডস্ট নিান ার ী তাসদর  
ডস্ট নিান তাে  ে র ল আহম দ ম ুসা সদর  ক্রদসে । 

সর দার  আবুবে র  এ বং  ম ুহা ম্ম াদ ই সয়ক্রে নী দু’জসনই ত া ে াল আহম দ  
ম ুসার  ক্রদসে ।  আ হম দ  ম ুসার  দু ই ক্রর ভল ভার  তার  দুই  পসে সট ।  ডস  সর দা সর র  ক্রদসে  
না তাক্রে সয়ই  বলল, ‘ত  যতয  রুন ।’  

ডশ্বতে ায় ডস ই ডলাে ক্রট  ‘ক্রতন’ পযতে  ডিাণ া শু রু ে সর সে । 
এ ে .... 
দুই... 
দুই বলার সসি  সসি  ডস্ট নিান ার ীসদর  হা ত ডস্ট নিাসন র  ফায়াক্রর ং 

পসয় সন্ট   সল ড িল, লক্ষ য ে রল আহম দ ম ুসা । 
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সর দার, ম ুহাম্ম াদ ই সয়ক্রে নী এ বং পা সে র  সে সলর  বযাকু ল ড াখ আহম দ  
ম ুসার  ক্রদসে  ক্রন বদ্ধ।  ড পেসন  স ে সলর  ম স য ম ৃতযুর  ক্রন স্তি তা । 

আহম দ ম ুসার  ক্রস্থর  দৃক্রি  স াম স ন । 
ডশ্বতে ায় ডলাে ক্রট  উ চ্চার ণ ে র ল - 
ক্রতন ...। 
ডস্ট নিান ার ী  দু’জসনর  ডদহ  নসড় উ ে ল এ ে টু, এ র পরই েুসট আসার  

ে ো গুক্রল র  ড দয়াল । 
ক্রে ন্তু ‘ক্রতন’ বলার সাসে সা সে ই আহম দ ম ুসার  দুই প সে ট ডেসে  ক্রবদুযৎ  

িক্রতসত  ডবক্রর সয়  এ ল দু’ক্রট  ক্রর ভল ভার ।  ডসই  সাস ে দু’ক্রট  গুক্রল  ড বক্রর সয় এ ল তার  দুই  
ক্রর ভল ভার  ডেসে  এ বং তক্ষু ক্র ণই ডদখ া ডিল , আ হম দ ম ুসার  ডদহ কু ণ্ড ক্রল  পাক্রে সয়  
সাম সন ক্রেট সে  পড়ল ।  য খন ত ার  ডদ হক্রট  উ সে  দাাঁড়াল, ডদখ া ড িল , তার  দুই  হাস তর 
দুই ক্রর ভল ভাসর র  নল  ডসই  ডশ্ব তে ায় ও ে ৃষ্ে ায় ডল াে  দু’জসনর  বুসে । 

‘ডতাম র া ড তাম াস দর  সব ডলা ে সে  অস্ত্র ডফসল ক্রদ সত বল, নইসল এ ক্ষ ুক্রণ  
দু’জসনর  বুে  এ সফ াাঁড় -ওস ফাাঁড়  হ সয়  যা সব ।’ িসজত  উ ে ল আ হম দ ম ুসার  ে ণ্ঠ তা সদর  
উ সেসশ্য। 

ডসসে সন্ র  ম স যই এ ত গুসলা  ি টন া ি সট ডিল ।  ভানুম ক্রতর  ড খলার ম ত। 
ডসসে সন্ র  ডখলা  যখন  ডে র্ তখন সর দার  আবুবে র, ম ুহাম্ম াদ ইসয়ক্রে নী এ বং  
সে সল ক্রব স্ফ াক্রর ত ড াসখ  ডদ খল , দু ই  ডস্ট নিান ার ীর  র ক্তাক্ত ডদহ  ম াক্রট সত  
লুসটাপুক্রট খা সে এ বং  তা সদর  ড ম হম ান দাাঁ ক্রড় সয়  আসে  ও পসক্ষ র  দুই  সর দাসর র  বুসে  
ক্রর ভল ভার   সর ।  এে  ম ুহূসততই দৃশ্যপট প া সে ডিস ে।  ক্রে ন্তু এ ই অসা য সা ন  
ে র ল ক্রে  ে সর  তাসদর  ডম হম া ন আহম দ ম ুসা! 

ক্র বস্ফাক্রর ত হসয়  উ সে ক্রেল ডসই  ে ৃষ্ে ায় ও ডশ্বতে ায় দু’জস নর ও ড াখ।  
প্রেসম  তাস দর  ে াসে স্ব প্ন ম স ন হসয়সে ।  ক্রে ন্তু সােী দু’জসনর  র ক্তা ক্ত লাে  ও 
ক্রর ভল ভাসর র  নসলর  ে ক্ত স্প ে ত তাসদর  ব সল ক্রদল  স্ব প্ন নয়, সবই ব াস্তব ।  আহম দ  
ম ুসার  ড াসখর  ক্রদ সে  এ ে বার  ড সয়ই  তার া বুসঝক্রেল , এ  ড লাসে র  অসা য ক্রে েু 
ডনই ।  সুতরাং,  আ হম দ  ম ুসার  ে ো ডে র্  হ সতই  ডশ্বতে ায় ড লাে ক্রট  ক্র ৎে ার  ে সর  
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উ ে ল, ‘ডতাম র া সবাই অস্ত্র ড ফসল দাও ।’ তার  ক্র ৎে ার  আতত -ক্র ৎে াসর র  ম ত 
ডে ানাল । 

তার  আসদ সে র  সাসে  সা সেই  তার  দসলর  স বাই  অস্ত্র  ডফ সল ক্র দল । 
আহম দ ম ুসা  ত াস দর  বু সে  ক্রর ভল ভার   সর  ডর সখ  উ চ্চ স্ব সর  বলল, 

‘ম ুহাম্ম াদ ইসয়ক্রে নী , ড তাম ার  ডলাে জন ক্রদসয় অস্ত্রগু সলা কু ক্র ড়সয় নাও ।  সে সলর  
পসে ট সা ত ে র সব , ক্রর ভল ভার  োে সত প াসর  ত াসদর  পসে সট ।’  

আসদসে র  সা সে  সা সে  ম ুহা ম্ম াদ ই সয়ক্রে নী ে সয়ে জনসে   াে  ক্রদ সয়  
ক্রন সজই েুটল ।  প্রে সম  সা ত ে র ল ডসই ডশ্বতে ায় ও  ে ৃ ষ্াং ি  ডলাে  দু’জনসে । 
তাসদর  পসে সট ক্রর ভল ভার  ড প ল । 

সম স্ত অস্ত্র  সংে হ ে সর  ম সক্রজস দর   ত্বসর  স্তু প ীে ৃত ে র া হ সলা । 
ক্রর ভল ভার  পসে সট  ডর সখ  আহ ম দ ম ুসা হ াসত  তুসল  ক্রন সয়সে  ডস্ট নিান ।  

ওসদর  ক্রদ সে  ডস্ট নিান বাক্রি স য় আহম দ ম ুসা ক্রন স দতে  ক্রদল , ‘ডতাম র া সবা ই উ পুড়  
হসয় শু সয়  পড় ।’ 

সসি  সসি  সব াই তার  ক্রন সদতে  পালন  ে র ল । 
আহম দ ম ুসা ম ুহাম্ম াদ  ইসয়ক্র ে নীসে  বলল, ‘ডতাম র া ও স দর  সবাই সে  

ক্রপেসম াড়া ে সর  হাত - পা ডবাঁস  ডফল ।’  
ওসদর  সব াইসে  ডবাঁস  ড ফলা হ সলা । 
ম ুহাম্ম াদ ই সয়ক্রে নীসে  আবার  ক্রন সদতে  ক্রদল আহম দ  ম ুসা, ‘ওসদর  িাক্রড় র  

সব জায়ি া ড ে  ে সর  এ স ।’  
িাক্রড়  ডে সে  পাওয় া ডিল আর ও দু’ক্রট  ডস্ট নিান এবং  ার  বা ক্স গু ক্র ল । 
অস্ত্র ও ডিালা -বা রুসদর  ক্র দসে  তাক্রে সয় পা সে র  সর দার  ও অন্যান্যস দর  

বলল, ‘ওরা ডোটখ াট এে টা যুসদ্ধর  প্রস্তুক্রত  ক্রন সয় এ সসক্রেল ।’  
‘এ তক্ষণ  যা  ড দখলাম, যা  ডদ খ ক্রে সব ডয সতয  এ ে ো ক্রবশ্বাস  ে র সত ম ন 

 াইসে  না ।  অসলৌক্রে ে  ডে ান  ক্রে েু ডদক্রখক্রন  ডে ানক্র দন ।  আজ  ড া সখর  স াম সন ত া 
ডদখলাম ।  ড তাম াসে  ক্রে  ব সল ে ৃতেতা জানাব তা আক্রম  জাক্র ন না ।’ বলসত বল সত  
বৃসদ্ধর  ড াখ  ডে সে  ঝর ঝর  ে স র  পাক্রন  ডনসম এল । 
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বৃসদ্ধর  ম তই  সে সলর  অবস্থা ।  সে সল আহম দ  ম ুসাসে  ড দখসে  এ ম ন 
দৃক্রি সত ডযন ডস ডে ান অসল ৌক্রে ে  জীব। 

আহম দ ম ুসা বৃদ্ধ সর দ ার সে  ব লল, ‘এ ে খণ্ড  ভাল সাদা ে াি জ দর ে ার ।’  
বৃদ্ধ সর দার  ত াে াল ইসয়ক্রে নী র  ক্রদসে ।  ইসয়ক্রে নীর  পাসে ই দাাঁক্রড়সয়ক্রেল 

ফাসতমা  ম ুসনে া ।  ডস বলল, ‘আক্রম  ক্রন সয়  আসক্রে  ভাইয় া ।’ ব সল  েুটল  বাক্রড় র  
ক্রদসে । 

এ ে টা পযা  ক্রন সয় ক্রফসর  এ ল ফাসতমা  ম ুসনে া দ্রুত । 
পযা  ও ে লম  ক্রন সয়  আহম দ ম ুসা ডিল  ডসই  ডশ্বত াি  ডলাে ক্রট র  ে াসে ।  

খুসল ক্রদল  তার  হাস তর বাাঁ ন । 
উ সে  বসল ডশ্ব তাি  ডলাে ক্রট । 
আহম দ ম ুসা  ত ার  পয া  ও  ে ল ম  এ ক্রিসয় ক্র দসয়  বলল, ‘ক্রল খুন ডসখানে ার  

দাক্রয়ত্বে ীলসে, পত্রবাহে সদর  হাসত  ইম াম  সা সহব সে  ক্রদসয়  ক্র দসত ।  ডদক্রর  ে র সবন 
ন া।  আম ার  সম য় খুব ে ম ।’  

বৃদ্ধ  সর দার, ম ুহাম্ম াদ  ই সয়ক্রে নী, ফাসতমা  এ বং  আর ও  ে সয় ে জন প্র ান 
বযক্রক্ত আহম দ  ম ুসাস দর   ার ক্রদ সে  এ সস  দাাঁক্রড়সয়ক্রেল ।  তার া  বু ঝসত  পার ল আ হম দ  
ম ুসা ক্রে  ে র সত যা সে। 

ডশ্বতাি  ডলাে ক্রট  পযা  ও ে লম  হাসত তুসল ক্রন ল ।  তার পর পক্রর পূণত দৃক্রি সত 
আহম দ ম ুসার  ক্রদ সে  তাক্রে সয় বলল, ‘আপক্রন ডে?’  

‘এ  প্রসশ্নর  জব াব আক্রম  ডদব  ন া ।  আপক্রন ক্রলখনু ।’  
‘আক্রম  জাক্রন, আম াসে  ক্রল খসত ই হস ব ।  ক্রে ন্তু আপনার  ম ত এ ে জন ম ানুর্ 

এ ই প্রেম  ড দখলাম ।  বল সবন ক্র ে , আপনার  নাম  ক্রে?’  
‘আম ার  নাম ও আক্রম  বলব  না ।’  
‘ম সন হসে ,  ডে াো ও ডদস খক্রে আপনাসে ।’  
‘ডদখুন ,  আক্রম  আ পনার  ডে ান প্রসশ্নর ই জ বাব  ডদব  না ।  ক্রল খুন  তাড় াতাক্রড় ।  

আর  শু নুন , ডে ান সসঙ্ক ত পাে া বার  ড িা  ে র সবন না ।’  
ক্রল খল ডলাে ক্রট । 
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পযা  ও ে লম  ডস ডফরত ক্রদল  আহম দ ম ুসার  হ াসত ।  বলল, ‘আপনাসদর  
এ  প্রতার ণার  ফল ভ া সলা  হস ব না ।’  

ডহা ডহা  ে সর  হাসল  আহম দ ম ুসা ।  বলল, ‘প্রতার ণা আম র া ে সর ক্রে? ন া 
আপনাসদর  প্রতার ণা, ব্ল্যাে সম ইল ও জি ন্য র্ড়যসির  ডম াে াক্রবলার  আম র া ড িা 
ে র ক্রে? তসব ক্রে েু এ ে টা ে র ব আম র া ।  সব অন্যাসয়র  প্রক্রতক্রব ান না হওয়া প যতে  
ডতাম াস দর  োড়ব  না।’  

ডশ্বতাি  ডলাে ক্রট র  ড াস খ ড া খ ডর সখ  অতযে ে সে ার  ে সণ্ঠ  ে ো ে য়ক্রট 
বলল আহম দ ম ুসা। 

ডলাে ক্রট র  ম ুখ ম্লান  হ সয়  ডিল ।  ডস  ক্রবশ্বাস  ে র ল আ হম দ  ম ুসার  প্রক্রতক্রট  
ে ো। 

আহম দ ম ু সা সসর  এ ল ওসদর  ে াে ডেসে ।  সর দার সে  লক্ষ য ে সর  বলল, 
‘এ ে টু পর াম ে ত দর ে ার ,  লুন ম সক্রজ সদ বক্রস ।’  

এ লাে ার  প্র ানিণ সে সল ম সক্রজ সদ বসল । 
দাাঁড়াল আহম দ ম ুসা ।  বলল, ‘এ খন ক্রতনক্র ট আশু  ে র ণ ীয় ে াজ আসে ।  

এ ে, বন্দী ডলাে সদর  ডে াে াও  ডে ান ক্রন র াপদ জ ায়িায় র া খস ত হস ব ।  দুই, পুক্রলে 
ডস্ট ে সন  ডে উ  ক্রি সয় ম াম লা  দাসয়র  ে সর  আসস ত  হস ব ডয, আম াসদর  ইম াম সে  
ক্রে  ন্যাপ ে সর  র াখার  পর ই সলাম েহণে ার ী দু’ক্রট  পক্রর বার সে  ক্রেক্রন সয় ডনবার  
জসন্য ওরা ম ার ািে  অসস্ত্র  সক্রিত হ সয় হাম লা  ে সর ক্রেল আম াসদর  পল্লীস ত ।  
র ক্তক্ষ য়ী সংি াসতর পর ওস দর  পরাক্রজত ে র া হসয় সে ।  সংি সর্ত ম ার া পসড়স ে  
তাসদর  ে সয়ে জন ডনতা  এ বং  তাসদর  ডবে  ক্রে েু  ডলাে ।  ও সদ র   র ম পসত্রর  এ ে ট া 
ে ক্রপ পুক্রলে সে  ক্রদসত হস ব ।  ক্র তন নাম্বার  ে াজ  হ সল া, ে সয়ে জন ডয সত হসব  ইম াম  
সাসহব সে  খুসল  আনসত ।’  

আহম দ ম ুসা বলল । 
ম ুখ খুলল আবুবে র  ক্রবসি াক্রভট ।  বলল, ‘আলহাম দুক্রল ল্লাহ! এ  ে াজগুসলা  

আম াসদর  ম াে ায় ক্র েল না ।  সম্ম াক্রন ত ডম হম ানসে  ডম াব া র ে বাদ ।  তার  প্রক্রত 
ে ৃতেতা ে াপন  ে র ক্রে এ বং  আল্লাহর  শু ে ক্রর য়া আদ ায়  ে র ক্রে ।  আম ার  এ খন  ম সন  
হসে , আল্লা হ ডম হম ানসে  পা ক্রে সয়সেন এ ে  গুরু তর সঙ্ক স ট  আম াসদর  সা হাযয  
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ে র সত ।  ে ল্পনা ে র সত ভয় হয় , ক্রতক্রন  আজ না  োে সল  আম াসদর  ক্রে  ি টত! 
এ খনও আম ার  ম সন হসে , যা ডদখলাম  সব  ডযন স্ব প্ন ডদ খলা ম ।  ক্রবপযতয়সে  ক্রতক্রন  
ডযভা সব ক্রবজ সয় পক্রর ণত ে র সলন, তা ডে ান ম ানুসর্র  পসক্ষ  সম্ভব  বসল  আম ার  
জানা ক্রেল না ।’  

উ পক্র স্থত সবাই  আল্লাহু আে ব া র  ধ্বক্রন  ক্রদসয়  উ ে ল । 
বৃদ্ধ সর দ ার  ডেসম  ক্রিসয়ক্রেল ।  আবার  বলস ত শু রু  ে র ল, ‘আম াসদর  ডয  

বন্দ ীে ালা আসে, ডসখা সন বন্দীর া আপাতত োে সব ।  আম াসদর  এ লাে া র 
ক্রন র াপি ার  দাক্রয়ত্বে ীল ‘আলী ওসে া া’ ে সয়ে জনসে  ক্রনসয় োনায়  যা সবন ।  
ইসতাপূ সবতর  ম াম লাগু সলা ক্রত ক্র ন ই ে সর সেন ।  আর  ইম াম  সাস হবসে  উ দ্ধার  ে র সত  
ডে  যাসবন, এ টা সম্ম াক্রন ত ডম হম ান ক্রে ে  ে র সল ভাসলা হয় ।  এ ই উ দ্ধার  ে াজ ডে ম ন 
ে সর  ক্রে ভাসব হ সব তা আম ার  ম াোয়  আসস ে না।’ 

োম ল বৃদ্ধ। 
আহম দ ম ুসা উ সে  দাাঁড়াল।  ব লল, ‘ইম াম  সাসহ বসে  উ দ্ধার  ে র সত আক্রম 

যাব।  আম ার  সা সে  োে সব  দু’জন।  তাসদর  এ ে জন ম ুহাম্ম াদ ইসয়ক্রে নী।  
আসর ে জ ন সে  ক্রে ে  ে সর  ডদসব ন সরদার ।’ 

আহম দ ম ুসার  পাসে ই বস া ম ুহাম্ম াদ ই সয়ক্রে নীর  ম ুখ খুক্রে সত উ জ্জ্বল হসয়  
উ ে ল।  ডম হম ান ক্রন সজ তাসে  সি ী ক্রহ সসসব  ক্রন বতা ন ে সর সে ন - এ ই আনন্দ  তার  
বুসে   র সে না।  আসবি -উ চ্ছ্বাস স তার  দু’ড াসখর  ডে াণায় অ শ্রু ড দখা  ক্রদল। 

আহম দ ম ুসার  ে ো ডে র্ হস ল সর দার   ার ক্রদসে  ড সয় ব লল, ‘হাসান 
ইসে াকু , তকু্রম  দাাঁড়া ও।’ 

সসি  সসি  সু িক্রে ত ডদ সহর  এ ে জন বক্রল ষ্ঠ ে ৃষ্াংি  নবয  যুবে  উ সে  
দাাঁড়াল।  ক্রবনসয়র  ভাব  তার  ম ুসখ, এ ে টা সলি দৃ ক্র ি  তার  ড াসখ।  ক্রন সর ট ক্রন সো  
যুবে  ডস। 

সর দার  বলল, ‘খুব ভ াসলা ড েসল হাস ান ইসে াকু ।  আম াসদর  এ ে জন 
ডসনা যক্ষ  ডস।’ 

‘ডখাে  আম স দদ।’ যুবে ক্রট র  ক্রদসে  ড সয় স হাসস্য  বলল আ হ ম দ ম ুসা। 



ক্রস এবং ক্রক্রসসন্ট  155 

 

বৃদ্ধ সর দার  আহম দ  ম ুসার  ক্রদ সে  ড সয়  বলল, ‘ক্রে ন্তু ক্রতনজসন ক্রে  হসব? 
ে ত্রুসদর  এ ে দম  ম াঝখাসন  ক্রি সয় ড তা পড়সত  হস ব ।’ 

‘ে ম  ডলাে  ডযসত হসব।  ও স দর  ডবাঝ াসত হসব, আম র া যুদ্ধ ে র সত 
আক্রসক্র ন।’ 

‘ক্রে ন্তু ক্রে েু যক্রদ ি সট?’ 
‘আল্লাহ্ স াহা যয ে র সবন ।’ 
বৃদ্ধ সর দার  আহম দ ম ুসার  ক্রপ সে  হাত বুক্রল সয় বলল, ‘আলহা ম দুক্রল ল্লাহ।  

ডতাম ার  ে াে ডে সে  আল্লাহ্  আ ম াসদর  অসনে  ক্রে ক্ষ া লা সভর  সুসযাি  ক্রদসয় সেন।’ 
‘আম াসদর  এ খন ওো দর ে ার ।’ বলল  আহম দ  ম ুসা। 
উ সে  দাাঁড়াল বৃদ্ধ  সর দার । 
পসর  উ সে  দ াাঁড়াল সব াই। 
 
 
 
হাসান ইসে াকু  ম ুহাম্ম াদ  ই সয়ক্রে নীর  বাক্রড় র  সাম সন দাাঁক্রড়সয়ক্র েল। 
ফাসতমা ম ুসনে া বাই সর  ডে সে  বাক্রড় র  ক্রদসে  আসক্রেল।  হাস ান ইসে াকু সে  

ডদস খ ডস দাাঁড়াল।  বলল, ‘ইয়াউক্রন্  ক্রবশ্বক্রবদযালসয়  ডলে  ার া র  পসদ  দর খ াস্ত ে র ার  
ে ো, ে সর ে দর খাস্ত?’ 

‘র াি ে সর া না, দর খাস্ত আক্রম  ে ক্রর ক্রন।’ 
‘ে র ক্রন? ডে ন?’ 
‘ক্রবশ্বক্রবদযালসয়  প্রসফ সার ী ে র ার  সম য় ক্রে  আম াসদর  এ টা? ক্র স এ বং 

ক্রক্র সসসন্ট র  এ  লড়াই না  ক্রম টসল...।’ 
ফাসতমা ম ুসনে া বাাঁ  া ক্রদসয় ব লল, ‘প্রসফসার ী ে সর  এ  লড়া ই ে র া যাসব  

ন া, ডে  ব সলসে?’ 
‘ডসট া পাটতট াইম  হসব।  ক্রে ন্তু জাক্রত ড য  ফলুট াইম   ায়।  তুক্র ম ও ক্রে  এ টা 

 াও না  ম ুসনে া?’ 
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ফাসতমা ম ুসনে ার  ম ুখ িম্ভ ীর  হসয় উ ে ল।  বলল, ‘ াই।  ক্রে ন্তু লড়াই -এ র  
ডক্ষ ত্র ক্রে  এ ে টাই ?  বুক্রদ্ধবৃক্রি ে  লড়াই ক্রে  ল ড়াই নয়? বুক্রদ্ধবৃক্রি ে  লড়াইসয়  
আম াসদর  ডলাে  ডনই !’ 

‘ডতাম ার  স াসে  আক্রম  এ ে ম ত ম ুসনে া।  ক্রে ন্তু আোসসনর  ম ু সখ জ াক্রতর  
অক্রস্তত্ব য খন ক্রব পন্ন হয়, তখন সে স্ত্র লড়া ইটাই  অে াক্র ে ার  পায়।  আক্রম  ডসট া ই 
ে সর ক্রে।’ 

‘তুক্রম  দর খাস্ত ে র ক্রন , ডস  ে ো আসি ডে ন বলক্র ন?’ 
‘তুক্রম  এ টা পেন্দ ে র সব  না , ত াই বক্রল ক্রন ।’ 
‘ডে ন, জাক্রতসে  আক্রম  ভাসলাব াক্রস না?’ 
‘ন া, তা আক্রম  বক্রল ক্রন ।’ 
‘ডদখ, আক্রম ও জাক্রতসে  ভাস লাবাক্রস।  জাক্রতর  জস ন্য জী ব ন ক্রদসত হসল  

ডতাম ার  ড সয়  ড প েসন  োে স বা  না।  ক্রে ন্তু  আক্রম  ম সন  ে ক্রর , সবার  অ োক্র ে ার  এ ে  
র ে সম র  হওয়া ক্রে ে  নয়।’ 

‘তুক্রম  ক্রে ে  বসলে।  এ  সংে টট া ডে সট য াে, তুক্রম  যা  াও  তা - ই ে র ব।’ 
ফাসতমা  ম ুসনে ার  ম ুসখ  এ ে টা সলি  হাক্রস  ফু সট উ ে ল।  বল ল, ‘এ ভাসব  

ে ো ব সলা  না।  আক্রম  ড তাম ার  পা সে  ে াে সত   াই, পে প্রদে তে  হস ত   াইক্রন  
ে খনও।’ 

হাসান  ইসে াকু  ে োর  ডম াড়  ি ু ক্র র সয় ডনবার  জ সন্য  বলল, ‘খুক্রে  হওক্রন , 
আক্রম  আহম দ ম ুসার  সি ী হসত  পার ক্রে অক্রভ যাসন?’ 

‘আম ার  ক্রহংসস  হসে।  তুক্রম  ডয  ডসৌভ ািয ডপসল  আম ার  তা  জু টল  না।’ 
‘আো, আম াসদর  ডম হম ান এ ই আহম দ  ম ুসা ডে?’ 
‘আম ার ও প্রশ্ন  এ টা।  উ ক্রন  ডয  পক্রর  য়ট ুকু  ক্রদসয়সেন, ডসট া আসল পক্রর  য় 

নয়।  ডয  বুক্রদ্ধ, ডয  সাহস  এ বং  ড য ক্রক্ষ প্রতা  উ ক্রন  ডদক্রখ সয়সেন, ডসট া অ সলৌক্রে সে র  
ম ত। ডিাটা পৃক্রেবী সত দু’ ার জন ডলাে  এ ম ন োসে ।’ 

হাসান  ইসে াকু  ক্রে েু  বলসত  য াক্র েল ।  ক্রে ন্তু বলসত  ক্রিসয়  ড েসম  ডিল।  বাক্রড়  
ডেসে  ড বক্রর সয় আসস ে আ হম দ  ম ুসা এ বং ম ুহ াম্ম াদ ইসয়ক্রে নী । 
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ওরা ে াোে াক্রে  আস সতই  ফ াস তমা ম ু সনে া  সালাম  ক্রদল  আহ ম দ ম ুসাসে  
এ বং বলল, ‘জনাব, এ   র সনর  অক্রভযাসন  ডম সয় সদর  অংে ে হ ণ  ক্রে  ক্রন ক্রর্ দ্ধ?’ 

‘ন া, ক্রন ক্রর্ দ্ধ নয়।  তসব ডম সয় সদ র সে  প্রেসম ই আক্র ম ণে ার ী ে ক্রক্ত ক্রহ সসস ব  
বযবহার  ে র া হয় না।  প্রেসম  ত ার া প্রক্রতরক্ষ া ে ক্রক্ত, পসর  তার া আক্র ম ণে ার ী ে ক্রক্ত। 
আর  ডেসলর া স ব সম য় আক্র ম ণে ার ী ে ক্রক্ত , যক্রদ আক্র ম সণর  প্রসয়াজন হয়।’ 

‘আক্র ম সণ ডম সয়র া ক্রেতীয়  পযত াসয়র  ে ক্রক্ত ডে ন?’ 
‘ডেসল সদর  আক্র ম ণ বযেত হ স ল ডম সয়র া তা সদর  স হসয াক্রি তায় আসস ব, 

এ টাই সবক্রদে  ক্রদসয়  স্ব াভাক্রবে ।’ 
‘ ন্যবাদ।  আক্রম  বু সঝক্রে। ক্রে ন্তু ম াসে  যখন লড়াই, তখন ি সর  োে া ে ত 

ে িের  বুঝসবন না।’ 
হাসল আহম দ ম ুসা।  বলল, ‘ড বান , ি সর  ের ার  ম ত অসনে  ে াজ  আসে। 

আক্রম  ডতাম াসে  এ ে টা ে াজ ক্র দ সয় ডযস ত  া ই।’ 
‘ে াজ  াওয়ার  পসর  ডতা  বল স েন !’ ফা সতমা  ম ু সন ে ার  ে সণ্ঠ অক্রভম াসনর  

সুর । 
‘সক্রতয ভুসল  ক্রিসয়ক্রেলাম।  তুক্র ম  আম াসে  স্মরণ  ে ক্রর সয় ক্রদসয় ে।’ 
‘ ন্যবাদ।  বলুন।’ ড হসস  বল ল ফাস তমা ম ু সন ে া। 
‘তুক্রম  এ ে টা ক্রর সপাটত ত ত ক্রর  ে র ।  এ খানে ার  ম ুসক্রলম  অক্র বাসীর া ক্রে  

 র সনর  জুলুম ও র্ড় যসির  ক্রে ে ার  হসয়স ে KOC-এ র  পক্ষ ডেসে ,  এ র 
প্রক্রতক্রব াসনর  জসন্য  ডত াম র া সর ে াসর র  ে াসে ক্রে ভাসব ে তবার  ডি ে এ বং ত ার  
ডে ান ফল  হয়ক্রন -এ সবসহ  ইস লাম  ম তেহণে ার ী দু’ক্রট  পক্রর ব ার সে  ক্রে ভাসব  ডফরত  
 াইল ওরা, ক্রে ভাসব  ইম াম  সা সহবসে  পণবন্দী  ে র ল, ক্রে  ে সর  দু’ক্রট  ভূখণ্ড  দ াক্রব 
ে র ল, ক্রে   র ম পত্র তার া ক্রদল এ বং সবতসে সর্  আজসে র  ি টন া - সবই ডতাম ার  
ক্রর সপাসটত োে স ত হ সব।’ 

বসল আ হম দ  ম ুসা  ক্রপসে র  বয া ি ড েসে  ক্ষ ুদ্র  এ ে টা অসটা -ে যাসসট  ডবর  
ে সর  ফাসতমা  ম ু সন ে ার  হাস ত ক্র দসয়  বলল, ‘ক্রর সপাটত ডলখ ার  প র  এ ই ে যাসস সট ডসট া  
ডর ে  ত ে র সব।  সবসে সর্ ডতা ম ার  পক্রর  য় বলসব, ‘ফাস তমা ম ু সন ে া, ইয়াউক্রন্ , 
ে যাসম রুন, ডে া িঃ  এ , এ ম -১১ এ বং আর, এ ফ, এ , এ ম -৮।’’ 



ক্রস এবং ক্রক্রসসন্ট  158 

 

‘ক্রে ন্তু ক্রে েুই বুঝল াম  না।  ড র ে  ত ে র সবা ডে ন , আম ার  পক্রর  য় ক্রে  
দর ে ার, ডে া  নাম্বার  ক্রে  এ বং  ডে ন?’ 

‘ডর ে  ত  ে র সব।  ে ার ণ , ডতাম ার  এ ই ডর ে  ত যাসব  ‘ওয়াডত ক্রন উ জ  
এ সজন্সী’ (WNA) এ বং ‘ক্রফ্র  ওয়াডত ডটক্র লক্র ভে ন’ (FWTV)-এ র  ে াসে।  ডতাম ার  
পক্রর  য় দর ে ার ।  ে ারণ , পক্রর য়হীন ে ার ও ক্রর সপা টত ত ার া পসড়ও ডদস খ না।  আর  
ডে া  নাম্বার  দর ে ার ।  ে ার ণ , ডে া  নাম্বার  না  হ সল  তার া  ক্র র সপাটত ক্রবশ্বা স  ে র সব 
না।’ 

‘ক্রর সপাটত ক্রে  ে র সব তার া?’ 
‘ওয়াডত ক্রন উ জ এ সজন্সী ও  ক্রফ্র  ওয়াডত ডটক্র লক্র ভে সনর  ম া যসম ডিাটা  

পৃক্রেবীসত  তা  েক্রড়সয়  পড়স ব।’ 
‘আম ার  এ ই ক্রর সপাটত?’ 
‘হ্যাাঁ।’ 
‘ক্রে ন্তু তার া  তা  ে র সব  ডে ন? আম ার  পাে াসনা  এ ই  ক্রর সপা সটত র  প্রক্রত  তার া  

গুরুত্ব  ডদ সব  ডে ন?’ 
‘এ ই জসন্য  ড তা ডে া  নাম্বার ।’ 
‘এ, এ ম -১ ১  -এ র  অেত ক্রে?’ 
‘আহম দ ম ুসা -১ ১ ।  এ র  অেত, আহম দ ম ুসা  তার  এ িা সর াত ম  ক্রর সপাটতার  

ক্র হসসসব  ফা সতমা ম ুসনে াসে  ক্র র ে সম ন্  ে র সে।’ 
‘ঐ  দুই  ক্রন উ জ ক্রম ক্র য়ার তাহ সল আক্রম  সা ংবাক্রদে  হসয়  য া ব!’ আনসন্দ  

উ জ্জ্বল হসয়  উ ে ল ফাস তমা ম ুস নে ার  ড াখ -ম ুখ। 
‘অবশ্যই।’ 
‘ডে সর্াক্ত ডে া টার  অেত ক্রে?’ 
‘আর, এ ফ, এ, এ ম -৮ -এ র  অেত হসল া , আহম দ ম ুসার  পক্ষ  ডেসে  অিম  

ক্রর সপাটত।’ 
‘আসির ডে া  এ বং  এ ই ডে াস  র  ম স য পােতে য বুঝল াম  না।’ 
‘আসিরট া ডতাম ার  ক্রন জস্ব  সাং বাক্রদে  ডে া ।  আর  ক্রেতীয়টা আম ার  ক্রন জস্ব 

ক্রর সপাসটতর  ডে া ।’ 
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‘ক্রে ন্তু  ক্রর সপাটতক্র ট  ডতা  আক্রম  পা ে াক্রে ।’ 
‘তুক্রম  পাে াে বসট।  তসব ক্রর সপ াটতক্র ট আম ার  ক্রন সদতসে  পাে াসনা হসয়সে  বসল  

তার া  সর  ডন সব  এ বং জ রু ক্র র  ক্রভক্র ি সত তখনই  ক্রর সপাটত ট া প্র া র  ে র সব।’ 
‘তাহ সল আম াস দর  ক্রন জস্ব  পাে াসনা ক্রর সপাটত  এ ই  র সনর  জরু ক্র র  ক্রবসবক্র ত  

হসব  না, তাই না?’ 
‘ডতাম া সদর  ক্রর সপা সটতর  প্র ার  ক্রন ভতর ে র সব গুরুস ত্বর উ পর।  সসি  সসি ও  

প্র ার  হস ত প াসর, আবার  পসর ও হ সত প াসর ।’ 
‘আম র া যক্রদ আ পনার  ডে া  ব যবহার  ে ক্রর?’ 
‘তা  পার সব  না।  ে ার ণ , আম া র  ডে া  এ বার  ৮ হসয় সে, পসর  ে ত হ সব  

তুক্রম  জানসব না।’ 
‘বুসঝক্রে। আ সর ে টা ে ো।’  
‘ক্র ে?’  
‘আপক্রন আম াসে  ঐ  দু’ক্রট  ক্রন উ জ ক্রম ক্র য়ার সাংবাক্রদে  বানাসল ন, আপনার  

ক্রর সপাটতসে  ওরা তক্ষুক্র ণ প্র ার  ে র সব - এ সসবর  ে ার ণ ক্রে ?  আপনার  সাসে  ওস দর  
সম্পে ত ক্রে?’  

‘এ সব ে ো পসর  হ সব।  এ খন সম য় ডনই।  তুক্রম  ক্রর সপাটত ডর ে  ত ে র ।’ বসল 
আহম দ ম ুসা তাে াল ম হুাম্ম া দ  ইসয়ক্রে নীর  ক্রদসে ।  বলল, ‘ ল ।’  

‘আল্লাহ্ হাস ফজ হ াসান, আল্লাহ্ হ াসফজ  ম ুহাম্ম াদ  ইসয়ক্র ে নী।’ ক্রবদায়  
জানাসত ক্রি সয় বলল ফা সতমা ম ুসনে া।   

‘সক্রতয ক্রহং সস হ সে ।  এ ম নভাসব ক্রব দায় ডে উ  আম াসে  ড দয়  না।’ বলল 
আহম দ ম ুসা।  হ াক্রস তার  ম ুসখ ।   

‘ডে ন আব্বা, আম্ম া, ভাই, ডবা ন, ক্রে ংবা ক্রন জস্ব  ডে উ  ডনই  আ পনার?’  
‘যখন ক্রেল ,  তখনে ার  ে ো প্রা য় ভুসলই  ডিক্রে।’  
‘বাক্রড় সত  তা হসল ডে  আসে  আ পনার?’  
‘বাক্রড়  োে সল তসব ই ডতা  ড সখাসন  ে ার ও োে ার  প্রশ্ন আসস।’ ডহসস  

বলল আহম দ ম ুসা।   
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ক্রে ন্তু এ ই হাক্রস ফাসতমা ম ুসন ে া, হাসান ই সে াকু  ও ম ুহা ম্ম া দ ইসয়ক্রে নীর  
ে াসে ে ান্নার  ড সয় ও ে রুণ ম সন হসলা ।  ক্রবক্রস্মত দৃক্রি স ত তার া তাে াল আহম দ 
ম ুসার  ক্রদসে ।   

‘এ স’ বসল  হ াাঁটসত শু রু  ে সর স ে।  
‘ডখা দা  হা সফজ ,  আহম দ  ম ুসা  ভাইয়া।’ ম ুসখ হ াক্রস ডটসন বলল ফা সতমা  

ম ুসনে া।   
আহম দ ম ুসা ম ুখ ক্রফক্রর সয় ফাসতমা ম ুসনে ার  ক্রদসে  ড সয় বলল, ‘ক্রফ  

আম াক্রন ল্লাহ্ ডবান।’ আহম দ ম ুসার  ডে াাঁ সটও হাক্রস।  ক্রে ন্তু ড াসখ ক্রন িঃ সীম  তৃষ্ার  
এ ে টা োয়া। হে াৎ  ে সর ই তা র  ড াস খ ডভসস  উ সে ক্রেল ক্রসংক্র ে য়াং -এ র  এ ে  ম রু -
পল্লীর  দৃশ্য।  ডয খাসন  ক্রন সজসে  ডস  ডদ খসত  ড পল ম াসয়র  ডে াস ল, ক্রপতার  বাহুবন্ধসন  
এ বং ডোট  ভাই  ও  ডবা সনর  ক্রম ক্রি   াসে  পক্রর প্ল্াক্রবত  অবস্থায়।   

আনম না হসয়  প সড়ক্র েল  আহম দ ম ুসা  ম ুহূ সততর  জসন্য।  ওস দর  ক্রতনজসনর  
ে াসর ার ই  তা নজর  এ ড়াল  না।   

পরক্ষ সণ ই আহম দ ম ুসা ড হসস  উ ে ল।  বলল , ‘স্মকৃ্রতর  আক্র মসণর  ক্রে ে ার 
হসয়ক্রেলাম।   ল।’  

বসল হ াাঁটসত  শু রু ে র ল আহম দ ম ুসা।   
ম ুহাম্ম াদ ই সয়ক্রে নী এ বং হা সা ন  ইসে াকু ও হ াাঁটসত শু রু  ে র ল তার  

ডপেসন ।   
‘ডে াে’ডদর  ক্রন সয়  আসা  এ ে ক্রট িাক্রড়  ক্রন ল আহম দ  ম ুসা।   
ম াইসক্র াবাসক্রট র  ড্র াইক্রভং ক্রস সট বসল ডস।   
ম ুহাম্ম াদ ই সয়ক্রে নী এ বং হাসা ন ইসে াকু  বলল পাসে র  ক্রসসট ।   
‘ইসদজ া, ডযখ াসন আম া সদর  ড যসত হস ব, ে তদূর  হসব?’  
‘হাইও সয়  ডেসে  দক্রক্ষ সণ  ক্রবে  ম াইসলর  ম ত হ সব।’ 
‘ডতাম র া দু’জসনই ড তা ড ন , তাই না?’  
‘হ্যাাঁ।’ বলল ম ুহাম্ম া দ ই সয়ক্রে নী।   
‘ডতাম া সদর  দু’জসনর  ে াসে  ে ািজ -ে লম  আসে?’  
‘আসে।’ বলল তার া  দু’জসনই ।   
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‘‘ইসদজা’য় ‘ডে াে’-এ র  ডয ি াাঁ ক্র ট, তার  ক্রবক্রডং গুসল ার  ডলা সে ে ন  
ডতাম াস দর  ম সন আস ে?’  

‘আসে।’ বলল তার া  এ ে সাস ে।  
‘তাহ সল ডত াম র া দু’জসন ওস দর  ি াাঁ ক্রট র  দু’ক্রট  ডস্ক  আাঁে ।  তা সত যতদূর  

সম্ভব র াস্তা, ফাাঁে া জায়িা, ক্রবক্রডং, দর জা ইতযাক্রদর  অবস্থান  ডদখা সব।’  
খুক্র ে  ম সন ওরা দু’জন  পসে ট ডেসে  ে ািজ ডবর  ে সর  ড স্ক  আাঁে ায় 

ম সনাসযাি  ক্রদল।   
িাক্রড়  েুসট   লল দক্রক্ষ সণ  ডে াে -এ র  উ ি র াঞ্চলীয় গুরুত্বপূণত ি াাঁ ক্র ট ইসদজ ার  

উ সেসশ্য।   
ইয়াউক্রন্ িাম ী হাই ওসয়স ত উ ে ার  পর হাইওসয়  সর  ক্রে েুটা পুসব এ ক্রিসয়  

ইসদজা িাম ী সড় সে  উ ে ল আহ ম দ ম ুসার া।  সড়ে ক্রট  সম্প্রক্রত পাে া ে র া হসয় সে।  
ইসদজা  ড োট এ ে টা ে হর ।   
সুি া নদীর  এ ে টা ে াখার  তীস র  এ ই ে হর ক্রট ।  ে হসর র  পূবত প্রাসে নদ ীর  

তীসর  এ ে টা এ লাে া জুসড় ‘ডে াে’-এ র  আঞ্চক্রলে  সদর  দফতর ।   
‘ডে াে’-এ র  দফতর ক্রট র  দক্রক্ষ ণ পাে  ক্রদ সয় ন দী  আর  উ ি র  পাে  ক্র দসয় 

ইয়াউ ক্রন্ র  ক্রদে  ডেসে  আস া সড়ে ।   
সড়ে  ডেসে  িজ পাাঁ স ে  দূ সর  এ ে টা বড় ডিট।  ডিসট এ ে টা বড় 

নাম ফলে িঃ  ‘ক্রে ং ম  অব ক্র াইস্ট’।   
ডিটক্রট  ডখ ালা। ডিসটর  দু’পা সর  দু’জন িা ত দাাঁক্রড়সয়। ত াসদর  হা সত 

র াইসফল।  
আহম দ ম ুসার  সাম সন   যাে স বাস ত  হাস ান ও  ম ুহাম্ম াসদর  আাঁে া দুইক্রট  

ডস্ক ই  ডম সল  র াখা।   
ডস্ক  ডদ সখই  জায়িাটা  আহম দ ম ু সা ক্রে ে  ক্র ন ল।   
ডয িক্রত সত আ হম দ ম ুসা  সড়ে  ক্রদসয় এ সসক্রেল, ডস এ ে ই  িক্রতসত  ডস  

ডিসটর  ক্রদসে  অেস র  হসলা।  
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িাক্রড় ক্রট  ডদস খই  ডিটম যান র া িা ক্রড় ক্রট সে  প্রেসম  ক্রক্ল য়াসর ন্স ক্রদস য়ক্রেল।  ক্রে ন্তু 
ডিসটর  ে াে াে াক্রে হসল  আহ ম দ ম ুসাস দর  ডদখ ার  পর  ত া র া হ াত  তুসল  ি াক্রড় র  
িক্রতসর া  ে সর  দ াাঁড়াল।   

িাক্রড়  দাাঁড়  ে র াল আহম দ ম ুসা ।   
ডিটম যান দু’জন ডশ্বতাং ি। 
তার া দু’ক্রদে  ডেসে  দু’জন িাক্র ড়র  জানালায় দ াাঁড়াল।   
‘জন ক্রস্ট সফন আম াসদর  পাক্র ে সয়সেন।  ক্রতক্রন  ক্র ক্র ে  ক্রদসয়সেন ফ্রাসসায়া  

ক্রববক্রসসয়সর র  ে াসে।’ বলল আহম দ ম ুসা।   
‘ডদক্রখ  ক্র ক্র ে?’ বলল ি া তসদর  এ ে জন।   
‘ক্র ক্র ে  ডতা ফ্র াসসায় ার  জসন্য ,  আপনার  জসন্য  নয়।’  
‘ক্রে ন্তু আম র া ডদখ সত পাক্রর ।’  
‘ডদখ সত  হসল  তা সে   াকু ন, ক্রতক্রন ই ডদ খাস বন।’  
িা ত দু’জন পরস্প সর র  ক্রদসে  তাে াল।  তার পর তার া স সর  দ াাঁড়াল িাক্রড় র  

র াস্তা ডে সে ।   
ডভতসর   ুে ল আহম দ  ম ুসার  িাক্রড় ।   
সাম সনর  ক্রদসে  ত াক্রে সয় বলল  আহম দ  ম ুসা, ‘ডতাম া সদর  ড স্ক  অনুসা সর  

প্রেম  িাক্রড়  বার ান্দা ই ম ূল  অক্র ফস ক্রবক্রডং -এ র  প্র সবে প ে, ত া ই না?’  
‘হ্যাাঁ।’ বলল ম ুহাম্ম া দ ই সয়ক্রে নী।   
িাক্রড়  বার ান্দায় আ হম দ ম ুসা র  িাক্রড়  এ সস দ াাঁড়াসত ই ে ক্রর স াসর র  ম ুসখ  

দর জায় দাাঁড় াসনা  ডস্ট নিান া র ী েুসট এল ।  বলল, ‘ে াসে   াই?’  
‘ফ্রাসসায়া  ক্রব বক্রসসয়র।  ত ার  জস ন্য ‘জন ক্রস্ট সফন’-এ র ক্র ক্র ে  ক্রন সয়  

এ সসক্রে।’  
‘ওসয়লে াম ।   লুন, ক্রতক্রন  অক্রফসস।’  
ডস্ট নিান ার ী আহম দ ম ুসাস দর সে  এ  ে ক্রর স ার  ডস ে ক্ররস ার  ি ুক্রর সয় 

এ ে টা দর জার সাম সন এ সন দাাঁড় ে ক্রর সয় বলল, ‘এ খাসনই  ক্রতক্রন  বসসন।  ড সনন  
ম াঁ ক্রে সয় ফ্রাসসায়াসে?’  

‘ক্র ক্র ন না।’ বলল আহম দ ম ুসা ।   
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‘ক্রতক্রন  জন ক্রস্ট সফসনর  ড পুক্রট ।’  
বসল ডস্ট নিান ার ী তার  জ ায় িায় ক্রফসর  ডিল।   
আহম দ ম ুসা  দর জায় নে  ে র সত ক্রি সয়  েমসে  দাাঁড়াল।  ক্রফর ল হাস ান  

ইসে াকু  এ বং ম ুহাম্ম াদ ইসয়ক্র ে নীর  ক্রদসে ।  বলল, ‘ক্রহসসস ব এ ে টা ভুল ে সর ক্রে 
আম র া।’ এ ে টু আনম না আহম দ ম ুসা।   

‘ক্রে  ভুল হসয় সে?’ উ ক্রেগ্ন হাসা ন ইসে াকু  প্রশ্ন ে র ল।   
হাসল আ হম দ  ম ুসা।  বলল, ‘ড পেসনর  ে ো  ডভ সব  আর  ল াভ  ডনই।   ল ,  

সাম সন এ সিাই।’  
দর জায় নে  ে র সত ই প্রে স্ত দ র জাক্রট খুসল ড িল।   
ি সর র  ডভ তর  ড াখ  পড়স তই  আহম দ ম ুসা  ড দখল, ক্রতনক্র ট ডস্ট নিান হা  

ে সর  তাক্রে সয় আসে  তাস দর  ক্রদ সে ।  আর  তাসদর  ডপে সন ক্রবে াল ডটক্র বসলর  ও পাসর  
ক্রবর াট এ ে  র াজাসসন বসস আসে এ ে জন ডশ্বতাংি।  আহম দ  ম ুসা ভাবল, এ ই-ই 
হসব  ফ্রাসসায় া ক্রব বক্রসসয়র।   

ডশ্বতাংি  ডল াে ক্রট  ডহ া ডহ া ে সর  হ াসসত  হ াসসত  উ সে  দাাঁ ড়াল।  বলল, 
‘ডতাম র া হাত  তুসল  দাাঁড়া ও।’  

আহম দ ম ুসা  ক্রন সজ হাত  তুল ল।  ডদস খ ম ুহ াম্ম াদ  ইসয়ক্রে নী এ বং হাস ান  
ইসে াকু ও হাত  তুলল। অপক্রর সীম  উ সেি এ বং  আে ংে া এ সস তা সদর সে  ক্রি সর  
 সর সে। ত ার া তাে াল আ হম দ ম ু সার  ক্রদসে ।  ডদখল, আহ ম দ ম ুসার  ম ুস খ  ভয় -
ভাবনার  ডে ান  ক্র হ্নই ডনই।  ডয ন ক্রে েুই ি সটক্র ন।  ক্রবক্রস্মত  হসল া  তার া  আহম দ  ম ুসার  
নাসভতর েক্র ক্ত ডদ সখ।   

ফ্রাসসায়া  এ ক্রিসয়  এ ল।  আহম দ ম ুসার  সাম সন এ স স দাাঁড়াল ।  ফ্রাসসায় ার  
হাসত  ক্রর ভল ভার ।  বলল  আহম দ ম ুসার  ক্র দসে  ক্রর ভল ভার  নাক্র সয়, ‘ে ই ক্র ক্র ে , দা ও?  
জন ক্রস্ট সফ সনর  ক্র ক্র ে ।’  

‘তার  আর  প্র সয়াজন ডনই ক্র ম িঃ  ফ্রাসসায়া।’ বলল আহম দ ম ুসা খুব  
স্ব াভাক্রবে  ে সণ্ঠ।   

‘ডে ন?’  
‘ক্র ক্র ে  ক্রদসয় ড য ডে ান লাভ  হস ব  না ত া আপক্রন প্রমাণ েসরসেন ।’  
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‘তবু আক্রম  ডদখ সত  াই ক্রস্ট সফ নসে  ক্রদসয় ডতাম র া ক্রে  ক্রল ক্রখসয় ে।’  
‘এ ে টা ই ে ো, আম াস দর  ইম াম  সাস হবসে  আম াসদর  হাসত  তু সল  

ডদসবন।’  
আবার  ডহা  ডহা  ে সর  ড হসস  উ ে ল ফ্রাসসায় া।  হাক্রস  োম সল  বলল, ‘ম সন 

ে সর ে ক্রস্ট সফনসে  ক্রদসয়  ক্রল ক্রখসয় ক্রন সলই  আম র া ক্রবশ্বাস ে র স বা?’  
‘ক্রবশ্বাস ে র সবন না তা জ াক্রন ।  ক্রে ন্তু ক্র ক্র ে  ক্রেল আপনার ে াে পযতে  

আম াসদর  ডপ ৌাঁোর  ম া যম ।’  
‘ডবে  ম জার  ডলাে  ডতা  তুক্রম ।  ে ো বল ে  এ ম নভাসব  ড যন আ ম র া দুই  বন্ধু।  

ডতাম ার  ভয়  ে র সে না?’  
‘ভয় ে র ার  ম স য ডে ান ল াভ আসে? ক্রবপদ ত াসত  ক্রে েু ক্রে  ে ম সব?’  
‘খুব স াহ সসর  ে ো বসলে।  ম সন হয় ,  এ  লাই সন তুক্রম  খুব  নতুন।  ভসয়র  

ডে ান ক্রে েু এ খনও ড দখক্রন ।’ 
বসল ফ্র াসসায় া ম ুখ  ি ুক্রর সয়  ডস্ট নিান ার ীসদর  এ ে জসনর  উ স েসশ্য  বলল, 

‘ডতাম র া এ ে জন  এ সস এ স দর  সা ত... ।’ 
ফ্রাসসায়া তার  ে ো ডে র্ ে র স ত পার সলা না।  আ হম দ ম ুসা ক্রব দুয ৎ িক্রতসত  

এ ে   াপ এ ক্রিসয়  ফ্রা সসায়ার  উ পর ঝাাঁক্রপসয়  প সড় এ ে  হা ত ক্রদ সয় তার  হাস তর 
ক্রর ভল ভার  ডে সড়  ক্রন সয়  অন্য  হ াত  ক্রদসয়  তার  িলা  ডপাঁ ক্র স য়  সর  তার  ম াোয়  
ক্রর ভল ভাসর র  নল  ডে ক্রে সয় বলল, ‘ওসদর  ডস্ট নিান ড ফসল ক্র দসত বল  ফ্রা সসায়া।  
ক্রেতীয়বার  ক্রন সদতে  ডদব  না।  ত ার  বদসল  ডত াম ার  ম াো  োতু  হ সয় য াসব ।’ 

ি টন ার  আে ক্রস্মে তায় ফ্রাসসা য়ার দু’ড াখ  োন াবড়া  হস য় ডিসে।  ডস  
ক্রন সদতে  ক্রদল তার  ক্রতনজন  ডলা ে সে  ডস্ট নিান ডফ সল ড দবার  জসন্য। 

ওরা ডস্ট নিান ডফ সল ক্রদ সতই  ম ুহাম্ম াদ  ইসয়ক্রে নী ও  হাসান  ইস ে াকু  ডদৌাঁ সড়  
ক্রিসয় ডস্ট ন িান গুসলা  কু ক্রড় সয় ক্রন ল। 

‘ ন্যবাদ  ডত াম াসদর ।  ড তাম র া এ খন ক্রতনজন সে  ি সর  ড াে াও ।’ 
ম ুহাম্ম াদ ই সয়ক্রে নী ও হাসান  ইসে াকু সে  উ সেশ্য  ে সর  বলল  আহম দ ম ুসা। 

ইসয়ক্রে নী ও ইসে াকু  ডস্ট নিা ন বাক্রিসয় ও সদর  ি সর  ড াে া ল।  দু’হাত  
তুসল সুস বা  বালসে র  ম ত ওর া ি সর   ুে ল। 
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আহম দ ম ুসা ফ্রাসস ায়ার ম াো য় ক্রর ভল ভার   সর  ডর সখই ত াস ে  ডে সল ক্রন সয় 
ি সর   ুে ল। 

দর জা বন্ধ ে সর  ক্রদল।  বলল ইসয়ক্রে নীসদর  উ সেশ্য  ে সর, ‘ডটক্র বসল ঐ  
ডদখ  ে ক্রস্ট ে  ডটপ।  ওসদর সে  ডবাঁস  ডফল।’ 

হাসান  ইসে াকু  ডস্ট নিান   স র  ওস দর  প াহার া  ক্রদল।  আ র  ইসয়ক্রে নী 
ক্র পেসম াড়া ে সর  ও সদর  হাত -প া ডবাঁ স  ডফলল। 

এ বার  আহম দ ম ুসা ফ্রাসসায় াস ে  ডেসড় ক্রদল।  বলল, ‘তুক্রম  ডটক্র বসলর  উ পর 
বস।’ 

বসল ফ্রাসস ায়া ডটক্র বসলর  উ প র ।  ভয়াতত দু’ক্রট  ড াখ তার । 
আহম দ ম ুসা তার  বু সে র  উ পর ক্রর ভল ভার  নাক্র সয় বলল, ‘ডদখ  ক্রম িঃ  

ফ্রাসসায়া, আম ার  হা সত  সম য় খুব ে ম ।  এ ে টা আ সদে  এ ে ব ার  ে র ব এ বং  তা  তুক্রম  
তাক্রম ল ে র সব।  অন্য ো  হসল  ক্রর ভল ভাসর র  বুসলট  এ র  জবা ব ড দসব ।’ বলল  আহম দ  
ম ুসা ফ্রাসসায় ার  ড া সখর  ক্রদ সে  ক্রস্থর ভাসব তাক্রে সয়। 

‘ইম াম  সাস হব  ডে াোয়?’ ক্রজসেস ে র ল আহম দ ম ুসা। 
ফ্রাসসায়া  ভয়া তত  ড া সখ  তাে া ল আহম দ  ম ুসার  ক্রদসে ।  ডে াাঁট তার  নড় ল, 

ক্রে ন্তু ে ো বলল না। 
আহম দ ম ুসার  সাই সলন্সার  লািাসনা ক্রর ভল ভা সর র  নল  ক্রবদু য ৎ িক্রতসত  

উ সে  এ ল।  ক্রনিঃ ে সব্দ  অক্রগ্ন উ দিীর ণ ে র ল।  ফ্রা সসায়ার বাম  ে াসনর  এ ে াংে  ক্রন সয় 
তা ড বক্রর সয় ড িল। 

ে ান ড সপ   সর  ফ্রা সসায়া  বল ল, ‘বলক্র ে। আম াসে  ডম র  না ড তাম র া ।’ 
ইসয়ক্রে নী এ বং হাসান অবাে  ক্র বস্ময় ক্রন সয় তাে াল আ হম দ ম ু সার  ক্রদসে । 

আহম দ ম ুসার  এ ই ড হার া  তা সদর  ে াসে  নতুন। 
এ ে টু ডেসম  ফ্রাসসায়া আবার  শু রু ে সর ক্রেল, ‘এ ই ক্রবক্রডং - এ র  এে টা 

আন্ ার োউ ন্  ি সর  বন্দী আস ে ।’ 
‘ডসখা সন নাম ার  প ে ডে াোয়?’  
ফ্রাসসায়া আ হম দ ম ুসার  ক্রদস ে  এ ে  পলে  তাক্রে সয় ত্বক্রর ত জবাব ক্রদল,  

‘পাসে র  হল  ি র  ডেসে  এ ে টা ক্রসাঁক্র ড় ডনসম ডি সে  আন্ ার োউ সন্ ।’ 



ক্রস এবং ক্রক্রসসন্ট  166 

 

‘পাসে র  হল  ি সর  যা বার  র াস্তা  ডে ান ক্রদসে?’  
তার  অক্রফস ি সর র  এ ে টা পাক্রট তে ন ড াসর র  ক্রদসে  ইংক্রিত ে স র  বলল, ‘ঐ 

দর জা ক্রদসয়  হল  ি সর  যা ওয়া য াসব ।’ 
‘ক্রম িঃ  ফ্রাসসায়া , উ সে  দাাঁড়া ও ।  ডতাম াসে  আম া সদর  সা সে  ডয সত হসব  

আন্ ার োউ সন্ ।  ডে ান  ালাক্র ে র  সাম ান্য ইংক্রিত ড পসল ডত াম ার  ম াো গুাঁ সড়া হ সয় 
যাসব।’ 

বসল আহম দ ম ুসা  ইসয়ক্রে নীস ে  ক্রন সদতে  ক্রদল, ‘এ  অক্রফস ি সর র  বাইসর র  
দর জাটা লে  ে সর  দাও।  ডত া ম র া দু’জন  ার ক্রদসে  ড া খ ড র সখ ডস্ট নিান ক্রন সয়  
আম াসদর  ডপ েসন ডপে সন এস ।  ডে ান মানুর্সে  ডদ খসল  ক্রন ক্রবত াসর  গু ক্র ল   ালাস ব।’ 

ফ্রাসসায়া সে  ক্রন সয় আহম দ ম ুস া হল রুসম  প্র সবে  ে র ল।  ডদস খই আহম দ  
ম ুসা বুঝল , এ টা স ভা ে ক্ষ ।  অ সনে গুসলা দর জা  ার ক্রদসে । 

আহম দ ম ুসা  হল  রু সম   ুসেই  ইসয়ক্রে নী  ও  ইসে াকু সে  বলল, ‘ডতাম র া  
হল রু সম র  প্রসতযে টা দর জা ল ে  ে সর  দাও ।’ 

আন্ ার োউ সন্  নাম ার  ক্রসাঁক্র ড়পেটা এ ে টা দর জার আবর সণ   াে া।  দর জা  
খুলসতই  ক্রসাঁক্র ড় ডবক্রর সয়  পড়ল। 

ক্রসাঁক্র ড় ক্রদসয় আন্ ার োউ সন্  ন াম ল তার া।  আন্ ার োউ সন্  ড ে ান প্রহর ী 
ডদখা  ডিল  না। 

ফ্রাসসায়া  র াস্তা ডদক্রখ সয় ক্রন সয়  ড িল ইম াম  সা সহস বর  ে সক্ষ । 
ইম াম  সাস হব  ম  য বয়সী  ম ানু র্।  ে ৃষ্াংি।  স্ব াস্থয  সুন্দ র ।  েু তক্রনসত অল্প 

এ ে টু দাক্রড় ।  উ জ্জ্বল ও বুক্রদ্ধ দীপ্ত ড া খ।  পক্রবত্র ড হার া।  ড দখসলই  ডব াঝা যায় ,  
এ ে জন আল্লাহওয়ালা ডলাে । 

প্রেসম ই  ইম াম  স াসহ ব  ফ্রা সসায়া  এ বং  আহম দ  ম ুসাস ে  ডদখ সত  
ডপসয়ক্রেল।  ফ্রা সসায়ার ম া োয় অপক্রর ক্র ত এ ে জন ডলাে সে  ক্রর ভল ভার   সর  র াখার  
দৃশ্য ড দসখ  ডস ভীত হসয় পসড় ক্রেল।  ক্রে ন্তু ডপেসন ই সয়ক্রে নী ও হাসান সে  আসসত  
ডদস খ তার  ম ুস খ  হাক্রস  ফু সট উ সে ক্রেল।  ডস  েুসট  ক্রি সয় জক্রড় স য়  র ল ইসয়ক্রে নী ও  
হাসানসে ।  আনসন্দর  অশ্রু  এ স স জসম ক্রেল ইম াম  স াসহ সবর  দু ই ড া সখ। 

ইম াম  সাসহ বসে  ক্রন সয়  তার া  ক্রফসর  এ ল ফ্রাসস ায়ার ড সই অক্রফস ে সক্ষ । 
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ডম সঝয় প সড় োে া তৃ তীয় ড স্ট নিানক্র ট তুসল ক্রন সয় ে াাঁ স  র াখল আহম দ  
ম ুসা।  তার পর ডস ইসয়ক্রে নী ও  হাসান সে  বলল, ‘ডতাম র া ডপ েনট া ডদ খসব ।’ 

বসল আ হম দ  ম ুসা  ক্রর ভল ভাসর র  নল  ক্রদ সয়  ফ্রাসসায় ার  ে াাঁস  এ ে টা ডখাাঁ া  
ক্রদসয় বলল, ‘দর জা খুলুন ।’ 

দর জা খুসল  ক্রদল ফ্র াসসায় া। 
আহম দ ম ুসা  ফ্রাসস ায়ার ক্রে ে  ডপ েসন দাাঁক্রড়সয়। তার  ক্রর ভ ল ভাসর র  নল  

ফ্রাসসায়ার ম াে ায়। 
দর জা খুলস তই আ হম দ ম ুসা  ডদ খল, উ দযত ডস্ট নিান হা সত দু’জন 

দাাঁক্রড়সয়। 
‘ডস্ট নিান ড তাম র া ডফ সল দাও ।’ বলল আহম দ  ম ুসা। 
ডস্ট নিান তাস দর  হ াত ডেসে  পড়ল না। 
আহম দ ম ুসার  বাম  হ াত  ডবাঁ সে  ক্রিসয়  ডপাঁক্র সয়  র ল ফ্রা সসায়া র  িলা এ বং  

 ান হাসত   র া  তার  ক্রর ভল ভা র  সসর  ডিল তার  ম াো  ডে সে ।  পর পর দু’বার  গুক্র ল  
বর্তণ  ে র ল তার  ক্রর ভল ভার । ডস্ট নিান ার ী দু’জন গুক্রল ক্রবদ্ধ হ সয় পসড়  ডিল  
দর জার সাম সনই। 

ক্রর ভল ভার  ক্রদসয় ফ্র াসসায় াসে  সাম সনর  ক্রদসে  ডে সল ক্রদ সয়  ব লল, ‘এ সিান 
সাম সন,  লুন িাক্রড়  বার ান্দায় ।’ 

এ ে টু ডেসম ই আহম দ ম ুসা আবার  বলল, ‘ইসয়ক্রে নী, হাস ান , ডস্ট নিান 
দু’ক্রট  তুসল নাও।  ে ত্রুসে  যত ক্র নর স্ত্র ে র া যায় , তত ই ভ াল।’ 

ইসয়ক্রে নী ও ইসে াকু  ডস্ট নিান  দু’ক্রট  তুসল ক্রন সয়  ে াাঁস  ডঝালা ল। 
এ ক্রিসয়  লল ড োট দলক্র ট িাক্র ড় বার ান্দার  ক্রদসে । 
আহম দ ম ুসা ফ্রাসস ায়ার ক্রে ে  ডপেসন।  তার  ক্রর ভল ভাসর র  নল  ফ্রাসসায়ার  

ক্রপসে  ডসাঁ সট  আসে। 
আহম দ ম ুসার  ড পেসনই  ইম াম  সাস হব। 
ইম াম  সাসহস বর  ডপে সনই ডস্ট নিান বাক্রিসয় ডপেন ক্রফ সর  হাাঁ টসে ম ুহাম্ম াদ  

ইসয়ক্রে নী এ বং হাস ান ইসে া কু ।  ড াসখ ত াসদর  সতে ত দৃক্রি ।  ম ুসখ তাস দর  প্রসন্ন  
ভাব, ডে ান উ সেসির  ক্র হ্ন  ডসখ াসন ডনই।  তাস দর  এ ই   র সনর  অক্রভযান  এ ই প্রেম, 
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তবু তা সদর  ম সন হসে , এ ই  এ ে  অক্রভযাসন এ সস  আহম দ ম ু সার  ে াসে ত ার া এ ত  
ক্রে েু ক্রে সখসে যা বেসর র  পর ব েসর র  ড িায় ডে খা স ম্ভব ক্রেল না।  এ ই সাংি াক্রতে  
অবস্থাসত ও তাস দর  ম সন  ডে া ন উ সেি  ডনই।  ে ার ণ , ই সতা ম স যই ত াসদর  ক্রবশ্বাস  
জসন্মসে, তার া এ ম ন এ ে জন ডলা সে র  সােী  ক্রযক্রন  অসল ৌ ক্রে ে  বুক্রদ্ধ, ে ক্রক্ত ও 
সাহসসর  অক্র ে ার ী। 

ে ক্রর স াসর র  ডে র্ প্রা সে  ক্রিস য় ডপ ৌাঁে ল  আহম দ  ম ুসার া।  এ র পসর ই  
বার ান্দা, তার পর ক্রসাঁক্রড়র  ক্রতন  াপ নাম সলই  িাক্রড়  বার ান্দা। 

বার ান্দায় ে ক্রর স াসর র  ক্রদ সে  তাক্রে সয়  দ াাঁক্রড়সয়  ক্রেল আর ও  ার জন  
ডস্ট নিান ার ী। 

আহম দ ম ুসা বাম  হাত  ক্রদসয় ফ্রাসসায়ার িলা  ডপাঁক্র সয়  সর  ক্র র ভল ভাসর র  
নল  ক্রদসয়  ফ্রাসসায় ার  ম াোয়  এ ে টা  াপ ক্রদসয়  বলল, ‘ডতা ম ার  ডলাে সদর  ক্রন স দতে  
দাও ডস্ট নিানগুসল া ম াই সক্র াব াসসর  সাম সন রা খসত ।’ 

আহম দ ম ুসা সে  ই স তাম স যই  ক্র  সন ড ফসলস ে ফ্র াসসায় া।  সুত র াং আহম দ  
ম ুসার  ক্রন সদতসে র  সংসি স ংসি ই ডস  তার  ডল াে সদর  ম াই সক্র াবাসসর  স াম সন ক্রন সয়  
অস্ত্র র াখার  ক্রন স দতে  ক্রদল। 

ওরা  ার জন অস্ত্র র া খার  জ স ন্য ম াই সক্র াবাসসর  ক্রদসে   ল ল।  আহম দ 
ম ুসাও ফ্রাসস ায়াসে  ক্রন সয়  তা স দর  ডপেন  ডপ েন িাক্রড়  বার ান্দ ায় ডনসম  এ ল। 

ওরা অস্ত্র র াখসল ওসদর  উ পু ড় হসয় শু সয় পড় সত ক্রন স দতে  ক্রদল আহম দ  
ম ুসা।  সংসি সং সিই  ওরা ক্রন স দতে  তাক্রম ল ে র ল। 

আহম দ ম ুসা  িাক্রড় র  আড়া সল এ সস ইসয়ক্রে নীসে  িাক্রড় র  ড িা টা ডভতরট া  
এ বং ইক্রঞ্জ সনর  স্ট া টতার  পরী ক্ষ া ে র সত বলল। 

ইসয়ক্রে নী সবটা পরীক্ষ া ে সর  বলল, ‘ক্রে ে  আসে ভাইয়া ।’ 
‘তাহ সল ডস্ট নিান গুসলা  এ বং ইম াম  সাসহ বসে  তু সল নাও  িা ক্রড় সত।’ 
ওরা উ ে সল আ হম দ ম ুসা ফ্রাস সায়াসে  ডটসন ক্রন সয় সাম সনর  ক্রসসট উ সে 

এ ল।  আহম দ ম ুসা ড্র াইক্রভং ক্রসসট বসল এ বং ফ্রাস সায়াসে  তার  পাসে  সাম সনর  
ক্রসসট বসাল। 

হাসান ইসে া কু  বা ইসর  ডস্ট নিান বাক্রিসয়   ার ক্রদসে  সতে ত দৃক্র ি র াখক্রেল। 
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আহম দ ম ুসা  ইক্রঞ্জ সনর  সবক্রে েু ক্রে ে ে াে  আসে ক্রে না ডদ সখ  ক্রন সয় বলল, 
‘হাসান  ইসে াকু , তুক্রম  উ সে  এ স স ফ্রাসসায় ার  পা সে  বস ।’ 

হাসান ই সে াকু  উ সে  এ সস ফ্রা সসায়ার পা সে  বসল।  আহম দ  ম ুসা সুই  
ক্রট সপ সবগু সলা দর জা লে  ে স র  ক্রদল। 

তার পর হাস তর ক্রর ভল ভার টা  যা ে সবাস তর  উ পসর  ডর স খ ফ্রা সস ায়ার ক্রদসে  
ম ুখ ক্রফক্রর সয় বলল, ‘আে া ে ক্রর , ডে ান  ালাক্রে র  ড িা ে র সব ন না ।’ 

আহম দ ম ুসা িাক্রড়  ি ুক্রর সয় েু সট  লল ডি সটর  ক্রদসে । 
দূর  ডে সে  আহম দ ম ুসা  ড দখল , ডি সটর  দর জা বন্ধ। 
আহম দ ম ুসা ে ার -ম াইসক্র াস ফাসনর  সুই  ব াম  হা সত অ ন ে সর  বাম  

হাসত ই স্প ীে ার টা  ফ্রাসসায় ার  হাসত  তুসল ক্র দসয় বলল, ‘ডতাম া র  িা তসদর  ব সল দা ও 
ডিট খু সল ক্রদ সত।’ 

িাক্রড়  ততক্ষ সণ ক্রি সয় দাাঁক্রড়সয়স ে এ সে বাসর  ডিসটর  স াম সন। 
র াইসফল ার ী ি া ত দু’জন ডি সটর  পাসে  ফ্রাসস ায়ার ক্রদসে  ফযালফযাল  

দৃক্রি সত ত াক্রে সয়ক্রেল। 
আহম দ ম ুসা  ম াই সক্র াসফা সনর  স্প ীে ার  ফ্রাসসায় ার  হাসত  তুসল ডদব ার  

সাসে স াসে  ডস  ডিট  খুসল  ড দব ার  ক্রন সদতে  ক্রদল। 
ডিট খু সল ড িল। 
ে াাঁ ে সর  ডবক্রর সয় এ ল িাক্রড়  ড ি ট ক্রদসয়।  উ সে  এ ল হাইও সয়সত । 
আহম দ ম ুসা ত ার  ক্রর য়ার ক্রভউ সত ডদ খল, আসর ে টা িাক্রড়  ডে া ে -এ র  ডিট 

ক্রদসয় ডবক্রর সয় এ সস  তা সদর  ড প েসন ড পেসন  হা ইওসয় সত উ ে ল। 
আহম দ ম ুসা আব ার  স্প ীে ার টা ফ্রাসসায়ার হাসত  তুসল  ক্রদ সয় বলল, 

‘ডতাম া সদর  িাক্রড়  ক্রপেু ক্রন সয় স ে আম াসদর ।  িাক্রড় টাসে  ক্রফস র  ডয সত বল।  না হসল  
িাক্রড়  আক্রম  ওসদর  ক্রদসে  ি ুক্রর সয় ডনব।  ডতাম া সদর  আ সর া  ডলাসে র  প্রাণ যা সব, 
িাক্রড় টাও নি  হ সব, ফসল ক্রে েুই ে র সত প ার সব  না।’ ে াে অ ে  ে সে ার  তার  ে ণ্ঠ। 

ফ্রাসসায়া  আস ির ম ত ে সর ই  ত াসদর  িাক্রড় সে  ি াাঁ ক্রট সত  ক্রফসর  ড যসত  ক্রন সদতে  
ক্রদল।   
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অল্পক্ষ সণর  ম স যই  িাক্রড় টাস ে  আবার  ি াাঁ ক্রট র  ক্রদ সে  ক্রফ সর  ড যসত  ডদখ া  
ডিল। 

‘ ন্যবাদ  ফ্রা সসায়া ।  এ   র সন র  সহস যাক্রিতা  যক্র দ ে সর ন  এ বং অ তীস তর 
পাসপর  প্রায়ক্রশ্চ ি  ে র সত  র া ক্র জ  হন ,  তা হসল  আপনা সদর  স াস ে আম াস দর  স হসজই  
‘ডনা-ওয় ার’ পযাক্ট হ সত পাসর ।’ বলল  আ হম দ ম ুসা। 

‘আম াসে  ডে াোয়  ক্রন সয় যাস ব ন?’ 
‘ডে ন , জন ক্রস্ট সফসনর  সাসে  ক্রে েুক্রদন আম াসদর  ডম হম ান হ সত আপক্রি  

আসে?’ 
‘আপক্রন ডে  জাক্রন না, ক্রে ন্তু এটাই ডে র্ ি টন া নয় ম সন  র াখস বন।’ 
‘ডে ান  ি টন াই  ডে র্  ি টন া ন য় ।  তসব ভক্র বষ্যসতর ি টন া অত ীসতর ম তই  

ি টসত োে সব, এ ম নটা ভাবা ও ক্রে ে  হসব  না।’ 
‘ডদখুন ,  আপক্রন  সব  জ াসনন  না, ক্রে ং ম  অব ক্র াইস্ট  (KOC) এ ে া নয়।’ 
‘তা আক্রম  জাক্রন, ‘ওকু য়া’ আসে, ‘ব্ল্যাে  ক্র স’ আসে।’ 
‘‘ব্ল্যাে  ক্র স’-এ র  ে ো আ পক্রন জাসনন  ক্রে  ে সর?’ 
‘জানা ক্রে  অস ম্ভব?’ 
‘অসম্ভব  নয়, ক্রে ন্তু ব্ল্যাে  ক্র স-এ র  সাসে  আম াসদর  সম্পে ত আসে , এ টা  

জানসলন  ক্রে  ে সর?’ 
‘ডসট াও ক্রে  জ ানা অস ম্ভব?’ 
‘অসম্ভব  নয়, ক্রে ন্তু এে টু অস্ব াভাক্রবে  ত বক্রে ! এ টা খুবই ডি াপ ন বযাপার ।’ 
‘ডদখুন, আপনাসদর  ডে ান আাঁ তাত, ডে ান র্ড়যিই  ডি াপন ড নই।’ 
‘তা বুঝসত  পার ক্রে।  ক্রে ন্তু আপ ক্রন ... আপক্রন ডে?’ 
‘সম সয় স বই  জানসত  প ার সব ন।’ ে ো ডে র্  ে সর  আ হম দ  ম ুসা সাম সনর  

ক্রদসে  ম সনাস যাি  ক্রদল।  এ বং ম ু হাম্ম াদ  ইসয়ক্রে নী  ও  হাস ান ইস ে াকু সে  উ সেশ্য  ে সর  
বলল, ‘আম র া জন ক্রস্ট সফসন র  ক্র ক্র ে  ক্রন সয় ইম াম  সাস হবসে  উ দ্ধার  ে র সত ক্রি সয় ক্রে  
 র সনর  আক্রতেয ডপলাম , তা  ডতাম র া ডে উ  ক্রল সখ ডফসল া ।  ফাসতমা ম ু সন ে ার  
ক্রর সপাসটতর  সাসে  এ টা যুক্ত  ে র া যা সব।’ 
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ম ুহাম্ম াদ ইসয়ক্রে নী ও  হাস ান ই সে াকু  আহম দ  ম ুসা  এ বং  ফ্রাস সায়ার  
ম স যে ার  ে ো বাততা উ দ েীব  হসয় শু নক্র েল।  তা সদর  ে াস ে আর ও পক্রর ষ্ক ার  হসয়  
ডিল, তাস দর  ডম হম ান আ হম দ ম ুসা  ‘ডে াে’, ‘ওকু য়া’ড দর  জা সন আ সি  ডে সে ই  
অসনে  ড ব ক্র ে ।  এ ম নক্র ে  ‘ব্ল্যাে  ক্র স’,  যার  নাম  ত ার া ডে াসন ক্রন , তাসে ও  আহম দ  
ম ুসা জা সন।  এ সব  নতুন  ে সর  জানার  পর  ফ্রাসস ায়ার ম ত  ত া সদর  ম সনও  এ  প্রশ্নটা  
খুব  বড়  হসয়  ডদখ া  ক্রদল, তাস দর  এ ই  অক্রতক্রে  আস সল ডে? তা সদর  আর ও  ম সন 
হসলা, ে যাসম রুসনর  ম ুসলম ানসদর  স াহা সযযর  জ সন্য  তার া  ‘ে যাসম রুন ক্রক্র সসন্ট’ 
নাসম  ডয যুব সংিে ন ি সড় তুস লসে, তার  জসন্য এ  র ে ম  এ েজসনর  ডনতৃত্ব ডপ সল  
ম ুসলম ানসদর  বাাঁ াসনা  ড যত ‘ক্র স’–এ র  আোসন  ডে সে । 

আহম দ ম ুসার  ে ো  তা সদর  ক্র  োয় ড েদ  নাম াল।  তার া  এ ে টু নসড় - সড়  
বলল, ‘ক্রে ে  আসে ভাইয়া।’ 

তাসদর  এ ই  উ ি র  আহম দ ম ুসার  ে াসন ডব া  হয়  ডপ ৌাঁেল ন া।  তার  ম সন  
তখন অন্য ক্র ো ।  ক্র স  ডয সংি াত  াক্রপসয় ক্র দসয়স ে ক্রক্র সসসন্ট র  উ পর, ডস র ক্তক্ষ য়ী 
সংি াত অন্ধে ার  আক্রফ্রে ায় ডে ান ইক্রতহা সসর  সৃক্রি  ে র স ব ! ইসলা সম র  আসলা 
আক্রফ্রে ার  অন্ধে ার  বুসে  ডয আসলার বন্যা  সৃক্রি  ে সর ক্রেল, তাসে  ক্রে  আবার  এ বং  
আর ও ডপ্রা জ্জ্বলতর  ে সর  ডত াল া যা সব  না! 
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৭ 
সর দার  আবু বে র  ক্রবসি াক্রভট  এ র  ত বে ে খানা । 
ে ো বলক্র েল ম ুহ াম্ম াদ  ইসয়ক্রে নী।  ইম াম  সাস হব সে  উ দ্ধাসর র  ে াক্রহনীটাই 

ডস বলক্র েল।  শু নক্র েল ব সস তা র  আব্বা -আম্ম া এ বং  ড বান ফ াস তমা ম ুসনে া। 
এ ই ে াক্রহনী ইসয়ক্রে নী ই স তা পূসবত ে সয়ে বার  ব সলসে। ক্রে ন্তু শু সন ডযন  

ে ার ও তৃক্রপ্ত ডনই।  স্ব াদ  ডযন  ে াক্রহনীর  বাড়সে ই।  ক্রপত ার  ক্রন সদতসে  ত াই  তা সে  
ে াক্রহনীটা আবার  বল সত হসে । 

ক্রবে াল ত বে ে খানাক্রট  আজ সুন্দর  পক্রর পাক্রট  ে সর  সাজাসনা।  আজ সর দার  
আবুবে র  ক্রবসিাক্রভট  আহম দ  ম ুসার  সম্ম াসন এ লাে ার  িণযম ান্যসদর  দাওয়া ত 
ে সর সে। 

ডে উ  এ সস এ খনও ডপৌাঁোয়ক্রন ।  আহম দ ম ুসা ডিসে হাসান ইসে াকু সে  
সাসে  ক্রন সয় এ লাে াটা ি ুসর  ড দখসত।  িত  দু’ক্রদন আহম দ  ম ুসা শু  ু ডবক্রড় সয় ই  
ে াক্রট সয়সে।  ম ুসলম ানসদর  ি সর  ি সর  ডিসে। বা চ্চাস দর  ডে াস ল ক্রন সয়সে। ডর াি ীসদর  
পাসে  ক্রিসয় ত াস দর  সান্ত্বনা ক্রদ সয়সে। কু ো কু সম্ব এ লাে ায় এ ে টা ভাসলা ক্রক্ল ক্রন ে 
ে র ার  জসন্য সবার  দৃক্রি  আে র্তণ  ে সর সে। এলাে াটা ডদস খ, এ লাে ার 
ম ুসলম ানসদর  সাসে  ে ো  ব সল  আহম দ  ম ুসা  ম েবয ে সর সে, ক্র স -এ র  আোসসনর  
ক্রবরুসদ্ধ  ে যাসম রুসন  সংি বদ্ধ ড য প্রক্রতসর া  এ তক্রদন হ সত প াস র ক্রন, এ খান ডেসে  তা  
শু রু হস ত প াসর । 

‘ডে াে’-এ র  ে াে ডেসে  ডয  অস্ত্র উ দ্ধার  ে র া হসয় সে ,  ত া ক্র দসয় এ ে টা 
প্রক্রতসর া  বাক্র হনী ি সড় ডতালা র  বযবস্থা আ হম দ ম ুসা  ে সর সে । 

জন ক্রস্ট সফন, ফ্রাসসায়াসহ ‘ডে াে’ডদর  যাসদর সে  আট ে  ে র া হসয়সে, 
তাসদর  কু ো কু সম্ব  এ লাে ার  অ সনে  উ ি সর  এ ে টা ম ুসক্রলম  এ লাে ায় আট ে  র াখা  
হসয়সে।  তা সদর  ম া য সম  ডে া ে সে  জানাসনা  হসয় সে,  ার ক্রট ে তত পূর ণ  ে র সল  
তাসদর সে  ম ুক্রক্ত  ডদয় া হসব।  ক্রে ন্তু ে তজন এ বং ে ার া  ব ন্দ ী আসে,  ডস  ে ো  
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‘ডে াে’ডে  জানসত ডদয়া হয়ক্র ন।  অন্যক্রদসে  পুক্রলে সে  বলা হসয়সে, আক্র মণে ার ী 
প্রায় স বাই  ম ার া  ড িসে।  এ ই  সতে ততার  ম া যসম বাই সর র  প্রক্রতক্রক্র য়া এ ড়াসনার  
ড িা ে র া হসয় সে।  অ ন্যক্রদসে  জন ক্রস্ট সফন  ও  ফ্রাসস ায়াসে  আর ও  াসপর  ম স য 
ডফলা হসয় সে, যাস ত ত ার া দ া ক্র ব ডম সন  ক্রন সত ত ৎপর  হয়। 

প্রেম  ে তত হসলািঃ  কু ো কু সম্ব  এ লাে ার  ডয জক্রম খ ণ্ড  ‘ডে াে’ 
প্রতার ণা ম ূলে ভাসব ক্রে সন  ক্রন স য়সে  এ বং  ইয়াউক্রন্ িাম ী  হ াই ওসয়র  দক্রক্ষ সণ  ই সদজা  
অঞ্চসলর  ড য হাজার হাজার  এ ে র  ম ুসক্রলম  ভূক্রম খ ণ্ড  ‘ডে াে’ িত পাাঁ  ব েসর  জাল  
দক্রল ল, জবর দক্রস্তম ূলে  ক্র য় এ বং নানা  প্র তার ণার  ম া যসম  দ খল ে সর  ক্রন সয় সে,  তা  
ডফরত ক্রদ সত হস ব।  ক্রেতীয়  ে ততিঃ ইসদজ া অঞ্চল  ড েসে  ি ত প াাঁ   বে সর  উ সেদে ৃত  
ম ুসলম ানসদর  উ পযুক্ত ক্ষ ক্রতপরূ ণ ক্রদসত হস ব  য াসত তার া আ বার  বাক্রড় -ি র  ত ত ক্র র  
ে সর  পুনবতাক্রসত হসত প াসর ।  তৃতীয় ে ততিঃ প্রে ৃত ক্রিস্ট ান ক্রমে নার ীর া তাসদর  ে াজ  
 ালাসত প ার সব, ক্রে ন্তু ডসবার  নাসম  র্ড়যিরত সে ল এ নক্র জও -এ র  ে াজ বন্ধ ে সর 
ক্রদসত হ সব।  এ বং  তেুত ে তত  হ স লািঃ  ‘ডে াে’ডে  তার  অতীস তর সে ল দুষ্কম ত স্ব ীে ার 
ে সর  ক্রল ক্রখতভাসব  ম ুসলম ানসদ র  ে াসে ক্ষ ম া প্র ােতনা ে র সত  হ সব।  ‘ডে াে’ যতক্রদন 
এ  ে ততগুসলা পূরণ  না ে র সব, ততক্রদন ‘ডে াে’-এ র  ডলাে সদ র  আট ে  র াখা হ সব। 

সর দার  আবুবে র  ক্রবসিাক্রভট  এ বং তার  পক্রর বা সর র  সদস্যর া  ত বে ে খানায় 
বসস ডম হম ানসদর  অ সপক্ষা ে র সে এ বং ই সয়ক্রে নীর  ে াে ড েসে  ে াক্রহনী শু নসে  
ইম াম  সাসহ বসে  উ দ্ধা সর র । 

ে াক্রহনী ডে র্ ে সর  োম ল ম ুহ া ম্ম াদ ইসয়ক্রে নী। 
‘ডসক্রদসনর  ডস  ডভার  ডে সে  আ জ পযত ে  আহম দ  ম ুসা  ভাই য় া র  সবক্রে েুই 

আম ার  ে াসে রূপে ো ম সন হসে।  আর  ক্রতক্রন  ডযন রূপ ে োর  সবতজয়ী এ ে  
র াজপতু্র ।’ বলল ফা সতমা  ম ু সন ে া। 

‘ক্রে ন্তু র াজপসুত্রর  র াজে ন্যা ড তা ডন ই।’ বলল ম ুহাম্ম াদ ইসয় ক্রে নী। 
‘োে সব  না ডে ন, তার  রূপে ে ার  জিত  ডত া আম র া  ডদক্রখক্রন, আম র া ক্র ক্র ন 

না।’ বলল ফ াসতমা  ম ু সন ে া। 
‘সক্রতয ব সলক্র েস ম া ,  তার  আম র া ক্রে েুই ক্র ক্র ন না, ক্রে েুই জাক্রন না।  ম াসঝ  

ম াসঝ আম ার  ম সন ক্রে  হসে জাক্রনস, ও আসসল ডফসর ে তা ।  আল্লাহ পাক্রে সয়স েন 
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আম াসদর  ম ত অসহায় সদর  জ সন্য।  ডদখ ন া, ক্রে  দুিঃ সম সয় ডস নাক্রযল হসয়স ে, আর 
ক্রে ভাসব সব ি টন ার  ডম াড় আম াসদর  অনুকূ সল ক্রফক্রর সয় ক্রদল।’ বলল  সর দার  
আবুবে র  ক্রবসিাক্রভট । 

তার  ে ো  ডে র্ না  হ সতই  ডহস স উ সে ক্রেল ফ াসতমা  ম ুসনে া।  তার  আব্বা  
োম সতই ডস বলল, ‘আব্বা তুক্র ম  ম জার ে ো ম সন ে ক্রর সয় ক্রদসয়ে। আক্রম  ে ালসে 
যাক্রে লাম সু্কসলর  ক্রদসে ।  ‘ডম াে াক্র ’  া াজা সনর   ার  বে সর র  ডম সয়ক্রট  েু সট আমার  
ে াসে এ সস বলল, ‘ডফসর ে তা  ডে াোয় ?  আসসক্রন?’ 

আক্রম  ক্রবক্রস্মত হ সয়  বলল াম, ‘ডফসর ে তা ডে াোয়? আসসব ড ে াসত্থসে?’ 
‘ইে , ক্রম সেয বলে।  বল না।’ 
আক্রম  বললাম, ‘ডব াে া ডম সয়।  আক্রম  ক্রে ে  বলক্র ে। ডফসর ে তা ডে াসত্থ সে  

আসসব?’ 
এ ই সম য়  া ী  ম া এ সলন ।  ক্রতক্রন  শু নক্র েসলন  আম াসদর  ে ো।  ডহসস  

বলসলন, ‘আসয়ে া ক্রে ে ই বসল সে।’ 
‘ক্রে  ক্রে ে  বসলসে?’ আক্রম  ক্রজ সে স  ে র লাম। 
‘তুক্রম  জান না? ডতাম াসদর  ড য ডম হম ান, তাসে  ডত া সব া ই ড ফসর ে তা 

বল সে।’ 
‘ডে ন?’ 
‘এ ম ন ম ানুর্  হে াৎ  ডে া সত্থসে  আসস ব? আর  এ ম ন সম সয়? আল্লাহ ডতা  

ডফসর ে তা প াে ান এভাসব।’ 
উ ি সর  আক্রম  ক্রে েু বক্রল ক্রন  আব্বা।  হাসসত  হ াসসত   সল ক্রি সয়ক্রে লাম।  এ খন 

ডদখক্রে,  তুক্রম ও এ ে ই ে ো বল ে।’ 
‘ওসদর  ডে ান ড দার্  ডনই, আমার ও ডদ ার্ ডনই।  য খন ডে ান  ি টন ার  ডে ান 

ডবা িম য বযাখযা  প াওয়া  যায়  না, তখন এ ভাসব  এ ে টা উ ি র  ডযা িাড় ে সর  ক্রন সত  
হয়।  তাে াড়া এ ভা সব ডফসর ে তা ড তা আল্ল াহ পাে াসত  পা সর ন মানুসর্র  সাহা সযয।’ 

ফাসতমা ম ু সন ে া িম্ভ ীর  হসলা ।  বলল, ‘ক্রে ে ই বসলে আব্বা, বযাখযা না  
ডপসয়ই  আক্রম  তাসে  রূপে ো র  র াজপতু্র বসলক্র ে। এ ে ইভাস ব ডফ সর ে তাও তা সে  
বলা ড যসত  পা সর ।  ক্রে ন্তু আসস লই উ ক্রন  ডে  আব্ব া?’ 
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এ ই সম য় বাই সর  িলার  ে ব্দ  পাওয়া ডিল। 
ম ুহাম্ম াদ ই সয়ক্রে নী তাড়াতাক্র ড় উ সে  ডিল।  বাই সর  এ ে টু নজর  বুক্রলসয় 

ডভতসর  ম ুখ  বাক্রড় সয়  বলল, ‘ইম াম  সাসহব  এ সসস েন।’ 
ফাসতমা  ম ুসনে া এ বং  ত ার  ম া  সসি  সসি ই  উ সে  দাাঁড়াল।  বল ল, ‘আম র া 

পদতার  ওপ াসে  য াক্র ে ।’ বসল   সল ডিল  পদত ার  ওপ াসে । 
ত বে ে খানার  ক্রবর াট হল  ি সর র  এ ে টা অংে সে  পদতা টাক্রে সয় আলাদা ে র া 

হসয়সে। 
ইসয়ক্রে নী ইম াম  সা সহব সে  ক্রন স য় ি সর  প্রসবে  ে র ল। 
ম  যবয়সী ইম াম  সাস হসবর  না ম  আলী উ সে  ুকু ।  ডস  ডলখা পড়া ে সর সে  

নাইসজক্রর য়ার ঐ ক্রতহাক্রসে  ম ুসক্রলম  নির ী ‘ে াসনা’র ‘আল জাসম য়াতুল  
ইসলাক্রম য়া’ ক্রবশ্বক্রবদযালসয়। 

ইম াম  আলী উ সে  ু কু  শু  ু ইম াসম র  দাক্রয় ত্বই পালন  ে সর ন না , এ খানে ার  
ম াদ্র াসায় ক্রতক্রন  ক্রে ক্ষ ে তা ও ে সর ন।  সর দাসর র  ক্রতক্রন  র াজন নক্র তে  ও  ম তীয় 
উ পসদিার ও দ াক্রয়ত্ব প ালন  ে স র ন। 

ইম াম  সাসহ ব বস সল সর দার  ইম াম  সাসহ বসে  ল ক্ষ য ে সর  ব লল, ‘আপক্রন 
আসার  আসির  ম ুহূস তত  ফাস তমা ম ুসনে ার  প্রশ্ন  ক্রেল, অসলৌক্রে ে  ডম  া  ও  বুক্রদ্ধসম্পন্ন  
আম াসদর  ডম হম া সনর  আসল পক্রর  য় ক্রে?’ 

ইম াম  আলী উ সে  ুকু র  ম ুখ উ জ্জ্বল হ সয় উ ে ল আনসন্দ।  বল ল, ‘আক্রম ও  
দু’ক্রদন  সর  এ  ক্রবর্য়ট া ডভসবক্র ে। আক্রম  ম সন হয়  তাসে  ক্র ন স ত ডপ সর ক্রে সর দার ।’ 

‘আপক্রন তাসে  ক্র ন সত ডপসর সেন হু যুর ?’ প দতার  ওপার  ড েসে  বলল 
ফাসতমা  ম ু সন ে া। 

‘হ্যাাঁ ম া, আক্রম  তাসে  ক্র ন স ত ডপসর ক্রে।  আক্রম  এ খাসন আসার  আসি 
ডটক্র বসলর  ে ািজপত্র  ড িাো সত  ক্রিসয়  ি ত বের ‘ে াসনা’র  আেজতাক্রতে  ডসক্রম নার  
ডেসে  ড য ে ািজ পত্র  এ সনক্র েলা ম , তা হা সত পড়ল।  ডস  ে ািজ পত্র ি াাঁ টার  সম য় যত্ন 
ে সর  এ ে টা এ নসভলাসপ  তুস ল র াখা  ফসটা  ডপসয়  ডিল াম ।  ফসটা টা  ও খানে ার  
ত দক্রন ে  ডেসে  ডে সট ক্রন সয়ক্রেলাম।  এ ই ফসটার  ক্রদসে  নজর  পড়ার  সাসে স া সে স ব  
ক্রে েু ম সন পসড় ডিস ে আম ার ।’ 
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‘ফসটাট া ে ার?’ ইসয়ক্রে নীর  ে সণ্ঠ অন সযতযর  সুর । 
‘এ ই ফসটাট া ই  আম াস দর  ডম হ ম ান  আহম দ ম ুসার ।’ 
‘এ সত আর  ক্রে  হ সলা? ক্রে  ডবা ঝা ড িল?’ বলল  ইসয়ক্রে নী । 
‘বলক্র ে বা বা।’ ব সল হাসল ই ম াম  সাসহব।  তার পর এ ে টু োম ল।  িম্ভীর  

হসলা তার  ম ুখ।  বলল, ‘আসসল আক্রম  বড় ড বাে া।  ডম হম া সনর  নাম  শু সন এ বং ত ার  
ে াজ ডদ সখই  আম ার  ডব াঝা  উ ক্র  ত ক্রেল  ইক্রন  ডে? ক্রে ন্তু আক্রম  পাক্রর ক্রন ।  ে ার ণ , নাম 
এ ে ইর েম  হসলও  বহু  ক্রব প্ল্সব র  নায়ে, ক্রবশ্বক্রবখযাত  বযক্রক্তত্ব  ডয  আম াসদর  এ ই  কু ো  
কু সম্ব য় আম াসদর  ম া সঝ আস স বন তা  ভাব সতই  পাক্রর ক্রন ।’ 

ইম াম  সাস হসবর  ে ো  ডে র্ ন া হসতই  ই সয়ক্রে নী  ক্রেট সে  উ সে  দাাঁড়াল  এ বং  
পদতার  ওপা র  ডেসে  ফ াসতমা  ম ুসনে া েুসট ড ব ক্র র সয় এ ল ম াো ও  িাসয়র   াদর  
জক্রড় সয়  সর ।  বলল দু’জসন ই, ‘হুযুর , এ  আপক্রন ক্রে  বল সেন, ইক্রন ই ক্রে  ডসই  
আহম দ ম ুসা?’ তাসদর  দু’জসনর  ড া সখ-ম ুসখ  আে াে সজাড়া  ক্র বস্ময় উ প স  পড়সে। 

‘ডে ান  আহম দ  ম ুসার  ে ো  ব লে? ডতাম র া ড ন  তা সে?’ বলল সর দার  
আবুবে র । 

‘আম াসদর  ক্রবশ্বক্রবদযাল সয় ম ক্কা র  র াসবতা জানতা সল তার  সম্পস ে ত পসড়ক্র ে।  
অন্যান্য ে াি সজও প সড়ক্র ে। আব্বা , ক্রফক্রল ক্রস্তন, ক্রম ন্দানাও, ম  য এ ক্রে য়া, ে সে ে াস, 
বলে ান, ডস্প ন প্রভৃক্রত ক্র বপ্ল্ব  ও পক্রর বততসন  ক্রতক্রন ই ডনতৃ ত্ব ক্র দসয়সেন।’ 

বৃদ্ধ  আবুবে র  ক্রব সিাক্রভট -এ র  ড াসখ -ম ুসখ  ডন সম  এ ল  প্রেস ম  এ ে র াে  
ক্রবস্ময়! তার পর ডস ক্রব স্মসয়র  স্থ াসন ফু সট উ ে ল উ জ্জ্বল এ ে  আ নসন্দর  দুযক্রত।  বলল, 
‘ক্রে ে ই বসলে ড তাম র া।  যাস ে  ডফসর ে তা ডভ সবক্র ে, ক্রতক্রন  ডফসর ে তা না হসলও  
জিসতর ডশ্র ষ্ঠ ম ুজাক্রহ দ অ ব শ্য ই হ সবন।’ 

ইম াম  আলী উ সে  ুকু  পসে ট ডেসে  খব সর র  ে ািজ ডেসে  ডে সট ডনয়া 
এ ে ক্রট  েক্রব ডটক্র বসল র াখল। 

ইসয়ক্রে নী ও  ফা সতমা  ম ুসনে া ঝুাঁসে  পড় ল  েক্রবর  উ পর।  স াদা  ে াসটতর  
উ পর ডে াট -টাই পরা এ ে জ ন যুবে ।  েক্রবক্রট র  ক্রন স  ে যা পে নিঃ  ‘আহম দ ম ুসা- 
ডেসটস্ট  ক্র র ভুযলুে নার ী অব দয  এ জ’। 
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ফাসতমা  ম ুসনে া েক্রবক্রট  ক্রন সয়  েুসট ত ার  ক্রপত ার  ে াস ে ক্রি সয়  বলল, ‘ডদখ  
আব্বা,  আম াসদর  ডম হম ান ।  ড ে ান পােতে য ডনই।  ইউ সর াপী য় ডপ াে াে  বা দ  ক্রদসয়  
ডদখ।’ 

বাইসর  পাসয়র  ে ব্দ  প াওয়া  ডি ল।  ি সর র  সবাই ডসক্রদ সে  ত া ে াল।   
ি সর  এ সস প্র সবে  ে র ল আহম দ ম ুসা  এ বং হাসান  ইসে াকু ।  দর জায় পা  

ক্রদসয়ই আ হম দ ম ুসা  সালাম ক্র দসয়ক্রেল। 
সালাম ক্রন সয় ফাস তমা ম ুসনে া েুটল হাস ান ই সে াকু র  ক্রদসে ।  তার  সাম সন  

েক্রবক্রট  ডম সল  র ল।  ে ক্রব  ও ে যাপে সনর  ক্রদসে  তাক্রে সয় ভ্রু কু ক্রঞ্চত হ সলা হাসান  
ইসে াকু র ।  ডস েক্রব  ডে সে  ড া খ তু সল  তাে াল  আহম দ  ম ুসা র  ক্রদসে ।  ত ার  ড াসখ  
অফরু ান ক্রবস্ময়  ও ে ত  ক্রজে াসা। 

আহম দ ম ুসা  ত ার  এ ই  পক্রর ব ততন ড দসখ  তার  ক্র দসে  এ ক্রি সয়  ড িল এ বং  
েক্রবক্রট  ক্রন ল ম ুসনে ার  হাত ডেস ে ।  েক্রবর  ক্রদসে  তাক্রে সয় বযাপার টা ডস বুঝল। হাক্রস  
ফসুট উে ল তার  ডে াাঁসট। 

ক্রে ন্তু ডস তাক্রে সয় ডদখল , ে ার ও ম ুসখ হাক্রস ডনই।  শু  ু তাই নয়, আহম দ 
ম ুসা ি সর  ড াে ার  সাস ে সা সে  সর দার  আবুবে র, ইম াম  আল ী উ সে  কুু সহ সবা ই 
দাাঁক্রড়সয় ডিস ে এ বং  দাাঁক্রড় সয়  আসে।  স বাই  ক্রবস্ময় -ক্রবহ্বল তা ক্রন সয়  তার  ক্র দসে  
তাক্রে সয় আসে। 

আহম দ ম ুসা  েক্রব ট া  ফা সতমা  ম ুসনে ার  হাসত  ক্রফক্রর সয়  ক্রদসয়  ড  য়াসর  এ সস  
বসল এ বং  সব াইসে  বসস ত অ নুসরা  ে সর  বলল, ‘বুঝসত পা র ক্রে , আম ার  পক্রর  য় 
আপনার া ডজসন  ডি সেন।  আক্র ম ও ডিাপন  র াখতাম  না।’ 

সবাই বসল।  ক্রে ন্তু ম ুহাম্ম াদ  ইসয়ক্রে নী ও হাস ান ইসে াকু  আসি হ সল 
ডযভা সব ে া সে এ সস  বসত, ডসভাসব  তার া বসল না।  বসল দূ সর  ক্রিসয়। 

হাসল আহম দ ম ুসা।  বলল, ‘ইসয়ক্রে নী, হাসান ই সে াকু , আম ার  পক্রর  য় 
প্রে াে  হসয় পড় ার  পর আক্রম  ক্র ে  পর হসয়  ডিলাম, দূসর  সসর  ডিসল  এ ম ন েসর!’ 

ক্রে ন্তু তাসদর  ম ুখভাসবর  পক্রর ব ততন ি টল  না।  তার া ে ো বলল না।  বলসত 
পার ল না। 

ক্র বস্ময় ও  সংসে াস র  জড় তা স বাইসে  জক্রড় সয়  আসে। 
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অস্ব ক্রস্ত ে র  নীর বতা ভােল  সরদার  আবুবে র ।  বলল, ‘ক্রে  বল ব, ক্রে ভাসব  
বল ব বু ঝসত  পার ক্রে  না।  ইম াম  সাসহ সবর  ে া সে  েক্রব  ড দসখ  আ ম র া আপনা র  পক্রর  য় 
জানসত ডপ সর ক্রে।  ইসয়ক্রে নী ও ফাসতমা ও আপনার  সম্প সে ত অসনে  প সড় সে  
শু নল াম ।  এ ত বড় অক্রতক্রে ডয  আম াসদর  ম াসঝ ,  বুঝ সত পাক্র র ক্রন  আম র া।  ে ত ডয  
ডবআদক্র ব  হ সয়সে  আম া সদর !’ আসবসি  রুদ্ধ  হ সয়  ডিল  বৃ সদ্ধর  ে ণ্ঠস্ব র।  তার  দু’ড াখ  
ক্রদসয় ডবক্রর সয় এ ল দু’ডফাাঁটা অ শ্রু। 

আহম দ ম ুসা বৃসদ্ধর  ক্রদসে  ম ুখ  ি ুক্রর সয় বলল, ‘আপক্রন আম ার  ক্রপতার  ম ত। 
আপক্রন এ ভাসব ে ো বলসল আক্রম  দুিঃ খ পাব।  আম ার  প্রক্রত ক্রবসে র্ সম্ম ান প্রদে তন 
আ ম াসে  খুব পীড়া ডদয়।  আ প নাসদর  ে াসে  আম ার  পক্রর  য় না ডদয় ার  এ ে টা বড় 
ে ার ণ এ ট াই।  আম ার  সবস সয় বড় পক্রর  য় , আক্রম  ম ুসক্রলম, আক্রম  আপনাসদর  
ে ার ও সোন, ে ার ও ভাই - এ  পক্রর  য়সে ই আক্রম  সবস সয় ভালবাক্রস।’ আহম দ  
ম ুসার  ে োগুসলা  খুব  ে াে, খুব  ভাক্র র  ডে ানাল। 

আহম দ ম ুসার  হৃ দয় ক্রন িঃ সৃত ে োগুসলা  অের  স্প ে ত ে র ল সে সলর ।  এ ে 
আনন্দ ম য় আসবি ফু সট উে ল তাসদর  ড াস খ -ম ুসখ। 

ক্রে ন্তু ে ো ডে উ  বলসত পার ল না।  এ বার ও বৃদ্ধ  সর দার ই  ম ুখ খুলল।  
বলল, ‘আপক্রন েত বড়, এ েোগুসল াও ত ার  প্রমা ণ.. .’ 

ে ো ডে র্ ে র সত পার সলা না  সর দার  আবুবে র ।  বাইসর  অসনে গুসলা  
পাসয়র  ে ব্দ  এ বং অ সনসে র  ে ণ্ঠ ডে ানা ডিল। 

বৃদ্ধ সর দার  ড াখ ম ুসে  ম ুহাম্ম া দ ইসয়ক্রে নীসে  বলল, ‘ডম হম া নসদর  ক্রন সয় 
এ স, বসসত  দাও।’ 

ফাসতমা  ম ুসনে া উ সে   সল  যাক্র েল  পদতার  ও পাসর  ডম সয়স দর  জসন্য ক্রন ক্রদতি  
জায়িায়।  তার  ড া সখর  দু ই ড ে াণ অ শ্রুক্রসক্ত। 

‘ফাসতমা  ড বান।’  াে ল  আহ ম দ ম ুসা। 
ফাসতমা  েমসে  দাাঁক্রড় সয় ক্রফসর  দাাঁড়াল। 
আহম দ ম ুসা  উ সে  দাাঁ ক্রড় সয়ক্রে ল।  ফাসতমা  ম ুসনে ার  ক্রদ সে  এ ে   াপ  

এ ক্রিসয় বলল, ‘ক্রর সপাসটতর  ডর ে  ত সম্পূণত ে সর ে?’ 
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ফাসতমা  ম ুসন ে া ড াখ  তুসল  তা ে াসত প ার ল না  আহম দ  ম ুসার  ক্রদসে ।  ম ুখ  
ক্রন  ু ডর সখই  বলল, ‘ক্র জ্ব, স ম্পূণত ে সর ক্রে।’ ফা সতমা  ম ুসনে ার  ে ো সংয ত ও  
সম্ভ্র ম পূণত। 

‘ইসদজ ার  ক্রর সপাটতও ডর ে  ত ে সর ে?’ 
ফাসতমা ম ুসনে া আ হম দ ম ুসা র  ক্রদসে  এ ে  পলে  তাক্রে সয় বলল, ‘ক্রজ্ব,  

ে সর ক্রে।’ 
‘ ন্যবাদ, ফাসতমা।’ বসল  আ হম দ ম ুসা তার  ড য় াসর  ক্রফ সর  এ ল। 
ফাসতমা   সল ডিল। 
সব ডম হম ান আসার  পর খা ওয়া র  আসি সর দার  আবুবে র  ক্রবসিাক্রভট  

আহম দ ম ুসার  নতুন পক্রর  য় প্রে াে  ে র ল সে সল র  ে াসে। সে সলই আে াসে র  
 াাঁদ হা সত প াওয়ার  ম ত খুক্র ে  হসলা। সে সল ‘আল্লাহু আে বার’ ধ্বক্রন  ক্রদসয় স্ব ািত  
জানাল আহম দ  ম ুসাসে । 

আহম দ ম ুসাও  ব ততমান সংে টে াসলর  দাক্রয়ত্ব  ও  ে ততবয স ম্পসে ত ক্রে েু 
বলল। 

খাবার  ডে সর্  সে সল   সল  যা ব ার  পর সর দার  আ বুবে সর র  ত বে ে খানায় 
বসস োে ল আহম দ  ম ুসা, ম ুহাম্ম াদ ই সয়ক্রে নী, হাসান ইসে াকু, সর দার  আবুবে র ।  
পসর  ফা সতমা ম ু সন ে া এ বং  তা র  ম া’ও এ সস  বসল। 

এ বার  প্রেম  ে ো বলল  হাসা ন ইসে াকু ।  বলল  আহম দ ম ুস াসে  উ সেশ্য  
ে সর , ‘ক্রে েু ম সন ে র সবন না ।  ম সন হসে , আ পক্রন এ ে  ক্রন সম সর্ আে াসে  উ সে  
ডিসেন  এ বং আম র া ম াক্রট সত  র সয়ক্রে।  ক্রে েুসতই  ডযন  আপনা র  নািাল পাক্রে  না।’ 

হাসল আহম দ ম ুসা।  বলল, ‘এ টা আম ার  দু ভতািয।’ 
‘তা  ম সন ে র সত  প াসর ন।  ক্রে ন্তু জাক্রতর  জসন্য  এ টা  ডস ৌভা িয।’ বলল 

ফাসতমা  ম ু সন ে া। 
‘তাহ সল সব ার  ডে সে  ক্রবক্রে ন্ন োে াটাই আম ার  ভা িয ?’ 
‘উ পসর  োে াসে  ক্র বক্রে ন্ন বসল  না।’ বলল ইসয়ক্রে নী। 
‘আপনার  সম্পসে ত আম র া অ সনে  ক্রে েু জানসত  াই।’ ব লল হাসান  

ইসে াকু । 
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‘ক্রে েুই জানার  ডনই।  ব সলক্র ে, আম ার  জন্ম ম  য এ ক্রে য়ার ক্রসংক্র ে য়াং -এ ।  
আর  নাম  ডতা  আম ার  জানই।  অন্য সব  ে োই  শু সনে।’ 

আহম দ ম ুসা  এ ে টু োম ল।  শু রু ে র ল আবার, ‘জনাব, আজ আক্রম  
ইয়াউ ক্রন্  ডয সত  াই।’ সর দ ার সে  উ সেশ্য  ে সর  বলল  আ হম দ ম ুসা। 

সে সলর  ম ুখ ম্লান হসয় ডিল আহম দ ম ুসার  এ ে োয়।  হে াৎ পাসে ডিল 
ি সর র  পক্রর সব ে । 

বৃদ্ধ সর দ ার  দ্রুত  ে সণ্ঠ বলল, ‘যাসবন? ডে ন? আজই? এ ক্রদসে  ডয সম স্যা  
ডেসে ই ডিল ?’ 

‘এ ত তাড় াতাক্রড়  ডে ন? ক্রনশ্চয় অসন্তুি  হ সয়সেন?’ বলল ম ুহাম্ম াদ  
ইসয়ক্রে নী। 

‘ন া, আপনার  য াওয়া হসব  না ।  িত দু’ক্রদন ক্রযক্রন ক্রেসলন, ক্রতক্রন  প্রে ৃত 
আহম দ ম ুসা  নন ।  আজ আম র া প্রে ৃত  আহম দ  ম ুসাসে  ড পলা ম ।  ে ম পসক্ষ  দু’ক্রদন 
োে সত হসব।’ বলল ফাসতমা  ম ু সন ে া। 

হাসল আহম দ ম ুসা।  সে সলই  হাসল ম ু সনে ার  এ ে োয়। 
‘ফাসতমা ডবান, যক্রদ সব ে ে া জানসত , দু’ক্রদন নয়, দু’ি ণ্ট াও োে সত  

বলসত পার সত  না।’ এ ে টু  ো ম ল  আহম দ ম ুসা।  ডটক্র বসল  র া খা গ্ল াস ডেসে  পাক্রন  
ডখল।  ত ার পর বলল, ‘ডয ড ভাসর  আক্রম  এ খ াসন  এ সসক্রে, ডসই ডভা সর ই আক্রম  
ইয়াউ ক্রন্  ডপৌাঁে সত ড সয়ক্রেলা ম ।  ক্রে ন্তু আযান শু সন নাম া য পড়সত এ সস আট সে  
ডিলাম ।  আল্লাহ ই এ খা সন আম াসে  ক্রন সয় এ সস ক্রেসল ন।  এ খানে ার  জরু ক্র র  
ে াজগুসলা ডে র্ হসয় সে। আর  ডদ ক্র র  ে র া যা য়  না।’ 

‘ডদখুন , ে ত বড় ভুল আম াসদর ! আপনাসে  ক্রজ সে স ে র া হয়ক্রন, 
ে যাসম রুসন আসার  আপনার  উ সেশ্য ক্রে? ইয়াউক্রন্ সত ডে ন যাক্রে সলন?’ বলল  
সর দার  আবুবে র । 

‘ক্রে ে  বসলে আব্বা।  এ ম ন ক্রজে াসা আম াসদর  ম সন জাি া  উ ক্র ত ক্রেল।  
আক্রম  আসম ক্রর ে ান জানতাসল র  এ ে  ক্রর সপাসটত পসড়ক্র েল াম িঃ  ‘আহম দ ম ুসা  ঝসড়র  
 াসে  ঝড় ক্রন সয়ই ডে াোও যা য়।  তার  প্রক্রতক্রট  পদসক্ষ প ইক্রত হাস।’ বলল ফাসতমা 
ম ুসনে া। 
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‘এ ে ক্রদে  ক্রদসয়  ক্রে ে ই বসল স ে ওরা।  ঝসড় া  পক্রর ক্রস্থক্র তই আম াসে  ডটসন  
ক্রন সয় যায়, অেবা ডে সল ক্রন সয় যায়।  ে যাসম রুসন ম ুসক্রলম  জাক্রতসি া ক্রবসলাসপর ড য  
ঝড় উ সে সে, ‘ক্র স’-এ র  আো সী বন্যা ‘ক্রক্র সসন্ট’ডে  ভাক্রসসয়  ডনয়ার ডয পক্রর ক্রস্থক্র ত - 
তা-ই  আম াসে  ে যাসম রুসন  ডটস ন এসনসে।’ 

োম ল আহম দ ম ুসা।  সে সলর  ড াখ আ হম দ ম ুসার  উ পর ক্রন ব দ্ধ। 
িম্ভীর  হসয়  উ সে সে  আহম দ  ম ুসার  ম ু খ।  শু রু ে র ল ত ার  ে ো আবার ,  

‘দু’জন ডলাে সে  ফ্র ান্স ডেসে  ক্রে  ন্যাপ ে সর  আনা  হসয় সে  ে যাসম রুসন।  ম ূলত 
তাসদর  উ দ্ধ া সর র  জস ন্যই আক্রম  তাস দর  ডপ েসন ডপে সন েু সট এ সসক্রে ে যাসম রুসন। 

এ ই ক্রে  ন্যাসপর ডপে সন জক্রড় সয় র সয় সে  ে যাসম রু সনর  দক্রক্ষ ণাঞ্চল ড েসে  
ম ুসক্রলম  উ সেসদর  ক্রবর াট এে  ে াক্রহনী।  সম ে দক্রক্ষ ণ ে যাসম রুসনর  ম ত উ পকূ লীয়  
ে াম্পু উ পতযে া ড েসে ও ম ুস লম ান সদর  উ সেদ  ে র া হসয় স ে।  এ ই ে াম্পু ক্রেল  
দক্রক্ষ ণ ে যাসম রুসনর  সবতসে র্ ম ুসক্রলম  বস ক্র ত।  ক্রে ন্তু ে াম্পু উ পতযে া ডেসে  স ব  
ম ুসক্রলম  পক্রর বার  উ সেদ হ সল ও দে  হাজার এ ে সর র  এ ে টা ভূখসণ্ড র  ম াক্রল ে  ওমর 
বায়া  ক্রি স্ট ানসদর  ভয়, হুম ক্রে, ক্রন যতাতন ডে ান ক্রে েুর ে াস ে নক্র ত স্ব ীে ার  ে সর ক্রন ।  
তার  আব্বাসে  খুন ে র া হয়।  য খন ে াম্পু এ লাে ায় তার  এ ে  পক্রর বাসর র  জসন্য বাস  
ে র া অসম্ভব  হ সয় দাাঁড়ায়, ডস পাক্রল সয় আ সস উ ি র  ে যাসম রু স নর  পক্রশ্চমাঞ্চসল।  ত বু 
ডস জক্রম  ক্র িস্ট ানস দর  ডদয়ক্রন ।  ‘ডে াে’-এ র  সিাসবা দী  সহ সয ািী স ংিে ন ‘ওকু য়া’ 
েুসট আসস ওমর  বায়ার ডপে সন ডপে সন।  তার া ওমর  বায়া সে  খুন ে র ার  জসন্য 
হাম লা ে সর, ওমর  বায়া প্র া ণ  বাাঁ াস ত সম েত হয়।  ক্রে ন্তু খুন  হয় তার  ম া।  প্রা ণ  
বাাঁ াবার  জসন্য  ওমর  ব ায়া  প াক্রল সয় য ায় ফ্র াসন্স।  ‘ওকু য়া’ও েু সট য ায় ফ্র াসন্স।  
‘ব্ল্যাে  ক্র স’-এ র  সাহাযয  ক্রন সয়  তার া ড িা ে সর  ওমর  বায়া সে  ক্রে  ন্যাপ ে র সত।’ 

এ ইভাসব আ হম দ ম ুসা ক্রে ভা সব এ ে  ডহ াসটসল ওমর  বা য়া সে  বাাঁ াস ত  
ক্রিসয় তার  সাস ে আহম দ ম ুসার  পক্রর  য় হয়, ক্রে ভাসব ব্ল্যাে  ক্র স পসর  ওমর  বায়াসে  
ক্রে  ন্যাপ ে সর, ক্রে ভাসব আ হম দ ম ুসা  ত া সে  উ দ্ধ ার  ে সর, ক্রে ভাসব ওমর  বা য়া  
আবার  ক্রে  ন্যাপ হয় এ বং  তা স ে  ক্রে ভাসব ে ক্রফসন  ে সর  ে যাস ম রুসন ক্রন সয়  এ সসসে,  
তার  ক্রবস্তাক্রর ত ে াক্রহনী  বণতন া  ে সর  আহম দ ম ুসা  বলল, ‘‘ব্ল্যাে  ক্র স’ ও ‘ওকু য়া’ 
ে যাসম রুসনর   ী ফ  জাক্রস্ট সসর  এ ে  ক্রপ্রয়জনসে ও ক্রে  ন্যাপ ে সর  এ সনসে।  তা সদর  
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ল ক্ষ য, তাসে  পণবন্দী  ডর সখ   ী ফ জাক্রস্ট সসে  বা য  ে সর  ও ম র  বায়ার জক্রম  ত ার া 
হস্তাের ে সর  ডন সব এ বং  ত া র পর ওমর  বায়াসে  খুন ে স র  সব সম স্যার  ইক্রত 
ি টাসব।’ 

োম ল আহম দ ম ুসা। 
আহম দ ম ুসা  ে াম সলও  ডে উ  ডে ান ে ো  বলল  না।  সে সল র  ক্রবস্ময়  ও  

ডবদনা প ীক্রড় ত দৃক্রি  আহম দ  ম ুসার  উ পর ক্রন বদ্ধ।  আর  ত াসদর  ড াস খ ভাসসে  
আহম দ ম ুসা বক্রণ তত ে াক্রহনীর  দৃ শ্যগু সলা। 

ডবে  ক্রে েু পর ে ো বলল  ম ুহা ম্ম াদ ইসয়ক্রে নী, ‘আপক্রন এ সসসেন , ‘ব্ল্যাে  
ক্র স’ এ বং ‘ওকু য়া’ ক্রে  জাসন?’ 

‘ডবা  হয়  জা সন না।  আক্রম  ম স র  ডিক্রে-  এ ই   ারণ া তার া  ক্রন শ্চয় এ খনও 
ডপার্ণ  ে সর ।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 

‘ডে ন?’ বলল হাসান ইসে াকু । 
‘ফ্রাসন্সর  লা - ইল ড েসে  যখন তার া ওমর  বায় াসে  ক্রে  ন্যাপ  ে সর, আক্রম 

তাসদর  ক্রপেু  ক্রন সয়ক্রেলাম।  পস ে এ ে  জায়ি ায় ওরা  আম ার  িাক্রড় সত ডবাম া  হ াম লা  
 ালায়। ড বাম া  ক্রবস স্ফার সণর  পূ বত ম ুহূ সতত  আক্রম  িাক্রড়  ড েসে  ডবক্র র সয় ড যসত  সম েত  হ ই।  
ডবাম া ক্রব সস্ফার সণ  িাক্রড়  টুে সর া টুে সর া হসয়  য ায়।  আক্রম  যখন পসের প াসে  
ডঝাস পর আড়া সল অবসাদ েস স্তর  ম সতা  ক্রন জতীব  হ সয় পসড় ক্রেলাম, তখন ওরা  
প্রজ্জ্বক্রল ত িাক্রড়  ডদ সখ  ক্রন ক্রশ্চত  হ সয় যায়  ড য ,  আক্রম  িাক্রড় র  সাসে  ক্রেন্ন ক্রভন্ন  হসয় 
ডিক্রে।’ 

‘ক্রে ন্তু তার পরও ডত া ও সদর  স া সে আপনার  সংি াত হসয়স ে?’ 
‘হসয় সে। ক্রে ন্তু ডসট া  ডয  আক্রম  ক্র েলাম  ডসট া  তার া স ম্ভবত  ডব াস ঝক্রন।’ 
আহম দ ম ুসা োম সলও ডে উ  ে ো বলল না। 
ফাসতমা  ম ুসনে া এ ে টু পর বলল, ‘‘ব্ল্যাে  ক্র স’ ও ‘ওকু য়া’ এ খাসন  

‘ডে াে’-এ র  ডলাে সদর ও স হা য়তা পা সব।  এ সদর  ক্রম ক্রল ত ে ক্রক্তর  ক্রবরুসদ্ধ আ পক্রন 
এ ে া ।’ 

হাসল আহম দ ম ুসা।  বলল, ‘ে ত্রু ে ত বড়, ে ত ে ক্রক্তে ালী ডসট া ভাব ার  
সম য় নয় এ টা।  আক্রম  এ খন যুদ্ধসক্ষ সত্র।  আম ার  ল ক্ষ য আম ার  ভাইসে  ম ুক্ত ে র া, 
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ে ত্রুর র্ড়যি প্রক্রতসর া স র  ড ি া  ে র া।  সাফলয - বযেততা  আম ার  হাসত  নয়, ডস  ক্র োও  
আম ার  ডনই।’ 

‘বাবা, এ ই আল্লা হ ক্রন ভতরতা ই আপনা সে  জি ত সজাড়া  ন াম  ক্রদসয় সে ,  
সাফলয ক্রদসয় সে। আল্লা হ আ প নাসে  দীি তজীবী  ে রুন।’ 

‘আম াসদর  এ ে ক্রট  ডো ট্ট  সং িেন  আসে।’ বলল হ াসান ইসে া কু । 
‘সংিে ন? ক্রে  নাম?’ ম ুখ উ জ্জ্ব ল হসয়  উ ে ল আহম দ ম ুসার । 
‘ে যাসম রুন ক্রক্র সসন্ট ।’ বলল ম ুহাম্ম াদ ই সয়ক্রে নী। 
‘বাহ, সুন্দ র  নাম ! ে সব ে সর ে? ডে াোয় অক্রফস? ে তজন সদস্য? ক্রে  

উ সেশ্য?’ প্রসশ্নর  ব ান  ােল  আহ ম দ ম ুসার  আনক্র ন্দত ম ুসখ । 
‘ইয়াউক্রন্ র  ম ুসক্রলম  োত্র -যু বে  ক্রম সল আম র া ে সর ক্রে।  দুয়ালাস হ  

ে সয়ে ক্রট  ে হসর  আম র া ে াখা  ে সর ক্রে।  সব ক্রম সল আম া সদর  সদস্য সং খযা  এ খন 
পাাঁ ে’।  ইয়াউক্রন্ সত আম া সদ র  ম ূল অক্রফস।  আম াসদর  ল ক্ষ য,  ম ুসলম ানসদর সে  
আক্রেতে  ও আইনিত  স হায় তা ডদয়া  এ বং ত াসদর  পুনবতাসসন  সাহাযয  ে র া।’ 

‘ ম ৎে ার ।  ডতাম াসদর  ডনতা ড ে?’ 
 ট  ে সর  জবাব  ক্রদল  ম ুহাম্ম া দ ই সয়ক্রে নী।  বলল, ‘আম াস দর  হাস ান 

ইসে াকু  ডসসক্র টা ক্র র  ডজনা সর ল।’ 
ম ুহাম্ম াদ ই সয়ক্রে নীর  ে ো ডে র্ না হ সতই আ হম দ ম ুসা উ সে  ক্র িসয় হ াসান  

ইসে াকু সে  জক্রড় সয়  সর  ে পা স ল  ুম ু ডখ সয় বলল, ‘ডম াবার ে বাদ হাসান ।’  
লক্র িত হাস ান ই সে াকু  ম াো ন ত ে সর  বলল, ‘ডদায়া ে র সবন ।’  
বসলই হাসান  ইসে াকু  ইসয়ক্রে নীর  ক্রদসে  তাক্রে সয়  বলল, ‘ক্রনসজর ে ো  

বসলক্র ন ও।  ই সয়ক্রে নী আম াসদ র  সংিে সনর  পক্রর ে ল্পনা সম্পাদে ।’ 
আহম দ ম ুসা ইসয়ক্রে নীসে  ে াসে ডটসন ক্রন সয়  তার  ক্রপে   া পসড় বলল, 

‘আসল পদটা  তুক্রম  ড পসয়ে  ইস য়ক্রে নী।’ 
‘ডতাম া সদর  সভা পক্রত ডে?’ ক্র জসে স ে র ল আহম দ ম ুসা। 
‘িারুয়ার  র াজপতু্র  আ ব দুল্লা হ র াক্রে ক্রদ  ইসয়সু সিা।  ডস ও  ইয় াউ ক্রন্  

ক্রবশ্বক্রবদযালসয়র  ে াত্র।’ 
‘‘িা রুয়ার র াজপতু্র’ ে োর  অ েত পক্রর ষ্ক ার  হসলা না।’ বলল আহম দ ম ুসা। 
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‘উ ি র  ে যাসম রুসনর  ম ান্দার া পবতসতর  দক্রক্ষ সণ না ইসজক্রর য়া ও  া দ-এ র  
ম াঝখাসন ডবনু নদী এ বং  ডবনুর  উ পনদীগুসল া োর া ক্রব স ৌত ক্রব ে াল উ পতযে ার  নাম 
িারুয়া। এ ই িা রুয়া উ পতয ে ার  ম াঝখাসন ডবনু নদীর  উ ি র  তীসর  অবক্রস্থত 
‘িারুয়া’ নির ী।  ন াইসজক্রর য়ার ‘ে াসনা’ ডযম ন নাইসজক্রর য়ার ঐ ক্রতহাক্রসে  ম ুসক্রলম 
নির ী, ডতমক্র ন ‘িারুয় া’ ে যাসম রুসনর  ঐ ক্রতহ্যবাহী  ম ুসক্রলম  ে হর ।  এ ই ে হর  ক্রেল 
‘িারুয়া’ উ পতযে া, ডলে   া দ প যতে  ে যাসম রুসনর  ডিাটা  এ লাে া এ বং  া দ  ও  
নাইসজক্রর য়ার ক্রে েু অংে  ক্রন সয়  িক্রে ত ম ুসক্রলম  সালতানাস তর র াজ ানী।  উ নক্র বংে  
ে তসে  ফরাক্রস  ে াসন  প্রক্রতক্র ষ্ঠত হবার  সম য় ইসয়সুস িা  র াজবংসে র  ম ুসক্রলম 
ে াসসে র  সাসে তাস দর  ডি া র তর যুদ্ধ হয়।  ডে র্ প যতে  ফরাসীর া তাস দর  
স্ব ায় ি ে াসন স্ব ীে ার  ে সর  ডনয়।  পসর  ঔপক্রনস বক্রে ে  র্ড়যসি ইসয়সু সিা ম ুসক্রলম  
সালতানাসতর অ বলুক্রপ্ত  ি টসলও ইসয়সুস িা পক্রর বার  উ ি র  ে যা সম রুসনর  িারুয়া  
উ পতযে ায় অ তযে প্রভাবে া লী।  ভূখণ্ড িত সাল তানাত  তাসদর  না  োে সলও  
ম ানুসর্র  ম সনর  সালতানাস ত ত ার া এ খনও ব াদে াহ।  আ বদুল্লা হ র াক্রে ক্রদ ই সয়সুসিা  
িারুয়ার এ ই  র াজবং সে র  সো ন।  ইক্রতহাসসর  োত্র  ডস।  আপ না র  ডদখ া ডপসল  ডস  
আে াসে র   াাঁদ পা ওয়ার  ম ত খুক্রে  হসব।’ দীি ত বক্তসবযর  পর োম ল ই সয়ক্রে নী। 

‘ইসয়ক্রে নীর  বণতন ার  ম স য উ ৎসাহ  ডযন  এ ে টু ড ব ক্র ে ই ক্রে ল, তাই  না  
হাসান? তসব  র ক্ষ া, র াজে ন্যার  ক্রববর ণ আসসক্রন ।’ ম ুখ  ক্রট সপ  ড হসস  বলল  ফা সতমা  
ম ুসনে া। 

ম ুহাম্ম াদ ই সয়ক্রে নীর  ম ু সখ ল িার  এ ে টা োয়া  নাম ল।  তা সদর  আব্ব া -
আম্ম া ডযখা সন ব সসক্রেল ডসক্র দ সে  এ ে  পলে  ড সয় ক্রবক্ষ ু ি  ে সণ্ঠ ইসয়ক্রে নী বলল, 
‘ড াসর র  সাক্ষ ী বানাসনা  হ স ে িাাঁ ইট ে াটাসে ।  বল ব ড তাসদর  দু’জসনর  ে ো 
আহম দ ম ুসা ভ াইসে?’ 

ইসয়ক্রে নীসদর  আম্ম া ক্রে েু আস ি ডভতসর  ক্রি সয়ক্রেল এ বং তা স দর  আব্বাও 
সম্ভবত উ সে  ক্রিসয়ক্রেল টয় সলস ট। 

‘ডক্ষ পে ডে ন? আক্রম  ক্রম েযা বা খার াপ  ক্রে েু বক্রল ক্রন ।’ ব লল ফাসতমা 
ম ুসনে া। 
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ইসয়ক্রে নীর  ে োয়  ফাস তমা  ম ুসনে া ও  হ াসান  ইসে াকু  দু’জসনর  ম ুসখই  
ক্রবব্রতে র  ভাব ফসুট উসেক্র েল। 

ইসয়ক্রে নী ক্রে েু বলসত  যাক্রে ল, আহম দ ম ুসা  তাসে  বাাঁ  া  ক্রদসয় ডহ সস  
বলল, ‘আক্রম  জাক্রন , ড তাম র া ক্রম েযা ডে উ  বলক্র ন।  ফ াসতম া ও  হ াসানসে  আক্রম  
ডদখক্রে।  ত াসদর  ে ো না বলস লও  লসব।  ই সয়সুস িা র াজে ন্যার  ে ো আসর ে ক্রদন 
শু নব।’ 

ম ুহাম্ম াদ ইসয়ক্রে নী, ফাসতমা ম ুসনে া, হাসান ইসে াকু  ক্রতনজসনর  ড াসখ -
ম ুসখই এ ে  ঝলে  লিা  ডনসম এ ল।  ম ুখ ক্রন  ু ে সর ক্রেল তার া ক্র তনজ সন ই। 

ে ো ডে র্ ে সর  এ ে টু োম ল আহম দ ম ুসা।  িম্ভীর  হ সলা তা র  ম ুখ।  বলল, 
‘ডতাম া সদর  ‘ে যাসম রুন ক্রক্র সসন্ট’-এ র  ে ো শু সন ক্রে  খুক্রে  হসয়ক্রে ডবাঝ াসত  পার সব া  
না।  আক্রম  আক্রফ্র ে ার  এ  অঞ্চস লর  অন্ধে ার  বুসে  এ সে  আ স লার সূযত ম সন  ে র ক্রে। 
ইয়াউক্রন্  ক্রিসয় ক্রন শ্চয়  এ  সংি ে সনর  সাসে আর ও  পক্রর ক্র ত হ সত প ার ব।’ 

‘ইনে াআল্লাহ।’ বলল  ইসয়ক্রে নী এ বং হ াসান দু’জসন ই। 
এ  সম য় সর দার  আবুবে র  ক্রবস িাক্রভট  প্রসবে  ে র ল ত বে ে খা নায়। 
আহম দ ম ুসা ত াসে  উ স েশ্য ে সর  বলল, ‘জনাব, আক্রম  ি ণ্টাখাসনসে র  

ম স য যাত্রা  ে র সত  াই, আপক্রন অনুম ক্রত ক্রদন।’ 
‘এ  ক্রে  বাবা!  তুক্রম  আম াস দর  সে সলর  সর দার ।  তুক্রম  ক্রবস শ্বর  ম জলুম  

ম ুসলম ানসদর  ম াোর  ম ক্রণ ।  তুক্রম  অনুম ক্রত  াে  আম ার  ে াসে!  আর  অপরা ী  ে সর া  
না বাব া।’ বৃ সদ্ধর  ডে র্ ে োগুস লা ডভ সি  পড়ল বুে  উ প াসনা  আসব সি। 

এ ে টু দম  ক্রন ল।  তার প র  আবার  শু রু ে র ল, ‘অবশ্য ই তুক্রম  যাসব  বা বা।  
সবক্রে েুর ড সয়  ম লূযবান  ডতাম ার  সম য়।  ক্রবসে র্ ে া সজই  আল্ল াহ ডতাম া সে  এ খা সন 
এ সনক্র েসলন ।  ে াজ না  োে সল ও তুক্রম  আম া সদর  ডদখ সত  আ সসব, এ  আে া আম র া 
অবশ্যই  ে র ব।’ 

‘ডদায় া ে রুন, এ ম ন অবসর  ডয ন আম ার  হয়।  ে াক্রে ডযন  আসস  সব  ডদ সে, 
ডিাটা দুক্রন য়ায়।’ 

‘তুক্রম  এ ে া যাস ব ইয় া উ ক্রন্ ?’ 
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‘এ ে াই এ সসক্রেলাম, এ ে া ডয সত ডে ান অসুক্রব া  ডনই।  তস ব  ডে উ  সা সে 
ডিসল  খুক্র ে  হস বা।’ 

‘ে াসে  সাসে  ক্রন সত   াও? বল?’ 
‘হাসান  ইসে াকু র  এ খাসন  প্রস য়াজন আসে।  ইসয়ক্রে নীসে  ো ড়সত প াসর ন  

ক্রে না।’ 
‘তুক্রম  যা সে  ইো ক্রন সয়  য াসব, ক্রজে াসার  ডে ান প্রসয় াজন ডন ই  বাব া।’ 
আহম দ ম ুসা ইসয়ক্রে নীর  না ম  ে র ার  সাসে সা সে ইসয়ক্র ে নী লাক্রফসয় 

উ সে ক্রেল ‘আল্লাহু আে বার’ বসল।  েুসট ক্রিসয়ক্রেল  ফাস তমা ম ু সন ে ার  ে াসে। তার  
ম াোয় এ ে টা ে ক্ত ডটাে া ক্রদ স য় বসলক্র েল, ‘ডে ম ন এখন, ডদ খক্রল  ডতা?’ 

‘এ ভাসব  বলে  ডে ন ?  ডতাম ার  সাসে  আম ার  প্রক্রত সযাক্রিত া ন া ক্রে ?’ বলল 
ম ুসনে া ম ুখ ভার  ে সর । 

বৃদ্ধ সর দ ার  স সি হ হাক্রসসত  বল ল , আহম দ  ম ুসাসে  লক্ষ য ে সর, ‘তুক্রম  ক্রে েু 
ম সন ে সর া না বাব া।  ক্রপে াক্রপক্রে  এ  দু’ভাই- সবা সনর  ি ণ্ড সিা ল সব সম য় ডলস িই  
োসে ।’ 

‘ম ুসন ে াই স ব সম য় ডলসি  ে াসে  আ ব্বা, আক্রম  ক্রে েু বক্রল  না।’ বলল 
ইসয়ক্রে নী। 

‘আক্রম  ডলসি োক্রে? আম ার  সব ে ো, সব  ে াসজ তুক্রম  ব াি ড় া  দাও।’ তীব্র  
প্রক্রতবাদ  ে সর  বলল ফ াসতমা  ম ু সন ে া। 

‘ ন্যবাদ  ই সয়ক্রে নী, ফাসতমা।  ভাই-স বাসনর  ম  ুর  ঝ িড়া আম ার  খুব  ভাল  
লািসে। সক্রতয  বলক্র ে, আম ার ে াসে  এ  এ ে  দুলতভ দৃশ্য।  আম ার  ম ত এ ে া এ ে  
পৃক্রেবীর  বাক্রসন্দ া যার া তার া োড়া ডে উ  এ টা বুঝসব না।’ হাক্রসম ুসখ ে োগু সলা  
বলসত  শু রু  ে সর ক্রেল আ হম দ  ম ুসা।  ক্রে ন্তু  য খন ে ো  ডে র্ ে র ল , ে ণ্ঠ তখন  প্র ায় 
রুদ্ধ হসয়  এ সসক্রেল ত ার । 

আহম দ ম ুসার  ে ণ্ঠস্ব সর  ফাস তমা ম ুসনে া, ইসয়ক্রে নী, হাসা ন সে সলর ই  
ড হার া হে াৎ প াসে  ক্রিসয়ক্রে ল।  তাসদর  ম ুস খ ফু সট উ সে ক্র েল এ ে টা ডবদনাম য়  
ক্রবস্মসয়র  ক্র হ্ন। 
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পরক্ষ সণই  ক্রন সজসে  সাম সল  ক্রন সয় ড হসস  উ ে ল আহম দ  ম ুসা।  বলল, 
‘ইসয়ক্রে নী, আম ার  সি ী হ ওয়ার  ম স য  তুক্রম  ডযম ন আনন্দ  ডদখ ে, ডতমক্র ন 
ক্রন র ানন্দ ও আসে। আম ার  সােী হও য়া ম াসন  সাক্ষ া ৎ ক্রব পস দর  সােী  হওয়া, ম সন 
ডর খ।  ব্ল্যাে  ক্র স ও ওকু য়া যখন জানস ব , আক্রম  ডবাঁ স  আক্রে এ বং ে যাসম রুসন  
এ সসক্রে, তখন পািল  হসয়  উ ে সব ওরা  আম াসে   র া অেবা  ম ার ার  জসন্য।’ 

ম ুহাম্ম াদ ই সয়ক্রে নী  উ সে  আহম দ ম ুসার  পা সয়র  ে াসে  এ সস ব সল।  বলল, 
‘আপনার  সােী  হ সয় আক্রম  আ গুসনও ঝাাঁ প  ক্রদসত  পার ব।’ 

আহম দ ম ুসা তাসে  ডটসন ক্রন স য় ে পাসল  ুম ু ডখ সয় বলল, ‘আগুসন ঝ াাঁ প  
ডদয়া  নয় , আম র া জয়ী  হসয়  িা জী হ সত  াই।’ 

বসলই আ হম দ ম ুসা উ সে  দাাঁড় াল।  বলল , ‘সম য় ডবক্রে  ডনই।  ত ত ক্র র  হসত  
হসব।  তুক্রম  ত ত ক্র র  হ সয় না ও ই স য়ক্রে নী ।’ 

ি সর র  ক্রদসে  হাাঁটসত  হাাঁটস ত আহম দ ম ুসা ফ াসতমা  ম ুসনে াসে  উ সে শ্য  
ে সর  বলল, ‘ক্রর সপাসটতর  ডর ে  তগু সলা  আম াসে  ক্রদসয়  য াও , ফাস তমা।’ 

 
 
 
আহম দ ম ুসা হাাঁ টক্র েল িাক্রড় র  ক্র দসে ।  তার  আসি  আসি   লক্র ে ল ইসয়ক্রে নী, 

বড় এ ে  বযাি হা সত। 
আহম দ ম ুসার  পাে াপ াক্রে   লক্র ে ল  ফা সতমা ম ুসনে া এ বং  হ াস ান ইসে াকু । 
ে ো বলসত  বলস ত এ সি াক্রে ল তার া। 
ফাসতমা ম ুসনে া বলল এ ে  সম য়, ‘ভাইয়া,  এ ে টা ে ো ক্রজ স ে স ে র ব?’ 
‘ক্রে  ে ো?’ 
‘ডদখুন ,  আম র া ম াসয়র  জাক্রত ।  ি র ই আম াসদর  পৃক্রেবী, ি রই আম াসদর  

সব।’ 
বসল এ ে টু ে াম ল ফ াসতমা।  এ ে টু ক্রে া ে র ল।  ড াে  ক্রি লল এ ে টা। 

তার পর বলল, ‘আপক্রন ডসক্রদ ন বসলক্র েসলন, আপনার  ি র  ড নই, বাক্রড়  ডনই এ বং  
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ডে উ  ডনই।  আজ আবার  বলস লন, এ ই পৃক্রেবীসত  আপক্রন এ ে া।  ে োগু সলা ভুলস ত  
পার ক্রে  না।  ি র  ডনই  ডে ন আপ নার?’ 

আহম দ ম ুসা হাসল।  বলল, ‘ওটা আক্রম  ে োর  ে ো ব সলক্র ে ।  ি র  োে া 
খুব বড় ে ো  নয়।  আম ার  এ ে টা ি র  ডনই, ক্রে ন্তু দুক্রন য়ার ে ত ি র  আম ার  ি র 
হসয় সে।’ 

‘এ সব ে ো বসল প্রশ্ন  পাে  ে াটাসত পা সর ন, ক্রে ন্তু এ ে  ডবাস নর  ড াখসে  
ফাাঁক্রে  ক্রদসত  প াসর ন না।  ি র  ক্রন সজর  এ ে টাই হয়, ে ত ি র ক্রন সজর  ি র  হয়  না  
ভাইয়া। এ বং এ ে ক্র ট  ি র  োে া ম ানুসর্র  ডম ৌক্রল ে  অক্র ে ার ।’ বলল ফাসতমা। 

‘ডবা সনর  ে ো আক্রম  অস্ব ীে ার  ে র ক্রে না।  ক্রে ন্তু ি র  োে া ব ড় ে ো ন য়, 
ি সর  ক্রযক্রন ে াে সবন  ক্রতক্রন  ি সর  োে া বড় ে ো।  ক্রতক্রন  যক্রদ  ি স র  না  োসে ন ,  ি র  আর  
ি র  োসে  না।’ 

‘ি সর  ক্রতক্রন  োে সবন ন া ডে ন? ি র  োড়া জ ীবন হয় না।’ 
‘ডতাম ার  এ ে োও ক্রে ে  ডব া ন।  ক্রে ন্তু বযক্রতক্র ম  োে সত  পাসর ।  ক্রে েু 

ডলাে সে  ডযম ন প্রসয়াজ সন ডদ ে  োড়সত হয়, ডতমক্র ন ক্রে েু ডলাে সে  ি র  োড়সত 
হসত  পাসর ।’ 

‘ক্রে ন্তু ডদে  োড়া  আর  ি র  োড়া  এ ে  ে ো নয়।  ডদে  োড় সলও ি র  সবার ই 
োসে ।  ম ানুর্  ি র  োড় সত  পা স র  না।  ডে ান সম সয়র  জস ন্য ব া বহু  সম সয়র  জ সন্য 
ডে উ  ি সর  না োে সলও  ি র  োস ে ,  ি সর  আসলা জ্বসল  এ বং এ ে সজাড়া বা দুইসজ াড়া  
ক্রে ংবা তার ও ডবক্রে  ড া খ ি সর  ডফরার  পে  ড সয়  অ সপক্ষা র  প্র হর  ডিা সন ।’ 

আহম দ ম ুসা হাসল।  বলল, ‘ফাস তমা, ডত াম াসে  আক্রম  সাংবাক্রদে  
বানাসত   াক্রে ।  আক্রম  আ ে াবা দী, তুক্রম  ভ াল ডলক্র খে াও হ সব।’ 

ক্রে ন্তু ফাসতমা হ াসল না।  বলল, ‘না ভা ইয়া, আপক্রন আম ার  প্রসশ্নর  জবাব  
ক্রদন।’ 

িম্ভীর  হ সলা  আহম দ  ম ুসা।  দূ র  ক্রদিসের  ক্রদ সে  ড াখ  তুসল   াইল।  বলল  
 ীসর   ীসর, ‘ক্রসংক্র ে য়াং-এ  ডতা ম ার ই ম ত আর  এ ে  ডবান নাস োড়বান্দা হসয় এ ে টা  
ি র  ে সর  ক্রদসয়ক্রেল।  ক্রে ন্তু ডস ি সর র  বাক্রত ক্রন সভ ডি সে, প্রব ল ঝড় ডস ি র  উ ক্রড় সয় 
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ক্রন সয়সে ডবান।’ আ হম দ ম ুসা র  ে োগু সলা  এ ত নর ম, এ ত ডব দনাক্রসক্ত ড য ত া  
ফাসতমা  ম ুসনে া এ বং হাসান ইসে াকু র  হৃ দয়সে ও আসলাক্রড় ত ে র ল। 

তৎক্ষ ণাৎ ডে ান উ ি র  ক্রদসত প ার সলা না ফ াসতমা।  প সর   ীসর   ীসর  বলল, 
‘ডস ে াক্রহনী এ খনও আম র া জা ক্রন  না ভাইয়া। তসব ক্রন সভ যাও য়া বাক্রত আবার  জ্বসল  
উ সে, ডভসি  যাওয়া  ি র  আবার  উ সে  দাাঁড় ায়, এ টাই দুক্রন য়ার ক্র নয়ম ।’ 

‘আক্রম  ডস বাক্রত জ্বসল উ ে ার  অ সপক্ষা ে র ক্রে না , তা বলসত পা র  না ডবান।’ 
‘ ন্যবাদ  ভাইয় া।  জ্বসল উ ে সব ড য আ সলাে খণ্ড , তার  স ন্ধানও ডত া 

ভাইয়ার জানার  ে ো ।’  
‘সব ে ো  এ ে ক্রদসন ডে র্ ে র া ক্রে ে  হসব  না ডবান।’ বসল ডহসস  উ ে ল 

আহম দ ম ুসা। 
ইসয়ক্রে নী িাক্রড় র  ে াসে  দাাঁক্রড় স য়ক্রেল। 
আহম দ ম ুসার া ডসখা সন ড পৌাঁস ে ক্রিসয়ক্রেল। 
আহম দ ম ুসার  ে োর  উ ি সর ফাসতমা ম ুসনে া ক্রে েু বলস ত যাক্রে ল।  

ইসয়ক্রে নী তা সত বাাঁ  া ক্র দসয়  বলল, ‘ভাইয়া, ফাস তম ার  ে োর  পযাাঁস  পড়সল  
এ খাসনই  র াত  ে াবার  হস ব।  আর  ক্রবপ্ল্ব  ডেসড়  সাক্র হতযও  ে র সত হ সত  পা সর ।  ও  
আম াসদর  ক্রবশ্বক্রবদযাল সয় ক্র স ব সট এে  নাম্বার ।’ 

‘ডদখুন, ডস িা সয় পসড় আম ার  সাসে ল াি সে। আক্রম  ডতা ত ার  সাসে ে ো  
বক্রল ক্রন ।  আব্বার  ে াস ে  তখন  ড স ক্রে  ভালট া ই সাজল !’ তী ব্র  প্রক্রতবাদ  ে সর  বলল 
ফাসতমা  ম ুসনে া। 

সসি  সসি ই  ক্রে েু বল ার  জস ন্য ম ুখ  খুসলক্র েল  ই সয়ক্রে নী।  আহম দ ম ুসা  
তাসে  োক্রম সয়  ক্রদসয়  বলল, ‘আজ ে াে, এ ে ক্রদন আসয়া জন ে সর  ডতাম াস দর  
দু’জসনর  ক্র সবট  শু নস বা ।’ 

বসল আহম দ  ম ুসা ফাস তমার  ক্রদসে  ড সয় বলল, ‘ক্রে ে  আসে ডবান ?’  
‘ক্রে ে  আসে। ক্রে ন্তু আসল ে োই ভা ইয়ার না বল া োে ল।’ এ ে টু ডহসস 

ওড়নাটা ে পাসলর  উ পর আর ও ডটসন  ক্রদসত  ক্রদস ত বলল  ফা সতমা। 
‘ত  সযতয পুর ষ্ক ার   াবল  হয়।’ বলল আহম দ ম ুসা। 
‘ডসট া ক্রে  ডে ানার  বদসল  ড দখা?’ আনসন্দ ডনস  উ ে ল ফা সত ম ার  ড াখ। 
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‘তা আক্রম  বলস ত পার ব  না।’ বসল  হ াসসত  হাস সত আ হম দ ম ুসা িাক্রড় সত  
উ ে ার  জসন্য ডসক্রদ সে  এ সিা সল া। 

ফাসতমা  ও  হা স ান ইসে াকু র  ে াসে  ক্রবদায়  ক্রন সয়  আহম দ  ম ুসা  ও ই সয়ক্রে নী  
িাক্রড় সত উ ে ল । 

িাক্রড় টা ‘দুয়ালা’ ডেসে  আনা ‘ডে াে’-এ র  ডসই জ ীপ। 
আহম দ ম ুসা বসল ড্র াইক্রভং  ক্রসসট এ বং তার  পাসে র  ক্রসসট বসল  

ইসয়ক্রে নী। 
‘ক্রবসক্রম ল্লাহ’ বসল  াক্রব ি ুক্রর সয়  িাক্রড় র  ইক্রঞ্জ ন অন ের ল আহ ম দ ম ুসা। 
ডজসি  উ ে ল ইক্রঞ্জ ন।  স্ট াটত ক্রনসয়  লসত  শু রু ে র ল িাক্রড় । 
ডপেসন  দাাঁক্রড়সয়  হ াত নাড় সে ফাসতমা  ও হাসান। 
জবাসব  ইসয়ক্রে নী হাত  নাড়ল িাক্রড়  ডে সে । 
ড্র াইক্রভং ক্রসসট বসা আহম দ ম ু সার  দৃক্রি  তখন সাম সন - ইয়াউ ক্রন্ র  ক্রদসে । 

ডস ড াস খ এ ে টা স্ব প্ন, কু ো কু সম্বয় ডয  আসলার  বীজ  ব ক্রপত হ সলা  তা  যক্রদ  
ইয়াউক্রন্ সত প্র জ্জ্বক্রল ত  ে র া যায়, তাহসল  ডসট া  আজসে র  অন্ধে ার  আক্রফ্রে ার  
জসন্য হসব  এ ে  ম হান সসূ যতাদ য়। 

 
 

 
 

সাইম ুম  ক্রসক্র র সজর  পরবততী বই 

অন্ধো র আক্রফ্রোয় 
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১ 
কর্ডললস টেফ্রলল ান টেলক মুখ তুলল িাফ্রিস বাইক ফ্রিলয়লর িললর ফ্রদলক 

তাফ্রকলয় বলল,  'ফ্রি. এ. সালেব বলললেন চী  জাফ্রিস এভালব কো বললন না।' 
'বললব না মালন? টেফ্রলল ানো আমালক ফ্রদন।'  বলল টেফ্রলল ান টনয়ার 

জলে োত বাড়াল ফ্রিলয়লর িল। টেফ্রলল ান মুলখর কালে এলনই বলল,  'ফ্রি. এ. 
সালেব?' 

'ফ্রজ বলুন, বলফ্রে আফ্রম।’ বলল টেফ্রলল ালনর ওপ্রান্ত টেলক ফ্রি. এ.। 
'আিনালক বললত ভুলল টেলে, চী  জাফ্রিলসর সালে র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস কো 

বললবন।' 
'টকান র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস? িযাফ্ররলসর?' 
'ফ্রিক। চী  জাফ্রিস সালেলবর ফ্রিক্ষক।' 
'সব জাফ্রন। স্যফ্রর স্যার। ওনালক বলফ্রে একেু ধরুন।' 
ফ্রিলয়লর িল টেফ্রলল ান টেলক মুখ একেু সফ্ররলয় র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর ফ্রদলক 

টচলয় বলল,  'র্ঃ টো ধলর োকলল টকান লাভ েলব না। চী  জাফ্রিসলক বলুন 
আমালদর সেল াফ্রেতা করলত।' 
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বললই মুখ টেফ্রলল ালনর কালে ফ্রনলয় বলল, 'মাই লর্ড র্ক্টর সালেবলক 
ফ্রদফ্রি।' বলল ফ্রিলয়লর িল টেফ্রলল ান র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর োলত তুলল ফ্রদল। 

'হ্যাললা, উসাম টকমন আে?' 
'ভাললা। ফ্রকন্তু আফ্রম ফ্রকেু বুঝলত িারফ্রেনা। আফ্রম আকাি টেলক িলড়ফ্রে। 

না জাফ্রনলয় আিফ্রন কযালমরুন এলসলেন। বাসায় না এলস টেফ্রলল ান করলেন। 
আিফ্রন টকাোয়? আফ্রম আসব।' 

'আফ্রম আফ্রসফ্রন, আমালক আনা েলয়লে। আফ্রম টকাোয় আফ্রম জাফ্রননা।' 
'ফ্রক বললেন আিফ্রন? এো ফ্রবশ্বাস করা  ায়?' 
' া টচালখর সামলন উিফ্রিত। তা ফ্রবশ্বাস-অফ্রবশ্বালসর প্রশ্ন ওলি না উসাম। 

আমালক ওরা ফ্রকর্োি কলর এলনলে কযালমরুলন।' 
'ফ্রকর্োি?' 
ওিালরর কো টিষ েয়ফ্রন বুঝা  ায়। ফ্রকন্তু টকান কো ওিার টেলক টিানা 

টেল না। ফ্রবস্মলয়র ধাক্কা সামলল ফ্রনলত ফ্রনশ্চয় সময় লােলে চী  জাফ্রিলসর। 
আবার টিানা টেল ওিালরর কণ্ঠ, ‘আফ্রম ফ্রকেু বুঝলত িারফ্রে না জনাব। 

ফ্রক ঘলেলে বলুন।’ 
'আমালক কারা ট ন ফ্রকর্োি কলর এলনলে।' 
'টকন?' 
'আমালক িণবন্দী কলরলে ওরা।' 
'িণবন্দী? ফ্রকলসর জলে?' 
'টতামার কাে টেলক একো কাজ চায় ওরা।' 
'আমার কালে? ফ্রকন্তু আিনালক িণবন্দী কলর টকন?' 
'কাজো টবআইফ্রন। আমালক ওরা বললফ্রেল টতামালক বলল কাজো কফ্ররলয় 

ফ্রদলত। রাজী না েওয়ায় ফ্রকর্োি কলরলে। আমালক িণবন্দী কলর কাজো 
বাফ্রেলয় ফ্রনলত চায়। তালদর ধারণা আমার জীবন বাাঁচাবার জলে তুফ্রম কাজো 
তালদর কলর টদলব।' 

'কাজো ফ্রক?' ওিালর চী  জাফ্রিলসর কণ্ঠ বড় শুকলনা শুনাল। 
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'কালজর কো আফ্রম টতামালক বলব না এবং টকান অোলয়র কালে নফ্রত 
স্বীকার তুফ্রম কর, এো আফ্রম চাইব না।' 

'স্যার, ওলদর টকউ আলে? আফ্রম কো বললত চাই। শুনলত চাই বযািারো 
ফ্রক?' 

'ফ্রিক আলে। ফ্রদফ্রি কো বল।' 
টেফ্রলল ান োলত ফ্রনল ফ্রিলয়লর িল। বলল, 'মাই লর্ড, বলুন।' 
'র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর মত একজন বৃদ্ধ, সম্মানী, দরদী মানুষলক আিনারা 

ফ্রকর্োি কলরলেন! টক আিনারা?' 
'মাই লর্ড, িফ্ররচয়ো এই মুেূলতড ফ্রদলত িারফ্রেনা।' 
'টকন তাাঁলক আিনারা ফ্রকর্োি কলরলেন?' 
'আমরা দঃফ্রখত মাই লর্ড। আমালদর উিায় ফ্রেল না। টোে একো 

সেল াফ্রেতা করলত ফ্রতফ্রন রাজী েনফ্রন। কাজো টমালেই বড় নয়।' 
'কাজো ফ্রক?' 
'দঃফ্রখত, টেফ্রলল ালন বলা  ালব না। মলন েয় টেফ্রলল ালন এ ধরলনর 

আললাচনা টিাভনও েলব না।' 
'ফ্রকন্তু আফ্রম এ মুেূলতড শুনলত চাই।' 
'তালত আমরা খুব খুিী েলবা। ফ্রকন্তু টেফ্রলল ালন নয়।' 
'তােলল?' 
'মাই লর্ড, আজ টকােড ফ্রেল না। আিনার সান্ধয ভ্রমলনর অভযাস আলে। 

আিফ্রন 'ইফ্রডর্লিনলর্নস িাকড' -এর টেলে আসুন। টেে টিরুলল প্রেম ট  টবঞ্চ 
টসখালন আমরা বসব।' 

'এো সম্ভব নয়। আমার বাফ্রড়লত আসুন। আমার বাোলনর ফ্রনফ্ররফ্রবফ্রললত 
টকাোও বলস কো বলব।' 

'আমার আিফ্রি টনই। এখন ৬ো। আফ্রম সালড় ৬োয় বাোলনর টেলে 
টি াঁেব। ৭ো ি ডন্ত োকব।' 

'ফ্রিক আলে আসুন।' 
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'মাই লর্ড, সালড় েয়োয় বাোলনর বাইলরর টেেো টখালা রাখলত েলব। 
োফ্রড় বাোলনর মলধয ফ্রনলয় আফ্রম োফ্রড় টেলক নামব। চামড়া রংলয়র মুলখাি োকলব 
মুলখ।' 

'অলরাইে।' 
'আর একো কো। আিা কফ্রর অে ফ্রকেু ঘেলব না। আফ্রম  ফ্রদ ৮োর মলধয 

ফ্র লর না আফ্রস তােলল র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর জীবন ফ্রবিন্ন েলব।' 
'আফ্রম ফ্রবচারক। আিনার সালে লড়াই-এ নাফ্রমফ্রন আফ্রম। একফ্রে ফ্রবষয় 

জানার জলে আফ্রম আিনালক র্াকফ্রে।' 
'ধেবাদ, মাই লর্ড।' 
'ধেবাদ।' 
টেফ্রলল ান টরলখ ফ্রিলয়লর িল বলল, 'ফ্রমঃ িাফ্রিস বাইক আফ্রম ততরী েলত 

টেলাম। আিফ্রন ড্রাইভারলক োফ্রড় টবর করলত খবর ফ্রদন। 
তারির র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর ফ্রদলক তাফ্রকলয় বলল, 'আিনার িক্ষ টেলক 

তালক ফ্রকেু বলার আলে?' 
'টনই। তলব আমার একো ফ্রজজ্ঞাসা আলে।' 
'ফ্রক?' 
'আমার সন্তান ও টব মালক টকাোয় টরলখলেন আিনারা?' 
'দঃফ্রখত, আমালদর কোয় রাজী না েওয়া ি ডন্ত বলব না।' 
'আলরকো কো। কুলমলে ট  বাফ্রড়লত আিনারা আমালদর টরলখফ্রেললন, 

টসখান টেলক আমালদর আসার মুেূলতড টোলা-গুফ্রল েলয়ফ্রেল টকন? আমালদর 
সন্তানলদর টকান ক্ষফ্রত েয়ফ্রন টতা?' 

'বললফ্রে, টকান সেল াফ্রেতাই আমরা আিনালক করব না।' 
বলল ফ্রিলয়লর িল টবফ্ররলয় এল ঘর টেলক। 
চী  জাফ্রিলসর বাফ্রড় এবং বাফ্রড়র রাস্তা ফ্রিলয়লর িললর মুখি। ইয়াউফ্রডর্ 

আসার ির টবি কলয়কবার এখালন এলসলে। 
ফ্রিলয়লর িল  খন চী  জাফ্রিস উসাম বাইলকর বাোলনর টেলে টি াঁেল, 

তখন ফ্রিক সালড় েয়ো। 
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টেে টখালা ফ্রেল বাোলনর। 
টেে ফ্রদলয় টভতলর প্রলবি কলর োফ্রড় টেলক নামল ফ্রিলয়লর িল। তার 

আলে োফ্রড়লত বলসই মুলখ মুলখাি লাফ্রেলয় ফ্রনলয়ফ্রেল। 
োফ্রড় টেলক টনলমই ফ্রিলয়লর িল টদখলত টিল অল্প দূলর বড় একফ্রে 

আললা-লির্-এর ফ্রনলচ একো টচয়ালর একজন বলস আলে। চারফ্রদলকর আললার 
মাঝখালন টসখালন অন্ধকালরর একো িাতলা আবরণ।  

ফ্রিলয়লর িল ওফ্রদলক চলল। 
ফ্রিলয়লর িল টসখালন টি াঁেলতই উলি দাাঁড়াল টচয়ালর বসা টসই টলাকফ্রে। 
'গুর্ ইলভফ্রনং, আসুন।' বলল ফ্রিলয়লর িললক বসার জে টচয়ার টদফ্রখলয় 

ফ্রদল। 
বসল দ'জলন। 
চী  জাফ্রিস মধয বয়সী  একজন টলাক। রলে টস খাস আফ্রিকান ফ্রনলরা। 

ফ্রকন্তু টচাখ, চুল, টিাাঁে ইতযাফ্রদর েড়ন তার বলল টদয় টস আলিা-ইউলরািীয় অেবা 
আলিা-এিীয় ফ্রমশ্র িফ্ররবালরর সন্তান। তার টচোরার মলধয একো িফ্রবত্র প্রসন্নতা। 

চী  জাফ্রিস বলসই বলল, 'আফ্রম িাংলকাইস উসাম বাইক। আফ্রম 
আিনার কো টিানার জলে প্রস্তুত। বলুন।' 

'মাই লর্ড, আিনালক কি টদয়ার জলে আফ্রম প্রেলমই ক্ষমা প্রােডনা 
করফ্রে। আমরা ফ্রনরুিায় েলয়ই এই অবিায় টি াঁলেফ্রে। আিনার সালে আমালদর 
টকান িফ্ররচয় টনই। তাই টচলয়ফ্রেলাম র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস আমালদরলক সেল াফ্রেতা 
করলবন।ফ্রকন্তু টস্বিায় ফ্রতফ্রন তা কলরনফ্রন।' 

বলল একেু োমল ফ্রিলয়লর িল। সম্ভবত কোগুললা একেু গুফ্রেলয় ফ্রনল। 
শুরু করল আবার, 'প্রেলমই বলল রাফ্রখ, আমার ফ্রকংবা কারও বযফ্রিেত স্বালেডর 
জলে আফ্রম আফ্রসফ্রন। আমরা  া করলত চাই তা করলত িারলল লাভবান েলব 
জাফ্রত, টকান বযফ্রি নয়।' 

একেু দম ফ্রনল ফ্রিলয়লর িল। 
'শুনফ্রে, বলুন' বলল চী  জাফ্রিস। 
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'মাই লর্ড, দফ্রক্ষণ কযালমরুলনর উিকূলীয় কাম্পু উিতযকার দি োজার 
একলরর একো জফ্রম খডর্ ফ্রনলয় েডর্লোল। ঐ জফ্রম খলডর্র চারফ্রদলকর সব জফ্রমই 
চালচডর। মাঝখালনর ঐ জফ্রম খডর্ একজন মুসলমালনর। এই এক খডর্ জফ্রম নানা 
ফ্রদক ফ্রদলয় আমালদর অসুফ্রবধা সৃফ্রি করলে এবং আরও অসুফ্রবধার কারণ েলত 
িালর। তাই অলনক বের ধলর আমরা ঐ জফ্রমর মাফ্রলকলক অনুলরাধ কলর আসফ্রে, 
জফ্রমর  া মূলয তার টচলয় কলয়কগুন টবিী মূলয টদলবা। ফ্রকন্তু জফ্রম েস্তান্তলর টস 
রাজী েয়ফ্রন। িলর আমরা জানলত টিলরফ্রে, তার এ অস্বাভাফ্রবক অস্বীকৃফ্রতর মূলল 
একো ষড় ন্ত্র রলয়লে। মক্কা ফ্রভফ্রিক ইসলামী সংেিন রালবতালয় আলম আল-
ইসলামী টসখালন বড় রকলমর একো ঘাাঁফ্রে বানালত চায়। এই িফ্ররফ্রিফ্রত আমালদর 
ভীষণ উফ্রিগ্ন কলর। কারণ, তারা িাফ্রন্তিূণড এ অঞ্চলল সংঘাত বাধাবার জলেই এো 
করলত চায়। এসব টজলন আমরা নতুন কলর  খন তালক অনুলরাধ করলাম, তখন 
টস রালবতার িরামলিড আিনার টকালেড একো উইল কলর টদি টেলক িাফ্রললয় 
 ায়। আসলল জফ্রম তার লক্ষয নয়, েডর্লোল বাধালনাই তার লক্ষয। আমরা জাতীয় 
স্বালেডই এো েলত ফ্রদলত িাফ্রর না।' 

োমল ফ্রিলয়লর িল। 
'বলুন।' বলল চী  জাফ্রিস উসাম বাইক। 
'এই অবিায় আমরা চাই, আিফ্রন আমালদর সাো য করুন।' 
'উইলল ফ্রক আলে?' 
'টস টকালেড োফ্রজর েলয় জফ্রম েস্তান্তর না করলল তার জফ্রম েস্তান্তর তবধ েলব 

না। ফ্রিতীয়তঃ টস  ফ্রদ দই বের ি ডন্ত ফ্রনলখাাঁজ োলক, তােলল জফ্রম কযালমরুন 
মুসফ্রলম ট্রালির সম্পফ্রি বলল েণয েলব।' 

'আমার কালে ফ্রক সাো য চান?' 
'জফ্রম েস্তান্তর দফ্রললল ওমর বায়ার দস্তখতলক তার উিফ্রিফ্রত বলল ধলর 

ফ্রনলত েলব।' 
'ওমর বায়া টকাোয়?' 
'আমালদর োলত আলে।' 
'তােলল ওলক টকালেড োফ্রজর কফ্ররলয় দস্তখত ফ্রনন।' 
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'টকালেড োফ্রজর কলর তার কাে টেলক দফ্রললল দস্তখত িাওয়া  ালব না।' 
'তার উইল অনুসালর তালক টকালেড োফ্রজর না কলর তার জফ্রম েস্তান্তর েলব 

না।' 
'ধরুন, টস জফ্রম েস্তান্তর করল না। এর বদলল টস  ফ্রদ আলের উইল 

বাফ্রতল করার আলবদন কলর ফ্রকংবা নতুন উইল কলর!' 
'তার জলেও উিফ্রিফ্রত একো িতড।' 
'ফ্রকন্তু এ িতডো জফ্রম েস্তান্তলরর মত অত কফ্রিন নয়।' 
'িতড িতডই, কফ্রিন-সেজ েয়না।' 
'তােলল আিনার সাো য আমরা ফ্রকভালব িাব?' 
'আিফ্রনই বলুন।' 
'আফ্রম দইো িলের কো বললফ্রে। এক, জফ্রম েস্তান্তর দফ্রললল তার দস্তখত 

উিফ্রিফ্রত ফ্রেলসলব ধলর ফ্রনলত েলব। অেবা দই, তার আলের উইল বাফ্রতল করার 
আলবদন রেন করলত েলব।' 

'োফ্রজর না কলর দই িদ্ধফ্রতর টকানোই আইনফ্রসদ্ধ নয়।' 
'মাই লর্ড, আমরা টসো জাফ্রন। জাফ্রন বললই আিনার িারি েলয়ফ্রে। এখন 

বলুন আিফ্রন আমালদর সাো য করলবন ফ্রকনা?' 
'এ অোয় সাো য না করলল ফ্রক করলবন?' 
'প্রেম কাজ েলব, আমরা িণবন্দীলক েতযা করব। আরও ফ্রক করব টসো 

আমরা এখন বলব না। শুধু টজলন রাখলবন,  ত রিিালতর প্রলয়াজন টোক, 'ক্রস' 
িরাফ্রজত েলব না।' 

'আিনারা ওমর বায়ার জফ্রমর ফ্রক িফ্ররমান মূলয ফ্রদলত রাফ্রজ আলেন?' 
'কযালমরুলনর সলবডাচ্চ ট  টরে তার ফ্রিগুন ফ্রদলত রাফ্রজ আফ্রে। 
'এই োকা টকালেডর সামলন অেবা টকােডলক িফ্ররলিাধ করলত েলব।' 
'আমরা রাফ্রজ।' 
'ফ্রিতীয়ত, ওমর বায়ালক টকালেড এতেুকু োফ্রজর করলত েলব  ালত আমরা 

তালক টদখলত িাই। তার কোর টকান প্রলয়াজন টনই।' 
'ফ্রিক আলে, এলত অসুফ্রবধা টনই।' 
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'তৃতীয়ত, র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস ও ওমর বায়ালক উইল টরফ্রজফ্রির ির টেলড় 
ফ্রদলত েলব এবং টচম্বালর টি াঁোলত েলব।' 

'আমরা র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক টি াঁোব, ফ্রকন্তু ওমর বায়ালক নয়। তালক 
আমরা োড়ব আমালদর জফ্রমর দখল সম্পূণড েওয়ার ির। প্রলয়াজন টবাধ করলল 
আমরা তালক দফ্রলল সম্পলকড আিফ্রি উত্থািলনর টিষ টময়াদতক রাখলত িাফ্রর।' 

'ফ্রিক আলে, আিনারা প্রলসস করুন। আিনার উফ্রকল ট ন আমার অফ্র স 
টেলক টকলসর তাফ্ররখো ফ্রিক কলর টনয়।' 

'ইলয়স মাই লর্ড। আমার একো িতড আলে। আজলকর কোগুললা এবং 
জফ্রম সংক্রান্ত বযািার আিনার কান োড়া  তগুললা কালন টি াঁেলব তারা আমালদর 
েতযা তাফ্রলকায় োকলব।' 

'এ কোগুললা আমালক না বলললও চললতা। ফ্রবচারিফ্রতরা কযালমরুলনর 
িুফ্রলি ফ্রকংবা টোলয়ন্দার দাফ্রয়ত্ব িালন কলরন না।' 

'েযাংকস মাই লর্ড। উফ্রি।' 
বলল ফ্রিলয়লর িল উলি দাাঁড়াল। 
চী  জাফ্রিস উসাম বাইক মাো নাড়ল, মুলখ টকান কো বলল না। 
 
 
 
ইয়াউফ্রডর্ সুিার মালকডে টেলক ফ্র রফ্রেল টর্ানা, টর্ানার আব্বা এবং 

এফ্রলসা টরস।  
আজ সকাললই তারা কুলমে টেলক ইয়াউফ্রডর্ এলসলে। 
টসফ্রদন আেমদ মুসা কুলমে ফ্রবমান বন্দলর চলল  াবার এক ঘডো ির 

টর্ানারা কুলমলে োলডস ফ্রিলেলর্র টরি োউলস সুমাইয়ালদর কালে টি লে। 
আেমদ মুসার টেন ১২োয় কযালমরুনলর উলেলে োড়ার কো। সুতরাং 

টর্ানালদর এয়ারলিালেড টনয়ার সময় ফ্রেল না। 
আেমদ মুসার চলল  াবার সংবালদ টর্ানা ফ্রবফ্রস্মত েয়ফ্রন, ফ্রকন্তু আেত 

েলয়ফ্রেল। আেমদ মুসার সন্ধালন টস েুলে এলসফ্রেল িযাফ্ররস টেলক টসডেলিাল টর্-
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ফ্রলউন-এ। ফ্রকন্তু অলল্পর জলে টদখা িায়ফ্রন। আবার তারা েুলে আলস কুলমলে। 
এক ঘডো টদরীর জলে এখালনও টদখা েয় ফ্রন। 

আেমদ মুসার চলল  াবার খবর  খন সুমাইয়া ফ্রিধারি কলডি টর্ানালক 
ফ্রদলয়ফ্রেল, তখন টর্ানা মুেূলতডর জলে টচাখ বুলজ আঘাতো সামলল ফ্রনলয়ফ্রেল। 

িলর সুমাইয়া আেমদ মুসার টরলখ  াওয়া ফ্রচফ্রি টর্ানালক ফ্রদলয়ফ্রেল। 
কফ্রম্পত োলত টর্ানা ফ্রচফ্রি ফ্রনলয়ফ্রেল। তার কালে আেমদ মুসার এোই 

প্রেম ফ্রচফ্রি। ফ্রক ফ্রললখলে! িযাফ্ররস টেলক তার চলল আসার জলে রাে কলরফ্রন টতা! 
ফ্রচফ্রি ফ্রনলয় টর্ানা িালির ঘলর চলল ফ্রেলয়ফ্রেল। ফ্রচফ্রিলত টস িলড়ঃ 
"মাফ্ররয়া, 
আফ্রম আমার কো রাখলত িাফ্ররফ্রন বললই টতামালক কি কলর টর্-ফ্রলউন 

ি ডন্ত েুলে আসলত েলয়লে। আবার কুলমে টেলকও টেফ্রলল ান করলত িাফ্ররফ্রন 
টতামালক। করলত িাফ্ররফ্রন ফ্রিক নয়, ভুলল ফ্রেলয়ফ্রেলাম। এ ভুললর মাশুল 
টতামালকই ফ্রদলত েলি। তবু কুলমলে আমালদর টদখা েলব বলল মলন েলি না। এ 
সব ফ্রকেুর জলে ফ্রনলজলক টদাষী ভাবার সালে সালে ফ্রকেুো আনন্দলবাধও আমার 
েলি। বুক ভরা উলিে ফ্রনলয় টকউ কখনও এভালব আমার টিেলন েুলে আলসফ্রন। 
কারও দফ্রে সজল টচাখ এইভালব কখনও আমালক খুাঁলজ ট লরফ্রন। ফ্রকন্তু আমার 
জলে  া আনন্দ, টতামার জলে টসো কি। টতামার এ কলির জলে দঃখ প্রকাি 
োড়া আর ফ্রক করলত িাফ্রর আফ্রম বললা।" 

ফ্রচফ্রি টিষ কলরও অলনক্ষন ফ্রচফ্রি টেলক টচাখ সরালত িালরফ্রন টর্ানা। 
তারির তার টচাখ দ'ফ্রে সলর ফ্রেলয় দফ্রক্ষলনর জানালা ফ্রদলয় ফ্রনবদ্ধ েলয়ফ্রেল দফ্রক্ষন 
ফ্রদেলন্ত। ট ন টদখলত িালি টস কযালমরুলনর  িলে েুলে চলা আেমদ মুসার টেন। 
কান্নার মত এক েকুলরা োফ্রস  লুে উলিফ্রেল টর্ানার ম্লান টিাাঁলে। টিাাঁলের বাাঁধন 
ফ্রর্ফ্রেলয় টবফ্ররলয় এলসফ্রেল তার স্বেত উচ্চারনঃ 'তুফ্রম  ালক আমার কি বলে, তা 
আমার কত আনলন্দর, কত তৃফ্রির, কত প্রিাফ্রন্তর টসো তুফ্রম ফ্রক বুঝ!' 

কক্ষ টেলক টবফ্ররলয় এলস টর্ানা তার আব্বালক বললফ্রেল, 'ও আমালদর 
কযালমরুন ট লত ফ্রনলষধ কলরফ্রন।' 

'ট লত ফ্রক বলললে?' বললফ্রেল টর্ানার আব্বা। 
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'তার ফ্রনলষধ না করাোই ট লত বলা আব্বা।' 
'হ্যাাঁ, এোও ফ্রিক।' বলল ফ্রমফ্রি টেলসফ্রেল টর্ানার আব্বা। 
'আব্বা তুফ্রম ইয়াউফ্রডর্র  রাসী দতাবাসলক বলল দাও আমার ও এফ্রলসার 

জলে একো ভাল বযবিা করলত।' 
'ওখালন রাষ্ট্রদতূ ফ্রেলসলব আলেন আমার বন্ধু টতামার আংলকল ‘ফ্রজন 

ফ্রমলিল টিডর্ার’। বাফ্রড়র মতই োকলত িারলব। ফ্রকন্তু টতামার আব্বালক বাদ রাখে 
টকন?' টেলস বললফ্রেল টর্ানার আব্বা। 

'লং জাফ্রনডলত টতামার কি েলব আব্বা।' বললফ্রেল টর্ানা। 
'তার টচলয়ও টবিী কি েলব মা কালে না োকলল।' বললফ্রেল টর্ানার 

আব্বা সলেলে টেলস। 
টর্ানা উলি ফ্রেলয় তার আব্বার িালি বলস তার কাাঁলধ মাো টরলখ 

বললফ্রেল, 'ফ্রিক আলে তুফ্রমও  ালব।' 
বলল একেু টেলসফ্রেল টর্ানা। তারির ধীলর ধীলর বললফ্রেল, 'মালঝ মালঝ 

টভলব আমার কি েয় আব্বা আফ্রম টতামালক ফ্রবরাে টেনিলন ট ললফ্রে।' 
'দফ্রনয়ালত অলনক টেনিন আলে,  া সুখ স্বলের টচলয়ও মধুর।' 
'ধেবাদ আব্বা। আমার আব্বা দফ্রনয়ার টসরা আব্বা।' বললফ্রেল টর্ানা 

তার আব্বার কাাঁলধ কিাল ঘষলত ঘষলত।' 
টর্ানারা কযালমরুন  াবার আলে সুমাইয়া, টর্বরা ও রালল র সালে 

অলনক কো েলয়লে তালদর। শুলনফ্রেল ক্লাউফ্রর্য়া ও র্াঃ ফ্রজয়ানার আত্মতযালের 
কাফ্রেনী। শুলন টকাঁলদফ্রেল টর্ানা। তার মলন িলড়ফ্রেল আেমদ মুসার কালে টিানা 
রুি কো তাফ্রতয়ানার কাফ্রেনী, টকাঁলি উলিফ্রেল টর্ানার মন। কত ভাো হৃদলয়র 
কত দাবী ট  আেমদ মুসালক ফ্রঘলর আলে! টর্ানার টোট্ট হৃদলয়র দবডল দাবী ফ্রক 
অবলিলষ তার ফ্রপ্রয়তম ফ্রিকানা খুাঁলজ িালব!' 

টর্ানার আব্বা ফ্রিক বললফ্রেল। কযালমরুলনর  রাসী রাষ্ট্রদতূ ফ্রজন ফ্রমলিল 
টিডর্ার টর্ানালদরলক িরম আত্মীলয়র মতই রেন কলরলে। এযামলবফ্রসর টেি 
োউলস তালদর োকলত টদয়ফ্রন। বাফ্রড়র একো ফ্রবরাে অংি টেলড় ফ্রদলয়লে 
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এযামলবলসর্র টর্ানালদর জলে। ফ্রজন ফ্রমলিল টিডর্ালরর কুেননফ্রতক জীবলনর 
শুরু টর্ানার আব্বা ফ্রমলিল োফ্রতনীর িারলসানাল টসলক্রোরী ফ্রেলসলব। 

ইয়াউফ্রডর্লত এলস খাওয়া দাওয়া টিলষ দীঘড ঘুম টদবার ির জরুরী ফ্রকেূ 
টকনা কাো এবং িের টদখার জলে টর্ানারা টবফ্ররলয়ফ্রেল। 

মালকডে টেলকই ফ্র রফ্রেল তারা। 
এযামলবলসর্র ফ্রজন ফ্রমলিল একো োফ্রড় ফ্রদলয়ফ্রেল টর্ানালদর  

স্বাধীনভালব বযবোলরর জলে। তার সালে টর্ানা টচলয়ফ্রেল ইয়াউফ্রডর্র একো 
টরার্ মযাি। ড্রাইভারও ফ্রদলয়ফ্রেল। ফ্রকন্তু টর্ানা ড্রাইভার টনয়ফ্রন। টর্ানা টদলখফ্রেল, 
ট  ফ্রমিন ফ্রনলয় টস কযালমরুলন এলসলে তালত ড্রাইভার ফ্রনলল ঝালমলার সম্ভাবনা 
আলে। আেমদ মুসার সাক্ষাৎ না িাওয়া ি ডন্ত তালকই তার দাফ্রয়ত্ব বেন করার 
মত ট ােযতা টদখালত েলব। 

োফ্রড় ড্রাইভ করফ্রেল টর্ানা। 
োফ্রড় চলফ্রেল ইয়াউফ্রডর্র টসডট্রাল টরার্ ধলর। 
টবলা তখন ৩ো। 
টর্ানা টদখল, রাস্তার িালি একো সুন্দর োফ্রড় দাাঁফ্রড়লয় আলে। োফ্রড়ফ্রের 

িালি দাাঁফ্রড়লয় আলে একজন তরুনী। ইউলরািীয়ান টিািাক। টমলয়ফ্রে কাললাও 
নয় আবার সাদাও নয়। কাললা ও সাদার মাঝখালন অবযি এক রলের সুষমা তার 
টদলে। 

টমলয়ফ্রে োফ্রড়লত টিস ফ্রদলয় দাাঁফ্রড়লয় অসোয়ভালব এফ্রদক-ওফ্রদক চাইলে।  
টর্ানা োফ্রড়ফ্রের িািািাফ্রি এলস টিক কষল োফ্রড়লত। জানালা ফ্রদলয় মুখ 

বাফ্রড়লয়  রাফ্রস ভাষায় টর্ানা ফ্রজলজ্ঞস করল, 'গুর্ ইভফ্রনং, টকান সমস্যা?' 
'গুর্ ইভফ্রনং, োফ্রড় িােড ফ্রনলি না।' বলল টমলয়ফ্রে ফ্রবিত কলডি। 
'আফ্রম ফ্রক টচিা কলর টদখলত িাফ্রর?' বলল টর্ানা। 
'ওলয়লকাম। আফ্রম বাফ্রধত েলবা।' 
টর্ানা তার োফ্রড়ফ্রে রাস্তার িালি ফ্রনলয় দাাঁড় করাল। বলল, 'আব্বা, আমার 

মলন েলি টমলয়ফ্রে ফ্রবিলদ িলড়লে। একেু টদফ্রখ।' 
' াও টদখ।' টিেলনর ফ্রসে টেলক বলল টর্ানার আব্বা। 
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টর্ানা এবং এফ্রলসা টরস দজলনই নামল োফ্রড় টেলক। 
টর্ানা ফ্রেলয় হ্যাডর্লিক করল টমলয়ফ্রের সালে। বলল, 'নামো ফ্রক জানলত 

িাফ্রর?' 
'টভলনসা টরালসফ্রলন। আিফ্রন?' 
'আফ্রম মাফ্ররয়া টজালস াইন। আর এ এফ্রলসা টরস।' 
টর্ানা প্রেলম ড্রাইফ্রভং ফ্রসলে বলস সব ফ্রকেু টচক কলর বলল, ‘টদাষো 

ইফ্রিলন।’ 
বলল টবফ্ররলয় এল োফ্রড় টেলক। 
তারির োফ্রড়র সামলন টেল টর্ানা। টরালসফ্রলন চাফ্রব ফ্রদলয় কভার 

আনলক করল এবং কভারফ্রে তুলল ফ্রেেফ্রকফ্রনলত টিস ফ্রদলয় রাখল। 
ইফ্রিন িরীক্ষা কলর টরালসফ্রলন-এর ফ্রদলক মুখ তুলল বলল, ‘বড় ফ্রকেু 

ঘলেফ্রন। আফ্রম ফ্রিক কলর ফ্রদফ্রি।’ 
স্ক্রুড্রাইভার ফ্রনলয় এল টর্ানা ফ্রনলজর োফ্রড় টেলক। দ’ফ্রমফ্রনলের মলধয ফ্রিক 

েলয় টেল। 
কাজ টিষ কলর টরালসফ্রলনলক বলল, ‘িােড ফ্রদলয় টদখুন ফ্রিক আলে 

ফ্রকনা।’ 
টরালসফ্রলন ড্রাইফ্রভং ফ্রসলে ফ্রেলয় োফ্রড় িােড ফ্রদল। ফ্রমফ্রি েজডন কলর টজলে 

উিল ইফ্রিন। 
োফ্রসলত মুখ উজ্জ্বল কলর োফ্রড় টেলক টবফ্ররলয় এল টরালসফ্রলন। বলল, 

‘ধেবাদ, অলনক ধেবাদ। োফ্রড়র ফ্রকেু আফ্রম বুফ্রঝ না। ফ্রক ট  ফ্রবিলদ িড়তাম 
আিনালক না টিলল।’ 

বলল একেু োমল টরালসফ্রলন। ফ্রকন্তু টর্ানালক ফ্রকেু বলার সুল াে না 
ফ্রদলয়ই বলল, ‘আিনার কো শুলন মলন েলি আিফ্রন  রাফ্রস। তাই ফ্রক?’ 

‘ফ্রিক বলললেন, আজ সকাললই আমরা কযালমরুন এলস টি াঁলেফ্রে।’ 
‘টকাোয় উলিলেন?’ টবড়ালত এলসেন বুফ্রঝ?’  
‘ রাফ্রস রাষ্ট্রদলূতর অফ্রতফ্রে আমরা।’ 
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‘তােলল টতা আমরা িেলরর একই এলাকায় আফ্রে। আফ্রম ফ্রক আিনালদর 
চালয়র দাওয়াত করলত িাফ্রর?’ 

‘ধেবাদ। টকন নয়?’ 
টরালসফ্রলন খুিীলত টর্ানার সালে হ্যাডর্লিক করল। 
‘োফ্রড়র ফ্ল্যাে িালডর্ একো িতাকা ঢাকা টদখফ্রে। ফ্রক িতাকা?’ 
টরালসফ্রলন একেু সলজ্জ োসল। বলল, ‘আমার আব্বা ফ্রচি জাফ্রিস টতা। 

ওাঁর োফ্রড়। ওো কযালমরুলনর জাতীয় িতাকা।’ 
‘ও, ওয়াডর্ার লু। টস ভােয ট , আিনার সালে িফ্ররফ্রচত েবার সুল াে 

েললা।’ উচ্ছ্বফ্রসত কলডি বলল টর্ানা। তার মলন িলড়ফ্রেল ব্ল্যাকক্রস র্ঃ 
ফ্রর্ রফ্রজলে ফ্রকর্োি কলরলে এই চী  জাফ্রিসলক বালে আনার জলে। খুিী 
েললা। ঘেনার একো িলক্ষর সালে িফ্ররফ্রচত েবার সুল াে টতা অন্তত েললা! 

‘টস ভােয আমারও।’ বলল টেলস টরালসফ্রলন বলল, ‘একো কো ফ্রজলজ্ঞস 
কফ্রর?’ 

‘অবেই।’ বলল টর্ানা। 
‘আিনালদর টিািাক, ফ্রবলিষ কলর োলয় মাোয় ওড়না – এ ধরলনর 

টিািাক টতা  রাসীরা িলর না।’ 
‘ রাসীরা সবাই িলর না তা নয়। মুসফ্রলম  রাসীরা িলর।’ টেলস বলল 

টর্ানা। 
‘তােলল আিনারা মুসফ্রলম?’ ফ্রবস্ময় ফ্রমফ্রশ্রত কলডি বলল টরালসফ্রলন। 
‘খুিী েনফ্রন বুফ্রঝ?’ বলল টর্ানা। 
োফ্রসলত মুখ উজ্জ্বল েলয় উিল টরালসফ্রললনর। বলল, ‘আমার সবলচলয় 

ঘফ্রনষ্ঠ বান্ধবী মুসফ্রলম।’ কোগুললা বললত ফ্রেলয় আলবে-অনুরালের একো টঢউ 
টখলল টেল টরালসফ্রললনর মলুখ। 

টর্ানা তাফ্রকলয়ফ্রেল টরালসফ্রললনর মুলখর ফ্রদলক। টস ফ্রবফ্রস্মত েললা 
টরালসফ্রললনর মুখ ভালবর এই িফ্ররবতডলন। টর্ানার মলন েললা টরালসফ্রলন ট ন কো 
টিষ কলরও করল না। 
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‘ও! নাইস! ফ্রক নাম আিনার বান্ধবীর?’ আনলন্দ উচ্ছ্বফ্রসত েলয় বলল 
টর্ানা। 

‘লায়লা ইলয়সুলো। ইলয়সুলো রাজ িফ্ররবালরর টমলয়। ইয়াউফ্রডর্ 
ফ্রবশ্বফ্রবদযাললয় আমার ক্লাসলমে।’ 

‘ইলয়সুলো রাজিফ্ররবার কযালমরুলনর?’ বলল টর্ানা। 
‘হ্যাাঁ। কযালমরুলনর একদম উিলর োরুয়া উিতযকা টেলক ‘টলক চাাঁদ’ 

ি ডন্ত এক সময় ওলদর রাজত্ব ফ্রেল।’ 
‘ও! খুিী েলবা  ফ্রদ আমালদর িফ্ররচয় কফ্ররলয় টদন।’ 
‘অবেই। ওরাও খুিী েলব।’ 
বললই টরালসফ্রলন িলকে টেলক একো কার্ড টবর কলর টর্ানার ফ্রদলক তুলল 

ধলর বলল, আমার ‘টনম কার্ড’। ট  টকান প্রলয়াজলন টেফ্রলল ান করলবন। 
টর্ানা কার্ড োলত ফ্রনলয় বলল, ‘আসুন আমার আব্বা োফ্রড়লত। তার সালে 

িফ্ররচয় কফ্ররলয় টদই।’ 
বলল টরালসফ্রললনর একো োত ধলর এগুল টস তার োফ্রড়র ফ্রদলক। 
ওলদরলক োফ্রড়র ফ্রদলক আসলত টদলখ টর্ানার আব্বা ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন 

োফ্রড় টেলক টনলম এল। 
‘আব্বা, এ টভলনসা টরালসফ্রলন। কযালমরুলনর চী  জাফ্রিস উসাম 

বাইলকর টমলয়।’ 
তারির টরালসফ্রললনর ফ্রদলক মুখ তুলল টর্ানা বলল, ‘ইফ্রন আমার আব্বা 

ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন লুই।’ 
দ’জন শুলভিা ফ্রবফ্রনময় করলে, তখন টর্ানা র্যাি টবালর্ডর কার্ড টকস 

টেলক তার ‘টনম কার্ড’ ফ্রনলয় এল। 
কার্ড টরালসফ্রলনলক ফ্রদলয় বলল, ‘এলত এখানকার টেফ্রলল ান নম্বারও 

আলে।’ 
‘ধেবাদ।’ 
বলল টরালসফ্রলন টর্ানার আব্বার ফ্রদলক টচলয় বলল, ‘আংলকল, এখনকার 

মত চফ্রল। আফ্রম ফ্রকন্তু চালয়র দাওয়াত ফ্রদলয়ফ্রে।’ 
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‘ফ্রিক আলে মা। আমরা খুিী েলয়ফ্রে।’ বলল টর্ানার আব্বা। 
তারির টরালসফ্রলন টর্ানা ও এফ্রলসা টরলসর সালে হ্যাডর্লিক কলর 

বলল, ‘চফ্রল, মলন োলক ট ন চালয়র দাওয়ালতর কো। আফ্রম টেফ্রলল ান করব।’ 
টরালসফ্রলন এবং টর্ানার োফ্রড় এক সালেই োড়ল। 
 
 
 
‘খাওয়ার সব বযবিা ফ্রিক-িাক আলে টতা মা?’ চী  জাফ্রিস উসাম 

বাইক ফ্রজলজ্ঞস করললা টরালসফ্রলনলক। 
টরালসফ্রলন ড্রইং রুলম প্রলবি করফ্রেল। টস এলস তার আব্বার িালি 

বসলত বসলত বলল, ‘সব ফ্রিক-িাক আব্বা, টকান ফ্রচন্তা কলরা না।’ 
টরালসফ্রলন টর্ানালদর দাওয়াত ফ্রদলয়ফ্রেল চালয়র। ফ্রকন্তু চী  জাফ্রিস 

টর্ানার আব্বার িফ্ররচয় টিলয় শুধু চালয়র দাওয়াত ফ্রদলত রাজী েয়ফ্রন। টর্ানার 
কার্ড টদলখই চী  জাফ্রিস ফ্রচনলত টিলরফ্রেল টর্ানার আব্বা ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন ফ্রর্-
টবরী লুইলক। 

‘জালনা টতা মা, িালির সম্রাে লুই-এর িফ্ররবালরর টলাক ওরা। রাজত্ব 
না োকললও ঐ িফ্ররবালরর মান একেুও কলমফ্রন। ওলদর রুফ্রচ টতা জাফ্রন না।’ বলল 
চী  জাফ্রিস। 

‘তুফ্রম ফ্রকেু টভবনা আব্বা। আম্মাও টতা  রাসী টমলয়। সব ফ্রতফ্রন 
টদলখলেন। আর টসফ্রদন আফ্রম আংলকললক টদলখফ্রে, মাফ্ররয়ালদর সালে কো 
বললফ্রে। খুব টখালা-লমলা ওাঁরা। রাজকীয় টমজাজ বা োম্ভীল ডর ফ্রচহ্ন ওলদর মলধয 
টনই। আমার খুব ভাললা টললেলে। বলত আব্বা, ফ্রমস মাফ্ররয়া টতামার ভাষায় 
রাজকুমারী েলয়ও ট ভালব শ্রফ্রমলকর মত আমার োফ্রড় ফ্রিক কলর ফ্রদলয়লে, 
কযালমরুলনর োফ্রড়র মাফ্রলক টকান টমলয় ফ্রক এো করলতা?’ 

‘বড়লদর বড় হৃদয় েওয়া উফ্রচত। ওাঁলদর ওো আলে।’ 
কাাঁোয় কাাঁোয় সন্ধযা সালড় সাতোয় এল টর্ানা, টর্ানার আব্বা এবং 

এফ্রলসা টরস। 
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টরালসফ্রলন, তার আম্মা এবং তার আব্বা চী  জাফ্রিস উসাম বাইক 
তালদরলক স্বােত জানাললন বাফ্রড়র টেলে। 

ফ্রর্নার েললা রাত আেোয়। 
 
 
 
ফ্রর্নার টিলষ চী  জাফ্রিস উসাম বাইক এবং টর্ানার আব্বা ফ্রমলিল 

োফ্রতফ্রন বলস আলাি করলে ড্রইং রুলম। 
তখন কো বলফ্রেল চী  জাফ্রিস উসাম বাইক, হ্যাাঁ, আমার জন্ম 

কযালমরুলন বলে, ফ্রকন্তু আফ্রম মানুষ েলয়ফ্রে িালি। আফ্রম তখন ১০ বেলরর বালক। 
র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস আমালক িালি ফ্রনলয়  ান। তাাঁর বাফ্রড়লত টরলখ ফ্রতফ্রন আমালক 
টলখািড়া টিখান। আইন িালে র্ক্টলরে করার ির ২৫ বের বয়লস আফ্রম 
কযালমরুলন চলল আফ্রস। িালি ফ্রতফ্রন আমালক ফ্রবলয়ও করান।‘ 

‘টকান র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস? সালবক কুেনীফ্রতক এবং িযাফ্ররস আইন 
ফ্রবশ্বফ্রবদযাললয়র প্রফ্রতষ্ঠাতা র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস? ফ্রতফ্রন টতা আমার বন্ধু।’ 

‘ফ্রজ, হ্যাাঁ, ফ্রতফ্রনই।’ 
টর্ানার আব্বা একেু ফ্রিধা করল। ফ্রকন্তু টিলষ বললই, ‘র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর 

খবর ফ্রকেু জালনন?’ 
চমলক উিল চী  জাফ্রিস উসাম বাইক। বলল, তাাঁর সম্পলকড ফ্রকেু 

জালনন আিফ্রন? 
‘জাফ্রন।’ 
‘তালক ফ্রকর্োি কলর কযালমরুলন আনা েলয়লে, জালনন আিফ্রন?’ 
‘জাফ্রন। ব্ল্যাকক্রস ও ওকুয়া তাাঁলক ফ্রকর্োি কলরলে।’ 
‘আর ফ্রকেু জালনন?’ 
‘মলন েয় সবোই জাফ্রন। তাাঁলক িণবন্দী কলর আনা েলয়লে। চী  

জাফ্রিলসর কাে টেলক ফ্রকেু আদায় করার জলে।’ 
‘ফ্রক আদায় করলত চায়, টসোও ফ্রক আিফ্রন জালনন?’ 
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‘জাফ্রন। ওমর বায়ার জফ্রম আত্মসাতলক তারা তবধ কলর ফ্রনলত চায়।’ 
‘আিফ্রন সবই জালনন। এসব ফ্রক র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস ফ্রকংবা র যাল –এর 

কালে আিফ্রন শুলনলেন?’ 
‘এখালন আসার আলে কুলমলে র যাল , টর্বরা এবং আমরা এক টরি 

োউলস এক সালেই ফ্রেলাম। ফ্রকন্তু ওমর বায়ার ঘেনা আফ্রম আলে টেলকই জাফ্রন।’ 
‘আলে টেলক?’ 
‘আিফ্রন েয়লতা জালনন, ব্ল্যাক ক্রস র যাল  এবং টর্বরালকও ফ্রকর্োি 

কলরফ্রেল। িলর তালক উদ্ধার করা েলয়লে।’ 
চমলক টসাজা েলয় বসল চী  জাফ্রিস উসাম বাইক। বলল, ‘তারাও 

ফ্রকর্োি েলয়ফ্রেল? টকন?’ 
‘তালদরলক ফ্রকর্োি কলর র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক তারা বাধয করলত 

টচলয়ফ্রেল  ালত ফ্রতফ্রন আিনালক বলল তালদর কাজো কফ্ররলয় টদন। ফ্রকন্তু র যাল রা 
মুি েওয়ায় তালদর উলেে বানচাল েলয়  ায়। তখন তারা টখাদ র্ঃ 
ফ্রর্ রফ্রজসলকই িণবন্দী কলর কযালমরুলন ফ্রনলয় এলসলে।’ 

ফ্রবস্ময় ও টবদনায় চী  জাফ্রিলসর টচোরা ভাফ্রর েলয় উলিলে। ফ্রকেুক্ষণ 
কো বললত িারললা না। কো বলল অলনকক্ষণ ির। বলল, ‘এত ফ্রকেু ঘলেলে, 
ফ্রকেুই জানলত িাফ্ররফ্রন আফ্রম। ঈশ্বরলক ধেবাদ। ফ্রতফ্রন আিনার সালে টদখা 
কফ্ররলয় ফ্রদলয়লেন।’ 

‘আফ্রম আরও ফ্রকেু জাফ্রন ফ্রমঃ চী  জাফ্রিস।’ 
টর্ানার আব্বার কো টিষ েলতই চী  জাফ্রিস বলল, ‘টদখুন আিফ্রন 

আমার সবলচলয় সম্মাফ্রনত গুরুজলনর বন্ধু। আিফ্রনও আমার গুরুজন। ফ্রমিার বলল 
সলম্বাধন করলল আফ্রম দঃখ িাব। আর এখালন চী  জাফ্রিস ফ্রেলসলব কো বলফ্রে 
না।’ 

একেু োমল চী  জাফ্রিস। তারির বলল, ‘এ সম্পলকড  া জালনন দয়া 
কলর বললল বাফ্রধত েলবা।’ 

টর্ানার আব্বা র যাল লদর উদ্ধালরর কো, র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর ফ্রকর্োি 
এবং তালক ও ওমর বায়ালক উদ্ধার প্রলচিার সব কাফ্রেনী বণডনার ির বলল, ‘ফ্র ফ্রন 
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র যাল লদর উদ্ধার কলরফ্রেললন এবং র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলদর উদ্ধালরর টচিা 
কলরফ্রেললন, ফ্রতফ্রন এখন কযালমরুলন।’ 

‘কযালমরুলন? টক ফ্রতফ্রন?’ চী  জাফ্রিলসর টচালখ একরাি ফ্রবস্ময়। 
‘ফ্রতফ্রন একজন সমাজলসবী। ট খালন মানুলষর ফ্রবিদ টসখালন ফ্রতফ্রন।’ 
‘র যাল  ফ্রক তালক ফ্রনলয়াে কলরলে?’ 
‘আসলল ফ্রতফ্রন টচিা করলেন ওমর বায়ালক উদ্ধার করলত। এখন টতা 

ওমর বায়া এবং র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস এক েলয় টেলেন।’ 
‘তােলল টলাকফ্রে মুসলমান।’ 
‘হ্যা। ফ্রকন্তু আিফ্রন বুঝললন ফ্রক কলর?’ 
‘টকান খৃিান ব্ল্যাক ক্রস ও ওকুয়া’র ফ্রবলরাফ্রধতার মুলখ ওমর বায়ালক 

সাো য করলত  ালব না বা ট লত িারলব না। ফ্রিতীয়ত, আিনারা তালক টচলনন। 
আিনারা ইসলাম রেণ কলরলেন এো টরালসফ্রললনর কালে শুলনফ্রে।’ 

‘আিনার অনুমান ফ্রিক।’ 
‘আিনার খবর আমার জলে িরম সুসংবাদ। ফ্রকন্তু ফ্রতফ্রন একা ফ্রক 

করলবন ফ্রবরাে িফ্রির ফ্রবরুলদ্ধ!’ 
‘এো বলা মুফ্রেল। তলব তার অতীত েললা, ‘ফ্রতফ্রন ট খালন  ান একাই 

এক ফ্রবশ্ব েলয় দাাঁড়ান।’ 
‘তার সা লয কামনা কফ্রর। ট  কাজ আমার করার ফ্রেল, তা ফ্রতফ্রন 

করলেন। জালনন, ফ্রতফ্রন টকাোয় ফ্রক করলেন?’ 
‘আিনার সবই জানা দরকার। আসলল আমরা এলসফ্রে তাাঁরই সন্ধালন। 

আমরা জাফ্রন না ফ্রতফ্রন টকাোয়।’ 
‘ফ্রকন্তু আিনালদর সালে তাাঁর সম্পকড ফ্রক? আিনারা তাাঁর টখাাঁলজ টকন 

আসললন?’ 
টর্ানার আব্বা উির ফ্রদল না তৎক্ষণা। একেু ভাবল। তারির মুখ তুলল 

তাকাল চী  জাফ্রিলসর ফ্রদলক। বলল, ‘একেু স্বালেডর সম্পকড আলে। মাফ্ররয়া 
(লর্ানা) আমার একমাত্র টমলয়। তার স্বালেডই এলসফ্রে।’ 
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চী  জাফ্রিলসর মুলখ এক েুকলরা প্রসন্ন োফ্রস  লুে উিল। বলল, ‘মা  
করলবন। আিনালদর িাফ্ররবাফ্ররক বযািালর েস্তলক্ষি কলরফ্রে। ফ্রকন্তু একো 
টক তুেল আফ্রম টচলি রাখলত িারফ্রে না।’ 

‘বলুন।’ 
‘ঐ মুসফ্রলম টেললফ্রে টক,  ার সালে ‘লুই’ রাজকুমারীর ফ্রবলয় েলি এবং 

 ার জলে ‘লুই’ িফ্ররবালরর একমাত্র উিরাফ্রধকারীরা ইসলাম রেণ কলরলেন। 
আর টেললফ্রে টক ট , ফ্রবনা স্বালেড অলের জলে এ ভালব জীবলনর ঝুাঁফ্রক টনয়।’ 

টর্ানার আব্বা চুি কলর োকল। টকান উির ফ্রদলনা তৎক্ষণাৎ। িলর 
ধীলর ধীলর বলল, ‘আফ্রম বুঝলত িারফ্রে না, তার িফ্ররচলয়র প্রকাি, তার, আিনার 
এবং আমালদর সকললর জলে কলযাণকর েলব ফ্রকনা।’ 

‘আফ্রম এখালন আিনালদর সালে আললাচনা করফ্রে আিনালদর একজন 
এবং র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর একজন দিক সন্তান ফ্রেলসলব, চী  জাফ্রিস ফ্রেলসলব ফ্রকংবা 
সরকারী টকান টলাক ফ্রেলসলব নয়।’ 

‘ধেবাদ। আিফ্রন ফ্রক আেমদ মুসার নাম শুলনলেন?’ 
চী  জাফ্রিস ভ্রু কুাঁচলক ফ্রকেুক্ষণ ফ্রচন্তা করল। তারির বলল, ‘একো নাম 

শুলনফ্রে। মালন তার সম্পলকড অলনক িলড়ফ্রে। টস টতা একজন ভয়ানক ফ্রবেবী। 
ফ্র ফ্রলফ্রস্তন টেলক শুরু কলর অলনক টদলির অলনক িফ্ররবতডলনর সালে টস জফ্রড়ত। 
এর কো বললেন টকন?’ 

‘আিফ্রন ট  টেললফ্রের িফ্ররচয় জানলত চালিন টসই টেললফ্রেই আেমদ 
মুসা।’ 

টর্ানার আব্বার টিষ দ’ফ্রে িব্দ ফ্রবদযত িলকর মত কাজ করল ট ন চী  
জাফ্রিলসর উির। তাাঁর টচোরায় েতবাক ও েতবুফ্রদ্ধর ভাব  ুলে উিল। অলনকক্ষণ 
টস ফ্রবহ্বল টচালখ তাফ্রকলয় োকল টর্ানার আব্বার ফ্রদলক। অলনক সময় ফ্রনলয় টস 
ধীলর ধীলর বলল, ‘আিফ্রন ফ্রক সফ্রতয বললেন? তাাঁর মত ফ্রবেবী টকন টকান কালজ 
এ ঘেনায় জড়ালব? লুই িফ্ররবারই বা তাাঁর সালে জফ্রড়লয় িড়বার টেতু ফ্রক?’ 

‘টস এক দূঘডেনালক টকন্দ্র কলর।  খন আেমদ মুসা টেলন কাজ 
করফ্রেল, তখন টস আমার টমলয়লক অবধাফ্ররত ফ্রকর্োি েওয়ার োত টেলক 
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বাাঁচায়। টসই টেলকই তার সালে আমালদর িফ্ররচয় ঐ সময়ই টস ওমর বায়ার সালে 
িফ্ররফ্রচত েয় তালক গুডর্ালদর োত টেলক রক্ষা করলত ফ্রেলয়।’ 

তারির টর্ানার আব্বা ওমর বায়ার সালে আেমদ মুসার িরবতডী 
সম্পলকডর ফ্রবষয় তুলল ধলর বলল, ‘আসলল আেমদ মুসার বযফ্রি, টদি ও জাফ্রত 
টপ্রম সবই অমূলয।’ 

‘ঈশ্বর আিনালদর মঙ্গল করুন। আিনার টিষ সুখবরফ্রে শুলন আফ্রম মলন 
বল িাফ্রি, একো বড় সংকে টেলক েয়লতা আফ্রম বাাঁচলবা এবং র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসরও 
জীবন বাাঁচলব। ফ্রকন্তু উলিে টবাধ েলি, টস টতা একা। অেফ্রদলক ‘ব্ল্যাক ক্রস’, 
‘ওকুয়া’ এবং ‘টকাক’-এর ফ্রমফ্রলত িফ্রি তার ফ্রবরুলদ্ধ।’ 

‘টস টকাোয় জাফ্রন না। ফ্রক করলে জাফ্রন না। প্রােডনা োড়া আমালদর আর 
ফ্রক করার আলে!’ 

‘তার  ফ্রদ সন্ধান িাওয়া ট ত।’ 
টর্ানার আব্বা ও চী  জাফ্রিস উসাম বাইক  খন এই আললাচনা 

করফ্রেল, তখন বাফ্রড়র বাোন টঘরা একো টোট্ট ললন টর্ানা, টরালসফ্রলন এবং 
এফ্রলসা টরসলদর মলধয েল্প চলফ্রেল। 

টর্ানা বলফ্রেল, ‘টরালসফ্রলন আিনার সালে টদখা েলয় ফ্রক ট  ভাললা 
লােলে! কখনও টকান প্রলয়াজন টবাধ করলল আিনালক টেফ্রলল ান করা  ালব, 
কযালমরুন সম্পলকড ফ্রকেু জানলত চাইলল আিনালক টেফ্রলল ান করা  ালব’। 

‘আর আমালদর িফ্ররবালরর সালে আিনালদর িফ্ররচয় আমার জলে 
ঈশ্বলরর আিীবডালদর মত েলয়লে’। 

‘টকমন কলর?’ বলল টর্ানা। 
‘লুই’ িফ্ররবালরর উিরাফ্রধকারীরা মুসলমান েলয়লে এো আব্বার জানা 

এবং আিনালদর টদখা আব্বার প্রলয়াজন ফ্রেল।’ 
‘টকন? টকন?’ ফ্রবস্ময় ভরা কলডি বলল টর্ানা। 
‘এ ‘টকন’-এর উির অলনক বড়। আজ োক।’ বলল টরালসফ্রলন সলজ্জ 

টেলস। 
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‘ফ্রকন্তু আিনার জলে এো আিীবডাদ েললা ফ্রক কলর, এর উির আিফ্রন 
এক বালকযও ফ্রদলত িালরন।’ বলল টর্ানা। 

কো বলল না টরালসফ্রলন। মুখ টস ফ্রনচু করল। তার টি াঁলে এক েুকলরা 
সলজ্জ োফ্রস। 

টর্ানা এই োফ্রস টদলখ লায়লা ইলয়সুলোর কো বললত ফ্রেলয় টসফ্রদন 
টরালসফ্রললনর মুলখ ট  োফ্রস টদলখফ্রেল তার কো মলন িড়ল। অনুরােরফ্রিত সলজ্জ 
এই োফ্রস টর্ানার অিফ্ররফ্রচত নয়। 

‘আজ োক, আলরকফ্রদন বলব।’ নীরবতা টভলে বলল টরালসফ্রলন। 
‘টদখুন ফ্রমস টরালসফ্রলন, আফ্রম কুেনীফ্রতলকর টমলয়। কোর কুেনীফ্রত ফ্রদলয় 

ফ্রিক টবর কলর ট লব কো।’ টেলস বলল টর্ানা। 
‘ফ্রিক আলে টবর করুন। শুধু টতা কুেনীফ্রতক নয়, আিফ্রন রাজারও 

টমলয়।’ োসলত োসলত বলল টরালসফ্রলন। 
টর্ানা একেু ভাবল। তারির বলল, ‘ফ্রনশ্চয় আিনার আব্বা টকান 

মুসফ্রললমর সালে আিনার সম্পকডলক ভাললা টচালখ টদলখন না বা টদখলবন না, 
এমন আিংকা আলে।’ 

টরালসফ্রললনর মুখ ভরা োফ্রসলত একেু ভাো িড়ল তার টচালখর দৃফ্রিলত 
ফ্রকেুো ফ্রবস্ময়  লুে উিল। টি াঁলে টসই সলজ্জ োফ্রস েফ্রড়লয় বলল, ‘এেুকু ফ্রিক 
আলে।’ 

‘ফ্রনশ্চয় টসই সম্পলকডর সালে আিনার এবং আিনার আব্বার একো 
স্বালেডর প্রশ্ন জফ্রড়ত আলে।’ টরালসফ্রললনর টচালখ টচাখ টরলখ বযাফ্ররিালরর মত প্রশ্ন 
করল টর্ানা। 

‘এমন প্রশ্ন করলেন টকান  ুফ্রিলত?’ মুলখ কৃফ্রত্রম োম্ভী ড টেলন প্রশ্ন করল 
টরালসফ্রলন। 

‘না, আলে প্রলশ্নর ‘হ্যাাঁ’ অেবা ‘না’ উির ফ্রদন। আিনার প্রলশ্নর জবাব 
িলর ফ্রদফ্রি।’ ঝানু উফ্রকললর মত টর্ানা চাি ফ্রদল টরালসফ্রলনলক। 

টরালসফ্রলন টেলস উিল। বলল, ‘উির ‘হ্যাাঁ’।’ 



অন্ধকার আফ্রিকায়  23 

 

‘এখন আিনার প্রলশ্নর জবাব ফ্রদফ্রি। স্বালেডর সম্পকড না োকলল আিনার 
আব্বা এমন আচরণ টকন করলবন  ালত আিনার আেত েওয়ার সম্ভাবনা আলে? 
ফ্রিতীয়ত বড় টকান স্বালেডর সম্পকড না োকলল আিনার আব্বার মলনাভাব 
িফ্ররবতডলনর সম্ভবনালক অবেই আিফ্রন আিীবডাদ বললতন না।’ 

টরালসফ্রলন টেলস উিল। বলল, ‘খুব সুন্দর  ুফ্রি। আিনার বযবসায় বা 
 ুফ্রর্ফ্রসয়াল প্রল িলন আসা উফ্রচত। আফ্রম আংকললক বলব।’ 

‘ধেবাদ। আমার তৃতীয় প্রশ্ন েললাঃ ঐ স্বালেডর সম্পকড  ার সালে ফ্রতফ্রন 
অবেই লায়লা ইলয়সুলো ফ্রকংবা টকান টমলয় নন’। 

টর্ানার এই প্রলশ্নর সালে সালে টরালসফ্রললনর মুলখর োফ্রস ফ্রবিতকর 
লজ্জায় রুিান্তফ্ররত েল। বলল, ‘এই প্রশ্ন টকন আলস?’ 

‘এ প্রলশ্নরও জবাব িালবন। ফ্রকন্তু আলে উির ফ্রদন ‘হ্যাাঁ’ অেবা ‘না’।’ 
টরালসফ্রলন ফ্রনচু েলয় িড়া তার টচাখ তুলল তাকাল টর্ানার ফ্রদলক। তারির 

একেু সলজ্জ টেলস বলল, ‘হ্যাাঁ।’ 
মুখ ফ্রেলি োসল টর্ানা। বলল, ‘এবার আিনার প্রলশ্নর উির: টকান 

টমলয়র সালে টকান টমলয়র স্বালেডর সম্পকড এমন েয় না  ার ফ্রবলরাফ্রধতায় নামলত 
েলব আংকললক এবং ট  সম্পলকডর রক্ষালক আিফ্রন আিডীবাদ মলন করলবন।’ 

উজ্জ্বল োফ্রসলত ভলর উিল টরালসফ্রললনর মুখ। বলল, ‘আিফ্রন চমৎকার। 
এরিলরর প্রলশ্ন আিফ্রন ফ্রক বললন, টদফ্রখ।’ 

টর্ানা োসল, বলল, ‘এোই টিষ প্রশ্ন। বলুন প্রশ্নো করলবা টতা?’ 
‘অবেই।’ টরালসফ্রললনর মুলখর োফ্রসলত এবার লজ্জা টমিালনা। 
‘ফ্রিক আলে, আমার ফ্রদলক তাকান।’ টর্ানা বলল টরালসফ্রলনলক। 

টরালসফ্রলন তাকাল টর্ানার ফ্রদলক। 
টর্ানা তার টচালখ টচাখ টরলখ মুখ ফ্রেলি টেলস বলল, ‘মুসফ্রলম টেললফ্রে 

টক?’ 
টরালসফ্রলন দ’োলত মুখ টঢলক উলি দাাঁড়াল। বলল, ‘চলুন  াই, আংকলরা 

একা আলেন।’ 
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টর্ানা উলি দাাঁড়াল। টরালসফ্রলনলক কালে টেলন ফ্রনল োত ধলর। 
বলল,‘প্রফ্রতশ্রুফ্রতবদ্ধ আিফ্রন উির টদবার জলে।’ 

‘আিফ্রন শুনলত খারাি লােলে। আমরা টতা বন্ধু।’ বলল টরালসফ্রলন 
টর্ানার একো োত আাঁকলড় ধলর। 

টর্ানা টরালসফ্রললনর কাাঁলধ োত টরলখ বলল, ‘ফ্রিক আলে বন্ধু। উির দাও 
এবার প্রলশ্নর।’ 

টরালসফ্রলন টর্ানালক জফ্রড়লয় ধলর বলল, ‘ফ্রেজ আজ োক। চল ওফ্রদলক 
 াই।’ 

‘টবি চল।’ বলল ফ্রতনজনই োাঁেলত লােল ড্রইং রুলমর ফ্রদলক। োাঁেলত 
োাঁেলত এফ্রলসা টরস বলল, ‘মাফ্ররয়া আিার প্রশ্ন টিষ। আফ্রম একো প্রশ্ন কফ্রর?’ 

োসল টরালসফ্রলন। বলল, ‘ভয় করফ্রে এখন প্রশ্নলক।’ 
‘খুব সেজ প্রশ্ন। মুসফ্রলম টেললো লায়লা ইলয়সুলোর টকউ?’ 
টদ লড় িালালত  াফ্রিল টরালসফ্রলন। ধলর ট লল টর্ানা। বলল, ‘ধরা 

িলড় টেে, আর িাফ্রললয় লাভ ফ্রক?’ 
দাাঁফ্রড়লয় িড়ল টরালসফ্রলন। লজ্জায় রাো টোো মুখ। বলল, ‘ফ্রক বলব, 

টবাধেয় একো অসম্ভব সুখ স্বে টদখফ্রে আফ্রম।’ কোগুললা টিলষর ফ্রদলক ভাফ্রর 
েলয় উিল তার। 

টর্ানা টরালসফ্রললনর ফ্রিলি োত ফ্রদলয় কালে টেলন ফ্রনলয় বলল, ‘স্বে স ল 
েওয়ার আলে এমনোই মলন েয়। নাম ফ্রক টেললোর? জানলত িাফ্রর না আমরা?’ 

টরালসফ্রলন মুখ ফ্রনচু করল। টিাাঁলে লাজ-রাো োফ্রস  লুে উিল। বলল, 
‘আবদল্লাে রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো, লায়লার ভাই।’ 

বললই টরালসফ্রলন টদ ড় ফ্রদল ড্রইংরুলমর ফ্রদলক। 
টিেলন টিেলন েুেল টর্ানা এবং এফ্রলসা টরস। 
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২ 
ইলয়সুলো িযাললস। 
ইয়াউফ্রডর্র অেতম প্রধান সড়ক ‘নেড এযালভফ্রনউ’-এর িফ্রশ্চম িালি 

িূবডমূখী েলয় দাাঁড়ালনা ফ্রবিাল বাফ্রড়। বাফ্রড়র সামলন একো ফ্রবিাল টেে। ইলয়সুলো 
রাজ িফ্ররবার এই বাফ্রড়ফ্রে ততরী কলর কযালমরুলন  রাফ্রস িাসলনর মাঝামাফ্রঝ 
সমলয়,  খন  রাসী িাসকলদর ষড় লন্ত্র ইলয়সুলো সালতানালতর উির এলকর 
ির এক ফ্রবিদ টনলম আসলত োলক। বাফ্রড়ফ্রে ততরী করা েয় রাজ-িফ্ররবালরর 
একো ফ্রবকল্প বাসিান ফ্রেলসলব। টলখািড়া উিললক্ষয আবদল্লাে রাফ্রিফ্রদ 
ইলয়সুলো এবং তার টবান লায়লা ইলয়সুলোর বসবাস এই বাফ্রড়লত এখন প্রায় 
িায়ী েলয় টেলে।  ইলয়সুলো িযালললস ইলয়সুলো িফ্ররবালরর িাফ্ররবাফ্ররক একো 
ড্রইংরুম। ঘরো খুব বড় নয়, ফ্রকন্তু খুব টোেও নয়। ঘলরর টোো টমলঝ লাল 
কালিডলে টমাড়া। টসা া টসে ফ্রদলয় সাজালনা ড্রইংরুম। ড্রইংরুলমর এক িালি 
একো বড় ফ্রেফ্রভ টসে। তার িালি একো টরফ্রর্ও। টস িালিরই এক টকানায় 
রলয়লে টোট্ট একো ফ্রিজ এবং অে টকাণায় রলয়লে টোট্ট একো বুক টসল । বুক 
টসলল  আলে টদফ্রি-ফ্রবলদিী মযাোফ্রজন। 

ফ্রেফ্রভ’র ফ্রিক ফ্রবিরীত ফ্রদলক ফ্রতন টসা ায় িািািাফ্রি ফ্রতনজন বলস। 
মাঝখালন আেমদ মুসা। 
তার বাম িালি মুোম্মদ ইলয়ফ্রকফ্রন। এবং র্ান িালি আলরকজন নবয 

 ুবক। চুল টকাাঁকড়া ফ্রকন্তু রং প্রায়  সডা। টিাাঁে িাতলা। তার টচোরায় আরবীয় 
একো ভাব আলে। 

এই  ুবকই আবদল্লাে রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 
টস ইলয়সুলো রাজিফ্ররবালরর ৭ম িুরুষ। ৫ম িুরুষ ি ডন্ত তালদর রাজত্ব 

ফ্রেলক ফ্রেল। রাফ্রিফ্রদর আব্বা আমীর আবদল্লাে ইলয়সুলো  খন  ুবরাজ, তখন 
তালদর োত টেলক ক্ষমতা চলল  ায়্ 
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রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর মা ফ্রমসরীয় এবং দাফ্রদও ফ্রমিরীয় ফ্রেললন। 
েতকাল আেমদ মুসা এলসলে। 
তারির টেলক শুধু েল্পই শুনলে রাফ্রিফ্রদ ইল সুলো আেমদ মুসার কাে 

টেলক। অসীম তার উৎসাে। 
আজ কযালমরুলনর সাধারণ েুফ্রের ফ্রদন। অফ্র স-আদালত-ফ্রিক্ষা প্রফ্রতষ্ঠান 

সব বন্ধ। আজ সকাল টেলকই রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো আেমদ মুসালক ফ্রনলয় বলসলে। 
মাঝখালন তারা ট ােলরর নামা  টসলরলে এবং লাঞ্চ কলরলে। তারির 

আবার এলস বলসলে টসা ায়। 
রাফ্রিফ্রদ বলফ্রেল, ‘বড় ভুল কলরফ্রে। কাল টেলক  ফ্রদ টরকর্ডার কালে 

রাখতাম, তােলল একা ইফ্রতোস টরকর্ড েলয় ট ত।’ 
‘ফ্রিক বলললেন, আেমদ মুসা ভাইলয়র ভলয়সও টরকর্ড েলয় ট ত।’ 
বলল ইলয়ফ্রকফ্রন। 
‘সফ্রতয ফ্রবরাে একো লস েললা’ বলল ইলয়সুলো। 
‘অতীলতর কো নয়, এস ভফ্রবষ্যলতর কো ভাফ্রব।’ বলল আেমদ মুসা। 
‘আমার কালে ভফ্রবষ্যলতর টচলয় অতীতই টবিী প্রলয়াজনীয়।’ বলল 

রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 
‘টকন?’ বলল আেমদ মুসা। 
‘ইফ্রতোস না জনালল ইফ্রতোস েড়াও  ায়না। অতীত না জানলল ভফ্রবষ্যত 

বুঝাও  ায় না। আমরা অতীত জাফ্রন না, তাই আমালদর ভফ্রবষ্যত সম্পলকড আমরা 
অসলচতন।’ বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 

‘টতামার কো ফ্রিক। ফ্রকন্তু ইফ্রতোলসর এই অতীত এবং একজলনর 
কাফ্রেনী এক ফ্রজফ্রনস নয়।’ বলল আেমদ মুসা। 

‘ফ্রবষয়োলক এইভালব টদখা আফ্রম মলন কফ্রর ফ্রিক নয়। মসুলমানলদর 
ফ্রবেব ও িফ্ররবতডলনর এই ঘেনাগুললালক এক বযফ্রি মূখয ফ্রেললন বলে, ফ্রকন্তু কাজো 
ফ্রেল মুসফ্রলম জনেলণর জলে আত্বফ্রবশ্বাস ও টপ্ররণার উৎস। আজ টবিীর ভাে 
মুসফ্রলম সমালজ অবিার টরালত ো ভাফ্রসলয় চলার দৃে টদখা  ায়। এর কারণ, 
অলনলকর ধারণা অবিার িফ্ররবতডন সম্ভব নয়, টচিা কলর লাভ টনই। ফ্রবেব ও 
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িফ্ররবতডলনর কাফ্রেনী এলদর জলে ফ্রবরাে ফ্রিক্ষলকর কাজ করলব এবং নতুন প্রালণর 
সঞ্চার করলব এলদর টদলে। সুতরাং আমার মলত এই কাফ্রেনীগুললার সংরে ও 
প্রচার খুবই জরুরী।’ 

‘ফ্রিক আলে, জােরণ সৃফ্রির এোও একো িে। ফ্রকন্তু এই মুেূলতড আমরা 
জােরণ নয় এযাকিন টপ্রারালম আফ্রে।’ 

‘ফ্রিক। ফ্রকন্তু ফ্রক করণীয় তা মাোয় আসলে না।’ বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 
‘ব্ল্যাক ক্রস ফ্রকংবা ওকুয়ার সাক্ষাত না টিলল টতা আমরা কাজ শুরুই 

করলত িারফ্রে না।’ বলল ইলয়ফ্রকফ্রন। 
‘িে টবফ্ররলয়  ালব। আজ একেু টবরুব। অন্ততঃ চী  জাফ্রিলসর বাফ্রড় 

এবং সুপ্রীম টকােড টদলখ আসব।’ 
বলল আেমদ মুসা ঘফ্রড়র ফ্রদলক তাফ্রকলয় বলল, ‘রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো ফ্রি 

ওয়ার্ল্ড ফ্রেফ্রভ’র সময় েলয় এল। আর দি ফ্রমফ্রনে। ফ্রেফ্রভ’ো খুলল দাও।’ 
‘ফ্রকন্তু বলললন না ভাইয়া, FW ফ্রেফ্রভর আজলকর অনুষ্ঠালনর জলে এত 

উদরীব টকন আিফ্রন?’ 
আেমদ মুসা োসল। বলল, ‘না শুনললই আনন্দ িালব টবিী। টতামার 

আনন্দ কমালত চাই না।’ 
একেু টেলমই আবার বলল, ‘আজ টতামালদর িফ্রত্রকাও টদরীলত 

টবরুলি।’ 
‘গুরুত্বিূণড ফ্রকেু োিনাল টর্’টত সকাললর জাতীয় অনুষ্ঠালনর খবর ফ্রনলয় 

িফ্রত্রকা টবর েয় টতা তাই এ রকম ফ্রদলন ফ্রবলকল ফ্রতনোয় টবলরায়। িলরর ফ্রদন 
িফ্রত্রকা টবর েয় না বললই এই বযবিা।’ বলল ইলয়সুলো। 

‘বাইলরর তদফ্রনক িফ্রত্রকা ইয়াউফ্রডর্লত ফ্রক আলস?’ 
‘ফ্রনয়ফ্রমত িাওয়া  ায় িালির ‘লা মলডর্’ এবং ফ্রমসলরর আল-আেরাম।’ 

বলল ইলয়সুলো। 
আেমদ মুসা টসাজা েলয় বসল। বলল, ‘তুফ্রম কাউলক িাফ্রিলয় ঐ দ’ফ্রেসে 

আজলকর এখানকার িফ্রত্রকাগুললা আনাও। ৩ো টতা টবলজ  ালি।’ 
‘িািাফ্রি, ফ্রবলিষ ফ্রকেু ফ্রক োকলব িফ্রত্রকায়?’ বলল ইলয়সুলো। 
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‘আিা কফ্রর ফ্রবলিষ ফ্রকেু োকলত িালর।’ 
‘ফ্রক?’ 
‘ ফ্রদ োলক। খুিী েলব। অলিক্ষা কর।’ 
রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো উলি ফ্রেলয় ফ্রেফ্রভ অন কলর এলস আবার টসা ায় বসল। 
টেফ্রলল ান টবলজ উিল এ সময়। 
ইলয়সুলো উলি ফ্রেলয় টেফ্রলল ান ধরল। 
‘হ্যাাঁ, লায়লা?’ 
‘হ্যাাঁ, ভাইয়া।‘ 
‘এলস টেে? টকাোয় তুফ্রম?’ 
‘এই টতা িেলর ঢুকলাম। োফ্রড় টেলক টেফ্রলল ান করফ্রে। জরুরী ফ্রকেু? 

খবর ফ্রদলয়ে টকন?’ 
‘বড় ঘেনা ঘলেলে।’ 
‘ফ্রক?’ 
‘বলব না, আসলল টচালখ টদখলব।’ 
‘আমার টেনিন েলি। বল, খারাি ফ্রকেু না আনলন্দর।’ 
‘আনলন্দর, তলব তার সালে উলদ্ধলের খবরও আলে।’ 
‘তুফ্রম না বলললই ভাল করলত। এখন খারাি লােলে।’ 
‘আম্মা আসলেন টতা?’ 
‘আসলেন ফ্রকন্তু একেু িলর টি েলবন।’ 
‘ও. টক। ফ্র  আমাফ্রনল্লাে। আসসালামু আলাইকুম।’ 
‘ওয়া আলাইকুমসসালাম।’ 
ইলয়সুলো টেফ্রলল ান টরলখ তার জায়োয় ফ্র লর এল। 
‘আেমদ মুসা ভাইলয়র কো লায়লালক বললে?’ বলল ইলয়ফ্রকফ্রন।  
‘না বফ্রলফ্রন।’  
‘এখন বললল না?’  
‘ওলক একো সারপ্রাইজ টদয়া  ালব।’ 
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ফ্রি ওয়ার্ল্ড ফ্রেফ্রভ’র টপ্রারাম শুরু েলয় টেল। এই ফ্রেফ্রভর টপ্রারালম প্রেলম 
৫ ফ্রমফ্রনে আলের ফ্রদলনর ফ্রবশ্ব সংবালদর প্রধান ফ্রবষয় গুললার  ললাআি েয় 
তারির ফ্রদলনর টপ্রা টপ্রারালমর ফ্রববরন টদয়া েয়। 

খবর প্রায় টিষ টসই সময় একজন তরুণী প্রলবি করল ড্রইং রুলম। 
 লুোতা িা ি ডন্ত নামালনা আরবীয় িাইললর োউন িরা। মাোয় একো সাদা 
রুমাল বাাঁধা। তার উির ফ্রদলয় িলরলে চাদর। তরুণীফ্রের রংও  সডা। তরুণী ড্রইং 
রুলম প্রলবি কলর সালাম ফ্রদলয়ই আেমদ মুসার উির নজর িড়ল। অিফ্ররফ্রচত 
টলাকলক টদলখ সংকুফ্রচত েলয় উিল এবং মাোর ওড়নাোলক কিাললর উির 
আরও টেলন ফ্রদল। 

রফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো উলি দাাঁফ্রড়লয়ফ্রেল। টমলয়ফ্রে আরও এফ্রেলয় এলল আেমদ 
মুসার ফ্রদলক তাফ্রকলয় টমলয়ফ্রেলক টদফ্রখলয় বলল, ‘এই আমার টসই টবান।’ আর 
লায়লালক আেমদ মুসালক টদফ্রখলয় বলল, ‘ইফ্রন আমালদর সম্মাফ্রনত টমলেমান।’ 

‘নাম টতা লায়লা ইলয়সুলো না? লায়লার আলে-ফ্রিলে টতা আর টকান িব্দ 
টনই।’ বলল আেমদ মুসা। 

কো টিষ কলরই রফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো বলস িলড়ফ্রেল। লায়লালক ইংফ্রেত 
কলরফ্রেল বসলত। লায়লা ফ্রেলয় ওলদর ফ্রতনজলনর ফ্রবিরীত ফ্রদলক একো টসা ায় 
ফ্রভন্ন েলয় বসল। 

‘বল লায়লা। টতামার িুলরা নামো।’ বলল রফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 
রফ্রিফ্রদর কোয় লায়লা মলন মলন ফ্রবরি েললা। কিালো কুফ্রঞ্চত েললা 

অসন্তুফ্রির প্রকাি ফ্রেসালব। না টচনা, না জানা একজন টলালকর তার নাম সংক্রান্ত 
প্রলশ্নর তালক জবাব ফ্রদলত েলব টকন? ভাইয়া ফ্রনলজ না বলল তালক জবাব ফ্রদলত 
বলল টকন? ভাইয়ার এই আচরন তার কালে নতুন মলন েলি। অিফ্ররফ্রচত জলনর 
সামলন এভালব বসা তালদর ঐফ্রতলহ্যই টনই। তার উির তালক অিফ্ররফ্রচত জলনর 
প্রলশ্নর জবাব ফ্রদলত েলব এবং টসো তার বযফ্রিেত ফ্রবষলয়। 

লায়লা ফ্রবফ্রস্মত দৃফ্রিলত একবার ভাইয়ার ফ্রদলক তাকাল। তারির চফ্রকলত 
একবার আেমদ মুসার ফ্রদলক টচাখ তুলল। টদখল আেমদ মুসার মুখ ফ্রনচু। 
একবারই তার ফ্রদলক তাফ্রকলয়ফ্রেল। আর টস তাকায়ফ্রন। লায়লা মলন েল 
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টমেমানফ্রে ভদ্র এবং ভাললা। কযালমরুলনর মুসফ্রলম সমালজ টচালখর িদডা খুব কমই 
টদখা  ায়। আসল িদডা টতা টচালখর িদডাই। 

‘‘লায়লা’র ির একফ্রে িব্দ আলে। আমার নাম ‘লায়লা নুর ইলয়সুলো’।’ 
‘ধেবাদ টবান’, মাো না তুললই বলা শুরু করল, ‘খুব ভাল নাম। লায়লা 

নুর অেড নুলরর বা আললার মত রাত। এই অলেডর ফ্রদক ফ্রদলয় ফ্রবজলয়র রাত বা 
স ললযর রাতও বলা  ায়।’ 

‘আফ্রমন। সামলনর ফ্রদন গুললা আমালদর সা ললযর টোক।’ বলল রফ্রিফ্রদ 
ইলয়সুলো।  

ফ্রবিত লায়লা ফ্রকেু বললত  াফ্রিল। 
এই সময় ফ্রি ওয়ার্ল্ড ফ্রেফ্রভলত ফ্রদলনর িরবতডী টপ্রাোলমর ফ্রববরণ ফ্রদলত 

শুরু কলরলে। 
সলঙ্গ সলঙ্গই আেমদ মুসা সবাইলক োফ্রমলয় টদয়ার ভফ্রঙ্গলত দ’োত তুলল 

বলল, ‘এস আমরা ফ্রেফ্রভ টপ্রাোলমর ফ্রদলক মনল ােী েই।’ 
আেমদ মুসার আকফ্রস্মক এবং ফ্রনলদডিমূলক আচরন লায়লার কালে 

অলস জেমুলক বলল মলন েললা। ফ্রকন্তু সবাইলক ফ্রেফ্রভর প্রফ্রত মলনাল ােী েলত 
বলল টসও ফ্রেফ্রভর ফ্রদলক তাকাল। লায়লার মলন প্রশ্ন জােল। ফ্রেফ্রভলত এমন ফ্রক 
টপ্রারাম আলে ট  ওরা সবাই এভালব ফ্রেফ্রভমুখী েললা। 

অনুষ্ঠানসুফ্রচর শুরুলতই টঘাষক বলল, ‘আজলকর অনুষ্ঠালন ফ্রনউজ ফ্র চার 
ি ডালয়র শুরুলতই রলয়লে কযালমরুলনর জাফ্রতেত অবিার উির একো আনুফ্রসন্ধান 
ফ্ররলিােড। এলত আিনারা শুনলবন দফ্রক্ষণ কযালমরুলনর মুসফ্রলম জাফ্রত টোষ্ঠী ফ্রক 
ধরলণর ফ্রনমূডল অফ্রভ ালনর ফ্রিকার েলয়লে।’ 

টঘাষনা শুলন রফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো টসাজা েলয় বসল। তার টচালখ মুলখ 
ফ্রবস্মলয়র একো টঢউ আেলড় িড়ল। টস তাকাল আেমদ মুসার ফ্রদলক। বলল, 
‘এফ্রক শুনফ্রে মুসা ভাই। সফ্রতয শুনফ্রে টতা? আিফ্রন ফ্রক এ টপ্রারালমর কোই 
বললফ্রেললন?’  

লায়লার টচালখ-মুলখও প্রশ্ন। 
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‘হ্যাাঁ, রফ্রিফ্রদ। আফ্রম এ টপ্রারালমর কোই বলফ্রেলাম। এস টদফ্রখ, সব কো 
ফ্রিক ভালব এলসলে ফ্রকনা?’ বলল আেমদ মুসা।  

আেমদ মুসার কোর ধরলন ফ্রবফ্রস্মত েললা লায়লা। কোয় মলন েলি ফ্রেফ্রভ 
অনুষ্ঠানফ্রের সব আলয়াজনই ট ন টমলেমান টলাকফ্রে কলরলে। টক টলাকফ্রে! 

ফ্রেফ্রভ’র অনুষ্ঠানসুফ্রচ টিষ েললা। শুরু েললা কযামরুলনর ফ্রনউজ ফ্র চারফ্রে। 
আেমদ মুসালদর আেফ্রে টচাখ ফ্রেফ্রভ িদডার উির ফ্রিরভালব ফ্রনবন্ধ। 
ফ্রি ওয়ার্ল্ড ফ্রেফ্রভ (FWTV) তার দীঘড দি ফ্রমফ্রনলের ফ্রনউজ ফ্র চালর ট  

ফ্ররলিােড টিি করল তা সংলক্ষলি এইঃ 
“আফ্রিকার কফ্রেত অন্ধকালরর আড়ালল জাফ্রত ফ্রনমূডললর নীরব অফ্রভ ান 

চললে। এই অফ্রভ ালনর প্রধান চাি আফ্রিকার িফ্রশ্চম উিকূললর মধযাঞ্চলল 
টকন্দ্রীভুত েলয়লে। দফ্রক্ষণ কযালমরুন ইফ্রতমলধযই এই ফ্রনমূডল অফ্রভ ালনর িূণড 
রালসর মলধয এলস িলড়লে। টিেন টেলক এই অফ্রভ ালন টনতৃত্ব ফ্রদলি ফ্রকংলর্াম 
অব ক্রাইি বা ‘টকাক’। আর ‘টকাক’-এর টিেলন রলয়লে জফ্রঙ্গ খৃিান সংেিন 
‘ওকুয়া’।  

টকাক তার িুরলনা টক িল ফ্রনলয় সামলন এগুলি। ওয়াফ্রক োল মেললর 
বরাত ফ্রদলয় আমালদর প্রফ্রতফ্রনফ্রধ জানালিন, দফ্রক্ষণ কযালমরুলনর সব জফ্রম টস্বিা 
ফ্রবক্রয়, জবরদফ্রস্ত ক্রয় এবং ভুয়া দফ্রলললর মাধযলম ‘টকাক’ দখল কলর ফ্রনলয়লে। 
দফ্রক্ষণ কযালমরুলনর ৪০লাখ একর মুসফ্রলম মাফ্রলকানাধীন জফ্রমর মলধয মাত্র ২ 
লাখ একর জফ্রম তারা মাফ্রললকর কাে টেলক টস্বিা ফ্রবক্রলয়র মাধযলম ফ্রকলনলে। 
অবফ্রিি জফ্রমর ষাে ভাে তারা ফ্রকলনলে জবরদফ্রস্ত ক্রলয়র মালধযলম। বাফ্রক ৪০ ভাে 
জফ্রম তারা মাফ্রললকলদর উলিদ কলর তাফ্রড়লয় ফ্রদলয় ভুয়া দফ্রলললর মাধযলম 
আত্মসাৎ কলরলে। েত িাাঁচ বেলর ‘টকাক’ দফ্রক্ষণ কযালমরুন টেলক ১০ লাখ 
মুসলমানলক সম্পফ্রি ও ঘর বাফ্রড় টেলক উলিদ কলরলে। খৃিান সংেিন ‘টকাক’ 
দৃলের আড়ালল টেলক ফ্রবফ্রভন্ন বযফ্রি এবং নানা নালমর এনফ্রজও-এর মাধযলম 
দফ্রক্ষণ কযালমরুলন এই ভুফ্রম দখললর কাজ সম্পন্ন কলরলে। ‘টকাক’ এর এই ভুফ্রম 
দখল এবং মুসফ্রলম ফ্রনমডল অফ্রভ ালন িত িত মুসফ্রলম জীবন ফ্রদলয়লে, িত িত 
িফ্ররবার ধ্বংস েলয় টেলে। কারন এরা আলিালস জফ্রম তালদর োলত তুলল ফ্রদলয় 



অন্ধকার আফ্রিকায়  32 

 

নীরলব এলাকা তযাে করলত রাজী েয়ফ্রন। ভুফ্রম দখলল তারা কত টবিলরায়া তার 
দৃিান্ত ফ্রেসালব আমালদর প্রফ্রতফ্রনফ্রধ দফ্রক্ষণ কযালমরুলনর একফ্রে মুসফ্রলম িফ্ররবালরর 
মমডাফ্রন্তক কাফ্রেনী তুলল ধলরলেন। 

সমর দফ্রক্ষণ কযালমরুলন একফ্রে মাত্র মুসফ্রলম িফ্ররবার অবফ্রিি ফ্রেল। 
ওমর বায়ার িফ্ররবার। কযম্পু উিতযাকায় তালদর বাফ্রড়। উিতযকায় একফ্রে 
সম্মাফ্রনত িফ্ররবার ফ্রেল এো। দি োজার একলরর একো েলের মাফ্রলক ফ্রেল এই 
িফ্ররবার। শুর টেলকই ‘টকাক’ এর নজর িলড় এই জফ্রম খলের উির। ফ্রকন্তু  খন  
ওরা বুজল ওমার বায়ার আব্বার কাে টেলক এ জফ্রম তারা েস্তেত করলত 
িারলবনা, িফ্ররবারফ্রেলক দবডল ও ফ্রভত করার িে ফ্রেসালব টকাক েতযা করল ওমার 
বায়ার আব্বালক। 

ফ্রিতা ফ্রনেত েবার ির ওমার বায়ার উির অবযােতভালব চাি ফ্রদলত 
োকল তারা। আলি িালির মুসলমানরা উলিদ েলয়  াবার ির ওমর বায়ার 
িফ্ররবার একা িলড় টেল। ফ্রবিন্ন েলয় উিল তালদর জীবন। ওমর বায়া তার মা’টক 
ফ্রনলয় জীবন বাাঁচাবার জলে উির কযালমরুলনর কুম্বায় িাফ্রললয় টেল িাফ্রললয় 
ফ্রেলয়ও তারা বাাঁচলত িারল না। ‘টকাক’ ও ‘ওকুয়া’র টলালকরা ওমর বায়ালক 
েতযা প্রলচিা চালায়। ওমর বায়া িালালত সমেড েললও ফ্রনেত েয় তার মা। ফ্রকন্তু 
এরিরও তার সম্পফ্রি ওমর বায়া খৃিানলদর োলত টেলড় ফ্রদলত রাজী েয় না। 
কযালমরুলন টেলক তার জীবন বাাঁচালনা অসম্ভব েলয় উিল। অবলিলষ কযালমরুলনর 
একো উচ্চ আদাললত তার সম্পফ্রির বযািালর একো উইল টরফ্রজফ্রি কলর তার 
অনুিফ্রিফ্রতলত তার সম্পফ্রি েস্তান্তর ও দখললর সকল িে বন্ধ কলর টস িালি 
িাফ্রললয় টেল। 

ফ্রকন্তু রক্ষা িায়ফ্রন টস। জানা টেলে কলয়কফ্রদন আলে ওমর বায়ালক 
ফ্রকর্োি কলর কযালমরুলন আনা েলয়লে। এখন তারা ওমর বায়ালক োলত টরলখ 
সংফ্রিি আদাললতর ফ্রবচারলকর উির চাি প্রলয়াে কলর ওমর বায়ার জফ্রমো 
েস্তেত করলত চায়। সংফ্রিি ফ্রবচারকলক বাধয করার জলে তার এক অফ্রত 
আিনজনলক ফ্রকর্োি কলরলে তারা।  
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আমরা  খন এই ফ্ররলিােড সম্পুনড করফ্রে, তখন ইয়াউফ্রডর্র কুলন্ত কুম্বা 
এলাকার ভীফ্রতকর একো ফ্ররলিােড আমরা টিলাম। কুলন্ত কুম্বা এলাকায় টকাক 
জবরদফ্রস্ত জফ্রম টকনা শুরু কলরলে। ‘টকাক’টক তার দাবীকৃত একফ্রে ভূফ্রমখডর্ 
ফ্রদলত রাজী না েওয়ায় টকাক কুলন্ত কুম্বার দ’জন টলাকলক েতযা এবং টসখানকার 
মসফ্রজলদর সম্মাফ্রনত ইমামলক ফ্রকর্োি কলর। এোড়াও টকাক কলয়কবার ঐ 
এলাকায় োমলা চালায়। ৪ ফ্রদন আলে অনুরুি  একফ্রে োমলা সংঘফ্রেত েয়। দ’ফ্রে 
মাইলক্রাবালস টবাঝাই িলনর ফ্রবি জলনর  একফ্রে সিে  দল খুব টভালর এই োমলা 
চালায়।  িানীয় মুসলমানলদর িক্ষ টেলক সব সময় এসব ফ্রবষয়  িুফ্রলিলক 
 োরীফ্রত অবফ্রেত করা েয়। ফ্রকন্তু অজ্ঞাত কারলন িুফ্রলি  ‘টকাক’-এর ফ্রবরুলদ্ধ  
টকান  িদলক্ষি রেন কলর না। দফ্রক্ষন কযালমরুলনর টক্ষলত্রও  এোই  টদখা  টেলে।   

কযালমরুলনর সরকার এবং ফ্রবলশ্বর মানবতাবাদী সংিাসমুলের  দৃফ্রি 
এফ্রদলক আকৃি েওয়া আবেক। ‘টকাক’-এর জাফ্রত ফ্রনমূডল অফ্রভ ান অফ্রবললম্ব বাদ 
এবং তালদর অতীত কৃতকলমডর প্রফ্রতকার  েওয়া উফ্রচত।” 

দি ফ্রমফ্রনলের টপ্রারামফ্রে টিষ েললা ফ্রি ওয়ার্ল্ ফ্রেফ্রভ”র। আেমদ মুসা  
উলি ফ্রেলয় ফ্রেফ্রভ অ  কলর  ফ্রদলয় এল। 

ফ্রেফ্রভ টপ্রারাম টিষ েললও রফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো এবং লায়লা ফ্রেফ্রভ ফ্রস্ক্রন 
টেলক তালদর টচাখ সরায়ফ্রন। ফ্রবস্মলয় ট ন তারা িাের েলয় টেলে। ফ্রি ওয়ার্ল্ড 
ফ্রেফ্রভ’টত কযালমরুলনর মুসলমানলদর এই ফ্রববরন তালদর কালে স্বলের মত মলন 
েলি। ফ্রক কলর সম্ভব েললা এো। রাফ্রিফ্রদ ভাবল, ফ্রেফ্রভ’টত এই টপ্রারাম আজ েলব 
আেমদ মুসা তা আোম জানল ফ্রক কলর! 

এই সময় একফ্রে অল্প বয়লসর টেলল কতগুফ্রল খবলরর কােজ ফ্রনলয় 
ড্রইংরুলম প্রলবি করল।  

রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো টসফ্রদলক তাফ্রকলয় িান্ত স্বলর বলল, ‘ া বললফ্রেলাম, সব 
কােজ টিলয়ে?’ 

 ‘টিলয়ফ্রে।’ বলল টেললফ্রে।  
টেললফ্রে কােজগুললা এলন রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর কালে খুব সম্মালনর সালে 

টরলখ টবফ্ররলয় টেল। 
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লায়লা োড়া আেমদ মুসারা ফ্রতনজন সংলে সংলে টেফ্রবল টেলক কােজ 
তুলল ফ্রনল।  

আেমদ মুসা তুলল ফ্রনলয়ফ্রেল িালির ‘লা-মলডর্’। আেমদ মুসা প্রেম 
িাতার উির একবার নজর বুফ্রললয়ই বলল, ‘ইলয়সুলো লা-মলডর্ এই খবর প্রেম 
িাতায় র্াবল কলাম টেফ্রর্ং-এ টেলিলে।’  

‘টকান খবর?’ িফ্রত্রকা টেলক মুখ তুলল বলল ইলয়সুলো। টস আল 
আেরালমর উির নজর বুলফ্রিল।  

‘কযালমরুলনর ট  ফ্ররলিােড ফ্রেফ্রভলত টদখলল টসই ফ্ররলিােড। ’ 
আেমদ মুসর কো টিষ না েলতই ইলয়সুলো ফ্রচৎকার কলর উিল, ‘ফ্রক 

আশ্চ ড, ফ্রেফ্রভ’র এই খবর আল আেরাম প্রেম ফ্রলর্ আইলেম ফ্রেসালব টেলিলে।’ 
রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর কো টিষ না েলতই কো বলল উিল ইলয়ফ্রকফ্রন। 

বলল, ‘টদখ টদখ, আমালদর ‘ফ্রদ ফ্রলবাফ্রেড’ও ফ্রসঙ্গল কলালম খবরফ্রে টেলিলে।’ 
টদখা টেল কযালমরুলনর িানীয় অোে কােজও সংলক্ষলি ফ্রসংেল 

কলালম েললও খবরফ্রে টেলিলে। শুধু ‘টকাক’-এর ফ্রসজার িফ্রত্রকা ‘ফ্রদস ক্রস’ 
খবরফ্রে োলিফ্রন। 

‘ফ্রকন্তু আফ্রম বুঝলত িারফ্রে না ফ্রকভালব এো সম্ভব েললা? ফ্রেফ্রভ এবং 
খবলরর কােলজ এক সালে  খবরগুললা এললা?’ ফ্রবফ্রস্মত কলডি বলল রাফ্রিফ্রদ 
ইলয়সুলো। 

রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো, লায়লা, ইলয়ফ্রকফ্রন সবার দফ্রি আেমদ মুসার উির 
ফ্রনবদ্ধ। লায়লা বুঝলত িারলেনা, তার ভাইয়া রাফ্রিফ্রদ, ইয়াফ্রকফ্রন সবাই টমেমানলক 
এত গুরুত্ব ফ্রদলি টকন? টমেমালনর সামলন তালদর আচরনলক অলনকো 
জলড়াসলড়া বলল মলন েলি। টক এই টমেমান? 

‘আল্লাের শুকফ্ররয়া আদায় করফ্রে ট , কাজো িফ্ররকল্পনা টমাতালবক েলয় 
টেলে।’ বলল আেমদ মুসা। 

‘িফ্ররকল্পনা? কার িফ্ররকল্পনা?’ বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 
‘ওমর বায়ার খবরো িাফ্রিলয়লে িাি টেলক আমালদরই এক সাংবাফ্রদক 

টবান।’ 
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‘টস জানল ফ্রক কলর?’ 
‘আফ্রম তালক ফ্রনউজো করলত বললফ্রেলাম আর কুলন্ত কুম্বা’র ফ্ররলিােড 

ফ্রললখলে ইলয়ফ্রকফ্রনর টবান  ালতমা মুলনকা। টতামালদর সামলনই টতা েতকাল 
আফ্রম তা িািালাম।’ বলল আেমদ মুসা।  

‘ফ্রকন্তু ফ্রেফ্রভ ও ফ্রনউজ ফ্রমফ্রর্য়া ফ্ররলিােড টিললই ফ্রক এভালব প্রচার কলর? 
ফ্রকভালব এো েললা?’ বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 

 ‘FWTV এবং ওয়ার্ল্ড ফ্রনউজ এলজিী (WNA)-এর সালে আমালদর 
সুসম্পকড আলে। এ ধরলনর ফ্রনউজ প্রচার করা ওলদর একো দাফ্রয়ত্ব।’ 

‘তার মালন সংিা দ’ফ্রে ফ্রক মুসলমানলদর?’ বলল লায়লা। তার টচালখ-
মুলখ ফ্রবস্ময়। 

‘মুসলমানলদর। ফ্রকন্তু বাইলর এ িফ্ররচয় টনই। মুসফ্রলম িুাঁফ্রজ এ সংিা 
দ’ফ্রে েলড় তুলললে এবং িফ্ররচালনা করলে। ফ্রকন্তু কাজ-কালম এর মুসফ্রলম 
িফ্ররচয়লক মূখয করা েয় না। এো সম্পুনড বাফ্রণফ্রজযক প্রফ্রতষ্ঠান। মুসফ্রলম স্বালেডর 
িলক্ষ কাজ কলর, ফ্রকন্তু টসো বস্তুফ্রনষ্ঠ সাংবাফ্রদকতার দৃফ্রিলকাণ টেলকই করা েয়।’ 
বলল আেমদ মুসা। 

‘বুঝা টেল, আিনার িফ্ররকল্পনালতই এো েলয়লে। ফ্রকন্তু ফ্রক লক্ষ আমরা 
অজডন করলত চাফ্রি এর িারা?’ বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 

‘প্রেমত, নীরব জাফ্রত ফ্রনমূডললর এই ঘেনা ফ্রবশ্ববাসীলক জানালনা। চক্ষু 
লজ্জার খাফ্রতলর েললও ফ্রবলশ্বর মানবাফ্রধকার সংিাগুললা এখালন ফ্রক ঘলেলে তা 
এখন জানলত টচিা করলব। ফ্রিতীয়ত, কযালমরুন সরকারলক সফ্রক্রয় করা,  ালত 
তারা মুসলমানলদর অফ্রভল ােগুললার ফ্রদলক নজর টদয়। ফ্রবশ্ববযািী এই প্রচালরর 
 লল কযালমরুন সরকার ফ্রনলজলদরলক ফ্রকেুো অিরাধী ভাবলত বাধয েলব এবং 
ফ্রকেুো েললও ফ্রনলরলিক্ষ েবার টচিা করলব। তৃতীয়ত, ওমর বায়ার সম্পফ্রি 
েস্তান্তলর একো বাধার সৃফ্রি েলব।’ 

‘ফ্রিক বলললেন। বযািারোলক টকানফ্রদন টতা আমরা এই ভালব ফ্রচন্তা 
কফ্ররফ্রন। এভালব এক ফ্রঢলল ট  বহু িাফ্রখ মারা  ায়, তা আমালদর কখনও মাোয় 
আলসফ্রন।’ 
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‘টদখ, আনফ্রবক টবামার চাইলত ফ্রমফ্রর্য়া অে অলনক টবিী িাওয়ার লু। 
একো আনফ্রবক টবামা একো িেলর বা একো এলাকায় আগুন লাোলত িালর, 
ফ্রকন্তু একো ফ্রমফ্রর্য়া আগুন লাোলত িালর টোো দফ্রনয়ায়।’ 

‘FWTV’এবং ‘WNA’ ফ্রক এই লক্ষয সামলন টরলখই মুসলমানরা 
কলরলে?’ 

‘অবেই।’ 
‘ফ্রকন্তু আমরা টতা জাফ্রন না।’ 
‘আজ জানলল। এভালবই  ালদর জানা উফ্রচত তারা জানলব। এ সংিা 

দ’ফ্রে মুসলমানরা ফ্রবলিষ উলেে ফ্রনলয় কলরলে। তা  ফ্রদ সবাই টজলন ট লল, 
তােলল এ সংিা দ’ফ্রের টক্রফ্রর্ফ্রবফ্রলফ্রে নি েলয়  ালব। সবাই এর বিবযলক দলীয় 
ভাষ্য ফ্রেলসলব ভাবলব।’  

‘ফ্রিক। এই টক িল ট  আমারা ফ্রনলত টিলরফ্রে, এ জলে আল্লাের শুকফ্ররয়া 
আদায় করফ্রে।’ 

লায়লা ইলয়সুলোর ফ্রবস্ময় তখন চরলম। টক এই টমেমান? টদখলত 
অলনকো তুফ্রকডলদর মত টচোরা। তালদর িফ্ররবালরর িফ্ররফ্রচত এমন টতা টকউ টনই! 
মলন েলি টস অলনক জালন, অলনক প্রভাব-প্রফ্রতিফ্রি তার! 

লায়লা একেু িালি ঝুাঁলক রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর কালনর কালে মুখ ফ্রনলয় 
বলল, ‘ভাইয়া, টমেমালনর িফ্ররচয় দাওফ্রন।’ 

রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো টেলস উিল। বলল,‘স্যফ্রর, লায়লা। টতামালক 
সারপ্রাইজ টদব বলল ওাঁর িফ্ররচয় ফ্ররজাভড টরলখফ্রেলাম।’ 

বলল একেু োমল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। েম্ভীর েললা টস। বলল, ‘ইফ্রন 
আমালদর অফ্রত সম্মাফ্রনত ভাই ফ্রবশ্ব-ফ্রবশ্রুত আেমদ মুসা।’ 

িক খাওয়ার মত চমলক উিল লায়লা। তার টচাখ প্রেলম েুলে টেল 
আেমদ মুসার ফ্রদলক। তারির এলস ফ্রনবদ্ধ েললা রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর উির। বলল, 
‘ফ্রক বলে ভাইয়া! ফ্রতফ্রন! ফ্রতফ্রন কযালমরুলন! আমালদর এখালন।’ 

‘ খন ইলয়ফ্রকফ্রন ওাঁলক আমার এখালন ফ্রনলয় এল, তখন বযািারো তার 
টচলয়ও অফ্রবশ্বাস্য টিকফ্রেল আমার কালে। ফ্রকন্তু অফ্রবশ্বাস্য েললও সতয, আল্লাে 
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আেমদ মুসালক কযালমরুলন এলনলেন। তাাঁর আসার সালে সালে আমালদর 
টস ভালেযর  াত্রাও আলোমদফ্রলল্লাে শুরু েলয়লে। এই মাত্র কযালমরুলনর উির 
ট  ফ্রেফ্রভ ফ্ররলিােড শুনলাম এবং সংবাদিলত্র ট  ফ্ররলিােড টদলখফ্রে, এগুললা তারই 
প্রমান। কুলন্ত কুম্বায় আরও ফ্রক ঘলেলে ইলয়ফ্রকফ্রনর কালে শুনলব। টদখলব ফ্রকভালব 
রালতর অন্ধকার ফ্রদলনর আললালত রুিান্তফ্ররত েলয়লে।’ 

োমল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।  
লায়লা ইলয়সুলো সংলে সংলে উলি দাাঁড়াল। আেমদ মুসার ফ্রদলক 

তাফ্রকলয় বলল, ‘আসসালামু আলাইকুম। মা  করলবন। আফ্রম  া শুনলাম, আফ্রম 
 া টদখফ্রে সব আমার কালে স্বে মলন েলি।’ 

আেমদ মুসা সালাম রেন কলর মুখ না তুললই বলল, ‘টকান কাউলক 
অস্বাভাফ্রবকভালব বড় কল্পনা করলল বাস্তলব তার  খন সাক্ষয িাওয়া  ায়, তখন 
এ রকমই েয়। তাই টকান কাউলক খুব বড় কলর টদখা ফ্রিক নয়।’ 

‘বড়লক টোে কলর টদখাও টবাধেয় ফ্রিক নয়।’ বলল লায়লা।  
‘ট   া তালক তাই ভাবা উফ্রচত।’  
‘টসো ভাবলত টেলল টতা ফ্রর্কিনারীলত  ত ফ্রবলিষণ তার অফ্রধকাংিই 

টতা আিনার নালমর আলে বসালত েয়।’ বলল ইলয়ফ্রকফ্রন। 
‘োক, এসব কো। এস কালজর কো ভাফ্রব। আমার কযালমরুলন আসার 

চতেুড ফ্রদন আজ। ফ্রকন্তু এখনও আসল কাজ শুরু করলত িাফ্ররফ্রন।’ বলল আেমদ 
মুসা। 

‘মা  করলবন। েতকাল টেলক ভাইয়ারা আিনার অলনক কাফ্রেনী 
শুলনলেন। আফ্রম ফ্রকন্তু বফ্রঞ্চত েলাম।’ বলল লায়লা। 

‘আফ্রম আিা কফ্রর রাফ্রিফ্রদ সব বললব টতামালক।’ বলল, আেমদ মুসা মুখ 
না তুললই।  

‘অবেই বলব।’ এসব কালজ ওর খুব আরে বললই টতা জরুরী খবর 
ফ্রদলয় ফ্রনলয় এলসফ্রে ফ্রবশ্বফ্রবদযাললয়র েুফ্রে সলত্বও। বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।  

‘আিনার কযালমরুন ফ্রমিলনর লক্ষয ফ্রক?’ বলল লায়লা আেমদ মুসালক 
লক্ষয কলর।  
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‘আমার কযালমরুন ফ্রমিলনর লক্ষয ফ্রেল ওমর বায়া এবং র্. ফ্রর্ রফ্রজসলক 
উদ্ধার করা এবং ওমর বায়ার সম্পফ্রি তার দখলল আনার বযবিা। করা ফ্রকন্তু 
কযালমরুন আসার ির, ফ্রবলিষ কলর কুলন্ত কুম্বায় দ’ফ্রদন কাফ্রেলয় ট  কযালমরুনলক 
টদখলাম, তালত লক্ষয আরও বড় েলয়লে।’  

‘কযালমরুলনর টস ভােয এো।’ বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।  
‘এমন ফ্রকেু  ফ্রদ কযালমরুলন না ঘেত, টসোই েলতা কযালমরুলনর 

টস ভােয।’ বলল আেমদ মুসা।  
‘ঘলে টেলে বললই টতা আমরা দূভডালেযর ফ্রিকার। এখন আমরা সন্ধান 

করফ্রে টস ভালেযর।’ বলল লায়লা।  
‘এ সন্ধানলক আল্লাে স ল করুন।’ আেমদ মুসা বলল।  
‘আিনার সম্পলকড আমালদর সীমােীন টক তুেল। ফ্রকেু প্রশ্ন করলত 

িাফ্রর?’ বলল লায়লা।  
‘অবেই।’ আেমদ মুসা বলল।  
‘আিনার বযফ্রিেত জীবন সম্পলকড প্রশ্ন।’ বলল লায়লা।   
‘আমার বযফ্রিেত টতমন ফ্রকেু টনই,  া ফ্রকেু আলে টবান  ালতমা মুলনকা 

মলন েয় সব ফ্রকেু টজলনলে। তুফ্রম তালক ফ্রজলজ্ঞস কর।’ বলল আেমদ মুসা।  
‘আিনার টবান টতা একো নয়।’ বলল লায়লা।  
‘তা েলব টকন। োজালরা টবান, োজালরা ভাই ফ্রনলয় আমার িৃফ্রেবী।’ 

বলল আেমদ মুসা।  
‘আমার জানার খুব ইিা, এই কফ্রিন িলে আিনার  াত্রা ফ্রকভালব?’    
‘এ প্রলশ্নর উির আমার জে কফ্রিন। ফ্র ফ্রলফ্রস্তলনর উিাস্তু কযালম্প সংঘাত-

সংঘলষডর মলধয টবলড় উিা একজন ফ্র ফ্রলফ্রস্তফ্রন বললত িারলবন তার ফ্রবেবী শুরু 
ফ্রকভালব। আমার বযািারোও ঐ রকম। আমার টচালখর সামলন আমার মা জীবন 
ফ্রবসজডন ফ্রদলয়লেন। আরও োজালরা জলনর সালে আব্বা ও টোে ভাইলয়র টদে ফ্রেন্ন 
ফ্রবফ্রিন্ন েলয়লে টবামায়, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-িীলত সােীলদর এলক এলক ঢলল িড়লত 
টদলখফ্রে মৃতযুর টকালল ফ্রেমাললয়র উিতযকায়। তালদর সকললর একো অিরাধ 
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ফ্রেল, তারা মুসলমান। এই টবাধ কখন ট  ফ্রকভালব আমালক দূভডাো মুসফ্রলম 
সমালজর একজন টসবলক িফ্ররনত কলরলে আফ্রম জাফ্রননা।’ আেমদ মুসা বলল।  

‘আিফ্রন সবলচলয় খুিী েন ফ্রকলস?’ বলল লায়লা।  
‘ খন কালরা মুলখ আফ্রম ফ্রনমডল োফ্রস টদফ্রখ।’ বলল আেমদ মুসা।  
‘সবলচলয় দঃফ্রখত েন ফ্রকলস?’  
‘ খন মানুলষর টচালখ অশ্রু টদফ্রখ।’  
‘তােলল মানুষলক টকন্দ্র কলরই আিনার সব ফ্রকেু। মানুষলক এত 

ভাললাবালসন টকন?’  
‘মানুষলক ভাললাবাসলল আল্লাে সবলচলয় খুিী েন বলল।’  
‘সফ্রতযই খুিী েন? টকন?’  
‘মানুষলক ফ্রদলয়ই টতা আল্লাের সব আলয়াজন। এই দফ্রনয়া, এই মো-

ফ্রবশ্ব, সব ফ্রকেুই আল্লাে কলরলেন মানুলষর জলেই।’  
‘মানুষলক এই ফ্রনফ্রবডচার ভললাবাসা ফ্রক টসকুলার ভাললাবাসা নয়?’  
োসল আেমদ মুসা। বলল, ‘মানুষলক ফ্রনফ্রবডচালর ভাললাবাসলত না িারলল 

িেভ্রি মানুষলক, দূভডাো িািীলদর ফ্রকভালব আললার িলে, মুফ্রির িলে ফ্রনলয় 
আসলবা?’  

‘তােলল মুসফ্রলম এবং অমুসফ্রলমলক ভাললাবাসায় টকান িােডকয োকলব 
না?’ 

‘মুসফ্রলমরা টতামার টদলের অংে, আর অমুসফ্রলমরা টতামার আফ্রশ্রত 
অসোয় জন। িােডকয বুলঝে?’  

‘বুলঝফ্রে। বড় একো ফ্রবভ্রাফ্রন্ত আমার দূর েললা।’  
‘লায়লার মলধয ট  একো ভ্রাফ্রন্ত ফ্রেল তার স্বীকৃফ্রত অনন্ত িাওয়া টেল। কী 

বল ইলয়ফ্রকফ্রন।’ বলল রাফ্রিফ্রদ  মুখ ফ্রেলি টেলস।  
‘ াই বল আফ্রম ফ্রকেু বলব না আজ। তলব ইলয়ফ্রকফ্রনলক সাক্ষী মানা ফ্রিক 

েয় ফ্রন। ভুল স্বীকারলক টস কুইনাইলনর টচলয়ও টতলতা মলন কলর।’ বলল লায়লা।  
‘টদাষ করলল রাফ্রিফ্রদ তুফ্রম, লায়লা টিাধ ফ্রনল আমার ওির।’ বলল 

ইলয়ফ্রকফ্রন। ‘ফ্রনরািদ জায়ো টকানো লায়লা ফ্রচলন।’  
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লায়লা ফ্রকেু বললত চাফ্রিল।  তার আলে আেমদ মুসা বলল, ‘টতামালদর 
মধুর ফ্রবতকড আিাতত িফ্রেত। আমার ঘুম িালি। টতামালদর এখালন আরালমর 
জীবন আমালক অলস কলর তুলল মলন েলি।’  

‘স্যফ্রর, না, ফ্রিক আলে। খাওয়ার ির একেু টরি টনওয়া প্রলয়াজন।’ উলি 
দাাঁড়ালত দাাঁড়ালত বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।  

‘আরালমর জীবন মালন ফ্রক অলস জীবন?’ বলল লায়লা।  
‘আরালমর জীবন মালন অলস জীবন নয়। তলব আরালমর জীবন  ফ্রদ 

লক্ষযেীনতা ও ফ্রনফ্রশ্চন্ততায় আক্রান্ত েয়, তােলল জীবন কাজ না টিলয় অলস েলয় 
দাাঁড়ালত িালর।’  

‘ফ্রনফ্রশ্চন্ততা ও লক্ষযেীনতা িারা আিফ্রন ফ্রক বুঝলত চালিন?’ লায়লা 
বলল। 

‘মানব জীবলনর লক্ষয সম্পলকড উদাফ্রসনতা এবং মানুষ ফ্রেলসলব ফ্রনলজর 
িাফ্রয়ত্ব কতডবয সম্পলকড টকান ফ্রচন্তা না করা।’  

‘মা  করলবন। এক কোয় মানব জীবলনর লক্ষযলক আিফ্রন ফ্রকভালব 
বণডনা করলবন?’ উলি দাাঁড়ালত দাাঁড়ালত লায়লা বলল।  

‘মানুলষর ইেকালীন কলযাণ ও িরকালীন মুফ্রির জলে কাজ করা।’  
‘সব মানুলষর কলযাণ সব মানুলষর মুফ্রির জে?’  
‘অবেই, আল্লাের টকান বান্দা ফ্রক টতামার ির ট  তার কলযাণ ও মুফ্রির 

কো ভাবলব না? তলব প্রেম ভাবলত েলব আয়ুর কো, িলর আফ্রশ্রত’টদর কো।’  
‘আমার মলন েলি ফ্রক জালনন, আমালদর মত আিনার ভাই-লবানলদর 

ফ্রিফ্রক্ষত করার জলে টোো দফ্রনয়ায় আিনার ফ্রিক্ষা টকাসড চালালনা দরকার। 
আমরা অলনক ফ্রকেুই জাফ্রন না।’ লায়লা বলল, ইলয়সুলোলদর টিেলন োাঁেলত 
োাঁেলত।  

সাংঘাফ্রতক দামী কো বললে লায়লা তুফ্রম। বলল রাফ্রিদী ইলয়সুলো।  
‘রাফ্রিদী তুফ্রম আরও স্বীকার করলব, আমালদর টমলয়রা দামী কোই টবিী 

বলল। আসলল ইসলালমর প্রফ্রত ওলদর ফ্রচন্তা আন্তফ্ররকই টবিী।’ বলল ইলয়ফ্রকফ্রন।  
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‘আিা ইলয়ফ্রকফ্রন, লায়লা টতামালক অতবড় আঘাত করল, আর তুফ্রম 
তালক এত বড় সমেডন ফ্রদলল?’ মুখ ফ্রেলি টেলস বলল রাফ্রিদী।  

‘সমেডন নয়, সলতযর প্রফ্রত স্বীকৃফ্রত।’ বলল লায়লা।  লজ্জার একফ্রে টঢউ 
তার মুলখর ওির ফ্রদলয় বলয় টেল। 

ইলয়সুলো ও আেমদ মুসার টিেলন িািািাফ্রি োেফ্রেল লায়লা এবং 
ইলয়ফ্রকফ্রন। 

কো টিষ কলরই লায়লা তাকাল ইলয়ফ্রকফ্রনর ফ্রদলক। ইলয়ফ্রকফ্রন ফ্রকে ু
বললত  াফ্রিল। ট ন মুখ  লে টবরুফ্রিল ফ্রকেু কো।  

লায়লা টিাাঁলে আঙ্গুল চািা ফ্রদলয় আেমদ মুসালদর ফ্রদলক ইংফ্রেত কলর 
ফ্রকেু না বলার জলে অনুলরাধ করল। 

লায়লার টচালখ-মুলখ রফ্রিম লাজ-নম্রতা।  
লায়লা কো টিষ করার ির মূহুতড কলয়ক ফ্রনরবতা। ফ্রনরবতা ভােল 

আেমদ মুসার কডি। বলল, ‘ইলয়ফ্রকফ্রন ফ্রিকই বলললে। প্রমাফ্রণত েলয়লে প্রফ্রতকূল 
িফ্ররলবলি টমলয়রাই ইসলামলক ধলর রাখলত িালর টবিী। ইসলালমর ফ্রিক্ষাও 
তালদর মালধযলম টবিী সম্প্রসাফ্ররত েয়। সালবক কমুযফ্রনি টদিগুললালত এো 
আমরা টদলখফ্রে। আফ্রিকালতও টতামরা এো টদখলব।’ 

‘বযাস লায়লা, টতামার আর ফ্রক চাই, দফ্রলল টিলয় টেে।’ টিেলন তাফ্রকলয় 
টেলস বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 

‘টদখ ভাইয়া ধলমডর কল এভালবই বাতালস নলড়।’ 
লায়লার কোয় টেলস উিল ওরা ফ্রতনজন সকললই এক সালে।  
 
 
 
ইয়াউফ্রডর্র বাফ্রণফ্রজযক এলাকায় একো চারতলা ভবন। ভবলনর 

ফ্রতনতলার একো প্রিস্ত কক্ষ। কলক্ষর বড় একো টেফ্রবললক সামলন টরলখ এক 
টচয়ালর বলস আলে ফ্রিলয়লর িল। তার র্ানিালি িাফ্রিস বাইক, ওকুয়ার প্রধান। 

তালদর সামলনর টেফ্রবল ফ্রঘলর আলরা  অলনকগুললা  টচয়ার।  



অন্ধকার আফ্রিকায়  42 

 

টেফ্রবল টেলক অল্পদূলর টদয়ালল আো একো ফ্রেফ্রভ স্ক্রীলন ফ্রি-ওয়ার্ল্ 
ফ্রেফ্রভ’র টপ্রারাম চললত টদখা  ালি। 

ফ্রকন্তু টসফ্রদলক ফ্রিলয়লর িললর টকান টখয়াল টনই। তার টচাখ-মুখ 
আগুলনর মত লাল। িাফ্রিস বাইলকর মুখ ফ্রনচু। আষালের টমলঘর মত ভারী। কো 
বলফ্রেল ফ্রিলয়লর িল ‘এতবড় ঘেনা ফ্রকভালব ঘেল। ফ্রিওয়ার্ল্ ফ্রেফ্রভর মত একো 
ফ্রবখযাত আন্তজডাফ্রতক ফ্রমফ্রর্য়া ১০ফ্রমফ্রনে ধলর মুসফ্রলম উলিদ এবং ‘টকাক’ এর 
কুকীফ্রতড বণডনা করল! এো ফ্রক কলর সম্ভব েললা? রীফ্রতমত এো ফ্রমফ্রর্য়া জেলত 
ফ্রবেলবর মত। ওমর বায়ার কাফ্রেনী সবডস্তলর বণডনা কলরলে। কত লাখ একর জফ্রম 
ফ্রকভালব দখল েলয়লে তাও বলললে। বললত টেলল োলে োাঁফ্রড় টভলে ফ্রদলয়লে। 
ফ্রনশ্চয় এর তীি প্রফ্রতফ্রক্রয়া ফ্রেলসলব ও.আই.ফ্রস, রালবতা সে মুসফ্রলম টদি গুললা 
ফ্রচৎকার করলবই। িফ্রশ্চমা অলনক মানবফ্রধকার সংিা টদখলবন টসাচ্চার না েলয় 
িারলব না। এখানকার সরকারও এখন চালির মুলখ িড়লব। তালদর কাে টেলক 
ট  সেল াফ্রেতা আমরা িাফ্রিলাম, ভফ্রবষ্যলত তা িাওয়া আর আলের মত সেজ 
েলব না। সবলচলয় বড় কো ওমর বায়ার জফ্রম েস্তান্তলরর কাজোও জফ্রেলতায় 
িড়লব।’  

োমল একেু ফ্রিলয়লর িল। টস আবার মুখ টখালার আলেই কো বলল 
উিল িাফ্রিস বাইক। বলল, ‘এ রকম কত ফ্রনউজ েয়। চী  জাফ্রিস ফ্রক তার কো 
টেলক সরলবন? সরলল আমালদর অে টতা আলেই। চী  জাফ্রিস তার জীবলনর 
চাইলতও র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক ভালবালসন। সুতরাং.........’ 

‘সুতরাং কাজো সেজ েলতও িালর।’ িাফ্রিস বাইকলক বাধা ফ্রদলয় 
বললত শুরু করল ফ্রিলয়লর িল, ‘ফ্রকন্তু সরকার  ফ্রদ বাইলরর চালি এফ্রনলয় ঘাোঘাফ্রে 
শুরু কলর, তােলল কাজো কফ্রিন েলত িালর।’ 

‘তা েলত িালর। তাই চী  জাফ্রিস টক ফ্রদলয় কাজো আমালদর আলেই 
টসলর ট ললত েলব। তাোড়া সরকার চালি িড়ললই ট  সরকার সলঙ্গ সলঙ্গ েলল 
 ালব, বযািার তা নয়। সরকালরর দ’একজন মানবতাবাদী োড়া সকললই 
আমালদর িলক্ষ। সরকার চালি িলড় তদলন্তর কো বললত িালর, ফ্রকন্তু টসো টলাক 
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টদখালনাই েলব। তালদর ভাই-ভাফ্রতজা ও িুত্র-কো-জামাইলদর আমালদর 
এনফ্রজওগুললা বড়বড় টবতন ফ্রদলয় িুষলে।’ 

‘সুখবলরর জে ধেবাদ। ফ্রকন্তু জাফ্রতসলের মানবাফ্রধকার কফ্রমিন 
ফ্রকংবা িফ্রশ্চলমর অোে মানবাফ্রধকার সংিা সলরজফ্রমন তদলন্তর জলে আসলত 
িালর। বলা  ায় আসলবই। ও. আই. ফ্রস. এবং মুসফ্রলম টদিগুললা অবেই এর 
বযবিা করলব।’ 

‘টসগুললা টমাকাফ্রবলার িে করা  ালব। কােলজ কললম টকাোও 
আমালদর টকান ত্রুফ্রে টনই। দফ্রক্ষণ কযালমরুলনর টকাোও মুসফ্রলম জনিদ ফ্রেল তা 
টকউ প্রমাণ করলত িারলব না। টকান মসফ্রজদই আস্ত রাখা েয়ফ্রন। টভলঙ্গ টসখালন 
েীজডা ততরী করা েলয়লে।’ 

একেু োমল িাফ্রিস বাইক। তারির বলল, ‘অে একো কো টভলব 
আফ্রম ফ্রবফ্রস্মত েফ্রি, ফ্ররলিালেডর টকাোও ব্ল্যাক ক্রস-এর নাম টনই। র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস 
এবং চী  জাফ্রিস এর আদাললতর উলল্লখ টনই। টবাধেয় এ বযািারগুললা িুলরা 
জালননা ট  ফ্ররলিােড িাফ্রিলয়লে।’ 

‘আমার তা মলন েয় না। সংফ্রিি ফ্রবচারলকর আত্মীয়লক িাি টেলক 
ফ্রকর্োি কলর আনা েলয়লে, টস কো ফ্ররলিালেড বলললে। এ তেয  ারা জালন, তারা 
ঐসব বযািারও জালন। আমার মলন েলি,  ারা এখবর প্রচালরর টিেলন আলে 
তারা খুব িাডর্া মাোর টলাক। তারা টোো ফ্ররলিালেড সরকালরর জলে সামলন 
এগুবার টকান ক্লু রালখফ্রন। চী  জাফ্রিস এবং র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর নাম করলল 
সরকার ক্লু টিলয় ট ত। আমার মলন েয়  ারা খবর প্রচালরর টিেলন আলে তারা 
চালি ফ্রনলজরাই বযািারো হ্যালডর্ল করলত। তারা সরকারলক মলন েয় ফ্রবশ্বাস 
কলর না।’ 

‘িাডর্া মাোর এ টলাকো টক েলত িালর, ট  ফ্রিওয়ার্ল্ড টক ফ্রদলয়ও ফ্রনউজ 
কফ্ররলয় ফ্রনলত িালর।’ 

‘এোই টতা বুঝলত িারফ্রেনা। এ ধরলণর একজন টলাক আেমদ মুসাই। 
ফ্রকন্তু টস ফ্রক টবাঁলচ আলে? অবে দয়ালা’য় ট  টলাকফ্রে আমালদর িরাফ্রজত কলর 
িালালত সমেড েয়, তার টচোরার ট  ফ্রববরণ িাওয়া টেলে তালত আেমদ মুসার 
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সালে ফ্রমলল  ায়। আবার আমালদর দয়ালা ঘাাঁফ্রে টেলক আমরা চলল আসার ির ট  
টলাকফ্রে োনা টদয় তার টচোরাও আেমদ মুসার মতই। সব ফ্রমফ্রললয় আমার মলন 
েলি টলাকফ্রে আেমদ মুসাই। ফ্রকন্তু ভাবফ্রে, টস বাাঁচল ফ্রক কলর ধ্বংস েওয়া মের 
টেলক।’ 

একো টঢাক ফ্রেলল ফ্রিলয়লর িল। োমল একেু। শুরু করল আবার, 
‘ফ্ররলিালেড কুলন্ত কুম্বা’র ফ্রক শুনলাম? ফ্রক ঘলেলে টসখালন?’ 

এই সময় ইডোরকম কো বলল উিল, ‘ফ্রমঃ িাফ্রিস বাইক, ইলদজা টেলক 
টলাক এলসলে। জরুরী টমলসজ।’ 

‘ফ্রনলয় এস।’ িাফ্রিস বাইক বলল উিল, ‘এখফ্রন জানা  ালব সব ফ্রকেু। 
কুলন্ত কুম্বার সবলচলয় কালের ঘাফ্রে ইলদজা টেলক টলাক এলসলে।’ িাফ্রিস 
বাইলকর কো টিষ েওয়ার সলঙ্গ সলঙ্গ টেফ্রবললর িালি রফ্রক্ষত ইডোরকলম একো 
নীল বাফ্রত জ্বলল উিল। িাফ্রিস ইডোরকলমর ফ্রদলক মখু ফ্রনলয় বলল, ‘টেলে টক?’ 

ইডোরকলমই উিরো ধ্বফ্রনত েললা। বলা েললা, ‘স্যার ইলদজার টলাকলক 
ফ্রনলয় এলসফ্রে।’ 

‘এস।’ বলল িাফ্রিস বাইক। 
দরজা খুলল টেল। প্রলবি করল একজন টশ্বতাঙ্গ  ুবক। খৃিান  াদালরর 

টিািাক িরা। 
‘ফ্রমঃ ফ্রিলয়লর িল,  ুবকফ্রে আমালদর ইলদজা েীজডার একজন  াদার 

এবং ‘টকাক’-এর ইলদজা-ঘাাঁফ্রের ইন রলমিন র্াইলরক্টর।’ 
 ুবকফ্রে টেফ্রবললর সামলন এলল িাফ্রিস বাইক উলি দাাঁফ্রড়লয়  ুবকফ্রের 

সালে হ্যাডর্লিক কলর বলল, ‘বসুন  াদার টজমস।’ 
 াদার টজমস ফ্রিলয়লর িললর সালেও হ্যাডর্লিক করল। তারির বসল। 
 াদার টজমস  হ্যাডর্লিক করার সময় োসার টচিা করফ্রেল। ফ্রকন্তু 

োফ্রসো কান্নার টচলয়ও কাল েলয় উলিফ্রেল। 
‘বলুন  াদার টজমস। ফ্রনশ্চয় ইলদজা’র ফ্রকে ু দঃসংবাদ আমালদর 

শুনালবন।’ 
‘শুধু দঃসংবাদ নয়, ফ্রবি ডয় ঘলে টেলে।’ বলল  াদার টজমস।  
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‘ফ্রবি ডয়! টকমন ফ্রবি ডয়?’ 
‘কুলন্ত কুম্বার ওরা ইলদজা’র ‘টকাক’ প্রধান জন ফ্রিল নসে আমালদর 

১৬জনলক বন্দী কলরলে এবং তালদর সালের দ’জনলক েতযা কলরলে। িলর 
ইলদজা টেলক ওলদর ইমামলক মুি এবং ইলদজার টর্িুফ্রে ‘টকাক’ প্রধান 
িালসায়া ফ্রববফ্রসলয়র’টক বন্দী কলর ফ্রনলয় টেলে।’ োমল  াদার টজমস। 

‘ফ্রক বলে তুফ্রম? টতামার মাো ফ্রিক আলে টতা?’ বলল িাফ্রিস বাইক। 
মাো ফ্রনচু করল  াদার টজমস। বলল, ‘অফ্রবশ্বাস্য বলে, ফ্রকন্তু  া বললফ্রে 

তাই ঘলেলে।’ 
‘ইলদজায় ওরা কয়জন টলাক এলসফ্রেল?’ 
‘ফ্রতনজন।’ 
‘ফ্রক বলে? ফ্রতনজন টলাক এলস আমালদর ঘাফ্রেলত ঢুলক তালদর ইমামলক 

খুলল ফ্রনলয় টেল। আর িালসায়ালকও বন্দী কলর ফ্রনলয় টেল। টতামরা ফ্রক 
করফ্রেলল?’ 

‘বাধা ফ্রদলত ফ্রেলয় আমালদর দ’জন খুন েলয়লে ইলদজায়।’ 
‘এবং কুলন্ত কুম্বায় দ’জন। ওলদর টকউ মারা  ায়ফ্রন?’ 
‘না। ওলদর টকউ মারা  ায়ফ্রন।’ 
‘আিা, বলত ঘেনা। শুফ্রন ফ্রক কলর ঘেলত িারল এই অসম্ভব ঘেনা।’ 
 াদার টজমস কুলন্ত কুম্বার সব ঘেনা এবং ইলদজালত ট ভালব  া 

ঘলেফ্রেল সফ্রবস্তালর সব বণডনা করল। 
 াদার টজমস কো টিষ কলর োমলতই ফ্রিলয়লর িল বলল উিল, ‘টদখা 

 ালি টোো ফ্রবি ডয়, ঘলেলে মাত্র একজন টলালকর োলত।’ 
‘তাই টতা টদখফ্রে। ফ্রকন্তু কুলন্ত কুম্বা টতা দলর, কযালমরুলনর টকাোও টতা 

এ ধরলণর টলাক েত দি বেলর আমালদর টচালখ িলড়ফ্রন।’ বলল িাফ্রিস বাইক। 
‘টলাকফ্রেলক আিফ্রন টদলখলেন?’ ফ্রজলজ্ঞস করল ফ্রিলয়লর িল  াদার 

টজমস টক। 
টদলখফ্রে। 
‘বলুন টতা টলাকো টকমন?’ বল ফ্রিলয়লর িল। 
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‘টলাকো  সডা এফ্রিয়ান। তুফ্রকডলদর সালেই তার টচোরার ফ্রমল টবিী।’ 
‘ঘন কাল চুল মাোয়?’ বলল ফ্রিয়লর িল। 
‘হ্যাাঁ।’ 
‘চুল ফ্রকেু টকাকড়ালনা?’ 
‘ফ্রিকই বলললেন।’ 
‘মুলখর টচোরায় ফ্রক ফ্রিশু সুলভ সেজ ভাব?’ 
‘হ্যাাঁ।’ বলল টজমস। 
ফ্রিলয়লর িল মুখ ঘুফ্ররলয় তাকাল িাফ্রিস বাইলকর ফ্রদলক। বলল, ‘তােলল 

আেমদ মুসা টসফ্রদলনর োফ্রড় ফ্রবলফারলণ মলরফ্রন। এই টচোরা ফ্রনঃসলন্দলে আেমদ 
মুসার। বুঝা  ালি, কুলমলে আমালদর ঘাফ্রেলত টসফ্রদন আেমদ মুসাই তােলল োনা 
ফ্রদলয়ফ্রেল।’ 

‘আফ্রম বুঝলত িারফ্রেনা ফ্রমঃ িল এই ওমর বায়ার সালে আেমদ মুসার 
ফ্রক সম্পকড? আেমদ মুসার সালে আমালদর টকান িত্রুতা টনই! তােলল টস 
আমালদর ফ্রিেু োড়লে না টকন?’ 

‘ফ্রমঃ িাফ্রিস বাইক আেমদ মুসালক আিফ্রন ফ্রচনলতই িালরনফ্রন। টস টতা 
জাফ্রতর জলে কাজ করলে। ওমর বায়া তার জাফ্রতর একজন। আমরা ওমর বায়ার 
িত্রু মালন তার িত্রু।’ বলল ফ্রিলয়লর িল। 

ফ্রিলয়লর িল আবার ফ্র রল  াদার টজমলসর ফ্রদলক। বলল, ‘িালসায়া 
ফ্রববফ্রসলয়র’টক ওরা ইলদজা টেলক ধলর ফ্রনলয় টেলে, দ’জনলক েতযা কলর টেলে, 
জন ফ্রিল নসে ১৬জনলক কুলন্ত কুম্বায় বন্দী কলর টরলখলে-এই ফ্রবষয়গুললা 
আিনারা িুফ্রলিলক জাফ্রনলয়লেন টতা?’ 

মুখো ম্লান েলয় টেল  াদার টজমলসর। বলল, ‘আমরা ফ্রেলয়ফ্রেলাম 
োনায় মামলা দালয়র করলত। ফ্রকন্তু টদখা টেল, তারা আলেই মামলা দালয়র কলর 
টেলে।’ 

‘ওরা ফ্রক মামলা দালয়র কলরলে?’ বলল ফ্রিলয়লর িল। 
‘ওরা ঐফ্রদন িরির দইফ্রে মামলা দালয়র কলরলে। প্রেমফ্রেলত মূল 

অফ্রভল াে, জন ফ্রিল ন ও িালসায়া ফ্রববফ্রসলয়লরর টনতৃলত্ব জনা ফ্রবলিক সিে 
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টলাক কুলন্ত কুম্বার উির আক্রমণ চালায়। এলাকাবাসী চারফ্রদক টেলক েুলে এলস 
ওলদর প্রফ্রতলরালধর টচিা কলর। প্রফ্রতলরালধর মুলখ ওরা কলয়কফ্রে লাি সে িাফ্রললয় 
টেলে। ওলদর দফ্রে োফ্রড় আেক করা েলয়লে। আর ২য় মামলায় বলললে, ওরা 
ইলদজা টেলক কুলন্ত কুম্বায় আক্রমণ করলত এলল সুল াে টিলয় ওরা ফ্রকর্োি 
কলর রাখা আমালদর ইমাম আলী ওলকচুকু ওলদর দ’জন টলাকলক িরাভুত কলর 
িাফ্রললয় আসলত সমেড েলয়লে। আমরা তার ফ্রনরািিােীনতার ভয় করফ্রে।’ 

‘তার মালন ওরা জন ফ্রিল ন সে আমালদর ১৬জন টলাকলক ট  বন্দী 
কলর টরলখলে এবং ইলদজা ঘাফ্রেলত এলস আমালদর দ’জনলক েতযা কলর িালসায়া 
ফ্রববফ্রসলয়রলক ধলর ফ্রনলয় টেলে সব অস্বীকার করলে।’ ফ্রচৎকার কলর উিল িাফ্রিস 
বাইক। 

 াদার টজমস টকান কো বলল না। 
‘সাংঘাফ্রতক বযািার। আিনারা ওলদর মুি করার জলে ওখালন আর 

অফ্রভ ান কলরনফ্রন?’ বলল ফ্রিলয়লর িল। 
‘আমরা লুলমলর্ার, মযালমায়া, ইলবাললায়া এবং ফ্রক্রফ্রব ঘাাঁফ্রের সালে 

আললাচনা কলরফ্রে। তারা সব শুলন বলললে, বড় ধরলনর  ুদ্ধ োড়া কুলন্ত কুম্বায় 
এখন টঢাকা  ালব না। ওলদর োলত অলনকগুললা টমফ্রিনোন, সাব টমফ্রিনোন ও 
টোলা-গুলী চলল টেলে। এখন ওলদর টমাকাফ্রবলা করলত টেলল ফ্রবরাে ক্ষয়-ক্ষফ্রত 
েলত িালর। বড় ধরলনর ফ্রসদ্ধান্ত োড়া এো করা  ালব না। ইফ্রতমলধয আমরা খবর 
টিলাম আিনারা কযালমরুন ফ্র লরলেন। ইয়াউফ্রডর্ এলসলেন। তাই শুলনই এখালন 
েুলে এলাম।’ 

‘ফ্রক মলন কলরন, বন্দীলদরলক ফ্রক ওরা টমলর ট ললত িালর? বন্দী করার 
কো  খন ওরা টোিন কলরলে, তখন টমলর ট লাই ওলদর জলে স্বাভাফ্রবক।’ 
বলল ফ্রিলয়লর িল। 

‘না টমলর ট ললফ্রন। ইফ্রতমলধয আরও ফ্রকেু ঘেনা ঘলেলে স্যার।  ার 
কারলণ আরও টবিী েুলে আসা এখালন?’ বলল  াদার টজমস। 

‘খারাি ফ্রকেু? ফ্রক ঘেনা?’ বলল িাফ্রিস বাইক। 
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‘কুলন্ত কুম্বা টেলক ভায়া-ফ্রমফ্রর্য়া টমলসজ এলসলে, তালদর চারফ্রে দাবী 
িূরণ েলল ওরা বন্দীলদর টেলড় টদলব।’ 

‘চারফ্রে দাবী ফ্রক?’ বলল িাফ্রিস বাইক। 
‘তালদর প্রেম দাবী ইয়াউফ্রডর্ োইওলয় টেলক দফ্রক্ষলণ ইলদজা অঞ্চলল 

জবরদফ্রস্ত ও ভুয়া দফ্রলললর মাধযলম আত্মসাতকৃত সকল মুসফ্রলম জফ্রম ট রত 
ফ্রদলত েলব। দই, েত িাাঁচ বেলর  ালদরলক এই অঞ্চল টেলক উলিদ করা েলয়লে, 
তালদর ক্ষফ্রতিরূণসে িূনবডাসন করলত েলব। ফ্রতন, টোো দফ্রক্ষণ কযালমরুলন 
খৃিানলদর সফ্রতযকার ফ্রমিনারী সংিাগুললা োকলব, ফ্রকন্তু টসবার নালম ষড় ন্ত্ররত 
এনফ্রজও-লদর তৎিরতা বন্ধ কলর ফ্রদলত েলব। চার, ‘টকাক’ টক তার সকল দেমড 
ফ্রলফ্রখতভালব স্বীকার করলত েলব।’ 

‘দাবীগুললা ও প্রফ্রতশ্রুফ্রত ফ্রক তারা ফ্রলফ্রখতভালব ফ্রদলয়লে? আমালদর দফ্রলল 
প্রলয়াজন,  ালত প্রমাণ েয় ফ্রিল নরা তালদর োলত বন্দী আলে।’ বলল ফ্রিলয়লর 
িল। 

‘ওরা ফ্রলফ্রখত ফ্রকেু টদয়ফ্রন। একো অফ্রর্ও কযালসলে জন ফ্রিল ন তালদর 
দাবীগুললা আমালদর শুফ্রনলয়লে। তারির কযালসে তারা ট রত ফ্রনলয় টেলে।’ বলল 
 াদার টজমস। 

‘জন ফ্রিল নলক ফ্রদলয় ওরা কো বফ্রললয়লে?’ 
‘হ্যাাঁ।’ 
‘আর ফ্রকেু বলললে?’ 
‘িলনর ফ্রদন ওরা সময় ফ্রদলয়লে। দাবী িূরণ না েলল বন্দীলদর তারা ফ্রক 

করলব তা তারাই জালন।’ 
‘ওলদর কাজগুললা ফ্রনখুাঁত টদখফ্রে। আইলনর ফ্রদক ফ্রদলয় ওলদর ধরার টকান 

িে তারা রালখফ্রন। িফ্রি প্রলয়াে করলত টেললও ঝুাঁফ্রক আলে। বন্দীলদর ওরা খুন 
কলর ট ললত িালর।’ বলল ফ্রিলয়লর িল। 

‘ফ্রকন্তু এমন বুফ্রদ্ধ ওরা টকাোয় টিল? কযালমরুলন বহুফ্রদন কাজ করফ্রে। 
এমন টতা ঘলেফ্রন?’ বলল িাফ্রিস বাইক। 

‘ভুলল  াি টকন, ওলদর মালঝ এখন আেমদ মুসা। তারই কাজ এসব।’ 
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‘আমরা এখন ফ্রক করব ফ্রমঃ িল?’ 
‘ফ্রচন্তা করলত েলব। তলব অে ফ্রকেুর ফ্রদলক মন টদবার আলে ওমর বায়ার 

সম্পফ্রির  য়সালা কলর ট ললত েলব। আেমদ মুসা কুলন্ত কুম্বায় বযস্ত োকলত 
োকলত আমালদর এই কাজো টিষ করলত েলব।’ 

‘ফ্রিক বলললেন ফ্রমঃ িল।’ বলল িাফ্রিস বাইক। 
বলল িাফ্রিস বাইক  াদার টজমলসর ফ্রদলক তাফ্রকলয় বলল, ‘জন 

ফ্রিল নলদর ওরা টকাোয় আেলক টরলখলে?’ 
‘এো জানার টকান উিায় টনই। ওলদর এলাকায় এখন এমন িাোরা 

অিফ্ররফ্রচত টকান টলাক টসখালন প্রলবি করলত িারলে না।’ বলল  াদার টজমস। 
‘িুফ্রলি িািালনা  ায় না?’ 
‘িুফ্রললির সালে আললাচনা কলরফ্রে। তারা ওলদর কমুযফ্রনফ্রে টসডোর 

মসফ্রজদ ি ডন্ত ট লত িালর। িুফ্রলি বলললে, ওলদর এলাকা সালচডর টকান সুল াে 
িুফ্রললির টনই। কারণ, টকস টেলে ওলদর িলক্ষ। ওরা বাদী।  

‘বুফ্রদ্ধলত আিনারা িরাফ্রজত েলয়লেন। এখন তার মাশুল টতা ফ্রদলতই 
েলব।’ তীি টক্ষাভ ঝলর িড়ল  াদার িাফ্রিস বাইলকর কলডি। 

একেু টেলম একেু িান্ত েলয় িাফ্রিস বাইক বলল, ‘ফ্রিক আলে ফ্রমঃ টজমস 
আিফ্রন  ান। িলর কো েলব আিনার সালে।’ 

 াদার টজমস চলল টেলল িাফ্রিস বাইক ফ্রিলয়লর িললর ফ্রদলক টচলয় 
বলল, ‘আফ্রম বুঝলত িারফ্রে না ওমর বায়ার টলাকরা এত বড় ‘ফ্রমফ্রর্য়া কুয’ করল 
ফ্রক কলর?’ 

‘তৎক্ষণাৎ উির ফ্রদল না ফ্রিলয়লর িল। িূে দৃফ্রিলত অলনকক্ষণ বাইলর 
তাফ্রকলয় োকার ির বলল, ফ্রি ওয়ার্ল্ড ফ্রেফ্রভ এবং ওয়ার্ল্ড ফ্রনউজ এলজিীলক এ 
ধরলনর ফ্রনউজ মালঝ মালঝই করলত টদখা  ালি। এো ওলদর ফ্রনেক বযবসাফ্রয়ক 
দৃফ্রিলকাণ না ওরা টকান রাজননফ্রতক উলেলে কাজ করলে তা টদখা প্রলয়াজন। 
আিফ্রন একো ভাললা ফ্রবষলয়র ফ্রদলক ইংফ্রেত কলরলেন। ও দ’ফ্রে সংবাদ মাধযমলক 
ভাললা কলর এক্স-টর করা প্রলয়াজন। এ বযািালর আমালদর ব্ল্যাক-ক্রস 



অন্ধকার আফ্রিকায়  50 

 

ইনলেফ্রললজি এবং ইসরাইফ্রল ইনলেফ্রললজি এক সালে কাজ করলত িালর। আফ্রম 
এখফ্রন আমালদর ইনলেফ্রললজি চী  সাইরাস ফ্রিরাকলক টেফ্রলল ান কলর ফ্রদফ্রি।’ 

বলল টেফ্রলল ান তুলল ফ্রিলয়লর িল। 
সাইরাস ফ্রিরাক োলকন িযাফ্ররস। ‘হ্যাললা, ফ্রিরাক।’ টেফ্রলল ান সংল াে 

প্রফ্রতফ্রষ্ঠত েলল বলল ফ্রিলয়লর িল। 
‘ইলয়স স্যার।’ ওিার টেলক বলল সাইরাস ফ্রিরাক। 
‘আজলকর FWTV টদলখে?’ 
‘মফ্রনের করা েলয়ফ্রেল, আফ্রম টদখলাম।’ 
‘ফ্রক বুঝলল?’ 
‘উলেেমূলকভালব তারা এো প্রচার কলরলে।’ 
‘তুফ্রমও বলে একো?’ 
‘টকউ ফ্রনশ্চয় কফ্ররলয়লে এো।’ 
‘ফ্রকন্তু ফ্রস এন এন টক ফ্রদলয় টকউ করালত িালর এো?’ 
‘না িালর না।’ 
‘তােলল ফ্রক বুঝে?’ 
‘বুঝলত িারফ্রে FWTV-টত ইসলামী টম লবালদর জীবাণু ঢুলকলে।’ 
‘এই জীবাণু টতামালক ধ্বংস করলত েলব।’ 
‘বুলঝফ্রে।’ 
‘কাজ শুরু কলর দাও। প্রেলম সন্ধান, তারির ফ্রচফ্রহ্নতকরণ এবং টিষ 

কাজ ধ্বংস করা।’ 
‘শুরু করফ্রে। ওফ্রদলকর ফ্রক খবর?’ 
‘চী  জাফ্রিলসর সালে ট াোল াে েলয়লে। কাজ েলব।’ 
‘খুিীর খবর স্যার।’ 
‘প্রভ ুফ্র শু সদয় টোন। রাফ্রখ।’ 
‘ও, টক স্যার।’ 
‘ও, টক। বাই।’ 
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টেফ্রলল ান টরলখ িাফ্রিস বাইলকর ফ্রদলক টচলয় বলল, ‘আমালদর ফ্রিরাক 
কফ্ররতকমডা। টসও বযািারো ধলর ট লললে।’  

‘ভালই েললা, সব ফ্রদলকই আমালদর নজর টদয়া দরকার।’ বলল িাফ্রিস 
বাইক। 

‘ফ্রকন্তু সবলচলয় টবিী নজর রাখলত েলব টরফ্রর্ও, ফ্রেফ্রভ, সংবাদ সংিা ও 
সংবাদিলত্রর ফ্রদলক। এ চারফ্রে সংবাদ মাধযলমর আন্তজডাফ্রতক টকান চযালনলল 
মুসলমানলদর ঢুকলত টদয়া  ালব না।  

‘ফ্রকন্তু ওলদর োকার টজার টতা কম টনই। আন্তজডাফ্রতক চযালনল টতা ওরাও 
েড়লত িালর।’ 

‘িালর। ফ্রকন্তু টসগুললালক বাাঁচলত টদয়া েলব না। ট মন ওলদর 
‘ইডোরোিনাল ইসলাফ্রমক ফ্রনউজ এলজিী’ (IINA) এবং ওলদর মক্কা ফ্রভফ্রিক 
‘ভলয়স অব ইসলাম’ টবাঁলচ টেলকও মৃতপ্রায়।’ 

কো টিষ কলরই উলি দাাঁড়াল ফ্রিলয়লর িল। বলল, ‘বসুন, আফ্রম আসফ্রে। 
চী  জাফ্রিলসর সালে কো বললত েলব।’ 

 
 
 
চী  জাফ্রিস উসাম বাইলকর ড্রইং রুম। 
িািািাফ্রি দ’ফ্রে টসা ায় বলসফ্রেললন চী  জাফ্রিস এবং ল’টসলক্রোরী 

লাউস টমইফ্রর্। 
ল’টসলক্রোরী নতুন ফ্রনলয়াে লালভর ির চী  জাফ্রিলসর সালে টস জে 

সাক্ষালতর জলে এলসলে। লাউস টমইফ্রর্ এর আলে ফ্রেললন স্বরাষ্ট্র টসলক্রোরী। 
চা টখলত টখলত দ’জলন েল্প করফ্রেললন। 
FWTV- এর টপ্রারাম শুরু েলল তালদর েল্প টেলম টেল। কযালমরুন 

সংক্রান্ত ফ্র চার ফ্রনউলজর টঘাষণা শুলন তারা অবাক েলয় ফ্রেলয়ফ্রেল। 
িুলরা ফ্র চার ফ্রনউজফ্রে তারা দ’জলন সলম্মাফ্রেলতর মত টদখল। 
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চী  জাফ্রিলসর মুলখ একো প্রবল উলিজনার োি। আর ল’টসলক্রোরীর 
টচাখ টতা রীফ্রতমত োনাবড়া েলয় উলিলে। 

ফ্রনউজ ফ্র চারফ্রে টিষ েলল প্রেলম কো বলল ল’ টসলক্রোরী লাউস 
টমইফ্রর্। বলল, ‘স্যার, কযালমরুলনর মান-ইজ্জত সব ধুলায় লুফ্রেলয় ফ্রদলয়লে। এ 
ভয়ানক ফ্ররলিােড তারা টকাোয় টিল।’ 

চী  জাফ্রিলসর মলন তখন অে ফ্রচন্তার ঝড়। তাাঁর টচালখর সামলন টভলস 
উলিলে ফ্রিলয়লর িললর মুখ এবং িণ-বন্দী ফ্রেলসলব আেক র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর মুখ। 
তার মলন িড়ল ফ্রিলয়লর িললর সালে তার কলোিকেন এবং র্ঃ ফ্রর্িরফ্রজলসর 
মুফ্রির জলে ফ্রিলয়লর িললর প্রস্তালব তার টম ন স্বীকৃফ্রতর কো। এই ফ্রনউজ টতা 
সব লডর্-ভডর্ কলর টদয়ার মত িফ্ররফ্রিফ্রত সৃফ্রি করল, ভাবল টস। ফ্রমলিল োফ্রতফ্রনর 
কো তার মলন িড়ল। মলন িড়ল আেমদ মুসার কোও। ওরা ফ্রক ওমর বায়া ও 
র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক সোসমলয় উদ্ধার করলত িারলব? িুফ্রললির সাো য টনয়ার 
কোও তার মলন েললা। ফ্রকন্তু িরক্ষলণই ভাবল, তালত ফ্রনফল তে তচ বাড়লব এবং 
র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর জীবন তালত ফ্রবিন্ন েলত িালর। তার ফ্রিতপৃ্রফ্রতম র্ঃ 
ফ্রর্ রফ্রজলসর মুখ তার মলনর আকালি টভলস উিল। টকাঁলি উিল উসাম বাইলকর 
হৃদয়। টস টকান ভালবই তার ফ্রপ্রয় এ টলাকফ্রের জীবন ফ্রবিন্ন েলত ফ্রদলত িালর না। 
আবার তার কালে FWTV এর ফ্রনউজ ট  সঙ্কে সৃফ্রি করল তাও বড় েলয় উিল। 
‘টকাক’ এবং ফ্রিিান এনফ্রজও’রা ফ্রিিান স্বালেড টবআইফ্রন ফ্রকেু কলরলে এো তার 
অজানা নয়, ফ্রকন্তু তার প্রকৃত রুি ট  এত ভয়াবে তা টস টকানফ্রদন কল্পনাও 
কলরফ্রন।  

ল’টসলক্রোফ্রর লাউস টমইফ্রর্র প্রলশ্ন চী  জাফ্রিস উসাম বাইলকর ফ্রচন্তায় 
টেদ িড়ল।  

লাউস টমইফ্রর্ োমার ির সলঙ্গ সলঙ্গই উির ফ্রদল না চী  জাফ্রিস। একে ু
ভাবল। বলল তারির, ‘এ ভয়ানক ফ্ররলিােড তারা টকাোয় টিল তার টচলয় বড় 
কো েল,  া বলল তা সতয ফ্রকনা।  ফ্রদ সতয েয়, তােলল ইজ্জত আর আলে 
টকাোয়?’  

‘সব কো সতয বলাও কফ্রিন, ফ্রমেযা বলাও সম্ভব নয় স্যার।’  
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‘টকন?’  
‘তদন্ত োড়া ফ্রনফ্রশ্চত কলর ফ্রকেুই বলা  ালব না।’  
‘টেফ্রসফ্র ক ঘেনার সতয-ফ্রমেযা তদন্ত-সালিলক্ষ েলত িালর। ফ্রকন্তু মূল 

অফ্রভল াে সতয ফ্রকনা? টকাক দফ্রক্ষণ কযালমরুন টেলক মুসলমানলদর সমূলল 
উলিদ কলরলে ফ্রকনা? টজার কলর মুসফ্রলম ভূফ্রম ক্রয় ও আত্মসাৎ কলরলে ফ্রকনা?’ 

‘এই মূল অফ্রভল াে সতয স্যার। ফ্রতন বের আফ্রম স্বরাষ্ট্র ফ্রবভালের দাফ্রয়লত্ব 
ফ্রেলাম। আমার অলনক সলরজফ্রমন অফ্রভজ্ঞতা রলয়লে।’  

‘ফ্রকন্তু প্রিাসন এর প্রফ্রতকার ফ্রক কলরলে?’  
‘স্যার অে টকান জায়োয় েলল বলতাম, প্রিাসন এর কালে এসব ঘেনা 

আলসফ্রন, প্রিাসন ফ্রক করলব? ফ্রকন্তু এ কো আিনার কালে বললত িাফ্রর না। আসলল 
প্রিাসন টদলখও না টদখার ভান কলরলে। এ না কলর উিায়ও ফ্রেল না।’  

‘একো ফ্রক আসললই সতয?’ 
‘স্যার, আমালদর দলল ও সরকালর ওরা সংখযা েফ্ররষ্ঠ নয়, ফ্রকন্তু প্রভাব-

প্রফ্রতিফ্রির ফ্রদক ফ্রদলয় ফ্রনরঙ্কুি। তাোড়া টদলির ফ্রিিান এনফ্রজও এবং সংিা-
সংেিনসমূে রাম ও িেলরর অফ্রধকাংি টভাে ফ্রনয়ন্ত্রণ কলরলে। সুতরাং এরা  া 
চায়, সরকার এবং দল তার বাইলর ট লত িালর না। ফ্রিতীয়ত, বাইলরর দাতা টদি 
ও সংিা গুললা প্রায় সবই ফ্রিিান। তারা ফ্রিিান এনফ্রজও ও সংিাগুললালকই টবফ্রি 
ফ্রবশ্বাস কলর। সুতরাং সরকার ঘলর বাইলর সব ফ্রদলক টেলকই অবযােত চালির 
ফ্রিকার,  া উলিক্ষা করার সাধয সরকালরর টনই।’  

‘এ সলবর ফ্রকেু ফ্রকেু আফ্রমও জাফ্রন। ফ্রকন্তু এখন ঐ িফ্রশ্চমা দাতা টদিগুললা 
এবং তালদর সংিা-সংেিনগুললাই টতা মানবাফ্রধকার এর টলাোন তুলল সরকালরর 
উির চড়াও েলব। ট  কারন আিফ্রন শুরুলতই সরকালরর ইজ্জলতর ভয় কলরলেন।’ 

‘না, িফ্রশ্চম এর সবাই এো ফ্রনলয় তেনচ করলবনা। টদখুন না আলমফ্ররকার 
ওয়ার্ল্ড টট্রর্ টসডোলর টবামা িড়ল। তালত কলয়কজন টলাক মারা টেল, ফ্রকন্তু োলয় 
টকান আাঁচড় িড়ল না ফ্রবফ্রর্ল্ং এর। এো ফ্রনলয় ফ্রক তেনচ। ঘো কলর অিরাধীর ফ্রবচার 
েল, িাফ্রস্ত েল। ফ্রকন্তু টসই আলমফ্ররকায় ওকলালোমার ফ্রসফ্রে টসডোলর টবামা িড়ল। 
টলাক ফ্রনেত েল প্রায় ি-এর কাোকাফ্রে। ফ্রবফ্রর্ল্ং এমন ক্ষফ্রতরস্ত েল ট , বহুতল 
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ফ্রবফ্রিি ফ্রবফ্রর্ল্ং ধ্বফ্রসলয় ফ্রদলত েল। ফ্রকন্তু ঘেনার ঘো কলর তদন্তও েল না। ঢাক-
টঢাল ফ্রিফ্রেলয় ফ্রবচারও েল না। এরকমো টকন েল? কারন ওয়ার্ল্ড টট্রর্ টসডোলরর 
ঘেনায় আসাফ্রম ফ্রেল মুসলমান এবং ওকলালোমার ঘেনায় আসাফ্রম ফ্রেল ফ্রিিান। 
আমালদর টক্ষলত্রও এোই ঘেলব। কো, সমাললাচনা ফ্রকেু েলব না তা নয়, ফ্রকন্তু 
টসো েলব অলনকো টলাক টদখালনা। তলব ভয় েল মুসফ্রলম টদিগুললালক ফ্রনলয়। 
তারা অেবা তালদর সংিা-সংেিনগুললা ফ্রবরাে রকলমর তেনচ করলব। ফ্রবষয়ো 
জাফ্রতসংলঘর মানবাফ্রধকার কফ্রমিলন উিলব এবং জাফ্রতসংলঘর উিাস্তু কফ্রমিনও 
সফ্রক্রয় েলয় উিলব। তালদর সালে সালে ইসলাফ্রম সলম্মলন সংিার প্রফ্রতফ্রনফ্রধরাও 
কযালমরুলন েুলে আসলব। আফ্রম আমালদর টবইজ্জফ্রতর কো বললফ্রে এসব 
টভলবই।’  

‘এই িফ্ররফ্রিফ্রতলত ফ্রক ভাবলেন? দলো ফ্রবষয় এখন আমালদর সামলন। 
একো দফ্রক্ষণ কযালমরুন টেলক মুসফ্রলম উলিলদর ফ্রবরাে  অফ্রভল াে।  অেফ্রে 
ওমর বায়ার িফ্ররবার সম্পফ্রকডত ঘেনা।’  

‘আমালদর মাো ফ্রকেু ঘামালত েলব প্রেম ফ্রবষয়ো ফ্রনলয়। ওমর বায়ার 
িফ্ররবালরর বযািারো ওরা ফ্ররলিালেড বলললও আমালদর সামলন টনই। এবযািালর 
বন্দী ফ্রেলসলব টকউ আমালদর কালে আসলে না। সুতরাং ঐ বযািালর আমরা চুি 
োকলত িাফ্রর স্যার।’ 

চী  জাফ্রিস ওসাম বাইক একবার ভাবল, ওমর বায়ার ঘেনা 
ল’টসলক্রোফ্রর লাউস টমইফ্রর্লক বললই ট ফ্রল। ফ্রকন্তু িরক্ষলনই তার মলন েল, এ 
ফ্রনলয় সরকাফ্ররভালব টকান তৎিরতা শুরু েলল ওরা র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক টমলরই 
ট ললব। প্রিাসন শুধু তেনচ োড়া তালক উদ্ধালরর ফ্রকেুই করলত িারলব না। তার 
কালে এখন র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর উদ্ধারই সবলচলয় বড়।  

‘প্রেম ফ্রবষয়ো ফ্রনলয় এখন ফ্রক করার আলে?’  
‘প্রফ্রতকারমূলক ফ্রকেু করার সুল াে আমালদর কমই আলে। ইিা করলল 

ফ্রকেু করলত িালর টকাক এবং অোে ফ্রিিান সংিাগুললা। আমরা উিাস্তু সম্পফ্রকডত 
অফ্রভল ালের টখাাঁজ-খবর ফ্রনলত িাফ্রর, ভুফ্রম টরফ্রজফ্রি টরকর্ড আমরা টচক করলত 
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িাফ্রর এবং ফ্রবফ্রভন্ন এলাকায় ফ্রেলয় সলরজফ্রমলন তদন্ত করলত িাফ্রর, অফ্রভল াে 
শুনলত িাফ্রর।’  

‘তাোড়া ফ্রবফ্রভন্ন োনায় মুসলমানলদর অফ্রভল ােগুললার টখাাঁজ-খবর ফ্রনলয় 
টদখা ট লত িালর।’  

‘ফ্রজ স্যার, এোও আমরা িাফ্রর।’ 
‘আমার মলন েয়, এসব  ফ্রদ আমরা কফ্রর, টকাকসে ফ্রিিান এনফ্রজও এবং 

ফ্রমিনাফ্ররলদর উির একো চাি িড়লব। তারা এ বযািালর আমালদর টদাষ ফ্রদলত 
িারলব না। কারন তারা বুঝলব আমরা চালি িলড় করফ্রে। অে ফ্রদলক এসব কলর 
আমরা জাফ্রতসংঘ ও মুসফ্রলম টদিগুললালকও একো বুঝ ফ্রদলত িারলবা।’  

‘ফ্রিক বলললেন স্যার।’ 
বলল লাউস টমইর্ী োলতর ঘফ্রড় টদখল। তারির বলল, ‘স্যার আজলকর 

মত উফ্রি।’  
‘ফ্রিক আলে। খুব খুফ্রি েলাম আিফ্রন এলসলেন।’  
দ’জলনই উলি দাাঁড়াল।  
ল’টসলক্রোফ্রর লাউস টমইফ্রর্লক ফ্রবদায় ফ্রদলয় চী  জাফ্রিস উসাম বাইক 

এলস তার িাফ্রর্লত ঢুকললন। বসললন িড়ার টেফ্রবলল।  
ফ্রিক এসমলয়ই তার টেফ্রলল ান টবলজ উিল। কর্ডললস টেফ্রলল ান োলত 

তুলল ফ্রনললন ফ্রতফ্রন।  
টেফ্রলল ালন িালসডানাল টসলক্রোফ্ররর কণ্ঠ টিলয় ফ্রতফ্রন বলললন, ‘বল’।  
‘স্যার, িাি টেলক আসা টসই টলাকফ্রে কো বললত চায়।’ বলল চী  

জাফ্রিলসর িালসডানাল টসলক্রোফ্রর।  
‘দাও লাইন।’  
‘গুর্ ইলভফ্রনং। আফ্রম ফ্রিলয়লর িল মাই লর্ড। টসফ্রদন আিনার বাসায় 

ফ্রেলয় কো বললফ্রেলাম।’  
‘গুর্ ইলভফ্রনং। বলুন।’  
‘মাই লর্ড, আফ্রম জানলত চাফ্রি, আমরা কলব আমালদর কাজো টিষ 

করলত িাফ্রর।’  
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‘FWTV আজ কযলমরুন এর  উির ট  ফ্র চার ফ্রনউজ প্রচার কলরলে, 
টসো টদলখলেন?’  

‘ইলয়স মাই লর্ড।’  
‘এই ফ্রনউলজ আমালক, আমার আদালতলক োলেডে করা েলয়লে বুঝলত 

টিলরলেন?’  
‘ফ্রকন্তু তার টচলয় বড় োলেডে করা েলয়লে আমালদর।’  
‘স্বালেডর কারলন টসো আিনারা বরদািত করলত িারলেন।’  
‘মাই লর্ড স্বােড আমালদর নয়, স্বােড প্রভু ফ্রিলির, তাই সবার।’  
‘আফ্রম তকড করব না। তারির বলুন।’  
‘মাই লর্ড আফ্রম বললফ্রে। কাজো আমরা তাড়াতাফ্রড় টিষ করলত চাই। 

টর্েো কলব েলত িালর?’  
‘FWTV এর আজলকর ফ্রনউলজর ির সির ফ্রকেু করা  ালব না। অলিক্ষা 

করলত েলব।’ ‘ফ্রকন্তু আিনার ফ্রিতা র্ঃফ্রর্ রফ্রজলসর মুফ্রি তালত ফ্রবলফ্রম্বত েলব। 
তাোড়া অফ্রনফ্রদডি ভালব তালক এইভালব আমরা রাখলত চাই না। েয় আিফ্রন 
তাড়াতাফ্রড় তালক মুি করলবন। না েলল আমরা তালক দফ্রনয়া টেলক ফ্রবদায় ফ্রদলয় 
মুি েলবা।’  

ফ্রিলয়লর িললর কো শুলন টকাঁলি উিল চী  জাফ্রিস উসাম বাইলকর 
হৃদয়। ফ্রনলজলক একেু সামলল ফ্রনলয় বলল, ‘তার ক্ষফ্রত কলর আিনারা ফ্রক লাভ 
করলবন?’  

‘লাভ করার িে টবর করব। টদখুন, আিফ্রন অতযন্ত সম্মফ্রনত বাফ্রি। ফ্রকন্তু 
আমালদর লক্ষয অজডলন আিফ্রন বাাঁধা ফ্রদলল সব ধরলনর অসম্মালনর কাজ আমরা 
করলত িারলবা।’  

আবার বুকো টকাঁলি উিল চী  জাফ্রিলসর। তার বুঝলত বাফ্রক রইলনা 
ফ্রিলয়লর িল ফ্রক বললত চালি। 

চী  জাফ্রিলসর উির ফ্রদলত একেু টদফ্রর েল। কো বলল আবার ফ্রিলয়লর 
িলই। বলল, ‘আমালদর উলেে সাধলনর মাধযম ফ্রেলসলব এক র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস 
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নয়, িত র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক ফ্রকর্োি করলত িাফ্রর। আমার অনুলরাধ মাই লর্ড, 
আিফ্রন FWTV ফ্রক বলল টসো একদম ভুলল  ান।’  

‘আফ্রম ভুলল টেললই টতা ফ্রবষয়ো ফ্রমেযা েলয়  ালব না। ফ্রকংবা  ারা ওো 
কফ্ররলয়লে তারা বলস  ালব না।’  

‘ওসব ফ্রনলয় আমালদর ফ্রবন্দুমাত্র ফ্রচন্তা টনই মাই লর্ড। আমালদর সমস্যা 
আিফ্রন, আিফ্রন ফ্রিক েলয় টেলল আর টকান  ফ্রচন্তা টনই।’  

একেু োমল ফ্রিলয়লর িল। একো টঢাাঁক টেলার জে। িরক্ষলনই আবার 
শুরু করল, ‘কো আর বাড়ালত চাই ফ্রন মাই লর্ড। আমরা কাজ শুরু কলর ফ্রদফ্রি। 
আমালদর টলাকরা ওমর বায়ার িক্ষ টেলক তার মামলা প্রতযাোর এবং উইল 
বাফ্রতললর একো দরখাস্ত টদলব। আমরা চাই আিফ্রন সির একো টর্ে টদলবন।’ 

কো টিষ কলর ‘েযাংস মাই লর্ড’ বলল চী  জাফ্রিসলক আর ফ্রকে ুবলার 
সুল াে না ফ্রদলয় টেফ্রলল ান টরলখ ফ্রদল।  

অিমালন-উলিলে িােলরর মত েলয় টেললন চী  জাফ্রিস। 
টেফ্রলল ানো কালন ট ভালব ধলরফ্রেল, টসভালবই ধলর োকল। টচালখ-

মুলখ অসেনীয় অিমান ও প্রবল উলিলের কাললাোয়া। 
চী  জাফ্রিলসর টমলয় টরালসফ্রলন ঘলর প্রলবি করল। টস তার ফ্রিতালক 

টদলখ ভীত েলয় িড়ল। 
টস দ্রুত এফ্রেলয় তার ফ্রিতার কাাঁলধ োত রাখল। র্াকল, ‘আব্বা।’ 
চী  জাফ্রিলসর োত টেলক টেফ্রলল ানো িলড় টেল। চমলক উলি নলড়-

চলড় বসল চী  জাফ্রিস উসাম বাইক। 
টরালসফ্রলন টেফ্রলল ানো টমলঝ টেলক তুলল ফ্রনলয় বলল, ‘টতামার ফ্রক 

েলয়লে আব্বা? অসুি টবাধ করে?’ টরালসফ্রললনর টচালখ-মুলখ উলিে। 
চী  জাফ্রিস োসলত টচিা কলর বলল, ‘না মা আফ্রম ভাল আফ্রে।’ 
‘তােলল ফ্রনশ্চয় তুফ্রম খারাি টেফ্রলল ান টিলয়লো?’ 
‘হ্যাাঁ মা।’ 
‘সফ্রতয? ফ্রক টসো? টকালত্থলক?’ আবার উলিে ঝলর িড়ল টরালসফ্রললনর 

কলডি। 
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টমলয়লক কালে টেলন ফ্রনলয় আদর কলর বলল, ‘কত রকম টকস কফ্রর মা। 
তুফ্রম এসব ফ্রনলয় টভব না।’ 

‘তুফ্রম ভাবলব, আর আফ্রম ভাবব না?’ 
‘টমলয়র ভাবনা টতা তার ফ্রিতারাই ভালবন মা।’ 
‘তা ফ্রিক। ফ্রকন্তু অলনক টক্ষত্র আলে  খন টমলয়রা ভাবনার ফ্রকেু অংি 

িাওয়ার দাবী করলত িালর।’ 
‘তুফ্রম একো সেল াফ্রেতা আমালক করলব মা?’ 
‘টসো ফ্রক?’ 
চী  জাফ্রিস টমলয়র মাোয় োত বুফ্রললয় বলল, ‘টতামালক একে ু

সাবধালন োকলত েলব মা।’ 
‘টকমন সাবধালন?’ 
‘বাইলর একেু কম টবরুলব। টবরুলল রালত টবরুলব না, সম্ভব েলল একা 

টবরুলব না। এই রকম।’ 
টরালসফ্রলন ফ্রিতার ফ্রদলক তাফ্রকলয় উফ্রিগ্ন কলডি বলল, ‘তুফ্রম খারাি ফ্রকেু 

আিংকা করে? ফ্রকন্তু টতামার আমার টতা টকান িত্রু টনই!’ 
‘বললাম টতা। কত রকম টকলসর সালে আফ্রম জফ্রড়ত। আফ্রম কাউলক িত্রু 

না ভাবললও, টকউ আমালক তার স্বালেডর িত্রু ভাবলত িালর।’ 
‘বুলঝফ্রে আব্বা।’ ম্লান কলডি বলল টরালসফ্রলন। 
‘টভবনা মা, সব ফ্রিক েলয়  ালব।’ 
বলল একেু োমল চী  জাফ্রিস। তারির বলল আবার, ‘মাফ্ররয়ালদর 

সালে এর মলধয কো বললে? লাোও টতা টেফ্রলল ান ওলদর ওখালন। আফ্রম মফ্রিলয় 
োফ্রতফ্রনর সালে একেু কো বলব।’ 

টরালসফ্রলন বলল, ‘নাম্বারো ফ্রনলয় আফ্রস আব্বা। আফ্রম কাললকই কো 
বললফ্রে মাফ্ররয়ার সালে।’ বলল টরালসফ্রলন েুলে টবফ্ররলয় টেল িাফ্রর্ রুম টেলক। 
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৩ 
ইয়াউফ্রডর্ ফ্রবশ্বফ্রবদযাললয়র টবাোফ্রনকযাল োলর্ডন। 
টোে, ফ্রকন্তু সুন্দর বাোনফ্রে। 
টোো বাোন জুলড় মাকড়সার জাললর মত লাল সুড়ফ্রকর রাস্তা। মালঝ 

মালঝ টবঞ্চ িাতা। 
একো টবফ্রঞ্চলত বলস টরালসফ্রলন, লায়লা ইলয়সুলো এবং টর্ানা। 
আজ ফ্রবশ্বফ্রবদযালয় খুলললে। টরালসফ্রলন টর্ানালক ফ্রনলয় এলসলে 

ফ্রবশ্বফ্রবদযাললয়। 
ফ্রতনজন েল্প করলে। 
টর্ানা টচাখ কিালল তুলল বলফ্রেল, ‘টবনু নদীর তীলরর োরুয়া িের? টস 

টতা আফ্রিকার বুলকর েভীলর, চাদ হ্রলদর তীলর প্রায়।’ 
‘প্রায় নয়, ‘টলক চাদ’-এর িফ্রশ্চম তীর ি ডন্ত ফ্রবস্তৃত ফ্রেল ইলয়সুলো 

রাজবংলির রাজত্ব।’ বলল লায়লা ইলয়সুলো। 
‘ফ্রকন্তু আফ্রিকার এত েভীলর একফ্রে মুসফ্রলম রাজলত্বর প্রফ্রতষ্ঠা ফ্রকভালব 

েললা?’ বলল টর্ানা। 
‘টলক চাদ-এর তীলর ইসলামলক টদলখ ফ্রবফ্রস্মত েলিন? আমালদর 

কযালমরুলনর দফ্রক্ষলণ, েযাবলনর িুলব কাম্পুর উিরাংি ট খালন সভযতার টকান 
আললাই এখনও িলড়ফ্রন, টসই ‘এনলর্াফ্রক’ এলাকালত টেললও ‘আল্লাে’ এবং 
‘মুোম্মাদ (সঃ)’-এর নাম ( ফ্রদও ভাো উচ্চারলণ) আিফ্রন শুনলত িালবন। 
আমালদর োরুয়া উিতযকা টতা ভােযবান। নাইলজফ্ররয়ার ‘লালোস’ এবং ‘টবনু’ 
নদীর িলে এবং উির নাইলজফ্ররয়ার ঐফ্রতোফ্রসক মুসফ্রলম মোনেরী ‘কালনা’ 
টেলক নদী ও সড়ক িলে ইসলাম এখালন টি াঁলেলে।’ 

‘ াই বলুন।  তই ভাবফ্রে, ততই ফ্রবফ্রস্মত েফ্রি, ফ্রকভালব আফ্রিকার এই 
েভীলর, অকল্পনীয় দেডম অঞ্চলল ইসলাম প্রলবি করল। আফ্রম জাফ্রন আফ্রিকার 
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এই অঞ্চলল ইসলালমর বড় ধরলনর টকান সাম্রাজয প্রফ্রতফ্রষ্ঠত েয়ফ্রন। তােলল 
ইসলাম ফ্রকভালব, ফ্রকলসর টজালর িাোড়-জংেল-নদীর দেডম েভীলর িে কলর 
ফ্রনল?’ 

‘আমালদর এই আফ্রিকা অঞ্চলল টকান সাম্রাজয বা রাষ্ট্রিফ্রির িারা টতা 
নয়ই, এমনফ্রক টকান ফ্রমিনারী সংেিন বা টিিাদার ফ্রমিনারীলদর িারাও ইসলাম 
প্রচার েয়ফ্রন। িযানফ্রল টলনিুললর বইলত আফ্রম িলড়ফ্রে। ‘The Preaching of 
Islam’ বইলত ফ্রতফ্রন বললন, ‘ইসলাম প্রচালরর জলে েফ্রিত টকান সংিা বা এই 
উলেলে ততরী টকান প্রচারফ্রবলদর িারা ইসলালমর প্রচার কাজ িফ্ররচাফ্রলত েয়ফ্রন। 
মুসলমানলদর প্রলতযলকই ফ্রেললন একজন কলর সফ্রক্রয় ফ্রমিনারী।’ বলল লায়লা 
ইলয়সুলো। 

‘ফ্রবস্ময়ো আমার এই জলেই টবিী। এই অবিায় ইসলাম ফ্রক কলর 
আফ্রিকার এই অঞ্চলল প্রলবি করল।’ বলল টর্ানা। 

‘টসই কাফ্রেনী ফ্রলখলল আমার মলন েয় িৃফ্রেবীর বৃেিম মোকাবয রফ্রচত 
েলতা।’ 

বলল একেু দম ফ্রনল লায়লা। তারির শুরু করল, ‘আরবী অশ্বালরােী 
তসফ্রনলকর ফ্রবজয়ী িদলক্ষি মরলক্কা-লম রতাফ্রনয়ায় এলস টেলম ফ্রেলয়ফ্রেল। আরও 
দফ্রক্ষলণ টসলনোললর ফ্রবজন জংেলল তারা প্রলবি কলরফ্রন। িরবতডীকালল 
টসলনোললর উিকূল ধলর ইসলালমর  াত্রা শুরু েয় মুসলমানলদর বযফ্রিেত 
উলদযালের আকালর। সুদান ও ফ্রলফ্রবয়ার মরুভূফ্রম িাফ্রড় ফ্রদলয় বাফ্রণজয-কাল লার 
িে ধলর ট ভালব িলিলে ইসলালমর দফ্রক্ষণ মুখী  াত্রা শুরু েয়, টসভালব 
টসলনোল টেলক উিকূললর িে ধলর ইসলাম দফ্রক্ষণ ফ্রদলক ফ্রবস্তৃত েলত োলক। 
টসলনোল টেলক োফ্রম্বয়া, োফ্রম্বয়া টেলক ফ্রেফ্রন ফ্রবসাউ, ফ্রেফ্রন, তারির ফ্রসলয়রা 
ফ্রলওন- এভালব ধীলর ও ফ্রনরলব ইসলাম অরসর েলয়লে এক জনিদ টেলক আলরক 
জনিলদ, এক টদি টেলক আলরক টদলি।’ 

একেু োমল লায়লা ইলয়সুলো। একেু নলড় বসল। তারির বলল, ‘বযফ্রি 
উলদযালে ইসলালমর এই প্রচার কত ট  অমর ঘেনা, কত ট  অিরূি কাফ্রেনী এবং 
অশ্রু টভজা কত ট  োাঁো সৃফ্রি কলর। ফ্রকন্তু সবই োফ্ররলয় টেলে, তার সালে োফ্ররলয় 
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টেলে সংখযােীন তযােী মানুলষর উজ্জ্বল জীবনফ্রচত্র। আিনার মত আমারও ইিা 
করত এসব জানবার। অলনক বই ঘাোঘাফ্রে কলরফ্রে আমালদর ঐ মোন অতীতলক 
জানার জলে।  া টিলয়ফ্রে তা সামাে ইংফ্রেতমাত্র।’ 

‘টসো টকমন?’ বলল টর্ানা। 
‘মুসলমানরা  খনই এ অঞ্চলল টকান নতুন ভূখলডর্ এলসলে বযবসার 

উলেলে ফ্রকংবা বসবালসর জলে, তারা প্রেলমই টেলে িানীয় টোত্র সরদালরর 
কালে। আলবদন কলরলে তালদর প্রােডনা েেৃ (মসফ্রজদ) ততরীর অনুমফ্রত দালনর। 
এইভালব তারা মসফ্রজদ েলড়লে, েুল ততরী কলরলে। িীঘ্রই তালদর সততা ও ফ্রনষ্ঠা 
এবং উন্নত সাংেৃফ্রতক আচার-বযবোর িানীয় ফ্রবধমডী ফ্রনলরালদর অফ্রভভুত 
কলরলে।’ এই কোগুললা ফ্রললখলেন, ‘Islam and Mission’ বইলত একজন 
ইউলরািীয় ঐফ্রতোফ্রসক। আর ‘Rise of British West Africa’ বইলত জজড 
ক্লাউলর্ ট  ফ্রববরণ ফ্রদলয়লেন তা েললাঃ ‘মুসলমানলদর েুলগুললা ফ্রেল িানীয় 
আফ্রিকানলদর জলে ফ্রবস্ময়কর। েুলল ট  সব ফ্রবষয় ও আচার-বযবোর ফ্রিক্ষা 
টদয়া েলতা, তা মুগ্ধ ও অফ্রভভুত করত তালদরলক। আফ্রিকান োত্ররা এই ফ্রিক্ষা ও 
আচার-বযবোর েফ্রড়লয় ফ্রদত, এখান টেলক টসখালন, এক এলাকা টেলক আলরক 
এলাকায়। ইসলালমর টমলসজ েফ্রড়লয় িলড় তার সালে। ইসলালমর আরও দ’ফ্রে 
ফ্রবষয় আফ্রিকার ফ্রনলরালদর সলম্মাফ্রেত কলর। তার একফ্রে েললা দাস বযবসার প্রফ্রত 
মুসলমানলদর ফ্রবলরাফ্রধতা। অেফ্রে েললা আইন-িৃংখলার প্রফ্রত মুসলমানলদর 
গুরুত্ব দান। টস সময় উিকূল জুলড় ফ্রেল প্রচডর্ তনরাজয।  ার কারলণ আফ্রিকান 
ফ্রনলরারা তালদর উিকূল টেলক সব সময় দূলর োকলত টচিা করলতা। মুসলমানরা 
ট খালনই টেলে এবং ফ্রকেুো িফ্রি অজডন করলত টিলরলে, টসখালনই তারা িাফ্রন্ত 
প্রফ্রতষ্ঠা কলরলে এবং মানুলষর ফ্রনরািিা ফ্রবধান কলরলে। এর  লল ফ্রনলরা মানুলষরা 
েুলে এলসলে িাফ্রন্ত ও স্বফ্রস্তর সন্ধান টিলয়। এভালব মুসলমানলদর ইলমজ ফ্রবধমডী 
ফ্রনলরালদর মলধয এতোই টবলড়  ায় ট  টোত্র সদডাররা মুসলমান না েলয়ও মুসফ্রলম 
নাম রেণ করলত টে রব টবাধ করত। নাম রেণ করার সালে সালে তারা 
ইসলামও রেণ কলর বসলতা। আফ্রিকার িফ্রশ্চম উিকূললর টশ্রষ্ঠ ফ্রনলরা টোত্রগুললা 
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ট মন ‘ লুফ্রব’, ‘মযানফ্রর্ংলো’, ‘োউসা’ এবং ‘ লুাফ্রন’ ইসলালমর োয়ায় আশ্রয় 
টনয় এইভালব।’ 

োমল লায়লা ইলয়সুলো। 
‘চমৎকার। ফ্রবস্ময়কর ইফ্রতোস।’ বলল টর্ানা। 
‘িফ্রশ্চমা ঐফ্রতোফ্রসক ‘ব্ল্ালর্ন’ এবং ‘ওয়ািারমযান’ ফ্রক বলললেন 

জালনন? বলললেন, টসলনোল এবং নাইলজফ্ররয়ার উিকূল ি ডন্ত দ’োজার মাইল 
উিকূল টরখায় এমন টকান িের টদখা ট ত না  া মসফ্রজলদর েম্বলুজ টিাফ্রভত ফ্রেল 
না। এই ফ্রবেব সংঘফ্রেত েয় উফ্রনি ও ফ্রবি িতলক এবং ফ্রেজ ফ্রেজ করা খৃিান 
ফ্রমিনারীলদর টচালখর সামলনই।’ 

‘ফ্রক সবডনািা, এই ফ্রবেব উফ্রনি-ফ্রবি িতলকর? িফ্রশ্চমা আফ্রধিলতযর 
কালল?’ 

‘অবেই। আিফ্রন শুলন ফ্রবফ্রস্মত েলবন, উফ্রনি ও ফ্রবি িতলকর মাঝা-
মাফ্রঝ সময় ি ডন্ত, মুসলমানলদর রাজননফ্রতক টস ভােয সূ ড  খন অস্তফ্রমত,  খন 
অফ্রধকাংি মুসফ্রলম টদি দভডালেযর অন্ধকালর ফ্রনমফ্রজ্জত, ফ্রিক তখনই আফ্রিকার 
এই অঞ্চলল কাললা মানুষলদর জীবলন টস ভােয সূ ড দীি েলয় উলি। ইসলাম এই 
সময় কত দ্রুত ফ্রবস্তার লাভ কলর তার একো ফ্রেলসব ফ্রদফ্রিঃ 

 
টদলির নাম উফ্রনি িতলকর িূবড ি ডন্ত 

মুসফ্রলম জনসংখযার োর 
ফ্রবি িতলকর মাঝামাফ্রঝ 

ি ডন্ত মুসফ্রলম 
জনসংখযার োর 

টসলনোল ৪০% ৯৫% 

ফ্রেফ্রন ফ্রবসাউ ৩০% ৮০% 

ফ্রেফ্রন ১৫% ৬৫% 
ফ্রসলয়রা ফ্রলওন ১০% ৮০% 
লাইলবফ্ররয়া ৫% ৪৫% 

আইভফ্রর টকাি ৫% ৫৫% 
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ঘানা ২% ৪৫% 
টোলো ৩% ৫৫% 
টবফ্রনন ০% ১১% 

নাইলজফ্ররয়া ৩০% ৬৫% 
কযালমরুন ১% ৫৫% 

 
 
এই ফ্রেলসলব টদখা  ালব, উফ্রনি ও ফ্রবি িতলকর মাঝামাফ্রঝ সমলয় 

টসলনোনল টেলক কযামরুন উিকূল ি ডন্ত একো ফ্রবেব ঘলে টেলে।’ 
‘ফ্রকন্তু টকন, ফ্রকভালব?’ বলল টর্ানা। 
লায়লা ইলয়সুলো মুখ টখালার আলেই কো বলল উিল টরালসফ্রলন। বলল, 

‘আমার মলন েয় এর সবলচলয় বড় কারণ েললা, িফ্রশ্চমীরা এ সময় ফ্রনলরালদরলক 
িশুলত িফ্ররণত কলরফ্রেল দাস বযবসালয়র মাধযলম আর ইসলাম এলসফ্রেল 
তালদরলক মানুলষর ম ডাদায় অফ্রধফ্রষ্ঠত করলত। আলরকো কারণ েললা, ট ো 
লায়লা বলল, মুসলমানলদর চফ্ররত্র মাধু ড এবং িাফ্রন্তফ্রপ্রয়তা।’ 

‘ফ্রক টরালসফ্রলন, তুফ্রম খৃিানলদর বদনাম করে আর মুসলমানলদর প্রিংসা 
করে টতামার মুলখ?’ মুখ ফ্রেলি টেলস বলল টর্ানা। 

‘করলব না? রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো মুসলমান না?’ বলল লায়লা দিুফ্রম টেলস। 
‘টতামার মুোম্মদ ইলয়ফ্রকফ্রনর কো টকউ জালন না বুফ্রঝ?’ 
‘ফ্রিক আলে। সবাই জানুক। আফ্রম টতা অস্বীকার করফ্রে না।’ বলল 

লায়লা। 
‘মুোম্মদ ইলয়ফ্রকফ্রন টক টরালসফ্রলন?’ বলল টর্ানা। 
‘ইয়াউফ্রডর্ ফ্রবশ্বফ্রবদযাললয়র োত্র। কুলন্ত কুম্বায় বাফ্রড়।’ 
এ সময় ওরা তালদর টিেন টেলক কাফ্রির আওয়াজ টিল। 
ফ্র লর তাকাল ফ্রতনজলনই। 
একেু দূলর দাাঁফ্রড়লয় আলে রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 
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রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর ফ্রদলক ইংফ্রেত কলর লায়লা টর্ানালক বলল, ‘আমার 
ভাই রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।’ 

বললই লায়লা উলি দাাঁড়াল। বলল,  ‘টতামরা একেু বস। আফ্রম আসফ্রে।’ 
লায়লা েুেললা রাফ্রিফ্রদর ফ্রদলক। টসখালন টি লে বলল, ‘ফ্রকেু বললব 

ভাইয়া?’ 
‘টরালসফ্রলনলক একেু দরকার। ফ্রকন্তু নতুন টমলয়ো টক? এ 

ফ্রবশ্বফ্রবদযাললয়র নতুন টকউ নাফ্রক?’ ফ্রকন্তু মাোয় ওড়না টকন?’ 
‘ফ্রবশ্বফ্রবদযাললয়র টকউ না ভাইয়া। ও িালির টমলয়। ফ্রকন্তু মুসলমান। 

নাম মাফ্ররয়া। এখানকার  রাফ্রস রাষ্ট্রদলূতর টমেমান। ওাঁর আব্বাসে টবড়ালত 
এলসলেন।’ 

‘মুসলমান টজলন খুিী েলাম। ফ্রকন্তু টিান, আেমদ মুসা সম্পলকড একফ্রে 
কোও ওাঁলক ফ্রকংবা টরালসফ্রলনলক এক কোয় বাইলরর কাউলকই বললব না।’ 

‘এো আফ্রম জাফ্রন।’ 
বলল একেু টেলমই আবার বলল, ‘চল ওাঁর সালে টতামার িফ্ররচয় কফ্ররলয় 

টদই।’ 
‘না উফ্রন ফ্রকেু মলন করলত িালরন। িদডা কলরন মলন েলি।’ 
‘ফ্রিক আলে। একেু দাাঁড়াও। টরালসফ্রলনলক িািাফ্রি।’ বলল এক টদ লড় 

ফ্র লর টেল। 
লায়লা টরালসফ্রললনর মুলখামুফ্রখ দাাঁফ্রড়লয় েম্ভীর কলডি বলল, ‘টরালসফ্রলন, 

 াও ভাইয়ার হুকুম।’ 
‘ফ্রক হুকুম? টকাোয়  াব?’ বলল টরালসফ্রলন। 
‘ভাইয়া টতামালক র্াকলেন।’ 
‘আফ্রম টকন  াব। উফ্রন টতা আসলত িালরন।’ 
‘আসলবন না। আফ্রম মাফ্ররয়া আিার কো ভাইয়ালক বললফ্রে। আফ্রম 

িফ্ররচয় কফ্ররলয় টদয়ার জলে আসলত বললল ফ্রতফ্রন বলললন, মাফ্ররয়া ফ্রনশ্চয় এো 
ভাললাভালব ফ্রনলবন না।’ 

‘টকন?’ বলল টরালসফ্রলন। 
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‘কারণ, মাফ্ররয়া আিার োলয় আমার মত চাদর টদলখই ভাইয়া বুলঝলেন 
মাফ্ররয়া িদডা কলরন।’ 

‘বুলঝফ্রে।’ বলল উলি দাাঁড়াল টরালসফ্রলন। 
ধীলর ধীলর টস ফ্রেলয় দাাঁড়াল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর সামলন। বলল, ‘বল 

টতামার এত জরুরী ফ্রবষয়ো ফ্রক?’ 
‘আফ্রম দঃফ্রখত টরালসফ্রলন, টতামালদর জমজমাে েলল্পর আসলর টেদ 

োনার জলে। ফ্রকন্তু আফ্রম ফ্রক জরুরী ফ্রবষয় োড়া টতামালক র্াকলত িাফ্রর না।’ 
‘টকান ফ্রদন র্াক না। তুফ্রম আমালক এফ্রড়লয় চললতই ভালবাস। ভাই 

বলফ্রেলাম।’ 
‘এফ্রড়লয় চফ্রল কোো ফ্রিক নয় টরালসফ্রলন। কারণ এর মলধয উলিক্ষার ভাব 

আলে। তুফ্রম ফ্রক বললত িার আফ্রম টতামালক উলিক্ষা কফ্রর?’ 
‘না টসো অবেই নয়। ফ্রকন্তু টতামার আলো চলার টেতু ফ্রক? টসফ্রদন টদখ 

ফ্রর্িােডলমডোল ফ্রিকফ্রনলক সবাই ফ্রকভালব সময় কাোল, আর আফ্রম-তুফ্রম ফ্রকভালব 
সময় কাোলাম। প্রায় সকললই  খন টজাড়ায় টজাড়ায় ঘুলর টবফ্রড়লয়লে, তখন তুফ্রম 
তাাঁবুর িালি োেতলায় বলস বই িলড় সময় কাফ্রেলয়ে, আর আফ্রম একেু দূলর 
একো টঝালির িালি বলস টতামার ফ্রদলক তাফ্রকলয় সময় কাফ্রেলয়ফ্রে। আমার কান্না 
িাফ্রিল। টকন তুফ্রম এমন ফ্রনষু্ঠরতা কর?’ আলবলে কাাঁিল টরালসফ্রললনর েলা। 

রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো একেু োসার টচিা করল। বলল, ‘তুফ্রম বযো টিলয়ে। 
আফ্রম দঃফ্রখত টরালসফ্রলন। টতামার টকান কি আমালকও কি টদয়।’ 

রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো একেু োমল। েম্ভীর েলয় উিল তার মুখ। বলল, ‘ফ্রকন্তু 
সমস্যা েললা টরালসফ্রলন, আমালদর ধমড ইসলাম ফ্রববাে-িূবড এ ধরলনর অবাধ 
টমলালমিার সুল াে টদয় না এবং এই না টদয়াো সবফ্রদক টেলক  ুফ্রিসংেত।’ 

‘আফ্রম জাফ্রন রাফ্রিফ্রদ। আমার ভাললা লালে টতামালদর এই কালচার। ফ্রকন্তু 
ভুলল  াই,  খন হৃদলয়র এক সাের অবুঝ তৃষ্ণা উন্মুখ েলয় ওলি।’ 

একেু োমল টরালসফ্রলন। তারির মুলখ এক েুকলরা োফ্রস টেলন বলল, 
‘বল, ফ্রক বললত টর্লকে?’ 
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রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো টেলস বলল, ‘টতমন ফ্রকেু না। ফ্রবশ্বফ্রবদযাললয়র বন্ধ 
টেল। টকমন ফ্রেলল তাই জানলত চাফ্রিলাম।’ 

‘ভালই ফ্রেলাম। তলব আমার বাইলর টবরুলনার বযািার ফ্রনলয় মলন েলি 
আব্বা খুব ফ্রচফ্রন্তত।’  

‘টকন? ফ্রতফ্রন ফ্রকেু বলললেন?’ 
‘আমালক একেু সাবধালন োকলত বলললেন। একা একা আমালক বাইলর 

টবরুলত বলা  ায় ফ্রনলষধ কলরলেন। টদখ না আজ আমার নতুন বান্ধবী মাফ্ররয়ালক 
ফ্রনলয় এলসফ্রে!’ 

‘কারণ ফ্রক?’ 
‘আফ্রম ফ্রজলজ্ঞস কলরফ্রেলাম। উিলর বলললেন, সময় ভাললা  ালি না টতা 

তাই।’ 
‘ফ্রকন্তু টতমন খারাি ফ্রকেু টতা টদখা  ালি না। টতামালদর িাফ্ররবাফ্ররক 

ফ্রকংবা টকালেডর টকান ঘেনার কারলণ টকালনা অসুফ্রবধা টনই টতা?’ 
‘না, িাফ্ররবাফ্ররক টকান সমস্যা টনই। তলব আব্বা কারণ সম্পলকড বললত 

ফ্রেলয় এ কোও বললফ্রেললন ট , তালক কত রকম ফ্রবচালরর সালে জফ্রড়ত োকলত 
েয়, ফ্রবচালর কত মানুলষর কত স্বালেডর োফ্রন ঘলে।’ 

টরালসফ্রললনর টিষ কোয় রাফ্রিফ্রদর মনলক চঞ্চল কলর তুলল। টস ভাবল, 
ফ্রিলয়লর িল ফ্রকংবা তার টলালকরা চী  জাফ্রিলসর সালে তােলল অবেই 
ট াোল াে কলরলে। চী  জাফ্রিলসর মত ফ্রক, প্রফ্রতফ্রক্রয়া ফ্রক তা জানার জলে তার 
মন আকুফ্রল-ফ্রবকুফ্রল কলর উিল। ফ্রকন্তু জানার উিায় টনই। বুঝা  ালি, টরালসফ্রলনও 
ফ্রকেু জালন না। অবে জানার কোও নয়। চী  জাফ্রিস তার টমলয়র সালে এসব 
ফ্রবষয় ফ্রনলয় আললাচনা করলবন তা স্বাভাফ্রবক নয়।  াক তবু এেুকু জানা টেল ট , 
ফ্রিলয়লর িলরা চী  জাফ্রিলসর সালে ট াোল াে কলরলে। এ খবরো আেমদ 
মুসালক এখনই জানালনা দরকার। খুিী েললা রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো, আেমদ মুসার 
প্রেম এযাসাইনলমডে িুলরা না েললও ফ্রকেুো সমাধা করলত টিলরলে। 

টরালসফ্রলনই আবার কো বলল, ‘মলন েলি তুফ্রম ফ্রকেু ভাবে?’ 
‘হ্যাাঁ। তুফ্রম টতা একো খারাি খবর টিানালল।’ 
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‘এ ফ্রনলয় তুফ্রম টভব না। আফ্রমও ভাবফ্রে না।’ 
‘ফ্রকন্তু টতামার সাবধান োকা দরকার।’ 
‘না োকলল টতামার টকান ক্ষফ্রত েলব?’ মুখ ফ্রেলি টেলস বলল টরালসফ্রলন। 
‘না, ফ্রকেু ক্ষফ্রত েলব না।’ রাফ্রিফ্রদও টেলস জবাব ফ্রদল। 
‘জান, টকউ আমালক ফ্রনলয় ভাবলল আমার খুব ভাললা লালে।’ 
‘এই ‘টকউ’ একজন  না বহুজন?’ 
‘বলব না।’ োফ্রস চািলত চািলত বলল টরালসফ্রলন। 
কো টিষ কলরই ঘুলর দাাঁফ্রড়লয় বলল, ‘আফ্রস। ওফ্রদলক লায়লা দিো কত 

েল্প  াাঁদলে টক জালন।’ 
বলল টদ ড় ফ্রদলল টরালসফ্রলন। 
 
 
 
আেমদ মুসা, রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো এবং মুোম্মদ ইলয়ফ্রকফ্রন  খন সুপ্রীম 

টকােড ভবলন টি াঁেল, তখন টবলা ১১ ো।  
টকােড ভবলন টনলম আেমদ মুসা চী  জাফ্রিলসর এজলালসর ফ্রদলক 

এগুললা। উলেে চী  জাফ্রিসলক একনজর টদখা। তলব তালদর লক্ষয চী  
জাফ্রিলসর টরফ্রজিার অফ্র লস ফ্রেলয় টখাাঁজ-খবর টনয়া। 

রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর কালে টরালসফ্রললনর কো শুলনই আেমদ মুসা ফ্রনফ্রশ্চত 
েলয়ফ্রেল ফ্রিলয়লর িলরা চী  জাফ্রিলসর সালে ট াোল াে কলরলে। ফ্রকন্তু এই 
ট াোল ালের  লা লো ট  ফ্রক তা টরালসফ্রললনর কোয় বুঝা  ায়ফ্রন, তলব চী  
জাফ্রিস তার টমলয়র চলাচলল সাবধানতা অবলম্বন করায় বুঝা টেলে ফ্রতফ্রন 
ফ্রিলয়লর িললদরলক ভয় করলেন। ফ্রকন্তু ভয়ো ফ্রিলয়লর িললদর প্রস্তাব প্রতযাখান 
করা জফ্রনত, না এো টকান বাড়ফ্রত সাবধানতা তা িফ্ররোর েয়ফ্রন। তলব আেমদ 
মুসা খুিী টরালসফ্রলন রাফ্রিফ্রদলদর িফ্ররফ্রচত েওয়ায়। প্রলয়াজলন চী  জাফ্রিলসর 
সালে ট াোল ালের একো মাধযম টস েলত িালর। আেমদ মুসার মলন প্রশ্ন জােল, 
টরালসফ্রলন ও রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর মলধয টপ্রম আলে এো চী  জাফ্রিস জালনন 
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ফ্রকনা? ফ্রতফ্রন  ফ্রদ টমলয়র এ সম্পকডলক রেণ করলতন, তােলল বড় একো লাভ 
েলতা। চী  জাফ্রিস মুসলমানলদর ভালবাসলতন। 

আেমদ মুসা, রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো এবং মুোম্মদ ইলয়ফ্রকফ্রন িািািাফ্রি 
োাঁেফ্রেল। আেমদ মুসা রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর ফ্রদলক মুখ ফ্র ফ্ররলয় ফ্রজলজ্ঞস করল, 
রাফ্রিফ্রদ টতামার টরালসফ্রললনর সম্পলকডর বযািারো চী  জাফ্রিস সালেব জালনন? 

প্রশ্ন শুলন রাফ্রিফ্রদর টচালখ-মুলখ লজ্জার একো আবরণ টনলম এল। 
রাফ্রিফ্রদর টিাাঁলে এক েুকলরা লজ্জা-িীফ্রড়ত োফ্রস  লুে উিল। বলল, ‘না উফ্রন 
জালনন না।’ 

‘জানলল তার প্রফ্রতফ্রক্রয়া ফ্রক েলব তুফ্রম অনুমান করলত িার?’ 
‘টরালসফ্রলন বলল, ইলয়সুলো রাজ-িফ্ররবার সম্পলকড চী  জাফ্রিলসর খুব 

সুধারণা আলে। এ বযািারো আফ্রমও জাফ্রন। ‘ইলয়সুলো রাজ িফ্ররবার বনাম রাষ্ট্র’ 
িীষডক একো বড় মামলায় রায় ফ্রদলয়ফ্রেল োইলকােড বের িাাঁলচক আলে। রায়ো 
এলসফ্রেল ইলয়সুলো রাজ িফ্ররবালরর িলক্ষ। এই রালয়র  লল োরুয়া উিতযকায় 
টবনু নদী তীলরর ফ্রবিাল এলাকা ইলয়সুলো রাজ িফ্ররবার ফ্র লর টিলয়লে। 
োইলকালেডর ট  টবঞ্চ এই রায় ফ্রদলয়ফ্রেল, টস টবলঞ্চর টচয়ারমযান ফ্রেললন বতডমান 
চী  জাফ্রিস। তলব টরালসফ্রলন বলললে, একো মুসফ্রলম িফ্ররবালর ফ্রনলজর টমলয়লক 
ফ্রবলয় টদয়ার বযািারো চী  জাফ্রিস েয়লতা সেজভালব টনলবন না।’ 

‘এো স্বাভাফ্রবক।’ 
চী  জাফ্রিলসর এজলালসর দরজায় টি াঁলে ফ্রেলয়ফ্রেল আেমদ মুসা। 
চী  জাফ্রিস তাাঁর টবঞ্চসে এজলালস। 
কযালমরুলন সুপ্রীম টকালেড ‘ওয়ানমযান টবঞ্চ’ টবলঞ্চ বলস। জাতীয় 

গুরুত্বিূণড টকান ফ্রবষলয়ই শুধু  লু টবঞ্চ েফ্রিত েয়। আজ  লু টবঞ্চ বলসলে। 
িাসনতাফ্রন্ত্রক একো ফ্রবষলয় তালদর রায় ফ্রদলত েলব। 

প্রধান ফ্রবচারিফ্রতলক ফ্রচফ্রনলয় ফ্রদল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। রলে খাস 
আফ্রিকান ফ্রনলরা, টচোরায় নয়। 

‘ওাঁর েী টবাধ েয় ইউলরািীয়?’ 
‘হ্যাাঁ, ওাঁর েী  রাসী। টকন বললেন এ কো?’ ফ্রজলজ্ঞস করল রাফ্রিফ্রদ। 
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‘টরালসফ্রললনর ট  ফ্রববরণ টতামার কালে শুলনফ্রে, তালত তার মা অবেই 
টশ্বতাংে বা নন-আফ্রিকান েলবন।’ 

কো টিষ কলরই আবার আেমদ মুসা বলল, চল টরফ্রজিার অফ্র লস 
 াওয়া  াক। 

টবফ্ররলয় এল তারা চী  জাফ্রিলসর টকােড রুম টেলক। 
টরফ্রজিার অফ্র লস প্রলবি করল তারা। 
ওলয়ফ্রেং রুলম ফ্রেলয় বসল। 
বলসই রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো আেমদ মুসালক ফ্র স ফ্র স কলর বলললা, 

‘ভাইয়া ফ্ররে টসকিলন ‘কযালমরুন ফ্রক্রলসডে’-এর একজন ভাই আলেন। একজন 
টসকিন অফ্র সার টস। আমরা তার সাো য ফ্রনলত িাফ্রর না?’ 

‘অবেই িার।’ 
‘তােলল তার সালে ফ্রেলয় আললাচনা কফ্রর। তার সময় েলল তালক ফ্রনলয় 

আফ্রস?’ 
‘হ্যাাঁ,  াও।’ 
‘তােলল আফ্রম ও ইলয়ফ্রকফ্রন একেু ঘুলর আফ্রস। আিফ্রন একেু বসুন।’ উলি 

দাাঁড়ালত দাাঁড়ালত বলল রাফ্রিফ্রদ। 
টবফ্ররলয় টেল ওরা দ’জন ওলয়ফ্রেং রুম টেলক। 
ওলয়ফ্রেং রুলম বলসফ্রেল আরও দ’জন। আেমদ মুসার িালির 

টসা ালতই। 
সামলন লম্বা একো ফ্রেিয়। 
ফ্রেিলয়র উির কলয়কো মযাোফ্রজন। 
আেমদ মুসার িালির দ’জন কৃষ্ণাংে। বয়লস  ুবক। একজন আেমদ 

মুসার ফ্রকেু বড় েলব, আলরকজন সমান সমান। আেমদ মুসার িালি বসা 
টলাকফ্রের োলত একো কলম। টস কলমো ফ্রদলয় একো মযাোফ্রজলনর মলালে 
ফ্রলখফ্রেল, আাঁচড় কােফ্রেল। টদখললই বুঝা  ায় টস উলেেেীন ভালব এো করলে। 
ট ন সময় কাোলি টস। 
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আেম্মদ মুসারও করার ফ্রকেু ফ্রেল না। েল্প করার মত দ’জন ফ্রেল, তাও 
চলল টেল। 

আেমদ মুসা িালির টলাক দ’জলনর ফ্রদলক তাকাল। তালদর ফ্রদলক 
তাফ্রকলয় টচাখ সফ্ররলয় ফ্রনলত িারল না আেমদ মুসা। োলতর টিফ্রি, ঘালড়র েিন, 
মুলখর টচায়াল, আর ঋজু িরীর টদলখ মলন েললা ট ন ফ্রিললর ততরী টকান টরাবে। 

আেমদ মুসার মুগ্ধ দৃফ্রি একসময় িালির টলাকফ্রের োত টবলয় টনলম টেল 
তার টলখার উির। 

তার টলখাগুললায় টচাখ বুলালত ফ্রেলয় একো টেলচর উির নজর িড়লতই 
ভূত টদখার মত চমলক উিল আেমদ মুসা। কললমর কাফ্রল ফ্রদলয় ততরী মানুলষর 
একো টেচ। কাললা কাফ্রল ফ্রদলয় ততরী কাললা একো মনুষ্য মূফ্রতড। মূফ্রতডফ্রের বাম 
োলত কাললা কাফ্রলর ক্রস। খুব সাধারণ একো টেচ। 

ফ্রকন্তু টেচোর উির নজর িড়লতই আেমদ মুসার মলন িড়ল ‘ওকুয়া’র 
প্রতীক ফ্রচলহ্নর কো। একজন তসফ্রনলকর েফ্রব, োলত তার একফ্রে ক্রস। 

আেমদ মুসা টদখল, টলাকফ্রের কলম তসফ্রনলকর টসই টেচফ্রের উির 
আবার উলি এল। কাললা কাফ্রলর েভীর আাঁচলড় িীঘ্রই তসফ্রনলকর টেচফ্রে কাললা 
তসফ্রনলক রূি ফ্রনল। োলত তার কাললা ক্রস। 

আেমদ মুসার টকান সলন্দে রইল না, ওকুয়ার প্রতীক ফ্রচহ্ন এো। 
আেমদ মুসার ফ্রবফ্রস্মত দৃফ্রি উলি এল টলাকফ্রের মুলখর উির। টলাকফ্রে 

ওকুয়ার টকউ? 
এ সময় তালদর দ’জলনর ওিালির জন উলি দাাঁড়াল। বলল, ‘িাওল তুই 

বস। কাজো কতদূর একেু টখাাঁজ ফ্রনলয় আফ্রস।’ 
বলল টলাকফ্রে টরফ্রজিার অফ্র লসর টভতলর ঢুলক টেল। 
আেমদ মুসা ভাবল, টলাকফ্রে ফ্রনশ্চয় ‘ওকুয়া’র টকউ। আনমলন কােলজ 

আাঁচড়ালত ফ্রেলয় ফ্রপ্রয় প্রতীক ফ্রচহ্ন টস এাঁলক ট লললে। টলাকফ্রের টচোরাও বলল 
ওকুয়ার মত সংেিলনর সালেই তালক মানায়। 

ওকুয়ার এই টলাকরা ফ্রনশ্চয় ওমর বায়ার টকলসর বযািালর এলসলে! ওর 
সালের টলাকো ফ্রক এই কালজই টভতলর টেলে? 
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ফ্রিক এ সময় টসই টলাকো টবফ্ররলয় এল। 
আেমদ মুসার িালির টলাকোলক লক্ষয কলর বলল, ‘িাওল, টরফ্রজিার 

সালেব দইফ্রদন িলর একবার টখাাঁজ ফ্রনলত বলললন। আমালদর বযািারো চী  
জাফ্রিলসর আোমী িরশুফ্রদলনর কমডসূচীলত উলিলে। িরফ্রদন এললই টর্ে জানা 
 ালব। চল।’ 

আেমদ মুসার িালির টলাকফ্রেও উলি দাাঁড়াল। বলল, ‘চল।’ 
ওরা কক্ষ টেলক টবফ্ররলয়  াফ্রিল। 
মন চঞ্চল েলয় উিল আেমদ মুসার। এখন ফ্রক করলব টস? ‘ওকুয়া’র 

টলাকলক টতা োড়া  ায় না। টমাক্ষম একো সুল াে। ওলদর  ললা কলর ফ্রনশ্চয় 
ওকুয়া’র টকান এক ফ্রিকানায় টি াঁো  ালব। তার  লল ওমর বায়া ও র্ঃ 
ফ্রর্ রফ্রজলসর সন্ধান িাওয়া অেবা উদ্ধার করার একো সুল াে িাওয়া  ালব। 

ফ্রকন্তু রাফ্রিফ্রদরা দ’জন টনই, ভাবল আেমদ মুসা। 
টলাক দ’জন কলক্ষর বাইলর চলল টেলে। 
আর ফ্রচন্তা করলত িারললা না আেমদ মুসা। 
আেমদ মুসা দ্রুত উলি দাাঁড়াল। 
টবফ্ররলয় এল কক্ষ টেলক। টদখল, ওকুয়ার ওরা দ’জন িািা-িাফ্রি টোঁলে 

এলোলি ফ্রসাঁফ্রড়র ফ্রদলক। 
আেমদ মুসা ফ্রিেু ফ্রনল ওলদর। 
ওলদর অনুসরণ কলর আেমদ মুসা ফ্রনলচ ললন টনলম এল। 
সুপ্রীম টকালেডর োফ্রড় বারান্দা টেলক টবরুললই োলতর বাম ফ্রদলক ফ্রবিাল 

িাফ্রকডং টেস। 
অলনকগুললা োফ্রড় িাকড করা আলে। 
ওকুয়া’র ওরা দ’জন োফ্রড়গুললার ফ্রদলক এগুলি। আেমদ মুসা বুঝল, 

ওরা ফ্রনজস্ব োফ্রড় ফ্রনলয় এলসলে। 
আেমদ মুসার োলত রাফ্রিফ্রদর োফ্রড়র চাফ্রব। টসফ্রদলক একবার তাফ্রকলয় 

আল্লাের শুকফ্ররয়া আদায় করল আেমদ মুসা। োফ্রড় না োকলল ওলদর ফ্রিেু টনয়া 
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মুফ্রেল েলতা। রাফ্রিফ্রদর োফ্রড় আেমদ মুসা ড্রাইভ কলরফ্রেল বলল চাফ্রবো তার 
োলতই রলয় ফ্রেলয়ফ্রেল। 

ওরা তালদর োফ্রড়র কালে ফ্রেলয় োমলল আেমদ মুসা চাফ্রবর ফ্ররংো আেুলল 
নাচালত নাচালত আনমনাভালব গুণ গুণ কলর োফ্রড়র ফ্রদলক এগুললা। 

ওলদর োফ্রড় লন টিফ্ররলয়  খন টেলের কাোকাফ্রে টি াঁেল, তখন আেমদ 
মুসার োফ্রড় িােড ফ্রনল। 

ওলদর ফ্রিেু ফ্রিেু টবফ্ররলয় এলস রাস্তায় িড়ল আেমদ মুসার োফ্রড়। 
সুপ্রীম টকােড লন টেলক টবফ্ররইলয় ওলদর োফ্রড় ‘ইয়াউফ্রডর্ সাকুডলার’ ধলর 

দফ্রক্ষলণ এফ্রেলয় চলল। 
‘ইয়াউফ্রডর্ সাকুডলার’টক রাজধানী ইয়াউফ্রডর্র ‘মাদার টরার্’ বলা েয়। 

টরার্ফ্রে ইয়াউফ্রডর্লক চারফ্রে বৃলি ভাে কলরলে। চারফ্রে বৃি িেলরর টকলন্দ্র এলস 
ফ্রমফ্রলত েলয়লে। এই টকলন্দ্রই সুপ্রীম টকােড। বৃিগুললা টেলক দ’িালি র্জন র্জন 
টরার্ টবফ্ররলয় রাজধানী িেরলক মাকড়িার জাললর মত ভাে কলরলে। বৃি 
চারফ্রেলক এ, ফ্রব, ফ্রস, ফ্রর্- এই চার নালম ফ্রচফ্রহৃত করা েলয়লে। বৃি টেলক টবর েওয়া 
বাইলরার্গুললালক এক, দই, ফ্রতন- এইভালব নামকরন করা েলয়লে। 

আেমদ মুসা রাস্তার টরার্ সাইন টদলখ বুঝল তারা ‘ইয়াউফ্রডর্ সাকুডলার 
ফ্রস’ ধলর এফ্রেয়া চললে। 'ওকুয়া'র োফ্রড়ফ্রে তার দ'ি েজ সামলন। 

প্রায় িলনর ফ্রমফ্রনে চলার ির ওকুয়ার োফ্রড় বাাঁ ফ্রদলক বাাঁক ফ্রনলয় একো 
বাইলরালর্ প্রলবি করল। টরার্ সাইলন টদখল 'ফ্রস-৭', অেডাৎ ফ্রস নম্বর বৃলির সাত 
নম্বর বাইলরার্। 

ফ্রমফ্রনে িাাঁলচক চলার ির সামলনর োফ্রড়ফ্রে েিাৎ দাফ্রড়লয় িড়ল। 
ফ্রবিলদ িড়ল আেমদ মুসা। তারা ফ্রক তার োফ্রড়লক সলন্দে করলে? নাফ্রক 

টকান প্রলয়াজলন তারা দাাঁফ্রড়লয়লে। ট খালন সামলনর োফ্রড়ফ্রে দাাঁফ্রড়লয়লে, টসো 
একো রাস্তার মুখ, ফ্রস-৭ টেলক টবফ্ররলয় সামলনর ফ্রদলক চলল টেলে। 

টস ফ্রক দাাঁড়ালব, ভাবল আেমদ মুসা। দাাঁড়ালনা ফ্রিক মলন করল না। তারা 
 ফ্রদ সলন্দে কলরই োলক, তােলল দাাঁড়ালনার অেড তালদর সলন্দে িাকালিাি 
করা। 
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সুতরাং আেমদ মুসা না দাাঁফ্রড়লয় এফ্রক েফ্রতলত োফ্রড় চাফ্রললয় 'ওকুয়া'র 
োফ্রড় িাি কাফ্রেলয় সামলন এফ্রেয়া দ'ি েলজর মত ফ্রেলয় একো োলের োয়ায় 
দাাঁফ্রড়লয় িড়ল। 

দাাঁফ্রড়লয়ই টিেলন ফ্র লর তাকাল। 'ওকুয়া'র োফ্রড়ফ্রে তখনও দাাঁফ্রড়লয়। 
আধা ফ্রমফ্রনেও টেল না। 'ওকুয়া'র োফ্রড়ফ্রে দফ্রক্ষন োমী টসই রাস্তায় ঢুলক 

টেল। 
সলঙ্গ সলঙ্গ আেমদ মুসা তার োফ্রড়ফ্রে ঘুফ্ররলয় ফ্রনলয় েুেল টসই রাস্তার 

ফ্রদলক। 
আেমদ মুসা লক্ষয করল না, তার োফ্রড়ফ্রে দাাঁড়াবার ির িরই আলরকো 

নীল রলের োফ্রড় তার োফ্রড়লক িাি কাফ্রেলয় দ'ি-আড়াইি েজ দূলর একো 
টঝালির আড়ালল দাাঁফ্রড়লয় িলড়ফ্রেল। োফ্রড়লত দ'জন আলরােী। তারা টচাখ 
রাখফ্রেল আেমদ মুসার উির। আেমদ মুসা  খন তার োড়ী ফ্রনলয় েুেল 'ওকুয়া'র 
োড়ী ট  রাস্তার ঢুলকলে টস রাস্তার ফ্রদলক, তখন দ'জলনর মুলখই একো ক্রুর োফ্রস 
 লুে উিল। একজন বলল, ভাব টদলখই বুঝা ফ্রেলয়ফ্রেল টবো ট উ েলব। এখন 
আর সলন্দে রইল না। ও ঐ োফ্রড়লকই  ললা করলে। আেমদ মুসার োফ্রড় চললত 
শুরু করার ির তারা আেমদ মুসার োফ্রড়র ফ্রিেু ফ্রনল। 

ওকুয়ার োফ্রড়ফ্রে টবি দ্রুত েফ্রতলত এফ্রেলয় চলফ্রেল। আলের টচলয় েফ্রতো 
এখন অলনক টবফ্রি। 

প্রায় দি ফ্রমফ্রনে চলার ির টবি প্রিস্ত রাস্তায় উলি এল োফ্রড়। রাস্তাফ্রে 
ইয়াউফ্রডর্ সাকুডলার ফ্রস-র অির একফ্রে অংি। 

ওকুয়া’র োফ্রড় ‘ইয়াউফ্রডর্ সাকুডলার ফ্রস’-টক িাি বরাবর ক্রস কলর 
আলরকফ্রে বাইলরালর্ প্রলবি করল। 

আেমদ মুসার োফ্রড়ও টসই বাইলরালর্ প্রলবি করল। টরাড় সাইন টদলখ 
আেমদ মুসা বুঝল বাই টরার্ফ্রে 'ফ্রস-৪১'। আেমদ মুসা লক্ষয করল না টসই নীল 
োফ্রড়ফ্রেও ফ্রবড়াললর মত তার ফ্রিেু ফ্রিেু প্রলবি করলে 'ফ্রস-৪১' বাইলরালর্। 

আরও দি ফ্রমফ্রনে চলল োফ্রড়। 
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একোনা একই েফ্রতলত এফ্রেলয় চলফ্রেল ওকুয়ার োফ্রড়। এই রাস্তায় 
োফ্রড়ও কম। আেমদ মুসা ফ্রনফ্রশ্চলন্ত অনুসরন করফ্রেল ওকুয়ার োফ্রড়োর। এই 
ফ্রনফ্রশ্চন্ততায় আনমনা েলয় িলড়ফ্রেল টস। 

সামলনর োফ্রড়োলক দাাঁফ্রড়লয় োকলত টদলখ আনমনা ভাবফ্রে মুহুলতড টকলে 
টেল। োর্ড টিক কষল আেমদ মুসা। তবু তার োফ্রড়ো  ফ্রেলয় 'ওকুয়া'র োফ্রড়র 
ফ্রিক টিেলন ফ্রেলয় দাাঁড়াললা। 

দ্রুত আেমদ মুসা নজর বুলাললা সামলন-র্াইলন-বালম। 
রাস্তার দ'িালি জংেল। চারিালির িফ্ররলবিো টকান িফ্ররতযি এলাকার 

মত ফ্রবিৃংখল। িেলরর টকান মসৃণতা টনই। 
ভ্রু কুফ্রঞ্চত েল আেমদ মুসার। ওকুয়ার োফ্রড়ো এখালন এল টকন? এলতা 

টলাকালয়েীন িফ্ররতযি এক িেরতলী! 
ফ্রিক এই সময়ই টিেলনর নীল োফ্রড়ফ্রে আেমদ মুসার োফ্রড়র টিেলন 

এলস দাাঁড়াল। আেমদ মুসা টসই োফ্রড়োলক টদখল। 
েিাৎ কলরই প্রচডর্ এক ফ্রচন্তার ঝলক নামল আেমদ মুসার টদলে। 
টস ফ্রক ট্রযালি িলড়লে? তালক ফ্রক িফ্ররকল্পনা কলর এই ফ্রনজডন িেরতলী 

এলাকায় ফ্রনলয় আসা েলয়লে? 
মূহুলতডই িি েলয় উিল আেমদ মুসার টদে। অজালন্তই তার োতো েুলে 

টেল িলকলে রাখা ফ্রিস্তললর বালে। ফ্রকন্তু ফ্রবস্মলয়র সালে টস সময় টস টদখল 
টিেলনর নীল োড়ীর দ'িালির দ'দরজা ফ্রদলয় দ'জন টনলম েুলে আসলে তার 
োড়ীর ফ্রদলক। 

দ্রুত আেমদ মুসার োত ফ্ররভলবার সলমত িলকে টেলক টবফ্ররলয় এল। 
োড়ী টেলক টবরুবার জে আেমদ মুসা মুখ ফ্র রালতই টদখল, তার 

োড়ীর দ'িালির দই দরজায় দ'জন তার ফ্রদলক ফ্ররভলবার তাক কলর দাাঁফ্রড়লয় 
আলে। টদলখই ওলদর ফ্রচনলত িারল আেমদ মুসা সুপ্রীম টকােড টেলক এ দ'জন 
টলাকলক অনুসরন কলরই টস আসলে। 

র্ান োলত ফ্ররভলবার ধলর টরলখ ওলদর একজন একোলন োড়ীর দরজা 
খুলল ট লল। টেলস উিল টো টো কলর। বলল, ‘ও! টতামালকই টতা বলস োকলত 
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টদলখফ্রেলাম সুপ্রীম টকালেড আমালদর িালি। তুফ্রমই  ললা করে তােলল 
আমালদর!’ 

‘িাওল টচন এলক?’ টিেলনর নীল োড়ী টেলক আসা দজলনর একজন 
বলল। 

'না, ফ্রচফ্রন না, আজ একবার টদলখফ্রে। সুপ্রীম টকালেডর টরফ্রজিার অফ্র লস 
আমালদর িালি বলসফ্রেল।' 

চারফ্রে ফ্ররভলবারই আেমদ মুসার ফ্রদলক তাক করা। নীল োড়ী টেলক 
টনলম আসা িুলবডর টসই টলাকফ্রেই আবার বলল, 'তােলল বযাো ফ্রেকফ্রেফ্রক নাফ্রক? 
আমরা  ফ্রদ টিেলন িাোরায় না োকতাম, ধরাই েয়লতা িড়তনা বযাো। 
 াদারলক ধেবাদ ট , ফ্রতফ্রন বুফ্রদ্ধো কলরফ্রেললন। ফ্রিেলন নজর রাখলত েলব এমন 
কো আমালদর ফ্রচন্তাও আলসফ্রন।' 

নীল োড়ীর টসই টলাকফ্রে িলকে টেলক ওয়াফ্রকেফ্রক টবর করল। বলল, 
‘টতামরা একেু দাাঁড়াও,  াদালরর সলঙ্গ কো বলল টনই।’ 

বলল টলাকফ্রে ওয়াফ্রকেফ্রকর টবাতাম ফ্রেলি মুলখর কালে তুলল ধরল। 
ওয়াফ্রকেফ্রক টেলক কডি টভলস এল 'আফ্রম িল'।  
'গুর্ ইলভফ্রনং স্যার। আফ্রম ‘অিালরিন সুপ্রীম’-এর রজার। 
 াদারলক চাফ্রিলাম।' 
'িাফ্রিস বাইক ইলদজা টেলেন। আমালক বল। আফ্রম টতামালদর কললর 

অলিক্ষা করফ্রে।' 
'ধেবাদ স্যার, টকােড টেলক আমালদর  ললা কলর আসফ্রেল একজন, 

আমরা তালক ধলরফ্রে।' 
‘ধলরে? িালভা! িালভা! ফ্রেকফ্রেফ্রক নাফ্রক?’ 
'তাই মলন েলি স্যার' 
‘সবডনাি তােলল চীি জাফ্রিস উসাম বাইক আমালদর টিেলন টোলয়ন্দা 

লাফ্রেলয়লে।’ 
'তাই মলন েলি, চীি জাফ্রিলসরই ফ্রেকফ্রেফ্রক এ। টকাে রুম টেলক 

আমালদর  ললা করলে।' 
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'ফ্রিক আলে। চীি জাফ্রিলসর কিাল মন্দ। আমালদর সালে ফ্রবশ্বাস 
ঘাতকতা কলরলে। আমরা এর প্রফ্রতলিাধ টনব।' 

'হ্যাাঁ, প্রফ্রতলিাধ ফ্রনলত েলব স্যার। আমরা এখন ফ্রক করব স্যার?' 
'টতামরা ওলক আেলক রাখ। কাল সকালল িাফ্রিস বাইক ফ্র রলব। দ'জন 

একসালে ফ্রেকফ্রেফ্রকর টিেোলক একবার সা  করব। ফ্রক কো আলে ওর টিলে 
টদখব। তারির...' 

'তােলল কাল সকালল  াদার িাফ্রিস বাইক ট রা ি ডন্ত আমালদর 
অলিক্ষা করলত েলব স্যার।' 

'হ্যাাঁ', বলল একেু টেলম গুর্ ইলভফ্রনং বলল লাইন টকলে ফ্রদল ওিাি 
টেলক। 

এই আকফ্রস্মক কো বলন্ধ রজার টলাকো আেত েল মলন েয়। েিাৎ তার 
কিালো কুফ্রঞ্চত েল। অফুলে তার মুলখ উচ্চাফ্ররত, 'বযাো টশ্বতাংলের বাচ্চা, গুর্ 
ইলভফ্রনংোও ফ্রদলত ফ্রদল না।' 

বলল এলডেনা গুফ্রেলয় টরলখ ওয়াফ্রকেফ্রক িলকলে রাখল। 
উদযত ফ্ররভলবালরর মাঝখালন দাাঁফ্রড়লয় আেমদ মুসা ওয়াফ্রকেফ্রকলত কো 

বলা শুনলত টিল। খুব টলা ভলয়লস কো বলফ্রেল না তারা। 
আেমদ মুসা ফ্রনফ্রশ্চত েললা ট , তালক ওরা ফ্রেকফ্রেফ্রক অেডাৎ সরকারী 

টোলয়ন্দা মলন করলে। 
আেমদ মুসা ফ্রচন্তা টভলে িড়ল কোর িলব্দ। 
ওয়াফ্রকেফ্রকওয়ালা বলফ্রেল, ‘িাওল ফ্রেকফ্রেফ্রক বযাোর িলকে সাচড কলর 

ওর োত-িা টবাঁলধ োফ্রড়লত টতাল।’ 
ওয়াফ্রকেফ্রকওয়ালা ওয়াফ্রকেফ্রক িলকলে টরলখ ফ্ররভলবার োলত তুলল ফ্রনল। 
'িাওল' নালমর টলাকফ্রে তার র্ান োলতর ফ্ররভলবার আেরদ মুসার ফ্রিলি 

টিফ্রকলয় তার বাম োত ফ্রদলয় আেমদ মুসার িলকে সাচড করল। একো ফ্ররভলবার 
োড়া আর ফ্রকেুই টিল না আেমদ মুসার িলকলে। 

তারির আেমদ মুসালক টবাঁলধ আেমদ মুসার োফ্রড়লত তুলল। 
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আেমদ মুসার িালি 'িাওল' নালমর টলাকফ্রে বসল োলত ফ্ররভলবার 
ফ্রনলয়। আর এ োফ্রড়র ফ্রসলে বসল ওয়াফ্রকেফ্রক ওয়ালা 'রজার' নালমর টলাকফ্রে। 

োফ্রড় িােড ফ্রনলয় চললত শুরু করল। 
ফ্রতনফ্রে োফ্রড়ই একসালে চলল।  
ভাবফ্রেল আেলমদ মুসা। 'ওকুয়া'র বুফ্রদ্ধমিা ও সতকডতার বযািালর 

আেলমদ মুসার ফ্রনম্নমালনর ধারণা সৃফ্রি েলয়ফ্রেল। ফ্রকন্তু েত কলয়ক ফ্রমফ্রনলের 
ঘেনাগুললা টেলক আেলমদ মুসার িুলবডর ধারণা িালে টেল। ওরা  লেি সতকড ও 
বুফ্রদ্ধমান। তালক ফ্রঘলর ট লা টেলক শুরু কলর টবাঁলধ োফ্রড়লত টতালা ি ডন্ত টকান 
ভুল বা অসতকডতা ফ্রেল না। 

টকাো্োয় ফ্রনলয়  ালি আেলমদ মুসালক ওরা? এই ফ্রবিলদর মালঝও 
আেলমদ মুসার মলন আনন্দ। এভালব টস ফ্রনশ্চয় 'ওকুয়া'র টকান ঘাফ্রেলত টি েলত 
িারলব। ওলদর কালে টি ো খুব প্রলয়াজন। 

‘ফ্রেকফ্রেফ্রক মোিয় আিনার নাম ফ্রক?’ আেমদ মুসালক িালির টলাকো 
প্রশ্ন করল। 

‘ফ্রেকফ্রেফ্রক।’ ফ্রনফ্রবডকার কলডি বলল আেমদ মুসা। 
আেমদ মুসার কো টিষ েলতই ‘িাওল’ নালমর টলাকফ্রে েভীর দৃফ্রিলত 

তাকাল আেমদ মুসার ফ্রদলক। বলল, ‘সােস টতা খুব টদখফ্রে। আমালদর  তো 
ভদ্র টদখালি, তার এক ভাে ভদ্রও আমরা নই। ফ্রকন্তু ফ্রক করব,  াদার বাইলকর 
ফ্রিকালর টতা আর আমরা োত ফ্রদলত িাফ্রর না।’ 

‘িাওল ফ্রেকফ্রেফ্রকলক বলল টদ, টকান ফ্রেকফ্রেফ্রক আমালদর ফ্রিেু ফ্রনলল তার 
একোই িাফ্রস্ত- মৃতযুদডর্।’ ড্রাইফ্রভং ফ্রসে টেলক বলল রজার। 

‘ফ্রকন্তু এক ফ্রেকফ্রেফ্রক মরলল আলরক ফ্রেকফ্রেফ্রক আসলব। ফ্রেকফ্রেফ্রক টমলর 
টিষ করা  ায় না।’ বলল আেমদ মুসা। 

‘তুফ্রম টবাধ েয় নতুন ফ্ররক্রুে। তাই জাননা ট  টতামালদর বস’রা আমালদর 
টনতালদর ড্রইংরুলম একেু বসলত িারলল কৃতােড েন। টতামরা মত দিো মরললও 
তারা রা করলব না।’ 

‘বস’রা টিষ কো নয়, সরকারও আলে।’ 
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টো টো কলর টেলস উিল িাওল ও রজার দ’জলনই। িাওল বলল, 
‘ফ্রেকফ্রেফ্রক সব খবর রাখ, এ খবর রাখ না ট , আমালদর এনফ্রজওগুললার আিীবডাদ 
ও অেড না েলল সরকার সরকার েলত িারলব না, সরকার সরকার োকলব না।’ 

িেলরর িূবড প্রালন্ত িেরতলীর একো িুরলনা বাফ্রড়র সামলন ফ্রেলয় ফ্রতনো 
োফ্রড় দাাঁড়াল। 

প্রাচীর টঘরা ফ্রবিাল এলাকার মলধয দ’তলা একো বাফ্রড়। টবি বড়। 
বাফ্রড়লত প্রলবলির একো মাত্র টেে। 
ফ্রসংে দয়ালরর মত ফ্রবিাল। বন্ধ। 
সামলনর োফ্রড় ট  ড্রাইভ করফ্রেল টস টনলম দরজা খুলল ফ্রদল। এর অেড এ 

বাফ্রড়লত টেলের দরজা খুলল টদবার টকউ টনই। 
টেে ফ্রদলয় প্রলবি করল ফ্রতনফ্রে োফ্রড়। 
টভতরো আরও টবিী অিফ্ররষ্কার। 
এক সমলয়র িাের ফ্রবোলনা রাস্তাো ধুলা-ময়লায় একদম টঢলক টেলে। 
ফ্রতনফ্রে োফ্রড় ফ্রেলয় দাাঁড়াল বাফ্রড়ফ্রের সামলন। একো ফ্রসংে দরজার মুলখ। 
‘আিনালদর বস  াদার বাইক এই টিালড়া বাফ্রড়লত োলক?’ প্রশ্ন করল 

আেমদ মুসা। 
টো টো কলর টেলস উিল ‘িাওল’ নালমর িালির টলাকো। বলল, 

‘ফ্রেকফ্রেফ্রক মিায়, এো টকােড ও বন্দীখানা। এখালন ফ্রবচার েয় এবং িাফ্রস্ত বাস্তবায়ন 
েয়।’ 

‘বন্দীখানা, ফ্রকন্তু টলাক টতা টদখফ্রে না। িাোরাদার টকাোয়? এত ময়লা-
আবজডনা টকন?’ 

‘ খন প্রলয়াজন িাোরাদার োলক। প্রদিডনীর জলে টকান িাোরাদার 
রাখা েয় না।’ 

িালয়র বাাঁধন খুলল আেমদ মুসালক ওরা োফ্রড় টেলক নামাল। 
আেমদ মুসা  তই বাফ্রড়ো টদখলে স্তফ্রম্ভত েলি। চুন-কাম, োিার খলস 

িলড়লে বাফ্রড়ফ্রের, ইেও অলনক জায়ো টেলক খলস টেলে। ফ্রকন্তু বাফ্রড়োর ফ্রনমডাণ 
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তিলী অিরূি। মলন েলি টস ট ন টেলনর টকান ভাো প্রাসালদর সামলন 
দাাঁফ্রড়লয়। 

টদয়াললর ইে টদলখ আেমদ মুসার মলন েললা এক বা একাফ্রধক িতাব্দীর 
টবিী বয়স েলব বাফ্রড়োর। 

অলনকগুললা ফ্রসাঁফ্রড় টভলে ফ্রসংে দরজার সামলন প্রিস্ত উিালন ফ্রেলয় 
দাাঁড়াললা তারা। ফ্রসাঁফ্রড় টদলখ আেমদ মুসা বুঝল দামী িাের লাোলনা ফ্রেল ফ্রসাঁফ্রড়র 
ধািগুললালত। খুলল টনয়া েলয়লে টসগুললা। ফ্রসংে দরজা ও টদয়াললর টচোরা 
টদলখও আেমদ মুসা বুঝল এক সময় টসগুললালতও দামী িাের লাোলনা ফ্রেল। 

দরজায় নক করল রজার। 
কলয়ক বার একরাি ভয়ংকর েজডন টিানা টেল। তারিরই দরজা খুলল 

টেল। 
দরজায় টদখা টেল টনলড় মাো িবডতাকৃফ্রত একজনলক। কয়লার মত 

কাললা োলয়র রং। ফ্রতনফ্রে ভীষণাকৃফ্রতর ব্ল্াক-োউডর্ তার সালে। কুকুরগুললা টচন 
ফ্রদলয় বাাঁধা। টচনগুললা েফ্ররলা-ললাকফ্রের োলত। 

ফ্রতনফ্রে ব্ল্াক-োউলডর্র টচাখই আেমদ মুসার উির ফ্রনবদ্ধ। টচালখ আগুন 
তালদর। আেমদ মুসার উির ঝাাঁফ্রিলয় িড়ার মত টিাাঁজ তালদর। 

কুকুরগুললা টেলন ফ্রনলয় প্রিস্ত কফ্ররলর্ালরর এক িালি সলর দাাঁড়াল েফ্ররলা 
টলাকো। 

েফ্ররলা টলাকফ্রে মাো ঝুফ্রকলয় অফ্রভবাদলনর জবালব রজার বললফ্রেল 
‘ব্ল্যাক-বুল টতামার আলরকো ফ্রিকার ফ্রনলয় এলাম। তলব ফ্রবচার এখলনা েয়ফ্রন, 
কাল  াদার আসলবন।’ 

বলল টভতলর প্রলবি করল ওরা আেমদ মুসালক ফ্রনলয়। 
বাইলরর টেলক বাফ্রড়র টভতলরর অবিা ভাল। িাের তুলল টনয়ায় 

টদয়াললর ো ক্ষতফ্রবক্ষত, ফ্রকন্তু অফ্রধকাংি জায়োয় োিার ফ্রেলক আলে। 
কফ্ররলর্ার আলরকো বড় দরজার সামলন ফ্রনলয় টেল। দরজার ফ্রদলক 

তাকালত ফ্রেলয় দরজার অলনকখাফ্রন উিলর টভফ্রডেললেলর আেলক টেল আেমদ 
মুসার টচাখ। টভফ্রডেললেরোয় লতা-িাতার সুন্দর জযাফ্রমফ্রতক ফ্রর্জাইন। 
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ফ্রর্জাইলনর টকলন্দ্র একো অধডচন্দ্র। অধডচলন্দ্রর টিলে একো ভাো ফ্রর্জাইন।  ালক 
একো েম্বলুজর অধডাংি বলল মলন েলি। 

চমলক উিল আেমদ মুসা। ফ্রক্রলসডে এল টকালেলক এখালন? 
আনমনা েলয় িড়ায় চলার েফ্রত কলম ফ্রেলয়ফ্রেল আেমদ মুসার। 
টিেন টেলক িাওললর ফ্ররভলবালরর বাাঁে আেমদ মুসার মাো সামলনর 

ফ্রদলক টিলল ফ্রদল। 
সফ্রম্বত ফ্র লর টিলয় আবার চললত শুরু করল টস। 
দরজাো টিরুললই টদখা টেল ফ্রর্ম্বাকৃফ্রতর একো ফ্রবরাে েলঘর। 

ফ্রর্ম্বাকৃফ্রত েলঘলরর তদলঘডযর একো প্রান্ত শুরু েলয়লে এই দরজা টেলক। দরজায় 
দাাঁফ্রড়লয় সামলন তাকালল নাক বরাবর টসাজা আলরক প্রালন্ত একো বড় ফ্রসংোসন। 
আর ফ্রসংোসলনর সামলন েল ঘলরর দই প্রান্ত ফ্রদলয় ধনুলকর মত সাফ্ররবদ্ধ েদী আাঁো 
আসন। ফ্রকন্তু ফ্রসংোসন ফ্রকংবা এসব আসলনর সবগুললাই ক্ষত-ফ্রবক্ষত, কংকাল 
মাত্র। 

েল ঘরফ্রেলক আেমদ মুসার একো দরজার কক্ষ বলল মলন েললা। 
ফ্রসংোসলনর উির নজর বুলালত ফ্রেলয় আেমদ মুসা আবার টসই ফ্রবস্মলয়র 
মুলখামুফ্রখ েললা। ফ্রসংোসলনর িীলষড টস একো অধডচন্দ্র টখাফ্রদত টদখল। 

আলে আলে োাঁেফ্রেল আেমদ মুসা। টিেলন রজার, িাওল এবং তালদর 
সােী দ’জন ও ব্ল্যাক বুল নালমর টলাকফ্রে তার ফ্রিেলন ফ্রতনফ্রে কুকুর োলত। 

আেমদ মুসা েলঘলরর মাঝামাফ্রঝ টি াঁেলতই টিেন টেলক রজার বলল, 
‘বাাঁলয়র বড় দরজা ফ্রদলয়।’ 

আেমদ মুসা বাাঁলয় ঘুলর দরজার মুলখামুফ্রখ ফ্রেলয় দাাঁড়াল। দরজায় চাি 
ফ্রদলতই দরজা খুলল টেল। দরজাফ্রে একো ফ্রসাঁফ্রড়র মুলখ। ফ্রসাঁফ্রড়ো টনলম টেলে 
ফ্রনলচর ফ্রদলক, ভূেলভড। 

আেমদ মুসা দাাঁড়াললা ফ্রসাঁফ্রড় মুলখ। 
টিেন টেলক রজার বলল উিল, ‘ব্ল্যাক বুল ফ্রেকফ্রেফ্রকর োলত-িালয় টবফ্রড় 

িফ্ররলয় টরলখ এলসা ফ্রনলচ।’ 
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এফ্রেলয় এল ব্ল্যাক বুল। প্রেলম টস টলাোর টবফ্রড় িফ্ররলয় ফ্রদল আেমদ 
মুসার িালয়। তারির োলতর বাাঁধন খুলল োলত টলাোর টবফ্রড় িফ্ররলয় ফ্রদল। 

আেমদ মুসা ফ্রবফ্রস্মত। োত-িালয়র টবফ্রড়গুললার প্রাচীন ফ্রর্জাইন, ফ্রকন্তু 
তালত মর্ানড তালা ফ্রসলিম। 

োলত-িালয় টবফ্রড় িফ্ররলয় ব্ল্যাক বুল টলাকফ্রে টখলনার মতই আেমদ 
মুসালক কাাঁলধ তুলল ফ্রনলয় ফ্রসাঁফ্রড় ফ্রদলয় নামল ফ্রনলচ। 

ফ্রসাঁফ্রড়র দ’ফ্রে বাাঁক ঘুলর ব্ল্যাক বুল টমলঝয় নামল, লক্ষয করল আেমদ 
মুসা। তার মলন েললা তারা িলনর  েু ফ্রনলচ টনলমলে। 

টমলঝলত টনলমই ব্ল্যাক বুল কাাঁধ টেলক আেমদ মুসালক েুাঁলড় ফ্রদল 
টমলঝলত। 

আেমদ মুসা এর জলে প্রস্তুত ফ্রেল না। োত-িা বাাঁধা অবিায় িি 
টমলঝর ফ্রবরুলদ্ধ প্রফ্রতরক্ষারও টকান উিায় ফ্রেল না। 

কাত েলয় আাঁেলড় িলড়ফ্রেল িি টমলঝর উির। টিষ মুেূলতড শ্বাস বন্ধ 
কলর আঘাত সামলল টনবার টচিা কলরফ্রেল। ফ্রকন্তু তবু ঘাড় ও িাাঁজরো তার ট ন 
টোঁতলল টেল। আঘালতর তীি প্রফ্রতফ্রক্রয়ায় মাোো ফ্রঝম ফ্রঝম কলর উিল। 

ধীলর ধীলর মাোো টস টমলঝর উির টরলখ ফ্রচৎ েলয় শুলয় আঘাতো েজম 
করার টচিা করললা। 

‘তুই ফ্রবলদিী ফ্রক কলর ফ্রেকফ্রেফ্রক েফ্রল?’ ভাো  রাসীলত বলল ব্ল্যাক বুল। 
আেমদ মুসা টকান জবাব ফ্রদল না। টচাখ বুলজ ফ্রেল টস। 
ব্ল্যাক বুল তার োলমর মত িা ফ্রদলয় আেমদ মুসার িরীরোলক বললর মত 

েফ্রড়লয় বলল, ‘টরি টন, কাল টতা  লমর বাফ্রড় ট লত েলব!’ 
আেমদ মুসা েতাি েলয় িলড়ফ্রেল। তার আিা বন্দী েবার ির ওকুয়ার 

টকান ঘাফ্রেলত  াবার সুল াে েলব এবং ওমর বায়ালদর মুি করার একো িে টস 
িালব। ফ্রকন্তু এো ওকুয়া’র টকান ঘাফ্রে নয়। মলন েলি এ টিালড়া বাফ্রড়ো ওলদর 
ফ্রনকৃি ধরলনর টকান বন্দী খানা এবং এ ধরলনর বন্দীখানায় ওমর বায়া এবং র্ঃ 
ফ্রর্ ারফ্রজসলক তারা রাখলব না। ব্ল্যাক বুল-এর কো আেমদ মুসার ফ্রচন্তায় নাড়া 
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ফ্রদল। ব্ল্যাক বুললর মত টমাো বুফ্রদ্ধর টলালকর কাে টেলক ফ্রকেু কো টবর করা ট লত 
িালর। 

এসব ফ্রচন্তা কলর আেমদ মুসা ব্ল্যাক বুললর কোর জবালব বলল, ‘ ম বুফ্রঝ 
টতামালদর বলল টেলে?’ 

‘এই অন্ধ কুিফ্ররলত টঢাকার ির টকউ এখান টেলক টবর েয়ফ্রন। এখান 
টেলক টেলে টসাজা  মাললয়।’ 

‘মলন েলি ফ্রমফ্রেল কলর মানুষ এখালন আলস  মাললয়  াবার জলে!’ 
‘এই অন্ধ কুিফ্ররলত কংকাল ও নরমুলডর্র ফ্রমফ্রেল টদখললই টসো বুঝলত 

িারলব।’ 
আেমদ মুসা চারফ্রদলক তাকাল। 
অন্ধ কুিফ্ররফ্রে ফ্রবিাল। দ’প্রালন্তর টিষো টবাঁলক টেলে বলল টদখা  ালি 

না। 
টমলঝর এখালন-লসখালন েফ্রড়লয় আলে নরকংকাল এবং মানুলষর মাোর 

খুফ্রল। 
অন্ধ কুিফ্ররর বাতাস নালক লােলতই একো তীি েন্ধ টিলয়ফ্রেল আেমদ 

মুসা। এখন টস বুঝলত িারল েলন্ধর উৎস ফ্রক। 
আেমদ মুসার কালে িফ্ররষ্কার েললা, খুলন ‘ওকুয়া’ এই িুরালনা 

বাফ্রড়োলক অতীলত রাজা-বাদিােলদর মলতা বধযভুফ্রম ফ্রেসালব বযবোর করলে। 
 ালক তারা েতযা করলব তালক এখালনই ফ্রনলয় আলস। ফ্রজজ্ঞাসাবাদ বা ফ্রন ডালতনর 
ির তালদর েতযা করা  েয় বা ফ্রতলল ফ্রতলল তালদর মৃতযুবরণ করলত েয়। 

‘এত টলাকলক টতামরা েতযা কলরে?’ ব্ল্যাক বুললর কোর জবালব বলল 
আেমদ মুসা। 

‘এ আর কত! বড় ও ফ্রবিজ্জনক ফ্রিকার োড়া এখালন কাউলক আমরা 
আফ্রন না।’ 

‘বড় ও ফ্রবিজ্জনক বন্দী এখন তােলল টতামালদর টনই টদখফ্রে, আফ্রম 
একা এখালন!’ 

‘টনই টকন? আলে অে জায়োয়।’ 
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‘আরও জায়ো টতামালদর আলে?’ 
‘অবেই আলে।’ 
‘এই ইয়াউফ্রডর্লতই?’ 
‘এত প্রশ্ন করে টকন? ও, তুফ্রম টতা ফ্রেকফ্রেফ্রক। আিা কত টবতন িাও 

ট , এভালব মরলত এলসে? সরকালরর টবিীর ভাে টলাকই টতা ‘ওকুয়া’টক ঘাোয় 
না। টতামার ভীমরফ্রত েললা টকন?’ 

‘মলন কর ফ্রক ট , টতামরা ফ্রিক কাজ করে?’ 
‘অবেই। আমরা খৃলির তসফ্রনক।’ 
‘ফ্রকন্তু টতামরা একজন ফ্রবখযাত  রাসী টলাকলক িণবন্দী কলর টরলখলো। 

অেচ টস ফ্রনলদডাষ-ফ্রনরিরাধ। এো ফ্রক খৃলির তসফ্রনলকর কাজ?’ 
‘এো টনতালদর বযািার। তাাঁরা  া কলরন খৃলির জলেই কলরন।’ 
‘ রাফ্রস ঐ ভদ্রললাকলক টতামরা ফ্রনশ্চয় আমার মত কলর রাখফ্রন।’ 
‘তুফ্রম টতা টদফ্রখ সাংঘাফ্রতক টলাক,  লমর বাফ্রড়র দয়ালর দাাঁফ্রড়লয় অেলক 

ফ্রনলয় মাো ঘামাি।’ 
‘টকন তুফ্রমও ফ্রক মানুষ নও? টতামার মন টনই? মানুলষর দঃখ টতামার 

মনলক নাড়া টদয় না?’ 
‘টদখ ওসব ফ্রকেু আমরা বুফ্রঝ না। টচ ে িুরুষ ধলর আমালদর টিিা খুন 

করা।’ 
‘বালির মত টেলল েয় না। টচ ে িুরুলষর কো বলে টকন?’ 
টো টো কলর টেলস উিল ব্ল্যাক বুল। বলল, ‘আমালদর টক্ষলত্র ওসব 

নীফ্রতকো খালে না। খুন আমালদর ফ্রবজলনস। তাই আমরা সব সময় িফ্রিমালনর 
োলত োফ্রক। একো েল্প বফ্রল  টিান। এই বাফ্রড়র ফ্র ফ্রন ফ্রনমডাতা ও মাফ্রলক, ফ্রতফ্রন 
আমার দাদালক ফ্রনলয়ফ্রেললন বফ্রর্ োর্ড ফ্রেলসলব।  রাসীরা এলল তারাই িাসলনর 
মাফ্রলক েয়। আমার দাদা তালদর একো ফ্রমিনারী িলক্ষর সালে ট াে ফ্রদলয় এই 
বাফ্রড় লুে করায় এবং বাফ্রড়র বৃদ্ধ মাফ্রলক ও তার েীলক েতযা কলর। এই ঘর তালদর 
ফ্রেল ধন ভাডর্ার। িলর  রাসী টদিীয় ফ্রমিনারী ঐ সংিা দাদালক ফ্রদলয় ঐ বৃদ্ধ ও 
তার েীলক খুন করায়। টসই টেলক আমরা ঐ ফ্রমিনারী িলক্ষর টিিাদার খুফ্রন।’ 
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‘টতামার এ ফ্রমিনারী িলক্ষর নাম ফ্রক?’ 
‘টতামার প্রলশ্নর উির ফ্রদলত আফ্রম এখালন আফ্রসফ্রন। তুফ্রম মর, আফ্রম 

চললাম।’ বলল ব্ল্যাক বুল ঘুলর দাাঁড়াল চলল  াওয়ার জলে। 
আেমদ মুসা বলল, ‘ফ্রমঃ ব্ল্যাক বুল প্রলশ্নর উির ফ্রদও না ফ্রিক আলে। ফ্রকন্তু 

তুফ্রম টতামার দাদা ও আব্বার মত নও। েলল দাদার ঐ েল্প তুফ্রম করলত না।’ 
ব্ল্যাক বুল ধীলর ধীলর ঘুলর দাাঁড়াল। 
তার টচাখ দ’ফ্রে ফ্রনবদ্ধ েললা আেমদ মুসার ফ্রদলক। 
টচাখ দ’ফ্রে িান্ত। কয়লার মত কাললা মুলখ িালির কুৎফ্রসত আবরণ টভদ 

কলর ফ্রনষ্পাি ফ্রবষ্মলয়র  একো আভা  লুে উিল। 
একইভালব অলনকক্ষণ টচলয় রইল আেমদ মুসার ফ্রদলক। 
অলনকক্ষণ টচলয় টেলক ধীর কলডি বলল, ‘তুফ্রম ফ্রেকফ্রেফ্রক নও, তুফ্রম টক?’ 
‘টকন? এ প্রশ্ন টকন?’ 
‘ফ্রেকফ্রেফ্রকলদর আফ্রম ফ্রচফ্রন। ওরা টতামার মত কলর কো বলল না। টতামার 

কোয় সংষ্কারলকর কডি, টতামার টচালখ সংোরলকর দৃফ্রি। বল তুফ্রম টক?’ 
‘তার আলে আমার প্রলশ্নর জবাব দাও।’ 
টো টো কলর টেলস উিল ব্ল্যাক বুল। ফ্রকন্তু তার শুকলনা োফ্রসলক একো 

জমাে ফ্রবদ্রুি বলল মলন েললা। বলল টস, ‘দাদা ও আব্বা ফ্রমলল  ত খুন কলরলে, 
আফ্রম তার ফ্রিগুণ খুন কলরফ্রে। সুতরাং বুঝলতই িারে টতামার কো সতয নয়।’ 

‘টিিা এবং মন আলাদা েলত িালর ফ্রমঃ ব্ল্যাক বুল।’ 
‘রলির সাের টস মনলক রালখফ্রন, চািা ফ্রদলয়লে।  াক। টতামার জলে 

দঃখ েলি। তুফ্রম টক?’ 
‘আফ্রম ফ্রেকফ্রেফ্রক নই। আফ্রম বাইলর টেলক এলসফ্রে দ’জন টলাকলক 

বন্দীদিা টেলক উদ্ধালরর জলে।’ 
‘ফ্রকন্তু এলদর ফ্রিেু ফ্রনলয়ফ্রেলল টকন?’ 
‘এলদর োলতই ওাঁরা দ’জন বন্দী আলেন।’ 
‘আমার মলন েলি, তুফ্রম একজন ভাল মানুষ। ফ্রকন্তু টতামার ভােয 

খারাি। টতামালক েতযা করলত আমার কি েলব।’ 
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‘তােলল আমার কোই ফ্রিক। টতামার টিিা এবং মন আলাদা।’ 
ব্ল্যাক বুল বলস িড়ল। তার টচালখ শুে দৃফ্রি। বলল, ‘সফ্রতয বলে আমার 

মন নামক ফ্রকেু আলে?’ তার কো খুব টভজা টিানাল। 
‘টকন মন টতামার টনই মলন কর?’ 
‘না টনই। আমার দাদার ফ্রেল না, আব্বার ফ্রেল না, আমারও টনই।’ 
‘আবার তুফ্রম টিিা এবং মনলক এক কলর টদখে।’ 
‘তুফ্রম সব জান না। টলাভ, ফ্রবশ্বাসঘাতকতা, টনমকোরাফ্রম ইতযাফ্রদ টিিা 

েলত িালর না। তােলল টিান।’ 
বলল একেু োমল ব্ল্যাক বুল। তারির শুরু করল, ‘আমার ফ্রিতিৃুরুলষর 

বাসভূফ্রম ফ্রেল মধয আফ্রিকা প্রজাতলন্ত্রর ‘সললা’ িেলর। সংঘ নদীর তীলর ফ্রেল 
আমালদর বাফ্রড়। আমার দাদ ‘কমডর্ কাল্লা’ তখন নবয  ুবক। কুফ্রস্তেীর ফ্রেলসলব 
ফ্রবখযাত। সংঘ নদী তখন দাস বযবসায়ীলদর আনালোনায় ফ্রবিজ্জনক েলয় 
উলিফ্রেল। এক টভালর আমালদর নদী তীলরর বাফ্রড় আক্রান্ত েললা দাস 
বযবসায়ীলদর িারা। ওলদর বন্দুলকর কালে আমালদর তীর এবং বষডার প্রফ্রতলরাধ 
টবফ্রিক্ষণ ফ্রেকল না। দাদর আব্বা-আম্মা ফ্রনেত েললা। আর বন্দী েললন দাদ। 
োত-িা টবাঁলধ দাদলক আরও অলনলকর সালে টন কার টখালল ট লল রাখা েললা। 
সংঘ নদী টবলয় তালদর আনা েললা কংলোর ‘ওলয়সু’ িেলর। দাস-বযবসায়ীলদর 
বড় টকন্দ্র ফ্রেল এো। 

ফ্রনয়ম  ফ্রেল, দাস বযবসালয়র জলে বন্দীলদর না খাইলয় টরলখ দবডল  কলর 
ট লা েলতা। 

দাদরা  খন ‘ওলয়সু’টত টি াঁেললন, তখন তারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জজডফ্ররত। 
মধয আফ্রিকা প্রজাতলন্ত্রর ‘সললা’ টেলক ‘ওলয়সু’ ি ডন্ত এক সিালের িে 
এলসলে। সাত ফ্রদলনর মলধয মাত্র একফ্রদন একলবলা টখলত ফ্রদলয়লে। িাফ্রন টখলত 
ফ্রদলয়লে প্রফ্রতফ্রদন একবার। 

দাদরা  খন ‘ওলয়সু’টত টি াঁেল, তখন তারা ি যািায়ী। 
ওলয়সু’টত আসার ির দাস বযবসায়ীরা মলন েয় ফ্রকেু সদয় েললা 

বন্দীলদর প্রফ্রত। ওলদর টখলত টদয়া েললা এবং টখাললর বাইলর মুি বাতালস ফ্রনলয় 
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আসা েললা তালদরলক। িালয়র টবফ্রড় খুলল টদয়া েললা টখাললর উির োাঁোোাঁফ্রে 
করার জলে। 

টন কার দই প্রালন্ত দইজন রাইল লধারী তালদর িাোরা ফ্রদফ্রিল। 
দাদ মুফ্রির জলে মফ্ররয়া েলয় উলিফ্রেললন। এইেুকু সুল ােও ফ্রতফ্রন নি 

করললন না। টন কা টেলক ঝাাঁফ্রিলয় িড়ললন ফ্রতফ্রন িাফ্রনলত। 
দাদ সাাঁতলর নদীর উির িালড় ওিার জলে েুলেফ্রেললন। ওলদর দ’জনও 

িাফ্রনলত ঝাাঁফ্রিলয় দাদর ফ্রিেু ফ্রনললন। িলর একো টোে টবােও দাদলক ধরার জলে 
েুেল। 

অপ্রফ্রতিন্দ্বী সাাঁতারু ফ্রেললন দাদ। সুতরাং সাাঁতালর ওরা িারল না দাদর 
সালে। 

তীলর উিার ির টদ াঁলড়ও তারা িারল না দাদর সালে। নদীর তীর ধলর 
িফ্রশ্চম ফ্রদলক িােললর মত েুেফ্রেললন দাদ। 

টদ াঁলড় ওরা  খন দাদর সালে টিলর উিল না, তখন গুলী করল। গুলী 
ফ্রেলয় ফ্রবদ্ধ েললা দাদর িালয়। 

সামলনই একো টমাের টবাে বাাঁধা ফ্রেল ঘালে। দাদ গুলীফ্রবদ্ধ েলয় িলড় 
টেললন টন কার সামলনর তীরোয়। 

ওরা েুলে ফ্রেলয় গুলী ফ্রবদ্ধ  ন্ত্রণা কাতর দাদলক ফ্রঘলর দাাঁড়াল। 
এই সময় টবাে টেলক টনলম এললন মধয বয়সী একজন ভদ্রললাক। 

ভদ্রললাকফ্রে কৃষ্ণাংে, ফ্রকন্তু ফ্রিক ফ্রনলরা নয়। নাক খাড়া, চুল সরল, মুলখ এফ্রিয়ান 
বা ইউলরািীয় টচোরা। 

ভদ্রললাক টবাে টেলক টনলম চারজন টশ্বতাংেলক একজন গুলী ফ্রবদ্ধ 
কৃষ্ণাংেলক ফ্রঘলর োকলত টদলখ এফ্রেলয় এললন এবং িফ্ররষ্কার  রাসী ভাষায় 
ফ্রজলজ্ঞস করললন, ‘ফ্রক বযািার? ফ্রক ঘলেলে?’ 

দাস বযবসায়ী টশ্বতাংেরা তার কোর ফ্রদলক কণডিাত না কলর দাদলক ফ্রেড় 
ফ্রেড় কলর টেলন ফ্রনলয় ট লত শুরু করল। 

ভদ্রললাক েুলে এলস ওলদর িে টরাধ কলর দাাঁড়াললন। 
ওলদর একজন বলল, ‘িে টেলড় ফ্রদন। এ আমালদর ক্রীতদাস।’ 
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‘আফ্রম ওলক ফ্রজলজ্ঞস করব, ও ক্রীতদাস ফ্রকনা। টতামরা ওলক টকাো 
টেলক ফ্রকলনে, ও বলুক।’ 

দাদ ফ্রচৎকার কলর উিল, ‘ওরা ধলর এলনলে আমালক আমার আব্বা-
আম্মালক েতযা কলর।’ 

সলঙ্গ সলঙ্গ ওরা ফ্রিস্তল তুলল ভদ্রললাকলক লক্ষয কলর। ভদ্রললালকর োলত 
ফ্রেল টিনোন। ফ্রবদযত েফ্রতলত তা উলি এলস গুলী বৃফ্রি করল। 

এ রকমো ওরা ভালবফ্রন। টকান কৃষ্ণাংে টশ্বতাংেলক এইভালব গুলী 
েুড়লত সােস িালব তা তারা ফ্রচন্তা কলরফ্রন। সম্ভবত ফ্রিস্তল তুললফ্রেল ভয় টদখাবার 
জলে। গুলীলত ওলদর চারজলনর টদে ঝাাঁঝরা েলয় টেল। 

ভদ্রললাক দাদলক িাাঁজালকালা কলর তুলল টবালে ফ্রনলয় এল এবং সলঙ্গ 
সলঙ্গই িােড ফ্রদল টবাে। বলল, ‘খবর িাবার ির ‘ওলয়সু’ টেলক দাস বযবসায়ী 
িয়তানরা এক টজাে েলয় েুলে আসলব।’ 

‘ফ্রকন্তু টকাোয় িালালবন। নদী িলে ফ্রক ওলদর োত টেলক বাাঁচা  ালব?’ 
ফ্রজলজ্ঞস কলরফ্রেল ক্রু। 

‘আফ্রম সংঘ নদী ফ্রদলয়  াব না। আফ্রম কযালমরুলনর ফ্রদজা নদীলত ঢুকব। 
ফ্রদজার মত টোে ও দেডম নদীলত ওরা ঢুকলব না’। 

এই ভালবই দাদ ভদ্রললাকফ্রের আশ্রয় লাভ করললা। ভদ্রললাক দীঘড িলনর 
ফ্রদন এ নদী টস নদী টবলয় ইয়াউফ্রডর্লত এলস োফ্রজর েললন। ট ফ্রদন ফ্রতফ্রন 
ইয়াউফ্রডর্লত টি াঁফ্রেললন, টসফ্রদনই িলনর টষাল বেলরর তাাঁর একমাত্র টেলল মারা 
টেল। 

টেললফ্রের কবর টদয়া েললা ইয়াউফ্রডর্লত। কবর টদয়ার সময় আমার দাদ 
বুঝললন ভদ্রললাকফ্রে মুসলমান। 

ভদ্রললালকর েন্তবয ফ্রেল নাইলজফ্ররয়ার লালোস অেবা ‘কালনা’ িের এবং 
টসখান টেলক েলজ্জ চলল  াওয়া এবং েজ্জ টিলষ মফ্রদনায় িায়ী েওয়া। 

ফ্রকন্তু টেলল মারা  াওয়ার ির এলকবালর টভলে িড়ললন ভদ্রললাক। 
ফ্রনলজও অসুি েলয় িড়ললন। ফ্রিক করললন, টেললর কবলরর িালিই েলড় তুললবন 



অন্ধকার আফ্রিকায়  88 

 

িায়ী ফ্রনবাস। দাদলক বলললন, তুফ্রম সম্পূণড মুি। বাফ্রড়লত ফ্র লর  াও। ফ্রকংবা 
টতামার ট খালন ভাললা লালে ট লত িার। 

দাদ বলললন, বাফ্রড়লত আমার টকউ টনই। আিফ্রন আমালক নতুন জীবন 
ফ্রদলয়লেন। আিনার ধমডও আমার ভাললা টললেলে। আফ্রম ইসলাম রেণ কলর 
আিনার িালয়র কালেই োকলত চাই। 

ভদ্রললাক দাদলক সন্তান ফ্রেলসলব বুলক টেলন ফ্রনলয়ফ্রেললন। এবং একমাত্র 
টমলয় আলয়িালক ফ্রবলয় ফ্রদলয়ফ্রেললন দাদর সালে।’ 

োমল ব্ল্যাক বুল। 
‘ফ্রকন্তু টতামার এ কাফ্রেনীলত ফ্রক বুঝা টেল?’ বলল আেমদ মুসা। 
‘টিষ করলত দাও।’ বলল আবার শুরু করল ব্ল্যাক বুল, ‘আসল কাফ্রেনী 

শুরুই েয়ফ্রন। ভদ্রললাক ফ্রেললন মেৎ হৃদয় এক রাজিতু্র। তার নাম ফ্রেল  ায়দ 
রাফ্রিফ্রদ। উির কযালমরুলনর মারুয়া উিতযাকায় এলদর রাজত্ব ফ্রেল। িাশ্বডবতডী 
চাদ ও নাইলজফ্ররয়ারও ফ্রকেু এলাকা ফ্রেল এই রাজলত্বর অধীন। ফ্রিতার মৃতযুর ির 
 ায়দ রাফ্রিফ্রদ রালজযর সুলতান েন। ফ্রকন্তু রাজলত্বর অফ্রভলাসী টোে ভাইলয়র 
ষড় লন্ত্র অতযন্ত বযফ্রেত েলয় টোে ভাইলক ফ্রসংোসন টেলড় ফ্রদলয় িফ্ররবার সলমত 
ফ্রনরুলেি েন। প্রেলম  ান চালদ, তারির মধয আফ্রিকা প্রজাতলন্ত্রর দেডম অঞ্চল 
‘টবামাসায়’ বসবাস করলত োলকন। সংঘ নদী তীরবতডী ‘টবামাসা’ বন্দরফ্রে 
কযালমরুন, মধয আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র ও কংলোর সংেম িলল। দীঘড ২০ বের এখালন 
বসবাস করার ির েলজ্জর উলেলে ‘টবামাসা’ তযাে কলরন। তারির ‘ওলয়সু’টত 
অবিান কালল দাদর সালে তার সাক্ষাত েয়।’ 

োমল ব্ল্যাক বুল। 
‘োমলল টকন। চমৎকার টতামার কাফ্রেনী। ফ্রকন্তু তুফ্রম ফ্রক বললত চাও 

এখলনা বুফ্রঝফ্রন।’ বলল আেমদ মুসা। 
‘বলফ্রে। এর িলরর কাফ্রেনী আমার দাদর ফ্রবশ্বাসঘাতকতার কাফ্রেনী। 

 ায়দ রাফ্রিফ্রদ ইয়াউফ্রডর্র ফ্রবিাল এলাকা ফ্রকলন অল্পফ্রদলনই ফ্রবখযাত েলয় 
উলিফ্রেললন এবং বযবোর ও বদােতার গুলণ ফ্রতফ্রন িাণীয় টলাকলদর হৃদয় জয় 
কলরফ্রেললন। ফ্রকন্তু তার এই জনফ্রপ্রয়তা তার জলে কাল েলয় দাাঁড়ায়। কযালমরুলন 
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িফ্রশ্চমী িাসকলদর সালে খৃিান ফ্রমিনারী সংেিন সমূলেরও আেমন ঘলে।  ায়দ 
রাফ্রিফ্রদ তালদর চক্ষুিূল েলয় দাাঁড়ায়। আমার দাদ খৃিান ফ্রমিনারীলদর প্রললাভলনর 
ফ্রিকার েলয় িলড়ন। অেড ফ্রবলিষ কলর নারী ফ্রদলয়  াাঁলদ ট লল তালক সম্পূণড 
বিীভূত করা েয়। খৃিান ফ্রমিনারীলদর োলেডে ফ্রেল  ায়দ রাফ্রিফ্রদর ধমড প্রচার বন্ধ 
করা এবং তাাঁর অেড ও সম্পফ্রি আত্মসাত করা। দাদলক ফ্রদলয় অতযন্ত মমডাফ্রন্তকভালব 
এ কাজফ্রে আিাম টদয়া েয়। 

একফ্রদন টভালর প্রােডনারত অবিায়  ায়দ রাফ্রিফ্রদ ও তার েীলক েতযা 
কলরন দাদ েুফ্রর ফ্রদলয় ফ্রনজ োলত। 

ফ্রচৎকার শুলন িালির রুম টেলক প্রােডনারত দাদী প্রােডনা টেলড় েুলে 
আলসন। ফ্রিতা-মাতার রলি ভাসমান টদে এবং দ’োলত েুফ্রর ফ্রনলয় দাদলক 
দাাঁফ্রড়লয় োকলত টদলখ অজ্ঞান েলয় িলড়  ান। 

 ায়দ রাফ্রিফ্রদ ও তার েীর েতযার ির বাফ্রড় ও সমর সম্পফ্রি দখল কলর 
খৃিান ফ্রমিনারীরা। এবং দাদীলক বন্দী কলর রাখা েয় এই অন্ধ কুিরীলত। তার 
উির ফ্রন ডাতন চলল ফ্রদলনর ির ফ্রদন। 

 ায়দ রাফ্রিফ্রদর সব সম্পদ-সম্পফ্রিই খৃিান ফ্রমিনারীরা টিলয়  ায়, ফ্রকন্তু 
 ায়লদর স্বণড মুদ্রার ফ্রবিাল বাক্সফ্রে টকাোও িাওয়া  ায় না। ঐ বাক্সফ্রের সন্ধালন 
সবগুললা ঘলরর টমলঝ এবং টদয়াললর সলন্দেজনক সব জায়ো খুলড় ও টভলঙ্গ 
টদখা েয়। এই অন্ধ কুিরীর টমলঝ কলয়কবার খুাঁলড় টদখা েয়। ফ্রকন্তু টকাোও টসই 
বাক্স খুাঁলজ িাওয়া  ায়ফ্রন। এই বালক্সর সন্ধালনই দাদীর উির ফ্রন ডাতন চলল। 

দাদী টসই ট  জ্ঞান োফ্ররলয়ফ্রেললন, তারির ফ্রতফ্রন ট ন একদম টবাবা েলয় 
ফ্রেলয়ফ্রেললন। কো বললতন না। তাাঁর উির ফ্রন ডাতন চলার প্রেম ফ্রদলক একফ্রদন 
একফ্রে মাত্র বাকয দাদর উলেলে বললফ্রেললন। ফ্রতফ্রন বললফ্রেললন, ‘তুফ্রম েলায় ক্রস 
িলরে, ঐ অেড ফ্রক্রলসলডের জে, ক্রলসর জলে নয়।’ 

এই কোেুকুর ির দাদী আবার টবাবা েলয় ফ্রেলয়ফ্রেললন। তার উির 
ফ্রন ডাতন চালাত দাদ এবং দাদর সােী টফ্ল্ালরি নালমর ফ্রমিনারীলদর একফ্রে 
টমলয়। িত ফ্রন ডাতলনও দাদী আর মুখ টখাললনফ্রন। শুধু আব্বালক টদখলল র্ুকলর 
টকাঁলদ উিলতন। আব্বা তখন সাত-আে বেলরর টেলল। আব্বালক দাদীর কালে 
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আনা েলতা টোি ফ্রেলসলব,  ালত ফ্রতফ্রন কো বললন। দাদী কাাঁদলতন, ফ্রকন্তু কো 
বললতন না। একফ্রদন টফ্ল্ালরি টমলয়ফ্রে কো বললত দাদীলক বাধয করার জলে 
আব্বার েলায় েুফ্রর ধলরফ্রেল। দাদী ফ্রচৎকার কলর টচাখ বুলজফ্রেললন, ফ্রকন্তু মুখ 
টখাললনফ্রন। 

ফ্রন ডাতন, টরাে-লিাক এবং অনাোলর দাদী এই অন্ধ কুিফ্ররলতই একফ্রদন 
প্রাণ তযাে কলরন। 

দাদও িরবতডীকালল সুি ফ্রেললন না। দাদীর মৃতযুর ির টফ্ল্ালরি ও 
ফ্রমিনারীলদর কালে দাদর প্রলয়াজন আর োলক না। দাদ িফ্ররণত েন তালদর 
চাকলর। ধীলর ধীলর ফ্রতফ্রন মানফ্রসক ভারসাময োফ্ররলয় ট ললন। 

এই বাফ্রড় ও এই অন্ধ কুিফ্রর িফ্ররণত েয় খৃিান ফ্রমিনারীলদর 
বধযভূফ্রমলত। আর দাদ িফ্ররণত েন তালদর অসোয় এক জল্লালদ। 

জল্লাফ্রদ কলর আব্বাও প্রায়ফ্রশ্চি কলর টেলেন দাদর িালির। আফ্রমও 
করফ্রে। এ িাি আমালদর ঘাড় টেলক কখনই নামলব না। টিিা এবং িািফ্রক্লি মন 
আমালদর এক েলয় টেলে। তুফ্রম টিিা ও মনলক আলাদা করে, আমালদর টক্ষলত্র 
এো সতয নয়।’ 

একেু োমল ব্ল্যাক বুল। টিষ ফ্রদলক তার মুলখ  লুে উলিফ্রেল কান্নার মত 
োফ্রস। 

িলর েম্ভীর েলয় উিল তার মুখ। বলল, ‘জালনা, আফ্রম আমার টিিা ফ্রনলয় 
খুফ্রি আফ্রে। কারণ এই বাফ্রড় োড়লত চাই না।  ায়দ রাফ্রিফ্রদর এই বাফ্রড় আমার 
কালে স্বলণডর েুকরার টচলয়ও মূলযবান। আর এই অন্ধ কুিরী ঘর আমার সবলচলয় 
টবিী ফ্রপ্রয়। এখালন এলল আফ্রম দাদীর েন্ধ িাই, কো শুফ্রন।’ 

বলল উলি দাাঁড়াল ব্ল্যাক বুল। 
আেমদ মুসা কাফ্রেনী শুলন ফ্রনলজই ট ন টবাবা েলয় ফ্রেলয়ফ্রেল। হৃদলয়র 

েভীলর একো বযো ফ্রচন ফ্রচন কলর উলিফ্রেল তার।  ায়দ রাফ্রিফ্রদর টসই অতীত 
তার কালে টভলস উিলত চাফ্রিল। 

ব্ল্যাক বুললর উলি দাাঁড়ালনা টদলখ সফ্রম্বত ফ্র লর টিল আেমদ মুসা। 
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একেু নলড় বসল আেমদ মুসা। বলল, ‘টতামার এই কাফ্রেনী বলা, এই 
বাফ্রড় এবং এই অন্ধ কুিরীলক টতামার ভাললাবাসা প্রমাণ কলর, টতামার কালে 
টতামার টিিার টচলয় টতামার মন বড়।  াক টস কো। টতামার মত কলর এই বাফ্রড় 
এবং এই অন্ধ কুিরীলক ট  আফ্রমও ভাললালবলস ট ললাম!’ 

‘টকন? ফ্রবদ্রুি করে?’ বলল ব্ল্যাক বুল। 
‘না, ফ্রবদ্রুি কফ্ররফ্রন। টতামার েতভােয  ায়দ রাফ্রিফ্রদ এবং টতামার 

েতভােয দাদী টতা আমার ভাই-লবান!’ 
‘ফ্রক বলে তুফ্রম?’ 
‘হ্যাাঁ। এক মুসলমান অে মুসলমালনর ভাই। টসই ফ্রেলসলব তারা আমার 

ভাই-লবান।’ 
‘তুফ্রম মুসলমান?’ টচালখ একরাি ফ্রবষ্ময় ফ্রনলয় ফ্রজলজ্ঞস করল ব্ল্যাক বুল। 
মুেূতডকাল োমল। তারির টসই ফ্রবষ্ময় ফ্রনলয়ই ফ্রজলজ্ঞস করল, ‘তুফ্রম 

মুসফ্রলম, তুফ্রম ফ্রেকফ্রেফ্রক নও। তােলল তুফ্রম আমালদর টলাকলদর ফ্রিেু ফ্রনলয়ফ্রেলল 
টকন?’ 

জবাব ফ্রদলত মুেূতডকাল টদরী করল আেমদ মুসা। একেু সময় ফ্রনলয় 
বলল, ‘টতামার সংেিন ‘ওকুয়া’ আমার এক মুসফ্রলম ভাই এবং ফ্রনরিরাধ এক 
 রাসী ভদ্রললাকলক বন্দী কলর টরলখলে। তালদর মুি করার জলে ‘ওকুয়া’র 
ঘাফ্রের সন্ধালন আফ্রম ওলদর ফ্রিে ুফ্রনলয়ফ্রেলাম।’ 

‘টকন ওলদর বন্দী কলরলে?’ 
‘ ায়দ রাফ্রিফ্রদর মতই ওমর বায়ালক ওরা বন্দী কলরলে তার দি োজার 

একর সম্পফ্রি আত্মসাত করার জলে।’ 
‘এো ওলদর খুব সাধারণ একো টক িল। ফ্রকন্তু ওলদর বাধা ফ্রদলয় টকউ 

টকানফ্রদন স ল েলত িালরফ্রন।  ারা টবিী টবয়াড়া, তালদর এই অন্ধ কুিরীলত 
আনা েলতা। আর তালদর জীবন ট ত আমার োলত। ফ্রকন্তু টকান বুফ্রদ্ধলত তুফ্রম একা 
এলদর ফ্রবরুলদ্ধ লড়লত এলসে?’ 

‘একা নই। সালে আল্লাে আলেন। এবং আরও অলনলক আলেন।  াক 
একো। তুফ্রম ফ্রক বললত িার ওলদর টকাোয় আেলক রাখা েলয়লে?’ 
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‘আফ্রম এই বাফ্রড়ো োড়া ওলদর ফ্রকেুই ফ্রচফ্রন না, ফ্রকেুই জাফ্রন না।’ 
বললই উলি দাাঁড়াল ব্ল্যাক বুল। বলল, ‘এই প্রেম টকান বন্দীর জলে 

আমার দঃখ েলি। মলন েলি জীবন ফ্রদলয় েললও টতামালক সাো য কফ্রর। ফ্রকন্তু 
জীবন ফ্রদলয়ও এখান টেলক টতামালক মুি করলত িারলবা না। ওরা চারজন 
িাোরায় আলে। কাল দই সালেব আসার ির টতামার ফ্রবচার করলব। আমালক 
ফ্রদলয় টতামালক খুন করালব। তারির  ালব।’ 

‘আমার জলে তুফ্রম টভবনা। একো কো বল,  ায়দ রাফ্রিফ্রদর এই বাফ্রড় 
এবং তার সকল সম্পফ্রির তবধ মাফ্রলক ট  তুফ্রম, একো টতামার মলন জালে না?’ 

‘জালে। আরও জালে, আমার টদলে মুসফ্রলম রি আলে। ফ্রকন্তু িালির 
জেেল িাের টিলল তা টবফ্ররলয় আসলত িালর না। আফ্রম একজন িাফ্রিষ্ঠ।’ 

‘িাি ট মন েয়, িাি টতমফ্রন টমাচনও েয়।’ 
‘ফ্রকন্তু আমার িাি?’ 
‘সব িািই টমাচন েয়।’ 
‘আফ্রম মানুলষর মলধয েণয েলত িারব বলল তুফ্রম মলন কর?’ 
‘টতামার টচলয় বড় িািী শুধু মানুষ েওয়া নয়, মোমানুষও েলত িালর।’ 
‘সফ্রতয িারব?’ 
বলল ব্ল্যাক বুল এফ্রেলয় এল আেমদ মুসার ফ্রদলক। বলল, ‘এখন আমার 

মলন েলি আফ্রম টতামালক সাো য করলত িারব।’ 
ব্ল্যাক বুল তার িলকে টেলক চাবী টবর কলর আেমদ মুসার োত ও িালয়র 

টবফ্রড় খুলল ফ্রদল। 
ফ্রিক এই সমলয়ই ফ্রসাঁফ্রড়লত িালয়র িব্দ টিানা টেল। 
আেমদ মুসা এবং ব্ল্যাক বুল দ’জলনই টসফ্রদলক টচাখ ফ্র রাল। টদখল, 

ব্ল্যাক ক্রলসর টসই চারজলনর দ’জন উদযত ফ্ররভলবার োলত ফ্রসাঁফ্রড় ফ্রদলয় টনলম 
আসলে। তালদর টচালখ আগুলনর  লুফ্রক। 

ব্ল্যাক বুল ওলদর ফ্রদলক তাফ্রকলয় ট ন িাের েলয় টেলে। আেমদ মুসাও 
উলি দাাঁফ্রড়লয়লে। তারও ফ্রির দৃফ্রি ওলদর ফ্রদলক। 
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ওরা ফ্রসাঁফ্রড় ফ্রদলয় টনলম এল। দাাঁড়াল আেমদ মুসা ও ব্ল্যাক বুললর 
মাঝখালন। 

ওলদর একজলনর ফ্ররভলবার ব্ল্যাক বুললর ফ্রদলক এবং আলরকজলনর 
আেমদ মুসার ফ্রদলক। 

ব্ল্যাক বুললর ফ্রদক েলয় দাাঁড়ালনা টলাকফ্রে ফ্রচৎকার কলর উিল, ‘জান 
ফ্রবশ্বাসঘাতকতার ফ্রক িাফ্রস্ত এখালন? টদখা মাত্র েতযা করা। ঈশ্বলরর নাম নাও। 
ফ্রতন টোণা ি ডন্ত সময় িালব।’ 

বলল টস এক..... দই..... কলর টোণা শুরু করল। 
আেমদ মুসা বুঝলত িারফ্রেল ওরা  াাঁকা ভয় টদখালি না। আফ্রিকার 

টোত্রীয় ঐফ্রতহ্য টস জালন, ফ্রবশ্বাসঘাতকতার িাফ্রস্ত তালদর সলবডাচ্চ এবং 
তাৎক্ষফ্রণক। ওরা ব্ল্যাক বুললক েতযা করলব। 

আেমদ মুসার মলন নানা ফ্রচন্তা ঘুরিাক খাফ্রিল। তার ফ্রির দৃফ্রি ফ্রনবদ্ধ 
ফ্রেল তার ফ্রদলক ফ্ররভলবার উাঁফ্রচলয় দাাঁফ্রড়লয় োকা টলাকফ্রের ফ্রদলক। 

ব্ল্যাক বুললর ফ্রদলক বন্দুক উাঁচালনা টলাকফ্রে  খন এক..... দই.... গুনফ্রেল, 
তখন আেমদ মুসার সামলনর টলাকফ্রে সম্ভবত অপ্রফ্রতলরাধয টক তূেল বিতই 
ব্ল্যাক বুললর অবিা টদখার জলে মুখ ঘুফ্ররলয়ফ্রেল মুেূলতডর জলে। 

এমন একফ্রে সুল ালের জলেই অলিক্ষা করফ্রেল আেমদ মুসা। 
টলাকফ্রে তার মুখ ঘুফ্ররলয় টনবার সালে সালেই আেমদ মুসা তার োত 

টেলক ফ্ররভলবার টকলড় ফ্রনলয় ফ্রচৎকার কলর উিল, ‘ফ্ররভলবার ট লল দাও, োত 
তুলল দাাঁড়াও।’ 

আেমদ মুসার হুকুম তাফ্রমল েললা না। 
 ার ফ্ররভলবার আেমদ মুসা টকলড় ফ্রনলয়ফ্রেল, টস তার মুখ ঘুফ্ররলয় 

ঝাাঁফ্রিলয় িড়ফ্রেল আেমদ মুসার উির। আেমদ মুসার লক্ষয তখন ব্ল্যাক বুললর 
সামলনর ফ্ররভলবারধারী টলাকফ্রে। এই সময় ফ্ররভলবারধারী টলাকফ্রেও ফ্ররভলবার 
ট লল না ফ্রদলয় ঘুলর দাাঁড়াফ্রিল। 

আেমদ মুসাও ফ্রসদ্ধান্ত ফ্রনলয় ফ্রনলয়ফ্রেল। 
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তার োলতর ফ্ররভলবার টচালখর িললক দ’বার অফ্রগ্নবৃফ্রি করল। ট  
টলাকফ্রে আেমদ মুসার উির ঝাাঁফ্রিলয় িড়ফ্রেল, টস গুলী টখলয় উলে িলড় টেল। 
আর ব্ল্যাক বুললর কালের ট  টলাকফ্রে আেমদ মুসার ফ্রদলক ঘুফ্ররলয় ফ্রনফ্রিল তার 
ফ্ররভলবার, টস মাোয় গুলী টখলয় মুখ েুবলড় িলড় টেল ব্ল্যাক বুললর িালয়র কালে। 

আেমদ মুসা ফ্রকেু বললত  াফ্রিল, এমন সময় কলিার একফ্রে কলণ্ঠ ধ্বফ্রনত 
েললা, ‘োত টেলক ফ্ররভলবার........।’ 

প্রেম িব্দ টিানার সালে সালেই আেমদ মুসা ফ্রবদযৎ েফ্রতলত মাো 
তুললফ্রেল। টদখল, টিনোন োলত টসই চারজলনর অবফ্রিি দ’জন রজার এবং 
িাওল ফ্রসাঁফ্রড়র মাোয় দাাঁফ্রড়লয়। সামলন আলে রজার তার টিনোনফ্রে আেমদ 
মুসার ফ্রদলক উদযত। 

আেমদ মুসার টচাখ ওলদর উির িড়ার সংলে সংলেই উলি এলসফ্রেল 
তার ফ্ররভলবার। রজালরর কো টিষ েবার আলেই আেমদ মুসা দ’বার ফ্রট্রোর 
ফ্রেিল তার ফ্ররভলবালরর। দ’ফ্রে গুলী ির ির ফ্রেলয় ফ্রবদ্ধ করল রজার ও িাওললক। 
দ’জলনর টদেই েফ্রড়লয় িড়ল ফ্রসাঁফ্রড় ফ্রদলয় ফ্রনলচ। 

‘ব্ল্যাক বুল চল আমরা  াই।’ বলল আেমদ মুসা। 
ব্ল্যাক বুল তখন রালজযর ফ্রবস্ময় ফ্রনলয় তাফ্রকলয় আলে আেমদ মুসার 

ফ্রদলক। মলন েলি ফ্রবলশ্বর সবলচলয় ফ্রবস্ময়কর বস্তুর সামলন টস ট ন দাাঁফ্রড়লয়। ধীলর 
ধীলর টস বলল, ‘ফ্রি মাসলকফ্রেয়ালরর েল্প আফ্রম শুলনফ্রে, আলমফ্ররকার ফ্রবখযাত 
ফ্রিস্তলবাজলদর েল্পও আফ্রম জাফ্রন। ফ্রকন্তু মলন েলি টতামার মালন আিনার কালে 
তারা ফ্রিশু। এত দ্রুত ফ্ররভলবার তুলল লক্ষযলভদ করা  ায়, না টদখলল আমার 
ফ্রবশ্বাস েলতা না। এখন স্বীকার করফ্রে, ‘ওকুয়া’ এর সালে আিফ্রন লড়লত 
িারলবন।’ 

‘োক এসব কো। চল আমরা  াই।’ 
‘টকাোয়?’ 
‘আফ্রম ট খালন  াব।’ 
‘ফ্রকন্তু এই বাফ্রড় টতা আফ্রম োড়ব না।’ 
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‘ওকুয়া, টকাকলদর তুফ্রম আমার টচলয় ভাল টচন। এখালন আর এক মুেূতড 
তুফ্রম ফ্রনরািদ নও।’ 

‘তা জাফ্রন। ফ্রকন্তু.....’ 
‘ফ্রকন্তুো বুলঝফ্রে। বাি, দাদা, দাদীলদর স্মফৃ্রত ফ্রবজফ্রড়ত বাফ্রড় তুফ্রম োড়লত 

চাও না।’ 
‘এই বাফ্রড়লত ফ্রেলক োকা হৃদয়েীন টিিাো রেলণর একো বড় কারণ।’ 
‘আমরা এ বাফ্রড়ো োড়ফ্রে না। আবার ফ্র লর আসব। ইয়াউফ্রডর্লত এোই 

আমার মলন েয় প্রেম মুসফ্রলম বসফ্রত। সুতরাং এ বাফ্রড়োর ঐফ্রতোফ্রসক মূলযও 
আলে। টসই অতীত সম্পলকড আমরা অলনক ফ্রকেু জানলত চাই।’ 

বলল আেমদ মুসা সামলন িা বাফ্রড়লয় বলল, ‘এলসা।’ 
‘জানলত চান? তােলল তার ফ্রকেু বইিত্র আলে টদখলত িালরন।’ বলল 

ব্ল্যাক বুল।  
‘টকাোয়?’ 
‘এই ফ্রসাঁফ্রড়র ফ্রনলচ একো ট্রাংলক ঢুফ্রকলয় টরলখফ্রে। চলুন টদখলবন।’ 
ট্রাংক খুলল বই টবর করলত করলত বলল, ‘সব বই ওরা িুফ্রড়লয় ট লললে। 

একো সুল াে টিলয় এ কয়ো আফ্রম সফ্ররলয় টরলখফ্রে।’ 
আেমদ মুসা এক এক কলর সবগুললা বই টদখল। অফ্রধকাংিই আরবী 

ভাষায়। অবফ্রিি কলয়কফ্রে  রাসী ভাষায় টলখা। আর দ’ফ্রে সুোইলী ভাষায় 
টলখা। বইগুললা ইফ্রতোস, টকারআন, োদীস, ভ্রমণ কাফ্রেনী ইতযাফ্রদ ফ্রবষয়ক। 
র্াইরীর মত একো টনাে বুক দ্রুত তুলল ফ্রনল আেমদ মুসা। 

িাতা উফ্রেলয় টদখল, প্রেম িাতায় আরবী ভাষায় টলখা নাম:  ায়দ 
রাফ্রিফ্রদ। তার ফ্রনলচ টলখা: মারুয়া ফ্রখলা ত। 

তারির আরও িাতা উোল আেমদ মুসা। টদখল, স্মফৃ্রত কো ধরলনর 
একো ফ্রদনিিী। আরবী ও সুোইলী এই দই ফ্রমশ্র ভাষায় টলখা। 

আরে েললা আেমদ মুসার টনাে বুকফ্রে িড়ার। আফ্রিকার এ অঞ্চললর 
অলনক কেুই জানা ট লত িালর একজন মুসফ্রললমর টলখা এই ফ্রদনিিী টেলক। 
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টিষ িাতাফ্রেলত নজর বুলালতই চমলক উিল আেমদ মুসা। চমলক উিার 
কারণ টলখার একফ্রে ফ্রিলরানাম।  ার অেড েললাঃ ‘ফ্র ফ্রন এই র্ালয়ফ্ররফ্রে িড়লবন 
তার প্রফ্রত।’ 

ফ্রিলরানালমর ফ্রনলচর টলখাও িড়ল আেমদ মুসা। টোে একো অনুলিলদ 
টলখাঃ 

“বুক ভরা অফ্রভমান ফ্রনলয় মারুয়া ফ্রখলা ত টেলক চলল আসার সময় 
আমার ো য িাওনা ফ্রকেু স্বণডমুদ্রা সালে ফ্রনলয় এলসফ্রেলাম।  া আমার টকান 
প্রলয়াজলন খরচ কফ্ররফ্রন। আমার সাধ ফ্রেল, আমার স্বণড মুদ্রা আল্লাের ঘর কাবা 
এবং নবীর মসফ্রজলদর রং ও রূি বৃফ্রদ্ধলত কালজ লাোব। ফ্রকন্তু তা েললা না। 
তারির টভলবফ্রেলাম, এ টদিীয় দঃখী মুসলমানলদর স্বালেড এ স্বণডমুদ্রা কালজ 
লাোব। তারও সুল াে টিলাম না। নাসারা ফ্রমিনারীরা ট ভালব এগুলি তালত 
আফ্রম এবং আমার অেড সবই ফ্রেলয় তালদর রালস িড়লব আিংকা করফ্রে। এই 
আিংকায় আমার অেডগুললা টে াজলতর একো টচিা কলর টেলাম। আমার একান্ত 
আিা, ফ্র ফ্রন র্াইফ্ররর এই অংি িাি করলবন ফ্রতফ্রন একজন দাফ্রয়ত্বিীল মুসফ্রলম 
েলবন। ফ্রতফ্রন ফ্রনম্নফ্রলফ্রখত নক িা অবলম্বলন মাফ্রের তলা টেলক ৩ বেড ঘন ুে 
আয়তলনর স্বণডমুদ্রা ভফ্রতড বাক্সফ্রে উদ্ধার করলবন। স্বণডমদু্রার মাফ্রলক ফ্রতফ্রন েলবন 
এবং তার ফ্রবলবলকর রায় অনুসালর স্বাধীনভালব খরচ করলবন।” 

অনুলিদফ্রের ফ্রনলচ একো বৃি আাঁকা। তার মাঝখালন একো িাফ্রখর 
বাসা। টস িাফ্রখর বাসার র্ালন অল্প দূলর একো বেডলক্ষত্র। তার মাঝখালন িাফ্রখর 
প্রাণেীন একো োনা। িাফ্রখর োনাফ্রের টিাাঁলের কালে একো টোলাি  লু। মলন 
েলি ট ন  ুলফ্রে োনাফ্রের টিাাঁলে ফ্রেল, িলড় টেলে। 

কফ্রেত নক িা এেুকুই। 
নক িাফ্রের উির একবার নজর বুফ্রললয়ই মুলখ োফ্রস  ুলে উিল আেমদ 

মুসার। ভাবল,  ায়দ রাফ্রিফ্রদ এত সেজ ধাাঁ ধাাঁ’র চাবী ফ্রদলয় তার অেড লুফ্রকলয় 
টরলখলেন। 

আেমদ মুসা টনাে বুক বন্ধ করল। বলল ব্ল্যাক বুললর ফ্রদলক তাফ্রকলয়, 
‘এো টতামার দাদীর আব্বার র্াইরী। আমরা সালে ফ্রনলত িাফ্রর?’ 
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‘র্াইফ্রর টকন সব বই-ই ফ্রনলত িালরন।’ 
‘সবই টনব। আবার  খন ফ্র লর আসব তখন।’ 
‘সফ্রতযই তােলল ফ্র লর আসলবন?’ 
‘অবেই ফ্র লর আসলত েলব।’ 
কো টিষ কলরই আেমদ মুসা ঘুলর দাাঁড়াল। বলল , ‘চল।’ 
আেমদ মুসার োফ্রড় অে দ’ফ্রে োফ্রড়র সালে বাইলরই ফ্রেল। োফ্রড়লত 

উিল তারা দ’জন। 
ওরা দ’জন টবফ্ররলয় এল বাফ্রড় টেলক। 
টবফ্ররলয় আসার আলে ব্ল্যাক বুল ফ্রতনফ্রে কুকুলরর েলা টেলক টচন খুলল 

ফ্রনলয় ওলদর ো টনলড় আদর কলর বলল, 'টতারা স্বাধীন চলল  া।' 
ফ্রকন্তু কুকুর ফ্রতনফ্রে চলল না ফ্রেলয় অবাক েলয় তাকাল ব্ল্যাক বুললর ফ্রদলক। 

ট ন টচন খুলল ফ্রনলয় স্বাধীনতা টদয়ার তারা ফ্রবফ্রস্মত েলয়লে।  
ককুর ফ্রতনফ্রেলক আবার আদর কলর ঘুলর দাাঁফ্রড়লয় টবফ্ররলয় এলসফ্রেল বাফ্রড় 

টেলক।  
বাফ্রড়র ভাঙ্গা টেে ফ্রদলয় টবরুবার সময় টিেলন তাকাল ব্ল্যাক বুল। 

তাফ্রকলয় ফ্রবফ্রস্মত েললা, কুকুর ফ্রতনফ্রে তালদর স্ব স্ব টচন মুখ ফ্রদলয় ধলর োফ্রড়র ফ্রিেু 
ফ্রিেু আসলে।  

ব্ল্যাক বুল আেমদ মুসালক র্াক ফ্রদল। 
আেমদ মুসাও তাফ্রকলয় দৃেো টদলখ ফ্রবফ্রস্মত েললা। বলল, 'ব্ল্যাক বুল 

তুফ্রম ওলদর োড়লত চাইলও ওরা টতামালক োড়লত চাইলে না। টদখ, ওরা টচন 
ফ্রনলয় এলসলে। টচলয় টদখ ওলদর টচালখর ফ্রনবডাক ভাষা বললে, টচন ফ্রদলয় টবাঁলধ 
আমালদর সালে ফ্রনলয় চল, স্বাধীনতা আমরা চাই না।' 

'টসই টোে টেলক ওলদর মানুষ কলরফ্রে, টট্রইফ্রনং ফ্রদলয়ফ্রে।' ব্ল্যাক বুললর 
কণ্ঠ ভারী টিানাল।  

কুকুর ফ্রতনফ্রেলক েফ্রড়লত তুলল ফ্রনল ব্ল্যাক বুল।  
তাির বাফ্রড়ো টিেলন টরলখ েুলে বলল োফ্রড়।  

 



অন্ধকার আফ্রিকায়  98 

 

৪ 
রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর ড্রইং রুলম রাফ্রিফ্রদ, মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন ও লায়লা 

ইলয়সুলো বলস।  
তালদর সবার মুখ মফ্রলন। মুলখ উলিলের োি।  
'উফ্রন জরুরী প্রলয়াজলন েিাৎ  ফ্রদ টকাোও ট লয় োলকন, তােলল 

এতক্ষণ ফ্রক আসলবন না?' ফ্রচন্তাফ্রিত কলণ্ঠ বলল লায়লা ইলয়সুলো। 
'ফ্রকন্তু তার ফ্রনজস্ব প্রলয়াজলন োফ্রড় ফ্রনলয় ফ্রতফ্রন  ালবন টকান ফ্রকেু না বলল, 

তা আফ্রম মলন করলত িারফ্রে না।' বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।  
'আমারও তাই মলন েয়।' বলল ইলয়ফ্রকফ্রন।  
'তােলল ফ্রতফ্রন ফ্রক টকান িত্রুর কবলল িলড়লেন?' তাাঁর টতা িত্রু 

চারফ্রদলকই।' বলল লায়লা।  
'তা েলত িালর। ফ্রকন্তু োফ্রড়? িত্রু তালক ফ্রনলয় ট লত িালর, ফ্রকন্তু োফ্রড় 

টকাোয় টেল?' বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।  
'েয়লতা িত্রু আলে টেলকই  ললা করফ্রেল। টস োফ্রড়ও টদলখফ্রেল।' বলল 

লায়লা।  
'ফ্রকন্তু এো ফ্রক সম্ভব ট , আেমদ মুসার মত মানুষলক ঐ কক্ষ টেলক 

প্রকাে ফ্রদবাললালক ধলর এলন োফ্রড়লত তুলল োইজযাক কলর ফ্রনলয়  ালব?' বলল 
রাফ্রিফ্রদ ইলয়াসুলো।  

'সম্ভব নয়, ফ্রকন্তু সমস্যার সমাধান ফ্রক ভাইয়া? বলল লায়লা।  
রাফ্রিফ্রদ ইলয়াসুলো টকান জবাব ফ্রদল না।  
কো বলল মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন। বলল, 'আফ্রম আেমদ মুসালক  তেুকু 

ফ্রচলনফ্রে, তালত আমার মলন েয়, ফ্রতফ্রন টস্বিায় টকাোও ফ্রেলয়লেন। এবং আমালদর 
জাফ্রনলয়  াবার তাাঁর সময় ফ্রেল না।' 
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'টস্বিায় টকাোয়  ালবন, 'আিনার অনুমান ফ্রক?' বলল লায়লা 
ইলয়সুলো।  

'অনুমান করা মুফ্রষ্কল। তলব আমার মলন েয় ফ্রতফ্রন ফ্রকেু টদলখ বা ফ্রকেু 
শুলন তার ফ্রিেু েুেলেন। বলল  াবার মত সময় তাাঁর ফ্রেল না।' বলল ইলয়ফ্রকফ্রন।  

'টসই ফ্রকে'ুো ফ্রক েলত িালর?' লায়লা বলল।  
'ওমর বায়ার কো েলত িালর। র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর টকান তেয েলত িালর।' 

বলল ইলয়ফ্রকফ্রন।  
'েলত িালর। ফ্রকন্তু তবু প্রশ্ন জালে ফ্রতফ্রন  ফ্রদ টস্বিায় ফ্রেলয় োলকন, তােলল 

খবর জাফ্রনলয়  াবার মত দই ফ্রমফ্রনে সময় িালবন না টকন?' লায়লা বলল।  
'লায়লা, আমালদর রুফ্রেলন বাধা িাফ্রন্তর জীবন ফ্রদলয় আেমদ মুসার 

জীবনলক ফ্রবচার করে বললই এমন প্রশ্ন জােলে। আসলল প্রলয়াজন নালমর চাবুক 
একজন ফ্রবেবীলক তাফ্রড়লয় ফ্রনলয় টবড়ায়। তার কালে অেসব ফ্রবলবচনাই টে ণ 
েলয়  ায়।'  

দরজায় এলস দাাঁড়াল োর্ডলদর একজন। তার টচালখ-মুলখ আনলন্দর 
ফুরণ। বলল, 'বড় সালেব এলসলেন।' 

'টমেমান বড় সালেব।' 
বাফ্রড়র আর সবাই আেমদ মুসালক বড় সালেব বলল র্ালক। টকউ 

তালদরলক একো বলল টদয়ফ্রন। তারা সম্ভবত সবার কালে আেমদ মুসার সম্মান 
ও প্রফ্রতিফ্রি টদলখই তালক বড় সালেব নাম ফ্রদলয়লে।  

'ফ্রক বলফ্রেস? আমালদর টমেমান? টকাোয় ফ্রতফ্রন?' 
'বাইলর দাাঁফ্রড়লয়।' 
'বাইলর টকন?' 
'সালে ইয়ালমাো একজন টলাক এবং ফ্রতনফ্রে কুকুর।  
'সালে একজন টলাক এবং ফ্রতনফ্রে কুকুর!' 
রাফ্রিফ্রদ সবার আলেই উলি দাাঁফ্রড়লয়ফ্রেল। রাফ্রিফ্রদ চললত শুরু কলর 

ফ্রদলয়ফ্রেল। এই সময় ঘলর প্রলবি করল আেমদ মুসা।  
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রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো এবং মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন ফ্রেলয় জফ্রড়লয় ধরল আেমদ 
মুসালক।  

'টেনিলন আমরা টিষ েলয়  াফ্রি। ফ্রক ঘেনা ঘলেফ্রেল? আিফ্রন ভাল 
আলেন টতা?' বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।  

'েিাৎ কলরই 'ওকুয়া'র দ'জন টলাকলক ফ্রচলন ট ফ্রল।' তারা চলল 
 াফ্রিল। ওলদর ঘাফ্রের ফ্রিকানা জানার উলেলে ওলদর  ললা কলরফ্রেলাম। 
টতামালদর জানালনার সুল াে েয়ফ্রন। দঃফ্রখত।' 

'দঃখ প্রকাি কলর লজ্জা টদলবন না। আমালদর টকানই কি েয়ফ্রন। আমরা 
উলিলের মলধয ফ্রেলাম আিনালক ফ্রনলয়।' 

কো টিষ কলরই রাফ্রিফ্রদ ইলয়াসুলো আেমদ মুসালক টসা ার ফ্রদলক টেলন 
ফ্রনলয় ট লত ট লত বলল, 'তার ির ফ্রক েললা বলুন।' 

আেমদ মুসা রাফ্রিফ্রদ ইলয়াসুলোলক বাধা ফ্রদলয় টসা ার ফ্রদলক না এফ্রেলয় 
বলল, 'আফ্রম ওলদর োলত আেকা িলড়ফ্রেলাম। সব বলফ্রে। ফ্রকন্তু তার আলে 
চারজন টমেমালনর বযবিা করলত েলব।' 

'সব বযবিা করফ্রে। ফ্রকন্তু চারজন টকাোয়? শুনলাম টতা একজন!' বলল 
রাফ্রিফ্রদ।  

'একজন মানুষ আলে এবং ফ্রতনফ্রে কুকুর।' বলল আেমদ মুসা।  
লাললাসে সবাই টেলস উিল আেমদ মুসার কো বলার ভংফ্রেলত।  
আেমদ মুসা, ইলয়াসুলো, ইলয়ফ্রকফ্রন বাইলর টেল। ব্ল্যাক বুল ও 

কুকুরগুললালক টভতলর ফ্রনলয় এল। তালদর সব বযবিা কলর ফ্রদলয় ঘ্ো খালনক ির 
আেমদ মুসা, রাফ্রিফ্রদ ইলয়াসুলো এবং মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন ড্রইং রুলম আবার ফ্র লর 
এল।  

ইফ্রতমলধযই ব্ল্যাক বুললক ফ্রনলয় নাস্তার কাজও তারা টসলরলে।  
আেমদ মুসা টসা ায় বসলত বসলত বলল, ‘ওকুয়া'র টলাকলদর ফ্রিেু 

টনবার ির  া  া ঘলেলে সব টতা টতামালদর টিানা েলয় টেলে। ওকুয়া'র টকান 
ঘাফ্রের সন্ধান িাইফ্রন বলে, তলব ব্ল্যাক বুললক উদ্ধার কলরফ্রে। তার সালে োফ্ররলয় 
 াওয়া টেলক একো ইফ্রতোসলক উদ্ধার কলরফ্রে।’ 
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‘ইফ্রতোস উদ্ধার কলরলেন? টসো ফ্রক?’ বলল রালিফ্রদ ইলয়সুলো। 
'ব্ল্যাক বুল সম্পলকড টতামরা ট েুকু টজলনে, তা তার িফ্ররচলয়র সবেুকু 

নয়। ট  ইফ্রতোলসর কো বলফ্রে, ব্ল্যাক বুল টস ইফ্রতোলসর অংি।' বলল আেমদ 
মুসা।  

'তার িফ্ররচয় ফ্রক?' বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।  
'শুনলল ফ্রবফ্রস্মত েলব 'ওকুয়া'র কিাই ব্ল্যাক বুললর টদলে মুসফ্রলম রাজরি 

রলয়লে।' আেমদ মুসা বলল।  
‘মুসফ্রলম রাজরি?’ সফ্রবস্মলয় ফ্রজলজ্ঞস করল রাফ্রিফ্রদ ইলয়াসুলো।  
'হ্যাাঁ মুসফ্রলম রাজরি।' 
একেু োমললা আেমদ মুসা। তারির বলল আবার, 'মারুয়া' ফ্রখলা লতর 

কো জান রাফ্রিফ্রদ?' 
'হ্যাাঁ, জাফ্রন, মালন শুলনফ্রে। ফ্রকন্তু এ প্রশ্ন টকন? আমালদর ইলয়সুলো 

িফ্ররবালররই এ িাঞ্চ ‘রাফ্রিফ্রদ িফ্ররবার’ ফ্রবফ্রিন্ন েলয় ফ্রেলয় আমালদর োরুয়া 
সালতানাত ফ্রিখফ্রডর্ত কলর, মারুয়া ফ্রখলা ত প্রফ্রতষ্ঠা কলর।' বলল রাফ্রিফ্রদ 
ইলয়সুলো।  

'মারুয়া ফ্রখলা ত টতামালদর বংলিরই?' আেমদ মুসার কলণ্ঠ ফ্রবস্ময়।  
'হ্যাাঁ। তলব তালদর সালে আমালদর িফ্ররবালরর সম্পকড প্রেম ফ্রদলক ভাল 

ফ্রেল না। ফ্রকন্তু িলর ভাল েয়। টিলষ আবার খারাি েলয়  ায়। এখন বলুন মারুয়া 
ফ্রখলা লতর কো ফ্রক বলফ্রেললন?' বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।  

' ায়দ রাফ্রিফ্রদলক টচন?' 
'মারুয়া ফ্রখলা লতর?' 
'হ্যাাঁ।' 
'ফ্রচফ্রন। রাফ্রিফ্রদ িফ্ররবালরর সবলচলয় ভাল মানুষ। ফ্রকন্তু সবলচলয় আলবে 

প্রবণ। তার কাফ্রেনী বড় করুণ।' 
'ব্ল্যাক বুল তার টমলয়র একমাত্র নাফ্রত।' 
'ফ্রক বললেন আিফ্রন। ব্ল্যাক বুল  ায়দ রাফ্রিদীর টমলয়র নাফ্রত!' ফ্রবস্মলয় 

টসাজা েলয় উিল ইলয়াসুলো।  



অন্ধকার আফ্রিকায়  102 

 

'হ্যাাঁ। তাাঁর একমাত্র টেলল ফ্রকলিার বয়লস এই ইয়াউফ্রডর্লত এলসই মারা 
 ায়। অবফ্রিি োলক একফ্রে মাত্র টমলয় আলয়ািা। আলয়িার নাফ্রত ব্ল্যাক বুল। বড় 
করুণ কাফ্রেনী  ায়দ রাফ্রিদীর এবং তার িফ্ররবালরর।' 

'ফ্রতফ্রন ভাইলয়র উির অফ্রভমান কলর ফ্রসংোসন টেলড় েীলক ফ্রনলয় 
ফ্রনরুলেি েলয়  ান। তারির টকান খবর আর িাওয়া  ায়ফ্রন। এেকুুই আমরা 
শুলনফ্রে।' বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।  

'তার িলরর কাফ্রেনী শুন।' বলল আেমদ মুসা ব্ল্যাক বুললর কাে েলক 
টিানা এবং র্াইরী টেলক িড়া কাফ্রেনী বণডনা করল।  

অদময আলবে আর ফ্রবস্ময় ফ্রনলয় রাফ্রিফ্রদ ইলয়াসুলো এবং ইলয়ফ্রকফ্রন এই 
কাফ্রেনী শুনল। লায়লাও এলস োফ্রজর েলয়ফ্রেল। টসও শুনল।  

কাফ্রেনী টিষ েললা আেমদ মুসার।  
ফ্রকন্তু রাফ্রিফ্রদ ইলয়াসুলো এবং লায়লা কারও মুলখই টকান কো টনই। 

টবদনা এবং ফ্রবস্মলয় তারা ট ন িাের েলয় টেলে।  
ফ্রকেুক্ষণ ির উলি দাাঁড়াল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 'চলুন ভাইয়া ব্ল্যাক বুললর 

কালে' -বলল টস চললত শুরু করল। বলল, 'আল্লাের োজার টিাকর ট , মরহুম 
 ায়দ রাফ্রিফ্রদর উিরসূরীলক ফ্রতফ্রন আমার ঘলর এলনলেন। মারুয়ার রাজিফ্ররবার 
এবং আমালদর িফ্ররবার কত ট  খুাঁলজলে  ায়দ রাফ্রিফ্রদলক। ফ্রকন্তু টকাোও িাওয়া 
 ায়ফ্রন। অেচ এত কালে তারা ফ্রেললন। ফ্রবি ডলয়র এত সাইলক্লান তালদর উির 
ফ্রদলয় বলয় টেলে।' বললত বললত ইলয়সুলোর েলা আলবলে রুদ্ধ েলয় টেল।  

আেমদ মুসা এবং ইলয়ফ্রকফ্রনও উলি দাাঁফ্রড়লয় ফ্রেল। তারাও চললত শুরু 
কলরলে ইলয়সুলোর ফ্রিেু ফ্রিেু।  

লায়লা উলি দাাঁফ্রড়লয়ফ্রেল। ফ্রকন্তু আবার টস বলস িড়ল টসা ায়। টচালখর 
প্রান্ত ি ডন্ত নাফ্রমলয় টদয়া মাোর চাদর সফ্ররলয় ফ্রনলয় ফ্রিফ্রেল বসনা েলয় একেু ো 
এফ্রললয় বসল টস টসা ায়।  

ড্রইং রুলমর দরজা টিরুবার আলে ইলয়ফ্রকফ্রন একবার টিেন ফ্র লর 
চাইল। েয়লতা ফ্রবনা কারলণই। তার টচাখ ফ্রেলয় িড়ল লায়লার উির।  
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লায়লা তাড়াতাফ্রড় টসাজা েলয় বলস কািড় ফ্রিক কলর মাোর চাদর আবার 
টেলন ফ্রনল। মুলখ  লুে উিল তার লজ্জা রাো একো কৃফ্রত্রম টক্রাধ। র্ান োলতর 
মুফ্রি উফ্রিলয় িাসন করল টস ইলয়াফ্রকফ্রনলক।  

ইলয়ফ্রকফ্রন সলজ্জ ফ্রমফ্রি টেলস টজাড় োলত মা  চাওয়ার ভংফ্রে কলর ঘুলর 
দাাঁফ্রড়লয় আেমদ মুসার ফ্রিেু ফ্রিেু চলা শুরু করললা।  

ইলয়ফ্রকফ্রনর চলল  াওয়া িলের ফ্রদলক তাফ্রকলয় রইল লায়লা। োফ্ররলয় টেল 
তার মন ইলয়ফ্রকফ্রনর মলধয। অন্তলর একো অস্বফ্রস্তও টজলে উিল। এমন কলর ভাবা 
ফ্রক িাি? আবার টস ভাবল, ইলয়ফ্রকফ্রনলক ফ্রনলয় টস ভালব, তালক জীবন সংেী 
ফ্রেলসলব টিলত চায় বলে। ফ্রকন্তু টকান সীমা লংঘন টতা টস কলরফ্রন।  

আবার টসা ায় ো এফ্রললয় ফ্রদল লায়লা ইলয়সুলো।  
 
 
 
'চী  জাফ্রিস উসাম বাইক তােলল আমালদর সালে ফ্রবশ্বাসঘাতকতা 

কলরলে?' উলিফ্রজত কলণ্ঠ বলল িাফ্রিস বাইক।  
'তাই টতা প্রমাণ েলি, োইলকালেডর টরফ্রজিার রুম টেলকই ফ্রেকফ্রেফ্রক 

ফ্রিেু ফ্রনলয়লে আমালদর টলাকলদর। ওমর বায়ার টকলসর বযািার ফ্রনলয় আমালদর 
টলাকরা  ালব, এো চী  জাফ্রিসই জানলতন। ফ্রতফ্রন টোিলন টলাক লাফ্রেলয় 
আমালদর ফ্রিকানা ট াোড় কলর র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক উদ্ধালরর টচিা কলরফ্রেললন।' 
বলল ফ্রিলয়লর িল।  

'এো িফ্ররোর। চী  জাফ্রিস একো িয়তান। এখন ফ্রক করা  ায় বলুন 
টতা?' 

'আলে চলুন ফ্রেকফ্রেফ্রকর কালে আরও ফ্রক জানা  ায় টদখা  াক। তারির 
ওোর বযবিা কলর চী  জাফ্রিলসর টকস োলত টনয়া  ালব।' 

িাফ্রিস বাইক ওয়াফ্রকেফ্রক তুলল ফ্রনল োলত।  
ফ্রনফ্রদডি চযালনলল রজালরর সালে ট াোল াে করল িাফ্রিস বাইক। ফ্রকন্তু 

রজালরর কাে টেলক টকান সাড়া টিল না। বার বার টচিা করল। না উির টনই।  
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'ফ্রক বযািার রজাররা টকান জবাব ফ্রদলি না ট ?' 
'েয়লতা ঘুফ্রমলয় িলড়লে ফ্রকংবা েয়লললে টেলে।' 
'না, েয়লললে টেলল ওয়াফ্রকেফ্রক সালে টনবার কো।' 
'তােলল ঘুফ্রমলয়লে ফ্রনশ্চয়।' 
'িাফ্রিস বাইক ঘফ্রড়র ফ্রদলক তাফ্রকলয় বলল, না এই টবলা দিোয় টকান 

সময়ই ঘুমালনার কো আমালদর অফ্রভধালন টনই।' 
একেু োমল িাফ্রিস বাইক। তারির বলল, 'ওলদর সালে সবডলিষ কখন 

আিনার ট াোল াে েলয়লে?' 
'আফ্রম ওলদর সালে ট াোল াে কফ্ররফ্রন। ওরাই েতকাল মধযালহ্নর ির 

ট াোল াে কলর। কো েয় ফ্রেকফ্রেফ্রকলক ওরা বন্দী কলর রাখলব। আিফ্রন সকালল 
এলল টখাজ-খবর ফ্রনলয় বযবিা করা েলব। তারির ওরা ফ্রকংবা টকউ আর 
ট াোল াে কলরফ্রন।' 

'ফ্রকেইু বুঝা  ালি না। এই দীঘড সমলয় ওরা ট াোল াে করলব না, এো 
ফ্রবস্ময়কর। চলুন টদখা  াক।' বলল িাফ্রিস বাইক।  

িাফ্রিস বাইক উলি দাাঁড়াল। তার সালে ফ্রিলয়লর িলও উিল। োফ্রড় 
তালদর েুলে চলল 'ওকুয়া'র টসই টজলখানার উলেলে।  

ব্ল্যাক বুললর বাফ্রড়র টসই ভাো টেে ফ্রদলয় প্রলবি কলরই িাফ্রিস বাইক 
বাফ্রড়লত প্রলবলির মূল টেেোলক টখালা টদখলত টিল। চমলক উিল িাফ্রিস 
বাইক।  

টোো বাফ্রড় ওরা খুাঁজল। টিলষ আডর্ার রাউডর্ কলক্ষ ফ্রেলয় চারজলনর 
লাি টিল।।  

'ফ্রেকফ্রেফ্রকর োলতই এরা খুন েলয়লে। এলদর খুন কলরই টস িাফ্রললয়লে।' 
বলল ফ্রিলয়লর িল।  

'ফ্রকন্তু ফ্রক কলর এো সম্ভব েললা? ব্ল্যাক বুল টকাোয় টেল?' িাফ্রিস বাইক 
বলল।  
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'আমার মলন েয় ফ্রেকফ্রেফ্রকর িফ্রির ওরা অবমূলযায়ন কলরফ্রেল। তারই 
সুল াে রেণ কলরফ্রেল ফ্রেকফ্রেফ্রক। আর ব্ল্যাক বুললক আমার মলন েয় ওরা ধলর 
ফ্রনলয় টেলে, কো টবর করার জলে।' 

'চী  জাফ্রিস জঘেভালব ফ্রবশ্বাস ভংে কলরলে ফ্রমঃ িল।' 
'অবেই। তালক ফ্রিক্ষা ফ্রদলত েলব এবং এখনই।' 
দ'জলন টবফ্ররলয় এল বাফ্রড় টেলক।  
োফ্রড়লত উিলত উিলত িাফ্রিস বাইক বলল, 'ফ্রক করা  ায় এখন?'  
'আিনার সােসী টলাকজন টকমন আলে?' 
'সব কাজ করার মত টলাক আমালদর আলে।' 
'তােলল এই মুেূলতডই চলুন, আিনার টলাকলদর ফ্রনলদডি ফ্রদন চী  

জাফ্রিলসর িফ্ররবালরর একান্ত আিনজন কাউলক ফ্রকর্োি করলত েলব এবং 
আজই করলত েলব।' 

িাফ্রিস বাইলকর মুলখ োফ্রস  লুে উিল। বলল, 'ফ্রিক আলে ফ্রমঃ িল। 
তার ফ্রেকফ্রেফ্রক টলফ্রললয় টদবার উি ুি জবাব এোই। ফ্রকন্তু চী  জাফ্রিসলক 
ফ্রকর্োি কফ্রর না টকন? তালক টদফ্রখলয় টদয়া ট ত ফ্রবশ্বাসঘাতকতার িাফ্রস্ত ফ্রক?' 

'আমালদর লক্ষয তালক িাফ্রস্ত টদয়া এবং টসই সালে কাজও উদ্ধার। চী  
জাফ্রিসলক ফ্রকর্োি করলল টতা আমালদর কাজ উদ্ধার েলব না, িাফ্রস্ত েয়লতা 
িালব। আর তার টমলয়লক ফ্রকর্োি করলল তালক িাফ্রস্তও টদয়া  ালব, কাজও 
কফ্ররলয় টনয়া  ালব।' 

ওরা টি েল 'ওকুয়া'র অফ্র লস।  
িাফ্রিস বাইলকর ফ্রবিাল টেফ্রবললর িালি ওরা বসল দ'জন।  
টেফ্রলল ালন প্রলয়াজনীয় কো টিষ কলর এবং ফ্রনলদডিাবলী ফ্রদলয় ফ্রিলয়লর 

িললর ফ্রদলক ঘুলর বলস বলল, 'সব ফ্রিক-িাক ফ্রমঃ িল। এখনই ওরা কাজ শুরু 
করলব।' 

'ফ্রক কাজ শুরু করলব?' 
'টকন, চী  জাফ্রিলসর িফ্ররবালরর র্ফ্রসয়ার আমালদর কালে আলে। প্রফ্রত 

'উইক এডর্'-এ (সািাফ্রেক েুফ্রের ফ্রদন) চী  জাফ্রিস তার টমলয়লক ফ্রনলয় 



অন্ধকার আফ্রিকায়  106 

 

ইফ্রডর্লিনলর্ি িালকড ফ্রেলয় দ'ঘডো সময় কাোন। ফ্রিক দিোয়  ান, বারোয় চলল 
আলসন। তালদর সালে োলক মাত্র একজন আরদাফ্রল।' 

ফ্রিলয়লর িল খুিী েলয় উিল। বলল, 'ধেবাদ িাফ্রিস বাইক। চমৎকার 
সুল াে। আিনালদর িফ্ররকল্পনা ফ্রক?' 

'ফ্রিক বালরাোয় ইফ্রডর্লিনলর্ি িালকডর টেলে ওরা  খন োফ্রড়লত উিলত 
 ালব, ফ্রিক টসই সময় ফ্রকর্োি করা েলব চী  জাফ্রিলসর টমলয়লক।' 

'টেলে িুফ্রলি োলক না?' 
'দ'জন িুফ্রলি োলক। তার মলধয একজন ট্রাফ্র ক িুফ্রলি। ওলদর আলেই 

মযালনজ করা েলব।' 
'ওয়াডর্ার লু।' বলল ঘফ্রড়র ফ্রদলক তাকাল ফ্রিলয়লর িল। বলল, 'এখন 

এোরো। তােলল সুখবলরর জলে আমালদর আরও টসায়া ঘডো অলিক্ষা করলত 
েলব।' 

'হ্যাাঁ। ফ্র শু আমালদর সোয় টোন।' বলল িাফ্রিস বাইক তার ইডোরকলমর 
ফ্রদলক মুখ ঘুরাল। বলল, 'টদফ্রখ ওরা টবলরাল ফ্রকনা।' 

 
 
 
'আজই এমনো ঘেলব বলল আিংকা করলেন ভাইয়া?' বলল মুোম্মাদ 

ইলয়ফ্রকফ্রন।  
'আফ্রম ওলদর কো শুলন  তো বুলঝফ্রে, তালত আজ সকালল িাফ্রিস 

বাইক টকাোও টেলক ফ্র লর আসলব। তারিরই ওরা আমার সম্পলকড ফ্রসদ্ধান্ত ফ্রনত। 
ফ্রকন্তু আজ সকালল  খন ওরা টদখলব, আফ্রম টনই, তার সালে ওলদর চারজন ফ্রনেত 
এবং ব্ল্যাক বুললক আমরা ধলর ফ্রনলয় এলসফ্রে, তখন ওরা ক্ষযািা কুকুলরর মত েলয় 
 ালব।' 

ব্ল্যাক বুল ওরল  'আবদলল্লাে রাফ্রিফ্রদ'টক আমরা ধলর ফ্রনলয় এলসফ্রে 
বুঝলব ফ্রক কলর ওরা?' 
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ব্ল্যাক বুল-এর ফ্রিতৃদি নাম ফ্রেল 'জজড রালিফ্রদ'। 'ওকুয়া'র কসাই িদ 
িাওয়ার ির ওরা তার নামকরণ করা েয় ব্ল্যাক বুল। আেমদ মুসা তার 'জজড' নাম 
িাফ্রেলয় কলরলে আবদল্লাে। তার সালে 'রাফ্রিফ্রদ' ফ্রমলল েলয়লে 'আবদল্লাে 
রালিফ্রদ'। ব্ল্যাক বুল নামফ্রে সানলন্দ রেণ কলর বলললে, ‘আফ্রম খৃিানও ফ্রেলাম না, 
মুসফ্রলমও ফ্রেলাম না। ফ্রকন্তু টে রব টবাধ করতাম আমালদর দাদীর জলে। তার ধমড 
ইসলাম আমার কালে আিন বলল মলন েলতা।’ ব্ল্যাক বুল মো খুিী েলয়লে রাফ্রিফ্রদ 
ইলয়সুলোর িফ্ররচয় টিলয়। তার এখন মলন েলি টস নতুন মানুষ। টস সব ফ্র লর 
টিলয়লে- তার ধমড, তার িফ্ররবার- সবফ্রকেু। তার সালে তার মলন েলয়লে 'ওকুয়া'র 
মত খৃিান সংেিন তার প্রফ্রতিন্দ্বী এবং তার দাদীর আব্বা  ায়দ রাফ্রিফ্রদর েতযা 
প্রফ্রতলিাধ টনবার দাফ্রয়ত্ব এলস বলতডলে তার উির। 

আেমদ মুসা বলল, ‘ওরা ফ্রনফ্রশ্চত, আবদল্লাে রাফ্রিফ্রদ িালালত িালর না। 
ওলক না িাওয়ার অেডই আমরা তালক ধলর এলনফ্রে।’ 

‘ওরা ট  টক্ষিা কুকুর েলবই। ওরা প্রফ্রতলিাধ টনলব বলললন। ফ্রক 
প্রফ্রতলিাধ ফ্রনলত িালর?’ বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 

‘ওলদর  তো ফ্রচলনফ্রে, তালত চী  জাফ্রিলসর িফ্ররবালরর কাউলক 
ফ্রকর্োলির ফ্রচন্তাই প্রেলম করলব।’ 

‘ফ্রকর্োি? চী  জাফ্রিসলক? তােলল টতা সাংঘাফ্রতক েলব।’ 
‘না চী  জাফ্রিসলক ফ্রকর্োি করলল তালদর আসল উলেেই ভডর্ুল 

েলয়  ালব। ওমর বায়ার সম্পফ্রি েস্তান্তর তােলল কালক ফ্রদলয় করালব?’ 
‘তােলল?’ 
‘আমার মলন েয় চী  জাফ্রিলসর সবলচলয় ফ্রপ্রয় কাউলকই তারা 

ফ্রকর্োলির টচিা করলব।’ 
তবিক খানায় তালদর মালঝ এলস দাাঁফ্রড়লয়ফ্রেল লায়লা। টস বলল, ‘ভাইয়া 

আফ্রম টরালসফ্রলন-এর কালে শুলনফ্রে তালক তার আব্বা একা চলা ট রা করলত 
ফ্রনলষধ কলরলে। টরালসফ্রলন এখন একা চলাল রা কলরনা।’ 

‘ফ্রিক, টরালসফ্রলন আমালকও এ ধরলনর কো বলললে। বললত ভুলল টেফ্রে 
আেমদ মুসা ভাইলক।’ বলল রাফ্রিফ্রদ। 
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‘টরালসফ্রলন টক?’ 
‘চী  জাফ্রিলসর টমলয় এবং ভাইয়ার....।’ 
লায়লা কো টিষ করলত িারলনা। রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো তালক ধমক ফ্রদলয় 

োফ্রমলয় ফ্রদল। বলল, ‘ওসব কোর সময় বুফ্রঝ এো!’ 
আেমদ মুসার টিালে ফ্রমফ্রি োফ্রস  লুে উিল। বলল, ‘লায়লা অপ্রাসফ্রঙ্গক 

ফ্রকেু বললফ্রন। টস টরালসফ্রললনর িফ্ররচয় সম্পূনড করলত টচলয়ফ্রেল মাত্র।’ 
োমল আেমদ মুসা। মুখো তার েম্ভীর েলয় উিল। শুরু করল আবার, 

‘তােলল বুঝা  ালি চী  জাফ্রিস আলেই সলন্দে কলরলেন।’  
‘ফ্রনশ্চয় ব্ল্যাক ক্রস ও ওকুয়া তালক ভয় টদফ্রখলয়লে এবং ফ্রতফ্রন টমলয় 

টরালসফ্রললনর ফ্রনরািিা সম্পলকডই উফ্রিগ্ন ফ্রেললন টবিী।’  
‘আমারও মলন েলি, চী  জাফ্রিলসর সবলচলয় েিডকাতর িান তার 

টমলয়। সুতরাং ওকুয়া ও ব্ল্যাক ক্রস চী  জাফ্রিসলক িাফ্রস্ত টদলব এবং তালক বালে 
আনার জে টরালসফ্রললনর োলয়ই োত ফ্রদলব।’ 

রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর টচালখ-মুলখ টনলম এল উলিে। বলল, ‘ওরা  া 
করলব, দ্রুতই করলব মলন েয়।’ 

‘অবেই। ফ্রকন্তু আফ্রম জাফ্রন না টকান সুল াে তারা টনলব ফ্রকংবা টকান 
িলে তারা এগুলব। আমালদর এো একো সুল াে। আমরা চী  জাফ্রিলসর বাড়ী 
এবং বাফ্রড়র সদস্যলদর উির নজর রাফ্রখ, তােলল ওকুয়া এবং ব্ল্যাক ক্রস-এর 
টলাকলদর সাক্ষাত আমরা টিলত িাফ্রর এবং তালদর মাধযলম আমরা টি োলত িাফ্রর 
তালদর ঘাফ্রেলত।’ 

‘তােলল এখফ্রন আমালদর ফ্রকেু করার দরকার। আমরা ট লত িাফ্রর চী  
জাফ্রিলসর বাসার ফ্রদলক। নজর রাখলত িাফ্রর তালদর বাফ্রড়র উির।’ বলল 
মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন। 

‘হ্যা, আমরা ট লত িাফ্রর। টচন তুফ্রম তালদর বাসা?’ 
‘ফ্রচফ্রন।’ 
‘তােলল উি, চল  াই।’ 
আেমদ মুসা উলি দাাঁড়ালত দাাঁড়ালত বলল, ‘রাফ্রিফ্রদলক সালে ফ্রনফ্রিনা।’ 
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‘টকন?’ বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। ‘টতামালক ওলদর টকউ টকউ ফ্রচলন। 
টতামালক ঘুর ঘুর করলত টদখলল, তার অে অেড েলত িালর।’ 

রাফ্রিফ্রদ ফ্রকেু বলল না। তার মুখো মফ্রলন েলয় টেল। 
লয়লা মুখ ফ্রেলি োসল। বলল, ‘বড়ই দঃলখর কো। রাজিতু্র ট লত 

িারলব না রাজকোলক রক্ষার অফ্রভ ালন।’ বললই লায়লা এক টদ লড় িাফ্রললয় 
টেল ড্রইং রুম টেলক। 

লজ্জায় রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর মুখ লাল েলয় উিল। মুখ ফ্রনচু কলর বলল, 
‘লায়লাো বড় দিু েলয় টেলে ভাইয়া।’ 

‘ও ফ্রকেু না, একেু আনন্দ করলে।’ 
‘না, ওলক ফ্রবদায় করলত েলব।’ 
‘ফ্রবদায় করলব? টকাোয়?’ 
‘এো ইলয়ফ্রকফ্রন জালন।’ 
ইলয়ফ্রকফ্রনর মুলখ ফ্রবিত ভাব আর টিাাঁলে সলজ্জ োফ্রস  ুলে উিল। মুখ ফ্রনচ ু

করল। ফ্রকেু বলল না। 
আেমদ মুসা ইলয়ফ্রকফ্রনর ফ্রিি চািলড় টেলস বলল, ‘মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন 

খুব ভাল টেলল। টতামার ফ্রবিলদ টস না টদলখ িালরনা।’ 
কো টিষ কলরই ইলয়ফ্রকফ্রনলক লক্ষয কলর বলল, ‘চল ইলয়ফ্রকফ্রন।’ 
‘চলুন।’ বলল ইলয়ফ্রকফ্রন। 
দ ‘জন টবফ্ররলয় এল। 
রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর োফ্রড় প্রস্তুত ফ্রেল। ড্রাইফ্রভং ফ্রসলে বসল আেমদ মুসা। 

মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন তার িালির ফ্রসলে। 
‘িে বলল ফ্রদও। সংফ্রক্ষি িলে  াব।’ 
‘সংফ্রক্ষি িেোয় খুব টবিী ট্রাফ্র ক িলয়ডে আলে। আর সময়োও খুব 

জযাম-এর সময়। তার টচলয় আমরা  ফ্রদ ইয়াউফ্রডর্ নদী তীলরর োইওলয় ধলর 
ইফ্রডর্লিনলর্ি িালকডর িাি ফ্রদলয়  াই, তােলল িে একেু লম্বা েলব ফ্রকন্তু ট্রাফ্র ক 
ও জযালমর োত টেলক বাাঁচব। টি েলতও িারব আমরা অলনক আলে।’ 

‘এোইলতা চাই।’ বলল আেমদ মুসা োফ্রড়লত িােড ফ্রদল। 
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েুলে চলল োফ্রড়। 
ইয়াউফ্রডর্ নদীর তীর টঘাঁলষ িফ্ররকফ্রল্পতভালব লাোলনা োলের সাফ্রর। তার 

িাি ফ্রদলয় প্রিস্ত োইওলয়। োইওলয়র অে িাি ফ্রদলয়ও সাফ্ররবদ্ধ োলের লাইন। 
‘চমৎকার রাস্তা ইলয়ফ্রকফ্রন।’ 
‘এলক েুযফ্ররি টরার্ বলল ভাইয়া।’ 
‘সােডক নাম।’ 
‘নদীর ধার ফ্রদলয় ১৫ মাইল রাস্তা এইভালব টেলে। মাঝখালন রলয়লে 

ইফ্রডর্লিনলর্ি িাকড।’ 
‘ইফ্রডর্লিনলর্ি িাকড আর কতদূর?’ 
‘প্রায় এলস টেফ্রে।’ 
ইফ্রডর্লিনলর্ি িালকডর কালে এলস োইওলয়ফ্রে টবাঁলক ইফ্রডর্লিনলর্ি 

িালকডর ফ্রতন প্রান্ত ঘুলর আবার নদীর তীর টঘাঁলষ সামলন এফ্রেলয় টেলে। 
আেমদ মুসার োফ্রড় ইফ্রডর্লিনলর্ি িালকডর প্রান্ত ফ্রদলয় এফ্রেলয় চলললে। 
ইফ্রডর্লিনলর্ি িালকডর প্রধান টেলের িাি ফ্রদলয়ই এফ্রেলয় টেলে 

োইওলয়ফ্রে। 
ইফ্রডর্লিনলর্ি িালকডর প্রধান টেে অফ্রতক্রম করলে আেমদ মুসার োফ্রড়। 
নারী কলণ্ঠর একো ফ্রচৎকার শুনলত টিল আেমদ মুসা টেলের ফ্রদক 

টেলক। 
একো োর্ড টিক কষল আেমদ মুসা। 
ইলয়ফ্রকফ্রন োফ্রড়র র্যাি টবালর্ডর উির মুখ েবুলড় িড়লত িড়লত টবাঁলচ 

টেল। তার দ’ফ্রে োলতর প্রানান্ত প্রলচিা তালক রক্ষা কলরলে। 
আেমদ মুসা তাফ্রকলয়লে ফ্রচৎকার লক্ষয কলর। টদখল, দ’জন টলাক 

একজন তরুণীলক টেলন িালি দাাঁড়ালনা োফ্রড়র ফ্রদলক ফ্রনলয়  ালি। আর একজন 
টিনোন ধলর আলে মূফ্রতডর মত দাাঁড়ালনা দ’জন টলালকর ফ্রদলক। টলাক দ’ফ্রের 
িরলণ িুফ্রললির টিাষাক। মাোয় হ্যাে। কিাল টঢলক টেলে হ্যালে। আর একজন 
টলাকলক টদখা টেল োফ্রড়ফ্রের ড্রাইফ্রভং ফ্রসলে, ট  োফ্রড়ফ্রের ফ্রদলক টমলয়ফ্রেলক ফ্রনলয় 
 াওয়া েলি। 
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আেমদ মুসা োফ্রড় টেলক টনলমলে এই সময় একো গুলীর িব্দ েললা। 
গুলীর িব্দ ললক্ষয তাফ্রকলয়ফ্রেল আেমদ মুসা। টদখল, হ্যাে িরা িােলরর 

মত দাাঁফ্রড়লয় োকা ভদ্রললাক দ’জলনর টিেলন একেু দূলর দাাঁড়ালনা একফ্রে টমলয় 
গুলী কলরলে। টমলয়োর োলয়-মাোয় ওড়না। 

টমলয়ফ্রে গুলী কলরলে টিনোনধারীলক। টিনোনধারী গুলী টখলয় িলড় 
টেলে। ফ্রেেলক িলড়লে তার োত টেলক টিনোন। 

গুলীর িব্দ শুলনই ট  দ’জন টলাক তরুণীলক ধলর ফ্রনলয়  াফ্রিল, তালদর 
একজন টমলয়ফ্রেলক টেলন ফ্রনলয় ঢাল ফ্রেলসলব সামলন ধলর ফ্রবদযত েফ্রতলত ঘুলর 
দাড়াললা। তার োলত ফ্ররভলবার। টস ফ্ররভলবার তুলল ফ্ররভলবারধারী টমলয়ফ্রেলক 
লক্ষয কলর। টমলয়ফ্রের োলত উদযত ফ্ররভলবার। ফ্রকন্তু তার গুলী করার িে বন্ধ। 
কারণ গুলী করলল টস গুফ্রল সামলন ধলর রাখা তরুনীফ্রের বুক এল াাঁড় ওল াাঁড় 
করলব। 

ফ্ররভলবাধারী টমলয়ফ্রেলক টদলখ ভূত টদখার মত চমলক উলিফ্রেল আেমদ 
মুসা। এফ্রক সম্ভব। ফ্রকন্তু ফ্রচন্তার তার সময় ফ্রেল না। টলাকফ্রে ফ্রট্রোর ফ্রেিলে। 

আেমদ মুসার োলত ফ্ররভলবার উলি এলসফ্রেল আলেই। উদযত ফ্রেল তার 
ফ্ররভলবার। খুব সাবধালন ফ্রবিজ্জনক গুলীো করল আেমদ মুসা। 

ির ির দ’ফ্রে গুলী টবর েললা আেমদ মুসার ফ্ররভলবার টেলক। 
প্রেম গুলীো ফ্রেলয় ফ্রবদ্ধ করল ফ্ররভলবারধারী টলাকফ্রের ফ্রিক কালনর 

উির। ফ্রকন্তু তার সালে সালেই টলাকফ্রের ফ্ররভলবারও েজডন কলর উলিফ্রেল। টিষ 
মূেূলতড তার োতফ্রে টকাঁলি ফ্রেলয়ফ্রেল। তার কাাঁিা োলতর গুলী ফ্রকেুো লক্ষযভ্রি েলয় 
ফ্রবদ্ধ েললা ফ্ররভলবারধারী টমলয়ফ্রের বাম বাজুলত। 

আর আেমদ মুসার ফ্রিতীয় গুলীো ফ্রেলয় ফ্রবদ্ধ কলরফ্রেল ট  টলাকফ্রে 
তরুণীফ্রেলক ধলর োড়ীলত উিাফ্রিল তার িৃষ্ঠলদিলক। 

গুলী ফ্রবদ্ধ দ’জনই সামাে েলল উলি মাফ্রেলত আেলড় িলড়ফ্রেল। 
ওড়না িরা গুলীফ্রবদ্ধ টমলয়ফ্রে আতড ফ্রচৎকার কলর র্ান োলত বাম বাজুফ্রে 

টচলি ধলর বলস িলড়ফ্রেল। 
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আেমদ মুসা েুলে ফ্রেলয়ফ্রেল টমলয়ফ্রের ফ্রদলক। টমলয়ফ্রের মাো টেলক উড়না 
সলর ফ্রেলয়ফ্রেল। 

টমলয়ফ্রে ট  সফ্রতযই টর্ানা, তা এক অফ্রবশ্বাস্য বাস্তবতা ফ্রনলয় োফ্রজর েললা 
আেমদ মুসার কালে। 

আেমদ মুসার োলত তখনও ফ্ররভলবার। 
আেমদ মুসা েুলে ফ্রেলয় োেু টেলড় বসল টর্ানার সামলন। বলল, ‘ফ্রক 

টদখফ্রে আফ্রম! টর্ানা তুফ্রম! টকাোয় টললেলে?’ 
‘গুলী গুলী’ বলল ফ্রচৎকার কলর উিল টর্ানা। তার দৃফ্রি ফ্রনবদ্ধ ফ্রেল 

োইজাক কারীলদর োফ্রড়র ফ্রদলক। 
তার ফ্রচৎকালরর সলঙ্গ সলঙ্গ মাো ঘুফ্ররলয় আেমদ মুসা টদখল, 

োইজাকারলদর োড়ী টেলক একজন টলাক টবফ্ররলয় এলসলে। তার োলতর 
ফ্ররভলবারফ্রে উলি এলসলে তালদর ললক্ষয। 

আেমদ মুসা মাো না ঘুফ্ররলয় টসই অবিালতই বাম োলত টর্ানালক ফ্রনলয় 
শুলয় িড়ল। প্রায় সলঙ্গ সলঙ্গ একফ্রে গুলী েুলে টেল তালদর উির ফ্রদলয়। 

আেমদ মুসার র্ান োলত ফ্ররভলবার ধরাই ফ্রেল। টস শুলয় িলড়ই গুলী 
চালাল টসই ফ্ররভলবারধারী টলাকফ্রেলক লক্ষয কলর। অবযেড লক্ষয। টলাকফ্রে ফ্রিতীয় 
বার লক্ষয ফ্রিক করার আলেই গুলী ফ্রবদ্ধ েলয় ফ্রেেলক ফ্রেলয় িড়ল োফ্রড়র উিলর। 

টর্ানা ফ্রেেলক এলস িলড়ফ্রেল আেমদ মুসার বাম কাাঁলধর উির। 
িলড় োকা অবিালতই টর্ানা মুখ ঘুফ্ররলয় ফ্রেল। তার মুখো এলস িলড়ফ্রেল 

আেমদ মুসার কালনর কালে। টর্ানা বলল, ‘তুফ্রম ফ্রক আেত? টতামার ফ্রকেু েয়ফ্রন 
টতা?’ 

আেমদ মুসা টস কোর টকান জবাব না ফ্রদলয় টর্ানালক ফ্রনলয়ই উলি 
বসল। 

টর্ানার িরীলরর বাম ফ্রদকো রলি টভলস  াফ্রিল। 
আেমদ মুসা তাড়াতাফ্রড় টর্ানার োউন এর োতাো ফ্রেলড় ট লল টর্ানার 

ওড়নালতই েলজর মত বাফ্রনলয় তাাঁর বাম বাজুো বাাঁধলত লােল। ইফ্রতমলধয টসই 
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তরুণী এবং হ্যােধারী দই ভদ্রললাক ও মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকনী, তালদর চারফ্রদলক এলস 
দাাঁড়াল। 

তরুণীফ্রে টরালসফ্রলন, হ্যােধারীলদর একজন ফ্রচ  জাফ্রিস উসাম বাইক, 
অেজন টর্ানার আব্বা ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন। 

টর্ানার আব্বা রালজযর আনন্দ ও ফ্রবস্ময় ফ্রনলয় আেমদ মুসালক লক্ষয কলর 
বলল উিল, ‘বাবা তুফ্রম! ঈশ্বরলক অসংখয ধেবাদ।’ 

আেমদ মুসা টর্ানার োত বাাঁধলত বাাঁধলত বলল, ‘আমার মলন েলি আফ্রম 
এখনও স্বে টদখফ্রে। আিনারা আসলবন তা কল্পনালতও ভাফ্রবফ্রন।’ 

টরালসফ্রলন বলস িলড় টর্ানালক জফ্রড়লয় ধলরলে। আেমদ মুসালক লক্ষয 
কলর আতডস্বলর বলল, ‘খুব ফ্রসফ্ররয়াস ফ্রক?’ 

আেমদ মুসা মুেূলতডর জলে টরালসফ্রললনর ফ্রদলক মুখ তুলল। বলল, ‘খুব 
ফ্রব্ল্ফ্রর্ং েলি। ওলক তাড়াতাফ্রড় ফ্রক্লফ্রনলক টনয়া দরকার।’ 

টরালসফ্রলন তালদর আবদাফ্রলর ফ্রদলক মুখ তুলল বলল, ‘োড়ী টরফ্রর্?’ 
‘হ্যাাঁ মযার্াম।’ বলল আবদাফ্রল। 
বাাঁধা েলয় ফ্রেলয়ফ্রেল। আেমদ মুসা ইলয়ফ্রকফ্রনর ফ্রদলক মুখ তুলল বলল, 

‘মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন ওলদর সকললর িলকে এবং োড়ী খুাঁলজ টদখ টকান প্রকার 
কােজ িাও ফ্রকনা।’ 

েুেল ইলয়ফ্রকফ্রন। 
ইলয়ফ্রকফ্রনর ফ্রদলক তাফ্রকলয় ভ্রু কুাঁচকাললা টরালসফ্রলন। এতক্ষলণ টস টখয়াল 

কলরলে তালক। রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর বন্ধু ইলয়ফ্রকফ্রনলক টস টচলন। 
আেমদ মুসা িাাঁজালকালা কলর তুলল ফ্রনল টর্ানালক। চলল োফ্রড়র ফ্রদলক। 
টর্ানা মুখ গুাঁজল আেমদ মুসার বুলক।  ুাঁফ্রিলয় টকাঁলদ উিল। 
‘খুব কি েলি টর্ানা।’ বলল আেমদ মুসা। 
টর্ানা টচাখ বুলজ ফ্রেল। টচাখ খুলল। বলল ফ্র সফ্র ফ্রসলয়, ‘একেুও না। 

টতামালক এমনভালব টিলল আফ্রম িতবার আেত েলত িাফ্রর।’ টর্ানার টচালখ অশ্রু 
আর টিাাঁলে একো িফ্ররতৃফ্রির োফ্রস। 

োফ্রড়র কালে এলস ফ্রেলয়ফ্রেল। 
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োফ্রড়র টিেলনর ফ্রসলে টর্ানালক শুইলয় ফ্রদল আেমদ মুসা। টরালসফ্রলন 
আেমদ মুসালক সাো য করল। টস আেমদ মুসার িালি িালিই ফ্রেল। টস টদলখলে 
টর্ানার কান্না, শুনলত টিলয়লে টর্ানার কো। টরালসফ্রলন ফ্রবস্ময় ও টক তুেল ভরা 
দৃফ্রি ফ্রনলয় টদখলে আেমদ মুসালক। তাাঁর ফ্রবস্ময় আরও এ কারলণ ট , আেমদ মুসা 
ট ভালব ফ্রতনজন অিেরণকারীলক, ফ্রবলিষ কলর টিষ জনলক েতযা করল, টসো 
তাাঁর কালে এক অফ্রবশ্বাস্য ঘেনা। 

ফ্রচ  জাফ্রিস ওসাম বাইক িুফ্রললির সালে কো বলল োফ্রড়র কালে েুলে 
এলসফ্রেল। বলল টরালসফ্রলনলক, ‘সামফ্ররক োসিাতাল তুফ্রমলতা টচন, ওখালন ফ্রনলয় 
ট লত েলব। ওখালন ফ্রনরািিাও িাওয়া  ালব।’ 

তারির ঘুরল ফ্রচ  জাফ্রিস আেমদ মুসার ফ্রদলক। বলল, ‘োফ্রড়লত িুফ্রলি 
টদব?’ 

‘না দরকার েলব না।’ 
‘ধেবাদ।’ বলল তার িালি দাাঁড়ালনা টর্ানার আব্বালক বলল, ‘চলুন 

আমরা োফ্রড়লত উফ্রি।’ বলল টস োো শুরু করল। 
টর্ানার আব্বা আেমদ মুসার কাাঁলধ োত টরলখ বলল, ‘বাবা তুফ্রম  াও 

টর্ানার িালি বস। তালক টদখ। ওর ফ্রক খুব কি েলি?’ 
এতক্ষলণ টর্ানার আব্বার কণ্ঠ কান্নায় টভলঙ্গ িড়ল। 
আেমদ মুসা তালক সান্ত্বনা ফ্রদলয় বলল, ‘মারাত্মক ফ্রকেু ঘেলত িারত, তা 

েয়ফ্রন। বাহুর একফ্রে অংি ফ্রেলড় ফ্রনলয় গুলী টবফ্ররলয় টেলে মলন েলি। টকান ফ্রচন্তা 
করলবন না।’ 

বলল আেমদ মুসা ইলয়ফ্রকনীর ফ্রদলক তাফ্রকলয় উচ্চ কলণ্ঠ বলল, ‘তুফ্রম এস 
আমালদর সালে। ওলদর োফ্রড়র নম্বরোও ফ্রনলয়ে টতা?’ 

‘ফ্রজ, ফ্রনলয়ফ্রে।’ বলল ইলয়ফ্রকনী। 
ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন চলল ফ্রেলয়ফ্রেল ফ্রচ  জাফ্রিস উসাম বাইক এর সালে। 
আেমদ মুসা োফ্রড়লত উলি টর্ানার মাোর কালে বসল। 
টরালসফ্রলন ফ্রনলদডি ফ্রদল ড্রাইভারলক োড়ী োড়ার জে। 
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োফ্রড়র ফ্রসলের সালে বামিািো টিস ফ্রদলয় ঈষৎ কাত েলয় শুলয় আলে 
টর্ানা। তার আেত বাম বাহুোলক তার োলয়র উির ট ভালব টরলখফ্রেল, টসভালবই 
আলে। 

টর্ানার আেত বাম োতফ্রে কাাঁিলে। 
মাোর চুল তার এললালমললা েলয় টেলে। কলয়ক গুি চুল ফ্রেলয় িলড়লে 

কিাল টিফ্ররলয় মুলখর উির। টচাখ দ’ফ্রে টবাজা টর্ানার। টবাঝাই  ালি দাাঁলত 
দাাঁত টচলি বযাো েজম করার টচিা করলে। 

আেমদ মুসা ধীলর ধীলর টর্ানার মুখ টেলক চুল সফ্ররলয় ফ্রদলত ফ্রদলত বলল, 
‘খুব কি েলি টর্ানা?’ 

টর্ানার র্ান োতো ধীলর ধীলর উলি এল। োত রাখল আেমদ মুসার 
োলত। টচলি ধলর োকল অলনকক্ষণ। তারির টস ধীলর ধীলর আেমদ মুসার োত 
নাফ্রমলয় আনল মুলখর উির। টর্ানার অশ্রুর উষ্ণ টোাঁয়া অনুভব করল আেমদ মুসা 
তার োলত। 

ইলি কলরই আেমদ মুসা তার োত সফ্ররলয় ফ্রনল না। কাাঁদলে টর্ানা। 
টর্ানার টচালখর িাফ্রনলত ফ্রভলজ টেল আেমদ মুসার োত। 
টরালসফ্রলন বলস ফ্রেল সামলনর ফ্রসলে। 
আেমদ মুসা একবার টরালসফ্রললনর ফ্রদলক চাইল। টকউ না বলললও 

আেমদ মুসা বুঝলে টমলয়ফ্রে টরালসফ্রলন। বলল, ‘ফ্রমস টরালসফ্রলন, োসিাতাল আর 
কত দূলর?’ 

‘আর অল্প।’ বলল আেমদ মুসার ফ্রদলক তাফ্রকলয় বলল, ‘আমার নাম 
টরালসফ্রলন জানললন ফ্রক কলর?’ 

‘অনুমান কলরফ্রে।’ 
‘অনুমান করা নাম বলা সম্ভব নয়।’ 
‘আফ্রম রাফ্রিদী ইলয়সুলোর টমেমান। লায়লার কালে এ নাম শুলনফ্রে।’ 
টর্ানা তার মুখ টেলক আেমদ মুসার োত সফ্ররলয় ফ্রনল। অশ্রু টধায়া টচাখ 

আেমদ মুসার ফ্রদলক টেলন দবডল কলণ্ঠ বলল, ‘তুফ্রম লায়লালক টচন? তুফ্রম 
লায়লালদর ওখালন ফ্রেলল? তােলল ওরা ফ্রকেু বললফ্রন টকন?’ 
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আেমদ মুসা বলল, ‘তুফ্রম টচন লায়লালক?’ 
‘খুব ভাল টমলয় লায়লা। আমার সালে বন্ধুত্ব েলয়লে।’ 
‘আিনার িফ্ররচয় টতা টিলাম না!’ আেমদ মুসালক লক্ষ কলর বলল 

টরালসফ্রলন। 
এ সময় োফ্রড়র েফ্রত টলা েলয় এলস টেলম টেল। োড়ী টি াঁলে টেলে 

োসিাতালল। 
োড়ী োমলতই োড়ী টেলক লা  ফ্রদলয় নামল টরালসফ্রলন। 
টিেলনর দফ্রে োড়ীও এলস দাফ্রড়লয় িলড়ফ্রেল। 
ফ্রচ  জাফ্রিলসর োড়ী টেলক তার আবদালী টনলমই েুেল ইমালজডফ্রির 

ফ্রর্উফ্রে রুলম। তার টিেলন টিেলন টরালসফ্রলন। 
কলয়ক মুেূতড িলরই ফ্রর্উফ্রেরত র্ািারও েুলে এল। 
ফ্রচ  জাফ্রিস োড়ী টেলক টনলমলে তখন। 
র্ািার তালক অফ্রভবাদন কলর বলল, ‘স্যার সব বযবিা করফ্রে স্যার। 

আিফ্রন দয়া কলর টভতলর বসুন।’ 
র্ািালরর টিেন টিেলনই িযালিডে ট্রফ্রল ফ্রনলয় েুলে এলসফ্রেল চারজন। 
আেমদ মুসা টর্ানালক োড়ী টেলক নাফ্রমলয় শুইলয় ফ্রদল ট্রফ্রললত। 
ট্রফ্রল চললত শুরু করলতই টর্ানা আেমদ মুসার োত টচলি ধলর বলল, 

‘তুফ্রম োকলব আমার িালি।’ 
‘চল আমরা সবাই োকব। ভয় টনই টর্ানা।’ 
ট্রফ্রল েুলে চলল। তার সালে আেমদ মুসা, টরালসফ্রলন এবং র্ািার। 

টিেলন টিেলন োাঁেলত শুরু করল ফ্রচ  জাফ্রিস ওসাম বাইক এবং ফ্রমলিল 
োফ্রতফ্রন। 

মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন ওলদর বললফ্রেল, ‘স্যার আফ্রম োফ্রড়র কালে আফ্রে।’ 
‘ফ্রিক আলে বাবা। এো দরকার।’ বললফ্রেল ফ্রচ  জাফ্রিস উসাম বাইক। 
োাঁেলত োাঁেলত ফ্রচ  জাফ্রিস ফ্রমলিল োফ্রতফ্রনর কালনর কালে মুখ ফ্রনলয় 

বলল, ‘আফ্রম ফ্রকেু বুঝলত িারফ্রে না ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন। এই ফ্রবস্ময়কর টেললো টক? 
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এমন ফ্রক্ষপ্র, এমন ফ্রনিুণ, এমন ফ্রনভডীক মানুষ এবং এমন অফ্রবশ্বাস্য ঘেনা শুধু 
ফ্রসলনমালতই টদখা  ায়। মলন েলি টেললোর সালে আিনারা ঘফ্রনষ্ঠ?’ 

োফ্রস  লুে উিল ফ্রমলিল োফ্রতফ্রনর মুলখ। বলল, ‘এই টেললোর কোই 
টতা আফ্রম আিনালক বললফ্রেলাম। এইলতা টসই ফ্রকংবদফ্রন্তর আেমদ মুসা।’ 

েমলক দাাঁড়াল ফ্রচ  জাফ্রিস। ফ্রবস্ময়-ফ্রবমূেতায় তার মুখ ট ন িি েলয় 
উলিলে। 

দাাঁড়াল ফ্রমলিল োফ্রতফ্রনও। টেলস বলল, ‘কল্পনার আেমদ মুসা এবং 
বাস্তলবর আেমদ মুসা ফ্রমললেনা না?’ 

‘ফ্রমললে। তলব টচোরায় এতো সুিীল, সুন্দর েলব ভাফ্রবফ্রন। ধারণা ফ্রেল, 
টচালখর দৃফ্রি েলব তীক্ষ্ন, িরীর েলব িি, টিো এবং আচরণ েলব দারুণ ভাফ্ররফ্রক্ক 
ও রেস্যময়তায় ভরা।’ 

‘ফ্রিক বলললেন। এই ফ্রদকগুললা ফ্রবচার করলল টস ফ্রবেবীলদর তাফ্রলকায় 
িলড় না।’ 

‘আফ্রম টস ভােয টবাধ করফ্রে। কৃতজ্ঞতা প্রকাি করফ্রে ঈশ্বলরর কালে। 
েয়লতা তার মত বযাফ্রি এলস োফ্রজর না েলল আমার টমলয়লক দদডান্ত দবৃডিলদর 
োত টেলক রক্ষা করা ট ত না।’ 

‘আমার টমলয়ও ফ্রচরতলর োফ্ররলয় ট ত। দবৃডিফ্রে গুলী খাওয়ার মুেূলতড 
গুলী করায় গুলী ফ্রকেুো লক্ষয ভ্রি েলয়লে। তা না েলল গুলীো ফ্রিক বক্ষ টভদ 
করলতা। আল্লাে ফ্রিক সমলয়ই সাো য িাফ্রিলয়লেন।’ 

োসিাতাললর বারান্দায় ফ্রেলয় উিল দ’জন। 
ইমালজডিী ওয়ালর্ডর প্রিাসফ্রনক অফ্র সার স্বােত জানাল চী  

জাফ্রিসলক। বলল, ‘স্যার িযালিডেলক অিালরিন কলক্ষ টনয়া েলয়লে। আসুন 
আিনারা বসুন।’ 

চী  জাফ্রিস উসাম বাইক এবং ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন প্রলবি করল ফ্রবলিষ 
ড্রইং রুমফ্রেলত। 
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টর্ানার জলে সামফ্ররক োসিাতালল ফ্রবলিষ টকফ্রবলনর বযবিা করা 

েলয়লে। এযালেনর্যালডের ফ্রবোনাসে টসা া-ফ্রিলজ সুসফ্রজ্জত রুম। 
টর্ানা তার ফ্রবোনায় চাদর মুফ্রড় ফ্রদলয় শুলয় আলে। এযালেনর্যালডের 

ফ্রবোনায় টেলান ফ্রদলয় ফ্রবশ্রাম ফ্রনলি টরালসফ্রলন। ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন টসা ায় ো 
এফ্রললয় ফ্রদলয়লে। 

চী  জাফ্রিস উসাম বাইক েয়ললে টেলক টবফ্ররলয় এলস টসা ায় বসলত 
বসলত বলল, ‘আেমদ মুসা টকাোয়?’ 

টরালসফ্রলন ইফ্রতমলধয আেমদ মুসার িফ্ররচয় টিলয়লে। অিালরিলনর 
আলে এক সুল ালে টর্ানা আেমদ মুসার িফ্ররচয় বলললে টরালসফ্রলনলক। খবরো 
শুলন েিাৎ িক িাওয়া টরােীর মত অলনকক্ষণ আেমদ মুসার সালে 
স্বাভাফ্রবকভালব টরালসফ্রলন কো বললত িালরফ্রন। ফ্রবস্মলয়র ধাক্কা কাোর ির 
টরালসফ্রলন টে রব টবাধ কলরলে এই টভলব ট , তালক আজ বাাঁচাবার মাধযলম এবং 
ইলয়সুলোর টমেমান েলয় এই ফ্রবশ্বফ্রবেবী তালদর জীবলনর সালে ফ্রমলি টেলে। 

ফ্রিতার প্রলশ্নর জবাব টরালসফ্রলন সংলে সংলেই ফ্রদল, ‘উফ্রন মুোম্মদ 
ইলয়ফ্রকফ্রনর টখাাঁলজ বাইলর টেলেন।’ 

‘সালের ঐ টেললো ফ্রক মুোম্মদ ইলয়ফ্রকফ্রন? তুফ্রম টচন তালক?’ বলল 
টরালসফ্রললনর আব্বা। 

‘ফ্রজ, আব্বা। ও টতা রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর বন্ধু।’ 
‘আেমদ মুসা রাফ্রিফ্রদর টমেমান েললা ফ্রক কলর?’ 
‘শুফ্রনফ্রন আব্বা।’ 
‘ঈশ্বলরর অলনক দয়া ট , ওরা ফ্রিক সমলয় এলস িলড়ফ্রেল।’ 
‘ঘেনা টতা বাস্তলব ঘলেলে। তবু আমার কালে এখনও অফ্রবশ্বাস্য মলন 

েলি। ফ্রতনজন োইজযাককারী টচালখর িললক ফ্রনেত েললা, আফ্রম মুি েলয় 
টেলাম।’ 

‘আলরকজনলক টতা মাফ্ররয়া মা টিষ কলরলে। সফ্রতয আমালদর মাফ্ররয়া 
মা’র সােস আলে।’ 
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‘োকলব না, আেমদ মুসার ফ্রকেু গুণ টতা মাফ্ররয়ার মলধয োকলত েলবই।’ 
বললই ফ্রকন্তু লজ্জা টিল টরালসফ্রলন। মুখ ফ্রনচু করল। 

‘টর্ানা ফ্রক মাফ্ররয়ার র্াক নাম োফ্রতফ্রন?’ প্রসঙ্গো অেফ্রদলক ঘুফ্ররলয় ফ্রদল 
চী  জাফ্রিস উসাম বাইক। 

‘ফ্রিক র্াক নাম নয়। ‘মাফ্ররয়া টজালস াইন লুই’ ওর অফ্র ফ্রসয়াল নাম। 
ফ্রকন্তু  যাফ্রমফ্রল নাম েলয় টেলে ওর ‘টর্ানা টজালস াইন লুই।’ বলল ফ্রম: ফ্রমলিল 
োফ্রতফ্রন। 

‘দ’টোই সুন্দর নাম।’ 
‘শুধু নাম সুন্দর নয় আব্বা, ওর সব সুন্দর।’ 
টর্ানা এফ্রদলক তাফ্রকলয়ফ্রেল। টর্ানার ফ্রদলক তাফ্রকলয়ই কোগুললা বলল 

টরালসফ্রলন মুখ ফ্রেলি োসল। 
লজ্জা টিল টর্ানা। টবাধেয় প্রসংে ঘুফ্ররলয় টনবার জলেই টর্ানা বলল, 

‘তুফ্রমই এখন টমজবান টরালসফ্রলন, টমেমানরা টকাোয় টখাজ টনবার দাফ্রয়ত্ব 
টতামার।’ 

‘টজা হুকুম’ বলল মুখ ফ্রেলি োসল টরালসফ্রলন। উলি দাাঁড়াল বাইলর  াবার 
জলে। কলয়ক িা এফ্রেলয় ফ্রেল। 

ফ্রিক এ সমলয় টকফ্রবলন এলস প্রলবি করল আেমদ মুসা এবং মুোম্মাদ 
ইলয়ফ্রকফ্রন। 

টরালসফ্রলন আেমদ মুসার মুলখামুফ্রখ দাাঁফ্রড়লয় বলল, ‘মাফ্ররয়া আিা 
বলললন, ‘আফ্রম প্রধান টমজবান। অতএব আিনালদর টখাাঁজ-খবর টনবার দাফ্রয়ত্ব 
আমার। তাই  াফ্রিলাম।’ 

আেমদ মুসা োসল। বলল, ‘ধেবাদ টরালসফ্রলন। উফ্রন ফ্রিকই বলললেন। 
আিফ্রন মোমাে চী  জাফ্রিলসর মা। সুতরাং প্রধান টমজবান টতা েলবনই।’ 

টরালসফ্রলন টর্ানার ফ্রদলক মুখ ঘুফ্ররলয় কৃফ্রত্রম রালের সালে বলল, ‘মাফ্ররয়া 
আিা, ওনালক বলল দাও টোে টবানলক টকউ ‘আিফ্রন’ বলল না।’ 

টর্ানা োসল। 
োসল আেমদ মুসাও। বলল, ‘ধেবাদ টবান, তুফ্রম বস।’ 
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বলল আেমদ মুসা চী  জাফ্রিস উসাম বাইক এবং ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন 
িািািাফ্রি ট  দলো টসা ায় বলসফ্রেললন, তার ফ্রবিরীত টসা ার িালি দাাঁফ্রড়লয় 
বলল, ‘আফ্রম বসলত িাফ্রর জনাব?’ 

‘ও ফ্রিয়র। অবেই বসলব, বস বাবা।’ বলল চী  জাফ্রিস ওসাম 
বাইক। 

মুোম্মদ ইলয়ফ্রকফ্রন দাাঁফ্রড়লয়ফ্রেল টসা ার টিেলন। 
টরালসফ্রলন তার ফ্রদলক ঘুলর বলল, ‘তুফ্রম বস ইলয়ফ্রকফ্রন। লায়লা ভাল 

আলে?’ 
‘েযাংকস। ভাল আলে।’ বলল ইলয়ফ্রকফ্রন ফ্রেলয় আেমদ মুসার িালির 

টসা ায় বসল। 
টরালসফ্রলন ফ্রেলয় বসল টর্ানার ফ্রবোনায়, টর্ানার িালি। 
আেমদ মুসা উসাম বাইক এবং ফ্রমলিল োফ্রতফ্রনর ফ্রদলক টচলয় নরম 

ভাষায় ফ্রবনলয়র সালে বলল, ‘আফ্রম কলয়কো কো বললত চাই জনাব।’ 
‘বল বাবা।’ বলল ওসাম বাইক। 
‘আমার মলন েয় আিফ্রন সব জালনন কারা এই ফ্রকর্োলির টচিা 

কলরফ্রেল এবং টকন কলরফ্রেল। আফ্রম মলন কফ্রর, তালদর এই বযেডতা ও টলাক 
ক্ষলয়র ির তারা আরও ফ্রেংর েলয় উিলব এবং প্রফ্রতলিাধ টনবার টচিা করলব।’ 

‘তুফ্রম ফ্রিক বললে। ফ্রকন্তু ফ্রক ধরলনর প্রফ্রতলিাধ টনবার তারা টচিা করলব 
বলল মলন কর?’ 

‘ফ্রকর্োি, েতযা ইতযাফ্রদ ট  টকান িেই তারা টবলে ফ্রনলত িালর।’ 
চী  জাফ্রিস উসাম বাইকসে সকললর টচালখ-মুলখই একো উলিলের 

োয়া িড়ল। 
আেমদ মুসাই আবার কো বলল, ‘আিফ্রন ফ্রক িুফ্রলিলক ফ্রকেু 

জাফ্রনলয়লেন?’ 
‘না জানাইফ্রন। ওলদর ফ্রবরুলদ্ধ িুফ্রলি খুব কা ডকরী েয়লতা েলব না। 

তাোড়া ভয় েললা, িুফ্রলিলক জানালল র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজলসর ক্ষফ্রত েলত িালর।’ 
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‘ফ্রিক বলললেন। আফ্রমও মলন কফ্রর, টোো ফ্রবষয়ো িুফ্রলিলক জানালনার 
প্রলয়াজন টনই। তলব এই ফ্রকর্োলির প্রলচিার কো বলল বাফ্রড়লত ফ্রবলিষ িুফ্রলি 
প্রেরার বযবিা করুন।’ 

‘বাফ্রড় ি ডন্ত তারা োমলা চালালত িালর বলল তুফ্রম মলন কর?’ 
‘তারা এো করলত িালর। এই ঘেনার ির তালদর অবিা ক্ষযািা কুকুলরর 

মত েবার কো।’ 
‘টতামার আর ফ্রক িরামিড?’ 
‘টরালসফ্রললনর কলয়কফ্রদন বাফ্রড় টেলক টবর না েওয়াই ভাল। আর সম্ভব 

েলল আিফ্রন এক সিালের েুফ্রে ফ্রনন।’ 
‘ফ্রনলাম। ফ্রকন্তু তারির ফ্রক েলব?’ 
আেমদ মুসা একেু োসল। বলল, ‘ভফ্রবষ্যৎ আমরা টকউ বললত িাফ্রর 

না। তলব আফ্রম মলন কফ্রর এ সমলয়র  মলধয িফ্ররোর েলয়  ালব তখন আমালদর 
ফ্রক করণীয়।’ 

‘সুন্দর বললে।’ 
‘টর্ানা সম্পলকড ফ্রক ফ্রসদ্ধান্ত েললা। টস এখালন োকলব, না বাফ্রড়লত  ালব?’ 

একবার চী  জাফ্রিলসর ফ্রদলক আলরকবার টর্ানার আব্বার ফ্রদলক টচলয় ফ্রজলজ্ঞস 
করল আেমদ মুসা। 

‘টতামার ফ্রক িরামিড?’ বলল টর্ানার আব্বা। 
‘র্ািার োড়লত চাইলল বাসায় ফ্রনলয়  াওয়াই ভাল।’ 
‘তুফ্রম ফ্রক ফ্রকেু আিংকা কর এখালন?’ বলল চী  জাফ্রিস উসাম বাইক। 
‘োসিাতালল  তই িাোরা োক, এখালন  া ইিা তাই করা সম্ভব। 
‘ফ্রিক বললে। মাফ্ররয়া মালক বাসায় ফ্রনলয়  াওয়াই উফ্রচত।’ বলল চী  

জাফ্রিস উসাম বাইক। 
‘তােলল টতা এখফ্রন ওলদর জানালত েয়, কখন ওরা ফ্ররফ্রলজ করলত 

িারলব।’ বলল টর্ানার আব্বা। 
‘ ফ্রদ ফ্ররফ্রলজ তাড়াতাফ্রড় কলর, তােলল আমরা টি লে ফ্রদলয় ট লত 

িারতাম। আমালদরও একেু তাড়া আলে।’ বলল আেমদ মুসা। 
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‘টকাোও  ালব তুফ্রম?’ বলল টর্ানার আব্বা। 
‘আমরা ওলদর োফ্রড়লত দ’ফ্রে ফ্রিকানা টিলয়ফ্রে। একো োফ্রড়র বু্ল্ বুলক, 

আলরকো একজলনর িলকলে িাওয়া লডড্রীর একো লীলি। এর টকান একো 
‘ওকুয়া’র টকান ঘাফ্রের েলত িালর, ফ্রকংবা ঐ দ’টো ফ্রিকানার সূত্র ধলর ওলদর 
ঘাফ্রের সন্ধান টিলত িাফ্রর। এই সন্ধালনই আমরা টবরুব।’ 

‘টতামরা কারা  ালব?’ ফ্রজলজ্ঞস করল ফ্রম: োফ্রতফ্রন। 
‘প্রেমত, আফ্রম একাই  াব।’ 
‘ফ্রকভালব? ‘ওকুয়া’ বা ‘টকাক’- এর ঘাফ্রেলত টকউ ফ্রকভালব একক 

অফ্রভ ান চালালত িালর?’ বলল চী  জাফ্রিস। 
‘িত্রু এতো িফ্রিিালী ট  দলবদ্ধ ও প্রকাে অফ্রভ ান কলর ওলদলর 

সালে িারা  ালব না।’ 
‘একা ফ্রক কলর িারা  ালব? বলল চী  জাফ্রিস। 
িফ্রিলত নয় টক িলল ওলদর উির জয়ী েলত েলব। টোে বা একক 

টোিন অফ্রভ ান এ জলেই প্রলয়াজন।’ 
‘বযািারো বাফ্রজ ধরার মত। জয় অেবা িরাজয় ট  টকান একো েলব। 

উদ্ধালরর জলে ওমর বায়া এবং র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক িালব ফ্রকনা এই অফ্রনশ্চয়তা 
ফ্রনলয় এত বড় ঝুাঁফ্রক টনওয়া ফ্রিক েলবনা।’ বলল চী  জাফ্রিস উসাম বাইক। 

‘চী  জাফ্রিস সালেব ফ্রিকই বলললেন।’ বলল টর্ানার আব্বা ফ্রমলিল 
োফ্রতফ্রন।  

আেমদ মুসা োসল। বলল, ‘ঝুাঁফ্রক না ফ্রনলল এসব টক্ষলত্র টকান কাজই েয় 
না, করা  ায় না। এ ধরলনর ঝুাঁফ্রক এফ্রড়লয় চললল র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলদর উদ্ধার করা 
 ালব না টকান ফ্রদনই। আমরা উদ্ধার করলত চাইলল অোলয়র কালে আত্মসমিডণ 
করলত েলব।’  

‘িুফ্রললির সাো য টনয়া  ায়।’ বলল টরালসফ্রলন। 
‘তালত লাভ টনই। মাঝখালন ফ্রনেত েলবন র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসরা।’ বলল চী  

জাফ্রিস।  
‘তুফ্রম চী  জাফ্রিস েলয় এই কো বলে আব্বা?’ 
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োসল চী  জাফ্রিস ওসাম বাইক। বলল, ‘বলফ্রে কারণ, এমন এবং 
এরলচলয়ও ভয়াবে োজালরা ঘেনা ঘলেলে আফ্রম জাফ্রন।’ 

‘তােলল টতামার জাফ্রিস টকাোয় োলক আব্বা?’ 
‘জানা এবং প্রমান করলত িারা এক ফ্রজফ্রনস নয়। ফ্রবচালরর জলে 

প্রমালণর দরকার েয় মা।’ 
আেমদ মুসা প্রসঙ্গ িাফ্রেলয় বলল, ‘তােলল আমরা এখন উিলত চাই।’ 
‘ফ্রকন্তু আমার কলয়কো প্রশ্ন আলে।’ বলল চী  জাফ্রিস। 
‘আমার টক তুেল েলি, টতামরা ফ্রকভালব টকালেলক ফ্রিক সময় টসখালন 

এলস িলড়ফ্রেলল?’  
‘আমরা আিনার বাসার ফ্রদলক  াফ্রিলাম।’ 
‘আমার বাসার ফ্রদলক? টকন?’  
‘আমরা বুঝলত টিলরফ্রেলাম, আিনার িফ্ররবালরর টরালসফ্রলন বা 

গুরুত্বিূণড কাউলক ওরা ফ্রকর্োি করলব।’ 
‘টতামরা জানলত?’ 
‘ফ্রিক জানা নয়। অনুমান কলরফ্রেলাম।’ 
‘ফ্রকভালব?’ 
‘েতকাল আমরা সুফ্রপ্রমলকালেড এলসফ্রেলাম ওলদর সন্ধালন।’ 
 ‘সুফ্রপ্রমলকালেড ওলদর সন্ধালন টকন?’ 
‘বাধয েলয় আিফ্রন ওলদর কাজ কলর ফ্রদলত রাজী েললও সুফ্রপ্রমলকালেড 

ওলদর আসলত েলব টকসো টতালার জলে।’ 
‘বুলঝফ্রে। বল।’ 
‘সুফ্রপ্রম টকালেড ওলদর দ’জলনর সুন্ধান িাই এবং ওলদর ঘাফ্রের সন্ধালন 

ওলদর অনুসরণ করলত ফ্রেলয় বন্দী েই। বন্দী অবিায় সব জানলত িাফ্রর।’ 
‘েতকাল তুফ্রম ওলদর োলত বন্দী েলয়ফ্রেলল?’ টচাখ কিালল তুলল ফ্রমলিল 

োফ্রতফ্রন। 
‘ফ্রকভালব োড়া টিললন, ফ্রকভালব বন্দী েললন? খুব জানলত ইলি করলে।’ 

বলল টরালসফ্রলন। 
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আেমদ মুসা োসল। চাইল টর্ানার ফ্রদলক।  
টর্ানা টচলয় আলে আেমদ মুসার ফ্রদলক। তার টচালখ টবদনার প্রশ্রবণ। 
‘দঃলখর কো টিানায় ফ্রক আনন্দ আলে?’ বলল আেমদ মুসা। 
‘দঃলখর কো ওো নয়, জলয়র কো, বীরলত্বর কো।’ 
আেমদ মুসা োসল। বলল, ‘জয়, এখনও অলনক দূলর। বললত িার, 

আফ্রম টবাঁলচ এলসফ্রে। আজ সকালল আমার প্রাণদডর্ েবার কো ফ্রেল। তা েয়ফ্রন।’  
‘প্রাণদডর্ ফ্রদলয়ফ্রেল?’ সভলয় বলল টরালসফ্রলন। 
‘হ্যাাঁ। আমালক টরলখফ্রেল ওলদর মাফ্রের নীলচর এক বধযভূফ্রমলত। ওখালন 

 ারা  ায়, আর টবর েয় না। আজ সকালল ‘ওকুয়া’ এবং ‘ব্ল্যাক ক্রস’ টনতারা 
ওখালন  াওয়ার কো প্রাণদডর্ অনুষ্ঠালনর বযবিা করলত।’ 

টর্ানার মুলখ টনলম এলসফ্রেল অন্ধকার। আর টরালসফ্রললনর মুখো ভলর 
উলিফ্রেল উলিলে।  

ওরা টকউ ফ্রকেু বলল না।  
আেমদ মুসা আবার কো বলা শুরু করল। বলল টোো কাফ্রেনী।  
টোরালস টেলার মত কলর কাফ্রেনী শুনল ওরা চার জন। 
আেমদ মুসা োমল।  
আেমদ মুসা োমললও অলনকক্ষণ টকউ কো বলল না। নীরবতা ভােল 

চী  জাফ্রিস উসাম বাইক। বলল, ‘অিরূি এক রূিকো শুনলাম। রেস্য, 
টরামাঞ্চ, আনন্দ, অশ্রু, সবই এর মলধয আলে। ফ্রলখলল এক অমর উিোস েলব।’ 

‘ফ্রকন্তু এই কাফ্রেনী টিানার ির আমার ভয় আরও টবলড় টেল।’ বলল 
টর্ানার আব্বা। 

‘টকন?’ বলল চী  জাফ্রিস।  
‘এবারও আেমদ মুসা আলের মতই একা  ালি।’ 
‘এ ধরলনর অফ্রভ ালন আিংকা ও ভয় সব সময়ই োলক। তলব এ সবলক 

প্রশ্রয় ফ্রদলল সামলন এগুলনা  ায় না।’ বলল আেমদ মুসা। 
‘আমরা সাধারণরা এভালব এগুলনার কো কল্পনা করলতও িাফ্রর না।’ 

বলল চী  জাফ্রিস।  
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‘এ জলেই দফ্রনয়ালত আেমদ মুসালদর সংখযা মাত্র দ’চারজনই োলক।’ 
বলল টরালসফ্রলন।  

‘আমরা স্বীকার কফ্রর।’ বলল চী  জাফ্রিস উলি দাাঁড়াল এবং ফ্রমলিল 
োফ্রতফ্রনলক লক্ষয কলর বলল, ‘চলুন মাফ্ররয়ালক কখন োড়লত িালর টখাাঁজ ফ্রনলয় 
আফ্রস।’ 

ইলয়ফ্রকফ্রন এবং টরালসফ্রলন প্রায় এক সংলেই বলল উিল, ‘আিনারা বসুন 
আফ্রম টখাাঁজ ফ্রনলয় আসফ্রে।’ 

‘ফ্রিক আলে  াও। আমরা তােলল ততক্ষণ একেু ঘুলর ফ্র লর টদফ্রখ।’ 
বলল চী  জাফ্রিস উসাম বাইক এবং টর্ানার আব্বা ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন 

টবফ্ররলয় টেল। 
ইলয়ফ্রকফ্রন এবং টরালসফ্রলনও উলি দাাঁফ্রড়লয়লে।  
‘রাফ্রিফ্রদ আলসফ্রন টকন ইলয়ফ্রকফ্রন।’ ফ্রজলজ্ঞস করল টরালসফ্রলন। 
‘রাজ কুমারীলক রক্ষার অফ্রভ ালন রাজ কুমালরর আসার কো ফ্রেল। ফ্রকন্ত ূ

আেমদ মুসা ভাই তার ইলি িূরণ েলত টদয়ফ্রন।’ 
মুলখ-লচালখ লজ্জার োি টনলম এল টরালসফ্রললনর। আেমদ মুসার ফ্রদলক 

এক িলক টচলয় ইলয়ফ্রকফ্রনলক লক্ষয কলর বলল, ‘রাজ কুমালরর দভডােয, তার 
ভালেয টকান রাজ কুমারী টনই।’ বলল টরালসফ্রলন িা বাড়াল বাইলর  াবার জলে। 

ইলয়ফ্রকফ্রনও িা বাড়াললা। 
টরালসফ্রলন দরজা ফ্রদলয় টবরুলত টবরুলত বলল, ‘মাফ্ররয়া আিা 

োসিাতাললর দরজা টখালা রাখা  ায় না। বন্ধ কলর টেলাম।’  
লজ্জা ফ্রমফ্রশ্রত একো ফ্রমফ্রি োফ্রস  ুলে উিল টর্ানার মুলখ। 
‘টমলয়রা এ রকম দিুই েয়।’ বলল আেমদ মুসা। 
‘টেললরা বুফ্রঝ েয় না? ইলয়ফ্রকফ্রন টখাাঁচা মালরফ্রন টরালসফ্রলনলক?’ বলল 

টর্ানা। 
ফ্রকেুক্ষণ নীরবতা। দ’জলনরই টচাখ নীচু। ফ্রনলজর টচালখ ফ্রনলজর উিরই 

ফ্রনবদ্ধ। 
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অলনকক্ষণ ির আেমদ মুসা টচাখ নীচু টরলখই ধীলর কলডি বলল, ‘আজ 
িালকডর-লেলে টতামালক টদখার মত ফ্রবফ্রস্মত জীবলন কখনও েইফ্রন।’ 

‘ক্ষমা কলরে আমরা অিরাধলক?’ টচাখ নীচু টরলখই বলল টর্ানা। 
‘অিরাধ টকাোয় করলল?’ 
‘টতামার ফ্রিেু ফ্রনলয় এই কযালমরুন ি ডন্ত এলাম।’ 
‘মাফ্ররয়া টজালস াইলনর  া করা উফ্রচত ফ্রেল তাই কলরলে।’ 
‘আমার ফ্রবশ্বাস েলি না, তুফ্রম এ কো বলে।’ মুলখ োফ্রস টর্ানা 

টজালস াইলনর।  
‘সফ্রতয বলফ্রে। কযালমরুলন আসার অনুমফ্রত চাইলল আফ্রম টতামালক 

অনুমফ্রত ফ্রদতাম না। ফ্রকন্তু টতামালক কযালমরুলন টিলয় খুিী েলয়ফ্রে।’ 
‘কো দ’ফ্রে ফ্রকন্তু ফ্রবিরীত মুখী েললা।’ 
‘ফ্রবিরীত মুখী নয়। একো অতীলত ফ্রক ঘেলতা টসই কো, অেো 

বতডমালনর কো।’ 
‘সমলয়র িফ্ররবতডলন নীফ্রতেত অবিালনর ফ্রক িফ্ররবতডন ঘলে?’ 
‘টম ল-নীফ্রতর টক্ষলত্র ঘলে না। ট  সব নীফ্রতেত অবিান অবিা ফ্রনভডর, টস 

সব টক্ষলত্র িফ্ররবতডন অবেই ঘলে োলক।’ 
‘ধেবাদ। আজ আমর বুক টেলক ভলয়র একো িাের টনলম টেল।’ টচাখ 

বুলজ বলল টর্ানা। 
‘এত ভয় ফ্রনলয় অত বড় ফ্রসদ্ধান্ত ফ্রনলত টিলরফ্রেলল টকমন কলর?’  
‘ফ্রকভালব ফ্রসদ্ধান্ত ফ্রনলয়ফ্রেলাম বললত িাফ্রর না।’ 
‘এফ্রলসা টরসলক ফ্রনলয় আসার টতামার ফ্রসদ্ধান্ত খুবই ভাল েলয়লে। আফ্রম 

টতামালক অফ্রভনফ্রন্দত করফ্রে।’ 
‘আফ্রম জানতাম ওমর বায়ার োলত তালক তুলল ফ্রদলত িারলল তুফ্রম খুিী 

েলব।’ 
‘ধেবাদ। আমার মাফ্ররয়া টজালস াইন ট  দাফ্রয়ত্ব িালন করার তাই 

কলরলে।’ 
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ফ্রনচু কলর রাখা টচাখ দ’ফ্রে বুলজ টেল টর্ানার। িফ্ররতৃফ্রির একো আনন্দ 
 লুে উিল মুলখ। ‘ধেবাদ টতামালক। টতামার মাফ্ররয়ার প্রফ্রত টতামার অলনক 
অনুরে।’ 

‘টতামালক অনুরে কলরফ্রে বলে?’  
টিাাঁলে োফ্রস  লুে উিল মুলখ। টচাখো একেু খুলল আেমদ মুসার ফ্রদলক না 

তাফ্রকলয়ই বলল, ‘ফ্রক বলব এলক তােলল?’ 
‘তুফ্রম জান না?’ 
মুখ লাল েলয় উিল টর্ানার লজ্জা ও অনুরালের লাল রলে দ’োলত মুখ 

ঢাকল টর্ানা। টকান উির ফ্রদল না। 
আেমদ মুসা োসল। প্রসঙ্গ িাফ্রেলয় বলল, ‘আফ্রম ফ্রকন্তূ রােও কলরফ্রে 

টর্ানা?’ 
মুখ টেলক দ’ফ্রে োত সফ্ররলয় আেমদ মুসার ফ্রদলক এক িলক তাফ্রকলয় 

দ্রুত কলডি বলল, ‘টকন রাে কলরে?’ 
‘টতামার োলত ফ্ররভলবার উলিলে। ফ্ররভলবার বযবোর কলরে।’ 
‘আত্মরক্ষার জে ফ্ররভলবার রাখার টতা আনুমফ্রত আলে।’ 
‘ফ্রকন্তু ফ্রবিজ্জনক একফ্রে টক্ষলত্র তুফ্রম ফ্ররভলবার বযবোর কলরে।’ 
‘না কলর ফ্রক উিায় ফ্রেল?’ 
‘টতামার বুললে একজন িত্রুলক টিষ কলরলে এজে টতামালক 

অফ্রভনন্দন জানাফ্রি। ফ্রকন্তু আমার উলিে ফ্রক ঘেলত  াফ্রিল তা ফ্রনলয়। ট  গুলীো 
টতামার বাহুলত টললেলে টসো টতা বুলক লাোর কো ফ্রেল।’ 

‘আল্লাে টতা রক্ষা কলরলেন।  ো সমলয় টতামালক িাফ্রিলয়লেন। আর 
এমন ঘেনা না ঘেলল টতামার টদখা েয়ত টিতাম না।’ 

‘আফ্রম আল্লাের শুকফ্ররয়া আদায় করফ্রে। ফ্রতফ্রন রক্ষা কলরলেন। ফ্রকন্তু 
টর্ানা তুফ্রম জান, আফ্রম বারুলদর েন্ধ টেলক টতামালক দূলর রাখলত চাই।’ 

‘ফ্রনলজলক বারুলদর েলন্ধ র্ুফ্রবলয় টরলখ তা ফ্রক তুফ্রম িারলব?’ 
‘আমার এো আকাঙ্ক্ষা। বারুলদর েন্ধ-মুি একো িাফ্রন্তর েেৃাঙ্গণ আফ্রম 

চাই।’ 
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‘জাফ্রন আফ্রম। টতামার এ আকাঙ্ক্ষা আমালক কি টদয়। সংরালমর ট  
জীবন তুফ্রম টবলে ফ্রনলয়ে, টস জীবন টেলক আফ্রম ফ্রবফ্রিন্ন োকব টকমন কলর?’ ভাফ্রর 
কণ্ঠস্বর টর্ানার। তার টচালখর টকাণা ফ্রভলজ উলিলে। 

‘ফ্রবফ্রিন্ন োক, আফ্রম চাই না। ফ্রকন্তু সংরালমর টক্ষত্র টতা আরও আলে। 
কললমর সংরাম, বুফ্রদ্ধর সংরাম। আজ এগুললা অলের সংরালমর টচলয় লক্ষগুণ 
টবফ্রি গুরুত্বিূণড।’ 

‘জাফ্রন, আফ্রম মাফ্রন। ফ্রকন্তু সংরালমর টস িে টতামার মাফ্ররয়ার জে নয়। 
টতামার িে টেলক তার িে ফ্রবফ্রিন্ন েলব ফ্রক কলর? ট  আগুলন তুফ্রম িা দাও, টস 
আগুন তালক েিড করলবই।’ 

‘জাফ্রন আফ্রম, টর্ানা। ফ্রকন্তু তারিরও টসো আমার ফ্রপ্রয় আকাঙ্ক্ষা।’ 
এ সময় দরজায় িব্দ েল। 
আেমদ মুসা মলন করল টরালসফ্রলনরা ফ্র লর আসলে।  
ফ্রকন্তু িব্দ েওয়ার সলঙ্গ সলঙ্গই দরজা এক ঝেকায় খুলল টেল।  
ঘলরর মলধয এলস দাাঁড়াল দ’জন টলাক, তালদর োলত ভয়ানক আকালরর 

দ’ফ্রে টমফ্রিন ফ্ররভলবার। 
দ’জন িািািাফ্রি দাাঁফ্রড়লয়। দ’জলনর োলতর টমফ্রিন ফ্ররভলবার দ’ফ্রে 

উদযত। 
ওলদর টদখার সালে সালেই আেমদ মুসা উলি দাাঁফ্রড়লয়লে। 
ওলদর একজন ফ্রচৎকার কলর উিল, ‘টকাোয় িালার ফ্রচ  জাফ্রিস, 

টকাোয় তার টমলয়?’ 
‘ওরা একেু বাইলর টেলে।’ বলল আেমদ মুসা। 
‘টতামরা টক?’ বলল দ’জলনর একজন। 
‘আফ্রম একজন এফ্রিয়ান তরুণ, আর ও  রাসী তরুণী।’ আেমদ মুসার 

কোয় ফ্রবদ্রুি। 
আেমদ মুসা দাাঁফ্রড়লয়ফ্রেল একফ্রে লম্বা ‘ফ্রেিয়’-এর ধালর। আর টর্ানা 

শুলয়ফ্রেল কম্বল মুফ্রড় ফ্রদলয়। তার দ’োতই কম্বললর টভতলর।  
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বাফ্রললির তলায় টর্ানার ফ্ররভলবার। কম্বললর ফ্রভতলর টর্ানার র্ান োতো 
অফ্রত সন্তিডলণ এফ্রেলয় ফ্ররভলবারো েিড করল। 

ওলদর ফ্রিতীয়জন বলল, ‘ফ্রচলনফ্রে এলদর। এরা িয়তান চী  জাফ্রিলসর 
সালে ফ্রেল। এরাই েতযা কলরলে আমালদর...।’ 

তার কো টিষ েলত িারল না। একো গুলীর িব্দ েললা। গুলী ফ্রবদ্ধ েলয় 
টলাকফ্রে লুফ্রেলয় িড়ল মাফ্রেলত। 

কম্বললর তলা টেলক টর্ানার র্ান োত গুলী কলরফ্রেল টলাকফ্রেলক। 
গুলীর িব্দ েওয়ার সলঙ্গ সলঙ্গ প্রেম টলাকফ্রে তার টমফ্রিনোন ঘুফ্ররলয় 

ফ্রনফ্রিল টর্ানার ফ্রদলক। 
টসই মুেূলতড আেমদ মুসার র্ান িা’ো সফ্রক্রয় েলয় উলিফ্রেল। টচালখর 

িললক ‘ফ্রেিয়’ ো বুলললের মত ফ্রেলয় আঘাত করল টমফ্রিন ফ্ররভলবার সলমত 
প্রেম টলাকফ্রেলক। 

টলাকফ্রে আঘাতো সামলাবার জে টিেলনর ফ্রদলক টবাঁলক ফ্রেলয়ফ্রেল। তার 
োত টেলক িলড় ফ্রেলয়ফ্রেল টমফ্রিন ফ্ররভলবার। 

আঘাত সামলল ফ্রনলয় টলাকো টসাজা েলয় দাাঁড়াফ্রিল। ততক্ষলণ আেমদ 
মুসা ঝাাঁফ্রিলয় িলড়লে তার উির। 

টলাকফ্রে ভারসাময োফ্ররলয় টমলঝয় আেলড় িড়ল। তার সালে আেমদ 
মুসাও। 

আেমদ মুসা ফ্রেলয় িলড়ফ্রেল টলাকফ্রের উির। িলড় ফ্রির েবার সলঙ্গ 
সলঙ্গই আেমদ মুসা দইফ্রে ঘুফ্রষ চালাল টলাকফ্রের টচায়ালল।  

তারির তার িালেডর কলার ধলর তালক মাফ্রে টেলক তুলল। 
মাফ্রেলত িলড় োকা গুফ্রলফ্রবদ্ধ টলাকফ্রে এক োলত বুক টচলি ধলর মাো 

তুলললে। তার টমফ্রিন ফ্ররভলবার উলি এলসলে আেমদ মুসার ললক্ষয। 
টর্ানার দৃফ্রি ফ্রেল আেমদ মুসার ফ্রদলক।  
টিষ মুেূলতড টলাকফ্রের উদযত ফ্ররভলবার টদখলত টিল টর্ানা এবং আেমদ 

মুসা দ’জলনই। 
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আেমদ মুসা মাফ্রে টেলক টেলন টতালা টলাকফ্রের েলায় োত টিাঁফ্রচলয় তার 
ফ্রিেলন ফ্রেলয় দাাঁড়াল এবং তার েলা সাাঁড়াফ্রির মত টচলি ধরল ফ্রনলজর টদলের 
সালে।  

অেফ্রদলক ফ্ররভলবার তুললফ্রেল টর্ানাও। 
প্রায় একসলঙ্গই দ’ফ্রে গুলীর িব্দ েললা। 
টর্ানার গুলী মাো গুফ্রড়লয় ফ্রদল মাফ্রেলত িলড় োকা টলাকফ্রের। আর এ 

টলাকফ্রের টমফ্রিন ফ্ররভলবালরর কলয়কফ্রে গুলী ফ্রেলয় ঝাাঁঝরা কলর ফ্রদল আেমদ 
মুসার ধলর োকা টলাকফ্রের টদে। 

আেমদ মুসা টলাকফ্রেলক টেলড় ফ্রদল। িলড় টেল টলাকফ্রে টমলঝর উির। 
বাইলর অলনকগুললা িালয়র িব্দ িাওয়া  াফ্রিল। প্রেলমই ঘলর এলস 

প্রলবি করল মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন এবং টরালসফ্রলন। তারির দ’জন োর্ড িুফ্রলি 
এবং টর্ানার আব্বা ও টরালসফ্রললনর আব্বা চী  জাফ্রিস প্রলবি করল ঘলর। 
এরিলর োসিাতাললর একদল িা ।  

মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন, টরালসফ্রলন, চী  জাফ্রিস এবং টর্ানার আব্বা, 
সকললর টচাখ ফ্রবস্মলয় োনাবড়া। তালদর মুলখ ফ্রনদারুণ উলিলের োি। 

সব শুলন োর্ডলদর একজন টেফ্রলল ান করল িুফ্রলি টিিলন। 
কলয়ক ফ্রমফ্রনলের মলধযই িুফ্রলি এলস োফ্রজর েললা। 
তারা ঘেনার ফ্রববরণ টরকর্ড কলর দ’ফ্রে লাি ফ্রনলয় টেল। িুফ্রলি অফ্র সার 

সফ্রবনলয় দঃখ প্রকাি করল ট , িুফ্রললির সংখযা আরও টবফ্রি না কলর এবং আরও 
সতকড না টেলক তারা ভুল কলরলে। োসিাতাললর প্রিাসফ্রনক অফ্র সার এলসও 
ক্ষমা প্রােডনা করল এবং টর্ানালক অে কলক্ষ অফ্রবললম্ব সফ্ররলয় টনবার ফ্রনলদডি 
ফ্রদল। 

চী  জাফ্রিস উসাম বাইক প্রিাসফ্রনক অফ্র সারলক জানাল, ‘র্ািার 
সম্মত েলয়লেন, আমরা ফ্রমস মাফ্ররয়ালক বাফ্রড়লত ফ্রনলয়  াফ্রি।’ 

‘স্যার তােলল এক ভযান িুফ্রলিলক সালে  াবার অনুমফ্রত টদলবন।’, বলল 
িুফ্রলি অফ্র সারফ্রে।  

‘ফ্রিক আলে।’, বলল চী  জাফ্রিস। 
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‘স্যার, আিনার বাফ্রড়লতও টমাতালয়ন কৃত িুফ্রললির সংখযা বাড়াবার 
ফ্রনলদডি েলয়লে।’, বলল িুফ্রলি অফ্র সারোই আবার। 

‘ধেবাদ’, বলল চী  জাফ্রিস। 
টর্ানালক ইফ্রতমলধয ফ্ররফ্রলজ কলর টনয়া েলয়ফ্রেল। োফ্রড়ও টরফ্রর্ ফ্রেল। 
টরালসফ্রলন টর্ানালক ধলর তুলল ফ্রনলয় চলল।  
আেমদ মুসাও তালদর িালি িালি চলফ্রেল। 
‘আমালক টি াঁলে ফ্রদলব না?’ চললত চললত বলল টর্ানা। 
‘অবেই।’ 
‘আবার ফ্রিস্তললর বযবোর কলরফ্রে। রাে কলরে?’ টর্ানার টিাাঁলে োফ্রস। 
আেমদ মুসা ফ্রকন্তু োসল না। বলল, ‘টতামালক ধেবাদ, সফ্রিক সমলয় 

তুফ্রম ফ্ররভলবালরর সফ্রিক বযবোর কলরে।’  
একেু োমল আেমদ মুসা। তারির বলল, ‘আফ্রম টতা বললফ্রে ওো আমার 

আকাঙ্ক্ষা, আলদি নয়।’ 
টর্ানা ফ্রকেু বললত  াফ্রিল। ফ্রকন্তু তার আব্বালক দাাঁড়ালত টদলখ টিাাঁে আর 

খুলল না টর্ানা। 
কাোকাফ্রে টর্ানার আব্বা আেমদ মুসালক লক্ষয কলর বলল, ‘বাবা, তুফ্রম 

আমালদর সালে  াি টতা?’ 
‘ফ্রজ্ব, আমরা টি াঁলে ফ্রদলয়  াব।’  
টর্ানালদর োফ্রড়র টিেলনর ফ্রসলে উিল টর্ানা এবং টরালসফ্রলন। 
ড্রাইফ্রভং ফ্রসলে বসল আেমদ মুসা। আর তার িালির আসলন টর্ানার 

আব্বা ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন। 
কযালমরুলনর  রাসী দূতাবাস টর্ানালদর বযবোলরর জে একো োফ্রড় 

ফ্রদলয়লে। এই োফ্রড় টর্ানাই ড্রাইফ্রভং কলর এলসফ্রেল িালকড। 
ফ্রতনফ্রে কার ও একফ্রে িুফ্রলিভযালনর একো োফ্রড় বের এফ্রেলয় চলল চী  

জাফ্রিলসর বাফ্রড়র ফ্রদলক। ফ্রিক েলয়লে টর্ানা সুি না েলয় ওিা ি ডন্ত চী  
জাফ্রিলসর ওখালন রালসফ্রললনর সালে োকলব। 
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চী  জাফ্রিলসর োফ্রড় বারান্দায় সকলল নামার ির চী  জাফ্রিস উসাম 
বাইক আেমদ মুসালক বলল, ‘আমার বাফ্রড়লত িাাঁচ ফ্রমফ্রনে বলস এক কাি কফ্র  
টখলল আফ্রম ফ্রনলজলক খুব ধে মলন করব।’ 

টরালসফ্রলন টর্ানালক ধলর ফ্রনলয় এফ্রেলয় চলল। তার টিেলন সকলল।  
টরালসফ্রললনর  যাফ্রমফ্রল ড্রফ্রয়ংরুম। 
টর্ানা োড়া সবাই বলস। 
কো বলফ্রেল তখন চী  জাফ্রিস, ‘আেমদ মুসা, টতামার আিংকা এবং 

টতামার কো ট  আমরা োসিাতালল োকলত োকলতই  লল  ালব, তা ভাবলত 
ফ্রবস্ময় টবাধ েলি।’ 

‘আমালদর খুাঁজলতই এলসফ্রেল। আফ্রম ও আব্বা োকলল ফ্রক ঘেত তা 
ভাবলতও ভয় করলে।’, বলল টরালসফ্রলন। 

‘ া ঘলেলে এোই ঘেলতা।’ বলল আেমদ মুসা। 
‘মাফ্ররয়া আিার দারুণ সােস ও বুফ্রদ্ধ। টসখালনও একজনলক টমলরলে, 

এখালনও একজনলক।’, বলল টরালসফ্রলন। 
‘সফ্রতয, টর্ানা ধেবাদ িাবার ট ােয।’, বলল আেমদ মুসা। 
বললই কফ্র লত টিষ চুমুক ফ্রদলয় কফ্র র টিয়ালা টেফ্রবলল টরলখ বলল, 

‘আফ্রম এখন উফ্রি।’ 
আেমদ মুসার কোর ফ্রদলক ভ্রূলক্ষি না কলর টরালসফ্রললনর আব্বা চী  

জাফ্রিস ওসাম বাইক বলল, ‘আমার প্রফ্রত টতামার আর ফ্রক িরামিড? িুফ্রলিলক 
ফ্রক সব জানাব?’ 

‘িুফ্রলিলক জাফ্রনলয় খুব লাভ েলব না, বরং ক্ষফ্রত েলত িালর। আিনার 
সালে  ফ্রদ ‘ওকুয়া’র কো েয়, তােলল আিফ্রন আিনার তর  টেলক কো ভঙ্গ 
েয়ফ্রন, িুফ্রলিলক আিফ্রন বললনফ্রন, এই কোই ওলদর বললবন। বললবন ট , আিফ্রন 
আলের কোর উিরই আলেন। 'ফ্রি ওয়ার্ল্ড ফ্রেফ্রভ' (FWTV) এবং 'ওয়ার্ল্ড ফ্রনউজ 
এলজিী' (WNA)- এর ফ্রনউলজর বরাত ফ্রদলয় আিফ্রন তালদর জানালবন ট , ফ্রনশ্চয় 
তৃতীয় টকান িক্ষ তালদর ফ্রবরুলদ্ধ মালি টনলমলে। এই ভালব আিফ্রন তালদর ফ্রকেুো 
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ফ্রকংকতডবযফ্রবমূে করলত িারলবন। তালত ফ্রনরুিদ্রব আরও ফ্রকেু সময় িাওয়া 
 ালব।' 

'টতামালক ধেবাদ বাবা। চমৎকার িরামিড তুফ্রম ফ্রদলয়ে। ফ্রকন্তু তারা ফ্রক 
টেফ্রলল ান করলব?' বলল চী  জাফ্রিস ওসাম বাইক। 

'ফ্রনশ্চয় করলব। কাজ উদ্ধার তালদর োলেডে। আিনার উির চাি সৃফ্রির 
জলেই তারা এসব ফ্রকেু করলে।' আেমদ মুসা বলল। 

আেমদ মুসা উলি দাাঁড়াল। বলল, 'আফ্রম চফ্রল।' 
টরালসফ্রলনও উলি দাাঁড়াল। বলল, 'মাফ্ররয়া আিা অসুি, ওলক বলল 

 ালবন......' 
টরালসফ্রলন কো টিষ করার আলেই আেমদ মুসা বলল, 'ও টকাোয়?' 
'আমার ঘলর, আসুন।' 
বলল টরালসফ্রলন ঘুলর দাাঁফ্রড়লয় উিলর উিার ফ্রসাঁফ্রড়র ফ্রদলক চলল। 
টরালসফ্রলন টর্ানালক ফ্রনলয় ফ্রনলজর ঘলর এলকবালর ফ্রনলজর খালে জায়ো 

ফ্রদলয়লে। তার িালি কযাম্প খাে টিলত ফ্রনলজর োকার বযবিা কলরলে। 
টর্ানা এলত আিফ্রি কলরফ্রেল। টরালসফ্রলন বললফ্রেল, ‘িালির 

রাজকুমারী, টসই সালে আেমদ মুসার বােদিা- এমন দূলডভ মানবীর টোাঁয়া  ফ্রদ 
আমার টবর্ িায়, টসো েলব সারা জীবন স্মরণ করার মত আমার টস ভােয। আফ্রম 
এ সুল াে োড়ব টকন?' 

টরালসফ্রলন ও আেমদ মুসা  খন টরালসফ্রলন-এর ঘলর টি াঁেল, তখন 
টর্ানা কম্বল মুফ্রড় ফ্রদলয় টচাখ বুাঁলজ শুলয় ফ্রেল। 

'মাফ্ররয়া আিা টদখ কালক ফ্রনলয় এলসফ্রে।' বলল টরালসফ্রলন। 
টর্ানা টচাখ খুলল। 
কো টিষ কলরই একো টচয়ার টবলর্র িালি টেলন আেমদ মুসালক 

বসলত ফ্রদলয় বলল, 'আমার ঘলর এই দূলডভ দৃে স্মরণীয় কলর রাখার জলে আমার 
কযালমরা ফ্রনলয় আফ্রস। আিফ্রন বসুন।' 

বলল টরালসফ্রলন টবফ্ররলয় টেল ঘর টেলক। 
আেমদ মুসা দাাঁফ্রড়লয় টেলকই বলল, 'এখন টকমন টবাধ করে টর্ানা?' 
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'ভাল। তুফ্রম বস।' 
'না, আর বসব না। অলনক টদরী েলয় টেলে। 
'না, টতামার সময় নি করব না। এখালন টতামার ফ্রমিন ফ্রক, জানলত ইিা 

করলে।' 
আেমদ মুসা বসল। বলল, 'ওমর বায়া ও র্ক্টর ফ্রর্ রফ্রজসলক ওলদর 

োত টেলক উদ্ধার করা এবং খৃিান সংিা-সংেিলনর োত টেলক মুসলমানলদর 
ফ্রবষয়-সম্পফ্রি উদ্ধার কলর তালদর বাফ্রড়-ঘলর তালদর িুনঃপ্রফ্রতফ্রষ্ঠত করা।' 

'প্রেমোর টচলয় ফ্রিতীয় কাজো অলনক টবিী কফ্রিন। ফ্রকভালব এই অসাধয 
সাধন করলব?' 

'ওকুয়া ও টকাক-এর মত সংেিলনর ঘৃণয কালজর ফ্রবরুলদ্ধ জনমত 
সংেফ্রিত কলর এবং ঐ খৃিান সংেিনগুললালক বাধয কলর।' 

'বুলঝফ্রে জনমতলক সলচতন করার কাজ FWTV ও WNA-এর মাধযলম 
করে। ফ্রকন্তু ওলদর বাধয করলব ফ্রকভালব?' 

'টকাক-এর কলয়কজন আঞ্চফ্রলক বড় টনতালক আমরা বন্দী কলর 
টরলখফ্রে, মাোর ক'জন োলত টিললই এ কাজো আমরা করলত িারব।' 

'এতেুকুলত কাজ েলব?' 
'েলব। কারণ ইফ্রতমলধযই কযালমরুন সরকার চালির মলধয িলড়লে। 

তালদরলক বাধয েলয় তদলন্ত নামলত েলি। আর আমরা আিা করফ্রে, চী  
জাফ্রিলসর মাধযলম আইন মন্ত্রণাললয়র সাো য আমরা িাব। আইন মন্ত্রী এবং আইন 
সফ্রচব দ'জনই তার ঘফ্রনষ্ঠ মানুষ।' 

'ধেবাদ'। অলনক এফ্রেলয়ে তুফ্রম। 
'আল-োমদফ্রলল্লাে। উফ্রি তােলল?' 
'একো কো দাও।' 
'ফ্রক?' 
'ফ্রনলজর ফ্রনরািিার প্রফ্রত সবলচলয় টবিী টখয়াল রাখলব।' 
'ফ্রকন্তু ফ্রনলজর কো এত ভাবলল অলের ভাবনাো ট  টে ণ েলয়  ায়।' 
'ফ্রকন্তু তুফ্রম ফ্রনলজ ফ্রিক না োকলল অেলক সাো য করলব টকমন কলর?' 
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'এফ্রদলক আমার নজর অবেই আলে টর্ানা।' 
'তােলল বল একা টকান অফ্রভ ালন  ালব না।' 
'এমন কো আমার কাে টেলক আদায় কর না টর্ানা। রক্ষা করলত 

িারলবা না।' 
'আফ্রম ফ্রক উলিলে োফ্রক তুফ্রম বুঝলব না।' টর্ানার দ'টচালখর টকাণ টেলক 

দ'ট াো অশ্রু টনলম এল। 
'আফ্রম দঃফ্রখত টর্ানা, আফ্রম টতামালক কি ফ্রদফ্রি। ফ্রকন্তু ফ্রক করব আফ্রম! 

আমরা টোো মুসফ্রলম জাফ্রত একো ফ্রবিজ্জনক সময় অফ্রতক্রম করফ্রে।' 
'না, তুফ্রম কি দাওফ্রন। আফ্রম আমার অবুঝ মন ফ্রনলয় কি িাফ্রি। েয়লতা 

টতামার ক্ষফ্রত করফ্রে।' 
'না টর্ানা, টতামার এই উলিে, হৃদয় ফ্রনেড়ালনা টতামার এই শুভ কামনা, 

অসীম ভালবাসার অশ্রু টভজা টতামার দ'টচালখর অলিক্ষমান দৃফ্রি আমার িফ্রি ও 
সােলসর একো উৎস-বাাঁচারও একো টপ্ররণা।' আলবলে ভারী েলয় উলিলে 
আেমদ মুসার কডি। 

টর্ানা দ'োলত মুখ টঢলক  ফু্রিলয় টকাঁলদ উিল। বলল, 'আমার টচলয় 
টস ভােযবতী দফ্রনয়ায় টকউ টনই।' 

'আল্লাে টতামার কো রেণ করুন।' বলল আেমদ মুসা একেু টেলমই 
বলল, 'টর্ানা তােলল উফ্রি।' 

টর্ানা দ'োত সরাল মুখ টেলক। তার টচাখ ও েডর্ টচালখর িাফ্রনলত 
ফ্রসি।  

ঘলর প্রলবি কলরলে টরালসফ্রলন। কযালমরা োলত। দ'ফ্রে েযাি ফ্রনলয়লে 
সংলে সংলেই। বলল, 'আফ্রম দঃফ্রখত অসমলয় প্রলবলির জলে। ফ্রকন্তু একো 
ঐফ্রতোফ্রসক েফ্রব তুললফ্রে।' 

টর্ানা টচাখ মুেল। 
আেমদ মুসা উলি দাাঁড়াল। 
আেমদ মুসা টরালসফ্রললনর ফ্রদলক তাফ্রকলয় বলল, 'ফ্রকন্তু 'ঐফ্রতোফ্রসক' 

েফ্রবফ্রে ট ন টতামার বাইলর না  ায়।' 
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'আফ্রম টসো জাফ্রন। আেমদ মুসার সালে কলয়ক ঘডো টেলক অলনক বুফ্রদ্ধ 
আমার েলয়লে।' বলল টরালসফ্রলন। 

'ধেবাদ।' বলল আেমদ মুসা। তারির চলল আসার জে ঘুলর দাাঁড়াবার 
আলে সালাম ফ্রদল টর্ানালক। টর্ানা সালাম রেণ কলর দ্রুত কলডি বলল, 'ওলদর 
ঘাাঁফ্রের ট  দ'ফ্রে ফ্রিকানা টিলয়ে, তা ফ্রক আমালক টদলব?' 

আেমদ মুসা েমলক দাাঁফ্রড়লয় ভাবল। তারির বলল, 'টদব। ফ্রকন্তু এই 
িরীর ফ্রনলয় বাইলর টবরুলব না কো ফ্রদলত েলব।' 

'কো টদয়ার দরকার টনই। টতামার ইিার আলদিই আমার জলে 
 লেি।' 

'ধেবাদ।' 
'ধেবাদ। ইলয়ফ্রকফ্রনলক বলব টস টরালসফ্রলনলক ফ্রিকানা দ'ফ্রে ফ্রদলয় 

 ালব।' 
আবার সালাম ফ্রদলয় আেমদ মুসা ঘুলর দাাঁড়াল। 
টবফ্ররলয় এল ঘর টেলক। 
তার সালে সালে টরালসফ্রলন। 
টর্ানার তৃষ্ণাতড টচাখ দ'ফ্রে অনুসরণ করল আেমদ মুসালক। 
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৫ 
ইয়াউফ্রডর্র বাফ্রণফ্রজযক এলাকায় 'ওকুয়া'র টসই ঘাাঁফ্রে। 
ফ্রিলয়লর িল এবং িাফ্রিস বাইক টসা ায় িািািাফ্রি বলস। 
কো বলফ্রেল িাফ্রিস বাইক,  'টেফ্রলল ালন সব কো বলা  ালব না বলল 

আিনালক ফ্রবশ্রাম টেলক তুলল এলনফ্রে এখালন। আফ্রম দঃফ্রখত।'  
'ধেবাদ বাইক' বলুন। আিনালক খুব ফ্রবষণ্ন মলন েলি। অফ্রভ ালনর 

টকান খবর এলসলে?' বলল ফ্রিলয়লর িল। 
'এলসলে টসো বলার জলেই টতা টর্লকফ্রে।' 
'বলুন। খারাি ফ্রকেু?' উদরীব কডি ফ্রিলয়লর িললর। 
'খুবই খারাি। চী  জাফ্রিলসর টমলয়লক ফ্রকর্োি করার জলে ট  

চারজনলক আমরা িাফ্রিলয়ফ্রেলাম, তারা সবাই খুন েলয়লে।' 
'খুন েলয়লে! চারজনই?'  টসাজা েলয় বসল ফ্রিলয়লর িল। তার টচালখ 

ফ্রবস্ময়। 
'হ্যাাঁ, চারজনই খুন েলয়লে।' 
'িুফ্রললির োলত? তুফ্রমলতা বললফ্রেলল িুফ্রলি আমালদরই সেল াফ্রেতা 

করলব!' 
'িুফ্রলি আমালদর সেল াফ্রেতা কলরলে। তারা সলরফ্রেল এলাকা টেলক। 

টমলয়ফ্রেলক ধলর োফ্রড়লত ওিাবার সময় তার ফ্রচৎকালর রাস্তা ফ্রদলয় চলমান একো 
োফ্রড় দাাঁফ্রড়লয় িলড়। টসই োফ্রড় টেলক একজন  ুবক টনলম এলস সব ভডর্ুল কলর 
টদয়। আমালদর চারজন টলাকলক েতযা কলর। চী  জাফ্রিলসর টমলয়র একজন 
টশ্বতাংে বান্ধবী মাত্র আেত েলয়লে, আমালদর টলাকলদর গুফ্রললত।' 

'একজন  ুবক োফ্রড় টেলক টনলম এলস এ কাডর্ ঘোল, ফ্রক করফ্রেল 
আমালদর টলালকরা?' 
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'একেু দূলর টমাতালয়ন করা আমালদর টলাকলদর কালে  া শুলনফ্রে তা 
উলিেজনক।' 

'ফ্রক টসো?' 
'মলন েলি ট  টলাকফ্রে দয়ালা, কুলম্ভ কুম্বা এবং ইলদজা'য় আমালদর 

সবডনাি কলরলে, এ  ুবকফ্রে টসই টলাক ফ্রেল।' 
'আমালদর টলালকরা তার টচোরার কো ফ্রক বলললে?' 
' সডা এফ্রিয়ান।' 
'তােলল এখালনও আেমদ মুসা? ঘেনািলল টস ফ্রক কলর এল? চী  

জাফ্রিলসর সালে তার টকান ট াে আলে? টসফ্রদন টতামালদর বন্দীখানায় ট  
চারজন মারা টেল, টসোও ফ্রক তােলল আেমদ মুসার কীফ্রতড?' 

'েলত িালর। তলব চী  জাফ্রিলসর সালে আেমদ মুসার টকান ট াে 
আলে, তার টকান প্রমাণ িাওয়া  ালি না। আমালদর টলাক এবং িুফ্রললির মলত 
এফ্রিয়ান  ুবকফ্রের োফ্রড় টমলয়ফ্রের ফ্রচৎকার শুলন তার সাোল যর জলে টেলমফ্রেল, 
এ ফ্রবষলয় টকান সলন্দে টনই।' 

'এখন ফ্রক ভাবে?' 
িাফ্রিস বাইক টসা ায় টিস ফ্রদলয় বসল। তারির বলল, 'আেত টশ্বতাঙ্গ 

টমলয়ফ্রেলক ফ্রনলয় ওরা সবাই চলল  ায় সামফ্ররক োসিাতালল। োসিাতাল টেলক 
আমালদর টলাক জানায়, টসখালন চী  জাফ্রিস, তার টমলয়, টসই এফ্রিয়ান  ুবক 
সবাই আলে।' 

'এফ্রিয়ান  ুবকফ্রে টকন?' 
'টসই-ই আেত টশ্বতাফ্রঙ্গনীলক তুলল ফ্রনলয় োফ্রড়লত উফ্রিলয়লে। সালেও 

ফ্রেলয়ফ্রেল।' 
একেু টেলম িাফ্রিস বাইক আবার শুরু করল, 'োসিাতাল টেলক 

আমালদর টলাক আরও জানায়, অিালরিলনর ির টশ্বতাঙ্গ টমলয়ফ্রেলক এক নম্বর 
ফ্রভআইফ্রি টকফ্রবলন তুলললে। টসখালন চী  জাফ্রিস ও তার টমলয়ও রলয়লে। টেে 
োড়া টতমন টকান িাোরা টনই। আফ্রম সংলে সংলে টেলের দ'জন োর্ডলক মযালনজ 
করার ফ্রনলদডি ফ্রদলয় ইয়াউফ্রডর্র টখাদ অিালরিন কমাডর্ার এবং তার সেকারীলক 
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োসিাতালল িাফ্রিলয়ফ্রে চী  জাফ্রিলসর নালকর র্োর উির ফ্রদলয় তার টমলয়লক 
ধলর আনার এবং টসই এফ্রিয়ান  ুবকলক টদখার সালে সালে েতযা করার জলে।' 

'টতামার এই ত্বফ্ররৎ এযাকিলনর জলে টতামালক ধেবাদ। ফ্রকন্তু দ'জন 
টলাক ফ্রক কম েয়ফ্রন অফ্রভ ালনর জলে?' 

'টেলের োর্ড মযালনজ েলয়  াবার ির টসখালন আর টকান ভয় টনই। 
তাোড়া ট  দ'জনলক িাফ্রিলয়ফ্রে তারা দ'জন দ'র্জলনর সমান।' 

'চমৎকার। ধেবাদ টতামালক। ফ্র শু আমালদর সোয় টোন।' 
'আফ্রমন।' 
এই সময় ইডোরকলম িাফ্রিস বাইলকর একান্ত সফ্রচলবর কডি টিানা টেল। 
িাফ্রিস বাইক দ্রুত উলি টেফ্রবলল টেল। টচয়ালর বলস বলল, 'বল শুনফ্রে।' 
'স্যার এইমাত্র োসিাতাল টেলক জানাল...' 
'ফ্রক জানাল?' 
'জানাল আমালদর দ'জন টলাক ফ্রনেত েলয়লে।' 
কো টিানার সালে সালে িাফ্রিস বাইলকর টচাখ োনাবড়া েলয় উিল। 

কো ট াোল না ফ্রকেুক্ষন। 
একেু সময় ফ্রনলয় বলল, 'ফ্রকভালব ফ্রনেত েললা? কার োলত ফ্রনেত েললা?' 
'এক এফ্রিয়ান  ুবলকর োলত।’ 
'এফ্রিয়ান  ুবলকর োলত?' 
'ফ্রজ স্যার। ট  সময় আমালদর দ'জন টলাক এক নম্বর ফ্রভআইফ্রি রুলম 

প্রলবি কলর, তখন টস ঘলর শুধু এফ্রিয়ান  ুবক এবং আেত টমলয়ফ্রে ফ্রেল। 
আমালদর দ'জলনই গুফ্রলফ্রবদ্ধ েলয় মারা টেলে।' 

আর টকান কো না বলল িাফ্রিস বাইক েললত েললত এলস ধি কলর 
টসা ায় বলস িড়ল। টসা ায় মাোো টিস ফ্রদলয় টচাখ বুলজ দ'োলত মাো টচলি 
ধরল। 

'ফ্রক বলল, ওরা দ'জনই এফ্রিয়ান  ুবকফ্রের োলত মলরলে?' 
টচাখ না খুললই িাফ্রিস বাইক বলল, ‘হ্যাাঁ। সব টতা শুনললন। ফ্রক 

সাংঘাফ্রতক ঐ টলাকফ্রে!' 
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'ফ্রবফ্রস্মত েি িাফ্রিস বাইক! তুফ্রম টতা জান িালি 'ব্ল্যাক-ক্রস' এর 
অধডিলতরও টবিী টলাক ওর োলত মারা টেলে। বললত টেলল আমালদর কা ডকরী 
জনিফ্রি ও ফ্রনঃলিষ কলর ফ্রদলয়লে।' 

'আমালদর ও টসই অবিা েলত  ালি। আমালদর ট  দিজন টলাক এই 
দ'ফ্রদলন মারা টেল, তারা ফ্রেল 'ওকুয়া'র োত িা। তালদর মালনর একজনও আর 
কযালমরুলন টনই।' 

'এখন ফ্রক ভাবনা েওয়া উফ্রচত আমালদর?' 
'টদখফ্রে ঐ  ুবকফ্রেই আমালদর িলে এখন প্রধান বাধা। তালক সরালত না 

িারলল টবাধ েয় আমরা এগুলত িারলবা না।' 
'ফ্রিক বললে। তলব আফ্রম চী  জাফ্রিলসর সালে একেু আললাচনা কলর 

টদফ্রখ আেমদ মুসা বা এফ্রিয়ান  ুবকফ্রের সালে তার টকান ট াে আলে ফ্রকনা। 
োকলল ভয় টদফ্রখলয়ও তালক ফ্রদলয় এমন ফ্রকেু করা  ালব না।' 

'ফ্রকভালব বুঝলবন ট াে আলে ফ্রকনা?' 
'তার সালে কো বলললই বুঝা  ালব। তার কো  ফ্রদ সেল াফ্রেতামূলক 

েয়, ফ্রতফ্রন  ফ্রদ তার আলের কোর উির োলকন, তােলল বুঝব আেমদ মুসার 
সালে তার টকান ট াোল াে েয়ফ্রন। আর  ফ্রদ তালক িি টদখা  ায় এবং 
সেল াফ্রেতা করলত ফ্রতফ্রন  ফ্রদ রাফ্রজ না েন, তােলল িফ্ররোর বুঝা  ালব ফ্রতফ্রন আর 
আমালদর োলত টনই।' 

'তার টমলয়লক ফ্রকর্োলির টচিার কো  ফ্রদ ফ্রতফ্রন টতাললন?' 
'বলব, ওো আমালদর কাজ নয়। টকান নারীললাভীলদর টচিা ওো। 

আমরা ফ্রকেূ করলল তা টিকাবার কযালমরুলন টকউ টনই।’ 
োফ্রস  লুে উিল িাফ্রিস বাইলকর টিাাঁলে। বলল, 'ভাল  ুফ্রি। তালক  ফ্রদ 

বুঝালনা  ায়, তােলল টতা আমরা আমালদর িফ্ররকল্পনা ফ্রনলয় এগুলত িাফ্রর। আর 
এই সালে এফ্রিয়ান  ুবকফ্রের উিরও টচাখ রাখলত িাফ্রর।' 

'হ্যাাঁ আমরা তাই করব।' 
িাফ্রিস বাইলকর ইডোরকম কো বলল উিল। তার একান্ত সফ্রচব জানাল, 

'ইলদজা টেলক  াদার টজমস এলসলেন।' 
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'িাফ্রিলয় দাও।' িাফ্রিস বাইক জানাল একান্ত সফ্রচবলক। 
ফ্রমফ্রনে খালনলকর মলধযই  াদার টজমস প্রলবি করল ঘলর। 
িাফ্রিস বাইক এবং ফ্রিলয়লর িল দ'জলনই উলি দাাঁফ্রড়লয় তালক স্বােত 

জানাল। হ্যাডর্লিক করলত করলত ফ্রিলয়লর িল বলল, 'আিফ্রন টতা খারাি খবর 
ফ্রনলয় আলসন। আজ ফ্রক এলনলেন?' 

 াদার টজমস িালির টসা ায় বসলত বসলত বলল, 'দভডােয আমার, 
আজলকর খবরোও খারাি।' 

'অসমলয় এবং টকান খবর না ফ্রদলয় েিাৎ আসালতই বুঝলত টিলরফ্রে খবর 
খারািই েলব। বলুন টসো ফ্রক? খারাি খবর শুনলত শুনলত অভযস্ত েলয় িড়ফ্রে।' 
বলল িাফ্রিস বাইক। 

'কুলন্ত কুম্বার প্রস্তালব আমালদর ইলদজা টনতৃবৃন্দ রাজী েলয়লেন।' 
'কারা রাজী েলয়লে বলললন?' 
'ইলদজার টনতৃবৃন্দ।' 
'ইলদজার টনতৃবৃন্দ কারা?' 
'টকন জন ফ্রিল ন, িযাাঁলসায়া ফ্রববফ্রসলয়ররা।' 
'কুলন্ত কুম্বার ফ্রক প্রস্তালব তারা রাজী েলয়লেন?' 
'টসফ্রদন টতা আফ্রম বলল ফ্রেলয়ফ্রেলাম। ফ্রললখও িাফ্রিলয়ফ্রে।' 
'টসগুললা  াইলল অবেই আলে। কুলন্ত কুম্বার প্রস্তাব মলন েলি, মলন 

রাখা উফ্রচত ফ্রেল। বলুন প্রস্তাব গুললা।' বলল িাফ্রিস বাইক। 
'সংলক্ষলি প্রস্তাবগুললা েললা, ইয়াউফ্রডর্ োইওলয়র দফ্রক্ষলন ইলদজা ি ডন্ত 

সকল মুসফ্রলম ভূ-খডর্ তালদরলক ট রত টদয়া, েত িাাঁচ বেলর উলিদকৃত 
মুসলমানলদর িূনবডাসন এবং ক্ষফ্রতিরূণ দান, সফ্রতযকার খৃিান ফ্রমিনারীরা 
োকলব, ফ্রকন্তু এন.ফ্রজ.ওলদর ষড় ন্ত্রমূলক কাজ বন্ধ করলত েলব এবং 'টকাক'টক 
ফ্রলফ্রখতভালব তার অিরালধর স্বীকৃফ্রত ফ্রদলত েলব।' 

'এ প্রস্তাবগুললা জন ফ্রিল ন এবং ফ্রববফ্রসলয়ররা টমলন ফ্রনলয়লেন?' 
'ফ্রজ ফ্রনলয়লেন।' 
'ফ্রক কলর ফ্রনফ্রশ্চত েললন?' 
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'আমার সালে তালদর টদখা েলয়লে।' 
'টদখা েলয়লে! আিনার সালে?' 
'হ্যাাঁ, আমার সালে টদখা েলয়লে।' 
'অসম্ভব বযািার! ফ্রকভালব টদখা েললা?' 
'েতকাল সকালল ফ্রিল ন-এর ফ্রচফ্রি টিলাম। তালত ফ্রতফ্রন ফ্রললখফ্রেললন, 

জরুরী কো আলে। িত্র বােলকর সালে এলস আমার সালে টদখা করলবন। আফ্রম 
ফ্রেলয়ফ্রেলাম।' 

'ভয় কলরফ্রন? আিনালকও  ফ্রদ আেলক রাখলতা?' 
'আফ্রম আমার সলন্দলের কো িত্রবােকলক বললফ্রেলাম। ফ্রতফ্রন 

বললফ্রেললন, আমরা  ফ্রদ আিনালক আেকালত চাই, ফ্রকর্োি করলত চাই, ট  
টকান সমলয় তা করলত িাফ্রর। এর জলে টকান েলনার প্রলয়াজন েয় না। আফ্রম 
তার কো ফ্রবশ্বাস কলরফ্রেলাম।' 

'টকাোয় আেকা আলে, আিফ্রন টজলনলেন তােলল।' 
'না জানলত িাফ্ররফ্রন। টচালখ টেি এাঁলে েেলস িফ্ররলয় আমালক ফ্রনলয় 

 াওয়া েলয়ফ্রেল।' 
'টিি! আিফ্রন এলত রাফ্রজ েলয়ফ্রেললন?' 
'রাফ্রজ েলয়ফ্রে ফ্রিল লনর সালে সাক্ষালতর স্বালেড।' 
'জায়োো টকাোয় কতদর ফ্রকেুই বুঝলত িালরনফ্রন?' 
'সকাল ৯ো টেলক ফ্রবলকল ৪ো ি ডন্ত জীি োফ্রড়লত চলার ির আফ্রম 

টসখালন টি াঁফ্রে। ট খালন ফ্রনলয় আমার টচাখ টখালা েয়, টসো একো কক্ষ। একোই 
মাত্র দরজা। ঘরফ্রে িফ্ররিাফ্রে কলর সাজালনা। আরামদায়ক বসবালসর মত 
সবফ্রকেুই টসখালন রলয়লে।' 

'জায়োো ফ্রক কুলন্ত কুম্বার টকান িালন েলব?' 
'না। কুলন্ত কুম্বার র্াবল দরলত্ব আফ্রম ফ্রেলয়ফ্রে।' 
'কুলন্ত কুম্বার রাস্তা িাকা, তুফ্রম ট  িলে ফ্রেলয়ে টসো টকমন ফ্রেল?' 
'অফ্রধকাংিই কাাঁচা।' 
'বল টদখা েওয়ার ির ফ্রক েললা? টসখালন টক টক ফ্রেল?' 
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'জন ফ্রিল ন এবং িাাঁলসায়া ফ্রববফ্রসলয়র।' 
'ফ্রক কো েললা?' 
'প্রেলম ফ্রিল ন আিনালদর কো ফ্রজলজ্ঞস কলরলেন। বাইলরর িফ্ররফ্রিফ্রত 

ফ্রক জানলত টচলয়লেন। তার ির বলললন, 'আমরা অলনক টভলব টদখলাম ওলদর 
প্রস্তালব রাফ্রজ েওয়া োড়া টকান িে টনই।' আফ্রম ফ্রজলজ্ঞস কলরফ্রেলাম, 
‘আিনালদর ফ্রনরািিার কো টভলব ফ্রক একো বলললন?’ তারা উিলর বললফ্রেললন, 
'না তা নয়।' তারির তারা জানলত টচলয়ফ্রেললন, আমরা  FWTV-এর টপ্রারাম 
এবং WNA-এর ফ্রনউজ টদলখফ্রে ফ্রকনা। আফ্রম হ্যাাঁ বললফ্রেলাম। তারা বললফ্রেললন, 
'এধরলনর টপ্রারাম এবং ফ্রনউজ আরও আসলব। জাফ্রতসংলঘর মানবাফ্রধকার 
কফ্রমিন, উিাস্তু কফ্রমিন এবং দফ্রনয়ার মানবাফ্রধকার সংিাগুললার সালে তেয প্রমাণ 
সে লবীং করা েলি। ইফ্রতমলধযই কযালমরুন সরকার এসব সংিার কাে টেলক 
ফ্রচফ্রি িাওয়া শুরু কলরলে। আমরা ফ্রকেু ফ্রচফ্রির কফ্রি টদলখফ্রে।  লল কযালমরুন 
সরকার বাধয েলব তদলন্ত নামলত। আমরা জানলত টিলরফ্রে, মুসফ্রলম উিাস্তুলদর 
একত্র করা েলি তালদর জফ্রম-জমার দফ্রলল-দস্তালবজ সে। তারা ইয়াউফ্রডর্লত 
ফ্রবিাল ফ্রমফ্রেল ও দাবীনামা টদবার বযবিা করলব। আমরা মলন কফ্রর, এসব েলল 
‘টকাক’ এবং ‘ওকুয়া’র বদনাম েলব। সব টোমর  াাঁস েলয়  ালব। তার  লল শুধু 
কযালমরুন নয়, িাশ্বডবতডী অোে টদি, এক কোয় টোো আফ্রিকায় আমালদর 
স্বােড ক্ষফ্রতরি েলব। এ ক্ষফ্রত এড়ালনার জলে  ফ্রদ ওাঁলদর চার দ া টমলন টনই 
তালত ক্ষফ্রতর িফ্ররমাণ আমালদর কম েলব এবং িৃফ্রেবী টজাড়া বদনাম এবং 
টভতলরর ঘেনা  াাঁস েওয়া টেলক আমরা রক্ষা িাব। আফ্রম তালদর এ কোর উিলর 
বললফ্রেলাম, তালদর দাবী খুব টোে নয়। জবালব তারা বললফ্রেললন, ফ্রকেু 
দরকষাকফ্রষ করার সুল াে আলে। ট মন তারা দাবী জাফ্রনলয়লে, ইয়াউফ্রডর্ 
োইওলয়র দফ্রক্ষলণর সব মুসফ্রলম ভুখডর্ ট রত ফ্রদলত েলব। এখালন আফ্রম বললফ্রে, 
ট সব জফ্রমর েস্তান্তর সলন্দে  ুি টসসব জফ্রম ট রত টদয়া েলব এবং  ালদর জফ্রম 
ট রত টদয়া েলব না তালদর ক্ষফ্রতিরূণ টদয়ার মাধযলম িুনবডাসন করা েলব। চার 
দ া দাবীর সংলিাধনীর একো ফ্রপ্রলডের্ কফ্রি আফ্রম টতামালক টদব। সব ফ্রকেু 
ফ্রবচার কলর তালদর চার দ া দাবী আমালদর টমলন টনয়া উফ্রচত।’ কো টিলষ 



অন্ধকার আফ্রিকায়  144 

 

ফ্রিল ন টেলমফ্রেললন। তারির বললফ্রেললন, ‘আমার এ প্রস্তাব তুফ্রম আমালদর 
টনতৃবৃন্দলক জানালব!’  

‘স্যার আফ্রম টসই জানাবার দাফ্রয়ত্ব িাললনর জলেই এলসফ্রে।’ োমল 
 াদার টজমস! 

কো বলল িাফ্রিস বাইক! বলল, ‘টতামালদর মলধয  খন কো েয়, তখন 
টসখালন ওলদর টকউ ফ্রেল?’ 

‘না ফ্রেল না। আমালক টি লে ফ্রদলয়ই ওাঁরা চলল টেলে।  ফ্রদ আফ্রড় টিলত 
োলক, ফ্রকংবা টকানভালব কো  ফ্রদ টরকর্ড কলর োলক টসো ফ্রভন্ন কো।’ 

‘জন ফ্রিল নরা তােলল ওলদর অনুিফ্রিফ্রতলতই এসব কো বলললে। 
তালদর টচালখ-মুলখ, কো-বাতডায় টকান ভলয়র ফ্রচহ্ন ফ্রেল? মালন, আফ্রম বললত চাফ্রি 
কোগুললা তালদর আন্তফ্ররক, না টিখালনা?’ বলল িাফ্রিস বাইক। 

‘কোগুললা তালদর আন্তফ্ররক বললই মলন েলয়লে।’ 
‘আিনার মত ফ্রক এ সম্বলন্ধ?’ 
‘একক মতামলতর ফ্রক প্রলয়াজন। দরকার সফ্রম্মফ্রলত ফ্রসদ্ধান্ত।’ 
‘তবু আিফ্রন ফ্রক ভাবলেন এ ফ্রনলয়? সকললর ভাবনা ফ্রনলয়ই টতা ফ্রসদ্ধান্ত 

েলব।’ বলল  াফ্রিস বাইক। 
‘আমার মলন েয় ফ্রিল নরা ফ্রিকই বলললে। িত্রুরা আাঁে-ঘাাঁে টবলধই 

কাজ শুরু কলরলে। ওলদর দাবী টমলন না ফ্রনলল বড় ধরলনর টকললংকারীর মলধয 
আমরা িড়লত িাফ্রর।’ 

‘দাবী টমলন ফ্রনলল ফ্রক টকললংকারী এড়ালনা  ালব? আর ঐ চারফ্রে দাবী 
টমলন ফ্রনললই ফ্রক তালদর দাবী টিষ েলয়  ালব?’ িাফ্রিস বাইক বলল। 

‘কুলন্ত কুম্বার দাবী টতা এেুকুই!’ 
‘ফ্রকন্তু কুলন্ত কুম্বালক  ারা বুফ্রদ্ধ ও িফ্রি ফ্রদলি, তালদর দাবী ফ্রকন্তু এেুকুই 

নয়। তালদর লক্ষয সমর দফ্রক্ষণ কযালমরুলনর সকল মুসফ্রলম ভুখডর্ ট রত টনয়া 
এবং তালদর িুনবডাসন করা।’  াফ্রিস বাইক বলল। 
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‘আফ্রম একো ফ্রিল নলক বললফ্রেলাম। ফ্রতফ্রন বললফ্রেললন, টস দাবী 
এখলনা উলিফ্রন।  ফ্রদ তা উলিই  ুফ্রি-প্রমাণ সেকালর, তােলল আমরা তা অস্বীকার 
করলত িারলবা না।’  

‘এো তার কো, সকললর কো নয়।’ বলল িাফ্রিস বাইক। 
‘তােলল বলুন, এখন ফ্রক করণীয়?’ 
‘করণীয় েললা, এক িয়তান এফ্রিয়ান প্রলবি কলরলে কযালমরুলন তাাঁলক 

ধ্বংস করা।’ 
‘টক টস? তালক ধ্বংস করললই ফ্রক সব ফ্রিক েলয়  ালব?’ 
‘আিফ্রন জালনন না কুলন্ত কুম্বালক টসই জাফ্রেলয়লে। কুলন্ত কুম্বা  া কলরলে 

সবই তার িরামিড। ফ্রি ওয়ার্ল্ড ফ্রেফ্রভ, ওয়ার্ল্ড ফ্রনউজ এলজিী ট  সংবাদ প্রচার 
কলরলে তাও তারই টোিন োলতর কারসাফ্রজ। সলবডািফ্রর, এ ি ডন্ত প্রায় ২০ জলনর 
মত টলাক তার োলত ফ্রনেত েলয়লে।’ 

‘অফ্রবশ্বাস্য কো বললেন। এমন ফ্রবশ্বকমডা টক টস?’ 
‘হ্যাাঁ তালক ফ্রবশ্বকমডা বললত িার। টোো ফ্রবলশ্বই টস কাজ করলে। ফ্রকন্তু 

একি ভাে ফ্রনফ্রশ্চত না েলয় তার নাম আমরা বলব না।’ 
কলয়ক মুহুতড চুি োকল  াদার টজমস। তারির বলল, ‘আফ্রম তােলল 

ফ্রক জানাব ফ্রমঃ ফ্রিল নলদর?’ 
‘জানালবন তালদর প্রস্তালব টকউ রাফ্রজ নন। আরও জানালবন, ফ্রক করলত 

েলব না েলব তা মুিরা ফ্রিক করলব, বন্দীরা নয়।’ 
‘এইভালব কো বলা ফ্রক ফ্রিক েলব? আমরা তালদর মুফ্রির জলে ফ্রকন্তু 

ফ্রকেুই করলত িাফ্ররফ্রন।’ 
‘সব সময় সবফ্রকেু সেলজ করা  ায় না। এলক্ষলত্র তধ ড ধরলত েয়। মুি 

েলত িারফ্রে না বলল জাফ্রতলক ফ্রবফ্রক্র কলর ফ্রদলয় মুি েলত েলব তা ফ্রিক নয়।’ 
‘ওরা ফ্রকন্তু ফ্রনলজর মুফ্রির জলে এ কো বললফ্রন, জাফ্রতর স্বালেডই এো ফ্রেল 

ওলদর সুফ্রচফ্রন্তত অফ্রভমত।’ 
উির ফ্রদলত  াফ্রিল িাফ্রিস বাইক। ফ্রকন্তু তার মুলখর কো টকলড় ফ্রনলয় 

দীঘডক্ষণ িলর মুখ খুলল ফ্রিলয়লর িল। বলল, ‘ফ্রবষয়ো  ফ্রদও আিনালদর 
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সংেিলনর আভযন্তরীণ বযািার, তবু ফ্রবষয়ো ট লেতু জাতীয়, তাই কো না বলল 
িারফ্রে না।’ 

বলল একেু োমল ফ্রিলয়লর িল। তারির আবার শুরু করল, 
‘িশ্চাতািসরণলক জাতীয় স্বােড বললেন  াদার টজমস! জাতীয় স্বােড সামলন 
অরসর েওয়ার মলধয। ফ্র শুর ক্রস দফ্রক্ষণ কযালমরুন টেলক ফ্রক্রলসডেলক ফ্রবতাফ্রড়ত 
কলরলে। এখন ‘ক্রস’ – এর োলেডে উির ও িূবড কযালমরুনলক ফ্রক্রলসডে এর েিড 
টেলক মুি করা। এরির ক্রস অরসর েলব নাইলজফ্ররয়া ও চাদ েলয় আরও উিলর, 
আরও িুলব।’ 

টেফ্রবল চািলড় িাফ্রিস বাইক বলল ‘ াদার টজমস ফ্রমঃ ফ্রিলয়লর িল ট  
কো বলললেন, এোই জাফ্রতর কো, জাফ্রতর স্বে। এ স্বে বাস্তবায়লনর আমরা 
তসফ্রনক। আমরা টকান নীফ্রত-দনডীফ্রতর িলরায়া কফ্রর না। উলেে োফ্রসললর জলে, 
স্বে সােডক করার জলে  া করা দরকার তা কলরফ্রে এবং করব।’ 

‘আফ্রম মলন কফ্রর ফ্রিল নরাও এোই, মলন কলরন স্যার। ফ্রকন্তু  ুদ্ধলক্ষলত্র 
মানুষ টকবল সামলনই অরসর েয় না। টক িলেত কারলণ তালক অলনক সময় 
ফ্রিোলতও েয়। ফ্রিল নরা এই টক িললর কোই বলললেন।’ 

‘ ুফ্রি ফ্রেলসলব আিনার কো ভাল। ফ্রকন্তু ফ্রিোলনার টক িল টনয়ার সময় 
এলসলে বলল আফ্রম মলন কফ্রর না। বললত টেলল লড়াই এখন একজলনর সালে। 
একজলনর ভলয় আমরা ফ্রিেু েেব, এো ফ্রক সুি িরামিড েলত িালর ফ্রমঃ টজমস?’ 
বলল ফ্রিলয়লর িল। 

‘একজন ফ্রকংবা কয়জন টসো টবাধ েয় ফ্রবলবচয ফ্রবষয় নয় স্যার। ফ্রবলবচয 
ফ্রবষয় েললা, আভযন্তরীণ ও তবলদফ্রিক উভয় ফ্রদক ফ্রদলয়ই প্রেম বালরর মত এমন 
এক সংকলে আমরা িলড়ফ্রে  া সফ্রতযই আমালদর ফ্রবিলদ ট ললত িালর।’ 

একেু দম ফ্রনল  াদার টজমস। তারির বলল, ‘টদখুন স্যার, জন ফ্রিল ন 
এবং িাাঁলসায়া ফ্রববফ্রসলয়র আফ্রিকায় খৃলির তসফ্রনক-বাফ্রেনীর সবলচলয় আত্ম-
ফ্রনলবফ্রদত, ফ্রনঃস্বােড এবং সােসী টসনাধযক্ষ। টসই দফ্রক্ষণ আফ্রিকা টেলক ক্রলসর ট  
অরাফ্রভ ান শুরু েলয়লে, তালত ফ্রমঃ জন ফ্রিল ন এবং িাাঁলসায়া ফ্রববফ্রসলয়র সব 
সময় অর-বাফ্রেনী িফ্ররচালনার ঝুাঁফ্রকিূণড দাফ্রয়ত্ব িালন কলরলেন। স্যার আমরা 
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জাফ্রন ইলদজা এখন ক্রলসর উির ও িুবমুখী  াত্রার অরবতডী ঘাাঁফ্রে এবং এ ঘাাঁফ্রের 
দাফ্রয়লত্ব রলয়লেন জন ফ্রিল ন এবং িাাঁলসায়া ফ্রববফ্রসলয়র। সুতরাং আফ্রম মলন কফ্রর, 
তালদর মতামলতর একো মুলয আলে।’ 

টচাখ-মুখ লাল েলয় উলিলে ফ্রিলয়লর িললর। তালত অসন্তুফ্রির একো 
ফ্রবলফারণ। বলল টস, ‘জবাব ফ্রদন  াদার িাফ্রিস বাইক।’ 

িাফ্রিস বাইলকর মুখ েম্ভীর। টস বলল, ‘আরও একো কো বললনফ্রন 
 াদার টজমস। টসো েললা, আিফ্রন অরবতডী ইলদজা ঘাাঁফ্রের তেয প্রধান। অতএব 
আিনার মতামলতরও মূলয আলে।’ 

একেু োমল িাফ্রিস বাইক। 
িাফ্রিস বাইলকর কোয়  াদার টজমস এর টচাখ-মুখও লাল েলয় 

উলিলে। তার টচালখ-মুলখ অিমাফ্রনত েওয়ার ফ্রচহ্ন। 
িাফ্রিস বাইক আবার শুরু করল, ‘টদখুন  াদার টজমস, আমরা জন 

ফ্রিল ন এবং িাাঁলসায়া ফ্রববফ্রসলয়রলক শ্রদ্ধা কফ্রর, ফ্রকন্তু আমরা বন্দীলদর কোয় 
িফ্ররচাফ্রলত েলত িাফ্রর না। বন্দী েওয়ার ির তারা আর আিনার ফ্রকংবা কালরা 
টনতা নন। সুতরাং আমরা তাাঁলদর মতামলতর কানা-কফ্রড় মূলয ফ্রদলত রাজী নই। 
কোো আিনার কালে িফ্ররষ্কার?’ 

‘ফ্রজ স্যার।’ মুখ ফ্রনচ ুকলর বলল  াদার টজমস। 
‘এখন টেলক আিনার টনতৃলত্ব চললব ইলদজা ঘাাঁফ্রে। আর আমালদর না 

জাফ্রনলয় টকান কো বললবন না জন ফ্রিল নলদর সালে। ফ্রিক আলে?’ 
‘ফ্রিক আলে স্যার।’ মুখ না তুললই বলল  াদার টজমস। মুখ তুললল টদখা 

ট ত, তার মুলখ প্রবল অসন্তুফ্রির ফ্রচহ্ন। একো িুরালনা ঝড় তার মলন মাোচাড়া 
ফ্রদলয় উলিলেঃ ‘আমরা ফ্রক সতযই খৃলির আধযাত্ম-সাম্রাজয প্রফ্রতষ্ঠার টচিা করফ্রে, 
না ভুফ্রম-ফ্রলপ্সা বা সাম্রাজয ফ্রলপ্সা চফ্ররতােড করফ্রে!’ 

ফ্রকেু বললত  াফ্রিল  াদার টজমস। এই সময় মুখ খুলল িাফ্রিস বাইক। 
বলল, ‘ফ্রমঃ ফ্রিলয়লর িল, বলস োকা টতা  ায় না। আমরা এখন ফ্রক করলত িাফ্রর?’ 

‘িয়তানোলক খুাঁলজ টবর করা এখন প্রধান কাজ।’ 
‘ফ্রকন্তু ফ্রকভালব? তার ফ্রক টকান  লো আলে?’ 
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‘আলে। িালি।’ 
‘আিফ্রন টতা টদলখলেন।’ 
‘ লো টদলখফ্রে। ফ্রকন্তু সমস্যা েললা এক টিািালক এবং এক মুখাবয়লব 

টস োলক না।’ 
‘তবু আমরা টমাোমুফ্রে একো বণডনা সে একজন এফ্রিয়ালনর সন্ধালন 

টলাক লাোলত িাফ্রর।’ 
‘হ্যাাঁ, তাই করলত েলব।’ 
ফ্রকেু বললত  াফ্রিল িাফ্রিস বাইক। 
তার আলেই ইডোরকম কো বলল উিল, ‘নাস্তা টরফ্রর্। টমেমান ফ্রনলয় 

আসুন।’ 
িাফ্রিস বাইক এবং ফ্রিলয়লর িল উলি দাাঁড়াল। তার সালে  াদার 

টজমসও। 
 
 
 
টরার্ মযাি অনুসরণ কলর আেমদ মুসা  খন ‘লা- যাংে’ টরালর্ টি েল 

তখন সন্ধযা সালড় েয়ো। 
রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর বাফ্রড় টেলক মােফ্ররলবর নামা  িলড় ‘ওকুয়া’র োফ্রড় 

টেলক িাওয়া ফ্রিকানা ফ্রনলয় আেমদ মুসা টবফ্ররলয়লে ওকুয়া অেবা টকাক-এর 
ঘাাঁফ্রের সন্ধালন। আেমদ মুসা ফ্রনফ্রশ্চত নয় ট  ফ্রিকানা টস টিলয়লে তা ওকুয়া না 
টকাক-এর ঘাাঁফ্রে, না তালদর টকান টলালকর ফ্রিকানা ওো। 

আেমদ মুসার ইিা ফ্রেল ফ্রদলনর আললালত ‘লা- যাংে’ টরালর্ টি ো, 
 ালত ফ্রিকানা খুাঁলজ িাওয়া সেজ েয়। ফ্রকন্তু চী  জাফ্রিলসর বাফ্রড় টেলক ফ্র লর 
টোসল কলর টখলয় টরি ফ্রনলত ফ্রেলয় আেমদ মুসা ঘুফ্রমলয় িলড়ফ্রেল। 

রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো ইিা কলরই তালক র্ালকফ্রন। লায়লা ইলয়সুলো স্মরণ 
কফ্ররলয় ফ্রদলল টস বললফ্রেল, ‘ঘুম তার প্রলয়াজন বললই এলসলে। ট  ধকল টেলে 
েত কলয়ক ঘডোয়, ওর ফ্রবশ্রাম দরকার।’ 
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‘ফ্রক মজা না ভাইয়া, মাফ্ররয়া টজালস াইন আেমদ মুসার বােদিা!’ 
বললফ্রেল লায়লা ইলয়সুলো। 

‘র্াক নাম টতা টর্ানা টজালস াইন, না?’ 
‘হ্যাাঁ ভাইয়া,  রাসী রাজকুমারী বলল নয়, ফ্রতফ্রন আেমদ মুসার সফ্রতযই 

উি ুি সফ্রঙ্গনী।’ 
‘এত ফ্রকেু টজলন ট ললফ্রেস তুই?’ 
‘টকন, মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রনর কালে তুফ্রমও টতা শুনলল! শুনলল না ট , ফ্রতফ্রন 

আেমদ মুসার সন্ধালন একক ফ্রসদ্ধালন্ত িাি টেলক কযালমরুন চলল এলসলেন। 
শুনলল না, আজলকর দ’ফ্রে ঘেনায় ফ্রক সাংঘাফ্রতক িফ্ররফ্রিফ্রতলত মাফ্ররয়া 
টজালস াইন ‘ওকুয়া’র দ’জন টলাকলক েতযা কলরলে। কত বড় সােস োকলল 
এো িালর বলত।’ 

‘ফ্রকন্তু তুই টতা ফ্রিস্তল চালালতও িাফ্ররস না।’ 
‘এর জলে টতামরা দায়ী। ইলয়সুলো িফ্ররবালরর টমলয়লদর কাজ করা, 

িফ্ররশ্রম করা টতামরা ফ্রনফ্রষদ্ধ কলর টরলখে। ফ্রকন্তু আজ টতামালক বলফ্রে ভাইয়া, 
আফ্রম শুধু ফ্রিস্তল নয়, টমফ্রিন োনও চালালত জাফ্রন। আফ্রম ফ্রবশ্বফ্রবদযাললয়র সুফ্রেং 
ক্লালবর সদস্য।’ 

‘টতালক অফ্রভনন্দন লায়লা। ঐ ফ্রনফ্রষলদ্ধর কাজো আফ্রম কফ্ররফ্রন। 
সংরালমর ট  সময় এলসলে, তালত ঐ অতীত ঐফ্রতহ্য আর মানা  ালব না। 
ইসলালমর টসানালী  ুলে টমলয়রাও  ুদ্ধ কলরলে।’ 

‘ধেবাদ ভাইয়া’, বলল একেু টেলমফ্রেল লায়লা। বললফ্রেল তারির, 
‘আমরা সফ্রতযই ভােযবান ভাইয়া, ফ্রকংবদফ্রন্তর আেমদ মুসা আমালদর টমেমান 
এবং তার বােদিা মাফ্ররয়া টজালস াইন আমরা বন্ধু’। 

‘তা বলে। তলব সফ্রতযকার আনন্দ আমালদর তখনই েলব,  খন ফ্রতফ্রন 
ফ্রবজয়ী েলবন, ফ্রমিন  খন তার স ল েলব, ট  সংরালমর ফ্রমিন ফ্রনলয় ফ্রতফ্রন 
কযালমরুলন এলসলেন।’ 

‘কযালমরুলন মুসফ্রলম জাফ্রতর অফ্রস্তত্ব ট  ফ্রবনালির মুলখ, এ ফ্রবষয়ো টতা 
আমরা এমন কলর ভাফ্রবফ্রন ট মন কলর টভলব েুলে এলসলেন আেমদ মুসা।’ 
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‘টভলবফ্রে েয়ত আমরা। ফ্রকন্তু এ িফ্ররণফ্রত আমরা টমলন ফ্রনলয়ফ্রেলাম। 
টভলবফ্রেলাম, এভালব ধ্বংস েওয়াোই আমালদর ভােয, করার ফ্রকেু টনই।’ 

‘ফ্রকন্তু আেমদ মুসা তা ভালবনফ্রন। ফ্রতফ্রন জলয়র কো টভলবলেন, ফ্রবজলয়র 
জলেই ফ্রতফ্রন েুলে এলসলেন।’ 

‘এখালনই আেমদ মুসার সালে আমালদর িােডকয।’ 
‘ফ্রকন্তু ভাইয়া, ফ্রকভালব ফ্রতফ্রন অসম্ভবলক সম্ভব করলবন?’ 
‘সামলন ফ্রক েলব আল্লােই জালনন। ফ্রকন্তু ইফ্রতমলধযই ফ্রতফ্রন  া ঘফ্রেলয়লেন, 

তালত সম্ভাবনার িার খুলল টেলে। তুই টতা শুলনফ্রেস, কুলন্ত কুম্বার চার দ া প্রস্তাব 
ইলন্দজার বন্দী টনতারা টমলন ফ্রনলয়লেন। তালদর টনতারা এো মানলবন ফ্রকনা জাফ্রন 
না। তলব তারা এখন আক্রমণাত্বক অবিান টেলক রক্ষণাত্মক ভূফ্রমকায় ফ্রেলয় 
দাাঁড়ালি।’ 

আেমদ মুসা  খন বাদ মােফ্ররব রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর বাফ্রড় টেলক টবর 
েফ্রিল, তখন টসখালন রাফ্রিফ্রদ এবং ইলয়ফ্রকফ্রন োফ্রজর ফ্রেল। রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো মুখ 
ভার কলর বলসফ্রেল, ‘আিনার  ুফ্রি খডর্ন করার সাধয আমালদর টনই। ফ্রকন্তু একা 
টবর েলিন অফ্রভ ালন, আমার খুব খারাি লােলে আিনালক একা টেলড় ফ্রদলত।’ 

‘ধেবাদ’ ফ্রদলয় টকান কো না বলল টেলস ফ্রবদায় ফ্রনলয়ফ্রেল আেমদ মুসা। 
‘লা- যাংে’ টরালর্র মাঝামাফ্রঝ জায়োয় টনলম োফ্রড় টেলড় ফ্রদফ্রিল 

আেমদ মুসা। 
‘লা- যাংে’ ইয়াউফ্রডর্র িুরালনা এলাকার রাস্তা েললও টবি প্রিস্ত এবং 

সুন্দর সাজালনা গুোলনা। 
মধয কযালমরুলনর ফ্রবখযাত ‘ যাংে’ টোলত্রর নাম অনুসালর এই রাস্তার 

নামকরণ। িেলরর এই অঞ্চলল ‘ যাংে’ টোলত্রর ফ্রনবাস। 
আেমদ মুসা োফ্রড় টেলক টনলম োফ্রড়র ভাড়া চুফ্রকলয় ফ্রদলত  ালি, এমন 

সময় সমলবত কলডির তে তচ ও ফ্রচৎকার শুনলত টিল। তাফ্রকলয় টদখল, িলনর 
ফ্রবিজন টলাক মো তে তচ-এর সালে একজন টলাকলক তাড়া করলে। সবাই 
কৃষ্ণাংে। 
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 ালক তাড়া কলরলে টস িােললর মত প্রাণিলণ েুেলে বাাঁচার জলে। ফ্রকন্তু 
িারলে না। আক্রমণকারীলদর সালে তার দূরত্ব কলম আসলে। 

কাোকাফ্রে এলল আেমদ মুসা টদখল, টলাকফ্রে আেত। কিাল ফ্রদলয় টনলম 
আসা রলির ধারা মুখ োফ্রবত কলর েফ্রড়লয় িড়লে। 

হৃদয়ো টকাঁলদ উিল আেমদ মুসার। 
ভাড়ার োকাো িলকলে টরলখ আেমদ মুসা ঘুলর দাাঁফ্রড়লয় ফ্রচৎকার কলর 

 রাসী ভাষায় বলল, ‘দাাঁড়াও টতামরা।’ 
আেমদ মুসার কো শুলন িলায়নরত টলাকফ্রে আেমদ মুসার ফ্রদলক 

একবার তাফ্রকলয়ই েুলে এল এবং আেমদ মুসার িালয়র কালে আেলড় িলড় 
আতডনাদ কলর  রাসী ভাষায় বলল, ‘আমালক বাাঁচান। টমলর ট ললব ওরা 
আমালক।’ 

আক্রমণকারী টলালকরা মুেূলতডর জলে েমলক দাাঁফ্রড়লয়ফ্রেল। তারিলরই 
ওরা সমলবতভালব এগুললা আবার আেমদ মুসার িালয়র কালে িলড় োকা 
টলাকফ্রের ফ্রদলক। টলাকগুললার কালরা োলত লাফ্রি, কালরা োলত টোরা। 

আেমদ মুসা িালয়র কালে এলস িড়া  টলাকফ্রেলক বাাঁ োত ফ্রদলয় টেলন 
তুলল িালি দাাঁড় করাল। টলাকফ্রে দাাঁফ্রড়লয় আেমদ মুসার টিেলন সলর এল। 

আেমদ মুসা তার ফ্রদলক অরসরমান টলাকলদর উলেে কলর বলল, 
‘টতামরা আর এক িা এগুলব না। এভালব টতামরা আইন োলত তুলল ফ্রনলত িার 
না।’ 

ফ্রকন্তু ওরা আেমদ মুসার কো শুনল না। আলে কলয়কজন এফ্রেলয় 
আসফ্রেল, এবার সকললই এফ্রেলয় আসলত শুরু করল। 

আেমদ মুসা তার জযালকলের িলকে টেলক টমফ্রিন ফ্ররভলবার টবর কলর 
তালদর ফ্রদলক তাক কলর কলিার কলডি বলল, ‘আর এক িা এগুলল গুলী চালাব। 
সবাইলক লাি বানাব।’ 

এবার েমলক টেল ওলদর এফ্রেলয় আসা। 
ওলদর মলধয একজন  রাসী ভাষায় ফ্রচৎকার কলর বলল, ‘ওলক 

আমালদর োলত টেলড় দাও। ও আমালদর টমলয়লক ফ্রকর্োি কলরলে।’ 
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‘এলক টতামরা টচন?’ 
‘ফ্রচফ্রন’, ওলদর একজন বলল। 
‘নাম জান?’ 
‘জাফ্রন।’ 
‘ফ্রিকানা জান?’ 
‘জাফ্রন।’ 
‘তােলল তার ফ্রবরুলদ্ধ আইলনর আশ্রয় নাও। টতামালদরলক আইন োলত 

তুলল ফ্রনলত টদব না।’ 
কো টিষ কলরই আেমদ মুসা আেত টলাকফ্রেলক োফ্রড়লত উিলত বলল 

এবং ফ্রনলজও ফ্রিেু েলে োফ্রড়র ফ্রদলক চলল। 
আেমদ মুসারা চলল  ালি টদলখ আক্রমণকারী টলাকরাও এফ্রেলয় 

আসলত লােল সতকডতার সালে। 
আেত টলাকফ্রে আলেই োফ্রড়লত উলি বলসফ্রেল। আেমদ মুসাও উলি 

বসল। 
ওরা েুলে এলস োফ্রড় টঘরাও করলত অরসর েললা। 
আেমদ মুসা োফ্রড় োড়লত বলল েযাফ্রক্সওয়ালালক। 
‘স্যার ওরা ‘ যাংে’ টোষ্ঠী। আমার োফ্রড়র নাম্বার টদলখ ট লললে। িলর 

আমালক ধরলব।’ োফ্রড় িােড না ফ্রদলয়ই বলল একোগুললা। 
‘টদখ আফ্রম কাউলক দইবার ফ্রনলদডি টদই না। টতামার টদাষ েলব টকন? 

তুফ্রম ফ্রনলদডি িালন করে মাত্র।’ িান্ত অেচ কলিার কলডি বলল আেমদ মুসা। 
েযাফ্রক্সওয়ালা আেমদ মুসার ফ্রদলক একবার টচলয় োফ্রড় টেলড় ফ্রদল। 
ইফ্রতমলধযই োফ্রড়লত লাফ্রে ও লাফ্রির বাফ্রড় এলস িড়লত শুরু কলরলে। 
ফ্রকন্তু সেলজই ওলদর টঘরাও টভদ কলর োফ্রড় টবফ্ররলয় টেল। 
আেমদ মুসা আেত টলাকফ্রেলক ফ্রজলজ্ঞস করল, ‘টতামার নাম ফ্রক?’ 
‘অেযাফ্রিন ওলকাচা।’ 
‘বল, তুফ্রম টকাোয়  ালব?’ 
‘লা- যাংে’ টরালর্র মুলখ ‘ওয়াফ্রডর্ এযালভফ্রনউ’টত আমার বাফ্রড়।’ 
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‘ওয়াফ্রডর্ এযালভফ্রনউলত ফ্রনলয় চল ড্রাইভার’, েযাফ্রক্সওয়ালার ফ্রদলক টচলয় 
বলল আেমদ মুসা। 

‘ওরা ট  অফ্রভল াে করল, টসো সতয ফ্রকনা ওলকাচা?’ আেত টলাকফ্রের 
ফ্রদলক টচলয় আেমদ মুসা বলল। 

‘ওরা ফ্রমেযা কো বলললে। আফ্রম ফ্রকর্োি কফ্ররফ্রন। আমরা িরেরলক 
ফ্রবলয় কলরফ্রে।’ 

‘তােলল ওলদর ওরকম কো বলা এবং সাংঘাফ্রতক টক্রালধর কারণ ফ্রক?’ 
‘কারণ ওরা ‘ যাংে’ টোলত্রর এবং আফ্রম ‘ওয়াফ্রডর্’ টোলত্রর।’ 
‘িত্রুতা ফ্রকলসর দই টোলত্রর মলধয?’ 
‘িত্রুতা নয়, আত্মসম্মালনর প্রশ্ন।’ 
‘আত্মসম্মালনর প্রশ্ন?’ 
‘এই দই টোত্র অে টোলত্রর টমলয় টনয়ালক ফ্রবজলয়র এবং টমলয় টদয়ালক 

িরাজলয়র মলন কলর। আমরা ফ্রিকার েলয়ফ্রে এই ম ডাদা-সংকলের। আমার টোত্র 
আমার ফ্রবলয়লক স্বােত জাফ্রনলয়লে, ফ্রকন্তু ‘ যাংে’ টোত্র টমলয়ফ্রেলক ফ্রেফ্রনলয় টনয়ার 
টচিা করলে। বযেড েওয়ায় আমালক েতযার উলদযাে ফ্রনলয়লে।’ 

‘এ ধরলনর সব ফ্রবলয়লতই ফ্রক এমন েয়?’ 
‘এতো েয় না। আমার েী ‘ যাংে’ টোলত্রর সরদালরর টমলয়। তালদর 

টোত্র ও সরদালরর অিমালন তারা মফ্ররয়া েলয় উলিলে। আিফ্রন আশ্রয় না ফ্রদলল 
ওরা আজ আমালক েতযা করত।’ বললত বললত টকাঁলদ ট লল ওলকাচা। 

‘এই  খন অবিা তুফ্রম সাবধান েওফ্রন টকন?’ 
ওলকাচা টচাখ মুলে বলল, আফ্রম সব সময় সাবধান। ‘ যাংে’ এফ্ররয়ায় 

আফ্রম আফ্রস না।  যাংে টোলত্রর আমার এক ঘফ্রনষ্ঠ বন্ধ ুমতৃুয ি যায়। টোিলন 
তালক টদখলত এলসফ্রেলাম। ফ্রকন্তু বযািারো প্রকাি েলয় িড়ায় আফ্রম ফ্রবিলদ িলড় 
 াই।’ 

‘দই টোলত্রর মলধযকার এই ফ্রবলরাধ বা ভুল বুঝাবুফ্রঝর সমাধান ফ্রক?’ 
‘ফ্রিফ্রক্ষত েওয়া এবং সামাফ্রজক রীফ্রত-নীফ্রতর ফ্রকেু িফ্ররবতডন েওয়া।’ 
‘দই টোত্র টকান ধলমডর অনুসারী?’ 
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‘ যাংে টোলত্রর সংখযােফ্ররষ্ঠ মানুষ তালদর টোত্র ধলমডর অনুসারী। ফ্রকন্তু 
ওয়াডর্ী টোলত্রর অলধডকই খৃিান। বাফ্রক অলধডলকর  ফ্রতন ভালের  দই ভাে টোত্র 
ধলমডর এবং এক ভাে মুসলমান। ফ্রকন্তু  যাংে টোলত্র খৃিানলদর সংখযা খুবই 
নেে।  টস টোলত্র টোত্র ধলমডর বাইলর  ারা আলে তালদর চার ভালের ফ্রতন ভােই 
মুসলমান। তলব  যাংে টোলত্রর খৃিানরা সংখযায় নেণয েললও তারা ফ্রিফ্রক্ষত 
ফ্রবিবান এবং প্রভাবিালী।’ 

‘ যাংে টোলত্র খৃিালনর সংখযা কম এবং ওয়াফ্রডর্ টোলত্র খৃিালনর 
সংখযা টবফ্রি টকন?’ 

‘ যাংে টোলত্রর সালে উিলরর মুসফ্রলম প্রধান  লুাফ্রন টোলত্রর 
ঐফ্রতোফ্রসক সম্পকড রলয়লে।  লল ট  কারলণ খৃিানরা উিলরর  লুানী টোলত্রর 
মলধয প্রলবি করলত িালরফ্রন, টস কারলণই সম্ভবত  যাংে টোলত্রর উির 
খৃিানলদর প্রভাব কা ডকর েয়ফ্রন।’ 

আেমদ মুসার বুঝলত বাফ্রক রইল না ওয়াফ্রডর্ টোত্র িুলরািুফ্ররই খৃিান 
প্রভাফ্রবত,  যাংে টোত্র তা নয়। ফ্রকন্তু আেমদ মুসা ওকুয়া’র ট  দফ্রে ফ্রিকানা ফ্রনলয় 
এলসলে তার একফ্রে ‘ যাংে’ টরালর্, অেফ্রে ‘ওয়াফ্রডে’ এযালভফ্রনউলত। খৃিান 
প্রভালবর দৃফ্রিলকাণ টেলক টতা ‘ যাংে’ টরালর্ ওকুয়া’র টকান ঘাাঁফ্রে োকার কো 
নয়। আেমদ মুসার মলন িড়ল ‘ওলকাচা’র কো। ‘ যাংে’ টোলত্র খৃিানলদর 
সংখযা কম েললও কম সংখযক খৃিান  ারা আলে তারা বুফ্রদ্ধমান, ফ্রবিবান ও 
প্রভাবিালী। সুতরাং তালদর আশ্রলয় ‘ওকুয়া’র ঘাাঁফ্রে েলড় উিলতই িালর। 

‘ওয়াফ্রডর্’ এযালভফ্রনউ-এর ফ্রবিাল বাফ্রড়র টেলের সামলন আেমদ মুসার 
োফ্রড় দাাঁড়াল। 

‘ওলকাচা’ োফ্রড় টেলক মুখ টবর কলর একো সংলকত ফ্রদল। সংলকতোলক 
আেমদ মুসার কালে টেফ্ররলার বন্ধ ুবৎসল র্াক-এর মত মলন েললা। 

ওলকাচা’র সংলকলতর সালে সালেই টেলের দরজা খুলল টেল।  
আেমদ মুসা বলল, ‘টভতলর  াবার টতা প্রলয়াজন টনই।’ 
‘একেু কি করুন।’ বলল ওলকাচা। 
োফ্রড় ফ্রেলয় োফ্রড় বারান্দায় প্রলবি করল। 
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োফ্রড় টেলক নামল ওলকাচা। 
োফ্রড় ঘুলর এলস আেমদ মুসার দরজা খুলল ধলর ওলকাচা বলল, ‘দয়া 

কলর একেু নামুন।’ 
‘ওলকাচা, আফ্রম জরুরী কালজ টবফ্ররলয়ফ্রে। আফ্রম সময় নি করলত িারলবা 

না। আমালক মা  কর।’ 
‘তুফ্রম বলল সলম্বাধন কলর আমালক টোে ভাইলয়র ম ডাদা ফ্রদলয়লেন, 

আমার বাফ্রড়লত একেু িদধুফ্রল ফ্রদলয় আমালক ধে করুন।’ 
আেমদ মুসা নামল োফ্রড় টেলক। 
ওলকাচা আেমদ মুসালক ফ্রনলয় প্রলবি করল ড্রইংরুলম। 
ততক্ষলন রিাি ওলকাচার খবর বাফ্রড়র টভতলর টি াঁলে ফ্রেলয়ফ্রেল। 

বযস্তভালব বাফ্রড়র সকললই এলস প্রলবি করল ড্রইংরুলম। 
একজন মাঝ বয়সী মফ্রেলা আতডনাদ কলর জফ্রড়লয় ধরল ওলকাচালক। 

আলরকজন তরুণী, এক বালকযই  ালক ব্ল্যাক ফ্রবউফ্রে বলা  ায়, তাফ্রকলয় ফ্রেল উলিে 
ও টবদনা িীফ্রড়ত দৃফ্রি ফ্রনলয় ওলকাচার ফ্রদলক। আরও অলনলকর মলধয সবডালর এলস 
দাফ্রড়লয়াঁফ্রেল অেুে স্বালিযর একজন মাঝ বয়সী ভদ্রললাক। আেমদ মুসার বুঝলত 
অসুফ্রবধা েললা না, মাঝ বয়সী মফ্রেলাফ্রে ওলকাচার মা, তরুণীফ্রে েী এবং টপ্র ে 
ভদ্রললাক তার আব্বা। 

‘ওলকাচা ঘেনা ফ্রক, আফ্রম ফ্রকেুই বুঝলত িারফ্রেনা।’ উলিে টমিালনা 
েম্ভীর কলণ্ঠ বলল ভদ্রললাকফ্রে। 

ওলকাচা তার মা’টক িান্ত কলর তার আব্বার ফ্রদলক তাকাল এবং আেমদ 
মুসালক টদফ্রখলয় বলল, ‘আব্বা, এই ভদ্রললাকলক আফ্রম জাফ্রন না, তার নামও 
এখলনা আফ্রম শুফ্রনফ্রন। ফ্রকন্তু ফ্রতফ্রন টদবদূলতর মত আফ্রবডভূত েলয় আমালক 
বাাঁফ্রচলয়লেন। ফ্রতফ্রন বাাঁচালত এফ্রেলয় না এলল এখন আমার লাি িলড় োকলতা ‘লা 
 যাংে’ টরালর্।’ 

‘টকন? বযািার ফ্রক?  যাংে’রা টতামালক . . ..  
‘হ্যাাঁ, আব্বা। ওরা টের টিলয়  ায় ট , আফ্রম বন্ধুর বাফ্রড়লত টেফ্রে। ওরা 

িলনর ফ্রবি জন আমালক আক্রমণ কলর ট রার িলে ওবাফ্রড় টেলক টবর েবার 
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িরই। আেত অবিায় আফ্রম টদ লড় িালাফ্রিলাম। ইফ্রন ফ্রবলদিী বললই টবাধ েয় 
সাো য করলত আলসন। এাঁর োত টেলকও ওরা আমালক ফ্রেফ্রনলয় টনয়ার টচিা 
কলরফ্রেল। ইফ্রন ফ্ররভলবার টবর কলর ওলদর মাো গুাঁফ্রড়লয় টদবার হুমফ্রক না ফ্রদলল 
আমালক ফ্রেফ্রনলয়ই ফ্রনলয় ট ত।’ 

টচাখ লাল েলয় উিল ওলকাচার আব্বার। ভয়ংকর েলয় উিল তার কাল 
মুখ। বলল, ‘তুফ্রম টচন তালদর?’ 

‘কলয়কজনলক ফ্রচফ্রন।’ 
‘তালদর বাফ্রড়?’ 
‘আমার বন্ধু ‘টসবজী’র বাফ্রড়র িালির ওরা।’ 
‘আজ রালতই এর প্রফ্রতলিাধ আফ্রম টনব।’ হুংকার ফ্রদলয় উিল অোফ্রিন 

ওলকাচার আব্বা। 
বলল টস কলয়ক ধাি সামলন এফ্রেলয় এলস আেমদ মুসার সামলন দাফ্রড়লয় 

তার একো োত তুলল ফ্রনলয় চুমু টখলয় বলল, ‘আমরা আজীবন কৃতজ্ঞ োকব। তুফ্রম 
একেু বলসা বাবা। আফ্রম একেু টবরুব।’ 

আেমদ মুসা টদখল ওলকাচার আব্বা িান্তভালব কো বললত টচিা 
করললও তার মুলখর ভয়ংকর ভাব  ায়ফ্রন এবং তার টচালখ জ্বললে প্রফ্রতলিালধর 
আগুন দাউ দাউ কলর। 

আেমদ মুসা বুঝল টস টকাোয়  ালচ্চ। বাইলর  ালি দল গুোলত। 
তারিরই  ালব অফ্রভ ালন। 

‘আফ্রম একো কো বললত িাফ্রর আিনালদর আভযন্তরীণ বযািালর?’ 
ওলকাচার আব্বার ফ্রদলক তাফ্রকলয় িান্ত কলণ্ঠ বলল আেমদ মুসা। 

‘অবেই বললব।’ ওলকাচার আব্বা চললত শুর কলরও েমলক দাাঁফ্রড়লয় 
বলল। 

‘আমার মত েললা এ ধরলণর িাো অফ্রভ ালন না  াওয়াই ভাললা।’ 
‘টকন?’ 
‘এলত ফ্রবলরাধ আরও ফ্রবস্তৃত েলব।’ 
‘তা েলব। ফ্রকন্তু আমার প্রফ্রতলিাধ টনয়া েল   ালব।’ 
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‘আইলনর মাধযলম প্রফ্রতলিাধ টনয়া  ায়। ওলদর টচলনন। ওলদর ফ্রবরুলদ্ধ 
মামলা ফ্রদন।’ 

োসল ওলকাচার আব্বা। বলল, ‘তুফ্রম সভয টদলির মানুষ, জংেললর 
আইন জান না। এখালন িফ্রি ফ্রদলয় িাফ্রন্ত প্রফ্রতষ্ঠা করলত েয়, আইন ফ্রদলয় নয়।’ 

‘ফ্রকন্তু এরিরও আফ্রম বলব, ট  ইসুয ফ্রনলয় এই ফ্রবলরাধ, তালত এই ফ্রবলরাধ 
ফ্রমফ্রেলয় ট লার মলধযই কলযাণ আলে।’ 

‘আফ্রম এোই টচলয়ফ্রেলাম। ফ্রকন্তু  যাংেরা আজ বুফ্রঝলয় ফ্রদলয়লে তারা 
ফ্রবলরাধ চায়, রিারফ্রি চায়। আফ্রম আজ রালতই ওলদর িতজনলক েতযা কলর 
ওলদর চাওয়া িূরন করলত চাই। আফ্রম অলনক তধ ড ধলরফ্রে। আফ্রম চাইলল 
 যাংেলদর মাো অলনক আলেই গুফ্রড়লয় ফ্রদলত িারতাম। এবার তাই করব।’ 

‘আমার একো প্রস্তাব আলে।’ 
‘ফ্রক প্রস্তাব?’ 
‘আিফ্রন  ফ্রদ এই মূহুলতড ফ্রকেু করলতই চান, তােলল সিে অফ্রভ ালন না 

ফ্রেলয় সিেভালব টসাজা  যাংেলদর সদডার অেডাৎ ওলকাচার শ্বশুর বাফ্রড়লত ফ্রেলয় 
উিুন এবং ওলকাচার রি মাখা িােড ওলকাচার শ্বশুরলক উিোর ফ্রদন। টকান কো 
তালক বললবন না। শুধু জানালবন ‘ যাংেলদর আক্রমলন আেত ওলকাচার িােড।’ 
ট রার সময় িারলল একো সাদা টোলাি িা ফ্রদলয় মাফ্রড়লয় আসলবন।’ 

টিলষর বাকযো বললত ফ্রেলয় োসল আেমদ মুসা। 
ফ্রকন্তু আর টকউ োসল না। ওলকাচার আব্বা, ওলকাচা, তার ফ্রতন বড় ভাই, 

ওলকাচার মা ও েী সকললই স্তফ্রম্ভত আেমদ মুসার কোয়। ট ন তারা অফ্রবশ্বাস্য 
টকান দৃে টদখলে, এইভালব তাফ্রকলয় আলে আেমদ মুসার ফ্রদলক। 

টচাখভরা ফ্রবস্ময় ফ্রনলয় ওলকাচার আব্বা দ’ধাি এফ্রেলয় এল আেমদ 
মুসার একদম মুলখামুফ্রখ। তারির র্ান োত ফ্রদলয় আেমদ মুসার মুখ ঈষত তুলল 
ধলর বলল, ‘তুফ্রম টক বাবা? এমন অদ্ভুত ফ্রচন্তা টতামার মাোয় এল ফ্রক কলর? আমার 
মলন েলি, িতজনলক েতযা করার চাইলতও এো তৃফ্রিদায়ক েলব।’ 



অন্ধকার আফ্রিকায়  158 

 

কো টিষ কলরই টস ঘুলর দাাঁড়াল এবং টেলললদর উলেে কলর বলল, 
‘আফ্রম এখফ্রন  াব। সকললক খবর দাও। ফ্রতনফ্রে োফ্রড়লত  াব। সবাই সব রকলমর 
অেসফ্রজ্জত েলব।’ 

ওলকাচার আব্বা কো টিষ করলতই আেমদ মুসা বলল, ‘আমালক এবার 
ফ্রবদায় ফ্রদন।’ 

ওলকাচার ফ্রদলক টচলয় বলল, ‘চফ্রল আফ্রম।’ 
ওলকাচার আব্বা কো শুলনই তে তচ কলর উিল। বলল, ‘ ালব মালন? তুফ্রম 

টতা বলসাইফ্রন। টমেমানদারী ফ্রকেুই েয়ফ্রন।’ 
বললই টস তাড়া ফ্রদল টসই মাঝ বয়সী মফ্রেলা ও তরুণীফ্রেলক। ফ্রকন্তু 

িরক্ষলণই  বলল, ‘দাাঁড়াও দাাঁড়াও, কালরা সালেই টতা িফ্ররচয় েয়ফ্রন।’ 
ওলকাচার আব্বা এলক এলক েী, িুত্রবধু এবং ওলকাচার ফ্রতন ভাইলয়র 

সালে িফ্ররচয় কফ্ররলয় ফ্রদল। 
িফ্ররফ্রচত েবার ির ওলকাচার মা বলল, ‘বাো, ঈশ্বর টতামার মঙ্গল 

করুক।’ আর ওলকাচার েী বলল, ‘আমরা আিনার কালে ঋণী োকব ফ্রচরফ্রদন।’ 
আেমদ মুসা তালদরলক ধেবাদ ফ্রদলয় ওলকাচার আব্বার ফ্রদলক টচলয় 

োত টজাড় কলর বলল, ‘মা  করুন আজ আফ্রম  াই। জরুরী কাজ আলে।’ 
‘তােলল  ালবই? কো দাও আসলব আলরকফ্রদন।’ 
‘কো ফ্রদলত িারবনা।  ফ্রদ সম্ভব েয় আসব।’ 
বলল আেম্মদ মুসা সকল টক শুলভিা জাফ্রনলয় ঘুলর দাাঁফ্রড়লয় চললত শুরু 

করল। 
তার িািািাফ্রি োাঁেলত লােল ওলকাচা। 
ওলকাচার আব্বাও ড্রইং রুলমর দরজা ি ডন্ত তালদর এফ্রেলয় ফ্রদল। 
ওলকাচা আেমদ মুসার োফ্রড়র দরজা খুলল ধলর বলল, ‘টকাোয়  ালবন?’ 
আেমদ মুসা োফ্রড়লত টঢাকার জলে ফ্রনচু েলয়ও আবার টসাজা েলয় 

দাাঁড়াল। 
োসল আেমদ মুসা। বলল, ‘বন্ধুলদর একো আড্ডায়  াব।’ 
বলল আেমদ মুসা ঢুলক টেল োফ্রড়লত। 
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ওলকাচা োফ্রড়র জানালায় মুখ টরলখ বলল, ‘ভাইয়া কলব আিা করব 
আিনালক আমালদর বাফ্রড়লত?’ 

‘ের্ টনাজ।‘ টেলস বলল আেমদ মুসা। 
োফ্রড় িােড ফ্রনল। চললত শুরু করল। 
ওলকাচা োত টনলড় ফ্রবদায় জানাল। 
োফ্রড় চলল টেললও ওলকাচা দাফ্রড়লয় ফ্রেল। 
তার আব্বা এলস তার িািািাফ্রি দাাঁড়াল। বলল, ‘ওলকাচা, নাম ফ্রক 

িফ্ররচয় ফ্রক  টজলনে?’ 
ওলকাচা ঝে কলর ঘুলর দাড়াল তার ফ্রিতার ফ্রদলক। দঃফ্রখত কলণ্ঠ বলল, 

‘ফ্রকেুই ফ্রজলজ্ঞস করা েয়ফ্রন। নাম ফ্রক, ফ্রক িফ্ররচয়, টকাোয় উলিলেন, ফ্রকেুই জাফ্রন 
না।’ 

‘ভুল আমালদর েলয়লে। আমরা ফ্রকেু ফ্রজলজ্ঞস করলাম না টকন?’ 
‘এ ট  কত বড় ভুল, উফ্রন ফ্রক মলন করলবন ভাবলত আমার লজ্জা 

লােলে।’ 
‘ওর সম্পলকড  া শুনলাম টতামালক বাাঁচাবার বযািালর এবং  া বুঝলাম 

অল্প সমলয়, ও টকান সাধারণ টেলল নয়। ফ্রকেুই মলন করলব না। ফ্রকন্তু ওর িফ্ররচয় 
ও নাম জানা একো সাধারণ টস জলের জলেও প্রলয়াজন ফ্রেল।’ 

‘সফ্রতয খুব খারাি লােলে আব্বা। বললত টেলল সাক্ষাৎ মৃতুযর োত টেলক 
বাাঁফ্রচলয় উফ্রন আমালক নতুন জীবন ফ্রদলয়লেন।’  

‘টকাোয় টেল জান?’ 
‘বন্ধুলদর আড্ডায়, ফ্রিকানা বললনফ্রন।’  
‘চাইলল টসও তার নাম ও িফ্ররচয় জানালত িারত ফ্রকন্তু টস ইিা তার ফ্রেল 

না।’ 
বলল একেু োমল। তারির বলল, ‘চল টভতলর। র্ািার এখফ্রন এলস 

িড়লব।’  
দজলনই আবার ড্রইং রুলম প্রলবি করল। 
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ওলকাচার বাফ্রড় টেলক টবর েওয়ার সময় আেমদ মুসা ভাবল তার টতা 

ইিা ফ্রেল লা  যাংে টরালর্র ওকুয়া’র ঘাফ্রেলত প্রেম োনা টদয়া। ফ্রকন্তু ঘেনাচক্র 
তালক ফ্রনলয় এলসলে ওয়াফ্রডর্ এযালভফ্রনউলত। সুতরাং ওয়াফ্রডর্ এযালভফ্রনউর 
ওকুয়া’র ফ্রিকানায় প্রেম  ালব টস। 

৭০ নম্বর ওয়াফ্রডর্ এযালভফ্রনউ আেমদ মুসার োলেডে, ফ্রকন্তু োফ্রড় টেলক 
নামল ৬৫ নম্বলর।  

েযাফ্রক্সওয়ালালক ভাড়া চুফ্রকলয় ফ্রদলয় আেমদ মুসা ট ে হ্যােো মাোয় 
তুলল ধীলর ধীলর এগুললা ৭০ নাম্বালরর ফ্রদলক। 

৭০ নাম্বার একফ্রে বড় চার তলা ফ্রবফ্রর্ল্ং। উির মুখী বাফ্রড়ফ্রের িূবড িাি 
ফ্রদলয় একো রাস্তা ওয়াফ্রডর্ এলভফ্রনউ টেলক টবফ্ররলয় দফ্রক্ষণ ফ্রদলক চলল টেলে। 

বাফ্রড়ফ্রের ফ্রদলক একবার নজর বুফ্রললয় ফ্রনলয় আেমদ মুসা বাফ্রড়র সামলন 
ফ্রদলয় একবার টোঁলে টেল। টদখল বাফ্রড়োর িফ্রশ্চম িালি ফ্রদলয়ও একো েফ্রল দফ্রক্ষণ 
ফ্রদক টেলক এলস  েুিালত ফ্রমলিলে। টদলখই বুঝা  ায় েফ্রলো োফ্রড়-লঘাড়া চলার 
জলে নয়, মাত্র িালয় োাঁোর িে। 

আরও টদখল বাফ্রড়োর সামলন একো লন। ললনর দ’িালি োফ্রড় 
দাড়ালনা। লনো প্রাচীর টঘরা। প্রাচীর চার  ুলের মত উচু। তার উির ফ্রতন  লুের 
মত ফ্ররললর প্রাচীর। 

ফ্রবিাল টেে টিফ্ররলয় ললন প্রলবি করলত েয়। টেে িুরু ইোলতর টেে 
ফ্রদলয় ঢাকা।  

টেলের এক িালি োর্ড রুম। 
লন টেলক প্রিস্ত ফ্রসফ্রড়র প্রায় ৬ফ্রের মত ধাি টিফ্ররলয় তলবই এক তলার 

টমলঝলত উিা  ায়। 
বাফ্রড়ফ্রের ফ্রদলক তাফ্রকলয়ই আেমদ মুসার মলন েললা এো একো অফ্র স 

ফ্রবফ্রর্ল্ং। 
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আেমদ মুসা বাফ্রড়োর িফ্রশ্চম িালির টলন ফ্রদলয় বাফ্রড়র িফ্রশ্চম, দফ্রক্ষণ ও 
িূবড  ফ্রদকো ঘুলর এল। দফ্রক্ষণ ফ্রদলকর েফ্রল িেো আসলল একো সুয়ালরজ 
িযালসজ। 

আেমদ মুসা  েুিালত দাফ্রড়লয় এখন ফ্রক করলব তা ভাবলত ফ্রেলয় ঘফ্রড়র 
ফ্রদলক তাকাল। সলব সালড় ৭ো। 

ফ্রকন্তু িরক্ষলনই টস ভাবল। ফ্রক করলব তা ভাবার আলে তালক ফ্রনফ্রশ্চত 
েলত েলব ট  এই বাফ্রড়ো সফ্রতযই ওকুয়া’র টকান ঘাাঁফ্রে বা তালদর টকান টলালকর 
বাফ্রড় বা অফ্র স ফ্রকনা। 

জানার উিায় ফ্রক? 
টেলে ফ্রজলজ্ঞস করা ফ্রনরািদ নয়। ওকুয়া ক্ষযািা কুকুলরর মত েলয় আলে। 

সব ফ্রবলদিী, ফ্রবলিষ কলর এফ্রিয়ানলক তালদর সবাই সলন্দলের দৃফ্রিলত টদখলব। 
আেমদ মুসার মলন িড়ল ওলকাচার কো। তালক এফ্রিকানার কো 

ফ্রজলজ্ঞস করলল ফ্রনশ্চয় জানা ট ত। ফ্রকন্তু  া েত েলয় টেলে তা ফ্রনলয় টভলব আর 
লাভ টনই। 

বাফ্রক োলক বাফ্রড়লত প্রলবি কলর জানা। বাফ্রড়লত প্রলবি করার কোই 
ভাবল আেমদ মুসা। 

ফ্রকন্তু িরক্ষলনই ভাবল টেেমযানলক একবার বাফ্রজলয় টতা টদখা  ায়।  
ভাবনার সালে সালেই আেমদ মুসা িলকলে টেলক একো কাাঁচা-িাকা 

টোাঁ  টবর কলর িলর ফ্রনল। এবং িলকে টেলক ট ালর্ল্র্ লাফ্রি টবর কলর লাফ্রি 
বাফ্রনলয় স্বািযসন্ধানী সন্ধযা ভ্রমণকারী সাজললা। 

ধীলর ধীলর এগুললা  েুিাত ধলর টেলের ফ্রদলক। তার োলতর লাফ্রি 
 েুিালতর িি বুলক িক িক িব্দ তুলল। 

টেলে ফ্রেলয় টস দাড়াল। 
টেে এলাকা উজ্জ্বল আললালত োফ্রবত। 
আেমদ মুসা টেলের মুলখামুফ্রখ েলয় টোো টেলের উির টচাখ বুলাললা। 

ট ন টস সাইনলবার্ড সন্ধান করলে। 
টেলের োর্ড রুলমর একফ্রে জানালা বাইলরর ফ্রদলক।  
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জানালা ফ্রদলয় োর্ড মুখ বাফ্রড়লয় বলল, ‘মিায় ফ্রক খুাঁলজন?’ 
‘অফ্র লসর সাইনলবার্ড টনই?’ 
‘না, এো অফ্র স নয়। টকান অফ্র স খুাঁজলেন?’ 
‘ফ্রকংর্ম অব ক্রাইি টক টচলনন? একজন বললফ্রেল এখালন টকাোও তার 

অফ্র স।’ 
‘ফ্রচফ্রন। ফ্রকন্তু এখালন টকাোও টতা তালদর অফ্র স টনই। কত নম্বর 

বললফ্রেল?’ 
‘ তদূর মলন িলড় ৭০ নম্বর বললফ্রেল।’ 
‘না এো ফ্রকংর্ম অব ক্রাইি এর অফ্র স নয়। টক ফ্রিকানাো ফ্রদলয়ফ্রেল?’ 
‘ফ্রেজডার একজন ভাল খৃিান কমডীর কাে টেলক টিলয়ফ্রেলাম। খৃলির 

জে আফ্রম ফ্রকেু উইল কলর ট লত চাই।’ 
‘োর্ড উিলর তৎক্ষনাৎ ফ্রকেু বলল না। কলয়ক মুেূতড ভাবল। তারির 

বলল উফ্রন ফ্রকেুো ফ্রিকই বললফ্রেললন। এো ফ্রকংর্ম অব ক্রাইি (লকাক) এর 
অফ্র স নয়, তলব ঐ সংিার বন্ধুরা এখালন োলকন। তালদরলক বলললই আিনার 
কাজ েলয়  ালব। সব বযবিা কলর টদলবন তারা। কাললক একবার আসুন।’ 

‘টকন সন্ধযায় ওাঁরা োলকন না?’ 
‘োলকন, আলেন ফ্রকন্তু রালত টদখা েলব না।’ 
‘ও আিা। কখন এলল িাওয়া  ালব? এো ফ্রক ওলদর বাফ্রড়?’ 
‘বাফ্রড় না ফ্রিক। কাললক আসুন। বলল োর্ড সলর টেল জানালা টেলক।’ 
ও চলল টেলল ক্ষফ্রত টনই আেমদ মুসার।  া জানবার তা জানা েলয় টেলে। 

এো ওকুয়া’র একো ঘাাঁফ্রে তালত টকান সলন্দে টনই এখন আেমদ মুসার। আলরা 
একো ফ্রজফ্রনস মলন েল, চার তলা বাফ্রড়র ফ্রবিালত্ব প্রমান কলর এো ওকুয়া’র টকান 
টোেখাে ঘাাঁফ্রে নয়। 

আেমদ মুসা সলর এল বাফ্রড়োর সামলন টেলক। তারির ফ্রসদ্ধান্ত টনবার 
জে দাড়াল  েুিালতর এক প্রালন্ত। 
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বাফ্রড়োলত প্রলবি করা দরকার দইো কারলন। ওমর বায়ালক ওরা 
টকাোয় বফ্রন্ধ কলর টরলখলে তা জানার একো িে েলত িালর। অেবা ওমর 
বায়ালদর টিলয়ও ট লত িালর। 

সময় সম্পলকড ফ্রচন্তা করল আেমদ মুসা। এ ধরলনর অফ্রভ ালনর জলে 
দইো সময় ভাল। এক েললা সন্ধযা রাত, দই েভীর রাত। আেমদ মুসা সন্ধযা 
রাতলকই িেন্দ করল। 

টচাখ বন্ধ কলর বাফ্রড়র চার ফ্রদলকর দৃেো সামলন এলন বাফ্রড়ফ্রেলত ঢুকার 
িে সম্পলকড ফ্রচন্তা করল। 

বাফ্রড়োর দই িালি এবং টিেলনর ফ্রদলক টকান বযালকফ্রন টনই। টিেলন 
চাকর-বাকরলদর একো দরজা োলক, টসোও টনই। টবলয় উিলর উিার মত 
িাফ্রনর িাইিও টনই। 

দইো িেই মাত্র টখালা আলে বাফ্রড়লত টঢাকার, োলদর কাফ্রনডলি হুক 
আেফ্রকলয় কর্ড টবলয় োলদ উিা অেবা সামলন একদম সদর দরজা িলে। 

সন্ধযা রালত কর্ড টবলয় োলদ উিা ফ্রবিজ্জনক। সুতরাং িে একোই টখালা 
সামলন ফ্রদলয় সদর দরজা িলে। 

টচাখ বন্ধ কলর বাফ্রড়র সামলনো আবার সামলন ফ্রনলয় এল আেমদ মুসা। 
সামলন ফ্রদলয় প্রলবলির দইো িে। টেলের োর্ডলক িরাভূত কলর তার 

টিািাক িলর বাফ্রড়লে প্রলবি করা। ফ্রিতীয় োলর্ডর টচাখ এফ্রড়লয় িুব অেবা িফ্রশ্চম 
ফ্রদলকর প্রাচীর ট খালন একতলার বারান্দার সালে ফ্রমলিলে টসখান ফ্রদলয় প্রলবি 
করা। অবে এ জায়োয় প্রাচীলরর উচ্চতা সাত ফ্র লের মত এবং তার উির চার 
ফ্র ে ফ্ররললর টবড়া। এখালন বারান্দা টেলক প্রাচীলরর িীষড টদি মাত্র চার  ুলোর 
মত উাঁচু। অেডাৎ চার ফ্র লের রীললর বাধা িার েললই বারান্দা। আলরকো সুল াে 
েললা, রীললর  াাঁক ফ্রদলয় আেমদ মুসা টদলখলে টরফ্রলং-এর ধার টঘাঁলষ বারান্দায় 
 লুলর েব সাজালনা। অলনক েলব িাতা ওয়ালা টবি বড়-সড় োেও আলে, া 
আড়াল ফ্রেলসলব কাজ করলত িালর। প্রাচীলরর িীষডলদি ি ডন্ত ওিা সেজ। লা  
ফ্রদলয় উলি প্রাচীলরর রীল ধরলত িারলল ফ্রনফ্রমলষই বারান্দায় চলল  াওয়া  ালব। 

সামলন ফ্রদলয় প্রলবলির এই ফ্রিতীয় িেোই িেন্দ করল আেমদ মুসা। 
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োত ঘফ্রড়র ফ্রদলক তাফ্রকলয় টদখল রাত ৮ো।  
আেমদ মুসা ধীলর ধীলর এগুললা িফ্রশ্চম প্রাচীলরর টসই দফ্রক্ষন প্রালন্তর 

ফ্রদলক। বাফ্রড়র িফ্রশ্চম ফ্রদলকর টলনোলত দ’একজন টলাক ক্বফ্রচত টদখা  ায়। 
টকান টদয়াললর ো টবলয় িাাঁচ সাত ফ্র ে লাফ্র লয় ওিা আেমদ মুসার 

কালে নফ্রস্য। 
আেমদ মুসার টকানই কি েললা না প্রাচীলরর ো টবলয় লাফ্র লয় উলি ফ্ররল 

ধলর বারান্দায় ফ্রেলয় নামলত। 
বারান্দায় েলবর িালি বলস তাকাল টেলের ফ্রদলক এবং বারান্দার ফ্রদলক। 

টদখল টেে রুলমর টকান দরজা বা জানালা দফ্রক্ষন ফ্রদলক টনই। বুঝল, একোই 
জানালা উির ফ্রদলক আর দরজা িফ্রশ্চম িালি টেলের িািািাফ্রি।  

োাঁ  টেলড় বাাঁচল আেমদ মুসা। টদখল বারান্দায়ও টকউ টনই। 
েলবর িালি ফ্রনলজলক গুফ্রেলয় টরলখ টভতলর প্রলবলির উিায় সম্পলকড ফ্রচন্তা 

করল। 
তার সামলন িুব-িফ্রশ্চম লম্বা বারান্দা। 
বারান্দা টেলক টভতলর প্রলবলির ফ্রতনফ্রে দরজা। মাঝ বরাবর একফ্রে। 

দ’প্রালন্ত দফ্রে।   
আেমদ মুসা লক্ষয করল তার প্রালন্ত ট  দরজা রলয়লে, তার লক িলয়লডে 

বড় ধরলনর একো লাল ফ্রবন্দু জ্বল জ্বল করলে। ফ্রকন্তু অে দ’ফ্রে দরজায় তা টনই। 
তার বদলল ঐ দ’ফ্রে দরজার লক িলয়লডে রলয়লে জ্বলজ্বল সবুজ টচাখ। 

আেমদ মুসার কালে এই আললাক সংলকলতর সরলােড দাাঁড়ায়, লাল 
সংলকলতর দরজায় নক করা  ালব না, প্রলবলির জলে এ দরজা নয়। সবুজ 
ফ্রচফ্রহ্নত দরজা দ’ফ্রে প্রলবলির। 

টেলের ফ্রদক টেলক িব্দ টিলয় আেমদ মুসার ফ্রচন্তায় টেদ িড়ল। তাকাল 
আেমদ মুসা টেলের ফ্রদলক। 

টদখল, একো োফ্রড় ঢুকলে টেে ফ্রদলয়।  
োফ্রড়ফ্রে এলস দাাঁড়াল বারান্দার ফ্রসাঁফ্রড়র ো টঘাঁলষ। 
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োফ্রড় টেলক নামল ফ্রতনজন টলাক, একজন টস্বতাংে, দ’জন আফ্রিকান 
কৃষ্ণাংে। 

তারা ফ্রসাঁফ্রড় টবলয় উলি এল বারান্দায়। 
আেমদ মুসার োলত ফ্ররভলবার আলে টেলকই ফ্রেল। আিংফ্রকত েবার 

টচলয় খুিী েললা টস ওলদর টদলখ। ওরা ফ্রকভালব দরজা টখালল টদখা  ালব। 
আেমদ মুসা িলকে টেলক মাইলক্রা দূরবীণ টবর কলর োলত ফ্রনল। 

আেমদ মুসা লক্ষয করল, ওরা ফ্রতনজন বারান্দায় আেমদ মুসার প্রালন্তর ফ্রদলক 
এফ্রেলয় আসলে।  

ফ্রবফ্রস্মত েললা আেমদ মুসা। তার টমফ্রিন ফ্রিস্তললর ফ্রট্রোলর আেুল রাখল 
টস। 

ফ্রকন্তু ওরা ফ্রতনজন ফ্রেলয় দাাঁড়াল লাল সংলকতওয়ালা আেমদ মুসার 
প্রালন্তর দরজার সামলন।  

আেমদ মুসা মাইলক্রা দূরবীণ তার টচালখ লাোল। 
মাইলক্রা দূরবীণ একফ্রে ফ্রবলিষ আধালর িাফ্রিত একো ক্ষুদ্র কাাঁচ খডর্। 

টিফ্রিল কাোলরর মত এ ক্ষুদ্র দূরবীণ ফ্রদলয় িাাঁচ ফ্র ে টেলক ফ্রসফ্রক মাইল দূর ি ডন্ত 
িালনর আলফ্রিলনর মফ্ররচাও সুেিভালব টচালখ িলড়। 

ফ্রতনজলনর মধযকার টশ্বতাংে টলাকফ্রে দরজার সামলন দাাঁফ্রড়লয় লাল 
সংলকলতর ফ্রিক উিলর দরজার োলয় তজডফ্রন ফ্রদলয় টোকা ফ্রদল েয়ফ্রে। 

আেমদ মুসা িফ্ররোর টদখলত টিল, লাল সংলকলতর ফ্রিক উিলও 
দরজার রলের সালে ফ্রমিালনা  আয়াতকার একো েক। তালত িূে টেলক নয় ি ডন্ত 
অংকগুললা ক্রফ্রমকভালব সাজালনা। অংকগুললাও ফ্রিক দরজার রলের। সতকড দৃফ্রি 
না েলল খুাঁলজ িাবার কো নয়। আেমদ মুসা আবারও টদখল, টশ্বতাংে টলাকফ্রের 
তজডফ্রন ফ্রতন, েয় ও নয়-এর উির ক্রফ্রমকভালব দইবার ঘুলর এল। একবার উধড 
ক্রফ্রমক, একবার ফ্রনম্ন ক্রফ্রমক।  

টশ্বতাংে টলাকফ্রের েয়ফ্রে টোকা সম্পন্ন েবার সালে সালে লাল 
ফ্রসেোলফ্রে ফ্রনলভ টেল। টসখালন জ্বলল উিল সবুজ সংলকত। আর তার সালে 
সালেই খুলল টেল দরজা। 
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ওরা ফ্রতনজন টভতলর ঢুলক টেল।  
ফ্রবস্মলয়র সালে আলরকো ফ্রবষয় লক্ষয করল আেমদ মুসা, এ দরজার লাল 

আললা ফ্রনলভ  াওয়ার  সালে সালে মালঝর দরজার সবুজ সংলকত ফ্রনলভ ফ্রেলয় লাল 
সংলকত জ্বলল উিল। অল্পক্ষণ িলর িূবড প্রালন্তর দরজাফ্রেরও সবুজ সংলকত ফ্রনলভ 
লাল সংলকত জ্বলল উিল। িলর সবগুললা সংলকতই এলক এলক তার  সালবক 
অবিায় ফ্র লর এল। 

ঐ দই দরজার রং িফ্ররবতডলনর টখলা আেমদ মুসা ফ্রকেুই বুঝল না।  
ওরা ফ্রতনজন চলল  াবার ির আেমদ মুসা ফ্রমফ্রনে দলিক অলিক্ষা করল। 

তারির টেলের ফ্রদলক তাকাল। টদখল দরজা বন্ধ। োর্ড রুলমর দরজা টখালা। ফ্রকন্তু 
োর্ডলক টদখা  লি না। 

ফ্রবসফ্রমল্লাে বলল আেমদ মুসা দ্রুত টবফ্ররলয় এল েলবর আড়াল টেলক। 
কলয়ক ধালি টি াঁলে টেল দরজার সামলন। দ্রুত োলত টস লাল সংলকলতর উিলরর 
েকোয় িাোদাত আেুফ্রল ফ্রদলয় আঘাত করল উলল্লফ্রখত ফ্রতনফ্রে নম্বলর, ট মন টস 
টদলখফ্রেল। 

সংলে সংলেই লাল সংলকলতর জায়োয় জ্বলল উিল সবুজ সংলকত। 
খুলল টেল দরজা।  
আেমদ মুসা প্রলবি করল টভতলর। 
টিেলন দরজা বন্ধ েলয় টেল। 
টভতরো টদলখই অবাক েলয় টেল আেমদ মুসা। ফ্রল ে রুলমর মত 

একো কক্ষ। তার ফ্রতন ফ্রদলকই টদয়াল, টিেলন বাইলর  াবার দরজা। 
মলন  ফ্রচন্তা উদয় েললা আেমদ মুসার, টস ফ্রক তােলল  াাঁলদ িড়ল! 
িরক্ষলণই ভাবল, জ্বলজযান্ত ফ্রতনজন টলাক এই মাত্র ঢুকল, তারা চলল 

টেলে, ফ্রনশ্চই এর আলরা দরজা আলে।  
চারফ্রদলক তীক্ষ্মভালব নজর বুলালত ফ্রেলয় আেমদ মুসা িুব ফ্রদলকর 

টদয়ালল ৪  লুের মত উচ্চতায় কাি রো দই অংলকর একো েক খুাঁলজ টিল। অংক 
দ’ফ্রে েললা ফ্রতন এবং েয়। 
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খুিীলত মনো টনলচ উিল আেমদ মুসার। দরজা টখালারই ‘ফ্রক’ টবার্ড 
এো। ফ্রকন্তু দইো অংক টকন? 

েিাৎ আেমদ মুসার মলন এ ফ্রচন্তা উদয় েললা ট , ফ্রতন টকার্ সংলকলতর 
একফ্রে ‘নয়’, এখালন টনই। তােলল ‘নয়’ টক বাদ ফ্রদলয় অে ফ্রসলিম ফ্রক এখালন 
রাখা েলয়লে? 

ফ্রচন্তার সালে সালেই আেমদ মুসা অংক দ’ফ্রেলত ফ্রিক আলের মতই 
একবার উধড ক্রফ্রমক, একবার ফ্রনম্ন ক্রফ্রমলক টোকা ফ্রদল। 

সালে সালেই খুলল টেল দরজা। দরজার িলর ট  কলক্ষ আেমদ মুসা 
প্রলবি করল, তা আলের োয়ই ফ্রল ে রুলমর মত একো কক্ষ। 

েিাৎ আেমদ মুসার মলন িড়ল বাইলর িলরর দ’ফ্রে দরজার সবুজ 
সংলকত লাল েলয়  াওয়া ও িলর তা আবার সবুজ েলয়  াবার কো। বুঝল 
আেমদ মুসা, বাইলরর ফ্রতনফ্রে দরজার টিেলনই ফ্রতনফ্রে ফ্রল ে রুলমর মত কক্ষ 
আলে  ালত রলয়লে বাইলরর মতই কফ্রম্পউোর ফ্রনয়ফ্রন্ত্রত দরজা। প্রেম দরজা  খন 
সবুজ সংলকত জ্বলল, তখন ফ্রিতীয় দরজায় লাল সংলকত জ্বলল ওলি। প্রেম কক্ষ 
টেলক  খন ফ্রিতীয় কলক্ষ প্রলবি করা েয়, তখন বাইলর ফ্রিতীয় সবুজ সংলকত জ্বলল 
ওলি, আর তৃতীয় দরজায় জ্বলল লাল সংলকত।  খন দরজা খুলল তৃতীয় কলক্ষ 
প্রলবি করা েয় তৃতীয় অেডাৎ টিষ দরজায় সবুজ সংলকত জ্বলল ওলি। 

প্রেম কলক্ষর মতই ফ্রিতীয় কলক্ষর িুব ফ্রদলকর টদয়াললর ফ্রিক একই িালন 
এক অংলকর একো েক খুাঁলজ টিল আেমদ মুসা। টস অংকো ‘ফ্রতন’। ফ্রেসালব 
‘ফ্রতন’-ই েওয়া উফ্রচত। ‘ফ্রতন’ না েললই ফ্রবিলদ িড়ত আেমদ মুসা। 

‘ফ্রতন’ অংকফ্রে তজডফ্রন ফ্রদলয় িুলবডর রীফ্রত অনুসালর দই বার টোকা ফ্রদল 
আেমদ মুসা। 

দরজা খুলল টেল আলের মতই সংলে সংলে। তৃতীয় কলক্ষ প্রলবি করল 
আেমদ মুসা। 

ফ্রকেুক্ষণ দাাঁড়াল কক্ষফ্রের মাঝখালন। টস ফ্রনফ্রশ্চত এই কলক্ষরই টভতলর 
প্রলবলির িে আলে।  
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আেমদ মুসা কক্ষফ্রের ফ্রবলিষ কলর দফ্রক্ষণ টদয়াললর উির সতকড দৃফ্রি 
বুলাল। আেমদ মুসার ধারণা টভতলর  াবার দরজা এই টদয়াললই োকলব। 
ভােযবান আেমদ মুসা, টদয়াললর ফ্রিক মাঝখালন টসই চার  ুে উিলর কাি রংলয়র 
একো ‘িূে’ খুাঁলজ টিল। 

খুাঁলজ টিলয় খুিী েললা আেমদ মুসা। ফ্রকন্তু ফ্রচন্তায় িড়ল ‘টকার্’ ভাো 
ফ্রনলয় । দরজা টখালার জলে ‘িূে’ অংলক কয়ো টোকা ফ্রদলত েলব?  ুফ্রি বলল, 
আলের ফ্রতন দরজার ক্রফ্রমক অনুসালর েয় একো টোকা ফ্রদলত েলব, নয়লতা সলবডাচ্চ 
নয়ফ্রে টোকা ফ্রদলত েয়। 

আেমদ মুসা প্রেলম িূে অংলক একো টোকা ফ্রদল। তারির অলিক্ষা 
করল। না, দরজা টখালার নাম টনই। িলর গুলন গুলন িূলের উির নয়ফ্রে টোকা 
ফ্রদল। এবার অলিক্ষা করলত েললা না। টিষ টোকা িড়ার সালে সালেই সামলন 
টেলক কলক্ষর টোো দফ্রক্ষণ টদয়ালোই সলর টেল। 

ফ্রকন্তু টদয়াল সলর  াওয়ায়  া তার টচালখ িড়ল, তালত একরাি ফ্রবস্ময় 
এলস তালক ফ্রঘলর ধরল। 

প্রায় অধড র্জন টিনোন তার  ফ্রদলক ‘ো’ কলর তাফ্রকলয় আলে। তারা 
টোো ঘলর অধড বৃিাকারভালব দাাঁফ্রড়লয়। 

বৃলির মাঝখালন দ’জন টলাক। একজন টশ্বতাংে, আলরকজন কৃষ্ণাংে। 
তালদর োলত একদম টললেি মলর্ললর টমফ্রিন ফ্ররভলবার। দ’ফ্রেই উদযত তার 
ফ্রদলক। 

আকফ্রস্মকতায় ফ্রবমূে েলয় িড়া আেমদ মুসার ফ্রদলক টচলয় টো টো কলর 
টেলস উিল টশ্বতাংে  টলাকফ্রে। বলল, ‘ওলয়লকাম আেমদ মুসা টতামার জলে 
আমরা অলিক্ষা করফ্রে।’ 

বললই আবার টো টো কলর োসল টস।  শুরু করল আবার, ‘টতামার 
প্রিংসা করফ্রে আেমদ মুসা। িৃফ্রেবীলত টতামার তুলনা শুধু তুফ্রমই। আমালদর 
চারো দরজার ট  টকার্ তুফ্রম িাফ্রনর মত টভলে টবফ্ররলয় এলল তা ভােবার সাধয 
আর কারও টনই। টতামালক কনলরচুললিন।’  
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টশ্বতাংে টলাকফ্রে োমলতই কৃষ্ণাঙ্গ টলাকফ্রে বলল উিল, ‘ফ্রকন্তু তুফ্রম 
টবাকাও আেমদ মুসা। তুফ্রম টতামার িত্রুলক, ওকুয়া’টক অবমূলযায়ন কলরে। তুফ্রম 
ফ্রক কলর ভাবলল ট  ওকুয়ার টের্ টকায়ােডার এত অরফ্রক্ষত, তুফ্রম োর্ডলক  াাঁফ্রক 
ফ্রদলয় প্রাচীর েিলক প্রলবি করলব আর টকউ টদখলত িালব না?’  

আেমদ মুসা মলন মলন স্বীকার করল, ফ্রিকই টস ওকুয়া’টক সলবডাচ্চ গুরুত্ব 
টদয়ফ্রন। তালদর ঘাাঁফ্রের ফ্রনরািিা বযবিালক ইউলরািীয় মালন ফ্রবচার কলরফ্রন। 
প্রাচীর এবং তার রীললর োলয় ট  অফ্রত সূক্ষ্ম ‘এলামড’ তার জড়ালনা োকলত িালর, 
এো টস ভালবইফ্রন।  তারির দরজার আললাক সংলকলতর িািািাফ্রি কক্ষগুললালত 
ফ্রেফ্রভ কযালমরার টচাখ তার ফ্রদলক তাফ্রকলয় োকলত িালর, এ ফ্রবষয়োর ফ্রদলকও টস 
ভ্রুলক্ষি মাত্র কলরফ্রন। আেমদ মুসার এখন মলন েলি, এলামড তার বা অে টকান 
টক িললর মাধযলম তারা তার প্রলবি টের টিলয় টেলে এবং দরজা ও কক্ষগুললার 
ফ্রেফ্রভ কযালমরার মাধযলম তালক টদলখলে।  

োদ  াো অট্টোফ্রস োসল টশ্বতাংে টলাকফ্রে। বলল, ‘ফ্রক ভাবে আেমদ 
মুসা। টতামার ভুললর কো ভাবে? টতামার ভুল মালন আমালদর ফ্রবজয়। ফ্রকন্তু এ 
ফ্রবজয় অলনক মূললয আমরা অজডন করলাম। তুফ্রম আমালদর কত টলাক টমলরে, 
কত ক্ষফ্রত কলরে, তার টকান িফ্ররমাি টনই। এর িলরও আজ আফ্রম আনফ্রন্দত 
আেমদ মুসা। টতামার মূলয তুফ্রম জাননা। টতামালক দফ্রনয়ার সবলচলয় বড় 
ধনাোলরর মূলয ফ্রবফ্রক্র করা  ায়, আবার টতামালক িনবন্দী বাফ্রনলয় কলয়কফ্রে 
রালষ্ট্রর টকাষাোলরর সমুদয় অেড োলত আনা  ায়।’  

‘ফ্রিক বলললেন। আমার সব ক্ষফ্রত িূরণ েলয়লে। সামলনর প্রফ্রতবন্ধকতার 
টদয়ালও টভংলে িলড়লে। এখন চী  জাফ্রিস িয়তান সুড় সুড় কলর সব ফ্রললখ 
টদলব। ফ্রি ওয়ার্ল্ড ফ্রেফ্রভ এবং ওয়ার্ল্ড ফ্রনউজ এলজফ্রিও এখন আমালদর ঘাাঁেলত 
আসলব না। ও! এখফ্রন আমার ইিা করলে চী  জাফ্রিসলক একো টেফ্রলল ান 
করলত।’  

আেমদ মুসা অনুমান করল এরা টক, তবু প্রশ্ন করল, ‘এত খুফ্রি েলিন, 
আিনারা কারা? মলন েলি অলনকফ্রদন টেলক আিনালদর সালে আমার সম্পকড।’  

‘ওর উৎসুকযো  ফ্রমফ্রেলয় দাও  াদার।’ বলল, টশ্বতাংে টলাকফ্রে। 
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‘তার উৎসূকয টমোলনার আমালদর ফ্রক দাফ্রয়ত্ব। আর আমালদর িফ্ররচয় 
ফ্রনলয় তার ফ্রক।’ বলল, কৃষ্ণাংে টলাকফ্রে। 

‘উৎসুকয নয়, িরীক্ষা করলাম আিনালদর সােলসর মাত্রালক।  ফ্রচফ্রন আফ্রম 
আিনালদর। ব্ল্যাক ক্রলসর প্রধান ফ্রিলয়লর িল এবং ‘টকাক’ এবং ‘ওকুয়া’র প্রধান 
িাফ্রিস বাইলকর েফ্রব আফ্রম টদলখফ্রে িালির ফ্রক্রফ্রমনাল ফ্রললি।’  

‘ফ্রক্রফ্রমনাল ফ্রললি! ফ্রমলেয কো। মুখ সামলল কো বল আেমদ মুসা।’ 
‘টক্রালধ’  ুাঁলস উিল ফ্রিলয়লর িল।  

‘ফ্রমলেয কো আফ্রম বফ্রলফ্রন। িুফ্রলি এবং প্রিাসন আিনালদর ট বার 
কলর, সুল াে টদয়। এো তালদর টবআইফ্রন দবডলতা। ফ্রকন্তু আইলনর টচালখ 
আিনারা ফ্রক্রফ্রমনাল। ফ্রললি নাম োকলব না টকন?’ 

‘এর জবাব তুফ্রম িালব আেমদ মুসা।’ রি চক্ষু তুলল আেমদ মুসার 
ফ্রদলক তাফ্রকলয় কোগুললা বলল ফ্রিলয়লর িল একজন টিনোনধারীর ফ্রদলক 
তাফ্রকলয় বলল, ‘ওর িলকে সাচড কলর অে টকলড় নাও। ওর োলত োতকড়া, িালয় 
টবফ্রড় িফ্ররলয় দাও।  টদখাব টক ফ্রক্রফ্রমনাল।’  

টিনোনধারী এ ফ্রনলদডি িালন করল।  
‘োতকড়া এবং িালয় টবফ্রড় ফ্রদলয় মানুষলক ফ্রক্রফ্রমনাল বানালনা  ায় না 

ফ্রমঃ ফ্রিলয়লর িল, ফ্রক্রফ্রমনাল েয় মানুষ অিরালধর কারলন।’  
িান্ত ও স্বভাফ্রবক কলডি বলল আেমদ মুসা।  
আেমদ মুসার কোর উিলর ফ্রকেু না বলল ফ্রনলদডি ফ্রদল ফ্রিলয়লর িল, 

‘এলক এক নম্বর টসলল ফ্রনলয় ভলরা।’ 
‘র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস এবং ওমর বায়ালক টকাোয় টরলখলেন ফ্রিলয়লর িল?’  
ক্রুদ্ধ ফ্রিলয়লর িল এবং িাফ্রিস বাইক টকউই এ প্রলশ্নর উির ফ্রদল না।  
চারজন প্রেরী আেমদ মুসার োত িা ধলর নাের-লদালার মত কলর  ফ্রনলয় 

চলল।  
আেমদ মুসার টচাখ তারা বাাঁলধফ্রন। সুতরাং সব ফ্রকেুই টদখল িলের 

আলি-িালির।   
আেমদ মুসালক ভূেভডি কলক্ষ নামালনা েললা।  



অন্ধকার আফ্রিকায়  171 

 

তালক প্রলবি করালনা েললা একফ্রে টসলল। টসল বললত  া বুঝায় কক্ষফ্রে 
তা নয়।  

টবি প্রিি ঘর। তলব একফ্রে দরজা োড়া টকান জানালা টনই। োদ 
অলনক ওিলর। োলদর টকালর্ ঢাকা বাল্ব টেলক ম্লান আললা েফ্রড়লয় িলড়লে ঘলর।  

আেমদ মুসালক টমলঝয় ট লল ওরা চলল  াফ্রিল।  
আেমদ মুসা বলল, ‘ফ্রক বযািার, টতামালদর বন্দীখানা ট  এলকবালর 

িূে।’  
ওরা চারজনই েমলক দাাঁড়াল। একজন বাাঁকা টেলস বলল, ‘টকন একা 

োকলত ভয় করলব? ভয় টনই সােী আলে।’  
‘টকাোয়, কাউলক টতা টদখফ্রেনা?’  
‘আলে টতামার আলি-িালিই।’  
‘টতামরা একজন টশ্বতাংেলক বন্দী কলর টরলখে।’   
‘টকান টশ্বতাংে বন্দী আমালদর টনই, টমেমান আলে।’  
একজন প্রেরীর এই কো টিষ েলতই অেজন দ্রুত বলল উিল, ‘এর 

সালে টখাি েল্প ফ্রক, চল।’  
বলল টস চললত শুরু করল। তার সালে অেরাও।  
তারা চলল  াওয়ার সালে সালে দরজা বন্ধ েলয় টেল। দরজাফ্রে তালাবদ্ধ 

েবারও িব্দ টিল আেমদ মুসা।  
বন্দীখানা খুব খারাি নয়। ঘলরর একিালি টমলঝর সালে আাঁো ফ্রিল 

টিলমর খাফ্রেয়ায় ফ্রবোনা িাতা। ঘলরর এক টকালণ টবফ্রসলন িাফ্রনর টেি। এোসর্ 
েয়ললে।  

খুব খুফ্রি েললা আেমদ মুসা।  
ফ্রকন্তু খুফ্রিো উলব টেল,  খন মলন িড়ল ট  ওলদর কাে টেলক আসল 

কোোই আদায় করা  ায়ফ্রন। ওলদর কোয় বুঝা টেলনা র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস ও ওমর 
বায়া টকাোয়। ওরা বলল টকান টশ্বতাংে বন্দী টনই আলে টমেমান। এ কো বলল 
টকন? আফ্রম টতা টমেমালনর কো ফ্রজলজ্ঞস কফ্রর ফ্রন। তালদর টতা কত টমেমানই 
োকলত িালর। তার কো আমালক বললব টকন? তােলল টস টশ্বতাংে টমেমান ফ্রক 
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আলাদা ধরলনর টমেমান? টস ফ্রক র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস? এই টশ্বতাংে টমেমানলক প্রেরী 
টকাোয় টদলখলে? এ বাফ্রড়লত?  

অফ্রনশ্চয়তার মলধযও আেমদ মুসা ফ্রনফ্রশ্চত েললা টস র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস ও 
ওমর বায়ার কাোকাফ্রে টি লেলে, খুবই কাোকাফ্রে।  

আেমদ মুসায় খাফ্রেয়ায় উলি শুলয় িলড়ফ্রেল। ওমর বায়ালদর ফ্রবষলয় ফ্রচন্তা 
করলত করলতই কখন ট ন ঘুলমর টকালল ঢলল িড়ল টস। 
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৬ 
রাত ১ োর ফ্রদলক রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো টজার কলর লায়লা এবং  ালতমা 

মুলনকালক শুলত িাফ্রিলয়লে।  
 ালতমা মুলনকা সন্ধার ির কুলন্ত কুম্বা টেলক এখালন এলসলে।  
ওলদর সান্তনা ও সােস ফ্রদলয় শুলত িািাললও রাফ্রিফ্রদ এবং মুোম্মাদ 

ইলয়ফ্রকফ্রন সান্তনা িাফ্রিল না। তারা লায়লা ও  ালতমা মুলনকালক বলললে বলে ট , 
আেমদ মুসার কত অফ্রভ ালন এ রকম কত টদরী েলয়লে, কত রাত কাবার েলয় 
টেলে, এ ফ্রনলয় ফ্রচন্তার ফ্রকেু টনই, ফ্রকন্তু তারা ফ্রনলজরাই এসব কোয় সান্ত্বনা িাফ্রিল 
না। িত্রুর দই ফ্রিকানায় টখাাঁজ ফ্রনলত টেলে আেমদ মুসা। শুধু টখাাঁজ করলতই 
এতো টদরী ফ্রকেুলতই েবার কো নয়। তােলল টদরী েলি টকন, এই  ফ্রচন্তা করলত 
টেলল হৃদয় তালদর টকাঁলি উিলে। আেমদ মুসা টকান ফ্রবিলদ িলড়লে, এমন কো  
ভাবলতও তালদর হৃদয় টচ ফ্রচর েলয়  ালি।   

এই দূবডে ভাবনার ভালর ফ্রনমফ্রজ্জত রাফ্রিফ্রদ ও ইলয়ফ্রকফ্রনর রাত টকান ফ্রদক 
ফ্রদলয় িার েলয় টেল তারা টেরই টিল না।  জলরর আ ালনর িলব্দ চমলক উিল 
দ’জলনই। তাকাল এলক অিলরর ফ্রদলক।  

‘টভার ট  েলয় টেল রাফ্রিফ্রদ, উফ্রন ...............কো টিষ না কলরই টেলম 
টেল ইলয়ফ্রকফ্রন।’  

উিলর রাফ্রিফ্রদ ইলয়ফ্রকফ্রনর ফ্রদলক তাকাল। উলিে-লবদনায় জজডফ্ররত তার 
টচাখ। টকান উিরই ফ্রদলত িারল না রাফ্রিফ্রদ। মূহুতড কলয়ক িলর বলল, ‘চল নামা  
িলড় আফ্রস।’  

দ’জলনই নামাল র জলে টবফ্ররলয় টেল।  
নামা  টিলষ ফ্র লর ড্রইং রুলম ঢুলক তারা টদখল লায়লা ও  ালতমা 

মুলনকা বলস আলে।  
রাফ্রিফ্রদরা ঢুকলতই তারা উলি দাাঁড়াল।  
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তালদর দ’জলনর টচালখ সের প্রলশ্নর বো। মুখ  ুলে তারা ফ্রকেুই বলল 
না। প্রশ্ন ট ন তারা উচ্চারণই করলত িারলে না।  

রাফ্রিফ্রদ এবং ইলয়ফ্রকফ্রন টকান কো না বললই বলস িড়ল । লায়লারা ট  
প্রশ্ন ফ্রনলয় েুলে এলসলে, তার ফ্রক উির ফ্রদলব তারা। আিনালতই তালদর মাো ফ্রনচু 
েলয় টেল।  

লায়লারাও বলস িলড়লে। ফ্রনবডাক জবাব টেলকই তারা বুলঝ ট লললে। 
নুলয় িলড়লে তালদর মাোও।  

চারজলনর মলধয অসেনীয় এক ফ্রনরবতা।  
কো বললত ট ন তারা ভয় করলে।  
অলনকক্ষণ ির লায়লা মুখ তুলল। বলল, ‘ভাইয়া ওনার ফ্রকেু একো 

েলয়লে, টকান সলন্দে আলে ফ্রক আর এ বযািালর?’  
‘এ কো ভাবলতও আমার বুক কাাঁিলে লায়লা। ফ্রনলজলক খুব অিরাধী 

মলন েলি, টকন তালক একা ট লত ফ্রদলাম? ফ্রকংবা টকন তালক  ললা কফ্ররফ্রন?’ 
ভারী েলায় বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 

‘না, এলত অিরালধর ফ্রকেু টনই। তাাঁলক  ললা করা ফ্রতফ্রন িেন্দ কলরন 
না। কুলন্ত কুম্বালত আমরা টদলখফ্রে, ট  কাজ ফ্রতফ্রন মলন কলরন তাাঁর একার করার, 
টসখালন কাউলকই ফ্রতফ্রন সালে টনন না।’  ালতমা মুলনকা বলল। 

‘আিফ্রন ফ্রিকই বলললেন। আফ্রম মাফ্ররয়া আিার কালে একো শুলনফ্রে। 
তলব মাফ্ররয়া আিাই শুধু বযফ্রতক্রম, ফ্রতফ্রন টকান টকান সময়  ললা কলরলেন। ফ্রতফ্রন 
ট  কযালমরুলন এলসলেন, তাও আেমদ মুসা ভাইলয়র অজালন্ত।’ বলল লায়লা। 

‘সফ্রতয? এত বড় ফ্রসদ্ধান্ত না বলল ফ্রনলত টিলরলেন ফ্রতফ্রন? তারির আেমদ 
মুসা ভাইলয়র প্রফ্রতফ্রক্রয়া ফ্রক েলয়লে?’  ালতমা বলল। 

‘আফ্রম টরালসফ্রললনর কালে শুলনফ্রে আেমদ মুসার অনুিফ্রিফ্রতলত োয় ও 
 ুফ্রির দাবী  া টস অনুসালরই মাফ্ররয়া আিা ফ্রসদ্ধান্ত টনন। আমার মলন েয় এ 
অফ্রধকার তাাঁরই োকা উফ্রচত এবং তাাঁর আলে।’ বলল লায়লা। 

‘একো ঘেনা ঘলেলে।’ ইলয়ফ্রকফ্রন বলল। 
‘ফ্রক ঘেনা?’ বলল লায়লা। 
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‘আেমদ মুসা ভাই ট  দ’ফ্রে ফ্রিকানায় টেলেন, টস দ’ফ্রে ফ্রিকানা মাফ্ররয়া 
আিা টচলয়ফ্রেললন। আেমদ মুসা ফ্রদলত টচলয়ফ্রেললন। আমার কালে তাাঁলক ফ্রিকানা 
দ’টো ফ্রদলত বললফ্রেললন মাফ্ররয়া আিা। িলর আফ্রম  খন আেমদ মুসা ভাইলয়র 
কালে ফ্রিকানা চাইলাম, ফ্রতফ্রন োসললন। বলললন, ‘ও ফ্রবষয়ো তুফ্রম ভুলল  াও, 
আফ্রমও ভুলল  াই।’ মাফ্ররয়া আিার কালে টদয়া কোর ফ্রবষয়ো উলল্লখ কলর আফ্রম 
 খন তালক চাি ফ্রদলাম, ফ্রতফ্রন বলললন, ‘টতামরা মাফ্ররয়া টজালস াইনলক টচন না। 
ফ্রিকানা টিলল টকান কারণ ঘেলল টস ঐ ফ্রিকানায় েুেলত িালর। টস অসুি। তার 
ওিা ফ্রনলষধ।’ আফ্রম বললফ্রেলাম, ‘আিফ্রন ফ্রনলষধ করললও?’ শুলন ফ্রতফ্রন 
টেলসফ্রেললন। বললফ্রেললন, ‘আমার বযািালর টকান ফ্রসদ্ধান্ত আফ্রম তার উির 
চাফ্রিলয় ফ্রদলত িারব না। এলক্ষলত্র টস তার ফ্রবচার-বুফ্রদ্ধ অনুসালর ফ্রসদ্ধান্ত টনবার 
অফ্রধকারী। সুতরাং তালক ফ্রিকানা না টদওয়াোই সমাধান।’ 

োমল মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন। 
‘তারির ফ্রক ঘলেফ্রেল?’ ফ্রজলজ্ঞস করল লায়লা। 
‘িলর টেফ্রলল ালন মাফ্ররয়া আিা ফ্রিকানার কো বললল আফ্রম তাাঁলক ঘেনা 

জাফ্রনলয়ফ্রেলাম। ফ্রতফ্রন শুলন অলনকক্ষণ চুি কলরফ্রেললন। তারির বললফ্রেললন, 
আফ্রম জানতাম উফ্রন ফ্রিকানা ফ্রদলত চাইলবন না। দফ্রনয়ার সব ফ্রবিদ ফ্রতফ্রন একা 
মাোয় তুলল টনলবন, আর ফ্রতফ্রন চাইলবন তার ফ্রবিলদ টকউ এফ্রেলয় ফ্রেলয় ফ্রবিলদ 
না িড়ুক। বললত বললত প্রায় টকাঁলদ ট ললফ্রেললন মাফ্ররয়া আিা।’ 

‘মাফ্ররয়া আিা সফ্রতযই আেমদ মুসা ভাইলয়র ট ােয সােী। তার দরদৃফ্রির 
কারলণই ফ্রতফ্রন ফ্রিকানা দ’ফ্রে টচলয়ফ্রেললন। ফ্রিকানা টিলল এখন ফ্রকে ুকরা ট ত। 
মাফ্ররয়া আিালক সব ফ্রকে ুজানালনা দরকার।’ বলল লায়লা। 

‘ফ্রিক বললে লায়লা। টেফ্রলল ান নয়, চল আমরা টসখালন  াই। টসখালন 
মাফ্ররয়া আিার আব্বা আলে, টরালসফ্রলন আলে। িরামিড করা  ালব।’ 

‘আমারও তাই মত। ইফ্রতমলধয আমালদর সব টলাকলদর সতকড করা ফ্রক 
দরকার নয়। আেমদ মুসালক টখাাঁজার জলে এবং তালক উদ্ধার করার জলে 
আমালদর সব িফ্রিলক কালজ লাোলনা দরকার।’ 
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‘ জলরর নামাল র ির টস ফ্রনলদডি আফ্রম ফ্রদলয় ফ্রদলয়ফ্রে। সকাললর মলধযই 
সকললক আমরা টিলয়  াব।’ 

‘চল ওিা  াক, ভাইয়া।’ বলল লায়লা। 
ওরা চারজন উলি দাাঁড়াল। 
টবরুবার আলে টদখল, ব্ল্যাক বুল বাইলর টেলক ফ্র রলে। 
রাফ্রিফ্রদলদর টদলখ দাাঁড়াল ব্ল্যাক বুল। 
লায়লা এবং  ালতমা মাোর কািড় আরও টেলন কিাললর আলরকেু 

ফ্রনলচ নাফ্রমলয় িালি সলর টেল। 
‘ফ্রকেু জানা টেল?’ রাফ্রিফ্রদর ফ্রদলক টচলয় শুকলনা কলণ্ঠ ফ্রজলজ্ঞস করল 

ব্ল্যাক বুল। 
একো দীঘডশ্বাস ট লল রাফ্রিফ্রদ বলল, ‘ফ্রকেু জানলত িাফ্ররফ্রন, ফ্রকেুই 

বুঝলত িারফ্রে না।’ 
‘ফ্রচন্তা করলবন না িােজাদা, বন্দী আেমদ মুসালক আফ্রম টদলখফ্রে। বন্দী 

করলল ফ্রচন্তার টকান দােও িড়লত টদফ্রখফ্রন তার কিালল। এই মানফ্রসক িফ্রিলক 
িরাভূত করা কারও িলক্ষই সম্ভব নয়। আফ্রম মলন কফ্রর মুি আেমদ মুসার মতই 
বন্দী আেমদ মুসা অপ্রফ্রতলরাধয।’ 

‘আল্লাে আিনার কো কবুল করুন।’ একেু োমল রাফ্রিফ্রদ। 
তারির বলল, ‘আমালক িাোজাদা বললেন টকন? ইলয়সুলো রাজ 

িফ্ররবালরর সন্তান ফ্রেলসলব আফ্রম  ফ্রদ িােজাদা েই তােলল আিফ্রনও টতা 
িােজাদা।’ 

কো টিষ কলর রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো না টেলমই বলল, ‘আমরা চী  
জাফ্রিলসর ওখালন  াফ্রি। আিফ্রন এফ্রদলক টখয়াল রাখলবন।’ 

বলল রাফ্রিফ্রদ োফ্রড়র ফ্রদলক এগুলত  াফ্রিল। ব্ল্যাক বুল বলল, ‘আমার 
টকান প্রলয়াজন েলল আমালক বললবন। আমার ফ্রতনফ্রে অে আলে, কুকুর ফ্রতনফ্রে 
আেমদ মুসার েলন্ধর সালে িফ্ররফ্রচত। তারা আমালদর টখাাঁজার বযািালর মূলযবান 
সাো য করলত িালর।’ 
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রাফ্রিফ্রদ েমলক দাাঁফ্রড়লয়ফ্রেল। শুলন বলল, ‘ধেবাদ আবদল্লাে, অবিা 
টতমন েলল দরকার েলতও িালর।’ বলল তারা োফ্রড়র ফ্রদলক এগুললা। 

োফ্রড়র ড্রাইফ্রভং ফ্রসলে উলি বসল রাফ্রিফ্রদ। তার িালির ফ্রসলে ইলয়ফ্রকফ্রন। 
টিেলনর ফ্রসলে বসল লায়লা ইলয়সুলো এবং  ালতমা মুলনকা। 

 
 
টরালসফ্রলনলদর  যাফ্রমফ্রল ড্রইং রুলম বলসলে সবাই। 
বযালডর্জ বাাঁধা বাম োত র্ান োত ফ্রদলয় ধলর টসা ায় ো এফ্রললয় ফ্রদলয় 

বলস আলে টর্ানা জালস াইন। সাদা োউন আর সাদা চাদলর আবৃত তার টদে। 
কিাললর ফ্রনলচ টেলক মুলখর অবফ্রিি অংিোই শুধু টদখা  ালি। ক্লাফ্রন্ত ও টবদনায় 
জজডফ্ররত তার মুখ। ট ন অিরূি এক  লু ফ্রবধ্বস্ত েলয়লে ঘূফ্রণড ঝলড়র চতমুূডখী 
টদালায়। তার দ’িালি বলস টরালসফ্রলন এবং লায়লা। আর টরালসফ্রললনর িালি 
এফ্রলসা টরস। আর লায়লার িালি  ালতমা মুলনকা। 

তালদর মুলখামুফ্রখ টসা ায় বলস আলে টর্ানার আব্বা এবং টরালসফ্রললনর 
আব্বা। 

িালির টসা ায় িািািাফ্রি বলস রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো এবং মুোম্মাদ 
ইলয়ফ্রকফ্রন। 

রাফ্রিফ্রদর টদয়া দঃসংবাদ শুলন টর্ানা একফ্রে কোও বললফ্রন। শুধু টচাখো 
বুলজ ফ্রেলয়ফ্রেল তার। আর মুখো িি েলয় উলিফ্রেল। সম্ভবত টভতলরর 
ফ্রবলফারলণর প্রকাি টিকাবার জলে বাধার িি টদয়াল খাড়া করলত টচলয়ফ্রেল 
টস। 

টর্ানার আব্বাও নীরব। তার টচালখ-মুলখ দভডাবনার োে কাল োয়া। 
‘োনা, োসিাতাল ইতযাফ্রদ টচক না কলর ফ্রক বললত িাফ্রর আেমদ মুসা 

িত্রুর োলত িলড়লে?’ বলল চী  জাফ্রিস। 
এই সময় চীি জাফ্রিলসর টেফ্রলল ান টবলজ উিল। 
টরালসফ্রলন উলি ফ্রেলয় টেফ্রলল ান ধরল। 
টেফ্রলল ালন কো বললই টস তার আব্বালক বলল, ‘আিনার টেফ্রলল ান।’ 
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চী  জাফ্রিস উসাম বাইক উলি ফ্রেলয় টেফ্রলল ান ধরল। 
টেফ্রলল ান ধলরই চী  জাফ্রিলসর মুখ ম্লান েলয় টেল। টস কো বলল না, 

শুধু শুনলই। শুনলত শুনলত তার টচাখ-মুখ উলিলে ভলর টেল। 
সবলিলষ ‘টভলব উির টদব’ বলল টেফ্রলল ান টরলখ ফ্রদল চী  জাফ্রিস। 
চী  জাফ্রিস উসাম বাইলকর মুখ-ভালবর মারাত্মক িফ্ররবতডন সবাই লক্ষয 

কলরফ্রেল। উফ্রিগ্ন েলয় উলিফ্রেল সবাই। 
চী  জাফ্রিস টেফ্রলল ান রাখলতই টর্ানার আব্বা ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন বলল 

উিল, ‘ফ্রক খবর ফ্রমঃ জাফ্রিস? খারাি ফ্রকেু?’ 
চী  জাফ্রিস তার ফ্রনচু মুখ না তুললই বলল, ‘আেমদ মুসা ওকুয়া’র োলত 

বন্দী।’ 
খবরো বজ্রিালতর মতই ধ্বফ্রনত েললা সকললর কালে। সকললর মাোই 

নুলয় িলড়লে প্রচডর্ আঘালত। শুধু টর্ানার মুখোই খাড়া। টস টচাখ খুলললে। মুখো 
তার আরও িি েলয় উলিলে। 

অসহ্য এক নীরবতায় টেলয় টেলে টোো ড্রইং রুম। 
টরালসফ্রলন, লায়লা ও  ালতমা ধীলর ধীলর তালদর নত টচাখো তুলল 

তাকাল টর্ানার ফ্রদলক। 
তারা টর্ানার খাড়া মাো, টচাখ-মুলখর অদ্ভুত দৃেতা টদলখ ফ্রবফ্রস্মত েললা। 

ফ্রকন্তু িরক্ষলণই তালদর মলন িড়ল, টর্ানা টজালস াইন িালির রাজকুমারী এবং 
আেমদ মুসার বােদিা, আর দ’দিো টমলয়র সালে তার তুলনা চলল না। 

নীরবতা ভাঙ্গললন চী  জাফ্রিস ফ্রনলজই। বলললন ফ্রতফ্রন, ‘আরও ফ্রকে ু
খারাি খবর আলে।’ 

‘ফ্রক টস খবরগুললা।’  যাকালি ত্বফ্ররত কলণ্ঠ ফ্রজলজ্ঞস করল টরালসফ্রলন। 
চী  জাফ্রিস উসাম বাইক সবার উির একবার টচাখ বুলাললন। তারির 

বলললন, ‘এখালন বাইলরর টলাক টনই। সব কোই আফ্রম এখালন বললত িাফ্রর।’ 
োমললন চী  জাফ্রিস। একেু টভলব ফ্রনলয় ফ্রতফ্রন বলললন, ‘টেফ্রলল ান 

কলরলে ‘ওকুয়া’র িক্ষ টেলক ব্ল্যাক ক্রলসর প্রধান ফ্রিলয়লর িল।’ 
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তারির চী  জাফ্রিস র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজস এবং ওমর বায়ালক বন্দী টরলখ চাি 
ফ্রদলয় ফ্রকভালব ওমর বায়ার সম্পফ্রি তারা রাস করলত চালি তার ফ্রববরণ ফ্রদলয় 
বলল, ‘আোমী কাল তারা উফ্রকললর মাধযলম তালদর টকস আমার টকালেড ফ্রনলয় 
আসলব। আফ্রম  ফ্রদ ওমর বায়ার সম্পফ্রি তালদর োলত তুলল টদয়ার বযবিা না কফ্রর, 
তােলল তার র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক আোমী কালই খুন করলব এবং ওমর বায়ালক 
আিাতত িঙ্গু কলর টদলব। ফ্রিতীয়ত বলললে, কুলন্ত কুম্বার মসুলমানরা  ফ্রদ আোমী 
িরশুর মলধয টসখালন আেক টকাক’এর টলাকলদর টেলড় না টদয়, তােলল আেমদ 
মুসালক তারা েতযা করলব।’ 

োমললন চী  জাফ্রিস উসাম বাইক। 
আবার টনলম এল টসই নীরবতা। সকললর টচালখ-মুলখ উলিে ও ফ্রবষালদর 

োয়া। 
টবি ফ্রকেুক্ষণ ির টরালসফ্রলন বলল, ‘তারা টদলির চী  জাফ্রিসলক 

এইভালব হুমফ্রক ফ্রদলত িারল?’ 
‘িারল। কারণ আফ্রম িুফ্রললির সাো য ফ্রনলত িারফ্রে না। িুফ্রলিলক 

বলললই ওরা েতযা করলব র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক। তাাঁর প্রফ্রত আমার দবডলতার সুল াে 
ফ্রনলি তারা।’ বলল চী  জাফ্রিস শুষ্ক কলণ্ঠ। 

‘তুফ্রম ফ্রক জবাব টদলব আব্বা ওলদর?’ বলল টরালসফ্রলন। 
‘ওলদর দাবী আফ্রম টমলন টনব না। ট  িফ্ররণফ্রতই টোক।’ বলল চী  

জাফ্রিস। 
‘এখন ফ্রক করনীয় আমালদর? বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো।’ 
‘িুফ্রলিলক  ফ্রদ সব বযািার জানালনা েয়, তালত ফ্রক লাভ েলব?’ বলল 

চী  জাফ্রিস। 
‘ওকুয়া’র টকান ফ্রিকানা আমালদর কালে টনই। িুফ্রলি ফ্রনশ্চয় ওলদর ফ্রকেু 

ফ্রিকানা জালন। তারা  ফ্রদ সতযই সফ্রক্রয় েয়, তােলল ফ্রকেু  ল েলত িালর।’ বলল 
টর্ানার আব্বা ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন। 

‘আফ্রমও এ ুফ্রির সালে এক মত।’ বলল মুোম্মাদ ইয়ফ্রকনী। 



অন্ধকার আফ্রিকায়  180 

 

‘আমালদর কালে  খন ‘ওকুয়া’র টকান ফ্রিকানা টনই, তখন িুফ্রললির 
সাো য ভাল মলন কফ্রর।’ বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 

‘িুফ্রলিলক জানালনার মলধয ঝুাঁফ্রক আলে। তাোড়া িুফ্রলিলক সব কো 
ট মন আেমদ মুসার কো বলা  ালব না। সুতরাং িুফ্রলিলক আফ্রম না জানালনাই 
ফ্রিক মলন কফ্রর।’ বলল টর্ানা। 

‘ফ্রকেু টতা আমালদর করলত েলব, ফ্রকন্তু টকান িলে এগুলবা আমরা?’ বলল 
রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো। 

‘আেমদ মুসা ট  দ’টো ফ্রিকানার সন্ধালন টেলে, টস দ’টো ফ্রিকানা আফ্রম 
ওাঁর কালে টচলয়ফ্রেলাম। উফ্রন টদনফ্রন। আমার মলন েয় আল্লাের টকান ইিা এর 
মলধয আলে। আেমদ মুসা ফ্রনলজর স্বালেড ফ্রকে ুকরলেন না। আল্লাের সন্তুফ্রি এবং 
মানুলষর কলযালণর জলে ফ্রতফ্রন কাজ করলেন। সুতরাং আল্লাে তাাঁলক সাো য 
করলবন। আফ্রম অলিক্ষা করার িক্ষিাফ্রত।’ 

একেু োমললা টর্ানা। একো টঢাক ফ্রেলল আবার শুরু করল, ‘ইফ্রতমলধয 
এো কাজ করা  ায়। ট  োফ্রড় ফ্রনলয় ওরা িালকড োইজযাক করলত ফ্রেলয়ফ্রেল, টসই 
োফ্রড়র নাম্বার আমার কালে আলে। নতুন োফ্রড়, টললেি মলর্ললর। সুতরাং নাম্বার 
ফ্রনলয় টরফ্রজলষ্ট্রিন অফ্র লস ফ্রেলয় োফ্রড়র মাফ্রললকর ফ্রিকানা টবর করা কফ্রিন েলব 
না। এভালব একো ফ্রিকানা ওলদর আমরা টবর করলত িাফ্রর।’ 

কো টিষ কলর টর্ানা তার োত বযাে টেলক এক েুকলরা কােজ তুলল 
ধরল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলোর ফ্রদলক। 

রাফ্রিফ্রদ কােজফ্রে োলত ফ্রনলয় োফ্রড়র নাম্বালরর ফ্রদলক এক টচাখ বুফ্রললয় 
িলকলে টরলখ ফ্রদলয় বলল, ‘আলোমদফ্রলল্লাে, চলার একো িে টিলয়ফ্রে আমরা।’ 

বলল রাফ্রিফ্রদ উলি দাাঁড়াল। বলল, ‘আফ্রম এবং ইলয়ফ্রকফ্রন এখন 
টরফ্রজলষ্ট্রিন অফ্র লস  াফ্রি। লায়লা টতামরা বাফ্রড় চলল ট ও। আমরা োফ্রড় টরলখ 
 াফ্রি।’ 

‘না, তুফ্রম টতামার োফ্রড় ফ্রনলয়  াও। আফ্রম লায়লালদর বাফ্রড় টি াঁলে টদব।’ 
‘না টরালসফ্রলন, টতামার এখন বাইলর টবরুলনা চললব না। সংকে না কাো 

ি ডন্ত তুফ্রম ওলদর োলেডে।’ বলল টর্ানা। 
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‘বাে! আিা। আিফ্রন ট  আেমদ মুসার ভূফ্রমকায় অবতীণড েললন।’ টেলস 
বলল টরালসফ্রলন। 

‘মাফ্ররয়া মা ফ্রিকই বলললে। রাফ্রিফ্রদ ট ভালব বলললে, টসোই ভাল।’ বলল 
চী  জাফ্রিস উসাম বাইক। 

‘ফ্রিক আলে, তাই েলব।’ বলল রাফ্রিফ্রদ ইলয়সুলো টর্ানার আব্বা এবং চী  
জাফ্রিলসর কাে টেলক ফ্রবদায় ফ্রনলয় চললত শুরু করল। 

তার ফ্রিেু ফ্রনল মুোম্মাদ ইলয়ফ্রকফ্রন। 
টর্ানার আব্বা ফ্রমলিল োফ্রতফ্রন উলি দাাঁফ্রড়লয় বলল, ‘আফ্রম ফ্রবদায় চাফ্রি। 

 রাসী দূতাবালস এবং িালি জরুরী কলয়কো কো বললত েলব।’ 
চী  জাফ্রিসও উলি দাাঁড়াল। বলল, ‘মা টতামরা বস। অফ্র লস  াওয়ার 

আলে আমালক ফ্রকেু জরুরী কাজ সারলত েলব।’ 
ওরা উলি  াবার ির প্রেম কো বলল  ালতমা মুলনকা। বলল, ‘মাফ্ররয়া 

আিা, আমরা উলিলে-আতংলক টিষ েলয়  াফ্রিলাম। আিনার কো আমালদর 
সােস ফ্র ফ্ররলয় ফ্রদলয়লে।’ 

‘ধেবাদ। উলিে-আতংক আমার মলধযও আলে। প্রকাি েলল তা আরও 
বাড়লব। তাই সােস ফ্রদলয় তা টঢলক রাখফ্রে।’ ম্লান টেলস বলল টর্ানা। 

‘টদখফ্রে, আেমদ মুসা ভাইলয়র অলনক গুণ আিফ্রন টিলয়লেন।’ বলল 
লায়লা। 

‘না ফ্রকেুই না। আর উফ্রন চান না, তাাঁর মত টকউ বন্দুক োলত ফ্রনক।’ 
টর্ানা বলল। 

‘টকন?’ বলল লায়লা। 
‘তাাঁর মলত আজ অলের  ুলদ্ধর টচলয় বুফ্রদ্ধর  ুদ্ধ টবিী জরুরী।’ 
‘ফ্রকন্তু িফ্রি ও অলের  ুলদ্ধ টেলরফ্রে বললই টতা আমরা কযালমরুন টেলক 

উলিদ েলত চললফ্রে। আমালদর িফ্রি ও অেই আমালদর ভােয ট রালত িালর।’ 
বলল  ালতমা মুলনকা। 

‘ফ্রকন্তু উফ্রন বললন, জ্ঞান, বুফ্রদ্ধ ও সংেৃফ্রতর  ুলদ্ধ িরাফ্রজত েবার ির 
অলের  ুলদ্ধ িরাজলয়র ি ডায় আলস। বুফ্রদ্ধর  ুলদ্ধ িফ্রিিালী েলল অলের  ুলদ্ধর 
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প্রলয়াজনই েয় না। ফ্রবলিষ কলর বতডমান ফ্রবলশ্ব,  খন সাংেৃফ্রতক, অেডননফ্রতক ও 
রাজননফ্রতক  ুদ্ধ প্রেম ও প্রধান ফ্রবষয় ফ্রেলসলব কাজ করলে।’ 

‘এসব উফ্রন বললন। আিফ্রন ফ্রক বললন?’ বলল লায়লা। 
‘এই টক্ষলত্র আমার অফ্রভজ্ঞতা কম। তলব সতয ট ো তা েললা, প্রকৃত 

িলক্ষ অে  ুদ্ধ কলর না,  ুদ্ধ কলর বুফ্রদ্ধ।  ুদ্ধ করার  তগুললা অে বুফ্রদ্ধর রলয়লে, 
তালদর মলধয অে মাত্র একফ্রে। সুতরাং সবলক্ষলত্রই বুফ্রদ্ধরই প্রধান ভূফ্রমকা। সুতরাং 
আফ্রম তার সালে একমত। ফ্রকন্তু ... ...’ 

‘ফ্রকন্তু ফ্রক?’ 
‘ফ্রকন্তু িত্রুর োলত অে  খন উদযত েয়,  খন তাাঁর োলতও অে োলক, 

তখন আমালক ফ্রতফ্রন অে োলত ফ্রনলত ফ্রনলষধ করলবন আফ্রম তা মাফ্রন না।’ বললত 
বললত টর্ানার কডি ভাফ্রর েলয় উিল। 

‘আিা, আমার মলন েয় এো আিফ্রন ও তাাঁর মধযকার ফ্রনজস্ব বযািার। 
আিনার কাে টেলক তাাঁর এো ফ্রবলিষ চাওয়া, সাধারন টকান নীফ্রত নয়।’ বলল 
 ালতমা মুলনকা। 

‘এো আফ্রম বুফ্রঝ।’ বলল টর্ানা আফ্রমনার করুন কাফ্রেনী তালদর জানাল 
এবং বলল, ‘এখন উফ্রন এমন একো িাফ্রন্তর েেৃাঙ্গন চান  া বারুলদর েলন্ধ িীফ্রড়ত 
েলব না।’ 

‘এই চাওয়া তার সঙ্গত নয় ফ্রক?’ বলল টরালসফ্রলন। 
‘সংেত, ফ্রকন্তু স্বাভাফ্রবক নয়। ফ্রতফ্রন এবং তাাঁর েেৃাঙ্গন িরের ফ্রবফ্রিন্ন বা 

আলাদা েলত িালর না। ফ্রতফ্রন  ফ্রদ বারুলদর েলন্ধ োফ্রবত েন, তােলল টস েন্ধ তার 
বাফ্রড়র িফ্ররলবিলক োফ্রবত করলবই।’ বলল টর্ানা। 

‘আিফ্রনও সংেত কো বলললেন আিা।’ বলল লায়লা। 
‘ফ্রতফ্রনও এো মালনন। তাই ফ্রতফ্রন ফ্রনলদডি টদন না আকাঙ্খা কলরন মাত্র।’ 

টর্ানা বলল। 
লায়লা ঘফ্রড়র ফ্রদলক তাফ্রকলয় বলল, ‘আিনার কাে টেলক উিলত ইিা 

করলে না, ফ্রকন্তু উিলত েয় আমালদর।’ 
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‘আমার টস ভােয। আিনালক টদখার আকাঙ্খা আমার িূরণ েললা।’ 
বলল  ালতমা মুলনকা। 

‘আমালক টদখার আকাঙ্খা? ফ্রকভালব জানললন আমার কো?’ টর্ানা 
বলল। 

‘আেমদ মুসা ভাই কুলন্ত কুম্বা টেলক আসার সময় বললফ্রেললন, ভােয ভাল 
েলল কযালমরুলন তালক টদখলতও িার।’ বলল  ালতমা। 

‘আমার প্রসঙ্গ উিললা ফ্রক কলর?’ 
‘তার কোয় আফ্রম বুলঝফ্রেলাম।’ বলল  ালতমা মুলনকা। 
‘বললফ্রেললন উফ্রন, ট  আমালক কযালমরুলন টদখলতও িার! ফ্রকন্তু আফ্রম ট  

কযালমরুলন আসব, তা আসার আলের ফ্রদন ি ডন্ত আফ্রম ভাবলতও িাফ্ররফ্রন। উফ্রন 
জানললন ফ্রক কলর!’ 

োমল টর্ানা। তার টচাখ দ’ফ্রে বুলজ এল। একো আলবলের আলবি তার 
অিরূি লাবণযলক ট ন িতগুণ বাফ্রড়লয় ফ্রদল। ধীলর ধীলর অলনকো স্বেত কলডি 
বলল, ‘এ জলে ফ্রতফ্রন আেমদ মুসা। ফ্রক ফ্রক েলল ফ্রক ঘলে বা ঘেলত িালর, তা ট ন 
সূ ড উিার মতই ফ্রতফ্রন টদখলত িান!’ 

টর্ানা ট ন ফ্রনলজর মলধয ফ্রনলজ োফ্ররলয়  ালি। তালক ফ্রবরি করলত ফ্রিধা 
েললা লায়লার। তবু বলল, ‘আিা অনুমফ্রত ফ্রদন, উিব।’ 

টচাখ খুলল টসাজা েলয় বসল টর্ানা। বলল, ‘টতামরা  ালব? ফ্রকন্তু ফ্রবলকলল 
আসলব টতা? আমার কোই শুধু বললাম। টতামালদর কো ফ্রকেুই টিানা েয়ফ্রন।’ 

‘আসব আিা।’ বলল উলি দাাঁড়াল লায়লা। তার সালে উিল  ালতমা 
মুলনকা। 

টর্ানা উিলত  াফ্রিল। টরালসফ্রলন তালক ধলর তুলল। 
লায়লা টর্ানালক বাধা ফ্রদলয় বলল, ‘না আমালদর এফ্রেলয় ফ্রদলত েলব না 

আিনার।’ তারির লায়লা টরালসফ্রললনর ফ্রদলক তাফ্রকলয় বলল, ‘তুফ্রম ওাঁলক ফ্রনলয় 
শুইলয় দাও। বহুক্ষণ উফ্রন বলস আলেন।’ 

‘ফ্রিক আলে আফ্রম এগুফ্রি না। ফ্রকন্তু টতামরা ফ্রবলকলল আসলব।’ 
‘আসব আিা’ বলল লায়লা ও  ালতমা মুলনকা টবফ্ররলয় এল ঘর টেলক। 
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সামলন টবামা  ােললও এতো ফ্রবফ্রস্মত েলতা না ওলকাচা’র আব্বা-আম্মা, 

 তো ফ্রবফ্রস্মত েললা তারা তালদর রালতর টমেমান, তালদর ওলকাচার জীবন 
রক্ষাকারী ফ্রবস্ময়কর টলাকফ্রের আেক েওয়ার কো শুলন। 

ওলকাচা’র েী তার কো টিষ না করলতই ওলকাচা’র আব্বা-আম্মা েুেল 
ওলকাচা’র ঘলরর ফ্রদলক। তালদর ফ্রিেলন ফ্রিেলন ওলকাচা’র েীও। 

ঘলর ঢুলক তারা টদখল, ওলকাচা মাোয় োত টরলখ শুলয় আলে। তার মুখ 
চুিলস টেলে। টসখালন দঃখও আলে, আতংকও আলে। 

তার আব্বা-আম্মালক ঘলর ঢুকলত টদলখ টস উলি বসল। 
‘টব মা’র কালে এফ্রক শুনলাম! তুই নাফ্রক বললফ্রেস, আমালদর েত রালতর 

টমেমান টকাোও আেক েলয়লে? ওো  যাংে টোষ্ঠীর কাজ না টতা?’ বলল 
ওলকাচা’র আব্বা। 

‘হ্যাাঁ, উফ্রন আেক েলয়লেন, তলব  যাংেরা তালক আেক কলরফ্রন।’ 
‘তােলল কারা তালক আেক কলরলে?’ 
ওলকাচা মুখ তুলল ফ্রিতার ফ্রদলক িূণড দৃফ্রিলত চাইল। তারির বলল, ‘টসো 

খুব খারাি খবর আব্বা?’ 
‘ফ্রক বললত চাফ্রিস? কারা আেক কলরলে তাাঁলক?’ 
‘ওকুয়া’ তাাঁলক আেক কলরলে।’ 
‘ওকুয়া?’ মুখো ট াঁকালি েলয় টেল ওলকাচা’র আব্বার। 
ফ্রকেুক্ষণ কো বললত িারল না ওলকাচা’র আব্বা। ফ্রবস্ময় ও উলিলে কডি 

রুদ্ধ েলয় এলসফ্রেল তার। 
িলর শুষ্ক কলডি টস বলল, ‘ওকুয়া’র টলাকলদর সালে তাাঁর ফ্রক ঝেড়া 

েলয়ফ্রেল?’ 
‘না, এ কারলণ ফ্রতফ্রন আেক েনফ্রন।’ 
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‘তােলল তুই  াদার িাফ্রিস বাইকলক টেফ্রলল ান কর। ওাঁলক োফ্রড়লয় 
আনলত েলব। এ খবর শুলন তুই এলস শুলয় িলড়ফ্রেস টকন? টতার দাফ্রয়ত্বোই বড়।’ 

‘িাফ্রিস বাইকলক টেফ্রলল ান কলর টকান লাভ েলব না। ফ্রতফ্রন এবং ফ্রমঃ 
ফ্রিলয়লর িল স্বয়ং তালক আেক কলরলেন।’ 

কোো টিানার সালে সালে ওলকাচা’র আব্বা ভলয় ও টবদনায় ট ন 
এলকবালর কুাঁচলক টেল।  

িালির টচয়ালর টস ধিাস কলর বলস িড়ল। ট ন এক ফ্রনফ্রমলষই তার 
িরীলরর সব িফ্রি ফ্রনঃলিষ েলয় টেলে। 

ওলকাচা’র টোো িফ্ররবার ‘টকাক’(ফ্রকংলর্াম অব ফ্রক্রি)-এর সালে 
জফ্রড়ত। ওলকাচা’র আব্বা টজালস  টবল ‘টকাক’-এর আঞ্চফ্রলক একজন 
দাফ্রয়ত্বিীল। ওলকাচা এবং তার ভাইরাও ‘টকাক’-এর সদস্য। ওকুয়া’র প্রধান 
 াদার িাফ্রিস বাইক ‘টকাক’-এরও প্রধান েওয়ার ির দই সংিা প্রায় এক 
েলয়লে। কা ডত ‘ওকুয়া’ই এখন সব ফ্রকেু চালালি। সুতরাং টজালস  টবললর 
িফ্ররবারও আজ কা ডত ওকুয়া’র অধীন। 

টচয়ালর বলস িড়ার ির ওলকাচা’র আব্বা টজালস  টবল দবডল কলডি 
বলল, ‘তুই ফ্রক ভাল কলর টখাাঁজ ফ্রনলয় একো বলফ্রেস? তুই জানলত িারফ্রল ফ্রক 
কলর?’ 

‘টকাক-এর কমডীলদর আজ টের্ টকায়ােডালর টর্লকফ্রেল  াদার িাফ্রিস 
বাইক। উলেে ফ্রেল, ইলদজা’র ঘেনা এবং সাম্প্রফ্রতক সব ফ্রবি ডলয় েতাি 
কমডীলদর উৎসাফ্রেত করা। আফ্রম ফ্রেলয়ফ্রেলাম। 

স্বয়ং  াদার িাফ্রিস বাইক এবং ফ্রমঃ ফ্রিলয়লর িল আমালদর সালে কো 
বলললন। শুরুলতই  াদার জানাললন, ‘ইলদজা ও কুলন্ত কুম্বায় ট  ফ্রবলদিীর কারলণ 
আমালদর ফ্রবি ডয় ঘলেলে, ট  ফ্রবলদিীর োলত এ ি ডন্ত আমালদর জনা ফ্রতফ্ররলিক 
টলাক ফ্রনেত েলয়লে, টসই ফ্রবলদিী আজ আমালদর োলত ধরা িলড়লে। টতামরা 
টজলন খুিী েলব, এই টলাকফ্রে কযালমরুলন আসার ির আমালদর শুধু ফ্রবি ডয় নয়, 
আমালদর অফ্রস্তত্বও ফ্রবিন্ন েলয় উলিফ্রেল, তালক বন্দী করার ির আমরা সকল 
ফ্রবিদ টেলক মুফ্রি টিলাম।’ 
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তারির ফ্রতফ্রন ফ্রমঃ ফ্রিলয়লর িললর সালে আললাচনা কলর আমালদর 
বলললন, ‘চল টতামালদরলক টসই ভয়ংকর টলাকফ্রেলক টদখালনা েলব।’ বলল 
আমালদর  ফ্রনলয়  াওয়া েললা ফ্রনয়ন্ত্রণ কলক্ষ। টসখালন বলস ফ্রবফ্রভন্ন ফ্রেফ্রভ স্ক্রীলণ 
বাফ্রড়র প্রলতযকফ্রে অংি টদখা  ায়। 

আমালদরলক একো ফ্রেফ্রভ স্ক্রীলণর সামলন বসালনা েললা। ফ্রেফ্রভ স্ক্রীলণ 
নজর িড়লতই আফ্রম চমলক উিলাম। টদখলাম আমালদর টমেমানলক। তার োলত 
োতকড়া এবং িালয় টবফ্রড় িরালনা।’ 

োমল ওলকাচা। মুখ ফ্রনচু করল টস। 
ওলকাচার আব্বা টজালস  টবল ফ্রবফাফ্ররত টচালখ তাফ্রকলয় আলে 

ওলকাচার ফ্রদলক। তার টচালখ ট ন ফ্রবস্ময় ও টবদনা িােললর মত নৃতয করলে। 
‘তার ফ্রবরুলদ্ধ এই অফ্রভল ােগুললা ফ্রক সতয?’ 
‘সতয মলন েয় না, ফ্রকন্তু সতয।’ 
‘অলনক বের েললা আফ্রম িৃফ্রেবীলত এলসফ্রে। কত মানুষ টদলখফ্রে। 

মানুলষর টচালখর ফ্রদলক তাকাললই বলল ফ্রদলত িাফ্রর টস টকমন মানুষ। আফ্রম রালতর 
টমেমানলক টদলখফ্রে। দফ্রনয়া এক বালকয বলললও আফ্রম ফ্রবশ্বাস করলবা না ট , টস 
ফ্রক্রফ্রমনাল। তার টচালখ মুলখ টকান িালির েিড আফ্রম টদফ্রখফ্রন। েতকাল 
‘ যাংে’টদর বযািালর ট  িরামিড টস আমালক ফ্রদলয়লে, টস ধরলণর িরামিড টকান 
ফ্রক্রফ্রমনাললর মাো টেলক টবর েওয়া অসম্ভব।’ 

‘আিফ্রন ফ্রিকই বলললেন আব্বা। আজ ফ্রেফ্রভ স্ক্রীলণ বন্দী অবিায় তালক 
টদলখ আফ্রম ফ্রবফ্রস্মত েলয়ফ্রে। টদখলাম ফ্রতফ্রন টদয়ালল টেলান ফ্রদলয় খাফ্রেয়ায় বলস 
আলেন। ফ্রতফ্রন ট  বন্দী মুখ টদলখ তা বুঝা  ায় না। মলন েয় ফ্রতফ্রন ট ন ড্রইং রুলম 
ফ্রনফ্রশ্চলন্ত বলস আলেন। প্রসন্ন মুখ তার। ফ্রনফ্রশ্চন্ত তাাঁর দৃফ্রি। সমর টচোরায় একো 
িফ্রবত্রতা। ফ্রকন্তু আব্বা তবু অফ্রভল ােগুললা সতয।’ 

‘অসম্ভব ওলকাচা।’ 
‘আব্বা, তাাঁর আরও িফ্ররচয় আলে।’ 
‘ফ্রক িফ্ররচয়?’ 



অন্ধকার আফ্রিকায়  187 

 

‘ফ্রতফ্রন আেমদ মুসা। টকাক, ওকুয়া’র সালে লড়াই করার জলেই ফ্রতফ্রন 
কযালমরুলন এলসলেন।’ 

‘আেমদ মুসা? মুসফ্রলম ফ্রবেবী,  ার সম্পলকড ফ্রবশ্ববযািী িত্র-িফ্রত্রকায় 
অলনক টলখাললফ্রখ েলয়লে, টসই আেমদ মুসা?’ ফ্রবস্ময় ফ্রবজফ্রড়ত কলডি বলল 
ওলকাচা’র আব্বা টজালস  টবল। 

‘হ্যাাঁ আব্বা, টকান সলন্দে টনই।’ 
উিলর ফ্রকেু বলল না টজালস  টবল। তার শুণয দৃফ্রি ওলকাচার ফ্রদলক 

ফ্রনবদ্ধ। অলনকক্ষণ কো বলল না টস। 
এক সময় ো এফ্রললয় ফ্রদল টচয়ালর। বলল,’ফ্রিক বললফ্রেস ওলকাচা। উফ্রন 

আেমদ মুসা েলল তলবই তার সব কজ, সব কো, সব আচরলণর ট  ফ্রিকতা খুাঁলজ 
িাওয়া  ায়।’ 

একেু োমল। টেলমই আবার শুরু করল টজালস  টবল, ‘তুই লড়াই-এর 
কো বলফ্রল। ‘টকাক’ ও ওকুয়া’র সালে তাাঁর ফ্রকলসর লড়াই?’ 

‘আফ্রম সব জাফ্রননা। তলব শুলনফ্রে, মুসলমানলদর সম্পফ্রি উদ্ধারই মূল 
ফ্রবষয়। তাোড়া ‘ওকুয়া’র োলত বন্দী দ’জনলক উদ্ধার করলত চায় আেমদ মুসা।’ 

‘তাই েলব। আেমদ মুসা ট  টদলিই টেলে, এ ধরলণর কাজ ফ্রনলয়ই 
টেলে।’ 

োমল টজালস  টবল। 
ওলকাচাও টকান কো বলল না। 
ফ্রকেুক্ষণ নীরবতা। 
নীরবতা ভাঙ্গল ওলকাচার মা। বলল, ‘টলাকোলক ওরা বন্দী টরলখ ফ্রক 

করলব?’ 
‘ া শুনলাম, তালত বুঝলাম। তালক বন্দী টরলখ ‘ওকুয়া’ কুলন্ত কুম্বায় 

‘টকাক’-এর বন্দী টলাকলদর মুি করলব। তারির তালক েতযা করলব অেবা ফ্রবফ্রক্র 
কলর টদলব।’ 

‘ফ্রবফ্রক্র কলর টদলব?’ বলল টজালস  টবল। 
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‘হ্যাাঁ। আফ্রম শুনলাম ইহুফ্রদলদর সংেিন ফ্রসনলবে, ইরগুন জাই ফ্রলউফ্রম, 
বামিন্থী সংেিন ‘ি’ এবং টশ্বতাঙ্গ সংেিন ক্ল-ুক্লযাক্স-ক্লযান তালক টকাফ্রে টকাফ্রে 
টর্ালার ফ্রদলয় ফ্রকলন ফ্রনলত রাজী আলে।’ 

‘ফ্রকলন ওরা ফ্রক করলব?’ ফ্রজলজ্ঞস করল ওলকাচার মা। 
‘ফ্রক বল মা, ও নাফ্রক দফ্রনয়ার সব টচলয় বড় মানুষ। ওলক োলত টরলখ বড় 

বড় মুসফ্রলম রাষ্ট্রলক ব্ল্যাকলমইল করা  ায়।  া ইলি তা আদায় করা  ায়।’ 
োমল ওলকাচা। আবার নীরবতা। 
এবার নীরবতা ভাঙ্গল ওলকাচা’র েী। বলল,‘আমালদর ফ্রক ফ্রকেু করণীয় 

আলে?’ 
টকউ উির ফ্রদল না। ওলকাচার আব্বা টজালস  টবল এবং ওলকাচা 

দজলনরই মুখ ফ্রনচু। 
‘টলাকফ্রের িফ্ররচয়  াই টোক, টস জীবলনর ঝুাঁফ্রক ফ্রনলয় ওলকাচালক 

বাাঁফ্রচলয়লে। আবার  যাংে’টদর সালে আমালদর বড় ধরলণর সোত বাধত, টসোও 
টস টরাধ কলরলে। তার িরামলিড সোত ও রিারফ্রি টেলক ট   ল টিতাম তার 
টচলয় টবিী  ল টিলয়ফ্রে। তালক সাো য করা ফ্রক আমালদর মানফ্রবক দাফ্রয়ত্ব নয়?’ 
বলল ওলকাচার েী। 

এবার কো বলল টজালস  টবল। বলল, ‘টব মা টতামার প্রলতযকো কো 
সতয। তালক সাো য করা অবেই আমালদর দাফ্রয়ত্ব। ইিা েলি, এখফ্রন েুলে  াই 
তালক উদ্ধার কলর আফ্রন, তালত আমার ট  ক্ষফ্রত েয় টোক। ফ্রকন্তু তা িারফ্রেনা।’ 

োমল টজালস  টবল। তার টিলষর কোগুললা ভারী েলয় উিল। 
একেু টেলমই আবার শুরু করল, ‘লড়াইো ‘টকাক’ এবং ‘ওকুয়া’র 

সালে। সঙ্গিন দলো আমালদর অেডাৎ জাফ্রতর। জাফ্রতর ফ্রবরুলদ্ধ আমরা টকমন কলর 
 াব? ধলমডর ফ্রবরুলদ্ধ আমরা টকমন কলর  াব?  ফ্রদ  াই আমালদর তােলল মানবতা 
টকউ টদখলব না। বললব ফ্রবশ্বাসঘাতক। বললব আমরা শ্ত্রত্রুর কালে অলেডর ফ্রবফ্রনমলয় 
ফ্রবফ্রক্র েলয় টেফ্রে। ফ্রনলজলদর ধ্বংস করার মত এই দাফ্রয়ত্ব আফ্রম টকমন কলর টনব, 
টকমন কলর আফ্রম টতামালদর ফ্রনলত বলব।’ 

োমল টজালস  টবল। 
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একো অসোয় ভাব তার টচালখ-মুলখ। কাাঁিফ্রেল তার কডি। 
ওলকাচা’র েী মুখ ফ্রনচু কলরলে। ওলকাচার মুলখ টকান কো টনই। টস মাো 

ফ্রনচু কলর বলস আলে। 
ওলকাচা’র আব্বা টজালস  টবলই আবার বললত শুরু করল, ‘আফ্রম 

ঈশ্বলরর কালে প্রােডনা কফ্রর, ফ্রতফ্রন আেমদ মুসার প্রফ্রত সদয় টোন, মুি করুন 
তালক বন্দীদিা টেলক।’ 

বলল টচালখর টকাণ দ’টো মুলে উলি দাাঁফ্রড়লয় ঘর টেলক টবফ্ররলয় টেল। 
তার সালে সালে টবফ্ররলয় টেল ওলকাচার মা’ও। 
তারা টবফ্ররলয়  াবার সালে সালে অোফ্রিন ওলকাচা আবার শুলয় িড়ল। 

বাম োতো এলন রাখল কিাললর উির। টচাখ দ’ফ্রে তার বন্ধ। মুলখর টচোরা তার 
ফ্রবধ্বস্ত। 

ওলকাচার েী ফ্রেলয় ওলকাচার মাোর কালে বসল। ওলকাচার মাোয় েত 
টরলখ তার চুল ফ্রনলয় নাড়াচাড়া করলত করলত বলল, ‘ফ্রক ভাবে তুফ্রম?’ 

ওলকাচা েীর একো োত োলতর মুলিায় ফ্রনলয় টচাখ না খুললই বলল, ‘তুফ্রম 
 া ভাবে তাই।’ 

‘তুফ্রম ট  ফ্রকেু বললল না?’ 
‘আফ্রম ভাবফ্রে।’ 
‘ভাবনার  ল ফ্রক েলব?’ 
ওলকাচা টচাখ খুলল। েীর োতো বুলক টচলি ধলর বলল, ‘আফ্রম টস 

সমলয়র কো ফ্রকেুলতই ভুললত িারফ্রে না। রিাি ও অবসন্ন আমালক এক োলত 
ধলর অে োলত ফ্ররভলবার বাফ্রেলয় টতলড় আসা টলাকলদর ফ্রতফ্রন বললফ্রেললন, আর 
এক িা এগুলল ফ্রনফ্রবডচালর গুলী চালাব। টতামালদরলক আইন োলত তুলল ফ্রনলত টদব 
না। এ টদাষী েলল টতামরা আইলনর কালে  াও। এই কো ফ্র ফ্রন বললত িালরন 
ফ্রতফ্রন টকান আইন ভাঙ্গলত িালরন না। আসলল ফ্রতফ্রন অোলয়র প্রফ্রতকার করলত 
এলসলেন। আফ্রম আব্বার মত কলর জাফ্রতর অোয়লক ভাললাবাসলত িারব না।’ 

ওলকাচা’র টিলষর কোগুললা আলবলের অশ্রুলত ফ্রসি েলয় উলিফ্রেল। 
‘তােলল ফ্রক করলব তুফ্রম?’ 
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‘ফ্রক করব আফ্রম জাফ্রন না।আমালক ভাবলত দাও।’  
ওলকাচার েী ওলকাচার একো োত তুলল ফ্রনলয় চুমু টখলয় বলল, ‘তুফ্রম 

ফ্রবিলদ ঝাাঁফ্রিলয় িড় আফ্রম তা চাইব না। ফ্রকন্তু টতামার সালে আফ্রম এক মত। এবং 
আফ্রম মলন কফ্রর, কতডলবযর টচলয় ফ্রনলজলদর ফ্রনরািিার ভয় বড় েলত িালর না।’ 

ওলকাচা ম্লান োসল। েীর োত মুলিায় ফ্রনলয় চাি ফ্রদলয় বলল, ‘টতামালক 
বাোই করলত টিলর, ভাললাবাসলত টিলর আমার েবড েলি।  যাংে-সদডালরর 
টমলয়র উি ুি কোই তুফ্রম বললে।’ 

‘টদখ,  যাংেলদর েয়লতা অলনক টদাষ আলে। ফ্রকন্তু ‘ যাংে’রা অেড-ফ্রবি, 
সুল াে-সুফ্রবধার কালে তালদর নীফ্রতলবাধলক খুব কমই ফ্রবফ্রক্র কলর।’ স্বামীর োত 
টেলক োত োফ্রড়লয় টেলস বলল ওলকাচার েী। 

‘তার মালন বললত চাি, ‘ওয়াডর্ী’রা অলেডর কালে তালদর নীফ্রতলবাধ 
ফ্রবফ্রক্র কলর?’ এক েুকলরা ফ্রমফ্রি টেলস বলল ওলকাচা। 

‘আমার স্বামীর টোত্রলক আফ্রম তা বলব না। ফ্রকন্তু তুফ্রমই টদখ, 
‘ওয়াডর্ী’রা খৃিান ধমড ও িফ্রশ্চমী সভযতার ফ্রদলক সাংঘাফ্রতকভালব ঝুাঁলক 
িলড়লে।’ 

‘ যাংে’রাও টতা মুসফ্রলম ধলমডর ফ্রদলক ঝুাঁলক িলড়লে। টতামার নানার 
িফ্ররবার টতা মুসলমান।’ টেলস বলল ওলকাচা। 

‘ যাংেরা ঐফ্রতোফ্রসক ভালবই মুসফ্রলম ‘ লুানী’টদর সালে সম্পফ্রকডত। 
সুতরাং তারা নীফ্রত ফ্রবফ্রক্র কলর ওফ্রদলক  ালি না। তাোড়া ফ্রবফ্রক্র করলব ফ্রকলসর 
ফ্রবফ্রনমলয়? মুসফ্রলম েলল টতা সুল াে-সুফ্রবধা কলম, বালড় না।’ 

টেলস উিল ওলকাচা। বলল, ‘টতামার িরীক্ষার টরজাে টোক। টতামালক 
আইন ফ্রবভালে ভফ্রতড কলর টদব। উফ্রকল বানাব টতামালক।’ 

ওলকাচার েী টেলস উলি েুলে টবফ্ররলয় টেল ঘর টেলক। 
 
 
 
ওলকাচা ঘুমায়ফ্রন। 
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টভার ৪ো বাজলতই উিল ওলকাচা। 
িালি েী অলঘালর ঘুমালি। 
েীর স্খফ্রলত বসন ফ্রিক কলর ফ্রদলয় ফ্রবোনা টেলক উিল ওলকাচা। 
টোেডস-এর টিািাক িলর দ’ফ্রতন ফ্রমফ্রনলের মলধযই ততরী েলয় টেল টস। 

ড্রয়ার খুলল ফ্ররভলবার টবর কলর জযালকলের িলকলে রাখল। 
তারির ধীলর ধীলর ঘর টেলক টবফ্ররলয় দরজা টভফ্রজলয় ফ্রদল। 
োর্ড রুলম দালরায়ান অলঘালর ঘুমালি। 
ওলকাচা টেে খুলল োফ্রড় ফ্রনলয় টবফ্ররলয় িড়ল। 
টিেলন অলোলমফ্রেক টেে আিনালতই বন্ধ েলয় টেল। 
ওলকাচার োফ্রড়ো েয় ফ্রসলের একো জীি। 
ওলকাচার োফ্রড় ওকুয়া’র টের্ টকায়ােডালরর িুব িালির েফ্রল ফ্রদলয় প্রলবি 

করল। 
োফ্রড়ো ফ্রেলয় দাাঁড়াল টের্ টকায়ােডারফ্রের দফ্রক্ষলণ দই বাফ্রড়র িলরর একো 

বাফ্রড়র টেলে। 
োফ্রড়ফ্রে রাস্তার এক িালি দাাঁড় কফ্ররলয় ওলকাচা টেলের সামলন ফ্রেলয় 

দাাঁড়াল এবং টেফ্ররলার আনন্দ ধ্বফ্রনর মত একো িীষ ফ্রদলয় উিল। 
টেফ্ররলার এই আনন্দ ধ্বফ্রন ‘টকাক’টদর এবং ‘ওকুয়া’রও ফ্রনজস্ব 

িফ্ররফ্রচফ্রত সংলকত। 
সংলে সংলে টেে খুলল টেল। 
ওলকাচা টভতলর ঢুলক িলকে টেলক টবর কলর একো মুলখাি িলর ফ্রনল 

মুলখ। তারির ফ্ররভলবার োলত ফ্রনলয় টসাজা প্রলবি করল োর্ড রুলম। 
োর্ড রুলম োর্ড একজন। টস তার ফ্ররভলবারো টেফ্রবলল টরলখ একা একা 

তাস টখলফ্রেল। 
ওলকাচার বাম োলত ফ্রেল একো রুমাল। ওলত আলেই টক্লালরা রম 

টঢলল ফ্রনলয়ফ্রেল টস। 
ওলকাচার িালয়র িলব্দ োর্ড টলাকফ্রে ঝে কলর মুখ তুলল। টসই সালে 

তার োত চলল ফ্রেলয়ফ্রেল ফ্ররভলবালরর উির। 
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ওলকাচার ফ্ররভলবার তার ফ্রদলক তাক করা ফ্রেল। এবার স্বরো ফ্রবকৃত কলর 
বলল, ‘োত তুলল দাাঁড়াও।’ 

োত তুলল দাাঁড়াল োর্ড টলাকফ্রে। 
তার মুখ ভলয় চুিলস টেলে। 
ওলকাচা তার বুলক ফ্ররভলবার ধলর নালক টচলি ধরল টক্লালরা রম 

মাখালনা রুমাল। 
মাত্র কলয়ক টসলকডর্। োর্ড টলাকফ্রে সংজ্ঞােীন েলয় টমলঝয় লুফ্রেলয় 

িড়ল। 
ওলকাচা তার োত-িা টবাঁলধ দরজা লক কলর টবফ্ররলয় এল। 
বাফ্রড়ো টোে-খাে একো েীজডা। 
েীজডাো আবাফ্রসক নয়। শুধু টরাববালরই টখালা েয়। েীজডায় োলক শুধু 

একজন োর্ড বা প্রেরী, আলরকজন টকয়ারলেকার। 
আসলল বাফ্রড়োর েীজডা-িফ্ররচয়ো একো মুলখাি মাত্র। ওকুয়া’র একো 

টোিন অফ্র স এো। টেেমযান এবং টকয়ারলেকার দ’জলনই ওকুয়া’র টলাক। 
ওলকাচা োর্ডরুম টেলক টবফ্ররলয় প্রলবি করল েীজডায়। 
েীজডার টকয়ারলেকার োলক েীজডার মলঞ্চর টিেলন  াদালরর জলে 

ফ্রনফ্রদডি কক্ষফ্রেলত। 
ওলকাচা ফ্রেলয় কক্ষফ্রের দরজায় দাাঁড়াল। খুব আলস্ত দরজার নব ঘুফ্ররলয় 

দরজায় চাি ফ্রদল। দরজা খুলল টেল। 
ওলকাচার র্ান োলত উদযত ফ্ররভলবার। 
দরজা খুলল টদখল টকয়ারলেকার টচয়ালর বলস ঘুমুলি। 
ওলকাচা টক্লালরা রম টভজালনা রুমাল তার নালকর সামলন ধরল। দ’ফ্রতন 

টসলকলডর্র মলধযই তার িরীর আলরা টনফ্রতলয় িড়ল। োে েললা তার ফ্রনঃশ্বালসর 
িব্দ। 

ওলকাচা তালক টবাঁলধ বােরুলম ঢুফ্রকলয় লক কলর ফ্রদল। 
তারির ওলকাচা ঘরফ্রের টেফ্রবললর িালি টদয়াললর সালে টসাঁলে রাখা 

আলমাফ্ররর ফ্রদলক এগুললা। 
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টকয়ারলেকালরর কাে টেলক টনয়া চাবীর টোো টেলক একো একো কলর 
চাবী লাফ্রেলয় টদখল টকানো ফ্রদলয় আলমাফ্রর টখালা  ায়। অবলিলষ একো চাবীলত 
আলমাফ্ররর তালা খুলল টেল। 

ওলকাচা টসই চাফ্রবফ্রে চাফ্রবর টোো টেলক খুলল িলকলে রাখল। তারির 
খুলল আলমাফ্ররর দরজা। 

আলমাফ্ররর দরজা খুললতই টদখা টেল একো আললালকাজ্বল ফ্রসাঁফ্রড় ফ্রনলচ 
টনলম টেলে। 

এই ফ্রসাঁফ্রড় আসলল একো সুড়ঙ্গ িে। এই সুড়ঙ্গ িে ফ্রেলয় উলিলে 
ওকুয়া’র টের্ টকায়ােডালর ওকুয়া’র প্রধান িাফ্রিস বাইলকর অফ্র স রুলমর 
েয়লললে। 

িাফ্রিস বাইলকর অফ্র স এবং তার িয়ন কক্ষ িািািাফ্রি। মালঝর 
টদয়ালল রলয়লে দরজা। 

ওলকাচা আলমাফ্ররর দরজা বন্ধ কলর র্ান োলত ফ্ররভলবার বাফ্রেলয় িা 
রাখল ফ্রসাঁফ্রড়লত। 

নামলত শুরু করল ফ্রসাঁফ্রড় ফ্রদলয়। 
ওলকাচার টচালখ ফ্রির সংকলল্পর ফ্রচহ্ন। মুখ েলয় উলিলে িি। 
আেমদ মুসালক সাো য করার, তালক মুি করার এই উলদযালের ফ্রসদ্ধান্ত 

টস একাই ফ্রনলয়লে। এমনফ্রক েীলকও জানায়ফ্রন। 
টস ওকুয়া’টক টচলন তালদর একজন ফ্রেলসলব। জালন টস, ধরা িড়লল তার 

মৃতযু অবধাফ্ররত। ফ্রকন্তু এ উলদযালে, এই ঝুাঁফ্রক টনয়া োড়া আেমদ মুসালক 
সাোল যর আর টকান িে ফ্রেল না। তার প্রাণ রক্ষাকারী আেমদ মুসার সাোল য 
এফ্রেলয় না ফ্রেলয় বলস োকা ফ্রেল তার জলে অসম্ভব। 

ফ্রসাঁফ্রড় ফ্রদলয় সুড়লঙ্গ নামলত নামলত ওলকাচা ঈশ্বরলক ধেবাদ ফ্রদল। আর 
ধেবাদ ফ্রদল েীজডার টকয়ারলেকার তার বন্ধু ‘টমর্ফ্রল’টক। টমর্ফ্রলর কাে টেলকই 
টস সুড়ঙ্গ িলের কো শুলনলে এবং তালক সালে ফ্রনলয় একফ্রদন সুড়ঙ্গ িে 
টদলখলেও এর টিষ মাো ি ডন্ত। 
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সুড়ঙ্গ িলের টিষ মাোয় এলস টি াঁেল ওলকাচা। টিষ মাো টেলক 
আলরকো ফ্রসাঁফ্রড় উলিলে উিলরর ফ্রদলক। 

ফ্রসাঁফ্রড় টবলয় উলি ওলকাচা একো েযাে রলমর উির দাাঁড়াল। 
ফ্রিক তার সামলনই একো দরজা। 
টস জালন দরজার িলরই িাফ্রিস বাইলকর অফ্র স েয়ললে। েয়লললে 

টকউ টনই টতা! 
ঈশ্বলরর নাম ফ্রনলয় ওলকাচা দরজার নব ঘুফ্ররলয় আলস্ত আলস্ত চাি ফ্রদলয় 

দরজা খুলল। 
না, েয়ললে  াাঁকা। েয়ললে টেলক বাইলর টবরুবার দরজা বন্ধ। 
েয়ললে টেলক বাইলর টবরুবার দরজা খুললত  ালব এমন সময় 

টোলাগুলীর িব্দ টিল ওলকাচা। কলয়ক মুেূতড িলর টিনোলনর আবার টসই িাি 
 ায়ার। 

চমলক উলি ওলকাচা সলর এল দরজা টেলক। 
অলিক্ষা করল মুেূতড কলয়ক। তারির এফ্রেলয় ফ্রেলয় দরজা খুলল। টদখল 

িাফ্রিস বাইলকর অফ্র স রুম  াাঁকা। তলব অফ্র স ও িাফ্রিস বাইলকর িয়ন 
কলক্ষর মালঝর দরজা টখালা। 

ওলকাচা ফ্ররভলবার বাফ্রেলয় গুফ্রে গুফ্রে িালয় দরজার ফ্রদলক এফ্রেলয় চলল। 
 
 
 
আেমদ মুসার  খন ঘুম ভােল টদখল টোো ঘর ঘুেঘুলে অন্ধকার। 
অন্ধকার টকন? 
তােলল ফ্রক ওরা বন্দীরা ঘুমালনার ির লাইে বন্ধ কলর টদয়! 
আললা টনই মালন ফ্রেফ্রভ কযালমরার টচাখও বন্ধ েলয় টেলে। টকন ওরা এো 

করল? আেমদ মুসার োলত োতকড়া, িালয় টবফ্রড় এবং এক ইফ্রঞ্চ িুরু ফ্রিললর 
দরজায় তালক আেলক ফ্রক তােলল ওরা ফ্রনফ্রশ্চন্ত েলয় টেলে? 
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স্বফ্রস্তর ফ্রনঃশ্বাস ট লল আেমদ মুসা। আল্লাের শুকফ্ররয়া আদায় করল টস। 
এই অন্ধকার তার কালজর অলনক সুফ্রবধা কলর টদলব। 

আেমদ মুসা জুতার টসাললর িলকে টেলক লযাসার বীম টিফ্রিল টবর 
করল। প্রেলম হ্যাডর্কাল র তালা েফ্রললয় হ্যাডর্কা  খুলল ট লল। তারির 
লযাসার বীম ফ্রদলয় টকলে ট লল িালয়র টবফ্রড়। এগুললা দরজার ফ্রদলক। 

প্রায় দই রাত এবং িুলরা একফ্রদন তার েত েলয়লে এই বন্দীখানায়। এই 
বন্দীখানার সবফ্রকেুই তার জানা েলয় টেলে। 

অন্ধকার েললও খুব সেলজই আেমদ মুসা দরজার লক িলয়ডে টবর কলর 
ট লল। ফ্রদলনর টবলা ফ্রেলসব কলরই টরলখফ্রেল আেমদ মুসা। লক বরাবর দরজার 
টচ কাি ও িাল্লার মাঝ ফ্রদলয় আেমদ মুসার লযাসার বীলমর তীি টর প্রলবি করাল। 
কলয়ক টসলকলডর্র মাোয় দরজার িাল্লা ঈষৎ টকাঁলি উিল। 

খুিী েললা আেমদ মুসা। দরজা খুলল টেলে। 
দরজার বাইলর জুতার িব্দ টভলস এল। িব্দো ক্রমি দবডল েলত লােল। 
আেমদ মুসা ধীলর ধীলর দরজা  াাঁক কলর টদখল, টিনোন কাাঁলধ 

একজন প্রেরী কফ্ররলর্ার ফ্রদলয় িূব প্রালন্তর ফ্রদলক চলল  ালি। 
কফ্ররলর্ালরর প্রালন্ত টি োর ির প্রেরী ঘুলর দাাঁড়াল এবং ফ্র রফ্রত োাঁো 

আবার শুরু করল। 
আেমদ মুসা দরজা টভফ্রজলয় ফ্রদলয় অলিক্ষা করলত লােল। 
প্রেরীর িালয়র িব্দ এফ্রেলয় আসলে। আেমদ মুসার দরজার সামলন এলস 

িালয়র িব্দ বন্ধ েলয় টেল। 
প্রেরীফ্রে দাাঁফ্রড়লয়লে বুঝলত িারল আেমদ মুসা। টস ফ্রক ফ্রকেু সলন্দে 

কলরলে? দরজা টিলল টদখলব ফ্রক টস? 
না, িালয়র িব্দ শুরু েললা আবার। 
ফ্রনশ্বাস স্বাভাফ্রবক েললা আেমদ মুসার।  
প্রেরীর িালয়র িব্দ দরজা িার েলতই আেমদ মুসা এক ঝেকায় দরজা 

খুলল কফ্ররলর্ালর টনলম এল। তারির এক লাল  প্রেরীফ্রের টিেলন ফ্রেলয় টি েল। 
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প্রেরী িালয়র িলব্দ চমলক উলি টিেলন ফ্র রফ্রেল। ফ্রকন্তু তার আলেই 
আেমদ মুসা তার টিনোন ধলর ট লললে এবং এক হ্যাচকা োলন টকলড় ফ্রনল তার 
টিনোন। ততক্ষলণ প্রেরী ঘুলর দাাঁফ্রড়লয়ফ্রেল। 

আেমদ মুসা এবং টস তখন মুলখামুফ্রখ। আেমদ মুসার োলত টিনোন। 
প্রেরী োত ফ্রদফ্রিল তার টকামলর ঝুলালনা ফ্ররভলবালর। 

আেমদ মুসার টিনোলনর নল টচালখর িললক উিলর উিল,তারির 
ফ্রবদযৎ টবলে ফ্রেলয় িড়ল প্রেরীফ্রের মাোয়। 

একো ফ্রচৎকার ফ্রদলয় প্রেরী টলাকফ্রে আেলড় িড়ল কফ্ররলর্ালরর উির। 
আেমদ মুসা আঘাত কলরই ঘুলর দাাঁড়াল। 

টদ ড় ফ্রদল ফ্রসাঁফ্রড়র ফ্রদলক।  
আেমদ মুসার মলন আলে তালক ফ্রসাঁফ্রড় ফ্রদলয়ই ফ্রনলচ নামালনা েলয়ফ্রেল। 

দরজা ফ্রেল না ফ্রসাঁফ্রড়র মুলখ। 
ফ্রসাঁফ্রড় মুখ একো ঘলরর মলধয। ফ্রনলচ নামার ফ্রল েও এর িালিই। আেমদ 

মুসা টদ লড় ফ্রসাঁফ্রড় টবলয় উিলর উলি টমলঝলত িার রাখলতই ফ্রসাঁফ্রড় মুখ বন্ধ  েলয় 
টেল। ঘলরর টমলঝর টভতর টেলক একো িুরু ফ্রিল টেে ফ্রেলয় টঢলক ফ্রদল ফ্রসাঁফ্রড়র 
মুখ। 

আেমদ মুসা আল্লাের শুকফ্ররয়া আদায় করল। আর কলয়ক মুহুতড টদরী 
করলল টস ফ্রনলচ আেকা িলড় ট ত। 

আেমদ মুসা ফ্রসাঁফ্রড় ঘর টেলক টবরুলত  ালব, এমন সময় বাইলর 
অলনকগুললা িালয়র িব্দ শুনল। 

লুলকাবার একো জায়োর জলে আেমদ মুসা চারফ্রদলক চাইল। ফ্রকন্তু 
ঘলরর টকাোও এক ইফ্রঞ্চ আড়ালও টনই। আলে শুধু দরজার িাল্লা  া টদয়াললর 
সালে টসাঁলে আলে। 

আেমদ মুসা েুলে ফ্রেলয় দরজার িাল্লাো একেু টেলন তার আড়ালল ফ্রেলয় 
দাাঁড়াল। 

অলনকগুললা টলাক টদ লড় প্রলবি করল ঘলর। 
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আেমদ মুসা উফ্রক টমলর টদখল, ওরা েয়জন। টদ লড় ওরা ফ্রেলয় উিল 
ফ্রল লে। 

আেমদ মুসা ফ্রনফ্রশ্চত, তার টখাাঁলজই ওরা েুেলে ফ্রনলচ। ফ্রকলস ওরা টের 
টিল, প্রেরীফ্রের ফ্রচৎকার, না ফ্রেফ্রভ কযালমরার মাধযলম? ফ্রেফ্রভ কযালমরার মাধযলম 
েলল আেমদ মুসার উিলর উলি আসা ফ্রেফ্রভ কযালমরা টের িায়ফ্রন টকন? তােলল 
ফ্রক মফ্রনেরকারীরা আলে ফ্রকেু টের িায়ফ্রন? ওরা  খন টের টিলয়লে, তখন ফ্রক 
আেমদ মুসা কফ্ররলর্ার টিফ্ররলয় এলসফ্রেল? ফ্রসাঁফ্রড় মুলখর দরজা বন্ধ করা টদলখও 
তাই মলন েয়। 

এই ফ্রসাঁফ্রড় ঘরও ফ্রক ফ্রেফ্রভ কযালমরার আওতায় আলে, ভাবল আেমদ মুসা। 
 ফ্রদ োলক, তােলল টতা টস তালদর নজলর িলড়  াবার কো। এবং তােলল তার 
সন্ধালন টলাক এখফ্রন েুলে আসলব। 

রুদ্ধশ্বালস অলিক্ষা করল আেমদ মুসা। চার িাাঁচ টসলকডর্ও িার েয়ফ্রন। 
আলের মতই দরজার বাইলর িালয়র িব্দ টিল আেমদ মুসা। অলনকগুললা িালয়র 
িব্দ। 

টিনোন বাফ্রেলয় একই সালে চারজন ঘলর ঢুলকলে। ঘলরর চারফ্রদলক 
তারা তাকালি। 

আেমদ মুসা বুঝল, ওরা এই ঘলর তার সন্ধালনই এলসলে। 
ওরা দরজা টিফ্ররলয় ঘলরর মলধয  েু দ’কলয়লকর মত সামলন এফ্রেলয়লে। 

আেমদ মুসা ওলদর টচালখ িলড় ট লত বাফ্রক টনই। 
আেমদ মুসা ফ্রসদ্ধান্ত ফ্রনলয় ফ্রনলয়লে। এসব টক্ষলত্র আলে আক্রমণই 

আত্মরক্ষার একমাত্র উিায়। 
আেমদ মুসা টচালখর িললক দরজার আড়াল টেলক টবফ্ররলয় এল। 
একই সালে উদযত টিনোন টেলক টবফ্ররলয় এল এক ঝাাঁক গুলী। 
ওলদর চারজলনর টিনোন এফ্রদলক টমাড় টনবার আলেই ওলদর 

চারজলনর লাি িলড় টেল টমলঝর উির। 
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আেমদ মুসা ফ্রক করলব ভাবফ্রেল। এমন সময় ফ্রসাঁফ্রড়লত অলনকগুললা 
িালয়র দ্রুত উলি আসার িব্দ টিল টস। ফ্রসাঁফ্রড়র মুখ টেলক টসই ফ্রিল-লেেফ্রে সলর 
টেলে টস টদখল। 

আেমদ মুসা বুঝল, তার অবিান ওরা জানলত টিলরলে কনলট্রাল রুম 
টেলক ওয়াফ্রকেফ্রকর মাধযলম। অেবা ওরা টিনোলনর িব্দ টিলয় উলি আসলে। 
তলব ফ্রসাঁফ্রড় মুলখর দরজা খুলল  াওয়ায় প্রমাণ েলি কনলট্রাল রুম টেলকই সব ফ্রকেু 
ফ্রনয়ন্ত্রণ করা েলি। 

আেমদ মুসা বাইলরর দরজার ফ্রদলক একবার তাফ্রকলয় ফ্রনচু েলয় টদ ড় 
ফ্রদল ফ্রসাঁফ্রড়র মুলখর কালে। 

ফ্রসাঁফ্রড় মুলখ ফ্রেলয় োাঁেু টেলড় এমন িফ্রজিন ফ্রনল  ালত ফ্রসাঁফ্রড় ও দরজা 
দ’ফ্রদলকই টস টচাখ রাখলত িালর। 

ফ্রসাঁফ্রড় ফ্রদলয় উলি আসা টলাকলদর প্রেম জলনর মাো নজলর এল আেমদ 
মুসার। 

আেমদ মুসা তার টিনোলনর বযালরল ফ্রনচু কলর ফ্রসাঁফ্রড়র সমান্তরালল ফ্রনলয় 
ফ্রট্রোর টচলি ধরল। টবফ্ররলয় টেল বৃফ্রির মত একরাি গুলী। 

তাফ্রকলয় টদখল আেমদ মুসা, ফ্রসাঁফ্রড়লত টকান মানুষ দাাঁফ্রড়লয় টনই। 
েয়জনই ফ্রক ফ্রসাঁফ্রড়লত উলিফ্রেল এবং েয়জনই ফ্রক টিনোলনর গুলীর মুলখ িলড়লে? 

একেু অলিক্ষা করল আেমদ মুসা। ফ্রকন্তু না টকউ আর ফ্রনচু টেলক উিলে 
না। 

আেমদ মুসা ঘুলর দাাঁড়াল দরজার ফ্রদলক। গুফ্রে গুফ্রে এগুললা দরজার 
ফ্রদলক। দাাঁড়াল ফ্রেলয় টচ কালির আড়ালল। উাঁফ্রক ফ্রদল বাইলর। 

এই দরজা ফ্রদলয়ই টসফ্রদন প্রলবি করালনা েলয়ফ্রেল তালক। দরজার িলরর 
টোে চত্বর িার েলয় টসাজা কফ্ররলর্ার উির ফ্রদলক এফ্রেলয় টেলে, তা বাইলর 
টবরুবার দরজায় ফ্রেলয় টিষ েলয়লে। 

আেমদ মুসার লক্ষয বাইলর টবরুবার দরজা নয়। টস টি েুলত চায় 
িাফ্রিস বাইক এবং ফ্রিলয়লর িললর কলক্ষ। তালদর কলক্ষর িালিই টকান এক 
কলক্ষ বন্দী কলর রাখা েলয়লে ওমর বায়া এবং র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক। 
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েত এক ফ্রদন দই রালতর টচিায় খাবার ফ্রদলত  াওয়া টলাক এবং 
প্রেরীলদর সালে কো বলল আেমদ মুসা ট েুকু জানলত টিলরলে তা েললা, দই 
কতডা বন্দীখানার উিলরই োলকন এবং টমেমানরা োলকন তালদর িালিই। 

অেডাৎ িাফ্রিস বাইক এবং ফ্রিলয়লর িল োলকন বাফ্রড়র দফ্রক্ষণ প্রালন্ত এবং 
এক তলায়। 

ফ্রবফ্রস্মত েলয়লে আেমদ মুসা। প্রলবি এবং টবর েবার িে টেলক দূলর 
এবং এক তলার একো িানলক তারা তালদর জলে ফ্রনরািদ বা সবফ্রদক টেলক 
ভাল মলন করললন টকমন কলর? 

আেমদ মুসার লক্ষয বাফ্রড়র দফ্রক্ষণ প্রান্ত। 
আেমদ মুসা দরজা ফ্রদলয় টবর েলত ফ্রেলয়ও ফ্র লর এল। 
বাইলরর ফ্রনঃিব্দতালক একো ঝলড়র সংলকত বলল তার কালে মলন 

েললা। ফ্রনয়ন্ত্রণ কক্ষ তালক আক্রমলণর নতুন িে টবর করলে ফ্রনশ্চয়। তার মলন 
েললা সামলনর চত্বলর ট ন  াাঁদ িাতা। 

আেমদ মুসা ঘরফ্রের চারফ্রদলক আবার চাইল ফ্রবকল্প িলের সন্ধালন। 
একবার ভাবল, ফ্রল লে টস অে তলায় ফ্রেলয় অেিলে আবার একতলায় ফ্র লর 
আসলত িালর। ফ্রকন্তু িরক্ষলণই ভাবল, ফ্রল লে ফ্রেফ্রভ কযালমরার টচাখ িাতা আলে 
ফ্রনশ্চয় এবং ফ্রল লের ফ্রনয়ন্ত্রণও কলডট্রাল কলক্ষ োকলত িালর। 

ভাল কলর নজর বুলালত ফ্রেলয় েিাৎ আেমদ মুসার টচালখ িড়ল ঘলরর 
িুব টদয়ালল চাবীর ফ্রেদ্র। 

আেমদ মুসা দরজার ফ্রদলক টিনোন বাফ্রেলয় ধলর ফ্রিেু েলে টসই চাবীর 
ফ্রেলদ্রর কালে টি েুল। 

আেমদ মুসা তজডফ্রন ফ্রদলয় নক কলর বুঝল, ওো ফ্রিললর একো দরজা। 
খুিী েললা আেমদ মুসা। 
র্ান োলত টিনোন বাফ্রেলয় ধলর বাাঁ োলত িলকে টেলক লযাসার বীম 

টবর কলর আন্দালজই চাবীর ফ্রেলদ্র টসে কলর সুইচ ফ্রেিল। 
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আেমদ মুসা একফ্রে িালয়র টোড়ালী টিস ফ্রদলয় টরলখফ্রেল দরজায়। 
কলয়ক টসলকডর্ ির অনুভব করল তার িালয়র টোড়ালীলত দরজার িাল্লার মৃদ 
কম্পন। দরজা খুলল  াবার লক্ষণ এো। 

আেমদ মুসা দরজার উির তার িালয়র টোড়াফ্রলর চাি ফ্রিফ্রেল করলতই 
দরজার িাল্লা র্ান িালির টদয়াললর টভতর ঢুলক টেল। 

সালে সালেই চরফ্রকর মত ঘুলর দাাঁড়াল আেমদ মুসা। টদখল টসোও 
একো ফ্রসাঁফ্রড় ঘর। ফ্রসাঁফ্রড় উির ফ্রদলক উলি টেলে। 

আেমদ মুসার উিলর উিার প্রলয়াজন টনই। 
ফ্রসাঁফ্রড়র ফ্রবিরীত ফ্রদলক ঘলরর দফ্রক্ষণ টদয়ালল একো বন্ধ দরজা টদখলত 

টিল আেমদ মুসা। দফ্রক্ষলণর দরজা টিলয় খুিী েললা টস। 
এই মাত্র িার েলয় আসা দরজার ফ্রদলক টিনোন বাফ্রেলয় আলস্ত আলস্ত 

ফ্রিেু েলে বন্ধ দরজার কালে টি াঁেল। 
আেমদ মুসা এই মাত্র টিফ্ররলয় আসা দরজা ফ্রদলয় প্রেম ফ্রসাঁফ্রড় ঘলরর 

বাইলরর দরজাও েি টদখলত িাফ্রিল। 
েিাৎ তার নজলর িড়ল প্রেম ফ্রসাঁফ্রড় ঘলরর বাইলরর দরজায় একো মুখ 

উাঁফ্রক ফ্রদলয়ই সলর টেল। আেমদ মুসা বুঝল ঐ দরজার বাইলর ফ্রনশ্চয় আরও টলাক 
আলে। ওরা সুল াে খুাঁজলে। 

আেমদ মুসা আলরা সতকডভালব ঐ দরজার ফ্রদলক তার টিনোন তাক 
করল। 

এফ্রদলক দফ্রক্ষলনর দরজাফ্রে টখালার জলে আেমদ মুসা দ্রুত িলকে টেলক 
টসই মাইলক্রা লযাসার েচড (বীম েচড) টবর করল। আলের দরজা ট ভালব খুললফ্রেল, 
টসভালব এ দরজাও খুলল ট লল। ফ্রকন্তু আলের অফ্রভজ্ঞতা টেলক এবার টস দরজার 
িাল্লার উির িালয়র টোড়াফ্রলর চাি ফ্রিফ্রেল কলর ফ্রদল না। 

প্রেম ফ্রসাঁফ্রড় ঘলরর বাইলরর দরজার ফ্রদলক একবার তাফ্রকলয় িালয়র 
টোড়াফ্রল দরজার িাল্লা টেলক টেলন ফ্রনলয়ই ফ্রট্রোলর আেুল টরলখ উদযত টিনোন 
ফ্রনলয় ঘুলর দাাঁড়াল। 
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দরজার িাল্লা সামলন টেলক সলর ট লতই আেমদ মুসা চারজলনর 
মুলখামুফ্রখ েল। ওরা আসফ্রেল দরজার ফ্রদলক। 

ওরা আেমদ মুসালক টদখার মত দৃলের জলে প্রস্তুত ফ্রেল না। ওলদর 
টিনোলনর বযালরল নামালনা। ওরা মুহুলতডর জলে ফ্রবমূে েলয় িলড়ফ্রেল। 

আেমদ মুসার ফ্রসদ্ধান্ত টনয়াই ফ্রেল। ফ্রট্রোলরর আেুলো চািল মাত্র। গুলী 
টবফ্ররলয় টেল একঝাাঁক। ওরা চারজন টিনোন টতালারও সুল াে টিল না। ওলদর 
টদে ঝাাঁঝরা েলয় টেল। 

গুলী কলরই আেমদ মুসা ট  কফ্ররলর্ার ধলর ওরা চারজন এফ্রেলয় 
আসফ্রেল, টসই কফ্ররলর্ার ধলর দফ্রক্ষন ফ্রদলক টদ ড় ফ্রদল। 

কফ্ররলর্ারফ্রের দ’িালি দ’ফ্রে ঘর। ঘর িার েবার িলরই কফ্ররলর্ারফ্রে টিষ 
েলয়লে একো টোট্ট আয়তাকার চত্বলর এলস। 

চত্বলর মুখ বাড়ালতই আেমদ মুসা টদখল, চত্বলরর ওিালর একো দরজা 
ফ্রদলয় একজন টবফ্ররলয় আসলে। তার োলত ফ্ররভলবার। 

আেমদ মুসা তার উির টচাখ িড়ার সালে সালেই গুলী চালাল। টলাকফ্রে 
দরজার উির হুমফ্রড় টখলয় িলড় টেল। 

আেমদ মুসা চত্বলর প্রলবি করল। 
ফ্রিক এই সমলয়ই টিেলন টিনোন েজডন কলর উিল। কফ্ররলর্ালর োকলল 

তার টদে ঝাাঁঝরা েলয় ট ত। 
আেমদ মুসা ট  দরজায় লাি িলড়ফ্রেল, টস দরজা ললক্ষয এক ঝাাঁক গুলী 

কলর টসফ্রদক সম্পলকড আিাতত ফ্রনফ্রশ্চন্ত েলয় ঘুলর দাাঁফ্রড়লয় এক লাল  কফ্ররলর্ালরর 
মুলখ টদয়াললর আড়ালল োাঁেু টেলড় বসল। ওফ্রদক টেলক গুলী আসা বন্ধ ফ্রেল। 

এরই সুল াে রেন করললা আেমদ মুসা। 
ফ্রট্রোলর আেুল টরলখ বযালরলো কফ্ররলর্ালর ফ্রনলয়ই গুলী চালাল আেমদ 

মুসা। 
ওরা কলয়কজন ফ্রিতীয় ফ্রসাঁফ্রড় ঘলরর ফ্রিতীয় দরজা ফ্রদলয় টবফ্ররলয় 

এলসফ্রেল। আকফ্রস্মক গুলীর মুলখ ওরা েুলে িালায় টভতলর। একজন গুলী ফ্রবদ্ধ 
েলয় দরজার উির হুমফ্রড় টখলয় িলড় টেল। 
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আেলমদ মুসা আড়ালল সলর এলস ফ্রবড়াললর মত ফ্রনিলব্দ এক টদ লড় টোট্ট 
চত্বরো টিফ্ররলয় টসই দরজায় ফ্র লর এল, ট খালন গুলী ফ্রবদ্ধ লািো িলড় ফ্রেল। 

দরজাো ফ্রেল আধ-লখালা। 
মুেূতডকাল টস দাাঁড়াল দরজায়। 
তারির র্ান োলত টিনোন ধলর তজডফ্রন ফ্রট্রোলর টচলি বাাঁ োলত 

অধডলখালা দরজাফ্রে তীি টবলে টিলল ফ্রদল এবং টসই সালে ফ্রট্রোর টচলি ধলর 
টিনোন ঘুফ্ররলয় ফ্রনল টোো ঘলর। 

ঘর  াাঁকা, ফ্রকন্তু দরজার িাল্লার প্রচডর্ ধাক্কায় ভারী ফ্রক ট ন টদয়াললর 
সালে ধাক্কা টখলয় িলড় টেল। 

আেমদ মুসা একেু এফ্রেলয় দরজার িাল্লা সফ্ররলয় ফ্রনল। টদখল, একজন 
টলাক ফ্ররভলবার কুফ্রড়লয় েললত েললত উলি দাাঁড়ালি। 

আেমদ মুসা টিনোলনর বযালরল ফ্রদলয় তার োলত আঘাত করল। তার 
োত টেলক ফ্ররভলবার দূলর ফ্রেেলক িড়ল। 

আেমদ মুসা টলাকফ্রের ফ্রদলক ভাললা কলর তাকালতই চমলক উিল, এ ট  
‘ওকুয়া’ ও ‘টকাক’-এর চী   াদার িাফ্রিস বাইক। 

আেমদ মুসা মুেূলতডর জলে আনমনা েলয় িলড়ফ্রেল। 
িাফ্রিস বাইলকর কালে িলড়ফ্রেল একো টলাোর বার। ফ্রনরািিার বাড়ফ্রত 

বযবিা ফ্রেলসলব এই ঘলরর দরজা বলন্ধ টলাোর এই বার বযবোর করা েয়। 
িাফ্রিস এই টলাোর বার তুলল আকফ্রস্মক আঘাত করল আেমদ মুসার 

র্ান োলত। 
আেমদ মুসা এর জলে প্রস্তুত ফ্রেল না। তার োত টেলক টিনোনো 

ফ্রেেলক িলড় টেল। 
ইফ্রতমলধয িাফ্রিস বাইক েুলে ফ্রেলয় তুলল ফ্রনলয়লে ফ্ররভলবার। তার 

ফ্ররভলবার উদযত েল আেমদ মুসালক লক্ষয কলর। 
আেমদ মুসা ফ্রকেু ভাববার আলেই একো ফ্ররভলবালরর গুলীর িব্দ েললা। 
িাফ্রিস বাইক ‘আ!’ বলল ফ্রচৎকার কলর উলি বাম োত ফ্রদলয় র্ান োত 

টচলি ধলর বলস িড়ল। তার োত টেলক ফ্ররভলবার ফ্রেেলক িড়ল। 
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আেমদ মুসা িাফ্রিস বাইলকর ফ্ররভলবার কুফ্রড়লয় ফ্রনলয় ফ্রিেন ফ্রদলক 
ফ্র লর তাকাল। টদখল মুলখাি িরা একজন টলাক। 

আেমদ মুসা ফ্রবফ্রস্মত েললা এই ধরলনর একজন টলাকলক টদলখ। ভাবল, 
টলাকফ্রে ট ই টোক তার বন্ধু- তার িলক্ষর টলাক। 

‘ধেবাদ আিনালক। জীবন রক্ষায় আমালক সাো য কলরলেন।’ বলল 
আেমদ মুসা মুলখািধারী টলাকফ্রেলক লক্ষয কলর। 

বলল আেমদ মুসা এগুললা িাফ্রিস বাইলকর ফ্রদলক। বাম োলত তালক 
টেলন তুলল র্ান োলতর ফ্ররভলবারো তার মাোয় টিফ্রকলয় বলল, ‘টকান ঘলর আলে 
ওমর বায়ারা বলুন।’ 

িাফ্রিস বাইক কো বলল না। 
‘টদখুন, এক আলদি আফ্রম দই বার কফ্রর না। আিনালদর ১৭ফ্রে লাি 

আফ্রম টিেলন ট লল এলসফ্রে। ফ্রতন ি ডন্ত গুনার মলধয কো না বললল আিফ্রন ১৮ 
তম লাি েলবন।’ 

‘তুফ্রম ফ্রিলয়লর িললক েতযা কলরে, এর জলে চরম মুলয টতামালক ফ্রদলত 
েলব।’ 

‘টকাোয় ফ্রিলয়লর িল?’ 
‘এই দরজায় ট  লাি িলড় আলে, টস ফ্রিলয়লর িল।’ 
আেমদ মুসা টসফ্রদলক একবার তাফ্রকলয় টদখল সতযই ফ্রিলয়লর িললর 

লাি। এতক্ষন টখয়াল কলরফ্রন আেমদ মুসা। 
‘ফ্রিলয়লর িললর জলে আফ্রম দঃফ্রখত।’ বলল এক, দই… গুনলত শুরু 

করল। 
দই ি ডন্ত গুনলতই িাফ্রিস বাইক বলল, ‘িালির কলক্ষ ওাঁরা আলেন।’ 
মুলখািধারী এফ্রেলয় এল। বলল অলনকো ফ্র সফ্র লস কলডি, ‘আফ্রম দরজা 

আেলাফ্রি। আিফ্রন ওলদর মুি করুন।’ বলল মুলখািধারী আেমদ মুসার 
টিনোন তুলল ফ্রনল। 

‘ধেবাদ।’ বলল মুলখািধারীলক লক্ষয কলর আেমদ মুসা। 
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তারির আেমদ মুসা ফ্ররভলবালরর বাে ফ্রদলয় িাফ্রিস বাইলকর মাোয় 
একো টখাচা ফ্রদলয় বলল, ‘আমালক ফ্রনলয় চলুন টস ঘলর।’ 

ঘরফ্রের দফ্রক্ষন টদয়াললর িাফ্রেডিন টদয়াললর ফ্রদলক এগুললা িাফ্রিস 
বাইক। 
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৭ 
আেমদ মুসা  খন ওমর বায়া ও র্ঃ ফ্রর্ রফ্রজসলক মুি কলর 

মুলখািধারীর সালে ফ্রমফ্রলত েললা আলের টসই কলক্ষ, তখন টকফ্রবন মাইলক্রাল ালন 
টঘাষনা েফ্রিল, ‘আেমদ মুসা তুফ্রম  াদার বাইকলক কতক্ষন আেলক রাখলব, 
টতামার টবর েবার িে বন্ধ। ফ্রকেু টলাক টমলরে, ফ্রকন্তু এখালন  ত টলাক আলে 
তার ১০ ভাে মারার মত বুললে টতামার কালে টনই। আমালদর টনতালক সসস্মালন 
টেলড় ফ্রদলল এবং আত্মসমিডন করলল টতামার প্রফ্রত সদয় বযবোর করা েলব। 
টতামালক ১০ ফ্রমফ্রনে সময় ফ্রদফ্রি। এর মলধয সালরডর্ার না করলল আমরা এমন 
িদলক্ষি টনব ট  তুফ্রম বুঝলতই িারলব না তুফ্রম কখন আমালদর োলত এলসে। 
তুফ্রম ফ্রিলয়লর িললক েতযা কলরে। এর প্রফ্রতলিাধ শুধু টতামার উির নয়,  ত 
জায়োয় িাফ্রর ট ভালব িাফ্রর এর প্রফ্রতলিাধ টতামালদর উির টনয়া েলব।’ 

টেলম টেল মাইলক্রাল ালনর কডি। 
‘ফ্রিকই বলললে ওরা আেমদ মুসা। তুফ্রম অলনক দূর এফ্রেলয়ে। আর 

এলোবার িে টতামার জলে বন্ধ। টোো ফ্রবফ্রর্ল্ং-এর মলধয এই জায়োো আমালদর 
জলে ফ্রনরািদ। এই ফ্রনরািদ জায়োয় টকান িত্রু  খন টি াঁলে, তখন তার জলে 
এো েলয় দাাঁড়ায় সাংঘাফ্রতক আিদ। টসই আিদ টতামালদর ফ্রঘলর ট লললে।’ 
বলল িাফ্রিস বাইক অলনকো বযাঙ্গ কলর। 

আেমদ মুসা কো বলার জলে মুখ খুললত  াফ্রিল। 
ফ্রকন্তু তার আলেই মুলখািধারী িাফ্রিস বাইলকর ফ্রদলক এগুললা। 
আেমদ মুসা টদখল, মুলখািধারী তার িলকে টেলক একো রুমাল টবর 

কলর িাফ্রিস বাইলকর নালক টচলি ধরল। 
আেমদ মুসা বুঝল। িাফ্রিস বাইকলক টক্লালরা রম করা েললা। 
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আেমদ মুসা রেস্যময় টলাকফ্রের ফ্রদলক ফ্রবস্ময় দৃফ্রি টমলল তাকাল। ফ্রকন্তু 
তার কালজ বাধা ফ্রদল না। কারন, এ ি ডন্ত রেস্যময় টলাকফ্রে দইফ্রে কাজ কলরলে, 
দইফ্রেই ফ্রেল অিফ্ররো ড প্রলয়াজন। 

িাফ্রিস বাইক সংজ্ঞা োফ্ররলয় িলড় টেল। সংলে সংলেই মুখ টেলক 
মুলখাি খুলল ট লল মুলখািধারী। 

‘ওলকাচা তুফ্রম?’ ফ্রবস্মলয় প্রায় ফ্রচৎকার কলর উলিফ্রেল আেমদ মুসা। 
ওলকাচা টিাাঁলে আেুল ফ্রদলয় চুি োকার ইংফ্রেত কলর ফ্র সফ্র লস কলডি 

বলল, ‘আলস্ত, আমার নাম করলবন না।’  
‘ও, তুফ্রম িাফ্রিস বাইকলদর কালে টতামার িফ্ররচয় টোিন করার জে 

মুলখাি িলরফ্রেলল?’ 
ওলকাচা মাো নাড়ল। 
‘তােলল তুফ্রম টচন এাঁলদর? এাঁরা টচলন টতামালক?’ 
ওলকাচা নীরলব মাো নাড়ল। তারির বলল, ‘আসুন আমার সালে।’ 
বলল োাঁো শুরু করল। 
‘টকাোয়? টকান িলে?’ 
প্রলশ্নর জবাব না ফ্রদলয় ওলকাচা বলল, ‘আসুন আমার সালে।’ 
বলল আবার োাঁেলত শুরু করল। 
আেলমদ মুসা িাফ্রিস বাইকলক টদফ্রখলয় বলল, ‘এলক আফ্রম সালে ফ্রনলত 

চাই।’ বলল আেলমদ মুসা ফ্রনচু েলয় কাাঁলধ তুলল ফ্রনলত টেল িাফ্রিস বাইকলক।  
ওলকাচা েুলে টেন এবং আেলমদ মুসালক বাধা ফ্রদলয় ফ্রনলজই িাফ্রিস 

বাইকলক কাাঁলধ তুলল ফ্রনলয় আবার োাঁেলত শুরু করল। 
আেলমদ মুসারাও শুরু করল ওলকাচার টিলেলন োাঁেলত। আেলমদ মুসা 

আন্দাজ করল, ওলকাচা েয় এলদর টলাক, না েলল এলদর ঘফ্রনষ্ঠ টকউ। এখান 
টেলক টবরুবার টকান টোিন িে তার জানা আলে। 

সম্ভবত টোিন িলেই টস এখালন এলসলে। এ কারলণই ওলকাচালক 
প্রেলম ঘলরর টভতর ফ্রদলকর দরজায় টদখা টেলে। 
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প্রেলম োাঁেফ্রেল ওলকাচা িাফ্রিস বাইকলক কাাঁলধ ফ্রনলয়। তার টিেলন র্. 
ফ্রর্ রফ্রজস এবং ওমর বায়া। সবার টিেলন আেলমদ মুসা। 

ফ্রসফ্রড় টভলে  খন সুড়ঙ্গ নামফ্রেল তারা তখন উৎসুক েলয় উিল আেলমদ 
মুসার মন।  বলল, ‘এ টোিন িলেন সন্ধান তুফ্রম জান ফ্রক কলর?’ 

এবার কো বলল ওলকাচা। বলল, ‘ভাইয়া ওলদর ঘলর ভলয়স টরকর্ডার 
আলে। তাই আফ্রম কো বফ্রলফ্রন। আমার েলা ফ্রচনলত িারলল আমালদর সবডনাি।’ 

বলল একেু টেলম ওলকাচা বলল, ‘ভাইয়া আমালদর টোো িফ্ররবার 
'টকাক'-এর কা ডক্রলমর সালে জফ্রড়ত। আর এ টোিন সুড়লঙ্গর কো  জানলত 
টিলরফ্রে আমার বন্ধুর কালে। টস এই সুড়লঙ্গর বাইলরর মুলখর একজন 
িাোরাদার।’ 

টোো বযািারো আেলমদ মুসার কালে এখন িফ্ররষ্কার েলয় টেল। 
‘আমার আেকা িড়ার খবর তুফ্রম জানলল ফ্রক কলর?’ 
‘টস অলনক কো িলর বলব,  াদারলক কাাঁলধ ফ্রনলয় বলা  ালব না।’ 
‘এ ফ্রবিদজনক কালজ টতামার আব্বা টতামালক একা টেলড়লেন?’ 
‘ফ্রতফ্রন এবং িফ্ররবালরর টকউ জালন না আফ্রম এলসফ্রে।’ 
‘জানালল ফ্রক েত?’ 
‘আমার আব্বা আিনার মুফ্রির জে ঈশ্বলরর কালে প্রােডনা করলেন, ফ্রকন্তু 

ওকুয়া’র ফ্রবরুলদ্ধফ্রতফ্রন ফ্রকে ুকরলত িারলবন না। আর আব্বা মলন কলরন, আিনার 
মুফ্রির জে ফ্রকেু না করা আমানফ্রবক েলব। তলব এজে আফ্রম ফ্রবিলদ িফ্রড় ফ্রতফ্রন 
তা চান না।’ 

োসল আেলমদ মুসা। বলল, ‘তুফ্রম বুফ্রদ্ধমান এবং ফ্রবলবচক।’ 
সুড়ঙ্গ টেলক টবফ্ররলয় এলস টসই টকয়ারলেকালরর ঘলরর কালে টি াঁলে 

ওলকাচা েয়লললের ফ্রদলক ইফ্রঙ্গত কলর বলল, ‘আমার বন্ধুফ্রে এখলন সংজ্ঞােীন ও 
োত-িা বাাঁধা অবিায় িলড় আলে।’ 

‘আফ্রম টতামার কালে কৃতজ্ঞ ওলকাচা।’ বলল, আেলমদ মুসা।  
‘আেলমদ মুসা ওলকাচালক কৃতজ্ঞাতা জানালনা ফ্রক টিাভন েয়।’ 
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কো টিষ কলরই ওলকাচা বলল, ‘আিনারা এখালন একেু দাাঁড়ান, আফ্রম 
টেেো টদলখ আফ্রস।’ 

বলল টস বাইলর চলল টেল। 
ফ্রকেুক্ষন ির ফ্র লর এলস বলল, ‘সব ফ্রিক আলে চলুন।’ 
োফ্রড়লত উিলত ফ্রেলয় েমলক দাাঁড়াল আেলমদ মুসা। বলল, ‘ওলকাচা 

োড়ী ফ্রিক আলে টতা?’ 
‘তার মালন? োড়ীলত টকউ ফ্রকেু টিলত টরলখলে ফ্রকনা।’ 
‘টস রকমই।’ 
‘ওলকায়া ফ্রকংবা 'টকাক' টসলক্ষলত্র এ ধরলনর ফ্রকেু করলত িালর না।’ 
‘তারা আসত র্াইলরক্ট এযাকিলন। তারা  ফ্রদ এ োড়ীলক সলন্দে করত, 

তােলল এতক্ষলন শুধু োড়ী নয়, আমরা তলদর োলত ফ্রেলয় িড়তাম, নয়লতা 
বুলললে ঝাাঁঝরা েলয় ট লতা আমালদর টদে।’ 

োফ্রড়লত উলি বসল সবাই। 
োফ্রড় চললত শুরু করল। 
ড্রাইফ্রভং ফ্রসলে ওলকাচা। তার িালি আেলমদ মুসা। টিেলনর ফ্রসলে র্. 

ফ্রর্ রফ্রজস ও ওমর বায়া। আর োফ্রড়র টমলঝলত রাখা েলয়লে োত-িা বাাঁধা 
িাফ্রিস বাইকলক। 

োফ্রড় চললে। 
আেলমদ মুসার মন আজ খুব োলকা েলত িারত। ওমার বায়া এবং র্. 

ফ্রর্ রফ্রজস মুি। সবলচলয় ভয়ংকর, সবলচলয় বড় িত্রু ফ্রিলয়লর িল ফ্রনেত এবং 
'ওকুয়া' ও 'টকাক' -এর প্রধান োলতর মুলিায়। 

ফ্রকন্তু এরিরও আেলমদ মুসার মলন দঃসে এক ভার। ওমর বায়া মুি 
েলয়লে, মুি েলয়লে র্. ফ্রর্ রফ্রজস, ফ্রকন্তু কযালমরুলনর লালখা মানুলষর মফ্রি 
এখনও আলসফ্রন। 

একালজ তালক এখফ্রন িতী েলত েলব। 
আেলমদ মুসার মলন িড়ল টকফ্রবন মাইলক্রাল ালন টদয়া হুমফ্রকর কো, 

ওরা প্রফ্রতলিাধ টনলব। 
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আেলমদ মুসার সমস্ত হৃদয় উেলল উলিলে কযালমরুলনর মুসলমানলদর 
অন্ধকার জীবলন আোমী সুল ডাদয় টদখার জে। 
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১ 
আহমদ মুসার গাড়ি যখন চ ড়ি  কযাঙ্মরুন ড়িঙ্সঙ্টের অড়িঙ্সর ড়দঙ্ক, 

সসই সময় আহমদ মুসার কাঙ্ন আযাঙ্নর শব্দ সেঙ্স এ  ‘কযাঙ্মরুন ড়িঙ্সটে’ –
এর মসড়িদ সেঙ্ক। 

আহমদ মুসা সেক কষ  গাড়ির। 
‘আমাঙ্দর সবাইঙ্ক এখাঙ্ন নামঙ্ে হঙ্ব?’ ব   ওমর বায়া। 
‘হ্াাঁ। েঙ্ব আমরা শুধু নামায পিব এখাঙ্ন’। ব   আহমদ মুসা। 
‘সময় আঙ্ি, গন্তঙ্বয সপ াঁঙ্ি আমরা নাময পিঙ্ে পারোম না?’ ওমর 

বায়া ব  । 
‘পারোম। ড়কন্তু নামাঙ্যর আহবান সয কাঙ্ন এ ?’ 
‘সযখাঙ্ন এ আহবান কাঙ্ন আসঙ্ব, সসখাঙ্ন নামাঙ্যর িঙ্ে দাাঁিাঙ্না ড়ক 

অপড়রহাযয?’ 
‘অপড়রহাযয নয়, ড়কন্তু এই মুহূঙ্েয অপড়রহাযয মঙ্ন হঙ্ে’। 
‘এই মুহূঙ্েয? সকন?’ 
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‘এমন একো ড়বিয় হাঙ্ে ড়নঙ্য় ড়িরড়ি, যা চাওয়ার সচঙ্য় সবশী। ড়যড়ন এ 
ড়বিয় ড়দঙ্য়ঙ্িন, োর ইবাদঙ্ের আহবান উঙ্পক্ষা কঙ্র এগুঙ্ে পারড়ি না। োাঁর 
কাঙ্ি হাড়ির হওয়ার এ সুঙ্যাগ আমার কাঙ্ি অমূ য মঙ্ন হঙ্ে’। 

ব   আহমদ মুসা ডঃ ড়ডিরড়িস-এর ড়দঙ্ক সচঙ্য় ব  , ‘ড়িি ডক্টর, 
একেু কষ্ট করুন’। োরপর ওঙ্কাচার ড়দঙ্ক সচঙ্য় ব  , একেু বস সকমন?’ 

আহমদ মুসা ও ওমর বায়া গাড়ি সেঙ্ক নাম । 
পুঙ্রা ৪৫ ড়মড়নে সময়  াগ  আহমদ মুসাঙ্দর ড়িঙ্র আসঙ্ে। 
মুসড়িঙ্দর অঙ্নঙ্কই, যারা খবর িাঙ্ন, ড়বড়িে হঙ্য়ঙ্ি এবং সম মাড়ির 

মে সিাঁঙ্ক ধঙ্রঙ্ি আহমদ মুসাঙ্ক। োঙ্দর প্রঙ্ের িবাব ড়দঙ্য় ড়িরঙ্ে সময় 
আরও সবশী খরচ হঙ্ া। 

গাড়িঙ্ে উঠঙ্ে উঠঙ্ে আহমদ মুসা ডঃ ড়ডিরড়িসঙ্ক ব  , ‘মাি 
করঙ্বন, সবশ সদরী হঙ্য় সগ ’। 

‘একড়ে সড়িড় ে প্রােযনার িঙ্ে ৪৫ ড়মড়নে সময় ড়ক সবশী?’ ব   ডঃ 
ড়ডিরড়িস। 

‘ধেবাদ। েঙ্ব প্রােযনার িঙ্ে সময় সবশী  াঙ্গ না। ড়কন্তু ‘আযান’ বা 
আহবাঙ্নর পর প্রােযনায় সযাগদাঙ্নর িঙ্ে আধাঘটোর মে সময় সদয়া হয়। 
এঙ্েই সময় সবশী যায়’। আহমদ মুসা ব  । 

‘সোমার অড়বশ্বাস্য ধরঙ্নর কাি এবং সাহস আমাঙ্ক ড়বিয়ড়বমূঢ় 
কঙ্রঙ্ি, ড়কন্তু োর সচঙ্য়ও ড়বড়িে হঙ্য়ড়ি ইশ্বঙ্রর প্রড়ে সোমার োঙ্ াবাসা সদঙ্খ। 
আি সো আধুড়নকো ও ধাড়মযকো পরস্পর ড়বঙ্রাধী হঙ্য় দাাঁড়িঙ্য়ঙ্ি’। ব   ডঃ 
ড়ডিরড়িস। 

‘আধুড়নকো যড়দ হয় আধুড়নক জ্ঞাঙ্ন সড়িে হওয়া, োহঙ্  সস 
আধুড়নকো স্রষ্টার প্রড়ে োঙ্ াবাসা বৃড়ি কঙ্র। আর আধুড়নকো ব ঙ্ে যড়দ 
বুঝাঙ্না হয় জ্ঞান ও বুড়ির দুয়াঙ্র ো া সমর আধুড়নক পণ্য-সম্ভাঙ্রর মঙ্ধয 
ড়নমড়িে োকা, োহঙ্  এই আধুড়নকো অবশ্যই স্রষ্টাঙ্ক েুড় ঙ্য় সদঙ্ব’। আহমদ 
মুসা ব  । 



কঙ্গোর কোঙ্ ো বঙু্ক  4 

 

‘সুন্দর বঙ্ ি’। বঙ্  একেু োম  ডঃ ড়ডিরড়িস। োরপর আবার ব  , 
‘েুড়ম আমার সিঙ্ র বয়ঙ্সর। শুরু সেঙ্কই একো েীে সক েুহ  মঙ্ন িাগঙ্ি। 
ড়িঙ্জ্ঞস করব?’ 

‘সিঙ্ র মেও ব ঙ্ে পাঙ্রন। কুঙ্মঙ্ে আপনর সিঙ্  এবং আপনার 
সব মা সডবরার সাঙ্ে আমার সদখা হঙ্য়ঙ্ি’। 

‘সদখা হঙ্য়ঙ্ি? োঙ্দর সাঙ্ে? ড়কন্তু ওরা সো ব্ল্যাক িস-এর হাঙ্ে বন্দী’। 
‘কযাঙ্মরুঙ্ন আসার আঙ্গ োঙ্দর সাঙ্ে আড়ম একই সরষ্টহাউঙ্স ড়ি াম 

কঙ্য়কড়দন’। 
বঙ্  আহমদ মুসা োঙ্দরঙ্ক ড়কোঙ্ব উিার কঙ্র োর কাড়হনী ব  । 
ড়বিঙ্য় প্রায় বাকঙ্রাধ হঙ্য় সগ  ডঃ ড়ডিরড়িঙ্সর। ড়কিুক্ষণ্ পর ব  , 

‘েুড়ম... েুড়ম উিার কঙ্রি োঙ্দরও! কঙ্ব? 
আহমদ মুসা োড়রখ ব  । 
ডঃ ড়ডিরড়িস ব  , ‘আড়ম সো ঐ োড়রঙ্খই ড়কডোপ হই’। 
‘আমরা িাড়ন। ড়কড্ন্োপ সঠকাবার িঙ্ে আমরা ড়বমান বন্দঙ্র 

ড়গঙ্য়ড়ি াম। ড়কন্তু সদরী হঙ্য়ড়ি । যখন ওরা ড়কডোপ কঙ্র পা াড়ে , েখন 
আমরা রাস্তায়। আমরা বযেয হঙ্য়ড়ি াম’। 

‘আমার ড়কডোপ হওয়ার ড়বষয় আঙ্গই িানঙ্ে?’ 
‘অনুমান কঙ্রড়ি াম’। 
‘ড়কোঙ্ব’?’ 
‘সস অঙ্নক কো’। 
‘আমার সিঙ্  ও সব মাঙ্ক উিার করার পর ড়ক করঙ্ ?’ 
আহমদ মুসা সংঙ্ক্ষঙ্প কাড়হনী বণ্যনা কর । োরপর ব  , ‘উিাঙ্রর 

পর যখন ওঙ্দর ড়কডোপ করার কারণ্ িানঙ্ে পার াম এবং যখন িান াম 
আপড়ন কুঙ্মঙ্ে আসঙ্িন, েখন ড়নড়িে হঙ্য়ড়ি াম আপনার সিঙ্  ও সব মা ওাঁঙ্দর 
হােিািা হবার পর ওরা আপনাঙ্ক ড়কডোপ করঙ্ব’। 
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‘অসাধারণ্ বুড়ি সোমার। প্রশংসা কঙ্র সোমাঙ্ক খাঙ্ো করঙ্বা না। 
আমার সিঙ্  ও সব মা সকমন ড়ি ? ওঙ্দর সকান প্রকার ক্ষড়ে হয়ড়ন সো? 
শয়োনরা সয বার বার বঙ্ ঙ্ি আমার সিঙ্  ও সব মা ওঙ্দর হাঙ্ে রঙ্য়ঙ্ি?’ 

‘আপনাঙ্ক দুবয  করার িঙ্ে ড়মেযা কো বঙ্ ঙ্ি। আপনার সিঙ্  ও 
সব মা ো ই ড়ি ’। 

‘ঈশ্বরঙ্ক ধেবাদ। ঈশ্বর সোমার মগ  করুন। সোমার এসব কো শুঙ্ন 
আমার সক েুহ  আরও সবঙ্িঙ্ি। আমার প্রঙ্ের ড়ক িবাব সদঙ্ব?’ 

‘ড়ক প্রে?’ 
‘সোমার সম্পঙ্কয সামাে ড়কিু শুঙ্নড়ি ওমর বায়ার কাঙ্ি। সস ব ঙ্ো, 

‘একিন স াক আঙ্ি, সসই শুধু পাঙ্র আমাঙ্দর উিার করঙ্ে। অবঙ্শঙ্ষ সসই 
‘একিন’ েুড়ম আমাঙ্দর উিার করঙ্ । েুড়ম সক বৎস?’ 

‘সদবার মে ড়বঙ্শষ পড়রচয় আমার সনই। সকান সদঙ্শর সকান পঙ্দ আড়ম 
ড়ি াম না। সকান ড়বষঙ্য় ড়বঙ্শষজ্ঞ ড়ি াম এমন পড়রড়চড়ে আমার সনই। আমার 
সিাট্ট একো নাম আঙ্ি- আহমদ মুসা’। 

সোঙ্রর িাাঁকা রাস্তা ধঙ্র েীে গড়েঙ্ে চ ড়ি  গাড়ি। 
গাড়ি পূণ্য গড়েঙ্ে চ া শুরু করঙ্  আহমদ মুসা ও ডঃ ড়ডিরড়িঙ্সর 

মঙ্ধয কো আর চ   না। 
গাড়ি চা াড়ে  আহমদ মুসাই। 
গাড়ি প্রেঙ্ম চীি িাড়ষ্টঙ্সর বাসায় সনওয়াই ড়ঠক কঙ্রঙ্ি আহমদ মুসা। 

সসখাঙ্ন ডঃ ড়ডিরড়িঙ্সর সাঙ্ে ওমর বায়াঙ্ক সরঙ্খ ফ্রাড়িস বাইকঙ্ক রাখার 
িঙ্ে যাঙ্ব রাড়শদীর বাড়িঙ্ে। রাড়শদীর বাড়িঙ্ে নয় অে সকাোও োঙ্ক রাখঙ্ে 
হঙ্ব। 

অন্ধকার েখঙ্না পুঙ্রাপুড়র কাঙ্েড়ন। 
আহমদ মুসার গাড়ি চীি িাড়ষ্টঙ্সর সগঙ্ে ড়গঙ্য় দাাঁিা । 
আহমদ মুসা সদখ , চীি িাড়িঙ্সর বাড়ির চারড়দক ড়ঘঙ্রই পুড় শ 

পাহারা। 
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সগঙ্ে পুড় ঙ্শর একড়ে গাড়ি দাাঁড়িঙ্য়। গাড়িঙ্ে বঙ্স আঙ্ি চারিন 
পুড় শ। 

আহমদ মুসার গাড়ি দাাঁিাঙ্েই গাড়ি সেঙ্ক চারিন পুড় শ েিাক কঙ্র 
সনঙ্ম সষ্টনগান বাড়গঙ্য় এড়গঙ্য় এ । 

আহমদ মুসা  াি ড়দঙ্য় নাম  গাড়ি সেঙ্ক। পুড় ঙ্শর সামঙ্ন ড়গঙ্য় 
ব  , ‘আমাঙ্ক সগেমযাঙ্নর কাঙ্ি ড়নঙ্য় চ ুন’। 

পুড় শ আহমদ মুসাঙ্ক সাচয কর । পঙ্কঙ্ে সকান অস্ত্র সপ  না। 
পঙ্কঙ্ের ড়রে বারড়ে আহমদ মুসা ওঙ্কাচা’র কাঙ্ি সরঙ্খ এঙ্সঙ্ি। 
পুড় শ আহমদ মুসাঙ্ক ড়নঙ্য় সগ  সগঙ্ের দাঙ্রায়াঙ্নর কাঙ্ি। 
দাঙ্রায়ানড়ে আহমদ মুসার অপড়রড়চে। আহমদ মুসা সসড়দন ড়বঙ্কঙ্  সয 

দাঙ্রায়ানঙ্ক সদঙ্খড়ি  সস এ নয়। আহমদ মুসা সগেমযানঙ্ক ব  , ‘আপড়ন চীপ 
িাড়িস সাঙ্হবঙ্ক িানান, ডঃ ড়ডিরড়িসঙ্ক আনা হঙ্য়ঙ্ি’। 

‘োাঁঙ্ক এখন সেড় ঙ্িান করা যাঙ্ব না’। 
‘োহঙ্  কাঙ্ক করা যাঙ্ব?’ 
‘ড়প,এ, সাঙ্হব এঙ্  পর’। 
‘িাড়িস সাঙ্হঙ্বর সরাসড়র সেড় ঙ্িান সনই? 
‘আড়ম িাড়ন না’। 
‘আমার কাঙ্ি আঙ্ি নম্বারো। ড়নন’। বঙ্  আহমদ মুসা সেড় ঙ্িান 

নম্বারো সগেমযানঙ্ক সদবার িঙ্ে হাে বািা । 
‘এ সময় স্যারঙ্ক সেড় ঙ্িান করঙ্ে পারঙ্বা না’। 
আহমদ মুসা পুড় শ অড়িসাঙ্রর ড়দঙ্ক সচঙ্য় ব  , ‘আপড়ন করুন, 

বযাপারো খুবই গুরুত্বপূণ্য’। 
‘গুরুত্বো আমাঙ্ক বুঝঙ্ে হঙ্ব’। ব   পুড় শ অড়িসার। 
এই সময় সগেমযান েিাক কঙ্র সসািা হঙ্য় দাাঁড়িঙ্য় ব  , ‘আপনার 

সগে সেঙ্ক একেু সঙ্র দাাঁিান। সিাে মযাডাম এড়দঙ্ক আসঙ্িন’। 
বঙ্ ই সগঙ্ের িানা া সেঙ্ক সস সঙ্র দাাঁিা । 
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সগঙ্ের মাঝ বরাবর ড়েন ড়িে ড়ষ্ট  ড়শঙ্ে ঢাকা। ড়নঙ্চর এক ড়িে এবং 
উপঙ্রর এক ড়িে িাাঁকা। সগঙ্ের পাঙ্শ এঙ্  সমাো ড়ষ্ট বাঙ্রর পাশ ড়দঙ্য় 
সেেঙ্রর সবড়কিুই সদখা যায়। 

আহমদ মুসা সদখ , সরাঙ্সড় ন িুঙ্ে আসঙ্ি। োর পরঙ্ন ট্র্যাক সুযে। 
োর সপিঙ্ন সপিঙ্ন আসঙ্ি আঙ্রকিন। োর গাঙ্য়-মাোয় চাদর সদঙ্খই বুঝ , 
ও সডানা হঙ্ব। 

আহমদ মুসা িুঙ্ে আসা সরাঙ্সড় ঙ্নর কণ্ঠ শুনঙ্ে সপ । সস ড়চৎকার কঙ্র 
ব ঙ্ি, ‘খুঙ্  দাও দরিা, খুঙ্  দাও দরিা’। 

সগে খুঙ্  সগ । 
‘আহমদ মুসা োই আপড়ন ড়িঙ্রঙ্িন?’ বঙ্  সগঙ্ের কাঙ্ি এঙ্স 

সরাঙ্সড় ন হাাঁেু সগঙ্ি বঙ্স দু’হাে উপঙ্র েুঙ্  উর্ধ্যমূখী হঙ্য় ব  , ‘ঈশ্বর েুড়ম 
দয়া ু, েুড়ম আমাঙ্দর কো শুঙ্নশ’। আঙ্বগ রুি োর কণ্ঠ। 

সডানা এঙ্স সরাঙ্সড় ঙ্নর সপিঙ্ন দাাঁিা । োর ড়ির দৃড়ষ্ট আহমদ মুসার 
উপর ড়নবি। োর সচাঙ্খ অশ্রু, সঠাাঁঙ্ে হাড়স। 

আহমদ মুসা সরাঙ্সড় ঙ্নর ড়দঙ্ক এড়গঙ্য় ব  , ‘শুধু আড়ম আড়সড়ন 
সরাঙ্সড় ন, ডঃ ড়ডিরড়িস এবং ওমর বায়াঙ্কও উিার কঙ্র এঙ্নড়ি। সোমার 
আব্বাঙ্ক খবরো িানাও’। 

‘ড়ক ডঃ ড়ডিরড়িস মুক্ত? সকাোয় ড়েড়ন? গাড়িঙ্ে? যাই আব্বাঙ্ক খবর 
সদই’। বঙ্  সরাঙ্সড় ন সদ ি ড়দ  বাড়ির ড়দঙ্ক। 

আহমদ মুসা োর গাড়ির সপিন ড়দঙ্ক োড়কঙ্য় ব  , ‘ওঙ্কাচা েুড়ম 
গাড়ি ড্রাইে কঙ্র গাড়ি বারান্দায় ড়নঙ্য় এস’। 

গাড়ি চ ঙ্ে শুরু কর । 
আহমদ মুসা ও সডানা পাশাপাড়শ হাাঁেঙ্ে  াগ । 
সডানার মুখ ড়নচু। 
আহমদ মুসার মুখও ড়নচু। 
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সডানা োর ডান হাে ড়দঙ্য় োর আহে বাম হােো ধঙ্র ড়ি । আঙ্স্ত 
হােো সিঙ্ি ড়দঙ্য় ডান হাে ড়দঙ্য় পঙ্কে সেঙ্ক রুমা  সবর কঙ্র সচাখ মুঙ্ি ড়নঙ্য় 
ব  , ‘েুড়ম ড়ঠক আি সো? েুড়ম ো  আি সো?’ 

‘আ হামদুড় িাহ। একদম ো । েুড়ম সকমন আি?’ 
সডানা সকান িবাব ড়দ  না। োর মুখ ড়নচু। হঠাৎ কঙ্রই োর মুখো 

আবার সবদনাড়িষ্ট হঙ্য় উঙ্ঠঙ্ি। 
আহমদ মুসা একবার সসড়দঙ্ক চাই । 
ড়কিু ব ার িঙ্ে মুখ খুঙ্ ড়ি  আহমদ মুসা। 
ড়কন্তু োর আঙ্গই সডানা ব  , ‘েুড়ম ড়ঠকানা ড়দঙ্য় যাওড়ন সকন?’ সডানার 

কণ্ঠ োড়র। 
আহমদ মুসা আঙ্রকবার চড়কঙ্ে সডানার ড়দঙ্ক চাই । োরপর ব  , 

‘আড়ম দুঃড়খে সডানা। ড়কন্তু েুড়ম িান সকন আড়ম অোয়ো কঙ্রড়ি’। 
‘সসই িঙ্েই দুঃখো আমার সবশী। েুড়ম শুধু সডানার নও, েুড়ম সকাড়ে 

মি ুম মানুঙ্ষর। োহঙ্  সকন েুড়ম এক সডানার ড়নরাপত্তার কো এমন কঙ্র 
োবঙ্ব সোমাঙ্ক ড়বপদগ্রস্ত কঙ্রও’। 

‘সকন োড়ব সসোও েুড়ম িান। সঘার যুিঙ্ক্ষঙ্েও শাড়ন্তর একো োাঁবু 
োঙ্ক, িীবঙ্নর োকঙ্ব না সকন?’ 

‘আড়ম সোমার সাঙ্ে এখন েঙ্কয যাব না। ড়কন্তু ব ব, সোমার সপিঙ্ন 
যারা োকঙ্ব, োঙ্দর চ ার পে ড়চড়িে কঙ্র যাওয়া সোমারই দাড়য়ত্ব, সডানাঙ্ক 
অন্ধকাঙ্র রাখ ক্ষড়ে সনই’। সডানার সেিা কণ্ঠ। 

‘আড়ম শুরুঙ্েই দুঃখ প্রকাশ কঙ্রড়ি। েুড়ম ক্ষমা করঙ্ে পারড়ন সডানা?’ 
‘আড়ম ড়নঙ্ির িঙ্ে ড়কিুই ব ড়ি না, ব ড়ি সকাড়ে মি ুঙ্মর পঙ্ক্ষ। 

োঙ্দর স্বাঙ্েযই েুড়ম সকাোয় ড়ক করি সোমার সপিঙ্নর স াকঙ্দর ো িানা 
দরকার’। 

‘সোমার রঙ্ক্ত রঙ্য়ঙ্ি রািয পড়রচা না, প্রিা পড়রচা নার অড়েজ্ঞো। 
েুড়ম সুন্দর বঙ্ ি সডানা। আড়ম চাইঙ্  ড়ক হঙ্ব, েুড়ম একিঙ্নর নও সবার হঙ্য় 
উঠি’। ম্লান হাস  আহমদ মুসা। 
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‘না, আড়ম সডানা সিাঙ্সিাইন নারী ড়হঙ্সঙ্ব একিঙ্নর। ড়কন্তু সমাি ও 
িাড়ের একিন সদস্য ড়হঙ্সঙ্ব সকঙ্ র প্রড়ে দাড়য়ত্ব আঙ্ি, সয দাড়য়ত্ব েুড়মও 
পা ন কর। আমার এ দাড়য়ত্ব পা নও সোমার চাওয়ার বাইঙ্র হঙ্ে পাঙ্র না’। 

‘আহমদ মুসা ড়কিু ব ঙ্ে যাড়ে । সডানা বাধা ড়দঙ্য় সহঙ্স ব  , ‘আর 
ড়কিু ব ঙ্ে হঙ্ব না। সদখ, সরাঙ্সড় ঙ্নর, আব্বা আসঙ্িন’। 

গাড়ি েখন গাড়ি বারান্দায় দাাঁড়িঙ্য় সগঙ্ি। 
সরাঙ্সড় ঙ্নর আব্বা চীি িাড়িস উসাম বাইক সনঙ্ম আসঙ্িন গাড়ি 

বারান্দায়। 
আহমদ মুসা ও সডানাও ড়গঙ্য় সপ াঁি  সসখাঙ্ন। 
চীি িাড়িস উসাম বাইক আহমদ মুসাঙ্ক সদখঙ্ে সপঙ্য়ই িুঙ্ে এঙ্স 

িড়িঙ্য় ধর । ব  , ‘বাবা েুড়ম মানুষ নও, সদবদূে। স্বয়ং ঈশ্বর সোমার হাে 
ড়দঙ্য় কাি কঙ্রন’। 

বঙ্  আহমদ মুসাঙ্ক সিঙ্ি ড়দঙ্য় ব  , ‘সকাোয় আমার স্যার, আমার 
ড়পো’। 

েেক্ষঙ্ণ্ ডঃ ড়ডিরড়িস, ওমর বায়া এবং ওঙ্কাচা গাড়ি সেঙ্ক সনঙ্মঙ্ি। 
আহমদ মুসাঙ্ক সিঙ্ি ড়দঙ্য়ই উসামবাইক ড়গঙ্য় িড়িঙ্য় ধর  ডঃ 

ড়ডিরড়িসঙ্ক। 
োর অঙ্নকক্ষণ্ এঙ্ক অপরঙ্ক িড়িঙ্য় ধঙ্র োক । উসাম বাইঙ্কর দুই 

সচাখ অশ্রুঙ্ে েঙ্র উঙ্ঠঙ্ি। 
ডঃ ড়ডিরড়িস উসাম বাইঙ্কর ড়পঠ চাপঙ্ি সান্ত্বনা ড়দঙ্য় োঙ্ক িাি  

এবং ব  , ‘আমার ড়কডোপ সযমন আকড়িক, মুড়ক্তও সেমড়ন আকড়িক’। 
‘ঈশ্বরঙ্ক ধেবাদ। আর ধেবাদ এই ড়বিয়কর যুবকঙ্ক’। আহমদ 

মুসাঙ্ক সদড়খয় ব   চীি িাড়িস উসাম বাইক। 
‘োর ড়বিয়কর কীড়েযর কো আরও শুঙ্নড়ি। পড়রচয় এখনও িানঙ্ে 

পাড়রড়ন’। 
‘ড়ক ব ড়ন’। বঙ্  চীি িাড়িস োকা  আহমদ মুসার ড়দঙ্ক। 
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‘সস ব া যাঙ্ব’। বঙ্  আহমদ মুসা ওমর বায়াঙ্ক পড়রচয় কড়রঙ্য় ড়দ  
চীি িাড়িঙ্সর সাঙ্ে। 

োরপর ‘ওঙ্কাচা’সক সদড়খঙ্য় ব  , ‘ওর নাম ওঙ্কাচা। ওর সম্পঙ্কয 
অঙ্নক কো আঙ্ি। ও আমাঙ্দর মূ যবান সাহাযয কঙ্রঙ্ি’। 

ওঙ্কাচা’র ড়পঠ চাপিাঙ্ে ড়গঙ্য় চীি িাড়িঙ্সর সচাখ পি  গাড়ির 
সেেঙ্র। সস সদখঙ্ে সপ , গাড়ির সমঙ্ঝয় পঙ্ি আঙ্ি হাে-পা বাাঁধা সংজ্ঞাহীন বা 
ঘুমন্ত একিন স াক। 

চীি িাড়িস ড়বড়িে দৃড়ষ্টঙ্ে োকা  আহমদ মুসার ড়দঙ্ক। 
আহমদ মুসা বুঝ । ব  , ‘আপড়ন না সদখঙ্ ই ো  ড়ি । যাক, উড়ন 

‘ওকুয়া’ এবং ‘সকাক’-এর প্রধান ফ্রাড়িস বাইক। প্রঙ্য়ািঙ্ন ওঙ্ক আনা হঙ্য়ঙ্ি, 
প্রঙ্য়ািন সশষ হঙ্  সিঙ্ি সদয়া হঙ্ব’। 

বঙ্  আহমদ মুসা ‘ওঙ্কাচা’র ড়দঙ্ক সচঙ্য় ব  , ‘ওঙ্কাচা েুড়ম গাড়িঙ্ে 
ওঠ। ওর পাঙ্শ বস। আড়ম ড্রাইড়েং ড়সঙ্ে বসড়ি’। 

োরপর চীি িাড়িঙ্সর ড়দঙ্ক সচঙ্য় ব  , ‘ওমর বায়া এখন এখাঙ্ন 
োকঙ্ি। আড়ম ড়িঙ্র এঙ্স ড়নঙ্য় যাব’। 

‘সোমরা সকাোয় যাে?’ ব   চীি িাড়িস। 
‘রাড়শদীর ওখাঙ্ন যাই। ফ্রাড়িস বাইকঙ্ক সকাোয় রাখব োর পরামশয 

ড়নঙ্ে হঙ্ব’। 
‘ড়ঠক আঙ্ি যাঙ্ব। দু’ড়মড়নে বস। চ  সেেঙ্র’। বঙ্  হাাঁেঙ্ে শুরু কর  

চীি িাড়িস ডঃ ড়ডিরড়িসঙ্ক ড়নঙ্য়। 
‘এই অবিায় বসা সকমন হঙ্ব?’ 
‘সোমার িঙ্ে সব অবিাই মাড়নঙ্য় যায়। ড়চন্তা কঙ্রা না। চ ’। 
সডানা এবং সরাঙ্সড় ন আঙ্গই সেেঙ্র চঙ্  ড়গঙ্য়ড়ি । 
‘গাড়ির দরিাগুঙ্ া  ক কর। চ  ড়গঙ্য় একেু বড়স। সোমার অসুড়বধা 

হঙ্ব না সো?’ ব   আহমদ মুসা ওঙ্কাচাঙ্ক। 
ওঙ্কাচা চাড়ব হাঙ্ে গাড়ির ড়দঙ্ক এগুঙ্ে এগুঙ্ে ব  , ‘না অসুড়বধা হঙ্ব 

না। আমার খুব আনন্দই সবাধ হঙ্ে’। 
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 ‘ওঙ্কাচা গাড়ি  ক কঙ্র ড়িঙ্র এঙ্  আহমদ মুসা, ওঙ্কাচা ও ওমর 
বায়া চীি িাড়িঙ্সর ড়পঙ্ি ড়পঙ্ি প্রঙ্বশ কর  বাড়ির সেেঙ্র। 

 
 
 
চীি িাড়িস উসাম বাইক ও ডঃ ড়ডিরড়িঙ্সর অনুঙ্রাঙ্ধ আহমদ 

মুসাঙ্ক অড়েযাঙ্নর সগাো কাড়হনী ব ঙ্ে হঙ্ া। 
োিািা আঙ্ি সয কো আহমদ মুসা ব ঙ্ে পাঙ্রড়ন। কারণ্ আহমদ মুসা 

বঙ্স োর কো শুরু করার আঙ্গই রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা, মুহািদ ইঙ্য়ড়কড়ন,  ায় া 
ইঙ্য়সুঙ্গা, িাঙ্েমা মুঙ্নকা এঙ্স ড়গঙ্য়ড়ি । 

সরাঙ্সড় ন োর আব্বাঙ্ক ডাকঙ্ে এঙ্সই  ায় াঙ্ক সেড় ঙ্িান কঙ্র 
ড়দঙ্য়ড়ি । সেড় ঙ্িান সপঙ্য়ই ওরা িুঙ্ে এঙ্সঙ্ি। 

আহমদ মুসা োর অড়েিান কাড়হনী সশষ কঙ্র োমঙ্েই চীি িাড়িস 
উসাম বাইক ওঙ্কাচাঙ্ক উঙ্েশ্য কঙ্র ব  , ‘বাবা আমরা সোমার কাঙ্ি কৃেজ্ঞ। 
েুড়ম ড়বরাে েযাগ স্বীকার কঙ্রি’। 

‘আহমদ মুসা োই আমাঙ্ক নেুন িীবন ড়দঙ্য়ঙ্িন, আমাঙ্দর 
পড়রবারঙ্ক, সগােঙ্ক ড়বরাে এক হানাহাড়ন সেঙ্ক বাাঁড়চঙ্য়ঙ্িন। োর েু নায় আড়ম 
যা কঙ্রড়ি ো খুবই সামাে’। ব   ওঙ্কাচা  ড়িে কঙ্ণ্ঠ। 

ডঃ ড়ডিরড়িস আহমদ মুসাঙ্ক  ক্ষয কঙ্র ব  , ‘আড়ম ও ওমর বায়া 
সোমার রঙ্ক্তর সকউ নই। এরপরও সাক্ষাৎ মৃেযুঙ্ক হাঙ্ে ড়নঙ্য় ঐোঙ্ব 
শত্রুপুরীঙ্ে প্রঙ্বশ কঙ্রড়িঙ্  েুড়ম। ওঙ্দর হাঙ্ে বন্দী হবার পর আিঙ্সাস হয়ড়ন 
সোমার?’ 

‘এো খুব বি হঙ্ া? মানুষ মানুঙ্ষর িঙ্ে িীবন সদয়র দৃষ্টান্ত ইড়েহাস 
েরা’। ব   আহমদ মুসা। 

‘প্রায় এক কুড়ি স াকঙ্ক সোমার হেযা করঙ্ে হঙ্য়ঙ্ি। সোমার ড়কি ু
মঙ্ন হয়ড়ন, ড়কিু মঙ্ন হঙ্ে না?’ ব   চীি িাড়িস। 

আহমদ মুসা মো ড়নচু কর । েৎক্ষণ্াৎ িবাব ড়দ  না। 
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একেু পর মুখ েু  । ব  , ‘একো অেযন্ত নািুক প্রে কঙ্রঙ্িন িনাব। 
এ ড়নঙ্য় োবঙ্ে আমাঙ্ক েয় কঙ্র। ওঙ্দর ১৮ িঙ্নর সবার ড়নিয় মা, স্ত্রী, সিঙ্ -
সমঙ্য় আঙ্ি। ওরা হয়ঙ্ো উিুখ হঙ্য় োকঙ্ব োঙ্দর ড়প্রয়িন কখন ড়িরঙ্ব সস 
অঙ্পক্ষায়। ড়কন্তু যখন শুনঙ্ব ঐ হৃদয় ড়বদারক খবর, েখন সসখাঙ্ন সৃড়ষ্ট হঙ্ব এক 
হৃদয় ড়বদারক দৃঙ্শ্যর। সন্তান হারা মা, স্বামী হারা স্ত্রী, ড়পো হারা সন্তানঙ্দর বুক 
িাো কান্ন োমঙ্ব ড়কোঙ্ব, সান্ত্বনা পাঙ্ব োরা ড়কঙ্স, সকমন কঙ্র?’ 

আহমদ মুসার সশষ কোগুঙ্ া কাাঁপড়ি  প্রব  এক উচ্ছ্বাঙ্স। সচাখ দু’ড়ে 
ড়সক্ত হঙ্য় উঙ্ঠড়ি  োর। 

আহমদ মুসা সেঙ্মড়ি । 
কাঙ্রা মুঙ্খ সকান কো সনই। সকঙ্ র ড়বিয় িড়িে োড়র দৃড়ষ্ট আহমদ 

মুসার উপর ড়নবি। 
আহমদ মুসা োর সচাখ মুঙ্ি ব  , ‘আড়ম এ িঙ্ে সপিঙ্ন োকাই না 

িনাব। োকাঙ্  সামঙ্ন এগুঙ্ে পারঙ্বা না’। 
‘এে অনুেুড়েপ্রবন মন ও আঙ্বগ ড়সক্ত হৃদয় ড়নঙ্য় েুড়ম ড়কোঙ্ব এে 

বি কড়ঠন দাড়য়ত্ব পা ন কর আহমদ মুসা?’ ড়বিয় িড়িে কঙ্ণ্ঠ ব   চীি 
িাড়িস উসাম বাইক। 

‘অোঙ্য়র প্রড়েড়বধান ও সুড়বচাঙ্রর দাবী সহিাে সব অনুেুড়ে ও 
আঙ্বঙ্গর সচঙ্য় বি বঙ্ ই হয়ঙ্ো’। 

‘মানড়বক অনুেুড়ে ও আঙ্বঙ্গর দাবীঙ্ক ড়ক কখনই বি কঙ্র সদখা যাঙ্ব 
না?’ ব   সরাঙ্সড় ন। 

‘যাঙ্ব, যড়দ ো সুড়বচাঙ্রর পড়রপন্থী না হয় এবঙ অোঙ্য়র সাহাযয না 
কঙ্র’। ব   আহমদ মুসা। 

‘োহঙ্  মানড়বকো সো কড়টডশনা  হঙ্য় যাঙ্ে’। সরাঙ্সড় ন ব  । 
‘অবশ্যই কড়টডশনা  হঙ্ব। কড়টডশনা  না হঙ্  মানুষ যা করঙ্ব, োবঙ্ব 

োই যড়দ মানড়বকোর নাঙ্ম ববধ হঙ্য় যায়, োহঙ্  মানব সমাি বে সমাঙ্ি 
পড়রণ্ে হঙ্ব’। 
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‘োয়-অোঙ্য়র সংঘাে অেযাৎ হানাহাড়নর হাে সেঙ্ক োহঙ্  সো বাাঁচা 
যাঙ্ে না। রক্তপাে, মানবোর িন্দন সো োহঙ্  সদঙ্খই সযঙ্ে হঙ্ব। সমাধান 
সকাোয়?’ ব   সরাঙ্সড় ন আবার। 

‘যাঙ্ক েুড়ম মানবোর িন্দন ব ি, সসো মানুঙ্ষর িন্দন, মানবোর 
নয়। মানবোর িন্দন আঙ্স শুধু িাঙ্ ঙ্মর িু ুম সেঙ্ক। এ িু ুঙ্ম মি ুঙ্মর 
মানবোও কাাঁঙ্দ, িাঙ্ ঙ্মর মনুষত্ব বা মানবোও কাাঁঙ্দ। মানবো বা মনুষঙ্ত্বর 
এই িন্দঙ্নর সাঙ্ে মানুঙ্ষর িন্দঙ্নর পােযকয আঙ্ি। সবকায়দায় পিঙ্  
িাঙ্ মরাও কাাঁঙ্দ। এই িন্দন মানুঙ্ষর, মানবো বা মনুষঙ্ত্বর িন্দন নয়’। 
একেু োম  আহমদ মুসা। 

োরপর আবার শুরু কর , ‘েুড়ম সংঘাঙ্ের অবসান সচঙ্য়ি। এো 
সকঙ্ রই কাময। অোঙ্য়র শড়ক্তঙ্ক পরােুে কঙ্র এবং পরােুে সরঙ্খ োয় ও 
সুড়বচাঙ্রর প্রড়েষ্ঠা করঙ্ে পারঙ্ ই শুধু এই কামনা পুরণ্ হঙ্ব। 

ড়কন্তু এই আদশয পড়রঙ্বশ সকানড়দন আসঙ্ব ব া মুড়ি । কারণ্ শয়োড়ন 
শড়ক্তর পদচারণ্া ড়কয়ামঙ্ের পূবয পযযন্ত োকঙ্ব। সসই সাঙ্ে োকঙ্ব মানুঙ্ষর 
স াে,  া সা এবং স্বােযপরোর শড়ক্তশা ী প্রবণ্ো। মানুঙ্ষর এ কু-প্রবণ্োঙ্ক 
শয়োন োর স্বাঙ্েয বযবহার কঙ্র সংঘাে বাধাঙ্বই’। 

‘োহঙ্  আর করার ড়ক োক ?’ ব   সরাঙ্সড় ন। 
হাস  আহমদ মুসা। ব  , ‘সকন করার মে কাি সো আরও বাি । 

অমগঙ্ র শড়ক্ত শয়োন অোয়-অড়বচাঙ্রর রািত্ব কাঙ্য়ঙ্ম যে েৎপর হঙ্ব, 
মগঙ্ র শড়ক্তঙ্ক োয় ও সুড়বচার কাঙ্য়ঙ্ম েেই েৎপর হঙ্ে হঙ্ব। করার ড়কিু 
োক  না ব ি সকন?’ 

‘োহঙ্  সংঘােই মানুঙ্ষর অবধাড়রে োগয হঙ্য় দাাঁিাঙ্ে’। 
‘এবং এোই িীবন’। 
‘োহঙ্  শাড়ন্ত?’ 
‘মগঙ্ র শড়ক্ত োয় ও সুড়বচার প্রড়েষ্ঠায় সয সংগ্রাম কঙ্র, ো শাড়ন্তর 

িঙ্েই। ড়কন্তু শাড়ন্ত যড়দ না আঙ্স, েবুও শাড়ন্তর সংগ্রাঙ্মর মঙ্ধযই মানব িীবঙ্নর 
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সাি য। এবং এর িঙ্ে মানুষ পরকাঙ্  পাঙ্ব পরম পুরষ্কার, অনন্ত এক শাড়ন্তর 
িীবন’। 

‘আপড়ন িীবন সেঙ্ক পরিীবঙ্ন চঙ্  সগঙ্ ন’। 
‘স্বাোড়বক। অড়ে সংড়ক্ষপ্ত এই িীবন সো অনন্ত পরিীবঙ্ন প্রঙ্বঙ্শর 

একো ড়েড়কে ঘর মাে’। 
‘ধেবাদ্ বন্দুক হাঙ্ে আপড়ন যেো দক্ষ, ধাড়মযকোর ড়দক ড়দঙ্য় আপড়ন 

েেোই দক্ষ’। 
‘ড়ঠক বঙ্ ি মা। আমার প্রঙ্েরও িবাব সপঙ্য় সগড়ি। ড়বিবী ড়হঙ্সঙ্ব 

আহমদ মুসা যে বি, োর মানবোঙ্বাধও েে বি’। ব   সরাঙ্সড় ঙ্নর আব্বা 
উসাম বাইক। 

সেড় ঙ্িান সবঙ্ি উঠ । 
সরাঙ্সড় ন ড়গঙ্য় সেড় ঙ্িান ধর । সেড় ঙ্িান ধঙ্রই ব  , ‘আব্বা 

সোমার সেড় ঙ্িান’। 
বঙ্  কডযঙ্ স সেড় ঙ্িান এঙ্ন সরাঙ্সড় ন োর আব্বার হাঙ্ে ড়দ । 
‘মাি করঙ্বন, সেড় ঙ্িানো ধঙ্র সনই’। সবার ড়দঙ্ক সচঙ্য় কো কয়ড়ে 

বঙ্  চীি িাড়িস সেড় ঙ্িাঙ্ন কো ব ঙ্ে শরু কর । 
অঙ্নকক্ষণ্ ধঙ্র সেড় ঙ্িাঙ্ন কো হঙ্ া। চীি িাড়িস কো ব   কম, 

‘ইঙ্য়স’, ‘সনা’ ধরঙ্নর দু একো। অড়ধকাংশ সময়ই শুনঙ্ া। 
শুরুঙ্েই চীি িাড়িঙ্সর সচহারায় ড়কিু পড়রবেযন এঙ্সড়ি । 

োড়কঙ্য়ড়ি  আহমদ মুসার ড়দঙ্ক। 
োর ড়দঙ্ক চীি িাড়িসঙ্ক োকাঙ্ে সদঙ্খই আহমদ মুসা বুঝঙ্ে 

সপঙ্রড়ি  ড়নিয় কোর মঙ্ধয আহমদ মুসার কো এঙ্সঙ্ি। 
োর সম্পঙ্কয সক কো ব ঙ্ি ওাঁর সাঙ্ে? প্রে িাগ  আহমদ মুসার মঙ্ন। 

ওকুয়ার সকউ? না, ড়পঙ্য়ঙ্র পঙ্ র মৃেুু্য এবং ফ্রাড়িস বাইক বন্দী হবার পর চীি 
িাড়িঙ্সর সাঙ্ে োর সম্পঙ্কয আঙ্ াচনার সকউ সনই। 

োহঙ্ ? 
এ প্রঙ্ের উত্তর খুাঁঙ্ি সপ  না আহমদ মুসা। 
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সেড় ঙ্িাঙ্ন কো ব া সশষ হঙ্ া চীি িাড়িস উসাম বাইঙ্কর। 
সেড় ঙ্িান পাঙ্শ রাখ  চীি িাড়িস। 
প্রেঙ্ম আহমদ মুসার ড়দঙ্ক োকা । োরপর ডঃ ড়ডিরড়িঙ্সর ড়দঙ্ক 

একবার োড়কঙ্য় ব  , ‘আহমদ মুসার িঙ্ে ড়কিু ো  খবর রঙ্য়ঙ্ি’। 
‘কার সেড় ঙ্িান ড়ি  িনাব?’ ব   আহমদ মুসা। 
‘আমাঙ্দর  ’ সসঙ্িোরী  াউস সমইড়ড’র’। 
‘ ’ সসঙ্িোরী? ড়ক কো ড়েড়ন ব ঙ্ ন?’ 
নঙ্ি-চঙ্ি বস  চীি িাড়িস। োরপর ব  , ‘আহমদ মুসার পড়রচয় 

পাবার পর আড়ম মঙ্ন কঙ্রড়ি াম সস মুসড় ম ড়বঙ্শ্ব অেযন্ত িনড়প্রয়, ড়কন্তু সস সয 
অমুসড় ম রাষ্ট্রগুঙ্ ারও এে ড়প্রয় ো োবঙ্ে পাড়রড়ন’। 

‘ড়ক হঙ্য়ঙ্ি? উড়ন ড়ক ব ঙ্ ন আব্ব?’ ব   সরাঙ্সড় ন। 
‘ব ড়ি। ড়িড় ড়স্তন, সস ড়দ আরব, ড়মন্দানাও, মধয এড়শয়া মুসড় ম 

প্রিােন্ত্র, আিগাড়নস্তান ইস ামী প্রিােন্ত্র, ব কান প্রিােন্ত্র, আিার বাইিান 
প্রিােন্ত্র প্রেড়ৃে সদঙ্শর সপ্রড়সঙ্ডটে গেকা  আমাঙ্দর প্রড়সঙ্ডঙ্টের সাঙ্ে এবং 
প্রধানমন্ত্রীর সাঙ্ে কো বঙ্ ঙ্িন। োরা িাড়নঙ্য়ঙ্িন, মুসড় ম িনগঙ্ণ্র ড়প্রয় 
সনো আহমদ মুসাঙ্ক ওকুয়া এবং ব্ল্যাক িস কযাঙ্মরুঙ্ন এঙ্ন বন্দী কঙ্র 
সরঙ্খঙ্ি। আহমদ মুসার মুড়ক্তর বযাপাঙ্র োরা কযাঙ্মরুন সরকাঙ্রর সাহাযয 
সচঙ্য়ঙ্ি। 

‘ ’ সসঙ্িোরী সোমাঙ্ক এাঁো িানা  সকন?’ ব   ডঃ ড়ডিরড়িস। 
‘ ’ সসঙ্িোরী আমার পুরঙ্না বন্ধু। সস সেড় ঙ্িান কঙ্রড়ি  সরকাঙ্রর 

সংকে িানাঙ্নার িঙ্ে। এই সো ক’ড়দন আঙ্গ ড়ফ্র ওয়ার্ল্য ড়েড়ে এবং ওয়ার্ল্য 
ড়নউি এঙ্িিী ড়নউি কর  সয, ওকুয়া সমগ্র দড়ক্ষণ্ কযাঙ্মরুন সেঙ্ক 
মুস মানঙ্দর উঙ্েদ কঙ্রঙ্ি, সমগ্র কযাঙ্মরুঙ্ন মুস মানঙ্দর উপর িু ুম 
চা াঙ্ে ওকুয়া। োর সাঙ্ে সাঙ্েই এই খবর সয মুসড় ম ড়বঙ্শ্বর ড়প্রয় বযড়ক্তত্ব 
আহমদ মুসাঙ্ক ওকুয়া বন্দী কঙ্র এঙ্নঙ্ি। সরকাঙ্রর কাঙ্ি খুবই ড়বেেকর 
হঙ্য়ঙ্ি বযাপারগুঙ্ া। সউড়দ আরঙ্বর বাদশাহ সহ সােিন রাষ্ট্র প্রধান সেড় ঙ্িান 
করা কম কো! সরকার সাংঘাড়েক চাঙ্পর মঙ্ধয পঙ্িঙ্ি’। 
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আহমদ মুসার সচাঙ্খ-মুঙ্খ গেীর ড়চন্তার সরখা। োবড়ি । চীি িাড়িস 
োমঙ্েই সস ব  , ‘ড়কন্তু সােড়ে মুসড় ম সদশ এে োিাোড়ি এই বযাপারো 
িান  ড়ক কঙ্র?’ 

‘হ্াাঁ,  ’ সসঙ্িোরী  াউস সমইড়ড এ সম্পঙ্কয বঙ্ ঙ্িন। ব্ল্যাক িঙ্সর 
পড়রচয় ড়দঙ্য় গে পরশু রাঙ্ে কারা নাড়ক এ খবর িাড়নঙ্য়ঙ্ি ঐ মুসড় ম 
সদশগুঙ্ াঙ্ক’। 

‘বুঙ্ঝড়ি, ব্ল্যাক িস ড়বিঙ্য়র বাহদুড়রও সদখাঙ্ে চায় এবং ব্ল্যাক সমই ও 
করঙ্ে চায়’। ব   আহমদ মুসা। 

‘ব্ল্যাক সমই  ড়কোঙ্ব?’ ব   চীি িাড়িস। 
‘আহমদ মুসাঙ্ক মুড়ক্ত সদয়ার সোয়া সোপ ড়দঙ্য় োরা ঐ মুসড় ম 

রাষ্ট্রগুঙ্ া সেঙ্ক োকা খসাঙ্ে চায়’। 
‘সাংঘাড়েক বযবসায়’। ব   ডঃ ড়ডিরড়িস। 
‘োঙ্দর এ বযবসার একড়দক সদখঙ্ ন, আরও ড়দক আঙ্ি’। ব   

আহমদ মুসা। 
‘সসো ড়ক?’ ব   ডঃ ড়ডিরড়িস। 
‘ব্ল্যাক িস এ খবর সশ্বোংগ সন্ত্রাসবাদী সংিা িু-িযাক্স-িযান, ইহুড়দ 

ড়বশ্ব সগাঙ্য়ন্দা সনে ওয়াকয ‘ইরগুন িাই ড় উড়ম’ এবং র্ধ্ংসাবড়শষ্ট বাম সগাপন 
সংগঠন ‘ওয়ার্ল্য সরড সিাসয’ (W.R.F) সক িানাঙ্ব এবং োরা সক কেে ড়বড় য়ন 
ড ার ড়দঙ্য় আমাঙ্ক ড়কনঙ্ে পাঙ্র োর দরকষকড়ষ করঙ্ব’। আহমদ মুসা ব  । 

‘োরা ড়কনঙ্ব সকন?’ ব   চীি িাড়িস। 
‘কারণ্ োঙ্দর বি বি পরািয় ঘঙ্েঙ্ি আমার হাঙ্ে। আমাঙ্ক হাঙ্ে 

সপঙ্  োরা োর সশাধ ড়নঙ্ে পারঙ্ব এবং আমাঙ্ক হাঙ্ে সরঙ্খ ড়কিু মুসড় ম 
সদশঙ্ক সবকায়দায় সিঙ্  অেীঙ্ের ক্ষড়েপূরণ্ করার সচষ্টা করঙ্ব’। 

‘োরা সবকায়দায় পিঙ্ব ড়কোঙ্ব?’ ব   ডঃ ড়ডিরড়িস। 
‘ড়কিু মুসড় ম রাষ্ট্র আঙ্ি যারা ববষড়য়ক সয সকান মূঙ্ যর সচঙ্য় আমার 

ড়নরাপত্তাঙ্ক বি বঙ্  মঙ্ন কঙ্র’। 
‘বুঙ্ঝড়ি। েুড়ম োগযবান আহমদ মুসা’। ব   ডঃ ড়ডিরড়িসই আবার। 
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‘ড়ঠক। ঈশ্বরঙ্ক ধেবাদ্ ড়েড়ন বি ড়বপদ সেঙ্ক সোমাঙ্ক এবং সোমার 
িাড়েঙ্ক রক্ষা কঙ্রঙ্িন’। একেু সেঙ্ম চীি িাড়িস ব  , ‘কযাঙ্মরুঙ্ন সোমার 
আমার  ক্ষয সো অড়িযে হঙ্য়ঙ্ি। এখন সোমার পড়রকল্পনা ড়ক?’ ব   চীি 
িাড়িস। 

‘প্রেম  ক্ষয অড়িযে হঙ্য়ঙ্ি ড়িেীয়  ক্ষয এখঙ্না অড়িযে হয়ড়ন’। 
‘ড়িেীয়  ক্ষয ড়ক? ব ুন’। চীপ িাড়িস ব  । 
‘উঙ্েদ হওয়া মুস মানঙ্দর োঙ্দর সহায়-সম্পড়ত্ত ড়িঙ্র পাওয়া এবং 

োঙ্দর পুনবযাসন’। 
‘এ সো ড়বরাে কাি। এো ড়কোঙ্ব সম্ভব হঙ্ব?’ চীি িাড়িসই ব  । 
‘সস পড়রকল্পনা কঙ্রড়ি। ফ্রাড়িস বাইকঙ্ক এ িঙ্েই বন্দী কঙ্র 

এঙ্নড়ি’। 
‘ঈশ্বর সোমাঙ্ক সাহাযয করুন’। 
‘আড়মন’। 
বঙ্  আহমদ মুসা োকা  রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গার ড়দঙ্ক। ব  , রাড়শদী 

ফ্রাড়িস বাইকঙ্ক সোমার গাড়িঙ্ে পার কঙ্র নাও। ওঙ্কাচা অঙ্নক কষ্ট কঙ্রঙ্ি, 
আর নয়। ওর বাড়িঙ্ে এেক্ষণ্ ড়নিয় কান্নার সরা  পঙ্ি সগঙ্ি’। 

‘না আহমদ মুসা োই, আমার সকান কষ্ট হয়ড়ন। আমাঙ্ক ড়নঙ্য় োিাহুিা 
করঙ্বন না’। ব   ওঙ্কাচা। 

‘ড়কন্তু বাড়ির সবাই সোমার িঙ্ে কষ্ট পাঙ্ে। সশষ রাঙ্ে বাড়ি সেঙ্ক 
সবড়রঙ্য়ি। স্ত্রীঙ্কও ব ড়ন। বাড়িঙ্ে ড়গঙ্য় সদখ ড়ক সাংঘাড়েক অবিা। োনাঙ্েও 
খবর হঙ্য় সগঙ্ি এেক্ষণ্’। 

‘ড়কন্তু আপনাঙ্ক সাঙ্ে ড়নঙ্য় সযঙ্ে চাই। সবাই খুশী হঙ্ব’। 
‘আড়ম িাড়ন। আড়ম যাব, েঙ্ব সোমার সাঙ্ে নয়। েুড়ম সয আমাঙ্ক 

সাহাযয কঙ্রি, একো সোমাঙ্ক সগাপন রাখঙ্ে হঙ্ব’। 
‘সকন?’ 
‘কারণ্ আড়ম চাই না সোমাঙ্দর পড়রবার ড়বপদগ্রস্ত সহাক’। 
‘ওকুয়া িানঙ্ব ড়ক কঙ্র?’ ব   ওঙ্কাচা। 
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‘সোমার পড়রবাঙ্রর সকউ ওকুয়াঙ্ক ব ঙ্ব না। ড়কন্তু এমন সকউ সিঙ্ন 
সি ঙ্ে পাঙ্র যার কাি সেঙ্ক ওকুয়ার কাঙ্ন কো সপ াঁিঙ্ে পাঙ্র’। 

‘বুঝ াম। মান াম। োহঙ্  আপড়ন কঙ্ব কখন যাঙ্েন?’ 
‘সসো ব া মুড়ি । েঙ্ব যাব। সোমার সাহাযয আমার দরকার হঙ্ে 

পাঙ্র’। 
‘ধেবাদ োইয়া। আপড়ন শুধু আমাঙ্ক নেুন িীবন সদনড়ন। আমার মঙ্ন 

হঙ্ে নেুন দৃড়ষ্টও আপনার কাি সেঙ্ক পাব’। বঙ্  উঙ্ঠ দাাঁিা  ওঙ্কাচা। 
রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা এবং মুহািাদ ইঙ্য়ড়কড়নও উঙ্ঠ দাাঁড়িঙ্য়ড়ি । 
আহমদ মুসা উঙ্ঠ হ্াটডঙ্শক কর  ওঙ্কাচার সাঙ্ে। োরপর োর ড়পঠ 

চাপঙ্ি ব  , ‘েুড়ম অড়বশ্বাস্য কাি কঙ্রি ওঙ্কাচা। আড়ম কৃেজ্ঞ’। 
‘সিাে োইঙ্ক এোঙ্ব সকউ বঙ্ ?’ আহমদ মুসার ড়দঙ্ক ঘুঙ্র দাাঁড়িঙ্য় 

সক্ষাে েরা কঙ্ণ্ঠ ব   ওঙ্কাচা। 
আহমদ মুসা ওঙ্কাচাঙ্ক বুঙ্ক িড়িঙ্য় ধর  ব  , ‘ড়ঠক আঙ্ি, আর 

ব   না।’ 
ওঙ্কাচা, রাড়শদী এবং ইঙ্য়ড়কড়ন সবড়রঙ্য় সগ  ঘর সেঙ্ক। 
ওরা সবড়রঙ্য় সগঙ্  ডঃ ড়ডিরড়িস ব  , ‘েুড়ম ড়ঠক বঙ্ ি আহমদ মুসা। 

সিঙ্ ো অড়বশ্বাস্য কাি কঙ্রঙ্ি।’ 
আহমদ মুসা ড়কিু ব ঙ্ে যাড়ে । এই সময় ঘঙ্র প্রঙ্বশ কর  সডানার 

আব্বা ড়মঙ্শ  িাড়েড়ন। 
ড়মঙ্শ  িাড়েড়ন প্রঙ্বশ করঙ্েই ডঃ ড়ডিরড়িস উঙ্ঠ দাাঁিা । ড়মঙ্শ  

িাড়েড়ন এবং ডঃ ড়ডিরড়িস পরস্পরঙ্ক িড়িঙ্য় ধর । 
োরপর উেঙ্য়র মঙ্ধয কুশ  ড়বড়নময় হঙ্ া, কো হঙ্ া। 
এক পযযাঙ্য় চীি িাড়িস উসাম বাইক ড়মঙ্শ  িাড়েড়নঙ্ক উঙ্েশ্য কঙ্র 

ব  , ‘ড়বরাে  স কঙ্রঙ্িন। অপরুপ কাড়হনী সেঙ্ক বড়িে হঙ্ ন।’ 
‘হ্াাঁ, দুেযাগয আমার।ঙ্রাঙ্সড় ন মা, সডানা মা দু’িঙ্নরই সেড় ঙ্িান 

সপঙ্য়ড়ি। ড়কন্তু ড্রাইোর ড়ি  না। আমাঙ্ক একা সবরুঙ্ে ড়দঙ্ ন না 
এযামঙ্বঙ্সডর।’ ব   ড়মঙ্শ  িাড়েড়ন। 
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ড্রইং রুঙ্ম প্রঙ্বশ কর  রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা এবং মুহািদ ইঙ্য়ড়কড়ন। 
রাড়শদী ও ইঙ্য়ড়কড়ন এঙ্স বসঙ্েই আহমদ মুসা রাড়শদীঙ্ক ড়িঙ্জ্ঞস 

কর , ‘েুড়ম ওঙ্কাচাঙ্ক সোমার বাড়ির ড়ঠকানা দাওড়ন সো?’ আহমদ মুসা সচাঙ্খ-
মুঙ্খ ড়কিুো শংকার ড়মশ্রণ্। 

রাড়শদী সসড়দঙ্ক সচঙ্য় ব  , ‘না’ সকন ড়িঙ্জ্ঞস করঙ্িন? সদয়া ড়ক 
উড়চে ড়ি ?’ 

‘ধেবাদ। না ড়দঙ্য় ড়ঠক কঙ্রঙ্ি।’ 
‘সকন। োঙ্ক সঙ্ন্দহ কঙ্রন? এ িঙ্েই ড়ক োঙ্ক আমাঙ্দর সাঙ্ে 

আমাঙ্দর বাড়ি পযযন্ত ড়নঙ্ ন না?’ 
‘োঙ্ক সঙ্ন্দহ কড়র বঙ্  োঙ্ক সোমার বাড়ি পযযন্ত ড়ন াম না, ো নয়। 

আসঙ্  এো একো সাবধানো। আড়ম মঙ্ন কড়র সস সঙ্ন্দঙ্হর উঙ্র্ধ্য। ড়কন্তু সস 
কাঙ্রা হাঙ্ে পিঙ্ে পাঙ্র এবং চাঙ্প পঙ্ি ফ্রাড়িস বাইঙ্কর একো হড়দস ড়হঙ্সঙ্ব 
সোমার বাড়ির ড়ঠকানা বঙ্  ড়দঙ্েও পাঙ্র। এমন সম্ভাবনার দরিা এই পযযাঙ্য় 
বন্ধ রাখা দরকার। 

‘বুঙ্ঝড়ি আহমদ মুসা োই। ধেবাদ আপনাঙ্ক।’ ব   রাড়শদী 
ইঙ্য়সুঙ্গা। 

‘এেদূর পযযন্ত সামঙ্ন সদঙ্খ েুড়ম পে চ  আহমদ মুসা! আড়ম হঙ্  সো 
এক ড়ঠকানা সকন, সবড়কিু োঙ্ক িানাঙ্ে ড়িধা করোম না।’ ব   চীি িাড়িস 
ইসাম বাইক। 

‘এই িঙ্েই আহমদ মুসাই শুধু আহমদ মুসা।’ বঙ্  আহমদ মুসার 
ড়দঙ্ক োড়কঙ্য় ডঃ ড়ডিরড়িস ব  , ‘এখন ড়কিু ড়কিু কঙ্র বুঝঙ্ে শুরু কঙ্রঙ্ি 
েুড়ম এে সি  সকন?’ 

আহমদ মুসার সচাঙ্খ-মুঙ্খ  িার একো োব িুঙ্ে উঙ্ঠড়ি । সম্ভবেঃ 
কোর সমাি অেড়দঙ্ক ঘুড়রঙ্য় সনবার িঙ্ে ব  , ‘আমাঙ্দর এখন উঠঙ্ে হয়।’ 

বঙ্  চীি িাড়িস উসাম বাইঙ্কর ড়দঙ্ক সচঙ্য় ব  , ‘অনুমড়ে ড়দন।’ 
উঙ্ঠ দাাঁিা  আহমদ মুসা। 
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সরাঙ্সড় ঙ্নর ড়দঙ্ক োড়কঙ্য় ব  , ‘আমরা গাড়ি ড়নঙ্য় যাড়ে,  ায় া ও 
িাঙ্েমা মুঙ্নকা োক। পঙ্র গাড়ি পাঠাঙ্না হঙ্ব, বা েুড়ম সপ াঁঙ্ি ড়দও।’ 

সরাঙ্সড় ন মাো সনঙ্ি ব  , ‘আড়ম সপ াঁঙ্ি সদব।’ 
‘ধেবাদ।’ বঙ্  আহমদ মুসা োকা  ওমর বায়ার ড়দঙ্ক। ব  , 

‘রাড়শদীরা এঙ্সঙ্ি, ওমর বায়া েুড়ম আমাঙ্দর সাঙ্ে চ ।’ 
ওমর বায়া এড় সা সগ্রঙ্সর ড়দঙ্ক একবার সচঙ্য় উঙ্ঠ দাাঁিা । এড় সা 

সগ্রসও সচঙ্য়ড়ি  ওমর বায়ার ড়দঙ্ক। 
বযাপারো নির এিা  না আহমদ মুসার। ব  , ‘সরাঙ্সড় ন, এড় সা 

সগ্রসঙ্ক  ায় াঙ্দর সাঙ্ে সবিাঙ্ে ড়নঙ্য় সযঙ্ে পার।’ 
‘মাড়রয়া আপাঙ্ক?’ ব   সরাঙ্সড় ন। 
আহমদ মুসা একবার সডানার ড়দঙ্ক চাই । োরপর সরাঙ্সড় ঙ্নর ড়দঙ্ক 

সচঙ্য় ব  , ‘ও সুি হঙ্য় ওঙ্ঠড়ন। ওর ‘মুে’ না করাই ো ।’ 
সডানার সঠাাঁঙ্ে েখন হাড়স। 
আহমদ মুসা কো সশষ করঙ্েই সডানার আব্বা ড়মঙ্শ  িাড়েড়ন আহমদ 

মুসাঙ্ক  ক্ষয কঙ্র ব  , ‘এখন সোমার পড়রকল্পনা ড়ক?’ 
‘ড়পঙ্য়ঙ্র প  ড়নহে হঙ্য়ঙ্িন, ফ্রাড়িস বাইকঙ্ক আমরা বন্দী কঙ্রড়ি। 

ওকুয়া সয অড়বচার কঙ্রঙ্ি োর প্রড়েকাঙ্রর িঙ্ে ড়কিু করঙ্ে হঙ্ব িনাব। 
ফ্রাড়িঙ্সর একো বযবিা কঙ্র আপনাঙ্দর সাঙ্ে সদখা করঙ্ব। সব ব ব েখন।’ 

বঙ্  আহমদ মুসা সক ঙ্ক সা াম িাড়নঙ্য় ঘুঙ্র দাাঁিা । চ ঙ্ে শুরু 
কর । োর সাঙ্ে সাঙ্ে রাড়শদী, ইঙ্য়ড়কড়ন এবং ওমর বায়া। 

ওঙ্দর চ ার পঙ্ের ড়দঙ্ক োড়কঙ্য় ড়ি  সবাই। 
চীি িাড়িস উসাম বাইক োর পঙ্ের ড়দঙ্ক সচাখ সরঙ্খই ব  , ‘যঙ্ন্ত্রর 

মে কেযবয পরায়ন অদ্ভুে মানুষ।’ 
‘যঙ্ন্ত্রর সকান অন্তর োঙ্ক না। ড়কন্তু ওর আঙ্ি সাগঙ্রর মে গেীর, 

আকাঙ্শর মে উদার একো মন।’ ব   সরাঙ্সড় ন। 
‘আড়ম সেঙ্ব পাই না, সাবযক্ষড়ণ্ক সেনশন ড়নঙ্য় ও বাাঁঙ্চ ড়ক কঙ্র?’ ব   

চীি িাড়িস। 
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‘না, ও সকান সেনশঙ্ন সোঙ্গ না। ওর মঙ্ধয সকান সেনশন সদড়খড়ন।’ 
ব   ড়মঙ্শ  িাড়েড়ন। 

‘উড়ন ড়নঙ্িঙ্ক ড়নঙ্য় োঙ্বন না। ি  নয়, কাি উনার বি। উড়ন মঙ্ন 
কঙ্রন, কাি করা, সচষ্টা করার দাড়য়ত্ব োর, ি  সদঙ্বন আিাহ। সুেরাং সেনশন 
োর কাঙ্ি আসঙ্ে পাঙ্র না।’ ব   ড়মঙ্শ  িাড়েড়ন। 

‘েুড়ম ড়কিু ব  মাড়রয়া আপা।’ সঠাাঁঙ্ে একো সুক্ষ্ম হাড়স সেঙ্ন ব   
সরাঙ্সড় ন। 

সডানার মুঙ্খ স ি হাড়স িঙু্ে উঠ । সস উঙ্ঠ দাাঁিা । ব   ‘আমার 
ওষুধ খাবার সময় হঙ্য়ঙ্ি। আড়ম চ  াম।’ 

বঙ্  দু’ে ার ড়সাঁড়ির ড়দঙ্ক এগুঙ্ া। 
োর সপিঙ্ন সপিঙ্ন িুে  সরাঙ্সড় ন। 
 ায় া এবং িাঙ্েমা মুঙ্নকাও উঙ্ঠ দাাঁিা । োরাও হাাঁেঙ্ে শুরু কর  

ড়সাঁড়ির ড়দঙ্ক। 
চীি িাড়িস উঙ্ঠ দাাঁড়িঙ্য় ড়মঙ্শ  িাড়েড়নর ড়দঙ্ক সচঙ্য় ব  , ‘আপড়ন 

আমার িাড়ড রুঙ্ম আসুন। কো আঙ্ি।’ 
এরপর ড়ডিরড়িঙ্সর ড়দঙ্ক সচঙ্য় ব  , ‘আসুন, আপড়ন সরি সনঙ্বন।’ 
ডঃ ড়ডিরড়িস এবং ড়মঙ্শ  িাড়েড়নও উঙ্ঠ দাাঁিা । 
সবাই চ   দু’ে ার ড়সাঁড়ির ড়দঙ্ক। 
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২ 
ইঙ্য়সুঙ্গা প্রাসাঙ্দর িাঙ্দ একো ইড়ি সচয়াঙ্র আধাঙ্শায়া আহমদ মুসা। 
োর সখা া ড়ির সচাখ দু’ড়ে  াঙ্খা োরার আঙ্ া জ্ব া দূর আকাঙ্শ 

ড়নবি। 
আকাঙ্ম চাাঁদ েখঙ্না উঙ্ঠড়ন। চাাঁঙ্দর অোব পুরণ্ করঙ্ে আকাঙ্শ  াঙ্খা 

োরার উজ্জ্ব োর হাড়স। কাঙ্ া আকাঙ্শ বুঙ্ক আঙ্ ার এক উৎসব। 
প্রাসাঙ্দর আঙ্শপাঙ্শ উচু সকান ড়বড়র্ল্ং সনই। োর িঙ্  আকাঙ্শ 

আড়দগন্ত দৃশ্য সচাঙ্খ পিঙ্ি আহমদ মুসার। 
িাঙ্দর আঙ্ া সশঙ্ড ঢাকা হঙ্ ও িাঙ্দ অন্ধকার সকাোও সনই। 
ড়সাঁড়ির সখা া দরিা পঙ্ে িাঙ্দ উঙ্ঠ এ   ায় া, িাঙ্েমা মুঙ্নকা, সডানা 

এবং সরাঙ্সড় ন। 
সডানা ও সরাঙ্সড় ন হাসপাোঙ্  এঙ্সড়ি  সডানার সচড়কং-এর িঙ্ে। 

সসখান সেঙ্ক যাবার পঙ্ে োরা উঙ্ঠঙ্ি  ায় ার বাড়িঙ্ে এইমাে। আহমদ মুসা 
িাঙ্দ  ায় া সডানাঙ্দর ড়নঙ্য় এঙ্সঙ্ি িাঙ্দ। 

ড়সাঁড়ি ঘরড়ে িাঙ্দর উত্তর-পূবয প্রাঙ্ন্ত। োরা ড়সাঁড়ি ঘঙ্রর দড়ক্ষণ্মুখী দরিা 
ড়দঙ্য় সবড়রঙ্য় আহমদ মুসার সামঙ্নই পঙ্ি সগ । 

অল্প দুঙ্রই আহমদ মুসা আধাঙ্শায়া। সস পড়িমমুখী, ড়কন্তু মাোো েখন 
উত্তর ড়দঙ্ক একেু কাে হঙ্য় আঙ্ি। 

চারিন মানুষ িাঙ্দ প্রঙ্বশ কর  প্রায় আহমদ মুসার সামঙ্ন ড়দঙ্য়। ড়কন্তু 
সকান প্রড়েড়িয়া সনই আহমদ মুসার মঙ্ধয। 

ওরা একেু এগুঙ্ া। সদখ , আহমদ মুসার দৃড়ষ্ট উপঙ্র আকাঙ্শর ড়দঙ্ক 
ড়নবি। 

 ায় া কো ব ঙ্ে ড়গঙ্য়ড়ি । সডানা োর মুখ সচঙ্প ধঙ্র কো ব ঙ্ে 
ড়দ  না। ব  , ‘সদখা যাক না, কখন আমরা ওর সচাঙ্খ পড়ি।’ 
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 ায় ারা িাঙ্দ ঘুরাঘুড়র কর । আহমদ মুসার আশপাশ ড়দঙ্য়ও ঘুঙ্র 
সগ । আহমদ মুসার দৃড়ষ্ট োঙ্দর প্রড়ে আকৃষ্ট হঙ্ া না। 

অবঙ্শঙ্ষ োরা আবার এঙ্স দাাঁিা  ড়সাঁড়ি ঘঙ্রর সসই দরিার কাঙ্ি। 
‘অবাক বযাপার! ওর সংজ্ঞা আঙ্ি সো?’ ব   সরাঙ্সড় ন। 
‘না, ইো কঙ্রই উড়ন সচাঙ্খ না পিার োন করঙ্িন আমরা মড়হ া বঙ্ ।’ 

ব    ায় া ইঙ্য়সুঙ্গা। 
সডানা হাস । ব  , ‘না এরকম উড়ন করঙ্ে পাঙ্রন না। উড়ন োকাঙ্বন 

না ড়ঠক আঙ্ি, কো ব ঙ্বন না সকন? ড়কংবা এেগুঙ্ া মানুষ োর আঙ্শ পাঙ্শ 
সঘারার প্রড়েড়িয়া হঙ্ব না সকন?’ 

‘োহঙ্ ?’ ব   িাঙ্েমা মুঙ্নকা। 
‘আসঙ্  উড়ন এ িগঙ্ে সনই।’ সহঙ্স ব   সডানা। 
‘োর মাঙ্ন?’ িাঙ্েমা মুঙ্নকাই ব  । 
‘প্রকৃড়ের মাঙ্ঝ ড়বঙ্শষ কঙ্র আকাঙ্শর অন্তহীন নীঙ্ র বুঙ্ক হাড়রঙ্য় 

যাবার োাঁর অেযাস আঙ্ি।’ ব   সডানা। 
‘সহা সহা কঙ্র সহঙ্স উঠ  সরাঙ্সড় ন।  
এবার নঙ্ি উঙ্ঠঙ্ি আহমদ মুসা।  
সস মো েুঙ্  োড়কঙ্য়ঙ্ি  ায় াঙ্দর ড়দঙ্ক।  
‘সডানা, উড়ন িগঙ্ে ড়িঙ্রঙ্িন। যাও সখাাঁি ড়নঙ্য় এস।’ ব   

সরাঙ্সড় ন।  
‘এস, সোমরাও সদখঙ্ব ঘেনাো ড়ক।’ বঙ্  সডানা পা বািা  আহমদ 

মুসার ড়দঙ্ক।  
 ায় ারাও সডানার ড়পিু ড়ন ।  
‘সডানা, সোমরা? এ সময় সকাঙ্েঙ্ক?’ ইড়িঙ্চয়াঙ্র সসািা হঙ্য় বঙ্স 

ব   আহমদ মুসা।  
‘উত্তরো পঙ্র ড়দড়ে। আঙ্গ ব , আমরা এখাঙ্ন কখন এঙ্সড়ি? 
‘এখাঙ্ন মাঙ্ন এ বাড়িঙ্ে, না িাঙ্দ?’ 
‘িাঙ্দ।’ 
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‘ও, সোমরা অঙ্নক্ষণ্ এঙ্সি বুড়ঝ। সখয়া  কড়রড়ন। আড়ম আকাশো 
সদখড়ি াম।’ সহঙ্স ব   আহমদ মুসা।  

‘সদখড়িঙ্ ন, না হাড়রঙ্য় ড়গঙ্য়ড়িঙ্ ন?’ ব   সরাঙ্সড় ন।  
হাসর আহমদ মুসা। ব  , ‘ড়মঙ্েয নয় সরাঙ্সড় ন, আি ইয়াউড়ির 

আকাশো হাড়রঙ্য় যাবার মেই। আকাঙ্শ চাাঁদ সনই, সমঘ সনই, কুয়াশা সনই, 
ধুঙ্ াবাড় ও ইয়াউড়ির আকাঙ্শ কম, োর উপর এই এ াকার গ্রাউি  াইঙ্ন 
উজ্জ্ব  আঙ্ ার সকান ফ্লাশ সনই। যার িঙ্  োরার সয স্বে হাড়স আকাঙ্শ আড়ম 
সদখড়ি, ো বহুকা  সদড়খড়ন।’ 

‘সকন ইউঙ্রাঙ্প সো আড়ম এই আকাশ সদঙ্খড়ি, এই োরার সম াই 
সদঙ্খড়ি।’ সরাঙ্সড় ন ব  ।  

‘না সদখড়ন সরাঙ্সড় ন।’ 
বঙ্  আহমদ মুসা উত্তর ড়দগঙ্ন্ত ড়বশ ড়ডগ্রীর মে সক ড়ণ্ক অবিাঙ্নর 

ড়দঙ্ক আংগুড়  সংঙ্কে কঙ্র ব  , সরাঙ্সড় ন ঐ সদখ ‘এঙ্টড্রাঙ্মডা’ গযা াড়ক্স। 
ইউঙ্রাপ সেঙ্ক কখনও এঙ্ক আড়ম এই োঙ্ব সদখঙ্ে পাইড়ন। ওর ড়দঙ্ক োড়কঙ্য় 
সড়েযই আড়ম ড়নঙ্িঙ্ক হাড়রঙ্য় সিঙ্ ড়ি াম। ও আমাঙ্দর এই ‘িায়াপে’ 
গযা াড়ক্স সেঙ্ক কেদূঙ্র িা?’ 

‘না সো। ব   সরাঙ্সড় ন।  
‘ড়বশ  াখ আঙ্ াক বষয দূঙ্র। িগঙ্ের অে দূঙ্রর একো অংশঙ্ক সদখড়ি 

োবঙ্েই মনো ড়শউঙ্র ওঙ্ঠ না!’ সধাাঁয়ার পাে া একো ড়পঙ্টডর মে সদখাঙ্ে। 
ওর নাম ‘এযাঙ্টড্রাঙ্মডা?’ ব    ায় া।  

‘হ্াাঁ। ড়কন্ত ওো সধাাঁয়া নয়। আমাঙ্দর মাঝার উপর সয োরা িগৎ 
সদখড়ি, োর সচঙ্য়ও ড়বশা  োরার িগৎ ওো। দূরঙ্ত্বর কারঙ্ণ্ই সধাাঁয়ার মে 
আমরা সদখড়ি।  

‘ড়বশ  াখ আঙ্ াক বষয দূঙ্র ওো! োর পর ড়ক আঙ্ি?’ প্রে কর  
সরাঙ্সড় ন।  

‘ঐ ‘এযাঙ্টড্রাঙ্মডা’র সচঙ্য়ও বি আরও  াঙ্খা গযা াড়ক্স আঙ্ি, সযগুঙ্ া 
‘এযাঙ্টড্রাঙ্মডা’র সেঙ্কও সকাড়ে সকাড়ে আঙ্ াক বষয দূঙ্র।’ 
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বঙ্  আহমদ মুসা দড়ক্ষণ্ ড়দগঙ্ন্তর ড়দঙ্ক সচাখ ড়িরা । োরপর দড়ক্ষণ্ 
ড়দগঙ্ন্তর দুড়ে িাঙ্নর দুইড়ে সধাাঁয়া ড়পঙ্টডর ড়দঙ্ক আঙু  ড়ির কঙ্র ব  , ‘সদখ ঐো 
‘বি মযাঙ্ি াড়নক’, আর ওো ‘সিাে মযাঙ্ি াড়নক’ গযা াড়ক্স। বিড়ে আমাঙ্দর 
‘িায়াপে’ গযা াড়ক্স সেঙ্ক সষা   াখ আঙ্ াক বষয এবং সিােড়ে আঠা   াখ 
আঙ্ াক বষয দূঙ্র।  

‘সকাড়ে সকাড়ে আঙ্ াক বষয দূঙ্র সশষ সয গযা াড়ক্স, োরপর ড়ক আঙ্ি?’ 
ব    ায় া ইঙ্য়সুঙ্গা।  

সগাখ বুি  আহমদ মুসা।  
অড়নবযাচনীয় এক আঙ্বগ এঙ্স োর মুঙ্খ চায়া সি  । সুক্ষ্ণ একো 

কম্পন সিঙ্গ উঠ  োর সঠাাঁঙ্ে। ধীঙ্র ধীঙ্র ব  , ‘এর উত্তর ড়বজ্ঞানী িাঙ্ন না 
 ায় া। িাঙ্নন শুধু এই মহা সৃড়ষ্টর ড়যড়ন মাড় ক।’ 

আহমদ মুসার োড়র গ া সেঙ্ক কোগুঙ্ া সকাঁঙ্প সকাঁঙ্প সবড়রঙ্য় এ ।  
োর চঙ্খর সকাণ্ায় সবড়রঙ্য় আসা অশ্রু ম্লান আঙ্ াঙ্েও ড়চক কঙ্র উঠ ।  
আহমদ মুসার আকড়িক এই পড়রবেযঙ্ন ড়বড়িে  ায় ারা।  
আহমদ মুসা োিাোড়ি সচাখ খুঙ্  সচাঙ্খর সকাণ্ মুঙ্ি ড়নঙ্য় সমঙ্খ হাড়স 

োনঙ্ে সচষ্টা কঙ্র ব  , ‘ড়কিু মঙ্ন কঙ্রা না সোমরা। চারড়দঙ্ক অন্তহীনোঙ্ব 
িিাঙ্না সৃড়ষ্টর ড়বশা ঙ্ত্বর মুঙ্খামুড়খ দাাঁিাঙ্  আমার ড়নঙ্িঙ্ক ড়শশুর মে অসহায় 
মঙ্ন হয়। কান্না আঙ্স ড়নঙ্ির ক্ষুদ্রো এবং এই ক্ষুদ্র ও অসহায় সৃড়ষ্ট মানুঙ্ষর প্রড়ে 
মহানসৃড়ষ্টর মহান স্রষ্টা আিাহর দয়ার কো সেব।’ 

আহমদ মুসার সঠাাঁঙ্ে হাড়স, ড়কন্তু কণ্ঠ োর আঙ্বগ রুি, োড়র।  
 ায় াঙ্দর মুঙ্খও আঙ্গর সসই চেু  হাড়স এখন আর সনই। োঙ্দর 

সচাখ-মুখও ড়বিঙ্য় োড়র হঙ্য় উঙ্ঠঙ্ি।  
আহমদ মুসা োমঙ্ ও ওরা েৎক্ষণ্াৎ কো ব ঙ্ে পার  না। োঙ্দর 

ড়বড়িে দৃড়ষ্ট আহমদ মুসার উপর ড়নবি।  
একেু পঙ্র  ায় া ধীর কঙ্ণ্ঠ ব  , ‘ড়কন্তু োইয়া, মানুষ সো আশরাি ু 

মাখ ুকাে-সৃড়ষ্টর সশ্রষ্ঠ, ক্ষুদ্র নয়।’ 
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‘ড়বিয়ঙ্ো এখাঙ্নই  ায় া। ক্ষুদ্র, দূবয  মানুষঙ্ক করা হঙ্য়ঙ্ি 
আশরাি ূ মুখ ুকাে। শুধু োই নয় মুখ ুকােঙ্ক মানুঙ্ষর িঙ্েই সৃড়ষ্ট করা 
হঙ্য়ঙ্ি। ক্ষুদ্র মানুঙ্ষর প্রড়ে সকন এে দয়া স্রষ্টার? োাঁর এ দয়াই মানুষঙ্ক 
আশরাি ু মুখ ুকাে কঙ্রঙ্ি।’ 

ধীর নরম কণ্ঠ আহমদ মুসার। ব ঙ্ে ব ঙ্ে সচাখ দু’ড়ে বুঙ্ি ড়গঙ্য়ড়ি  
আহমদ মুসার।  

েৎক্ষণ্াৎ সকউ কো ব   না  ায় াঙ্দর।  
‘আপনার এই ‘সকন’-এর উত্তর ড়ক আহমদ মুসা োই? অন্তহীন এই 

মহাড়বঙ্শ্বর মানুঙ্ষর অড়স্তত্ব পরমাণ্ু কণ্া’র মেও নয়। েবু সকন োর এই গুরুত্ব, 
সকন োর প্রড়ে এই দয়া/ ব   ধীর কঙ্ণ্ঠ সরাঙ্সড় ন।  

‘আিাহ ড়প্রয় বান্দাহ এবং নবী দাউদ (আ) অশ্রুসি  সচাঙ্খ আকু  
কঙ্ণ্ঠ এই প্রেই কঙ্রড়িঙ্ ন ড়নঃসীম আকাঙ্শর ড়দঙ্ক সচঙ্য়। মানুঙ্ষর কৃেজ্ঞ ও 
পড়রেৃপ্ত হৃদঙ্য়র এই অবাক ড়িজ্ঞাসা োকঙ্ব সব সময়। এ শুধু ড়িজ্ঞাসাই, িবাব 
প্রঙ্য়ািন সনই সরাঙ্সড় ন।’ 

‘সড়েযই প্রঙ্য়ািন সনই। সবাধ হয় মানুঙ্ষর সৃড়ষ্ট কাড়হনীই এর িবাব।’ 
ব    ায় া ইঙ্য়সুঙ্গা।  

‘আমার একো ড়বিয়  াগঙ্ি।’ অঙ্নকক্ষণ্ পর ব   িাঙ্েমা মুঙ্নকা।  
‘ড়ক?’ ব   আহমদ মুসা।  
‘মহাড়বঙ্শ্বর অন্তহীন রাঙ্িয প্রঙ্বশ করার এবং োর মাঙ্ঝ হাড়রঙ্য় যাবার 

মে োহঙ্  আপনার আঙ্ি?’ ব   িাঙ্েমা মুঙ্নকা।  
‘োকঙ্ব না সকন?’ 
‘বারুঙ্দর গন্ধ এবং রক্ত সস্রাঙ্ের ে ায় এমন নরম ও সংঙ্বদনশী  মন 

বাাঁচঙ্ে পাঙ্র না।’ ব   িাঙ্েমা মুঙ্নকা।  
‘োরপর?’ ব   আহমদ মুসা।  
‘আপনার সস মন বাাঁচ  ড়ক কঙ্র, সসোই আমার ড়বিয়!’ িাঙ্েমা মুঙ্নকা 

ব  ।  
‘হয়ঙ্ো সবাঁঙ্চ সনই।’ ব   আহমদ মুসা।  
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‘শুঙ্ধ সবাঁঙ্চ োকা নয়, সস মন আপনার সাংঘাড়েক সিীব এবং সড়িয়। 
বংর ব ঙ্ে পাঙ্রন, সস মনো আমাঙ্দর সনই, অেবা ড়ি  মঙ্র সগঙ্ি। সস কাঙ্ণ্ই 
‘এযাঙ্টড্রাঙ্মডা’ ও ‘মযাড়ি াড়নক’ গযা াড়ক্সগুঙ্ া আমরা সদখঙ্ে পাই না,  াঙ্খা 
োরার ড়মে ড়মঙ্ে সচাঙ্খ আমরা কখনও সচাখ রাড়খ না, আকাঙ্শর অন্তহীন রহঙ্স্যর 
প্রড়ে আমাঙ্দর দৃড়ষ্ট আকৃষ্ট হয় না।’ োম  িাঙ্েমা মুঙ্নকা।  

সস োকঙ্েই সরাঙ্সড় ন ব  , ‘িাঙ্েমা ড়ঠকই বঙ্ ঙ্ি, ইয়াউড়টডর সয 
রাে এবং রাঙ্ের সয আকাশ আপনার কাঙ্ি অনে আকাঙ্র ধরা ড়দঙ্য়ঙ্ি, সস রাে 
সো আমরা সদড়খ, ড়কন্তু আমাঙ্দর মঙ্ন সো সািা িাগয় না!’ 

‘আো এসব োক সরাঙ্সড় ন, সোমাঙ্দর সকান খবর আঙ্ি? আর ড়ক 
বযাপার, সডানা,  ায় াঙ্দর মে কঙ্র েুড়ম চাদর পঙ্রি সদখড়ি।’ ব   আহমদ 
মুসা সরাঙ্সড় নঙ্ক  ক্ষয কঙ্র।  

সরাঙ্সড় ঙ্নর মাোয় গাঙ্য় চাদর িিাঙ্না। চাদঙ্রর মাোর প্রান্তো কপা  
পযযন্ত সনঙ্ম আসা। োর পরঙ্ণ্র িােযও আর ড়মড়ন ধরঙ্নর নয়, পাঙ্য়র সগািাড়  
পযযন্ত নামাঙ্না।  

‘সকন চাদর পরা ড়ক সডানা- ায় াঙ্দর মঙ্নাপড়  সয আমার পরা চ ঙ্ব 
না?’ সহঙ্স ব   সরাঙ্সড় ন।  

‘পরা চ ঙ্ব না বড় ড়ন, পঙ্রি সয োই ব ড়ি?’ আহমদ মুসা ব  ।  
‘োইয়া ওঙ্ে অঙ্নক আঙ্গ সেঙ্কই মঙ্ন মঙ্ন চাদর পঙ্র আঙ্ি, আি 

প্রকাঙ্শ্য পঙ্রঙ্ি মাে। এরকম একো চাদর সসড়দন আড়ম রাড়শদী োইয়াঙ্ক 
ড়কনঙ্ে সদঙ্খড়ি।’ মুখ ড়েঙ্প সহঙ্স ব    ায় া ইঙ্য়সুঙ্গা।  

 ায় ার কো সশষ করার আঙ্গই সরাঙ্সড় ন ড়ক  েুঙ্ ড়ি   ায় াঙ্ক 
 ক্ষয কঙ্র। ড়পঙ্ঠ ড়ক  পিার আঙ্গই ড়পঠ বাাঁড়কঙ্য় িুঙ্ে পা া   ায় া।  

‘ ায় া খুব দুষ্টু হঙ্য়ঙ্ি োইয়া। ওর মুঙ্খ ড়কেু বাঙ্ধ না।’ 
বল  একেু োম  সরাঙ্সড় ন। োপর আবার শুরু কর , ‘োইয়া িাঙ্েমা 

সয ড়িজ্ঞাসা েুঙ্  ধঙ্রড়ি , োর ড়কন্তু িবাব আপড়ন সদখড়ন।’  
‘সসো ড়ক?’ 
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বারুঙ্ধর অড়বরাম গন্ধ আর েয়াবহ রক্ত সস্রাঙ্ের ে ায় সয মন আপনার 
বাাঁচার কো নয়, ো বাাঁচঙ্ া ড়ক কঙ্র? ব   সরাঙ্সড় ন।  

আহমদ মুসা হাস ।  
ইড়ি সচয়াঙ্র আঙ্রকেু সসািা হঙ্য় বস । ব  , ‘যড়দ ো সবাঁঙ্চই সেঙ্ক 

োঙ্ক বঙ্  সোমরা মঙ্ন কর, োহঙ্  সসো বাাঁচার কারণ্ সবাধ হয় এই সয, আড়ম 
আমার বযড়ক্তগে সকান শত্রুো, বযড়ক্তগে সকান সিাধ, বযড়ক্তগে সকান  াে বা 
স্বাঙ্েয কখনও বন্দুক ধড়রড়ন, এক সিাো রক্তপােও কারও কড়রড়ন, যা ড়কিু কঙ্রড়ি 
আিাহর বান্দাহ মি ুম মানুলষর স্বাঙ্েয। অে কোয়, যা কঙ্রড়ি আিাহর পঙ্ে 
আিাহর িঙ্েই কঙ্রড়ি। এই কাঙ্ি আত্মরক্ষার প্রঙ্য়ািন িািা কাউঙ্ক আড়ম 
আঘাে কড়রড়ন, হেযা কড়রড়ন। এই কারঙ্ণ্ই হয়ঙ্ো স াঙ্ের সয অড়িদৃড়ষ্ট মঙ্নর 
সবুি সস ন্দযযঙ্ক পুড়িঙ্য় সদয়, ো আমার মঙ্নর ওপর পঙ্িড়ন, স্বােযপরোর সয 
কাড় মা মনঙ্ক অন্ধ কঙ্র সদয়, ো আমার মঙ্নর ওপর কাযযকরী হয়ড়ন এবং 
ড়হংসার সয িুর কৃপাণ্ মনঙ্ক েুকঙ্রা েুকঙ্রা কঙ্র কাঙ্ে, ো আমার মঙ্নর ওপর 
আপড়েে হয়ড়ন।’ স্বাগে ধরঙ্নর নরম কণ্ঠ োমঙ্ া আহমদ মুসার।  

মুহূেযকা  নীরবো।  
উচ্ছ্বাড়সে সরাঙ্সড় ন- ায় ারা ড়কিু ব ার িঙ্ে সবাই এক সংঙ্গ মুখ 

খুঙ্ ড়ি ।  
আহমদ মুসা ওঙ্দর োড়মঙ্য় ড়দঙ্য় ব  , ‘এবার আমার পা া। সডানাঙ্ক 

সয প্রে কঙ্রড়ি োর িবাব এখনও পাইড়ন।’ 
‘ড়ক প্রে কঙ্রি?’ সডানা ব   ড়মড়ষ্ট সহঙ্স।  
‘সোমরা এ সময় সকাঙ্েঙ্ক এঙ্ ?’ 
‘হাসপাোঙ্  ড়গঙ্য়ড়ি াম আঘাঙ্ের িায়গাো সচক করাঙ্ে।’ 
আহমদ মুসার ভ্রু কুড়িে হঙ্ া। ব  , ‘এর ড়ক দরকার ড়ি ?’ 
‘হাসপাো  সেঙ্ক সয ডাক্তার সদখঙ্ে আসে, সসই সডে ড়দঙ্য়ড়ি ।’ 
‘সোমরা দু’িন ড়গঙ্য়ড়িঙ্  শুধূ?’ 
‘না ড্রাইোর ড়ি । সকন ড়ঠক হয়ড়ন মঙ্ন করি?’ 
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‘আমার োই মঙ্ন হঙ্ে। হাসপাোঙ্  ‘ওকুয়া’র স াক আঙ্ি। আমার 
ধারণ্া োঙ্দর কাি সেঙ্ক খবর পাবার িঙ্ ই ‘ওকুয়া’র পঙ্ক্ষ সম্ভব হঙ্য়ড়ি  
সসড়দন হাসপাোঙ্  আমাঙ্দর উপর আিমন করা।’ 

সডানা ও সরাঙ্সড় ন দু’িঙ্নর মুখ ম্লান হঙ্য় সগ । শুড়কঙ্য় উঠ  োঙ্দর 
সঠাাঁে।  

োরা সকান কো ব   না।  
আহমদ মুসাই আবার কো ব  , ‘গাড়ি ড়নঙ্য় সিরার পঙ্ে সকান ড়কিু 

সঙ্ন্দহ কঙ্রি? সকউ িঙ্ া কঙ্রড়ন সো?’ 
‘না কঙ্রড়ন। আড়ম োঙ্ াোঙ্ব এো  ক্ষয রঙ্কড়ি। অবশ্য হাসপাো  

সেঙ্ক এ পযযন্ত রাস্তাও খুব অল্প।’ ব   সডানা।  
‘গাড়ি সকাোয় ড়ি ? ড্রাইোর সকাোয় ড়ি ?’ 
সডানা উত্তর না ড়দঙ্য় োকা  সরাঙ্সড় ঙ্নর ড়দঙ্ক। সরাঙ্সড় ন ব  , 

‘আমরা ড্রাইোরঙ্ক গাড়ির কাঙ্ি সরঙ্খ ড়গঙ্য়ড়ি াম। োরপর আর ড়কিু িাড়ন 
না।’ 

এ সময় সসখাঙ্ন এঙ্স দাাঁিা  রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা। ব  , ‘চ ুন োইয়া 
সময় হঙ্য় সগঙ্ি।’ 

বঙ্  রাশীড়দ সরাঙ্সড় ঙ্নর ড়দঙ্ক সচঙ্য় আঙ্স্ত ব  , ‘সোমরা এ সমঙ্য়? 
কখন এঙ্ ?’ 

‘অঙ্নক কো। োইয়াঙ্ক বঙ্ ড়ি’। ব   সরাঙ্সড় ন আঙ্স্ত।  
রাড়শদীর কো শুঙ্ন আহমদ মুসা ঘড়ির ড়দঙ্ক োড়কঙ্য়ড়ি । সময় সদঙ্খ 

ব  , ‘হ্াাঁ সময় হঙ্য় সগঙ্ি। ড়কন্তু সবরুবার আঙ্গ চ  সরাঙ্সড় ঙ্নর ড্রাইোঙ্রর 
সাঙ্ে একেু কো বড় ।’ 

‘সকন? ড়কিু ঘঙ্েঙ্ি?’ ব   রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা।  
‘ওরা দু’িঙ্ন হাসপাোঙ্  ড়গঙ্য়ড়ি । হাসপাোঙ্  ‘ওকুয়া’র স াক 

আঙ্ি ড়নিয়। সুেরাং সবড়দক সেঙ্ক ড়নড়িে হওয়া দরাকার। ব   আহমদ মুসা।  
আহমদ মুসা উঙ্ঠ দাাঁড়িঙ্য়ড়ি ।  



কঙ্গোর কোঙ্ ো বঙু্ক  30 

 

‘সোমরাও এস।’ সরাঙ্সড় ঙ্নর ড়দঙ্ক সচঙ্য় কোগুঙ্ া বঙ্  চ ঙ্ে শুরু 
কর  আহমদ মুসা।  

রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা োর পাঙ্শ পাঙ্শ হাাঁেঙ্ে শুরু করঙ্ া। সরাঙ্সড় নরা 
সকঙ্  োঙ্দর ড়পিু ড়পিু চ  ।  

সরাঙ্সড় ঙ্নর গাড়ির ড্রাইোর গাড়ির পাঙ্শই দাাঁড়িঙ্য় ড়ি । আহমদ 
মুসাঙ্দর গাড়ির ড়দঙ্ক আসঙ্ে সদঙ্খ সস একো স্যা ুে ড়দঙ্য় সসািা হঙ্য় দাাঁিা ।  

আহমদ মুসাঙ্ক সদড়খঙ্য় সরাঙ্সড় ন ড্রাইোরঙ্ক ব  , ‘এাঁঙ্ক সো েুড়ম 
সচন ড্রাইোর?’ 

‘ড়ি মযাডাম।’ ব   ড্রাইোর।  
‘ইড়ন সোমার সাঙ্ে একো ড়বষঙ্য় আ াপ করঙ্বন।’ 
‘ইঙ্য়স মযাডাম।’ বঙ্  ড্রাইোর আহমদ মুসার ড়দঙ্ক ড়বনীেোঙ্ব 

চাই ।  
‘সেমন সকান কো নয়, আড়ম িানঙ্ে চাড়ে াম হাসপাোঙ্ র সামঙ্ন 

গাড়ি পাকয করার পর েুড়ম সকাোও ড়গঙ্য়ড়িঙ্  ড়কনা?’ আহমদ মুসা ড়িঙ্জ্ঞস কর  
ড্রাইোঙ্রর ড়দঙ্ক সচঙ্য়।  

‘না, স্যার। গাড়ি সিঙ্ি সকাোও যাইড়ন।’ 
‘সকউ সোমাঙ্ক ড়কিু ড়িঙ্জ্ঞস কঙ্রড়ি  ড়কনা?’ 
‘না স্যার।’ 
‘দীঘয সময়োঙ্ে সকউ সোমার কাঙ্ি আঙ্সড়ন, কারও সাঙ্ে সোমার কো 

হয়ড়ন?’ 
‘না, স্যার। শুধুমাে হাসপাোঙ্ র সবয়ারা মযাডাঙ্মর ওষুধর একো 

পযাঙ্কে আমাঙ্ক ড়দঙ্য় ড়গঙ্য়ড়ি ।’ 
চমঙ্ক উঠ  সরাঙ্সড় ন। োর দুই সচাঙ্খ উঙ্ত্তিনা। দ্রুে ব  , ‘ওষুঙ্ধর 

পযাঙ্কে? ড়ক বঙ্ ড়ি , সকাোয় পযাঙ্কে?’ 
‘ডযাস সবাঙ্ডযর সকড়বঙ্ন সরঙ্খড়ি। সবয়ারা বঙ্ িী , মযাডাম সরাঙ্সড় ন 

ওষুদ পাড়ঠঙ্য়ঙ্িন গাড়িঙ্ে রাখার িঙ্ে।’ 
সরাঙ্সড় ঙ্নর সচাখ দু’ড়ে েখন ড়বস্ফাড়রে।  



কঙ্গোর কোঙ্ ো বঙু্ক  31 

 

সডানার সচাঙ্খও ড়বিয়! 
‘েুড়ম ওষুদ ড়কংবা সকান পযাঙ্কে পাঠাওড়ন সরাঙ্সড় ন?’ দ্রুে কঙ্ণ্ঠ ব   

আহমদ মুসা।  
‘না পাঠাইড়ন।’ কাাঁপা কঙ্ণ্ঠ ব   সরাঙ্সড় ন।  
আহমদ মুসা দ্রুে ড্রাইোঙ্রর ড়দঙ্ক সচঙ্য় ব  , ‘গাড়ির সামঙ্নর দরিা 

এবং ডযাশঙ্বাঙ্ডযর সকড়বন  ক করা সনই সো?’ 
‘না, স্যার।’ শুকঙ্না কঙ্ণ্ঠ ব   ড্রাইোর।  
আহমদ মুসা সকঙ্ র ড়দঙ্ক সচঙ্য় ব  , ‘িাড়ন না পযাঙ্কঙ্ে ড়ক আঙ্ি, 

েবু সাবধান হওয়া ো । সোমরা সঙ্র দাাঁিাও।’ 
বঙ্  আহমদ মুসা গাড়ির ড়দঙ্ক এগুঙ্ া।  
সডানা িুঙ্ে এঙ্স আহমদ মুসার পে সরাধ কঙ্র দাাঁড়িঙ্য় ব  , ‘না েুড়ম 

যাঙ্ব না, আড়ম ড়নড়িে পযাঙ্কঙ্ে সবামা আঙ্ি।’ 
‘ড়িি সডানা সময় নষ্ট কঙ্রা না। ওো যড়দ সবামা হঙ্য় োঙ্ক, োহঙ্  

এখাঙ্ন িাো ড়ঠক হঙ্ব না। এ বাড়িো ‘ওকুয়া’র কাঙ্ি ড়চড়িে হঙ্য় যাঙ্ব।’ দৃঢ় 
ড়নঙ্দযঙ্শর সুঙ্র ব   আহমদ মুসা।  

সডানা আহমদ মুসার ড়দঙ্ক একবার সচঙ্য় িযাকাঙ্স, ড়বক্ষুব্ধ মুখ ড়নঙ্য় 
সঙ্র দাাঁিা  আহমদ মুসার সামঙ্ন সেঙ্ক। সক্ষাঙ্ে-দুঃঙ্খ োর সচাখ দু’ড়ে োড়র 
হঙ্য় উঙ্ঠঙ্ি।  

ধীঙ্র ধীঙ্র আহমদ মুসা গাড়ি দরিা খুঙ্  মুহূঙ্েযর িঙ্ে েমঙ্ক দাাঁিা । 
োরপর ঘুঙ্র দাাঁড়িঙ্য় সরাঙ্সড় নঙ্ক ব  , ‘কয়োয় হাসপাো  সেঙ্ক গাড়ি িােয 
ড়নঙ্য়ঙ্ি? হাসপাো  সেঙ্ক সোমরা বাড়ি ক’ড়মড়নঙ্ের পে?’ 

সরাঙ্সড় ন ড়বমুঢ়োঙ্ব োকা  আহমদ মুসার ড়দঙ্ক। সকান উত্তর এ  না 
োর কাি সেঙ্ক। অসহায়োঙ্ব োকা  সস সডানার ড়দঙ্ক, সডানারও ড়নবযাক সচাখ 
ড়নবি হঙ্ া আহমদ মুসার ড়দঙ্ক।  

ড্রাইোর নঙ্ি-চঙ্ি দাাঁিা । ব   , ‘স্যার ৭ো ৩৫ ড়মড়নঙ্ে গাড়িঙ্ে 
চঙ্িড়ি। সন্ধযার বযস্ত সমঙ্য় বাসায় সপ াঁিঙ্ে সময়  াগার কো আধাঘটো।’ 

‘পযাঙ্কে েুড়ম কখন সপঙ্য়ড়িঙ্ ?’ 
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‘স্যার, মযাডামরা আসার দু’ড়মড়নে আঙ্গ।’ 
‘এখাঙ্ন সপ ঙ্িঙ্িা ক’োয়?’ 
‘সােো চড়িশ ড়মড়নঙ্ে।’ 
আহমদ মুসা োর হাে ঘড়ির ড়দঙ্ক োড়কঙ্য় সদখ  সময় েখন ৯ো ১০ 

ড়মড়নে। অেযাৎ পযাঙ্কেড়ে গাড়িঙ্ে আসার পর সময় সগঙ্ি ৩৭ ড়মড়নে।  
হাড়স িঙু্ে উঠ  আহমদ মুসার মুঙ্খ। ‘ধেবাদ ড্রাইোর’ বঙ্  আহমদ 

মুসা গাড়ির সেরে মােঅ ঢুড়কঙ্য় ডযাশ সবাঙ্ডযর সকড়বন খুঙ্  অড়ে সন্তপযঙ্ন 
পযাঙ্কেো সবর কঙ্র ড়নঙ্য় এ  এবং আঙ্স্ত মাড়েঙ্ে রাখ । ব  , ‘যড়দ এঙ্ে 
সবামা সেঙ্ক োঙ্ক, োহঙ্ ও আপােেঃ েয় সনই। এো অঙ্ো োইমার মঙ্নাবা 
ড়নিয় নয়।’ 

বঙ্  আহমদ মুসা পঙ্কে সেঙ্ক সিাট্ট একো চাকু সবর কঙ্র পযাঙ্কঙ্ের 
বাধন সকঙ্ে কোঙ্রর কাগিড়ে নাড়মঙ্য় সি   পযাঙ্কঙ্ের গা সেঙ্ক। সবড়রঙ্য় এ  
চার ইড়ি বগয আয়েঙ্নর একো সপপার সবাঙ্ডযর বাক্স। বাঙ্ক্সর েপড়ে উপঙ্রর 
সমািক কাগি খূঙ্  সিয় ার সাঙ্ে সাঙ্েই খুঙ্  ড়গঙ্য়ড়ি । এবার আহমদ মুসা 
চাকুর সব্ল্ঙ্ডর েীক্ষ্ণ অগ্রোগ ড়দঙ্য় বঙ্ক্সর চার সকাণ্  ম্বাোঙ্ব সকঙ্ে সি  ।  

সবাই রুিশ্বাঙ্স সদখিী  আহমদ মুসার কাি। সডানার কপাঙ্  িঙ্ম 
উঙ্ঠঙ্ি ড়বন্দু ড়বন্দু ঘাম। েঙ্য় োর মুখ পাংশু হঙ্য় উঙ্ঠঙ্ি।  

চার সকাণ্ কাোর পর বক্সড়ের কেঅর চার োগ হঙ্য় মাড়েঙ্ে পঙ্ি সগ । 
োর সাঙ্ে পঙ্ি সগ  স্পঙ্ের চারড়ে েুকরা। শুধু দাাঁড়িঙ্য় োক  ড়ঠক 
আঙ্প াকৃড়ের বি একো সগা ক।  

‘সবামা’-সবার মুখ সেঙ্কই অসু্ফঙ্ে সবড়রঙ্য় এ ।  
আহমদ মুসা েীক্ষ্ণ দৃড়ষ্টঙ্ে পরীক্ষা কর  সবামাড়েঙ্ক। নেুন ধরঙ্নর 

গাড়ি-ঙ্বামা। সবামার মে শীষয সদঙ্শ একো মাইঙ্িা কম্পুোর বসাঙ্না। কম্পুোঙ্র 
সসে করা সপ্রাগ্রাম অনুসাঙ্র কম্পুোরড়ে স্বয়ংড়িয়োঙ্ব সবানার ড়বঙ্স্ফারণ্ ঘোয়। 
কম্পুোঙ্রর সপ্রাগ্রামড়ে সসে করা েঅঙ্ক সমঙ্য়র উপর নয়, ড়কঙ্ াড়মোঙ্রর 
উপঙ্র। ড়কঙ্ া ড়মোঙ্রর সয সংখযার উপর সপ্রাগ্রাম সসে করা োঙ্ক, সসই দূরুঙ্ত্ব 
গাড়ি সপ িার সংঙ্গ সংঙ্গ সবামার ড়বঙ্স্ফারণ্ ঘঙ্ে।  
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কম্পুোঙ্রর ড়ডড়িো  পযাঙ্নঙ্  আহমদ মুসা সদখ   া  ড়ডড়িো  
নাম্বারড়ে আে। অেযাৎ সরাঙ্সড় ঙ্নর গাড়ি আে ড়কঙ্ াড়মোর যাবার পর সবামার 
ড়বঙ্স্ফারণ্ ঘেঙ্ো।  

কম্পুোঙ্রর রাড়নং ড়ডড়িো  পযাঙ্নঙ্  চার সংখযাড়ে ড়ির হঙ্য় আঙ্ি। এর 
অেয গাড়িড়ে হাসপাো  সেঙ্ক রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গার বাড়ি পয়যন্ত চার ড়কঙ্ াড়মোর 
পে অড়েিম কঙ্র এঙ্সঙ্ি।  

আহমদ মুসা সবাইঙ্ক কাঙ্ি ডাক । নেুন ধরঙ্নর এ গাড়ি সবামার 
পড়রচয় ড়দঙ্য় ওঙ্দর ব  , সরাঙ্সড় ন গাড়িো আে ড়কঙ্ াড়মোর যাবার পর এ 
সবামার ড়বঙ্স্ফারণ্ ঘেঙ্ো। আে ড়কঙ্ াড়মোঙ্রর মঙ্ধয এ বাড়ি পয়যন্ত গাড়ি চার 
ড়কঙ্ াড়মোর এঙ্সঙ্ি। এখান োঙ্ক আবার গাড়ি িারার চার ড়কঙ্ াড়মোঙ্রর 
মাোয় সবামার ড়বঙ্স্ফারণ্ ঘঙ্ে গাড়িো র্ধ্ংস হঙ্য় সযে। 

কারও মুঙ্খ সকান কো সনই। পােঙ্রর মে সযন ড়ির হঙ্য় সগঙ্ি সকঙ্ । 
সরাঙ্সড় ন ও সডানার মুখ সচাঙ্খর অবিা কান্নার সচঙ্য়ও করুণ্। 

হঠাৎ সরাঙ্সড় ন পাঙ্শর  ায় াঙ্ক িড়িঙ্য় ধঙ্র সকঙ্দ উঠ । ব  , 
‘ঈশ্বর সডানাঙ্ক রক্ষা কঙ্রঙ্িন। সোমার এখাঙ্ন এঙ্স সবঙ্চ সগ াম। না হঙ্  
এেক্ষণ্ সবযনাশ হঙ্য় সযে।’ 

‘এোঙ্বই আিাহ মানুষঙ্ক রক্ষা কঙ্রন। সদখ, আহমদ মুসা োই যড়দ 
সঙ্ন্দহ না করঙ্েন, যড়দ ড্রাইোরঙ্ক ড়িজ্ঞাসা না করঙ্েন, োহঙ্  এখান সেঙ্ক 
চার ড়কঙ্ াড়মোর যাবার পর গাড়ি র্ধ্ংস হঙ্য় সযে।’ ব    ায় া। 

সরাঙ্সড় ন  ায় াঙ্ক সিঙ্ি ড়দঙ্য় িুঙ্ে ড়গঙ্য় আহমদ মুসার কাঙ্ি হােু 
সগঙ্ি বস । দুই হাে সিাি েংড়গঙ্ে েুঙ্  ব  ,’আপড়ন মানুষ না োইয়া। 
ড়নিয় ঈশ্বর আপনার সাঙ্ে কো বঙ্ ন। আপড়ন এে িাঙ্নন, এে বুঙ্ঝন ড়ক 
কঙ্র! োইয়া সসড়দন দুবৃযত্তঙ্দর হাে সেঙ্ক বাড়চঙ্য়ড়িঙ্ ন, আি আবার নেুন 
িীবন ড়দঙ্ ন আমাঙ্দর। ড়ক বঙ্  সকান োষায় কৃেজ্ঞো িনাব আড়ম?’ 

আহমদ মুসা হাস । ব  ,’কৃেজ্ঞো আমাঙ্ক নয় সবান, আিাহঙ্ক 
িানাও। আমাঙ্দর জ্ঞান, বুড়ি, ড়বঙ্বচনা সবই সো োরই সদয়া। সব প্রশংসা, সব 
কৃেজ্ঞো োরই প্রাপয।’ 
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‘সয ধময আপনাঙ্ক এই মহত্ব ড়দঙ্য়ঙ্ি, এই দৃড়ষ্ট ড়দঙ্য়ঙ্ি, সস ধঙ্ময ড়ক 
আমাঙ্ক গ্রহণ্ করঙ্বন োইয়া?’ ব   আঙ্বগ রুি কঙ্ণ্ঠ সরাঙ্সড় ন। 

‘অবশ্যই। ওয় কাম সবান। এ ধময সো আমার ড়কংবা কারও নয়, সমগ্র 
মানব িাড়ের।’ 

বঙ্  আহমদ মুসা উঙ্ঠ দািাঙ্ া। ব  ,’ওঠ সবান।’ 
উঙ্ঠ দাড়িঙ্য় আহমদ মুসা রাড়শদীঙ্ক  ক্ষয কঙ্র ব  ,’সোমাঙ্দর 

পূবযপাঙ্শ পড়রেযক্ত ড়ডপড়েউব ওঙ্য়ঙ্ র পাইপ বসাঙ্না সদড়খড়ি। পাের চাপা 
আঙ্ি। েুড়ম সবামাড়ে পাইঙ্পর মঙ্ধয সিঙ্  ড়দঙ্য় এস। কবরি হঙ্য় োকঙ্ব।’ 

আহমদ মুসা সবামাড়ে রাড়শদীর হাঙ্ে েুঙ্  ড়দ । ব  , ‘েয় কঙ্রা না 
চার ড়কঙ্ াড়মোর না সপরুঙ্  সবামা িােঙ্ব না।’ 

রাড়শদী চঙ্  সগ । 
আহমদ মুসা সরাঙ্সড় ঙ্নর ড়দঙ্ক সচঙ্য় ব  ,’আমাঙ্দর িুরুরী কাি 

‘কযাঙ্মরুন ড়িঙ্সটে’ এর অড়িঙ্স। চ  সোমাঙ্দর বাড়িঙ্ে সপ ঙ্ি ড়দঙ্য় আমরা 
সসখাঙ্ন যাব।’ 

রাড়শদী ড়িঙ্র এঙ্সঙ্ি। 
গাড়িঙ্ে উঠঙ্ে যাঙ্ে আহমদ মুসারা। 
এই সময়  ায় া আহমদ মুসাঙ্ক ব  ,’একো ড়িজ্ঞাসা ধঙ্র রাখঙ্ে 

পারড়ি না োই।’ 
‘ড়ক ড়িজ্ঞাসা?’ আহমদ মুসা ব  । 
‘ড্রাইোঙ্রর কাি সেঙ্ক সময় সম্পঙ্কয সশানার পর আপড়ন সহঙ্সড়িঙ্ ন। 

আমার মঙ্ন হঙ্য়ড়ি , সবামা িােঙ্ব না বঙ্  সস সময় ড়নড়িে হঙ্য়ড়িঙ্ ন। এো 
ড়ঠক ড়কনা? ড়ঠক হঙ্  সকমন কঙ্র আপড়ন ো সিঙ্নড়িঙ্ ন?’ 

‘খুব সসািা ড়হঙ্সব। ড্রাইোঙ্রর কাঙ্ি ড়হঙ্সব ড়নঙ্য় িান াম, 
হাসপাো  সেঙ্ক সরাঙ্সড় ঙ্নর বাড়ি সযঙ্ে  াঙ্গ ৩০ ড়মড়নে। ড়কন্তু হাসপাো  
সেঙ্ক সরাঙ্সড় ঙ্নর গাড়ি সবর হবার পর েখন পযযন্ত পার হঙ্য়ড়ি  ৩৭ ড়মড়নে। 
গাড়িঙ্ে োইম সবামা সপঙ্ে রাখঙ্  ৩০ ড়মড়নঙ্ের মঙ্ধয োর ড়বঙ্ফারণ্ ঘোর 
কো। ো যখন ঘঙ্েড়ন, েখন পযাঙ্কঙ্ে সবামা োকঙ্ ও ো োইম সবামা নয়।’ 
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‘সাইড়েশ ড়মড়নে আপড়ন সকাোয় সপঙ্ ন?’ 
‘সকন, সরাঙ্সড় নরা হাসপাো  সেঙ্ক গাড়িঙ্ে উঠার ২ড়মড়নে আঙ্গ 

পযাঙ্কে এঙ্সড়ি  গাড়িঙ্ে। ৫ড়মড়নে সময় স ঙ্গড়ি  হাসপাো  সেঙ্ক 
সোমাঙ্দর বাড়িঙ্ে আসঙ্ে, আর সরাঙ্সড় নরা েখন পযযন্ত সোমাঙ্দর বাড়িঙ্ে 
সময় খরচ কঙ্রড়ি  ৩০ ড়মড়নে। এখন ড়হঙ্সব কঙ্র সদখ।’ 

 ায় ার ড়বিয়-ড়বমুঢ় দৃড়ষ্ট আহম মুসার ড়দঙ্ক ড়নবি। ব  ,’সরাঙ্সাড় ন 
ড়ঠক বঙ্ ঙ্ি, আিাহ আপনার সাঙ্ে কো বঙ্ ন। না হঙ্  চরম সেনশঙ্নর সময়ও 
এই সব ড়বঙ্বচনা, ড়হঙ্সব আপনার মাোয় আঙ্স ড়ক কঙ্র?’ 

‘অোয় বঙ্ ি  ায় া। আিাহ এইোঙ্ব কো বঙ্ ন না। ড়েড়ন োর 
বান্দাঙ্দর জ্ঞান, বুড়ি ও ড়বঙ্বচনা ড়দঙ্য় সাহাযয কঙ্রন।’ 

‘আিাহ আমাঙ্ক মাি করুন। েঙ্ব আিাহ আপনার প্রড়ে োর অনুগ্রহ 
সবড়হঙ্সব সঢঙ্  ড়দঙ্য়ঙ্িন।’ 

‘আ -হামদুড় িাহ।’ 
বঙ্  আহমদ মুসা রাড়শদীর ড়দঙ্ক োকা । ব  ,’সরাঙ্সড় ঙ্নর গাড়ির 

ড্রাইোরঙ্ক সোমার সাঙ্ে সোমার গাড়িঙ্ে নাও। সরাঙ্সড় ঙ্নর গাড়ি আড়ম ড্রাইে 
করব।’ 

সরাঙ্সড় ন ও সডানা গাড়িঙ্ে উঠঙ্  আহমদ মুসা ড়গঙ্য় ড্রাইড়েং ড়সঙ্ে 
বস । 

গাড়ি দুড়ে িােয ড়ন । 
‘ওরা ড়পিু ড়নঙ্ে পাঙ্র বঙ্  সঙ্ন্দহ করঙ্িন োইয়া?’ ব   সরাঙ্সড় ন। 
‘গাড়ি সবামা সসে করার পর োরা অনুসরণ্ করঙ্ব বঙ্  আড়ম মঙ্ন 

কড়রনা। োিািা ‘ওকুয়া’র সস সাহস অবড়শষ্ট আঙ্ি বঙ্  মঙ্ন হয় না।’ 
‘ড়কন্তু এে বি কাি সয োরা করঙ্ে পার ?’ 
‘এ কাঙ্ি সাহস ও শড়ক্তর দরকার হয় না, দরকার হয় বুড়ির। যা একিন 

দূবয ও কঙ্র বসঙ্ে পাঙ্র।’ 
‘এই কািো ড়ক পড়রকড়ল্পে োইয়া?’ ডাক্তাঙ্রর সযাগসািস ড়ক োকঙ্ে 

পাঙ্র?’ 
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‘আমার মঙ্ন হয়না। ডাক্তাঙ্রর সযাগসািস োকঙ্  হাসপাোঙ্ র 
সেেঙ্রই সকান দুঘযেনা ঘেঙ্ে পারে। গাড়িঙ্ে সবামা সসে করার মে অড়নড়িে 
পে োরা সবঙ্ি ড়নে না।’ 

‘ড়ঠক বঙ্ ঙ্িন োইয়া।’ 
পঙ্ে আহমদ মুসা ও সরাঙ্সড় ন অঙ্নক কো ব  । সডানা একো কোও 

বঙ্ ড়ন। সবামার ঘেনার পর সেঙ্ক ড়নবযাক হঙ্য় সগঙ্ি। োর সচাঙ্খ মুঙ্খ েয় নয়, 
সবদনার ড়চি। 

সরাঙ্সড় ঙ্নর গাড়ি ড়গঙ্য় োঙ্দর গাড়ি বারান্দায় দািাঙ্ া। 
আহমদ মুসা গাড়ির দরিা খু ঙ্ে যাঙ্ব, এ সময় কো বঙ্  উঠঙ্ া 

সডানা। ব  ,’আড়ম দু:ড়খে, হাসপাোঙ্  যাবার ড়সিান্ত সনবার আঙ্গ সোমাঙ্ক 
িনাঙ্না উড়চে ড়ি  আমার। বুঝঙ্ে পারড়ি আমার েু  হঙ্য়ঙ্ি।’ গম্ভীর, োরী 
কণ্ঠস্বর সডানার। 

আহমদ মুসা ড়পিন ড়িঙ্র সডানার ড়দঙ্ক োকা । ব   নরম কঙ্ণ্ঠ,’এই 
িঙ্ে বুড়ঝ কো ব ি না, মন খারাপ কঙ্র বঙ্স আি?’ 

একেু োম  আহমদ মুসা। োরপর শুরু কর  আবার,’না সোমার েু  
হয়ড়ন। ড়সিান্ত সোমার ড়ঠকই হঙ্য়ঙ্ি। েঙ্ব সুঙ্যাগ োকঙ্  পরামশয করা সব সময় 
ো , ড়বঙ্শষ কঙ্র বেযমান পড়রড়িঙ্ে।’ 

‘ধেবাদ। ড়কন্তু এই সাংঘাড়েক বযাপাঙ্র আমাঙ্দর প্রড়ে সোমার আরও 
কঙ্ঠার হওয়া উড়চে ড়ি ।’ 

‘ড়কন্তু আড়ম মঙ্ন কড়র েঙ্ র সচঙ্য় পরমুখাঙ্পক্ষী প্রবণ্ো আরও 
ক্ষড়েকর। েুঙ্ র মঙ্ধয সংঙ্শাধঙ্নর ড়শক্ষা আঙ্ি। এই ড়শক্ষাই সযাগযোর সৃড়ি 
কঙ্র।’ 

‘ধেবাদ। এেক্ষঙ্ণ্ বুক েঙ্র বাোস ড়নঙ্ে পারড়ি।’ বহুক্ষণ্ পর সডানার 
সঠাঙ্ে হাড়স িুঙ্ে উঠ । োম  সডানা। 

আহমদ মুসাও নীরব। 
‘আড়ম সনঙ্ম যাই, আপনারা কো ব ুন।’ বঙ্  সরাঙ্সড় ন নামঙ্ে 

যাড়ে । োর সঠাঙ্ে দুষ্টুড়মর হাড়স।’ 
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‘না সযওনা, সোমার সাঙ্ে কো আঙ্ি।’ আহমদ মুসা ব  । 
‘ড়ক কো?’ ড়ির হঙ্য় বঙ্স সরাঙ্সড় ন োকা । 
‘সোমাঙ্ক বকুড়ন সদব।’ 
‘বকুড়ন? সকন?’ কঙ্ণ্ঠ কৃড়েম কান্নার সুর সেঙ্ন ব   সরাঙ্সড় ন। 
‘সোমাঙ্দর হাসপাোঙ্  যাওয়ার কো সোমার আব্বাঙ্ক ব ড়ন সকন?’ 
ড়বিয় িঙু্ে উঠ  সরাঙ্সড় ঙ্নর মুঙ্খ। ব   বড় ড়ন সয সকমন কঙ্র 

িানঙ্ ন?’ 
‘ব ঙ্  সয, সোমার আব্বা দু’িনঙ্ক একা সবরুঙ্ে ড়দঙ্েন না।’ 
সরাঙ্সড় ন মুহূেয কঙ্য়ক কো ব ঙ্ে পার  না। আরও সবশী ড়বিয় এঙ্স 

োর উপর ের কঙ্রঙ্ি। 
অল্পক্ষণ্ পঙ্র ব  ,’বুঝঙ্ে পারড়ি সকন আপড়ন অঙ্িয়। বাোঙ্সও 

সবাধ হয় সঙ্েযর গন্ধ পান।’ 
বঙ্  একেু সেঙ্মই আবার দ্রুে কঙ্ণ্ঠ ব  ,’ড়কন্তু যাই সহাক, বকুড়ন ড়ক 

আমার িেই বরাে? সডানা আপাঙ্ো বকুড়ন সখ  না। কৃড়েম সক্ষাে সরাঙ্সড় ঙ্নর 
সচাঙ্খ মুঙ্খ।’ 

‘কারণ্ সোমাঙ্ক আদরো সবশী কঙ্রন। কোয় বঙ্  শাসন করা োঙ্রই 
সাঙ্ি সসাহাগ কঙ্র সয সগা।’ সঠাঙ্ে হাড়স সেঙ্ন ব   সডানা। 

‘োহঙ্  যাঙ্ক ড়েড়ন প্রাঙ্ণ্র সচঙ্য় ো বাঙ্সন, োর েঙ্র ড়ক সগা…?’ 
বঙ্  সরাঙ্সড় ন গাড়ির দরিা খুঙ্  হাসঙ্ে হাসঙ্ে িুঙ্ে পা া । 

মুখ েরা রড়ক্তম হাড়স ড়নঙ্য় সডানা সবড়রঙ্য় যাড়ে । আহমদ মুসা সহঙ্স 
ব  ,’সরাঙ্সড় ঙ্নর প্রঙ্ের িবাব ড়দঙ্য় যাঙ্ব না?’ 

‘উত্তরো আমার নয়, সোমারই সদবার কো।’ বঙ্  সডানাও হাসঙ্ে 
হাসঙ্ে সবড়রঙ্য় সগ । 

আহমদ মুসা গাড়ি সেঙ্ক বর হঙ্ া। 
সপিঙ্ন রাড়শদীর গাড়ি েখন এঙ্স প্রঙ্বশ কর  গাড়ি বারান্দায়। 
গাড়ি দািাঙ্েই গাড়ি সেঙ্ক সরাঙ্সড় ঙ্নর ড্রাইোর সনঙ্ম এ । রাড়শদী 

ও নামড়ি । 
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আহমদ মুসা সসড়দঙ্ক এগুঙ্ে এগুঙ্ে ব  , ‘আর সনম না রাড়শদী। চ  
আমরা যাই।’ 

িুঙ্ে এ  সরাঙ্সড় ন। ব  , ‘এে বি ঘেনা ঘে  আব্বার সাঙ্ে সদখা 
কঙ্র যাঙ্বন না, কো বঙ্  যাঙ্বন না?’ 

‘আমাঙ্দর সদরী হঙ্য় সগঙ্ি। েুড়ম খবরো ড়দও। আড়ম পঙ্র সদখা করব।’ 
‘ব   আহমদ মুসা। 

‘আপনাঙ্দর অঙ্নক সদরী কঙ্র সিঙ্ ড়ি। আর নয়। সখাদা হাঙ্িি।’ 
‘সখাদা হাঙ্িি।’ বঙ্  আহমদ মুসা এঙ্স গাড়িঙ্ে রড়শদীর পাঙ্শ 

বস ।’ 
িােয ড়ন  গাড়ি। 
গাড়ি িুঙ্ে সবড়রঙ্য় এ  সরাঙ্সড় নঙ্দর সগে ড়দঙ্য়। 
 
 
 
কযাঙ্মরুন ড়িঙ্সঙ্টের সহড সকায়ােযার। েূগেযি একড়ে কক্ষ। 
ফ্রাড়িস বাইক এবং আহমদ মুসা মুঙ্খামুড়খ সসািায় বঙ্স।  
ফ্রাড়িস বাইকঙ্ক এই কঙ্ক্ষ বন্দী রাখা হঙ্য়ঙ্ি। 
আহমদ মুসার দু’পাঙ্শর আরও দু’ড়ে সসািায় বঙ্স রাঙ্শদী ইয়াসুঙ্গা 

এবং মুহািদ ইঙ্য়াড়কড়ন। 
ফ্রাড়িস বাইকঙ্কর মুখ ড়বসন্ন। মাো ড়নচু। 
কো ব ড়ি  আহমদ মুসা। ‘ড়মঃ বাইক আপনাঙ্ক ড়চন্তা করার সয সময় 

সদয়া হঙ্য়ড়ি , ো সশষ।’ 
ফ্রাড়িস বাইক মুখ েু   না, কোও ব   না। 
‘ড়মঃ বাইক আপড়ন যড়দ উত্তর সদয়ার মে েদ্রো না সদখান, োহঙ্  

আমাঙ্দরঙ্ক অেদ্র হঙ্ে হঙ্ব।’ অেযন্ত েীক্ষ্ণ কঙ্ঠার সশানা  আহমদ মুসার কটঠ। 
মুখ েু   ফ্রাড়িস বাইক োর সচাঙ্খ চাি য, েঙ্য়র ড়চিও। ব   

‘আপনার ড়ক চান ব ুন?’  
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‘আপনাঙ্ক ো ব া হঙ্য়ঙ্ি।’ 
‘সস সো অঙ্নক কো বঙ্ ঙ্িন।’ 
‘সবশী নয় আমরা ড়েনড়ে কো বঙ্ ড়ি। এক, সমগ্র দড়ক্ষণ্ কযাঙ্মরুঙ্ন 

উঙ্েদকৃে মুস মানঙ্দর ক্ষড়েপূরণ্সহ োঙ্দর স্ব স্ব বাড়িঙ্ে পূনবযাসন, দুই, 
োঙ্দর সম্পড়ত্ত োঙ্দর সিরে দান এবং ড়েন, আপনারা যারা ড়বঙ্দশ সেঙ্ক উঙ্ি 
এঙ্স িুঙ্ি বঙ্সঙ্িন গাঙ্য়র িুঙ্র, োঙ্দর কযাঙ্মরুন সেঙ্ক চঙ্  যাওয়া।’ 

‘ড়কন্তূ আপনাঙ্দর দাবী সো ড়ি  ইয়াউড়টড হাইওঙ্য়র দড়ক্ষঙ্ণ্ ইঙ্দিা 
পযযন্ত অিঙ্ র মুস মানঙ্দর পূনযবাসন এবং োঙ্দর সম্পড়ত্ত সিরে পাওয়া।’ 

‘সস দাবী ড়ি  িনড়িঙ্িন এবং ফ্রাঙ্সায়া ড়ববড়সঙ্য়ঙ্রর কাঙ্ি। োাঁরা ঐ 
অিঙ্ র দাড়য়ঙ্ত্ব, োই োঙ্দর কাঙ্ি োাঁরা সযেুকু করঙ্ে পাঙ্রন, সসেুকুই দাড়ব 
করা হঙ্য়ড়ি । আপড়ন সগাো কযাঙ্মরুঙ্নর দাড়য়ঙ্ত্ব শুধু নন, সগাো পড়িম 
আড়ফ্রকার দাড়য়ঙ্ত্ব, োই আপনার কাঙ্ি আপােে দড়ক্ষন কযাঙ্মরুঙ্নর 
মুস মানঙ্দর প্রড়ে সয অড়বচার কঙ্রঙ্িন, োর ড়নরাময় দাবী করা হঙ্ে।’ 

‘এরপর ড়ক সগাো পড়িম আড়ফ্রকার দাবী েু ঙ্বন?’ 
‘আমরা েড়বষ্যে ড়নঙ্য় এখন মাো ঘামাড়ে না, আপড়ন বেযমাঙ্নর কো 

ব ুন।’ 
‘আড়ম ড়ক ব ব। আড়ম আপনাঙ্দর বন্দী, একিন বন্দীর কো বাইঙ্রর 

ওরা মানঙ্ব সকন?’ 
‘সস মাো বযো আপনার নয়।’ কঙ্ঠার হঙ্য় উঠ  আহমদ মুসার কটঠ।  
মাো ড়নচু কঙ্র চুপ োক  ফ্রাড়িস বাইক। 
কো ব   আহমদ মুসা আবার। ব  , ‘শুনুন ড়মঃ ফ্রাড়িস বাইক, 

আপনাঙ্ক সদয়া সময় আমাঙ্দর উত্তীণ্য হঙ্য় সগঙ্ি। আমরা আর এক মুহুেয নষ্ট 
করঙ্বা না। আমরা আপনার প্রড়ে অড়বচার কড়রড়ন। আমাঙ্দর ড়বচার ট্র্াইবুোঙ্  
আপনাঙ্ক আত্মপক্ষ সমেযঙ্নর পূণ্য সুঙ্যাগ সদয়া হঙ্য়ড়ি । আপড়ন আপনার 
অোয় স্বীকার কঙ্রঙ্িন, েঙ্ব ব ঙ্িন অপরাধ আপনার একার নয়। সসো আমরা 
িাড়ন সব অপরাড়ধই োর শাড়স্ত পাঙ্ব। আপনার দটড আপনাঙ্ক সপঙ্ে হঙ্ব, ো 
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আমরা আপনাঙ্ক ব ড়ি। এ দটড এিাঙ্নার আপনার একমাে পে অোঙ্য়র 
প্রড়েড়বধাঙ্ন আপনার রািী হওয়া।’ োম  আহমদ মুসা। 

‘আমাঙ্ক ড়ক করঙ্ে হঙ্ব?’ ব   ফ্রাড়িস বাইক। 
‘আমাঙ্দর ড়েনড়ে দাবীর বাস্তবায়ন হঙ্ব?’ 
‘সসো পঙ্র িানঙ্ে পারঙ্বন।’ 
‘আমার একো প্রে।’ 
‘ব ুন।’ 
‘আড়ম একিন বন্দী। আড়ম স্বীকার করার পরও আমার করণ্ীয় ড়কিু 

োকঙ্ব না। ড়ক করঙ্বন োহঙ্  আপনারা আমার স্বীকারুড়ক্ত ড়নঙ্য়?’ 
‘এ প্রঙ্ের উত্তর আপনার প্রঙ্য়ািন সনই।’ 
‘ড়ঠক আঙ্ি, আড়ম রািী হঙ্ ই যড়দ সব হঙ্য় যায়, োহঙ্  ব ড়ি ড়েনড়ে 

দাবী সমঙ্ন ড়নঙ্ে আমার আপড়ত্ত সনই।’ 
‘ধেবাদ ফ্রাড়িস বাইক।’ বঙ্  আহমদ মুসা রাড়শদীঙ্ক  ক্ষয কঙ্র 

ব  , ‘কাগিো দাও।’ 
রাড়শদী বযাগ সেঙ্ক োাঁি করা এক ড়শে কাগি কঙ্র আহমদ মুসার হাঙ্ে 

েুঙ্  ড়দ । 
আহমদ মুসা কাগিড়ে ফ্রাড়িস বাইঙ্কর হাঙ্ে েুঙ্  ড়দঙ্য় ব  , ‘পিুন 

এবং সই করুন।’ 
কাগিড়ে হাঙ্ে ড়নঙ্য় ফ্রাড়িস বাইক োঙ্ে নির বু া । সদখ , ড়েন 

দিা দাবীর স্বীকৃড়ে পে। 
ফ্রাড়িস বাইঙ্কর হাঙ্ে একড়ে ক ম েুঙ্  ড়দ  আহমদ মুসা।  
ফ্রাড়িস বাইক মুখ েুঙ্  আহমদ মুসার ড়দঙ্ক একবার োকা । োরপর 

স্বীকৃড়ে পঙ্ে দস্তখে কর । 
‘এই স্বীকৃড়ে পেড়ে ড়কিুই নয়। এঙ্ে দস্তখে কঙ্রও আপড়ন সব ড়কিু 

অস্বীকার করঙ্ে পাঙ্রন। েবু  াে এইেুকু সয আপরাধ আপনারা কঙ্রঙ্িন, 
আপনার দস্তখঙ্ে ড় ড়খে োর একো দড়   োক ।’ 
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কো সশষ কঙ্র আহমদ মুসা রাঙ্শদীর কাঙ্ি সেঙ্ক একগুে কাগি ড়নঙ্য় 
ফ্রাড়িস বাইঙ্কর হাঙ্ে েুঙ্  ড়দ ।  

ফ্রাড়িস বাইক কাগিগুঙ্ ার উপর সচাখ বু া । ড়বিয় িুঙ্ে উঠ  োর 
সচাঙ্খ মুঙ্খ। ব   ‘এই স্বীকৃড়েপেগুঙ্ া সপঙ্ ন ড়ক কঙ্র? দড়ক্ষন কযাঙ্মরুঙ্নর 
আমাঙ্দর সব ঘাড়ের সব সনো উপঙ্নোঙ্ক োহঙ্  আপনারা আেক কঙ্রঙ্িন?’ 

‘হ্াাঁ, করঙ্ে হঙ্য়ঙ্ি।’ 
‘ড়কোঙ্ব?’ 
‘আপনার সক্ষঙ্ে যা হঙ্য়ঙ্ি, সসইোঙ্ব। েঙ্ব রক্তপাে হয়ড়ন। ড়বশড়ে 

ঘাড়ের ৪০ িনঙ্ক আেক করঙ্ে সকান প্রানহাড়ন ঘঙ্েড়ন।’ 
‘সকঙ্ র কাি সেঙ্ক সনয়া ড়নিক এই স্বীকারুড়ক্ত আপনাঙ্দর সকান 

কাঙ্ি আসঙ্ব?’ 
দড়ক্ষন কযাঙ্মরুঙ্নর ১২ড়ে অিঙ্ র ১২ড়ে আিড় ক প্রধাঙ্নর কাঙ্ি 

সেঙ্ক ড়চড়ঠ ড়নঙ্য় োঙ্দর অড়িস সেঙ্ক মুস মানঙ্দর সেঙ্ক নানাোঙ্ব আপনারা 
সয েূড়ম দখ  কঙ্রঙ্িন, োর ড়বস্তাড়রে সরকডয আমরা ড়নঙ্য় এঙ্সড়ি।’ 

‘বুঝ াম। এরপর আপনারা ড়ক করঙ্বন?’ 
আপনাঙ্দর েূড়ম িয় বা দখঙ্ র এই োড় কা ড়নঙ্য় আপনার ঘাড়ে 

প্রধানঙ্দর সাঙ্ে আঙ্ াচনা কঙ্রড়ি। োঙ্ে আমরা সদঙ্খড়ি, মুস মানঙ্দর কাি 
সেঙ্ক অলবধোঙ্ব িয় বা দখ কৃে িড়মর শেকরা ৯০ োগ সরড়িড়ি হঙ্য়ঙ্ি 
সকাক ও ওকুয়া’র সদস্যঙ্দর নাঙ্ম। এই সদস্যঙ্দর নাঙ্মর োড় কাও আমারা 
বেরী কঙ্রড়ি। োঙ্দর দখ  করা িড়মর ড়ববরণ্ও পাওয়া সগঙ্ি।’ বঙ্  োম  
আহমদ মুসা। 

একেু পঙ্র ব  , ‘আমাঙ্দর কাি সশষ, এবার কাি আপনাঙ্দর। 
আপনারা যা সমঙ্ন ড়নঙ্য়ঙ্িন, সস অনুযায়ী আপনাঙ্দর কাি করঙ্ে হঙ্ব।’ 

‘ড়ক রকম?’ 
‘আপনাঙ্দর দু’ড়ে কাি করঙ্ে হঙ্ব। োর একড়ে করঙ্ব সংগঠন ড়হসাঙ্ব 

‘সকাক’ ও ‘ওকুয়া’। আঙ্রকড়ে করঙ্ব ‘সকাক’ ও ‘ওকুয়া’র সদস্যরা 
বযাড়ক্তগেোঙ্ব।’ 
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‘সকাক’ ও ‘ওকুয়া’ ড়ক করঙ্ব? 
‘উিাস্তূ মুস মানঙ্দর স্ব স্ব ড়েোয় পুনবযাসঙ্নর িঙ্ে ক্ষড়েপূরঙ্ণ্র োকা 

নগদ পড়রঙ্বশন করঙ্ব ‘সকাক’ বা ‘ওকুয়া’।’ 
‘আর ‘সকাক’ ও ‘ওকুয়া’র সদস্যঙ্দর বযাড়ক্তগেোঙ্ব ড়ক করঙ্ে হঙ্ব?’ 
‘োঙ্দর নাঙ্মর সরড়িড়ি িড়মগুঙ্ া োর যাঙ্দর িড়ম সসই মুস মানঙ্দর 

নাঙ্ম সরড়িড়ি কঙ্র সদঙ্ব।’ 
সহা সহা কঙ্র সহঙ্স উঠ  ফ্রাড়িস বাইক। ব  , ‘আপনার কো শুঙ্ন মঙ্ন 

হঙ্ে সব ড়কিু পাকা িঙ্ র মে আপনার হাঙ্ে এঙ্স পিঙ্ব।’ 
আহমদ মুসা মুখোঙ্বর সকান পড়রবেযন হঙ্ া না। সযোঙ্ব সস কো 

ব ড়ি , সসোঙ্বই ব  , ‘হ্াাঁ, পাকা িঙ্ র মেই এঙ্স পিঙ্ব। এবং আি 
সেঙ্কই ো শুরু হঙ্ব, সশষ হঙ্ব ড়েন ড়দঙ্নর মঙ্ধয।’ 

‘চমক সৃড়ষ্ট করার িঙ্ে হঙ্  আপনার কো ড়ঠক আঙ্ি।’ 
‘চমক সৃড়ষ্ট করা বা রগ-রস করার মে সময় আমার সনই ড়মঃ ফ্রাড়িস।’ 

গম্ভীর কঙ্ণ্ঠ ব   আহমদ মুসা। 
োরপর রাড়শদীর ড়দঙ্ক সচঙ্য় ব  , ‘েুড়ম ওঙ্দর ড়নঙ্য় এস এবং কাগি 

পেও।’ 
রাড়শদী সবর হঙ্য় কঙ্য়ক মুহূেয পঙ্র ‘সকাক’ এবং ‘ওকুয়া’র অেয 

পড়রচা ক ‘ড়িড়নড়দ’ এবং সট্র্িারার ‘ড়সয়া ড়সয়া’সক সাঙ্ে ড়নঙ্য় ঘঙ্র কর ।  
‘এঙ্দর সচঙ্নন ড়মঃ ফ্রাড়িস?’ 
ওঙ্দর ঘঙ্র ঢুকঙ্ে সদঙ্খই েূে সদখার মে োর সচাখ িানাবািা হঙ্য় 

ড়গঙ্য়ড়ি । ড়বিঙ্য়র ধাক্কায় কো ব ঙ্ে পাঙ্রড়ন ফ্রাড়িস বাইক ড়কিুক্ষণ্ পর সস 
ব  , ‘এঙ্দরও সগ্রিোর কঙ্রঙ্িন। এরা সো সকান সাঙ্ে-পাাঁঙ্চ সনই।’ 

‘ওঙ্দর সকন আেক কঙ্রঙ্ি ড়নিয় বুঙ্ঝঙ্িন। ওরা হাঙ্ে োকঙ্  ক্ষড়ে 
পূরঙ্ণ্র োকা আদায় সহি হঙ্ব।’ 

ফ্রাড়িস বাইক সকান কো ব   না। 
আহমদ মুসাই কো ব  ,  া-িযাংগ সরাঙ্ড আপনাঙ্দর প্রশাসড়নক সদর 

দিেঙ্র ড়গঙ্য় এঙ্দর সপঙ্য়ড়ি। নগদ অেযসহ ওঙ্দর ড়নঙ্য় এঙ্সড়ি। নগদ ৫ 
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ড়মড় য়ন ড ার এবং ১০ ড়মড় য়ন ফ্রাংক পাওয়া সগঙ্ি। েয় করঙ্বন না। 
োকাগুঙ্ া ‘ড়িড়নড়দ’ ও ‘ড়সয়া ড়সয়া’র েত্বাবধাঙ্নই সরঙ্খড়ি। আপনার সাঙ্ে 
আমাঙ্দর ড়হঙ্সব ড়নঙ্কশ না হওয়া পযযন্ত এোঙ্বই োকঙ্ব। 

‘আপনারা দসুযো কঙ্রঙ্িন। এর ি  সোগ করঙ্ে হঙ্ব না োবঙ্বন 
না।’ সক্ষাঙ্ে-দুঃঙ্খ সেংঙ্গ পিা গ ায় কোগুঙ্ া ব   ফ্রাড়িস বাইক। 

হাস  আহমদ মুসা। ব  , ‘আমরা দসুযো কড়রড়ন। দসুযঙ্দর কাি সেঙ্ক 
ক্ষড়েগ্রস্তঙ্দর িঙ্ে ক্ষড়েপরূণ্ উিাঙ্রর সচষ্টা করড়ি আমরা।’ 

বঙ্  একেু োম  আহমদ মুসা। োরপর আবার শুরু কর , ‘শুনুন ড়ম: 
ফ্রাড়িস বাইক, আমরা ড়হঙ্সব কঙ্র সদঙ্খড়ি ড়েন  াখ উিাস্তু মুস মানঙ্ক 
পুনবযাসন করঙ্ে কমপঙ্ক্ষ ড়েন’শ ড়মড় য়ন কযাঙ্মরুন ফ্রাংক প্রঙ্য়ািন। নগদ যা 
সপঙ্য়ড়ি োঙ্ে ৫ ড়মড় য়ন ড ার সেঙ্ক আসঙ্ব ১৫০ ড়মড় য়ন ফ্রাংক। আর এর 
সাঙ্ে ১৫ ড়মড় য়ন ফ্রাংক ড়মঙ্  হঙ্ব ১৬৫ ড়মড় য়ন ফ্রাংক। আর প্রঙ্য়ািন ১৩৫ 
ড়মড় য়ন ফ্রাংক। এই োকার বযবিা কঙ্র ড়দন, োহঙ্  ক্ষড়েপরূণ্ আদাঙ্য়র প্রেম 
কাি আমাঙ্দর সশষ হয়।’ 

‘এোঙ্ব আমাঙ্দর পণ্বন্দী বাড়নঙ্য় আদায় করঙ্ে চান োকা?’ ব   
ফ্রাড়িস বাইক। 

‘দসুযরা আইঙ্নর কো মাঙ্ন না, যুড়ক্তর কো মাঙ্ন না। োঙ্দর সাঙ্ে এই 
আচরণ্ই করঙ্ে হয়।’ কঙ্ঠার কঙ্ণ্ঠ ব   আহমদ মুসা। 

‘আড়ম বন্দী আড়ম সকাঙ্েঙ্ক ড়কোঙ্ব োকা সদব?’ ব   ফ্রাড়িস বাইক। 
‘বযাংঙ্কর সমস্ত সরকডযপেসহ আমরা ড়িড়নড়দ ও ড়সয়া ড়সয়াঙ্ক ড়নঙ্য় 

এঙ্সড়ি। আমরা সদঙ্খড়ি, ইয়াউড়টডর চারো বযাংঙ্ক ওকুয়া’র নাঙ্ম ড়েনশ’ 
ড়মড় য়ন ফ্রাংক রঙ্য়ঙ্ি। চারো বযাংঙ্কর িঙ্ে আমাঙ্দর চারো সচক সদঙ্বন। চার 
সচঙ্ক োকার সমাে পড়রমাণ্ হঙ্ব ১৩৫ ড়মড় য়ন ফ্রাংক। আপড়ন বযাংঙ্ক সেড় ঙ্িান 
করঙ্বন, োকা এঙ্ন সদঙ্ব ড়সয়া ড়সয়া আমাঙ্দর স াকঙ্দর সাঙ্ে ড়গঙ্য়।’ 

‘সস যড়দ ড়গঙ্য় আর না আঙ্স, পুড় ঙ্শ সব বঙ্  সদয়।’ 
‘সসো ড়ম: ড়সয়া ড়সয়া ড়নিয় করঙ্বন না। োর সকামঙ্র বাাঁধা োকঙ্ব 

সবঙ্ের বদঙ্  কম্পুোর ড়নয়ড়ন্ত্রে সবামা সবে। কম্পুোরো োকঙ্ব আমাঙ্দর 
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স াকঙ্দর হাঙ্ে। োর ড়বশ্বাসঘােকোর সামাে ইংড়গে সপঙ্ ই সবামা িাড়েঙ্য় 
সদয়া হঙ্ব সুেরাং ড়ম: ড়সয়া ড়সয়া আমরা সযোঙ্ব ব ব সসোঙ্ব আমাঙ্দর 
সহঙ্যাড়গো করঙ্বন।’ 

েঙ্য় চুপঙ্স যাওয়া ড়সয়া ড়সয়া সিড়েসূচক মাো নাি । 
‘ড়ম: ড়সয়া ড়সয়া আপড়ন সচকবইগুঙ্ া সবর করুন এবং চারড়ে সচক 

ড় খুন।’ 
সংঙ্গ সংঙ্গই ড়সয়া ড়সয়া হাঙ্ের সিার্ল্ার সেঙ্ক চারড়ে সচক সবর কর , 

োরপর োকা  ফ্রাড়িস বাইঙ্কর ড়দঙ্ক। 
এো  ক্ষয কঙ্র আহমদ মুসা ব  , ‘ড়ম: ফ্রাড়িস বাইক ড়ম: ড়সয়া ড়সয়া 

আপনার অনুমড়ে চাঙ্েন। সচক স খার অনুমড়ে ড়দঙ্য় ড়দন।’ 
‘োকা আমার নয়, আড়ম পারঙ্বা না।’ ব   ফ্রাড়িস বাইক। 
‘আপনার োকা আমরা চাই না। ‘সকাক’ ও ‘ওকুয়া’র োকা আমাঙ্দর 

প্রঙ্য়ািন এবং এগুঙ্ া োঙ্দরই োকা। 
ফ্রাড়িস বাইক সকান কো ব   না। 
আহমদ মুসার মুখ  া  হঙ্য় উঠ । ড়রে বার সবর কর  পঙ্কে সেঙ্ক। 

সবাইঙ্ক চমঙ্ক ড়দঙ্য় ড়রে বার সেঙ্ক একো গু ী ফ্রাড়িস বাইঙ্কর বাম কান 
স্পশয কঙ্র চঙ্  সগ । রঙ্ক্তর ক্ষীণ্ একো ধারা নাম  কাঙ্নর আহে িান সেঙ্ক। 

ফ্রাড়িস বাইক কাঙ্ন হাে বুড় ঙ্য় ড়সয়া ড়সয়ার ড়দঙ্ক োড়কঙ্য় ব  , ‘এো 
আমার অড়িস নয়, ড়নঙ্দযঙ্শর প্রঙ্য়ািন সনই। যা বঙ্  ড় ঙ্খ দাও।’ 

সচক ড় খ  ড়সয়া ড়সয়া। 
‘ড়ম: ড়সয়া ড়সয়া ড়ম: ড়িড়নড়দ ও ড়ম: ফ্রাড়িস- এর কাি সেঙ্ক দস্তখে ড়নন 

সচঙ্ক।’ 
সচঙ্ক োঙ্দর দস্তখে হঙ্য় সগঙ্  আহমদ মুসা ব  , ‘ড়ম: ড়সয়া ড়সয়া 

দস্তখে ড়ঠক আঙ্ি সো? সচক যড়দ সিরে আঙ্স, োহঙ্  আপড়ন ড়কন্তু সিরে 
আসঙ্বন না।’ 

ড়সয়া ড়সয়া মাো সনঙ্ি ব   সব ড়ঠক আঙ্ি। 
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‘ধেবাদ। কা  ৯োয় আপড়ন বযাংঙ্ক যাঙ্বন আমাঙ্দর স াকঙ্দর 
সাঙ্ে।’ 

একেু সেঙ্মই আবার শুরু কর , ‘রাড়শদী দড়  গুঙ্ া ড়ম: ফ্রাড়িসঙ্ক 
সদখঙ্ে দাও।’ 

রাড়শদী হ্াটড বযাগ সেঙ্ক কেকগুঙ্ া কাগি সবর কঙ্র ফ্রাড়িঙ্সর হাঙ্ে 
েুঙ্  ড়দ । 

ফ্রাড়িস বাইক কাগিগুঙ্ ার উপর নির বু া । কাগিগুঙ্ া িড়মর 
ড়বিয় দড়  । সরড়িড়ির িঙ্ে বেরী। 

‘ড়ম: ফ্রাড়িস দড়  গুঙ্ া োঙ্ া কঙ্র সদখুন। আমরা সখাাঁি ড়নঙ্য় ড়নড়িে 
হঙ্য়ঙ্ি, আপনার নাঙ্ম সরড়িড়ি এই ড়বপ ু মুসড় ম সম্পড়ত্তর সকানড়েই োকা 
ড়দঙ্য় সকনা নয়। সুেরাং এই সম্পড়ত্ত মাড় কঙ্দর সিরে ড়দঙ্ে হঙ্ব। সব দড়   
সরড়ড। কা ঙ্ক ৯োয় আমাঙ্দর স াকঙ্দর সাঙ্ে আপড়ন সরড়িড়ি অড়িঙ্স যাঙ্বন। 
সব ড়ঠকঠাক আঙ্ি। আপড়ন সপ াঁিঙ্ ই সরড়িড়ি শুরু হঙ্ব।’ 

‘যড়দ সসখাঙ্ন ড়গঙ্য় রািী না হই?’ 
‘রািী হঙ্বন। আপনারও সকামঙ্র বাধা োকঙ্ব কম্পুোর ড়নয়ড়ন্ত্রে সবামা। 

সুেরাং অবশ্যই আপড়ন আমাঙ্দর কোর বাইঙ্র যাঙ্বন না।’ 
‘সকঙ্ র কাি সেঙ্ক এই োঙ্বই ড়ক আপনারা িড়ম সরড়িড়ি কঙ্র 

সনঙ্বন?’ 
‘শেকরা আড়শ িনই সস্বোয় িড়ম ড়িড়রঙ্য় ড়দঙ্ে। অবড়শষ্ট ড়বশ িঙ্নর 

সক্ষঙ্েই আপনার মে বযবিার আশ্রয় ড়নঙ্ে হঙ্ে।’ 
কো সশষ কঙ্রই রাড়শদীর ড়দঙ্ক োড়কঙ্য় আহমদ মুসা ব  , ‘চারড়ে 

সচক এবং দড়  গুঙ্ া েুড়ম রাখ এবং ড়ম: ড়িড়নড়দ ও ড়ম: ড়সয়া ড়সয়াঙ্ক সরঙ্খ 
এস।’ 

রাড়শদী ওঙ্দর সরঙ্খ ড়িঙ্র এ । 
‘োহঙ্  আিঙ্কর মে চড়  ফ্রাড়িস বাইক। কা  সকাঙ্  আপনার 

দু’সো কাি। এক, চারড়ে বযাংঙ্ক সেড় ঙ্িান করা এবং দুই, সকা  ৯োয় সরড়িড়ি 
অড়িঙ্স যাওয়া।’ 
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‘আড়ম ড়কডোপড হঙ্য়ড়ি বযাংক িাঙ্ন না?’ 
‘োনায় ড়কংবা বযাংঙ্ক িানায়ড়ন সকউ। আর িানাবার স াক সবাধ হয় 

সনই। যারা আপনার খবর িানে, োঙ্দর সবাইঙ্ক আমরা আেক করঙ্ে সপঙ্রড়ি 
বঙ্  মঙ্ন হয়।’ 

‘অসম্ভব। ড়কোঙ্ব?’ 
‘আপনাঙ্ক ড়নঙ্য় আসার পর ওরা ‘ইয়াউড়টড’ সরাঙ্ডর ঘাড়ে সিঙ্ি সদয়। 

পঙ্রর ড়দন সন্ধযায় ওরা সকঙ্  ড়মড়েং-এ বঙ্সড়ি   া-িযাংগ সরাঙ্ডর প্রশাসড়নক 
ঘাড়েঙ্ে। ওখান সেঙ্ক আমরা সবাইঙ্ক হাঙ্ে সপঙ্য়ড়ি।’ 

বঙ্  আহমদ মুসা উঙ্ঠ দাাঁিা । 
উঙ্ঠ দাাঁিা  োর সাঙ্ে রাড়শদী এবং মুহািদ ইঙ্য়ড়কড়ন। 
সবর হঙ্য় এ  োরা ঘর সেঙ্ক। 
ঘঙ্রর দরিার বাইঙ্র দাাঁিান সিনগানধারী দু’িন প্রহরী আহমদ 

মুসাঙ্দর সা াম ড়দঙ্য় দরিা বন্ধ কঙ্র ড়দ । 
ঘর সেঙ্ক সবর হঙ্য় আহমদ মুসা ব  , ‘চ  চীি িাড়িসঙ্ক সেড় ঙ্িান 

কঙ্র অগ্রগড়েো িানাঙ্ে হঙ্ব।’ 
‘ ’ সসঙ্িোরীর কাি সেঙ্ক সহঙ্যাড়গো সনয়ার সয কো চীি িাড়িস 

সাঙ্হব বঙ্ ড়িঙ্ ন, সসো কেদূর?’ ব   রাড়শদী। 
‘আঙ্ াচনাো এড়গঙ্য়ঙ্ি। ড়ফ্র ওয়ার্ল্য ড়েড়ে এবং ডড়ব্ল্উ এন এ খবর 

প্রচাঙ্রর পর ড়বষয়ো সরকাঙ্রর সগাচঙ্র সগঙ্ি এবং সরকার ‘সকাক’ ও ওকুয়াঙ্ক 
চাপ ড়দঙ্য়ঙ্িন, োর িঙ্  মুস মানঙ্দরঙ্ক িড়ম ড়িড়রঙ্য় সদয়া হঙ্ে এবং োঙ্দর 
পুনবযাসনও হঙ্ে ক্ষড়েপরূণ্ ড়দঙ্য়। এই ড়রঙ্পােয সরকাঙ্রর পক্ষ সেঙ্ক িাড়েসংঘ, 
ড়হউমযান রাইেস কড়মশন ও সংিাসমূহ এবং সংবাদ মাধযমসমুঙ্হর কাঙ্ি পাঠাঙ্না 
হঙ্ব। এঙ্ে সরকাঙ্রর  াে হঙ্ব সয, সবাই িানঙ্ব সরকার অড়েঙ্যাঙ্গর বযাপাঙ্র 
ত্বড়রৎ পদঙ্ক্ষপ ড়নঙ্য়ঙ্ি। অেড়দঙ্ক আমাঙ্দরও  াে হঙ্ব সয, এখাঙ্ন 
মুস মানঙ্দর সম্পড়ত্ত ড়িঙ্র পাওয়া এবং ক্ষড়েপরূণ্ ও পুনবযাসন হওয়া 
আন্তিযাড়েক স্বীকৃড়ে  াে কর । েড়বষ্যঙ্ে োঙ্দরঙ্ক সকান প্রকার হয়রাড়ন করা 
কড়ঠন হঙ্ব। এখন আমাঙ্দর সযো করঙ্ে হঙ্ব সসো হঙ্ া িড়ম হস্তান্তর ও 
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পুনবযাসঙ্নর েেযগুঙ্ া সরকারঙ্ক ড়দঙ্ে হঙ্ব যাঙ্ে সরকার োঙ্দর ড়রঙ্পােয 
এগুঙ্ া সদখাঙ্ে পাঙ্র।’ 

‘সব েেয ড়দঙ্ে হঙ্ব? সস সো ড়বরাে বযাপার।’ ব   মুহািদ ইঙ্য়ড়কড়ন। 
‘না সব চায়ড়ন। উদাহরণ্ ড়হঙ্সঙ্ব ড়কিু ড়দঙ্ে হঙ্ব।’ 
‘ড়কোঙ্ব হস্তান্তঙ্রর কাি হঙ্ে, ো ড়ক সরকার িানঙ্ে সপঙ্রঙ্ি?’ ব   

রাড়শদী। 
‘না, পাঙ্রড়ন।’ 
‘সরকাঙ্রর মঙ্ধয ‘সকাক’ ও ‘ওকুয়া’র প্রচরু স াক আঙ্ি, োরা সো 

িানঙ্ে পাঙ্র।’ 
‘যারা আেক হঙ্য়ঙ্ি োরা িািা আস  বযাপারো বাইঙ্রর সকউ িাঙ্ন 

না। োরা বুঝঙ্ি সয, সরড়ডও, ড়েড়ে ও সংবাদপঙ্ে িড়ম আত্মসাৎ ও মুসড় ম 
উঙ্েঙ্দর বযাপারো িাাঁস হঙ্য় যাবার পর ‘সকাক’ ও ‘ওকুয়া’ ককৃযপক্ষ সরকার ও 
বাইঙ্রর চাঙ্প মুস মানঙ্দর সম্পড়ত্ত সিরে ড়দঙ্ে সিে হঙ্য়ঙ্ি। সরকাঙ্রর 
সেেঙ্র যারা আঙ্ি, োরাও এোই িানঙ্ি।’ 

কো ব ঙ্ে ব ঙ্ে আহমদ মুসারা েূগেয সেঙ্ক উপঙ্র উঙ্ঠ এ । বস  
অড়িঙ্সর ড্রইং রুঙ্ম। 

সেড় ঙ্িান সেঙ্ন ড়ন  আহমদ মুসা। 
ডায়া  কর  চীি িাড়িস ওসাম বাইঙ্কর নম্বাঙ্র। 
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৩ 
যায়দ রাড়শদীর  ুকাঙ্না বাক্স সেঙ্ক সসানার সয সমাহর সবর হঙ্ া োর 

পড়রমাণ্ দাাঁিাঙ্ া এক সকাড়ে ড ার। কযাঙ্মরুঙ্নর োকায় যার পড়রমাণ্ হয় ৩০০ 
সকাড়ে ফ্রাঙ্ক। 

ড়েনশ’ সকাড়ে ফ্রাঙ্ক মূঙ্ যর সসানার সমাহঙ্রর স্তুঙ্পর ড়দঙ্ক ড়বিঙ্য়র 
দৃড়ষ্টঙ্ে োড়কঙ্য় আঙ্ি রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা, মুহািদ ইঙ্য়ড়কড়ন, ব্ল্যাক বু  এবং 
অোেরা। 

‘আমার একো ড়বিয় ড়কন্তু যায়ড়ন।’ সমাহঙ্রর ড়দক সেঙ্ক সচাখ ঘুড়রঙ্য় 
আহমদ মুসার ড়দঙ্ক সচঙ্য় ব   রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা। 

‘কী?’ ব   আহমদ মুসা। 
‘ডাঙ্য়রীঙ্ে  ুকাঙ্না বাঙ্ক্সর সয সংঙ্কে আঙ্ি, ো আড়ম সদঙ্খড়ি। ড়কন্তু 

আড়ম ড়কিু বুড়ঝড়ন। আপড়ন ড়ক কঙ্র িায়গাো ড়ঠক ড়ঠক ড়চড়িে কঙ্র সি ঙ্ ন?’ 
‘এ ড়িজ্ঞাসা আমারও মঙ্ন।’ ব   ব্ল্যাক বু । 
‘বযাপারো খুবই সহি ড়ি । পাড়খর বাসা ব ঙ্ে বুঝাঙ্না হঙ্য়ঙ্ি যায়দ 

রাড়শদীর বািী, মৃে পাড়খর বাসা ব ঙ্ে বুঝাঙ্না হঙ্য়ঙ্ি যায়দ রাড়শদীর 
সমাড়ধঙ্ক। আর সমাহর েড়েয বাক্স হঙ্ া মৃে পাড়খর মুঙ্খর সগা াপ ি ু। সুোরাং 
বুঝঙ্েই পারি, সংঙ্কঙ্ের মঙ্ধয সকান িড়ে ো ড়ি না।’ 

‘এখন সকান িড়ে ো সদখড়ি না, েঙ্ব পাড়খঙ্ক যায়দ রাড়শদী, পাড়খর 
বাসাঙ্ক োর বাড়ি, মৃে পাড়খর অবিান সক সমাড়ধ এবং সগা াপ ি ুঙ্ক  ুকাঙ্না 
ধন কল্পনা করা হািার সচষ্টা কঙ্রও পারোম না।’ ব   রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা। 

‘োক, এসব কো। এখন ব , এই োকা ড়নঙ্য় কী ড়চন্তা করি?’ 
‘সকন যাঙ্য়দ রাড়শদীর উই  অনুসাঙ্র এ োকার মাড় ক আপড়ন।’ 
‘আো ড়ঠক আঙ্ি, োকার মাড় ক আড়ম হঙ্  এ োকা আড়ম সোমাঙ্দর 

ড়দঙ্য় ড়দ াম। এখন ব  এ োকা সোমরা ড়ক করঙ্ব?’ 
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‘আমরা িাড়ননা, আপড়নই ব ুন এ োকা ড়দঙ্য় আমরা ড়ক করব?’ 
‘ফ্রাড়িস বাইঙ্কর কাি সেঙ্ক সয সম্পড়ত্ত সিরে পাওয়া সগঙ্ি োর সাঙ্ে 

যায়দ রাড়শদীর বাড়িও আঙ্ি। এ োকার একো অংশ ড়দঙ্য় ঐ বাড়িোঙ্ক 
পূবযাবিায় ড়িড়রঙ্য় আনঙ্ে হঙ্ব। ব্ল্যাক বুঙ্ র নাঙ্ম বাড়িো সকনা হঙ্য়ঙ্ি সস, 
বাড়িোর মাড় ক োকঙ্ব। আর...’ 

আহমদ মুসার কোর মাঝখাঙ্ন ব্ল্যাক বু  বঙ্  উঠ , ‘ড়কন্তু আড়ম মঙ্ন 
কড়র যায়দ রাশদীর এই সম্পড়ত্তর মাড় ক হওয়ার সযাগযো আমার সনই। বাড়িোর 
একিন সসবক হঙ্ে পারঙ্ ই আড়ম খুড়শ হঙ্বা। আড়ম....’ 

আহমদ মুসা োঙ্ক বাধা ড়দঙ্য় ব  , ‘ড়ঠক আঙ্ি, সোমার কো আমরা 
বুঙ্ঝড়ি। শুঙ্ন রাখ, সন্তান অঙ্যাগয হঙ্ ই সস োর উত্তরাড়ধকার হারায় না।’ 

বঙ্  একেু োম  আহমদ মুসা, োরপর আবার শুরু কর , ‘অবড়শষ্ট 
োকা কযাঙ্মরুন ড়িঙ্সটে পাঙ্ব। কযাঙ্মরুন ড়িঙ্সটে এই োকা ইস াম প্রচার এবং 
মানুঙ্ষর সসবায় বযয় করঙ্ব। িাগড়েক ও ইস ামী ড়শক্ষার প্রসার এবং দাড়রদ্রয 
ড়বঙ্মাচন- এই  ঙ্ক্ষয যড়দ কযাঙ্মরুন ড়িঙ্সটে কাি করঙ্ে পাঙ্র, োহঙ্  পড়িম 
আড়ফ্রকায় এনড়িও সদর ষিযন্ত্র বানচা  কঙ্র সোমরা ইস াঙ্মর আঙ্ া নেুন 
কঙ্র এ অিঙ্  প্রজ্জ্বড় ে করঙ্ে পারঙ্ব।’ 

‘ধেবাদ আহমদ মুসা োই। আপড়ন সয কাঙ্ির প্রস্তাব কঙ্রঙ্িন সসোই 
আমাঙ্দর আস  কাি হওয়া উড়চে। ড়কন্তু এই সাঙ্ে আমার কো হঙ্ া আপড়ন 
ড়বশ্ববযাপী কাি করঙ্িন। যায়দ রাড়শদীর োকার একো অংশ যড়দ আপনার 
সকন্দ্রীয় েহড়বঙ্  যায়, োঙ্ে আড়ম মঙ্ন কড়র োর পূে আরও সবশী হঙ্ব।’ ব   
রাড়শদী। 

হাস  আহমদ মুসা, ‘ব  , আমার সকান সকন্দ্র সনই, সকন্দ্রীয় অড়িসও 
সনই, সকন্দ্রীয় েহড়ব ও সনই। আড়ম যখন সযখাঙ্ন োড়ক সসোই, আমার সকন্দ্র। 
সস সকন্দ্রর সেঙ্কই আমার খরচ চঙ্ । সুেরাং আমার সকান েহড়ব  দরকার সনই।’ 

রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা নাঙ্িািবান্দা। ব  , ‘ইস াঙ্মর ড়বশ্ববযাপী সয কাি 
হঙ্ে, োর সো একড়ে সকন্দ্রীয় েহড়ব  আঙ্ি। সযমন ধরুন ‘সসটট্র্া  আড়ফ্রকান 
ড়রপাবড় ক’ -এর বারবাঙ্রড়ে শহঙ্র আন্তিযাড়েক সঙ্ি ন হঙ্ে। সসখাঙ্ন ড়বঙ্শ্বর 
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মুস মানঙ্দর সবঙ্চঙ্য় সড়িয় ও শড়ক্তশা ী সংগঠন ওয়ার্ল্য মুসড় ম কংঙ্গ্রস-এর 
প্রধানসহ ড়বশ্ব বঙ্রণ্য অঙ্নক মুসড় ম সনো এঙ্সঙ্িন। এসব কাঙ্ি সো ড়বরাে 
খরচ। যায়দ রাড়শদীর অঙ্েযর একো অংশ যড়দ এসব কাঙ্ি খরচ হয়, ড়েড়ন অঙ্নক 
সবশী পূণ্য পাঙ্বন।’ ব   রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা। 

‘েুড়ম ড়ঠকই বঙ্ ি। ‘বারবাঙ্রড়ে’ শহঙ্র ‘ডাকয আড়ফ্রকা োইে হােয’ -
এর উঙ্দযাঙ্গ ‘আড়ফ্রকা এবং ইস াম’ ড়বষঙ্য়র উপর সয আন্তিযাড়েক সসড়মনার 
হঙ্ে, োর িঙ্ে যড়দ অঙ্েযর প্রঙ্য়ািন হঙ্ো োহঙ্  আড়ম সোমার কো সমঙ্ন 
ড়নোম। আসঙ্  ‘ডাকয আড়ফ্রকা োইে হােয’ আড়ফ্রকায় ‘ওয়ার্ল্য মুসড় ম কংঙ্গ্রস’ 
পড়রচাড় ে একড়ে সাংিৃড়েক সংগঠন। োঙ্দর যাবেীয় খরচ ‘ওয়ার্ল্য মুসড় ম 
কংঙ্গ্রস’ বহন কঙ্র োঙ্ক। েবু সোমরা চাইঙ্  োঙ্ক সাহযয করা যাঙ্ব। ড়কন্তু এ 
িে এখনই বাঙ্িঙ্ের প্রঙ্য়ািন সনই। আড়ম ওঙ্দর সাঙ্ে কো বঙ্  সস বযবিা 
করব।’ 

‘আপনার সো ড়বরাে খরচ। আপড়ন ড়ক আপনার এ োকা সেঙ্ক ড়কিুই 
ড়নঙ্ে পাঙ্রন না?’ মুখ োর কঙ্র ব   রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা। 

আহমদ মুসা হাস । রাড়শদীর ড়পঠ চাপঙ্ি ব  , ‘মন খারাপ করি 
সকন? সড়েযই আমার প্রঙ্য়ািন সনই। এই সয আড়ম সোমাঙ্দর এখাঙ্ন এঙ্সড়ি, 
সকান খরচ আমাঙ্ক সোমরা করঙ্ে ড়দঙ্য়ি? এর বাইঙ্র সয োকা আমার প্রঙ্য়ািন 
োর বযবিা আঙ্ি। ড়িড় ড়স্তন সরকার ‘আ  িাড়িরা বযাংক ইটোরোশনা ’-এর 
একো ‘সকাঙ্ডড সিড়ডে নাম্বার’ আমাঙ্ক ড়দঙ্য়ঙ্ি। আড়ম পৃড়েবীর সয সকান 
বযাংঙ্ক ড়গঙ্য় এই নাম্বার ড়দঙ্য় োকার সয সকান অংক চাইঙ্  ড়দঙ্য় ড়দঙ্ব। দরকার 
পিঙ্  এই নাম্বার আড়ম বযাবহার কড়র। ড়ঠক আঙ্ি? এবার খুশী?’ 

হাস  রাড়শদী। ব   ‘ঐ নাম্বার সয সকউ বযাংকঙ্ক ড়দঙ্  োকা ড়দঙ্য় 
ড়দঙ্ব?’ 

‘হ্াাঁ।’ 
‘োহঙ্  আড়মও সো ঐ নাম্বার ড়দঙ্য় োকা েু ঙ্ে পাড়র।’ ব   রাড়শদী। 
‘নাম্বার পাঙ্ব সকাোয়?’ 
‘আপড়ন সদঙ্বন।’ ব   রাড়শদী। 
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‘এ ধরঙ্নর নাম্বার যাঙ্ক সদয়া হয়, সস যড়দ কাউঙ্ক এো িানায়, োহঙ্  
সসড়দন সস এো বযাবহাঙ্রর অড়ধকার হারায়।’ 

‘বুঝ াম। দাড়য়ত্বো এরকম না হঙ্  সুঙ্যাগো অেবি হঙ্ো না। ড়কন্তু 
একো প্রে, বযাংক সো সকাঙ্ডড নাম্বারো িানঙ্ে পাঙ্র, োরা যড়দ এো অেঙ্ক 
িাড়নঙ্য় সদয় বা ড়নঙ্িরা বযবহার কঙ্র?’ ব   রাড়শদী। 

‘না পারঙ্ব না সকাঙ্ডড নাম্বার এর সাঙ্ে একো ড়সড়রয়া  সংঙ্কে আঙ্ি। 
এই সংঙ্কে প্রঙ্েযকবার পৃেক হয় এবং ড়সড়রয়া  অনুসাঙ্র হয়, সযোঙ্ব আ  
িাড়িরা বযাংক ইটোরোশনা -এর সরকঙ্ডয সংরড়ক্ষে আঙ্ি।’ 

‘ড়কন্তু এ বযাপারো সো িানীয় এবং ড়বড়েন্ন বযাংঙ্কর িানার কো নয়, 
োরা যড়দ েূ  কঙ্র োকা ড়দঙ্য় সদয়?’ ব   রাড়শদী। 

‘প্রঙ্েযক বযাংঙ্কর কড়ম্পউোঙ্রর সপঙ্মটে সসকশঙ্ন ইটোরোশনা  
কাউটোর আঙ্ি। সযসব আন্তিযাড়েক বযাংক সিড়ডে কাডয ও সকাঙ্ডড নাম্বার-এ 
সপঙ্মটে কঙ্র, োরা সবসময় প্রড়ে মহুঙ্েয কড়ম্পউোঙ্রর ইটোরোশনা  সপঙ্মটে 
কাউটোঙ্র আপ েু-ঙ্ডে-রাঙ্খ। সুেরাং যখড়ন সকউ সকাঙ্ডড নাম্বার বযাংঙ্ক সদয়, 
েখন োরা সসো কড়ম্পউোঙ্র প্রঙ্বশ করায়। সপঙ্মটে সসকশঙ্নর ইটোরোশনা  
কাউটোর সেঙ্ক গ্রীন ড়সগনা  সপঙ্ ই েঙ্বই োরা সপঙ্মটে কঙ্র।’ 

‘বাঃ চমৎকার বযবিা।’ ব   রাড়শদী। 
রাড়শদী োমঙ্েই মুহািদ ইঙ্য়ড়কড়ন ব  , ‘আমার ড়েন্ন একো প্রে, এে 

বি এবং গুরুত্বপূণ্য আন্তিযাড়েক সসড়মনার বারবাঙ্রড়ে শহঙ্র অনুড়ষ্ঠে হঙ্ে 
সকন?’ 

‘হঙ্ে পাঙ্রনা সকন মঙ্ন করি?’ ব   আহমদ মুসা। 
‘িায়গাো সেমন খযােনামা নয়। মুসড় ম স্বাঙ্েযর উপড়িড়ের ড়দক ড়দঙ্য়ও 

গুরুত্বপূণ্য নয়।’ ব   মুহািদ ইঙ্য়ড়কড়ন। 
আহমদ মুসা হাস । ব  , েুড়ম ড়ঠকই বঙ্ ি। িায়গাো ড়বখযাে এবং 

মুসড় ম স্বাঙ্েযর ড়দক ড়দঙ্য় গুরুত্বপূণ্যও নয়। ড়কন্তু নেুন নেুন িায়গাঙ্েই সো 
ইস াম যাবার কো। অন্ধকাঙ্রই সো আঙ্ ার আগমন সবশী প্রঙ্য়ািন।’ 
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োম  একেু আহমদ মুসা। একেু গম্ভীর হঙ্য় উঠ  োর মুখ। ব  , 
‘একো ঘেনা এবং একো িড়ৃে সসটট্র্া  আড়ফ্রাকান ড়রপাবড় ঙ্কর এই 
বারবাঙ্রড়েঙ্ক িরণ্ীয় কঙ্র সরঙ্খঙ্ি। প্রায় দু’শ বির আঙ্গ সংঘ নদী েীঙ্রর ঐ 
বারবাঙ্রড়েঙ্ে আকড়িকোঙ্ব উদয় হঙ্য়ড়িঙ্ ন সু োনু  আউড় য়া আহমদ ড়বন 
আহমদ আবদুর রহমান। উদয় হঙ্য়ড়িঙ্ ন ব া হয় এ িেই সয, উড়ন ড়কোঙ্ব 
সকাঙ্েঙ্ক এঙ্সড়িঙ্ ন, সকউ ব ঙ্ে পাঙ্রনা। সকউ বঙ্  মাড় , নাইঙ্িড়রয়া ও 
কযাঙ্মরুন হঙ্য় মধয আড়ফ্রকা প্রিােঙ্ন্ত্রর এই দুগযম িাঙ্ন ড়েড়ন এঙ্সড়িঙ্ ন, কাঙ্রা 
মঙ্ে সুদান সেঙ্ক মধয আড়ফ্রকা প্রিােঙ্ন্ত্র ড়েড়ন প্রঙ্বশ কঙ্রড়িঙ্ ন, সকউ মঙ্ন 
কঙ্রন সসামাড় য়া, সকড়নয়া, উগাটডা ও িায়ার হঙ্য় এখাঙ্ন ড়েড়ন এঙ্সড়িঙ্ ন। 
আবার সকউ বঙ্ ন, ড়েড়ন বাাঁঙ্শর সে ায় চঙ্ি কংঙ্গা নদী হঙ্য় সংঘ নদী পঙ্ে 
বারবাঙ্রড়ে এঙ্সড়িঙ্ ন। সেয সযোই সহাক সঘার এক দুড়দযঙ্ন বারবাঙ্রড়ের মানুষ 
স্বঙ্গযর সাহাযয রূঙ্প োঙ্ক সদখঙ্ে সপঙ্য়ড়ি ।“কড়েে আঙ্ি, একড়দন সোঙ্র 
ইউঙ্রাপীয় দাস বযাবসায়ীরা একো িীম সবাঙ্ে কঙ্র বারবাঙ্রড়ে এ াকায় প্রায় 
সদি শ’ যুবকঙ্ক ধঙ্র ড়নঙ্য় যাড়ে । ইউঙ্রাপীয়ঙ্দর গুড়  বৃড়ষ্টঙ্র মুঙ্খ যুবকঙ্দর 
আত্মীয় স্বিনরা নদীর েীঙ্র গিাগড়ি ড়দঙ্য় আহািাড়র করড়ি । োরা ড়বিঙ্য়র 
সাঙ্ে সদখ  নদীর েীঙ্র দাাঁিাঙ্না বাাঁঙ্শর সে ায় বঙ্স ধযানরে একিন 
সস মযমূড়েয বৃি উঙ্ঠ দািাঙ্ া এবং দরাি কঙ্ণ্ঠ ড়িম সবােঙ্ক োমার ড়নঙ্দযশ ড়দ । 
সবাে োম  না। বৃি োাঁর ডান হাে ঊঙ্র্ধ্য উঙ্ত্তা ন কর । সঙ্গ সঙ্গ সবাে সব 
শড়ক্ত হাড়রঙ্য় ড়নি  হঙ্য় সগ । ইউঙ্রাপীয়ঙ্দর বন্দুকগুঙ্ া োক কর  বৃিঙ্ক। 
ড়কন্তু বন্দুকগুঙ্ া সেঙ্ক সধায়া সবরু , শব্দ হঙ্ া, গুড়  সবরু  বঙ্ে, ড়কন্তু গুড় গুঙ্ া 
ঝঙ্র পি  বৃঙ্ির সদহ সেঙ্ক। বৃি হাে ড়দঙ্য় ইড়গে কর  সবােড়েঙ্ক কূঙ্  সেিার 
িে। ইড়েন িােয হওয়া িািাই ড়নঃশঙ্ব্দ সবােড়ে কূঙ্  এঙ্স ড়েি । বৃি োাঁর 
সসই দরাি গ ায় ইউঙ্রাপীয়ঙ্দর োঙ্দর বন্দুকগুঙ্ া নদীর েীঙ্র সিঙ্  ড়দঙ্ে 
ব   এবং বন্দীঙ্দর সিঙ্ি ড়দঙ্ে ড়নঙ্দযশ ড়দ । ইউঙ্রাপীয়রা পােঙ্রর মে হঙ্য় 
ড়গঙ্য়ড়ি । োরা পুেুঙ্ র মে হুকুম পা ন কর । বারবাঙ্রড়ের সদিশ’ বন্দী 
মুড়ক্ত সপঙ্য় েীঙ্র সনঙ্ম এ । এরপর বৃি ইউঙ্রাপীয়ঙ্দর চঙ্  যাবার ড়নঙ্দযশ ড়দ  
এবং সাবধান কঙ্রড়দ  আর সযন দাস বযবসায় োরা না কঙ্র। 
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িােয ড়নঙ্য় সবাে চঙ্  সগ । 
বৃিড়ে বাাঁঙ্শর সে া সেঙ্ক ধীঙ্র ধীঙ্র েীঙ্র সনঙ্ম এ । বারবাঙ্রড়ের 

সক  মানুষ োাঁর সামঙ্ন উপুি হঙ্য় পি । োরা মঙ্ন কর  স্বয়ং ঈশ্বর মানুঙ্ষর 
রূপ ধঙ্র োঙ্দর সামঙ্ন এঙ্সঙ্ি। ড়কন্ত বৃি ‘অমানুষ’ নাঙ্ম অড়েড়হে কাঙ্ া 
মানুষগুঙ্ াঙ্ক পা সেঙ্ক বুঙ্ক সেঙ্ন েু  । িড়িঙ্য় ড়ন  বুঙ্ক। 

যা সহাক, বৃি আহমদ ড়বন আব্দুর রহমান বারবাঙ্রড়েঙ্েই োাঁর ড়নবাস 
বানা । ড়েড়ন আসার পর দাস সংগ্রঙ্হর আর সকান হাম া বারবাঙ্রড়েঙ্ে হয় ড়ন। 

চাড়রড়দঙ্ক নাম িড়িঙ্য় পি  বৃঙ্ির। ঈশ্বঙ্রর সাক্ষাৎ প্রড়েেু হঙ্য়ও ড়েড়ন 
মাড়ের মানুষ, প্রাঙ্ণ্র মানুষ। দাস বযবসায় ড়েড়ন আসায় বন্ধ হঙ্য় সগঙ্ি। অোয়-
অশাড়ন্ত ও হানাহাড়নও ড়েড়ন কড়মঙ্য় ড়দঙ্য়ঙ্িন। এই কাড়হনী আড়ম পঙ্িড়ি পড়িড়ম 
পড়রোিঙ্কর এক বইঙ্ে। ড়েড়ন িানীয় োষায় ড় ড়খে একো পুড়স্তকার বরাে 
ড়দঙ্য় এই কাড়হনী ড় ঙ্খঙ্িন।  

বৃি আহমদ ড়বন আব্দুর রহমান বারবাঙ্রড়েঙ্ে জ্বা াঙ্ ন ইস াঙ্মর 
আঙ্ া। ইস াম প্রচাঙ্রর এক সকন্দ্র হঙ্য় দাাঁিাঙ্ া বারবাঙ্রড়ে। 

বারবাঙ্রড়েঙ্ক সকন ড়েড়ন সবঙ্ি ড়নঙ্য়ড়িঙ্ ন? 
সসই সমঙ্য়র আড়ফ্রকার অবিার ড়দঙ্ক যড়দ োকাই োহঙ্  সদখব 

বারবাঙ্রড়ে আঙ্ া এবং অন্ধকাঙ্রর মাঙ্ঝ একই সীমাঙ্রখা। নাইঙ্িড়রয়া সেঙ্ক 
সয রাস্তা উত্তর কযাঙ্মরুন হঙ্য় দড়ক্ষঙ্ণ্ অগ্রসর হঙ্য়ড়ি , ো বারবাঙ্রড়ে এঙ্স 
সেঙ্ম ড়গঙ্য়ড়ি । এর দড়ক্ষঙ্ণ্ বাইঙ্রর সকান কাঙ্ি  েখনও পা রাঙ্খড়ন। 
বারবাঙ্রড়ের পড়িঙ্ম দড়ক্ষণ্ কযাঙ্মরুন েখন মুসড় ম শূে, আর বারবাঙ্রড়ের 
পুঙ্ব মধয আড়ফ্রকা প্রিােঙ্ন্ত্রর দড়ক্ষণ্াি ও েখন সকান মুসড় ঙ্মর পদচারণ্ায় 
ধে হয়ড়ন। আর দড়ক্ষঙ্ণ্ অবড়িে কংঙ্গা,গযাবন, িায়ার সো েখন এঙ্কবাঙ্রই 
ড়েড়মর অন্ধকাঙ্র ঢাকা। মানুষ এবং পশু েখন সস অিঙ্  একাকার। 

এই ড়বশা  িমাে অন্ধকাঙ্রর প্রাঙ্ন্ত দাাঁিাঙ্না বারবাঙ্রড়ে ড়ি  সসানা ী 
ড়সংহিাঙ্রর মে। সসখান সেঙ্ক উত্তঙ্রর সাঙ্ে ি  পঙ্ে সযাগাঙ্যাগ করা যায়, আর 
অন্ধকার দড়ক্ষঙ্ণ্র সাঙ্ে সংঙ্যাগ গঙ্ি সো া যায় নদী পঙ্ে। অন্ধকাঙ্রর সসানা ী 
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ড়সংহিার এই বারবাঙ্রড়েঙ্ক সকন্দ্র কঙ্র বৃি আহমদ ড়বন আব্দুর রহমান অন্ধকার 
দড়ক্ষঙ্ণ্ ইস াঙ্মর আঙ্ া িড়িঙ্য় ড়দঙ্য়ড়িঙ্ ন।  

এই হঙ্ া বারবাঙ্রড়ের িড়ৃে। 
আর সয ঘেনার কো বঙ্ ড়ি, বারবাঙ্রড়ের সসই ঘেনা হঙ্ াঃ 
আহমদ ড়বন আব্দুর রহমান িানীয় িনগঙ্ণ্র পাঙ্শ োকঙ্ে ড়গঙ্য় এবং 

ইস াম প্রচাঙ্রর কারঙ্ণ্ পড়িমী খৃষ্টান ড়মশনারী এবং উদীয়মান িরাসী 
ঔপড়নঙ্বড়শক শড়ক্তর শত্রুঙ্ে পড়রণ্ে হঙ্য়ড়িঙ্ ন। ড়ঠক এই সমড়য় আহমদ ড়বন 
আব্দুর রহমান বারবাঙ্রড়েঙ্ে একো আন্তিযাড়েক ইস ামী সঙ্ি ঙ্নর আঙ্য়ািন 
কঙ্রড়িঙ্ ন। এ সঙ্ি ঙ্ন েুরঙ্ির ওসমাড়নয়া সখ ািঙ্ের প্রড়েড়নড়ধ ও ড়মসঙ্রর 
গ্রযাটড মুিড়েসহ মাড়  ড়খ ািে, নাইঙ্িড়রয়া সা োনাে এবং উত্তর 
কযাঙ্মরুঙ্নর ইঙ্য়সুঙ্গা সু োঙ্নর প্রড়েড়নড়ধঙ্ক দাওয়াে সদয়া হঙ্য়ড়ি । এই 
মহামাে সমহমানঙ্দর এঙ্ন আহমদ ড়বন আব্দুর রহমান ড়েড়মে অন্ধকাঙ্র ঢাকা 
এক আড়ফ্রকাঙ্ক সদখাঙ্ে সচঙ্য়ড়িঙ্ ন এবং ব ঙ্ে সচঙ্য়ড়িঙ্ ন এই অন্ধকাঙ্রর 
বাড়সন্দাঙ্দর প্রড়ে োঙ্দর দাড়য়ঙ্ত্বর কো। 

ড়কন্তু োাঁর এ ইো পূরণ্ হয়ড়ন। সঙ্ি ঙ্নর চারড়দন আঙ্গ এক রাঙ্ে 
সঙ্ি ন সকঙ্ন্দ্র যখন ড়েড়ন কমযরে ড়িঙ্ ন, েখন এক অড়িকাঙ্ি সঙ্ি ন সকঙ্ন্দ্র 
েিীেূে হয় এবং ড়েড়ন ড়নহে হন। অড়িদগ্ধ আহমদ ড়বন আব্দুর রহমাঙ্নর 
পৃষ্ঠঙ্দঙ্শ গেীর িুড়রকাঘাঙ্ের ড়চি ড়ি । িানীয় মুসড় মরা মঙ্ন করে, খৃষ্টান 
ড়মশনারী ও ঔপড়নঙ্বড়শকরা সযাগসািস কঙ্র োাঁঙ্ক হেযা কঙ্রঙ্ি এবং সঙ্ি ন 
পি কঙ্রঙ্ি। আর িানীয় অোে অড়ধবাসীরা ড়বশ্বাস করে, দাস বযবসায়ী 
শয়োনরা হেযা কঙ্রঙ্ি োঙ্দর স্বগযীয় ড়পোঙ্ক। এক মাস ধঙ্র সশাক পা ন 
কঙ্রঙ্ি িানীয় অড়ধবাসীরা। োাঁর ড়নহে হবার ড়দনঙ্ক িানীয় অড়ধবাসীরা সশাক 
ড়দবস ড়হঙ্সঙ্ব পা ন কঙ্র আসঙ্ি গে দু’শ বির ধঙ্র। 

এই বারবাঙ্রড়ে শহঙ্রই ‘ডাকয আড়ফ্রকা োইে হােয’- এর উদযাঙ্গ 
আন্তিযাড়েক ইস ামী সঙ্ি ন অনুড়ষ্ঠে হঙ্ে। ব া যায়, দু’শ বির আঙ্গর একো 
অসমাপ্ত কাি আি সমাপ্ত হঙ্ে। এখন ব  ইঙ্য়ড়কড়ন, িায়গাোর ড়সঙ্ কশন ড়ঠক 
হঙ্য়ঙ্ি ড়কনা?’ 
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আহমদ মুসার কো সগাগ্রাঙ্স ড়গ ড়ি  ইঙ্য়ড়কড়ন রাড়শদীরা। 
আহমদ মুসার প্রে শুঙ্ন হাস  ইঙ্য়ড়কড়ন। ব  , ‘সকান সঙ্ন্দহ সনই। 

ড়কন্তু এে কো আপড়ন িানঙ্ ন ড়ক কঙ্র?’  
‘ড়ঠক। আমরা আহমদ ড়বন আব্দুর র।হমান সম্পঙ্কয অঙ্নক কো িাড়ন। 

আমার আব্বা ওখাঙ্ন একবার ড়গঙ্য়ঙ্িন। ড়কন্তু আমরা যা িাড়ন, আপনার েু নায় 
ো সামাে।’ ব   রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা। 

হাস  আহমদ মুসা। ব  , রাড়শদী সোমাঙ্দর পাড়রবাড়রক  াইঙ্েরীঙ্ে 
‘মধয আড়ফ্রকায় উপড়নঙ্বশ-এর সূচনা পবয’ নাঙ্ম িরাসী োষায় একড়ে বই 
পি াম। বইড়ে এর আঙ্গও একাড়ধক  াইঙ্েরীঙ্ে সদঙ্খড়ি, ড়কন্তু পিার সুঙ্যাগ 
হয় ড়ন। এবার পি াম। এ বইঙ্য়র কাড়হনীর সাঙ্ে যড়দ ‘আড়ফ্রকায় প্রােড়মক 
যুঙ্গর সুড়ি-সাধক এর ড়ববরণ্ সযাগ কর, োহঙ্  আড়ম সয কাড়হনী ব  াম োর 
সচঙ্য়ও সবড়শ িানঙ্ে পারঙ্ব।’ 

এ সময় ব্ল্যাক বু  উঙ্ঠ দাাঁড়িঙ্য় ব  , ‘আমার একো কাি আঙ্ি। আড়ম 
আড়ি আমার ঘঙ্র।’  

বঙ্  ঘর সেঙ্ক সবড়িঙ্য় সগ  ব্ল্যাক বু । োর পর পরই ঘঙ্র প্রঙ্বশ কর  
 ায় া। োর হাঙ্ে একো ইনঙ্ে াপ। ইনঙ্ে াপড়ে রাড়শদীর হাঙ্ে েুঙ্  ড়দঙ্ে 
ড়দঙ্ে ব  , ‘োইয়াঙ্ক দাও, সরাঙ্সড় ঙ্নর আব্বার ড়চড়ঠ।’  

রাড়শদী ইনঙ্ে াপড়ে আহমদ মুসার হাঙ্ে েুঙ্  ড়দ ।  
বন্ধ ইনঙ্ে াপ সেঙ্ক ড়চড়ঠ সবর কর  আহমদ মুসা। পি  ড়চড়ঠ। ড়চড়ঠ 

পঙ্ি োর সঠাাঁঙ্ে এক েুকঙ্রা হাড়স িুঙ্ে উঠ । ব  , ‘রাড়শদী, সরাঙ্সড় ঙ্নর 
আব্বা সোমার সাঙ্ে সরাঙ্সড় ঙ্নর ড়বঙ্য়র প্রস্তাব ড়দঙ্য়ঙ্িন।’ 

‘আপনার কাঙ্ি?’ সঠাাঁঙ্ে হাড়স সেঙ্ন ব    ায় া।  
‘হ্াাঁ। সম্ভবে আমাঙ্কই এখন রাড়শদীর যোেয অড়েোবক মঙ্ন 

কঙ্রঙ্িন।’ হাস  আহমদ মুসা। 
‘োাঁর মঙ্ন করাো সেয। আপনার সচঙ্য় আমার বি অড়েোবক এই 

দুড়নয়ায় আর সক হঙ্ে পাঙ্রন?’ 
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‘আিা মাঙ্ন সোমার আিার অড়ধকার অস্বীকার কঙ্রানা, রাড়শদী।’ 
ব   আহমদ মুসা হাসঙ্ে হাসঙ্ে। 

‘আিাঙ্ক ড়িঙ্জ্ঞস কঙ্র সদখুন, এ অড়ধকার আিা আপনার হাঙ্েই েুঙ্  
ড়দঙ্য়ঙ্িন।’ ব   রাড়শদী। 

‘োহঙ্  এ অড়ধকার ড়কন্তু আরও অঙ্নক িায়গায় খাোব।’ 
‘সযমন?’ ব   রাড়শদী। 
‘সরাঙ্সড় ঙ্নর আব্বা একো প্রস্তাব ড়দঙ্য়ঙ্িন, আমাঙ্রা একো প্রস্তাব 

আঙ্ি।’ 
রাড়শদীর মুখ মড় ন হঙ্য় উঠ । 
আহমদ মুসা বযাপারো আাঁচ করঙ্ে সপঙ্র সহঙ্স ব  , ‘েয় কঙ্রা না, 

সোমার ড়বঙ্য়র পাো প্রস্তাব নয়, অে ড়বঙ্য়র একো প্রস্তাব আমার আঙ্ি।’ 
রাড়শদী  িায় মুখ ড়নচু কর । পরক্ষঙ্ণ্ই মুখ েুঙ্  ব  , ‘প্রস্তাবো 

ব ুন।’ 
‘ব ব?’ বঙ্  একেু োম  আহমদ মুসা। োরপর ব  , ‘এড় সা সগ্রস 

এর সাঙ্ে ওমর বায়া এবং সবান  ায় ার সাঙ্ে োই মুহািাদ ইঙ্য়ড়কড়নর ড়বঙ্য় 
সোমাঙ্দর সাঙ্ে একই সমঙ্য় হঙ্য় সযঙ্ে পাঙ্র।’  

শুঙ্নই রাড়শদী সসাৎসাঙ্হ বঙ্  উঠ , ‘এক সাঙ্ে মাঙ্ন, এঙ্দর ড়বঙ্য়ই 
আঙ্গ হঙ্ব।’ 

মুহািাদ ইঙ্য়ড়কড়ন  িায় মুখ ড়নচু কর । আর দু’হাঙ্ে মুখ সঢঙ্কঙ্ি 
 ায় া। 

‘আঙ্গ হওয়ার যুড়ক্ত ড়ক?’ সহঙ্স ব   আহমদ মুসা। 
‘প্রধান যুড়ক্ত হঙ্ া,  ায় া সব সময় কো ব া, দাবী আদায়, খাওয়া- 

সব বযাপাঙ্র আমার উপঙ্র এবং আঙ্গ োকঙ্ে চায়, সুেরাং এ বযাপাঙ্রও...।’ 
‘চাইঙ্  ড়ক হঙ্ব, েুড়মই সো আঙ্গ োক।’  িা রাঙা মুঙ্খ  ায় া েীে 

প্রড়েবাদ কর । 
‘ড়ঠক আঙ্ি, আর আঙ্গ োকব না।’ 
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 ায় া মুখ খু ঙ্ে যাড়ে । আহমদ মুসা বাধা ড়দঙ্য় সহঙ্স ব  , ‘ 
সোমাঙ্দর োইঙ্বাঙ্নর ঝগিা আপােে বন্ধ। আঙ্গ-পঙ্রর বযাপারো আড়ম 
সদখব।’ বঙ্  োম  আহমদ মুসা। 

ড়কিু ব ঙ্ে যাড়ে  আহমদ মুসা। োর আঙ্গই মুখ খু    ায় া। ব  , 
‘ড়চড়ঠ সো অঙ্নক বি সদখড়ি, আর ড়ক ড় ঙ্খঙ্ি,োইয়া?’ 

আরও ড়কিু আঙ্ি নাড়ক?’ ব   আহমদ মুসা। 
‘আঙ্ি বঙ্  মঙ্ন হয়’।  ায় া ব  । 
‘সকমন কঙ্র িান? পঙ্িি নাড়ক ড়চড়ঠ?’ 
‘েওবা। এো আড়ম করঙ্ে পাড়র না। সরাঙ্সড় ন আমাঙ্ক সেড় ঙ্িাঙ্ন 

বঙ্ ঙ্ি’। 
‘সরাঙ্সড় ন ড়ক কঙ্র িাঙ্ন?’ 
‘োর আব্বা এবং মাড়রয়া আপার আব্বার কো সস শুঙ্নঙ্ি’। 
‘সরাঙ্সড় ন ড়ক বঙ্ ঙ্ি  ায় া? ব   রাড়শদী একেু িাাঁকা সপঙ্য়। 
‘ব ব োইয়া?’ আহমদ মুসাঙ্ক  ক্ষয কঙ্র মুখ ড়েঙ্প সহঙ্স ব   

 ায় া। 
িবাব না ড়দঙ্য় আহমদ মুসা ড়চড়ঠো এড়গঙ্য় ড়দ  রাড়শদীর ড়দঙ্ক ম্লান 

সহঙ্স। 
রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা ড়চড়ঠঙ্ে সচাখ বুড় ঙ্য়  াড়িঙ্য় উঠ  খুশীঙ্ে। প্রায় 

ড়চৎকার কঙ্র ব  , ‘মাড়রয়া আপা ও আহমদ মুসা োইঙ্য়র ঐড়েহাড়সক ড়বঙ্য় 
যড়দ কযাঙ্মরুঙ্ন হয়, ধে হঙ্ব কযাঙ্মরুন’। 

‘ড়ঠক বঙ্ ি োইয়া। কযাঙ্মরুঙ্নর মুসড় ম সমাঙ্ির িঙ্ে এর সচঙ্য় বি 
আনন্দ আর ড়কিু হয়ড়ন, আর হঙ্বও না। েঙ্ব োইয়া ড়বঙ্য়ো ড়কন্তু আমাঙ্দর 
বাড়িঙ্ে হঙ্ে হঙ্ব। সরাঙ্সড় ন চাইঙ্ব ড়বঙ্য়, োঙ্দর বাড়িঙ্ে সহাক। েুড়ম 
সরাঙ্সড় ঙ্নর পঙ্ক্ষ সযঙ্ে পারঙ্ব না’। উচ্ছ্বড়সে কঙ্ণ্ঠ ব    ায় া। 

আহমদ মুসা গম্ভীর। সকান কো ব   না। 
এ সময় এড়দঙ্নর খবঙ্রর কাগি ড়দঙ্য় সগ  সবয়ারা এঙ্স। 
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খবঙ্রর কাগি রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গাই েুঙ্  ড়ন  প্রেম হাঙ্ে। কাগি হাঙ্ে 
ড়নঙ্য় প্রেম পাোয় সচাখ বুড় ঙ্য়ই ড়চৎকার কঙ্র উঠ  রাড়শদী। 

‘োইয়া সবযনাশ হঙ্য় সগঙ্ি’। সকাঁঙ্প উঙ্ঠড়ি  রাড়শদীর কণ্ঠ। 
‘ড়ক হঙ্য়ঙ্ি রাড়শদী? ড়কঙ্সর সবযনাশ?’ আহমদ মুসার কঙ্ণ্ঠ ড়বিয়। 
রাড়শদী েখন হুমড়ি সখঙ্য় পঙ্িঙ্ি একো ড়নউঙ্ির উপর। পিঙ্ি ড়নউি 

সস। মুহূেয কঙ্য়ক পঙ্র ড়কিু না বঙ্  শুকঙ্না মুঙ্খ কাগিড়ে এড়গঙ্য় ড়দ  আহমদ 
মুসার ড়দঙ্ক। 

খবঙ্রর কাগি হাঙ্ে ড়নঙ্য় প্রেম পাোয় সচাখ বু াঙ্েই সচাঙ্খ পি  
ড়নউিো। সহড়ডংো পঙ্ি সবদনায় পাংশু হঙ্য় সগ  আহমদ মুসার মুখ। 

ড়নউঙ্ির সহড়ডং-এ ব া হঙ্য়ঙ্িঃ 
েয়াবহ ড়বঙ্ফারঙ্ণ্ বারবাঙ্রড়ের ইস ামী সঙ্ি ন সকন্দ্র উঙ্ি সগঙ্ি। 

সঙ্ি ঙ্নর সক  সমহমান ও সনেৃবৃন্দ ড়নহে। 
রুিশ্বাঙ্স ড়নউিো পি  আহমদ মুসাঃ ‘সঙ্ি ঙ্নর অড়ধঙ্বশন 

চ াকাঙ্  গেকা  রাে ৯ো ৩ ড়মড়নঙ্ে েয়াবহ এক ড়বঙ্ফারঙ্ণ্ সগাো সঙ্ি ন 
সকন্দ্র উঙ্ি সগঙ্ি এবং ড়বশ্ব মুসড় ম কংঙ্গ্রঙ্সর প্রধান সশখ আবদুিাহ আ ী আ  
রাড়শদ মাদানীসহ উপিাে সক  সমহমান ড়নহে হঙ্য়ঙ্িন। 

ঘেনার ড়ববরঙ্ণ্ ব া হঙ্য়ঙ্ি, ‘সঙ্ি ঙ্নর ড়িেীয় রুিিার সসশঙ্নর 
সমাড়প্ত পঙ্বয এই ড়বঙ্ফারঙ্ণ্র ঘেনা ঘঙ্ে। সঙ্ি ঙ্ন দুই শোড়ধক সডড় ঙ্গে এবং 
প্রায় একক ডিন ড়বঙ্দশী ড়বড়শষ্ট সমহমাঙ্নর সকঙ্ ই ড়বঙ্ফারঙ্ণ্ ড়নহে হঙ্য়ঙ্িন 
বঙ্  ড়নড়িে িানা সগঙ্ি। রুিিার হঙ্  উপড়িে সকউ সবাঁঙ্চঙ্ি বঙ্  প্রেযক্ষ দশযীর 
সকান ড়ববরণ্ পাওয়া যাঙ্ে না। শুধু মূ  সঙ্ি ন কক্ষ নয়, ঐ সঙ্ি ন েবঙ্ন 
যারা ড়ি , োঙ্দর সদহও ড়বঙ্ফারঙ্ণ্ ড়িন্ন-ড়বড়েন্ন ও েড়িেূে হঙ্য়ঙ্ি। েবঙ্নর 
আঙ্শপাঙ্শর স াকঙ্দর আহে অবিায় পাওয়া সগঙ্ি। সঙ্ি ঙ্নর সপ্রাগ্রাম সেঙ্ক 
িানা যাঙ্ে, অড়ধঙ্বশন সমাপ্ত হবার কো রাে ৯োয়। োরঙ্পরই এশার নামায 
হবার কো। মঙ্ন করা হঙ্ে, নামাঙ্যর িঙ্ে সঙ্ি ঙ্নর সমহমান ও সনেৃবৃন্দ 
যখন মঙ্ির সপিঙ্ন এসড়িঙ্ ন এবং সডড় ঙ্গেরাও যখন বেরী হড়ে  নামাঙ্যর 
িঙ্ে, সসই সময় ড়বঙ্ফারণ্ড়ে ঘঙ্ে। সঙ্ি ঙ্নর সপ্রাগ্রাম সেঙ্ক সদখা যাঙ্ে, 
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ড়বঙ্ফারঙ্ণ্র সময় সঙ্ি ন কঙ্ক্ষ ড়বশ্ব মুসড় ম কংঙ্গ্রঙ্সর প্রধান সশখ আবদুিাহ 
আ ী আ  রাড়শদ মাদানী, মুসড় ম যুব সঙ্ি ঙ্নর সপ্রড়সঙ্ডটে কামা  ইনুনু, 
ড়মসঙ্রর আ  আিহাঙ্রর গ্রাটড সশখ সাইঙ্য়দ আ ী কুেুব প্রমুখ ১২িন ড়বশ্ব 
বঙ্রণ্য মুসড় ম বযড়ক্তত্ব হাড়ির ড়িঙ্ ন। োিািা ড়িঙ্ ন ‘ডাকয আড়ফ্রকা োইে 
হােয’ সংগঠঙ্নর সোপড়ে োঙ্রক আ  মাহড়দ সুদানী সহ কঙ্য়কিন সনো। 
অনুমান করা হঙ্ে ড়বঙ্ফারঙ্ণ্ সকঙ্ র মমযাড়ন্তক প্রাণ্ ড়বঙ্য়াগ ঘঙ্েঙ্ি। প্রায় ধুঙ্ া 
হঙ্য় যাওয়া র্ধ্ংস স্তুঙ্প সকান িীবঙ্নর অড়স্তত্ব সো দূঙ্র োক, সকান আস্ত সদঙ্হর 
অড়স্তত্বও সকাোও আঙ্ি বঙ্  মঙ্ন করা হঙ্ে না। 

এই ধরঙ্নর র্ধ্ংসাত্মক ড়বঙ্ফারঙ্ণ্র ঘেনা আড়ফ্রকার সাম্প্রড়েক 
ইড়েহাঙ্স সনই। িানীয় ড়বঙ্শষজ্ঞঙ্দর ধারণ্া, সম্পূণ্য নেুন ধরঙ্নর দূরড়নয়ড়ন্ত্রে 
সবামায় েবনড়েক র্ধ্ংস করা হঙ্য়ঙ্ি। 

ঘেনাঙ্ক নাশকো বঙ্  সবাই মঙ্ন করঙ্িন। ড়কন্তু কারা এই 
নাশকোমূ ক কাঙ্ির সাঙ্ে িড়িে োকঙ্ে পাঙ্র, এ বযাপাঙ্র সকউ ড়কিু ব ঙ্ে 
পারঙ্ি না। উঙ্দযাক্তা ‘ডাকয আড়ফ্রকা োইে হােয’ এবং িানীয় মুসড় ম সংগঠঙ্নর 
যাঙ্দর পাওয়া সগঙ্ি, োরা বঙ্ ঙ্িন এ ধরঙ্নর কাি করঙ্ে পাঙ্র, এমন 
সঙ্ন্দহিনক সকউ োঙ্দর নিঙ্র সনই। সঙ্ি ঙ্নর বযাপাঙ্র কাঙ্রা ড়বঙ্রাড়ধো 
সো দূঙ্র, সামাে অসন্তুড়ষ্ট বা ড়িমেও কারও মঙ্ধয োরা সদঙ্খনড়ন’। 

খবর পিা সশষ হঙ্ ও আহমদ মুসার সচাখ কাগঙ্ির উপর সেঙ্ক সঙ্র 
এ  না। সযন োর সচাখ দু’ড়ে আেঙ্ক সগঙ্ি কাগঙ্ির সাঙ্ে। 

ড়বিয় ও সবদনার ধাক্কায় োর ড়চন্তার শড়ক্ত সযন সেঙ্ম সগঙ্ি, সবাবা হঙ্য় 
সগঙ্ি সযন সস। 

এক সময় োর হাে সেঙ্ক কাগিো পঙ্ি সগ । 
সড়ম্বে ড়িঙ্র সপঙ্য় আহমদ মুসা একেু নঙ্ি-চঙ্ি উঙ্ঠ সসািায় গা এড় য় 

ড়দ । একো িাড়ন্ত এঙ্স োঙ্ক ড়ঘঙ্র ধর । সচাখ বুি  সস। সচাখ বুিঙ্েই োর 
মনো িুঙ্ে সগ  দু’শ বির আঙ্গর একো ঘেনার ড়দঙ্ক সসড়দনও একো ড়বঙ্ফারণ্ 
এ ধরঙ্নরই একো সঙ্ি ন পটড কঙ্র ড়দঙ্য়ড়ি । দুই ঘেনার মঙ্ধয পােযকয হঙ্ া, 
দু’শ বির আঙ্গর ড়বঙ্ফারণ্ সংঘড়েে সঙ্ি ঙ্নর আঙ্গ এবং োঙ্ে ড়বঙ্দশী 
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সমহমান সকউ মারা যায়ড়ন। আর এ ড়বঙ্ফারণ্ সংঘড়েে হঙ্ া সঙ্ি ন চ াকাঙ্  
এবং োঙ্ে ড়নহে হঙ্ ন ডিন খাঙ্নক গুরুত্বপূণ্য সমহমান। 

এেুকু পােযকয োকঙ্ ও দু’ড়ে ঘেনা একই ধরঙ্নর এবং উঙ্েশ্যও 
ড়নঃসঙ্ন্দঙ্হ এক। োহঙ্  ড়ক ধঙ্র নয়া যায়, একই ধরঙ্নর স াক এই দুই ঘেনা 
ঘড়েঙ্য়ঙ্ি? 

সচাখ খু   আহমদ মুসা। 
রাড়শদী, ইঙ্য়ড়কড়ন,  ায় া ড়বমূঢ় হঙ্য় পঙ্িড়ি । োড়কঙ্য়ড়ি  আহমদ 

মুসার ড়দঙ্ক। 
আহমদ মুসাই প্রেঙ্ম মুখ খু  । ব  , ‘দু’শ বির আঙ্গর ঘেনারই 

আবার পুনরাবৃড়ত্ত ঘে ’। 
অঙ্নকো স্বগে কঙ্ণ্ঠ উচ্চারণ্ কর  আহমদ মুসা। 
‘োহঙ্  ড়ক একই ধরঙ্নর শত্রুর কাি?’ ব   রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা। 
সসোই স্বাোড়বক। ড়কন্তু ড়নউঙ্ি ওখানকার দাড়য়ত্বশী রা এো সরাসড়র 

স্বীকার কঙ্রনড়ন’। আহমদ মুসা ব  । 
‘দুেযাগয বারবাঙ্রড়ের ড়বঙ্শষ সকান দুেযাগয নয়। কযাঙ্মরুঙ্ন 

মুস মানঙ্দর সয দুেযাগয বারবাঙ্রড়ের। এমন দুেযাগয মঙ্ন হয় আড়ফ্রকার আর 
সকান নগরীর হয়ড়ন’। ব   রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা। 

‘বারবাঙ্রড়ের ড়বঙ্শষ সকান দুেযাগয নয়। কযাঙ্মরুঙ্ন মুস মানঙ্দর সয 
দুেযাগয সদখি, োরই অে একো রূপ সদখঙ্ে পাে বারবাঙ্রড়েঙ্ে। সম ড় ক 
সকান পােযকয সনই দুইঙ্য়র মঙ্ধয’। আহমদ মুসা ব  । 

‘ড়বরাে ক্ষড়ে হঙ্ া মুসড় ম ড়বঙ্শ্বর। ড়বশ্ব মুসড় ম কংঙ্গ্রঙ্সর প্রধান 
আবদুিাহ আ ী, আ  আিহাঙ্রর গ্রাটড সশখ সাইঙ্য়দ আ ীর ক্ষড়েপরূণ্ হঙ্ব ড়ক 
ড়দঙ্য়? ড়বঙ্শষ কঙ্র ‘ডাকয আড়ফ্রকা োইে হােয’-এর োঙ্রক আ  মাহদীর মে 
আগুঙ্নর সিঙ্ ঙ্ক মুসড় ম আড়ফ্রকা আবার কঙ্ব পাঙ্ব সক িাঙ্ন!’ ব ঙ্ে ব ঙ্ে 
রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গার গ া সেঙ্গ পি  কান্নায়। 
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‘হ্াাঁ রাড়শদী, এ ড়দক সেঙ্ক এো সয কে বি ক্ষড়ে ো পড়রমাপ করা যায় 
না। মন চাঙ্ে, ওড়দঙ্ক একবার যাই। এেবি ঘেনা ঘোঙ্ে যারা সাহস সপ  
োরা অঙ্নক বি শত্রু’। 

‘সক এই বি শত্রু বুঝঙ্ে পারড়ি না আহমদ মুসা োই। ‘ওকুয়া এবং 
‘সকাক’ মধয ও পড়িম আড়ফ্রকার সবঙ্চঙ্য় বি সংগঠন। মঙ্ন হঙ্ে এই দু’সো 
সংগঠন আি সয অবিায় পঙ্িঙ্ি, োঙ্ে ঐ ঘেনা ওরা ঘোয়ড়ন। আর যেদূর 
িাড়ন, মধয আড়ফ্রকা প্রিােঙ্ন্ত্র বি ধরঙ্নর সকান সন্ত্রসী সংগঠন সনই’। 

‘ড়কন্তু ঘেনা সো ঘঙ্েঙ্ি। সকান বি সকউই ো ঘড়েঙ্য়ঙ্ি’। 
বঙ্  আহমদ মুসা একেু োম । োরপর ব  , ‘চ , কযাঙ্মরুন 

ড়িঙ্সঙ্টের অড়িঙ্স যাই। ফ্রাড়িস বাইকঙ্দর সাঙ্ে একেু কো বঙ্  সদড়খ, সকান 
কো সবর করা যায় ড়কনা’। 

আহমদ মুসা উঙ্ঠ দাাঁিা । 
োর সাঙ্ে সাঙ্ে সবাই। 
 
 
 
ক’ড়দন পঙ্রর ঘেনা। 
রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা একো খবঙ্রর কাগি হাঙ্ে ঘঙ্র ঢুঙ্ক কাগিো 

আহমদ মুসার হাঙ্ে েুঙ্  ড়দ । একো ড়নউঙ্ির ড়দঙ্ক ইংড়গে কঙ্র ব  , 
‘ড়নউিো পিুন আহমদ মুসা োই, সুন্দর ড়নউি’। 

আহমদ মুসা সসািায় গা এড় ঙ্য় বঙ্সড়ি । কাগিো হাঙ্ে ড়নঙ্য় সসািা 
হঙ্য় বস । ড়নউঙ্ির উপর নির ড়দ  আহমদ মুসা। 

সহড়ডং পি ঃ 
“এক সাক্ষাৎকাঙ্র আইনমন্ত্রী” 
“কযাঙ্মরুঙ্ন বেযমাঙ্ন মানবাড়ধকার পড়রড়িড়ে চমৎকার” 
পি  আহমদ মুসা খবরো। খবঙ্র ব া হঙ্য়ঙ্ি, “কযাঙ্মরুঙ্নর 

গণ্োড়ন্ত্রক সরকার সদঙ্শর প্রড়েড়ে নাগড়রঙ্কর নাগড়রক অড়ধকাঙ্রর প্রড়ে সেকয 
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দৃড়ষ্ট সরঙ্খঙ্ি। কযাঙ্মরুঙ্ন বেযমাঙ্ন মানবাড়ধকার পড়রড়িড়ে অেযন্ত চমৎকার। 
সরকার সদঙ্শ আইঙ্নর শাসন প্রড়েষ্ঠায় দৃঢ় প্রড়েজ্ঞ’। কযাঙ্মরুঙ্নর আইনমন্ত্রী ড়মঃ 
হাম আগঙ্বা ‘সানস অব অযাডাম’ নামক একো আন্তিযাড়েক মানবাড়ধকার সংিার 
একড়ে প্রড়েড়নড়ধ দ ঙ্ক সদয়া এক সাক্ষাৎকাঙ্র এই মন্তবয কঙ্রন। সম্প্রড়ে সংবাদ 
মাধযম ও সংবাদপঙ্ের প্রচাড়রে দড়ক্ষণ্ কযাঙ্মরুঙ্ন মুস মানঙ্দর উঙ্েদ ও 
োঙ্দর সম্পড়ত্ত গ্রাঙ্সর ড়বষঙ্য় আইন মন্ত্রীর দৃড়ষ্ট আকষযণ্ করা হঙ্  ড়েড়ন বঙ্ ন, 
এই ধরঙ্ণ্র ঘেনা ড়কিু ঘঙ্েঙ্ি। এর সাঙ্ে িড়িে সবসরকারী দু’একো সংগঠন। 
সরকার এ সঙ্বর ড়কিুই িানে না। এ সংিান্ত খবরড়ে সবর হবার পর সরকার এ 
বযাপাঙ্র সখাাঁি খবর ড়নঙ্য়ঙ্ি এবং উিাস্তুঙ্দর পুনবযাসন, োঙ্দর িড়ম োঙ্দরঙ্ক 
ড়িড়রঙ্য় সদয়া এবং এমনড়ক োঙ্দর ক্ষড়ে পূরঙ্ণ্রও বযবিা হঙ্য়ঙ্ি।’ এ ধরঙ্ণ্র 
দু’চারিন পুনবযাড়সে উিাস্তুর সাঙ্ে ড়ক োরা সদখা করঙ্ে পাঙ্র না- এমন একড়ে 
প্রঙ্ের িবাঙ্ব ড়েড়ন বঙ্ ন, দু’চারিন সকন আমরা ড় ি ড়দঙ্য় ড়দঙ্ে পাড়র, 
আপনারা যে ইো সদখা করঙ্ে পাঙ্রন।’ এমন ঘেনা েড়বষ্যঙ্ে যাঙ্ে ঘেঙ্ে না 
পাঙ্র, োর িঙ্ে আপনারা ড়ক ড়বঙ্শষ বযবিা গ্রহণ্ করঙ্িন- এই প্রঙ্ে আইন মন্ত্রী 
বঙ্ ন, ‘হ্া ড়বষয়ো ড়নঙ্য় আমরা ড়চন্তা কঙ্রড়ি। আমরা আইন করঙ্ে যাড়ে, 
সংখযা ঘু ড়বঙ্শষ কঙ্র মুস মানঙ্দর িড়ম হস্তান্তর করঙ্ে হঙ্  িােীয় ধরঙ্ণ্র 
সকন্দ্রীয় সকান মুসড় ম সংগঠঙ্নর অড়িড়সয়া  সাড়েযড়িঙ্কে  াগঙ্ব। সকান 
অমুসড় ম এ ধরঙ্ণ্র সাড়েযড়িঙ্কে িািা সকান মুস মাঙ্নর সম্পড়ত্ত ড়কনঙ্ে পারঙ্ব 
না। োিািা বাস্তুড়েো িয়-ড়বিয় আমরা ড়নড়ষি করঙ্ে যাড়ে।’ সম্পড়ত্ত হস্তান্তর 
এবং উিাস্তুঙ্দর পুনবযাসন করঙ্ে ড়গঙ্য় আপনারা শড়ক্তশা ী এনড়িওঙ্দর পক্ষ 
সেঙ্ক সকান বাধার সিুখীন হঙ্য়ঙ্িন ড়কনা, এ প্রঙ্ের িবাঙ্ব আইন মন্ত্রী িানান, 
এনড়িওঙ্দর পক্ষ সেঙ্ক কো উঙ্ঠড়ি , ড়কন্তু োঙ্দরঙ্ক আমরা সদড়খঙ্য়ড়ি সয, 
িড়ম হস্তান্তঙ্রর বযাপারো শাড়ন্তপূণ্য ও সস্বো প্রঙ্ণ্াড়দে ড়ি । সকান সিারািুড়রর 
ঘেনা ঘঙ্েড়ন।’’ 

খবরো পিা সশষ কঙ্র আহমদ মুসা ব  , ‘সানস অব অযাডাম’ 
সংিাঙ্ক ধেবাদ িানাঙ্ে হয়। প্রঙ্য়ািনীয় সব কোই ওরা সবর কঙ্র ড়নঙ্য়ঙ্ি 
সরকাঙ্রর মুখ সেঙ্ক। সরাঙ্সড় ঙ্নর আব্বা চীি িাড়িঙ্সর অবদানই অবশ্য 
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এঙ্ক্ষঙ্ে সবশী। ড়েড়নই সরকারঙ্ক এোঙ্ব বেরী করার বযবিা কঙ্রঙ্িন আইন 
সড়চব  াউস সমইড়ড’র মাধযঙ্ম।’ 

‘েঙ্ব ‘সানস অব অযাডাম’ও আমাঙ্দর যঙ্েষ্ট উপকার কর । সক এই 
‘সানস অব অযাডাম’?’ ব   রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা। 

‘মাড়কযন যুক্তরাষ্ট্র ড়েড়ত্তক একো মানবাড়ধকার সংিা।’ ব   আহমদ 
মুসা। 

‘এ েুকুই ড়ক এর পড়রচয়?’ ব   রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা। 
‘েুড়ম ড়ঠকই ধঙ্রি। এ েুকুই এর পড়রচয় নয়। এো আঙ্মড়রকার একো 

মুসড় ম মানবাড়ধকার সংিা। মাড়কযন যুক্তরাঙ্ষ্ট্রর আঙ্ফ্রা-আঙ্মড়রকান মুসড় ম 
কমুযড়নড়ে এই সংিাড়ের প্রড়েষ্ঠা কঙ্রঙ্ি। েঙ্ব োরা সামঙ্ন সনই। খৃষ্টান ও 
মুসড় ম ড়কিু ড়শক্ষাড়বদ ও আইনড়বদঙ্ক ড়নঙ্য় এই সংিাড়ে গড়ঠে হঙ্য়ঙ্ি। এই 
সংিাড়ের মূ  সলাগান হঙ্ াঃ ‘আদঙ্মর সন্তান আমরা সকঙ্র সমান’।’ 

‘োরা ড়ক কযাঙ্মরুঙ্নর সব সিঙ্নই এখাঙ্ন এঙ্সঙ্ি।’ ব   মুমািাদ 
ইঙ্য়ড়কড়ন। 

‘হ্া।’ 
‘আপড়ন ড়ক িানঙ্েন োরা আসঙ্ব?’ ব   মুহািাদ ইঙ্য়ড়কড়নই আবার। 
‘িাড়ন, আবার িাড়নও না।’ 
‘সসো সকমন?’ ব   রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা। 
‘FWTV এবং WNA –এর মাধযঙ্ম ড়নউি করা, মুসড় ম মানবাড়ধকার 

সংিার এ ধরঙ্ণ্র সির ইেযাড়দ ‘মুসড় ম সলাগান সপ্রাপাগাটডা িাড়নং’ (MGPP) 
এর অংশ। সুেরাং ব া যায়, আড়ম িাড়ন োরা আসঙ্ব।’ 

‘োঙ্দর সাঙ্ে আপড়ন কো ব ঙ্বন না?’ ব   ইঙ্য়ড়কড়ন। 
‘এ ধরঙ্ণ্র সাক্ষাৎ সক শ গে কারঙ্ণ্ সব সময় ড়নড়ষি। যার কাি সস 

করঙ্ব, এোই ড়নয়ম।’ 
‘বুঝ াম।’ 
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‘আহমদ মুসা কো ব ড়ি  আর কাগঙ্ি নির বু াড়ে । হঠাৎ োর 
সচহারা পাঙ্ে সগ । সকান ড়কিুর প্রড়ে োর নির হঠাৎ কঙ্রই সযন আেঙ্ক সগ । 
ড়কিু পিঙ্ি সস। 

মুহূেয কঙ্য়ক পঙ্র কাগি সেঙ্ক মুখ েুঙ্  আহমদ মুসা ব    , ’সদখ 
অদ্ভুে একো ড়বজ্ঞাপন।’ 

বঙ্  আহমদ মুসা কাগঙ্ির ঐ অংশড়ে সবার সামঙ্ন েুঙ্  ধর ।  
সবাই পি  ড়বজ্ঞাপনো। সিাট্ট ড়বজ্ঞাপন, ড়কন্তু ড়শঙ্রানামো সবশ বি। 

পাোর উপর সচাখ বু াঙ্  প্রেম দৃড়ষ্টঙ্েই সচাঙ্খ পঙ্ি। ড়বজ্ঞাপঙ্নর ড়শঙ্রানাম 
হঙ্ াঃ 

‘বারবাঙ্রড়ের েয়াবহ ড়বঙ্স্ফারণ্ সম্পঙ্কয আগ্রহীঙ্দর জ্ঞােবয।’ 
এই ড়শঙ্রানাঙ্মর অধীঙ্ন ড়বজ্ঞাপঙ্ন ব া হঙ্য়ঙ্ি, ‘‘ড়বজ্ঞাপন-দানকারী 

‘ড়নউি বযাংক’ একড়ে সস ড়খন সংিা। এই সংিা দােবয কাঙ্ি সহঙ্যাড়গোর 
 ঙ্ক্ষয ড়নউি এবং ড়নউি উপকরণ্ ড়বড়ি কঙ্র োঙ্ক। এই উঙ্েঙ্শ্য বি বি ঘেনা 
এক সদশ, িাড়ে ও সংিৃড়ে সম্পঙ্কয গুরুত্বপূণ্য ড়নউি, ড়নউি পেেূড়ম ও ড়নউি 
উপকরণ্ ‘ড়নউি বযায়’ সংগ্রহ কঙ্র োঙ্ক। বারবাঙ্রড়ে’র েয়াবহ ঘেনা 
সম্পঙ্কযও কঙ্রঙ্ি। আগ্রহী সিোগণ্ ড়নম্ন ড়ঠকানায় সযাগাঙ্যাগ করুন।’’ 

ড়বজ্ঞাপঙ্নর ড়নঙ্চ ড়ঠকানা ব ঙ্ে দু’ড়ে সেড় ঙ্িান নম্বার সদয়া হঙ্য়ঙ্ি। 
একো নাইঙ্রাড়বর, আঙ্রকো মধয আড়ফ্রকা প্রিােঙ্ন্ত্রর রািধানী বাংগুই-এর। 

ড়বজ্ঞাপনড়ে পঙ্ি রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা ব  , ‘মিার ড়বজ্ঞাপন। এমন 
সংিান নাম সকানড়দন শুড়নড়ন।’ 

ড়কন্তু রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গার কো আহমদ মুসার কাঙ্ন প্রঙ্বশ কর  বঙ্  
মঙ্ন হঙ্ া না। সস সসািায় গা এড় ঙ্য় ড়দঙ্য়ঙ্ি। সচাঙ্খ োর শূণ্য দৃড়ষ্ট। সযন 
সকাোও হাড়রঙ্য় সগঙ্ি োর মন।  

মুহািাদ ইঙ্য়ড়কড়ন ড়কিু ব ঙ্ে যাড়ে । রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা আংগু  েুঙ্  
োড়মঙ্য় ড়দ  ইঙ্য়ড়কড়নঙ্ক। 

ইঙ্য়ড়কড়নও বযাপারো  ক্ষয কর । চুপ কঙ্র সগ  সস। দু’িঙ্নই বুঝ  
গুরুত্বপূণ্য সকান ড়চন্তায় ডুব ড়দঙ্য়ঙ্ি আহমদ মুসা। ড়কিুক্ষণ্ পর আহমদ মুসা ঘুম 
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সেঙ্ক সিঙ্গ ওঠার মে নঙ্ি উঠ । রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গার ড়দঙ্ক োড়কঙ্য় ব  , 
‘সগাো ড়বজ্ঞাপনো একবার পিঙ্ো।’ 

রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা পি  ড়বজ্ঞাপনো।  
পিা সশষ কঙ্রই ব  , ‘ড়বজ্ঞাপন ড়নঙ্য় োবঙ্িন ড়কিু আহমদ মুসা 

োই? ড়কিু ড়ক আমরা ড়কনব ওঙ্দর কাি সেঙ্ক?’ 
‘সদখ সো সবগুঙ্ া কাগঙ্ি এ ড়বজ্ঞাপন আঙ্ি ড়কনা।’ ব   আহমদ 

মুসা। 
রাড়শদী এবং ইঙ্য়ড়কড়ন দু’িঙ্ন ড়মঙ্  সবগুঙ্ া কাগি েন্ন েন্ন কঙ্র 

সদখ । ব   রাড়শদী, ‘িরাসী োষায় সবগুঙ্ া কাগঙ্ি আঙ্ি। িানীয় োষায় 
সকান কাগঙ্ি সনই।’ 

‘আমাঙ্দর হাঙ্ের ‘ড়দ  াইে’ িািা অে কাগিগুঙ্ া ড়বজ্ঞাপনো সকান 
পাোয় সিঙ্পঙ্ি?’ আহমদ মুসা ব  । 

‘সশষ পাোয়।’ ব   রাড়শদী। 
‘অেযাৎ একমাে ‘ড়দ  াইে’ ড়বজ্ঞাপনড়ে প্রেম পাোয় সিঙ্পঙ্ি।’ ব   

আহমদ মুসা। 
‘োই। ড়কন্তু এঙ্ে ড়ক হঙ্য়ঙ্ি?’ ব   রাড়শদী। 
‘ব ব।’ বঙ্  একেু োম  আহমদ মুসা। একেু পর ব  , ‘রাড়শদী 

ড়বজ্ঞাপঙ্ন নাইঙ্রাড়বর সয সেড় ঙ্িান নম্বার সদয়া হঙ্য়ঙ্ি, সসখাঙ্ন সেড় ঙ্িান কর। 
িানঙ্ে চাও ড়ক ড়ক ড়নউি ড়রঙ্পােয এবং িঙ্োগ্রাি োঙ্দর কাঙ্ি পাওয়া যাঙ্ব। 
পড়রচয় ড়িঙ্জ্ঞস করঙ্  ব ঙ্ব, ড়িঙ্সটে িঙ্োগ্রাড়িক সসাসাইড়ে।’ 

‘ড়কন্তু নাইঙ্রাড়বঙ্ে সকন? ‘বাংগুই’ সো আমাঙ্দর কাঙ্িই।’ ব   
রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা। 

‘প্রঙ্য়ািন আঙ্ি। যা বঙ্ ড়ি ো কঙ্রা।’ 
রাড়শদী োর পাশ সেঙ্ক সস ু ার সেড় ঙ্িানড়ে েুঙ্  ড়ন । ডায়া  

কর । কো ব  ।  
কো সশষ কঙ্র সেড় ঙ্িান অি কঙ্র ড়দ  রাড়শদী। 
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আহমদ মুসার সঠাাঁঙ্ে এক েুকঙ্রা হাড়স। ব   রাড়শদীঙ্ক  ক্ষয কঙ্র, 
‘ওরা ড়বজ্ঞাপন সম্পঙ্কয ড়কিুই িাঙ্ননা না?’ 

‘ড়ঠক বঙ্ ঙ্িন। আপড়ন োহঙ্  ধঙ্র সিঙ্ ঙ্িন। ড়কন্তু িাঙ্ন না সকন?’ 
‘কারণ্ ড়বজ্ঞাপন দাোরা ধরণ্াই কঙ্রড়ন সয, বাংগুই সিঙ্ি কউ 

নাইঙ্রাড়বঙ্ক ড়িঙ্জ্ঞস করঙ্ে যাঙ্ব।’ 
‘ড়কিুই বুঝঙ্ে পারড়ি না আহমদ মুসা োই।’ ব   ইঙ্য়সুঙ্গা। 
‘ব ব। েুড়ম বাংগুই-এর নম্বাঙ্র সেড় ঙ্িান কর। ‘ড়িঙ্সটে িঙ্োগ্রাড়িক 

সসাসাইড়ে’র ড়ঠকানা োঙ্দর িানাঙ্ব না।’ 
‘সসাসাইড়ে সনই, ড়ঠকানা োকঙ্ব ড়ক কঙ্র?’ সহঙ্স ব   রাড়শদী। 
রাড়শদী বাংগুই-এর নম্বাঙ্র ডায়া  কর । কো ব  । 
কো সশষ কঙ্র সেড় ঙ্িান অি কঙ্র রাড়শদী মুখ সঘারা  আহমদ মুসার 

ড়দঙ্ক।  
‘ওখাঙ্ন োহঙ্  ড়কিুই ড়ম   না?’ সহঙ্স ব   আহমদ মুসা। 
‘ড়মঙ্ ঙ্ি। ইয়াউড়টডর ওঙ্দর একো সপাি বক্স নম্বার।’ ব   রাড়শদী 

ইঙ্য়সুঙ্গা। 
‘এই ড়ঠকানায় বুড়ঝ সব সিঙ্ন ড়নঙ্ে বঙ্ ঙ্ি? আর ড়ক ব   ওরা?’ 

আহমদ মুসা ব  । 
‘ড়ঠক ধঙ্রঙ্িন। সপাি বক্স নম্বার ড়দঙ্য় বঙ্ ঙ্ি, ওখাঙ্ন সযাগাঙ্যাগ 

করঙ্ ই সব িানা যাঙ্ব।’ 
উত্তঙ্র সকান কো ব   না আহমদ মুসা। োর কপা  কুড়িে। ড়চন্তা 

করড়ি । ধীঙ্র ধীঙ্র গা সসািায় এড় ঙ্য় ড়দ  সস। সচাখও োর বুঙ্ি ড়গঙ্য়ড়ি ।  
‘ড়কিু োবঙ্িন আহমদ মুসা োই?’ ব   রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা। 
‘একো রহঙ্স্যর সন্ধান করড়ি।’ 
‘রহস্য? সকাোয়?’ রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা ব  । 
‘ড়বজ্ঞাপন সেঙ্ক শুরু কঙ্র সোমার সশষ কো পযযন্ত একো রহস্য িড়িঙ্য় 

আঙ্ি।’ 
‘বুঝ াম না।’ রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা ব  । 
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‘আড়মও।’ ইঙ্য়সুঙ্গার কোয় সায় ড়দ  মুহািাদ ইঙ্য়ড়কড়ন। 
‘সশষোর কোই ধর। ও ধরঙ্ণ্র একো সংিার সকান একো রািধানীর 

‘সযাগাঙ্যাগ’ পঙ্য়ঙ্টে সেড় ঙ্িান োকঙ্ব না, এো ড়বশ্বাস সযাগয নয়। 
সাধারণ্োঙ্ব মঙ্ন করা হয় যারা োঙ্দর ড়ঠকানা আিাঙ্  রাখঙ্ে চায় োরা সপাি 
বক্স নম্বঙ্রর বযবিা কঙ্র। োরা োই কঙ্রঙ্ি। ড়কন্তু ও ধরঙ্নর একো সংিা এই 
োঙ্ব  ুঙ্কাচুড়র সখ ঙ্ব সকন?’ োম  আহমদ মুসা। 

‘ড়ঠক, এো একো রহস্য। োরপর?’ ব   মুহািাদ ইঙ্য়ড়কড়ন। 
‘নাইঙ্রাড়বর কো ড়চন্তা কর। ওরা ওই ড়বজ্ঞাপন সম্পঙ্কয ড়কিুই িাঙ্ন না। 

ড়কন্তু এো স্বাোড়বক নয়। এ সেঙ্ক প্রমাণ্ হয়, নাইঙ্রাড়বঙ্ে সকউ সযাগাঙ্যাগ ো 
োরা মঙ্ন কঙ্রড়ন ড়কংবা চায়ড়ন সয সকউ সসখাঙ্ন সযাগাঙ্যাগ করুক। োই োরা 
নাইঙ্রাড়বঙ্ক ড়কিুই িানায়ড়ন।’ 

‘োহঙ্  নাইঙ্রাড়বর ড়ঠকানাো ড়দ  সকন?’ ব   রড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা। 
‘নাইঙ্রাড়ব একো আন্তিযাড়েক শহর। োঙ্দর ড়বশ্বাসঙ্যাগযো সৃড়ষ্টর 

িেই োরা নাইঙ্রাড়বর সুনামঙ্ক কাঙ্ি  াড়গঙ্য়ঙ্ি।’ 
‘অেযাৎ এই ড়বজ্ঞাপঙ্নর োঙ্গযে সগাো দুড়নয়া নয়, বরং একো ড়বঙ্শষ 

অি ।’ ব   মুহািদ ইঙ্য়ড়কড়ন। 
‘ড়ঠক বঙ্ ি। ড়কন্তু ব ে সসই অি  সকানো?’ ব   আহমদ মুসা। 
ইঙ্য়ড়কড়ন মুখ সখা ার আঙ্গই রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা ব  , আমার মঙ্ন হয় 

আড়ফ্রকার মধয পড়িমাি  সসো।’ 
‘ধেবাদ রাড়শদী। ড়ঠক ধঙ্রি।’ 
‘এবার ড়বজ্ঞাপঙ্নর রহঙ্স্যর কো ব ুন আহমদ মুসা োই।’ 
‘একেু মঙ্নাঙ্যাগী হঙ্  রহস্যো সোমাঙ্দরও নিঙ্র পিঙ্ো। সদখ, 

ড়বজ্ঞাপনো প্রকাশ হঙ্য়ঙ্ি শুধু িরাসী োষার কাগঙ্ি। ড়িেীয়  ক্ষণ্ীয় ড়বষয় 
হঙ্ া, ড়বজ্ঞাপনো শুধু ড়দ  াইে পড়েকার পাোয় িাপা হঙ্য়ঙ্ি, িরাসী অোে 
পড়েকায় িাপা হঙ্য়ঙ্ি সশষ পাোয়।’ একেু োম  আহমদ মুসা। 

এই সুঙ্যাঙ্গ রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা ব  , ‘এই দু’ড়ে ড়বষয় সেঙ্ক আমরা ড়ক 
বুঝঙ্ে পাড়র?’ 
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‘োষার ড়সঙ্ কশন সেঙ্ক বুঝা যায় ড়বজ্ঞাপনড়ে ড়বঙ্দশীঙ্দর িঙ্ে প্রচার 
করা হঙ্য়ঙ্ি। আর ‘ড়দ  াইে’ সক গুরুত্ব সদয়া সেঙ্ক বুঝা যায়, ড়বজ্ঞাপনড়ের  ক্ষয 
মুসড় ম সমাি।’ 

‘ড়বজ্ঞাপনড়ে মুসড় ম সমাঙ্ির িে হঙ্ব কারণ্ ড়বঙ্স্ফারঙ্ণ্র সাঙ্ে 
মুসড় ম স্বােয িড়িে। ড়কন্তু োহঙ্  ড়বজ্ঞাপনড়ে ড়বঙ্দশীঙ্দর িঙ্ে হঙ্ব সকন?’ 
ব   রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা। 

‘প্রে আরও একো আঙ্ি, োঙ্দর নাইঙ্রাড়ব অড়িস ড়বজ্ঞাপন সম্পঙ্কয 
ড়কিু না িানা সেঙ্ক বুঝা যায়, ড়বজ্ঞাপনো বাইঙ্রর ড়বঙ্দশী মুস মানঙ্দর িে 
নয়। োঙ্গযে হঙ্ া, এই অিঙ্ র ড়বঙ্দশী মুস মান। এর অেয ড়ক?’ 

‘প্রেগুঙ্ া সড়েয রহঙ্স্যর সৃড়ষ্ট করঙ্ি। এই রহঙ্স্যর সমাধান ড়ক?’ ব   
মুহািদ ইঙ্য়ড়কড়ন। 

‘সমাধান করঙ্ে হঙ্ব।’ 
‘ড়কোঙ্ব?’ রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা ব  । 
‘অব ম্বন হঙ্  বাংগুই সেঙ্ক পাওয়া সপাি বক্স নম্বর। ঐ নম্বঙ্র একো 

ড়চড়ঠ সিঙ্  দাও। েঙ্ব সোমরা নাম ড়ঠকানা সদঙ্ব না, সদঙ্ব সপাি বক্স নম্বর।’ 
‘আমরা ড়ঠকানা সদব না সকন?’ ব   মুহািাদ ইঙ্য়ড়কড়ন। 
‘ড়কিু না। ওঙ্দর সমান োকা আর ড়ক।’ 
‘সযাগাঙ্যাগ কঙ্র ওঙ্দর ড়ক ব ব?’ ব   রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা। 
‘ড় ঙ্খ ওঙ্দর িানাও ড়ক ড়ক িঙ্ো এবং ড়নউি আঙ্ি। োরপর অবিা 

বুঙ্ঝ যা হয় ো করা হঙ্ব।  
বঙ্  আহমদ মুসা ঘড়ির ড়দঙ্ক োকা । সময়ো সদঙ্খ ড়নঙ্য় ব  , ‘চ  

উড়ঠ, আমাঙ্দর একো সপ্রাগ্রাম আঙ্ি না?’ 
‘ড়চড়ঠো োহঙ্  সো ড় ঙ্খ সি ঙ্ে হয়।’ ব   রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা। 
‘অবশ্যই। চ  আমাঙ্দর সদরী হঙ্য় যাঙ্ে।’ 
বঙ্  আহমদ মুসা উঙ্ঠ দাাঁিা । োর সাঙ্ে সবাই। 
সপাি বঙ্ক্স ড়চড়ঠ িািার পিম ড়দঙ্নই সপাি বঙ্ক্সর মাধযঙ্ম ড়িরড়ে ড়চড়ঠ 

সপঙ্য়ড়ি  আহমদ মুসারা। ড়চড়ঠঙ্ে মাে কঙ্য়কো বাকয স খা ড়ি ঃ "আমাঙ্দর 
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সংিা ইয়াউড়টডঙ্ে নেুন। অিায়ীোঙ্ব এক িায়গায় বসড়ি। সেড় ঙ্িান সনই। 
ইয়াউড়টড সাকুয ার ড়ব-৩ এর ৬৩ নম্বর ড়ঠকানায় সযাগাঙ্যাগ করঙ্  সব িানঙ্ে 
পারঙ্বন।" 

ড়চড়ঠ পঙ্ি একেু সেঙ্বড়ি  আহমদ মুসা। োরপর ইঙ্য়ড়কড়নর ড়দঙ্ক 
োড়কঙ্য় বঙ্ ড়ি , ‘োঙ্দর সাঙ্ে কো ব ার দাড়য়ত্ব েুড়ম গ্রহণ্ কর।’ 

দাড়য়ত্ব সপঙ্য় আনড়ন্দে হঙ্য়ড়ি  ইঙ্য়ড়কড়ন। ধেবাদ ড়দঙ্য়ড়ি  আহমদ 
মুসাঙ্ক। সব দাড়য়ত্বই সব সময় আহমদ মুসা ড়নঙ্ির কাাঁঙ্ধ েুঙ্  সনয়। োর কাি 
সেঙ্ক দাড়য়ত্ব পাওয়া সস োঙ্গযর বযাপার। ইঙ্য়ড়কড়ন আরও আনড়ন্দে হঙ্য়ড়ি  
এই কারঙ্ণ্ সয, ড়বষয়োর সাঙ্ে রহঙ্স্যর গন্ধ আঙ্ি।’ োিা গাড়ি ড়নঙ্য়ড়ি  
মুহািাদ ইঙ্য়ড়কড়ন।  

ইয়াউড়টড শহরো মুহািাদ ইঙ্য়ড়কড়নর প্রায় মুখি। ইয়াউড়টড সাকুয ার ড়ব-
৬৩ সিকড়ে শহঙ্রর উত্তর পড়িম প্রাঙ্ন্ত। আর ৬৩ নম্বরড়ে হঙ্ব সিকড়ের মাঝ 
বরাবর।  

গাড়িো মুহািাদ ইঙ্য়ড়কড়ন ড়ঠক ড়ঠক ৬৩ নম্বঙ্রই ড়নঙ্য় দাাঁি করা । 
একো সগঙ্ের সামঙ্ন ড়গঙ্য় গাড়ি দাাঁিা । সগে বন্ধ।  
ইঙ্য়ড়কড়ন গাড়ি সেঙ্ক সনঙ্ম সগে রুঙ্মর ড়দঙ্ক এড়গঙ্য় সগ ।  
সগেম যান গ া বািা  সগে রুঙ্মর িানা া ড়দঙ্য়। 
‘এখাঙ্ন সো ‘ড়নউি ব যাংক’-এর অড়িস’। ব   ইঙ্য়ড়কড়ন। 
‘হ্া। সকন?’ ব   সগে ম যান।  
‘ওঙ্দর সাঙ্ে আমার এখন সদখা করার কো।’ 
কঙ্য়ক মুহুঙ্েযর িঙ্ে োর মাোো সগঙ্ের সেেঙ্র চঙ্  সগ । 
োরপর মাোো মুহুঙ্েযর িঙ্ে সবর কঙ্র ব  , ‘আসড়ি।’ 
সগে খুঙ্  সগ । 
ইঙ্য়ড়কড়ন গাড়ি সিঙ্ি ড়দঙ্য় সেেঙ্র ঢুঙ্ক সগ । 
সামঙ্ন একো চত্ত্বর। োরপঙ্রই বারান্দা। বারান্দায় দাাঁড়িঙ্য় ড়ি  

একিন কৃষ্ণাগ। 
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সস এড়গঙ্য় এঙ্স ইঙ্য়ড়কড়নঙ্ক স্বাগে িানা । ব  , ‘আপড়ন ড়মঃ 
ইঙ্য়ড়কড়ন?’ 

‘হ্াাঁ।’ 
‘আসুন, আমরা আপনার িঙ্ে অঙ্পক্ষা করড়ি।’ 
স াকড়ের সাঙ্ে এড়গঙ্য় ড়গঙ্য় ইঙ্য়ড়কড়ন প্রঙ্বশ কর  একো কঙ্ক্ষ। 

কক্ষড়ে সবশ প্রশস্ত। কক্ষড়ের চারড়দঙ্ক একবার োড়কঙ্য়ই বুঝঙ্ে পা  নেুন বা 
োিাহুঙ্িা কঙ্র সািাঙ্না একো অড়িস।  

একো বি সেড়বঙ্ র ওপাঙ্শ একো সচয়াঙ্র বঙ্স একিন সশ্বোংগ 
যুবক।  

ইঙ্য়ড়কড়ন ঘঙ্র ঢুকঙ্েই যুবকড়ে উঙ্ঠ দাাঁড়িঙ্য় এড়গঙ্য় এঙ্স স্বাগে িানা  
ইঙ্য়ড়কড়নঙ্ক। 

খাড়েরো একেু সবশীই মঙ্ন হঙ্ া, অন্তে আড়ফ্রকান িযাটডাঙ্ডয। োব  
আবার ইঙ্য়ড়কড়ন, নেুন অড়িস সো। িাঙ্য়ঙ্টের প্রড়ে খাড়ের োই সবশীই হঙ্ে 
পাঙ্র।  

সশ্বোগ যুবকড়ে হ্াটডঙ্শক কঙ্র ব  , ‘আড়ম আয়ান সফ্লড়মং।’ 
বসার পর কো শুরু হঙ্ া। 
‘আপনার সংিার নাম ড়ক সযন? হ্াাঁ, ড়িঙ্সটে িঙ্োগ্রাড়িক সসাসাইড়ে। 

আপনারা ড়ক মুস মানঙ্দর স্বােয-সংড়লষ্ট িঙ্োগুঙ্ াই শুধু সযাগাি কঙ্রন?’ ব   
যুবকড়ে, আয়ান সফ্লড়মং। 

‘প্রধানে োই।’ ব   ইঙ্য়ড়কড়ন। 
‘সদঙ্শর বাইঙ্র সেঙ্ক ড়কোঙ্ব িঙ্ো সযাগাি কঙ্রন?’ আয়ান সফ্লড়মং 

ব  । 
‘আমরা খুবই সূচনা পঙ্বয। সঙ্ব কাি শুরু কঙ্রড়ি। বাড়হরঙ্ক ড়নঙ্য় 

এখনও খুব ড়চন্তা আমরা কড়রড়ন।’ 
মুঙ্খ কোগুঙ্ া ব ঙ্ ও মঙ্ন মঙ্ন ব  , ড়িঙ্সটে িঙ্োগ্রাড়িক 

সসাসাইড়েই সনই, োর আবার িঙ্ো সযাগাি। 
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ড়মেযা কোগুঙ্ া সয অব ী ািঙ্ম ব ঙ্ে পার  ইঙ্য়ড়কড়ন, োঙ্ে 
ড়নঙ্িই ড়বড়িে হঙ্ া সস। েঙ্ব সান্ত্বনার কো এই সয, আহমদ মুসা োই বঙ্ ঙ্িন, 
শত্রুর কাঙ্ি বা সঙ্ন্দহিনক কাঙ্রা কাঙ্ি সেয সগাপন করা অোয় নয়।  

‘িঙ্ো সংগ্রঙ্হর িে সবঙ্চঙ্য় সবশী প্রঙ্য়ািন সযাগাঙ্যাগ। সকাোয় ড়ক 
হঙ্ে, ড়নউি সমকার সক আসঙ্ি, সক যাঙ্ে, ো নখদপযঙ্ণ্ রাখঙ্ে হয়। আপনাঙ্দর 
এ কািগুঙ্ া করার ধরন ড়ক?’ ব   আয়ান সফ্লড়মং। 

‘কঙ্য়কিন িঙ্োগ্রািার মাে আমাঙ্দর অব ম্বন।’ ব   ইঙ্য়ড়কড়ন। 
‘আমাঙ্দর ‘ড়নউি বযাংক’-এর কাি আপনাঙ্দর মেই। পােযকয হঙ্ া, 

আপনারা শুধু সকঙ্নন, আর আমরা িয়-ড়বিয় দু’োই কড়র। গুরুত্বপুণ্য িঙ্ো 
সকনার িঙ্ে আমরা এমনড়ক ড়বঙ্দঙ্শও িুঙ্ে যাই।’ 

োম  আয়ান সফ্লড়মং। মুহুেয কঙ্য়ক পর আবার শুরু কর , ‘আপনাঙ্দর 
সংগ্রঙ্হ ড়ক সেমন িঙ্ো আঙ্ি যা আমরা ড়কনঙ্ে পাড়র? োকঙ্  আমরা সযমন 
আপনার কাঙ্ি ড়বড়ি করড়ি, সেমড়ন ড়কনঙ্েও পাড়র।’ 

‘বুঝঙ্ে পারড়ি না, ড়ক ধরঙ্নর িঙ্োর কো ব ঙ্িন?’ 
‘সযমন ধরুন আহমদ মুসার মে দু যে সকান বযাড়ক্তঙ্ত্বর সাঙ্ে সকান 

ঘেনার িড়ব। ড়েড়ন ড়বশ্ব বযাপী আকষযঙ্ণ্র সকন্দ্র।’ 
আয়ান সফ্লড়মং-এর মুঙ্খ আহমদ মুসার নাম শুঙ্ন ড়বিঙ্য়র সচঙ্য় েয়ই 

সবশী সপ  ইঙ্য়ড়কড়ন। ড়বজ্ঞাপন ড়ঘঙ্র সয সব রহঙ্স্যর কো বঙ্ ঙ্িন আহমদ মুসা 
ো মঙ্ন পঙ্ি সগ । আপনা সেঙ্কই োর মন ব   ড়নিয় সামঙ্ন বি সকান ঘেনা 
আঙ্ি। সেকয হঙ্ া ইঙ্য়ড়কড়ন। ব  , আপনারা আহমদ মুসাঙ্ক সচঙ্নন, িাঙ্নন? 

‘ড়চড়ন না, েঙ্ব িাড়ন। আমাঙ্দর সকন্দ্রীয় সংগ্রঙ্হ োর অঙ্নক িড়ব 
আঙ্ি।’ 

আয়ান সফ্লড়মং োম । একো সঢাক ড়গ  । শুরু ক   কো আবার, 
‘শুঙ্নড়ি ড়েড়ন কযাঙ্মরুঙ্ন এঙ্সঙ্িন। োর িঙ্ে আমাঙ্দর একো এযাঙ্প্রড়সঙ্য়শন 
স োর আঙ্ি অঙ্নকড়দন ধঙ্র। ড়ঠকানা না পাওয়ায় ড়দঙ্ে পাড়র না। আপড়ন ড়ক 
িাঙ্নন োর সম্পঙ্কয ড়কিু?’ 
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ইঙ্য়ড়কড়নর মঙ্ন েখন ড়চন্তার ঝি। আয়ান সফ্লড়মং এর কো শুঙ্ন মঙ্ন 
হঙ্ে োরা আহমদ মুসার দারুণ্ েক্ত। যা স্বাোড়বক নয়। সকমন কঙ্র স্বাোড়বক 
হঙ্ব সয োরা আহমদ মুসাঙ্ক এযাঙ্প্রড়সঙ্য়শন স োর সদঙ্ব? এসব প্রে সেঙ্ক 
ইঙ্য়ড়কড়ন োব , ওঙ্দর আরও বাড়িঙ্য় সদখা দরকার।  

আয়ান সফ্লড়মং এর প্রঙ্ের উত্তঙ্র ইঙ্য়ড়কড়ন ব  , ‘সেমন ড়কিু িানা 
সনই। ইয়াউড়টড সকন্দ্রীয় মসড়িঙ্দ এক সপ্রাগ্রাঙ্ম োঙ্ক সদঙ্খড়ি াম। িঙ্োও 
েুঙ্ ড়ি াম।’ 

েীষণ্ খূড়শ হঙ্য় উঠ  আয়ান সফ্লড়মং এবং োঙ্দর কৃষ্ণাংগ স াকড়ে।  
‘কেড়দন আঙ্গ?’ আয়ান সফ্লড়মং-এর কটঠ দ্রুে। সেেঙ্রর উঙ্ত্তিনা 

চাপা ড়দঙ্ে চাইঙ্ ও সবড়রঙ্য় পঙ্িঙ্ি অঙ্নকখাড়ন।  
‘সবশী ড়দন নয়। চারড়দন আঙ্গ।’ 
‘োহঙ্  উড়ন ইয়াউড়টড আঙ্িন ড়নিয়?’ কোর সাঙ্ে সাঙ্ে সফ্লড়মং এর 

সচাখ দুড়ে উজ্জ্ব  হঙ্য় উঙ্ঠঙ্ি।  
‘োকঙ্ে পাঙ্রন?’ 
‘উড়ন সকাোয় উঙ্ঠঙ্িন িাঙ্নন?’ 
‘না িাড়ন না।’ 
‘ঐ মসড়িঙ্দর সকউ িাঙ্নন ড়নিয়?’ 
‘ড়ঠক ব ঙ্ে পারঙ্বা না। কারণ্ মসড়িদ কড়েযপক্ষ সসড়দঙ্নর অনুষ্ঠান 

কঙ্রনড়ন।’ 
‘অনুষ্ঠান কারা কঙ্রড়িঙ্ ন?’ 
‘আড়ম ড়ঠক িাড়ন না। বন্ধুর মুঙ্খ খবর শুঙ্ন ড়গঙ্য়ড়ি াম। িঙ্ো সো াই 

ড়ি  আমার োঙ্গযে।’ 
কঙ্য়ক মুহূে চুপ োক  আয়ান সফ্লড়মং। োর ব   ‘ধরুন আমরা যড়দ 

মসড়িদ কেৃযপক্ষঙ্ক আহমদ মুসার িঙ্ে একো ড়চড়ঠ সদই, ড়কংবা আপনাঙ্কই 
যড়দ এ কাঙ্ির িঙ্ে অনুঙ্রাধ কড়র, োহঙ্  ড়ক সস ড়চড়ঠো সকানওোঙ্ব োাঁর 
কাঙ্ি সপ িাঙ্না সম্ভব? 
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ইঙ্য়ড়কড়ন োব , ড়চড়ঠ সনয়া দরকার। ড়চড়ঠো সয সকান ‘স োর অব 
এযাঙ্প্রড়সঙ্য়শন নয়’ সস ড়নড়িে। োহঙ্  ড়চড়ঠো ড়ক িানা দরকার।’ 

 
োবঙ্ে ড়গঙ্য় ইঙ্য়ড়কড়নর সদরী হঙ্  একেু উত্তর ড়দঙ্ে। এই িাাঁঙ্ক 

আবার কো ব ঙ্ া আয়ান সফ্লড়মং। ব  , সদখুন বযপারো আমাঙ্দর আঙ্বঙ্গর 
সাঙ্ে িড়িে। ড়বঙ্শ্ব সকাোও ও সকান ড়ঠকানা সনই। খবঙ্রর কাগিও 
সযাগাঙ্যাঙ্গর একো মাধযম। ড়কন্তু আহমদ মুসা এবং এক বযাড়ক্তত্ব যাঙ্ক খবঙ্রর 
কাগঙ্ির সকান ড়শঙ্রানাঙ্ম আনা ড়নরাপদ নয়। এই িঙ্েই অনুঙ্রাধ করড়ি াম। 
সখাাঁি করঙ্  ড়নিয় আপড়ন োর সখাাঁি পাঙ্বন।’ 

‘আড়ম সচষ্টা করঙ্ে পাড়র। ড়কন্তু সকান ড়নিয়ো সনই। না পারঙ্  ড়চড়ঠ 
সিরে ড়কোঙ্ব সদব?’ 

আশা কড়র োর দরকার হঙ্ব না। হঙ্  আমাঙ্দর সপাষ্ট বঙ্ক্সর ড়ঠকানায় 
সিঙ্  সদঙ্বন।’ 

বঙ্  একেু সেঙ্মই আবার শুরু কর , ‘এবার আসুন কাঙ্ির কোয় 
আড়স। আমাঙ্দর ড়নউি িাই  ও িঙ্ো এযা বাঙ্মর ড়শঙ্রানামগুঙ্ া সদখুন। 
োরপর আপনার চঙ্য়স অনুসাঙ্র ড়নঙ্ে পারঙ্বন।’ 

বঙ্  একেু সেঙ্মই আবার শুরু কর , এবার আসুন কাঙ্ির কোয় আড়স। 
আমাঙ্দর ড়নউি িাই  ও িঙ্ো এযা বাঙ্মর ড়শঙ্রানামগুঙ্ া সদখুন। োরপর 
আপনার চঙ্য়স অনুসাঙ্র ড়নঙ্ে পারঙ্বন।’ 

আয়ান সফ্লড়মং কো সশষ করঙ্েই কৃষ্ণাংগ স াকড়ে পাঙ্শর িাই  
কযাড়বঙ্নে সেঙ্ক এযা বাম ও একো বি িাই  সবর কর । 

িঙ্োগ্রাি বা ড়নউি সকনা ইঙ্য়ড়কড়নর আসার প্রধান োঙ্গযে ড়ি  না। 
আহমদ মুসা োঙ্ক পাঠাঙ্নার  ক্ষয ড়ি  ড়বজ্ঞাপন ড়ঘঙ্র সয রহস্য আাঁচ করা যাঙ্ে, 
সসোর একো ড়কনারা করা। এই ড়কনারা করার কাি হয়ঙ্ো সস এখনও করঙ্ে 
পাঙ্রড়ন, েঙ্ব োর কাঙ্ি এো এখন পড়রষ্কার হঙ্য়ঙ্ি সয বযবসায় নয়, আহমদ 
মুসাই ওঙ্দর আকষঙ্ণ্র সকন্দ্র ড়বন্দু। আহমদ মুসার কাঙ্ি ড়চড়ঠ সদয়ার বযাপারো 
োরা সযোঙ্ব উপিাপন কঙ্রঙ্ি, সসো সসো খুবই িু । এমন িু  কাটড কাটড 
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অঙ্নক সময় বুড়িমানরাও ঘোয়, যখন োরা সংড়লষ্ট বযাপাঙ্র মড়রয়া হঙ্য় উঙ্ঠ। 
ইঙ্য়ড়কড়নর মঙ্ন হঙ্ া, এখাঙ্নও বযাপার সেমনই ঘঙ্েঙ্ি।  

আয়ান সফ্লড়মংঙ্দর সাঙ্ে িঙ্ো ও ড়নউি সকনার বযাপাঙ্র আঙ্ াচনা 
সসঙ্র ইঙ্য়ড়কড়ন রাস্তায় নাম ।  

রাস্তার িেুপাঙ্ে সনঙ্ম আসঙ্েই একো েযাড়ক্স এঙ্স সেক কষ  একদম 
সামঙ্ন এঙ্স। েযাড়ক্সওয়া া মুখ বাড়িঙ্য় ব  , ‘স্যার সকাোয় যাঙ্বন? 

ইঙ্য়ড়কড়ন গাড়ির ড়দঙ্ক এগুড়ে । এমন সময় আহমদ মুসার একো কো 
োর মঙ্ন পঙ্ি সগ । সকাোও সকান ড়মশঙ্ন সগঙ্  সকান গাড়ি এড়গঙ্য় এঙ্  বা 
যোিাঙ্ন দাাঁড়িঙ্য় োকঙ্  োঙ্ে চিা উড়চে নয়। 

কোো মঙ্ন হওয়ার সংঙ্গ সংঙ্গ ইঙ্য়ড়কড়ন সপিঙ্ন হঙ্ে এ ।  
ব  , ‘স্যড়র, একেু অসুড়বধা আঙ্ি।’ 
বঙ্  ইঙ্য়ড়কড়ন িেুপাে ধঙ্র হাাঁেঙ্ে শুরু করঙ্ া। সামঙ্ন সমাঙ্িই েযাড়ক্স 

ষ্টযাটড আঙ্ি।  
েযাড়ক্স ড়ঠক কঙ্র েযাড়ক্সঙ্ে উঙ্ে বস । 
ড়চড়ঠো েখনও হাঙ্ে আঙ্ি ইঙ্য়ড়কড়নর। সদখ  খাঙ্মর মুখ োঙ্ া কঙ্র 

বন্ধ করা। ড়চড়ঠ সম্পঙ্কয অসীম সক েুহ  োর মঙ্ন। ড়কন্তু সক েুহ  ড়নবৃড়ত্তর সকান 
পে সনই। চ ঙ্ি ইঙ্য়ড়কড়নর েযাড়ক্স।  

হঠাৎ ইঙ্য়ড়কড়নর মঙ্ন পি  আহমদ মুসার একো উপঙ্দঙ্শর কো। সস 
উপঙ্দশো ড়ি ঃ সকান ড়মশন সেঙ্ক সিরার পঙ্ে সামঙ্নর সচঙ্য় সপিনোঙ্ক গুরুত্ব 
সদঙ্ব সবশী। এক সচাখ সামঙ্ন োকঙ্ , আঙ্রক সচাখ সপিঙ্ন রাখঙ্ে হঙ্ব। 

কোো মঙ্ন হবার সঙ্গ সঙ্গ ইঙ্য়ড়কড়ন সপিন ড়িঙ্র োকা ।  
সময় েখন সব া ড়েনো। োর উপর এ াকাো নন-কমাড়শযয়া  এ াকা। 

সস িঙ্ে রাস্তায় গাড়ি-ঙ্ঘািা খুবই কম।  
ইঙ্য়ড়কড়ন সপিঙ্ন োড়কঙ্য় সদখঙ্ে সপ  দুইড়ে প্রাইঙ্েে কার োর গাড়ির 

সপিঙ্ন আসঙ্ি। সামঙ্নর প্রাইঙ্েে কারো েীে সবঙ্গ িুঙ্ে আসঙ্ি। সপিঙ্নরো 
সবশ একেু সপিঙ্ন।  
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সদখঙ্ে সদখঙ্ে িুঙ্ে আসা প্রাইঙ্েে কারো ইঙ্য়ড়কড়নর গাড়ি অড়েিম 
কঙ্র চঙ্  সগ ।  

ক’ড়মড়নে পঙ্র সপিঙ্ন োড়কঙ্য় ইঙ্য়ড়কড়ন সদখ  ড়মড়ন েযড়ক্স দু’সো আর 
সদখা যাঙ্ে না। সপিঙ্ন পঙ্ি সগঙ্  বা সকান গড় ঙ্ে ঢুঙ্ক সগঙ্ি। সপিঙ্নর ড়িেীয় 
প্রাইঙ্েে কারো এখনও সসই সমান দুরঙ্ত্ব। সযন ইঙ্য়ড়কড়নর গাড়ি সয স্পীঙ্ড 
চ ঙ্ি, ড়ঠক সসই স্পীঙ্ডই চ ঙ্ি গাড়িো। ড়বড়িেই হঙ্ া ইঙ্য়ড়কড়ন।  

ড়কন্তু সসািা হঙ্য় বঙ্সই আহমদ মুসার একড়ে কো মঙ্ন হওয়ায় চমঙ্ক 
উঠ  ইঙ্য়ড়কড়ন। আহমদ মসুা বঙ্ ড়িঙ্ ন, অপড়রড়চে ও সংঙ্যাগহীন দুইড়ে 
গাড়ির গড়ে ড়নয়ন্ত্রণ্হীন সকান রাস্তায় সবশীক্ষণ্ এক গড়েঙ্ে চ ঙ্ে পাঙ্র না। যড়দ 
চঙ্  োর মঙ্ধয োহঙ্  একো উঙ্েশ্য োকঙ্ব ড়নিয়ই।  

কোো মঙ্ন হঙ্েই সেকয হঙ্ া ইঙ্য়ড়কড়ন। মুখ ড়িড়রঙ্য় সপিঙ্নর  া  
গাড়িোর ড়দঙ্ক োড়কঙ্য় োব , সকান উঙ্েশ্য আঙ্ি নাড়ক োহঙ্  গাড়িোর! 

করণ্ীয় োবঙ্ে ড়গঙ্য় আহমদ মুসার আঙ্রকো কো মঙ্ন পঙ্ি সগ  
ইঙ্য়ড়কড়নর। আহমদ মুসা এক উপঙ্দঙ্শ বঙ্ ড়ি , সপিঙ্ন কাউঙ্ক সঙ্ন্দহ করঙ্  
সরাসড়র আর না চঙ্  সকান আিাঙ্ র আশ্রয় ড়নঙ্য় োঙ্ক সবাকা বানাঙ্ে হঙ্ব।  

ইঙ্য়ড়কড়ন োব , সকাোয় ড়কঙ্সর আিা  সনয়া যায়? 
খুশী হঙ্য় উঠ  োর মন। সামঙ্ন অল্প দূঙ্রই একো নেুন ড়েনে া 

মাঙ্কযে। খুব িমিমাে এখণ্। ড়েন পাশ ড়দঙ্য়ই োর রাস্তা। ওখাঙ্ন সনঙ্ম 
সপিঙ্নর গাড়িোঙ্ক সবাকা বাড়নঙ্য় সস সকঙ্ে পিঙ্ে পাঙ্র।  

ড়সিান্ত ড়নঙ্য় সি   সস। মাঙ্কযঙ্ের প্রায় কািাকাড়ি এঙ্স সগঙ্ি গাড়ি। 
মাঙ্কযঙ্ে গাড়ি দাাঁি করাঙ্ে ব   ইঙ্য়ড়কড়ন। মাঙ্কযঙ্ের কার পাঙ্কয গাড়ি দাাঁিাঙ্েই 
োিা চুড়কঙ্য় দ্রুে মাঙ্কযঙ্ে ঢুঙ্ক সগ  ইঙ্য়ড়কড়ন। মাঙ্কযঙ্ে সঢাকার মুঙ্খ ইঙ্য়ড়কড়ন 
সপিলন মুখ ঘুড়রঙ্য় সদখ  সপিঙ্নর সসই গাড়িো মাঙ্কযঙ্ের চত্বঙ্রর ড়দঙ্ক আসঙ্ি।  

মাঙ্কযঙ্ে সঢাকার পর প্রেঙ্মই প্রশস্ত একো কড়রঙ্ডার। োর দুই প্রান্ত 
ড়দঙ্য় দুঙ্ো ড়সাঁড়ি দু’ে া, ড়েন ে ায় উঙ্ঠ সগঙ্ি। ইঙ্য়ড়কড়ন সেেঙ্র ঢুঙ্কই বাম 
ড়দঙ্কর ড়সাঁড়ি সবঙ্য় দু’ে ায় উঙ্ঠ সগ  দ্রুে। ড়ঠক উপঙ্র না উঙ্ঠ ড়সাঁড়ির 
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মাঝামাড়ঝ  যাড়টডং-এ ড়গঙ্য় ড়সড়ির কাাঁঙ্চর িানা া ড়দঙ্য় সস োকা  ড়নঙ্চর 
চত্বঙ্র। সদখ , সসই  া  গাড়িো মাঙ্কযঙ্ের কারপাঙ্কয এঙ্স দাাঁিা । গাড়ি 

সেঙ্ক দ্রুে সবড়রঙ্য় এ  একিন স াক। স াকোঙ্ক ড়চনঙ্ে পারঙ্ া 
ইঙ্য়ড়কড়ন। আয়ান সফ্লড়মং-এর অড়িঙ্স সদখা সসই কৃষ্ণাংগ। স াকড়ে গাড়ি সেঙ্ক 
সনঙ্মই িুে  মাঙ্কযঙ্ের ড়দঙ্ক।  

ইঙ্য়ড়কড়ন ড়সাঁড়ির  যাড়টডং সেঙ্ক দু’ে ার ড়দঙ্ক কঙ্য়ক ধাপ উঙ্ঠ সরড় ং 
এর আিা  ড়নঙ্য় সচাখ রাখ  কড়রঙ্ডাঙ্রর ড়দঙ্ক।  

সদখ  ইঙ্য়ড়কড়ন, কৃষ্ণাংগ স াকড়ে মাঙ্কযঙ্ের সেেঙ্র ঢুঙ্ক মুহূঙ্েযর িে 
দাাঁিা । এড়দক-ওড়দক দৃড়ষ্ট বু া  দ্রুে। ড়সাঁড়ির ড়দঙ্কও। োরপঙ্রই সস দ্রুে 
সামঙ্ন এগুঙ্ া এবং এক ে ার সদাকানগুঙ্ ার পাশ কাড়েঙ্য় এড়গঙ্য় চ  ।  

ইঙ্য়ড়কড়ন ড়সাঁড়ি ড়দঙ্য় সনঙ্ম এঙ্সি। সস বুঝ , কৃষ্ণাংগ স াকড়ে মাঙ্কযঙ্ের 
ওপাঙ্শর রাস্তা  ঙ্ক্ষ এগুঙ্ে।  

কৃষ্ণাংগ ঐ স াকড়েঙ্ক আর যখন সদখা সগ  না, েখন ইঙ্য়ড়কড়ন ড়সাঁড়ি 
সেঙ্ক সনঙ্ম দ্রুে কড়রঙ্ডার সপড়রঙ্য় মাঙ্কযে সেঙ্ক সবড়রঙ্য় এ । 

রাস্তায় নামঙ্েই একো েযাড়ক্সও সপঙ্য় সগ । চ ন্ত একো েযাড়ক্সঙ্ক 
সডঙ্ক োঙ্ে উঙ্ঠ বস । 

িুঙ্ে চ   েযাড়ক্স। 
সরামাি  াগ  ইঙ্য়ড়কড়নর। িীবঙ্নর প্রেম একক এক ড়মশঙ্ন সস িয়ী 

হঙ্য়ঙ্ি, সবাকা বানাঙ্ে সপঙ্রঙ্ি সস শত্রুঙ্ক। 
ওরা ড়ক সড়েযই শত্রু? ওরা সকন োর ড়পিু ড়নঙ্য়ড়ি ? ইঙ্য়ড়কড়নর ড়ঠকানা 

িানাই ড়ক ড়ি  ওঙ্দর োঙ্গযে? সকন? হঠাৎ আহমদ মুসাঙ্ক সদয়া োঙ্দর ড়চড়ঠর 
কো মঙ্ন পি । ড়চড়ঠঙ্ে ড়ক আঙ্ি? সকন ওরা ড়চড়ঠ ড়দঙ্য়ঙ্ি আহমদ মুসাঙ্ক? 

এইোঙ্ব এঙ্কর পর এক প্রে োর মঙ্ন উদয় হঙ্ে  াগ । ড়কন্তু সকান 
প্রঙ্েরই সস িবাব খুাঁঙ্ি সপ  না।  

ঘড়ি সদখ  ইঙ্য়ড়কড়ন।  
ড়বঙ্ক  সাঙ্ি ড়েনো। 
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সবশ সদরী কঙ্র সিঙ্ ঙ্ি -োব  ইঙ্য়ড়কড়ন। আি রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গার 
বাড়িঙ্ে এক মহা অনুষ্ঠান। আহমদ মুসার ড়বঙ্য়। আি চারড়দন ড়বঙ্য়র অনুষ্ঠান 
চ ঙ্ি। 

প্রেমড়দন ড়বঙ্য় হঙ্য়ঙ্ি রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা ও ড়েড়নসা সরাঙ্সড় ঙ্নর। 
োরপঙ্রর ড়দন এড় সা সগ্রস ও ওমর বায়ার ড়বঙ্য়। েৃেীয় ড়দন োর অেযাৎ 
মুহািদ ইঙ্য়ড়কড়ন এবং  ায় া ইঙ্য়সুঙ্গার ড়বঙ্য় হঙ্য়ঙ্ি। চেুেয ড়দঙ্ন ড়বঙ্য় হঙ্য়ঙ্ি 
িাঙ্েমা মুঙ্নকা এবং হাসান একাকুর। 

এ ড়বঙ্য়গুঙ্ ার মঙ্ধয সরাঙ্সড় ঙ্নর ড়বঙ্য় হঙ্য়ঙ্ি চীি িাড়িঙ্সর বাসায়। 
অবড়শষ্ট ড়েনড়ে ড়বঙ্য় হঙ্য়ঙ্ি রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গার বাড়িঙ্ে। 

ড়েন্ন ড়েন্ন ড়দঙ্ন আহমদ মুসার পড়রকল্পনা অনুসাঙ্র। োর কো সবার 
ড়বঙ্য় এক সাঙ্ে হঙ্  আনন্দ করার, কাি করার স াক সকাোয় পাওয়া যাঙ্ব? 

পড়রকল্পনা অনুসাঙ্র সবযঙ্শষ ড়বঙ্য় আহমদ মুসার। আি সসই ড়বঙ্য়। 
মনো উসখুস কঙ্র উঠ  মুহািাদ ইঙ্য়ড়কড়নর। মবাই আনন্দ করঙ্ি, 

আর সস ড়কনা সবড়রঙ্য়ঙ্ি ড়মশঙ্ন। আহমদ মুসা চায়ড়ন এড়দন োঙ্ক ড়মশঙ্ন 
পাঠাঙ্ে। ড়কন্তু উপায় ড়ি  না। সাক্ষাৎ করার এই একড়ে ড়দনই ওরা ড়দঙ্য়ড়ি । 

সুেরাং বাধয হঙ্য়ই আহমদ মুসা োঙ্ক এ ড়মশঙ্ন পাঠায়। 
সগঙ্ের সেেঙ্র গাড়ি না ড়নঙ্য় সগঙ্ের সামঙ্ন রাস্তাঙ্েই সনঙ্ম পি  

ইঙ্য়ড়কড়ন। 
গাড়ি সেঙ্ক বাড়ির ড়দঙ্ক োকাঙ্েই হঠােু্ িাঙ্দর ড়দঙ্ক সগ  োর দৃড়ষ্ট। 

সদখ , িাঙ্দর একদম এক প্রাঙ্ন্ত  ায় া ইঙ্য়সুঙ্গা দাাঁড়িঙ্য়। মুুহুািাদ 
ইঙ্য়ড়কড়নঙ্ক সদঙ্খই সস হাে নাি । 

ইঙ্য়ড়কড়ন বুঝ ,  ায় া ইঙ্য়সুঙ্গারাস্তার ড়দঙ্ক োড়কঙ্য় ড়ি । োর পে 
সচঙ্য় ড়ক? েৃড়প্তর এক অপূবয ড়শহরণ্ সখঙ্  সগ  ইঙ্য়ড়কড়নর বুঙ্ক, সারাঙ্দঙ্হ। োর 
মঙ্ন হঙ্ অ, ড়প্রয়েমা নারীর এমন অঙ্পক্ষমান সচাঙ্খর সচঙ্য় সুন্দর, মধুর বুড়ঝ 
আর ড়কিু সনই। 
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হঠােু্ মঙ্ন িাগ , োঙ্দর ড়প্রয় সনো আহমদ মুসা সহস্র ড়মশঙ্ন সগঙ্িন, 
যাঙ্েন। বাড়িঙ্ে ড়ক অমন অপক্ষমান সকান বযাকু  সচাখ োর পে সচঙ্য় োঙ্ক? 
োর সো বাড়িই সনই! বাড়িঙ্ে সচাখ োকঙ্ব ড়ক কঙ্র! 

‘এবার সস বযবিা ইনশাআিাহ হঙ্ে’-সানঙ্ন্দ োব  ইঙ্য়ড়কড়ন। 
 ায় অ ইঙ্য় সুঙ্গার উঙ্েঙ্শ্য হাে সনঙ্ি সগে ড়দঙ্য় সেেঙ্র প্রঙ্বশ 

কর  ইঙ্য়ড়কড়ন। 
সুন্দর কঙ্র সািাঙ্না হ  ঘঙ্র এঙ্স হাড়ির হঙ্ া ইঙ্য়ড়কড়ন।  
ড়বশা  হ  ঘরড়ের মাঝ বরাবর োঙাঙ্না োড়র পদযার পাড়েযশন। 
পাড়েযশঙ্নর একপাঙ্শ সমঙ্য়রা, অেপাঙ্শ সিঙ্ রা। 
সবাই উপড়িে। িমিমাে ড়বঙ্য়র আসর। 
হঙ্ র চারড়দঙ্ক সািাঙ্না সসািায় বঙ্সঙ্ি সকঙ্ । মাঝখাঙ্নর বি 

একড়ে সসািায় বঙ্সঙ্ি আহমদ মুসা। োর এক পাঙ্শ রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা। 
আহমদ মুসার সামঙ্নর সসািায় সরাঙ্সড় ঙ্নর আব্বা চীি িাড়িস ওসাম 

বাইক এবং সডানার আব্বা ড়মঙ্শ  িাড়েড়ন। 
ইঙ্য়ড়কড়ন যখন হ  ঘঙ্র প্রঙ্বশ কঙ্র, েখন কো ব ড়ি  ড়মঙ্শ  

িাড়েড়ন, ‘না আড়ম খুব খুশী। আমারর ইো ড়ি  আমাঙ্দর পূবয পুরুঙ্ষর প্রাসাঙ্দ 
বংঙ্শর একমাে উত্তরাড়ধকারীর ড়বঙ্য় হঙ্ব। ড়কন্তু সসখাঙ্ন ড়বঙ্য় হঙ্  সয খুশী 
আমার  াগে, োর সচঙ্য় অঙ্নক সবশী খুশী  াগঙ্ি আমার এখাঙ্ন।..’ 

ইঙ্য়ড়কড়ন প্রঙ্বশ করঙ্  কো বন্ধ কঙ্রড়ি  ড়মঙ্শ  িাড়েড়ন। 
ইঙ্য়ড়কড়ন এড়গঙ্য় এঙ্  আহমদ মুসা উঙ্ঠ দাাঁিা । ব  , ‘এস 

ইঙ্য়ড়কড়ন। বুঝাই যাঙ্ে সোমার ড়মশন সি  হঙ্য়ঙ্ি, ড়কন্তু সসই সাঙ্ে সোমার 
সচাঙ্খ উঙ্িগ সকন?’  

হঙ্  উপড়িে সকঙ্ র দৃড়ষ্ট েখন ইঙ্য়ড়কড়নর ড়দঙ্ক। পদযার ওপাঙ্শ 
হঙ্ র ঐ অংঙ্শ সমঙ্য়ঙ্দর গুেন-কোবােযাও সেঙ্ম সগঙ্ি। োঙ্দরও মঙ্নাঙ্যাগ 
এড়দঙ্ক। 

ইঙ্য়ড়কড়ন সবাইঙ্ক সা াম িাড়নঙ্য় আহমদ মুসার পাঙ্শ বস । োরপর 
চাপড়দঙ্ক আবার নির বুড় ঙ্য় সদখ  বাইঙ্রর সকউ সনই। ব  , ‘সি  হঙ্য়ঙ্ি 
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এই অঙ্েয য আড়ম োঙ্দর সদখা সপঙ্য়ড়ি, কো বঙ্ ড়ি। ড়কন্তু রহঙ্স্যর িে 
সখাঙ্ ড়ন, বরং আরও িড়ে  হঙ্য়ঙ্ি।’ 

‘িড়ে  হঙ্য়ঙ্ি? খুঙ্  ব ।’ ব র আহমদ মুসা। 
‘ওরা আমাঙ্ক ড়বদায় সদবার পর সগাপঙ্ন আমাঙ্ক িঙ্ া কঙ্রড়ি । 

সম্ভবে আমার ড়ঠকানা িানার িঙ্ে।’ ব   ইঙ্য়ড়কড়ন। 
‘োরপর?’ 
‘আপনার উঙ্দশ অনুযায়ী একো মাঙ্কযঙ্ে ঢুঙ্ক পঙ্ি ওঙ্দর সবাকা 

বাবড়নঙ্য় চঙ্  এঙ্সড়ি।’ 
‘যাক, ওরা সয পড়রচয় ড়দঙ্য়ঙ্ি, ওো সয আস  পড়রচয় নয় বুঝা সগ । 

ব , োরপর?’ 
‘ওরা আপনাঙ্ক একো ড়চড়ঠ ড়দঙ্য়ঙ্ি।’ 
‘আমাঙ্ক ড়চড়ঠ ড়দঙ্য়ঙ্ি? ওরা?’ 
‘হ্াাঁ।’ 
‘আমার কো েুড়ম ওঙ্দর বঙ্ ি?’ 
‘প্রেই উঙ্ঠ না। কোয় কোয় ওরাই আমাঙ্ক ব  , আমরা িড়ব ড়বড়ি 

কড়র, আবার ড়কড়নও। ড়বঙ্শষ কঙ্র আহমদ মুসার মে বযাড়ক্তঙ্দর। উড়ন 
এসড়িঙ্ ন কযাঙ্মরুঙ্ন। সকান িড়ব ড়দঙ্ে পাঙ্রন োর?’ 

‘োরপর?’ আহমদ মুসার সচাঙ্খ চাি য। 
ইঙ্য়ড়কড়ন এঙ্ক এঙ্ক ড়চড়ঠর প্রসংগ োরা ড়কোঙ্ব েু  , ড়কোঙ্ব ড়চড়ঠ 

ড়দ  ইেযাড়দ খুঙ্  ব  । 
আহমদ মুসা গম্ভীর হঙ্য় উঙ্ঠড়ি । ব  , ‘সম্ভবে আড়ম যা সেঙ্বড়ি, 

রহস্যো োর সচঙ্য়ও গেীর।’ 
বঙ্  আহমদ মুসা ড়চচড়ঠ চাই । ইঙ্য়ড়কড়ন ড়চড়ঠ ড়দ  আহমদমুসাঙ্ক। 

ইঙ্ে াপড়ে হাঙ্ে ড়নঙ্য় আহমদ মুসা উঙ্ে-পাঙ্ে সদখ । গম্ভীর হঙ্য় উঠ  োর 
মুখ। ব  , ‘এো ব্ল্যাক িস-এর ড়চড়ঠ।’ 

‘না খুঙ্ ই ড়ক কঙ্র বুঝঙ্ ন?’ ব   ইঙ্য়ড়কড়ন। 
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‘সদখ ইনঙ্ে াঙ্প ড়নউি বযাংক-এর মঙ্নাগ্রাঙ্ম কাঙ্ া একো বসড়নক 
মূড়েয রঙ্য়ঙ্ি। কাঙ্ া এই বসড়নক মূড়েয এখন ব্ল্যাক িস-এরও প্রেীক।’ বঙ্  
আহমদ মুসা ইনঙ্ে াপ ড়িঙ্ি ড়চড়ঠড়ে সবর কর । 

োাঁি খুঙ্  ড়চড়ঠড়ে সমঙ্  ধর  আহমদ মুসা োর সচাঙ্খর সামঙ্ন।  
ড়চড়ঠ পিঙ্ে শুরু কর  আহমদ মুসা। পিঙ্ে পিঙ্ে োর সচাখ-মুঙ্খর 

উঙ্িগিনক পড়রবেযন ঘে । ড়বষাঙ্দর একো কাঙ্ া িায়া োঙ্ক আেন্ন কঙ্র 
সিঙ্ ঙ্ি। 

ড়চড়ঠ পিা সশষ হঙ্ া আহমদ মুসার। ড়চড়ঠ সঙ্মে োর দু’ড়ে হাে ঢঙ্  
পি  োর সকাঙ্ র উপর। আহমদ মুসার সচাঙ্খ শূণ্য দৃড়ষ্ট। 

‘ড়চড়ঠঙ্ে ড়ক আঙ্ি আহমদ মুসা?’ উড়িি কঙ্টঠ ড়িঙ্জ্ঞস কর  সডানার 
আব্বা ড়মঙ্শ  িাড়েড়ন। 

আহমদ মুুসুা ধীঙ্র ধীঙ্র উঙ্ঠ দাাঁড়িঙ্য় ড়চড়ঠড়ে েুঙ্  ড়দ  ড়মঙ্শ  
িাড়েড়নর হাঙ্ে। 

ড়মঙ্শ  িাড়েড়ন ড়চড়ঠড়ে েুঙ্  ধর  োর সচাঙ্খর সামঙ্ন। চীি িাড়িস 
ওসাম বাইকও ঝুাঁঙ্ক পি  ড়চড়ঠর ড়দঙ্ক। ড়মঙ্শ  িাড়েড়ন োর হাঙ্ের ড়চড়ঠ একেু 
এড়গঙ্য় ড়ন  চীি িাড়িঙ্সর ড়দঙ্ক। দু’িঙ্নই পিঙ্ে শুরু কর ।  

ঘঙ্র েখন ড়পন-পেন নীরবো। ঘঙ্রর মাঝখাঙ্নর পদযার িাাঁক ড়দঙ্য় 
সডানা,  ায় া ও সরাঙ্সড় ঙ্নর সচাখ এড়দঙ্ক ড়নবি। 

সকঙ্ র পচটড উঙ্িগ এবং সক েুহঙ্ র মঙ্ধয সয ড়চড়ঠ ওরা পিঙ্ে  াগ  
ো এই: 

"ড়ম: আহমদ মুসা, আপনার ড়বিঙ্য়র উত্সব-আনন্দ ড়নিয় সশষ হয়ড়ন। 
এই আনন্দ-উত্সঙ্ব আমাঙ্দর সিাট্ট একো বজ্রাঘাে। 

বারবাঙ্রড়ে’র ইস ামী সঙ্ি ন সকন্দ্র আমরা র্ধ্ংস কঙ্রড়ি। র্ধ্ংস 
কঙ্রড়ি একো আিা  সৃড়ষ্টর িঙ্ে। আমরা ড়কডোপ কঙ্রড়ি সশখ আবদুিাহ 
আ ী আ  রাড়শদ মাদানী, কামা  ইনুনু, সশখ সাইঙ্য়দ আ ী কুেুব, োঙ্রক আ  
মাহদী সুদানীসহ ১২ িন সনোঙ্ক। ড়কন্তু দুড়নয়ার সচাঙ্খ োরা সবাই পুঙ্ি িাই 
হঙ্য় সগঙ্ি ঐ ড়বঙ্স্ফারঙ্ণ্র আগুঙ্ন। দুড়নয়ার সকউ প্রমাণ্ করঙ্ে পারঙ্ব না সয 
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োরা ড়কডোপ হঙ্য়ঙ্ি। আপড়ন িানার পঙ্রও ো সকানোঙ্বই প্রমাণ্ করঙ্ে 
পারঙ্বন না।  

আপনাঙ্দর অগময একড়ে িাঙ্ন োঙ্দর বন্দী কঙ্র রাখা হঙ্য়ঙ্ি। দু:ঙ্খর 
ড়বষয় োঙ্দর োঙ্ া অবিায় রাখঙ্ে পাড়রড়ন। োঙ্দর িীবন দ্রুে ক্ষঙ্য় যাঙ্ে। 

ড়বঙ্স্ফারঙ্ণ্র পঙ্নর ড়দন পর োঙ্দর সকউই বাচঙ্ব না। 
োঙ্দর মুড়ক্তর একমাে উপায় যোসমঙ্য় আপনার আত্মসমপযণ্। সংঘ 

নদীর েবঙ্নর ড়বপরীে ড়দঙ্ক উইন্দ োওয়াঙ্রর পাঙ্শর একড়ে গাঙ্ি একো সাদা 
পোকা োঙাঙ্না োকঙ্ব। পোকাড়ে নাড়মঙ্য় ড়নঙ্য় সসো হাঙ্ে ড়নঙ্য় অঙ্পক্ষা 
করঙ্ে হঙ্ব। অঙ্পক্ষার এক ঘটোর মঙ্ধয সসখাঙ্ন একো গাড়ি ড়গঙ্য় হাড়ির হঙ্ব। 
গাড়ির ড্রাইড়েং উইঙ্টডা সেঙ্ক অনুরূপ একো সাদা পোকা সদখাঙ্না হঙ্ব এবং 
সসই সাঙ্ে গাড়ির দরিা খুঙ্  যাঙ্ব। ঐ গাড়িঙ্ে উঙ্ঠ বসঙ্ে হঙ্ব। 

ড়পঙ্য়র প  হেযার প্রড়েঙ্শাধ সনয়া সঙ্ব শুরু। আপড়ন আত্মসমপযণ্ না 
করঙ্ ও উড়িড়খে সমঙ্য়র মাোয় বন্দীরা ড়নহে হঙ্ব। আত্মসমপযণ্ না করঙ্ ও 
আপড়ন বাাঁচঙ্বন না আমাঙ্দর হাে সেঙ্ক। আপনার রক্তই আমাঙ্দর প্রড়েঙ্শাধ 
েৃষ্ণা সমোঙ্ে পাঙ্র। আপনার আত্মসমপযণ্ বন্দীঙ্দর বাাঁচাঙ্ে পাঙ্র মাে।” 

ড়চড়ঠ পিা সশষ কঙ্র সডানার আব্বা ড়মঙ্শ  িাড়েড়ন এবং চীি িাড়িস 
ওসাম বাইক ধীঙ্র ধীঙ্র মুখ েুঙ্  োকা  আহমদ মুসার ড়দঙ্ক। সচাঙ্খ োঙ্দর 
সবাবা দৃড়ষ্ট। সস দৃড়ষ্ট উঙ্িগ-আেংঙ্ক ড়বহ্ব । 

সডানার আব্বার হাঙ্ে ড়ি  ড়চড়ঠ। োর ড়শড়ে  হাে সেঙ্ক ড়চড়ঠ পঙ্ি 
সগ । 

পদযার অন্তরা  সেঙ্ক সবড়রঙ্য় সগ  সডানা। োর পরঙ্ণ্ ড়বঙ্য়র সপাশাক। 
অপরূপ সাদা গাউঙ্ন োর সদহ আবৃে। োর সচঙ্য়ও অপরূপ একো ওিনা মাো 
সেঙ্ক মুখো প্রায় সঢঙ্ক সিঙ্ ঙ্ি। 

সস দ্রুে প্রঙ্বশ কঙ্র োর আব্বার হাে সেঙ্ক পঙ্ি যাওয়া ড়চড়ঠো সিাাঁ 
সমঙ্র ড়নঙ্য় সেেঙ্র চঙ্  সগ । 

ড়ক আঙ্ি ড়চড়ঠঙ্ে োইয়া? উড়িি কঙ্টঠ ব   রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা। 
ঘঙ্র উপড়িে সবার সচাঙ্খও এই একই প্রে। 
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আহমদ মুসা সসািা হঙ্য় বস । ব  , ড়প্রয় োইঙ্য়ঙ্র, ড়চড়ঠো ড় ঙ্খঙ্ি 
ব্ল্যাক িস। ওরা িাড়নঙ্য়ঙ্ি, বারবাঙ্রড়ের ইস ামী সঙ্ি ন সকন্দ্র অরাই র্ধ্ংস 
কঙ্রঙ্ি এবং ড়কডোপ কঙ্রঙ্ি ডিন খাঙ্নক মুসড় ম সনোঙ্ক।’ 

আহমদ মুসা একেু োমঙ্েই রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা বঙ্  উঠ , ‘ড়বঙ্স্ফারঙ্ণ্ 
োহঙ্  ওরা মারা যায়ড়ন? ড়কডোপ করা হঙ্য়ঙ্ি ওাঁঙ্দর?’ 

‘ওাঁঙ্দর পণ্বন্দী করা হঙ্য়ঙ্ি ব ঙ্ে পার। আহমদ মুসা ওঙ্দর হাঙ্ে 
সাঙ্রটডার করঙ্  ওঙ্দর মুড়ক্ত সদঙ্ব বঙ্  ওরা বঙ্ ঙ্ি।’ 

মুখ চুপঙ্স সগ  রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গার। ব   োঙা গ ায়, ‘আর ড়ক 
ড় ঙ্খঙ্ি?’ 

‘ড়বঙ্স্ফারণ্ সেঙ্ক পঙ্নর ড়দঙ্নর মাোয় বন্দীরা সবাই ড়নহে হঙ্ব। সংঘ 
ও কংগ নদীর সংগম ি  সবামাসায় ড়গঙ্য় আমাঙ্ক আত্মসমপযণ্ করঙ্ে হঙ্ব।’ 

‘না করঙ্  ড়ক হঙ্ব?’ 
‘বন্দীরা িািা পাঙ্ব না।’ 
‘সকান সময় সীমা?’ 
‘১৫ ড়দঙ্নর মাোয় সবাই ড়নহে হঙ্ব। অেএব পঙ্নর ড়দনই সময় 

সীমা।’ 
রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা সকান কো ব   না। 
সবাই নীরব। 
সডানার আব্বা ড়মঙ্শ  িাড়েড়ন এবং চীি িাড়িস অসাম বাইক 

দুিঙ্নরই সযন বাকঙ্রাধ হঙ্য় সগঙ্ি। োঙ্দর সচাখ-মুখ সেঙ্ক উঙ্িগ সযন ড়ঠকঙ্র 
পিঙ্ি। 

এ সময় পদযার বাইঙ্র সবড়রঙ্য় এ   ায় া ইঙ্য়সুঙ্গা। আহমদ মুসাঙ্ক 
 ক্ষয কঙ্র ব  , ‘ড়চড়ঠর স খা হাড়রঙ্য় সগঙ্ি।’  ায় ার কঙ্টঠ উঙ্িগ। 

আহমদ মুসার মঙ্ধয সকান ড়বিয় বা চািঙ্ যর সৃড়ষ্ট হঙ্ া না। বরং সদখা 
সগ  োর মুঙ্খ একো হাড়সর সরখা। ব  , ‘ওরা কো রাখ , সকান প্রমাণ্ োরা 
রাখ  না। ড়বঙ্শষ েযাড়নড়শং সকড়মঙ্ক  ড়দঙ্য় ড়চড়ঠো স খা ড়ি ।  ায় ার কাি 
সেঙ্ক ড়চড়ঠর কাগিো ড়নঙ্য় এ  রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা।’ 
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রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা ড়চড়ঠ ড়নঙ্য় এঙ্  সবাই সদখ । 
‘আহমদ মুসা চীি িাড়িঙ্ি  ক্ষয কঙ্র ব  , ‘িনাব আমরা ক’িন 

সেেঙ্র একেু বসঙ্ে চাই।’ 
বঙ্  আহমদ মুসা রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গার ড়দঙ্ক োড়কঙ্য় ব  , ‘েুড়ম বসার 

একেু বযবিা কর। ওাঁরা দু’িন এবং সোমরা দু’িন।’ 
সেেঙ্রর িযাড়মড়  ড্রইং রুঙ্ম ড়গঙ্য় বস  ওাঁরা পাচিন। 
আহমদ মুসার সামঙ্নর দু’ড়ে সসািায় বঙ্সঙ্ি সডানার আব্বা এবং 

সরাঙ্সড় ঙ্নর আব্বা। আর বাাঁ পাঙ্শর দু’ড়ের সসািায় মুহািাদ ইঙ্য়ড়কড়ন এবং 
রাড়শড়দ ইঙ্য়সুঙ্গা। 

বসার পর কো শুরু কর  আহমদ মুসা। সডানার আব্বা ও সরাঙ্সড় ঙ্নর 
আব্বাঙ্ক উঙ্েশ্য কঙ্র ব  , ‘আপনারা ড়চড়ঠ পঙ্িঙ্িন, পড়রড়িড়ে বুঝঙ্ে 
পারঙ্িন। আপনাঙ্দর পরামশয সপঙ্  বাড়ধে হঙ্বা।’ 

‘ড়ক করা উড়চে বুঝঙ্ে পারড়ি না। আত্মসমপযণ্ সো সব নয়।’ ব   
সডানার আব্বা ড়মঙ্শ  িাড়েড়ন।  

‘আড়মও এোই োবড়ি।’ ব   সরাঙ্সড় ঙ্নর আব্বা চীি িাড়িস ওসাম 
বাইক।  

আবার নীরবো। 
নীরবো সেঙ্ঙ ধীঙ্র ধীঙ্র ব   আহমদ মুসা, ‘ড়বঙ্স্ফারঙ্ণ্র পর দশ 

ড়দন পার হঙ্য় সগঙ্ি। আর মাে ৫ ড়দন বাকী। বাকী এই সমঙ্য়র মঙ্ধয বন্দী 
মুসড় ম সনেৃবৃন্দঙ্ক উিার করঙ্ে হঙ্ব। উিার করঙ্ে না পারঙ্  োঙ্দর সকউ 
বাাঁচঙ্বন না।’ 

‘উিার ড়কোঙ্ব হঙ্ব? দুড়নয়ার সকউ সো িাঙ্ন না োঙ্দর অবিার কো।’ 
ব   ওসাম বাইক। 

‘ড়বশ্ব মুসড় ম কংঙ্গ্রসসহ মুসড় ম সদশসমুহ এবং দুড়নয়াবাসীঙ্ক এই 
বযাপারো িাড়নঙ্য় সদয়া যায়। োহঙ্  োঙ্দর একো সড়িড় ে বযবিা হঙ্ে 
পাঙ্র।’ ব   রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা। 
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‘োঙ্ে  াে হঙ্ব না। ড়বষয়ো ড়নঙ্য় বহ বচ হঙ্  ড়কংবা ঘো কঙ্র োঙ্দর 
উিাঙ্রর সড়িড় ে সকান বযবিা হঙ্  বন্দীঙ্দর োরা সমঙ্য়র আঙ্গই হেযা 
করঙ্ব। োিািা ঐ ধরঙ্নর উঙ্দযাঙ্গ উিাঙ্রর িঙ্ে সয সময় প্রঙ্য়ািন, সস সময় 
এখন হাঙ্ে সনই।’ আহমদ মুসা ব  । 

‘ব্ল্যাক িস-এর উপর আন্তিযাড়েক সকান চাপ প্রঙ্য়াগ করা যায় না, যা 
োঙ্দরঙ্ক আন্তিযাড়েক মুসড় ম সনোঙ্দর হেযা করা সেঙ্ক ড়বরে রাখঙ্ে পাঙ্র?’ 
ব   মুহািাদ ইঙ্য়ড়কড়ন। 

‘ব্ল্যাক িস-এর উপর এ ধরঙ্নর সকান চাপ সদয়া যাঙ্ব না। কারণ্, োরা 
ড়কডোপ কঙ্রঙ্ি এবং মুসড় ম সনেৃবৃন্দ সবাঁঙ্চ আঙ্িন, এর সকান প্রমাণ্ সনই।’ 
ব   আহমদ মুসা। 

আবার নীরবো। কাঙ্রা মুঙ্খ সকান কো সনই। 
পাঙ্শর ঘঙ্রই রঙ্য়ঙ্ি সডানা,  ায় া ইঙ্য়সুঙ্গা, সরাঙ্সড় ন, িাঙ্েমা 

মুঙ্নকা এবং এড় সা সগ্রস। োঙ্দর সমস্ত মঙ্নাঙ্যাগ এ ঘঙ্রর আঙ্ াচনার ড়দঙ্ক। 
োঙ্দর সকঙ্ র সচহারাই আষাঙ্ঢ়র সমঙ্ঘর মে সেিা। 

ড়চন্তাড়িষ্ট আনে দৃড়ষ্ট আহমদ মুসা মুখ েু  । ব  , ‘ওাঁঙ্দর উিাঙ্রর 
দাড়য়ত্ব এখন আমাঙ্দর। আমাঙ্ক সযঙ্ে হঙ্ব।’ 

‘আত্মসমপযঙ্ণ্র িঙ্ে?’ সডানার আব্বার কটঠ। 
‘আড়ম এখন ব ঙ্ে পারড়ি না। েঙ্ব সকান উপায় না োকঙ্  আত্মসমপযণ্ 

করঙ্ে হঙ্ব।’ ড়ির, শান্ত কঙ্টঠ ব   আহমদ মুসা। 
আবার নীরবো। কো ব ার শড়ক্ত সযন কাঙ্রা সনই। 
অঙ্নকক্ষণ্ পর চীি িাড়িস ওসাম বাইক ব  , ‘বাবা, সোমার কোর 

উপর আমাঙ্দর সকান কো চ ঙ্ে পাঙ্র না। েুড়ম কঙ্ব যাঙ্ব মঙ্ন করি?’ 
‘চাচা িান, ড়দন মাে পাাঁচো আঙ্ি। সয কাি করঙ্ে হঙ্ব সস েু নায় এ 

সময়ো ড়কিুই নয়। আড়ম আি এখড়ন যাো করঙ্ে চাই।’ ব   আহমদ মুসা। 
আবার নীরবো। 
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আহমদ মুসা িািা উপড়িে অে সকঙ্ র সচাখ-মুঙ্খর সক  আঙ্ া সযন 
আক সংঙ্গ দপ কঙ্র ড়নঙ্ে সগ । অন্ধকার নাম  মুঙ্খ-ঙ্চাঙ্খ সকঙ্ র। পাঙ্শর 
ঘঙ্র সডানা  ায় াঙ্দরও একই অবিা  

নীরবো োঙ  চীি িাড়িস ওসাম বাইক। ব  , ‘োহঙ্  ড়বঙ্য়ো 
োিাোড়ি সসঙ্র সি ঙ্ে হয়।’ 

আহমদ মুসা মুখ ড়নচু হঙ্ া। ব  , ‘চাচা িান আড়ম এ ড়নঙ্য় সডানার 
সাঙ্ে কো ব ঙ্ে চাই। সস আমার সাঙ্ে একমে হঙ্  ড়বঙ্য়ো িড়গে রাখঙ্ে আড়ম 
অনুঙ্রাধ করব।’ 

আবার নীরবো। 
সডানার আব্বা ও চীি িাড়িঙ্সর সচাখ-মুখ সবদনা ড়িষ্ট। রাড়শদী 

ইঙ্য়সুঙ্গা এবং মুহামাদ ইঙ্য়ড়কড়নর সকাঁঙ্দ সি া শুধু বাকী। ওড়দঙ্ক  ায় া, 
সরাঙ্সড় ন, িাঙ্েমা মুঙ্নকা ও এড় সা সগ্রস অসহনীয় এক সবদনার বাঙ্ন ড়বি 
হঙ্য় ড়নঙ্িঙ্দর অিাঙ্ন্তই সচাখ েুঙ্ ঙ্ি সডানার ড়দঙ্ক। 

সডানার মাো উাঁচু। োবঙ্ শহীন মুখ। সচাঙ্খ একো শূে দৃড়ষ্ট। সযন 
সকাোয় সকান ড়চন্তার সাগঙ্র ড়নঙ্িঙ্ক সস হাড়রঙ্য় সিঙ্ ঙ্ি। 

আবারও নীরবো োঙ  চীি িাড়িস ওসাম বাইক। ব  , ‘ড়ঠক আঙ্ি 
কো ব ঙ্ব।’ 

বঙ্  সস োকা  রড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গার ড়দঙ্ক। 
‘ড়ঠক আঙ্ি বযবিা কিড়ি।’ বঙ্  একেু সেঙ্মই সস আহমদ মুসার ড়দঙ্ক 

োড়কঙ্য় ব  , ‘আপনার সাঙ্ে আমরা কারা যাড়ে আহমদ মুসা োই?’ 
আহমদ মুসা একেু হাস । ব  , ‘সোমাঙ্দর সকান সুঙ্যাগ ড়দঙ্ে পারড়ি 

না। আমার সাঙ্ে যাঙ্ব ব্ল্যাক বু  এবং যড়দ রািী হয় োহঙ্  অগাড়িন ওঙ্কাচা’। 
‘ড়কন্তু ওরা দু’িনই সো ‘সকাক-ওকুয়া’র স াক, ওরা সহঙ্িই ওঙ্দর 

সচাঙ্খ ধরা পঙ্ি যাঙ্ব’। ব   রাড়শদী। 
‘এ ড়চন্তা সোমার মঙ্ন উদয় হওয়ার িঙ্ে সোমাঙ্ক ধেবাদ। ড়কন্তু 

ওঙ্দর সনব আড়ম িদ্মঙ্বঙ্শ, অে মানুষ বাড়নঙ্য়’। 
‘আমরা পাড়র না সকন সযঙ্ে?’ মুখ োর কঙ্র ব   রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা। 
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আহমদ মুসা সডানার আব্বা ও সরাঙ্সড় ঙ্নর আব্বার ড়দঙ্ক এক প ক 
োড়কঙ্য় রাড়শদীঙ্ক ব  , ‘পঙ্র ব ব সোমাঙ্দর কারণ্ো। যাও েুড়ম  ায় াঙ্ক 
বঙ্  সডানাঙ্ক সডঙ্ক দাও’। আহমদ মুসার সঠাাঁঙ্ে হাড়স। 

রাড়শদী ইঙ্য়সুঙ্গা মুখ োর কঙ্রই উঙ্ঠ দাাঁিা । 
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৪ 
ইঙ্য়উড়টড সেঙ্ক ইয়াউড়টড-বােুয়া-বােুড়র হাইওঙ্য় ধঙ্র পূবয ড়দঙ্ক িুঙ্ে 

চ ড়ি  আহমদ মুসার গাড়ি। 
গাড়ির ড্রাইড়েং ড়সঙ্ে আহমদ মুসা। পরঙ্ন োর পযযেঙ্কর সপাশাক। 

মাোয় সস্পােযস হ্াে, কপাঙ্ র সশষ প্রান্ত পযযন্ত নামাঙ্না। 
সপিঙ্নর ড়সঙ্ে ব্ল্যাক বু । অগাড়িন ওঙ্কাচাঙ্ক সাঙ্ে সনয়ার কো ড়ি , 

ড়কন্তু ড়সিান্তো সশষ পযযন্ত বাড়ে  কঙ্রঙ্ি আহমদ মুসা। ওঙ্কাচা ড়কন্তু সিদ 
ধঙ্রড়ি । োর ড়পোও বঙ্ ড়ি , আড়ফ্রকার সবামাসা অিঙ্ র িঙ্ে ওঙ্কাচা 
উপকারী হঙ্ে পাঙ্র। ওঙ্কাচার মা এবং স্ত্রী দু’িঙ্নই সায় ড়দঙ্য়ঙ্ি োর কোয়। 
ড়কন্তু আহমদ মুসা ড়মড়ষ্ট সহঙ্স বঙ্ ঙ্ি, ওঙ্ক সাঙ্ে ড়নঙ্য় যেখাড়ন উপকৃে হঙ্বা, 
োর সচঙ্য় সবশী উপকৃে হঙ্বা যড়দ সস োর এই নেুন নীিঙ্ক আরও সুন্দর কঙ্র 
সোঙ্ । 

ব্ল্যাক বুঙ্ র পরঙ্ন গাইঙ্ডর সপাশাক। োর হ্াঙ্ের শীঙ্ষয এবং 
ইউড়নিঙ্মযর বুঙ্ক গাইঙ্ডর মঙ্নাগ্রাম জ্ব  জ্ব  করঙ্ি। োর মুখ েরা সফ্রি কাে 
দািী। ব্ল্যাক বু ঙ্ক সচনার সকান উপায় সনই। দািী-ঙ্গাাঁি, হ্াে এবং পড়িমী 
ধাঙ্চর গাইঙ্ডর সপাশাক পঙ্র সস সম্পূণ্য নেুন মানুষ হঙ্য় সগঙ্ি। 

ব্ল্যাক বুঙ্ র ড়সঙ্ের সপিঙ্ন োর ড়প্রয় কুকুর দু’সো। শান্ত বা ঙ্কর মে 
পাশাপাড়শ োরা বঙ্স আঙ্ি সামঙ্ন োড়কঙ্য়। 

ব্ল্যাক বুঙ্ র অনুঙ্রাঙ্ধই আহমদ মুসা কুকুর দু’ড়েঙ্ক সাঙ্ে ড়নঙ্য়ঙ্ি। 
ব্ল্যাক বু  বঙ্ ঙ্ি, দু’ড়ে কুকুর দু’িন মানুঙ্ষর সচঙ্য় উপকারী হঙ্ব শুধু নয়, মানুষ 
পাঙ্র না এমন ড়কিু কাি কুকুর দু’ড়ে পারঙ্ব। 

গাড়ি িুঙ্ে চঙ্ ঙ্ি আহমদ মুসার। 
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সামঙ্ন সয শহরড়ে োর নাম এযাবং এমবযাংগ। েীঙ্রর মে সসািা রাস্তা। 
আহমদ মুসার হাে দু’ড়ে সিয়াড়রং-এ ড়ির হঙ্য় আঙ্ি। ঝঙ্ির গড়েঙ্ে িুঙ্ে চঙ্ ঙ্ি 
গাড়ি। 

আহমদ মুসার সচাখ দু’ড়ে ড়ির ড়নবন্ধ সামঙ্ন। হঠাৎ অ স মঙ্নর এক 
সকাঙ্ণ্ সডানার অশ্রু সি  মুখড়ে সেঙ্স উঠ  োর। 

মনো খারাপ হঙ্য় সগ  আহমদ মুসার। আহমদ মুসা ড়ক অড়বচার কর  
সডানার উপর। ড়বঙ্য়র আসন সেঙ্ক োঙ্ক সঙ্র দাাঁিাঙ্ে হঙ্য়ঙ্ি। 

ড়কন্তু আহমদ মুসার সকান সদাষ সনই। সস সো সডানার উপরই সব সিঙ্ি 
ড়দঙ্য়ড়ি । বঙ্ ড়ি  আহমদ মুসা, ‘সব শুঙ্নি, এখন ড়ক করা যায় ব ’। সবদনার 
একো হাড়স িুঙ্ে উঙ্ঠড়ি  সডানার সঠাাঁঙ্ে। বঙ্ ড়ি , ‘আমাঙ্ক বুড়ঝ খুব দুবয  মঙ্ন 
কর?’ 

‘না, ো সকন?’ 
‘োহঙ্  আমার সাঙ্ে আঙ্ াচনাঙ্ক ড়সিাঙ্ন্তর শেয বাড়নঙ্য়ি সকন?’ 
‘সোমার অড়ধকার আড়ম অস্বীকার করঙ্ে পাড়র?’ 
‘এই সমঙ্য় আমার অড়ধকার ড়নঙ্য় োবি?’ 
‘এই সমঙ্য়ই সবশী োবা দরকার’। 
‘সকান সমঙ্য়র কো ব ি?’ সডানার সঠাাঁঙ্ে িুঙ্ে উঙ্ঠড়ি   িািড়িে 

হাড়স। 
‘আড়ম ব ব না’। 
সডানা মুখ ড়নচু কঙ্রড়ি ।  িায়  া  হঙ্য় উঙ্ঠড়ি  োর মুখ। 
মুহুেয কঙ্য়ক মুখ না েুঙ্  বঙ্ ড়ি , ‘ব  ড়ক ব ঙ্ব?’ 
‘েুড়মই সো ব ঙ্ব’। 
‘আড়ম িাড়ন েুড়ম সবড়দক না সেঙ্ব ড়সিান্ত নাও না। সুেরাং আমার 

আ াদা সকান বক্তবয সনই’। 
‘কোো েুড়ম খুব সহঙ্ি বঙ্  সি ঙ্ । আমার ড়কন্তু খুব খারাপ  াগঙ্ি’। 
‘আমার িঙ্ে, োই না?’ 
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‘সেযো আড়ম েু ব ড়ক কঙ্র সয, েুড়ম রািকুমারী মাড়রয়া সিাঙ্সিাইন 
 ুই এক শাড়ন্তর ও ড়নরুপদ্রব িীবন সেঙ্ক ড়িেঙ্ক পঙ্িি আগুঙ্নর মঙ্ধয!’ আহমদ 
মুসার কটঠ োড়র সশানাড়ে । 

সডানা চড়কঙ্ে আহমদ মুসার মুঙ্খর ড়দঙ্ক সচাখ েুঙ্  সচঙ্য়ড়ি । োরপর 
সচাখ নাড়মঙ্য় ড়নঙ্য়ড়ি । ধীঙ্র ধীঙ্র োর দু’সচাখ সেঙ্ক গড়িঙ্য় পঙ্িড়ি  দু’সিাো 
অশ্রু। বঙ্ ড়ি , ‘সডানাঙ্ক না বুঙ্ঝ এোঙ্বই বুড়ঝ েুড়ম কষ্ট পাও! সোমাঙ্ক সকমন 
কঙ্র বুঝাব সয, েোকড়েে রািকুমারীর মরুময় িীবন আি কূ  উপচাঙ্না সুখ 
আর প্রশাড়ন্তর বাগান। েুড়ম যাঙ্ক আগুন ব ি, োর মে দুড়নয়া সিািা আগুনও এ 
প্রশাড়ন্তর স্পঙ্শয ড়নঙ্ে যায়’। 

‘ধেবাদ সডানা। আমার সস োঙ্গযর িঙ্ে আিাহর শুকড়রয়া আদায় 
করড়ি’। 

‘সকান সস োগয?’ 
‘এমন সোমাঙ্ক পাওয়ার সস োগয’। 
সডানা কো বঙ্ ড়ন। একরাশ  িা এঙ্স োর মুখ রাঙা কঙ্র ড়দঙ্য়ড়ি । 

োর সবদনাড়িষ্ট শুল্ক সঠাাঁে েঙ্র উঙ্ঠড়ি  উজ্জ্ব  এক েুকঙ্রা হাড়সঙ্ে। বঙ্ ড়ি  
একেু সময় ড়নঙ্য়, ‘সোমার সস োঙ্গযর সচঙ্য় আমার সস োগয অঙ্নক বি’। 

বঙ্  একেু দম ড়নঙ্য়ই আবার শুরু কর , ‘একো কো ব ব, সাহস 
পাড়ে না’। 

‘ড়ক কো?’ 
‘সমইড় গুড়  আপা মাঙ্ন আড়মনা আপা এমড়ন এক অড়েযাঙ্ন োর ‘মা-

চু’সক সোমার সাঙ্ে ড়দঙ্য়ড়িঙ্ ন। আমার সো সকউ সনই। আড়ম সোমার সােী হঙ্ে 
পাড়র না?’ কান্নায় বুঙ্ি এঙ্সড়ি  সডানার কটঠ। 

‘সডানা, েুড়ম বুড়ঝ আড়মনার কো েু ঙ্ে পার না?’ শান্ত, োড়র কটঠ ড়ি  
আহমদ মুসার। 

‘আমার সো বি আপা। আপা ড়ক সডানার মে? েুড়ম ড়ক োঙ্ক েু ঙ্ে 
পার?’ 
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‘সডানা, েুড়ম োঙ্ক োঙ্ াঙ্বঙ্স োর সগাো আসনোই েুড়ম দখ  কঙ্র 
ড়নঙ্য়ি’। 

‘না, ড়ঠক নয়। আড়ম োর পাঙ্শ একেু িান ড়েক্ষা সপঙ্য়ড়ি মাে’। সডানার 
সচাঙ্খ ড়ি  অশ্রু, সঠাাঁঙ্ে হাড়স। 

‘সডানা, েুড়ম অঙ্নক বি। আবার ব ড়ি আড়ম োগযবান’। 
সডানা সচাখ মুঙ্ি বঙ্ ড়ি , ‘োক ওসব কো। আমার কোর িবাব েুড়ম 

দাওড়ন’। 
আহমদ মুসা গম্ভীর হঙ্য় উঙ্ঠড়ি । বঙ্ ড়ি , ‘আমার সাঙ্ে সদবার 

সোমার ‘সকউ’ সনই ো ড়ঠক নয়’। 
‘সক আঙ্ি?’ সচাখ িানাবিা কঙ্র ব   সডানা। 
‘সকন আিাহ। আিাহ ড়ক যঙ্েষ্ট নয়?’ 
সশানার সঙ্গ সঙ্গ সডানা ‘আ  হামদুড় িাহ’ বঙ্  দু’হাঙ্ে মুখ 

সঢঙ্কড়ি  আনঙ্ন্দর উচ্ছ্বাসো সঢঙ্ক সি ার িঙ্ে। োরপর মুঙ্খর উপর সেঙ্ক 
হাে সড়রঙ্য় উজ্জ্ব  সচাখ দু’ড়ে আহমদ মুসার ড়দঙ্ক েুঙ্  ধঙ্র বঙ্ ড়ি , ‘ধেবাদ 
আমাঙ্ক িরণ্ কড়রঙ্য় সদয়ার িঙ্ে। আমার েরি সেঙ্ক আিাহ সোমার 
সনগাহবান’। 

‘আ হামদুড় িাহ। সদায়া কঙ্রা’। 
বঙ্  আহমদ মুসা একেু সেঙ্মড়ি । বঙ্ ড়ি  োরপর, ‘োহঙ্  আড়স। 

ওাঁরা অঙ্পক্ষা করঙ্ি’। 
‘এঙ্সা’। বঙ্ ড়ি  সডানা ম্লান সহঙ্স। 
ড়কন্তু ড়বদাঙ্য়র সময় সকাঁঙ্দড়ি  সডানা। সচাঙ্খর অশ্রু আিা  করার সচষ্টা 

কঙ্রও সস পাঙ্রড়ন। 
সডানার সসই অশ্রু ড়সক্ত মুখোই এখন সেঙ্স উঠঙ্ি আহমদ মুসার মানস-

সচাঙ্খ। 
আহমদ মুসার সচাঙ্খর সকাণ্োও ড়সক্ত হঙ্য় উঙ্ঠড়ি । আহমদ মুসা 

সিয়াড়রং সেঙ্ক বাম হােো সড়রঙ্য় ড়সঙ্ের উপর সেঙ্ক রুমা ো েুঙ্  ড়নঙ্য় সচাখ 
োঙ্ া কঙ্র মুঙ্ি ড়ন । 
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গাড়ি িুঙ্ে চ ঙ্ি েীঙ্রর সবঙ্গ। 
‘আবদুিাহ (ব্ল্যাক বু ) সোমার বাড়ি বারবাঙ্রড়ে সেঙ্ক কেদুর?’ 

সপিঙ্ন ব্ল্যাক বুঙ্ র ড়দঙ্ক োড়কঙ্য় ড়িঙ্জ্ঞস কর  আহমদ মুসা। 
‘যা সদঙ্খড়ি মযাঙ্প, বাস্তব ড়কিু জ্ঞান সনই। হঙ্ব হয়ঙ্ো একশ’ সদিশ’ 

ড়কঙ্ াড়মোর’। 
‘আমরা সো সবামাসায় যাব ঐ ড়দক ড়দঙ্য়ই’। 
‘খুব মিার হঙ্ব। আমার আবা য একো সাধ এঙ্ে পূরণ্ হঙ্ব’। 
‘ড়কন্তু এ াকার মাড়ে, গাি ইেযাড়দ িািা আর ড়ক সদখঙ্ে পাঙ্ব?’ 
‘েবু গ্রামোঙ্ক সচাখ েঙ্র সদখব।’ 
‘আিাহ সোমার আশা পূরণ্ করুক।’ 
‘আমরা যখন সবামাসাঙ্েই যাড়ে, েখন বাববাঙ্রড়ে না ড়গঙ্য় আমরা 

সামঙ্ন কাঙ্দড়  হঙ্য় ড়িম সবাঙ্ে সংঘ নদী ড়দঙ্য় সবামাসা সযঙ্ে পারোম।’ 
‘ো পারোম, ড়কন্তু ঘেনার সকন্দ্র বাবরাঙ্রড়ে অবশ্যয় যাওয়া প্রঙ্য়ািন। 

পণ্বন্দীঙ্দর ওরা সকাোয় রাখঙ্ে পাঙ্র ো িানার সব রকম সচষ্টা আমাঙ্দর করা 
উড়চে।’ 

‘সকাোয় রাখঙ্ে পাঙ্র?’ 
‘ব া মুড়ি । ড়কন্তু আড়ম োবড়ি আমার আত্নসমপযঙ্ণ্র িান ওরা 

সবামাসায় ড়নধযারণ্ কর  সকন?’  
‘দুগযম বঙ্ ই হয়ঙ্ো। সেযোর আঙ্ া সেঙ্ক অঙ্নক দূঙ্র ঐ এ াকা। 

সর , বাস ইেযাড়দ ঐ এ াকার মানুষ সচাঙ্খই সদঙ্খড়ন এখনও।’ 
‘ড়কন্তু একা একিন মানুষঙ্ক ধরার িঙ্ে োঙ্ক দুগযম এ াকায় ড়নঙ্য় 

যাবার প্রঙ্য়ািন ড়ক?’ 
‘আড়ম িাড়ন না িনাব। বযাারো অস্বাোড়বক বঙ্ে।’ 
‘অস্বাোড়বক যখন, েখন এর োেপযয ড়নঙ্য় বাবা উড়চে। 
কো সশষ কঙ্রই ডাঙ্ন োকা  আহমদ মুসা। সামঙ্নই ডাঙ্ন বাঙ্েরী 

শহর। 
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শহঙ্রর এঙ্কবাঙ্র উত্তর পাশ সঘাঁঙ্ষ হাইওঙ্য়ড়ে। আর সীমাঙ্ন্তর 
কািাকাড়ি কযাঙ্মরুঙ্নর সশষ শহর বারেুয়া অড়েিম কঙ্রঙ্ি হাইওঙ্য়ড়ে শহঙ্রর 
দড়ক্ষণ্ পাশ সঘাঁঙ্ষ। 

আহমদ মুসার গাড়ি বারেুয়া পার হওয়ার পর দু’ড়কঙ্ াড়মোঙ্রর মাোয় 
একো ড়বপড়ত্তঙ্ে পি । 

আহমদ মুসার গাড়ির সামঙ্ন প্রাইঙ্েে পরবহান সকাম্পানীর একো 
েযাড়ক্স চ ড়ি । হঠাে েযাড়ক্সড়ে োর পে সচঙ্ি সবাঁঙ্ক ড়গঙ্য় আহমদ মুসার গাড়ির 
সামঙ্ন এঙ্স পি ।  

বযাপারো এে দ্রুে ঘঙ্ে সগ  সয আহমদ মুসা োর গাড়ি পুঙ্রা ড়নয়ন্ত্রঙ্ণ্ 
আনার সুঙ্যাগ সপ  না। আহমদ মুসার গাড়ির মাো সসািা ড়গঙ্য় আঘাে কর  
সবাঁঙ্ক আসা েযাড়ক্সর সামঙ্নর দরিায় সক ড়ণ্কোঙ্ব। 

েযাড়ক্সড়ে ড়কিুো ড়িেঙ্ক পঙ্ি সেঙ্ম সগ । আহমদ মুসার গাড়িও সেঙ্ম 
ড়গঙ্য়ড়ি । আহমদ মুসা োিাোড়ি গাড়ি সেঙ্ক সনঙ্ম িুে  েযাড়ক্সড়ের ড়দঙ্ক। 

েযাড়ক্সর সামঙ্নর দরিার দুমঙ্ি ড়গঙ্য় ড়কচুো সেেঙ্রর ড়দঙ্ক বঙ্স 
ড়গঙ্য়ড়ি । 

েযাড়ক্সড়েঙ্ে ড়ি  একিন আঙ্রাহী এবং একিন ড্রাইোর। 
আঙ্রাহী মাঝ বয়সী একিন কৃষ্ণাগ। ড্রাইোরও োই। আঙ্রাহীর মাোর 

এক পাঙ্শর অল্পু্ একেু িায়গা সোঁেঙ্  সগঙ্ি। আর ড্রাইোঙ্রর কপা  
অঙ্নকখাড়ন সকঙ্ে সগঙ্ি ড়বয়াড়রং হুইঙ্  ধাক্কা সখঙ্য়। 

দু’িঙ্নই গাড়ি েঙ্ক সবর কর  আহমদ মুসা। 
আঙ্রাহীড়ের মাোর সোঁে াঙ্না িায়গা এবং ড্রাইোঙ্রর কাো কাপা  

ড়দঙ্য় রক্ত ঝরড়ি । িযাক বু  িাি এইড বক্স সহই গাড়ি সেঙ্ক সনঙ্মড়ি । 
আহমদ মুসা োঙ্ক ধেবাদ ড়দঙ্য় ওঙ্দর আহে িান বযাঙ্টডি কঙ্র 

ড়দ । িাি এইঙ্ডর ড়িড়নসপে গুড়িঙ্য় ড়নঙ্ে ড়নঙ্ে আহমদ মুসা ব  , ‘সশষ 
মুহূঙ্েয আড়ম আমার গাড়িড়ে ড়নয়ন্ত্রঙ্ণ্ আনঙ্ে পাড়রড়ন, আড়ম দু:ড়খে।’ 

‘ড়ক বঙ্ ন আপড়ন। আপনাঙ্কই আমাঙ্দর হািার বার ধেবাদ সদয়া 
উড়চে। আপড়ন গাড়ি যেেুকু সামড় ঙ্য় ড়িঙ্ ন, েেেুকু না সাম াঙ্  গাড়ি ড়চিা 
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সচপ্টা হঙ্য় সযে। আপড়ন আমাঙ্দর বাাঁড়চঙ্য়ঙ্িন।’ ব   ড্রাইোর স াকড়ে ড়বনঙ্য়র 
সাঙ্ে। 

‘ড়ঠক বঙ্ ি ড্রাইোর। ড়কন্তু এমন হঙ্ া সকন? গাড়িঙ্ে ড়ক সোমার িুড়ে 
আঙ্ি?’ ব   আঙ্রাহীড়ে। 

‘না সকান িুড়ে সনই। হঠাে সেকঙ্ি  এমন সকান ড়দনই হয়ড়ন।’ 
‘আপনারা সকাোয় যাড়েঙ্ ন?’ ব   আহমদ মুসা। 
আঙ্রাহীড়েঙ্ক ইংড়গে কঙ্র ড্রাইোর ব  , ‘উড়ন যাঙ্বন বারবাঙ্রড়ে। 

আড়ম সীমান্ত পযযন্ত ওঙ্কাঁ সঙ্প ঙ্ি ড়দড়ে াম।’ 
বারবাঙ্রড়ের নাম মুঙ্ন চমঙ্ক উঠ  আহমদমুসা। অিাঙ্ন্তই োর দৃড়ষ্ট 

আঙ্রাহীড়ের উপর ড়গঙ্য় পি । মনো আহমদ মুসার খুশীই হঙ্ াু্ অন্তে 
বারবাঙ্রড়ের অবিা ড়কিুো িানা সযঙ্ে পাঙ্র োর কাি সেঙ্ক। ব র, 
আহমদমুসা,’ আপনাঙ্দর সো েীষণ্ অসুড়বধা হঙ্ া।’ 

‘আমার ড়কিু ক্ষড়ে হঙ্ াু্ ড়কন্তু অসুড়বধা হঙ্ া আমার আঙ্রাহীর। আড়ম 
সকানোঙ্ব ড়িরঙ্ে চাইু্ উড়ন সীমাঙ্ন্ত সপ িঙ্বন ড়ক কঙ্র। এ সময় োিা গাড়িও 
ড়ম ঙ্ব নাু্ আপনারা সকাোয় যাঙ্েন?’ 

‘আমরা বারবাঙ্রড়ে যাড়ে। উড়ন ইো করঙ্  আমাঙ্দর সাঙ্ে সযঙ্ে 
পাঙ্রন।’ আহমদ মুসা ব  । 

‘আপড়ন এ সাহাযয করঙ্বন! ড়ক সয উপকার হঙ্ব আমার্ ঈশ্বর আপনাঙ্ক 
কৃপা করুক।’ ব   আঙ্রাহী স াকড়ে আহমদ মুসাঙ্ক  ক্ষয কঙ্র। 

‘ধেবাদ।’ ব   আহমদ মুসাু্ েযাড়ক্সর ড্রাইোর উঙ্ঠ ড়গঙ্য় গাড়ির ইড়েন 
পরীক্ষা কঙ্র এঙ্স ব  , ‘সব ড়ঠক আঙ্ি। এখন অনুমড়ে ড়দঙ্  আড়ম সযঙ্ে 
পাড়র।’ 

‘েযাড়ক্সো কার?’ আহমদ মুসা ব  । 
‘প্রাইঙ্েে সকাম্পানীর।’ 
‘আপনার সশয়ার আঙ্ি োঙ্ে?’ 
‘সনই।’ 
গাড়ি সমরামঙ্ের বযয় সক বহন করঙ্ব?’ 
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‘অঙ্ধযক বহন করঙ্ে হঙ্ব আমাঙ্ক।’ 
‘কষ্ঠ হঙ্ব না আপনার?’ 
‘এ প্রে করঙ্িন সকন?’ 
‘আমার গাড়ির ধাক্কায় আপনার গাড়ির ক্ষড়ে হঙ্য়ঙ্ি। ক্ষড়ে সমরামঙ্ে 

আড়ম অংশ ড়নঙ্ে চাইু্’ 
বঙ্  আহমদ মুসা পঙ্কে সেঙ্ক এক হািার ফ্রাংঙ্কর পাাঁচড়ে সনাে সবর 

কঙ্র ড্রাইোঙ্রর ড়দঙ্ক েুঙ্  ধর । 
ড্রাইোর োকা ড়নঙ্ে ড়িধা কঙ্র ব  , ‘আপড়ন ড়বঙ্দশী পযযেক, আমাঙ্দর 

সমহমান। এ োকা সনয়া অোয় হঙ্ব।’ 
আহমদ মুসা োকাোোর পঙ্কঙ্ে গুঙ্িাঁ ড়দঙ্য় ব  , ‘গাড়ি অঙ্ের না 

হঙ্  এ োকা আপনাঙ্ক ড়দোম নাু্’ 
কো না বঙ্  ড়কিুক্ষণ্ মাো ড়নচু কঙ্র োক  ড্রাইোর্ যখন মাো েু   

োর সচাখ দু’ড়ে ি  ি  করঙ্ি। ব  , ‘ আমার মা িড়ে  অসুঙ্খ েুগঙ্িন। োর 
ড়চড়কেসার িঙ্ে ড়কচু োকা িড়মঙ্য়ড়ি। সসই োকা ড়দঙ্য় গাড়ি ড়ঠক করব 
সেঙ্বড়ি াম। আপনার োকা মা’র ড়চড়কেসা সম্ভব কঙ্র েু ঙ্ব। প্রেু স্রষ্টা 
আপনার মগ  করুন।’ 

‘ধেবাদ। আিাহ আপনার মাঙ্ক সুি কঙ্র েু কু।’ বঙ্  আহমদ মুসা 
ড়নঙ্ির গাড়ির ড়দঙ্ক এগুঙ্ া সসই আঙ্রাহী স াকোঙ্ক োর সাঙ্ে আসঙ্ে সব । 

আহমদ মুসা আঙ্রাহীড়েঙ্ক োর পাঙ্শর ড়সঙ্ে বসা । 
‘বারবাঙ্রড়ে বাড়ি ব ঙ্ ন? নাম ড়ক আপনার?’ব   আহমদ মুসা। 
‘নাম সডড়নঙ্য় । বারবাঙ্রড়ে োড়ক।’ একেু সময় ড়নঙ্য় উত্তর ড়দ । 
আহমদ মুসা চড়কঙ্ে োর মুঙ্খর ড়দঙ্ক একবার োকা । 
আহমদ মুসা আর সকান প্রে ড়িঙ্জ্ঞস না করার আঙ্গই সস প্রে কর , ‘ 

আপড়ন সো পযযেক। বারবাঙ্রড়ে ড়ক আপনার কাঙ্ি আকষযনীয়?’ 
পযযেক হঙ্  প্রেোর উত্তর ড়কিু না সেঙ্বই ড়দঙ্ে পারে আহমদ মুসা। 

ড়কন্তু আহমদ মুসা ো নয়। সুেরাং মুহূেয কঙ্য়ক সেঙ্ব ড়নঙ্য় সস ব  , ‘নেুন সদশ 
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নেুন িান সদখার মঙ্ধযই আমার আগ্রহ। আড়ফ্রকার প্রকৃড়েই আমাঙ্ক আকষযণ্ 
কঙ্র সবশী।’ 

‘আড়ফ্রকার সড়েযকার প্রকড়ৃে সদখঙ্ে হঙ্  সযঙ্ে হঙ্ব সবামাসা এবং 
আরও দড়ক্ষঙ্ণ্।’ 

‘আড়ম সব ড়চড়ন না। প্রেম সির সো!’ 
‘বারবাঙ্রড়ে খারাপ নয়। েঙ্ব আধুড়নক হঙ্য় উঠঙ্ি সো। বাইঙ্রর 

পযযেকঙ্দর কাঙ্ি আকষযণ্ হারঙ্ে। োর উপর ..’ 
কো সশষ না কঙ্রই সেঙ্ম সগ  সডড়নঙ্য়  নাঙ্মর স াকড়ে। 
‘োর উপর ড়ক?’ একেু মুখ ঘুড়রঙ্য় োর ড়দঙ্ক সচঙ্য় ড়িঙ্জ্ঞস কর  

আহমদ মুসা। 
‘এই সসড়দন বারবাঙ্রড়েঙ্ে সাংঘাড়েক দুঘযেনা ঘঙ্ে সগ  সো। বাইঙ্রর 

অঙ্নঙ্কই সসখাঙ্ন আসঙ্ে ড়িধা করঙ্ি।’ 
আহমদ মুসা মঙ্নাঙ্যাগী হঙ্ া সডড়নঙ্য়ঙ্ র প্রড়ে। ড়কন্তু োর ড়দঙ্ক না 

োড়কঙ্য় ড়নরাসক্তোঙ্ব ড়িঙ্জ্ঞস কর , ‘ড়িধা করঙ্িন সকন? সকান েয় আঙ্চ? 
দুঘযেনা সম্পঙ্কয আড়ম সেমন ড়কিুই িাড়ননা।’ 

‘উঙ্িখঙ্যাগয ড়কিু ড়বঙ্দশীসহ অঙ্নক স াক মারা সগঙ্ি দুঘযেনায়। 
বাইঙ্রর চাপ আঙ্ি। েদন্ত চ ঙ্ি। একো আেংক আর ড়ক।’ 

‘েদন্ত চ ঙ্ি। আবার বাইঙ্রর চাপ আঙ্ি। োহঙ্  সো বি ঘেনাু্ আস  
বযাপার ড়ক ব ুন সো?’ 

‘আমরা সকঙ্  এঙ্ক একো বি দুঘযেনা বঙ্ ই িাড়ন। অবশ্য সকউ সকউ 
বঙ্  ওো একো  াগাঙ্না আগুন। আবার অঙ্নঙ্ক মঙ্ন কঙ্রন, সঙ্ি ঙ্নর 
উঙ্দযাক্তারা সকান কারঙ্ণ্ ড়কচু ড়বঙ্স্ফারক হয়ঙ্ো সেেঙ্র সরঙ্খড়িঙ্ ন। ো 
সেঙ্কই আত্নঘাড়ে ঘেনা ঘঙ্েঙ্ি।’ 

‘সঙ্ি ন িাঙ্ন আগুন  াগাঙ্ে যাঙ্ব, এমন সকান শত্রু ড়ক সঙ্ি ঙ্নর 
উঙ্দযাক্তাঙ্দর ড়ি ?’ 
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‘ড়নড়িে কঙ্র ড়কিুই ব া যায় না। েঙ্ব মধয আড়ফ্রকার সম্ভাবনাময় এই 
অিঙ্  মুস মানঙ্দর নেুন শড়ক্তবৃড়ির সচষ্টা অঙ্নঙ্কই োঙ্ া সচাঙ্খ নাও সদখঙ্ে 
পাঙ্র।’ 

‘অঙ্নঙ্ক ব ঙ্ে কাঙ্দর বুঝাঙ্েন? সাধারণ্ িনগণ্? 
কাউঙ্কই ড়নড়দযষ্ট আড়ম কড়রড়ন। আমার ধারণ্া বঙ্ ড়ি মাে। 
আহমদ মুসার মঙ্ন হঙ্ া সডড়নঙ্য়  স াকো িাঙ্ন অঙ্নক ড়কিু। কোর 

ধরঙ্ন োঙ্ক খুব চা াক বঙ্  মঙ্ন হঙ্ া আহমদ মুসার। সক স াকড়ে? স াকড়ের 
সচহারায় েদ্রোর কাড়েং আঙ্ি। োর আডাঙ্  একেু  ক্ষয করঙ্ ই সদখা যায়, 
ককযশ একো রূপ োর আঙ্ি। আর োর োষায় আিড় ক োন সনই। অেযাৎ বাাঁেু 
োষা ব ঙ্ ও বাাঁেু সস নয়।  

মঙ্ধয আড়ফ্রকা প্রিােঙ্ন্ত্রর সকান এ াকায় আপনার বাড়ড? ড়িঙ্জ্ঞস কর  
আহমদ মুসা  

আমার বাড়ড োনিাড়নয়ায়। েঙ্ব এখাঙ্ন বহুড়দন সেঙ্কই। আবার 
এঙ্সড়ি। 

সকন িাড়ন হোে আহমদ মুসার মঙ্ন পড  সয বারবাঙ্রড়ের ড়বঙ্স্ফারণ্ 
সম্পড়কযে ব্ল্যাক িঙ্সর ড়বজ্ঞড়প্তড়ের একো ড়ঠকানা িরণ্ করঙ্ে পারঙ্ া না। 

সীমাঙ্ন্তর সচক সপাষ্ট এঙ্স সগঙ্ি। গাড়ড োমাঙ্ে হঙ্ া আহমদ মুসাঙ্ক। 
খুশী হঙ্ া আহামদ মুসা সীমাঙ্ন্তর সচক সপাঙ্ষ্ট সেমন সকান ঝড়ক্ক ঝাঙ্ম া সনই, 
শুধু পাসঙ্পােয সদঙ্খ োঙ্ক একো ড়েসায় ড়স  ড়দঙ্য়ই খা াস। োও আবার গাড়ড 
সেঙ্ক নামঙ্ে হয় না। গাড়ডঙ্ে এঙ্স পুড় শ পাসঙ্পােয সচক কঙ্র। 

সীমান্ত অড়েিঙ্মর পর আবার আড়গঙ্য় চ   গাড়ড সসািা পূবয ড়দঙ্ক 
বারবাঙ্রড়ে  ঙ্ক্কয। 

সীমান্ত সেঙ্ক ২৫ ড়কঙ্ া ড়মোর দূঙ্র বারবাঙ্রড়ে পঙ্ে আঙ্রকড়ে সিাে 
শহর। নাম গাম্বু া। 

আহমদ মুসার গাড়ড। গাম্বু া শহর অড়েিম করড়ি । শহঙ্রর ধড়ক্ষন 
পাশ সঘঙ্স রাড়স্ত, আর রাস্তার দড়ক্ষণ্ পাশ ড়দঙ্য় একো সিাে নদী। শহর অড়েিম 
করার আঙ্গই সিাে নদীড়ে বাক ড়নঙ্য় দড়ক্ষণ্ ড়দঙ্ক চঙ্  সগঙ্ি। োর সাঙ্ে 
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বারবাঙ্রড়ের হাইওঙ্য় সেঙ্ক একো সডক সবর হঙ্য় সিাে নদীড়ের েীর বরাবর 
দড়ক্ষঙ্ণ্ চঙ্  সগঙ্ি। 

সব া েখন আডাইোর মে। 
সিাে শহর োর উপর অড়িস ও িু  – কঙ্ ি িুড়ের পরবেযী োড়ের 

সময়। রাস্তা ঘাঙ্ে স াকিন। গাড়ড সঘাডা খুবই কম। 
রাস্তাড়েও েীঙ্রর মে সসািা  
দু হাে সস্তয়াড়রং এ সরঙ্খ দু ড়ে সচাখ সামঙ্ন িুঙ্ড ড়দঙ্য় ব া যায় ড়সঙ্ে গা 

এড় ঙ্য় ড়দঙ্য়ড়ি  একো িীপ গাড়ড। 
সামঙ্নই চ ড়ি  একো িীপ গাড়ড। 
সামঙ্নই নদীড়ে দড়ক্ষণ্ ড়দঙ্ক বাক ড়নঙ্য়ঙ্ি এবং হাইওঙ্য় সেঙ্ক সসই 

সডকড়েও সবড়রঙ্য় সগঙ্ি দড়ক্ষঙ্ণ্র ড়দঙ্ক। 
ড়িপড়ের সপিঙ্নর দড়ক্ষন ড়দঙ্কর সরড  াইে জ্বঙ্  উঠ । ড়সগনা  ড়দঙ্ে 

শুরু কর । ড়িপো দড়ক্ষঙ্নর সডঙ্ক সনঙ্ম যাঙ্ব ড়িপড়ে োনয ড়নঙ্ে ড়গঙ্য় 
কঙ্য়কবার হনয ড়দ । 

হনয শুঙ্ন চমঙ্ক উঠ  আহমদ মুসা। 
ড়িপড়ে ব্ল্যাক িস এর সকাঙ্ড হনয ড়দঙ্ে সকন? ড়িপড়ে োহঙ্  ড়ক ব্ল্যাক 

িস এর। 
দ্রে ড়চন্তা করড়ি  আহমদ মুসা। 
ব্ল্যাক িসঙ্ক এে কাঙ্ি সপঙ্য় সেঙ্দর সো সস সিঙ্ড ড়দঙ্ে পাঙ্র না, 

দড়ক্ষণ্ ড়দঙ্কই। ব্ল্যাক িঙ্সর গাড়ড সকাোয় যাঙ্ে? সবামাসা এখান সেঙ্ক দড়ক্ষণ্ 
ড়দঙ্কই, ব্ল্যাক িস এর গাড়ড আনুসরন কঙ্র সস ওঙ্দর সকান ঘাড়ে বা ড়ঠকানা 
অেবা োগয সুপ্রসন্ন হঙ্  মুসড় ম পনবড়ন্দঙ্দরও সখাি সস সপঙ্য় সযঙ্ে পাঙ্র। 

ড়সিান্ত ড়নঙ্য় ড়ন  আহমদ মুসা।  
ডযাড়নঙ্য় ঙ্ক উঙ্িশ্য কঙ্র ব   ড়মঃ সডড়নঙ্য়  এখাঙ্ন সেঙ্ক 

বারবাঙ্রড়ে যাবার ট্র্ািঙ্পােয পাওয়ায় সকান আসুড়বধা আঙ্ি? 
না এ কো সকন ব ঙ্িন? 
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আমরা এখাঙ্ন সেঙ্ক একেু বাম ড়দঙ্ক সযঙ্ে চাই, আপনার আসুড়বধা হয় 
ড়কনা োই ব  াম। 

আমার সকান আসুড়বধা হঙ্ব না। ড়কন্তু আপনারা ড়ক বারবাঙ্রড়ে যাঙ্েন 
না?  

আপােে নয়।  
আহমদ মুসা  ক্ষয করঙ্  সদখঙ্ে সপে। সডড়নঙ্য়  নামক স াকড়ের 

সচাঙ্খ মুঙ্খ মুহূঙ্েযর িঙ্ে ড়বিয় িুঙ্ে উঠঙ্ি, োরপঙ্রই সসখাঙ্ন ড়বিঙ্য়র বদঙ্  
অেযপূণ্য এক আনুসিান োব িঙু্ে উঠ । সযন এই প্রেম বাঙ্রর মে সস গেীর 
দৃষ্টঙ্ে পযযঙ্বক্ষণ্ করঙ্ি আহমদ মুসাঙ্ক। ধীঙ্র ধীঙ্র সস ব   এখাঙ্নই সো 
আপনাঙ্দর বাঙ্ম ঘুরঙ্ে হঙ্ব, সমাডোর উপর আমাঙ্ক নাড়মঙ্য় ড়দন। 

আমরা দুঃড়খে ড়মঃ সডড়নয়া । ব   আহমদ মুসা।  
না ধেবাদ। পযযেকঙ্দর সপ্রাগ্রাম ড়ঠক োঙ্ক না আড়ম িাড়ন ড়মঃ 

সডড়নয়াঙ্ র কোগুঙ্ া যে সর  োর মুঙ্খর হাড়স েেো সর  নয়।  
সমাঙ্ড সনঙ্ম সগ  ড়ম;সডড়নয়া । 
আহমদ মুসার গাড়ড িুে  নদীর েীর বরাবর দড়ক্ষণ্ গামী সডক ধঙ্র 

ব্ল্যাক িস এর িীপড়ের ড়পিু ড়পিু। 
গাড়ড সেঙ্ক সনঙ্মই সডড়নয়া  চারড়দঙ্ক চাই  েযাড়ক্সর সন্ধাঙ্ন। 
সডড়নয়াঙ্ র মাোয় ড়চন্তাো েখন গুড়িঙ্য় আঙ্সঙ্ি। ব্ল্যাক িস এর গাড়ডর 

হনয সসও শুঙ্নঙ্ি। সস ড়নড়িে এই হনয শুঙ্নই পযযেক োর গন্তবয পাঙ্েঙ্ি এবং 
ব্ল্যাক িস এর িীপোঙ্ক সস আনুসরন করঙ্ি।  

ড়কন্তু সকন? সক এই পযযেক? সকন ব্ল্যাক িস এর গাড়ড সস আনুসরন 
কর । ব্ল্যাক িস এর সকাড সস িান  ড়ক কঙ্র? 

সিাে শহর গাড়ড পাওয়া মুড়ি । 
একেু োব  সডড়নঙ্য় । োরপর সস অয়যারঙ্ স ট্র্ািড়মোর সবর কর  

পঙ্কে সেঙ্ক। সিাে ড়সগাঙ্রে  াইোঙ্রর মে। 
সডড়নঙ্য়  িাঙ্ন না ব্ল্যাক িস এর ড়িঙ্প সক যাঙ্ে। োর কাঙ্ি 

অয়যারঙ্ স আঙ্ি ড়কনা। েবু সডড়নঙ্য়  ব্ল্যাক িস এর মাঙ্ির চযাঙ্নঙ্  সমঙ্সি 
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সরা কর । ব   সিাে কাঙ্দ ীয় সডঙ্ক ব্ল্যাক িস এর িীপড়েঙ্ক একিন পযযেক 
আনুসরন করঙ্ি।  

ব্ল্যাক িস এর অয়যারঙ্ স সনেওয়াঙ্কযর মািার চযাঙ্ন  একো সগাপন 
ও িরুরী  াইন। চযাঙ্নঙ্  ব্ল্যাক িস এর সব পঙ্য়ঙ্টে সমঙ্সি সপ িাঙ্না যায়। 

সমঙ্সি পাঠাঙ্নার পর মুহূঙ্েযই িবাব সপঙ্য় সগ  সডড়নঙ্য়  অয়যারঙ্ ঙ্স 
সেঙ্স আশা কণ্ঠ ব   ধেবাদ সমঙ্সঙ্ির িে আড়ম নির রাখড়ি। ড়কন্তু 
পযযেঙ্কর মে ব ড়ক? 

আড়ম িাড়ন না েঙ্ব স াকো খুব সহি হঙ্ব না। আপনার সাঙ্ে সক আঙ্ি?  
স্ত্রী এবং সিঙ্ । আড়ম যাড়ে সঙ্ া। ড়চন্তা কঙ্রা না  ডাই করার মে অস্ত্র 

আমার আঙ্ি। গাড়ড খুিড়ি আসড়ি আড়ম। 
কো সশষ করঙ্েই গাড়ড সপঙ্য় সগ  ডাড়নঙ্য় । গাড়ড োর িুে  আহমদ 

মুসার গাড়ডর ড়পিু ড়পিু। 
 
 
 
সাঙ্ম্নর গাড়ড একই গড়েঙ্ে চ ঙ্ি সকাোও দাডায়ড়ন, গড়ে কমঙ্বড়শও 

হয়ড়ন। 
আহমদ মুসা োব  ব্ল্যাক িস এর গাড়ডড়ে সপিঙ্ন সম্ভবে সচাখ 

রাঙ্খড়ন। সকউ আনুসরন করঙ্ি সঙ্ন্দহ ড়নরসঙ্নর িঙ্ে ড়কিু পড়রক্ষা নীড়রক্ষার 
সচষ্টা কঙ্র। ড়কন্তু সামঙ্নর গাড়ডড়ে সেমন ড়কিুই কঙ্রড়ন। 

আহমদ মুসা খুশী হঙ্ া। ওঙ্ক সঙ্ন্দহ মুক্ত রাখঙ্  ওঙ্দর ড়ঠকানায় 
সপ িা সহি হঙ্ব।  

আহমদ মুসা সামঙ্ন মানড়চঙ্ের ড়দঙ্ক সচঙ্য় সদখ  সিাে কাঙ্দ ী নদী 
সংঘ নদীর কািাকাড়ি ড়গঙ্য় বড কাঙ্দ ী নদীঙ্ে ড়মঙ্শঙ্ি। োরপর পঙ্ডঙ্ি ড়গঙ্য় 
সংঘ নদীঙ্ে, ড়ঠক সসই োঙ্ব রাস্তাড়েও ড়গঙ্য় পঙ্ডঙ্ি সংঘ নদীর েীর বরাবর 
প্র ড়ম্বে সডক।  
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সংঘ নদীঙ্ে বরাবর দড়ক্ষঙ্ন আড়গঙ্য় সডকড়ে সশষ হঙ্য়ঙ্ি সিাে গ্রাম 
বন্দর সঙ্ াঙ্ে। 

সোমার দাদার গ্রাঙ্মর নাম িান ড়ক? ব্ল্যাক বু ঙ্ক উঙ্েশ্য কঙ্র ড়িঙ্জ্ঞস 
কর  আহমদ মুসা 

সঙ্ া। ব   ব্ল্যাক বু । 
আমরা সো ধীঙ্র ধীঙ্র সঙ্ া এর ড়দঙ্কই যাড়ে সদখড়ি। 
োই মঙ্ন হঙ্ে। 
ড়ক িাড়ন বারবাঙ্রড়ে যাওয়া সবাধ হয় হঙ্ া না।  
সঙ্ া র ড়দঙ্ক যাড়ে বঙ্  আড়ম ড়কন্তু খুব খুশী  
সসই সঙ্ া ড়ক আঙ্ি। 
সসই মাড়ে আঙ্ি। সসই সংঘ আঙ্ি অঙ্নক পুরাঙ্না গািও আঙ্ি হয়ঙ্ো 

সসড়দঙ্নর সাক্ষী আঙ্ি। 
ো আঙ্ি।  
আহমদ মুসা আর সকান কো না বঙ্  সামঙ্নর ড়দকো একবার সদঙ্খ 

ড়নঙ্য় ডযাস সবাঙ্ডযর উপর রাখা মানড়চঙ্ের ড়দঙ্ক আবার মঙ্নাঙ্যাগ ড়দ ।  
শুরুর ড়দঙ্ক রাস্তা েীঙ্রর মে সসািা ড়ি । ড়কন্তু োর পঙ্রই নদীর 

সমান্তরাঙ্  আকা বাকা হঙ্য় আড়গঙ্য় সগঙ্ি রাস্তাড়ে। দু ধাঙ্রই ঘন বন কাঙ্িই নদী 
ড়কন্তু সদখা যায় না। 

খুবই োঙ্ া  াগঙ্ি ড়নঝুম পড়রঙ্বঙ্স বন িায়া সঘরা পঙ্ে ড্রাইে করঙ্ে। 
আহমদ মুসা োব  যেই দড়ক্ষঙ্ণ্ আগুঙ্না যাঙ্ব বন িংগঙ্ র ড়নড়বডো েেই 
বাডঙ্ব, আড়ফ্রকার ড়বখযাে সরইন িঙ্রি এ াকার ড়চহ এখনই স্পষ্ট হঙ্য় উঙ্ঠঙ্ি, 
কঙ্গা নদী ও োর অসংখয শাখা ও উপনদী স্নাে কঙ্গার মঙ্ধয দড়ক্ষণ্ অি ড়ে 
পৃড়েবীর সবঙ্চঙ্য় দুঙ্েযদয বনাি , সবামাসা সেঙ্ক এই এ াকার শুরু। 

ড্রাইে করঙ্ে ো   াগঙ্ ও মুড়ি  হঙ্য়ঙ্ি সামঙ্নর গাড়িোঙ্ক সচাঙ্খ 
রাখার বযাপারো। আাঁকা বাাঁকা এবং িংগঙ্ র সদয়াঙ্  সঘরা রাস্তায় অড়ধকাংশ 
সময়ই গাড়িো সচাঙ্খর আিাঙ্  োকঙ্ি, যড়দও দূরত্ব এখন দু’শ গঙ্ির সবশী 
সনই। 
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এ ধরঙ্নর রাস্তায় শত্রুর অনুসরণ্ আহমদ মুসার একদম নেুন 
অড়েজ্ঞো। সামঙ্ন-ঙ্পিঙ্ন দু’ড়দকোই োর কাঙ্ি এখন অরড়ক্ষে মঙ্ন হঙ্ে। 
গাড়ির ড়রয়ারড়েউ এখন আর কাি ড়দঙ্ে না, সামঙ্নও বঙ্নর সদয়াঙ্  সচাখ ধাক্কা 
খাঙ্ে। আহমদ মুসার মঙ্ন হঙ্ে, পড়রড়িড়ের উপর োর সকান ড়নয়ন্ত্রণ্ সনই, এক 
অঙ্মাঘ বযবিা সযন োঙ্ক এড়গঙ্য় ড়নঙ্ে, সস চ ঙ্ি ড়ঠক অঙ্ন্ধর মেই। 

অন্ধত্ব ঘুঙ্চ সগ , যখন আহমদ মুসা োর নাঙ্কর ডগার উপর সদখ , 
কাঙ্দ ী সিকড়ে সামঙ্নই বারবাঙ্রড়ে-সঙ্ া সিঙ্কর সাঙ্ে ড়গঙ্য় ড়মঙ্শঙ্ি এবং 
সমাঙ্ির উপর দাাঁড়িঙ্য় আঙ্ি দু’ড়ে িীপ এবং োঙ্ে সঠস ড়দঙ্য় দাাঁড়িঙ্য় আঙ্ি 
চারিন স াক। োঙ্দর হাঙ্ে ড়রে বার। 

ড়বিয় কাড়েঙ্য় উঠবার আঙ্গই সপিঙ্ন শব্দ শুঙ্ন মুখ ড়িরা । সদখ , 
একড়ে গাড়ি সপিন সেঙ্ক প্রায় পাঙ্শ এঙ্স দাাঁড়িঙ্য়ঙ্ি।  

ড়বড়িে হঙ্ া আহমদ মুসা, গাড়িোর ড্রাইড়েং ড়সঙ্ে সডড়নঙ্য় । োর 
হাঙ্েও ড়রে বার।  

সবই বুঝ  আহমদ মুসা। সস িাাঁঙ্দ পঙ্ি সগঙ্ি। ড়কন্তু ড়ক কঙ্র? বুঝা 
যাঙ্ে, সডড়নঙ্য়  ব্ল্যাক িঙ্সর স াক। এবং এরা সবাই োই। ড়কন্তু আহমদ 
মুসাঙ্ক ড়চঙ্নঙ্ি ড়ক ওরা? সডড়নঙ্য়ঙ্ র সাঙ্ে কো বঙ্  সো ো মঙ্ন হয়ড়ন! 

আহমদ মুসা ড়কিু ড়চন্তা করার আঙ্গই সডড়নঙ্য়  ড়রে বার বাড়গঙ্য় িীপ 
সেঙ্ক সনঙ্ম এ । 

আহমদ মুসার কাঙ্ি এঙ্স ড়রে বার বাড়গঙ্য় ব  , ‘ড়মঃ পযযেক চ ুন, 
ওরা আপনাঙ্ক স্বাগে িানাবার িঙ্ে অঙ্পক্ষা করঙ্িন।’ 

আহমদ মুসা গাড়ি সেঙ্ক নাম । 
ব্ল্াক বু ও নামঙ্ে যাড়ে । সডড়নঙ্য়  ধমক ড়দঙ্য় ব  , ‘চুপচাপ বঙ্স 

োক গাইঙ্ডর বাচ্চা। আস োঙ্ক সদড়খ, োরপর দরকার হঙ্ ... 
বঙ্  ড়রে বার নাড়চঙ্য় আবার ব  , ‘চ ুন পযযেক সাঙ্হব।’ 
আহমদ মুসা হাাঁেঙ্ে শুরু কর । োর দু’ড়ে হাে িযাঙ্কঙ্ের দুই পঙ্কঙ্ে। 
ড়রে বার বাড়গঙ্য় সপিঙ্ন সপিঙ্ন হাাঁেড়ি  সডড়নঙ্য় । 
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দু’ড়ে গাড়ি দাাঁড়িঙ্য়ড়ি  সিঙ্কর ওপ্রান্ত অেযাৎ পুব প্রাঙ্ন্ত সঘাঁঙ্স। গাড়িঙ্ে 
সঠস সদঙ্য় ওরা চারিন দাাঁড়িঙ্য়ড়ি  ড়নড়বযকোঙ্ব। 

ওঙ্দর চার গঙ্ির মঙ্ধয ড়গঙ্য় আহমদ মুসা দাাঁড়িঙ্য় পি । 
চারিঙ্নর একিন ব  , ‘ড়মঃ সডড়নঙ্য়  এাঁর পঙ্কেগুঙ্ া সদখুন।’ 
সডড়নঙ্য়  সপিন সেঙ্কই ডান হাঙ্ে ড়রে বার ধঙ্র সরঙ্খ বাম হাে ড়দঙ্য় 

িযাঙ্কে এবং পযাঙ্টের পঙ্কে সাচয কর । িযাঙ্কঙ্ের পঙ্কঙ্ে একো ড়রে বার 
সপ  মাে।  

গাড়িঙ্ে সঠস সদয়া সয স াকড়ে পঙ্কে সাঙ্চযর ড়নঙ্দযশ ড়দঙ্য়ড়ি , সসই 
আবার বঙ্  উঠ , ‘সক েুড়ম? আমাঙ্দর ড়পিু ড়নঙ্য়ড়িঙ্  সকন?’ 

‘আড়ম ব্ল্যাক-িস-এর সন্ধান করড়ি।’ 
‘ব্ল্যাক-িস-এর সকাড েুড়ম িান ড়ক কঙ্ও?’ 
‘ব্ল্যাক-িস আমার পুরঙ্না বন্ধু।’ আহমদ মুসার সঠঙ্ে িঙু্ে উঠ  এক 

েুকঙ্রা হাড়স। 
‘পাাঁচো ড়রে বাঙ্রর মাঝখাঙ্ন দাাঁড়িঙ্য় হাসি, সিাক করি? সক েুড়ম?’ 
‘ব্ল্যাক-িস-এর পুরাঙ্না বন্ধু।’ 
কো ব ড়ি  সয স াকড়ে সস আহমদ মুসার ড়দঙ্ক ড়রে বার োক কঙ্র 

ব  , ‘সোমার সাঙ্ে রড়সকো করার িঙ্ে আমরা এখাঙ্ন বঙ্স সনই। সক েুড়ম, 
সকন আমাঙ্দর ড়পিু ড়নঙ্য়ড়িঙ্ ?’ 

‘একিন এড়শয়ান আড়ম। ফ্রাি সেঙ্ক আড়ম এঙ্সড়ি। সদখঙ্েই পাঙ্েন 
আড়ম পযযেক।’ 

পযযেক ড়হঙ্সঙ্ব েুড়ম আমাঙ্দর অনুসরণ্ করড়ন। সক েুড়ম? সকন েুড়ম 
ব্ল্যাক িস-এর সন্ধান করি? 

‘ড়পঙ্য়ঙ্র প  আমার পুরাঙ্না বন্ধু ড়কনা।’  
ওরা চারিন এঙ্ক অপঙ্রর ড়দঙ্ক োকা । োঙ্দর সচাখ নাচ । সম্ভবে 

সিাধ এবং ড়বিঙ্য়। ড়বিঙ্য়র কারণ্ োঙ্দর মুঙ্ঠায় আসা অপড়রড়চে একিন 
স াঙ্কর ঔিেয। আর সিাঙ্ধর কারণ্ ড়নহে ড়পঙ্য়ঙ্র প ঙ্ক স াকড়ে ড়বদ্রুপ 
করঙ্ি। 
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কো ব ড়ি  সয স াকড়ে, সস োর সাঙ্ের ড়রে বারধারী একিনঙ্ক  ক্ষ 
কঙ্র ব  , ‘মুখো ওর সেঙ্ঙ দাও। বুড়ঝঙ্য় দাও আমরা রসা াপ করঙ্ে 
আড়সড়ন।’ 

হুকুম সপঙ্য় স াকো িুঙ্ে সগ  আহমদ মুসার ড়দঙ্ক। ড়রে বাঙ্রর বাাঁে 
ড়দঙ্য় আহমদ মুসার মুঙ্খ, ঘাঙ্ি, মাোয় আঘাে কর । 

আহমদ মুসার কপা  ও মুঙ্খর কঙ্য়ক িায়গা সিঙ্ে সসখান সেঙ্ক রক্ত 
গিাঙ্ে  াগ । 

আহমদ মুসা দাাঁড়িঙ্য়ড়ি  পােঙ্রর মে। োবঙ্ শহীন োর মুখ। ড়কন্তু সস 
এই ধরঙ্নর আিমন আশা কঙ্রড়ন। আহমদ মুসা োর কোর িারা ব্ল্যাক িঙ্সর 
স াকঙ্দর রাড়গঙ্য় ড়দঙ্ে সচঙ্য়ড়ি । রাগঙ্ ই মানুষ েু  কঙ্র। 

‘এেক্ষণ্ সোমার মাোর খুড়  উঙ্ি সযে, ড়কন্তু ো আমরা কারড়ন। 
সোমাঙ্ক িানঙ্ে হঙ্ব আমাঙ্দর। আমরা এক এড়শয়ানঙ্ক খুাঁিড়ি।’ রক্তাক্ত 
আহমদ মুসার ড়দঙ্ক সচঙ্য় িুর সহঙ্স ব   সসই স াকড়ে। 

সস োমঙ্েই সয স াকড়ে আহমদ মুসাঙ্ক আঘাে কঙ্রড়ি , সস ড়চৎকার 
কঙ্র ব  , ‘ব  এবার, েুড়ম সক? সদরী করঙ্  এখন প্রেম সোমার নাক োঙব, 
োরপর হাে-পা োঙা শুরু করব।’ 

‘কষ্ট কঙ্র ব ার দরকার সনই। ইড়েমঙ্ধযই প্রমাণ্ কঙ্রি এসব সোমরা 
পার।’ 

‘আবার ড়বদ্রুপ।’ বঙ্  আহমদ মুসার সামঙ্ন দাাঁিাঙ্না ড়রে বারধারী 
স াকো আবার োর ড়রে বাঙ্রর বাাঁে েু   আহমদ মুসার নাক  ঙ্ক্ষয।  

আহমদ মুসা এবার এযাকশঙ্ন যাবার ড়সন্ধান্ত ড়ন । সস োর মাোো 
ড়বদুযৎ গড়েঙ্ে সড়রঙ্য় ড়নঙ্য় ডান হাে ড়দঙ্য় ড়রে বার সকঙ্ি ড়নঙ্য় স াকোর 
সামঙ্ন ঝুাঁঙ্ক আসা ে ঙ্পে  ঙ্ক্ষ প্রচটড একো ড়কক চা া । এবং োর সাঙ্ে 
সাঙ্ে সচাঙ্খর প ঙ্ক হাঙ্ের ড়রে বারো সপিঙ্নর ড়দঙ্ক ঘুড়রঙ্য় গু ী কর  
সপিঙ্ন দাাঁিাঙ্না সডড়নঙ্য় ঙ্ক  ক্ষয কঙ্র। 

ঘেনার আকড়িকো হকেড়কঙ্য় ড়দঙ্য়ড়ি  সডড়নঙ্য় ঙ্ক। ড়স ড়কিু ড়সন্ধান্ত 
সনবার আঙ্গই গু ী সখঙ্য় পঙ্ি সগ  রাস্তার উপর। 
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গু ী কঙ্রই আহমদ মুসা োর ড়রে বার সামঙ্ন ঘুড়রঙ্য় ড়ন । 
সামঙ্নর  াড়ে খাওয়া স াকড়ে েখন ে ঙ্ে সে ঙ্ে পঙ্ি যাড়ে । 
আহমদ মুসা োর মাোর উপর ড়দঙ্য় দুইড়ে গু ী িুি  পর পর। গু ী 

কঙ্রই ড়নঙ্ির সদহো িুঙ্ি ড়দ  রাস্তার উপর। ড়িেীয় গাড়ির কাঙ্ি দাাঁিাঙ্না েৃেীয় 
স াকড়ে ড়রে বার েুঙ্ ড়ি  গু ী করার িঙ্ে। 

ে ঙ্পঙ্ে আহমদ মুসার  াড়ে খাওয়া স াকো পঙ্ি যাবার মুঙ্খও উঙ্ঠ 
দাাঁিাবার সচষ্টা করড়ি । 

েৃেীয় স াকড়ের গু ী এঙ্স োর মাোয় ড়বি কর  সপিন ড়দক সেঙ্ক। 
আহমদ মুসা মাড়েঙ্ে পঙ্িই োর ড়রে বার েৃেীয় স াকড়েঙ্ক োক 

কঙ্রড়ি । ড়কন্তু োর গু ী ড়গঙ্য় ড়বি কর  েৃেীয় স াকড়ের ড়রে বার ধরা হাঙ্ে। 
ড়রে বার পঙ্ি ড়গঙ্য়ড়ি  োর হাে সেঙ্ক।  

আহমদ মুসা উঙ্ঠ দাাঁিা । 
েৃেীয় স াকড়ে ঝাাঁড়পঙ্য় পঙ্িড়ি  হাে সেঙ্ক পঙ্ি যাওয়া ড়রে বারড়ে 

েুঙ্  সনয়ার িঙ্ে। ড়কন্তু সস ড়রে বার েুঙ্  ড়নঙ্য় সসািা হঙ্য় দাাঁিাবার আঙ্গই 
আহমদ মুসার ড়রে বার োর  ঙ্ক্ষয উঙ্ঠ ড়গঙ্য়ড়ি । আহমদ মুসার েিযড়ন 
ড়রে বাঙ্রর ড়ট্র্গাঙ্র সচঙ্প বসড়ি । 

ড়ঠক এ সময় গাড়ির আিা  সেঙ্ক একড়ে ড়শশু িুঙ্ে েৃেীয় স াকড়ের 
সামঙ্ন এঙ্স োঙ্ক আিা  কঙ্র দাাঁড়িঙ্য় কান্না িড়িে কঙ্টঠ ড়চৎকার কঙ্র উঠ , 
‘আমার আবু্বঙ্ক সমর না।’ 

আঙ্রকো মড়হ াও গাড়ির ওপাঙ্শ দাাঁড়িঙ্য়ড়ি । োর সচাঙ্খ-মুঙ্খ মৃেযুর 
আেংক। 

ড়শশুড়ের বয়স পাাঁচ িয় বির হঙ্ব। 
ড়শশুড়ের আকু  আড়েয এবং বযাকু  সচাঙ্খর ড়দঙ্ক োড়কঙ্য় আহমদ মসার 

হৃদয় সকাঁঙ্প উঙ্ঠড়ি  এক সবদনায়। োর েিযড়ন সঙ্র এঙ্সড়ি  ড়ট্র্গার সেঙ্ক। 
সনঙ্ম যাড়ে  ড়রে বার সঙ্মে োর হাে। 

ড়শশুর আিাঙ্  দাাঁিাঙ্না েৃেীয় স াকড়ে ড়রে বার হঙ্ে েেক্ষঙ্ণ্ সসািা 
হঙ্য় দাাঁড়িঙ্য়ঙ্ি। সসািা হঙ্য় দাাঁড়িঙ্য়ই সস গু ী কর  আহমদ মুসাঙ্ক  ক্ষয কঙ্র। 
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ত্বড়রৎ এক পাঙ্শ সঙ্র মাো ও বুক বাাঁচাঙ্ে পাঙ্ ও হাে বাাঁচাঙ্ে পাি  
না। গু ী এঙ্স আহমদ মুসার একো আঙু সহ হাঙ্ের ড়রে বাঙ্র ড়বি হঙ্ া। 
হাে সেঙ্ক পঙ্ি সগ  ড়রে বার। আহমদ মুসা োর ড়রে বার েুঙ্  ড়নঙ্ে 
যাড়ে । 

ড়শশুর আিাঙ্  দাাঁিাঙ্না সসই েৃেীয় স াকড়ে ড়চৎকার কঙ্র উঠ , 
‘ড়রে বার েুঙ্  ড়নঙ্ে সচষ্টা করঙ্  মাো গুঙ্িা হঙ্য় যাঙ্ব।’ 

এ সময় পাশ এবং সপিন ড়দক সেঙ্ক গু ী বষযণ্ ও গাড়ির শব্দ শুনঙ্ে 
সপ  আহমদ মুসা। োড়কঙ্য় সদখঙ্ে সপ , বারবাঙ্রড়ে সিক ড়দঙ্য় এবং কাঙ্দ া 
নদীর পঙ্ে দুইড়ে গাড়ি িুঙ্ে আসঙ্ি গু ী করঙ্ে করঙ্ে। আহমদ মুসা সদখ , 
সিনগাঙ্নর গু ীঙ্ে োর িীঙ্পর উপঙ্রর কোর ঝাাঁঝরা হঙ্য় সগ । সকাঁঙ্প উঠ  
আহমদ মুসা। ব্ল্যাক বু  ড়ক বাাঁচঙ্ে সপঙ্রঙ্ি? 

সপিন সেঙ্ক সচাখ সিরাবার আঙ্গই আহমদ মুসা োর মাোয় শক্ত ড়কিুর 
স্পশয অনুেব কর । বুঝ , সসই েুেীয় স াকড়ের ড়রে বার। 

অেড়দঙ্ক নেুন আসা দুড়ে গাড়ি সেঙ্ক আরও চারিন সনঙ্ম োঙ্দর 
সিনগান ও ড়রে বার বাড়গঙ্য় োঙ্ক এঙ্স ড়ঘঙ্র সি  । 

নেুন আসা চারিঙ্নর একিন আহমদ মুসার মাোয় ড়রে বার 
োককারী সসই েৃেীয় স াকড়েঙ্ক  ক্ষয কঙ্র ব  , স্যার এ সব ড়ক সদখড়ি?  

এাঁর পড়রচয় এখনও পাইড়ন। েঙ্ব েয়ানক সকউ হঙ্ব। মাে ৫ সসঙ্কঙ্টড 
আমাঙ্দর চারিন স াকঙ্ক খুন কঙ্রঙ্ি। সবাঁঙ্ধ সি  এঙ্ক। এাঁর বযাপাঙ্র সখাাঁি 
খবর ড়নঙ্য় োরপর ড়সিান্ত। ব  , আহমদ মুসার মাোয় ড়রে বার সঠড়কঙ্য় 
দাাঁিাঙ্না েৃেীয় স াকড়ে।  

সসই েৃেীয় স াকড়ে শুরু সেঙ্ক আহমদ মুসার সাঙ্ে কো ব ড়ি । সসই 
ড়নঙ্দযশ করড়ি  োর সােীঙ্দর এবং সসই আগন্তুকঙ্দর ড়নঙ্দযশ ড়দ  োঙ্ক বাাঁধার 
িে আহমদ মুসা বুঝ  এঙ্দর মঙ্ধয এরই পদ মযযাদা সবার উপঙ্র। ড়নিয় সনো 
সগাঙ্ির সকউ হঙ্ব। ড়শশুড়ের ড়পো সস। ড়নিয় সমঙ্য়ড়ে োর স্ত্রী হঙ্ব। আহমদ মুসা 
এঙ্দর গাড়িঙ্ক অনুসরন কঙ্র এঙ্সঙ্ি।  

আহমদ মুসাঙ্ক ওরা সবাঁঙ্ধ সি  ।  
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বাাঁধা হঙ্য় সগ  সনো স াকড়ে ব  , ‘বন্দীসহ আমার গাড়ির সপিঙ্ন উঠ 
একিন। আর ড়েনিন ড়েনো গািী ড়নঙ্য় এস।  

সন্ধযা েখন প্রায় আসন্ন। 
িীঙ্পর সপিঙ্ন িীঙ্পর সমঙ্ঝঙ্ে বন্দী আহমদ মুসাঙ্ক সিঙ্  রাখা 

হঙ্ া। সিনগান হাঙ্ে একিন সপিঙ্নর ড়সঙ্ে বঙ্স আহমদ মুসার উপর সচাখ 
রাখ ।  

িীপড়ের ড্রাড়েংড়সঙ্ে বস  সনো সগাঙ্ির সসই স াকড়ে। োর পাঙ্শর 
ড়সঙ্ে বস  সসই মড়হ া এবং ড়শশুড়ে।  

মড়হ ার বয়স ড়েঙ্শর কম হঙ্ব। ড়শশু এবং মড়হ া দু’িঙ্নরই মুখ গম্ভীর। 
ড়সঙ্ে বঙ্সই মড়হ াড়ে একবার সপিঙ্ন আহমদ মুসার ড়দঙ্ক োকা ।  

গািী িােয ড়নড়ে ।  
আহমদ মুসা মাোো একেু েুঙ্  ব  , সোমরা আমার স াকঙ্ক ড়ক 

করঙ্ ? 
িাহান্নাঙ্ম সগঙ্ি। এখন সোমার কো োব। ব  , ড্রাইড়েং ড়সে সেঙ্ক 

সনো সগাঙ্ির স াকড়ে।  
‘বন্দীর ড়নঙ্ির কো োববার ড়ক আঙ্ি। আমার কো োবঙ্ব এবার 

সোমরা। ব   আহমদ মুসা।  
‘েুড়ম মানুষো ড়ক বুঝ াম না। সোমার সচাখ-মুখ সদঙ্খ মঙ্ন হঙ্ে, েুড়ম 

শ্বশুর বাড়ি যাে। সোমার েয় করঙ্ি না?  
‘েয় করঙ্  ড়ক হঙ্ব? সোমরা আমাঙ্ক সিঙ্ি সদঙ্ব?  
ো কখনও সকউ পাঙ্র?  
োহঙ্  েয় কঙ্র  াে?  
‘আো মানুষ সো েুড়ম!  াঙ্ের িঙ্ে সকউ ড়ক েয় কঙ্র? েয় আঙ্স 

অপ্রড়েঙ্রাধযোঙ্ব, সেের সেঙ্ক এবং ো আঙ্স ক্ষড়ের েঙ্য়, িীবঙ্নর েঙ্য়।  
যাঙ্দর ক্ষড়ের েয় সনই ড়কংবা িীবঙ্নরও েয় সনই, োঙ্দর েয় আসঙ্ব 

সকাো সেঙ্ক?  
েুড়ম িীবঙ্নর েয় কর না? 
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কড়র না। কারণ্ মৃেযু ড়ঠক সমঙ্য়র আঙ্গও আসঙ্ব না, পঙ্রও আসঙ্ব 
না।  

বাঃ দারুণ্ দাশযড়নক কো বঙ্ ি। ড়কন্তু  াে সনই। মৃেযু সোমার আসঙ্ি। 
আমাঙ্দর চারিনঙ্ক েুড়ম খুন কঙ্রি।  

‘চারিন নয়, ড়েনিন।  
‘চেেুযিনও সোমার কারঙ্ণ্ই মঙ্রঙ্ি।  
সুন্দর যুড়ক্ত। ড়কন্তু একিনঙ্ক সমঙ্র ড়ক চারিঙ্নর সশাধ উঠঙ্ব?  
েুড়ম মানুষ না পাের? রক্তাক্ত অবিায়ও সোমার মুঙ্খ ড়বদ্রুপ আঙ্স? সক 

েুড়ম?  
যার িীবন সনই সবশীক্ষণ্, োর পড়রচঙ্য়র ড়ক দরকার?  
বাঙ্ি বঙ্কা না, পড়রচয় সোমার আমরা সবর করবই।  
ো অবশ্যই সবর করঙ্ব। 
‘সোমার কপা  সড়েযই মন্দ। েুড়ম আমাঙ্দর মঙ্ন হয় ড়ঠক সচন না। োই 

ড়বদ্রুপ রড়সকো সোমার মুখ সেঙ্ক যাঙ্ে না। খুব শীঘ্রই এর ি  েুড়ম সদখঙ্ব।  
বঙ্  সস নঙ্ি চঙ্ি বঙ্স সামঙ্নর ড়দঙ্ক মঙ্নাঙ্যাগ ড়নবি করঙ্ া।  
মৃেযুর দৃশ্য সামঙ্নর আসার পর আর ড়কিু সদখবার বাড়ক োঙ্ক ড়ক?  
মড়হ াড়ে দু’পঙ্ক্ষর এ বাক-ড়বড়নময় শুনড়ি । অবঙ্শঙ্ষ আহমদ মুসাঙ্ক 

ব   উঙ্েশ্য কঙ্র ব  , সদখুন অঙ্নক সময় কো ব ার সচঙ্য় না ব াই ো ।  
আহমদ মুসা োৎক্ষণ্াৎ সকান িবাব ড়দ  না।  
মঙ্ন মঙ্ন ব   িাড়ন মযাডাম। ড়কন্তু এ সময়ো সস সময় নয়। এ সময় 

আপনাঙ্দর সবশী সবশী িানার এবং পড়রমাপ করার। এবং আড়ম ো ড়কিুো 
সপঙ্রড়িও। সোমরা আমাঙ্ক ড়চনড়ন, না সচনা পযযন্ত সোমরা ড়কিু করঙ্েও পারঙ্ব 
না। সোমরা ব্ল্যক িঙ্সর উধযেন সকউ নও। সকান স্বাধীন ড়সিান্ত সোমাঙ্দর হাঙ্ে 
সনই। সোমাঙ্দর েুে কঙ্র মানড়সকোঙ্ব সোমাঙ্দর দূবয  করার মঙ্ধয আমার 
 াে।  

একেু সময় ড়নঙ্য় আহমদ মুসা ব  , স্বাধীনো খুব মূ যবান। কো ব ার 
স্বাধীনোেুকু এখনও বাড়ক আঙ্ি। োই োর একেু সবশীই বযবহার করড়ি।  
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মড়হ াড়ের মুঙ্খ একো ড়বিঙ্য়র িায়া নাম ।  
ড্রাইড়েং ড়সঙ্ে বসা সনো সগাঙ্ির সসই স াকড়ে মুখ ঘুড়রঙ্য় আহমদ 

মুসাঙ্ক উঙ্েশ্য কঙ্র ব  , সোমার বকবড়ক বন্ধ কর, না হঙ্  মুঙ্খর মানড়চে 
ড়কন্তু আরও সবশী পাঙ্ে যাঙ্ব।  

আহমদ মুসা হাস , সকান কো ব   না।  
আহমদ মুসাঙ্ক ড়নঙ্য় গাড়িোই আঙ্গ চ ড়ি । োর সপিঙ্ন আরও 

ড়েনড়ে গাড়ি।  
চ ঙ্ি গাড়িগুঙ্ া সঙ্ া’র পে ধঙ্র।  
ব্ল্যাক বু  এবং োর দু’ড়ে কুকুর ড়ঠক সমঙ্য় গাড়ির সমঙ্ঝঙ্ে শুঙ্য় পিায় 

সবঙ্চ সগঙ্ি। ড়কন্তু গাড়ি বাাঁঙ্চড়ন। ড়রিােয োয়ারসহ সপিঙ্নর দু’ড়ে োয়ার একদম 
ঝাাঁঝরা হঙ্য় সগঙ্ি।  

দুই কুকুর েম ও েড়মঙ্ক দুই বগঙ্  ড়নঙ্য় ব্ল্যাক বু  গাড়ি সেঙ্ক নাম । 
সাঙ্ে ড়ন  আহমদ মুসার বযাগ এবং োর ড়নঙ্ির বযাগ।  

আহমদ মুসাঙ্ক বহনকারী গাড়ির বহঙ্রর শব্দ ড়মড় ঙ্য় যাবার পর গাড়ির 
আিা  সেঙ্ক সবড়রঙ্য় এ ।  

সবড়রঙ্য় এঙ্স অসহায় দৃড়ষ্টঙ্ে চারড়দঙ্ক োকা  ব্ল্যাক বু । িংগঙ্ র 
সমুঙ্দ্র ড়নঙ্িঙ্ক এক োসমান মানুষ মঙ্ন হঙ্ া ব্ল্যাক বুঙ্ র। সিক আঙ্ি বঙ্ে 
ড়কন্তু সকান যানবাহঙ্নর সদখা সনই।  

সিঙ্ক দাাঁড়িঙ্য় ব্ল্যাক বু  সূঙ্যযর ড়দক ড়বচার কঙ্র বুঝ , আহমদ মুসাঙ্ক 
ড়নঙ্য় গাড়িগুঙ্ া সঙ্ া’র ড়দঙ্ক সগঙ্ি। সঙ্ া োর ড়পেৃ পুরুঙ্ষর গ্রাম, এখন নাড়ক 
সিাে-খাে একো নদী বন্দর।  

ব্ল্যাক বু  ড়কিুক্ষণ্ এড়দক সসড়দক কঙ্র ড়নরুপায়োঙ্ব দু’ড়ে কুকুঙ্রর সচন 
ধঙ্র সঙ্ া’র পে ধঙ্র হাাঁেঙ্ে শুরু কর ।  

সিকড়ে সংঘ নদীর পূবয েীর বরাবর দড়ক্ষঙ্ণ্ এড়গঙ্য় সগঙ্ি।  
সিঙ্কর দুই ধাঙ্রই ঘন বন। সিক সেঙ্ক সংঘ নদী খুবই কাঙ্ি।ড়কন্তু 

মাঝখাঙ্ন বন এেই ঘন সয মঙ্নই হয় না আঙ্শপাঙ্শ সকাোও নদী আঙ্ি।   
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সন্ধযা আসঙ্ি সনঙ্ম। রাঙ্ের কো োবঙ্েই গাকাাঁো ড়দঙ্য় উঠ  ব্ল্যাক 
বুঙ্ র। এই এ াকায় সস সকান ড়দন আঙ্স ড়ন, ড়কন্তু িাঙ্ন সস এ াকার খবর। মধয 
আড়ফ্রকা প্রিানঙ্ন্ত্রর এই দড়ক্ষণ্াি  সেঙ্কই কঙ্গা অববাড়হকা ও গযাবঙ্নর 
দূঙ্েযদযেম বনািঙ্ র শুরু। এই িংগঙ্  গড়র া, ড়সংহ, বাঘ সব ধরঙ্নরই ড়হংস্র 
িাঙ্নায়ার আঙ্ি। োর উপর আঙ্ি বাটেুঙ্দর শত্রু সকাকুইঙ্দর িিাঙ্না আেংক। 
ওরা অি  ড়বঙ্শঙ্ষ গাঙ্ির ডাঙ্  ডাঙ্  ঘুঙ্র সবিায়। বাটেুঙ্দর কাউঙ্ক একাড়ক 
সপঙ্  িাাঁঙ্দ সিঙ্  ধঙ্র ড়নঙ্য় যায় োঙ্দর সদবোর কাঙ্ি। োর পর বড়  সদয়।  

অন্ধকার সনঙ্ম এ  চারড়দঙ্ক।  
যেক্ষণ্ ড়দন ড়ি  েেক্ষণ্ সাহস ড়কিু ড়ি । রাে নামার সাঙ্ে সাঙ্ে সস 

সাহসেুকুও অন্ধকাঙ্র হাড়রঙ্য় সগ । 
ব্ল্যাক বু  শক্ত হাঙ্ে ধর  েম ও েড়মর সচন এবং আঙ্রক হাঙ্ে বাড়গঙ্য় 

ধর  ড়রে বার। েম ও েড়মঙ্ক এখন োর মঙ্ন হঙ্ে সবঙ্চঙ্য় বি বন্ধু এবং 
সবঙ্চঙ্য় বি ড়বপঙ্দরও কারণ্। কুকুঙ্রর গন্ধ সশাাঁকার শড়ক্ত োর িঙ্ে এখন 
এযাঙ্সে। ড়হংস্র বে িন্তু ড়কংবা শ্ত্রত্রু মানুষ ইেযাড়দ যাই সহাক সবশ দূঙ্র োকঙ্েই 
বাোঙ্স গন্ধ ড়নঙ্য় োঙ্ক সাবধান করঙ্ে পারঙ্ব। ড়কন্তু সমস্যা হঙ্ া, কুকুঙ্রর 
স ােনীয় গন্ধ আবার ড়হংস্র পশুঙ্দর আমন্ত্রন িানাঙ্ে পাঙ্র।  

পশু ও মানুঙ্ষর নির এিাবার িঙ্ে ব্ল্যাক বু  সিঙ্কর ধার ড়দঙ্য়, 
বঙ্নর পাশ সঘাঁঙ্ষ এড়গঙ্য় চ ড়ি ।  

ব্ল্যাক বু  সযমন চারড়দঙ্ক সেকয দৃড়ষ্ট সমঙ্  পে চ ড়ি , সেমড়ন সব 
সময় কুকুর দু’ড়ের প্রড়েড়িয়ার ড়দঙ্কও সচাখ রাখড়ি ।  

হঠাৎ এক সময় ব্ল্যাক বুঙ্ র হাঙ্ের সচঙ্ন োন পি । ড়িঙ্র োড়কঙ্য় 
সদখ  কুকুর দু’ড়ে বঙ্স সগঙ্ি।  

ব্ল্যাক বু  সচন ধঙ্র ওঙ্দর োন , ড়কন্তু এক ইড়িও নি  না।  
ব্ল্যাক বু  হাঙ্ের সচঙ্ন ড়ঢ  ড়দ । সংঙ্গ সংঙ্গই কুকুর দু’ড়ে সপিঙ্ন 

চ ার িঙ্ে ঘুঙ্র দাাঁিা ।  
ড়শড়ক্ষে কুকুর দু’ড়ের ইংড়গে বুঝ  ব্ল্যাক বু । ড়নিয় সামঙ্ন বাঘ, ড়সংহ, 

সগড়র া ধরঙ্নর ড়হংস্র সকান িন্তু আঙ্ি। 
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ড়ক করঙ্ব এখন ব্ল্যাক বু ? ড়চন্তারও সময় সনই। ইড়েমঙ্ধযই োঙ্দর 
সদখঙ্ে না সপঙ্য় োক েঙ্বই রক্ষা। গন্ধ ড়নিয় সপঙ্য়ঙ্ি, সযমন কুকুর সপঙ্য়ঙ্ি। 

ব্ল্যাক বু  ডাঙ্ন িগঙ্ র ড়দঙ্ক োকা ।ঙ্দখ ,কাঙ্িই ড়বশা  কাটড 
ড়বড়শষ্ট বি একড়ে গাি।ব্ল্যাক বুঙ্ র গাঙ্ি উঠার অেযাস আঙ্ি।ড়কন্তু এই গাঙ্ি 
উঠা োর পঙ্ক্ষ অসম্ভব।হোশ হঙ্য় আঙ্শপাঙ্শ োকা ।আনঙ্ন্দর সাঙ্ে 
সদখ ,বি গািড়ে সেঙ্ক কঙ্য়ক গি দূঙ্র আঙ্রকড়ে স্বল্প সবঙ্ির েরুণ্ 
গাি।েীঙ্রর মে বি গািড়ের ডা পা া সেদ কঙ্র উপঙ্র উঙ্ঠ সগঙ্ি।এ গািড়ে 
ড়দঙ্য় বি গাঙ্ির ডাঙ্  উঠা যায়। 

ব্ল্যাক বু  সময় নষ্ট কর  না।কুকুর দু’ড়েঙ্ক সেঙ্ন ড়নঙ্য় িুে  সস গাঙ্ির 
ড়দঙ্ক।সমস্যায় পি  কুকুর দু’ড়েঙ্ক ড়নঙ্য়।ও দু’ড়েঙ্ক কাাঁঙ্ধ ড়নঙ্য় গাি সবঙ্য় উঠা 
োর পঙ্ক্ষ সম্ভব নয়। 

হঠাৎ মাোয় বুড়ি এ ।আহমদ মুসার বযাঙ্গ সস ড়সঙ্ল্কর কডয 
সদঙ্খঙ্ি।ওোই যঙ্েষ্ট হঙ্ব। 

ব্ল্যাক বু  োিাোড়ি কডয সবর কঙ্র োর দুই প্রান্ত দুই কুকুঙ্রর সচঙ্নর 
সাঙ্ে শক্ত কঙ্র সবাঁঙ্ধ কঙ্ডযর মাঝ বরাবর িায়গাো ড়নঙ্ির সবঙ্ের সাঙ্ে ড়গে 
ড়দঙ্য় ড়ন ।োরপর কুকুর দু’ড়ে সক শান্তোঙ্ব োকঙ্ে বঙ্  গাঙ্ি উঠঙ্ে শুরু 
কর ।ড়বশ িঙু্ের মে উঙ্ঠঙ্ি এই সময় সবামা িাোর মে েীষণ্ শঙ্ব্দ চারড়দকো 
সকাঁঙ্প উঠ ।প্রবল্োঙ্ব চমঙ্ক উঙ্ঠ হাে-পা িসঙ্ক পঙ্ি যাড়ে  ব্ল্যাক বু ।ঙ্শষ 
মুহুঙ্েয প্রাণ্পঙ্ণ্ হাে-পা ড়দঙ্য় গাি আাঁকঙ্ি ধঙ্র রক্ষা সপ  সস। 

ড়নঙ্িঙ্ক সামঙ্  ড়নঙ্য়ই ব্ল্যাক বু  ড়নঙ্চর ড়দঙ্ক োকা ।োর েু  হয়ড়ন 
বুঝঙ্ে সয ওো সবামা িাোর শব্দ নয়।ড়সংঙ্হর গিযন ওো।ড়সংহো ড়নিয় োঙ্ক 
অেবা কুকুর দু’ড়েঙ্ক সদখঙ্ে সপঙ্য়ঙ্ি।ঙ্দখঙ্ে সপঙ্য়ই সস গিযন কঙ্র উঙ্ঠঙ্ি 
ড়শকারঙ্ক েীে কঙ্র সো ার িঙ্ে। াি ড়দঙ্য় ড়শকার ধরার দূরঙ্ত্ব ড়সংহড়ে এঙ্স 
সগঙ্ি। 

োিাোড়ি ব্ল্যাক বু  উপঙ্র োকা ।ঙ্দখ , মাে িেু ড়েঙ্নক উপঙ্র বি 
গািোর একো সমাো ডা  ব্ল্যাক বুঙ্ র গািোর গা সঘাঁঙ্ষ এড়গঙ্য় সগঙ্ি।ব্ল্যাক বু  
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দ্রুে উঠঙ্ে  াগ ।কুকুর দু’ড়ে সক েুঙ্  ড়নঙ্ে হঙ্  োর বসার মে একো আশ্রয় 
দরকার। 

ড়কন্তু গাঙ্ির সমাো ডা  হাঙ্ে পাওয়ার আঙ্গই সসই গিযন আবার শুনঙ্ে 
সপ  ব্ল্যাক বু ।ঙ্সই সাঙ্ে হাঙ্ের কঙ্ডয োন পি ।চমঙ্ক উঙ্ঠ সেঙ্ম সগ  ব্ল্যাক 
বু ।ড়সংহো ড়ক োর কুকুঙ্রর প্রড়ে চিাও হঙ্য়ঙ্ি, না কুকুর দুড়ে পা াবার সচষ্টা 
করঙ্ি? 

ব্ল্যাক বু  দুই পা এবং বাম হাঙ্ে গািঙ্ক প্রাণ্পঙ্ণ্ আাঁকঙ্ি ধঙ্র ডান 
হাে ড়দঙ্য় কডয ধঙ্র কুকুর দু’ড়েঙ্ক সেঙ্ন সো ার সচষ্টা শুরু কর । 

এক হাঙ্ে সেঙ্ন সো া অসম্ভব।বাম হাঙ্ের সাহাযয ড়ন ।ড়কন্তু বাম 
হাঙ্ের পঙ্ক্ষ শরীঙ্রর োর ড়নঙ্য় গাি আাঁকঙ্ি োকা এবং দুইড়ে বাঘা কুকুঙ্রর 
োর ধঙ্র রাখা অেযন্ত কড়ঠন।ড়কন্তু কড়ঠন ো অনুেব করার সময় ও সনই।পাগঙ্ র 
মে সেঙ্ন েু ঙ্ে  াগ  কুকুর দুড়েঙ্ক।কুকুর দু’ড়ে সয েীষণ্ োরী আিই ো প্রেম 
মঙ্ন হঙ্ া ব্ল্যাক বুঙ্ র।মঙ্ন হঙ্ে সস োর োঙ্ক সেঙ্ন নাড়মঙ্য় ড়নঙ্য় যাঙ্ব গাঙ্ির 
ে ায়। 

ড়কিুদূর উঙ্ঠঙ্ি কুকুর দুড়ে,এমন সময় প্রাণ্ কাাঁপাঙ্না এক হুংকার এবং 
সসই সাঙ্ে গাঙ্ির সগািায় োরী ড়কিু পিার শব্দ হঙ্ া।  

ড়নঙ্ির অিাঙ্ন্তই কখন সযন কাাঁপঙ্ে শুরু কঙ্রঙ্ি ব্ল্যাক বু ।কুকুরঙ্ক 
উপঙ্র সো া বন্দ হঙ্য় ড়গঙ্য়ঙ্ি। 

ড়কন্তু পরক্ষঙ্ণ্ই ড়নঙ্িঙ্ক ড়িঙ্র সপ  ব্ল্যাক বু । 
শুধু বাম হাঙ্ে পারঙ্ি না।দাাঁে ড়দঙ্য় ব্ল্যাক বু  কামঙ্ি ধর  ড়সঙ্ল্কর 

কডয।োরপর ডান হাে ড়নঙ্চ নাড়মঙ্য় কুকুর দু’ড়ে সক আরও এক িেু উপঙ্র ড়নঙ্য় 
এ ।খুশী হঙ্ া সস ড়সংহ কুকুঙ্রর সকান অংঙ্শর নাগা  সপঙ্  ড়সংঙ্হর কাি সেঙ্ক 
কুকুর দু’ড়েঙ্ক িাড়িঙ্য় সনয়া োর পঙ্ক্ষ সম্ভব হঙ্ো না।ঙ্স কুকুরঙ্ক যঙ্েষ্ট উপঙ্র 
েু ঙ্ে সপঙ্রঙ্ি,সযখাঙ্ন  াি ড়দঙ্য় নাগা  পাওয়া ড়সংঙ্হর পঙ্ক্ষ সম্ভব নয়। 

কুকুরঙ্ক যখন ব্ল্যাক বু  এইোঙ্ব েু ঙ্ি,গাঙ্ির সগািায় েখন  ংকা 
কাটড। ড়নঙ্চর ড়কিুই সদখা যাঙ্ে না।ড়কন্তু বুঝা যাঙ্ে প্রায় হাঙ্ের মুঙ্ঠা সেঙ্ক 
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ড়শকার হাে িািা হওয়ায় পশুরাি সিাঙ্ধ উন্মত্ত হঙ্য় উঙ্ঠঙ্ি।মাড়ে কাাঁপঙ্ি োর 
গিযঙ্ন।কাাঁপঙ্ি সযন গািড়েও। 

কুকুর দু’ড়েঙ্ক ড়সংঙ্হর আওোর বাইঙ্র আনঙ্ে পারায় ব্ল্যাক বু  
খুশী।ড়কন্তু এই খুশী ধঙ্র রাখা োর িঙ্ে সংকেিনক হঙ্য় দাাঁিা ।ঝু ন্ত কুকুর 
দু’ড়েঙ্ক সযখাঙ্ন ধঙ্র রাখাই কড়ঠন,সসখাঙ্ন এই োর ড়নঙ্য় উপঙ্র উঠঙ্ব সকমন 
কঙ্র!আবার এইোঙ্ব োকাও সম্ভব নয়। 

আবার উপঙ্রর ড়দঙ্ক চাই  ব্ল্যাক বু ।মাে িেু খাঙ্নক উপঙ্র 
ডা ো।ড়কন্তু ওখাঙ্ন সপ াঁিাঙ্ব ড়ক কঙ্র!কুকুর দু’ড়েঙ্ক ধঙ্র রাখঙ্ে ড়গঙ্য় োর ডান 
হাে বন্ধ।শুধু বাম হাে ড়দঙ্য় এে োর সেঙ্ন গাি সবঙ্য় ওঠা সম্ভব নয়।ঙ্য 
সকানোঙ্বই ডান হােঙ্ক কাযযকরী করঙ্ে হঙ্ব। 

ব্ল্যাক বু  োব ,ডান হাঙ্ের কডযড়েঙ্ক যড়দ সকান িঙ্ম কাাঁঙ্ধ এঙ্ন 
সপচাঙ্না সযে,োহঙ্  ডান হােঙ্ক মুক্ত করা সম্ভব হঙ্ো।ড়কন্তু ওকািো প্রায় 
অসম্ভব। 

হঠাৎ ড়ঝড় ক ড়দঙ্য় ব্ল্যাক বুঙ্ র মাোয় একো ড়চন্তার উদয় হঙ্ া।কডয 
বাহুঙ্ে সপড়চঙ্য় কুকুর দু’ড়ের োর কাাঁঙ্ধর কািাকাড়ি আনঙ্ে পাঙ্র। 

ড়চন্তার সংঙ্গ সংঙ্গই সস কডয প্রেঙ্ম হাঙ্ে,োরপর বাহুঙ্ে সপাঁচাঙ্না শুরু 
কঙ্র ড়দ ।হ্াাঁ সপচাঙ্না যাঙ্ে শুধু নয়,কডযো হাঙ্ে োকঙ্ে শঙ্য োরো কষ্টকর 
মঙ্ন হড়ে  কডয বাহুঙ্ে আসার পর ো অঙ্নকো সহনীয় হঙ্য় সগ ।ড়কন্তু কডযঙ্ক 
কনুই পার কঙ্র আনা খুবই কষ্টকর হঙ্য় সগ ।আর সচষ্টা কর  না ব্ল্যাক বু । 

এবার সস ইড়ি ইড়ি কঙ্র উপঙ্র উঠা শুরু কর । 
ইড়েমঙ্ধয এক কষ্ট ড়গঙ্য় আঙ্রক কষ্ট সদখা ড়দ ।োর বহনো আঙ্গর 

সচঙ্য় অঙ্নক স্বড়স্তকর হঙ্ ও ড়সঙ্ল্কর সরু কডয োঙ্রর চাঙ্প বািুঙ্ে বঙ্স 
যাড়ে ।ঙ্যন বািুর সপড়শ সকঙ্ে দু’োগ হঙ্য় যাঙ্ে োর।ড়চৎকার কঙ্র কাাঁদঙ্ে 
ইো করড়ি  োর।েবু দাাঁঙ্ে দাাঁে সচঙ্প সস গাি সবঙ্য় উপঙ্র উঠড়ি । 

যখন ব্ল্যাক বু  গািড়ে আাঁকঙ্ি ধঙ্র ডা ড়েঙ্ে সঘািার মে উঙ্ঠ 
বস ,েখন োর মঙ্ন হঙ্ া সুর সচঙ্য় বি ড়বিয় োর িীবঙ্ন আঙ্সড়ন।এর সচঙ্য় 
বি সাহাযয আিাহ োঙ্ক আর সকানড়দন কঙ্রনড়ন। 
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কুকুর দু’ড়ে সক েুঙ্  সস ডাঙ্  বড়সঙ্য় ড়দ ।উপঙ্র উঙ্ঠ যাওয়া গাচড়ের 
সাঙ্ে শক্ত কঙ্র বাাঁধ  কুকুর দু’ড়ের সচন। 

সবশ সমাো ডা ।আরাঙ্মই বসা সগ । 
ঘাঙ্ম সস সগাস  কঙ্র সিঙ্ ড়ি ,ড়পঙ্ঠ ঝু াঙ্না বযাগ দুড়ে নাড়মঙ্য় রাখঙ্  

আরাম পাওয়া সযে।ড়কন্তু বযাগ দু’ড়ে সক ড়বড়েন্ন করঙ্ে চাই  না।একড়ে বযাগ 
আহমদ মুসার।যা মহামু যবান আমানে োর কাঙ্ি। 

ড়সংহড়ে েখনও নীঙ্চ সিাঙ্ধ সগাাঁ সগাাঁ করড়ি ।শব্দ শুঙ্নই বুঝা যাড়ে  
গাঙ্ির চারড়দঙ্ক চক্কর ড়দঙ্ে সস।  

এই সময় খুব কাঙ্ি প্রায় এক সাঙ্ে দুইড়ে মাড়ে িাোঙ্না গিযন শুনঙ্ে 
সপ  ব্ল্যাক বু ।বুকো আবার নেুন কঙ্র সকাঁঙ্প উঠ  ব্ল্যাক বুঙ্ র।েঙ্য় েঙ্য় নীঙ্চ 
োকা  সস। 

ড়নঙ্চ এখন একড়ের িায়গায় ড়সংহ ড়েড়টে।আরও আসঙ্ব নাড়ক? 
ব্ল্যাক বুঙ্ র রােো সকঙ্ে সগ  ড়নঘুযম এবং আেংঙ্কর মঙ্ধয ড়দঙ্য়।িসযা 

হঙ্য় সগঙ্  চারো ড়সংহ প্রায় এক সংঙ্গই চঙ্  সগ ।ঙ্রাষ কষাড়য়ে সচাঙ্খ ওঙ্দর 
ওপঙ্র োকাঙ্না এবং রাি যাোর মে ওঙ্দর োড়রড়ক্ক চাঙ্  চঙ্  যাওয়া সচঙ্য় 
সচঙ্য় সদখ  ব্ল্যাক বু । 

পুবড়দঙ্ক একেু দূঙ্র রাস্তার ড়দঙ্ক োকাঙ্  বুঝা যাঙ্ে সূযয সবশ উপঙ্র 
উঙ্ঠঙ্ি।ড়কন্তু গাি সেঙ্ক নামঙ্ে সাহস সপ  না।ড়কন্তু পরক্ষঙ্ণ্ই োর ড়শড়ক্ষে দুই 
কুকুঙ্রর কো মঙ্ন পি ।োব ,ওরাই সো োর বযঙ্রাড়মোর।ওঙ্দর আচরণ্ 
সেঙ্কই বুঝা যাঙ্ব আঙ্শপাঙ্শ শ্ত্রত্রু আঙ্ি ড়কনা। 

‘েম, েড়ম সদখড়ব সব ড়ঠক আঙ্ি ড়কনা।’বঙ্  ব্ল্যাক বু  কুকুর দু’ড়েঙ্ক 
নাড়মঙ্য় ড়দ  মাড়েঙ্ে।ব্ল্যাক বুঙ্ র েম ও েড়ম মাড়েঙ্ে সনঙ্ম চারড়দঙ্ক গিাগড়ি 
ড়দঙ্য় ড়নড়িঙ্ন্ত আনন্দ প্রকাশ কর । 

ব্ল্যাক বু  ড়নড়িঙ্ন্ত সনঙ্ম এ  মাড়েঙ্ে। 
িগ  সেঙ্ক সবড়রঙ্য় সিঙ্কর ধাঙ্র বঙ্স ব্ল্যাক বু  বযাগ সেঙ্ক খাবার 

সবর কঙ্র ড়কিু ড়নঙ্ি সখ , ড়কিু োর েম েড়মঙ্ক খাওয়া । 
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োরপর বেরী হঙ্য় োকা  পঙ্ের ড়দঙ্ক।সঙ্ া সপ িঙ্ে আরও সত্তর-
আড়শ ড়কঙ্ াড়মোর রাস্তা পাড়ি ড়দঙ্ে হঙ্ব।ড়কোঙ্ব? 

বারবাঙ্রড়ে ও সঙ্ া’-এর মঙ্ধয বাস সাড়েযস হয়ঙ্ো আঙ্ি।ড়কন্তু ড়ক কঙ্র 
িানঙ্ব োর সময়ো।বাঙ্সর িঙ্ে অড়নড়িে বঙ্স সেঙ্ক আঙ্রকড়ে রাঙ্ের 
মুঙ্খামুড়খ সস হঙ্ে চায় না।বযড়ক্তগে গাড়িও যাোয়াে কঙ্র সু পঙ্ে।ঙ্সো আরও 
অড়নড়িে। 

নদীর কোও োব  ব্ল্যাক বু ।এ অিঙ্  নদী পঙ্েই সবশী যাোয়াে 
হয়।বযড়ক্তগে সন কা,োিা সন কা,বযবসাঙ্য়র সন কা ইেযাড়দ অঙ্নক ধরঙ্ণ্র 
সন কা রঙ্য়ঙ্ি।োিািা নদী পঙ্ে কাঙ্ঠর সে ার রঙ্য়ঙ্ি বযাপক প্রচ ন।শহঙ্রর 
বাইঙ্রর এ াকার মানুষ অড়ধকাংশ সক্ষঙ্ে কাঙ্ঠর সে াই বযবহার কঙ্র োঙ্ক। 

সহাঁঙ্ে অঙ্নক পে চ  ।কে বার আকু োঙ্ব সপিঙ্ন োকা ,গাড়ির 
সকান ড়চি সনই। 

গাড়ির কো এক সময় েুঙ্ ই ড়গঙ্য়ড়ি  ব্ল্যাক বু ।হঠাৎ ইড়েঙ্নর 
পড়রড়চে শঙ্ব্দ সপিন ড়িঙ্র োকা  সস। 

সদখ  একো মাইঙ্িাবাস আসঙ্ি।কাঙ্ি এঙ্  সদখ  দু’একিন কৃষ্ণাগ 
আঙ্ি,আর সবাই সশ্বোংগ।োরা সরকাঙ্রর উন্নয়ন ড়বঙ্শষজ্ঞ হঙ্ব,নয়ঙ্ো হঙ্ব 
পযযেক। 

আশায় বুক সবঙ্ধ ব্ল্যাক বু  হাে েু   ওঙ্দর োমাবার িঙ্ে।ড়কন্তু 
সশ্বোংগ ড্রাইোর একবার সচাখ েুঙ্  োড়কঙ্য় সবপঙ্রায়াোঙ্ব চঙ্  সগ । 

সযেুকু আশার আঙ্ া জ্বঙ্  উঙ্ঠড়ি  ব্ল্যাক বুঙ্ র মঙ্ন ো আবার দপ 
কঙ্র ড়নঙ্ে সগ । 

আবার সসই চ া শুরু হঙ্ া োর। 
আবার গাড়ির শঙ্ব্দ সপিঙ্ন ড়িঙ্র োকা  ব্ল্যাক বু । 
সদখ  একো িীপ আসঙ্ি। 
কাঙ্ি এঙ্  সদখ  পুড় ঙ্শর িীপ। 
পুড় ঙ্শ সকান সেিাঙ্  সযঙ্ে চায় না ব্ল্যাক বু । োই ড়ঠক কর  িীপড়ের 

সকান সাহাযয চাইঙ্ব না ব্ল্যাক বু । 
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ড়কন্তু ব্ল্যাক বু ঙ্ক ড়বড়িে কঙ্র ড়দঙ্য় পুড় ঙ্শর িীপড়ে এঙ্স ব্ল্যাক বুঙ্ র 
পাঙ্শ দাাঁড়িঙ্য় সগ । 

মনো ধক কঙ্র উঠ  ব্ল্যাক বুঙ্ র। ঘেনা সো পুড় শ ড়নিয়ই সের 
সপঙ্য়ঙ্ি,  াশগুঙ্ া সো ওখাঙ্নই পঙ্ি আঙ্ি। োঙ্ক পুড় শ সঙ্ন্দহ করঙ্ি নাড়ক। 
আো আড়ম সকাঙ্েঙ্ক এ াম, এ অবিা সকন, এসব ড়িজ্ঞাসা করঙ্  ড়ক িবাব 
সদব? 

পুড় ঙ্শর গাড়ি দাাঁিাবার সাঙ্ে সাঙ্ে ব্ল্যাক বু ও দাাঁড়িঙ্য় সগঙ্ি। 
 াি ড়দঙ্য় নাম  একিন পুড় শ অড়িসার। িীঙ্প একমাে সসই। 
অবশ্য ড্রাইড়েং ড়সঙ্ে সয আঙ্ি সসও পুড় ঙ্শর ইউড়নিরম পরা। অেযাৎ 

সগর পুড় শ। 
পুড় শ অড়িসারড়ে কৃষাংগ। োর দৃড়ষ্ট কুকুর দু’ড়ের ড়দঙ্ক। স াঙ্ে োর 

সচাখ দু’ড়ে চক চক করঙ্ি। পুড় ঙ্শর সচাখ না সচনার কো নয়। কুকুর দু’ড়ের 
চাহড়ন সদঙ্খই বুঝঙ্ে সপঙ্রঙ্ি ও দু’ড়ে সসানার েুকরা। দু যে িাঙ্ের ড়শকারী 
কুকুর। 

‘সক েুই?’ পুড় শ এমনোঙ্ব কোড়ে ড়িঙ্জ্ঞস কর  সযন ব্ল্যাক বু  সকান 
বি আসামী। 

‘আড়ম.........’ 
ব্ল্যাক বু ঙ্ক কো সশষ করঙ্ে না ড়দঙ্য় পুড় শ অড়িসারড়েই আবার 

ব  , ‘কুকুর দু’ড়ে সকাোয় সপড় ?’ 
‘আমার। আড়ম ........’ 
ব্ল্যাক বু ঙ্ক োড়মঙ্য় ড়দঙ্য় ব   পুড় শ অড়িসারড়ে, ‘বুঙ্ঝড়ি রহস্য 

একো আঙ্িই। সসো আমরা সদখব। কুকুর দু’ড়ে আমাঙ্ক ড়দঙ্য় সদ।’ 
বঙ্  পুড় শ অড়িসারড়ে ব্ল্যাক বুঙ্ র হাে সেঙ্ক কুকুর দু’ড়ের সচন সকঙ্ি 

ড়নঙ্ে সগ । 
ব্ল্যাক বু  একেু ড়পিঙ্ন সঙ্র সগ । ব  , ‘না সদব না।’ 
‘ড়দড়ব না?’ বঙ্  পুড় শ অড়িসার সবঙ্ের খাপ সেঙ্ক ড়রে বার সবর 

কঙ্র ব্ল্যাক বুঙ্ র বুক বরাবর েুঙ্  ধর । 
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মুহূঙ্েয ঘঙ্ে সগ  ঘেনা। 
হঠাৎ কুকুর দু’ড়ে, েম ও েড়ম, পুড় শ অড়িসারড়ের দু’পাশ সবঙ্য় 

দু’পাঙ্য়র উপর ের ড়দঙ্য় উঙ্ঠ দাাঁড়িঙ্য় বাঙ্ঘর গিযন কঙ্র উঠ । োঙ্দর মুঙ্খর 
ড়বশা  হা সদঙ্খ মঙ্ন হঙ্ া এই বুড়ঝ োরা কামঙ্ি ধরঙ্ব পুড় শ অড়িসারড়ের 
গ া। 

ঘেনার আকড়িকোয় ড়বমঢ়ূ হঙ্য় পঙ্িড়ি  পুড় শ অড়িসারড়ে। 
পরক্ষঙ্ণ্ই ড়নঙ্িঙ্ক সামঙ্  ড়নঙ্য় হাঙ্ের ড়রে বারড়ে সিঙ্  ড়দঙ্য় ব  , ‘ড়ঠক 
আঙ্ি সোঙ্দর প্রেুঙ্ক ড়কিু ব ব না।’ 

ডরে বার সিঙ্  সদয়ার সংঙ্গ সংঙ্গই কুকুর দু’ড়ে পুড় শ 
অড়িসারড়েঙ্ক সিঙ্ি ড়দঙ্য় সঙ্র দাাঁিা  এবং সিঙ্  সদয়া ড়রে বারড়ে মুখ ড়দঙ্য় 
কামঙ্ি ধঙ্র েম ও েড়ম দু’ড়েই ড়গঙ্য় ব্ল্যাক বুঙ্ র কাঙ্ি বঙ্স পি ।  

ড়কিুক্ষণ্ স্তড়ম্ভে হঙ্য় দাাঁড়িঙ্য় োক  পুড় শ অড়িসারড়ে। োরপর সহঙ্স 
উঠ । ব  , ‘কংগ্রাচুঙ্ শন সোমাঙ্ক। সোমার কুকুর দু’ড়ে খুবই োঙ্ া।’ 

‘আড়ম দু”ড়খে, আপনার প্রড়ে সবয়াদড়ব কঙ্রঙ্ি েম ও েড়ম।’ বঙ্  ব্ল্যাক 
বু  েঙ্মর মুখ সেঙ্ক ড়রে বারড়ে ড়নঙ্য় কাপঙ্ি মুঙ্ি ো সিরে ড়দ  পুড় শ 
অড়িসারঙ্ক। 

‘না, ওো সবয়াদড়ব নয়। প্রেুর পঙ্ক্ষ যা করা দরকার োই ওরা কঙ্রঙ্ি। 
সড়েয আড়ম মুগ্ধ।’ 

‘ধেবাদ। আপড়ন বুড়ঝ পশুঙ্দর খুব োঙ্ াবাঙ্সন?’ 
‘বুড়িমান পশুঙ্দর আমার খুব োঙ্ া  াঙ্গ। ড়বঙ্শষ কঙ্র ড়শকারী কুকুর। 

ওরা মানুঙ্ষর সচঙ্য় হািার গুণ্ সবশী ড়বশ্বস্ত ও উপকারী।’ 
বঙ্  একেু সেঙ্ম আবার ড়িজ্ঞাসা কর  পুড় শ অড়িসারড়ে, ‘সক েুড়ম? 

সকাোয় যাে এোঙ্ব?’ 
সমস্যায় পি  ব্ল্যাক বু । োর মুসড় ম নামো প্রকাশ করা ড়ঠক হঙ্ব না। 

আবার ব্ল্যাক বু  নামো কাউঙ্ক ব ার মে নয়, এ ধরঙ্নর নাম সকান আড়ফ্রকান 
সস্বোয় গ্রহণ্ কঙ্র না। 
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হঠাৎ ব্ল্যাক বুঙ্ র মঙ্ন পি  োর দাদার নাম। ‘কমটড কািা’, োর 
দাদা, সংঘ নদী েীঙ্রর ‘সঙ্ া’ গ্রাম (যা আি বন্দর) সেঙ্ক হাড়রয় ড়গঙ্য়ড়ি  দাস 
বযবসায়ীঙ্দর হাঙ্ে ধরা পঙ্ি। সসই কমটড কািা যড়দ আি ‘সঙ্ া’সে ড়িঙ্র যায় 
সকমন হয়? 

ব্ল্যাক বু  ব  , ‘আমার নাম ‘কমটড কািা’। যাড়ে ‘সঙ্ া’। 
‘ড়ক নাম ‘কমটড কািা?’ পুড় শ অড়িসারড়ে সযন ড়বড়িে হঙ্ া নামোয়। 

সযন নামো োর কাঙ্ি পড়রড়চে। 
‘ড়ি।’ ব   ব্ল্যাক বু । 
পুড় শ অড়িসারড়ে েৎক্ষণ্াৎ সকান কো ব   না। সযন সস একেু 

আনমনা হঙ্য় পঙ্িড়ি । 
কঙ্য়ক মুহূেয পঙ্র মুঙ্খ হাড়স সেঙ্ন ব  , ‘নামো সুন্দর। আসঙ্িা 

সোঙ্েঙ্ক এোঙ্ব?’ 
‘ইয়াউড়টড সেঙ্ক। গাড়ি অচ  হঙ্য় পিায়। গাড়ি সিঙ্ি ড়দঙ্য় হাাঁেড়ি এবং 

গাড়ি সখাাঁি করড়ি সঙ্ া যাবার।’ 
পুড় শ অড়িসারড়ের সচাখ হঠাৎ েীক্ষè হঙ্য় উঠ । ব  , ‘গাড়িো 

সকাোয় নষ্ট হঙ্য়ঙ্ি?’ 
‘কাঙ্দ ীর েীঙ্র।’ 
‘কঙ্ব?’ 
‘গেকা ।’ 
‘কা  সেঙ্ক হাাঁেঙ্িা?’ 
‘হ্াাঁ।’ 
‘রাঙ্ে সকাোয় ড়িঙ্ ?’ 
‘গাঙ্ি।’ 
একেু োব  পুড় শ অড়িসারড়ে। োরপর ব  , আড়ম ‘সঙ্ া’ যাড়ে। 

আমার সাঙ্ে সযঙ্ে পার।’ 
‘ধেবাদ। অসংখয ধেবাদ।’ ব্ল্যাক বুঙ্ র কোর মঙ্ধয হৃদয় ড়নঃসৃে 

কৃেজ্ঞো ঝঙ্র পি , ‘ওঙ্য় কাম। উঙ্ঠ পঙ্িা গাড়িঙ্ে।’ 
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বঙ্  পুড় শ অড়িসারড়ে ড্রাইোঙ্রর পাঙ্শর ড়সঙ্ে ড়গঙ্য় উঠ । 
পুড় শ অড়িসারড়ে ‘সঙ্ া’র পুড় শ সুপার। সসখানকার সঙ্বযাচ্চ পুড় শ 

অড়িসার। নাম িাগুয়াস মযাকা। 
ব্ল্যাক বু  িীঙ্পর সপিঙ্নর ড়সঙ্ে উঙ্ঠ বস  োর েম ও েড়মঙ্ক ড়নঙ্য়। 
গাড়ি িােয ড়ন । 
চ ঙ্ে শুরু কর  িীপড়ে। 
‘েুড়ম সঙ্ াঙ্ে সকাোয় যাঙ্ব?’ 
‘সকান সহাঙ্েঙ্  উঠব।’ 
উত্তঙ্র িাগুয়াস মযাকা ড়কিু ব   না। োর দৃড়ষ্ট প্রসাড়রে হঙ্ া সামঙ্ন। 
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৫ 
‘সঙ্ া’ বন্দঙ্রর সশ্বোংগ কঙ্ ানীর মধযখাঙ্ন সুন্দর একড়ে দু’ে া 

বাড়ি। 
বাড়িো িঙ্িযর। 
আহমদ মুসাঙ্ক ব্ল্যাক িঙ্সর সনো সগাঙ্ির সয স াকড়ে বন্দী কঙ্র 

এঙ্নড়ি , এ োরই বাড়ি। বাড়ি ড়ঠক নয়। এো ব্ল্যাক িস- এর িানীয় অড়িস। 
ড়নঙ্চর ে ায় অড়িস রুম এবং ব্ল্যাক িস- এর বযবহৃে অোে ঘর। দু’ে ায় 
ব্ল্যাক িস- এর সঙ্ া’র প্রধান িিয োর স্ত্রী এবং একড়ে সমঙ্য় ড়নঙ্য় োঙ্ক। 

েখন রাে আেো। 
ড়নঙ্চর ে ায় একো দরিা ড়বড়শষ্ট িানা া ড়বহীন একো ঘর। 
এই ঘঙ্রই আহমদ মুসা বন্দী আঙ্ি। 
হাঙ্ে খাবার একো পযাঙ্কে এবং পাড়নর একো সবাে  ড়নঙ্য় িিয এঙ্স 

দরিার সামঙ্ন দাাঁিা । 
সপিঙ্ন পাঙ্য়র শব্দ শুঙ্ন োড়কঙ্য় সদখ  স্ত্রী এড় িাঙ্বে এবং সমঙ্য় 

সমরী। ব  , ‘সোমরা আবার সকন?’ 
‘ক্ষড়ে আঙ্ি ড়ক?’ ড়িজ্ঞাসা করঙ্ া এড় িাঙ্বে িিযঙ্ক। 
‘ক্ষড়ে সনই। ড়কন্তু বন্দীঙ্ক ড়নঙ্য় আমরা ড়বপঙ্দ আড়ি। বন্দী পড়রচয় না 

সদয়া পযযন্ত খাবার সদয়ার হুকুম সনই। চড়ব্বশ ঘটো সগ  োর পড়রচয় সস সদয়ড়ন। 
এঙ্সড়ি আবারও সচষ্টা কঙ্র সদড়খ। না হঙ্  খাবার আবার সিরে যাঙ্ব। সোমাঙ্দর 
এ সঙ্ব না োকাই ো । ড়বঙ্শষ কঙ্র সমঙ্য়োর।’ 

‘ড়কন্তু সমঙ্য়োঙ্কই সো রাখা যাঙ্ে না। সস সো সোমাঙ্দর পড় ড়েক্স 
সবাঙ্ঝ না। বন্দীর কো োর মুখ সেঙ্ক যাঙ্ে না।’ 

িিয ড়কিু ব   না। ঘুঙ্র দাাঁড়িঙ্য় দরিার ড়দঙ্ক এগুঙ্ া। 
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দরিার ড়বরাে ো া িািাও দরিার মাঝামাড়ঝ অংঙ্শ দরিার পািার 
গাঙ্য় একো ো া ঝু ঙ্ি। ওো একো িানা া। বন্দীর সাঙ্ে কো ব া, োঙ্ক 
খাবার সদয়া ইেযাড়দ করাঙ্নই এ িানা ার বযবিা। 

িিয িানা া খু  । 
সেেঙ্র ড়িঙ্ র একো খাড়েয়ায় শুঙ্য় ড়ি  আহমদ মুসা। 
পাঙ্শই একো সচয়ার ড়ি  সসো ড়নঙ্য় িানা ার সামঙ্ন বস  িিয। 
আহমদ মুসার মুখো ম্লান। ড়কন্তু োঙ্ে হাড়স িুঙ্ে উঠ  িিযঙ্দর সদঙ্খ। 
আহমদ মুসা সেেঙ্র সেেঙ্র অলধযযয হঙ্য় উঙ্ঠঙ্ি। ক্ষুধার জ্বা ায় নয়, 

পাাঁচ ড়দঙ্নর ২ো ড়দন অেযহীন োঙ্ব চঙ্  সযঙ্ে সদঙ্খ। আহমদ মুসা বড়ন্দত্বঙ্ক 
এক অঙ্েয আিাহর একো দয়া ড়হঙ্সঙ্বই গ্রহন কঙ্রড়ি । মুড়িম সনেৃত্ববৃন্দ সক 
ব্ল্যাক িস সকাোয় বড়ন্দ কঙ্র সরঙ্খঙ্ি োর কো উিার করা দরকার। ড়কন্তু এখন 
ো সম্ভব হয় ড়ন। 

িিয সচয়াঙ্র বঙ্স মুখ সখা ার আঙ্গ আহমদ মুসা ই কো শুরু কর । 
ব  , ‘ওঙ্য়  কাম, খুব ো  আড়ি।’  

আো স াক ে েুড়ম। চড়ব্বশ ঘণ্টা সখঙ্ে পাওড়ন। ব ি ো  আড়ি। 
োহঙ্  সোমার খারাপ সকানো? ‘ব   িিয।  

‘না সোমারা ো  সরঙ্খি আমাঙ্ক। সোমাঙ্দরঙ্ক এমন বন্দীখানা অ ে 
আঙ্ি সযখাঙ্ন বড়ন্দঙ্দরঙ্ক ড়নড়রদ্রশ্ত সময় হেযা করা হয় পয়িনাস গযাস বযবহার 
কঙ্র।’  

হাস  িিয। ব  ।’ ও েুড়ম সবামাসা’র মাঙ্বাইড়ডং বন্দীখানার কো 
ব ি? ওো একো ড়বঙ্শষ বযাবিা। 

আহমদ মুসা উত্তর শুঙ্ন কানঙ্ক ড়বশ্বাস করঙ্ে পারঙ্ি না। এে বি 
সাংঘাড়েক কো িিয ড়দঙ্য় ড়দ । আিঙ্কর প্রেম েীরই অবযেয। আিাহর শুড়িয়া 
আদায় কর  মঙ্ন মঙ্ন। ব  , ‘ড়বঙ্শষ বযাবিা সকন?’  

‘ওখাঙ্ন আঙ্ি সব ড়বশ্বড়বখযাে স াক। োই বযাবিা ও ড়বশ্বড়বখযাে। 
একো এক্সঙ্পড়রঙ্মটে ও ‘।  

‘এক্সঙ্পড়রঙ্মটে?’  
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‘হ্াাঁ। একো সিা পয়িনাস গযাস এয়ারকড়টডশন এর সাঙ্ে সসে করা 
হয়। গযাস ড়মোঙ্র সয সময় ড়নড়দযষ্ট করা হঙ্ব, সস অনুসাঙ্র গযাস এয়ারকড়টডশন 
এর উইটড ওঙ্য়ঙ্ের সাঙ্ে িড়িঙ্য় পঙ্ি। ড়যড়ন ড়নড়দযষ্ট সময় ধঙ্র ঐ গযাস গ্রহন 
করঙ্বন, ড়েড়ন ঐ ড়নড়দযষ্ট সমঙ্য়র মঙ্ধয মারা যাঙ্বন। ‘ 

‘সোমার পুড় সঙ্ক েয় কঙ্রা না।?’ স াঙ্কশনঙ্ক সস্পড়সড়িক করার 
উঙ্েঙ্শ প্রে কর  আহমদ মুসা।  

‘সহা সহা কঙ্র হাস  িিয। ব  , ‘ব্ল্যাক িস কড়চ সখাকা নাড়ক? একো 
বাইঙ্ব  সসাসাইড়ের আিাঙ্  সযোঙ্ব সয বযবিা করা হঙ্য়ঙ্ি, ো পুড় ঙ্শর বাবার 
ও সাধয সনই সয খুঙ্ি সবর কঙ্র।’  

কো সশষ কঙ্রই িিয ব  ,’ ওসব যাক। এখন ব , ‘েুড়ম সক? েুড়ম 
আমাঙ্দর ড়কিু িান সদখড়ি।’  

আহমদ মুসা মঙ্ন মঙ্ন আিাহর শুড়িয়া আদায় কর । ড়ঠকানা র অন্তে 
ড়েনো িু পাওয়া সগঙ্ি, িা োর কাঙ্ি চাওয়ার সচঙ্য় সবড়শ মঙ্ন হঙ্ে। ব্ল্যাক 
িঙ্সর এ স াকো ড়নড়িে আি ড়দ  সখা া মুঙ্ড আঙ্ি। আর  ক্তার ড়স্ত্র অ সমঙ্য় 
শুরু সেঙ্কই োর প্রড়ে সহানুেূড়েশী  মঙ্ন হঙ্য়ঙ্ি।  

‘আমার পড়রচয় সদবার ড়কিু সনই। োকঙ্  সোমরাই সযাগাি করঙ্ব।’ 
হাড়শ মুঙ্খ ব   আহমদ মুসা।  

‘ড়কন্তু মঙ্ন সরখ, পড়রচয় না ড়দঙ্  সোমার খাবারও সনই।’  
‘সোমাঙ্ক ড়েড়েশ বঙ্  মঙ্ন হয়। বন্দীর সাঙ্ে বুড়ঝ এই আচরণ্ করঙ্ে 

হয়?’  
‘এো ড়েড়েশ বন্দীখানা নয়। সকমন কঙ্র িানঙ্  আড়ম ড়েড়েশ?’  
‘সোমার িরাড়স উচ্চারণ্ ড়েড়েশ সদর মে। ‘ 
‘পড়রচয় ড়দঙ্  ক্ষড়ে ড়ক? িািা যখন পাে না, েখন পড়রচয় সগাপন কঙ্র 

 াে ড়ক?’ 
‘ াে - ক্ষড়ে োবড়ি না। আড়ম সোমাঙ্দরঙ্ক কন সহঙ্যাড়গো 

করঙ্বানা।’ 
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‘সোমার আর সোগাড়ন্ত আঙ্ি।’ উঙ্ঠ দাাঁিা  িিয। োর মুখ সিাঙ্ধ  া  
হঙ্য় উঙ্ঠঙ্ি।  

খাবাঙ্রর পযাঙ্কে অ পাড়নর সবাে  হাঙ্ে ড়নঙ্ে যাড়ে ।  
িঙ্িযর ড়স্ত্র এড় িাঙ্বে সিা সমঙ্র খাবার পযাঙ্কে অ পাড়নর সবাে ো 

েুঙ্  ড়নঙ্য় ব  , ‘েুড়ম যাও আ সঙ্বর বযাবিা আড়ম করড়ি।’  
‘এড় িা েু  করি। আড়ম িাড়ন েুড়ম ড়ক করঙ্ব। ড়কন্তু সশান,এ খাদয 

আমাঙ্দর নয়, আমাঙ্দরঙ্কও ইড়ন সমহমান নন। সুেরাং ড়নয়ঙ্মর বাইঙ্র আমরা 
ড়কিু করঙ্ে পাড়র না। ‘বঙ্  িিয খাবার পযাঙ্কে এবং পাড়নর সবাে  সনবার িে 
হাে বািা  এঙ্ িাঙ্বে এর ড়দঙ্ক। এড় িাঙ্বে স্বামীঙ্ক ো না ড়দঙ্য় িানা া 
ড়দঙ্য় খাদয অ পানীয় ঘঙ্রর সেেঙ্র িুঙ্ি মার । আহমদ মুসাঙ্ক  ক্ষয কঙ্র 
ব  , ‘এ সঙ্বর িে দুঃড়খে, আপড়ন দয়া কঙ্র সখঙ্য় সনঙ্বন।’  

িিয স্তড়ম্ভে হঙ্য় ড়গঙ্য়ড়ি । ড়েে কঙ্ন্থ ব  , ‘িান এড় িা, সোমার 
খামঙ্খয়া ীপনার দায় আমার উপর বেযায়।’  

এড় িাঙ্বে উত্তর ড়দঙ্ে একেু সময় ড়নড়ে ।  
ইড়েমঙ্ধয আহমদ মুসা খাড়েয়া সেঙ্ক উঙ্ঠ খাবাঙ্রর পযাঙ্কে অ পাড়নর 

সবাে  সমঙ্ঝ সেঙ্ক কুাঁড়িঙ্য় ড়নঙ্য় িঙ্  এ  িানা ায়। িঙ্িযর ড়দঙ্ক খাবাঙ্রর 
পযাঙ্কে অ পাড়নর সবাে  িুঙ্ি ধঙ্র ব  , ‘ড়নন, ড়কিু মঙ্ন করঙ্বননা। সমঙ্য়রা 
সো মূ ে মা। োঙ্দর মন নরম।’  

বঙ্  আহমদ মুসা িড়ম্ভে এড় িাঙ্বে এর ড়দঙ্ক সচঙ্য় ব  , ‘আপনাঙ্ক 
ধেবাদ সবান। কষ্ট পাঙ্বন না। এমন না সখঙ্য় োকার অেযাস আঙ্ি আমার। ‘ 

আহমদ মুসা খাড়েয়ায় ড়িঙ্র এঙ্স আবার শুঙ্য় পি ।  
মুহূেয সদড়র না কঙ্র সমঙ্য়র হাে ধঙ্র এড় িাঙ্বে ড়সাঁড়ি ড়দঙ্য় উপঙ্র উঙ্ঠ 

চঙ্  সগ । অপমান অ যন্ত্রণ্ায় োর মুখো অস্বাোড়বক রুপ ড়নঙ্য়ঙ্ি।  
িিয খাবাঙ্রর পযাঙ্কে এবং পাড়নর সবাে  ড়নঙ্য় ড়কিুক্ষণ্ হেেঙ্ম্বর মে 

দাড়রঙ্য়ড়ি । োর মঙ্নও যন্ত্রণ্া। একিন বন্দীর মানড়বকোর কাঙ্ি সস সহঙ্র 
সগ । সকান বড়ন্দ এমন হয়, এই প্রেম সস ো সদখ ।  
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আবার োব , সস সো িিয নয়। সস সো ব্ল্যাক িস এর একিন 
দাড়য়ত্বশী । মঙ্নর দুবয ো সঝঙ্ি সিঙ্  সদবার সচষ্টা কঙ্র সসও ড়সাঁড়ির ড়দঙ্ক পা 
বািা  উপঙ্র উঠার িে।  

পরখঙ্নই আবার ঘুঙ্র দাাঁিা । োব , খাবার পযাঙ্কে এড় িাঙ্বে োর 
হাঙ্ে সদখঙ্  কষ্টো োর আরও বািঙ্ব।  

ড়িঙ্র এঙ্স িিয িানা ার কাঙ্ি দাাঁিা । আহমদ মুসা  ক্ষয কঙ্র ব  , 
‘খাবার নাও, এস।’  

‘আপনাঙ্দর নীড়ের সখ াপ হঙ্ব।’  
‘ো হঙ্ব। ড়কন্তু কে আইনই সো সেঙ্ঙ োড়ক। একো ো  কাঙ্ি না হয় 

োঙ াম আবার।’  
‘এো আমার প্রড়ে করুনা, না স্ত্রীঙ্ক সান্ত্বনা সদয়ার িে? ‘ 
হাস  িিয। ব  , ‘েুড়ম সক িাড়ন না। ড়কন্তু আর দুশ বন্দীর মে সয নও 

ো পড়রষ্কার। ‘ 
একেু োম । আবার শুরু কর , ‘ড়স্ত্রর প্রড়ে সান্ত্বনা এো।’  
‘োহঙ্  ড়নঙ্ে পাড়র।’  
‘সকন? ‘ 
‘আড়ম চাই না আমার কারঙ্ন আপনাঙ্দর মঙ্ধয সকান মোন্তর ঘেুক।’  
‘েুড়ম আমাঙ্দর চারিন স াকঙ্ক খুন কঙ্রি। ড়কন্তু সোমাঙ্ক সদঙ্খ সো 

খুড়ন মঙ্ন হয় না। সকন আমাঙ্দর স াকঙ্ক অনুসরণ্ কঙ্রড়িঙ্ ? ‘ 
‘সবই িানঙ্ব এক সময়। ধেবাদ।’ বঙ্  আহমদ মুসা খাবার অ পাড়ন 

ড়নঙ্য় োর খাড়েয়ায় সিরে এ ।  
িিয উঙ্ঠ সগ  উপঙ্র।  
ড়সাঁড়ি ড়দঙ্য় উঙ্ঠই ড্রইং রুম। 
ড্রইং রুঙ্মর সসািায় বঙ্স আঙ্ি এড় িাঙ্বে। োর পাঙ্শই সমড়র। সমরীর 

পাঙ্শর সসািায় বসঙ্ে বসঙ্ে িিয ব  , ‘খুড়শ সো এড় িা, খাবার ড়দঙ্য় 
এঙ্সড়ি।’  
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হোে এড় িাঙ্বঙ্ের দু সচাখ সেঙ্ক দু সিাাঁো অশ্রু গড়িঙ্য় পি । ব  , 
‘আমার বািাবাড়ি িে আড়ম দুঃড়খে। স াকড়ে সযই হন, ড়েড়ন আমার স্বামীঙ্ক 
নেুন িীবন ড়দঙ্য়ঙ্িন। উড়ন ড়ট্র্গার ড়েপঙ্ে যাড়েঙ্ ন, সমরী সোমার সামঙ্ন 
দাড়িঙ্য় অনুরধ করায় ড়ট্র্গার ড়েড়ন ড়েঙ্পন ড়ন। সিাট্ট বাচ্চার কো ড়েড়ন শুঙ্নঙ্িন। 
আড়ম সারা িীবন কৃেজ্ঞ োকব োর প্রড়ে।  

‘স াকো ো  আবু্ব। ‘ব   সমরী মাঙ্য়র সকাঙ্  মুখ গুঙ্ি।  
‘আমার খুব খারাপ  াগঙ্ি, ড়েড়ন ড়রেল্বার নামাঙ্ ন, আর েুড়ম োঙ্ক 

গুড়  করঙ্ । সঙ্র না দাাঁিাঙ্  োর বুঙ্ক গুড়   াগে। িীবন রক্ষার ড়বড়নমঙ্য় ড়েড়ন 
িীবন ড়দঙ্ে বঙ্সড়িঙ্ ন।’  

‘েুড়ম ড়ঠকই বঙ্ ি। ড়কন্তু আড়ম দাড়য়ত্ত পা ন কঙ্রড়ি মাে। ও সুঙ্যাগ 
সপে, োহঙ্  সপিন সেঙ্ক আমাঙ্দর সয চারিন আসড়ি , োরা ড়বপঙ্দ পিঙ্ো। 
সস সযমন শাপয শুোর োঙ্ে সস আমাঙ্দর গাড়ির কোর ড়নঙ্ে পারঙ্  সবাইঙ্ক 
সশষ করঙ্ে পারে।’  

‘সোমার ড়দক সেঙ্ক েুড়ম ড়ঠকই আি। ড়কন্তু োর েযাগ অ মানড়বকোর 
সকান মূ য সোমরা দাওড়ন।’  

‘সস সযো কঙ্রঙ্ি মহানুেবো। ড়কন্তু োর মূ য সদয়া আমাঙ্দর পঙ্ক্ষ 
অসম্ভব। িীবন - মৃেযু র সখ ায় সু সুঙ্যাগ সনই এড় িাঙ্বে।  

‘সোমারা োঙ্ক সিঙ্ি ড়দঙ্ে পার।’  
‘না পাড়র না। সস আমাঙ্দর স াকঙ্দর হেযা কঙ্রঙ্ি। আমাঙ্দর গাড়িঙ্ক 

অনুসরণ্ কঙ্রঙ্ি। সস আমাঙ্দর সচঙ্ন, অেচ োর সকান পড়রচয় আমরা এখনও 
পাইড়ন। ‘ 

‘উড়ন ড়নঙ্ি বাাঁচঙ্ে ড়গঙ্য়ই খুন কঙ্রঙ্িন, োর আঙ্গ সোমরা োঙ্ক সমঙ্র 
রক্তাক্ত কঙ্রি।’  

িিয সকান িবাব ড়দ  না। এড় িাঙ্বে ই আবার কো ব  , ‘োঙ্ক 
সদঙ্খ সোমার ড়ক খুড়ন মঙ্ন হয়?’  

‘এড় িা আড়ম েুড়ম ড়ক মঙ্ন কড়র ো ড়কিু আঙ্স যায় না। বাস্তঙ্ব যা 
ঘঙ্েঙ্ি, সসোই এখন বি কো। ‘ 
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‘সোমার োঙ্ক ড়ক করঙ্ব? ‘ 
‘সসো পড়রচয় উিার এর পঙ্র ড়ঠক হঙ্ব। ‘ 
‘পড়রচয় সো সস ব ঙ্ব না।’  
‘আমরা োর িঙ্ো বারবাড়রঙ্ে পাড়ঠঙ্য়ড়ি। সসখান সেঙ্ক সস িঙ্ো আি 

সকাঙ্  সগঙ্ি নাইঙ্রাড়বঙ্ে। সস বি সকউ হঙ্  োর পড়রচয় ড়শগ্রই িানা যাঙ্ব।’  
‘যাই ব , স াকো বি সকউ বঙ্ । বি সকউ না হঙ্  ওমন বি মন কার 

হয় না। আর  ড়শশুরা শত্রু ড়মত্রু খুব োিাোড়ি ড়চনঙ্ে পাঙ্র। আমাঙ্দর সমরী 
ড়বশ্বাসই কঙ্র না সয স াকো সচার-ডাকাে ড়কংবা খুড়ন।’ 

‘েুড়ম ড়ঠকই বঙ্ ি। আমার সদয়া খাবার সস ড়নে না। ড়কন্তু যখন ব  াম 
খাবারো ড়দড়ে আমার স্ত্রীঙ্ক সান্ত্বনা সদয়ার িঙ্ে েখন সস খাবার ড়নঙ্য়ঙ্ি। খুড়ন-
দসুযঙ্দর আচরণ্ এমন হয় না।’ 

‘োহঙ্  সক সস?’ 
‘সসোই সো প্রে। একড়দঙ্ক সযমন প্রশংসনীয় মানড়বকো সদখি, 

অেড়দঙ্ক সেমড়ন সস অেযন্ত দক্ষ সযািা। েুড়ম যা বঙ্ ি, সস যড়দ ড়রে বার না 
নামাে, োর পড়রকল্পনা মে চ ে, োহঙ্  সশঙ্ষর চারিনসহ সকউ আমরা 
বাাঁচোম না।’ 

‘ড়ঠক বঙ্ ি। িীবন-মৃেযুর যুঙ্ি িীবন না ড়নঙ্  িীবন ড়দঙ্ে হয়। একো 
ড়শশুর অনুঙ্রাঙ্ধ সস িীবন না ড়নঙ্য় সস িীবন সদয়ারই বঙ্ন্দাবস্ত কঙ্রঙ্ি। সুেরাং 
সদখা যাঙ্ে োর মানড়বক মনোই বি।’ 

এড় িাঙ্বে কো সশষ করঙ্েই সেড় ঙ্িান সবঙ্ি উঠ । 
িিয ড়গঙ্য় সেড় ঙ্িান ধর । 
সেড় ঙ্িাঙ্ন কো শুনড়ি  িিয। শুনঙ্ে শুনঙ্ে োর মুখোব পাঙ্ে সগ । 

সচাঙ্খ-মুঙ্খ িঙু্ে উঠ  ড়বিয় ও উঙ্ত্তিনা। 
এড় িাঙ্বেও উড়িি হঙ্য় উঙ্ঠড়ি । ড়নিয় সাংঘাড়েক ড়কিু ঘঙ্েঙ্ি। 
িিয সেড় ঙ্িান সিঙ্ি ড়দঙ্েই এড় িাঙ্বে উড়িি কঙ্টঠ ব  , ‘ড়কিু 

ঘঙ্েঙ্ি, সকান দুঃসংবাদ?’ 



কঙ্গোর কোঙ্ ো বঙু্ক  126 

 

িিয সসািায় বসঙ্ে বসঙ্ে ব  , ‘বি সুসংবাদ, সোমার িঙ্ে অবশ্য 
দুঃসংবাদ হঙ্ে পাঙ্র। স াকড়ের পড়রচয় িানা সগঙ্ি।’ 

‘িানা সগঙ্ি? সক ড়েড়ন?’ 
‘আমরা যাঙ্ক হঙ্ে হঙ্য় খুাঁিড়ি এ সসই আহমদ মুসা।’ 
‘আহমদ মুসা?’ িগঙ্ের সব ড়বিয় সযন এঙ্স সচাঙ্খ-মুখা নাম  

এড় িাঙ্বঙ্ের। 
‘হ্াাঁ। যাঙ্ক হাঙ্ে পাওয়ার িঙ্ে আমরা কে ড়ক না কঙ্রড়ি, সসই ড়কনা 

এঙ্স আমাঙ্দর বন্দীখানায় বঙ্স আঙ্ি। ঈশ্বরঙ্ক ধেবাদ।’ 
এড় িাঙ্বে সকান কো ব   না। 
িিযই কো ব  । মুখ েরা হাড়স ড়নঙ্য় ব  , ‘িান, নেুন বস সাইরাস 

ড়শরাক আমাঙ্ক অড়েনন্দন িাড়নঙ্য়ঙ্ি। ড়নিয় আমাঙ্দর প্রঙ্মাশন হঙ্ব। অবশ্যই 
ইউঙ্রাঙ্পর বি শহঙ্র আড়ম সপাড়িং পাব।’ 

এড় িাঙ্বে ড়নবযাক বঙ্স। িঙ্িযর কো োর কাঙ্ন যাঙ্ে, ড়কন্তু সকান 
প্রড়েড়িয়া সনই। 

িিযই আবার মুখ খু  । ব  , ‘নাইঙ্রাড়ব সেঙ্ক একো ড়বঙ্শষ ড়েম 
বারবাঙ্রড়ে এঙ্সঙ্ি। ওরা রওনা ড়দঙ্য়ঙ্ি সঙ্ ার উঙ্েঙ্শ্য। রাঙ্েই ওরা আহমদ 
মুসাঙ্ক ড়নঙ্য় যাঙ্ব।’ 

চমঙ্ক সিঙ্গ ওঠার মে নঙ্ি উঠ  এড় িাঙ্বে। ব  , ‘সকাোয় ড়নঙ্য় 
যাঙ্ব?’ 

‘প্রেঙ্ম বারবাঙ্রড়ে, োরপর নাইঙ্রাড়ব। সসখান সেঙ্ক ইউঙ্রাঙ্প। িান 
আহমদ মুসা িগঙ্ের সবঙ্চঙ্য় মূ যবান বন্দী।’ 

‘িাড়ন। সোমার খুব খুশী  াগঙ্ি, োই না?’ ড়নড়বযকার কঙ্টঠ ব   
এড় িাঙ্বে। 

‘খুশী হঙ্বা না মাঙ্ন? আহমদ মুসার মে েয়ংকর এবং ড়বশ্বড়বখযাে স াক 
আমার হাঙ্ে ধরা পঙ্িঙ্ি। এ সো ঐড়েহাড়সক োগয।’ 

‘োর প্রাণ্দটড হঙ্  বুড়ঝ েুড়ম আরও খুশী হঙ্ব?’ 
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‘সসো বিঙ্দর বযাপার। েঙ্ব সস আমাঙ্দর সনোসহ অসংখয স াকঙ্ক 
খুন কঙ্রঙ্ি।’ 

‘সসো আড়ম িাড়ন। ড়কন্তু সস সোমাঙ্ক নেুন িীবন ড়দঙ্য়ঙ্ি।’ 
‘েুড়ম ড়ক ব ঙ্ে চাে?’ 
‘োর িঙ্ে ড়ক আমাঙ্দর ড়কিুই করণ্ীয় সনই?’ 
‘ড়ক আঙ্ি?’ 
‘আমার ড়ক মঙ্ন হঙ্ে িান, সোমার হাে সেঙ্ক চাড়বো ড়নঙ্য় বন্দীখানার 

ো া খুঙ্  ওাঁঙ্ক বড় , আপড়ন চঙ্  যান। আমার স্বামীঙ্ক বাাঁড়চঙ্য়ড়িঙ্ ন। আড়ম 
আপনাঙ্ক বাাঁচা াম।’ 

‘পাগ  হঙ্য়ি। োহঙ্  সোমার স্বামীই শুধু মরঙ্ব না। েুড়ম মরঙ্ব এবং 
আমাঙ্দর সন্তানও মরঙ্ব।’ 

এড় িাঙ্বে সকাঁঙ্প উঠ । োর মুখ হঙ্য় সগ  িযাকাঙ্শ। 
সস দু’হাঙ্ে মাো সচঙ্প ধঙ্র মাোো এড় ঙ্য় ড়দ  সসািায়। 
রাে েখন ১২ো। 
বারবাঙ্রড়ে সেঙ্ক ব্ল্যাক িঙ্সর সস দ ো এ । 
িিয ও োর স্ত্রী এড় িাঙ্বে সিঙ্গই ড়ি । 
সগে খুঙ্  ড়দ  িিয। 
এক ে া সেঙ্ক দু’ে ায় উঠার ড়সাঁড়ির মাঝখাঙ্নর  যাড়টডং-এ দাাঁড়িঙ্য় 

এড় িাঙ্বে। 
বারবাঙ্রড়ে সেঙ্ক আসা ৫ সদঙ্স্যর ক্ষুদ্র দ ড়ের সনেৃত্ব করড়ি  হ্াড়র, 

ব্ল্যাক িঙ্সর একিন অপাঙ্রশন কমাটডার সস। 
হ্াড়র ঘঙ্র ঢুঙ্কই ব  , ‘বন্দী সকাোয় ড়নঙ্য় চ  িিয।’ 
‘না আঙ্গ উপঙ্র চ ুন। একেু ড়কিু মুঙ্খ সদঙ্বন, োরপর এড়দঙ্ক 

আসঙ্বন।’ 
‘না না িিয, খাওয়া-দাওয়া সসঙ্রড়ি। সকান সময় নষ্ট না কঙ্র আহমদ 

মুসাঙ্ক নাইঙ্রাড়ব সপ াঁিাঙ্ে হঙ্ব। সুেরাং চ ।’ 
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বন্দীখানার দরিায় দাাঁড়িঙ্য় হ্াড়র ব  , ‘আহমদ মুসাঙ্ক সবাঁঙ্ধ রাখা 
হঙ্য়ঙ্ি?’ 

‘না।’ ব   িিয। 
‘োহঙ্  সোমরা সিনগান বাড়গঙ্য় দাাঁিাও।’ সাঙ্ে আসা চারিঙ্নর 

ড়দঙ্ক সচঙ্য় ব   হ্াড়র। এবং ড়নঙ্িও সস োর ড়রে বার হাঙ্ে েুঙ্  ড়ন । 
িিয খু   দরিা। 
ঘঙ্র সঢাকার আঙ্গ হ্াড়র ড়চৎকার কঙ্র ব  , ‘আহমদ মুসা হাে েুঙ্  

দাাঁিাও। সকান প্রকার চা াড়কর সচষ্টা করঙ্  েুড়ম ঝাাঁঝরা হঙ্য় যাঙ্ব।’ 
‘সদখুন, ড়মেযা েয় সদখাঙ্বন না। আমার সদহঙ্ক ঝাাঁঝরা করার শড়ক্ত 

আপনার সনই। আপড়ন শুধু পাঙ্রন আমাঙ্ক নাইঙ্রাড়ব সপ াঁিাঙ্ে।’ শান্ত কঙ্টঠ 
ব   আহমদ মুসা। 

‘হাে সো ।’ আবার ড়চৎকার কঙ্র ব   হ্াড়র। 
‘ওরা সাচয কঙ্রঙ্িন, আমার হাঙ্ে সকান অস্ত্র সনই। েবু যখন সোমাঙ্দর 

েয়, েখন হাে েু  াম।’ বঙ্  আহমদ মুসা দু’হাে উপঙ্র েু  । 
হ্াড়র সবাইঙ্ক ড়নঙ্য় ঘঙ্র ঢুক । চারিন সিনগান বাড়গঙ্য়। আর 

ড়রে বার বাড়গঙ্য় হ্াড়র আঙ্গ আঙ্গ চ ড়ি । 
এড় িাঙ্বে ড়সাঁড়ি ড়দঙ্য় সনঙ্ম এঙ্স ড়সাঁড়ির সগািায় দাাঁড়িঙ্য়ড়ি । ওখান 

সেঙ্ক বন্দীখানার সেেঙ্রর সবড়কিুই সদখা যায়। 
এড় িাঙ্বঙ্ের মঙ্ন দুঃখ, কৃেজ্ঞোর ড়চি স্বরূপ স াকোর িঙ্ে সস 

ড়কিুই করঙ্ে পারঙ্ া না। এই দৃশ্যগুঙ্ া সদখঙ্ে ড়গঙ্য় োর মঙ্নর কষ্টো 
বািড়ি । ড়কন্তু ড়বশ্বড়বখযাে স াকড়ের সাঙ্ে ঘেনাগুঙ্ া না সদঙ্খ সস োকঙ্ে 
পারড়ি  না। 

হ্াড়র ও িিয মাঝখাঙ্ন। োঙ্দর দু’পাঙ্শ দু’িন কঙ্র সিনগানধারী। 
োরা আহমদ মুসার চারগঙ্ির মঙ্ধয সপ াঁিঙ্  আহমদ মুসা ব  , 

‘আপনারা দাাঁিান।’ 
আকড়িক এই ড়নঙ্দযঙ্শ সবাই দাাঁড়িঙ্য় পি । 
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োর কোর সরশ ড়মড় ঙ্য় না সযঙ্েই আহমদ মুসা আবার ব  , হ্াড়রঙ্ক 
 ক্ষয কঙ্র, ‘আপনার সবঙ্ের সাঙ্ে হােকিা ঝু ঙ্ি ওো আমার হাঙ্ে পরাঙ্ে 
আসঙ্িন আড়ম িাড়ন। ড়কন্তু োর আঙ্গ আমার কঙ্য়কো কো আঙ্ি।’ 

‘ড়ক কো?’ 
‘আমাঙ্দর সনেৃবৃন্দঙ্ক বন্দী কঙ্র সরঙ্খঙ্িন, োঙ্দর ড়ক হঙ্ব? আড়ম 

বন্দী হঙ্  োরা িািা পাঙ্ব ড়কনা?’ 
‘সোমার ড়চন্তা েুড়ম কর। ওঙ্দর কো োবি সকন?’ ব   হ্াড়র। 
‘সোমাঙ্দর শেয ড়ি  আড়ম আত্মসমপযণ্ করঙ্  োঙ্দর সোমরা সিঙ্ি 

সদঙ্ব।’ 
‘সস শেযো ড়ি  সোমাঙ্ক হাঙ্ে পাবার একো সক শ । সোমাঙ্ক হাঙ্ে 

পাওয়ার পর সস শঙ্েযর সকান েযাড় ড়ডড়ে এখন সনই।’ 
‘অেযাৎ আমাঙ্ক সপঙ্ ও োঙ্দর সোমরা িািঙ্ব না?’ 
‘সদখ এসব কোর আড়ম সকান িবাব সদব না। শুঙ্ন রাখ, ব্ল্যাক িস-এর 

হাঙ্ে বন্দী হবার পর সকউ আর সবাঁঙ্চ োঙ্ক না। আমরা চাই না আমাঙ্দর কো 
ব ার িঙ্ে সকান বন্দীখানার বাইঙ্র...’ 

োর কো সশষ হঙ্ে পারঙ্ া না। আহমদ মুসার উপঙ্র উঠাঙ্না দুই হাে 
হঠাৎ ড়বদুযৎ গড়েঙ্ে ড়নঙ্চর ড়দঙ্ক িুঙ্ে সগ । োর সদহো প্রব  এক পাক সখ । 
পা দু’ড়ে উপঙ্র উঙ্ঠ হােুড়রর মে আঘাে কর  হ্াড়র এবং িিয দু’িনঙ্ক। 
োরপর পা দু’ড়ে েূড়ম স্পশয করার সংঙ্গ সংঙ্গই ড়্প্রং-এর মে োর সদহ সসািা 
হঙ্য় দাাঁিা । 

সস উঙ্ঠ দাাঁড়িঙ্য়ড়ি  ডানপাঙ্শর ড়িেীয় সিনগানধারীর প্রায় গা সঘাঁঙ্ষ। 
সিনগানধারীর ড়বিঙ্য়র সঘার েখনও কাঙ্েড়ন। আহমদ মুসা োর হাে সেঙ্ক 
সিনগান সকঙ্ি ড়নঙ্য় ড়ট্র্গার সচঙ্প ো ঘুড়রঙ্য় আন  বামপাঙ্শর দুই 
সিনগানধারী সেঙ্ক োর ডান পাঙ্শর িন পযযন্ত। 

সিনগানধারী চারিঙ্নর চারো  াশ পঙ্ি সগ  বন্দীখানার সমঙ্ঝঙ্ে। 
আহমদ মুসার পাঙ্য়র হােুড়ির মে ড়কক সখঙ্য় হ্াড়র এবং িিয দু’িঙ্নই 

ড়িেঙ্ক পঙ্ি ড়গঙ্য়ড়ি  সমঙ্ঝর উপর। 
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আহমদ মুসা সিনগাঙ্নর গু ী োড়মঙ্য় সদখ , হ্াড়র ও িিয দু’িঙ্নই 
উঙ্ঠ দাাঁিাঙ্ে। 

আহমদ মুসা সদঙ্খড়ি  হ্াড়রর হাে সেঙ্ক ড়িেঙ্ক পিা ড়রে বারো 
আহমদ মুসার পাঙ্য়র কাঙ্ি পঙ্ি আঙ্ি। 

আহমদ মুসা সিনগান বাম হাঙ্ে ড়নঙ্য় োিাোড়ি ডান হাঙ্ে 
ড়রে বারো েুঙ্  ড়ন । 

েুঙ্  ড়নঙ্য় মাো খািা কঙ্রই সদখ , হ্াড়রর হাে সবামা সহ োর পঙ্কে 
সেঙ্ক সবড়রঙ্য় আসঙ্ি। 

আহমদ মুসা সময় নষ্ট কর  না। ড়রে বাঙ্রর ড়ট্র্গার ড়েপ । 
গু ী ড়গঙ্য় ড়বি কর  হ্াড়রর কব্জীঙ্ক। আহে হােড়ে বাম হাঙ্ে সচঙ্প 

ধঙ্র বঙ্স পি  সস। 
িিযও পঙ্কঙ্ে হাে ড়দঙ্য়ড়ি । 
‘সদখুন িিয, পঙ্কে সেঙ্ক হাে সবর করঙ্বন না। একো ড়নষ্পাপ ড়শশুর 

আঙ্বদন একবার আপনাঙ্ক বাাঁড়চঙ্য়ঙ্ি। এবার বাাঁচঙ্বন না।’ 
আহমদ মুসা একেু অমঙ্নাঙ্যাগী হঙ্য় পঙ্িড়ি  হ্াড়রর ড়দঙ্ক সেঙ্ক। 

সসই সুঙ্যাঙ্গ হ্াড়রর বাম হাে ডান হাে সেঙ্ক গড়িঙ্য় পিা সবামাড়ে েুঙ্  
ড়নঙ্য়ড়ি । 

আহমদ মুসা সশষ মুহুঙ্েয ো সদঙ্খ সিঙ্ ঙ্ি। োর ড়রে বার ড়িেীয় বার 
গিযন কঙ্র উঠ । এবার বাম হাঙ্ের কব্জীঙ্ে নয়, বাম বাহুর সন্ধীঙ্ে গু ী ড়গঙ্য় 
আঘাে কর । 

ড়িেঙ্ক কাে হঙ্য় পঙ্ি সগ  হ্াড়রর সদহ। 
এই সময় এড় িাঙ্বে এবং োর সমঙ্য় ড়চৎকার কঙ্র ঘঙ্র প্রঙ্বশ কর । 
ড়সাঁড়ির সগািায় দাাঁড়িঙ্য়ড়ি  এড় িাঙ্বে। সগা া-গু ীর শঙ্ব্দ োর সমঙ্য় 

সমড়রও এঙ্স দাাঁড়িঙ্য়ড়ি । এড় িাঙ্বঙ্ের পাঙ্শ। োরা দু’িঙ্নই কাাঁপড়ি । যখন 
আহমদ মুসার কটঠ ড়চৎকার কঙ্র উঠ  িঙ্িযর উঙ্েঙ্শ্য এবং পরক্ষঙ্ণ্ই গু ীর 
শব্দ হঙ্ া, এড় িাঙ্বে বুঝ  োর স্বামীই এবার োঙ্গযে হঙ্য়ঙ্ি। সসই কারঙ্ণ্ই 
কাাঁদঙ্ে কাাঁদঙ্ে এঙ্স ঘঙ্র ঢুঙ্কড়ি । 
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আহমদ মুসা এড় িাঙ্বেঙ্ক  ক্ষয কঙ্র ব  , ‘আপনারা সবড়রঙ্য় যান। 
এসব রক্ত ও ড়হংস্রো সেঙ্ক ড়শশুঙ্দর দূঙ্র রাখঙ্বন।’ 

োরপর আহমদ মুসা িিযঙ্ক উঙ্েশ্য কঙ্র ব  , ‘ঘঙ্রর চাড়বো 
আমাঙ্ক ড়দন। আড়ম ো া  াড়গঙ্য় যাড়ে। আড়ম চঙ্  যাবার পর সবর হঙ্বন।’ 

চাড়বো আহমদ মুসাঙ্ক সদবার সকান  ক্ষণ্ই সদখা সগ  না িঙ্িযর ড়দক 
সেঙ্ক। 

‘আড়ম দু’বার আঙ্দশ কঙ্র না ড়মঃ িিয।’ 
িিযও ো ড়নিয় বুঝঙ্ে সপঙ্রঙ্ি। 
সস পঙ্কে সেঙ্ক চাড়বো সবর সিঙ্  ড়দঙ্ে যাড়ে । আহমদ মুসা ব  , 

‘না না আমার হাঙ্ে ড়দঙ্বন।’ 
হাঙ্ে চাড়বো ড়নঙ্য় আহমদ মুসা ড়রে বার বাড়গঙ্য় ড়পিু হঙ্ে ঘর সেঙ্ক 

সবড়রঙ্য় এ । ো া  াড়গঙ্য় ড়দ  ঘঙ্র। 
এড় িাঙ্বে ও সমরী ড়সাঁড়ির সগািায় দাাঁড়িঙ্য়ড়ি । কাাঁপড়ি  োরা।  
আহমদ মুসা সিাট্ট সমরীর ড়দঙ্ক সচঙ্য় ব  , ‘েয় সনই মা। মা সিঙ্ ঙ্ক 

েয় কঙ্র না।’ বঙ্  আহমদ মুসা এড় িাঙ্বঙ্ের ড়দঙ্ক সচঙ্য় ব  , ‘আড়ম এই 
চাড়বো আপনাঙ্দর সগঙ্ের বাইঙ্র সিঙ্  সরঙ্খ যাব। একেু খুাঁঙ্ি ড়নঙ্য় দরিা খুঙ্  
সদঙ্বন আড়ম চঙ্  যাবার পাাঁচ ড়মড়নে পর। আড়ম চাই না োরা আমার ড়পিু ড়নক।’ 

আহমদ মুসা ঘুঙ্র দাাঁড়িঙ্য় যাবার িঙ্ে পা বাড়িঙ্য় েমঙ্ক দাাঁিা । 
এড় িাঙ্বঙ্ের ড়দঙ্ক মুখ ড়িড়রঙ্য় ব  , ‘সখঙ্ে সদবার িঙ্ে ধেবাদ। সস খাওয়া 
আমাঙ্ক অঙ্নক সাহাযয কঙ্রঙ্ি। চ ঙ্ে পারড়ি আড়ম োঙ্ াোঙ্ব।’ 

কো সশষ কঙ্র মুখ ঘুড়রঙ্য় আবার চ ঙ্ে শুরু কর  আহমদ মুসা। 
এড় িাঙ্বঙ্ের গ ায় এঙ্স অঙ্নক কো েীি িড়মঙ্য়ড়ি । আপড়ন 

বাচ্চাঙ্দর এে ো বাঙ্সন সকন? আপনার বাচ্চা আঙ্ি ড়কনা? এমন ড়শশুঙ্োষ মন 
ড়নঙ্য় আপড়ন এেবি ড়বিবী ড়ক কঙ্র হঙ্ ন? ড়কন্তু ড়কিু ব ঙ্ে পারঙ্ া না। সকান 
কোই োর গ া সেঙ্ক সবর হঙ্ া না। সখঙ্ে সদয়ার িঙ্ে ধেবাদ ড়দ । ড়কন্তু 
োর স্বামীর িীবন সস সয ড়িড়রঙ্য় ড়দঙ্য়ঙ্ি, এিঙ্ে ধেবাদেুকুও সস ড়দঙ্ে 
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পারঙ্ া না। শুধু সবাবার মে সচঙ্য় োক  সস আহমদ মুসার চঙ্  যাওয়া পঙ্ের 
ড়দঙ্ক। 

আহমদ মুসা সবড়রঙ্য় যাবার কঙ্য়ক মুহুেয পর সমরী ব  , ‘আিা আড়ম 
সো ওাঁঙ্ক েয় কড়রড়ন। মৃেযু সদঙ্খ, রক্ত সদঙ্খ আমার েয় স ঙ্গঙ্ি।’ 

এড় িাঙ্বে সকান কো না বঙ্  ঘড়ির ড়দঙ্ক োকা । সদখ  পাাঁচ ড়মড়নে 
হঙ্য় সগঙ্ি। ব   সমরীঙ্ক, ‘চ  চাড়ব ড়নঙ্য় আড়স।’ 

বঙ্  সমরীর হাে ধঙ্র বাইঙ্র সবরুবার িঙ্ে সামঙ্ন পা বািা । 
 
 
 
‘উড়ঠ আব্বা।’ ব   পুড় শ অড়িসার মযাকা। 
‘উঠড়ব? োিা সকন?’ ব   ওঙ্কাো উড়চ, পুড় শ অড়িসার িাগুয়াস 

মযাকার আব্বা। বয়স োর ১২০ বিঙ্রর মে। 
‘একিন সমহমান এঙ্সঙ্িন, োঙ্ক সহাঙ্েঙ্  রাখঙ্ে সযঙ্ে হঙ্ব।’  
‘বক সকউ বঙ্ ড়ন সো! সক সমহমান?’ 
িাগুয়াস মযাকা সব ঘেনা োর আব্বাঙ্ক িাড়নঙ্য় ব  , ‘ ঐ কমটড কািা 

নামোর িঙ্েই সবাধ হয় োঙ্ক আপন মঙ্ন হঙ্ে।’ 
‘সখঙ্য়ঙ্ি সমহমান?’ 
‘হ্াাঁ আব্বা, খাবার ড়দঙ্য় এঙ্সড়ি। পাও া সনায়াড়ন ওড়দঙ্ক সদখঙ্ি। 

আড়ম আপনার সাঙ্ে কো ব ঙ্ে এঙ্সড়ি।’ 
‘ওাঁর সকউ আঙ্ি সঙ্ া’সে?’ 
‘না সনই।’ 
‘োঙ্ক ‘সমহমান’ ব ড়িস, আবার ‘আপন মঙ্ন হঙ্ে’ ব ড়িস, োরপর 

োঙ্ক সহাঙ্েঙ্  রাখঙ্ে যাড়েস সকন?’ 
‘সমহমাঙ্নর সাঙ্ে দু’ড়ে কুকুর আঙ্ি। ওরকম ড়শকারী কুকুর আড়ম 

সকানড়দন সদড়খড়ন। োর সম্পঙ্কয মঙ্ন হয় আরও ড়কিু িানার আঙ্ি। োই হুে কঙ্র 
বাড়িঙ্ে এঙ্ন রাখা ড়ঠক মঙ্ন করড়ি না আব্বা।’ 
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‘চাকুড়র করড়িস সো পুড় ঙ্শর, সবড়কিুঙ্েই সোর এখন সঙ্ন্দহ ঢুঙ্কঙ্ি। 
েবু েুই যা বঙ্ ড়িস যুড়ক্তসংগে।’ 

‘োহঙ্  আড়স আব্বা।’ 
‘আো আয়।’ 
মযাকা পা বািা  বাইঙ্র সগি রুঙ্ম আসার িঙ্ে। 
ওড়দঙ্ক সগি রুঙ্মর সেড়বঙ্  ব্ল্যাক বুঙ্ র খাবার সরঙ্খ মযাকা ব্ল্যাক 

বু ঙ্ক বঙ্ ড়ি , ‘েুড়ম খাও। আড়ম আব্বার সাঙ্ে কো বঙ্  আড়স। পাও াঙ্ক 
পাড়ঠঙ্য় ড়দড়ে। ড়কিু দরকার হঙ্  োঙ্ক বঙ্ া।’ 

মযাকা চঙ্  সগঙ্  ব্ল্যাক বু  ঢুঙ্কড়ি  েয়ঙ্ ঙ্ে। মুখ হাে ধুঙ্য় ব্ল্যাক বু  
সফ্রস হঙ্য় সগি রুঙ্ম ড়িঙ্র আসড়ি । 

দরিায় প্রচটড ধাক্কা সখ  ব্ল্যাক বু  কাঙ্রা সাঙ্ে। সগি রুঙ্মর সেের 
সেঙ্ক সকউ সযন িুঙ্ে সবর হঙ্য় আসড়ি । দরিায় পদযা োকায় সকউ কাউঙ্ক 
সদখঙ্ে পায়ড়ন। 

ধাক্কা সখঙ্য় ওপাশ সেঙ্ক সকউ সশঙ্ব্দ পঙ্ি ড়গঙ্য়ড়ি । 
ব্ল্যাক বু  োিাোড়ি সেের ঢুঙ্ক সদঙ্খড়ি  একড়ে সমঙ্য় মাড়েঙ্ে পঙ্ি 

আঙ্ি। বয়স োর একুশ-বাইশ হঙ্ব। স্বািযবান, নাদুস-নুদুস সচহারা। আড়ফ্রকান 
ড়সংহীর মে সদখঙ্ে। 

ব্ল্যাক বু  দ্রুে ড়গঙ্য় সমঙ্য়ড়েঙ্ক সেঙ্ন েুঙ্ ড়ি । বঙ্ ড়ি , ‘স্যড়র, 
আমার আরও সাবধাঙ্ন আসা উড়চে ড়ি ।  াঙ্গড়ন সো সকাোও?’ 

সমঙ্য়ড়ে ব্ল্যাক বুঙ্ র মুঙ্খামুড়খ দাাঁড়িঙ্য়। একবার োড়কঙ্য়ই সচাখ বন্ধ 
কঙ্রড়ি । বঙ্ ড়ি , ‘ াগার কো নয়। ড়কন্তু সদঙ্হর উপর সকান ড়নয়ন্ত্রণ্ ড়ি  না 
সো। সবাধ হয় মাোর সপিনোয় একেু সবশী স ঙ্গঙ্ি।’ 

‘সদড়খ।’ বঙ্  ব্ল্যাক বু  সমঙ্য়ড়ের সপিঙ্ন সগ । 
সদখ , মাোর সপিঙ্ন ড়কিু পড়রমাণ্ িায়গা সোঁেঙ্  সগঙ্ি। সামাে 

রক্তও সবড়রঙ্য়ঙ্ি। 
ব্ল্যাক বু  োঙ্ক সেঙ্ন সচয়াঙ্র বসা । ব  , ‘ড়কিুো িায়গা সোঁেঙ্  

সগঙ্ি, রক্তও সবরুঙ্ে। আমার কাঙ্ি োঙ্ া ওষুধ আঙ্ি  াড়গঙ্য় ড়দড়ে।’ 
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বঙ্  বযাগ সেঙ্ক এযাড়টেবাঙ্য়াড়েক স্পে সবর কঙ্র আঘাঙ্ের িায়গাো 
পড়রষ্কার কর । োরপর সসখাঙ্ন েু া ড়দঙ্য় এযাড়টেবাঙ্য়াড়েক ড়িম  াড়গঙ্য় ড়দ । 
ব  , ‘সদখঙ্ব সবদনাই হঙ্ব না।’ 

সমঙ্য়ড়ে এযাড়টেবাঙ্য়াড়েক স্পে ও স াশন হাঙ্ে ড়নঙ্য় সনঙ্ি-ঙ্চঙ্ি ব  , 
‘এমন ওষুধ আমাঙ্দর সদঙ্শ পাওয়া যায় না, সকাোয় সপঙ্ ন?’ বঙ্  সমঙ্য়ড়ে 
োকা  ব্ল্যাক বুঙ্ র ড়দঙ্ক। োর সচাঙ্খ মুগ্ধ দৃড়ষ্ট। 

ব্ল্যাক বু  বা যকা  ড়ডঙাবার পর এই প্রেম একড়ে সমঙ্য়ঙ্ক বাধয হঙ্য় 
স্পশয কঙ্রঙ্ি এবং সাড়ন্নঙ্ধয এঙ্সঙ্ি। সমঙ্য়ড়ের এই মুগ্ধ দৃড়ষ্ট োর কাঙ্ি নেুন। 

ব্ল্যাক বুঙ্ র সচাখ সস দৃড়ষ্টর সামঙ্ন সকমন সযন ড়বেে হঙ্য় পঙ্িড়ি । 
সচাখ নাড়মঙ্য় ড়নঙ্য়ড়ি  সস। বঙ্ ড়ি , ‘এগুঙ্ া ফ্রাঙ্ির বেরী।’ 

সমঙ্য়ড়ে সচয়ার সেঙ্ক উঠঙ্ে উঠঙ্ে বঙ্ ড়ি , ‘আপড়ন বুড়ঝ আমাঙ্দর 
সমহমান, োইয়ার সাঙ্ে এঙ্সঙ্িন?’ 

‘হ্াাঁ ওাঁর সাঙ্ে এঙ্সড়ি, উড়ন আমার ড়বরাে উপকার কঙ্রঙ্িন। সোমার 
নাম ড়ক পাও া?’ 

‘ড়ক কঙ্র িানঙ্ ন আমার নাম?’ 
‘সোমার োইয়ার কাি সেঙ্ক। ড়েড়ন খাবার ড়দঙ্য় বঙ্  সগঙ্ ন, পাও া 

আসঙ্ি, ড়কিু দরকার হঙ্  োর কাঙ্ি চাইঙ্ব।’ 
‘হ্াাঁ। ঘঙ্র কাউঙ্ক না সদঙ্খ আপনাঙ্ক খুাঁিঙ্েই সো যাড়ে াম। এই 

সময় এই এযাকড়সঙ্ডটে হওয়ায় নেুন ওষুধ সদখা হঙ্ া।’ বঙ্  সহঙ্স উঙ্ঠড়ি  
পাও া। 

পাও া খুব িােয ও সখা াঙ্ম া। সবাধ হয় এো আড়ফ্রকান কাঙ্ া 
সমঙ্য়ঙ্দর সারঙ্ যরই একো ড়চি। 

পাও া একেু সেঙ্মই আবার বঙ্ ড়ি , ‘ড়নন সখঙ্ে বসুন।’ 
বঙ্  সস সেড়বঙ্  খাবার সািাঙ্ে স ঙ্গ ড়গঙ্য়ড়ি । 
‘হােো একেু পড়রষ্কার কঙ্র আড়স।’ বঙ্  ব্ল্যাক বু  বাইঙ্র সগ ।  
খাড়ে  ব্ল্যাক বু ।  
পাও া সামঙ্ন দাাঁড়িঙ্য়ড়ি । মাঙ্ঝ-মঙ্ধয এো-ওো েুঙ্  ড়দড়ে । 
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একড়ে সমঙ্য়র এক সিািা সচাঙ্খর সামঙ্ন োর পড়রঙ্বশনা এইোঙ্ব 
খাওয়া ব্ল্যাক বুঙ্ র িীবঙ্ন এই প্রেম। িীবঙ্ন এই প্রেম োর মঙ্ন হড়ে  সস 
সযন ড়বড়শষ্ট সকউ, যাঙ্ক একড়ে সিানী সমঙ্য় দাাঁড়িঙ্য় সেঙ্ক যঙ্ত্নর সাঙ্ে 
খাওয়াঙ্ে। 

সচাখ েুঙ্  সমঙ্য়ড়ের ড়দঙ্ক োকাঙ্ে  িা সবাধ হড়ে  ব্ল্যাক বুঙ্ র। এই 
 িার অনুেূড়েও োর কাঙ্ি নেুন। 

হঠাৎ পাও া বঙ্  উঙ্ঠড়ি , ‘বাপঙ্র! একো ধাক্কায় আড়ম কুঙ্পাকাে। 
আড়ম সদ িাড়ে াম। ধাক্কায় আপনারই পিার কো ড়ি । ড়কন্তু ড়িেঙ্ক পি াম 
আড়ম। আপড়ন ড়সংঙ্হর সাঙ্ে  িঙ্ে পারঙ্বন।’ 

ব্ল্যাক বু  সহঙ্সড়ি । 
‘হাসঙ্িন সয!’ বঙ্ ড়ি  পাও া। 
‘গে রাঙ্ে আড়ম আমার দু’ড়ে কুকুর ড়নঙ্য় ড়সংঙ্হর োিা সখঙ্য় গাঙ্ি উঙ্ঠ 

বঙ্সড়ি াম।’ 
ড়খ  ড়খ  কঙ্র সহঙ্স উঙ্ঠড়ি  পাও া। বঙ্ ড়ি , ‘োরপর?’ 
‘োরপর আর ড়ক। ড়দন হঙ্  ড়সংহ চঙ্  সগঙ্  গাি সেঙ্ক সনঙ্ম সঙ্ া’র 

পে ধর াম। সোমার োইঙ্ক না সপঙ্  আরও একরাে গাঙ্ি কাোঙ্ে হঙ্ো।’  
‘কুকুর দু’সো আপনার সাঙ্ে সকন? আপড়ন ড়ক কাঙ্ি সকাোয় 

এঙ্সঙ্িন?’ 
‘সস অঙ্নক কো। পঙ্র ব ব।’ 
‘পঙ্র কখন? আপড়ন সো চঙ্  যাঙ্বন।’ 
পাও ার চঙ্  যাঙ্বন শব্দো ব্ল্যাক বুঙ্ র হৃদঙ্য়র সকাোয় সযন একো 

সুাঁচ িড়ুেঙ্য় ড়দ । চঙ্  যাওয়ার কো সযন মন পিন্দ করড়ি  না। 
‘ও, োই সো!’ েবু কষ্ট কঙ্রই বঙ্ ড়ি  ব্ল্যাক বু । 
‘এখন সকাোয় যাঙ্বন?’ 
‘সকান একো সহাঙ্েঙ্ ।’ 
‘ও োহঙ্  সো সঙ্ া’সেই োকঙ্িন। আমাঙ্ক িানাঙ্বন সহাঙ্েঙ্ র 

ড়ঠকানা?’ 
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‘সোমার সেড় ঙ্িান নম্বারো ড়দও।’ 
‘নম্বার  াগঙ্ব না। সেড় ঙ্িান েুঙ্  ব ঙ্বন পুড় শ সুপাঙ্রর বাসা। আর 

ড়কিু ব ঙ্ে হঙ্ব না। আো, আপনার সক আঙ্িন?’ 
‘আমার?’ বঙ্  ব্ল্যাক বু  ড়কিুক্ষণ্ চুপ কঙ্র সেঙ্কড়ি । োরপর 

বঙ্ ড়ি , ‘দুোগযয, আমার সকউ সনই।’ 
‘সকউ সনই!’ বঙ্  ড়বিয় দৃড়ষ্ট ড়নঙ্য় পাও া আরও ড়কিু ব ঙ্ে যাড়ে , 

এই সময় ঘঙ্র প্রঙ্বশ কর  পাও ার োই িাগুয়াস মযাকা। 
‘এই সো সোমার খাওয়া হঙ্য় সগঙ্ি। একেু ড়ক সরি সনঙ্ব?" ঘঙ্র ঢুকঙ্ে 

ঢুকঙ্ে ব   মযাকা। 
‘না দরকার সনই।’ 
‘কুকুরঙ্ক সখঙ্ে ড়দঙ্য়ড়িস?’ পাও ার ড়দঙ্ক সচঙ্য় প্রেো কঙ্রই আবার 

বঙ্  উঠ , ‘পড়রচয় হঙ্য়ঙ্ি এর সাঙ্ে? এ আমার সিাে সবান পাও া সনায়াড়ন। 
কঙ্ ি পাশ কঙ্রঙ্ি। পুড় শ সট্র্ড়নংও সশষ কঙ্রঙ্ি।’ 

‘হঙ্য়ঙ্ি। আড়ম ওঙ্ক সদঙ্খই বুঝঙ্ে সপঙ্রড়ি ও পাও া।’ 
‘কুকুরঙ্ক আঙ্গই সখঙ্ে ড়দঙ্য়ড়ি।’ ব   পাও া। 
‘ধেবাদ পাও া।’ বঙ্  মযাকা ব্ল্যাক বু ঙ্ক ব  , ‘েুড়ম বেরী হঙ্য় 

নাও। আড়ম হ্ােো ড়নঙ্য় আড়স।’ 
পাও া ো া-বাসন গুড়িঙ্য় কাঙ্ির সমঙ্য় সডঙ্ক োর হাঙ্ে পাড়ঠঙ্য় োর 

সপিঙ্ন সযঙ্ে সযঙ্ে দরিায় ড়গঙ্য় ড়িঙ্র দাাঁিা । ব  , ‘এখান সেঙ্ক যাওয়ার 
পর আমাঙ্ক ড়ক িানাঙ্ে সচঙ্য়ড়িঙ্ ন ব ুন সো?’ 

‘ড়ক?’ 
‘এই েুঙ্  সগঙ্িন। সহােঙ্ র নাম।’ 
‘স্যড়র, এোর কো বঙ্ ি। না আড়ম েুড় ড়ন।  
সহাঙ্েঙ্  উঙ্ঠঙ্ি ব্ল্যাক বু । 
সহাঙ্েঙ্  উঠার পর একেু সরি ড়নঙ্য় ব্ল্যাক বু  োর কুকুর দু’ড়ে ড়নঙ্য় 

সবড়িঙ্য় পি  ‘সঙ্ া’সক সদখার িে। 
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দুইড়ে  ক্ষয। এক, োর ড়পেৃপুরুঙ্ষর সসই সঙ্ া গ্রামঙ্ক পাঙ্য় সহাঁঙ্ে 
সদখা। দুই, কুকুর দু’ড়েঙ্ক সুঙ্যাগ সদয়া োঙ্দর ঘ্রান শড়ক্তর মাধযঙ্ম আহমদ 
মুসাঙ্ক োরা খুাঁঙ্ি সবর করঙ্ে পাঙ্র ড়কনা। আহমদ মুসাঙ্ক এই সঙ্ ােু্ই আনা 
হঙ্য়ঙ্ি সস ড়নড়িে। 

প্রায় চার ঘটো পাঙ্য় সহাঁঙ্ে ঘুঙ্র সবিা  ব্ল্যাক বু । ড়কন্তু োর মঙ্ন হঙ্ া 
চার ঘটোয় শহঙ্রর একো অংশ মাে সস সদখঙ্ে পার । োর ধারণ্ার সচঙ্য় বন্দর-
শহরড়ে অঙ্নক বি। 

িান্ত হঙ্য় পঙ্িড়ি  ব্ল্যাক বু । সশঙ্ষ সযখাঙ্ন সস সপ াঁি  সসো সংঘ নদী 
েীঙ্রর েুড়রি অবিারঙ্েেরী। এো একো উাঁচু োওয়ার। এর মাোয় চঙ্ি 
পযযেকরা আড়িকার বনি রূপ উপঙ্োগ কঙ্র।  

িান্ত হঙ্ ও ব্ল্যাক বুঙ্ র স াে হ  োর মােৃেূড়মকাঙ্ক আরও ো োঙ্ব 
সদখা।  

কুকুর দু’ড়ে ড়নঙ্য়ই উপঙ্র উঠ  ব্ল্যাক বু । 
খুশী হঙ্ া উপঙ্র উঙ্ঠ। 
সিাে সব া সেঙ্কই বনিংগ  সদখঙ্ি ব্ল্যাক বু । ড়কন্তু োওয়াঙ্র উঙ্ঠ 

বঙ্নর সয রূপ সদখ , ো ড়ি  োর কাঙ্ি আকষযণ্ীয়। িংগঙ্ র অন্ধকার যাঙ্ক 
বঙ্ , সসই অন্ধকার সদখ  ব্ল্যাক বু  দড়ক্ষঙ্ণ্ োড়কঙ্য়। সগাো দড়ক্ষণ্ ড়দগন্ত ঘন 
অন্ধকাঙ্র ঢাকা। সস অন্ধকারঙ্র ড়দঙ্ক োকাঙ্  আনন্দ নয়, বুকো সকাঁঙ্প উঙ্ঠ 
েঙ্য়। খুব কাঙ্িই সংঘ নদীর পাড়ন। কাঙ্ ার প্রড়েড়বম্ব োর পাড়নঙ্ক কাড়  বাড়নঙ্য় 
ড়দঙ্য়ঙ্ি।  

োওয়াঙ্র সিাে একো সরিুঙ্রটে আঙ্ি। আঙ্ি একো সেড় ঙ্িান বুে। 
পাও ার কাঙ্ি সেড় ঙ্িান করার কো মঙ্ন পি  ব্ল্যাক বুঙ্ র। 

সহাঙ্েঙ্ র নাম িাড়নঙ্য় োঙ্ক সেড় ঙ্িান করঙ্ব এ ওয়াদা সস ড়দঙ্য় এঙ্সঙ্ি। 
সেড় ঙ্িান কর  ব্ল্যাক বু ।  
ওপার সেঙ্ক িবাব এ , ‘হ্াঙ্ া, আড়ম পাও া।’ 
‘ড়চনঙ্ে সপঙ্রি?’ ব   ব্ল্যাক বু । 
হাস  পাও া। ব   ‘ড়চনঙ্ে না পারঙ্  নাম ড়িঙ্জ্ঞস কর াম না সকন?’ 
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‘ধেবাদ।’ 
‘না, ধেবাদ আমারই সদবার কো।’ 
‘সকন?’ 
‘এই সেড় ঙ্িান করার িে, মঙ্ন োকার িে। সকমন  াগঙ্ি সহাঙ্ে ?’ 
‘সবাঝার সময়ই পাইড়ন। সহাঙ্েঙ্  বযাঙ্গি সরঙ্খই সবড়রঙ্য় এঙ্সড়ি। 

পাঙ্য় সহাঁঙ্ে শহর সদখার িে।’ 
‘শহর সকাোয়, ব ুন বন-িংগ  সদখার িে। ো পাঙ্য় সহাঁঙ্ে সকন?’ 
‘সঙ্ া’র মাড়ের স্পশয আমার কাঙ্ি সসানার সচঙ্য় মু যবান মঙ্ন হঙ্ে। 

োঙ্ া  াগঙ্ি এর বন-িংগঙ্ র ড়দঙ্ক সচঙ্য় োকঙ্ে।’ 
‘সঙ্ া’র সাঙ্ে এই সপ্রঙ্ম পিার কারণ্?’ 
‘ব ঙ্বা একড়দন।’ 
‘এ ড়নঙ্য় দু’বার ব ঙ্ ন ‘একড়দন’ ব ঙ্বন। সস ড়দনড়ে কঙ্ব আসঙ্ব?’ 
‘আড়ম িাড়ন না।’ 
‘সদখুন, আড়ম পুড় ঙ্শর সট্র্ড়নং ড়নঙ্য়ড়ি। আড়ম ড়কিু বুঝঙ্ে পাড়র। আমার 

মঙ্ন হঙ্ে, বি একড়ে ড়মশন ড়নঙ্য় আপড়ন সঙ্ া এঙ্সঙ্িন। ব ঙ্বন না আমাঙ্ক?’ 
‘শুঙ্ন ড়ক করঙ্বন?’ 
‘আর ড়কিু না সহাক, আপনার ড়চন্তার অংশীদার হঙ্ে পাড়র।’ 
‘শুনঙ্ে নেুন  াগঙ্ি। ধেবাদ।’ 
‘নেুন  াগঙ্ি সকন?’ 
‘এমন অংশীদার কখনও আমার হয়ড়ন।’ 
‘এখন ব ঙ্ে আপড়ত্ত আঙ্ি?’ 
‘ব ব সদখা হঙ্ ।’ 
‘কখন সহাঙ্েঙ্  ড়িরঙ্বন?’ 
‘িাড়ন না। এখন রাড়খ। োওয়াঙ্রর বযস্ত পাবড় ক বুে সো।’ 
‘দুঃড়খে, ড়ঠক আঙ্ি। আমরাও এখড়ন একেু সবরুব। বাই।’ 
‘বাই।’ 
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ব্ল্যাক বু  োওয়ার সেঙ্ক সামাে উত্তঙ্র নদীর ধাঙ্র ওয়াড়শংেন 
মনুঙ্মঙ্টের মে একো ড়মনার সদখঙ্ে সপ । 

োওয়ার সেঙ্ক সনঙ্ম ব্ল্যাক বু  মনুঙ্মঙ্টের ড়দঙ্ক চ  । 
মনুঙ্মটে এ াকাড়ে খুবই সুন্দর। মনুঙ্মটে এ াকার ড়েনড়দক ড়ঘঙ্র সবুি 

গাঙ্ির সুশৃঙ্খ  সবষ্টড়ন। সবষ্টড়ন নদীর পাড়ন পযযন্ত সনঙ্ম সগঙ্ি। 
সবুি সবষ্টড়নর মাঝখাঙ্ন দাাঁড়িঙ্য় মনুঙ্মটেড়ে। 
মনুঙ্মটে শীঙ্ষয উেকীণ্য ড়শঙ্রানামড়ে অঙ্নক দূর সেঙ্ক পিা যায়। স খা 

আঙ্ি "িরণ্ স্তম্ভড়ে সদশ মােৃকার হারাঙ্না সন্তানঙ্দর উঙ্েঙ্শ্য ড়নঙ্বড়দে।" 
‘হারাঙ্না সন্তান’ ব ঙ্ে ড়ক বুঝাঙ্না হঙ্য়ঙ্ি ব্ল্যাক বু  বুঝঙ্ে পারঙ্ া না। 

সদঙ্শর উেসগযীে িীবন িানা অিানা বসড়নক অেবা নাগড়রকঙ্দর িরণ্ স্তম্ভ সস 
সদঙ্খঙ্ি। ড়কন্তু ‘হারাঙ্না’ ব ঙ্ে কাঙ্দর বুঝাঙ্না হঙ্য়ঙ্ি? 

সেেঙ্র প্রঙ্বশ কর  ব্ল্যাক বু । 
সেেঙ্র স াকিন সেমন সনই। যারা আঙ্ি, োরা অড়ধকাংশই ড়শশু ও 

ড়কঙ্শার। োরা মনুঙ্মঙ্টের চারড়দঙ্কর ড়বস্তৃে  ঙ্ন িুঙ্ে সবিাঙ্ে, সখ াধু া 
করঙ্ি।  

ব্ল্যাক বু  ড়গঙ্য় দাাঁিা  মনুঙ্মঙ্টের সামঙ্ন। কংড়িঙ্ের বেরী িরণ্ স্তঙ্ম্ভ 
বসাঙ্না সশ্বে পােঙ্র সখাড়দে নাঙ্মর সাড়র সদখঙ্ে সপ  ব্ল্যাক বু । 

সদখ  সস, মনুঙ্মঙ্টের এ ড়দকো মনুঙ্মঙ্টের সিুখ ড়দক নয়। সংঘ নদীর 
পাশো এর সিুখ ড়দক। 

ব্ল্যাক বু  ঘুঙ্র মনুঙ্মঙ্টের সিুখ ড়দঙ্ক দাাঁিা । 
সদখ , সামঙ্নর প্রশস্ত সশ্বে পােঙ্র স খা অঙ্নক কো। োরপর নাঙ্মর 

শুরু। 
ব্ল্যাক বু  পিার িে আরও সামঙ্ন এড়গঙ্য় সগ । 
সদখ , স খার উপর একড়ে ড়শঙ্রানাম। ড়শঙ্রানামড়ে হঙ্ াঃ ‘স্বিন 

হারাঙ্নার ড়বঙ্য়াগান্ত সসই ঘেনা।’ 
ড়শঙ্রানাঙ্মর পঙ্রই সসই ঘেনার ড়ববরণ্। 
পিঙ্ে  াগ  ব্ল্যাক বু ঃ 
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‘েখন দাস বযবসাঙ্য়র অন্ধকার যুগ। সসই অন্ধকার যুঙ্গর এক সোর 
সব া। সমৃি গ্রাম সঙ্ া’র মানুষ গেীর ঘুঙ্ম অঙ্চেন। শে বন্দুঙ্কর গু ীর শঙ্ব্দ 
োঙ্দর ঘুম োঙ । শুরু হঙ্ া দাস বযবসায়ীঙ্দর স ড় ঙ্য় সদওয়া বসঙ্ের বন্দুক, 
কামাঙ্নর ড়বরুঙ্ি েীর-ধনুঙ্কর অসম  িাই। গ্রামবাসীঙ্দর েীর-বশযার সিয় 
শীঘ্রই সশষ হঙ্য় সগ । যুি সশষ হঙ্ া গ্রাঙ্মর দুইশ’ িঙ্নর ড়নহে এবং প্রায় 
ড়েনশ’ িঙ্নর বন্দী হওয়ার মঙ্ধয ড়দঙ্য়। বন্দী ড়েনশ’ িঙ্নর মধয সেঙ্ক যুবক, 
যুবেী বািাই কঙ্র সদিশ’ িনঙ্ক ড়েনড়ে বি সবাঙ্ে কঙ্র ওরা ধঙ্র ড়নঙ্য় যায়। 
সঙ্ ার িীবঙ্ন এোই ড়ি  সবঙ্চঙ্য় বি দুেযাঙ্গযর ড়দন। যারা ড়নহে হঙ্ া, োরা 
হঙ্ া সশষ। োঙ্দর  াশ ড়ি  দুঃঙ্খর মঙ্ধযও একো সান্ত্বনা। ড়কন্তু দাস 
বযবসায়ীরা যাঙ্দর ধঙ্র ড়নঙ্য় সগ , োরা সবাঁঙ্চ সেঙ্কও মৃেুয যন্ত্রণ্ায় ড়নমড়িে 
হঙ্ া এবং আত্মীয়-স্বিনঙ্দর বুঙ্ক সরঙ্খ সগ  সারা িীবঙ্নর িে যন্ত্রণ্ার জ্ব ন্ত 
অগার। সসই যন্ত্রণ্ার ইড়ে হয়ড়ন এখনও। সসই যন্ত্রণ্ারই এক প্রড়েড়বম্ব এই কাঙ্ া 
ড়মনার। যন্ত্রণ্ার এই কাঙ্ া ড়মনাঙ্র উেকীণ্য কঙ্র রাখা হঙ্ া আমাঙ্দর সসই 
হারাঙ্না সন্তানঙ্দর নামগুঙ্ া। পাঠক, এখাঙ্ন এক মুহুেয হঙ্ ও দাাঁড়িঙ্য় প্রােযনা 
করুন আমাঙ্দর হারাঙ্না মাড়নকঙ্দর িে- ঈশ্বর সযন োঙ্দর আত্মার শাড়ন্ত দান 
কঙ্রন।’ 

পিঙ্ে পিঙ্ে ঝর ির কঙ্র অশ্রু সনঙ্ম এ  ব্ল্যাক বুঙ্ র দু’সচাখ ড়দঙ্য়। 
অড়বরেোঙ্ব ো গড়িঙ্য় চ   গটড সবঙ্য়।  

ঝাপসা সচাঙ্খই আকু োঙ্ব পিঙ্ে  াগ  নামগুঙ্ া। প্রেম নামই 
পি , ‘কমটড কািা’ োর দাদার নাম। 

নামো পিার সাঙ্ে সাঙ্েই কান্নার এক প্রব  উোস এঙ্স গ্রাস কর  
ব্ল্যাক বু ঙ্ক।  

কঙ্য়ক মুহুঙ্েযর মঙ্ধয ড়নঙ্িঙ্ক সামঙ্  ড়নঙ্য় সচাখ মুি  ব্ল্যাক বু । মুখ 
এড়গঙ্য় ড়নঙ্য় ধীঙ্র ধীঙ্র চুমু সখ  ‘কমটড কািা’ নাঙ্মর উপর।  

চুমু ড়দঙ্ে ড়গঙ্য় আবার অপ্রড়েঙ্রাধয কান্নায় সেঙ্ঙ পির ব্ল্যাক বু ।  
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একড়ে হাঙ্ের সযত্ন স্পশয অনুেব কর  ব্ল্যাক বু  োর কাাঁঙ্ধ। চমঙ্ক 
উঙ্ঠ ড়িঙ্র োকা । োর কাাঁঙ্ধ হাে সরঙ্খ দাড়িঙ্য় আঙ্ি িাগুয়াস মযাকা, োর 
পাঙ্শ পাও া। দু’িঙ্নর সচাঙ্খ-মুঙ্খ রাঙ্িযর ড়বিয়! 

ব্ল্যাক বু  কুকুঙ্রর সচন হাে সেঙ্ক সিঙ্ি ড়দঙ্য় পঙ্কে সেঙ্ক রুমা  সবর 
কঙ্র দু’হাঙ্ে দু’ড়ে সচাখ মুঙ্ি ড়নঙ্য় ব  , ‘আপনারা? এখন? এখাঙ্ন?’ ব্ল্যাক 
বুঙ্ র সচাঙ্খ ড়বিয়। 

ড়বিঙ্য়র সঘার েখনও কাঙ্েড়ন মযাকা ও পাও ার সচাখ সেঙ্ক। 
‘প্রড়ে বির এই ড়দন আমাঙ্দর পড়রবাঙ্রর সকঙ্ ই একবার এইখাঙ্ন 

আড়স’ ব   মযাকা।  
‘এই ড়দন সকন?’ 
‘এই ড়দন এই িান সেঙ্ক অোে অঙ্নঙ্কর সাঙ্ে েুড়ম সয নামোয় চুমু 

ড়দঙ্  সসই আমাঙ্দর কমটড কািা ড়চরেঙ্র হাড়রঙ্য় সগঙ্ি। প্রড়েবির এড়দন এঙ্স 
আমরা োর প্রােযণ্া কড়র, আর োর উঙ্েঙ্শ্য নদীঙ্ে ি ু োড়সঙ্য় সদই।’ 

ব্ল্যাক বুঙ্ র সচাঙ্খ েখন ড়বিয় ড়ঠকঙ্র পিঙ্ি। ব  , ‘কমটড কািার 
উঙ্েঙ্শ্য সকন? কমটড কািা আপনাঙ্দর সক?’ 

‘ড়কন্তু োর আঙ্গ েুড়মব , েুড়ম এমন আকু  হঙ্য় কাাঁদি সকন? কমটড 
কািার নাঙ্ম চুমু ড়দঙ্  সকন? 

ব্ল্যাক বুঙ্ র সচাঙ্খ আবার অশ্রু নাম । সস মুখ ড়নচু কর । অল্পক্ষণ্ 
পঙ্র মুখ েু  । অশ্রু সধায়া োর মুখ। আঙ্বঙ্গ কাাঁপঙ্ি োর দুঙ্ো সঠাাঁে। ব   
সস, ‘কমটড কািা আমার দাদু।’ এক প্রব  উোঙ্স সেঙ্ঙ পি  োর কটঠ। 

ব্ল্যাক বুঙ্ র মুখ সেঙ্ক সবরুঙ্না শব্দগুঙ্ া সযন এক বজ্রপাে। ড়বিঙ্য়র 
প্রচটড আঘাঙ্ে মযাকা ও পাও া কাঙ্ঠর মে শক্ত হঙ্য় ড়গঙ্য়ড়ি , ড়নঙ্িঙ্দর সযন 
হাড়রঙ্য় সিঙ্ ড়ি । ড়কন্তু োরপঙ্রই কাঙ্ঠর বুঙ্ক নাম  সযন অশ্রুর ঝরণ্া। বাাঁধ 
োঙা এক উোঙ্স সেঙ্ঙ পিা মযাকা পাগঙ্ র মে িড়িঙ্য় ধর  ব্ল্যাক বু ঙ্ক। 
োর সচাখ সেঙ্ক নাম  অশ্রুর বো। 

ড়বিঙ্য় কাঠ হঙ্য় যাওয়া পাও ার দু’সচাখ সেঙ্ক নামড়ি  অশ্রুর অড়বর  
ধারা। 
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ড়কিুক্ষণ্ পর মযাকা ড়নঙ্িঙ্ক ড়কিুো সামঙ্  ড়নঙ্য় ব  , ব্ল্যাক বু ঙ্ক 
উেযশ্য কঙ্র, ‘সোমার দাদু কমটড কািাহ এবং আমাঙ্দর দাদী দুই আপন 
োইঙ্বান। সসই দুেযাঙ্গযর ড়দন সোমার দাদুর হাড়রঙ্য় যাওয়া এবং োর বাপ-মা 
ড়নহে হওয়ার পর পড়রবাঙ্রর একমাে িীড়বে মানুষ ড়িঙ্ ন আমাঙ্দর দাদী। 

অশ্রু রুি কঙ্টঠ ‘োই’ বঙ্  ব্ল্যাক বু  আবার িড়িঙ্য় ধর  ম যাকাঙ্ক। 
মযাকাও ‘আমার োই’ বঙ্  িড়িঙ্য় ধর  ব্ল্যাক বু ঙ্ক।  

এক সময় ব্ল্যাক বু  মযাকাঙ্ক সিঙ্ি ড়দঙ্য় োকা  পাও ার ড়দঙ্ক। ব্ল্যাক 
বু  পাও ার ড়দঙ্ক োকাঙ্নার সাঙ্ে সাঙ্ে পাও ার দু’গঙ্টড শুড়কঙ্য় যাওয়া 
অশ্রুর ধারা আবার সিীব হঙ্য় উঠ  হঠাৎ সচাখ সিঙ্ে সনঙ্ম আসা নেুন অশ্রুঙ্ে। 
কাঙ্ া পাও ার কাঙ্ া গ্রানাইঙ্ের মে মসৃন সঠাাঁে দু’ড়ে সকাঁঙ্প উঠ  প্রচটড এক 
আঙ্বঙ্গ। 

‘পাও া!’ আঙ্বগ রুি কঙ্টঠ ডাক  ব্ল্যাক বু । 
সস ডাক সবাধ হয় র্ধ্ড়সঙ্য় ড়দ  পাও ার ড়বঙ্বচনার বাাঁধঙ্ক। োর 

আঙ্বঙ্গর নদীঙ্ে সযন সিঙ্গ উঠ  প্রচটড বো। সযন োরই প্রচটড ধাক্কায় পাও া 
ড়গঙ্য় আিঙ্ি পি  ব্ল্যাক বুঙ্ র বুঙ্ক। 

আঙ্বগািুে ব্ল্যাক বু  এই অপড়রড়চে আকড়িকোয় প্রেমোয় ড়বমুঢ় 
হঙ্য় পি । োরপর ড়নঙ্িঙ্ক সামঙ্  ড়নঙ্য় আ ঙ্োোঙ্ব পাও ার ড়পঙ্ঠ হাে 
বু া । 

োরপর পাও াঙ্ক ধঙ্র ড়নঙ্য় মযাকা’র সামঙ্ন দাাঁড়িঙ্য় ব  , ‘োইয়া, 
পাও া এখনও সিােই আঙ্ি। ড়কন্তু খুব োঙ্ া সমঙ্য় পাও া।’ 

মযাকার সচাঙ্খ েখনও অশ্রু। ড়কন্তু োর সঠাাঁঙ্ে িঙু্ে উঠ  একো সঙ্স্নহ 
হাড়স। ব  , আমাঙ্দর িঙ্ে নেুন সুখবর সয, পাও াঙ্ক েুড়ম ো  বঙ্ ি। ওর 
অেযাচাঙ্র সবাই অড়েষ্ঠ। োই সো ওঙ্ক পুড় ঙ্শ চাকুরী ড়দড়ে।’ 

‘োইয়া......।’ সচাখ মুঙ্ি পাও া ব ঙ্ে শুরু কর । 
মযাকা োঙ্ক বাধা ড়দঙ্য় ব  , ‘আড়ম সোঙ্ক ড়কিু বড় ড়ন। কমটড কািা 

সোঙ্ক ো  ব   োই সোঙ্ক ড়কিু েেয ড়দঙ্ে যাড়ে াম। যাক এসব, সবাই 
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এখন চ  যাই বাসায়। আব্বাঙ্ক এ সুখবর োিাোড়ি ড়দঙ্ে না পারঙ্  বুক সিঙ্ে 
যাঙ্ব আমার।’ 

‘োইয়া, আমার নাম ‘কমটড কািা’ নয়। এখাঙ্ন এঙ্স এই নাম আমার 
এ িঙ্েই বঙ্ ড়ি যাঙ্ে এই নাঙ্মর সূে ধঙ্রও যড়দ আমার দাদু বংঙ্শর কাউঙ্ক 
খুাঁঙ্ি পাই।’ রুমা  ড়দঙ্য় সচাখ মুিঙ্ে মুিঙ্ে ব   ব্ল্যাক বু । 

 
‘সোমার উঙ্েশ্য স্বােযক হঙ্য়ঙ্ি। সোমার কমটড কািা নামই সোমার 

প্রড়ে আমাঙ্ক আকৃষ্ট কঙ্র। যার িঙ্  আগ্রহ কঙ্র সোমাঙ্ক গাড়িঙ্ে সনই, 
বাড়িঙ্ে ড়নঙ্য় আড়স।’ 

একেু সেঙ্মই মযাকা আবার ব  , ‘োহঙ্  সোমার নাম ড়ক?’ 
নাম আমার একাড়ধক হঙ্য়ঙ্ি। সিাে সব া িিয িাঙ্য়দী, োরপর ব্ল্যাক 

বু  এবং অবঙ্শঙ্ষ ‘আবদুিাহ িায়দ রাড়শদী।’ 
‘এঙ্ো মুসড় ম নাম।’ ড়বড়িে কঙ্টঠ ব   মযাকা।  
‘হ্াাঁ, মুসড় ম নাম।’ 
‘োর মাঙ্ন? েুড়ম মুসড় ম? সোমার এে নাম পড়রবেযঙ্নর কারণ্? 
‘আমার দীঘয দুঃঙ্খর ইড়েহাঙ্সর সাঙ্ে এর কারণ্ যুক্ত আঙ্ি।’ গেীর 

সবদনােয কঙ্টঠ ব   ব্ল্যাক বু । 
মযাকা ও পাও া দু’িঙ্নর মুখও গম্ভীর হঙ্য় উঠ । মযাকা ব্ল্যাক বুঙ্ র 

কাাঁঙ্ধ হাে সরঙ্খ ব  , ‘চ  োই বাসায় ড়িড়র, সোমাঙ্দর ইড়েহাস সশানার আঙ্গ 
আর ড়কিুই ো   াগঙ্ব না।’ 

‘চ ুন।’ বঙ্  ব্ল্যাক বু  কুকুঙ্রর সচন েুঙ্  ড়নঙ্ে যাড়ে ।  
োর আঙ্গই সচন দু’ড়ে েুঙ্  ড়ন  পাও া। ব  , ‘কুকুর দু’ড়ে এখন 

আমার।’ 
বঙ্  পাও া কুকুর দু’ড়ের ড়পঠ ও মাো সনঙ্ি আদর কর । কুকুর দু’ড়েও 

স ি সনঙ্ি গা সঘাঁঙ্ষ দাাঁিা  পাও ার। সযন নেুন প্রেূঙ্ক োরা স্বাগে িানাঙ্ে।  
এে োিাোড়ি আমার েম, েড়ম’সক েুড়ম দখ  কঙ্র সি ঙ্ ? এ দু’ড়ের 

প্রড়ে ড়কন্তু োইয়ারও একো দাবী ড়ি ।’ সহঙ্স ব   ব্ল্যাক বু ।  
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মযাকা হাস । ব  , ‘পাও া’র পঙ্ক্ষ আড়ম আমার দাবী পড়রেযাগ 
কর াম।’ 

কো সশষ কঙ্রই ‘এস, আর সদরী নয়’ বঙ্  মযাকা হাাঁেঙ্ে শুরু কর । 
সগঙ্ের বাইঙ্র এঙ্স সবাই মযাকার িীঙ্প উঠ । সামঙ্ন ড্রাইড়েং ড়সঙ্ে 

বস  মযাকা। আর সপিঙ্নর ড়সঙ্ে ব্ল্যাক বু  এবং পাও া। 
গাড়ি চ ঙ্ে শুরু কর  মযাকাঙ্দর বাড়ির উঙ্েঙ্শ্য। 
 
 
 
ব্ল্যাক বু  ব ড়ি  কাড়হনী। োর দাদু কমটড কািার কাড়হনী। 
িাগুয়াস মযাকা, োর আব্বা, পাও া এবং মযকার স্ত্রী, িিু ু সবাই 

ড়পনপেন নীরবোর মঙ্ধয শুনড়ি । ব্ল্যাক বুঙ্ র মুঙ্খ কমটড কািার কাড়হনী। 
বৃঙ্ির পাঙ্শ বঙ্সড়ি  ব্ল্যাক বু । আর োঙ্দর সামঙ্ন অধযচন্দ্রাকাঙ্র 

বাড়ির সবাই।  
রািযেযাগী রািা যায়দ রাড়শদীর সাঙ্ে কমটড কািার ইয়াউড়টড সপ াঁিা 

পযযন্ত কাড়হনী বঙ্  োম  ব্ল্যাক বু । 
সকঙ্ রই সচাঙ্খ অশ্রু। 
‘োরপর?’ বৃি ব  । 
ব্ল্যাক বু  পরবেযী কাড়হনী শুরু কর । ড়ক কঙ্র সু োন যায়দ রাড়শদীর 

একমাে পুে মারা সগ , সকন যায়দ রাড়শদী হজ্জ্ব যাো বন্ধ কঙ্র ইয়াউড়টডঙ্ে 
সিঙ্ র কবঙ্রর পাঙ্শ িায়ীোঙ্ব বসবাঙ্সর ড়সিান্ত ড়নঙ্ ন, মহৎ হৃদয় যায়দ 
রাড়শদী কমটড কািাঙ্ক স্বাধীনোঙ্ব সযখাঙ্ন ইো চঙ্  সযঙ্ে অনুমড়ে ড়দঙ্ ও 
ড়েড়ন সেঙ্ক সগঙ্  ড়ক কঙ্র যায়দ রাড়শদী োঙ্ক সন্তান ড়হঙ্সঙ্ব গ্রহণ্ কঙ্র একমাে 
কোর সাঙ্ে ড়বঙ্য় ড়দঙ্ ন।  

একেু োম  ব্ল্যাক বু । আবার শুরু কর , ‘এইোঙ্ব কমটড কািা 
একিন শাহিাদী এবং ড়বপু  ড়বত্ত-লবেঙ্বর মাড় ক হঙ্ ন। ড়কন্তু সুখ সই  না 
োর কপাঙ্ । খৃষ্টান ড়মশনারীরা হেযা কর  সু োন যায়দ রাড়শদী এবং োর 
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স্ত্রীঙ্ক। সক  সম্পড়ত্ত আত্মসাঙ্ের িে সম্পড়ত্ত একমাে উত্তরাড়ধকারী কমটড 
কািার স্ত্রীঙ্কও বন্দী কর  এবং কমটড কািাঙ্ক োঙ্দর একিন ড়নকৃষ্ট কমযচারী 
হঙ্ে বাধয কর । োর সকান স্বাধীনো ড়ি  না, বাইঙ্র সবরুবার সকান সুঙ্যাগ ড়ি  
না। শুরু হঙ্য়ড়ি  োর এক ধরঙ্নর দাস িীবন। এ দুড়বযসহ িীবন ড়ি  আমার 
আব্বার এবং আড়মও ো সোগ কঙ্র এঙ্সড়ি।’ 

‘সোমার সস কািো ড়ক ড়ি ?’ ড়িঙ্জ্ঞস কর  মযাকা। 
‘সস এক ঘৃড়নে কাি। ঘােঙ্কর দাড়য়ত্ব পা ন। োরা যাঙ্দর বন্দী কঙ্র 

আনে, োঙ্দর ড়শরঙ্েদ করা ড়চ  আমার কাি।’ 
একেু োম  ব্ল্যাক বু । োরপর ব  , ‘আমার হোশ ও অন্ধকারময় 

িীবন এোঙ্বই হয়ে সকঙ্ে সযে, ড়কন্তু িীবন ড়চে আমার পাঙ্ে সগ  হঠাৎ। 
একিন মহান মানুষ এবং মহাড়বিবীঙ্ক ওরা বন্দী কঙ্র আন । োর কাি সেঙ্কই 
আড়ম প্রেম িান াম আড়ম মানুষ, মানুষ ড়হঙ্সঙ্ব ড়শর উাঁচু কাঙ্র আবার মানুঙ্ষর 
মঙ্ধয দাাঁিাঙ্ে পাড়র। ড়েড়ন ওঙ্দর পরােূে ও র্ধ্ংস কঙ্র ড়নঙ্ি মুক্ত হঙ্ ন এবং 
কঙ্র অন্ধকার ড়িন্দানখানা সেঙ্ক আমাঙ্কও মুক্ত কঙ্র আনঙ্ ন। এবং প্রড়েষ্ঠা 
করঙ্ ন যায়দী রািবংঙ্শর এক উত্তরসুরী ড়হঙ্সঙ্ব, যায়দ রাড়শদীর বাড়ি ও প্রচরু 
সম্পদও আমার হাঙ্ে েুঙ্  ড়দঙ্ ন। আড়ম নেুনোঙ্ব আমার ড়পেধৃময ইস াঙ্ম 
ড়িঙ্র এ াম। আমার নেুন নাম হঙ্ া আবদুিাহ যায়দ রাড়শদী। আমার ড়পো 
সযঙ্হেু প্রকাঙ্শ্য ইস াম ধময পা ন করঙ্ে পারঙ্েন না, আমার মুসড় ম নামও 
রাখা সম্ভব ড়ি  না। োই ড়েড়ন আমার নাম সরঙ্খড়িঙ্ ন িিয রাড়শদী। নাঙ্মর 
অঙ্ধযক খৃিান, অঙ্ধযক মুস মান। আর ঘােক ড়হঙ্সঙ্ব ওরা আমার নাম সরঙ্খড়ি  
ব্ল্যাক বু ।’ োম  ব্ল্যাক বু ।  

‘োরপর? এখাঙ্ন এঙ্  সকমন কঙ্র? আমাঙ্দর কো মঙ্ন পি  ড়ক 
কঙ্র?’ ব   মযাকা। 

সংঙ্গ সংঙ্গ উত্তর ড়দ  না ব্ল্যাক বু । 
পাঙ্শর বাড় শোয় একেু সহ ান ড়দঙ্য় বস । ব  , ‘সস অঙ্নক কো। 

আড়ম আড়সড়ন। আমাঙ্ক অে একিন সাঙ্ে কঙ্র ড়নঙ্য় এঙ্সঙ্িন ড়েন্ন এক 
ড়মশঙ্ন। োগযই আমাঙ্ক এখাঙ্ন এইোঙ্ব ড়নঙ্য় এঙ্সঙ্ি।’ 
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‘কার সাঙ্ে? ড়ক ড়মশন?’ ব   পাও া। 
‘ড়বরাে একড়ে ড়মশন। ড়মশনো আমার নয়। আড়ম একিন সহঙ্যাগী 

মাে। ব া ড়ঠক হঙ্ব ড়কনা বুঝঙ্ে পারড়ি না।’ 
‘ড়মশন যার, যার সাঙ্ে েুড়ম এঙ্সি সস সকাোয়?’ ব   মযাকা। 
ব্ল্যাক বুঙ্ র মুখ ম্লান হঙ্য় উঠ । সবদনা োরািান্ত মুখ ড়নচু কর  সস।  
ব্ল্যাক বুঙ্ র সবদনাড়িষ্ট মুঙ্খর ড়দঙ্ক সচঙ্য় সকঙ্  সবদনা অনুেব কর ।  
সকউ কো ব   না।  
ব্ল্যাক বু ই কো শুরু কর  আবার। ব  , ‘উড়ন আহে অবিায় বন্দী 

হঙ্য়ঙ্িন।’ ব্ল্যাক বুঙ্ র কো োরী, অশ্রু সেিা।  
অস্বড়স্ত এবং সবদনার িায়া নাম  সগাো ঘঙ্র।  
নীরবো সেঙ্গ মুখ খু   মযাকা। ব  , ‘োর িঙ্ে এমন ো বাসা, সক 

সস?’ 
‘এ সসই স াক সয আমাঙ্ক অন্ধকার সেঙ্ক আঙ্ াঙ্ে ড়নঙ্য় এঙ্সঙ্ি, সয 

আমাঙ্ক নেুন িীবন ড়দঙ্য়ঙ্ি, যাঙ্ক আড়ম আমার িীবঙ্নর সচঙ্য় সবশী 
োঙ্ াবাড়স।’ 

‘সকাোয় সস আহে এবং বন্দী হঙ্ া?’ 
‘সংঘ হাইওঙ্য়র সযখাঙ্ন কাঙ্দ ী সরাড এঙ্স ড়মঙ্শঙ্ি সসখাঙ্ন।’ 
সসািা হঙ্য় বস  মযাকা। োর সচাখ-মুখ েীক্ষ্ণ হঙ্য় উঠ । ব  , ‘আড়ম 

বারবাঙ্রড়ে সেঙ্ক আসার পঙ্ে ওখাঙ্ন চারড়ে  াশ সদঙ্খড়ি। আর হাইওঙ্য়র পাঙ্শ 
কাঙ্দ ী সরাঙ্ডর মুঙ্খ গু ীঙ্ে ঝাাঁঝরা হঙ্য় যাওয়া একো িীপ সদঙ্খড়ি। এই 
ঘেনার কো েুড়ম ব ি?’ 

‘গু ীঙ্ে ঝাাঁঝরা হঙ্য় যাওয়া িীপড়ে কঙ্রই আমরা এঙ্সড়ি াম। আর ঐ 
চারিন ড়নহে হঙ্য়ঙ্ি আমার সােীর হাঙ্ে।’ 

‘সোমার সােীর হাঙ্ে? োহঙ্  সোমার সােী বন্দী হঙ্ া ড়কোঙ্ব?’ 
‘ওঙ্দর ওাঁে সপঙ্ে োকা চারড়ে গাড়ি আকড়িকোঙ্ব আমাঙ্দর সঘরাও 

কঙ্র সিঙ্  এবং হঠাে কঙ্রই বন্দুঙ্কর মুঙ্খ আমার সােীঙ্ক ধঙ্র ড়নঙ্য় যায় 
হাইওঙ্য়র উপর। ওরা বন্দুঙ্কর বাাঁে ড়দঙ্য় আমার সােীঙ্ক মারঙ্ধার কঙ্র ওাঁঙ্ক 
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রক্তাক্ত কঙ্র সিঙ্ । ড়কন্তু অসম্ভব রকঙ্মর সামাে সুঙ্যাঙ্গর সিযবহার কঙ্র 
আমার সােী ওঙ্দর চারিনঙ্ক হেযা কঙ্র। পিম িনঙ্কও যখন গু ী করঙ্ে 
যাঙ্ব, এ সময় একড়ে পাাঁচ িয় বিঙ্রর ড়শশু হঠাে সামঙ্ন এঙ্স োর ড়পোঙ্ক হেযা 
না করার আঙ্বদন িানায়। আমার সােী ড়রে বার নাড়মঙ্য় সনয়। এই সুঙ্যাঙ্গ 
পিম বযড়ক্ত োঙ্ক  ক্ষয কঙ্র গু ী কঙ্র। সস ড়নঙ্িঙ্ক বাাঁচাঙ্ে পারঙ্ ও হাে 
আহে হয় এবং োর হাে সেঙ্ক ড়রে বার ড়িেঙ্ক পঙ্ি যায়। ড়ঠক এই সময় 
আরও দু’ড়ে গাড়িঙ্ে আরও চারিন সসখাঙ্ন হাড়ির হয়। বন্দী হঙ্য় যায় আমার 
সােী।’  

‘েুড়ম বাাঁচঙ্  সকমন কঙ্র?’ 
‘আড়ম কৃষ্ণাগ, আমাঙ্ক ওরা গাইড মঙ্ন কঙ্রঙ্ি। োই গুরুত্ব সদয়ড়ন। 

অবশ্য সশঙ্ষ োশ িায়ার কঙ্রড়ি  আমার গাড়ি  ঙ্ক্ষয। সমঙ্ঝঙ্ে শুঙ্য় োকায় 
সবাঁঙ্চ সগড়ি।’ 

‘ওরা ড়ক সবাই সশ্বোংগ ড়ি ?’ 
‘ওরা সশ্বোংগ ড়ি । আমার সােী এড়শয়ান।’ 
‘এড়শয়ান? ব  সো ঐ সশ্বোংগরা কারা?’ 
ব্ল্যাক বু  একেু ড়িধা কর । োরপর ব  , ‘ওরা ব্ল্যাক িস-এর স াক।’ 
‘ব্ল্যাক িস?’ মযাকা’র কটঠ প্রায় ড়চৎকার কঙ্র উঠ । 
‘েুড়ম সচন ওঙ্দর?’ ব   বৃি, মযাকার আব্বা। 
সংঙ্গ সংঙ্গ উত্তর ড়দ  না মযাকা। সস অঙ্নকো ড়বিয়-ড়বমুঢ় হঙ্য় 

পঙ্িড়ি । একেু সময় ড়নঙ্য় ব  , ‘হ্াাঁ ড়চড়ন আব্বা। সমগ্র পৃড়েবী ড়বস্তৃে অেযন্ত 
শড়ক্তশা ী এবং দুধযষয সন্ত্রাসবাদী সংগঠন।’ 

োম  মযাকা। একেু পর ব  , ‘আমাঙ্দর উপর সরকারী ড়নঙ্দযশ আঙ্ি 
পারেপঙ্ক্ষ ওঙ্দর কাঙ্ি সযন আমরা নাক না গ াই। ওঙ্দর এড়িঙ্য় চ ঙ্ে ব া 
হয় আমাঙ্দরঙ্ক।’ 

কো সশষ কঙ্র ব্ল্যাক বুঙ্ র ড়দঙ্ক োড়কঙ্য় ব  , ‘ওঙ্দর সাঙ্ে সোমার 
সােীর ঝগিা ড়কঙ্সর? সোমার সােীর ড়মশঙ্নর  ক্ষয ড়ক ওরা?’ 

‘হ্াাঁ।’ 
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বঙ্  একেু োম  ব্ল্যাক বু । ড়চন্তা কর । োরপর ব  , ‘ঝগিার 
কাড়হনীো ড়বরাে।’ এরপর এঙ্ক এঙ্ক ব্ল্যাক বু  কযাঙ্মরুঙ্ন ড়ক কঙ্র ব্ল্যাক িস 
সমূঙ্  উৎপাড়েে হঙ্ া এবং ব্ল্যাক িঙ্সর সঙ্বযাচ্চ সনো ড়নহে হঙ্ া কার হাঙ্ে, 
ড়ক কঙ্র ওরা বারবাঙ্রড়ে’র ইস ামী কনিাঙ্রি িাঙ্ন ড়বঙ্স্ফারন ঘড়েঙ্য় 
আন্তিযাড়েক মুসড় ম সনোঙ্দর পনবন্দী কর  োর ড়বস্তাড়রে ড়ববরন ড়দঙ্য় ব  , 
‘ব্ল্যাক িস শেয ড়দঙ্য়ঙ্ি আমার সােী আত্মসমপযন করঙ্  েঙ্বই োরা সিঙ্ি সদঙ্ব 
মুসড় ম সনোঙ্দর। আমার সােী োঙ্দর মুক্ত করার  ক্ষয ড়নঙ্য়ই আসড়িঙ্ ন মধয 
আড়ফ্রকা প্রিােঙ্ন্ত্র।’ 

ওড়দঙ্ক ড়বিঙ্য় ে’ হঙ্য় সগঙ্ি মযাকা। োর সচাখ িানাবিা হঙ্য় উঙ্ঠঙ্ি 
ড়বিঙ্য়। ব্ল্যাক বু  োমঙ্  সস প্রায় ড়চৎকার কঙ্র উঠ , ‘ড়ক ব ি েুড়ম! ওখান 
সেঙ্ক সকউ বাাঁঙ্চড়ন। মুসড় ম সনেৃবৃন্দরা সবাই অস্বাোড়বক রকম শড়ক্তশা ী 
ড়বঙ্স্ফারঙ্ন পুঙ্ি িাই হঙ্য় সগঙ্িন। আমরা এো িাড়ন, সগাো দুড়নয়া এো িাঙ্ন। 
ইস ামী সঙ্ি ন সংিার (ওআইড়স) একড়ে ড়বঙ্শষজ্ঞ দ ও ঘেনাি  পরীক্ষা 
কঙ্র সগঙ্ি। োরাও আমাঙ্দর সাঙ্ে একমে। েুড়ম নেুন কো ব ি।’ 

‘আপড়ন ড়ঠকই বঙ্ ঙ্িন। ব্ল্যাক িস এ রকম ড়বশ্বাসই িড়ন্মঙ্য়ঙ্ি। ড়কন্তু 
আস  ঘেনা হঙ্ া মুসড় ম সনেৃবৃন্দঙ্ক ড়কডোপ করার পর োরা ড়বঙ্স্ফারন 
ঘড়েঙ্য়ঙ্ি।’ 

‘সড়েয?’ 
‘হ্াাঁ, সকান সঙ্ন্দহ সনই।’ 
‘ড়ক কঙ্র সোমরা িানঙ্ ?’ 
‘ওরা ড়চড়ঠ পাড়ঠঙ্য়ঙ্ি। োঙ্ে োরা ঐ শেয উঙ্িখ কঙ্রঙ্ি।’ 
‘সোমার সােীঙ্ক হাঙ্ে পাওয়ার িঙ্ে োঙ্দর এো একো িাাঁদও সো 

হঙ্ে পাঙ্র।’ 
‘শুধু ড়চড়ঠ নয়, আরও প্রমান পাওয়া সগঙ্ি।’ 
ব্ল্যাক বু  োমঙ্ ও মযাকা সকান কো ব   না। োবড়ি  সস। সবশ 

ড়কিুক্ষন পর ব  , ‘হঙ্েও পাঙ্র। বযাপারো আমাঙ্দর পুড় ঙ্শর িঙ্ে হঙ্ব 
ড়বেেকর।’ 
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বঙ্  একেু োম । ব   োরপর, ‘ড়কন্তু সোমার এই সাংঘাড়েক সােীো 
সক, সয একা  িঙ্ে এঙ্সঙ্ি, ব্ল্যাক িঙ্সর সাঙ্ে এবং োঙ্দর ড়বরুঙ্ি  ঙ্ি িয়ী 
হঙ্য়ঙ্ি কযাঙ্মরুঙ্ন?’ 

‘শুধু কযাঙ্মরুন নয়। ফ্রাঙ্িও  ঙ্িঙ্ি এবং িয়ী হঙ্য়ঙ্ি।’ 
‘এোও সয অড়বশ্বাস্য কো ব ি। এমন বযড়ক্তত্ব সক আঙ্ি?’ 
‘আঙ্ি।’ 
‘ড়কন্তু সক সস?’ 
একেু ড়িধা কর  ব্ল্যাক বু । োরপর ব  , ‘ব ব, ড়কন্তু একো শেয।’ 

একেু োম । োরপর ব  , ‘আপড়ন পুড় ঙ্শর স াক। আমার অনুঙ্রাধ োাঁর নাম 
বা পড়রচয়ো পুড় শ বা সরকাঙ্রর িানা ড়ঠক হঙ্ব না।’ 

ভ্রু কুড়িে কর  মযাকা।  
একেু সময় ড়নঙ্য় ব  , ‘সোমার শেয মানব যড়দ ড়েড়ন মধয আড়ফ্রকা 

প্রিােঙ্ন্ত্রর স াক না হন এবং এখানকার সকান নাগড়রক বা সদঙ্শর সাঙ্ে সংড়লষ্ট 
সকান অপরাধ যড়দ ড়েড়ন কঙ্র না োঙ্কন।’ 

‘আপনার শেয মান াম।’ 
বঙ্  একো সঢাক ড়গ   ব্ল্যাক বু । োরপর ব  , ‘ড়েড়ন আহমদ মুসা।’ 
ব্ল্যাক বু  নাম উচ্চারঙ্ণ্র সাঙ্ে সাঙ্ে শক খাওয়ার মে এক ত্বড়িে েরগ 

সখঙ্  সগ  মযাকা’র সগাো সদঙ্হ। োর মুখ-ঙ্চাঙ্খ িুঙ্ে উঠ  প্রেমাখা এক 
ড়বিয়। োর সচাখ দুড়ে ড়ির হঙ্য় ড়কিুক্ষন সচঙ্য় োক  ব্ল্যাক বুঙ্ র ড়দঙ্ক। োরপর 
ব  , ‘সকান আহঙ্মদ মুসা? ড়বশ্ব বযাপী পএ পড়েকায় যাঙ্ক ড়নঙ্য় আঙ্ াচনা 
হঙ্ে, সস ড়ক?’ 

‘হ্াাঁ, সস’ 
‘অেযযাৎ ব ি ড়বশ্ব ড়বশ্রুে আহঙ্মদ মুসা সোমার সােী এবং এখন ড়েড়ন 

মধয আড়ফ্রকা প্রিােঙ্ন্ত্র?’ 
‘োঙ্ক বন্দী কঙ্র ‘সঙ্ া’র ড়দঙ্কই আনা হঙ্য়ঙ্ি’ 
‘সঙ্ ার ড়দঙ্ক? সকন? োঙ্ক সো বারবাঙ্রঙ্োএ মে বি শহঙ্রর ড়দঙ্ক 

ড়নঙ্য় যাবার কো। 
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‘কারণ্ সবাধ হয় এই সয, মুসড় ম সনেৃবৃন্দঙ্ক সঙ্ া সেঙ্ক সবামাসার 
মধয সকাোও বন্দী কঙ্র রাখা হঙ্য়ঙ্ি?’ 

মযাকা সকান কো ব   না। বুঝা সগ  সস োবঙ্ি। ড়কিুক্ষন পর ব  , 
‘আমরা মঙ্ন হয় এখন উঠঙ্ে পাড়র। আবদুিাহ যায়দ িান্ত। ওর ড়বশ্রাম 
প্রঙ্য়ািন।’ 

বঙ্  উঙ্ঠ দাাঁিাঙ্ে দাাঁিঙ্ে পাও ার ড়দঙ্ক সচঙ্য় ব  , ‘সমহমানখানা 
একেু বাইঙ্রর ড়দঙ্ক। ওখাঙ্ন যায়দঙ্ক রাখা ড়ঠক হঙ্ব না ওঙ্ক েুড়ম সোমার ঘঙ্র 
ড়নঙ্য় যাও। আর েুড়ম যাও আিার ঘঙ্র।’ 

হাাঁোর িে পা বািাঙ্ে বািাঙ্ে ব   ব্ল্যাক বু ঙ্ক  ক্ষয কঙ্র েুড়ম সরষ্ট 
নাও। আড়ম আসড়ি। কো আঙ্ি।’ 

পাও া ব্ল্যাক বু ঙ্ক ড়নঙ্ির ঘঙ্র সপ ঙ্ি ড়দঙ্য় ব  , ‘পিন্দ হঙ্ব সো 
ঘরো?’ 

‘সোমার দুঃখ হঙ্ে না?’ 
‘দুঃখ হঙ্ব সকন?’ 
‘সোমার ঘর দখ  কর াম’ দখ  করবই বা না সকন? েুড়ম আমার কুকুর 

দখ  কঙ্রি, আড়ম সোমার ঘর দখ  কর াম।’ 
পাও া মুখ ড়েঙ্প হাস । ব  , আপড়ন আমার ঘর দখ  কঙ্রঙ্িন, না 

আমার ঘঙ্র এঙ্ন আপনাঙ্ক দখ  কর াম?’ 
‘কুকুর দখ  যে সহি, মানুষ দখ  ড়ক েে সহি?’ 
‘মঙ্ন হয় মানুষ দখ  সবড়শ সহি। েঙ্ব সমস্যা হ  দখঙ্  যাবার পঙ্রও 

মানুষ ো স্বীকার নাও করঙ্ে পাঙ্র, যা কুকুর পশু হঙ্ ও কঙ্র না।’ 
‘োর মাঙ্ন দখ  হওয়ার পঙ্রও আড়ম স্বীকার করড়ি না!’ 
‘মানুঙ্ষর মঙ্নর খবর আড়ম িানব ড়ক কঙ্র? যাই আড়ম’। 
দরিার ড়দঙ্ক হাাঁেঙ্ে শুরু কর  পাও া। দরিা পযযন্ত ড়গঙ্য় ড়িঙ্র 

দাাঁড়িঙ্য় ব  , ‘মঙ্নর ‘সময়-কা ো’ ড়কোঙ্ব চঙ্  ব ুন সো?’ 
ব্ল্যাক বু  প্রেো ড়ঠক বুঝঙ্ে পার  না। ড়িজ্ঞাসু দৃড়ষ্টঙ্ে োড়কঙ্য় রই  

পাও ার ড়দঙ্ক। 
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পাও া একেু হাস । ব  , ‘পারঙ্ ন না। পারঙ্ ন না বঙ্ ই সো মানুষ 
দখ  কড়ঠন বঙ্ ঙ্িন। িাঙ্নন, মন কখঙ্না এক প ঙ্ক হািার ড়দঙ্ র পে চঙ্ , 
আবার কখঙ্না হাির ড়দঙ্নও এক প ঙ্কর পে চ ঙ্ে পাঙ্র না। কুকুঙ্রর ড়কন্তু এ 
শড়ক্ত সনই।’ 

বঙ্  পাও া দরিা পার হঙ্য় িুঙ্ে পা া । 
হাড়স িুঙ্ে উঠ  ব্ল্যাক বুঙ্ র সঠাাঁঙ্ে। 
হৃদয় িুঙ্ি োর ড়স্নগ্ধ প্রশাড়ন্ত। মঙ্ন হঙ্ া, এমন গল্প যড়দ সস পাও ার 

সাঙ্ে অনন্তকা  ধঙ্রও কঙ্র, েবুও োর মঙ্ন িাড়ন্ত আসঙ্ব না। সড়েয পাও ার 
মধয সস সযন হাড়রঙ্য় যাঙ্ে। 

োর মঙ্ন হ  এই হাড়রঙ্য় যাওয়ার সয সুখ, োর েু না দুড়নয়াঙ্ে সনই। 
ব্ল্যাক বুঙ্ র মন আঙ্গর সচঙ্য় অঙ্নক সিীব, অঙ্নক িীবন্ত হঙ্য় উঙ্ঠঙ্ি। 

ড়কন্তু সদহ িুঙ্ি িাড়ন্ত। 
‘ধীঙ্র ধীঙ্র ব্ল্যাক বু  পাও ার স্পশয িড়িে শূে ড়বিানার ড়দঙ্ক 

এগুঙ্ া। 
পরড়দন সকা  সব া। 
সকা  ৭োয় পাও া হন্তদন্ত হঙ্য় ব্ল্যাক বুঙ্ র ঘঙ্র প্রঙ্বশ কর । ব  , 

‘োইয়া সেড় ঙ্িান কঙ্রঙ্ি। আপনাঙ্ক, সযঙ্ে হঙ্ব।’ 
‘সকাোয়?’ 
সশ্বোংগ কঙ্ ানীর একো বািীঙ্ে বুঙ্ ঙ্ে ঝাাঁঝরা হঙ্য় যাওয়া চারিন 

স াঙ্কর  াশ পাওয়া সগঙ্ি। দু’ড়ে কুকুর ড়নঙ্য় আপনাঙ্ক এক্ষুড়ণ্ সযঙ্ে হঙ্ব 
ওখাঙ্ন।’ 

‘আমাঙ্ক?’ ‘সকন’ 
‘আড়ম িাড়ননা’ 
‘কুকুর ড়দঙ্য় আসামী ধরার বযবিা? ড়কন্তু আড়ম সো ড়চড়ন না?’ 
‘গাড়ি সরড়ি। আড়ম আপনাঙ্ক ড়নঙ্য় যাঙ্বা।’ 
‘ড়ঠক আঙ্ি চঙ্ া’ 
ওরা ড়গঙ্য় িীঙ্প উঠ  
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ড্রাইড়েং ড়সঙ্ে বস  পাও া। পাঙ্শর ড়সঙ্েই ব্ল্যাক বু । 
‘ড়কন্তু আমার মঙ্ন হয় কুকুরঙ্ক ড়দঙ্য় অপরাধী ধরার িে ডাঙ্কনড়ন। ঐ 

চারিঙ্নর মঙ্ধয আহঙ্মদ মুসা সনই সো।’ ব্ল্যাক বুঙ্ র শুকঙ্না কটঠ, সচাঙ্খ মুঙ্খ 
প্রচন্ত উঙ্িঙ্গর ড়চহৃ। 

‘এসব ড়চন্তা বাদ ড়দন। আপনার কাি সেঙ্ক এবং োইয়ার কাি সেঙ্ক 
আহঙ্মদ মুসার সয কাড়হনী শুঙ্নড়ি, োঙ্ে ড়েড়ন অখযাে সঙ্ া শহঙ্র মার সখঙ্য় 
মরঙ্বন না ো ড়নড়িে কঙ্র ব ঙ্ে পাড়র।’ 

‘েুড়ম ড়ঠকই বঙ্ ি পাও া। আহঙ্মদ মুসা, সয ‘আহঙ্মদ মুসা’ ো 
উঙ্িঙ্গর সোঙ্ি েুঙ্ ই ড়গঙ্য়ড়ি াম।’ 

‘োইয়ার সাঙ্ে গে ড়বঙ্কঙ্  অে ড়ক কো ব ঙ্ ন?’ 
‘আড়ম কই ব  াম। ড়েড়ন ব ঙ্ ন আড়ম শুন াম’ 
‘ড়বষয়?’ 
‘োইয়া ব্ল্যাক িস সম্পঙ্কয ড়কিু সখাাঁি খবর ড়নঙ্য়ড়িঙ্ ন, োই আমাঙ্ক 

ব ড়িঙ্ ন।’ 
‘ড়কিু সপঙ্য়ঙ্িন নাড়ক োইয়া?’ 
‘না পানড়ন েঙ্ব সখাাঁি খবর ড়নঙ্য় সিঙ্নঙ্িন ড়বঙ্স্ফারঙ্নর একড়দন পর 

ব্ল্যাক িস-এর একড়ে বি দ  সংঘ নদী পঙ্ে সঙ্ া অড়েিম কঙ্র দড়ক্ষঙ্ণ্ চঙ্  
সগঙ্ি। যেো ড়েড়ন সখাাঁি ড়নঙ্য়ঙ্িন োর সগাঙ্য়ন্দা সূঙ্ে োঙ্ে ব্ল্যাক িস-এর ঐ 
দ ড়ে মধয আড়ফ্রকার সীমান্ত অড়েিম কঙ্র সবামাসার ড়দঙ্ক চঙ্  সগঙ্ি।’ 

‘ব্ল্যাক িঙ্সর ঐ দঙ্ ই ড়ক পণ্বন্দী মুসড় ম সনেৃবৃন্দরা ড়িঙ্ ন?’ 
‘োইয়া োই মঙ্ন কঙ্রন, কারণ্ ড়বঙ্স্ফারঙ্নর ঘেনার পর ব্ল্যাক িঙ্সর 

সকউ বারবাঙ্রাড়ে সেঙ্ক অে ড়দঙ্ক যায়ড়ন।’ 
‘োহঙ্  পড়রষ্কার’ 
‘ড়ঠক োই’ 
‘আিা এখন দুঃড়চন্তা সেঙ্ক মুক্ত সহান’। 
‘হ াম’। 
‘এখন ‘সোমার’ মাঙ্ন আপনার পড়রকল্পনা ড়ক?’ 
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ব্ল্যাক বু  পাও ার ড়দঙ্ক সচঙ্য় হাস । ব  , ‘েুড়ম সেঙ্ক আবার 
আপড়নঙ্ে যাে সকন?’ আপন কঙ্র আবার পর করঙ্ে চাে বুড়ঝ?’ 

‘যায়দ’ েয় কঙ্র। সোমাঙ্ক কাঙ্ি োনঙ্ে সগঙ্  েুড়ম যড়দ দূঙ্র সঠঙ্  
দাও।’ সামঙ্ন সচাখ ড়নবি সরঙ্খ আঙ্বগরুি কঙ্টঠ কোগুঙ্ া ব   পাও া। 

‘যার িীবনোই মরুেুড়মঙ্ে কােঙ্ি, সস বুড়ঝ মরুদযানঙ্ক দূঙ্র সঠ ঙ্ে 
পাঙ্র? পাও া ব  , ‘আ হামদুড় িাহ’। মুঙ্খ োর িঙু্ে উঠ  একেু দুষ্টুড়মর 
হাড়স। 

‘এো ড়শখঙ্  সকাোয়?’ 
‘প্রঙ্েযকবার খাওয়ার পর সোমাঙ্ক ব ঙ্ে শুঙ্নড়ি। নামঙ্য সোমাঙ্ক 

ব ঙ্ে শুঙ্নড়ি। োইয়া এবং দাদুর সাঙ্ে কো ব ার সময় খুড়শ হঙ্ ই সোমাঙ্ক 
এো ব ঙ্ে শুঙ্নড়ি।’ 

‘আড়ম মুস মান, আমার ধময সোমার ো   াগঙ্ব?’ 
‘সদখ আমাঙ্দর িানীয় সয ধময। ো আসঙ্  ধময নয়। বাইঙ্রর ধঙ্মযর মধয 

খৃষ্ট ধঙ্মযর সচঙ্য় ইস াম ধমযঙ্কই আমরা ো  মঙ্ন কড়র। 
এখন সো আঙ্রা ো   াগঙ্ব সোমার ধময এবং আমাঙ্দর দাদুর ধময 

বঙ্ ’। 
‘শুধু ড়ক ‘োঙ্ া’ ব া পযযন্ত সশষ?’ 
‘এই সো ‘আ হামদুড় িাহ’ পি াম, ড়শড়খঙ্য় ড়দঙ্  সোমার নামাযও 

আড়ম পিব। মুস মানঙ্ো হঙ্য়ই সগ াম।’ 
হাস  ব্ল্যাক বু । ব  , ‘এগুঙ্ া সো ধঙ্মযর বাড়হ্ক অনুষ্ঠান, ড়বশ্বাঙ্সর 

আনুষ্ঠাড়নক প্রকাশ। ড়কন্তু ড়বশ্বাসোই সগািার কো।’ 
‘ড়বশ্বাস ড়ক?’ 
‘স্রষ্টা এবং োাঁর আঙ্দশ সম্পঙ্কয সোমার ড়সিান্তর নাম।’ 
‘বুঝঙ্ে পারড়িনা। উদাহরণ্ ড়দঙ্য় ব ে’। 
‘সযমন- আামঙ্দর ধময বঙ্ , এই পৃড়েবী ও আকাশসহ সগাো ড়বশ্ব 

চরাচঙ্রর একিন স্রষ্টা আঙ্িন। সমস্ত সৃড়ষ্ট োাঁর সদয়া ড়নড়দযষ্ট ড়বধাঙ্নর আধীঙ্ন 
চঙ্ । মানুঙ্ষর সদহ বযবিাপনাও োাঁর সদয়া ড়নয়ঙ্ম চঙ্ । শুধুমাে মানঙ্ষর ইো 
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শড়ক্তঙ্কই আিাহ স্বাধীন সরঙ্খঙ্িন। মানুষ ইো করঙ্  ো  কািও করঙ্ে পাঙ্র, 
খারাপ কািও করঙ্ে পাঙ্র। স্রষ্টা মানুষঙ্ক কাঙ্ির স্বাধীনো এই িঙ্েই 
ড়দঙ্য়ঙ্িন সয, ড়েড়ন পরীক্ষা করঙ্ে চান সক ো  পঙ্ে চঙ্ , আর সক খারাপ পঙ্ে 
চঙ্ । মৃেযুর পর পৃড়েবীর সব মানুষ, পৃড়েবীঙ্ে সস ড়ক কাি কঙ্রঙ্ি োর 
িবাবড়দহীর িে আিাহর কাঙ্ি হাড়ির হঙ্ব। যারা ো  কাি করঙ্ব বা সেয 
পঙ্ে দুড়নয়ায় চ ঙ্ি োঙ্দর সদয়া হঙ্ব অনন্ত শাড়ন্ত’। 

ব্ল্যাক বু  একেু োম । সস োমঙ্েই পাও া চে কঙ্র বঙ্  উঠ  
‘সকানো ো  কাি বা সকানো ো  পে, সয পঙ্ে চ ঙ্  পুরষ্কার পাওয়া যাঙ্ব 
এবং সয পঙ্ে চ ঙ্  ড়ম ঙ্ব শাড়ন্ত- এসব মানুষ বুঝঙ্ব ড়ক কঙ্র? না বুঝঙ্  ড়কোঙ্ব 
মানুষ শাড়স্ত এিাবার সচষ্টা করঙ্ব?’ 

‘োর বযবিা না কঙ্র স্রষ্টা শাড়স্তর বযবিা কঙ্রনড়ন। প্রেম মানুষঙ্ক আিাহ 
যখন দুড়নয়াঙ্ে পাঠান, েখনই প্রড়েশ্রুড়ে ড়দঙ্য়ঙ্িন পৃড়েবীঙ্ে ড়েড়ন মানুঙ্ষর 
িঙ্ে সেয পে প্রদশযক পাঠাঙ্বন। োাঁরা োঙ্দর কাঙ্ি আিাহর কাি সেঙ্ক আসা 
োঙ্ া কাঙ্ির আঙ্দশ এবং মন্দ কাঙ্ির ড়নঙ্ষধ মানুষঙ্ক িানাঙ্বন, বুঝাঙ্বন 
এবং ড়নঙ্িরা ো পা ন কঙ্র সদখাঙ্বন। মানুঙ্ষর িঙ্ে আিাহর সশষ বােযাবাহক 
এঙ্সঙ্িন ৫৭০ খৃষ্টাঙ্ব্দ এবং ড়েড়নই ইস াঙ্মর নবী। আমরা োাঁর মাধযঙ্ম আসা 
আিাহর আঙ্দশ ড়নঙ্ষধ সমঙ্ন চড় ’। 

‘এই আঙ্দশ, ড়নঙ্ষধ এবং ড়বশ্বাসগুঙ্ া ড়ক? সোমার উপঙ্রাক্ত কোগুঙ্ া 
সমঙ্ন সনয়া ড়ক ড়বশ্বাস?’ 

‘হ্াাঁ োই। েঙ্ব মূ  ড়বশ্বাসোঙ্ক এইোঙ্ব ব া যায়ঃ স্রষ্টা এক। ড়েড়ন 
সবড়কিুর মাড় ক ও ড়নয়ন্ত্রক এবং ড়বধানদাো। ৫৭০ খৃষ্টাঙ্ব্দ োাঁর পাঠাঙ্না 
সমাহািাদ সমাস্তিা (স.) োাঁর সশষ বােযাবাহক। এবং সযসব আঙ্দশ ড়নঙ্ষধ ড়েড়ন 
স্রষ্টার কাি সেঙ্ক এঙ্নঙ্িন, যা আ  সকারআন নামক গ্রঙ্ন্থ সড়ন্নঙ্বড়শে হঙ্য়ঙ্ি, 
ো মানুষঙ্ক সমঙ্ন চ ঙ্ে হঙ্ব’। 

‘খুব সুন্দর বযবিা। আঙ্দশ ড়নঙ্ষঙ্ধর ড়কিু উদাহরণ্ দাও সো’। 
‘সব মানুষ এক আদঙ্মর সন্তান। সাদা-কাঙ্ া সকান সেদাঙ্েদ করা 

যাঙ্ব না। শাসক-শাড়সে, ধনী-গরীব সবাই আিাহর কাঙ্ি সমান। সকঙ্ র প্রড়ে 
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সুড়বচার করঙ্ে হঙ্ব। সক  অোয়-িু ুম ড়নড়ষি। প্রড়েড়ে মানুঙ্ষর আহার, 
বাসিান, ড়শক্ষা, ড়চড়কৎসা ইেযাড়দ সম ড় ক প্রঙ্য়ািনসমূহ পূরণ্ করঙ্ে হঙ্ব 
ইেযাড়দ িীবঙ্নর ড়বড়েন্ন ড়বষঙ্য় আঙ্দশ-ড়নঙ্ষধ রঙ্য়ঙ্ি। আর এ কািগুঙ্ া করার 
িঙ্ে সয চড়রে দরকার ো গঠন করার িঙ্ে রঙ্য়ঙ্ি আনুষ্ঠাড়নক ইবাদাঙ্ের’। 

‘োহঙ্  সদখড়ি, সগাো িীবনঙ্কই ড়নয়ন্ত্রণ্ করঙ্ব ধময’। 
‘হ্াাঁ োই’। 
‘মিার সো! আো, আড়ম মুস মান হঙ্য় সগ াম ব ঙ্ ই মুস মান হঙ্য় 

যাব?’ 
‘না। ড়বশ্বাঙ্সর একো সঘাষণ্া ড়দঙ্ে হয় এবং কেকগুঙ্ া মূ  কাি 

করঙ্ে হয়’। 
‘সকমন সঘাষণ্া?’ 
‘সঘাষণ্া করঙ্ে হয়ঃ ‘আিাহ এক, মুহািাদ (স.) োাঁর সপ্রড়রে রসু ’। 

এরপর নামায পিঙ্ে, যাকাে ড়দঙ্ে, সরািা রাখঙ্ে এবং হি করঙ্ে রািী হঙ্য় 
সযঙ্ে হয়’। 

‘নামায বুঙ্ঝড়ি। অেগুঙ্ া ড়ক?’ 
ইড়েমঙ্ধয গাড়ি এঙ্স পঙ্িঙ্ি সশ্বোংগ কঙ্ াড়নর সসই বাড়িড়ের সগঙ্ে। 
গাড়ি দাাঁড়িঙ্য় সগ । 
‘আো উত্তর পঙ্র সদব’। বঙ্  ব্ল্যাক বু  গাড়ি সেঙ্ক সনঙ্ম পি । 

পাও াও নাম  গাড়ি সেঙ্ক। সসই সাঙ্ে নামা  কুকুর দু’ড়েঙ্ক। 
সগে খুঙ্  োরা সেেঙ্র প্রঙ্বশ কর । 
কুকুর দু’ড়ে সেঙ্ন ড়নঙ্য় পাও া আঙ্গ এবং ব্ল্যাক বু  সপিঙ্ন চ  । 
ওরা গাড়ি বারান্দায় সপ াঁিঙ্েই সেের সেঙ্ক সবড়রঙ্য় এ  িাগুয়াস 

মযাকা। সেেঙ্র সদখা সগ  আরও কঙ্য়কিন পুড় শ। 
‘যায়দ সোমাঙ্ক কষ্ট ড়দঙ্য়ড়ি। কারণ্, আমার মঙ্ন হঙ্ে সোমার সসই 

সংঘ হাইওঙ্য়র চারিঙ্নর হেযার সাঙ্ে এ হেযার ড়কিুো ড়ম  সদখঙ্ে পাড়ে। 
ওখাঙ্ন চারিন সশ্বোংগ, এখাঙ্নও চারিন সশ্বোংগ। ওরাও ড়ি  ব্ল্যাক িঙ্সর, 
এরাও ব্ল্যাক িঙ্সর’। ব   মযাকা। 
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‘ব্ল্যাক িঙ্সর?’ 
‘হ্াাঁ’। 
একেু সেঙ্ম মযাকা ব  , ‘সোমাঙ্ক কুকুর আনঙ্ে বঙ্ ড়ি। কারণ্ ওরা 

আহমদ মুসার গঙ্ন্ধর সাঙ্ে পড়রড়চে’। 
‘োর মাঙ্ন আপড়ন ব ঙ্ে চাঙ্েন, আহমদ মুসা এখাঙ্ন ড়ি  ড়কনা বা 

আঙ্ি ড়কনা?’ ব্ল্যাক বুঙ্ র কঙ্ণ্ঠ উঙ্ত্তিনা। 
‘ড়ঠক োই’। 
‘চ ুন সদড়খ’। 
সবাই সেেঙ্র প্রঙ্বশ কর । 
চারড়ে  াশ সযখাঙ্ন পঙ্ি আঙ্ি, সসখাঙ্ন প্রঙ্বশ কর  সবাই। 
পাও া দু’ড়ে কুকুঙ্রর সচন হাঙ্ে ধঙ্রড়ি । ঘঙ্র প্রঙ্বশ করার সাঙ্ে 

সাঙ্ে কুকুর দু’ড়ে িুে  ঘঙ্রর একদম ড়বপরীে প্রাঙ্ন্ত রাখা খাাঁড়েয়ার ড়দঙ্ক। 
পাও ার হাে সেঙ্ক সচন খুঙ্  সগ । 

কুকুর দু’ড়ে খাড়েয়ার কাঙ্ি িুঙ্ে ড়গঙ্য়  াি ড়দঙ্য় খাড়েয়ার উপর উঠ । 
মাো ড়নচু কঙ্র ড়বিানা শুকঙ্ে  াগ । োর সাঙ্ে োরা স ি নািাড়ে  এবং 
োঙ্দর মুখ সেঙ্ক এক প্রকার নরম শব্দ সবরুড়ে । 

মযাকা, ব্ল্যাক বু  এবং পাও া ড়েনিঙ্নর সচাঙ্খই ড়বিয়। ওরাও দ্রুে 
ড়গঙ্য় খাড়েয়ার পাঙ্শ দাাঁিা । 

ব্ল্যাক বু  খাড়েয়ার পাঙ্শ দাাঁিাবার পর কুকুর দু’ড়ে ব্ল্যাক বুঙ্ র ড়দঙ্ক 
োড়কঙ্য় োঙ্দর স ি নািা এবং মুঙ্খর শব্দ বাড়িঙ্য় ড়দ । 

ব্ল্যাক বুঙ্ র সচাঙ্খ-মুঙ্খ েখন ড়বমুঢ় োব। 
‘কুকুঙ্রর এই আচরঙ্ণ্র ড়ক অেয করা যায়?’ ব   মযাকা। 
‘সকান সঙ্ন্দহ সনই, এখাঙ্নই এই খাঙ্েই আহমদ মুসা শুঙ্য় ড়ি ’। কুকুর 

দু’ড়ে একেুও েু  কঙ্রড়ন’। ব্ল্যাক বুঙ্ র শুকঙ্না সঠাাঁঙ্ের িাাঁক ড়দঙ্য় অশ্রু সেিা 
োরী কণ্ঠ সবড়রঙ্য় এ । 
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ঘঙ্রর চারড়দঙ্ক আর একবার সচঙ্য় মযাকা ব  , ‘ড়নিয় সকান বন্দী 
এখাঙ্ন ড়ি । ড়েড়ন যড়দ আহমদ মুসা হন, োহঙ্  ব ঙ্ে হঙ্ব ড়েড়ন এ চারিনঙ্ক 
হেযা কঙ্র বন্দীখানা সেঙ্ক চঙ্  সগঙ্িন’। 

‘চঙ্  সযঙ্ে সপঙ্রঙ্িন?’ ব্ল্যাক বুঙ্ র সচাখ উজ্জ্ব  হঙ্য় উঠ । 
‘আড়ম সগাো বাড়ি সাচয কঙ্রড়ি। সব সদঙ্খ মঙ্ন হঙ্য়ঙ্ি একড়ে পড়রবার 

উপর ে ায় বাস করঙ্ো। োিাহুিা কঙ্র োরা চঙ্  সগঙ্ি। হঙ্ে পাঙ্র 
হেযাকাঙ্টডর পর এবং আহমদ মুসা চঙ্  যাবার পর োরা বাড়ি সিঙ্িঙ্ি। আবার 
এও হঙ্ে পাঙ্র, আহমদ মুসা পা াঙ্ে পাঙ্রড়ন, োঙ্ক ড়নঙ্য়ই গৃহবাসীরা অেে 
সঙ্র পঙ্িঙ্ি’। 

মযাকা’র সশষ কোো শুঙ্ন ব্ল্যাক বুঙ্ র মুখো চুপঙ্স সগ । 
মযাকা আবার ব  , ‘েঙ্ব ড়েড়ন চঙ্  সযঙ্ে সপঙ্রঙ্িন, এোই স্বাোড়বক। 

শুধু ঘঙ্রর সেের চারিন ড়নহে হওয়ায় প্রমাণ্ হয়, বাইঙ্র সকান সংঘষয হয়ড়ন। 
 াঙ্শর অবিান, রঙ্ক্তর ড়চি সেঙ্ক বুঝা যায়, আহমদ মুসার ববরী পঙ্ক্ষর ৫িন 
স াক ঘঙ্র প্রঙ্বশ কঙ্রড়ি । োর মঙ্ধয ৪িন ড়নহে এবং অেিন আহে হয়’। 

‘আহে হঙ্য়ঙ্ি এবং সস ব্ল্যাক িঙ্সর স াক এো সকমন কঙ্র বুঝঙ্ ন?’ 
ঘঙ্রর উত্তর-পূবয সকাঙ্ণ্ িমাে সবঙ্ধ োকা রঙ্ক্তর ড়দঙ্ক ইংড়গে কঙ্র 

ব   এ রক্ত ড়নহে চারিঙ্নর কাঙ্রা নয় এবং আহমদ মুসারও নয়। আহমদ 
মুসার গু ীঙ্ে ড়নহে  াঙ্শর সয পড়িশন োঙ্ে আহমদ মুসা সকাণ্ায় ড়গঙ্য় আহে 
হবার সকান যুড়ক্ত সনই। সবঙ্চঙ্য় বি কো হঙ্ া, ঐ রক্ত আহমদ মুসার হঙ্  
কুকুরগুঙ্ া প্রেঙ্ম ওখাঙ্নই িুঙ্ে সযে’। 

‘ড়ঠক বঙ্ ঙ্িন োইয়া। আমার আর সকান সঙ্ন্দহ সনই। আহমদ মুসা 
োই এখান সেঙ্ক ড়নিয় সবড়রঙ্য় সগঙ্িন। সগে ড়দঙ্য় সঢাকার সময় সেঙ্কই আমার 
েম ও েড়মর সচাখ উজ্জ্ব  হঙ্য় ওঙ্ঠ এবং মাড়ের ঘ্রাণ্ সনয়া শুরু কঙ্র’। 

‘সোমার কোই ড়ঠক সহাক। চ  আমরা যাই পুড় শ এড়দঙ্কর বযবিা 
করঙ্ব’। 

সবড়রঙ্য় এ  োরা ড়েনিন। 
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বাড়িঙ্ে এঙ্স গাড়ি সেঙ্ক সনঙ্মই মযাকা ব  , ‘এস সোমরা, আঙ্গ 
িরুরী কঙ্য়কো কো বঙ্  সনই’। 

োরা ড়গঙ্য় বস  ড্রইং রুঙ্ম। 
‘োরা বঙ্ ড়ি , আহমদ মুসাঙ্ক সাঙ্রটডার করঙ্ে সযঙ্ে হঙ্ব সকাোয়?’ 

মযাকাই প্রেঙ্ম কো শুরু কর । 
‘সবামাসা এয়ারঙ্পাঙ্েযর কািাকাড়ি সকান িায়গা’। ব   ব্ল্যাক বু । 
‘োহঙ্  মুক্ত হঙ্য় আহমদ মুসা সবামাসা সযঙ্ে পাঙ্র বঙ্  মঙ্ন কর?’ 
‘পণ্বন্দী মুসড় ম সনেৃবৃঙ্ন্দর উিার আহমদ মুসার োঙ্গযে’। 
‘সযঙ্হেু আহমদ মুসাঙ্ক আত্মসমপযণ্ করঙ্ে বঙ্ ঙ্ি সবামাসায়, োহঙ্  

ওঙ্দর পণ্বন্দী কঙ্র সরঙ্খঙ্ি সবামাসা অেবা সবামাসারই আঙ্শপাঙ্শ সকাোও। 
এই ধারণ্ায় আহমদ মুসার সবামাসা যাওয়াোই সবঙ্চঙ্য় যুড়ক্তসংগে’। 

‘আমারও োই মঙ্ন হয়’। 
মযাকার কপা  কুড়িে। সস োবড়ি । ব্ল্যাক বু  োমঙ্ ও েৎক্ষণ্াৎ সস 

কো ব ঙ্ া না। একেু পর ব  , ‘ড়ক িাড়ন বঙ্ ড়িঙ্  ওঙ্দর সদয়া সমঙ্য়র আর 
পাাঁচড়দন বাকী?’ 

‘পাাঁচ ড়দঙ্নর মঙ্ধয দু’ড়দন চঙ্  সগঙ্ি। আর মাে ড়েনড়দন বাকী’। 
‘োহঙ্  সো অড়ব ঙ্ম্ব সবামাসা যাো করঙ্ে হয়। ড়কন্তু আড়ম সো কা  

সকাঙ্ র আঙ্গ সযঙ্ে পারঙ্বা না। অড়িঙ্স িরুরী কাি’। 
‘কা  সগঙ্  বাকী োকঙ্ব আর দু’ড়দন। খুব অল্প সময় হঙ্ব না?’ 
‘ো হঙ্ব। অসুড়বধা হঙ্ব না। সবামাসার পুড় শ প্রধান উপাংঙ্গা আমার 

বন্ধু। সস আমার িযাস সমে। এক সাঙ্েই ফ্রাঙ্ি আমরা পুড় শ সট্র্ড়নং-এ ড়ি াম’। 
‘খুব োঙ্ া হঙ্ব যড়দ আমরা ওখানকার পুড় ঙ্শর সাহাযয পাই। 
‘হ্াাঁ পাব, ইড়েমঙ্ধয সবামাসা পুড় শ কাি শুরু কঙ্র ড়দঙ্য়ঙ্ি। আমরা 

সগঙ্  ো আরও োঙ্ া হঙ্ব। 
‘োহঙ্  আমরা কা  সকাঙ্  যাড়ে?’ 
‘অবশ্যই। সদড়খ পারঙ্  োর আঙ্গও’। 
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ব্ল্যাক বু  হঠাৎ উঙ্ঠ ড়গঙ্য় মযাকার পাঙ্য়র কাঙ্ি বস । োর দু’হাাঁেুঙ্ে 
হাে সরঙ্খ ব  , ‘োইয়া সদখঙ্বন অদ্ভুে এক যাদুকড়র মানুষ ড়েড়ন। সদখা সপঙ্  
আপড়ন োঙ্ক োঙ্ া না সবঙ্স পারঙ্বন না। অে বি েযাগী মানুষ দুড়নয়াঙ্ে সনই। 
িাঙ্নন!’’ বঙ্  োম  ব্ল্যাক বু । 

‘ড়ক? ব ’। ব   মযাকা। 
‘ফ্রাঙ্ির রািকুমারীর সাঙ্ে ওাঁর ড়বঙ্য়। ড়বঙ্য়র সপাশাক পঙ্র দু’িঙ্নই 

ড়বঙ্য়র আসঙ্র বঙ্সঙ্িন। এই সময় ড়েড়ন মুসড় ম সনেৃবৃঙ্ন্দর পণ্বন্দী হওয়ার 
খবর সপঙ্ ন এবং িানঙ্ ন োঙ্দর শঙ্েযর কো সয, আহমদ মুসা আত্মসমপযণ্ 
করঙ্  েঙ্বই োঙ্দর মুড়ক্ত। ড়েড়ন ড়বঙ্য়র আসর সেঙ্ক উঙ্ঠ দাাঁিাঙ্ ন এবং 
রাকিুমারীঙ্কও বুঝাঙ্ ন, এই অবিায় ড়েড়ন ড়বঙ্য় করঙ্ে পাঙ্রন না। এবং ড়েড়ন 
আমাঙ্ক ড়নঙ্য় চঙ্  এঙ্ ন। োর কাঙ্ি ড়নঙ্ির কাঙ্ির সচঙ্য়, আিাহর বান্দা 
মানুঙ্ষর উপকাঙ্রর সচঙ্য় বি ড়কিু সনই’। 

‘যায়দ োর সম্পঙ্কয সবশী ড়কিু িাড়ন না। ড়কন্তু যেেুকু িাড়ন োঙ্ে বুড়ঝ, 
ড়েড়ন আমাঙ্দর মে সকান মানুষ নন’। ব   মযাকা। 

‘োইয়া আমার পুড় শ সট্র্ড়নং আঙ্ি। আড়মও সো যাড়ে সবামাসা’। 
আবদাঙ্রর সুঙ্র ব   পাও া। 

‘ো আড়ম িাড়ন না। সদখ, যায়দ যড়দ অনুমড়ে সদয়’। বঙ্  দ্রুে উঙ্ঠ সগ  
মযাকা। োর সঠাাঁঙ্ে হাড়স। 

 িায় মুখ ড়নচু কঙ্রঙ্ি পাও া। োর োইয়া সবড়রঙ্য় সগ  ড্রইং রুম 
সেঙ্ক। 

ব্ল্যাক বুঙ্ র সচাঙ্খ-মুঙ্খও  িার িায়া সনঙ্ম ড়ি । ড়কন্তু পরক্ষঙ্ণ্ই োর 
সঠাাঁঙ্ে িঙু্ে উঠ  হাড়স। ব  , ‘পাও া সদখঙ্  সো োইয়া কে ো । এখন 
আমার অনুমড়ে চাও’। 

পাও ার সঠাাঁঙ্ে হাড়স িঙু্ে উঠ ।  িার সাঙ্ে ড়মঙ্শ ো োঙ্ক কঙ্র 
েু   অপরূপ। 

সস উঙ্ঠ দাাঁড়িঙ্য় ব্ল্যাক বুঙ্ র ড়পঙ্ঠ একো ড়ক  বড়সঙ্য় িুঙ্ে পা াঙ্ে 
পা াঙ্ে ব  , ‘এই সয অনুমড়ে ড়ন াম’। 
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ব্ল্যাক বু  মুগ্ধ দৃড়ষ্টঙ্ে প ায়ন রো পাও ার ড়দঙ্ক সচঙ্য় রই । 
পাও া চঙ্  সগঙ্ি, ড়কন্তু ব্ল্যাক বু  সসড়দক সেঙ্ক োর সচাখ সিরাঙ্ে 

পাঙ্রড়ন। 
হঠাৎ আনমনা হঙ্য় পঙ্িঙ্ি ব্ল্যাক বু । োর সচাঙ্খ সেঙ্স উঙ্ঠঙ্ি 

অেীঙ্ের এক দৃশ্য। অেীঙ্ের হেোগয কশাই ব্ল্যাক বু  এবং আিঙ্কর এস 
সস োগযবান যায়ঙ্দর মঙ্ধয কে পােযকয। 

আিাহর প্রড়ে অসীম কৃেজ্ঞোয় দু’সচাঙ্খর সকাণ্ায় অশ্রু নাম  ব্ল্যাক 
বুঙ্ র। 

 

 
 
 
 



কঙ্গোর কোঙ্ ো বঙু্ক  161 

 

৬ 
সংঘ নদীর রক্ষীণ্ েীঙ্র সবামাসা শহর। কংঙ্গার সবয উত্তঙ্রর একড়ে 

শহর সবামাসা। 
নদীর েীঙ্র অবড়িে কঙ্য়কো বি ড়ে াঙ্ক সকন্দ্র কঙ্র গঙ্ি উঙ্ঠঙ্ি 

সবামাসা শহরড়ে। ড়ে ার পঙ্রই দড়ক্ষঙ্ণ্ ড়বরাে বনি একো সমেূড়ম। এ এ াকায় 
বাদাম চাষ শুরু হঙ্য়ঙ্ি ঔপড়নঙ্বড়শক আমঙ্ র শুরুঙ্েই। 

শহঙ্রর বি ড়ে াগুঙ্ ার সব ক’ড়েই সশ্বোংগঙ্দর দখঙ্ । ড়ে াগুঙ্ ার 
সমম্বঙ্য় গঙ্ি উঙ্ঠঙ্ি ড়বশা  একো সশ্বোংগ কঙ্ ানী। 

এ কঙ্ ানীর মঙ্ধয ‘মাঙ্বাইড়ডং’ এ াকা সশ্বোংগ বসড়ের প্রাণ্ঙ্কন্দ্র। 
মাঙ্বাইড়ডং ড়ে াড়ে এঙ্কবাঙ্র নদীর ধাঙ্র, ব া যায় েীর সঘাঁঙ্ষ। 

মাঙ্বাইড়ডং ড়ে ার এঙ্কবাঙ্র মাোয় উাঁচু প্রাচীর সঘরা ড়বশা  এ াকা 
ড়নঙ্য় বাইঙ্ব  সসাসাইড়ে কমঙ্িক্স। কমঙ্িঙ্ক্সর চারড়ে োগ। একোঙ্গ গীিযা, 
ড়িেীয় োঙ্গ িু  ও হাসপাো । েৃেীয় োঙ্গ আবাড়সক এ াকা। আর চেেুয 
োগড়ে সগাডাউন। গীিযা ও সগাডাউন এ াকা পাশাপাড়শ নদীর ধাঙ্র। 

সগাডাউন এ াকার পড়িম প্রাঙ্ন্ত প্রায় নদীর েীর সঘাঁঙ্ষ বি একড়ে কক্ষ। 
অড়িস কক্ষ। 
ড়বরাে একো সসঙ্িোড়রঙ্য়ে সেড়ব । 
সেড়ব  ড়ঘঙ্র কঙ্য়কড়ে দামী কুশন সচয়ার। োর একড়েঙ্ে বঙ্স  া মুঙ্খা 

একিন িরাসী। সেড় ঙ্িাঙ্ন কো ব ড়ি । 
হঠাৎ োর মুঙ্খ হোশার একো কাঙ্ া িায়া সনঙ্ম এ । ব  , 

‘পাড় ঙ্য়ঙ্ি স্যার?’ 
ওপাঙ্রর কো শুন । োরপর ব  , ‘স্যাড স্যার। আমার মঙ্ন হয় ওরা 

যঙ্েষ্ট সেকয ড়ি  না। যার িঙ্  ৪িনঙ্ক খুন ও একিনঙ্ক আহে কঙ্র ও 
পা াঙ্ে সপঙ্রঙ্ি’। 
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ওপাঙ্রর কো শুন  এবং আবার ব  , ‘পাড় ঙ্য় যাঙ্ব সকাোয় স্যার। 
ওঙ্ক সবামাসায় আসঙ্েই হঙ্ব যড়দ সস মুসড় ম সনেৃবৃন্দঙ্ক রক্ষা করঙ্ে চায়। 
োঙ্ক আত্মসমপযণ্ করঙ্েই হঙ্ব’। 

ওপাঙ্রর কো শুঙ্ন ব   আবার, ‘এড়দঙ্ক সব ড়ঠকঠাক স্যার। আমাঙ্দর 
স াকরা সাবযক্ষড়ণ্ক পাহারায় রঙ্য়ঙ্ি। এয়ারঙ্পােয এ াকায় সপ াঁিার সংঙ্গ সংঙ্গ 
োঙ্ক বন্দী করা হঙ্ব। একো সহড় কপ্টার আমরা ড়ঠক কঙ্র সরঙ্খড়ি। বন্দী 
হওয়ার সংঙ্গ সংঙ্গ োঙ্ক ‘বারগুই’ পাড়ঠঙ্য় সদঙ্বা। সসখান সেঙ্ক নাইঙ্রাড়ব। 
োরপর ফ্রাি’। 

আবার ওপাঙ্রর কো শুন   া মুঙ্খা িরাসী। উত্তঙ্র ব  , ‘না স্যার, 
ড়নড়িন্ত োকুন। বাঙ্রািন শীষয সনো মারা যাঙ্ব োর িঙ্ে, এো ড়কিুঙ্েই সস 
সমঙ্ন সনঙ্ব না। আসঙ্বই সস সবামাসা। আত্মসমপযণ্ োঙ্ক করঙ্ে হঙ্ব’। 

পঙ্র ওপাঙ্রর কো শুঙ্ন আমো আমো কঙ্র ব  , ‘ো ড়ঠক স্যার, 
আত্মসমপযণ্ই যড়দ করঙ্ব, োহঙ্  পা াঙ্ া সকন? আহমদ মুসাঙ্ক বুঝা খুব 
মুশড়ক  স্যার। েবু স্যার আমরা সশষ ড়দন পযযন্ত সবামাসায় োর অঙ্পক্ষা করব’। 

ওপাঙ্রর কো একেু শুন । োরপর ব  , ‘ড়ঠক আঙ্ি স্যার, সশষ ড়দন 
পযযন্ত সদখার পর সবামাসার পাঠ চুড়কঙ্য় আমরা চঙ্  আসব। আমাঙ্দর মঙ্ন আঙ্ি 
স্যার, পঙ্নর ড়দন না পুরঙ্  সডাি পুরণ্ হঙ্ব না এবং ো কািও করঙ্ব না। একো 
কো স্যার সকউ সকউ ব ঙ্িন, আহমদ মুসা যড়দ ধরা না সদয় োহঙ্  পণ্বন্দীঙ্দর 
ধঙ্র রাখঙ্  সুড়বধা হঙ্ব আহমদ মুসাঙ্ক িাাঁঙ্দ সি ার’। 

পঙ্র ওপাঙ্রর কো সশানার পর ব  , ‘বুঙ্ঝড়ি স্যার। অবশ্যই পাোর 
মে িাাঁদ আমাঙ্দর আরও আঙ্ি’। 

 া মুঙ্খা স াকড়ে সেড় ঙ্িান রাখঙ্েই ঘঙ্র প্রঙ্বশ কর  আরও ড়েনিন 
সশ্বোংগ। 

সচয়াঙ্র বসঙ্ে বসঙ্ে  া মুঙ্খা স াকড়ে ব  , ‘নেুন বস সাইরাস 
ড়শরাক সেড় ঙ্িান কঙ্রড়িঙ্ ন। খুব খারাপ খবর’। 

‘আহমদ মুসা পাড় ঙ্য়ঙ্ি’। 
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‘ড়ক ব ঙ্িন ড়মঃ ফ্রাঙ্সায়া? নাইঙ্রাড়ব সেঙ্ক স াক এ  োঙ্ক ড়নঙ্য় 
যাবার িঙ্ে। েবু পা াঙ্ে পার ? ড়েনিঙ্নর একিন ব  । 

‘বি বি রাঘব সবায়া ঙ্দরই সযখাঙ্ন সস কাে কঙ্র, সসখাঙ্ন 
চুঙ্নাপুাঁড়েঙ্দর বযেযো ড়ক বি কো?’ 

‘োগয মন্দ আমাঙ্দর। মঙ্ন করড়ি াম, আহমদ মুসাঙ্ক গে-রাঙ্ে 
নাইঙ্রাড়ব ড়নঙ্য় চঙ্  সগঙ্ি। আি আমরা হুকুম পাব এখানকার আসর গুড়েঙ্য় চঙ্  
যাবার। ো হঙ্ া না’। ড়েনিঙ্নর আঙ্রকিন ব  । 

‘আহমদ মুসাঙ্ক নাইঙ্রাড়ব ড়নঙ্য় সগঙ্ ও পঙ্নর ড়দন পূণ্য হবার আঙ্গ 
আমরা সযঙ্ে পারোম না। প্রকৃেপঙ্ক্ষ আত্মসমপযঙ্ণ্র সাঙ্ে এঙ্দর বন্দীঙ্ত্বর 
সকান সম্পকয সনই। আহমদ মুসা আমাঙ্দর হাঙ্ে এঙ্ ও োরা পঙ্নর ড়দঙ্নর 
মাোয় ড়নহে হঙ্ব। সস ধরা না পিঙ্ ও হঙ্ব। আহমদ মুসাঙ্ক সদয়া শেযো েূয়া। 
আহমদ মুসা যাঙ্ে আত্মসমপযণ্ কঙ্র সসিঙ্েই ঐ শেযো োঙ্ক সদয়া’। 

োই যড়দ হয় োহঙ্  ঐ বারিন স াকঙ্ক সকন খাওয়াড়ে, পাহারা ড়দড়ে 
আর অঙ্পক্ষা করড়ি পঙ্নর ড়দন পূণ্য হবার িঙ্ে। বারো বুঙ্ ে অেবা একো 
সষ্টনগান বযবহার করঙ্  ওরা সশষ হঙ্য় যায়’। ব   ওঙ্দর ড়েনিঙ্নর একিন। 

‘ো হয়। ড়কন্তু পয়িনোর পরীক্ষা োঙ্ে হয় না’। 
‘আসঙ্ ই ড়ক পয়িনোর পরীক্ষামূ ক বযবহার হঙ্ে এাঁঙ্দর উপর?’ 
‘হ্াাঁ মানুঙ্ষর উপর প্রেম পরীক্ষা। আমাঙ্দর সনো হেযার প্রড়েঙ্শাধ 

ড়হঙ্সঙ্ব এঙ্দর হেযা করা হঙ্ব। অেএব পরীক্ষাো এঙ্দর উপরই চা াঙ্নার 
বযবিা হঙ্য়ঙ্ি। এঙ্ে শত্রুও আমাঙ্দর মরঙ্ব এবং ওষুঙ্ধরও পরীক্ষা হঙ্য় যাঙ্ব- 
এক ড়ঢঙ্  দুই পাড়খ। 

‘বুঙ্ঝড়ি’। 
‘ধেবাদ। এখন সোমাঙ্দর ড়ক খবর ব ’। 
‘ড়মঃ ফ্রাঙ্সায়া, গে এগার ড়দঙ্ন ওরা মাঙ্ন বন্দীরা যেখাড়ন দুবয  হওয়ার 

কো ড়ি , েেখাড়ন দুবয  হয়ড়ন। বরং খুবই সিীব সদখাঙ্ে ওঙ্দর’। ব   
নবাগে ড়েনিঙ্নর একিন। 
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‘ড়িড়ম বযস্ত হে সকন? সডাি পঙ্নর ড়দঙ্নর। সডাি পূণ্য না হঙ্  ড়ক আর 
ো কাি করঙ্ব? 

‘ড়ক িাড়ন এক্সঙ্পড়রঙ্মটে কাি ড়দঙ্ে ড়কনা বুঝঙ্ে পারড়ি না’। 
‘ড়চন্তা কঙ্রা না, না যড়দ কাি কঙ্র, োহঙ্  ১২ো বুঙ্ ে খরচ করঙ্ে 

হঙ্ব’। 
বঙ্  উঙ্ঠ দাাঁিা  ফ্রাঙ্সায়া সডসিার। ব  , ‘চ  ওঙ্দর সাঙ্ে একেু 

কো বঙ্  আড়স’। 
ফ্রাঙ্সায়ার সাঙ্ে অে ড়েনিনও উঙ্ঠ দাাঁড়িঙ্য়ঙ্ি। কঙ্ক্ষর দরিার ড়দঙ্ক 

হাাঁেঙ্ে  াগ  ওরা চারিন। সগাডাউন এ াকার অে একড়ে কক্ষ। বাইঙ্ব  
সসাসাইড়ে কমঙ্িঙ্ক্সর সগাডাউন এ াকায় আসঙ্ ই সকান সগাডাউন সনই। 

সগাডাউন এ াকা চারড়দক উাঁচু সদয়া  সঘরা। সেেঙ্র ড়বড়র্ল্ং আকৃড়েঙ্ে 
সগাডাউন, ড়কন্তু সেেঙ্রর দৃশ্য সগাডাউঙ্নর মে নয়। সবশ ড়কিু ঘর সষ্টার রুম ও 
গুদাম ড়হঙ্সঙ্ব বযবহার হঙ্ ও অেঘরগুঙ্ া যঙ্েষ্ট সেড়টেঙ্ শন যুক্ত আধুড়নক। 

এই সশ্রণ্ীরই একো বি ঘঙ্র বারিন বঙ্স আঙ্িন। সবশ বি ঘরড়ে। 
বারড়ে খাড়েয়া পাোর পঙ্রও ঘঙ্রর মাঝখাঙ্ন প্রচরু িায়গা। আসঙ্  এো একো 
হ  ঘর। যাঙ্ক সবি রুঙ্ম রুপান্তড়রে করা হঙ্য়ঙ্ি। ঘঙ্রর দড়ক্ষণ্ ড়দঙ্ক দু’সো 
দরিা। সসড়দঙ্ক সকান িানা া সনই। ড়কন্তু ড়েন ড়দঙ্ক বি বি ড়েনড়ে িানা া। 
িানা াগুঙ্ া কাাঁঙ্চর বঙ্  মঙ্ন হয়। ড়কন্তু ো নয়। িানা াগুঙ্ া স্বে, শক্ত 
ড়সনঙ্েড়েঙ্কর। িানা াগুঙ্ া বন্ধ কঙ্র ড়দঙ্য় ঘঙ্র এয়ারকড়টডশন বসাঙ্না হয়। 
সদখঙ্ ই বুঝা যায়, এয়ারকড়টডশন আঙ্গ ড়ি  না। সম্প্রড়ে  াগাঙ্না হঙ্য়ঙ্ি। 

ঘঙ্রর মাঝখাঙ্নর সমঙ্ঝঙ্ে সগা  হঙ্য় বঙ্সড়িঙ্ ন ড়বশ্ব মুসড় ম 
কংঙ্গ্রঙ্সর প্রধান সশখ আব্দুিাহ আ ী আ  মাদানী, ড়বশ্বমুসড় ম যুব সঙ্ি ঙ্নর 
সপ্রড়সঙ্ডটে কামা  ইনুনু, আ  আিহাঙ্রর গ্রাটড সশখ সাইঙ্য়দ আ ী কুেুব, ‘ডাকয 
আড়ফ্রকা োইে হােয’ সংিার সোপড়ে োঙ্রক আ -মাহদী প্রমুখ ১২ িন মুসড় ম 
ড়বশ্বঙ্নো। 

কো ব ড়িঙ্ ন আ  আিহাঙ্রর গ্রাটড সশখ বৃি সাইঙ্য়দ আ ী কুেুব। 
ব ড়িঙ্ ন, ‘কামা  ইনুনু আপড়ন সকন হঠাৎ কঙ্র ঘঙ্রর িানা া খুঙ্  সরঙ্খ 
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আমাঙ্দর গরম এবং মশা, মাড়ি ও সপাকা-মাকঙ্ির অসহনীয় উপদ্রুঙ্পর ড়শকাঙ্র 
পড়রণ্ে করঙ্িণ্ বুঝঙ্ে পারড়ি না।’ 

কামা  ইনুনু একিন ডাক্তার। ডাক্তারী সপশায় না োকঙ্ ও ড়েড়ন 
সমড়ডঙ্ক  সাইি পড়রেযাগ কঙ্রনড়ন। পৃড়েবীর ড়বখযাে ড়বখযাে সমড়ডঙ্ক  
িানযাঙ্  প্রায় োর প্রবন্ধ ওঙ্ঠ। ড়েড়ন ব ঙ্ ন, ‘আড়ম দুঃড়খে সশখ। আড়ম একো 
আেংঙ্কর বশবেযী হঙ্য় এো করড়ি।’ 

‘ড়কন্তু আবার িানা া হঠাৎ কঙ্র বন্ধ কঙ্র সদন সকন?’ ব   সশখ 
আব্দুিাহ আ ী। 

‘ওো কড়র িানা া সখা া রাখার বযাপার ওঙ্দর সচাখ সেঙ্ক সগাপন 
রাখার িঙ্ে। ওরা আসার সংঙ্কে সপঙ্  ওো কড়র।’ 

‘ড়কন্তু কারণ্ ড়ক?’ ব   আ ী কুেুব। 
সংঙ্গ সংঙ্গ িবাব ড়দ  না কামা  ইনুনু। োবড়ি । সবশ সময় ড়নঙ্য় 

ব  , ‘বঙ্ ড়ি, এো করড়ি একো আশংকা সেঙ্ক এবং সচঙ্য়ড়ি াম এই 
আশংকার বযাপারো আপনার কাি সেঙ্ক সগাপন রাখঙ্ে।’ 

একেু োম  কামা  ইনুনু। শুরু কর  আবার, ‘বন্দীখানার এ ঘঙ্র 
আসার আঙ্গ আমরা যখন একো ঘঙ্র অঙ্পক্ষা করড়ি াম, েখন পাঙ্শর ঘঙ্র 
ওঙ্দর একো কো আমার কাঙ্ন ড়গঙ্য়ড়ি । একিন ব ড়ি , ‘পঙ্নর ড়দঙ্নর 
ঝাঙ্ম া, কারণ্ ওঙ্দর উপর পঙ্নর ড়দঙ্নর একো গযাস এক্সঙ্পড়রঙ্মটে হঙ্ব।’ 

‘পরক্ষঙ্ণ্রই চঙ্  আসাঙ্ে আর ড়কিু সশানা সম্ভব হয়ড়ন। েখন 
কোোঙ্ক আড়ম গুরুত্ব সদইড়ন। ড়কন্তু যখন আমাঙ্দর িানাঙ্না হঙ্ া, বন্দীখানায় 
োকার সময়াদ আমাঙ্দর পঙ্নর ড়দন, েখন সসই সশানা কোো আমার হঠাৎ কঙ্রই 
সযন মঙ্ন পঙ্ি সগ । 

ড়কন্তু েখনও এ কোর োৎপযযো আড়ম বুঝঙ্ে পাড়রড়ন। আর একড়দন 
ওঙ্দর আঙ্রকড়ে কোয় এর অেযো আমার কাঙ্ি পড়রষ্কার হঙ্য় সগ । আপনাঙ্দর 
মঙ্ন আঙ্ি, কোয় কোয় একড়দন ড়ম: ফ্রাঙ্সায়া বঙ্ ড়িঙ্ ন, আপনাঙ্দর িঙ্ে 
আমরা বুঙ্ ে খরচ করব না। ধীঙ্র-সুঙ্ি শাড়ন্তর সাঙ্ে আপনারা মৃেযুর সকাঙ্  
ঘুড়মঙ্য় পিঙ্বন। আপনারা সিানী স াক, অসিাঙ্নর মৃেযু আপনাঙ্দর সাঙ্ি 
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না।’ এই ড়েনড়ে ড়বষয়ঙ্ক এক সাঙ্ে দাাঁি কড়রঙ্য় আড়ম সয উপসংহার োন াম ো 
হঙ্ া, পঙ্নর ড়দন সময়াঙ্দর একো গযাস বযবহার কঙ্র ওরা আমাঙ্দর হেযা 
করঙ্ব।’ 

‘গযাস বযবহার কঙ্র? পঙ্নর ড়দঙ্নর সময়াঙ্দ? োহঙ্  সো আর ড়েনড়দন 
বাকী।’ ব   োঙ্রক আ -মাহদী। 

একমাে কামা  ইনুনু িািা সকঙ্ র সচাঙ্খ-মুঙ্খ ড়বিয়। কারও মুঙ্খ 
সকান কো সনই। 

কামা  ইনুনু আবার শুরু কর , ‘আমার পরবেযী ড়চন্তা হঙ্ া, ওরা গযাস 
প্রঙ্য়াগ করঙ্ি ড়কোঙ্ব, সকান মাধযঙ্ম। আর একড়দন ওঙ্দর কোয় িান াম, 
আমরা খুব োগযবান, কারণ্ আমাঙ্দর এয়ারকড়টডশন সদওয়া হঙ্য়ঙ্ি।’ সদখ াম 
এয়ারকড়টডশন সদয  াগাঙ্না। আমার মন ব  , এয়ারকড়টডশঙ্নর সকার্ল্ উইটড 
ওঙ্য়ঙ্ের সাঙ্ে গযাঙ্সর সলা পয়িন স্প্র করা হঙ্ে। আর একো ড়িড়নস আমার 
এ ড়বশ্বাসঙ্ক দৃঢ় কর , সসো হঙ্ া এয়ারকড়টডশন বন্ধ করার সকান বযবিা 
আমাঙ্দর হাঙ্ে রাখা হয়ড়ন। এয়ারকড়টডশন বাঙ্রা ড়ডড়গ্রঙ্ে রাখা হঙ্য়ঙ্ি এবং 
এো ড়িক্সড। 

‘এয়ারকড়টডশন বন্ধ করার বযবিা আমাঙ্দর হাঙ্ে না োকায় আপনার 
ড়বশ্বাস দৃঢ় হঙ্ া ড়ক কঙ্র?’ 

‘আমরা এয়ারকড়টডশন বন্ধ করঙ্ে পারঙ্  সকার্ল্ ওঙ্য়ব বন্ধ হওয়ার 
সাঙ্ে সাঙ্ে ওঙ্দর পয়িন স্প্রও বন্ধ হঙ্য় সযে।’ 

‘ড়ঠক।’ প্রায় সমম্বঙ্র বঙ্  উঠ  উপড়িে সকঙ্ । সকঙ্ র সচাখ-মুঙ্খ 
উঙ্িগ। 

োঙ্রক আ  মাহদী ব  , ‘িানা া সখা ার বযাপারো এবার ব ুন।’ 
শুকঙ্না কণ্ঠ োর। 

‘িানা া সখা া সরঙ্খ এয়ারকড়টডশঙ্নর সকার্ল্ ওঙ্য়ে সবর কঙ্র সদবার 
সচষ্টা কঙ্রড়ি। যাঙ্ে কঙ্র োর সাঙ্ে পয়িন গযাসও সবর হঙ্য় যায়।’ 

‘োঙ্ে আমাঙ্দর কেখাড়ন উপকার হঙ্ব?’ ব   আবার োঙ্রক আ  
মাহদী। 
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‘এর িঙ্  োঙ্দর ড়নড়দযষ্ট পঙ্নর ড়দঙ্নর গযাস প্রঙ্য়াঙ্গ আমাঙ্দর মৃেযু 
হঙ্ব না।’ 

‘আ -হামদুড় িাহ।’ সকঙ্ র সমঙ্বে কঙ্ণ্ঠ র্ধ্ড়নে হঙ্ া। 
‘আিাহ সোমাঙ্ক এই বুড়ি ও সঙ্চেনো ড়দঙ্য়ঙ্িন, এ িঙ্ে আিাহর 

শুকড়রয়া আদায় করড়ি। আিাহ আপনাঙ্ক দীঘযিীবী করুন।’ ব   আ  
আিহাঙ্রর গ্রাটড সশখ। 

‘পঙ্নর ড়দঙ্ন যড়দ আমাঙ্দর মৃেুয না ঘঙ্ে, োহঙ্  সো ওরা ড়েন্ন বযবিা 
সনঙ্ব।’ ব   সশখ আব্দুিাহ আ ী। 

‘সয বুঙ্ ে ওরা খরচ করঙ্ে সচঙ্য়ড়ি  না, সসোই োহঙ্  োরা খরচ 
করঙ্ব।’ ব   কামা  ইনুনু। 

‘আিাহ সবঙ্চঙ্য় বি পড়রকল্পনাকারী। ওঙ্দর পঙ্নর ড়দঙ্নর 
পড়রকল্পনা বযেয হঙ্  ড়িেীয়োও বযেয হঙ্ে পাঙ্র।’ ব   বৃি গ্রাটড মুিড়ে। 

‘ড়কন্তু ড়কোঙ্ব? প্রেম বাঙ্রর ড়নড়মত্ত হঙ্ ন কামা  ইনুনু, এবার আিাহ 
কাঙ্ক মঙ্নানীে করঙ্বন!’ োঙ্রক আ  মাহদী। 

‘আমাঙ্দর সয ওরা ড়কডোপ কঙ্রঙ্ি, সগাো দুড়নয়া সেঙ্ক ো ওরা 
সগাপন সরঙ্খঙ্ি। দুড়নয়ার সবাই িাঙ্ন আমরা মঙ্র ড়গঙ্য়ড়ি। ড়কন্তু আিাহর ইোয় 
আহমদ মুসাঙ্ক োঙ্দর িানাঙ্ে হঙ্য়ঙ্ি। যার িানা সবঙ্চঙ্য় সবশী প্রঙ্য়ািন 
ড়ি ।’ ব   সশখ আব্দুিাহ আ ী। 

‘আহমদ মুসাঙ্ক ওরা িাড়নঙ্য়ঙ্ি ওঙ্দর পড়রকল্পনা অনুসাঙ্রই। 
কযাঙ্মরুঙ্ন ব্ল্যাক িস, সকাক ও ওকুয়ার সয পরািয় এবং মুস মানঙ্দর সয ড়বিয় 
োরই একো প্রড়েঙ্শাধ ড়হঙ্সঙ্ব ওরা আমাঙ্দর হেযা করঙ্ে চায়। ড়কন্তু 
ড়বঙ্স্ফারঙ্ণ্র মাধযঙ্ম হেযা না কঙ্র ড়কডোপ কঙ্রঙ্ি আহমদ মুসাঙ্ক িাাঁঙ্দ 
সি ার িঙ্ে, এ উঙ্েশ্য ওঙ্দর পড়রষ্কার হঙ্য়ঙ্ি। এখন আহমদ মুসাঙ্কও বন্দী 
করঙ্ে সপঙ্রঙ্ি। এই িাাঁঙ্দ সিঙ্ । এখন আমাঙ্দর সাঙ্ে আহমদ মুসাঙ্ক হেযা 
করঙ্ে পারঙ্ ই ওঙ্দর ড়মশন পূণ্য হঙ্ব।’ ব   বার িঙ্নর অে একিন ইি 
আড়ফ্রকা ইস াড়মক সাঙ্কয  সপ্রড়সঙ্ডটে আ ী ইোড়হম। 
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‘আপড়ন ড়ঠক বঙ্ ঙ্িন। ড়কন্তু এো ওঙ্দর পড়রকল্পনা। পড়রকল্পনা 
বাস্তবায়ন ওঙ্দর হাঙ্েই শুধু সনই, ো প্রমাণ্ হঙ্য়ঙ্ি। আহমদ মুসা ওঙ্দর হাঙ্ে 
পিায় সযমন ওঙ্দর পড়রকল্পনা সি  হবার সম্ভাবনা সদখা ড়দঙ্য়ঙ্ি, সেমড়ন বযেয 
হবারও সুঙ্যাগ সৃড়ষ্ট হঙ্য়ঙ্ি। বন্দী আহমদ মুসা মুক্ত আহমদ মুসার মেই 
অপ্রড়েঙ্রাধয ো বার বার প্রমাণ্ হঙ্য়ঙ্ি।’ ব   কামা  ইনুনু। 

ড়বশ্ব মুসড় ম কংঙ্গ্রঙ্সর সপ্রড়সঙ্ডটে সশখ আব্দুিাহ আ ী ব  , ‘আিাহ 
আহমদ মুসাঙ্ক দীঘযিীবী করুন। োঙ্ক ড়নরাপদ রাখুন। সস নীরঙ্ব িাড়েঙ্ক শুধু 
ড়দঙ্য়ই যাঙ্ে, সনয়ড়ন ড়কিুই। পদ, পদবী, পাওয়ার ড়কিুই োর সনই। মদীনার 
গেনযর মসড়িঙ্দ নব্বীর পাঙ্শ োঙ্ক একো বাড়ি ড়দঙ্য়ঙ্িন। দুড়নয়াঙ্ে এোই োর 
একমাে ড়ঠকানা। ড়কন্তু সস বাড়িঙ্ে, সস ড়ঠকানায় এখনও সস পা রাঙ্খড়ন।’ ব ঙ্ে 
ব ঙ্ে সশঙ্খর কণ্ঠ রুি হঙ্য় সগ  আঙ্বঙ্গ। 

‘সড়েয আিাহর িঙ্ে ড়যড়ন কাি কঙ্রন, এোই সো োর চড়রে। ড়েড়ন যা 
যা চান আিাহর কাঙ্ি, আর কারও কাঙ্ি নয়।’ ব   ড়মসঙ্রর গ্রাটড সশখ। 

োর কো সশষ হঙ্েই দরিায় নক হঙ্ া। 
কামা  ইনুনু োিাোড়ি িানা া ড়েনড়ের ড়দঙ্ক োকা । সদখ  বন্ধ 

আঙ্ি। ড়কিুক্ষণ্ আঙ্গ ওরা ড়েনিন এঙ্সড়ি । সস সময় িানা  বন্ধ কঙ্র সদয়া 
হয়। বন্ধই আঙ্ি। 

োড়রক আ  মাহদী ড়গঙ্য় দরিা খুঙ্  ড়দ । প্রায় অধয ডিন 
সিনগানধারী প্রহরী পড়রঙ্বড়িে হঙ্য় ঘঙ্র প্রঙ্বশ কর  ফ্রাঙ্সায়া এবং োর ড়েন 
সােী। ‘হুিুররা স্বীকার করঙ্বন খুব ো  আঙ্িন আপনারা। খুব সিীব আর সুি 
সদখাঙ্ে আপনাঙ্দর।’ ব   ফ্রাঙ্সায়া বাাঁকা সহঙ্স। 

‘ড়ম: ফ্রাঙ্সায়া সুি ও সিীবোর ড়সংহ োগ ড়নেযর কঙ্র মঙ্নর উপর। 
সোমাঙ্দর কাঙ্ া োবা আমাঙ্দর মন পযযন্ত সপ াঁঙ্ি না। সোমাঙ্দর বুঙ্ ে বুক 
ড়বদীণ্য করা পযযন্ত আমরা হাসঙ্ে পাড়র। সুেরাং সুিো, সিীবো সদখঙ্বই।’ ব   
কামা  ইনুনু। 
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‘বঙ্ ড়ি সো হুিুরারা, সোমাঙ্দর িঙ্ে আমরা আমাঙ্দর বুঙ্ ে খরচ 
করব না। আর এ ধরঙ্নর হেযা অঙ্নকো িু  বা মধযযগুীয় হঙ্য় সগঙ্ি। প্রঙ্য়ািন 
এখন নীরব ও শাড়ন্ত পূণ্য বযবিা আমরা োর সচষ্টা করড়ি।’ 

একেু সেঙ্মই সস শুরু কর  আবার, ‘আমরা িাড়ন সোমরা সাহস একেু 
সবশীই সদখাও। এর িবাব ড়দঙ্েও আমরা িাড়ন। সোমাঙ্দর আহমদ মুসা আবার 
পাড় ঙ্য়ঙ্ি। ড়কন্তু পাড় ঙ্য় যাঙ্ব সকাোয়? ধরা োঙ্ক পিঙ্েই হঙ্ব। এবার ধরা 
পিঙ্  বািাধনঙ্ক সদখাব আমরা। শুধু িীবনোই রাখব, আর ড়কিু নয়।  

আহমদ মুসার পা াঙ্নার সংবাদ সশানার সংঙ্গ সংঙ্গ আনঙ্ন্দর সঢউ 
সখঙ্  সগ , সচাখ মুখ উজ্জ্ব  হঙ্য় উঠ  ওঙ্দর বারিঙ্নর।  

বযাপারো  ক্ষয কঙ্র ফ্রাঙ্সায়া বর , ‘আনন্দ কঙ্র নাই। আর সময় পাঙ্ব 
না। আহমদ মুসাঙ্ক সবামাসা আসঙ্েই হঙ্ব। আমাঙ্দর িাাঁঙ্দ পা োঙ্ক ড়দঙ্েই 
হঙ্ব। ‘ 

‘আহমদ মুসাঙ্ক এেো ড়নঙ্চ নাড়মঙ্য় ড়চন্তা করঙ্ে আপনারা এখনও 
পাঙ্রন?’ ব   োড়রক আ  মাহদী।  

‘এর িবাব সোমরা পাঙ্ব। ও, না, এর িবাব পাবার িঙ্ে সোমরা 
িীড়বে োকঙ্ে নাও পার। সশষ মুহূঙ্েয পিদশ ড়দবঙ্স সস যড়দ আত্মসমপযন কঙ্র 
োহঙ্  সোমাঙ্দর আর সস নাও সপঙ্ে পাঙ্র।  

‘সোমরা সযোঙ্ব কো ব ি, োঙ্ে মঙ্ন হঙ্ে সোমাঙ্দর ইোঙ্েই 
সবড়কিু চ ঙ্ি। ো ড়কন্তু চ ঙ্ি না, চ ঙ্ব না।’ ব   গ্রাটড সশখ।  

‘মৃেযুঙ্ক স্বচঙ্ক্ষ সদখার পরই ো স্বীকার করঙ্ব এবং সসো আসঙ্ি।’ 
বঙ্  ড়মঃ ফ্রাঙ্সায়া ব  , ‘চ ।’ 

ফ্রাঙ্সায়া ড়িঙ্র দাাঁড়িঙ্য় হাাঁেঙ্ে শুরু কর । োর সাঙ্ে সবাই।  
ওরা ঘর সেঙ্ক সবড়রঙ্য় চঙ্  যাবার পর দরিা বন্ধ হঙ্য় সগ ।  
সসড়দঙ্ক োড়কঙ্য কামা  ইনুন ব  , ‘যাই সহাক ওরা একো ো  খবর 

ড়দঙ্য় সগ  সয, আহমদ মুসা ওঙ্দর হাে সেঙ্ক সবড়রঙ্য় আসঙ্ে সপঙ্রঙ্ি।’ 
‘আিাহ্ আহমদ মুসাঙ্ক সাহাযয করুন।’ দু’হাে উপঙ্র েুঙ্  ব   

গ্রাটড সশখ।  
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সবাই বঙ্  উঠ , ‘আমীন।’ 
‘সড়েযই আহমদ মুসা আিাহর অিরূান সাহাযয পুষ্ট। োঙ্ক বন্দী কঙ্র 

একড়দনও এরা রাখঙ্ে পার  না। আর আমরা বারড়দন ধঙ্র বন্দী আড়ি। 
সবঙ্রাবার সচষ্টা দূঙ্র োক, ড়চন্তাও কড়রড়ন।’ 

ড়নিয় আহমদ মুসা সবামাসা আসঙ্ি। েঙ্ব ওঙ্দর কো অনুযায়ী 
আত্মসমপযঙ্ণ্র িঙ্ে নয়। আমাঙ্দর উিাঙ্রর িেই সস আসঙ্ি।’ ব   সশখ 
আব্দুিাহ আ ী।  

‘সমস্যা একোই োর িঙ্ে। এই ড়ঠকানা খুঙ্ি সবর করা। মঙ্ন আঙ্ি 
না সয ওরা বঙ্ ড়ি  এই বন্দীখানা খুঙ্ি সবর করার সাধয কাঙ্রা সনই।’ 

‘আরও একো সমস্যা, আহমদ মুসা সো একা। োর একার পঙ্ক্ষ এই 
দুঙ্েযদয শত্রুপুরীঙ্ে হানা সদয়া মানড়বক সাঙ্ধযর মঙ্ধয আঙ্স না।’ ব   আ ী 
ইোড়হম।  

‘মানড়বক সাঙ্ধযর বাইঙ্র যখণ্ যায় সকানড়কিু, েখনই আিাহর সাহাযয 
আঙ্স। এ সাহাযয আহমদ মুসাঙ্ক আিাহ সব সময় কঙ্রন।’ ব   সশখ আব্দুিাহ্ 
আ ী।  

‘োই সহাক। আড়মন।’ বঙ্  উঠ  সবাই।  
কামা  ইনুন উঙ্ঠ দাাঁড়িঙ্য় িানা া খুঙ্  সদবার িঙ্ে িান ার ড়দঙ্ক 

এগুঙ্ া। 
 
 
 
কযাঙ্মরুন, মধয আড়ফ্রকা প্রিােন্ত্র ও কঙ্গা- ড়েন সীমাঙ্ন্তর গ্রন্থীঙ্ে 

দাাঁিাঙ্না কঙ্গার সবামাসা শহর। মধয আড়ফ্রকা প্রিােঙ্ন্তর সংঘ নদী সযখাঙ্ন ড়গঙ্য় 
কঙ্গাঙ্ে প্রঙ্বশ কঙ্রঙ্ি, কযাঙ্মরুন সীমান্তও সসখাঙ্ন এঙ্স ড়মঙ্সঙ্ি। োরপর 
সংঘ নদী কঙ্গা ও কযাঙ্মরুঙ্নর সীমান্ত সরখা ড়হঙ্সঙ্ব সামঙ্ন এড়গঙ্য় সগঙ্ি 
‘ওঙ্সা’ শহর পযযন্ত।  

সংঘ নদী সীমাঙ্রখা হঙ্ ও নদীড়ে পুঙ্রা কঙ্গার োঙ্গ পঙ্িঙ্ি।  
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সংঘ নদীর পুঙ্রা ড়নয়ন্ত্রণ্ কঙ্গার হাঙ্ে।  
সদশগুঙ্ ার পাসঙ্পােয বযবিা পুঙ্রাপুড়র আঙ্ি, ড়কন্তু বডযার িঙ্সর সময় 

ইনিরঙ্মশন সরড়িিার করা িািা পৃেক সকান ড়েসা সনই। ড়কন্তু ইনিরঙ্মশন 
এড়িঙ্য় যাওয়া এবং রাঙ্ে চ াচঙ্ র প্রড়ে খুব কিা দৃড়ষ্ট রাখা হয়।  

বডযার সেঙ্ক সবামাসা শহঙ্রর দূরত্ব মাে কঙ্য়কশ’ গি। সংঘ নদীো 
সসািা প্রঙ্ি নয়, একেু সকাণ্াকুড়ণ্ পার হঙ্ ই সবামাসা শহঙ্রর পূবয প্রান্ত পাওয়া 
যায়।  

সসড়দন রাে ৯ো।  
সংঘ নদীর দড়ক্ষণ্ েীঙ্র সবামাসা শহঙ্রর পূবয প্রাঙ্ন্ত অঙ্নকগুঙ্ া ড়ে া 

ড়নঙ্য় গঙ্ি উঠা একো সুন্দর বসড়ে।  
সংঘ নদীর পাড়ন সেঙ্ক উঙ্ঠ সগঙ্ি একো ড়ে া। ড়ে া শীঙ্ষযর দড়ক্ষণ্ 

অধযাংশ িুঙ্ি সুন্দর একো বাড়ি। ড়ে ার উত্তর অধযাংশ ঘাঙ্সর কাঙ্পযঙ্ে সমািা 
সুন্দর একড়ে সবুি  ন।  ঙ্নর উত্তর প্রাঙ্ন্ত নদীর ড়ঠক উপঙ্র ওরা চারিন বঙ্স 
আঙ্ি।  

োঙ্দর সামঙ্ন রূপা ী নদী।  
পূড়ণ্যমার রাে।  
বনি পড়রঙ্বঙ্শ পূড়ণ্যমার চাাঁঙ্দর আঙ্ া সযন রিে সস্রাঙ্ের মে সঢঙ্  

পিঙ্ি চারড়দক।  
আড়ফ্রকার এই অিঙ্  ড়বদুযে বঙ্িা দামী। ড়বদুযঙ্ের সীড়মে বযবহার সস 

িঙ্ে।  
ওঙ্দর সামঙ্ন ড়বরাে এক বাঙ্িে ড়মড়ষ্ট আ ু েড়েয। সসখান সেঙ্ক ড়মড়ষ্ট 

আ ু সিাে সিাে ঝুড়িঙ্ে েুঙ্  পযাক করঙ্ি।  
এ পযাকগুঙ্ া পাঠাঙ্না হঙ্ব সন কা পঙ্ে োিাড়ে  এবং উপকুঙ্ র 

ড়বড়েন্ন শহঙ্র।  
চাাঁঙ্দর আঙ্ া এখাঙ্ন এেই স্বে সয, সকানই অসুড়বধা হঙ্ে না োঙ্দর 

কাঙ্ির। এমন ড়ক খুাঁেওয়া া আ ুগুঙ্ া োরা সহঙ্িই সবঙ্ি বাদ ড়দঙ্ে পারঙ্ি।  
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সংঘ নদীর পাড়নঙ্ে পূড়ণ্যমার সিাৎস্না অপরূপ দৃঙ্শ্যর সৃড়ষ্ট কঙ্রঙ্ি। 
ওপাঙ্র উপকূ  সরখা বরাবর সিাে সিাে গািগুঙ্ াঙ্ক আ াদা আ াদা োঙ্ব সদখা 
যাঙ্ে।  

ওঙ্দর চারিঙ্নর দু’িন মাঝ বয়সী নারী ও পুরুষ। অে দু’িঙ্নর 
একিন আঠার উড়নশ বিঙ্রর েরুণ্ী, অে িন নয়-দশ বিঙ্রর বা ক।  

েরুণ্ীড়ে নদীর ড়দঙ্ক সচঙ্য় ব  , ‘আিা চাাঁঙ্দর সিাৎস্না আি সবশী 
উজ্জ্ব  বঙ্  মঙ্ন হঙ্ে।’ 

‘হঙ্ব। গে দু’ড়দন বৃড়ষ্ট সগঙ্ি। আি আকাঙ্শ একেুও সমঘ সনই।’ ব   
মাঝ বয়সী মড়হ াড়ে।  

‘ ি না সহাক অন্তেঃ মের সবােয োকঙ্  ড়ক মিাই না হঙ্ো নদীঙ্ে 
সবিাঙ্ে।’ েরুণ্ীড়ে ব  ।  

‘স খা পিা সশষ কর। ডাক্তার হঙ্য় সগঙ্  ড়নঙ্িই মের সবাে ড়কনঙ্ে 
পারঙ্ব।’ ব   োর মা।  

েরুণ্ীড়ে োড়িড়ে  সমড়ডঙ্ক  কঙ্ ঙ্ি েড়েয হঙ্য়ঙ্ি।  
‘সমঙ্য়ো ব ঙ্ি এখনকার কো, েুড়ম ব ি দশ বির পঙ্রর কো।’ ব   

মাঝ বয়সী স াকড়ে, েরুণ্ীড়ের আব্বা।  
‘দাও না োহঙ্  ড়কঙ্ন।’ ব   মড়হ াড়ে।  
‘আি পারঙ্বা না কা  হয়ঙ্ো পারঙ্বা। ইো সো করঙ্ে পাড়র।’ ব   

েরুণ্ীর আব্বা।  
েরুণ্ীড়ে োড়কঙ্য় ড়ি  নদীর ড়দঙ্ক।  
সস সদখঙ্ে সপ  সীমাঙ্ন্তর ড়দক সেঙ্ক একো সন কা এড়গঙ্য় আসঙ্ি। 

চাাঁঙ্দর আঙ্ ায় সদখা যাঙ্ে সন কায় একিন মাে আঙ্রাহী।  
সন কা মাঝ নদী বরাবর চঙ্  এঙ্সঙ্ি। বুঝা যাঙ্ে এ পাঙ্র ড়েিঙ্ব।  
হঠাৎ সীমাঙ্ন্তর ড়দক সেঙ্ক পুড় ঙ্শর সাইঙ্রন সবঙ্ি উঠ । কঙ্গা 

পুড় ঙ্শর সাইঙ্রন।  
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েরুণ্ীড়ে আঙ্গ সেঙ্কই োড়কঙ্য় ড়ি  ওড়দঙ্ক। সাইঙ্রঙ্নর শঙ্ব্দ সাবাই 
োকা । এ সাইঙ্রঙ্নর সাঙ্ে োরা পড়রড়চে। ড়নয়ম না সমঙ্ন সীমান্ত সকউ িস 
করঙ্  পুড় শ এ সাইঙ্রন বািায় এবং আইন েগকারীঙ্ক ধরার সচষ্টা কঙ্র। 

সাইঙ্রন বািার পর পরই সংঘ নদীর সীমান্ত িাাঁড়ির ড়দক সেঙ্ক একো 
সবােঙ্ক মাঝ নদী পযযন্ত আসা সন কার ড়দঙ্ক িুঙ্ে আসঙ্ে সদখা সগ ।  

‘এই সর, এই সন কাওয়া া বুড়ঝ সকান আকাম কঙ্র বঙ্সঙ্ি। ড়নিয় 
সীমান্ত িাাঁড়ি এড়িঙ্য় এঙ্সঙ্ি।’ ব   মাঝ বয়সী স াকো।  

‘ড়নিয় সকান সচারাচা ানী।’ ব   মড়হ াড়ে।  
‘ো মঙ্ন হঙ্ে না আিা। সচারাচা ানী এমন কঙ্র পুড় শ িাাঁড়ির নাঙ্কর 

ডগার উপর ড়দঙ্য় সসািাসুড়ি এোঙ্ব আঙ্স না। পুড় ঙ্শর সচাখ িাাঁড়ক সদবার 
িঙ্ে অবশ্যই সকান ড়ব ক্প পে ধরঙ্ো।’ ব   েরুণ্ীড়ে।  

‘ড়ঠক বঙ্ ি সচারাচা ানী বা ড়িড়মনা রা পুড় শ িাাঁড়ির সামঙ্ন ড়দঙ্য় 
মাঝ নদী হঙ্য় আঙ্স না।’ ব   েরুণ্ীর আব্বা।  

এই সময়  াউড স্পীকাঙ্র একড়ে কণ্ঠ র্ধ্ড়নে হঙ্ াঃ ‘সীমান্ত িাাঁড়িঙ্ক 
না িাড়নঙ্য় েুড়ম কঙ্গা প্রঙ্বশ কঙ্রি। আত্মসমপযণ্ কর না হঙ্  গুড়  করব।’ 

ওরা সবাই বুঝ   াউড স্পীকাঙ্রর শব্দ সেঙ্স আসঙ্ি পুড় ঙ্শর সবাে 
সেঙ্ক।  

ড়কন্তু ওরা ড়বড়িে হঙ্য় সদখ , মাঝ নদী পযযন্ত এড়গঙ্য় আসা সন কা োমার 
সকান  ক্ষণ্ সদখা  না। সযোঙ্ব দ্রুে ো আসার সচষ্টা করড়ি , সসোঙ্বই ো 
এড়গঙ্য় আসঙ্ি।’ 

শংড়কে হঙ্য় উঠঙ্ া ওরা। ড়কিু একো ঘেঙ্ে যাঙ্ে, বুঝ  োরা।  
োঙ্দর চমঙ্ক ড়দঙ্য় একো রাইঙ্ি  গিযন কঙ্র উঠ।  
সঙ্গ সঙ্গ এড়গঙ্য় আসা সন কার আঙ্রাহী ঝুপ কঙ্র পঙ্ি সগ  পাড়নঙ্ে।  
“স াকড়ে ড়ক গুড়  সখঙ্য় পঙ্ি সগ ?’ অঙ্নকো স্বাগে কঙ্ণ্ঠ ব   মাঝ 

বয়সী স াকড়ে।  
সকউ উত্তর ড়দ  না োর প্রঙ্ের। োঙ্দর চারিঙ্নর আেড়ে সচাখ সিাৎস্না 

িাড়বে নদীর পাড়নর উপর ড়নবি।  
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প  প  কঙ্র সময় বঙ্য় যাঙ্ে। ৮ড়ে অপ ক সচাখ সযন িান্ত হঙ্য় উঠ । 
ব   আবার মাঝ বয়সী স াকড়েই, ‘সড়েযই স াকড়ে োহঙ্  গুড়  সখঙ্য়ঙ্ি, োই 
ডুঙ্ব সগঙ্ি।’ 

আঙ্গর মেই সকউ সকান কো ব   না। এক প্রকার েয়, সবদনা োঙ্দর 
মনঙ্ক আেন্ন কঙ্রঙ্ি।  

একদম সীমান্ত  াগা োঙ্দর বাড়ি হঙ্ ও এমন সচাঙ্খর সামঙ্ন এই 
ধরঙ্নর ঘেনা এর আঙ্গ কখনও ঘঙ্েড়ন।  

পুড় ঙ্শর সবাে অল্প ড়কিুক্ষণ্ সঘারাঙ্িরা কঙ্র ড়িঙ্র সগ  োঙ্দর 
িাাঁড়িঙ্ে। োঙ্দর অবযেয গুড়  সখঙ্য় নদীঙ্ে ডুঙ্ব সগঙ্ি স াকো, সম্ভবে এই 
ড়বিয় সগ রঙ্ব আর অনুসন্ধাঙ্নর প্রঙ্য়ািন সবাধ কর  না োরা।  

ওরা চারিন েখনও নদীর ড়দঙ্ক োড়কয়। পুড় শ সবাঙ্ের জ্ব জ্বঙ্  
 াইেো েখনও সদখা যাঙ্ে।  

এই সময় ওঙ্দর ড়ে ার সগািার কািাকাড়ি নদীঙ্ে সেঙ্স উঠ  একো 
মাো।  

প্রেঙ্ম ওঙ্দর মঙ্ধয সেঙ্ক বা কড়েরই সচাঙ্খ পি  বযাপারো। সস 
উঙ্ত্তড়িে ড়িস ড়িস কঙ্ণ্ঠ ব  , ‘এই সদখ, এখাঙ্ন ড়ক?’ 

সংঙ্গ সংঙ্গ অে ড়েনিঙ্নরও সচাখ সসড়দঙ্ক আকৃষ্ট হঙ্ া।  
োরা সদখ , একিন স াক অেযন্ত সন্তপযঙ্ন সাাঁেঙ্র উঙ্ঠ আসঙ্ি। 

অল্পক্ষঙ্ণ্র মঙ্ধযই সস ড়ে ার সগািায় োঙ্দর ঘাঙ্ে উঙ্ঠ এ ।  
এক ধরঙ্নর েয় ও ড়বিঙ্য় ওরা চারিন প্রায় ড়নবযাক হঙ্য় সগঙ্ি।  
নীরবো সেংঙ্গ েরুণ্ীড়ে ড়িস ড়িস কঙ্র ব  , ‘এই ড়ক সন কার 

আঙ্রাহী?’ 
‘এ ড়ক সম্ভব? এেো ডুঙ্ব আসঙ্ে পাঙ্র সকউ? ব   েরুণ্ীড়ের আব্বা।  
‘ড়কন্তু এ স াক সো অে সকান ড়দক সেঙ্ক আসা স্বাোড়বক নয়। ঘাঙ্ে 

উঙ্ঠই সদখ শুঙ্য় পঙ্িঙ্ি। সকান পড়রকল্পনা ড়নঙ্য় আঙ্শ-পাঙ্শর সকউ এঙ্  ড়নিয় 
এোঙ্ব সময় নষ্ট করঙ্ো না, আর এ সময়োও সবঙ্ি ড়নে না।’ ব  , মাঝ বয়সী 
মহী াড়ে।  
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‘েুড়ম ড়ঠকই বঙ্ ি। স াকড়ে সন কার আঙ্রাহীই হঙ্ব।’ 
েরুণ্ীড়ে ড়কিু ব ঙ্ে যাড়ে । ড়কন্তু বন্ধ হঙ্য় সগ  োর কো। মুঙ্খ োর 

প্রব  উঙ্ত্তিনা িঙু্ে উঙ্ঠঙ্ি। ব  , ‘ঐ সয।’ ঘাঙ্ের ড়দঙ্ক আংগুড়  সংঙ্কে 
কর  েরুণ্ীড়ে।  

সবাই সদখ , স াকড়ে ড়ে া সবঙ্য় উঙ্ঠ আসঙ্ি।  
েরুণ্ীড়ের আব্বা মাঝ বয়সী স াকড়ে উঙ্ঠ দাাঁিা ।  
উঙ্ঠ আসা স াকড়েঙ্ক একেু সদঙ্খ ড়নঙ্য় ব  , ‘স াকড়ে আড়ফ্রকান নয়, 

ইউঙ্রাড়পয়ান নয়। সকান অস্ত্র সনই স াকড়ের হাঙ্ে।  
েরুণ্ীর আব্বা একেু এড়গঙ্য় চত্তঙ্রর প্রান্ত সঘাঁঙ্ষ দাাঁিা । আর মড়হ াড়ে, 

েরুণ্ীর মা, সজ্বঙ্  ড়দঙ্ া চত্তঙ্রর ড়বদুযৎ বাড়েড়ে।  
সবাই এঙ্স দাাঁিা  চত্তঙ্রর প্রান্ত সঘাঁঙ্ষ।  
‘স াকড়ের যড়দ সকান বদ মে ব োঙ্ক?’ উড়িি কঙ্ণ্ঠ ব   মড়হ াড়ে।  
েরুণ্ীর আব্বা পঙ্কে সেঙ্ক ড়রে বার সবর কঙ্র হাঙ্ে ড়নঙ্য় ব  , ‘ও 

শত্রুো করঙ্  আমরাও শত্রুো করব। েঙ্ব সদঙ্খ সেমন মঙ্ন হঙ্ে না। স াকড়ে 
এড়শয়ান। হয়ঙ্োবা ড়বপঙ্দ পিা সকান স াকও হঙ্ে পাঙ্র।’ 

চত্তঙ্র দাাঁিাঙ্না স াকঙ্দরও সদখঙ্ে সপঙ্য়ঙ্ি এড়গঙ্য় আসা স াকড়ে।  
সদখঙ্ে সপঙ্য়ই স াকড়ে ডান হাে একবার উপঙ্র েুঙ্ ঙ্ি।  
‘েয় নাই, স াকড়ে বমেীর ড়সগো  ড়দঙ্য়ঙ্ি।’ ব   েরুণ্ীড়ের আব্বা।  
ড়ে ার ঢা  সবঙ্য় উঙ্ঠ আসা স াকড়ে আরও এড়গঙ্য় এঙ্সঙ্ি। চত্তঙ্রর 

আঙ্ া এবার োর উপর ড়গঙ্য় পঙ্িঙ্ি।  
ড়েঙ্ি চুপঙ্স সগঙ্ি যুকবড়ে। গাঙ্য়র িযাঙ্কে ও ট্র্াউিার ড়দঙ্য় েখনও 

অল্প অল্প পাড়ন ঝরঙ্ি। মাোর চু োও োর সমািা হয়ড়ন। সমািার মে ড়কিু সনই।  
ব া যায় এঙ্কবাঙ্রই নবয যুবক। আিযযয হঙ্ া েরুণ্ীড়ের আব্বা। 

যুবকড়ের সচহারার ড়দঙ্ক োড়কঙ্য়ই এ কোো োর মঙ্ন হঙ্ া, সকান ড়িড়মোঙ্ র 
সচহারা এো নয়। একিন েদ্র যুবক ব ঙ্ে যা বুঝায় যুবকড়ে ো-ই।  

আগন্তুক যুবকড়ে চার গঙ্ির মঙ্ধয আসঙ্েই েরুণ্ীড়ের আব্বা েদ্রঙ্ াক 
ব  , ‘দাাঁিাও। আঙ্গ সোমার পড়রচয়।’ ব   বাটেু োষায়।  
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‘আড়ম সঙ্ া সেঙ্ক সবামাসা এঙ্সড়ি একো প্রঙ্য়ািঙ্ন, পঙ্ে এই ড়বপদ 
ঘঙ্েঙ্ি।’ 

পুড় শ সোমাঙ্ক সকন োিা কঙ্রঙ্ি?’ 
‘আড়ম িাড়ন না।’ 
‘পুড় ঙ্শর ড়নঙ্দযশ েুড়ম মানঙ্  না সকন? 
‘অে সময় হঙ্  মানোম। ড়কন্তু আমার হাঙ্ের কািো এে িরুরী সয, 

দু’চার ড়দন পুড় শ হািঙ্ে োকার মে সময় আমার সনই।’ 
‘সীমান্ত িাাঁড়িঙ্ে সোমার নাম ড় ড়খঙ্য়ি?’ 
‘না।’ এই ধরঙ্নর আইন আঙ্গ আড়ম িাড়ন না। আড়ম ড়বঙ্দশী স াকঙ্ো! 

িানঙ্  অবশ্যই আড়ম আইন মানোম।  
যুকবড়ের কো শুঙ্ন েরুণ্ীর আব্বা-আিা সহ ওঙ্দর সকঙ্ রই সকন 

িাড়ন মঙ্ন হঙ্ া, যুবকড়ে ড়মেযা কো ব ঙ্ি না।  
‘এখন েুড়ম সকাোয় যাঙ্ব? 
‘সকান সহাঙ্ে  সপঙ্  আপােে উঠব। আঙ্শ পাঙ্শ সকান সহাঙ্েঙ্ র কো 

আপড়ন ব ঙ্ে পাঙ্রন?’ 
‘সস ধরঙ্নর সহাঙ্ে  এখান সেঙ্ক ড়েন মাই  পড়িঙ্ম হঙ্ব।’ 
‘সকান পঙ্ে সযঙ্ে হঙ্ব, দয়া কঙ্র একেু সদড়খঙ্য় সদঙ্বন ড়ক?’ 
এেক্ষঙ্ণ্ ওঙ্দর সকঙ্ র মে সেঙ্ক সংশয় সমঘ সকঙ্ে সগ  বুঝ , 

যুবকড়ে সযমন সুন্দর, সুগড়ঠে, সেমড়ন মঙ্নর ড়দক ড়দঙ্য় খুব েদ্র। যুবকড়ের প্রড়ে 
একেু করুণ্াই হঙ্ া।  

‘এইোঙ্ব েুড়ম সহাঙ্েঙ্  যাঙ্ব? সোমাঙ্ক ড়নগযাে সঙ্ন্দহ করঙ্ব। আর 
িান সবগুঙ্ া সহাঙ্েঙ্ র উপরই পুড় শ সচাখ রাঙ্খ।’ 

‘ড়ক করঙ্বা উপায় সো সনই।’ 
েরুণ্ীর আব্বা বা ঙ্কর ড়দঙ্ক সচঙ্য় ব  , ‘ইউঙ্হাসড়ব েুড়ম সেের 

সেঙ্ক একো সোয়াঙ্  ও এক প্রি কাপি ড়নঙ্য় এস। সগাস খানাো এঙ্ক সদড়খঙ্য় 
দাও।’ 

কো সশষ কঙ্রই যুবকড়ের ড়দঙ্ক সচঙ্য় ব  , ‘আড়ম মযাকাঙ্কা।’ 
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মড়হ াঙ্ক সদড়খঙ্য় ব  , ‘ও আমার মাঙ্ন ‘ও’ হঙ্ া ড়মঙ্সস মযাকাঙ্কা।’ 
আর েরুণ্ী ও বা কড়ের ড়দঙ্ক ইংড়গে কঙ্র ব  , ‘ওরা আমার 

সিঙ্ ঙ্মঙ্য় মাসাঙ্বা এবং ইউঙ্হাসড়ব।’ 
একেু সেঙ্ম ব  , ‘সোমার নাম ড়ক সোমার সদশ?’ 
‘আড়ম িন্ম গ্রহণ্ কঙ্রড়ি চীঙ্নর ড়সংড়কয়াং প্রঙ্দঙ্শ।’ োরপর বাস করড়ি. 

. . . . . .।’ 
কো সশষ করঙ্ে না ড়দঙ্য় মযাকাঙ্কা ব  , ‘েুড়ম আবার কমুযড়নষ্ট-

েমুযড়নষ্ট নাড়ক?’ 
না, আড়ম কমুযড়নষ্ট নই। সকন কমুযড়নষ্ট েয় কঙ্রন?’ 
‘না কঙ্র উপায় আঙ্ি। ওরাই শাড়ন্তর কাঙ্ি াঙ্ে অশাড়ন্তর আগুণ্ জ্বাঙ্ । 

চীন-রাড়শয়া আঙ্মড়রকার রািনীড়ে োরা আমাঙ্দর গরীব সদঙ্শ এঙ্ন আমাঙ্দর 
শাড়ন্ত সকঙ্ি ড়নঙ্য়ড়ি ।’ 

একেু োমঙ্ া। একেু সঢাক ড়গঙ্  ব  , েুড়ম ইউঙ্হাসড়বর সাঙ্ে যাও। 
কাপি সিঙ্ি নাও।’ 

সগাি  ও কাপি িািার পর আগুন্তুক যুবকঙ্ক বাইঙ্র সমহমান খানায় 
োকার বযবিা কঙ্র সদয়া হ ।  

মযাকাঙ্কা োঙ্ক খাওয়া-দাওয়ার পর বঙ্ ঙ্ি, ‘আি ড়বশ্রাম নাও সকাঙ্  
চঙ্  যাঙ্ব।’ 

সশাবার আঙ্য়ািন করড়ি  মযাকাঙ্কা। গ্লাস েড়েয পাড়ন সেড়বঙ্  রাখঙ্ে 
রাখঙ্ে ড়মঙ্সস মযাকাঙ্কা ব  , ‘ ক্ষয কঙ্রি সিঙ্ ড়ে েীষণ্  ািকু। সখয়া  
কঙ্রড়ি, আড়ম ওর সামঙ্ন সগঙ্  মুখ েুঙ্  কখনও চায় না, এমনড়ক মাসাবা কাঙ্ি 
সগঙ্ ও নয়।’ 

‘ড়ঠকই বঙ্ ি। আমার মঙ্ন হঙ্য়ঙ্ি, যুবকড়ে বেযমান সমঙ্য়র নয়। এমন 
মাড়িযে, সপ্রড়েে ও  ািকু সিঙ্  এখন হয়না। সড়েয সিঙ্ োঙ্ক ড়বপঙ্দ সাহাযয 
করঙ্ে সপঙ্র আমার খুব ো   াগঙ্ি।’ একেু সেঙ্ম আবার ড়মঃ মযাকাঙ্কা ব  , 
‘ো   াগার সাঙ্ে সাঙ্ে একড়ে কো আমার কাঙ্ি বি হঙ্য় উঠঙ্ি। ো হঙ্ া, 
দু’ড়েন ড়দনও সদরী করা যাঙ্ব না, এমন ড়ক কাি আঙ্ি এখাঙ্ন একিন যুবঙ্কর।’ 
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‘েঙ্ব সিঙ্ ো সয অসীম সাহসী, অসম্ভব রকঙ্মর সামেয রাঙ্খ, ো োর 
পুড় শঙ্ক বুঙ্িা আঙু  সদড়খঙ্য় চঙ্  আসা এবং এেদূর িায়গা ডুব ড়দঙ্য় পাড়ি 
সদয়া োঙ্ক সবাঝা সগঙ্ি।’ ব   ড়মঙ্সস মযাকাঙ্মা।  

ঘঙ্র সদ ঙ্ি প্রঙ্বশ কর  মাসাঙ্বা এবং ইউঙ্হাসড়ব। হাাঁপাঙ্ে হাাঁপাঙ্ে 
মাসাবা ব  , ‘দারুন খবর।’ 

‘ড়ক খবর’ মাসাবার আব্বা-আিা দু’িঙ্নই বঙ্  উঠ ।  
‘আমরা সমহমাঙ্নর ঘঙ্রর পাশ ড়দঙ্য় আসড়ি াম. . . .. . .. .।’ োমঙ্ া 

মাসাবা।  
‘আসড়িঙ্ , োরপর ব ।’ ব   মাসাবার আিা উদগ্রীবোব। 
‘সদখ াম, আমাঙ্দর সমহমান. . .. . . . . . .’আবার োমঙ্ া মাসাবা। 
মাসাবার আব্বা-আিা দু’িঙ্নরই উৎকটঠায়, সচাখ বি বি হঙ্য়ঙ্ি। 

সকান দুঘযেনা ঘে  নাড়ক; োঙ্দর মঙ্ন আশংকা। ব  , ‘ব , ড়ক হঙ্য়ঙ্ি ব ।’ 
‘নামাি পিঙ্িন আমাঙ্দর সমহমান।’ ব   মাসাবা। 
‘নামাি পিঙ্ি? ড়ঠক সদঙ্খি?’ ব   মাসাবার আব্বা। 
‘এখনও পিঙ্ি, সদখঙ্ব চ ।’ ব   মাসাবা। 
‘ড়ঠক আঙ্ি, চ  সদড়খ।’ বঙ্  উঙ্ঠ দাাঁিা  ড়মঃ মযকাঙ্কা এবং োর সাঙ্ে 

ড়মঙ্সস মযাকাঙ্কাও। 
চারিনই ড়গঙ্য় দাাঁিা  সমহমান খানার িানা ায়। 
ড়ঠক। নামাঙ্ি দাাঁড়িঙ্য় আগন্তুক যুবকড়ে। চারিন দাাঁড়িঙ্য় সদখ । 

োরপর একেু সঙ্র এ । ড়মঃ মযাকাঙ্কা ও ড়মঙ্সস মযাকঙ্কার সচাঙ্খ ড়বিয়। ব   
ড়মঙ্সস মযাকাঙ্কা, ‘োই সো বড়  সিঙ্ ো এে ো  সকন! মুস মান না হঙ্  এমন 
সিঙ্  হয়!’ 

‘আড়ম োবড়ি অেকো।’ বঙ্  উঠ  ড়মঃ মযাকাঙ্কা, ‘একিন মুসড় ম 
যুবক এইোঙ্ব বুমাসা এ । বুমাসায় সাংঘাড়েক িরুরী কাি োর। সম াঙ্ে 
পারড়ি না। এস োর সাঙ্ে কো বড় ।’ 

বঙ্  ড়মঃ মযাকাঙ্কা িানা ায় এঙ্স সদখ  নামাি হঙ্য় সগঙ্ি। দরিায় 
ড়গঙ্য় নক কর  সস। 
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যুবকড়ে হাড়স মুঙ্খ স্বাগে িানা । ব  , ‘আসুন আপনারা।’ 
‘ড়বরক্ত কর াম সোমাঙ্ক দু’ড়ে কারঙ্ণ্। প্রেম হঙ্ া আমাঙ্দর খুশীর 

কো সোমাঙ্ক িানাঙ্না। দুই, আমরা সয একো ড়হসাব সম াঙ্ে পারড়িনা ো 
সোমাঙ্ক ব া।’ 

ঘঙ্র দু’ড়েই মাে সচয়ার। যুবক সচয়ার দু’ড়ে ড়মঃ মযাকাঙ্কা ও ড়মঙ্সস 
মযাকাঙ্কার ড়দঙ্ক এড়গঙ্য় ড়দঙ্য় েরুণ্ীড়েঙ্ক ব  , েুড়ম সবঙ্ডর পাশোয় বসঙ্ে 
পাঙ্রা সবান।’ 

আর বা কড়েঙ্ক সস ড়নঙ্ির কাঙ্ি সেঙ্ন ড়ন । 
‘সবান’ সঙ্ম্বাধন শুঙ্ন েরুণ্ী মাসাবা যুবকড়ের ড়দঙ্ক একবার সচাখ েুঙ্  

সচঙ্য় ‘ধেবাদ’ বঙ্  বঙ্স পি । 
কো শুরু কর  ড়মঃ মযাকাঙ্কা ব  , ‘সদখ সোমার ড়বশ্রাঙ্ম ড়বঘ্ন ঘো াম 

ড়কিু মঙ্ন কঙ্রা না। সোর পযযন্ত আমাঙ্দর খুশী ও সক েুহ  সচঙ্প রাখা সম্ভব ড়ি  
না।’ বঙ্  একেু োমঙ্ া মযাকাঙ্কা। 

‘না, আমার সকান কষ্ট হয়ড়ন। ড়বশ্রাঙ্মর সময় আমার এখন নয়। আড়ম 
বরং আপনাঙ্দর সাঙ্ে এই কো ব ার সুঙ্যাগ সপঙ্য় খুশী হঙ্য়ড়ি।’ ব   যুবকড়ে। 

ড়মঃ মযাকাঙ্কা আবার শুরু কর , ‘সকন খুশী হঙ্য়ি?’ 
‘আপনার সাহঙ্যযর প্রঙ্য়ািন হঙ্ব আমার।’ 
‘ড়ক সাহাযয?’ 
‘ব ব, আপনার কো আঙ্গ ব ুন।’ 
‘আমাঙ্দর আনঙ্ন্দর ড়বষয়ো হঙ্ া, িান াম েুড়ম মুস মান।’ 
মযাকাঙ্কার মুঙ্খ আকড়িকোঙ্ব ড়নঙ্ির পড়রচয় শুঙ্ন যুবকড়ে গম্ভীর হঙ্য় 

উঠ । বুঝঙ্ে পারঙ্ া না োর পড়রচয় িানঙ্ া ড়ক কঙ্র! 
‘ড়ক োঙ্ব িানঙ্ ন?’ মুঙ্খ হাড়স সেঙ্ন ব   যুবকড়ে। 
‘মাসাবা ও ইউঙ্হাসড়ব সোমাঙ্ক নামাি পিঙ্ে সদঙ্খঙ্ি।’ 
‘নামাি ওরা ড়চন  ড়ক কঙ্র?’ 
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সহা সহা কঙ্র সহঙ্স উঠ  মযাকাঙ্কা। ব  , ‘আমরা ড়নয়ড়মে নামাি পড়ি 
না, নানা অসুড়বধা আঙ্ি। ঈঙ্দ-চাাঁঙ্দ সো পড়ি। িুমা পড়ি। সুেরাং নামাি না 
সচনার কো নয়।’ 

‘আপনারা মুস মান?’ 
‘মুস মান মাঙ্ন খাড়ে মুস মান।’ বঙ্  একেু োম  মযাকাঙ্কা। োরপর 

ব  , ‘আমার নাম সব া  মযাকাঙ্কা। সোমার পাঙ্শ আমার সিঙ্ র নাম রাড়শদ 
ইউঙ্হাসড়ব। আর আমার এ সমঙ্য়র নাম িাঙ্েমা মাঙ্সবা।’ 

যুবকড়ের সচাখ-মুখ আনঙ্ন্দ উজ্জ্ব  হঙ্য় উঠ । আনঙ্ন্দর প্রব  উচ্ছ্বাস 
সযন োঙ্ক ড়কিুক্ষণ্ কো ব ঙ্ে ড়দ  না। 

এক সময় দু’হাে উপঙ্র েুঙ্  ব  , ‘সহ আিাহ েুড়ম সবঙ্চঙ্য় বি 
সাহাযযদাো। যখন একড়ে মসুড় ম পড়রবাঙ্রর সাক্ষাে আমার সবঙ্চঙ্য় সবশী 
প্রঙ্য়ািন, েখন োর সাক্ষাে সপ াম।’ 

বঙ্  যুবকড়ে বা ক ইউঙ্হাসড়ব’র কপাঙ্  একো চুমু সখঙ্য় মযাকাঙ্কাঙ্ক 
উঙ্েশ্য কঙ্র ব  , ‘আপনার আনঙ্ন্দর সচঙ্য় আমার আনন্দ অঙ্নক সবশী।’ 

‘আমাঙ্দরো পড়রমাপ না কঙ্র েুড়ম ব ঙ্ে পার না। এখন ব , ‘েুড়ম 
সক? এমন ড়ক িরুরী প্রঙ্য়ািঙ্ন েুড়ম বুমাসা এঙ্সি যার িে দু’একড়দঙ্নর 
অঙ্পক্ষাও সোমার পঙ্ক্ষ অসম্ভব?’ 

যুবকড়ে োৎক্ষণ্াে সকান উত্তর ড়দ  না। 
একেু োব । োরপর ব  , ‘ব ঙ্ে আমার আপড়ত্ত সনই। ড়কন্তু োর 

আঙ্গ আমার একো সক েুহ  ড়নবৃত্ত করঙ্  খুবই খুশী হঙ্বা।’ 
‘ড়ক সসো?’ ব   মযাকাঙ্কা। 
‘আপনাঙ্দর কো। আড়ফ্রকার এে গেীঙ্র দূগযম কঙ্গার এই কাঙ্ া বুঙ্ক 

আপনার এই মুসড় ম পড়রবার সকাঙ্েঙ্ক এ ?’ 
‘ও এই কো। সবামাসায় আমার একড়ে পড়রবার নয়, পাাঁচশ’ মুসড় ম 

পড়রবার আঙ্ি এখাঙ্ন। সমাে মুসড় ম িনসংখযা ড়েন হািাঙ্রর মে। একমাে 
রািধানী োিাড়ে  িািা কঙ্গা শহঙ্র এে মুস মান এক সাঙ্ে বাস কঙ্র না।’ 
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‘অড়বশ্বাস্য বযাপার।’ এই কো ব ার সময় যুবকড়ের কঙ্টঠ ড়বিয় 
োকঙ্ ও, োর সচহারায় সকান ড়বিয় সনই। বরং োর সঠাঙ্ে খুব সুক্ষ একো হাড়সর 
সরখা িঙু্ে উঙ্ঠড়ি । সস সযন সব িাঙ্ন। বাড়িঙ্য় ড়নঙ্ে মাে সয, কেেুকু ড়বশ্বাস 
করা যায়, কেেুকু যায় না। 

‘সক  আধুড়নক সযাগাঙ্যাগ সেঙ্ক ড়বড়েন্ন গেীর অরঙ্ণ্যর অন্ধকাঙ্র 
ড়নমড়িে কঙ্গার এই একড়ে শহঙ্র এে মুস মাঙ্নর অড়স্তত্ব অড়বশ্বাস্য ববড়ক। 
এই শহঙ্র খৃিানঙ্দর সংখযা মুস মাঙ্দর অঙ্ধযক। অেচ গে দু’শ বির ধঙ্র 
খৃিানরাই এ অিঙ্  আড়ধপেয করঙ্ি।’ ব   মযাকাঙ্কা। 

‘কারণ্ ড়ক ব ুন সো!’ যুবকড়ে ব  । 
‘সবামাসায় এই মুসড় ম বসড়ে িাপঙ্নর কৃড়েত্ব মাে একিঙ্নর। ড়েড়ন 

হঙ্ ন উত্তর কযাঙ্মরুঙ্নর রািযেযাগী রািা সু োন যায়দ রাড়শদী। ড়েড়ন 
ড়সংহাসন েযাগ কঙ্র এঙ্স এখাঙ্ন ২০ বির অজ্ঞােবাস কঙ্রড়িঙ্ ন। ড়েড়ন 
এখানকার ড়িঙ্ ন এক মুকুেহীন রািা। োাঁর চড়রে মাধুযয এখানকার কাঙ্ া 
মানুষগুঙ্ ার মঙ্ধয ইস াঙ্মর আঙ্ া প্রজ্জ্বড় ে কঙ্র। পরবড়েযকাঙ্ র 
বড়হরাগেঙ্দর বাদ ড়দঙ্  সবামাসার মূ  বাড়সন্দাঙ্দর অড়ধকাংশই মুস মান।’ 

‘আিাহ োঙ্ক পুরষ্কৃে করুন।’ 
‘সু োন যায়দ রাড়শদী সকাোয় সগঙ্ ন োরপর?’ যুবকড়ের মুঙ্খ 

এখনও সসই হাড়স। সব িান্তার হাড়স। 
‘আমরা ড়ঠক িাড়ন না। সকউ বঙ্  ড়েড়ন হঙ্ি ড়গঙ্য় আর সিঙ্রন ড়ন। 

কারও মে আবার, ড়েড়ন কযাঙ্মরুঙ্নই ড়িঙ্র সগঙ্িন।’ 
যুবকড়ে ড়কিুক্ষণ্ চুপ কঙ্র োক । োরপর ব  , ‘মাি করঙ্বন 

আমাঙ্ক। এ ড়বষঙ্য় আড়ম অঙ্নক ড়কিুই িাড়ন। োরপরও আপনার কাি সেঙ্ক 
িানঙ্ে সচঙ্য়ড়ি আপনার পড়রচয় ড়ঠক ড়কনা ো ড়নড়িে হওয়ার িঙ্ে।’ 

মযাকাঙ্কা, ড়মঙ্সস মযাকাঙ্কা, মাসাবা, ইউঙ্হাসড়ব সকঙ্ র মুঙ্খই ড়বিয় 
িঙু্ঠ উঠ । কো ব   মযাকাঙ্কা, ‘িান েুড়ম োাঁর সশষ খবরো ড়ক?’ 
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যুবকড়ে সংঙ্ক্ষঙ্প যায়দ রাড়শদীর কাড়হনী ব  । ড়ক কঙ্র ড়েড়ন ইয়াউড়টড 
সগঙ্ ন, ড়কোঙ্ব ড়েড়ন সসখাঙ্ন ড়নবাস গািঙ্ ন, ড়কোঙ্ব োর দুঃখিনক মৃেযু 
হঙ্ া ইেযাড়দ। 

মন্ত্রমুঙ্গ্ধর মঙ্ো শুনঙ্ া কোগুঙ্ া মযাকাঙ্কা এবং োঙ্দর পড়রবার। 
কাড়হনী শুনঙ্ে ড়গঙ্য় কখনও োঙ্দর সচাখ উজ্জ্ব  হঙ্য় উঙ্ঠঙ্ি, কখনও সচাখ 
োঙ্দর অশ্রু ড়সক্ত হঙ্য়ঙ্ি। 

যুবকড়ে োমঙ্ ই মযাকাঙ্কা ব  , ‘িান সবামাসার মানুষ োঙ্ক কে 
ো বাঙ্স! োর গিা ড়বশা  মসড়িঙ্দর পাঙ্শই ড়ি  োর বাড়ি। সসই বাড়ি এখন 
সবামাসাবাসীঙ্দর েীেযঙ্ক্ষে। োর বযাবহাযয সক  ড়িড়নস সসখাঙ্ন যাদুঘঙ্রর মে 
কঙ্র সংরড়ক্ষে রাখা হঙ্য়ঙ্ি। মানুষ সসগুঙ্ া মহা পড়বে জ্ঞান কঙ্র। ইস াঙ্ম 
অনুমড়ে োকঙ্  োর মূড়েযও গিা হঙ্ো। অমুসড় মরাও মুস মানঙ্দর মে োাঁঙ্ক 
োঙ্ াবাঙ্স। ড়েড়ন সয োড়রঙ্খ মসড়িঙ্দর ড়েড়ত্ত িাপন কঙ্রড়িঙ্ ন, সসই োড়রঙ্খ 
প্রড়েবির ড়েড়ন িনসাধারণ্ঙ্ক খাওয়াঙ্েন এবং স্রষ্টা ও মানুঙ্ষর সম্পকয, িীবন 
ড়কোঙ্ব শাড়ন্তপূণ্য ও সুন্দর করা যায় ইেযাড়দ ড়বষঙ্য়র উপর অড়েোবক সু ে 
বক্তৃো করঙ্েন। এর মধয ড়দঙ্য় সবামাসার বাইঙ্রও োর প্রোব সৃড়ি হয় এবং 
সস সব িাঙ্নও মুসড় মঙ্দর সংখযা বৃড়ি সপঙ্ে োঙ্ক। 

‘যায়দ রাড়শদীর চা ু করা সসই সঙ্ি ঙ্নর আঙ্য়ািন এখনও ড়নিয় 
আপনারা কঙ্রন?’ 

‘না এখন হয় না, োর মঙ্ো স াক সো সনই, সক সসখাঙ্ন কো ব ঙ্ব?’ 
‘সকন আঙ্ ম, ইমাম আপনাঙ্দর সনই?’ একো দীঘয ড়নঃশ্বাস সি   

মযাকাঙ্কা। ব  , ‘সকান আঙ্ ম স াক আমাঙ্দর সনই। সকান ো  ইমামও সনই। 
অঙ্নক স খাঙ্ ড়খর পর রাববাঙ্রড়ের সচষ্টায় ড়বশ্ব মুসড় ম কংঙ্গ্রস আমাঙ্দর 
িঙ্ে একিন মুবাঙ্িখ ড়দঙ্য়ড়ি  ইমাম ও ড়শক্ষঙ্কর দাড়য়ত্ব পা ঙ্নর িঙ্ে। 
ড়কন্তু দুেযাগয আমাঙ্দর সসই োই ড়মড়ম মাড়ির কামঙ্ি মারা যান, োরপর সকউ 
আর আঙ্সড়ন। ইস াঙ্মর সাধারণ্ ড়শক্ষার সুঙ্যাগ সেঙ্কও আমরা বড়িে। আড়মই 
সযখাঙ্ন িাড়ন না, সসখাঙ্ন আমার সিঙ্  সন্তানঙ্দর সকারআন ড়শক্ষা, ইস াম 
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ড়শক্ষা সদব ড়ক কঙ্র? আড়ম িাড়ন, সয নামাি আমরা পড়ি, োঙ্কও নামাি বঙ্  
না।’ 

‘সড়েযই দুেযাগযিনক।’ 
‘না, আমাঙ্দর সচঙ্য়ও দুেযাগা মুস মান কঙ্গা অববাড়হকায় আঙ্ি। 

আমরা যেেুকু িাড়ন োরা েেেুকুও িাঙ্ন না। যুবকড়ে সকান কো ব   না 
মযাকাঙ্কা োমঙ্ ও। ড়কিু ব ার িঙ্ে মযাকাঙ্কাই মুখ খু ড়ি । এ সময় 
কড় ংঙ্ব  সবঙ্ি উঠ । কো ব া হ না মযাকাঙ্কা’র। সস প্রেঙ্বাধক দৃড়ষ্টঙ্ে 
োকা  স্ত্রীর ড়দঙ্ক। 

‘ওো সগঙ্ের কড় ংঙ্ব । এেরাঙ্ে সক এ ?’ ব   ড়মঙ্সস মযাকাঙ্কা। 
োর সচাঙ্খ-মুঙ্খ ড়বরড়ক্ত নয়, ড়কিুো েঙ্য়র ড়চি। 

ড়মঃ মযাকাঙ্কা উঙ্ঠ দািাঙ্ া। ব  , সোমরা বস আড়ম সদড়খ।’ বঙ্  ড়মঃ 
মযাকাঙ্কা পা বািা  যাবার িঙ্ে। 

ত্বড়রৎ উঙ্ঠ দাাঁিাঙ্ া ড়মঙ্সস মযাকাঙ্কা, স্বামীর সামঙ্ন দাাঁড়িঙ্য় োঙ্ক 
বাধা ড়দঙ্য় ব  , ‘না, েুড়ম যাঙ্বনা। আড়ম সদখড়ি।’ বঙ্  ড়মঙ্সস মযাকাঙ্কা 
সবড়রঙ্য় সগ  ঘর সেঙ্ক। োর সপিঙ্ন িুঙ্ে সগ  বা ক ইউঙ্হাসড়ব। 

একড়ে ক ংঙ্ব  শুঙ্ন মযাকাঙ্কা পড়রবাঙ্রর আকড়িক অস্বড়স্ত োব, 
মযাকাঙ্কাঙ্ক বাধা ড়দঙ্য় োর স্ত্রীর দরিা খু ঙ্ে যাওয়া-এই দুইড়ে ড়বষয় ড়বড়িে 
কর  সমহমান যুবকড়েঙ্ক। সস ব  , ‘ড়ক বযাপার িনাব, কড় ংঙ্ব  শুঙ্ন ড়মঙ্সস 
মযাকাঙ্কা’র মুঙ্খ েঙ্য়র ড়চি সদখ াম, আবার উড়ন আপনাঙ্ক যাঙ্ে ড়দঙ্ ন না।’ 

মযাকাঙ্কা গম্ভীর। ব  , ‘গে ১০ ড়দঙ্ন ড়েনড়ে মারাত্মক ঘঠনা ঘঙ্ঠঙ্ি। 
সবামাসা মুসড় ম ট্র্াঙ্ষ্টর সমাোওয়ািী, সবামাসা ইস াড়মক সাঙ্কয -এর সোপড়ে 
এবং সাধারণ্ সম্পাদক ড়নঙ্খাাঁি হঙ্য়ঙ্িন। এই ড়েনড়ে সক্ষঙ্েই গেীর রাঙ্ে কড় ং 
সবঙ্ র শঙ্ব্দ দরিা সখা ার পর উধাও..................  

কো সশষ করঙ্ে পার না মযাকাঙ্কা। োর কো সেঙ্ম সগ  একো উচ্চ 
কঙ্টঠর হুংকাঙ্র। কটঠড়ে হুংকার কঙ্র ব  , ‘সবড়রঙ্য় এস মযাকাঙ্কা। কাপুরুষ 
বঙ্ে! স্ত্রীঙ্ক পাড়ঠঙ্য়ি দরিা খু ঙ্ে।’ মুহূঙ্েয মযাকাঙ্কার সচহারা িযাকাঙ্স হঙ্য় 
সগ । োকা  সস যুবকড়ের ড়দঙ্ক।  



কঙ্গোর কোঙ্ ো বঙু্ক  184 

 

গঙ্িয উঠ  সসই কটঠ আবার, ‘এক সসঙ্কটডও যড়দ সদরী কর সোমার স্ত্রী 
ও সিঙ্ ঙ্ক হেযা করব েুড়ম বাাঁচঙ্ব না।’ 

কো সশানার সংঙ্গ সংঙ্গ মযাকাঙ্কা পাগঙ্ র মে িুঙ্ে ঘর সেঙ্ক সবড়রঙ্য় 
সগ ।  

েরুণ্ী মাসাবা কাাঁপঙ্ে কাাঁপঙ্ে বঙ্স পঙ্িঙ্ি সমঙ্ঝঙ্ে। 
সমহমান যুবকড়ে দ্রুে ড়বিানা সেঙ্ক নাম । সান্ত্বনার েংড়গঙ্ে েরুণ্ীর 

মাোয় হাে সরঙ্খ সবড়রঙ্য় এ  ঘর সেঙ্ক। সদখ , ড়মঃ মযাকাঙ্কা চত্তঙ্রর মাঙ্ঝ 
পােঙ্রর প্রাণ্হীন মূড়েযর মে দাাঁড়িঙ্য় আঙ্ি। ড়কিু দূঙ্র দাড়িঙ্য় আঙ্ি মুঙ্খাশ পরা 
চারিন। ওঙ্দর একিঙ্নর ড়রো বাঙ্রর ন  মযাকাঙ্কার বুক  ঙ্ক্ষয ড়ির হঙ্য় 
আঙ্ি। মযাকাঙ্কার স্ত্রী এবং সিঙ্ ড়ে চত্তঙ্র বঙ্স পঙ্ি কাাঁপঙ্ি। কান্নাও োাঁরা েূঙ্  
সগঙ্ি, সযন সবাবা হঙ্য় সগঙ্ি োাঁরা। ড়রো বারধারী োর সােীঙ্দর ব  , ‘যাও 
মযাকাঙ্কাঙ্ক েুঙ্  নাও।’ 

দু’িন এড়গঙ্য় এ  মযাকাঙ্কার ড়দঙ্ক। োরা এঙ্স এক ধাক্কায় 
মযাকাঙ্কাঙ্ক মাড়েঙ্ে সিঙ্  ড়দ । োরপর একিন োর দু’পা এবং অেিন 
দু’হাে ধঙ্র োঙ্ক শূঙ্ে েুঙ্  এগুঙ্ে  াগ ।  

সমহমান যুবকড়ে দাাঁড়িঙ্য় সদখড়ি । োর একড়ে হাে পঙ্কঙ্ে। 
এেক্ষঙ্ণ্ সস ব  , ‘দািাও।’ একো কড়ঠন ড়নঙ্দযঙ্শর সুর োর কটঠ।  
ড়কন্তূ দু’িন দাাঁিাঙ্ া না। 
উত্তঙ্র ড়রে বার ধারী ব  , ‘কুকুঙ্রর মে সঘউ সঘউ কঙ্রা না,  াশ 

হঙ্য় যাঙ্ব।’ 
সমহমান যুবঙ্কর কঙ্টঠ আবার ড়নঙ্দযঙ্শর সুর র্ধ্ড়নে হঙ্ া, ‘ড়মঃ 

মযাকাঙ্কাঙ্ক সিঙ্ি দাও।’ 
ড়কন্তূ ওরা দু’িন দািাঙ্ া না। বরং ড়রে বার ধারী োর ড়রে বাঙ্রর 

ন   ক্ষয কঙ্রড়ি  সমহমান যুবকড়েঙ্ক। 
মুহূঙ্েয ঘঙ্ে সগ  ঘেনাো। 
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মুঙ্খাশ ধারীর ড়রে বার সমহমান যুবক পযযন্ত উঙ্ঠ আসার আঙ্গই 
সমহমান যুবঙ্কর হাে ড়বদুযে সবঙ্গ সবড়রঙ্য় এ  পঙ্কে সেঙ্ক এবং বুঙ্ ে 
উদ্ গীরণ্ কর । 

একদম বুঙ্ক গু ী সখঙ্য় পঙ্ি সগ  মুঙ্খাশধারী। 
োর পাঙ্শ দাাঁিাঙ্না মুঙ্খাশধারীও োর পঙ্কঙ্ে হাে ড়দঙ্য়ড়ি । 
সমহমান যুবঙ্কর ড়িেীয় গু ীো ড়বি কর  ড়িেীয় মুঙ্খাশধারীঙ্ক। সস 

গুড়  সখ  মাোয়। 
এড়দঙ্ক সয দু’িন নাগর সদা া কঙ্র ড়নঙ্য় যাড়ে  মযাকাঙ্কাঙ্ক োাঁরা 

োঙ্ক সিঙ্ি ড়দঙ্য় ঝাড়পঙ্য় পি  সমহমান যুবকড়ের উপর। 
ড়িেীয় গু ী করার পর যুবকড়ে ড়রে বার ঘুড়রঙ্য় ড়নঙ্য়ড়ি  ঝাাঁড়পঙ্য় পিা 

দু’িঙ্নর ড়দঙ্ক। 
একো গু ী করারই সময় হঙ্ া। এই েৃেীয় গুড় ো েৃেীয় মুঙ্খাশধারীর 

বুকো এঙ্িাি ওঙ্িাি কঙ্র ড়দ । েেক্ষণ্ চেেুয মুঙ্খাশধারী এঙ্স ঝাাঁড়পঙ্য় 
পঙ্িঙ্ি সমহমান যুবকড়ের উপর। হাে সেঙ্ক োর ড়রে বারড়ে ড়িেঙ্ক পঙ্ি সগ ।  

সমহমান যুবকড়ে মাড়েঙ্ে পঙ্ি ড়গঙ্য়ড়ি । োর উপর এঙ্স পঙ্িড়ি  
মুঙ্খাশধারী। পঙ্িই মুঙ্খাশঢারী একড়ে ঘুড়ষ চাড় ঙ্য়ড়ি  যুবকড়ের মুঙ্খ। সঠাে 
সিঙ্ে ড়গঙ্য়ড়ি  যুবকড়ের। 

বযাোর প্রব  ঝাকুড়ন ড়কিুো সোো কঙ্র ড়দঙ্য়ড়ি  যুবকড়েঙ্ক।  
যখন সঙ্চেন হঙ্ া বুঝ  মুঙ্খাশধারীর দুইড়ে হাে সাাঁিাড়শর মে বঙ্স 

যাঙ্ে োর গ ায়। 
যখন যুবকড়ে মাড়েঙ্ে আিঙ্ি পঙ্ি েখনই োর অেযাস আনুসাঙ্র পা 

বুঙ্কর সাঙ্ে গুড়েঙ্য় ড়নঙ্য়ড়ি । গুোঙ্না পাঙ্ক সস এবার কাঙ্ি  াগাঙ্ া। হােু 
এবং পা ড়দঙ্য় উপঙ্র সচঙ্প বসা মুঙ্খাশধারীর সদহোঙ্ক প্রব  ধাক্কায় উপর ড়দঙ্ক 
িুাঁঙ্ি ড়দ । 

মুঙ্খাশধারী উঙ্ে যুবকড়ের মাোর সপিঙ্ন এঙ্স পি । োর হাে ড়শড়ে  
হঙ্য় পঙ্িড়ি । যুবকড়ের গ া সেঙ্ক। 
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সংঙ্গ সংঙ্গ যুবকড়ে পাশ সেঙ্ক ড়রে বারড়ে কুড়িঙ্য় ড়নঙ্য় উঙ্ঠ দাাঁিা । 
উঙ্ঠই সদখঙ্ে সপ  মুঙ্খাশধারী সশায়া অবিাঙ্েই পঙ্কে সেঙ্ক ড়রে বার সবর 
করঙ্ি। ড়কন্তূ সময় সপ  না ড়রে বার  ঙ্ক্ষয উঙ্ঠ আসার। সমহমান যুবকড়ের 
চেেুয গুড় ড়ে োর হাে আহে কঙ্র ড়বি কর  োর বুক। 

সমহমান যুবক ড়রে বার পঙ্কঙ্ে সরঙ্খ ওঙ্দর চারিঙ্নর মুঙ্খাশ খুঙ্  
সি  । চারিনই সশোংগ। 

েেক্ষঙ্ণ্ ড়মঃ মযাকাঙ্কা, ড়মঙ্সস মযাকাঙ্কা এবং ইউঙ্হাসড়ব উঙ্ঠ 
দাাঁড়িঙ্য়ঙ্ি। েরুণ্ীড়েও সবড়রঙ্য় এঙ্সঙ্ি ঘর সেঙ্ক। েঙ্য় োরা সবাই কাঠ হঙ্য় 
সগঙ্ি। কো ব ার শড়ক্ত সযন োরা হাড়রঙ্য় সিঙ্ ঙ্ি। োরা একবার োকাঙ্ে 
চারড়ে  াঙ্শর ড়দঙ্ক, আবার োকাঙ্ে সমহমান যুবকড়ের ড়দঙ্ক। যুবকড়েঙ্ক োরা 
সযন নেুন কঙ্র সদখঙ্ি।  

সমহমান যুবকড়ে ড়মঃ মযাকাঙ্কার ড়দঙ্ক সচঙ্য় ব  , ‘আপড়ন ড়ক এঙ্দর 
ড়চনঙ্ে পারঙ্িন?’ 

সকান কো ব   না ড়মঃ মযাকাঙ্কা। িুঙ্ে এঙ্স িড়িঙ্য় ধর  সমহমান 
যুবকড়েঙ্ক। ড়শশুর মে সকাঁঙ্দ উঠ  ড়চৎকার কঙ্র। ব  , ‘েুড়ম সিঙ্রশো। 
আমাঙ্ক বাাঁচাবার িঙ্ে আিাহ্ সোমাঙ্ক পাড়ঠঙ্য়ঙ্িন।’ োর পড়রবাঙ্রর 
অোেরাও এঙ্স োর চারড়দঙ্ক দাাঁিা  োঙ্দর সচাঙ্খ-মুঙ্খ আেংক। কাাঁদঙ্েও 
সবাধ হয় োরা পারঙ্ি না।  

যুবকড়ে ড়মঃ মযাকাঙ্কাঙ্ক সান্ত্বনা ড়দঙ্য় ব  , ‘আপড়ন ড়ক এঙ্দর 
সচঙ্নন?’  

সচাখ মুঙ্ি মযাকাঙ্কা ব  , ‘না এঙ্দর কাউঙ্ক ড়চড়ন না।’ 
যুবকড়ে ব  , ‘সদড়খ ওঙ্দর পঙ্কঙ্ে সকান কাগিপে পাওয়া যায় ড়কনা, 

যাঙ্ে োঙ্দর পড়রচয় সমঙ্ ।’ বঙ্  সস ওঙ্দর চারিনঙ্কই সাচয কর ।  
কাগঙ্ির মঙ্ধয একিঙ্নর পঙ্কঙ্ে সপ  একড়ে মুখ সিিা ইনঙ্ে াপ 

এবং োর সেেঙ্র একো ড়চড়ঠ। ড়চড়ঠর উপর একবার নির বুড় ঙ্য়ই সরঙ্খ ড়দ  
পঙ্কঙ্ে। 
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ড়মঃ মযাকাঙ্কার ড়দঙ্ক ঘুঙ্র দাাঁড়িঙ্য় ব  , ‘এই  াশ গুড় র ড়ক বযাবিা 
করা যায়?’ 

‘আড়ম বুঝঙ্ে পারড়ি না, েুড়ম ব  ড়ক করব।’ সকাঁঙ্দ উঙ্ঠ ব   
মযাকাঙ্কা। 

যুবকড়ে একেু ড়চন্তা কর । ব   ‘দুইো পে আঙ্ি। সব ঘঠনা পুড় শঙ্ক 
বঙ্   াশগুঙ্ া পুড় ঙ্শর হাও ায় ড়দঙ্য় সদয়া। ড়িেীয়,  াশগুড়  গুম কঙ্র সি া। 
এদু’ড়ের সকানড়ে আপনার িে ো ?’ 

‘পুড় শঙ্ক িানাঙ্না যায়। ড়কন্তূ পুড় শঙ্ক িানাঙ্  শুত্রুপক্ষ সিঙ্ন 
সি ঙ্ব। োঙ্ে েড়বষ্যঙ্ে ড়বপদ বািঙ্ে পাঙ্র। োর সচঙ্য়  াশ সড়রঙ্য় সি াই 
ড়নরাপদ।’ ব   মযাকাঙ্কা। 

মানুষ সো গুড় র শব্দ সপঙ্য়ঙ্ি। এো সকান অসুড়বধা করঙ্ব না?’ 
‘গুড় র ঘেনা সবামাসায় সকান বি ঘেনা নয়। হাে সই করা, এমন ড়ক 

ড়বনা কারঙ্ণ্ও সগা াগুড় র ঘেনা এখাঙ্ন ঘঙ্ে। আর আমার বাড়ি সীমাঙ্ন্তর 
 াঙ্গায়া এবং নদীর উপঙ্র হওয়ায় মানুষ গুড়  কয়ড়েঙ্ক পুড় ঙ্শর বঙ্ ও োবঙ্ে 
পাঙ্র।’ 

‘এখাঙ্ন আঙ্িয়াঙ্স্ত্রর িঙ্ে সকান  াইঙ্সি সনই। এখাঙ্ন এখনও 
িংগঙ্ র আইনই চা ু আঙ্ি। শড়ক্ত যার সবশী, আইন এখাঙ্ন োর পঙ্ক্ষ।’ 

 াশ গুঙ্ া নড়দঙ্ে সিঙ্  সদয়া হঙ্ া। সমহমান যুবক এবং মযাকাঙ্কা 
যখন  াশগুঙ্ ার বযাবিা করড়ি , েখন ড়মঙ্সস মযাকাঙ্কা এবং অেরা বাড়ির 
রক্তাক্ত চত্তরো ধুঙ্য় মুঙ্ি-সাি কঙ্র সিঙ্ ঙ্ি। 

বা ড়ে ড়দঙ্য় চত্তঙ্র পাড়ন ঢা ঙ্ে ঢা ঙ্ে বা কড়ে বঙ্ ড়ি , আিা 
আমাঙ্দর সমহমান সড়েযই সিঙ্রস্তা নাড়ক! সচাঙ্খর প ঙ্ক চারিনঙ্ক সস সশষ 
কঙ্র সি  ।’ 

‘সড়েযই সিঙ্রস্তা বাবা, সকান মানুঙ্ষর পঙ্ক্ষ এো সম্ভব নয়।’ বঙ্ ড়ি  
ড়মঙ্সস মযাকাঙ্কা। 

‘সদখ মা, সমহমাঙ্নর কাঙ্ি হঠাৎ কঙ্র ড়রে বার এঙ্ া সকাঙ্েঙ্ক। আর 
সদঙ্খি উড়ন সকমন সব িান্তা। আমাঙ্দর দরঙ্বশ রািার সব কো ড়েড়ন সকমন 
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গি গি কঙ্র বঙ্  সগঙ্ ন। সড়েয ড়েড়ন অঙ্  ড়কক সকউ।’ েরুণ্ী মাসাবা 
বঙ্ ড়ি । 

ঘেনার মঙ্ধয অঙ্  ড়ককঙ্ত্বর সন্ধান আরও কেক্ষণ্ চ ে সক িাঙ্ন। 
ড়কন্তু মযাকাঙ্কা এবং যুবকড়ে এঙ্স পিায় োঙ্দর গল্প বন্ধ হঙ্য় ড়গঙ্য়ড়ি । 

সবকাি সশষ কঙ্র সগাস  সশঙ্ষ ওরা সবাই যখন এঙ্স সেেঙ্রর ড্রইং 
রুঙ্ম বস , েখন রাে ৩ো। 

গরম চাঙ্য় প্রেম চুমুক ড়দঙ্য় মযাকাঙ্কা সমহমান যুবকড়েঙ্ক  ক্ষয কঙ্র 
ব  , ‘আপড়ন আমাঙ্দর কাঙ্ি সিঙ্রশো। ড়কন্তু সিঙ্রশোর িায়া োঙ্ক না 
শুঙ্নড়ি, আপনার িায়া সদখ াম। দয়া কঙ্র ড়ক ব ঙ্বন আপড়ন সক?’ 

যুবকড়ে হাস । ব  , ‘সসো ব ড়ি, ড়কন্তু োর আঙ্গ ব ুন ঘেনাো ড়ক?’ 
ওরা আপনাঙ্দর ড়েনিনঙ্ক সকন গুম কঙ্রঙ্ি? সকন ওরা আপনাঙ্ক ধঙ্র ড়নঙ্য় 
সযঙ্ে এঙ্সড়ি ?’ 

ড়ম: মযাকাঙ্কা একেু োব , োরপর ব  , ‘ওঙ্দর ড়চড়ন না। কারা ওরা 
োও িাড়ন না। অেঙ্দর মে পুড় ঙ্শরও বক্তবয হঙ্ া সংঘবি সুপড়রকড়ল্পেোঙ্ব 
এো ওরা করঙ্ি। মুসড় ম সংগঠঙ্নর সনেৃ পযযাঙ্য়র ঐ সব স াক উধাও হওয়া 
সেঙ্ক োরা ব ঙ্ি, বযাপারো রািলনড়েক, অেযলনড়েকও হঙ্ে পাঙ্র।’ 

‘রািনীড়ে ড়ক ধরঙ্নর?’ ব   যুবকড়ে। 
‘এই সংগঠঙ্নর উর্ধ্যেন দাড়য়ত্বশী রা এোঙ্ব উধাও হওয়াঙ্ে মঙ্ন 

করা হঙ্ে হেযাকাটডো রািনীড়ের কারঙ্ণ্ হঙ্য়ঙ্ি। আমাঙ্ক ধরঙ্ে এঙ্সড়ি , 
কারণ্ আড়ম সবামাসা ইস াড়মক সাঙ্কযঙ্ র ড়সড়নয়ার োইস সপ্রড়সঙ্ডটে।’ 

‘সবামাসায় এ রািনীড়ে সক করঙ্ে পাঙ্র?’ 
‘আড়ম বুঝঙ্ে পারড়ি না।’ 
‘এ ধরঙ্নর উধাও হওয়ার ঘেনা আর কখনও ঘঙ্েঙ্ি?’ 
‘না ঘঙ্েড়ন। গে ১২ ড়দঙ্নর মঙ্ধয এই ড়েনড়ে ঘেনা ঘঙ্েঙ্ি।’ 
যুবকড়ে পঙ্কে সেঙ্ক একিন মুঙ্খাশধারীর কাি সেঙ্ক পাওয়া 

ইনঙ্ে াপড়ের ড়ঠকানার ড়দঙ্ক নির বুড় ঙ্য় আবার পঙ্কঙ্ে সরঙ্খ ড়দ । ব  , 
‘সবামাসার ড় ড়েংঙ্িান সরাডড়ে সকাোয়?’ 
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‘মাঙ্বাইড়ডং-এ।’ 
‘মাঙ্বাইড়ডং নাম শুঙ্ন চমঙ্ক উঠ  যুবকড়ে। ব  , ‘মাঙ্বাইড়ডং- এখাঙ্ন 

ড়ক সকান বাইঙ্ব  সসাসাইড়ে আঙ্ি?’ 
‘হ্াাঁ, সসো সো ঐ ড় ড়েংঙ্িান সরাঙ্ডই। 
‘কে নম্বার ব ঙ্ে পাঙ্রন?’ 
‘হ্াাঁ ওঙ্দর কাগিপে প্রায় আমরা পাই। বাইঙ্ব  সসাসাইড়ের নাম্বার 

৬৩, ড় ড়েংঙ্িান সরাড।’ 
আবার চমঙ্ক উঠ  যুবকড়ে। মুঙ্খাশধারীর ইনঙ্ে াঙ্পও এই ড়ঠকানা 

স খা। যুবকড়ে হঠাৎ সকান ড়চন্তায় ডুঙ্ব সগ । 
যুবকড়ের চমঙ্ক উঠা এবং হঠাৎ কঙ্র ড়চন্তাড়িে হঙ্য় পিা মযাকাঙ্কার 

নির এিাঙ্ া না। মযাকাঙ্কার মঙ্ন হঙ্ া যুবকড়ে ঐ ড়ঠকানার সাঙ্ে পড়রড়চে এবং 
সস অঙ্নক ড়কিুই িাঙ্ন। এই সংঙ্গ োর মঙ্ন পিঙ্ া দু’একড়দঙ্নর মঙ্ধয সমাপয 
িরুরী কাঙ্ি ড়েড়ন এঙ্সঙ্িন। অেড়দঙ্ক মাে কঙ্য়ক সসঙ্কঙ্টড সশষ কঙ্রঙ্িন 
চারিন সাংঘাড়েক সন্ত্রাসীঙ্ক। সব ড়মড় ঙ্য় যুবকড়ে অসাধারণ্ সকউ। এমন 
অসাধারণ্ মুসড় ম যুবক সক হঙ্ে পাঙ্র। 

মযাকাঙ্কার সড়বনয় কণ্ঠ আবার র্ধ্ড়নে হঙ্ া, ‘দয়া কঙ্র ড়ক িানাঙ্বন 
সক আপড়ন? সক েুহ  আর ধঙ্র রাখঙ্ে পারড়ি না।’ 

‘যুবকড়ে একেু হাস । ব  , ‘ড়চনঙ্বন না। সিঙ্ন রাখুন, আড়ম 
আপনাঙ্দর একিন সসবক।’ 

‘না ড়চনঙ্ ও বুঝব। ব ুন, ‘সকাোয় বাড়ি, ড়ক কঙ্রন, ড়ক নাম?’ 
আবার হাস  যুবকড়ে। ব  , ‘সব সদশই আমার সদশ। আমার ড়বঙ্শষ 

সকান সদশ সনই, বাড়িও সনই। উঙ্িখ করার মে ড়কিুই কড়র না।’ 
‘এমন পড়রচয় যার ড়েড়ন অসাধারণ্। আমাঙ্দর সক েুহ  আরও বাি  

িনাব।’ ব  , মাসাবা। 
যুবকড়ে হাস  ব  , ‘নামোই শুনঙ্ে চাওঙ্ো! আহমদ মুসার নাম 

শুঙ্নি?’ 
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িাঙ্েমা মাসাবা আহমদ মুসার নাম শুঙ্নই সসািা হঙ্য় বস , েীক্ষ্ণ হঙ্য় 
উঠ  োর দৃড়ষ্ট। ব  , ‘সকান আহমদ মুসা? পে-পড়েকায় যাঙ্ক ড়নঙ্য় আঙ্ াচনা 
হয়?’ 

‘হ্াাঁ।’ 
‘পে-পড়েকা যারা পঙ্িন, োরা সকন োাঁঙ্ক সচঙ্ন। ড়কন্তু এ প্রে সকন? 

আপড়ন ড়ক............।’ 
কো সশষ করঙ্ে পার  না িাঙ্েমা মাসাবা ড়বিঙ্য় হা হঙ্য় সগঙ্ি োর 

মুখ। রুি হঙ্য় সগঙ্ি োর কণ্ঠ। 
ড়ম: মযাকাঙ্কা ও ড়মঙ্সস মযাকাঙ্কার সক েুহ  দৃড়ষ্ট যুবঙ্কর উপর ড়নবি। 
আহমদ মুসার মুঙ্খ হাড়স। ব  , ‘আড়ম ড়নঙ্িঙ্ক আহমদ মুসা ব ঙ্  

ড়বশ্বাস করঙ্ব সবান?’ 
মুহূঙ্েয িাঙ্েমা মাসাবার সচহারা পাঙ্ে সগ । ড়বিঙ্য়র প্রব  আঘাে 

সযন োর সচাঙ্খ মুঙ্খ আিঙ্ি পিঙ্ি। সচাখ দু’ড়ে োর সযন ড়ঠকঙ্র সবড়রঙ্য় পিঙ্ব। 
ড়ম: মযাকাঙ্কা ও ড়মঙ্সস মযাকাঙ্কা অকল্পনীয় দৃশ্য সদখার ড়বিঙ্য় 

অড়েেূে। োরা মাসাবার মে অে পেপড়েকা পঙ্িড়ন, ড়কন্তু আহমদ মুসাঙ্ক োরা 
মুস মানঙ্দর ড়কংবদন্তীর নায়ক ড়হঙ্সঙ্ব িাঙ্ন। 

িাঙ্েমা মাসাবা ড়নঙ্িঙ্ক সম্বরণ্ কঙ্র মুখ ড়নচু কঙ্র ড়বনঙ্য়র সাঙ্ে 
িবাব ড়দ , আপনার সয পড়রচয় ইড়েমঙ্ধযই আমরা সপঙ্য়ড়ি, োঙ্ে আপনার নাম 
আহমদ মুসা হঙ্ ই শুধু আপনার পড়রচয় যোেয হয়।’ 

ড়ম: মযাকাঙ্কা এবং ড়মঙ্সস মযাকাঙ্কা সসািা সেঙ্ক সনঙ্ম সমঙ্ঝর উপর 
বস  এবং আহমদ মুসার ড়দঙ্ক মাো ঝুাঁড়কঙ্য় ব  , ‘আমাঙ্দর সা াম ও শ্রিা 
গ্রহণ্ করুন।’ 

িাঙ্েমা মাসাবা ও বা ক ইউঙ্হাসড়বও োঙ্দর আব্বা-আিার 
সদখাঙ্দড়খ সমঙ্ঝঙ্ে সনঙ্ম বঙ্স আহমদ মুসার ড়দঙ্ক মাো ঝুাঁড়কঙ্য় সা াম কর । 
োঙ্দর আচরণ্ সদঙ্খ মঙ্ন হঙ্ া, োরা সযন সকান সদবোঙ্ক েড়ক্ত ড়নঙ্বদন 
করঙ্ি। 
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ড়বড়িে আহমদ মুসা ব  , ‘ড়ম: মযাকাঙ্কা আপনারা এড়ক করঙ্িন? 
মুস মানরা সো এোঙ্ব কাউঙ্ক সিান সদখায় না, আিাহ িািা কাঙ্রা সামঙ্ন 
মাো সনায়ায় না। আপনারা উঙ্ঠ বসুন।’ 

মযাকাঙ্কা হােঙ্িাি কঙ্র ব  , ‘মহাত্মন, আমাঙ্দর মাি করঙ্বন। 
সিাড়নে শ্রিাোিনঙ্দর পাঙ্শ বসা সবয়াদবী। োঙ্দর পাঙ্য়র আশ্রয় আমাঙ্দর 
মে গুণ্াগারঙ্দর মুড়ক্তর উপায়।’ 

‘আপনারা না উঠঙ্  আড়ম সমঙ্ঝঙ্ে সনঙ্ম বসব।’ ব   আহমদ মুসা। 
মযাকাঙ্কা এবং অেরা শশবযঙ্স্ত উঙ্ঠ দাাঁিা । ব  , ‘আমরা মাি 

চাড়ে। সবয়াদবী করঙ্ে আমাঙ্দর ব ঙ্বন না।’ 
ড়কিুঙ্েই োরা আহমদ মুসার পাঙ্শ সসািায় বস  না। চাদর ড়বড়িঙ্য় 

সমঙ্ঝয় বস  োরা। ব   মযাকাঙ্কা, ‘একো সক েুহ  আমাঙ্দর পূরণ্ হঙ্য়ঙ্ি। 
এবার আমরা আপনার ড়মশন এবং এখানকার যা ড়কিু িাঙ্নন সস সব সশানার 
িঙ্ে উদগ্রীব িনাব।’ 

‘বারবাঙ্রড়ের ইস ামী সঙ্ি ন সকঙ্ন্দ্র ড়বঙ্স্ফারণ্ ঘোর কো আপনারা 
িাঙ্নন?’ ব   আহমদ মুসা। 

‘ড়ি িাড়ন। ড়বঙ্স্ফারঙ্ণ্ মুসড় ম ড়বঙ্শ্বর কঙ্য়ক িন সনো ড়নহে 
হঙ্য়ঙ্িন।’ মযাকাঙ্কা ব  । 

‘না ড়নহে হনড়ন। আপনারা ‘ব্ল্যাক িস’ সক সচঙ্নন?’ 
মযাকাঙ্কা িবাব ড়দ  না। িবাব এ  মাসাবার কাি সেঙ্ক। ব  , ‘আড়ম 

শুঙ্নড়ি ওো খৃষ্টানঙ্দর সগাপন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। অেযন্ত শড়ক্তশা ী এবং 
ড়হংস্র।’ 

‘ব্ল্যাক িস ড়বঙ্স্ফারণ্ ঘড়েঙ্য় বারবাঙ্রড়ে ইস ামী সঙ্ি ন সকন্দ্র র্ধ্ংস 
এবং ড়কডোপ কঙ্রঙ্ি মুসড় ম সনেৃবৃন্দঙ্ক।’ 

‘ড়কডোপ কঙ্রঙ্ি? োরা সবাঁঙ্চ আঙ্িন? ড়বিয় ড়বঙ্স্ফাড়রে সচাঙ্খ ব   
মযাকাঙ্কা। মাসাবার সচাঙ্খও ড়বঙ্স্ফাড়রে দৃড়ি। 

‘ওঙ্দর ড়কডোপ কঙ্র এই সবামাসায় পণ্বন্দী কঙ্র সরঙ্খঙ্ি। 
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 ‘এই সবামাসায়? আমাঙ্দর সবামাসায়?’ শুকঙ্না কঙ্ণ্ঠ ব   মযাকাঙ্কা। 
েয় ও ড়বিয় োঙ্দর আেন্ন কঙ্র সিঙ্ ঙ্ি। 

‘ব্ল্যাক িস শেয ড়দঙ্য়ঙ্ি আড়ম যড়দ আগামী কাঙ্ র মঙ্ধয ওঙ্দর হাঙ্ে 
আত্মসমপযণ্ কড়র, োহঙ্  মুসড় ম সনেৃবৃন্দঙ্ক ওরা সিঙ্ি সদঙ্ব। আড়ম োঙ্দর 
শেয পূরঙ্ণ্র িঙ্ে এখাঙ্ন এঙ্সড়ি।’ োম  আহমদ মুসা। 

মযাকাঙ্কা এবং অেরা ড়নবযাক। োঙ্দর অপ ক দৃড়ষ্ট আহমদ মুসার 
উপর ড়নবি। 

আহমদ মুসাই কো ব   আবার, ‘মিার বযাপার হঙ্ া আপনাঙ্দর 
ড়েনিনঙ্ক যারা উধাও কঙ্রঙ্ি, আপনাঙ্ক যারা ড়কডোপ করঙ্ে এঙ্সড়ি  
োঙ্দর এবং মুসড় ম সনেৃবৃন্দঙ্ক সযখাঙ্ন পণ্বন্দী কঙ্র সরঙ্খঙ্ি, সসো একই 
ড়ঠকানা।’ 

‘একই ড়ঠকানা? বুঝঙ্ ন ড়ক কঙ্র?’ 
‘একিন মুঙ্খাশধারীর পঙ্কে সেঙ্ক সয মুখঙ্িাঁিা ইনঙ্ে াপ সপঙ্য়ড়ি, 

োঙ্ে বাইঙ্ব  সসাসাইড়ের ড়ঠকানা স খা আঙ্ি। ঐ ড়ঠকানাঙ্েই বন্দী কঙ্র রাখা 
হঙ্য়ঙ্ি মুসড় ম সনেৃবৃন্দঙ্ক।’ 

‘বাইঙ্ব  সসাসাইড়েঙ্ে ওঙ্দর বন্দী কঙ্র রাখা হঙ্য়ঙ্ি?’ সচাখ কপাঙ্  
েুঙ্  ব   মযাকাঙ্কা। 

একেু সেঙ্ম। একো সঢাক ড়গঙ্  ব  , ‘আমাঙ্দর ড়েনিনও সসখাঙ্ন 
বন্দী আঙ্ি? আমাঙ্ক োহঙ্  ব্ল্যাক িসরা ড়কডোপ করঙ্ে এঙ্সড়ি ?’ 

‘আড়ম যেদূর অনুমান করড়ি, ওঙ্দর সসখাঙ্ন বন্দী কঙ্র রাখা হয়ড়ন, 
হেযা করা হঙ্য়ঙ্ি। আপনাঙ্কও হেযার উঙ্েঙ্শ্যই ড়কডোপ করঙ্ে এঙ্সড়ি ।’ 

এ কাি ব্ল্যাক িস কঙ্রড়ন। আমার ধারণ্া, ব্ল্যাক িঙ্সর কাঙ্ি 
উৎসাড়হে হঙ্য় এখানকার িানীয় খৃষ্টানরাই এখানকার মুসড় ম শড়ক্তঙ্ক সনেৃত্ব 
শূে কঙ্র মুসড় ম সমািঙ্ক র্ধ্ংস অেবা হাঙ্ের মুঙ্ঠায় আনার িঙ্েই 
এখানকার শীষয মুসড় ম সনেৃবৃন্দঙ্ক হেযার পড়রকল্পনা হাঙ্ে ড়নঙ্য়ঙ্ি।’ 

আহমদ মুসা োমঙ্ ও মযাকাঙ্কা কো ব ঙ্ে পারঙ্ া না। োঙ্দর সচাঙ্খ 
েয়, ড়বিয় ও আেংঙ্কর িীবন্ত িড়ব। 
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ড়কিুক্ষণ্ পর ধীঙ্র ধীঙ্র মযাকাঙ্কা ব  , ‘বাইঙ্ব  সসাসাইড়ে কখঙ্না 
আমাঙ্দর োঙ্ া সচাঙ্খ সদঙ্খড়ন। েঙ্ব প্রকাশ্য সকান ড়বঙ্রাধ োঙ্দর সাঙ্ে 
আমাঙ্দর ড়ি  না। ড়কন্তু সম্প্রড়ে আমাঙ্দর মসড়িঙ্দর পাঙ্শর দুইড়ে বিু ড়ে া 
োরা সকনার প্রস্তাব সদয়। ড়ে া দু’ড়ে মসড়িঙ্দর। আমরা ড়বড়ি করঙ্ে পাড়র না। 
োিািা আমরা িাড়ন ওখাঙ্ন োরা কমুড়নড়ে হ  বেরী করঙ্ে চায়, যা হঙ্ব োঙ্দর 
নাচ গাঙ্নর সকন্দ্র। আমরা ড়ে া দুইড়ে িািঙ্ে রািী হইড়ন। োরা মঙ্ন মঙ্ন খুব 
ক্ষুব্ধ হঙ্য়ঙ্ি। োরা সগাপঙ্ন সগাপঙ্ন প্রচার করঙ্ি, অেীে সরকাঙ্রর দুবয োর 
সুঙ্যাঙ্গ আমরা অঙ্নক িড়ম অোয়োঙ্ব দখ  কঙ্রড়ি। হঙ্ে পাঙ্র োরা সগাপন 
সকান ষিযন্ত্র করঙ্ি। আপড়ন ড়ঠক বঙ্ ঙ্িন, ব্ল্যাক িস হয়ঙ্ো োঙ্দর সাহস 
ড়দঙ্য়ঙ্ি। আমার মঙ্ন হয় সামঙ্ন আমাঙ্দর দুড়দযন আসঙ্ি। আশ-পাঙ্শর সব 
অিঙ্ ই বহু ড়কিু ঘঙ্েঙ্ি। ড়কন্তু িংগঙ্   ুকাঙ্না এই শহঙ্র এেড়দন আমরা 
োঙ্ াই ড়ি াম।’ একো দীঘয ড়নঃশ্বাস সঙ্মে কো সশষ কর  মযাকাঙ্কা। 

একেু সেঙ্মই মযাকাঙ্কা োর ড়বষন্ন দৃড়ষ্টো আহমদ মুসার ড়দঙ্ক েুঙ্  
ব  , ‘সড়েয বঙ্ ঙ্িন, আপড়ন আত্মসমপযণ্ করঙ্ে এঙ্সঙ্িন?’ 

আহমদ মুসা হাস । ব  , ‘োরা আমার আত্মসমপযণ্ চায়, আড়ম চাই 
োঙ্দর পরািয়, আড়ম চাই োঙ্দর পরািয় এবং পণ্বন্দীঙ্দর মুড়ক্ত। সদখা যাক, 
কার চাওয়া পূণ্য হয়।’ 

হাস  আহমদ মুসা। 
ওরাও সকান কো ব   না। 
আহমদ মুসাই আবার ব  , ‘এখন রাে ৪ো, আড়ম অল্পক্ষণ্ সরি 

সনব। োরপর নামাি পঙ্ি আড়ম সাঙ্ি ৫োর মঙ্ধয চঙ্  যাব। আপনাঙ্দর সাঙ্ে 
সাক্ষাঙ্ের সুঙ্যাগ নাও হঙ্ে পাঙ্র। অেএব আড়ম এখনই ড়বদায় ড়নঙ্য় রাখঙ্ে 
চাই।’ 

‘সকাোয় যাঙ্বন?’ ড়বড়িে কঙ্টঠ ব   মযাকাঙ্কা। 
‘ড় ড়েংঙ্িান সরাঙ্ড বাইঙ্ব  সসাসাইড়ের ড়দঙ্ক।’ 
‘উিার অড়েযাঙ্ন?’ 
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‘অড়েযান ড়ক বঙ্য় আনঙ্ব আড়ম িাড়ন না। েঙ্ব আমার ড়নয়ে সো ব ড়ি- 
আড়ম চাই ওঙ্দর পরািয় এবং পণ্বন্দীঙ্দর মুড়ক্ত।’ 

‘ড়কন্তু আপড়ন একা যাঙ্বন সকন?’  িাই করার মঙ্ো সক্ষম যুবক 
আমাঙ্দর আঙ্ি কমপঙ্ক্ষ পাাঁচশে। দরকার হঙ্  োরা সবাই যাঙ্ব আপনার 
সাঙ্ে।’ 

‘না ড়মঃ মযাকাঙ্কা। এোঙ্ব সগঙ্  যুি হঙ্ব, ড়কন্তু পণ্বন্দীঙ্দর বাাঁচাঙ্না 
যাঙ্ব না। োিািা আড়ম চাই না, এখানকার িনপদ িায়ী এক আিড় ক সংঘাঙ্ে 
িড়িঙ্য় পিুক। আড়ম মঙ্ন কড়র, আপনার চাওয়া ড়ঠক নয়।’ 

‘আপনার কোয় যুড়ক্ত আঙ্ি। ড়কন্তু এ প্রঙ্য়ািঙ্নর সচঙ্য় বি?’ 
‘যুড়ক্তো একো প্রঙ্য়ািনঙ্ক ড়বঙ্বচনা কঙ্রই। যাক, ড়বষয়ো ড়নঙ্য় বহ বচ 

করা যাঙ্ব না। অঙ্নকগুঙ্ া গুরুত্বপূণ্য মানুঙ্ষর িীবঙ্নর প্রে এর সাঙ্ে িড়িে। 
আপড়ন একো সাহাযয করঙ্ে পাঙ্রন?’ 

‘কী সসো?’ 
‘বাইঙ্ব  সসাসাইড়ের অবিান? কে বি? কেগুঙ্ া ঘর? মাড়ের েঙ্  ঘর 

আঙ্ি ড়কনা? সঢাকার ও সবর হওয়ার কেগুঙ্ া পে? সসাসাইড়েঙ্ে কে স াক 
োঙ্ক? ইেযাড়দ ড়বষঙ্য় যড়দ ড়কিু িানঙ্ে পারোম।’ 

‘ড়কিু সাহাযয করঙ্ে পারব। আমাঙ্দর নেুন মসড়িদ ড়বড়র্ল্ং সয 
ইড়েড়নয়ার কঙ্রঙ্িন, সস ইড়েড়নয়ারই কঙ্রড়িঙ্ ন সসাসাইড়ে কমঙ্িক্স। ড়েড়ন 
সসাসাইড়ের ড়ডিাইন আমাঙ্দর সদড়খঙ্য়ড়িঙ্ ন। মাড়ের ে ায় সকান ঘর 
সসাসাইড়ের সনই।’ 

োরপর মযাকাঙ্কা সসাসাইড়ে কমঙ্িঙ্ক্সর সগাো ড়ববরণ্ ড়দঙ্য় ব  , 
‘সসাসাইড়েঙ্ে ড়বশ পাঁড়চশ িন স াক সবসময় োঙ্ক। আবাড়সক অংঙ্শর ড়হসাব 
ধরঙ্  সংখযা পিাশড়েঙ্ে দাাঁিাঙ্ব।’ 

‘ধেবাদ আপনার এই সাহাযয আমাঙ্ক ড়বরাে উপকার করঙ্ব।’ 
বঙ্  আহমদ মুসা উঠার অনুমড়ে চাই । 
সবাই উঙ্ঠ দাাঁিা । 
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উঙ্ঠ দাাঁড়িঙ্য় মযাকাঙ্কা ব  , ‘আড়ম প্রস্তুে োকঙ্বা। আড়ম আপনাঙ্ক 
ড় ড়েংঙ্িান সরাঙ্ড সপ ঙ্ি সদব। এেুকুর অনুমড়ে ড়নিয়ই পাব।’ 

আহমদ মুসা সহঙ্স ব  , ‘ড়ঠক আঙ্ি।’ 
বঙ্  আহমদ মুসা সা াম ড়দঙ্য় ড়নঙ্ির ঘঙ্রর ড়দঙ্ক পা বািা । 
সকা  ৮ো েখন। 
সব া  মযাকাঙ্কা আহমদ মুসাঙ্ক ড় ড়েংঙ্িান সরাঙ্ড সপ ঙ্ি ড়দঙ্য় 

বাসায় ড়িঙ্র ড্রড়য়ং রুঙ্ম সসািায় গা এড় ঙ্য় ড়দ । 
চা ড়নঙ্য় ড্রড়য়ং রুঙ্ম প্রঙ্বশ কর  ড়মঙ্সস মযাকাঙ্কা। োর ড়পিঙ্ন 

িাঙ্েমা মাসাবা এবং রাড়শদ ইউঙ্হাসড়ব। 
মযাকাঙ্কার চা ঢা ঙ্ে ঢা ঙ্ে ড়মঙ্সস মযাকাঙ্কা ব  , ‘শত্রু পুরীঙ্ে 

ওাঁঙ্ক একা একা সরঙ্খ এঙ্ , সকমন  াগঙ্ি ব ঙ্ো?’ 
‘সবই সো শুঙ্নি, ওাঁর কোর উপর ড়ক আমরা কো ব ঙ্ে পাড়র।’ 
‘সামঙ্নর ঘেনাগুঙ্ া খুবই গুরুত্বপূণ্য। এস, আমরা োাঁর িে সদায়া 

কড়র। উড়ন অঙ্নক ইড়েহাস সৃড়ষ্ট কঙ্রঙ্িন, আিও সযন এক ইড়েহাস সৃড়ষ্ট কঙ্রন 
ড়েড়ন। ব্ল্যাক িস-এর ঘাাঁড়ে মাঙ্ন হািাঙ্রা সাঙ্পর আস্তানা। আিাহ োাঁঙ্ক িয়ী 
করুন।’ ব   িাঙ্েমা মাসাবা। কড় ংঙ্ব  সবঙ্ি উঠ । 

‘মাসাবা, সদখঙ্ো মা সক এ ।’ ব   মযাকাঙ্কা। 
মাসাবা উঙ্ঠ সগ  কঙ্য়ক মহুেয পর সদ ঙ্ি ড়িঙ্র এ । ড়িস ড়িস কঙ্র 

ব  , ‘আব্বা পুড় শ সুপার উপাংঙ্গা এঙ্সঙ্িন।’ 
‘পুড় শ সুপার উপাংঙ্গা? সকন?’ েঙ্য়র সুর মযাকাঙ্কার কঙ্টঠ। হঠাৎ 

কঙ্রই োর মুখ শুড়কঙ্য় সগ । রাঙ্ের কো মঙ্ন পি । পুড় শ ড়ক সব িানঙ্ে 
সপঙ্রঙ্ি? পুড় শঙ্ক িাড়নঙ্য়ঙ্ি ড়ক সকউ? পুড় শ ড়ক সগ্রিোর করঙ্ে এঙ্সঙ্ি 
োঙ্ক?’ 

অোেঙ্দর সকও ওই একই েয় পীড়িে করঙ্ি? ড়কন্তু বঙ্স োকা যায় 
না, োব  মযাকাঙ্কা। উঙ্ঠ দাাঁড়িঙ্য় এগুঙ্ া বাইঙ্রর ঘঙ্রর ড়দঙ্ক। মঙ্ন মঙ্ন 
সাহস কর , পুড় শ উপাংঙ্গা োর অঙ্নক ড়দঙ্নর পড়রড়চে, সদখা যাক ড়ক হয়। 
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দুরু দুরু বুঙ্ক যোসম্ভব স্বাোড়বক হওয়ার সচষ্টা কঙ্র দরিা খু   
মযাকাঙ্কা। 

‘আসসা ামুআ াইকুম, ড়মঃ মযাকাঙ্কা।’ দরিা খু ঙ্েই সহাঙ্স্য বঙ্  
উঠ  উপাংঙ্গা। 

উপাংঙ্গা ড়নঙ্ির সগাে ধময অনুসরণ্ কঙ্র। ড়কন্তু কাযযে োর সকান ধমযই 
সনই। সয ধঙ্মযর স াঙ্কর সাঙ্ে োর সদখা হয়, সসই ধঙ্মযর কা চার সস অনুসরণ্ 
কঙ্র। োর বক্তবয হ , এঙ্ে নাড়ক সবারই আপন হওয়া যায়। 

উত্তঙ্র সা াম িাড়নঙ্য় মযাকাঙ্কা ব  , ‘ড়ক খবর উপাংঙ্গা?’ 
মযাকাঙ্কা সদখ  উপাংঙ্গার সাঙ্ে আরও দু’িন স াক। ঐ দু’িনও 

কৃষ্াংগ। 
‘এঙ্সড়ি, সোমার ড়কিু সাহাযয প্রঙ্য়ািন।’ 
মযাকাঙ্কার বুক সেঙ্ক একো োরী পাের সনঙ্ম সগ । ড়নড়িে হঙ্ া 

উপাংঙ্গা োঙ্ক সগ্রিোর করঙ্ে আঙ্সড়ন। 
হাড়সমুঙ্খ ব   মযাকাঙ্কা, ‘সোমার সােী দুিনঙ্কই সো ড়চন াম না।’ 
‘পড়রচয় সদব। আঙ্গ বসঙ্ে সো দাও।’ 
‘দুঃড়খে। এস সেেঙ্র।’ 
সবাইঙ্ক ড়নঙ্য় মযাকাঙ্কা ড্রড়য়ং রুঙ্ম এঙ্স বস । 
‘মযাকাঙ্কা, খুবই একো গুরুত্বপূণ্য কাঙ্ি এঙ্সড়ি। যার সাঙ্ে সোমার 

স্বােযও িড়িে রঙ্য়ঙ্ি। ড়কন্তু সস কোর ড়দঙ্ক যাওয়ার আঙ্গ এঙ্দর পড়রচয় কড়রঙ্য় 
সদই।’ 

বঙ্  উপাংঙ্গা োর পাঙ্শ বসা স াকোর ড়দঙ্ক ইংড়গে কঙ্র ব  , ইড়ন 
সঙ্ া’র পুড় শ সুপার িাগুয়াস মযাকা। আমার ঘড়নষ্ঠ বন্ধু। আমরা একই সাঙ্ে 
সট্র্ড়নং ড়নঙ্য়ড়ি ফ্রাঙ্ি।’ 

োরপর ড়িেীয় স াকড়ের ড়দঙ্ক ইংড়গে কঙ্র ব  , ‘উড়ন আবদুিাহ 
যায়দ রাড়শদী। উড়ন এঙ্সঙ্িন কযাঙ্মরুন সেঙ্ক।’ 

বঙ্ ই একেু সেঙ্ম আবার ব  , োাঁর আঙ্রকো পড়রচয় আঙ্ি। ড়েড়ন 
আমাঙ্দর হুিুর সু োন যায়দ রাড়শদীর নাড়ে। 
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‘আমাঙ্দর হুিুর সু োঙ্নর নাড়ে?বঙ্  মযাকাঙ্কা িুঙ্ে ড়গঙ্য় আবদুিাহ 
যাঙ্য়দ রাশদীর পাঙ্য়র কাঙ্ি উপুি হঙ্য় চুমু সখ  ব্ল্যাক বু  ওরঙ্ি যায়দ রাশদীর 
পাঙ্য়। 

দ্রুে ঘঙ্ে সগ  ঘেনা। 
সংকুড়চে হঙ্য় দাাঁিা  ব্ল্যাক বু । ব  , ‘এড়ক করঙ্িন আপড়ন। আড়ম 

আপনার অঙ্নক সিাে। আমাঙ্ক অপরাধী করঙ্বন না।’ 
‘ড়ক বঙ্ ন হুিুর! আপড়ন আমাঙ্দর সু োনিাদা। আমাঙ্দর হুিুর।’ 
‘আপড়ন আমাঙ্দর সদায়া করুন।’ ব   মযাকাঙ্কা। 
‘ড়ঠক আঙ্ি, েুড়ম বস মযাকাঙ্কা। আমার িরুরী কোো সসঙ্র সনই।’ 
মযাকাঙ্কা উঙ্ঠ দাাঁিা । একো সচয়ার ড়নঙ্য় এঙ্স সসািার ড়পিঙ্ন 

বস ।’ড়পিঙ্ন বসঙ্ ন সকন?’ ব   িাগুয়াস মযাকা। 
‘োক মযাকা ও হুিুরিাদার সাঙ্ে সসািায় বসঙ্ব না।’ ব   উপাংঙ্গা। 
বঙ্  একেু োম  উপাংঙ্গা।একেু োব । োরপর ব  , ‘মযাকাঙ্কা, 

আমাঙ্দর হুিুরিাদা আব্দুিাহ িায়দ রাড়শদী একিন সিাড়নে সােীসহ মধয 
আড়ফ্রকা প্রিােঙ্ন্ত্র আসড়িঙ্ ন। ড়কন্তু পঙ্ে ড়বড়েন্ন হঙ্য় পঙ্িঙ্িন োর সােী। 
ড়েড়ন এঙ্সঙ্িন সবামাসায়। ড়েড়ন এখাঙ্ন এঙ্  মুসড় ম সংগঠঙ্নর সাঙ্ে 
সযাগাঙ্যাগ করঙ্ে পাঙ্রন। োই.................’ 

এ সময় ড্রইং রুঙ্মর দরিা সঠঙ্  প্রঙ্বশকর  ব্ল্যাক বুঙ্ র কুকুর দু’ড়ে। 
িুঙ্ে এ  সসািার ড়দঙ্ক।  

‘েু  হঙ্য়ঙ্ি গাড়ির দরিা আ গা সরঙ্খ আসায় সুঙ্যাগ সপঙ্য় িুঙ্ে 
এঙ্সঙ্ি। ‘ব   কো োড়মঙ্য় উপাংঙ্গা।  

ব্ল্যাক বু  কুকুর দু’ড়েঙ্ক কাঙ্ি ডাক ।  
ড়কন্তু সসড়দঙ্ক সকান ভ্রুঙ্ক্ষপই কর  না। অড়িরোঙ্ব কুকুর দু’ড়ে সসািায় 

ড়বঙ্শষ িান শুাঁকঙ্ে  াগ । োরপর মাড়ে শুকঙ্ে শুকঙ্ে কুকুর দু’ড়ে বাড়ির 
সেেঙ্র ঢুঙ্ক সগ ।  

‘সদখড়ি।’ বঙ্  উঙ্ঠ সগ  মযাকঙ্কা। কঙ্য়ক মুহূেয পঙ্র ড়িঙ্র এঙ্স 
ব  , ‘আমাঙ্দর সমহমান খানায় প্রঙ্বশ কঙ্রঙ্ি।’ 
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িাগুয়াস মযাকা োকা  উপাংঙ্গার ড়দঙ্ক। উপাংঙ্গা হাস  এবং 
মযাকাঙ্কার ড়দঙ্ক সচঙ্য় ব  , ‘আমাঙ্দর হুিুরিাদার সােীর সন্ধান আমরা সপঙ্য় 
সগড়ি মযাকাঙ্কা।’ 

‘সোমার ঘঙ্র।’ ব   উপাংঙ্গা।  
‘বুঝঙ্ে পার াম না।’ সচাখ কপাঙ্  েুঙ্  ব   মযাকঙ্কা।  
উপাংঙ্গার মুঙ্খ সনঙ্ম এ  গাম্ভীযয। ব  , ‘সোমার এখাঙ্ন সকউ 

একিন ড়িঙ্ ন বা আঙ্িন ড়েড়নই আমাঙ্দর হুিুর িাদার সােী। োঙ্ক খুাঁিঙ্েই 
আমরা এঙ্সড়ি।’ 

মযাকাঙ্কাও গম্ভীর হঙ্য় উঙ্ঠঙ্ি। ব  , ‘োর নাম ড়ক ব ে।’ 
‘আহমদ মুসা।’ 
িাগুয়াস মযাকা এবং ব্ল্যাক বু  উঙ্িগ আগ্রহ ড়নঙ্য় োড়কঙ্য় আঙ্ি 

মযাকাঙ্কার ড়দঙ্ক। োঙ্দর আকাঙ্খা মযাকাঙ্কা ব ুক সয আহমদ মুসা এঙ্সঙ্িন। 
োঙ্দর েখন আশঙ্কা কুকুর েু ও সো করঙ্ে পাঙ্র।  

অেড়দঙ্ক মযাকাঙ্কা োবঙ্ি, উপাংঙ্গা পুড় শ হঙ্ ও হুিুরিাদাঙ্ক 
সাঙ্ে ড়নঙ্য় এঙ্সঙ্ি সুেরাং সস আহমদ মুসার পঙ্ক্ষর শড়ক্তই হঙ্ব। মযাকাঙ্কার 
মঙ্ন একো আনন্দ ড়ঝড় ক ড়দঙ্য় উঠ  আহমদ মুসার কড়ঠন কাঙ্ি উপাংঙ্গা 
সহঙ্যাড়গো করঙ্ে পাঙ্র। মযাকাঙ্কার মঙ্ন হঙ্ া, আিাহই এ সমঙ্য় ওঙ্দরঙ্ক 
ড়নঙ্য় এঙ্সঙ্িন। এখন োঙ্ক সাহাঙ্যযর িরুরী সময়।  

মযাকাঙ্কা উপাংঙ্গার সাঙ্ে হ্াটডঙ্শক কঙ্র ব  , েুড়ম ড়ঠক বঙ্ ি। 
আহমদ মুসা এখাঙ্ন এঙ্সড়িঙ্ ন। ড়কন্তু চঙ্  সগঙ্িন উড়ন।’ 

`সকাোয় সগঙ্িন?’ 
‘পণ্বন্দী উিাঙ্রর অড়েযাঙ্ন।’ 
ব্ল্যাক বু , িাগুয়াস মযাকার সচাখ উঙ্ত্তিনায় বি বি হঙ্য় উঙ্ঠঙ্ি।  
ব   ব্ল্যাক বু , ‘চঙ্  সগঙ্িন?।’ 
‘চঙ্  সগঙ্িন।’ 
‘ড়ঠকানা িাঙ্নন?’ ব   উপাংঙ্গা। 
‘িাড়ন।’ বঙ্  ড়ঠকানাো ব   মযাকাঙ্কা।  
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‘ক’োয় সগঙ্িন?’ ব   উপাংঙ্গা।  
‘সাঙ্ি পাাঁচোয়। আড়ম ড়গঙ্য় ড় ড়েংঙ্ষ্টান সরাঙ্ড ওাঁঙ্ক সপ ঙ্ি ড়দঙ্য় 

এঙ্সড়ি। ঐ সরাঙ্ড আমরা সপ ঙ্িড়ি াম সাঙ্ি িয়োয়।’ উঙ্ঠ দাাঁিা  উপাংঙ্গা। 
ব   িাগুয়াস মযাকাঙ্ক  ক্ষয কঙ্র, ‘চ , পুড় শ সিাসয ড়নঙ্য় ওখাঙ্ন এখড়ন সযঙ্ে 
হঙ্ব।’ 

‘ড়নঙ্ে পারঙ্ব েুড়ম সোমার পুড় শ সিাসয?’ ব   মযাকা।  
‘পারব না সকন? খবর সপঙ্য়ড়ি ড়কিু স াকঙ্ক সবআইড়ন আেক রাখা 

হঙ্য়ঙ্ি। োঙ্দরঙ্ক উিার করঙ্ে ড়গঙ্য় উিার কর াম ড়বঙ্স্ফারঙ্ন মৃে বঙ্  
সঘাড়ষে মুসড় ম ড়বঙ্শ্বর কঙ্য়কিন শীষয সনেৃত্বঙ্ক। 

আপনারা ড়িঙ্র সপঙ্ ন আপনাঙ্দর সনোঙ্দর, আড়ম আড়ম ড়বশ্বড়বখযাে 
হঙ্য় যাব রাোরাড়ে। চ , আর সদরী নয়।’ সবাই উঙ্ঠ দাাঁিা ।  

উঙ্ঠ দাাঁিা  সব া  মযাকাঙ্কাও। ব  , এই ঐড়েহাড়সক অড়েযাঙ্ন 
আড়ম সোমাঙ্দর সােী হঙ্ে পাড়র?’ 

‘পার। ড়কন্তু সোমার িঙ্ে সদরী করঙ্ে পারব না, ড়সংঙ্হর গুহায় ড়গঙ্য় 
আহমদ মুসার ড়ক অবিা হঙ্য়ঙ্ি সক িাঙ্ন! সবাই যড়দ সশষ হঙ্য় যায়, কাঙ্ক আর 
োহঙ্  আমরা উিার করব?’ 

বঙ্  উপাংঙ্গা হাাঁো শুরু কর । ব্ল্যাক বু  এবং িাগুয়াস মযাকা োর ড়পিু 
ড়পিু চ  ।  

একেু পঙ্র সব া  মযাকাঙ্কা িুঙ্ে এঙ্স োঙ্দর সােী হঙ্ া।  
ওয়ারঙ্ ঙ্স উপাংঙ্গা োর সহকারীঙ্ক ড়নঙ্দযশ ড়দ  কঙ্য়ক িােুন পুড় শ 
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১ 
ততষট্টি ট্টলট্ট ংস্টান ত াড।  
আহমদ মুসা বাইস্বল তসাসাইট্টি  সামস্ন দাাঁট্টিস্ে সামস্ন  অংশিা  

উপ  নজ  বুলাল।  
তেি পা  হস্লই প্রশস্ত একিা কম্পাউন্ড। তা পস্  কম্পাউস্ন্ড  উত্ত  

প্রান্ত ব াব  দীর্ঘ বা ান্দা। চা  ধাস্প  ট্টসাঁট্টি ত স্ে বা ান্দাে উঠস্ত হে। লম্বা 
বা ান্দা  মাঝখাস্ন একিা বি দ জা। বি দ জা  দু’পাস্শ বা ান্দাে আ ও 
কস্েকিা দ জা আস্ে। ট্টবট্টডং-এ  মাথাে একিা সাইনস্বাডঘ। তলখা আস্ে, 
বাইস্বল তসাসাইট্টি সু্কল।  

বাইস্বল তসাসাইট্টি সু্কস্ল  পুব পাস্শ একিা েীজঘা। েীজঘা এবং সু্কল 
একই বাউন্ডা ী প্রাচীস্   ত তস্ । আহমদ মুসা তবলাল মযাকাস্কা  কাে তথস্ক 
বাইস্বল তসাসাইট্টি  তে ট্টবব ণ তপস্েস্ে, তাস্ত এখাস্ন বাইস্বল সু্কল ও েীজঘা 
োিাও একিা আবাট্টসক এলাকা ও তোডাউন এলাকা  স্েস্ে। সব ট্টনস্েই 
বাইস্বল তসাসাইট্টি কমস্েক্স।  
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আহমদ মুসা বাইস্বল তসাসাইট্টি  সামস্ন ট্টদস্ে ট্টলট্ট ংস্টান ত াড ধস্  
হাাঁিস্ত হাাঁিস্ত  াবল, তোডাউন ও আবাট্টসক এলাকা তাহস্ল েীজঘা ও সু্কস্ল  
তপেস্ন হস্ব।  

আহমদ মুসা তদস্খস্ে, সু্কল ও েীজঘা  মাস্ঝ উ েস্ক ট্টব ক্তকা ী একিা 
প্রাচী  আস্ে।  

সকাস্ল  আস্মজ তকস্ি োস্ে।  াস্তাে তলাক চলাচল দু’একজন কস্  
শুরু হস্েস্ে। ট্টকন্তু তেস্ি  ফাাঁক ট্টদস্ে উাঁট্টক ট্টদস্েও বাইস্বল তসাসাইট্টি  ত তস্  
কাউস্ক আনাস্োনা ক স্ত তদখা তপল না আহমদ মুসা। হে সকস্ল র্ুমস্ে অথবা 
সু্কল ও েীজঘা  কাজ শুরু হেট্টন বস্ল কাউস্ক তদখা োস্ে না। আহমদ মুসা মস্ন 
ক ল, ত তস্  ঢুকা  এিাই সমে।  

ট্টকন্তু প ক্ষস্ণই  াবল, সু্কল ও েীজঘা  অট্টফস খুলস্ল ত ত  ও বাইস্   
তলাস্ক  আনাস্োনা বািস্ব, তসই সুস্োস্ে প্রস্বশ ক ািা সবস্চস্ে সুট্টবধাজনক। 
তস আ ও  াবল, ত তস্  তঢাকা  আস্ে চা ট্টদকিা একবা   াল কস্  তদখা 
দ কা । এস্ত ত তস্  ঢুস্ক জরু ী মুহূস্তঘ ট্টসদ্ধান্ত তনো তাাঁ  পস্ক্ষ অস্নক সহজ 
হস্ব।  

ট্টঠক ক ল আহমদ মুসা, সু্কল ও েীজঘা খুলুক, ততক্ষস্ণ তস বাইস্বল 
তসাসাইট্টি কমস্েস্ক্স  চা ট্টদকিা র্ুস্  আসস্ব।   

তসাসাইট্টি কমস্েস্ক্স  পুব ট্টদক ট্টদস্ে েীজঘা  পাশ ব াব  তবশ ফাাঁকা। 
তা পস্  সীমানা প্রাচী । প্রাচীস্   পাশ ট্টদস্ে পাস্ে চলা  মত  াস্তা।  

আহমদ মুসা এগুস্লা তসই  াস্তা ধস্ । পাস্ে চলা  াস্তািা উত্ত  ট্টদস্ক 
নদী  ধা  পেঘন্ত ট্টেস্ে তশষ হস্েস্ে।  

আহমদ মুসা নদী  ধাস্  বাইস্বল তসাসাইট্টি  সীমানা প্রাচীস্   পূবঘ-
উত্ত  তকাণ তর্াঁস্ষ দাাঁিাল।  

তসখান তথস্ক নদী  ধা িা ঢালু হস্ে তনস্ম তেস্ে নদীস্ত।  
আহমদ মুসা বাইস্বল তসাসাইট্টি  ট্টদস্ক নজ  তফ াল। তদখল, হাত 

কস্েক দূস্  উত্ত  ট্টদস্ক  সীমানা প্রাচীস্   োস্ে একিা বি তেি। তেি তথস্ক 
একিা পাকা র্াি তনস্ম তেস্ে নদীস্ত। তেিিা বন্ধ।  
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আহমদ মুসা বুঝল, নদী পস্থ এস্দ  তোোস্োে এ র্াি পস্থই। মুসট্টলম 
তনতৃবৃন্দস্ক ট্টকডন্যাপ কস্  সম্ভবত এ র্াি পস্থই বাইস্বল তসাসাইট্টিস্ত 
ঢুট্টকস্েস্ে।  

উত্ত  সীমানা  পট্টিস্ম তবশ ট্টকেুদূ  এট্টেস্ে নদী  ট্টদস্ক তবস্ি আসা 
ট্টবট্টডং এ  মূল তদোস্ল  সাস্থ ট্টমস্শ তেস্ে। অথঘাৎ ট্টবট্টডং-এ  পট্টিম অংস্শ  
উত্ত  প্রান্তিা, বলা োে, পাট্টন  উপ  দাাঁট্টিস্ে আস্ে।  

আহমদ মুসা স্ম ণ ক ল, ট্টবট্টডং-এ  এই অংশিা তবলাল মযাকাস্কা  
ট্টবব ণ অনুসাস্  তোডাউন ট্টহস্সস্ব বযবহা  হে।  

আহমদ মুসা  াবল, পণবট্টন্দ মুসট্টলম তনতৃবৃন্দস্ক ট্টনিে েীজঘা ও সু্কল 
অংস্শ  াখা হে ট্টন। কা ন ১২ জস্ন  একিা ট্টব াি দলস্ক েীজঘা ও সু্কস্ল  মত 
জনসমাস্বস্শ  স্থাস্ন  াখা সম্ভব নে। তাহস্ল ট্টনিে  াখা হস্েস্ে আবাট্টসক 
অথবা তোডাউন এলাকাে। এ দু’তে  মস্ধয তকাথাে তাস্দ   াখা হস্ত পাস্ ? 
মুসট্টলম ট্টবস্ে  শীষঘ ও সম্মাট্টনত তনতাস্দ  আ ামদােক আবাট্টসক এলাকাে 
 াখািাই স্বা াট্টবক। ট্টকন্তু োস্দ  জীবস্ন  সীমা পস্ন  ট্টদস্ন সীট্টমত ক া হস্েস্ে, 
তাস্দ  সুখ-সুট্টবধা  কথা ট্টনিে ওস্দ  ট্টবস্বচনা  কথা নে।  

তকান ট্টসদ্ধাস্ন্ত তপ াঁেস্ত পা ল না আহমদ মুসা।  
ত তস্  ঢুস্কই সন্ধান ক স্ত হস্ব,  াবল আহমদ মুসা। তস্ব ট্টদস্ন  

তবলা এই সন্ধান ক া খুবই ট্টবপজ্জনক। ট্টকন্তু সামস্ন একিা  াত মাত্র তা  হাস্ত 
আস্ে। তা পস্ ই ১৫তম ট্টদন। তক জাস্ন পস্ন  তাট্ট স্খ  সূস্েঘাদেস্কই েট্টদ ও া 
বন্দীস্দ  তশষ সমে ধস্  থাস্ক। সুত াং তশষ  াস্ত  ঝুাঁট্টক তস ট্টনস্ত পাস্  না। 
তাই সকাস্লই তস েুস্ি এস্সস্ে।    

ট্টকন্তু ট্টদস্ন  এই ঝুাঁট্টকপূণঘ ট্টমশন তা  তকমন হস্ব? বন্দী তনতৃবৃন্দস্ক খুাঁস্জ 
পাবা  আস্ে সংর্ষঘ শুরু হস্ে তেস্ল ওস্দ  কাস্ে ট্টঠক সমস্ে তপ াঁো এবং 
েথাসমস্ে উদ্ধা  ক া কট্টঠন হস্ে দাাঁিাস্ব। অতীস্ত কখনই সমে তা  কাস্ে এত 
মুলযবান মস্ন হে ট্টন। শত্রু  এমন ‘তডডলাইন’- এ  তমাকাট্টবলাও তাস্ক ক স্ত 
হেট্টন কখনও।  
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আহমদ মুসা  দু’তচাখ ট্টনবদ্ধ ট্টেল বাইস্বল তসাসাইট্টি  উত্ত  প্রান্ত 
ব াব  নদী তীস্   উপ । সংর্ নদী  স্বে পাট্টন তঢউস্ে তসাো  হস্ে এস্স 
আেস্ি পিস্ে পাথ  বাধাস্না তীস্ । তসই তঢউস্ে নাচট্টেল মাঝাট্ট  সাইস্জ  
একিা মি  তবাি। মি  তবািট্টি আহমদ মুসা  আস্েই নজস্  পস্িস্ে। ট্টকন্তু হঠাৎ 
কস্ ই এবা  মি  তবািট্টি  অবস্থান আহমদ মুসা  দৃট্টি আকষঘণ ক ল। তবািট্টি 
র্াি তথস্ক অতদূস্  তকন?  

র্াি তথস্ক পট্টিমমুখী প্রাচী িা তেখাস্ন ট্টেস্ে তশষ হস্েস্ে, তসখান তথস্ক 
আি দশ ট্টফি পট্টিস্ম তী  তথস্ক তবশ একিু দূস্  তবািট্টি পাট্টনস্ত  াসস্ে।   

আহমদ মুসা ট্টবস্মস্ে  সাস্থ লক্ষয ক ল, তবাি তথস্ক একিা ট্টশকল 
পাট্টনস্ত তনস্ম তেস্ে। তবাি নিা  কা স্ন েখন ট্টশকস্ল িান পিস্ে, তদখা োস্ে 
পাট্টন  সমান্ত াস্ল ট্টশকলট্টি তীস্   পাথস্   মস্ধয ঢুস্ক তেস্ে। ওখাস্ন তীস্   
পাথস্   ফ স্মশনিা অস্পক্ষাকৃত খািা।  

ভ্রু কুচকাল আহমদ মুসা। তবাি ওখাস্ন তকন? ঐ াস্ব তকন?  
তবলাল মযাকাস্কা  ট্টবব ণ অনুসাস্  বাইস্বল তসাসাইট্টি কমস্েস্ক্স  ঐ 

অঞ্চলিা তোডাউন এলাকা। ওখাস্ন তকান র্াি তনই, ট্টকন্তু তবাি তাহস্ল তকন? এ 
র্াি তথস্ক তবািিাস্ক ট্টক ওখাস্ন সট্ট স্ে  াখা হস্েস্ে? ট্টকন্তু তকন? ট্টক কস্ ? 
পাট্টনস্ত না তনস্ম তবাস্ি  কাস্ে তপ াঁো সম্ভব নে। সুত াং র্াস্ি  তবাি ওখাস্ন 
 াখা স্বা াট্টবক নে।  

আহমদ মুসাস্ক সবস্চস্ে ট্টবট্টস্মত ক ল পাট্টন  সমান্ত াস্ল বা পাট্টন  
দু’এক ইট্টঞ্চ ট্টনচ ট্টদস্ে তবাস্ি  ট্টশকল তীস্   পাথস্   মস্ধয ঢুস্ক োওো  
বযাপা িা।  

পাস্শই একিা শব্দ হস্লা। শব্দিা এস্সস্ে তসই দ জা  ট্টদক তথস্ক। 
দ জাে তকউ এস্লা নাট্টক?  

আহমদ মুসা দ্রুত কস্  প্রাচীস্   আিাস্ল দাাঁিাল। উাঁট্টক ট্টদস্ে তদখল, 
দ জা খুস্ল তেস্ে। পাস্ে  শব্দ তপল আহমদ মুসা। মাথািা প্রাচীস্   আিাস্ল 
ট্টনস্ে পস্কস্ি হাত ট্টদস্ে ট্ট  লবা  স্পশঘ ক ল আহমদ মুসা।  
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দ জা ট্টদস্ে দু’জন মট্টহলা প প  তবট্ট স্ে এস্স দ জা  বাইস্   
লযাট্টন্ডং-এ দাাঁিাল।  

দু’জস্ন ই প স্ন ট্রাক সুযি।  
স্পিই বুঝা োস্ে, ও া বযাোম কস্  তবট্ট স্ে এস্সস্ে।  
লযাট্টন্ডং-এ বসল ও া।  
ট্রাক সুযস্ি  তচন ও া খুস্ল তফলল।  
ও া হাওো তখস্ত চাে।  
দু’জস্ন ই বেস ট্টতট্ট স্শ  কাোকাট্টে হস্ব।  
হাত-পা েট্টিস্ে বস্স ওস্দ  একজন বলল, ‘তজট্টন, তে দু’তিা তবাি 

ব্রা াট্টজল তেস্ে, কস্ব ট্টফ স্ব?’  
‘জাট্টননা, মস্ন হে দু’একট্টদস্ন  মস্ধযই।’ বলল তজট্টন নাস্ম  তমস্েিা।  
‘এ সমে ঐ তবািিা র্াস্ি এস্ন  াখা োে না? এমন সমে কাস্জ না 

লােস্ল কখন আ  কাস্জ আসস্ব?’   
‘ত ন, তুট্টম তদট্টখ ট্টকেুই জাননা। ঐ তবািিা ওখানকা  জন্যই।’  
‘তকন?’  
‘ইমা স্জন্সী পযাস্সস্জ  জস্ন্য  াখা হস্েস্ে।’  
চমস্ক উঠল আহমদ মুসা। ইমা স্জন্সী পযাস্সজ! এ  অথঘ ট্টক?  
জরু ী মুহূস্তঘ  বাহন ট্টহস্সস্ব তবািিাস্ক ট্ট জা ঘ  াখা হস্েস্ে?না 

ইমা স্জন্সী     পযাস্সস্জই তবািিাস্ক তবাঁস্ধ  াখা হস্েস্ে? ওখাস্ন ট্টক ইমা স্জন্সী 
পযাস্সজ আস্ে?  

ইতযাট্টদ প্রশ্ন এস্স আহমদ মুসা  মস্ন  ীি জমাল। তস বুঝস্ত তচিা 
ক ল। তশস্ষ  দু’ট্টি প্রশ্নস্কই তস ইট্টতবাচক মস্ন ক ল। অথঘাৎ মস্ন হস্লা, তবািিা 
তেখাস্ন তনাে  ক া, তসখাস্নই তকাথাও তোপন পযাস্সজ  স্েস্ে।  

খুশীই হল আহমদ মুসা। তবাস্ি  ওখাস্ন ট্টেস্ে েট্টদ তোপন পযাস্সজিা 
তব  ক া োে, তাহস্ল তা  অট্ট োন অস্নক ট্টন াপদ হস্ত পাস্ ।  

‘তক তুট্টম, এখাস্ন ট্টক ক ে?’- তপেন তথস্ক আসা আকট্টস্মক এই শস্ব্দ 
আহমদ মুসা লাফ ট্টদস্ে উস্ঠ র্ুস্  দাাঁিাল। তদখল, মা মুস্খা এক তেতাঙ্গ।  
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মা মুস্খা হবা ই কথা। আহমদ মুসা তে াস্ব গুট্টি গুট্টি তমস্  প্রাচীস্   
আিাস্ল বস্স ট্টেল তাস্ত তাস্ক তচা -বািপা  ট্টকংবা তা  তচস্ে বি ট্টকেু  াবা 
খুবই স্বা াট্টবক।  

আহমদ মুসা উস্ঠ দাাঁিাস্তই তলাকিা  বাম হাত তিাক কস্  এস্স 
আহমদ মুসা  জযাস্কস্ি  কলা  তচস্প ধ ল। আ  ডান হাস্ত  এক প্রচণ্ড র্ুট্টষ 
েুস্ি এল আহমদ মুসা  ট্টদস্ক।  

আহমদ মুসা ডান হাত ট্টদস্ে তা  র্ুট্টষিা তঠট্টকস্ে বাম হাত ট্টদস্ে 
তলাকট্টি  বাম বাহু  সট্টন্ধস্ত আর্াত ক ল।  

তলাকট্টি  বাাঁ হাত খস্স তেল আহমদ মুসা  কলা  তথস্ক।  
আহমদ মুসা  এই আকট্টস্মক প্রট্টতস্ াধ তস আশা কস্ ট্টন। মুহূস্তঘ  জস্ন্য 

তস থমস্ক ট্টেস্েট্টেল। তা  তচাস্খ ফুস্ি উস্ঠট্টেল ট্টবস্মে।  
তা  এই ট্টনট্টিে অবস্থা  সুস্োে গ্রহন ক ল আহমদ মুসা। ডান হাস্ত  

কা াত চালাল তস তলাকট্টি  বাাঁ কাস্ন  ট্টঠক ট্টনচিাে।  
িলস্ত লােল তলাকট্টি  তদহ। কস্েক মুহূতঘ। পস্ি তেল তলাকট্টি তোিা 

কািা োস্ে  মত।  
আহমদ মুসা বাইস্বল তসাসাইট্টি  সামস্ন ট্টফস্  োবা  জস্ন্য পা বাট্টিস্ে 

তাকাল সামস্ন   াস্তা  ট্টদস্ক।  
তাট্টকস্েই তচাখ দু’ট্টি চঞ্চল হস্ে উঠল আহমদ মুসা । তদখল, দু’জন 

তলাক মা  মুস্খা হস্ে েুস্ি আসস্ে। ওস্দ  হাস্ত ট্ট  লবা ।  
আহমদ মুসা চট্টকস্ত তপেস্ন নদী  ট্টদস্ক একবা  তাকাল। তদখল, তে 

তমস্ে দু’ট্টিস্ক তস দ জা  লযাট্টন্ডং-এ বস্স েল্প ক স্ত তদস্খট্টেল, ও া নদীস্ত 
তোসল ক স্ত তনস্মস্ে।  

আহমদ মুসা  মাথাে একিা নতুন ট্টচন্তা ট্টঝট্টলক ট্টদস্ে উঠল। সংস্ে সংস্ে 
ট্টসদ্ধান্ত ট্টনস্ে ট্টনল তস।  

লাফ ট্টদস্ে আহমদ মুসা প্রাচীস্   তকাস্ল নদী  তীস্  ট্টেস্ে পিল। 
তা প  উত্তস্   প্রাচীস্   পাশ ট্টদস্ে তদ স্ি দ জা  লযাট্টন্ডং-এ ট্টেস্ে উঠল।  

লযাট্টন্ডং-এ তমস্ে দু’ট্টি  খুস্ল ত স্খ োওো কাপি।  
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নদীস্ত সাাঁতা  ত তমস্ে দু’ট্টি তদখস্ত তপস্েস্ে আহমদ মুসাস্ক।  
‘তক, তক তুট্টম, ট্টক চাও’ বস্ল ট্টচৎকা  কস্  উঠল তা া।  
তসট্টদস্ক তখোল ক া  সমে তনই আহমদ মুসা ।  
আহমদ মুসা দ্রুত দ জা ট্টদস্ে ত তস্  ঢুস্ক দ জা বন্ধ কস্  ট্টদল।  
কস্েক মুহূতঘ পস্  ট্ট  লবা ধা ী দু’জন েুস্ি এস্স প্রাচীস্   তসই 

তকানাে নদী তীস্  দাাঁিাল। তাকাল নদী  ট্টদস্ক। তাস্দ  ধা ণা তািা তখস্ে 
তাস্দ  ট্টশকা  ট্টনিে নদীস্ত ঝাট্টপস্ে পস্ি পালাবা  তচিা ক স্ে।  

নদী  ট্টদস্ক তাট্টকস্ে তদখস্ত তপল তমস্ে দু’ট্টিস্ক।  
তমস্ে দু’ট্টি  উপ  তচাখ পিস্তই সম্ভ্রম ফসু্ি উঠল তলাক দু’ট্টি  তচাস্খ-

মুস্খ।   
তমস্ে দু’ট্টি  একজন তমাবাসা বাইস্বল তসাসাইট্টি কমস্েস্ক্স  প্রধান 

পট্ট চালস্ক  স্ত্রী, অন্যজন েীজঘা  অধযস্ক্ষ  স্ত্রী। 
তলাক দু’ট্টি  একজন দ্রুত সম্ভ্রস্ম  সাস্থ ট্টজস্েস ক ল, ‘শেতানিা 

এখাস্ন র্াপট্টি তমস্  আপনাস্দ  উপ  তচাখ  াখট্টেল। পালাবা  জস্ন্য নদীস্ত 
লাফ ট্টদস্েস্ে ট্টনিে! তকান ট্টদস্ক তেস্ে?’  

তমস্ে দু’ট্টি  তচাখ তখনও োনাবিা। তীস্   ট্টদস্ক অস্নকখাট্টন উস্ঠ 
এস্সস্ে তা া। ওস্দ  একজন বলল, ‘না নদীস্ত লাফ তদেট্টন! ত তস্  ঢুস্ক দ জা 
বন্ধ কস্  ট্টদস্েস্ে।’  

তলাক দু’ট্টি এক সংস্ে দ জা  ট্টদস্ক তাকাল। তদখল, দ জা বন্ধ। 
তাস্দ  তচাস্খ ট্টবস্মে ফসু্ি উঠল। তাস্দ  একজন স্বেত কস্ে বলল, ‘ট্টবপদ তদস্খ 
তলাকট্টি  ট্টনিে মাথা খা াপ হস্ে তেস্ে। তা না হস্ল ট্টনস্জ  পাস্ে তহাঁস্ি এস্স 
তকউ খাাঁচাে তঢাস্ক!’  

বস্ল দু’জস্নই দ জাে ট্টেস্ে ধাক্কা ট্টদল, দ জা ত ত  তথস্ক বন্ধ কস্  
তদো।  

হাসল আস্ে  তসই কথা বলা তলাকট্টি। বলল, ‘ফাাঁস্দ তফস্ল তেমন ইাঁদু  
ধস্ , তস াস্বই তলাকট্টিস্ক ধ া হস্ব।’  
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বস্ল একিু তথস্মই তা  সাথীস্ক বলল, ‘তুট্টম এ দ জা পাহা া দাও 
োস্ত পালাস্ত না পাস্  দ জা খুস্ল। আট্টম ট্টেস্ে সামস্ন ট্টদস্ে ঢুকট্টে।’  

োবা  জস্ন্য র্ুস্  দাাঁট্টিস্ে তীস্  উস্ঠ আসা তসই তমস্ে দু’ট্টিস্ক বলল, 
‘দুুঃট্টখত মযাডাম, বযািা ত ত  তথস্ক দ জা বন্ধ কস্  ট্টদস্েস্ে। একিু কি কস্  
সামস্ন ট্টদস্ে ঢুকস্ত হস্ব। বযািা ট্টনিে তকান ট্টোঁচস্ক তচা  বা মাথা খা াপ তকউ। 
এখট্টন ধ া পিস্ব।’  

বস্ল তলাকট্টি ট্ট  লবা  পস্কস্ি ত স্খ হাাঁিা শুরু ক ল বাইস্বল 
তসাসাইট্টি কমস্েস্ক্স  সামস্ন োবা  জস্ন্য।  

ওট্টদস্ক আহমদ মুসা দ জা বন্ধ কস্ ই তপেস্ন র্ুস্  দাাঁিাল। তদখল তস 
একট্টি কংট্টিস্ি   াস্তা  উপ  দাাঁট্টিস্ে আস্ে।  াস্তাট্টি অল্প এট্টেস্ে একিা 
বাংস্লাস্ত উস্ঠস্ে। বাংস্লাট্টি  পাশ ট্টদস্ে  াস্তাট্টি  আ ও দুট্টি শাখা, একট্টি 
দট্টক্ষস্ণ, অন্যট্টি উত্তস্  চস্ল তেস্ে।  াস্তা তথস্ক আস্ কট্টি শাখা তা  ট্টঠক সামস্ন 
ট্টদস্েই তা  ডান পাস্শ পট্টিম ট্টদস্ক চস্ল তেস্ে।  াস্তা  মাস্ঝ  স্থানগুস্লাস্ত 
মাস্ঝ মাস্ঝ ফুস্ল  োে।    

আহমদ মুসা সামস্ন  বাংস্লা  ট্টদস্ক োবা  জন্য  পা বাট্টিস্েট্টেল। 
হঠাৎ তদখস্ত তপল সাস্ে  বাংস্লাট্টি  দ জা ট্টদস্ে একজন তলাক তবট্ট স্ে 
আসস্ে। আহমদ মুসা  াবল, তস ডাস্ন   াস্তা ট্টদস্ে পট্টিম ট্টদস্ক সস্  পিস্ব। 
ট্টকন্তু পা বািাস্ত ট্টেস্ে তদখল, তলাকট্টি আহমদ মুসাস্ক তদখস্ত তপস্েস্ে। এই 
অবস্থাে সস্  পিস্ত তচিা কস্  তকান লা  তনই।  

তস ট্টসদ্ধান্ত ট্টনস্ে তফলল।  
‘আট্টম আপনা  সাহােয তপস্ত পাট্ট , মশাে।’ তলাকট্টি  ট্টদস্ক তচস্ে 

একিু উচ্চ স্বস্  বলল আহমদ মুসা।  
তলাকট্টি  প স্ন হাফপযান্ি এবং োস্ে তেট্টি।  
আহমদ মুসাস্ক তদস্খ তলাকট্টি  মস্ধয তকান  াবান্ত  সৃট্টি হেট্টন। ট্টকন্তু 

আহমদ মুসা েখন সাহােয চাইল, ট্টবস্মে ফসু্ি উঠল তলাকট্টি  তচাস্খ-মুস্খ।  
ট্টবট্টস্মত তলাকট্টি এট্টেস্ে এল আহমদ মুসা  ট্টদস্ক। বলল, ‘আপনা  ট্টক 

সমস্যা? নতুন ট্টক আপট্টন এখাস্ন?’  
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তলাকট্টি ট্টনিে আহমদ মুসাস্ক তাস্দ  তকান তমহমান মস্ন কস্ স্ে।  
‘আট্টম বন্দীস্দ  এযাস্িনস্ডন্ি, সকাস্ল বাইস্  তবট্ট স্ে  াস্তা হাট্ট স্ে 

তফস্লট্টে।’ এ সস্তা ট্টমস্থয কথািা তলাকিাস্ক ট্টবোস ক াস্না োস্ব না সস্ন্দহ 
ট্টনস্েই কথািা বলল আহমদ মুসা। কা ন মুসট্টলম বন্দী া তকাথাে আস্ে তা 
জানাই তা  এখন প্রধান কাজ।  

আহমদ মুসা  কথা শুস্ন কপালিা কুট্টঞ্চত হস্লা তলাকট্টি । ট্টবস্মেিা তা  
আ ও তেন োঢ় হস্লা। বলল, ‘বন্দী া ততা তোডাউন তসকশস্ন, আপট্টন এতদু  
এস্লন তকন?’  

আহমদ মুসা তক উত্ত  ট্টদস্ত হল না। তপেস্ন  দ জাে ধাক্কা পিস্ত 
লােল। একজন ট্টচৎকা  ক ল, ‘তক কথা বলস্েন, দ জা খুলুন।’  

‘ও ততা িুস্েঘা  েলা। ওপাস্  তকন?’ দ জা  ট্টদস্ক তাট্টকস্ে কথাগুস্লা 
উচ্চা ন কস্  তলাকট্টি আহমদ মুসা তক বলল, ‘মাফ করুন। আট্টম দ জািা খুস্ল 
ট্টদস্ে আট্টস।’  

বস্ল তস দ জা  ট্টদস্ক পা বািাল।  
আহমদ মুসা জাস্ন। তলাকট্টি দ জা খুস্ল তদো মাস্ন আহমদ মুসা  

সংকি বািা।  
সুত াং তাস্ক দ জা খুলস্ত তদো োে না।  
তলাকট্টি েখন আহমদ মুসাস্ক অট্টতিম কস্  োট্টেল, তখন আহমদ মুসা 

ডান হাস্ত  একিা কা াত চালাল তলাকট্টি  মাথা ও র্াস্ি  মধযবতঘী ন ম 
জােোিাে।  

তলাকট্টি মুখ ট্টদস্ে শব্দও ক স্ত পা ল না। একিা পাক তখস্ে সংো 
হাট্ট স্ে  াস্তাে পস্ি তেল।  

আহমদ মুসা দ্রুত তাস্ক তিস্ন একিা ফসু্ল  োস্ে  আিাস্ল  াখল।  
তা প  আহমদ মুসা ডান পাস্শ  তে  াস্তািা প্রাচীস্   সমান্ত াস্ল পট্টিম 

ট্টদস্ক এট্টেস্ে তেস্ে, তস  াস্তা ট্টদস্ে শান্ত াস্ব দ্রুত অগ্রস  হস্লা।  
আহমদ মুসা জাস্ন তোডাউন তসকশন বাইস্বল তসাসাইট্টি কমস্েস্ক্স  

উত্ত -পট্টিম অংস্শ। সুত াং নদী  সমান্ত াস্ল পট্টিম ট্টদস্ক এগুস্লই ওই 
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তসকশস্ন তপ াঁোস্ত পাস্ । আহমদ মুসা ট্টনস্জস্ক এখন অস্নকখাট্টন হালকা 
অনু ব ক স্ে। তস ট্টনট্টিত মুসট্টলম তনতৃবৃন্দস্ক তোডাউন তসকশস্নই বন্দী কস্  
 াখা হস্েস্ে।     

একিু সামস্নই বামপাস্শ একিা বাংস্লা তপল। লস্ন দুট্টি বালক একিা 
বল ট্টনস্ে তখলা  মহিা ট্টদস্ে।  

লস্ন  পাশ ট্টদস্েই  াস্তা।  
আহমদ মুসা  ট্টদস্ক তচাখ পিস্তই ও া তখলা বন্ধ কস্  দাাঁট্টিস্ে 

ট্টেস্েট্টেল। ওস্দ  ট্টবস্মে দৃট্টি আহমদ মুসা  ট্টদস্ক।  
আহমদ মুসা বুঝল, তস তে নতুন আেন্তুক এ কথা বালক াও বুঝস্ত 

তপস্ স্ে। এ আবাট্টসক এলাকাে ট্টনিে এমন তকান আেন্তুক আস্স না।  
আস্ কিু সামস্ন এট্টেস্ে আহমদ মুসা তদখল, দুই তজািা পুরুষ মট্টহলা 

তিট্টনস তখলস্ে। ওস্দ  তপাশাক তদখস্লই তবাঝা োে সকাস্ল  বযাোম ক স্ে 
ও া।  

আহমদ মুসা দ্রুত হাাঁিট্টেল।  
তিট্টনস তকাস্িঘ  সীমানাে ট্টেস্ে থমস্ক দাাঁিাল।  
তা  সামস্নই এ পাস্শ  দু’জস্ন  একজন, পুরুষ তলাকট্টি, সা ঘ ক স্ত 

োট্টেল। তা  বাম হাস্ত বল এবং ডান হাস্ত উদযত   যাস্কি।  
‘মাফ ক স্বন, আট্টম এখাস্ন নতুন। ওট্টদকিাে োব। তকান পস্থ তেস্ত 

হস্ব?  
তলাকট্টি  সা ঘ ক া আ  হল না। তা  বল ও বযাস্কি ধ া হাত দু’ট্টি ট্টনচু 

হস্ে ঝুস্ল পিল। তা  তচাস্খ একিু অবাক হওো   াব। বলল, ‘তক তুট্টম, ট্টক 
কাজ ওট্টদস্ক?’   

‘মুসট্টলম বন্দী া আস্ে। ওখাস্ন োব।’  
‘ট্টক কাজ ততামা  ওখাস্ন? তক তুট্টম?’  
তলাকট্টি  পািঘনা  মট্টহলাট্টি এস্স তলাকট্টি  পাস্শ দাাঁট্টিস্েস্ে। অন্যট্টদস্ক 

তকাস্িঘ  ওপাশ তথস্ক   যাস্কি নাচাস্ত নাচাস্ত ট্টব ট্টক্ত  সাস্থ মট্টহলা একজন 
বস্ল উঠল, ‘সমে তনই, ট্টক ক ে ততাম া?’  
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ট্টঠক এই সমস্েই পুব ও দট্টক্ষণ ট্টদক তথস্ক চা  পাাঁচজন তলাক ‘তচা ’ 
‘তচা ’ বলস্ত বলস্ত েুস্ি এল।  

ট্টর্স্  তফলল ও া আহমদ মুসাস্ক।  
একজস্ন  হাস্ত ট্টপস্তল।  
ট্টপস্তলধা ীস্কই তস বাইস্  তদস্খট্টেল তা  ট্টদস্ক েুস্ি আসস্ত।  
‘বাোধন, আমাস্দ  একজন তলাকস্ক কুস্পাকাত কস্  ত স্বট্টেস্ল পা  

তপস্ে োস্ব। তুট্টম তকমন অন্ধ তচা  তহ তে বাস্র্  খাাঁচাে ঢুস্কে?’ বস্ল 
ট্ট  লবা ধা ী তলাকট্টি তা  ট্ট  লবাস্   নল ট্টদস্ে তখাাঁচা ট্টদল আহমদ মুসা  
মাথাে।  

‘তচা  মাস্ন? তলাকট্টি তচা  নাট্টক?’ তিট্টনস তখস্লাোি ো  সাস্থ আহমদ 
মুসা কথা বলট্টেল, তা  তচাস্খ ট্টবস্মে।  

‘তচা  ততা তচা । সাংর্াট্টতক তলাক। ওপাস্  আমাস্দ  একজন তলাকস্ক 
তমস্  অস্চতন কস্  তফস্লস্ে।’ বস্লই ট্ট  লবা ধা ী তা  ট্ট  লবাস্   বাাঁি 
তুলল আহমদ মুসা  মাথা লস্ক্ষয। েুস্ি আসট্টেল তা  ডান হাস্ত ধ া ট্ট  লবাস্   
বাাঁিট্টি।  

আহমদ মুসা তশষ মুহূস্তঘ মাথািা একট্টদস্ক সট্ট স্ে বাাঁ হাত ট্টদস্ে তা  
েুস্ি আসা হাতিা তঠট্টকস্ে ডান হাত ট্টদস্ে তা  হাত তথস্ক ট্ট  লবা  তকস্ি ট্টনস্ে 
তলাকট্টি  বুস্ক ট্ট  লবাস্   নল তচস্প চাপা কস্ে কস্ঠা  ট্টনস্দঘশ ট্টদল, ‘ততামা  
সাথী া তে তেখাস্ন দাাঁট্টিস্ে আস্ে, তসখাস্ন হাত তুস্ল বস্স পিস্ত...’  

আহমদ মুসা  কথা তশষ হবা  আস্েই তা  ডান পাস্শ দাাঁিাস্না 
তলাকট্টি  তিট্টনস   যাস্কি এস্স আর্াত ক ল আহমদ মুসা  ডান হাস্ত।  

আহমদ মুসা  হাত তথস্ক ট্ট  লবা  পস্ি তেল।  
সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই সামস্ন দাাঁিাস্না তলাকট্টি, ো  বুস্ক ট্টপস্তল ধস্ ট্টেল আহমদ 

মুসা, জাপস্ি ধ া  জস্ন্য ঝাট্টপস্ে পিল আহমদ মুসা  উপ ।  
আহমদ মুসা বুঝল তবকােদাে তস পস্ি তেস্ে। এস্দ  তর্ াও তথস্ক মুক্ত 

হওোই এখন প্রথম কাজ।  
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সামস্ন  তলাকট্টি ঝাট্টপস্ে পিা  সাস্থ সাস্থই আহমদ মুসা বস্স 
পস্িট্টেল। ঝাট্টপস্ে পিা তলাকট্টি  া সময হাট্ট স্ে আহমদ মুসা  তপেস্ন হুমট্টি 
তখস্ে পস্ি তেল।  

তবিনী  সামস্নিা ফাাঁকা হস্ে তেল।  
আহমদ মুসা উস্ঠ দাাঁট্টিস্ে এক লাস্ফ তবট্ট স্ে এল তবিনী তথস্ক।  
পস্কি তথস্ক তব  কস্  ট্টনস্েস্ে ট্ট  লবা ।  
ট্টকন্তু তস ট্টসদ্ধান্তই ট্টনস্েস্ে, এই মুহূস্তঘ তস ট্ট  লবা  বযবহা  ক স্ব না। 

েুস্দ্ধ  আস্ে েুদ্ধ কস্  তা  আসল লক্ষয তস পণ্ড ক স্ত চাে না। েতিা সম্ভব 
তোপস্ন প্রথস্ম তা  বন্দীস্দ  কাস্ে তপ াঁো দ কা ।  

আহমদ মুসা  হাস্ত ট্ট  লবা  তদস্খ ও া থমস্ক দাাঁট্টিস্েট্টেল। হুমট্টি 
তখস্ে পস্ি োওো তলাকট্টি পাশ তথস্ক ট্ট  লবা  কুট্টিস্ে ট্টনস্েই উস্ঠ 
দাাঁট্টিস্েট্টেল।  

‘তকাথাে ততাম া মাইস্কল?’ -এই শব্দট্টি এ সমে দট্টক্ষন তথস্ক ত স্স 
এল।  

ওট্টদস্ক এক পলক তচস্েই আহমদ মুসা বাম হাত তা  পস্কস্ি ঢুট্টকস্ে 
তিট্টবল তিট্টনস বস্ল  মত তোলাকৃট্টত একিা বস্তু তব  ক ল।  াবল, আ  সমে 
তনো োস্বনা, এস্দ  তখাাঁস্জ আ ও তলাক এস্স পিস্ত পাস্ ।  

তোল বস্তুট্টি একিা তলাস্ াফ ম বল। দ্রুত প্রসা মান এ  অদৃশ্য তধাো 
মানুস্ষ  নাস্ক প্রস্বশ মাত্র তস োন হাট্ট স্ে তফস্ল।   

আহমদ মুসা বাম হাস্তই বলিা েুস্ি মা ল। পিল ট্টেস্ে ওস্দ  
মাঝখাস্ন।  

তোি একিা শব্দ হল। তা প  কস্েক মুহূতঘ। তলাকগুস্লা প্রাে একসাস্থ 
তোিা কািা োস্ে  মত লুট্টিস্ে পিল মাট্টিস্ত।  

আহমদ মুসা পা বািাস্ত োস্ব, এমন সমে দট্টক্ষস্ন   াস্তা ট্টদস্ে েুস্ি 
আসা একজন তলাক আহমদ মুসা  মুস্খামুট্টখ হস্ে তেল।  

আহমদ মুসা বুঝল, এইমাত্র এই তলাকট্টিই তকান এক ‘মাইস্কস্ল ’ নাম 
ধস্  তডস্কট্টেল। ো া োন হাট্ট স্েস্ে তাস্দ ই একজন হেস্তা তস হস্ব।   
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তলাকট্টি আহমদ মুসা  মুস্খামুট্টখ হস্ে প্রথস্ম ট্টবট্টস্মত হস্ে পস্িট্টেল। 
পস্  সামস্নই তাস্দ  তলাকগুস্লাস্ক মাট্টি  উপ  তনট্টতস্ে পস্ি থাকস্ত তদস্খ 
আতংক ফসু্ি উঠল তা  তচাস্খ।   

আহমদ মুসা  ডান হাস্ত ট্ট  লবা  ট্টেলই।  
আহমদ মুসা তলাকট্টি  ট্টদস্ক ট্ট  লবা  তুস্ল ধস্  বলল, ‘ট্ট  লবাস্   

ট্টক কাজ তুট্টম জান। ম স্ত না চাইস্ল বল, ওধাস্  তোডাউস্ন  অংস্শ তপ াঁো  
কাোকাট্টে পথ তকানিা?’   

তলাকিা  তচহা া  স্ে ফযাকাস্শ হস্ে তেল। িা  তঠাাঁি কাাঁপল, ট্টকন্তু তকান 
কথা তবরুল না। তেন বাক ত াধ হস্ে তেস্ে তা ।  

আহমদ মুসা তা  ট্ট  লবা  তা  মাথা ব াব  তুস্ল ধ ল। তা  তজঘনী 
ট্টট্রোস্  তচস্প বসস্ত লােল।  

তলাকট্টি সবই তদখস্ত পাট্টেল।  
তা  তচাখ োনাবিা হস্ে উঠল। মৃতযু ে ফসু্ি উঠল তা  তচাস্খ। বলল 

কাাঁপা েলাে, ‘কাস্ে তকাথাও তেি তনই। একিাই তেি, তমইন তেি।’  
‘এস, চল। প্রাচীস্   ট্টদস্ক চল।’ বলল কস্ঠা  কস্ে আহমদ মুসা।  
তলাকট্টি আস্ে আস্ে চলল। ট্ট  লবা  সস্মত হাতিা পস্কস্ি ত স্খস্ে 

আহমদ মুসা।  
প্রাচীস্   তোিাে ট্টেস্ে দাাঁিাল তলাকিা।  
আহমদ মুসা ট্টেস্ে দাাঁিাল তা  তপেস্ন।  
এই এলাকাে প্রচ ু োে-োেিা। বি োেও আস্ে।  
খুশী হল আহমদ মুসা। শত্রু  নজস্  পিা তথস্ক ট্টকেুিা বাাঁচা োস্ব।  
আহমদ মুসা পস্কি তথস্ক ট্ট  লবা  সস্মত হাতিা তব  ক ল। 

ট্ট  লবাস্   নল তলাকট্টি  পাাঁজস্  তঠট্টকস্ে বলল, ‘এক প্রশ্ন আট্টম দু’বা  ক ব 
না। বল ওপাস্  তোডাউন এলাকা  তকাথাে মুসট্টলম বন্দীস্দ  আিক কস্   াখা 
হস্েস্ে?’  

আহমদ মুসা কথা তশষ ক স্তই তপেন তথস্ক তোি একিা শব্দ শুনস্ত 
তপল। তেন তকান ট্টকেুস্ত জট্টিস্ে একিা লতা ট্টকংবা তকান কট্টচ োে ট্টোঁস্ি তেল।  
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ট্টবদুযৎ তবস্ে তপেন ট্টদস্ক তাট্টকস্েই আহমদ মুসা তদহিাস্ক েুস্ি 
ট্টদস্েট্টেল মাট্টি  ট্টদস্ক।  

প্রাে সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই গুলী  শব্দ। আহমদ মুসা  সামস্ন তে তলাকট্টি 
দাাঁট্টিস্েট্টেল তা  মাথাে ট্টেস্ে ট্টবদ্ধ হল একিা বুস্লি।  

আহমদ মুসা মুখ র্ুট্ট স্ে তদখস্ত তপস্েট্টেল, মাত্র সাত-আি েজ দূস্  
একজন তেতাঙ্গ দাাঁট্টিস্ে। তা  হাস্ত  ট্ট  লবা  উস্ঠ এস্সস্ে তাস্ক লক্ষয কস্ । 
আ  মুহূতঘ ট্টবলম্ব হস্ল ঐ বুস্লি গুস্িা ক ত আহমদ মুসা  মাথাস্কই।  

ট্ট  লবা ধা ী তলাকট্টি তা  গুলীস্ত তাস্দ  ট্টনস্জ  তলাক গুলী ট্টবদ্ধ হস্ে 
ঢস্ল পিস্ত তদস্খ ট্টকেুিা ট্টবমুঢ় হস্ে পস্িট্টেল।  

এ ই সুস্োে গ্রহন কস্ ট্টেল আহমদ মুসা।  
মাট্টিস্ত পস্ি গুলী কস্ ট্টেল তস।  
গুলীট্টি কপাল গুস্িা কস্  ট্টদল ট্ট  লবা ধা ী ।  
ট্টেিস্ক পস্ি তেল তলাকট্টি  তদহ মাট্টিস্ত।  
আহমদ মুসা গুলী কস্ ই উস্ঠ দাাঁিাল।  াবল, প প  দু’ট্টি গুলী  শব্দ 

হস্েস্ে। ট্টনিে সবা  কাস্ন তপ াঁস্ে তেস্ে। এখনই সবাই েুস্ি আসস্ব এট্টদস্ক। 
তাস্দ  আসা  আস্েই ওপাস্  তাস্ক তপ েস্ত হস্ব।  

তাকাল আহমদ মুসা প্রাচীস্   ট্টদস্ক।  
প্রাচী িা তবশ উাঁচু, আি ফসু্ি  মত হস্ব। এ প্রাচী  ট্টডোস্না তা  জস্ন্য 

কট্টঠন নে। ট্টকন্তু সমস্যা হল ওপাস্  প্রাচী  তর্াঁস্ষ উাঁচু তদোল উস্থস্ে, দু’তলা 
ট্টবট্টডং এ  তদোল।  

হতাশ হল আহমদ মুসা। দট্টক্ষন ট্টদকিা ট্টবপদজনক। ওট্টদস্ক এগুস্ল 
সহস্জই তলাকস্দ  নজস্  পস্ি োস্ব।  

তাকাল আহমদ মুসা উত্ত  ট্টদস্ক। তদখল, উাঁচু ট্টবট্টডংিা প্রাচী  তশষ হবা  
েে সাত ট্টফি দট্টক্ষন তথস্ক পট্টিম ট্টদস্ক তবাঁস্ক তেস্ে।  

তপেন ট্টদক তথস্ক পাস্ে  শব্দ ও মানুস্ষ  কে আহমদ মুসা  কাস্ন এল। 
তপেস্ন তাট্টকস্ে তদখল, কস্েকজন েুস্ি আসস্ে এট্টদস্ক।  

আ  ট্টচন্তা ক া  তকান অবকাশ তনই।  
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আহমদ মুসা উত্ত  ট্টদস্ক েুিট্টেল।  
তা  লক্ষয প্রাচীস্   ফাাঁকা জােোিুকু, তেখাস্ন প্রাচী  তর্াঁস্ষ ওপাস্  

তকান তদোল তনই। ওখান ট্টদস্ে ওপাস্  লাট্টফস্ে পিা োস্ব।  
আহমদ মুসা েুিা অবস্থাস্তই দাত ট্টদস্ে ট্ট  লবা  কামস্ি ধস্  প্রাচী  

তবস্ে প্রাচীস্   মাথাে উস্ঠ বসল। তপেস্ন তাকাল। তদখল, চা  পাাঁচজন এট্টদস্ক 
তধস্ে আসস্ে।  

আহমদ মুসা সামস্ন তাকাল। তদখল, নদী  তী  তর্াঁস্ষ উত্ত  প্রান্ত ব াব  
প্রাচী । আ  তা  সমান্ত াস্ল একিু দট্টক্ষন পট্টিম ট্টদস্ক চস্ল োওো ট্টবট্টডং-এ  
তদোল। এ দু’তে  মাঝখাস্ন দীর্ঘ একিা চত্ব  সবুজ র্াস্স ঢাকা। চত্ব িা ততমন 
তকান কাস্জ বযাবহা  হে বস্ল মস্ন হল না। খুশী হল আহমদ মুসা।প্রথস্মই তকান 
বাধা আসা  সম্ভাবনা এখাস্ন কম থাকস্ব।  

আহমদ মুসা প্রাচীস্   উপ  তথস্ক লাট্টফস্ে পিল ট্টনস্চ  চত্বস্ । পস্ ই 
দাাঁত তথস্ক ট্ট  লবা  হাস্ত তুস্ল ট্টনস্ে চা ট্টদস্ক তাকাল। না তকাথাও কাউস্ক 
তদখা োস্ে না। তা  বাম পাস্শ ট্টবট্টডং-এ  তদোস্ল তকান জানালা দ জা তনই। 
তস্ব একিু পট্টিস্ম কস্েকিা জানালা তদখা োস্ে।  

তপেস্ন প্রাচীস্   ওপাস্শ ও া এস্স তেস্ে। তচা  তচা  বস্ল ট্টচৎকা  
ক স্ে ও া তা স্বস্ ।  

আহমদ মুসা মস্ন মস্ন হাসল। তাস্ক েতক্ষণ ও া তচা   াস্ব ততক্ষণ 
তা  সুট্টবধা।  

র্াস্স ঢাকা মাট্টি  উপ  ট্টদস্ে আহমদ মুসা সামস্ন এগুস্লা।  
হঠাৎ তপেস্ন  ট্টচৎকা িা খুব কাস্ে মস্ন হল আহমদ মুসা ।  
মাথ র্ুট্ট স্ে তদখল, দু’জন প্রাচীস্   মাথাে উস্ঠ এস্সস্ে।  
আহমদ মুসা মুহূতঘ তদট্ট  ক ল না। ট্ট  লবা  তুস্ল প প  দু’বা  গুলী 

ক ল। গুলীট্টবদ্ধ দু’জন তলাক েট্টিস্ে পস্ি তেল প্রাচীস্   ওপাস্ ।  
আমদ মুসা মস্ন ট্টকেুিা স্বট্টস্ত তপল।  াবল, এই মুহূস্তঘ অন্তত প্রাচী  

ট্টডোস্ত তকউ তচিা ক স্ব না। সুত াং ট্টন াপদ তস অস্নকিা।  
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ট্টকন্তু মুখ র্ুট্ট স্ে সামস্ন তাকাস্তই তা  তচাখ োনাবিা হস্ে তেল। 
তদখল, সামস্ন তেখাস্ন তস জানালা তদস্খট্টেল, তসখাস্ন এখন একিা দ জা। 
দ জাে দাাঁট্টিস্ে দীর্ঘস্দহী একজন তেতাঙ্গ। তা  হাস্ত ট্ট  লবা । আহমদ মুসা  
ট্টদস্ক তাক ক া।  

আহমদ মুসা  সাস্থ তচাখাস্চাট্টখ হস্তই তস বলল, ‘তুট্টম ততা বি তসোনা 
তচা  তহ। ট্টকন্তু চুট্ট  ক া  আ  জােো তপস্ল না। ট্ট  লবা  এট্টদস্ক তফস্ল দাও।’  

আহমদ মুসা  ডান হাস্ত ট্টেল ট্ট  লবা ।  
ট্ট  লবা  ধ া তা  ঝুলন্ত ডান হাতিা নস্ি উঠল। উঠস্ত লােল একিু 

উপস্   ট্টদস্ক। মস্ন হল তেন ট্টনস্দঘশ পালস্ন  জস্ন্য তস ট্ট  লবা  সামস্ন  ট্টদস্ক 
েুস্ি তফলস্ে।  

ট্টকন্তু তা  ট্ট  লবা  ধ া ডান হাতিা তচাস্খ  পলস্ক দ জাে দাাঁিাস্না 
তলাকট্টি  সমান্ত াস্ল উস্ঠ এল এবং সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই গুলী তবট্ট স্ে এল একট্টি।  

দ জাে দাাঁিাস্না ট্ট  লবা ধা ী তলাকট্টি কতকিা ট্ট লাক্সড মুস্ড ট্টেল। 
 াবখানা একজন তচাস্   সাস্থ আ  ট্টক লিাই হস্ব। তা  তচাস্খ  সামস্ন েখন 
র্িনািা র্স্ি তেল, তখনও তেন তস ট্টকেু বুস্ঝ উঠস্ত পাস্ ট্টন। বুস্ক গুলী তখস্ে 
তলাকট্টি  তদহিা বা  কস্েক এট্টদক-ওট্টদক তদাল তখস্ে পস্ি তেল দ জা  
সামস্ন।  

আহমদ মুসা চা ট্টদস্ক তাট্টকস্ে জােোিা  তলাস্কশনিা একবা  বুস্ঝ 
ট্টনস্ে েুিল দ জা  ট্টদস্ক।  

লাশ ট্টডট্টেস্ে দ জাে প্রস্বশ কস্  আহমদ মুসা দ জা বন্ধ কস্  ট্টদল।  
আহমদ মুসা তেখাস্ন প্রস্বশ ক ল তা র্  নে একিা কট্ট স্ডা ।  
আহমদ মুসা তদখল, অল্প একিু দুস্ ই পট্টিম ট্টদস্ক োওো কট্ট স্ডা  

তথস্ক আস্ কিা শাখা দট্টক্ষস্ণ তবট্ট স্ে তেস্ে।  
আহমদ মুসা তসট্টদস্ক এগুস্লা। সস্ব এক ধাপ এট্টেস্েস্ে তস।  
দট্টক্ষণ ট্টদক তথক আসা কট্ট স্ডা  তথস্ক দু’জন তটনোনধা ী এস্স 

প্রস্বশ ক ল এ কট্ট স্ডাস্ । তাস্দ  তটনোন উদযত।  
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আহমদ মুসা একদম মুস্খামুট্টখ হস্ে তেল তাস্দ । তাস্দ  বাট্টেস্ে ধ া 
তটনোন ট্টস্থ  হস্ে হস্েস্ে আহমদ মুসা  বুক লস্ক্ষয।  

আহমদ মুসা  ট্ট  লবা  তা  ডান হাস্ত ঝুলট্টেল।  
‘ট্ট  লবা  তফস্ল দাও।’ ট্টচৎকা  কস্  বলল তাস্দ  একজন।  
ও া দু’জন পাশাপাট্টশ দাাঁট্টিস্েট্টেল।  
ওস্দ  মুস্খামুট্টখ দাাঁট্টিস্ে পস্িট্টেল আহমদ মুসা। হাত তথস্ক তেস্ি ট্টদল 

তস ট্ট  লবা । পস্ি তেল তা  পাস্ে  কাস্েই।  
ট্ট  লবা  পস্ি তেস্তই ওস্দ  একজন েুস্ি এল। ট্ট  লবা  হাস্ত তুস্ল 

ট্টনস্ে উস্ঠ দাাঁিাট্টেল।  
তলাকট্টি আহমদ মুসা এবং একিু দূস্  দাাঁিাস্না ট্টিতীে তটনোনধা ী  

মস্ধয একিা তদোল সৃট্টি কস্ ট্টেল।  
আহমদ মুসা সুস্োে গ্রহণ ক স্লা।  
আহমদ মুসা  ডান হাত ট্টবদুযৎ েট্টতস্ত তলাকট্টি  েলা তপাঁট্টচস্ে তাস্ক 

তচস্প ধস্ ই বাম হাত ট্টদস্ে তা  কাে তথস্ক ট্ট  লবা  তকস্ি ট্টনল এবং সস্ঙ্গ 
সস্ঙ্গই গুলী ক ল দূস্  দাাঁিাস্না তটনোনধা ীস্ক লক্ষয কস্ ।  

তলাকট্টি মুহূস্তঘ  জস্ন্য ট্টবমূঢ় হস্ে পস্িট্টেল। সট্টম্বৎ ট্টফস্  পাওো  
আস্েই গুলী তখস্ে আেস্ি পিল।  

আহমদ মুসা  বাহু  সািাট্টশ  বাাঁধস্ন আিস্ক পিা তলাকট্টি অসহাে 
 াস্ব হাত-পা েুিট্টেল।  

আহমদ মুসা এবা  ট্ট  লবাস্   নলিা তা  মাথাে তচস্প ধস্  বলল, 
‘মুসট্টলম বন্দীস্দ  তকাথাে ত স্খে বল? ট্টতন গুনা  মস্ধয না বলস্ল মাথা গুস্িা 
কস্  তদব।’  

তলাকট্টি মুহূতঘ তদ ী ক ল না। সামস্ন কট্ট স্ডাস্   দট্টক্ষন পাস্শ  র্স্   
ট্টদস্ক ইট্টঙ্গত কস্  বলল, ‘ঐ র্স্   স্েস্ে।’  

‘তকান ট্টদস্ক দ জা?’  
‘র্স্   দট্টক্ষন তদোস্ল’ বলল তলাকট্টি।  
‘চল তকান ট্টদস্ক?’ বস্ল ঐ াস্ব তাস্ক ধস্  ত স্খই চলস্ত শুরু ক ল।  
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দ জাে দাাঁট্টিস্ে দুজন প্রহ ী। তা া আহমদ মুসাস্দ  তদস্খই তাাঁস্দ  
তটনোন বাট্টেস্ে ধ ল।  

তহস্স উঠল আহমদ মুসা। বলল, ‘ওস্দ  দ জা খুস্ল ট্টদস্ত বল।’  
‘ও া আমা  ট্টনস্দঘস্শ  অধীন নে। আমা  ট্টনস্দঘশ ও া মানস্ব না।’ 

বলল তলাকট্টি।  
তিাস্ধ  ট্টচহ্ন ফসু্ি উঠল আহমদ মুসা  তচাস্খ-মুস্খ। এসব কথা শুস্ন 

সমে নি ক া  সমে তা  তনই।   
আহমদ মুসা োডঘ দু’জনস্ক লক্ষয কস্  বলল, ‘দ জা খুস্ল দাও।’  
োডঘ দু’জন তেমন দাাঁট্টিস্েট্টেল, ততমট্টন দাাঁট্টিস্ে থাকল। তকান  াবান্ত  

তদখা তেল না তাস্দ  তচাস্খ-মুস্খ।   
আহমদ মুসা  ট্ট  লবা  তাস্দ  লস্ক্ষয ট্টস্থ  হস্লা। প প  দুট্টি গুলী 

উদ্েী ন ক ল। োডঘ দু’জন দ জা  উপ ই ঢস্ল পিল মৃতযু  তকাস্ল।  
আহমদ মুসা তলাকট্টিস্ক ঐ াস্ব ধস্  ত স্খই দ জা  সামস্ন ট্টেস্ে 

দাাঁিাল। োবা  পস্থ পস্ি থাকা তটনোন দু’ট্টি তুস্ল ট্টনস্ে কাাঁস্ধ ঝুট্টলস্ে  াখল।  
তলাকট্টিস্ক একিা ধাক্কা ট্টদস্ে সামস্ন তঠস্ল ট্টদস্ে বলল, ‘খুস্ল দাও 

দ জা।’  
তলাকট্টি আ  অন্যথা ক ল না। খুস্ল ট্টদল দ জা।  
দ জা খুস্ল তেল।  
র্স্   মাঝখাস্ন ও া বাস্ াজন দাাঁট্টিস্েট্টেল। দ জা  ট্টদস্ক মুখ। তাস্দ  

তচাস্খ-মুস্খ উস্িে।  
আহমদ মুসা এট্টেস্ে তেল দ জা  কাস্ে।  
ওস্দ  লক্ষয কস্  সালাম ট্টদল আহমদ মুসা।  
আহমদ মুসা তক সামস্ন তদস্খ অপা  ট্টবস্মস্ে  একিা তরাত তখস্ল 

ট্টেস্েট্টেল তাস্দ  মুস্খ  উপ  ট্টদস্ে। প মুহূস্তঘই তসখাস্ন তনস্ম এল আনস্ন্দ  
প্ররবণ। আহমদ মুসা  সালাম ট্টনস্ত তা া  ুস্ল তেল। ট্টচৎকা  কস্  উঠস্ত 
োট্টেল ত্তু স্স্ক  কামাল ইনুনু।  
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আহমদ মুসা তঠাাঁস্ি আঙ্গুল তচস্প কথা বলস্ত ট্টনস্ষধ কস্  বলল, 
‘আপনা া তািাতাট্টি তবট্ট স্ে আসুন।’  

তবট্ট স্ে এল ও া র্  তথস্ক দ্রুত।  
আহমদ মুসা আবা  ওস্দ  সালাম ট্টদস্ে বলল, ‘আল্লাহ  শুকট্ট ো 

আদাে ক ট্টে তে, আপনা া সুস্থ আস্েন। এখনই আমাস্দ  তবরুবা  পথ ক স্ত 
হস্ব। ও া এখট্টন এস্স পিস্ব।’  

বস্ল আহমদ মুসা তসই তলাকট্টি  মাথাে ট্ট  লবাস্   নল তচস্প ধস্  
বলল, ‘তবরুবা  তোপন পথ তকানট্টদস্ক বল?’  

‘তোপন পথ?’ অেতা   ান ক ল তলাকট্টি।  
‘আ  এক মুহূতঘ তদ ী ক স্ল মাথা গুস্িা কস্  তদব ততামা ।’ বলল 

আহমদ মুসা চাপা কস্ঠা  কস্ে।  
পট্টিম ট্টদস্ক  একিা কট্ট স্ডা  তদট্টখস্ে বলল, ‘ওট্টদস্ক।’  
আহমদ মুসা তলাকট্টিস্ক ধাট্টক্কস্ে ট্টনস্ে তসট্টদস্ক চলল। ও া ১২জন 

তাস্দ  তপেস্ন তপেস্ন চলল।  
একিা চতসু্কাণ ফাাঁকা জােো তা া পা  হট্টেল, এসমে ট্টবপ ীত ট্টদক 

তথস্ক অস্নকগুস্লা দ্রুত পদশব্দ এবং অস্নস্ক  উস্ত্তট্টজত কে ত স্স এল।  
কট্ট স্ডাস্   মুখ তর্াঁস্ষই একিা দ জা।  
আহমদ মুসা তলাকট্টিস্ক তঠস্ল দ্রুত দ জা  কাস্ে তপ াঁেল। দ জা  নব 

র্ু াস্তই দ জা খুস্ল তেল।  
আহমদ মুসা তপেস্ন মুখ র্ুট্ট স্ে দ্রুত বলল, ‘আপনা া দ্রুত ত তস্  ঢুস্ক 

পিুন।’  
সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই ও া ১২জন ত তস্  ঢুস্ক তেল। আহমদ মুসা তসই আিস্ক 

 াখা তলাকস্ক তঠস্ল ট্টনস্ে ত তস্  ঢুস্ক তেল।   
র্স্  ঢুস্কই আহমদ মুসা দ জা  ট্টেিট্টকট্টন লাট্টেস্ে ট্টদল।  
প্রাে সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই অস্নকগুস্লা তলাক এস্স প্রস্বশ ক ল আহমদ মুসাস্দ  

তপট্ট স্ে আসা ফাাঁকা জােোিাে। তাস্দ  উস্ত্তট্টজত কথাবাতঘা ও ট্টচৎকা  তশানা 
তেল। সম্ভবত বন্দীস্দ  পালাস্না  বযাপা িা তা া তি  তপস্েস্ে।   
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তাস্দ  ট্টচৎকাস্   মস্ধয একিু দূ  তথস্ক একিা উচ্চ কে সব কেস্ক 
োট্টপস্ে উঠল। তস বলস্ে, ‘পুট্টলশ, পুট্টলশ অস্নক পুট্টলশ। বাট্টি  ট্টতন ট্টদক তা া 
ট্টর্স্  তফস্লস্ে।’  

অস্নক কস্ে  ট্টচৎকা  ও তচাঁচাস্মট্টচ এক মুহূস্তঘই তথস্ম তেল।  
‘ট্টক চাে পুট্টলশ, ট্টক বলস্ে তা া?’ একিা  া ী কে ধ্বট্টনত হস্লা।   
‘তা া ত তস্  প্রস্বশ ক স্ত চাে।’ বলল সম্ভবত খব  ট্টনস্ে আসা 

তলাকট্টি।   
‘ট্টঠক আস্ে, ততাম া কস্েকজন চা ট্টদকিা তদখ বন্দী া তকাথাে, অন্য া 

আমা  সাস্থ এস্সা। তদট্টখ পুট্টলশ এখাস্ন নাক েলাস্ত এল তকন?’ বলল তসই 
  াি েলা  তলাকিা।  

আহমদ মুসাসহ র্স্   সবাই এইসব কথা-বাতঘা শুনট্টেল।  
আহমদ মুসা মুখ র্ুট্ট স্ে ত তস্   ট্টদস্ক মস্নাস্োে ট্টদস্তই ওোডঘ 

এযাস্সম্বলী অব মুসট্টলম ইেুস্থ  তনতা কামাল ইনুনু বলল, ‘ওস্দ  তকউ ট্টনিে 
এট্টদস্ক খুজস্ত আসস্ব।’  

বস্লই একিু তথস্ম তস র্স্   এক পাস্শ  তমস্ঝস্ত ট্টনস্চ তনস্ম োওো 
ট্টসাঁট্টি  ট্টদস্ক অঙ্গুট্টল সংস্কত কস্  বলল, ‘আমা  মস্ন পিস্ে এই ট্টসাঁট্টি ট্টদস্েই 
আম া উস্ঠট্টেলাম।’  

‘তকন আপনা া ট্টক আস্ে  ু-েস্ ঘ  তকান কস্ক্ষ বন্দী ট্টেস্লন?’ বলল 
আহমদ মুসা।  

‘না, এ পস্থই আম া বন্দীখানাে উস্ঠট্টেলাম। নদী তথস্ক এক সুিঙ্গ 
পস্থ আমাস্দ  আণ্ডা গ্রাউন্ড কস্ক্ষ আনা হস্েট্টেল।’  

আহমদ মুসা  মস্ন পস্ি তেল নদী  কুল তর্াঁস্ষ দাাঁিাস্না তমাি  তবাস্ি  
কথা। তা  তচাস্খ ত স্স উঠল তমাি  তবাস্ি  তনােস্    ট্টশ ট্টঠক পাট্টন  
সমান্ত াস্ল উপকূস্ল  কংট্টিস্ি  ত তস্  ঢুস্ক োবা  দৃশ্য।   

আনস্ন্দ মুখ উজ্জ্বল হস্ে উঠল আহমদ মুসা । সুিঙ্গ পস্থ  মুস্খ ট্টনিে 
তমাি  তবািট্টি দাাঁট্টিস্ে আস্ে।  
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আহমদ মুসা কামাল ইনুনুস্ক ট্টকেু বলা  জস্ন্য মুখ খুস্লট্টেল এ সমে 
দ জাে ধাক্কা পিস্ত লােল।  

আহমদ মুসা দ জা  ট্টদস্ক একবা  তাট্টকস্ে কামাল ইনুনুস্ক লক্ষয কস্  
বলল, ‘আপট্টন এাঁস্দ  ট্টনস্ে দ্রুত ট্টনস্চ তনস্ম োন। ট্টনস্চ  তলাস্  তনস্ম উত্ত  ট্টদস্ক 
এট্টেস্ে োস্বন। তলা  তলস্ স্লই নদীস্ত তবরুবা  দ জািা তপস্ে োস্বন। আমা  
েতদু  মস্ন হে উত্ত  তদওোস্ল  তকাথাও সুইচ তপস্ে োস্বন। ট্টঠক সুইচিা 
চাপস্লই তদোল সস্  োস্ব। সামস্নই তদখস্বন একিা তমাি  তবাি দাাঁট্টিস্ে। 
আমা  েতদু  মস্ন হে লাল সুইচ ট্টকংবা তন কা বা মাস্তুস্ল  েট্টব ওোলা তকান 
সুইচ থাকস্ল তসিাই ট্টিপস্বন। তখাদা হাস্ফে।’   

কামাল ইনুনু ট্টসাঁট্টি  ট্টদস্ক পা বািাস্না  জস্ন্য নস্ি উঠস্লও ট্টবে 
মুসট্টলম কংস্গ্রস্স  প্রধান তশখ মাদানী নিল না। বলল, ‘মস্ন হস্ে তুট্টম োে 
না। তুট্টমও চল।’  

আহমদ মুসা তা  ট্টদস্ক তচাখ তুস্ল দ্রুত বলল, ‘আট্টম ট্টনিেই আসব। 
ট্টকন্তু এস্দ  আিকাস্ত হস্ব এখাস্ন।’  

‘তকন দ জা শক্ত াস্ব বন্ধ আস্ে,  াো  আস্েই আম া চস্ল তেস্ত 
পা ব।’  

‘জনাব ওস্দ  দ জা  ােস্ত তদ ী হস্ল ট্টকংবা দ জা  ােস্ত না পা স্ল 
ও া নদী  ট্টদস্ক েুস্ি োস্ব। তসখাস্ন আমাস্দ  আিকাস্ত তচিা ক স্ব। সুত াং 
দ জা খুস্লই ওস্দ  এখাস্ন বযস্ত  াখস্ত হস্ব। ইট্টতমস্ধয আপনাস্দ  ট্টন াপদ 
দু স্ত্ব সস্  পিস্ত হস্ব।’ বলল দ্রুত কস্ে আহমদ মুসা।  

‘বুস্ঝট্টে বাবা ততামা  কথা। তুট্টম একা এস্দ  সাস্থ লিাই ক স্ব, আ  
আম া পালাব?’ বলল  া ী কস্ে তশখ মাদানী।  

আহমদ মুসা হাত তজাি কস্  বলল, ‘আমাস্ক ট্টনস্ে ট্টচন্তা ক স্বন না। 
লিাই তথস্ক একা একা সস্  পিা কট্টঠন নে, ট্টকন্তু সবাইস্ক ট্টনস্ে সস্  োওো 
কট্টঠন। আপনা া দো কস্  োন।’  

তশখ মাদানী আ  পাল্টা কথা আ  বলল না। ‘আল্লাহ হাস্ফজ’ বস্ল পা 
বািাল ট্টসাঁট্টি  ট্টদস্ক। তসই সাস্থ তা  সাথী এোস্ াজন সকস্লই।  
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দ জাে ধাক্কা বািট্টেল।  
আহমদ মুসা ট্ট  লবা  পস্কস্ি  াখল। কাাঁধ তথস্ক হাস্ত তুস্ল ট্টনল 

তটনোন। ধস্   াখা তসই তলাকট্টিস্ক বলল, ‘দ জা খুস্ল দাও আ  বল, ‘এট্টদস্ক 
তকউ আস্সট্টন। তািা তখস্ে তুট্টমই দ জা বন্ধ কস্ ট্টেস্ল।’  

বস্ল আহমদ মুসা দ জা  ট্টবপ ীত ট্টদস্ক ট্টসাঁট্টি  পাস্শ তদোল ব াব  
 াখা একিা  াো তিট্টবস্ল  আিাস্ল ট্টেস্ে বসল।  

তলাকট্টি তিট্টবস্ল  ট্টনচ ট্টদস্ে হা কস্  থাকা তটনোস্ন  কাস্লা বযাস্ স্ল  
ট্টদস্ক একবা  তাট্টকস্ে দ জা খুস্ল ট্টদল।  

দ জা তখালা  সাস্থ সাস্থ দ জা তঠস্ল চা  পাাঁচজন র্স্  প্রস্বশ ক ল 
উদযত তটনোন হাস্ত।  

দ জা খুস্ল তদো তসই তলাকট্টি দ্রুত তাস্দ  আিাস্ল ট্টেস্ে দাাঁিাল এবং 
দ জা  ট্টবপ ীত ট্টদস্ক ট্টসাঁট্টি  মুস্খ  পাস্শ  াখা তিট্টবস্ল  ট্টদস্ক ইট্টঙ্গত কস্  
বলল, ‘প্রথস্ম ওস্ক তদখ, তা প ...।’  

তা  কথা তশষ হস্ত পা ল না।  
আহমদ মুসা  তটনোন তথস্ক এক ঝাক গুলী এস্স ওস্দ  সবাইস্ক 

ট্টর্স্  ধ ল। প  মুহূস্তঘই ৬ট্টি মানুষ লাশ হস্ে পস্ি তেল তমস্ঝস্ত।  
আহমদ মুসা নিল না তিট্টবস্ল  আিাল তথস্ক। তা  তটনোস্ন  কাল 

নল হা কস্  তাট্টকস্ে থাকল দ জা  ট্টদস্ক ট্টশকাস্   অস্পক্ষাে।  
এট্টদস্ক তটনোস্ন  গুলী  শব্দ শুস্নই সম্ভবত ট্টবট্ট ন্ন ট্টদক তথস্ক আ ও 

ট্টতনজন এট্টেস্ে এল।  
তা া দ জা  সামস্ন এস্স ট্টতনজস্নই তাস্দ  তটনোন তথস্ক গুলী 

েুাঁিল। তাস্দ  গুলী দ জা ট্টদস্ে ঢুস্ক ট্টসাঁট্টি  মাথা  উপ  ট্টদস্ে তদোলস্ক ট্টেস্ে 
ট্টবদ্ধ ক ল। আহমদ মুসাস্ক আিাল ক া তিট্টবলিা দ জা  ট্টবপ ীত তদস্ক হস্লও 
একিা তক ট্টণক বযবধাস্ন তা  অবস্থান ট্টেল। সুত াং বৃট্টি  মত আসা গুলী  হাত 
তথস্ক তবাঁস্চ তেল তস।   

গুলী বষঘস্ন  তকান পাল্টা উত্ত  না তপস্ে ও া গুলী বন্ধ কস্  তটনোন 
বাট্টেস্ে পা পা কস্  দ জা  কাোকাট্টে হস্লা।  
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আহমদ মুসা  তটনোস্ন  নল ওট্টদস্কই তাট্টকস্ে ট্টেল। গুলী বষঘণ ক ল 
এক পশলা।  

দ জা  সামস্ন মুখ থবুস্ি পস্ি তেল তসই এট্টেস্ে আসা ট্টতনট্টি মানুষ।  
আহমদ মুসা উঠল না তা  জােো তথস্ক। তটনোনিা তসই াস্বই 

দ জা  ট্টদস্ক তাক কস্   াখল। মুসট্টলম তনতৃবৃন্দ এখান তথস্ক তবট্ট স্ে তবাস্ি না 
ওঠা পেঘন্ত ওস্দ  মস্নাস্োে ত ত  ট্টদস্কই আিস্ক  াখস্ত হস্ব। ওস্দ  বুঝাস্ত 
হস্ব ত তস্ ই সংর্াত হস্ে, বন্দী া ত তস্ ই আস্ে।  

আ ও ট্টকেু সমে তেল। তকউ আসস্ে না। আহমদ মুসা উস্ঠ দাাঁিাস্লা।  
বাইস্  একিু দূ  তথস্ক ত স্স আসা কথা শুনস্ত তপল আহমদ মুসা।  
দ জা ট্টদস্ে উাঁট্টক ট্টদস্ে তদখল, এট্টদস্ক আসস্ে পুট্টলশ এবং তসই সাস্থ 

ট্টকেু তলাক।  
আহমদ মুসা দ্রুত দ জািা বন্ধ কস্  ট্টদস্ে ট্টসাঁট্টি  ট্টদস্ক েুিল।  
আণ্ডা গ্রাউন্ড তলাস্  তনস্ম েুিল উত্ত  ট্টদস্ক। উত্তস্  তদোস্ল তস দ জা 

তখালাই তদখস্ত তপল।  
আহমদ মুসা দ জাে এস্স স্তট্টম্ভত হস্ে তদখল, তমাি  তবাস্ি মুসট্টলম 

তনতৃবৃন্দ সবাই উস্ঠস্ে, ট্টকন্তু তবািট্টি ঠাে দাাঁট্টিস্ে আস্ে।  
আহমদ মুসা তক তদস্খই ‘ডাকঘ আট্টিকা ব্রাইি হাস্িঘ ’ প্রধান তাট্ট ক 

আল-মাহদী বলল, ‘তলাহা  ট্টবস্শষ তচন ট্টদস্ে তবাি আিকাস্না সম্ভবত ত ত  
তথস্ক। তকান িস্মই তখালা োেট্টন।’  

আহমদ মুসা র্ুস্  সুইচ তবাস্ডঘ  কাস্ে তেল। নজ  বুলাল পযাস্নস্ল  
সুইচগুস্লা  উপ । আহমদ মুসা ট্টনট্টিত, তচন খুস্ল তদবা  জস্ন্য এখাস্নই একিা 
সুইচ আস্ে।  

সাদা সুইস্চ  উপ  সাদা তচন আাঁকা একিা সুইচ তপস্ে এট্টেস্ে তেল 
আহমদ মুসা। অফ কস্  ট্টদল সুইচিা। সামস্ন  তদোস্ল  তকাথাও তথস্ক ট্টলক 
কস্  একিা শব্দ উঠল।  

‘খুস্ল তেস্ে তচন’ বুঝল আহমদ মুসা।   
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েুস্ি ট্টফস্  তেল দ জাে আহমদ মুসা। বলল, অনুচ্চ স্বস্ , ‘তচন খুস্ল 
তেস্ে টািঘ ট্টদন তবাস্ি।’  

ট্টঠক এই সমস্েই তপেস্ন পাস্ে  শব্দ শুনস্ত তপল আহমদ মুসা।  
তটনোন বাট্টেস্ে চ ট্টক  মত র্ুস্  দাাঁিাল আহমদ মুসা। ট্টট্রো  িানস্ত 

োট্টেল তস তটনোস্ন । ট্টকন্তু তদখস্ত তপল পুট্টলশস্ক আ  তদখস্ত তপল পুট্টলস্শ  
পাস্শই দাাঁট্টিস্ে আস্ে ব্ল্যাক বুল এবং ট্টমুঃ মযাকাস্কা।  

ট্টবট্টস্মত হল আহমদ মুসা। তা  তটনোস্ন  বযাস্ ল ট্টনস্চ তনস্ম তেল।  
তমাি  তবাি টািঘ তনো  শব্দ তপল আহমদ মুসা।  
আহমদ মুসা মুখ ট্টফট্ট স্ে ট্টচৎকা  কস্  বলল, ‘টািঘ বন্ধ কস্  ট্টদন।‘  
ব্ল্যাক বুল ও ট্টমুঃ মযাকাস্কা এট্টেস্ে এল। তা  তপেস্ন পুট্টলশ 

অট্টফসা  া।  
ব্ল্যাক বুল এস্স আনস্ন্দ  অট্টতশস্েয জট্টিস্ে ধ ল আহমদ মুসাস্ক।   
ট্টমুঃ মযাকাস্কাও ট্টবস্মে ও আনস্ন্দ  সাস্থ আহমদ মুসাস্ক তমাবা কবাদ 

জাট্টনস্ে বলল, ‘একক’ একজন তে এমন একিা েুস্দ্ধ ট্টজতস্ত পাস্ , তসই 
অট্টবোস্য এক েুদ্ধস্ক্ষত্র আজ তদখলাম।’  

ট্টমুঃ মযাকাস্কা নামস্তই ব্ল্যাক বুল একজন পুট্টলশ অট্টফসাস্   ট্টদস্ক 
অংগুট্টল সংস্কত কস্  বলল, ‘ইট্টন ‘সস্লা’ বন্দস্   পুট্টলশ প্রধান, আমা   াই। 
আস্ কজনস্ক তদট্টখস্ে বলল, ইট্টন ট্টমুঃ উপাংস্ো। তবামাসা  পুট্টলশ প্রধান, আমা  
 াইস্ে  বন্ধু।’  

পুট্টলশ অট্টফসা  দু’জন আহমদ মুসা  ট্টদস্ক হাত বাট্টিস্ে বলল, 
‘আমাস্দ  জীবন ধন্য হস্লা, আমাস্দ  তচাখ সাথঘক হস্লা আপনাস্ক তদস্খ।’  

আহমদ মুসাও হাত বাট্টিস্ে ট্টদল তাস্দ  ট্টদস্ক।  
মুসট্টলম তনতৃবৃন্দ তনস্ম এল তবাি তথস্ক। 
 
 
 
ব্ল্যাক িস-এ  পযাট্ট স তহড তকাোিঘা ।  
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ট্টবশাল তিট্টবল সামস্ন ট্টনস্ে ট্ট  লট্টবং তচোস্  দুলট্টেল ব্ল্যাক িস-এ  
নতুন প্রধান সাই াস ট্টশ াক। তচাস্খ তা  শুন্য দৃট্টি। তেন এই জেস্ত তস নাই। 
মাথা  চুল উস্স্কা-খুস্স্কা। তচাখ লাল।  

তখন  াত ৮িা। তসই ট্টবস্কল ১িা তথস্ক এই তচোস্ ই বস্স আস্ে 
সাই াস ট্টশ াক। মদ ট্টেলস্ে তপস্ে  প  তপে।  

িী ওোডঘ তিট্টলট্ট শস্ন  ট্টবস্কল ১িা  ট্টনউজ বুস্লট্টিন সাই াস 
ট্টশ াস্ক  মাথাে  োনক তবামাট্টি  ট্টবস্ফা ণ র্ট্টিস্েস্ে। FWTV বস্লস্ে, “মধয 
আট্টিকা প্রজাতস্ে  বা বাস্ ট্টত   োনক অট্টিকাস্ন্ড ট্টনহত বস্ল কট্টথত ১২জন 
মুসট্টলম ট্টবেস্নতাস্ক ইউস্ াপ ট্ট ট্টত্তক সোসী সংেঠন ব্ল্যাক িস ট্টকডন্যাপ কস্  
কস্ঙ্গা  তবামাসা সীমান্ত শহস্   বাইস্বল তসাসাইট্টিস্ত বন্দী কস্  ত স্খট্টেল। 
‘সস্লা’-এ  পুট্টলশ প্রধান ট্টমুঃ জাগুোস মযাকা একট্টি তোপন সুস্ত্র  খবস্   
ট্ট ট্টত্তস্ত তবামাসা  পুট্টলশ প্রধান ট্টমুঃ উপাংস্ো  সাহাস্েয বন্দী মুসট্টলম 
তনতৃবৃন্দস্ক আজ সকাস্ল মুক্ত কস্ ন। প্রকাশ, ১২জন মুসট্টলম ট্টবে তনতাস্ক 
ট্টকডন্যাপ ক া  র্িনা আিাল ক া  জস্ন্যই ব্ল্যাক িস বা বাস্ ট্টত  ইসলামী 
সস্ম্মলস্ন  োবহ ট্টবস্ফা ণ র্ট্টিস্ে কস্েক কুট্টি মানুস্ষ  হতযােস্ে  সৃট্টি কস্ । 
মুসট্টলম ট্টবে তনতাস্দ  তকন ট্টকডন্যাপ ক া হস্েট্টেল, পুট্টলশ এ সম্পস্কঘ এখনও 
ট্টকেু জানস্ত পাস্ ট্টন।”  

ট্টনউজ তশস্ষ FWTV তর্াষণা তদে, ‘সট্টচত্র ও ট্টবস্তাট্ট ত ট্টনউস্জ  জস্ন্য 
FWTV সকলস্ক ট্টবস্কল ৩িা  বুস্লট্টিস্ন আমেণ জানাস্ে।’  

FWTV-এ  ট্টনউজ ব্ল্যাক িস প্রধান সাই াস ট্টশ াস্ক  বুস্ক তশলট্টবদ্ধ 
কস্ । বাকরুদ্ধ হস্ে োে তা । মুসট্টলম বন্দীস্দ  উদ্ধা  ট্টক াস্ব সম্ভব? তোিা 
দুট্টনো োস্দ  মৃত জাস্ন, তাস্দ  খুাঁজস্ত তেল তকন দু’জন তপট্টি পুট্টলশ অট্টফসা ? 
আ  খুস্জ তপলইবা ট্টক কস্ ?  

তকান প্রস্শ্ন ই উত্ত  সাই াস ট্টশ াস্ক  কাস্ে ট্টেল না।  
সবস্চস্ে দুবঘহ মস্ন হস্ে তা  কাস্ে ব্ল্যাক িস-এ  বদনাম। ব্ল্যাক িস 

আজ তোিা দুট্টনোে সোসী সংেঠন ট্টহস্সস্ব ট্টবস্বট্টচত হস্ব।  
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তচো  তথস্ক উঠস্ত পা ল না সাই াস ট্টশ াক। তবলা ট্টতনিা  FWTV-
এ  ট্টনউজ বুস্লট্টিন তাস্ক তদখস্ত হস্ব। সট্টচত্র ট্টবব স্ণ ট্টক তা া তদখাে, িা 
তদখা  পস্  অস্নক ট্টকেু তা  কাস্ে পট্ট কা  হস্ে োস্ব।  

ট্টকেুস্তই বুঝস্ত পা স্ে না সাই াস ট্টশ াক তবামাসা, সস্লা অথবা 
বা বাস্ ট্টত তথস্ক তকউ ট্টকেু জানাস্ে না তকন? তাহস্ল ট্টক তবামাসা তথস্ক খব  
তদবা  মত তকউ তবাঁস্চ তনই? ট্টশউস্  উঠল সাই াস ট্টশ াক। কযাস্মরুস্ন ো র্স্িস্ে 
তা ই ট্টক পুন াবৃট্টত্ত র্িল তবামাসাে? সস্লা বন্দস্  এট্টশোনস্ক আিক ক া 
হস্েট্টেল, তস তক ট্টেল? তস র্িনা  প  তে অবস্থাে তাস্ক তগ্রপ্তা  ক া হে এবং 
তে াস্ব তস পাট্টলস্েস্ে, তা প্রমান কস্  তস অসাধা ন তকউ। তক তস? আহমদ 
মুসা?  

ঐ াস্ব তচোস্  বস্সই ট্টমুঃ সাই াস ট্টশ াক FWTV-এ  ৩িা  ট্টনউজ 
বুস্লট্টিন তদস্খ। তবামাসা  বাইস্বল তসাসাইট্টি  ত ত -বাট্টহ  সবিাই তদখাস্না 
হে। প্রাে ১৫-১৬ট্টি লাশ তাাঁ  তচাস্খ পস্ি। সবগুস্লাই ব্ল্যাক িস-এ  তলাকস্দ । 
শত্রুপস্ক্ষ  একিা লাশও তা  তচাস্খ পস্ি না। েট্টবস্ত ১২জন ট্টবে তনতাস্ক 
তদখাস্না হে। েট্টবঘত দু’জন পুট্টলশ অট্টফসা স্কও তদখা োে তাস্দ  সাস্থ। 
তাস্দ  সাক্ষাৎকা ও প্রচা  হে। তা া বস্ল বি বি সুট্টবধা ও স্বাথঘ আদাস্ে  
তোপন দ কষাকট্টষ  অস্ত্র ট্টহস্সস্ব তাস্দ  ট্টকডন্যাপ ক া হস্েট্টেল। তস্ব তা া 
তাস্দ  তোপন দাবী আদাে ক ত, ট্টকন্তু বন্দীস্দ  তা া তেস্ি ট্টদত না। তাস্দ  
তলা পেজট্টনং ক া হট্টেল।’  

FWTV তাস্দ  খবস্  প্রাথট্টমক  ক্ত প ীক্ষা  ব াত ট্টদস্ে বস্ল, মুসট্টলম 
ট্টবে তনতাস্দ  তলা পেজন ক া পেজনট্টি সম্পূণঘ নতুন ধ স্ন । মস্ন হস্ে প্রথম 
বাস্   মত তকান মানুস্ষ  উপ  এিা তিট ক া হস্েস্ে।  

 াস্ে-দুুঃস্খ মাথা  চুল তোঁস্ি সাই াস ট্টশ াক।  
তচো  তথস্ক আ  উঠস্ত পাস্ ট্টন তস। তরাস্ত  মত তিট্টলস্ফান এস্সস্ে। 

তাস্কও তিট্টলস্ফান ক স্ত হস্েস্ে অস্নক।  
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েেিা  মস্ধযই পৃট্টথবী  সকল ত ট্টডও-ট্টিট্ট  তনিওোকঘ তবামাসা  
মুসট্টলম বন্দী উদ্ধাস্   র্িনাস্ক তাস্দ  প্রথম ও প্রধান র্িনা ট্টহস্সস্ব প্রচা  কস্ । 
FWTV-এ  প্রচাট্ট ত ফস্িাগ্রাফ বযাবহা  কস্  তা া।  

মাত্র কস্েক র্ণ্টা  মস্ধয সাই াস ট্টশ াস্ক  সামস্ন পুস্ া পৃট্টথবী  
মানট্টচত্রিা তেন পাস্ল্ট তেল। তা  সামস্ন  উজ্জ্বল ট্টদেন্তিা কাস্লা হস্ে তেল। তা  
মস্ন হস্ে, ব্ল্যাক িস-এ  তচস্ে বযথঘ সংেঠন দুট্টনোস্ত আ  তনই। ট্টকন্তু কা  
জস্ন্য?  

সন্ধযা ৭িাে ববঠক বসল ব্ল্যাক িস ট্টনবঘাহী কট্টমট্টি ।  
জলন্ত অঙ্গাস্   মত সবা  মুখমণ্ডল।  
ট্টকন্তু কাস্ া মুস্খ কথা তনই।  
কথা বলল সাই াস ট্টশ াকই প্রথস্ম।  
বলল, ‘সবা  তচাস্খ আট্টম আগুন তদখট্টে। ট্টকন্তু আগুস্ন তপািাস্ব কাস্ক?’  
তকঊ উত্ত  ট্টদল না। সবা ই তচাস্খ তেন একই ট্টজোসা।  
সাই াস ট্টশ াকই কথা বলল, ‘আহমদ মুসা সবস্চস্ে তবশী ক্ষট্টত 

কস্ স্ে, অপূ ণীে ক্ষট্টত কস্ স্ে আমাস্দ । ট্টকন্তু তশষ এই র্িনাে তাস্ক আম া 
তদখট্টে না।’  

‘আম া ট্টক ক ব, আমাস্দ  তবামাসা  এত বি ট্টবপেঘস্ে  জস্ন্য কাস্ক 
আম া দােী ক ব?’ বলল একজন।  

‘তসিা পস্  তখাাঁজ তনো োস্ব। সকস্ল  আস্ে এখন আমাস্দ  এক বি 
শত্রু  তমাকাট্টবলা ক স্ত হস্ব। তে শত্রুস্ক স াস্ত না পা স্ল পস্দ পস্দ আমাস্দ  
তহাাঁচি তখস্ত হস্ব।’  

‘তক এই শত্রু?’ একসাস্থ বস্ল উঠল কস্েকজন।  
‘সমস্ে জানস্ত পা স্বন। তস্ব তস শত্রু তকান মানুষ নে।’  
‘মানুষ নে?’  
‘মানুস্ষ  তচস্েও পাওো ফলু। তসনট্টসট্টি ।’  
‘তক তস? ট্টক তা  নাম?’  
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‘বললাম ততা সমস্ে জানা োস্ব।’ বস্ল একিু তথস্ম আবা  বলল 
সাই াস ট্টশ াক, ‘অপাস্ শন চীফ ট্টমুঃ ত স্নন, আপনা  নতুন অস্ত্র প্রস্তুত ততা? 
নতুন কস্  প ীক্ষা কস্ স্েন আবা ?’  

‘প্রস্তুত। পস্ ও প ীক্ষা কস্ ট্টে। সফল।’  
‘ধন্যবাদ। সকলস্ক ধন্যবাদ’ বস্ল সাই াস ট্টশ াক তচো  তথস্ক উস্ঠ 

দাাঁিাল।  
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২ 
আহমদ মুসা কযাস্মরুস্ন  াস্শদী ইস্েসুস্ো  সাস্থ কথা বলট্টেল 

তিট্টলস্ফাস্ন।  
বলট্টেল, ‘র্িনা  প  ক’ট্টদন চস্ল তেল আট্টসট্টন তকন বলে? সমে 

থাকস্লও সুস্োে পাইট্টন। তবামাসাস্তই তকস্িস্ে দু’ট্টদন। ব্ল্যাক বুল ততা তসখাস্ন 
শুধু পী জাদা নে,  ীট্টতমত পী  বস্ন তেস্ে। তা  পাস্ে  ধুস্লাও তেন অসীম মুলয 
তাস্দ  কাস্ে। বুঝস্তই পা ে ট্টক  কম দাওোত তখস্ত হস্েস্ে। তাোিা আম া 
ওখাস্ন ট্টকেু কাজও কস্ ট্টে। বাংগুই তথস্ক ওস্দ  জস্ন্য একজন ইমাম 
আট্টনস্েট্টে। একিা আ বী সু্কল চালু কস্ ট্টে। একিা ট্টমশনা ী ইউট্টনি েঠন 
কস্ ট্টে। সমাজ তসবা  কাজ আবা  চালু ক া হস্েস্ে। বলস্ত পা  দুই মাস্স  
কাজ কস্ ট্টে দুই ট্টদস্ন।’  

‘ট্টকন্তু তা প  আ ও ৫ট্টদন তেস্ে’ আহমদ মুসা  কথা  মাঝখাস্ন ওপা  
তথস্ক বস্ল উঠল,  াট্টশদী ইস্েসুস্ো।  

‘পাাঁচট্টদস্ন  কথা বলে? সস্লাস্ত এস্স পাাঁচিা ট্টদন ট্টক াস্ব তেল 
বুঝস্তই পাট্ট ট্টন। মস্ন হস্ে একট্টদনও োেট্টন।’  

‘ট্টক বযাপা ! ট্টক র্স্িস্ে তসখাস্ন?’ আবা  আহমদ মুসাস্ক থাট্টমস্ে ট্টদস্ে 
বস্ল উঠল ওপা  তথস্ক  াট্টশদী ইস্েসুস্ো।  

‘বলট্টে তশান। মহা র্িনা র্স্ি তেস্ে। ব্ল্যাক বুস্ল  ট্টবস্ে হস্েস্ে। ট্টবস্ে  
কাস্জ ও আনস্ন্দ তকান ট্টদক ট্টদস্ে তে এ পাাঁচিা ট্টদন তেস্ে তি  পাইট্টন!’  

‘ট্টবস্ে? কা  সাস্থ? এ াস্ব হিাৎ?’ ওপা  তথস্ক বলল  াট্টশদী 
ইস্েসুস্ো।  

‘তমস্েট্টি ব্ল্যাক বুস্ল  বংস্শ  একজন এবং ট্টনকি আত্মীে। ও া 
মানট্টসক াস্ব প্রস্তুত ট্টেল। সুত াং তদ ী হেট্টন।’  
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‘ওাঁস্ক আমাস্দ  তমাবা কবাদ তদস্বন। ও বউ তনস্েই আসস্ে ততা?’ 
বলল  াট্টশদী ইস্েসুস্ো তিট্টলস্ফাস্ন  অপ  প্রান্ত তথস্ক।  

‘ও আপাতত োস্ে না। আট্টম মস্ন কট্ট  সস্লা ও তবামাসাে তাস্ক ট্টদস্ে 
ইসলাস্ম  অস্নক তখদমত হস্ব। স্থানীে তলাকস্দ  মস্ধয তস খুবই জনট্টপ্রে হস্ব।’  

আহমদ মুসা মুহূতঘকাল তথস্মই আবা  বলস্ত শুরু ক ল, ‘ত াস্সট্টলস্ন  
ওখান তথস্ক তডানা-স্ াস্সট্টলন কাল সকাস্ল েখন ট্টফ স্েন, তখন সুট্টবধা হস্ল 
সকাস্ল তিট্টলস্ফাস্ন  তচিা ক ব। তুট্টম আমা  আহত হওো  কথা ত াস্সট্টলনস্ক 
বস্লা না। তস কথা  াখস্ত পা স্ব না, তডানাস্ক বস্ল তদস্ব।’  

‘ট্টঠক আস্ে বলব না। ট্টকন্তু আপট্টন  াল ততা? ট্টকেু লুকস্েন না ততা?’  
‘তুট্টম তা মস্ন কস্ া?’  
‘না মস্ন কট্ট না।’ বাকযিা তশষ কস্  একিা তঢাক ট্টেস্ল সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই 

বলল, ‘আহমদ মুসা  াই আপট্টন তািাতাট্টি আসুন। আপনাস্দ  শু  কাজিা 
সম্পস্ন্ন  প  আপনাস্দ  ট্টনস্ে আম া ‘তলক চাাঁদ’ এলাকাে তবিাস্ত োব। 
বহুট্টদন োই না। তকমন সুন্দ  এলাকা তদখস্বন।’  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘তবিাবা  ও কম একিা সুস্োে তপস্ল 
খুশীই হস্বা। তস্ব এই মুহূস্তঘ এ  তচস্ে জরু ী কাজ একিা আস্ে।’  

‘ট্টক কাজ তসিা?’  
‘তবামাসাে শুনলাম, ‘েযাবন এ  তপািঘ তজান্িল-এ ট্টতনশ মুসলমাস্ন  

বাস। গ্রামাঞ্চল তথস্ক উস্েদ হস্ে ও া শহস্  এস্স একট্টত্রত হস্েট্টেল শহ তলী  
একিা মসট্টজদ তক তকন্দ্র কস্ । সপ্তাহখাস্নক আস্ে কা া  াস্ত  তবলা মসট্টজদ 
ত স্ে মাট্টি  সাস্থ ট্টমট্টশস্ে ট্টদস্ে তেস্ে। বাধা ট্টদস্ত ট্টেস্ে ৪জন মুসট্টলম েুবক 
মা া তেস্ে। মস্ন ক া হস্ে অবট্টশি মুসলমানস্ক তপািঘ তজান্িল তথস্কও বট্টহকা  
ক া হস্ব। কযাস্মরুস্ন এস্স আট্টম ওখাস্ন তেস্ত চাই। মস্ন হে ‘তলক চাাঁদ’ 
স কাস্   েযাবন-এ  সমুদ্র তীস্   তপািঘ তজান্িল সফ  খা াপ হস্ব না।’  

‘তা হস্ব। তখলাে আনন্দ আস্ে। ট্টকন্তু অস্নস্ক কাস্জ আনন্দ পাে 
তবশী।’  
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‘আো তুট্টমই বল, তখলা  আনস্ন্দ  তচস্ে মানুস্ষ  অশ্রু তমাোস্না  
মস্ধয আনন্দ তবশী ট্টকনা!’  

‘এ সতযিা কা ও মতামস্ত  অস্পক্ষা কস্  না আহমদ মুসা  াই।’ কথা 
তশষ কস্ ই  াট্টশদী আবা  বস্ল উঠল, ‘মুসট্টলম তনতৃবৃন্দ োস্েন কস্ব?’  

‘ত ট্টডও-ট্টিট্ট ’  খবস্  ততা শুস্নেই, বা বাস্ ট্টতস্ত েতকাল ইসলামী 
সস্ম্মলন হস্ে তেস্ে। আজ ওাঁ া োস্বন।’  

‘আপট্টন সস্ম্মলস্ন ট্টেস্লন না?’  
‘ট্টেলাম বযাক-স্বঞ্চা  ট্টহস্সস্ব, তপ্র ঢ় একজন তম ল ী  তপাশাস্ক।  
‘েদ্মস্বশ তকন?’  
‘পােল হস্েে, দুট্টনো  সব সাংবাট্টদক এবং তোস্েন্দা া এস্স জমা 

হস্েট্টেল বা বাস্ ট্টতস্ত। ট্টক দ কা  তাস্দ  সামস্ন পট্ট চেিা প্রকাশ ক া !’  
‘নতুন কস্  এ ধ স্ন  সস্ম্মলস্ন  সংবাস্দ আমা  ট্টকন্তু খুব  ে 

হস্েট্টেল।’  
‘ ে হবা ই কথা। একিা চযাস্লি ট্টহস্সস্বই সস্ম্মলন ক া হস্েস্ে। 

এখাস্ন ইসলামী সস্ম্মলন ক া  তচিা দু’বা  বযথঘ হস্েস্ে। একবা  দু’শ বে  
আস্ে, আ  এবা  একবা  ক’ট্টদন আস্ে। সুত াং সস্ম্মলস্ন কস্  অতীস্ত  
বযথঘতা  ত কডঘ  াো  প্রস্োজন ট্টেল। এ জস্ন্য আমা  প ামশঘ ট্টেল মুসট্টলম 
তনতৃবৃন্দ সস্ম্মলন কস্ ই মধয আট্টিকা প্রজাতে তযাে ক স্বন। আলহামদুট্টলল্লাহ 
সস্ম্মলন সফল াস্বই অনুট্টিত হস্েস্ে। আমা  খুবই আনন্দ লােস্ে, আট্টিকা  
এই অঞ্চস্ল ইসলাস্ম  প্রথম ট্টনজাম ব দা  আহমদ ট্টবন আব্দু   হমাস্ন  দু’শ 
বে  আস্ে  স্বপ্ন সফল হল। সস্ম্মলনট্টি  মাধযস্ম তাাঁ   ূলুট্টেত পতাকা আবা  
উস্ত্তাট্টলত হল।  

‘আলহামদুট্টলল্লাহ’ তিট্টলস্ফাস্ন  অপ  প্রান্ত তথস্ক বলল  াট্টশদী 
ইস্েসুস্ো।  

‘তুট্টম শুস্ন খুশী হস্ব। সস্লা  পুট্টলশ প্রধান জাগুোস মযাকা ও তা  
পট্ট বা  এবং তবামাসা  পুট্টলশ প্রধান উপাংস্ো ইসলাম গ্রহণ ক া  প  েত 
৫ট্টদস্ন প্রাে ট্টতন’শ পট্ট বা  ইসলাম গ্রহণ কস্ স্ে এই দুই শহস্ ।’  
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‘আলহামদুট্টলল্লাহ।’  
 াট্টশদী ইস্েসুস্ো  কে থামস্তই আহমদ মুসা বলল, ‘এখন  াট্টখ। 

সবাইস্ক সালাম ট্টদও।’ বস্ল সালাম জাট্টনস্ে আহমদ মুসা তিট্টলস্ফান ত স্খ ট্টদল।  
তিট্টলস্ফাস্ন  ট্ট ট্টস া িা িযাডস্ল ত স্খ তসাফাে একি ু ো এট্টলস্ে 

বসস্তই আবা  তিট্টলস্ফান তবস্জ উঠল।  
তিট্টলস্ফাস্ন  ট্ট ট্টস া  আবা  তুস্ল ট্টনল আহমদ মুসা।  
ওপাস্   কে শুনস্ত তপস্েই আহমদ মুসা তসাজা হস্ে বসল। তা  

তচাস্খ-মুস্খ ফসু্ি উঠল সম্ভ্রস্ম  ট্টচহ্ন।  
ওপা  তথস্ক কথা বলস্ে ট্টবে মুসট্টলম কংস্গ্রস্স  প্রধান তশখ আব্দুল্লাহ 

আলী আল মাদানী।  
‘জনাব আপট্টন কি কস্  তিট্টলস্ফান কস্ স্েন। ট্টকেুক্ষস্ণ  মস্ধয আট্টমই 

তিট্টলস্ফান ক তাম।’  
‘তকন পুত্রই শুধু এগুস্ব, ট্টপতা  এগুস্ত তনই বুট্টঝ?’  
কথািা তশষ কস্ ই তশখ আল মাদানী বস্ল উঠল, ‘তুট্টম ততা জান, আজ 

আম া চস্ল োট্টে। ততামা  কাস্ে ট্টবদাে তনবা  জস্ন্য তিট্টলস্ফান কস্ ট্টে।’  
‘আট্টম দুুঃট্টখত তে, উপট্টস্থত তথস্ক আট্টম আপনাস্দ  ট্টবদাে জানাস্ত 

পা লাম না। এ তবোদট্টব  জস্ন্য ক্ষমা চাইট্টে জনাব।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘তুট্টম আমাস্দ  লজ্জা ট্টদও না বাো। তুট্টম আহত। ততামা  ট্টবশ্রাম 

দ কা । ঐ অবস্থাে বা বাস্ ট্টত এস্সট্টেস্ল-এিাই ট্টঠক হেট্টন।’  
মুহূস্তঘ  জন্য থামল তশখ আল মাদনী। একিা তঢাক ট্টেলল। তা প  

আবা  শুরু ক ল, ‘ততামা  প্রট্টত আমা  একিা অনুস্ াধ আস্ে।’  
তা  প্রথম বাকযিা তশষ হস্ত না হস্তই আহমদ মুসা তাস্ক বাধা ট্টদস্ে 

বস্ল উঠল, ‘অনুস্ াধ নে, আস্দশ করুন। আট্টম আপনাস্দ  মত গুরুজনস্দ  কাে 
তথস্ক আস্দশ চাই।’  

‘ট্টঠক আস্ে আস্দশই ধস্  নাও। আট্টম ো বলস্ত চাট্টে তা হস্লা, তুট্টম 
ট্টনস্জ  ট্টদস্ক তখোল  াখস্ব। ট্টবস্শষ কস্  ট্টনস্জ  ট্টন াপত্তা  বযাপাস্  খুবই 
সতকঘ থাকস্ব। ততামা  জীবস্ন  তচস্ে তবশী মুস্লয  তকউ আ  আজস্ক  মুসট্টলম 
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দুট্টনোে তনই। আমাস্দ  মত অকমঘণয, বাকযবাট্টেশস্দ  জস্ন্য ততামা  জীবস্ন  
ঝুাঁট্টক তনো উট্টচত নে। তসট্টদন তবামাসা  বাইস্বল তসাসাইট্টি  েুদ্ধকাস্ল তুট্টম 
আমাস্দ  ট্টন াপদ ক া  জস্ন্য সবাইস্ক পাট্টঠস্ে ট্টদস্ে প্রবল শত্রু  তমাকাট্টবলা  
জস্ন্য একাই দাাঁট্টিস্েট্টেস্ল। কথািা স্ম ন হস্ল আমা  এখনও বুক তকাঁস্প ওস্ঠ। 
ট্টনেক পদবী সবঘস্ব কস্েকজনস্ক বাাঁচাবা  জস্ন্য তুট্টম ট্টনস্জস্ক এ াস্ব মৃতযু  
মুস্খ তঠস্ল ট্টদস্ত পা  না।’  

‘আপট্টন ট্টনস্জ  উপ  জুলুম ক স্েন জনাব। আজ ইসলাস্ম  তে 
ত স্নসাাঁ, তা  ট্ট ট্টত্ত ও স্ট্রাকচা  আপনা াই েস্িস্েন।’  

‘ট্ট ট্টত্ত ও স্ট্রাকচা  গুরুত্বপূণঘ বাো, এস্ত জীবস্ন  সট্টিেতা না থাকস্ল 
এবং েট্টতমান না হস্ল এস্ক মৃত লাশ োিা আ  ট্টকেু বলা োে না। তুট্টম দুেঘত 
মুসট্টলম সমাজস্ক জীবস্ন  েট্টত ট্টদস্েে এবং শুধু বাচা  নে সংগ্রাস্ম  সাহস্স 
সট্টজ্জত কস্ ে।’  

‘লজ্জা তদস্বন না জনাব। মানুষ ট্টকেু কস্ না, তচিা ক স্ত পাস্  মাত্র। 
আট্টম সামান্য একিা উপলক্ষ, সব ট্টকেু আল্লাহ  ইোস্তই হস্ে।’ কথাঢ় 
মাঝখাস্ন বাধা ট্টদস্ে বস্ল উঠল আহমদ মুসা।  

‘ট্টঠকই বস্লে। ট্টকন্তু এই উপলক্ষ হওোই এখন বি কাজ। তসই কাজ 
তুট্টম ক ে। ো আম া পা ট্টে না। আম া ১২জন বন্দী ট্টেলাম। ট্টনস্জস্দ  মুক্ত 
ক া  তকান উস্দযাে তনইট্টন। তকান ঝুাঁট্টক তনো  ট্টচন্তাও কট্ট ট্টন। আ  আহত হস্েও 
এবং বন্দী হবা  পস্ ও ট্টনস্জস্ক মুক্ত কস্  েুস্ি এস্সে তুট্টম আমাস্দ  মুক্ত ক া  
জন্য। শত্রুপু ীস্ত ঢুস্কে একা, জীবস্ন  ঝুাঁট্টক ট্টনস্ে। সুত াং তুট্টম উপলক্ষ বস্ি, 
ট্টকন্তু আল্লাহ এ ধ স্ন  উপলক্ষই চান।’  

‘ধন্যবাদ জনাব। তদাো করুন। এই দাট্টেত্ব পালন তেন আ ও 
আন্তট্ট কতা  সাস্থ ক স্ত পাট্ট ।’  

‘ট্টফ আমাট্টনল্লাহ। আ  একিা কথা বট্টল?’  
‘বলুন জনাব।’  
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‘মট্টদনা  ে নঘ  মসট্টজস্দ নববী  পাস্শ এবং মক্কা  ে নঘ  ক্বাবা  
পাস্শ ততামাস্ক বাট্টি উপহা  ট্টদস্েস্েন। তুট্টম উপহা  দু’তিা ট্টনস্জ ট্টেস্ে এখনও 
গ্রহণ ক ট্টন।’  

‘বযস্ততা  কা স্ন পাট্ট ট্টন জনাব। তস্ব আট্টম জাট্টনস্েট্টে, হজ্জ ও ওম া  
জস্ন্য আসা অট্টতট্টথস্দ  ো া চান আমা  বাট্টি দু’তিা বযবহা  ক স্ল আট্টম বাট্টধত 
হস্বা। ঐ ওট্টেলাে ট্টকেু তনকীও আল্লাহ ট্টদস্ত পাস্ ন।’  

‘ততামা  উপেুক্ত প্রস্তাব তুট্টম ট্টদস্েে। আট্টম ট্টফস্  ট্টেস্ে তখাাঁজ তনব ট্টক 
হস্ে।’  

একিু থামল তশখ আব্দুল্লাহ মাদানী। প  মুহূস্তঘই আবা  শুরু ক ল, 
‘আ ও একিা কথা বলব?’  

‘অবশ্যই জনাব।’  
‘ততামা  ব্ল্যাক বুস্ল  কাে তথস্ক মাট্ট ো তজাস্সফাইন সম্পস্কঘ শুস্নট্টে। 

আট্টম ততামা  ট্টপতা  মত। আম া আশা ক স্ত পাট্ট , তব মাস্ক মট্টদনা অথবা 
মক্কা  বাট্টিস্ত ত স্খ ততামা  একিা স্থােী ট্টঠকানা েস্ি তুলস্ব!’  

আহমদ মুসা সস্ঙ্গ সস্ঙ্গ ট্টকেু বলল না। একিু সমে ট্টনস্ে ধীস্  ধীস্  
বলল, ‘পট্টবত্র ক্বাবা ও মসট্টজস্দ নববী  সাট্টন্নস্ধয বাস ক া  তচস্ে তলা নীে আ  
ট্টকেু তনই আমা  কাস্ে। ট্টকন্তু সব সাহাবী  ট্টক এ সুস্োে হস্েস্ে? ো া চাে, 
তাস্দ  সবা  ট্টক এ সুস্োে হে জনাব?’  

‘ততামা  কথা ট্টঠক। ট্টকন্তু আল্লাহ ততামাস্ক ট্টবস্শষ সুস্োে ট্টদস্েস্েন।’  
‘আলহামদুট্টলল্লাহ। আল্লাহ  ইো তাাঁ  বান্দাহ-এ  জস্ন্য ট্টশস্ াধােঘ।’  
‘আলহামদুট্টলল্লাহ। আবা  বট্টল, ততামা  ট্টনস্জ  ট্টদস্ক তখোল ত খ।’  
বস্ল সালাম ট্টদস্ে তিট্টলস্ফান তেস্ি ট্টদল তশখ আল মাদানী।  
আহমদ মুসাও  াখল তিট্টলস্ফাস্ন  ট্ট ট্টস া ।  
ট্টবে মুসট্টলম কংস্গ্রস্স  প্রধান তশখ মাদানী  কথািা তখনও কাস্ন 

বাজট্টেল আহমদ মুসা । মমতা   া ট্টপতসৃুল  উপস্দশ ে ী  াস্ব স্পশঘ 
কস্ ট্টেল তাাঁ  হৃদেস্ক। এমন ট্টপতসৃুল  কে বহুট্টদন, বহুবে  তস তশাস্নট্টন। তাাঁ  
তচাস্খ পাট্টন এস্স ট্টেস্েট্টেল।  
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পাস্ে  শব্দ কাস্ন এল আহমদ মুসা । দ জা  বাইস্  তথস্ক। 
 আহমদ মুসা তািাতাট্টি তচাখ মুস্ে র্ুস্  বসল। তদখল, দ জা ট্টদস্ে 

প্রস্বশ ক স্ে জাগুোস মযাকা। তা  হাস্ত অস্নকগুস্লা খবস্   কােজ।  
জাগুোস মযাকা এস্স হাস্ত  খবস্   কােজগুস্লা ট্টিপস্ে  উপ  ত স্খ 

আহমদ মুসা  পাস্শ তসাফাে বসস্ত বসস্ত বলল, ‘নাইস্ াট্টব’ তথস্ক এ 
কােজগুস্লা একজন ট্টনস্ে এস্সস্ে। েত সাত ট্টদস্ন  কােজ আস্ে। আপনা  
জস্ন্য ট্টনস্ে এলাম। ইউস্ াস্প  কােজ ট্টনিেই অস্নকট্টদন তদস্খনট্টন।’  

ধন্যবাদ। ইোউট্টন্ডস্ত ট্টকেু কােজ ট্টনেট্টমত পাওো তেত।’   
একিু থামল আহমদ মুসা। সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই আবা  শুরু ক ল, 

‘কংগ্রাচুস্লশন। তিট্টলট্ট শস্ন আপনা  প্রস্মাশন এবং পু কাস্   খব  শুনলাম।’  
জাগুোস মযাকা হাসল। বলল, ‘তকউ মস্  ট্টবল তসস্চ, তকউ খাে কই।’ 

আমা  খুবই লজ্জা হস্ে এই প্রস্মাশন ও পু স্কাস্   কথা শুস্ন।’  
‘তকন?’  
‘ঐ ততা বললাম।‘কাজ ক স্লন আপট্টন, আ  ফল পাট্টে আট্টম।’  
‘তকন, কাজ ততা কস্ স্েন আপট্টন।’  
‘ট্টক কস্ ট্টে তা আপট্টন জাস্নন। উপট্টস্থত হওো কাজ হস্ল ট্টকেু কাজ 

কস্ ট্টে।’  
একিু থামল জাগুোস মযাকা। তথস্মই আবা  শুরু ক ল, ‘আট্টম বুঝস্ত 

পা ট্টেনা, আপট্টন এস্কবাস্  পদঘা  আিাস্ল চস্ল তেস্লন, আপনা  ট্টবষেিা 
কাউস্ক জানস্ত ট্টদস্লন না তকন?’  

‘সবই ততা শুস্নস্েন। প্রকাশ হস্ল শত্রু  আস্ ক দফা ত াস্শ  মস্ধয পিা 
োিা ট্টক লা  হস্তা!’   

‘সাংবাট্টদকস্দ  না জানান, ট্টকন্তু আমা  পুট্টলশ তক জানাস্ল ততা ক্ষট্টত 
ট্টেল না।’  

‘আপট্টন ট্টক ট্টনট্টিত, আপনাস্দ  পুট্টলস্শ  কা ও সম্পকঘ ব্ল্যাক িস-এ  
সাস্থ তনই?’  

জাগুোস মযাকা েম্ভী  হল। বলল, ‘না এিা বলস্ত পা স্বা না।’  
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বস্লই হাসল জাগুোস মযাকা। বলল, ‘আপনা  েুট্টক্ত ট্টঠক। ট্টকন্তু আমা  
খুব কি লােস্ে, আপনা  এত বি একিা কৃট্টতস্ত্ব  কথা ট্টবেবাসী জানস্ত পা ল 
না।’  

‘কি লােস্ব না আপনা  েট্টদ আপট্টন  াস্বন, কৃট্টতত্ব প্রকাশ না ক া  
মস্ধযই আমা  লা  শতগুন তবশী।‘  

‘শতগুন লা িা ট্টক?’  
‘তদখুন, মুসলমান া এ ধ স্ন  কাজই কস্ ন আল্লাহ  জস্ন্য, মাস্ন 

আল্লাহ  তদো দাট্টেত্ব মস্ন কস্ ।’ এজস্ন্য আল্লাহ  কাে তথস্ক  স্েস্ে অস্ঢল 
পু কা । দুট্টনো  মানুস্ষ  কাস্ে নাম ও কৃট্টতত্ব পাওো  জস্ন্য এ ধ স্ন  কাজ 
ক স্ল আল্লাহ  কাে তথস্ক এ পু কা  পাওো োে না।  

‘ট্টকন্তু মানুস্ষ  কাস্ে নাম ও কৃট্টতত্ব চাওো  মস্ধয ক্ষট্টতক  ট্টক আস্ে, 
ো  জস্ন্য আল্লাহ পু কা  তদো বন্ধ ক স্বন?’  

আহমদ মুসা  মুখমণ্ডল েম্ভী  হস্ে উঠল। বলল, ‘মানুষ তকন নাম চাে? 
তকন তা  কৃট্টতস্ত্ব  কথা প্রচা  ক স্ত চাে? চাে কা ন, তস তা   াল কাস্জ  
ট্টবট্টনমে চাে। মানুষ তা  কৃট্টতস্ত্ব  একিা ট্টবট্টনমে ট্টদক তস চাে। এই প্রবনতা 
তা  কাজস্ক স্বাথঘদুি কস্  ততাস্ল। আ  এই স্বাথঘদুিতা ধীস্  ধীস্  তাস্ক তশাষক 
ও তস্বোচা ী কস্  তুলস্ত পাস্ । অন্যট্টদস্ক কাজিা েট্টদ আল্লাহ  তদো মানট্টবক 
দাট্টেস্ত্ব  অংশ ট্টহস্সস্ব হে, োস্ক বলা হে ট্টফ সাট্টবট্টলল্লাহ, তাহস্ল তা  মস্ধয 
স্বাস্থঘ  তকান চাট্টহদা থাস্ক না। এ ধ স্ন  তলাক িা া মানবতা শুধু উপকৃতই হে, 
ক্ষট্টতগ্রস্থ হে না।’  

‘বুঝলাম। ট্টকন্তু আমা   ুো ‘কৃট্টতত্ব’ ট্টনস্ে তে তদশ জুস্ি বহচচ হস্ে তা  
ট্টক ক ব।’  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, কৃট্টতত্ব েখন  ুো বলে, তখন এ কৃট্টতস্ত্ব  
িা া মানবতা  তকান ক্ষট্টত হস্বনা।’  

‘কৃট্টতত্ব  ুো হস্লও, এ কৃট্টতস্ত্ব  তে পু কা  আমা  হাস্ত তুস্ল ট্টদস্ে 
তা ততা  ুো নে। আমা  প্রস্মাশন হস্ে, এিা বাস্তব র্িনা।’  
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‘ক্ষট্টত তনই তাস্ত। প্রস্মাশন আসল ট্টবষে নে, আসল ট্টবষে হস্লা ট্টেট্টন 
প্রস্মাশন পাস্েন ট্টতট্টন। ট্টতট্টন েট্টদ অহংকা ী ও ক্ষমতাট্টলপ্সু না হস্ে ওস্ঠন এবং 
মস্ন কস্ ন তে, প্রস্মাশন আল্লাহ  করুনা ট্টহস্সস্ব তা  হাস্ত এস্সস্ে, তাহস্ল এ  
িা া মানবতা  উপকা  হস্ব, তকান ক্ষট্টত নে।’  

‘ধন্যবাদ’ বস্ল জাগুোস মযাকা উস্ঠ দাাঁিাল। বলল, ‘আট্টম তপাশাক 
তেস্ি আসট্টে।’  

জাগুোস মযাকা চস্ল তেল বাট্টি  ত ত ।  
আহমদ মুসা কােজগুস্লা তিস্ন ট্টনস্ে তসাফাে তহলান ট্টদস্ে বসল।  
চা ট্টনস্ে র্স্  প্রস্বশ ক ল ৭ বেস্   নাওট্টম, জাগুোস মযাকা  তমস্ে।  
চা-এ  ট্রট্টল ট্টনস্ে আহমদ মুসা  সামস্ন তপাাঁেস্তই আহমদ মুসা বস্ল 

উঠল, নাওট্টম, কাস্জ  তেস্লিা তকাথাে? ততামা  ততা একাজ না?  
‘আম্মা বস্লন, ‘তমহমানস্দ  তমহমানদা ী ট্টনস্জ া ক স্ত হে। আপনা  

তমহমানদা ী ততা ক স্তই হস্ব।’  
‘তকন ক স্ত হস্ব?’  
‘আপট্টন সাংর্াট্টতক তলাক।’  
‘সাংর্াট্টতক তলাক? মাস্ন খা াপ তলাক আট্টম? তহস্স উঠল আহমদ মুসা।  
‘না,  াল সাংর্াট্টতক আপট্টন। আপট্টন একাই তদিকুট্টি শত্রুস্ক 

তমস্ স্েন, আম্মা বস্লস্েন।’  
‘মানুষ মা া ট্টক  াল?’  
‘মানুষ নেস্তা, শত্রু, আম্মা বস্লস্েন।’  
‘শত্রু ট্টক মানুষ নে?’  
নাওট্টম সস্ঙ্গ সস্ঙ্গ উত্ত  ট্টদল না। উত্ত  খুজস্ে তস। একিু প  আমতা 

আমতা কস্  বলল, ‘শত্রু ট্টক তাহস্ল  াল?’  
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ততামা  আম্মা ট্টঠকই বস্লস্েন। শত্রু  াল 

নে, খা াপ। ট্টকন্তু তা া মানুষ।’  
‘তাহস্ল মানুষ শত্রু তকন, খা াপ তকন?’  
‘মানুস্ষ  মস্ধয  াল মানুষ, খা াপ মানুষ দুই-ই আস্ে’  
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‘খা াপ তকন?’  
‘মানুষ ো া আল্লাহ  আস্দশ-ট্টনস্ষধ তমস্ন চস্ল না, তা া খা াপ হস্ে 

োে।’  
‘আব্বা-আম্মা  কথা না মানস্ল?’  
‘তসিাও খা াপ কাজ। খা াপ কাজ ক স্ল মানুষ খা াপ হে।’  
নাওট্টম একিুক্ষণ চুপ কস্  থাকল, তা প  বলল, ‘আপট্টন আমাস্দ  

বাট্টিস্ত থাকস্বন না তকন?’  
‘তক বলল থাকব না?’  
‘আম্মা বস্লস্েন’  
‘ট্টক বস্লস্েন?’  
‘আপট্টন এক োেোে থাস্কন না। র্ুস্  তবিান।’ 
একিু তথস্ম একিা তঢাক ট্টেস্লই নাওট্টম আবা  শুরু ক ল ‘আপনা  

বাট্টি তনই, আম্মা তনই?’  
আকট্টস্মক এই প্রস্শ্ন আহমদ মুসা ট্টক উত্ত  তদস্ব  াবট্টেল। এই সমে 

ত ত  তথস্ক নাওট্টম  মা নাওট্টমস্ক ডাকল। ডাক শুস্নই নাওট্টম তদ ি ট্টদল 
ত তস্ ।  

আহমদ মুসা স্বট্টস্ত তবাধ ক ল। নাওট্টম  তশষ প্রশ্নিা আহমদ মুসা  মস্মঘ 
ট্টেস্ে আর্াত কস্ ট্টেল। হঠাৎ কস্ ই তা  মাস্ে  কথা মস্ন পস্ি ট্টেস্েট্টেল। তা  
সাস্থ মস্ন পস্ি ট্টেস্েট্টেল ট্টসংট্টকোং-এ  তোি পাবঘতয গ্রাস্ম  তোি একিা 
েহৃাঙ্গস্ন  কথা।  

নাওট্টম তেস্লও স্মটৃ্টত  তসই েহৃাঙ্গন তথস্ক ট্টফস্  আসস্ত পা ল না 
আহমদ মুসা  মন। ট্টক অসীম সুস্খ  বন্যা ট্টেল তসই েৃহাঙ্গস্ন। মাস্ে  তকাল ট্টনস্ে 
চলত দু’ াস্ে  কািাকাট্টি। দুই তকাস্ল দু’জনস্ক তুস্ল ট্টনত মা। মাস্ে  তকাস্ল  
তস উষ্ণতা হৃদস্ে তেন জীবন্ত হস্ে উঠল তা ।  

আহমদ মুসা  তচাখ দু’ট্টি ট্ট স্জ উঠল।  
ট্টঠক মাথা  উপস্ ই তদোল র্ট্টিস্ত সমে োপন র্ণ্টা তবস্জ উঠল।  
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আহমদ মুসা ট্টফস্  এল অতীত তথস্ক। নস্ি-চস্ি বসল। তচাখ দুট্টি মুস্ে 
সামস্ন  তিট্টবল তথস্ক সংবাদপত্রগুস্লা তিস্ন ট্টনল।  

সংবাদপত্রগুস্লা  ট্টদস্ক তাট্টকস্ে খুশী হল আহমদ মুসা। িাস্ন্স  
ট্টবখযাত বদট্টনক লা মস্ণ্ড এবং সুইজা লযাস্ন্ড  ‘দা  ট্টব্ল্ক’- এ  েত কস্েকট্টদস্ন  
কস্েকট্টি সংখযা।  

তাট্ট খ অনুসাস্  কােজগুস্লাস্ক ট্টসট্ট োল কস্  ট্টনস্ে সুইস পট্টত্রকা ‘দা  
ট্টব্ল্ক’ তুস্ল ট্টনল হাস্ত।  

‘দা  ট্টব্ল্ক’ তা  কাস্ে নতুন পট্টত্রকা। অস্নক নাম শুস্নস্ে। ট্টকন্তু পস্িট্টন 
কখনও আহমদ মুসা।  

‘দা  ট্টব্ল্ক’িাই আহমদ মুসা তুস্ল ট্টনল হাস্ত।  
প্রথস্ম আহমদ মুসা পৃিাগুস্লা  উপ  তচাখ বুট্টলস্ে তদখল তকান পাতাস্ক 

তকান ট্টবষে ট্টদস্ে সাজাস্না হস্েস্ে। তা প  আকষঘণীে ট্টকেু ট্টনউজ পিস্ত 
লােল। প্রথম পাতাে ট্টসংেল কলাস্ম  একিা ট্টনউজ আহমদ মুসা  দৃট্টি আকষঘণ 
ক ল। ট্টশস্ ানাম ‘ট্টমট্টিোস তডথ’  হস্যজনক মৃতযু। পিল ট্টনউজট্টি আহমদ 
মুসা। উত্ত  তজস্ন াে একট্টি লযাস্ি একজন েুবকস্ক মৃত অবস্থাে পাওো তেস্ে। 
নাম হাট্টবব ডুনান্ি। উত্ত  তজস্ন া  একট্টি সুসট্টজ্জত ফযাস্মট্টল লযাস্ি তা  
 হস্যজনক মৃতযু র্স্ি। প্রচণ্ড ধ স্ন  প্রাণীজ ট্টবস্ষ  প্র াস্ব তাাঁ  মৃতযু র্স্ি। 
ট্টবস্ষ  প্রকৃট্টত ও প্রকা  ট্টনস্ে প ীক্ষা হস্ে।  

এ  একট্টদন পস্   আস্ কট্টি ‘দা  ট্টব্ল্ক’ পিস্ত ট্টেস্ে ট্টসংেল কলাস্ম 
প্রকাট্টশত আস্ কট্টি ট্টনউজ পিল আহমদ মুসা। অনুরুপ  হস্যজনক মৃতযু  খব । 
এ মৃতযু  র্িনা র্স্িস্ে দট্টক্ষণ তজস্ন া  একট্টি লযাস্ি। মৃতযু র্স্িস্ে মধয বেসী 
একজন মানুস্ষ । এ মৃতযু  কা ণও আস্ে  ট্টবষ। তলাকট্টি  নাম ইউস্সফ 
উইট্টলোম। লযাবস্ িট্ট  প ীক্ষাে প্রমাট্টনত হস্েস্ে ট্টবষট্টি ‘ট্টসট্টস লাই-এ  ট্টবস্ষ  
অনুরুপ। তস্ব ট্টসট্টস মাট্টে  ট্টবষ এত দ্রুত ও প্রান সংহা ী হে না। ট্টবষেট্টি 
ট্টবস্শষে মহস্ল চাঞ্চস্লয  সৃট্টি কস্ স্ে।  
দু’ট্টদন পস্   আস্ কট্টি ‘দা  ট্টব্ল্ক’এ  পাতাে তচাখ বুলাস্ত ট্টেস্ে চমস্ক উঠল 
আহমদ মুসা। ট্টসট্টস মাট্টে  ট্টবষট্টিোে আস্ কট্টি মৃতযু  খব  এস্কবাস্  ‘শীষঘ 
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ট্টনউজ’ ট্টহস্সস্ব প্রকাট্টশত হস্েস্ে। একই ধ স্ন  খব । ঐ একই ধ স্ন  
ট্টবষট্টিোে েুবস্ক  মৃতযু। মধয তজস্ন াে ‘ ণ’ নদী  তী  এলাকাে একট্টি লযাস্ি 
তা  মৃতস্দহ পাওো তেস্ে। নাম আসফ আস্ফন্দী। ওোডঘ ট্টনউজ এস্জন্সী  
(WNA) তকন্দ্রীে তডস্স্ক  চীফ ট্টনউজ তকা-অট্টডঘস্নি স্দ  একজন তস।  

লযাবস্ িট্ট  প ীক্ষা  ব াত ট্টদস্ে ট্টনউস্জ বলা হস্েস্ে, প  প  ট্টতনট্টি 
মৃতযু  র্িনাই ট্টবস্শষ ধ স্ন  ট্টসট্টস মাট্টে  কামস্ি র্স্িস্ে। এ এক নতুন ধ স্ন  
ট্টসট্টস মাট্টে। কামস্ি  প প ই মানুষ র্ুস্ম ঢস্ল পস্ি এবং তস র্ুম আ   াস্ে না। 
মধয আট্টিকা  জলজ অঞ্চস্ল তে কে ধ স্ন  ট্টসট্টস মাট্টে পাওো তেস্ে, তা তথস্ক 
এ মাট্টে  ট্টবষ আলাদা। ট্টকন্তু প্রশ্ন হল আট্টিকা  বাইস্  এ মাট্টে আসস্ত পাস্  ট্টক 
কস্ ?  

লযাবস্ িট্ট  প ীক্ষা  এই তথয প্রকাশ হওো  প  তোিা তজস্ন া শহস্  
আতংক েট্টিস্ে প স্ে। অশ ী ী  স্ে  একিা কাস্লা োো আেন্ন কস্ স্ে তোিা 
শহ স্ক। একিা অদৃশ্য আতংক এস্স গ্রাস কস্ স্ে তোিা শহ বাসীস্ক।  

খব ট্টি পস্ি আহমদ মুসাও ট্টবট্টস্মত হল। ট্টসট্টস মাট্টে  প্রকৃট্টত ো, তে 
আবহাওোে তস বাাঁস্চ, তসট্টদক তথস্ক ট্টসট্টস মাট্টে সুইজা লযাস্ন্ড তেস্তই পাস্ না। 
তাোিা তে সব প্রজাট্টত  ট্টসট্টস মাট্টে আট্টবকৃত হস্েস্ে, তা  বাইস্  ঐ ট্টসট্টস মাট্টে 
এল তকাস্থস্ক?  

মনিা আহমদ মুসা  আ ও খা াপ হস্ে তেল ওোডঘ ট্টনউজ এস্জন্সী  
একজন শীষঘস্থানীে সাংবাট্টদস্ক  মৃতযু  খব  শুস্ন। ওোডঘ ট্টনউজ এস্জন্সী  
একজন শীষঘস্থানীে সাংবাট্টদস্ক  মুলয অস্নক। তাস্দ  একজন তক হা াস্ল তস 
স্থান পূ ণ হওো সহজ নে। আ ও একিা ট্টদক আহমদ মুসাস্ক দারুন  াস্ব পীিা 
ট্টদল। তসিা হল, ট্টসট্টস মাট্টে  ট্টবস্ষ মৃতযুব ণকা ী ট্টতনজনই মুসলমান। এিা তকন, 
ট্টক াস্ব সম্ভব হস্লা?  

প্রবল অস্বট্টস্ত তজস্ে উঠল আহমদ মুসা  মস্ন। তা  মস্ন হস্ত লােল, 
তজস্ন া নে ী  ট্টতন এলাকা  ট্টতনট্টি মৃতযু  সাস্থ তকাথাে তেন একিা তোে 
আস্ে।  

অনুসট্টন্ধৎসু হস্ে উঠল আহমদ মুসা।  
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নস্ি-চস্ি বসল আহমদ মুসা।  
একিু  াবল, তা প  হাত বািাল তিট্টলস্ফাস্ন  ট্টদস্ক।  
ডাোল ক ল ওোডঘ ট্টনউজ এস্জন্সী (WNA)-এ  তজস্ন াস্থ তহড 

অট্টফস্স  ট্টবস্শষ একট্টি নম্বস্ । নম্ব ট্টি WNA-এ  তচো মযান ট্টমুঃ েস্িফ-এ ।  
ও প্রান্ত তথস্ক ট্টমুঃ েস্িফ-এ  কে ত স্স এল, গুড মট্টনঘং, আট্টম েস্িফ।  
আহমদ মুসা সালাম ট্টদস্ে ট্টনস্জ  পট্ট চে তদো  প  বলল, ‘তকমন 

আস্েন আপনা া?’  
 ‘ াল তনই। মস্ন মস্ন আপনা  কথাই  াবট্টেলাম।’  
‘তকন? ট্টক হস্েস্ে?’  
‘ট্টকেু তশাস্ননট্টন আপট্টন?’  
‘আজ এই মাত্র ‘দা  ট্টব্ল্ক’ পস্ি জানস্ত পা লাম ট্টবস্শষ ধ স্ন  ট্টসট্টস 

মাট্টে  ট্টবষট্টিোে WNA-এ  ট্টসট্টনে  সাংবাট্টদস্ক  মৃতযু  খব ’  
‘সাংবাট্টদকস্কাথাে একজন ট্টতনজন’  
‘ট্টতনজন? অন্য তে দু’জন মা া তেস্ে তা াও WNA-এ  সাংবাট্টদক?’  
‘ট্টজ না। প্রথম দুজন িী ওোডঘ ট্টিট্ট  (FWTV)-এ  শীষঘ সাংবাট্টদক।’  
চমস্ক উঠল আহমদ মুসা। তা  হৃদে তেন প্রচণ্ড এক তমাচি ট্টদস্ে উঠল।  
তৎক্ষণাৎ তকান কথা বলস্ত পা স্লা না আহমদ মুসা।  
কস্েক মুহূতঘ প  ট্টনস্জস্ক সামস্ল ট্টনস্ে আহমদ মুসা বলল, ‘এমন র্িনা 

ট্টক াস্ব র্িল?”  
‘পুট্টলশ ট্টকেু বুঝস্ত পা স্ে না। মৃতস্দ  শ ীস্  প্রচণ্ড শট্টক্ত  ট্টলট্টপং 

পেজন পাওো তেস্ে। এ ট্টলট্টপং পেজস্ন  সাস্থ ট্টসট্টস মাট্টে  ট্টলট্টপং পেজস্ন  
ট্টমল আস্ে। ট্টকন্তু তকান ধ স্ন  ট্টসট্টস মাট্টে  ট্টবষই এমন প্রচণ্ড নে তে, শ ীস্  
প্রস্বস্শ  কস্েক র্ণ্টা  মস্ধয র্ুমস্ক মৃতযুস্ত রূপান্তট্ট ত ক স্ব।’  

‘তাহস্ল ট্টক  াবস্ে পুট্টলশ?”  
‘তা া  াবস্ে, ট্টবস্শষ ট্টসট্টস মাট্টে বা তকান নতুন ধ স্ন  ট্টবষাক্ত তপাকা  

কামস্ি তাস্দ  মৃতযু হস্েস্ে।’  
‘এিা ট্টক ট্টনট্টিত?”  
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‘মৃতস্দ  তদহ প ীক্ষাে তাস্দ  তদহ মাট্টে বা তপাকা  কামস্ি  ট্টচহ্ন 
পাওো তেস্ে। প ীক্ষাে আ ও প্রমাট্টনত হস্েস্ে, কামিগুস্লা জীবন্ত তকান মাট্টে 
বা তপাকা । সুত াং ট্টবষেিা ট্টনট্টিতই।’  

‘ট্টকন্তু ট্টবস্শষ ঐ ট্টসট্টস মাট্টে বা নতুন ধ স্ন  পকা এল কস্েস্ক?’  
‘এ  জবাব ট্টবস্শষে া ট্টদস্ত পা স্েন না। মা াত্মক আতংক েট্টিস্ে 

পস্িস্ে তজস্ন াে। অস্নস্কই তজস্ন া তথস্ক পালাস্েন।’  
‘ট্টকন্তু মৃত ট্টতনজনই সাংবাট্টদক তকন, দু’ট্টি ট্টবস্শষ সংস্থা  তকন এবং 

ট্টতনজনই মুসট্টলম তকন?’  
‘হস্ত পাস্  এিা র্িনা  আিেঘজনক এক সােুজযতা’  
‘হস্ত পাস্ । তাহস্ল ট্টক মৃতুযগুস্লাস্ক পুট্টলশ অস্বা াট্টবক মাট্টে বা 

তপাকা  িা া সংর্ট্টিত ও স্বা াট্টবক বস্লই ধস্  ট্টনস্ে?’  
‘স্যট্ট , একিু ধরুন জনাব। ইন্িা কম কথা বলস্ে শুস্ন তনই।’ ওপা  

তথস্ক বলল েস্িফ।  
ইন্িা কস্ম  কথা তিট্টলস্ফাস্ন  মাধযস্ম আহমদ মুসা স্পি শুনস্ত 

পাট্টেল।  
শুনস্ত শুনস্ত উস্িস্ে  োো নামল আহমদ মুসা  তচাস্খ-মুস্খ।  
ইন্িা কস্ম WNA-এ  মযাস্নট্টজং এট্টডি  তচো মযানস্ক জানাট্টেল, 

এইমাত্র তিট্টলস্ফাস্ন জানাস্লন (FWTV)-এ  ট্টনবঘাহী পট্ট চালক আলাট্টদন 
উইট্টলোম মা া তেস্ে। পুট্টলস্শ  প্রাথট্টমক বক্তস্বয বলা হস্েস্ে,  হস্যজনক ঐ 
মাট্টে বা তপাকা   েংক  লীট্টপং ট্টবস্ষই তা  মৃতযু হস্েস্ে......।’  

আ ও অস্নক কথাই ইন্িা কম তথস্ক তিট্টলস্ফাস্ন ত স্স এস্সট্টেল 
আহমদ মুসা  কাস্নও প্রস্বশ ক ট্টেল। ট্টকন্তু আহমদ মুসা অন্য  াবনাে তখন 
ডুস্ব ট্টেস্েট্টেল।  

প্রথস্ম প্রচণ্ড আর্াস্ত মুষস্ি পস্িট্টেল তা  হৃদেিা। আলাট্টদন উইট্টলোম 
তক তস জাস্ন। ো া FWTV-তক েস্ি তুস্লস্ে এবং জনট্টপ্রে ট্টিট্ট  তনিওোকঘ 
ট্টহস্সস্ব বতঘমান পেঘাস্ে এস্ক ট্টনস্ে এস্সস্ে, আলাট্টদন উইট্টলোম তাস্দ  
একজন।  
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প্রাথট্টমক আর্াতিা সামস্ল তনবা  প  আহমদ মুসা  মস্ন তে কথািা বি 
হস্ে উঠল তা হস্লা, অথঘ ট্টক এসব র্িনা ? এই চতথুঘ র্িনাস্কও ট্টক ‘তকা-
ইট্টন্সস্ডন্স’ বলস্ত হস্ব?  

আহমদ মুসা  ট্টচন্তা বাধাগ্রস্থ হল ট্টমুঃ েস্িফ এ  কস্ে। বলট্টেল ট্টমুঃ 
েস্িফ, ‘স্যট্ট  জনাব আপনাস্ক কি ট্টদস্েট্টে। ইন্িা কস্ম  সব কথা আপট্টন 
শুস্নস্েন ট্টনিে। বুক আমা  কাাঁপস্ে খব  শুস্ন। আমা   ে হস্ে, সাংর্াট্টতক ঐ 
ট্টসট্টস মাট্টে বা তপাকা আমাস্দ  অট্টফস দু’ট্টি  আস্শ-পাস্শ তকাথাও কন াস্ব বাসা 
তবস্ধস্ে ট্টকনা।’  

‘ট্টবষেিা খট্টতস্ে তদস্খনট্টন?’  
‘তদস্খট্টে, আমাস্দ  দু’ট্টি অট্টফস্স  প্রট্টতট্টি ইট্টঞ্চ জােো এবং আস্শ-

পাস্শ  স্থান আম া প ীক্ষা কস্ ট্টে, সস্ন্দহজনক ট্টকেুই তমস্লট্টন।’  
‘তাহস্ল আবা  সস্ন্দহ ক স্েন তকন?’  
‘কা ন  হস্যজনক মৃতযু  র্িনা র্িস্ে আমাস্দ  দু’অট্টফস তথস্কই এবং 

অট্টফস দুট্টি পাশাপাট্টশ।’  
‘এই ট্টবষেিা ট্টনস্ে পুট্টলশ  াবস্ে না?’  
‘অট্টফস্স তকউ মা া োেট্টন। তে চা জন মা া তেল তা া শহস্   চা  

এলাকা । পুট্টলশ এক’বা দুই অট্টফস্স  হওো  ট্টবষেিাস্ক ট্টবস্মেক  তকা-
ইট্টন্সস্ডন্স মস্ন ক স্ে। আম াও তাই মস্ন ক ট্টে।’  

আহমদ মুসা মুহূতঘকাল  াবল। তা প  বলল, ‘জনাব আট্টম তজস্ন া 
আসট্টে। আমা  পট্ট চে হস্ব আট্টম আপনা  WNA-এ  একজন সাংবাট্টদক। 
আপনাস্দ  তদো ইন্িা ন্যাশনাল এযািট্টডস্িশন কাডঘ বযাবহা  ক ব। আপট্টন 
দো কস্  আপনাস্দ  নাইস্ াট্টব বুযস্ াস্ক বস্ল ট্টদন তা া তেন তকান এো  
লাইন্সস্ক বস্ল ইউস্ াপোমী তকান ট্টিট্টকস্ি  বযাবস্থা কস্  তদে। আজস্ক  হস্ল 
 াল হে, না হস্ল কাল সকাস্ল  জস্ন্য অবশ্যই।’  

‘আলহামদুট্টলল্লাহ। আমা  বুক  স্  তেল এ খবস্ । এ ট্টবপস্দ 
আস্শপাস্শ আপট্টন থাকস্ল সাহস পাব। ট্টকন্তু মানুষ েখন তজস্ন া োিস্ে, তখন 
আপনা  আসা ট্টক ট্টঠক হস্ব?’  
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‘এসব আস্লাচনা  সমে এখন তনই ট্টমুঃ েস্িফ। আপট্টন এখট্টন 
তোোস্োে করুন নাইস্ াট্টব  সাস্থ।’  

‘এত তািাতাট্টি ট্ট সা  বযাবস্থা আপট্টন ক স্ত পা স্বন?’  
‘আল্লাহ  শুকট্ট ো। আট্টম িাস্ন্স থাকস্ত সুইজা লযাস্ন্ড োব বস্ল ট্ট সা 

ট্টনস্েট্টেলাম। মাট্টল্টপলু ট্ট সা। এখনও  যাট্টলড আস্ে।  
‘ট্টঠক আস্ে। আট্টম এখট্টন নাইস্ াট্টব তি বস্ল ট্টদট্টে।‘  
‘শুকট্ট ো’ বস্ল সালাম ট্টদস্ে তিট্টলস্ফান তেস্ি ট্টদল আহমদ মুসা। 
 
 
  
 াত দশিাে বা বাস্ ট্টত ট্টবমান বন্দস্  পযান আট্টিকান ইো  লাইন্স-

এ  এট্টক্ত ট্টবমাস্ন উস্ঠ বসল আহমদ মুসা।  
আহমদ মুসা তজস্ন াে কথা বলা  দুর্ণ্টা পস্ ই নাইস্ াট্টব তথস্ক 

তিট্টলস্ফান তপস্েট্টেল। নাইস্ াট্টব তথস্ক বস্লট্টেল,  াত দশিাে পযান আট্টিকান 
এো  লাইন্স আহমদ মুসাস্ক নাইস্ াট্টব ট্টনস্ে আসস্ব।  

খাতুঘস্ম আধ র্ণ্টা  ট্টব ট্টত  প  এই ট্টবমানই তাস্দ  ট্টনস্ে োস্ব 
তজস্ন াে।  

ট্টবমাস্ন  দ জা বন্ধ হস্ে তেল।  
এখট্টন ট্টবমান োিস্ব মধয আট্টিকা প্রজাতস্ে  মাট্টি। হঠাৎ মনিা খা াপ 

হস্ে উঠল আহমদ মুসা  ব্ল্যাক বুলস্দ  জস্ন্য।  
আহমদ মুসা জানালা ট্টদস্ে তাকাল েযাংওস্ে  ট্টদস্ক। তদখল ব্ল্যাক বুল 

এবং জাগুোস মযাকা এখনও দাাঁট্টিস্ে আস্ে পাশাপাট্টশ। ব্ল্যাক বুস্ল  কান্না 
তথস্মস্ে ট্টক?  

আহমদ মুসা  চস্ল আসা  আকট্টস্মক খবস্  ট্টশশু  মত তকাঁস্দস্ে ব্ল্যাক 
বুল। বস্লস্ে, ‘আট্টম মানুষ ট্টেলাম না, আমাস্ক মানুষ বাট্টনস্েস্েন এবং সুন্দ  
জীবস্ন ট্টফট্ট স্ে এস্নস্েন আপট্টন। আল্লাহ  ইোে এিা হস্েস্ে, ট্টকন্তু কাজ আপট্টন 
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কস্ স্েন। আপট্টন চস্ল োস্বন, আপনাস্ক আ  তদখব না, এিা  াবস্ত পা ট্টে 
না।’  

জাগুোস মযাকাও তকাঁস্দস্ে।  
আহমদ মুসাও কম বযাথা পােট্টন।  
ে ী  অ ন্য তবট্টিত আট্টিকা  এ দুেঘম বুস্ক  স ল সহজ মানুষগুস্লা  

প্রট্টত ট্টক এক অপট্ট ট্টচত মাো সৃট্টি হস্েট্টেল আহমদ মুসা । ট্টকন্তু তাস্দ  না তেস্ি 
উপাে ট্টক। দাট্টেস্ত্ব  ডাক তস অস্বীকা  ক স্ব তকমন কস্ !  

নস্ি উঠল ট্টবমান। চলস্ত শুরু ক ল।  
তচাস্খ  আিাল হস্ে তেল জাগুোস মযাকা এবং ব্ল্যাক বুস্ল  দাাঁট্টিস্ে 

থাকা  দৃশ্য।  
আকাস্শ উিল ট্টবমানট্টি।   
েুস্ি চলল েন্তস্বয  লস্ক্ষয।  
ট্টসি তবল্ট খুস্ল আহমদ মুসা শ ী িা এট্টলস্ে ট্টদল ট্টসস্ি  উপ ।  
সস্ব তচাখ ধস্  এস্সট্টেল আহমদ মুসা । পাশ তথস্ক ‘তজাস্সফাইন’ 

ডাক শুস্ন তচাখ খুস্ল পাস্শ ট্টফস্  তাকাল আহমদ মুসা।  
আহমদ মুসা  পাস্শই একজন তেতাঙ্গ বাট্টলকা বস্স। তা  পাস্শ 

একজন মধযবেসী মট্টহলা। আহমদ মুসা বাট্টলকাস্ক ঐ ডাস্ক সািা ট্টদস্ত তদস্খ 
বুঝল, বাট্টলকাট্টি  নাম তজাস্সফাইন।  

আহমদ মুসা মুখ র্ুট্ট স্ে ট্টনল।  
মস্ন পস্ি তেল মাট্ট ো তজাস্সফাইন (স্ডানা তজাস্সফাইন) এ  কথা।  
সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই আহমদ মুসা  হৃদস্ে তবদনা  এক উষ্ণ তরাত বস্ে তেল।  
সুইজা লযাস্ন্ড োওো  ট্টসদ্ধান্ত তনো  প  আহমদ মুসা তিট্টলস্ফান 

কস্ ট্টেল ইোউট্টন্ডস্ত  াট্টশদী ইস্েসুস্ো  বাট্টিস্ত। তডানাই তিট্টলস্ফান ধস্ ট্টেল। 
প্রথস্ম ট্টিধাে পস্িট্টেল আহমদ মুসা। খা াপ লােট্টেল তা  সুইজা লযাস্ন্ড 
োওো  কথা তডানাস্ক বলস্ত। ট্টবস্ে  আসন তথস্ক তস উস্ঠ এস্সট্টেল। 
কযাস্মরুস্ন তডানাস্দ  কাস্ে আবা  ট্টফস্  োস্ব, এিাই কথা ট্টেল। সবাই আশা 
কস্ ট্টেল তাস্দ  ট্টবস্েিা ওখাস্নই হস্ব। িা ততা হস্ে না। উপ ন্তু কা ও সাস্থ 
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তদখা না কস্ , তডানাস্দ  ওখাস্ন তফস্ল ত স্খই তাস্ক চস্ল তেস্ত হস্ে 
সুইজা লযাস্ন্ড। একথা তডানাস্ক বলস্ত কি হস্ে তা ।  

তবু কস্ঠা  কথািা আহমদ মুসা বস্লট্টেল তডানাস্ক।   
আনস্ন্দ তনস্চ ওঠা এক বাট্টলকা  মত তিট্টলস্ফান ধস্ ট্টেল তডানা।  
ট্টকন্তু আহমদ মুসা  কথা তশানা  প  তস নী ব হস্ে ট্টেস্েট্টেল। সস্ঙ্গ সস্ঙ্গ 

তস কথা বলস্ত পাস্ ট্টন।  
ট্টকেু পস্  শুকস্না কস্ে তডানা বস্লট্টেল, ‘ততামা  কে শুস্ন মন হস্ে 

তুট্টম তেন অপ াধ কস্ ে।’  
‘অপ াধ হেত কট্ট ট্টন, ট্টকন্তু সব ট্টকেু লন্ড- ণ্ড কস্  ট্টদলাম এিা ততা 

ট্টঠক।’ বস্লট্টেল আহমদ মুসা।  
শুকস্না কস্ে একিা শুকস্না হাট্টস ফুস্ি উস্ঠট্টেল তডানা । বস্লট্টেল, 

‘সাজাস্না েক মত ততামা  জীবন কখনও ট্টক চস্লস্ে?’  
‘তা  জস্ন্য দুুঃখ তনই। ট্টকন্তু ততামা  জীবনস্কও লন্ড- ণ্ড কস্  ট্টদলাম।’  
‘এজস্ন্য দুুঃখ হস্ে বুট্টঝ?’  
‘তসিা ট্টক অস্বা াট্টবক?’  
‘তাহস্ল তুট্টম ট্টনস্জ  জস্ন্য ো পেন্দ ক , আমা  জস্ন্য তা পেন্দ 

ক না?’  
‘সবা  আট্টম  াল চাই, সবা  মুস্খ চাই আট্টম হাট্টস তদখস্ত। এই 

আকাঙ্ক্ষা ততামা  তক্ষস্ত্র ট্টক আ ও তবশী হওো উট্টচত নে?’  
তহস্স তফস্লট্টেল তডানা। বস্লট্টেল, ‘তুট্টম কথা ও  াজা। পা স্বানা 

ততামা  সাস্থ। এখন বল, ‘আমা  প্রট্টত ততামা  ট্টনস্দঘশ ট্টক?’  
আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ তকান উত্ত  ট্টদস্ত পাস্ ট্টন। হৃদস্ে একিা তখাাঁচা 

তলস্েট্টেল তা । তডানা তা  আব্বাস্ক ট্টনস্ে আহমদ মুসা  জস্ন্যই েুস্ি এস্সট্টেল 
িান্স তথস্ক সুদূ  কযাস্মরুস্ন। ট্টক ট্টনস্দঘশ এখন তদস্ব তাস্ক? বলস্ব তে, তেমন 
একা এস্সট্টেস্ল, ততমট্টন াস্ব ট্টফস্  োও!  

 াট্ট  মস্ন আহমদ মুসা বস্লট্টেল, ‘ততামা  প্রট্টত আস্থা আমা  দুবঘল নে, 
তকান ট্টনস্দঘশ আমা  তনই।’  
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‘জাট্টন তুট্টম এট্টিস্ে োে।’  
একিু থামল তডানা। তথস্মই আবা  শুরু ক ল, ‘আট্টম ট্টকন্তু 

সুইজা লযাস্ন্ড আসব।’  
‘না তডানা, ঐ আতস্ে  মস্ধয তুট্টম এস্সা না।’ ন ম কস্ে বস্লট্টেল 

আহমদ মুসা।  
‘তবশ  াল কথা। তুট্টম আতস্ে  সমুস্দ্র ঝাাঁপ তদস্ব, আ  আট্টম ট্টনস্জস্ক 

 ক্ষা  জস্ন্য দূস্  দাাঁট্টিস্ে দাাঁট্টিস্ে তদখব। তা আট্টম পা স্বা না।’  
‘ট্টঠক আস্ে। একিা কথা দাও, আমা  তিট্টলস্ফান পাওো  আস্ে োস্ব 

না।’  
‘ততামা  শস্তঘ  তপেস্ন েুট্টক্ত ট্টক আস্ে?”  
‘একিাই েুট্টক্ত, আমা  তিট্টলস্ফান না তপস্ল আমা  ট্টঠকানা পাস্ব ট্টক 

কস্ ?’  
তহস্সট্টেল তডানা। বলল, ‘ধন্যবাদ,  াস্লা েুট্টক্ত ট্টদস্েে। তস্ব এিাই 

একমাত্র এবং আসল েুট্টক্ত নে। োক। আট্টম ততামা  তিট্টলস্ফাস্ন  অস্পক্ষা ক ব। 
তস্ব তসিা আমাস্দ  পযাট্ট স তপ ো  প  ট্টতন ট্টদন মাত্র।’  

তহস্সট্টেল আহমদ মুসা। বস্লট্টেল, ‘আমা  ট্টঠকানা না জানস্ল আমাস্ক 
খুাঁস্জ পাস্ব ট্টক কস্ ?’  

‘কযাস্মরুস্ন ততামাস্ক খুাঁস্জ পাইট্টন? তজস্ন াে ততা ট্টবষেিা আমা  
জস্ন্য খুবই সহজ হস্ব।’  

‘তকমন কস্ ?’   
‘তজস্ন াে FWTV অথবা WNA-এ  অট্টফস্স তেস্লই ততামা  সাস্থ 

তোোস্োে হস্ে োস্ব।’  
তহস্সট্টেল আহমদ মুসা। বস্লট্টেল, ‘ধন্যবাদ তডানা। ততামা  বুট্টদ্ধ  

প্রশংসা ক ট্টে।’  
কথা তশষ কস্  আহমদ মুসা একিু তথস্মই আবা  বস্লট্টেল, ‘ট্টবদাে দাও 

তডানা, এখট্টন আমাস্ক েুিস্ত হস্ব। সবাইস্ক আমা  সালাম ট্টদও। আ  মাফ 
ক স্ত বস্লা।’  
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‘ট্টবদাে’ কথািা ট্টফট্ট স্ে নাও। বল, ‘আট্টস।’   
‘ট্টফট্ট স্ে ট্টনলাম ‘আট্টস’, ট্টঠক আস্ে?’  
সট্টতয আজ খুব কি লােস্ে। প্রতযাশা তবাধহে খুব তবশী কস্ ট্টেলাম। 

 া ী হস্ে ওঠা েলা তকাঁস্প উস্ঠট্টেল তডানা ।  
‘আট্টম দুুঃট্টখত তডানা।’  
‘আমাস্ক তুট্টম মাফ কস্ া। একিা বি কাস্জ োবা  সমে ততামাস্ক কি 

ট্টদলাম।’ বাষ্পরুদ্ধ কস্ে বস্লট্টেল তডানা।  
তা প  সালাম ট্টদস্ে তিট্টলস্ফান ত স্খ ট্টদস্েট্টেল।  
তিট্টলস্ফান ত স্খ আহমদ মুসা ট্টকেুক্ষন ঠাে বস্সট্টেল। বুঝস্ত পা ট্টেল 

আহমদ মুসা, তডানা এখন ট্টনিে কাাঁদস্ে।  
তেস্ন  ট্টসস্ি তহলান ট্টদস্ে বসা আহমদ মুসা  তচাস্খ  সামস্ন অশ্রু সজল 

তডানা  তসই মুখিাই ত স্স উঠট্টেল।  
আনমনা হস্ে পিল আহমদ মুসা।  
এো  তহাস্টজ-এ  ‘এক্সট্টকউজ ট্টম’ শস্ব্দ সট্টম্বত ট্টফস্  তপস্ে তাকাল 

আহমদ মুসা। তদখল, নাস্তা এস্সস্ে।  
তেস্ন  একিা পাস্শ  ট্টতন ট্টসস্ি  শুরুস্তই আহমদ মুসা  ট্টসি। তা প  

বাট্টলকাট্টি । বাট্টলকা  প  তশষ প্রাস্ন্ত  ট্টসিিা তা  মাস্ে ।  
বাট্টলকাট্টি তা  নাস্তা  বাক্স খুলস্ত ট্টেস্ে বাক্সট্টি তফস্ল ট্টদল ট্টনস্চ। 

আহমদ মুসা  তট্র  পাশ ট্টদস্েই পস্ি তেল।  
আহমদ মুসা ঝুস্ক পস্ি ট্টিট্টফন বাক্সট্টি তুস্ল বাট্টলকাট্টি  তট্র  উপ  ত স্খ 

বলল, ‘আট্টম সাহােয ক স্ত পাট্ট ?’  
বাট্টলকাট্টি মুখ তুস্ল তাকাল। ট্টকন্তু ট্টকেু বলল না।  
আহমদ মুসা তা  ট্টিট্টফন বাক্সট্টি খুস্ল সুন্দ  কস্  সাট্টজস্ে ট্টদল।  
‘ধন্যবাদ’ বলল মট্টহলাট্টি।  
‘ধন্যবাদ’ বলল জামঘান  াষাে বাট্টলকাট্টি।  
‘ওস্েলকাম গুড োলঘ। ততামা  বাট্টি ট্টনিে জামঘাট্টনস্ত নে’  
‘ট্টঠক। আম া সুইজা লযাস্ন্ড ।’ বলল, বাট্টলকাট্টি।  
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‘আট্টম ট্টমস্সস ট্টজনা তডানাল্ট। সাহাস্েয  জস্ন্য আপনাস্ক ধন্যবাদ। 
আপট্টন ট্টনিে জামঘান  াষা  াস্লা জাস্নন?’  

‘নামমাত্র জাট্টন। তস্ব শুস্নট্টে অস্নক। তাই পাথঘকযিা ধ স্ত পাট্ট ।’  
‘ধন্যবাদ।’ বস্ল আহমদ মুসা তসাজা হস্ে বসস্তই একিা ককঘশ শস্ব্দ 

চমস্ক উস্ঠ সামস্ন তাকাল। তদখল, ককট্টপস্ি  সামস্ন িেস্লি ও সাট্ট ঘস 
তকট্টবস্ন  মাঝখাস্ন কট্ট স্ডাস্   মুস্খ ট্ট  লবা  হাস্ত একজন দাাঁট্টিস্ে। বলস্ে 
তলাকট্টি ট্টচৎকা  কস্ । ‘ককট্টপি আম া দখল কস্  ট্টনস্েট্টে। তেন এখন 
আমাস্দ  ট্টনস্দঘস্শ চলস্ে। সস্ন্দহজনক তকউ ট্টকেু ক স্ল তখনই তাস্ক হতযা ক া 
হস্ব এবং ট্টবমান উট্টিস্ে তদো হস্ব।’  

তা  কথাগুস্লা বাজস্লা তেন মৃতযু র্ণ্টা  মত। আতস্ে  এক প্রবল তঢউ 
তখস্ল তেল ট্টবমাস্ন  তকট্টবস্ন। মুহূস্তঘ মানুস্ষ  তচহা া পাস্ল্ট তেল। মৃতযু  আতে 
তাস্দ  তচাখ-মখু তথস্ক ট্টঠকস্  পিস্ে।  

প্রাথট্টমক আতস্ে  প  সব তবাধেময হস্ল কান্না শুরু কস্  ট্টদল তকউ 
তকউ।  

আহমদ মুসা পাথস্   মত বস্স। তা  ট্টস্থ  দৃট্টি ট্ট  লবা ধা ী তলাকট্টি  
প্রট্টত ট্টনবদ্ধ। তলাকট্টি তেতাঙ্গ।   

পাস্শ  বাট্টলকা তজাস্সফাইন তকাঁস্দ উস্ঠট্টেল। আহমদ মুসা তসট্টদস্ক 
তাকাল। তা  মাথাে হাত বুট্টলস্ে বলল, ‘তকদনা।’  ে তনই। কাাঁদস্ল,  ে ক স্ল 
ও া আ ও সাহস পাে।’  

বাট্টলকাট্টি  মা’  তচহা া  ক্তশুন্য। পাথ  হস্ে তেস্ে  স্ে। তমস্েস্ক 
ট্টকেু বলা  শট্টক্তও তেন তা  তনই।  

আহমদ মুসা আবা  দৃট্টি তফ াল ট্ট  লবা ধা ী তলাকট্টি  ট্টদস্ক।  
তলাকট্টি  হাস্ত শুধু একট্টি ট্ট  লবা । অন্য হাতট্টি খাট্টল। আ  তলাকট্টি  

তদস্হ  েঠন, তচাখ-মুস্খ  তচহা া এবং দািাস্না   ংট্টে তদস্খ তাস্ক তকান 
প্রস্ফশনাল মস্ন হল না।  

হাইজযাকা  া কেজন? আপাতত দু’জন মস্ন হস্ে। একজন তস 
আস্ কজন ককট্টপস্ি। তদখস্ত হস্ব আ ও তলাক আস্ে ট্টকনা ওস্দ ।  
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তকন ও া ট্টবমান হাইজযাক ক ল? ট্টক দাবী ওস্দ ?  
আহমদ মুসা তদখল, ট্ট  লবা ধা ী তলাকট্টি, ট্টপেু হস্ি ককট্টপস্ি  ট্টদস্ক 

চস্ল তেল।   
অল্প পস্ ই ট্টফস্  এল। ট্টকন্তু তসই তলাকট্টি নে। আস্ কজন। তা  

হাস্তও ট্ট  লবা ।  
আহমদ মুসা বুঝল, এই তলাকট্টিই এতক্ষন ককট্টপস্ি পাইলিস্দ  

পাহা া ট্টদস্েস্ে। ট্টিতীে তলাকট্টি ট্টেস্ে এই দাট্টেত্ব তনো  প  তস তবট্ট স্ে 
এস্সস্ে।  

আহমদ মুসা  তকান সস্ন্দহ  ইল না, হাইজযাকা  া মাত্র দু’জন।  
তেস্ন  মাইস্িাস্ফান কথা বস্ল উঠল এ সমে। ককট্টপস্ি চস্ল োওো 

ট্টিতীে তলাকট্টি  েলা। বলল, ‘ দ্র মট্টহলা ও  দ্র মস্হাদেেন, তেন এবং তেস্ন  
সকল োত্রী আমাস্দ  পণবন্দী। তেন দট্টক্ষণ সুদাস্ন  জুবা ট্টবমান বন্দস্  লযান্ড 
ক স্ব। দট্টক্ষন সুদান তথস্ক খাতুঘম স কাস্   বসন্য প্রতযাহা  বা প্রতযাহাস্   
আন্তজঘাট্টতক অঙ্গীকা  না হওো পেঘন্ত ট্টবমান ও ট্টবমাস্ন  োত্রী আমাস্দ  পনবন্দী 
থাকস্ব। আম া ৪৮ র্ণ্টা সমে ট্টদস্েট্টে। এ  মস্ধয আমাস্দ  দাবী না মানস্ল 
োত্রী সস্মত তেন ধ্বংস ক া হস্ব। সুদান ট্টপপলস ট্টলবাস্ শন আট্টমঘ (SPLA) 
চাস্ে, তাস্দ  ন্যােয দাবী তমস্ন ট্টনস্ল োত্রীস্দ  জীবন বাাঁচাস্না হস্ব।’ কথা তথস্ম 
তেল।  

আহমদ মুসা  কাস্ে পট্ট কা  হস্ে তেল বযাপা িা।  
মুসট্টলম  াি সুদাস্ন  খৃিান ট্টবস্দ্রাহী গ্রুস্প  তেট্ট লা অংশ SPLA এই 

ট্টবমান ট্টি হাইজযাক কস্ স্ে। তা া চাস্ে সমগ্র দট্টক্ষন সুদান তথস্ক সুদান 
স কাস্   অথঘাৎ মুসট্টলম বসন্য প্রতযাহা  ক া তহাক। োস্ত তা া দট্টক্ষন সুদানস্ক 
ট্টবট্টেন্ন কস্  পৃথক খৃিান  াস্ি  পত্তন ক স্ত পাস্ ।  

সুদাস্ন  ট্টবস্দ্রাহী খৃিান গ্রুস্প  এই  ুট্টমকা এস্কবাস্ ই অন্যাে। সুদাস্ন 
মুসট্টলমস্দ  সংখযা শতক া ৮০  াস্ে ও তবশী। অবট্টশি মানুস্ষ  শতক া ৫ 
 াে খৃিান। এ াই তচিা ক স্ে তদস্শ  দট্টক্ষণাংশ তক ট্টবট্টেন্ন ক স্ত। এস্ক্ষস্ত্র 
SPLA-এ   ুট্টমকাই মুখয।  
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তসই  ুট্টমকা ই অংশ ট্টহস্সস্ব তা া আজ এক জর্ন্য পস্থ পা 
বাট্টিস্েস্ে। পনবন্দী কস্ স্ে প্রাে দু’শ না ী-পুরুষ ও ট্টশশুস্ক। তাস্দ  অসম্ভব 
দাবী ট্টনিে পূ ণ হবা  নে। সুত াং এই দু’শ মানুস্ষ  জীবন ট্টবপন্নই বলা োে।  

আহমদ মুসা আবা  তচাখ বুলাল পাস্শ  বাট্টলকা  ট্টদস্ক, তচাখ পিল 
তা  মাস্ে  ট্টদস্কও। তাস্দ  তচাস্খ-মুস্খ মৃতযু  পাণ্ডু তা।  

সকস্ল  একই অবস্থা।  
আহমদ মুসা ট্টসস্ি তহলান ট্টদস্ে তচাখ বুজল। ক ণীে ট্টক? অস্নক  কম 

ট্টচন্তা ট্ট ি জমাল তা  মস্ন।  
মাইস্িাস্ফাস্ন  মাধযস্ম ত স্স আসা তকাথাে তেদ নামল আহমদ মুসা  

ট্টচন্তাে।  
কে তথস্ক বুঝল, আস্ে  তলাকট্টিই কথা বলস্ে। তস বলট্টেল, একজন 

 দ্র মস্হাদে ট্টকংবা  দ্র মট্টহলাস্ক ককট্টপস্ি আসা  জস্ন্য আহ্বান ক ট্টে। তাস্ক 
গ্রাউন্ড কস্ন্ট্রাস্ল  সাস্থ োত্রীস্দ  পক্ষ তথস্ক আম া ো বলব তসই াস্ব কথা 
বলস্ত হস্ব। কথা তশষ ক া  পস্ ই চস্ল আসুন।‘’  

মাইস্িাস্ফাস্ন  কে তথস্ম তেল।  
চা ট্টদস্ক ট্টপনপতন নী বতা।  
সবাই এস্ক অপস্   ট্টদস্ক তাকাস্ে। কা ও উঠা  লক্ষন তনই।  
চা ট্টদস্ক একবা  তাট্টকস্ে আহমদ মুসা উস্ঠ দাাঁিাল। মস্ন মস্ন আল্লহ  

শুকট্ট ো আদাে ক ল আহমদ মুসা। হাইজযাকা স্দ  ট্টনকিবতঘী হবা  একিা 
সুস্োে আল্লাহ কস্  ট্টদস্লন।  

উস্ঠ দাাঁট্টিস্ে ককট্টপস্ি  ট্টদস্ক হাাঁিস্ত শুরু ক ল আহমদ মুসা।  
ককট্টপস্ি  সামস্ন িেস্লি ও সাট্ট ঘস তকট্টবস্ন  মাস্ঝ  কট্ট স্ডাস্   মুস্খ 

তে ট্ট  লবা ধা ী দাাঁট্টিস্েট্টেল, তস আহমদ মুসাস্ক তা  ট্টদস্ক ডাকল।  
োত্রীস্দ  সবা  উস্িে দৃট্টি আহমদ মুসা  ট্টদস্ক।  
আহমদ মুসা ট্টেস্ে তা  সামস্ন দাাঁিাল।  
‘দু হাত উপস্  তুলনু।’ ককঘশ কস্ে তলাকট্টি বলল।  
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আহমদ মুসা কনুই ত স্ে দু’হাত উপস্  তুলল। তাস্ত কনুই পেঘন্ত দু’বাহু 
কাাঁস্ধ  সমান্ত াস্ল থাকল।  

তলাকট্টি ডান হাস্ত ট্ট  লবা  ধস্  অন্য হাত ট্টদস্ে আহমদ মুসাস্ক সাচঘ 
ক স্ত লােল। সম্ভবত তস ট্টনট্টিত হস্ত চাে আহমদ মুসা  কাস্ে তকান অস্ত্র তনই।  

সুস্োস্ে  অস্পক্ষাে ট্টেল আহমদ মুসা।  
সাচঘ ক া  জস্ন্য তলাকট্টি েখন তা  মাথািা ট্টকেুিা ট্টনস্চ  ট্টদস্ক 

বাাঁট্টকস্েট্টেল, তখট্টন আহমদ মুসা  বাম হাত তলাকট্টি  ট্ট  লবা  ধ া হাতট্টি বাম 
পাস্শ তঠস্ল ট্টদল এবং সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই ডান হাতট্টি  প্রচণ্ড কা াত ট্টদস্ে আর্াত ক ল 
তলাকট্টি  কাস্ন  ট্টনস্চ  ন ম োেোিাে।  

হাত তথস্ক ট্ট  লবা  পস্ি তেল তলাকট্টি । তা প  দু’একবা  িস্ল 
উস্ঠ সংো হাট্ট স্ে পস্ি তেল তেস্ন  তমস্ঝে।    

আহমদ মুসা দ্রুত ট্ট  লবা ট্টি হাস্ত তুস্ল ট্টনস্ে মুহূস্তঘ  জস্ন্য োত্রীস্দ  
ট্টদস্ক ট্টফস্  দাাঁট্টিস্ে তজঘনী তঠাাঁস্ি তঠট্টকস্ে ইংট্টেস্ত সবাইস্ক নী ব থাকস্ত বস্ল 
ট্ট  লবা িা পস্কস্ি তফস্ল স্বা াট্টবক েট্টতস্ত এগুল ককট্টপস্ি  ট্টদস্ক।  

োত্রীস্দ  তখন োসরুদ্ধক  অবস্থা। আহমদ মুসা পাস্শ  ট্টসস্ি  
তজাস্সফাইস্ন  মা মট্টহলাট্টি  স্ে দু’হাত ট্টদস্ে মুখ তঢস্কস্ে। এো  তহাস্টস ও 
সাট্ট ঘস মযান া তে তেখাস্ন দাাঁট্টিস্েট্টেল, বস্স পস্িস্ে তেস্ন  তমস্ঝস্ত।  

আহমদ মুসা ককট্টপস্ি  দ জা তঠস্ল ত তস্  ঢুকল।  
পাইলস্ি  মাথাে ট্ট  লবাস্   নল তঠট্টকস্ে দাাঁট্টিস্ে থাকা তলাকট্টি মাথা 

র্ুট্ট স্ে তপেস্ন তাকাল। বলল, ‘আসুন, অেযা লযাস্স কথা বলুন। একট্টিই কথা 
বলস্বন, জুবা ট্টবমানবন্দস্  নামস্ত না ট্টদস্ল ও া ট্টবমান ধ্বংস কস্  তদস্ব। 
সুত াং দু’শ মানুস্ষ  স্বাস্থঘ ট্টবমানস্ক জুবা ট্টবমানবন্দস্  নামস্ত তদো  অনুস্ াধ 
ক ট্টে।’  

বস্ল তস নস্ি উঠল আহমদ মুসাস্ক এগুবা  জােো কস্  তদবা  জন্য। 
তা  ট্ট  লবা  ধ া হাতিা সস্  ট্টেস্েট্টেল পাইলস্ি  মাথা তথস্ক।  

আহমদ মুসা এ সুস্োে হাতো া ক ল না। ডান হাত ট্টদস্ে তলাকট্টি  
ট্ট  লবা  ধ া ডান হাস্ত আর্াত ক ল এবং তসই সাস্থ সাস্থই বাম হাস্ত বাম 
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পস্কি তথস্ক ট্ট  লবা  তব  কস্  এস্কবাস্  তলাকট্টি  মাথাে তঠট্টকস্ে গুলী 
ক ল।  

তচাস্খ  পলস্ক র্স্ি তেল র্িনা।   
তেখাস্ন দাাঁট্টিস্েট্টেল, তসখাস্নই লাশ হস্ে পস্ি তেল হাইজযাকাস্   

তদহ।  
র্িনা  আকট্টস্মকতাে পাইলি দু’জন ট্টবমূঢ় হে পস্িট্টেল। সট্টম্বত ট্টফস্  

তপস্ে তা া ট্টচৎকা  কস্  ধন্যবাদ জানাল আহমদ মুসাস্ক।  
এ সমে এো  তহাস্টস এবং িু াও এস্স দাাঁট্টিস্েট্টেল। তা াও আনস্ন্দ 

ট্টচৎকা  কস্  উঠল।  
কস্েকজন েুস্ি তেল োত্রীস্দ  কাস্ে। ট্টচৎকা  কস্  তা া তর্াষণা ক ল, 

‘োত্রী েুবকট্টি হাইজযাকা স্ক হতযা কস্  ট্টবমানস্ক মুক্ত কস্ স্ে, মুক্ত কস্ স্ে।’   
সকল োত্রীও আনস্ন্দ ট্টচৎকা  কস্  উঠল। সমস্বত কস্ে ইে স্ক 

ধন্যবাদ ট্টদল।  
আহমদ মুসা তবট্ট স্ে এল ককট্টপি তথস্ক। তাস্ক ট্টর্স্  ট্টেল এো  

তহাস্টস ও িু া।  
এ সমে তকট্টবন মাইস্িাস্ফাস্ন ধ্বট্টনত হল কযাস্েস্ন  কে। বলল, ‘ দ্র 

মট্টহলা ও  দ্র মস্হাদেেণ ইে স্ক ধন্যবাদ একজন েুবস্ক  অসীম সাহট্টসকতাে 
ট্টবমান মুক্ত হস্েস্ে। েুবকট্টি একজন হাইজযাকা স্ক প া ুত এবং অন্যজনস্ক 
হতযা কস্  ট্টবমান ও োত্রীস্দ স্ক মুক্ত কস্ স্েন। তাস্ক অস্শষ ধন্যবাদ। এখন 
ট্টবমান তা  রুস্ি ট্টফস্  এস্সস্ে এবং েন্তস্বয  ট্টদস্ক এট্টেস্ে োস্ে। সকস্ল  োত্রা 
শু  তহাক।’  

োত্রী া সবাই উস্ঠ দাাঁট্টিস্ে হাত তনস্ি নানা াস্ব আহমদ মুসাস্ক 
কৃতেতা জানাস্ে।  

খুবই ট্টবব্রত তবাধ ক ল আহমদ মুসা। তা  ট্টসস্ি  সামস্ন এস্স দু’হাত 
তুস্ল সবা  দৃট্টি আকষঘস্ণ  তচিা কস্  বলল, ‘ দ্র মট্টহলা ও  দ্র মস্হাদেেণ, 
অনুগ্রহ কস্  আমাস্ক লজ্জা তদস্বন না। আট্টম বি ট্টকংবা অস্বা াট্টবক ট্টকেু কট্ট ট্টন। 
আপনা াও এট্টেস্ে তেস্ল এিাই ক স্তন। সকলস্ক ধন্যবাদ।’  
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ট্টসস্ি বস্স পিল আহমদ মুসা।  
আহমদ মুসা বসস্তই বাট্টলকাট্টি বলল, ‘ধন্যবাদ আপনাস্ক। আপনা  

খুব সাহস। দু’জন হাইজযাকা  তমস্ স্েন।’  
‘মানুষ মা া ট্টক  াল?’  
ও া ততা  াল মানুষ নে।’  
‘ও া মানুষ ট্টঠকই, তস্ব ওস্দ  কাজ  াল নে।’  
বাট্টলকাট্টি তৎক্ষণাৎ ট্টকেু বলল না। তবাধ হে কথা খুাঁজট্টেল।  
এই ফাাঁস্ক বাট্টলকাট্টি  মা বস্ল উঠল, ‘মাফ ক স্বন, আপনাস্ক 

কংগ্রাচুস্লশন।’ বস্ল একিু তথস্ম আবা  তস বলল, ‘কাজ খা াপ হস্ল মানুষও 
খা াপ হে নাট্টক?’  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ট্টঠক। তস্ব পাপ এবং পাপী এক ট্টজট্টনস 
নে।’  

‘কা ণ।’  
‘কা ণ পাপ সব সমস্েই খা াপ। ট্টকন্তু পাপী সব সমে খা াপ থাস্ক না, 

তস  ালও হস্ে তেস্ত পাস্ ।’  
মট্টহলা কথা বলল না উত্তস্ । তা  তচাস্খ-মুস্খ ট্টবস্মে। একিু সমে ট্টনস্ে 

বলল, ‘আপট্টন ট্টম...।’  
‘আব্দুল্লাহ।’  
‘ট্টমুঃ আব্দুল্লাহ, আপট্টন ট্টক তপশাে ট্টশক্ষক?’  
‘পাসস্পাস্িঘ পট্ট কা  উস্ল্লখ আস্ে, আট্টম সাংবাট্টদক। ট্টশক্ষক হওো  

কথা বলস্েন তকন?’  
‘আপট্টন তে তত্ত্বকথা বস্লস্েন, তা একজন ট্টশক্ষস্ক  মুস্খই মানাে।’   
একিু তথস্মই মট্টহলাট্টি আবা  শুরু ক ল, তস োক। আপনাস্ক আবাস্ া 

ধন্যবাদ। আপট্টন ো কস্ স্েন, তকান প্রশংসা ট্টদস্েই তা  ঋণ তশাধ হস্ব না। 
আমা  ট্টবোস এো  লাইন্স কতৃঘপক্ষ আপনা  অমুলয কাস্জ  ট্টবষেিা ট্টবস্বচনা 
ক স্ব।  

কথা আ  সামস্ন এগুস্লা না।  
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তট্র তঠস্ল নাস্তা ট্টনস্ে এস্স দাাঁিাল এো  তহাস্টস া।  
আহমদ মুসা নস্ি-চস্ি বসল।   
‘স্যা  লাইন্স োত্রীস্দ  ট্টবস্শষ শুস্ ো ট্টিে স ব াহ ক স্ে’  
‘ধন্যবাদ আট্টম ট্টিে কট্ট না।’  
‘আপট্টন মদ খান না, ট্টকন্তু অন্য তকান ধ স্ন  সফি ট্টিেস ট্টকংবা তকান 

ধ স্ন  জুস আপট্টন পেন্দ ক স্বন?’ একজন এো  তহাস্টস মাথা নুইস্ে অতযন্ত 
সম্মাস্ন  সাস্থ ট্টজস্েশ ক ল।  

আহমদ মুসা একিু হাসল। সমস্ে  পট্ট বতঘস্ন তস এখন স্যা  হস্ে 
তেস্ে। বলল, ‘ধন্যবাদ। নাস্তা  সাস্থ ঠাণ্ডা পাট্টন আ  ট্টকেু নে।’  

নাস্তা পট্ট স্বট্টশত হস্লা।  
আহমদ মুসা ট্টবট্টস্মত হস্লা, মট্টহলাট্টি মদ ট্টনল না। তস এবং বাট্টলকা 

দু’জস্নই তকাক তখল।  
‘মাফ ক স্বন মযাডাম, আট্টম অসুট্টবধা ক লাম ট্টক?’ সপ্রট্ট ত কস্ে বলল 

আহমদ মুসা মট্টহলাট্টিস্ক।  
‘না না। আট্টম ব ং আনট্টন্দত তে, একজন  াল মানুষস্ক সম্মান তদখাস্ত 

মদ না খাওো  এই র্িনা আমা  ট্টচ  ট্টদন মস্ন থাকস্ব।’  
আহমদ মুসা এ প্রসংে এট্টিস্ে বলল, ‘মযাডাম, একিা প্রশ্ন আট্টম 

ট্টজস্েস ক স্ত পাট্ট ?’  
‘অবশ্যই।’  
‘আপনা  তকাথাে দু’একিা রুশ শব্দ আসস্ে তকন?’  
‘ও’ বস্ল মট্টহলাট্টি হাসল। বলল, আমা  স্বামী একজন কূিনীট্টতক। 

দীর্ঘট্টদন ট্টতট্টন মস্স্কাস্ত সুইজা লযাস্ন্ড  কুিনীট্টতক ট্টেস্লন। আম া তা  সাস্থ 
ট্টেলাম। রুশ  াষাে অনুপ্রস্বশ তা ই ফল বলস্ত পাস্ ন।’  

কথা তশষ কস্ ই মট্টহলাট্টি আবা  বলল, ‘আপট্টন রুশ  াষাও জাস্নন 
তদখট্টে।’  

‘ট্টকেু জাট্টন।’  
নাস্তা  প  এল ট্টবশ্রাম পবঘ।  
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আস্লা ট্টনস্  তেল।  
আবো অন্ধকাস্  তঢস্ক তেল তকট্টবন।  
আহমদ মুসা পাস্শ  বাট্টলকা তজাস্সফাইনস্ক ‘গুড নাইি গুড োলঘ’ বস্ল 

ট্টসস্ি ো এট্টলস্ে ট্টদল।  
তচাখ দুট্টি তা  ধীস্  ধীস্  বুস্জ এল।  
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৩  
আহমদ মুসা  সামস্ন বি একট্টি তিট্টবল। তিট্টবস্ল  ট্টতন ট্টদক ট্টর্স্  

আ ও চা জন।  
তজস্ন াে ওোডঘ ট্টনউজ এস্জন্সী (WNA)-এ  অট্টফস।  
আহমদ মুসা এস্স তজস্ন া  একট্টি িুযট্ট ট বাংস্লাস্ত উস্ঠস্ে।  
WNA এবং FWTV-এ  সবাই তাস্ক তাস্দ  তেট হাউস্জ ওঠা  

জস্ন্য অনুস্ াধ কস্ ট্টেল। ট্টকন্তু আহমদ মুসা এ দু’ট্টি সংস্থা তথস্ক ট্টবট্টেন্ন থাকা 
ট্টঠক মস্ন কস্ ট্টেল। সম্পূণঘ তৃতীে অবস্থাস্ন তথস্ক তস র্িনা  উপ  দৃট্টি  াখস্ত 
চাে।  

আহমদ মুসা  সামস্ন বস্সট্টেল WNA এবং FWTV-এ  তচো মযান 
এবং সংস্থা দু’ট্টি  চীফ এট্টডি ।  

খুব অট্ট ট্টনস্বশ সহকাস্  আহমদ মুসা কােজগুস্লা  উপ  নজ  
বুলাট্টেল।  

কােজগুট্টল দু’ট্টি সংস্থা   হস্যজনক মৃতযু  তপািমস্িঘম ট্ট স্পািঘ 
লযাবস্ িট্ট  প ীক্ষা  ট্ট স্পািঘ এবং পুট্টলশ ট্ট স্পািঘ।  

তপািমস্িঘম ট্ট স্পাস্িঘ মৃতযু  কা ণ ট্টহস্সস্ব তবদনাহীন ও েেনাহীন এ 
ধ স্ন  ট্টবস্ষ  প্র াস্ব  কথা উস্ল্লখ কস্ স্ে। বস্লস্ে, ঐ ট্টবষ তদস্হ প্রস্বস্শ  
ট্টতন র্ণ্টা  মস্ধয মৃতযু র্স্িস্ে। মৃত তদস্হ  বযাপক প ীক্ষা কস্  তেখান তথস্ক 
ট্টবষ তোিা তদস্হ েট্টিস্ে পস্িস্ে, তসই উৎস্স ট্টেস্ে মযাস্িা-মাইস্িাস্কট্টপক 
প ীক্ষাে অতযন্ত সুক্ষ আর্াত পাওো তেস্ে, ো সুক্ষ ও জীবন্ত ট্টকেু  আর্াস্ত সৃট্টি।  

আ  লযাবস্ িট্ট  প ীক্ষাে ট্টবষেট্টিস্ক ট্টবস্শষ ধ স্ন  ট্টসট্টস মাট্টে  ট্টবষ 
বস্ল ট্টচট্টহ্নত হস্েস্ে। লযাবস্ িট্ট  ট্ট স্পাস্িঘও ট্টবস্ষ  প্রকৃট্টত তক তবদনাহীন, 
েেনাহীন বস্ল ট্টচট্টহ্নত ক া হস্েস্ে।  
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ট্টবস্ষ  এই প্রকৃট্টত  কথা পিস্ত ট্টেস্ে হঠাৎ আহমদ মুসা  মস্ন একিা 
ট্টচন্তা ট্টঝট্টলক ট্টদস্ে উঠল। পৃট্টথবী  ট্টবষাক্ততম প্রানী ‘বক্স তজট্টলট্টফশ’-এ  ট্টবষও 
তবদনাহীন, েেনাহীন! এ ট্টবস্ষ  তকান কা সাজী ট্টক আস্ে এই মমঘাট্টন্তক মৃতযু  
র্িনাবলী  মস্ধয। ট্টকন্তু প ক্ষস্নই ট্টচন্তা জােল আহমদ মুসা  মস্ন, লযাবস্ িট্ট  
ততা ট্টবষস্ক ট্টসট্টস মাট্টে  বস্ল ট্টচট্টহ্নত কস্ স্ে। তাোিা বক্স তজট্টলট্টফস্শ  ট্টবস্ষ 
ততা মাত্র কস্েক ট্টমট্টনি আিাস্ন্তই মৃতযু হে। ট্টচন্তা  তকান তখই ট্টমলল না আহমদ 
মুসা  কাস্ে।  

আহমদ মুসা কােজগুস্লা তথস্ক তচাখ উট্টঠস্ে তচোস্  তহলান ট্টদল। তচাখ 
দু’ট্টি বুস্জ এল তা । তেন ে ী  ট্টচন্তাে ডুস্ব তেল আহমদ মুসা।  

-ট্টক  াবস্েন, ট্টমুঃ আহমদ মুসা? বলল, FWTVএ  তচো মযান ট্টব, 
জা ট্টমস(বাস্ক  জা ট্টমস)।  

- াবট্টে ট্টকন্তু তকান ট্টকনা া পাট্টেনা। বলল, আহমদ মুসা।  
-কােজপত্র তদস্খ ট্টক বুঝস্লন? বলল, WNAএ  তচো মযান ট্টজ, েস্িফ 

(জামাল েস্িফ)।  
-কােজ পত্র তথস্ক তদখা োস্ে পট্ট কা  অজানা এক ধ স্ন  ট্টসট্টস 

মাট্টে  কামি তথস্ক উদ্ভুত ট্টবস্ষ তাস্দ  মৃতযু হস্েস্ে!  
-সবা ই তাই ট্টবোস। বলল, ট্টমুঃ জা ট্টমস।  
-আপনা া ট্টক মস্ন ক স্েন?  
-পুট্টলশ এবং ট্টবোনীস্দ  এই বযাখযা তমস্ন না তনবা  তপেস্ন তকান েুট্টক্ত 

আম া পাট্টেনা। বলল, ট্টমুঃ জা ট্টমস।  
‘ট্টকন্তু মাট্টে শুধু WNA এবং FWTV এই দুই প্রট্টতিাস্ন আিমন 

চালাস্ে তকন?’ বলল, আহমদ মুসা।  
-এিাই আমাস্দ  কাস্ে  হস্য। এই  হস্স্য  তকান সমাধান আম া 

পাট্টে না। বলল, ট্টমুঃ েস্িফ।  
-পুট্টলস্শ  বক্তবয ট্টক এ বযাপাস্ ? বলল, আহমদ মুসা।  
-পুট্টলশ এস্ক ‘তকা-ইট্টন্সস্ডন্স’ বলস্ে এবং সস্ন্দহ ক স্ে তে এই দুই 

প্রট্টতিাস্ন  তকাথাও ট্টসট্টস মাট্টে এস্স বাসা তবাঁস্ধস্ে। তা া বলস্ে, তেস্হতু েুট্টিস্ত 
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থাকা কা ও মৃতুয এ পেঘন্ত র্স্িট্টন এবং ো া মস্ স্ে, তা া সবাই অট্টফস তথস্ক 
োবা  ট্টনট্টদঘি সমে পস্ , সুত াং অট্টফস্সই তা া ট্টসট্টস মাট্টে  কামি তখস্েস্ে। 
বলল, ট্টমুঃ জা ট্টমস।  

-তা  মাস্ন সস্ন্দহ ক স্ে আপনাস্দ  উপ ?  
‘কতকিা তাই।’ বলল, ট্টমুঃ েস্িফ।  
আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ ট্টকেু বলল না। তচাখ বুস্জ আবা  তচোস্  ো 

এট্টলস্ে ট্টদল।  
তিট্টবল ট্টর্স্  অন্যান্য সকস্ল। সকস্ল  মাথা ট্টনচু।  াবস্ে সবাই।  
অল্পক্ষণ প আহমদ মুসা তসাজা হস্ে বসল। বলল, ‘আমা  কাস্ে 

মৃতযুগুস্লা  চাইস্ত সবগুস্লা র্িনা এই দুই প্রট্টতিাস্ন র্িা  বযাপা িাই তবশী 
ট্টবস্মেক । এই  হস্স্য  সমাধান হস্ল মৃতযু  হস্স্য ও সমাধান হস্ে োস্ব।’  

-তা  মাস্ন মৃতযুগুস্লা এই দুই প্রট্টতিাস্ন র্িা  মস্ধযই বি  হস্য লুট্টকস্ে 
আস্ে বস্ল আপট্টন মস্ন ক স্েন? বলল, ট্টমুঃ েস্িফ।  

-হ্াাঁ তাই। আট্টম এস্ক তকা-ইট্টন্সস্ডন্স বস্ল মস্ন কট্ট না।  
-তা  মাস্ন এস্ক পট্ট কট্টল্পত বস্ল মস্ন কস্ ন? বলল, ট্টমুঃ েস্িফ।  
-তাই মস্ন কট্ট ।  
-তা  মাস্ন তকউ উস্যযশ্যমুলক র্িনাগুস্লা র্িাস্ে? বলল, ট্টমুঃ েস্িফ।  
ট্টমুঃ েস্িফ, ট্টমুঃ জা ট্টমস এবং wna-এ  চীফ এট্টডি  হাসান 

আলবাস্তঘা- সকস্ল ই মুখ  স্ে ফযাকাস্শ হস্ে তেল। তাস্দ  তচাস্খ-মুস্খ ফসু্ি 
উঠল আতংক।  

-ট্টকন্তু মৃতযুগুস্লা  কা ণ েট্টদ ট্টবষাক্ত ট্টসট্টস মাট্টে  কামি হে, তাহস্ল 
এিা পট্ট কট্টল্পত হওো ট্টক াস্ব সম্ভব? শুকস্না কস্ে বলল, হাসান আলবাস্তঘা।  

-এ  হস্স্য  সমাধান আমা  কাস্ে তনই, তস্ব আমা  মন এ বযাপাস্  
ট্টিধাহীন তে, র্িনাগুস্লা পট্ট কট্টল্পত। আহমদ মুসা বলল।  

ট্টমুঃ জামাল েস্িস্ফ  তসলুলা  তিট্টলস্ফান সংস্কত ট্টদস্ে উঠল।  
তিট্টলস্ফান ধ ল ট্টমুঃ েস্িফ।  
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ওপাস্   ট্টকেু কথা শুস্নই ‘ট্টক বলে তুট্টম’ বস্ল প্রাে ট্টচৎকা  কস্  উঠল 
ট্টমুঃ জা ট্টমস। তা  তচাখ-মুখ মৃস্ত  মত পান্ডু  হস্ে উঠল মুহূস্তঘ।  

সবশুস্ন তিট্টলস্ফান তলাজ কস্  গুট্টিস্ে ত স্খ দু’হাস্ত মাথা তচস্প ধস্  
বলল, ‘আমাস্দ  এযাস্সাট্টসস্েি এট্টডি  ওম  ফাট্টডঘস্নন্ড তমো  একই  াস্ব 
মা া তেস্ে।’ বস্ল কান্নাে ত স্ে পিল ট্টমুঃ েস্িফ।  

তেন বজ্রপাত হল তিট্টবলিা  উপ । পাথস্   মত ট্টস্থ  দৃট্টি শুস্ন্য ট্টনবদ্ধ।  
কথা বলল আহমদ মুসা, ‘তকাথাে তা  মৃতযু হস্েস্ে?’  
-তা  বাট্টিস্ত। বলল, ট্টমুঃ েস্িফ।  
-ক’িাে?  
- াত ১১ িাে। সস্ন্ধয ৭ িাে অট্টফস তথস্ক তফস্ ।  
একিু তথস্মই ট্টমুঃ েস্িফ বলল, ‘শুনলাম স কাস্   স্ব াি মেনালে 

WNA কস্েকট্টদন বন্ধ  াখা  অনুস্ াধ কস্ স্ে।’  
ভ্রু কুট্টঞ্চত হল আহমদ মুসা । বলল, ‘কখন তা া এ অনুস্ াধ কস্ স্ে?’  
‘মৃতযু  খব  তা া পাবা  সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই। আট্টম তিট্টলস্ফান পাবা  একি ু

আস্েই একিা ফযাক্স তমস্সজ এস্সস্ে স্ব াি মেনালে তথস্ক।’  
ট্টমুঃ জা ট্টমস্স  কথা তশষ হস্তই ট্টমুঃ জা ট্টমস-এ  ট্টপ,এ কক্ষট্টি  

দ জাে এস্স দাাঁিাল। অনুমট্টত চাইল কস্ক্ষ প্রস্বস্শ । তা  হাস্ত এক খন্ড 
কােজ।  

ট্টমুঃ জা ট্টমস তাস্ক ডাকল।  
তস এস্স কােজখন্ডট্টি ট্টমুঃ জা ট্টমস্স  হাস্ত তুস্ল ট্টদল।  
ট্টমুঃ জা ট্টমস তাস্ত দ্রুত তচাখ বুলাল। তা প  কােজ খণ্ডট্টি তুস্ল ট্টদল 

আহমদ মুসা  হাস্ত। আহমদ মুসা তদখল স্ব াি মেনালস্ে  পক্ষ তথস্ক ট্টচট্টঠিা 
ট্টলস্খস্েন তজস্ন া  পুট্টলশ কট্টমশনা । পিল আহমদ মুসা। ো  সা াংশ হল 
“র্িনাবলী তথস্ক তদখা োস্ে ট্টসট্টস মাট্টে  আিমন WNA এবং FWTV এই 
দুই অট্টফসস্ক তকন্দ্র কস্ ই সংর্ট্টিত হস্ে। আজও আস্ কট্টি মমঘাট্টন্তক র্িনা 
র্স্িস্ে। সুত াং দুট্টি প্রট্টতিাস্ন  কমঘ ত তলাকস্দ  ট্টন াপত্তা  স্বাস্থঘ অট্টফস দু’ট্টি 
সামট্টেক াস্ব বন্ধ  াখা উট্টচত বস্ল মস্ন ক ট্টে। আশা কট্ট  আপনা াও একমত 
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হস্বন। পুট্টলশ র্িনাবলী  তদন্ত ক স্ে। আশা ক া হস্ে শীঘ্রই  হস্স্য  ট্টকনা া 
ক া োস্ব”।  

আহমদ মুসা ট্টচট্টঠট্টি ট্টমুঃ েস্িস্ফ  হাস্ত তুস্ল ট্টদস্ে বলল, ‘তদখুন, 
সম্ভবত এই ট্টচট্টঠিা আপনা াও তপস্েস্েন।’   

ট্টমুঃ েস্িফ ট্টচট্টঠিা পিল। পিল WNA এবং FWTVএ  দুই চীফ 
এট্টডি ও।  

-ট্টচট্টঠ তদস্খস্েন, এখন বলুন ক ণীে ট্টক? বলল, ট্টমুঃল েস্িফ।  
-আপনা া ট্টক ক স্ত চান?  
ট্টমুঃ েস্িফ ট্টমুঃ জা ট্টমস্স  ট্টদস্ক একবা  চাইল। তা প  একিু  াবল। 

বলল ধীস্  ধীস্ , ‘পুট্টলশ কট্টমশনা  তে েুট্টক্ত ট্টদস্েস্েন তা  সাস্থ আট্টম একমত। 
সামট্টেক বন্ধ কস্  ট্টদস্ে েট্টদ এই ধ স্ন  মমঘাট্টন্তক মৃতযু এিাস্না োে, তাহস্ল বন্ধ 
ক াই প্রস্োজন।’  

আহমদ মুসা তাকাল ট্টমুঃ জা ট্টমস্স  ট্টদস্ক।  
ট্টমুঃ জা ট্টমসও  াবট্টেল। বলল, ‘আমা ও মত তাই, কমঘ ত 

তলাকজনস্দ  ট্টন াপত্তাস্কই আমাস্দ  অগ্রাট্টধকা  ট্টদস্ত হস্ব।’  
‘সাংবাট্টদক কমঘচা ীস্দ  মত ট্টক হস্ব?’ ট্টজস্েস ক ল আহমদ মুসা।  
‘এ ধ স্ন  ট্টসদ্ধান্ত অগ্রহনস্োেয হস্লও ট্টবস্শষ অবস্থাে সামট্টেক  াস্ব 

সাংবাট্টদক কমঘচা ী া তা তমস্ন ট্টনস্ত পাস্ । কা ণ সংকস্ি  তকান ট্ট স্মািঘ তাস্দ  
হাস্ত তনই।’ বলল, হাসান আলবাস্তঘা, WNA-এ  চীফ এট্টডি ।   

আহমদ মুসা  মুস্খ এক িুকস্ া হাট্টস ফুস্ি উঠল। ট্টকন্তু প ক্ষস্নই েম্ভী  
হস্ে উঠল তা  মুখ। বলল, ‘আ  পুট্টলস্শ  এ অনুস্ াধ উস্পক্ষা কস্  েট্টদ 
প্রট্টতিান তখালা  াখা হে, তাহস্ল সাংবাট্টদক কমঘচা ী া কাজ ক স্ব ট্টক?’   

ও া চা জনই নী ব। একিু প  মুখ খুলল FWTV-এ  চীফ এট্টডি  
কামাল কন াও। বলল, ‘কাজ তা া অবশ্যই ক স্ব, ট্টকন্তু এতবি ঝুাঁট্টক তনো 
আমাস্দ  ট্টঠক হস্ব না। ট্টবস্শষ কস্  পুট্টলস্শ  অনুস্ াস্ধ  প ।’  
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আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ কথা বলল না। একিু প  ধীস্  ধীস্  বলল 
আহমদ মুসা, ‘আপনাস্দ  কথাে েুট্টক্ত আস্ে, ট্টকন্তু আট্টম  াবট্টে, প্রট্টতিান দু’তিা 
বন্ধ কস্  ট্টদস্ল শত্রু  উস্যশ্য সফল হস্ে োে, তাস্দ  ব ং সাহােযই ক া হে।’  

‘ট্টক াস্ব? শত্রু তক?’ প্রাে সস্ঙ্গ সস্ঙ্গ বস্ল উঠল ট্টমুঃ েস্িফ এবং ট্টমুঃ 
জা ট্টমস।  

-শত্রু  নাম পট্ট চেস্ক এখনও আট্টম ট্টচট্টহ্নত ক স্ত পাট্ট ট্টন। তস্ব আট্টম 
ট্টনট্টিত, এ দু’ট্টি সংবাদ মাধযম োস্দ  কাস্েমী স্বাস্থঘ আর্াত ট্টদস্ে, তাস্দ ই 
তকউ এই শত্রু। তা া চাস্ে এ দু’ট্টি সংবাদ মাধযম বন্ধ হস্ে োক। এই 
হতযাকান্ডগুস্লা মস্ন হস্ে তসই লস্ক্ষযই। বলল, আহমদ মুসা।  

‘এই মৃতযুগুস্লাস্ক আপট্টন হতযাকাণ্ড মস্ন কস্ ন? সট্টতযই আপট্টন মস্ন 
কস্ ন তে, আমাস্দ  দুট্টি প্রট্টতিান বন্ধ ক া  জস্ন্য তকউ হতযাকান্ড র্িাস্ে?’ 
দু’ট্টি তচাখ কপাস্ল তুস্ল বলল ট্টমুঃ েস্িফ।  

অন্য সবা ই তচাস্খ ফুস্ি উস্ঠস্ে নতুন আতংস্ক  োপ।  
‘আট্টম জাট্টন, আপনা া ট্টসট্টস মাট্টে তপাস্ষন না। তাহস্ল এই দুই 

প্রট্টতিাস্ন  তলাক তথাকট্টথত ট্টসট্টস মাট্টে  কামস্ি ম স্ব তকন? আট্টম মস্ন কট্ট  
ট্টসট্টস মাট্টে এই দুট্টি সংবাদ মাধযস্ম  শত্রু নে। তাহস্ল তা া এ দু’ট্টি প্রট্টতিাস্ন  
উপ  চিাও হস্ব তকন? সুত াং ট্টসট্টস মাট্টে তহাক বা অন্য ট্টকেু- এস্দ স্ক তকউ 
বযবহা  ক স্ে এ দু’ট্টি প্রট্টতিাস্ন  ট্টবরুস্দ্ধ।’ আহমদ মুসা বলল।  

সবাই নী ব। সবা  তচাস্খ ট্টবস্মে।  
নী বতা  ােল ট্টমুঃ জা ট্টমস। বলল, ‘আম া এ াস্ব ততা ট্টচন্তা কট্ট ট্টন। 

এখন মস্ন হস্ে আপনা  কথা ট্টঠক।’  
‘আমা ও এ কমই মস্ন হস্ে। তস্ব তস  কম ট্টকেু েট্টদ হে, তাহস্ল 

হতযাকান্ড এ াস্ব র্িস্ব তকন?’  
‘তসিা আট্টম জাট্টননা। তস্ব আমা  মস্ন হে, হতযাকা ী া  হস্য সৃট্টি 

কস্  আিাস্ল থাকস্ত চাে।’ বললআহমদ মুসা।  
সবাই আবা  নী ব। সবাই  াবস্ে।  
সবা  তচাস্খ-মুস্খ উস্িে-আতংস্ক  োপ।  
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-আম া এখন ট্টক ক ব? পুট্টলশস্ক ট্টক এসব কথা আম া বলব?   
‘পুট্টলশ ট্টক ক স্ব? তা া  হস্য উদর্ািস্ন  ততা তচিা ক স্েই। বািট্টত 

তকান সাহােয তাস্দ  কাস্ে পাওো োস্ব বস্ল মস্ন হেনা। তা া ব ং আস্ া তবশী 
কস্  সামট্টেক াস্ব প্রট্টতিান দু’ট্টি বন্ধ ক া  পস্ক্ষ েুট্টক্ত তদস্ব।’  

‘তাহস্ল আমাস্দ  এখন ট্টক ক ণীে?’  
‘প্রট্টতিান দু’ট্টি তখালা থাকস্ব। তে াস্ব কাজ চলট্টেল তস াস্ব কাজ 

চলস্ব।’  
‘ট্টকন্তু আবা  েট্টদ ট্টকেু র্স্ি?’ বলল, ট্টমুঃ েস্িফ।  
-ট্টকন্তু বন্ধ ক স্ল আ  তখালা  সাহস পাওো োস্বনা। কা ণ তখালা  প  

আবা  হতযাকান্ড শুরু হস্ব, এ  ে সব সমে তািা কস্  ট্টফ স্ব। আ  তস  ে 
উস্পক্ষা কস্  খুলস্লও আবা  তসই হতযাকান্ডই শুরু হস্ত পাস্ । তাোিা 
প্রট্টতিান বন্ধ কস্   হস্স্য  উস্মাচন ক া োস্ব না, শত্রু  পট্ট চে অজানাই তথস্ক 
োস্ব।  

‘আল্লাহ  হাজা  শুকট্ট ো। আপনা  কথাগুস্লা বদববাণী  মত মস্ন 
হস্ে। আম া জীবন ট্টদস্ে হস্লও প্রট্টতিান দু’তিাখুস্ল  াখস্বা।’ আস্বের্ন কস্ে 
বলল হাসান আলবাস্তঘা।  

আলবাস্তঘা থামস্তই WNA-এ  তচো মযান জামাল েস্িফ এবং 
FWTV-এ  তচো মযান বাস্ক  জা ট্টমস এক সস্ঙ্গ বস্ল উঠল, ‘আলবাস্তঘা  
সাস্থ আম া একমত। আমাস্দ  জীবস্ন  তচস্ে মুলযবান সংবাদ সংস্থা দু’ট্টিস্ক 
আম া বন্ধ হস্ত তদবনা, শত্রুস্দ  ষিেে আম া সফল হস্ত তদবনা।’ এতক্ষস্ন  
 ে আতংক তকস্ি ট্টেস্ে তাস্দ  তচাখ উজ্জ্বল হস্ে উস্ঠস্ে।  

ট্টকেুক্ষন নী বতা।   
ে ী   াবনাে ট্টনমট্টজ্জত আহমদ মুসা। তা  মাথািা ঈষৎ নুস্ে পিল।  
একিু প  মাথা তুলল আহমদ মুসা। বলল, ‘আপনাস্দ  ধন্যবাদ। 

আম া ঝুাঁট্টক ট্টনট্টে। ট্টকন্তু এ  ট্টবকল্প তনই। শত্রুস্ক ট্টচট্টহ্নত ক া োিা আমাস্দ  
জীবস্ন  তচস্ে গুরুত্বপূণঘ এ সংবাদ সংস্থা দুট্টিস্ক বাাঁচাস্না োস্ব না। ট্টকেু 
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তকা বাট্টন ট্টদস্ে হস্লও আমাস্দ স্ক সমাধাস্ন তপ েস্ত হস্ব।’ ধী  ও েম্ভী  কস্ে 
বলল আহমদ মুসা।  

‘ট্টকেু মস্ন ক স্বন না, এিা শত্রু  ষিেে এ সম্পস্কঘ আপট্টন ট্টনট্টিত?’ 
ট্টিধাজট্টিত কস্ে বলল হাসান আলবাস্তঘা।  

আহমদ মুসা একিু হাসল। বলল, ‘আট্টম বলট্টে আমা  ট্টবস্বচনা তথস্ক। 
সতয অন্য ট্টকেুও হস্ত পাস্ । ট্টনট্টিত বযাপা িা আল্লাহই জাস্নন।’ আহমদ মুসা 
থামল।  

ট্টকন্তু তকউ কথা বলল না।  
নী বতা ত স্ে কথা বলল ট্টমুঃ েস্িফ। বলল, ‘আম া এত ট্টদন 

এস্কবাস্ ই অন্ধকাস্  ট্টেলাম। আপট্টন আমাস্দ  আস্লাস্ত ট্টনস্ে এস্সস্েন। 
সংকিকাস্ল ট্টবস্ে  ট্টবট্ট ন্ন এলাকা  মুসলমান া আপনা  সাহােয তপস্ে ধন্য 
হস্েস্ে। সুইজা লযাস্ন্ড  মুসলমান া আপনা  তমস্হ বানী তথস্ক বট্টঞ্চত হস্বনা। 
ন ম ও সশ্রদ্ধ কে ট্টমুঃ েস্িস্ফ ।  

‘ওোডঘ ট্টনউজ এস্জন্সী এবং িী ওোডঘ তিট্টলট্ট শন ততা তাাঁ ও 
প্রট্টতিান। বলল FWTV-এ  চীফ এট্টডি  কন াত।  

‘এ প্রট্টতিান দু’ট্টি ট্টবস্ে  সব মুসলমাস্ন । আট্টম তাস্দ ই একজন 
মাত্র।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘আমাস্দ  ট্টবপদ তদস্খ ততা সব মুসলমান েুস্ি আস্সট্টন, আপট্টন 
এস্সস্েন।’ বলল হাসান আলবাস্তঘা।  

‘সব দাট্টেত্ব সবা  জন্য নে।’  
বস্ল একিু তথস্মই আহমদ মুসা ট্টমুঃ েস্িস্ফ  ট্টদস্ক তচস্ে বলল, 

‘আপনা  সংস্থা  ট্টসট্টনে  সদস্য া সবাই ট্টক োট্টিস্ত োতাোত কস্ ন?’  
‘ট্টজ হ্াাঁ।’  
‘আপনাস্দ  কা  পাস্কঘ বাইস্   তকউ কা  পাকঘ কস্ ?’  
‘না কস্  না। তস্ব ো া আমাস্দ  অট্টফস্স আস্সন, তা া ততা অবশ্যই 

ক স্বন।’  
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‘তদখলাম, আপনাস্দ  অট্টফস্স প্রস্বশ ত ট্টস্ট্রকস্িড। ট্টকন্তু বাইস্   তকউ 
ঢুস্কই না বস্ল মস্ন কস্ ন?’  

‘সংবাদ সংিান্ত বযাপাস্  ো া আস্সন, তািা ট্ট স্সপশস্ন  ট্টনউজ 
কাউন্িা  পেঘন্ত আসস্ত পাস্ ন। তা  তবশী নে। আ  অথঘ বা প্রশাসট্টনক তকান 
বযাপাস্  ো া আস্সন, তা াই শুধু তাস্দ  পট্ট চে ট্টনট্টিত ক া  প  প্রশাসন 
ট্টব াস্ে তেস্ত পাস্ ন। তস োওোিাও স্বাধীন াস্ব নে। সংট্টিি অট্টফসা  এস্স 
তাস্ক ট্টনস্ে োন এবং আবা  ট্ট স্সপশস্ন ত স্খ োন। বলল, ট্টমুঃ েস্িফ।  

‘ট্টনউস্জ  টাফস্দ  তকান তমহমান বা পট্ট ট্টচত তজান েট্টদ আস্সন?’  
‘তসস্ক্ষস্ত্র বযবস্থা হল, ট্ট স্সপশস্ন  তেটরুস্ম তাস্দ  বসাস্না হে। 

তসখাস্নই এস্স সংট্টিি ট্টনউজ টাফ তাস্দ  সাস্থ কথা বস্লন।’  
‘এট্টডি , ট্টনউজ এট্টডি  পেঘাস্ে  কা ও কাস্ে েট্টদ আস্স?  
-তাস্দ  তক্ষস্ত্রও ঐ একই বযাবস্থা।  
-তা  মাস্ন ট্টনউজ ও ট্রান্সট্টমশন ট্টডপািঘস্মস্ন্ি বাইস্   তকউই প্রস্বশ 

কস্ না?’  
‘হ্াাঁ তাই।’  
আহমদ মুসা ট্টকেু বলল না।  
তা  শুন্য দৃট্টি সামস্ন  তদোস্ল  ট্টদস্ক ট্টনবদ্ধ।  াবট্টেল তস।  
‘FWTV-এ  কথা ট্টজস্েস ক স্বন না?’ নী বতা ত স্ে বলল, ট্টমুঃ 

জা ট্টমস।  
‘FWTV-এ  কথা পস্ ।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘তকন?’  
‘আমা  অনুমান েট্টদ ট্টমথযা না হে, তাহস্ল তথাকট্টথত ট্টসট্টস মাট্টে  

আিমন WNA-এ  উপ ই আবা  হস্ব।’  
‘ WNA-এ  উপ ?’ ট্টমুঃ েস্িফ অস্নকিা আতঘনাদ কস্  বস্ল উঠল।  
সকস্ল  মুস্খই এবা  আতংক েট্টিস্ে পস্িস্ে। একিা নী বতা তনস্ম 

এল।  
‘আপনা  অনুমাস্ন  কা ণ?’ নী বতা ত স্ে বলল, ট্টমুঃ জা ট্টমস।  
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‘তথাকট্টথত ট্টসট্টস মাট্টেস্ক খুব ট্টহস্সট্টব মস্ন হস্ে। সংখযা সমতা  ক্ষা  
জস্ন্য এবা  আিমন WNA-এ  উপ  হবা  কথা।’  

আহমদ মুসা  এই কথা আবা  তেন একিা  ে েট্টিস্ে ট্টদল।  
আহমদ মুসা থামস্ল আবা  একিা নী বতা তনস্ম এল।  
একিু প  হাসান আলবাস্তঘা বলল, ‘বাইস্  তলাক অট্টফস্স আসা-

োওো  কথা ট্টজস্েস ক স্লন, বাট্টিস্তও এিা হস্ত পাস্ । তসিা ততা ট্টজস্েস 
ক স্লন না।’  

‘তসিা ততা বাট্টিস্তই ট্টজস্েস ক স্ত হস্ব। তসিা ক ব।’  
‘ট্টকন্তু অট্টবলস্ম্ব অট্টফস্স  মতই সবা  বাট্টিস্ত বাইস্  তলাস্ক  আেমন 

ট্টনট্টষদ্ধ ক া োেনা?’ বলল কামাল কন াড ।  
‘হ্াাঁ তা ক া তেস্ত পাস্ ।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘র্িনা ততা জীবন্ত ট্টসট্টস মাট্টে অথবা এ জাতীে পতঙ্গ ট্টনস্ে। আপট্টন 

বাইস্   তলাস্ক  প্রট্টত মস্নাস্োে ট্টদস্েন। আপট্টন ট্টক এই দুইস্ক এক কস্  
তদখস্েন?’ বলল ট্টমুঃ হাসান আলবাস্তঘা।  

আহমদ মুসা একিু হাসল। বলল, ‘আট্টম ট্টনট্টদঘি কস্  ট্টকেুই  াবট্টে না। 
ট্টকেু সম্ভাবনা সামস্ন ত স্খট্টে। এ াস্বই সামস্ন এগুট্টে।’  

কথা তশষ কস্ ই আহমদ মুসা বলল, ‘আপনাস্দ  আ  তকান কথা না 
থাকস্ল এখন আম া উঠস্ত পাট্ট ।’  

‘ধন্যবাদ ট্টমুঃ আহমদ মুসা।’ বস্ল উস্ঠ দাাঁিাল ট্টমুঃ জা ট্টমস।  
সবাই উস্ঠ দাাঁিাল।  
আহমদ মুসা দাাঁট্টিস্েই হঠাৎ ট্টমুঃ েস্িস্ফ  ট্টদস্ক তচস্ে বলল, ‘আমা  

একিা অনুস্ াধ।  
‘বলুন।’ বলল ট্টমুঃ েস্িফ।  
‘চীফ এট্টডি সহ সব ট্টসট্টনে  ট্টনউজ টাফ আজ অট্টফস্স থাকস্ল  াল 

হে। শুধু আজস্ক   াতিাই। ইট্টতমস্ধয আ ও ট্টকেু  াববা  সুস্োে পাব।’  
ট্টমুঃ েস্িফ একিু ত স্ব ট্টনস্ে বলল, ‘ট্টঠক আস্ে। আপট্টন তে াস্ব 

বলস্বন, তসিাই হস্ব। আল্লাহ আপনাস্ক ট্টদস্ে আমাস্দ স্ক সাহােয করুন। 
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আপট্টন কাজ শুরু কস্ স্েন তদস্খ আমা  খুব আনন্দ লােস্ে, ট্টনস্জস্ক হালকা মস্ন 
হস্ে।’ ট্টমুঃ েস্িস্ফ  তশস্ষ  কথা আস্বস্ে  াট্ট  হস্ে উঠল।  

 
 
 
আহমদ মুসা সন্ধযা তথস্ক WNA-এ  কা  পাস্কঘ  াখা ট্টসট্টনে  

সাংবাট্টদকস্দ  োট্টি  উপ  তচাখ  াখা  ট্টসদ্ধান্ত ট্টনস্েস্ে।  
ে ী  পেঘাস্লাচনা  প  এ ট্টসদ্ধাস্ন্ত তপ াঁস্েস্ে তস।  
োস্দ  মৃতযু র্স্িস্ে, তাস্দ  বাট্টিস্ত ট্টেস্ে স্থান-কাল ট্টবস্বচনা কস্  তস 

তদস্খস্ে, অট্টফস তথস্ক োওো  প  সবাই পট্ট বাস্   মস্ধয তথস্কস্ে এবং 
র্ুট্টমস্েস্েও স্ত্রী  সাস্থ। তাই ট্টসট্টস মাট্টে ট্টকংবা অন্য তকান তপাকা পতঙ্গ োই তহাক 
শুধু WNA এবং FWTV-এ  সাংবাট্টদকস্দ ই কামিাস্ব, একট্টি তক্ষস্ত্রও বাট্টি  
অন্য কাউস্ক নে, এিাই স্বা াট্টবক নে তমাস্িই। তাোিা লযাবস্ িট্ট   ট্টবস্িষস্ণ 
ট্টসট্টস  কামি এবং তাস্দ  মৃতযু  তে বযবধান পাওো তেস্ে, তা  সাস্থ তাস্দ  
অট্টফস তথস্ক বাট্টিস্ত তফ া ও তাস্দ  মৃতযু  সমস্ে  বযবধান ট্টমস্ল না। সুত াং 
তা া বাট্টিস্ত তথাকট্টথত ট্টসট্টস মাট্টে বা তপাকা  িা া দংট্টশত হেট্টন। আবা  
তাস্দ  অট্টফস্স  তে পট্ট স্বশ এবং ট্টনহত হওো  ট্টদনগুস্লাস্ত অট্টফস্স ট্টনহস্ত  
সমে চুলস্চ া ট্টহস্সব ট্টনস্ে তস তদস্খস্ে, তা া বাইস্   কাস্ া সাস্থ তদখা কস্ ট্টন, 
তাস্ত তস ট্টনট্টিত হস্েস্ে ট্টসট্টস মাট্টে তাস্দ  অট্টফস সমস্ে দংশন কস্ ট্টন। 
তথাকট্টথত মাট্টে  দংশন তথস্ক মৃতযু পেঘন্ত সমস্ে  বযাবধানও এ কথাই প্রমাণ 
কস্ । এ ট্টহস্সব তথস্ক আহমদ মুসা ট্টনট্টিত হস্েস্ে, ট্টসট্টস মাট্টে বা তকান ট্টবষাক্ত 
তপাকা  দংশনই েট্টদ তাস্দ  মৃতযু  কা ণ হে, তাহস্ল তা র্স্িস্ে তাস্দ  অট্টফস 
তথস্ক তব  হওো তথস্ক শুরু কস্  বাট্টি তপ ো পেঘন্ত সমস্ে  মস্ধয। ো া ট্টনহত 
হস্েস্ে তা া প্রস্তযস্কই এ সমেিা োট্টিস্ত কাট্টিস্েস্ে। অতএব দংশন বা কামি 
োই র্িুক তা র্স্িস্ে োট্টিস্ত।  

এই উপসংহাস্  তপ ো  প  আহমদ মুসা  কাস্ে প্রশ্ন তদখা ট্টদল, ট্টসট্টস 
মাট্টে তহাক, ট্টবষাক্ত তপাকা-পতঙ্গ তহাক ট্টকংবা ট্টবষাক্ত তকান অোতনামা অস্ত্র 
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তহাক তা োট্টিস্ত প্রস্বশ ক ল কখন। তজস্ন া  এই শীস্ত তা া ট্টনিে োট্টি  
জানালা তখালা ত স্খ োট্টি চালাে ট্টন। সুত াং োট্টিস্ত ট্টকেু প্রস্বস্শ  প্রশ্নই 
ওস্ঠনা।  

এই অবস্থাে আহমদ মুসা  কাস্ে সম্ভাবয তে সমেিুকু অবট্টশি থাস্ক, তা 
হল অট্টফস তথস্ক তবট্ট স্ে োট্টিস্ত উঠা  সমেিুকু। আহমদ মুসা ট্টসদ্ধাস্ন্ত তপ াঁেল, 
হে এই সমস্ে ট্টকেু র্স্িস্ে অথবা োট্টি পাকঘ কস্   াখা অবস্থাে ট্টকেু র্স্িস্ে। 
আহমদ মুসা  াবল, পাকঘ ক া অবস্থাে োট্টিস্ত েট্টদ ট্টকেু র্স্ি থাস্ক তাহস্ল তা 
সন্ধযা উত্ত  অস্পক্ষাকৃত ট্টনজঘন পট্ট স্বস্শই র্িা স্বা াট্টবক।   

এসব ট্টবস্বচনা তথস্কই আহমদ মুসা  হস্য উদর্ািস্ন  একিা পথ 
ট্টহস্সস্ব WNA-এ  কা  পাকঘসহ অট্টফস্স  মূল প্রস্বস্শ  পস্থ  উপ  নজ  
 াখা  ট্টসদ্ধান্ত ট্টনস্েস্ে।   

প প  চা ট্টদন তস সন্ধযা তথস্ক  াত ১২িা পেঘন্ত দীর্ঘ সমে কা পাস্কঘ  
প্রস্বশ পস্থ  বাম পাস্শ দাি কট্ট স্ে  াখা একিা অচল মাইস্িা বাস্স  ট্টসস্ি 
সবা  অলস্ক্ষয বস্স কাট্টিস্েস্ে। এখান তথস্ক তোিা কা পাকঘ এবং মূল প্রস্বশপথ 
তদখা োে পট্ট কা   াস্ব।  

আহমদ মুসা হতাশ হেট্টন। ট্টকন্তু ট্টমুঃ েস্িফ া দুবঘল হস্ে পস্িস্ে। 
বস্লস্ে, ‘আপনা  এত কি! আম া ট্টঠক পস্থ এগুট্টে ততা?’  

আহমদ মুসা তহস্স বস্লস্ে, ‘আল্লাহই শুধু এিা জাস্নন। তস্ব আল্লাহ তে 
ট্টবচা  বুট্টদ্ধ ট্টদস্েস্েন, তাস্ত সামস্ন এগুবা  আ  ট্টিতীে পথ আমা  সামস্ন 
আপাতত তনই। ট্টসদ্ধান্ত ট্টনস্ত আট্টম তকান  ুল কস্ ট্টে, এিাও এখনও প্রমাণ 
হেট্টন।’  

আহমদ মুসা  উপ  পবঘত প্রমাণ আস্থা, তবু ট্টমুঃ েস্িস্ফ  বুস্ক  দুরু 
দুরু  াব োেট্টন। পথ েট্টদ ট্টঠক ট্টচট্টহ্নত না হস্ে থাস্ক, তাহস্ল তে তকান সমে 
আস্ কিা সবঘনাশ র্স্ি তেস্ত পাস্ । প ক্ষস্নই বুস্ক বল তপস্েস্ে এই ত স্ব তে, 
আহমদ মুসা ট্টনট্টিত না হস্ে সামস্ন এস্োন না।  

তসট্টদন  াত ১১িা।  
আহমদ মুসা একই াস্ব বস্সট্টেল মাইস্িাবাস্স  ট্টসিিাে।  
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তা  দৃট্টি কা পাস্কঘ  ট্টবস্শষ োট্টিগুস্লা  ট্টদস্ক। মাস্ঝ মাস্ঝ তা  দৃট্টি 
র্ুস্  ট্টেস্ে ট্টনবদ্ধ হস্ে অট্টফস্স  মূল প্রস্বশ পথিা  উপ ।  

আহমদ মুসা  শুন্য দৃট্টি হঠাৎ তীক্ষ্ন হস্ে উঠল কা পাস্কঘ প্রস্বশকা ী 
একজস্ন  পদস্ক্ষস্প অপ াধমূলক সতকঘতা।  

মানুস্ষ  তচাস্খ  তেমন  াষা আস্ে, ততমট্টন পাস্ে  চলােও একিা  াষা 
আস্ে। চলা  সমে তস  াষা  প্রকাশ র্স্ি। আহমদ মুসা তলাকট্টি  চলাে 
অপ াধী   াষা তদখস্ত তপল।  

তেি বক্সট্টি  পাশ ট্টদস্ে তলাকট্টি প্রস্বশ কস্ স্ে।  
কা  পাস্কঘ  একিা তেি বক্স আস্ে। একজন তেি মযান থাস্ক এখাস্ন 

সাবঘক্ষট্টণক।  
প্রস্বশকা ী তলাকট্টি  চলাে অপ াস্ধ   াষা তদস্খ আহমদ মুসা  তচাখ 

দুট্টি সতকঘ হস্ে উঠল। নস্ি চস্ি বসল তস।  
তলাকট্টি  েখন মুখ তদখস্ত তপল আহমদ মুসা, তখন মুহূস্তঘই তা  সব 

আনন্দ এক সস্ঙ্গ উস্ব তেল। তলাকট্টি কা  পাস্কঘ  তেিমযান।  
ট্টকন্তু তেিমযাস্ন  চলাে অপ াধী  োপ তকন? ট্টন াশা  মস্ধযও আশা 

জােস্ত চাইল আহমদ মুসা  মস্ন।  
তেিমযান োট্টি  ট্টদস্ক এগুস্ে।  
তকউ  ং পাট্টকঘং কস্ স্ে ট্টকন? না অবাট্টিত তকান পাট্টকঘং হস্েস্ে?  
আহমদ মুসা  তক তূহলী তচাখ তাস্ক অনুস ণ ক স্লা।  
তেিমযান ট্টেস্ে দাাঁিাল একিা োট্টি  সামস্ন দ জা  পাস্শ।  
আহমদ মুসা তদখল োট্টিিা WNA-এ  বুযস্ াসমুস্হ  ট্টনবঘাহী 

সম্পাদক(বুযস্ া এট্টডি ) ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন  োট্টি।  
েট্টিিা  পাস্শ দাাঁট্টিস্েই তেিমযান তা  হাত বাট্টিস্ে ট্টদল োট্টি  ‘লক’-

এ  ট্টদস্ক।  
আহমদ মুসা  াবল, তেিমযান তাহস্ল ট্টক োট্টি অন্য জােোে সট্ট স্ে 

তনস্ব!  
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তেিমযান েট্টিিা  দ জা ঈষৎ ফাাঁক কস্ ই তা  তকাস্ি  পস্কি তথস্ক 
তোি নস্ল  মত একিা ট্টকেু তব  ক ল এবং নলট্টি োট্টি  ত তস্  ঢুট্টকস্ে 
ট্টসট্ট স্ি  মত তা  তোিাে একিা চাপ ট্টদস্েই নলট্টি তব  কস্  ট্টনস্ে দ জা বন্ধ 
কস্  ট্টদল। তা প  দ্রুত চাট্টব র্ুট্ট স্ে দ জা লক কস্  ট্টফস্  দাাঁট্টিস্ে তেস্ি  ট্টদস্ক 
হাাঁিস্ত শুরু ক ল।  

আহমদ মুসা  ট্টচন্তা েত দ্রুত চলল, তা  তচস্েও দ্রুত কাজগুস্লা তশষ 
হস্ে তেল।  

তেিমযান োট্টি  দ জা খুলল তকন? আবা  বন্ধই বা ক ল তকন? নলট্টি 
ট্টক? ট্টক ক ল তা ট্টদস্ে? আ  তা  ট্টফস্  আসা  মস্ধযও তসই ে ী  অপ াধী 
পদস্ক্ষপ তকন?  

প্রশ্নগুস্লা  সমাধান পাবা  আস্েই তেিমযান তেিবস্ক্স  কাোকাট্টে 
তপ াঁস্ে তেল।  

তেিমযানস্ক ট্টকেু ট্টজস্েস ক স্ব ট্টক?  
আহমদ মুসা দ্রুত োট্টি তথস্ক তবট্ট স্ে এল। এগুস্লা তেিমযাস্ন  

তপেস্ন।  
আহমদ মুসা েখন তেি ব াব  তপ াঁেল, তখন তেিমযান  াস্তাে।  
 াস্তাে তেস্ি  একপাস্শ একিা প্রাইস্ ি কা  দাাঁট্টিস্েট্টেল। তেিমযান 

তসট্টদস্কই এগুস্ে।  
হঠাৎ আহমদ মুসা  তোিা তচতনা তেন ঝস্ি  তবস্ে তজস্ে উঠল। 

তেিমযান কা ও পস্ক্ষ ট্টকেু ক স্লা না ততা! ঐ োট্টি  কাে তথস্ক তবট্ট স্ে তসাজা 
ঐ োট্টি  কাস্ে োস্ে তকন? 

আহমদ মুসা  ট্টদস্ক তপেন ট্টফস্  একবা  তদস্খ তেিমযান দ্রুত এগুস্লা 
োট্টি  ট্টদস্ক। োট্টি  তখালা জানালা ট্টদস্ে একজনস্ক তদখা োস্ে। তসও তাট্টকস্ে 
আস্ে আহমদ মুসা  ট্টদস্ক। 

আহমদ মুসাও তা  হাাঁিা দ্রুত ক ল। এ সমে আহমদ মুসা  সামস্নই 
পুট্টলস্শ  একট্টি োট্টি এস্স দাাঁিাল। দু’জন পুট্টলশ অট্টফসা  নামস্ে োট্টি তথস্ক।  
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আহমদ মুসা তদখল, তেিমযান তসই নলিা তুস্ল ট্টদল োট্টি  তখালা 
জানালা  তসই তলাকট্টি  হাস্ত।  

তলাকট্টি বাম হাস্ত নলট্টি ট্টনল। প ক্ষস্নই তা  ডান হাত জানালাে উস্ঠ 
এল।  

চমস্ক উঠল আহমদ মুসা, তা  হাস্ত ট্ট  লবা ।  
প ক্ষস্নই গুলী  শব্দ। প  প  দু’ট্টি।  
 াস্তা  উপ  আেস্ি পিল তেিমযাস্ন  লাশ।   
আহমদ মুসা েুিল, তা  তপেস্ন তপেস্ন দু’জন পুট্টলশ অট্টফসা ও েুিল 

তসট্টদস্ক।  
গুলী  শস্ব্দ  প ই োট্টিিা েুিস্ত শুরু কস্ স্ে।  
আহমদ মুসা া েখন তেিমযাস্ন  কাস্ে তপ াঁেল, োট্টি তখন হাওো হস্ে 

তেস্ে।  
মাথাে গুলী তলস্েস্ে তেিমযাস্ন । সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই মৃতযু র্স্িস্ে তা ।  
লাশ পুট্টলস্শ  হাওোলা কস্  ট্টদস্ে, অন্যান্য ফমঘাট্টলট্টিজ চুট্টকস্ে আহমদ 

মুসা ট্টমুঃ েস্িফস্ক ট্টনস্ে অট্টফস্স ট্টফস্  এল।  
পুট্টলশ তকসট্টি ত কডঘ কস্ স্ে বাদানুবাদ জট্টনত অন ট্টদ স্পি হতযাকান্ড 

বস্ল।  
হতযা  তকান মট্টি  আস্ে ট্টকনা পুট্টলশ ট্টজস্েস কস্ ট্টেল। আহমদ মুসা  

প ামশঘ অনুসাস্  ট্টমুঃ েস্িফ বস্লট্টেল আম া ট্টকেু জাট্টননা।  
পুট্টলশ অট্টফসা  বস্লট্টেল, ‘বযট্টক্তেত তকান শত্রুতা  ফল হস্ত পাস্ ।’  
একিু তথস্মই পুট্টলশ আবা  বস্লট্টেল, ‘আপনাস্দ  প্রট্টতিাস্ন তে সব 

অর্িন র্স্ি চস্লস্ে, তাস্ত পুট্টলশ কট্টমশনাস্   অনুস্ াধ অট্টফস কস্েকট্টদন বন্ধ 
 াখস্ল  াল ক স্তন।’  

আহমদ মুসা অট্টফস্স ঢুস্কই বলল ট্টমুঃ েস্িফস্ক, ‘আট্টম ো বস্লট্টেলাম- 
ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহ স্ন  োট্টি না তখালা, তা  োট্টিস্ত তকউ হাত না তদো এবং 
তাস্ক অন্য োট্টিস্ত বাট্টি তপ াঁস্ে তদো- তা ট্টনট্টিত ক া হস্েস্ে?’  

‘হস্েস্ে। ট্টকন্তু জনাব আহমদ মুসা আট্টম ট্টকেুই বুঝস্ত পা ট্টেনা।’  
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‘আসুন বলট্টে।’ বস্ল তাস্দ স্ক ট্টনস্ে ট্টমুঃ েস্িস্ফ  অট্টফস কস্ক্ষ প্রস্বশ 
ক ল।  

ট্টম; েস্িস্ফ  সাস্থ তা  তিট্টবল ট্টর্স্  বসল চীফ এট্টডি  ট্টমুঃ কামাল 
কন াড, ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহ ন এবং আহমদ মুসা।  

আহমদ মুসা োিা সকস্ল ই মুখ শুকস্না। তচাস্খ-মুস্খ আতংক।  
বস্সই ট্টমুঃ েস্িফ বলল, ‘সাংবাট্টদক কমঘচা ীস্দ মস্ধয নতুন কস্  

আবা   ীট্টত েট্টিস্ে পস্িস্ে। ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহ স্ন  োট্টি ও তা  বযাপা িা 
 ীট্টতস্ক আবা  আতংস্ক পট্ট নত কস্ স্ে। ট্টক র্িনা বলুন জনাব।’  

‘সবাইস্ক বধেঘ ধ স্ত হস্ব, ‘সাহসী হস্ত হস্ব জনাব। তেিমযাস্ন  মৃতযু 
আমাস্ক আনট্টন্দত কস্ স্ে। মস্ন হস্ে, তবাধ হে আট্টম  হস্স্য  একিা দ জাে 
তপ েস্ত তপস্ ট্টে।’  

সকস্ল  ট্টবস্মে দৃট্টি এক সস্ঙ্গ আহমদ মুসা  উপ  ট্টনবদ্ধ হল। তাস্দ  
তচাস্খ-মুস্খ এক াশ প্রশ্ন ট্টঠকস্  পিস্ে। ট্টকন্তু কা ও মুখ তথস্ক তকান কথা তবরুল 
না।  

আহমদ মুসাই কথা বলল, ‘চূিান্ত কথা আট্টম বলট্টে না, তস্ব তেিুকু প্রমাণ 
তপস্েট্টে তাস্ত তেিমযান অস্ন্য  পস্ক্ষ কাজ ক ট্টেল। োস্দ  পস্ক্ষ ক ট্টেল, 
তা াই তাস্ক হতযা কস্ স্ে।’  

‘তকন?’ কস্ে উস্িে ট্টমুঃ েস্িস্ফ ।  
‘েখন তা া বুঝল তেিমযান আমা  কাস্ে ধ া পস্ি তেস্ে, তসই মুহূস্তঘই 

তা  মুখ বন্ধ ক া  জন্য তাস্ক হতযা ক া হস্েস্ে।’  
‘তস ধ া পস্িট্টেল আপনা  কাস্ে?’ বলল ট্টমুঃ েস্িফ।  
‘আট্টম তাস্ক সস্ন্দহ কস্ ট্টেলাম।’  
‘শত্রু  পস্ক্ষ ট্টক কাজ ক ট্টেল তস?’ েস্িফ বলল।  
‘বযাপা িা আমা  কাস্ে এখনও স্পি নে। কালস্ক ট্টমস্সস ফাস্তমা 

ট্টহ স্ন  োট্টি তখালা  প  হেত ট্টকেু বলা তেস্ত পাস্ ।’  
‘োট্টি  সাস্থ তা  সম্পকঘ?’ উট্টিি কস্ে বলল ফাস্তমা ট্টহ ন।  
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‘বলট্টে। তেিমযান ট্টমস্সস ট্টহ স্ন  োট্টিস্ত ট্টকেু ঢুট্টকস্েস্ে একিা তোি 
পাইপ ট্টদস্ে এবং তসই পাইপিা তস তফ ত ট্টদস্েস্ে তে তাস্ক হতযা কস্ স্ে। 
পাইপিা তফ ত তদো  প ই তস গুলী তখস্েস্ে। তেিমযাস্ন  ট্টপেু ট্টনস্েট্টেলাম 
আট্টম, তসিা তেিমযান এবং হতযাকা ী দু’জস্নই তদস্খ তফস্ল।  

সবা  তচাস্খ-মুস্খ নতুন আতংক। ফাস্তমা ট্টহ স্ন  মুখ মৃতযু  মত 
ফযাকাস্শ।  

‘ট্টক ঢুট্টকস্েস্ে তস োট্টিস্ত। চাট্টব তপল তকাথাে?’ শুকস্না কস্ে বস্ল 
ফাস্তমা ট্টহ ন হাত বযাে তথস্ক োট্টি  চাট্টব তব  ক ল।  

‘ট্টনিে তস ধ স্ন  চাট্টব তস তজাোি কস্  বা তাস্ক তজাোি কস্  তদো 
হে। োট্টিস্ত ট্টক ঢুট্টকস্েস্ে আট্টম জাট্টননা, তস্ব আমা  মস্ন হস্েস্ে মৃতযু  তে 
র্িনাগুস্লা র্স্িস্ে, তা  সাস্থ এ  সম্পকঘ আস্ে।’  

‘আল্লাহ’ বস্ল দু’হাস্ত মুখ তঢস্ক আতঘনাদ কস্  উঠল ট্টমস্সস ট্টহ ন।  
‘বুস্ঝট্টে ট্টমুঃ আহমদ মুসা, সব বুস্ঝট্টে।’  াঙ্গা েলাে বলল ট্টমুঃ েস্িফ।  
একিু তথস্ম আবা  বস্ল উঠল ট্টমুঃ েস্িফ, ‘ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহ স্ন  

োট্টি পাহা া তদবা  বযবস্থা কট্ট । অন্য োট্টিস্ত ট্টমস্সস ট্টহ ণস্ক বাট্টি পাট্টঠস্ে 
তদই।’  

‘তাই করুন।’  
‘আমা   ে ক স্ে বাট্টিস্ত তেস্ত।’ কান্না জট্টিত কস্ে বলল ট্টমস্স 

ট্টহ ন।  
‘আমাস্ক ট্টবোস করুন তবান। সামান্য আশো থাকস্লও আট্টম আপনাস্ক 

বাট্টিস্ত তেস্ত বলতাম না।  
ট্টমুঃ েস্িফ উস্ঠ দাাঁিাল। সবাই উঠল তসই সাস্থ।  
উস্ঠ দাাঁিাস্ত দাাঁিাস্ত আহমদ মুসা বলল, ‘ট্টমুঃ েস্িফ আপট্টন 

তিট্টলস্ফাস্ন FWTV-তক বস্ল ট্টদন তাস্দ  কা  পাট্টকঘং-এ  তেিমযান তক তেন 
আপাতত েুট্টি তদো হে এই মুহূতঘ তথস্ক।  

‘ট্টজ আো’ বস্ল অট্টফস্স  দ জা  ট্টদস্ক হাাঁিস্ত শুরু ক ল ট্টমুঃ েস্িফ।  
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WNA-এ  চীফ এট্টডি  কামাল কন াড বলল, ‘শুধু কা পাস্কঘ  
তেিমযান াই ট্টক সস্ন্দস্হ  মস্ধয পস্ি? আ ও ট্টচন্তা ট্টক আমাস্দ  ক স্ত হস্ব?’  

‘আপাতত নে।’  
সবাই দ জা  ট্টদস্ক হাাঁিস্ত শুরু ক ল। 
 
 
  
প ট্টদন সকাস্ল ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহ স্ন  োট্টি খুব সাবধানতা  সাস্থ 

তখালা হস্েট্টেল।  
প্রথস্ম বাইস্  তথস্ক োট্টি  াল াস্ব প ীক্ষা ক া হে। ট্টকন্তু োট্টি  

ত তস্  তফলা হস্েস্ে, এমন বািট্টত ট্টকেুই োট্টি  ত তস্  তদখা োেট্টন। ট্টমস্সস 
ফাস্তমা ট্টহ নও সব ট্টদক তথস্ক খুাঁস্ি খুাঁস্ি তদস্খন ট্টকন্তু ট্টকেু তমস্লট্টন।  

ট্টকন্তু আহমদ মুসা তা তমস্ন ট্টনস্ত পাস্ ট্টন। তস ট্টনজ তচাস্খ তদস্খস্ে ট্টিউব 
তথস্ক ত তস্  ট্টকেু তফলা হস্েস্ে এবং তস ট্টিউবিা তেিমযান তা  হতযাকা ীস্ক 
তফ ত ট্টদস্েস্ে। আহমদ মুসা  াস্ব, ট্টিউব ট্টক তকান েযাস তরপ্র কস্ ? েযাস ততা 
তচাস্খ তদখা োস্ব না।  

োট্টি  ত তস্   বাতাস প ীক্ষা ক স্ল তা হেত জানা োস্ব। ট্টকন্তু তা  
আস্ে োট্টি  ত ত িা  মাইস্িাসকট্টপক প ীক্ষা হওো দ কা ।  

মাইস্িা তিট্টলস্লন্স ট্টদস্ে োট্টি  ত ত িা প ীক্ষা ক া হস্েট্টেল। এ 
তলস্ন্স  মাধযস্ম দশ ফিু দূস্   ট্টপাঁপিাও তা  সাইস্জ  দশগুন বি তদখা োে।  

তোিা োট্টি সাস্চঘ  প  োট্টি  ডযাস তবাস্ডঘ  এস্কবাস্  তশষ প্রাস্ন্ত 
তেখাস্ন ডযাস তবাডঘ ও উইন্ড ট্টশড একসাস্থ ট্টমস্শস্ে তসখাস্ন একিা তবশ বি 
মাট্টে পাওো তেল।  

প ীক্ষা ক ট্টেল আহমদ মুসা ট্টনস্জ। চমস্ক উস্ঠট্টেল তস মাট্টে তদস্খ। 
বহুস্চনা ট্টসট্টস মাট্টে ট্টচনস্ত তা  কি হলনা।  

তোিা তদহ আহমদ মুসা  ত ামাঞ্চ ট্টদস্ে উঠট্টেল।  
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তিট্টল মাইস্িাসস্কাপিা আহমদ মুসা ট্টমুঃ েস্িস্ফ  হাস্ত তুস্ল 
ট্টদস্েট্টেল। বস্লট্টেল, ‘তদখুন ওখাস্ন।’  

তচাখ বুট্টলস্েই তস বস্লট্টেল, ‘ট্টক ওিা? একিা মাট্টে  মত।’  
‘ওিাই ট্টসট্টস মাট্টে।’ বস্লট্টেল আহমদ মুসা।  
শব্দিা ট্টমুঃ েস্িস্ফ  কাস্ন তপ ো  সাস্থ সাস্থই তা  তোিা তদহ 

আতংস্ক  প্রচন্ডতাে অবশ হস্ে ট্টেস্েট্টেল।  
হাত তথস্ক তা  তিট্টল মাইস্িাসস্কাপ পস্ি ট্টেস্েট্টেল।  
সামস্নই দাাঁট্টিস্েট্টেল চীফ এট্টডি  কামাল কন াড এবং বুযস্ া এট্টডি  

ট্টমস্স ফাস্তমা ট্টহস্ ন।  
তা া কস্েক ধাপ এট্টেস্ে এস্স বস্লট্টেল, ‘ট্টক হস্েস্ে জনাব?’ বস্ল তা া 

তাট্টকস্েট্টেল আহমদ মুসা  ট্টদস্ক।  
আহমদ মুসা  তঠাাঁস্ি তোি এক িুকস্ া হাট্টস। বস্লট্টেল, ‘ট্টকেু হেট্টন, উট্টন 

ত তস্  একিা ট্টসট্টস মাট্টে তদখস্ত তপস্েস্েন।’  
‘ট্টসট্টস মাট্টে? োট্টি  ত তস্ ? দুই জন প্রাে এক সস্ঙ্গই বস্ল উস্ঠট্টেল, 

ট্টকন্তু ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহ স্ন  কস্ে আতঘনাদ, আ  কামাল কন াস্ড  কে কাঠ 
শুকস্না।’  

ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহ স্ন  তচাস্খ ফসু্ি উস্ঠট্টেল মৃতযু  আতংক। বস্লট্টেল, 
‘কাল েট্টদ োট্টিস্ত উঠতাম, তাহস্ল...’ কান্না  ততাস্ি কথা তশষ ক স্ত পাস্ ট্টন।  

অট্টস্থ তা  জস্ন্য তা  মুস্খ  তনকাব খুস্ল ট্টেস্েট্টেল। তনকাব ট্টঠক কস্  
ফাস্তমা ট্টহ ন আহমদ মুসা  মুস্খামুট্টখ দাাঁিাে। কান্নারুদ্ধ কস্ে বস্ল, ‘আপট্টন 
আমাস্ক বাট্টচস্েস্েন আল্লাহ আপনাস্ক দীর্ঘজীট্টব করুন।’  

আহমদ মুসা মৃত ট্টসট্টস মাট্টে োট্টি তথস্ক তব  কস্ । ট্টনস্জস্দ  ট্টবস্বস্ত 
একিা  লযাবস্ ি ীস্ত মাট্টেিা  প ীক্ষা ক া হে।  

প ীক্ষা তথস্ক চাঞ্চলযক  তথয তপল আহমদ মুসা।  
ট্টবস্িষস্ণ মৃত ট্টসট্টস মাট্টে  মস্ধয দু’ধ স্ন  ট্টবষ পাওো তেস্ে। এক 

ধ স্ন  ট্টবষ মাট্টে  ত তস্  ো ট্টসট্টস মাট্টে  ট্টনজস্ব। আস্ ক ধ স্ন  ট্টবষ পাওো 
তেস্ে মাট্টে  ‘হুল’- এ। ট্টসট্টস মাট্টে  ‘হুল’ তক ট্টবস্শষ ট্টনেস্ম এক ট্টবস্শষ ধ স্ন  
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ট্টবস্ষ ট্টসক্ত ক া হস্েস্ে। মাট্টে  কামস্ি এই ট্টবষট্টি মানুস্ষ  তদস্হ প্রস্বশ ক স্ল 
কস্েক র্ণ্টা  মস্ধয তা  মৃতযু র্স্ি। অন্যট্টদস্ক মাট্টেও ট্টবষট্টি  প্র াস্ব র্ণ্টা 
খাস্নস্ক  মস্ধযই মস্  োে। তসট্টদন  াত তপ স্ন ১২ িা  ট্টদস্ক মাট্টে  হুল তক 
ট্টবস্শষ ধ স্ন  ঐ ট্টবস্ষ ট্টসক্ত ক া হে। এ প  খুস্ন  ক্তপােী মাট্টেট্টি তকান মানুষ 
তপস্ল দংশন ক ত। মানুষট্টি মা া তেত, তসও মা া তেত।  

ট্টবস্শষ ট্টবষট্টি  নাম পট্ট চে লযাবস্ িট্ট  তথস্ক পাওো োেট্টন। আহমদ 
মুসাই তাস্দ  বস্ল তে, এই ট্টবস্ষ প্রকৃট্টত  ট্টবস্ষ  সাস্থ নতুন আট্টবকৃত ট্টবস্শষ 
এক তশ্রনী  বক্স তজট্টলট্টফস্স  ট্টমল আস্ে।  

লযাবস্ িট্ট  পট্ট ক্ষাে পস্  প্রমাট্টনত হে আহমদ মুসা  অনুমান ট্টঠক। 
লযাবস্ িট্ট  ট্ট স্পািঘ, অন্যান্য তথয এবং বতঘমান পট্ট ট্টস্থট্টত ট্টনস্ে 

আস্লাচনা  জস্ন্য ববঠক বসল WNA-এ  ট্টমট্টিং রুস্ম।  
ট্টমুঃ বাস্ক  জা ট্টমস, ট্টমুঃ জামাল েস্িফ, ট্টমুঃ কামাল কন াড, ট্টমুঃ 

হাসান আলবাস্তঘা, তজস্ন া মুসট্টলম কমুযট্টনট্টি  প্রধান আব্দলু মট্টজদ মযাক্স-ট্টিস 
এবং আহমদ মুসা- এই ৬জন একিা বি তিট্টবল ট্টর্স্  বস্সস্ে।  

তোিা পট্ট ট্টস্থট্টত ট্টব্রফ ক ল WNA-এ  তচো মযান ট্টমুঃ েস্িফ। তশস্ষ 
বলল, ‘তোিা ট্টবষেিা ট্টিল কস্ স্েন আমাস্দ  মহান  াই আহমদ মুসা। আ ও 
ট্টকেু জানা  থাকস্ল ট্টতট্টন বলস্বন।’  

‘সব ট্টবষে ট্টক পুট্টলশস্ক জানাস্না হস্েস্ে?’ প্রথস্মই কথা বলস্লন ট্টমুঃ 
মযাক্স ট্টিস।  

‘না জানাস্না হেট্টন। আমা  মস্ন হে ট্টবষেিা জনাব আহমদ মুসা বুট্টঝস্ে 
বলস্ল  াল হে। অস্নস্ক  মস্ন এ প্রশ্নিা আস্ে।’ বলল ট্টমুঃ েস্িফ।  

আহমদ মুসা বলল, ‘ আমাস্দ  শত্রু আসস্ল তক আট্টম জাট্টননা। তস্ব 
তা া ট্টনুঃসস্ন্দস্হ শট্টক্তমান ও প্র াবশালী হস্ব। তা া দু’ট্টি মুসট্টলম সংবাদ 
মাধযমস্ক ধ্বংস ক স্ত চাস্ে। এ া ‘ব্ল্যাক িস’ এ  মত তকান দল েট্টদ হে, 
তাহস্ল তাস্দ  সাস্থ পুট্টলস্শ  একিা অংস্শ  সম্পকঘ থাকস্ত পাস্ । সুত াং সব 
ট্টবষে েট্টদ আম া পুট্টলশস্ক জানাই, তাহস্ল শত্রুস্দ  সবট্টকেু তজস্ন তফলা  
সম্ভাবনা আস্ে। তস তক্ষস্ত্র তাস্দ  ট্টবরুস্দ্ধ অগ্রস  হওো আমাস্দ  কট্টঠন হস্ব। 
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আম া তাস্দ  ট্টকেুই জাট্টননা। তোপস্ন অগ্রস  না হস্ল বতঘমান অবস্থাে তাস্দ  
নাোল পাওো আমাস্দ  পস্ক্ষ সম্ভব হস্ব না।’   

‘জনাব আহমদ মুসা  বলা  প  আমাস্দ  আ  ট্টকেু বলা  থাস্কনা। 
ট্টকন্তু আট্টম জানস্ত চাট্টে, পুট্টলশস্ক একদমট্টকেু না জানাস্না ট্টক ট্টঠক হস্ব। অন্তত 
ট্টসট্টস মাট্টে পাওো  বযাপা িা।’ বলল আবা  মযাক্স ট্টিস।  

‘এিাই ততা আসল কথা। এ ট্টবষেিা েট্টদ পুট্টলশস্ক জানাস্না হে, 
কালস্কই এ ট্টনস্ে বহ বচ পস্ি োস্ব। শত্রু তা  তক শল পট্ট বতঘন ক স্ব। আম া 
তাস্দ  মুস্খামুট্টখ হবা  একিা তোেসুত্র হাট্ট স্ে তফলব।’ বলল আহমদ মুসা।  

আহমদ মুসা থামল। সবাই নী ব।  
তবশ ট্টকেুক্ষন প  ট্টমুঃ জা ট্টমস বলল, ‘আহমদ মুসা  সাস্থ আট্টম 

একমত।’  
অন্য সবাই মাথা তনস্ি ট্টমুঃ জা ট্টমস্স  কথাে সাে ট্টদল। মযাক্স ট্টিসও।  
‘আট্টম বস্লট্টে আমা  েুট্টক্ত ট্টহস্সস্ব। সবাইস্ক এ  সাস্থ একমত হস্ত 

হস্ব তা ট্টঠক নে। আট্টম ট্টকেিুা এট্টেস্েট্টে, ট্টকন্তু সামস্ন তকান পস্থ চলব আমা  
জানা তনই। আট্টম সফল হব এ  তকান ট্টনিেতা তনই। পুট্টলস্শ  সাহােয 
উপকা ীও হস্ত পাস্ ।’ বলল আহমদ মুসা।  

ট্টমুঃ মযাক্স ট্টিস তচোস্  তহলান ট্টদস্ে বস্সট্টেল। তসাজা হস্ে বসল। বলল, 
‘আট্টমও বস্লট্টে আমা  একিা েুট্টক্ত ট্টহস্সস্ব। আমা  আস্থা পুট্টলস্শ  উপ  তনই। 
তা া ততা তকসিা ট্টনস্ে ট্টিল ক স্ে আপট্টন এখাস্ন আসা ও অস্নক আস্ে তথস্ক। 
তা া এক পাও এগুস্ত পাস্ ট্টন। আপট্টন শত্রুস্ক ধ স্ত পাস্ নট্টন এখনও ট্টকন্তু 
মাত্র কট্টদস্ন  হস্য উদর্ািন কস্ স্েন। আল্লাহই আপনাস্ক এখাস্ন এস্নস্েন। 
আপনাস্কই দাট্টেত্ব ট্টনস্ত হস্ব।’  

মযাক্স ট্টিস থামস্তই সবাই এক বাস্কয বস্ল উঠল, ‘আ  তকান কথা নে। 
আম া মযাক্স ট্টিস্স  কথা  সাস্থ একমত।’  

ট্টকেুক্ষন সবাই নী ব।  
নী বতা ত স্ে হাসান আলবাস্তঘা বলল, ‘শত্রু কা া আপট্টন ট্টক অনুমান 

ক স্েন?’  
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আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘অনুমান ট্টদস্ে ট্টক লা  হস্ব?’  
‘অনুমাস্ন  তপেস্নও েুট্টক্ত থাস্ক।’ বলল হাসান আলবাস্তঘা।  
‘অনুমানিা জানস্ত পা স্ল আম াও স্বান্তনা তপতাম।’ বলল ট্টমুঃ 

জা ট্টমস।  
‘উস্িেও বািস্ত পাস্ ।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘তাহস্ল তবাঝা োস্ে, ট্টনিেই আপট্টন ট্টকেু আাঁচ কস্ স্েন। বলুন তসিা 

ট্টক?’ বলল কামাল কন াড।  
‘আট্টম সস্ন্দহ ক ট্টে ব্ল্যাক-িস তক।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘ব্ল্যাক-িস তক?’ একসস্ঙ্গ কস্েকজন বস্ল উঠল।  
তাস্দ  তচাস্খ-মুস্খ স্পি  স্ে  ট্টচহ্ন।  
‘হাাঁ ব্ল্যাক-িস তক। সস্ন্দহ আমা  দুট্টি কা স্ন। এক, সম্প্রট্টত WNA 

এবং FWTV কযাস্মরুস্ন ব্ল্যাক িস্স  ষিেে বানচাল ক স্ত সাহােয কস্ স্ে। 
এই তসট্টদন তবামাসা  র্িনা  তে ক াস্ জ WNA এবং FWTV ট্টদস্েস্ে, তাস্ত 
তোিা দুট্টনো  ব্ল্যাক িস-এ  মুস্খ কালমা তলপন হস্েস্ে। ট্টিতীে কা ণ হল, মধয 
আট্টিকা  ট্টসট্টস মাট্টে  বযবহা । ব্ল্যাক িস্স  বি বি অস্নক তনতা 
সাম্প্রট্টতককাস্ল মধয আট্টিকা ট্টেস্েস্েন। তাস্দ  মাথাে ট্টসট্টস মাট্টে  বযবহাস্   
ট্টচন্তা আসা স্বা াট্টবক।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘আপনা  অনুমান সতয হস্ল এ শত্রু ততা সাংর্াট্টতক।’ বলল হাসান 
আলবাস্তঘা।  

‘সাংর্াট্টতক ততা বস্িই। পুট্টলশ তক তবাকা বাট্টনস্ে ট্টক তক শস্ল তদখুন 
ও া মানুষ হতযা কস্  চস্লস্ে।’  

‘শত্রু েট্টদ ব্ল্যাক িসই হে, তাহস্ল ততা পুট্টলস্শ  মস্ধয ওস্দ  সাথী 
সমথঘক থাকস্ত পাস্ , প্র াব ততা আস্েই। ট্টনিে এ জস্ন্যই আপট্টন পুট্টলশস্ক 
এট্টিস্ে চলস্ত চাস্েন। বলল মযাক্স ট্টিস।  

‘ট্টঠক বস্লস্েন।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘আপনাস্ক ধন্যবাদ। আপনা  সম্পস্কঘ েত শুস্নট্টে, েত ত স্বট্টে, তা  

তচস্েও আপট্টন অস্নক বি। এতট্টদন  াবতাম, অস্ত্র চালনাে আপনা  জুট্টি তনই। 
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ট্টকন্তু এখন তদখট্টে, বুট্টদ্ধ চালনাে পুট্টলশ তোস্েন্দা আপনা  কাস্ে ট্টকেু নে।’ বলল 
মযাক্স ট্টিস।  

কথাগুস্লা  ট্টদস্ক কান না ট্টদস্ে আহমদ মুসা ট্টমুঃ েস্িস্ফ  ট্টদস্ক তচস্ে 
বলল, ‘আমা  জরু ী ট্টকেু কাজ আস্ে, উঠস্ত পাট্ট  ট্টকনা।’  

‘ট্টনিে, ট্টনিে। আপনা  তকান সমে নি ক া আমাস্দ  উট্টচত নে।’ 
বস্ল েস্িফ মযাক্স ট্টিস্স  ট্টদস্ক তচস্ে উস্ঠ দাাঁিাল।  
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৪  
তজস্ন া  মধয ট্টদস্ে বস্ে োওো  ণ নদী  দট্টক্ষন তীস্   ট্টকেুিা দূস্  

ট্টবশাল দশ তলা  বস্ন  আি তলা  একিা অট্টফস লযাি।  
তজস্ন াে ব্ল্যাক-িস এ  ট্টলোস্জা অট্টফস।  
ব্ল্যাক িস এ  প্রধান সাই াস ট্টশ াক এইমাত্র এস্স তপ াঁস্েস্েন এখাস্ন। 

অট্টফস্স উৎসস্ব  আস্মজ।  
ব্ল্যাক িস্স  তজস্ন া অট্টফস তা  লক্ষয অজঘস্ন দারুন সাফলয অজঘন 

কস্ স্ে। ইট্টতমস্ধযই WNA এবং FWTV সংবাদ সংস্থা দু’ট্টি  ৬জন গুরুত্বপূণঘ 
সাংবাট্টদক মস্ স্ে। ট্টমশন চলস্ে একদম ট্টন াপস্দই। সাফস্লয  আনন্দ ত াে 
ক া  জন্য স্বেং সাই াস ট্টশ াক আজ তজস্ন া এস্সস্েন।  

তা  আেমন উপলস্ক্ষ তসই কাক ডাকা ত াস্ ই সবাই ট্টেস্ে বস্সস্ে 
ট্টমট্টিং রুস্ম।  

প্রথস্মই কথা বলল সাই াস ট্টশ াক, ‘এ পেঘন্ত সাফস্লয  জন্য 
আপনাস্দ  ধন্যবাদ। এখনকা  পট্ট স্বশ তকমন?’  

সাই াস ট্টশ াস্ক  সামস্ন তিট্টবল ট্টর্স্  বস্স ট্টবস্শষ অপাস্ শন চীফ ট্টমুঃ 
ত স্নন, তজস্ন া তহড তকাোিঘাস্   প্রধান ট্টমুঃ পল এবং ট্টলোস্জা অট্টফস চীফ ট্টমুঃ 
ট্টফ।  

কথা বলল পল। জানাল, পট্ট স্বশ  াল। ট্টবস্শষ ট্টসট্টস মাট্টে  কামস্িই 
ওস্দ  মৃতযু র্স্িস্ে বস্ল ও া মস্ন ক স্ে। পুট্টলস লযাবস্ িট্ট  এবং ট্টবেট্টবদযালে 
লযাবস্ িট্ট  এক্সপািঘ আমাস্দ  কথা অনুসাস্  কাজ ক স্ে। পুট্টলশ প্রধান একিু 
বাাঁকা তলাক, ট্টকন্তু তাস্ক ট্টকেু জানস্তই তদো হেট্টন। তা  তডপুট্টি আমাস্দ  খুব 
সাহােয কস্ স্ে।’  

‘ওস্দ  উপ  প্রট্টতট্টিো ট্টক?’ বলল সাই াস ট্টশ াক।  
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‘সংবাদ সংস্থা দু’ট্টি তলাকস্দ  উপ ? ও া ততা পুট্টলশস্ক পােল কস্  
তুস্লস্ে। চ ম আতংস্ক  ুেস্ে সবাই।’  

‘ট্টকন্তু আম া ততা শুধু তলাক হতযা নে, আম া তদখস্ত চাই, সংবাদ সংস্থা 
দু’ট্টি কত দ্রুত বন্ধ হস্ে। বলল সাই াস ট্টশ াক।  

‘ওস্দ  আতংক চ স্ম তপ াঁস্েস্ে। েত  াস্তও আম া একিা ট্টশকা  
কস্ ট্টে। আমা  মস্ন হে, আ  দু’একিা র্িনা  প  সাংবাট্টদক কমঘচা ী াই 
পাট্টলস্ে োস্ব। তাোিা পুট্টলশ তথস্কও তাস্দ  চাপ সৃট্টি ক া হস্েস্ে। বলা 
হস্েস্ে, সংস্থা দু’ট্টিস্তই ট্টকেু র্স্িস্ে, না হস্ল এমন মৃতযু  র্িনা শুধু এ দু’ট্টি 
সংস্থাস্তই র্িস্ে তকন? ত তস্   তকান শত্রুতা এ  তপেস্ন কাজ ক স্ত পাস্ । 
পুট্টলশস্ক এ তক্ষস্ত্র প্র াট্টবত ক া  তচিা আম া কস্ ট্টে সাংবাট্টদকস্দ  মাধযস্ম। 
অবস্থা  কা স্ন প্রট্টতিান দু’ট্টি সামট্টেক  াস্ব বন্ধ ক া  প ামশঘ তাস্দ  কাস্ন 
ততালা হস্েস্ে।’ বলল ট্টমুঃ পল।  

‘ াল খব , বস্ল সাই াস ট্টশ াক ত স্নন-এ  ট্টদস্ক তচস্ে বলল, 
‘ধন্যবাদ, ততামা  অস্ত্র  াল কাজ ক স্ে। এ অস্ত্র আট্টম মস্ন কট্ট  ট্টব াি মাস্কঘি 
পাস্ব ত স্নন। ততামা  অস্ত্রগুস্লা নতুন পট্ট স্বস্শ তকমন আস্ে?’  

‘না পট্ট স্বশ তাস্দ  জস্ন্য এস্কবাস্  নতুন নে। হ্রস্দ  লাস্োো কাাঁস্চ  
োদ তদো র্স্  কাদা  তমস্ঝস্ত একিা বনজ স্যাাঁৎ স্যাাঁস্ত পট্ট স্বশ সৃট্টি ক া 
হস্েস্ে। ৩৭ ট্টডগ্রী তসলট্টসোস তাস্প  জলীে বাস্ষ্প  মস্ধয অস্ত্রগুস্লা  ালই 
আস্ে।’ বলল ত স্নন।  

‘আমা  আশো ট্টেল ট্টসট্টস’  হুস্ল তজট্টলট্টফস পেজন ট্টনট্টষক্ত ক া  কাজ 
ততামা  লযাবস্ িট্ট  তকমন পা স্ব।’ বলল সাই াস ট্টশ াক।  

‘তকান অসুট্টবধা হেট্টন। ট্টসট্টসস্ক ট্টবস্শষ তপ্রসা  ট্টিউস্ব তুস্ল তপ্রসা  
ট্টদস্ে ট্টিউস্ব  ট্টবস্শষ একট্টি সংকীণঘ স্থাস্ন এস্ন তফলা হে। তা প  ট্টিউস্ব  ফুস্িা 
ট্টদস্ে মডাস্ ি ক া তজট্টলট্টফশ পেজন ইস্িক্ট ক া হে। এস্কবাস্  তমাক্ষম। ফল 
ট্টদস্ে হাস্ন্িড পা স্সন্ি। তকান অন্যথা হেট্টন। ট্টকন্তু...’  

তথস্ম তেল ত স্নন।  
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কপাল কুট্টঞ্চত হল সাই াস ট্টশ াস্ক । বলল ‘ট্টকন্তু ট্টক? থামস্ল তকন? 
বল?’  

‘আজ একিা অর্িন র্স্ি তেস্ে। আমাস্দ  এস্জন্ি তে WNA-তত 
আমাস্দ  ফাাঁদ পাতা  কাজ ক ট্টেল, তস ধ া পস্ি তেস্ে।...  

সাই াস ট্টশ াক ত স্নন তক থাট্টমস্ে ট্টদস্ে উস্ত্তট্টজত কস্ে বলল, ‘ধ া 
পস্  তেস্ে, ওস্দ  কাটট্টডস্ত?’  

‘না স্যা । সম্ভবত ওস্দ  একজন তাস্ক সস্ন্দহ কস্ ট্টেল।’  
‘তা প ?’  
‘ওস্ক হতযা কস্  এস্সট্টে।’  
‘সাবাস। ট্টকন্তু কাস্জ  ট্টক হস্েস্ে?’  
‘ফাাঁদ তপস্ত আসা  পস্থ তস সস্ন্দস্হ  ট্টশকা  হে। আট্টম দু বীন ট্টদস্ে 

তদস্খট্টে তস ফাাঁদ ট্টঠক মতই পাস্ত।’  
‘ত জাল্ট জানা তেস্ে?’  
‘এইত এখনই খব  হস্ব। জানা োস্ব।’  
তিট্টলট্ট শস্ন খব  হল।  
সাই াস ট্টশ াকসহ সবাই তশষ পেঘন্ত খব িা শুনল। ট্টকন্তু ট্টসট্টস মাট্টে  

নতুন ট্ট ট্টক্টস্ম  কথা বলা হলনা।  
মুখ মট্টলন হস্ে তেল ত স্নস্ন ।  
েম্ভী  হল সাই াস ট্টশ াস্ক  মুখমন্ডল।  
‘িাস্েঘস্ি  বাসাে তিট্টলস্ফান কস্  তদখ ট্টমুঃ পল।’  
পল তিট্টলস্ফান ক ল ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন  বাসাে। বাসা তথস্ক 

জানা তেল ট্টতট্টন বাসাে তফস্ ট্টন।  
‘বাসাে না তফ া  কা ণ এই হস্ত পাস্  তে, েতকাল খুস্ন  ফস্ল 

অট্টফস্স বযস্ততা  কা স্ন বাসাে আসস্ত না তপস্  অট্টফস্স বা তকান বান্ধবী  
বাসাে ট্টেল।’ বলল ত স্নন।  

‘না, ততামাস্দ  পাতা ফাাঁদ ধ া প া  কা স্নই োট্টিস্ত বাসাে 
তফস্ ট্টন?’ বলল সাই াস ট্টশ াক।  
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‘তস  কম ট্টকেু র্িস্ল অন্য োট্টিস্ত বাসাে ট্টফ স্ত পা ত। আমা  মস্ন 
হে োট্টিস্ত ফাাঁদ পাতা  বযাপা িা তকউ তদস্খট্টন, তদখস্লও বুঝা  কথা নে। খুব 
তবট্টশ হস্ল চুট্ট   তচিা ক া  জস্ন্য তাস্ক সস্ন্দহ ক স্ত পাস্ ।’ বলল ত স্নন।  

‘শত্রুস্ক সব সমে তোি  াবা ট্টঠক নে।’ বলল সাই াস ট্টশ াক।  
‘এখট্টন খবস্   কােজ এস্স পিস্ব। েট্টদ তস  কম ট্টকেু র্স্ি থাস্ক, 

তাহস্ল তসিা কােস্জ  প্রধান ট্টশস্ ানাম হস্ব। আট্টম ট্টনট্টিত আমাস্দ  ফাাঁদ ধ া 
পস্িট্টন। পিস্ল আমাস্দ  পুট্টলশ বন্ধু া অস্নক আস্েই আমাস্দ  জানাত।’ 
ত স্নন বলল।  

বলস্ত বলস্তই কােজ এস্স তেল।  
প্রধান বদট্টনকট্টি হাস্ত তুস্ল পােস্ল  মত তচাখ বুলাল ত স্নন।  
WNA-এ  তেিমযান খুস্ন  র্িনা র্িনা সট্টতযই প্রধান ট্টশস্ ানাম 

তপস্েস্ে। তোগ্রাস্স ট্টনউজিা ট্টেলল ত স্নন।  
পিা তশস্ষ ট্টচৎকা  কস্  উঠল, ‘থযাে েড ট্টমুঃ সাই াস। ও া ট্টকেুই 

জানস্ত পাস্ ট্টন। পুট্টলশ বস্লস্ে তলন-স্দস্ন তকান েণ্ডস্োল বা বযাট্টক্তেত তকান 
শত্রুতা  ট্টশকা  হস্ে তেিমযান খুন হস্েস্ে। প্রাথট্টমক অনুসন্ধাস্ন পুট্টলশ ট্টনট্টিত 
হস্েস্ে,  হস্যজনক মৃতযুগুস্লা  সাস্থ এ খুস্ন  তকান সম্পকঘ তনই। পুট্টলশ আ ও 
বস্লস্ে, খুন হওো  আস্ে তেিমযান তক অট্টস্থ  াস্ব এ োট্টি তস োট্টি  কাস্ে 
র্ু াট্টফ া ক স্ত তদখা তেস্ে। মস্ন ক া হস্ে, তস তকান োট্টি তচা  েযাং-এ  
সাস্থও জট্টিত থাকস্ত পাস্ । পট্ট স্শস্ষ খবস্  তলখা হস্েস্ে, পুট্টলশ খুট্টনস্ক 
পাকিাও ক া  জস্ন্য তেিমযাস্ন  ইট্টতবতৃ্ত ট্টনস্ে অনুসন্ধান শুরু কস্ স্ে।’  

‘পুট্টলশ ইট্টতবতৃ্ত খুাঁজস্ত ট্টেস্ে েট্টদ ট্টকেু তপস্ে োে?’ বলল পল।  
‘তুট্টম এই  ে ক ে পল! ট্টনউস্জ এসব তলস্খ, এ  বাস্তব তকান মুলয 

তনই। আ  খুজস্লও ট্টকেু পাস্বনা। একমাত্র তা  হাস্ত িাকা তদো এবং ট্টসট্টস 
মাট্টে  ট্টিউব তপ াঁোস্না োিা তা  সাস্থ আমাস্দ  তকান ট্টচহ্ন তনই। আম া ট্টিউব 
গুস্লা সবই তফ ত ট্টনস্ে এস্সট্টে। আ  িাকাস্ত ততা কা ও নাম তলখা থাস্কনা। 
সুত াং তা া েতই সাচঘ করুক, আমাস্দ  তকান ট্টচহ্ন তকাথাও খুস্জ পাস্বনা।’  
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‘ধন্যবাদ ত স্নন। এখন বল ট্টক ট্টচন্তা ক ে তুট্টম। দুুঃখ তে, আট্টম এস্স 
প্রথস্ম বযথঘতাই তদখলাম।’  

‘দুুঃট্টখত ট্টমুঃ সাই াস। তস্ব আমাস্দ  ফাাঁস্দ ট্টশকা  পস্িট্টন, এিুকুই 
আমাস্দ  বযথঘতা। ট্টকন্তু আমাস্দ  তে বি লা  হস্েস্ে তসিা হল, তাস্দ  সস্ন্দহিা 
আমাস্দ  কাস্ে ধ া পস্িস্ে এবং আমাস্দ  কথা প্রকাশ হওো  পথ আম া 
েথাসমস্ে বন্ধ ক স্ত তপস্ ট্টে।’  

‘ধন্যবাদ ত স্নন, এিা অবশ্যই বি লা । এখন বল এগুস্ব ট্টক াস্ব?’  
-আমাস্দ  এস্জন্ি তেিমযান না থাকাে তসখানকা  কা  পাস্কঘ ফাাঁদ 

পাতস্ত অসুট্টবধা হস্ব। তস্ব ট্টনট্টিত থাকুন, আোমী দু’একট্টদস্ন  মস্ধয আম া 
আমাস্দ  হাত তথস্ক ফসস্ক োওো ট্টশকা স্ক ফাাঁস্দ তফলব। তেখাস্ন সুস্োে 
পাস্বা তসখাস্নই।’  

‘তস্ব একিু ট্টপট্টেস্ে পিলাম আম া।’ বলল সাই াস ট্টশ াক।  
একিু তথস্মই আবা  সাই াস ট্টশ াক বলল, ‘আমাস্দ  লক্ষয সংবাদ 

সংস্থা দু’ট্টি বন্ধ ক া। শুন্য পদগুস্লাস্ত তলাক ট্টনস্ে তা া েট্টদ কাজ কস্ ই োে, 
তসিা হস্ব সাংর্াট্টতক বযথঘতা, এিা আম া হস্ত ট্টদস্ত পাট্ট না। একথা ততামা  
মস্ন আস্ে ততা?  

‘মস্ন আস্ে। শুন্য জােোে তলাক ট্টনস্ল তসই-ই হস্ব প্রথম িাস্েঘি। 
আম া তকান  াস্বই তলাক আসস্ত তদব না।’  

একিু থামল ত স্নন। তা প  আবা  শুরু ক ল, ‘আস্েই বলা হস্েস্ে, 
সংবাদ সংস্থা দু’ট্টি বস্ন্ধ  পট্ট স্বশ সৃট্টি  জস্ন্য পুট্টলশ ও সাংবাট্টদকস্দ  মস্ধয 
তবশ কাজ হস্েস্ে। এিাও ফল তদস্ব বস্ল আট্টম মস্ন কট্ট ।’  

‘তাই তহাক ত স্নন। বস্ল সাই াস ট্টশ াক উস্ঠ দাাঁিাল। বলল, ‘চল উঠা 
োক। ক্ষুধা তলস্েস্ে।’  

সবাই উস্ঠ দাাঁিাল। 
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ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন  োট্টি অনুস ণ কস্  আহমদ মুসা  োট্টি এস্স 
প্রস্বশ ক ল তজস্ন াস্থ জাট্টতসংস্র্  ইউস্ াপীে সদ  দপ্তস্   কা  পাস্কঘ।  

তসট্টদন তেিমযান ট্টনহত হওো এবং ফাস্তমা ট্টহস্ ন তবস্চ োওো  প  
আহমদ মুসা ব্ল্যাক িস সম্পস্কঘ তা  অট্ট েতা তথস্ক বুস্ঝস্ে, এ প  ফাস্তমা 
ট্টহস্ নই হস্ব তাস্দ  প বতঘী িাস্েঘি। তকান িাস্েঘি বযাথঘ হস্ল ব্ল্যাক িস তস 
িাস্েঘিস্কই আবা  তাস্দ  প্রথম িাস্েঘি বানাে।  

আহমদ মুসা অস্নক ট্টচন্তা কস্ স্ে, ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন  উপ  
ব্ল্যাক-িস এ  আিমণ ট্টক াস্ব তকান ট্টদক তথস্ক আসস্ত পাস্ । তস ট্টনট্টিতই 
মস্ন কস্ স্ে, ট্টসট্টস মাট্টে  অস্ত্রই ব্ল্যাক িস বযবহাস্   তচিা ক স্ব। ব্ল্যাক িস 
সুইস পুট্টলশ, স কা  এবং ট্টবেবাসীস্ক অন্ধকাস্  ত স্খ অবযাহত  াস্ব 
 হস্যজনক মৃতযু  একিা আতংক সৃট্টি কস্  সংবাদ সংস্থা দু’ট্টিস্ক বন্ধ ক স্ত 
চাে। সুত াং পট্ট স্কা  খুস্নাখুট্টন  ট্টদস্ক না ট্টেস্ে  হস্যমে মৃতযু র্িাস্না  পথই 
তা া অনুস ণ ক স্ব। সুত াং অস্ত্র হস্ব ট্টসট্টস মাট্টে এবং ট্টসট্টস মাট্টে  মৃতযুফাাঁদ 
পাতা  জন্য োট্টি  তোি পট্ট স্বস্শ  তচস্ে উৎকৃিত  ও ট্টনট্টিত তকান ট্টবকল্প 
তনই।  

ব্ল্যাক িসস্ক ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন  োট্টিস্ত এই মৃতযু ফাাঁদ পাতা  সুস্োে 
কস্  ট্টদস্ত হস্ব এবং এই সুস্োে তদো  মাধযস্ম তাস্দ  পাকিাও ক স্ত হস্ব 
এবং ওস্দ  র্াাঁট্টিস্ত তেস্ত হস্ব।  

আহমদ মুসা এসব কথা  প্রস্োজনীে অংশ WNA-এ  তচো মযান ট্টমুঃ 
েস্িফস্ক জানাস্লও ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ নস্ক ট্টকেুই জানস্ত তদেট্টন। ফাস্তমা 
ট্টহস্ ন র্িনা  প  আ  তসই োট্টিস্ত চিস্তই  াজী হেট্টন। বস্লট্টেল, সবা  সাস্থ 
সাধা ন বাস্স তস োতাোত ক স্ব। ট্টকন্তু এিা ক স্ল আহমদ মুসা  তোিা 
পট্ট কল্পনাই বযথঘ হস্ে োে। তাই শুধু এিুকু তস তাস্ক বস্লট্টেল স্বান্তনা  জস্ন্য 
তে, ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ ন এমন আচ ন ক া ট্টক ট্টঠক োস্ত শত্রু া সস্ন্দহ 
ক স্ত পাস্  তে আম া তাস্দ  ষিেে ধস্  তফস্লট্টে ট্টকংবা আম া তাস্দ  সস্ন্দহ 
ক ট্টে? তা  সকল ট্টকেু স্বা াট্টবক ট্টনেস্ম চালু থাকা দ কা । তা  বাট্টি  বাইস্  
সকল অবস্থাে আহমদ মুসা তা  অনুস ণ ক স্ব।  
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ফাস্তমা ট্টহস্ ন  াস্জয   ে মাথাে ট্টনস্ে  াজী হস্েস্ে। বস্লস্ে, দুট্টনো  
অন্য তকউ বলস্ল আট্টম  াজী হতাম না। ট্টকন্তু  ে হে, আহমদ মুসা  প ামশঘ না 
শুনস্ল গুনাহ হস্ব।  

োট্টি পাকঘ কস্  ফাস্তমা ট্টহস্ ন সদ  দপ্তস্   ত তস্  চস্ল তেল।  
জাট্টতসংস্র্  ইউস্ াপীে সদ  দপ্তস্  ট্টবশাল একট্টি লাইস্ব্র ী  স্েস্ে 

এবং  স্েস্ে সমৃদ্ধ ডািা বযাংক। ফাস্তমা ট্টহস্ ন তা  প্রট্টত সাপ্তাট্টহক েুট্টি  ট্টদস্ন  
সন্ধযা এখাস্ন এস্স কািাে।  

আহমদ মুসা ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন  োট্টি  দুই লাইন তপেস্ন তা  োট্টি পাকঘ 
কস্  অধঘস্শাো অবস্থাে তথস্ক ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন  োট্টি  উপ  তচাখ  াখল।  

তখন সন্ধযা তনস্ম এস্সস্ে। সাস্ি ৫িা পা  হস্ে তেস্ে, ট্টবদুযস্ত  
আস্লাস্ত চা ট্টদস্ক  াস্ত  আস্মজ।  

একজন বট্টলি েিন তলাক সদ  দফতস্   ট্টদক তথস্ক এস্স কা  পাস্কঘ 
ঢুকল। অতযন্ত স্বা াট্টবক পদস্ক্ষস্প এস্স তস ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন  োট্টি  কাস্ে 
দাাঁিাল। তেন তা  োট্টিস্ত তস উঠস্ত এস্সস্ে, এমট্টন একিা স্বা াট্টবক  াব তা  
মস্ধয। 

ভ্রু কুট্টঞ্চত হস্ে উস্ঠস্ে আহমদ মুসা । তস নস্িচস্ি উস্ঠ োট্টি  দ জা  
হাতস্ল হাত  াখল।  

তলাকট্টি পস্কি তথস্ক চাট্টব তব  ক ল। খুস্ল তফলল সামস্ন  দ জা। 
পস্কি তথস্ক তব  ক ল ট্টসট্ট ি।  

আহমদ মুসা এক ঝিকাে দ জা খুস্ল েুিল ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন  োট্টি  
ট্টদস্ক।  

তপেস্ন পাস্ে  শব্দ শুস্ন তলাকট্টি ট্টফস্  দাাঁট্টিস্েট্টেল। ট্টকন্তু তা  আস্েই 
আহমদ মুসা জাপস্ি ধ ল তাস্ক।  

ট্টকন্তু জাপস্ি ধ া  সস্ঙ্গ সস্ঙ্গই আহমদ মুসা তলাকট্টি  কনুই-এ  প্রচণ্ড 
একিা গুতা তখল পাাঁজস্ ।  

আহমদ মুসা  হাত ট্টশট্টথল হস্ে ট্টেস্েট্টেল। এক ঝিকাে তবট্ট স্ে তেল 
তলাকট্টি আহমদ মুসা  হাত তথস্ক।  
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প্রচণ্ড আর্াস্ত  ধকলিা সামস্ল ট্টনস্ত আহমদ মুসা  তদট্ট  হস্েট্টেল। 
পাাঁজস্  প্রচণ্ড আর্াত তখস্ে িস্ল উস্ঠট্টেল তা  তদহিা। োট্টিস্ত তঠস ট্টদস্ে তস 
ট্টঠক হস্ে দাাঁট্টিস্েই তদখল তলাকট্টি েুস্ি ট্টেস্ে একট্টি োট্টিস্ত উস্ঠস্ে।  

আহমদ মুসা েুিল তা  োট্টি  ট্টদস্ক।  
আহমদ মুসা তলাকট্টি  প্রাে ট্টপেু ট্টপেুই কা  পাকঘ তথস্ক তবট্ট স্ে এল।  
তলাকট্টি  োট্টি  তপেস্ন েুস্ি চলল আহমদ মুসা  োট্টি।  
আহমদ মুসা  োট্টিস্ক তলাকট্টি শুরুস্তই তদস্খ তফস্লস্ে।  
এ  াস্তা তস  াস্তা র্ুস্  তলাকট্টি  োট্টি তলক তজস্ন া হাইওস্েস্ত ট্টেস্ে 

উঠল।  
তলক তজস্ন া হাইওস্ে পট্টিম সুইজা লযাস্ন্ড  সবস্চস্ে গুরুত্বপূণঘ এবং 

তোিা সুইজা লযাস্ন্ড  অন্যতম দীর্ঘ সিক। প্রথস্ম সিকট্টি তলক তজস্ন া  তী  
ব াব  উত্তস্  ৩০ মাইল এট্টেস্ে তেস্ে তলক তজস্ন া  সুন্দ  নে ী ম স্জস 
পেঘন্ত। তা প  তলক তজস্ন া পূবঘট্টদস্ক িানঘ ট্টনস্েস্ে। তলক তজস্ন া হাইওস্েও 
পূবঘট্টদস্ক িানঘ ট্টনস্ে তলস্ক  তী  তর্াঁস্ষ ট্টবখযাত নে ী লুস্জন, তা প  মস্ট্রসু্ক হস্ে 
তলক তজস্ন া  পূবঘ প্রান্ত র্ুস্  সিকট্টি পট্টিমমুখী হস্েস্ে। তা প  তলক 
তজস্ন াে পিা আলপস-এ  দৃট্টি মস্নাহ   ণ নদী  তী  ধস্  এট্টেস্ে তেস্ে 
সুন্দ  এবং দুেঘম আলপস পবঘতমালা  ট্টদস্ক।  

ট্টবশাল প্রশস্থ হাইওস্ে।  
তলাকট্টি  নতুন োট্টিট্টি হাওো  তবস্ে েুিট্টেল সামস্ন। সব সমে চলট্টেল 

 াস্তা  ট্টমডল লাইন ধস্ । আহমদ মুসা বুঝল, তলাকট্টি হে অট্টনট্টদঘি াস্ব চলস্ে, 
নেত দূ বতঘী তকান লস্ক্ষয োস্ে।  

আহমদ মুসা চাইট্টেল োট্টিিাস্ক ও া স্িক কস্  তাস্ক থামস্ত বাধয 
ক স্ত। ট্টকন্তু তোি ও পু স্না োট্টিস্ত তস স্পীড ট্টেল না।  

সুত াং োট্টিট্টিস্ক অনুস ণ কস্  চলা ই ট্টসদ্ধান্ত ট্টনস্ত হল আহমদ 
মুসাস্ক। ট্টনিে তাস্ক থামস্ত হস্ব। ফুস্েল তা  তশষ হস্বই। আহমদ মুসা তা  
োট্টি  ফসু্েল ট্টমিাস্   ট্টদস্ক নজ  বুট্টলস্ে তদখল, ফসু্েল িযাংক  ট্টতঘ। মস্ন মস্ন 
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ধন্যবাদ ট্টদল ট্টমুঃ েস্িফস্ক। তস্ব োট্টিিা এ ধ স্ন  ধ স্ন  কাস্জ  উপস্োেী 
হেট্টন।  

 াত তনস্ম এস্সস্ে। সুইজা লযাস্ন্ড  একট্টি সুন্দ  অঞ্চস্ল  মধয ট্টদস্ে 
োস্ে তস। ট্টদন হস্ল তদখা তেত ডাস্ন ট্টদেন্ত প্রসাট্ট ত তলক তজস্ন া এবং বাস্ম 
সুন্দ  সবুজ পাহাস্ি  সাট্ট  এবং তা  ট্টনস্চ উাঁচু-ট্টনচু সবুজ উপতযকা।  

প্রাণপণ েুস্ি চলট্টেল দুট্টি োট্টিই।  
আধর্ণ্টা পা  হস্েস্ে।  
আহমদ মুসা  অনুমান োট্টি এখন তাস্দ  তজস্ন া তলক তীস্   

ম স্জস নে ী  আস্শপাস্শ হস্ব।  
আহমদ মুসা হঠাৎ কস্ ই লক্ষয ক ল, সামস্ন  োট্টিিা  স্পীড কস্ম 

তেস্ে। োট্টি  তপেস্ন  লাল বাট্টত দ্রুত আহমদ মুসা  ট্টনকিবতঘী হস্ে।  
ততল ট্টক ফটু্ট স্ে তেল োট্টিিা । হস্ত পাস্ । পালাস্ব নাস্তা।  
োট্টি  স্পীড আস্ কিু বািাল আহমদ মুসা।  
েখন োট্টিিা  কাস্ে তপ াঁেল আহমদ মুসা  োট্টি, তখন তস োট্টিিা 

দাট্টিস্ে তেস্ে। োট্টি তেস্ি পাট্টলস্েস্ে নাট্টক। 
োট্টি তথস্ক তনস্মই আহমদ মুসা তসই োট্টিিা  চা ট্টদস্ক নজ  বুট্টলস্ে 

তলাকট্টিস্ক তদখস্ত তপল না।  াবল, োট্টি  ত ত িা এক নজ  তদস্খ তস চা ট্টদক 
 াল কস্  তচাখ বুলাস্ব। এত তািাতাট্টি তা  পালাস্না স্বা াট্টবক নে।  

আহমদ মুসা দ্রুত ট্টেস্ে জানালা ট্টদস্ে োট্টি  ত তস্  নজ   াখল। 
তদখল, ট্টটোট্ট ং-এ দু’হাত ত স্খ ট্টনট্টবঘকা  বস্স আস্ে তলাকট্টি।  

চমস্ক উঠল আহমদ মুসা। তাহস্ল ট্টক ট্রযাস্প পস্িস্ে তস! ফাাঁদ তপস্ত তস 
ট্টনট্টিস্ন্ত বস্স আস্ে?  

তোিা তদহ আহমদ মুসা  সতকঘতা  এক তট্টিত প্রবাস্হ সতকঘ হস্ে 
উঠল। র্ুস্  দাাঁিাল তস।  

র্ুস্  দাট্ট স্ে ো তদখল তাস্ত আ  ট্টকেুই ক া  ট্টেল না তা । দু’হাত 
ট্টদস্ে মাথা তঢস্ক বস্স পিল।  
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প্রাে একসাস্থই কস্েকিা হট্টকট্টটক ও তলাহা   ড এস্স তা  উপ  
পিল। মস্ন হল হাত দু’তিা োত ু হস্ে তেল, তা  সাস্থ তা  মাথাও। তা  
চা ট্টদকিা অন্ধকা  হস্ে এল। তসই অন্ধকাস্  মস্ন হল, দু’তিা তীব্র আস্লা তা  
ট্টদস্ক েুস্ি আসস্ে। তা  আ ও মস্ন হল তাস্ক ধাক্কা ট্টদস্ে পাস্শ  োট্টিিা চস্ল 
তেল। মাথাে  স্ড  বাট্টিও আ  পিস্ে না। তা প  সব শব্দ, সব দৃশ্য-সব ট্টকেুই 
তকাথাে তেন হাট্ট স্ে তেল তা  সামস্ন তথস্ক। 

 
 
 
ওোডঘ ট্টনউজ এস্জট্টন্স  (WNA) ট্টমট্টিং রুম।  
ট্টব াি তোল তিট্টবস্ল  চা ট্টদক ট্টর্স্  বস্সস্ে WNA এবং FWTV-এ  

তচো মযান, দুই সংস্থা  দুইজন প্রধান প্রশাসক, সংবাদ দুট্টি  চীফ এট্টডি িে 
এবং ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ ন।  

সকস্ল ই মুখ োইস্ে  মত সাদা। আতংস্ক সবাই তেন মুহ্মান।  
শুরু ক ল WNA-এ  তচো মযান জামাল েস্িফ। বলল, ‘খব িা 

আপনা া সবাই শুস্নস্েন। ট্টবস্তাট্ট ত আপনাস্দ  তশানা উট্টচত। ট্টমস্সস ফাস্তমা 
ট্টহস্ নস্ক আট্টম তডস্কট্টে। তাস্ক আট্টম অনুস্ াধ ক ট্টে র্িনা বলা  জস্ন্য।’  

ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ ন নস্ি-চস্ি বসল। তা প  শুরু ক ল। তা  কে 
শুকস্না এবং  া ী। বলল, ‘আট্টম আমা  োট্টি পাকঘ কস্  জাট্টতসংস্র্  ইউস্ াপীে 
সদ  দপ্তস্  প্রস্বস্শ  সমে কা  পাস্কঘ  ট্টদস্ক তাট্টকস্ে তদখলাম, জনাব আহমদ 
মুসা আমা  োট্টি  দুই ‘ত া’ তপেস্ন তা  োট্টি পাকঘ ক স্েন। দু’র্ণ্টা প  আট্টম 
ট্টফস্  এস্স তদখলাম আমা  োট্টি তখালা, এমনট্টক দ জািা পেঘন্ত বন্ধ ক া নে। 
আট্টম আতংট্টকত হস্ে তাকালাম জনাব আহমদ মুসা  োট্টি  ট্টদস্ক। তদখলাম 
তা  োট্টি তনই। আট্টম েুস্ি তেলাম তসখাস্ন। তদখলাম তা  হাস্ত  রুমালট্টি 
মাট্টিস্ত পস্ি আস্ে। আট্টম জাট্টতসংর্ অট্টফস্স  তেস্ি এস্স আধ র্ণ্টা অস্পক্ষা 
ক লাম। তা প  ট্টফস্  এস্সট্টে।  স্ে আট্টম আমা  োট্টি  কাস্ে আ  োইট্টন।’  

থামল ফাস্তমা ট্টহস্ ন।  



অদৃশ্য আতংক   91 

 

ফাস্তমা ট্টহস্ ন থামস্তই ট্টমুঃ েস্িফ বলল, ‘আম া প ট্টদন ট্টেস্ে োট্টিট্টি 
ট্টনস্ে এস্সট্টে। ট্টকন্তু আজ এই সকাল দশিা পেঘন্ত আহমদ মুসা  তকান তখাাঁজ 
তনই।’  

‘ট্টতট্টন তিট্টলস্ফানও কস্ ন ট্টন? উস্িস্ে  বযাপা !’ বলল FWTV-এ  
তচো মযান বাস্ক  জা ট্টমস।  

‘তা  মত ট্টবস্বচক তলাস্ক  জন্য এিা অসম্ভব।’ বলল WNA-এ  চীফ 
এট্টডি  হাসান আলবাস্তঘা।  

‘তাহস্ল? বলল কামাল কন াড, FWTV-এ  চীফ এট্টডি ।  
‘ট্টতট্টন ট্টক শত্রু  কবস্ল পস্ স্েন বস্ল আম া মস্ন ক ব? বলল WNA-

এ  প্রধান প্রশাসক।  
তা  কথা তশষ হল। ট্টকন্তু তকউ কথা বলল না। কান্না  তচস্েও করুন 

সকস্ল  মুস্খ  অবস্থা। ট্টকেুক্ষণ নী বতা।  
নী বতা  ােল বাস্ক  জা ট্টমস। বলল, ‘বুঝস্ত পা ট্টেনা আম া ট্টক 

ক ব? আমাস্দ  জস্ন্য ট্টক ক ব বা তা  জস্ন্য ট্টক ক স্ত পাট্ট ?’  
জবাব কা ও কাস্েই ট্টেল না। নী ব সবাই।  
ট্টমুঃ েস্িফ-এ  ট্টপ,এ প্রস্বশ ক ল র্স্ । েস্িফস্ক বলল, ‘স্যা  িান্স 

তথস্ক একজন মট্টহলা এস্সস্েন। আপনা  সাস্থ তদখা ক স্ত চান।’  
‘িান্স তথস্ক? ট্টক চাে?’  
‘তদখা ক স্ত চাে।’  
‘তকান বযাপাস্  ট্টজস্েস ক ট্টন?’  
‘আমাস্ক বলস্ব না।’  
ট্টমুঃ েস্িফ মস্ন মস্ন  ে তপল। ব্ল্যাক িস-এ  তহডস্কাোিঘা  ততা 

িাস্ন্স। তকান ফযাসাদ আবা  এল। আহমদ মুসা  অনুপুট্টস্থট্টতস্ত তকউ তকান ফাাঁদ 
পাতস্ত এল না ততা?  

এসব ট্টচন্তা কস্  েস্িফ WNA-এ  প্রধান প্রশাসস্ক  ট্টদস্ক তচস্ে বলল, 
‘আট্টম পা ট্টেনা। তুট্টম শুস্ন এস চালঘস।’  

‘ইস্েস স্যা ।’ বস্ল চালঘস চস্ল তেল।  
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ট্টফস্  এল ট্টমট্টনি ট্টতস্নক প ।  
‘চস্ল তেস্লন মট্টহলা?’  
‘না, জনাব।’  
‘তাহস্ল?’ মুখ কাল কস্  বলল ট্টমুঃ েস্িফ।  
‘তস আপনা  সাস্থ কথা বলস্ত চাে।’  
‘বলট্টন তে, আট্টম ট্টমট্টিং-এ আট্টে।এখন তদখা ক া সম্ভব নে।’  
‘বস্লট্টে। বলস্লন, তাাঁস্ক এখাস্ন আসা  অনুমট্টত ট্টদস্ত।’  
‘তুট্টম ট্টক বস্লে?’  
‘তকান তমহমাস্ন  ত তস্  আসা  অনুমট্টত তনই। ট্টতট্টন বস্লস্েন, জাট্টন 

আপনাস্দ  খা াপ ট্টদন চলস্ে। আপনাস্দ  তকান মট্টহলা আমাস্ক সাচঘ ক স্ত 
পাস্ ন।’  

‘তাাঁ  পট্ট চে ট্টক?’  
‘ট্টতট্টন ট্টনস্জস্ক মুসট্টলম বস্ল পট্ট চে ট্টদস্েস্েন।’  
‘প্রস্োজনীে সাচঘ কস্  আট্টম তাাঁস্ক ত তস্  আনস্ত পাট্ট ।’ বলল ট্টমস্সস 

ফাস্তমা ট্টহস্ ন।  
‘ট্টকন্তু একিা ট্টজট্টনস  াববা  আস্ে। মট্টহলা এস্সস্েন িান্স তথস্ক। আ  

ব্ল্যাক িস-এ  তহড তকাোিঘা ও িাস্ন্স।’  
‘তা ট্টঠক। ট্টকন্তু িাস্ন্সই ততা আহমদ মুসা ব্ল্যাক িস-এ  ট্টবরুস্দ্ধ 

অস্নস্ক  সাহােয তপস্েট্টেস্লন।’ বলল হাসান আলবাস্তঘা।  
‘মট্টহলা মুসট্টলম বস্ল ততা পট্ট চে ট্টদস্লন। তপাশাক তকমন ওাঁ ?’ বলল 

ট্টমুঃ েস্িফ।  
‘ াল মুসট্টলস্ম  মত তপাশাক।’ বলল চালঘস।  
‘মট্টহলা ততা, আমা  মস্ন হে এখাস্ন ডাকা োে। ট্টনিে জরু ী তকান 

বযাপা  আস্ে ওাঁ ।’ বলল জা ট্টমস।  
‘ট্টঠক আস্ে। ট্টমস ফাস্তমা ট্টহস্ ন োন। তাাঁস্ক তদস্খ-শুস্ন ট্টনস্ে আসুন।’ 

বলল ট্টমুঃ েস্িফ।  
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ফাস্তমা ট্টহস্ ন উঠল। ট্টমট্টনি পাাঁস্চক পস্  ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ ন 
মট্টহলাট্টিস্ক সাস্থ ট্টনস্ে ট্টমট্টিং রুস্ম তফ ত এল।  

মট্টহলা আসস্ল একজন তরুণী। 
 বসল তিট্টবস্ল ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন  পাস্শই।  
ট্টমুঃ েস্িফ তাস্ক স্বােত জাট্টনস্ে ট্টনস্জ  ও অন্যস্দ  পট্ট চে ট্টদস্ে বলল, 

‘আম া একিা জরু ী ট্টমট্টিং-এ আট্টে। বলুন, আম া আপনা  ট্টক সাহােয ক স্ত 
পাট্ট ?’  

তরুণীট্টি র্স্  ঢুস্কই আস্ে সালাম ট্টদস্েট্টেল। ট্টমুঃ েস্িফ থামস্ল তস 
বলল, ‘আপনা া একিা ট্টবপজ্জনক সমে অট্টতিম ক স্েন। আমাস্ক কথা বলা  
সুস্োে ট্টদস্েস্েন এ জন্য আপনাস্দ  ধন্যবাদ।’  

একিু থামল তরুণীট্টি। তা প  বলল, ‘ আহমদ মুসা এখাস্ন এস্সস্েন। 
আট্টম তাাঁ  তখাাঁজ ট্টনস্ত এস্সট্টে। ট্টতট্টন তকাথাে আস্েন, তকমন আস্েন জানাস্ল 
বাট্টধত হস্বা।’  

তরুণীট্টি  কথা  উত্ত  তকউ ট্টদল না। সবাই নী ব। তাস্দ  তচাস্খ-মুস্খ 
ট্টবস্মে ও সস্ন্দহ দুইই। এ ফ াসী তরুণী আহমদ মুসা  কথা ট্টজস্েস ক স্ে 
তকন? আহমদ মুসা  ট্টনস্খাাঁজ হওো  সাস্থ ওাঁ  আসা  ট্টক তকান সম্পকঘ আস্ে? 
আহমদ মুসাস্ক স াবা  প  তকান ফাাঁদ পাতস্ত এস্সস্ে ট্টক এই তরুণী?  

নী বতা ত স্ঙ্গ প্রথম কথা বলল েস্িফ। বলল, ‘ আপনা  পট্ট চে ট্টক? 
তাাঁ  কথা আমাস্দ  ট্টজস্েস ক স্েন তকন? ট্টতট্টন এখাস্ন এস্সস্েন একথা আপট্টন 
বলস্েন ট্টক কস্ ?’  

‘আট্টম মাট্ট ো তজাস্সফাইন লুই। তডানা তজাস্সফাইন বস্লও আমাস্ক 
ডাকা হে। আহমদ িাস্ন্স থাকা  সমে তাাঁ  সাস্থ আমা  পট্ট চে। আট্টম ঐ সমে 
ইসলাম গ্রহণ কট্ট । আট্টম কযাস্মরুস্নও ট্টেলাম। আট্টম কযাস্মরুন তথস্ক চস্ল 
এস্সট্টে িাস্ন্স, আ  ট্টতট্টন মধয আট্টিকা প্রজাতে তথস্ক এস্সস্েন সুইজা লযান্ড। 
আট্টম তজস্ন াে আসব উট্টন জাস্নন।’ বলল তডানা নাস্ম  তরুণীট্টি।  

তডানা আজই তা  আব্বা  সাস্থ পযাট্ট স তথস্ক তজস্ন া এস্স তপ াঁস্েস্ে। 
উস্ঠস্ে একিা অট্ট জাত িুট্ট ট কস্িস্জ। তা  আব্বা  ট্টবশ্রাম ট্টনস্েন, তসই 
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সুস্োস্ে তডানা এস্সস্ে WNA অট্টফস্স আহমদ মুসা  তখাাঁজ তনো  জন্য। তস 
জানত আতংকজনক র্িনাগুস্লা  প  WNA এবং FWTV এ  অট্টফস্স খুব 
সতকঘতা থাকস্ব। ট্টকন্তু সতকঘতািা এই পট্ট মাস্ণ থাকস্ব তা তস ধা ণা কস্ ট্টন।  

আবা  নী বতা।  
তরুণীট্টি  কথা ট্টবোস ক স্ব, না অট্টবোস ক স্ব, এই ট্টিধািন্দ্ব সবা  

মস্ধয।  
এবা  নী বতা  ােল ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ ন। বলল, ‘ মাফ ক স্বন। 

আট্টম জানস্ত চাট্টে তাাঁ  সাস্থ আপনা  সম্পকঘ ট্টক? আপট্টন কযাস্মরুন 
ট্টেস্েট্টেস্লন তকন?’  

‘আট্টম তজস্ন াে তে াস্ব এস্সট্টে, তস াস্বই কযাস্মরুস্ন ট্টেস্েট্টেলাম। 
সম্পকঘ সম্পস্কঘ আট্টম ট্টক বলব?’ বস্ল তরুণীট্টি একিু থামল। তা প  বলল, 
‘আট্টম তাস্ক ট্টচট্টন, ট্টতট্টন আমাস্ক তচস্নন, আপাতত এিুকু জানা ট্টক েস্থি হে 
না?’  

‘মাফ ক স্বন। আম া েট্টদ ‘আপনাস্ক তকান সাহােয ক স্ত পা ব না’ 
বস্ল দুুঃখ প্রকাশ কট্ট ।’ বলল হাসান আলবাস্তঘা।  

‘আট্টম ট্টকেুই মস্ন ক ব না। একজন অপট্ট ট্টচতস্ক এই কথা বলাই 
আপনাস্দ  জন্য স্বা াট্টবক। তস্ব আমা  একিা অনুস্ াধ, আট্টম একিা তিট্টলস্ফান 
নাম্বা  ত স্খ োট্টে। ট্টতট্টন  াল থাকস্ল আমাস্ক ট্টকেু জানাবা  দ কা  তনই, তকান 
অসুট্টবধাে েট্টদ ট্টতট্টন পস্িন, তাহস্ল এই তিট্টলস্ফাস্ন আমাস্ক জানাস্বন।’  

বস্ল একিা তিট্টলস্ফান নাম্বা  ট্টলস্খ ফাস্তমা ট্টহস্ নস্ক ট্টদস্ে তডানা উস্ঠ 
দাাঁিাল।  

ট্টমুঃ েস্িফ এবং অন্যান্য া এস্ক অস্ন্য  মুখ চাওো –চাওট্টে ক ল।  
এতক্ষস্ণ ট্টমুঃ েস্িস্ফ  মুস্খ  উপ  আসন তেস্ি বসা সস্ন্দস্হ  োো 

ট্টকেু ম্লান হস্লা।  াবল, তরুণীট্টি আহমদ মুসা  অবশ্যই তকান শু াকাঙ্ক্ষী। এই 
ট্টচন্তা  সাস্থ সাস্থই তস শশবযাস্স্ত বলল, ‘ আপট্টন আহমদ মুসা  শু াকাঙ্ক্ষী হস্ল 
আপনাস্ক একিা খব  না তদো অন্যাে হস্ব।’  

‘ট্টক খব ?’ র্ুস্  দাাঁট্টিস্ে বলল তডানা।  
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‘আম া দুুঃস্খ  সাস্থ জানাট্টে তে আহমদ মুসা েতকাল তথস্ক 
ট্টনস্খাাঁজ।’ বলল ট্টমুঃ েস্িফ।  

‘ট্টনস্খাাঁজ? েতকাল তথস্ক?’ বস্ল তচো  আবা  বস্স পিল তডানা। হঠাৎ 
তা  তদহ তেন ে ী  এক অবসন্নতাে তেস্ে তেল।  

অস্নকক্ষণ কথা বলস্ত পা ল না তডানা।  
পস্  তডানা শুনল সব কথা ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন  কাে তথস্ক। সব 

শুস্ন তডানা বলল, ‘ আমা  ট্টবোস ট্টতট্টন শত্রু  হাস্ত বন্দী হস্েস্েন। শত্রু া 
এস্সট্টেল ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন  োট্টিস্ত ফাাঁদ পাতস্ত। আহমদ মুসা  তচাস্খ 
তা া ধ া পস্ি োে। তা া তািাহুস্িা ক া পালাে। আহমদ মুসাও তািাহুস্িা 
কস্  তাস্দ  অনুস ণ কস্  এবং সম্ভবত তা ক স্ত ট্টেস্ে আহমদ মুসা তাস্দ  
হাস্ত বন্দী হস্ে োে।’ শুকস্না ও  াট্ট  কেস্ব  তডানা ।  

‘আপট্টন তকন এতিা ট্টনট্টিত তে, আহমদ মুসা শত্রু  হাস্ত ধ া 
পস্িস্েন?’ বলল ট্টমুঃ েস্িফ।  

‘আহমদ মুসা মুক্ত থাকস্ল হে চস্ল আসস্তন, না আসস্ত পা স্ল 
তিট্টলস্ফান ক স্তন।’ বলল তডানা।  

‘তিট্টলস্ফান নাও ততা তপস্ত পাস্ ন তসখাস্ন?’  
‘এই েুট্টক্ত সতয হস্ল তসিা খুট্টশ  কথাই হস্ব। তস্ব খা াপিাই ট্টচন্তা ক া 

 াল।’ বলল তডানা।  
‘ট্টঠক, খা াপিা ট্টচন্তা কস্ ই আমাস্দ  ট্টকেু ক া দ কা ।’ বলল ট্টমুঃ 

জা ট্টমস।  
‘আমা  মস্ন হে বযাপা িা পুট্টলশস্ক জানাস্না দ কা ।’ বলল েস্িফ।  
‘ট্টক জানাস্বন পুট্টলশস্ক?’ বলল তডানা।  
‘আহমদ মুসাস্ক ট্টকডন্যাপ-এ  কথা। অন্তত এিুকু।’ বলল েস্িফ।  
‘না, এিা পুট্টলশ তক জানাস্না োস্বনা। এমনট্টক আহমদ মুসা 

সুইজা লযাস্ন্ড এ ট্টবষেিাও পুট্টলশ জানস্ত পা স্ল নতুন সমস্যা  সৃট্টি হস্ব।’  
‘ট্টক সমস্যা সৃট্টি হস্ব?’ বলল ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ ন।  
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‘তখন একই সাস্থ ব্ল্যাক িস এবং পুট্টলস্শ  সাস্থ লিস্ত হস্ব।’ বলল 
তডানা।  

‘তকন?’ বলল ফাস্তমা ট্টহস্ ন।  
‘আহমদ মুসা  দাম তকাট্টি তকাট্টি ডলা । পুট্টলশ তোপস্ন তাস্ক তা  

শত্রু  হাস্ত তুস্ল ট্টদস্ে এ অথঘ উপাজঘস্ন  ট্টচন্তা ক স্ত পাস্ । তাোিা পুট্টলস্শ  
মাস্ঝ ট্টবট্ট ন্ন এস্জট্টন্স  আোবহ তলাকও আস্ে। তা াও তজস্ন তফলস্ব।’  

সবাই স্তট্টম্ভত হস্ে তডানা  কথা শুনট্টেল। তা া তেন তডানা  মস্ধয 
আহমদ মুসা ই কে শুনট্টেল। তা া লজ্জা অনু ব ক ল। মস্ন মস্ন বলল, তরুণী 
হস্লও বুট্টদ্ধস্ত পট্ট পক্ক। আ  আহমদ মুসা  সাস্থ পট্ট ট্টচত হবা  এবং তাস্ক 
তখাাঁজ ক বা  মত তোেযতা  অট্টধকা ী তস ট্টনুঃসস্ন্দস্হ।  

‘মযাডাম, আপনা  প ামস্শঘ  জন্য ধন্যবাদ। ট্টকন্তু আম া ট্টক ক ব, ট্টক 
ক ণীে বুঝস্ত পা ট্টে না। তে কাজ পুট্টলস্শ  তস কাজ আম া ট্টক াস্ব ক ব?’ 
বলল ট্টমুঃ েস্িফ।  

তডানা তৎক্ষণাৎ তকান উত্ত  ট্টদল না। মুখ ট্টনচু কস্  ট্টচন্তা ক ল ট্টকেুক্ষণ। 
তা প  ধীস্  ধীস্  বলল, ‘ কা া এিা কস্ স্ে জানস্লও তাস্দ  তকান স্থান-
ট্টঠকানা আমাস্দ  জানা তনই। এই অবস্থাে আল্লাহ  উপ    সা কস্  অস্পক্ষা 
ক া োিা তকান পথ তনই।’  

‘কা া এিা কস্ স্ে জাস্নন?’ বলল ফাস্তমা ট্টহস্ ন।  
‘অবশ্যই জাট্টন। ব্ল্যাক িস কস্ স্ে।’  
‘ব্ল্যাক িস-স্ক আপট্টন জাস্নন?’ বলল আবা  ফাস্তমা ট্টহস্ ন।  
‘জাট্টন।’  
‘তাহস্ল তেিুকু পট্ট চে আপট্টন ট্টদস্েস্েন, তসিুকু আপনা  সব পট্ট চে 

নে বস্ল আমা  মস্ন হে।’ বলল হাসান আলবাস্তঘা।  
‘তসিা বি কথা নে। ট্টকেু বাকী থাকস্ল ওাঁ  কাস্েও শুনস্ত পা স্বন। 

আট্টম এখন উঠস্ত চাই।’ বলল তডানা।  
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তডানা ওস্দ  সামস্ন স্বা াট্টবক থাকস্লও ত ত িা তা  কাাঁপস্ে। তস 
জাস্ন, ব্ল্যাক িস আহমদ মুসা  ট্টবরুস্দ্ধ ক্ষযাপা কুকুস্   মত হস্ে  স্েস্ে। 
আহমদ মুসা তাস্দ  হাস্ত পিা  বযাপা িা ট্টচন্তাও ক া োে না।  

‘ট্টঠক আস্ে। একিা কথা মযাডাম। আপট্টন অস্নক ট্টকেু জাস্নন বস্লই 
বলট্টে। আম া আহমদ মুসা  বযাপা িা পুট্টলশস্ক জানালাম না। ট্টকন্তু আম া 
ট্টসট্টস মাট্টে  বযাপা িা পুট্টলশস্ক জানাব ট্টকনা? আহমদ মুসা থাকস্ত আম া 
জানাইট্টন, ট্টতট্টন ট্টনস্ষধ কস্ ট্টেস্লন এবং আম াও তা  সাস্থ একমত ট্টেলাম। 
ট্টকন্তু এখন ট্টতট্টন তনই, আমাস্দ  ট্টন াপত্তা  জস্ন্য পুট্টলশস্ক সব জানাস্না দ কা  
ট্টকনা?  

‘আট্টম বস্লট্টে, আল্লাহ  উপ    সা কস্  বধস্েঘ  সাস্থ অস্পক্ষা ক া 
দ কা । সবস্চস্ে খা াপ অবস্থা  জস্ন্য প্রস্তুত থাকা উট্টচত, ট্টকন্তু হতাশ হওো 
ট্টঠক হস্ব না। আমাস্দ  মস্ন  াখস্ত হস্ব, ট্টতট্টন আহমদ মুসা। এ ধ স্ণ  র্িনা 
তা  জীবস্ন অসংখযবা  র্স্িস্ে। তে পট্ট ট্টস্থট্টত  উত্ত ণ আমাস্দ  কাস্ে অসম্ভব, 
তসিা তাাঁ  কাস্ে খুবই সহজ।’ বলল তডানা।  

কথাগুস্লা বলস্ত তপস্  খুশী হস্লা তডানা। কথাগুস্লা তা  ট্টনস্জস্কই 
সান্ত্বনা ট্টদল তবশী। মন অস্নক সাহস তপল তা ।  

সকস্ল  মুগ্ধ দৃট্টি তডানা  ট্টদস্ক।  
কথা বলস্ত তেন  ুস্ল ট্টেস্েট্টেল তা া।  
নী বতা  ােল ট্টমুঃ েস্িফ। বলল, ‘ধন্যবাদ আপনাস্ক। এই কথাগুস্লা 

বলা  জস্ন্যই আল্লাহ আপনাস্ক আমাস্দ  কাস্ে পাট্টঠস্েস্েন। আম া কৃতে। 
আম া ট্টক তিট্টলস্ফাস্ন আপনা  সাস্থ তোোস্োে ক স্ত পাট্ট ? আট্টম ট্টনট্টিত, 
আপনা  প ামস্শঘ  আমাস্দ  দ কা  হস্ব।’  

‘তমাট ওস্েলকাম। আট্টম খুশী হস্বা। আট্টমও তোোস্োে ক ব।’ বস্ল 
সালাম ট্টদস্ে োবা  জস্ন্য পা বাট্টিস্েও আবা  র্ুস্  দাাঁিাল তডানা। বলল, 
‘আপনা া তজস্ন া  হাসপাতাল-ট্টলট্টনকগুস্লাস্ত তখাাঁজ ট্টনস্ত পাস্ ন। আট্টমও 
তনব। আমা  মস্ন হে ট্টতনট্টি অবস্থা হস্ত পাস্ । এক, ট্টতট্টন শত্রু  হাস্ত পস্িস্েন, 
দুই, ট্টতট্টন আহত হস্ে তকান হাসপাতাল বা ট্টলট্টনস্ক থাকস্ত পাস্ ন এবং ট্টতন, 
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ট্টতট্টন তজস্ন া  বাইস্  চস্ল তেস্েন শত্রুস্ক অনুস ণ কস্ । ট্টিতীে অবস্থা 
আমাস্দ  আেস্ত্ব এখন, এই তচিা আম া ক স্ত পাট্ট ।’ থামল তডানা।  

‘আল্লাহ আমাস্দ  মঙ্গল করুন। আপট্টন ট্টঠকই বস্লস্েন। আম া 
অনুসন্ধান এখট্টন শুরু ক ট্টে।’  

তডানা র্ুস্  দাাঁট্টিস্ে চলা শুরু ক ল।  
এট্টেস্ে তদো  জস্ন্য ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ নও উস্ঠ দাাঁিাল।  
র্  তথস্ক তবট্ট স্ে পাশাপাট্টশ হাাঁিস্ত শুরু ক ল দু’জন।  
‘আপনা  সাস্থ পট্ট ট্টচত হস্ে খুশী হলাম।’ বলল তডানা।  
‘আ  আপনা  সাস্থ পট্ট ট্টচত হস্ত তপস্  আমা  েবঘ হস্ে। অল্প কস্েক 

ট্টমট্টনি আপনা  কথা শুনলাম। ট্টকন্তু মস্ন হস্ে কতট্টদস্ন  পট্ট চে। আমা  
সবস্চস্ে অবাক লােস্ে, আহমদ মুসা তেমন স্বতে, ততমট্টন মস্ন হস্ে 
আপনাস্কও। একিা কথা ট্টজস্েস ক স্ত পাট্ট ? আপট্টন আহমদ মুসা  আত্মীে 
নন, আপট্টন ফ াসী হওোই তা  প্রমাণ। তাহস্ল আহমদ মুসা  সাস্থ সম্পকঘ ট্টক?’  

‘ট্টমস্সস ফাস্তমা ট্টহস্ ন আপট্টন সাংবাট্টদক। বলুন কা া আত্মীে হস্ত 
পাস্ ? তকান ইউস্ াপীে ট্টক তকান এট্টশোস্ন  আত্মীে হস্ত পাস্  না?’ হৃদস্ে  
এবং আত্মা  একান্ত তে তসই ততা আত্মীে।’ তঠাাঁস্ি হাট্টস তিস্ন বলল তডানা।  

‘অট্ট নন্দন জানাট্টে আপনাস্ক মযাডাম। আট্টম এিাই জানস্ত 
চাট্টেলাম।’  

‘তমাট ওস্েলকাম।’ বলল তডানা। তা া ট্ট স্সপশস্ন  দ জাে এস্স 
তেস্ে।  

তডানা হাত বািাল ট্টবদােী হ্ান্ডস্শস্ক  জস্ন্য।  
ফাস্তমা ট্টহস্ ন তডানা  হাত তচস্প ধস্  বলল, ‘আমা  খুব সাহস 

লােস্ে। আসল তলাক এস্সস্েন, তা  সাস্থ তা   াইি হ্ান্ডও।’  
‘কাস্ক  াইিহ্ান্ড বলস্েন? আমাস্ক?’  
‘অবশ্যই।’  
‘না, আট্টম ওাঁ  তকান হ্ান্ডই নই। আট্টম অনাহুত এখাস্ন এস্সট্টে।’  
‘তকন, আপট্টন এই কাস্জ ওাঁস্ক সহস্োট্টেতা কস্ ন না?’  
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‘উট্টন পেন্দ কস্ ন না।’  
‘তকন?’  
‘এই  ণাঙ্গন তমস্েস্দ  জস্ন্য নে বস্ল।’  
‘তকন, তমস্ে া ট্টক সমাজ জীবস্ন  অংশ নে? এ  ণাঙ্গন তমস্েস্দ  

জন্যও হস্ব না তকন? আপট্টন তা  সাস্থ একমত?’  
হাসল তডানা। বলল, ‘ট্টঠক নীট্টত ট্টহস্সস্ব ট্টতট্টন একথা বস্লনট্টন। তস্ব 

ট্টনস্জ  তক্ষস্ত্র এিা ট্টতট্টন অপেন্দ কস্ ন।’  
‘অথঘাৎ ট্টতট্টন চান না আপট্টন এ সস্ব  সাস্থ জট্টিত হন।’  
‘আমাস্ক ট্টনট্টদঘি ক স্েন তকন? অন্য তকউও হস্ত পাস্ ন।’ সলজ্জ তহস্স 

বলল তডানা।  
‘তাাঁ  আ ও ‘অন্য তকউ’ আস্ে নাট্টক?’ মুখ ট্টিস্প তহস্স বলল ফাস্তমা 

ট্টহস্ ন।  
‘আট্টম তা বট্টলট্টন। আট্টম না হস্ে অন্য তকউও হস্ত পাস্ ন।’  
‘ধন্যবাদ। ঐ গুরুত্বপূণঘ ট্টবষস্ে আপনা  মত বলুন। আপনা  মস্ত  মূলয 

অস্নক।’  
‘লজ্জা তদস্বন না। আট্টম খুবই সামান্য তকউ। মূলয  স্েস্ে আপনাস্দ  

মস্ত । আপনা া তদস্শ  জস্ন্য জাট্টত  জস্ন্য ঝুাঁট্টক ট্টনস্ে কাজ ক স্েন।’  
‘একিা কথা ট্টজস্েস ক স্ত  ুস্ল ট্টেস্েট্টেলাম। আপনা  নাস্ম  তশস্ষ 

‘লুই’ তকন? আট্টম েতদূ  জাট্টন ‘লুই’  াজপট্ট বা  োিা এ শব্দ তকউ তাস্দ  নাস্ম 
বযবহা  কস্  না।’  

তডানা মুহূতঘকাল চুপ কস্  থাকা  প  েম্ভী  কস্ে বলল, ‘অতীস্ত  
কংকাল তস পট্ট বাস্  ই একজন আট্টম।’  

ফাস্তমা ট্টহস্ ন চমট্টকত হস্ে পূণঘ তচাস্খ তাকাল তডানা  ট্টদস্ক।  
মুহূতঘ কে পস্  মুস্খ ফসু্ি উঠল স্বে হাট্টস। তা প  অট্ট নস্ে   ংট্টেস্ত 

তডানাস্ক ‘বাউ’ কস্  বলল, ‘সম্মাট্টনতা  াজকুমা ী, এতক্ষস্ণ আেস্ত হলাম।’  
তচাস্খ-মুস্খ ট্টবস্মে তিস্ন তডানা বলল, ‘ট্টক আেস্ত হস্লন?’  
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‘আমাস্দ  ট্টবেট্টবখযাত মহামান্য বযট্টক্তস্ক আল্লাহ তোেয সাথী ট্টমট্টলস্ে 
ট্টদস্েস্েন।’  

তডানা েম্ভী  হস্লা। তা  মুখ-স্চাখ  া ী হস্ে উঠল। বলল, ‘আপা 
এ াস্ব বলস্বন না। এ  াজপট্ট বা  র্ৃণয ও জনট্টনট্টন্দত চট্ট স্ত্র  মানুষস্কও জম 
ট্টদস্েস্ে। প ীক্ষা আমাস্ক তকাথাে ট্টনস্ক্ষপ ক স্ব আট্টম জাট্টন না আপা। আমা  
জস্ন্য তদাো ক স্বন।’  

ফাস্তমা ট্টহস্ নও েম্ভী  হস্লা। বলল, ‘আপনা  এই উপলট্টিই আপনা  
পট্টবত্র মন ও অপট্ট ট্টমত তোেযতা  প্রমাণ।’  

থামল ফাস্তমা ট্টহস্ ন। তথস্মই আবা  শুরু ক ল, ‘কথািা ট্টকন্তু হাট্ট স্ে 
োস্ে। আপনা  মতিা বস্লনট্টন।’  

‘তকান ট্টবষস্ে?’  
‘ঐ তে  ণাঙ্গস্ন না ী  অংশ গ্রহস্ণ  বযাপা িা।’  
‘ও আো।’ বস্ল তডানা একিু ট্টচন্তা ক ল। তা প  বলল, ‘আমা  

বযট্টক্তেত মত ট্টক বলব! আট্টম একজন তমস্ে ট্টহস্সস্ব এ অট্টধকা  চাই। ট্টকন্তু 
আমাস্ক েট্টদ ট্টবচা স্ক  আসস্ন বট্টসস্ে এ প্রশ্ন ট্টজস্েস ক া হে, তাহস্ল আট্টম 
বলব এই অট্টধকা  এই াস্ব তমস্েস্দ  পাওো উট্টচত নে।’  

‘তকন? তকন?’  
‘না ী ট্টহস্সস্ব এমন ট্টকেু দুবঘলতা ও অসুট্টবধা তমস্েস্দ   স্েস্ে এবং 

শত্রু  হাস্ত পিস্ল এমন ট্টকেু অবাট্টিত ফল তা  উপ  তচস্প বসস্ত পাস্ , ো 
তা  এবং তা  বৃহত্ত  পাট্ট বাট্ট ক জীবস্ন ট্টবপেঘে সৃট্টি ক স্ত পাস্ । এই 
অসুট্টবধা পুরুস্ষ  তনই।’  

ফাস্তমা ট্টহস্ ন সংস্ে সংস্ে জবাব ট্টদল না। তা  ট্টবস্মে দৃট্টি তডানা  
উপ  ট্টনবদ্ধ।  

কস্েক মুহূতঘ প  তস বলল, ‘ধন্যবাদ আপনাস্ক মযাডাম। ট্টবষেিাস্ক 
এ াস্ব আট্টম তকানট্টদন ট্টচন্তা কট্ট ট্টন। আপনা  এ  াস্ে  সাস্থ আট্টম একমত। 
এট্টদক ট্টদস্ে পুরুষ ও না ী  অবাধ তমলাস্মশা  তে থ কমঘস্ক্ষত্রও অবাট্টিত।’  
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‘আপনাস্দ  ট্টমট্টিং চলস্ে। আপনা  অস্নক সমে ট্টনলাম। আট্টম এখন 
আট্টস।’ আবা  হ্ান্ডস্শস্ক  জস্ন্য হাত বাট্টিস্ে বলল তডানা।  

ফাস্তমা ট্টহস্ ন হ্ান্ডস্শক কস্  বলল, ‘একট্টদন বাসাে দাওোত ক া  
ট্টক সাহস ক স্ত পাট্ট ?’  

‘দাওোত তকন? তনম কাডঘ ততা ট্টনস্েট্টে। একট্টদন বাসাে ট্টেস্ে হাট্টজ  
হস্বা তদখস্বন।’  

‘তমাট ওস্েলকাম।’  
তডানা সালাম ট্টদস্ে বাইস্  তবরুবা  জস্ন্য পা বািাল।  
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৫  
তজস্ন া তলস্ক  পট্টিম তীস্  সুন্দ  শহ  তমা স্জ। পস্ি আাঁকা েট্টব  

মত সুন্দ  শহ ট্টি।  
        শহ ট্টি  পট্টিস্ম মাউন্ি তিন্ড । পবঘতট্টি  সবুজ উপতযকাে তজস্ন া 
তলস্ক  আট্টদেন্ত ফট্টিক জল াট্টশস্ক সামস্ন ট্টনস্ে দাাঁট্টিস্ে আস্ে তমা স্জ।  

মাউন্ি তিন্ড  তথস্ক তাকাস্ল মস্ন হে সবুজ এক বাোন  াসস্ে তলক 
তজস্ন া  স্বে বুস্ক।  

আবা  তলক তজস্ন া  ট্টদেন্ত তথস্ক শহ ট্টিস্ক মস্ন হে তেন সুন্দ  
একিা সবুজ ট্টতলক র্ুট্টমস্ে আস্ে মাউন্ি তিন্ড -এ  তকাস্ল।  

শহ ট্টি  উত্ত -পূবঘ প্রাস্ন্ত তলস্ক  ধা  তর্াঁস্ষ সুন্দ  একট্টি বাট্টি।  
বাট্টিট্টি বত ী হস্েস্ে তলস্ক  বুক ট্টচস্  েস্ি ওঠা একিা ট্টমট্টন উপিীস্প  

উত্তস্ ।  
বাট্টি  ট্টতন ট্টদস্কই হ্রস্দ  ফট্টিক পাট্টন  ট্টন ন্ত  নৃতয। তী  ব াব  দীর্ঘ 

ও প্রশস্ত বাোস্ন  একিা সবুজ তমলা। তা  মাঝখাস্ন দাাঁট্টিস্ে আস্ে তেত সুন্দ  
বাট্টিট্টি। মস্ন হে তেন একিা  াজহংস সবুজ মালা পস্ি হ্রস্দ  পাট্টনস্ত  াসস্ে।  

বাট্টিট্টি সুইজা লযাস্ন্ড  সাস্বক কুিনীট্টতত ট্টমুঃ তকলট্ট স্ন । এখন তা  
বেস সত্ত । দশ বে  আস্ে ট্ট িাো  ক া  প  ট্টতট্টন এখাস্নই বসবাস ক স্েন।  

বাট্টিিা  দু'তলা  িইংরুম।  
েল্প হট্টেল ট্টতনজস্ন  মস্ধয। একজন মট্টহলা, ট্টজনা তডানান্ি। ট্টতট্টন 

একজন কূিনীট্টতস্ক  স্ত্রী এবং ট্টমুঃ তকলট্ট স্ন  একমাত্র সন্তান। সেস পাঁেট্টত্রস্শ  
কাোকাট্টে।  

আস্ কজন বাট্টলকা, ট্টজনা তজাস্সফাইন। ট্টজনা তডানাস্ন্ি  একমাত্র 
তমস্ে।  
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আ  তৃতীেজন তাট্টতোনা।  াট্টশোন তমস্ে। ট্টপিা  ট্টদ তগ্রি পট্ট বাস্   
সন্তান তস। ট্টমুঃ তকলট্ট ন দীর্ঘট্টদন মস্স্কা ট্টেস্লন কুিনীট্টতক ট্টহস্সস্ব। তা  তমস্ে 
ট্টজনা তডানাস্ন্ি  স্বামীও তরুন কুিনীট্টতক তখন তসখাস্ন। তসই সমে ট্টপিা  
পট্ট বাস্   সাস্থ তকলট্ট ন পট্ট বাস্   ে ী  হৃদযতা েস্ি ওস্ঠ। তাট্টতোনা 
সুইজা লযাস্ন্ড তবিাস্ত এস্স উস্ঠস্ে তকলট্ট নস্দ  বাট্টিস্ত। তকলট্ট ন পট্ট বা  
আস্েই তাস্ক জাট্টনস্েট্টেল, তস েতট্টদন সুইজা লযান্ড থাকস্ব ততট্টদন তস তাস্দ  
তমহমান হস্ব।  

কথা বলট্টেল ট্টজনা তডানান্ি, 'সট্টতযই ট্টসট্টস মাট্টে  বযাপা িা দারুন 
আতংস্ক  সৃট্টি কস্ স্ে। ৬ট্টি মমঘাট্টন্তক মৃতযু   হস্য ত দ এখনও হেট্টন। এই 
জস্ন্যই ততামাস্ক এ সমে আসস্ত না কস্ ট্টেলাম।'  

‘আপনা া বাস ক স্ত পা স্েন, আ  আট্টম ক'ট্টদন থাকস্ত পা স্বা না 
তকন?’ বলল তাট্টতোনা।  

‘আম া বাট্টিস্ত আট্টে। োই র্িুক, আম া বাট্টি োিস্ত পাট্ট  না, তদশ 
োিস্ত পাট্ট  না।’ বলল তডানান্ি।  

আমা  েুট্টক্তিা এ  কমই। মৃতযু  ে এট্টিস্ে চলস্ত চাইস্ল োট্টি-স্েন 
ট্টকেুস্তই চিা োস্ব না। অপ াধী সোসীস্দ   স্ে র্স্   বাইস্  তবরুস্নাও 
তাহস্ল বন্ধ ক স্ত হস্ব।’  

'ট্টঠকই বস্লে। তস্ব আম া এই বেস্স তে ঝুাঁট্টক ট্টনস্ত পাট্ট , ততামাস্দ  
তা তনো ট্টঠক নে। ‘প্রকৃত’ জীবনিাই ততামা  সামস্ন পস্ি আস্ে।’ বস্ল হাসল 
ট্টজনা তডানান্ি।  

েম্ভী  হস্ে উঠল তাট্টতোনা  মুখ। বলল, ‘প্রকৃত জীবন কখন আসস্ব 
তা  ট্টক ট্টনট্টদঘি সমে আস্ে?’ 

'অবশ্যই আস্ে। তুট্টমও তসিা তদখস্ব। তস সমে ততামা  আসস্ে।’ তঠাাঁস্ি 
হাট্টস তিস্ন বলল ট্টজনা তডানান্ি।  

একিা ম্লান হাট্টস তাট্টতোনা  তঠাাঁস্ি ফসু্ি উস্ঠই আবা  ট্টমট্টলস্ে তেল। ও 
হাট্টসিা কান্না  তচস্েও তবদনা । বলল, ‘মস্ন হস্ে আপট্টন এস্কবাস্  ট্টনট্টিত 
তদখস্ত পাস্েন। ট্টকন্তু সবা  জীবস্নই ট্টক তস সমে আস্স?’ 
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  ‘তা আস্স না। অস্নস্ক ততা তস সমে পেঘন্ত বাাঁস্চও না। ট্টকন্তু তুট্টম এ াস্ব 
হতাশা  সুস্  কথা বলে তকন?’ বলল ট্টজনা তডানান্ি।  

তাট্টতোনা একিু হাসল। বলল, ‘এইস্তা আপট্টন বলস্লন সবা  জীবস্ন 
আস্স না। তাহস্ল ট্টবষেিা সবা  জস্ন্য ট্টনট্টিত নে। ো ট্টনট্টিত নে, তা  মস্ধযই 
ততা একিা হতাশা   াব থাস্ক।  

ট্টজনা তডানান্ি তাট্টতোনা  ট্টদস্ক এক দৃট্টিস্ত তচস্ে তথস্ক তহস্স উস্ঠ 
বলল, ‘তুট্টম তোি তবলা তথস্কই কথা   াজা, তুট্টম ঠকস্ব তকন কথাে! ততামাস্ক 
একিা কথা ট্টজস্েস ক ব?’  

‘করুন।’ 
‘আট্টম তস সমে তদস্খট্টে, ট্টকেুিা একাট্টকত্বস্ক তুট্টম তেন  ালবাস্সা। 

ততামা  তকান বে তিন্ড তস সমে আট্টম তদট্টখট্টন। ট্টনিে তুট্টম এ অসামাট্টজকতা 
এখন তেস্িে?’  

‘তকান বে আমা  তিন্ড হস্ত চাইস্লই না এই অসামাট্টজকতা আট্টম 
োিস্ত পাট্ট ।’ তহস্স বলল তাট্টতোনা।  

‘বাস্জ কথা বলে তুট্টম।’  
েম্ভী  হস্লা তাট্টতোনা। বলল, ‘বাস্জ কথা বলট্টে না আপা।’ 

তাট্টতোনা  কন্ঠস্ব   াট্ট ।  
তাট্টতোনা  েম্ভী  মুখ আ   াট্ট  কন্ঠ নজ  এিাল না ট্টজনা তডানাস্ন্ি । 

ট্টবট্টস্মত হস্লা তস। অবাক হস্ে অস্নকক্ষণ তাট্টকস্ে থাকল তাট্টতোনা  ট্টদস্ক। তা  
মস্ন হস্লা তাট্টতোনা  েম্ভী  মুস্খ  আিাস্ল অস্নক অশ্রু লুট্টকস্ে আস্ে। তাহস্ল 
তকান দুুঃখ আস্ে নাট্টক তাট্টতোনা  জীবস্ন? ট্টজনা তডানান্ি উস্ঠ ট্টেস্ে তাট্টতোনা  
পাস্শ বসল। বলল, ‘তাট্টতোনা আমা  মস্ন হস্ে তুট্টম ট্টকেু লুকাে। ট্টকেু র্স্িট্টন 
ততা?’ 

তাট্টতোনা হাসস্ত তচিা কস্  বলল, ‘ াবস্বন না আপা। খা াপ র্িনা  
দু’তিা পক্ষ থাস্ক। ট্টকন্তু আমা  তকান অন্য পক্ষ তনই।’ 

ট্টজনা তডানান্ি তাট্টতোনা  মুখ তিস্ন ট্টনস্জ  ট্টদস্ক র্ুট্ট স্ে ট্টনস্ে বলল, 
‘ততামা  এসব দাশঘট্টনক কথা  মাস্ন ট্টক?’  
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ট্টজনা তডানান্ি েখন কথা বলট্টেল, তস সমস্েই তিট্টলস্ফান এল।  
ট্টজনা তডানাস্ন্ি  তমস্ে ট্টজনা তজাস্সফাইন তিট্টলস্ফান ধস্ ট্টেল।  
ট্টজনা তডানান্ি থামস্তই তা  তমস্ে ট্টজনা তজাস্সফাইন তাস্ক বলল, 

‘আম্মা, নানা  তিট্টলস্ফান ট্টলট্টনক তথস্ক।’ 
ট্টজনা তডানান্ি ট্টেস্ে তিট্টলস্ফান ধ ল।  
ট্টজনা তডানান্ি তিট্টলস্ফান ধস্  ট্টফস্  এস্স বসস্তই তাট্টতোনা বলল 

উট্টিি কস্ন্ঠ, ‘আংকল ট্টলট্টনস্ক তকন? ট্টক হস্েস্ে তসখাস্ন?’ 
‘একজন আহত তলাকস্ক আব্বা তা  ট্টলট্টনস্ক ট্টনস্ে তেস্েন।’  
‘এযাকট্টসস্ডন্ি?’ 
‘না। আব্বা তফ া  সমে শহস্   বাইস্  হাইওস্েস্ত তলাকট্টিস্ক 

সংোহীন অবস্থাে তপস্েস্ে। তক বা কা া তাস্ক ট্টনদঘে াস্ব তমস্ স্ে।’  
‘আংকল ট্টক বলস্লন?’ 
‘বলস্লন, তলাকট্টি  োন ট্টফ স্লই আব্বা বাসাে ট্টফ স্বন।’  
‘আংকল ট্টকন্তু আ ও তবশী সংস্বদনশীল হস্েস্েন।’  
‘ট্টঠক বস্লে। তা  উপ  তলাকট্টি আবা  ট্টবস্দশী ততা।’  
‘তকান ি ুযট্ট ট?’  
‘তবাধ হে না। আব্বা বলস্লন, ি ুযট্ট টস্দ  তেমন অবস্থাে পাওো োে, 

তস ততমন নে। তা  সাস্থ ট্টকেুই তনই। তা  পাস্শ একিা মাট্টনবযাে পাওো তেস্ে, 
তাস্ত অল্প ট্টকেু সুইস মুদ্রা োিা উস্ল্লখস্োেয ট্টকেুই পাওো োেট্টন।’  

কথা তশষ কস্ ই ট্টজনা তডানান্ি উস্ঠ দাাঁিাস্লা। বলল, ‘ততাম া এস। 
আট্টম তদট্টখ তিট্টবস্ল খাবা  ট্টদস্ত বট্টল। আব্বাও এখট্টন এস্স পিস্বন।’ 

ট্টজনা তডানান্ি চস্ল তেল।  
প ট্টদন সকাল।  
ট্টজনা তজাস্সফাইন তা  পিা  র্স্  বস্স পিস্ে।  
তাট্টতোনা আোস্ক ট্টনস্ে তবট্টবস্েস্ে তলস্ক  ধাস্  র্ু স্ত।  
িইং রুস্ম বস্স েল্প ক স্ে ট্টজনা তডানান্ি এবং তা  আব্বা ট্টমুঃ 

তকলট্ট ন।  
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কথা হট্টেল আস্ে   াস্ত  র্িনািা ট্টনস্েই।  
‘র্িনািা তকান ট্টেনতাই, না তকান বযট্টক্তেত শত্রুতা  বযাপা ?’ বলল 

ট্টজনা তডানান্ি।  
‘তকান একিা ততা ট্টনিে হস্ব। তস্ব তচহা াে তেস্লিাস্ক আমা   াল 

মস্ন হস্েস্ে। আট্টম ট্টবট্টস্মত হস্েট্টে, োন তফ া  প  ও  মস্ধয সামান্য চাঞ্চলযও 
আট্টম তদট্টখট্টন। আট্টম, নাসঘ এবং ডাক্তা  তখন তা  সামস্ন দাাঁট্টিস্েট্টেলাম। তস 
তচাখ খুস্ল শান্ত তচাস্খ আমাস্দ  ট্টদস্ক চাইল। তেন বাট্টিস্ত তস র্ুম তথস্ক উঠল। 
তা  মুখ তথস্ক প্রথম তে শব্দ তবরুল, তসিা ট্টেল আমাস্দ  প্রট্টত তা  ‘ধন্যবাদ।’ 
তা প  ডাক্তা  েখন আমা  পট্ট চে ট্টদস্ে বলল, আট্টম তাস্ক ট্টলট্টনস্ক ট্টনস্ে 
তেট্টে, আমাস্ক লক্ষয কস্  বলল, ‘আট্টম কৃতে এট্টক্সস্লট্টন্স।’ তকান দাঙ্গাবাজ বা 
সাধা ণ চট্ট স্ত্র  তলাস্ক  এমন ট্টনট্টিন্ত, শান্ত ও  দ্র আচ ণ হস্ত পাস্  না।'  

তিট্টলস্ফান তবস্জ উঠল।  
তিট্টলস্ফান ধ ল ট্টম তকলট্ট ণ উস্ঠ ট্টেস্ে।  
ট্টলট্টনক তথস্ক তিট্টলস্ফান।  
কথা তসস্  ট্টফস্  আসস্ত আসস্ত বলল, ‘ট্টলট্টনস্ক তেত হে।’  
‘তকন তলাকট্টি  খা াপ ট্টকেু হস্েস্ে?’ বলল ট্টজনা তডানাল্ট।  
‘না খা াপ ট্টকেু নে। আহত তেস্লিা চস্ল তেস্ত চাে। অথচ বস্লস্ে এ 

সমে তা  সামান্য হািাও ট্টন াপদ নে।’ 
‘আপট্টন ট্টক ক স্ত চাস্েন আব্বা?’  
‘ট্টলট্টনস্ক োওো উট্টচত  াবট্টে। তুট্টমও তেস্ত পা  আমা  সাস্থ।’  
‘ট্টঠক আস্ে আব্বা,চল র্ুস্  আট্টস’  
হাসপাতাস্ল তপ াঁস্ে তা া তসাজা তকট্টবস্ন চস্ল তেল।  
তকট্টবস্ন প্রস্বশ ক ল ট্টমুঃ তকলট্ট ন প্রথস্ম। তা  তপেস্ন তপেস্ন ট্টজনা 

তডানাল্ট।  
আহত তলাকট্টি  উপ  তচাখ পিস্তই ট্টজনা তডানান্ি  ূত তদখা  মত 

চমস্ক উঠল।  
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আহত তলাকট্টি আহমদ মুসা। োস্ক ট্টমস্সস ট্টজনা তডানান্ি আব্দুল্লাহ বস্ল 
জাস্ন। ট্টমুঃ তকলট্ট ন তসট্টদন আহমদ মুসাস্ক সংোহীন অবস্থাে হাইওস্ে তথস্ক 
তুস্ল ট্টলট্টনস্ক  ট্টতঘ কস্ ট্টেল।  

পাস্ে  শস্ব্দ তচাখ খুস্লট্টেল আহমদ মুসা।  
তা ও তচাখ পস্িট্টেল ট্টজনা তডানাস্ন্ি  উপ ।  
‘আপট্টন?’ ট্টবস্মস্ে  এক ট্টবস্ফা ণ র্স্িট্টেল ট্টজনা তডানাস্ন্ি  কস্ন্ঠ।  
ট্টজনা তডানাস্ন্ি  কথাে ট্টবট্টস্মত হস্ে ট্টমুঃ তকলট্ট ন তাকাল একবা  ট্টজনা 

তডানাস্ন্ি  ট্টদস্ক, আ  একবা  আহমদ মুসা  ট্টদস্ক।  
তা প্র বলল, ‘ট্টজনা মা, তুট্টম এস্ক তচন?’  
‘ট্টজ আব্বা,তেন হাইজযাক তচিা  কাট্টহনী তুট্টম পস্িে, আট্টমও ততামাস্ক 

বস্লট্টে। ইট্টনই হাইজযাকা স্দ  একজনস্ক হতযা, আস্ কজনস্ক কাবু কস্  তেন 
 ক্ষা কস্ ট্টেস্লন।’  

‘হ্া। এ তসই ইেংমযান?’  
বস্ল ট্টমুঃ তকলট্ট ন আহমদ মুসা  ট্টদস্ক এট্টেস্ে তা  ডান হাত তুস্ল ট্টনস্ে 

তচস্প ধস্  বলল,’ ব্রাস্ া, ইেংমযান। কংগ্রাচুস্লশন। আমা  তমস্ে ট্টজনা  কাস্ে, 
আমা  নাতনী তজাস্সফাইস্ন  কাস্ে ততামা  কথা, তসট্টদস্ন  ট্টবস্তাট্ট ত র্িনা 
শুস্নট্টে।স্তামাস্ক ধন্যবাদ।’  

ট্টজনা তডানান্িও এট্টেস্ে এল। বলল,’ ট্টকন্তু তসট্টদন ট্টবমানবন্দস্  তনস্ম 
আপট্টন তকাথাে হাওো হস্ে ট্টেস্েট্টেস্লন। জাস্নন, ইো লাইন্স কতৃপক্ষ এবং 
আন্তজঘট্টতক ট্টবমান পট্ট বহন সট্টমট্টত আপনাস্ক অস্নক খুাঁস্জস্ে। আপনা  জন্য 
একিা বি পু কা  ব ায কস্ স্ে। আপট্টন ট্টনস্েস্েন তস পু কা  ?  

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল,’ না, পু কা  আট্টম তনইট্টন।‘  
‘পট্টত্রকাে পস্িনট্টন?’  
‘পস্িট্টে।’  
‘তাহস্ল?’  
‘তসট্টদনই পু কা  আট্টম তপস্ে তেট্টে। মানুস্ষ  আশীবঘাদই আমা  

পু কা ’  
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‘তা বস্ি। ট্টকন্তু তুট্টম এক ট্টবস্মেক  তেস্ল ততা। আজস্ক  জমানাে এমন 
কস্  তকউ  াস্ব?’  

বস্ল এক্ িু তথস্মই ট্টমুঃ তকলট্ট ন আবা  বলল,’ থাক, এসব কথা পস্  
হস্ব। এখন বল, তুট্টম ট্টলট্টনক োিস্ত চাে তকন?উস্ঠ দাাঁিাবা  মত সামথঘ ততামা  
হেট্টন।ডাক্তা  বস্লস্ে।‘  

‘একিু কি হস্ব। ট্টকন্তু আমা  োওো প্রস্োজন।জরু ী কাজ আস্ে।’  
‘কি হস্ব মাস্ন? দারুন ক্ষট্টত হস্ত পাস্ । েতই জরু ী কাজ থাক, তা  

তচস্ে জীবন বি। এখাস্ন ততামা  তক আস্ে?’  
‘ক’জন বন্ধু আস্ে তজস্ন াে।‘  
‘তাস্দ  ওখাস্ন উস্ঠে?’  
‘না, এক িুযট্ট ি কস্িস্জ উস্ঠট্টে।‘  
‘তসখাস্ন তকউ আস্ে?’  
‘না, তসখাস্ন আট্টম একাই থাট্টক।’  
‘তাহস্ল আ  ট্টচন্তা ট্টক।এমন ততা নে তে বাট্টিস্ত তকান সমস্যা আস্ে। 

সুরহ হও তা প  োস্ব।’  
‘আব্বা,তুট্টম ডাক্তা স্ক বস্ল ট্ট ট্টলজ নাও।এস্ক বাসাে ট্টনস্ে োব। 

বাসাে  াল থাকস্ব। প্রট্টতট্টদন ডাক্তা  োস্ব তদস্খ আসস্ব।দ কা  হস্ল নাসঘ 
আম া তডস্ক তনব।’ 

ট্টমুঃ তকলট্ট ন উজ্জল তচাস্খ তাকাল তমস্ে  ট্টদস্ক।বলল, ‘ধন্যবাদ মা। 
একথািা আমা  মস্ন আস্সট্টন। তসিাই  াল হস্ব।আট্টম ডাক্তা স্ক বলট্টে।’  

বস্ল তেস্ত উদযত হস্লা ট্টমুঃ তকলট্ট ন।  
‘আমা  একিু কথা আস্ে জনাব।’ হাত তুস্ল ট্টমুঃ তকলট্ট নস্ক বাধা ট্টদস্ে 

বলল আহমদ মুসা।  
‘বল।’ বস্ল দাাঁিাল ট্টমুঃ তকলট্ট ন।  
‘আট্টম ট্টলট্টনস্কই থাকস্ত চাই।’  
‘তকন? আমাস্দ  ঝাস্মলাে তফলস্ত চাও না এ জস্ন্য?’  
‘একথা সতয নে। আমা  অবস্থাে আপট্টনও ট্টক একথা বলস্তন না?’  
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‘শুস্নট্টে ততামা  কথা।’ তহস্স কথািুকু বস্ল ট্টমুঃ তকলট্ট ন তাকাল ট্টজনা 
তডানাস্ল্ট  ট্টদস্ক। বলল, ‘মা ট্টজনা তুট্টম ট্টেস্ে োট্টি  তপেস্ন  ট্টসিিা ট্টঠক কস্  
নাও। আট্টম ডাক্তা স্ক বস্ল সব ট্টঠক ক ট্টে।’ 

সংস্ে সংস্েই ট্টজনা তডানান্ি তবট্ট স্ে তেল। ট্টমুঃ তকলট্ট নও।  
তবলা দশিা।  
তাট্টতোনা বাইস্  তথস্ক ট্টফস্  দু’তলাে উঠা  জস্ন্য ট্টসাঁট্টিস্ত পা 

ত স্খট্টেল।  
ট্টজনা তজাস্সফাইন তদ স্ি এস্স তাট্টতোনা  একিা হাত তচস্প ধস্  

বলল,’ ট্টক মজা আট্টন্ি তসই তলাক এস্সস্ে।’ 
‘তকান তলাক?’ তজাস্সফাইস্ন  ট্টপস্ঠ একিা চাট্টট্র তমস্  তচাখ উলস্ি 

বলল তাট্টতোনা।  
‘তকন েল্প কস্ ট্টেলাম না, তেস্ন একজন তলাক হাইজযাকা স্দ  তমস্  

তশষ কস্  তেনিাস্ক তাস্দ  হাত তথস্ক উদ্ধা  কস্ ট্টেল। তসই তলাক।’  
‘তসই তলাক? তাস্ক তকাথাে পাওো তেল?’  
‘তসই-ই ত আহত তলাক, নানু োস্ক কাল ট্টলট্টনস্ক  ট্টতঘ কস্ ট্টেল।’  
‘তাস্ক বাসাে আনা হস্েস্ে?’  
‘হ্াাঁ। আম্মা, নানু ট্টকেকু্ষন আস্ে তাস্ক ট্টনস্ে এস্সস্েন’  
‘তকন?’  
‘খুব  াল তলাক ট্টতট্টন’  
কথা বলস্ত বলস্ত তাট্টতোনা এবং তজাস্সফাইন দু’তলাে িইংরুস্ম 

এস্স প্রস্বশ ক ল।  
িইংরুস্ম বস্সট্টেল ট্টজনা তডানান্ি, তজাস্সফাইস্ন  মা। তস 

তজাস্সফাইস্ন  তশষ কথািা শুনস্ত তপস্েট্টেল। বলল,’কা  কথা বলে 
তজাস্সফাইন?’  

‘আংকস্ল  কথা বলট্টে আম্মা। খুব  াল না?’  
‘অবশ্যই  াল মা।  াল না হস্ল পস্   জন্য তকউ জীবস্ন  ঝুট্টক ট্টনস্ত 

োে?’  
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‘ট্টকন্তু আট্টন্ি, তস তলাকট্টি  এ দশা হস্লা তকন?’ বলল তাট্টতোনা।  
‘তসই আস্লাচনাই এতক্ষণ কস্  এলাম। তবট্টশ কথা বস্ল না ততা, তমস্প 

তমস্প কথা বস্ল। এতিুকু বলল, ো া তাস্ক হতযা ক স্ত তচস্েট্টেল, তা া তা  
বযট্টক্তেত শত্রু নে। একজন ট্টিট্টমনালস্ক তস তািা ক স্ত ট্টেস্ে এই র্িনা 
র্স্িস্ে।’  

‘তলাকট্টি  নাম ট্টক?’  
‘আব্দুল্লাহ’  
‘আব্দুল্লাহ?মাস্ন মুসলমান?’  
‘হ্াাঁ’  
‘আংকল বলট্টেস্লন ট্টবস্দশী। তকান তদশী?’  
‘এট্টশোন। তচহা াে মস্ন হে তুট্টকঘ’  
‘শুনলাম উট্টন চস্ল তেস্ত চান, বাসাে আনস্লন তে!’  
‘তসট্টদন তেস্ন তস তজাস্সফাইস্ন  পাস্শ বস্সট্টেল। আট্টম তজাস্সফাইস্ন  

অন্যপাস্শ ট্টেলাম।ট্টসস্ি বসা  প  তথস্কই তা  সুন্দ  আ  সপ্রট্টত  বযবহা  
আমা   াল তলস্েট্টেল। তজাস্সফাইস্ন  সাস্থ কথা বলা তদস্খ মস্ন হস্েস্ে তস 
তেন আমাস্দ  একান্ত তকউ। তা  প  তদখলাম তা   দ্র ও ন্রতা  মস্ধয ট্টসংস্হ  
শট্টক্ত ও সাহস ও আস্ে।অদ্ভূত তক শস্ল একাই তস হাইজযাকা স্দ  কবল তথস্ক 
তেস্ন  কস্েক’শ মানুষস্ক  ক্ষা কস্ । অথচ আিস্েঘ  ট্টবষে, তজস্ন া 
এো স্পাস্িঘ তনস্ম অলস্ক্ষয তস সস্  োে। প্রশংসা ও পু কা  ট্টকেুই তস 
তনেট্টন।এমন একজন তলাক দারুন ট্টবপস্দ পস্িস্ে। তাস্ক ট্টক ট্টলট্টনস্ক তফস্ল 
 াখা োে? ডাক্তা  ও নাসঘ প্রট্টতট্টদন একবা  কস্  আসস্ব।’   

‘তকাথাে ত স্খস্েন?’  
‘দু’তলাে উঠা-নামা ক স্ত কি হস্ব ট্টচন্তা কস্  একতলাে তমহমান 

খানাে ত স্খট্টে’ । 
‘ট্টঠকই হস্েস্ে। লস্ন হাাঁিস্ত পা স্ব।’ ট্টকন্তু তাট্টতোনা মস্ন মস্ন বলল,’ 

খুব  াল হস্েস্ে ওস্ক দু’তলাে না তুস্ল। একজন অপট্ট ট্টচস্ত  এই াস্ব এখাস্ন 
থাকা  কথাে তাট্টতোনা অস্বট্টস্ত তবাধ ক ট্টেল।’  
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‘তুট্টম োস্ব তাস্ক তদখস্ত?’  
‘না। পস্ ।’ মুস্খ একথা বলস্লও মস্ন মস্ন তস বলল,’ তস তকন তদখস্ত 

োস্ব তাস্ক?’  
‘ও,  ুস্ল তেট্টে। তুট্টম তদখস্ত োস্ব তকন? তুট্টম ত এমট্টনস্তই 

অসামাট্টজক। তাাঁ  মস্ধয এখনস্তা আবা  তেস্লস্দ  সঙ্গস্ক আগুস্ন  মত  ে 
কস্ । আো বট্টল, এ াস্বই ততামা  ট্টদন চলস্ব?’  

‘তকন  ালইস্তা চলস্ে আট্টন্ি।’  
‘ ালই চলস্ে? তাহস্ল অমন বাউস্ন্ডস্ল হস্েস্ো তকন? এস্দশ তথস্ক তস 

তদস্শ শুধুই র্ুস্  তবিাে তকন? বস্লট্টেলাম, ততামাস্ক সুইজা লযান্ড তথস্ক তেস্ত 
ট্টদবনা।’  

‘এমন শাসস্ন  কে  ালই লােস্ে আট্টন্ি।’ বলস্ত বলস্ত তাট্টতোনা  
মুখ েম্ভী  হস্ে উঠল। তসখাস্ন পাতলা তবদনা  একিা আস্ত ন।  

কথা তশষ কস্ ই তাট্টতোনা েুি ট্টদল তাাঁ  র্স্   ট্টদস্ক।  
তসট্টদনই ট্টবস্কল।  
ট্টজনা তডানান্ি তসট্টদস্ন  আনা বাজা  ট্টিস্জ  তশস্ল্প সাট্টজস্ে  াখট্টেল। 

পাস্শই দাাঁিাস্না তাট্টতোনাস্ক বলল, ‘োও ততা এক গ্লাস ে ম পাট্টন তমহমাস্ন  
তিট্টবস্ল ত স্খ চাস্ে  ট্রট্টলিা ট্টনস্ে এস। না আপট্টত্ত আস্ে তেস্ত?’  

‘না আপা োট্টে।’ বস্ল তাট্টতোনা এক গ্লাস ে ম পাট্টন একিা ট্টপট্ট স্চ  
উপ  ত স্খ আস্ কিা ট্টপট্ট স্চ তঢস্ক দু’হাত ট্টদস্ে ধস্  ট্টনস্ে চলল অসুস্থ 
আবদুল্লাহ নাস্ম  আহমদ মুসা  র্স্   ট্টদস্ক।  

র্স্   দ জা তখালা ট্টেল।  
দ জাে িাোস্না হস্েট্টেল পদঘা।  
পদঘা  ফাাঁক েট্টলস্ে র্স্  প্রস্বশ ক ল তাট্টতোনা।  
দ জা তসাজাই ত তস্  র্স্   ওপ্রাস্ন্ত পাতা ট্টেল আহমদ মুসা  খাি। 

মাথা ট্টেল দ জা  ট্টবপ ীত ট্টদস্ক। ট্টচৎ হস্ে শুস্েট্টেল তস। তচাখ দু’ট্টি তবাজা।  
ত তস্  ঢুকস্তই তাট্টতোনা  তচাখ ট্টেস্ে পিল আহমদ মুসা  মুস্খ  

উপ ।  
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তচাখ পিস্তই প্রচণ্ড াস্ব চমস্ক উঠল তাট্টতোনা।  
প ক্ষস্নই তদহ-মন অবশকা ী এক প্রবাহ তখস্ল তেল তাাঁ  তোিা 

শ ীস্ ।  
তাাঁ  হাত তথস্ক গ্লাস পস্ি তেল। দু’ট্টি ট্টপট্ট চ গ্লাস ত স্ঙ্গ খান খান হস্ে 

ট্টব াি শব্দ ক ল।  
শস্ব্দ আহমদ মুসা তচাখ খুস্লট্টেল। তদখস্ত তপল তাট্টতোনাস্ক। ট্টবস্মস্ে  

ধাক্কা তাাঁ  ট্টচন্তাস্কও মুহূস্তঘ  জন্য আেন্ন কস্  তফলল।  
ওট্টদস্ক শব্দ শুস্নই  ান্না র্  তথস্ক েুস্ি এস্লা ট্টজনা তডানান্ি। এস্স 

তদখল িস্ল পস্ি োস্ে তাট্টতোনা। তমহমান এক দৃট্টিস্ত তাট্টকস্ে আস্ে 
তাট্টতোনা  ট্টদস্ক। তাাঁ  চস্খ-মুস্খ ট্টবস্মে।  

ট্টজনা তডানান্ি তাট্টতোনাস্ক ধস্  তফলল। ধীস্  ধীস্  তাস্ক ট্টনস্ে বসাল 
তস।  

তাট্টতোনা সংো হাট্ট স্েস্ে।  
আহমদ মুসা উঠস্ত োট্টেল।  
‘ট্টমুঃ আবদুল্লাহ আপট্টন উঠস্বন না। পাস্শ  র্স্  ট্টনস্ে োট্টে এস্ক 

আট্টম।’  
ট্টজনা তডানান্ি তাট্টতোনাস্ক পাাঁজাস্কালা কস্  ট্টনস্ে ট্টেস্ে শুইস্ে ট্টদল 

পাস্শ  র্স্  এবং তাাঁ  সংো ট্টফট্ট স্ে আনা  প্রস্চিাে তলস্ে তেল।  
অল্পক্ষস্ণ  মস্ধযই তস্ট্রচা  ট্টনস্ে এস্লা দু’জন আো।  
ততক্ষস্ন তচাখ তমস্লট্টেল তাট্টতোনা।  
‘ততাম া এস্ক এ  র্স্  শুইস্ে দাও আট্টম আসট্টে।’  
তাট্টতোনাস্ক ট্টনস্ে উপস্  উঠা  ট্টসাঁট্টি  ট্টদস্ক চলল দু’জন আো।  
তাট্টতোনা একবা  তচাখ তমস্লই তচাখ বুস্জস্ে।  
ট্টজনা তডানান্ি আহমদ মুসা  র্স্  প্রস্বশ ক ল। গ্লাস ও ট্টপট্ট স্চ   াঙ্গা 

িুকস্ াগুস্লা কুট্টিস্ে আবজঘনা  বাস্ক্স তফস্ল ট্টফস্  এল আহমদ মুসা  কাস্ে। 
বলল, ‘আপট্টন তাট্টতোনাস্ক ট্টচস্নন?’  

‘অবশ্যই ট্টচট্টন। তাট্টতোনা এখাস্ন তকন?’  
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‘আপনা  প্রস্শ্ন  জবাব তদব। ট্টকন্তু আমা  উত্ত  পাওো তশষ হেট্টন। 
ট্টক াস্ব তাস্ক ট্টচস্নন?’  

‘তাট্টতোনা তাাঁ  আব্বা  সাস্থ ট্টেল মধয এট্টশোে।’ বস্ল আহমদ মুসা 
সংস্ক্ষস্প তাট্টতোনা  ট্টকেু  ুট্টমকা  কথা জাট্টনস্ে বলল, ‘তাট্টতোনাস্ক ট্টচনব না 
মাস্ন, তস অট্টবস্ম ণীে। ট্টকন্তু তস ট্টক অসুস্থ?’  

ট্টজনা তডানান্ি ট্টকেুিা আনমনা হস্ে পস্িট্টেল আহমদ মুসা  কাস্ে 
তাট্টতোনা  কাট্টহট্টন শুস্ন। আহমদ মুসা  প্রস্শ্ন  উত্তস্  বলল, ‘তস  কম ট্টকেু নে। 
তবু আট্টম তদট্টখ। ওাঁ  োন ট্টফস্ স্ে।’  

বস্ল ট্টজনা তডানান্ি তািাতাট্টি তবট্ট স্ে এল আহমদ মুসা  র্  তথস্ক।  
তাট্টতোনা শুস্েট্টেল তচাখ বুস্জ।  
ট্টজনা তডানান্ি ধীস্  ধীস্  তাাঁ  পাস্শ এস্স বস্স তাাঁ  কপাস্ল হাত  াখল।  
ম্লান হাট্টস ফুস্ি উঠল তাট্টতোনা  তঠাাঁস্ি। তাট্টতোনা তা  একিা হাত 

তুস্ল তাাঁ  কপাস্ল  াখা ট্টজনা তডানাস্ন্ি  হাস্ত  উপ  ত স্খ বলল, ‘এখন 
ট্টনিেই তুট্টম প্রশ্ন ক স্ব, ‘ওাঁ  দ জাে ট্টেস্ে হঠাৎ ট্টক হল আমা ? হঠাৎ মাথা 
র্ুস্  তেল তকন?’  

‘না তাট্টতোনা, এ প্রশ্ন আট্টম ক ব না। আমা  ট্টবোস  াস্লা ট্টকংবা মন্দ 
প্রচণ্ড এক মানট্টসক উস্ত্তজনাে তুট্টম সংো হাট্ট স্েে। এ মানট্টসক উস্ত্তজনা 
তকন?’  

‘হঠাৎ মাথা র্ুস্  ট্টেস্েট্টেল?’  
‘র্িনা  আে পেঘন্ত ততামা  অবস্থা  খব  জাট্টন, মাথা র্ু াবা  মত তকান 

ত ােই ততামা  তনই। তচনা তলাক তদস্খই ট্টক?’  
তাট্টতোনা তচাখ খুলল। তহস্স বলল, ‘আপট্টন ওাঁ  সাস্থ কথা বস্লস্েন 

তদখট্টে।’  
‘বস্লট্টে। তজস্নট্টে, ততাম া এস্ক অপ স্ক তচন। এক সাস্থ ততাম া ট্টকেু 

কাজও কস্ ে।’  
‘আ  ট্টক বলস্লন উট্টন?’  
‘বস্লস্েন, তাট্টতোনাস্ক শুধু ট্টচট্টন তাই নে, তাট্টতোনা অট্টবস্ম ণীে।’  



অদৃশ্য আতংক   114 

 

‘অট্টবস্ম ণীে অথঘ ট্টক আপা?’  
‘ো  তকান ট্টবস্ম ন তনই।’  
‘আ  স্ম ন অথঘ ট্টক?’  
‘মস্ন  াখা। এসব অথঘ ট্টদস্ে ততামা  ট্টক হস্ব?’  
‘মস্ন  াখা বা  ুস্ল োওো  তক্ষত্রিা ট্টক বলত?’  
‘তে দুস্  থাস্ক তাস্ক মানুষ স্ম ন  াস্খ বা  ুস্ল োে।’  
ম্লান হাট্টস ফসু্ি উঠল তাট্টতোনা  তঠাাঁস্ি। মস্ন মস্ন তস বলল, তাট্টতোনা 

তাাঁ  কাস্ে  নে, মাত্র মস্ন  াখা  মত দুস্   তকউ। বুস্ক  ে ীস্  অসহ্ এক 
েেণা তজস্ে উঠল তাট্টতোনা ।  

তকান কথা বলল না তাট্টতোনা।  
তাট্টতোনা  ম্লান হাট্টস এবং তাাঁ  মুস্খ েেণা  সুক্ষ প্রকাশ দৃট্টি এিাল না 

ট্টজনা তডানাস্ন্ি ।  
তাট্টতোনা  মুস্খ  ট্টদস্ক কস্েক মুহূতঘ ট্টস্থ  দৃট্টিস্ত তচস্ে ট্টজনা তডানান্ি 

বলল, ‘একিা প্রশ্ন ট্টজস্েস ক ব?’  
‘অবশ্যই। শান্ত কস্ে বলল তাট্টতোনা।  
‘বহুট্টদন প  পট্ট ট্টচত কাউস্ক তদখস্ল আনট্টন্দত হবা  কথা। ট্টকন্তু তুট্টম 

সংো হাট্ট স্েে এবং তদখস্ত পা ট্টে তুট্টম মুষস্ি পস্িে। তকন?’  
তাট্টতোনা হাসল।  
উস্ঠ বসল। জট্টিস্ে ধ ল ট্টজনা তডানান্িস্ক। বলল, ‘এসব ট্টকেুনা আপা। 

অস্নকট্টদন প  ওস্ক তদস্খ হঠাৎ তেন ট্টক হস্ে ট্টেস্েট্টেল।’  
‘ও এমন তক তে, ‘ট্টপিা  ট্টদ তগ্রি’তদ  কন্যা এতিা অট্ট  ুত হস্ে 

পস্িট্টেল’!  
তাট্টতোনা তাাঁ  ডান হাস্ত  তজঘনীিা ট্টজনা তডানাস্ন্ি  তঠাাঁস্ি তচস্প ধস্  

বলল, ‘ও কথা বলনা আপা, ও কত বি তা কল্পনা ও বাইস্ ।’  
‘উট্টন অসাধা ণ সাহসী, কুশলী এবং অতযন্ত সু-আচ স্ন  সুন্দ  মানুষ। 

ট্টকন্তু তুট্টম ট্টক বলে?’  
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তাট্টতোনা তািাতাট্টি ট্টনস্জস্ক সামস্ল ট্টনস্ে বলল, ‘এ প্রসঙ্গ থাক 
আপা। চল উট্টঠ।’  

‘তাট্টতোনা তুট্টম আমাস্ক ট্টক মস্ন কস্ ে? আট্টম ট্টক ট্টশশু, আমাস্ক ো তা 
ট্টদস্ে বুঝ ট্টদস্ব? আমাস্ক বলস্ত না চাইস্ল বস্লা না। আট্টম শুনা  উপেুক্ত না হস্ল 
শুনব না। আমাস্ক তবাকা সাজাবা  প্রস্োজন তনই।’ বস্ল ট্টজনা তডানান্ি 
অট্ট মাস্ন মুখ  া  কস্  চস্ল োবা  জস্ন্য উস্ঠ দািাস্ত চাইল।  

তাট্টতোনা তাস্ক জট্টিস্ে ধ ল। বলল, ‘আপা ততামাস্ক না বলা  ট্টকেু 
আস্ে? ট্টকন্তু…?  

‘ট্টকন্তু ট্টক?’  
‘বযাপা িা খুব সাংর্াট্টতক ধ স্ন । বলা ট্টঠক হস্ব ট্টকনা  াবট্টে।’  
‘তকন বলা ট্টঠক হস্ব না?’  
‘ওাঁ  ট্টন াপত্তা  প্রশ্ন আস্ে।’  
‘ওাঁ  ট্টন াপত্তা  প্রশ্ন? তক তস?’ তচাখ কপাস্ল তুস্ল প্রশ্ন ক ল ট্টজনা 

তডানান্ি।  
‘বলট্টে। ট্টকন্তু একিা অনুস্ াধ আপা।’  
‘ট্টক?’  
‘ওাঁ  পট্ট চে এমনট্টক আংস্কলস্কও বলস্বনা।’  
ট্টবস্মে দৃট্টি ট্টনস্ে ট্টজনা তডানান্ি তাকাল তাট্টতোনা  ট্টদস্ক। বলল, ‘তুট্টম 

এমন অনুস্ াধ ক ে তকন? আট্টম আ  আব্বা ট্টক ট্ট ন্ন? তুট্টম আব্বাস্ক তচননা?’  
‘আট্টম জাট্টন। তবু অনুস্ াধ, ওাঁ  আপট্টত্ত না থাকস্ল পস্  বলস্ব আপা।’  
‘ট্টঠক আস্ে তাট্টতোনা তাই হস্ব।’  
তাট্টতোনা আহমদ মুসা  পট্ট চে দল ট্টজনা তডানান্িস্ক।  
নাম শুস্নই ট্টজনা তডানাস্ন্ি  মুখ ‘হা’ হস্ে তেল। ট্টজনা তডানান্ি 

কূিনীট্টতস্ক  কন্যা এবং কূিনীট্টতস্ক  স্ত্রী। খুব  াস্লা কস্ ই তস জাস্ন আহমদ 
মুসাস্ক।  

তাট্টতোনা আহমদ মুসা  পট্ট চে ট্টদস্ে কথা তশষ ক স্লও অস্নকক্ষণ 
কথা বলস্ত পা ল না ট্টজনা তডানান্ি।  
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‘তাট্টতোনা, আমা  স্বপ্ন মস্ন হস্ে। ট্টবোস ক স্ত ইস্ে ক স্ে না তে, 
আহমদ মুসা আমাস্দ  বাট্টিস্ত, আমাস্দ  তমহমান?’  

একিু থামল ট্টজনা তডানান্ি। তা প  আবা  শুরু ক ল, ‘তাাঁ  ট্টন াপত্তা  
কথা তুট্টম ট্টঠকই বস্লে। ট্টনিেই তকান বি র্িনা র্স্িস্ে সুইজা লযাস্ন্ড। আহমদ 
মুসা তোি-খাস্িা র্িনাে তকাথাও োন না। তাাঁ  আহত হবা  র্িনা ট্টনিে তকান 
বি র্িনা  অংশ।’  

‘ট্টঠকই বস্লে আপা। আট্টমও তাই মস্ন কট্ট ।’  
‘তুট্টম ট্টক মস্ন ক  এখাস্ন তস ট্টন াপদ। ট্টলট্টনক তথস্ক তাাঁ  শত্রু া এ 

ট্টঠকানা তজস্ন ট্টনস্ত পাস্ ।’  
‘ট্টন াপদ না হস্ল উট্টন আসস্তন না, ট্টলট্টনস্ক থাকস্তন। সবট্টদক না 

ত স্ব তকান ট্টসদ্ধান্ত ট্টতট্টন তনন না। তবু তুট্টন ট্টলট্টনস্ক সাবধান কস্  দাও, 
ততামাস্দ  ট্টঠকানা তাাঁ া কাউস্ক তেন না তদে।’  

‘ট্টঠক আস্ে। ট্টকন্তু ট্টতট্টন ট্টনস্চ  তলাে থাকস্বন, এিা খা াপ লােস্ে। 
োই তহাক ট্টতট্টন সমাস্ন  পাত্র।’  

‘ট্টকন্তু আংস্কল ট্টক বলস্বন?’  
‘আব্বা ই প্রস্তাব ট্টেল তাস্ক দু’তলাে  াখা। আট্টম তজা  তদোে 

একতলাে  াখা হস্েস্ে। এখন তদখা-শুনা  অসুট্টবধা হস্ে বস্ল ওস্ক দু’তলাে 
তনো োে।’  

‘হ্াাঁ এিা হস্ত পাস্  আপা।’  
তসট্টদনই  াত দশিা।  
গ্লাস্স দুধ ঢালস্ত ঢালস্ত ট্টজনা তডানান্ি পাস্শ দাাঁিাস্না তাট্টতোনাস্ক 

বলল, ‘দুধ ট্টক আহমদ মুসাস্ক আমাস্কই ট্টদস্ে আসস্ত হস্ব, না তুট্টম োস্ব?’  
‘না। আট্টম োব।’ তাট্টতোনা  তঠাাঁস্ি সলজ্জ এক িুকস্ া হাট্টস।  
‘আবা  তফস্ল ট্টদস্ব নাস্তা?’  
হাসল। কথা বলল না তাট্টতোনা।  
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ট্টজনা তডানান্ি তাট্টতোনা  ট্টদস্ক মুহূতঘকাল তাট্টকস্ে তথস্ক বলল, 
‘ততামাস্ক আট্টম বুঝস্ত পা ট্টে না। ততামাস্ক এমন সংকুট্টচত, এমন ত স্ঙ্গ পিা 
ততা তকান সমে তদট্টখট্টন।’  

হাট্টসস্ত উেট্টসত হওো  তচিা কস্  বলল, ‘দাও দুধ।’  
বস্ল দুস্ধ  গ্লাস ট্টনস্ে তাট্টতোনা চলল আহমদ মুসা  কস্ক্ষ  ট্টদস্ক।  
আহমদ মুসাস্ক ট্টবস্কস্লই দু’তলাে আনা হস্েস্ে।  
দু’তলা  দট্টক্ষন-পুব ট্টদস্ক  একিা সুন্দ  রুম তাস্ক তদো হস্েস্ে। 

জানালা   াট্ট  পদঘািা স াস্ল শুস্ে তথস্কই তলস্ক  আট্টদেন্ত বুস্ক তচাখ বুলাস্না 
োে।  

তজযাৎস্না োট্টবত হ্রস্দ  বুস্ক  উপ  তচাখ তমস্ল শুস্ে ট্টেল আহমদ মুসা।  
দুস্ধ  গ্লাস ট্টনস্ে ট্টনুঃশস্ব্দ র্স্  ঢুকল তাট্টতোনা।  
তচিা কস্ ও তাাঁ  বুস্ক  ততালপািিা বাাঁধা ট্টদস্ে  াখস্ত পা ল না 

তাট্টতোনা। আহমদ মুসা  কাস্ে এস্লই এমন হস্ে। তাাঁ  অবস্থা তডানান্ি 
আপা ও নজ  এিােট্টন। অথচ তস তচিা ক স্ে তাাঁ  মনিাস্ক শত শট্টক্ত ট্টদস্ে 
তবস্ধ  াখস্ত। তাট্টতোনা জাস্ন, আহমদ মুসা পবঘস্ত  মত এক অনি পাথ । 
তাাঁ  বুস্ক  উপ  ট্টদস্ে অশ্রু  প্ররবন েিাস্ত পাস্ । ট্টকন্তু তাাঁ  হৃদস্ে প্রস্বশ ক া 
োস্ব না।  

আহমদ মুসা তাাঁ  ট্টবোনাে শুস্ে তাট্টকস্েট্টেল তলস্ক  শান্ত রুপালী বুস্ক  
ট্টদস্ক।  

তাট্টতোনা দুস্ধ  গ্লাস ট্টনস্ে আহমদ মুসা  ট্টবোনা  পাস্শ ট্টেস্ে 
দাাঁিাস্লা।  

 াবল একবা , ‘দুধ তিট্টবস্ল ত স্খ তদস্ব ট্টকনা। ট্টকন্তু আবা   াবল, 
ট্টনস্জ  দুবঘলতা ঢাকস্ত তস এই অস্স জন্য তদখাস্ত পাস্ না।  

‘দুধ এস্নট্টে।’ অস্নক প্রস্তুট্টত ট্টনস্ে বলল তাট্টতোনা।  
একিু এট্টেস্ে এস্স তাট্টতোনা  হাত তথস্ক দুস্ধ  গ্লাসিা ট্টনস্ত ট্টনস্ত ওাঁ  

ট্টদস্ক তাট্টকস্ে তহস্স বলল, ‘থযাংকস তাট্টতোনা।’  
বস্ল আহমদ মুসা গ্লাস তিট্টবস্ল  াখস্ত োট্টেল।  
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তাট্টতোনা বাাঁধা ট্টদস্ে বলল, ‘না তিট্টবস্ল  াখা নে। ঠাণ্ডা হস্ে োস্ব। 
এখট্টন তখস্ে ট্টনন।’  

‘ট্টঠক আস্ে। তখস্ত েখন হস্ব, তখস্ে তনোই  াস্লা।’  
আহমদ মুসা দুধ তখস্ে গ্লাস তিট্টবস্ল  াখস্ত োট্টেল।  
তাট্টতোনা গ্লাস ট্টনস্ে ট্টনল আহমদ মুসা  হাত তথস্ক। বলল, ‘ট্টঠক 

এোস্ ািাে ঔষধ খাবা  সমে আসব।’ বস্ল চস্ল োবা  জস্ন্য র্ুস্  দািাস্ত তেল 
তাট্টতোনা।  

‘তেওনা তাট্টতোনা। গ্লাস তিট্টবস্ল ত স্খ তচো িাে একিু বস।’  
থমস্ক ট্টেস্ে তাট্টতোনা বলল, ‘আো।’  
গ্লাস তিট্টবস্ল ত স্খ তচো  তিস্ন না বস্স আহমদ মুসা  ট্টবোনা  এক 

প্রাস্ন্ত জস্ া-সস্ া হস্ে মুখ ট্টনচু কস্  বসল।  
‘তকমন আস্ো তাট্টতোনা? তুট্টম ট্টক অসুস্থ?’ বলল আহমদ মুসা।  
চট্টকস্ত একবা  আহমদ মুসা  ট্টদস্ক তচস্ে বলল, ‘তকন একথা 

বলস্েন?’  
‘তখন হঠাৎ তুট্টম সংো হা াস্ল। তাোিা ততামা  তকমন তেন মনম া 

 াব তদখট্টে। তুট্টম ততা এমন নও।’  
হৃদস্ে  তসই েেণা অনু ব ক ল তাট্টতোনা। একিা করুন হাট্টস ফুস্ি 

উঠস্ত চাইল তঠাাঁস্ি। একিা কথা ত ত  তথস্ক বুক ফুস্ি তব  হস্ত চাইল, ‘মন 
ততা অস্নক আস্ে মা া তেস্ে। তসই তসন্ট্রাল এট্টশো তথস্ক ট্টবদাে তনো  সমে। 
ত ত িাস্ক কস্ঠা  শাসন কস্  বলল, ‘আট্টম দুুঃট্টখত। আপনাস্ক তকানট্টদন তদখব 
 াট্টবট্টন, তাই হঠাৎ ট্টক তেন হস্ে ট্টেস্েট্টেল। আমাস্ক মাফ ক স্বন। আপট্টন এখন 
আমা  সামস্ন, তবুও আমা  তেন স্বপ্নই মস্ন হস্ে। মস্ন হস্ে অস্নক র্ুস্ম  মত 
র্ুম  ােস্লই তেন তদখব সব ট্টমথযা।’ কাাঁপল তেন তাট্টতোনা  কে।  

একিু থামল। দম ট্টনল একিা। তা প  বলল, ‘আপট্টন তকমন ট্টেস্লন? 
এখাস্ন ট্টক র্স্িস্ে, আপনা  এমন হল তকন?’  

‘বলব। ট্টকন্তু তাাঁ  আস্ে বল, ‘তুট্টম তকাথাে ট্টক ক ে?’  
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ম্লান হাসল তাট্টতোনা। বলল, ‘আমা  একাউস্ন্ি আব্বা  ট্টকেু িাকা 
আস্ে। আব্বা  একাউস্ন্ি  িাকাও আট্টম নট্টমট্টন ট্টহসাস্ব তপস্েট্টে। তাই ট্টনস্ে শুধু 
র্ু ট্টে।’  

তবদনা  একিা তখাাঁচা লােল আহমদ মুসা  মস্ন। আহমদ মুসা  জস্ন্যই 
তস তাাঁ  আব্বাস্ক হাট্ট স্েস্ে, বলস্ত তেস্ল স্বজন স্বস্দশস্ক তে পট্ট তযাে কস্ স্ে। 
সবঘহা া হৃদেস্ক ট্টনস্ে তাাঁ  তর্া া োিা আ  উপাে ট্টক! 

তকান কথা তোোল না আহমদ মুসা  মুস্খ। তাট্টতোনা  শূন্য দৃট্টি ট্টক 
চাে, ট্টকস্স  সন্ধান ক স্ে আহমদ মুসা জাস্ন। এখাস্নই ট্টনস্জস্ক অসহাে তবাধ 
কস্  আহমদ মুসা।  

তাট্টতোনাই কথা বলল আবা । বলল, ‘এবা  আপনা  কথা বলুন। 
আপট্টন তকমন ট্টেস্লন?’  

‘এই সমস্ে আট্টম িান্স, কযাস্মরুন, মধয আট্টিকা প্রজাতে কস্ঙ্গা 
র্ুস্ ট্টে। মধয আট্টিকা প্রজাতে তথস্ক এস্সট্টে এখাস্ন।’  

‘সব জােোে তবাধ হে একই কাজ কস্ স্েন’?  
‘ট্টক কাজ?’  
‘লিাই।’  
‘আমা  তপশাই ততা ওিা।’  
‘হস্লা না। তপশা নে ট্টমশন।’  
‘তপশা নে বলে তকন?’ তহস্স বলল আহমদ মুসা।  
‘তপশা  সাস্থ ট্টবট্টনমস্ে  সম্পকঘ আস্ে, ট্টমশন মানুস্ষ  স্বাস্থঘ ট্টনস্বট্টদত। 

আপট্টন ো ক স্েন, তা তকান ট্টকেু  ট্টবট্টনমস্ে নে।’  
‘ট্টঠক হস্লানা। আট্টমও ট্টবট্টনমস্ে কাজ ক ট্টে।’  
‘তকমন?’  
‘আট্টম ‘ট্টফ সাট্টবট্টলল্লাহ’ মাস্ন আল্লাহ   জস্ন্য কাজ ক ট্টে। ট্টকন্তু এ  

ট্টবট্টনমে আস্ে। আল্লাহ ট্টবট্টনমস্ে  প্রট্টতশ্রুট্টত ট্টদস্েস্েন।’  
‘তেমন?’  
‘তবস্হশত লা ।’  
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‘ও এই ট্টবট্টনমস্ে  কথা বলস্েন’ হাাঁসস্ত লােল তাট্টতোনা।  
‘এস্ক তকমন মস্ন ক ে তুট্টম?’  
‘এিা ট্টবট্টনমে হস্লা? ট্টবট্টনমে ততা হাস্ত হাস্ত তপস্ত হে। ওিা ততা 

প কাস্ল  কথা।’  
‘প কাস্ল  পাওোই ততা সবস্চস্ে বি পাওো। তস পাওোিা অক্ষে। ঐ 

পাওো  প্রট্টতই আমা  তলা । সুত াং বলস্ত পা , ট্টবট্টনমে োিা আট্টম কাজ 
ক ট্টে না।’  

‘োক এই প্রসংে। সুইজা লযাস্ন্ড আপনা  কথা বলুন।’  
‘মাফ ক স্বন। আট্টম ট্টক ত তস্  আসস্ত পাট্ট ?’ তাট্টতোনা  কথা তশষ 

হবা  সাস্থ সাস্থই দ জা  পদঘা একিু ফাাঁক কস্  বলল ট্টজনা তডানান্ি।  
‘অবশ্যই, আসুন।’  
র্স্  ঢুকল ট্টজনা তডানান্ি। বলল, দুুঃট্টখত।‘মাঁস্থ’ তথস্ক তাট্টতোনা  

তিট্টলস্ফান। কথা বলস্বন নাতাশা।’  
নাতাশা একজন সুইস কূিনীট্টতস্ক   াট্টশোন স্ত্রী। তস কূিনীট্টতকও 

দীর্ঘট্টদন ট্টেস্লন মস্স্কাস্ত। ট্টবস্েও কস্ ন  াট্টশোে। নাতাশা  পট্ট বা ও পূবঘ 
তথস্কই তাট্টতোনা  পট্ট বাস্   র্ট্টনি ট্টেল। ট্টবস্েও হে তাাঁস্দ  মধযতাে।  

নাতাশা  কথা শুস্নই তাট্টতোনা উস্ঠ দাাঁিাল। বলল আহমদ মুসাস্ক 
লক্ষয কস্ , ‘অনুমট্টত ট্টদন।’  

‘অবশ্যই।’  
তাট্টতোনা চলস্ত শুরু কস্  বলল, ‘প্রশ্ন ট্টকন্তু সবই থাকল।’  
তাট্টতোনা তবট্ট স্ে তেস্ল ট্টজনা তডানান্ি এট্টেস্ে এস্স তিট্টবল তথস্ক দুস্ধ  

গ্লাস ট্টনস্ে র্ট্টি  ট্টদস্ক তাট্টকস্ে বলল, ‘আপনা  তবট্টশক্ষন বস্স না থাকা  াল।’  
‘ধন্যবাদ।’ বস্ল আহমদ মুসা শুস্ে পিল।  
ট্টজনা তডানান্ি চা ট্টদক তচস্ে বলল, সব ট্টঠক আস্ে।  াত এোস্ ািাে 

ওষুধ তখস্ত হস্ব।’  
বস্ল ট্টজনা তডানান্ি চস্ল োবা  জন্য পা বািাল।  
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‘মযাডাম, আমা  একিা অনুস্ াধ, ডাক্তা স্ক বস্ল কাল োস্ত তেস্ত 
পাট্ট , তস বযবস্থা দো কস্  করুন।’  

ট্টজনা তডানান্ি হাসল। বলল, ‘জাট্টন আপনা  কাজ আপনা  জীবস্ন  
তচস্ে গুরুত্বপূণঘ। ট্টকন্তু জীবন না থাকস্ল কাজ থাস্ক না।’  

আহমদ মুসা একিু ট্টবট্টস্মত হস্লন ট্টজনা তডানাস্ন্ি  কথা  ধ স্ন। বলল, 
‘আ  ট্টকেু তজস্নস্েন?’  

‘তেস্নই আট্টম বুস্জট্টেলাম। আপট্টন সাধা ন তকউ নন। পস্  প্রশংসা ও 
পু স্কা  এট্টিস্ে েখন আপট্টন োস্েব হস্লন, তখন আবা ও মস্ন হস্ে ট্টেল আপট্টন 
অসাধা ণ একজন। ট্টকন্তু আপট্টন অসাধা স্ন  মস্ধযও তে অনন্য একজন, তা 
তাট্টতোনা  কাস্ে তশানা  পস্িই বুঝলাম। আপনাস্ক তখাশ আমস্দদ। আমাস্দ  
এই তোি বাট্টিিাস্ক ‘ঐট্টতহাট্টসক’ ক া  সুস্োে তদো  জস্ন্য আম া কৃতে।’  

‘আহমদ মুসা  এ তফ া  পাবা  কা ন? তাট্টতোনা  তস জস্ন্য?’  
‘আহমদ মুসা তফ া  পাস্ব না তকন?’  
‘তস মুলত মুসট্টলম জাট্টত  জস্ন্য কাজ ক স্ে।’  
‘মজলুস্ম  পট্ট চে মজলুম। তে তকান জাট্টতই মজলুম হস্ে দািাস্ত 

পাস্ , তেমন এখন মুসলমান া। জাট্টত  নাম তাাঁস্দ  োই তহাক তাাঁ া মজলুম। 
এই মজলুস্ম  পস্ক্ষ দাাঁিাস্না  অথঘ মানবতা  পস্ক্ষ দাাঁিাস্না।’  

আহমদ মুসা ধীস্  ধীস্  উস্ঠ বসল। বলল, ‘আপনাস্ক ধন্যবাদ। অস্নক 
ধন্যবাদ আপনাস্ক। পক্ষপাতহীন ও মানবতা  পস্ক্ষ এমন  াে পট্টিস্ম আট্টম খুব 
কম শুস্নট্টে।’  

‘ওস্েলকাম। আমা  একিা ট্টজোসা আস্ে।’  
‘বলুন।’  
‘আজ নে। অস্নক  াত হস্েস্ে। আপট্টন শুস্ে পিুন।’  
বস্ল ট্টজনা তডানান্ি ‘আট্টস’ বস্ল র্  তথস্ক তবট্ট স্ে এল।  
দুই ট্টদন প ।  
আহমদ মুসা বস্সট্টেল তাাঁ  ট্টবোনাে।  
তাট্টতোনা বস্স ট্টেল ট্টবোনা  এক প্রাস্ন্ত। তাাঁ  তচাখ-মুখ  াট্ট ।  
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ট্টজনা তডানান্ি র্স্  প্রস্বশ ক ল। বলল, ‘োট্টি ত ট্টড। ট্টকন্তু আবা  
বলট্টে, কমপস্ক্ষ আ ও দু’তিা ট্টদন আপনা  ত ট তনো প্রস্োজন।’  

‘আপনাস্দ  আট্টম সব বস্লট্টে। তে তকান সমে ‘জীবন-হাট্টন’ র্িস্ত 
পাস্  ওোডঘ ট্টনউজ এস্জন্সী অথবা ট্টি ওোডঘ ট্টিট্ট ’  কথা  াবুন।’  

‘তদখুন আপনা া তে ট্টবষেিাস্ক তোপন  াখস্েন তা ট্টঠক হস্ে না। 
জাট্টত-ট্টবস্িষ বশত দুট্টি সংবাদ মাধযমস্ক ধ্বংস ক া  ক া  তে প্রস্চিা চলস্ে তা 
ট্টবেবাসী  জানা  অট্টধকা  আস্ে।’  

‘তসিা অবশ্যই জানস্ব। তস্ব এখন বলস্ল তসিা প্রমান ক া োস্বনা। 
ওস্দ  হাস্ত-নাস্ত ধট্ট স্ে ট্টদস্ত হস্ব। আস্ে প্রচা  ক স্ল তসিা পা া োস্ব না।’  

‘মানট্টে েুট্টক্ত। এমন অসম লিাই ট্টক চস্ল? তসট্টদন ট্টক হস্তা েট্টদ একিা 
োট্টি ঐ সমস্ে না আসস্তা।’  

‘আল্লাহ-এই  াস্বই অসহােস্ক সাহােয কস্ ন।’  
‘দুুঃট্টখত।  ুস্লই ট্টেস্েট্টেলাম আপট্টন আহমদ মুসা। অসাধা ণ 

ট্টবস্বচনাে আপট্টন পথ চস্লন।’  
‘দুুঃট্টখত। এিা আমা  অহংকা  নে। এিা আমা  সাধা ন ট্টবস্বচনা।’  
‘ধন্যবাদ।’ তহস্স বলল ট্টজনা তডানান্ি।  
একিু তথস্মই আবা  বলল, আপট্টন তাহস্ল আসুন। আট্টম ওট্টদকিা 

তদখট্টে।’  
বস্ল ট্টজনা তডানান্ি তবট্ট স্ে তেল র্  তথস্ক।  
আহমদ মুসা উস্ঠ দাাঁিাস্লা।  
তাট্টতোনাও উস্ঠ দাাঁিাস্লা। তিট্টবল তথস্ক ওষুস্ধ  পযাস্কি এবং 

বযবস্থাপত্র ট্টনস্ে আহমদ মুসা  বযাস্ে  স্  ট্টদস্ে বলল, ‘বযবস্থাপত্র তদস্খ ওষুধ 
খাস্বন। ওষুস্ধ  তকাসঘ তশষ হস্ল তকান ট্টলট্টনস্ক আবা  তেস্ত হস্ব আপনাস্ক।’  

‘ধন্যবাদ।’  
‘ওষুস্ধ  কথা, বযবস্থাপস্ত্র  কথা, ডাক্তাস্   কাস্ে োবা  কথা মস্ন 

থাকস্ব ট্টকনা?’  
‘তকানিা ই েযা াট্টন্ি তনই।’  
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‘তাহস্ল আট্টম তজস্ন াে োব।’  
‘তজস্ন াে োস্ব? ওষুধ আমা  বযবস্থাপস্ত্র  তদা ট্টক ক া  জস্ন্য?’  
‘ ে তনই। আট্টম ওখাস্ন আংস্কস্ল  বাসাে থাকব। আপনা  সমস্যা 

সৃট্টি ক স্বা না।’  
‘ধন্যবাদ তাট্টতোনা। তুট্টম ট্টচন্তা কস্ া না। তে াস্বই তহাক আমা  ট্টনস্জ  

প্রট্টত প্রস্োজনীে নজ  আট্টম  াট্টখ।’  
‘সুত াং তকউ তেন নাক েলাস্ত না োে এই ততা? এিা এক ধ স্ন  

তস্বো ট্টনবঘাসন। এিা চলস্ত পাস্  না।’ েলা কাপট্টেল তাট্টতোনা ।  
আহমদ মুসা মুহূস্তঘ  জন্য তচাখ বুজল। তাট্টতোনা  মস্ন  অবস্থা তাাঁ  

কাস্ে পট্ট স্কা । ট্টকন্তু ট্টক বলস্ব তস তাস্ক। অতীস্ত  মতই তস ট্টবষেিাস্ক এট্টিস্ে 
তেস্ত চাে। বলল, ‘ত বনা তাট্টতোনা, তসখাস্ন আট্টম ট্টনবঘাসস্ন তনই। তসখাস্ন 
অস্নক বন্ধু-বান্ধব আস্ে আমাস্ক সাহােয-সহস্োট্টেতা ক া  জস্ন্য।’  

‘খুট্টশ হলাম। তস্ব আপট্টনও জাস্নন, বন্ধ-ুবান্ধব া ওষুধ খাইস্ে তদবা  
জস্ন্য দাট্টেত্বশীল নে।’  াঙ্গা কেস্ব  তাট্টতোনা ।  

আহমদ মুসা তকান উত্ত  ট্টদল না।  
ম্লান তহস্স তিট্টবস্ল  াখা তাাঁ  বযাস্ে  ট্টদস্ক হাত বািাল।  
তাট্টতোনা তািাতাট্টি বযােিা তুস্ল ট্টনস্ে বলল, ‘োট্টি পেঘন্ত েট্টদ বযােিা 

বহন কস্  ট্টনস্ে োই, তাহস্ল এিা বি  কস্ম  তকান নাক েলাস্না হস্বনা ট্টনিে?’  
বস্ল তাট্টতোনা বযাে ট্টনস্ে দ জা  ট্টদস্ক পা বাট্টিস্ে বলল, ‘চলুন।’  
োট্টি বা ান্দাে ট্টেস্ে তপ াঁেল আহমদ মুসা এবং তাট্টতোনা।  
োট্টি  কাস্ে দাাঁট্টিস্েট্টেল ট্টজনা তডানান্ি।  
একিু দুস্  তখলা ক ট্টেল ট্টজনা তজাস্সফাইন।  
আহমদ মুসাস্ক োট্টি  কাস্ে তদস্খ েুস্ি এল। আহমদ মুসাস্ক জট্টিস্ে 

ধস্  বলল, ‘আংকল আবা  কস্ব আসস্বন?’  
‘আো মা-মট্টন  ট্টবষ্যৎ তকউ বলস্ত পাস্ ?’ তাাঁ  মাথাে আদস্   হাত 

বুট্টলস্ে বলল আহমদ মুসা।  
‘না, আপট্টন আসস্বন ট্টকনা বলুন। আপনা  তসই েল্প বলা তশষ হেট্টন।’  
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‘ট্টঠক আস্ে। েল্প ততা অসমাপ্ত থাকস্ত পাস্ না। আসস্তই হস্ব 
তাহস্ল।’  

‘আট্টম ট্টকন্তু ত াজ তিট্টলস্ফান ক ব।’  
‘তিট্টলস্ফান নাম্বা  তকাথাে পাস্ব?’  
‘তকন, আট্টন্ি  কাস্ে তদস্খট্টে।’  
‘তবশ কস্ া। তস্ব আমাস্ক না তপস্ল োল ট্টদওনা তেন।’  
‘তকন থাকস্বন না ঐ তিট্টলস্ফাস্ন?’  
‘আমা  ততা নানা কাজ নানা জােোে থাট্টক।’  
‘তাহস্ল ‘সানস্ড’ তত ক ব।’  
‘আো কস্ া।’  
তাট্টতোনা আহমদ মুসা  বযাে োট্টিস্ত তুস্ল ট্টদস্ে োট্টি  দ জা তমস্ল 

ধস্  বলল, ‘আসুন।’  
আহমদ মুসা ট্টজনা তজাস্সফাইস্ন  কপাস্ল একিা চুমু তখস্ে ট্টজনা 

তডানাস্ন্ি  ট্টদস্ক তচস্ে বলল, ‘তাহস্ল আট্টস। আপনাস্দ  আট্টতথয ও 
আন্তট্ট কতা  কথা তকান ট্টদনই  ুলস্ত পা ব না।’  

‘ধন্যবাদ। আম া কতিুকু ট্টক কস্ ট্টে জাট্টন না। ট্টকন্তু আম া ধন্য তবাধ 
কস্ ট্টে আপনাস্ক আমাস্দ  মাস্ঝ তপস্ে। আব্বা তিট্টলস্ফান কস্ ট্টেস্লন। ট্টতট্টন 
ট্টফ স্ত না তপস্  দুুঃখ কস্ স্েন। ট্টতট্টন তজস্ন াে আপনা  সাস্থ কথা বলস্বন।’  

‘আট্টম খুব খুট্টশ হস্বা। তাস্ক আমা  শ্রদ্ধা তদস্বন।’  
বস্ল আহমদ মুসা গুডবাই জাট্টনস্ে োট্টি  দ জা  ট্টদস্ক এগুস্লা।  
তাট্টতোনা দু’হাত ট্টদস্ে দ জা খুস্ল ধস্  মাথা ট্টনচু কস্  দাাঁট্টিস্েট্টেল। 

আহমদ মুসা জাস্ন মুখ ততালা  শট্টক্ত তাাঁ  তনই। ত ত িা তমাচি ট্টদস্ে উঠল 
আহমদ মুসা । তাট্টতোনাস্ক তস ট্টক বলস্ব? আহমদ মুসা তাস্ক এট্টিস্ে চলস্ে, 
তকান প্রশ্রে ট্টদস্ে না, ট্টবষেিা তাট্টতোনাস্ক তবশী আহত ক স্ে। তডানা  কথা 
তাস্ক বলা দ কা । ট্টকন্তু বলস্ত তচস্েও বলস্ত পাস্ ট্টন। ট্টকন্তু বলস্ত তচস্েও 
বলস্ত পাস্ ট্টন। ট্টপতৃ-মাতৃহীনা, আত্মীে-স্বজন তথস্ক এস্কবাস্  ট্টবট্টেন্ন- বলা োে 



অদৃশ্য আতংক   125 

 

সবঘহা া এই তমস্েট্টিস্ক এত বি আর্াত তস তকমন কস্  তদস্ব! তাই ইস্ে কস্ ও 
আহমদ মুসা মুখ খুলস্ত পাস্ ট্টন।  

নতমুখী তাট্টতোনাস্ক বলা  মত তকান কথা আহমদ মুসা  মুস্খও 
তোোল না।  

শুধু ‘ধন্যবাদ তাট্টতোনা’ বস্ল আহমদ মুসা োট্টি  ত তস্  ঢুস্ক তেল।  
তাট্টতোনা োট্টি  দ জা বন্ধ কস্  ট্টদস্ে জানালাে মুখ এস্ন বলল, 

‘আসসালামু আলাইকুম।’  
বস্ল একিা তঢাক ট্টেস্লই আবা  বলল, ‘মস্ন  াখস্বন আপট্টন সুস্থ 

হনট্টন। কাজ শুরু  আস্ে আপনা  দু’ট্টতন ট্টদন ট্টবশ্রাম প্রস্োজন।’ কন্ঠস্ব  েম্ভী  
তাট্টতোনা ।  

‘ধন্যবাদ তাট্টতোনা।’ বলল আহমদ মুসাও েম্ভী  কস্ন্ঠ।  
তাট্টতোনা সস্  দাাঁিাল জানাল তথস্ক।  
টািঘ ট্টনল আহমদ মুসা  োট্টি। চলস্ত শুরু ক ল।  
োট্টি  ট্টদস্ক তাট্টকস্ে ট্টকেুক্ষণ পুতুস্ল  মত দাাঁট্টিস্ে থাকল তাট্টতোনা।  
তা প  তস ট্টজনা তজাস্সফাইস্ন  হাত ধস্  ধীস্  ধীস্  উস্ঠ তেল 

দু’তলাে।  
ট্টসাঁট্টি  মাথাে ট্টেস্ে ট্টজনা তজাস্সফাইন বাোস্ন  ট্টদস্ক তাট্টকস্ে বলল, 

‘তদখ আট্টন্ি, তসই হলুদ পাট্টখিা আবা  এস্সস্ে। আট্টম োই।’ বস্ল ট্টজনা 
তজাস্সফাইন ট্টসাঁট্টি ট্টদস্ে আবা  েুস্ি ট্টনস্চ তনস্ম তেল বাোস্ন  ট্টদস্ক।  

তাট্টতোনা অন্য সমে হস্ল তজাস্সফাইস্ন  সাস্থই েুিস্তা বাোস্ন  
ট্টদস্ক। ট্টকন্তু এখন তজাস্সফাইস্ন  কথা তা  কাস্ন ট্টেস্েও তেন তেল না।  

তাট্টতোনা তা  র্স্  ট্টেস্ে তা  ট্টবোনাে এট্টলস্ে পিল। বাট্টলশ মুখ 
গুাঁজল তস। তা  মস্ন হস্লা, অকুল সমূস্দ্র বহু কস্ি খুাঁস্জ পাওো অবলম্বনস্ক তক 
তেন ট্টনিু   াস্ব ট্টেট্টনস্ে ট্টনস্ে তেল। হৃদস্ে  সমস্ত চাওো ট্টদস্ে োস্ক তস জট্টিস্ে 
ধস্  বাাঁচস্ত তচস্েট্টেল, তস ট্টনদঘে াস্ব দূস্  সস্  তেল।  

কান্না  প্রবল এক সাইস্লান এস্স দুমস্ি-মুচস্ি ট্টদল তা  বুক। তস 
সাইস্লাস্ন উযীপ্ত সােস্   তরাত এস্স আেস্ি পিল তা  দু’তচাস্খ।  
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কাাঁদট্টেল তাট্টতোনা।  
কান্না  ধাক্কাে ফুস্ল ফুস্ল উঠট্টেল তা  তদহ।  
ট্টজনা তডানান্ি র্স্  ঢুস্ক এ দৃশ্য তদস্খ ট্টবট্টস্মত হস্লা। ক’ট্টদন ধস্  তে 

সস্ন্দহ তস ক ট্টেল, তা সতয তাহস্ল! ট্টকন্তু এই ধ স্ন  কান্না তকন? সামান্য 
ট্টবস্েস্দ তাট্টতোনা  মত তমস্ে  জস্ন্য এ ধ স্ন  কান্না স্বা াট্টবক নে।  

ট্টজনা তডানান্ি ধীস্  ধীস্  এস্স তাট্টতোনা  মাথাে হাত  াখল।  
তাট্টতোনা মাথা তুলল। ট্টজনা তডানান্িস্ক তদস্খ তািাতাট্টি তচাখ মুস্ে 

কান্না ত াস্ধ  তচিা ক ল।  
ট্টকন্তু পা ল না।  
দু’হাস্ত মুখ তঢস্ক আবা  কান্নাে ত স্ে পিল তস।  
ট্টজনা তডানান্ি তাট্টতোনাস্ক বুস্ক তিস্ন ট্টনল। বলল, ‘ো সস্ন্দহ 

কস্ ট্টেলাম, তদখট্টে তাই সতয হস্লা। ট্টকন্তু কাাঁদে তকন? তজস্ন া ততা আধ র্ন্িা  
িাই ও নে। ইো ক স্লই ততা ট্টেস্ে তদস্খ আসস্ত পা স্ব!’  

তকান উত্ত  ট্টদল না তাট্টতোনা।  
ট্টজনা তডানাস্ন্ি  কথাে কান্না তা  আ ও বািল।  
ট্টজনা তডানান্ি বুঝস্ত পা স্লা না ট্টক বস্ল তাস্ক সান্তনা তদস্ব। শুধু 

তস্নস্হ  হাত বুলাস্ত লােল তা  মাথাে।  
তাট্টতোনা ধীস্  ধীস্  শান্ত হস্লা। রুমাল ট্টদস্ে তচাখ – মুখ মুস্ে বলল, 

‘স্যট্ট  আপা। ততামাস্কও কি ট্টদলাম।’  
‘ওসব তস জন্য  াখ। ততামাস্দ  ট্টক র্স্িস্ে বলত? তুট্টম ইো ক স্ল 

তজস্ন াে তেস্ত পা স্ত।’  
তাট্টতোনা তকান কথা বলল না। শুধু তা  তচাখ দু’ট্টি তথস্ক আবা  দু’ট্টি 

অশ্রু  ধা া তনস্ম এল।  
ট্টজনা তডানান্ি তা  তচাখ মুস্ে ট্টদস্ে বলল, ‘বযাপা  ট্টক বলত? ট্টকে ু

র্স্িস্ে?’  
‘ট্টকেুই র্স্িট্টন।’ বলল তাট্টতোনা তচাখ না তুস্লই।  
‘তাহস্ল এই কান্না তকন?’  
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‘এিা আমা  একিা অন্যাে আপা।’  
‘ভ্রু কুট্টঞ্চত হস্লা ট্টজনা তডানাস্ন্ি । তক্ষা  ফুস্ঠ উঠল তচাস্খ-মুস্খ। ক্ষুদ্ধ 

কস্ন্ঠ ডাকল, ‘তাট্টতোনা!’  
‘ট্টি আপা।’  
‘তুট্টম আমাস্ক তবাকা ঠাও াস্ত চাে?’  
‘স্যট্ট । না আপা।’  
‘তাহস্ল বল ট্টক র্িনা?’  
‘সট্টতযই আপা তকান র্িনা র্স্িট্টন।’  
‘ট্টকেু বস্লস্েন ট্টতট্টন?’  
‘কাউস্ক কাাঁদাবা  মত ট্টতট্টন ট্টক ট্টকেু বলস্ত পাস্ ন?’  
‘ট্টঠক আস্ে। ট্টকন্তু ট্টকেু র্স্িট্টন, ট্টকেু উট্টন বস্লট্টন, তাহস্ল ট্টক র্স্িস্ে 

ততামা ?’  
তাট্টতোনা তকান উত্ত  ট্টদল না। মাথা ট্টনচু কস্  চুপ কস্  থাকল।  
‘বল, তাট্টতোনা।’  
‘ট্টক বলব আপা। আমা ই তদাষ। আট্টম তসানা হট্ট ণ ধ স্ত চাট্টে।’  
ভ্রু কুট্টঞ্চত হস্লা আবা , ট্টজনা তডানাস্ন্ি । হঠাৎ তা  তচাস্খ ত স্স উঠল 

তাট্টতোনা   বর্ুস্  জীবস্ন  দৃশ্য। মস্ন পিল জীবন সম্পস্কঘ তাট্টতোনা  
হতাশা  কথা।  

সংস্ে সংস্ে তচাস্খ-মুস্খ উস্িে ফসু্ি উঠল ট্টজনা তডানাস্ন্ি । বলল, 
‘তা  মাস্ন উট্টন ততামাস্ক প্রতযাখযান কস্ স্েন?’  

তাট্টতোনা একিু সমে ট্টনল জবাব ট্টদস্ত। ধীস্  ধীস্  বলল, ‘প্রতযাখযান 
ক স্ল অন্তত বুঝতাম উট্টন আমাস্ক বুস্ঝস্েন।’  াো েলা তাট্টতোনা ।  

‘ততামাস্ক উট্টন তবাস্ঝনট্টন। মাস্ন উট্টন ট্টক জাস্নন না তুট্টম তাাঁস্ক 
 ালবাস?’  

‘তাও তাট্টম জাট্টন না।’  
‘বল ট্টক? তা  ত ফ তথস্ক ট্টকেুই জানস্ত পা ট্টন?’  
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‘না আপা। ব স্ফ  মত ঠান্ডা উট্টন। ও  হৃদে তেন পাথ । তকান 
আকাঙ্খা, তকান আকুট্টতই তেন তসখাস্ন তকান স্পন্দন ততাস্ল না।’  

তৎক্ষণাৎ তকান উত্ত  ট্টদল না ট্টজনা তডানান্ি।  
উস্িে ও তবদনা  একিা োো তনস্মস্ে তা  তচাস্খ-মুস্খ।  
তস নী স্ব বুস্ক জট্টিস্ে ধ ল তাট্টতোনাস্ক। বলল, ‘তুই তদখট্টে সবঘনাশ 

কস্  বস্স আট্টেস। এমন একা একা কান্না ততা  তক তদখস্ব! তকন তাাঁস্ক বট্টলসট্টন 
পট্ট কা  কস্  সব কথা?’  

‘ও েট্টদ প্রতযাখযান ক স্ত ট্টেস্ে কি পাে তসই  স্ে।’  
‘উস্ল্টািাও ততা হস্ত পাস্ ! ও অস্নক বি। সম্পূণঘ ট্ট ন্ন বনট্টতকতা  

মানুষ। তুই  ূল কস্ ট্টেস তাস্ক বুঝস্ত।’  
‘আট্টম জাট্টন না, জাট্টন না।’ বস্ল দু’হাস্ত মুখ তঢস্ক কান্নাে আবা  ত স্ে 

পিল তাট্টতোনা।  
ট্টজনা তডানান্ি তা  একিা হাত তাট্টতোনা  মাথাে বুট্টলস্ে তাট্টতোনা  

মুস্খ  কাস্ে মুখ এস্ন বলল, ‘আট্টম ট্টক ওাঁস্ক বলব?’  
তাট্টতোনা সংস্ে সংস্েই মাথা তনস্ি জানাল, ‘না।’  
‘তাহস্ল তুট্টম তজস্ন াে ও  কাস্ে োও।’  
তাট্টতোনা আবা  ঐ  াস্বই মাথা তনস্ি বলল, ‘না! ও এক সাংর্াট্টতক 

কাস্জ এখন মস্নাস্োে ট্টদস্েস্েন। এখন নে।’  
‘তাহস্ল তুট্টম এ  মস্ধয ট্টেস্ে ‘মাঁস্থ’ নাতাশা  ওখান তথস্ক র্ুস্  এস। 

আলপস-এ  ব স্ফ   াস্জয তেস্ল ট্ট ন্ন এক স্বাদ পাস্ব।’  
র্স্  ঢুকল এ সমে ট্টজনা তজাস্সফাইন।  
তাট্টতোনা তািাতাট্টি তচাখ মুস্ে উস্ঠ দাাঁিাল।  
ট্টজনা তডানান্িাও।  
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৬  
‘প্রথম বযথঘতা  একিা েুট্টক্ত আস্ে। ট্টকন্তু ট্টিতীে বযথঘতা  ট্টক েুট্টক্ত 

আপনাস্দ  কাস্ে আস্ে?’ তীব্র কস্ন্ঠ বলল ব্ল্যাক িস প্রধান সাই াস ট্টশ াক।  
তজস্ন াে ব্ল্যাক িস্স  অট্টফস। সাই াস ট্টশ াস্ক  সামস্ন বি তিট্টবলিা 

ট্টর্স্  বস্সট্টেল তজস্ন া ব্ল্যাক িস-এ  চা  শীষঘ বযট্টক্ত।  
তাস্দ  মুখ ট্টনচু। তকান জবাব ট্টদল না তা া।  
আবা  মুখ খুলল সাই াস ট্টশ াকই। বলল, ‘ট্টিতীে বযথঘতা  র্িনাে 

তদখা োস্ে, র্িনাচস্ি আমাস্দ  তস ট্টমশন বযথঘ হেট্টন। প্রমাণ হস্ে, 
সুপট্ট কট্টল্পত াস্ব ফাাঁদ পাতা হস্েট্টেল আমাস্দ  ধ া  জস্ন্য।  ােযিস্ম 
পালাস্ত তপস্ ট্টেস্ল। তকন ততামাস্দ  এই বযথঘতা?’  

‘আম া ট্টকেুই বুঝস্ত পা ট্টে না। তা া েট্টদ আমাস্দ  সস্ন্দহ ক স্তা, 
তাহস্ল অবশ্যই পুট্টলস্শ  সাহােয ট্টনত ট্টকন্তু পুট্টলশ ট্টকেুই জাস্ন না।’ বলল ট্টমুঃ 
পল।  

‘ট্টকন্তু তা া সস্ন্দহ কস্ স্ে এিা ততা সতয?’  
‘সতয বস্লই ততা ট্টবস্মে। এ সাহস তা া তপল তকাথাে? তা া ট্টনস্জ া 

আমাস্দ  ট্টবরুস্দ্ধ অগ্রস  হস্ব, এিা কল্পনাও ক া োে না।’  
‘ট্টকন্তু তা সতয প্রমাট্টণত হস্েস্ে। WNA এবং FWTV-এ  সাংবাট্টদক-

কমঘচা ীস্দ  অট্টফস ও বাসা  খব  জান?’  
‘জাট্টন, তসখাস্ন সবঘাত্মক সতকঘতা।’  
‘জাট্টন, তা া ট্টনজস্ব োট্টিস্ত চিা কট্টমস্ে ট্টদস্েস্ে। ো া চস্ি; তাস্দ  

োট্টি সাবঘক্ষট্টণক পাহা াে থাস্ক?’  
‘জাট্টন।’  
‘এ  অথঘ ট্টক?’  
‘তাস্দ  কাস্ে আমাস্দ  ট্টসট্টস মাট্টে  বযাপা িা ধ া পস্ি তেস্ে।’  
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‘তাহস্ল তা া পুট্টলশস্ক জানাস্ে না তকন, খব  ট্টনস্েে?’  
‘এিাই এখন বি  হস্য।’  
‘প্রথম বযথঘতা  র্িনাে ত স্নন তুট্টম োস্ক তদস্খট্টেস্ল, ট্টিতীে বযথঘতা  

র্িনাে ো  িা া আিান্ত হস্েট্টেস্ল, তা া এক তলাক ট্টকনা?’  
‘তপাশাক ট্ট ন্ন ট্টেল, ট্টকন্তু তাস্দ  এক তলাক বস্লই মস্ন হস্েস্ে।’  
‘আমা  ট্টবোস, এই-ই আসল তলাক। এ র্িনা  তমাি পাস্ল্ট ট্টদস্েস্ে। 

ততাম া অপদাথঘ তাস্ক বাস্ে তপস্েও তশষ ক স্ত পা ট্টন।’  
‘একজন এট্টশোন ট্টক এতবি তকউ হস্ত পাস্ ?’  
‘তস ট্টক এট্টশোন?’  
‘হ্াাঁ এট্টশোন।’  
ভ্রু কুট্টঞ্চত হস্লা সাই াস ট্টশ াস্ক । বলল, ‘এট্টশোনস্দ  তোি  াবে 

তকন? আহমদ মুসা ততা এট্টশোন।’  
‘তস ট্টক আহমদ মুসা?’ কস্ন্ঠ ট্টবস্মে ঝস্  পিল ট্টমুঃ পস্ল ।  
‘ট্টনট্টিত কস্  বলা োস্ব না। তস্ব কাজ তদখস্ল তা  কথাই মস্ন হে। 

আবা  সুইজা লযান্ড এমন ট্টকেু আন্তজঘাট্টতক র্িনা র্িা  কথা প্রচাট্ট ত হেট্টন, তে 
কা স্ণ তা  মত তলাক এখাস্ন আসস্ত পাস্ ।’  

বস্ল একিু তথস্মই আবা  তস বলল, ‘তসট্টদন তলাকট্টিস্ক ততামাস্দ  
জীবন্ত তেস্ি তদো ট্টঠক হেট্টন। আ  তলাকট্টি ট্টলট্টনক তথস্ক তকাথাে তেল খুাঁস্জ তব  
ক স্ত পা স্ল না?’  

‘ওস্দ  ত কস্ডঘ ট্টকেুই তনই। ট্টনস্জ  ইোস্তই ট্ট ট্টলজ ট্টনস্েস্ে। একজন 
মট্টহলা ও একজন পূরুস্ষ  সাস্থ একট্টি প্রাইস্ ি োট্টিস্ত কস্  চস্ল 
তেস্ে।‘তজস্ন া’ না ‘ম স্জ’তত তেস্ে তকউ বলস্ত পা স্ে না।’  

তচোস্  তহলান ট্টদস্ে তচাখ বুস্জট্টেল সাই াস ট্টশ াক। ট্টমুঃ পল থামস্ল 
তস তসাজা হস্ে বস্স বলল, ‘োই তহাক, আমাস্দ  পট্ট কল্পনা ট্টবপেঘস্ে  মস্ধয 
পস্িস্ে। তে াস্ব আম া এগুট্টেলাম, তস াস্ব আ  এগুস্না োস্ব না। এখন বল 
তকান পস্থ এগুস্ব। আট্টম চাই, সংবাদ সংস্থা দু’ট্টি বন্ধ তহাক।’  
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‘আম া চাট্টেলাম, ট্টসট্টস মাট্টে  হস্যস্ক আিাস্ল  াখস্ত এবং তা  সাস্থ 
আমাস্দ  ষিেেিাস্কও আিাল ক স্ত। তে তকান  াস্বই তহাক ট্টসট্টস মাট্টে 
 হস্যিা ধ া পস্ি তেস্ে এবং এিা ষিেস্েও ফল তাও ধ া পস্ি তেস্ে। ট্টকন্তু এ 
ষিেস্ে  তপেস্ন কা া আস্ে এিা অবশ্যই ধ া পস্িট্টন।’ বলল ত স্নন।  

‘তকমন কস্  বলে ধ া পস্িট্টন। আমাস্দ  র্াাঁট্টি ট্টকংবা আম া 
আিমস্ণ  ট্টশকা  হইট্টন বস্ল?’ বলল সাই াস ট্টশ াক।  

‘হ্াাঁ তাই।’  
‘ততামা  অনুমাস্ন  তপেস্ন আ  ট্টক েুট্টক্ত আস্ে?’ সাই াস ট্টশ াক 

বলল।  
‘তা া আমাস্দ স্ক অথবা আমাস্দ  অবস্থান ট্টচট্টহ্নত ক স্ত পা স্ল 

অবশ্যই তা া পুট্টলস্শ  আশ্রে ট্টনত। তা া এখন তেিা ক স্ে তসিা আত্ম ক্ষা  
কাজ। তা া বাাঁচস্ত চাইস্ল তাস্দ  আিমণাত্মক হস্ত হস্ব এবং তা হস্ত হস্ব 
পুট্টলস্শ  মাধযস্ম।’  

‘তা া ততামাস্দ  ধ া  জস্ন্য তািা কস্ স্ে দীর্ঘ ৪০ মাইল পথ, এিা ট্টক 
আিমণাত্মক কাজ নে?’ সাই াস ট্টশ াক বলল।  

‘সব তজস্ন-শুস্ন তে আিমণ তসিা বি ধ স্ন  তকান আিমণ নে। র্িনা 
চস্ি এ সুস্োে তা া তপস্েস্ে।’  

‘ততাম া ট্টক তখাাঁজ ট্টনস্েে, এই র্িনা  প  তা া পুট্টলশস্ক বস্লস্ে 
ট্টকনা?’ প্রশ্ন ক ল সাই াস ট্টশ াক।  

‘আজই পুট্টলস্শ  সাস্থ কথা বস্লট্টে। তা া বস্লস্ে, এই তকস্স  বযাপাস্  
তকান অগ্রেট্টত তনই। WNA এবং FWTV কতৃঘপক্ষ সুট্টনট্টদঘি তকান অট্ট স্োে 
আনস্ত পাস্ ট্টন, পুট্টলস্শ  পস্ক্ষও ট্টকেু তব  ক া সম্ভব হেট্টন।’ বলল ট্টমুঃ পল, 
তজস্ন া ব্ল্যাক িস প্রধান।  

তকান কথা বলল না সাই াস ট্টশ াক। তচাখ বন্ধ কস্  তচোস্  তহলান ট্টদল 
তস আবা । একিু পস্  তচাখ খুস্ল বলল, ‘এখন বল তাহস্ল এগুস্ব ট্টক াস্ব?’ 
সাই াস ট্টশ াস্ক  দৃট্টি ত স্নস্ন  ট্টদস্ক।  

ত স্নন ট্টসট্টস মাট্টে অপাস্ শন প্রস্জস্ক্ট  প্রধান।  
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ত স্নন বলল, ‘ট্টসট্টস মাট্টে  বযাপা িা পুট্টলস্শ  কাস্ে ধ া পস্িট্টন। এিা 
আমাস্দ  জস্ন্য এখনও একিা বি ইট্টতবাচক ট্টদক। এখনও এই অস্ত্র পূণঘ 
কােঘক ী আস্ে। এই অস্স্ত্র  এবা  েণ বযবহা  ক ব।’  

‘ট্টক াস্ব?’  
‘সংবাদ সংস্থা দু’ট্টি  ট্টবট্টডং- এ  নক্সা তজাোি কস্ ট্টে। সংস্থা দু’ট্টি  

ট্টমট্টিং এযাস্ িস্মন্ি ও িাইম- ট্টসট্টডউল তজাোি কস্ ট্টে। সংস্থা দু’ট্টিস্ত প্রট্টতট্টদন 
সন্ধযাে টাফ ট্টমট্টিং হে একট্টি হল রুস্ম। তসখাস্ন শীষঘ তথস্ক ট্টসট্টনে  সবাই 
হাট্টজ  থাস্ক। তসখাস্ন আম া ট্টসট্টস মাট্টে তেস্ি ট্টদস্ত পাট্ট ।’  

‘ট্টকন্তু ট্টক াস্ব?’  
‘দু’ট্টি ট্টমট্টিং রুমই অট্টফস দু’ট্টি  তপেন সাইস্ড। একিা  তপেন ট্টদস্ক  

প বতঘী ট্টবট্টডং একিা ৫ তলা কা পাট্টকঘং। অন্যিা  বযাকওোডঘ সাইস্ড আস্ে 
একিা তোডাউন। সুত াং আম া ট্টনট্টবঘবাস্দ স্যাট্টনিা ী সাট্ট ঘসমযানস্দ  ইউট্টনফমঘ 
পস্  ট্টমট্টিং রুস্ম  জানালাে ট্টিট্টলং কস্  পাইস্প  মাধযস্ম কস্েক ডজন ক্ষুধাতঘ 
ট্টসট্টস মাট্টে ট্টমট্টিং রুস্ম তেস্ি ট্টদস্ত পাট্ট ।’ বলল ত স্নন।  

‘ততামা  বুট্টদ্ধ মন্দ নে, তস্ব এত ঝাস্মলা ক া  তচস্ে আম া ট্টমট্টিং 
রুমিাই ততা উট্টিস্ে ট্টদস্ত পাট্ট ।’ সাই াস ট্টশ াক বলল।  

‘ওস্ত র্িনা  স্বা াট্টবকতা নি হস্ে োস্ব। প্রমাণ হস্ব সংস্থা দু’ট্টি শত্রু  
ষিেস্ে  ট্টশকা । এ   াজচনট্টতক প্রট্টতট্টিো হস্ব তোিা দুট্টনো বযাপী।’  

‘ততামা  ট্টসট্টস মাট্টেও ততা ধ া পস্ি োস্ব। প্রমাণ হস্ব ওিাও ষিেে।’  
‘এিা প্রমাণ ক া কট্টঠন হস্ব। ট্টিট্টলং ক া ফসু্িা বুট্টঝস্ে তদো হস্ব সংস্ে 

সংস্েই। আ  তসই সমে ট্টবদুযত োস্ব কস্েক ট্টমট্টনস্ি  জস্ন্য। তস বযবস্থাও ক া 
হস্েস্ে। তসই অন্ধকাস্  মানুষ ট্টকেুই তদখস্ব না, ট্টকন্তু মানুস্ষ   স্ক্ত  েস্ন্ধ পােল 
ট্টসট্টস মাট্টেগুস্লা ট্টঠক ট্টেস্ে বস্স োস্ব তলাকস্দ  র্াস্ি অথবা কাস্ন  পাশিাে। 
র্াি ও কাস্ন  পাশিা তাস্দ  একিু চুলকাস্ব। বযস। আমাস্দ  কাজ তশষ। 
চুলকাস্না  প  থাবা তমস্  বা চুলট্টকস্ে ট্টসট্টস মাট্টে ট্টনস্জ  অজাস্ন্তই তা া তমস্  
তফলস্ব। প ক্ষস্ণই আসস্ব আবা  আস্লা। কা ণ সাট্টকঘি তব্রকাস্   িট্টিিা 
ততক্ষস্ণ ট্টঠক হস্ে োস্ব। আস্লা আসা  প  দু’একিা মাট্টে থাকস্লও তা তাস্দ  
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দৃট্টিস্োচ  হওো  সম্ভাবনা খুবই কম থাকস্ব। কা ণ ট্টসট্টস মাট্টে ট্টিউস্ব ট্টনট্টষক্ত 
হবা  প  তা  ট্টহংরতা তবস্ি োস্ব, ট্টকন্তু উিা  শট্টক্ত ও আগ্রহ তা  কস্ম োস্ব।’  

‘তা  মাস্ন আস্ে  মৃতযুগুস্লা  মতই এই েণ মৃতযু  হস্স্য  আিাস্ল 
ঢাকা থাকস্ব।’ সাই াস ট্টশ াক বলল।  

‘আট্টম তাই মস্ন কট্ট । েণমৃতযু ওস্দ  হস্লও মৃতযু তাস্দ  এক জােোে 
হস্ব না। সমে ও অবস্থান ট্টহস্সস্ব কা ও মৃতযু হস্ব অট্টফস্স, কা ও বা বাট্টিস্ত, 
আবা  কা ও হস্ব  াস্তাে। ট্টকন্তু সকল মৃতযু  উৎস তে ট্টমট্টিং রুম তা কা ও 
ট্টচন্তাস্তই আসস্ব না। অতএব তসখাস্ন তকান অনুসন্ধানও হস্ব না।’  

‘ব্রাস্ া, ব্রাস্ া। ধন্যবাদ ট্টমুঃ ত স্নন। চমৎকা  ততামা  পট্ট কল্পনা। 
এই পট্ট কল্পনা কােঘক ী হস্ল সংবাদ মাধযম দু’ট্টি তসট্টদনই বন্ধ হস্ে োস্ব।’ 
আনস্ন্দ তিট্টবস্ল মুিার্াত কস্  উচ্চস্বস্  বলল সাই াস ট্টশ াক।  

‘শুধু বন্ধ হস্ে োওো নে, সংস্থা দু’ট্টি  মাট্টলক কতৃঘপস্ক্ষ  ট্টবরুস্দ্ধ 
মামলাও দাস্ে  হস্ত পাস্  ক্ষট্টতপ ূণ দাবী কস্  অথবা এসব র্িনা  জস্ন্য 
তাস্দ  অট্ট েকু্ত কস্ ।’  

‘ট্টকন্তু  হস্স্য  কথা তা া েট্টদ বস্ল তদে?’ বলল সাই াস ট্টশ াক।  
‘বলস্লও তা প্রমাণ ক া কট্টঠন হস্ব। তাোিা তকন তা া ট্টবষেিা পুট্টলস্ক 

আস্ে জানােট্টন, তকন তা া তোপন কস্ স্ে এজস্ন্য অট্ট েুক্ত হস্ব। এবং তাস্দ  
ট্টবরুস্দ্ধই এখন এ অট্ট স্োে উঠস্ত পাস্  তে, ষিেেট্টি তা াই কস্ স্ে ট্টবস্শষ 
উস্যস্শ্য।’ বলল ত স্নন।  

‘ট্টঠক বস্লে ত স্নন। ততামা  বুট্টদ্ধ  প্রশংসা ক ট্টে। ততামাস্ক ধন্যবাদ।’  
তথস্ম একিা দম ট্টনল সাই াস ট্টশ াক। তা প  বলল, ‘ততামা  

পট্ট কল্পনা দ্রুত কােঘক ী ক া  বযবস্থা ক া দ কা । কাঁতদূ  এট্টেস্েে।’  
‘তখাাঁজ-খব  তনো প্রাে সম্পূণঘ। আমা  ট্টসট্টস বাট্টহনীও ত ট্টড। এখন 

একিা ট্টদন-ক্ষণ ট্টঠক কস্  এগুস্লই হস্ে োে।’ বলল ত স্নন।  
‘ততামা  ট্টসট্টস বাট্টহনী  সংখযা কত এখন?’ বলল সাই াস ট্টশ াক।  
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‘ট্টেল ট্টতন ডজন। ট্টকন্তু হ্রস্দ  র্াাঁট্টিস্ত তে পট্ট স্বশ ওস্দ   াখা হস্েস্ে 
তাস্ত ওস্দ  বংশ বৃট্টদ্ধও র্স্িস্ে। ট্টতন ডজন এখন মস্ন হে ৬ ডজস্ন ও তবশী 
দাাঁট্টিস্েস্ে।’  

‘ধন্যবাদ। ট্টব াি বাট্টহনী। তদস্খা, এই বাট্টহনী আমাস্দ   ােয খুস্ল 
তদস্ব।’  

‘ইে  তাই তেন কস্ ন ট্টমুঃ সাই াস।’ বলল ট্টমুঃ পল।  
তিট্টলস্ফান তবস্জ উঠল।  
ত স্নন উঠল তিট্টলস্ফান ধ া  জস্ন্য।  
সাই াস ট্টশ াকও উস্ঠ দাাঁিাল। বলল, ‘আট্টম ওট্টদস্ক আট্টে।’  
বস্ল তস দ জা  ট্টদস্ক পা বািাল। 
 
 
 
‘আমাস্দ  অবস্থা  কথা বলস্েন? আপনাস্ক হাট্ট স্ে আম া আতংস্ক 

উস্িস্ে ট্টদশাহা া। পুট্টলস্শ খব  তদব না ট্টক ক ব ট্টকেুই বুঝস্ত পা ট্টেলাম না 
আম া।  াবট্টেলাম, ট্টসট্টস মাট্টে  সব বযাপা  পুট্টলশস্ক বস্ল পুট্টলস্শ  আশ্রে 
তনই।...’  

বলট্টেল WNA-এ  তচো মযান জামাল েস্িফ। তা  কথা  মাঝখাস্নই 
আহমদ মুসা বস্ল উঠল, ‘সবঘনাশ ...’  

আহমদ মুসা  কথা  মাঝখাস্নই জামাল েস্িফ আবা  বস্ল উঠল, 
‘সবঘনাশ হস্ত োট্টেল, ট্টকন্তু হেট্টন। এক তরুণী  ক্ষা কস্ স্েন।’  

‘এক তরুণী  ক্ষা কস্ স্েন?’  
‘হ্াাঁ, এক ট্টবস্মেক  তরুনী উদে হস্েট্টেল।’  
‘ট্টবস্মেক  তরুণী? ট্টক াস্ব তস  ক্ষা ক ল?’  
‘ট্টতট্টন প ামশঘ ট্টদস্েট্টেস্লন, পুট্টলস্শ খব  তদো োস্ব না, জনাব আহমদ 

মুসা পুট্টলস্শ  কাস্ে ো প্রকাশ ক স্ত বস্লনট্টন, তা প্রকাশ ক া োস্ব না। বধেঘ 
ধস্  অস্পক্ষা ক স্ত হস্ব, পা স্ল ট্টনস্জ া ট্টকেু ক স্ত হস্ব।’  
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এবা  আহমদ মুসা  কাস্ে অস্নকিা পট্ট কা  হস্ে তেল তরুণীট্টি তক 
হস্ত পাস্ । বলল তস, ‘ট্টনিে তরুণীট্টি তডানা তজাস্সফাইন।’  

‘ট্টজ হ্াাঁ। মাট্ট ো তজাস্সফাইন। তডানা তজাস্সফাইনও তা  নাম।’ বলল 
েস্িফ।  

বস্ল একিু তথস্মই আবা  েস্িফ শুরু ক ল, ‘তমস্েট্টি  ীষণ বুট্টদ্ধমতী ও 
সাহসী। তসট্টদস্ন  প  প্রট্টতট্টদন তস তোোস্োে ক স্ে। হঠাৎ তাাঁ  আেমন না 
র্িস্ল উস্িে-আতংস্ক আমাস্দ  অবস্থা তে ট্টক হস্তা বলস্ত পাট্ট  না।’  

‘ট্টকন্তু একজন অপট্ট ট্টচত তমস্েস্ক ট্টক াস্ব আপনা া ট্টবোস কস্  সব 
কথা বলস্লন?’  

‘তকাথাে অপট্ট ট্টচত, তস ততা আপনাস্ক তচস্ন?’  
‘ট্টকন্তু তসিা ততা আপনা া জাস্নন না। তকান শত্রু ততা এ াস্ব ট্টমথযা কথা 

বলস্ত পা স্তা।’  
ট্টকেুিা েম্ভী  জামাল েস্িফ। বলল, ‘তা পা স্তা। ট্টকন্তু ট্টতট্টন তে াস্ব 

বস্লস্েন, তস াস্ব পা স্তা না। শুধু ততা আট্টম না। তসট্টদন ট্টমট্টিং-এ সবাই হাট্টজ  
ট্টেস্লন। তা  কথা সবাই এক বাস্কয ট্টবোস কস্ ট্টেস্লন।  

হাসল আহমদ মুসা। ট্টঠকই বস্লস্েন, ‘সস্তয  আলাদা একিা শট্টক্ত 
আস্ে। তমস্েট্টি তকাথাে?’  

‘ফাস্তমা ট্টহস্ ন বলস্ত পা স্ব। ওাঁ  সাস্থই তোোস্োে। ট্টকন্তু বলুন 
ততা? ট্টবস্মেক  তমস্েট্টি আসস্ল তক?’  

‘িাস্ন্স  ‘লুই’  াসপট্ট বাস্   তবাধহে একমাত্র  াজকন্যা।’  
জামাল েস্িফ ট্টকেুক্ষণ ‘হা’ কস্  আহমদ মুসা  ট্টদস্ক তাট্টকস্ে তথস্ক 

বলল, ‘তাই বলুন। একজন অপট্ট ট্টচত তমস্ে অপট্ট ট্টচত পট্ট স্বস্শ এস্স তে 
‘কমান্ড’ ক ল তা  াজকীেই বস্ি। ট্টকন্তু ফ াসী  াজকুমা ী এখাস্ন তকন? তা  
ইসলাম গ্রহস্ন  বযাপা িাই বা ট্টক?’  

‘তে তকউ ততা ইসলাম গ্রহন ক স্ত পাস্ ।’  
‘ট্টকন্তু এখাস্ন আসা তা  মত  াজকুমা ী ?’  
‘ট্টকন্তু তস ততা এখন  াজকুমা ী নে।’  
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‘তবু তা  আসািা?’  
আহমদ মুসা একিু হাসল। বলল, ‘সব প্রস্শ্ন  উত্ত ই একসাস্থ পাওো 

োে না। সমে অস্নক প্রস্শ্ন  উত্ত  আপনাস্তই পট্ট কা  কস্  তদে। আবা  
অস্নক প্রশ্ন এমন আস্ে, স াসট্ট  ো  জবাব খুবই ট্টবব্রতক  হস্ত পাস্ ।’  

জামাল েস্িফ হাসল। বলল, ‘আমা  তশষ প্রশ্নট্টি ট্টক ততমন ধ স্ন ?’  
‘কতকিা তাই।’ আহমদ মুসা  তঠাাঁস্ি লজ্জা ট্টমট্টশ্রত হাট্টস।  
‘মাফ ক স্বন। আমা  প্রশ্ন তজ া  মত হস্েস্ে। ো অসুন্দ  অবশ্যই। 

ট্টকন্তু মন মানট্টেল না। আলমাহদুট্টলল্লাহ, আট্টম জবাব তপস্ে তেট্টে। মুবা ক তহাক 
আপনাস্দ  পট্টবত্র সম্পকঘ। আমাস্দ  েবঘ আহমদ মুসা তোেয সাথী খুাঁস্জ 
তপস্েস্েন।’  

েম্ভী  হস্ে উস্ঠস্ে আহমদ মুসা  মুখমন্ডল। বলল, ‘ট্টমস্সস ফাস্তমা 
ট্টহস্ ন ট্টক অট্টফস্স আস্েন?’  

‘আস্েন। কথা বলস্বন?’  
‘হ্াাঁ। েট্টদ ডাস্কন।’  
‘তকান মট্টহলা সাংবাট্টদক কমঘচা ীস্ক সট্টম্মট্টলত তকান ট্টমট্টিং োিা তকান 

কস্ক্ষ তডস্ক কথা বলা হে না। ইন্িা কস্ম কথা বলা হে। অথবা কাাঁচস্র্ া 
সাক্ষাতকা  কস্ক্ষ ট্টেস্ে কথা বলা োে।’  

‘ধন্যবাদ। এিাই ইসলামী ট্টনেম। তাহস্ল ইন্িা কস্ম ওাঁ  সাস্থ লাইন 
কস্  ট্টদন।’  

ইন্িা কস্ম ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন  সাস্থ সংস্োে হওো  প  আহমদ মুসা 
তডানা তকাথাে জানস্ত চাইল।  

ফাস্তমা ট্টহস্ ন বলল, ‘আজ সকাস্ল ও া ‘মযািা  হণঘ’- এ তেস্েন।’  
‘মযািা  হণঘ’ বলা োে সুইজা লযাস্ন্ড  তশ্রি পেঘিন তকন্দ্র। তসখাস্ন 

তকউ ‘তস্না-ট্টস্ক’ ক স্ত োে, তকউ তদখস্ত োে। সবস্চস্ে বি কথা ওখাস্ন দাাঁট্টিস্ে 
আল্পস পবঘতমালা  অপরূপ দৃশ্য তদখা োে।  

‘ও া মাস্ন আ  তক আস্ে?’  
‘মাট্ট ো তজাস্সফাইন আপা এবং তাাঁ  আব্বা।’  
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‘ও া তকাথাে উস্ঠস্েন?’  
‘উস্ঠস্েন একিা িুযট্ট ি কস্িস্জ। তস্ব মাস্ঝ মাস্ঝ আত্মীস্ে  বাট্টিস্তও 

থাকস্ব। তিট্টলস্ফান নম্বা  তদব দু’জােো ?’  
আহমদ মুসা তিট্টলস্ফান নম্বা গুস্লা ট্টলস্খ ট্টনস্ে বলল, ‘আপট্টন ও  সাস্থ 

কস্ব কথা বস্লস্েন?’  
‘প্রট্টতট্টদন কস্েকবা  কস্  কথা হে। আজ ও া োবা  আস্ে ট্টমস মাট্ট ো 

আমা  সাস্থ কথা বস্লস্েন।’  
একিু তথস্মই ফাস্তমা ট্টহস্ ন আবা  বলল, ‘জাস্নন আ ও ট্টক 

বস্লস্েন?’  
‘ট্টক বস্লস্েন?’  
‘বস্লস্েন, আপট্টন শত্রু  হাস্ত ধ া পস্িনট্টন।’  
‘তাই বস্লস্েন? ট্টক কস্  জানস্লন?’  
‘আট্টম ট্টজস্েস কস্ ট্টেলাম। বস্লস্েন, আপট্টন শত্রু  হাস্ত ধ া পিস্ল 

আমাস্দ  দু’তিা প্রট্টতিাস্ন আ ও আিমণ হস্তা, তথস্ম তেস্তা না। আিমণ তথস্ম 
োবা  অথঘই হস্লা শত্রু প  প  দু’বা  বযথঘ হবা  প  পু স্না তক শল ট্টনস্ে 
সামস্ন এগুস্ত ট্টিধা ক স্ে। আহমদ মুসা তাস্দ  হাস্ত থাকস্ল বা আহমদ মুসাস্ক 
তাস্দ  পথ তথস্ক স াস্ত পা স্ল তা া এই ট্টিধা ক স্তা না।’  

‘ও  অনুমান ট্টঠক।’  
‘ট্টঠক না হস্ে পাস্ । তক উট্টন তদখস্ত হস্ব ততা!’  
‘আপট্টন তদখট্টে তা  অস্নক ট্টকেু জাস্নন?’  
‘আমাস্দ  ‘ াবী’  অস্নক ট্টকেু জানব তসিাই ততা স্বা াট্টবক।’  
‘তদাো করুন আমাস্দ  জস্ন্য।’ েম্ভী  কস্ন্ঠ আহমদ মুসা বলল।  
‘আম া  ােযবান এবং আনট্টন্দত তে, দু’জনস্ক এক সাস্থ তদখা  

তস  ােয হস্লা।’  
‘ধন্যবাদ। ও া কস্ব ট্টফ স্বন বস্লস্েন?’  
‘বস্লনট্টন।’  
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আহমদ মুসা সালাম ট্টদস্ে তিট্টলস্ফান ত স্খ ট্টদস্ে জামাল েস্িফস্ক লক্ষয 
কস্  বলল, ‘এখন উট্টঠ।’  

‘অবশ্যই উঠস্বন। ট্টকন্তু আমাস্দ স্ক ট্টকেু আশা  কথা তশানান। আম া 
সবাই আতংস্ক প্রট্টত মুহূস্তঘ  াবট্টে, তকান দুুঃসংবাদ তকাস্েস্ক আস্স।’  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘তডানা তজাস্সফাইন ট্টমস্সস ফাস্তমা 
ট্টহস্ নস্ক তে কথা বস্লস্েন, তসিা আপনাস্ক তশানাই। ট্টতট্টন বস্লস্েন, ‘দু’ট্টি 
সংস্থা  উপ  শত্রু  আিমন বন্ধ থাকাই প্রমাণ কস্  আহমদ মুসা শত্রু  হাস্ত 
পস্িনট্টন। দু’বা  বযথঘতা  প  শত্রু এখন ট্টিধযগ্রস্ত। তকান পস্থ তা া এগুস্ব ট্টচন্তা 
ক স্ে।’  

উচ্ছ্বাট্টসত হস্ে উঠল জামাল েস্িফ। বলল, ‘ট্টঠক। ট্টকন্তু এ াস্ব আম া 
ট্টচন্তা ক স্ত পাট্ট ট্টন। ট্টঠক তাস্দ  আিমণ এ কা স্ণই বন্ধ আস্ে। সট্টতয ট্টমস 
মাট্ট ো তজাস্সফাইস্ন  ট্টবচা -বুট্টদ্ধ ট্টবম্মেক ।’  

‘আট্টম এখন উট্টঠ জনাব। পস্  তদখা হস্ব।’ বলস্ত বলস্ত উস্ঠ দাাঁিাল 
আহমদ মুসা।  

জামাল েস্িফও উস্ঠ দাাঁিাল। বলল,‘এখন তাহস্ল আমাস্দ  ক নীে?’  
‘ট্টচন্তা ক ট্টে। তমা স্জ’   াস্তাে তসই র্িনা  সমে ওস্দ  একজস্ন  

একিা মাট্টন বযাে পস্ি ট্টেস্েট্টেল। তসিা আট্টম পস্  তপস্েট্টে। তাস্ত এক ট্টচ কুস্ি 
একিা তিট্টলস্ফান নম্বা  আস্ে। এই লু ধস্  একিু এগুবা  তচিা কস্  তদট্টখ।’  

বস্ল আহমদ মুসা সালাম ট্টদস্ে দ জা  ট্টদস্ক পা বািাল।  
জামাল েস্িফ সালাম ট্টনস্ে বলল,‘আল্লাহ আমাস্দ  সহাে তহান।’  
আহমদ মুসা কস্িস্জ ট্টফস্  তিট্টলস্ফান নম্বা িা ট্টনস্ে অস্নক  াবল। 

তিট্টলস্ফান কস্  োচাই ক া  ট্টচন্তা তস বাদ ট্টদস্ে ট্টদল। তিট্টলস্ফান নম্বা িা েট্টদ 
সট্টতযই ব্ল্যাক িস-এ  কাস্ া হে, তাহস্ল তা  তিট্টলস্ফান তাস্দ  মস্ন সস্ন্দস্হ  
সৃট্টি ক স্ত পাস্ । তকান প্রকা  সস্ন্দস্হ  সুস্োে আহমদ মুসা তাস্দ  ট্টদস্ত চাে 
না।  
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তিট্টলস্ফান োইড তথস্ক তিট্টলস্ফান নম্বা ট্টি  ট্টঠকানা ট্টনস্ে তস তদখল, 
উত্ত  তজস্ন াে অবট্টস্থত তলক আইলযাস্ন্ড  ৯৯নং বাট্টি  তিট্টলস্ফান নম্বা  এট্টি। 
নাম অনুসাস্  বাট্টিিা একিা কমাট্টশঘোল ট্টিট্ট  টুট্টডও।  

হতাশ হস্লা আহমদ মুসা। অমন একিা কমাট্টশঘোল টুট্টডও ব্ল্যাক িস- 
এ  র্াাঁট্টি নে ট্টনিে। আিমণকা ীস্দ  তকউ হেস্তা অট্ট নস্ে  সাস্থ জট্টিত 
ট্টেল। তা ই মাট্টনবযাস্ে ট্টেল নম্বা িা। োচাই না কস্  শুধু অনুমানস্ক সতয বস্ল 
ধস্  তনওোও আহমদ মুসা ট্টঠক মস্ন ক স্লা না।  

প ট্টদন  াত ৯িা।  
আহমদ মুসা তলক আইলযাস্ন্ড োবা  জস্ন্য বত ী হস্েস্ে।  
তবরুবা  আস্ে তস তিট্টলস্ফান ক ল ফাস্তমা ট্টহস্ নস্ক। জানস্ত চাইল 

তডানা তজাস্সফাইস্ন  তকান খব  আস্ে ট্টকনা।  
ফাস্তমা ট্টহস্ ন বলল, ‘না এ দু’ট্টদন তকান তিট্টলস্ফান আস্সট্টন।’  
‘ট্টম. জামাল েস্িফস্ক তিট্টলস্ফান কস্  তপলাম না। তা  জস্ন্য একিা 

তমস্সজ ট্টক আট্টম আপনাস্ক ট্টদস্ত পাট্ট ?’  
‘অবশ্যই। আপনা  তকান কাস্জ আসস্ত পা া আমা  জস্ন্য 

তস  াস্েয ।’  
‘আট্টম একিা ট্টঠকানাে োট্টে, ট্টমুঃ জামাল তসিা জানস্ত তচস্েট্টেস্লন। 

আপট্টন দো কস্  ট্টলস্খ ট্টনন।’  
বস্ল আহমদ মুসা তলক আইলযাস্ন্ড  তসই বাট্টিিা  নম্বা  এবং 

তিট্টলস্ফান নম্বা  তাস্ক ট্টদস্ে ট্টদল।  
তিট্টলস্ফান তশষ কস্  আহমদ মুসা তবট্ট স্ে এল  াস্তাে।  
একিা িযাট্টক্স তডস্ক তাস্ত উস্ঠ বসল।  
িাই া স্ক তলক আইলযাস্ন্ড তেস্ত বস্ল ট্টসস্ি ো এট্টলস্ে ট্টদল তস।  
তবশ অস্নকিাই পথ।  
দট্টক্ষণ তজস্ন া তথস্ক তেস্ত হস্ব উত্ত  তজস্ন াে। তলক আইলযান্ড 

উত্ত  তজস্ন া ও উত্ত  প্রাস্ন্ত। তলক তজস্ন া ই একিা উপিীপ এিা।  
 াস্ত  অস্পক্ষাকৃত ফাাঁকা  াস্তা।  
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ট্টবশ ট্টমট্টনস্িই আহমদ মুসা তপ াঁস্ে তেল তলক আইলযাস্ন্ড  তকন্দ্র 
ট্টবন্দুস্ত।  

‘তকাথাে োস্বন স্যা ?’ ফ াসী  াষাে িাই া  বলল।  
‘তলকট্ট উ টুট্টডও তুট্টম তচন?’ ট্টজস্েস ক ল আহমদ মুসা।  
‘কত নম্বা  স্যা ?’  
আহমদ মুসা নম্বা  বলস্ল তস বলল, ‘তলাস্কশানিা ট্টচস্নট্টে।’ বস্ল তস 

োট্টি টািঘ ট্টদল।  
িই া  ট্টঠক তা  োট্টিিা ট্টনস্ে দাাঁি ক াল ৯৯নং তলক আইলযান্ড 

বাট্টিিা  সামস্ন।  
একদম পাট্টন  ট্টকনা াে বাট্টিিা। তেন পাট্টন তথস্কই উস্ঠ এস্সস্ে।  
িই া  োট্টি দাাঁি কট্ট স্েই বলল, ‘স্যা  টুট্টডও ততা চালু তনই।’  
‘চালু তনই? ট্টকন্তু সাইনস্বাডঘ ততা তদখট্টে।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘সাইনস্বাডঘ আস্ে, ট্টকন্তু স্যা  দ জাে ‘তখালা’ ট্টকংবা ‘বন্ধ’ ট্টনস্দঘশক 

তকান সাইনস্বাডঘ তনই।’  
‘এ ধ স্ন  সাইন তবাডঘ ট্টক অপট্ট হােঘ?’  
‘কমাট্টশঘোল প্রট্টতিাস্ন  জস্ন্য এিা অপট্ট হােঘই।’  
‘ট্টঠক আস্ে তনস্ম তদট্টখ।’  
বস্ল আহমদ মুসা োট্টি তথস্ক নামল এবং িই া স্ক  ািা চুট্টকস্ে ট্টদল।  
নামল, ট্টকন্তু মনিা খা াপ হস্ে তেল আহমদ মুসা । টুট্টডও েট্টদ সট্টতযই 

বন্ধ থাস্ক, তাহস্ল তাস্ক বযথঘ হস্ে ট্টফস্  তেস্ত হস্ব। আ  তসই সাস্থ তে ট্টলংকিা  
উপ  ট্টন ঘ  ক ট্টেল ক’ট্টদন ধস্ , তা ট্টেন্ন হস্ে োস্ব। আবা  তাস্ক হাতস্ি 
ট্টফ স্ত হস্ব ক’ট্টদন তক জাস্ন!  

ট্টকন্তু আবা   াবল, টুট্টডও বন্ধ হস্ে োওো  অথঘ এখাস্ন তকান তলাক 
না থাকা নে। তা  প্রস্োজন ততা টুট্টডও- এ  সাস্থ নে, এখাস্ন মানুষ থাকস্লই 
তা  চস্ল।  

‘ধীস্  ধীস্  বাট্টিিা  ট্টদস্ক এগুস্লা আহমদ মুসা।  
ট্টতন তলা বাট্টি।  
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তলস্ক  তীস্  লম্বালট্টম্ব ট্টবট্টডংট্টি। বাট্টি  মাঝ ব াব  উপস্  উঠা  ট্টসাঁট্টি।  
ট্টসাঁট্টি  মুস্খ তেি চাইট্টনজ টাইস্ল বতট্ট ।  
সাইন তবাস্ডঘ ট্টনওন সাইস্ন  আস্লা োিা বাট্টিিা  তকাথাও এক ট্টবন্দু 

আস্লা তনই। সবগুস্লা জানালা বন্ধ। সবগুস্লাই তলাহা  ে াদ এাঁস্ি তদো। 
এমনিা ক্বট্টচত তদখা োে। বাট্টিস্ত তকউ না থাকস্লই সাধা ণত বাট্টি এমন াস্ব 
সীল ক া হে।  

আবা  তসই সস্ন্দহিা মাথা চািা ট্টদস্ে উঠল আহমদ মুসা  মস্ন, তাহস্ল 
বাট্টিস্ত ট্টক তকউ তনই?  

আহমদ মুসা ট্টেস্ে দাাঁিাল তেস্ি  সামস্ন।  
তদখল তা  দ জা কাস্ঠ  হস্লও মজবুদ। ইন্িা লক ট্টসস্টম, তাই বলা 

মুট্টকল দ জািা ত ত  তথস্ক বন্ধ, না বাইস্  তথস্ক।  
আহমদ মুসা ধীস্  ধীস্  দ জা  নব র্ু াল। দ জা বন্ধ।  
আহমদ মুসা পস্কি তথস্ক তব  ক ল ‘মাটা  কী।’  
খুস্ল তেল তালা।  
এক ঝিকাে খুস্ল তফলল দা জা। ট্টবদুযত তবস্ে একবা  তচাখ বুট্টলস্ে 

ট্টনল সামস্ন।  
তকউ তকাথাও তনই।  
সামস্ন তোিা চা  তকাণা একিা কট্ট স্ডা । কট্ট স্ডাস্   সামস্ন  প্রান্ত 

তথস্ক ট্টসাঁট্টি উস্ঠ তেস্ে উপস্ । ট্টসাঁট্টি  আস্লাই ম্লান আস্লাস্ক আস্লাট্টকত কস্ স্ে 
সামস্ন  কট্ট স্ডা ট্টিস্ক। কট্ট স্ডাস্   আস্লা ট্টন াস্না।  

কট্ট স্ডাস্   ডান ও বাম তদোস্ল দু’ট্টি দ জা বন্ধ। এ দু’ট্টি দ জা ট্টদস্ে 
ট্টনস্চ  তলা  দু’পাস্শ  র্ গুস্লাস্ত প্রস্বশ ক া োে।  

ট্টসাঁট্টিস্ত লাইি িলা তদস্খ আহমদ মুসা  মস্ন আশা  সঞ্চা  হস্লা তে, 
ত তস্  মানুষ আস্ে।  

ট্টসাঁট্টি  ট্টদস্ক চাইল আহমদ মুসা।  াবল উপস্  উঠা  কথা। ট্টকন্তু 
প ক্ষস্ণই তা  মস্ন হস্লা, অনুসন্ধাস্ন  কাজিা ট্টনচ তথস্কই হওো দ কা । 
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মানুষ থাকস্ল তকাথাে আস্ে, কতজন আস্ে, ট্টকেুই তা  জানা তনই। সবট্টকেু 
তদস্খ ট্টনট্টিত হস্েই তা  সামস্ন এগুস্না উট্টচত।  

ডানট্টদস্ক  অংস্শ প্রথস্ম প্রস্বস্শ  ট্টসদ্ধান্ত ট্টনল আহমদ মুসা।  
দ জা  নব র্ু াল।  
দ জা প্রধান তেস্ি  মতই বন্ধ। আস্ে  মতই অট্টত সহস্জ মাটা  কী 

ট্টদস্ে তখালা তেল।  
আহমদ মুসা  াবল খুবই ট্টসম্পল একিা বাট্টি বস্ল মস্ন হস্ে এিাস্ক। 

ব্ল্যাক িস া ততা এত ট্টসম্পল বাট্টিস্ত থাস্ক না। ট্টডট্টজিাল লস্ক - বযবহা  
সুইজা লযাস্ন্ড বযাপক। তাহস্ল বাট্টিিা ট্টক বন্ধ হস্ে োওো একিা টুট্টডও মাত্র।  

ডান অংস্শ  প্রাে সবগুস্লা র্ ই এস্ক এস্ক তদখা হস্ে তেল। তদস্খ 
ট্টবট্টস্মত হস্লা, সবগুস্লা র্ ই সাইন্ড প্রুফ।  

হতাশ মস্নই ট্টফ ট্টেল আহমদ মুসা। দৃট্টি আকৃি হবা  মত তকান র্স্ ই 
ট্টকেু তদখস্লা না তস।  

ট্টনস্চ  তলা  তলস্ক  ট্টদক ট্টদস্ে ট্টফ ট্টেল তস। লম্বা কট্ট স্ডা । 
কট্ট স্ডাস্   ডান অথঘাৎ তলক প্রান্ত ব াব  তদোল। আ  বাম পাস্শ তোি-বি তবশ 
কস্েকট্টি কক্ষ। সবগুস্লা রুমই সুযট্টিং তলাস্কশন আকাস্  সাজাস্না। আহমদ মুসা 
 াবল, ট্টনিে ট্টবট্টডংট্টি টুট্টডও ট্টহস্সস্ব বযবহৃত হস্ে। না হস্ল টুট্টডওগুস্লা 
এ াস্ব থাকস্তা না।  

কাউস্ক বা সস্ন্দহজনক ট্টকেু না তপস্ে সস্ন্দহ জােট্টেল আহমদ মুসা  
মস্ন তোিা ট্টবট্টডং ট্টক এ াস্বই পট্ট তযক্ত?  

হঠাৎ আহমদ মুসা  তচাস্খ একিা অসংেট্টত ধ া পিল। তস তদখল, ডান 
পাস্শ  কট্ট স্ডা  ব াব  তে তদোল, তা   ং এস্কবাস্ ই নতুন এবং তদোস্ল  
োস্ে ট্টনট্টদঘি দূ স্ত্ব  বযবধাস্ন সমান্ত াল তে লম্বা কািা তাস্কও মস্ন হস্ে খুব 
নতুন। ট্টকন্তু বাম পাস্শ  র্ গুস্লা  তে তদোল তা   ং তবশ পু াস্না।  

আহমদ মুসা বুঝল ডান পাস্শ  তদোল নতুন অথবা নতুন  ং ক া।  
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ট্টকন্তু ট্টবট্টডং-এ  ট্টডজাইন তদস্খ তদোলট্টিস্ক নতুন বস্ল তা  মস্ন হস্লা 
না। তাহস্ল পু াস্না তদোস্ল নতুন  ং ক া হস্েস্ে। ট্টকন্তু র্  বাদ ট্টদস্ে শুধু 
তদোস্ল  ং তকন?  

আ ও একিা অসংেট্টত ধ া পিল আহমদ মুসা  তচাস্খ। একিা 
তপইট্টন্িং িাোস্না আস্ে ডান পাস্শ  তদোস্ল। প্রথমত, এমন অফসাইড তদোস্ল 
তপইট্টন্িং থাকা  কথা নে। ট্টিতীেত, তপইট্টন্িংিা তদোস্ল  অসংেতত জােোে 
িাোস্না।  ীট্টত অনুসাস্  তপইট্টন্িংিা িাোস্না  কথা তদোস্ল  মাঝব াব , ট্টকন্তু 
িাোস্না হস্েস্ে এক পাস্শ।  

এমন অসংেট্টত স্বা াট্টবক নে আহমদ মুসা  াবল। তাহস্ল এই 
অস্বা াট্টবকতা তকন?  

আেমদ মুসা ট্টেস্ে তপইট্টন্িংট্টি  সামস্ন দাাঁিাল। আলপস-এ  খুবই 
পট্ট ট্টচত একিা লযান্ডস্স্কপ। বলা োে পেঘিন ট্টব াস্ে  ট্টবোপনী ট্টচস্ত্র  মত। 
তদোস্ল  ং কস্  এমন একিা ট্টচত্র এখাস্ন িাোস্না  তকান তে ট্টক্তকতাই আহমদ 
মুসা খুাঁস্জ তপল না।  

আহমদ মুসা তপইট্টন্িংট্টি নাট্টমস্ে ট্টনল হাস্ত।  
তপইট্টন্িং সট্ট স্ে তনবা  সংস্ে সংস্ে আহমদ মুসা  দৃট্টি উমুক্ত জােো  

দু’ট্টি তবাতাস্ম  উপ  ট্টনবদ্ধ হস্লা। একট্টি লাল ও একট্টি সাদা।  
হঠাৎ আহমদ মুসা  তচাখ দু’ট্টি উজ্জ্বল হস্ে উঠল। লুকাস্না এ দু’ট্টি 

তবাতাম তকান নতুন পস্থ  সংস্কত ট্টক?  
তবাতাম দু’ট্টি  সাধা ণল অথঘ খুবই পট্ট কা । সাদা তবাতাম পট্টজট্টি , 

আ  লাল তবাতাম তনস্েট্টি । ট্টকন্তু প্রশ্ন হস্লা, এই পট্টজট্টি  ও তনস্েট্টিস্   
তপেস্ন তকান  হস্য  স্েস্ে!  

আহমদ মুসা  াবল তকান প্রশ্ন তপেস্ন ত স্খ সামস্ন এগুস্না ট্টঠক নে।  
আহমদ মুসা চাপ ট্টদস্ে তদখল ট্ট  লবা  পস্কস্ি ট্টঠকই আস্ে।  
আহমদ মুসা ট্টবসট্টমল্লাহ বস্ল সাদা তবাতাস্ম চাপ ট্টদল।  
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সংস্ে সংস্েই তা  একবাস্  সামস্নই তদোল সস্  ট্টেস্ে একিা দ জা 
তবট্ট স্ে পিল। তসই সাস্থ এক ঝলক  যাপসা ে ম বাতাস এস্স লােল তা োস্ে। 
ট্টবট্টস্মত হস্ে তাকাল তস সামস্ন।  

কিা আস্লাে ঝালসাস্না আেতকা  একিা চত্ব । উাঁচু তদোল ও ট্টনট্টেদ্র 
োস্দ  ট্টনস্চ একিা কাাঁস্চ  র্ । তোিা চত্ব  কদঘমাক্ত। স্যাাঁৎস্যাাঁস্ত পট্ট স্বশ।   

আহমদ মুসা দ জা ট্টদস্ে ত তস্  প্রস্বশ ক ল।  
আহমদ মুসা েতিুকু অনুমান ক ল তাস্ত ট্টবট্টডংট্টি  তপেস্ন তলস্ক  

পাট্টনস্ত মাট্টি তফস্ল   াি কস্  ট্টকেুিা জােো বাট্টিস্ে তনো হস্েস্ে। আহমদ 
মুসা তখোল ক ল বাট্টিিা  ট্টদস্ক আসা  সমে বাট্টি  তপেস্ন ত ট্টলং তর্ া বািট্টত 
একিা অংশ তদস্খস্ে। সম্ভবত বস্স বস্স তলস্ক  তস ন্দেঘ উপস্ াস্ে  জস্ন্য ওিা 
বাোন জাতীে ট্টকেু হস্ব। তা ই একিা অংস্শ এই র্  ট্টনমঘাণ ক া হস্েস্ে। ট্টকন্তু 
র্ িা এমন ট্টনট্টেদ্র, ে ম ও স্যাাঁৎস্যাাঁস্ত তকন? কাাঁস্চ  র্ িাই বা র্স্   ত তস্  
তকন?  

আহমদ মুসা ধীস্  ধীস্  এগুস্লা কাাঁস্চ  র্ িা  ট্টদস্ক। কাাঁস্চ  ত তস্  
র্স্   অবস্থা  ট্টদস্ক তাট্টকস্ে ট্টবট্টস্মত হস্লা আহমদ মুসা। র্স্   ত তস্  এক 
তশ্রণী  লতাগুল্ম এবং তসই কদঘমাক্ত স্যাাঁৎস্যাাঁস্ত পট্ট স্বশ। একিু  াস্লা কস্  
চাইস্ত ট্টেস্ে তচাখ দু’ট্টি আহমদ মুসা  োনাবিা হস্ে তেল। তদখল বহু মাট্টে উস্ি 
তবিাস্ে ত তস্ । তদস্খই তস ট্টচনস্ত পা ল ট্টসট্টস মাট্টে এগুস্লা।  

ট্টশউস্  উঠল আহমদ মুসা, তাহস্ল তস  েংক  মাট্টে  তোডাউস্ন এস্স 
হাট্টজ ! ...  

 াবনাে তেদ নামল আহমদ মুসা । তপেস্ন পাস্ে  শব্দ শুনস্ত তপল। 
তিাক কস্  র্ুস্  দাাঁিাল। ট্টকন্তু তদখল একিা ট্ট  লবাস্   নল তা  কপাল 
ব াব । তা  দু’পাস্শ আ ও দু’ট্টি টনোন তা  ট্টদস্ক হা কস্  আস্ে।  

‘তক তুট্টম? এ পেঘন্ত তপ াঁো  তকান তলাক এস্দস্শ আস্ে বস্ল ততা জাট্টন 
না?’ বলল ট্ট  লবা ধা ী।  

আহমদ মুসা তকান উত্ত  ট্টদল না।  
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ট্ট  লবা ধা ীই আবা  বলল, ‘তুট্টমই তসই এট্টশোন। আমাস্দ  
ট্টনরুপদ্রুব অগ্রোত্রাে তুট্টম ট্টবপেঘে সৃট্টি কস্ ে। তক তুট্টম?’  

প্রশ্ন কস্ ই আবা  তস বলল, ‘এখান পেঘন্ত তপ াঁট্টেস্ল কা ও বাাঁচা  কথা 
নে। ট্টকন্তু ততামাস্ক এত সহস্জ হতযা ক া ট্টঠক হস্ব না। বস আসুক। ততামা  
তোিাে োওো দ কা ।’  

কথা তশষ কস্ ই একজন তটনোনধা ীস্ক লক্ষয কস্  বলল, ‘এস্ক 
তবাঁস্ধ তফল।’  

আহমদ মুসা তকান বাধা ট্টদল না। তদো  পট্ট স্বশও ট্টেল না। শুধু বলল, 
‘ততামাস্দ  বস তক?’  

‘তক তা তি  পাস্ব। বলল তসই ট্ট  লবা ধা ী।  
‘সাই াস ট্টশ াক ট্টক?’  
‘সাই াস ট্টশ াকস্ক তুট্টম জান?’ ট্টবস্মে ট্ট  লবা ধা ী  কস্ন্ঠ।  
আহমদ মুসা ট্টনট্টিত হস্লা, এ া ব্ল্যাক িস ট্টনুঃসস্ন্দস্হ।  
‘আমা  প্রস্শ্ন  জবাব না ট্টদস্ে ততামা  প্রস্শ্ন  উত্ত  আশা ক স্ত পা  

না।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘সবই বুঝা োস্ব সব আসস্ল। ট্টনস্ে চল এস্ক।’  
আহমদ মুসা  দুই হাত ট্টপেস্মািা কস্  তবাঁস্ধ তাস্ক ট্টনস্ে চলল।  
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৭  
ব ফ ঢাকা আপা  আল্পস-এ  আবহাওো অস্নকিাই অট্টনট্টিত। 

মযািা  হণঘ-এ  ‘ট্টস্ক-ট্ট স্পািঘ’ তথস্ক তাট্টতোনা েখন তবট্ট স্েট্টেল, তখন 
আবহাওোিা পট্ট স্কা ই ট্টেল।  

তস ট্টফ ট্টেল মাঁস্থ শহস্   নাতাশা  ওখান তথস্ক।  
মাঝ পস্থই তস মুস্খামুট্টখ হস্লা তূষা  বৃট্টি এবং প্রবল বাতাস্স ।  
 ণ নদী তথস্ক কস্েক মাইল পুস্ব ‘মাট্টিঘট্টন’ শহ  তপট্ট স্ে কস্েক মাইল 

সামস্ন ট্টেস্ে তাট্টতোনা ব ফবৃট্টি  মস্ধয একিা োট্টিস্ক দাাঁট্টিস্ে থাকস্ত তদখল। 
োট্টিিা  তপেস্ন তস তদখল ত ড এলািঘ লাইি িলস্ে।  

োট্টিিা তডানা । তসও ট্টফ ট্টেল ‘মযািা  হণঘ’ তথস্ক তজস্ন াে। এখাস্ন 
এস্স হঠাৎ তা  োট্টি ট্টবকল হস্ে তেস্ে। োট্টি  এো কট্টন্ডশন কাজ ক স্ে না। 
অ াট্টবত এক ট্টবপস্দ আিকা পস্িস্ে তডানা এবং তা  আব্বা। তাস্দ  ক বা  
ট্টকেুই তনই। ত ড এলািঘ বাট্টত িাট্টলস্ে তা া অস্পক্ষা ক স্ে সাহাস্েয । 
তিট্টলস্ফাস্ন সাহাস্েয  আস্বদন কস্ স্ে ট্টনকিবতঘী পুট্টলশ তটশস্ন।  

তাট্টতোনা  োট্টি ট্টেস্ে দাাঁিাল তডানা  োট্টি  পাস্শ।  
তডানা ও তা  আব্বা তবট্ট স্ে এল োট্টি তথস্ক। তাট্টতোনা তকান কথা 

বলা  আস্েই তডানা  আব্বা বলল, ‘আট্টম ট্টমস্শল োট্টতট্টন ট্টডস্ব ী লুই। একজন 
ফ াসী সাস্বক কুিনীট্টতক। এ আমা  তমস্ে মাট্ট ো তজাস্সফাইন লুই। আম া 
োট্টি ট্টবকল হওোে এখাস্ন আিকা পস্ি তেট্টে।’  

তাট্টতোনা তডানা  আব্বা  মুস্খ  ট্টদস্ক মুহূতঘ কস্েক ট্টস্থ  দৃট্টটস্ত তচস্ে 
ঈষৎ মাথা নুইস্ে বাউ কস্  বলল, ‘আপনা  নাম আমা  মস্ন পিস্ে। আট্টম তখন 
অস্নক তোি। আপনাস্ক তদস্খট্টেও মস্ন হে মস্স্কাস্ত দু’একিা অনুিাস্ন।’  

‘ততামা  পট্ট চে ট্টক মা? মস্স্কাে ততামা  বাট্টি ট্টকংবা ...’  
‘বলব সব। আমা  োট্টিস্ত চলুন। পুট্টলশ আপনা  োট্টি তপ াঁস্ে তদস্ব।’  
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‘পুট্টলশস্ক খব  ট্টদস্েট্টে।’  
‘ট্টঠক আস্ে। ওস্দ  এখন বস্ল তদব, ও া োট্টি ‘মাঁস্থ’ তপ াঁস্ে তদস্ব। 

ওখাস্নই আম া উঠট্টে।’  
সবাই এস্স তাট্টতোনা  োট্টিস্ত উঠল।  
িাই  ক ট্টেল তাট্টতোনা। তা  পাস্শ  ট্টসস্ি বসল তডানা। আ  তডানা  

আব্বা বসল তপেস্ন  ট্টসস্ি।  
তাট্টতোনা োট্টি টািঘ ট্টদস্ত ট্টদস্ত বলল, ‘আপনাস্দ  কথা, আপনাস্দ  

পট্ট বাস্   কথা তখন আব্বা-আম্মা  কাস্ে শুস্নট্টে। ইে স্ক ধন্যবাদ, অস্নকট্টদন 
প  আপনাস্দ  সাক্ষাত লাস্   তস  ােয হস্লা।’  

‘ততামা  পট্ট চে ট্টদস্লনা মা?’ তপেস্ন  ট্টসি তথস্ক বলল তডানা  আব্বা।  
‘আট্টম দু ঘাো ট্টপিা  পট্ট বাস্   সন্তান। জা  আস্লকজান্ডা  প্রথম এ  

তপ ত্র ট্টপিা  চতথুঘ-এ  তপ স্ত্র  তমস্ে আট্টম।’  
‘হ্াাঁ হ্াাঁ মস্ন পস্িস্ে। ততামা  আব্বা  নাম আস্লকজান্ডা  ট্টপিা । 

ট্টবট্ট ন্ন অনুিাস্ন অস্নকবা  তদখা সাক্ষাত হস্েস্ে। ততামাস্ক তদস্খট্টে। তুট্টম 
মাট্ট ো অথঘাৎ তডানাস্কও ট্টনিে তদস্খ থাকস্ব।’  

তাট্টতোনা তডানা  ট্টদস্ক তাট্টকস্ে তহস্স বলল, ‘মস্ন পস্ি আপনা  
ট্টকেু?’  

তডানাও তহস্স বলল,‘দু’চা  বা  কথা-বাতঘাহীন ট্টকেুক্ষস্ণ  তদখা  কথা 
মস্ন  াখা সম্ভব নে।’  

‘ট্টঠকই বস্লস্েন। আট্টম ট্টকেু স্ম ণ ক স্ত পা ট্টে না।’  
‘তবু তদখা হস্েস্ে এিা ট্টকন্তু কম কথা নে।’  
‘অবশ্যই। মস্ন না থাকা অতীতিাই এখন আমাস্দ  বন্ধুস্ত্ব  দৃঢ় 

বুট্টনোদ হস্ত পাস্ ।’  
‘ট্টনিে।’  
‘ততামা  নাম ট্টক মা? তপেন তথস্ক তাট্টতোনাস্ক লক্ষয কস্  বলল তডানা  

আব্বা।  
‘আট্টম তাট্টতোনা।’  



অদৃশ্য আতংক   148 

 

‘ওস্েলকাম, ট্টপিা  ট্টদ তগ্রস্ি  কন্যাস্ক।’  
‘নামিাই এখন আস্ে, বাট্টক সবিুকুই দু ঘােয।’  
‘ঐ দু ঘােয আমাস্দ  ‘লুই’ পট্ট বাস্ ও।’  
‘ট্টকন্তু লুই পট্ট বা  িাস্ন্স তে মেঘাদা  আসস্ন  স্েস্ে, তা আমাস্দ  

তনই।’  
‘ত ব না মা, ততামাস্দ ও তস ট্টদন আসস্ে।’  
বস্ল একিু তথস্মই তস আবা  বলল, ‘জান তে আস্লকজান্ডা , প্রথম-

এ  প্রতযক্ষ বংশধ  তুট্টম, ট্টতট্টন রুশস্দ  কাস্ে কত বি?’  
‘জাট্টন আংস্কল। ট্টকন্তু তসিা তে আপনাস্দ  ট্টবরুস্দ্ধ োে?’ হাসস্ত 

হাসস্ত বলল তাট্টতোনা।  
তডানা  আব্বা কথা বলস্ত োট্টেল। বলস্ত তেস্ল তা  মুখ তথস্ক কথা 

তকস্ি ট্টনস্ে তডানা বলল, ‘ফ াসী সরাি তনস্পাট্টলেন রুশ সমযাি আস্লকজান্ডা  
প্রথম-এ  কাস্ে প াট্টজত হস্েট্টেস্লন, এিা আমাস্দ  জস্ন্য দুুঃস্খ । ট্টকন্তু 
আস্লকজান্ডা  (প্রথম) রুশ জাট্টতস্ক তে  ক্ষা কস্ ট্টেস্লন এ জস্ন্য শ্রদ্ধা  পাত্র 
ট্টতট্টন আমাস্দ ।  

‘ধন্যবাদ আপনাস্দ ।’  
‘ওস্েলকাম। আমা  খুব আনন্দ লােস্ে তে ট্টপিা  ট্টদ তগ্রস্ি  একজন 

কন্যা  এই াস্ব তদখা তপলাম।’  
‘আমা  কথাই ট্টকন্তু আপট্টন বস্লস্েন। আমা  অস্নক তশানা লুই 

পট্ট বাস্   আপনাস্দ  তদখা হওোস্ত আমা  তস  ােয বস্ল মস্ন ক ট্টে।’  
বাইস্  তুষা  বৃট্টি তবস্ি তেস্ে। তসই সাস্থ বাতাস্স  তবেিাও তবস্িস্ে। 

এই আবহাওোে তুষা  ঢাকা ট্টপট্টেল পস্থ োট্টি চালাস্না খুবই ঝুাঁট্টক পূণঘ।  
তডানা ট্টকেু বলা  জস্ন্য মুখ খুস্লট্টেল। ট্টকন্তু তডানা  আব্বা তাস্ক বাধা 

ট্টদস্ে বলল,‘কথা বলা  তচস্ে সমাস্ন  ট্টদস্ক সতকঘ দৃট্টি  াখাই তবাধহে আমাস্দ  
 াল।’  

‘ধন্যবাদ আংস্কল। আম া অস্নকিা এস্সট্টে। সামস্নই  ণ নদী। নদী-
তী  ব াব   াস্তািা আ ও একিু  াল হস্ব।’  
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‘ধন্যবাদ ততামাস্ক তাট্টতোনা। তুট্টম  াল িই  ক ।’  
‘ধন্যবাদ আংস্কল।’  
চলস্ত লােল োট্টি।  
চা ট্টদস্ক  তুষা  শুভ্র তম ন পট্ট স্বস্শ  মস্ধয ট্টদস্ে চলস্ে োট্টি।  
অট্টব ল ধা াে আকাশ তথস্ক নামা তুষা  কণা সাদা আস্লা  তী  বৃট্টি  

মত ট্টবদ্ধ ক স্ে পৃট্টথবী  নী ব বুকস্ক।  
নী বতা  বুক ট্টচস্  দুট্টবঘনীস্ত  মত এট্টেস্ে চলস্ে োট্টিট্টি। 
 
 
 
একট্টদন প ।  
 ণ নদী  তীস্  ‘মাঁস্থ’ শহ ।  
নাতাশা  বাট্টি।  
নাতাশা  ট্টতন তলা সুন্দ  বাট্টিিা নদী  তীস্ ই।  
দু’ট্টদস্ন  দারুণ খা াপ আবহাওো  প  এক খন্ড ত াস্দ চা ট্টদক 

ঝলমল কস্  উস্ঠস্ে।  
তডানা তা  তবড রুস্ম  বযালস্কাট্টনস্ত বস্স ট্টনস্জস্ক তমস্ল ট্টদস্েস্ে 

দুলঘ  ত াস্দ।  
ত তস্  তবড এবং তিট্টবল তিট্টসং ক ট্টেল তাট্টতোনা।  
ট্টতন তলা  দু’ট্টি পাশাপাট্টশ কস্ক্ষ থাস্ক তডানা ও তাট্টতোনা।  
ট্টনস্জ  র্  তিট্টসং ক া  প  তডানা  র্  তিট্টসং ক স্ে তাট্টতোনা চুট্টপ 

চুট্টপ।  
র্  বাট্টি ট্টঠক  াখা  এ কাজগুস্লা ট্টনস্জস্দ ই ক স্ত হে। ট্টকন্তু 

তডানাস্ক তকান কাস্জই হাত ট্টদস্ত তদে না তাট্টতোনা। তাই তস তডানা  র্ িা 
তিট্টসং কস্  ট্টনস্ে চুট্টপ চুট্টপ তডানাস্ক বযালস্কাট্টনস্ত পাট্টঠস্ে।  

‘তকাথাে তুট্টম তাট্টতোনা এস।’ বযালস্কাট্টন তথস্ক ডাকল তডানা।  
‘এই আসট্টে তডানা।’ বস্ল তজাস্  হাত চালাল তাট্টতোনা।  
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তডানা  তিট্টবল ট্টঠক ক া  সমে তািাহুস্িা কস্  তডানা  হাতবযাে 
স াস্ত ট্টেস্ে তখালা হাত বযাে তথস্ক তডানা  তোি তনািবুকিা ট্টেিস্ক পস্ি তেল 
তমস্ঝস্ত। তনাি বুক তথস্ক একিা ফস্িা তবট্ট স্ে পিল।  

তমস্ঝ তথস্ক তনািবুক ও ফস্িা তুলস্ত ট্টেস্ে ফস্িা  উপ  নজ  পিস্তই 
 ূত তদখা  মত চমস্ক উঠল তাট্টতোনা। এ তে আহমদ মুসা  েট্টব! তডানা  হাত 
বযাস্ে তকাস্েস্ক এল!  

ফস্িা হাস্ত তুস্ল ট্টনস্ে ট্টকেুক্ষণ পাথস্   মত ট্টস্থ  হস্ে বস্স থাকল 
তাট্টতোনা।  

তা  মস্ন নানা’ প্রস্শ্ন   ীি।   
আহমদ মুসা  ফস্িা এই াস্ব কা  কাস্ে থাকস্ত পাস্ ? থাকস্ত পাস্  

পুট্টলস্শ  কাস্ে, তোস্েন্দা পুট্টলস্শ  কাস্ে। অথবা থাকস্ত পাস্  আহমদ মুসা  
তকান আত্মীস্ে  কাস্ে। ট্টকংবা থাকস্ত পাস্  আহমদ মুসা  তপ্রট্টমকা  কাস্ে।  

তডানা তক? তসট্টক তোস্েন্দা পুট্টলশ? আহমদ মুসা  আত্মীে ট্টক তস?  
আত্মীে অবশ্যই নে। িাস্ন্স  ‘লুই’ পট্ট বা  ও এট্টশোন মুসট্টলম 

আহমদ মুসা  মস্ধয তকান  স্ক্ত  সম্পকঘ থাকস্ত পাস্  না।  
তাহস্ল তডানা হে তোস্েন্দা পুট্টলশ, নেস্তা আহমদ মুসা  তপ্রট্টমকা। 

‘আহমদ মুসা  তপ্রট্টমকা’ কথািা  াবস্তই তাট্টতোনা  তঠাাঁস্ি তবদনা  একখন্ড 
হাট্টস ফসু্ি উঠল। মস্ন মস্ন বলল, ‘আহমদ মুসা  পাথ  হৃদে কাউস্ক 
 ালবাসস্ত পাস্  না।’  

তাহস্ল ট্টক ধস্  ট্টনস্ত হস্ব তডানা ফ াসী তোস্েন্দা পুট্টলশ? তাই হস্ব 
েট্টদ আহমদ মুসা  সাস্থ তা  হৃদস্ে  সম্পকঘ না থাস্ক। ট্টকন্তু তডানাস্ক তোস্েন্দা 
পুট্টলশ  াবস্ত কি লােল তাট্টতোনা  মস্ন। মাত্র একট্টদস্নই তডানা তাট্টতোনা  
হৃদে জে কস্  ট্টনস্েস্ে।  

‘তাট্টতোনা আসে না তে?’ আবা  তডানা ডাকল বযালস্কাট্টন তথস্ক।  
তাট্টতোনা তািাতাট্টি ফস্িা, তনািবুক হাত বযাস্ে ঢুট্টকস্ে তিট্টবস্ল  াখস্ত 

 াখস্ত বলল, ‘এই আসট্টে।’  
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বস্ল তাট্টতোনা মুস্খ হাট্টস ফটু্টিস্ে স্বা াট্টবক হস্ে েুিল তডানা  কাস্ে। 
তসই সাস্থ  াবল তডানাস্ক জানস্ত হস্ব।  

ট্টেস্ে তস তডানা  েলা জট্টিস্ে ধস্  তা  পাস্শ বস্স বলল, ‘মস্ন হস্ে 
ত  সইস্ে না। তপ্রস্ম পিস্ল এমন হে।’  

‘তাহস্ল তপ্রস্ম পিা  অট্ট েতা ততামা  আস্ে? তাই ট্টক?’ বলল তডানা।  
তাট্টতোনা  াবল, ট্টনস্জ ধ া না ট্টদস্ল তডানাস্ক ধ া োস্ব না। বলল, 

‘আস্ে, ট্টকন্তু খুব খা াপ অট্ট েতা।’  
‘মাস্ন?’  
‘তপ্রস্ম পস্িট্টে ট্টকন্তু তপ্রম পাইট্টন। সুত াং অট্ট েতা খুব ট্টতক্ত।’  
তডানা তাট্টতোনাস্ক জট্টিস্ে ধস্  বলল, ‘ট্টমথযা বলে। ততামা  মত লাস্খ 

একজন তনই। তুট্টম তপ্রম পাস্ব না ট্টঠক নে।’  
তাট্টতোনা তডানা  মুখ তিস্ন ট্টনস্জ  তচাস্খ  সামস্ন এস্ন তহস্স বলল, 

‘ততামা  মত তকাট্টিস্ত একজন ট্টমস্ল না এমন প্রট্টতিন্দ্বী েট্টদ থাস্ক? তাোিা 
কা ও হৃদে েট্টদ পাথস্   হে, তাহস্ল তসখাস্ন ফুল ফিুস্ব ট্টক কস্ ?’  

কথা তশষ কস্ ই তাট্টতোনা বলল,‘ট্টনিে আমা  মত ট্টতক্ত অট্ট েতা 
ততামা  তনই?’  

তডানা জবাব ট্টদল না সংস্ে সংস্ে। তা  তঠাাঁস্ি ট্টমট্টি হাট্টস।  
তাট্টতোনা তসট্টদস্ক তচস্ে বলল, ‘বুস্ঝট্টে। ততামা  ট্টমট্টি হাট্টস জবাব 

ট্টদস্েস্ে। এখন বল তকান তস তস  ােযবান?’  
তডানা েম্ভী  কস্ন্ঠ বলল, ‘বলস্ত পা  আট্টম সুখী, ট্টকন্তু তসই সাস্থ 

অসুখীও।’  
‘সুখিা আবা  অসুখ হস্লা ট্টক কস্ ?’  
‘সুস্খ  আকাশ েট্টদ ট্টবপস্দ  প  ট্টবপস্দ  কালচবশাখীস্ত   া থাস্ক, 

তাহস্ল সুখ আ  থাস্ক তকাথাে?’  
‘বুঝলাম না, ততামাস্দ  এমন ট্টবপস্দ  কথা ততা শুট্টনট্টন?’  
‘তাাঁ  জীবনও ততা আমা  জীবন!’  
‘বুস্ঝট্টে। তসই ‘ট্টতট্টন’িা তক?’  
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প্রশ্নিা ক স্ত ট্টেস্ে বুকিা তকাঁস্প উঠল তাট্টতোনা । তে ট্টবপজ্জনক 
জীবস্ন  কথা তডানা বলস্ে, তস জীবনিা আহমদ মুসা  নেস্তা?  াবস্তই বুকিা 
তা  েেণাে ট্টোঁস্ি তেস্ত চাইল। তা  মন বলল, উত্ত িা না তশানাই  াল।  

তাট্টতোনা  প্রস্শ্ন  জবাব তডানা তৎক্ষণাৎ তদেট্টন।  
তাট্টতোনা  দুবঘল মন জবাস্ব  জস্ন্য তডানাস্ক আ  চাপ ট্টদল না। উস্ঠ 

দাাঁিাল তাট্টতোনা। বলল, ‘চল, অযাট্টন্ি, আংস্কল া তব্রকফাি তিট্টবস্ল এস্স 
তেস্েন।’  

তব্রক ফাি তসস্  ত াদ আস্ কিু ততস্ত উঠল তডানা ও তাট্টতোনা ট্টনস্চ 
তনস্ম এল  ণ নদী  তীস্  তবিাবা  জস্ন্য।  

পাশাপাট্টশ দু’জন হাাঁিট্টেল।  
প্রশ্নিা  উত্ত  তডানা তদেট্টন। ট্টকন্তু তা প  তথস্ক তাট্টতোনা  মন  াল 

তনই। একিা অস্বট্টস্তক  েেণা েট্টিস্ে পস্িস্ে তেন তা   স্ক্ত  প্রট্টতট্টি কট্টণকাে। 
জবাব তাস্ক তপস্তই হস্ব।  

মনিাস্ক শক্ত কস্  ট্টনল তাট্টতোনা। তা প  তডানাস্ক কাস্ে তিস্ন তা  
েলা জট্টিস্ে ধস্  বলল, ‘আমা  জবাব ট্টকন্তু দাওট্টন।’  

‘ট্টক বলব বল।’ সলজ্জ তহস্স বলল তডানা।  
‘ট্টতট্টন ফ াসী ট্টনিে? দুরু দুরু বুস্ক প্রশ্ন ক ল তাট্টতোনা।  
‘না ট্টতট্টন ফ াসী নন।’  
জবাব শুস্ন বুক েযাাঁৎ কস্  উঠল তাট্টতোনা । ট্টকন্তু সামস্ল ট্টনল 

ট্টনস্জস্ক। প্রশ্ন ক ল, ‘ট্টবস্দশী? তকান তদশী?’  
‘ও এট্টশোন। ট্টকন্তু ও  ট্টনট্টদঘি তকান তদশ তনই।’  
বুস্ক একিা হাতুট্টি  র্া লােল তাট্টতোনা । ট্টমস্ল োস্ে। আহমদ মুসা  

সস্থ ট্টমস্ল োস্ে তাাঁ  বণঘনা। তাহস্ল আহমদ মুসাই ট্টক তস? ট্টকন্তু তকান ট্টনট্টদঘি 
তদশ না থাকা আ ও শত শত তলাক আস্ে।  

তকান প্রশ্ন ক স্ত পা স্লা না তাট্টতোনা।  
তডানাও কথা বলল না।  
হাাঁিট্টেল দু’জন পাশাপাট্টশ।  
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অস্নক্ষণ প  কট্টম্পত বুস্ক তশষ প্রশ্নিা ক ল, ‘তক এই অদ্ভুত মানুষ?’  
‘নামিা ট্টনট্টষদ্ধ। ট্টকন্তু ততামাস্ক বলা োে। ট্টতট্টন ‘আহমদ মুসা।’  
তীব্র শক ওস্েস্   মত একিা আর্াত সামলাস্ত ট্টেস্ে তাট্টতোনা তা  

তচাখ বন্ধ কস্  তফস্লট্টেল।  
নদী তীস্   অসমান  াস্তাে ব ফ তমািা একিা পাথস্   সাস্থ তহাাঁচি 

তখস্ে পস্ি তেল তাট্টতোনা।  
তডানা তািাতাট্টি তাস্ক তুস্ল বলল, ‘তুট্টম ট্টঠক আস্ে? তকাথাও লাস্েট্টন 

ততা ততামা ?’  
‘বযস্ত হস্ো না তডানা। তকাথাও লাস্েট্টন আমা । তখোল কট্ট ট্টন 

পাথ িাস্ক। তহাাঁচি তখস্েট্টে।’  
তডানা তাস্ক বুস্ক জট্টিস্ে বলল, ‘ততামাস্ক তকমন ট্টবমষঘ লােস্ে। 

ততামা  শ ী  খা াপ হেট্টন ততা?’  
‘না তডানা  াল আট্টে। একিু মাথা ধ া ততমন ট্টকেু নে।’  
‘তাহস্ল চল ঠান্ডাে র্ুস্  কাজ তনই। বাসাে ট্টফস্  োই।’  
‘তাই চল।’  
বাসাে ট্টফস্  এল ও া।  
তাট্টতোনা ট্টনস্জস্ক এতক্ষণ সামস্ল  াখস্ত তপস্ ট্টেল।  
বাসাে ট্টফস্  তডানা বলল তাট্টতোনাস্ক, ‘তুট্টম একিু ত ি নাও। মাথা  

বযথা না কমস্ল ট্টবস্কস্ল ডাক্তা স্ক কনসাল্ট ক া োস্ব।’  
তডানা ট্টনস্জ  র্স্  চস্ল তেল।  
তাট্টতোনা ট্টনস্জ  র্স্  ঢুস্ক দ জা বন্ধ কস্  ট্টদল।  
এতক্ষণ মস্ন  সকল শট্টক্ত ট্টদস্ে ট্টনস্জস্ক ধস্  ত স্খট্টেল। আ  পা ল 

না। তমস্ঝ  উপ ই তস কান্নাে ত স্ে পিল।  
অতীস্ত আ ও অস্নক তকাঁস্দস্ে তাট্টতোনা। তস কান্না ট্টেল না পাওো । 

ট্টকন্তু আজস্ক  কান্না সব হা াস্না ।  
কাাঁদস্ত কাাঁদস্ত অবসন্ন তাট্টতোনা র্ুট্টমস্ে পস্িট্টেল তমস্ঝস্তই। 
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তাট্টতোনা তডানা ও তা  আব্বাস্ক ট্টনস্ে তসট্টদনই ট্টবস্কস্ল ট্টফস্  

এস্সট্টেল তজস্ন াে।  
তসট্টদন দুপুস্  তডানা ফাস্তমা ট্টহস্ স্ন  সাস্থ তিট্টলস্ফাস্ন কথা বস্ল 

জানস্ত তপস্ ট্টেল, আহমদ মুসা ট্টফস্  আসা  প  েত  াস্ত শত্রু  র্াাঁট্টিস্ত ট্টেস্ে 
আ  ট্টফস্  আস্সট্টন।  

কথািা শুস্ন মুষস্ি পস্িট্টেল তডানা। আ  আপাত শান্ত তাট্টতোনা  
হৃদস্ে উস্ঠট্টেল উস্িে-উৎকন্ঠা  ঝি।  

তাট্টতোনা ট্টসদ্ধান্ত ট্টনস্েস্ে তডানাস্ক র্ুণাক্ষস্ ও ট্টকেু জানস্ত না তদো । 
তডানা  কাে তথস্ক আ ও ট্টকেু তস শুস্নস্ে। বুস্ঝস্ে, দীর্ঘট্টদন ধস্  অসংখয র্িনা  
মস্ধয ট্টদস্ে আহমদ মুসা  সাস্থ তা  ে ী  সম্পকঘ েস্ি উস্ঠস্ে। ওস্দ  মাঝখাস্ন 
তা  দাাঁিাস্না ট্টঠক নে। এসব কথা  াবস্ত ট্টেস্ে হৃদে তেন  ক্তক্ষ ণ হস্েস্ে 
তাট্টতোনা ।  

আহমদ মুসা  খব  পাওো  প  তাট্টতোনা আ  তদ ী ক স্ত চােট্টন। 
ট্টবস্কস্লই চস্ল এস্সস্ে ওস্দ  ট্টনস্ে।  

তজস্ন া তপ াঁস্েই তডানা তাট্টতোনাস্ক ট্টনস্ে চস্ল তেল ওোডঘ ট্টনউজ 
(WNA) এস্জন্সী  অট্টফস্স।  

ফাস্তমা ট্টহস্ নস্ক অট্টফস্সই তপল তডানা।  
‘ওস্েলকাম ট্টমস মাট্ট ো লুই। আম া আপনা  অস্পক্ষা ক ট্টে।’ বলল 

ফাস্তমা ট্টহস্ ন।  
‘আ  তকান খব  আস্ে?’ বস্লই তডানা তাট্টতোনাস্ক তদট্টখস্ে বলল, 

‘ট্টমস তাট্টতোনা ট্টপিা । আমা  তবান, বন্ধু সব।’  
‘খুশী হলাম। তকমন আস্েন?’ বলল ফাস্তমা ট্টহস্ ন।  
‘আট্টমও খুশী হলাম।  াল আট্টে।’ বলল তাট্টতোনা।  
‘ধন্যবাদ।’ বস্ল ফাস্তমা ট্টহস্ ন তডানা  ট্টদস্ক তাট্টকস্ে বলল, ‘ওাঁ  

তখাাঁজ তনবা  জস্ন্য সাহােয চাওো হস্েট্টেল। ট্টতনজন এস্সস্েন।’  
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‘কাস্দ  কাস্ে সাহােয চাওো হস্েট্টেল?’  
‘সাইমুস্ম  কাস্ে।’  
‘আো তকাস্েস্ক ও া এস্সস্েন?’  
‘িান্স তথস্ক।’  
‘ও া ট্টক বস্লস্েন?’  
‘তে ট্টঠকানা আমাস্দ  কাস্ে আস্ে, তস ট্টঠকানাে ও া তখাাঁজ-খব  

ট্টনস্েন। আজ  াস্তই ও া ঐ ট্টঠকানাে ঢুকস্বন, েট্টদ আপনা া ট্ট ন্নমত না 
কস্ ন।’  

‘ও া বস্লস্েন এিা?’  
‘না এ মত ট্টমুঃ েস্িফ এবং ট্টমুঃ জা ট্টমস্স । পট্ট কল্পনা চূিান্ত ক া  

আস্ে তা া আপনা  মত ট্টনস্ত বস্লস্েন।’  
‘ধন্যবাদ। পট্ট কল্পনা ট্টঠকই আস্ে। সাইমুস্ম  তলাকস্দ  প ামশঘ 

তদবা  মত আমা  ট্টকেু তনই। তস্ব ট্টঠকানা  তলাস্কশান এবং ও া  াস্ত ট্টঠক 
কেিাে ওখাস্ন তপ াঁেস্বন, তা আম া জানস্ত চাই।’  

‘ট্টঠক আস্ে ট্টমুঃ েস্িফস্ক বস্ল আপনাস্ক জাট্টনস্ে ট্টদট্টে।’ বলল 
ফাস্তমা ট্টহস্ ন।  

‘ধন্যবাদ। আম া বাসাে োট্টে। তথয দু’তিা েত তািাতাট্টি জানস্ত 
পাট্ট  ততই আমাস্দ  সুট্টবধা।’  

‘আস্ কিা কথা। ট্টমুঃ েস্িফ বস্লস্েন, ওাঁ া ট্টতনজন অট্ট োস্ন তেস্ল 
বাট্টি  বাইস্  বাট্টিিা  উপ  তচাখ  াখা  জস্ন্য ট্টমুঃ েস্িফ ও ট্টমুঃ জা ট্টমস ট্টকেু 
তলাক  াখা  বযবস্থা কস্ স্েন।  

‘তা  াখস্ত পাস্ ন। তস্ব বযাপা িা সাইমুস্ম  তলাকস্দ  জানাস্ত হস্ব। 
আ  ওাঁস্দ  আ ও জানাস্বন, আস্শ-পাস্শ আমাস্দ  মত তকউ থাকস্ত পাস্ ।’  

বস্ল তডানা উস্ঠ দাাঁিাল।  
ফাস্তমা ট্টহস্ নও উস্ঠ দাাঁিাল। োট্টি পেঘন্ত এস্স ট্টবদাে জানাল। োট্টি 

চলস্ত শুরু ক স্  তাট্টতোনা বলল, ‘ততামা  ট্টসদ্ধান্তস্ক তমাবা কবাদ জানাট্টে 
তডানা।’  
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‘তকান ট্টসদ্ধান্ত?’  
‘শত্রু  ট্টঠকানাে আমাস্দ  োবা  ট্টসদ্ধান্ত।’  
‘তুট্টমও আমা  সাস্থ োস্ব তাট্টতোনা?’  
তাট্টতোনা  বুস্ক  তবদনািা ট্টচন ট্টচন কস্  উঠল। আহমদ মুসা ট্টবপস্দ, 

একথা তজস্নও তস চুপ কস্  বস্স থাকস্ব! একিা তবদনা  হাট্টস ফুস্ি উঠল 
তাট্টতোনা তঠাাঁস্ি। বলল, ‘তুট্টম োস্ব, আ  আট্টম র্স্  বস্স থাকব- একথা  াবস্ত 
পা  তুট্টম?’ মুখ না তুস্লই কথা বলল তাট্টতোনা।  

‘না পাট্ট  না তাট্টতোনা। মাত্র দু’ট্টদস্ন আম া তে শত বেস্   মত একাত্ম 
হস্ে তেট্টে। ততামাস্ক র্স্  ত স্খ আট্টম তেস্ত পা তাম না। মস্ন হস্তা অস্ধঘক শট্টক্ত 
তেন আট্টম ত স্খ তেলাম। তুট্টম না তেস্ত চাইস্লও ততামাস্ক তিস্ন ট্টনস্ে তেতাম।’  

তডানা আনস্ন্দ ডান হাত তটোট্ট ং- এ ত স্খ বাম হাত বাট্টিস্ে ট্টদল 
তাট্টতোনা  ট্টদস্ক।  

তাট্টতোনা ডান হাত ট্টদস্ে তচস্প ধ ল তডানা  হাত।  
‘আম া সুস্খ-দুুঃস্খ এক সাস্থ।’ তাট্টতোনা  হাত শক্ত কস্  তচস্প ধস্  

বলল তডানা।  
‘না সুস্খ নে, সকল দুুঃস্খ আম া এক সাস্থ।’  
‘সুস্খ নে তকন?’  
‘সুখিা ট্ট জা ঘ থাক। দুুঃখিাই  াে কস্  তনই।’  
‘সুখ ট্টনস্ে তুট্টম স্বাথঘপ  হস্ত চাে তকন তাট্টতোনা?’  
‘ট্টকেু সুখ আস্ে তেখাস্ন স্বাথঘপ  হস্ত হে। ও   াে তদো োে না 

তডানা।’ তাট্টতোনা  তঠাাঁস্ি হাট্টস, ট্টকন্তু তা  তচাস্খ অশ্রু িল িল কস্  উঠল।  
িাইট্ট ং ট্টসস্ি বসা তডানা  তচাখ সামস্ন  ট্টদস্ক ট্টনবদ্ধ থাকাে এই অশ্রু 

তস তদখস্ত তপল না।  
‘তাট্টতোনা তুট্টম শত বেস্   অট্ট েতা ট্টনস্ে কথা বলে। জীবন সম্পস্কঘ 

এই অট্ট েতা তুট্টম তপস্ল তকাথাে?’  
হাসল তাট্টতোনা। তবদনা  হাট্টস। বলল, ‘অস্নক সমে এক মুহূতঘও 

একশ’ বেস্   অট্ট েতা এস্ন তদে।  
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‘ট্টঠক বস্লে তাট্টতোনা।’  
‘োট্টি এস্স দাাঁিাল তডানা  বাসা  োট্টি  বা ান্দাে। তাট্টতোনা াও 

এখাস্ন থাকস্ে, েট্টদও তস এস্স উস্ঠস্ে ট্টমুঃ তকলট্ট স্ন  তজস্ন া  বাসাে। তা  
লাস্েজ সবই  স্েস্ে তসখাস্ন। শুধু তস থাকস্ে তডানা  সাস্থ।  

 াত ১১িা বাজা  ১৫ ট্টমট্টনি আস্েই তডানা ও তাট্টতোনা ৯৯ নং তলক 
আইলযান্ড বাট্টিিা  পাস্শ ট্টেস্ে তপ াঁেল। ‘সন্ধযা  আস্ে এস্স তডানা া বাট্টিিা  
চা ট্টদক তদস্খ তেস্ে।  

তডানা তা  োট্টি দাাঁি ক াল ৯৯ ও ৯৮ নং বাট্টি  মাঝখাস্ন  
পযাস্সজিাে। তসখান তথস্ক ৯৯ নং বাট্টিিা  ট্টতনট্টদস্ক নজ   াখা োে।  

সাইমস্ম  ও া ট্টতনজন, ো া আসস্ব এই বাট্টিস্ত আহমদ মুসা  সন্ধান 
ট্টনস্ত আসা  কথা  াত ১১িাে। তডানা া ১৫ ট্টমট্টনি আস্ে এস্সস্ে। ও া ট্টতনজন 
কখন আসস্ে, কখন তকানট্টদক ট্টদস্ে প্রস্বশ ক স্ে, ত তস্  ট্টক র্স্ি তা  প্রট্টত 
দৃট্টি  াখস্ত চাে তা া।  

তডানা বুঝস্ত পা ল না সাইমুস্ম  ও া  াত ১১িা তবস্ে ট্টনল তকন,  াত 
১২িা  পস্  ট্টনজঘন পট্ট স্বস্শ তকন নে? আবা   াবল, জনাকীণঘ পট্ট স্বস্শ 
ঝুট্টকপূণঘ অট্ট োস্ন  ট্টবস্শষ সুট্টবধাও আস্ে। হেস্তা শত্রু  অসতকঘ অবস্থা  এই 
সুস্োে তা া ট্টনস্ত চাে।  

ট্টঠক কাাঁিাে কাাঁিাে  াত ১১িাে সাইমুস্ম  ও া ট্টতনজন এল।  
বাট্টি তথস্ক একিু সামস্ন ফিুপাস্ত  কা  পাট্টকঘং এ োট্টি দাাঁি ক াল 

ও া।  
তডানা  তচাস্খ ‘নাইি বাইস্নাকুলা ’ এবং কাস্ন ট্টডটযান্ি তহোট্ট ং 

মাইস্িা এযাস্ন্িনা  স্েস্ে। এই বাইস্নাকুলা  ট্টদস্ে ট্টসট্টক মাইল দূ  পেঘন্ত  াস্তও 
তদখা োে। তহোট্ট ং মাইস্িা এযাস্ন্িনা ট্টদস্ে দু’শ েজ দূস্   ট্টফসট্টফসাট্টন কথা 
পেঘন্ত তশানা োে।  

তডানা শুনস্ত তপল োট্টি  ত তস্  ওস্দ  ট্টতনজস্ন  শলাপ ামশঘ।  
ওস্দ  একজন োট্টিস্ত অস্পক্ষা ক স্ব। আধ র্ন্িা  মস্ধয না ট্টফ স্ল 

তসও বাট্টিস্ত প্রস্বশ ক স্ব অন্য পস্থ।  
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দু’জন ও া তনস্ম এল োট্টি তথস্ক।  
ও া বাট্টি  সামস্ন এস্স তসাজা প্রধান তেস্ি ট্টেস্ে দাাঁিাল এস্কবাস্  

স্বা াট্টবক মানুস্ষ  মত। তেন এ বাট্টিিা তাস্দ ই। তা প  পস্কি তথস্ক চাট্টব 
তব  কস্  দ জা খুস্ল ত তস্  প্রস্বশ ক ল।  

তডানা বুঝল, দ জা  তালা তখালা  জস্ন্য ও া মািা  ট্টক বযবহা  
ক স্ে। এিা খুবই সাধা ণ বযাপা । ট্টকন্তু তডানা চমৎকৃত হস্লা শি র্াাঁট্টিস্ত 
প্রস্বস্শ  সমে ওস্দ  স্বা াট্টবকতা, ট্টনট্ট ঘকতা ও ঠান্ডা মাথা  কাজ তদস্খ।  

তডানা তাট্টতোনা  কাস্ন কাস্ন ট্টফস ট্টফস কস্  বলল, ‘আহমদ মুসা  
সাইমুম সট্টতযই অনন্য।’  

‘সট্টতযই চমৎকৃত হওো  মত র্িনা। বল  তাট্টতোনা।  
ও া ত তস্  চস্ল তেল তা প  সব নী ব।  
‘৯৯নং এই ট্টবট্টডংট্টি সম্পূণঘ সাউন্ড প্রুফ। মস্ন হে টুট্টডও ট্টহসাস্বই 

এস্ক সাউন্ড প্রুফ ক া হস্েট্টেল।’ বলল তডানা।  
আধ র্ন্িা পা  হস্ে তেল। তকউ ট্টফ ল না।  
তডানা তদখল, োট্টি তথস্ক তৃতীে বযট্টক্ত তব  হস্ে এল। তস বাট্টি  

সামস্ন  ট্টদকিা এট্টিস্ে তডানাস্দ  োট্টি বাট্টিিা  তে পাস্শ ট্টেল তসই পাস্শ এস্স 
ট্টবট্টডং- এ  ট্টনস্চ দাাঁিাল।  

তডানা বুঝস্ত পা ল, সাইমুস্ম  এ তলাকট্টি বাট্টি  এ পাশ ট্টদস্ে সম্ভবত 
জানালা  ে াদ খুস্ল বা তকস্ি ত তস্  প্রস্বস্শ  তচিা ক স্ব।  

তডানা তাট্টতোনাস্ক ইশা া কস্  োট্টি তথস্ক তবট্ট স্ে এল।  
সম্ভপস্ণঘ সাইমুস্ম  তৃতীে তলাকট্টি  তপেস্ন ট্টেস্ে দাাঁিাল।  
তশষ মুহূস্তঘ পাস্ে  শব্দ তপস্েট্টেল তলাকট্টি। তবাাঁ কস্  র্ুস্  তস ট্টব লবা  

তুলস্ত োট্টেল।  
‘ট্ট  লবাস্   দ কা  তনই। আম া আহমদ মুসা  শু াকাঙ্খী। জানা  

কথা আপনাস্দ ।’ বলল তডানা।  
তলাকট্টি  ট্ট  লবা  তনস্ম তেল। বলল, ‘ট্টজ মযাডাম, আম া জাট্টন। 

বলুন, ট্টক আস্দশ। ট্টনধঘাট্ট ত সমে পা  হস্ে তেস্ে। ও া ততা ট্টফ ল না।’  
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‘আপনা  ত তস্  প্রস্বস্শ  প্রস্োজন তনই। আপট্টন ট্টনস্চ পাহা াে 
থাকুন। বাট্টি তথস্ক োস্ত তকউ তবরুস্তও না পাস্ , ঢুকস্তও না পাস্ । আপনা  
তিট্টলস্ফান আস্ে?’  

‘আস্ে।’  
‘এখন তথস্ক ট্টঠক একর্ন্িা পস্ ও আম া না ট্টফ স্ল পুট্টলস্শ তিট্টলস্ফান 

ক স্বন। বলস্বন, এই বাট্টিস্ত ট্টকেু তলাকস্ক ট্টকডন্যাপ কস্   াখা হস্েস্ে।’  
‘ট্টজ, আো। ট্টকন্তু আপনা া ট্টক ত তস্  প্রস্বশ ক স্বন?’  
‘হ্াাঁ।’  
‘ট্টকন্তু এিা ট্টক ট্টঠক হস্ব? ত তস্  সাংর্াট্টতক ট্টকেু র্স্িস্ে।’  
‘আম াও তাই মস্ন কট্ট । সব ট্টবস্বচনা কস্ ই আম া এ ট্টসদ্ধান্ত 

ট্টনস্েট্টে।’  
বস্ল একিু তথস্মই আবা  বলল, ‘আপট্টন আপনা  দাট্টেত্ব বুঝস্ত 

তপস্ স্েন ততা?’  
‘ট্টি।’  
‘ট্টঠক আস্ে। আপট্টন আপনা  োট্টিস্ত বস্স অস্পক্ষা করুন।’  
তলাকট্টি সালাম ট্টদস্ে তে াস্ব র্ু া পস্থ এখাস্ন এস্সট্টেল, তস াস্বই তস 

তা  োট্টি  ট্টদস্ক চস্ল তেল।  
‘তাট্টতোনা আম া বাট্টি  তপেস্ন  ট্টদক ট্টদস্ে ঢুকব।’ বলল তডানা।  
‘ততামা  ট্টসদ্ধান্ত ট্টঠক আস্ে।’  
বস্ল তাট্টতোনা একিু থামল। তা  ত ত িা উস্িে-উৎকন্ঠাে কাাঁপস্ে 

এই  াবনাে তে, ত তস্   োনক ট্টকেু র্িস্ে। ট্টনস্জস্ক একিু সামস্ল ট্টনস্ে বলল, 
‘ত ত  সম্পস্কঘ তুট্টম ট্টক  াবে তডানা?’  

‘ও  াবনািা মন তথস্ক আট্টম দূস্   াখস্ত চাট্টে। তা না হস্ল এগুস্ত 
পা ব না, দুবঘল হস্ে পিব। এস ট্টকেু না ত স্বই আম া প্রস্বশ কট্ট । ততামা   ে 
ক স্ে ট্টক?’  

‘ট্টকস্স   ে? ট্টক আস্ে জীবস্ন? জীবস্ন  তকান মাো আমা  তনই।’  
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তডানা  ট্টদস্ক ট্টফস্  দাাঁট্টিস্ে তাট্টতোনা  মুস্খামুট্টখ হস্ে তা  তঠাাঁস্ি 
ট্টনস্জ  তজঘট্টন চাপা ট্টদস্ে বলল, ‘এমন কথা বস্লা না তাট্টতোনা। জীবনস্ক 
 ালবাসা আল্লাহস্ক  ালবাসা  অংশ।’  

‘ট্টকন্তু জীবন তকা বানী না ট্টদস্ল ততা তকান বি কাজ হে না। ইসলামও 
ততা এই কু বানী তচস্েস্ে।’  

‘ট্টকন্তু তসিা জীবনস্ক  ালস্বস্স আল্লাহ  পস্থ সবঘাত্মক কাজ ক া  
একিা অংশ। লক্ষয এখাস্ন কাজ ক া। কাজ ক স্ত ট্টেস্ে জীবন তদো ও 
প্রস্োজন হস্ত পাস্ ।’  

‘ধন্যবাদ তডানা। বুস্ঝট্টে বযাপা িা। আসস্ল আট্টম  ে পাট্টে না তসই 
কথাই বলস্ত চাট্টেলাম।’  

‘ধন্যবাদ।’  
‘বস্ল তডানা ট্টবট্টডং-এ  োো  র্ন অন্ধকাস্   মাঝ ট্টদস্ে বাট্টি  তপেন 

ট্টদস্ক চলল।  
বাট্টি  তদোল তর্াঁস্ষ তলস্ক  পাট্টন  ট্টকনা  পেঘন্ত ট্টেস্ে দাাঁিাস্লা তডানা। 

বাট্টি  তদোল পাট্টন  ত ত  আ ও ট্টকেুিা এট্টেস্ে তেস্ে, তা প  পাওো োস্ব 
বাট্টি  তপেস্ন  বাোন তর্ া ত ট্টলং।  

তডানা ও তাট্টতোনা দু’জস্নই পস্ স্ে ট্রাক-সুযি। তা  উপ  পস্ স্ে েলা 
তথস্ক পা পেঘন্ত নামাস্না োউন। োউস্ন  উপ  ট্টদস্ে তকামস্  তবল্ট আিকাস্না। 
মাথাে কাস্লা রুমাল। তা  উপ  তফল্ট হ্াি।  

োউন দু’হাস্ত উাঁচ ু কস্  ধস্  পাট্টনস্ত নামল তডানা। তা  তপেস্ন 
তাট্টতাোনা। দু’জস্ন ই  াবাস্   তমাজা প া। হাাঁিু  উপ  পেঘন্ত উঠাস্না।  

হাাঁিু পাট্টন পেঘন্ত তনস্মই তদখল তা া ত ট্টলং এ  প্রান্ত পেঘন্ত তপ াঁস্ে তেস্ে।  
উপস্  ত ট্টলং এ  ট্টদস্ক একবা  তাট্টকস্ে তডানা তবস্ল্ট ঝুলাস্না পস্কি 

তথস্ক ট্টসস্ে  কডঘ তব  কস্  ত ট্টলং লস্ক্ষয েুিল। দু’বাস্   তচিা বযথঘ হবা  প  
তৃতীে তচিাে কস্ডঘ  হুক ত ট্টলং- এ  সাস্থ আিস্ক তেল।  

ট্টসস্ে  কডঘ তবস্ে প্রথস্ম উঠল তডানা। তা প  তাট্টতোনা।  
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বাোস্ন দাাঁট্টিস্ে বাট্টি  ট্টদস্ক নজ  বুট্টলস্ে তদখল, বাোস্ন  তোিা উত্ত  
পাশ জুস্ি দাাঁট্টিস্ে আস্ে বাট্টিিা। বাোস্ন  পট্টিম অংস্শ মস্ন হস্লা তোডাউন 
জাতীে ট্টকেু।  

বাট্টি  এপাস্শ একট্টি ট্টসাঁট্টি তদস্খ খুশী হস্লা তডানা। বলল, ‘তাট্টতোনা 
এই ট্টসাঁট্টিিা আমাস্দ  জস্ন্য আল্লাহ   হমত।’  

‘তা বস্ি। ট্টকন্তু তকান তলাে প্রথম ঢুকস্ব বস্ল মস্ন ক ে?’  
ট্টচন্তা  ত খা ফসু্ি উঠল তডানা  তচাস্খ মুস্খ। বলল, ‘গুরুত্বপূণঘ প্রশ্ন 

কস্ ে।  াবস্ত হস্ব এ ট্টনস্ে।’  
তা া ট্টসাঁট্টি  ট্টদস্ক এগুস্ব, এমন সমে একিা শব্দ শুস্ন চাইল সামস্ন  

ট্টদস্ক। তদখল, ট্টসাঁট্টি তেখাস্ন তশষ হস্েস্ে তা  সামস্নই তদোস্ল  োস্ে একিা 
দ জা নস্ি উঠস্ে।  

তডানা তাট্টতোনাস্ক ট্টনস্ে বস্স পিল।  
ফসু্ল  োো  ফাাঁক ট্টদস্ে তা া তদখল ইস্পাস্ত  দ জা খুস্ল একজন 

তলাক তবট্ট স্ে এল। তা  হাস্ত ববদুযট্টতক লন্ঠন। তসই আস্লাস্ত তদখা তেল, 
ট্টবদুযস্ত  ট্টকেু তা  এবং একিা বাল্ব তা  হাস্ত।  

তলাকট্টি হাস্ত  ট্টবদুযস্ত  তাস্   প্রান্তিা ট্টনস্ে ট্টসাঁট্টি  সাস্থ বাাঁধল এবং 
তাস্ত বাল্ব িালাস্তই আস্লা িস্ল উঠল।  

তডানা বুঝল, বাোস্ন  ট্টদক তথস্ক তা া মস্ন হে ট্টকেু সস্ন্দহ ক স্ে। 
তাই এট্টদস্ক আস্লা তিস্ল  াখল।  

তলাকিা ট্টফস্  োট্টেল দ জা  ট্টদস্ক।  
তডানা সংস্ে সংস্ে ট্টসদ্ধান্ত ট্টনস্ে ট্টনল। তোি একিা পাথস্   িুকস্ া েুস্ি 

মা ল তলাকট্টিস্ক লক্ষয কস্ ।  
তলাকট্টি শক খাওো মানুস্ষ  মত চমস্ক উস্ি ট্টফস্  দাাঁিাল। তা  হাস্ত 

উদযত হস্ে উস্ঠস্ে ট্ট  লবা ।  
তডানা তা  সাইস্লন্সা  লাোস্না ট্ট  লবা  তথস্ক প্রথম গুলীিা েুিল 

তলাকট্টিস্ক লক্ষ কস্ ।  
তলাকট্টি বুস্ক গুলী তখস্ে ট্টনুঃশস্ব্দ ঢস্ল পিল মাট্টি  উপ ।  
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তডানা ও তাট্টতোনা তদ ী না কস্  হামাগুিী ট্টদস্ে দ জা  ট্টদস্ক চলল।  
দু’জন ত তস্  ঢুকল। দ জা বন্ধ কস্  ট্টদল তডানা।  
‘তুট্টম ট্টঠকই বস্লট্টেস্ল তডানা, পুস্ া বাট্টিিাই সাউন্ড গ্রুফ।’ ত তস্  

ঢুস্ক চা ট্টদস্ক তাট্টকস্ে বলল তাট্টতোনা।  
তডানা ট্টডটযান্ি তহোট্ট ং কাস্ন লাোল।  
কাস্ন লাট্টেস্েই বলল, ‘তাট্টতোনা গুণ গুণ ক স্ত ক স্ত তকউ এট্টদস্কই 

মস্ন হে আসস্ে।  
তডানা ও তাট্টতোনা ট্টসাঁট্টি  ট্টনস্চ  াখা একিা বাস্ক্স  আিাস্ল লুট্টকস্ে 

পিল।  
অল্পক্ষস্ণ  মস্ধযই একজন তটনোনধা ী পাস্শ  কট্ট স্ডা  ট্টদস্ে এল। 

তা  লক্ষয দ জা। ট্টকন্তু দ জা  ট্টদস্ক তাট্টকস্ে দ জা বন্ধ তদস্খই তস ট্টচৎকা  
কস্  তডস্ক উঠল, ‘তহস্ ন তুট্টম তকাথাে? ততামা  ডাক পস্িস্ে উপস্ ।’  

বস্ল তস চা পাস্শ নজ  ক ট্টেল। বাদট্টদস্ক তাকাস্ত ট্টেস্েই তস তদখস্ত 
তপল উদযত ট্ট  লবা  হাস্ত দাাঁিাস্না তডানা ও তাট্টতোনাস্ক।  

তসট্টদস্ক তস তা  তটনোন র্ু াস্ত োট্টেল। ট্টকন্তু তা  আস্েই তডানা  
একিা গুলী ট্টেস্ে ট্টবদ্ধ ক ল তটনোন ধ া তলাকট্টি  ডান হাতস্ক। তটনোন 
পস্ি তেল তা  হাত তথস্ক।  

তডানা দু’পা এট্টেস্ে বলল, ‘ট্টিতীে গুলী এবা  বক্ষস্দশ ট্টবদ্ধ ক স্ব। 
বল, ‘বন্দীস্দ  ততাম া তকাথাে ত স্খে?’  

তলাকট্টি মুখ খুলল না।  
তক্ষপন ক া  মত সমে তনই তডানাস্দ  হাস্ত। তডানা  ট্টিতীে গুলী ট্টেস্ে 

ট্টবদ্ধ ক ল তলাকট্টি  বক্ষস্দশস্ক। ইট্টতমস্ধয তাট্টতোনা কুট্টিস্ে ট্টনস্েট্টেল 
তলাকট্টি  তটনোন।  

‘তাট্টতোনা, আমা  মস্ন হে কতঘা বযট্টক্ত া উপস্  আস্েন। বন্দীও 
থাকস্ত পাস্  উপস্ । চল আম া েতদূ  সম্ভব ওস্দ  সংেট্টঠত হবা  সুস্োে না 
ট্টদস্ে এগুব।’  

ট্টসাঁট্টি ট্টদস্ে তডানা ও তাট্টতোনা উঠস্ত লােল পাশাপাট্টশ।  
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ও া দু’তলাে তদখল, দু’তিা কট্ট স্ডা  দু’তলা  দু’ট্টদস্ক চস্ল তেস্ে। 
আ  ট্টসাঁট্টি উস্ঠ তেস্ে ট্টতন তলাে।  

তডান উৎকণঘ হস্ে উস্ঠট্টেল। বলল, ‘তাট্টতোনা সাবধান, অস্নকগুস্লা 
পাস্ে  শব্দ পাট্টে। পট্টিম ট্টদক তথস্ক তেন কা া আসস্ে।’  

বস্ল তডানা পুব ট্টদস্ক  কট্ট স্ডাস্   ট্টদস্ক চস্ল তেল। আ  তাট্টতোনা 
এক তদ স্ি ট্টসাঁট্টি ট্টদস্ে তনস্ম দু’তলা  হাফ লযাট্টডং-এ ট্টেস্ে দাাঁিাল।  

মাত্র ট্টবশ তসস্কন্ড। পট্টিম পাস্শ  কট্ট স্ডা  ট্টদস্ে ৪জন তলাক তবট্ট স্ে 
ট্টনস্চ নামা  জস্ন্য ট্টসাঁট্টি মুস্খ চস্ল এল। তাস্দ  সকস্ল  হাস্তই তটনোন।  

তাট্টতোনা প্রস্তুত ট্টেল।  
ও া চা জনও তশষ মুহূস্তঘ তদখস্ত তপল তাট্টতোনাস্ক। ট্টকন্তু ট্টকেু ক া  

তা া সুস্োে তপল না। তা  আস্েই তাট্টতোনা  গুলী বৃট্টি ওস্দ  ট্টর্স্  ধ ল।  
ট্টসাঁট্টি মুস্খই ও া চা জন হুমট্টি তখস্ে পস্ি তেল।  
সংস্েই সংস্েই তবট্ট স্ে এস্সট্টেল তডানা। তুস্ল ট্টনস্েট্টেল তটনোন। 

তাট্টতোনা  ট্টদস্ক তাট্টকস্ে ট্টকেু বলস্ত োট্টেল।  
এই সমে পূবঘ ট্টদস্ক  কট্ট স্ডাস্   ট্টদক তথস্ক একট্টি কন্ঠ ট্টচৎকা  কস্  

উঠল, ‘তটনোন তফস্ল ট্টদস্ে হাত তুস্ল দাাঁিাও।’  
তডানাস্ক লক্ষয কস্  ট্টনস্দঘশিা তদো হস্েট্টেল।  
তডানা কট্ট স্ডাস্   ট্টদস্ক ট্টফস্  তাট্টকস্েই তফস্ল ট্টদল তটনোন। 

তাট্টতোনা ইট্টতমস্ধয েুস্ি এস্সস্ে দু’তলা  ট্টসাঁট্টি  মাথাে। দাাঁিাল তস তদোস্ল  
প্রান্ত তর্াঁস্ষ তটনোন বাট্টেস্ে।  

তডানা তটনোন তফস্ল তদো  সাস্থ সাস্থ কট্ট স্ডাস্   ট্টদক তথস্ক 
ট্টতনজন েুস্ি এস্সট্টেল। তা া তাট্টতোনা  তটনোস্ন  সহজ ট্টশকাস্  পট্ট ণত 
হস্লা। আস্ে  চা জস্ন  সাস্থই ওস্দ  ট্টতনজস্ন  লাশ পস্ি তেল ট্টসাঁট্টি  
মাথাে।  

ট্টতন তলা  কট্ট স্ডা  তথস্ক পাস্ে  শব্দ ত স্স আসট্টেল। উপ  তথস্ক 
েুস্ি আসা পাস্ে  শব্দ আস্েই তি  তপস্েট্টেল তডানা তা  ট্টডটযান্ি তহোট্ট ং 
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এযাট্টন্িনাে। তটনোন তুস্ল ট্টনস্ে ট্টসাঁট্টি  ত ট্টলং- এ  ক া  ট্টনস্ে সাস্প  মত উস্ঠ 
ট্টেস্ে হাফ লযাট্টন্ডং মুস্খ ওাঁৎ তপস্ত বস্সট্টেল তডানা।  

দু’জন ট্টতনতলা  পুব ট্টদস্ক  কট্ট স্ডা  ট্টদস্ে েুস্ি এস্স ট্টসাঁট্টি ট্টদস্ে 
নামস্ত োট্টেল।  

তডানা  প্রস্তুত তটনোন অট্টিবৃট্টি ক ল তাস্দ  প্রট্টত।  
দু’জস্ন ই তদহ ঝাাঁঝ া হস্ে তেল। ঝস্  পিল তাস্দ  তদহ ট্টসাঁট্টি  

মাথাে।  
তডানা উস্ঠ দাাঁট্টিস্ে বলল, ‘তাট্টতোনা এস।’  
বস্ল তডানা েুস্ি উপস্  ট্টতন তলাে উস্ঠ তেল। ট্টতন তলা  লযাট্টডং-এ  

সীমানাে তদোস্ল ট্টপঠ লাট্টেস্ে তটনোন বাট্টেস্ে দু’পাস্শ  কট্ট স্ডাস্   ট্টদস্ক 
নজ   াখল তস।  

তাট্টতোনা উস্ঠ এস্ল দু’জন দুই কট্ট স্ডাস্   ট্টদস্ক নজ   াখল।  
তডানা উৎকণঘ হস্ে তদখল, না তকান ট্টদক ট্টদস্েই তকান শব্দ আসস্ে না।  
পল পল কস্  দু’ট্টমট্টনি চস্ল তেল। না তকান ট্টদক তথস্কই তকান শব্দ 

আসস্ে না।  
‘তাট্টতোনা, তুট্টম দুই কট্ট স্ডাস্   ট্টদস্ক নজ   াখ। আট্টম পট্টিম অংশিা 

তদস্খ আট্টস।’  
বস্ল তডানা পট্টিম ট্টদস্ক  কট্ট স্ডা  ট্টদস্ে ত তস্  ঢুস্ক তেল।  
ট্টফস্  এল পাাঁচ ট্টমট্টনি প । বলল, ‘এস্কবাস্  শূন্য। তকউ তনই।’  
‘ট্টনস্চ ততা অবশ্যই তকউ তনই। উপস্ ও ট্টক তকউ তনই?’  
‘থাকস্ল সাত-আি ট্টমট্টনি তকউ বস্স থাকস্তা না। ট্টবস্শষ কস্  তা া 

েখন জাস্ন না এট্টদস্ক ট্টক র্স্িস্ে।’  
এ প  দু’জস্ন  একজন সামস্ন অন্যজন তপেন ট্টদস্ক নজ  ত স্খ পুব 

ট্টদস্ক  অংস্শ প্রস্বশ ক ল।  
ট্টবিাস্ল  মত সন্তপঘস্ণ ট্টকেুিা চলা  প  ট্টকেুক্ষণ চুপ কস্  তথস্ক তডানা 

উৎকণঘ হস্ে শুনস্ত তচিা ক ল তকান শব্দ তকাথা তথস্ক আস্স ট্টকনা।  
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এক জােোে দাাঁিাবা  প  হঠাৎ তডানা  এযাস্ন্িনাে ত স্স এল ট্টলক 
কস্  উঠা তমািা ধাতব একিা শব্দ। তডানা ট্টনট্টিত হস্লা, এিা দ জা তখালা বা বন্ধ 
হবা  শব্দ। শস্ব্দ  ডাইস্ কশন বুঝস্ত তচিা কস্  তদখল, তে কট্ট স্ডাস্  তা া 
দাাঁট্টিস্ে আস্ে, তসখান তথস্ক পুবট্টদস্ক খুব কাস্ে তথস্কই এ শব্দিা এস্সস্ে।  

এগুস্লা দু’জন কট্ট স্ডা  ধস্  পুব ট্টদস্ক।  
একিু এট্টেস্েই তপল উত্ত  দট্টক্ষণ একিা কট্ট স্ডা ।  
তডানা ও তাট্টতোনা কট্ট স্ডাস্   দুই তদোল তর্াঁস্ষ দু’জন খুব সন্তপঘস্ণ 

মুখ বািাল কট্ট স্ডাস্ ।  
কট্ট স্ডা  শূন্য। তস্ব খুব সামস্নই কট্ট স্ডাস্   ওপাস্শ  তদোস্ল একিা 

দ জা।  
তডানা  াবল, এই দ জা ট্টদস্েই তকউ তবট্ট স্েস্ে বা ঢুস্কস্ে ট্টতট্ট শ-

চট্টল্লশ তসস্কন্ড আস্ে।  
দ জা  নব র্ুট্ট স্ে তদখল দ জা তখালা।  
তটনোন বাট্টেস্ে তডানা এক ঝিকাে খুস্ল তফলল দ জা। প্রস্বশ ক ল 

তডানা।  
ট্টকন্তু তাট্টতোনা তৎক্ষণাৎ প্রস্বশ ক ল না। দ জাে দাাঁট্টিস্ে তচাখ  াখল 

বাইস্   ট্টদস্ক।  
ত তস্  ঢুস্কই তডানা তদখস্ত তপল, র্স্   উত্ত  পাস্শ একিা তচোস্  

আহমদ মুসা আস্িপৃস্ি বাাঁধা। আ ও দু’জন হাত-পা বাাঁধা তমস্ঝস্ত পস্ি আস্ে। 
দুজস্নই আহত।  

েুস্ি োট্টেল তডানা আহমদ মুসা  ট্টদস্ক। তস তখোল কস্ ট্টন আহমদ 
মুসা  তপেস্নই আস্ কজন দাাঁট্টিস্ে আস্ে। তা ও হাস্ত তটনোন। তা  হাত উস্ঠ 
তেল তদোস্ল  সুইস্চ। ট্টচৎকা  কস্  বলল, ‘হাত তথস্ক তটনোন তফস্ল ট্টদস্ে 
হাত তুস্ল দাাঁিাও। এক মুহূতঘ তদ ী হস্ল আট্টম ট্টবদুযস্ত  ৪৫০ ত াস্ল্ট  সুইচ 
ট্টিস্প তদব। তোিা তচো  ট্টবদুযতাট্টেত হস্ে অঙ্গাস্  পট্ট ণত হস্ব আহমদ মুসা।’  

সস্ঙ্গ সস্ঙ্গ পাথস্   মত দাাঁট্টিস্ে তেল তডানা। তফস্ল ট্টদল হাত তথস্ক 
তটনোন। হাত তুস্ল দাাঁিাল তস।  
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চমস্ক উস্ঠট্টেল তাট্টতোনা।  
আেস্ত হস্লা তডানা  তটনোন তফলা  শব্দ শুস্ন। একিু সমে পাওো 

তেল।  
তাট্টতোনা তা  ট্ট  লবা  বাট্টেস্ে দ জা  তচ কাঠ তর্াঁস্ষ তকান  কস্ম 

ডান তচাখিা ত তস্  ট্টনস্ে আহমদ মুসা  ট্টপেস্ন দাাঁিাস্না তলাকিাস্ক এক ঝলক 
তদস্খ ট্টনস্ে ট্টবসট্টমল্লাহ বস্ল গুলী ক ল তা  মাথা লস্ক্ষয।  

গুলী তলাকিা  কপাল ত দ কস্  তবট্ট স্ে তেল।  
ট্টেিস্ক তা  তদহিা তদোস্ল  সাস্থ ধাক্কা তখস্ে পস্ি তেল।  
েুিল তডানা আহমদ মুসা  বাাঁধন খুস্ল তদো  জস্ন্য।  
তাট্টতোনাও র্স্  প্রস্বশ কস্  েুিল তসট্টদস্ক বাাঁধন খুলস্ত তডানাস্ক 

সাহােয ক া  জন্য।  
বাাঁধন খুলস্ত খুলস্ত হঠাৎ তডানা ট্টচৎকা  কস্  উঠল, ‘তাট্টতোনা তকউ 

আসস্ে।’  
তডানা আহমদ মুসা  সামস্ন হাস্ত  বাাঁধন খুলট্টেল। আ  তাট্টতোনা 

পাস্শ তদস্হ  বাাঁধন তকস্ি ট্টদট্টেল।  
তডানা  ট্টচৎকাস্   সংস্ে সংস্ে তাট্টতোনা র্ুস্  দাাঁিাল।  
তডানাও র্ুস্  দাাঁট্টিস্েট্টেল।  
তাট্টতোনা ও তডানা দু’জস্নই তদখল, র্স্   তমস্ঝ ত দ কস্  একজন 

তলাক আট্টব ূঘত হস্েস্ে র্স্   দট্টক্ষণ প্রাস্ন্ত। তা  হাস্ত  ট্ট  লবা  উস্ঠ এস্সস্ে 
আহমদ মুসা  লস্ক্ষয।  

তলাকট্টি  তজঘট্টন নস্ি উঠে। তজঘট্টন তচস্প বস্সস্ে ট্ট  লবাস্   ট্টট্রোস্ ।  
ট্টবমূঢ় তাট্টতোনা ট্টচৎকা  কস্  আেস্ি পিল ট্টেস্ে তডানা  তদস্হ  

উপ । তঢস্ক ট্টদল তডানা  তদহস্ক ট্টনস্জ  তদহ ট্টদস্ে। আ  তসই সাস্থই ট্ট  লবা  
েজঘন কস্  উঠল তলাকট্টি । তাট্টতোনা  বুস্ক  পাশ ত দ কস্  তেল গুলীট্টি।  

তডানা ততক্ষস্ন তা  তকামস্   তবস্ল্ট ঝুলাস্না পস্কি তথস্ক ট্ট  লবা  
তুস্ল ট্টনস্েট্টেল।  
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তস বামহাস্ত তাট্টতোনাস্ক জট্টিস্ে ত স্খ ডান হাত তুস্ল গুলী ক ল 
তলাকট্টিস্ক। তলাকট্টি এট্টেস্ে আসট্টেল সম্ভবত, আহমদ মুসাস্ক সট্টঠক াস্ব 
িাস্েঘি ক া  জস্ন্য। দু’পা এগুস্ত পা ল না। তডানা  গুলী তা  কপাল গুট্টিস্ে 
ট্টদল।  

তডানা তািাতাট্টি তাট্টতোনাস্ক অট্টত সন্তপঘস্ণ তমস্ঝ  উপ  নাট্টমস্ে 
ত স্খ আহমদ মুসা  অবট্টশি বাাঁধন তকস্ি ট্টদস্েই তাট্টতোনা  তদহ তকাস্ল তুস্ল 
ট্টনস্ে ডুকস্  তকাঁস্দ উঠল।  

আহমদ মুসা মুক্ত হস্েই প্রথস্ম সাইমুস্ম  দু’জস্ন  বাাঁধন তকস্ি ট্টদল।  
সাইমুস্ম  দু’জন তোদ্ধা উস্ঠই দু’তিা তটনোন হাস্ত তুস্ল ট্টনল।  
আহমদ মুসা তাট্টতোনা  পাস্শ বস্স তা  একট্টি হাত হাস্ত ট্টনস্ে বলল, 

এ ততামা  ট্টক হস্লা তাট্টতোনা। তুট্টম ট্টক াস্ব এখাস্ন এস্ল, এ  সাস্থ জট্টিস্ে 
পিস্ল!’  

‘আমা  আল্লাহ আমাস্ক এখাস্ন ট্টনস্ে এস্সস্েন। তাাঁ  কাস্ে সবঘান্তক স্ণ 
এমন ট্টকেুই ততা তচস্েট্টেলাম।’ ধী  কস্ন্ঠ বলল তাট্টতোনা।  

‘তডানা তাট্টতোনাস্ক তুস্ল নাও। হাসপাতাস্ল ট্টনস্ত হস্ব।’ বস্ল আহমদ 
মুসা উস্ঠ দাাঁিাল।  

তাট্টতোনা ম্লান হাসল। বলল, ‘তুট্টম বযস্ত হস্ো না। হাসপাতাস্ল োবা  
সমে আমা  তনই।’  

তডানা তকাঁস্দ উস্ঠ জট্টিস্ে ধ ল তাট্টতোনাস্ক, ‘না ম স্ত পা  না, ম স্ত 
তদব না ততামাস্ক। এ তুট্টম ট্টক ক স্ল। তকন তুট্টম ততামা  জীবন ট্টদস্ে আমাস্ক 
বাাঁচাস্ত তেস্ল?’  

তাট্টতোনা তডানা  ট্টদস্ক ট্টস্থ  দৃট্টিস্ত তচস্ে বলল, ‘ না তডানা, এক পাথ  
হৃদস্ে ফলু ফিুাস্ত তপস্ ে তুট্টম, এক মহা ট্টবেবী  পাথ  হৃদে েলাস্ত তপস্ ে 
তুট্টম, তুট্টম তা  ট্টপ্রেতমা। ততামা  জীবন অসীম মূলযবান, ততামাস্ক বাাঁচস্ত হস্ব 
ওাঁ  জস্ন্যই।’  

‘থাম, এসব ট্টক বলে তুট্টম।’ বস্ল তাট্টতোনা  মাথা তিস্ন ট্টনল বুস্ক  
আ ও কাস্ে।  
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মুখ ট্টনচু কস্  পাথস্   মত বস্সট্টেল আহমদ মুসা তাট্টতোনা  পাস্শই।  
বহু কস্ি তাট্টতোনা মুখ র্ুট্ট স্ে তাকাল আহমদ মুসা  ট্টদস্ক। অফুি 

স্বস্  বলল, ‘তাট্টতোনা  ট্টদস্ক একিু তাকাস্ব না?’  
আহমদ মুসা তাকাল তাট্টতোনা  ট্টদস্ক। এই প্রথম তাট্টতোনা  তচাস্খ 

তচাখ  াখল আহমদ মুসা।  
হাাঁপাট্টেল তাট্টতোনা। আহমদ মুসা  তচাস্খ তচাখ ত স্খ ক্ষীণ কস্ন্ঠ বলল, 

‘একট্টদন ততামাস্ক বস্লট্টেলাম, ট্টবেবী  মন থাকস্ত তনই। বস্লট্টেলাম, ট্টবেবী া 
 ক্ত তরাস্ত  তদোল তপট্ট স্ে হৃদস্ে  সবুজ উপতযকা তদখস্ত পাে না। ... আমা  
কথা ট্টঠক ট্টেল না। ... আট্টম স্বীকা  ক ট্টে, তুট্টম ট্টবেবী, ট্টকন্তু ততামা  একট্টি ন ম 
মন আস্ে, সবুজ একট্টি হৃদে আস্ে। ততা...মাস্ক অট্ট ...নন্দ...ন।’  

বহু কস্ি কথা তশষ ক ল তাট্টতোনা। তচাখ দু’ট্টি তা  বুস্জ তেল। 
আহমদ মুসা  তচাখ অশ্রুট্টসক্ত হস্ে উস্ঠস্ে। তঠাাঁি দু’ট্টি তা  পাথস্   

মত ট্টস্থ । অশ্রু তে কথা বলল, তঠাাঁি তা বলস্ত পা ল না।  
ধীস্  ধীস্  তাট্টতোনা তচাখ খুলল। তডানা  ট্টদস্ক তচস্ে ট্টফসট্টফট্টসস্ে 

বলল, ‘তডানা, আ ও কাস্ে এস, ততামাস্ক একিা চুমু খাব।’  
তডানা পােস্ল  মত চুমু তখল তাট্টতোনা  কপাল, তচাখ, োল, তঠাাঁি 

সবত্রঘ। কাাঁদস্ত কাাঁদস্ত বলল, ‘তুট্টম আমাস্ক এসব কথা বলট্টন তকন? তকন বলট্টন 
তুট্টম ওস্ক ট্টচনস্ত,  াস্লাবাসস্ত! আট্টম ওাঁস্ক োিস্ত পা ব না তাই বুট্টঝ!’  

এক িুকস্ া ম্লান হাট্টস ফসু্ি উঠল তাট্টতোনা  তঠাাঁস্ি। তা  ক্ষীণ কস্ন্ঠ 
ধ্বট্টনত হস্লা, ‘তডানা তবান, সা াজীবন ধস্  জীবনিা ত াে ক স্লও আজস্ক  
মৃতযু  মত এত সুখ আট্টম তপতাম না। তকাঁদনা তবান, আট্টম মস্  তেস্লও ততামা  
মস্ধয আট্টম তবাঁস্চ থাকব। আম া দু’জন না একাত্মা! তাহস্ল ততামা  তচাখ আমা  
তচাখ, ততামা  তঠাাঁি আমা  তঠাাঁি, ততামা  কথা আমা  কথা হস্ব না তকন?’  

তাট্টতোনা  তশষ কথাগুস্লা ক্ষীণত  হস্ত হস্ত নী বতাে ট্টমট্টলস্ে তেল।  
প ক্ষস্ণই কি কস্  তচাখ আবা  খুলল তাট্টতোনা। তাকাল আহমদ 

মুসা  ট্টদস্ক। বলল, ‘ততামাস্ক একিা  া  ট্টদস্ত পাট্ট ?’  
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‘বল।’ শুকস্না কন্ঠ আহমদ মুসা । এই একিা শব্দ উচ্চা ণ ক স্ত 
ট্টেস্েও তা  তঠাাঁি কাাঁপল।  

োস ট্টনস্ত কি হট্টেল তাট্টতোনা । হাাঁপাট্টেল তস। দু’হাস্ত পাাঁজ িা 
তচস্প ধস্  অফুি কস্ন্ঠ বলস্ত শুরু ক ল আহমদ মুসা  ট্টদস্ক তাট্টকস্ে, ‘আমা  
ব্রীফস্কস্স একিা ডাস্ে ী আস্ে। লক ক া। এই ডাস্ে ী এবং আমা  হাস্ত  এই 
আংট্টি ততামাস্ক তপ াঁস্ে ট্টদস্ত হস্ব আমা  ফুফু ট্টপ্রস্ন্সস কযাথট্ট ন (তৃতীে) তক। 
আমা  প  ট্টপিা  পট্ট বাস্   একমাত্র উত্ত াট্টধকা ী তস। উট্টন থাস্কন পযাট্ট স্স  
তসান নদী  দট্টক্ষণ তীস্  লুই এ  পযাস্লস এলাকা  ঐ বাট্টিস্ত।’ বস্ল তাট্টতোনা 
তডানা  ট্টদস্ক তাট্টকস্ে ক্ষীণ কস্ন্ঠ বলল, ‘আমা  আেুল তথস্ক আংট্টি খুস্ল ওস্ক 
দাও।’  

তাট্টতোনা  ডান হাস্ত  অনাট্টমকা তথস্ক আংট্টি খুলস্ত খুলস্ত তডানা 
বলল, ‘আমাস্দ ও বাট্টি ঐ এলাকাে। আট্টম এক কযাথট্ট নস্ক ট্টচট্টন।’  

তাট্টতোনা  কাস্ন কথাগুস্লা তপ াঁেল ট্টকনা বুঝা তেল না। তস বস্লই 
চলল, ‘ট্টপিা  ট্টদ তগ্রি তথস্ক শুরু কস্  কযাথট্ট ন (প্রথম), এট্টলজাস্বথ, ট্টপিা  
(তৃতীে), কযাথাট্ট ন (ট্টিতীে), পল (প্রথম), আস্লকজান্ডা  (প্রথম), ট্টনস্কালাস 
(প্রথম), আস্লকজান্ডা  (ট্টিতীে), ট্টনস্কালাস (ট্টিতীে)- অথঘাৎ সব রুশ সরাি এই 
আংট্টি তস  াস্েয  প্রতীক ট্টহস্সস্ব পস্ স্েন।’  

তাট্টতোনা  তশষ কথাগুস্লা ত ংস্ে পিল ে ী  লাট্টন্তস্ত। তচাখ বুস্জ 
তেল তাট্টতোনা । তদস্হ  স্পন্দন তা  তশষ হস্ে োস্ে।  

ট্টকেু বলা  জস্ন্য তঠাাঁি নািট্টেল তাট্টতোনা।  
তচাখ তা  ঈষৎ ফাাঁক হস্ে তেল।  
তচাখ দু’তিা আহমদ মুসা  ট্টদস্ক তিস্ন ট্টনস্ে বলল, ‘আমা  কব  তদো  

সুস্োে হস্ল মুসট্টলম মস্ত আমা  দাফন কস্ া। তুট্টম ম স্জস তথস্ক চস্ল আসা  
প  আট্টম তজস্ন... াে এ ...স্স ইস...লাম গ্রহ..ণ কস্ ..ট্টে।’  

তাট্টতোনা  কথা তথস্ম োবা  সাস্থ সাস্থ তা  তদহিাও ট্টনিল হস্ে 
পিল।  
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‘তাট্টতোনা, তবান আমা ।’ বস্ল তাট্টতোনাস্ক জট্টিস্ে ধস্  কান্নাে ত স্ে 
পিল তডানা।  

তডানা  োট্টি  িইট্ট ং ট্টসস্ি বসল আহমদ মুসা। আ  তডানা তাট্টতোনা  
ম স্দহ তকাস্ল কস্  োট্টি  তপেস্ন  ট্টসস্ি বসল। বসস্ত ট্টেস্ে ফটু্টপস্ে তকাঁস্দ 
উঠল তডানা। এই োট্টি কস্  দু’জন এস্সট্টেলাম এবং পট্ট কল্পনা কস্ ট্টেলাম। 
আ  এখন ...  

কান্নাে রুদ্ধ হস্ে ট্টেস্েেল তডানা  কন্ঠ।  
আহমদ মুসা ট্টপেন ট্টফস্  চাইল, ট্টকন্তু তকান কথা বলল না।  
সাইমুস্ম  দু’জন ট্টেস্ে উস্ঠট্টেল সাইমুস্ম  োট্টিস্ত।  
উপ  তথস্ক নামা  আস্েই আহমদ মুসা তিট্টলস্ফান কস্ ট্টেল পুট্টলশস্ক 

তে, তলক আইলযান্ড-এ  ৯৯ নং বাট্টিস্ত বি র্িনা র্স্িস্ে। আপনা া আসুন। 
একই াস্ব WNA, FWTV,  ােিা , এএফট্টপ, এট্টপ- সবাইস্ক তিট্টলস্ফান কস্  
খব  ট্টদস্েস্ে। 

 
 
 
 াত তথস্কই ত ট্টডও এবং ট্টিট্ট  তনিওোস্কঘ  মাধযস্ম WNA ও FWTV 

সংবাদ সংস্থা দু’ট্টি  চাঞ্চলযক  হতযা  হস্য তোিা দুট্টনোে েট্টিস্ে পিল। বলা 
হস্লা, ব্ল্যাক িস সংবাদ সংস্থা দু’ট্টিস্ক বন্ধ ক া , ধ্বংস কস্  তদো  ষিেে 
এাঁস্িট্টেল। তলক আইলযাস্ন্ড তাস্দ  ট্টনজস্ব র্াাঁট্টিস্ত ব্ল্যাক িস্স  প্রধান সাই াস 
ট্টশ াকসহ তাস্দ  ১৩ জন তলাকস্ক ট্টনহত অবস্থাে পাওো তেস্ে। এবং পাওো 
তেস্ে ট্টসট্টস মাট্টে  প্রজনন ও পালন তক্ষত্র। পুট্টলস্শ  ব াত ট্টদস্ে বলা হস্েস্ে, 
সম্ভবত ব্ল্যাক িসএ  প্রট্টতিন্দ্বী তকান গ্রুপ অথবা তোপন তস ট্টখন তকান 
তস্বোস্সবী সংেঠন তাস্দ  হতযা কস্  তাস্দ  ষিেে ধট্ট স্ে তদবা  বযবস্থা 
কস্ স্ে।  

সুইজা লযাস্ন্ড  সবগুস্লা বদট্টনক বযানা  তহস্ড খব ট্টি তেস্পস্ে। তা া 
সুইচ পুট্টলস্শ  বযথঘতা  তীব্র ট্টনন্দা কস্ স্ে এবং দু’ট্টি সংবাদ সংস্থা  ট্টবরুস্দ্ধ 
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পট্ট চাট্টলত ষিেস্ে উস্িে প্রকাশ কস্ স্ে। সবঘাট্টধক প্রচাট্টত ‘দা  ট্টব্ল্ক’ পূবঘাপ  
র্িনা  ট্টবস্তাট্ট ত ট্টবব ণ ট্টদস্ে অবস্শস্ষ ট্টলস্খস্ে, “এই র্িনা শুধু দু’ট্টি সংবাদ 
সংস্থা  ট্টন াপত্তাহীনতা নে, তোিা সংবাদপত্র জেস্ত  স্বাধীনতা ও ট্টন াপত্তাস্ক 
হুমট্টক  সম্মুট্টখন কস্  তুস্লস্ে। ব্ল্যাক িস-এ  তোিা কােঘিস্ম  উপ  
ইন্িা স্পাস্ল  মাধযস্ম তদন্ত হওো প্রস্োজন। তা া ইট্টতপূস্বঘ অস্নক কুকীট্টতঘ 
কস্ স্ে, মানবতা  ট্টবরুস্দ্ধ জর্ন্য অপ াধ কস্ স্ে। মস্ন ক া হস্ে, পুট্টলস্শ  
এবং প্রশাসস্ন  একট্টি মহস্ল  সাস্থ তোে সাজস্শ  মাধযস্ম বণঘবাদী এই 
সংেঠনট্টি সবঘত্র েস্থোচা  চাট্টলস্ে তেস্ত পা স্ে। সুইচ পুট্টলস্শ  কা া এ  সাস্থ 
জট্টিত  স্েস্ে, তা ও অবশ্যই তদন্ত হওো প্রস্োজন।’  

সব তশস্ষ ‘দা  ট্টব্ল্ক’ ট্টলস্খস্ে, WNA এবং FWTV সংস্থা দু’ট্টিসহ 
ট্টনহতস্দ  পট্ট বাস্   উপেুক্ত ক্ষট্টতপ ূণ হওো প্রস্োজন।’ 

 
 
 
WNA-এ  তচো মযান ট্টমুঃ েস্িফ এবং FWTV -এ  তচো মযান ট্টমুঃ 

জা ট্টমস তজস্ন া ট্টবমান বন্দস্  আহমদ মুসা  সাস্থ ট্টবদােী হ্ান্ডস্শক ক স্ত 
ট্টেস্ে বলল, ‘তে অট্টবস্ম নীে কাজ আপট্টন ক স্লন, তা  কৃট্টতত্ব তদবা  জস্ন্য 
দুট্টনো  মানুষ তলাক খুাঁস্জ পাস্ে না। আহমদ মুসা আপনা  ট্টক ইো কস্  না এই 
কৃট্টতস্ত্ব  মাট্টলক হস্ত?’  

আহমদ মুসা তহস্স বলল, ‘আমা  তকান ট্টকেুই আমা  নে? সব ট্টকেু 
ট্টেট্টন ট্টদস্েস্েন, কৃট্টতত্ব ততা তা ই হবা  কথা। সব ট্টকেু ট্টেট্টন ট্টদস্েস্েন তাাঁ  
জস্ন্যই আট্টম কাজ ক ট্টে।’  

‘এস্কই বস্ল তবাধ হে ট্টফ সাট্টবট্টলল্লাহ  কাজ?’ বলল ট্টমুঃ েস্িফ।  
ট্টমুঃ েস্িস্ফ  কথা তশষ হস্তই ট্টমুঃ জা ট্টমস বলল, ‘প্রশংসা নে, 

আমাস্দ  কৃতেতা আপট্টন ট্টনন। এ দু’ট্টি সংবাদ সংস্থা ধ্বংস হস্ল মুসলমানস্দ  
শুধু তে তাৎক্ষট্টণক অপূ ণীে এক ক্ষট্টত হস্তা তা নে, এ ধ স্ন  আ  তকান সংবাদ 
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সংস্থা েস্ি উঠস্তা না, েস্ি উঠস্ত তা া ট্টদত না। এক অন্ধকাস্  ডুস্ব তেত 
মুসট্টলম উম্মাহ।’  

‘তস মুসট্টলম উম্মা ই ততা আট্টম একজন েট্টবঘত সদস্য। সুত াং একজন 
উপকৃতস্ক আবা  কৃতেতা তকন?’  

বস্ল আহমদ মুসা আবা  সালাম ট্টদস্ে পা বািাল ট্টবমাস্ন  ট্টদস্ক।  
ট্টবমাস্ন তডানা এবং তা  আব্বা আস্েই উস্ঠ তেস্ে। আহমদ মুসা ট্টবমাস্ন 

উস্ঠ তডানা  আব্বা  পাস্শ বসল। তডানা  আব্বা  ওপাস্শ বস্সস্ে তডানা।  
আহমদ মুসা বসস্তই তডানা বলল, ‘মদীনা শ ীফ তথস্ক ট্টক খব  

তপস্লন?’  
‘তাট্টতোনা  লাশ সকাল ১১িাে তপ াঁস্েস্ে মদীনা শ ীস্ফ  ট্টবমান 

বন্দস্ । তসখান তথস্কই দাফন োস্হ ট্টনস্ে োওো হস্েস্ে। আবা  জানাো হস্েস্ে 
তসখাস্ন। দাফন হস্ে তেস্ে।’ বলল আহমদ মুসা।  

তসট্টদন র্িনা  প   াস্তই আহমদ মুসা জুট্ট খস্থ তস ট্টদ দূতাবাস্স  সাস্থ 
তোোস্োে কস্  তাট্টতোনা  লাশ মদীনাে দাফন ক া  অনুমট্টত চাে। তস ট্টদ 
দূতাবাস  াস্তই ট্ট োস্দ স কাস্   কাস্ে তমস্সজ পাঠাে। সংস্ে সংস্েই স কা  
অনুমট্টত ট্টদস্ে তিট্টলস্ফান কস্ । সকাস্লই তস ট্টদ দূতাবাস্স  তত্ত্বাবধাস্ন 
তাট্টতোনা  লাশ দাফস্ন  জস্ন্য মদীনা শ ীফ পাঠাস্না হে।  

আট্টমনা  (স্মইট্টলগুট্টল) কবস্   পাস্শই তা  কব  তদো  বযবস্থা কস্ স্ে 
আহমদ মুসা।  

‘আলহামদুট্টল্লাহ।’ স্বেত উচ্চা ণ ক ল তডানা।  
‘পযাট্ট স্স তিট্টলস্ফান কস্  কযাথাট্ট ন-এ  তকান তখাাঁজ তপস্েট্টেস্ল?’ 

তডানাস্ক লক্ষয কস্  প্রশ্ন ক ল আহমদ মুসা।  
সংস্ে সংস্ে তডানা তকান উত্ত  ট্টদল না। একিু সমে ট্টনস্ে ধী  কস্ন্ঠ 

বলল, ‘মাফ ক স্বন’ ত স্বট্টেলাম ট্টবমাস্ন আপনাস্ক খব িা তদব না। ওখানকা  
খব  মস্ন হস্ে  াল নে। আট্টম তে কযাথাট্ট নস্ক ট্টচট্টন, ট্টতট্টন দু’ট্টদন আস্ে অথঘাৎ 
এখাস্ন তাট্টতোনা  মৃতযু  ট্টদন পযাট্ট স তথস্ক ট্টনস্খাাঁজ হস্েস্েন।’  

‘ট্টনস্খাাঁজ হস্েস্েন? না ট্টকডন্যাপ হস্েস্েন?’  
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‘দু’তে  মস্ধয পাথঘকয ট্টক?’  
‘তখাাঁজ না পাওো  অথঘ ট্টকডন্যাপ হওো নে। কাউস্ক না বস্ল হঠাৎ 

তকাথােও চস্ল তেস্ল, মা াত্মক আহত হস্ে হাসপাতাস্ল  ট্টতঘ হস্লও মানুষ 
ট্টনস্খাাঁজ নে।’  

‘বুস্ঝট্টে। ধন্যবাদ। তাাঁস্ক ট্টকডন্যাপ ক া হস্েস্ে বস্লই মস্ন হে। ট্টতট্টন 
েথা ীট্টত  াস্ত শেন কস্ ন, ট্টকন্তু সকাল তবলা তাস্ক তবস্ড পাওো োেট্টন। তা  
জানালা  ে াদ তখালা ট্টেল।’  

‘তুট্টম তে কযাথাট্ট নস্ক ট্টচন তস ট্টক রুশ।’  
‘হ্াাঁ রুশ।’  
‘তাহস্ল ততামা  সস্ন্দহ তকন তে এ কযাথাট্ট ন তস কযাথাট্ট ন নাও হস্ত 

পাস্ ?’  
‘তাট্টতোনা কযাথাট্ট ন তৃতীে -এ  কথা বস্লস্ে। আমা  কযাথাট্ট ন 

তৃতীে ট্টকনা জাট্টন না। আ  রুশস্দ  মস্ধয কযাথাট্ট ন নাম প্রচু ।’  
‘কযাথাট্ট স্ন  সাস্থ ট্টক াস্ব ততামা  পট্ট চে?’  
‘আম া একই সু্কস্ল পস্িট্টে।’  
‘তস তে ট্টপিা  পট্ট বাস্   ট্টকংবা  াট্টশো   াজপট্ট বাস্   তকউ, এমন 

তকান ট্টকেু জানস্ত পা ট্টন?’  
‘না। তা  বাসাে তকান সমে োইট্টন। তদট্টখট্টন বাসা তকান সমে। তকউ 

তা  বাসাে তেস্ে বস্লও শুট্টনট্টন। আব্বা হেস্তা ট্টকেু বলস্ত পাস্ ন, ট্টপিা  
পট্ট বাস্   তকউ আমাস্দ  ওখাস্ন থাস্ক ট্টকনা।’  

‘স্যট্ট । আট্টমও জাট্টন না। রুশ ট্টবেস্ব  প  তসখানকা   াজপট্ট বাস্   
ো া পাট্টলস্ে এস্সস্ে, তা া সবাই আত্মস্োপন কস্  থাকস্ে। এমনট্টক তা া 
আস্ে তেস্ল তমস্েস্দ  সু্কস্ল পেঘন্ত পাঠাস্তা না তসাট্ট স্েত তোস্েন্দাস্দ  তচাস্খ 
পিা   স্ে। সুত াং বাট্টি  পাস্শ থাকস্লও তাস্দ  আসল পট্ট চে জানা কট্টঠন।’  

‘ট্টঠক বস্লস্েন। এিাই স্বা াট্টবক ট্টেল।’  
বস্ল একিু তথস্মই আহমদ মুসা আবা  বলল, ‘মাফ কস্ া তডানা 

আস্ কিা প্রশ্ন। ততামা  কযাথাট্ট ন ট্টক ধ স্ন  জামা-কাপি প স্তা?’  
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‘সবা  তথস্ক আলাদা। লম্বা হাতাওোলা এবং পাস্ে  তোিালী পেঘন্ত 
নামাস্না জামা বা স্কািঘ প স্তা তস।’  

‘আমা  অনুমান ট্টমথযা না হস্ল এই কযাথাট্ট ন তসই কযাথাট্ট নই হস্বন।’  
‘তাহস্ল ততা দুুঃসংবাদ। আম া ো  জস্ন্য েুস্ি োট্টে, ট্টতট্টন ততা তনই।’  
‘তক জাস্ন, হেস্তা আম া আ  এক  হস্স্য  মুস্খামুট্টখ। তাট্টতোনা চস্ল 

তেস্ে, ট্টকন্তু তা  ডাস্ে ী এবং তা  আংট্টি, জা  সমযািস্দ  তস  ােয অঙ্গু ী, 
আমাস্দ  তকাথাে ট্টনস্ে োস্ব তক জাস্ন?’  

চমস্ক উঠল তডানা। তা  তচাস্খ নামল উস্িস্ে  একিা োো। বুকও তেন 
কাাঁপল তা । কথা বলল না তস।  

আহমদ মুসাও তকান কথা বলল না।  
অচথ শূস্ন্য সাাঁতা  তকস্ি েুস্ি োস্ে ট্টবমান পযট্ট স্স  উস্যস্শ্য।  
আহমদ মুসা তা  লান্ত তদহিা এট্টলস্ে ট্টদল ট্টবমাস্ন  ট্টসস্ি।  
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১ 
বন্ধ গেটটটর সামনে োটি দাাঁি কটরনে হর্ণ টদল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসার োনে ফরাটস গমনটা পটলটাে পুটলশ ইন্সনপক্টনরর 

গপাশাক। 
গেটমযাে বন্ধ গেনটর ওপানশ দাাঁটিনে আহমদ মুসার োটির টদনক 

তাকাল। 
আহমদ মুসা োটি গেনক মুখ গবর কনর বলল, ‘দরজা খুনল দাও। 

মযাডানমর সানে কো বলনত হনব।’ 
গেটমযাে পা ঠুনক আহমদ মুসানক একটা স্যালুট টদনে বলল, ‘ইনেস 

স্যার।’ 
গেট খুনল গেল। গেতনর প্রনবশ করল আহমদ মুসার োটি। গবশ বি 

বাটি। চারটদনক প্রাচীর গেরা। উাঁচু প্রাচীর। 
টশে েদীর রেযাল ব্রীজ গেনক গে পযানলস দটির্ টদনক উনঠ গেনে, তার 

দটির্ প্রানের টদনক এ বাটিটট। লুইনদর প্রাসাদ অেণাৎ গডাোনদর বাটি এ 
পযানলস গরানডর মুনখ অেণাৎ েদীর তীনরই। 
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বাটিনত োকত কযাোটরে, তার মা এবং কযাোটরনের োো। কযাোটরে 
টকডন্যাপ হওোর পর তার মা এবং োো রনেনে বাটিনত। 

আহমদ মুসা পযাটরনস আসার পর কযাোটরনের টবষে জাোর জনন্য 
কযাোটরনের মা’র সানে গচষ্টা কনরও গদখা করনত পানরটে। প্রটতবার গচষ্টাে একই 
জবাব গপনেনে, কারও সানে উটে কো বলনবে ো। কারও টকেু জাোর বা বলার 
োকনল টতটে পুটলনশর সানে গোোনোে করুে। 

টকন্তু কযাোটরনের মা’র সানে গদখা আহমদ মুসানক করনতই হনব। 
অবনশনষ আজ পুটলশ গবনশ আহমদ মুসা প্রনবশ করল কযাোটরনের বাটিনত। 

োটি বারান্দাে োটি োমনতই একজে গবোরা েুনট এনস োটির দরজা 
খুনল ধরল। 

আহমদ মুসা োমল োটি গেনক। 
‘আসুে, মহামান্য ডনমস অনপিা করনেে ড্রইংরুনম।’ বলল গবোরা, 

সামনে চলার পনের টদনক ইংটেত কনর।  
গবোরা পুটলশ রূপী আহমদ মুসানক গপ াঁনে টদল ড্রইংরুনম। 
ড্রইংরুনম প্রনবশ কনর আহমদ মুসা গদখল ষাট-পাঁেষটট বেনরর একজে 

বৃদ্ধা গসাফাে বনস আনে। রাজকীে গচহারা। বনস আনেেও রাজকীে কােদাে। 
এ বৃদ্ধাই তাটতোোর দাদী এবং কযাোটরনের মা। োম গ্রান্ড ডনমস 

টলওটেদা টজেো। 
আহমদ মুসা প্রনবশ করনতই কযাোটরনের মা বলল, ‘ওনেলকাম, 

ইন্সনপক্টর।’ 
তারপর গসাফার টদনক ইংটেত কনর বলল, ‘বসুে।’ 
আহমদ মুসা বসল। 
আহমদ মুসা বসনতই কযাোটরনের মা টলওটেদা বনল উঠল, ‘টমিঃ 

ইন্সনপক্টর, বলুে আটম টক সাহােয করনত পাটর। কালনকও গতা আবার জাটেনেটে, 
ো বনলটে তার বাইনর গকাে তেয আমানদর কানে গেই।’ 
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‘ইনোর হাইনেস, আপটে টক আমানক মাফ করনবে েটদ আটম বটল আটম 
পুটলনশর গবশ ধনর এনসটে, টকন্তু আটম পুটলশ েই।’ বলল আহমদ মুসা খুব েরম 
কনন্ঠ। 

কোটা শুনেই টবস্মনের একটা োো গখনল গেল কযাোটরনের মা 
টলওটেদার মুনখর উপর টদনে। তার গচাখ দু’টট তীক্ষ্ণ হনে উঠল। বলল, ‘তাহনল 
আপটে গক? কযাোটরেনক টকডন্যাপকারীনদর গকউ?’ 

‘আটম পুটলনশরও গকউ েই, টকডন্যাপকারীনদরও গকউ েই। আটম 
কযাোটরনের শুোকাঙ্খী। আটম চাই সত্বর টতটে উদ্ধার পাে।’ 

‘কযাোটরনের বন্ধু তুটম? টকে কযাোটরনের বন্ধু টেল বনল গতা জাটে ো।’ 
‘আটম কযাোটরনের বন্ধু েই। তাাঁর সানে গকােটদে গদখাও হেটে। আটম 

তাাঁর একজে শুোকাঙ্খী।’ 
‘কারর্?’ কযাোটরনের মা টলওটেদার গচানখ তীক্ষ্ণ টজজ্ঞাসা। 
আহমদ মুসা টিধাে পনি গেল। গস তাটতোোর সানে সম্পনকণর কো 

এখে বলনত চাে ো। 
আহমদ মুসা তৎির্াৎ গকাে জবাব টদনত পারল ো। 
‘উনেশ্যই সবনচনে বি টজটেস। তুটম েখে উনেশ্যটাই বলনত পারনল 

ো, তখে গতামার টবশ্বাসনোেযতা আর োকল গকাোে?’ 
‘আপটে টঠকই বনলনেে। তনব সব সতয সব সমে প্রমার্ করা োে ো। 

সব কো সব সমে বলাও োে ো।’ 
‘তা োে ো, টকে গকে তুটম আমানদর সাহােয করনত চাও, এটুকু গতা 

গতামার বলা উটচত।’ 
আহমদ মুসা েম্ভীর হনলা। বলল, ‘অবশ্যই বলা উটচত। টকে বলনত 

পারটে ো। অটবশ্বাস কনর েতটুকু বলা োে ততটুকু টক আমানক বলনত পানরে 
ো?’ 

কযাোটরনের মা টলওটেদা হাসল। বলল, ‘বলতাম। গতামানক অটবশ্বাস 
করনল বলতাম। টকন্তু তুটম সতয লুকাওটে। গতামানক খুবই োনলা গেনল মনে 
হনে। তাোিা তুটম এটশোে, গতামার এতটা পেণে গপ াঁো প্রমার্ করনে আর দশ 
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জনের মত সাধারর্ও তুটম েও। গেনহতু আটম গতামানক টবশ্বাস কটর, তাই আটম 
চাই, তুটমও আমানক টবশ্বাস কনরা।’ 

আহমদ মুসা োবটেল। জবাব তৎির্াৎ টদনত পারল ো। কযাোটরনের 
মা’র আেটরকতাপূর্ণ কোগুনলা তার হৃদে স্পশণ কনরনে। টকন্তু সব কো খুনল 
বলনত গস েরসা পানে ো। টবনশষ কনর তাটতোোর মৃতযুর খবর, আংটট ও 
ডানেরীর কো। 

উত্তর টদনত আহমদ মুসার গদরী হনলা। 
কো বলল আবার কযাোটরনের মা’ই। বলল, ‘টঠক আনে। বনলা, টক 

জােনত তুটম।’ অসন্তুটষ্টর োপ তার গচানখ-মুনখ। 
আহমদ মুসা উনঠ টেনে টলওটেদার পানের কানে কানপণনটর উপর বসল। 

বলল, ‘আপটে আমার মানের মত। আপটে অসন্তুষ্ট হনল আটম কষ্ট পাব। সবই 
আপটে জােনত পারনবে, টকন্তু আজ েে।’ 

টলওটেদা হাসল। বলল, ‘পােল গেনল। োও উনঠ বস। গতামার মুখ 
গদনখ ো বুনেটে, টঠক গতমে তুটম। বলত টক টবষে তুটম জােনত চাও?’ 

‘কযাোটরনের টকডন্যাপ হওোর পূবণাপর অবস্থা ও কারর্ সম্পনকণ টকেু 
তেয।’ 

‘এসব তেয টেনে টক করনত চাও তুটম?’ 
‘আটম তাাঁনক উদ্ধার করার গচষ্টা করব।’ 
টলওটেদা এক দৃটষ্টনত তাটকনে টেল আহমদ মুসার টদনক। বলল, ‘মনে 

হে বানজ কো গতামার মুনখ মাোে ো। তুটম টক বুনে কো বলে বাো? আমরা 
এক কটঠে সংকনট পনিটে। টকন্তু তাই বনল এই টেনে গকাে প্রকার টবদ্রুপ আমরা 
পেন্দ করনবা ো।’ 

আহমদ মুসার গঠাাঁনট সকূ্ষ্ম একটা হাটস ফনুট উঠল। 
তৎির্াৎ জবাব টদল ো। একটু সমে টেনে ধীনর ধীনর বলল, ‘ইনোর 

হাইনেস, আটম সামান্য মানুষ। শটি গসই রকম িুদ্র। টকন্তু তাই বনল কাউনক 
এমে গোট কনর গদখা টক টঠক?’ 
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হাসল টলওটেদা। গসাজা হনে বসল। বলল, ‘বাহ তুটম গবশ কো জাে। 
আটম গতামানক গোট কনর গদটখটে। তনব গতামার কোটা অসম্ভব, টকেু মনে 
হওোে ওোনব তার প্রকাশ কনরটে। োক, গতামার দৃঢ়তানক গমাবারকবাদ টদটে 
বাো। বল, তুটম টক জােনত চাও।’ 

‘টপ্রনন্সস কযাোটরে টকডন্যাপ গকে কার িারা হনলা, এ বযাপানর আপোর 
টচো আমানক বলুে।’ 

টলওটেদার গচানখ সামান্য টবস্মনের একটা গরখা ফনুট উঠল। বলল, 
‘আটম টক জাটে, তা টজজ্ঞাসা ো কনর আমার টচো জােনত চাে গকে?’ 

‘মানুষ অনেক টকেু ো জােনত পানর, টকন্তু অনেক টকেু গস টচো করনত 
পানর। আর টচোর মনধয জাো টবষেও োনক, টচোও োনক।’ 

‘ব্রানো, ব্রানো! তুটম আমানক অবাক কনরে বৎস। পুটলশ টকন্তু সব সমে 
জােনত গচনেনে আটম টক জাটে।’ 

বনল একটু োমল টলওটেদা। তারপর ধীনর ধীনর শুরু করল, ‘পুটলশনক 
আটম টকেুই বটলটে। কারর্ কারা গকে টকডন্যাপ করল টকেুই জাটে ো। তনব তুটম 
টচোর কো বলে। টচো আমার গতা টকেু হেই।’ 

আবার োমল। 
গসাফাে ো এটলনে টদল। বলনত লােল, ‘েখে বুেলাম, কযাোটরে 

টকডন্যাপ হনেনে, সংনে সংনে আমার মনে হনলা, ‘বহু বের পর রাটশোর রাজ 
পটরবানরর গস োেয সূনেণর উদে টক তানদর োেয টবপেণনের কারর্ হনে দাাঁিাল? 
এটাই টেল আমার প্রেম টচো।’ 

োমল ডনমস টলওটেদা। 
‘গস োেয সূনেণর উদেটা টক?’ 
‘বলটে।’ 
বনল একটু দম টেল তারপর আবার বলনত শুরু করল, ‘গসাটেনেত 

ইউটেেে গেনে োওো এবং কমুযটেজনমর পতনের পর রুশ দূতাবানসর কানে 
আমানদর পটরচে আর গোপে রাটখটে। ক’মাস আনে েতুে রুশ সরকানরর 
একজে মন্ত্রী গবসরকারী সফনর ফ্রানন্স এনস আমানদর সানে গদখা করনলে। টতটে 
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জাোনলে, সরকার টচো করনেে রাজ পটরবানরর সব সদস্যনক রাটশোে টফটরনে 
গেনবে েোেে মেণাদার সানে। সরকার ক্রাউে টপ্রনন্সস তাটতোোসহ রাজ 
পটরবানরর সকল সদনস্যর মতামত জােনত চাে। এর টকেু টদে পর রুশ 
গপ্রটসনডনন্টর টবনশষ দূত এনস গোপনে আমার সানে গদখা করনলে এবং বলনলে, 
সরকার সংটবধাে সংনশাধে কনর ের্তনন্ত্রর সানে টেেমতাটন্ত্রক রাজতন্ত্র বযবস্থা 
চালু করনত চানেে। গপ্রটসনডনন্টর বদনল োকনবে রাজা বা রার্ী। আর প্রধােমন্ত্রী 
হনবে রানের টেবণাহী প্রধাে। টসংহাসনের প্রেম উত্তরাটধকারী তাটতোো এবং 
টিতীে উত্তরাটধকারী হনবে তৃতীে কযাোটরে। এ বযাপানর রুশ সরকার 
রাজপটরবানরর সম্মটত ও সহনোটেতা প্রােণো কনরনেে। 

টিতীে এই েটোর টঠক দু’মানসর মাোে কযাোটরে টকডন্যাপ হনলা 
এবং পনের টদে হনলা তাটতোোরও গকাে গখাাঁজ জাটে ো। কযাোটরে টঠকাোহীে 
েবেুনর হনে পিনলও সাত টদনে গস একবার আমানদর গখাাঁজ গেনবই। আটম তার 
জনন্যও উটিগ্ন।’ োমল টলওটেদা। 

‘এ বযাপানর আর টকেু আপোর টচোে আনে?’ 
‘রুশ গপ্রটসনডনন্টর টবনশষ দূত দু’গটা টজটেস সম্পনকণ আমানক টজনজ্ঞস 

কনরটেল। গসটা হনলা, রুশ সম্রাটনদর উত্তরাটধকার টবষেক মূলযবাে দু’টট 
ডকুনমন্ট। আটম বনলটেলাম, রাজ পটরবানরর টেেম অনুসানর প্রেম উত্তরাটধকারী 
তাটতোোর এ টবষেটা জাোর কো। অতৎপর এ বযাপানর তারা আর টকেু 
বনলটে।’ 

‘গস দ’টট ডকুনমন্ট টক?’ 
‘তারা বনলটে। আটমও জাটে ো।’ 
‘এখে টকডন্যাপকারীনদর সম্পনকণ আপোর টচো বলেু।’ 
‘এ বযাপারটাে আটম একদম অন্ধকানর।’ 
‘আপোর মনে গকাে কোই টক জানে ো?’ 
‘গকাে টচোই আমার মনে স্থােী হেটে। কখেও গেনবটে, কযাোটরনের 

প্রটত আসি গকউ এটা কনরনে। টকন্তু টেনজনক এটা টবশ্বাস করানত পাটরটে। মনে 
হনেনে, গকাে কারনর্ কযাোটরনের প্রটত প্রটতটহংসা পরাের্ হনে গকউ এটা করনত 
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পানর। টকন্তু চারটদনকর সমাজ গেনক এনকবানর টবটেন্ন কযাোটরনের গকাে শত্রু 
আনে বনল মনে কটর ো।’ 

‘রুশ সরকার টক টকেু করনত পানর?’ 
‘এমে টচোও মাোে এনসনে। টকন্তু তা গটনকটে। রুশ সরকানরর গে 

পটরকল্পো তার সানে এই টচো গমনল ো। তাোিা কযাোটরে টকডন্যাপ হওোর 
পর তানদর প্রটতটক্রো এবং উনিে-উৎকণ্ঠা গদনখও আমার তা মনে হেটে।’ োমল 
টলওটেদা। 

আহমদ মুসা োবটেল। তৎির্াৎ গকাে কো বলল ো গস। একটু পর 
বলল, ‘গে দু’টট গোপে ডকুনমনন্টর তারা গখাাঁজ করনে, গসটট আপটে জানেে ো। 
টকন্তু আপোনদর রাজ পটরবানরর এ রকম গকাে ডকুনমনন্টর কো টক আপটে 
জানেে?’ 

‘ো জাটে ো। রাজ পটরবানরর টকেু গোপে টজটেস আনে, ো শুধু জানেে 
রাজা বা সম্রাট। তাাঁর অবতণমানে জানেে েুবরাজ বা েুবরাজ্ঞী। আনরকটা বযাপার, 
োরা কযাোটরেনক টকডন্যাপ কনরনে, তারা সারা বাটি টক গেে খুাঁনজনে। গকাে 
ড্রোর গকাে বাক্স তারা আস্ত রানখটে। অবস্থা গদনখ মনে হনেনে, তারা পােনলর 
মত মহামূলযবাে টকেু খুাঁনজনে।’ 

‘স্বর্ণালংকার?’ 
‘ো গস সব তারা গেেটে।’ 
‘এ সনবর গচনে মূলযবাে টক োকনত পানর?’ 
‘জাটে ো।’ 
‘গসই দু’টট ডকুনমন্ট টক?’ 
‘জাটে ো।’ 
‘ধন্যবাদ। গে ের গেনক কযাোটরে টকডন্যাপ হনেনে এবং গে পে টদনে 

টকডন্যাপকারীরা এনসনে গেনে গসটা টক আটম গদখনত পাটর?’ 
‘অবশ্যই বাো।’ বনল পানশর টটপনে রাখা কটম্পউটার পযানেনলর একটা 

সুইনচ চাপ টদল। 
কনেক গসনকনন্ডর মনধয একজে রুশ বালক এনস হাটজর হনলা। 
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‘আনলটক্স, গমহমােনক কযাোটরে-এর ের এবং টকডন্যাপারনদর আসা-
োওোর পেটা গদটখনে দাও।’ 

বালকটট মাো নুইনে বাউ কনর বলল, ‘তোস্ত।’ 
আহমদ মুসা বালকটটর সানে হাাঁটনত শুরু করনল টলওটেদা বলল, 

‘গতামার োম বলটে বাো। আর তুটম  টক করে তা টক জাোর আমার সুনোে হনব?’ 
‘গেট েটদ বাাঁধা হনে ো দাাঁিাে, তাহনল অবশ্যই গস সুনোে আপোর 

হনব।’ 
পানশর টটপনে রাখা একটা গসাোলী গকস গেনক একটা িুদ্রাকার 

গসাোলী কাডণ গবর কনর আহমদ মুসার টদনক তুনল ধনর বলল, ‘এটা প্রাইনেট 
োম্বার। েখে আসনত চাও তার আনে এই োম্বানর একটা টরং কনরা। ঈশ্বর 
আমানদর সহাে গহাে।’ 

‘এই ‘আমানদর’ মনধয টক আটম আটে?’ 
‘অবশ্যই বাো। তুটম খুব োল গেনল। খুব সহনজই তুটম মা’গদর হৃদে 

জে করনত পার।’ বনল গসাফাে ো এটলনে গচাখ বুজল টলওটেদা। 
আহমদ মুসা আনলটক্সর টপে টপে চলল কযাোটরনের গশাবার েনরর 

টদনক। 
সবটকেু গদখার পর বালকটট প্রধাে গেট পেণে এনস আহমদ মুসানক 

টবদাে টদনে গেল। 
আহমদ মুসার োটি গবটরনে এল কযাোটরনের বাটি গেনক। 
টকে ু দূর চলার পর টরোরটেউ-এর পেণনবির্ গেনক তার মনে হনলা, 

গকউ তানক অনুসরর্ করনে।  
আহমদ মুসা োটির েটত দ্রুত করল। 
গস পুটলনশর গপাশাক পনর কারও সানে লিাই-এ অবতীর্ণ হনত চাে ো। 

কযাোটরনের বাটির গেট গেনক গে বা োরা তানক অনুসরর্ করনে, তারা গোনেন্দা 
টবোনের গলাক হনত পানর। তার পুটলশ হওো সম্পনকণ তানদর মনে সনন্দহ 
জােনত পানর। কারর্ তার োনে পুটলনশর গপাশাক োকনলও োটিটা পুটলশ 
টবোনের েে। 
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আহমদ মুসা োটির জাোলাে গশড গদো কাাঁচ তুনল পুটলনশর গপাশাকটা 
খুনল গফলল োটি চালানত চালানতই। পরল গস টখে পেণটনকর গপাশাক। 

টশে এলাকার পুটলশ অটফনসর টদনক চলল আহমদ মুসার োটি। 
আহমদ মুসা োবল, অনুসরর্কারী েটদ গোনেন্দা টবোনের গলাক হে, 

তাহনল গসও পুটলশ অটফনস ঢুকনব। আর েটদ অন্য গকউ হে, তাহনল ঢুকনব ো। 
আহমদ মুসা গে টেটিতই পুটলনশর গলাক, এটা টেিঃসনন্দহ হনে টফনর োনব। 

আহমদ মুসা দ্রুত পুটলশ অটফনসর প্রনবশ গেট টদনে ঢুনক অপর প্রানের 
বাইনর গবর হওোর গেট টদনে গবটরনে এল। 

গস লিয করল অনুসরর্কারী োটিনক আর গদখল ো।  
আহমদ মুসা টেটিত হনলা অনুসরর্কারী তাহনল কযাোটরেনক 

টকডন্যাপকারীনদর গকউ টেল এবং ওরা তদেকারী পুটলনশর েটতটবটধর উপর 
গচাখ রাখনে। 

ওরা কারা হনত পানর? রুশ সরকার হনত পানর? টকংবা রুশ সরকানরর 
গকাে পি? রুশ রােদূনতর সানে কো বলনল টকেু বুো গেত? টকন্তু এ আনলাচো 
তার সানে করা োনব গকাে উপলনি? 

সামনেই টডনলামযাটটক গজাে। 
টডনলামযাটটক গজানের টদনক চলনত শুরু করল আহমদ মুসার োটি। 
েটির টদনক তাটকনে গদখল টবনকল ৫টা বানজ। 
আহমদ মুসা োবল, রােদতূ এ সমে টেিে তাাঁর বাসাে আনেে। 
আহমদ মুসা টডনলামযাটটক োইডটট গবর কনর গদনে টেল টডনলামযাটটক 

গজানের গরটসনডটন্সোল এলাকাে রুশ রােদনূতর বাটির গলানকশােটা। 
রােদনূতর বাটির টদনক চলনত চলনত আহমদ মুসা পটরকল্পো কনর টেল 

টক বলনব গসখানে? োলই হনেনে ডনমস টলওটেদার সানে আনে কো বনল। 
এখে কযাোটরনের বন্ধু বনল পটরচে গদোর আর গকাে সমস্যা গেই। 

রােদনূতর গেনট টেনে দাাঁিানতই গেট বক্স গেনক একজে পুটলশ গবটরনে 
এল। স্যালুট টদনে বলল, ‘স্যার, আনদশ করুে।’ 
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‘আপটে রােদতূনক বলুে, একটা জরুরী প্রনোজনে আটম তাাঁর সানে 
গদখা করব।’ 

‘আপোর োম পটরচে বলে।’ 
‘গতমে োম পটরচে আমার গেই, ো উটে টচেনবে। আটম টেনেই ওনক 

পটরচে গদব।’ 
পুটলশ তার োডণ বনক্সর কানে টফনর টেনে টকেু বলল গেতনরর গলাকনক। 
অল্পির্ পনর টফনর এনস বলল, ‘োম, পটরচে এবং প্রনোজে বলে। ো 

হনল গদখা হনব ো।’ 
আহমদ মুসা োটিনত গঠস টদনে দাাঁটিনে টেল। গসাজা হনে দাাঁিাল। 

বলল, ‘ওাঁনক বলেু, আমার জরুরী প্রনোজে। অনুমটত ো টদনলও আটম প্রনবশ 
করব। আমানক গুটল করনবে টকো তার অনুমটত টেে।’ 

পুটলশ গচাখ োোবিা কনর তাকাল আহমদ মুসার টদনক। তারপর টফনর 
গেল আবার। 

এবার দু’জে পুটলশ গবটরনে এল গেট বক্স গেনক। একজে গেনট দাাঁিাল, 
অন্যজে এল আহমদ মুসার কানে। বলল, ‘অনুমটত টমনলনে। আসুে, টেক 
আপোনক টেনে োনব।’ 

আহমদ মুসা এটেনে গেল গেনটর টদনক। 
গেনট গপ াঁেনতই গেট বক্স গেনক গবটরনে এল লম্বা-চওিা টষ্টলবটডর 

একজে রুশ। টকেু ো বনলই গস হাাঁটনত শুরু করল। 
আহমদ মুসা বুেল এই গলাকই টেক। 
তার টপেু টপেু হাাঁটনত শুরু করল আহমদ মুসা। 
বাটিনত ঢুনক এ কটরনডার গস কটরনডার েুনর একটা বন্ধ দরজার সামনে 

দাাঁিাল টেক। 
েক করনত হনলা ো দরজাে। 
একটা কণ্ঠ ধ্বটেত হনলা টঠক মাোর উপনরই, ‘গেতনর এস।’ 
আহমদ মুসা বুেল, বাটির সবখানেই টটটে কযানমরার গচাখ পাতা আনে। 

কোটা হনলা গেতর গেনক মাইনক্রানফানে। 
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গেতনর প্রনবশ করল আহমদ মুসা এবং টেক। 
রােদতূ বনসটেল গসাফাে। উনঠ দাাঁিাল। েম্ভীর মুনখ একবার আহমদ 

মুসার টদনক গচনে বলল, ‘টেক তুটম োও। ধন্যবাদ।’ 
তারপর আহমদ মুসার টদনক তাটকনে বলল, ‘বস ইেংমযাে। গেনলর 

বেনসর বনল ‘তুটম’ বললাম টকেু মনে করটে গতা?’ 
রােদতূ চটিনশাধণ। উন্নত কপাল ও পটরেন্ন গচহারার মানুষ। 
‘ধন্যবাদ। ‘তুটম’ সনম্বাধে আমানক আেটন্দত কনরনে।’ বনল আহমদ 

মুসা রােদনূতর টবপরীত টদনকর একটা গসাফাে বসল। 
গতামার কো আমানক চমৎকৃত কনরনে। এোনব কো খুব কম গলাকই 

বলনত পানর।’ 
বনল একটু েনি-চনি বনস রােদতূ বলল, ‘টক োম গতামার? পটরচে টক? 

ফ্রানন্স একজে এটশোনের টক জরুরী কাজ োকনত পানর আমার সানে?’ 
‘আটম কযাোটরনের বন্ধু। আটম তার গখাাঁজ চাই।’ 
রােদনূতর গচানখ-মুনখ গেনম এল টবস্মে। তার গচাখ দু’টট আঠার মত 

গলনে োকল আহমদ মুসার মুনখ টস্থরোনব। এক সমে ধীর কনন্ঠ বনল উঠল, 
‘তুটম বন্ধু ো শত্রু প্রমার্ টক?’ 

‘প্রমার্ কযাোটরে করনব। তার মা ডনমস টলওটেদাও বলনত পানরে।’ 
‘টপ্রনন্সস কযাোটরনের গখাাঁজ আমার কানে চাে, তাহনল টপ্রনন্সস গকাোে 

আনে বনল মনে কর?’ 
‘গকাোে আনে জাটে ো। তনব টতটে রুশ রাজ পটরবানরর গমনে। রুশ 

সরকানরর স্বােণ তার সানে সংটিষ্ট আনে। সুতরাং হে গস রুশ সরকানরর হানত, 
েেনতা রুশ সরকার গজনেনেে বা জাোর গচষ্টা করনেে টতটে গকাোে?’ 

‘মযাডাম টলওটেদা টক বনলে?’ 
‘এটক্সনলন্সী, তার বিবয আটম বলনত পাটর ো।’ 
‘কযাোটরনের গখাাঁজ গতামার গকে চাই? তার আর গকাে বন্ধু বা আত্মীে 

গতা আমার কানে এোনব আনসটে?’ 
‘সবাই সব টজটেসনক একইোনব গেে ো, গদনখ ো।’ 



রাজচক্র  13 

 

‘গতামার গদখার কারর্ টক? টক গস কারর্ োর জনন্য তুটম গজার কনর 
আমার বাটিনত ঢকুনত চাও আমার সানে গদখা করার জনন্য?’ 

‘আটম তার পটরবারনক সাহােয করনত চাই।’ 
‘আর টকে?ু’ 
‘আর টকেু’ বলনত েটদ টবনশষ সম্পকণ বুেনত চাে তাহনল বলটে, গস 

ধরনর্র গকাে সম্পকণ গেই।’ 
‘আটম েটদ বটল কযাোটরেনক গতামার মত কনরই আমরা খুাঁজটে, তুটম 

টবশ্বাস করনব?’ 
‘টবশ্বাস করব। কারর্ আমার কানে টমেযা বলার আপোর প্রনোজে 

গেই।’ 
রােদতূ হাসল। বলল, ‘ধন্যবাদ। তুটম সাহসী এবং বুটদ্ধমাে দুই-ই।’ 
বনল একটু গেনমই আবার গস বলল, ‘আমার উত্তর শুেনল। এখে তুটম 

টক করনব?’ 
‘আমার আরও প্রশ্ন আনে।’ 
‘টক?’ 
‘তানক গক বা কারা টকডন্যাপ করনত পানর?’ 
রােদতূ তৎির্াৎ জবাব টদল ো। 
একটু সমে টেনে বলল, ‘টবষেটানক আমরা সুটেটদণষ্ট কটরটে। তনব 

আমার মনে হে, টকডন্যানপর বযাপারটা অপরাধ ো হনে রাজনেটতক হওোর 
সম্ভাবোই গবটশ।’ 

‘তার মানে, রাজ পটরবারনক রাটশোে টফটরনে গেো গহাক, টেেমতাটন্ত্রক 
রাজেীটত গসখানে চালু গহাক এটা চাে ো গকাে পি?’ 

‘তুটম এসব জাে?’ 
‘এটুকুই জাটে। আমার প্রনশ্নর জবাব টক দো কনর গদনবে?’ 
‘ঐ ধরনের গকাে পিনক আটম জাটে ো।’ 
‘তাহনল বযাপারটানক রাজনেটতক বলনেে গকাে কারনর্?’ 
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‘েটোর গপেনে টক্রটমোল গকাে কারর্ খুাঁনজ পাই ো, রাজনেটতক কারর্ 
তবু টকেু োকনত পানর।’ 

‘গকে রাজ পটরবানরর সানে গকাে অেণ গোে োকনত পানর ো?’ 
‘গতমে টকেু গেই। জারনদর টকেু গোল্ড টেল পটিম ইউনরানপর কনেকটট 

সরকানরর কানে। রাজ পটরবার এতটদে এর উপরই চনলনে। গস সঞ্চে টেিঃনশষ 
বনল আমরা গজনেটে।’ 

‘আপোরা টক করনেে তানক উদ্ধানরর জনন্য?’ 
‘আমরা গচষ্টা করটে, ফরাটস পুটলশ গচষ্টা করনে। 
একটু োমল রােদতূ। তারপর বলল, ‘আমানদর সরকার খুবই উটিগ্ন 

হনে পনিনে। ক্রাউে টপ্রনন্সস কযাোটরে অপহৃত হনেনে। আজই সরকানরর গে 
গমনসজ গপলাম, তানত বলা হনেনে, রাে বযবস্থা সম্পনকণ সরকানরর গোটা 
পটরকল্পোই শুধু বােচাল হওো েে, অপূরর্ীে িটত হনব েটদ এ দু’জেনক 
পাওো ো োে। সুতরাং গে গকাে মূনলয তানদর উদ্ধানরর গচষ্টা করনত হনব।’ 

োমল রােদতূ টমখাইল পানেল। টকেু োবল। তারপর বলল, ‘এসব 
কো গতামানক বলটে। কারর্ গতামার সাহস আমানক চমৎকৃত কনরনে। তুটম 
আমানদর সাহােয করনত পার।’ 

আহমদ মুসা গসটদনক কাে ো টদনে বলল, ‘সরকানরর পটরকল্পো 
বােচানলর কো বুেলাম, টকে অপূরর্ীে িটতটা টক?’ 

‘আটমও জাটে ো ইেংমযাে।’ 
‘গসটা টক গকাে মূলযবাে ডকুনমন্ট?’ 
রােদতূ পানেনলর গচাখ টবস্মনে গেনচ উঠল। বলল, ‘ডকুনমনন্টর কোও 

তুটম জাে? মযাডাম বনলনেে?’ 
‘শুধু ‘ডকুনমন্ট’ শব্দ টকুুই জাটে। আর টকেু ো।’ 
রােদতূ গসাফাে ো এটলনে গচাখ বুনজ টেল। ঐ অবস্থানতই বলল, 

‘অপূরর্ীে িটতর কারর্ গস মূলযবাে ডকুনমন্ট হনত পানর, আটম জাটে ো।’ 
‘ধন্যবাদ, তাহনল উটঠ।’ আহমদ মুসা উনঠ দাাঁিানত দাাঁিানত বলল। 
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রােদতূ পানেল গসাজা হনে বসল। বলল, ‘আমার প্রস্তানবর জবাব টদনল 
ো?’ 

‘প্রস্তানবর গতা প্রনোজে গেই। বন্ধ ু কযাোটরনের সন্ধানে আজ গেমে 
এখানে েুনট এনসটে। গতমটে আরও েুটব।’ 

‘ধন্যবাদ। েতটুকু পাটর আমার সাহােয পানব।’ 
বনল একটা প্রাইনেট গেম কাডণ আহমদ মুসসার টদনক এটেনে ধনর 

বলল, ‘এনত আমার টবনশষ গটটলনফাে োম্বার আনে। তুটম গে গকাে সমে 
গটটলনফাে করনত পার।’ 

আহমদ মুসা এটেনে টেনে কাডণ টেনে হ্যান্ডনশক কনর চনল আসার জন্য 
পা বািাল। 

‘একটু দাাঁিাও। বাইনর গদখটে আমার স্ত্রী ও গমনে দাাঁটিনে আনে। ওনদর 
সানে গতামার পটরচে কটরনে গদই।’ দরজার উপনর গদোনলর একটা স্ক্রীনের 
টদনক তাটকনে কোগুনলা বলল রােদতূ পানেল। 

কো গশষ কনরই গস বলল হানতর টমটে সাইনজর কম্পুযটানরর টদনক 
তাটকনে, ‘এস গতামরা এটলনেদা।’ 

েনর ঢকুল একজে মধয বেসী মটহলা এবং একজে তরুর্ী। 
তারা েনর ঢুনক আহমদ মুসার উপর েজর পিনতই তরুর্ীটট উচ্ছ্বটসত 

কনন্ঠ আহমদ মুসানক লিয কনর বনল উঠল,‘আপটে? এখানে?’ 
‘তাই গতা, গকমে আনেে আপটে?’ বলল মধয বেসী মটহলাও আহমদ 

মুসার টদনক সহানস্য তাটকনে। 
আহমদ মুসার গচানখ-মুনখও টবস্মে ওনদর গদনখ। 
‘টক বযাপার, এনক গতামরা গচে?’ স্ত্রী ও গমনের টদনক তাটকনে রােদতূ 

পানেল বলল। 
তরর্ীটট রােদনূতর গমনে। োম ওলো। আর মধয বেসী মটহলা স্ত্রী। োম 

এটলনেদা। 
‘আব্বা, ইটেই গতা গসটদে আমানদর বাাঁটচনে টেনলে।’ বলল ওলো। 
‘মানে গসটদে উইক এন্ড গেনক গফরার পনের েটোে?’ 
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‘হ্যাাঁ।’ বলল রােদূনতর স্ত্রী এটলনেদা। 
‘ও! ব্রানো!’ বনল রােদতূ কনেক পা এটেনে এনস আহমদ মুসার টপঠ 

চাপনি বলল, ‘ইেংমযাে, আমরা গতামার কানে কৃতজ্ঞ। তুটম আমানদর 
পটরবারনক একটা টবপেেণ গেনক বাাঁটচনেে, অপূরর্ীে উপকার কনরনো 
আমানদর।’ 

আহমদ মুসা টবব্রত গবাধ করল। বলল,‘ধন্যবাদ। টকন্তু গসটা টেল খুবই 
সাধারর্ েটো। গে গকউ ওখানে োকনল, আটম ো কনরটে গস তাই করত।’ 

‘টকন্তু আমানদর টেরাপত্তা প্রহরীরা তা পানরটে।’ বলল রােদনূতর স্ত্রী 
এটলনেদা।  

‘গবাধহে পানরটে তা েে। েটোর আকটস্মকতাে ওরা টবমূঢ় হনে 
পনিটেল।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘োই গহাক ইেংমযাে, এখে গতামার োওো হনে ো। বসনতই হনব। 
রুশরা খুব অকৃতজ্ঞ, এ কো গকউ বনল ো। টমটষ্ট মখু ো কনর তুটম গেনত পার 
ো।’ রােদতূ পানেল বলল। 

‘টঠক। গতামার োম গেে টক?’ 
‘আব্দিুাহ।’ 
‘মুসটলম আপটে?’ ওলোর গচানখ টবস্মে। 
‘আমার টবস্মে আরও বািল েুবক। একজে মুসটলম েুবক অনোডণক্স 

খৃস্টাে কযাোটরনের বন্ধ ুহনত পানর টক কনর?’ 
‘আপটে টপ্রনন্সস কযাোটরনের বন্ধ?ু’ গচানখ আরও টবস্মে টেনে টজনজ্ঞস 

করল ওলো। 
‘োক এ টবতকণ চল গেতনর।’ আহমদ মুসানক লিয কনর বলল 

এটলনেদা। 
আহমদ মুসা হাত গজাি কনর বলল, ‘মাফ করুে। আজ েে। আনরকটদে 

আসব।’ 
বনলই আহমদ মুসা সবাইনক গুডবাই জাটেনে বাইনর গবরুবার জনন্য পা 

বািাল। 
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‘গতামার সম্পনকণ আমার অনুমাে টমেযা ো হনল বলব তুটম সমে েষ্ট 
করার মত গেনল েও। টঠক আনে। এনসা তুটম। আমরা গতামার আবার আসার 
অনপিা করব।’ 

বনল রােদতূ পানেল এটেনে টেনে দরজা খুনল ধনর আহমদ মুসানক 
টবদাে জাোল এবং দরজার ওটদনক দাাঁটিনে োকা টেরাপত্তা প্রহরীটটনক আহমদ 
মুসানক গেট পেণ গপ াঁনে টদনত বলল।  

আহমদ মুসানক টবদাে টদনে টফনর আসনতই এটলনেদা বলল,‘সটতযই 
গেনলটা টপ্রনন্সস কযাোটরনের বন্ধু?’ 

‘ও বনলনে। আটমও অটবশ্বাস কটরটে।’ 
‘মনে হে অটবশ্বাস করার মত মানুষ উটে েে।’ বলল ওলো। 
‘আমারও তাই মনে হে।’ বলল রােদতূ পানেল। 
‘আটম প্রশ্নটা অটবশ্বাস গেনক কটরটে, টবস্মে গেনক বনলটে।’ বলল 

এটলনেদা। 
‘টঠকই বনলে আম্মা। আমারও মনে টবস্মে। আমরা রাজ পটরবারনক 

অটত মানুষ টহসানব গদটখ। মানুষ টহনসনব গদখনল গবাধ হে এ টবস্মে আমানদর 
হনতা ো।’ বলল ওলো। 

‘ধন্যবাদ ওলো। টকন্তু রাজ পটরবার রাজ পটরবারই। স্বাতন্ত্র ো োকনল 
রাজ পটরবার হনতা ো।’ বলল এটলনেদা। 

‘ধন্যবাদ আম্মা। এই স্বাতন্ত্রটাও গবাধহে আমরা আমানদর টবশ্বাস গেনক 
সৃটষ্ট কনরটে।’ ওলো বলল। 

‘তুটম বলনত চাে, টবনশষ গকাে মাে ও গোেযতা ওনদর গেই? তাহনল 
টসংহাসনে ওনদর আমরা টফটরনে আেটে গকে?’ বলল এটলনেদা। 

‘ওাঁনদর টবনশষ মাে ও গোেযতা গেই বলটে ো। ওাঁনদর রনেনে ঐটতহ্য ও 
অটেজ্ঞতার সম্ভার। টকন্তু আটম বলনত চাটে, আমানদর আস্থা ও োনলাবাসা এবং 
তাাঁনদর হানত পাওো শটি ও সুনোেই তানদর রাজা বাোে।’ 

‘ব্রানো ব্রানো! আমানদর মা ওলো চমৎকার বনলনে।’ 
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হাাঁটনত শুরু কনর রােদতূ পানেল বলল, ‘এস। মা ও গমনে দু’জনেই 
টজনতে।’ 

আহমদ মুসা রােদতূ পানেনলর বাটি গেনক গবটরনে অকূল সমুনদ্র 
পিল। গস আশা কনরটেল, একটা আশার আনলা গস গদখনত পানব। টকন্তু টকেুই 
হনলা ো। বুেনলা, গসটদে কযাোটরনের বাটি গেনক গবরুবার পর তানক অনুসরর্ 
কনরটেল রুশ সরকানরর গকউ েে, অন্য গকাে শটি এবং তারাই সম্ভবত 
টকডন্যাপ কনরনে কযাোটরেনক।  

তনব রুশ রােদতূ পানেনলর কানে আসা অহণীে হেটে। বুো গেল, তারাও 
কযাোটরেনক খুাঁজনে। তানদর সহনোটেতা পাওো োনব। 

টকে এখে এগুনব গকাে পনে? 
কযাোটরনের বাটির উপর ওরা গচাখ রাখনে? তাহনল ওর বাটিনত গেনল 

ওনদর গদখা পাওোর একটা পে হনত পানর। 
পরটদে আহমদ মুসা কযাোটরনের বাটিনত গেল। চনল এল। টকন্তু গকউ 

তানক অনুসরর্ করল ো। োটির টরোরটেউনত বার বার গচাখ গফলল। টকন্তু তার 
োটির প্রাে ো গোঁনষ আসা গবঢপ আকৃটতর একটা গহাম সালাই-এর োটি োিা 
গকাে োটিনকই আহমদ মুসা তার গপেনে টস্থর হনত গদখনলা ো। হতাশ হনলা 
আহমদ মুসা। 

হতাশ মনেই োটি চাটলনে আহমদ মুসা এনস প্রনবশ করল টশে েদী 
তীনরর একটা টুযটরস্ট স্পনট। 

টুযটরস্ট স্পট শূন্য। সকাল দশটার মত বযস্ত ওোরটকং আওোনর টুযটরস্ট 
স্পনট গকাে গলাক োকার কো েে।  

আহমদ মুসা একদম েদীর টকোনর একটা গবটঞ্চনত বনস ো এটলনে 
টদল। 

গচাখ বুনজ টেনেটেল তার। 
চারটদনকর অন্ধকানর পে খুাঁজটেল আহমদ মুসা। 
গকউ তার ো গোঁনষ বসার স্পনশণ চমনক উনঠ গচাখ খুলল। 
গদখল, তার ো গোঁনষ বনসনে একজে মনুখাশধারী গলাক। 
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আহমদ মুসা একটু সনর বসল। তার মনে প্রশ্ন, গক তুককারী গকউ, টকংবা 
মােটসক অসুস্থ গকউ, ো অদৃশ্য গকাে... টচো আহমদ মুসার গশষ হনলা ো। 
মুনখাশধারী গলাকটট পনকনট রাখা তার ডাে হাতটট গবর করল। হানত রুমাল। 

মনুখাশধারী গলাকটট পনকট গেনক হাত গবর কনরই টবদুযত েটতনত 
রুমালটট গচনপ ধরল আহমদ মুসার োনক।  

টকন্তু রুমালটট োক স্পশণ করার সংনে সংনেই উনঠ দাাঁটিনেটেল আহমদ 
মুসা। 

আহমদ মুসার বুেনত বাটক টেল ো রুমালটট গলানরাফরম টেজানো এবং 
মুনখাশধারীর মতলব টক? 

আহমদ মুসা উনঠ দাাঁটিনেই তার বাম হানতর কারাত চালাল গলাকটটর 
ডাে কানের উপনরর প্রাে গেনষ। 

মুনখাশধারী উনঠ দাাঁিানত টেনেও টনল পনি গেল গবটঞ্চনত। 
আহমদ মুসা গপেনে পানের শব্দ গপল। 
তিাক কনর গপেনে টফরল। গদখল, দু’জে গলাক তার উপর োাঁটপনে 

পিনে। তানদরও মুনখ মনুখাশ। 
গলাক দু’টট তার উপর এনস পনিনে। সনর দাাঁিাবারও সমে গেই। 
আহমদ মুসা শরীরটা গবাঁটকনে উবু হনে বনস পিল োে গেনক ফল পিার 

মত দ্রুত। 
ওরা দু’জে আহমদ মুসার উপর টদনে হুমটি গখনে পিল।  
আহমদ মুসা উনঠ দাাঁিাল। 
ওরা দু’জেও উনঠ দাাঁিাটেল। 
ওনদর একজে দাাঁিানো অবস্থানতই িযাপা ষাাঁনির মত োাঁটপনে পিটেল 

আহমদ মুসার উপর।  
আহমদ মুসা তানক দু’হাত টদনে গঠকাবার গচষ্টা কনর বা পানের একটা 

টকক চালানলা গলাকটটর তলনপনট। 
গলাকটট তলনপট গচনপ ধনর বনস পিল। 
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টিতীে গলাকটট ততিনর্ উনঠ দাাঁটিনেনে। গস বনস পিা গলাকটটর উপর 
টদনে একটা অশ্রাবয োটল উচ্চারর্ করনত করনত োাঁটপনে পিটেল আহমদ মুসার 
উপর। 

আহমদ মুসা বাম পানশ একটু সনর তার ডাে বাহুটা গল হ দনন্ডর মত 
চালাল েুনট আসা গলাকটটর েলা লনিয। 

প্রচন্ড ো গখনে গলাকটটর চলে গদহ চরটকর মত েুনর গেল এবং টচৎ হনে 
পনি গেল বনস পিা গলাকটটর উপর। 

‘গক গতামরা’ বনল আবার আহমদ মুসা এগুটেল ওনদর টদনক। এ সমে 
গপেনে টকেুর শব্দ গপনে গপেনে তাকাল। গদখল, একটা জাল গেনম আসনে তার 
উপর। একজে মুনখাশধারী দাাঁটিনে আনে ক’ েজ গপেনে। 

আহমদ মুসা বুেল গস জানলর ফাাঁনদ জটিনে পনিনে। মাত্র কনেক 
মুহূতণ। োইলনের টবনশষ জানল গস জটিনে পিল। 

একটু দূনর দাাঁিানো গলাকটটই ফাাঁদ েুনিটেল। ফাাঁনদর টেেন্ত্রর্ী রটশটট 
টেল তার হানত। 

ফাাঁনদ জটিনে পিার সানে সানেই পনি গেল আহমদ মুসা। 
ফাাঁনদর টেেন্ত্রর্ী রটশ গটনে গুটটনে টেনত শুরু কনরনে গলাকটট। 
আহমদ মুসা বন্দী হনে গেল। পশুরাজ টসংহ জানল আটকা পনি গেোনব 

অসহাে হনে োে গসোনবই। 
ফাাঁদ গুটটনে গেবার পর ফাাঁনদর জানল আহমদ মুসার গদহ গুটট-শুটট গখনে 

গোলাকার হনে গেল। 
মার গখনে েূলুটন্ঠত টতেজে তখে উনঠ দাাঁটিনেনে। ওরা েরজানত 

েরজানত এটেনে এল আহমদ মুসার টদনক। একজে জানল জিানো আহমদ 
মুসার পাজনর লাটে গমনর বলল, ‘শালা েলাটা গেংনেই টদনেনে।’ 

অন্য দু’জেও আহমদ মুসার উপর োাঁটপনে পিনত োটেল। 
ফাাঁনদর রটশ হানত দাাঁিানো গলাকটট হাত তুনল ওনদর টেনষধ কনর বলল, 

‘বীরত্ব আর গদখানত হনব ো। একটট োপ্পনি সব কুনপাকাত। োম ডুবানল 
গতামরা।’ 
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‘বস, আমানদর গদাষ গেই। বযাটার হাত গবাধহে গলাহার ততটর। টবশ্বাস 
ো হনল পরখ কনর গদখনত পার।’ বলল টতেজনের একজে।  

‘পরখ কনর গদখার সমে হনব।’ বনল একজে ইংটেত কনর 
বলল,‘তািাতাটি এনক টেনে োটিনত গতাল, গকউ এনস পিনব।’ 

একজে এনস জানল জিানো আহমদ মুসানক কাাঁনধ তুনল টেল। হাাঁটনত 
শুরু কনর গস বলল, ‘সটতয উস্তাদ এর শরীনর গলাহা আনে। ো হনল এমে হালকা-
পাতলা এটশোে এত োটর হনব গকে?’ 

‘কো বল ো, গদ াঁিাও।’ বলল বস গোনের গসই গলাকটট।  
োটিটা দাাঁিানো টেল টুযটরস্ট স্পটটার অনেকখাটে গেতনর। গখালাই 

টেল োটির দরজা। 
গখালা দরজা পনে গলাকটট আহমদ মুসার গদহটা েুাঁনি মারল োটির 

টস্টনলর গমনের উপর।  
আহমদ মুসা দম বন্ধ কনরটেল। 
তার োেয োল পাাঁজর টেনে পনিটেল গলানর। মাো গটাকা গখনল গফনট 

গেত টেেণাত। পাাঁজরটার আোতও কম হনলা ো। তার মনে হনলা, পাজনরর টতেটট 
হাি গেে তার গেনে গেল। 

টকন্তু আোনতর মনধযও োটি গদনখ তার মনে সৃটষ্ট হওো টবস্মে দূর 
করনত পারনলা ো। তার োটির টপনে টপনে আসা গহাম সালাই-এর োটিই গশষ 
পেণে শত্রু হনলা। োটিটা গোটা পে তার টপনে টপনে এনলও োটির প্রটত তার 
টবন্দুমাত্রও সনন্দহ জানেটে। 

মনে মনে আহমদ মুসা তানদর েদ্মনবনশর প্রশংসা করল। গস বুেল, 
তারা পটরকটল্পতোনবই তানক অনুসরর্ কনরনে। টেিে তারা গচাখ গরনখটেল 
কযাোটরনের বাটির উপর। টেিে এরা কযাোটরেনক টকডন্যাপকারীরাই হনব। 

খুশী হনলা আহমদ মুসা। টকডন্যাপকারীনদর মুনখামুটখ হবার তার 
সুনোে হনলা। 

টকন্তু এরা কারা? োষা প্রমার্ করনে ওরা রুশ। ওরা রাটশোর গকাে পি? 
গকাে টক্রটমোল গ্রুপ? ো রুশ সরকানররই গোপে গকাে পি? 
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ওনদর একজে উনঠ এল োটিনত, আহমদ মুসার কানে। একটা রুমাল 
গচনপ ধরল আহমদদ মুসার োনক। গলানরাফরম গেজানো রুমাল। 

অন্য সমে হনল আহমদ মুসা দম বন্ধ কনর প্রটতনরানধর গচষ্টা করত। 
টকন্তু এখে আহমদ  মুসা গস রকম টকেু করল ো। আহমদ মুসা গেনত চাে ওনদর 
োটটনত।  

আহমদ মুসা কনেক গসনকনন্ডর মনধযই সংজ্ঞা হাটরনে গফলল। 
 
 
 
সংজ্ঞা টফনর গপনল আহমদ মুসা গদখল গস একটা েনরর গমনেে 

কানপণনটর উপর পনি আনে। তার হাত পা বাাঁধা। হাত দু’টট এমে োনব টপে 
গমািা কনর বাাঁধা গে, কষ্ট হনে। সম্ভবত এই কনষ্টর কারনর্ই তািাতাটি গস সংজ্ঞা 
টফনর গপনেনে। 

কষ্ট হনলও আহমদ মুসা অন্ধকার গমনেে েিােটি টদনে শরীরটানক 
একটু চাো কনর টেল। টকন্তু শরীরনক চাো করনত টেনে প্রচন্ড িুধা অনুেূত হনলা 
তার। 

সমে এখে কত? েটিটা তারা খুনল  গেেটে। হানত আনে। টকন্তু টপে 
গমািা কনর বাাঁধা োকাে েটিটা গদনখ সমে জাোর তার গকাে সুনোে গেই। 

এখে রাত হনব টেিে। টদে হনল েনর অন্ধকার এত োঢ় হনতা ো। 
অেবা হনত পানর েরটট আন্ডার গ্রাউন্ড। 

িুধার টচো মাো গেনক উনব টেনে এবার মাোে এনস চাপল আনরক 
টচো। গকে ওরা ধনর আেল তানক। পনের বাাঁধা দূর করনত চাইনল তারা গতা খুে 
করনত পারনতা।  ধনর আেল গকে? দু’গটা কারর্  হনত পানর। এক, আটম গক তা 
তানদর জাো প্রনোজে, োনত তারা তানদর আনরা বাাঁধানক টচটিত করনত পানর। 
টিতীেত, তারা  হেনতা অন্য টকেু জােনত চাে। কযাোটরনের বাটিনত পাহারা 
বসানোর বযাপারটা শুধু তানদর শত্রু পনির উপর গচাখ রাখার জনন্য হেনতা েে। 
তারা হেনতা আরও টকেু গখাাঁজ করনে। 
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শব্দ হনলা দরজা গখালার। খুনল গেল দরজা। সটলড ইস্পানতর ততটর 
দরজা। 

দরজা গখালার সংনে সংনে েনরর আনলাও জ্বনল উঠল। 
গদোনলর অনেক উাঁচুনত গেটন্টনলটর োিা গকাে জাোলা গেই। েরটট 

গদোল জুনি শুধু তাক আর তাক। 
আহমদ মুসা গদনখই বুেল েরটট একটা আন্ডারগ্রাউন্ড  গস্টার। 
দু’জে গলাক েনর ঢুকল। তানদর মুখ আনের গলাকনদর মতই মুনখানশ 

ঢাকা। 
‘তুটম গতা গবশ গশোো গহ। সমনের আনেই সংজ্ঞা টফনর গপনেে।’ বলল 

দু’জনের মনধয গেতা গোনের গলাকটট। 
আহমদ মুসা গকাে কো বলল ো। 
গসই  গেতা গোনের গলাকটাই আবার বলল, ‘গক তুটম? একবার টপ্রনন্সস 

কযাোটরনের বাটি, আনরকবার রুশ রােদনূতর বাটি েুর েুর করে। পুটলনশর 
গলাক তুটম?’ 

‘গতামরা গস গখাাঁজ ো টেনেই আমানক ধনর এনেে?’ 
‘প্রশ্ন আটম কনরটে। জাো আমানদর প্রনোজে।’ বলল গসই গেতা গোনের 

গলাকটট। 
‘জাো আমারও প্রনোজে।’ 
‘টক জােনত চাও?’ 
‘গতামরা গক? গকে আমানক ধনর এনেে?’ 
‘এ গজনে গতামার কাজ টক?’ 
‘আমার প্রনশ্নর জবাব ো টদনল গতামানদর গকাে প্রনশ্নর জবাব আটম গদব 

ো। আমার কানে জাোই গতামানদর েরজ গবটশ টেিে?’ 
‘গদখ আমরা গতামার উপর টেেণরশীল েই, তুটম আমানদর উপর 

টেেণরশীল। কো টকোনব গবর করনত হে আমরা জাটে।’ 
বনলই গস পানশর গলাকটটর টদনক তাটকনে বলল, ‘টমনক েন্ত্রসহ ডাক।’ 
গলাকটট গবটরনে গেল। 
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টমটেট খানেক পনরই েীমাকৃটত এক গলাকনক টেনে গস টফনর এল। 
েীমাকৃটত গলাকটটর হানত চামিার একটা চাবুক। 

গেতা গোনের গলাকটট টমনক লিয কনর বলল, ‘টম গতামার মযাটজক 
গদখাও গতা। কো বলাবার জনন্য গতামার কে ো প্রনোজে হনব মনে কনরা?’ 

‘কেটট আর স্যার। আট-দশটা ো’র পর গতা সংজ্ঞাই োকনব ো।’ 
‘গবশ শুরু কর।’ 
চাবুকধারী গলাকটটর েোল চাবুকটট টবদুযত গবনে উপনর উঠল। 
এ সমে দু’জে গলাক েনর প্রনবশ করল। তানদর সামনের জে টমনক 

লিয কনর বলল, ‘দাাঁিাও।’ 
তানদর দু’জনের েনর প্রনবনশর সংনে সংনে গেতা গোনের গলাকটটসহ 

টতেজনেই জি-সি হনে গেল। একটু সনর দাাঁিাল। 
চাবুকধারীনক োমনত বনল কনি প্রনবশকারী সামনের গলাকটটর টদনক 

গচনে বলল, ‘টক বযাপার টনমর অস্ত্র প্রনোে করে  গকে?’ 
গেতা গোনের গলাকটট বলল, ‘স্যার গলাকটট বি গসোো, পটরচে 

সম্পনকণ গকাে কো আদাে করা োনে ো। উনটা আমানদরই টজজ্ঞাসাবাদ 
করনে। বলনে, আমানদর পটরচে ো গপনল গকাে কোই গস বলনব ো।’ 

‘ও তাই? আটম গদখটে।’ 
বনল গস সানের গলাকটটর টদনক গচনে বলল, ‘তুটম োও ওনলােণ। আটম 

আসটে।’ 
‘টঠক আনে মানোেটি।’ বনল তার সানের গলাকটট চনল গেল। 
মানোেটি আহমদ মুসার টদনক এটেনে গেল। তার মুনখ গকাে মুনখাশ 

গেই, সানে আসা গলাকটটরও টেল ো। তানদর দু’জনেরই টেনরট রুশ গচহারা। 
আহমদ মুসার কাোকাটে টেনে েনরর একপানশ দাাঁিানো গসই গেতা 

গোনের গলাকটটর টদনক তাটকনে বলল, ‘এর বাাঁধে খুনল দাও গলখে।’ 
আহমদ মুসার বাাঁধে খুনল টদল গলখে োনমর গলাকটট। 
‘আমানদর পটরচে আপোর গকে প্রনোজে?’ বলল মানোেটি। 
‘কানক সহনোটেতা করব জাো প্রনোজে েে টক?’ 
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মানোেটি হাসল। বলল, ‘আমরা আপোর সহনোটেতা চাই ো। আমরা 
আপোনক জােনত চাই।’ 

‘গসটাও একটা সহনোটেতা। এ সহনোটেতা আটম োও করনত পাটর।’ 
‘েটদ আমরা আদাে কটর?’ 
‘সব সমে সব টকেু আদাে করা োে ো।’ 
‘এসব কো োক। আমানদর পটরচে প্রকানশ গকাে আপটত্ত গেই। তনব 

আমরা েে কটর রাটশোর গকটজটব’গক। আমরা একটা মহৎ কাজ করটে। আমরা 
রুশ রাজ পটরবানরর শুোকাঙ্খী। রুশ সরকার টেেমতাটন্ত্রক রাজতন্ত্র 
পুেিঃপ্রটতষ্ঠার োনম টপ্রনন্সস তাটতোো ও টপ্রনন্সস কযাোটরেনক হাত কনর ফােদা 
লুটনত চাে। আমরা রাজ পটরবানরর অপমাে হনত গদব ো।’ 

‘তাহনল আমানক গগ্রফতার কনরনেে গকে?’ 
‘আমরা টেিঃসনন্দহ গেে, আপটে রুশ সরকানরর গুপ্তচর। তানদর পি 

গেনক আপটে রাজ পটরবানরর তেয সংগ্রহ করনেে।’ 
আহমদ মুসা বুেল, ওরা রুশ দূতাবানসর সানে তার গোোনোনের খবর 

জানে। তবু বলল, ‘আপোনদর একো সতয েে, টপ্রনন্স কযাোটরে আমার বন্ধু। 
গস কারনর্ই তানদর সহনোটেতার জনন্য তানদর বাটিনত গেটে।’ 

মানোেটি হাসল। বলল, ‘বনট! গসটা গদখা োনব। টকন্তু তানতও আপটে 
রুশ সরকানরর গুপ্তচর েে তা প্রমার্ হে ো। োক এ প্রসংে। এখে বলুে, টপ্রনন্সস 
তাটতোো গকাোে?’ 

মনে মনে চমনক উঠল আহমদ মুসা। এরা টক সব জানে? টকন্তু প্রকানশ্য 
বলল, ‘এ প্রশ্ন আমানক গকে?’ 

‘কারর্ আপটে রাজ পটরবানরর অনেক টকেুই জানেে। আর টপ্রনন্সস 
কযাোটরনের অেধণাে হবার পর আপোর উদে েনটনে। টেিে টপ্রনন্সস 
তাটতোোনক গখাাঁজার প্রনোজে গেই, তাই টপ্রনন্সস কযাোটরনের গখাাঁনজ আপোর 
আটবেণাব।’ 

‘আপোর ধারর্ার গোটা টেটত্তটাই েুল।’ 
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আহমদ মুসা োমনলও সংনে সংনে উত্তর টদল ো মানোেটি। টস্থর 
দৃটষ্টনত টকেুির্ আহমদ মুসার টদনক তাটকনে গেনক ধীর কনণ্ঠ বলল, ‘গদখুে, 
গেনকাে মূনলয তেযটা আমানদর চাই। রুশ সরকার আপোনক বাাঁচানত পারনব ো। 
টপ্রনন্সস কযাোটরনের সানে গদখা করার সুনোে আমরা টদটে। তার সানে কো 
বলুে। টতটে েটদ আপোর বন্ধু হে, তাহনল তাাঁর স্বানেণ তেযটট আমানদরনক টদনত 
হনব আপোর।’ 

মুনখ কৃটত্রম টবস্মে এনে আহমদ মুসা বলল,  ‘টপ্রনন্সস কযাোটরেনক 
আপোরা টকডন্যাপ কনরনেে?’ 

‘টকডন্যাপ েে, রুশ সরকানরর এক চনক্রর হাত গেনক আমরা তাাঁনক 
সটরনে এনেটে। তাাঁর টেরাপত্তার জনন্যই টেরাপদ স্থানে তাাঁনক রাখা হনেনে। 
আপটেও টেনে গদখনবে, তাাঁনক টপ্রনন্সস-এর মেণাদাে রাখা হনেনে।’ 

আহমদ মুসা মনে মনে খুশী হনলা হানত আকানশর চাাঁদ পাওোর মতই। 
টকন্তু োবল, এত সহনজ তানক তারা টপ্রনন্সস কযাোটরনের কানে টেনে োনে গকে? 
তাটতোোর সন্ধাে লােনক এত গুরুত্ব টদনে গকে? তাটতোো গকাোে, এ তেয 
টপ্রনন্সস কযাোটরেই গতা তানদর টদনত পানর। কযাোটরে টেিে তানদর 
সহনোটেতা কনরটে। অেণাৎ এনদর পটরচে সম্পনকণ এরা ো বনলনে সবটাই 
টমেযা। 

‘আসুে, টপ্রনন্সনসর সানে কো বলনবে।’ বনল মানোেটি োমক গলাকটট 
হাাঁটনত শুরু করল দরজার টদনক। 

আহমদ মুসাও তার টপেু টপেু হাাঁটনত শুরু করল। তার টপেু টেল গসই 
গেতা গোনের গলাকসহ আরও একজে। তানদর হানত টপস্তল। টিোনর আেুল। 

একটা আশংকা আহমদ মুসার মনে জােল, টপ্রনন্সস কযাোটরে েটদ বনল 
গফনল আটম তার বন্ধু েই, গস আমানক গচনে ো! 

একটা েনরর সামনে টেনে দাাঁিাল মানোেটি োনমর গলাকটট। দরজার 
সামনে দাাঁটিনে টেল দু’জে প্রহরী। তানদর হানত গস্টেোে। মানোেটিনক 
গদনখই তারা দরজার সামনে গেনক সনর দাাঁিাল। 

মানোেটি দরজার টদনক এটেনে টেনে আনস্ত আনস্ত েক করল দরজাে। 
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মুহূতণ কনেনকর মনধযই দরজার লুটকং গহাল গেনক ধাতব শাটার সনর 
োবার েরম একটা শব্দ হনলা। তারপরই খুনল গেল দরজা। 

মানোেটি দরজাে দাাঁটিনে টপ্রনন্সসনক একটা বাউ কনর েনরর গেতর 
প্রনবশ করল। আহমদ মুসাও। 

প্রহরী কনেকজে দাাঁিাল দরজাে। 
েনর ঢুকনত ঢুকনত মানোেটি বলল, ‘ইনোর হাইনেস, এই েুবকনক 

টেিে টচনেে।’ 
আহমদ মুসা হাাঁটটেল মানোেটির গপেনে গপেনে। 
মানোেটি কোটা উচ্চারর্ করার সানে সানে টবরটি ও অোগ্রনহর 

গচানখ টপ্রনন্সস কযাোটরে আহমদ মুসার গচানখ গচাখ রাখল। 
টবপদ বুেল আহমদ মুসা। 
দ্রুত আহমদ মুসা তার ডাে হানতর তজণটে গঠাাঁনট গঠটকনে টপ্রনন্সসনক 

সাবধাে করনত চাইল। 
টকন্তু আহমদ মুসা বুেনত পারল ো টপ্রনন্সস এই ইংটেত কতটা গ্রহর্ 

করনবে। 
তনব আহমদ মুসা কযাোটরনের মুনখর টদনক একবার তাটকনেই বুেল 

টপ্রনন্সস কযাোটরে তাটতোোর মতই শাপণ। তার সারা মুখমন্ডনল তাটতোোর 
মতই রাজকীে বযটিত্ব। অবশ্য তার গচানখ গেই তাটতোোর গচানখর গসই 
সােনরর েেীরতা এবং গেই তার মুনখ তাটতোোর মুনখর গসই ফনুলর েরম 
লাবর্য। টপ্রনন্সস কযাোটরনের মুনখ শাসনকর েটব, টকন্তু তাটতোোর মুনখ টেল 
শাসনকর েটবর সানে টশল্পীর মমতা। 

আহমদ মুসার ইংটেত গেনক কযাোটরে ো-ই বুেকু, তার গচাখ দু’টট 
উজ্জ্বল হনে উনঠটেল এবং তার মুখমন্ডনল সনচতে হনে ওঠার আনলখয গেনম 
এনসটেল। 

গকাে কো ো বনল গচাখ েুটরনে কযাোটরে তাটকনেটেল মানোেটির 
টদনক। 
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‘আপটে টেনখাাঁজ হবার পর আপোর এই বন্ধু পযাটরনস এনসনে এবং 
আপোর গখাাঁনজ গেনম পনিনে। আমানদর টবশ্বাস, টপ্রনন্সস তাটতোোর খবর গস 
জানে। টকন্তু আমানদর বনলটে। বার বার আমরা বলটে, আমরা রাজ পটরবানরর 
শুোকাঙ্খী। আমরা সরকানরর চক্রাে গেনক দুই রাজকুমারী এবং রাজ পটরবানরর 
সবটকেুনক রিা করনত চাই। আমানদর অনুনরাধ, আটপে তাাঁনক বুোে। আমরা 
পনর আসব।’ 

বনল মানোেটি গকাে জবানবর অনপিা ো কনর দীেণ একটা বাউ কনর 
দরজার টদনক েুনর চলনত শুরু করল। 

টপ্রনন্সস কযাোটরে টেনে দরজা বন্ধ কনর টদল। তারপর টফনর এল তার 
টসংহাসে সদৃশ গচোনর। সামনের একটা কুশে গচোনর বসনত বলল আহমদ 
মুসানক। 

টপ্রনন্সস কযাোটরে েেীরোনব টেরীিা করটেল আহমদ মুসানক। বলল, 
আপটে টমেযা পটরচে গকে টদনেনেে? গকেই বা এোনব এনদর হানত পিনলে? 
গক আপটে?’ 

‘মােেীে টপ্রনন্সস, এতটুকু বলাই টক েনেষ্ট েে গে, আটম আপোর এক 
শুোকাঙ্খী? টবশ্বাস করনত পানরে তা?’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ওনদর আপোনক ধনর আো এটা প্রমার্ কনরনে।’ টেনরট কনণ্ঠ জবাব 
টদল টপ্রনন্সস কযাোটরে। 

একটু গেনমই কযাোটরে আবার বলল, ‘আমার সব প্রনশ্নর জবাব আটম 
পাইটে।’ 

‘টমেযা পটরচে ো টদনল আপোর সানে হেনতা গদখা করনত পারতাম 
ো।’ 

‘গকে আমার সানে গদখা করনত চাে? আমার শুোকাঙ্খী হওোর কারর্ 
টক?’ 

‘আপোর সানে গদখা করা আমার দাটেত্ব টেল। টকন্তু জােলাম, আপটে 
টেনখাাঁজ হনেনেে। তারপর আপোনক মুি করা আমার দাটেত্ব হনে দাাঁিাল।’ 
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ম্লাে হাসল টপ্রনন্সস কযাোটরে। পরিনর্ই তার দৃটষ্ট তীক্ষ্ণ হনে উঠল। 
মুহূনতণর জনন্য কুটঞ্চত হনে উঠল তার কপাল। বলল, ‘দাটেত্ব? গক এই দাটেত্ব 
টদনেনে? রুশ সরকার?’ 

‘ো রুশ সরকার েে। তাটতোো।’ 
‘তাটতোো?’ টবস্মনে গফনট পিল গেে কযাোটরনের কণ্ঠ। 
গস স্তটম্ভতোনব অপলক গচানখ গচনে োকল আহমদ মুসার টদনক 

টকেুির্। বলল অনেকির্ পর, ‘তাাঁর গকাে টচটঠ আনে?’ 
‘গেই।’ 
এবার উনিে গেনম এল টপ্রনন্সস কযাোটরনের গচানখ-মুনখ। ধীর-শুষ্ক 

কনণ্ঠ গস বলল, ‘তাহনল টক তাটতোো গেই?’ গশষ শব্দটা কযাোটরনের রুদ্ধ কণ্ঠ 
গেনক খুব কনষ্ট গবরুল। 

‘আপটে এ কো বলনেে গকে?’ টবটস্মত কনণ্ঠ বলল আহমদ মুসা। 
টপ্রনন্সস কযাোটরে বলল, ‘গস গটটলনফানে টকেু বলনব ো, টচটঠ গদনব ো, 

অেচ একজে অপটরটচত গলাকনক দাটেত্ব গদনব আমার সানে গদখা করার জনন্য 
এটা অসম্ভব।’ 

একটু গেনম একটা গঢাক টেনল োো েলাে বলল, ‘বলুে আপটে টক 
েনটনে?’ 

আহমদ মুসা েরম কনণ্ঠ ধীর স্বনর বলল, ‘আপোর অনুমাে টঠক। 
তাটতোো গেই।’ 

‘গকে গকমে কনর টক েনটনে তার?’ বনল কান্নাে গেনে পিল কযাোটরে। 
আহমদ মুসা টকেুির্ চুপ কনর োকল। োবল একটু কাাঁদা উটচত 

টপ্রনন্সস কযাোটরনের। 
শাে হনলা কযাোটরে। টেনজনক সামনল টেনেনে। রুমাল টদনে গচাখ মুনে 

বলল, বলুে টক েনটটেল? আটম এই গসটদে তার সানে কো বনলটে। গকাে টদেই 
তার গকাে বি অসুখ-টবসুখ টেল ো।’ 

‘আপটে মুি হবার আনে আটম আর টকেুই বলনবা ো। বলা উটচত হনব 
ো।’ 
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‘টকন্তু তাহনল আটম আপোনক টবশ্বাস করব গকমে কনর? আমানক 
অবশ্যই জােনত হনব তাটতোো আপোনক টক দাটেত্ব টদনে পাটঠনেনে।’ 

‘এখে আমানক অটবশ্বাস করনলও এ েুল আপোর গেনে োনব। আটম 
মনে কটর, বন্দী অবস্থাে আপটে েত গবটশ জােনবে, ততই আপোর কষ্ট বািনব।’ 

‘টকন্তু আপটে ো বলনলও আটম জাটে। দু’টট টবনশষ টজটেস বহনের 
দাটেত্ব তাটতোো আপোনক টদনত পানরে।’ 

‘বনলটে, গকাে টকেুই আটম বলব ো।’ 
রাজ পটরবানরর দাটেত্ব মনে হনে গেে আপোরই গবটশ!’ টপ্রনন্সস 

কযাোটরনের কনণ্ঠ টকেুটা উষ্মা েনর পিল। 
‘মাফ করনবে টপ্রনন্সস। রাজ পটরবানরর দাটেত্ব আমার েে, টকন্তু 

তাটতোোর গদো দাটেত্ব আমানক পালে করনত হনব।’ 
‘টকন্তু এনদরনক গতা বলনবে। এর টবকল্প মৃতযুনক অবশ্যই আপটে 

চাইনবে ো।’ 
আহমদ মুসা হাসল। টকেু বলনত োটেল। এই সমে দরজাে েক হনলা। 
গেনম গেল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসাই টেনে এবার দরজা খুনল টদল। 
আনের মত মানোেটি এনস বাউ কনর প্রনবশ করল এবং আনের মত 

চারজে প্রহরী দরজাে দাাঁিাল। 
‘ইনোর হাইনেস, সব কো হনেনে টেিে। আশা কটর, তাটতোোর খবর 

ইটে আমানদর জাোনত আপটত্ত করনবে ো।’ টপ্রনন্সস কযাোটরেনক লিয কনর 
বলল মানোেটি।  

বনল গকাে উত্তনরর অনপিা ো কনর আহমদ মুসার টদনক গচনে বলল, 
‘চল।’ 

চলনত শুরু কনর মানোেটি গপেনে টফনর টপ্রনন্সস কযাোটরেনক বলল, 
‘ধন্যবাদ আপোনক। আপোর গশষ কোটা আটম শুনেটে। মুখ ো খুলনল মৃতযুই 
টবকল্প। আর গস মৃতযু আপোর সামনেই এর হনব।’ 
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বনল মানোেটি বাউ কনর েুনর দাাঁটিনে চলনত শুরু করল। চারজে প্রহরী 
টেনে চলল আহমদ মুসানক। 
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২ 
আহমদ মুসার োনে গকাট গেই। শাটণ রিাি। আহমদ মুসা পনি আনে 

গমনেনত। পানশ দাাঁটিনে আনে টম চামিার চাবুক হানত। 
মানোেটি েনর প্রনবশ করল। 
‘স্যার এ বযাটা মানুষ েে। হাটতনক এোনব গপটানল হাটতও কো 

বলনতা। টকন্তু এাঁনক কো বলানো োেটে।’ বলল টম োনমর েীমাকৃটত গসই 
গলাকটট। 

‘গলখে গকাোে?’ 
‘এইমাত্র গেনলে। পানশর রুনম গরস্ট টেনেে।’ 
মানোেটি গচোর গটনে আহমদ মুসার পানশ বসল। পনি োকা আহমদ 

মুসার টদনক মাোটা েুটকনে বলল, ‘গলখে ও টনমর হানত গতামানক গেনি টদনত 
চাইটে। টকন্তু তুটম আমার সব কো, সব অনুনরাধ বযেণ কনর টদনেে। তাটতোো 
সম্পনকণ গকাে তেযই দাওটে।’ 

আহমদ মুসা ধীনর ধীনর উনঠ বসল। গকাে কো বলল ো। 
‘গশাে, কো ো বনল তুটম বাাঁচনব ো, তাটতোোনক বাাঁচানত পারনব ো, 

কযাোটরেনকও েে।’ 
হাটস ফুনট উঠল আহমদ মুসার গঠাাঁনট। বলল, ‘আপোরা োটক রাজ 

পটরবানরর শুোকাঙ্খী, কযাোটরে ও তাটতোোর শুোকাঙ্খী?’ 
সংনে সংনে উত্তর টদল ো মানোেটি। টকেু সমে টেনে বলল, ‘তুটম গতা 

মরনত োে। মরার আনে তাহনল গশাে। রাজ পটরবার আবার টসংহাসে টফনর 
পাক, এ বযাপানর আমানদর গকাে আগ্রহ গেই। বরং সরকার টসংহাসে টফটরনে 
গদোর োনম তাটতোো ও কযাোটরেনক হাত কনর রাজ পটরবানরর গুপ্তধে োন্ডার 
হাত করনত চাে। আমরা তা হনত গদব ো। আমরা হাত করনত চাই টবনশ্বর 
গশ্রষ্ঠতম গস গুপ্তধে োন্ডার।’ 
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‘রাজ পটরবানরর গুপ্তধে হাত করার জনন্য এত টকেুর প্রনোজে টক। 
টেিে টপ্রনন্সস কযাোটরে ও তাটতোো সানে টেনে বনস গেই গসই ধে োন্ডার?’ 

‘তাটতোোনক আমানদর প্রনোজে। কারর্ তার হানতই রনেনে রেযাল 
আংটট এবং তারই কানে রাজকীে ডাইরীও আনে। ও দু’টট আমানদর প্রনোজে।’ 

চমনক উঠল আহমদ মুসা আংটট এবং ডানেরীর কো শুনে। একটু সমে 
টেনে বলল,‘ও দু’টট টদনে টক কাজ?’ 

হাসল মানোেটি। বলল, ‘আংটটর মনধয রনেনে গুপ্তধনের েক্সা এবং 
ডানেরীনত পাওো োনব রাজ পটরবানরর গক গকাোে রনেনে তার টবস্তাটরত 
টববরর্।’ 

‘আপোরা রাজ পটরবানরর গলাকনদর চাে, ো ঐ দু’টট টজটেস চাে, আটম 
বুেনত পারটে ো।’ 

আবার হাসল মানোেটি। বলল, ‘আমরা টজটেস দু’টটও চাই, 
গলাকনদরও চাই। আমরা গুপ্তধে দখল করব, টকন্তু ওনদর বাাঁটচনে রাখনল সব টকেু 
প্রকাশ হনে পিনব। সুতরাং েখে গুপ্তধে দখল করব, তখে ওরা গকউ দুটেোনত 
োকনব ো।’ 
বনলই মানোেটি উনঠ দাাঁিাল এবং বলল, ‘এখেও সমে আনে, আমানদর 
সহনোটেতা কর। তাহনল গতামার শুধু জীবেই বাাঁচনব ো, লােবােও হনব।’ 

‘আটম চাইনলই বাাঁচনত পাটর ো, আপটে চাইনলই আমানক মারনত পানরে 
ো।’ 

‘টম এনক টেনে চল।’ বনল দরজার টদনক হাাঁটনত শুরু করল মানোেটি। 
টম গটনে দাাঁি করাল আহমদ মুসানক। গঠলনত গঠলনত টেনে চলল 

তানক। 
দরজাে দাাঁটিনে টেল চার গস্টেোেধারী। তারাও গপেনে গপেনে চলল। 
একটা প্রশস্ত কটরনডানর ওরা আহমদ মুসানক টেনে এল। 
কটরনডারটা একটা টমটটং গলনসর মত। আহমদ মুসা চারটদনক গচনে 

গদখল। টবটেন্ন টদক গেনক কনেকটট কটরনডার এনস টমনশনে প্রশস্ত এ চত্বনর। 
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উপনরর োদটট টতে তলার মত উাঁচুনত। উপনর দু’টট গলানররই বযালকটে প্রশস্ত 
কটরনডারটটর চারটদনক েুরানো। 

কটরনডানর প্রনবশ করনতই আহমদ মুসা গদখনত গপনেনে টপ্রনন্সস 
কযাোটরেনক। গদাতলার বযালকটেনত এনে বসানো হনেনে তাাঁনক। 

আহমদ মুসার রিাি জামা-কাপনির টদনক গচনে চমনক উনঠটেল 
টপ্রনন্সস কযাোটরে। ধীনর ধীনর তার মুখটট উনিে ও গবদোে আেন্ন হনে 
পনিটেল। 

মানোেটি আহমদ মুসানক বযালকটের সামনে টেনে দাাঁি করাল। 
টপ্রনন্সসনক লিয কনর টকেু বলনত োটেল মানোেটি। 

হঠাৎ তার হানতর গটটলনফাে টবপ টবপ সংনকত টদনে উঠল। 
‘মাফ করনবে ইনোর হাইনেস। গটটলনফানে কোটা বনল গেই।’ 
একটু আিানল চনল গেল মানোেটি গটটলনফানে কো বলার জনন্য। 

টমটেট খানেক পনর টফনর এল। 
‘গলখে, শফনরাটেচনক ডাক। জরুরী কল এনসনে। আমানক এখুটে 

গেনত হনব।’ 
গলখে দ্রুত চনল গেল। 
মানোেটি টপ্রনন্সনসর টদনক গচনে বলল, ‘ইনোর হাইনেস, আপোর বন্ধু 

েুবকটট এনকবানরই টেনবণাধ গবোিা। আমানদর সহনোটেতাই গস কনরটে। মৃতযুর 
জনন্য উদগ্রীব হনে উনঠনে। আপোর সামনে এবার তার মৃতুযদন্ড কােণকরী করার 
োটকই অনুটষ্ঠত হনব।’ 

একটু োমল মানোেটি। একটা গঢাক টেনল আবার শুরু করল, ‘একটা 
গশষ সুনোে।’ আপোনক টদটে ইনোর হাইনেস। আপটে তানক বনল গদখনত 
পানরে, টপ্রনন্সস তাটতোো এবং তার গসই দু’টট টজটেস গকাোে আনে গস বলুক।’ 

মানোেটি কো গশষ করনতই গলখে শফনরাটেচনক টেনে হাটজর হনলা। 
‘টমিঃ শফনরাটেচ, আমানক তািাতাটি গেনত হনে। গটটলনফাে এনসনে। 

আপটে এটদকটা গদখুে। সবই আপটে জানেে। হার হাইনেস টপ্রনন্সসনক অনুনরাধ 
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কনরটে গশষ গচষ্টা করার জনন্য। বযেণ হনল গেোনব কো আনে, গসোনব হতযা 
করনবে। োনত গস দৃষ্টাে অন্যনদর মুখ খুলনত সাহােয কনর।’ 

বনল মানোেটি টপ্রনন্সস কযাোটরেনক একটা গোট বাউ কনর গবটরনে 
গেল কটরনডার গেনক। 

শফনরাটেচ টপ্রনন্সসনক গোট একটা বাউ কনর বলল,‘ইনোর হাইনেস 
আপটে টক বলনবে, ো আমরা কাজ শুরু কনর গদব।’ 

‘টপ্রনন্সনসর টকেু বলার গেই। টতটে টেনজই গতামানদর বন্দী। বন্দী 
আনরক বন্দীনক গকাে টেনদণশ টদনত পানরে ো, অনুনরাধও েে। এখে টতটে ো 
বলনবে গসটা তাাঁর কো েে, গতামানদর কো।’ 

টপ্রনন্সস কযাোটরনের ভ্রু কুটঞ্চত হনলা আহমদ মুসার কো শুনে। অপার 
টবস্মে ফনুট উঠল তার গচানখ-মুনখ। গস োবনতই পারনে ো, রাজ পটরববানরর 
সানে সম্পকণহীে একজে টেপীটিত রিাি েুবক মৃতযুর মুনখ দাাঁটিনে রাজ 
পটরবানরর স্বানেণ এইোনব কো বলনত পানর গকমে কনর! গক এই েুবক! একজে 
এটশোনের মনধয এই গতজ! 

গকাে কো বলনত পারল ো টপ্রনন্সস। টক বলনব গস! েুবক ো বনলনে, 
গসটাই গতা সতয। 

শফনরাটেচ ক্রুদ্ধ গচানখ তাকাল আহমদ মুসার টদনক। তারপর টম এর 
টদনক তাটকনে বলল,‘গতামার আনোজে প্রস্তুত?’ 

‘হ্যাাঁ।’ বনল টম কনেক পা এটেনে এনস কটরনডানরর টঠক মােখানে 
মানুষ পটরমার্ উাঁচু গকাে টকেুর উপর েটিনে রাখা কানলা পদণা তুনল গফলল। 

গদখা গেল টবরাট একটা গবাডণ। তানত মানুষ পটরমার্ ক্রুশ আাঁকা। 
গহাঁনস উঠল শফনরাটেচ। বলল,‘ইনোর হাইনেস, এই ক্রুনশ চিানো হনব 

আপোর এই দুটবণেীত বন্ধুনক। তারপর টেশু খৃনস্টর মত কনরই গপনরক টদনে তার 
গদহনক গোঁনে গদো হনব গবানডণর সানে। তারপর কুকুর গলটলনে গদো হনব। 
কুকুরটট সাত টফট উপর পেণে লাটফনে উনঠ টশকানরর গোশত টোঁনি আেনত 
পানর।’ 



রাজচক্র  36 

 

মুহূনতণ টপ্রনন্সস কযাোটরনের গচহারা পাংশু পান্ডুর হনে গেল। মুনখ গেে 
তার এক গফাাঁটাও রি গেই। 

‘মৃতযুনক এখে গদখনত পাে শেতাে?’ আহমদ মুসানক লিয কনর বলল 
শফনরাটেচ। 

‘ো আটম গদখনত পাটে ো। তুটম টেিে গদখনত পাে?’ বলল আহমদ 
মুসা। 

আহমদ মুসার কো গশষ হনত ো হনতই শফনরাটেনচর একটা প্রচন্ড েুটষ 
টেনে পিল আহমদ মুসার মুনখ। মুখ সটরনে গেবারও সমে গপল ো গস। 

গঠাাঁট গফনট দর দর কনর রি গেনম এল। 
েুটষ টদনেই শফনরাটেচ বলল,‘গতামরা এ শেতােনক টেনে োও ক্রুনশ। 

মৃতযুনক গদখনত পানে ো, গদখনত দাও মৃতযুনক।’ 
আচােক েুটষ গখনে মাটটনত পনি টেনেটেল আহমদ মুসা। 
দু’জে গস্টেোেধারী এটেনে টেনে দু’জে দু’টদক গেনক এক হানত 

গস্টেোে ধনর, অন্য হানত আহমদ মুসানক তুনল দাাঁি কটরনে ক্রুশ গবানডণর টদনক 
টেনে চলল। 

অন্য দুই গস্টেোেধারী এবং গলখে, টম এবং শফনরাটেচ সবাই ক্রুশ 
গবানডণর সামনে একটু দূনর দাাঁটিনে। তানদর গচানখ-মুনখ উৎসনবর আনমজ। 

টপ্রনন্সস কযাোটরনের গচাখ দু’টট োোবিা হনে গেনে। উনিে-আতংনক 
তার গঠাাঁট দু’টট কাাঁপনত শুরু কনরনে। এর মনধযও তার মনে অপার টবস্মে, োর 
পটরর্টতর কো গেনব গস  উনিে-আতংনক মনর োনে, তার মুনখ-নচানখ টকন্তু 
েনের গলশ মাত্র গেই। গক এই অদ্ভুত েুবক! 

দু’জে গস্টেোেধারী আহমদ মুসার গদহনক ক্রুশ গবানডণর সানে গশাঁনট 
গদবার জনন্য তার সামনে দাাঁটিনে গস্টেোে দুই হাাঁটুর মােখানে গচনপ গরনখ ক্রুশ 
গবানডণর লনক আহমদ মুসার হাত-পানক আটকানত োটেল। 

ক্রুশ গবানডণ গঠশ গদোর সমে আহমদ মুসার গদহ হঠাৎ ট্প্রং-এর মত 
টেটনক গসাজা হনে দাাঁিাল। তার সামনে দাাঁিানো তার উপর েুাঁনক পিা দু’জে 
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টেটনক পনি গেল। তারা পনি োবার আনেই তানদর একজনের গস্টেোে তুনল 
টেনে আহমদ মুসা টিোর গচনপ অধণচন্দ্রাকানর েুটরনে টেল সামনে। 

সামনে দাাঁিানো ওরা চারজে গচানখর পলনক লাশ পনি গেল। 
আহমদ মুসার সামনে পনি োওো দু’জে উনঠ েুনট পালাটেল। ওরাও 

গস্টেোনের গখারানক পটরর্ত হনলা। 
আহমদ মুসা তাকাল টপ্রনন্সনসর টদনক। গদখল গস উনঠ দাাঁটিনেনে গচোর 

গেনক। তার গচানখ-মুনখ উনিে, টবস্মে, উনত্তজো টঠকনর পিনে। 
আহমদ মুসা চারটদক তাটকনে গদাতলাে উঠটার গকাে পে গদখনত গপল 

ো। 
আহমদ মুসানক এ কটরনডানর আো হনেটেল েূেেণস্থ গকাে কি গেনক। 

আনের টদে টপ্রনন্সস কযাোটরনের কনি তানক টেনে োওো হে অনেক ের, দরজা 
ও কটরনডার েুটরনে। 

আবার আহমদ মুসা তাকাল টপ্রনন্সস কযাোটরনের টদনক। 
তাটকনেই আহমদদ মুসা টেনজর গদহটানক এক পানশ গমনের উপর েুনি 

টদল। আর সংনে সংনেই একটা গুলী ক্রুশ গবাডণনক এনস টবদ্ধ করল। আহমদ 
মুসা সনর ো দাাঁিানল গুলীটা তার মাো গুনিা কনর টদত। 

আহমদ মুসা মাটটনত পনিই শরীরটানক েটিনে ক্রুশ গবানডণর আিানল 
টেনে গেল। 

ওটদক গেনক আরও কনেকটট গুলী বষণর্ হনলা। সবগুনলা এনস আোত 
করনলা ক্রুশ গবাডণনক। 

আহমদ মুসা টপ্রনন্সস কযাোটরনের টদনক টিতীেবার তাটকনেই গদখনত 
গপনেটেল, একজে গলাক টরেলবার বাটেনে েনরর গেতর গেনক বযালকটেনত 
টপ্রনন্সস কযাোটরনের গপেনে এনস দাাঁটিনেনে। 

আহমদ মুসা ক্রুশ গবানডণর পাশ টদনে উাঁটক টদল বযালনকাটের টদনক। 
গদখল, টরেলবারধারী গলাকটট টপ্রনন্সস কযাোটরেনক সামনে গরনখ আহমদ মুসার 
গখাাঁজ করনে। 

আহমদ মুসা মুখ গবর করনতই গলাকটট টরেলবার েুটরনে গুলী করল। 
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আহমদ মুসা মাো সটরনে টেনেটেল। গুলীটা ক্রুশ গবানডণর পাশ গোঁনষ 
চনল গেল। অবযেণ টেশাো। 

বযালনকাটে গেনক গলাকটট ককণশ কনন্ঠ বনল উঠল, ‘গবটরনে এস আিাল 
গেনক অস্ত্র গফনল টদনে। ো হনল গুলী করব টপ্রনন্সসনক। গবটরনে এনস ৫ গোোর 
মনধয।’ 

‘টপ্রনন্সসনক গুলী করার িমতা গতামার গেই।’ 
এ সমে গপেনে গকাোও অনেকগুনলা পানের শব্দ হনলা। 
আহমদ মুসা দ্রুত ক্রুশ গবাডণটট গঠনল টপ্রনন্সস কযাোটরে এবং 

টরেলবারধারী গলাকটট পটিনমর গে বযালনকাটেনত দাাঁটিনে রনেনে, তার টেনচ 
চনল গেল এবং গবানডণর আিানল ওাঁত গপনত বসল। 

গসখাে গেনক পূবণ টদনকর কটরনডার আহমদ মুসা গদখনত পানে। পটিম 
টদনকর কটরনডারটট একদম তার বাম হানতর পানশই। দটির্ টদনকর 
কটরনডারটটও তার গচানখর সামনে। উত্তর পানশ  গকাে কটরনডার গেই। 

পুব টদনকর কটরনডার টদনে োরা েুনট আসটেল তারা প্রাে কটরনডানরর 
মুনখ এনস পনিটেল। বযালনকাটে গেনক গসই গলাকটট টচৎকার কনর উঠল, 
‘সাবধাে এটদনক গবানডণর আিানল লুটকনে আনে শত্রু।’ 

ওটদনক পানের শব্দ গেনম গেল। তার বদনল েুনট এল গুলী বৃটষ্ট। 
অটধকাংশ গুলী এনস টবদ্ধ করল ক্রুশ গবাডণ। 
ক্রুশ গবাডণটট আসনল গকাে বি গেনটর দরজা। গদি ইটঞ্চ পুরু কানঠর 

পািার এক পানশ ইস্পানতর গলট বসানো। 
অবযাহত গুলী বৃটষ্টর মুনখ  আহমদ মুসা কটরনডারটটর টদনক গস্টেোে 

তাক করনত পারটেল ো। এ সমে পটিমটদনকর কটরনডানরও েুনট আসা পানের 
শব্দ শুেনত গপল আহমদ মুসা। প্রমাদ গুর্ল আহমদ মুসা। 

পটিম কটরনডার টদনে োরা আসনে তানদর গুলীর মুনখ পনি োনব গস। 
ওনদরনকও টানেণট করা োনব ো এখাে গেনক। ওনদর গঠকানত গেনল পুব টদক 
গেনক ওরা এটেনে আসনব, আবার পুব টদনক েজর টদনল পটিম টদনকর ওরা 
তানক টানেণট করার সুনোে গপনে োনব। সবনচনে বি কো ক্রুশ গবানডণর আিাল 
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গেনক গবর হবার তার গকাে সুনোে গেই। এই অবস্থাে দটির্ টদনকর কটরনডার 
টদনে েটদ গকউ প্রনবশ কনর, তাহনল গস সরাসটর তানদর গুলীর মুনখ পনি োনব। 

আহমদ মুসা দ্রুত চারটদনক তাকাল। গপেনেই গদোনল একটা দরজা। 
টকন্তু বন্ধ। মুহূনতণ টসদ্ধাে টেনে টেল আহমদ মুসা। 

ক্রুশ গবানডণর কোর টেনে আহমদ মুসা দ্রুত দটির্ টদনকর কটরনডানরর 
টদনক েুটল। 

গপেনে গুলী েুনট এল পুব টদক গেনক। তারপর পটিম টদক গেনকও। 
গবানডণ আোত করা োিাও আহমদদ মুসার দু’পাশ টদনে ব্রটষ্টর মত গুলী 

গবটরনে োটেল। 
আহমদ মুসা বুেল ওরা গুলী করনত করনত েুনট আসনে। 
আহমদ মমুসা কটরনডানর প্রনবশ কনর েুটল কটরনডার টদনে। অল্প 

োওোর পরই গস গদখল, কটরনডানরর দু’পাশ গেনক দু’টট টসাঁটি উপনর উনঠ 
গেনে। আর টসাঁটি দু’টটর পাশ টদনে কটরনডারটট দু’োে হনে একটা পটিনম, 
অন্যটা পুবটদনক চনল গেনে। 

আহমদ মুসা গকাে টদনকই এগুনলা ো। 
পটিমমুখী কটরনডানরর মুনখ গস্টেোে বাটেনে গদোনলর আিানল শুনে 

পিল। শত্রুনক টবভ্রাটেনত গফনল গমাকাটবলা করার এনক একটা উপেুি জােো 
বনল আহমদ মুসা মনে করল।  

আহমদ মুসা বুেল ওরা কটরনডানর প্রনবশ কনরনে। ওরা গুলী বৃটষ্ট 
োমােটে। আহমদ মুসা ক্রুশ গবাডণটট টসাঁটি বরাবর গফনল গরনখ গদোনলর আিানল 
পটজশে টেনেটেল। উনেশ্য ওনদর ধারর্া গদো গে আহমদ মুসা উপনরর টদনক 
পাটলনেনে। এইোনব ওনদর গসখানে োমনত বাধয করা। স্বাোটবকোনবই তখে 
তানদর সামনের টদনক গুলী বষণর্ বন্ধ হনে োনব। 

ওনদর প্রটতটট পদনিনপর প্রটত উৎকর্ণ আহমদ মুসা গস্টেোনের টিোনর 
হাত গরনখ অনপিা করনে। 
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আহমদ মুসার পটরকল্পো সফল হনলা। সটতযই ওরা টসাঁটি বরাবর এনস 
মুহূনতণর জনন্য গেনম গেল। টবটেন্ন টদনক োবার জনন্য োে হবার সমে তানদর 
গুলী বষণর্ও মুহূনতণর জনন্য গেনম টেনেটেল। 

এমে একটা মুহূনতণরই অনপিা করটেল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা গদোনলর আিাল গেনক গবটরনে এল টিোনর হাত গরনখ। 

তারপর টিোর গচনপ গস্টেোে েুটরনে টেল অধণচন্দ্রাকানর। 
ওরা েুনট এনসটেল পাাঁচজে। পাাঁচজেই লাশ হনে পনি গেল। 
আহমদ মুসা পা পা কনর চত্ববনরর প্রানে টফনর এল আবার। গদখল, 

টপ্রনন্সস কযাোটরে আনের মতই গচোনর বনস আনে। একা। 
টবটস্মত হনলা আহমদ মুসা। টপ্রনন্সস একা গকে? দু’পা এগুনলা গস 

কযাোটরনের টদনক। 
টঠক এ সমনেই টপ্রনন্সস কযাোটরে তার তজণেী তুনল ধরল। তার গচানখ-

মুনখ উনিে। 
আহমদ মুসা েূত গদখার মতই চমনক উনঠ গমনের উপর োাঁটপনে পনি 

শরীরটানক গুটটনে টেনে বনলর মত দ্রুত েটিনে চলল পুনবর কটরনডানরর টদনক। 
আহমদ মুসা মাটটনত োাঁটপনে পিার সংনে সংনেই তার মাোর উপর 

টদনে একটা টরেলবানরর গুলী চনল গেল। 
এরপর আরও গুলী তানক ফনলা করল। টকন্তু আহমদ মুসা তীব্র েটতর 

বনলর মত েটিনে পুনব কটরনডানর ঢুনক গেল। 
কটরনডার লনিয তখেও গুলী আসটেল। 
আহমদ মুসা কটরনডার গেনক একটা গস্টেোে কুটিনে টেনে উনঠ 

দাাঁিাল।  
পটিনমর কটরনডার গেনক গুলীর আওোজ শুেল আহমদ মুসা। গসই 

সানে শুেল গবশ টকেু পানের শব্দ। এ কটরনডার লনিযই গুলী আসনে। 
আহমদ মুসা টপ্রনন্সস কযাোটরনের কানে গপ াঁো এবং তানক উদ্ধানরর 

টচো বাদ টদল। 
গস েুটল গবরুবার জনন্য কটরনডার ধনর পুব টদনক। 
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সামনে টেনেই উত্তর-দটির্ একটা কটরনডার গপনে গেল আহমদ মুসা। 
গদখল, কটরনডারটট টদনে দটির্ টদক গেনক েুনট আসনে একজে। 

এনকবানর তার মুনখামুটখ হনে পনিটেল আহমদ মুসা। তার তজণটে 
টিোনর প্রস্তুত টেল। তজণটে টিোনর গচনপ ধরনতই এক োক গুলী টেনে টেনর ধরল 
গলাকটটনক। 

গলাকটটর গদহ দটির্ টদনক টেটনক পনি গেল। 
আহমদ মুসা অনুেব করল, এ কটরনডানর অনপিাকৃত ঠান্ডা বাতাস। 

দটিে টদক গেনক আসনে। বুেল আহমদ মুসা, গেটটা দটির্ টদনক এবং কানেই 
হওোর সম্ভাবো গবটশ। 

আহমদ মুসা লাফ টদনে লাশটট টডটেনে েুটল দটির্ টদনক। 
টকেুদূর এটেনেই একটা কনির বি দরজাে টেনে গশস হনলা 

কটরনডারটট।  
দরজাটট গখালা। 
গপেনে কটরনডানরর ওপ্রাে গেনক গস্টেোনের ব্রাশ ফাোনরর শব্দ গস 

শুেনত গপল। 
আহমদ মুসা দ্রুত েনর প্রনবশ কনর দরজা বন্ধ কনর টদল। 
গদখল, গসাজা সামনেই েনরর টবপরীত টদনক আনরকটা বি দরজা। 

দরজার উপনরর টদকটা জাোলা। গখালা। দরজা বন্ধ। 
দরজা খুনল আহমদ মুসা গদখল, সামনে একটা গোট চত্বর। তারপনরই 

বাইনর গবরুবার গেট। 
আহমদ মুসা গস্টেোেটট েনর গফনল টদনে হানতর গ্লােসটট খুনল পনকনট 

গফনল গবটরনে এল গেট টদনে। তারপর েুটল পাবটলক কল অটফনসর সন্ধানে। 
বাটিটার পানশই গমানির উপর গপনেনেল একটা পাবটলক গটটলনফাে 

বুে। 
গটটলনফাে করল রুশ রােদূত টমখাইল পানেনলর কানে। গপনে গেল 

তানক। বলল, ‘গজাোে অব আকণ অযানেটেউ-এর ৭১ েম্বর বাটিনত এই মুহূতণ 
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পেণে টপ্রনন্সস কযাোটরে বন্দী আনেে। অটবলনম্ব বাটিটট সাচণ করনত পারনল 
টপ্রনন্সস কযাোটরেনক উদ্ধার করা গেনত পানর।’ 

‘তুটম গকাোে?’ 
‘বাটিটার পাশ গেনক গটটলনফাে করটে। আমানক আটনক গরনখটেল 

গসখানে। আটম গবরুনত গপনরটে।’ 
‘টপ্রনন্সস টঠক আনেে?’ 
‘োল আনেে।’ 
‘ওনক পুটলশনক জাটেনে আটম এখুটে আসটে।’ 
আহমদ মুসা গটটলনফাে গরনখ টপ্রনন্সস কযাোটরেনক বন্দী কনর রাখা 

গসই বাটিটার সামনে এনস একটু আিানল দাাঁটিনে অনপিা করনত লােল। 
ওটদনক োরা আহমদ মুসানক তািা কনর এনসটেল গেট পেণে, তারা 

টফনর গেল টপ্রনন্সস কযাোটরে গেখানে বনসটেল গসই বযালনকাটের সামনে। 
তানদর মনধয একজে বযালনকাটেনত টরেলবার হানত টপ্রনন্সস কযাোটরনের পানশ 
দাাঁিানো গলাকটটর টদনক গচনে বলল, ‘টমিঃ উটস্তেে, শেতােটা পাটলনেনে।’ 

‘খবরটা বলনত লজ্জা করনে ো? গতামরা কনেক ডজে মানুষ তানক 
আটকানত পারনল ো, মারনতও পারনল ো।’ বলল উটস্তেে। 

গকাে কো বলনত পারনলা ো টেনচ দাাঁিানো গলাকটা। টেরুত্তর গলাকটট 
মাো েত করল। 

‘কতজে মারা গেনে আমানদর?’ 
‘এোর জে স্যার।’ 
‘োও এখে আন্ডার গ্রাউন্ড পযানসনজ জমানেত হও।’ 
বনল টপ্রনন্সস কযাোটরনের টদনক গচনে একটা গোট বাউ কনর বলল, 

‘চলুে মহামান্য টপ্রনন্সস। গলাকটট বি এক টক্রটমোল। টেিে গকাে বি েযাং-এর 
সদস্য। আপোনক পর্বন্দী কনর টাকা আদাে ওনদর লিয। আমরা গচষ্টা 
কনরটেলাম, টপ্রনন্সস তাটতোো ওনদর কবনল পনিনে টক ো তা জােনত।’ 

টপ্রনন্সস কযাোটরে উনঠ দাাঁিাল। মনে মনে হাসল তার কাটহেী সাজানোর 
বহর গদনখ। বলল মনে মনে, োরা টাকার গলানে টকেু কনর, তারা টাকার গচনে 
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জীবেনক বি কনর গদনখ। সুতরাং তারা এক পানশ টাকা, অন্যপানশ জীবে 
োকনল জীবেনকই গবনে গেে। টকন্তু গলাকটট গতা তা গেেটে। জীবে টদনত গস 
রাজী হনেটেল, তবু গকাে কোই গস প্রকাশ করনত রাজী হেটে। তার রিাি 
গদহটা প্রমার্ কনরনে টক অকেয টেেণাতে গস  সহ্য কনরনে। টাকার জনন্য গকউ 
এত কষ্ট সহ্য কনর ো, বরং টাকার টবটেমনে গস টেেণাতে গেনক বাাঁচনত চাে, 
কোও প্রকাশ কনর গদে বাাঁচার জনন্য।’ 

টপ্রনন্সস হাাঁটনত হাাঁটনত আরও োবল, গলাকটটর সানে তার আরও োল 
বযবহার করা উটচত টেল। বলা উটচত টেল তার জাো অনেক কো। টেিে গলাকটট 
তানক সাহােয করনতই এনসটেল। এনদরও সনন্দহ এবং গলাকটটর কোে 
পটরষ্কার হনে গেনে, তাটতোো সম্পনকণ সব তেয গস জানে। 

খুবই আপনসাস হনলা টপ্রনন্সস কযাোটরনের গলাকটটনক পুনরাপুটর টবশ্বাস 
করনত ো পারার জনন্য। 

টকন্তু আবার োবল, তার গদাষ টক! একজে এটশোে রুশ টপ্রনন্সসনদর 
সাহােয করনত আসনব, একো গতা স্বাোটবক েে। 

আসনল গক গলাকটট! গেই গহাক গস অসাধারর্। এমে গলানকর মুনখামুটখ 
গস জীবনে হেটে। শুধু এোরজে গলাকনক গমনর পালানত গপনরনে বনল েে, 
একজে রুশ টপ্রনন্সনসর সানে তার কো বলার সমে ঋজুতা তার মনধয গদখা 
গেনে। গসটাও কযাোটরনের কানে েতুে। 

আেমো হনে কযাোটরনের চলা ধীর হনে পনিটেল। 
‘মহামান্য টপ্রনন্সস একটু দ্রুত চলনত হনব, আমানদর তািা আনে।’ 
বলল উটস্তেে। 
‘আপোরা বলনেে, আপোরা আমানদর সাহােয করার জনন্যই সবটকেু 

করনেে। টকন্তু আমরা গতা এই খুনোখুটে চাইটে। চাই ো।’ 
উটস্তেনের কটঠে গঠাাঁনট একটা ক্রুর হাটস ফনুট উঠল। বলল, ‘প্রনোজনেই 

এসব হনে। আমরা গতা শত্রুর কানে আত্মসমপণর্ করনত পাটর ো, আপোনক 
তানদর হানত গতা তুনল টদনত পাটর ো।’ 
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‘টকন্তু গলাকটটনক গতা আপোরাই ধনর এনেটেনলে, গস গতা চিাও হনত 
আনসটে!’ 

‘মযাডাম টপ্রনন্সস, মাফ করনবে। আপোর এসব প্রনশ্নর জবাব গদোর 
দাটেত্ব আমার েে।’ 

বনল দ্রুত চলার জনন্য টপ্রনন্সস কযাোটরেনক আবার তািা টদল উটস্তেে। 
 
 
 
রুশ রােদতূ পানেনলর ফযাটমটল ড্রইং রুনম আহমদ মুসা দুই হাত েটিনে 

গসাফাে ো এটলনে বনস। জীবে একটা হতাশা খচ খচ করনে তার অেনর। 
প্রাে মুনঠার মনধয গপনেও টপ্রনন্সস কযাোটরেনক গস উদ্ধার করনত 

পারনলা ো। তাাঁনক গরনখই তানক পাটলনে আসনত হনলা। 
আহমদ মুসা গটটলনফাে করার ৫ টমটেনটর মনধযই একটা অগ্রবতণী পুটলশ 

দল গসখানে গপ াঁনেটেল। তারা টেনর গফনলটেল বাটিটটনক। সাত টমটেনটর মনধয 
রােদতূ পানেল গসখানে গপ াঁনে। আরও পুটলশও গপ াঁনেটেল। 

টকন্তু বাটিনত টকেুই পাওো োেটে। পাওো টেনেটেল শুধু এোরটট লাশ। 
টপ্রনন্সস কযাোটরে গে েনর টেল, গস েনরও আহমদ মুসা তানদর টেনে 

টেনেটেল। গস েনর তার বযবহােণ টজটেসপত্র ও কাপিাটদ পাওো গেনে। গস সনব 
তাাঁর টফংোরটপ্রন্টও পাওো গেনে।  

আহমদ মুসারা গপ াঁোর আনেই ওরা পাটলনেনে টপ্রনন্সসনক টেনে। 
পালাবার পেও খুাঁনজ পাওো গেনে। বাটির আন্ডার গ্রাউন্ড গলার গেনক একটা 
টানেল বাইনর গবটরনে গেনে। গস পনেই তারা পাটলনেনে। 

আহমদ মুসার সামনে অন্ধকার। গকাে পনে এগুনব তার গকাে ইংটেত 
তার কানে গেই। এমেটক টপ্রনন্সসনক টকডন্যাপকারী ঐ গলাকনদর দনলর বা 
গ্রুনপর োম-পটরচে পেণে জাো হেটে। 

আহমদ মুসার গচনেও হতাশ গবশী রুশ রােদূত পানেল। খবরটট 
মনিানক জাোবার পর গস েোেক বকুটে গখনেনে গসখাে গেনক। পানেলই গডনক 
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এনেনে আহমদ মুসানক সামনে এগুবার  গকাে পে গবর করা োে টকো তা 
আনলাচোর জনন্য। 

পানেলও হাত কপানল গরনখ ো এটলনে টদনেটেল গসাফাে। 
একসমে গস গসাজা হনে বনস বলল, ‘গতামানক গমাবারকবাদ ইেংমযাে, 

তুটম টপ্রনন্সনসর কানে গপ াঁেনত গপনরটেনল এবং তানক উদ্ধানরর গচষ্টাও কনরে। 
এখে টক করা োে, ঐ ধরনের সুনোে আবার টক কনর সৃটষ্ট করা োে?’ 

আহমদ মুসাও গসাজা হনে বসল। বলল, ‘ওাঁনক োরা টকডন্যাপ কনরনে 
তারা রাটশোে। আপোনদর গোনেন্দা টবোে তাাঁনক খুাঁনজ পাওোর বযাপানর 
আমার মনে হে সবনচনে গুরুত্বপূর্ণ েূটমকা পালে করনত পানর।’ 

‘হ্যাাঁ তার পানর। টকন্তু এখেও টকেুই পানরটে।’ 
‘ফ্রানন্স টবনশষ কনর পযাটরনস রুশ কমুযটেটটর গখাাঁজ খবর গতা আপোরা 

অবশ্যই রানখে?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘কমুযটেস্ট সরকানরর আমনল এটা রুশ দূতাবানসর একটা প্রধাে দাটেত্ব 

টেল। টকন্তু এখে ঐোনব গখাাঁজ-খবর রাখা হে ো।’ 
একটু োমল। গেনমই আবার শুরু করল রােদতূ পানেল, ‘তনব একটা 

গোোনোনের বযবস্থা সবার সানেই আনে। তারাও দূতাবানস আনস। আমরাও 
তানদর আমন্ত্রনর্ তানদর আনোজে-অনুষ্ঠানে টেনে োটক।’ 

‘এসব আনোজে ও আনোজকনদর ফনটা এযালবাম আপোরা সংরির্ 
কনরে ো?’ 

 ‘হ্যাাঁ, টকেু টকেু আমরা কটর। গদখনত চাও এযালবাম?’ 
‘গদখানল বাটধত হনবা।’ 
‘অল রাইট’ বনল রােদতূ পানেল গটটলনফাে তুনল টেল হানত। ডাোল 

করল। বলল, ‘ওলো মা, আমার কম্পুযটানর গদখ পযাটরনসর রুশ কমুযটেটটর 
একটা ফাইল আনে। ফাইনলর একটা টপ্রন্ট টেনে এস গতা মা।’ 

‘এত বি ফাইনলর গকে দরকার পিল? গতামার সানে ওখানে গক 
আব্বা?’ ওপার গেনক বলল তার গমনে ওলো।  

‘গকে গতামানদর গসই গসটেোর, এটশোে ইেংমযাে।’ 
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‘ও, োইস, আসটে আব্বা।’ 
ক’টমটেনটর মনধযই ওলো এনস প্রনবশ করল ড্রইং রুনম। 
প্রনবশ কনরই আহমদ মুসানক লিয কনর বলল, ‘টমিঃ আব্দুিাহ, 

আপোনক অটেেন্দে। আমানদর গোনেন্দা টবোে ও ফরাটস পুটলশ ো করনত 
পানরটে, আপটে তাই গপনরনেে। টপ্রনন্সস উদ্ধার হেটে বনট, টকন্তু জাো গেল টতটে 
টক অবস্থাে আনেে।’ 

‘ওনেলকাম টমস ওলো। উদ্ধার আসল কাজ, গসটাই গতা হেটে।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘তাাঁর কানে গপ াঁেনত পারা, তার অবস্থার কো জাো, এটাও গোট খবর 
েে।’ 

মুহূনতণর জনন্য োমল ওলো। আবার শুরু করল। ‘আপোর শরীর এখে 
গকমে? মুনখর আহত জােো সম্পূর্ণ সানরটে গদখটে।’ 

‘টকেু অসুটবধা আনে। টকন্তু আটম সুস্থ।’ 
‘মা, ফাইলটা দাও’ আহমদ মুসার টদনক ইংটেত কনর বলল রােদতূ।  
আহমদ মুসা ফাইলটট ওলোর হাত গেনক টেল। ফাইনল মনোনোে টদল 

আহমদ মুসা। 
‘আসটে আব্বা, আসটে টমিঃ আব্দুিাহ’ বনল ের গেনক দ্রুত গবটরনে গেল 

ওলো। 
ফাইনল অনেক ফনটা। গকােটট গ্রুপ, গকােটট টসংনেল। ফনটার 

কযাপশনে প্রনতযনকর পটরচে গলখা আনে। 
আহমদ মুসা শুধু ফনটাগুনলার  উপর গচাখ বুটলনে চলল। দরকার হনল 

কযাপশে গদনখ গেো োনব। 
দু’গটা ফাইল। প্রেমটটনত পযাটরনসর রুশ কমুযটেটটর গলাকনদর োো 

অনুষ্ঠাে আনোজনের েটব। আর টিতীে ফাইনল রনেনে দূতাবাস কমণকতণা-
কমণচারীনদর েটব ও তানদর পটরচে। 

প্রেম ফাইনল সনন্দহ করারর মত কাউনকই গপল ো। হানত তুনল টেল 
টিতীে ফাইল-দূতাবাস কমকতণা সটচত্র ডটসোর। 
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‘ও ফাইনল টকেু গপনল ো, ো? তাহনল টক্রটমোলরা আরও অপটরটচত 
গকউ।’ 

আহমদ মুসা দূতাবাস কমণকতণা-কমণচারীনদর ফনটা ডটসোরটা বন্ধ কনর 
টটপনের 
উপর রাখনত োটেল। রােদতূ পানেল বলল, ‘ডটসোরটা গদখ। আমানদর 
সবাইনক গতা গচেো। গচো োকনল উপকার হনত পানর গতামার আমানদর 
সকনলরই।’ 

আহমদ মুসা আবার হানত তুনল টেল ফনটা ডটসোরটা। 
রােদতূ পানেল একটা খবনরর কােনজর পাতাে মনোনোে টদনেটেল। 

আর আহমদ মুসা এনকর পর এক  পাতা উটটনে গদনখ োটেল ডটসোরটা। 
হঠাৎ একটা ফনটার উপর গচাখ পিনতই েূত গদখার মত চমনক উঠল 

আহমদ মুসা। আবার চট কনর তাকাল রােদতূ পানেনলর টদনক। গদখল, তার 
গচাখ দু’টট কােনজ টেবদ্ধ। 

আহমদ মুসা েটবটটর পানশর পটরটচটত পিল। পনি আনরক দফা চমনক 
উঠল গস। মানোেটি ফ্রানন্সর রুশ দূতাবানসর গকটজটব প্রধাে? 

েটবটট মানোেটির। টপ্রনন্সস কযাোটরেনক োরা বন্দী কনর গরনখনে, 
মানোেটি তানদরই একজে। আহমদ মুসানক কযাোটরনের বন্দীখাোে 
ইন্টানরানেট কনরনে, টেেণাতে কনরনে এই মানোেটিই। 

গোটা গদনহ একটা শীতল গরাত বনে গেল আহমদ মুসার। গোটা 
দূতাবাস টক টপ্রনন্সস কযাোটরনের টকডন্যানপর সানে জটিত? রােদতূ পানেল টক 
তার সানে অটেেে করনেে? গখলনেে টক টতটে আহমদ মুসার সানে? এই গখলা, 
এই অটেেনের উনেশ্য টক? এই আশংকার পানশই আবার োবল গস, সরকানরর 
মনধযও সরকার োনক। হনত পানর, মানোেটি এবং তার সােীরা দূতাবানসর 
অবস্থাে গেনক সম্পূর্ণ টেন্ন ধারাে কাজ কনর োনে। 

টকন্তু গকােটা সটতয তা এই মুহূনতণ বলা কটঠে। কূটেীটতকনদরনক টেখুাঁত 
অটেেেও জােনত হে। সুতরাং হঠাৎ কনর তানদর স্বরূপ সন্ধাে  মুশটকল। 
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‘টক োবে তুটম? মনে হনে তুটম টবমূঢ় হনে পনঢ়ে।’ বলল রােদূত 
পানেল। 

আহমদ মুসা হাসার গচষ্টা করল। বলল, ‘টঠকই বনলনেে। চারটদনক 
অন্ধকার গদখটে। বুেনত পারটে ো গকাে পনে এগুব।’ 

‘আমারও গতা একই অবস্থা। টকন্তু এ টেনে গতা গেংনে পিার দরকার 
গেই।’ 

‘আপোনদর এখােকার গোনেন্দা দফতনর টক এ এলাকার 
টক্রটমোলনদর গকাে তাটলকা আনে?’ 

‘আনে। টকন্তু তা টদনে টক হনব? কাউনক সনন্দহ করনল ো তার সন্ধাে 
করনব েটবনত। টপ্রনন্সস কযাোটরনের টকডন্যাপকারী োনদর তুটম গদনখে, তানদর 
সন্ধাে করনত চাে?’ 

আহমদ মুসা মুহূতণ োবল। তারপর বলল, ‘ওরা আপোর এযালবানম 
োকনব ো।’ 

ভ্রু-কুটঞ্চত করল রােদতূ পানেল। প্রশ্ন করল, ‘তার অেণ?’ 
“অেণ হনলা, আপটে গদনখনেে টকডন্যাপকারীনদর সবগুনলা লাশ রুশ। 

এর অেণ টপ্রনন্সস কযাোটরেনক টকডন্যাপ করার সানে রুশনদর গকাে গ্রুপ জটিত। 
তানদর ফনটা টেিে আপোর এযালবানম োকনব ো। টেিে আপোরা রীটত 
টহসানব ফরাটস ও প্রটতপি ও অপরাধীনদর উপরই শুধু গচাখ রানখে।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘টঠক বনলে। টকন্তু টপ্রনন্সস কযাোটরনের টকডন্যানপর সানে শুধু রুশরা 
জটিত োকনল ফরাটস টক্রটমোলনদর েটব গদখনত চাে গকে?’ 

‘টক্রটমোলরা অনেক সমে সাহােযও কনর।’ 
টক্রটমোলনদর ফনটা ফাইল গদখল আহমদ মুসা। আসনল ফনটা গদখা 

েে, টক্রটমোল এটরোর গলানকশাে সম্পনকণ একটা আইটডো গেোই তার 
উনেশ্য। আহমদ মুসার টবশ্বাস, টপ্রনন্সস কযাোটরেনক েটদ পযাটরনস রাখা হনে 
োনক, তাহনল অপরাধ জেনতর গকাে বলনের প্রশ্রনেই তানক রাখা হনব। 
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কযাোটরনের কানে গপ াঁোর টবশ্বস্ততম সূত্র তার কানে এখে মানোেটি। আহমদ 
মুসা গেখানে গপ াঁেনব গসই সম্পনকণ আোম একটা ধারর্া গপনত চাে। 

মানোেটির কো মনে হনতই আহমদ মুসার মনে আনরকটা প্রনশ্নর সৃটষ্ট 
হনলা।  টপ্রনন্সস কযাোটরনের টকডন্যানপর সানে মানোেটির জটিত োকার 
বযাপার েটদ রােদতূ পানেল জােনতে টকংবা টতটে টেনজও জটিত োনকে েটোর 
সানে, তাহনল এমে অটেেে টক সম্ভব? আহমদ মুসার অেনেণদী গচানখও টমিঃ 
পানেনলর গকাে অস্বাোটবকতা তার  গচাখ-মুখ গেনক ধরা পিনে ো। 

পুেরাে আনের টচোই আহমদ মুসার মনে আবার টফনর এল, 
কূটেীটতকরা চলটচ্চনত্রর অটেনেতানদর গচনেও টসটরোসস অটেনেতা হনে োনক। 
আহমদ মুসানকও অটেেে করনত হনব। রােদতূ পানেনলর বাসাে ো এনল গতা 
মানোেটির পটরচে ও টঠকাো জাো গেত ো। মানোেটি আহমদ মুসার কানে 
এখে সবনচনে মূলযবাে বযটি। 

আহমদ মুসার মে চঞ্চল হনে উঠল। মানোেটির বাসা গকাোে? ওর 
উপর গচাখ রাখনলই টেটিত কযাোটরনের কানে গপ াঁো োনব। 

‘অনুমটত টদে, আটম উঠনত চাই।’ একটু সমে টেনে আহমদ মুসাই 
আবার বলল। 

‘তাহনল টক টঠক হনলা? টক োবে তুটম এখে?’ বলল রােদূত পানেল। 
‘টচো করটে। আপোর গোনেন্দা টবোে আজনকর েটোর সূত্র ধনর টক 

করনে গসটাও গদখুে।’ উঠনত উঠনত বলল আহমদ মুসা। তার তীক্ষ্ণ দৃটষ্ট রােদতূ 
পানেনলর গচানখর উপর টেবদ্ধ। প্রটতটক্রোর প্রকৃটত খুাঁটটনে খুাঁটটনে গদখনত চাে 
আহমদ মুসা। 

‘মানোেটিনদর সানে কো বনলটে। তারা গচষ্টা করনে, টকন্তু আটম 
আশাবাদী েই।’ 

‘টকন্তু আমার মনত আশাবাদী গবশী হবার কো। রুশ টক্রটমোলনদর 
সম্পনকণ সবটকেুই গকটজটব’র জাোর কো।’ 

‘রুশরা জটিত োকার বযাপারটা এই প্রেম জাো গেল। এখে এ 
টবষেটানক তারা টসটরোসটল গদখনব। তবু আটম খুব আশাবাদী েই।’ 
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‘কারর্?’ 
একটা গঢাক টেলল রােদতূ পানেল। বলল, ‘তুটম গে গকটজটব’গক গচে, 

গস গকটজটব এখে গেই। এখে আমরা অনফেটসে েই, টডনফেটসে। গকাে টমশে 
ো োকনল এমে টডনফেটসে হনে পিনত হে।’ 

‘টঠকই বনলনেে।’ বনল আহমদ মুসা হ্যান্ডনশনকর জনন্য হাত বািাল 
পানেনলর টদনক। 

আহমদ মুসা রােদতূ পানেনলর বাটি গেনক গবটরনে আসনত আসনত 
োবল, পানেনলর গশষ কোটা একটা সনতযর প্রকাশ, ো গিানের টবনফারর্! 
গিানের টবনফারর্ হনল গস এবং মানোেটি এক পনির গলাক  হনত পানর। 

 
 
 
রােদতূ পানেনলর বাটি গেনক গবটরনে এনস আহমদ মুসা খুবই 

একাটকত্ব গবাধ করটেল। গস টেটিত হনেটেল, রােদতূ পানেনলর গকাে কোর 
উপর টবশ্বাস করা তার টঠক হনব ো। মানোেটি এবং পানেল গে আলাদা তা 
প্রমার্ ো হওো পেণে টবশ্বাস করা োনব ো। 

মানেেটির উপর গচাখ রাখটেল  আহমদ মুসা। 
গসটদে গমে ো চাইনতই পাটে। 
রুশ দূতাবানসর টবপরীত টদনকর কার পানকণ তার োটিনত বনস আহমদ 

মুসা গদখল, মানোেটি এবং তার সানে একজে গলাক োটিনত উঠনে। টিতীে 
গলাকটটনক আহমদ মুসা টপ্রনন্সস কযাোটরনের গসই বন্দী খাোে গদনখটেল 
মানোেটির সানে প্রেম সািানতর সমে। খুশী হনলা আহমদ মুসা, তারা দু’জে 
এক সানে োটিনত উঠার অেণ তারা গকাে টমশনে োনে। 

প্রেনম োটিনত উঠল টিতীে গলাকটট। তারপর মানোেটি হাত েটির 
টদনক একবার তাটকনে োটির ড্রাইটেং টসনট উনট বসল। 

েুনট চলল ওনদর োটি। 
আহমদ মুসার োটি ফনলা করল তানদর। 
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শুরুনতই মানোেটিনদর োটি লাটফনে উনঠ তীব্র েটতনত চলনত শুরু 
কনরনে। মানোেটির হাত েটি গদখা এবং শুরু গেনকই তানদর োটির এমে েটত 
গেনক আহমদ মুসা বুেল, সুটেটদণষ্ট সমনের গকাে সুটেটদণষ্ট গপ্রাগ্রানম ওরা োনে। 
গদরী হওোে সমে কোর করনত চানে গজানর োটি চাটলনে। একাে েরনজ ো 
পিনল পযাটরনসর রাস্তাে এোনব গকউ োটি চালাে ো। 

একই েটতনত চলটেল আহমদ মুসা ওনদর গপেনে টেরাপদ একটা 
বযবধাে গরনখ। 

সমেটা টবনকল। শহনরর উপকনণ্ঠ চনল এনসনে তানদর োটি। 
মানোেটির োটির েটত আরও গবনিনে। েনির েটতনত এটেনে চলনে 

তার োটি। 
হঠাৎ মানোেটির োটি ওোরনটক করার জনন্য টেন্ন গলনে টােণ টেনত 

টেনে সামনের একটট টপকআনপর সানে একটসনডন্ট কনর বসল। 
মানোেটির োটি টপকআপটটনক গপেে গেনক ঠুনক টদনে সামনে 

গবটরনে টেনেটেল। টপকআপটট টেটনক টেনে কাত হনে পনিটেল। 
মানোেটির োটি চনল টেনেটেল। 
আহমদ মুসা স্পটটটনক ওোরনটক করনত টেনে গদখল, একটট বালক 

োটি গেনক টেটনক মুখ েুবনি পনিনে মাটটর উপর। রনি লাল হনে উনঠনে মাটট। 
আহমদ মুসা েুনল গেল মানোেটিনক অনুসরর্ করার কো। 
আহমদ মুসা তার োটি রাস্তার এক পানশ দাাঁি কটরনে েুটল বালকটটর 

টদনক। বালকটটনক গকানল তুনল টেনে তার োটির টদনক আসার জনন্য পা বাটিনে 
তাকাল টপকআপটটর টদনক। গদখল, একটট গমনে োটি গেনক গবটরনে টলনত 
টলনত এটেনে আসনে। গসও আহত।  

আহমদ মুসা তার টদনক এটেনে বলল, ‘আসুে আমার োটিনত।’ 
বালকটটনক োটির টসনট শুইনে টদল আহমদ মুসা। গমনেটট উনঠ বসল 

তার পানশ। 
গমনেটটর বেস চটব্বশ-পাঁটচশ বের। তীক্ষ্ণ গচাখ। স্লীম শরীর, 

গস্পাটণসমযাে টফোর। লাবর্য েরা টমটষ্ট গচহারা। 
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আহমদ মুসা োটি স্টাটণ গদবার আনে গমনেটটর টদনক তাটকনে বলল, 
‘আপোর পটরটচত গকাে টলটেক...।’ 

‘আমানদর বাটির টদনক গসাজা সামনে চলুে।’ 
আহমদ মুসার োটি তীর গবনে এটেনে চলল সামনে।  মানোেটির 

োটিও এ পনেই গেনে। 
আমরা টক গকাে টলটেনক োটে?’ োিটা ঈষৎ েুটরনে টজনজ্ঞস করল 

আহমদ মুসা। 
‘আমানদর ফযানমটল টলটেনক সব বযবস্থা আনে। টপটার গদখা োনে জ্ঞাে 

হারােটে।’ 
‘গেনলটার োম টপটার?’ 
‘হ্যাাঁ, টপটার পাওনেল। আর আটম জাহরা ইোনোো।’ 
‘ওনেলকাম। দু’গটাই সুন্দর োম।’ 
োটির চলার গবেটা আরও বাটিনে টদনত টদনত বলল  আহমদ মুসা। 
 
 
 
পযাটরস উপকনণ্ঠ একটা সবুজ গ্রাম। একটা সবুজ টটলার উপর দূেণ সদৃশ 

বাটি। 
বাটিটা গেনক একটা টসাঁটি ধানপ ধানপ গেনম এনসনে উপতযকাে। আর 

একটা োটির রাস্তা  টটলার ো গবনে এাঁনকনবাঁনক উনঠ গেনে বাটিটার টবশাল গেনট। 
গেনটর সামনে লম্বা আকৃটতর একটা বাোে। তার একটদনকর রাস্তা টদনে 

োটি প্রনবশ কনর, অপরটদনকরটা টদনে োটি গবটরনে োে। 
বাটিটার গকন্দ্রটবন্দু বরাবর েুেেণস্থ  একটা টবশাল কি। কনির 

মধযখানে একটা গটটবনলর টতে টদনক বনস গগ্রেটরংনকা, উটস্তেে এবং মানোেটি। 
গগ্রেটরংনকা রাটশোর ‘গগ্রট টবোর’-এর গহাম এযানফোনসণর প্রধাে। উটস্তেে ‘গগ্রট 
টবোর’-এর ‘অপানরশে রাজচক্র’গক গেতৃত্ব টদনে। আর মানোেটি পযাটরসস্থ 
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রুশ দূতাবানসর গকটজটব প্রধাে এবং অপানরশে রাজচক্র-এর ইউনরাপীে 
ইউটেনটর প্রধাে। 

‘এটশোে গলাকটট গক? এমে অটবশ্বাস্য েটো গস েটাল, টবশ্বাস করনত 
বল?’ কো বলটেল গগ্রেটরংনকা। তার গচহারাে প্রবল টবরটির োপ। 

‘অটবশ্বাস্য মনে হনেনে আমার কানেও। জরুরী কল গপনে আমানক েখে 
চনল আসনত হে, তখে তানক ক্রুশ গবানডণ গসট করা শুধু বাটক টেল। চারটট 
গস্টেোে ও একটা টরেলবানররর গবষ্টটের মনধয টেল গস। এই অবস্থাে এত টকেু 
েটা টকোনব সম্ভব আটম বুেনত পারটে ো।’ বলল মানোেটি শুকনো কনণ্ঠ। 

‘গে টববরর্ শুেলাম, তানত গতামার পাাঁচজে টক করনব। মুি অবস্থাে 
শতজনের কানেও গস েেংকর। গক এই গলাক।’ বলল গগ্রেটরংনকা। 

‘জাো োেটে। তনব গকউ তানক টেনোে কনরনে।’ বলল উটস্তেে। 
‘গকে, টক উনেনশ্য? কযাোটরেনক উদ্ধার করার জনন্য?’ বলল 

গগ্রেটরংনকা। 
‘এ টবষেটা গতা পটরষ্কার হনে গেনে। মুি হবার পর গস পুটলশ টেনে 

গসখানে হাটজর হনেটেল। রুশ রােদতূও গসখানে টেনেটেল।’ 
‘তাহনল আমানদর রুশ সরকার টক তানক টেনোে কনরনে বনল আমরা 

ধনর গেব?’ 
‘েটোচক্র তাই বনল। টকন্তু বযাপারটা সতয েে। রুশ সরকানরর 

সংটিষ্টতা োকনল অবশ্যই আটম জােতাম। তাোিা এই কানজ একজে 
এটশোেনক টেনোে করার মত অসহাে অবস্থাে রুশ সরকার টেিে গপ াঁনেটে।’ 
বলল মানোেটি। 

‘গতামার কোে েুটি আনে মানোেটি, টকন্তু তাহনল তার পটরচে টক, 
এল গকানেনক?’ প্রশ্ন তুলল গগ্রেটরংনকা।  

গসটাই প্রশ্ন। পযাটরনস হঠাৎ কনরই উদে হনেনে তার। মনে হে তার 
উদনের সানে তাটতোোর গকাে সম্পকণ আনে।’ বলনলা উটস্তেে। 
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‘তাহনল গতা বযাপারটা আরও সাংোটতক। আমরা গতা তাটতোোর সানে 
েুনদ্ধ োটমটে, তাহনল তার গলানকর সানে আমানদর েুদ্ধ গকে? আমরা কযাোটরনের 
মত তাটতোোনকও হানত গপনত চাই।’ বলল গগ্রেটরংনকা। 

‘তার সানে তাটতোোর সংটিষ্টতার টবষে স্পষ্ট েে।’ বলল মানোেটি। 
‘গস গকে টপ্রনন্সস কযাোটরেনক উদ্ধার করনত চাে, গকে তার পনি গস 

কাজ করনে, এ টবষেটা পটরষ্কার হনলই ও বযাপারটা স্পষ্ট হনে োনব।’ বলল 
উটস্তেে। 

গগ্রেটরংনকা েনি-চনি বনস টকেু বলার জনন্য মুখ খুনলটেল এ সমে 
সামনের গদোনল গসট করা কটম্পউটানর গরড টসেন্যাল জ্বনল উঠল, গসই সানে 
টবপ টবপ শব্দ।  

ওরা টতেজেই মুখ তুনল গস টদনক দৃটষ্ট গফরাল। টতেজেই ওরা 
এযানটেশে হনে বসল। ওনদর গচানখ-মুনখ প্রবল েে ও েটির োপ। 

ওনদর সামনে গদোনল টটটে টস্ক্রে। ওনদর টতে গজািা গচাখ গস টস্ক্রনের 
উপর টেবদ্ধ। 

টটটে টস্ক্রনে ধীনর ধীনর মুনখাশ ঢাকা একটা মুখ গেনস উঠল। 
ওরা টতেজেই মাো নুইনে তানক বাউ করল। মুনখ উচ্চারর্ করল 

‘মহামান্য আইোে টদ গটটরবল, আমরা আপোর গখদমনত।’ 
গগ্রট টবোনরর বতণমাে গেতা ‘আইোে টদ গটটরবল’ োম গ্রহর্ কনরনে। 

রুশ সাম্রাজয প্রটতষ্ঠাে টপটার টদ গগ্রনটর পর সবনচনে ফলপ্রসূ েূটমকা পালে 
কনরে আইোে টদ গটটরবল। অটত টেষু্ঠর এই শাসনকর সমনেই সাইনবটরো এবং 
েলো েদী পেণে েূখন্ড রুশ সাম্রানজযর অেেূণি হে। রুশ রাজধােী টহনসনব 
মনিার পত্তে টতটেই কনরে। 

আইোে টদ গটটরবনলর অনুসরনর্ গগ্রট টবোর রুশনদর জনন্য উৎকট 
ধরনের পুাঁটজবাদী টডনক্টটরশীপ কানেম করনত চাে। রুশ সরকার টেেমতাটন্ত্রক 
রাজতনন্ত্রর অধীনে রাটশোে গে ের্তাটন্ত্রক বযবস্থা প্রটতষ্ঠার গচষ্টা করনে তারও 
টবনরাধী এরা। 
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মুনখাশধারীর মুখ েনি উঠল। তার কনণ্ঠ ধ্বটেত হনলা,‘রাটশোর টপ্রে 
সোেের্, রাটশোর বার জে মহাে সোে টেহত হওোর েটোে আটম োরপরোই 
দুিঃটখত ও টবটস্মত। টবস্মে  এজনন্য গে গতামানদরনক কানরা হানত পরাজে বরনর্র 
জনন্য পাঠানো হেটে। টবস্মে আরও এজনন্য গে, হতযাকারীনক এখেও গতামরা 
ধরনত পারটে, গস এখেও জীটবত। গতামানদর এই বযেণতার কারনর্ আমানদর 
গোপে পটরকল্পো  বাইনর প্রকাশ হওোর আশংকা সৃটষ্ট হনেনে, এটা িমার 
গোেয েে।’ োমল মুনখাশধারী। 

এনদর টতেজনেরই মুখ তখে েনে ফযাকানশ। আবার কণ্ঠ ধ্বটেত হনলা 
মুনখাশধারীর। বলল, ‘আটম গতামানদর আরও টকেু সমে টদটে। মনে গরখ তার 
এক মুহূতণ জীটবত োকার অটধকার গেই। গস জীটবত োকনল গতামরা গবাঁনচ োকার 
অটধকার হারানব। সব েটোর পেণানলাচোে বুেনত পারটে, টপ্রনন্সস কযাোটরে 
তাটতোোর খবর জানে ো এবং আংটট ও ডানেরীর খবরও তার জাো গেই। 
তাটতোোনক হানত পাওোই আমানদর এখে প্রধাে কাজ। তাটতোোনক খুাঁজনত 
হনব গতামানদরনকই। ইন্টারনেট-এর সাহােয টেনে গতামরা েত েে মানসর 
ইউনরাপীে সব টবমাে বন্দনরর োত্রী তাটলকা োও। গবর কর সবণনশষ তাটতোো 
গকাোে লযান্ড কনরনে। গলানকশে টচটিত করার পর গসখানে জানলর োাঁকুটে 
দাও। গপনতই হনব তাটতোোনক। প্রেনম গুপ্তধে উদ্ধার তারপর ওনদর গদনখ 
গেব। দীেণজীবী গহাক রাটশো এবং রাটশোর সোেরা।’ োমমল  মুনখাশধারী। 
তার েটবও সনর গেল স্ক্রীে গেনক। 

ওরা টতেজে তখেও পােনরর মূটতণর মত বনস আনে। 
েীরবতা োেনলা গগ্রেটরংনকা। বলল, ‘উটস্তেে তুটম গতামার সবণশটি 

টেনে তাটতোোর গখাাঁনজ গলনে োও। ইউনরানপর েে মানসর োত্রী চাটণ গোোি 
কনরা আজ, কাল দু’টদনের মনধযই। আর মানোেটি, গতামার দাটেত্ব হনলা 
এটশোে েুবকনক জনের মত টশিা গদওো। তানক হতযা কর গেখানে পাও।’ 

মানোেটি টকেু বলার জন্য মুখ খুনলটেল, টকন্তু তার আনেই কো বনল 
উঠল ইন্টারকম। বলল, ‘মহামান্য গগ্রেটরংনকা, জাহরা ইোনোো এবং টপটার 
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পাওনেল এযাকটসনডন্ট কনরনে। টপটার সাংোটতক আহত, ইোও গোট-খাট 
আোত গপনেনে।’ 

জাহরা ইোনোো এবং টপটার পাওনেল  বাটিটার মাটলক টেটকতা 
স্টযাটলনের দুই সোে। টেটকতা ফ্রানন্স আশ্রে গ্রহর্কারী একজে ধোঢয রুশ। 
গসাটেনেত ইউটেেনের একজে টেন্নমতালম্বী টবনদ্রাহী টহনসনব গস ফ্রানন্স আশ্রে 
পাে। টকন্তু কােণত গস টেল গকটজটব’র হাডণনকার লবীর একজে প্রটতোবাে  
এনজন্ট। গস এখে ফ্রানন্স গগ্রট টবোনরর প্রধাে অবলম্বে। গকাটটপটত টেটকতা 
এখে গগ্রট টবোনরর েড ফাদানরর েূটমকা পালে করনে। তার গমনে জাহরা 
ইোনোোও গগ্রট টবোনরর একজে কমণী। 

‘ও েড! টমিঃ টেটকতানক জাোে হনেনে?’ 
‘টতটে এখে লন্ডনে। জাোনো হনে।’ 
‘ডািঃ জযাকে আনেে?’ 
‘তানক গটটলনফাে করা হনেনে, আসনেে টতটে।’ 
‘অল রাইট, আমরা আসব।’ 
গটটলনফাে গরনখ গগ্রেটরংনকা বলল, ‘ইোনোো ও টপটার এযাকটসনডন্ট 

কনরনে, চল গদটখ।’ 
বনল গগ্রেটরংনকা উনঠ দাাঁিাল। 
তার সানে অপর দু’জেও। 
  
 
 
 
বাটির কাোকাটে হনেই ইোনোো োটিরর ইমানজণন্সী সাইনরনের সুইচ 

অে কনর টদনেটেল। 
োটি টেনে আহমদ মুসা টলটেনকর বারান্দাে দাাঁিাল। 
গ্রামীর্ পটরনবনশ টটলার উপনর টেটমণত বাটিটট মুগ্ধ করল আহমদ 

মুসানক। 
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বাটির টলটেক অংশটট বাটির এক প্রানে। বাটির সম্মুখস্থ মূল চত্বর 
অটতক্রম কনরই ওখানে গেনত হে। 

োটি দাাঁিাবার সানে সানেই অনপিমাে দু’জে এযানটেডযান্ট েুনট 
এনল। 

ইোনোো গহাঁনটই টলটেনক প্রনবশ করল। টপটার পাওনেলনক গেো হনলা 
গেচানর। 

টকন্তু সাবণিটেক ডািার তখে টলটেনক হাটজর গেই। জরুরী কল গপনে 
গকাোও গেনেে। টবকল্প এখেও এনস গপ াঁনেটে। 

অনপিা করার সমে টেল ো। 
আহমদ মুসাই টপটার পাওনেল এবং ইোনোোর প্রােটমক টচটকৎসার 

বযবস্থা করল। রি পিা বন্ধ হনলা পাওনেনলর। দু’টট দাাঁত োো ও গচানখর 
টেচটাে বি একটা িনতর সৃটষ্ট হওো োিা বি গকাে িটত তার হেটে। 
ইোনোোর কপানলর একপাশ গেতনল ও গকনট  গেনে। আরও কনেক জােোে 
গোট খাট আোত গপনেনে ইোনোো। 

বযানন্ডজ টেনে উনঠ দাাঁটিনে ইোনোো বলল, ‘আপটে টক ডািার?’ 
‘ো।’ 
‘ও তাহনল গকাোও কাজ কনরনেে বুটে?’ 
‘ো তাও েে।’ 
টবস্মনের টচি ফুনট উঠল ইোনোোর গচানখ মুনখ। োবল, ফাস্ট এইড-

এর কাজ অনেনকই জানে, টকন্তু এমে টেখুাঁত হানতর কাজ গপ্রানফশোল োিা 
টকেুনতই সম্ভব েে। 

টকেু বলনত োটেল ইোনোো। একজে এযানটেনডন্ট েুনট এনস বলল, 
‘টমিঃ গগ্রেটরংনকা আসনেে।’ 

 
তার কো গশষ ো হনতই দরজা গঠনল প্রনবশ করল উনিটখত 

গগ্রেটরংনকারা। 
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আহমদ মুসা, ইোনোো ও সানের অন্যান্যরা তখে ইমানজণন্সী হল 
রুনম। 

আহমদ মুসা গগ্রেটরংনকানদর টদনক তাটকনেই েূত গদখার মত চমনক 
উনঠ েুনর দাাঁটিনে কনেক পা এটেনে টেনে সকনলর গপেনে এনস মুহূতণ কনেক 
দাাঁিাল। তারপর হাাঁটা টদল টবপরীত টদনকর দরজার টদনক। 

গগ্রেটরংকা, উটস্তেে ও মানোেটি এক সংনে প্রনবশ কনরনে হল েনর। 
ইোনোো তানদর স্বােত জাটেনে েটোর টববরর্ টদল। তারপর আহমদ 

মুসানক পটরচে কটরনে গদোর জনন্য গপেে টদনক চাইল। গপেনে তানক গদখনত 
ো গপনে টবটস্মত হনলা ইোনোো। ইোনোো মনে কনরটেল, অপটরটচত বনলই 
গবাধহে সামনে গেনক সনর দাাঁিানে। এখে গপেনে আহমদ মুসানক ো গদনখ বলা 
োে চমনকই উঠল ইোনোো। গগ্রট টবোনরর কমণী টহনসনব এর মনধয প্রবল একটা 
অস্বাোটবকতা আাঁচ করল। টকন্তু বযাপারটা গগ্রেটরংনকানদর কানে প্রকাশ করনত 
চাইল ো। 

তািাতাটি টেনজনক সামনল টেনে বলল,‘সম্ভবত উটে টেনলনট গেনেে 
পটরষ্কার হবার জনন্য। অনেক পটরশ্রম হনেনে ওর। চলুে পাওনেলনক গদখনবে।’ 

বনল গগ্রেটরংনকানদর টেনে ইোনোো পাওনেনলর কনির টদনক হাাঁটা 
শুরু করল। 

‘েদ্রনলানকর োম টক? গকাোে োনকে?’ বলল উটস্তেে। 
ইোনোো েুনর দাাঁটিনে সলজ্জ গহনস বলল,‘স্যটর, তািাহুনিার মনধয 

গকােটাই জাোর  সুনোে হেটে।’ 
এই সমে ডািারও এনস গপ াঁেল। 
ডািারসহ সবাই টপটার পাওনেনলর কনি প্রনবশ করল। 
টপটার পাওনেলনক গদনখ ওরা চনল গেল। োটিনত ওনদর টবদাে টদনে 

ইোনোো টফনর এল পাওনেনলর কনি। গদখল, পাওনেলনক টেনে ডািার এবং 
োসণরা অপানরশে টেনেটানর প্রনবশ কনরনে। 

ইোনোো আবার চারটদনক চাইল। আনশপানশ গখাাঁজ করল। টকন্তু 
আহমদ মুসানক গকাোও গপল ো। 
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ইোনোোর মনে প্রনশ্নর অে গেই। গলাকটটনক েতটুকু গস বুনেনে, তানত 
এরকম কান্ড েটাবার গলাক গস েে। অতযে সপ্রটতে, সনতচে, বুটদ্ধমাে, স্পষ্ট, 
ঋজু ও সংনবদেশীল প্রকৃটতর গলাক গস। টকন্তু ওোনব গস সনর পিল গকে? এখে 
ইোনোোর স্পষ্ট মনে হনে, গগ্রেটরংনকানদর গদখার পনরই গস গপেনে সনর োে। 
তাহনল টক গস গগ্রেটরংনকানদর গচো? টকন্তু গচো হনলই সরনব গকে! চমনক উঠল 
ইোনোো। তাহনল টক গলাকটটর পটরচে এমে গে গগ্রেটরংনকানদর সামনে পিনল 
তার অসুটবধা হনতা! টক গসই অসুটবধা গে তানক অনস জন্যমূলকোনব পালানত 
হনলা? বি ধরনের গকাে বযাপার ো হনল এমেটা েটনত পানর ো। 

এসব টচো েোেক উৎসুক কনর তুলল ইোনোোনক আহমদ মুসার 
বযাপানর। 

ইোনোো েুটল আহমদ মুসার োটি গেখানে পাকণ করা টেল গসখানে। 
ো, োটি টঠকই আনে। তাহনল টেিে গস চনল োেটে। টকন্তু গকাোে গস? 

ইোনোো েুটল গেনট। টজনজ্ঞস করল গেটমযােনক গচহারা ও গপাশাক 
আশানকর টববরর্ টদনে। 

গেটমযাে তার কম্পুযটানর গেনটর টটটে কযানমরার কনেক েন্টার েটব 
সামনে টেনে এনস গদখাল। ো, গলাকটট গেট টদনে গবর হেটে, স্বেত উচ্চারর্ 
করল ইোনোো। 

গেট োিা অন্যটদক টদনে গবর হওো কটঠে। বাটির চারটদনকর প্রাচীর 
বরাবর টটটে কযানমরার পাহারা রনেনে। রনেনে েটটকা পাহারাদারনদর কযাম্প। 
োরা সনন্দহজেক কাউনক গদখনল পর মুহূনতণই তানক পাকিাও করনব। 

সুতরাং গলাকটট গেতনরই আনে, এই টসদ্ধানে টস্থর হনলা ইোনোো। 
ইোনোো দ্রুত টফনর এল। টেনে প্রনবশ করল টপতার কেনিাল রুনম। 
টবশাল বাটিটার টঠক মাে বরাবর স্বতন্ত্র একটা ব্লক টেনে তানদর বাটি। 

বাটির অবটশষ্ট অংশ গগ্রট টবোনরর গোপে োটট টহনসনব বযবহার হে। তনব 
ইোনোোনদর ব্লনকর সানে গোটা বাটির সংনোে রনেনে গোপে সুিে পনের 
মাধযনম। আবার গোটা বাটির উপর েজর রাখার জনন্য টটটে কযানমরার একটা 
স্বতন্ত্র গেটওোকণ-এর টেেন্ত্রর্ হে ইোনোোর আব্বার কেনিাল রুম গেনক। োটট 
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এলাকার জনন্য োটটর একটা টেজস্ব গেটওোকণ আনে ো গগ্রট টবোর টেেন্ত্রর্ কনর 
তানদর োটটর টেেন্ত্রর্ কি গেনক। 

ইোনোো টটটে পযানেনলর সামনে বনস কেনিাল সুইচ এক এক কনর 
টটনপ চলল। একটট সুইচ গটপার সানে সানেই একটট কি বা কটরনডানরর টচত্র 
গেনস উনঠনে। 

এক সমে একটা সুইচ টটপনতই একটা েনরর বন্ধ দরজাে আহমদ 
মুসানক দাাঁিানো গদখনলা ইোনোো। 

চমনক উনঠ ইোনোো েুনক পিল টটটের উপর। গস গদখল, লযাসার টবম 
টদনে দরজার লক েটলনে আহমদ মুসা েনর প্রনবশ করল। েনরর চারটদকটা দ্রুত 
গদখল গস। তারপর গস ের গেনক গবটরনে একইোনব পানশর েনর প্রনবশ করল। 
ঐোনবই সারা েনর গস েজর বুটলনে চলল। 

টশউনর উঠল ইোনোো। োবল গস, গলাকটা টেিে শত্রু পনির 
সাংোটতক গকউ হনব। টকেু খুাঁজনে গস? টক খুাঁজনে? তাাঁর টানেণট টক গগ্রট টবোনরর 
এ োটটর কেনিাল রুম? 

ইোনোোর গোটা শরীর শি হনে উঠল উৎকণ্ঠাে। গস টটটে টস্ক্রনে 
গচাখ গরনখ গটটলনফাে তুনল টেল হানত। গপল টডউটট অটফসারনক। বলল,‘টমিঃ 
গগ্রেটরংনকানক এখটে জাোে, আপোনদর োটটনত সনন্দহজেক গকউ ঢুনকনে।’ 

কো বলা অবস্থােও ইোনোো সুইচ টটনপ আহমদ মুসানক অনুসরর্ 
করটেল।  

গটটলনফাে করার পর ইোনোোর মনে গকাোও গেে একটা গখাাঁচা 
লােল। গেই গহাক গলাকটা তার উপকার কনরনে। ইোনোো ও টপটার তার কানে 
অনেক ঋর্ী। তাোিা অপরাধ প্রবর্ মানুষনক গস গচনে। গলাকটটনক গদনখ গচাখ, 
মুখ, কো, আচরর্, হাটস-নকােটদক টদনেই অপরাধী বনল মনে হেটে। 

মেটা অস্বটস্তনত েনর গেল ইোনোোর। গগ্রেটরংনকানদর হানত পিনল 
গলাকটা টেেণাত মারা পিনব। 
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টকন্তু পরিনর্ই তার মনে হনলা, এমে শত্রুপুটরনত গে একা ঢুকনত পানর, 
অতযাধুটেক গলসার বীম োর অস্ত্র গস সাধারর্ শত্রু েে। এমে শত্রুর শাটস্ত হনতই 
হনব। 

টটটে স্ক্রীনে ইোনোোর গচাখ ফনলা করটেল আহমদ মুসানক। হঠাৎ 
এক সমে গদখল, আহমদ মুসা একটা কি সাচণ গশনষ দরজা বন্ধ কনর প্রােণোে 
দাাঁটিনে গেল দটির্-পূবণমুখী হনে। 

ইোনোো গদনখই বুেনত পারল, ওটা মুসলমােনদর োমাে। 
আহমদ মুসার এই মুসটলম পটরচে পাওোর সানে সানেই ইোনোোর 

মনে হঠাৎ কনরই একটা টবস্মে-টবমূঢ়তা গেনম এল। গলাকটট তাহনল মুসলমাে। 
এই পটরচে পাওোর সংনে সংনে ইোনোোর হৃদনের একটা বন্ধ দুোর 

গেে খুনল গেল। স্মটৃতর টদেনে টকেু স্মটৃত েীি কনর উঠল। 
টকেুটা আেমো হনে পনিটেল ইোনোো। 
পরিনর্ই সতকণ হনে উঠল। টকন্তু গদখল, গস েরটটনত আহমদ মুসা 

গেই। 
পনর গপনে গেল তানক কটরনডানর। 
আহমদ মুসা এনকর পর এক ের সাচণ কনর চলল, আর ইোনোোর গচাখ 

তানক অনুসরর্ করল। ইোনোো উনিনের সানে সানে লিয করনলা, আহমদ 
মুসা োটটর গকন্দ্রীে  কেনিাল রুনমর কানে এনস পনিনে। গস টক এই কেনিাল 
রুনমরই গখাাঁজ করনে? গক এই গলাকটট? টবপজ্জেক গলাক গতা? 

ইোনোোর গমাবাইল গটটলনফাে গবনজ উঠল। 
ইোনোো তুনল টেল গটটলনফাে। 
গগ্রেটরংনকার গটটলনফাে। বলল, ‘ধন্যবাদ মা, আমরা এনসটে। 

গলাকটানক আমরা গলানকট কনরটে। গস আমানদর কেনিাল রুনম গঢাকার গচষ্টা 
করনে। সব টদক গেনক আমরা গেতনর প্রনবশ করটে।’ 

একটু গেনম গগ্রেটরংনকা আবার শুরু করল,‘তুটম খবর গদোর জনন্য 
ধন্যবাদ। তুটম গকমে কনর বুেনত গপনরটেনল গে, গকউ প্রনবশ কনরনে?’ 
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‘আমানদর গে গলাকটট গপ াঁনে টদনেটেল, তানক েখে গকাোও খুাঁনজ 
গপলাম ো, েখে গদখলাম তার োটিও আনে এবং গেনট জােলাম গে, গস গেট 
টদনে গবটরনে োেটে, তখে হঠাৎ কনরই আমার মনে হনলা, গস আমানদর োটটনত 
প্রনবশ করনত পানর।’ 

ইোনোো ইো কনরই সতয গোপে করল। সতয গোপনের আনরকটা 
কারর্, োটট পেণনবির্ করার আলাদা টটটে কযানমরার গেটওোকণ গে তার আব্বার 
আনে এটা গোপে টবষে। 

‘গতামানক আবার ধন্যবাদ। গতামার অনুমাে সতয প্রমাটর্ত হনেনে। 
গলাকটা টবপজ্জেক।’ বলল গগ্রেটরংনকা ইোনোো োমার সানে সানেই। 

‘গচনেে তানক?’ 
‘আটম টচটে ো, টকন্তু উটস্তেে ও মানোেটি ওনক গদনখনে। এই গলাকটটই 

গসটদে আমানদর ডজে খানেক গলাক হতযা কনর আমানদর পযাটরনসর োটট গেনক 
পালাে।’ 

শুনে টবস্মে-টবফাটরত হনে উঠল ইোনোোর গচাখ। 
টকেু বলনত োটেল ইোনোো। টকন্তু ওপার গেনক গগ্রেটরংনকা বনল 

উঠল,‘এখে রাটখ মা। ওরা এগুনে, আটমও উটঠ।’ 
গটটলনফাে গরনখ টদনে ইোনোো টটটে স্ক্রীনের উপর েুাঁনক পনি খুাঁনট 

খুাঁনট গদখল আহমদ মুসানক। ো, টেষ্পাপ একটট মুখ। গচানখ-মুনখ একটা 
উৎকণ্ঠা। টকন্তু গস উৎকণ্ঠাে গকাে অপরানধর েটব গেই। তার উৎকণ্ঠা বলনে, 
গকাে হারানো টজটেস গেে গস খুাঁনজ পানে ো। 

অন্য একটা টটটে স্ক্রীনের েব েুটরনে ইোনোো গদখল, গগ্রেটরংনকার 
দল চারটদক গেনক েুনট আসনে আহমদ মুসার টদনক। 

হঠাৎ একটা উনিনে গেনে গেল ইোনোোর মে। প্রাে গদি ডজে 
গস্টেোে টেনর গফনলনে গলাকটটনক। গলাকটটনক হে মরনত হনব, েেনতা 
আত্মসমপণর্ করনত হনব। টকন্তু তার সম্পনকণ গেটুকু জােল তানত মনে হে, গস 
আত্মসমপণর্ করার বদনল গশষ পেণে লিাই করনব। কারর্ গস জানে, গগ্রট 
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টবোনরর ডজেখানেক গলাক হতযার শাটস্ত তার টক হনত পানর। সুতরাং 
আত্মসমপণনর্র তার প্রশ্নই ওনঠ ো। 

তাহনল গস মরনব? 
কোটা মনে হনতই হৃদনের গকাোে গেে েন্ত্রর্া অনুেব করল। গলাকটট 

তার এবং টপটানরর উপকার বনলনে বনল েে, গকাে মুসলমােনক গদখনল এক 
ধরনের আনবে অনুেব কনর গস। এই আনবে গেনকই এই েন্ত্রর্া। মুসটলম 
গলাকটট এমে গবনোনর প্রার্ হারানব তা তার হৃদে গমনে টেনত পারনে ো। 
অন্যটদনক আহমদ মুসানক টক্রটমোল বনলও মনে করনত পারনে ো।  

প্রবল টিধার মনধয পনিটেল ইোনোো। 
 
এর মনধযই গস গদখল, গগ্রেটরংনকারা টেনর গফনলনে আহমদ মুসানক। 

গগ্রেটরংনকার হানত হ্যান্ড মাইক। গস মাইক মুনখর সামনে তুনল ধরল। ইোনোো 
বুেল, টকেু বলনে গস আহমদ মুসানক লিয কনর। 

সংনে সংনেই গস গদখল, েূ-েেস্থণ কেনিাল রুনম োমার টসাঁটি মুনখর 
দরজাে দাাঁিানো আহমদ মুসা গসাল্ডার গোলস্টার গেনক েোেক এম-১০ গমটশে 
টরেলবার হানত তুনল টেনেনে। তার মনে হনলা, মুহূনত আহমদ মুসার গদহ গেে 
ইস্পানতর মত শি হনে গেল। েুনদ্ধর জনন্য গস প্রস্তুত। 

এ েুনদ্ধর ফল টক হনব তা বুেনত বাটক রইল ো ইোনোোর। তার মনে 
তখে েি বইনে। 

এক সমে তার গদহটাও শি হনে উঠল একটা টসদ্ধানের প্রটতটক্রোে। 
গস টসদ্ধাে টেল, আহমদ মুসার পটরচে ো গজনে গস তানক মরনত টদনব ো। 

টসদ্ধাে গেবার পর ইোনোো দ্রুত েূ-েেস্থণ টসাঁটি মুনখর দরজাে আহমদ 
মুসার গলানকশে আবার গদনখ টেনে েুটল পানশর গদোনল। 

গদোনলর একটা স্থানে চাপ টদনতই গদোল রংনের একটা ইস্পানতর গলট 
সনর গেল। গবটরনে পিল একটা সুইচ গবাডণ। গবানডণ পাশাপাটশ দু’টট সুইচ। 

দু’টট সুইনচর একটট োটটর টবদুযত িান্সটমটার, আনরকটা গজোনরটনরর 
সানে েুি। সুইচ দু’টট গডটনেটনরর কাজ কনর। অে করনলই গজোনরটর ও 
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িান্সটমটানরর টবনশস টটউনব রটিত টবনফারনক টবনফারর্ েটাে। তার ফনল 
অন্ধকানর গঢনক োনব োটট। 

ইোনোো সুইচ দু’টট অে কনর টদনে েুটল টচণ হানত েূ-েেণস্থ টানেনল 
োমার গোপে টসাঁটি মুনখর টদনক। েূ-েেণস্থ এই টানেলটট টেনে উনঠনে োটটর 
কেনিাল রুনম। 

টযানেল টদনে দ্রুত এটেনে ইোনোো টেনে উঠল গসই কেনিাল কনি। 
এই কেনিাল রুম গেনকই টকেুির্ আনে গগ্রেটরংনকা, উটস্তেে এবং 
মানোেটিনদর কো বলনত গদখা গেনে।  

ইোনোোর এক হানত টচণ, অন্য হানত টরেলবার। 
কেনিাল রুনম ঢুনক প্রেনমই ইোনোো গডনটানেটটং সুইচ দু’টট অে 

কনর টদল গ্লােস পরা হাত টদনে, োনত বুো ো োে এই সুইচ অে কনরই 
িান্সফমণার ও গজোনরটনর টবনফারর্ েটানো হনেটেল।  

তারপর ইোনোো এগুনলা বাইনর গবরুবার টসাঁটি মুনখর দরজার টদনক। 
এই দরজার ওপানরই আহমদ মুসা দাাঁটিনে। দরজাটট বাইনর গেনক বন্ধ। টকন্তু 
গেতনরর েব েুরানলই দরজা খুনল োনব। 

েব েুরানত টেনে েমনক দাাঁিাল ইোনোো। টচণ জ্বাটলনে দরজা গখালা 
োনব ো। টনচণর আনলা দরজাে দাাঁিানো আহমদ মুসা এবং গগ্রেটরংনকানদর গলাক 
দু’পনিরই টানেণট হনত পানর। টিতীেত, োবল, আহমদ মুসার োম গস জানে ো, 
টকোনব ডাকনব? টেনজর পটরচে টদনে ডাকাও গস টেরাপদ মনে করনলা ো, 
গগ্রেটরংনকার গলানকরা কত কানে এনসনে গক জানে। তৃতীেত, আহমদ মুসা 
দরজার সামনেই আনে টকো। এই তৃতীে টবষনে ইোনোো টেটিত গে, আহমদ 
মুসা দরজা গেনি োেন্ ট কারর্ গস বাবনে আনলা টেটেনে গদো শত্রু পনির 
কাজ। টেিে অন্ধকানরর মনধয তানক গেরাও কনর এটেনে এনস বন্দী করাই শত্রু 
পনির লিয। আর জােোটা আহমদ মুসার জনন্য অপটরটচত। তাই গস টেনজর 
জােোে দাাঁটিনে শত্রুর অনপিা করানকই েুটিেুি মনে করনব।  

শত্রুর জনন্য অনপিমাে আহমদ মুসার এম-১০ এর টানেণট 
ইোনোোনক ো হনত হে, এ েে ইোনোো করল। 
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টকন্তু েষ্ট করার মত সমে হানত গেই ইোনোোর। গগ্রেটরংনকার 
গলানকরা টেিে এটেনে আসনে। তারা টবকল্প আনলারও বযবস্থা করনত পানর। 
তার আনেই আহমদ মুসানক সটরনে টেনত হনব। 

ইোনোো টঠক করল, েব েুটরনে দরজা একটু ফাাঁক কনরই গস টফস টফস 
কনণ্ঠ টেনজর োম জাটেনে বলনব গস সাহােয করনত এনসনে। 

এর পনরও টিধা োকল ইোনোোর মনে। কানক সাহােয করনত এনসনে 
ো বলনল গস টক টবশ্বাস করনব! 

টকন্তু টবকল্প গেই। 
ইোনোো খুব সেপণনর্ েব েুরাল। মৃদু ধাতব এক শব্দ তুনল দরজা 

আেলক হনে গেল। দরজাও েনি উনঠটেল গসই সানে। 
ইোনোো ধীনর ধীনর দরজা টােনত োটেল। এই সমে দরজার 

আকটস্মক তীব্র ধাক্কাে ইোনোো টেটনক পনি গেল এবং টসাঁটি টদনে েটিনে পনি 
গেল টসাঁটির গোিাে কেনিাল রুনমর গমনেনত। 

পনি টেনেও ইোনোো তার হানতর টচণ োনিটে। পনি টেনে মাোর এক 
পানশর খাটেকটা জােো গেতনল গেনে। কপানলর কাটাটাে আবার আোত 
গলনেনে। 

টকন্তু আোনতর কো েুনল গেল ইোনোো। ব্রাশ ফাোর েুনট আসার 
আনে তানক টকেু করনত হনব। মাোে বুটদ্ধ এনস গেল। 

ইোনোো তািাতাটি টচণ গজ্বনল টেনজর মুনখ ধরল। উনেশ্য, আহমদ 
মুসানক তার পটরচে গদো এবং এ ধারর্া গদো গে, গস শত্রু েে। 

ো, ব্রাশ ফাোর এনলা ো। তার বদনল টসাঁটিনত পানের শব্দ এবং  একটট 
টফসটফনস কণ্ঠ কানে এল,‘জাহরা ইোনোো আপটে?’ 

জাহরা ইোনোো উনঠ বসল এবং বলল,‘টসাঁটি মুনখর দরজা বন্ধ কনর 
টদনে আসুে টেিঃশনব্দ।’ 

 
আহদ মুসা একবার টপেে টদনক তাটকনে দ্রুত উপনর উনঠ টসাঁটি মুনখর 

দরজা বন্ধ কনর টদনে টেনচ গেনম এল। 
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ইোনোো উনঠ দাাঁটিনেটেল। 
আহমদ মুসা এনস তার সামনে দাাঁিানতই টনচণর আনলা আহমদ মুসার 

মুনখ একবার গফনল আহমদ মুসার একটা হাত ধনর চলনত শুরু কনর 
বলল,‘আমার সানে আসুে।’ 

‘টকন্তু জাহরা ইোনোো, আপটে এখানে টকোনব? গকাোে োটে 
আমরা?’ 

‘সব গদখনবে। এখে আসুে। ওরা আনলার টবকল্প বযবস্থা করনত পানর 
এবং ওরা এই েনর টেিে আসনব।’ 

বনল টচণ গজ্বনল কনির ফাাঁক হনে োকা গদোনলর সুিে পনের টদনক 
েুটল ইোনোো। আহমদ মুসাও।  

গদোল গপটরনে ওপানর গপ াঁনে ইোনোো গপেে টফনর টচণ গজ্বনল 
সুিনের োনদর টবনশষ একটা স্থানে চাপ টদল। সনে সনে গদোনলর সুিে পে 
বন্ধ হনে গেল। 

এ সুিে পে শুধু এপার গেনকই গখালা োে। 
এবার ইোনোো স্বাোটবকোনব হাাঁটনত শুরু করল। 
আহমদ মুসা চলল তার গপেনে গপেনে। 
সুিে পে গশস কনর ইোনোো প্রনবশ করল তার টপতার কেনিাল 

কনি। 
আহমদ মুসাও। 
ইোনোো টফনর দাাঁটিনেটেল সুইচ টটনপ সুিে পনের মুখ বন্ধ করার 

জনন্য। 
আনলা লাটবত কনি ইোনোোর টদনক তাটকনে চমনক উঠল আহমদ 

মুসা। গদখল, ইোনোোর কপাল ও মুখ রনি গেনস োনে। আনের গকনট োওো 
জােো গেনক আবার রি েরনে। গদখল, মাোর বাম পানশর এক জােোও 
গেতনল গেনে। রনি চুল টেনজ উনঠনে। বলল আহমদ মুসা,‘ইস আপটে 
মারাত্মকোনব আহত, টকেু বনলেটে গতা? আর গকাোও গলনেনে?’ 

গদোনলর একটা কনির সুইচ অফ কনর টদটেল ইোনোো। 
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সুইচ অফ করার সনে সনে ফাাঁক হনে োকা গদোলটা বুনজ গেল। বন্ধ 
হনে গেল সুিনের মুখ। 

ইোনোো েুনর দাাঁটিনে গহনস বলল,‘ঈশ্বরনক ধন্যবাদ, আপোর ব্রাশ 
ফাোর গেনক গবাঁনচ গেটে।’ 

একটা গবদোর োো োমল আহমদ মুসার মুনখ। বলল,‘টঠকই বনলনেে, 
গস সমে টনচণর আনলানত েটদ আপোর মুখ ো গদখনত গপতাম, তাহনল ব্রাশ 
ফাোর হনতা। টিোর চাপনত োটেলাম।’ 

কো গশষ কনরই আহমদ মুসা বযস্ত হনে উনঠ বলল,‘চলুে টলটেনক, 
আনের গচনে এ আোত আপোর অনেক মারাত্মক।’ 

ইোনোো গঠাাঁনট আেুল গেটকনে বলল, ‘টলটেনকর োম বলনবে ো। 
ওখানে গেনর ধরা পনি োনবা। আপটে গতা ওটদনক গেনতই পারনবে ো।’ 

‘তাহনল...।’ আহমদ মুসার কনণ্ঠ উনিে। 
‘আমানদর ফাস্ট এইড বনক্স ো আনে তানতই চলনব।’ বনল ইোনোো 

ফাস্ট এইড বক্স গবর কনর এনে বলল, ‘োসণনক ডাকব?’ 
‘গে কারনে আপটে টলটেনক োনেে ো, গস কারনর্ টক এ গিনত্রও গেই। 

আর মনে হে, গড্রটসং আটম খারাপ কটর ো।’ 
‘ধন্যবাদ। আহত স্থাে দু’গটা শুধু আপটে গড্রটসং করুে। বাটক কাজ আটম 

করব।’ 
বনল ইটজ গচোনর বসল ইোনোো। 
আহমদ মুসা গড্রটসং গশষ কনর হাত-মুখ ধুনে টফনর এনস গদখল 

ইোনোো আেোর সামনে দাাঁটিনে তুলা টেটজনে মুখ-েলা পটরষ্কার করনে। 
আহমদ মুসা দাাঁটিনে টেল। 
ইোনোো কাজ গশষ কনর আহমদ মুসার মুনখামুটখ এনস দাাঁিানলা। 

েম্ভটর কনণ্ঠ বলল,‘আপটে গক?’ 
আহমদ মুসাও েম্ভীর হনে উঠল। বলল,‘তার আনে বলুে গগ্রট টবোনরর 

সানে আপোর সম্পকণ টক?’ 
ম্লাে হাসল ইোনোো। বলল,‘আটম গগ্রট টবোনরর একজে কমণী।’ 
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ভ্রু-কুটঞ্চত করনলা আহমদ মুসা। একটু সমে টেনে বলল,‘আমানক 
বাাঁটচনে ঋর্ গশাধ করনলে বুটে। টকন্তু আটম গতা আপোনক বাাঁচাইটে, বাটি গপ াঁনে 
গদোর সামান্য কাজ কনরটে মাত্র।’ 

‘আটম আপোর কানে ঋর্ী বনল টক আপটে মনে কনরে?’ 
‘গপেে গেনক গুলী করার বদনল মুটির িার গকে উেুি কনর টদনলে, 

এ গেনকই কোটা এনস োে।’ 
‘আপোর প্রনশ্নর উত্তর পনর গদব, আমার প্রনশ্নর উত্তর টদে।’ 
‘আটম টপ্রনন্সস তাটতোোর বন্ধু। আটম এনসটে টপ্রনন্সস কযাোটরেনক 

উদ্ধার করনত।’ 
অপার টবস্মে টেনে আহমদ মুসার টদনক গচনে রইল ইোনোো টকেুির্। 

তারপর বলল,‘আপটে গক?’ 
সংনে সংনেই আহমদ মুসা উত্তর টদল ো। টিধার মনধয পিল। 
‘অসুটবধা োকনল দরকার গেই। আটম প্রশ্নটা প্রতযাহার করটে।’ ম্লাে 

গহনস বলল ইোনোো। 
হাসল আহমদ মুসা। বলল,‘অটবশ্বানসর অসুটবধা ো োকনল আর গকাে 

েে োনক ো।’ 
বনল একটু োমল আহমদ মুসা। েম্ভীর হনে উঠল তার মুখমন্ডল। 

বলল,‘আমার োম আহমদ মুসা।’ 
আহমদ মুসা োম গশাোর সানে সানে শক খাওোর মত চমনক উনঠটেল 

ইোনোো। টকন্তু সামনল টেনেটেল টেনজনক পরিনর্ই। তার গচাখ দু’টট টকন্তু 
আঠার মত আটনক আনে আহমদ মুসার মুনখ। 

ইোনোোর গঠাাঁনট একটা শি হাটস ফনুট ইঠল। বলল,‘তাহনল আটম 
কমুযটেস্ট আেজণাটতক গোনেন্দা সংস্থা ওোল্ডণ গরড গফানসণস (WRF) এবং মধয 
এটশোর গগ্রট টবোর-এর ধ্বংসকারী এবং WRF গেতা গজোনরল গবাটরস এবং 
গগ্রট টবোর গেতা ও তাটতোোর আব্বা.............. হতযাকারীর সামনে দাাঁটিনে 
আটে?’ 
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‘আমার দুেণােয গে, এই অপ্রীটতকর কাজগুনলা আমানক করনত হনেনে।’ 
বলল আহমদ মুসা। 

‘আমার এখে টকন্তু টবশ্বাস হনে ো গে, তাটতোো আপোর বন্ধু এবং 
কযাোটরেনক  মুি করনত চাে।’ 

‘আপোনক টবশ্বাস করবার জনন্য এখে ো বলনত হে, তা বলার সমে 
আমার গেই। সুতরাং টবশ্বাস করনত আটম আপোনক বলব ো।’ 

‘সমে গেই মানে আপটে টক চনল গেনত চাে? আপোর পটরচে পাওোর 
পর আটম আপোনক গেনি টদনত পাটর?’ বলর ইোনোো মুখ েম্ভীর কনর। 

‘আহমদ মুসানক আপটে আটকানত পারনবে ো, এটা আপটেও জানেে।’ 
‘আমার টবস্মে এখেও োেটে। আমার ধারর্া টেল আহমদ মুসা হনব েে 

সানি েে ফটু লম্বা আর হনব তার হারটকউটলনসর মত শরীর। আপোর মত েদ্র 
সোে বনল তানক আটম োটবটে।’ 

‘আমানক আহমদ মুসা ো োবনলই গতা আমার মুটি ত্বরাটিত হনত 
পানর।’ 

‘অবশ্যই ো। টবশ্বাস ো হনলও সনন্দহ কনর ধনর রাখা োে।’ 
কো গশষ কনর দুই পনকট গেনক দু’টট টমটে টরেলবার গবর কনর গসাফার 

উপর রাখনত রাখনত বলল,‘গদখুে এ দু’টট টরেলবানরর একটটর গলানরাফরম 
গস্মাক গ্প্র কনর গসনকনন্ডর মনধয আপোনক েুটমনে টদনত পাটর। তারপর টেনে 
পিনবে গগ্রট টবোনরর হানত।’ 

‘ো, তা পারনবে ো। গলানরাফরম গস্মাক গ্প্র করার পর সংজ্ঞা হাটরনে 
ঢনল পিব টঠকই, টকন্তু আপোনক টবমূঢ় কনর টদনে পরিনর্ই আটম উনঠ দাাঁিাব 
এবং আটম পাটলনেও োব।’ 

‘টকোনব এটা সম্ভব হনব?’ বলল ইোনোো। 
‘গলানরাফরম গবামার কােণকাটরতা দুই টমটেট। এই দুই টমটেট আটম 

সংজ্ঞাহীনের োে কনর দম বন্ধ কনর পনি োকব। তারপর উনঠ দাাঁটিনে আপোর 
অসতকণতার সুনোে টেনে আপোনক টরেলবানরর টানেণনট গরনখ টেরাপনদ সনর 
োব।’ 
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ইোনোো মুগ্ধ গচানখ টকেু বলনত োটেল। টকন্তু তার আনেই 
ইোনোোর গমাবাইল গটটলনফাে গবনজ উঠল। 

গটটলনফাে তুনল টেল ইোনোো। কো বলল। বলনত টেনে তার গচানখ-
মুনখ ম্লাে োো গেনম এল। 

গটটলনফাে গরনখ টদনে গস গসাফাে গহলাে টদনে বসল। 
বলল,‘গগ্রেটরংনকার গটটলনফাে। বলনে, ‘শত্রুনক োটটর গকাোও পাওো োেটে। 
দুনবণাধয কারনর্ একই সানে টবদুযত িান্সটমটার ও গজোনরটর েষ্ট হওোে 
অন্ধকানরর সুনোে টেনে গস পাটলনেনে। তনব আমানদর বাটির বাইনর গেনত 
পানরটে। মনে হে গকাে টদক টদনে গস আপোনদর বাটিনত টেনে লুকানত পানর। 
আমরা গখাাঁজ কনর গদখনত চাই।’ 

ইোনোো কো গশষ করনতই আবার তার গটটলনফাে গবনজ উঠল। 
গটটলনফানে কো বলনত বলনত চঞ্চল হনে উঠল ইোনোো। 
গটটলনফাে গরনখ টদনেই গস বলল,‘আব্বা এনসনেে। টশঘ্রী উঠুে, 

পালানত হনব আপোনক।’ 
বনল ইোনোো উনঠ দাাঁিানলা। বলল,‘বাইনর আব্বা গগ্রেটরংনকানদর 

সানে কো বলনেে। এখটে ওরা এনস পিনবে।’ 
কো বলনত বলনতই দ্রুত হাাঁটা শুরু কনরনে ইোনোো। 
কেনিাল রুনমর দরজার পানশ টেনে সুইচ গবানডণর উপনরর গদোনলর 

এক জােোে বাম হানতর বুনিা আেুল টদনে চাপ টদল। 
সংনে সংনে পানশর গদোল সনর গেল এবং গবটরনে পিল টেনচ োমার 

টসাঁটি। 
আহমদ মুসানক দ্রুত আসার ইশারা কনর টসাঁটি টদনে প্রাে গদ নিই 

োমনত শুরু করল ইোনোো। 
আহমদ মুসা বুেল, ইোনোো সটতযই উনিে গবাধ করনে। আহমদ 

মুসানক সটরনে টদনত পারনল গস গবাঁনচ োে। 
আহমদ মুসা েুনট চলল ইোনোোর গপেনে। 
আন্ডার গ্রাউন্ড গলার গপটরনে ইোনোো প্রনবশ করল একটা সুিনে। 
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‘এই সুিে টেনে োনব টটলার একদম গোিাে ডাম্প হাউনজর সানে েুি 
একটা গোট কনি। েরটটর বন্দ দরজা েব েুরানলই খুনল োনব। ঐ পেণে পাহারা 
গেই। সুতরাং.....।’ 

কো গশষ করার প্রনোজে গবাধ করল ো ইোনোো। দ্রুত হাাঁটটেল গস। 
এক জােোে এনস েমনক দাাঁিাল ইোনোো। 
গপেনে একবার তাটকনে বলল,‘এনস গেটে। সামনের টস্টনলর দরজাটা 

গপরুনলই ডাম্প হাউনজর গসই ের।’ 
বনল ইোনোো টস্টনরর দরজার োনে টমনশ োকা িুদ্র একটা গবাতানম 

চাপ টদনতই দরজাটা খুনল গেল। 
ইোনোো দরজার এক পানশ সনর দাাঁটিনে বলল,‘োে। আই উইশ ইউ 

গুড লাক।’ 
আহমদ মুসা একটু েনি-চনি দাাঁিাল। মুখ একবার টেচ ুকরল। টিধা 

করল। তারপর বলল,‘শুধু একটা কো টজনজ্ঞস করনত পাটর?’ 
‘অবশ্যই, বলুে।’ 
‘টপ্রনন্সস কযাোটরেনক গগ্রট টবোর গকাোে গরনখনে?’ 
হাসল ইোনোো। পরিনর্ই েম্ভীর হনে উঠল গস। বলল,‘ওটুকু পারনবা 

ো। টবশ্বাসোতকতার ওটুকু বাটক োক।’ ইোনোোর কনণ্ঠ গবদোর সুর। 
আহমদ মুসার মুনখও লজ্জার একটা োো োমল। বলল, ‘স্যটর। আমার 

অনুনরাধ প্রতযাহার করলাম।’ 
একটু গেনম আবার বলল,‘টকন্তু টবশ্বাসোতক গতা আপটে হনেই 

গেনেে।’ 
‘ওটুকুর জনন্য আমার কানে জবাব আনে। োর ফনল টেনজর কানে অেত 

অপরাধী েই।’ ম্লাে হাটস ফুনট উনঠটেল ইোনোোর গঠাাঁনট। 
‘প্রশ্নটা শুরুনতই আটম কনরটেলাম। জবাব গদেটে। জােনত পাটর টক, 

টপতা ও দনলর সানে টবশ্বাসোতকতা কনর একজে শত্রুনক বাাঁচাবার কারর্টা 
টক?’ 
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হাসল ইোনোো। বলল,‘বলার এখে সমে গেই। সমে কখেও এনল 
জােনবে।’ 

বনলই ইোনোো গফরার জনন্য েুনর দাাঁিাল। বলল,‘আব্বা এনস পিনব, 
আটম োই।’ 

 
 
 
ইোনোোর আব্বা টেটকতা স্টযাটলনের খাস ড্রইং রুনমই কো হটেল 

দারুর্োনব উনত্তটজত টচটেত গগ্রেটরংনকা, উটস্তেে, মানোেটির মনধয। তানদর 
তবঠনক টেটকতা স্টযাটলেও হাটজর টেনলে। 

কো বলটেল গগ্রেটরংনকা, ‘একজে মাত্র গলাক, তাও এটশোে, 
আমানদর সব কাজ ওলট-পালট কনর টদল।’ 

‘গে গকাে মূনলয তানক ধরনত হনব, েেনতা গশষ কনর টদনত হনব।’ বলল 
উটস্তেে। 

‘টকন্তু আটম বুেনত পারটে ো, গস পালাল টকোনব?’ বলল টেটকতা 
স্টযাটলে। 

‘আমার মনে হে, গস সব রকম প্রস্তুটত টেনেই োটটনত প্রনবশ কনরটেল। 
িান্সফরমার ও গজোনরটনর টবনফারর্ তারই প্রমার্। তার কানে অবশ্যই 
ইেফ্রানরড েেলস টেল। োর িারা গস আমানদর গবাকা বাটেনে আমানদর সকনলর 
পাশ টদনেই চনল গেনে। পাহারাদারনদর গিনত্রও তাই েনটনে।’ 

‘এ রকম একটা টকেুই েনটনে। টকন্তু আমরা এখে টক করব। এ খবর 
গপ াঁোর পর মহামান্য আইোনের গে টক মূটতণ হনব, কটলেরা টেিে তা অনুেব 
কনরনেে।’ 

আইোনের োম উচ্চাটরত হবার সানে সানে সকনলর গচানখ-মুনখ েে ও 
টচোর টচি ফনুট উঠল। 

কানরা মুনখ গকাে কো গেই। েীরব সবাই। 
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এই মুহূনতণ এ বাটি এবং োটট পটরতযাে করনত হনব, এ অনুমটতও 
গতামানদরনক আইোনের কাে গেনক টেনত হনব। 

‘টজ, টঠকই বনলনেে।’ বলল গগ্রেটরংনকা। 
আর এক দফা সকনলর মুখ মটলে হনে গেল। পর পর এই টবপেণেনক 

গকাে েুটি টদনেই গে টিক প্রটতপন্ন করা োনব ো। এই একই টচো সবার মেনক 
পীিা টদনে। 

‘আমানদর এত বি সবণোশ গে করল তার টক হনব? তানক গকাোে 
আমরা পাব? তানক ধ্বংস করনত পারনল আমানদর সব িটত পূরর্ হনে োনব।’ 
বলল মানোেটি গচাখ লাল কনর। 

‘এ দাটেত্ব মানোেটি গতামার। আমরা টপ্রনন্সস তাটতোোর টবষেটা 
গদখটে।’ 

মানোেটি সম্মটতসূচক মাো োিল। বলল,‘সমস্যা হনলা টপ্রনন্সস 
কযাোটরনের বাটি োিা তানক গলানকট করার আর গকাে জােোর কো আমানদর 
জাো গেই।’ 

‘গলাকটটর োটি গেনক গকাে লু পাওো োেটে?’ বলল টেটকতা স্টযাটলে।  
‘োটির োম্বার এবং কােজপত্র সবই েূো।’ বলল মানোেটি। 
কানরা মুনখ গকাে কো গেই। েীরবতা। 
টেটকতা স্টযাটলে উনঠ দাাঁিাল। বলল,‘গুড োইট।’ 
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৩ 
তািাহুনিা কনর গবরুটেল আহমদ মুসা। দরজানতই মুনখামুটখ হনলা 

গডাোর সানে। 
গডাো োনক তার টপতার সানে তানদর রেযাল পযানলনস। আহমদ 

মুসানকও গসখানে োকার অনুনরাধ কনরটেল গডাোর আব্বা টমিঃ লাটতটে। টকন্তু 
আহমদ মুসা রাজী হেটে। েুটি টদনে বনলটেল, আহমদ মুসানক খুবই বযস্ত োকনত 
হনব। তাই স্বাধীেোনব োকার একটা জােো তার দরকার। তাোিা সবনচনে 
গুরুত্ব গে টবষেটচর উপর টদনেটেল, তাহনলা, এবার তানক টক ধরনের শত্রুর 
মুনখামুটখ হনত হনব তা বলা োনে ো। গডাোনদর  বাটিটা তানদর েজনর আো 
টঠক হনব ো। এই গশষ েুটিটাে গডাোর আব্বা রাজী হনে োে আহমদ মুসার 
সানে। তনব আহমদ মুসার োকার বযবস্থা গডাোর আব্বাই কনর গদে তানদর সদয 
গকো একটা বাংনলানত। 

সালাম টবটেমনের পর আহমদ মুসা গডাোনক রিয কনর বলল,‘টক 
বযাপার গডাো, অকস্মাত?’ আহমদ মুসার কনণ্ঠ টবস্মে। 

‘টবশ্বটবদযালে গেনক োবার পনে উঠলাম। গকে আসনত গেই?’ বলল 
গডাো। 

গডাো টবশ্বটবদযালনের তার গশষ পরীিা গদবার জনন্য ততটর হনে। 
সামনেই তার পরীিা। 

‘তুটম টবশ্বটবদযালে গেনক গটটলনফাে কনরটেনল। টকন্তু বলটে গতা তুটম 
আসনব।’ 

‘তখে োটবটে, টকন্তু আসার পনে হঠাৎ মনে হনলা টক করে একটু শুনে 
োই। গসই সানে একটা সারপ্রাইজ গদোও হনলা।’ 

‘টকন্তু গদখা োও গপনত পারনত। দু’এক টমটেট পনর এনল আর গদখা 
গপনত ো।’ 
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‘োক, সব সমেই োেয আমার পনি োনক। এখে বল, তািাহুনিা কনর 
গকাোে গবরুে?’ 

‘রুশ দূতাবানস।’ 
েম্ভীর হনলা গডাো। বলল,‘আটম উটিগ্ন। গক শত্রু গক টমত্র আটম বুেনত 

পারটে ো।  তুটম গতা চূিাে কো বনল টদনেে এসব টেনে আটম গেে টচো ো কটর। 
োক ো েলাই।টকন্তু তা টক পারা োে? বল, েটো গকাে টদনক েিানে? টক 
গতামার লযাে? ো হনল টকন্তু গতামার টপেু গেব আটম।’ 

‘গদাহাই আিাহর। তুটম তা পার। গতামার সব রকম দুিঃসাহস আনে। 
তুটম টকন্তু তা কনরা ো। গসটদে গতা সব বনলটে। েতুে গতমে টকেু বলার গেই। 
আজ সকানল পযাটরস উপকনণ্ঠর গসই রহস্যপূর্ণ বাটিনত টেনেটেলাম। টকন্তু 
বাটিটা খাটল। সাইেনবাডণ টাোনো ‘বাটিটট সংিানরর জনন্য টেটদণষ্ট।’ হতাশ হনে 
টফনর এনসটে। 

‘টক আশা টেনে টেনেটেনল গস বাটিটটনত?’ 
‘জাহরা ইোনোোর কাে গেনক প্রতযি ো হনলও পনরাি টকেু সাহােয 

পাওো গেনতা। তাোিা ঐ বাটির গলাকনদর উপর েজর গরনখ ওনদর েতুে গকাে 
োটটর োোল পাওো গেনতা।’ 

‘জাহরার টপতার োম টক বনলটেনল?’ 
‘টেটকতা স্টযাটলে।’ 
‘রুশ দূতাবানস টক জনন্য োে?’ 
‘োবার গকাে জােো গেই বনল। তাোিা টতটে গটটলনফাে কনরটেনলে 

গদখা করার জনন্য।’ 
‘টঠক আনে। টফনর এনস আমানক গটটলনফাে কনরা। গতামার গদটর কনর 

গফললাম, আটস।’ 
সালাম টদনে গডাো টবদাে টেল। 
আহমদ মুসা োটি স্টাটণ টদল রুশ দূতাবানসর উনেনশ্য। 
আহমদ মুসা রুশ রােদতূ পানেনলর েনর ঢুকনতই রােদূত উনঠ দাাঁটিনে 

স্বােত জাটেনে বলল,‘এস এস, গতামার অনপিা করটে।’ 
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আহমদ মুসা হাসল। বলল,‘বলুে।’ 
‘বলব টক, আটম বি টবপনদ। প্রচন্ড চাপ আমানদর সরকানরর তরফ 

গেনক। কযাোটরেনক উদ্ধার করা োেটে, অন্যটদনক তাটতোোও টেনখাাঁজ। অেচ 
আমানদর জাতীে টদবস েটেনে আসনে। ঐ টদেই শাসেতন্ত্র সংনশাধনের মাধযনম 
রাটশোর টেেমতাটন্ত্রক রাজতন্ত্র বযবস্থা প্রবতণে করার সবটকেু টঠক-ঠাক হনে 
গেনে।’ বলল রােদূত পানেল। 

‘একটা কো বলুে গতা, রাটশোর েীষর্ অেণনেটতক দুটদণে চলনে, এর 
মনধয টেেমতাটন্ত্রক রাজতন্ত্র প্রটতষ্ঠা কনর একটা বি খরচ মাোে তুনল টেনে 
গকে?’ 

বসল পানেল। বলল,‘রাজ পটরবানরর কানে গে অেণ রনেনে তা টদনে 
রাটশো এক েুে চলনত পানর।’ 

‘টক বলনেে আপটে, ওরা গতা োোবর। রাটশোে ওনদর গকাে টেটদণষ্ট 
টঠকাো গেই। টবনদনশও তারা অটধকাংশ োিা বাটিনত োনক।’ কৃটত্রম টবস্মে 
টেনে বলল আহমদ মুসা। 

‘তুটম টকেু জােো গদখটে। বলনশটেক কমুযটেস্টরা টেনকালাশ (টিতীে) 
এবং তার স্ত্রী পুত্র কন্যানদর হতযা কনরটেল বনট, টকন্তু তানদর ধেোন্ডানরর 
এককর্াও তারা পােটে। সবই জমা রনে গেনে রাজ পটরবানরর গুপ্ত ধেোন্ডানর।’ 

‘গসটা গকাোে?’ 
‘রাটশোে।’ 
‘তাহনল গসটা গতা আপোনদর দখনল।’ 
‘ো। ধে োন্ডার রাটশোে বনট, টকন্তু গকউ তার সন্ধাে জানে ো। গপ নে 

একশ বের কমুযটেস্ট সরকার গচষ্টা কনরও গস ধে োন্ডানরর সন্ধাে পােটে। 
আজনকর রাটশোর জাতীেতাবাদী সরকারও খুাঁনজ গপনত বযেণ হনেনে। আনের 
রাজধােী টপটাসণবানেণ (পনর োম হনেনে স্টযাটলেগ্রাদ) অেবা তার আনশপানশ 
গকাোও লুকানো আনে গসই শত শত বেনরর সটঞ্চত টবস্মেকর ধে োন্ডার।’ 

‘গসই ধনের গলানেই টক টেেমতাটন্ত্রক রাজতন্ত্র বযবস্থার প্রবতণে?’ 
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আবারও হাসল পানেল। বলল, ‘রাটশো তার এই দুটদণনে গসই ধে গপনল 
গবাঁনচ োে, টকন্তু ধনের জনন্য রাজতাটন্ত্রক বযবস্থা েে। রাটশোর রাজনেটতক 
টস্থটতশীলতার জনন্যই একটা টেেমতাটন্ত্রক রাজতন্ত্র বযবস্থার প্রনোজে।’ 

‘রাটশোর এই প্রনোজে েতখাটে, ততখাটে টকন্তু গচষ্টা হনে ো টপ্রনন্সস 
কযাোটরনের উদ্ধানরর জনন্য।’ 

‘ো, তুটম টঠক বলটে। আমানদর গচষ্টা োিাও আমরা ফরাটশ পুটলশ ও 
ইন্টারনপানলর সাহােয গচনেটে। তনব একো টঠক গে, গকাে কানজই গকাে ফল 
গদেটে।’ 

‘টেটকতা স্টযাটলে োনম কাউনক গচনেে?’ 
রােদতূ একটু টচো কনর বলল, ‘ঐ োনম উনিখনোেয গকউ রুশ 

কটমউটেটটনত গেই।’ 
‘টকন্তু গলাকটা টবখযাত ধোঢয বযটি। বহুটদে পযাটরনস বাস করনেে।’ 
‘োমটট হে েকল, েেনতা গকাে েকল োনম গস পটরটচত।’ 
‘জাহরা ইোনোো োনম তার একটা তরুর্ী গমনে আনে।’ 
রােদতূ পানেনলর কপাল কুাঁচকানলা। টচো কনর বলল,‘তারও এই োম 

েকল হনত পানর, অেবা েকল োনম গস সমানজ পটরটচত।’ 
আহমদ মুসা কখেও এটদকটা টচো কনরটে। গস টমিঃ পানেনলর কোর 

গে টিকতা স্বীকার করল। তনব আহমদ মুসার মনে হনলা, গস আসল োমই 
শুনেনে। তানদর টেন্ন অটফটসোল োম োকনত পানর। গে োনম তারা বাইনরও 
পটরটচত। 

রােদতূ পানেনলর ইন্টারকম কো বনল উঠলিঃ স্যার,‘ভ্লাটদটমর 
মানোেটি এনসনেে।’ 

‘হ্যাাঁ, পাটঠনে দাও।’ বলল রােদতূ পানেল। 
আহমদ মুসা ‘মানোেটি’ োম শুনে চমনক উঠল। টকন্তু তার সানে 

ভ্লাটদটমর েুি োকাে মেটা আবার টঠক হনে গেল। 
দরজাে দু’বার সক হনলা। 
‘এনসা।’ বলল রােদতূ পানেল। 
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দরজা গঠনল প্রনবশ করল ভ্লাটদটমর মানোেটি। 
তার টদনক গচাখ পিনতই চমনক উঠল আহমদ মুসা। গোটা শরীনর 

একটা উষ্ণ গরাত বনে গেল তার। 
মানোেটির গচানখও মুহূনতণর জনন্য আঠার মত গলনে টেনেটেল আহমদ 

মুসার মুনখর উপর। গসই সানে তার গচাখ দু’টট জ্বনল উনঠটেল। টকন্তু সংনে 
সংনেই গস সামনল টেল টেনজনক। 

রােদতূ পানেল মানোেটিনক এনসা বনলই মনোনোে টদনেটেল টদনের 
কমণসূচীর টদনক। 

গচাখ গসখাে গেনক টফটরনে টেনে একবার মানোেটির টদনক গচনে 
আহমদ মুসার টদনক মুখ েুটরনে মানোেটিনক গদটখনে বলল,‘ইটে ভ্লাটদটমর 
মানোেটি। এখানে টসটকউটরটট চীনফর দাটেত্ব পালে করনেে।’ তারপর 
মানোেটিনক বলল আহমদ মুসার টদনক ইংটেত কনর,‘ইটে টমিঃ আবদুিাহ। খুব 
সাহসী ও পনরাপকারী গেনল। টপ্রনন্সস কযাোটরনের পটরবানরর বন্ধু। কযাোটরেনক 
উদ্ধানরর বযাপানর তার সাহােয আমরা গপনত পাটর।’ 

আহমদ মুসা ও মানোেটি কানরা গঠাাঁনটই তখে শুনেোর হাটস ফনুট 
ওনঠটে। তবু তারা এনক অপরনক হাত তুনল স্বােত জাোল। 

রােদতূ পানেল মানোেটিনক টকেু বলনত োটেল, টকন্তু গসই সমে তার 
লাল গটটলনফােটট গবনজ ওঠাে বলা হনলা ো। গটটলনফানের টরটসোর তুনল টেল 
রােদতূ পানেল। গটটলনফানে টকেু একটা শুনেই গস বনল উঠল, ‘ো লাইে গদবার 
দরকার গেই। গহাল্ড কনরা। আটমই আসটে ওেযারনলনস।’ 

গটটলনফাে গরনখ দ্রুত মানোেটির টদনক গচনে বলল,‘গতামানক গখাাঁজ 
করটেলাম একটা কো বলার জনন্য। ওলো, তার মা ও অন্যান্যরা গেনে 
সাাঁনজটলাঁনজ’র সান্ধয গমলাে। ওলো আবার অন্য গপ্রাগ্রানম োনব। সুতরাং একা 
পিনব ওরা। টদে কাল োল েে। গতামার গলাকনদর ওটদনক গখোল করনত 
বনলা।’ 
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কো গশষ কনরই উনঠ দাাঁিাল রােদতূ পানেল এবং আহমদ মুসানক লিয 
কনর বলল,‘আটম একটা জরুরী কানজ োটে। গতামার োস্তা গখনে তারপর োনব। 
আর গতামার সানে কো গশষ হনলা ো। গতামানক আবার ডাকব।’ 

রােদতূ কো গশষ করনতই মানোেটি বনল উঠল,‘আটম আটস স্যার?’ 
‘এনসা।’ বলল রােদতূ। 
গবটরনে গেল মানোেটি। 
রােদতূ পানেলও এগুটেল দরজার টদনক। 
আহমদ মুসা উনঠ দাাঁটিনে বলল,‘আটমও আর বসটে ো জোব।’ 
‘ো। োস্তা ো গখনে গেনল মনে করব অনস জন্যমূলকোনব আটম চনল 

গেলাম বনল তুটম অনস জন্য প্রদশণে করনল।’ বলল মুখ েুটরনে রােদতূ পানেল। 
‘টঠক আনে।’ বনল বসল আহমদ মুসা। 
োলই হনলা। আহমদ মুসা টেটরটবটল টচো করার একটু সমেও চাে। 
তার মাোে তখে টচোর েি। 
মানোেটি এখােকার গকটজটব (রুশ গোনেন্দা সংস্থা) প্রধাে এবং গসই 

টপ্রনন্সস কযাোটরেনক টকডন্যাপকারীনদর একজে। রােদতূ টক তানদর এ ষিেন্ত্র 
গেনক টবটেন্ন! টবটেন্ন তার প্রমার্ টক? মানোেটির সানে জটিত গেই তাও গেমে 
প্রমার্ করা মুটিল, গতমটে জটিত আনে, গসটাও প্রমাটর্ত েে। তনব একটা টবষে, 
োবল আহমদ মুসা, রােদতূ মানোেটিনক আহমদ মুসার সামনে ডাকা টকেুটা 
প্রমার্ কনর রােদতূ ষিেনন্ত্রর সানে গেই। ডাকনলও আহমদ মুসানক মুি অবস্থাে 
বাইনর আসার সুনোে টদত ো। 

টিধা-িনের মনধযই আহমদ মুসা োস্তা গসনর বাইনর গবটরনে এল। 
োটির টদনক এগুনতই হঠাৎ একটা শঙ্কা েনির গবনে এনস প্রনবশ করল 

আহমদ মুসার মনে। তার মনে হনলা, মানোেটি আহমদ মুসানক এখাে গেনক 
মুি মানুষ হনে গেনত গদনব তা স্বাোটবক েে। আহমদ মুসানক গেনত গদোর অেণ 
তানদর োম-টঠকাো ফরাটস পুটলশ ও রুশ সরকানরর কানে প্রকাশ হনে পিা। 
তাোিা তানদর দু’টট বি টবপেণনের প্রটতনশানধর প্রশ্ন গতা আনেই। 



রাজচক্র  80 

 

আহমদ মুসা োটির টদনক এগুনত এগুনতই চারটদনক একবার তাকাল। 
ো, সনন্দহজেক  টকেু গদখনত গপল ো। 

আহমদ মুসা োটির কানে টেনে োটির চারটদক েুনর গেতরটা োনলা 
কনর গদনখ টেনে োটির গেতনর প্রনবশ করল। প্রেনমই টবনফারক টডনটকটনরর 
সুইচ অে কনর গদনখ টেল োটিনত গকাে টবনফারক পাতা গেই। 

োটি স্টাটণ টদল আহমদ মুসা। চলনত শুরু করল োটি। 
আহমদ মুসার মে গেনক খুাঁত খুাঁনত োবটা গেল ো। তার মনে হনে, 

শত্রুর গচানখর অস্বটস্তকর োোে গেে গস দাাঁটিনে। 
টরোরটেউনত গচাখ গরনখটেল আহমদ মুসা, টকন্তু অনেক োটির েীনি 

বুো োটেল ো টকেুই। 
রুশ দূতাবাস গেনক দুই টকনলাটমটার দূনর টবরাট একটা গমাি। টবটেন্ন 

টদক গেনক আসা েেটট রাস্তার গমাহো এটা। 
গমানির মুনখ এনস োটিগুনলা টবটেন্ন টদনক োবার জন্য টেটদণষ্ট গলে টদনে 

এটেনে টবটেন্ন লাই ওোনর ও গ্রাউন্ড ওনেনত টবেি হনে োে। 
টঠক এই জােোে এনস আহমদ মুসা োটির েটত টকটঞ্চত গস্লা কনর গলে 

গচঞ্জ করটেল। 
হঠাৎ োটির পাাঁজনর প্রচন্ড এক আোত। গসই আোনতর সানে গদহটাও 

গেে তার চযাপ্টা হনে গেল, মনে হনলা আহমদ মুসার। েুনট আসা োো কাাঁনচর 
টুকরাে িতটবিত হনে গেল তার মুখ। 

এই আোত সামনল উঠার আনেই োটির বাম পাাঁজনর আরও একটা 
ধাক্কা এনস পিল। চযাপ্টা হনে গেল োটি। 

প্রাে সানে সানেই সামনের উইন্ডস্ক্রীে গেনে একজে গলাক োাঁটপনে 
পিল গেতনর। প্রাে সংজ্ঞাহারা আহমদ মুসানক গটনে গবর কনর টেনে গেল 
গলাকটট। 

এ সব টকেুই েটল ওলোর গচানখর সামনে। 
আহমদ মুসার োটিনক আর একটট োটি েখে প্রেম আোত করল, তখে 

ওলোর  োটি এর সমােরানল টবপরীত প্রানের গলনে এনস দাাঁটিনেটেল। তার 
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অটেোনতই গেে তার োটি দাাঁটিনে পনিটেল। টিতীে োটিটট েখে আোত করল 
আক্রাে োটিটানক, তখে ওলোর হঠাৎ কনর মনে হনলা বযাপারটা দুেণটো েে। 
োটির আনরাহীর হতযা করাই টক আক্রমর্কারীনদর টানেণট? হঠাৎ মানোেটিনক 
েুনট এনস উইন্ড টশল্ড গেনে গেতনরর গলাকটটনক গবর করনত গদনখ খুশী হনলা 
ওলো। োবল, োক আক্রানের পর উদ্ধার হওোর একটা পে হনলা। 

মানোেটি েখে আহমদ মুসানক গবর কনর টেনে আসটেল, তখে মুখটা 
তার গদখনত গপল ওলো। চমনক উঠল গস। এ গে টমিঃ আবদুিাহ! তানক গক গমনর 
গফলনত গচষ্টা কনরটেল? 

মানোেটি আহমদ মুসানক টেনে দ্রুত তার োটিনত তুলল এবং সংনে 
সংনেই োটি স্টাটণ টদল। 

ওলো োবল টমিঃ আবদুিাহনক মানোেটি টেিে হাসপাতানল টেনে 
োনে। ওলোও টসদ্ধাে টেল হাসপাতানল োবার। আবদুিাহ একটদে তার টেনজর 
জীবে টবপন্ন কনর বাাঁটচনেটেল তানক এবং তার মানক। তার দুটদণনে তার পানশ 
দাাঁিানত পারনল োলই হনব। 

ওলো তার োটি েুটরনে টেনে চলল মানোেটির োটির গপেনে। 
মানোেটির োটি অসাধারর্ লাল রংনের। তাই অনেক গপেনে পনিও তার টপেু 
গেো কটঠে হনলা ো ওলোর। 

অনেক টলটেক, হাসপাতাল গপরুল, টকন্তু োমার োম গেই মানোেটির 
োটির। তাহনল আব্দুিাহনক টক গকাে টেটদণষ্ট হাসপাতানল টেনে োনে? হনত 
পানর। 

প্রাে ২০ টমটেট চলার পর মানোেটির োটি একটা সংকীর্ণ েটলনত ঢুনক 
একটা বাটির সামনে দাাঁিানলা। দাাঁটিনেই হর্ণ টদল মানোেটি। সংনে সংনেই 
বাটির সামনের গেটটট উপনর উনঠ টেনে োটি ঢুকনত পানর এই পটরমার্ উপনর 
উনঠ টস্থর হনলা। 

মানোেটির োটি গদ ি টদনে গেতনর ঢুনক গেল। 
গেতরটা এক েলক গদখনত গপল ওলো। টবটস্মত হনলা ওলো, গেতনর 

গে কেজে গলাক তার েজনর পিল সবার হানত গস্টেোে। 
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আরও একটা টজটেস ওলোর েজর এিানলা ো। গসটা হনলা, 
মানোেটির োটি রুশ দূতাবানসর কূটেীটতনকর োটি েে। 

অনেক প্রশ্ন এনস েীি জমাল ওলোর মনে। কারা আবদুিাহনক হতযার 
গচষ্টা করল, হঠাৎ মানোেটি গকানেনক এল, উইন্ডটশল্ড গেনে তািাহুনিা কনর 
উদ্ধানরর জনন্য এগুনলা গকে, হাসপাতানল ো টেনে তানক অস্ত্রধারীনদর আড্ডাে 
আেল গকে, গকে মানোেটি কূটেীটতনকর োটি বযবহার কনরটে। গকাে প্রনশ্নরই 
সদুত্তর খুাঁনজ গপল ো ওলো। 

বাটিটার পানশই কনেকটা োটির আিানল োটি পাকণ কনর ওলো েজর 
রাখটেল বাটিটার গেনটর উপর। 

টমটেট দনশক পনরই মানোেটির োটি গবটরনে এল। োটির টপনে টপনে 
পনকনট হাত ঢুকানো দু’জে গলাকও গবটরনে এনসনে। গলাক দু’টট রুশ। 

গেট গপরুবার পর োটি গরানডর উপর গেবার আনে োটির জাোলা টদনে 
মুখ বাটিনে গলাক দু’টটনক লিয কনর বলল,‘গদনখা, সাবধাে গেনকা। দু’বার টকন্তু 
জাল গকনট পাটলনেটেল।’ 

বনলই তীর েটতনত োটি োিল। 
একটু সমে টেনে ওলোও তার োটি গেনি টদল। 
মানোেটির গশষ কোটা কানে আসার সানে সানে মুখ ম্লাে হনে গেল 

ওলোর। গশষ ঐ কোটা গশাোর পর ওলোর টবন্দু মাত্র সনন্দহ রইল ো গে, 
আবদুিাহ গলাকটট বন্দী মানোেটিনদর হানত। তাহনল টেিে মানোেটিরাই গসই 
এযাকটসনডন্টটা েটটনেটেল। 

টকন্তু গকে? এই প্রশ্নটট িতটবিত করল ওলোনক। আবদুিাহর মত 
টবনদশী গলানকর সানে মানোেটির টক শত্রুতা োকনত পানর? মানোেটির কোে 
মনে হে আরও দু’বার তারা আবদুিাহনক ধনরটেল। 

বাটিনত গপ াঁনেও ওলো আহমদ মুসার টচোটা তার মাো গেনক দূর 
করনত পারনলা ো। 

একবার তার মনে হনলা, বযাপারটা তার আব্বানক (রােদূত পানেল) 
জাোনো উটচত। টকন্তু তার মনে শংকা গদখা টদল, েটদ বযাপারটার সানে তার 
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আব্বা অেণাৎ দূতাবাস জটিত ো োনক, আর েটদ মানোেটির কাজটা গবআইটে 
হে, মানোেটির িটত হনব। এই িটত ওলো সহ্য করনত পারনব ো। 

ওলো ও মানোেটি পরস্পরনক োলবানস। 
এই টচো গেনকই ওলো বযাপারটা তার আব্বানক জাোনো টঠক মনে 

করল ো। অেচ গস জানে, মানোেটির এই কানজর সানে েটদ তার আব্বা অেণাৎ 
দূতাবাস েটদ জটিত ো োনক, তাহনল আবদুিাহনক বাাঁচানোর এটাই সবনচনে 
সহজ পে। 

পটরনশনষ টসদ্ধাে টেল, ওলো টেনজ টেনে মানোেটিনক অনুনরাধ করনব 
আবদুিাহনক গেনি গদবার জনন্য। েটদ গদখা োে দূতাবাস এই েটোর সানে 
জটিত এবং তার আব্বার অনুমটত োিা মানোেটি তানক োিনত পারনে ো, 
তাহনল গস তার আব্বানক অনুনরাধ করনব। 

সন্ধযা ৭ টাে গটটলনফানে কো বলার পর ওলো টেনে হাটজর হনলা 
মানোেটির বাটিনত। 

ওলো প্রনবশ করনতই মানোেটি উনঠ দাাঁটিনে স্বােত জাটেনে বলল, 
‘ওলো টকেু হেটে গতা?’ মানোেটির গচানখ-মুনখ টবস্মে। 

‘গকে বলে একো?’ বলল ওলো।‘গতামানক গটটলনফাে কনর আেরা 
োে ো, গসখানে তুটম গটটলনফাে কনর আসনব, গসটা কল্পোও করনত পারটে ো।’ 

‘এটা টক অবাক হওোর মত কাজ?’ 
‘গতামার গিনত্র অবশ্যই। অন্যনদর গচনে গতামার তেটতকতাটা টেন্ন।’ 
‘এনক খারাপ মনে কর?’ 
‘আমার জনন্য আেনন্দর, টকন্তু কষ্টকর।’ 
ওলো মানোেটির পানশ বসনত বসনত বলল,‘একটা অনুনরাধ টেনে 

এনসটে।’ 
‘অনুনরাধ েে, আনদশ কর।’ 
েম্ভীর হনলা ওলো। একটু টিধা করল। তারপর বলল,‘আজনক একটা 

েটো েনটনে ো?’ 
‘টক েটো?’ 
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‘গতামরা একজে আহত গলাকনক টেনে গেে ো?’ 
চমনক উঠল মানোেটি। 
টস্থর দৃটষ্টনত তাকাল ওলোর টদনক। বলল, ‘তুটম টক কনর জাে?’ 
‘গকে আটম গদনখটে। আটম সাাঁনজটলাঁনজ গেনক টফরটেলাম। আমার োটি 

তখে ওখানে এনস দাাঁিানত বাধয হনেটেল।’ 
‘টক গদনখে তুটম?’ 
‘গতামরা আহত টমিঃ আবদুিাহনক তুনল টেনে গেনল?’ োমল ওলো। 
‘আর টক গদনখে?’ 
‘গতামরা তানক হাসপাতানল ো টেনে একটা বাটিনত তুনলে।’ 
মানোেটির গচানখ-মুনখ গদখা টদল উনিে-আতংনকর োপ। বলল, ‘তুটম 

গসখানে টেনেটেনল গকে?’ 
‘মনে করলাম টমিঃ আবদুিাহনক গতামরা হাসপাতানল টেনে োে, তাই 

তানক গদখনত টেনেটেলাম।’ 
মানোেটি মুখ টেচু কনরনে। তার গচাখ-মুখ শি হনে উনঠনে। গসখানে 

েে ও উনিনের োপ। টকেুির্ গস টেবণাক োকল। তারপর বলল,‘তুটম টক বলনত 
এনসে?’ 

‘আমার মনে হনে, টমিঃ আবদুিাহনক গতামরা আটক কনরে গকাে 
কারনর্। তানক গেনি গদবার জনন্য অনুনরাধ করনত এনসটে। গস একটদে 
আমানদর জীবে বাাঁটচনেটেল।’ 

‘আব্বানক টকেু বটলটে। োবলাম, গতামানক বলনল েটদ কাজ হে, 
আব্বানক আর বলনবা ো।’ 

মানোেটস্বর মুখ গেনক উনিনের োবটা একটু দূর হনলা। বলল,‘টঠক 
কনরে। টেষেটা টেন্ন ধরনের একটা বযাপার। গতামার আব্বার জাো উটচত েে।’ 

‘টঠক আনে, বলব ো। টকন্তু বল, আমার অনুনরাধ রাখনব?’ 
মানোেটি টকেুির্ চুপ কনর োকল। তারপর বলল,‘তুটম টক মনে কর 

টেরপরাধ গকাে গলাকনক আমরা আটকানত পাটর?’ 
‘ো পার ো।’ 
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‘জাে, গলাকটট গে অপরাধ কনরনে তানত তানক এক মুহূতণ বাাঁটচনে রাখা 
োে ো।’ 

‘টক অপরাধ কনরনে গস?’ 
‘সব টকেু গতামার জাো টঠক েে। তুটম আমানক টবশ্বাস কর ো?’ 

মানোেটি ওলোনক গকানল গটনে টেনে বলল। 
ওলো এক হানত মানোেটির েলা গপাঁটচনে ধনর বলল,‘গতামানক টবশ্বাস 

ো করনল দুটেোে আর কানক টবশ্বাস করব বল?’ 
‘তাহনল গশাে, গলাকটট েেংকর। বাইনর োল মানুষী গচহারা গদনখ তার 

টকেুই বুেনব ো। গদশ ও জাটতর স্বানেণ অনেক টকেুই সবার অলনিয করনত হে। 
এ টবষেটাও গসই রকম। বুনেে তুটম?’ 

মানোেটির গকাল গেনক মাো তুলনত তুলনত ওলো বলল,‘বুনেটে। 
টকন্তু.........।’ 

‘গকাে টকন্তু েে, গস গতামানদর জীবে বাাঁটচনেটেল, গসটা তার একটা 
রাজেীটত টেল।’ 

‘হনত পানর, টকন্তু............।’ 
‘আর গকাে টকন্তু েে।’ বনল মানোেটি তানক টেটবিোনব কানে গটনে 

টেল। 
 
 
 
শুনে েুম আসটেল ো মানোেটির। এপাশ ওপাশ করটেল অটবরাম। 
একটা প্রচন্ড অপরাধ গবাধ তানক িত-টবিত করটেল। গস োবটেল, 

ওলোর প্রটত তার োনলাবাসা গগ্রট টবোনরর সুটেটদণষ্ট টবধাে েংে করনত তানক 
বাধয কনরনে। গগ্রট টবোনরর টেনদণশ হনলা, গগ্রট টবোনরর সদস্য েে এমে গকউ 
গগ্রট টবোনরর গকাে গলাক বা গগ্রট টবোনরর গকাে োটট গদনখ গফলনল তানক 
অবশ্যই বাাঁটচনে রাখা োনব ো। ওলো মানোেটিনক গগ্রট টবোনরর গলাক টহনসনব 
টচেনত পারা শুধু েে, গগ্রট টবোনরর একটা গুরুত্বপূর্ণ অপানরশে এবং একটট 
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গুরুত্বপূর্ণ োটট গদনখ গফনলনে। এরপরও মানোেটস্ত তানক জীবে গেনি টদনেনে। 
এত বি েটো আইোে টদ গটটরবনলর অবশ্যই অজাো োকনব ো। টেিে তার 
এই বাটি আইোনের েজনরর বাইনর েে। তার এবং ওলোর কনোপকেে গক 
জানে এতির্ তার কানে গপ াঁনে গেনে টকো। গকাঁনপ উঠল মানোেটি। শেযা তার 
কানে কাাঁটা বনল মনে হনত লােনলা।  

তািাতাটি উনঠ বসল মানোেটি। 
টসদ্ধাে টেনে গফলল। গগ্রট টবোনরর দাবীর কানে তার োনলাবাসার 

গকাে মূলয গেই। উপাে গেই তার, গকারবােী টদনত হনব তার োনলাবাসানক।  
দ্রুত উনঠ টেনে টটপে গেনক গমাবাইল গটটলনফাে তুনল টেল। ডাোল 

কনর বলল,‘গপিে তুটম ততটর হনে এখটে এনসা।’ 
গটটলনফাে গরনখ টদনে অটস্থরোনব পােচারী করনত লােল মানোেটি। 
টমটেট দনশনকর মনধয ডাকণ োই রংনের গপাশানক ঢাকা দীেণনদহী 

একজে প্রনবশ করল মানোেটির কনি। 
মানোেটি ধপ কনর গসাফাে বনস পিল। তারপর একটা কােজ 

গলাকটটর টদনক এটেনে টদনে বলল,‘গপিে বুেনত পানরা টকো গদখ।’ 
গপিে োমক গলাকটট কােজটটর উপর গচাখ বুটলনে বলল,‘রােদতূ 

পানেনলর বাসার গেতনরর গিচ। আমানক ঢুকনত হনব টমস ওলোর কনি। হানত 
টেডল োে। তার মৃতযু টেটিত হওোর পর আমানক তার কি োিনত হনব।’ 

মানোেটির মুনখর গচহারা পােনরর মত। েম্ভীর কনণ্ঠ গস 
বলল,‘ধন্যবাদ গপিে। গপিে মনে গরখ গতামানক সফল হনত হনব।’ 

‘বুনেটে।’ 
মানোেটি গসাফাে গহলাে টদনে গচাখ বুনজ বলল,‘োও, গতামার গফরা 

পেণে আটম এখানে বনস অনপিা করনবা।’ 
গপিে গবরুবার জনন্য েুনর দাাঁটিনেও েমনক দাাঁিাল,‘স্যার, তানক েটদ 

কনি ো পাওো োে?’ 
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‘গতামার উপর দাটেত্ব তানক দুটেো গেনক সটরনে গদো, গেখানে পানব 
গসখানে।’ কনঠার কনণ্ঠ বলল কোগুনলা মানোেটি। টকন্তু বড্ড শুষ্ক শুোল তার 
কণ্ঠ। 

গপিে গবটরনে গেল ের গেনক। 
ওটদনক ওলোরও েুম আসটেল ো। তার গেতনর অসহ্য এক 

টাোনপানিে। মানোেটিনক গস োনলাবানস। তার কো গস টবশ্বাস কনরনে। 
েতির্ তার কানে ওলো টেল, োলই টেল। টকন্তু েতই সমে োনে, গেতনরর 
এক টাোনপানিে তানক পীটিত করনে। আহমদ মুসার গে েেংকর রূপ 
মানোেটি ওলোর কানে তুনল ধনরনে, গসটা গমনে টেনত তার  কষ্ট হনে। 
টক্রটমোলরা েতই তার অপরাধনক েদ্র গপাশাক আর েদ্র কোর আিানল চাপা 
টদক, তার গচাখ ও গচহারার আেোে তার গে আসল রূপ প্রকাশ পাে তা গস 
ঢাকনত পানর ো টকেুনতই। আহমদ মুসার গকাে টকেুই প্রমার্ কনর ো গে গস 
টক্রটমোল। আরও একটা কোনক গস টকেুনতই টমলানত পারটেল ো। আহদ মুসা 
েটদ রাটশোর শত্রু টকংবা রাটশোর টবনবচোে গকাে টক্রটমোলই হনব, তাহনল 
রােদনূতর কাে গেনক গস টবষেটা গোপে রাখা হনব গকে? তাাঁরই প্রেম জাোর 
কো। এ গোপেীেতার অেণ, কাজটা এমে ো রােদনূতর জাো টঠক েে, টতটে এটা 
পেন্দ করনবে ো। এর অেণ কাজটা তবধ েে। 

এসব টচোর টিমুখী টাোনপানিনে অটস্থর হনে উনঠটেল ওলো। েুম 
ধরটেল ো তার গচানখ। 

ের অন্ধকার। 
গদোল বরাবর পদণা টাো োকাে এবং জাোলাে েরাদ লাোনো োকাে 

গেটুকু আনলা আসনত পারনতা তাও আসনে ো। 
হঠাৎ ধাতব েষণনর্র একটা অস্পষ্ট টাো শব্দ তার কানে এল। উৎকর্ণ 

হনলা ওলো উৎনসর টদনক। 
আবার শব্দ হনলা গতমটে অস্পষ্ট। ওলোর বুেনত বাটক রইল ো গে, গকউ 

জাোলার েরাদ এবং কাাঁনচর জাোলা তুলল। 
মুহূনতণই উনিে ও আতংনকর একটা গঢউ গখনল গেল তার গোটা শরীনর। 
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পরিনর্ই সতকণতাে শি হনে উঠল তার গদহ। বাটলনশর তলা গেনক 
টরেলবার এবং িুদ্র একটা টচণ গবর কনর টেল। তার ডাে হানতর টরেলবার টস্থর 
তুনল ধরল শনব্দর উৎস লনিয। বাম হানত তার টচণ। 

শনব্দর উৎনসর টদনক টস্থর টেবদ্ধ তার দু’গচাখ গদখল, অন্ধকার েনি উঠল 
এবং এক খন্ড সাদা আনলা ফুনট উঠল অন্ধকানরর বুনক। 

ওলো বুেল, েরাদ ও কাাঁনচর জাোলা খুনল গকউ প্রনবশ করনে তার 
েনর। 

পদণা আরও ফাাঁক হনলা। গসখানে আটবেূণত হনলা এক কানলা োোমূটতণ। 
ওলো টরেলবানরর টিোনর তজণটে গরনখ টনচণর সুইচ অে করল োোমূটতণনক লিয 
কনর। 

েটোর আকটস্মকতােও টবমূঢ় হনলা ো োোমূটতণ। 
টনচণর আনলা জ্বনল উঠার সংনে সংনে োোমূটতণ ডাে হাত তুনল ধনরটেল। 

হানত তার টেডল োে। 
টেডল োে গেনক আলটপনের অগ্রোনের মত এক োাঁক গুলী গবর হে। 

গুলী গুনলার অগ্রোে েেংকর টবষাি। টবষাি টেডল কারও চামিা গেদ কনর 
রি স্পশণ করার সানে সানে তার মৃতযু েনট। আর এ টেডলগুনলা এত শটি ও 
েটত সম্পন্ন গে, একমাত্র গলাহার বমণ োিা সব রকম গপাশাকই গেদ করনত পানর। 

োোমূটতণ টেডল োে সনমত তার হাত তুনল টস্থর হবার আনেই ওলোর 
টরেলবার গুলী বষণর্ করল। 

গুলীটট োোমূটতণর বি গেদ করল। 
োোমূটতণটট বার কনেক চক্কর গখনে আেনি পিল গমনের উপর। 
ওলো টচণ টেোল, টকন্তু টরেলবার োমাল ো। োোমূটতণর সানে আরও 

গকউ োকনত পানর।  
ওলোর টরেলবানরর গুলী বটষণত হবার পর কনেক গসনকনন্ডর মনধয 

রােদতূ পানেল সহ বাটির সবাই েুনট এল ওলোর েনর। 
রােদূত পানেলই েনর আনলা জ্বালল। গদখল টরেলবার হানত ওলোনক 

এবং রিাি  লাশটানক। 
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রােদতূ ওলোর তানে েটো গশাোর পর পুটলনশ গটটলনফাে কনর 
োোমূটতণটটর লানশর টদনক এগুনত এগুনত বলল,‘গক এই গলাক?’ 

মূটতণটট োনলা কনর গদনখ বলল,‘গলাকটট রুশ টকন্তু অপটরটচত।’ 
তারপর গলাকটটর হানত ধনর রাো টেডল োে োনলা কনর টেরীির্ কনর 

চমনক উঠল রােদতূ। টেডল োেটট গে শুধু রাটশোনতই ততটর তা েে, টেডল োনে 
রুশ গোনেন্দা সংস্থা গকটজটব’র  েতুে সংনকত টচি উৎকীর্ণ রনেনে ো অন্যনকউ 
ো বুেনলও টতটে গদনখই বুেনলে। 

গকটজটবর টেডল োে গলাকটটর হানত গদনখ তার গচাখ-মুখ উনিনে গেনে 
গেল। 

গস তািাতাটি হানত গ্লােস পনি গলাকটটর পনকট সাচণ করল। গলাকটটর 
বুক পনকনট প্রেনমই গপনে গেল একটট গোট কােজ। কােজটট তার বাটির 
ইন্টরন্যাল ডাোগ্রাম। োনত গদখানো হনেনে ওলোর েনর আসার পে। 
ডাোগ্রানমর সানে হানতর গলখার প্রটত েজর পিনতই েূত গদখার মত আাঁৎনক 
উঠল রােদতূ পানেল। হস্তাির গদখার সানে সানেই টচেনত পারনলা ওটা 
মানোেটির হানতর গলখা। তাহনল গতা মানোেটিই গলাক পাটঠনেনে ওলোনক 
খুে করার জনন্য! টকন্তু গকে? ওলো ও মানোেটির েটেষ্টতা আনে বনলই গতা 
তারা জানে। এর মনধয তাহনল এমে টকেু টক েনটনে োর জনন্য ওলোনক তার 
খুে করার প্রনোজে পনিনে? টবষেটা অস্বাোটবক মনে হনলা তার কানে। আরও 
বি টকেু টক আনে এর গপেনে?  

ওলো তার আব্বার োবাের গদনখ বলল, ‘ও কােনজ টক টকেু পাওো 
গেনে আব্বা?’ 

রােদতূ পানেল ওলোর টদনক কনেক পা এটেনে এনস 
বলল,‘মানোেটির সানে গতামার বি ধরনের গকাে েন্ডনোল হনেনে?’ 

ওলো টবস্মনে গচাখ দু’গটা কপানল তুনল বলল,‘এ সমনে এ প্রশ্ন গকে 
আব্বা?’ 
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রােদতূ পানেল তার স্ত্রী োিা অন্য সবাইনক বাইনর গেনত ইংটেত করল 
এবং বলল ওলোনক,‘মানোেটি গতামানক খুে করার জনন্য এই গলাকনক 
পাটঠনেটেল।’ 

শুনে ওলোর গচাখ টবস্মনে টবফাটরত হনলা। টকেুির্ কো বলনত 
পারনলা ো ওলো। 

‘টকেু েনটনে গতামার সানে তার?’ বলল ওলোর আব্বাই।  
‘আমার সানে টকেু েনটটে। তনব....।’ 
বনল একটু োমল ওলো। তারপর বলল,‘মানোেটি ও তার গলাকরা টমিঃ 

আবদুিাহনক আহত কনর টকডন্যাপ কনরনে। আটম তানক অনুনরাধ করনত 
টেনেটেলাম তানক গেনি গদবার জনন্য।’ 

‘গকে আবদুিাহনক গগ্রপ্তার কনরনে? গকমে কনর তুটম জােনত পারনল? 
গকে আমানক জাোওটে?’ এইোনব এক সানে অনেকগুনলা প্রশ্ন করল রােদতূ 
পানেল। 

ওলো সব কো, সব টববরর্ তার আব্বানক খুনল বলল। 
ওলোর কো গশষ হনতই রােদতূ উনঠ দাাঁিাল। দ্রুত টেনে গটটলনফাে 

তুনল টেল। টেরাপত্তা টবোেনক টেনদণশ টদল, এখটে মানোেটিনক আটক করনত 
এবং বলল,‘পুটলনশর সানে কো বনল আটম আসটে।’ 

টকন্তু মানোেটির বাটি শূন্য। তানক পাওো গেল ো। 
তারপর লােদূত পানেল পুটলশনক বনল েুটল আহমদ মুসানক উদ্ধানরর 

জনন্য। গসখানেও মানোেটিনক পাওো গেনত পানর। টকন্তু রােদতূ পানেল 
তখেও বুনেটে, মানোেটির এই েীমরটতর কারর্ টক! 

 
 
 
েুটেুনট অন্ধকার ের। 
আহমদ মুসা সংজ্ঞা টফনর গপনে গচাখ গমলল। টকেুই গদখনত গপল ো। 

তার টক েনটনে মনে করার গচষ্টা করল। 
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তার োটির এযাকটসনডনন্ট গস আহত হনেটেল। টকন্তু গস জ্ঞাে হারােটে। 
তারপর মানোেটি তানক গটনে গবর করল। োটিনত তুলল। তারপর গলানরাফরম 
গেজা একটা রুমাল তার োনক গচনপ ধরল। টকেু মনে গেই এরপর। 

বুো োনে, এযাকটসনডন্টটা টেল গগ্রট টবোনরর পটরকটল্পত। মানোেটি 
রােদনূতর কি গেনক গবটরনে আসার পর গে সমেটুকু গপনেটেল তা গস এই 
পটরকল্পোে বযে কনরনে।  একটা টকেু গস করনব, রােদনূতর কি গেনক 
গবরুবার পর আহমদ মুসারও মনে হনেটেল। টকন্তু টক করনব গসটা োবনত 
পানরটে। 

তাহনল গস এখে গগ্রট টবোনরর হানত। 
ধীনর ধীনর উনঠ বসল গস। সবণানে বযো। 
এর মনধযও এই গেনব খুশী হনলা গে, তার হাত পা বাাঁধা গেই। সম্ভবত 

তারা সংজ্ঞাহীে গলাকনক বাাঁধার প্রনোজে অনুেব কনরটে। 
চারটদনক হাত বুটলনে গমনের কানপণট োিা আর টকেুই গপল ো আহমদ 

মুসা। 
এ সমে পানের শব্দ শুেনত গপল গস। 
কনেকজনের পানের গসই শব্দ গেনম গেল হঠাৎ। 
ওরা দরজার সামনে এনস দাাঁটিনেনে টক? দরজা খুলনব ওরা? 
এই টজজ্ঞাসা আহমদ মুসার মনে উদে হওোর সংনে সংনেই গেোনব 

গস গমনের উপর কানপণনট পনিটেল গসইোনব আবার শুনে পিল সংজ্ঞাহীনের 
মত। 

খুনল গেল েনরর দরজা। জ্বনল উঠল েনরর আনলা। 
েনর প্রনবশ করল স্বেং গগ্রেটরংনকা, উটস্তেে এবং আরও দু’জে। 
তানদর েনর গঢাকার পর পরই একটা গোট েযানে কনর টপ্রনন্সস 

কযাোটরেনক গসখানে আো হনলা। 
টপ্রনন্সস েনর ঢুনকই গদখনত গপল সংজ্ঞাহীেোনব পনি োকা রিাি 

আহমদ মুসানক। আাঁৎনক উঠল গস আহমদ মুসার এই অবস্থা গদনখ। একটা প্রবল 
েন্ত্রর্া অনুেব করল গস তার হৃদনে। বলল গস গগ্রেটরংনকার টদনক তাটকনে,‘টমিঃ 
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গগ্রেটরংনকা, এই গলাকটট গতা রাজ পটরবানরর গকউ েে, রাজ পটরবানরর সানে 
সম্পটকণতও েে। তাহনল গকে বার বার এইোনব এনক টেেণাতে করনেে?’ 

‘সম্মাটেতা টপ্রনন্সস, এ রাজ পটরবানরর গকউ ো হনেও গস আমানদর 
গপেনে গলনেনে। গস এ পেণে আমানদর গে িটত কনরনে, আমানদর সাম্প্রটতক 
ইটতহানস তার গকাে েজীর গেই। এর জনন্য আমানদর দু’টট মূলযবাে োটট োিনত 
হনেনে, কনেক ডজে গলাকনক হারানত হনেনে। এনক শতবার হতযা করনলও 
আমানদর প্রটতটহংসা টমটনব ো। টকন্তু আমরা তানক হতযা কটরটে। আমরা শুধু তার 
কানে জােনত চাই, গকে গস আমানদর টপেু গলনেনে। তাটতোো সম্পনকণ গস টক 
জানে?’ 

বনল একটু গেনমই গস উটস্তেেনক লিয কনর বলল, ‘এর গতা জ্ঞাে 
এখেও গফনরটে। তাহনল একটু পনরই আমানদর কাজ শুরু করনত হনব, গকমে?’  

‘টঠক বনলনেে।’ বলল উটস্তেে। 
গগ্রেটরংনকা েযানের ড্রাইোনরর টদনক তাটকনে বলল,‘সম্মাটেতা 

টপ্রনন্সসনক তাাঁর লানট টেনে োও।’ 
সবাই কি গেনক গবটরনে গেল। 
কি গেনক গবরুনত গবরুনত গগ্রেটরংনকা উটস্তেেনক বলল, ‘একটু পর 

গতামরা এনস এনক গবাঁনধ গোট েযানে কনর টেনে োনব। আটমও োব টপ্রনন্সনসর 
ওখানে। গশষ োটক ওখানেই হনব।’ 

কনির দরজা বন্ধ হনে গেল। আবার গসই েুটেুনট অন্ধকার। 
আহমদ মুসা আবার ধীনর ধীনর উনঠ দাাঁিাল। মুখ মাো বযোে টে টে 

করনে। শরীনরর হািনোিও গেে গুনিা হনে গেনে। 
উনঠ বসনতই মাোটা েুনর গেল। মাটটনত দু’হানতর গহলাে টদনে 

শরীরটানক টস্থর রাখল গস। এ সমে তানক দুবণল হনল চলনব ো। প্রবল মােটসক 
শটি টদনে গদনহর সব শটিনক একটত্রত  করনত চাইল গস। 

ধীনর ধীনর গস উনঠ দাাঁিাল। অন্ধকার েনর পােচারী করল। আহত 
শরীরনক চাো করনত গচষ্টা করল। বযো জ্বর জ্বর শরীনরর টবটেন্ন অংনশর 
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টস্টফনেস দূর করনত টেনে েতুে বযোে তার মুখ ফুাঁনি আতণোদ গবটরনে এল, 
টেনজর মুখ টেনজই গচনপ ধরল গস। 

দরজার টদনক পা কনর গেোনব টচৎ হনে শুনে টেল, গসোনবই আবার 
শুনে পনিনে। 

শুনে শুনে আহমদ মুসা অনপিা করনে আবার গসই পটরটচত পদশনব্দর। 
অবনশনষ গস পদশব্দ গশাো গেল দরজার বাইনর। 
দরজা খুনল গেল। 
উটস্তেে, চারজে গস্টেোেধারী এবং একটট গোট েযাে টেনে একজে 

ড্রাইোর-এই েেজে প্রনবশ করল েনর। 
আহমদ মুসানক একইোনব সংজ্ঞাহীনের মত পনি োকনত গদনখ 

উটস্তেে গস্টেোেধারী একজেনক বলল,‘গদখ গতা োিা টদনে, সংজ্ঞাহীে ো গস 
েুমুনে।’ 

গস্টেোেধারী একজে এটেনে বাম হানত গস্টেোে টেনে ডাে হানত 
আহমদ মুসানক পরীিা করার জনন্য েুনক পিল। তার গস্টেোে ধরা বাম হাত 
খাোও আহমদ মুসার বুনকর প্রাে কাোকাটে। 

আহমদ মুসা এমে একটা সমনেরই অনপিা করটেল। 
মাটটনত গেটতনে পনি োকা আহমদ মুসার দু’টট হাত গচানখর পলনক 

উনঠ এল। টেটেনে টেল েুনক পিা গলাকটটর বাম হাত গেনক গস্টেোে এবং শুনে 
গেনকই গুলী বৃটষ্ট করল ওনদর লিয কনর। 

উটস্তেেরা গবাোর আনেই সব গশষ। েেটট রিাি লাশ পিল কানপণনটর 
উপর। 

আহমদ মুসা আনরকটট গস্টেোে কুটিনে কাাঁনধ গফনল হানতর গস্টেোে 
বাটেনে ধনর েুটল দরজা গপটরনে কটরনডার ধনর। 

কটরনডানরর একটা বাাঁক েুরনতই আহমদ মুসা মুনখামুটখ হনে গেল 
মানোেটির। মানোেটির সানে আরও চারজে। ওনদর হানত গস্টেোে, 
মানোেটির হানত টরেলবার। 
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আহমদ মুসা মুহূতণ মাত্রও েষ্ট কনরটে। মানোেটিনদর উপর গচাখ পিার 
সানে সানেই আহমদ মুসার গস্টেোে েনজণ উঠল। এক োাঁক গুলী টেনে টেনর 
ধরল ওনদরনক। হুমটি গখনে পিল পাাঁচটট লাশ কটরনডানরর উপর। আহমদ মুসা 
লাফ টদনে লাশগুনলা টডটেনে েুটল সামনে। 

কটরনডার টদনে েুটনত টেনে উপনরর তলাে উঠার টসাঁটি গপনে গেল। 
প্রশস্ত টসাঁটি। 
আহমদ মুসা টেিঃসনন্দহ গে, টপ্রনন্সস কযাোটরেনক উপনরর গকাে তলাে 

গকাোও রাখা হনেনে। 
আহমদ মুসা টসাঁটি টদনে উপনর উঠনত শুরু করল। শরীর গটনে টেনে 

উঠনত কষ্ট হটেল। 
কনেক ধাপ উঠনতই উপনরর টসাঁটিনত পানের শব্দ গপল। 
গসটদনক চাইনতই গদখল আহমদ মুসা, টতেজে দ্রুত োমনে টসাঁটি টদনে। 

ওনদর সানে গচাখানচাটখ হনে গেল। 
আহমদ মুসার গস্টেোে তখে ডাে হানত েুলানো। গতালার সমে গেই। 
আহমদ মুসা লাটফনে পিল টেনচ কটরনডানর। প্রচন্ড বযো গপল। 

শরীনরর হাি-নোি গেে গেংনে গেল তার। টকন্তু গসটদনক মনোনোে গদোর সমে 
গেই। কটরনডানর লাটফনে পনি গশাো অবস্থানতই গুলী বৃটষ্ট করল উপনরর টসাঁটি 
লনিয। ওটদক গেনকও গুটল বৃটষ্ট হনে। টকন্তু ওরা আর োনমটে, টসাঁটির গেখানে 
টেল, গসখাে গেনকই গুলী বৃটষ্ট করনে। টসাঁটির বাাঁক গকাে পনির গুলীনকই লনিয 
গপ াঁেনত টদনে ো। 

গুলী বৃটষ্ট অবযাহত গরনখই আহমদ মুসা েটিনে সনর এল গদোনলর 
আিানল। তারপর উনঠ দাাঁটিনে েুটল সামনের টদনক। 

অল্প এগুনতই একটা বি দরজা গপনে গেল। আর কটরনডারটট বাাঁক টেনে 
ডাে ও বাম দু’টদনক চনল গেনে। 

আহমদ মুসা গখালা দরজা পনে েনরর টবপরীত টদনকর দরজা টদনে লনে 
একটা োটি দাাঁিানো গদখনত গপল। বুেল এটাই বাইনর গবরুবার পে। 
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দরজা পনে েুটল আহমদ মুসা োটির টদনক। গপেনে ব্রাশ ফাোনরর শব্দ 
েুনট আসনে। কনেকটট গুলী এনস গপেনে গফনল আসা দরজা টদনে েনর প্রনবশ 
কনরনে। 

আহমদ মুসা লনে একটট গস্টেোে গফনল টদনে অন্যটট হানত টেনে 
োটির ড্রাইটেং টসনট উনঠ বসল। োটির চাটব োটির টক গহানল েুলটেল। 

আহমদ মুসার োটি েখে রাস্তাে গেনম েুটনত শুরু কনরনে, তখে আহমদ 
মুসানক ধাওো কনর আসা গস্টেোেধারীরা লনে এনস দাাঁটিনেনে।  

েুটনে আহমদ মুসার োটি। গকাোে েুটনে, তার গকাে টচো আহমদ 
মুসার মাোে গেই। 

মাোটা তার টেম টেম করনে। গস্টোটরং হুইনল রাখা তার হাত দু’টট 
টশটেল হনে আসনে। গচানখর দৃটষ্ট োপসা হনে আসনে তার। গদনহর সব শটি 
একটত্রত কনর হাত দু’টট সবল এবং গচাখ দু’টট তার গখালা রাখনত গচষ্টা করনে। 

আহমদ মুসার োেয োনলা গে, তখে রানতর গশষ প্রহর। রাস্তাে োটি 
গতমে গেই বলনলই চনল। তাই টেরাপনদ চলনত পারনলা অনেক দূর। গোট গোট 
িাটফক টবটধ লংেে হনলও বি টকেু েটনলা ো। 

আহমদ মুসার োটি তখে চনল এনসনে টশে েদীর তীর অঞ্চনল। 
হাত দু’টট আর গস্টোটরং হুইনল োকনে ো আহমদ মুসার। গচানখর 

সামনে তার সবটকেু েুরনে। আহমদ মুসা বুেল, আর পারনব ো গস এগুনত। 
গদনহর সব শটি তার টেিঃনশষ। গশষ মুহূনতণ আহমদ মুসা তার পা গচনপ োটি দাাঁি 
করানত গচষ্টা করনলা। পারনলা ো। োটিটা একটা োনের সানে ধাক্কা গখল এবং 
আপোনতই দাাঁটিনে পিনলা। 

আহমদ মুসার গদহটা েটিনে পিল টসনটর উপর। 
 
 
 
গটটলনফাে পানশ গরনখ দু’হানত মুখ ঢাকনলা গডাো। 
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উনিা-খুনিা তার গচহারা। রানত োনলা েুম হেটে তার। রানত বার বার 
গটটলনফাে কনর জােনত গচষ্টা কনরনে আহমদ মুসা টফনরনে টকো। তারপর সকাল 
গেনক প্রটত েন্টাে গটটলনফাে কনরনে। ো, আহমদ মুসা গফনরটে। এখে গবলা 
দশটা। 

পানশর গসাফাে বনস গডাোর আব্বা টমিঃ লাটতটে খবনরর কােজ 
পিটেল। 

গমনের টদনক তাটকনে কােজ পানশ গরনখ বলল, ‘গকাে খবর মা?’ 
হাত দু’টট মুখ গেনক সটরনে শুকনো কনণ্ঠ বলল,‘ো আব্বা গফনরটে। 

গকােও খবরও গেই।’ 
টমিঃ লাটতটে রানত গমনেনক সান্ত্বো টদনেনে বার বার এই বনল গে, টেিে 

গকাে কানজ জটিনে পনিনে। গদরী হনে। এনস পিনব। আহমদ মুসার জীবনে 
এমে েটো অহরহই েনট।   টকন্তু সকাল গেনক এ সান্ত্বোর বার্ী লাটতটের মুনেও 
আর আসনে ো। উনিে তানকও আেন্ন কনর গফনলনে। 

একটু সমে টেনে গস ধীনর ধীনর বলল,‘পযাটরনসর বাইনর গকাোও গতা 
গেনত পানর গস।’ 

‘গকাে প্রকার গপ্রাগ্রাম-পটরকল্পো োিাই টতটে রুশ দূতাবানস 
টেনেনেে।’ 

‘গসখানে টেনেও গতা গকাে গপ্রাগ্রাম হনত পানর?’ 
‘তাহনল দূতাবানস গটটলনফাে করব?’ 
‘করনত পার। টকন্তু পটরচে ো টদনল গতা গকাে ইেফরনমশে গসখাে 

গেনক পানব ো।’ 
‘পটরচে গদব।’ 
‘গসটা আহমদ মুসা পেন্দ করনব টকো।’ 
‘আব্বা, তার অনুপটস্থটতনত টসদ্ধাে গেবার দাটেত্ব আমানদর। আটম 

আমার োম বলব, বন্ধু পটরচে গদব। টঠকাো বলার প্রনোজে হনব বনল মনে কটর 
ো।’ 

‘টঠক আনে, গটটলনফাে করনত পার।’ 
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গডাো গটটলনফাে করল দূতাবানস। গপল রােদূতনক। গডাো টেনজর 
পটরচে টদনে বলল,‘আটম গডাো গজানসফাইে। টমিঃ আবদুিাহ আমার বন্ধু।’ 

‘টমিঃ আবদুিাহর বন্ধু?’ 
একটু োমল রােদনূতর কণ্ঠ। কনেক মুহূতণ সমে গে গস বলল, টমিঃ 

আবদুিাহ গকাোে গসটাই বুটে জােনত চাে?’ 
‘ো। গসটা আপটে োও জােনত পানরে। আটম শুধু জােনত চাই আপোর 

ওখানে োবার পর টমিঃ আবদুিাহর টক েনটনে। টতটে এ পেণে বাসাে গফনরেটে।’ 
‘ধন্যবাদ টমস গডাো গজানসফাইে। আপটে বুটদ্ধমতী, টমিঃ আবদুিাহর 

উপেুি বন্ধু। টকন্তু আপোনক আটম গকাে সুখবর টদনত পারনবা ো।’ 
বনল োমল রােদতূ পানেল। 
এটদনক গডাোর বুকটা ের ের কনর গকাঁনপ উঠল। দ্রুত বলল,‘বলুে টক 

খবর?’ েলা গকাঁনপ উনঠটেল গডাোর। 
‘আটম দুিঃটখত টমস। আমরা গচষ্টা কনরও গকাে সাহােয তাাঁনক করনত 

পাটরটে।’ 
অটস্থর হনে উনঠনে গডাো। উনত্তজোে উনিনে কাাঁপনে তার শরীর। 

বলল,‘বলুে আপটে দো কনর।’ 
রােদতূ পানেল টবনকনল আহমদ মুসার রােদনূতর বাটি গেনক গবর 

হওোর পর পটরকটল্পত গমাটর দুেণটো গেনক শুরু কনর তার বন্দী হওো, বন্দী 
খাোে রােদূতনদর অটেোনের টববরর্ টদনে বলল,‘েটদও টমিঃ আবদুিাহনক 
আমরা পাইটে, তবু আমার কো হনলা গসখানে আমরা ১১টা লাশ গপনেটে, সবই 
শত্রুনদর। এর অেণ আহমদ মুসার হানতই তারা টেহত হনেনে।’ 

‘তাহনল টক আবারও বন্দী হনেনেে।’ োো েলাে বলল গডাো। 
‘বলা মুটিল, তনব আমার মনে হে টমিঃ আবদুিাহ বন্দী হনল শত্রুরা োটট 

খাটল কনর পালানতা ো।’ 
‘দো কনর বলনবে টক, আপোরা কটাে টেনে শত্রুনদর ঐ োটট খাটল 

গদনখে?’ 
‘তখে রাত সানি ৪টা হনব।’ 
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সমেটা শুনে হতাশা বািল গডাোর। গেটুকু আশার আনলা মনে জ্বনল 
উনঠটেল তাও টেনে গেনত চাইল। কো বলনত পারল ো গডাো। 

ওপার গেনক রােদতূই বলল,‘গকাে খারাপ টকেু টচো কনরা ো মা। ঈশ্বর 
তার সহাে। গস খুব োল গেনল।’ 

‘েযাংকস। টঠক আনে। গুড গড জোব।’ 
বনল গডাো গটটলনফাে গরনখ টদনে তার আব্বার টদনক তাটকনে 

বলল,‘আব্বা ওাঁর োটি এযাকটসনডনন্ট গফনল ওনক আহত অবস্থাে টকডন্যাপ করা 
হনেনে। গেখানে বন্দী কনর রাখা হনেটেল, গসখানে পুটলশ টেনে অটেোে চাটলনে 
তানক পাওো োেটে। পাওো গেনে শত্রুনদর ১১টট লাশ।’ কান্না জটিত েলাে 
বলল গডাো। 

বনল গডাো তার হানতর রুমানল মুখ ঢাকল। 
গডাোর আব্বা এটেনে এনস গমনের মাোে হাত বুটলনে বলল,‘আিাহর 

উপর েরসা কর মা। আমার মনে হে গস সনর পিনত গপনরনে।’ 
‘টকন্তু এতটা সমে তাহনল উটে গকাোে? এই পটরটস্থটতনত টতটে অবশ্যই 

গটটলনফানে তাাঁর খবর জাোনতে।’ 
‘গসটাও টেেণর কনর সুনোনের উপর।’ 
গডাো গচাখ মুনে বলল,‘এখে টক করর্ীে আব্বা?’ 
‘এস আমরা আিাহর উপর েরসা কনর অনপিা কটর।’ 
বনল একটু গেনমই আবার বলল,‘রুশ রােদনূতর সানে কো বনল গতামার 

টক মনে হনলা?’ 
‘আমার মনে হনেনে টতটে সতয কোই বনলনেে।’ 
গডাোর আব্বা গকাে কো বলল ো। 
গডাোও েে। 
একটু পনর েীরবতা গেনে গডাোর আব্বা েটির টদনক তাটকনে 

বলল,‘সাইমুনমর গটটলনফাে োম্বারটা দাও, ওনদর সানে গোোনোে কনর গদটখ।’ 
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হঠাৎ টকেু পাওোর আেনন্দ গডাোর মুখ উজ্জ্বল হনে উঠল। লাফ টদনে 
উনঠ দাাঁিাল। বলল, ‘ওনদর কো েুনলই টেনেটেলাম আব্বা। োই টেনে আটস 
ওনদর োম্বার।’ 

বনল গডাো েুটল উপনর ইঠার টসাঁটির উনেনশ্য। 
গডাোর আব্বা গসাফাে গহলাে টদনে খবনরর কােজটা আবার তুনল টেল 

হানত। 
 
 
 
সকাল ৮টা। টশে েদীর তীর এলাকা তখেও েেীর কুোশাে ঢাকা। 
ফাতমা ও তার আব্বা আবু আনমর আবদুিাহ গমাটর কানর োটেনলে 

েদীর তীর বরাবর রাস্তা ধনর। 
েদী তীনরর এই জােোটা খুবই মনোরম। রাস্তা গেনক েদীর পাটে পেণে 

গেনম গেনে পটরকটল্পত সাজানো োনের সাটর। োনের ফাাঁনক ফাাঁনক বসার 
জােো। পযাটরনস এটা টপকটেনকর একটা পপুলার স্পট। 

ড্রাইে করটেল ফাতমা। 
তার গচানখ পিল একটা োটি োনের গোিার সানে আটনক আনে। 
ফাতমা প্রেনম মনে কনরটেল, গকাে োটি পাকণ করা আনে। টকন্তু পনর 

গদখল, োটিটা োনের সানে এযাকটসনডন্ট কনরনে। োটির সামনের  টকেুটা অংশ 
দুমনি গেনে। 

‘আব্বা, মনে হে একটা োটি এযাকটসনডন্ট কনরনে। আটনক আনে 
একটা োনের গোিাে।’ বলল ফাতমা। 

ফাতমার আব্বা টকেু বলার আনেই ফাতমা োটি দাাঁি কটরনে গফনলনে। 
‘টঠক আনে। চল গদটখ। পুটলশ টেিে জােনত পানরটে।’ বলল ফাতমার 

আব্বা আবু আনমর আবদুিাহ। 
দু’জনেই োমল োটি গেনক। 
ফাতমাই আনে আনে চলল। 
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ড্রাইটেং সাইনডর জাোলা টদনেই গেতনর তাকাল ফাতমা। টকেু বুেনত 
পারনলা ো। কুোশা টসি জাোলার কাাঁচ টদনে টসনটর উপর একজে গলাক পনি 
োকার আবো দৃশ্য গদখনত গপল গস। 

 
দরজা টেিে গেতর গেনক লক করা। তবু ফাতমা দরজা টােল। সংনে 

সংনে খুনল গেল দরজা। দরজা পনে মুখ বাটিনে গদখল, রিাি একজে টসনটর 
উপর পনি আনে। 

‘আব্বা, মারাত্মক আহত একজে টসনটর উপর পনি আনে।’ বলল 
ফাতমা। 

‘গবাঁনচ আনে গতা?’ 
টসনট পনি োকা গলাকটটর মাো টেল গেতনরর টদনক। একটা হাত েুনল 

টেল টসনটর টেনচ। 
ফাতমা হাত তুনল টেনে পরীিা করল। বলল,‘আব্বা, গলাকটট গবাঁনচ 

আনে। গলাকটট এটশোে আব্বা।’ 
‘এটশোে? আহা! চল গদটখ গবর কনর আটে।’ 
দু’জনে ধরাধটর ধনর গবর কনর আেল োটি গেনক গলাকটটনক। 
গবর কনর শুইনে টদনে মুনখর টদনক তাটকনেই টচৎকার কনর উঠল 

ফাতমা,‘আব্বা,  আহমদ মুসা।’ 
‘তাইনতা মা, আহমদ মুসাই গতা।’ আতণোদ কনর উঠল আবু আনমনরর 

কণ্ঠও। 
‘আব্বা, সমে েষ্ট করা োনব ো, গকাোে গেব এাঁনক?’ 
‘চল কানেই একটা োল টলটেক আনে।’ 
‘ো, আব্বা, এাঁনক অপটরটচত গকাে টলটেনক টেনে োওো োনব ো।’ 
‘টঠক বনলে, আমানদর টক্রনসন্ট টলটেনকই চল টেনে োই।’ 
আহমদ মুসানক আবার তারা টেনজনদর োটিনত তুলল। 
ফাতমা বলল,‘আব্বা লিয কনরনেে, এাঁর গচাখ, মুখ, মাোর আোত 

গকােটাই তাজা েে। সব রিই শুকনো।’ 
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‘হ্যাাঁ তাই গতা গদখটে। এর অেণ টক? োটি এযাকটসনডনন্ট গস আহত 
হেটে?’ 

ফাতমা ড্রাইটেং টসনট উনঠ বসনত বসনত বলল,‘আমার মনে হে উটে 
আহত হনেনেে অন্য গকাে েটোে এবং তা টেিে আট দশ েন্টা আনে। োটিনত 
তাাঁর পানশ গস্টেোে পনিটেল। আমার টবশ্বাস গকাে সংেনষণর পর আহত অবস্থাে 
সনর আসার পনে টতটে এযাকটসনডন্ট কনরনেে।’ 

োটি তখে েনির েটতনত চলনত শুরু কনরনে। 
সকানলর রাস্তা প্রাে োটি শূন্য বলা োে। ২০ টমটেনটর মনধযই োটি 

পযাটরস টক্রনসন্ট টলটেনক এনস গপ াঁেল। 
জরুরী অবস্থা গোটষত হনলা পযাটরস টক্রনসন্ট টলটেনক। মাত্র ১০ টমটেনটর 

মনধযই টসটেের-জুটেের সব ডািার এনস হাটজর হনলা। 
প্রােটমক পরীিা কনর টলটেনকর প্রধাে সাজণে ডািঃ ওমর গলটমং 

অনপিমাে উটিগ্ন সকলনক জাোল, ‘েনের গবাধহে টকেু গেই। বাইনর বি 
ধরনের গকাে আোত গেই। দীেণির্ ধনর প্রচরু রি িরনর্র ফনলই ইটে সংজ্ঞা 
হাটরনেনেে। তনব আেযেরীর্ পরীিার পনরই বলা োনব প্রকৃত অবস্থা টক।’ 

‘গস সব পরীিাে কতির্ লােনব?’ বলল আবু আনমর আবদুিাহ। 
‘রি লােনব। গসলাই টদনত হনব। জ্ঞাে টফটরনে আোই এখে প্রধাে 

কাজ।’  
সংনে সংনে চারটদক গেনক শতজে বনল উঠল,‘রনির গ্রুপ বলুে, েত 

রি লানে গদব।’ 
‘ধন্যবাদ। আটমও আপোনদর সানে আটে।’ 
বনল ডািঃ গলটমং ইমারনজন্সী অপানরশে হনলর গেতনর ঢুনক গেল। 
েন্টা দু’গেক পনর ডািঃ েুবানের, ফাতমার োই গবর হনে ডািঃ গলটমং-এর 

পি গেনক উটিগ্ন ও অনপিমােনদর উনেশ্য কনর বলল,‘আমানদর মহাে োই 
আহমদ মুসানক ইেনটেটসে গকোনর গেো হনেনে। গকাে গমজর অপানরশনের 
দরকার হেটে। তনব জ্ঞাে এখেও গফনরটে।’ 
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‘তাাঁর আোনতর বযাপানর আপোরা টক ধারর্া কনরনেে োইো।’ বলল 
ফাতমা। 

‘তাাঁর মাো ও মুনখর আোনতর মনধয টকেু টকেু োো কাাঁচ পাওো গেনে। 
তাাঁর মাো ও পাাঁজনর প্রবল চাপ জটেত আোত। আমরা মনে করটে, গষাল সনতর 
েন্টা আনে আরও একটা কার এটক্সনডনন্ট গস মারাত্মকোনব আহত হে। টিতীে 
এটক্সনডনন্ট তাাঁর েতুে গকাে িটত হেটে।’ 

‘তাহনল জ্ঞাে হারানলে টক কনর?’ 
‘এটা তাাঁর টিতীে বার সংজ্ঞা হারানো।’ 
‘গকমে কনর জােনলে?’ 
‘প্রেম এটক্সনডনন্টর পর সংজ্ঞা ো হারানল অেত মুনখ রনির দাে 

এোনব োকনতা ো। আোত টকংবা গে গকাে কারনর্ই গহাক রনির দাে শুকানোর 
পর গস সংজ্ঞা টফনর পাে।’ 

কো গশষ কনরই ডািঃ েুবানের ফাতমানক কানে ডাকল। কানে কানে 
বলল, ‘টপ্রনন্সস মাটরো গজানসফাইেনক বযাপারটা গতা এখে জাোনো হেটে!’ 

‘টঠক বনলে োইো, কোটা আমার মনেই আনসটে। এখেই জাোটে।’ 
বনলই ফাতমা েুটল গটটলনফানের টদনক। টকন্তু ওপার গেনক গটটলনফাে 

উঠাল ো। বার বার গো টরলাই হনলা। 
‘ওটা গতামার গকাে বাটির োম্বার? ওাঁনদর কনেকটা বাটি আনে।’ বলল 

ডািঃ েুবানের। 
‘আটম তা জাটে ো োইো। এ োম্বানর কনেকবার তার সানে কো 

বনলটে।’ 
‘টঠক আনে। আিাহ েরসা।’ 
বনল ডািঃ েুবানের গেতনর চনল গেল। 
গবলা তখে ১২টা। 
আহমদ মুসার সংজ্ঞা টফনরনে গবলা দশটার পর পরই। 
আহমদ মুসানক এনে রাখা হনেনে তার জনন্য টবনশষোনব সাজানো 

টলটেনকর টবনশষ একটট কনি। কারও িারা কখেও বযবহৃত হেটে এমে টবোো-
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পত্র, আসবাবপত্র তার জন্য বযবস্থা করা হনেনে। েরটটর আনশপানশর েনর ডািঃ 
গলটমং ডািঃ েুবানেরসহ ডজে খানেক ডািার ও টেরাপত্তা কমণীর োকার বযবস্থা 
করা হনেনে। 

তখে আহমদ মুসার কানে বনস আবু আনমর আব্দুিাহ, ডািঃ গলটমং, ডািঃ 
েুবানের, পযাটরনসর মুসটলম কমুটেটটর অন্যতম গেতা ও পযাটরসস্থ সাইমুম 
ইউটেনটর উপনদষ্টা আবু বকর টশরাক এবং আরও কনেকজে গেতৃস্থােীে 
বযটিবেণ। পদণার আিানল রনেনে ফাতমা সহ পযাটরনসর মটহলা গেত্রীরা। 

েটো েটার পর উটিগ্ন সকনল গচনপ ধনরটেল আহমদ মুসানক। 
েতটা বলা োে, ততটা বনল োমল আহমদ মুসা। 
কানরা মুনখ গকাে কো গেই। টপেপতে েীরবতা। 
‘আমার একটা প্রবল গক তুহল জোব, আমরা এখােকার মুসটলম 

কমুটেটট েটোক্রনম আপোনক এখানে গপনেটে। টকন্তু আপোর টমশনে এনস 
আপটে বাস করনেে অন্য গকাোও।   আপটে োর গমহমাে, গসই গস োেযবাে 
বযটিটটনক আমার খুব জােনত ইো করনে।’ বলল ‘ইেুে গসাসাইটট অব 
ইউনরাটপোে গরনেসাাঁ’- এর েতুে গসনক্রটাটর গজোনরল হুোরী হাটবব গবেোটজ। 

ডািঃ েুবানের টকেু বলনত োটেল। আহমদ মুসা তানক োটমনে গহনস 
বলল, ‘তাাঁনদর একজে এখানে আসনবে। ো শুনে গচানখই গদখনবে।’ 

‘আলহামদুটলিাহ, শত্রুরা গতামানক জীবে ধরনত গচনেটেল। টকন্তু তা 
তারা পানরটে। এটা আিাহর একটা সাহােয।’ বলল আবু আনমর আবদুিাহ, ডািঃ 
েুবানেনরর আব্বা। 

‘সংজ্ঞাহীে অবস্থাে আপটে গে শত্রুর হানত পনিেটে, এটাও আিাহর বি 
একটা সাহােয।’ বলল ডািঃ গলটমং। 

‘অবশ্যই।’ বলল আহমদ মুসা। 
এইোনব প্রনশ্নাত্তরর চলার এক পেণানে হুোরী হাটবব বনল উঠল, ‘মাফ 

করনবে সকনল, একটু উঠনত হনে। এখটে টফনর আসব’ 
‘আসুে।’ বলল আহমদ মুসা। 
হুোরী হাটবব গবর হনে গেল। 
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প্রাে সংনে সংনেই আহমদ মুসা ডািঃ েুবানেরনক কানে গডনক কানে 
কানে বলল, ‘তুটম গতামার গলাকনক হুোরী হাটববনক ফনলা করনত বল। গকাোে 
টক কনর টক বনল তার টরনপাটণ  চাই।’ 

ডািঃ েুবানেনরর মুনখ প্রবল টবস্মনের প্রকাশ েটল। টকন্তু টকেু বলল ো। 
গস উনঠ দাাঁিাল এবং দ্রুত গবর হনে গেল। 
টমটেট পনের পনর টফনর এনস আহমদ মুসার কানে কানে বলল, ‘হুোরী 

ঔষধ টকেনত টেনেটেল। টফনর আনস এখে টেনলনট ঢুনকনে।’ 
আহমদ মুসার ভ্রু মুহূনতণর  কুটঞ্চত হনে আবার টমটলইনে গেল। বলল, 

‘গে গলাকনক পাটঠনেটেনল তানক ডানকা।’ 
গলাকটট এনস আহমদ মুসার শেযার কানে হাাঁটু গেনি বসল। 
আহমদ মুসা টফসটফনস কনণ্ঠ বলল, ‘উটে গসাজা গদাকানে টেনে ঔষধ 

টকনে আনেে?’ 
‘ো, উটে ঔষধ গবর করনত বনল গেতনর টেনেটেনলে।’ 
‘গকে?’ 
‘গটটলনফাে করার জনন্য।’ 
‘আপটে গদনখনেে গটটলনফাে করনত?’ 
‘ো গদটখটে। উটে গদাকােীনক বনলটেনলে গে টতটে একটা গটটলনফাে 

করনবে।’ 
‘টঠক আনে। োে আপটে।’ 
গলাকটট চনল গেনল আহমদ মুসা ডািঃ েুবানেরনক গডনক বলল, ‘একটা 

োটির বযবস্থা কর। আটম এখটে োব।’ 
ডািঃ েুবানেনরর মুখ কানলা হনে গেল উনিে ও টবষণ্ণতাে। টকন্তু আহমদ 

মুসার মুনখর টদনক গচনে গকাে প্রশ্ন করার সাহস গপল ো। 
আহমদ মুসা েুবানেরনক কো বলা গশষ কনরই উপটস্থত সকনলর টদনক 

তাটকনে বলল, আটম দুিঃটখত, জরুরী প্রনোজনে আমানক এখেই চনল গেনত হনব। 
আপোরা আমার জন্য গদাো করুে। আপোনদর োলবাসার জনন্য ধন্যবাদ।’ 

সকনলই এক বানকয বলল, ‘এই শরীর টেনে! ো এটা হনত পানর ো।’ 
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ডািঃ গলটমং বলল, ‘আটম ডািার, ডািার টহনসনব এমে রুেী আটম 
োিনত পাটর ো।’ 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘জোব আপটে টঠক বনলনেে। আটম ডািার 
হনল এ কোই বলতাম। টকন্তু এখেকার কাজ টবশ্রানমর গচনে বি।’ 

বনল আহমদ মুসা ধীনর ধীনর উনে বসল। 
ডািঃ েুবানের বাইনর চনল টেনেটেল। টফনর এনস বলল, ‘োটি গরটড।’ 
টলফনট ফাতমা বলল, ‘জোব, গডাো আপা আসার জনন্য ততটর হনেে। 

দু’এক টমটেনটর মনধযই োত্রা করনবে।’ 
‘তুটম তানক আসনত টেনষধ কনর দাও।’ 
‘গকাোে োনেে আপটে? তার ওখানে?’ 
‘ো। গকাোে োটে, গসটা আপাতত োক।’ 
‘বাবা, আমানদর গকাে অপরাধ হনেনে? এোনব আকটস্মক চনল োবার 

টসদ্ধাে টেনলে?’ বলল বৃদ্ধ আনমর আবদুিাহ। 
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘টকেুিনর্র মনধযই আপোরা সব বুেনত 

পারনবে। পনর আটম সব বলব এখে েে।’ 
টলফট গেনক গবর হনে আহমদ মুসা এগুনলা োটির টদনক। সানে আবু 

আনমর আবদুিাহ, ডািঃ গলটমং, ডািঃ েুবানের, হুোরী হাটববসহ সকনলই। 
সবাই তখেও প্রটতবাদ করনে আহমদ মুসার টসধানের। টবনশষ কনর 

হুোরী হাটবব বযস্ত হনে উনঠনে আহমদ মুসানক বাধা গদোর জনন্য। 
আহমদ মুসা োটির কাোকাটে হনল ডািঃ েুবানের চাটব হানত োটির 

সামনে দাাঁিানো একটট েুবকনক গদটখনে বলল, ‘এ আমার ড্রাইোর, ড্রাইে 
করনব।’ 

‘প্রনোজে গেই। আটম ড্রাইে করনত পারব।’ 
‘গকে? ... অসম্ভব!’ বলল ডািঃ েুবানের। 
‘টঠক বনলনে েুবানের, বাবা।’ বলল আনমর আবদুিাহ। 
‘আমার উপর আপোনদর গকাে আস্থা গেই?’ 
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ডািঃ েুবানের এটেনে এনস আহমদ মুসার হাত গচনপ ধনর আনবে রুদ্ধ 
কনণ্ঠ বলল, ‘আস্থা-অোস্থার প্রশ্ন এখানে েে। আমরা বলটেলাম, এইোনব এই 
অবস্থাে টেরুনদ্ধশ োওোটা আমরা সহ্য করনত পারটে ো।’ 

‘ধন্যবাদ তমানদর োলবাসার জনন্য। সকলনক ধন্যবাদ, আসসালামু 
আলাইকুম।’ 

োটির ড্রাইটেং টসনট উনে বসল আহমদ মুসা। 
বসাটা একটু গজানর হনেটেল। মাো ও গোটা শরীর টচে টচে কনর উঠল। 
মাোটা টসনট আনস্ত কনর ন্যস্ত কনর োটিনত স্টাটণ টদল আহমদ মুসা। 
োটি বারান্দা গেনক রাস্তাে গেনম এল আহমদ মুসার োটি। 
রাস্তাে গেনমই টতব্র েটতনত চলনত শুরু করল োটি। 
েতিে োটি গদখা গেল, তারা সবাই দাাঁটিনে োকল। োটি দৃটষ্টর 

আিানল চনল োবার পর সকনল েুনর দাাঁিাল। 
আকটস্মক ো েনট গেল সবাই টবটিপ্ত োনব আনলাচো করটেল। গকউ 

চনল োবার, গকউ টলটেনকর গেতনর োবার উনদযাে টেনেনে, এই সমে েনির 
েটতনত পর পর টতেটট মাইনক্রাবাস এনস দাাঁিাল টলটেনকর োটি বারান্দাে। 

োটি গেনক প্রাে দু’ডজে মানুষ োমল। তাাঁনদর কারও হানত টরেলবার, 
কারও হানত গস্টেোে। 

তারা গেনমই কনেকজে টলটেনকর চাটরটদনক েটিনে পিল। কনেকজে 
োটি বারান্দাে গস্টেোে বাটেনে দাাঁটিনে োকল। অবটশষ্টরা টলটেনক গঢাকার 
জনন্য টলটেনকর বারান্দাে উঠল। 

গে গলাক সবাইনক টেনদণশ টদটেল, ডািঃ গলটমং তার মুনখামুটখ হনে বলল, 
‘আটম ডািঃ গলটমং। টলটেনকর ডক্টর ইেচাজণ। আপোরা এসব টক করনেে, বুেনত 
পারটে ো।’ 

গলাকটট ক্রুর গহনস বলল, ‘আপোনকই গতা গবটশ দরকার। োলই 
হনলা।’ 

একটু োমল গলাকটট। তারপর গচানখ আগুে বষণর্ কনর বলল, ‘চলুে, 
আহমদ মুসা গকাোে আমানদর গদটখনে টদে।’ 
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প্রেমটাে তার কোে টবটস্মত ও টকংকতণবযটবমূঢ় হনে পনিটেল ডািঃ 
গলটমং। তা মুহূনতণর জনন্য। মুহূনতণই তার কানে সব পটরিার হনে গেল। পটরিার 
হনে গেল গকে আহমদ মুসা এইোনব চনল গেল। হৃদেটা তার দারুর্োনব গকাঁনপ 
উঠল। েটদ গস োকনতা, তাহনল টক হনতা! তার মে েনর গেল শ্রদ্ধাে আহমদ 
মুসার প্রটত। 

‘আহমদ মুসা? গে আহত গলাকটট আজ সকানল েটতণ হনেটেল, গসই 
এটশোে গলাক?’ 

‘হ্যাাঁ, হ্যাাঁ। গকাোে গস, চলুে।’ 
‘টকন্তু গস গতা এই ক’টমটেট হনলা চনল গেনে?’ 
‘চনল গেনে? টমেযা কো।’ 
‘টমেযা েে, গদখুে এখানে অনেক গলাক দাাঁটিনে আনে। টজজ্ঞাসা করুে’ 
‘ো টবশ্বাস কটর ো। চলুে সাচণ করব।’ 
‘টঠক আনে, চলুে।’ 
ডািঃ গলটমংনক টেনে একদল অস্ত্রধারী ঢুনক গেল টলটেনকর গেতনর। 
োটি বারান্দাে লনের উপর তখেও স্তটম্ভনতর মত দাাঁটিনে আবু আনমর 

আবদুিাহ, ডািঃ েুবানের ও ফাতমা। 
‘আিাহ আহমদ মুসানক রিা কনরনেে। টকন্তু অবাক হটে, বুেল টক 

কনর গস গে এমে টকেু েটনত োনে?’ টফসটফনস কনণ্ঠ বলল আবু আনমর 
আবদুিাহ। 

‘োইো টেিে টকেু জানেে?’ বলল ফাতমা। 
কো তাাঁনদর গশষ হনলা ো টচৎকার করনত করনত সদলবনল গেনম এল 

অস্ত্রধারীরা। 
ডািার ও অন্যান্য োরা টেল সবাইনক গডনক বলল, ‘ডািার গলটমং কো 

গোপে করনে। মুমূষুণ প্রাে একজে গলাক একা োটি ড্রাইে কনর চনল গেনত 
পানর? আমরা এটা টবশ্বাস কটর ো।’ 

বৃদ্ধ আবু আনমর বিা গলাকটটর টদনক এটেনে গেল। বলল, ‘ডািঃ গলটমং 
টঠকই বনলনেে। আটমই সকানল গলাকটটনক সংজ্ঞাহীে মুমূষুণ গদনখ আমার 
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োটিনত এখানে টেনে এনসটেলাম। আবার আমার গচানখর সামনেই গস টেনজ 
ড্রাইে কনর চনল গেল। আমার কানেও এটা টমরাকল, টকন্তু েনটনে এটা।’ 

একটু গেনম দূনর দাাঁিানো একজেনক কানে গডনক তানক গদটখনে বলল, 
‘এই হল োটির ড্রাইোর। ড্রাইোরনক গস গেেটে।’ 

‘োটিটার োম্বার কত?’ টচৎকার কনর উঠল অস্ত্রধারী গলাকটট। 
ড্রাইোর গলাকটট োটিটার োম্বার তানক জাোল। 
সংনে সংনেই অস্ত্রধারী গলাকটট পানশর একজনের টদনক তাটকনে বলল, 

‘গোটা পযাটরনস আমানদর সবাইনক োম্বারটট জাটেনে দাও। পুটলশনকও জাটেনে 
তাাঁনদর সাহােয চাও। োনব গকাোে গস?’ 

অস্ত্রধারীরা চনল গেল। 
টক্রনসন্ট টলটেনকর সামনে লনে তখেও কনেকজে দাাঁটিনে। আহমদ 

মুসানক গকন্দ্র কনর োরা এনসটেল, তারাও প্রাে সকনলই চনল গেনে। হুোরী 
হাটববও। 

লনে দাাঁিানো সবার মুনখ তখেও একটা দুিঃস্বনের োপ। সবাই গম ে। 
গম েতা গেংনে কো বলল প্রেনম আবু আনমর। বলল গস, ‘চল উপনর 

একটু বটস।’ কোে তার লাটের োপ। 
সবাই উপনর উনে এল। বসল টেনে ডািঃ গলটমং-এর কনি। 
‘এরা কারা এনসটেল বুেনল টকেু ডািার?’ বনসই মুখ খুলল প্রেনম আবু 

আনমর। বলনলে ডািার গলটমংনক লিয কনর। 
‘বুেনত পাটরটে। তনব আহমদ মুসার কানে োনদর কো শুেলাম, গসই 

গগ্রট টবোনরর োিা করা গলাক হনত পানর এরা।’ বলল ডািঃ গলটমং। 
‘টকন্তু এরা গতা রুশ েে, ফরাটস।’ বলল ডািঃ েুবানের। 
‘গগ্রট টবোনরর োিা করা গলাকও গতা হনত পানর।’ বলল ফানতমা। 
‘তা হনত পানর এবং আমার মনে হে এটাই েটো।’ বলল ডািঃ েুবানের। 
‘টকন্তু আটম বুেনত পারটে ো, এত তািাতাটি জােল টক কনর এবং 

এনদর গজনে গফলার বযাপারটা আহমদ মুসা জােল টক কনর। এখে গতা আমানদর 
কানে পটরিার গকে টতটে তািাহুিা করা চনল গেনলে।’ বলল ডািঃ গলটমং। 
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‘আিাহর হাজার গশাকর গে টতটে চনল গেনেে। টতটে আমানদর অনুনরাধ 
শুেনল গে টক হনতা!’ বলল আবু আনমর আবদুিাহ। 

‘টকন্তু এমে টকেু েটনব টতটে তা আমানদর জাোনলে ো গকে?’ বলল 
ডািঃ গলটমং। 

কো গশষ কনরই আবার গস শুরু করল, ‘ডািঃ েুবানের তুটম টকেু জাে 
মনে হে। গতামানক টকেু গতা বনলনেে টতটে।’ 

‘আমানক এই টবষেটা টকেুই জাোেটে।’ বনল োমল ডািঃ েুবানের। 
তারপর চারটদক গচনে উনঠ টেনে দরজা বন্ধ কনর এনস বলল, ‘টতটে আমানক 
বনলটেনলে হুোরী হাটববনক ফনলা করার জনন্য গলাক পাঠানত। উটে গকাোে টক 
কনরে তা গদখার জনন্য। টতটে েখে জােনত পারনলে গে, হুোরী ঔষধ টকেনত 
টেনে গটটলনফাে কনরনেে। তখেই টতটে চনল োবার টসদ্ধাে টেনেনেে বনল 
আমার মনে হনে।’ 

‘তার মানে আমানদর হুোরী হাটবব গটটলনফানে আহমদ মুসার খবর 
শত্রুনক জাটেনেনেে!’ আতণকনণ্ঠ বলল ডািঃ গলটমং। 

‘েটো গতা এটাই দাাঁিানে।’ বলল আবু আনমর আবদুিাহ। 
‘টকন্তু বুেনত পারটে ো, হুোরী হাটবব সানহবনক সনন্দহ করার গহতু টক?’ 

বলল ফাতমা। 
‘শুনেটে, গকাে অস্বাোটবক টজটেসই আহমদ মুসার েজর এিাে ো। 

টেিে আহমদ মুসা োই হুোরী হাটবনবর কো ও আচরনে অস্বাোটবক টকেু গটর 
গপনেটেনলে।’ 

‘আিাহর হাজার গশাকর গে, টতটে আহমদ মুসানক এই দৃটষ্ট টদনেনেে। 
আমরা গতা টকেুই বুটেটে।’ বলল আবু আনমর। 

‘আর একটট বযাপার। আহমদ মুসা ড্রাইোর সানে টেল ো গকে?’ বলল 
ডািার গলটমং। 

‘আমানদর কানেও এটা টবস্মনের!’ বলল উপটস্থত সবাই। 
একটিুর্ েীরব সবাই। 
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েীরবতা োেল ডািঃ গলটমং। বলল, ‘হুোরী হাটবব সম্পনকণ আমরা টক 
োবনবা?’ 

‘টবশ্বাসোতক োিা আর টক!’ বলল ফাতমা। 
ডািঃ গলটমং-এর গটটলনফাে টবপ টবপ শব্দ কনর উঠল। 
ডািঃ গলটমং গটটলনফাে ধনরই ডািঃ েুবানেনরর হানত তুনল টদল। বলল, 

‘গতামার গটটলনফাে।’ 
গটটলনফাে ধনরই বলল, ‘টজ, আটম ডািঃ েুবানের। টঠক আনে টদে 

তানক।’ 
ওপানরর কো শুনেই আেনন্দ গচাখ-মুখ গেনচ উঠল ডািঃ েুবানেনরর। 

টস্পকানর হাত চাপা টদনে সকনলর টদনক গচনে বলল, ‘আহমদ মুসা োই।’ 
সবার মুখ আেনন্দ উজ্জ্বল হনে উঠল েনি-চনি বসল সবাই। 
ডািঃ েুবানের কো বলল আহমদ মুসার সানে। অস্ত্রধারীনদর আসার কো, 

হুোরী হাটবব ও ড্রাইোনরর কো – সবই বলল গস। 
গটটলনফানে কো গশষ কনর গটটলনফাে রাখনতই সবাই বযস্ত হনে উনঠ 

‘গকমে আনেে উটে, টক বলনলে টতটে’, ইতযাটদ অনেক প্রশ্ন কনর বসল। 
ডািঃ েুবানের বলল, ‘উটে োল আনেে। োটি আজ গবলা টতেটাে টশে 

েদীর ১১ োম্বার ব্রীনজর দটির্ প্রানে োকনব, তনব তা পুটলনশর হানত পিাই 
োল......।’ 

েুবানেরনক বাধা টদনে তার আব্বা আবু আনমর বলল, ‘োক গতামার 
োটির কো, হুোরী হাটবনবর কো টক বলল, গসটা বল।’ 

‘বলটে। হুোরী হাটবনবর গচহারা, তার কো ও আচরর্ গদনখ আহমদ 
মুসার সনন্দহ হে। তানক ফনলা কনর সনন্দহটা প্রমাটর্ত হে। আহমদ মুসার মনত 
গে গকাে কারনেই গহাক হুোরী হাটবব ফরাটস পুটলনশর পুতুল টহনসনব কাজ 
করনে। টতটেই পুটলশনক খবর গদে, পুটলনশর একটা মহল জাোে তা গগ্রট 
টবোরনক। তনব আহমদ মুসা বনলনেে, এ টবষেটা টেনে ফ্রানন্সর মুসটলম 
কমুটেটটনত আনলাচো ো হওো উটচত। কমুটেটটর ঐকয গকাে োনবই েষ্ট হনত 
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গদো োনব ো। েীরনব গচষ্টা করনত হনব তানক দাটেত্ব গেনক সটরনে গদোর 
জনন্য।’ 

একটু গেনম ডািঃ েুবানের আবার শুরু করল, ‘ড্রাইোরনক টতটে গেেটে, 
কারর্ ড্রাইোর তানত টবপনদ পিত। তানক আহমদ মুসার টঠকাো পুটলশ অেবা 
গগ্রট টবোরনক জাোনত বাধয হনত হনতা। সকলনক টতটে সালাম জাটেনেনেে।’ 

ডািঃ েুবানের োমল। 
‘আিাহ তানক আরও দীেণজীবী করুে। পযাটরনসর মুসটলম কমুযটেটটর 

েটবষ্যৎ গেনব গে পরামশণ টদনেনেে, গসটাই টঠক। টবশ্বাসোতক আমার মনে হে 
শুধু হুোরী হাটবটব েে। আরও োরা আনেে, তানদর েীরনব টচটিত করনত হনব। 
আিাহর শুকটরো আদাে কটর, আহমদ মুসা আমানদর দৃটষ্ট খুনল টদনেনেে। 
আমরা সাবধাে হনত পারব।’ 

বনল আবু আনমর আবদুিাহ উনঠ দাাঁিানলে। বলনলে, ‘আমরা চটল। ডািঃ 
গলটমং গতামানদর সমে আর েষ্ট করব ো।’ 

ফাতমাও উনঠ দাাঁিাল। 
সালাম টদনে তারা পা বািাল দরজার টদনক।  
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৪ 
সুস্থ হনে উনঠনে আহমদ মুসা। 
শরীনরর উপর টদনে তার এবার বি একটা ধকল গেনে। অনেক পরীিা-

েীটরিা অনেক ঔষধ-পাটত গখনত হনেনে তানক। ‘সাইমুম’ – এর গলানকরা 
গসবা-শুশ্রূষা কনরনে, বাটির চাকর-বাকর গতা আনেই। গডাোনক ইো কনরই 
আহমদ মুসা দূনর রাখনত গচষ্টা কনরনে। একটদনক তার ইউটেোটসণটটর ফাইোল 
পরীিা, অন্যটদনক টেরুপাে অবস্থাে পদণার সীমা লটিত হনলও এই স্বাোটবক 
অবস্থাে আহমদ মুসা এই সীমা রিা করনত গচনেনে। গডাোও গসটা গমনে 
টেনেনে। 

অসুখ অবস্থাে শুনে শুনে আহমদ মুসা গে পীিা খুব গবটশ অনুেব কনরনে, 
গসটা হনলা, টপ্রনন্সস কযাোটরেনক অনুসন্ধানের গকাে লুই এখে তার কানে গেই। 

সুস্থ হবার পর এ টবষেটা তানক আরও গবটশ পীিা টদনেনে। 
রুশ দুতাবাস টেল গগ্রট টবোনরর সানে টলংনকর একটা উৎস। টকন্তু 

মানোেটির মৃতযুর পর এ টলংক টক এখে আনে? এখেও টক ওরা রুশ দূতাবানসর 
উপর গচাখ রানখ?  

এই টবষেটট পরখ করা এবং রুশ রােদূনতর সানে কো বলার জনন্য 
আহমদ মুসা টেনেটেল রুশ রােদনূতর বাসাে। 

তার এই উনদযােনক সফল বনলই আহমদ মুসা মনে করনে। 
রুশ রােদনূতর সানে কো বলার পর আহমদ মুসার সফল আলাপ 

হনেটেল ওলোর সানেও। 
মানোেটির সানে ঐ েটোর পর ওলো খুবই মুষনি পনিনে। অনেকটা 

েীরব হনে গেনে গস। 
তবু আহমদ মুসার আসার কো শুনে গস এনসটেল তার সানে গদখা 

করনত। 



রাজচক্র  113 

 

আহমদ মুসা শুরুনতই শুনেো জাটেনে তানক বনলটেল, আপোর 
সাহানেযর জনন্য আটম কৃতজ্ঞ োকব। সব আটম শুনেটে। গসই সানে আপোর 
টবপেণনের জনন্য আটম দুিঃটখত। 

ম্লাে গহনসটেল ওলো। মুখ টেচু কনরটেল। বনলটেল, ‘ধন্যবাদ। কতটুকু 
আর সহনোটেতা করনত গপনরটে। আমানদর সাহােয গপ াঁোর আনেই টেনজনক 
আপটে মুি করনত গপনরটেনলে। কেগ্রাচুনলশে আপোনক।’ 

‘বাাঁচার গচষ্টা সকনলই কনর। োক এসব কো। মানোেটি সম্পনকণ 
আপোনক টকেু টজনজ্ঞস করনত পাটর আটম?’ খুব েরম কনণ্ঠ বনলটেল আহমদ 
মুসা।  

চটকনত একবার মুখ তুনলটেল ওলো আহমদ মুসার টদনক। আবারও ম্লাে 
গহনসটেল। বনলটেল, ‘অবশ্যই।’ 

‘তাাঁর সম্পনকণ আপটে কতটুকু জানেে?’ 
‘তানক আটম োলবাসতাম। তাাঁর পাটরবাটরক ও গপশােত সব খবরই 

আটম জাটে। তনব গগ্রট টবোনরর সানে তার সম্পনকণর বযাপারটা গসটদে রানতই 
জােলাম।’ 

‘টতটে কূটনেটতক দাটেনত্বর বাইনর োতাোত করনতে, এমে গকাে 
জােোর সন্ধাে টক আপটে জানেে?’ 

‘প্রটতটদে গদখা আমানদর খুবই কম হনতা। গসই জনন্য এ ধরনের 
অেযাস সম্পনকণ বলা কটঠে। তনব একটা জােোর কো মনে পিনে। 
সাাঁনজটলনজ’র অটেজাত ‘পালণ গরস্টুনরনন্ট’ টতটে এক সমে টেেটমত গেনতে। 
টকন্তু েত এক বের ধনর ওমুনখা আর হে ো। আটম অনেক বনলও তানক টেনে 
গেনত পাটরটে।’ 

‘ওখানে টক টতটে টবনশষ কানরা সানে টমশনতে?’ 
‘হ্যাাঁ, গরস্টুনরনন্টর গরটসনডন্ট পটরচালক টমস টলন্ডা মানে মনধযই তার 

গটটবনল এনস বসনতে। মানোেটিও তাাঁর কনি গেনতে।’ 
‘আর কানরা সানে?’ 
‘এমে কাউনক আটম জাটে ো।’ 
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‘ধন্যবাদ। টমস টলন্ডানক আপোর গকমে মনে হনেনে।’ 
‘টক্রটমোল মনে হনেনে। মানোেটির সানে তার গমশা পেন্দ করতাম 

ো, েটদও গরস্টুনরন্টটা আমার খুব পেনন্দর টেল।’ 
‘পালণ গরস্টুনরনন্ট তার ো োওোটা আপোর কানে গকমে মনে হনেনে?’ 
‘আমানক অবাক করত। পালণ গরস্টুনরনন্টর কো বলনলই টতটে টবমষণ 

হনতে।’ 
‘আপোনক অসংখয ধন্যবাদ। আটম চটল।’ 
‘ওনেলকাম।’ 
ওলোর কাে গেনক টবদাে টেনে োটিনত উনঠটেল আহমদ মুসা। খুটশ 

হনেটেল আহমদ মুসা ওলোর কাে গেনক পাওো তনেয। পালণ গরস্টুনরনন্টর সানে 
মানোেটির সম্পনকণর মনধয একটা রহনস্যর েন্ধ রনেনে। 

োটি চলনত শুরু কনরটেল। খুবই টরলযাক্স মুনড োটি চালাটেল গস। 
সবণােকরনর্ গস প্রােেণা কনরনে, গগ্রট টবোনরর গলানকরা তার টপেু টেক। তাহনল 
তানদর সন্ধাে পাওোর একটা পে হনব। 

তার োটি মাইল দুই োবার পর োটির টরোরটেউ লাইনট একটা 
োটিনক গবশ টকেুিে ধনর আহমদ মুসার টপেু আসনত গদনখ। তানক ফনলা 
করনে টক? 

মনে মনে খুটশ হনেটেল আহমদ মুসা। তানক গগ্রট টবোনরর গলানকরা 
অনুসরর্ করুক এটাই গস চাটেল। 

এরপর রাস্তার প্রটতটট গমানি গস অনপিা কনরটেল টতে বা চারটদক 
গেনক আনের মতই গগ্রট টবোনরর োটি তার উপর হুমটি গখনে পিনব। আহমদ 
মুসা এই আোত গেনক আত্মরিা করনব। পারনল তানদর অনুসরর্ করনব অেনব 
সংজ্ঞা হারাবার োে কনর তানদর বন্দী টহসানব তানদর আড্ডাে ঢুকনব। 

টকন্তু ো, গকাে গমানিই তার োটি আক্রাে হনলা ো। গপেনের োটি 
তানক একইোনব অনুসরর্ কনরটেল। বাটির এলাকাে গপ াঁনে টেনেটেল আহমদ 
মুসা। বাটি আর গবটশ দূনর েে। 
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হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হনেটেল গগ্রট টবোর তার টঠকাো উদ্ধার করনত 
চানে। 

এই টচো মাোে আসার সংনে সংনেই আহমদ মুসা তার লযাে পালনট 
গফনলটেল। টসদ্ধাে টেনেটেল সামনের গমানি টেনে োটি েুটরনে টেনে অনুসরর্ 
করনব গপেনের োটিটানক। শত্রু ধরনত পারনল োল, অনুসরর্ কনর শত্রুর োটটর 
সন্ধাে গপনল আরও োল। 

গমানি গপ াঁনে আহমদ মুসা োটি েুটরনে টেনে অনুসরর্কারী োটিটটর 
টপেু টেনেটেল। 

আহমদ মুসার আশংকা হনেটেল, গস োটিটটও েুনর আহমদ মুসার টপেু 
গেোর গচষ্টা করনব। টকন্তু তা হনলা ো। োটিটট স্বাোটবক েটতনতই সামনে চলনত 
লােল। 

খুটশই হনেটেল আহমদ মুসা শত্রুর োটিটটনক অনুসরর্ করার সুনোে 
গপনে। 

টকন্তু অল্প টকেুদুর গেনতই েটোটট েনটটেল। 
একটা োটি পাশাপাটশ আসনত গদনখ আহমদ মুসা গসটদনক অেযাস 

বনসই তাটকনেটেল। তাটকনেই গদখনত গপনেটেল একটা টরেলবার উনঠ আসনে। 
টরেলবানরর েল জাোলার টদনক। 

সংনে সংনেই আহমদ মুসা মানে নুইনে গস্টোটরং হুইনলর উপর েুাঁনক 
পনিটেল। 

আর তার সানে সানেই একটা গুটল জাোলার কাাঁচ চূর্ণ-টবচূর্ণ কনর 
টবপরীত টদনকর জাোলা টদনে গবটরনে টেনেটেল। আহমদ মুসা মাো ো গোোনল 
গুটলর আোনত তার মাো চূর্ণ-টবচূর্ণ হনে গেত। 

আহমদ মুসার োটির েটত গবাঁনক টেনেটেল। ধাক্কা টদনত োটেল পানশর 
গলনের োটিনক। মাো টেচু গরনখই আহমদ মুসা সামনল টেনেটেল োটিনক। 

আহমদ মুসা একটু মাো তুনল গদখটেল, গুটল বষণর্কারী োটিটট গবশ 
একটু সামনে এটেনে গেনে। 
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আহমদ মুসা টেনজর োটিটটনক সামনের ঐ োটির গলনে টেনে তার টপেু 
গেবার টসদ্ধাে টেনেটেল। োটির েটত বাটিনে টদনেটেল আহমদ মুসা। 

পরিনর্ই একটট বুনলট এনস টবদ্ধ হনেটেল আহমদ মুসার োটির 
সামনের চাকাে। 

হুমটি গখনে পনি োটিটা উলনত গেল। 
োটির েীি জনম টেনেটেল। পুটলশ এনসটেল।  
পুটলশই উনট োওো োটি গেনক গবর কনরটেল আহমদ মুসানক। 
গক একজে আহমদ মুসার োটিনত গুটল বষণর্কারী োটির োম্বার 

পুটলশনক জাোল। পুটলশ োম্বারটট টুনক টেনত টেনত বনলটেল, ‘টক্রটমোলনদর 
োম্বার সব সমে েুোই হনে োনক।’ 

পুটলশ টজনজ্ঞস কনরটেল আহমদ মুসানক গস প্রটতপি সম্পনকণ টকেু 
জানে টকো। ‘ো’ জবাব টদনেটেল আহমদ মুসা। 

ভ্রুর উপনর কপানলর একটা জােো গকনট োওো োিা আর গকাে িটত 
হেটে আহমদ মুসার। 

পুটলশই একটা টযাটক্স গডনক আহমদ মুসানক তুনল টদনেটেল। বনলটেল, 
‘মনে হে ওনদর মতলব হতযা করা অেবা টকডন্যাপ করা দু’গটাই টেল। টকন্তু 
োটির েীি এবং পুটলশ গদনখ টকেুতা এগুের পর আবার টপটেনে গেনে।’ 

অন্যটদনক গগ্রট টবোরনক খুাঁনজ পাবার আনরকটট উনদযাে আহমদ মুসার 
বযেণ হনেটেল। 

রাত ১১টাে বাসাে টফনরটেল আহমদ মুসা। গেনট ঢুকনতই েুনট এল 
দানরাোে তার কানে। েীত কনণ্ঠ বলল, ‘স্যার পুটলশ এনসটেল, বাটি সাচণ 
কনরনে।’ 

‘পুটলশ এনসটেল? বাটি সাচণ কনরনে?’ 
‘টজ হ্যাাঁ।’ বলল দানরাোে।  
আহমদ মুসা েুনট টেনেটেল বাটির গেতনর। 
গদনখ, বাটির সুটনকস, আলমাটর, ড্রোর প্রেটৃত গকাে টজটেসই আস্ত 

গেই। মনে হে আটতপাটত কনর তারা টক গেে খুাঁনজনে। 
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স্তটম্ভত হনে আহমদ মুসা গসাফাে বনস পনিটেল। পুটলশ তার বাসাে 
এোনব আসনব! আসনত পানর, টকন্তু এোনব টক খুাঁজনে তারা! আহমদ মুসার 
পটরচেমূলক গকাে কােজ? হনতও পানর। 

দানরাোে, এনটেনন্ডন্টনদর টজজ্ঞাসাবাদ কনর গকাে হটদস পাওো 
োেটে। 

পুটলনশর বুনকর গেমনলনট তানদর োম গদখা গতা দূনরর কো, পুটলশনদর 
মুখও তারা গদখনত পােটে। গফট হ্যানট মুখ োটক ঢাকা টেল। 

রানত োল েুম হেটে আহমদ মুসার। পুটলশ টক তাহনল তার পটরচে 
গজনে গফনলনে? 

সকানল উনঠই েীষর্ একটা দুিঃসংবাদ গপল আহমদ মুসা। 
গটটলনফাে গডাোর। কান্নাে গেনে পিা তার কণ্ঠ। 
বলল, সবণোশ হনে গেনে। আব্বানক কারা টকডন্যাপ কনরনে।  
‘টকডন্যাপ কনরনে?’ প্রাে টচৎকার কনর উঠল আহমদ মুসা। 
‘আমানকও টকডন্যাপ করনত ওরা এনসটেল। টকন্তু আমার গুটলনত ওরা 

চারজে মারা গেনে।’ 
‘চারজে মারা গেনে। ওনদর লাশ?’ 
‘এই মাত্র পুটলশ টেনে গেল।’ 
‘পুটলশ কখে এনসটেল?’ 
‘েটোর পরপরই, গটটলনফাে গপনে। গখাদ পুটলশ কটমশোর 

এনসটেনলে।’ 
‘োরা মনরনে, তানদর গচহারা?’ 
‘তারা চারজেই রুশ।’ 
‘রুশ?’ আহমদ মুসার কনণ্ঠ সীমাহীে টবস্মে। 
কো গশষ কনরই আহমদ মুসা গডাোর বাসার টদনক েুটল। 
বাসাই টেনে আহমদ মুসা গদখল গসই একই দৃশ্য। েনরর সব টকেু লন্ড-

েন্ড। পােল হনে টক গেে খুাঁজনে তারা। 
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টক খুাঁজনে তারা? গক টকডন্যাপ করনত গচনেটেল গডাোনক? গকে 
টকডন্যাপ কনরনে তার বৃদ্ধ আব্বানক? 

গসাফাে বনস দু’হানত মাো গচনপ ধনর এসব কোই োবটেল আহমদ 
মুসা। 

সামনের গসাফাে বনস রুমাল টদনে েে েে গচাখ মুেটেল গডাো। 
গমাবাইল গটটলনফােটট গবনজ উঠল আহমদ মুসার। 
গটটলনফাে ধরল। 
গজনেো গেনক টমিঃ েনটনফর গটটলনফাে। 
‘আসসালামু আলাইকুম। গকমে আনেে টমিঃ েনটফ, আপোরা?’ কো 

শুরু করল আহমদ মুসা। 
‘সবাই আমরা োল। গুরুত্বপূর্ণ খবর আনে। েতকাল গেনক আপোনক 

ধরার গচষ্টা করটে। পাইটে।’ 
‘টক খবর বলুে। দ্রুত টজনজ্ঞস করল আহমদ মুসা।’ 
‘সম্ভবত ৭ টদে আনে কনেকটট কােনজ একটট টবজ্ঞাপে গদখলাম। 

টবজ্ঞাপেটট প্রচার কনরনেে টপ্রনন্সস তাটতোোর পটরবানরর পি গেনক টপ্রনন্সস 
কযাোটরে। টবজ্ঞাপনে তাটতোোনক জরুরী প্রনোজনে অটবলনম্ব একটট গপাস্ট বক্স 
োম্বানর গোোনোে করনত বলা হনেনে। েতকাল টবনকনল আটম েোবহ খবর 
গপলাম। টপ্রনন্সস কযোটরনের ঐ পি ব্লাক ক্রস ও গজনেো পুটলনশর সানে 
গোোনোে কনর টপ্রনন্সস তাটতোো টেহত হোর সমনের গোটা টেটডও গটপ 
হস্তেত কনরনে। ব্লাক ক্রস – এর ষিেন্ত্র ও অপরাধ আিাল করাক জনন্য তারা 
এই খবর সংবাদপনত্র গেনত গদেটে।’ 

খবরটা চমনক টদল আহমদ মুসানক। একটট গঢাক টেনল গস বলল, 
‘আপোনদর গকাে সমস্যা হেটে গতা? গকাে টবপদ হেটে গতা আপোনদর?’ 

‘ও টেটডওনত আমানদর পানব ো। আমরা োবটে আপোর কো। টেটডও 
গতা সব প্রকাশ কনর টদল।’ 
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আহমদ মুসা টমিঃ েনটনফর সানে কো গশষ কনর গটটলনফােটা গসাফাে 
েুনি টদনে গসাফাে গহলাে টদনে বলল, ‘রহনস্যর জট খুনলনে গডাো 
গজানসফাইে।’ 

গচাখ মুনে গসাফাে গসাজা হনে বনস গডাো বলল, ‘গকাে রহস্য?’ 
‘আমার বাসাে ও গতামানদর বাসাে েত রানত এনসটেল গগ্রট টবোনরর 

গলানকরা। হনত পানর তানদর সহনোেী রূনপ এনসটেল ব্লাক ক্রনসরও গকউ।’ 
‘তারা গকে আসনব আমানদর বাটিনত?’ 
‘তাটতোোর আংটট এবং তার ডানেরীর সন্ধানে।’ 
‘গকে োবনব তারা গে ওগুনলা এখানে পাওো োনব?’ 
‘গে েনর আটম বন্দী টেলাম, গে েনর তাটতোো টেহত হে, গস েনরর 

সবটকেু টেটডও হনেনে ব্লাক ক্রনসর গোপে কযানমরাে এবং গসটা পুটলনশর হানত 
পনি। পুটলনশর কাে গেনকই উদ্ধার কনরনে গগ্রট টবোর। গস টেটডওনত তুটম আে 
এবং সব কোই আনে।’ 

‘ও আিাহ! তাহনল আংটট ও ডানেরী ো গপনে আব্বানক পর্বন্দী টহনসনব 
টেনে গেনে এবং আমানকও টকডন্যাপ করনত গচনেটেল?’ কান্না জটিত কনণ্ঠ বলল 
গডাো। 

‘হ্যাাঁ, তাই। তারা প্রেনমই খুাঁনজনে আমার বাটি। ো গপনে হাো টদনেনে 
গতামানদর বাটিনত। টঠকই বনলে, পর্বন্দী কনরনে ও দু’টট টজটেস উদ্ধানরর 
জনন্য।’ 

বনল একটু গেনম আহমদ মুসা বলল, ‘ওরা অনেক গলাক এনসটেল এক 
সানেই সব েনর প্রনবশ কনরটেল ওরা। আিাহর হাজার গশাকর গে তুটম আত্মরিা 
করনত গপনরে।’ 

‘আলহামদুটলিাহ। গপনরটে েে, আিাহ পাটরনেনেে। েুম ধরটেল ো। 
জাোলা টদনে কাউনক প্রনবশ করনত গদনখ বাটলনশর তলা গেনক টরেলবার হানত 
তুনল গেই। বাাঁচার জনন্যই গুলী চাটলনেটেলাম। আব্বা এ সুনোে পােটে। রানত 
বরাবরই তার োল েুম হে।’ 

বনল ফুাঁটপনে গকনদ উঠল গডাো। 
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‘গডাো এখে গতামানক সাধারর্ গডাো গজানসফাইে গেনক অসাধারর্ 
মাটরো গজানসফাইে হনত হনব। এখে গশাক েে শটি দরকার। শত্রুর কবল 
গেনক গতামার আব্বানক উদ্ধার করনত হনব।’ 

একটু োমল আহমদ মুসা। গসাজা হনে বসল গসাফাে। বলল, ‘েে গেই। 
ওাঁর গকাে িটত ওরা করনব ো। ওনদর টানেণট এখে আটম। জানে ওরা, আমার 
কানে গসই ডানেরী এবং আংটট আনে। আমানক হানত পাওোর জনন্য গতামার 
আব্বানক পর্বন্দী টহনসনব বযবহার করনব। আটম আজই ওনদর কানে টেনে 
হাটজর হনল কালই তাাঁনক গেনি গদনব আমার ধারর্া।’ 

গডাো তার অশ্রু টসি ও গবদো েরা মুখ তুনল তাকাল আহমদ মুসার 
টদনক।  

গসাফা গেনক উনঠ গডাো ধীনর ধীনর এনস বসল টেনচ আহমদ মুসার 
পানের কানে। তার একটট কটম্পত হাত আহমদ মুসার একটট পা স্পশণ করল। 
বলল, ‘টকন্তু তা তুটম পার ো। গডাো বা গতামার োষাে মাটরো গজানসফাইনের 
আব্বানক বাাঁচানো গতামার টমশে েে। এমেটক টপ্রনন্সস কযাোটরনের কানে ডাইরী 
ও আংটট গপ াঁোনোর গে কো তুটম তাটতোোনক টদনেে গসটাও একটা প্রটতশ্রুটত, 
গতামার টমশে েে। এ সনবর জনন্য জীবে টবপন্নকারী গকাে েুাঁটক টেনত আটম 
গতামানক গদব ো। একটা ওোদা পালে করনত এনস কনেক বার তুটম মৃতযুর মুনখ 
টেনে পনিে, এনক আটম সংেত বনল গমনে টেনত পারটে ো।’ 

আহমদ মুসা আলনতা কনর গডাোর মাোে সান্ত্বোর হাত গরনখ আনস্ত 
কনর পা গটনে টেল। বলল েম্ভীর কনণ্ঠ, ‘মুসলমােরা েখে আিাহর ওোনস্ত োল 
কানজর প্রটতজ্ঞা ও মন্দ কানজর প্রটতনরানধর পনি কাজ কনর, তখে গসটাও 
ইসলানমর টমশনের মনধয পনি। তাটতোোনক েখে প্রটতশ্রুটত টদনেটেলাম, তখে 
গসটা টেল টেেক একটা প্রটতশ্রুটত পালনের বযাপার। টকন্তু এখে গসটা দাাঁটিনেনে 
েোবহ এক জানলম গোষ্ঠীর টবরুনদ্ধ মজলুমনক সাহােয করার বযাপার। টমিঃ 
লাটতটে, গতামার আব্বা, টপ্রনন্সস কযাোটরনের মতই জানলমনদর হানত বন্দী। 
অতএব তুটম বলনত পার ো আটম আমার টমশনের বাইনর গেটে।’ 
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কো গশষ কনরই আহমদ মুসা বলল, ‘পযাটরনস গতামার োকার এমে 
জােো টক আনে োর সন্ধাে বাইনরর গকউ জােনব ো?’ 

‘আমানদর সব বাটি, সব লযাট এবং সব আত্মীনের বাটির খবর জাো। 
একো বলে গকে?’ 

‘গগ্রট টবোর হনন্য হনে উনঠনে। তানদর সানে ব্লাক ক্রস গোে টদনেনে। 
সুতরাং সাবধাে হওোর প্রনোজে আনে। আটম মনে কটর গতামানক এখাে গেনক 
সরনত হনব। গেনত পার গকাোে?’ 

‘ক’টদে পর আমার পরীিা। গকাোও সরা আমার টঠক হনব ো।’ 
‘টকন্তু গতামার জনন্য টিতীে আক্রমে হনতও পানর।’ 
‘তুটম টক সরে?’ 
‘ো। আটম চাই ওরা আসুক। গে গকাে োনব ওনদর সািাত আমার 

দরকার।’ 
‘তাহনল তুটম এখানে চনল এস। তুটম এনল ওনদর টানেণট গচঞ্জ হনে 

োনব।’ 
আহমদ মুসা গকাে জবাব টদল ো। 
গডাোও সংনে সংনে কো বলল ো। একটু সমে টেনে গডাোই আবার 

মুখ খুলল। ধীনর ধীনর বলল, ‘আটম জাটে আমানদর এটকুু গমলানমশাও 
সীমালিে ইসলানমর দৃটষ্টনত। টকন্তু বল, আব্বা গেই, আমার আশ্রে এখে 
গকাোে? অন্য গকাোও গেনত বলে? গসখানে গতা পদণা লিে আরও গবটশ হনব।’ 

োমল গডাো। 
আহমদ মুসার পানের কাে গেনক উঠল গডাো। আহমদ মুসার কাে 

গেনক একটু দূনর গসাফাে বসল। ধীনর ধীনর আবার শুরু করল, ‘আমার খালাম্মা 
এনসনেে। আটম টতেতলাে ওাঁর কানে োকব। তুটম দু’তলাে এনস উঠনত পার 
ো? মনে কর, টতে তলা একটা বাটি, দু’তলা টেন্ন একটা বাটি।’ 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘শুধু দূনর োকাই গেমে পদণা েে, গতমটে শুধু 
কানে োকাও পদণাহীেতা েে।’ 
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‘আটম গস কোই বলটে। আটম েটদ পদণা সনমত মাঠ-োট টবশ্বটবদযালে 
সব জােোনতই গেনত পাটর, তাহনল গতামার কানেও আসনত পাটর।’ 

‘গতামার এখানে পুটলশ টেজটেজ করনে। পুটলশও গতা গোপনে গোপনে 
আমানক খুাঁজনে, তুটম তা জাে?’ 

‘গকউ জােনব ো তুটম এনসে। বাটির আন্ডার গ্রাউন্ড পযানসজ টদনে 
তুটম োতাোত করনব। পযানসজটট টেনে উনঠনে পানশই আমানদর বাোে বাটির 
বাংনলানত। ওখানে পুটলশ পাহারা গেই। ওখাে টদনে োতাোত করনল বাটির 
দানরাোেও জােনব ো, পুটলশনতা দূনর োক।’ 

‘ধন্যবাদ। এখে উটঠ?’ 
‘টকেু গে বলনল ো?’ 
‘বলার টক আনে, আটম গতা এনসই গেটে।’ 
ম্লাে মুনখ গঠাাঁনট এক টুকনরা হাটস ফুনট উঠল গডাোর। 
গডাো উঠল। বলল, ‘চল োস্তা টদনেনে গটটবনল খানব।’ 
োস্তা গখনত বনস আহমদ মুসা বলল, ‘গতামার োস্তা কই?’ 
‘এটা গতা দু’তলা আমার োস্তা টতেতলাে।’ 
‘বযবস্থা তাহনল আনেই কনর গরনখে?’ 
‘কারর্ েরজটা আমার গবটশ।’ 
আহমদ মুসা চামচটা হানত তুনল টেনেটেল। গলনট তা গরনখ গসাজা হনে 

বনস বলল, ‘ো গডাো তুটম টঠক বলটে। েরজ আমারই গবটশ হওো উটচত। 
গতামানদর পাটরবাটরক অশাটে টবপেণে আমার জনন্যই।’ েম্ভীর কণ্ঠস্বর আহমদ 
মুসার। 

গডাো ধীনর ধীনর এনস আহমদ মুসার গচোনরর গপেনে দাাঁিাল। দু’হাত 
টদনে গচোনরর গপেেটা জটরনে ধনর আহমদ মুসার মাোর উপর েুাঁনক পনি বলল, 
‘ো গতামার জনন্য েে এ আমার গস োনেযর মুলয। আটম আরও গে গকাে মুলয 
টদনত রাটজ আটে।’ 

কান্নাে রুদ্ধ হনে এল গডাোর কণ্ঠ। দু’গফাটা অশ্রু গেনম এল তার েন্ড 
গবনে।  
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আহমদ মুসা চামচ হানত তুনল টেনে বলল, ‘গতামার এ তযাে আমার 
গস োনেযর ফল।’ 

গডাো তার মাোটা গচোর ধনর রাখা টেনজর বাহুর উপর গরনখ অটস্থর 
কনণ্ঠ বলল, ‘োো এই তযানের কো বনলা ো। গমইটলগুটল (আটমো) আপার গচনে 
বি তযাে গতামার জনন্য আর গকউ করনত পানর ো।’ 

‘ধন্যবাদ গডাো, বিনক বি বলাও বি হওোর লির্।’ 
গডাো গসাজা হনে দাাঁিাল। গচাখ মুেল। বলল, ‘বিনক বি বলনলই বি 

হওো অত সহজ েে। ধন্যবাদ। তুটম োস্তা গখনে োও আটম আসটে।’ 
বনল গডাো টতেতলা টসাঁটির টদনক হাাঁটনত লােল। 
প্রচরু েুমাল আহমদ মুসা। এনটেনডন্ট গডনক ো টদনল মােটরনবর োমাজ 

কাজা হনে গেত। 
আহমদ মুসা োমাজ পনি চা গখনে েটির টদনক চাইটেল আর অটস্থরোনব 

পােচারী করটেল। মানে মানে টতেতলার টসাঁটির টদনক চাইটেল। 
গডাো োমল টতেতলার টসাঁটি টদনে। োনে গসাোলী োউে পানের 

গোিালী পেণে োমানো। মাোে সাদা রুমাল জিানো। মুনখ গকাে প্রসাধেী গেই। 
তানক গদনখ মনে হনে েনি টবধ্বস্ত, টকন্তু বৃটষ্ট স্নাত একটট টস্নগ্ধ ফলু। 
আহমদ মুসার কাোকাটে এনস বলল, ‘গতামার েুমটা আজ একটু 

অস্বাোটবক হনেনে। এনটেনডন্টনক ো পাঠানল গতামার োমাে কাজা হনতা।’ 
‘অনেক েুমানবা টেেত কনরই শুনেটেলাম। টকন্তু প্রনোজনের গবটশ হনে 

গেনে।’ 
‘অসমনে এই েুম গকে? মনে হনে তুটম গকাোে গবরুনব?’ গডাোর কনণ্ঠ 

উনিে। 
‘টঠকই বনলে। গতামানক আজ রাত খুব সাবধানে োকনত হনব। আটম 

কখে টফরব বলনত পাটর ো।’ 
‘গকাোও োে তুটম?’ 
‘হ্যাাঁ, গবরুব।’ 
‘গকাোে?’ 
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‘ওলোনক তুটম জাে। রুশ রােদনূতর গমনে। ও আমানক একজে 
রহস্যমেী োরীর টঠকাো টদনেনে। তার কাে গেনক গকাে তেয পাওো গেনত 
পানর।’ 

‘গক গসই রহস্যমেী োরী?’ 
‘টমস টলন্ডা, সাাঁনজটলনজর পালণ গরস্টুনরনন্টর আবাটসক পটরচাটলকা।’ 
‘পালণ গরস্টুনরন্ট? ওটা গতা এক গশ্রর্ীর টাকাওোলা ও টক্রটমোলনদর 

আড্ডা। ওলোর টক কনর পটরচে হনলা তার সানে?’ 
আহমদ মুসা গডাোনক কাটহেীটট জাটেনে বলল, ‘আমার ধারর্া টমেযা ো 

হনল   মানোেটির টবশ্বাসোতক সাজার গপেনে টমস টলন্ডা টকংবা তার পটরটচত 
কানরা েুটমকা রনেনে।’ 

গডাো টকেু োবটেল। তৎির্াৎ গকাে কো বলল ো। 
একটু টচো কনর ধীনর ধীনর বলল, ‘ওটা খুব শি জােো, শি জােোর 

গমনেটা আরও শি হনব। গতামার ওখানে একা োওো টঠক হনব ো।’ 
‘টকন্তু গে গকাে প্রকানর গহাক গগ্রট টবোনরর কানে গপ োনত হনব। টমিঃ 

লাটতটেনক আজ টকডন্যাপ কনরনে গতা, গকাে পাকানপাি বযবস্থাে আজ তারা 
টেনত পানরটে বনলই আমার টবশ্বাস। এটাই উপেুি সুনোে।’ 

‘টকন্তু একা েে...।’ 
আহমদ মুসা তানক োটমনে টদনে বলল, ‘সাইমুনমর গলানকরা আমানক 

সাহােয করনে। েত কনেক েণ্টা তারা কাজ কনর টমস টলন্ডা সম্পনকণ মুলযবাে 
টকেু তেয আমানক জাটেনেনে। তারা আমার অটেোনের আনশ-পানশ োকনব। 
েে কনরা ো তুটম।’ বনল আহমদ মুসা উনঠ দাাঁিাল। 

‘শুধুই টমস টলন্ডার ওখানে, ো আনরা গকাোও?’ 
‘গসটা টেেণর করনে টমস টলন্ডার কাে গেনক আটম টক পাটে।’ 
বনল আহমদ মুসা সামনের টদনক পা বািাল। 
গডাোর মুখ োরী হনে উনঠনে। একটা অসহাে োব ফনুট উনঠনে তার 

গচানখ-মুনখ। গস কটম্পত কনণ্ঠ বলল, ‘টফ আমাটেিাহ।’ 
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পযাটরনসর টশে েদীর উত্তর তীনর েদীর ধার গোঁনষ টবশাল বাোে গেরা 

বাটি। 
বাটরটা চার তলা। চারতলার একটা কি। 
কনি একটা বি গটটবনল একটা টরেলটবং গচোনর বনস গগ্রেটরংনকা। 
তার সামনে বনস মযানলেকে। 
উটস্তেে ও মানোেটির টেহত হওোর পর তানদর জােোে এনসনে 

মযানলেকে। এই মাত্র এনস গপ াঁেল গস পযাটরনস। আসার পর এই প্রেম সািাত 
গগ্রেটরংনকার সানে। 

কো হটেল দু’জনের মনধয। 
গটটবনল প্রচণ্ড মুষ্ঠাোত কনর গগ্রেটরংনকা বলল, ‘টক আর বলব। সব 

অপদানেণর দল। পাটঠনেটেলাম ওনদর আহমদ মুসার বাসা গেনক ডানেরী ও 
আংটট সনমত আহমদ মুসানক আটক করনত। ডানেরী ও আংটট ো গপনল আহমদ 
মুসানক ধনর টেনে আসনব গে গকাে মূনলয। কো টেল, আহমদ মুসার বাসাে তানক 
এবং ডানেরী ও আংটট ো গপনল টপ্রন্স স্যার লাটতটের বাসাও সাচণ করা হনব এবং 
গসই সমে আহমদ মুসার বাসাে একদল তার জনন্য ওাঁৎ গপনত োকনব। টপ্রনন্সস 
মাটরো টকংবা তার আব্বা টপ্রন্স লাটতটেনক ধনর আোর কো গমানটও টেল ো।’ 

‘শুেলাম টপ্রনন্সস মাটরোর হানত চারজে টেহত হওোর প্রটতনশাধ বনশই 
হঠাৎ টসদ্ধাে টেনে টমিঃ লাটতটেনক টকডন্যাপ কনরনে।’ বলল মযানলেকে। 

‘তা কনরনে। টকন্তু ফলাফলটা গদখ। ফরাটস পুটলশ গগ্রট টবোনরর শত্রু 
টেল ো। বরং ব্লাক ক্রস আমানদর সহােতা করাে পুটলশও আমানদর প্রটত দুবণল 
হনে পনিটেল। টকন্তু ব্লাক ক্রস এবং পুটলশ দুই-ই এখে গিনপ গেনে টমিঃ 
লাটতটেনক টকডন্যাপ করাে।’ 

‘টকন্তু ব্লাক ক্রস গতা আহমদ মুসার গোরতর শত্রু।’ মযানলেকে বলল। 
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‘তা শত্রু টঠকই আনে। টকন্তু এখানে জাতীেতাবাদী টচো মূখয হনে 
উনঠনে। হাজার গহাক তানদর রাজ পটরবার, তানদর টপ্রন্স। তানদর োনে আমরা 
হাত গদব গকে? আহমদ মুসানক ধনর গমনর টুকনরা টুকনরা করনল তারা খুটশ হনব। 
তারা মনে কনর, আহমদ মুসা তানদর টপ্রনন্সসনক টহপনোটাইজ কনরনে। এ গেনক 
টপ্রনন্সসনক তারা মুি করনত চাে।’ 

‘এখে টক করা োনব? তানক গেনি গদো হনব?’ 
‘গেনি টদনত হনবই। তনব মহামান্য আইোে টদ গটটরবল জাোনলে, 

েখে টকডন্যাপ করাই হনেনে তখে তার কাে গেনক টকেু আদাে করার আনে 
েে। অেত আহমদ মুসানক হানত গপনত তার সাহােয পাওো োে টকো গদখনত 
হনব।’ 

‘গচষ্টা টক টকেু হনেনে?’ 
‘সকাল গেনকই গচষ্টা করা হনে। টকন্তু গকাে ফল হেটে। টপ্রনন্সস 

তাটতোোর গদো ডানেরী ও আংটট সম্পনকণ টতটে পটরিার বনলনেে, ও দু’টট 
টজটেস টপ্রনন্সস তাটতোো টদনেনে টপ্রনন্সস কযাোটরেনক গদবার জনন্য। টপ্রনন্সস 
কযাোটরেনক ো পাওোে টেিে টজটেস দু’টট আহমদ মুসার কানে রনেনে। 
সামান্য দু’টট টজটেস টেনে আটম কখেই টকেু োটবটে, টজনজ্ঞসও কটরটে। এরপর 
ওাঁনক এ টবষনে টজজ্ঞাসার টক োনক?’ 

‘আর আহমদ মুসা সম্পনকণ টমিঃ লাটতটে টমিঃ বনলনেে?’ 
‘বনলনেে, তার সানে তাাঁনদর তদবক্রনম পটরচে। আহমদ মুসা তাাঁনদর 

ফযাটমটল গফ্রন্ড।’ 
‘তার সানে তাাঁর গমনের সম্পনকণর কো গতানলেটে?’ 
‘বনলটে। টতটে বনলনেে, বযাপারটা আমার গমনের বযটিেত। আমার 

গমনে সাবাটলকা। অসংেত ো হনল তার অটধকানর আমরা হস্তনিপ কটর ো।’ 
‘তারপর?’ বলল মযানলেকে। 
‘আটম তানক বনলটেলাম, আহমদ মুসা আমানদর শত্রু। তানক টকোনব 

আমরা হানত গপনত পাটর, আমানদর সাহােয করুে। টতটে বনলে, আপোনদর গকে 
শত্রু তা আপোরাই জানেে, আমানদর শত্রু টতটে েে।’ আটম বটল, ‘গস আমানদর 
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দু’জে গেতাসহ প্রাে অধণ শতাটধক গলাক হতযা কনরনে। সুতরাং এই টক্রটমোলনক 
আমানদর হানত তুনল গদো আপোর দাটেত্ব।’ টতটে বলনলে, ‘আহমদ মুসা পুতুল 
েে গে আপোনদর হানত আটম তানক তুনল টদনত পাটর। টিতীেত, গস টক্রটমোল 
টকো গস রাে গদবার দাটেত্ব আপোনদরও েে, আমারও েে। হতযা মাত্রই ক্রাইম 
েে।’ 

‘এই তার পটরিার কো।’ 
‘তার কাে গেনক টেেক টজজ্ঞাসাবাদ িারা টকেুই পাওো োনব ো আটম 

টেটিত।’ 
‘কো আদানের অন্য পন্থা সম্পনকণ টকেু টচো কনরনেে?’ 
‘তানতও ফল হনব টকো আটম টেটিত েই। তার বেনস তার মত গলাক 

োনে টকন্তু মচনক ো। তার উপর সাধারর্ টতটে েে, বুবুাঁ রাজ বংনশর টতটে 
রাজপতু্র। মােখানে তাাঁর োনে হাত গদোর কো প্রকাশ হনল বা তাাঁর টকেু হনল 
গগ্রট টবোর টবপনদ পিনব। গগ্রট টবোনরর টমশনের জনন্য তা শুে হনব ো।’ 

‘তাহনল উপাে?’ 
‘উপাে হনলা, গে গকােোনব, গে গকাে মুনলয আহমদ মুসানক আমানদর 

হানতর মুনঠাে আেনত হনব। তানক হানত গপনল ডানেরী ও আংটটও হানত পাওো 
োনব।’ 

‘তানক কনেকবার হানত মুনঠাে গপনেও গতা রাখা োেটে।’ 
‘োই গহাক, গস আমানদর সটম্মটলত শটির গচনে বি েে।’ 
‘গসটাই েরসা। আো তানক টক আিাল গেনক গকউ সাহােয করনে? 

আমানদর রুশ সরকার টকংবা অন্য গকউ?’ 
‘মনে হে ো। আমানদর রুশ সরকার মানে আমানদর এখােকার রুশ 

দূতাবাস তানক সাহােয করা দূনর োক তারাই ওাঁর সাহােয চানে।’ 
‘আহমদ মুসা গকাোে োকনে?’ 
‘আমরা খবর গপনেটে, েত রানত আমানদর েরধেরা টপ্রন্স লাটতটের 

বাটিনত অপানরশে কনরনে, তখে আহমদ মুসা তার বাটিনত টদটবয েুমাটেল। 
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আহমদ মুসার বাটি গেনক আমানদর গলানকরা চনল এনসনে রাত এোরটার 
টদনক। তারা চনল আসার পর পরই আহমদ মুসা বাসাে গফনর।’ 

‘আজ টক আমরা তার বাটিনত োটে?’ 
‘সকাল গেনক গলাক বটসনেটে, টকন্তু আহমদ মুসা সকানল গসই গে 

গবটরনেনে, তারপর আর গফনরটে।’ 
‘টপ্রনন্সস মাটরো গজানসফাইে মানে টপ্রন্স লাটতটের বাটিনত গতা তার 

োওোর কো।’ 
‘টেনেটেল সকানল। দু’েণ্টা পর গবটরনে গেনে। গসখানেও আর 

গফনরটে।’ 
‘চালানকর গশ্রষ্ঠ গস। আটম োবটে, আমানদর অটত গুরুত্বপূর্ণ এই টমশনে, 

গস প্রটতিটে হনে আসা আমানদর জনন্য দুেণােয।’ 
‘তুটম হতাশার কো বলে মযানলেকে’। 
‘আটম হতাশার কো বলটে, টকন্তু আটম হতাশ েই। আটম জীবে টদনে 

হনলও তানক পে গেনক সরাের গচষ্টা করনবা।’ 
‘গতামানক আটম জাটে।’ বনল গগ্রেটরংনকা ইন্টারকনম টপ, এ, গক 

ডাকল। পনর মযানলেকেনক লিয কনর বলল, একটু বস। টপ, এ, গক একটা টব্রফ 
গদই। 

‘টঠক আনে।’ বনল মযানলেকে গচোর গেনি উনঠ গসাফাে টেনে বসল। 
হানত তুনল টেল গসটদনের কােজ। 

 
 
 
টবখযাত সাাঁনজটলনজর পালণ গরস্টুনরন্ট। 
পাটকণং-এ োটি পাকণ কনর আহমদ মুসা গরস্টুনরনন্টর সুদৃশ্য গেট টদনে 

েট েট কনর গেতনর ঢনুক গেল। 
আহমদ মুসার টেনদণনশ সাইমুনমর গলানকরা পালণ গরস্টুনরন্ট এবং টমস 

টলন্ডার বাটির অেযেরীর্ টডজাইে সংগ্রহ কনরটেল। এবং আজ রানত টমস 
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টলন্ডার গপ্রাগ্রাম টক তা গজাোি কনরটেল। গপ্রাগ্রাম অনুসানর এই সমেটা টলন্ডার 
প্রাইনেট টাইম। সারাটদে পযাটরনসর বাইনর কাটাবার পর গস রাত ৮টা পেণে 
টবশ্রাম গেনব। আহমদ মুসা এই সমেটাই গবনে টেনেনে তার সানে সািানতর। 

গরস্টুনরন্ট টবটল্ডং-এর ৫তলা অেণাৎ শীষণ তলাে টমস টলন্ডার লযাট। 
লযাটটটর একটট টেজস্ব টলফট আনে। আবার গরস্টুনরনন্টর টলফট টদনেও গসখানে 
োওো োে। লযাটটটর টেজস্ব টলফটটটর বযবহার টেেটন্ত্রত। ও টলফটটা টমস টলন্ডা 
এবং তাাঁর বযটিেত গলাক ও গমহমােরাই বযবহার কনর োনক। 

আহমদ মুসা গরস্টুনরনন্টর টলফট টদনে উনঠ প্রনবশ করল টমস টলন্ডার 
লযানট। 

লযানটর দরজার সানেই একটা কি। কিটটর দরজা গখালা। গেতনর 
একজে তােিা েুবক বনস। 

আহমদ মুসা দরজার কাোকাটে হনতই গলাকটট েুনট গবটরনে এল। 
আহমদ মুসা বুেল, গলাকটট এনটেনডন্ট অেবা টেরাপত্তা প্রহরী হনত 

পানর। 
গলাকটটর মুনখ প্রবল টবরটির োপ। আহমদ মুসার মুনখামুটখ হনে বলল, 

‘এখানে গকে? গক, টক চাে আপটে?’ 
‘আটম টলন্ডার কানে এনসটে। জরুরী প্রনোজে।’ 
‘রাত ৮টার পর অটফনস আসুে। এ সমে গকাে এপনেন্টনমন্ট তার গেই। 

উটে গরনস্ট আনেে।’ 
‘টঠক আনে উটে বলনল চনল োব। আপটে শুধু তানক বলুে একজে 

টবনদশী জরুরী প্রনোজনে আপোর সানে গদখা করনত চাে।’ 
গলাকটট এবার পটরপূর্ণ দৃটষ্টনত আহমদ মুসার টদনক তাকাল। একটু টচো 

করল। তারপর বলল, ‘আপটে একটু দাাঁিাে। আটম মযাডানমর সানে কো বটল।’ 
গস এগুনলা তার কনির টদনক। 
গপেনে গপেনে এগুনলা আহমদ মুসাও। 
গস েনরর গেতনর ঢুকনতই আহমদ মুসা তানক গপেে গেনক জাপনট ধনর 

তার োনক গলানরাফরম গেজা রুমাল গচনপ ধরল। 
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কনেক মুহূনতণর মনধযই গলাকটট সংজ্ঞা হারাল। আহমদ মুসা তানক েনরর 
গেতনর গঠনল টদনে প্রনবশ করল েনর। তার গটটবনলর ড্রোর খুলল। গপনে গেল 
চাটব। 

আহমদ মুসা আেনন্দর সানেই লযানটর দরজাে চাটব লাোল। খুনল গেল 
তালা। 

ধীনর ধীনর দরজা ফাাঁক করল আহমদ মুসা। টকন্তু হঠাৎ দরজাটট তার 
হাত গেনক েুনট গেল এবং সম্পূর্ণ খুনল গেল দরজা। 

েটোটট এতই আকটস্মক টেল গে সতকণ আহমদ মুসাও মুহূনতণর জনন্য 
টবমুঢ় হনে পনিটেল। েখে তার গচাখ সামনে টস্থর হল, গদখল, একটট মটহলার 
হানত টরেলবার টস্থর টেবদ্ধ তার টদনক। আহমদ মুসার টরেলবার তখে েুলনে 
তার ডাে হানত। 

গহা গহা কনর গহনস উঠল টরেলবার হানত গমনেটট। বলল, ‘আমার 
গেটমযােনক গলানরাফরনম সংজ্ঞাহীে কনর আমার সানে গকমেতনরা গদখা করনত 
চাও তুটম? তুটম টেনজনক খুব চালাক গেনবটেনল। টকন্তু গতামার মত চালাকনদর 
োনক দটি গদবার জনন্য আমার টটটে কযানমরার গচাখ আনে সবণত্র।’ 

কো গশষ কনরই আবার টমস টলন্ডা বনল উঠল, ‘গতামরা গবাঁনধ গফল 
এনক। ঠান্ডা েনর টেনে োও। ঠান্ডা কনর গদখ টক কো গবর হে। তারপর বুনে 
শুনে টসদ্ধাে গেো োনব।’ 

টমস টলন্ডার কো গশষ ো হনতই আহমদ মুসা তার দু’পানশ তাকাল। 
গদখল, দু’পানশ দু’জে েুবক দাাঁটিনে আনে। তানদর গদনহর েিে ও মাসনলর 
কারুকাজ গদখনল মনে হে, কুটস্ত ও মারামাটর করাই এনদর কাজ। গচহারাে 
গপশাদার টক্রটমোনলর োপ। আহমদ মুসা বুেনত পারনলা ো, এরা গেতনরই টেল, 
ো আহমদ মুসানক ঠান্ডা করার জনন্য এনদর গডনক আো হনেনে। হনত পানর 
টমস টলন্ডার টেজস্ব টলফট-পনের এরা  টেরাপত্তা রিী। গকাে সংনকত টদনে 
এনদর গডনক আো হনেনে। 
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টমস টলন্ডার কো গশষ হওোর পর ডােটদনকর গলাকটট আহমদ মুসার 
গপেনে এনস দাাঁিাল। তার হানতর ডান্ডা গমনের উপর সশনব্দ গফনল টদনে 
আহমদ মুসার দুই হাত গটনে টেল টপেমরা কনর বাাঁধার জনন্য। 

আহমদ মুসার দৃটষ্ট টেল টমস টলন্ডার টরেলবানরর টদনক। গদখল, টমস 
টলন্ডার তজণটে টরেলবানরর টিোর গেনক সনর গেল এবং তা বুনিা আেুনলর 
অগ্রোে টেনে গখলা করনত লােল। 

আহমদ মুসা সুনোে েষ্ট করনলা ো। 
তার পা দু’টট ঈষৎ উপনর উনঠ মাটটর সমােরানল টবদুযতনবনে েুটল টমস 

টলন্ডার পা লনি।  
আহমদ মুসার হাত দু’টট তখে গপেনের গলাকটটর হানত ধরা। গসও 

প্রস্তুত টেল ো এমে েটোর জনন্য। আহমদ মুসার গদনহর প্রবল েটতর হ্যাাঁচকা 
টানে গস সামনের টদনক হুমটি গখনে পনি গেল। 

ওটদনক আহমদ মুসার পা দু’টট তীব্র েটতনত টেনে আোত করল টমস 
টলন্ডার হাাঁটু ও পানের মধযবটতণ স্থানে। 

আকটস্মক এ আোনত টমস টলন্ডাও সামনের টদনক মুখ েবুনি পনি 
গেল। পনি গেল টঠক আহমদ মুসার উপনরই। 

আহমদ মুসা পনি টেনেই পানশ পনি োকা টমস টলন্ডার টরেলবার 
তুনলই ডান্ডা হানত গতনি আসা বাম টদনক দাাঁিানো গলাকটটনক গুলী করল। 
তারপর টমস টলন্ডার মাোে টরেলবানরর েল গচনপ ধনর তানক টেনে উনঠ দাাঁিাল। 

উনঠ দাাঁিাল আহমদ মুসানক বাাঁধনত আসা গলাকটট। গস একবার মাোে 
গুলী টবদ্ধ তার মৃত সহনোটের এবং একবার টমস টলন্ডার মাোে তাক করা 
টরেলবানরর টদনক তাটকনে একদম চুপনস গেল। 

আহমদ মুসা পনকট গেনক গলানরাফরম গেজা রুমাল গবর কনর গলাকটটর 
টদনক েুনি টদনে বলল, ‘েটদ বাাঁচনত চাও, তাহনল রুমালটট োনক গচনপ গজানর 
টেশ্বাস োও।’ 

গলাকটট একবার তাকাল টমস টলন্ডার টদনক। একবার তাকাল রুমালটার 
টদনক। রুমাল তুনল টেনত ইতস্তত করনত লােল গস। 
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আহমদ মুসা কনঠার কনণ্ঠ বলল, ‘গদখ আটম দু’বার কাউনক টেনদণশ গদই 
ো। মানুষ হতযার কাজও খুব অমােটবক। টকন্তু তুটম েটদ মুহূতণকাল টেনদণশ পালে 
করনত গদটর কর তাহনল গতামার মাো উনি োনব।’ 

গলাকটট পুতুনলর মত টেচু হনে গলানরাফরম গেজা রুমাল তুনল টেল, 
গচাখ বন্ধ কনর োনক গচনপ ধনর গজানর গজানর টেিঃশ্বাস টেল। মুহূতণ কনেনকর 
মনধযই তার গদহ আেনি পিল গমনের উপর। টেিঃসাি হনে পরল তার গদহ। 

আহমদ মুসা টমস টলন্ডার মাোে টরেলবানরর েনলর একটা গখাাঁচা টদনে 
বলল, ‘টমস টলন্ডা োে বাইনরর দরজাটা লক কনর আসুে।’ 

টমস টলন্ডা আহমদ মুসার টদনক একবার তাটকনেই সুনবাধ বাটলকার মত 
টেনে দরজা লক কনর এল। 

আহমদ মুসা টমস টলন্ডানক টেনে টমস টলন্ডার ড্রইং রুনম এল। টমস 
টলন্ডানক একটা গসাফাে বসনত বনল তার সামনের গসাফার বসল আহমদ মুসা। 

টমস টলন্ডার গচানখ-মুনখ েনের োপ। জনিা-সনরা হনে গস গসাফাে 
বসল। 

তার সম্পনকণ আহমদ মুসার ধারর্া হনলা, ‘টমস টলন্ডা বি ধরনের গকাে 
টক্রটমোল েে। গস অপরাধ বা অপরাধীনদর একটা মাধযম হনত পানর।’ 

আহমদ মুসা তাাঁর হানতর টরেলবারটা পানশর গসাফাে গরনখ বলল, 
‘গদখুে টমস টলন্ডা, আপোর সানে  আমার গকাে বযটিেত শত্রুতা গেই। এ পেণে 
ো েনটনে তার জনন্য আটম দুিঃটখত। গেটমযােনক েটদ আটম গলানরাফরম ো 
করতাম, তাহনল আটম গেতনর ঢুকার সুনোে গপতাম ো, গস গেতনর ঢুকনত টদত 
ো। আর আপোর এ গলাকটট গে খুে হনলা, গসটা অবস্থার কারনে। টেনজনক রিার 
জনন্য এর প্রনোজে হনেনে’। 

একটু োমল আহমদ মুসা। গদখল, টমস টলন্ডার গচহারা অনেকটা সহজ 
হনে উনঠনে। তাাঁর েনের োবটা কনম গেনে। 

আবার শুরু করল আহমদ মুসা, ‘আমার জনন্য খুবই জরুরী, এমে একটা 
টবষে আপোর কাে গেনক জােনত এনসটে টমস টলন্ডা’। 

‘গক আপটে?’ শুকনো কনণ্ঠ বলল টমস টলন্ডা। 
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‘আমার টেজস্ব এমে গকাে পটরচে গেই। রুশ রােদনূতর গমনে ওলো 
আমার বন্ধু। আটম মানোেটি সম্পনকণ টকেু জােনত চাই’। 

টমস টলন্ডা েনি-চনি বসল। মনে হনলা তাাঁর গচাখ-মুখ আর একটু 
স্বাোটবক হনে উনঠনে। বলল, ‘মানোেটি সম্পনকণ আটম টক বলব, আমানক 
টজজ্ঞাসা করনেে গকে?’ 

‘গদখুে টমস টলন্ডা, টমেযা কো বলনবে ো। আমার সমে খুব কম। এক 
কো আটম দুই বার বলনত পারনবা ো। মনে রাখনবে’। 

‘মানোেটি আমানদর গরস্টুনরনন্টর খনের টেনলে। প্রােই আসনতে, 
টকন্তু েত এক বের ধনর আনসেটে’। 

‘ধন্যবাদ টমস টলন্ডা। আমার জাোর টবষে এটুকুই গে, টেটে টেেটমত এ 
গরস্টুনরনন্ট আসনতে, টতটে আসা হঠাৎ কনর বাদ টদনলে গকে?’ 

কো বলল ো টমস টলন্ডা।  
গচানখর টেটমনষ আহমদ মুসা পাশ গেনক টরেলবার তুনল টেনে গুলী 

করল। গুলীটা টমস টলন্ডার বাম কানের েুলে টরংটা টোঁনি টেনে চনল গেল।  
টমস টলন্ডা বাম হাত টদনে তাাঁর কাে গচনপ ধরল। কানে গুলী লানেটে, 

টকন্তু টবটেন্ন টরং-এর আোনত তাাঁর কানের লটত গকনট গেনে। মুখ খুলল গস। 
বলল, ‘আটম গরস্টুনরন্ট চালাই। অনেনকর সানে পটরচে হে, ইোে-অটেোে 
অনেনকর কো শুেনত হে’। বনল োমল টমস টলন্ডা। 

‘বলুে’। তািা টদল আহমদ মুসা। 
‘একজে রাটশোে আমানক গবকােদাে গফনল বাধয কনরটেল এমে 

পটরনবশ সৃটষ্ট করনত োনত মানোেটিনক একজে আনমটরকাে গমনের গবনড 
গতালা োে। গকটজটব’র টবনশষ লযাটসফাইড টচি েুি একটা ফাইল টদনেটেল 
আমানক। ফাইলটট ওনদর গবনড গমনেটটর পানশ োকনব। গসই অবস্থাে গোপনে 
ফনটা টেনত হনব। আটম গস ফনটা টেনেটেলাম এবং গসই রাটশোেনক টদনেটেলাম। 
এই ফনটা গস টক কনরটেল জাটে ো, তনব এর পর গেনক মানোেটি আর এ 
গরস্টুনরনন্ট আনসটে। এক উইক এনন্ড তাাঁর সানে গদখা হনেটেল এক অবকাশ 
গকনন্দ্র। গস বনলটেল, ‘ঐ েটোর পর আটম আপোনক খুে করতাম। টকন্তু টচো 
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কনর গদনখটেলাম, ঐ েটো আমানক একটা েতুে জীবে টদনেনে, ো আজ 
রাটশোর জনন্য খুবই প্রনোজে। সুতরাং আপটে গবাঁনচ গেনেে। টকন্তু আপোনক 
েৃর্া কটর আটম!’ বনল গস সনর টেনেটেল আমার কাে গেনক’। 

‘ফনটা টদনে টক কনরনে? ব্লযাকনমইল কনরনে মানোেটিনক?’  
একটিুর্ চুপ গেনক আহমদ মুসার টদনক একবার তাটকনে বলল, 

‘টবশ্বাস করুে এই টবষেটা আটম জাটে ো’। তাাঁর গচানখ অসহােত্ব ফনুট উঠল।  
‘আপটে জানেে গস রাটশোে গক টেল?’ 
‘গসটা আটম পনি গজনেটে গে, টতটে গগ্রট টবোর-এর একজে গেতা’। 
‘তাাঁর সানে গকাোে আপোর গদখা হনতা?’ 
‘এই গরস্টুনরনন্টই’। 
‘আপটে গবকােদাে পনিটেনলে এই গরস্টুনরনন্ট টেিে েে?’ 
মুখ টেচু করল। বলল ‘টঠক’। 
‘আপোনক গবাধহে েটবনত গকটজটব’র এনজন্ট প্রমাে কনরটেল?’ 
মুখ তুনল তাকাল টমস টলন্ডা আহমদ মুসার টদনক। টবস্মে তাাঁর গচানখ। 

বলল, ‘আপটে জােনলে টক কনর?’ 
‘অনুমাে’। 
‘টকন্তু সব অনুমাে টকোনব সতয হে?’ 
‘হনতও পানর। আমার আনরকটা প্রশ্ন, গসই জােোটা গকাোে?’ 
‘একটা টবরাট বাটি। তাাঁর বাসেবে মনে কনর টেনেটেলাম। টকন্তু গকাে 

‘ফযাটমটল গহাম’ বনল মনে হেটে’। 
‘গকাোে গস বাটি?’ 
‘দযেল এযানেটেউ এর ৪ েং টেনটর ঊেপঞ্চাশ েম্বর বাটি’।  
‘ধন্যবাদ আপোনক। আর একটা কো আটম আপোনক বলব’। 
‘টক গসটা?’  
‘আমার সানে আপোনক ঐ ঊেপঞ্চাশ েম্বর বাটি পেণে গেনত হনব’। 
‘গকে, আটম টঠক বনলটে টকো তা গদখনত চাে?’ 
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‘ো। আটম ঊেপঞ্চাশ েম্বনর গপ োর আনেই আপটে োনত তাাঁনদর 
খবরটা ো টদনত পানরে’। 

একটু চুপ কনর োকল টমস টলন্ডা। তারপর বলল, টঠক আনে’। 
আহমদ মুসা উনঠ দাাঁিানলা পাশ গেনক টরেলবারটা তুনল টেনে।  
টমস টলন্ডা উঠনত উঠনত বলল, ‘একটা প্রশ্ন করনত পাটর?’ 
‘করুে’। 
‘মানোেটির ঐ কারনেই টক গগ্রট টবোনরর সানে আপোর শত্রুতা?’ 
‘ো’। 
বাইনর গবরুবার দরজার টদনক এগুটেল টমস টলন্ডা।  
আহমদ মুসা তানক বাধা টদনে বলল, ‘আপোর পানসণাোল টলফনটর 

টদনক চলুে’। 
টমস টলন্ডা টবটস্মত গচাখ তুনল আহমদ মুসার তাটকনে হাটার েটত 

পটরবতণে করল। বলল, ‘ওটদক টদনে গবটশ সুটবধা গতা!’ 
‘ো টমস টলন্ডা। এটদক টদনেই গবটশ সুটবধা। টলফনটর মুনখই আপোর 

োটি দাটিনে আনে’।   
আবার তাকাল টলন্ডা আহমদ মুসার টদনক টবটস্মত কনর।  
‘টবস্মনের টকেু গেই টমস টলন্ডা আটম সব খবর টেনেই এনসটে। শুধু জাো 

টেল ো গেতনরর দুই প্রহরী এবং টটটে কযানমরার গেটওোনকণর টবষেটা?’ 
টমস টলন্ডা আনে আনে চলল। আহমদ মুসা গপেনে।  
টলফট গেনক গবরুবার আনে আহমদ মুসা টমস টলন্ডানক বলল, ‘আশা 

কটর গকাে চালাটক করনবে ো টমস টলন্ডা। আপটে ো ো করনত পানরে তা আটম 
গেনবই গরনখটে। সুতরাং গকাে ফল হনব ো, রিপাত োিা’। 

একটু োমল। আবার বলল, ‘আপটে ড্রাইে করনবে, আর গকাে টদক 
টদনে গেনত হনব তা বনল টদব আটম’। 

টলফনটর মুনখই োটি দাাঁটিনেটেল।  
টলন্ডা টেনে ড্রাইটেং টসনট বসল। আহমদ মুসা বসল গপেনের টসনট টঠক 

টলন্ডার গপেনে।  
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রাস্তাে গেনম এল টলন্ডার োটি।  
‘আমার গদখা গকাে মানুনষর সানেই আপোর টমল গেই। আপটে গক 

বলুে গতা?’ 
সামনে গেনক প্রশ্ন গেনস এল টলন্ডার।  
‘সৃটষ্টেতোনবই একজনের সানে আনরকজনের টমল গেই’। বলল 

আহমদ মুসা। 
‘আটম আচরনের টমনলর কো বলটে। সব টক্রটমোলনকই আটম এক 

জানতর গদনখটে। আপটে টেন্ন গদখটে’। 
‘গকমে?’ 
‘গদখুে বেস হবার পর পুরুনষর সাটন্ননধয এনসটে োোোনব, োো 

প্রনোজনে তাাঁনদর প্রনতযনকর গচানখ প্রকাশ্য অেবা প্রেন্ন গলানের আগুে গদনখটে 
শত্রু টমত্র টেটবণনশনষ। গস গলানের আগুনে পুিনত হনেনে বার বার। আজই প্রেম 
দু’টট পুরুষ গচাখ গদখলাম গেখানে গলাে গেই, আনে পটবত্রতা। তাই বলটেলাম 
গক আপটে?’ 

‘রষ্টার আনদশ-টেনদশনক গমনে চনল এমে একজে মানুষ মাত্র’।  
দযেল অযানেটেে এর ৪ েং টেনটর ঊেপঞ্চাশ েম্বর বাটির সামনে এনস 

দাাঁিানলা  োটি। 
আহমদ মুসা োটি গেনক োমল। োটি গেনক োমল টলন্ডাও। 
‘ো টমস টলন্ডা আপোনক োটি গেনক োমনত হনব ো। আপটে টফনর 

গেনত পানরে। আপোনক ধন্যবাদ’। 
‘ধন্যবাদ’ বনল োটির ড্রাইটেং আসনে টফনর এল টলন্ডা। তাাঁর মুখ ফনুট 

গবটরনে এল, ‘এত আত্নটবশ্বাস গলাকটটর?’ 
গস আরও োবল, আসনল গলাকটট গক? গগ্রট টবোনরর গলাক েেনতা, গগ্রট 

টবোনরর গকাে গ্রুনপর! টকন্তু গস গতা রুশ েে, গগ্রট টবোনরর হনব গকে? তাহনল 
গক গস? এাঁনক পে গদটখনে েতুে টবপনদ জটিনে পিল ো গতা টলন্ডা?  
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টলন্ডা তািাতাটি োটির গটটলনফাে গবর কনর টরং করল গগ্রেটরংনকানক। 
বলল, ‘সব কো পনি বলব, এখে জরুরী খবর একজে এটশোে আপোর গেনট। 
গেতনর প্রনবনশর গচষ্টা করনে’। 

‘ধন্যবাদ টলন্ডা’ বনল ওপার গেনক গটটলনফানের লাইে গকনট গদো 
হনলা।  

গগ্রট টবোরনক খবরটা টদনত গপনর টলন্ডার মে অনেক পাতলা হনলা। 
টকন্তু চনল োবার জনন্য োটি েুটরনেও চনল গেনত পারল ো গস। মেটা তাাঁর খচখচ 
করনত লােল। গলাকটা শত্রু বনট, গলাকটা তাাঁর একজে গলাকনক হতযা কনরনে 
বনট, টকন্তু এমে সুশীল শত্রু এবং এমে টেরাপদ মানুষ গস গদনখটে। গশষটা ো 
গদনখ তাাঁর গেনত ইো করনে ো।  

টমস টলন্ডা োটি পাকণ কনর ধীনর ধীনর বাটিটার টদনক এগুনলা।  
ওটদনক আহমদ মুসা তখে বাটিটটনত প্রনবনশর প্রধাে দরজার সামনে 

টেনে দাাঁটিনেনে। 
বাটিটানত প্রনবনশর এই দরজাই সহজ পে। দুনেণর স্টাইনল ততটর 

বাটিটা। চারটদক টেনর চার তলা োকচার। জাোলা গেনে চার তলার োনদ উনঠ 
বাটিটানত প্রনবনশর একটা বযবস্থা করা োে। টকন্তু আহমদ মুসা বাটিনত প্রনবনশর 
জনন্য সম্মুখ দরজার স্বাোটবক পনেই প্রেনম গচষ্টা করার টস্বদ্ধাে টেল।  

আহমদ মুসা দরজার সামনে দাটিনেই গদখনত গপল টডটজটাল লক 
দরজাে। গলসার  বীম টদনে লক েটলনে প্রনবশ করনত হনব এখে তানক। টকন্তু 
তাাঁর আনে অনেকটা অেযাস বনশই দরজার েব েুরানোর গচষ্টা করল আহমদ 
মুসা।  

েুনর গেল েব। একটা গোট ‘খট’ শব্দ কনর খুনল গেল দরজা। 
তাাঁর সংনে সংনেই েযাাঁত  কনর উঠল আহমদ মুসার বুক।  
দরজা গখালা গকে? টলন্ডার লযানট ফাাঁনদ পিার কো তাাঁর মনে পিল।  
আকটস্মক সতকণতাে গোটা গদহ শি হনে উঠল আহমদ মুসার। তাাঁর 

বাম হাত দরজার েব েতটা েুটরনেটেল, গসোনবই ধনর রাখল।  
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ডাে হানত আহমদ মুসা সাইনলন্সার লাোনো এম-১০ গমটশে টরেলবার 
দরজার টদনক তাক করল। 

তাাঁর মনে টজজ্ঞাসা জােল, তাাঁর আসার সুনোেটা গগ্রট টবোনরর 
গকােোনব জাোর সুনোে আনে টক? টলন্ডানক সানে টেনে এনসনে এ কারনেই 
োনত এই খবর পাচানরর সুনোে গস ো পাে। টলন্ডানক োটিনত গরনখ আসা 
গবাধহে টঠক হেটে। গস গতা োটি গেনক গকাে সংনকত পাঠানত পানর। োটিনত 
টেিে গটটলনফাে আনে। এ টবষেটা তাাঁর েজর এটিনে গেনে, োবল গস। 

আহমদ মুসা এসব টচো মে গেনক গেনি গফলল। গপেনের োবোটা 
তাাঁর গকাে উপকানর আসনব ো। টপোনোর সুনোে তাাঁর গেই, সামনেই এগুনত 
হনব তানক। 

দরজা গখালা গরনখ গেতনর টক ফাাঁদ পাতনত পানর তারা? তানক গেতনর 
ঢুটকনে টেনে চারটদক গেনক টেনর গফলনত পানর। অেবা গেতনর গঢাকার পর তারা 
তানক ফাাঁনদ আটকানত পানর। অেবা হনত পানর েনরর চারটদনক তারা ওাঁৎ গপনত 
আনে। গেতনর ঢুকার সানে সানেই চারটদক গেনক গুলীর োক এনস তানক টেনর 
ধরনব। 

আহমদ মুসা তাাঁর টচোর উপসংহার এইোনব করল, আহমদ মুসানক 
সারপ্রাইজ গদবার জনন্য ওাঁরা বনস আনে, উনটা ওনদর সারপ্রাইজ টদনত পারনল 
সহজ টবজে লাে করা োনব।  

আহমদ মুসা বাম হাত টদনে দরজার পািা তীব্র গবনে গঠনল টদল 
গেতনর। গসই সানে টিোনর তজণেী গরনখ এম-১০ গমটশে টরেলবার েনরর 
চারটদক একবার েুটরনে টেনে এল। ো েনর গকউ গেই।  

টকন্তু এই ো োকাটাই গবটশ টবপজ্জেক মনে হনলা আহমদ মুসার কানে।  
আহমদ মুসা গদখল, েরটট টবরাট, হলের জাতীে। আেতকার দু’পানশও 

দু’টট দরজার এবং বাইনরর দরজা বরাবর সামনে আর একটট দরজা।  
দু’পানশর দু’টট দরজা বন্ধ,টকন্তু সামনেই গে দরজাটা গদখা োনে, তা 

গখালা।  
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মুহূতণ কনেক অনপিা করল আহমদ মুসা দরজাে দাটিনে। ো, গকাে 
সািা শব্দ এল ো গকাো গেনকই।  

আহমদ মুসা তার টরেলবার বাটেনে চারটদনক দৃটষ্ট গরনখ চলল ঐ গখালা 
দরজার টদনক। বুেল, গেনটর দরজার তালা খুনল রাখা গে পটরকল্পোর ফল, গসই 
পটরকল্পো অনুসানরই সামনের দরজা খুনল রাখা হনেনে। ফাাঁদ োকনল গসটা 
সামনে।  

েনরর মাে বরাবর োওোর পনি হঠাৎ আহমদ মুসার মে গেে বনল 
উঠল, চারটদক গেনক তাাঁর টদনক গুলী েুনট আসনে।  

টেনজর অজানেই আহমদ মুসা টেনজনক েুনি টদল গমনের উপর। আর 
গসই সানেই টতেটট টরেলবানরর েজণে এক সানে। গসই সানে টতেটট আতণ 
টচৎকানরর শব্দ আহমদ মুসার কানে গেল।  

গুলী এনসটেল টতে টদক গেনক-সামনে এবং দু’পাশ গেনক। 
আহমদ মুসার গচাখ প্রেনমই েুনট টেনেটেল সামনের টদনক। গদখল, 

গখালা দরজার ওপানর কটরনডানরর মুনখ টরেলবার হানত গগ্রেটরংনকা। একটট 
গুলী তাাঁর টরেলবার গেনকই এনসনে। টকন্তু তাাঁর টবমূঢ় দৃটষ্ট আহমদ মুসানক 
গপটরনে আরও সামনে।  

আহমদ মুসা সমে েষ্ট করল ো।  
আহমদ মুসা শুনে পিনলও তাাঁর টরেলবার ধরা ডাে হাত সামনের টদনক 

প্রসাটরত টেল এবং তজণেী টঠকই স্পশণ কনরটেল এম-১০ গমটশে টরেলবানরর 
টিোর। 

টরেলবানরর েল সামান্য উচু কনর টিোনর চাপ টদল আহমদ মুসা। 
কনেকটট গুলীর একটট বহর গবটরনে গেল গমটশে টরেলবার গেনক।  

গগ্রেটরংনকা তাাঁর টবমূঢ় োব কাটটনে টিতীে গুলীর জনন্য টিোর টটপনত 
োটেল। তাাঁর আনেই েুনট আসা গুলীনত োাঁেরা হনে গেল তাাঁর গদহ।   

আহমদ মুসা এক লানফ উনঠ টেনে সামনের গখালা দরজার পানশ 
গদোনলর আিানল টেনে দাাঁিানলা। তারপর গগ্রেটরংনকার কটরনডার টদনে আর 
গকউ আসনে টকো গদনখ টেনে গপেনের েটো গদখার জনন্য েুনর দাাঁিানলা।  
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গেনটর দরজার উপর গচাখ পিনতই চমনক উঠল আহমদ মুসা। গদখল 
দরজার উপর গুটলটবদ্ধ টমস টলন্ডার গদহ। কাতরানে গস।  

দুই পানশও তাকাল। গদখল, পানশর দু’টট দরজাও ফাাঁক হনে গেনে। দুই 
দরজার গসই দুই ফানক পনি আনে বুনক গুলী টবদ্ধ দুটট গদহ।   

অজ্ঞানতই টশউনর উঠল আহমদ মুসা। টতেটট গুলী সামনে এবং দু’পাশ 
গেনক তানক টবদ্ধ করার কো টেল। গস শুনে পিাে দু’পাশ গেনক দু’জে এাঁনক 
অপনরর গুলীনত প্রাে টদনেনে। সামনে গেনক গগ্রেটরংনকার গুলীনত প্রাে টদনেনে 
আহমদ মুসার টঠক গপেনে দরজাে এনস দাাঁিানো টমস টলন্ডা। 

আহমদ মুসা গগ্রেটরংনকার কটরনডানরর টদনক আর একবার তাটকনে েুনট 
গেল টমস  টলন্ডার কানে। তারও একটা পাজর ধনস গেনে গুলীনত।  

‘এটক কনরনেে টমস টলন্ডা, আপোনক ো চনল গেনত বনল এলাম’। বনল 
আহমদ মুসা তানক পাাঁজানকালা কনর তুলনত গেল। 

টমস টলন্ডা মাো গেনি টেনষধ কনর িীর্ কনণ্ঠ বলল, ‘বাাঁচাবার গচষ্টা কনর 
লাে হনব ো। আমার সমে গবটশ গেই। জীবনে অনেক পাপ কনরটে। সবণ গশষ 
পাপ হল, আপটে এ বাটিনত ঢুনকনেে গসটা োটি গেনক গটটলনফাে কনর বনল 
টদনেটেলাম গগ্রেটরংনকানক। আমার টবনবক বলনে আপটে একজে োনলা গলাক। 
ইশ্বর আমানক আমার পানপর শাটস্ত টদ……গে……গে….ে’। 

টলন্ডার কো অস্পষ্ট হনে একদম টমটলনে গেল।  
আহমদ মুসার হানতর উপরই গশষ টেশ্বাস তযাে করল টলন্ডা। আহমদ 

মুসার আর টকেু টজজ্ঞাসারও অবকাশ হনলা ো। 
আহমদ মুসা তাাঁর এম-১০ টেনে উনঠ দাাঁিানলা। চারটট লানশর টদনক তাাঁর 

দৃটষ্ট আর একবার েুনর এল। আিাহ র প্রটত কৃতজ্ঞতাে হৃদে নুনে পিল আহমদ 
মুসার। োরা সুনোে গপনে ফাাঁদ গপনতটেল আহমদ মুসানক হতযার, তারা সবাই 
টেহত, টকন্তু গস গবাঁনচ আনে।   

আহমদ মুসা বাইনরর গেটটা বন্ধ কনর টদনে গগ্রেটরংনকা পনি আনে গে 
কটরনডানর, গস কটরনডার টদনে এগুনলা বাটির গেতনর। বাটিটা এনকবানর টেরব-
টেস্তব্ধ। আর গকউ গেই বাটিনত? মে দনম গেল আহমদ মুসার। তাাঁর গতা লিয, 
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গডাোর আব্বা টমিঃ লাটতটে এবং টপ্রনন্সস কযাোটরেনক উদ্ধার করা। তাাঁর ধারো, 
গগ্রেটরংনকা গে োটটনত োকনব, গসই োটটনতই গতা মুলযবাে বন্দীনদর োকার 
কো।  

সমগ্র বাটি খুাঁনজ গদখার টসদ্ধাে টেল আহমদ মুসা। কানরা সািা-শব্দ ো 
পাওোর অেণ বন্দীরা গেই তা েে। হেনতা এই মুহূনতণ োটটনত শত্রুপনির এই 
টতেজেই টেল। জেশটি কম োকনত কারনেই সম্ভবত  গগ্রেটরংনকা আহমদ 
মুসানক বন্দী েে, হতযার টসদ্ধাে টেনেটেল। আহমদ মুসানক বন্দী করার গচনে 
হতযা করা সহজ ও অনেক কম েুাঁটকপূর্ণ।  

আহমদ মুসা োটটর চারটট তলার সবগুনলা কি এনক এনক গদখল। গস 
টেটিত হনে গেল, টকেুিে আনে পেণে টমিঃ লাটতটে এবং টপ্রনন্সস কযাোটরে এই 
োটটনতই বন্দী টেল।  

বাটির টতে তলাে টবনশষোনব সুরটিত দু’টট সুসটজ্জত কি গপল 
আহমদ মুসা। একটট কনির কযাটবনে হ্যাংোনর এক সাটণ গপল আহমদ মুসা। 
সাটণটা গে লাটতটের গদনখই টচেনত পারল গস। অন্য কনি বাটলনশর তলাে একটট 
েটি গপল আহমদ মুসা। েটিটট গলটডজ। টপ্রনন্সস কযােটরনের বনল টেটিত হনলা 
আহমদ মুসা। আরও একটা বি প্রমাে ঐ েনরর টবোোে গে গসনন্টর েন্ধ গস গপল 
গসই েন্ধ টপ্রনন্সস কযাোটরনের সানে গদখা হওোর সমে গস গপনেটেল। আর 
একটা টবষে, দুই গশাবার টবোোর তাপ পরীিা কনর গস বুেল টকেুিে আনেও 
গকাে মানুষ এখানে শুনে টেল।  

এর অেণ টক দািাে? আহমদ মুসা অনেক োবল। গস অবনশনষ টেটিত 
হনলা, তাাঁর এ োটটনত প্রনবনশর গচষ্টার খবর টলন্ডা গগ্রেটরংনকা জাোবার পর 
গগ্রেটরংনকা বুনে টেনেটেল, তাাঁনদর এ োটট ধরা পনি গেনে। সংেনষণ আসার 
আনেই তটিেটি কনর গস দুই বন্দীনক অন্যত্র সটরনে টেনে দু’জেনক টেনে এ ফাাঁদ 
গপনত অনপিা করটেল আহমদ মুসানক হতযার জনন্য। 

আহমদ মুসা গোটা োটট তন্ন তন্ন কনর খুাঁনজ গকাে কােজ,গকাে প্রাইনেট 
গটটলনফাে োইড, ো টদনে গগ্রট টবোনরর অন্য োটটর সন্ধাে পাওো োে, গপল 
ো। 
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িে পানে হতাশ মনে গগ্রট টবোনরর োটট গেনক গবটরনে এল আহমদ 
মুসা। রাস্তাে গেনম টকেু গহাঁনট একটা টযাটক্স গডনক উনঠ বসল গস। 
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৫ 
টপতার সাটণ হানত কান্নাে গেনে পনিটেল গডাো। আহমদ মুসা তানক 

সান্ত্বো টদনে বনলটেল সব খারানপর মনধয োনলা খবর এই গে, তারা টপ্রনন্সস 
কযাোটরনের মতই টমিঃ লাটতটেনক সসোনে গরনখনে। টবোোপত্র, পটরনবশ, 
ইতযাটদ সব টমনল টমিঃ লাটতটেনক বি ধরনের গকাে অসুটবধাে রানখটে।  

‘টকন্তু আজ োনলা বযবহার গদনখে, কাল েটদ খারাপ আচরে কনর!’ 
বনলটেল গডাো। 

‘গদখ, হাজার গহাক টমিঃ লাটতটে রাজপতু্র এবং ফরাটস সরকার 
টবষেটানক খুবই গুরুনত্বর সানে টেনেনে। ফরাটস সরকারনক অসন্তুষ্ট করার মত 
কাজ গগ্রট টবোর করনব ো। আর গতামার আব্বা গতা তাাঁনদর শত্রু েে। তাাঁনক বলা 
োে পে বন্দী কনর গরনখনে আমানক হানত পাওোর জনন্য। সুতরাং টতটে গগ্রট 
টবোনরর টানেণট েে, টানেণট আটম। আজ আটম ধরা টদনল কাল উটে মুটি পানবে। 

আহমদ মুসার গশষ কোটা শুনে চমনক উনঠটেল গডাো। মুখ পাংশু হনে 
উনঠটেল তাাঁর। বনলটেল, গদখ, এমে কো গকাে সমে বলো। তুটম ও গতামার 
টমশে আটম, আমার টপতা, আমানদর পটরবানরর গোেফনলর গচনেও অনেক 
অনেক গবটশ মুলযবাে। গতামার জনন্য গকাে গকারবাটেই আমার কানে বি েে। 
তুটম েটদ এমেোনব েটবষ্যনত কো বল, আমার টপতার োম আটম আর মুনখ 
আেব ো’। বনল দু’হানত মুখ গঢনক কাাঁদনত লােল গডাো।  

আহমদ মুসা সান্ত্বো গদোর সুনর েরম কনণ্ঠ বনলটেল, ‘আটম দুিঃটখত 
গডাো। বলব ো ঐ ধরনের কো আর। আর গশাে, টেনজ আত্নসমপণর্ কনর কাউনক 
মুি করনত হনব, এমে টচো গকাে সমেই আটম কটর ো, এমে গকাে দুবণলতাও 
আমার মনধয গেই। ইেশাআিাহ শেতােনদর হাত গেনক তাাঁনক মুি করনবাই।  

আিাহ র উপর েরসা কনর এই কো বনলনে আহমদ মুসা, টকন্তু গডাোর 
আব্বা এবং টপ্রনন্সস কযাোটরেনক উদ্ধানরর গকাে পেই গদখনত পানে ো গস।   
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ইটতমনধয বার কনেক গস রুশ রােপ্রধানের ওখানে গেনে। উনেশ্য গগ্রট 
টবোনরর মুনখামুটখ হওোর সুনোে করা। হঠাৎ কনর ওাঁরা গেে উধাও হনে গেনে। 
আহমদ মুসার মনে হনেনে ওাঁরা গকাে েতুে ষিেন্ত্র আাঁটনে, গকাে েতুে পনে ওাঁরা 
অগ্রসর হনত োনে। গসটা টক? ওাঁরা টক কারও মাধযনম টকেু করার গচষ্টা করনে? 
মানে মানেই আহমদ মুসার আশংকা হে, ফরাটস পুটলনশর সানে ব্লযাক ক্রস বা 
কারও মাধযনম একটা এমে চুটি হনত পানর গে, পুটলশ আহমদ মুসানক তুনল 
টদনব ওনদর হানত, আর ওাঁরা মুটি টদনব টমিঃ লাটতটেনক। এই আশংকা সামনে 
গরনখই আহমদ মুসা পুটলনশর দৃটষ্ট গেনক টেনজনক আিানল রাখার গচষ্টা করনে।  

গমাবাইল গটটলনফানের টবপ টবপ শনব্দ আহমদ মুসার োবোে গেদ 
েটানলা। গটটলনফাে তুনল টেল আহমদ মুসা। 

রুশ রােদতূ টমিঃ পানেনলর গটটলনফাে। বলল গস ওপার গেনক, ‘টমিঃ 
আবদুিাহ গুরুতর খবর আনে, তাটতোো টেহত হনেনেে গজনেোে। তাটতোোর 
কানে রটিত অটত মুলযবাে রাজকীে ডকুনমন্ট একজে এটশোে এবং দু’জে 
ফরাটস পুরুষ ও মটহলা পযাটরনস টেনে এনসনে টপ্রনন্সস কযাোটরনের কানে 
হস্তােনরর জনন্য। একটট টেটডওনত সবটকেু গরকনডণড টেল। তাাঁর সবগুনলা কটপ 
গগ্রট টবোর গজনেো পুটলশনক টবভ্রাে কনর টেনে এনসনে। সুতরাং োরা 
ডকুনমন্টগুনলা পযাটরনস টেনে এনসনে, তাাঁনদর ফনটা পাওো োেটে। আমানদর 
সরকানরর তেয গমাতানবক টপ্রনন্সস তাটতোো এবং গসই রাজকীে ডকুনমন্টগুনলা 
এখে পযাটরনসই রনেনে। আমানদর পররাে মন্ত্রী সত্বরই পযাটরনস আসনেে। 
ফরাটস সরকার ও পুটলশ তৎপর হনে উনঠনে। রাটশোে ের্তাটন্ত্রক টবলনবর 
স্মটৃতবাহী মাস মানচণ রাটশোে টেেমতাটন্ত্রক রাজতাটন্ত্রক বযবস্থার প্রবতণনের টসদ্ধাে 
টেনেনে। সুতরাং দু’মানসর মনধযই সব কাজ সম্পন্ন করনত হনব। আমানদর 
সরকার এখে এই টবষেটানক সবনচনে গবটশ গুরুত্ব টদনেনেে’। োমল টমিঃ 
পানেল। 

‘ধন্যবাদ এ সুখবনরর জনন্য। আপোরা সফল গহাে’। বলল আহমদ 
মুসা। 
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‘সাফনলযর জনন্য গতামারও সাহােয চাই আমরা। আমানদর টমটেস্টার 
এনল গতামানক ডাকব আমরা। েতুে তনেযর টেটত্তনত টচো করার জনন্য গতামানক 
অনুনরাধ করটে’।  

একটু োমল রােদতূ পানেল। গেনমই আবার শুরু করল, ‘সটতয তুটম 
টবটস্মত কনরে আমানক, আমানদর সরকারনকও। তুটম টপ্রনন্সস গক এখেও উদ্ধার 
করনত পারটে, টকন্তু প্রটতটট পদনিপ গতামার সফল। গগ্রট টবোনরর চারটটর মত 
োটটর এ পেণে পতে েনটনে গতামার কারনে। গতামার সাহােয আমরা চাই’। 

‘আমানক টক বলার প্রনোজে আনে। আটমনতা টেনজর ইোনতই কাজ 
করটে’। 

‘এটাও আমার জনন্য একটা টবস্মনের। আমানদর টপ্রনন্সনসর জনন্য তুটম 
জীবে টবপন্ন করে গকে? সটতয বলনতা, গতামার সানে গকাে হৃদনের সম্পকণ গেই 
গতা!’ 

‘এনকবানরই গেই’। 
‘গতামার এসব উত্তর ঔৎসুকয আরও বাটিনে তুলনে। তুটম গক, এই 

টজজ্ঞাসার গচনে বি টকেু এখে আমার কানে গেই। তুটম সাধারে গকউ েও আটম 
বুটে। গক তুটম আসনল?’ 

‘সবনচনে বি পটরচে আটম মানুষ’। 
‘গদখ, গতামানক ‘তুটম’ বনল সনম্বাধে কনর েুল কনরটে বনল এখে মনে 

হনে। বেনস েত গোটই হও তুটম অনেক বি তা প্রমাে কনরে। এখে গেনক আটম 
‘আপটে’ বনল সনম্বাধে করব’। 

‘দুনর গঠনল টদনবে আমানক?’ 
‘ো, মাোে রাখনত চাই’। 
কো গশষ কনরই রােদূত বলল, ‘এখে এ পেণেই। প্রনোজে হনলই টকন্তু 

গটটলনফাে করব আপোনক’। 
‘অবশ্যই। ধন্যবাদ’। বলল আহমদ মুসা। 
গটটলনফাে গরনখ টদনে গসাফাে ো এটলনে টদল আহমদ মুসা। মনে মনে 

বলল, রুশ দুতাবানসর সানে সম্পকণ সম্ভবত খুব শীঘ্রই তাাঁর গশষ হনে োনে। 
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রুশ সরকার সবই গজনে গফনলনে। শুধু োম আর ফনটা পােটে। গপনলই আহমদ 
মুসা, গডাো  আর তাাঁর আব্বা টানেণট  হনে পিনব রুশ সরকানররও। রুশ সরকার 
গচষ্টা করনব আহমদ মুসার কাে গেনকই রাজকীে ডাইটর ও আংটট হাত করনত। 
টকন্তু আহমদ মুসা কযাোটরে োিা কারও হানত এই আমােত তুনল টদনত পানর 
ো। 

টকন্তু এগুনব গস গকাে পনে? 
গে সুত্র েখে খুাঁনজ গপনেনে, গসটাই টোঁনি গেনে। এমে টবদেুনট অবস্থাে 

গস গকাে সমেই পনিটে। সটতযই চারটদনক শুধু অন্ধকার গদখনে গস।  
 
 
 
পযাটরস টবশ্বটবদযালনের টডনবট টসটরনজর একটা গসশে। 
সন্ত্রাস ও মােবাটধকানরর উপর টবতকণ চলনে। 
গডাো গজানসফাইে টবতনকণ তাাঁর বিবয গশষ কনর বিার পযানেনল এনস 

বসল।  
পানশর টবনরাধী বিা ইোনোো উনঠ দাটিনে গডাোর সানে হ্যান্ডনশক 

কনর বলল, ‘োনলা বনলনেে। টকন্তু আপোর টবনরাটধতা করব’। 
‘ওনেলকাম। আটম গবটশ টকেু বটলটে। মােবাটধকার একটট স্বাোটবক 

চাটহদা োর উপর মােব সমানজর সামাটজক শৃঙ্খলা ও টবকাশ টেেণর কনর। আর 
সন্ত্রাস তাাঁর োনমই অস্বাোটবক একটা কমণকাণ্ড ো তবধ েে। উনেশ্য মহৎ হনলও 
এনক অজণে করা অসৎ মাধযমনক গে টিক বলা োনব ো’। বলল গডাো 
গজানসফাইে। 

‘ধন্যবাদ, বনল গডাোর টপঠ চাপনি ডাোনসর টদনক চলল ইোনোো। 
গডাো গজানসফাইনের পরবতণী স্পীকার টহসানব ডাক পনিনে তাাঁর।  

ইোনোো একজে রুশ টকন্তু এখে ফরাটস োেটরক। গডাো 
গজানসফাইনের মতই টবশ্বটবদযালনের একজে োমকরা োত্রী গস। 
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ইোনোো তাাঁর তুনখাি বিৃতার এক অংনশ বলল, ‘মাটরো গজানসফাইে 
গে েুটি টদনেনেে মােবাটধকানরর পনি এবং সন্ত্রানসর গসটা আইনের শাসনের 
কো, শাটের সমনের কো। টকন্তু আইে গেখানে গবআইে, শাটে গেখানে অশাটে, 
দুেণীটতই গেখানে েীটত, সতয, ন্যাে ও সুটবচার গেখানে দুবণনলর টেফল কান্না, 
গসখানে সন্ত্রাস মােবাটধকানরর টবশ্বস্ত হাটতোর। টফটলস্থানে হামানসর গে সন্ত্রাস, 
গসটা তাাঁনদর অটধকার অজণনের জন্যই অপটরহােণ অস্ত্র। কাশ্মীনর মুসটলম 
গেটরলানদর গে সন্ত্রাস তা টেরুপাে মজলুমনদর অটধকার অজণনের গশষ অবলম্বে। 
অনুরূপোনব পৃটেবীনত অটধকাংশ গিনত্র অবযাহত জুলুম ও অটধকার পদদটলত 
করার টবচারহীে অবস্থা গেনক সন্ত্রানসর উদ্ভব েনটনে। এখানে মােবাটধকার ও 
সন্ত্রাস পরস্পর তবরী েে, সহনোেী। আমরা পটিমারা মুসটলম টবলবী গেতা 
আহমদ মুসার সমানলাচোে মুখর, টকন্তু শত শত বের ধনর জুলুম গশাষর্ ও 
অটবচানরর টশকার টবধ্বস্ত এক জাটতর মধয গেনক ইটতহানসর অবশ্যম্ভাবী 
পটরর্টত টহসানবই তাাঁর উদ্ভব েনটনে। ইটতহানসর এক চাবুক, মােবাটধকানরর 
এক রিাকবচ তাাঁনক বলনত হনব। তাাঁর টবরুনধয আমানদর সংবাদ মাধযমগুনলার 
অটেনোে, টতটে ফ্রান্স, গস্পে, কনকশাস, মধয এটশো, কনো-কযানমরুে জুনি শত 
শত গলাক হতযা কনরনেে। টকন্তু এই টেহতরা কারা? মজলুনমর টবপন্ন জীবে 
বাাঁচানত টেনে জানলনমর জীবে টবপন্ন হনল, গসটা অবশ্যই দূষর্ীে েে, আইনের 
গচানখ তা অপরাধও েে’। 

বিৃতা গশষ কনর ইোনোো তাাঁর আসনে টফনর এনল গডাো জটিনে ধরল 
ইোনোোনক। অটেেন্দে আপোনক। আটম বনলটেলাম েীটতর কো, আর আপটে 
গদটখনেনেে েীটতর বযাটতক্রমগুনলানক। আপোনক অটেেন্দে’। 

ইোনোোনক অটেেন্দে জাটেনেই গেনি গদেটে গডাো। তাাঁনক ধনর 
টেনে এনসটেল টবশ্বটবদযালনের কযাটন্টনে। বনসটেল দু’জে কযাটন্টনের টেজণে 
গকাোে। 

বনসই ইোনোো বলল, ‘টক বযাপার মাটরো গজানসফাইে, আপোর 
গিনত্র এই েটোটা েতুে’। 

‘আজ আপোনক গপট পুনর খাওোব’। 
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‘গকে?’ 
‘আপোর সুন্দর বিৃতার জনন্য’। 
‘ধন্যবাদ। টকন্তু বিৃতা এতটা গতা সুন্দর হে টে’। 
‘এটা বলনব গশ্রাতা’। 
বনল একটু োমল গডাো। পর মুহূনতণই আবার শুরু করল, ‘টকন্তু একটা 

টবষে। গলটলে, মাওনসতংু, গহা-টচ টমে, কযানো, প্রমুখ টবশ্ব টবলবী োকনত 
আপটে আহমদ মুসার দৃষ্টাে আেনলে গকে?’ 

ইোনোো কো বলার জনন্য মুখ খুনলটেল। গডাো বলল, ‘একটু োমুে, 
আটম টেনে খাবারটা টেনে আটস। আপটে বসুে। দু’জনেরটাই আটম টেনে 
আসটে’। 

ইোনোো উনঠ দাটিনে গহনস বলল, বরং আপটে বসুে আটমই 
দু’জনেরটা টেনে আসটে’। 

গশনষ দু’জনেই গেল খাবার আেনত। খাবার টেনে দু’জনেই বসল 
গটটবনল। দু’জনেই গখনত শুরু করল।  

‘এবার টলজ বলুে’। ইোনোোনক লিয কনর বলল গডাো। 
‘আপটে একটা টসটরোস প্রশ্ন কনরনেে। এর উত্তর প্রকানশ্য গদো কটঠে, 

টকন্তু আপোনক বলনত পাটর’। 
বনল একটু োমল ইোনোো। এক টুকনরা গোশত মুনখ পুনর জুনসর 

গ্লানস একটা চুমুক টদনে বলল, ‘আপটে গে টবলবীনদর োম করনলে, তারা মহা 
টবলবী সনন্দহ গেই। টকন্তু তাাঁনদর গকউই সতয, ন্যাে ও সুটবচার প্রটতষ্ঠার জনন্য 
লিাই কনরে টে। টঠক গহাক গব টঠক গহাক তাাঁনদর অনুসৃত মতাদশণ এবং তাাঁনদর 
বযটিপ্রেুত্ব প্রটতষ্ঠার জনন্য তারা কাজ কনরনেে। তাই তারা শ্রটমক-কৃষনকর 
ভ্রাতা গসনজ লানখা-নকাটট  শ্রটমক-কৃষকনক হতযা কনরনে। সতয ও সুন্দর তাাঁর 
আদটশণক শটির গজানরই মানুনষর হৃদে জে কনর প্রটতষ্ঠা লাে কনর, তাাঁনক অস্ত্র 
ও খুে খারাটবর আশ্রে টেনত হে ো। টেজ জেেনের উপরই তারা অস্ত্র প্রনোে 
কনরনে। কারে সতয সুন্দনরর টবলবী তারা টেল ো। অন্যটদনক আহমদ মুসা তাাঁর 
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মজলুম জাটতর পনি জানলনমর টবরুনদ্ধ লিাই কনরনেে সুতরাং দৃষ্টাে হবার মত 
টবলবী আজনকর দুটেোে একমাত্র টতটেই’। 

গডাোর মনে টবস্মে ও আেনন্দর গঢউ। টকন্তু গসটা গচনপ গরনখ বলল, 
‘টেকট গেনক ো গদনখ একজে আন্ডার গ্রাউন্ড টলডার সম্পনকণ শুধু গশাো কোর 
উপর এতবি সাটটণটফনকট গদো টক টঠক?’ 

হাসল ইোনোো। বলল, ‘এ ধরনের মেবয আমরা সব সমে গশাো ও 
পিার উপর টেটত্ত কনরই বনল োটক। তাাঁর উপর বািটত একটা দুলণে সুনোেও 
আটম গপনেটে’। 

‘বািটত সুনোে, টক গসটা?’ প্রবল একটা আগ্রহ েনর পিল গডাোর 
কোে এবং গচানখ-মুনখ।  

ইোনোো েেীর দৃটষ্টনত তাকাল গডাোর টদনক। বলল, ‘বলটে, টকন্তু 
আনে বলুে। আপোর মনধয আহমদ মুসা সম্পনকণ একটা প্রবল আগ্রহ গদখটে। 
গসটা গকে?’ 

সলজ্জ একটা হাটসনত েনর গেল গডাোর মুখ। বলল, ‘কারে একটা 
অবশ্যই আনে। বলব। তার আনে আমার প্রনশ্নর জবাব টদে’। 

‘বলটে। টকন্তু এইটকুু প্রনশ্নর জবাব টদে। সাইনকালটজ আমার সবনচনে 
গফোটরট সাবনজক্ট। আমার মনে হনে আপোর গচাখ, মুখ ও আগ্রহ গদনখ এবং 
কো শুনে গে, আহমদ মুসা আপোর বা আপোনদর খুব কানের গকউ হনব। আমার 
এ অনুমাে টঠক টকো?’ 

গডাো গচাখ তুনল েেীর দৃটষ্টনত তাকাল ইোনোোর টদনক।  
ইোনোোও তাটকনেটেল। চার গচানখর টমলে হনলা। 
আবার সলজ্জ হাটস ফনুট উঠল গডাোর গচানখ-মুনখ। গসই সানে টকেুটা 

টবব্রত োব। বলল, ‘খুব পনেনন্টড প্রশ্ন কনরনেে। উত্তর টদটে আটম। তাাঁর আনে 
আমার প্রশ্নটার জবাব টদে। তনব এটুকু বলটে, তাাঁর সম্পনকণ গে গকাে কো বলার 
গিনত্র আমার উপর আস্থা রাখনত পানরে’। 

ইোনোোর দৃটষ্ট আরও তীক্ষ্ণ হনলা। বলল, ‘গসটা আটম আনেই বুনেটে। 
তাই আটম আনরা জােনত চাটেলাম’। 
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একটু োমল ইোনোো। তারপর আবার শুরু করল, ‘গস দুলণে সুনোেটা 
টেল আমার এক অকল্পেীে গস োেয। একটা এযাকটসনডন্ট আমার গস গস োেয 
সৃটষ্ট কনরটেল। আটম তাাঁর গদখা গপনেটেলাম। কনেক েণ্টার জনন্য তাাঁনক কানে 
গপনেটেলাম। আটম তাাঁর হানতর শুশ্রূষা গপনেটেলাম। তাাঁনক সামান্য সাহােয 
করার গে রবপূর্ণ সুনোে আমার হনেটেল’। 

োমল ইোনোো। তাাঁর কণ্ঠ ধীনর ধীনর েম্ভীর ও োরী হনে উনঠটেল। 
গস েখে কো গশষ করল তখে এক অবরুদ্ধ আনবনে তাাঁর কণ্ঠ কাাঁপটেল। 

গডাোর গচাখও গেমে তীক্ষ্ণ হনে উনঠটেল,গতমটে গচানখ-মুনখ ফনুট 
উনঠটেল টকেু একটা খুাঁনজ পাবার আেন্দ। দ্রুত বলল গডাো, ‘আপটে টক জাহরা 
ইোনোো, টপটার পাওনেল োর োই এবং টেটকতা স্টযাটলে োর আব্বা?’ 

টবস্মনে গচাখ কপানল তুনল জাহরা ইোনোো বলল, ‘এসব জােনলে টক 
কনর?’ 

‘আপোনদর আহত অবস্থাে বাসাে টেনে টেনেটেল আহমদ মুসা। গগ্রট 
টবোনরর গলাকনদর গদনখ আহমদ মুসা সনর পনিটেনলে। গগ্রট টবোনরর োটটনত 
আহমদ মুসা গেরাও হনে টবপন্ন হনে পিনল আপটে তাাঁনক উদ্ধার কনরে টেনজর 
জীবে টবপন্ন কনরও এবং তাাঁনক টেরাপনদ সনর আসারও বযবস্থা কনর গদে 
আপটে’। 

এসব কো আহমদ মুসা োিা আর গকউ জানে ো। এর অেণ তাাঁর কাে 
গেনকই আপটে এ কোগুনলা শুনেনেে। গকাোে তাাঁর গদখা গপনলে? টক েটো 
বলুে গতা’। 

‘বনলটে গতা সব বলব। টকন্তু তাাঁর আনে আমার একটা টবস্মে দূর করা 
দরকার। তাহনল সব কো আপোনক বলনত পারব’। 

‘গসটা টক?’ 
‘আপোর আব্বা গগ্রট টবোনরর আনন্দালনের একজে পটরচলোকারী। 

আপটেও গগ্রট টবোনরর একজে সটক্রে কমণী। আহমদ মুসানক এই সাহােয আপটে 
করনলে গকে? টতটে আহত অবস্থাে আপোনদর সাহােয কনরটেনলে বনল টক?’ 

‘ো’। 
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‘তাহনল?’ 
একটা গবদোর হাটস ফনুট উঠল জাহরা ইোনোোর মুনখ। হঠাৎ 

আেমো হনে উঠল গস। বলল, ‘এ প্রশ্ন টতটেও টজজ্ঞাসা কনরটেনলে। উত্তর 
গদইটে। গকােটদে সুনোে গপনল বলব গেনবটেলাম’। োমল জাহরা ইোনোো। 

আবার শুরু করল। বলল, ‘টতটে গগ্রট টবোনরর োটটনত েখে টপ্রনন্সস 
কযাোটরেনক খুাঁনজ গবিাটেনলে এের গেনক গস েনর, টটটে টস্ক্রনের সামনে বনস 
আটম তাাঁনক ফনলা করটেলাম। হঠাৎ এক সমে আটম তাাঁনক োমানে দাাঁিানত 
গদখলাম। এই প্রেম জােলাম টতটে  মুসলমাে। এই জাোটাই আমার সব উলট 
পালট কনর টদল’। 

‘গকমে?’ 
‘আটম েুনল গেলাম গে আটম একজে রুশ। মনে োকল ো গে আটম গগ্রট 

টবোনরর একজে কমণী। জীবনের পাতাগুনলা এক এক কনর উনট গেল। সুদূর 
এক অতীত জীবে হনে আমার সামনে হাটজর হনলা। আমার সমগ্র সত্তা জুনি 
একটা কোই বি হনে উঠল আটম জাহরা ইোনোো ফাটতমা গজাহরার উত্তর-
সোে। আমার রি ফাটতমা গজাহরার রি। গসই ফাটতমা গজাহরার একাে 
আপেজে গসই আহমদ মুসা। আজ আমার োেোে ফাটতমা গজাহরা হনল জীবে 
টদনে সাহােয করনতে আহমদ মুসানক। এই টচো গেনকই আটম জাহরা ইোনোো 
টহসানব েে ফাটতমা গজাহরা টহসানব তাাঁনক সাহােয কনরটে’। 

োটর হনে উনঠটেল জাহরা ইোনোোর েলা। গশষটাে আনবনে রুদ্ধ হনে 
গেল তাাঁর কণ্ঠ। 

গডাোর গচাখ-মুখ সত্তা জুনি উেুখ এক টবস্মে। মন্ত্রমুগ্ধ গস। জাহরা 
ইোনোো োমনতই তাাঁর মুখ গেনক েুনট গবটরনে এল টজজ্ঞাসা, ‘ফাটতমা গজাহরা 
গক?’ 

‘এক হতোটেেী োরী। কনেক গজোনরশে আনের আমার পূবণ পুরুষ’। 
‘তারপর?’ 
‘ফাটতমা গজাহরা তুটকণ অধীে টক্রটমোর ইটতহাস েটন্দত সুলতাে কটরম 

টেরাই এর কন্যা। রাটশোর সম্রাজ্ঞী জাটরো টিতীে কযাোটরে রাটশোর টসংহাসনে 
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আনরাহর্ করার পর তুটকণ সম্রানজযর উত্তর-পূবণাংনশ হতযা, লুণ্ঠে ও ষিেনন্ত্রর জাল 
টবস্তার কনরে। োর ফনল তুটকণ সম্রানজযর টক্রটমো, মলনদাটেো, জটজণো আনমণটেো 
এবং কনকশাস অঞ্চল অশাে অটস্থটতশীল হনে উনঠ। বাধয হনে তুরনির সুলতাে 
তৃতীে গমাস্তফা ১৭৬৮ সানল রাটশোর টবরুনদ্ধ েুদ্ধ গোষর্া কনরে। এই েুদ্ধ 
গোষর্ার পর টক্রটমোর ‘মহাে খাাঁ’ কটরম টেরাই-ই সবণ প্রেম রাটশোর উপর টসংহ 
টবক্রনম োাঁটপনে পনিটেল। তাাঁর গোিসওোর বাটহেী সব বাধা অটতক্রম কনর 
রাটশোর গেতনর ১৪ টদনের পে পেণে গপ াঁনে টেনেটেল। তাাঁর বাটহেী গপালযানন্ডর 
প্রাে সীমা পেণে স্পশণ কনরটেল। েুদ্ধনিনত্র কটরম টেরাই কখেও হানরে টে, হানরে 
টতটে ষিেনন্ত্রর কানে। অপ্রটতনরাধয কটরম টেরাই গক োটমনে গদোর পে টহসানব 
টিতীে কযাোটরনের সরকার তাাঁর টগ্রক টচটকৎসনকর মাধযনম টবষ প্রনোনে তাাঁনক 
হতযা কনরে’। 

োমল জাহরা ইোনোো। আনবনে তাাঁর গচাখ-মুখ োরী হনে উনঠনে।  
‘তারপর?’ 
‘কটরম টেরাই টেনলে গসাোর টুকনরা এক শাসক। ন্যাে টবচানরর এক 

টচর উজ্জ্বল দৃষ্টাে টতটে। একবার তাাঁর কনেকজে তসটেক একটট েীজণার ‘ক্রুশ’ 
এর অবমােো কনরটেল। কটরম টেরাই গসই তসন্যনদর  েীজণার সামনে দাি 
কটরনে প্রনতযকনক ১০০ টট গবত্রাোত কনরটেনলে। আনরকবার তাাঁর টবজেী 
বাটহেীর একদল তসটেক গপালযানন্ডর এক গ্রাম লুণ্ঠে কনরটেল। কটরম টেরাই 
গসই তসটেকনদর প্রনতযকনক গোিার  গলনজ গবাঁনধ হতযার টেনদণশ গদে। এই মহাে 
কটরম টেরাই এর কন্যা টেনলে ফাটতমা গজাহরা-আমার পূবণ পুরুষ। আটম েটবণত 
গে, কটরম টেরাই এর রি আমার গদনহ আনে। এই রনির দাবীই গসটদে আমানক 
বাধয কনরটেল আহমদ মুসানক সাহােয করনত’। 

োমল জাহরা ইোনোো। তাাঁর  দু-নচানখর গকাোে দু’গফাটা জমাট 
অশ্রু। আর মুনখ আেনন্দর গজযাটত। 

‘টকন্তু এই ফাটতমা গজাহরা টক কনর আপোর পূবণ পুরুষ হনলা?’ 
‘কটরম টেরাই টেহত হে ১৭৬৮ সানল, তখে ফানতমা গজাহরার বেস 

আট বের।  গদ লত টেরাই েতুে সুলতাে হে টক্রটমোর। তুটকণ সম্রাজয ও রাটশোর 
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মনধয েুদ্ধ টবরটত হে ১৭৭৪ সানল। চুটির শতণ েে কনর আবার রুশ সম্রাজ্ঞী 
কযাোটরনের বাটহেী তুটকণ সম্রাজয আক্রমে কনর ১৭৮৩ সানল। ফানতমা গজাহরা 
তখে তকনশার গে বনে পা টদনেনে। তখে সদয টববাটহতা। তাাঁর টবনে হনেটেল 
গদ লত টেরাই-এর পুত্র েুবরাজ ওমর টেরাই-এর সানে। টক্রটমো সীমানে গদ লত 
টেরাই বাধা টদনেটেল কযাোটরনের বাটহটেনক। পর পর কনেকটট েুদ্ধ হে। েুনদ্ধ 
চূিাে পরাজে েনট গদ লত টেরাই –এর। েুদ্ধনিনত্র েুবরাজ ওমর টেরাই টেহত 
হে। রাজধােী লুটণ্ঠত হে। বন্দী ও িমতাচুযত হে গদ লত টেরাই। আহত অবস্থাে 
বটন্দেী হে ফাটতমা গজাহরাও। দুধণষণ রুশ গজোনরল পনটমটকে অতুলেীে সুন্দরী 
ফাটতমা গজাহরানক গদনখ মুগ্ধ হে। অসংখয পুরুষ,োরী, টশশু টেহত হনলও টতটে 
গবাঁনচ োে। ফাটতমা গজাহরা সুস্থ হনে উঠনল গজোনরল পনটমটকে তাাঁর বি গেনল 
রুশ গে বাটহেীর তরুে অটফসার কযানপ্টে কমান্ডার টসটপলনের সানে তাাঁর টবনে 
গদে। ফাটতমা গজাহরা ও টসটপলনেরই বংশধর আটম। আটম তাাঁনদর সপ্তম 
গজোনরশে’। 

‘আপোরা একজে হতোেয োরীনক এতটদে মনে গরনখনেে?’ 
‘মনে রাখার কারে ফাটতমা গজাহরা টেনজই। টতটে তাাঁনক গকােটদেই 

েুনলে টে। টতটে ধমণ তযাে কনরে টে। মৃতযুর মুহূতণ পেণে মুসটলম ধনমণর টবটধ-
টবধাে গমনে চনলনেে। তাাঁর ইো গমাতানবক তাাঁর কবরও হনেনে মুসটলম 
টেেনম। টতটে পটরবানরর কাউনক ইসলাম ধমণ গ্রহে করার জনন্য বনলে টে। টকন্তু 
তাাঁর বযটিত্ব চটরত্র গোটা পটরবারনক মুসটলম পটরবানর পটরর্ত কনরটেল। রুশ 
এডটমরাল টসটপলে তাাঁর টপ্রেতমা স্ত্রীর প্রোনব ইসলাম গ্রহর্ কনরটেনলে। টকন্তু 
প্রকাশ করনত পানরে টে। োবার মত গসন্ট টপটাসণ বানেণ গকাে মসটজদ টেল ো। 
টকন্তু টেজণানতও তখে টসটপলে পটরবানরর গকউ গেত ো। পনর এই অবস্থা আর 
োনক টে। তনব ফাটতমা গজাহরা অবস্মরটেে হনে আনেে। গসন্ট টপটাসণ বানেণর 
(এখে গলটলেগ্রাদ) পাটরবাটরক গোরস্থানে তাাঁর টবনশষ কবরটট এখেও স্বেনত্ন 
রটিত। তাাঁর টেনজর টলনখ োওো আরটব অিনর তাাঁর োম ফলক তাাঁর টপতা 
কটরম টেরাই-এর োম সহ এখেও অিত আনে। প্রটত চন্দ্র মাস রমজানের ২৭ 
তাটরনখর রানত তাাঁর কবনর বাটত গদো হে, ফলু গদো হে। আর তাাঁর োনমর 
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একটা অংশ আমানদর পটরবানরর অটধকাংশ গমনের সানে েুি হনে আনে। তাাঁর 
‘গজাহরা’ োম গেনকই আমার োনমর প্রেম অংশ ‘জাহরা’ হনেনে। আমরা েবণ 
কটর আমরা গজোনরল পনটমটকে এবং এডটমরাল টসটপলনের বংশ, টকন্তু আমরা 
তাাঁর গচনেও শত গুে গবটশ েবণ কটর গে, আমানদর গদনহ টচর স্বাধীেনচতা মুসটলম 
তাতারনদর অসম সাহসী, অটবশ্বাস্য ন্যাে পরাের্ সুলতাে কটরম-টেরাই এর রি 
রনেনে। এ রি আমানদর মেণদার প্রতীক। কটরম টেরাই-এর গসটদনের 
সালতাোত আজনকর গচচটেো আমানদর পটরবানরর কানে তীেণস্থানের মত। 
সুনোে গপনলই আমানদর পটরবানরর সদস্যরা অেত একবার টেনে কটরম টেরাই-
এর অটস্তত্বহীে প্রাসাদ এবং ফাটতমা গজাহরার পদধূটল মাখা পাহাি-উপতযকার 
উপর গচাখ বুটলনে আটস’। 

আনবনে রুদ্ধ হনে গেনম গেল জাহরা ইোনোোর কণ্ঠ।  
গডাো গজানসফাইনেরও মে টেনজ উনঠটেল। 
জাহরা ইোনোো োমনলও কো বলনত পারলো গডাো।  
একটু পর ধীনর ধীনর বলল, ‘জােনত ইনে কনর আপোর ধমণ টবশ্বাস 

টক?’ 
‘আটম টেজণাে োই ো। আমার আব্বানকও গেনত গদটখটে। অনেনক মনে 

কনরে ধমণ টবশ্বাস টবনরাধী কমুযটেস্ট আমরা। আমরা কমুযটেস্টও েই। হঠাৎ 
কখেও গকাোও মসটজনদর আোে কানে গেনল মেটা গেমে আেচাে কনর উনঠ, 
টেজণার েণ্টা ধ্বটে টকন্তু মেনক ঐোনব োিা গদে ো’।  

‘টক্রটমোর গস ‘খাাঁ’ গদর স্মটৃত টবজটিত আজনকর গচচটেো অঞ্চনল 
আপটে গেনেে?’ 

‘োওোর ইো আমার পুরে হেটে এখেও’। 
োমল একটু জাহরা ইোনোো। কটফর কাপটা গটনে টেনে চুমুক টদনত 

টদনত বলল, ‘গচচটেোে আমানদর পাটরবাটরক সফরটা একটা টবনশষ টেেনম হনে 
োনক। গচচটেোে একটা গহটরনটজ ফাউনন্ডশে আনে। গসই ফাউনন্ডশনে 
গচচটেোে ইসলানমর ইটতহাস ও ইসলামী বযটিত্ব, তাাঁনদর কাজ ও তাাঁনদর 
পাটরবাটরক ইটতহাস সংগ্রহীত আনে। গসখানে কটরম টেরাই-এর কন্যা ফাটতমা 
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গজাহরার কাটহেীও টলটপবদ্ধ আনে। ফাটতমা গজাহরার টসটপলে পটরবার গে 
এখেও ফাটতমানক স্মরে কনর, এ জনন্য গচচটেো গহটরনটজ ফাউনন্ডশে 
আমানদর পটরবারনক সম্নাে কনর। আমরা তাাঁনদর মাধনমই গচচটেো সফর কনর 
োটক’।  

‘ধন্যবাদ ইোনোো। আনরকটা টজজ্ঞাসা, রাটশোে রাজতন্ত্র টফটরনে 
আোর গচষ্টা হনে। এ টেনে রাজ পটরবারনক টেনর সংোত গবনধনে। এই টবষনে 
আপোর টক টচো?’ 

‘আটম একজে রুশ। রাটশোে েেতন্ত্র চাই, টকন্তু েেতনন্ত্রর পটরনবশ 
গসখানে েনি উঠনে ো। প্রমাটেত হনেনে, গসখানে গকন্দ্রীে একটা অটেোবকত্ব 
দরকার। গসটা টেেমতাটন্ত্রক রাজতন্ত্র হনত পানর। আনরা একটা কারনর্ রাজ 
পটরবার িমতাে টফনর আসুক আটম চাই’। 

‘গসটা টক?’ 
‘রাজ পটরবারনক তাাঁনদর টকেু পানপর প্রােটিত করার সুনোে গদো 

দরকার’। 
‘তাাঁনদর অনেক পাপ। গকাে পানপর প্রােটিত আপটে চানেে?’ 
‘তাাঁনদর সব পানপর প্রােটিত হওো উটচত। টকন্তু আমার আগ্রহ একটট 

বযাপানর গবটশ’। 
‘গসটা টক?’ 
রুশ সম্রাজ্ঞী জাটরো টিতীে কযাোটরে এবং জার প্রেম 

আনলকজান্ডানরর আমনল তুটকণ সম্রানজযর টক্রটমোসহ টবশাল অঞ্চনলর গে সম্পদ 
লুণ্ঠে করা হনেনে, তা গফরত গদো  দরকার’। 

‘আটম জাটে ো, এটা টক খুব বি টবষে?’ 
‘অবশ্যই বি টবষে’। 
বনল একটু গেনম আবার জাহরা ইোনোো শুরু করল, ‘শুধু বি েে, অটত 

বি টবষে মাটরো গজানসফাইে। রুশ সম্রাজ্ঞী টিতীে কযাোটরনের রুশ বাটহেী 
তুটকণ সম্রানজযর টক্রটমো গেনক গবাসটেোর পটিম প্রাে পেণে টবস্তৃত অঞ্চনলর ৫৪ 
টট েেরী ধ্বংস ও লুণ্ঠে কনর, োর অটধকাংশই টেল টবশ্বাসোতকতামুলক এবং 
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সটন্ধ শনতণর পটরপন্থী। এর মনধয ৭টট েেরীর কাউনক বাাঁটচনে রাখা হেটে। আমার 
গ্রযান্ড গ্রযান্ড গ্রযান্ড মাদার ফাটতমা গজাহরার মাতৃেূটম টক্রটমো বার বার লুণ্ঠে ও 
েেহতযার টশকার হনেনে। ১৭৮৩ সানল আমার পূবণ পুরুষ রুশ গজোনরল 
পনটমটকে শুধু টক্রটমো (নচচটেোর রাজধােী) শহনরই টতটরশ হাজার গলাক হতযা 
কনর। পাটলনে োওো োিা গকউ গসখানে বাাঁনচটে। তুটকণ সম্রানজযর দুিঃসমনের 
সুনোে টেনে রুশ সম্রাট জার প্রেম আনলকজান্ডানরর রুশ বাটহটেও তুটকণ 
সম্রানজযর টবশাল অঞ্চল সহ ১৪ টট মুসটলম েেরী ধ্বংস ও লুণ্ঠে কনর। পনর গে 
সটন্ধ চাটপনে গদো হে তুটকণ সম্রানজযর উপর, তানত অপরাধী বাোনো হে 
রুগ্নটসংহ তুটকণ সম্রাজযনক। গে রুশ সম্রাট অন্যােোনব তুটকণ সম্রানজযর একটা 
অংশ টবধ্বস্ত করল, লুণ্ঠে করল, গস রুশ সম্রাটই সােনস্টফানোর (১৭৯২) 
সটন্ধনত তুটকণ সুলতানের কাে গেনক ১ গকাটট ২০ লিয পাউন্ড িটতপরূর্ আদাে 
করল। সব টমটলনে রুশ সম্রাটিে টিতীে কযাোটরে ও প্রেম আনলকজান্ডার দুই 
হাজার গকাটট স্বর্ণ মুদ্রা তুটকণ সম্রাজয গেনক লুণ্ঠে কনর টেনে োে। এই লুণ্ঠে গোট 
গকাে েটো েে’। োমল জাহরা ইোনোো। 

টবস্মে ও গবদোে আেন্ন গডাোর সমগ্র মুখমণ্ডল। বলল গস ধীর কনণ্ঠ, 
ধন্যবাদ জাহরা ইোনোো। গবদোদােক এই ইটতহাস এইোনব এতটা জােতাম 
ো। টকন্তু আটম বুেনত পারটে ো এর প্রােটিতয হনব টকোনব? জাররা ো হে 
িমতাে এল, টকন্তু তুটকণ সম্রাজয গতা গেই’। জাহরা ইোনোো েম্ভীর কনণ্ঠ বলল, 
‘প্রােটিতয আনে। জাররা িমতাে এনল এ দাবী উঠা উটচত, তারা লুটণ্ঠত দুই 
হাজার গকাটট স্বর্ণ মুসলমােনদর গফরত টদক। তুটকণ সম্রাজয গেই, টকন্তু এই টাকা 
গ্রহনের তবধ কতৃণপি রনেনে’। 

‘গকােটট গসটা?’  
‘এখে বলব ো, সমেই বনল টদনব’। 
‘টকন্তু টাকা গকাোে? রাটশোর গকাষাোর গতা এখে শূন্য’। 
হাসল জাহরা ইোনোো। বলল, ‘টেটিত োকুে, জারনদর শত শত 

বেনরর সটঞ্চত ধেোণ্ডার এখেও অিত আনে। এত বি ধেোণ্ডার পৃটেবীনত 
আর গেই’। 
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‘গকাোে গস ধেোণ্ডার?’ 
‘গকউ জানে ো। মাত্র জােনতা টপ্রনন্সস তাটতোো। এখে এর চাটবকাটঠ, 

সবণনশষ খবর অনুসানর আহমদ মুসার হানত। তাই উটে এখে গগ্রট টবোর ও রুশ 
সরকানরর সবনচনে মূলযবাে টানেণট। এই টানেণটনক ধরার জনন্য গগ্রট টবোর জাল 
গপনতনে’। 

উনিে গেনম এল গডাো গজানসফাইনের গচানখ। বলল, টক গস জাল?’ 
েনি-চনি গচোনর গহলাে টদনে বসল জাহরা ইোনোো। বলল মুনখ 

কৃটত্রম োম্ভীেণ গটনে, ‘আর গকাে প্রনশ্নর জবাব গদব ো আটম। আমার প্রনশ্নর জবাব 
গদে টে। বনলেটে, আহমদ মুসার সানে আপোর সম্পকণ বা গোোনোনের কো’। 

গডাো হাসল। বলল, ‘গস অনেক কো’। 
েটির টদনক একবার তাটকনে জাহরা ইোনোো বলল, ‘সব কোই আটম 

শুেব। সমনের গকাে প্রশ্ন গেই’। 
সলজ্জ হাটস ফুনট উঠল গডাো গজানসফাইনের মুনখ। বলল, ‘একটা 

এটক্সনডনন্টর মধয টদনে তাাঁর সানে আপোর গেমে সািাত, এমটেোনবই তাাঁর 
সানে আমার সািাত হে’। 

বনল একটু োমল গডাো গজানসফাইে। তারপর শুরু করল কাটহেী।    
এক েণ্টা বযাপী দীেণ কাটহেী গশষ কনর গডাো গজানসফাইে আনবে রুদ্ধ 

কনণ্ঠ কো গশষ করল এই োনব, ‘আহমদ মুসা গদশহীে টঠকাোহীে আিাহ র এক 
তসটেক। তাাঁর এই সমনের সমস্ত মনোনোে ঐ একটদনক ধাটবত’। 

টবস্মে-টবমুগ্ধ জাহরা ইোনোোর মুনখ ফনুট উঠল টমটষ্ট এক হাটস। 
গচোর গেনক উনঠ  দাটিনে গডাোনক একটা বাউ কনর বলল, ‘আটম ফরাটস 
টপ্রনন্সনসর কাে গেনক এক মহাে টবলবীর অেরে অপরুপ এক কাটহেী শুেলাম। 
আটম গস োেযবাে। ধন্যবাদ আপোনক’। 

বনল জাহরা ইোনোো ধীনর ধীনর উনঠ দাাঁিানলা। টেনে গডাোর টপেনে 
দাটিনে দুই হাত টদনে তাাঁর েলা জটিনে ধনর বলল, ‘টঠক বলত? মনোনোে তাাঁর 
আর গকােটদনক গেই?’  
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‘সমগ্র মনোনোে বলনত আটম বুটেনেটে, উটে গে কানজ েখে হাত গদে, 
তখে গস বযাপানর টতটে একটেষ্ঠ হে’। গঠাাঁনট হাটস গটনে বলল গডাো।  

‘আর আটম বুটেনেটে, টমশনের কাজ োিা তাাঁর মনোনোে আর গকাে 
টদনক আনে টকো?’ 

‘এ প্রনশ্নর গকাে অেণ গেই, মানুনষর মনোনোে একই সানে কত টদনকই 
গতা োকনত পানর’। হাাঁসনত হাাঁসনত বলল গডাো। 

জাহরা ইোনোো গহনস বলল, ‘তা োকনত পানর। আটম টকন্তু সব 
মনোনোনের কো বলটে। টবনশষ মনোনোনের কো বনলটে’। 

‘গসটা গতা উটেই বলনত পানরে’। 
‘টঠক আনে। আপোর টবনশষ মনোনোনের কোই তাহনল টজনজ্ঞস 

করব’। 
বনল একটু গেনম আবার শুরু করল, ‘গদশহীে টঠকাোহীে আিাহ র 

তসটেকনক অবনশনষ গদশ ও টঠকাো গতা আপটে টদনেনেে। এখে তাাঁনক গদশহীে 
টঠকাোহীে বলনত পানরে ো’। 

লজ্জাে লাল হনে উঠল গডাো গজানসফাইনের মুখ। ধীনর ধীনর েম্ভীর 
হনে উঠল তার মুখ। জাহরা ইোনোোর একটট হাত েলা গেনক গটনে হানত তুনল 
টেনে বলল, ‘েটটর টক সাধয গে সােরনক টঠকাো গদে ইোনোো!’ 

‘এক িুদ্র হৃদে টকন্তু শত সােনরর গচনেও বি টপ্রনন্সস মাটরো’। 
‘আপটে ওনক জানেে ো ইোনোো’। 
‘টতটে মানুনষর গচনে গবটশ টকেু েে। আর টবলবীনদর মে হৃদনের একটা 

টুকনরা সবুজ আশ্রনের টেখারী হনে োনক। আপোর কাটহেী এ কোও প্রমার্ 
কনরনে’। 

‘হেনতা হনব। বুটেো আটম’। 
‘গে জে কনর তাাঁর বুোর প্রনোজে গেই। আপোনক কেগ্রাচুনলট করটে 

টপ্রনন্সস’। 
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বনল জাহরা ইোনোো গডাোর চুনল মুখ গুাঁনজ বলল, ‘আপটে টকন্তু পবণত 
প্রমাে একটা োর মাোে তুনল টেনেনেে। লুই টপ্রনন্সনসর জনন্য সটতযই এটা 
মাটেনেনে’। 

গডাো টেনজর দু’হাত উপনরর টদনক তুনল জাহরা ইোনোোর েলা 
জটিনে ধরল। োটর এবং গেজা কনণ্ঠ বলল, ‘আটম ঐ োর বহনের গবাধ হে 
উপেুি েই ইোনোো। আটম ওনক শুধু বাধাই গদই, এনক এটেনে টদনত 
পাটরো’। 

‘োনক আপটে বাধা বলনেে, ওটা বাধা েে। ওাঁর জীবনের োরসাময 
টবধানের জনন্য এটা খুবই জরুরী’। 

‘টকন্তু আমার বাধা গকাে কাজ কনর ো। বরং তাাঁর টমশে গেনক সব সমে 
আমানক দুনর রাখনত টতটে গচষ্টা কনরে’। 

‘এটাই স্বাোটবক। একজে টবলবী তাাঁর পে টতটে টেনজই টেটদণষ্ট কনরে। 
তবু গে বাধা বা পরামশণ আপটে গদে, তার প্রনোজে আনে। গকাে সৎ পরামশণই 
বৃো োে ো। তাাঁর অশরীরী প্রোব অটবরাম কাজ কনর চনল। বুেনতই পারনবে ো 
টকোনব আপটে ওাঁর কাজ টেেন্ত্রে করনেে’। 

‘ধন্যবাদ। আপোর কো সতয গহাক’। বনল ইোনোোনক গটনে টেনে 
পানশর গচোনর বসাল। বলল, ‘আপটে ওনক অমুলয সাহােয কনরনেে। আরও 
সাহােয আপটে ওনক করনত পানরে’।  

‘অবশ্য পাটর। গসটদে উটে আমানক একটা প্রশ্ন টজনজ্ঞস কনরটেনলে। 
জােনত গচনেটেনলে কযাোটরেনক গকাোে বন্দী কনর রাখা হনেনে। 
টবশ্বাসোতকতার পটরটধ আর বািানবা ো এই েুটিনত গসটদে তাাঁনক প্রশ্নটটর 
উত্তর গদইটে। আজ গস প্রনশ্নর উত্তর গদব। কারে টপ্রনন্সস কযাোটরে এখে একা 
বন্দী েে, তাাঁর সানে এখে বুেলাম আপোর আব্বা টপ্রন্স লাটতটেও বন্দী 
রনেনেে’। 

উনিে-উৎকণ্ঠা েরা মুনখ একরাশ প্রশ্ন টেনে গডাো তাকাল জাহরা 
ইোনোোর টদনক।  
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েম্ভীর হনে উনঠনে জাহরা ইোনোোর মুখ। বলল, ‘টপ্রনন্সস কযাোটরে 
এবং আপোর আব্বা টপ্রন্স লাটতটেনক মনিা টেনে োওো হনেনে’। 

চমনক উঠল গডাো। আতণকনণ্ঠ বলল, ‘মনিা টেনে োওো হনেনে?’ 
‘হ্যাাঁ। আটম বযাপারটা সংনে সংনেই জােনত পাটর, টকন্তু আহমদ মুসানক 

জাোবার গকাে উপাে টেলো আমার। গসটদে তাাঁর গকাে টঠকাো গেো বা 
গটটলনফাে োম্বার রাখার সুনোে হেটে’। 

‘টপ্রনন্সস কযাোটরেনক মনিা টেনে োওোর েুটি আনে। টকন্তু আব্বানক 
টেনে গেল    গকে?’ 

‘গগ্রট টবোর তাাঁর েুদ্ধনিত্র ফ্রান্স গেনক রাটশোে টশফট করার জনন্যই 
এটা কনরনে। আহমদ মুসাই এখে তাাঁনদর একমাত্র টানেণট। এই টানেণটনক তারা 
রাটশোে টেনে গেনত চাে। টেনজর গদনশ েুদ্ধ করা গগ্রট টবোনরর পনি সহজ হনব, 
আহমদ মুসার জনন্য হনব অনপিাকৃত কটঠে’। 

একটু োমল জাহরা ইোনোো। ধীনর ধীনর শুরু করল আবার, ‘টপ্রনন্সস 
কযাোটরেনক রাটশোে টেনে টেনেই আহমদ মুসানক তারা রাটশোে টেনে গেনত 
বাধয করনত পারনতা। টকন্তু তারা বািটত বযবস্থা টহসানব টমিঃ লাটতটেনকও 
রাটশোে টেনে গেনে। োনত আহমদ মুসার রাটশো েমে এনকবানর টেিঃসনন্দহ 
হে’। 

গডাোর মুখ এনকবানর চুপনস টেনেটেল। প্রাে গেনে পিার অবস্থা 
হনেটেল তাাঁর। একটদনক তাাঁর টপতানক রাটশোে টেনে োবার খবর, অন্যটদনক 
আহমদ মুসা রাটশোে গেনত বাধয হনব, এই দুই খবর তাাঁনক েীত-শংটকত কনর 
তুনলনে। 

জাহরা ইোনোো গডাোর কানধ হাত গরনখ সান্ত্বো টদনে বলল, ‘আপোর 
আব্বানক তারা মেণাদা অনুসানরই গরনখনে। োনলা আনেে টতটে। তাাঁর সানে গগ্রট 
টবোনরর শত্রুতা গেই। সুতরাং ওটদক গেনক খুব টচোর টকেু গেই’। 

‘ধন্যবাদ ইোনোো আপোনক। আহমদ মুসা খুব খুটশ হনব। চলুে ো 
আমার সানে’।   
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হাসল জাহরা ইোনোো। বলল, ‘সমগ্র মে গেনক এমে একটা 
আমন্ত্রনের অনপিাে টেলাম। তনব আজ েে। আমানক টঠকাো টদে। 
দু’একটদনের মনধযই োব’। 

‘আপোর টঠকাোটা টদে। আহমদ মুসা টেিে চাইনব’। বনল গডাো 
টেনজর গেম কাডণ তুনল টদল ইোনোোর হানত। 

‘ধন্যবাদ’। বনল জাহরা ইোনোোও টেনজর গেম কাডণ গডাোনক টদল।  
‘ধন্যবাদ’। বনল গডাো উনঠ দাাঁিানলা।  
জাহরা ইোনোোও।  
 
 
 
গদাতলাে আহমদ মুসার ড্রটেং রুনম প্রনবশ কনর আহমদ মুসার গসাফাে 

ধপ কনর বনস পিল গডাো গজানসফাইে। 
আহমদ মুসা গডাোর টদনক তাটকনে টকেুটা উনিে টেনে বলল, ‘গতামানক 

খুব লাে, টবধ্বস্ত গদখানে আর মনে হনে তুটম টকেু বলনব?’ 
‘বলব, বলটে। আব্বা ও টপ্রনন্সনস কযাোটরোনক মনিা টেনে োওো 

হনেনে’। 
টবস্মে-উৎকণ্ঠা গেনম এল আহমদ মুসার গচানখ। গসাজা হনে বসল। 

বলল, ‘মনিা টেনে গেনে! গকে? টক কারনে?’ 
‘গগ্রট টবোর েুদ্ধনিত্র রাটশোে টেনে গেনত চাে। গতামানক গসখানে 

গেনত বাধয করনব তারা’। 
তৎির্াৎ গকাে কো বলল ো আহমদ মুসা। োবটেল গস। বলল এক 

সমে, ‘টঠকই বনলে। েুদ্ধনিত্রটা ওনদর জনন্য রাটশোে টশফট করাই এখে 
স্বাোটবক। টকন্তু তুটম এসব জােনল টক কনর?’ 

‘জাহরা ইোনোো আমানক বনলনে’। 
‘জাহরা ইোনোো? গকাোে গপনল তাাঁনক, গকমে কনর পটরচে হনলা? 

গস বলল গতামানক এসব কো?’  
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গডাো সব েটো আহমদ মুসানক বলল। 
গডাোর বলা গশষ হনলও আহমদ মুসা গকাে কো বলল ো। গেে মন্ত্রমুগ্ধ 

গস। অনেকির্ পর ধীনর ধীনর গস বলল, ‘গডাো তুটম জাহরা ইোনোোর গে 
কাটহেী শুোনল, তা উপন্যাস েে, টকন্তু উপন্যানসর গচনে অপরুপ। অপরুপ 
কাটহেীর অপরুপ োটেকা জাহরা ইোনোো। বুক টবদীর্ণ হবার মত এত কো তাাঁর 
মনধয টেল, তাাঁর এততুকুও প্রকাশ েটােটে গস গসটদে। সটতয গডাো জাহরা 
ইোনোো েুনল োওো এক ইটতহাস আমানদর সামনে এনেনেে। রাটশোে 
োওোর মনধয এক বািটত আগ্রহ আটম আমার মনধয গদখনত পারটে।  রাটশোর 
রাজচনক্র জটিনে পিার মনধয েতুে সােণকতা খুাঁনজ পাটে আটম’।   

‘রাটশোর জার সম্রাটনদর ধেোণ্ডানর মুসটলম অটধকানরর কো বলে?’ 
‘অটধকার’ এর কো বলটে ো। জারনদর ধেোণ্ডানর মুসটলম সম্পদ 

োকার কো বলটে’। 
‘অটধকার েে গকে?’ 
‘তুটকণ সুলতােরা টকংবা তুটকণ সম্রানজযর গকউ এ অটধকানরর কো কখেও 

তুনলেটে’। 
‘ো তুলনলই টক অটধকার অটধকার োনকো?’ 
‘আইেেত দাবী গেনকই অটধকার সৃটষ্ট হে। রুশ ধেোণ্ডানরর এই 

অটধকার মুসলমােনদর গেই’। 
‘টকন্তু জাহরা ইোনোো দাবীর কোই তুনলনে’। 
‘গস রুশ। গস দাবী তুলনত পানরো। খুব গবটশ হনল গস পানর মুসটলম 

সম্পদ টফটরনে টদনত’। 
‘বুনেটে। তাহনল রাটশোর রাজচনক্র জটিনে পিার মনধয েতুে সােণকতা 

গপনল গকাোে?’ 
‘রাটশোে গে রাজচনক্রর সৃটষ্ট হনেনে, তাাঁর গকন্দ্র টবন্দু হল জার 

সম্রাটনদর ধেোণ্ডার। এ ধেোণ্ডানর মুসটলম অেণও রনেনে। সুতরাং এ ধেোণ্ডার 
অনবধ লুণ্ঠে গেনক রিার মনধয বািটত একটা আকষণর্ অবশ্যই আনে’। 

‘োক এ প্রসে। েতুে সংকট সম্পনকণ বল’। 
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‘বলার গতা টকেু গেই। কাজ করার প্রশ্ন। গগ্রট টবোর গে পটরকল্পো 
কনরনে, তা বযেণ হবার েে। আটম োব রাটশোে’। 

মুহূনতণ বদনল গেল গডাোর মুখ। উনিে গবদোর োো োমল সারা 
মুখমণ্ডল জুনি।  

কো বলনত পারল ো গডাো। 
আহমদ মুসাই বলল, ‘টবশ্বটবদযালে গেনক এনসে। লাে তুটম। এখেও 

খাওো হেটে। োও উপনর। পনর কো হনব’। 
গডাো মাো টেচু কনর উঠল। হাাঁটনত শুরু করল টতেতলার টসাঁটির টদনক। 
আহমদ মুসার গঠাাঁনট ফুনট উঠল এক টুকনরা টমটষ্ট হাটস। মনে মনে বলল, 

োরী সব সমে োরীই। 
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৬ 
দরজাে েক করার শনব্দ েুম গেনে গেল আহমদ মুসার।  
টবোোে গেমে শুনেটেল, গতমটে শুনে গেনকই উৎকর্ণ হনলা আহমদ 

মুসা। 
েক হনলা আবার। 
এবার োনলা কনর শুনেই বুেনত পারল গডাো েক করনে দরজাে। েটির 

টদনক তাটকনে গদখল, রাত সানি টতেটা। 
এত রানত গডাো? টেিে অেটে টকেু েনটনে। দ্রুত উঠল আহমদ মুসা।  
দরজা খুলল। দ্রুত বলল, ‘টকেু েনটনে, তুটম োনলা আনো?’ 
‘ো েনটটে। টকন্তু মনে হে েটনত োনে। খবর আনে’। 
বনল গডাো েনর প্রনবশ করার জনন্য পা বািাল।  
আহমদ মুসা হাত টদনে বাধা টদল গডাো গক। বলল, ‘চল কটরনডানরর 

গচোনর টেনে দু’জে বটস’। 
‘গডাো বাধা গপনে টবব্রত কনণ্ঠ বলল, ‘গকে?’ 
‘টকেু মনে কনরাো। রাত সানি টতেটাে এনস তুটম আমার েনর প্রনবশ 

করনব এটা টঠক েে’। 
এক রাশ লজ্জা এনস আেন্ন করল গডাোর মুখমণ্ডল। মুখ টেচু করল। 

বলল ‘ধন্যবাদ’। 
বনল গডাো টপেে টফনর গবটরনে এল কটরনডানর।  
দু’জনে টেনে গচোনর বসল। 
‘গতামানক আবারও ধন্যবাদ। গতামানক আিাহ এত সতকণ কনরনেে, এ 

জনন্য আিাহ র শুকটরো আদাে করটে’। বলল গডাো। 
‘এসব োক। তুটম বল টক েনটনে’। 
‘জাহরা ইোনোো এই মাত্র গটটলনফাে কনরটেল। গুরুতর সংবাদ’। 
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‘টক?’ 
‘আমার এই বাটির গক একজে মটহলার সানে একজে পুটলশ 

অটফসানরর গোোনোে হনেনে। গসই পুটলশ অটফসার কাজ করনে গগ্রট টবোনরর 
পনি। তাাঁনদর পটরকল্পো হনেনে,  আজ রাত সানি চারটাে গতামানক টকডন্যাপ 
করা হনব। এই পটরকল্পো বাস্তবােে করার জনন্য গসই পুটলশ অটফসার আজ 
আমানদর বাটির  পাহারার তদারটকনত োকনব। রাত সানি চারটাে গগ্রট টবোনরর 
গলাকরা পুটলনশর েদ্মনবনশ গসই পুটলশ অটফসানরর সহােতাে গেট টদনে 
আমানদর বাটিনত প্রনবশ করনব। আর এটদনক গসই মটহলা তাাঁর আনেই তাাঁনক 
সরবরাহ করা গলানরাফরম পেজে গতামার েনর গ্প্র কনর গতামানক সংজ্ঞাহীে 
কনর রাখনব। গতামার েনরর ডুটলনকট চাটবও গগ্রট টবোরনক সরবরাহ করা হনব। 
টকডন্যাপ কনর গতামানক ওাঁরা টেনে োনব গোপে সুিে পনে। এ সুিে পনের 
খবরও গগ্রট টবোরনক গদো হনেনে’। 

‘আটম এখানে আটে গসই খবরও তাহনল গসই মটহলাই ওনদরনক 
টদনেনে’। 

‘গসটাই স্বাোটবক মনে করটে’। 
আহমদ মুসা গকাে কো বলল ো। গচোনর গহলাে টদনে গচাখ বন্ধ 

কনরটেল। োবটেল। 
কনেক মুহূতণ পনিই গসাজা হনে বসল। বলল, ‘গডাো তুটম গতামার রুনম 

টফনর োও। গকাে টচো ো কনর েুটমনে পি। আটম এ টদনকর বযাপারটা গদখটে’। 
‘টক করনত চাও তুটম? পুটলশ গবনশর গগ্রট টবোনরর গলাকনদর 

আটকানব?’ 
‘ো, আটম টকেু করব ো। ওাঁরা এনস আমার ের বন্ধ গদখনত পানব। গকাে 

সংনকত গেনক তারা বুেনব গলানরাফরম পেজে গ্প্র হনে গেনে। তারা আেনন্দর 
সানে ডুটলনকট চাটব টদনে ের খুলনব। গদখনব গে আটম গেই। তারা েুনট োনব 
গতামার কনি। সম্ভবত গতামার লনকরও ডুটলনকট চাটব তাাঁনদর কানে। ের খুনল 
গদখনব, তুটম েুটমনে আনো, আর গকউ গেই েনর। তারপর টবটেন্ন ের তালাশ 
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করনব, সুিে পে গদখনব। তারা ধনর টেনব গকােোনব টবষেটা জােনত গপনর 
আটম পাটলনে গেটে’। 

‘পালানোর ধারো তারা করনব গকে? তুটম আজ বাটিনত গেই এ ধারোও 
গতা তারা করনত পানর’।  

‘ো আটম রানত গশাবার পর গগ্রট টবোরনক খবর গদো হনেনে এবং তাাঁর 
টেটত্তনতই তারা পটরকল্পো ফাইোল কনরনে, এটাই েুটির দাবী’। 

‘ো আটম গশাব ো, আটম গদখনত চাই মটহলাটটনক গে গলানরাফরম 
পেজে গ্প্র করনত আসনব এই কনি’। 

‘গদখার প্রনোজে গেই গডাো। আটম গবাধহে বলনত পাটর গক গস’। 
‘গক গস?’ উদগ্রীব োনব প্রশ্ন করল গডাো।  
‘টতটে গতামার খালাম্মা’। 
‘খালাম্মা?’ আতণকনণ্ঠ বনল উঠল গডাো।  
‘গোটা বাটির মনধয আমার দৃটষ্টটা ওাঁর উপর টেনেনে’।  
টকেুিে কো বলনত পারল ো গডাো। তাাঁনক টবস্মে-টবমূঢ় গদখানে।  
একটু সমে টেনে বলল, ‘গতামার সনন্দনহর কারে’। 
‘কারে টকেুই েনটটে। টকন্তু গতামার কাে গেনক খবরটা গশাোর পর 

আমার মনে হনেনে এ ধরনের েটো একমাত্র টতটেই েটানত পানরে’।  
‘এই মনে হওোর একটা কারে গতা টেিে রনেনে’। 
‘গতামার সানে আমার েটবষ্যৎ সম্পনকণর বযাপারটানক টতটে গেটতবাচক 

দৃটষ্টনত গদনখ োনকে। গেনহতু এমে টচো তাাঁর মাোে আনে, গসজনন্য েীরনব 
আমানক সটরনে গদবার গকাে পে গপনল টতটে তা গ্রহর্ করনত পানরে’। 

গডাো একবার মুখ তুনল আহমদ মুসার টদনক তাটকনে মুখ টেচু করল। 
সংনে সংনে গকাে কো গস বলল ো।  

টকেুিে পর মুখ তুলল গডাো। তাাঁর মুখ ম্লাে। গবদোে পাণ্ডুর।  
বলল, ‘তুটম েটদ এটা উপলটদ্ধ কনর োক, তাহনল গসটা টঠকই হনব। এর 

টপেনে ওাঁর একটা স্বােণ আনে। 
‘টক স্বােণ?’ 
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‘ওাঁর একটা গেনল আনে। তাাঁর একটা ধারো টেল, লুই পটরবার গেনক 
তাাঁর জনন্য একটা গমনে টতটে গেনবে’। 

‘গস গমনেটট তুটম?’ 
‘হ্যাাঁ’। 
‘আটমই তাহনল বাধা হনে দাাঁটিনেটে?’ 
‘ো। তুটম আমার জীবনে ো এনলও তাাঁর স্বে সফল হনতা ো। আমার 

তরফ গেনক টকংবা আব্বার তরফ গেনক গকাে সমেই টতটে পাত্তা পাে টে’। 
মুহূনতণর জনন্য োমল গডাো। গসাজা হনে বনস বলল, ‘তুটম আমানক 

টেনে েুমানত বলে। আটম োটে ো। আটম তাাঁনক হানত-োনত ধরব। তারপর 
কালনক আটম…..’। উনত্তটজত কণ্ঠ গডাোর।  

আহমদ মুসা গডাো গক োটমনে টদনে বলল, ‘তধেণ ধর গডাো। টতটে গেটা 
কনরনেে, গসটা অনেকটাই স্বাোটবক। এ জনন্য তাাঁনক টকেু বলার, এমেটক তুটম 
টবষেটা জাে তাও তাাঁনক জােনত গদোর প্রনোজে গেই। তুটম টেনে েুটমনে পি। 
খুব গবটশ হনল গতামার েনরর আনশ পানশ দাটিনে তাাঁর অটেোেটা তুটম গদখনত 
পার’। 

‘তারপর?’ 
‘তারপর গগ্রট টবোনরর গলাকরা এনস েুনর োনব। সকাল গেনক 

আমানকও এ বাটিনত গদখা োনব ো’। 
চমনক উঠল গডাো। বলল, ‘তুটম গকাোে োনব, গকাোে োকনব?’  
পযাটরনস আমানদর সাইমুনমর একটা গমস আনে, আটম গসখানে চনল 

োটে। গসখাে গেনক গটটলনফানে গতামার সানে প্রনোজেীে কো হনব’। 
কো বলল ো গডাো। তাাঁর মুখ টেচু। 
অল্পির্ পনর মুখ তুলল। তাাঁর গচানখর গকাোে অশ্রু। বলল, ‘আমার 

অযাটন্টর ষিেনন্ত্রর কানে গতামানক পরাটজত হনত টদনত পাটর ো’। 
‘পরাজনের প্রশ্ন েে, এটা একটা গক শল। আটম চাটেো গতামানদর 

বাটিনত আর গকাে রিারটি গহাক। আটম এখানে োকনল আোমীকাল রানতও 
ওাঁরা আসনব, পনররটদে রানতও আসনব। এমেটক টদনের গবলানতও আসনত 
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পানর। টিতীেত আটম চাটেো গতামার অযাটন্ট গতামারও শত্রু হনে দাাঁিাক। 
গতামার আব্বা ো গফরা পেণে এমেটাই োকুক’। 

‘তুটম এ বাটিনত গকে োকে, তা টকন্তু তুটম েুনল োে’। 
‘ো েুটলটে। আমার এবং সাইমুনমর জো চানরক কমণীর গচাখ ২৪ েণ্টা 

এ বাটির উপর োকনব’। 
একটু গেনমই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘তাহনল এখে েুমানত োও। 

সমে টকন্তু খুব গবটশ গেই’।  
‘তুটম আমানক কাে গেনক তািানত পারনলই বাাঁচ’। বনল গডাো েম্ভীর 

মুনখ উনঠ দাাঁিানলা। 
এমে সমে টকেু একটা শব্দ শুনে আহমদ মুসা উৎকর্ণ হনে উঠল। োনলা 

কনর শুনে বলল, ‘গডাো গতামার টতেতলার টসাঁটি টদনে গকউ োমনে’।  
গডাোও উৎকর্ণ হনে উঠল। বলল, ‘টঠক তাই’। 
গডাোর গচানখ-মুনখ চাঞ্চলয গদখা টদল। টকেু বলনত োটেল গডাো। 

আহমদ মুসা বাধা টদনে বলল, ‘গডাো চল তািাতাটি টসাঁটির পানশর ঐ 
কটরনডানর োই। গসখাে গেনক সবটকেু গদখা োনব’। 

বনল আহমদ মুসা চলনত শুরু করল।  
গডাো চলল তাাঁর টপেনে।  
ওাঁরা ওটদক টেনে একটা গদোনলর আিানল টেনে দাাঁিানলা।  
টসাঁটি টদনে োমনে এক মটহলা। পাশটা গদখা োনে। মুখ োনলাোনব 

গদখা োনে ো। 
‘অযাটন্ট োমনে’। টফস টফস কনর োমল গডাো। 
তাাঁর হানত কােনজর একটা গোট পযানকট। 
আহমদ মুসা বলল, ‘ঐ পযানকনট আনে একটা গ্প্র পাম্প এবং টকেু 

ফাপা তাাঁর। আর গুটানো কনেকটা টস্টক। টস্টকটট খুনল গফলনল একটট দীেণ 
টস্টনক পটরেত হে। ঐ টস্টনকর মাোে ফাপা তাাঁর গবাঁনধ েনরর গেতর ঢুটকনে 
গদো হে। তানরর এ টদনকর প্রাে েুি োনক গ্প্র টটউনবর সানে। পাম্প সুইচ অে 
করার সানে সানে ফাপা তাাঁর টদনে গলানরাফরম পেজে েনরর গেতনর ঢুনক োে। 
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এই গলানরাফরম পেজে সাধারে গলানরাফরম গেনক আলাদা। এ গলানরাফরম 
পেজে কানরা উপর প্রনোে করনল গস আপো আপটে সংজ্ঞা টফনর পাে ো। 
ইেনজকশে টদনে তাাঁর সংজ্ঞা টফটরনে আেনত হে। বানরা েণ্টার মনধয সংজ্ঞা 
টফটরনে ো আেনল সংটিষ্ট গলাক মারা গেনত পানর। তনব উেুি অবস্থাে এ 
পেজে েযাস দশ টমটেনটর মনধয কােণকাটরতা হারাে’। 

চমনক উঠল গডাো। মানের মত োনক শ্রদ্ধা কনর গসই খালাম্মা এত 
টেষু্ঠর! 

গডাোর খালাম্মা টেনে দাাঁটিনেনে আহমদ মুসার বন্ধ দরজার সামনে।  
‘গডাো এবার োও গতামার েনর। উটে টকংবা োরা আসনে তারা েটদ 

আমার ের খুনল বনসে, তাহনল ওাঁরা সকনলই েুটনবে গতামার কনির টদনক’। 
‘টঠক আনে োটে। তুটম কতিে োকে?’ 
‘ওাঁরা সকনল চনল ো োওো পেণে’। 
‘গুড োইট। আসসালামু আলাইকুম’। 
বনল গডাো টবিানলর মত টেিঃশনব্দ টসাঁটি টদনে উনঠ গেল টতে তলাে।  
আহমদ মুসা গডাোর খালাম্মার টদনক েজর গরনখটেল। ো গস গপেনে 

টফনর তাকাে টে।  
গডাো চনল োবার পর আহমদ মুসা েটিনে েটিনে টেনে আশ্রে টেল 

সামনের ড্রটেং গস্পনস এটদনকর গসাফা গসনটর আিানল। ড্রটেং কনির একটট 
গকাোনক কোর কনর রাখা গসাফাটটর গপেনে গবশ অনেক জােো। গসই গস্পনস 
োেওোলা একটা টব োকাে সুন্দর আিানলরও সৃটষ্ট হনেনে। ওখাে গেনক উটক  
টদনে টতে তলাে উঠার টসাঁটি গদখা োে, আবার গদাতলাে উঠার টসাঁটিও েজনর 
পনর।  

আহমদ মুসা পনকট গেনক এম-১০ গমটশে টরেলবার গবর কনর গদনখ 
টেল টঠক আনে টকো।  

অবশ্য মনে মনে োবল, টরেলবানরর আজ দরকার হনব ো। গস আজ 
পুনরাপুটরই  দশণক সাজনব। তখে দশ টমটেট পার হনে গেনে। আহমদ মুসা 
গদখল, গডাোর খালাম্মা টতেতলার টসাঁটির টদনক এগুনে। টঠক গসই সমে আহমদ 
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মুসা গদাতলাে উঠার টসাঁটিনত অনেকগুনলা পানের শব্দ গপল। ওনদর পানের শব্দ 
গডাোর খালাম্মাও শুেনত গপনেনে।  

গস মুহূনতণর জনন্য েমনক দাাঁিাল। তাকাল গদাতালার টসাঁটির টদনক। 
তারপর দ্রুত উপনর উনঠ গেল।  

আহমদ মুসাও গদাতালার টসাঁটির টদনক তাকাল। গদখনত গপল একজে 
পুটলশ উনঠ আসনে। হাটস ফনুট উঠল আহমদ মুসার গঠাাঁনট। গগ্রট টবোনরর 
গলাকনদর ফরাসী পুটলনশর গপাশানক গবশ মাটেনেনে।  

ওাঁরা দ্রুত উনঠ এল। 
কনেকজে দাাঁিানলা গদাতলা ও টতেতলার টসাঁটির মুনখ। অবটশষ্টরা 

পুটলশ সুপানরর গপাশাকপরা একজনের গেতৃনত্ব এনস দাাঁিানলা আহমদ মুসার 
েনরর দরজাে।  

পুটলশ সুপানরর গপাশাকধারী গলাকটট দরজার গোাঁিাে বনস পনর 
গচ কানঠর গোাঁিাে টক গেে পরীিা করল। তারপর উনঠ দাটিনে গোট কনর বলল, 
‘টঠক আনে। কাজ হনেনে’। 

বনলই গস পনকট গেনক একটা চাটব গবর কনর দরজার তালা খুনল 
গফলল।  

প্রেনমই েনর প্রনবশ করল টরোলবার বাটেনে পুটলশ অটফসানরর 
গবশধারী গলাকটট।  

কনেক মুহূতণ পর দরজাে অনপিমাে সবাই েুনট গেতনর ঢুনক গেল। 
েনরর গেতর েুটােুটট ও উনত্তটজত কণ্ঠস্বর শুেনত গপল আহমদ মুসা। বুেল গস, 
টবোোে তাাঁনক ো গপনে হনন্য হনে েনরর সবণত্র খুজনে।  

অল্পির্ পনরই েুনট গবটরনে এল গসই পুটলশ সুপারনবশী গলাকটট। চাপা 
উনত্তটজত স্বনর বলল, ‘শেতােটা েনর গেই। শূন্য েনর গলানরাফরম গ্প্র করা 
হনেনে’। 

বনল একটু গেনমই গস টেনদণশ টদল, ‘বাটির সবগুনলা ের সাচণ কনরা 
গতামরা’। 
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‘স্যার, শেতােটা টপ্রনন্সস গডাো গজানসফাইনের েনর মউজ করনে ো 
গতা’। একজে বনল উঠল। 

‘টঠক বনলে তুটম। গতামরা কেজে এনসা আমার সানে’। 
বনল পুটলশ সুপারনবশী গলাকটট দ্রুত টতে তলার টসাঁটি টদনে উঠনত 

লােল। তাাঁর গপেনে গপেনে কনেকজে।  
টতেতলার মাোে এ সমে এনস দাাঁিানলা গডাোর খালাম্মা। বলল গস 

পুটলশ সুপারনবশী গলাকটটনক লিয কনর, ‘এত গলাক দরকার গেই। আপটে 
আনরকজে গলাক টেনে আসুে। টপ্রনন্সস গডাোর েনরর ডুটলনকট চাটব আমার 
কানে আনে’। 

বনল গডাোর েনরর টদনক হাাঁটনত শুরু করল গডাোর খালাম্মা।  
গপেনে গপেনে চলল পুটলশ সুপারনবশী গলাকটট এবং আর একজে। 

পুটলশ সুপারনবশীর হানত উদ্ধত টরেলবার এবং তাাঁর সােীর হানতর গস্টেোেও 
উদ্ধত।  

গডাোর েনরর তালা খুলল গডাোর খালাম্মা। দরজা খুনল ধরল গস-ই। 
গখালা দরজা টদনে ওাঁরা দু’জে প্রনবশ করল।  
গডাোনক েুমে গদখা গেল তাাঁর গবনড। গডাোর খালাম্মাসহ পুটলশনবশী 

গগ্রট টবোনরর দু’জনের মুখ হতাশাে গেনে গেল। 
টেটিত হবার জনন্য ওাঁরা টেনলট অংশসহ লুকানো োে এমে সব 

জােোে আটতপাটত কনর খুাঁজল আহমদ  মুসানক।  
হতাশোনব ওরা টতে তলার অন্যান্য ের সাচণ কনর দুতলাে গসই আনের 

জােোে গেনম এল। গডাোর খালাম্ম গদাতালাে োমল ো, দাাঁটিনে োকল 
টতেতলার টসাঁটির মাোে। 

বাটির চাকর-বাকর ও এযানটেনডন্টনদর এক জােোে জনিা কনর গরনখ 
উপর-টেচ সবগুনলা ের সাচণ কনর সবাই টফনর এল গদাতলার গসই স্থানে। 

‘গশাবার পনর শেতােটা আবার উনঠ গকাোও চনল গেনে। শেতানের 
বাপ শেতাে গস। বাতাস গেনক গস টবপনদর েন্ধ আাঁচ করনত পানর’। 

‘স্যার এখে টক করর্ীে?’ 
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টপ্রনন্সস গডাো গজানসফাইেনক আমরা টেনে োব। তারপর কাে টােনল 
মাো আসার মত শেতােটা টেনে হাটজর হনব তাহনল। চল গতামরা টতেতলাে। 

‘ো একাজ গতামরা কনরা ো। অবশ্যই সব কো প্রকাশ হনে পিনব। 
গতামানদর সানে ফরাটস সরকানরর সম্পকণ িটতগ্রস্ত হনব এবং আমারও িটত 
হনব’।  

‘গকাে িটতর েে আমরা কটরো মযাডাম। আহমদ মুসানক আমরা চাই 
গে গকাে মুনলয। আর টপ্রনন্সসনক আমরা গে টকডন্যাপ কনরটে, একো আপটে 
োোে ো জাোনলই হনলা। আহমদ মুসানক গপনলই ওনক আমরা গফরত টদনে 
োব। টপ্রনন্সনসর গকাে িটত হনব ো। টতটে আমানদর শত্রু েে’। 

‘ো। পাটরবাটরক োনব এ েোেক েটোর জনন্য দােী হনবা আটম। সব 
কো প্রকাশ হনবই। আটম এর সানে একমত হনত পাটরো’। 

পুটলশ সুপারনবশী গলাকটট টতেতলার টসাঁটির গোিাে দাাঁিানো দু’জনের 
প্রটত ইংটেত কনর বলল, ‘গতামরা মযাডামনক টেনে এনস শেতােটার েনর ঢুকাও। 
আর গলানরাফরম কনরা। শাটেনত েুটমনে োকনব’।    

তাাঁর টেনদণনশর সংনে সংনেই দু’জে টেনে গডাোর খালাম্মানক ধনর টেনে 
এল এবং আহমদ মুসার েনর ঢুটকনে গলানরাফরম কনর বাইনর গেনক দরজা বন্ধ 
কনর টদল।  

পুটলশ সুপারনবশী গলাকটট সবাইনক গডনক টেনে গসাফাে এনস বসল। 
তাাঁনক টেনর  দাাঁিাল সবাই। আহমদ মুসা গে গসাফার আিানল লুটকনেটেল, গস 
গসাফাে গঠস টদনেও একজে দাাঁিাল। 

‘গশাে গতামরা, টপ্রনন্সস গডাো গজানসফাইে টক রকম টবপজ্জেক 
গতামানদর মনে আনে। েত বানরর েটোে গস আমানদর চারজেনক হতযা 
কনরটেল। তাাঁনক টকডন্যাপ করা োেটে। এবার সাবধাে হনত হনব। একই সানে 
তাাঁনক আক্রমে করনত হনব। তনব গুলী করনব ো গকউ।  অন্য গে গকাে ধরনের 
আোত তাাঁনক করা োে’। 

বনল উনঠ দাাঁিাল সুপার েদ্মনবশী গলাকটা। বলল, ‘এনসা’। 
গস আনে আনে চলল। তাাঁর গপেনে এনক এনক চলল অন্যান্যরা।  
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আহমদ মুসার গসাফাে গঠস টদনে দাাঁিানো গলাকটট টেল সবণনশষ বযাটি।  
তাাঁর হানত েুলটেল গস্টেোে।  
গস পা বাটিনেটেল চলা শুরু করার জনন্য।  
আহমদ মুসা টেিঃশনব্দ উনঠ দাটিনে ডাে হানতর একটা তীব্র কারাত 

চালাল তাাঁর টঠক কানের টেচটাে। 
তাাঁর গদহটা একবার দুনল উনঠ েীরনব পনর োটেল।  
আহমদ মুসা তাাঁনক তাাঁর গস্টেোে সনমত শুনন্য তুনল ধনর গসাফার 

আিানল টেনে গেল। তাাঁর গস্টেোেটা তুনল টেনে টেনজর এম-১০ পনকনট গরনখ 
টদল।  

ওাঁরা সবাই তখে টতেতলার টসাঁটিনত উনঠনে।  
আহমদ মুসা েটিনে েটিনে গসাফা ও গদোনলর আিালনক আশ্রে কনর 

চলল টসাঁটির টদনক।   
আহমদ মুসা টেটিত গে, গডাো েুমােটে এবং গোটা বযাপারতাই গস 

অবনলাকে করনে। অবশ্যই গস এনদর প্রটতনরাধ করনব। টকন্তু এক টরেলবার 
টদনে এতগুনলা গস্টেোেধারীর পটরকটল্পত আক্রমে গমাকানবলা করা তাাঁর পনি 
কটঠে।  

ওরা টসাঁটি গপটরনে টতেতলার ড্রটেং রুম-এ উনঠ গডাোর েনরর টদনক 
চলল।  

টতেতলার ড্রটেং রুম গেনক এক প্রশস্ত কটরনডার ধনর এগুনত হে গডাোর 
গবড রুনমর টদনক।   

ওরা গসই কটরনডার ধনর এগুটেল।  
আহমদ মুসা েটিনে েটিনেই উনঠ এনসনে টতেতলার ড্রটেং-এ। গসাফার 

আিাল টেনে গসই কটরনডানরর টদনক এগুনে আহমদ মুসা।  
আহমদ মুসা তখে প্রশস্ত গসই কটরনডারটটর মুনখ।  
একটা টরেলবানরর গুলীর শব্দ হনলা। কটরনডানরর গে টদনক গডাোর ের 

তাাঁর টবপরীত টদনকর গদোল বরাবর সামনেই গে গলাকটট হাাঁটটেল, গস গুলী গখনে 
পনর গেল। 
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আহমদ মুসা বুেল, দরজা খুনলই গুলী কনরনে গডাো। 
একজে গুলী খাবার পর সবাই ওরা চনল এল গডাোর ের গেটদনক 

গসইটদনকর সমােরানল।  
আহমদ মুসা গদখল সটঠক গক শল টেনেনে এরা। গদোনলর এই 

সমােরানল গুলী করনত হনল গডাোনক অবশ্যই হাত ও মুখটা একটু গবর করনত 
হনব, ো গডাোর পনি সম্ভব হনব ো। এই সুনোে টেনে এরা গদোল গোঁনষ এটেনে 
গপ াঁনে োনব গডাোর দরজার প্রানে। তখে দরজার কনন্িাল এনদর হানত এনস 
োনব।  

আহমদ মুসা গদখল, এনদর একদম সামনের পুটলশ সুপানরর 
গপাশাকধারী গলাকটট গডাোর দরজার প্রানে গপ াঁনে গেনে। 

আহমদ মুসা আর অনপিা সমীচীে মনে করল ো। গস্টেোনের টিোনর 
তজণেী স্পশণ কনর উনঠ দাাঁিাল। গস্টেোে ওনদর টদনক তাক কনর বলল, ‘আর 
েে বীর পুরুষরা, গখলা গশষ’। 

চমনক উনঠ সবাই একসানে গপেনে তাকাল। তাটকনেই টরেলবার 
েুটরনে টেনেটেল পুটলশ সুপানরর গবশধারী গলাকটট। 

তানক সুনোে টদল ো আহমদ মুসা। তাাঁর তজণেী গচনপ বসল গস্টেোনের 
টিোনর। গুলীর এক অবযাহত বৃটষ্ট টেনর ধরল ওনদর সবাইনক।  

ওাঁরা গে গেখানে টেল, গসখানেই লাশ হনে পনর োকল।  
আহমদ মুসা েুনট গেল গডাোর দরজাে। গদখল, দুই হানত দুই টরেলবার 

টেনে দরজাে গঠস টদনে দাটিনে আনে গস।   
‘আটম জােতাম প্রেম গুলীর পর তুটম সািা গদনব। টরেলবার দু’টট 

োউনের দু’পনকনট রাখনত রাখনত বলল গডাো।  
‘গকে গতামার এই ধারো হনেটেল?’ 
‘তুটম টেিে গদখনত চাইনব, আটম পটরটস্থটত গমাকানবলাে কতটা 

প্রস্তুত’। 
‘তুটম টঠকই বনলে। তনব ওনদরনক এ পেণে আসনত গদো, আমার এম-

১০ বযবহার ো কনর গস্টেোে বযবহার করার টেন্ন কারে রনেনে’। 



রাজচক্র  175 

 

‘টক গসটা?’ 
গকাে উত্তর ো টদনে আহমদ মুসা গস্টেোে তুনল টদল গডাোর হানত। 

বলল, ‘তুটম পুটলশনক বলনব, গতামার খালাম্মানক গলানরাফরম কনর গদাতলার 
এক কনি আটক করার পর ওরা গতামানক টকডন্যাপ করার জনন্য আনস। তানদর 
একজেনক টরেলবানরর গুলীনত হতযা কনর তাাঁর গস্টেোে টেটেনে টেনে তারপর 
ওনদর সবাইনক তুটমই হতযা কনরে। গতামার খালাম্মার সানে ওনদর কো শুনে 
গতামার টবশ্বাস হনেনে পুটলনশর েদ্মনবনশ ওরা টক্রটমোল, োরা গতামার টপতানক 
টকডন্যাপ কনরনে’। 

বনল একটু গেনমই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘তুটম এখটে গটটলনফাে 
কর পুটলশ চীফনক গে, পুটলনশর েদ্মনবনশ টকডন্যাপকারীরা ঢুনকটেল বাটিনত 
এবং তারা টেহত হনেনে’। 

‘তার মানে তুটম গকাে েুটমকাে োকে ো?’ 
‘ো। পুটলশ আসার আনেই আটম চনল োব। পুটলশই গতামার খালাম্মানক 

উদ্ধার করনব ঐ ের গেনক’। 
‘তারপর?’ 
‘আনে ো বনলটে গস বযবস্থাই চলনব। আটম টেনে সাইমুনমর গমনস 

উঠটে’। 
‘খালাম্মা টক বিবয গদনবে পুটলশনক?’ 
‘গসটা টতটেই টঠক করনবে। তুটম বলনব, হঠাৎ েুম োোর পর বাইনর 

অপটরটচত কণ্ঠস্বনর তুটম গবটরনে এনস গদখ, গতামার খালাম্মানক ঐ েনর 
আটকানে এবং টকেু গলাক েুনট আসনে গতামার েনরর টদনক’। 

‘বুনেটে’। 
‘বাটির চাকর-বাকরনদরও ওরা আটনক গরনখনে টেনচর একটা কনি। 

তারা তানদর টববরে টদনল টবষেটা আরও পটরিার হনে োনব। টঠক আনে?’ 
‘ধন্যবাদ। টঠক আনে’। 
বনল গডাো তাাঁর গমাবাইলটা তুনল টেল পুটলশ চীফনক গটটলনফাে করার 

জনন্য। 
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‘আটস’। 
‘ো। পুটলশ গেনট আসা পেণে তুটম অনপিা কর’। 
‘টঠক আনে’। বনল বনল আহমদ মুসা বসল গসাফাে। 
গডাোও বসল পানশর আনরক গসাফাে।  
‘গে গলাকনক তুটম কারাত গমনর েুম পাটিনেে, তাাঁর টক হনব?’ 
‘গস এতিনে সংজ্ঞা টফনর গপনেনে এবং পাটলনেনে। খবর গপ াঁোবার 

জনন্য একজে গলাক পালাক’।  
‘গকে তাাঁনক পাকিাও করনল টকেু খবর গপনত ো?’ 
‘গস আর টক খবর টদনব? এখে গতা েুদ্ধনিত্র রাটশোে’। 
‘রাটশো’ শব্দ শুনেই ম্লাে হনে গেল গডাোর মুখ। আহমদ মুসা আবার 

রাটশোে োনব, এ কো মনে হনতই হৃদনে তীব্র েন্ত্রর্া অনুেব কনর গস। 
গডাোর মুখ টেচু। 
আহমদ মুসা তখে োবনে এরপর টক েনটনে গস টবষনে।  
গটটলনফাে ধনর গডাো বলল, স্বেং পুটলশ চীফ এনসনেে গেনট। আসনত 

বললাম’। 
‘তাহনল আমার েুটট। আসসালামু আলাইকুম’। 
বনল উনঠ দাাঁিাল আহমদ মুসা। 
গডাো সানে সানে উঠল টেনচ োমার জনন্য।  
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৭ 
রুশ রােদুনতর অটফস কনি বনসটেল আহমদ মুসা। 
তাাঁর পানশর গসাফাে বনসটেল রুশ রােদনূতর গমনে ওলো।  
রুশ রােদতূ পানেল পানশর রুম গেনক এনস আহমদ মুসার সামনে 

দাাঁিাল। তাাঁর হানত একটট পাসনপাটণ। বলল, ‘টমিঃ আবদুিাহ আপোর োবী স্ত্রী 
টপ্রনন্সস মাটরো গজানসফাইে ওরনফ গডাো গজানসফাইে দু’টদে আনে রাটশোর 
টেসা টেনেনে গদখলাম’। 

েীষর্ টবটস্মত হল আহমদ মুসা। স্বেং রােদতূ ো বলনল এ কোনক গস 
ইোটকণ বনল মনে করনতা। টকন্তু মুনখ টকেু বলল ো আহমদ মুসা।  

রােদতূ পানেনলর মুনখ মজা গদখার মত হাটস। তাাঁর হানতর পাসনপাটণটট 
আহমদ মুসার টদনক তুনল ধনর বলল। টমিঃ আহমদ মুসাও ওরনফ টমিঃ আবদুিাহ 
আপোর টেসা টদলাম। টকন্তু আপোর রাটশোে গতা োওো হনব ো, েটদ আপটে 
আমানদর শনতণ ো আনসে’। 

আহমদ মুসা টবটস্মত হনলা ো। তাাঁর পটরচে, গডাোর পটরচে রুশ রােদতূ 
গে গজনে গফলনবে খুব শীঘ্রই, এটা গস আনেই মনে কনরটেল। 

আহমদ মুসা োবনলশহীে মুনখ উনঠ দাাঁটিনে পাসনপাটণটা রােদনূতর 
হাত গেনক টেল। টকন্তু গকাে কো বলল ো। 

রােদতূই আবার কো বলল, ‘োবে গকমে কনর গতামার পটরচে গজনে 
গফললাম? গজনেোস্থ আমানদর দুতাবাস অবনশনষ টপ্রনন্সস তাটতোোর মৃতযুর 
সমেকার টেটডও-র একটা কটপ বহু অনেণর টবটেমনে কানলাবাজাটরনদর মাধযনম 
গজনেো পুটলনশর কাে গেনক টকনে গফনলনে। এই মাত্র তাাঁর একটা টপ্রন্ট আটম 
গপলাম। গদখলাম’। োমল রােদতূ পানেল। 

আহমদ মুসার েতুে পটরচে গপনে এবং তাাঁর আব্বার পরবতণী কোগুনলা 
শুনে টবস্মনে হাাঁ হনে গেনে ওলোর মুখ। গসও গসাফা গেনক উনঠ দাাঁটিনেনে।  



রাজচক্র  178 

 

‘কো বলনেে ো গে?’ বলল রােদতূ পানেল আহমদ মুসানক লিয 
কনর।  

‘টক বলব?’ 
‘ঐ গে শনতণর কো বললাম’। 
‘শতণ টক গকে আটম বুটেটে?’ 
রাজকীে ডাইটর ও রাজকীে আংটট আপটে আমানদর টদনে টদনবে এবং 

আমরা আপোনক রাটশো টেনে োব রাজকীে গমহমাে টহসানব। আপটে আমানদর 
সাহােয করনবে কযাোটরেনক উদ্ধানরর বযাপানর’। 

‘শতণ েটদ আটম ো মাটে?’ 
‘তাহনল রাটশো োওো গতা দুনর োক আপটে এ দুতাবাস গেনকই গেনত 

পারনবে ো’। 
‘তার মানে আপোরা বাধা টদনবে। তাহনল আটম টক বন্দী?’ 
আহমদ মুসা গপেনে তাকাল। গদখল তার গপেনেই গসাফার ফটু খানেক 

দুনর দু’জে গস্টেোে উদযত কনর দাাঁটিনে আনে।  
এ বযাপার গদনখ ওলোর গচানখ-মুনখ প্রবল টবস্মে ও উনত্তজো। গস তার 

আব্বানক লিয কনর বলল, ‘আব্বা এসব আপটে টক বলনেে? সব অতীতনকই টক 
আপটে েুনল গেনলে?’ 

‘মা, আটম রােদতূ। রানের পনি কাজ করা আমার দাটেত্ব। টপ্রনন্সস 
তাটতোো োলবাসনতে টমিঃ আবদুিাহ ওরনফ আহমদ মুসানক। মৃতযুর সমে 
টপ্রনন্সস গসই রাজকীে ডাইটর ও রাজকীে আংটট টদনে গেনেে আহমদ মুসানক 
টপ্রনন্সস কযাোটরনের হানত গপ াঁেবার  জনন্য। আমানদর রাে ঐ দু’গটা টজটেস 
খুাঁজনে। টজটেস দু’টট আহমদ মুসা আমানদর টদনে টদনলই সব চুনক োে’। 

‘টকন্তু টমিঃ রােদতূ আপোনদর গসই আশা পুরে হনব ো। কযাোটরে োিা 
ঐ টজটেস আর গকউ পানব ো’। 

‘টকন্তু আমানদর গপনতই হনব, আপোনক আমরা োিব ো’। 
‘পারনল গতা অবশ্যই োিনবে ো’। 
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‘পারা সম্পনকণ আপোর সনন্দহ আনে?’ েতই বি আপটে হে, রানের 
গচনে বি আপটে…..’। 

রােদতূ পানেনলর কো গশষ হনলা ো। 
হঠাৎ আহমদ মুসার মাো গপেনে গসাফার টসনটর টদনক েুনট গেল। আর 

পা দু’টট উঠল আকানশর টদনক। তারপর অধণ চন্দ্রাকানর গবাঁনক গপেনে দাাঁিানো 
দুই গস্টেোেধারীর মাোে তীব্রোনব আোত করল।   

গসই প্রচণ্ড লাটেনত গস্টেোেধারী দু’জে টচৎ হনে পনর গেল মাটটনত। 
তাাঁনদর গস্টেোে হাত গেনক খনস পনর গেল তানদর পানশই।  

আর আহমদ মুসার গদহ অধণ চন্দ্রাকানর েুনর টেনে দাাঁটিনে পিল 
দু’জনের মােখানে। 

আহমদ মুসা তানদর দু’জনের গস্টেোে তুনল টেল হানত।  
মুহূনতণর মনধযই েনট গেল দৃশ্যপট পটরবতণনের এই েটো।  
রােদতূ পানেল ও ওলো দু’জনের গচাখই োোবিা।  
ধীনর ধীনর গচানখর োোবিা োব গকনট টেনে ওলোর গঠাাঁনট আেনন্দর 

হাটস ফুনট উঠল।  
টকন্তু রােদতূ পানেনলর টবস্মে টবমুঢ় োব কানটটে। গস গেে বাকরুদ্ধ।  
আহমদ মুসা দু’টট গস্টেোে হানত টেনে টফনর এল তার গসাফাে। বলল, 

‘গস্টেোে দু’গটা আপাতত আমার কানে োকনব। গবরুবার সমে প্রনোজে হনত 
পানর’। 

বনল একটু গেনমই আবার শুরু করল, ‘বসুে টমিঃ এযামনবনসডর’। 
বসল রােদতূ পানেল আহমদ মুসার সামনের গসাফাে।  
‘টমিঃ রােদতূ, দো কনর আপোর প্রহরী গবচারানদর গেনত বলুে’। 
রােদূত গচাখ তুনল ওনদর ইশারা করল। ওরা কি গেনক গবর হনে চনল 

গেল। 
ওরা গবটরনে গেনতই রােদতূ পানেল বনল উঠল, ‘আপোর শটি ও 

গক শনলর প্রশংসা করটে আহমদ মুসা। টকন্তু রুশ সরকারনক এই চযানলঞ্জ গদো 
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টক আপোর টঠক হনলা? দুজেনক আপটে কুনপাকাত কনরনেে, টকন্তু সতযই আপটে 
দুতাবাস গেনক গবটরনে গেনত পারনবে ো’। 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘টমিঃ রােদতূ আমানক হতযা করনত পানরে, 
টকন্তু আমানক আটকানত পারনবে ো। আর গমনরও গফলনত পারনবে ো আমানক, 
কারে তানত রাজকীে ডাইটর ও রাজকীে আংটট টচরটদনের মত হাটরনে োনব’। 

গশষ কোটাে চমনক উঠল রােদতূ পানেল। বলল, ‘আমরা রিারটিনত 
গেনত চাইটে। আমরা আপোনক একটা শাটেপূর্ণ সমাধানের প্রস্তাব টদনেটে’। 

‘টকন্তু আমার জনন্য ওটা সম্পূর্ণ অশাটের’। 
‘শাটের সমাধাে আপোর কানে টক আনে?’ 
‘এতটদে গেোনব কাজ চলটেল, গসোনবই চলনত হনব। রুশ সরকার 

গেোনব কাজ করটেল গসোনবই তারা কাজ করনবে। আর আমার কাজ আটম 
করব। প্রনোজনে দু’পনির সহনোটেতা হনত পানর। কযাোটরে উদ্ধার হনল তাাঁর 
হানত ঐ ডকুনমন্ট দু’গটা তুনল টদনলই আমার কাজ গশষ। আপোনদর টপ্রনন্সস 
আপোনদর ডকুনমন্ট টেনল আপোরা টক করনবে  আপোরাই গসটা গদখনবে’। 

‘জোব আহমদ মুসা েুটিসংেত কো বনলনেে। তাাঁর প্রস্তাব গমনে গেোর 
মনধয উেে পনিরই কলযাে রনেনে আব্বা’। বলল ওলো। 

‘টজটেস দু’টট রুশ সরকারনক গদনবে ো গকে? প্রকৃতপনি রুশ 
সরকারই ও দু’গটার মাটলক’। 

‘গস টবচানরর দাটেত্ব আমার েে। োর হানত টজটেষ দু’গটা গপ াঁনে গদো 
আমার দাটেত্ব, আমানক শুধু গস টুকুই করনত হনব’। 

‘আমার সরকানরর সানে এ টবষে টেনে আনলাচোর আনে আটম টকেুই 
বলনত পারটে ো। টকন্তু আজ োিনল আপোনক েটদ আর ো পাই?’ 

আহমদ মুসা ভ্রু কুটঞ্চত করনলা। বলল, ‘োিনল’ কোটা বলনেে গকে? 
আমার এখাে গেনক োওো ো োওোটা আপোর ইো-অটেোর উপর টেেণরশীল 
েে টমিঃ এযামনবনসডর’।  

‘আটম টঠক ও কো বটল টে।আপটে চনল োওোর পর আপোর গদখা টক 
কনর পানবা গস কোই বলনত গচনেটে’। 
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‘গদখুে রুশ রােদূনতর সানে আমার টবনরাধ েনটনে েীটতর প্রনশ্ন। 
টবনরাধ ো োকনলই সব টঠক হনে োনব’। 

‘টবনরাধ গমটার জনন্য সমে গতা দরকার’। 
‘টবনরাধ গমটার খবর টদনল আটম খুটশ হনবা টমিঃ এযামনবনসডর’। 
বনল উনঠ দাাঁিাল আহমদ মুসা। দু’টট গস্টেোেও গস হানত তুনল 

টেনেনে।  
ওলো ও উনঠ দাাঁিাল আহমদ মুসার সানে সানে।  
‘গুড গড’ বনল আহমদ মুসা গবটরনে এল ের গেনক। 
পােনরর মত বনস টেল রােদূত। গকাে কোই গস বলল ো। 
পাশাপাটশ হাাঁটনত হাাঁটনত ওলো বলল, ‘আজ আমার এক গস োনেযর 

টদে’। 
‘গকে?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘টকংবদেী আহমদ মুসার সানে শুধু গদখা েে, কো বলারও গস োেয 

হনলা’। 
‘গকে পটরচে ও কো গতা আনেই হনেনে’। 
‘তখে টমিঃ আবদুিাহ টেনলে, আহমদ মুসা েে’। 
‘টকন্তু আপটে োনক গস োেয বলনেে তা আমার জনন্য দুেণােয গডনক 

এনেনে। আপোর আব্বাসহ রুশ সরকানরর বন্ধুত্ব হারালাম’। 
‘রুশ সরকার টক করনব আটম জাটে ো, টকন্তু আপোর সহনোটেতার 

প্রস্তানব রুশ সরকানরর টেনজনক ধন্য মনে করা উটচত। জানেে? আমার আজই 
গকবল মনে হনে, কযাোটরে উদ্ধার হনব, টেেমতাটন্ত্রক রাজতন্ত্র প্রটতষ্ঠাও সম্ভব 
হনব’। 

গেট পেণে গপ াঁনে আহমদ মুসা দু’টট গস্টেোে ওলোর হানত তুনল টদল। 
গস্টেোে হানত টেনে ওলো বলল, ‘রাটশোে োবার আনে টক আবার 

গদখা হনব?’ 
‘আপটে েটদ চাে এবং আসার েটদ পটরনবশ োনক’। 
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‘টপ্রনন্সস কযাোটরনের উদ্ধানরর বযাপানর আপোর সহনোটেতা লােনল 
আটম বাটধত হনবা। আর আটম আমার টকেু বন্ধু-বান্ধনবর টঠকাো টদনত চাই োরা 
আপোনক সহনোটেতা করনত পানর’। 

‘ধন্যবাদ। আটম এগুনলা সংগ্রনহর গচষ্টা করব’। 
বনল আহমদ মুসা েুনর দাাঁটিনে হাাঁটনত শুরু করল। 
 
 
 
আহমদ মুসা ও গডাো গজানসফাইে বনসটেল মুনখামুটখ দু’টট গসাফাে।  
গডাোর মুখ টেচু। কো বলটেল গস, ‘আটম মনে কটর রাটশোে আমার 

গেনত হনব, এই ধারোনতই আটম টেসা কনরটে। অপরাধ হনল মাফ কনর দাও’। 
‘টেসা করা অন্যাে েে। এনত গকাে অপরাধও হেটে। বলটে গতামার 

রাটশো োওো টঠক টকো’। 
‘গকে টঠক েে?’ 
‘ওটা একটা েুদ্ধনিত্র, কযাোটরনের উদ্ধানরর উনদযশ্য োিা অন্য গকাে 

কাজ গসখানে গেই। গতামার ওখানে গেনে গকাে কাজ গেই’। 
গডাোর েম্ভীর মুখ আরও েম্ভীর হনে উনঠনে। মুখ তাাঁর টেচু। বলল, 

‘গেনে গকাে কাজ গেই বনট, গেনল গকাে অকাজ হনব?’ 
‘কাজ ও অকানজর গকাে প্রশ্ন ো োকনল তুটম গেনত চাইে গকে?’ 
গডাো তৎির্াৎ গকাে উত্তর টদল ো। 
একটু পর ধীনর ধীনর বলল, ‘তুটম সব গজনেে। আব্বা গেই। তুটম কার 

কানে গরনখ োনব আমানক? খালাম্মার কানে?’ োটর কণ্ঠ গডাোর। 
গডাোর কোটা হৃদে স্পশণ করল আহমদ মুসার। সটতয গতা, তাাঁর 

খালাম্মা তাাঁর টেরাপদ আশ্রে েে। টকন্তু তাাঁনক রাটশো টেনে োনব গস গকমে কনর? 
বলল আহমদ মুসা, ‘তুটম টঠকই বনলে গডাো, টকন্তু গতামানক রাটশোে 

গেব গকমে কনর? আনে তুটম গতামার আব্বার সানে সফর কনরে, এখে?’ 
‘গকে গতামার সানে?’ 
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‘আটম ও তুটম একা এক সানে সফর করনত পাটর ো। ইসলাম এ অনুমটত 
গদে ো’। 

‘অনুমটতর শতণ?’ 
আহমদ মুসা মুখ টেচু করল। েীরব রইল গকাে উত্তর টদল ো। ড্রটেং রুনম 

প্রনবশ করল এ সমে জাহরা ইোনোো। প্রনবশ করনত করনত বলল, ‘অনুমটতর 
শতণ আটম বলটে। তার আনে আটম মাফ চাইটে আিানল দাাঁটিনে আপোনদর কো 
গশাোর জনন্য’। 

আহমদ মুসা ও গডাো দু’জনেই মুখ তুলল। উনঠ দাাঁিাল দু’জনেই।  
স্বােত জাোনলা জাহরা ইোনোো গক। গডাো বলল, ‘মাফ করব, টকন্তু 

তাাঁর আনে দু’েণ্টা গদটরনত আসার তকটফেত দাও’। 
‘তকটফেত টকনসর? কাল গেটে দু’েণ্টা গদটরনত, আজ এলাম দু’েণ্টা 

গদটরনত। সমাে সমাে’। 
বনল জাহরা ইোনোো বসল গডাোর পানশ গডাোনক জটিনে ধনর।  
তারপর চানের কানপ চুমুক টদনত টদনত জাহরা ইোনোো গসাজা হনে 

বসল। বলল েম্ভীর কনণ্ঠ, ‘এবার আসল গকাোে আটস’। 
বনল একটু োমল। ধীনর ধীনর আবার শুরু করল, ‘আটম মনে কটর 

রাটশোর সফরটা খুব কটঠে হনব। জোব আহমদ মুসার েটব গগ্রট টবোনরর সবার 
কানে সবণত্র চনল গেনে। গগ্রট টবোনরর প্রটত সহানুেূটতশীল রুশ পুটলনশর কানেও 
এ েটব োকনব। তাাঁর উপর সরকানররও টানেণট হনত পানরে টতটে। েটদ তা হে, 
তাহনল সব পুটলনশর কানে তাাঁর েটব চনল োনব। এই অবস্থাে গে গোপেীেতার 
সানে সফর করনত হনব, তানত আপোরা সফর শুরু করার আনে আইে ও 
সামাটজক টবধােমনত আপোনদর দু’জনের একাত্ন হনত হনব। এটাই অনুমটতর 
শতণ’। 

গডাো ও আহমদ মুসা দু’জনেই মুখ টেচু করল। গডাোর মুখ লাল হনে 
উনঠনে লজ্জাে। দু’জনেই েীরব। 

‘টক বযাপার, বলুে আপোরা?’ জাহরা ইোনোোর গচাখ দু’টট উজ্জ্বল। 
গঠাাঁনট মধুর এক টুকনরা হাটস। 
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গডাো তাাঁর লাজ রাো মুখ  জাহরা ইোনোোর কানধ গুনজ বলল, ‘এটাই 
েটদ অনুমটতর শতণ হে, এ শনতণ আটম রাটজ’। 

জাহরা ইোনোো জটিনে ধরল গডাোনক। তারপর আহমদ মুসার টদনক 
গচাখ তুনল বলল, ‘এবার বলুে জোব আহমদ মুসা’। 

‘ও টকন্তু শনতণর জানল পনর ‘হ্যাাঁ’ বনলনে’। আহমদ মুসার গঠাাঁনট হাটসর 
গরখা।  

জাহরা ইোনোোর গঠাাঁনট দুষ্ট এক টুকনরা হাটস ফনুট উঠল। বলল 
আহমদ মুসানক লিয কনর, ‘শনতণর মনধয ো পিনল টবনেনত উটে ো বলনতে 
বুটে?’ 

আহমদ মুসার গচানখ-মুনখও লজ্জার োো গেনমনে। বলল, ‘ওর আব্বার 
অনুপটস্থটতনত বযাপারটা গকমে হনব?’ 

জাহরা ইোনোো মুখ েুটরনে গডাোর কানের কানে টেনে বলল, ‘এবার 
বল টপ্রনন্সস’। 

গডাো তাাঁর মুখটা জাহরা ইোনোোর কাাঁনধ আরও গুনজ টদনে বলল, 
‘আব্বার মত আনে। আমার পটরবানররও সকনল টবষেটা জানেে’। 

জাহরা ইোনোোর মুনখ আবার গসই দুষ্টুটমর হাটস। বলল আহমদ 
মুসানক, ‘আর পালাবার টক পে আনে জোব’। 

আহমদ মুসা তখে েম্ভীর হনে উনঠনে। বলল, ‘পালানত চাইটে কখেও। 
সহর টদে সহর রাত ধনর গতা আটম এ টদনেরই অনপিাে আটে’।  

‘আলহামদুটলিাহ’। শব্দটট মখু ফুাঁনি গবটরনে এল জাহরা ইোনোোর। 
কো বনলই জাহরা ইোনোো হঠাৎ আনবোলুত হনে পিল। গস  

গডাোনক জটিনে ধরল বুনক। তার গচাখ জাোলা টদনে েুনট গেল বাইনর। গস 
গচানখ শুন্য দৃটষ্ট। োটর কাাঁপা কনণ্ঠ স্বনোনতাটির মত গস বলল, ‘বহু বের আনে 
মুসটলম টপ্রনন্সস ফাটতমা গজাহরানক একজে রুশ গজোনরল টবনে কনরটেল গজার 
কনর, তার বহু বের পনর ফাটতমা গজাহরার এক উত্তর-সোে জাহরা ইোনোো 
ইউনরানপর গশ্রষ্ঠ টপ্রনন্সসনক তাাঁর পূর্ণ সম্মটতনত তুনল টদনত   পারনে এক মুসটলম 
গজোনরনলর হানত। কত গে খুটশ হনতে ফাটতমা গজাহরা, েটদ টতটে জােনতে!’ 
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গচানখর দু’গকাোে দু’গফাটা অশ্রু এনস জনমটেল জাহরা ইোনোোর।  
গডাো টেনজর মাোর ওিো টদনে মুনে টদল গস অশ্রু খুব মমতার সানে। 

বলল, ‘এটাই প্রমার্ কনর জাহরা ইোনোো গে, পরাজনের কানলা রজেী গশনষ 
মুসলমােনদর টবজনের োত্রা শুরু হনেনে’। 

গডাোর কণ্ঠও রুদ্ধ এক আনবনের টবনফারনর্ গেনে পিল। 
ধীনর ধীনর আহমদ মুসার কনণ্ঠও উচ্চাটরত হনলা, ‘আটম আিাহ র 

শুকটরো আদাে করটে, টক্রটমোর অপরানজে এবং ন্যােপরােে সুলতাে কটরম 
টেরাই-এর উত্তর-সোে এক রুশ কন্যা জাহরা ইোনোো আমানদর টবনের 
মধযস্থতা করল’। আহমদ মুসার কণ্ঠও োটর, তাাঁর মুখ টেচু। আহমদ মুসা োমল। 

সবাই েীরব। 
টতে হৃদনের মােখানে স্বেণীে এক েীরব পটরনবশ।  
টেরবতা োেল জাহরা ইোনোোর গমাবাইল গটটলনফানের টবপ টবপ 

শব্দ।  
গটটলনফাে কানে ধনরই জাহরা ইোনোো সহানস্য বলল, ‘আসসালামু 

আলাইকুম, ফাতমা।….সব গরটড?....ধন্যবাদ। কেটা?...োইস। ডািঃ জুবানেরনক 
আমার ধন্যবাদ টদনো। ..আটম ো। আমার পি গেনক তুটমই তাাঁনক ধন্যবাদ 
দাও।…টঠক আনে। ওনক। আসসালামু আলাইকুম’। 

আেনন্দ জাহরা ইোনোোর মুখ োচনে। বলল, ‘আপোনদর কানে মাফ 
চাই। একটা  অেটধকার চচণা কনর গফনলটে। সকানলই ফাতমানক গটটলনফাে কনর 
বনলটেলাম, ‘সমে কম। আজনকই টবনের বযবস্থা করনত হনব। গস গেে সবাইনক 
বনল এর বযবস্থা কনর। ফাতমা এখে জাোল, মুসটলম কমুযটেটট হনল আজ বাদ 
মােটরব টবনে হনব। সবাই আনোজনে গলনে গেনে। পযাটরস গকন্দ্রীে মসটজনদর 
ইমাম টবনে পিানবে’। োমল ইোনোো। 

‘আমানদর টবনে? আজ? বাদ মােটরব?’ এক সানেই আহমদ মুসা ও 
গডাোর টবস্মে টবজটিত কণ্ঠ ধ্বটেত হনলা।  

‘গতামানদর েেনতা কার টবনের জনন্য এত পােল হনব জাহরা 
ইোনোো?’ 
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আহমদ মুসা ও গডাো গকাে গকাে উত্তর টদল ো। দু’জে দু’জনের টদনক 
একবার গচনে মুখ টেচু করল।  

‘েে গেই গতামানদর। গকো-কাটার কাজটা গসনর গফনলটে। টবনের 
গকো-কাটা করনত টেনেই গতা দু’েণ্টা গদটর কনরটে’। 

বনল ইোনোো গডাোর মুনখর কানে মুখ টেনে বলল, ‘ধন্যবাদ গদনব 
ো?’ 

গডাোর গচাখ-মুখ লজ্জাে আেনন্দ োটর হনে উনঠটেল। গস জাহরা 
ইোনোোনক জটিনে ধনর গকাঁনদ গফলল। বলল, ‘তুটম এত োনলা গকে?’ 

জাহরা ইোনোো গডাোর মুনখ হাত চাপা টদনে বলল, ‘গশনরক’ কনরা 
ো, ‘গশনরক’ কনরা ো। এ কোটা জোব আহমদ মুসার জনন্য টরজােণ কনর 
রানখা’। 

গডাো গজাহরা ইোনোোর টপনঠ একটা টকল টদনে সনর বনস বলল, 
‘গদখনব আটমও সুনোে পানবা। ডািঃ  জুবানেরনক ফাতমার মাধযনম ধন্যবাদ টদনল 
গকে? টেনজ টদনত পারনল ো গকে?’ 

জাহরা ইোনোোর গচানখ-মুনখ এক েলক লজ্জা গেনম এল। একট ু
সলাজ গহনস বলল, ‘ওর সানে গতা এই গসটদে আমার পটরচে’। 

‘কনব পটরচে এই প্রশ্ন গতা আটম টজনজ্ঞস কটরটে। এক দৃটষ্টনতই শত 
বেনরর গপ্রম হনে োে। তুটম….। 

গডাোনক বাধা টদনে উনঠ দাাঁিাল জাহরা ইোনোো। বলল, ‘গদখ এসব 
আনলাচোে েষ্ট করার মত সমে আমার গেই। তুটম গতামার পটরবারনক জাোও 
টবষেটা। আটম এখটে আসটে বাইনর গেনক’। 

বনল আহমদ মুসানক সালাম টদনে চনল গেল জাহরা ইোনোো। 
বনসটেল আহমদ মুসা ও গডাো। দু’জনেরই মুখ টেচু। দু’জনের মনধয 

অস্বটস্তকর এক টেরবতা। মুখ তুলল গডাো। তাকাল আহমদ মুসার টদনক।  
আহমদ মুসাও তাটকনেনে।  
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টকেু বলার জনন্য মুখ খুনলটেল গডাো। টকন্তু পারনলা ো। রানজযর লজ্জা 
এনস টেনর ধরল তাাঁনক। লজ্জাে আিষ্ট গঠাাঁনট কো ফনুট উঠা একটু হাটস টেনে মুখ 
টেচু করল আবার গডাো। 

 
 
 
পরটদে গোর চারটা।  
আহমদ মুসা হাতেটির টদনক একবার তাটকনে উনঠ বসল। গবড সুইচটট 

অে করল।  
পানশ গডাো অনোনর েুমানে। অটবন্যস্ত চুনলর কনেকটট গোো মুনখর 

উপর এনস পনিনে।  
আহমদ মুসা চুলগুনলা মুখ গেনক সটরনে আনস্ত আনস্ত কনেকটা গটাকা 

টদল োনল।  
েনি উনঠ ধীনর ধীনর গচাখ খুলল গডাো। আহমদ মুসার টদনক তার গচাখ 

পিনতই লজ্জাে রাো হনে উঠল তার মুখ। দু’হানত মুখ ঢাকল গস।  
আহমদ মুসা গডাোর হাত দুটট মুখ গেনক সটরনে মুনখর টদনক উটক টদনে 

বলল, ‘এনসা োমানজর জনন্য ততরী হই’। 
বনল আহমদ মুসা উঠল টবোো গেনক।  
আহমদ মুসা টেনলনটর টদনক চনল গেনল ো গেনক কম্বল োটমনে কাপি 

টঠক-ঠাক  কনর গডাো ও উনঠ দাাঁিাল। 
 

 
সাইমুম টসটরনজর পরবতণী বই 

জানরর গুপ্তধে 
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১ 
মরকাে দক্ষিণ অংরে মরকাভা নদী ললক্ষনন ক্ষিলস-এে পাদরদরে এরস 

‘ইউ’ টানন ক্ষনরেরে। এই ‘ইউ’ টারননে লেখারন কমরসামলকাো িাইওরে দক্ষিণ 
লেরক এরস মরকাভা নদী অক্ষিক্রম করে এক্ষিরে লিরে লসরদাভাো ক্ষেং-এে ক্ষদরক, 
লসখারন মরকাভা নদীে িীরে একক্ষট দুিন সদৃে বাক্ষি। 

বাক্ষিটাে ক্ষবোল লিরট একটা সুদৃশ্য সাইনরবার্ন। ললখা, ‘লিক্ষেরটজ 
ফাউরডর্েন’। সাইনরবারর্ন ‘লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন’-এে পক্ষেচে ক্ষদরি ক্ষিরে বলা 
িরেরে, ‘লসাশ্যাল ক্ষেসাচন ফে ন্যােনাল ইক্ষডটরেেন’। 

সেকােী কািরজ কলরম সংস্থাক্ষট একক্ষট জািীে এনক্ষজও। এই এনক্ষজও 
সাইনরবারর্নে আিারল এটাই লেট ক্ষবোরেে লির্রকাোটনাে। 

বাক্ষিটা এক সমে লসাক্ষভরেি োজবন্দীরদে বধযভূক্ষম বরল কক্ষেি 
লকক্ষজক্ষব’ে লজলখানা ‘লুক্ষবোংকা’ে অংে ক্ষেল। কক্ষমউক্ষনজরমে পিরনে পে 
বাক্ষিটা পক্ষেিযক্ত িে। এই পক্ষেিযক্ত বাক্ষিটাই ‘লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন’-এে নারম 
লেট ক্ষবোে ক্ষকরন ক্ষনরেরে। লেট ক্ষবোে লুক্ষবোংকাে ‘লিক্ষেরটজ’ ক্ষিকই েিা কেরে 
এরক আে একটা বধযভূক্ষমরি পক্ষেণি করে। লুক্ষবোংকা ক্ষেল কক্ষমউক্ষনজম 
প্রক্ষিষ্ঠাে বধযভূক্ষম, লেট ক্ষবোরেে িারি এরস এটা এখন িরেরে রুেীেকেরণে 
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বধযভূক্ষম। লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে ভূিভনস্থ দু’ক্ষট িলা লেট ক্ষবোরেে োজননক্ষিক 
প্রক্ষিপরিে বধযভূক্ষম ক্ষিরসরব বযবৃতি িরছে। 

বাক্ষিটা দুিন সদৃে, কােণ পাাঁচিলা উাঁচু ক্ষবোট এলাকা ক্ষনরে তিক্ষে ক্ষবোট 
বাক্ষিটাে উত্তে ক্ষদরকে প্রধান লিটক্ষট োিা আে লকান দেজা, জানালা, কাক্ষননে, 
বযালকক্ষন ইিযাক্ষদ ক্ষকেুই লনই। বাক্ষিে বক্ষিরদনোরলে ক্ষনচ লেরক েীর্ন পেনন্ত প্রক্ষি 
পরনে ফটু দূেরে ক্ষবক্ষডং-এে চােক্ষদক ঘুরে একসাক্ষে করে ঘুলঘুক্ষল। ঘুলঘুক্ষলে 
আেিন এক বিনফরুটে লবক্ষে িরব না। 

দুিন সদৃে বাক্ষিে দক্ষিণ অংরে পাাঁচ িলাে ক্ষবোট একক্ষট িলঘে।  
ঘরে র্জন দুই বি সাইরজে কুেন লচোে। লচোেগুরলাে সামরন 

খাক্ষনকটা ফাাঁকা জােিা। ফাাঁকা জােিাটাে পরে প্রাে পাাঁচ ফুট উাঁচু একটা মঞ্চ। 
মরঞ্চে ক্ষিক মাঝখারন সাি ফুট উাঁচু আেও একটা মঞ্চ। মঞ্চক্ষটে আেিন 

পাাঁচ বিনফরুটে মি িরব। 
িলরুরমে লমরঝ লেরক এই মঞ্চক্ষটরক সক্ষলর্ লমরঝ ক্ষবক্ষেষ্ট বরল মরন িে। 

আসরল মঞ্চক্ষট দে ফটু কংক্ষক্ররটে লদোল ক্ষবক্ষেষ্ট একটা ফাাঁকা লচাঙা।  
িলঘরেে পাঁক্ষচেক্ষট লচোরে পাঁক্ষচেজন ললাক বরস। ওরদে ক্ষদরক িাকারল 

ওরদে লপাোক, স্বাস্থয, লচিাো, িাম্ভীেন ইিযাক্ষদ বরল লদে, ওো সবাই োক্ষেোে 
এক একজন ক্ষদকপাল। 

ওরদে ক্ষস্থে এবং সম্ভ্রমপূণন দৃক্ষষ্ট মরঞ্চে উপরে মরঞ্চে েীর্নরদেটাে উপে 
ক্ষনবদ্ধ। 

িারদে লচারখে সামরন বোবরেে মিই একটা লসানালী ক্ষসংিাসন উরি 
এল মরঞ্চে েীরর্ন। লসানালী ক্ষসংিাসরন লসানালী বরমন ঢাকা একজন মানুর্। মুরখও 
লসানালী মুরখাে। 

লসানালী ক্ষসংিাসনক্ষট মঞ্চ েীরর্ন উরি আসাে সারে সারে িরলে লচোরে 
বসা সকরল উরি র্ান িাি সামরন বাক্ষিরে মাো ক্ষনচু কেল। 

মঞ্চ েীর্ন লেরক িমিরম দু’ক্ষট েব্দ লবক্ষেরে এল, ‘বস লিামো।’ 
মাো ক্ষনচু করে বসল সবাই। 



জারেে গুপ্তধন  4 

 

লসই কণ্ঠ আবাে ধ্বক্ষনি িরলা। মঞ্চ েীর্ন লেরক লভরস এল কো, 
‘োক্ষেোে িক্ষবনি সন্তানিণ, আপনারদে মাধযরম সকরলে প্রক্ষি আমাে শুরভছো।’ 

বরল একটু োমল। মুিূিনকাল পরে িম িম করে উিল লসই কণ্ঠ আবাে। 
বলল, ‘লিারেন্দা প্রধান মাজুেভ, আমারদে ‘অপারেেন পযাক্ষেস প্ররজক্ট’ সম্পরকন 
বলাে জরন্য লিামারক ক্ষনরদনে ক্ষদক্ষছে।’ 

‘মিামান্য আইভান দীঘনজীবী লিান।’ 
বরল সামরনে সাক্ষে লেরক উরি দাাঁিারনা মাজুেভ একটা লঢাক ক্ষিরল 

আবাে শুরু কেল, ‘ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন ও ফোসী োজপক্ষেবারেে সদস্য ক্ষপ্রে 
প্লাক্ষিক্ষনরক মরকা ক্ষনরে আসরি পাোে সাফলয বারদ আমারদে পযাক্ষেস অপারেেন 
বযেন িরেরে। োজকীে র্ারেেী ও োজকীে ক্ষেং-এে সন্ধান লপরেও এবং কাে 
কারে আরে লজরনও িা উদ্ধাে কেরি আমো বযেন িরেক্ষে। লসই ললাকরক ক্ষিন 
বাে ধরেও আমো আটকারি পাক্ষেক্ষন। লসখারন পািারনা প্রাে পুরো জনেক্ষক্ত 
আমারদে ধ্বংস িরে লিরে মাত্র একজন ললাকরক লমাকাক্ষবলা কেরি ক্ষিরে। 
আমো লসখারন আক্রমরণে পেনাে লেরক আত্মেিাে অবস্থারন লনরম এরসক্ষে। 
আিমদ মুসা ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন ও ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষনরক উদ্ধাে কোে জরন্য 
ইরিামরধযই োক্ষেো োত্রা করেরে বরল আমো জানরি লপরেক্ষে।’ োমল মাজুেভ। 

মঞ্চ লেরক লসই কণ্ঠ লবরজ উিল আবাে। বলল, ‘আেও সফলিা আরে। 
লেিক্ষেংরকা, উক্ষিনভ, মযারলনকভ, মারোভক্ষকে মি অপদােনরদে লদরে ক্ষফরে 
আসরি িেক্ষন। ওরদে জরন্য আমারদে লকান বুরলট খেচ কেরি িেক্ষন।’ োমল 
কণ্ঠক্ষট। 

িরল লচোরে বসা সকরলে মুখ ম্লান িরে লিল। লেট ক্ষবোরেে আইরন 
বযেনিাে লকান জােিা লনই। মৃিযুই এে একমাত্র মূলয। লচোরে উপক্ষবষ্ট সকরলে 
ম্লান মুরখ এই েক্ষবই লভরস উরিক্ষেল। 

মঞ্চ লেরক লভরস আসা কণ্ঠ োমরিই মাজুেভ সামরনে ক্ষদরক মাো নুইরে 
বরল উিল, ‘মিামান্য আইভান দীঘনজীবী লিান’। 

লসই কণ্ঠ আবাে। বলল, ‘ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ, লিামাে পক্ষেকল্পনা জানাও।’ 
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সামরনে সাক্ষেে মাজুেরভে পাে লেরক উরি দাাঁিাল একজন। মাো নুইরে 
সামরনে ক্ষদরক লদিটা একবাে ঝুাঁক্ষকরে বলল, ‘মিামান্য আইভান, আমারদে এ 
প্ররজরক্টে নাম ‘অপারেেন ফেচুন প্ররজক্ট’। সংরিরপ ওএফক্ষপ (OFP)। এে 
লিয, ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক ক্ষসংিাসরন বক্ষসরে ক্ষনেমিাক্ষিক োজিি প্রক্ষিষ্ঠাে 
সেকােী প্রোস বানচাল কো এবং নিুন আইভারনে লনিৃরে োক্ষেোে লসই 
আইভারনে লিৌেব-েুি আবাে ক্ষফক্ষেরে আনা। এজরন্য এ প্ররজরক্টে মূল কাজ 
িরলা, ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক িারিে মুরিাে মরধয োখা এবং আিমদ মুসারক 
িারিে মুরিাে এরন োজকীে র্ারেেী ও োজকীে আংক্ষট উদ্ধাে কো।’ োমল 
ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ। 

কো লের্ করেও দাাঁক্ষিরে োকল। মরঞ্চে লসই কণ্ঠ লেরক বসাে ক্ষনরদনে 
এরল িরবই লস বসল। 

‘মাজুেভ, এবাে িুক্ষম বল।’ ধ্বক্ষনি িল মঞ্চ লেরক লসই কণ্ঠ। 
মাজুেভ উরি দাাঁক্ষিরে িাে ক্ষনচু মাো সামরনে ক্ষদরক একটু ঝুাঁক্ষকরে বলল, 

‘আমো মরন কেক্ষে, আিমদ মুসা োক্ষেো োত্রা করেরে। িরব আমো জানরি 
পাক্ষেক্ষন লস লকান পরে োক্ষেো আসরে। আমারদে অনুমান, লস আকােপে নে, 
স্থলপেরকই ক্ষনোপদ মরন কেরব। েিদূে জানা লিরে, লুই ক্ষপ্ররেস মাক্ষেো 
লজারসফাইন িাে সারে েরেরেন। আিমদ মুসা ও মাক্ষেো লজারসফাইন রুে 
অযারেক্ষস লেরক ক্ষভসা ক্ষনরেরে, ক্ষকন্তু ক্ষক নারম ক্ষনরেরে, ক্ষক লবরে ক্ষনরেরে িা আমো 
জানরি পাক্ষেক্ষন। িারদে ক্ষভসাে লকান দেখাি দূিাবারসে ক্ষভসা লসকেরন লনই। 
স্বেং োষ্ট্রদিূ িারদে ক্ষভসা ইসুয করেরেন এবং সমি লেকর্ন িাে কারেই েরেরে। 
আমারদে সূত্র মরন করেন লে, এমনও িরি পারে লে, িারদে লকান লেকর্নই 
অযারেক্ষসরি োখা িেক্ষন।’ 

‘িােপে?’ মাজুেভ োমাে সারে সারেই মঞ্চ লেরক কণ্ঠক্ষট ধ্বক্ষনি িরলা। 
‘লপালযাডর্, লচরকারলাভাক্ষকো, িাংরিেী, রুমাক্ষনো সীমারন্তে লে লকান 

পরেডট ক্ষদরে িাো োক্ষেো প্ররবে কেরি পারে। সীমারন্তই োরি িারদে ফাাঁরদ 
লফলা োে, এ জরন্য আমারদে ললাকরদে এবং ক্ষমত্র রুে পুক্ষলে ও বন্ধু লদরেে 
পুক্ষলেরদে আমো সিকন করে ক্ষদরেক্ষে।’  
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‘বরল োও।’ মাজুেভ োমরিই মরঞ্চে লসই কণ্ঠ ধ্বক্ষনি িল অরনকটা 
বজ্রপারিে মরিা। 

মাজুেভ আবাে শুরু কেল, ‘সেকারেে িৎপেিাে ক্ষদরক আমো নজে 
োখক্ষে। িাো এখন ক্ষনক্ষিি, ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন োক্ষেোে। িাো িারদে লিারেন্দা 
ও পুক্ষলে বাক্ষিনীরক সবনাত্মক অনুসন্ধারনে ক্ষনরদনে ক্ষদরেরে। িারদে ধােণা, 
ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক মরকা অেবা ললক্ষননোরর্ই োখা িরেরে। িাো আেও 
ক্ষনক্ষিি িবাে পে কক্ষেং অপারেেরনও লেরি পারে।’ 

একটু লেরম একটা লঢাক ক্ষিরল আবাে শুরু কেল মাজুেভ। বলল, ‘ক্ষমিঃ 
প্লাক্ষিক্ষনরক োক্ষেোে ক্ষনরে আসাে িীব্র প্রক্ষিক্ষক্রোে সৃক্ষষ্ট িরেরে ফ্রারেে সেকােী 
মিরল। বযাপােটা প্রকাক্ষেি িরল জনিরণে চারপ সেকাে খাোপ অবস্থাে পিরব। 
সুিোং ফোসী সেকাে হুমক্ষক ক্ষদরছে, সেে িারক মুক্ষক্ত না ক্ষদরল িাো রুে 
সেকােরক জানারনা োিাও ইডটােরপাল ও জাক্ষিসংরঘে সািােয লনরব। আমো 
িারদে লবাঝাবাে লচষ্টা করেক্ষে লে, ফোসী ক্ষপ্রেরক খুবই সম্মারনে সারে লেরখক্ষে। 
আিমদ মুসারক আমারদে মুরিাে আনাে জরন্য আে লকান উপাে ক্ষেল না বরলই 
সামক্ষেকভারব িারক আমারদে পণবন্দী কেরি িরেরে। ক্ষকন্তু িাো এসব ক্ষকেুই 
শুনরি োক্ষজ নে। িাো আমারদে পরনে ক্ষদন সমে ক্ষদরেরে। এে মরধয িারক 
ক্ষেক্ষলজ কেরি িরব। আে ইরিামরধয ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষনরক ফোসী প্রধানমিীে সারে 
কো বলরি ক্ষদরি িরব।’ োমল মাজুেভ। 

‘এসবই লিামারদে বযেনিাে মাশুল। লিামো এক লোকো আিমদ 
মুসারক িারিে মুরিাে আনরি বযেন িরে ধরে এরনে এক ফোসী বুরিা 
ভদ্ররলাকরক।’ 

একটু োমল মঞ্চ লেরক েুরট আসা কণ্ঠক্ষট। পেিরণই আবাে িজনন করে 
উিল, ‘লিামো বুরিারক িাণ্ডা কে। পােরল িারক োক্ষজ কক্ষেরে িাে পক্ষেবারেে 
জরন্য িাে কাে লেরক লমরসজ নাও লে, ক্ষিক্ষন ভাল আরেন। সেেই লদরে 
ক্ষফেরবন। লদখ, লরিয লপৌাঁোে আরি এসব ক্ষনরে আমো লকান ঝারমলাে পিরি 
চাই না।’ 
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মরঞ্চে ক্ষসংিাসনক্ষট নরি উিল। লসই সারে জ্বরল উিল মরঞ্চ একটা নীল 
বাক্ষি। 

মুিূরিনই িরল লচোরে বসা সকরল েরিে মি উরি দাাঁিাল। সকরল 
সমস্বরে বরল উিল, ‘দীঘনজীবী লিান, মিামান্য আইভান।’ 

মঞ্চ লেরক লসই কণ্ঠ িম িম করে লবরজ উিল, ‘ দীঘনজীবী লিাক োক্ষেো। 
দীঘনজীবী লিান োক্ষেোে মিান সন্তানো। শুরন োখ সবাই, বযেনিা ও বযেন দু’ক্ষটই 
োক্ষেো ও োক্ষেোে মিান জনিরণে েত্রু।’ 

িাে কণ্ঠ োমাে সারে সারেই লসই স্বণন ক্ষসংিাসন িাক্ষেরে লিল মরঞ্চে 
বুরক। 

সবাই সাে লবাঁরধ এরক এরক লবক্ষেরে লিল িল লেরক। 
িল লেরক লবক্ষেরেই লেট ক্ষবোরেে লিারেন্দা প্রধান মাজুেভ অপারেেন 

ফেচুন প্ররজক্ট (OFP)-এে প্রধান ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভরক কারন কারন বলল, ‘চলুন, 
ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষনে কারে এখক্ষন লেরি িরব।’ 

ক্ষমিঃ ক্ষখেভ মাো লনরি সাে ক্ষদল। 
মাজুেরভে পারেই িাাঁটক্ষেল আরেকজন। লস মাজুেভরক লিয করে 

বলল, ‘ক্ষমিঃ মাজুেভ, আিমদ মুসারক ক্ষক আমো লবক্ষে গুরুে ক্ষদক্ষছে না?’  
প্রশ্ন কেল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। রুে লসনাবাক্ষিনীে সদয বেখািকৃি 

প্রক্ষিভাবান এক েুবক লজনারেল। চেমপন্থী আচেরণে জরন্য িারক লসনাবাক্ষিনী 
লেরক বেখাি কো িরেরে। লসনাবাক্ষিনীরি োকাকালীন সমরেই লস লেট 
ক্ষবোরেে সক্ষক্রে কমনী ক্ষেল। এখন লস লেট ক্ষবোরেে েীর্ন অপারেেন কমাডর্াে। 

প্রশ্ন শুরন িাসল মাজুেভ। বলল, ‘আমো িারক গুরুে ক্ষদক্ষছে না। এই 
গুরুে লস আদাে করে ক্ষনরেরে।’ 

‘আক্ষমও ক্ষকেু জাক্ষন িারক। এই ধেরনে গুরুেপূণন িারক মরন কোই িাে 
লমাকাক্ষবলাে আমো দুবনল িরে পিাে কােণ।’ 

‘আপনাে এই মরনাভাবরক আক্ষম অক্ষভনক্ষন্দি কেক্ষে, ক্ষকন্তু লসই সারে 
সাবধানও কেক্ষে। কাউরক ওভােএক্ষিরমট কোে মরধয িক্ষি আরে, ক্ষকন্তু কাউরক 
আডর্ােএক্ষিরমট কোে িক্ষি অরনক লবক্ষে।’ বলল মাজুেভ। 
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‘এই নীক্ষিকো অবশ্যই স্মেণরোিয, ক্ষকন্তু একজন এক্ষেোনরক আমো 
খুব লবক্ষে উপরে িুরলক্ষে। ওখান লেরক িারক নামারি িরব।’ 

‘ধন্যবাদ ক্ষনরকালাস। একজন অপারেেন কমাডর্ারেে কাে লেরক 
আমো এটাই চাই। ক্ষকন্তু আবাে বক্ষল, আিমদ মুসাে বযাপারে সাবধান।’ মাজুেভ 
বলল। 

ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন িাে দুই িজননী দুই কারন ঢুক্ষকরে বলল, ‘দুবনলিাে 
সূচক এই কোগুরলা আক্ষম শুনরি চাই না, ক্ষমিঃ মাজুেভ।’ 

মাজুেভ িাসল। বলল, ‘দুবনলিাে কো শুরন িজম কোই ক্ষকন্তু সবলিাে 
লিণ লজনারেল।’ 

‘একটা েুরদ্ধে জরন্য ো সিয, িা একজন বযক্ষক্তে লিরত্র সিয কোে 
প্ররোজন লনই ক্ষমিঃ মাজুেভ।’ 

‘ব্রারভা ক্ষমিঃ ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। এই ধেরনে লর্সপারেট লোদ্ধাই 
আমারদে প্ররোজন।’ বলল ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ। 

করেক মুিূিন ক্ষিনজনই চুপচাপ। 
নীেবিা ভাঙল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। বলল মাজুেভরক লিয করে, 

‘একটা অপ্রাসক্ষিক প্রশ্ন ক্ষজরেস কেরি পাক্ষে?’ 
‘এখন আপনাে জরন্য সব প্রশ্নই সংিি ধরে োখুন।’ মাজুেভ বলল। 
‘আমো এখন লকান লরিয কাজ কেক্ষে, লদেরপ্রমিীন ক্ষবরদরেে ক্রীিনক 

সেকারেে পিন ঘটারনা, না জারেে গুপ্তধন দখল?’ প্রশ্ন কেল ক্ষনরকালাস 
বুখাক্ষেন। 

‘এখন প্রেম ও প্রধান লিয জারেে গুপ্তধন দখল। এই দখরলে মাধযরম 
আমো োক্ষেোে ক্ষনেমিাক্ষিক োজিি চালু করে সেকারেে লের্ েিাে প্রোসরক 
নস্যাৎ কেরি চাই। এই গুপ্তধরনে অেনেক্ষক্তই আমারদেরক সািােয কেরব 
োক্ষেোে জরন্য োক্ষেোে সেকাে কারেম কেরি এবং গুপ্তধরনে নকোে জরন্য 
চাই োজকীে আংক্ষট এবং োজকীে আংক্ষটে জরন্য আিমদ মুসারক।’ 
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‘ক্ষকন্তু আক্ষম বুঝরি পােক্ষে না, আিমদ মুসারক িারি লপরলই ক্ষক োজকীে 
আংক্ষট এবং র্ারেেী আমো লপরে োব? ওগুরলা ক্ষক ক্ষিক্ষন আমারদে লদবাে জরন্য 
পরকরট করে ক্ষনরে আসরেন?’ 

‘িা িেরিা ক্ষনরে আসরেন না। ক্ষকন্তু কান টানরল মাো আসাে মি, 
আিমদ মুসা িারি এরল ক্ষজক্ষনসও িারি এরস োরব।’ বলল মাজুেভই। 

‘িা আসরি পারে। ক্ষকন্তু লসটা িরি পারে পযাক্ষেস লেরক ক্ষনরে আসাে 
বযাপাে। আমো লকন আিমদ মুসারক োক্ষেোে লটরন ক্ষনরে আসক্ষে। পযাক্ষেরস 
িারক এবং ক্ষজক্ষনসগুরলারক একসারে পাওো সিজ ক্ষেল।’ 

‘লস লচষ্টা লিা িরেরে লজনারেল।’ 
‘লকান লচষ্টারকই লের্ লচষ্টা বলা ক্ষিক নে।’ 
‘িা ক্ষিক। ক্ষকন্তু ঘটনাে সারে লুই োজপক্ষেবাে জক্ষিরে পিাে পে ফ্রাে 

আমারদে জরন্য ক্ষনোপদ ক্ষেল না। এ ক্ষদকটা আপক্ষন ক্ষনিে স্বীকাে কেরবন।’ 
লজনারেল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন লকান উত্তে ক্ষদল না। ভাবক্ষেল লস। িাে 

মুখ আরিে লচরে এখন প্রসন্ন। 
‘প্রশ্ন লের্ লিা ক্ষমিঃ ক্ষনরকালাস?’ 
বলল ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ িাক্ষসমুরখ ক্ষনরকালারসে ক্ষদরক িাক্ষকরে। 
‘ক্ষজ্ব, আপািি। এখন আসরি পাক্ষে স্যাে?’ মাজুেভ ও ক্ষখেরভে ক্ষদরক 

িাক্ষকরে িাক্ষসমুরখ বলল ক্ষনরকালাস। 
‘গুর্ নাইট লজনারেল ক্ষনরকালাস।’ প্রাে একসারেই বরল উিল মাজুেভ 

এবং ক্ষখেভ। 
মাজুেভ ও ক্ষখেভ ক্ষিরে একটা ক্ষলফরট প্ররবে কেল। 
ক্ষলফট ক্ষিরে োউডর্ ললারে োমল। 
ক্ষলফট লেরক লবক্ষেরে মাজুেভ ও ক্ষখেভ ক্ষবোল এক চেরে  এরস দাাঁিাল। 

ক্ষবোলিাে জরন্য চেে বরল মরন িে, ক্ষকন্তু আসরলই এটা একটা িলরুম। লদখরি 
ক্ষর্োকৃক্ষি। িরলে চােক্ষদক ঘুরে ঘরেে সাক্ষে। ক্ষর্োকৃক্ষি এই িলরুরমে মাঝখারন 
ক্ষলফট কি। কিক্ষটে চােক্ষদরক চােটা ক্ষলফট। চােটা ক্ষলফরটে ক্ষিনক্ষটে দেজা 



জারেে গুপ্তধন  10 

 

লেরক লবরুরলই লাল কারপনরট ক্ষিরে পা পরি। লাল কারপনরটে ক্ষিনক্ষট োিা লসাজা 
এক্ষিরে সাক্ষেবদ্ধ ঘরেে ক্ষিনক্ষট কক্ষেরর্ারে ক্ষিরে প্ররবে করেরে। 

ক্ষকন্তু মাজুেভ ও ক্ষখেভ লে ক্ষলফট লেরক বাইরে লবরুল, লসখারন লাল 
কারপনট লনই এবং লসই দেজা লেরক লসাজা এরিারল ঘেগুরলাে সাক্ষেরি লকান 
কক্ষেরর্ােও পাওো োে না। ক্ষকন্তু পাওো োে একটা বন্ধ দেজা। 

মাজুেভ ও ক্ষখেভ ক্ষলফট লেরক লবক্ষেরে চেরে  মুিূিনকারলে জরন্য 
দাাঁিাল। চােক্ষদরক একবাে িাকাল। িােপে ক্ষলফরটে দেজা লেরক নাক বোবে 
লসাজা এরিারলা। দাাঁিাল ক্ষিরে বন্ধ দেজাে সামরন।  

সংরি সংরিই দেজা খুরল লিল। 
দেজাে পরেই লোট্ট একটা কি। করিে মাঝখারন একটা লটক্ষবল। 

লটক্ষবরলে ক্ষিন ক্ষদরক েেটা লচোে। 
ঘরে ঢুরক মাজুেভ ও ক্ষখেভ লটক্ষবরলে দু’পারেে দু’ক্ষট লচোরে ক্ষিরে 

বসল। 
বসাে সারে সারেই করিে দেজা বন্ধ িরে লিল এবং লিাটা কিক্ষট দ্রুি 

ক্ষনরচ নামরি শুরু কেল। 
কিক্ষট এক জােিাে ক্ষিরে ক্ষস্থে িরলা। সারে সারেই মাজুেভ ও ক্ষখেভ 

লচোে লেরক উরি দাাঁিাল। সংরি সংরি খুরল লিল করিে দেজা। 
মাজুেভ ও ক্ষখেভ কি লেরক লবক্ষেরে লেখারন পা োখল, লসটা একটা 

প্রেি কক্ষেরর্াে। সাদা কারপনরট লমািা। 
কক্ষেরর্াে ধরে িাাঁটক্ষেল মাজুেভ ও ক্ষখেভ। 
কক্ষেরর্ােক্ষটে একদম লের্ প্রারন্ত আরেকটা প্রেি কক্ষেরর্াে। উত্তে-

দক্ষিরণ প্রসাক্ষেি। এ কক্ষেরর্ােক্ষটে পূবন ধাে লঘাঁরর্ পাাঁচক্ষট স্বিি কি। কি না বরল 
এগুরলারক ক্ষভআইক্ষপ সুযট বলাই ভাল। ক্ষবোল করিে প্ররিযকক্ষটরি েেনকি, 
ড্রইং ও র্াইক্ষনং কি েরেরে। েরেরে প্রেি বাে। 

পাাঁচক্ষট করিে দক্ষিণ ক্ষদক লেরক ক্ষিিীে করিে দেজাে সামরন ক্ষিরে 
দু’জন দাাঁিাল। 

দেজাে একদম মুখ বোবে উাঁচুরি একটা ক্ষর্ক্ষজটাল কী-লবার্ন। 
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মাজুেভ িজননী ক্ষদরে কী-রবারর্নে করেকটা পরেরডট নক কেল। 
খুরল লিল দেজা। 
সুসক্ষিি করিে একটা সুদৃশ্য লচোরে বরস প্লাক্ষিক্ষন। িাে সামরন 

লটক্ষবল। লটক্ষবরল লবে ক্ষকেু বই। একটা বই লখালা ক্ষেল প্লাক্ষিক্ষনে সামরন। 
‘লভিরে আসরি পাক্ষে ক্ষপ্রে প্লাক্ষিক্ষন?’ বলল মাজুেভ। 
দু’জরনে পারেে েরব্দ ওরদে ক্ষদরক ক্ষফরে িাক্ষকরেক্ষেল প্লাক্ষিক্ষন। 
ওরদে লদরখই মুখটা অপ্রসন্ন িরে উরিক্ষেল প্লাক্ষিক্ষনে। ক্ষকন্তু মুরখ িাক্ষস 

লটরনই বলল, ‘আসুন।’ 
প্লাক্ষিক্ষনরক ধন্যবাদ ক্ষদরে লটক্ষবরলে সামরন লদোল বোবে োখা লসাফাে 

বরস পিল মাজুেভ ও ক্ষখেভ। 
বরসই মাজুেভ বলল, ‘সম্মাক্ষনি ক্ষপ্রে, আমো দুিঃক্ষখি, অরন্যে পারপে 

লখসােি আপনারক ক্ষদরি িরছে।’ 
‘কাে পারপে কো বলরেন?’ 
‘লকন, আিমদ মুসাে পারপই লিা আপক্ষন বন্দী?’ মাজুেভই বলল। 
‘আপনারদে ক্ষপ্ররেরসে লদো দাক্ষেে লস পালন কেরি চারছে েি ক্ষবপদ 

মাোে ক্ষনরে। দাক্ষেে পালন, সিিা, ওোদা েিা ইিযাক্ষদ ক্ষক পাপ?’ 
‘লস অনাহুি ক্ষবরদেী। আমারদে বযাপারে িিরিপ িাে অন্যাে।’ 
‘লস অনাহুি নে। আপনারদে ক্রাউন ক্ষপ্ররেরসে িাো লস দাক্ষেেপ্রাপ্ত।’ 
‘মান্যবে, খৃিান িো পক্ষিরমে েত্রু একজন ব্লাক্ষর্ এক্ষেোরনে পরি 

আপনাে এই পিপাক্ষিে লিাকে। আমারদে সািােয কো আপনাে কিনবয।’ 
‘মজলুরমে পি লনো লিাে নে। লিৌেরবে। সম্পদ আত্মসারি সািােয 

কো ক্ষক তবধ?’ 
‘আমো দুিঃক্ষখি, আপনাে অসুক্ষবধা আপক্ষন বািারছেন ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষন। 

সািােয েক্ষদ না করেন, আপনাে কন্যাও িািরল আমারদে পণবন্দী িরে এখারন 
আসরব। সুন্দেী ফোসী ক্ষপ্ররেস রুেরদে িারি পিা ক্ষক িাে সম্মারনে জরন্য 
মানানসই িরব?’ 
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চমরক উরি ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষন িাকাল মাজুেরভে ক্ষদরক। ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষনে োন্ত 
মুরখ এবাে ক্ষকেু উরিরিে ক্ষচহ্ন ফরুট উরিরে। 

িাসল মাজুেভ। বলল, ‘ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষন, আপক্ষন েিটা সম্মারনে, আিমদ 
মুসাে বািদত্তা আপনাে কন্যা আমারদে কারে িিটা সম্মারনে নে।’ 

প্লাক্ষিক্ষন ক্ষনরজরক অরনকটা সামরল ক্ষনরেরে। বলল, ‘এই ভে লদক্ষখরে 
আমাে কারে আপনাো ক্ষক চারছেন?’ 

‘আমো লেভারব বলব লসভারব একটা ক্ষচক্ষি আপক্ষন ক্ষলখরবন আপনাে 
লমরেরক উরেশ্য করে। এই ক্ষবক্ষডং-এে একজন সুইপাে আপনাে টাকাে ললারভ 
ক্ষচক্ষিক্ষট অক্ষি লিাপরন ক্ষনরে লপৌাঁোরব ফোসী দূিাবারস।’ 

‘িােপে?’ 
‘িােপে আপনাে জানাে আে ক্ষকেু লনই।’ 
‘িােপরেে কো আক্ষম বলক্ষে। আমাে ক্ষচক্ষি লপরে আমাে লদো ক্ষিকানাে 

েুরট আসরব আমাে লমরে এবং আপনাো িারক পণবন্দী কেরবন।’ 
‘বরলক্ষে লিা, এই সিরোক্ষিিা কেরল আপনাে লমরেে িারে আমো িাি 

লদব না। আপনাে লমরে আমারদে েত্রু নে, েত্রু আমারদে আিমদ মুসা।’ 
প্লাক্ষিক্ষন ক্ষচন্তা কেল। ভাবল, আিমদ মুসাে জরন্য এ ধেরনে ক্ষচক্ষিরি 

লকান িক্ষি-বৃক্ষদ্ধ আরে ক্ষকনা? এ ক্ষচক্ষিে মন্দ ক্ষদক লিা পক্ষেষ্কাে, ক্ষকন্তু লকান ভাল 
ক্ষদকও আরে ক্ষকনা। অরনক ভাবনাে পে লস বলল, ‘ক্ষচক্ষি কাল ক্ষনরে আসরবন, 
ক্ষলরখ লদব।’ 

‘ধন্যবাদ ক্ষপ্রে।’ বরল মাজুেভ ও ক্ষখেভ উরি দাাঁিাল। 
লবক্ষেরে এল িাো ঘে লেরক। 
ক্ষলফট ক্ষদরে উিরি উিরি ক্ষখেভ বলল, ‘িাে লমরেরক পণবন্দী কোে 

ভে লদখারনারি কাজ িরেরে। এখন ক্ষেকাে ফাাঁরদ পিরলই িে।’ 
‘ফাাঁরদ পিরিই িরব। ফোসী দূিাবারস ক্ষচক্ষিটা লপৌাঁোে সারে সারে 

ফযারে িা চরল োরব পযাক্ষেরস লর্ানা লজারসফাইরনে কারে। আে লর্ানা 
লজারসফাইন লপরল সংরি সংরিই িা লস জানারব আিমদ মুসারক।’ 

িাসল ক্ষখেভ। িাসল মাজুেভও। 
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লক্রমক্ষলরন প্রধানমিীে কি।  
প্রধানমিী লকেনকী জুক্ষনেে এবং লকক্ষজক্ষব প্রধান মােনাল জুকভ এক 

লটক্ষবরল মুরখামুক্ষখ বরস। 
কো বলক্ষেল মােনাল জুকভ। 
‘না, আক্ষম মরন কক্ষে, ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেরনে উদ্ধাে এবং োক্ষেোে 

ক্ষনেমিাক্ষিক োজিি লঘার্ণাে কাজ আমো ক্ষেক্ষর্উল অনুসারে মারচনই কেরি 
পােরবা।’ 

‘ক্ষকন্তু ‘মরন কক্ষে’ বলরেন, ক্ষনক্ষিি নে লকন? এখারনই আমাে উরিি।’ 
বলল প্রধানমিী লকেনকী জুক্ষনেে। 

মােনাল জুকভ িাসল। বলল, ‘ঈশ্বরেে জরন্য ক্ষকেু লেরখক্ষে। ক্ষবর্েটা 
সম্ভরবে মরধয না োকরল ‘মরন কক্ষে’ বলিাম না। লকান সরন্দি লনই, ক্ষপ্ররেস 
কযাোক্ষেনরক এখন িে মরকারি, না িে লসইডট ক্ষপটাসনবারিন োখা িরেরে। আে 
আিমদ মুসাে কারে োজকীে ক্ষেং ও র্ারেেী েরেরে, লসটাও জানা লিরে। এবং 
আিমদ মুসা কযাোক্ষেরনে সন্ধারন োক্ষেো এরসরে, লসটা আমারদে পযাক্ষেস 
দূিাবাস জাক্ষনরে ক্ষদরেরে।’ 

‘আিমদ মুসা আমারদে জরন্য সমস্যা নে। কযাোক্ষেনরক আমো িারি 
লপরল, ঐ ক্ষজক্ষনসগুরলা কযাোক্ষেরনে িারি আসরব এবং িাে মাধযরম আসরব 
আমারদে িারি। সুিোং কযাোক্ষেনরক উদ্ধাে কোটাই আসল ক্ষবর্ে। লস বযাপারে 
বল।’ 

‘এজরন্য আমো লদেবযাপী জাল লপরিক্ষে। ক্ষকন্তু সিয বলরি ক্ষক, লেট 
ক্ষবোে একটা অক্ষি দি, কুেলী এবং ক্ষিংস্র সংিিন। আমারদে প্রোসন, পুক্ষলে, 
এমনক্ষক লসনাবাক্ষিনীরিও ওরদে ললাক আরে। লবে ক্ষকেুরক ক্ষচক্ষহ্নিও আমো 
করেক্ষে। িারদে অরনকরক র্াবল এরজডট ক্ষিরসরব বযবিাে কেক্ষেলাম। ক্ষকন্তু 
দুভনািয, সকরলেই অপঘারি মৃিযু িরেরে। আমো মরন কেক্ষে, লেট ক্ষবোরেে 
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কারে িাো ধো পরি োে এবং লস কােরণই িাো ক্ষনিি িে। আমো আমারদে 
ললাকরদে আেও সাবধান করেক্ষে। ক্ষকন্তু ভীর্ণ সাবধান ওো। বাে বাে ওরদে 
কাোকাক্ষে িরেও আমো ওরদে িারে িাি ক্ষদরি পােক্ষে না।’ 

‘ক্ষনিে আপনারদে পক্ষেকল্পনা পাচাে িে লকান েকরম। পযাক্ষেরস 
মারোভক্ষক আমারদে এক ইক্ষঞ্চ এরিারি লদেক্ষন। এমন মারোভক্ষক ক্ষনিে আেও 
আরে।’ 

‘আক্ষম আপনাে সারে একমি স্যাে। আমো িারদেও সন্ধান কেক্ষে। 
ক্ষকন্তু সমস্যা িরলা, লেট ক্ষবোরেে চেম জািীেিাে ললািান ক্ষবরের্ করে 
িরুণরদে খুবই আকৃষ্ট কেরে।’ 

‘জাক্ষন আক্ষম। ক্ষবকৃক্ষি লকান সমেই সুস্থিারক অক্ষিক্রম করে না। স্বীকাে 
কেরি িরব, অরোিযিাই আমারদে বি বাাঁধা। পারভরলে ক্ষেরপারটন লদখলাম, একা 
এক মানুর্ আিমদ মুসা ক্ষিনবাে ওরদে ঘাাঁক্ষটরি প্ররবে করেরে এবং গুাঁক্ষিরে 
ক্ষদরেরে লেট ক্ষবোরেে লসখানকাে েক্ষক্তরক। ক্ষচন্তা কেরি ক্ষবস্মে লারি, লেট 
ক্ষবোরেে পযাক্ষেস অপারেেরন োওো লকান লনিাই বাাঁরচক্ষন।’ 

‘আপনাে সারে আক্ষম একমি স্যাে। আিমদ মুসাে িুলনা শুধু আিমদ 
মুসাই। ক্ষকেু ক্ষদন আরি লসডরাল এক্ষেোরিও লেট ক্ষবোরেে সারে আিমদ মুসাে 
লিাই িরেরে। লস লিাইরিও আিমদ মুসা মধয এক্ষেোে লেট ক্ষবোেরক ধ্বংস 
করেক্ষেল। সবরচরে ভাল িরিা েক্ষদ িারক আমো বযবিাে কেরি পােিাম।’ 

‘আমারদে োষ্ট্রদূি পারভল লিা লস লচষ্টা করেক্ষেল, ক্ষকন্তু লস আমারদে 
কোে আরসক্ষন।’ 

‘এেপেও োক্ষেোে এরস লস ো কেরব িা আমারদে সািারেযই আসরব। 
িারক অনুসেণ কেরলও আমারদে কাজ অরনক সিজ িরে লেরি পারে। এক 
ক্ষঢরল দুই পাক্ষখ মাোে সুরোি িরি পারে। লেট ক্ষবোে ও আিমদ মুসা দু’পরিেই 
একসারে সবননাে আমারদে জরন্য লাভজনক।’ 

‘ক্ষিকই বরলরেন। ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেরনে সারে আিমদ মুসাে সািাৎ ক্ষভন্ন 
লকান পক্ষেক্ষস্থক্ষিে সৃক্ষষ্ট কেরি পারে।’ 
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‘ক্ষপ্ররেস িাক্ষিোনাে সারে আিমদ মুসাে লপ্রম আপনাে েুু্ক্ষক্তরক সমেনন 
কেরে স্যাে।’ 

‘পারভরলে ক্ষেরপাটন অনুসারে বন্দী অবস্থাে ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেরনে সারে 
আিমদ মুসাে এ পেনন্ত দু’বাে সািাৎ িরেরে। ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেরনে এ ক্ষবশ্বাস 
িওো স্বাভাক্ষবক, আিমদ মুসাই একমাত্র িারক উদ্ধারেে জরন্য আন্তক্ষেকভারব 
লচষ্টা কেরে।’ 

‘ক্ষিক স্যাে।’ 
‘সুিোং আপক্ষন ক্ষিকই বরলরেন, লেট ক্ষবোে ও আিমদ মুসারক 

একসারে আমারদে সামরন লেরক সক্ষেরে লদোে মরধযই আমারদে লাভ।’ 
‘কাজটা সিজ িরব না।’ 
‘িা লিা বরটই। িরব সুক্ষবধা িরলা, আিমদ মুসা এখারন লকান োউডর্ 

সারপাটন পারব না। মধয এক্ষেোে িুক্ষকন কক্ষমউক্ষনক্ষটে ললাক োিা িারক সািােয 
কোে লকউ লনই। এরদে সংখযা খুবই নিণয। লচাখ োখরি িরব এরদে উপে। 
আিমদ মুসাে ললারকেন ক্ষর্রটক্ট কোে জরন্যও এটা প্ররোজন।’ 

‘আপনাে পোমেন খুবই গুরুেপূণন। আমো এক্ষদরক লিয োখব।’ 
‘িরব মােনাল জুকভ, ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক উদ্ধারেে মুিূিন পেনন্ত 

আমারদেরক খুব সন্তপনরণ এরিারি িরব।’ 
‘আমো এ বযাপারে সিকন স্যাে।’ 
লজনারেল জুকরভে কো লের্ িরিই ইডটােকরম প্রধানমিীে ক্ষপএস-এে 

িলা লোনা লিল। বলল, ‘স্যাে, জরুেী একটা ফাইল এরসরে।’ 
‘পািাও।’ ক্ষনরদনে ক্ষদল প্রধানমিী লকেনকী জুক্ষনেে। 
বরল লকেনকী জুক্ষনেে িাে বাম পারেে কক্ষম্পউটাে স্ক্রীরনে ক্ষদরক 

িাকাল। িােপে ক্ষপ্রডটারেে একটা লবািারম নক কেল। 
সংরি সংরিই লবক্ষেরে এল কািরজে একটা লো েীট। 
েীটক্ষটে উপে একবাে নজে বুক্ষলরে িা এক্ষিরে ক্ষদল মােনাল জুকরভে 

ক্ষদরক। 
মােনাল জুকভও কািজক্ষটে উপে নজে লবালারি লািল। 
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‘লেট ক্ষবোে পািল িরে উরিরে আিমদ মুসারক ধোে জরন্য।’ বলল 
প্রধানমিী লকেনকী জুক্ষনেে। 

কািজ লেরক মুখ িুরল মােনাল জুকভ বলল, ‘িাই লিা লদখক্ষে। আিমদ 
মুসাে মি লদখরি বরলই ক্ষনক্ষিি না িরে একক্ষট দম্পক্ষিরক িিযা করে লফলল?’ 

‘িিযা কোে লিয অবশ্যই ক্ষেল না। ক্ষকন্তু স্বীকারোক্ষক্ত কোরি ক্ষিরে বযেন 
িওোে োরি প্রেরম িিযা করে স্ত্রীরক। িারিও স্বীকারোক্ষক্ত না কোে ললাকক্ষটে 
উপে লে ক্ষনেনািন চরল িারিই লস মাো োে।’ 

‘লবাঝা োরছে, পরেই আিমদ মুসারক পাকিাও কোে জরন্য লেট ক্ষবোে 
সবনাত্মক জাল লফরলরে। আিমদ মুসা ওরদে িারি লিরল েোসমরে লরিয লপৌাঁো 
আমারদে জরন্য লেমন কক্ষিন িরব, লিমক্ষন জারেে ধনভাণ্ডাে উদ্ধারেে চাক্ষবকাক্ষি 
লেট ক্ষবোরেে িারি চরল োরব। োে ফরল জিরিে লেষ্ঠ ধনভাণ্ডাে ক্ষচেিরে 
আমারদে িািোিা িরে লেরি পারে।’ 

‘ফ্রাে লেরক োক্ষেোমুখী সকল পরেে উপে আমারদে প্রিো লেট 
ক্ষবোরেে লচরে অরনক লবক্ষে ক্ষনক্ষিদ্র করে িুলরি িরব। আিমদ মুসারক ওরদে 
িারি পিরি লদো োরব না। ওরক বন্দী করে েেযাল ক্ষেং এবং েেযাল র্ারেেী 
েিা কেরি িরব লেট ক্ষবোরেে িাি লেরক।’ 

প্রধানমিী লকেনকী জুক্ষনেরেে কো লের্ িরিই িাে ইডটােকম আবাে 
কো বরল উিল। কো বলরে িাে ক্ষপএস, ‘স্যাে, আরেকটা ফাইল এরসরে। 
পাক্ষিরেরেন পযাক্ষেস লেরক োষ্ট্রদিূ পারভল।’ 

‘হ্াাঁ। ওে কাে লেরক একটা জরুেী লমরসজ আসাে কো। ও, লক।’ 
বরল প্রধানমিী লকেনকী জুক্ষনেে কক্ষম্পউটারেে ক্ষদরক ঘুেল। 

কক্ষম্পউটারে ফাইল কক্ষডর্েন লদরখ ক্ষনরে ফাইরলে একটা ক্ষপ্রডট লবে করে ক্ষনল।  
দ্রুি লচাখ লবালাল কািরজে েীটটাে উপে। বলল মােনাল জুকভরক 

লিয করে, ‘আিমদ মুসাে লে েক্ষব আমারদে কারে আরে এবং ক্ষভক্ষর্ও-রি লদখা 
লিরে, লসই েক্ষবরিই লস ক্ষভসা ক্ষনরেরে।’  



জারেে গুপ্তধন  17 

 

‘সাংঘাক্ষিক দুিঃসািসী ললাক লস। িাে অজানা নে লে, িাে এই েক্ষব লেট 
ক্ষবোে এবং আমারদে কারে েরেরে। নামও ক্ষক ক্ষিক লেরখরে ক্ষভসাে?’ বলল 
জুকভ। 

‘না। ‘আবদুল্লাি’ নারম ক্ষনরেরে।’ 
‘প্ররবে পে সম্পরকন ক্ষক বরলরে?’ 
‘স্থল ও ক্ষবমান দুই-ই লেরখরে।’ 
‘িাে উচ্চিা?’ 
‘পাাঁচ ক্ষফট আট ইক্ষঞ্চ।’ 
‘ওজন?’ 
‘একে পাঁক্ষচে পাউডর্।’ 
‘এসব গুরুেপূণন িেয দূিাবাস লেরক প্রকাে িরে পিরব, লসটা লিা 

অবশ্যই লস জানি।’ 
‘অবশ্যই জানাে কো।’ 
‘আিমদ মুসাে মি ললাক ক্ষক এি বি দুবনলিা ক্ষনরে োক্ষেো প্ররবে 

কেরি আসরে?’ 
‘ক্ষভসা েখন ক্ষনরেরে, িখন লিা এে ক্ষবকল্প লনই।’ 
‘িরি পারে ক্ষভসা লনোটা িাে ললাক লদখারনা।’ 
‘অেনাৎ লস ক্ষভসা বযবিাে কেরব না মরন কেরেন?’ 
‘আমাে িা-ই মরন িে। িাে েক্ষব আমারদে ও লেট ক্ষবোরেে িারি আরে 

জানাে পে লস পাসরপাটন বযবিাে কেরব বরল মরন িে না।’ 
‘েক্ষদ িাই িে, েক্ষদ লস েদ্মরবে ক্ষনরে সীমান্ত ক্রস করে, িািরল িাে 

সম্পরকন পাওো িেযগুরলা আমারদে উপকারে আসরব।’ 
বরল প্রধানমিী লকেনকী জুক্ষনেে কািরজে েীটক্ষট মােনাল জুকরভে িারি 

িুরল ক্ষদরে বলল, ‘লদখুন, এরি আেও ক্ষকেু িেয আরে। এগুরলা সবনত্র আমারদে 
ললাকরদে জাক্ষনরে ক্ষদন।’ 

‘অবশ্যই স্যাে।’ বরল কািরজে েীটক্ষট িারি ক্ষনরে বলল, ‘এখন উিরি 
পাক্ষে স্যাে?’ 
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‘এস।’ 
উরি দাাঁক্ষিরে হ্াডর্রেইক করে ক্ষবদাে জানাল মােনাল জুকভরক 

প্রধানমিী লকেনকী জুক্ষনেে। 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



জারেে গুপ্তধন  19 

 

২ 
িাক্ষল্লন ক্ষবমানবন্দে। িাক্ষল্লন এরিাক্ষনোে োজধানী। 
ক্ষফন উপসািরেে িীরে দাাঁিারনা িাক্ষল্লন একগুছে সাদা লিালারপে মি 

সুন্দে ও ক্ষিগ্ধ েিে। 
লাউরেে জানালা ক্ষদরে ক্ষফন উপসািরেে ক্ষদরক এক দৃক্ষষ্টরি লচরে োকা 

লপত্রভ বলল, ‘এই িাক্ষল্লন আবাে োক্ষেোে িরব লেখভ। োক্ষেোে কু-সন্তানো 
এরদে স্বাধীনিা লদোে নারম োক্ষেোে অিরছেদ করেরে।’ 

‘েক্ষদ আমারদে আইভান ক্ষদ লটক্ষেবল িমিাে আরস িািরলই।’ বলল 
লেখভ। 

‘িারিা বরটই। লকেনকীে উত্তেসূেী লকেনকী জুক্ষনেেরদে িণিি শুধু 
োক্ষেোরক ধ্বংস কোে জরন্যই। রুে সাম্রাজয লেরক পরনেক্ষট অংে আরিই 
ক্ষবক্ষছেন্ন িরেরে। লচচক্ষনোও লিল। িােপে আেও োরব। সুিোং...।’ 

কো লের্ না করেই লেরম লিল লপত্রভ। লিলক্ষসংক্ষক লেরক আসা একটা 
ক্ষবমান লযাডর্ কেক্ষেল িাক্ষল্লন ক্ষবমানবন্দরে। লস ক্ষদরকই লচাখ ক্ষিরেক্ষেল িাে।  

লপত্রভ এবং লেখভ দু’জরনই লেট ক্ষবোরেে লিারেন্দা অক্ষফসাে। ওো 
লমািারেন ক্ষেল িাক্ষল্লরন। মরকাে লেট ক্ষবোে লির্রকাোটনারেে ক্ষনরদনরে ওো 
দু’জরনই োরছে ক্ষমনরক। ক্ষমনক লেরক লপত্রভ োরব ব্রার্রনা এবং লেখভ োরব 
ক্ষবরেরি। দু’ক্ষটই লপালযাডর্ বর্নারে োক্ষেোে সীমান্ত েিে। েিগুরলা লেল ও 
সিক পরে আিমদ মুসা োক্ষেো প্ররবরেে ক্ষচন্তা কেরি পারে, িাে মরধয এ দু’ক্ষট 
খুবই গুরুেপূণন। মধয ইউরোপীে অঞ্চল লেরক মরকা লপৌাঁেবাে এ দু’ক্ষটই সবরচরে 
সংক্ষিপ্ত পে। লেট ক্ষবোে কিৃনপি এ দু’ক্ষট প্ররবে পরে িারদে েক্ষক্ত বৃক্ষদ্ধে 
জরন্যই িারদেরক লসখারন পািারছে।  

সমরেে ঘণ্টা দুরেক আরি িাো ক্ষবমানবন্দরে এরসরে িারদে সামক্ষেক 
বসরক অভযেননা জানারি। লেট ক্ষবোরেে েীর্ন অপারেেন চীফ ক্ষনরকালাস 
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বুখাক্ষেন আসরে লিলক্ষসংক্ষক লেরক িাক্ষল্লরন এরিাক্ষনোে লিারেন্দা চীরফে সারে 
কো বলাে জরন্য। লেট ক্ষবোে এরিাক্ষনোে লিারেন্দা ক্ষবভারিে সিরোক্ষিিা চাে 
আিমদ মুসাে উপে লচাখ োখাে জরন্য। লপত্রভ ও লেখভ বুখাক্ষেনরক স্বািি 
জানাবাে পে িাো ক্ষমনক োত্রা কেরব। 

োত্রীো ইক্ষমরেেন এক্ষেো লেরক ক্ষর্পােচাে লাউরে লবক্ষেরে আসরি শুরু 
করেরে। 

লবক্ষেরে এল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। 
লপত্রভ ও লেখভ এক্ষিরে ক্ষিরে স্যালুট ক্ষদল বুখাক্ষেনরক। বলল, 

‘ওরেলকাম লজনারেল।’ 
‘আপনারদে লপ্লরনে কি লদক্ষে?’ ক্ষজরেস কেল বুখাক্ষেন। 
‘অরনক সমে আরে। এখনও লদি ঘণ্টাে মি বাক্ষক।’ বলল লপত্রভ। 
‘চল, আমো একটু বক্ষস। কো আরে।’ বরল বুখাক্ষেন লাউরেে একটা 

লসাফাে ক্ষদরক এরিারলা। 
বুখাক্ষেন ও লেখভ আরিই ক্ষিরে বরসক্ষেল লসাফাে। লপত্রভও বসল 

বুখাক্ষেরনে পারে। বরস সামরনে ক্ষদরক চাইরিই একজন োত্রীরক লদরখ িাে উপে 
িাে লচাখটা আিাে মি আটরক লিল। মুিূিন করেক লচরেই ভূি লদখাে মি 
আাঁৎরক উিল লপত্রভ। লস লদখল, লোট্ট একক্ষট ক্ষব্রফরকস িারি আিমদ মুসা 
িারদে সামরন ক্ষদরে চরল োরছে ক্ষর্পােচাে লর্ারেে ক্ষদরক।  

ক্ষবস্মরে িা িরে োওো মুখ ক্ষনরে কখন লেন উরি দাাঁক্ষিরেক্ষেল লপত্রভ। 
বুখাক্ষেন ও লেখভ অবাক িরে লপত্ররভে ক্ষদরক িাকাল। বলল, ‘ক্ষক 

বযাপাে, লপত্রভ?’ 
ধপ করে বরস পিল লপত্রভ লসাফাে। ওরদে দু’জরনে ক্ষদরক একটু ঝুাঁরক 

পরি বলল, ‘ঐ লে আিমদ মুসা োে।’ 
বরল অিুক্ষল ক্ষনরদনে কেল একজন োত্রীে প্রক্ষি। 
লেখভ ও বুখাক্ষেন দু’জনই েক খাওো মানুরর্ে মি চমরক উরি িাকাল 

ললাকক্ষটে ক্ষদরক। িাে উপে নজে পিরিই িাো দু’জন ক্ষবস্মরে ‘ে’ িরে লিল। 
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োরক ধোে জরন্য োক্ষেোে লিাটা সীমান্ত অঞ্চল িাো চরর্ লবিারছে, লসই আিমদ 
মুসা এি কারে! 

‘ক্ষিক বরলে লপত্রভ। েক্ষবে সারে ক্ষিক ক্ষমরল োরছে। সরন্দি লনই, এ 
আিমদ মুসাই।’ চাপা উরত্তক্ষজি করণ্ঠ বলল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। 

‘ক্ষিক। চলুন ওরক পাকিাও কক্ষে।’ দ্রুি করণ্ঠ বলল লেখভ। 
‘না, এখারন নে। চল ওরক ফরলা কক্ষে। লাউে লেরক লবরোরনাে পে 

ওরক পাকিাও কেরি িরব। িাক্ষি লেক্ষর্ লিা?’ 
‘লেক্ষর্।’ 
ক্ষিনজরনই উিল। োত্রীরদে সারে ক্ষমরে আিমদ মুসাে ক্ষিন ক্ষদক ক্ষঘরে 

ওো চলরি লািল। 
লাউে লেরক লবক্ষেরে আিমদ মুসা সরব িাে িারিে ক্ষব্রফরকসটা মাক্ষটরি 

লেরখ লসাজা িরে দাাঁক্ষিরে লপেন ক্ষফেরি লিরে, অমক্ষন লপত্রভ ও লেখভ দু’পাে 
লেরক দু’জন িাে পাে লঘাঁরর্ দাাঁক্ষিরে ক্ষেভলভারেে নল পাাঁজরে লচরপ ধেল। 
লপত্রভ দ্রুি করণ্ঠ বলল, ‘সামরন এরিাও আিমদ মুসা, লকান চালাক্ষকে লচষ্টা করো 
না।’ 

আিমদ মুসা িারদে ক্ষদরক িাকারলাও না। বলরলা, ‘ক্ষনরজরদে আস্থা 
এি দুবনল লকন? দুই পাাঁজরে দুই ক্ষেভলভারেে পািাো ক্ষনরে লকান চালাক্ষক কো 
োে না।’ আিমদ মুসাে কণ্ঠ একদম স্বাভাক্ষবক এবং লিাাঁরট িাক্ষস।  

ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন পারেই দাাঁক্ষিরেক্ষেল। লস ক্ষবক্ষস্মি িরে িাকাল 
আিমদ মুসাে মুরখে ক্ষদরক। ভাবল লস, পািল নাক্ষক ললাকটা! িাে মুখ লদরখ মরন 
িরছে, ক্ষবপদটা লেন িাে নে, আমারদে। 

কো লের্ করেই আিমদ মুসা ক্ষব্রফরকসটা িুরল ক্ষনরে িাাঁটরি শুরু 
করেরে।  

িাক্ষিরি উিল ওো। 
আরি লেরকই ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট বসা ক্ষেল একজন। ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন উরি 

বসল সামরনে ক্ষসরট, ড্রাইক্ষভং ক্ষসরটে পারে। আে লপেরনে ক্ষসরট আিমদ মুসারক 
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মরধয বক্ষসরে দু’পারে বসল লপত্রভ ও লেখভ। িারদে দু’ক্ষট ক্ষেভলভাে আিমদ 
মুসাে ক্ষদরক িাক কো।  

িাক্ষিরি বরসই ড্রাইভারেে ক্ষদরক িাক্ষকরে ক্ষনরদনে ক্ষদল ক্ষনরকালাস 
বুখাক্ষেন, ‘লসাজা লসইডট ক্ষপটাসনবািন (রলক্ষননোর্) িরে মরকা।’ 

িাক্ষি িাটন ক্ষনল। 
‘লকমন লািরে আিমদ মুসা? িুক্ষম লে েদ্মরবে নাওক্ষন, এজরন্য 

ধন্যবাদ।’ লপেন ক্ষদরক মুখ ক্ষফক্ষেরে আিমদ মুসারক লিয করে বলল ক্ষনরকালাস 
বুখাক্ষেন। 

‘েদ্মরবে ক্ষনরল আপনারদে িারি বন্দী িওোে সুরোি ক্ষক করে 
লপিাম?’ খুব সিজ করণ্ঠ বলল আিমদ মুসা। 

ভ্রু কুক্ষঞ্চি িরলা ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে। মুখ ক্ষফক্ষেরে লস আিমদ মুসাে 
ক্ষদরক একবাে চাইল। িােপে বলল, ‘িাে মারন ইছো করেই আমারদে িারি ধো 
ক্ষদরেে?’ 

‘অেন িা-ই দাাঁিাে।’ বলল আিমদ মুসা। 
‘ক্ষকন্তু লকন?’ 
‘আপনারদে লকাোে খুাঁজিাম, ক্ষক করে খুাঁরজ লপিাম?’ 
‘ক্ষিক বলক্ষন। লিামাে নাভন খুব েক্ত। কো সাজাছে িুক্ষম।’ 
‘েক্ষদ িা-ই িে, েদ্মরবে না লনোে ক্ষক কােণ োকরি পারে বলুন?’ 
‘ক্ষকন্তু আমারদে সািাৎ লপরে ধো লিা পিরল। জান লিা লেট ক্ষবোে 

েত্রুরদে ক্ষক করে, ক্ষবরের্ করে লিামাে মি েত্রুরদে?’ 
‘প্রক্ষিিন্দ্বী দুই েত্রুে দু’জনই লজরি না। লজরি লে লকান একজন। 

এবাে লিামো ক্ষজরিে।’ 
‘িােপে?’ 
‘লসটা ভক্ষবষ্যিই বলরব।’ 
‘না, আমো বলব।’ 
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বরল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন িাে ক্ষেভলভােটা আিমদ মুসাে ক্ষদরক িাক 
করে বলল, ‘এখনই এ ক্ষেভলভাে কো বলরি পারে এবং লিামাে জীবন এখারনই 
সাি িরে লেরি পারে।’ 

‘না, লিামাে ক্ষেভলভাে কো বলরি পারে না। আমারক িিযা কোে 
িমিা লিামাে লনই, লিামারদে কােও লনই এই মুিূরিন। আমারক িিযা কোে 
লচরে োজকীে আংক্ষট ও োজকীে র্ারেেী লিামারদে লবক্ষে প্ররোজনীে।’ 

ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে মুখটা মুিূরিনই ম্লান িরে লিল। একটা জ্বলন্ত সিয 
িাে সামরন এরস দাাঁিাল। োজকীে আংক্ষট এবং োজকীে র্ারেেী িারদে কারে 
েিটা মূলযবান, িিটা মূলযবান এখন আিমদ মুসাে জীবন িারদে কারে। ও 
দু’ক্ষট ক্ষজক্ষনস পাওোে আরি আিমদ মুসারক িাো মেরি ক্ষদরি পারে না। বলল 
ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন, ‘এটাই িািরল এখন লিামাে েক্ষক্তে উৎস?’ 

‘হ্াাঁ, বলটা আমাে লকারটন। লখলাটা আমাে এখক্ষিোরে।’ 
‘ক্ষকন্তু িুক্ষম আমারদে বন্দী। োজকীে আংক্ষট এবং োজকীে র্ারেেী এখন 

আমারদে িারিে মুরিাে। একক্ষদরক লিামাে জীবন েিা, অন্যক্ষদরক ও দু’লটা 
ক্ষজক্ষনস আমারদে িারি িুরল লদো- এ দু’ক্ষটে মরধয িুক্ষম লিামাে জীবনটারকই 
লবরে লনরব ক্ষনিে। সুিোং বলটা আমারদে লকারটনই।’ 

িাসল আিমদ মুসা। বলল, ‘আে আক্ষম েক্ষদ একটা নে, দু’লটারকই লবরে 
লনই?’ 

‘িাে মারন িুক্ষম লবাঁরচ োরব এবং োজকীে আংক্ষট ও র্ারেেীও লদরব না?’ 
‘হ্াাঁ, িা-ই।’ 
িাসল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। বলল, ‘ক্ষকেু সাফরলযে ঘটনা লিামারক অক্ষি 

আোবাদীই শুধু নে, অিংকােীও করে িুরলরে।’ 
‘অন্যারেে ক্ষবরুরদ্ধ লিাই-এ ক্ষবজরেে ক্ষচন্তা অিংকাে নে, খুবই 

স্বাভাক্ষবক একটা মানক্ষবক ক্ষচন্তা।’ 
‘অন্যাে িুক্ষমই করেে। আমারদে ক্ষনরজরদে বযাপারে িুক্ষম নাক 

িক্ষলরেে।’ 
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‘িাস্যকে কো বলে িুক্ষম। লিামো এবং লিাটা োক্ষেো জারন, িাক্ষিোনা 
ক্ষেরলন ক্রাউন ক্ষপ্ররেস। ক্রাউন ক্ষপ্ররেস ক্ষিরসরব ক্ষিক্ষন লে দাক্ষেে আমারক 
ক্ষদরেরেন, লসটা পালরন আমারক বাাঁধা ক্ষদরে লিামো অন্যাে কেে। এবং লসটা 
লিামো করেে লকান জািীে বা জনিরণে স্বারেন নে, জঘন্য ধেরনে ললারভে 
বেবিনী িরে।’ 

িাক্ষিক্ষট অরনকিণ এরিাক্ষনোে োজধানী িাক্ষল্লন নিেী লপক্ষেরে 
এরসরে। চলরে এখন উাঁচু-ক্ষনচু ক্ষটলাে ভো প্রান্তরেে মরধয ক্ষদরে। ক্ষটলাগুরলারি 
পক্ষেকক্ষল্পি ফরলে বািান এবং মারি সবুজ ফসল। 

আিমদ মুসাে কো লের্ িরিই জ্বরল উরিক্ষেল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে 
লচাখ। উরত্তজনাে কাাঁপক্ষেল িাে লিাাঁট। আিমদ মুসাে কোে িৎিণাৎ লস জবাব 
ক্ষদল না। 

িাক্ষিে ক্ষকেুটা লপেরন একটা িনন লবরজ উিল। 
িনন শুরনই উৎকণন িরে উিল আিমদ মুসা। িাে লচারখ-মুরখ আনরন্দে 

একটা বক্ষিিঃপ্রকাে লদখা লিল। 
ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে ক্রুদ্ধ করণ্ঠ ধ্বক্ষনি িরলা, ‘লিামাে অিংকাে সীমা 

োক্ষিরে োরছে আিমদ মুসা। ক্ষিকই বরলে, লিামারক িিযা কেরি পাক্ষে না, ক্ষকন্তু 
লিামারক লযাংিা, নুরলা লিা কেরি পাক্ষে।’ 

বরল ক্ষনরকালাস িাে ক্ষেভলভাে ঘুক্ষেরে ক্ষনক্ষছেল আিমদ মুসাে ক্ষদরক। 
ক্ষিক এ সমরেই ঘনিারল ক্ষিনক্ষট িনন লভরস এল লপেন লেরক। 
সারে সারেই আিমদ মুসাে দু’ক্ষট িাি েক্ত িরে উিল। 
লপেরনে লের্ িননক্ষটে েব্দ ক্ষমক্ষলরে োবাে সারে সারেই লপেন লেরক 

একটা গুক্ষলে েব্দ িরলা এবং সামরনে টাোে বািন িরে সামরন হুমক্ষি লখরে পিল 
িাক্ষিক্ষট। 

ক্ষরিাে ক্ষটরপক্ষেল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। ক্ষকন্তু টাোরে গুক্ষল লখরে িাক্ষিে 
লপেনটা লাক্ষফরে উিরল গুক্ষল লিযভ্রষ্ট িরে িা ক্ষবদ্ধ করেক্ষেল লপত্রভরক।  

আে িাক্ষি উরে োওোে আরিই আিমদ মুসা হুমক্ষি লখরে পিা 
লেখরভে িারিে ক্ষেভলভাে ক্ষেক্ষনরে ক্ষনরেক্ষেল। 
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িাক্ষল্লন ক্ষবমানবন্দরে লাউরেে োত্রী সাক্ষেরি লর্ানা লজারসফাইন আিমদ 

মুসাে লপেরন ক্ষেল। মাঝখারন করেকজন োত্রী। 
এটা ক্ষেল আিমদ মুসােই পক্ষেকল্পনা। পযাক্ষেস লেরক লবে িবাে পে 

আিমদ মুসা ও লর্ানা পাোপাক্ষে চরলক্ষন, লিারটরলে এক করি োরকক্ষন। চলাে 
সমে আিমদ মুসা আরি লেরকরে। লর্ানা লজারসফাইন লবে লপেরন লপেরন 
চরলরে। লিারটরলও পাোপাক্ষে করি িাো ঘুক্ষমরেরে। এে িাো আিমদ মুসা 
দু’লটা ক্ষজক্ষনস লচরেরে। এক. লর্ানা লজারসফাইনরক সরন্দরিে বাইরে োখরি 
এবং দুই. লর্ানা লজারসফাইনরক ক্ষিিীে প্রক্ষিেিা লাইন ক্ষিরসরব বযবিাে কেরি। 

লর্ানা লজারসফাইন লপেন লেরক লচাখ লেরখক্ষেল আিমদ মুসাে উপে। 
িিাৎ ক্ষিনজন রুেরক আিমদ মুসাে লপেরন এরস অবস্থান ক্ষনরি এবং িারদে 
লচাখ-মুরখে ভাব লদরখ লর্ানাে মরন আেংকাে সৃক্ষষ্ট িরলা। িােপে েখন আিমদ 
মুসা ওরদে িাো লঘোও, িখন লর্ানাে বুঝরি বাক্ষক েইল না লে, ক্ষনিে ঐ 
ক্ষিনজন রুে লেট ক্ষবোে ক্ষকংবা রুে সেকারেে ললাক। 

আিমদ মুসারক ওো িাক্ষিরি লিালাে পে লর্ানা েুরটােুক্ষট কেল িাক্ষিে 
জরন্য। লেক্ষর্ লকান িাক্ষি িারিে কারে লপল না। ো ক্ষেল োত্রীো ক্ষনরে ক্ষনরেরে। 
এখন িে দু’এক ক্ষমক্ষনট ওরেইট কেরি িে, নেরিা পাক্ষকনং-এ ক্ষিরে িাক্ষি লজািাি 
কেরি িরব। ক্ষকন্তু লস সমে িাে িারি লনই। 

এ সমে আল্লািে েিমরিে মি একটা িাক্ষি এরস িাে সামরনই পাকন 
কেল। মক্ষিলা ড্রাইভাে। বেস পাঁক্ষচে-োক্ষিে। এরিানীে। 

‘োরব?’ ক্ষজরেস কেরলা লর্ানা। 
‘হ্াাঁ। লকাোে?’ 
‘বলক্ষে।’ বরল লর্ানা িাে বযািক্ষট িাক্ষিে লপেরনে ক্ষসরট িুরল ক্ষদরে 

সামরন উরি বসল। বলল, ‘ঐ লে সামরন ৩৮২০৯০ িাক্ষিটা োরছে, িারক 
অনুসেণ করুন। ঐ িাক্ষিরি আমাে স্বামী আরেন।’ 
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ড্রাইভাে লমরেক্ষট খুব সুন্দেী। বুক্ষদ্ধদীপ্ত মুখ। চঞ্চল লচাখ। িারে দাক্ষম 
লপাোক। লস একবাে লর্ানাে ক্ষদরক পক্ষেপূণন দৃক্ষষ্টরি লচরেই িাক্ষি িাটন ক্ষদল। 

ক্ষকেুদূে চলাে পে লমরেক্ষট বলল, ‘িাক্ষিটা লবে লজারে চলরে। ধেব ক্ষক 
িাক্ষিটারক?’ 

‘না। লপেরন োকুন এমনভারব োরি সরন্দি না করে লে, আমো লপেরন 
আক্ষে।’ 

আবাে লমরেক্ষট লর্ানাে ক্ষদরক িাকাল। বলল, ‘আপনাে স্বামী ক্ষক ক্ষবপরদ 
পরিরেন?’ 

‘একো বলরেন লকন? লর্ানা িাে ক্ষবক্ষস্মি দৃক্ষষ্ট লমরেক্ষটে ক্ষদরক িুরল 
বলল। 

‘মযার্াম, আপনাে লচারখ-মুরখ উরিি লদখক্ষে িাই বললাম। আবাে 
আপক্ষন িাক্ষিটারক অনুসেণ কেরবন, অেচ ধেরি চাইরেন না িাক্ষিটারক। িাোিা 
িাক্ষিটারি লেরিিু আপনাে স্বামী েরেরেন, িাই িাক্ষিটা স্বাভাক্ষবক ভারবই 
আপনাে জরন্য অরপিা কেরব, ক্ষকন্তু িা কেরে না।’ 

ম্লান িাসল লর্ানা। বলল, ‘ধন্যবাদ আপনারক। অরনক ক্ষচন্তা করেরেন 
আপক্ষন।’ 

বরল একটু োমল। িােপে বলল, ‘হ্াাঁ, ক্ষিকই বরলরেন আপক্ষন। আমাে 
স্বামী ক্ষবপদেস্থ। ক্ষিক্ষন ক্ষকর্ন্যাপর্ িরেরেন।’ 

‘আপনাে স্বামী ক্ষক োক্ষেোন?’ 
‘না।’ 
‘ওরক োক্ষেোনো ক্ষকর্ন্যাপ কেল লকন?’ 
‘লকমন করে বুঝরলন, োক্ষেোনো ক্ষকর্ন্যাপ করেরে?’ 
‘োক্ষেোন োিা ঐ ধেরনে োফ ড্রাইক্ষভং লকান এরিাক্ষনোন করে না।’ 
‘সব োক্ষেোন ক্ষক এক েকম?’ 
‘িা জাক্ষন না। ক্ষকন্তু লে োক্ষেোনরদে আমো পঞ্চাে বেে ধরে ক্ষচরনক্ষে, 

িাো সব েেিারনে বাচ্চা।’ 
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একটু োমল লমরেক্ষট। পেিরণই বলল, ‘লকন ওো আপনাে স্বামীরক 
ক্ষকর্ন্যাপ করেরে? পুক্ষলরে জাক্ষনরেরেন আপক্ষন?’ 

‘না, পুক্ষলেরক জানাইক্ষন।’ 
‘পুক্ষলরে এখক্ষন বলরি পাক্ষে লটক্ষলরফারন। বলব?’ 
‘না, এখন দেকাে লনই।’ 
লমরেক্ষট আবাে মুখ ঘুক্ষেরে লর্ানাে ক্ষদরক িাকাল। িাে লচারখ-মুরখ 

ক্ষবস্মে! বলল, ‘িািরল আপনাে পক্ষেকল্পনা ক্ষক? শুধু ক্ষক অনুসেণ?’ 
িাক্ষি িাক্ষল্লন নিেীে বাইরে লবক্ষেরে এরসরে। বািান লোক্ষভি ক্ষটলা এবং 

ফসরলে প্রান্তরেে মরধয ক্ষদরে এক্ষিরে চরলরে িাক্ষি। 
‘আপািি অনুসেণ।’ বরল একটু োমল লর্ানা। বলল, ‘আমারক 

ড্রাইক্ষভং-এ বসাে অনুক্ষমি লদরবন?’ 
লমরেক্ষট ক্ষবক্ষস্মি িরে িাকাল লর্ানাে ক্ষদরক। বলল, ‘অবশ্যই, েক্ষদ 

আপনাে লকান উপকাে িে।’ 
িাক্ষি োক্ষমরে লমরেক্ষট বলল, ‘আসুন।’ 
লমরেক্ষট এরস লর্ানাে ক্ষসরট বসল। আে লর্ানা ক্ষিরে বসল ড্রাইক্ষভং 

ক্ষসরট। 
িাক্ষি িাটন ক্ষদরি ক্ষদরি লর্ানা বলল, ‘আক্ষম লর্ানা লজারসফাইন। 

আপনারক ক্ষক বলব?’ 
‘ড্রাইভাে বলাই ক্ষক েরেষ্ট নে?’ 
‘ড্রাইভাে িরল ড্রাইভারেে এ ক্ষসট আমারক ক্ষদরিন না।’ 
‘িািরল আক্ষম ক্ষক?’ 
‘িা আক্ষম জাক্ষন না। ক্ষকন্তু ক্ষনেক ভািাে খাটা টযাক্ষে চালক আপক্ষন নন।’ 
িাসল লমরেক্ষট। বলল, ‘আক্ষম ‘লকলা এলভা’।’ 
িাক্ষিে ক্ষির্ বাক্ষিরে ক্ষদল লর্ানা। অকােরণই িনন ক্ষদল। 
বযাপােটাে ক্ষদরক মরনারোি ক্ষদরে লকলা এলভা বলল, ‘আপনাে িরননে 

ধেনটা ক্ষকন্তু খুবই সুন্দে।’ 
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লর্ানা লিাাঁরট িাক্ষস লটরন লকলা এলভাে ক্ষদরক িাকাল। বলল, ‘আক্ষম 
সামরনে িাক্ষিটারক োক্ষমরে ক্ষদরি চাই।’ 

‘ক্ষকন্তু ক্ষকভারব?’ 
লর্ানা িাে লকারটে পরকট লেরক ক্ষেভলভাে লবে কেল। 
লচারখ-মুরখ ক্ষবস্মে ফরুট উিল লকলা এলভাে। একটু সমে ক্ষনরে বলল, 

‘টাোরে গুক্ষল কেরবন?’ 
‘িাোিা উপাে ক্ষক?’ 
‘ক্ষকন্তু িােপে?’ 
‘বলা মেুক্ষকল। আো কক্ষে, আমোই ক্ষজিব। আপনাে লকান ভে লনই। 

ওো অযাকোরন আসাে আরি দেকাে িরল িাক্ষি ক্ষনরে সরে পিাে অরনক সমে 
োকরব।’ 

‘আক্ষম ভরেে কো বক্ষলক্ষন। জানরি চাক্ষছে আপনাে পক্ষেকল্পনা।’ 
‘ধন্যবাদ।’ 
বরল লর্ানা বাাঁ িাি ক্ষিোক্ষেং হুইরল লেরখ র্ান িারি ক্ষেভলভাে িাক 

কেল িাক্ষিে ক্ষদরক। 
খুব সামরনই োিাটা ‘L’ টাইপ একটা োপন বাাঁক ক্ষনরেরে। 
এমন একটা বাাঁকই সবনান্তকেরণ চাক্ষছেল লর্ানা। োরি সামরনে িাক্ষিটাে 

সামরনে টাোে িাক কো এবং সিরজ গুক্ষলও কো োে। 
গুক্ষল কেল লর্ানা। 
সেরব্দ টাোে বািন কেল দ্রুিিামী িাক্ষিটাে। আে পেিরণই িাক্ষিে 

লপেনটা েূরন্য উিল এবং উরে লিল িাক্ষিটা। িিািক্ষি লখল করেকটা। 
ইরিামরধয লর্ানাে িাক্ষি িাক্ষিটাে কাোকাক্ষে এরস পরিক্ষেল। 
িাক্ষি োমাল লর্ানা। পরকট লেরক পঞ্চাে র্লাে লবে করে লকলা 

এলভাে ক্ষদরক িাক্ষকরে বলল, ‘ধন্যবাদ লকা-অপারেেরনে জরন্য। এই টাকাটা 
োখুন। আপক্ষন এখন িাক্ষি ক্ষনরে লেরি পারেন।’ 

বরল লর্ানা ক্ষেভলভাে িারি ক্ষনরেই দ্রুি িাক্ষি লেরক নামল। 



জারেে গুপ্তধন  29 

 

লকলা এলভা টাকা িারি লনেক্ষন। টাকা ক্ষসরটে উপরে পরিক্ষেল লর্ানাে 
িাি লেরক। 

দ্রুি লকলা এলভাও িাক্ষি লেরক নামল। িাে িারিও ক্ষেভলভাে। 
িাক্ষি লেরক লবক্ষেরেই ক্ষেভলভাে িাক কেল লর্ানাে ক্ষদরক। বলল, ‘লে 

িাক্ষিে টাোে ফরুটা করে োক্ষমরে ক্ষদরেরেন, লসটা আমারদে লিারেন্দা ক্ষবভারিে 
িাক্ষি। ক্ষনিে আপনাে স্বামী আমারদে লিারেন্দা ক্ষবভারিে িারি। লকন আক্ষম 
আপনারক আমারদে ক্ষবরুরদ্ধ সািােয কেব?’ 

‘এরিাক্ষনোে লিারেন্দা ক্ষবভারি ক্ষক রুেো চাকুেী করে?’ 
‘অবশ্যই না।’ 
‘ঐ িাক্ষিটা ক্ষিনজন রুে ক্ষনরে োরছে।’ 
‘আক্ষম ক্ষবশ্বাস কক্ষে না। িাক্ষিটা আমারদে।’ 
‘েক্ষদ িাক্ষিরি ক্ষিনজন রুে োরক?’ 
‘েক্ষদ োরক এবং িাো আমারদে পরিে না িে, িািরল আমাে লকান 

তবক্ষেিা োকরব না আপনাে প্রক্ষি।’ 
এই সমে উরে োওো িাক্ষি লেরক গুক্ষলে েব্দ লভরস এল।  
লর্ানা দ্রুি বলল, ‘আসুন লদখরবন।’ বরল লর্ানা দ্রুি িাক্ষিে ক্ষদরক 

েুটল। 
লর্ানাে ক্ষদরক ক্ষেভলভাে বাক্ষিরে েুটল লকলা এলভাও। 
লর্ানা িাক্ষিে কারে েুরট ক্ষিরে উবু িরে োকা িাক্ষিে উাঁচু িরে উিা 

জানালা ক্ষদরে লভিরে িাকাল। 
িাক্ষি উরে এক পাক লখরে কাি িরে দাাঁক্ষিরে আরে। এক ক্ষদরকে 

জানালা মাক্ষটরি মুখ েুবরি পরি আরে। 
লর্ানা লদখল, আিমদ মুসা একজন রুরেে কাে লেরক ক্ষেভলভাে লকরি 

ক্ষনল। ললাকক্ষটও আিি। িারদে পারেই দু’জন রুরেে েক্তাক্ত লদি পরি আরে। 
লকলা এলভাও এরস দাাঁক্ষিরেরে লর্ানাে পারে।  
িাক্ষিে ইক্ষেন ক্ষদরে লধাাঁো উিরে। 
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ক্ষেভলভাে লকরি ক্ষনরেই আিমদ মুসা লসই ক্ষেভলভাে ক্ষদরে গুক্ষল করে 
িাক্ষিে উইডর্েীড লভরঙ ক্ষদল। 

িাক্ষিে লধাাঁোে ক্ষদরক িাক্ষকরে চমরক উিল লর্ানা। 
ইক্ষেন িাক্ষিে লপেরন। লপেরন োকাে িাক্ষিে সামরনটা েিখাক্ষন 

িক্ষিেস্থ িরেরে, লপেরন িা িেক্ষন। ক্ষকন্তু পুোরনা িাক্ষি িওোে প্রচণ্ড ঝাাঁকুক্ষনরি 
লপেরনে কভাে টপক্ষট লেমন উরি লিরে, লিমক্ষন িক্ষিেস্থ করেরল আগুন ধরে 
লিরে। ফরুেল টযাংকাে লেরক লিল িক্ষিরে এরসরে। বািরে লধাাঁো। আগুন ফরুেল 
টযাংকারে লিরল লিাটা িাক্ষিই ক্ষবরফােরণ উরি োরব। 

লর্ানা ক্ষচৎকাে করে আিমদ মুসারক লিয করে বলল, ‘লবক্ষেরে এস 
িািািাক্ষি। সমে লনই।’ 

ক্ষকন্তু আিি ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন এবং আিি এরিানীে ড্রাইভাে আটকা 
পরিক্ষেল। আিমদ মুসা গুক্ষল করে উইডর্স্ক্রীন লভরঙ লফলাে পে আটরক পিা 
ড্রাইভােরক লবে কোে লচষ্টাে িৎপে িরে উরিক্ষেল। 

লর্ানাে লপেরন দাাঁক্ষিরে লকলা এলভাও লদখক্ষেল বযাপােটা। 
লর্ানা েুরট এরসক্ষেল আিমদ মুসারক সািােয কোে জরন্য। 
আিমদ মুসা ড্রাইভােরক ভাঙা উইডর্স্ক্রীরনে পরে লর্ানাে িারি লিরল 

ক্ষদরে এরিারলা ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে ক্ষদরক। 
লর্ানা ড্রাইভােরক লবে কেরে লদরখ আিমদ মুসা ক্ষচৎকাে করে বলল, 

‘িািািাক্ষি করো, িাক্ষিরি আগুন ধরে োরছে।’ 
লকলা এলভা লপেন লেরক এরস লর্ানাে সারে ললরি লিল ড্রাইভােরক 

লটরন লবে কোে কারজ। লসও ক্ষচৎকাে করে বলল, ‘সমে লবক্ষে লনই, িািািাক্ষি 
করুন।’ 

িাক্ষিে ক্ষসট ও িাক্ষিে চযাপ্টা িরে োওো বক্ষর্ে মাঝখারন আটকা 
পরিক্ষেল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে একটা পা। 

আিমদ মুসা উবু িরে োকা জানালা গুক্ষল করে লভরঙ লফলল। 
ভািয ভাল জানালাে লক িক্ষিেস্থ িেক্ষন। আিমদ মুসা জানালা আনলক 

করে দু’পারে লাক্ষে চালারলা দেজাে। 
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দেজা আধা পক্ষেমাণ খুরল লিল। োিা লপরে লিল বুখাক্ষেরনে পা। 
মাো লফরট ক্ষিরেক্ষেল এবং বাম িািটা লভরঙ ক্ষিরেক্ষেল বুখাক্ষেরনে। িাে 

র্ান িারি ক্ষেভলভাে ধো ক্ষেল। লসটা ক্ষদরেই ক্ষিিীে গুক্ষল কেরি োক্ষছেল আিমদ 
মুসারক। ক্ষকন্তু িাে আরিই ক্ষেভলভাে লকরি ক্ষনরেক্ষেল আিমদ মুসা। 

আিমদ মুসা েখন িারক লটরন লবে কেক্ষেল, িখন ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন 
ক্ষচৎকাে করে বলক্ষেল, ‘আক্ষম লিামাে অনুেি চাইক্ষন। লবাঁরচ োকরল লিামারক 
আক্ষম োিরবা না।’ 

আিমদ মুসা ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেনরক বাইরে েুাঁরি ক্ষদরে বলল, ‘আক্ষম 
লকান মানুরর্ে করুণাে মুখারপিী নই।’ 

আিমদ মুসা বাইরে লবক্ষেরে আসাে সরি সরিই প্রচণ্ড ক্ষবরফােরণ সমে 
িাক্ষিক্ষট একটা অক্ষিক্ষপরণ্ডে রূপ ক্ষনল। 

অল্প দূরে দাাঁক্ষিরে আিমদ মুসা লসই কুণ্ডলী পাকারনা আগুরনে ক্ষদরকই 
িাক্ষকরেক্ষেল। 

লর্ানা এবং লকলা এলভা এরস আিমদ মুসাে পারে দাাঁিারলা। 
‘দু’জন মানুরর্ে জীবন েিাে জরন্য আপনারক ধন্যবাদ। ক্ষকন্তু লে দু’জন 

মানুর্ আগুরন োই িরে লিল, িারদে িিযা আপক্ষনই করেরেন।’ আিমদ মুসারক 
লিয করে লকলা এলভা বলল। 

আিমদ মুসা লকলা এলভাে ক্ষদরক িাকাল। িাসল। বলল, ‘ওরেলকাম। 
দু’জরনে একজরনে িিযা লসমসাইরর্ে বযাপাে। ক্ষিিীেজরনে গুক্ষল লেরক বাাঁচাে 
জরন্যই িারক আক্ষম গুক্ষল করেক্ষে।’ 

কো লের্ করেই আিমদ মুসা আবাে লকলা এলভারক লিয করে বলল, 
‘আিি দু’জরনে বযবস্থা কেরি িে। আপক্ষন ক্ষনিে সািােয কেরবন।’ 

‘ওো আপনারক ক্ষকর্ন্যাপ করেক্ষেল। আপনাে িািা ক্ষকরসে? না 
ক্ষকর্ন্যারপে কাক্ষিনীটা সাজারনা?’ বলল লকলা এলভা। 

‘আপক্ষন ক্ষক লকান লিারেন্দা কমনী?’ 
‘আপক্ষনও লকান লিারেন্দাে লকউ?’ 
‘লকন?’ 
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‘না িরল এটা ধেরলন ক্ষক করে?’ 
‘না, লিারেন্দা নই। ক্ষনজ স্বারেন কােও পরি আক্ষম কাজ কেক্ষে না।’ 
‘িািরল এসব িণ্ডরিারল লকন? না ক্ষনরজই লকান পি?’ 
‘না। মানুর্ ক্ষিরসরব মানুরর্ে জরন্য কাজ কেক্ষে।’ 
কো লের্ করেই আিমদ মুসা বলল, ‘আিি দু’জরনে কো আক্ষম 

বরলক্ষেলাম।’ 
‘ক্ষকন্তু েত্রুে অবস্থা ক্ষনরে আপক্ষন মাো ঘামারছেন লকন?’ 
‘েুদ্ধ লেরর্ আিি তসন্যো আে েত্রু োরক না, িাো মানুর্ িরে োে।’ 
িৃিীেবাে অবাক িরলা লকলা এলভা। প্রেম অবাক িরেক্ষেল লর্ানাে 

ক্ষকেু কোে। িাক্ষিরি আটকা পিা েত্রুরক উদ্ধারেে আকুলিা লদরখ লস ক্ষিিীেবাে 
অবাক িরেক্ষেল। 

‘লিাই লিা লের্ িেক্ষন। লদখুন ওে লচারখ আগুন জ্বলরে। ক্ষেভলভাে 
কারে োকরল এখুক্ষন গুক্ষল কেরিা। ক্ষকংবা কারে লপরল আপনারক ক্ষচক্ষবরে খারব।’ 
ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে ক্ষদরক ইংক্ষিি করে বলল লকলা এলভা। 

‘িবু লিা েত্রু ক্ষনেস্ত্র, অসিাে।’ 
‘এমন মানবিাবাদী লকউ খুরনাখুক্ষনে মি ঘটনাে লেরি পারে ক্ষক করে?’ 
‘মানবিারক েিাে জরন্যই মানুর্ নারমে অমানুর্রদে অরনক সমে 

সক্ষেরে লদোে প্ররোজন।’ 
‘আপক্ষন আদেনবাদীরদে মি কো বলরেন। োক, ঐ লদখুন, পুক্ষলে ও 

অযােুরলে আসরে।’ 
‘আপক্ষন জাক্ষনরেক্ষেরলন বুক্ষঝ?’ 
‘ক্ষিক ধরেরেন। িরব পুক্ষলে আপনারদে লেফিাে কেরব না।’ 
‘লকন কেরব না?’ 
‘আক্ষম একটা অযাকক্ষসরর্রডটে কো জাক্ষনরেক্ষে।’ 
অযােুরলে এল। িাে সারে পুক্ষলরেে একটা িাক্ষি। ড্রাইভােসি 

অযােুরলে কমনী ক্ষিনজন এবং পুক্ষলে ক্ষিনজন। 
পুক্ষলে ক্ষিনজন লনরম স্যালুট কেল লকলা এলভারক। 
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আিমদ মুসা বুঝল, লমরেক্ষট ক্ষনিে পুক্ষলে বা লিারেন্দা অক্ষফসাে। 
অযােুরলে কমনীো প্রেরম ড্রাইভােরক অযােুরলরে িুরল ক্ষনরকালাস 

বুখাক্ষেরনে ক্ষদরক এরিারলা। 
আিমদ মুসা, লকলা এলভা এবং লর্ানা কারেই পাোপাক্ষে দাাঁক্ষিরেক্ষেল। 
অযােুরলে কমনীো বুখাক্ষেনরক অযােুরলরে লনবাে প্রস্তুক্ষি ক্ষনক্ষছেল। 

ইরিামরধয পুক্ষলে অক্ষফসাে বুখাক্ষেরনে মচরক োওো পা লদরখ িােপে মাোে 
আঘাি পেীিা কোে জরন্য িাে ক্ষদরক ঝুাঁরক পরিক্ষেল। 

িিাৎ বুখাক্ষেন পুক্ষলে অক্ষফসারেে লকামরে ঝুলন্ত খাপ লেরক ক্ষেভলভাে 
িুরল ক্ষনরেই গুক্ষল কেল আিমদ মুসারক। 

লসৌভািযই বলরি িরব আিমদ মুসাে। লস বুখাক্ষেরনে ক্ষদরক িাক্ষকরে 
পুক্ষলে অক্ষফসারেে কাজ লদখক্ষেল। বুখাক্ষেনরক ক্ষেভলভাে লকরি ক্ষনরি লদরখই 
ক্ষনরজরক মাক্ষটে উপে েুাঁরি ক্ষদরেক্ষেল আিমদ মুসা এবং মাক্ষটরি পরিই গুক্ষল 
করেক্ষেল বুখাক্ষেরনে িারি। 

আিমদ মুসা ক্ষনরজরক সোরি না পােরল বুখাক্ষেরনে গুক্ষল িাে উরুরদে 
ক্ষবদ্ধ কেরিা। েোসমরে সরে পিাে লিযভ্রষ্ট িরলা বুখাক্ষেরনে গুক্ষল। উরো 
বুখাক্ষেরনে ক্ষেভলভাে ধো র্ান িাি আিমদ মুসাে গুক্ষলরি ক্ষবধ্বি িরলা। 

ক্ষবধ্বি িারিে ক্ষদরক ক্ষকন্তু লকান লখোল লনই বুখাক্ষেরনে। লস সমারন 
ক্ষচৎকাে কেরি শুরু করেরে, ‘লিামো সবাই এ ক্ষক্রক্ষমন্যালরক পাকিাও করো। 
এ িরলা লসই কুখযাি আিমদ মুসা। এই মাত্র আমাে দু’জন সােীরক লস িিযা 
করেরে। এে পবনিপ্রমাণ অপোরধে সারে সারে লস আমারদে েুবোণী 
োজকুমােী িাক্ষিোনাে িিযাকােীও। এরক ধরে ক্ষদরল আমো লেট ক্ষবোরেে পি 
লেরক লি র্লাে পুেকাে লদব’, ইিযাক্ষদ। 

িাে কো শুরন পুক্ষলে অক্ষফসাে, ক্ষিনজন পুক্ষলে, দু’জন অযােুরলে কমনী 
এবং লকলা এলভা সকরলই চমরক উরিক্ষেল। মুিূরিনে জরন্য িারদে মরধয একটা 
ক্ষবমূঢ় ভাবও সৃক্ষষ্ট িরেক্ষেল। 
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িারদে ক্ষবমূঢ় ভাব লকরট লেরিই দ্রুি পুক্ষলে অক্ষফসােক্ষট িাে 
ক্ষেভলভােক্ষট কুক্ষিরে ক্ষনল। িা লদরখ অন্য দু’জন পুক্ষলেও িারদে ক্ষেভলভারেে 
ক্ষদরক িাি বািাল। 

আিমদ মুসা উরি দাাঁক্ষিরেরে ক্ষেভলভাে িারি। 
চট করে লস দু’ধাপ সরে লকলা এলভাে লপেরন এরস িাে মাো বোবে 

ক্ষেভলভাে িাক কেরলা। পুক্ষলে অক্ষফসােরক লিয করে বলল, ‘ক্ষেভলভাে লফরল 
ক্ষদন এবং অন্য দু’জন পুক্ষলেরকও লফরল ক্ষদরি বলুন।’ 

ক্ষিনজন পুক্ষলে িারদে িাি লেরক ক্ষেভলভাে লফরল ক্ষদল। 
লর্ানা এক্ষিরে ক্ষিরে ক্ষেভলভােগুরলা িুরল ক্ষনল। ক্ষফরে আসক্ষেল লর্ানা। 
আিমদ মুসা বলল, ‘পুক্ষলে অক্ষফসােক্ষটে কারে ওেযােরলস লসট আরে 

লর্ানা।’ 
বরলই পুক্ষলে অক্ষফসােক্ষটরক উরেশ্য করে বলল, ‘লফরল ক্ষদন 

ওেযােরলস লসটক্ষট।’ 
পুক্ষলে অক্ষফসােক্ষট একবাে লকলা এলভাে ক্ষদরক িাকাল। িােপে 

পরকট লেরক লবে করে েুাঁরি ক্ষদল ওেযােরলস লসটক্ষট। 
লর্ানা ওেযােরলস লসটক্ষট কুক্ষিরে ক্ষফরে এল আিমদ মুসাে কারে।  
‘ধন্যবাদ।’ লর্ানারক লিয করে বলল আিমদ মুসা। িােপে বলল 

লকলা এলভারক, ‘চলুন মযার্াম আপনাে িাক্ষিরি।’ 
লকলা এলভা একবাে মুখ ঘুক্ষেরে আিমদ মুসাে ক্ষদরক িাকাল। এবং 

িাাঁটরি শুরু কেল িাক্ষিে ক্ষদরক। 
লকলা এলভা এবং লর্ানারক লপেরনে ক্ষসরট বসাল। আিমদ মুসা ড্রাইক্ষভং 

ক্ষসরট উরি বসাে আরি গুক্ষল করে অযােুরলে ও পুক্ষলরেে িাক্ষিে একক্ষট করে 
টাোে নষ্ট করে ক্ষদল। 

লকলা এলভা লসক্ষদরক িাক্ষকরে বলল, ‘আিিরদে িাসপািারল লনবাে 
পে বন্ধ করে ক্ষদরলন?’ 

‘না, লদক্ষে কোলাম মাত্র। বািক্ষি টাোে লাক্ষিরে অল্পিণ পরেই োত্রা 
কেরি পােরব।’ 
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‘লকন লদক্ষে কোরলন?’ 
‘আক্ষম চাই না িাো ক্ষপেু ক্ষনক।’ 
‘বুরঝক্ষে।’ লকলা এলভাে লচারখ সপ্রেংস দৃক্ষষ্ট। 
আিমদ মুসা িাক্ষি িাটন লদবাে আরি পরকট লেরক একটা ক্ষেভলভাে 

লবে করে লপেন ক্ষদরক িাক্ষকরে েুাঁরি ক্ষদল লকলা এলভাে লকারল। বলল, ‘আপনাে 
ক্ষেভলভাে।’ 

ক্ষেভলভারেে ক্ষদরক একবাে িাক্ষকরে লকলা এলভা ক্ষনরজে পরকরট িাি 
ক্ষদল। ক্ষেভলভাে লপল না। ক্ষবস্মে ফরুট উিল িাে লচারখ-মুরখ। বলল, ‘আমাে 
পরকট লেরক ক্ষেভলভাে ক্ষকভারব আপনাে কারে লিল?’ 

‘েখন আক্ষম আপনাে লপেন লেরক ক্ষেভলভাে িাক কক্ষে আপনাে মাোে, 
িখনই আপনাে পরকট লেরক ক্ষেভলভাে িুরল লনই। আপক্ষন লখোল করেনক্ষন, 
মরনারোি অন্যক্ষদরক োকাে কােরণ।’ 

‘লনোে পে ক্ষেভলভাে আবাে লফেি ক্ষদরছেন লকন?’ 
‘অন্যরদে লনো িরেরে, িাই আপনােও লনো িরেক্ষেল। অন্যো এখারন 

লনই, িাই আপনােটা লফেি লদো িরলা।’ 
‘িাে মারন আমারক আপনারদে লকান ভে লনই! লকন?’ 
‘ভে লনই িা নে, িরব ক্ষবরদরে েখন এরসক্ষে, িখন লকাোও না লকাোও 

একটা আস্থাে স্থান আমো অবশ্যই খুাঁরজ লপরি চাইব।’ 
‘ক্ষেভলভাে উাঁক্ষচরে ক্ষক এ আস্থা লকউ অজনন কেরি পারে?’ 
‘লস জরন্যই লিা আপনাে ক্ষেভলভাে লফেি ক্ষদলাম।’ ঈর্ৎ লিরস বলল 

আিমদ মুসা। 
‘আমাে ধােণাে লচরেও আপক্ষন বুক্ষদ্ধমান। ক্ষকন্তু আমাে ললাকরদে লিনস্থা 

করে, আমারক ক্ষেভলভারেে মরুখ ধরে এরন আপক্ষন লকান সািারেযে আো কেরি 
পারেন না। ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন বলরলই ক্ষক আমো আপনারক লেফিাে কেিাম 
মরন করেন?’ 

আিমদ মুসা িাসল। বলল, ‘আপনাো আমাে লকান িক্ষি কেরবন বরল 
আক্ষম ক্ষেভলভাে, ওেযােরলস লসট লকরি ক্ষনরে ও িাক্ষিে টাোে নষ্ট করে এবং 
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আপনারক ধরে এরন আপনারদে কষ্ট ক্ষদরি চাইক্ষন। আসরল আপনারদেরক একটা 
ক্ষবপদ লেরক আক্ষম বাাঁক্ষচরেক্ষে।’ 

‘লকমন?’ লকলা এলভাে লচারখ-মুরখ ক্ষবস্মে। 
‘আক্ষম েক্ষদ ক্ষকেু না কেিাম, িািরল আমারদেরক লেফিাে কেরি িরিা 

আপনারদে।’ 
‘লকন?’ 
‘লেফিাে না কেরল আমারদে লেরি লদোে দারে আপনাো অক্ষভেকু্ত 

িরিন। লেট ক্ষবোে, এমনক্ষক রুে সেকারেে পি লেরক প্রবল চাপ আসরিা 
আপনারদে উপে। সুিোং, আক্ষম ো করেক্ষে, িারি আপনাোও লবাঁরচরেন, 
আমোও লবাঁরচক্ষে।’ 

‘বুঝরি পােক্ষে ক্ষমিঃ আিমদ মুসা, লকন আপক্ষন অরজে। ক্ষকন্তু আপনাো 
লবাঁরচ লিরেন মরন কেরবন না। আপক্ষন পুক্ষলে অক্ষফসারেে ওোক্ষকটক্ষক ক্ষনরে 
এরসরেন। ক্ষকন্তু আসল ওেযােরলস িাে পরকরটই েরে লিরে।’ 

‘ধন্যবাদ এই মূলযবান ইনফেরমেরনে জরন্য। আপক্ষন আমারদে পারে 
োকা পেনন্ত আমারদে লকান ক্ষচন্তা লনই।’ বলল আিমদ মুসা িাক্ষিে িীর্ বাক্ষিরে 
ক্ষদরি ক্ষদরি। 

‘আক্ষম ক্ষক আপনারদেরক সািারেযে প্রক্ষিশ্রুক্ষি ক্ষদরেক্ষে?’ বলল লকলা 
এলভা অরনকটা েক্ত করণ্ঠ। 

‘প্রক্ষিশ্রুক্ষি লদনক্ষন। ক্ষকন্তু আমো আপনাে সািােয পাব।’ 
আিমদ মুসা িাে িাক্ষিে িীর্ বািারনাে সারে সারে িাক্ষিক্ষট এরকবারে 

অযাবাউট টানন করে পুব ক্ষদরক োওো শুরু কেল। 
‘ক্ষক বযাপাে, লকাোে োরছেন?’ 
‘পূবন ক্ষদরক।’ 
‘লসরিা লদখরিই পাক্ষছে। ক্ষকন্তু লকাোে োরছেন?’ 
‘আপািি িােিু, িােপে কালাক্ষন্ত।’ 
‘িােপে ললরকে পরে োক্ষেোে প্ররবে?’ বলল লকলা এলভা। 
‘ক্ষিক বরলরেন।’ 
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লচারখ-মুরখ ক্ষবস্মে ফুরট উরিরে লকলা এলভাে। আিমদ মুসাে িমিা 
সম্পরকন লস অবক্ষিি। ক্ষকন্তু একক্ষট ক্ষভনরদরেে মানক্ষচত্র সম্পরকন িাে এি স্বছে 
ধােণা এবং এমন দ্রুি এমন একক্ষট রুরটে ক্ষসদ্ধান্ত লস ক্ষনরি পারে! অরনক 
এরিানীে নািক্ষেকই জারন না লে, োক্ষেোে অনবধ প্ররবরেে এটাই সবরচরে 
ক্ষনোপদ পে। ললক ‘পাইপাস’ অরনকটাই ক্ষনজনন। পক্ষিম িীরেে উত্তোংরেে 
একটা অংে োিা ললক পাইপারসে লিাটা িীেই সাধােণ বযবিারেে অরোিয। 
রুে পূবন িীরে লকান নিে-নিেী লিা দূরে োক, োিাঘাটও িরি উিরি পারেক্ষন। 

‘সক্ষিযই আক্ষম চমৎকৃি। োক্ষেোে অনবধ প্ররবরেে সবরচরে উত্তম পে 
লবরে ক্ষনরেরেন। ললক ‘পাইপারস’ লজরলরদে লনৌকা ভািা করে আপক্ষন একদম 
ক্ষনক্ষবনবারদ োক্ষেোে ললক পুেকরভ প্ররবে কেরি পারেন। িােপে ললক 
পুেকরভে িীরে উরি বা পুেকভ নিেী িরে োক্ষেোে লেো ইছো লেরি পারেন।’ 

একটু োমল লকলা এলভা। িােপে বলল, ‘আমাে প্রশ্ন দু’ক্ষট, এক, এই 
লিাপন পরেে কো আপক্ষন জানরলন ক্ষক করে? দুই, আপনাে মি আদেনবাদী 
ললাক অনবধ প্ররবরেে মি দুবনল ক্ষভক্ষত্ত ক্ষনরে োক্ষেোে োরছেন লকন?’ 

আিমদ মুসা িাসল। ক্ষিোক্ষেং-এ দু’ক্ষট িাি এবং লচাখ সামরন প্রসাক্ষেি 
লেরখই ধীরে ধীরে বলল, ‘সাইরবক্ষেোে রুে বন্দী ক্ষেক্ষবে লেরক পলািক 
এরিানীে ললখক এমারি এলভাে ললখা ‘ক্ষদ লং নাইট’-এে ইংরেক্ষজ অনুবাদ 
পরিক্ষে। িারি এই পরেে ক্ষবিাক্ষেি ক্ষববেণ েরেরে। এই পরেই এমারি 
লসাক্ষভরেি ইউক্ষনেন লেরক পাক্ষলরেক্ষেরলন।’ 

লকলা এলভাে লচারখ আনরন্দে ফূেণ। বলল, ‘আপক্ষন এমারি এলভাে 
বই পরিরেন! ভারলা ললরিরে আপনাে?’ 

‘সব মানুরর্েই ভারলা লািাে কো। ক্ষচেন্তন এক কাক্ষিনী।’ 
‘বইক্ষটে লকান ক্ষদক আপনাে ভারলা ললরিরে?’ 
‘এরিানীে জনসংখযাে এক-দেমাংে মানুর্ সাইরবক্ষেোে লসাক্ষভরেি 

বন্দী ক্ষেক্ষবরে ক্ষকভারব িাক্ষেরে লিল, িাে এক মমনন্তুদ ক্ষচত্র েন্থক্ষট। সবরচরে ভারলা 
ললরিরে একজন পোধীন লদেরপ্রক্ষমরকে অন্তজ্বনালাে ক্ষদকক্ষট।’ 
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‘ধন্যবাদ আপনারক। িুদ্র এক জাক্ষিে সাক্ষিিয আপক্ষন এইভারব 
পরিরেন?’ 

‘সংখযাে কােরণ লকান জাক্ষি িুদ্র িে না। ৃতদরেে কােরণ িুদ্র 
জনসংখযাে জাক্ষিও ক্ষবরশ্ব বি আসন লপরি পারে।’ 

‘সব জাক্ষিে লিরত্রই ক্ষক আপনাে এই কো প্ররোজয?’ 
‘ৃতদেবৃু্ক্ষত্ত একটা মানক্ষবক ধমন, েক্ষদ িা প্রবৃক্ষত্তে অমানক্ষবক লকান চাক্ষিদা 

িাো কলুক্ষর্ি না িে। এই মানবধমন স্রষ্টাে লদো একটা ক্ষনোমাি। এে লকান লদে-
কাল-পাত্র লনই।’ 

‘আপক্ষন লদখক্ষে পেম মানবিাবাদী, উদাে। ক্ষকন্তু শুরনক্ষে লে, চেম 
সাম্প্রদাক্ষেক আপক্ষন?’ 

‘িাো ক্ষিকই বরলরে, স্রষ্টা েিটুকু সাম্প্রদাক্ষেক, আক্ষম িিটা সাম্প্রদাক্ষেক 
অবশ্যই।’ 

িাসল লকলা এলভা। বলল, ‘কোটা মজাে, ক্ষকন্তু বুঝলাম না।’ 
‘স্রষ্টা িাে প্ররিযকক্ষট সৃক্ষষ্টরক একটা সুক্ষনক্ষদনষ্ট ক্ষনেরমে মরধয লেরখরেন। 

কােও পরি এই ক্ষনেরমে অন্যো কোে সুরোি লনই। লকান উপাে লনই 
অসাম্প্রদাক্ষেক বা ‘আনলফলু’ িবাে। সুিোং স্রষ্টা অসাম্প্রদাক্ষেক নন, আক্ষমও 
নই।’ 

‘ক্ষকন্তু ক্ষমিঃ আিমদ মুসা, স্রষ্টাে লসই আইন বা প্রকৃক্ষিিি লদিিাক্ষিক ও 
বস্তুিি চক্ষেত্র ক্ষনরে সাম্প্রদাক্ষেকিাে অক্ষভরোি লকাোও লনই। অক্ষভরোি এরসরে 
মানুরর্ে স্বাধীন জীবন পক্ষেচালনাে উপে ক্ষনেিণ আরোপ ক্ষনরে।’ 

‘আছো বলুন লিা, ক্ষনেিণ প্ররোজন িে লকাোে?’ 
‘লেখারন আইন ভংরিে সম্ভাবনা োরক, িক্ষিে সম্ভাবনা োরক, লকান 

ধেরনে সংকরটে সম্ভাবনা োরক, ইিযাক্ষদ।’ 
‘িািরল মানুরর্ে জীবন পক্ষেচালনাে এসব ক্ষকেুই আরে ক্ষকনা?’ 
‘আরে, অবশ্যই। এ জরন্যই লিা োষ্ট্র, আইন, সংক্ষবধান- এসব ক্ষকেু।’ 
‘োষ্ট্র, আইন ও সংক্ষবধারনে ক্ষনেিণ স্থান, কাল ও পারত্রে পক্ষেবিনরনে 

সারে সারে পক্ষেবিননেীল। এ ক্ষনেিণ সংকীণন িণ্ডীে ও সীমাবদ্ধ বুক্ষদ্ধে বরলই এই 
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পক্ষেবিনন ঘরট। অেচ মানুরর্ে জীবন একটা অবযািি ক্ষবর্ে। এে জরন্য একটা 
কারলাত্তীণন ক্ষনেিণ বযবস্থাে প্ররোজন আরে ক্ষকনা?’ 

‘সক্ষিযই ক্ষক প্ররোজন আরে?’ 
‘জীরবে ক্ষবরের্ করে মানুরর্েও বস্তুিি ক্ষদক ক্ষনেরমে অধীন বরল, িাে 

জীবন পক্ষেচালনা একটা স্থােী ক্ষনেরমে অধীন িরব না লকন?’ 
‘মানুরর্ে লদিিি ক্ষদরকে মি িাে জীবন পক্ষেচালনারক িািরল একটা 

অলংঘনীে বা স্থােী ক্ষনেরমে অধীন করে লদো িেক্ষন লকন?’ 
‘মানুর্রক ক্ষবরবক-বুক্ষদ্ধ লদো িরেরে বরলই এবং িারক ভারলা-মন্দ 

পােনকয কোে ক্ষবচােবুক্ষদ্ধ লদো িরেরে বরলই।’ 
‘েক্ষদ িা-ই িে, িািরল মানুরর্ে জীবন পক্ষেচালনাে ক্ষনেিণ িাে ক্ষবরবক 

ও ক্ষবচােবুক্ষদ্ধে উপে লেরি লদোই লিা উক্ষচি। লখাদােী ক্ষনেিরণে আবাে বযবস্থা 
লকন?’ 

‘মানুর্ অিীি ও বিনমান সম্পরকন খুব অল্পই জারন এবং ভক্ষবষ্যি 
সম্পরকন ক্ষকেুই জারন না। মানুরর্ে এই সীক্ষমি োন ক্ষনভনে ক্ষবচােবুক্ষদ্ধে পরি 
ক্ষনরজরদে জীবনরক বযক্ষক্তিি ও সামক্ষষ্টকভারব কলযাণ ও মুক্ষক্তে পরে পক্ষেচালনা 
কো সম্ভব নে। সমুরদে ক্ষদক ক্ষনণনরেে জরন্য লেমন আকারেে িাো, কম্পাস ও 
বাক্ষিঘরেে প্ররোজন, স্থলপরে লেমন মযাপ ও লোর্ সাইরনে প্ররোজন িে, লিমক্ষন 
মানুরর্ে আদেন, সৃক্ষষ্ট ও লিযিি জীবন পক্ষেচালনাে জরন্য ক্ষদক-ক্ষনরদনক্ষেকাে 
প্ররোজন আরে, োে অভারব মানুর্ লিযচুযি িরে অোক্ষন্ত-অক্ষবচাে, জুলুম-
অিযাচারেে ধ্বংসকেী পাাঁরক ক্ষনমক্ষিি িরে লেরি পারে। এই ক্ষদক-ক্ষনরদনক্ষেকােই 
নাম লখাদােী জীবন ক্ষবধান।’ 

‘ক্ষমিঃ আিমদ মুসা, জানিাম আপক্ষন ক্ষবপ্লবী, ক্ষকন্তু এখন লদখক্ষে আপক্ষন 
দােনক্ষনক বা ক্ষমেনােীও।’ 

একো বরল একটা দম ক্ষনরেই বলল লকলা এলভা, ‘লখাদােী জীবন 
ক্ষবধান োরক বলরেন, িারদে মরধযই ক্ষক ঝিিা কম! এে ক্ষক কেরবন?’ 

‘মানুরর্ে ক্ষবচােবুক্ষদ্ধ েক্ষদ স্বাধীনভারব কাজ করে, িািরল এ ঝিিা 
বাাঁধরি পারে না।’ 
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‘লকমন করে?’ 
‘লখাদােী জীবন-পদ্ধক্ষি িওোে দাক্ষবদাে ধমনগুরলাে মরধয ক্ষবচােবুক্ষদ্ধে 

োে অনুসারে একমাত্র ইসলাম োিা অন্য লকানটাই আজরকে মানুরর্ে জীবন 
পদ্ধক্ষি িওোে উপেুক্ত নে।’ 

‘এটা লিা আপনাে কো।’ 
‘আমাে নে, ক্ষবচােবুক্ষদ্ধে োরেে কো। ক্ষক বল মাক্ষেো লজারসফাইন?’ 

সমেনরনে জরন্য আিমদ মুসা চাইল লর্ানাে ক্ষদরক। 
‘স্ত্রী লিা স্বামীরক সমেনন কেরবই।’ লিরস বলল লকলা এলভা। 
‘ও শুধু স্ত্রী নে। ও একজন সরচিন ইউরোপীে।’ বলল আিমদ মুসা। 
মুখ খুলল লর্ানা। বলল, ‘আমাে ক্ষনরজে কো বলব না, আজরকে 

পািারিযে লেষ্ঠ বুক্ষদ্ধজীবীো ধমনক্ষনেরপি আদরেনে ক্ষনোপত্তা ও ক্ষবজে সম্পনরক 
বলরি ক্ষিরে উরল্লখ কেরেন, আধুক্ষনক েুি-ক্ষজোসাে জবাব লদো ও আধুক্ষনক 
মানুরর্ে প্ররোজন পূেণ কোে িমিা ইসলাম োিা অন্য লকান ধরমনে লনই।’ 

‘লেরিিু এ ক্ষবর্রেে উপে আমাে পিারোনা লনই, িাই আক্ষম ক্ষকেু বলব 
না। িরব আক্ষম একটা ক্ষবর্রে খুক্ষে, আিমদ মুসা ললক্ষনন, মাও লসিুং, লিা ক্ষচ ক্ষমন, 
লচ গুরেভাো, কযাররা প্রমুখ ক্ষবপ্লবীে লচরে সম্পূণন ক্ষভন্ন মানুর্। ক্ষেক্ষন ভরেে বদরল 
আোে উরদ্রক করেন, ক্ষেক্ষন েিস্যমে পূজয বযক্ষক্তে িবাে বদরল বন্ধু িরি 
পারেন।’ 

কো লের্ করেই লকলা এলভা সামরন একটা িাক্ষিে ক্ষদরক িাক্ষকরে 
বলল, ‘ক্ষমিঃ আিমদ মুসা, মরন িে সামরন ক্ষবপদ আরে।’ 

‘লকন একো বলরেন?’ 
‘সামরন লে িাক্ষিটা আসরে, ওটা এরিানীে লিারেন্দা পুক্ষলরেে ক্ষবরের্ 

লপররাল কাে। ক্ষবরের্ ক্ষমেন োিা এ িাক্ষিগুরলারক োিাে োিা িে না।’ 
‘িািরল?’ 
লকলা এলভা উরি দাাঁক্ষিরে ক্ষিোক্ষেং হুইরলে ক্ষদরক িাি বাক্ষিরে বলল, 

‘আপক্ষন পারেে ক্ষসরট, িােপে লপেরন চরল আসুন। আক্ষম ড্রাইক্ষভং-এ বসক্ষে।’ 
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লকলা এলভা ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট বরস িাসরি িাসরি বলল, ‘এভারব ড্রাইক্ষভং 
ক্ষসট লেরি লদো ক্ষক ক্ষিক িরলা ক্ষমিঃ আিমদ মুসা?’ 

‘ড্রাইক্ষভং ক্ষসট লেরি ক্ষদরেক্ষে, ক্ষকন্তু আপনাে ক্ষনেিণ লেরি লদইক্ষন।’ বলল 
আিমদ মুসাও িাসরি িাসরি। 

সামরনে িাক্ষিক্ষট এরস পরিরে। িনন লবরজ উিল সামরনে িাক্ষি লেরক। 
সংরি সংরি লকলা এলভাও িনন বাজাল একই ক্ষনেরম, ক্ষিক আরিে িরননে 

আিক্ষেক অনুসেণ। 
িনন বাক্ষজরেই োক্ষমরে ক্ষদরেক্ষেল িাক্ষি লকলা এলভা। 
সামরনে িাক্ষিটােও ড্রাইক্ষভং উইনরর্া লকলা এলভাে পাোপাক্ষে এরস 

দাাঁিাল। 
সামরন লেরক িাক্ষিে ড্রাইভাে িাি িুরল এরিানীে ভার্াে বলল, ‘আক্ষম 

সারকনল ইেরপক্টে লকক্ষভন।’ 
‘আক্ষম লসডরাল ইেরপক্টে লকলা এলভা।’ 
চমরক উিল ইেরপক্টে লকক্ষভন। বলল, ‘এই লে খবে এল, আিমদ মুসা 

আপনারক পণবন্দী করে পাক্ষলরেরে? ক্ষনরদনে এরসরে সবগুরলা োিা ললাজ 
কোে।’ 

‘পাক্ষলরেরে আিমদ মুসা। খুাঁজক্ষে আক্ষমও িারক।’ 
‘িািরল জাক্ষনরে ক্ষদন এ খবেটা।’ 
‘আমাে লিা ওেযােরলস লনই।’ 
‘বুরঝক্ষে। আক্ষম জাক্ষনরে ক্ষদক্ষছে। ওো কাো লপেরন?’ 
‘ফোসী দম্পক্ষি। আমাে বন্ধু।’ 
বরল লকলা এলভা িাক্ষিরি িাটন ক্ষদল। 
স্যালুট ক্ষদল িাি িুরল ইেরপক্টে লকক্ষভন। 
েুরট চলল লকলা এলভাে িাক্ষি। 
‘ধন্যবাদ আপনারক।’ লপেন লেরক লকলা এলভারক লিয করে বলল 

আিমদ মুসা। 
‘ধন্যবাদ দেকাে লনই। এবাে ক্ষক কেব বলুন।’ বলল লকলা এলভা। 
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‘ক্ষকন্তু িাে আরি বলুন, অবস্থা ক্ষক দাাঁিাল। আমো আপনারক লফরল 
পাক্ষলরেক্ষে এবং আপক্ষন একক্ষট ফোসী দম্পক্ষিরক পে লেরক কুক্ষিরে আমারদে 
অনুসেণ কেরেন, এই লিা?’ 

‘ক্ষজ্ব, হ্াাঁ।’ 
‘ক্ষকন্তু আপনারক লফরল আপনাে িাক্ষি ক্ষনরে আমাে পালারনাে কো। 

আপক্ষন িাক্ষি লপরলন ক্ষক করে?’ 
‘এটা একটা প্রশ্ন বরট।’ একটু ক্ষচন্তা কেল লকলা এলভা। িােপে বলল, 

‘আমাে িাক্ষি লক করে চাক্ষব েুাঁরি লফরল ক্ষদরে এই ফোসী দম্পক্ষিে অক্ষধকিে 
দ্রুিিামী নিুন িাক্ষি ক্ষনরে আপক্ষন পাক্ষলরেরেন। চাক্ষব খুাঁরজ লপরি ক্ষবলে িে। 
িােপে আপনারক আমো অনুসেণ কেক্ষে।’ 

‘ধন্যবাদ। আপনাে কাক্ষিনী সুন্দে। আে একটা কো, ফোসী দম্পক্ষিে 
িাক্ষিে ক্ষক পাক্ষটনকুলােস পুক্ষলেরক লদরবন?’ 

‘অেো এই প্রশ্ন িুলরেন। পুক্ষলরেে কারে জওোবক্ষদক্ষিে পেনারে 
অবশ্যই আক্ষম ক্ষনরজরক ক্ষনরে োরবা না।’ 

কো লের্ করেই লকলা এলভা আবাে লসই পুোরনা প্রশ্ন কেল। বলল, 
‘বলুন এখন ক্ষক কেণীে। সামরন েিরেে প্ররবেমুরখ পুক্ষলে সদলবরল আরে 
ক্ষনিে।’ 

‘আপনাে কাক্ষিনী ক্ষিিীে জােিাে বলা আে ক্ষিক মরন কেক্ষে না। 
আপনাে িাক্ষিে লনমরপ্লট উরে ক্ষদরল লকমন িে?’ 

লকলা এলভা িাসল। বলল, ‘উরো ক্ষদরক একটা ভুো নাোে আরে।’ 
‘আল্লািরক ধন্যবাদ। িাক্ষি িািরল োমান ক্ষমস...।’ 
বলরি ক্ষিরে লেরম লিল আিমদ মুসা। বলল পেিরণই, ‘মাফ কেরবন, 

আপক্ষন ক্ষমস না ক্ষমরসস?’ 
লকলা এলভাে িারস্যাজ্জ্বল মুখ িিাৎ অন্ধকাে িরে লিল। 
িাক্ষি োমাল লস। বলল, ‘ও প্রশ্ন োক। িাক্ষিে লনমরপ্লট পারে লদব?’ 

লকলা এলভাে কণ্ঠস্বে িিাৎ লেন ক্ষভরজ লিরে। 
আিমদ মুসা এবং লর্ানা কারোেই বযাপােটা দৃক্ষষ্ট এিাল না। 
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লকলা এলভা িাক্ষি লেরক লনরম পরিরে। 
আিমদ মুসাও নামল। বলল, ‘লনমরপ্লট আক্ষমই পারে ক্ষদক্ষছে, আপক্ষন 

বসুন।’ 
ভাক্ষে িরে ওিা মুরখ িাক্ষস টানাে লচষ্টা করে বলল লকলা এলভা, ‘আমাে 

িাক্ষি, কাজটা আক্ষমই দ্রুি পােব।’ বরল কারজ ললরি লিল লকলা এলভা। 
আিমদ মুসাও িাক্ষিে লপেরনে লনমরপ্লট উরে লদোে কারজ ললরি 

লিল। 
কাজ লেরর্ লকলা এলভা আিমদ মুসাে সামরন এরস বলল, ‘এবাে?’ 

লকলা এলভাে মুরখ িাক্ষস। অরনকখাক্ষন সিজ িরে উরিরে লস। 
‘আপক্ষন লপেরন লর্ানাে পারে বসুন। আক্ষম ড্রাইক্ষভং-এ বসব।’ 
‘ক্ষকন্তু...।’ 
িারক বাাঁধা ক্ষদরে আিমদ মুসা বলল, ‘এখক্ষন সব বুঝরবন। আপক্ষন 

বসুন।’ 
বরল আিমদ মুসা ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট ক্ষিরে বসল। 
লকলা এলভাও লপেরনে ক্ষসরট ক্ষিরে বসল। 
‘লর্ানা, বযাি লেরক পািক্ষি ও ক্ষেরখে দাক্ষিটা দাও।’ 
লর্ানা বযাি লেরক ক্ষেরখে পািিী ও দাক্ষি লবে করে আিমদ মুসাে ক্ষদরক 

এক্ষিরে ক্ষদল। 
আিমদ মুসা এগুরলা ক্ষনরে পেরি পেরি বলল, ‘লর্ানা, ওরক লিামাে 

পািিী ও দাক্ষিটা লবে করে পক্ষেরে দাও।’ 
পািিী ও দাক্ষি পেরি ক্ষিরে লকলা এলভা িাসরি িাসরি বলল, ‘বুরঝক্ষে 

এবাে। আক্ষম ও ক্ষমরসস লর্ানা িলাম ক্ষেখ দম্পক্ষি। আে আিমদ মুসা সারিব 
িরলন ক্ষেখ ড্রাইভাে। ক্ষকন্তু আমারদে লদরে ক্ষেখ ড্রাইভাে লিা লনই বলরলই 
চরল।’ 

‘িা ক্ষিক। িরব জন দরেক লিা আরে।’ 
লচাখ কপারল িুরল লকলা এলভা বলল, ‘জারনন আপক্ষন এ িেযও?’ 
‘এটা ক্ষক খুব বি িেয? লিলক্ষসংক্ষকরিই এটা আক্ষম লপরেক্ষে।’ 
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‘ক্ষিক িাই। আপক্ষন লে আিমদ মুসা, একো আক্ষম ভুরলই ক্ষিরেক্ষেলাম।’ 
লকলা এলভাে কো এক্ষিরে আিমদ মুসা বলল, ‘এই েদ্মরবে লকান 

কাজ লদরব বরল মরন করেন?’ 
‘না লদবাে কােণ লদক্ষখ না। িরব পুক্ষলেরক প্রকৃিপরি ক্ষক ক্ষনরদনে লদো 

িরেরে আক্ষম জাক্ষন না।’ 
িাক্ষি আিমদ মুসাে েুরট চলল। 
খুব সামরনই ‘লপরদ’ নারমে একটা বি েিে। 
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৩ 
োিাে মাঝখারন দাাঁক্ষিরে একজন পুক্ষলে অক্ষফসাে লাল পিাকা নািরে। 
আিমদ মুসা খুাঁক্ষটরে খুাঁক্ষটরে লদখল সামরনে পক্ষেক্ষস্থক্ষিটা। 
বি একক্ষট পুক্ষলে ভযান দাাঁক্ষিরে আরে োিাে পারে। িাে সমান্তোরল 

োিাে উপে দাাঁক্ষিরে আরে একটা পুক্ষলে জীপ। একজন উচ্চপদস্থ অক্ষফসাে বরস 
আরে জীরপ। পুক্ষলে ভযান, জীপ ও োিাে দাাঁিারনা লমাট পুক্ষলে দে-বারো জন। 

আিমদ মুসা িাক্ষি ক্ষনরে দাাঁি কোল জীপক্ষটে সামরন োিাে ক্ষিক মাঝ 
বোবে। জীপ এবং পুক্ষলে ভযান দুরটাই িাে র্ান পারে োকল।  

আিমদ মুসাে িাক্ষি োমরিই েুরট এল জীরপ বসা পুক্ষলে অক্ষফসােক্ষট। 
ড্রাইক্ষভং উইনরর্া’লি এরস পুক্ষলে অক্ষফসােক্ষট বলল, ‘ক্ষসংজী, আপক্ষন লকারেরক 
আসরেন?’ 

‘িাক্ষল্লন।’ 
‘সারে ওো লক?’ 
‘একটা ক্ষেখ দম্পক্ষি।’ 
‘লকাোে োরবন?’ 
‘িােিু।’ 
‘একটু োনা িরে লেরি িরব ক্ষসংজী।’ 
‘লকন?’ 
‘ক্ষনরদনে িরেরে, সব ক্ষবরদেীরকই োনাে সারে কো বরল লেরি িরব। 

সাচন কো ও কো বলাে পে চরল োরবন।’ 
‘ক্ষকন্তু আক্ষম লিা এক ক্ষমক্ষনট সমেও ক্ষদরি পােরবা না।’ 
‘পােরি িরব ক্ষসংজী, এটা ক্ষনরদনে।’ 
‘এটা অন্যাে।’ 
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‘দুিঃক্ষখি ক্ষসংজী।’ বরল পুক্ষলে অক্ষফসােক্ষট পারে দাাঁিারনা পুক্ষলরেে ক্ষদরক 
লচরে বলল, ‘িুক্ষম ক্ষসংজীরক নাক্ষমরে িাক্ষি ক্ষনরে োনাে চল। আক্ষম ক্ষসংজীরক ক্ষনরে 
আসক্ষে।’ 

আিমদ মুসা বলল, ‘ক্ষিক আরে অক্ষফসাে, োক্ষছে োনাে। চলুন।’ বরল 
িাক্ষিে দেজা বন্ধ করে ক্ষদল। 

‘ধন্যবাদ।’ বরল পুক্ষলে অক্ষফসােক্ষট পারেে পুক্ষলেরক ইংক্ষিরি আিমদ 
মুসাে পারেে ক্ষসরট উিরি ক্ষনরদনে ক্ষদরে ক্ষনরজে িাক্ষিে ক্ষদরক এরিারলা। আে 
পুক্ষলেক্ষট িাক্ষিে লপেন ঘুরে আিমদ মুসাে পারে উিাে জরন্য এরিারলা। 

আিমদ মুসা িাক্ষি িাটন ক্ষদরে বাম িারি েক্ত করে ক্ষিোক্ষেং ধরে র্ান 
িাি ক্ষদরে পরকট লেরক ক্ষেভলভাে লবে করে ক্ষবদুযৎ লবরি িা উপরে িুরল পে 
পে দু’ক্ষট গুক্ষল েুাঁিল। একক্ষট গুক্ষল জীরপে সামরনে চাকা, অন্যক্ষট পুক্ষলে ভযারনে 
সামরনে চাকা গুাঁক্ষিরে ক্ষদল। 

আে গুক্ষলে সারে সারেই আিমদ মুসাে িাক্ষি ক্ষবদুযৎ লবরি েুরট চলল 
সামরনে ক্ষদরক। 

ক্ষক ঘরট লিল বুরঝ উিরি উিরি আিমদ মুসাে িাক্ষি লরিয বন্দুক 
লিালাে আরিই িাক্ষি িারদে নািারলে বাইরে চরল এল। 

েিরে প্ররবে কেল আিমদ মুসাে িাক্ষি। 
আিমদ মুসা লপেন ক্ষদরক িাক্ষকরে লকলা এলভারক লিয করে বলল, 

‘লকান আিাল পাওো োরব িাক্ষিে লনমরপ্লট পাোবাে?’ 
‘একটু সামরন বাাঁ ক্ষদরক োবাে একটা োিা পাওো োরব, লসটা একটা 

পারকনে পাে ক্ষদরে লিরে।’ 
‘ধন্যবাদ।’ 
পাকন পাওো লিল। পারকন িাক্ষি একটা লঝারপে আিারল দাাঁি কক্ষেরেই 

আিমদ মুসা লাফ ক্ষদরে লনরম সামরনে লনমরপ্লটটা উরে লদবাে কারজ ললরি 
লিল। আে লকলা এলভা লপেরনে লনমরপ্লটটা উক্ষেরে লাক্ষিরে ক্ষদল। 
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আিমদ মুসা ক্ষেরখে দাক্ষি ও পািিী খুরল েুাঁরি ক্ষদল লর্ানাে কারে এবং 
লকলা এলভারক লিয করে বলল, ‘আপক্ষন এবাে দাক্ষি-পািিী খুরল লকলা এলভা 
লসরজ ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট ক্ষিরে বসুন।’ 

‘ধন্যবাদ। আক্ষম আে পােক্ষে না দাক্ষি আে পািিী পরে োকরি। 
চুলকারি শুরু করেরে।’ 

বরল লকলা এলভা ওগুরলা খুরল লর্ানারক ক্ষদরে ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট ক্ষিরে 
বসল। বলল, ‘খুবই মজাে িরব। এখন ‘লপরদ’ এবং সামরনে োিাে পুক্ষলেো 
ক্ষেখ ড্রাইভারেে ক্ষেখ দম্পক্ষিে িাক্ষি খুাঁরজ মেরব। আমো আোম করে এক্ষিরে 
োব।’ 

লকলা এলভাে িাক্ষি অন্য আরেকটা পে ক্ষদরে প্রধান সিরক উরি েুরট 
চলল পুব ক্ষদরক। 

োিাে পুক্ষলরেে িাক্ষিে েুরটােুক্ষট। করেক জােিাে লকলা এলভাে িাক্ষি 
োমাল। ক্ষকন্তু োক্ষমরেই িাো বরল উিল, ‘না, এ িাক্ষি নে। ক্ষেখ ড্রাইভারেে লস 
িাক্ষিরি আরে একজন ক্ষেখ পুরুর্ এবং একজন মক্ষিলা।’ 

িাক্ষি লবক্ষেরে এল ‘লপরদ’ েিে লেরক। 
আিমদ মুসা বলল, ‘সামরনই লিা লপাক্ষল েিে। লপাক্ষল লেরক 

‘ক্ষভক্ষলজান’ ঘুরে ক্ষক আমো ‘িােি’ুলি ঢুকব?’ 
‘দেকাে লনই। িােিু আমাে ক্ষনরজে েিে। এবাে আমাে উপে সবক্ষকেু 

লেরি ক্ষদন। পুক্ষলে এখন ক্ষবভ্রান্ত। আে ভে লনই।’ 
‘ক্ষনরজে েিে মারন? িােিু আপনাে জন্মস্থান?’ বলল লর্ানা। 
‘হ্াাঁ, আমাে জন্মস্থান।’ 
‘ক্ষকন্তু আপক্ষন োরকন লিা িাক্ষল্লরন।’ 
‘িাক্ষল্লন আমাে চাকেী লকন্দ্র। ক্ষকন্তু বাক্ষি আমাে িােিু’লি।’ 
‘আপনাে ক্ষমিাে লকাোে োরকন?’ 
মুিূরিন মুখটা ম্লান িরে লিল লকলা এলভাে। লবদনাে একটা উচ্ছ্বাস 

উপরচ উিল লস মুরখ। 
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সরি সরি লকান উত্তে ক্ষদল না লকলা এলভা। িাক্ষি ক্ষনরে িিাৎ বযি িরে 
উিল। 

একটু পে লকলা এলভা মুরখ িাক্ষস লটরন বলল, ‘ক্ষমিঃ আিমদ মুসা, 
অক্ষিিীে আপনাে পক্ষেক্ষস্থক্ষি পেনারলাচনাে িমিা। িাক্ষিে নাোে আে লবে না 
পাোরল িেরিা ক্ষবপরদ পিরি িরিা। ক্ষকন্তু এ ক্ষচন্তাটা আপনাে মাোে এল ক্ষক 
করে? আক্ষম সিকমনী লিারেন্দা ইেরপক্টেরক লে কাক্ষিনী বরলক্ষে, লস কাক্ষিনী বরলই 
সামরন এরিাবাে লচষ্টা কেিাম।’ 

‘ক্ষচন্তাটা খুবই সাধােণ। আপনাে বলা কাক্ষিনীরি েরেষ্ট ফাাঁক ক্ষেল। োিা 
পাওোে পে আপনাে প্রেম দাক্ষেে ক্ষেল লির্রকাোটনারে খবে লদো বা লসখারন 
িাক্ষজে িওো, কাউরক ক্ষলফট লদো নে। সুিোং আপনাে পক্ষেচে ক্ষনরে আপক্ষন 
‘লপরদ’ ঢুকরল আপনারক অবশ্যই লসখানকাে পুক্ষলে লির্রকাোটনারে িাক্ষল্লরনে 
সারে কো বলরি িরিা। লসখানকাে পুক্ষলেোও আপনাে কারে এটাই চাইরিা।’ 
বলল আিমদ মুসা। 

‘ওোডর্ােফলু! আপনাে প্ররিযকটা কো সিয। ক্ষকন্তু এমন ক্ষচন্তা আমাে 
মাোে আরসক্ষন। সামরনে েিে লপাক্ষল’লি এ ক্ষবপদ লনই?’ 

‘লনই। এখন ক্ষেখ ড্রাইভাে ও ক্ষেখ দম্পক্ষিে ক্ষবর্েটা সামরন এরসরে। 
আপনারক লদখরল সবাই এখন বুঝরব, আপক্ষন বাক্ষিরি োরছেন।’ 

‘ক্ষিক বরলরেন।’ 
কো লের্ করেই লকলা এলভা ক্ষকেু একটা বলাে জরন্য মুখ খুরলক্ষেল। 

িাে আরিই লর্ানা লকলা এলভারক লিয করে বরল উিল, ‘মাফ কেরবন, একটা 
ক্ষজোসা আক্ষম ধরে োখরি পােক্ষে না।’ 

‘আমারক?’ 
‘হ্াাঁ।’ 
মুখটা লপেরন লর্ানাে ক্ষদরক একটু ঘুক্ষেরে লিরস বলল, ‘বলুন লেট 

ললক্ষর্।’ 
‘লেট ললক্ষর্! আমারক বলরেন?’ 
‘আে কারক বলব। আপনাে মি মিা লসৌভািযবিী আে ক্ষিিীে লনই।’ 



জারেে গুপ্তধন  49 

 

‘আক্ষম ক্ষবদ্রূপ বরল ধরে লনব।’ 
‘ক্ষবদ্রূপ বরল ধরে লনরবন? ক্ষমিঃ আিমদ মুসারক আপক্ষন ক্ষবপ্লরবে 

ক্ষবশ্বনােক মারনন না?’ 
‘িারি ক্ষক?’ 
‘আিমদ মুসা ক্ষবশ্বনােক িরল ক্ষবশ্বনাক্ষেকাে মুকুট আপনাে মাোে ওরি 

না?’ 
‘ও এই কো!’ লিাে োঙা িরে উিল লর্ানাে মুখ। 
‘আপনারক আপক্ষন বুঝরবন না মযার্াম। বুঝরব আমাে মি লারখা 

লমরেো।’ মুরখ িাক্ষস লটরনই বলল লকলা এলভা। 
কো লের্ করেই লকলা এলভা বলল, ‘দুিঃক্ষখি অন্য প্রসরি োওোে 

জরন্য। আপনাে ক্ষজোসা বলুন।’ 
িম্ভীে িরলা লর্ানা। বলল লকলা এলভারক লিয করে, ‘ক্ষকেু মরন 

কেরবন না লিা? বযাক্ষক্তিি প্রশ্ন।’ 
মুরখ সপ্রক্ষিভ একটা িাক্ষস লটরন লকলা এলভা বলল, ‘ক্ষক বযক্ষক্তিি প্রশ্ন! 

বলুন?’ 
‘আমাে মরন িরেরে, আপক্ষন ক্ষমস না ক্ষমরসস, আপনাে ক্ষমিাে লকাোে- 

এই দুই প্ররশ্নে জবাব আপক্ষন এক্ষিরে লিরেন। শুধু িা-ই নে, প্রশ্ন দু’ক্ষটরি আপক্ষন 
কষ্ট লপরেরেন।’ 

আবাে ম্লান িরে লিল লকলা এলভাে মুখ। ধীরে ধীরে িাে লিাাঁরট কান্নাে 
মি করুণ একটা িাক্ষস ফুরট উিল। 

অরনকিণ পে বলল, ‘দুিঃক্ষখি ক্ষমরসস মাক্ষেো।’ 
বরলই একটু োমল। িােপে শুরু কেল, ‘প্ররিযরকেই জীবরন একটা 

বযক্ষক্তিি অংে োরক ো িাে একান্ত ক্ষনজস্ব। লসখানকাে িাক্ষস-কান্না ৃতদরেে 
কোে মিই সংরিাপন। িবু বলক্ষে আক্ষম।’ োমল লকলা এলভা। 

একটু পরে আবাে মুখ খুলল। 



জারেে গুপ্তধন  50 

 

সকূ্ষ্ম কম্পন লদখা ক্ষদল িাে লিাাঁরট। লিাাঁরটে কম্পন িাে লবরি লিল। লিাাঁট 
লফাঁরি িাে কো লবক্ষেরে এল, ‘আমাে স্বামী লনই- একো বলরি আমাে বুক লফরট 
োরছে, আবাে আরে িাও বলরি পােক্ষে না।’ 

লকলা এলভাে লেরর্ে কোগুরলা লভরঙ পিল কান্নাে চাপা উোরম। 
দু’লচাখ লেরক িাে লনরম এল দু’ক্ষট অশ্রুে ধাো। 
লর্ানা এবং আিমদ মুসা দু’জরনই িক্ষম্ভি, ক্ষবব্রি। 
লপেন লেরক লর্ানা ধীরে ধীরে লকলা এলভাে কাাঁরধ িাি োখল। বলল, 

‘আক্ষম দুিঃক্ষখি লকলা এলভা। আক্ষম বুঝরি পাক্ষেক্ষন।’ 
লকলা এলভা র্ান িাি ক্ষিোক্ষেং-এ লেরখ বাম িাি ক্ষদরে কাাঁরধ োখা 

লর্ানাে িাি লচরপ ধেল। বলল, ‘না ক্ষমরসস লর্ানা। আপক্ষন আমাে উপকাে 
করেরেন। আমাে কাাঁদা দেকাে। না কাাঁদরল আক্ষম বাাঁচব না, বুক লফরট োরব 
আমাে।’ 

বরল লকলা এলভা কান্নাে লুক্ষটরে পিল ক্ষিোক্ষেং-এে উপে। 
িাক্ষিে লব্রক করর্রে লস। দাাঁক্ষিরে পরিরে িাক্ষি। 
লর্ানা ক্ষসট লেরক উরি লকলা এলভাে মাোে িাি োখল। সান্ত্বনা ক্ষদল।  
আিমদ মুসা ক্ষবমূঢ়। কিনবযপোেণ আনন্দ-উছেল লমরেটাে বুরক দুিঃরখে 

এিবি সমুদ্র লুক্ষকরে আরে! দুিঃখটা িাে আসরল ক্ষক? স্বামী িাে লনই বরলই মরন 
িে। পক্ষিমী সমারজ স্বামীে সারে ক্ষবরছেদ িওোরক খুব বি ঘটনা বরল লদখা িে 
না। লকলা এলভাে স্বামী না োকাে মরধয এিবি দুিঃখটা ক্ষকরসে! লভরব লকানই 
কূল লপল না আিমদ মুসা। 

অল্প পরেই ক্ষিোক্ষেং লেরক মাো িুরল রুমাল লবে করে লচাখ মুরে 
লপেরন িাক্ষকরে বলল, ‘ধন্যবাদ ক্ষমরসস আিমদ মুসা। আক্ষম দুিঃক্ষখি।’ 

বরল লসাজা িরে বরস িাক্ষি িাটন ক্ষদল। েুরট চলল আবাে িাক্ষি। 
লকলা এলভাই কো শুরু কেল। বলল, ‘স্যক্ষে, খুবই আরবিপ্রবণ িরে 

পরিক্ষেলাম।’ োমল লকলা এলভা। 
শুরু কেল আবাে, ‘জানরি লচরেরেন আক্ষম ক্ষমস না ক্ষমরসস, আমাে স্বামী 

লকাোে! ক্ষিক্ষন এরিাক্ষনো কাউডটাে ইরডটক্ষলরজে-এে অপারেেন চীফ। অিযন্ত 
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প্রক্ষিভাবান ক্ষিরসরব িরুণ বেরসই ক্ষিক্ষন এ দাক্ষেে লপরে োন। আজ ে’মাস 
আমো ক্ষবরে করেক্ষে।’ োমল লকলা এলভা। 

‘িােপে?’ বলল লর্ানা। 
‘ক্ষবরেে পে ক্ষদনই িারক একটা অপারেেরন লবে িরি িে। লস আে 

ক্ষফরে আরসক্ষন।’ লেরর্ে কোগুরলা কান্নাে জক্ষিরে লিল লকলা এলভাে।  
োমল লকলা এলভা। 
লর্ানাোও িৎিণাৎ ক্ষকেু বলল না। ক্ষকেুিণ নীেবিা। 
নীেবিা ভাঙল আিমদ মুসা। বলল, ‘সক্ষিযই এ এক মমনাক্ষন্তক ঘটনা 

মযার্াম। আমাে একটা প্রশ্ন, এই ক্ষনরখাাঁজ িওোে বযাপারে এরিানীে লিারেন্দা 
ক্ষবভাি ক্ষক িেয লজািাি করেরে?’ 

‘িারদে ক্ষেরপারটন সুক্ষনক্ষদনষ্ট লকান িেযই লনই ো ক্ষনরে সামরন এরিারনা 
োে।’ 

‘িাে ঐ অপারেেনটা লকান পি বা লকান লদরেে ক্ষবরুরদ্ধ ক্ষেল?’ 
‘এ বযাপারে লকানই িেয লনই ঐ ক্ষেরপারটন।’ 
‘ক্ষেরপারটনে সুপাক্ষেরেও ক্ষকেু লনই?’ 
‘লকান লদেরকই অক্ষভেকু্ত কো িেক্ষন।’ 
‘দুিঃক্ষখি ক্ষমরসস এলভা, ঐ ক্ষেরপাটনটা ভুো।’ 
চট করে মুখ ঘুক্ষেরে লকলা এলভা আিমদ মুসাে ক্ষদরক একবাে িাকাল। 

িাে লচারখ-মুরখ ক্ষবস্মে। বলল, ‘অল্প লজরনই একদম প্রাক্ষন্তক মন্তবয করে 
লফরলরেন। অন্য লকউ এ কো বলরল আক্ষম িাসিাম। ক্ষকন্তু আপনাে কো আমারক 
িাসাে বদরল আিংক্ষকি করেরে। ক্ষকন্তু প্রশ্ন, লকন আপক্ষন এই ক্ষেরপাটনরক ভুো 
বলরেন?’ 

‘একটা লদরেে কাউডটাে ইরডটক্ষলরজে ক্ষর্পাটনরমডট েখন িাে সাধােণ 
েত্রুও ক্ষচক্ষহ্নি না কেরি পারে, িখন বুঝরি িরব িাে মরধয িণ্ডরিাল আরে।’ 

‘সাধােণ েত্রু ক্ষচক্ষহ্নি কো এবং একক্ষট মাোত্মক অভযন্তেীণ ঘটনাে 
জরন্য লকান লদেরক দােী কো ক্ষক এক ক্ষজক্ষনস?’ 
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‘এক ক্ষজক্ষনস নে। ক্ষকন্তু একটা লদরেে কাউডটাে ইরডটক্ষলরজরেে চীফ 
েখন লকান গুরুিে অপারেেরন লবক্ষেরে ক্ষনরখাাঁজ িরে োে, িখন অবশ্যই ক্ষবরের্ 
েত্রু লদেক্ষটে উপে ক্ষিরে নজে পিরি িরব। ক্ষেরপারটন এই বযাপারে লকান 
ক্ষনরদনেনা ক্ষদরি বযেন িওোই ক্ষেরপাটনক্ষট ভেুা িওোে প্রমাণ।’ 

লকলা এলভাে মুখক্ষট উজ্জ্বল িরে উিল। আিমদ মুসা োমরিই লস বরল 
উিল, ‘প্রিযি প্রমাণ োিাই দােী কো োে, এমন েত্রু লদে ক্ষক এরিাক্ষনোে 
আরে?’ 

‘এ প্রশ্ন লিা আক্ষমই আপনারক কেব।’ 
‘মাফ কেরবন, আক্ষম ক্ষমক্ষলরে ক্ষনরি চাক্ষছে।’ 
িাসল আিমদ মুসা। বলল, ‘সুইরর্ন, লর্নমাকন, লপালযাডর্, জামনানী, 

োক্ষেো- সবাই এরিাক্ষনোে েত্রুে িাক্ষলকাে পরি। ক্ষকন্তু আজ এরিাক্ষনোে 
অক্ষিরেে েত্রু একটাই। লস িরলা োক্ষেো।’ 

‘লকন?’ 
‘একমাত্র োক্ষেো োিা ঐ লদেগুরলাে কারোেই এই মুিূরিন ভূখণ্ডিি 

সম্প্রসােরণে লকান লিয লনই। োক্ষেো ক্ষবরের্ করে োক্ষেোে একক্ষট ক্ষবরের্ 
িমিাধে মিল লসাক্ষভরেি ইউক্ষনেরনে আকাে ক্ষফরে লপরি মক্ষেো িরে উরিরে।’ 

‘ধন্যবাদ।’ বলল লকলা এলভা। 
কো লের্ করেই বরল উিল, ‘োক্ষেোে লসই িমিাধে মিলক্ষট লক? 

সেকাে? না বাইরেে লকউ?’ 
‘আপািি সেকাে নে।’ 
‘িািরল?’ 
‘কােণ, লসখারন সেকারেে মরধয সেকাে আরে, সেকারেে বাইরেও 

োো সেকাে আরে। কাো করেরে বযাপােটা বলা মুেক্ষকল।’ 
‘োো সেকাে বলরি ক্ষক আপক্ষন ‘লেট ক্ষবোেরক’ ইংক্ষিি কেরেন?’ 
‘হ্াাঁ, িাো ললক্ষননীে পন্থাে িমিা দখল কেরি চারছে। ক্ষিক ললক্ষনন 

১৯১৭ সারল লেভারব লমনরেক্ষভখরদে কাে লেরক িমিা িাইজযাক করেক্ষেল, 
ক্ষিক লসভারবই।’ 
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‘বুরঝক্ষে। িািরল ক্ষক আপক্ষন ক্ষনক্ষিি, োক্ষেোেই কােও িারি পরিক্ষেল 
আমাে স্বামী?’ 

‘আপনাে স্বামীে অপারেেন অক্ষভোরনে পে সম্পরকন ক্ষকেু জানরি 
লপরেক্ষেরলন?’ 

‘িাে িাক্ষিক্ষট লের্বারেে মি ললারকট কো িে সামরনে ‘িােি’ু লেরক 
উত্তরে।’ 

‘আক্ষম ক্ষনক্ষিি মযার্াম। আপনাে স্বামী রুেরদে িারিই পরিক্ষেল।’ 
উত্তরে লকলা এলভা লকান কো বলল না। ক্ষিোক্ষেং-এ োখা িাে র্ান 

িািক্ষট শুধু মুক্ষষ্টবদ্ধ িরে উিল। িাে অচঞ্চল দৃক্ষষ্ট প্রসাক্ষেি সামরনে োিাে উপে। 
অরনকিণ পে বলল, ‘আপনােও লিা লিাই রুেরদে ক্ষবরুরদ্ধ?’ 

‘রুেরদে ক্ষবরুরদ্ধ নে, লসখানকাে এক রুে র্িেরিে ক্ষবরুরদ্ধ।’ 
‘একই কো। লেট ক্ষবোে এখন ললক্ষনরনে প্রক্ষিভূ, আইভান ক্ষদ 

লটক্ষেবরলে মি জােরদেও প্রক্ষিভূ। এক কোে, সমে রুে মানরসে প্রক্ষিভূ।’ 
‘ক্ষিক। িবু িাো োক্ষেোে একটা গ্রুপ মাত্র।’ 
‘আপনাে সারে িরকন োরবা না। োক্ষেোে লসই র্িেিকােী পি, আক্ষম 

লদখক্ষে, আমারদে কমন এক্ষনক্ষম। আপক্ষন আমারক সািােয কেরবন, না আক্ষম 
আপনারক সািােয কেব?’ 

‘দু’লটাই প্ররোজন।’ 
বরলই আিমদ মুসা লকলা এলভারক লিয করে বলল, ‘আপনাে 

‘লপারল’ েিে এরস লিল।’ 
‘লকান ক্ষচন্তা লনই। আমাে উপে সবক্ষকেু লেরি ক্ষদন।’ 
কো লের্ করেই নরি-চরি বসল লকলা এলভা। িাে িাক্ষিে িীর্ লবরি 

লিল। 
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মরকাভা নদী িীরেে লেট ক্ষবোরেে লসই লির্রকাোটনাে। পাঁক্ষচে লচোরেে 
লসই িলরুম। পাঁক্ষচেক্ষট লচোরে পাঁক্ষচে জন মানুর্। িারদে সামরন সাি ফটু উাঁচু 
পাাঁচ বিনফরুটে লসই মঞ্চ। 

মঞ্চ ফুাঁরি উরি এল লসই লসানালী ক্ষসংিাসন। লসানালী ক্ষসংিাসরন বসা 
লসানালী বরমন আপাদমিক ঢাকা লসই লসানালী মূক্ষিনে মুখ লেরক ক্ষনিঃসৃি িরলা 
িমিরম এক আওোজ,  ‘মিান োক্ষেোে সন্তানিণ, মাো লিাল।’ 

সামরনে মরঞ্চ লসানালী ক্ষসংিাসন উদে িবাে সংরি সংরি িরলে 
পাঁক্ষচেজন মানুর্ সবাই ‘মিামান্য আইভান’ বরল মাো ক্ষনচু করেক্ষেল। 

িাো মাো িুলল সবাই। 
ধ্বক্ষনি িরলা লসানালী োোমূক্ষিনে কণ্ঠ। বলল, ‘ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন, 

প্রেমবাে এবং লের্বারেে মি লিামাে বযেনিারক মাফ করে লদো িরেরে এই 
ক্ষবরবচনাে লে, আিমদ মুসাে কারে লিামাে পোজরেে কােণ আিমদ মুসাে লচরে 
লপেরনে িাক্ষিটাে কৃক্ষিেই লবক্ষে, োে উপে লিামাে লকান িাি ক্ষেল না।’ 

ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে মুখ ক্ষেল ফাাঁক্ষসে আসামীে মি। লসানালী োোমূক্ষিন 
‘আইভান ক্ষদ লটক্ষেবল’-এে লঘার্ণা ধ্বক্ষনি িবাে সারে সারে িাে উরেরশ্য 
আভূক্ষম নি িরে লিল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে মাো। 

আবাে ধ্বক্ষনি িরলা োোমূক্ষিনে কণ্ঠ, ‘ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন, পরেে বক্তবয 
িুক্ষম সবাে অবিক্ষিে জরন্য বল।’ 

‘মিামান্য আইভান, পরেে বক্তবযও বযেনিাে এক করুণ কাক্ষিনী’, 
কান্নাে মি করুণ করণ্ঠ বলরি শুরু কেল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন, ‘লিাটা এরিাক্ষনোে 
িাে ক্ষচহ্ন খুাঁরজ পাওো োেক্ষন। আমাে আরবদরনে পে এরিাক্ষনো সেকাে েক্ষেৎ 
লে পদরিপ ক্ষনরেরে, িা েরোপেুক্তই ক্ষেল। আিমদ মুসাে িাি লেরক লকলা 
এলভারক উদ্ধাে কোে মরধয িারদেও স্বােন ক্ষেল। ক্ষকন্তু সমি োিা বন্ধ করে 
ক্ষদরেও আিমদ মুসাে লদখা পাওো োেক্ষন। লকলা এলভারক োিাে লেরি লস 
লকাোও সটরক পরিরে। সরন্দি কো িরছে, লে ক্ষেখ ড্রাইভাে ও ক্ষেখ দম্পক্ষিে 
সারে পুক্ষলরেে সংঘাি িরেরে, িারদে একজন আিমদ মুসা িরি পারেন। এই 
ঘটনাে পে ক্ষেখ ড্রাইভাে ও ক্ষেখ দম্পক্ষিও িাওো িরে োে। এই ঘটনাে পে 
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এরিানীে পুক্ষলে লকান োিারিই সরন্দিজনক আে ক্ষকেু পােক্ষন। িরব একটা 
ক্ষজক্ষনস পক্ষেষ্কাে, আিমদ মুসা ললক ‘পাইপাস’-এে ক্ষদরক এরসরে।’ 

‘মাজুেভ, লিামাে লিারেন্দা ক্ষেরপাটন ক্ষক বরল?’ 
মাজুেভ উরি দাাঁক্ষিরে আভূক্ষম একটা বাউ করে বলল, ‘মিামান্য 

আইভান, আমো মরন কেক্ষে, লকলা এলভাে িাক্ষিরি লে দম্পক্ষি ক্ষেল, লসটা 
আিমদ মুসা দম্পক্ষি। লকলা এলভা বুরলরটে মুরখ ক্ষমেযা কো বরলরে। আবাে 
লকলা এলভা এবং আিমদ মুসা দম্পক্ষিই ক্ষেখ ড্রাইভাে ও ক্ষেখ দম্পক্ষি 
লসরজক্ষেল। লপারল ও িােিু েিরে প্ররবরেে সমে লকলা এলভা এবং আিমদ 
মুসারদে লকান েদ্মরবে ক্ষেল না। ক্ষকন্তু এরিানীে পুক্ষলে িারদে লকান সরন্দি 
করেক্ষন। আিমদ মুসা লকলা এলভারক পুিুরলে মি বযবিাে করেরে। ক্ষকন্তু িােিু 
প্ররবরেে পে িাো ক্ষনরখাাঁজ িরে লিরে। লখাাঁজ ক্ষনরে লদখা লিরে, লকলা এলভা 
িাে বাক্ষিরি োেক্ষন। সরন্দি কো িরছে, আিমদ মুসা ললক পাইপারসে পরে 
োক্ষেো প্ররবে করেরে। পুেকভ েিে লেরক উত্তরে ললক পুেকরভে পূবন িীরেে 
অল্প পাক্ষনরি দু’ক্ষট িামবুট এবং একক্ষট র্ুরব োওো লনৌকা পাওো লিরে। মরন 
কো িরছে, আিমদ মুসা দম্পক্ষি এগুরলা বযবিাে করেরে। আিমদ মুসা পুেকভ 
লেরক মরকা ক্ষকংবা লসইডট ক্ষপটাসনবারিনে ক্ষদরক লেরি পারে। আমো এ 
দু’েিেিামী সব পরেে উপে লচাখ লেরখক্ষে।’ োমল মাজুেভ। 

লস োমরিই লসানালী োোমূক্ষিনে করণ্ঠ ধ্বক্ষনি িরলা, ‘মাজুেভ, িুক্ষম লে 
মিাকাবয পাি কেরল, িাে মিানােক লদখা োরছে আিমদ মুসা। লে োক্ষেোে বীে 
সন্তান লজনারেল লবাক্ষেস ও েুবোজ ক্ষপটােসি অসংখয রুে-সন্তারনে িিযাকােী 
োক্ষেোে নাোে ওোন েত্রু। ক্ষকন্তু লদখা োরছে, লিামাে বণননাে লস অপ্রক্ষিরোধয। 
লিা কেল না লিামাে এসব কো বলরি?’ োমল োোমূক্ষিন আইভান ক্ষদ 
লটক্ষেবল। 

মাজুেভ লকান কো বলল না। অসিারেে মি বাউ কেল লসানালী মূক্ষিন 
আইভানরক। 

মাজুেভ লেট ক্ষবোরেে লিারেন্দা প্রধান। 
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এবাে লসানালী মূক্ষিন আইভারনে কণ্ঠ ধ্বক্ষনি িরলা ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভরক 
লিয করে। ক্ষখেভ লেট ক্ষবোরেে অপারেেন ফেচুন প্ররজক্ট-এে প্রধান। 
অপারেেন ফেচুন প্ররজক্ট-এে লিয, আিমদ মুসারক িারিে মুরিাে এরন 
োজকীে আংক্ষট ও োজকীে র্ারেেী িাি কো এবং একই সারে জােরদে 
ধনভাণ্ডাে কুক্ষিিি কো ও জােরদে েুবোেী কযাোক্ষেনরক িিযা করে রুে 
সেকারেে ক্ষনেমিাক্ষিক োজিরি উত্তেরণে উরদযাি বানচাল করে লদো। 

আইভারনে করণ্ঠ ধ্বক্ষনি িরলা, ‘এবাে ক্ষখেভ, িুক্ষম বযেনিাে লকান 
মিাকাবয লোনারব?’ 

ক্ষখেভ উরি দাাঁক্ষিরে র্ান িাি বুরক লেরখ বাউ করে বলল, ‘মিামান্য 
আইভান, আমো ক্ষনক্ষিি, আিমদ মুসারক আমারদে িারিে মুরিাে আসরি িরব। 
িাে ক্ষমেন িরলা, কযাোক্ষেনরক উদ্ধাে করে োজকীে আংক্ষট ও র্ারেেী িাে িারি 
বুরঝ লদো। িাে এ ক্ষমেরনে দাক্ষবই িরলা, িারক আক্রমণাত্মক িরি িরব এবং 
কযাোক্ষেনরক উদ্ধারেে জরন্য আমারদে খাাঁচাে িারক ঢুকরি িরব।’ 

একটু োমল ক্ষখেভ। িােপে আবাে শুরু কেল, ‘মিামান্য আইভান, 
কযাোক্ষেনরক আমো লেখারন লেরখক্ষে, লসখারন েত্রু শুধু ঢুকরিই পারে, লবরুরি 
পারে না। সুিোং অনধেনয না িরে আমারদে অরপিা কো দেকাে, আিমদ মুসা 
আমারদে বিেী কখন ক্ষিলরে। িােপরেই আমো র্াঙাে লটরন িুলব।’ 

‘ক্ষখেভ, িুক্ষম একজন লজনারেরলে মি অংক কর্রল, ো েুদ্ধরিরত্রে 
লজনারেলরদে জরন্য প্ররোজয। ক্ষকন্তু আিমদ মুসা বন্দুক ক্ষনভনে লকান লজনারেল 
নে। লস একজন মাোওোলা অক্ষিসিকন ক্ষবপ্লবী । লস েক্ষদ লজরনই লফরল 
কযাোক্ষেন লকাোে আরে, িািরল লসরিা সেকােী সািােয ক্ষনরেও অেসে িরি 
পারে। লিামাে ক্ষজন্দানখানা োষ্ট্রেক্ষক্ত লমাকাক্ষবলা কোে মি অবশ্যই নে। এ 
সম্ভাবনাে ক্ষবরুরদ্ধ ক্ষক পদরিপ িুক্ষম লনরব?’ ধ্বক্ষনি িরলা লসানালী মূক্ষিন 
আইভারনে করণ্ঠ। 

‘মিামান্য আইভান, আিমদ মুসাে সারে রুে সেকারেে লোিারোি 
িওো এবং সমক্ষিি একটা অক্ষভোরনে বযবস্থা িওো খুব বি ঘটনা। আমো িা 
অবশ্যই জানরি পােব এবং কযাোক্ষেনরক উদ্ধারেে প্রোস িারদে বানচাল িরে 
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োরব। লসই সারে প্রমাণ িরব, একটা ললাকক্ষিিকে জািীে প্রক্ষিষ্ঠানরক সরন্দি 
করে িাো অন্যাে করেরে।’ 

‘লিামাে আত্মেিামূলক মরনাভাব সম্পরকন িুক্ষম সিকন িও ক্ষখেভ। 
আমো চাই না আমারদে েত্রু ক্ষকংবা সেকাে আমারদে লকান আক্ষঙনাে পা োখাে 
সুরোি পাক।’ িরজন উিল আইভারনে কণ্ঠ। িম িম করে লবরজ উিল সমে 
িলঘে। 

ভে েক্ষিরে পিল সবাে লচারখ-মুরখ। চুপরস লিল ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেরভে 
মুখ। 

আইভারনে িলাই আবাে ঝনঝন করে উিল। বলল, ‘বুরঝে আমাে 
ক্ষনরদনে?’ 

‘বুরঝক্ষে মিামান্য আইভান। েত্রু আক্রমণাত্মক িরে ওিাে আরিই 
িারক কাবু কেরি িরব।’ বলল ক্ষখেভ। 

‘আে এে অেন ক্ষক?’ ধ্বক্ষনি িরলা আইভারনে কণ্ঠ। 
‘আমারদে এখন প্রক্ষি মুিূরিনে লচষ্টা িরব আিমদ মুসারক আমারদে 

িারিে মুরিাে আনা।’ 
‘লোন, আিমদ মুসাে লচরে িাে নববধূ কম মূলযবান নে। আিমদ 

মুসারক কো বলারনা কক্ষিন। ক্ষকন্তু িাে সুন্দেী নববধূরক েক্ষদ িারি পাও, িািরল 
আিমদ মুসা পাকা ফরলে মি এরস িারি পিরব এবং পুিুরলে মিই নাচারনা 
োরব আিমদ মুসারক।’ বলল আইভান। 

‘ধন্যবাদ, মিামান্য আইভান, আপনাে এ ক্ষনরদনে আমো বািবােন 
কেব।’ বলল ক্ষখেভ মাো নি করে। 

‘সেকাে ক্ষক কেরে মাজুেভ?’ আইভারনে লিয এবাে মাজুেরভে 
ক্ষদরক। 

মাজুেভ বলল, ‘মিামান্য আইভান, সেকাে িাে লিারেন্দারদে েক্ষিরে 
ক্ষদরেরে এবং সকল লচকরপািরক সিকন করেরে। িারদে লিয, আিমদ মুসারক 
খুাঁরজ পাওো এবং িারক সব সমে লচারখ লচারখ োখা। িাে লোিারোি ও 
অবস্থারনে প্রক্ষিক্ষট স্থানরক ক্ষচক্ষহ্নি কো। কযাোক্ষেন উদ্ধাে না িওো পেনন্ত িাো 
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আিমদ মুসারক লেফিাে কেরব না। িাো মরন করে, কযাোক্ষেন উদ্ধারে আিমদ 
মুসা সেকারেে সবরচরে উপকােী অস্ত্র।’ োমল মাজুেভ। 

‘আিমদ মুসারক খুাঁরজ পাওোে লিরত্র সেকােী এ উরদযাি লেরকও 
লিামো সািােয লপরি পাে।’ বলল আইভান। 

‘অবশ্যই, মিামান্য আইভান।’ বলল ক্ষখেভ। 
ক্ষখেরভে কো লের্ িরিই ঝন ঝন করে লবরজ উিল লিাটা িলঘে। লোনা 

লিল, আইভারনে ভাক্ষে ও উচ্চকণ্ঠ, ‘োক্ষেোে ঈশ্বে োক্ষেোে সিাে লিান। লোন 
রুে সন্তানো, লকান বযেনিা আে বেদােি কো িরব না।’ 

কোে সরি সরিই প্রাে সাি ফটু উাঁচু লবক্ষদ লেরক লসানালী মূক্ষিন 
আইভারনে অন্তধনান ঘটল। 

জ্বরল উিল িলঘরে আরলা। এিিরণ সবাে মুরখ ফরুট উিল স্বাছেন্দয 
এবং কােও কােও মুরখ িাক্ষস। 

সবাই িলঘে লেরক বাইরে লবরুবাে জরন্য পা বািাল। 
িলঘে লেরক লবরুবাে পে ক্ষফস-ফাস কো শুরু িরে লিল িারদে মরধয। 
পাোপাক্ষে িাাঁটক্ষেল মাজুেভ, ক্ষখেভ ও ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। 
ক্ষনরকালারসে দু’িারি বযারডর্জ। একক্ষট পা আিি। খুাঁক্ষিরে খুাঁক্ষিরে 

িাাঁটক্ষেল লস। 
মাজুেভ ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে ক্ষদরক লচরে লিাাঁরট িাক্ষস লটরন বলল, 

‘আক্ষম বুঝরি পােক্ষে না বুখাক্ষেন, আিমদ মুসা বাাঁচারলা লকন লিামারক ক্ষনঘনাি 
মৃিযুে িাি লেরক?’ 

বুখাক্ষেরনে মুরখ ফুরট উিল একোে ঘৃণা। বলল, ‘আক্ষম ক্ষকন্তু সংরি 
সংরিই বরল ক্ষদরেক্ষে, িাে লকান অনুেি আক্ষম চাইক্ষন। সুরোি লপরলই িারক আক্ষম 
িিযা কেব।’ 

‘এটা লিা লিামাে কো বুখাক্ষেন। আক্ষম ক্ষজরেস কেক্ষে, লস লিামারক 
বাাঁচারি এক্ষিরে এল লকন ক্ষনরজে জীবন ক্ষবপন্ন করে?’ 

‘েত্রুরক িাি কোে একটা লকৌেল বা িাে এটা একটা ফযােন।’ 
‘লে েত্রু মরে োরছে িারক িাি কোে প্ররোজন ক্ষক?’ 
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‘ো-ই বলুন, বযাটা ধক্ষিবাজ। এসব করেই নাম ক্ষকরনরে। িাে ক্ষকন্তু 
এবাে েিা লনই।’ 

‘বুখাক্ষেন, আরবি ক্ষদরে আিমদ মুসাে মি েত্রুে লমাকাক্ষবলা কেরি 
পােরব না। িারক কাবু কেরি িরল িারক জানরি িরব। ক্ষবপদেস্থ েত্রুে উপে 
আিমদ মুসা কখনও িাি লিারলক্ষন, বেং িারক সািােয করেরে। এটা আিমদ 
মুসাে চক্ষেরত্রে একটা ক্ষদক। এটা জানা োকরল এে সুরোি িুক্ষম ক্ষনরি পাে।’ 
বলল ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ। 

‘এটা িাে বিে জাক্ষিরেে একটা অিক্ষমকা।’ বলল বুখাক্ষেন। 
‘ক্ষকন্তু এ ধেরনে বিে জাক্ষিরেে জরন্য বি মন ও বি সািস দেকাে।’ 

বলল ক্ষখেভ। 
‘এে িাো আপক্ষন ক্ষক বলরি চারছেন?’ বলল আবাে বুখাক্ষেন। 
‘বলরি চাক্ষছে, আিমদ মুসা অরনক বি েত্রু। এ পেনন্ত লস লিয অজনরন 

লকাোও বযেন িেক্ষন। সুিোং িারক লোট করে নে, বি করে লদরখই িাে ক্ষবরুরদ্ধ 
অেসে িরি িরব। আমারদে এ বারেে বযেনিা শুধু আমারদে নে, োক্ষেোে 
ভক্ষবষ্যিরকই ধ্বংস কেরব।’ 

সবাে মুখ িম্ভীে িরে উিল। িারদে সামরন লভরস উরিক্ষেল আইভারনে 
আজরকে লের্ কো, ‘লকান বযেনিাই আে বেদােি কো িরব না।’ 

ক্ষকেুিণ নীেবিা িারদে মরধয। 
নীেবিা ভাঙল ক্ষখেভ। বলল, ‘আিমদ মুসাে লিয ক্ষক লসইডট 

ক্ষপটাসনবািন না মরকা?’ 
‘আিমদ মুসা সমে নষ্ট কোে পাত্র নে। কযাোক্ষেন লেখারন বন্দী আরে 

মরন কেরব লসখারনই লস োরব।’ বলল মাজুেভ। 
‘আিমদ মুসা ক্ষক ভাবরে, লসটাই প্রশ্ন। লেট ক্ষবোরেে পুোরনা 

লির্রকাোটনাে লসইডট ক্ষপটাসনবারিন। িাোিা লসখারন লেট ক্ষবোরেে িৎপেিাও 
লবক্ষে। সুিোং আিমদ মুসা লসইডট ক্ষপটাসনবািনরক কযাোক্ষেনরক লুক্ষকরে োখাে 
স্থান ক্ষিরসরব ক্ষচক্ষহ্নি কেরি পারে। মরকারি লেট ক্ষবোরেে নিুন লির্রকাোটনারেে 
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সন্ধান িাে জানাে কো নে। এেপেও োজধানী মরকারিও লস আসরি পারে।’ 
বলল ক্ষখেভ। 

‘এরিাক্ষনো ক্ষদরে িাে প্ররবে লেরক মরন িে, লসইডট ক্ষপটাসনবািন িরে 
লস মরকা আসরব।’ বলল মাজুেভ। 

ক্ষকন্তু কো লের্ করেই মাজুেভ আবাে বলল, ‘পুেকভ ক্ষদরে লস োক্ষেোে 
প্ররবে কোে লসইডট ক্ষপটাসনবারিন িাে প্রেম োওোে বযাপােটা অন্তি অরধনক 
পক্ষেমারণ করম লিরে।’ 

‘ো-ই লিাক, সবক্ষদরকই আমারদে সমান নজে ক্ষদরি িরব। একটা খুক্ষেে 
কো এই, আিমদ মুসারক ক্ষচক্ষহ্নি কো এবাে অরনক সিজ িরব। িাে সারে 
েরেরে িাে ফোসী স্ত্রী।’ বলল ক্ষখেভ। 

‘ক্ষিক বরলরেন। এটা বি একটা প্লাস পরেডট আমারদে জরন্য।’ বলল 
মাজুেভ।  

‘স্ত্রী সারে ক্ষনরে আিমদ মুসাে অক্ষভোন এই প্রেম। এটা িাে িরব বি 
একটা দুবনল ক্ষদক।’ ক্ষখেভ বলল। 

‘মিামান্য আইভান ো বরলরেন, আিমদ মুসাে স্ত্রীরক িারিে মুরিাে 
লপরল সক্ষিয আিমদ মুসারক পুিুরলে মি নাচারনা োরব। নববধেূ স্বােন লস সব 
স্বারেনে লচরে বি করে লদখরব।’ বলল বুখাক্ষেন। 

‘লদখ বুখাক্ষেন, লিামাে লচারখ ক্ষকন্তু ললারভে ক্ষচহ্ন লদখক্ষে।’ বলল ক্ষখেভ। 
‘িাে ফোসী স্ত্রী লদখরল আপনােও ললাভ িরব।’ বুখাক্ষেন বলল। 
‘সাবধান বুখাক্ষেন। ক্ষনরজে জীবরনে কো প্রেম লভরবা।’ 
ক্ষলফরটে মুরখ এরস পরিরে ওো ক্ষিনজন। দাাঁিারলা ওো। 
উরি আসরে ক্ষলফট। 
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দক্ষিণ পুেকরভে আবাক্ষসক এলাকাে লোট ক্ষবলাসবহুল একক্ষট বাংরলা। 
বাংরলাক্ষটে দু’িলাে দক্ষিণ প্রারন্তে একক্ষট করি আিমদ মুসা ও লর্ানা পাোপাক্ষে 
একটা লসাফাে বরস। 

বাক্ষিটা লকলা এলভাে খালুে। 
লকলা এলভাে খালু বক্ষেসভ একজন রুে কািমস অক্ষফসাে। পুেকরভ 

লস দীঘনক্ষদন ধরে েরেরে। লকলা এলভাে খালাে সারে িাে ক্ষবরে িে লপ্রম করে 
িাক্ষল্লন ক্ষবশ্বক্ষবদযালরে পিাে সমে। বক্ষেসভ আসরল িাফ োক্ষেোন। িাে মা 
ক্ষেরলন এরিানীে। 

িােিু লেরক আসাে সমে লকলা এলভা আিমদ মুসা ও লর্ানারক বাে 
বাে বরল ক্ষদরেক্ষেল, িাো পুেকভ ক্ষকংবা োক্ষেোে লকাোও লেন লকান লিারটল বা 
লেিিাউরস না ওরি। উিরলই িাো ধো পরি োরব। কােণ, লেট ক্ষবোে এবং 
রুে সেকাে অবশ্যই িারদে প্ররিযকক্ষট লিারটল ও লেিিাউরস পািাো 
বক্ষসরেরে। 

লকলা এলভাে অনুরোরধই আিমদ মুসা ও লর্ানা লকলা এলভাে ক্ষচক্ষি 
ক্ষনরে িাে খালুে এ বাক্ষিরি এরস উরিরে। 

আিমদ মুসারদে সামরন ক্ষবোরনা ক্ষেল পক্ষিম োক্ষেোে একটা মানক্ষচত্র। 
আিমদ মুসা িভীেভারব পেনরবিণ কেরে মানক্ষচত্রক্ষট। ক্ষকন্তু লর্ানাে 

মরনারোি লসক্ষদরক লনই। লর্ানা িাে র্ান িাি ক্ষদরে আিমদ মুসাে িলা লপাঁক্ষচরে 
ধরে মাোটা িাে কাাঁরধ লিস ক্ষদরে বলল, ‘লদখ, লকলা এলভা আমারদে উপকাে 
করেরে, িাে স্বামীে সন্ধান ক্ষকন্তু কেরিই িরব।’ 

আিমদ মুসা মানক্ষচত্র লেরক মুখ িুলল। বলল, ‘ক্ষিক বরলে। িাে সারে 
লদখা িওোে অন্যক্ষদক ক্ষদরেও উপকৃি িরেক্ষে। লস লে ক্ষবশ্বক্ষবখযাি এরিানীে 
ললখক এমারি এলভাে নািক্ষন, এটা আমাে জরন্য একটা বি আক্ষবষ্কাে।’ 

‘লদখ লমরেটা কি ভাল। একটুও আত্মপ্রচাে লনই। িাে বাক্ষিরি ক্ষিরে 
এমারি এলভাে পাক্ষেবাক্ষেক েক্ষব না লদখরল জানাই লেি না িাে পক্ষেচে।’ 

‘সক্ষিযই লর্ানা, ওে ঋণ লোধ িবাে নে। ‘লপারল’ ও ‘িােিু’লি িাে 
বুক্ষদ্ধমত্তাে কােরণই আমো ধো পিা লেরক লবাঁরচ লিক্ষে। এমনক্ষক িাে বাক্ষিরিও 
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আমো ধো পরি লেিাম। লেট ক্ষবোে আরিই লসখারন পািাো বক্ষসরেক্ষেল। লস 
েক্ষদ লিাপন পরে িাে বাক্ষিরি লনোে বযবস্থা না কেরিা, েক্ষদ িারদে অবস্থানরক 
সবক্ষদক লেরক লিাপন না োখরিা এবং লিাপরন েক্ষদ লবে করে না আনরিা িাে 
বাক্ষি এবং িােিু লেরক, িািরল ক্ষবপিনক পক্ষেক্ষস্থক্ষিরি পিরি িরিা 
আমারদে।’ 

‘একটা ক্ষজক্ষনস আক্ষম বুঝরি পােক্ষে না। িাে বাক্ষিরি আমো ক্ষিনক্ষদন 
ক্ষেলাম। িাে সারে সকল আরলাচনাে আমাে মরন িরেক্ষেল, স্বামীে সন্ধান কোে 
জরন্য োক্ষেোে লসও আমারদে সিী িরব। ক্ষকন্তু লের্ পেনন্ত লস এ ক্ষবর্রে ক্ষকেুই 
বলল না, ক্ষকেুই কেল না।’ 

‘ধন্যবাদ লর্ানা। আক্ষমও এ েকমই লভরবক্ষে।’ 
একটু োমল আিমদ মুসা। িােপরেই আবাে বলল, ‘লস লিা সেকােী 

চাকুরে। চাইরলই ো ইছো িা কেরি পারে না।’ 
‘িা-ই িরব।’ বলল লর্ানাও। 
আিমদ মুসা র্ান িাি ক্ষদরে লর্ানাে মুখ একটু উাঁচু করে িুরল ধেল। 

ঘক্ষনষ্ঠভারব লচাখ োখল লর্ানাে মুরখ। 
লর্ানাে মুখ োঙা িরে উিল লিাে। বলল, ‘এভারব লদখে লকন?’ 
আিমদ মুসা িাসল। বলল, ‘এই লে বাক্ষি, এমন একটা োক্ষন্তে নীরি 

লিামারক মানাে লবক্ষে।’ 
‘এমন কো বলে লকন?’ 
‘সুন্দে এই বাংরলারি ক্ষিনক্ষদন আমারদে ভারলাভারব কাটল, িাই।’ 
‘ও, অক্ষভোরনে কো ভাবে। এই নেম েেীে ক্ষনরে আক্ষম লিামাে 

অক্ষভোরন েেীক িরি পােরবা না ভে কেে?’ 
‘ভে কেক্ষে না। সব বযাপারে আল্লািে উপে ভেসা কক্ষে। িবু ভাবনা লিা 

িেই। োরক ক্ষনরে েি আো, েি স্বপ্ন, িারক ক্ষনরে িি উরিি লিা িরবই।’ 
লর্ানা িাে মুখ আিমদ মুসাে কাাঁরধ লজারে লচরপ বলল, ‘আল্লািই 

আমারক এ পরে এরনরেন। ক্ষিক্ষনই ভেসা।’ ভাক্ষে িরে উরিরে লর্ানাে কণ্ঠ। 
আিমদ মুসা লর্ানাে ক্ষপরি সান্ত্বনাে িাি বুক্ষলরে বলল, ‘িুক্ষম প্রস্তুি লিা?’ 
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‘হ্াাঁ।’ 
‘দু’লটা িাক্ষি র্াকরি বরলক্ষে। ইনোআল্লাি, ক’ক্ষমক্ষনরটে মরধযই আমো 

লবরুব।’ 
‘দু’লটা িাক্ষি লকন?’ 
‘লিামাে জরন্য একটা, আমাে জরন্য একটা।’ 
‘আমো ক্ষভন্ন দুই পরে োব?’ ম্লান িরে উরিরে লর্ানাে মুখ, িাে কণ্ঠ 

শুষ্ক। 
‘না, পে আমারদে একটাই। ো লিামারক বরলক্ষে, পুেকভ লেরক লবক্ষেরে 

দক্ষিণমুখী লোর্ ধরে ‘ওেসা’। ‘ওেসা’ লেরক পূবনমুখী লোর্ ধরে লসাজা মরকা।’ 
‘লসটা জাক্ষন, ক্ষকন্তু িািরল দুই িাক্ষি লকন?’ 
‘অরনক কােরণ। এক, আিমদ মুসারক ক্ষচক্ষহ্নি কোে জরন্য েত্রুে কারে 

আজ এক সিজ অস্ত্র িরলা, আিমদ মুসা িাে ফোসী স্ত্রী ক্ষনরে পে চলরে। আলাদা 
চরল েত্রুপিরক ক্ষবভ্রান্ত কো। দুই, আমাে ক্ষবপদ িরলও লিামাে ক্ষবপদ লেন না 
আরস। অেবা দু’জন লেন একসারে ক্ষবপরদ না পক্ষি। ক্ষিন, ক্ষবপরদ োরি এরক 
অপেরক সািােয কোে সুরোি িে।’ 

‘অবশ্যই, এক্ষদকগুরলাে প্ররিযকক্ষটই গুরুেপূণন। ক্ষকন্তু ক্ষভন্ন চলরি ক্ষিরে 
আমো েক্ষদ ক্ষবক্ষছেন্ন িরে োই?’ 

আিমদ মুসা ক্ষকেু বলরি োক্ষছেল। এই সমে দেজাে নক িরলা। 
পে মুিূরিনই ঘরে প্ররবে কেল লকলা এলভাে খালু ক্ষমিঃ বক্ষেসভ। 
ক্ষমিঃ বক্ষেসভ পারেে লসাফাে বসরি বসরি বলল, ‘দু’লটা িাক্ষি ক্ষিক 

িরেরে, এরস লিরে। একটাে পুরুর্, অন্যটাে লমরে ড্রাইভাে।’ 
আিমদ মুসাে মুখ উজ্জ্বল িরে উিল। বলল, ‘ধন্যবাদ। মক্ষিলা আরোিীে 

জরন্য মক্ষিলা ড্রাইভাে ভালই িরব। মরকা পেনন্ত চুক্ষক্ত লিা?’ 
‘একজন দি ললাকরকই পাক্ষিরেক্ষেলাম। লে দু’লটা িাক্ষি এরনরে, িাে 

ড্রাইভাে আমাে পক্ষেক্ষচি ও ক্ষবশ্বি।’ 
‘ধন্যবাদ জনাব।’ 
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ক্ষমিঃ বক্ষেসরভে লিাাঁরট অল্প এক টুকরো িাক্ষস। লচারখ-মুরখ ক্ষক একটা ক্ষিধা 
ভাব। ক্ষিধা লিরল বলল অবরেরর্, ‘আপনাো আমাে লিি প্রক্ষিম লকলা এলভাে 
বন্ধু। ক্ষকেু না মরন কেরল একটা কো বক্ষল।’ 

আিমদ মুসা ক্ষমিঃ বক্ষেসরভে ক্ষদরক একবাে লচাখ িুরল লচরে বলল, 
‘অবশ্যই। বলুন।’ 

‘লকলা এলভা লিাপন কেরলও প্রেম ক্ষদরনই আক্ষম আপনারক ক্ষচনরি 
লপরেক্ষে। আপক্ষন আিমদ মুসা। কােণ, আপক্ষন আসাে একক্ষদন আরিই আমারদে 
অক্ষফরস আপনাে েক্ষব লপৌাঁরে োে।’ 

আিমদ মুসা সামান্যও চমকাল না। ক্ষবক্ষস্মিও িরলা না। বলল, ‘েক্ষব কাে 
িেফ লেরক লপৌাঁরে?’ 

‘লেট ক্ষবোে এবং সেকাে-উভরেে িেফ লেরকই।’ 
‘েক্ষবে সারে ক্ষক ক্ষনরদনে ক্ষেল?’ 
‘সেকােী ক্ষনরদনে, আিমদ মুসারক লদখা লপরলই লস ক্ষবর্েটা সংরি 

সংরিই োনাে জানারনা। আে লেট ক্ষবোরেে ক্ষনরদনে, আিমদ মুসা ক্ষচক্ষহ্নি িবাে 
সারে সারে একটা লটক্ষলরফান নাোরে িা জাক্ষনরে ক্ষদরি িরব।’ 

কো লের্ করে একটা লঢাক ক্ষিরল আবাে বলরি শুরু কেল, ‘আপনাে 
সামরন এরিারনা অিযন্ত কক্ষিন িরব। মরকা ও লসইডট ক্ষপটাসনবািনিামী েি পে 
আরে, িারি ক্ষনক্ষিদ্র পািাো বসারনা িরেরে। প্ররিযক লেল লিেরন প্ররিযকটা 
বক্ষি সাচন কোে বযবস্থা কো িরেরে। িরব আপক্ষন লে রুট লবরে ক্ষনরেরেন, িা 
ক্ষকেুটা ক্ষনোপদ িরব। ক্ষকন্তু প্রক্ষিক্ষট গুরুেপূণন পরেরডট আপক্ষন ক্ষজোসাবারদে মুরখ 
পিরি পারেন।’ 

লর্ানাে মুখ মক্ষলন িরে লিরে। 
আিমদ মুসা ক্ষনক্ষবনকাে। বলল, ‘ধন্যবাদ জনাব, এই ইনফেরমেরনে 

জরন্য।’ 
আিমদ মুসা োমরিই ক্ষমিঃ বক্ষেসভ বলল, ‘আপনারদে দু’জরনে আলাদা 

োওোে ক্ষসদ্ধান্ত খুবই চমৎকাে িরেরে। িরি পারে, এই একটা কােরণ আপক্ষন 
ক্ষনোপরদ মরকা লপৌাঁরে োরবন।’ 
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‘এিটা ক্ষনক্ষিিভারব বলরেন ক্ষকভারব?’ 
‘আিমদ মুসা িাে ফোসী স্ত্রীসি সফে কেরে, এই খবে সব জােিাে 

এরসরে। সব পািাোদােরদে ক্ষচন্তা অক্ষধকাংে লিরত্র এই ক্ষবর্েক্ষটে ক্ষদরকই 
ঘুেপাক খারব।’ 

‘আপনাে ক্ষচন্তা সিয লিাক।’ সিারস্য বলল আিমদ মসুা। 
‘িরব আপনারদে ক্ষকেু েদ্মরবে লনো প্ররোজন।’ 
‘ক্ষক ধেরনে?’ 
‘আপক্ষন ফোসী টুযক্ষেি অযারোরবটরদে েদ্মরবে ক্ষনরি পারেন। মরকাে 

করেকটা ক্ষেরেটারে এখন োত্রা চলরে। মরন িরব, আপক্ষন লসখারন োরছেন। 
আপনাে ক্ষিম েেীরে অযারোরবট েদ্মরবে মানারব ভারলা।’ 

িাসল আিমদ মুসা। বলল, ‘ধন্যবাদ। ক্ষকন্তু পারবা লকাোে ঐ লপাোক?’ 
িাসল বক্ষেসভও। বলল, ‘আক্ষম লজািাি করে লেরখক্ষে।’ 
‘আক্ষম কৃিে। এিটা লিরিে লচারখ লদখরেন আপক্ষন আমারদে।’ ভাক্ষে 

কণ্ঠ আিমদ মুসাে। 
‘আমােও স্বােন আরে বৎস।’ 
‘ক্ষক লসটা?’ 
‘লকলা এলভা ক্ষলরখরে, লস েক্ষদ আপনাে সািােয পাে, লস ক্ষনক্ষিি, িাে 

স্বামীে সন্ধান লস কেরি পােরব। আক্ষমও এটা মরন কক্ষে।’ 
আিমদ মুসা একটু ভাবল। বলল, ‘বলুন লিা, লকলা এলভাে স্বামীরক 

রুেো লকন আটক করে োখরব?’ 
‘আক্ষম ক্ষিক জাক্ষন না। িরব আমাে অনুমান িে, লকলা এলভাে স্বামী 

অিযন্ত প্রক্ষিভাবান লিারেন্দা অক্ষফসাে ললনাটন লাে এরিাক্ষনোে আত্মেিাে সারে 
জক্ষিি োজননক্ষিক ও সামক্ষেক বহু ক্ষকেুই জারনন। িাোিা পক্ষিমী লিারেন্দা 
লনটওোরকনে অরনক ক্ষকেুই লস জানি, োে সারে োক্ষেোে স্বােনও জক্ষিি োকরি 
পারে।’ 

‘বুরঝক্ষে।’ বলল আিমদ মুসা। 
‘ধন্যবাদ!’ বরল বক্ষেসভ লপাোক আনাে জরন্য লবক্ষেরে লিল। 
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ক্ষনখুাঁি একজন অযারোরবরটে লপাোরক আিমদ মুসা িাে িাক্ষিে ক্ষদরক 
এরিারলা। 

লর্ানা িাে পাোপাক্ষে চলরি চলরি বলল, ‘লের্ ক্ষনরদনে ক্ষক আমাে 
জরন্য?’ 

আিমদ মুসা িাসল। বলল, ‘একাই লিামারক মরকা লপৌাঁেরি িরব, 
এভারব মন তিক্ষে করে োখ। আমাে কো লভব না। লিমন ক্ষকেু েক্ষদ ঘরটই োে, 
আক্ষম লিামারক খুাঁরজ লনব। ক্ষফ আমাক্ষনল্লাি।’ 

বরল আিমদ মুসা িাে িাক্ষিরি উরি বসল। 
লর্ানাে িাক্ষি আরেকটু সামরন। 
‘ক্ষফ আমাক্ষনল্লাি’ বরল লর্ানাও করেক পা লিাঁরট ক্ষিরে িাে িাক্ষিরি 

উিল। লর্ানাে িাক্ষি আরি। আিমদ মুসাে িাক্ষি লপেরন। দুই িাক্ষি একই সারে 
িাটন ক্ষনরে োত্রা শুরু কেল। 

িাক্ষিরি উরিই আিমদ মুসা িাক্ষিে মরকা পেনন্ত ভািা বাবদ পাাঁচ িাজাে 
রুবল বুক্ষঝরে ক্ষদল ড্রাইভােরক। 

ড্রাইভাে ভািাে লচরে আিাই িাজাে রুবল লবক্ষে লপরে একটা লো 
স্যালুট কেল আিমদ মুসারক। 

‘োিাে কখন ক্ষক ঘরট বলা োে না লিা, িাই ভািাটা আরিই ক্ষদরে 
ক্ষদলাম।’ ড্রাইভােরক লিয করে বলল আিমদ মুসা। 

‘আপনাে অনুেি স্যাে।’ আবাে স্যালুট করে বলল ড্রাইভাে। 
েুরট চলরে দু’ক্ষট িাক্ষি ওেসাে উরেরশ্য। লর্ানাে িাক্ষি ও আিমদ মুসাে 

িাক্ষিে মরধয দূেে ক্ষসক্ষক মাইরলে মি। 
আিমদ মুসা ক্ষসরট লিলান ক্ষদরে ভাবক্ষেল িাে ক্ষমেরনে কো। লকাোে 

লেরখরে ওো কযাোক্ষেনরক? লকাোে লেরখরে লর্ানাে আিা ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষনরক! 
ক্ষনিে লস জােিা এিটাই ক্ষনোপদ, লেখারন সেকারেেও লচাখ পিরব না বা 
সেকাে িা খুাঁরজ পারব না। আিমদ মুসা ক্ষকভারব িাে সন্ধান কেরব। সবরচরে 
সিজ পে ওরদে িারি পিা, িািরলই জানা োরব কযাোক্ষেন লকাোে। ক্ষকন্তু লস 
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মরকা লপৌাঁরে সবটা বুরঝ লনোে আরি এি িািািাক্ষি ওরদে িারি পিরি চাে 
না। 

নরিচরি বসল আিমদ মুসা। 
মরন পিল লর্ানাে কো। লিাাঁরট এক টুকরো িাক্ষস ফুরট উিল আিমদ 

মুসাে। লবচােী খুব মনমো িরে পরিরে। এটাই প্রেম িাে বি ধেরনে একটা 
অক্ষনিেিাে মরধয পিা। লর্ানাে ক্ষবদােকালীন শুকরনা লিাাঁট এবং নেম িরে ওিা 
দৃক্ষষ্টে কো মরন পিরিই আিমদ মুসাে মনও খাোপ িরে লিল। সংরি সংরিই 
িাে মন লেরক প্রােননাে বাণী উচ্চাক্ষেি িরলা, আল্লাি িাে সিাে লিান। িাে 
সম্মান ও মেনাদা আল্লাি েিা করুন। 

আিমদ মুসা িািঘক্ষিে ক্ষদরক লচরে ড্রাইভােরক উরেশ্য করে বলল, 
‘‘ওেসা’ খুব সামরনই না?’ 

‘ক্ষজ্ব, হ্াাঁ। আে দু’মাইল।’ 
‘লদরখা, আরিে মিই লকান লচকরপাি োকরল আমাে স্ত্রীে িাক্ষি িা 

ক্রস না কো পেনন্ত িুক্ষম লচকরপারিে মুরখামুক্ষখ িরব না।’ 
‘মরন আরে স্যাে।’ 
আিমদ মুসা আবাে িা এক্ষলরে ক্ষদল িাক্ষিে ক্ষসরট। 
 
 
 
ওেসাে উপকণ্ঠ। 
োিাে একটা লিমাো। 
পুেকভ লেরক লে োিাটা এরসরে িা লসাজা দক্ষিরণ এক্ষিরে েিরে ঢুরক 

লিরে। আে এখান লেরকই আরেকটা োিা লবক্ষেরে এক্ষিরে লিরে পক্ষিরম। 
লিমাোে উত্তে পারে পুেকভ লোরর্ে পক্ষিম পাে লঘাঁরর্ একটা 

ক্ষর্পাটনরমডটাল লিাে। লিারেে সামরন প্রাে োিাে উপে একটা জীপ এবং একটা 
লোট মাইরক্রা দাাঁক্ষিরে আরে। োিাে দু’পারে দু’জন লিনিানধােী। জীরপে 
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উপে লিলান ক্ষদরে দাাঁক্ষিরে আরে দু’জন। একজরনে িারি লো অযারডটনাে 
ওেযােরলস। 

পুেকভ িাইওরে ক্ষদরে ওেসা অক্ষভমুরখ একটা টযাক্ষে আসরি লদরখ 
দু’জন লিনিানধােী লিনিান িুরল সিকন িরে দাাঁিাল। ওেযােরলসধােীসি লে 
দু’জন জীরপ লিলান ক্ষদরে দাাঁক্ষিরেক্ষেল, িাো লসাজা িরে উিল। 

‘লদখ জুকভ, িাক্ষিটাে লেক্ষজররেন এরকবারে পুেকরভে। োমাও 
িাক্ষি। ক্ষেকাে ক্ষমলরি পারে।’ 

‘ইরেস বস।’ বরল জুকভ নারমে ললাকক্ষট িাি িুরল ক্ষিক জীরপে পারেই 
টযাক্ষেক্ষট দাাঁি কোল। 

ওেযােরলসধােী িাক্ষিে লভিরে উাঁক্ষক ক্ষদরে মুখ লিরিা করে ক্ষবি ক্ষবি 
করে বলল, ‘দুভনািয, একজন মাত্র ভদ্রমক্ষিলা। আমো লিা খুাঁজক্ষে একটা সুন্দে 
লজািারক।’ িােপে ওেযােরলস মুরখে কারে এরন কণ্ঠ উাঁচু করে বলল, ‘মরকা 
ক্ষজক্ষব এইচ ক্ষকউ স্যাে?’ 

ওপাে লেরক োক্ষিক করণ্ঠ জবাব এল, ‘হ্াাঁ।’ 
‘আক্ষম ওেসা লেরক বলক্ষে স্যাে।’ 
‘ক্ষক খবে?’ 
‘একটা টযাক্ষে। একজন ফোসী টুযক্ষেি মক্ষিলা। রুে মক্ষিলা ড্রাইভাে।’ 
‘লদবাে আে খবে লপরল না। এক ফোসী মক্ষিলা ক্ষদরে ক্ষক কেব? আমো 

চাই লজািা। লেরি দাও।’ 
‘ক্ষজ্ব, স্যাে।’ 
বরল ওেযােরলস অফ করে ক্ষদরে জুকভরক টযাক্ষেে সামরন লেরক সরে 

োবাে ইংক্ষিি করে বলল, ‘ক্ষলোে।’ 
‘ক্ষলোে’ বলাে সারে সারে টযাক্ষেরি বসা ফোসী টুযক্ষেি মক্ষিলারবেী 

লর্ানা লজারসফাইন স্বক্ষিে ক্ষনিঃশ্বাস লফলল। লসই সারে আবাে বুঝল, পৃেকভারব 
চলাে আিমদ মুসাে ক্ষসদ্ধান্ত কি সক্ষিক িরেরে। 

লচকরপাি লপক্ষেরে িাক্ষি ফলুিীরর্ উিাে পে লর্ানা ড্রাইভােরক লিয 
করে বলল, ‘ক্ষমস লোসা, লিামাে ক্ষেোেক্ষভউরি লপেরনে িাক্ষি লদখা োে?’ 
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‘ক্ষজ্ব, না।’ বলল ড্রাইভাে। 
‘িািরল ক্ষনিে িাক্ষিে িক্ষি লিা করেরে। িা না িরল েিিণ আমারদে 

সমে লিরে, এখারন িারি িাক্ষি লদখা োবাে কো।’ 
‘িা-ই িরব।’ 
লর্ানাে িাক্ষি িখন ওেসা েিরেে বুক ক্ষচরে িীব্র লবরি এরিারছে মরকা 

িাইওরেরি ওিাে জরন্য। 
এক্ষদরক লপেরনে লচকরপারি িখন ক্ষভন্ন এক দৃশ্য। 
ফোসী অযারোরবরটে েদ্মরবেধােী আিমদ মুসাে টযাক্ষে দাাঁক্ষিরে আরে 

লচকরপারি জীরপে পারে োিাে উপে। টযাক্ষেে দু’পারে দুই লিনিানধােী। 
সামরন লসই জুকভ িাি িুরল দাাঁক্ষিরে টযাক্ষেক্ষটরক োক্ষমরে লেরখরে। আে 
ওেযােরলসধােী মযারলনকভ কো বলরে ওেযােরলরস। 

‘ইরেস স্যাে। একজন আরোিী। ফোসী অযারোরবরটে লপাোরক। িরব 
িারক ফোসী মরন িে না।’ 

‘ক্ষক মরন িে?’ 
‘এক্ষেোন ধেরনে।’ 
‘ক্ষক বলরল? এক্ষেোন?’ 
‘হ্াাঁ।’ 
‘এই লে একটা লমরেরক লেরি ক্ষদরল লস ফোসী ক্ষেল না?’ 
‘হ্াাঁ, ফোসী।’ 
‘হ্াাঁ, ক্ষমরল োরছে। পে পে, আরি এবং ক্ষপরে। লোরনা।’ উরত্তক্ষজি 

কণ্ঠস্বে ওেযােরলরসে ওপাে লেরক। 
লসাজা িরে দাাঁিারলা ওেযােরলসধােী মযারলনকভ। বলল, ‘ইরেস 

স্যাে।’ 
‘অযারোরবটরক পাকিাও করো। আে লদখ, লিাাঁফটা নকল ক্ষকনা। 

ক্ষমলাও আিমদ মুসাে েক্ষবে সারে।’ 
লোনাে সারে সারে হুংকাে ক্ষদরে উিল মযারলনকভ। ক্ষচৎকাে করে উিল, 

‘লবক্ষেরে এরসা অযারোরবট।’ 
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বরল ক্ষনরজই িাক্ষিে দেজা খুরল িাি ধরে লটরন নামাল আিমদ মুসারক। 
লাল ধেরনে লো লিাাঁরফ মােল এক টান। খরস লিল নকল লিাাঁফ। ক্ষচৎকাে করে 
উিল আবাে মযারলনকভ, ‘এই লিা আিমদ মুসা। ক্ষমরল োরছে েক্ষবে সারে।’ 

দু’জন লিনিানধােী েুরট এরস আিমদ মুসাে দু’পারে দাাঁিাল। আিমদ 
মুসাে দুই পাাঁজরে লিনিারনে দুই নল। আেও দু’জন লিনিানধােী লনরম 
এরসরে মাইরক্রা লেরক। 

ওেযােরলরস মুখ লাক্ষিরে মযারলনকভ িখন ক্ষচৎকাে কেরে, ‘হ্াাঁ স্যাে, 
ক্ষজ্ব স্যাে, আিমদ মুসাই। এরকবারে েক্ষবে সারে ক্ষমরল লিরে।’ 

‘লোন, ক্ষচৎকাে করো না। মাো িাণ্ডা কে। লিামাে জীপটা এখক্ষন 
পাক্ষিরে দাও লসই ফোসী মক্ষিলাে সন্ধারন। ঐ মক্ষিলাই আিমদ মুসাে স্ত্রী। িারক 
লে লকান মূরলয পাকিাও কেরিই িরব। জীরপে ড্রাইভারেে সারে োরব জুকভ 
এবং দুই লিনিানধােী। আে িুক্ষম আিমদ মুসারক মাইরক্রাবারস লিাল। িাে 
দু’পারে দু’জন লিনিানধােীরক বসাও। িুক্ষম আিমদ মুসাে লপেরন বরসা 
লিামাে ক্ষেভলভাে িাে মাোে লিক্ষকরে। লদখ, অন্যো না িে। েি দ্রুি সম্ভব 
চরল এস মরকারি। লিামারদে এক্ষিরে লনবাে জরন্য আমোও এরিাক্ষছে। পরেই 
লদখা িরে োরব। খুব সাবধান।’ বলল মরকা লেরক। 

‘ক্ষজ্ব স্যাে। অবশ্যই স্যাে।’ বরল মযারলনকভ ওেযােরলস অফ করে 
ক্ষদরে ক্ষচৎকাে করে উিল জুকরভে ক্ষদরক লচরে, ‘িুক্ষম, লমদভ ও লেখভ জীপ ক্ষনরে 
এখক্ষন লোরটা লে ফোসী মক্ষিলা লিল িারক ধোে জরন্য। লেখারন পাও, লেভারবই 
পাে, িারক ধেরিই িরব।’ 

বরলই জীরপে ড্রাইভারেে ক্ষদরক লচরে লখাঁক্ষকরে উিল, ‘িা করে ক্ষক 
লদখে। এখনও জীরপ িাটন দাওক্ষন লকন?’ 

ড্রাইভাে চমরক উরি জীরপ িাটন ক্ষদল। জুকভ লাফ ক্ষদরে ড্রাইভারেে 
পারেে ক্ষসরট উিল। আে দু’জন লিনিানধােী লমদভ ও লেখভ জীরপে লপেরন 
উরি বসল। 

জীপ লাফ ক্ষদরে িাটন ক্ষনরে েুরট চলল িীে লবরি লর্ানা লজারসফাইরনে 
টযাক্ষেে উরেরশ্য। 
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জীপ চরল লেরিই মযারলনকভ ক্ষচৎকাে করে বলল, ‘লজারসফ, ক্ষনরকা, 
লিামো লমিমারনে পরকট সাচন করো। িােপে ক্ষনরে লিাল মাইরক্রারি।’ 

দুই লিনিানধােীে নাম লজারসফ ও ক্ষনরকা। িারদে একজন পরকট সাচন 
কেল আিমদ মুসাে। লপল একটা ক্ষেভলভাে। 

মযারলনকভ লজারসরফে কাে লেরক ক্ষেভলভােক্ষট ক্ষনরি ক্ষনরি আিমদ 
মুসারক লিয করে লসাৎসারি বলল, ‘িুক্ষম আিমদ মুসা নও, লকান েুক্ষক্ত প্রমাণ 
আরে লিামাে কারে?’ 

‘আমাে ক্ষকেুই বলাে লনই।’ বলল আিমদ মুসা ক্ষনক্ষবনকাে করণ্ঠ। 
‘জান লিা, লিামারক লেরি িরছে মরকারি আমারদে সারে?’ 
‘জাক্ষন।’ 
‘ক্ষক বযাপাে, মরন িরছে লিামাে ক্ষকেুই িেক্ষন, িুক্ষম বুঝরি পােে লিা সব 

ক্ষকেু?’ 
‘হ্াাঁ, বুঝরি পােক্ষে। লিামাে আনরন্দ আমাে খুব আনন্দ লািরে।’ 
‘লকন?’ 
‘আিমদ মুসারক ধোে জরন্য বি েকম পুেষ্কাে পারব িুক্ষম।’ 
‘পুেষ্কারেে কো জাক্ষন না। লদরেে জরন্য কাজ কেক্ষে। আমারদে োজে 

এরল বি দাক্ষেে অবশ্যই পাব।’ 
‘লিামারদে োজে কি দূরে?’ 
‘লিামারক িারি পাওো মারনই লিা োজে পাওো।’ 
‘এই জরন্যই এি আনন্দ?’ 
‘অবশ্যই।’ বরল মযারলনকভ লিনিানধােী দু’জনরক ক্ষনরদনে ক্ষদল 

আিমদ মুসারক মাইরক্রারি িুলরি। 
লজারসফ ও ক্ষনরকা দু’জরন লিনিারনে বযারেল ক্ষদরে লিরল আিমদ 

মুসারক মাইরক্রারি িুলল। আিমদ মুসারক মরধযে ক্ষসরট বক্ষসরে দু’পারেে ক্ষসরট 
দু’জন বসল আিমদ মুসাে ক্ষদরক লিনিান িাক করে। আিমদ মুসাে ক্ষিক 
লপেরনে ক্ষসরট এরস বসল মযারলনকভ। িাে িারি ক্ষেভলভাে। িাক কো আিমদ 
মুসাে ক্ষদরক। 
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আিমদ মুসা মরন মরন প্রেংসাই কেল ওরদে, সিকনিাে মরধয ওরদে 
লকান ত্রুক্ষট লনই। 

ড্রাইভাে বরসই ক্ষেল িাে ক্ষসরট। মযারলনকভ এরস বসাে সারে সারে 
িাক্ষি িাটন ক্ষদল ড্রাইভাে। 

‘মরকারি আমারক লকাোে লনরব লিামো, লজলখানাে?’ আিমদ মুসা 
মাো ঘুক্ষেরে ক্ষজরেস কেল মযারলনকভরক। 

‘লজলখানাে লকন? আমো ক্ষক সেকারেে চাকে নাক্ষক? বললাম না, 
আমারদে োজরেে জরন্য আমো কাজ কেক্ষে।’ 

‘লসটা আবাে লকান োজে?’ 
‘চল, সবই জানরি পােরব।’ 
‘লকাোে লেরি িরব, লিামারদে লির্রকাোটনারে?’ 
‘িাইরিা োরব।’ 
আিমদ মুসা খুক্ষে িরলা। িাে টারিনট, লেট ক্ষবোরেে মূল লির্রকাোটনাে 

মরকারি না লসইডট ক্ষপটাসনবারিন িা জানা। সম্ভবি মূল লির্রকাোটনারেই লেট 
ক্ষবোে িারদে সবরচরে মূলযবান বন্দী ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন ও ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষনরক আটক 
করে লেরখরে। 

আিমদ মুসা একটু ক্ষচন্তা করে সোসক্ষে ক্ষজরেস কেল, ‘িুক্ষম ক্ষপ্ররেস 
কযাোক্ষেনরক লচন?’ 

‘ক্ষচনব না লকন?’ বলল মযারলনকভ। 
‘িারক নাক্ষক লিামারদে সেকাে িমিাে বসারছে?’ 
‘লো...।’ বরল লিা লিা করে লিরস উিল মযারলনকভ। বলল, ‘বামন িরে 

চাাঁরদ িাি। ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক পারব লকাোে?’ 
‘ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন লকাোে?’ 
‘িুক্ষম লিা সাংঘাক্ষিক ললাক লদক্ষখ। লকারটনে মি লজো শুরু করেে। আে 

লকান কো নে। চল, সবই জানরি পােরব।’ 
বরল চুপ কেল মযারলনকভ। আিমদ মুসা বুঝল, আে লকান কোই ওে 

কাে লেরক লবে কো োরব না। িরব আিমদ মুসা ক্ষনক্ষিি িরলা, লিরল লস ‘সবই 
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জানরি পােরব’ অেন কযাোক্ষেরনে ক্ষবর্েও জানরি পােরব। িাে মারন, ক্ষপ্ররেস 
কযাোক্ষেরনে ক্ষবর্ে লসখারন আরলাচনা িরব, অেবা ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক লস 
লদখরি পারব। 

বন্দী িওোে লেটুকু উক্ষিি িরেক্ষেল আিমদ মুসা, এসব ক্ষচন্তা িারক িাে 
ক্ষমেরনে বযাপারে আোক্ষিি কেরলা। ক্ষকন্তু পেিরণই মনটা উরিরি ভরে লিল 
লর্ানা লজারসফাইরনে ক্ষচন্তাে। েেিানরদে িারি ও ধো পরি োরব না লিা! 

ওেসা েিরেে মরধয ক্ষদরে িখন মযারলনকরভে িাক্ষি িীব্র লবরি এক্ষিরে 
চরলরে মরকাে উরেরশ্য। 

 
 
 
ওক্ষদরক আিমদ মুসারক ক্ষনরে মযারলনকরভে িাক্ষি লেরি ক্ষদরিই সক্ষক্রে 

িরে উিল আিমদ মুসাে টযাক্ষেে ড্রাইভাে। 
আিমদ মুসাে ক্ষসরট আিমদ মুসাে বযাি পরিক্ষেল। বযািক্ষটে ক্ষদরক লচরে 

ড্রাইভাে ভাবল, মরকা পেনন্ত ভািা লস লিা লপরেই লিরে। লস মরকা পেনন্ত বন্দী 
আিমদ মুসাে িাক্ষি অনুসেণ কেরি পারে। বযািক্ষট েক্ষদ ক্ষফক্ষেরে লদোে সুরোি 
িে, ক্ষফক্ষেরে লদরব। না িরল বযািক্ষট ক্ষফরে এরস লপৌাঁরে লদরব বক্ষেসভরক। লকাোে 
ওো আিমদ মুসারক ক্ষনরে োরছে, লসটাও িাে জানা িরে োরব। লকান সািােয 
বক্ষেসভ িারক কেরিও পারে। 

এই ক্ষচন্তাে পে আিমদ মুসাে টযাক্ষে ড্রাইভাে িাে িাক্ষি ক্ষনরে েুরট চলল 
মযারলনকরভে িাক্ষি অনুসেণ করে। 

লদখা লিল, টযাক্ষে ড্রাইভারেে িাক্ষি চলা শুরু কোে পে ক্ষকেু দূরে োিাে 
পারে দাাঁিারনা একটা নিুন জীপও েুটরি শুরু কেল। জীরপে ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট 
একজন িরুণী। 
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৪ 
সূেন র্ুরব লিরে। সন্ধযাে অন্ধকাে িখনও নারমক্ষন। 
অল্প আরি মযারলনকরভে িাক্ষি ক্ষবখযাি স্মরলনক েিে অক্ষিক্রম করে 

এরসরে। 
িাক্ষি প্ররবে কেরে ‘দনপে’ নদীে ব্রীরজ। এখারন সিক ও লেলপে 

পাোপাক্ষে। দু’লটা ব্রীজও প্রাে িারে িারে লািারনা। লেলওরে ব্রীরজ িখন একক্ষট 
লেলিাক্ষি। প্রচণ্ড েব্দ িরছে। 

মযারলনকরভে িাক্ষিে মরধয লেরকও আিমদ মুসা লেরলে েরব্দে মরধয 
লেন র্ুরব ক্ষিরেক্ষেল। 

িিাৎ িাক্ষিে ক্ষনরচ লেরকই আরেকটা প্রচণ্ড েব্দ উিল। লসই সারে িিাৎ 
লদরব লিল িাক্ষিে লপেনটা প্রচণ্ড ঝাাঁক্ষক ক্ষদরে। 

ক্ষিক পে মুিূরিনই গুক্ষলে েব্দ। ঝন ঝন করে লভরঙ পিল িাক্ষিে কাাঁরচে 
জানালা। আিনক্ষচৎকাে করে উিল লপেন লেরক মযারলনকরভে কণ্ঠ। 

প্রেম গুক্ষলে পেপেই িরজন উরিক্ষেল আরেকটা গুক্ষলে েব্দ। লসই সারেই 
লোনা লিল ড্রাইভারেে করণ্ঠ মেণপণ ক্ষচৎকাে। 

িিিরণ িাক্ষি ক্ষিরে ব্রীরজে প্ররবে মুরখ ব্রীরজে লেক্ষলং-এ ক্ষিরে ধাক্কা 
লখরেরে। 

আিমদ মুসা প্রেমটাে ক্ষকেু ক্ষবমূঢ় িরে পিরলও পেিরণই িাে কারে 
পক্ষেষ্কাে িরে ক্ষিরেক্ষেল লে, মযারলনকভরদে িাক্ষি আক্রান্ত িরেরে। 

প্রেম গুক্ষলে পরেই আিমদ মুসা িাক্ষিে প্রবল ঝাাঁকুক্ষনরি প্রেরম লপেরন, 
িােপে সামরন ঝুাঁরক পিা ক্ষবমূঢ় লজারসফ ও ক্ষনরকাে মরধয ক্ষনরকাে িাি লেরক 
ক্ষনরজে িারি লিনিান িুরল ক্ষনরে িাে পাাঁজরে গুাঁরিা চাক্ষলরে দু’িারি 
লিনিারনে দু’প্রান্ত ধরে িীব্রভারব আঘাি কেল লজারসরফে ঘারি। 

দু’জরনই কুাঁকরি পরি লিল ক্ষসরটে উপে। 
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আিমদ মুসা লিনিান ক্ষনরেই িাক্ষিে দেজা খুরল লবক্ষেরে এল। 
আিমদ মুসা লদরখক্ষেল, মযারলনকরভে িাক্ষিরি গুক্ষল বর্নণকােী িাক্ষিক্ষট 

একটা জীপ এবং দ্রুি সামরন চরল ক্ষিরেক্ষেল। 
আিমদ মুসা িাক্ষি লেরক লবক্ষেরেই সামরন িাকাল। জীরপে লকান ক্ষচহ্নই 

লদখল না। িাকাল লপেরন। লদখল, একক্ষট টযাক্ষে এরস ব্রীরজে মুরখ দাাঁিাল। 
দূেে করেক িজ মাত্র। িখনও সন্ধযাে অন্ধকাে নারমক্ষন। আিমদ মুসা টযাক্ষেে 
ক্ষদরক িাক্ষকরে ক্ষবক্ষস্মি িরলা, ওটা িােই টযাক্ষে, পুেকভ লেরক ক্ষনরে এরসক্ষেল। 

পেিরণই আিমদ মুসা লদখল, টযাক্ষে লেরক মুখ বাক্ষিরে টযাক্ষে ড্রাইভাে 
িারক র্াকরে। 

িিাৎ সরন্দরিে এক প্রবল ধাক্কা লািল আিমদ মুসাে মরন। িাে 
টযাক্ষেক্ষট মযারলনকরভে িাক্ষিে লপেরন লকন? টযাক্ষে ড্রাইভাে লেট ক্ষবোরেে ললাক 
নেরিা? 

আিমদ মুসা লিনিারনে ক্ষরিারে িজননী লচরপ দ্রুি এরিারলা টযাক্ষেে 
কারে। বলল ড্রাইভােরক লিয করে, ‘িুক্ষম এখারন লকন?’ 

‘স্যাে, িাক্ষিরি উিুন। সব বলক্ষে। এখান লেরক আরি আমো পালাই। 
পুক্ষলে ক্ষকংবা লকান ক্ষবপদ এরস পিরি পারে।’ বলল ড্রাইভাে দ্রুি করণ্ঠ। 

আিমদ মুসা চক্ষকরি িাক্ষিে লভিেটাে লচাখ লবালাল, না, িাক্ষিে ক্ষসরট 
বা ললারে লকউ লুক্ষকরে লনই। আিমদ মুসাে বযািক্ষট পরি আরে লপেরনে ক্ষসরট। 

আিমদ মুসা লিনিান ক্ষনরেই িাক্ষিে লপেরনে ক্ষসরট উরি বসল। 
সরি সরিই িাক্ষি িাটন ক্ষদল ড্রাইভাে। 
মযারলনকরভে িাক্ষিরক পাে কাক্ষটরে দ্রুি সামরন এরিারলা টযাক্ষে। 
ব্রীজ লপক্ষেরে লবে ক্ষকেুদূে এরস িাক্ষিে িক্ষি ক্ষকেুটা লিা করে প্রেরমই 

মুখ খুলল টযাক্ষে ড্রাইভাে। বলল, ‘স্যাে, আমারক ভািা ক্ষদরেরেন মরকা পেনন্ত। 
আপনারক ওো ধরে ক্ষনরে লিরল আপনাে বযাি েরে লিল আমাে িাক্ষিরি। আক্ষম 
মরন কেলাম, মরকা পেনন্ত োওো উক্ষচি আপনারক অনুসেণ করে। আপনারক না 
লপরল আপনারক লকাোে ক্ষনরে োে লদরখ অন্তি িা আক্ষম ক্ষেরপাটন কেরি পােরবা 
ক্ষমিঃ বক্ষেসভরক। বযািও িারক ক্ষদরি পােরবা।’ 
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‘ধন্যবাদ ড্রাইভাে। লিামাে বুক্ষদ্ধে প্রেংসা কেক্ষে। অেচ িিাৎ এখারন 
লদরখ আক্ষম লিামারক ওরদে ললাক বরল সরন্দি করেক্ষেলাম।’ 

‘ওো কাো স্যাে?’ 
‘লেট ক্ষবোেরক লচন?’ 
‘ক্ষচক্ষন স্যাে। ওো োক্ষেোে ক্ষর্রক্টটেেীপ কারেম কেরি চাে।’ 
‘ক্ষিক বরলে িুক্ষম। এো লসই দল।’ 
ড্রাইভাে আে লকান কো বলল না। ক্ষকেুিণ নীেবিা। 
আিমদ মুসাই আবাে বলল, ‘ক্ষজরেস কেরল না আক্ষম লক?’ 
‘স্যাে, এি কো ক্ষক ড্রাইভারেে জরন্য মানাে?’ 
‘ক্ষনেক ড্রাইভাে িরল মানাে।’ 
চক্ষকরি মুখ ঘুক্ষেরে ক্ষকেু বলরি োক্ষছেল ড্রাইভাে। িাে আরিই আিমদ 

মুসা ক্ষজরেস কেল, ‘এসব কো োক। আসল কো বল ড্রাইভাে। িাক্ষিরি গুক্ষল 
কেল লক? িুক্ষম ক্ষকেু জান?’ 

‘না স্যাে। আক্ষম ক্ষিনটা গুক্ষলে েব্দ শুরনক্ষে। আক্ষম েখন ব্রীরজে মুরখ এরস 
দাাঁিালাম, িখন লিা শুধু আপনারকই লদখলাম। আমাে প্রেরম মরন িরেক্ষেল, 
লবাধ িে আপক্ষনই লভিে লেরক গুক্ষল করে লবক্ষেরে এরসরেন। ক্ষকন্তু চাকাে গুক্ষল 
লদরখ িা আবাে মরন িেক্ষন।’ 

‘একটা িাক্ষি লেরক গুক্ষল িরেরে। িাক্ষিটা দ্রুি সামরন চরল লিরে।’ 
‘স্যাে, িাক্ষিটা ক্ষক জীপ?’ 
‘হ্াাঁ, জীপ।’ 
‘স্যাে, গুক্ষলে দু’ক্ষমক্ষনট আরি একটা নিুন জীপ অিযন্ত দ্রুিিক্ষিরি 

আমারক ওভােরটক করেরে। িরি পারে ঐ জীপ। ক্ষকন্তু জীপক্ষটরি লকান আরোিী 
ক্ষেল না। মরন িরলা, একজন িরুণী জীপক্ষটরক ড্রাইভ কেক্ষেল।’ 

‘িরুণী?’ 
‘হ্াাঁ, আমাে িা-ই মরন িরেরে।’ 
ড্রাইভারেে লের্ কোটাে ক্ষচন্তাে অনে পাক্ষনরি পরি লিল আিমদ মুসা। 

এ ধেরনে উদ্ধাে অক্ষভোন িাে স্ত্রী িরুণী লর্ানা লজারসফাইরনে জরন্য মানাে। 
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ক্ষকন্তু লস নে। িাে টযাক্ষে অরনক সামরন চরল লিরে। িাোিা িারক ধোে জরন্য 
িারক ফরলা কেরে লেট ক্ষবোরেে জীপ এবং জীপক্ষট নিুন নে। সুিোং 
লকানভারব লর্ানা জীপক্ষট ক্ষেক্ষনরে এ অক্ষভোন করেরে, এটাও নে। মযারলনকরভে 
িাক্ষিে উপে িামলা চালাে িািরল লক? লেট ক্ষবোরেে িৃিীে লকান েত্রু? ক্ষকংবা 
রুে সেকারেে লকউ? সরন্দি লনই, লেট ক্ষবোরেে সারে লিাই-এ আিমদ মুসারক 
লজিারনাে মরধয সেকারেে লাভ আরে। কােণ, িারি ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন উদ্ধাে 
িরে োে এবং িাে মাধযরম সেকাে জারেে ধনভাণ্ডােও লপরে োে। িািরল এটা 
সেকারেেই কাজ। অেনাৎ সেকােী ললাক ক্ষক িািরল িারক অনুসেণ কেরে? মরন 
মরন খুক্ষে িরলা আিমদ মুসা। সেকােী ললাক অনুসেণ কেরল লর্ানা 
লজারসফাইরনে ক্ষনোপত্তাও িরে োে। আিমদ মুসাে মন উক্ষিি লেট ক্ষবোরেে 
জীপ লর্ানাে টযাক্ষেরক অনুসেণ কোে পে লেরকই। 

আিমদ মুসা বলল, ‘লেট ক্ষবোরেে একটা জীপ আমাে স্ত্রীে টযাক্ষে 
অনুসেণ করেরে, িা লদরখে লিা?’ 

‘লদরখক্ষে স্যাে, টযাক্ষেে ড্রাইভাে লোসা খুব চালাক এবং এেপাটন স্যাে। 
লস ক্ষনিে বযাপােটা বুঝরব এবং লেট ক্ষবোরেে জীপরক লঘাল খাইরে োিরব 
স্যাে।’ 

‘িুক্ষম এিটা আোবাদী লকমন করে?’ 
‘ক্ষমিঃ বক্ষেসভ লসভারবই ক্ষসরলক্ট করেরেন স্যাে। লোসারক আক্ষম ভারলা 

করে জাক্ষন।’ 
‘লিামাে কো সিয লিাক ড্রাইভাে। আক্ষম এখন আমাে স্ত্রীে সন্ধান 

কেরি চাই। িুক্ষম আমারক ক্ষকভারব সািােয কেরব? সামরন আে লকান অসুক্ষবধা 
আরে বরল মরন কে?’ 

‘মরকা পেনন্ত সামরন আে দু’লটা বি েিে আরে। ভাজমা এবং 
িযািক্ষেন।’ 

‘আমাে লিা মরন িে, লেট ক্ষবোে িাে ক্ষেকাে লপরে লিরে, এ লঘার্ণা 
িারদে সব লিরত্র লপৌাঁরে লিরে এবং এ দু’ক্ষট েিরে লমািারেন লেট ক্ষবোরেে 
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ললারকো মযারলনকরভে িাক্ষিে অরপিা কেরে। অন্য লকান ক্ষদরক িারদে নজে 
োবাে কো নে।’ 

‘ক্ষিক বরলরেন স্যাে। সামরন লকান অসুক্ষবধা আে িরব না।’ 
‘আল্লাি িা-ই করুন, িা-ই লিাক ড্রাইভাে। এস ড্রাইভাে, এখন আমো 

ভাক্ষব, আমাে স্ত্রীে িাক্ষি আে লসই জীপক্ষটে কো।’ 
‘মরকা লপৌাঁরে লোসাে সন্ধান আক্ষম পাব স্যাে। উভরে মরকা লপৌাঁোে পে 

একটা জােিাে আমারদে সািাৎ িরব, এই কোই আমারদে আরে। অিএব, 
খবে আমো পাক্ষছেই।’ 

‘ড্রাইভাে, সক্ষিযই লিামারদে বুক্ষদ্ধরি আক্ষম চমৎকৃি িক্ষছে।’ 
‘ধন্যবাদ স্যাে।’ 
িখন িীব্র লবরি এক্ষিরে চলরে আিমদ মুসাে িাক্ষি। ভাজমা েিে 

অক্ষিক্ররমে সমে িাক্ষিে িক্ষি লিা িরলা। ক্ষকন্তু লকউ িাক্ষি আটকারি এরলা না, 
ক্ষজোসাবাদ কেল না। 

খুক্ষে িরলা আিমদ মুসা। িাে অনুমান ক্ষিক। 
ভাজমা েিে পাে িবাে পে আবাে আিমদ মুসাে িাক্ষি িীব্র িক্ষিরি 

েুটল মরকাে উরেরশ্য। 
আিমদ মুসা িাে ক্ষসরট িা এক্ষলরে ক্ষদরেরে। িাে েূন্য দৃক্ষষ্ট বাইরে 

সন্ধযাে আরলা-আাঁধােীে বুরক ক্ষনবদ্ধ। 
িাে লচারখে সামরন লভরস উিরে লর্ানা লজারসফাইরনে অিুলনীে সুন্দে 

ক্ষনষ্পাপ মুখক্ষট। এ মুখক্ষট ক্ষঘরেই আিমদ মুসাে আজ নিুন স্বপ্ন, নিুন জীবন। 
জীবরন অরনক স্বপ্নই আিমদ মুসাে লভরঙ লিরে। িাই লেন উরিরিে অপ্রক্ষিরোধয 
এক েিণা িাে ৃতদেরক আজ দুমরি-মুচরি ক্ষদরি চারছে। 

ক্ষসরট লিলান লদো আিমদ মুসাে লচাখ দু’ক্ষট আরি আরি বুরজ লিল। 
িাে মুখ লেরক সািরসে এক প্রােননা লবক্ষেরে এল, ‘িাসবুনাল্লাি, ওো লনেমাল 
ওোক্ষকল, লনেমাল মাওলা ওো লনেমান নাক্ষসে।’ 
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ড্রাইভাে লোসা উক্ষিি লচারখ বাে বাে ক্ষেোেক্ষভউ-এে ক্ষদরক িাকারছে। 
িিাৎ লস িাক্ষিে িক্ষি বাক্ষিরে ক্ষদল। িীরর্াক্ষমটারেে কাাঁটা সত্তে 

ক্ষকরলাক্ষমটাে লেরক লাক্ষফরে উিল একে’ দরে। 
‘ক্ষক বযাপাে ক্ষমস লোসা, িিাৎ িাক্ষিে িক্ষি বাক্ষিরে ক্ষদরলন লে!’ 
‘ওেসাে লে জীপটা আমারদে িক্ষিরোধ করেক্ষেল, লসই জীপটা 

আমারদে ক্ষদরক েুরট আসরে।’ 
‘লসই জীপটা? ক্ষচনরি লপরেরেন?’ 
‘আমাে সরন্দি লনই, লসই জীপটাই।’ 
‘আমারদে লরিয েুরট আসরে ক্ষক করে লবাঝা লিল?’ লর্ানা 

লজারসফাইরনে করণ্ঠ ক্ষকেুটা উরিি। 
‘এই লে আক্ষম িাক্ষিে িক্ষি বািালাম, সরি সরি জীপক্ষটে িক্ষিও লবরি 

লিরে।’ 
‘এে অেন ক্ষক ক্ষমস লোসা?’ 
‘আপক্ষন ক্ষক মরন কেরেন মযার্াম?’ 
‘আমারদে ক্ষদরক েুরট আসাে অেন আমারক সরন্দি করেরে বা আমাে 

পক্ষেচে লজরনরে। আে এে অেন, আমাে স্বামীে পক্ষেচে ওরদে কারে প্রকাে িরে 
পরিরে এবং সম্ভবি উক্ষন ওরদে িারি পরিরেন।’ বলরি ক্ষিরে িলা কাাঁপল 
লর্ানা লজারসফাইরনে। 

‘আমােও িাই মরন িরছে মযার্াম।’ 
বরল একটু লেরমই লোসা আবাে বলল, ‘বলুন, এখন ক্ষক কেণীে?’ 
আিমদ মুসাে ক্ষচন্তাে লর্ানা লজারসফাইরনে ৃতদে লকাঁরপ উরিক্ষেল। 

আিমদ মুসা ওরদে িারি পিাে কো ভাবরিই শ্বাসরুদ্ধ একটা েিণাে সৃক্ষষ্ট 
িরেক্ষেল িাে লিাটা ৃতদেজুরি। 

ক্ষকন্তু লিাাঁট কামরি ক্ষনরজরক সেেণ কেল লর্ানা লজারসফাইন। একট ু
সমে ক্ষনরে ক্ষনরজরক স্বাভাক্ষবক করে িুরল লোসাে প্ররশ্নে জবারব লর্ানা 
লজারসফাইন বলল, ‘আমাে স্বামী ওরদে িারি পিাে পে এই খবে ক্ষনিে িাো 
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সব জােিাে ক্ষদরেরে। সুিোং পািাো িুরল লনোই স্বাভাক্ষবক। আে েক্ষদ আমাে 
কো ওরদে জাক্ষনরে োরক, িািরল পািাো োকরব।’ 

বরল একটু োমল। িােপে আবাে শুরু কেল, ‘ক্ষিিীেক্ষট েক্ষদ সিয িে, 
িািরল সমস্যা লদখা লদরব। এরিরত্র আমাে পোমেন িরলা, লকান অবস্থারিই 
আমো িাক্ষি দাাঁি কোরবা না। িাক্ষি দাাঁিারনাে ভান করে, সরি সরিই আবাে 
লাফ ক্ষদরে পালারি িরব। োরি িাো আমারদে িাক্ষিরি গুক্ষল কোে মি সমে 
িারি না পাে। পােরবন না ক্ষমস লোসা? ভে কেরল অনুরোধ কেব ড্রাইক্ষভংটা 
আমারক ক্ষদরি।’ 

লোসাে মুরখ িাক্ষস ফুরট উিরলা। বলল, ‘পালারনাে লরক্ষনং ড্রাইভােরদে 
একটা লবক্ষসক লরক্ষনং। লদখুন আক্ষম কিটা পাক্ষে।’ 

‘ধন্যবাদ। আক্ষম আপনারক আরেকটু সািােয কেব। আক্ষম এরিানীে 
েুবরকে লপাোক ক্ষনক্ষছে। লদখা োরব, আমারদে লকউ সরন্দি কেরে না।’ 

‘সুন্দে আইক্ষর্ো।’ বলল লিরস লোসা। 
লর্ানা এরিানীে েুবরকে লপাোক পেল। মাোে চুল ও মুরখ ক্ষকন 

প্লাক্ষিরকে মুরখাে লািারনাে পে স্বেং লোসা ক্ষচৎকাে করে উিল, ‘মরন িে 
মযার্াম, আপনাে স্বামী লদখরলও এরিানীে েুবক লভরব আপনাে সারে 
হ্াডর্রেক কেরব।’ 

‘ধন্যবাদ ক্ষমস লোসা।’ 
লোসাে কোই ক্ষিক। ভাজমা েিরেে প্ররবেমুরখ লেট ক্ষবোরেে পািাো 

ক্ষেল। ক্ষকন্তু িাক্ষিে লভিরে একবাে িাক্ষকরেই িাক্ষি লেরি ক্ষদরেরে। িাক্ষি িােপে 
িীে লবরি েুরটরে আবাে। লপেরনে জীপটা প্রাে লকাোটনাে মাইরলে মি ক্ষপক্ষেরে 
পরিক্ষেল। পুোরনা জীপ নিুন টযাক্ষেে সারে পােক্ষেল না। ক্ষকন্তু লর্ানা 
লজারসফাইরনে িাক্ষি ভাজমা োমাে জীপটা প্রাে লদিে’ িরজে মরধয এরস 
পরিক্ষেল। লসখান লেরক অবশ্য ক্ষচৎকাে করে ক্ষকেু বরল বাাঁধা লদোে পেনারে 
জীপক্ষট ক্ষেল না 

ভাজমা পাে িরে এরস ক্ষকেু ক্ষেলযাের্ িরে লোসা বলল, ‘সামরন 
িযািক্ষেন, একটা েিে, িােপরেই মরকা। 
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‘লবাঝা লিল, িযািক্ষেরনও পািাো োকরব।’ বলল লর্ানা লজারসফাইন। 
‘িযািক্ষেনরক পাে কাটাবাে মি র্ান বাম দু’ক্ষদরকই বাইপাস সিক 

আরে। েক্ষদ বরলন আমো বাইপাস রুট ক্ষনরি পাক্ষে।’ 
‘লপেরন েত্রুে িািা লেরখ সাইরর্ অপ্রেি লোরর্ লঢাকা ক্ষিক িরব না।’ 
‘ক্ষিক বরলরেন।’ 
বরল লোসা লপেরন িাক্ষকরে িাক্ষিে িীর্ আবাে বাক্ষিরে ক্ষদল।  
লপেরনে জীপ আপ্রাণ লচষ্টা কেরে লর্ানা লজারসফাইরনে জীপ ধোে 

জরন্য। ক্ষকন্তু িক্ষিে েক্ষক্তরি কুক্ষলরে উিরি পােরে না। 
সামরনে কাই লাইরন িযািক্ষেন েিরেে আরলাকমালা সক্ষিি দৃশ্য খুব 

সামরন এরস লিরে। 
িিাৎ আাঁৎরক উিল লোসা, ‘লদখুন, আসাে োিা বাদ ক্ষদরে িারদে 

োওোে োিা ধরে চােক্ষট লির্লাইট েুরট আসরে সমূ্পণন লবআইক্ষনভারব।’ 
কোটা লোসা লর্ানা লজারসফাইনরক বলরিই লর্ানা ক্ষচৎকাে করে উিল, 

‘ক্ষনিে ওগুরলা েত্রুে িাক্ষি। সামরন লেরক আমারদে ক্ষঘরে লফলাে লচষ্টা কেরে।’ 
‘িািরল বলুন মযার্াম, সামরনই লাইওভাে আরে র্াইরনে বাইপারস 

োবাে।’ ক্ষচৎকাে করে বলল লোসা। 
‘িা-ই কে লোসা।’ দ্রুি বলল লর্ানা লজারসফাইন। 
লাইওভােক্ষট িখন বলা োে নারকে উপে। এেপাটন ড্রাইভাে লোসা লবাাঁ 

করে ঘুক্ষেরে িাক্ষিরক িুরল আনল লাইওভারে। 
লাইওভাে লেরক লর্ানাে িাক্ষি ক্ষিরে পিল র্াইরনে বাইপাস সিরক। 
সিকক্ষট িযািক্ষেন েিে পারে লেরখ করেকক্ষট ললাকালে িেন করে 

এক্ষিরে লিরে মরকাে ক্ষদরক। 
বাইপাস সিক ধরে িীব্র লবরি েুরট চলল লর্ানা লজারসফাইরনে িাক্ষি। 
‘ক্ষমস লোসা, লপেরন েেক্ষট লির্লাইট মারন ক্ষিনক্ষট িাক্ষি আমারদে ক্ষপেু 

ক্ষনরেরে।’ 
‘লপেরনেক্ষট জীপ। সামরনে দু’ক্ষটই মাইরক্রা। সুিোং িীরর্ে ক্ষদক 

ক্ষদরে আমো এখনও সুক্ষবধাজনক অবস্থাে আক্ষে।’ লোসা বলল। 
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‘আলিামদুক্ষলল্লাি।’ বলল লর্ানা লজারসফাইন। 
‘ক্ষক বলরলন ওটা মযার্াম?’ 
‘ওটা একটা প্রােননা।’ 
‘আপনাো খুব ঈশ্বে মারনন, িাই না?’ 
‘সৃক্ষষ্ট করেরেন, িাই স্রষ্টারক লিা মানরিই িরব।’ 
‘না মানরল?’ 
‘না মানরল স্রষ্টাে লকান িক্ষি লনই, িক্ষি ক্ষনরজে।’ 
‘লকমন?’ 
‘ক্ষক ক্ষক কেরল মানুর্, সমাজ, োষ্ট্র সুস্থ োকরব, সুেৃঙ্খল োকরব, োক্ষন্তরি 

োকরব, লসগুরলাই স্রষ্টা মানুর্রক কেরি বরলরেন। এগুরলা কেরল মানুর্ এবং 
িাে পক্ষেবাে, সমাজ ও োরষ্ট্রেই লাভ। না কেরল িক্ষি আকারে আসরব অসুস্থিা, 
ক্ষবেৃঙ্খলা এবং অোক্ষন্ত।’ 

‘অবাক কো লোনারলন আপক্ষন। ঈশ্বরেে লদো কাজগুরলাে কো 
বলরলন, লসগুরলা লিা োরষ্ট্রে সংক্ষবধান এবং আইরনে কাজ। লকান ধমন এসব বরল 
নাক্ষক!’ 

‘ক্ষবরশ্ব মানুরর্ে জীবন ও চাক্ষিদা সব সমে এক েকম ক্ষেল না, িাই 
লখাদােী ধরমনে বযবিাক্ষেক ক্ষবধান সব সমে এক েকম িেক্ষন। মানুরর্ে জরন্য 
সবনরের্ ও চিূান্ত লে ধমন আল্লাি ক্ষদরেরেন, িারি মানুরর্ে জীবন পক্ষেচালনাে পূণন 
ক্ষদকক্ষনরদনেনা েরেরে।’ 

‘লস ধমন লকানক্ষট?’ 
‘ইসলাম।’ 
‘ও, মুসলমানরদে ধমন।’ 
‘না, ইসলাম মুসলমানরদে ধমন নে। ইসলাম মানুরর্ে ধমন। েখন মানুর্ 

ইসলামী জীবনবযবস্থারক েিণ করে, িখন িারক বলা িে মুসলমান। ‘মুসলমান’ 
অেন োক্ষন্তে পে েিণকােী, আল্লািে ক্ষবধারনে কারে আত্মসমপনণকােী ইিযাক্ষদ।’ 

‘মানুরর্ে জীবন পক্ষেচালনাে পূণন ক্ষদকক্ষনরদনেনা অন্য লকান ধরমন লনই? 
লেমন, আমারদে খৃিান ধমন।’ 
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‘লনই।’ 
‘কােণ ক্ষক? কােণ ক্ষক এটাই লে, ো আপক্ষন বলরলন, মানুরর্ে জীবন ও 

চাক্ষিদাে লস েকম দাক্ষব ক্ষেল না?’ 
‘হ্াাঁ, িা-ই।’ 
‘ক্ষবর্েটা আেও পক্ষেষ্কাে িওো প্ররোজন।’ 
‘লেমন, তবিাে েখন প্ররোজন পূেণ িরেরে, িখন পাল আরসক্ষন। েখন 

পারল প্ররোজন চরলরে, িখন ইক্ষেন আরসক্ষন। েখন ইক্ষেরনে লনৌকা বা ইক্ষেরনে 
িাক্ষিরি প্ররোজন লের্ িরেরে, িখন উরিাজািাজ িেক্ষন, ইিযাক্ষদ। আরেকটা 
উদািেণ লদো োে। োরষ্ট্রে সংক্ষবধান ও আইন প্ররোজরনে িাক্ষিরদই 
ক্রমপক্ষেবিনরনে মাধযরম পূণনিাে ক্ষদরক চরল। লখাদােী ধরমনে বযবিাক্ষেক ক্ষবধারনে 
লিরত্রও িা-ই িরেরে।’ 

‘ধন্যবাদ। বুঝলাম আক্ষম। এে িাো ক্ষকন্তু আরেকটা ক্ষজক্ষনস প্রমাণ িরে 
োে, আরিে লখাদােী ধমনগুরলা বাক্ষিল, সবনরের্ লখাদােী ধমনটাই শুধু 
অনুসেণরোিয। সক্ষিযই ক্ষক িাই?’ 

‘ধন্যবাদ। ক্ষিক বুরঝরেন আপক্ষন।’ 
‘এটা ক্ষকন্তু খুব বি কো। আরিে ধমনগুরলা এটা মানরব না।’ 
‘মানরে না বরলই লিা সমস্যা। িা না িরল লিাটা পৃক্ষেবীরি আজ োক্ষন্তে 

োজে কারেম িরে লেি।’ 
‘আক্ষম বযাপােটা পক্ষেষ্কাে বুরঝক্ষে। আক্ষম মরন কক্ষে, এই স্বাভাক্ষবক, 

সংিি ও লেৌক্ষক্তক ক্ষবর্েক্ষট সকরলেই মানা উক্ষচি।’ 
বরল একটু লেরম একটা লঢাক ক্ষিরলই আবাে বলল, ‘মযার্াম, আপক্ষন 

ফোসী। শুধু িা-ই নে, আেও লেটুকু শুরনক্ষে, আপক্ষন ফ্রারেে মিামান্যা 
োজকুমােী এবং অবশ্যই খৃিান ক্ষেরলন। আপক্ষন ইসলারমে ক্ষবর্ে এি 
িভীেভারব জানরলন ক্ষক করে এবং বুঝরি পােরলন ক্ষক করে?’ 

লোসাে মুরখ ক্ষনরজে পক্ষেচে শুরন চমরক উিল লর্ানা লজারসফাইন। ক্ষমিঃ 
বক্ষেসভ দাক্ষেরেে কােরণ লজরনরেন। ক্ষকন্তু টযাক্ষে ড্রাইভাে লোসাে লিা জানাে 



জারেে গুপ্তধন  84 

 

কো নে। জানরলা ক্ষক করে? ক্ষমিঃ বক্ষেসভ লিা এসব কো টযাক্ষে ড্রাইভােরক বরল 
লদবাে কো নে। 

লর্ানা লজারসফাইন উত্তে ক্ষদরি একটু সমে ক্ষনল। ক্ষকন্তু িাে মরনে 
লকৌিুিলটা লচরপ ক্ষিরে লোসাে প্ররশ্নে উত্তরে বলল, ‘আক্ষম ইসলাম ক্ষেরখক্ষে 
আমাে স্বামীরক লদরখ, িাে কারে শুরন এবং পিারোনা করে।’ 

‘মযার্াম, আপক্ষন ক্ষকন্তু সুন্দে বলরি পারেন। আক্ষম ইসলাম সম্পরকন 
পক্ষিওক্ষন, লিমন ক্ষকেু শুক্ষনওক্ষন। ক্ষকন্তু আপনাে কাে লেরক এিটুকু শুরন আমাে 
মরন িরছে, আমাে সব লোনা লের্। আক্ষম ইসলাম েিণ করে লফরলক্ষে। ইসলাম 
েিণ কেরি িরল ক্ষক কেরি িে?’ 

‘আলিামদুক্ষলল্লাি!’ বরল লর্ানা লজারসফাইন ক্ষবর্েটা লোসারক বুক্ষঝরে 
ক্ষদল। 

‘বাি, চমৎকাে। খুব লসাজা। একটা লঘার্ণা মাত্র।’ 
িারদে এই আরলাচনা আেও চলল। 
লোসা আরলাচনাে েেীক োকরলও িাে লচাখ সামরনে োিা ও 

ক্ষেোেক্ষভউ লেরক মুিূরিনে জরন্যও ক্ষবক্ষছেন্ন িেক্ষন। 
মরকা আে লবক্ষে দূরে নে। 
মরকাে উজ্জ্বল কাইলাইন লচারখ লািরে। 
বাইপাস সিকক্ষট এখন আে বাইপাস সিক লনই, প্রসােিাে ক্ষদক ক্ষদরে 

িাইওরেে রূপ ক্ষনরেরে। োওোে সিকক্ষটরি চােক্ষট ললন। মাঝখারন প্রেি 
ক্ষর্ভাইর্াে। ওপারে আসাে সিরকও চােক্ষট ললইন। 

লপেন লেরক লচাখ সক্ষেরে ক্ষনরে লর্ানা লজারসফাইন লোসারক লিয করে 
বলল, ‘একটা বযাপাে ক্ষমস লোসা, লপেরনে ক্ষপেু লনো ক্ষিনক্ষট িাক্ষি ইরিাপূরবন 
সরচষ্ট ক্ষেল আমারদে ধোে জরন্য। ক্ষকন্তু এখন লস লচষ্টা িারদে লদখক্ষে না। ওো 
একই িক্ষিরি আমারদে লপেরন েুরট আসরে।’ 

‘ইরেস মযার্াম, আক্ষমও এটা লিয করেক্ষে। বুঝরি পােক্ষে না, এরদে 
এই মি পক্ষেবিনন লকন?’ 
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সরি সরি কো বলল না লর্ানা লজারসফাইন। ক্ষচন্তা কেক্ষেল লস। এক 
পেনারে লর্ানা লজারসফাইরনে লচারখ-মুরখ চাঞ্চলয লদখা ক্ষদল। লস দ্রুি করণ্ঠ 
বলল, ‘লোসা, িািরল ক্ষক ওো ক্ষনক্ষিি িরেরে লে, আমারদে ধোে জরন্য ওরদে 
ওমন প্রাণপণ লোটাে প্ররোজন লনই, সামরন লেরক ওরদে সািােয আসরে? অেবা 
আমারদে এভারব িাক্ষিরে ক্ষনরে ক্ষক সামরন লকান ফাাঁরদ আটকাবাে পক্ষেকল্পনা 
করেরে?’ 

‘আপনারক অসংখয ধন্যবাদ মযার্াম। আপক্ষন ক্ষিক ক্ষচন্তা করেরেন। এ না 
িরল ওরদে মরনাভাব পক্ষেবিনরনে আে লকান েুক্ষক্ত লনই।’ 

‘িািরল লোসা? এভারব চরল ওরদে ফাাঁরদ লিা পিা োরব না।’ 
‘মযার্াম, আমো লে সিক ক্ষদরে চলক্ষে, সামরন িা লবাঁরক ক্ষিরে উরিরে 

ললক্ষনন িাইওরেরি। ঐ িাইওরেক্ষট মরকাভা নদীে পূবন পাে ক্ষদরে ক্ষিরে পরিরে 
মরকাে সারদাভাো ক্ষেং লোরর্। িরি পারে ঐ িাইওরে ক্ষদরেই ওরদে লকান 
সািােয আসরে। আমো বাাঁ পারেে লকান এক্ষেট লোর্ (ক্ষভন্ন ক্ষদরক লবরুবাে পে) 
ধরে কমরসামল িাইওরেরি ক্ষিরে উিরি পাক্ষে। ঐ িাইওরেক্ষটও মরকা লিট 
ইউক্ষনভাক্ষসনক্ষট ও ললক্ষনন ক্ষিলস-এে পাে ক্ষদরে মরকাভা নদী অক্ষিক্রম করে ক্ষিরে 
পরিরে সারদাভাো ক্ষেংরোরর্। 

‘ক্ষমস লোসা, আপক্ষন ক্ষিক ক্ষচন্তা করেরেন। সবরচরে কারেে এক্ষেট লোর্ 
ক্ষদরে চলুন আমো এ লোর্ লেরক সরে পক্ষি।’ 

‘ইরেস মযার্াম।’ বরল মাো নািল লোসা। 
একটু সামরন এক্ষিরেই লোসা লে এক্ষেট লোর্ ক্ষদরে বারম এরিারলা, 

লসটা অরপিাকৃি একটু উাঁচু অক্ষধিযকাে মি এলাকাে উরি লিরে। 
অক্ষধিযকা ধরে িীব্র লবরি লর্ানা লজারসফাইরনে িাক্ষি এরিাক্ষছেল। 
উক্ষিি লর্ানা িাক্ষকরে ক্ষেল লপেরন। লপেরনে েত্রু িাক্ষিগুরলাে ক্ষদরক। 

িাক্ষকরে লেরকই ক্ষচৎকাে করে উিল লর্ানা লজারসফাইন, ‘লোসা, আমো লে 
সিকক্ষট লেরি এলাম, লসই সিক ধরে উত্তে ক্ষদক লেরক েুরট এল একটা িাক্ষি। 
লসই িাক্ষি এবং লপেরনে ক্ষিনক্ষট িাক্ষি এখন েুরট আসরে এই এক্ষেট লোর্ ধরে।’ 



জারেে গুপ্তধন  86 

 

‘ঈশ্বেরক ধন্যবাদ, অরল্পে জরন্য আমো লবাঁরচ লিক্ষে। দুই ক্ষদরকে চারপ 
এিিণ আমারদে ক্ষচরি-চযাপ্টা িরি িরিা। সামরনে ঐ িাক্ষিটােই িাো অরপিা 
কেক্ষেল।’ 

‘এখন লিা চােটা িাক্ষি েুরট আসরে লপেন লেরক। আমো এভারব 
কিিণ আত্মেিা কেরি পােরবা?’ 

‘সামরন লেরক আসা নিুন িাক্ষিটা ক্ষক িাক্ষি মরন িরছে?’ 
‘সামরনে লির্ লাইরটে অবস্থান এবং লপেরনে লাইরটে সারে দূেে 

লদরখ মরন িরেরে িাক্ষিটা মাইরক্রা।’ 
‘িবু েিা, োক্ষেোন এ মাইরক্রাগুরলা িারদে িীর্ ক্ষদরে অন্তি আমাে 

টযাক্ষেরক ধেরি পােরব না। আে এই অক্ষধিযকাে িারদে আেও অসুক্ষবধা িরব।’ 
ক্ষকেু বলল না লর্ানা লজারসফাইন। িাে দৃক্ষষ্ট িখনও লপেরনে ক্ষদরক 

ক্ষনবদ্ধ। 
লর্ানা লজারসফাইরনে িাক্ষি উরি এল কমরসামল িাইওরেরি। েুরট 

চলল িােপে িীে লবরি। 
িাইওরেে লস জংেনক্ষট লচারখে আিাল িওোে আরিই লর্ানা 

লজারসফাইন লদখল, ক্ষপেু লনো েত্রুে চােক্ষট িাক্ষিই উরি এরসরে িাইওরেরি। 
েত্রুে লস িাক্ষিগুরলা লবে লপেরন োকরলও দুভনাবনা এরস ক্ষঘরে ধরেরে 

লর্ানা লজারসফাইনরক। লস েত্রুে লকৌেল বুরঝ লফরলরে। ওেযােরলরস 
লোিারোরিে মাধযরম িারদেরক সামরন ও লপেন লেরক ক্ষঘরে লফলাে লচষ্টা কো 
িরছে। িরি পারে দু’পাে লেরক েত্রু আসরি পারে। লর্ানা লজারসফাইন ক্ষনক্ষিি, 
কমরসামল িাইওরেরি িাো উরিরে, এটা েত্রুমিরল জানাজাক্ষন িরে লিরে। 
ক্ষনিে েত্রু লপেন লেরক লেমন, লিমক্ষন সামরন লেরকও এখন েুরট আসরে। উক্ষিি 
িরে উিল লর্ানা লজারসফাইন। লস লিা আিমদ মুসা নে, ক্ষকভারব েত্রুে চিুমুনখী 
এ িামলাে লমাকাক্ষবলা কেরব? 

িাক্ষি িখন ‘ললক্ষনন ক্ষিলস’ এলাকাে লপৌাঁরে লিরে। 
লর্ানা লজারসফাইন মনক্ষস্থে করে লোসাে ক্ষদরক লচরে বলল, ‘লোসা, আে 

সামরন এরিারনা োরব না। র্ারন ক্ষকংবা বারম লকানক্ষদরক িাক্ষি সক্ষেরে নাও।’ 
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‘আে এরিারনাই োরব না মযার্াম। লচরে লদখুন।’ দ্রুি করণ্ঠ বলল 
লোসা। 

লর্ানা লজারসফাইন চমরক উরি সামরন িাক্ষকরে লদখল, সামরনই একটা 
লোর্ জংেন, লেখারন লাইওভারেে মুরখ িাইওরেে একাংে জুরি একটা কাে 
এবং একটা জীপ দাাঁক্ষিরে আরে আরলা ক্ষনক্ষভরে এক্ষদরক মুখ করে। 

ক্ষকেু বলরি োক্ষছেল লর্ানা লজারসফাইন। ক্ষকন্তু িাক্ষিে আকক্ষস্মক 
ঝাাঁকুক্ষনরি মুখ লেরক কো লবরুল না, কাি িরে পরি লিল লস ক্ষসরটে উপে। 

‘সংকীণন িরলও একটা এক্ষেট লপরে লিক্ষে। মরন িরছে, সরে পিাে এটাই 
লের্ সুরোি। িাক্ষি ঘুক্ষেরে ক্ষনলাম।’ বলল লোসা। 

লর্ানা লজারসফাইন উরি বরস বলল, ‘ক্ষিক করেে লোসা। আক্ষমও এটাই 
বরলক্ষেলাম।’ 

বরলই দ্রুি লপেরন লসই লোর্ জংেরনে ক্ষদরক িাকাল লর্ানা 
লজারসফাইন। লদখল, চােটা লির্লাইট এ এক্ষেট লোরর্ে ক্ষদরক েুরট আসরে। 
এভারব উরো ক্ষদরক আসরি লদরখ লর্ানা ক্ষনক্ষিি িরলা, লির্ লাইট ক্ষনক্ষভরে 
দাাঁক্ষিরে োকা িাক্ষি দু’ক্ষট িািরল েত্রুেই ক্ষেল এবং িাো এখন েুরট আসরে 
লর্ানারদে িাক্ষিে লরিয। লর্ানা লজারসফাইন আল্লািে শুকক্ষেো আদাে কেল। 
অল্পখারনরকে মরধয িৃিীে সম্মুখ ক্ষবপদ লেরক বাাঁচাে আল্লাি সুরোি ক্ষদরলন। 

লর্ানা বলল আবাে লোসারক, ‘দাাঁিারনা িাক্ষি দু’ক্ষট েত্রুেই। ওো এখন 
েুরট আসরে এক্ষদরক।’ 

‘মযার্াম, এ োিা ক্ষদরে লবাধ িে লবক্ষে এরিারনা োরব না। মরন িরছে, 
এটা একটা প্রাইরভট লোর্। লকান অক্ষফস বা লকান বাক্ষিরি ক্ষিরে এটা লের্ 
িরেরে।’ 

একটা পািারিে িা লবরে োিাটা এরকাঁ লবাঁরক উপরে উরি লিরে। লেখারন 
পািারিে িা’টা সমিল, লসখারন োিাে লকান সাইর্ লেক্ষলং লনই। আবাে 
লেখারনই পািািটা খািা িরে ক্ষনরচ লিরে, লসখারনই সাইর্ লেক্ষলং বা ক্ষপলাে ক্ষদরে 
ক্ষনোপত্তাে বযবস্থা কো িরেরে। 
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লোসাই আবাে কো বলল, ‘মযার্াম, উপাে লনই, িাক্ষি আমারদে িযাি 
কেরি িরব। উপরে বাসা বা অক্ষফস ো-ই োক, লসখারন আমো ক্ষনোপদ িরবা 
না। লসখারন ওরদে ে’ক্ষট বিে ক্ষিরে িানা লদরব।’ 

‘আক্ষম লিামাে সারে একমি লোসা।’ ক্ষস্থে করণ্ঠ বলল লর্ানা 
লজারসফাইন। 

োিা দু’পাে জুরিই ঘন লঝাপ-ঝাি। 
পািারিে অরনক উপরে উরি এরসরে িখন িাক্ষি। 
পািারিে একটা বাাঁক ঘুরে লোসা বলল, ‘মযার্াম, সামরন লেখারনই 

সমিল পাব, লসখারনই িাক্ষি লিা কেরবা। আপনারক লসখারন লনরম লেরি িরব। 
তিক্ষে োকুন।’ 

‘িােপে?’ 
‘িােপে আক্ষম পেবিনী খািা এলাকাে লপৌাঁরে লেক্ষলং-এে একাংে লভরঙ 

িাক্ষি ক্ষনরচ লফরল লদব। আক্ষম সরে পিব। আে িাক্ষি ক্ষনরচ পরি আগুরন পুরি 
ধ্বংস িরে োরব। েত্রুো ভাবরব, আমো অযাক্ষেরর্ডট করে িাক্ষিসরমি ধ্বংস িরে 
লিক্ষে। পরে আমো দু’জন দু’জনরক খুাঁরজ লনব।’ 

‘ধন্যবাদ লোসা।’ 
‘ওরেলকাম মযার্াম।’ 
লর্ানা লজারসফাইন িারিে বযািটারক ক্ষপরি ঝুক্ষলরে ক্ষনল। আরি লেরকই 

পুরুরর্ে লপাোক পো ক্ষেল, খুক্ষে িরলা, এরি সুক্ষবধাই িরব। 
উপিযকাে মি একটু সমিল জােিাে এরস লোসা িাক্ষি লিা কেল এবং 

সুইচ ক্ষটরপ খুরল ক্ষদল দেজা। 
লর্ানা লখালা দেজা ক্ষদরে ক্ষনরচ লাক্ষফরে পিল।  
িাক্ষিটা প্রাে লর্র্ লিা িরে পরিক্ষেল, িবু একটা পা অসমান জােিাে 

পিাে ঘুরে পরি লিল লর্ানা পারেে লঝারপে উপে। 
আসরল লঝাপটা ক্ষেল োিাে সাইর্ লেক্ষলংরক লকন্দ্র করে িক্ষজরে উিা 

নিুন লিা-পািাে ঘন আবেণ। 
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এই লিা-পািাে আবেরণে কােরণ লোসা লেক্ষলং লদখরি পােক্ষন। 
অন্যক্ষদরক উপিযকাে মি বরল এরক সমিল ভূক্ষম বরলই মরন করেক্ষেল লোসা। 
আসরল সমিল নে। পািারিে সাংঘাক্ষিক এক ঢালু এলাকা এটা। 

লর্ানা লজারসফাইরনে লদি নিুন িজারনা িালকা লিা-পািাে উপে 
পরি লেক্ষলং-এে ফাাঁক িক্ষলরে আেরি পিল পািারিে ঢারল। ঢারলে উপে পরিই 
লর্ানা লজারসফাইরনে লদি ওলট-পালট লখরে িক্ষিরে পিরি লািল ক্ষনরচ। 

পািারিে এ ঢালটাে ক্ষেল িা ভক্ষিন ঘাস এবং লোট লোট লিাগুল্ম। লদিটা 
আটরক োবাে মি ক্ষকংবা ধরে পিন লোধ কোে মি িাে-িােিা বা লকান 
অবলেন ক্ষেল না। িাে উপে মারঝ মারঝ ক্ষেল পােরেে মি েক্ত মাক্ষটে লঢলা 
এবং িারেে পুোরনা মুো। এ সরবে আঘারি িি ক্ষবিি িরি লািরলা লর্ানা 
লজারসফাইরনে লদি। 

ক্ষক ঘটরি োরছে লর্ানা লজারসফাইন বুঝরি লপরেক্ষেল। লস লচষ্টা কেক্ষেল 
লকান অবলেন ধরে ক্ষনরজে পিন লোধ কেরি। ক্ষকন্তু পােক্ষেল না। 

লের্ পেনন্ত লর্ানা লজারসফাইন লচষ্টা করেক্ষেল ক্ষনরজে সংো ধরে োখরি, 
োরি লকান প্রক্ষিকূল অবস্থাে আত্মেিাে বযবস্থা কো োে। ক্ষকন্তু িাও পােল না 
লর্ানা। সংো িাক্ষেরে লফলল লর্ানা লজারসফাইন। 

 
 
 
আিমদ মুসাে িাক্ষি কুটুরজাভক্ষক িাইওরে ক্ষদরে মরকা েিরে প্ররবে 

কেল। এই িাইওরে ক্ষদরে ক্ষমক্ষনট কুক্ষি এরিাবাে পে িাক্ষি র্ান ক্ষদরক টানন ক্ষনল। 
আিমদ মুসা ড্রাইভারেে ক্ষদরক মুখ ঘুক্ষেরে বলল, ‘পাভলভ, লকাোে 

োছে?’ 
‘স্যাে, ফরেন ক্ষমক্ষনক্ষর লোরর্ ঢুকলাম। এখান িরে সারদাভাো ক্ষেং 

লোরর্ পিব। িােপে পূবনক্ষদরক এক্ষিরে টলিে পারকন প্ররবে কেব। লসখারন 
টলিরেে বাক্ষিে সামরন দেননােনী িযালাক্ষেরি লোসাে সারে আমাে সািাৎ িবাে 
কো।’ 
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‘ক্ষিক আরে। ক্ষকন্তু পাভলভ, আক্ষম জানিাম, টলিরেে বাক্ষিটা লিাটা 
দক্ষিণ মরকাে লিারেন্দা লির্রকাোটনাে।’ 

‘ক্ষচন্তাে ক্ষকেু লনই স্যাে। লস লসাক্ষভরেি ইউক্ষনেন লনই, লস লকক্ষজক্ষবও 
লনই।’ 

আধা ঘণ্টাে মরধয আিমদ মুসাে িাক্ষি প্ররবে কেল টলিে পারকন। 
টলিে পাকন মরকাে সবরচরে বি পাকন। লেমন বি, লিমক্ষন মরনােম এ 

পাকন। ইংরেজী বণন ‘ইউ’-এে আকারে মরকাভা নদী ক্ষিন ক্ষদক ক্ষদরে ক্ষঘরে আরে 
পাকনরক। পারকনে দক্ষিণ পারে ললক্ষনন ক্ষিলস্। কমরসামল িাইওরেক্ষট ললক্ষনন 
ক্ষিলস ও টলিে পারকনে মরধয ক্ষদরে এক্ষিরে পরিরে ক্ষিরে সারদাভাো ক্ষেং লোরর্। 

টলিরেে বাক্ষিরি দেনক িযালাক্ষেরি আিমদ মুসা এবং পাভলভ 
অরপিা কেল োি এিােটা পেনন্ত। ক্ষকন্তু লোসাে সািাৎ ক্ষমলল না। 

কপাল কুক্ষঞ্চি িরলা আিমদ মুসাে। লর্ানা লজারসফাইন মরকা লপৌাঁোে 
পে টযাক্ষে আটরক োখাে কো নে। 

পাভলভও ভাবনাে পিল। বলল, ‘োে বাক্ষিরি মযার্াম উিরবন, লস 
বাক্ষি লখাাঁজাে জরন্য ক্ষক খুব লবক্ষে লদক্ষে িওোে কো?’ 

‘অবশ্যই না। োে বাক্ষিরি উিাে কো, িাে সারে কো বলা িরেরে 
পুেকভ লেরক। পক্ষেষ্কাে ললারকেন পাওো লিরে। ক্ষচনরি সামান্য অসুক্ষবধা 
িওোেও কো নে।’ 

দু’জরনে লকউই আে কো বলল না। 
আিমদ মুসা লটক্ষলরফান কেল লসই বাক্ষিরি পাবক্ষলক বুে লেরক। না, 

লসখারন লর্ানা লজারসফাইন লপৌাঁরেক্ষন। িািরল ক্ষক োিারিই লকান কােরণ িারদে 
লদক্ষে িরছে? না লকান ক্ষবপরদ পরিরে িাো? 

এবাে েংকা এরস ক্ষঘরে ধেল আিমদ মুসারক। 
োি এিােটাে পে আিমদ মুসা ও পাভলভ ক্ষফরে এল টলিে পাকন 

লেরক। 
আবাে পেক্ষদন লসই অরপিাে পালা। অক্ষনক্ষিি অরপিা খুবই কষ্টকে। 
আিমদ মুসা ও পাভলভ দু’জনই উক্ষিি। 
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িখন লবলা দেটা। 
অক্ষস্থেভারব ঘুেক্ষেল পাভলভ পাক্ষকনং এক্ষেোে। কারেই আিমদ মুসা 

একটা লেক্ষলং-এ লিলান ক্ষদরে িাক্ষকরেক্ষেল টলিে িাউজ সংলি সুন্দে বািানটাে 
ক্ষদরক। 

একটা টযাক্ষে এরস োমল। পাভলভ ও আিমদ মুসা দু’জরনই েব্দ শুরন 
আেরিে সারে িাকাল লসক্ষদরক। 

ক্ষকন্তু িাক্ষিে নাোরেে ক্ষদরক িাক্ষকরে দু’জরনই িিাে িরলা। না, ওটা 
লোসাে িাক্ষি নে। 

লচাখ সক্ষেরে ক্ষনরি োক্ষছেল আিমদ মুসা। ক্ষকন্তু লদখল, টযাক্ষে লেরক লাফ 
ক্ষদরে নামল লোসা। 

লোসাে দৃক্ষষ্ট পাভলরভে ক্ষদরক। পাভলভও িারক লদখরি লপরেরে। েুরট 
লিল পাভলভ লোসাে ক্ষদরক। 

ক্ষকন্তু লোসা খুব িাণ্ডা। লস পাভলরভে একটা িাি ধেল মাত্র। ক্ষকন্তু উচ্ছ্বাস 
লনই। মুখ মক্ষলন। 

অজানা এক আেংকাে লকাঁরপ উিল আিমদ মুসাে মন। 
পাভলরভে লচারখ-মুরখ উরিিজক্ষিি ক্ষবস্মে। 
আিমদ মুসা এরিারলা লোসাে ক্ষদরক। 
আিমদ মুসাে পেরন ক্ষেখ টুযক্ষেরিে লপাোক। লোসা ক্ষচনরি পারেক্ষন 

আিমদ মুসারক। একজন ক্ষেখ টুযক্ষেিরক িাে ক্ষদরক আসরি লদরখ লোসা 
প্রশ্নরবাধক দৃক্ষষ্ট িুরলক্ষেল আিমদ মুসাে ক্ষদরক। 

িাসল পাভলভ। বলল, ‘লোসা, স্যােরক ক্ষচনরি পােক্ষন? িািরল সােনক 
স্যারেে েদ্মরবে।’ 

এিিরণ বুঝল লোসা। িাসল লসও। বলল, ‘সক্ষিয ক্ষনখুাঁি েদ্মরবে।’ 
পেিরণই িাক্ষস ক্ষমক্ষলরে লিল লোসাে মুখ লেরক। ভাক্ষে ও মক্ষলন িরে 

উিল িাে মুখ। বলল, ‘স্যাে, মযার্ামরক আক্ষম লপৌাঁোরি পাক্ষেক্ষন। িাক্ষেরে 
লফরলক্ষে িারক।’ অবরুদ্ধ এক আরবরিে উচ্ছ্বারস লেরর্ে কোগুরলা িাে লভরঙ 
পিল। 
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আিমদ মুসাে বুকটা ধিাস করে উিল উরিরিে ধাক্কাে। 
ক্ষনরজরক সামরল ক্ষনল আিমদ মুসা। ক্ষক কো বলরব লস! ৃতদে কাাঁপল 

িাে কো বলরি। লোসাে কাে লেরক পেবিনী ক্ষক কো লস শুনরব এই ভরে। 
একটু সমে ক্ষনরেই আিমদ মুসা োন্ত করণ্ঠ বলল, ‘বলুন, ক্ষক ঘরটরে?’ 
লোসা আিমদ মুসাে আেও কারে সরে এল। িােপে ধীরে ধীরে বলল 

সব ঘটনা। সামরন ও লপেন লেরক অবযািি িািা লখরে ক্ষকভারব অবরেরর্ ললক্ষনন 
ক্ষিলস-এে সংকীণন োিাে এরস পিল িাো, লস ক্ষববেণ লোসা ক্ষদল। পক্ষেরেরর্ 
বলল, ‘লপেন লেরক ে’টা িাক্ষি েুরট আসক্ষেল। এক লসরকডর্ নষ্ট কোে সমে 
ক্ষেল না। আক্ষম উপিযকা ধেরনে সমিল জােিা লদরখ িাক্ষি লিা করেক্ষেলাম। 
মযার্ামও তিক্ষে ক্ষেরলন। উক্ষন লাফ ক্ষদরে লনরম পরিক্ষেরলন িাক্ষি লেরক। পািারিে 
আেও েীরর্ন উরি িাক্ষি পািারিে ক্ষনরচ লফরল ক্ষদরে আক্ষম লুক্ষকরে পরিক্ষেলাম। 
ওরদে ে’ক্ষট িাক্ষি এরসক্ষেল, ওো লদরখক্ষেল ক্ষনরচ পরি ক্ষিরে ক্ষবধ্বি িওো 
প্রজ্জ্বক্ষলি আমারদে িাক্ষিে ক্ষদরক। ওরদে কোে বুরঝক্ষেলাম, ওো ক্ষবশ্বাস করেরে 
অযাকক্ষসরর্রডটে ক্ষেকাে িরে িাক্ষিে সারে আমোও পরি লিক্ষে। এেপে ওো 
সকরলই েুরট ক্ষিরেক্ষেল পািারিে ক্ষনরচ ক্ষবর্েটা পেখ করে ক্ষনক্ষিি িবাে জরন্য। 
ওো চরল লিরল আক্ষম েুরট ক্ষিরেক্ষেলাম মযার্ামরক লেখারন নাক্ষমরে ক্ষদরেক্ষেলাম 
লসখারন। কো ক্ষেল, আমো দু’জন দু’জনরক খুাঁরজ লনব। ক্ষকন্তু আক্ষম িারক 
লসখারন লপলাম না। লসখারন োিাে আে-পাে পেখ করে আক্ষম আাঁৎরক উিলাম। 
োরক সমিল মরন করেক্ষেলাম, লসটা সমিল নে। সংকীণন োিাে দু’পারে লিা-
পািাে আিারল লুকারনা লেক্ষলং ক্ষেল এবং িাে ক্ষনরচই অিযন্ত ঢাল ুপািারিে িা। 
লসক্ষদন োরি এবং আজ সকারল আক্ষম জােিাটা পেীিা করে বুঝলাম, লকানও 
ভারব ক্ষিক্ষন লুকারনা লেক্ষলং-এে ফাাঁক িক্ষলরে পরি লিরেন। ক্ষকন্তু আজ সকারল 
পািারিে লস ঢাল এবং ক্ষনচটা লখাাঁজাখুাঁক্ষজ করে িারক আক্ষম পাইক্ষন। লে জােিাে 
িাে িক্ষিরে পিাে কো, িাে পাে ক্ষদরেই সিক। সিকক্ষট মরকাভা নদীে একটা 
লনৌ-বন্দে লেরক লবক্ষেরে ললক্ষনন ক্ষিলস-এে পাদরদে ক্ষদরে চরল লিরে দক্ষিণ 
ক্ষদরক। 

োমল লোসা। 
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‘ঐ সিক ক্ষদরে ক্ষক লেখারন আপনাে িাক্ষি লভরঙ পরিরে, লসখারনও 
োওো োে?’ বলল আিমদ মুসা। 

‘হ্াাঁ, ওটাই একমাত্র পে। িরব িাক্ষি লেখারন পরিরে, লস জােিাটা 
একটা িভীে খাদ। সিক লেরক ক্ষবে-পাঁক্ষচে িজ দূরে।’ লোসা বলল। 

ম্লান িরে উরিরে আিমদ মুসাে মুখ। একটু ভাবল আিমদ মুসা। িােপে 
বলল, ‘আমো ক্ষক ঐ এলাকাে লেরি পাক্ষে?’ 

‘অবশ্যই। এখক্ষন লেরি পাক্ষে।’ 
‘ধন্যবাদ।’ 
বরলই আিমদ মুসা িাকাল পাভলরভে ক্ষদরক। বলল, ‘িুক্ষম ক্ষক বল?’ 
‘স্যাে, এখক্ষন লেরি পাক্ষে।’ 
কো লের্ করেই পাভলভ িাাঁটা ক্ষদল িাে টযাক্ষেে লরিয। 
ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট বসল পাভলভ। িাে পারে লোসা। লপেরনে ক্ষসরট আিমদ 

মুসা। 
পািারিে ঢাল লবরে লর্ানা লজারসফাইরনে লেখারন িক্ষিরে পিাে কো 

লসখারন লপৌাঁেল আিমদ মুসাো। 
িাক্ষি সিরকে পারে পাকন করে জােিাটাে ক্ষদরক এরিারলা িাো। 
পািারিে ঢাল বোবে সিরকে পাে ক্ষদরে এক ফটু, লদি ফটু উাঁচু েিা 

প্রাচীে। এেপে ঢালু িরে উপরে উরি লিরে পািারিে িা। 
লোসা একটু সামরন এক্ষিরে একটা এলাকা ক্ষচক্ষহ্নি করে বলল, ‘আক্ষম 

উপে লেরক করেকটা ভাক্ষে পােে লফরল লদরখক্ষে, লকানটাই এই এলাকাে বাইরে 
োেক্ষন। সুিোং মযার্ারমে লদি এে বাইরে লেরি পারে না।’ 

আিমদ মুসা ক্ষকেুটা ঝুাঁরক পরি িভীেভারব লচাখ লবালারি লািল 
জােিাটাে উপে। আিমদ মুসা ভাবরে, এি উাঁচু লেরক িক্ষিরে পিাে পরে আিি 
িবাে কো। ঘারস েরক্তে দাি োকরি পারে। ক্ষকন্তু আিমদ মুসা লিমন ক্ষকেুই 
লপল না। 
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এলাকাে এক জােিাে অরনকখাক্ষন জােিা জুরি ঘাস একইভারব ক্ষনরচে 
ক্ষদরক লিরল পিা। অরনকগুরলা ঘারসে র্িা লোঁিা আরে, দু’একটা ঘাস উপরি 
োওোও েরেরে। 

আিমদ মুসা ক্ষক লেন ভাবল, িােপে নাক ঘারসে কাোকাক্ষে ক্ষনরে ঘ্রাণ 
ক্ষনল। 

লচাখ-মুখ উজ্জ্বল িরে উিল আিমদ মুসাে। লর্ানাে বযবৃতি ক্ষবরের্ 
লসডট-এে িন্ধ লপল আিমদ মুসা। 

আিমদ মুসা মাো িুরল বলল, ‘সরন্দি লনই লোসা, লর্ানা 
লজারসফাইরনে লদি সবনরের্ এখারন এরসই ক্ষস্থে িরেক্ষেল।’ 

‘ক্ষক করে লবাঝা লিল?’ 
‘লদখুন এই জােিাটাে ঘারসে অবস্থা। আে এখারন আলাদা একটা িন্ধ 

আরে।’ 
লোসা ও পাভলভ দু’জরনই এক্ষিরে এরস পেখ করে বলল, ‘ক্ষিক 

বরলরেন।’ 
আিমদ মুসা োিাে লনরম এল। ওো দু’জনও। 
আিমদ মুসা আবাে চােক্ষদরক নজে লবালাল। বলল, ‘আমাে ক্ষবশ্বাস, 

আিি বা সংোিীন লর্ানা লজারসফাইনরক লকউ িুরল ক্ষনরে লিরে।’ 
লোসা ও পাভলভ দু’জরনই শুকরনা মুরখ আিমদ মুসাে ক্ষদরক িাকাল। 

কো বলল না। 
আিমদ মুসাই আবাে বলল লোসারক লিয করে, ‘আপক্ষন এখারন কখন 

এরসক্ষেরলন?’ 
‘প্রাে লদি ঘণ্টা পে।’ 
‘িাে আরি লিা এখান ক্ষদরেই ঐ েেক্ষট িাক্ষি আপনারদে িাক্ষিে 

ধ্বংসাবরের্ লদখরি ক্ষিরেক্ষেল?’ 
‘এক্ষদক ক্ষদরেই লিা োওোে পে। ক্ষকন্তু িাো ক্ষিরেক্ষেল ক্ষকনা জাক্ষন না। 

আক্ষম এরস কাউরক লদখরি পাইক্ষন।’ 
‘ওো িাক্ষিে ধ্বংসাবরের্ লদখরি আসরব বরলই লিা লনরম এরসক্ষেল।’ 
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‘হ্াাঁ।’ 
‘িািরল ধরে ক্ষনরি িরছে, আপনাে আসাে আরিই ওো এক্ষদক ক্ষদরে 

লিরে।’ 
‘সম্ভবি এটাই ঘরটরে।’ বরল একটা লঢাক ক্ষিরলই লোসা আবাে বলল, 

‘িািরল ক্ষক মযার্াম ওরদে িারিই পরিরে আপক্ষন মরন করেন?’ কাাঁপা কণ্ঠ 
লোসাে। 

আিমদ মুসাে বুকটাও লকাঁরপ উিল িাে কো শুরন। লিাটা লদিটাই লেন 
িাে েিণাে আিননাদ করে উিল। িাে সমে সত্তা লেন বরল উিল, লর্ানা 
লজারসফাইরনে মি ক্ষনষ্পাপ একক্ষট ফলু ওরদে িারি পিরি পারে না, পিা উক্ষচি 
নে। 

ক্ষকন্তু ঘটনা ঘরট োকরল, লসই ঘটনা অস্বীকাে কেরব লক? 
‘ক্ষক ঘটরি পারে আক্ষম লসটাই বলক্ষে লোসা। ঘরটরে িা আক্ষম বলরি 

পাক্ষে না।’ আিমদ মুসা োমল। 
ওোও নীেব। 
অল্পিণ পরে নীেবিা লভরঙ আিমদ মুসা বলল, ‘িাক্ষি লেখারন 

পরিক্ষেল, লসটা আে কিদূে?’ 
‘লবক্ষে দূে নে।’ বলল লোসা। 
‘চলুন, োওো োক।’ 
সবাই িাক্ষিরি উরি সামরন এরিারলা। 
পািারিে ক্ষিিীে বাাঁকক্ষট পাে িবাে সমে লোসা বলল, ‘এই বাাঁরকে 

পরেই জােিাটা।’ 
বাাঁকক্ষট পাে িরেই আিমদ মুসাে িাক্ষি আরেকক্ষট িাক্ষিে প্রাে মুরখামুক্ষখ 

ক্ষিরে পিল। অরল্পে জরন্য অযাক্ষেরর্ডট লেরক লবাঁরচ লিল। দু’িাক্ষিে লকানক্ষটই 
িনন বযবিাে করেক্ষন। 

োিাে ক্ষর্ভাইর্াে ক্ষদরে আসা-োওোে ললন আলাদা কো না োকরলও 
লাল লেখা ক্ষদরে দু’ক্ষট ললন আলাদা কো েরেরে। সামরনে িাক্ষিটা েং লাইন ক্ষদরে 
আসক্ষেল। 
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সামরনে লসই িাক্ষিক্ষটরি ড্রাইভােসি চােজন আরোিী। দু’জন সামরন, 
লপেরন দু’জন। 

িাক্ষিটাে ড্রাইভাে িাে অন্যাে কারজে জন্য সামান্য ‘স্যক্ষে’ েব্দক্ষট পেনন্ত 
উচ্চােণ কেল না। িাক্ষিক্ষটরক পাে কাক্ষটরে ক্ষনরে চরল লিল। 

আিমদ মুসাে মনটা লিরিা িরে লিল িারদে আচেরণ। দুক্ষবননীি 
ললাকরদে ভারলা করে লদখাে জরন্য আিমদ মুসা িাক্ষিটাে ক্ষদরক ভারলা করে 
িাকাল। 

লর্ানারদে িাক্ষি লে িভীে খারদ লভরঙ পরিরে, লসই বোবে এরস 
আিমদ মুসাে িাক্ষি োমল। 

িাক্ষি লেরক লনরম সামরন িাকারিই আিমদ মুসাে দৃক্ষষ্ট একটা ক্ষবর্রেে 
ক্ষদরক আকৃষ্ট িরলা। 

আিমদ মুসাে িাক্ষি লেখারন দাাঁক্ষিরেরে িাে সামরনই িাক্ষিে চােক্ষট 
চাকাে আাঁকা-বাাঁকা ক্ষচহ্ন। দািগুরলা িাজা। মরন িে, একক্ষট িাক্ষি এখারন 
দাাঁক্ষিরেক্ষেল। িােপে িাক্ষি ঘুক্ষেরে ক্ষনরে আবাে লপেন ক্ষদরক চরল লিরে। সামরনে 
ক্ষদরক োিাে িাক্ষিে চাকাে লকান ক্ষচহ্ন লনই। পক্ষেষ্কাে লবাঝা োরছে, োরিে পে 
সকারল এ পরে আে লকান িাক্ষি চরলক্ষন। 

িিাৎ আিমদ মুসাে মরন ঝরিে মি ক্ষচন্তাটা এল, িািরল লিা এই মাত্র 
চরল োওো িাক্ষিই লসই িাক্ষি, লে িাক্ষি এখারন দাাঁক্ষিরেক্ষেল। আে এখারন 
দাাঁিারনাে অেন, িাো লর্ানা লজারসফাইরনে ধ্বংসপ্রাপ্ত িাক্ষিক্ষটই লদখরি 
এরসক্ষেল। িাক্ষিক্ষটে আরোিীো লকউ লিা পুক্ষলে নে। িািরল ওো কাো? ক্ষনিে 
িি োরি ওোই লর্ানা লজারসফাইরনে িাক্ষি অনুসেণ করেক্ষেল এবং ওোই 
সম্ভবি লর্ানা লজারসফাইনরক িুরল ক্ষনরে লিরে সংোিীন অবস্থাে। িি োরি 
িাো ধ্বংসপ্রাপ্ত িাক্ষিটা পেীিা কেরি পারেক্ষন। আজ সকারল এরসক্ষেল লসই 
কারজ। 

আিমদ মুসা আকারেে চাাঁদ িারি পাওোে মিই খুক্ষে িরে উিল। 
েেিানরদে ফরলা কেরি িরব। ওোই এখন লর্ানা লজারসফাইনরক উদ্ধাে, 
ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক উদ্ধাে ও ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষনরক উদ্ধারেে সংরোি সূত্র। 
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আিমদ মুসা িাক্ষিে ক্ষদরক ঘুরে দাাঁক্ষিরে দ্রুি করণ্ঠ বলল, ‘পাভলভ 
িাক্ষিরি উরিা, ক্ষমস লোসা িাক্ষিরি উিুন।’ 

বরল আিমদ মুসা দ্রুি িাক্ষিরি উরি বসল। ওো দু’জনও দ্রুি ক্ষফরে 
এল িাক্ষিরি। বলল পাভলভ, ‘ক্ষক িরলা স্যাে?’ 

‘পাভলভ, লে িাক্ষিটা এখক্ষন চরল লিল, লেভারবই লিাক িারক ধেরি 
িরব।’ মরনে উরত্তজনা আিমদ মুসাে করণ্ঠ ধো পিল। 

পাভলভ ও লোসা দু’জরনই লপেন ক্ষফরে আিমদ মুসাে ক্ষদরক িাকাল। 
িারদে লচারখ ক্ষবস্মে। িারদে ভাবনা, লোট-খাট লকান বযাপারে আিমদ মুসাে 
মি বযক্ষক্তে এমন উরত্তক্ষজি িরে পিাে কো নে। বলল লোসা ক্ষবনীিভারব, 
‘জানরি পাক্ষে ক্ষক আমো, ক্ষক ঘরটরে?’ 

লোসাে প্ররশ্নে ধেরন আিমদ মুসা লিরস উিল। বলল, ‘অবশ্যই।’ 
বরল একটু লেরম আবাে বলরি শুরু কেল আিমদ মুসা. ‘আক্ষম মরন 

কেক্ষে, ঐ িাক্ষি বা ঐ িাক্ষিে আরোিীোই িি োরি আপনারদে িাক্ষি অনুসেণ 
করেক্ষেল এবং পরে এোই সম্ভবি লর্ানা লজারসফাইনরক সংোিীন অবস্থাে িুরল 
ক্ষনরে লিরে।’ 

অপাে ক্ষবস্মে ফুরট উিল লোসা ও পাভলরভে লচারখ। বলল পাভলভ, 
‘ক্ষকন্তু লবাঝা লিল ক্ষকভারব?’ 

আিমদ মুসা িারদেরক সিরক িাক্ষিে দারিে বযাপােটা বুক্ষঝরে বলল। 
লোসা ও পাভলরভে লচারখ নিুন ক্ষবস্মে। লোসা বলল, ‘ক্ষিক ধরেরেন। 

ক্ষকন্তু এি লোট ক্ষবর্ে এভারব আপনাে নজরে পরি?’ 
‘এসব ক্ষবর্ে লোট লকাোে? লচারখ পিাে মি েরেষ্ট বি।’ 
‘ক্ষকন্তু আমারদে লচারখ পরিক্ষন।’ বলল পাভলভ। 
‘এসব কো োক পাভলভ। িীর্ আেও বািারি পারো না?’ 
‘পািািী োিা লিা। লচষ্টা কেক্ষে স্যাে।’ িীর্ বাক্ষিরে ক্ষদরি ক্ষদরি বলল 

পাভলভ। 
ক্ষকন্তু এিসব লচষ্টাে পরেও কমরসামল িাইওরেরি উিাে আরি সামরনে 

িাক্ষিক্ষটরক নজরেই আনরি পােরলা না। পািারিে লের্ বাাঁকটা ঘুরে আিমদ মুসাে 
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িাক্ষি েখন কমরসামল লোরর্ে মুরখামুক্ষখ িরলা, িখন িাো লদখল, সামরনে 
িাক্ষিক্ষট কমরসামল িাইওরেরি ক্ষিরে উিল। 

আিমদ মুসাে িাক্ষি েখন কমরসামল িাইওরেরি উিল, সামরনে িাক্ষিক্ষট 
িখন প্রাে লদিে’ িজ সামরন। 

িাইওরেরি িখন প্রচণ্ড ক্ষভি। খুব লচষ্টা করেও আিমদ মুসাে িাক্ষি 
সামরনে লসই িাক্ষিটাে খুব লবক্ষে ক্ষনকটবিনী িরি পােল না। 

‘ক্ষিক আরে পাভলভ। এখন অনুসেণ কো োিা আে কোে ক্ষকেু লনই।’ 
কমরসামল িাইওরে ললক্ষনন ক্ষিলস এে উত্তে প্রারন্ত এরস মরকাভা নদীে 

ব্রীরজ প্ররবে করেরে। সামরনে িাক্ষিটা ব্রীরজে কাোকাক্ষে ক্ষিরে বাম ক্ষদরকে 
একটা এক্ষেট লোর্ ধরে মরকাভা নদীে িীে বোবে পক্ষিম ক্ষদরক এক্ষিরে চলল। 

এ োিাে ক্ষভি অরপিাকৃি কম। 
পাভলভ িাে িাক্ষিে িীর্ বাক্ষিরে ক্ষদল। খান ক্ষিরনক িাক্ষি ওভােরটক 

করে আিমদ মুসাে িাক্ষি েখন ঐ িাক্ষিটাে কারে লপৌাঁেল, ক্ষিক িখনই িাক্ষিটা 
বাম ক্ষদরক টানন ক্ষনরে একটা প্রাইরভট লোরর্ প্ররবে কেল। আিমদ মুসাে িাক্ষি 
একটু সামরন এক্ষিরে একটা িারেে ক্ষনরচ পাকন কেল। 

আিমদ মুসা লপেন ক্ষফরে িাক্ষিে ক্ষদরক লচাখ লেরখক্ষেল। লদখল, লে 
প্রাইরভট লোরর্ িাক্ষিক্ষট প্ররবে করেক্ষেল, িা দক্ষিণ ক্ষদরক করেক িজ এক্ষিরে 
একটা ক্ষবোল বাক্ষিে ক্ষবোট লিরট ক্ষিরে লের্ িরেরে। িাক্ষিক্ষট লসই লিট ক্ষদরে 
বাক্ষিে লভিরে ঢুরক লিল। 

বাক্ষিটাে লিট বন্ধ ক্ষেল। িাক্ষিটা বন্ধ লিরটে সামরন দাাঁিারিই লিট খুরল 
ক্ষিরেক্ষেল। 

দুিন সদৃে বাক্ষিে ক্ষবোল লিরটে ক্ষবোট সাইনরবারর্নে সব ললখাই 
পক্ষেষ্কাে পিরি পােরে আিমদ মুসা। সাইনরবার্ন অনুসারে বাক্ষিক্ষট িরলা 
‘লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন’। লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে পক্ষেচরে বলা িরেরে, 
‘লসাশ্যাল ক্ষেসাচন লসডটাে ফে ন্যােনাল ইক্ষডটরেেন’ (জািীে সংিক্ষিে সামাক্ষজক 
িরবর্ণা লকন্দ্র)। 
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‘লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন’ সংস্থাক্ষট সেকােী না লবসেকােী বুঝরি পােল 
না আিমদ মুসা। আে ওোই বা এ বাক্ষিরি ঢুকল লকন, এ ক্ষবর্েটাও ক্ষবস্মে 
জািাল আিমদ মুসাে মরন। 

অবশ্য লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে পক্ষেচে লেরক আিমদ মুসাে মরন িরলা, 
এে সারে োজনীক্ষিে লোি আরে। আে এমন ফাউরডর্েরনে সারে দুিন সদৃে এই 
বাক্ষিরকও লবমানান লািরলা আিমদ মুসাে কারে। 

পল পল করে পাঁক্ষচে ক্ষমক্ষনট পাে িরে লিল। 
এ ধেরনে অরপিা খুবই কষ্টকে। 
আিমদ মুসা বাক্ষিটাে লিরটে ক্ষদরক লচাখ লেরখই পাভলভরক লিয করে 

বলল, ‘পাভলভ, লিামারদে সারে আমাে একটা আলাপ িওো প্ররোজন।’ 
‘বলুন স্যাে।’ বলল পাভলভ। 
‘লিামারদে সারে চুক্ষক্ত ক্ষেল আমারদেরক মরকা লপৌাঁরে লদো। লপৌাঁরে 

ক্ষদরেে। িােপেও আজ এই সমে পেনন্ত লিামাে িাক্ষি বযবিাে করেক্ষে। লিামারক 
আে কষ্ট লদো ক্ষিক িরব না। বাক্ষক ভািাটা ক্ষনরে িুক্ষম চরল োও। আে ক্ষমস লোসা 
সম্ভবি চুক্ষক্ত অনুসারে মরকা লপৌাঁোে টাকা পানক্ষন। িাে উপে িাে িাক্ষি নষ্ট 
িরেরে আমারদে কােরণই। আক্ষম ঐ ভািা ও িাক্ষিে দাম ক্ষদরে ক্ষদক্ষছে।’ 

পাভলভ ও ক্ষমস লোসা পেিরেে ক্ষদরক চাইল। িারদে মুখ িম্ভীে। 
একটু পে পাভলভ বলল, ‘ক্ষিক বরলরেন স্যাে। আমো ড্রাইভাে। 

ভািাে িাক্ষি খাটাই। লে চুক্ষক্তরি এরসক্ষেলাম, লস চুক্ষক্ত লের্। আমারদে চরল 
োওোই উক্ষচি। ক্ষকন্তু স্যাে, মরকারি আপনাে িাক্ষি লািরব। ভািারিই িাক্ষি 
লনরবন। িািরল আমারদে লনরবন না লকন? আপক্ষনই বলুন, অন্য ড্রাইভারেে লচরে 
আমারদে কারে ভারলা সাক্ষভনস পারবন ক্ষকনা?’ 

িাসল আিমদ মুসা। বলল, ‘েুক্ষক্তরি আমারক লবাঁরধ লফরলে পাভলভ। 
ক্ষকন্তু একটা বি ফাাঁক েরে লিরে।’ 

‘স্যাে লসটা ক্ষক?’ 
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‘সব সমে আক্ষম িাক্ষি বযবিাে কেরবা না। এমনও িরি পারে, দু’ক্ষিন 
ক্ষদন িাক্ষি বযবিারেে সুরোি পাব না। এই অবস্থাে আমাে লপেরন িাক্ষি খাটারনা 
লিামাে জন্য লাভজনক িরব না।’ 

‘লস ক্ষচন্তা আমাে স্যাে। অন্য জােিাে িাক্ষি খাটারি আপনাে ক্ষনিে 
লকান ক্ষনরর্ধ োকরব না।’ 

িাসল আিমদ মুসা। ক্ষকেু বলরি োক্ষছেল। এমন সমে লদখল, লসই লিট 
ক্ষদরে আরিে লসই িাক্ষিক্ষটই লবক্ষেরে এল। ক্ষকন্তু এবাে িাক্ষিরি চােজন নে। 
দু’জন। একজন ড্রাইভাে এবং একজন আরোিী। আিমদ মুসাে ক্ষচনরি অসুক্ষবধা 
িরলা না, এো লসই চােজরনেই দু’জন। 

আিমদ মুসা মুখ ঘুক্ষেরে পাভলভরক বলল, ‘িাক্ষি ঘুক্ষেরে ক্ষপেু নাও 
িাক্ষিটাে।’ 

সামরনে িাক্ষিটা কমরসামল লোরর্ উরি মরকাভা নদীে ব্রীজ পাে িরে 
এক্ষিরে চলল। ক্ষকন্তু টলিে পারকনে প্রারন্ত এরস কমরসামল লোর্ লেরি ক্ষদরে 
িাক্ষিটা বাাঁ ক্ষদরক টানন ক্ষনরে পক্ষিম ক্ষদরক এক্ষিরে চলল। মরকাে ক্ষবখযাি ন্যােনাল 
লিক্ষর্োম (সারবক ললক্ষনন লিক্ষর্োম) ও লুোক্ষনক্ষক লিাটনস কমরপ্লে বাাঁরে লেরখ 
লিাটনস লোর্ ধরে িাক্ষিক্ষট সামরন এরিারলা। ক্ষকন্তু েীঘ্রই আবাে র্ান ক্ষদরক টানন 
ক্ষনরে লনক্ষভক্ষর্ক্ষভচ কনরভরেে পুব পাে ক্ষদরে টলিে এরভক্ষনউ ধরে উত্তরে 
এক্ষিরে চলল। এই এরভক্ষনউক্ষট টলিে পারকনে লভিে ক্ষদরে টলিরেে বাক্ষিে 
পাে লঘাঁরর্ ক্ষিরে সারদাভাো ক্ষেং লোরর্ উরিরে। 

টলিে এরভক্ষনউ মরকাে সবরচরে ক্ষনজনন োিা। আজ লসামবাে প্রেম 
কােনক্ষদবস বরল মরন িরছে আেও ক্ষনজনন। 

এই ক্ষনজনন লোরর্ সামরনে িাক্ষিটা িিাৎ িার্ন লব্রক করর্ দাাঁক্ষিরে পিল। 
আিমদ মুসা ক্ষক কেরব ক্ষচন্তা করে ক্ষসদ্ধান্ত লনবাে আরিই িারদে িাক্ষি 

সামরনে িাক্ষিে কাোকাক্ষে এরস লিল।  
সামরনে িাক্ষিক্ষট দাাঁক্ষিরেই আিাআক্ষি িরে ক্ষিরেক্ষেল। 
আিমদ মুসারদে িাক্ষিরক দাাঁিারিই িরলা এই অবস্থাে। 
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আিমদ মুসারদে িাক্ষি দাাঁক্ষিরে পিাে সরি সরিই সামরনে িাক্ষিে 
দু’পাে লেরক দু’জন লিনিান ক্ষনরে লবক্ষেরে এল। একজন ক্ষচৎকাে করে বলল 
আিমদ মুসারদে িাক্ষিরক লিয করে, ‘লিামো লবক্ষেরে এরসা িাক্ষি লেরক।’ 

লোসা ও পাভলভ দু’পাে ক্ষদরে দু’জন িাক্ষি লেরক লবরুল। 
আিমদ মুসা ক্ষেভলভাে ধো র্ান িািটা লপেরন ক্ষনরে িাক্ষি লেরক 

লবক্ষেরে উরি দাাঁিাল। 
আরিে লসই ললাকক্ষটই ক্ষচৎকাে করে বরল উিল, ‘ক্ষেখ লবটা, িুই লকন 

ক্ষিরেক্ষেক্ষল মরকা ক্ষিলস (‘ললক্ষনন ক্ষিলস’ নাম পক্ষেবিনন করে ‘মরকা ক্ষিলস’ কো 
িরেরে)-এে ঐ এলাকাে? আবাে ফরলাও কেক্ষেক্ষল আমারদে। লিাে জান লনোে 
আরি লিাে পক্ষেচে লনো দেকাে। িুই আে আমারদে িাক্ষিরি।’ 

একটু লেরমই লোসারক লিয করে আবাে বলল, ‘েুাঁক্ষি, িুইও আে, মউজ 
কোে মি সুন্দেী িুই।’ 

বরলই ললাকক্ষট লিনিান িুলল পাভলভরক লিয করে। 
পাভলভরক লিয করে লিনিান উাঁচারি লদরখই আিমদ মুসা বুরঝ 

ক্ষনরেক্ষেল ক্ষক ঘটরি োরছে। আিমদ মুসা িারক লিনিারনে ক্ষরিাে চাপাে সুরোি 
ক্ষদল না। আিমদ মুসা ক্ষবদুযৎ লবরি িাে র্ান িািক্ষট সামরন ক্ষনরে এরসই পে পে 
দু’ক্ষট গুক্ষল কেল। 

িাক্ষিে দু’পারেে দুই লিনিানধােী মাোে গুক্ষলক্ষবদ্ধ িরে ক্ষেটরক পিল 
মাক্ষটরি। 

ক্ষিক এই সমরেই লপেরন অট্টিাক্ষস শুনল। 
চমরক ঘুরে দাাঁিাল আিমদ মুসা। লদখল, িারদে িাক্ষিে করেক িজ 

লপেরন আরেকটা কাে এরস দাাঁক্ষিরেরে। আিমদ মুসা ভাবল, সামরনে পক্ষেক্ষস্থক্ষিে 
ক্ষদরক মরনারোি োকাে কােরণ লপেরনে এই িাক্ষিে আিমন িাো লটে পােক্ষন। 

সামরনে িাক্ষিে মিই লপেরনে িাক্ষিে দু’পারে দু’জন দাাঁক্ষিরে। িারদে 
দু’জরনে িারি দু’ক্ষট লমক্ষেন ক্ষেভলভাে। িারদে দু’জরনেই ক্ষেভলভারেে নল ক্ষস্থে 
ক্ষনবদ্ধ আিমদ মুসাে ক্ষদরক। 
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আিমদ মুসা ঘুরে দাাঁিারল অট্টিাক্ষস িাসা ললাকক্ষট এবাে োন্ত করণ্ঠ বলল, 
‘দারুণ িাি লদক্ষখরেে িুক্ষম। িুক্ষম শুধু ক্ষেখ ড্রাইভাে নও।’ 

বরল লচারখে দৃক্ষষ্ট আিমদ মুসাে উপে ক্ষস্থে লেরখই িাে সােীরক ক্ষনরদনে 
ক্ষদল, ‘ক্ষিরে ওে ক্ষেভলভাে ক্ষনরে নাও। আে ওরক লবাঁরধ ক্ষনরে এস।’ 

আিমদ মুসাে ক্ষেভলভাে ধো িািক্ষট িখন ক্ষনচু। উপরে লিালাে সমে 
িেক্ষন। 

ক্ষনরদনে লপরে ক্ষিিীে ললাকক্ষট এক্ষিরে আসরি শুরু করেক্ষেল আিমদ 
মুসাে ক্ষদরক। 

ক্ষপনপিন নীেবিা িখন। 
এই সমে লসই নীেবিা লভরঙ পিল গুক্ষলে েরব্দ। পে পে দু’ক্ষট গুক্ষল। 
গুক্ষলে উৎস লরিয আিমদ মুসাে লচাখ দ্রুি েুরট ক্ষিরেক্ষেল দক্ষিরণ। 
একজন কাউরক িারেে আিাল ক্ষদরে োিাে ক্ষদরক েুরট লেরি লদখল। 

িােপরেই একটা ইক্ষেন িাটন লনোে েব্দ। 
অদৃশ্য লেরক আসা গুক্ষলে দু’জরনই ক্ষেকাে িরলা। লে ললাকক্ষট আিমদ 

মুসাে ক্ষদরক আসক্ষেল, িাে লদিক্ষট পরি লিল আিমদ মুসাে লেরক করেক ফটু 
দূরে। আে লে ললাকক্ষট লমক্ষেন ক্ষেভলভাে বাক্ষিরে দাাঁক্ষিরেক্ষেল, িাে লদিক্ষট প্রেরম 
আেরি পিল িাক্ষিে উপে। িােপে িাক্ষি লেরক িক্ষিরে পিল ক্ষনরচ। 

আিমদ মুসাে কারে আসল পাভলভ। িাে লপেরন লপেরন লোসাও। 
‘স্যাে, আক্ষম লদখরি লপরেক্ষে, ওটা লসই জীপ।’ 
‘আমােও িা-ই মরন িরছে।’ 
আিমদ মুসাে লচারখ-মুরখ িভীে ক্ষচন্তাে লেখা। এটা লসই জীপ িরল, 

ক্ষনিে এ দুরটা গুক্ষল লসই লমরেক্ষটে ক্ষেভলভাে লেরকই এরসরে। লক এই মক্ষিলা? 
আিমদ মুসারক বাাঁচারছে লকন? ক্ষবপরদে চেম মুিূরিন লকারেরক, ক্ষকভারব লস 
আক্ষবভূনি িরছে! 

ভাবনাে র্ুরব ক্ষিরেক্ষেল আিমদ মুসা। 
‘স্যাে, আমারদে সরে পিা দেকাে। পুক্ষলে এরল আমো ঝারমলাে 

পিব।’ বলল পাভলভ। 
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‘হ্াাঁ, চল।’ বরল আিমদ মুসা িাক্ষিরি উিাে আরি িাক্ষিে কািজপত্র 
ক্ষনরে ক্ষনল। 

লোসা ও পাভলভও উিল। বলল পাভলভ িাক্ষি িাটন ক্ষদরি ক্ষদরি, 
‘লকাোে োব স্যাে?’ 

‘সামরন এক্ষিরে সারদাভাো ক্ষেং লোরর্ ওরিা।’ 
চলরি শুরু কেল িাক্ষি। 
‘স্যাে, আপক্ষন আমারক সািাৎ মৃিযুে িাি লেরক বাাঁক্ষচরেরেন।’ বলল 

পাভলভ ক্ষবনীি করণ্ঠ। 
পাভলভ োমরিই লোসা বলল, ‘আমো ক্ষচেক্ষদন কৃিে োকব স্যাে।’ 
আিমদ মুসাে মুরখ িাক্ষস ফরুট উিল। লোসারক বলল, ‘জীবন 

পাভলরভে, আপক্ষন কৃিেিা জানারছেন লকন?’ 
লোসাে মুখ লাল িরে উিল লিাে। লস প্রশ্নটা পাে কাক্ষটরে বলল, 

‘আমারক ‘আপক্ষন’ না বরল ‘িুক্ষম’ বলাে জরন্য অনুরোধ কেক্ষে স্যাে। পাভলভরক 
‘িুক্ষম’ বরলন। আমাে খুব ভারলা লারি।’ 

‘ক্ষিক আরে। আমাে প্ররশ্নে উত্তেটা দাও।’ 
মুখ ক্ষনচু কেল লোসা। মুরখ সলাজ িাক্ষস। 
‘ও অনুেি করে ক্ষবরেে কনরসডট ক্ষদরেরে স্যাে।’ পাভলরভে লিাাঁরট 

িাক্ষস। 
কৃক্ষত্রম োি ফরুট উিল লোসাে োঙা মুরখ। পাভলরভে ক্ষদরক িাক্ষকরে 

বলল, ‘লিামাে ওটা ভার্া িরলা!’ 
পাভলভ িাসল। বলল, ‘ক্ষিক আরে, ‘অনুেি’ েব্দ লকরট ক্ষদলাম।’ 
লোসা িাসল। 
‘লিামারদে আিাম শুরভছো। আে লোন, লিামো এ খুরনাখুক্ষনে মরধয 

লেরকা না, পুেকরভ ক্ষফরে োও।’ বলল আিমদ মুসা। 
‘না স্যাে। এবােই প্রেম একটা সািরসে কাজ ক্ষনরেক্ষে বরল মরন করে 

লোসা। এ সুরোি লেরক আমারক োাঁটাই কেরবন না।’ 
সারদাভাো ক্ষেং লোরর্ উরি পরিরে িাক্ষি। 
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‘এবাে লকান ক্ষদরক স্যাে?’ বলল পাভলভ। 
‘ক্ষবক্ষডং আেকাইভস-এ চল।’ 
‘ক্ষবক্ষডং আেকাইভস-এ লকন স্যাে?’ 
‘‘লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন’-এে ইক্ষিবতৃ্ত আক্ষম জানরি চাই।’ 
‘আপক্ষন ক্ষকেু সরন্দি করেন?’ বলল লোসা। 
‘সরন্দি কোে সংিি কােণ আরে। লে চােজনরক ললক্ষনন ক্ষিলস লেরক 

ফরলা করেক্ষেলাম, ওো লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরন প্ররবে করে। িারদে দু’জন 
লবক্ষেরে আরস প্রেম িাক্ষিরি করে। লপেরনে িাক্ষিরি আসা লে দু’জন মাো পিল, 
িাো ঐ চােজরনে অবক্ষেষ্ট দু’জন নে। িাে মারন, ঐ চােজরনে দু’জন লসখারন 
েরে লিরে, িাে বদরল লসখান লেরক এরসরে অন্য দু’জন। এে অেন, ‘লিক্ষেরটজ 
ফাউরডর্েন’ এই বযাপারেে সারে জক্ষিি।’ 

‘লপেরনে িাক্ষিক্ষটও লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন লেরক এরসরে মরন করেন?’ 
লোসা বলল। 

‘অবশ্যই। লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরন বরসই পক্ষেকল্পনা কো িরেরে 
আমারদেরক ফাাঁরদ লফরল ধোে।’ 

‘লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েনও ক্ষক এে সারে জক্ষিি িািরল?’ 
‘এটা বলা মুেক্ষকল। লকউ লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েনরক বযবিাে কেরি 

পারে। এ জরন্যই লকান ক্ষসদ্ধারন্ত লপৌাঁোে আরি লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন এবং ঐ 
ক্ষবক্ষডং সম্পরকন জানরি চাই।’ 

‘বুরঝক্ষে স্যাে।’ বলল পাভলভ। 
িাক্ষি েুরট চলল আেকাইভস-এে উরেরশ্য। 
মরকাে ইনাে ক্ষেং-এে লভিরে স্বোষ্ট্র মিণালরেে সংেক্ষিি এলাকাে 

লভিরে ক্ষবক্ষডং আেকাইভস। 
সংেক্ষিি এলাকাে প্ররবেপরেই আটরক লিল আিমদ মুসাে িাক্ষি। 

প্রিেী বলল, ‘ক্ষবরের্ ক্ষবভারিে অনুমক্ষি লািরব।’ 
পাভলভ িাক্ষি ক্ষফক্ষেরে আনল পাক্ষকনং-এ। 
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‘ক্ষবরের্ ক্ষবভাি বলরি ক্ষক বুক্ষঝরেরে পাভলভ?’ ক্ষজরেস কেল আিমদ 
মুসা। 

‘লিারেন্দা ক্ষবভারিে ক্ষসক্ষকউক্ষেক্ষট োখা স্যাে।’ 
িাক্ষি পাকন করে পাভলভ িাক্ষি লেরক লনরম বলল, ‘স্যাে, একটু বসুন। 

আক্ষম অনুমক্ষিে বযাপােটা একটু লদরখ আক্ষস স্যাে।’ 
আিমদ মুসা িাক্ষিে জানালা ক্ষদরে মুখ বাক্ষিরে বলল, ‘িুক্ষম ক্ষক বলরব 

িারদে?’ 
পাভলভ একটু ভাবল। িাসল। িােপে বলল, ‘আপনাে লবে এবাে 

ক্ষনখাদ ইহুক্ষদে মি। আক্ষম বলব, একজন ইহুক্ষদ নিে পক্ষেকল্পনা িরবর্ক 
আেকাইভস পক্ষেদেনন কেরি চান।’ 

‘এিটুকুরি িরব?’ 
‘লদক্ষখ স্যাে।’ 
বরল চরল লিল পাভলভ। 
ক্ষফরে এল পরনে ক্ষমক্ষনট পে িাক্ষসমুরখ। 
লসক্ষদরক িাক্ষকরে লোসা বরল উিল, ‘বরলক্ষে না স্যাে, ক্ষনিে অনুমক্ষি 

িরব। অনুমক্ষি না িরল ওে মুরখ িাক্ষস োকরিা না।’ 
পাভলভ এরস িাক্ষিরি ঢুকরি ঢুকরি বলল, ‘অনুমক্ষি ক্ষদরেরে স্যাে।’ 
আপনারিই ভ্রু দু’ক্ষট লকাাঁচকাল আিমদ মুসাে। একজন ড্রাইভাে 

পাভলভ ক্ষক করে এি িািািাক্ষি ক্ষবরের্ ক্ষবভাি লেরক ক্ষবরের্ অনুমক্ষি লবে করে 
আনল! লোসা আিাম ক্ষনক্ষিি করে িা বললই বা ক্ষক করে? আিমদ মুসা ক্ষকেু 
বলাে আরিই িাক্ষি িাটন ক্ষদরি ক্ষদরি পাভলভ বলল, ‘নিদ নাোেরণে সবাই বে 
স্যাে। ক্ষবরের্ করে আমারদে োক্ষেোে।’ 

‘ক্ষকন্তু নিদ খেচ কোে অনুমক্ষি আমাে কাে লেরক নাওক্ষন।’ বলল 
আিমদ মুসা। 

‘মাফ চাই স্যাে। অবস্থা বুরঝ বযবস্থা করেক্ষে। অনুমক্ষিে সমে িেক্ষন।’ 
বলল পাভলভ ক্ষবনীি করণ্ঠ। 

আিমদ মুসাে মরনে খুাঁিখুাঁক্ষি লিল না। ক্ষকন্তু ক্ষকেু বলল না আে।  
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আেকাইভস-এ প্ররবে কেল আিমদ মুসা এবং ওো দু’জন। 
আেকাইভস-এ প্ররবরেে জরন্য বি ধেরনে প্ররবে ক্ষফ ক্ষদরি িরলা। 

আেকাইভস-এে কক্ষেরর্াে ক্ষদরে চলরি চলরি আিমদ মুসা বলল 
পাভলভরক, ‘লকান ক্ষবক্ষডং-এে কক্ষম্পউটাে ক্ষর্রকে েক্ষদ একটা ক্ষপ্রডট ক্ষনরি চাই?’ 

‘আইনি পাো োরব না। ক্ষকন্তু পেসা ক্ষদরল সব িে স্যাে।’ 
‘এি কো িুক্ষম জান ক্ষক করে?’ 
সরি সরি জবাব ক্ষদল না পাভলভ। এেপে লিরস বলল, ‘আক্ষম ক্ষক 

োক্ষেোে লেরল নই স্যাে? আে ড্রাইভােো লিা অরনক ক্ষকেুই লদরখ, জারন।’ 
আেকাইভস-এে ক্ষর্জাইন ক্ষর্ক কাউডটারে লিল প্রেরম আিমদ মুসাো। 
কাউডটারেে ভদ্ররলাকক্ষট ঋজু েেীরেে িম্ভীে এক বৃদ্ধ। 
আিমদ মুসা ক্ষনরজে নিুন পক্ষেচেটা ক্ষদরে প্ররোজরনে কো বলল। 
ভদ্ররলাক লকান কো না বরল পারেে কক্ষম্পউটােক্ষটে নব ক্ষটরপ ক্ষর্জাইন 

ক্ষর্রকে কযাটালি পদনাে ক্ষনরে এল। এরকে পে এক পদনাে এল ক্ষর্রকে 
কযাটালি। 

এক সমে পদনাে ক্ষস্থে িরলা বৃরদ্ধে লচাখ। ক্ষস্থে িবাে পেিরণই িাে লচাখ 
োনাবিা িরে উিল। অস্বক্ষিরি ভরে লিল িাে মুখ। লস আিমদ মুসাে ক্ষদরক লচরে 
বলল, ‘দুিঃক্ষখি, ক্ষর্কটা আমো লদখারি অপােি।’ 

‘ক্ষকন্তু আক্ষম লিা উপেুক্ত ক্ষফ লদব।’ 
বৃদ্ধক্ষট একটু ক্ষিধা কেল। িােপে বলল, ‘ক্ষকেু ক্ষদন আরি ক্ষর্কক্ষট চুক্ষে 

লিরে। আমো নিুন ক্ষর্ক কেরি পাক্ষেক্ষন।’ 
চুক্ষেে সংবারদ আিমদ মুসা ক্ষবক্ষস্মি এবং ক্ষকেুটা িিাে িরলা। বলল, 

‘আক্ষম একটা প্রশ্ন ক্ষজরেস কেরি পাক্ষে?’ 
‘অবশ্যই।’ বৃদ্ধ বলল। 
‘এ ধেরনে চুক্ষে ক্ষক অিীরি আে কখনও িরেরে?’ 
‘জাক্ষন না। িরব আমাে পাঁক্ষচে বেরেে আেকাইভস জীবরন এই প্রেম।’ 
‘আরেকটা কো। আমাে প্ররোজন পূেরণে ক্ষবকল্প লকান পে আরে?’ 
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‘আপক্ষন ইক্ষিিাস লসকেরন োন। লসখারন ইক্ষিিাস সেক্ষলি ক্ষর্ক আরে। 
িারি ইক্ষিিাসও পারবন, ক্ষর্জাইনও পারবন।’ 

‘ধন্যবাদ।’ বরল আিমদ মুসাো লবক্ষেরে এল। 
ইক্ষিিাস লসকেরনে ললাকক্ষট প্রাণবন্ত একজন েুবক। 
আিমদ মুসা িারক প্ররোজরনে কো জানারল েুবকক্ষট ভ্রু কুক্ষঞ্চি কেল। 
লচাখ ক্ষনচু করে মুিূিন লস ভাবল। িােপে বলল, ‘দুভনািয স্যাে, ক্ষবক্ষডংক্ষট 

নিুনভারব লীরজ বোে িবাে পে ক্ষবক্ষডংক্ষটে উপে তিক্ষে সবগুরলা ক্ষর্ক চুক্ষে 
লিরে।’ 

চুক্ষে োওোে এই ক্ষিিীে সংবারদ আিমদ মুসা আে ক্ষবক্ষস্মি িরলা না। 
বেং খুক্ষেই িরলা লস। িাে সরন্দি ক্ষিক প্রমাণ িরছে। বলল, ‘একটা সািােয কেরি 
পারেন? কাো ক্ষলজ ক্ষনরেরে ক্ষবক্ষডংটা?’ 

‘স্মকৃ্ষিেক্ষক্ত অি িীক্ষ্ণ, অি েক্ষক্তোলী িরল ক্ষক এই আেকাইভস 
কাউডটারে বসিাম?’ 

‘আে লকান সািােয কেরি পারেন?’ 
েুবকক্ষট একটু ক্ষচন্তা করে বলল, ‘অনুরূপ ক্ষর্ক লিারেন্দা ক্ষবভারিে ‘লিাম 

ক্ষজওোক্ষফ’ লসকেরন পারবন।’ 
েুবকক্ষটরক ধন্যবাদ ক্ষদরে লবক্ষেরে এল আিমদ মুসাো। 
আেকাইভস লেরক লবক্ষেরে এরস পাভলভ িাে ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট বসরি 

বসরি বলল, ‘স্যাে, আপক্ষন েক্ষদ বরলন, িািরল লিারেন্দা ক্ষবভারিে ‘লিাম 
ক্ষজওোক্ষফ’ ক্ষবভাি লেরক ক্ষর্রকে একটা কক্ষপ আনাে লচষ্টা কেরি পাক্ষে।’ 

‘ওরেলকাম পাভলভ। ক্ষর্কটা খুবই জরুেী দেকাে আমাে। ক্ষকন্তু পােরব 
িুক্ষম?’ 

‘আমাে পক্ষেক্ষচি ললাক আরে স্যাে। লচষ্টা করে লদখরি পাক্ষে।’ 
‘ক্ষিক আরে।’ 
‘ক্ষর্কটা এি জরুেী লকন স্যাে?’ ক্ষজরেস কেল লোসা। 
‘এখনও পেনন্ত ক্ষনক্ষিি লে, লিামাে মযার্াম (রর্ানা লজারসফাইন) ওরদে 

িারিই পরিরে। সুিোং িারক উদ্ধারেে প্রস্তুক্ষিরি এক মিূুিনও লদক্ষে কো োে 
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না। প্রক্ষি লসরকডর্ আমাে কারে মরন িরছে একটা েুরিে মিন।’ আিমদ মুসাে 
ম্লান কণ্ঠস্বে। 

লোসা ও পাভলভ দু’জরনেই মুখ ম্লান িরে লিল। একটু পে পাভলভ 
ধীরে ধীরে বলল, ‘স্যাে, লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েনরক সক্ষিযই সরন্দি িরল, লসখারন 
লিা এখনই অনুসন্ধান চালারনা োে।’ 

‘আক্ষম সফল িরি চাই পাভলভ। িাই আরেকটু লজরন অেসে িরি 
চাই।’ 

‘ক্ষিক বরলরেন স্যাে। িিকােী লকান পদরিরপ মযার্ারমে উদ্ধাে না িরে 
িাে আেও িক্ষি িরি পারে।’ বলল লোসা। 

লোসাে কো একটা েিণা েক্ষিরে ক্ষদল আিমদ মুসাে লিাটা লদরি। িাে 
লর্ানা লজারসফাইরনে লকান িক্ষি িরি পারে, এমন আেংকাে কো লস ভুরল 
োকরি চাে। 

‘স্যাে, আক্ষম স্বোষ্ট্র মিণালরেে লিারেন্দা দফিরে োক্ষছে। আপনাো 
িাক্ষিরি োকরবন। আক্ষম লভিরে ক্ষিরে লচষ্টা করে লদক্ষখ।’ বলল পাভলভ। 

‘ক্ষিক আরে।’ বলল আিমদ মুসা। 
আনমনা িরে পরিক্ষেল আিমদ মুসা। পাভলরভে কোে সক্ষেি ক্ষফরে 

এল িাে। ক্ষকন্তু আবােও নানা ক্ষচন্তা এরস ক্ষঘরে ধেল িারক। 
লোসা ক্ষিকই বরলরে। িারক খুব সাবধারন এরিারি িরব। শুধু লিা এখন 

ক্ষপ্রে কযাোক্ষেন, ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষন উদ্ধাে নে, িাে ‘োনী’লকও উদ্ধারেে প্রশ্ন এবাে। 
এভারব ক্ষচন্তা কেরি ক্ষিরেও আিমদ মুসাে মন এক সমে প্রবলভারব 

মাো নািল। িাে লর্ানা লজারসফাইন ঐ জঘন্য েত্রুে িারি পিরব লকন, লকান 
পারপ! 

আিি মরনে এই অসিাে ক্ষজোসাে লকান জবাব ক্ষদরি পােল না 
আিমদ মুসা। িাে মুখ লেরক পেম ক্ষনভনেিাে এক লদাো লবক্ষেরে এল, 
‘িাসবুনাল্লাি...।’ 
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লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে লসই িলরুম। িরলে পাঁক্ষচেক্ষট আসরন পাঁক্ষচেজন 

বরস। প্রেম সাক্ষেে প্রেম লচোরে লেট ক্ষবোরেে লিারেন্দা প্রধান মাজুেভ। ক্ষিিীে 
ক্ষসরট অপারেেন ফেচুন প্ররজক্ট-এে প্রধান ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ। এবং িৃিীে লচোরে 
অপারেেন ফেচুন প্ররজক্ট-এে কমাডর্াে লজনারেল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। 

িরলে সামরন পাাঁচ ফটু উাঁচু লসই েিস্যমে মরঞ্চে বুক ফুাঁরি উরি এল 
লসই লসানালী ক্ষসংিাসরন আসীন লসই লসানালী মূক্ষিন। 

লচোরে আসীন সকরলে মাো ক্ষনচু। লেন লকান ক্ষনরদনরেে অরপিাে। 
অখণ্ড নীেবিাে মরধয বজ্রপারিে মি কণ্ঠ ধ্বক্ষনি িরলা লসানালী লচোে 

লেরক। বলা িরলা, ‘লজনারেল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন, লিামাে ক্ষকেু বক্তবয আরে?’ 
মাো ক্ষনচু করে উরি দাাঁিাল বুখাক্ষেন। বলল, ‘মিামান্য আইভান, আিমদ 

মুসারক আমো লেফিাে কেরি সমেন িরেক্ষে, ক্ষকন্তু ধরে োখরি পাক্ষেক্ষন। এ 
বযেনিা স্বীকাে করে ক্ষনক্ষছে। ক্ষকন্তু আমারদে এই বযেনিা িৃিীে পরিে কােরণ। 
িৃিীে লকউ িারক পালারি সািােয করেরে, অনুসন্ধারন এটা প্রমাক্ষণি িরেরে। 
মিামান্য আইভান, আমো সব েকম লচষ্টা করে এবং ে’ক্ষট িাক্ষিে বিে ক্ষদরে িািা 
করেও ক্ষমরসস আিমদ মুসারক ধেরি পাক্ষেক্ষন। আমো মরন করেক্ষেলাম, িাক্ষি 
অযাক্ষেরর্রডট ড্রাইভাে ও ক্ষমরসস আিমদ মুসাে মৃিযু ঘরটরে। পেবিনী পেীিাে 
এটা ভুল প্রমাক্ষণি িরেরে। এ বযেনিা স্বীকাে কেক্ষে লে, মক্ষিলারক িারিে মুরিাে 
মরধয লপরেও িারক আমো িাক্ষেরেক্ষে। লকবলমাত্র পািারিে একটা ঢারল ললক্ষর্স 
সাইজ একটা হ্াট এবং এক লজািা ললক্ষর্স জুিা লপরেক্ষে। জুিাক্ষট একটা ফোসী 
লকাম্পানীে। আমো মরন কেক্ষে, হ্াট ও জুিা ক্ষমরসস আিমদ মুসাে িরি পারে। 
েক্ষদ িা-ই িে, িািরল ক্ষমরসস আিমদ মুসা পািাি লেরক িক্ষিরে পরি আিি 
িরেরেন। েিদূে সম্ভব আরেপারেে সব ক্ষলক্ষনক ও িাসপািারল আমো লখাাঁজ 
ক্ষনরেক্ষে লকান ফোসী মক্ষিলা ক্ষচক্ষকৎসা ক্ষনরি লিরে ক্ষকনা। ক্ষকন্তু সন্ধান পাওো 
োেক্ষন। সবরেরর্ আমারদে ক্ষপেু লনো এবং আমারদে লির্রকাোটনারেে পাে 
পেনন্ত জননক ক্ষেখরক, োরক এখন আিমদ মুসা বরল সরন্দি কো িরছে, ফাাঁরদ 
লফরলও আমো িারক আটকারি পাক্ষেক্ষন। উপেন্তু আমারদে চােজন ললাক প্রাণ 
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ক্ষদরেরে। আমারদে একজরনে মৃিযুকালীন জবানবন্দীরি প্রমাক্ষণি িরেরে লে, 
এখারনও একক্ষট িৃিীে পি েিা করেরে আিমদ মুসারক। িবু এটা আমারদে 
বযেনিা। েিটা সিকন ও েিটা প্রস্তুি আমারদে িওো উক্ষচি ক্ষেল, িা আমো িরি 
পাক্ষেক্ষন। আমো বযেন িরেক্ষে। িরব মিামান্য আইভান, এ বযেনিাে জরন্য আমাে 
লকান গ্লাক্ষন লনই। লোিয ফাইট লদোে পে আমো বযেন িরেক্ষে।’ 

োমল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। 
লসই বজ্রকণ্ঠ আবাে ধ্বক্ষনি িরলা, ‘ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ, এবাে িুক্ষম বল।’ 
মাো ক্ষনচু করে উরি দাাঁিাল ক্ষখেভ। বলল, ‘ক্ষমিঃ বুখাক্ষেন লের্ দু’ক্ষট বারকয 

ক্ষিক বরলনক্ষন। আিমদ মুসা অরজে নে। আমোই িারক জে কোে লোিযিা 
লদখারি পাক্ষেক্ষন।’ োমল ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ। 

‘িােপে।’ িজনন করে উিল লসানালী লচোরেে কণ্ঠ। 
‘মিামান্য আইভান, আপনাে ক্ষনরদনে।’ মাো নুইরে বাউ করে বলল 

ক্ষখেভ। 
ক্ষখেভ োমাে সারে সারে লদখা লিল, লচোরেে িািরল োখা ক্ষনরকালাস 

বুখাক্ষেরনে দু’ক্ষট িাি িািল লেরক উরি আসা দু’ক্ষট হ্াডর্কারফ আটকা পরি লিল 
এবং লচোরেে দু’পারে লবক্ষেরে আসা দু’ক্ষট ললািাে বাহুরি লচোরেে সারে বাাঁধা 
পরি লিল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে লদি। লসই সারে লদখা লিল, লচোরেে পাো 
লমরঝে ইিারিে বাাঁধন লেরক আপক্ষনই খুরল লিরে এবং চাে পাোে চাে চাকাই 
সচল িরে উরিরে। 

লচোে িক্ষিরে িল লেরক লবরুবাে ওোক্ষকং কক্ষেরর্ারে ক্ষিরে লেরম লিল। 
লসানালী লচোে লেরক ধ্বক্ষনি িরলা লসই বজ্রকণ্ঠ। বলল, ‘ক্ষমস 

কযাোক্ষেনো ক্ষিনজন লেখারন বন্দী আরে, লসখারন আেও দু’ক্ষট কি আরে। একক্ষট 
আিমদ মুসাে জরন্য, অন্যক্ষটরি ক্ষনরে োখ বুখাক্ষেনরক। িাে ক্ষবচাে আিমদ মুসাে 
সারে একবারেই কেব। আিমদ মুসা লে অরজে নে, িা লদরখই িাে মৃিযুবেণ 
কো উক্ষচি। ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে মি একজন রুে সন্তানরক ভুল ধােণা ক্ষনরে 
মেরি ক্ষদরি পাক্ষে না।’ 
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একটু োমল বজ্রকণ্ঠ। িােপে আবাে শুরু কেল, ‘আিমদ মুসারক 
আমারদে িারিে মুরিাে আনাে জরন্য আমো আিমদ মুসাে লদােরিািাে লপৌাঁেব, 
এটাই প্ররোজন ক্ষেল। ক্ষকন্তু আিমদ মুসাই িাে লিয অজনরনে জরন্য 
সাফলযজনকভারব আমারদে লদােরিািাে লপৌাঁরেরে। লস প্রমাণ করেরে, লস 
আমারদে লচরে অরনক লবক্ষে দ্রুি, অরনক লবক্ষে আক্রমণাত্মক। এ কােরণই িাে 
কারে আমারদে এক ধেরনে পোজে ইরিামরধযই ঘরটরে। এেপেও অক্ষবশ্বাস্য 
দ্রুি লস সামরন এরিারছে। মাজুেভ, লিামাে কারে খবে আরে ক্ষনিে।’ 

মাজুেভ উরি দাাঁক্ষিরে মাো ক্ষনচু করে বলল, ‘হ্াাঁ, মিামান্য আইভান। 
আমো লে সব খবে সংেি করেক্ষে, িারি প্রিীেমান িরছে, আিমদ মুসা ক্ষবক্ষডং 
আেকাইভস-এ ক্ষিরেক্ষেল আমারদে এই লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন-এে ইক্ষিিাস ও 
ক্ষর্জাইন সংেরিে জরন্য। আমারদে ভািয ভারলা, ইক্ষিিাস ও ক্ষর্জাইরনে লিাটা 
কক্ষম্পউটাে ফাইল চুক্ষে োওোে এগুরলা িাে িারি পরিক্ষন। আিমদ মুসা এই 
ক্ষবক্ষডং-এে ইক্ষিিাস ও ক্ষর্জাইন অনুসন্ধান কেরি োওোে এটা প্রমাণ িরেরে, 
লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে আসল পক্ষেচে লস পােক্ষন। লচষ্টা কেরে পাওোে।’ োমল 
মাজুেভ। 

‘লিামাে কোে সান্ত্বনা আরে মাজুেভ। সান্ত্বনা ক্ষদরে পোজরেে লবদনা 
লমাো োে, ক্ষকন্তু ক্ষবজরেে অক্ষি ফুক্ষলি জ্বালারনা োে না।’ 

মুিূরিনে জরন্য োমল বজ্রকণ্ঠ। মুিূিন পরেই আবাে শুরু কেল, ‘আিমদ 
মুসাে লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন-এে ইক্ষিিাস ও ক্ষর্জাইন সন্ধান ক্ষেল একটা বািক্ষি 
বযবস্থা। লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েনরক েক্ষদ সরন্দি করেই োরক, িািরল এখারন 
প্ররবরেে জরন্য লকান ইক্ষিিাস বা ক্ষর্জাইরনে দেকাে িাে িরব না। বুঝরি 
লপরেে মাজুেভ?’ 

‘বুঝরি লপরেক্ষে মিামান্য আইভান।’ 
‘ক্ষক বুরঝে?’ 
‘আিমদ মুসা লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে ইক্ষিিাস ও ক্ষর্জাইন পােক্ষন বরল 

আমারদে আনক্ষন্দি িবাে ক্ষকেু লনই।’ 
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লসানালী লচোরেে লসই বজ্রকণ্ঠ আবাে বলল, ‘আমাে অনুমান ভুল না 
িরল লিামো িাে কারে লপৌাঁোে আরি লসই-ই লিামারদে কারে আসরে এই 
লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনই।’ 

‘মিামান্য আইভান, এে মরধয একটা আমারদে বযেনিা আরে, ক্ষকন্তু 
আিমদ মুসাে জরন্য আরে চেম দুভনািয।’ 

‘হ্াাঁ, োক্ষেোে ক্ষপ্রে সন্তানো, চেম দুভনািযই লেন িাে িে।’ 
কো লের্ িওোে সারে সারেই লসানালী লচোেক্ষট লচারখে পলরক মরঞ্চে 

লভিরে ঢুরক লিল। 
আইভান চরল লিরলও িরলে লচোরে বসা অবস্থা লেরক লকউ উিল না। 
শুধু উিল ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ। িােপে ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেনরক ক্ষনরে দাাঁিারনা 

লচোে লিরল িরলে দেজাে ক্ষদরক এক্ষিরে চলল লস। 
িল লেরক লবরুবাে পে লচোেসি ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেনরক ক্ষনরে ক্ষলফরট 

উিল ক্ষখেভ। ক্ষলফট লেরক লনরম চলল ক্ষনরচ। 
ক্ষলফট উিা-নামাে লাইট ইনক্ষর্রকটেক্ষট একদম বটম লবািারম 

লপৌাঁেরিই ক্ষলফট ক্ষস্থে িরে দাাঁিাল। 
ক্ষলফরটে দেজা খুরল লিল। 
ক্ষলফরটে বাইরে লবে প্রেি চােরকাণা একটা চেে। চেেক্ষট প্রলক্ষেি 

কক্ষেরর্ারেে একক্ষট েক্ষন্থ। চেে এবং কক্ষেরর্াে সবই সাদা পুরু কারপনরট লমািা। 
লদোল ও োদও িাই। 

ক্ষলফট-এে ক্ষবপেীি ক্ষদরক চেরেে ওপারে িার্নরুম। ক্ষলফট এরস 
লপৌাঁোে সারে সারে ক্ষলফট-এে দেজা লখালাে আরিই িার্নরুম লেরক চাে 
লিনিানধােী লবক্ষেরে এরস িাক করেরে ক্ষলফট রুমরক। 

ক্ষলফট রুরমে দেজা খুরল লেরিই ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ মুরখামুক্ষখ িরলা 
িারদে। 

ক্ষখেভ দুই িাি িুরল ক্ষবক্ষভন্ন ভক্ষিরি দু’িারিে করেকক্ষট আঙুল নািল 
করেকবাে। 
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এটা আঙুরলে ভার্াে কো বলা। োরি বলা িরলা, ‘আইভান ক্ষদ লটক্ষেবল 
ক্ষজন্দাবাদ’। লে বা োোই এ ক্ষলফট ক্ষদরে নামুক, িারক আঙুল ক্ষদরে এ কো বলরি 
িে। বযেন িরল লিনিারনে ব্রােফাোে িাে জরন্য ক্ষনক্ষদনষ্ট। 

ক্ষখেরভে আঙুল ক্ষস্থে িরিই চােজরনে লিনিারনে বযারেল ক্ষনরচ লনরম 
লিল। চাে পােরেে মূক্ষিন ক্ষপেু িরট ঢুরক লিল িার্নরুরম। বন্ধ িরে লিল িার্নরুরমে 
দেজা। 

ক্ষখেভ ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে লচোে লিরল লসই চােরকাণা চেরে প্ররবে 
কেল। 

চেে লেরক পুবক্ষদরকে কক্ষেরর্াে ধরে এরিারলা সামরন। 
চেে লেরক কক্ষেরর্ােক্ষট পক্ষিম ক্ষদরক লবক্ষে দূে এরিােক্ষন। মাত্র করেক 

িজ। লেখারন ক্ষিরে লের্ িরেরে, লসখারন লদোল লজািা একটা লপইক্ষডটং। 
লপইক্ষডটংক্ষট ইক্ষিিারসে ‘আইভান ক্ষদ লটক্ষেবল’-এে একটা আবি ক্ষচত্র। 

বুখাক্ষেরনে লচোে লিরল ক্ষনরে চলক্ষেল ক্ষখেভ। কক্ষেরর্ারেে দু’পারে 
সাক্ষেবদ্ধ ঘে। 

এক স্থারন এরস কক্ষেরর্ােক্ষট উত্তে-দক্ষিরণ প্রেি একক্ষট কক্ষেরর্ারে এরস 
পিল। প্রেি লস কক্ষেরর্ারেে পুব পাে ক্ষদরে বি ধেরনে পৃেক পৃেক পাাঁচক্ষট ঘে। 

ক্ষখেভ প্রেি কক্ষেরর্ােক্ষটরি লনরম বুখাক্ষেরনে লচোে লিরল লসাজা পুব 
পারেে রুমক্ষটে দেজাে সামরন ক্ষিরে োমল। 

ঘেক্ষটে দক্ষিণ পারে পে পে ক্ষিনক্ষট কি। আে উত্তে পারে একক্ষট। 
ঘরে ক্ষর্ক্ষজটাল লক। 
করেকটা অংরক লটাকা ক্ষদরিই দেজা খুরল লিল। 
লচোে লিরল বুখাক্ষেনরক ক্ষনরে ঘরে প্ররবে কেল ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ। 
এিিণ ক্ষখেভ ও বুখাক্ষেন পেিে একক্ষট কোও বরলক্ষন। 
লচোেসরমি বুখাক্ষেনরক ঘরে ঢুক্ষকরে ক্ষখেভ প্রেমবারেে মি বুখাক্ষেরনে 

লচারখ লচাখ োখল। বলল, ‘বুখাক্ষেন, আমো সবাই োক্ষেোে সন্তান, োক্ষেোে 
লসবক। োক্ষেোে স্বারেন আমারদে সবক্ষকেুই লমরন লনো উক্ষচি।’ 
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ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে মুখ পােরেে মি অচঞ্চল। িারি ভরেে ললেমাত্র 
লনই। ক্ষখেরভে কো শুরন িাে লিাাঁরট িাক্ষস ফুরট উিল। ক্ষবদ্রূপ ক্ষমক্ষেি িাক্ষস। বলল, 
‘ক্ষমিঃ ভ্লাক্ষদক্ষমে ক্ষখেভ, আক্ষম তসক্ষনক। মৃিযুরক আক্ষম ভে পাই না। লদরেে জরন্য 
জীবন ক্ষদরি আক্ষম সদা প্রস্তুি। ক্ষকন্তু লিামারদে ‘মিামান্য আইভান’ আে আমাে 
লদে োক্ষেো এক নে।’ 

‘িুক্ষম ক্ষমেযা বলে। এটা ক্ষনেক একটা প্রক্ষিক্ষক্রো োিা ক্ষকেুই নে।’ 
প্রক্ষিবাদ কেল ক্ষখেভ। 

‘আপক্ষন আমারক ক্ষমেযা বলুন আপক্ষত্ত লনই। ক্ষকন্তু শুরন োখুন, লদরেে 
ললািান ক্ষদরে লকান বযক্ষক্ত বা লকান গ্রুরপে ভািয িিা লদেরপ্রম নে। লদেরপ্রম ও 
জাক্ষিরপ্ররমে সারে িণিি ক্ষনষ্ঠাে লকান পােনকয লনই। লস্বছোচােী িরে 
লদেরপ্রক্ষমক িওো োে না। এটা আক্ষম বুরঝক্ষে, আপনাোও বুঝরবন।’ 

একটা প্রবল ভে লনরম এল ক্ষখেরভে লচারখ-মুরখ। দ্রুি বলল, ‘লিামাে 
মাো খাোপ িরে লিরে। মিামান্য আইভান সক্ষিক ক্ষসদ্ধান্ত ক্ষনরেরেন।’ 

‘আপনারক এই অক্ষফক্ষসোল কোগুরলা অবশ্যই বলরি িরব ক্ষমিঃ ক্ষখেভ। 
ক্ষকন্তু আপক্ষন জারনন, এই লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে ক্ষবক্ষডং লারখা মানুরর্ে বধযভূক্ষম 
লুক্ষবোংকাে অংে ক্ষেল। িণিাক্ষিক োক্ষেো এরক উদ্ধাে করে মানুরর্ে িারি িুরল 
ক্ষদরেরে। ক্ষকন্তু আপনাে মিামান্য আইভান এরক আবাে লুক্ষবোংকাে পক্ষেণি 
করেরে। ললক্ষনন-িাক্ষলরনে লস্বছোচাক্ষেিা লসাক্ষভরেি ইউক্ষনেরন ক্ষটরকক্ষন, 
আইভারনে লস্বছোচাক্ষেিাও োক্ষেোে ক্ষটকরব না।’ দৃঢ় করণ্ঠ বলল বুখাক্ষেন। 

‘আপনাে এই পদস্খলরনে জরন্য দুিঃখ িে ক্ষমিঃ বুখাক্ষেন।’ 
বরল দেজা বন্ধ করে লবক্ষেরে এল ক্ষখেভ। 
িাে লচারখ-মুরখ বুখাক্ষেরনে উপে লকান লক্রাধ নে, ভরেে কারলা োোে 

আছেন্ন। 
লস দ্রুি পা বািাল ক্ষলফরটে ক্ষদরক। 
 
 

 



জারেে গুপ্তধন  115 

 

৫ 
ললক্ষনন ক্ষিলস-এে পক্ষিরম মরকাে ক্ষবখযাি মুক্ষভ িুক্ষর্ও’ে একটা 

অনুষ্ঠারন েেীক িরে বাক্ষিরি ক্ষফেরে র্িঃ নািারলাভা। 
র্িঃ নািারলাভা মরকা লিট ইউক্ষনভাক্ষসনক্ষটে ভাইস-চযারেলে। 
র্িঃ নািারলাভা বসা ড্রাইক্ষভং ক্ষসরটে পারেে ক্ষসরট। ড্রাইভ কেরে িােই 

লমরে ওলিা। ওলিা মরকা লিট ইউক্ষনভাক্ষসনক্ষটে সদয ক্ষনরোিপ্রাপ্ত একজন িরুণী 
অধযাক্ষপকা। 

িাো ক্ষফেরে ললক্ষনন ক্ষিলস-উপিযকাে সিক পরে। িখন োি লবে 
িরেরে। িাো িখন পািারিে একটা ঢারলে প্রান্ত ক্ষদরে চলরে। িিাৎ উপে লেরক 
ভাক্ষে ক্ষকেু িক্ষিরে পিাে েব্দ লপল। 

লসক্ষদরক িাক্ষকরে র্িঃ নািারলাভা ও ওলিা দু’জরনই লদখল, োিাে 
এরকবারে পারেই একটা ক্ষকেু িক্ষিরে পরি ক্ষস্থে িরলা। 

লকান পােে নে িাো ক্ষনক্ষিি। 
ওলিা িাক্ষি োক্ষমরে লফরলরে। 
র্িঃ নািারলাভা টরচনে আরলা লফলল িক্ষিরে পিা বস্তুক্ষটে উপে। বলল, 

‘ওলিা, এরিা মানুর্!’ 
র্িঃ নািারলাভা ও ওলিা দু’জরনই দ্রুি িাক্ষি লেরক নামল। দ্রুি িাো 

লপৌাঁেল িক্ষিরে পিা লদিক্ষটে পারে। 
টরচনে আরলারি লদখল আিি, েক্তাক্ত একক্ষট েুবক। র্িঃ নািারলাভা 

পেীিা করে বলল, ‘েুবকক্ষট লবাঁরচ আরে, সংো িাক্ষেরেরে মাত্র।’ 
‘িািরল আম্মা?’ বলল ওলিা। 
‘চরলা িাক্ষিরি িুরল লনই, লকান ক্ষলক্ষনরক ক্ষনরি িরব।’ র্িঃ নািারলাভা 

বলল। 
‘অবশ্যই। নাও এস।’ 
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বরল ওলিা সংোিীন েুবকক্ষটে মাোে ক্ষদরক ক্ষিরে িুরল লনবাে উরদযাি 
ক্ষনল। ওলিাে মা র্িঃ নািারলাভা লপেন ক্ষদকটা ধেল। িাক্ষিরি িুরল ক্ষনল িাো 
েুবকক্ষটরক। 

‘আম্মা, িুক্ষম লদখ ওে সংো লফোরি পাে নাক্ষক। িািািাক্ষি িারক 
ক্ষলক্ষনরক ক্ষনরি িরব।’ 

ওলিা িাে ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট ক্ষফরে ক্ষিরে িাক্ষি িাটন ক্ষদল। েুরট চলল িাক্ষি 
উপিযকাে পে ধরে। 

োন লফোবাে জরন্য েুবকক্ষটে লদি নািা-চািা কেরি ক্ষিরে চমরক উিল 
র্িঃ নািারলাভা, এরিা লেরল নে। িাে মাোে চুলও উরি এরসরে িারিে সারে 
এবং লবক্ষেরে পরিরে কারলা চুরলে বদরল লমরেক্ষল কারটে সুন্দে স্বণনাভ চুল। 

ক্ষচৎকাে করে উিল র্িঃ নািারলাভা, ‘ওলিা, পুরুরর্ে েদ্মরবরে এরিা 
লমরে!’ 

‘আম্মা িা-ই?’ ক্ষবস্মে ওলিাে লচারখ-মুরখও। 
র্িঃ নািারলাভা লচষ্টা কেল। ক্ষকন্তু োন লফোে লকান লিণ লনই। 
র্িঃ নািারলাভা সংোিীন লমরেক্ষটে ক্ষপি লেরক বযািক্ষট সক্ষেরে ক্ষনরেক্ষেল। 

বযাি খুরল লচক কেল র্িঃ নািারলাভা। বযারি লোট-খাট ক্ষকেু পযারকট আরে। 
লপাোক আরে। লমরেরদে লপাোক। 

পরকট সাচন কেরি ক্ষিরে আবাে িাে চমরক উিাে পালা। পরকরট লপল 
ললারর্র্ একক্ষট ক্ষেভলভাে। লকামরেে লবরেে সারে আটকারনা েক্ষলরি লপল 
পাসরপাটন, মাক্ষনবযাি ইিযাক্ষদ। 

এ সমে ওলিা বলল, ‘আম্মা, ওে পুরুর্ লবে, িক্ষিরে পরি আিি িওো 
এই সব খুব স্বাভাক্ষবক মরন িরছে। আমাে অনুমান ভুল না িরল, আমারদে এ 
োিাে উপরে পািারিে িা লবরে লে োিা ক্ষসক্ষকউক্ষেক্ষট বযাোরকে ক্ষদরক লিরে, লসই 
োিাে ক্ষকেু একটা ঘরটরে। এে এভারব িক্ষিরে পিা িাে লেজাে িরি পারে।’ 

র্িঃ নািারলাভা দ্রুি করণ্ঠ বলল, ‘আেও আরে ওলিা, বযারি ক্ষেভলভাে 
পাওো লিরে। পাসরপারটনে নামটা ফোসী বরল মরন িরছে।’ 

‘ক্ষেভলবাে? ক্ষক নাম?’ 
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‘মাক্ষেো লজারসফাইন লুই।’ 
‘ক্ষিক, ফোসী নাম আম্মা। ক্ষেভলভারেে বযাখযা ক্ষক কো োে আম্মা?’ 
‘এটা বি কো নে। আত্মেিাে মি প্ররোজরনও মানুরর্ে ক্ষেভলভাে 

োকরি পারে।’ 
মাইলকরেক দক্ষিরণ ললক্ষনন ক্ষিলস-এে দক্ষিণ প্রারন্ত মরকা লিট 

ইউক্ষনভাক্ষসনক্ষট। ইউক্ষনভাক্ষসনক্ষট কযাম্পারসই ক্ষভক্ষস’ে বাংরলা। এখারনই র্িঃ 
নািারলাভা এবং ওলিা োরকন। 

িাক্ষি প্ররবে কেল ইউক্ষনভাক্ষসনক্ষট কযাম্পারস। 
‘োন লিা এখনও ক্ষফেল না। লকাোে লনরব ওলিা এরক?’ 
‘আমারদে কযাম্পাস ক্ষলক্ষনক েরেষ্ট িরব আম্মা। মাোে ক্ষকংবা লদরি বি 

লকান আঘাি লনই। ক্ষকন্তু উাঁচু লেরক িক্ষিরে পিরি ক্ষিরে অবযািি আঘারি ওে 
সংো লুপ্ত িরেরে।’ 

িখন লবে োি। আরলা-আধাাঁেী লঘো ক্ষলক্ষনক লেন ঘুক্ষমরে পরিরে। 
িাক্ষিে ইমােরজেী লাইট জ্বাক্ষলরে এক্ষিরে আসক্ষেল ওলিাে িাক্ষি। 
ক্ষলক্ষনরকে িাক্ষি বাোন্দাে িাক্ষি এরস দাাঁিারিই েুরট এল ক্ষিনজন একটা 

রক্ষল ক্ষনরে। 
িাক্ষিরি ভাইস-চযারেলে র্িঃ নািারলাভারক লদরখ চমরক উরি লো 

স্যালুট ক্ষদল িাো। 
দ্রুি িাো মাক্ষেো লজারসফাইনরক রক্ষলরি শুইরে েুটল ইমােরজেীে 

ক্ষদরক। 
ওলিা মাক্ষেোে বযািটা িারি ক্ষনরে র্িঃ নািারলাভাে সারে এরিারলা 

ক্ষসাঁক্ষিে ক্ষদরক। 
ক্ষেরসপেরনে সামরন ক্ষদরে একটু সামরন এরিারল ইমােরজেীরি 

লঢাকাে ক্ষবরের্ লিট। 
ক্ষেরসপেরনে সামরন ক্ষদরে লসক্ষদরকই এরিাক্ষছেল ওলিাো। 
ক্ষেরসপেক্ষনি লমরেক্ষট লটক্ষলরফারন কো বলক্ষেল। লস দাাঁক্ষিরে পরিক্ষেল 

র্িঃ নািারলাভারক লদরখ। 
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িিাৎ ক্ষেরসপেক্ষনি লমরেক্ষট ওলিাে ক্ষদরক িাি িুরল বলল, ‘মাফ 
কেরবন মযার্াম, লোিীক্ষট লক?’ 

একটু লভরব ওলিা উত্তে ক্ষদল, ‘আমাে খালারিা লবান।’ 
‘ঈশ্বে িারক সািােয করুন।’ বরল বরস পিল ক্ষেরসপেক্ষনষ্ট লমরেক্ষট। 
মাক্ষেো লজারসফাইরনে োন ক্ষফেরল র্িঃ নািারলাভা বাসাে লফরে োি 

এিােটাে ক্ষদরক। ওলিা বাসাে লফরেক্ষন। 
মাক্ষেো লজারসফাইনরক ভাইস-চযারেলরেে ঘক্ষনষ্ঠ আত্মীে ক্ষিরসরব 

ক্ষভআইক্ষপ লবর্ লদো িরেক্ষেল। ওলিা মাক্ষেো লজারসফাইরনে পারেে লবরর্ 
শুরেক্ষেল। 

দু’চােটা কো বরলই ওলিা ঘক্ষনষ্ঠ িরে লিরে মাক্ষেো লজারসফাইরনে। 
অসুস্থ মাক্ষেো লজারসফাইনরক একা লফরল লস বাসাে ক্ষফেরি োক্ষজ িেক্ষন। 

ওলিারদে বাক্ষি লেরকই ওলিা ও মাক্ষেো লজারসফাইরনে জরন্য 
লব্রকফাি এরসক্ষেল সকারল। 

সকাল নেটাে ক্ষদরক ওলিারদে ক্ষভআইক্ষপ রুরমে পাে ক্ষদরে োক্ষছেল লসই 
ক্ষেরসপেক্ষনি। 

দেজা লখালা ক্ষেল। 
ক্ষেরসপেক্ষনি দাাঁিাল। ওলিারক লিয করে বলল, ‘মযার্াম, 

ক্ষসক্ষকউক্ষেক্ষটে একজন ক্ষকেুিণ আরি লটক্ষলরফান করেক্ষেল। ক্ষজরেস করেক্ষেল, 
লোিীে নাম ক্ষক, লকমন লদখরি, ইিযাক্ষদ।’ 

মাক্ষেো লজারসফাইনও িাে লবরর্ শুরে ক্ষেরসপেক্ষনি-এে কো শুনক্ষেল। 
িাে কো কারন লেরিই বুকটা লকাঁরপ উিল মাক্ষেো লজারসফাইরনে। ওো ক্ষলক্ষনরক 
িামলা কেরব নাক্ষক? 

ওলিা বলল, ‘লকন জানরি লচরেরে? আপক্ষন ক্ষক বলরলন?’ 
‘ওো দু’বাে লটক্ষলরফান করেক্ষেল। প্রেমবাে ক্ষজরেস কেল, ‘িি োি 

বা আজ সকারল লকান অসুস্থ বা আিি মক্ষিলা ক্ষলক্ষনরক এরসরে ক্ষকনা। আক্ষম 
‘এরসরে’ বলাে সরি সরি ওপাে লেরক ‘ধন্যবাদ’ বরল লটক্ষলরফান লেরখ ক্ষদল। 
এক ক্ষমক্ষনট পরেই আবাে লটক্ষলরফান এল। ক্ষজরেস কেল, ‘মক্ষিলাক্ষট পক্ষেক্ষচি 
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ক্ষকনা? নাম ক্ষক? ক্ষবরদেী ক্ষকনা? লদখরি লকমন? ইিযাক্ষদ।’ আক্ষম িারক োক্ষমরে 
ক্ষদরে বললাম, ‘শুনুন, মক্ষিলাক্ষট আমারদে ভাইস-চযারেলে র্িঃ নািারলাভাে 
লবারনে লমরে।’ আমাে একো লোনাে পে ললাকক্ষট ক্ষবেক্ত কোে জরন্য দুিঃখ 
প্রকাে করে বলল, ‘এক ভেংকে মক্ষিলারক আমো খুাঁজক্ষে। লদরেে স্বারেন িারক 
আমারদে পাওো প্ররোজন।’ 

‘ধন্যবাদ।’ ওলিা ক্ষেরসপেক্ষনিরক লিয করে বলল। 
ক্ষেরসপেক্ষনি চরল লিল। 
ওলিা িাক্ষসমুরখ িাকাল মাক্ষেো লজারসফাইরনে ক্ষদরক। বলল, 

‘ক্ষসক্ষকউক্ষেক্ষটে ললাকো আপনারকই খুাঁজরে।’ 
‘ওো ক্ষসক্ষকউক্ষেক্ষটে ললাক নে।’ 
‘নে? কাো ওো?’ 
‘োক্ষেোে একক্ষট লিাপন সংিিন।’ 
‘লকান সংিিন জানরি পাক্ষে?’ 
মাক্ষেো লজারসফাইন ওলিাে ক্ষদরক একবাে িাকাল। িােপে বলল, 

‘অবশ্যই। ‘লেট ক্ষবোে’।’ 
‘লেট ক্ষবোে?’ 
‘ক্ষনিে লচরনন সংিিনক্ষটরক?’ 
ওলিাে লচারখ-মুরখ ক্ষচন্তাে লেখা ফরুট উরিক্ষেল। বলল, ‘অবশ্যই ক্ষচক্ষন।’ 
একটু লেরমই ওলিা আবাে বলল, ‘িারদে সারে আপনাে ঝিিা লকন?’ 
‘আমাে লকান ঝিিা লনই, আমারক িারি পাওোে মরধয িারদে লকান 

স্বােন আরে।’ 
ওলিা আবাে মুখ খুলরি ক্ষিরেও চুপ কেল। ভাবল, এসব প্রশ্ন লজোে 

মি িরে োরব। 
একটু পে মাক্ষেো লজারসফাইনই বলল, ‘ক্ষমস ওলিা, আমাে িাাঁটাে মি 

েক্ষক্ত িরেরে। আক্ষম চরল লেরি চাই। আক্ষম সক্ষিযই ক্ষবপরদ আক্ষে। আমাে স্বামী 
ওরদে িারি বন্দী।’ 
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ওলিা িাকাল মাক্ষেো লজারসফাইরনে ক্ষদরক। বলল ধীরে ধীরে, ‘বুঝরি 
পােক্ষে। ক্ষকন্তু আম্মা এ অবস্থাে ক্ষকেুরিই আপনারক লেরি ক্ষদরি োক্ষজ িরবন না। 
চলুন, আপনারক আমো বাসাে ক্ষনরে োব। ওখারন লকান ক্ষবপরদে ভে লনই। সুস্থ 
িবাে পে চরল োরবন।’ 

বরল ওলিা িারিে লমাবাইল লটক্ষলরফারন র্াোল কো শুরু কেল। 
মাক্ষেো লজারসফাইন িারক বাাঁধা ক্ষদরে বলল, ‘আমারক আপনাো লচরনন 

না। সব লজরন এইভারব আপনাো আমারক আেে লদরবন লকন? িাে উপে 
শুনরলন, আক্ষম এক ভেংকে মক্ষিলা।’ 

‘এসব কো আমাে আম্মারক বলরবন। িরব আক্ষম এটুকু বলরি পাক্ষে, 
লেট ক্ষবোরেে কোরক আমো সাক্ষটনক্ষফরকট বরল মরন কক্ষে না।’ 

বরল ওলিা িাে মা’লক লটক্ষলরফান করে বলল, ‘আম্মা, সব কো এরস 
বলব। আক্ষম ক্ষমরসস মাক্ষেো লজারসফাইনরক বাসাে ক্ষনরে আসক্ষে।’ 

ওপাে লেরক ওে মারেে কো শুরন িাক্ষসরি ভরে লিল মুখ, ‘ধন্যবাদ 
আম্মা, আমো আসক্ষে।’ 

কো লের্ করেই বাইরে ক্ষিরে অযারটনরর্ডটরক সবক্ষকেু লিাোরি বরল 
চরল লিল ক্ষলক্ষনরকে অক্ষফরস। 

ক্ষমক্ষনট পাাঁরচক পরে ক্ষফরে এরস বলল, ‘চলুন, সব কমক্ষপ্লট।’ 
মাক্ষেো লজারসফাইন ধীরে ধীরে িাাঁটরি শুরু কেল। 
দু’জন এরস উিল িাক্ষিরি। ওলিা িাক্ষি ড্রাইভ কেল। 
িাক্ষিরি উরি বরস আল্লািে শুকক্ষেো আদাে কেল মাক্ষেো লজারসফাইন। 

েখন লস চেম অসিাে, িখন আল্লাি িারক আেে ক্ষদরলন মরকা লিট 
ইউক্ষনভাক্ষসনক্ষটে ভাইস-চযারেলরেে বাক্ষিরি। 

ওলিাে পারেে করিই মাক্ষেো লজারসফাইরনে োকাে বযবস্থা িরলা। 
বাসাে আসাে পে পেই মাক্ষেো লজারসফাইরনে জ্বে আরস। সরি সরিই 

র্াক্তাে আনা িে। র্াক্তাে মাক্ষেো লজারসফাইনরক কমক্ষপ্লট লবর্রেরিে জরন্য 
বরল। িাাঁটা, চলা-রফো একদম ক্ষনক্ষর্দ্ধ কো িে। 
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দু’ক্ষদন লেরক জ্বে আরসক্ষন। েেীরেে লভিরেে বযো-লবদনাও করম 
লিরে। 

র্াক্তাে আনা পাভরলাভা েেীে পেীিা-ক্ষনেীিা করে ওলিারক বলল, 
‘হ্াাঁ ওলিা, এখন লিামাে লবান ক্ষকেু িাাঁটরি পারে। এঘে-রসঘে লেরি পারে। 

এ সমে র্িঃ নািারলাভা প্ররবে কেল ঘরে। বলল, ‘র্ািঃ আনা, লকমন 
আরে আমাে লমরেক্ষট?’ 

র্ািঃ উরি দাাঁিাল। র্িঃ নািারলাভা লসাফাে বসল। 
র্াক্তাে িাে লচোরে বসরি বসরি বলল, ‘ক্ষবস্মেকে উন্নক্ষি িরেরে 

মযার্াম। মাোে এবং েেীরে লে ধেরনে আঘাি, িারি মাসখারনরকে আরি উরি 
দাাঁিাবাে কো নে। মাোে লিা অপারেেরনে দেকাে ক্ষেল। ক্ষকন্তু ক্ষবস্মেকেভারব 
মক্ষিরষ্কে ব্লার্ সাকুনরলেন স্বাভাক্ষবক িরে লিরে। লদরিে এই ধেরনে তবক্ষেষ্টয 
ক্ষবেল। ওে েক্তও অসাধােণ গ্রুরপে। আে দু’চাে ক্ষদরনে মরধয উক্ষন লঘািাে 
চিাে মি অবস্থা ক্ষফরে পারবন।’ 

র্াক্তাে িাে েিপাক্ষি গুক্ষটরে বযাি ক্ষনরে উরি দাাঁিাল। 
ওলিা র্াক্তাে আনা পাভরলাভারক িাক্ষি পেনন্ত এক্ষিরে ক্ষদরে এল। 
র্িঃ নািারলাভা কো বলক্ষেল। বলক্ষেল, ‘র্ািঃ আনা ক্ষিকই বরলরে, 

লিামাে মুরখে ক্ষদরক চাইরল সক্ষিযই লচাখ লফোরনা োে না। ক্ষক এক অসাধােণ 
আক্ষভজািয েক্ষিরে েরেরে লিামাে মুরখ। আসরল িুক্ষম লক মা?’ 

মুিূিনকাল চুপ করে লেরক মাক্ষেো লজারসফাইন বলল, ‘আমাে নাম লিা 
জারনন খালাম্মা। আক্ষম ফ্রারেে ‘লুই’ বংরেে লমরে।’ 

‘‘লুই’ মারন ‘বুেবন’ োজবংরেে লমরে?’ র্িঃ নািারলাভাে করণ্ঠ 
ক্ষবস্মরেে োপ। 

‘ক্ষজ্ব।’ বলল মাক্ষেো লজারসফাইন। 
‘িাে মারন িুক্ষম ফ্রারেে োজকন্যা?’ ক্ষবস্মে-ক্ষবমুগ্ধ করণ্ঠ বলল ওলিা। 
‘ফ্রারে লকান োজবংে লনই এখন। লুই’ো এখন আে োজপক্ষেবাে 

নে।’ ম্লান লিরস মাক্ষেো লজারসফাইন বলল। 
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‘োজে লিরলও োজবংে োরক। আমারদে জােরদে োজে লনই, ক্ষকন্তু 
জােো আরেন এবং নামমাত্র িরলও িারদে আবাে ক্ষসংিাসন ক্ষফক্ষেরে লদো 
িরছে।’ 

‘সক্ষিয ক্ষসংিাসন িাো পারছে?’ 
‘অবশ্যই। আে মাত্র করেকক্ষদন। িাে পরেই িণিাক্ষিক বযবস্থাে অধীরন 

ক্ষনেমিাক্ষিক োজিি চালু িরছে।’ 
‘লক বসরেন ক্ষসংিাসরন?’ 
‘ক্ষপ্ররেস িাক্ষিোনাে বসাে কো। ক্ষকন্তু গুজব লোনা োরছে, উক্ষন ক্ষনিি 

িরেরেন সুইজােলযারডর্। এখন লোনা োরছে, ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন ক্ষসংিাসরন 
বসরি োরছেন।’ 

‘ক্ষকন্তু ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন ক্ষক ক্ষসংিাসরন বসরি পােরবন?’ 
‘লকন পােরবন না? িুক্ষম ক্ষকেু জান?’ বলল র্িঃ নািারলাভা। 
‘ক্ষকেু জাক্ষন। ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন এখন লেট ক্ষবোরেে িারি বন্দী।’ 
‘লকন লেট ক্ষবোে িারক বন্দী করেরে?’ বলল র্িঃ নািারলাভা ক্ষবস্মরে 

লচাখ কপারল িুরল। 
‘লেট ক্ষবোে ক্ষনেমিাক্ষিক োজিি চালুে প্ররচষ্টা বানচাল কেরি চাে। 

ক্ষিিীেি, জারেে লিাপন ধনভাণ্ডাে কুক্ষিিি কেরি চাে। দুই কারজে জরন্যই 
ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক িাো িারিে মুরিাে োখরি চাে।’ 

র্িঃ নািারলাভা এবং ওলিা দু’জরনে মুখই ম্লান িরে লিরে। িারদে 
লচারখ-মুরখ উরিরিে ক্ষচহ্ন। 

‘িুক্ষম এসব জানরল লকমন করে?’ বলল র্িঃ নািারলাভা। 
‘আমাে স্বামী ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক উদ্ধারেে লচষ্টা কেরেন এবং লস 

জরন্যই ক্ষিক্ষন োক্ষেোে এরসরেন। এই িাে অপোধ। আমাে স্বামী লেমন ওরদে 
িারি বন্দী, লিমক্ষন আমাে ক্ষপিাও। আমারকও ওো আটক কেরি চাে।’ 

‘লিামাে ক্ষপিা লকন বন্দী? লিামারক লকন ওো ধেরি এমন মক্ষেো? 
আসল ললাক লিা ওরদে িারি েরেরেই।’ 
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‘আমাে স্বামীে কাে লেরক দু’লটা ক্ষজক্ষনস উদ্ধাে কেরি চাে, ো না লপরল 
জারেে ধনভাণ্ডাে লকানক্ষদনই উদ্ধাে কো োরব না। আমাে স্বামীে উপে চাপ 
সৃক্ষষ্টে জরন্যই আমারক ওো বন্দী কেরি চাে।’ 

‘বুঝলাম। ক্ষকন্তু বুঝরি পােক্ষে না, লিামাে স্বামী ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক 
উদ্ধাে কেরি আসরবন লকন? জারেে লিাপন ধনভাণ্ডারেে সারে ক্ষিক্ষন জক্ষিরে 
পিরবন লকন?’ 

র্িঃ নািারলাভাে কো লের্ িরিই একটা পযারকট ক্ষনরে পক্ষেচাক্ষেকা ঘরে 
প্ররবে কেল। লস র্িঃ নািারলাভাে িারি পযারকটক্ষট িুরল ক্ষদরে বলল, ‘লাইরব্রেী 
লেরক ক্ষদরে লিল।’ 

বি এনরভলারপ একটা লমাটা বই। 
র্িঃ নািারলাভা লসক্ষদরক একবাে িাক্ষকরে এনরভলারপ একটা চুমু লখরে 

বইক্ষট লবে কেল। 
বইক্ষট লকােআন েেীফ। 
লকােআন েেীফ লবে করে িারি ক্ষনরে আবাে চুমু লখল র্িঃ নািারলাভা। 
লসক্ষদরক িাক্ষকরে আরে মাক্ষেো লজারসফাইন। িাে দু’লচাখ প্রাে 

োনাবিা িরে োবাে লজািাি।  
র্িঃ নািারলাভা মাক্ষেো লজারসফাইরনে ক্ষদরক চাইল। িাে অবস্থা লদরখ 

বলল, ‘ক্ষক লদখে, এটা লকান আজব ক্ষজক্ষনস নে, একক্ষট ধমনেন্থ, লকােআন 
েেীফ।’ 

‘লকােআন েেীরফ আপক্ষন চুমু লখরলন, আপক্ষন ক্ষক মুসক্ষলম?’ বলল 
মাক্ষেো লজারসফাইন লচারখ-মুরখ ক্ষবস্মে ক্ষনরে। 

‘এবং আপক্ষন?’ ওলিাে ক্ষদরক লচরে দ্রুি করণ্ঠ বলল মাক্ষেো 
লজারসফাইন। 

‘আক্ষম আম্মাে লচরে ক্ষসক্ষনেে মুসলমান।’ বলল ওলিা িাক্ষসমুরখ। 
লোনাে সরি সরি মাক্ষেো লজারসফাইন ‘আল্লাহু আকবে’ বরল দু’িারি 

মুখ ঢাকল। 
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ওলিা লাফ ক্ষদরে মাক্ষেো লজারসফাইরনে কারে উরি এল। মাক্ষেো 
লজারসফাইরনে মুখ লেরক িাে দুই িাি সক্ষেরে ক্ষনল। 

লদখা লিল, মাক্ষেো লজারসফাইরনে লিাাঁরট আনরন্দে িাক্ষস। লচাখ ক্ষদরে 
অশ্রু িিারছে। আনরন্দে অশ্রুরি লভরস লিরে িাে দুই িণ্ড। 

‘আপক্ষন মুসলমান?’ বলল ওলিা মাক্ষেো লজারসফাইনরক। 
‘আলিামদুক্ষলল্লাি’। বলল মাক্ষেো লজারসফাইন। 
শুরন পািরলে মি জক্ষিরে ধেল ওলিা মাক্ষেো লজারসফাইনরক। মাক্ষেো 

লজারসফাইনও জক্ষিরে ধেল ওলিারক। 
জক্ষিরে লেরখই ওলিা বলল, ‘ফোসী োজকুমােী মুসলমান িরেরে, 

ইউরোরপে জরন্য এটা একটা বি খবে।’ 
মাক্ষেো লজারসফাইন ওলিাে িারিে বাাঁধন মুক্ত িরে বলল, ‘মরকা লিট 

ইউক্ষনভাক্ষসনক্ষটে ভাইস-চযারেলে এবং িাে অধযাক্ষপকা কন্যা মুসলমান, এটা িাে 
লচরে অরনক বি খবে।’ 

বরল খাট লেরক নামল মাক্ষেো লজারসফাইন। লনরম এরিারলা র্িঃ 
নািারলাভাে ক্ষদরক। 

র্িঃ নািারলাভাও উরি দাাঁক্ষিরে এরিারলা মাক্ষেো লজারসফাইরনে ক্ষদরক 
এবং িারক জক্ষিরে ধরে িাে কপারল বাে বাে চুমু লখল। বলল, ‘এ কােরণই 
প্রেম েখন লদখলাম, িখন লেরকই মরন িক্ষছেল একান্ত আপন লকউ।’ বরল 
পারেে লসাফাে বসাল মাক্ষেো লজারসফাইনরক। 

ওলিা ক্ষিরে মাক্ষেো লজারসফাইরনে লসাফাে বসল িাসািাক্ষস করে এবং 
িলা জক্ষিরে ধেল মাক্ষেো লজারসফাইরনে। 

‘ওলিা, মুসলমান ক্ষিরসরব খালাম্মাে লচরে ক্ষসক্ষনেে িরল লকমন করে 
বুঝরি পােলাম না।’ বলল মাক্ষেো লজারসফাইন। 

‘আম্মাে আরি আক্ষম ইসলাম েিণ করেক্ষে। আম্মা আমাে কারে ইসলাম 
েিণ করেরে।’ 

‘আে িুক্ষম কাে কারে ইসলাম েিণ করেে?’ 
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প্রশ্ন শুরনই মুখটা মক্ষলন িরে লিল ওলিাে। মাক্ষেো লজারসফাইরনে িলা 
লেরক িাে িািটা খরস পিল। 

‘ক্ষক িরলা লিামাে ওলিা?’ বলল মাক্ষেো লজারসফাইন। 
‘মাক্ষেো, িুক্ষম ওলিারক এমন একজরনে কো স্মেণ কক্ষেরে ক্ষদরেে োে 

কো স্মেণ িরল লস লভরঙ পরি।’ 
‘লক লস?’ 
‘মরকা ক্ষবশ্বক্ষবদযালরেেই একক্ষট লমরে। ওলিাে সারে পিরিা। িাে 

কারেই ওলিা ইসলাম লেরখ।’ বলল র্িঃ নািারলাভা। 
‘শুধু ইসলাম লেখা নে। আম্মা েখন লসাক্ষভরেি কাোিারে, আমাে 

সামরন েখন সমে জিৎ অন্ধকাে, েখন জীবন আমাে কারে োকা না োকা 
সমান, লসক্ষদন মাত্র িাে কারে আক্ষম লবাঁরচ োকাে লপ্রেণা পাই, সামরনে জমাট 
অন্ধকারে আোে আরলা জ্বরল উরি, জীবরনে নিুন অেন খুাঁরজ পাই আক্ষম।’১ 

‘ক্ষিক্ষন লকাোে? িাে কো স্মেণ িরল লভরঙ পিাে কােণ?’ 
‘লস একজন উজরবক লমরে। মধয এক্ষেো স্বাধীন িরল লস লদরে ক্ষফরে 

োে। বাক্ষিরি োকাকারলই লস োক্ষেোে এক কু-সন্তান লজনারেল বক্ষেরসে দরলে 
িারি ক্ষনমনমভারব ক্ষনিি িে।’ 

লজনারেল বক্ষেরসে নাম শুরন মাক্ষেো লজারসফাইন চমরক উিল। এই 
ললাকটা লিা ক্ষেল আিমদ মুসাে কট্টে দুেমনরদে একজন এবং িাে িারিই 
ক্ষনিি িরেরে লমইক্ষলগুক্ষল, আিমদ মুসাে প্রেম ক্ষপ্রেিমা স্ত্রী। 

‘লজনারেল বক্ষেরসে কো আক্ষম শুরনক্ষে। ক্ষকন্তু এই লজনারেল বক্ষেস 
একজন উজরবক লমরেরক মােরি োরব লকন?’ 

                                                 
১। ফাতিমা ফারহানা ও ওলগার এই কাতহনীর জন্নে ‘রক্তাক্ত পাতমর’ 
(সাইমুম-৫) গ্রন্থ দ্রষ্টব্ে।  
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‘িাে অপোধ ক্ষেল, ক্ষিক্ষন ক্ষেরলন বহু ক্ষবপ্লরবে নােক আিমদ মুসাে 
বািদত্তা। িারক িিযা করে আিমদ মুসাে উপে একটা প্রক্ষিরোধ লনে লজনারেল 
বক্ষেস।’ বলল র্িঃ নািারলাভা। 

চমরক উিল মাক্ষেো লজারসফাইন। বলল দ্রুি করণ্ঠ, ‘আপক্ষন ফাক্ষিমা 
ফােিানাে কো বলরেন? আপনাো আিমদ মুসারক লচরনন?’ 

‘আমো আিমদ মুসারক ক্ষচনব না! মধয এক্ষেোে িাে ক্ষবপ্লব রুে 
জনিরণে স্বাধীনিারকও েোক্ষিি করেরে। িুক্ষম ফাক্ষিমা ফােিানাে নাম জান ক্ষক 
করে? িুক্ষমও ক্ষক আিমদ মুসারক লচন?’ বলল ওলিা। 

মাক্ষেো লজারসফাইন িৎিণাৎ জবাব ক্ষদল না। িােপে মাো ক্ষনচু করে 
ধীে করণ্ঠ বলল, ‘ক্ষিক্ষন আমাে স্বামী। িাে কারেই আক্ষম ফাক্ষিমা ফােিানাে কো 
শুরনক্ষে।’ 

‘আম্মা’ বরল ক্ষচৎকাে করে দাাঁক্ষিরে পিল ওলিা। িাে ক্ষবস্মে-ক্ষবমূঢ় দৃক্ষষ্ট 
মাক্ষেো লজারসফাইরনে মুরখে উপে ক্ষনবদ্ধ। র্িঃ নািারলাভােও ক্ষবমুগ্ধ দৃক্ষষ্ট মাক্ষেো 
লজারসফাইরনে উপে।  

মাক্ষেো লজারসফাইন ক্ষবমূঢ়ভারব দাাঁিারনা ওলিারক িাি ধরে লটরন পারে 
বসারলা। ওলিা পািরলে মি আবাে জক্ষিরে ধেল মাক্ষেো লজারসফাইনরক। 
বলল, ‘আমারদে ক্ষক লসৌভািয, আল্লািে ক্ষক দো লে, আিমদ মুসাে স্ত্রীরক আমো 
এি কারে লপরেক্ষে। ক্ষনিে আিমদ মুসারক লদখাে লসৌভািযও আল্লাি লদরবন।’ 

র্িঃ নািারলাভা পারেে লসাফারি বরসক্ষেল। লস মাক্ষেো লজারসফাইরনে 
একটা িাি লটরন ক্ষনরে চুমু লখরে বলল, ‘এিিণ িুক্ষম ‘মা’ ক্ষেরল, এখন িুক্ষম 
আমারদে মাোে মক্ষণ িরে দাাঁিারল। আিমদ মুসা আমারদে পেম েদ্ধাে, পেম 
সম্মারনে, পেম আদরেে।’ 

মাক্ষেো লজারসফাইন লসাফা লেরক িিাৎ র্িঃ নািারলাভাে পারেে কারে 
বরস পিল। দু’িারি র্িঃ নািারলাভাে দু’িাাঁটু পেনন্ত জক্ষিরে ধরে িাে উরুরি মুখ 
গুাঁরজ বলল, ‘না, আক্ষম আপনাে লমরে োকরি চাই। আিমদ মুসা অরনক অরনক 
বি, ক্ষকন্তু আক্ষম খুব সামান্য।’ 
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র্িঃ নািারলাভা মাক্ষেো লজারসফাইনরক বুরক লটরন ক্ষনল। বলল, ‘না, িুক্ষম 
সামান্য নও। সামান্য লকউ আিমদ মুসাে সিী িরি পারে না। ক্ষিক্ষন মকুুটিীন 
োজা। োজকন্যাই িাে প্রাপয। আলিামদুক্ষলল্লাি, একজন ক্ষনখাদ োজকন্যাই 
ক্ষিক্ষন লপরেরেন।’ 

লিাে লাল িরে ওিা মাক্ষেো লজারসফাইনরক ওলিা মারেে লকাল লেরক 
িুরল খারট ক্ষনরে বসল। বলল, ‘আে লবান নে, ভাবী। লবান িবু আমাে আরে, 
ভাবী লনই। ভাবী লপলাম এবাে।’ 

সলাজ লিরস বলল, ‘আমাে আপক্ষত্ত লনই। ক্ষকন্তু আমাে েি ননদ িরব, 
িারদে সামাল লদব ক্ষক করে!’ 

ওলিা ক্ষকেু বলরি োক্ষছেল। িাে মা র্িঃ নািারলাভা িারক বাাঁধা ক্ষদরে 
বলল, ‘ওলিা, ভাবী লিামাে োকরে, পরে বরলা।’ বরল র্িঃ নািারলাভা মাক্ষেো 
লজারসফাইরনে ক্ষদরক িাকাল এবং উক্ষিি করণ্ঠ বলল, ‘িুক্ষম ো বরলে িারি 
আিমদ মুসা এখন লেট ক্ষবোরেে িারি বন্দী।’ 

‘আক্ষম িা-ই মরন কেক্ষে।’ 
‘মরন কো লকন, ক্ষনক্ষিি জান না?’ 
‘ক্ষনক্ষিি জাক্ষন না, কােনকােণ লেরক মরন কেক্ষে।’ 
‘ঘটনাটা খুরল বলরব মা? লিামাে ঐ দো লকন িরেক্ষেল, িাও ক্ষকন্তু 

আমো ক্ষজরেস কক্ষেক্ষন।’ 
‘ঐ ঘটনা বলরল িারিই সব এরস োরব খালাম্মা।’ বরল মাক্ষেো 

লজারসফাইন পুেকভ লেরক আিমদ মুসা ও মাক্ষেো লজারসফাইরনে োত্রা লেরক 
শুরু করে িাে ললক্ষনন ক্ষিলস-এ লপৌাঁো পেনন্ত সব কাক্ষিনী খুরল বলল। 

র্িঃ নািারলাভা ও ওলিা ক্ষবস্মে ও উরিি ভো লচারখ মাক্ষেো 
লজারসফাইরনে কো শুনল। িাে কো লের্ িরলও র্িঃ নািারলাভা ও ওলিা 
করেক মুিূিন লেন কো বলরি পােল না। 

নীেবিা ভাঙল র্িঃ নািারলাভা। বলল, ‘আলিামদুক্ষলল্লাি, আল্লাি িাে 
খাস েিমি ক্ষদরে লিামারক েিা করেরেন। আে িুক্ষম ক্ষিকই বরলে, কােনকােণ 
লেরক আিমদ মুসা ওরদে িারি পিাই লবাঝাে।’ 
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বরল একটু োমল। িােপে বলল, ‘আল্লাি িারক সািােয করুন। িারদে 
িারি পিা লের্ কো নে। আিমদ মুসাে জরন্য এটা নিুন ঘটনাও নে। এখন 
বল, আিমদ মুসা কযাোক্ষেরনে ঘটনাে সারে জক্ষিরে পিরলন লকন? িাে কারে 
ক্ষক এমন ক্ষজক্ষনস আরে ো পাবাে জরন্য লেট ক্ষবোে মক্ষেো িরে উরিরে?’ 

‘লস অরনক কো খালাম্মা।’ বরল মাক্ষেো লজারসফাইন ক্ষপ্ররেস 
িাক্ষিোনাে সারে আিমদ মুসাে পক্ষেচরেে কো, সুইজােলযারডর্ে ঘটনা, লসখারন 
ক্ষপ্ররেস িাক্ষিোনাে মমনাক্ষন্তক মৃিযু, িাক্ষিোনা কিৃনক োজকীে আংক্ষট ও র্ারেেী 
ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেরনে িারি লপৌাঁোরনাে দাক্ষেে আিমদ মুসারক লদো, িাে ফ্রারে 
আিমন ও লেট ক্ষবোরেে সারে সংঘাি শুরু িওো, প্রভকৃ্ষি সব কো র্িঃ 
নািারলাভারক খুরল বলল। 

মাক্ষেো লজারসফাইন কাক্ষিনী বলা লের্ কেরলও র্িঃ নািারলাভা ও ওলিা 
অরনকিণ কো বলল না। ক্ষবস্মে-ক্ষবমুগ্ধ িারদে দৃক্ষষ্ট। ধীরে ধীরে িারদে ক্ষবস্মে-
ক্ষবমুগ্ধ লচারখ দুক্ষিন্তাে োো লনরম এল। বলল ওলিা, ‘ভাবী, আক্ষম একজন 
লদেরপ্রক্ষমক োক্ষেোন। ক্ষকন্তু িবু আক্ষম বলব, একটা দাক্ষেে পালরনে জরন্য 
পবনিপ্রমাণ ঝুাঁক্ষক লনো িাে ক্ষিক িেক্ষন। উক্ষন লকান ‘লা-ওোক্ষেে’ মাল নন লে, 
ইরছেমি লে লস িারক বযবিাে কেরব।’ 

ওলিা কো লের্ কোে আরিই মাক্ষেো লজারসফাইন িাে িজননী ওলিাে 
লিাাঁরট চাপা ক্ষদরে বলল, ‘ক্ষপ্ররেস িাক্ষিোনারক ‘লে’ ‘লস’ে দরল লফল না ওলিা। 
িাক্ষিোনা মধয এক্ষেোে মুসলমানরদে ক্ষবপরদ ক্ষনরজে ক্ষপিারক পেনন্ত কুেবানী 
ক্ষদরে লে সািােয করেরে, লকান ক্ষকেু ক্ষদরেই িাে মূলয আদাে িরব না।১ লস 
আিমদ মুসারক ক্ষনরজরক ক্ষনিঃরের্ করে ভারলারবরসরে, ক্ষকন্তু লকান দাক্ষব ক্ষনরে লস 
আিমদ মুসাে কারে দাাঁিােক্ষন। সবরেরর্ লে গুক্ষলটা  আমাে বুক ক্ষবদ্ধ কেরিা, লস 
গুক্ষলটা  ক্ষপ্ররেস িাক্ষিোনা ক্ষনরজে বুরক ক্ষনরে িাে ভার্াে ‘আিমদ মুসাে 

                                                 
১। এই কাতহনীর জন্নে সাইমুম তসতরন্জর ‘মধ্ে এতিয়ায় কাল মমঘ’ 
গ্রন্থ দ্রষ্টব্ে।   
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ক্ষপ্রেিমা’লক েিা করে িাে ভারলাবাসা কি বি িাে প্রমাণ ক্ষদরেরে। লসই 
ক্ষপ্ররেস িাক্ষিোনাে লদো দাক্ষেে পালন কেরি লকান িযািরকই আমারদে বি 
করে লদখা উক্ষচি নে।’ 

‘বুঝলাম ভাবী। এ কাক্ষিনী লিামাে কারে আেও শুনরি চাই।’ 
‘আমারদে ক্ষপ্ররেস িাক্ষিোনাে জরন্য আমাে িবন িরছে। আিমদ মুসা 

িাক্ষিোনারক ক্ষক এই দৃক্ষষ্টরি লদরখ!’ 
‘অবশ্যই খালাম্মা। িাক্ষিোনাে মৃিযুে পে নীেব অশ্রুরি িারক ভাসরি 

লদরখক্ষে। বরলরেন, ‘িাক্ষিোনা শুধু ক্ষদরেই লিল, ক্ষনল না ক্ষকেু।’’ বলল মাক্ষেো 
লজারসফাইন। 

‘এখন আমারদে ক্ষক কেণীে আরে ভাবী? আিমদ মুসা ভাই েত্রুে িারি 
পরিরেন, এটা ধরে ক্ষনরেই আমারদে ক্ষকেু কো দেকাে ক্ষকনা?’ বলল ওলিা। 

‘আমো েক্ষদ ক্ষবক্ষছেন্ন িরে পক্ষি, িািরল ক্ষক কেব, এ বযাপারে আমাে প্রক্ষি 
িাে ক্ষনরদনে ক্ষেল, আক্ষম লেন ক্ষনক্ষদনষ্ট ক্ষিকানাে োক্ষক। ক্ষিক্ষনই আমারক খুাঁরজ 
লনরবন।’ বলল মাক্ষেো লজারসফাইন। 

‘ক্ষনক্ষদনষ্ট ক্ষিকানাটা ক্ষক?’ বলল ওলিা। 
‘আমারদে এক শুভাকাঙ্ক্ষীে কাে লেরক মরকাে একটা ক্ষিকানা আমো 

ক্ষনরে এরসক্ষে। লস ক্ষিকানারিই আমাে ওিাে কো।’ 
‘লটক্ষলরফান নাোে আরে?’ 
‘আরে।’ 
‘লটক্ষলরফান করে আপনাে মরকা উপক্ষস্থক্ষিে কো িারদে বরল োখা 

োে।’ 
‘দু’ক্ষদন আরি এ উরেরশ্য আক্ষম লসখারন লটক্ষলরফান করেক্ষেলাম। 

পাইক্ষন। লেকরর্নর্ ক্ষেপ্লাই লেরক জানলাম, ক্ষক এক কারজ িিাৎ মরকাে বাইরে 
লেরি িরেরে ওরদে।’ 

‘িািরল?’ 
‘দু’একক্ষদরনে মরধয মরকাে ফোসী দূিাবারস ক্ষিরে লখাাঁজ লনব। আিমদ 

মুসা ওখারনও লকান লমরসজ োখরি পারে।’ 
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ওলিা ও র্িঃ নািারলাভা দু’জরনই মাো নািল। র্িঃ নািারলাভা বলল, 
‘ক্ষিক মা, এটাই এখন প্রেম কেণীে।’ 

বরল একটু লেরম আবাে শুরু কেল, ‘ক্ষকন্তু মা, লিামাে চলারফো ক্ষনোপদ 
নে। লেট ক্ষবোরেে ললাকো পািলা কুকুরেে মি িরে আরে।’ 

‘ক্ষিক বরলরেন খালাম্মা।’ 
‘আক্ষমও সারে োব মা। একটু েদ্মরবে ক্ষনরি িরব ভাবীরক। অসুক্ষবধা 

িরব না, সুপাে প্লাক্ষিরকে ক্ষকন মাক ভাবীে েরেরে।’ বলল ওলিা। 
‘ক্ষিক বরলরে ওলিা। লকান অসুক্ষবধা িরব না।’ বলল মাক্ষেো 

লজারসফাইন।  
র্িঃ নািারলাভা উরি দাাঁিাল। বলল, ‘োই, িাক্ষর্ রুরম একটু কাজ 

আরে।’ 
একটু লেরম ওলিারক লিয করে বলল, ‘িুক্ষম মাক্ষেোরক ক্ষনরে বািারনে 

ক্ষদক লেরক একটু লবক্ষিরে এস।’ 
‘িাে আরি আম্মা আক্ষম আরেো আক্ষলরেভা আপারক লটক্ষলরফান কেরি 

চাই।’ 
‘লবে।’ বরল র্িঃ নািারলাভা ঘরেে দেজাে ক্ষদরক পা বািাল। 
‘আরেো আক্ষলরেভা লক ওলিা?’ 
‘িাসান িাক্ষেরকে স্ত্রী। িাসান িাক্ষেকরক লচন?’ 
‘নাম শুরনক্ষে। ক্ষফক্ষলক্ষিন ক্ষবপ্লরব আিমদ মুসাে দক্ষিণ িি ক্ষেরলন।’ 
একটু লেরমই আবাে বলল, ‘নাম শুরন মরন িরছে, আরেো আক্ষলরেভা 

লসাক্ষভরেি লমরে। ক্ষক করে ক্ষবরে িরলা?’ 
‘আরেো আক্ষলরেভা উজরবক লমরে এবং অিযন্ত প্রক্ষিভাবান লিারেন্দা 

অক্ষফসাে ক্ষেরলন। িাসান িাক্ষেক লসাক্ষভরেিরদে িারি বন্দী িরে আরসন 
ক্ষফক্ষলক্ষিন লেরক লসাক্ষভরেি ইউক্ষনেরন। আরেো আক্ষলরেভাে উপে ভাে পরি 
িাসান িাক্ষেকরক সংরোধন অেবা জে করে লনবাে। ক্ষকন্তু আরেো িাে লপ্ররম 
পরি োন এবং বযেন িন। বযেনিাে দারে বন্দীক্ষেক্ষবরে পািারনা িে আরেো 
আক্ষলরেভারক।’ োমল ওলিা। 
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‘লিামাে সারে পক্ষেচে ক্ষকভারব?’ 
‘আমাে আম্মা লে বন্দীক্ষেক্ষবরেে লে লসকেরন ক্ষেরলন, লসখারনই ক্ষনরে 

োওো িে আরেো আক্ষলরেভা ও লোকাইরেভা নারম আরেক লমরেরক। িােপে 
অরনক কো। আরেক ক্ষদন বলব। সংরিরপ ঘটনা িরলা, আরেো আক্ষলরেভা ও 
লোকাইরেভা আম্মাে পোমরেন লসখান লেরক পালান এবং আমারদে কারে ক্ষেরলন 
ফাক্ষিমা ফােিানা আপা িারদে সক্ষেরে না লনো পেনন্ত।’১ 

‘লস সমে আিমদ মুসাে সারে সািাৎ িেক্ষন?’ বলল মাক্ষেো 
লজারসফাইন। 

‘আিমদ মুসাে মূল লকন্দ্র িখন মধয এক্ষেো। োক্ষেোরিও এরসরেন। 
ক্ষকন্তু িাে সারে লদখা িওোে মি িিটা বি ক্ষকংবা লসৌভািযবান আমো ক্ষেলাম 
না।’ 

‘লিামাে এ কোগুরলা আিমদ মুসারক আক্ষম বলব। এখন চল, আরেো 
আক্ষলরেভারক লটক্ষলরফান কেরব। এ ক্ষদরকে খবেটা িাসান িাক্ষেরকে জানা 
দেকাে। মধয এক্ষেোে সাইমুম সিরোক্ষিিাে আসরি পারে।’ 

ওলিা িাে মারেে লেরখ োওো লমাবাইল লটক্ষলরফান িারি িুরল ক্ষনল। 
মরকাে ফোসী দূিাবারস মাক্ষেো লজারসফাইন িাে আইরর্ক্ষডটক্ষট কার্ন 

লদখারিই িেয অক্ষফসােক্ষট িািািাক্ষি উরি দাাঁক্ষিরে বাউ কেল িারক এবং 
িৎিণাৎ লস ইডটােকরম কো বলল োষ্ট্রদূরিে সারে। 

কো লের্ করেই বলল, ‘চলুন সম্মাক্ষনিা োজকুমােী। োষ্ট্রদিূ আপনাে 
জরন্য অরপিা কেরেন।’ 

িেয অক্ষফসােক্ষট মাক্ষেো লজারসফাইন ও ওলিারক সারে ক্ষনরে এক্ষিরে 
চলল। 

                                                 
১। আন্য়িা আতলন্য়ভা ও হাসান িাতরন্কর কাতহনীর জন্নে সাইমুম 
তসতরজ-৫ ‘রক্তাক্ত পাতমর’ দ্রষ্টব্ে।   
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োষ্ট্রদরূিে অক্ষফরস লপৌাঁোে পে লদখা লিল, োষ্ট্রদরূিে ক্ষপএস দাাঁক্ষিরে 
অরপিা কেরে িারদে জরন্য। 

োষ্ট্রদরূিে ক্ষপএস মাক্ষেো লজারসফাইনরদে স্বািি জাক্ষনরে োষ্ট্রদরূিে 
করিে দেজা খুরল ক্ষদল। 

মাক্ষেো লজারসফাইন এবং ওলিা প্ররবে কেল ঘরে। 
োষ্ট্রদিূ উরি দাাঁক্ষিরে িারদে স্বািি জানাল। 
বসাে পে কুেল ক্ষজোসা িরলা োষ্ট্রদিূ ও মাক্ষেো লজারসফাইরনে 

মরধয। 
িােপে মাক্ষেো লজারসফাইন সোসক্ষে প্রশ্ন কেল োষ্ট্রদিূরক, ‘সম্মাক্ষনি 

োষ্ট্রদিূ, আমাে জরন্য লকান লমরসজ আরে ক্ষকনা?’ 
োষ্ট্রদিূ উত্তে লদবাে আরি ক্ষজোসু দৃক্ষষ্টরি একবাে ওলিা আরেকবাে 

মাক্ষেো লজারসফাইরনে ক্ষদরক িাকাল। 
বুঝরি লপরে মাক্ষেো লজারসফাইন বলল, ‘সম্মাক্ষনি োষ্ট্রদিূ, এ ওলিা 

নািারলাভা। ও আমাে লবান, বন্ধুে মি। আমারদে লকান ক্ষকেু লিাপন লনই ওে 
কারে। আপক্ষন সব কোই বলরি পারেন।’ 

‘ধন্যবাদ, সম্মাক্ষনিা ক্ষপ্ররেস লর্ানা লজারসফাইন। আপনাে আিাে কাে 
লেরক একটা লমরসজ লপরেক্ষে আমো।’ 

বরল একটা ক্ষচেকুট মাক্ষেো লজারসফাইরনে ক্ষদরক এক্ষিরে ক্ষদরে বলল, 
‘আপক্ষন পিুন সম্মাক্ষনিা ক্ষপ্ররেস। িােপে কো আরে, বলব।’ 

মাক্ষেো লজারসফাইরনে লচারখ-মুরখ উরিি। 
দ্রুি লস ক্ষচেকুটক্ষটে উপে লচাখ লবালাল। িারি ললখা, ‘মা লর্ানা, বাবা 

আিমদ মুসা, খুব খাোপ অবস্থাে এো োরখক্ষন। িবু এ জীবন অসিনীে। একটা 
করে মুিূিন একটা েুরিে মি। করব এে ইক্ষি িরব, ক্ষকংবা িরব না, ক্ষকেুই জাক্ষন 
না। লসাক্ষভরেিো সবরচরে লবক্ষে অরেনে কাঙাল। এেই সুরোি ক্ষনরে আমাে 
বন্দীখানাে একজন উাঁচু পেনারেে কমনচােীরক, লে বাইরে োিাোি করে, আমাে 
িীরেে আংক্ষট ক্ষদরে বে করেক্ষে। িাে মাধযরমই ক্ষচক্ষিক্ষট পািালাম। এখন লেরক 
প্রক্ষি লসামবাে লবলা এিােটাে টলিে পারকনে টলিে এরভক্ষনউ-এে মাঝামাক্ষঝ 
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২১নং কালভাটনক্ষটে লেক্ষলং-এ লাল জযারকট ও নীল ফলুপযাডট পো একজন 
ললাকরক বরস োকরি লদখরব। আে কালভারটনে দক্ষিণ লিািাে দক্ষিণমুখী িরে 
একটা লোট নীল মাইরক্রারক দাাঁক্ষিরে োকরি লদখরব। ঐ মাইরক্রারি উরি বসরল 
লাল জযারকটওোলা ললাকক্ষটও মাইরক্রারি উরি বসরব। িাে কারেই প্ররোজনীে 
সব কো শুনরব। পরে লস লিামারক বা লিামারদে লনক্ষভক্ষর্ক্ষভচ কনরভরডটে সামরন 
নাক্ষমরে ক্ষদরে চরল আসরব।’ 

ক্ষচেকুরটে ললখা লেরর্ দিখি। দিখিক্ষট ভারলা করে পেীিা করে 
লদরখও লকান ত্রুক্ষট লপল না মাক্ষেো লজারসফাইন। এটা আিােই দিখি। 

ক্ষচেকুটক্ষট পিাে পে িা ওলিাে িারি িুরল ক্ষদরে িাকাল োষ্ট্রদরূিে 
ক্ষদরক। বলল, ‘ক্ষচক্ষি পিলাম, বলুন এখন সম্মাক্ষনি োষ্ট্রদিূ।’ 

‘দিখি সম্পরকন বলুন সম্মাক্ষনি ক্ষপ্ররেস।’ 
‘দিখি আমাে আিাে।’ 
‘আমো এ লমরসজ পাবাে পে ফযারে িা আপনাে পযাক্ষেরসে বাক্ষিরি 

পাক্ষিরেক্ষে। এ োিা আমো এ লমরসজ পাবাে পে দু’ক্ষট লসামবাে লপরেক্ষে। একক্ষট 
লমরসজ পাওোে পেক্ষদন, আরেকটা ক্ষেল িিকাল। দু’ক্ষদনই আমো আমারদে 
লিারেন্দা এরজডটরদে পাক্ষিরেক্ষে োিাে দু’ক্ষদক লেরক ক্ষিক এিােটাে ঐ ২১নং 
কালভাটন অক্ষিক্রম কোে জরন্য। োরি িাো লাল জযারকটওোলা ললাকক্ষট এবং 
িাে িাক্ষিরক লদখরি পাে। িারদে উপে ক্ষনরদনে ক্ষেল, েক্ষদ িাো লদখরি পাে, 
িািরল অরনক দূে লেরক িারক অনুসেণ করে ওরদে ঘাাঁক্ষটরক ক্ষচক্ষহ্নি কেরব। 
ক্ষকন্তু দু’ক্ষদরনে একক্ষদনও পাওো োেক্ষন লসই ললাক এবং লসই িাক্ষি। আমো মরন 
কেক্ষে, আিমদ মুসা এবং আপক্ষন লিরলই শুধু ঐ িারক এবং লসই িাক্ষিরক ঐ 
অবস্থাে পাওো োরব।’ 

মাক্ষেো লজারসফাইন িৎিণাৎ লকান কো বলল না। ভাবল অরনকিণ। 
িােপে ধীরে ধীরে বলল, ‘আিমদ মুসা লনই এ সমে। আক্ষমই শুধু আক্ষে। বলুন 
ক্ষক কেণীে।’ 

‘আমারদে লিয সম্মাক্ষনি ক্ষপ্রে প্লাক্ষিক্ষনরক উদ্ধাে। এই উদ্ধারেে জরন্য 
প্ররোজন ওরদে ঘাাঁক্ষট ক্ষচক্ষহ্নি িওো। লিারেন্দা লাক্ষিরে আমো লসটাই 
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লচরেক্ষেলাম। িেক্ষন। এখন আমো মরন কেক্ষে, সম্মাক্ষনিা ক্ষপ্ররেস েক্ষদ োন, 
িািরল ওো োরক ক্ষক না লদখা লেি। ওরদে লদখা লপরলই িারদে অনুসেণ কোে 
একটা সুরোি িরিা।’ 

‘আপনাে কো বুরঝক্ষে। ক্ষচক্ষিেও দাক্ষব এটাই। ক্ষকন্তু আক্ষম োব ক্ষকনা 
ক্ষসদ্ধান্ত লনবাে আরি একটা ক্ষবর্ে জানা দেকাে। লসটা িরলা, আপনারদে 
লিারেন্দা দল ক্ষচক্ষিে বক্তবয অনুসারে লাল জযারকটওোলা এবং িাে িাক্ষিে লদখা 
লপল না লকন?’ 

‘লসটাই লিা আমো বুঝরি পােক্ষে না। অবরেরর্ আমো মরন কেক্ষে, 
সম্মাক্ষনি ক্ষপ্ররেস লিরল ক্ষচক্ষিে বক্তবয সিয িরি পারে।’ 

‘ক্ষকন্তু লিারেন্দা দল লিরল িা সিয িরলা না লকন? এ প্ররশ্নে সমাধান না 
করে ওক্ষদরক পা বািারনা আক্ষম মরন কক্ষে ক্ষবপিনক িরব।’ 

‘লকন?’ 
‘আপনাে লিারেন্দাো লাল জযারকটওোলা ও িাে িাক্ষিরক না পাবাে 

ক্ষিনক্ষট কােণ িরি পারে। এক, লাল জযারকটওোলা ঐ দু’ক্ষদন লকান কােরণ 
আরসক্ষন। দুই, আপনাে লিারেন্দা দল ক্ষিক ক্ষেরপাটন লদেক্ষন। এবং ক্ষিন, লাল 
জযারকটওোলা এরসক্ষেল, ক্ষকন্তু আপনাে লিারেন্দা দরলে উপক্ষস্থক্ষি লটে লপরে 
সরে পরিরে। এখন লদখা দেকাে, এ ক্ষিনক্ষট কােরণে লকানক্ষট সরিযে সবরচরে 
কাোকাক্ষে িরি পারে।’ 

‘ধন্যবাদ সম্মাক্ষনিা ক্ষপ্ররেস। আক্ষম আপনাে সারে একমি। ক্ষকন্তু এ 
ক্ষিনক্ষট কােরণে লকানক্ষট সরিযে কাোকাক্ষে িরি পারে? প্রেমক্ষট সিয িওো 
স্বাভাক্ষবক নে। ক্ষিিীেক্ষটে সারে সরিযে লকান দূেবিনী সম্পকনও লনই। এ ক্ষদক 
লেরক িৃিীে কােণক্ষট অরপিাকৃি সরিযে কাোকাক্ষে িরি পারে। ক্ষকন্তু প্রশ্ন িরলা, 
লিারেন্দা দরলে উপক্ষস্থক্ষি লাল জযারকটওোলা লটে পারব ক্ষক করে?’ 

‘টলিে এরভক্ষনউ-এে দুই প্ররবে (অন্তি পারকন) পরে পািাো বসারনা 
োকরল লটে পাওো কক্ষিন নে।’ 

‘এটা েক্ষদ সিয িে, িািরল বলা োে ক্ষচক্ষিে মাধযরম ফাাঁদ পািা িরেরে।’ 
‘িা জাক্ষন না। ক্ষকন্তু এ েকম ধােণা কো অসংিি নে।’ 
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‘ধন্যবাদ সম্মাক্ষনিা ক্ষপ্ররেস। আপক্ষন ক্ষিক বরলরেন।’ 
বরল মুিূিনকাল োমল োষ্ট্রদিূ। িােপে বলল, ‘িািরল এখন ক্ষক কেণীে 

আমারদে?’ 
একটু ভাবল মাক্ষেো লজারসফাইন। বলল, ‘আিামী লসামবাে সকাল 

আটটা-ন’টাে ক্ষদরক টলিে এরভক্ষনউ-এে দু’প্রারন্ত পািাো বসারি পারেন। 
োরদে দাক্ষেে িরব লাল জযারকটওোলা ললাক েখনই িাে লোট মাইরক্রা ক্ষনরে 
টলিে এরভক্ষনউ-এে লসই কালভাটন-এে ক্ষদরক োরব, িখন দু’প্রান্ত লেরক িারক 
ললাজ করে ধরে লফলা অেবা িারক অনুসেণ কো।’ 

মাক্ষেো লজারসফাইন োমরিই আনরন্দ োষ্ট্রদূি উরি দাাঁিাল এবং 
িাক্ষসমুরখ মাক্ষেো লজারসফাইনরক বাউ করে বলল, ‘আক্ষম আপনারক অক্ষভনক্ষন্দি 
কেক্ষে সম্মাক্ষনিা ক্ষপ্ররেস। আমারদে বুেবন োজকুমােীে জরন্য আক্ষম লিৌেবরবাধ 
কেক্ষে। এই বুক্ষদ্ধটা আমাে এবং আমারদে লিারেন্দারদে মাোে আরসক্ষন।’ 

‘ধন্যবাদ সম্মাক্ষনি োষ্ট্রদিূ।’ 
বরল একটু োমল। শুরু কেল আবাে, ‘আমারদে ধরে ক্ষনরি িরব, লাল 

জযারকটওোলা েখন িাে মাইরক্রা ক্ষনরে টলিে এরভক্ষনউরি প্ররবে কেরব, 
িখন িারদে িেফ লেরকও এরভক্ষনউ-এে দুই প্রারন্ত পািাো বসারনা িরব। িারদে 
লমাকাক্ষবলােও প্রস্তুক্ষি আমারদে োকরি িরব। িরব আমাে মরি, লাল 
জযারকটওোলা টলিে এরভক্ষনউরি প্ররবরেে সারে সারেই েক্ষদ িারক দুই প্রান্ত 
লেরক ললাজ কো িে, িািরল ওরদে পািাোে লমািারেন ললাকো সািারেয আসাে 
সুরোি পারব না।’ 

‘সম্মাক্ষনিা ক্ষপ্ররেস, আপনাে পোমেন আমো অিরে অিরে পালন 
কেব। আপক্ষন সবক্ষদক ক্ষচন্তা করেরেন। আমাে মন বলরে, আমো সফল িরবা। 
ঈশ্বে সািােয করুন।’ 

‘আক্ষমন। আমো এবাে উিরি পাক্ষে?’ বলল মাক্ষেো লজারসফাইন। 
‘সম্মাক্ষনিা ক্ষপ্ররেরসে ক্ষিকানাটা...।’ কো সমাপ্ত না করেই লেরম লিল 

োষ্ট্রদিূ। 
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মাক্ষেো লজারসফাইন উরি দাাঁক্ষিরে িাসরি িাসরি বলল, ‘আপনাে 
লিারেন্দাো লিা অনুসেণ কেরবই।’ 

োষ্ট্রদিূও উরি দাাঁক্ষিরেরে। অপ্রক্ষিভ করণ্ঠ লস বলল, ‘মাফ কেরবন 
সম্মাক্ষনিা োজকুমােী। আমো ক্ষিক মরন না কেরলও দাক্ষেে ক্ষিরসরব অরনক কাজ 
কেরি িে।’ 

‘ধন্যবাদ। লিারেন্দা পািারনাে দেকাে লনই।’ 
বরল একটা ক্ষচেকুট োষ্ট্রদরূিে ক্ষদরক এক্ষিরে ক্ষদরে বলল, ‘এই লমাবাইল 

নাোরে লখাাঁজ কেরল আমারক পারবন। শুধু আপনাে বযবিারেে জরন্য এটা।’ 
ক্ষচেকুটক্ষট িারি ক্ষনরে োষ্ট্রদিূ বলল, ‘অরনক ধন্যবাদ সম্মাক্ষনিা 

ক্ষপ্ররেস।’ 
িােপে ওলিাে ক্ষদরক িাক্ষকরে বলল, ‘অরনক ধন্যবাদ এই ক্ষভক্ষজরটে 

জরন্য। আো কক্ষে আসরবন আবাে।’ 
‘ওরেলকাম সম্মাক্ষনি োষ্ট্রদূি। অরনক ক্ষকেু ক্ষেরখক্ষে আপনারদে 

আরলাচনাে।’ 
মাক্ষেো লজারসফাইন ও ওলিা দু’জরনই োষ্ট্রদূরিে ঘে লেরক লবক্ষেরে 

এল। োষ্ট্রদিূ দূিাবারসে লভিরেে িাক্ষি বাোন্দা পেনন্ত এরস িারদেরক ক্ষবদাে 
জানারলা। 

িাক্ষিে ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট বসল ওলিা। পারেে ক্ষসরট মাক্ষেো লজারসফাইন। 
িাক্ষিরি উরিই মাক্ষেো লজারসফাইন সুপাে প্লাক্ষিরকে ক্ষকন মুরখােক্ষট পরে 
ক্ষনরেরে। 

িাক্ষি লবক্ষেরে এল দূিাবারসে লিট ক্ষদরে। 
চলরি শুরু কেল ওলিাে িাক্ষি। 
‘ভাবী, আিমদ মুসা ভাইরেে পেন্দরক আক্ষম লমাবােকবাদ জানাক্ষছে। 

লিামাে কো শুরন মরন িরলা, িুক্ষম আে এক আিমদ মুসা।’ 
‘িুক্ষম সূরেনে সারে মাক্ষটে প্রদীরপে িুলনা কেে ওলিা।’ 
‘মাক্ষটে প্রদীরপে সারে সূরেনে কখনও ক্ষমলন িে না ভাবী। আল্লাি িা 

করেন না।’ 
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‘োক এসব কো, এস সমস্যা ক্ষনরে ভাক্ষব।’ 
‘লিামাে ক্ষিকানা িুক্ষম দূিাবারস োখরল না লকন? লে লমাবাইরলে নাোে 

িুক্ষম ক্ষদরল, িা একক্ষট সাংরকক্ষিক নারম লনো এবং এে লকান োউডর্ অযারড্রস 
লনই।’ 

‘লোন, দূিাবাসগুরলা অক্ষধকাংে লিরত্রই একটা করে ক্ষচক্ষিোখানা। 
সবাই এখারন আমাে বন্ধু নাও িরি পারে। এখারন রুে সেকারেে ললাক লেমন 
োকরি পারে, লিমক্ষন োকরি পারে লেট ক্ষবোরেে ললাকও। িারদে িারি আমাে 
ক্ষিকানা োওো ক্ষক ক্ষিক?’ 

‘ধন্যবাদ ভাবী। আক্ষম এ ক্ষদকটা ভাবরিই পাক্ষেক্ষন।’ 
বরল একটু লেরমই আবাে শুরু কেল, ‘আছো ভাবী, োষ্ট্রদিূ লিামারক 

‘লর্ানা লজারসফাইন’ বলল লকন?’ 
িাসল মাক্ষেো লজারসফাইন। বলল, ‘আমাে প্রকৃি নাম ‘মাক্ষেো 

লজারসফাইন লুই’ বরট, ক্ষকন্তু আমাে র্াক নাম ‘লর্ানা’। িাই সবাই আমারক 
‘লর্ানা লজারসফাইন’ ক্ষিরসরবই জারন। আে োজকীে নাম ‘মাক্ষেো লজারসফাইন 
লুই’-এে চাইরি সাধােণ নাম ‘লর্ানা লজারসফাইন’ আমাে ভারলা লারি।’ 

‘ক্ষকন্তু ‘মাক্ষেো লজারসফাইন’ নাম িাজাে গুণ লবক্ষে ভারলা লািরে আমাে 
কারে।’ 

‘আিমদ মুসাও িা-ই বরলন।’ 
‘িুক্ষম এখন ক্ষক বল?’ 
‘আমােও ভারলা লািরি শুরু করেরে।’ লিরস বলল লর্ানা। 
‘লিামাে র্াক নামও ‘মাক্ষেো’ অেবা ‘লজারসফাইন’ িওো উক্ষচি।’ 
‘কােণ?’ 
‘লর্ানা নামটা িালকা, কুল োত্রীে জরন্য মানাে।’ 
‘ক্ষিক আরে, লকান নারমই আমাে আপক্ষত্ত লনই।’ 
বরল একটু লেরমই আবাে বলল, ‘এবাে এস, সমস্যা ক্ষনরে আরলাচনা 

কক্ষে।’ 
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‘লসামবারে লিা লিারেন্দারদে োষ্ট্রদিূ সারিব পািারছেন। আমারদে ক্ষক 
ক্ষকেু কেণীে আরে?’ 

‘চল আমো টলিে এরভক্ষনউ ক্ষদরে ক্ষফক্ষে। লদরখ োই জােিাটা। ক্ষকেু 
কোে আরে ক্ষকনা লবাঝা োরব।’ 

‘ক্ষিক আরে।’ 
েুরট চলল ওলিাে িাক্ষি। 
 
 
 
পেবিনী লসামবাে। 
সকাল দেটা। 
সারদাভাো ক্ষেং লোর্-এে একক্ষট লমাটেসাইরকল ভািাে েপ লেরক 

একটা লমাটেসাইরকল টলিে পারকন প্ররবে কেল। েুরট চলল পারকনে অভযন্তরে। 
কক্ষমউক্ষনি আমরল পারকন লমাটেসাইরকল বযবিাে ক্ষনক্ষর্দ্ধ ক্ষেল। এখন 

লস আইন অরনকখাক্ষন ক্ষেক্ষেল কো িরেরে। এখন মক্ষিলারদে জরন্য ক্ষকংবা মক্ষিলা 
বা ক্ষেশু সারে পুরুর্রদে জরন্য পারকন লমাটেসাইরকল বযবিাে তবধ কো িরেরে। 

লমাটেসাইরকলক্ষট পারকনে মাঝামাক্ষঝ জােিাে টলিে এরভক্ষনউ লেরক 
একে’ িজ পক্ষেমাণ পক্ষিরম বৃত্তাকাে ফলুিাে লেরক সৃষ্ট লঝারপে পারে এরস 
োমল। 

লমাটেসাইরকল লেরক প্রেরম নামল লর্ানা। লস লপেরনে ক্ষসরট ক্ষেল। 
িােপে নামল ওলিা। লসই চালাক্ষছেল লমাটেসাইরকল। 

নামাে পে ওলিা লমাটেসাইরকল লিরল ক্ষনরে ফলুিারেে বৃরত্তে মরধয 
োখল। লক কেল িাক্ষি। 

দু’জরনে মাোে লমাটেসাইরকরলে লিলরমট। লিলরমট খুরল ওো 
লমাটেসাইরকরল লেরখ ক্ষদল। 
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লর্ানা ক্ষকংবা ওলিা কাউরকই লচনাে লকান উপাে লনই। দু’জরনে মুরখই 
ক্ষকন মুরখাে। দু’জরনই লখরলাোিী লচিাোে আধা সুন্দেী লচৌকস মক্ষিলারি 
পক্ষেণি িরেরে। 

লে লঝারপ িাো লমাটেসাইরকল োখল, লসখান লেরক আেও ক্ষকেু পুরব 
আরেকক্ষট লঝাপ লদখা োরছে। ক্ষিক ওটা লঝাপ নে। বৃত্তাকাে ঝাউিারেে সাক্ষে। 

লর্ানা ও ওলিা গুক্ষট লমরে দ্রুি ঝাউিারেে লসই লঝারপে ক্ষদরক চলল। 
উাঁচু বৃরিে লমাটা লমাটা কারণ্ডে আিাল ক্ষনরে ক্ষনরে িাো চলল। 
ঝাউ িারেে আিারল লপৌাঁরে িাো লদখল, টলিে এরভক্ষনউ-এে ২১ 

নেে কালভাটন ক্ষত্রে িরজে মি দূরে। মাঝখারন করেকটা উাঁচু বৃি। িারেে োখা-
প্রোখা অরনক উপরে। িাই করেকটা লমাটা কাণ্ড োিা দৃক্ষষ্টপেরক বাাঁধা লদবাে 
আে ক্ষকেু লনই। 

লর্ানা ও ওলিা কালভারটনে উপে লচাখ লেরখ লঝারপে আিারল অবস্থান 
ক্ষনল। 

একুে নেে কালভাটনক্ষটে মি আেও চক্ষল্লেক্ষট কালভাটন আরে পারকনে মধয 
ক্ষদরে প্রলক্ষেি টলিে এরভক্ষনউরি। লকানটােই প্রস্থ পাঁক্ষচে-ক্ষিক্ষেে ফরুটে লবক্ষে 
নে। কালভাটনগুরলা আসরল লাইওভারেে মি। পারকন লবিারনা মানুর্রদে োিা 
ক্রস কেরি না িে, লস জন্যই এগুক্ষল তিক্ষে িরেরে। কালভারটনে ক্ষনচ ক্ষদরে পারকনে 
পারে চলা পে, পােে ক্ষবোরনা। 

লর্ানা ও ওলিা েখন লসই লঝারপ ওাঁৎ লপরি বসল, িখন লবলা সারি 
দেটা। 

ক্ষিক েখন লবলা ১০টা ৪০ ক্ষমক্ষনট, িখন ক্ষবস্মরেে সারে লর্ানা ও ওলিা 
লিয কেরলা, টলিে এরভক্ষনউ ক্ষদরে চলমান একটা জীপ লেরক দু’জন ললাক 
িক্ষিরে পিল োিাে। িােপে োিা লেরক লনরম এল পারকন। 

কালভাটন লেরক সাি-আট িজ দূরেে পাোপাক্ষে প্রাে দু’ক্ষট িারেে লমাটা 
কারণ্ডে আিারল এরস িাো ঘাপক্ষট লমরে বসল। 

‘ওো ক্ষক লেট ক্ষবোরেে পি, না আমারদে পি?’ বলল ওলিা লর্ানাে 
কারন কারন। 
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‘ক্ষনক্ষিি, ওো আমারদে পি নে।’ 
‘িািরল লিা লদখা োরছে, েত্রুপি োিাে দু’প্রারন্ত পািাো বসারনা 

োিাও বািক্ষি ললাক আজ ক্ষনরোি করেরে।’ 
‘লবাঝা মুেক্ষকল, িি দু’ক্ষদনও িেরিা ওো ক্ষেল এই ভারব িারেে 

আিারল।’ 
‘িরিও পারে।’ 
আে লকান কো না বরল িারিে বযাি লেরক বন্দুরকে ক্ষকেু পাটনস লবে 

কেল এবং সংরোজন কেরি ললরি লিল। 
সংরোজন লের্ িরল লদখা লিল, খাট বযারেরলে একক্ষট স্বেংক্ষক্রে 

োইরফল। 
োইরফলক্ষট িাক কেরলা লর্ানা ২১নং ব্রীরজে ক্ষদরক। 
ক্ষিক সকাল সারি দেটাে একটা নীল মাইরক্রারক দক্ষিণ ক্ষদক লেরক 

একুে নাোে কালভারটনে ক্ষদরক আসরি লদখা লিল। িাে পঞ্চাে িজ লপেরনই 
আে একটা জীপ। 

মাইরক্রা একুে নাোে কালভারটনে লিািাে লপৌাঁেল, িখন উত্তে ক্ষদক 
লেরক আরেকটা জীপ িাে প্রাে পঞ্চাে িজ সামরন এরস দাাঁক্ষিরেরে। 

লর্ানা ক্ষফস ক্ষফস করে ওলিারক বলল, ‘আমারদে লিারেন্দারদে টাইক্ষমং 
চমৎকাে। ক্ষিক সমরে ক্ষিক জােিাে মাইরক্রারক ক্ষঘরে লফরলরে। 

‘ঐ দু’ক্ষদন ঐ নীল মাইরক্রা এল না, আজ আসাে বযাখযা ক্ষক?’ বলল 
ওলিা। 

‘মাইরক্রাক্ষটরক েক্ষদ এইভারব সংরি সংরি ফরলা না করে লসই এিােটাে 
ক্ষনধনাক্ষেি সমরে দু’ক্ষদক লেরক দুরটা িাক্ষি একুে নাোে কালভারটনে ক্ষদরক আসি, 
িািরল মাইরক্রাক্ষটরক এইভারব লপি না।’ 

‘লকাোে লেি?’ 
‘এই প্ররশ্নে জবাব আমাে কারে এখনও িষ্ট নে ওলিা।’ 
লর্ানা ও ওলিা কো বলক্ষেল ক্ষকন্তু িারদে দৃক্ষষ্ট ক্ষনবদ্ধ ক্ষেল মাইরক্রাক্ষটে 

ক্ষদরক। 
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মাইরক্রাক্ষট দাাঁক্ষিরে পরিরে একুে নাোে কালভারটনে দক্ষিণ লিািাে। 
দু’ক্ষদক লেরক দু’ক্ষট জীপ এরভক্ষনউ-এে একই ললন ধরে মাইরক্রাে ক্ষদরক 

আসক্ষেল। 
এিিরণ মাইরক্রা িাে ক্ষবপদ লটে লপরে লিরে। 
মাইরক্রাক্ষটে মাো লবাাঁ করে পক্ষিম ক্ষদরক ঘুরে লিল এবং দ্রুি এরভক্ষনউ 

লেরক কালভারটনে লিািা লঘাঁরর্ পক্ষিমপারে পারকন লনরম এল। 
পারকনে পৃষ্ঠরদে লেরক এরভক্ষনউ উাঁচু প্রাে পাাঁচ ফটু, িরব কালভারটনে 

জােিাে উচ্চিা প্রাে সাি ফুরটে মি। 
পারকনে মাক্ষটরি লনরমই মাইরক্রাক্ষট আবাে পুব ক্ষদরক ঘুরে কালভারটনে 

ক্ষনরচ প্ররবে কেরি োক্ষছেল। 
লর্ানা দ্রুি বলল, ‘ওলিা, লিামাে প্ররশ্নে উত্তে পাওো লিরে। আরিে 

দুই লসামবাে মাইরক্রাক্ষট েত্রুে িক্ষিক্ষবক্ষধে খবে লপরে এইভারব কালভারটনে 
িলাে লুক্ষকরে ক্ষেল।’ 

‘ক্ষিক বরলরেন ভাবী।’ 
মাইরক্রাক্ষট পুব ক্ষদরক টানন ক্ষনরিই দক্ষিণ ক্ষদক লেরক আসা জীপ লেরক 

একটা গুক্ষল মাইরক্রাে সামরনে চাকা গুাঁক্ষিরে ক্ষদল।’ 
মাইরক্রাক্ষট আে এক ইক্ষঞ্চও সামরন না এক্ষিরে বরস পিল। 
দু’ক্ষদক লেরক দুই জীপই িখন কালভাটনক্ষটে দু’পারেে লিািাে এরস 

দাাঁক্ষিরেরে।  
টাোে ফরুটা িওো মাইরক্রাবাসক্ষট বরস পিরিই মাইরক্রাে ড্রাইক্ষভং 

ক্ষসরটে দেজা খুরল লিল। লাল জযারকটওোলা একজন ললাক ড্রাইক্ষভং ক্ষসট লেরক 
লাক্ষফরে পরিই উবু িরে লদৌাঁি ক্ষদল এবং এরস আেে ক্ষনল লসই দু’ক্ষট িারেে 
আিারল। 

ক্ষেভলভাে িারি লনরম পরিক্ষেল দুই জীপ লেরক চােজন।  
িাো িাক্ষি লেরক নামাে সারে সারে িারেে আিারল পুব লেরক লুকারনা 

ললাক দু’ক্ষট ব্রােফাোে কেল লসক্ষদক লিয করে। 
জীপ লেরক নামা ললাক চােজন সংরি সংরি জীরপ উরি লিল। 
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ক্ষিক এই সমেই টলিে এরভক্ষনউ-এে দু’ক্ষদক লেরক দু’ক্ষট মাইরক্রা েুরট 
এল। 

জীপ দু’ক্ষটে কাোকাক্ষে এরস ওো ব্রােফাোে কেল জীপ দু’ক্ষটরক লিয 
করে। 

জীপ দু’ক্ষট লেরক লকান পাো গুক্ষল িরলা না। 
লর্ানা বলল, ‘লিারেন্দা চােজন আত্মেিাে লকৌেল ক্ষনরেরে। মরন িে 

িারদে কারে ক্ষেভলভাে োিা লকান অস্ত্র লনই।’ 
মাইরক্রা দু’ক্ষট লেরক দু’জন দু’জন করে চােজন ললাক লনরম এল। ওরদে 

িারি লিনিান। 
লনরমই লিনিানধােী চােজরনে দু’জন পরকরট িাি ক্ষদরে লবে কেল 

ক্ষক্ররকট বরলে মি লিালাকৃক্ষি একটা কাল বস্তু। 
আাঁৎরক উিল লর্ানা। বলল, ‘সবননাে, ওো লেরনর্ চাজন কেরি োরছে 

জীরপ। জীপসরমি চােজন লিারেন্দাই ধ্বংস িরে োরব।’ 
সমে নষ্ট করেক্ষন লর্ানা। কো বলরি বলরিই োইরফল িাক কেল 

প্রেরম দক্ষিরণে জনরক। ‘ক্ষবসক্ষমল্লাি’ বরল প্রেম গুক্ষল েুাঁরিই দ্রুি বযারেল 
উত্তরেে ললাকক্ষটে ক্ষদরক ঘুক্ষেরে ক্ষনরে আরেকটা গুক্ষল েুাঁিল। 

লেরনর্ধােী দু’জরনে িাি লেরনর্সি মাো পেনন্ত উরিক্ষেল জীপ দু’ক্ষট 
লরিয। লস পেনন্তই। িাি দু’ক্ষট আে এরিারি পােল না। দু’জরনে মাোই গুাঁরিা 
িরে লিল দু’ক্ষট গুক্ষলরি। 

িারদে সােী দু’জন লিনিানধােী পক্ষিম ক্ষদরক একবাে িাক্ষকরেই দ্রুি 
উরি লিল িাক্ষিরি এবং িাক্ষিে কভাে ক্ষনরে লিনিান িুলল। ফাোে কেল 
লিযিীনভারব। 

এক্ষদরক লপেন লেরক গুক্ষলে েব্দ শুরনই িারেে আিারল দাাঁিারনা ক্ষিনজন 
ঘুরে দাাঁক্ষিরেক্ষেল। িারদে মরধয ক্ষেল আিংক্ষকি ও ক্ষবমূঢ় ভাব। িাো লেন গুক্ষলে 
ক্ষিক ললারকেনটা ক্ষচক্ষহ্নি কেরি পােক্ষেল না। িারদে সামরনও অরনকগুরলা িাে 
এবং িােপে ঝাউ-এে লঝাপ। 
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ক্ষিিীে গুক্ষলক্ষট করেই লর্ানা োইরফরলে বযারেল ঘুক্ষেরে ক্ষনরেক্ষেল এই 
ক্ষিনজন ললারকে ক্ষদরক। ক্ষিনজরনে মুিূিনকারলে ক্ষসদ্ধান্তিীনিাে সুরোি েিণ 
কেরলা লর্ানা। পে পে গুক্ষল কেল দু’ক্ষট দুই লিনিানধােীে লরিয। বসা 
অবস্থারিই দু’জন বুরক গুক্ষলক্ষবদ্ধ িরে ক্ষেটরক পিল িারেে পারে। 

লাল জযারকটধােী উরি লদৌাঁি ক্ষদরে পালাক্ষছেল। লর্ানা িাে পারে গুক্ষল 
কেল িারক জীবন্ত ধেরি িরব এই লরিয। 

গুক্ষল লখরে ললাকক্ষট পা লচরপ ধরে িিািক্ষি ক্ষদরি লািল। 
এ সমে ক্ষেভলভারেে দু’ক্ষট গুক্ষলে েব্দ শুনল মাইরক্রা দু’ক্ষটে ক্ষদক লেরক। 
ওক্ষদরক িাকাল লর্ানা ও ওলিা। লদখল, মাইরক্রাে লখালা দেজা ক্ষদরে 

লাক্ষফরে পিরে অবক্ষেষ্ট লিনিানধােী দু’জন। িারদে িারি লিনিান লনই। 
উত্তরেে জন লাক্ষফরে পিাে সারে সারেই হ্াডর্ লেরনরর্ে ক্ষবরফােণ 

িরলা। উরি লিল িাে লদি। 
আে দক্ষিরণে জন ক্ষনরচ লাক্ষফরে পরি বাম িাি ক্ষদরে র্ান িাি লচরপ 

ধরে লদৌাঁি ক্ষদক্ষছেল পালাবাে জরন্য। মাইরক্রাে আিাল লেরক দ্রুি লবক্ষেরে আসা 
দু’জন লিারেন্দা িারক ধরে লফলল এবং লটরন িারক জীরপ িুলল। 

ক্ষিনজন লিারেন্দা েুরট এল আিি িরে পরি োকা লাল 
জযারকটওোলাে কাে। 

লর্ানা এবং ওলিাও লবক্ষেরে এরসক্ষেল লঝারপে আিাল লেরক। করেক 
ধাপ সামরন এক্ষিরে লিারেন্দারদে লিয করে ফোসী ভার্াে বলল, ‘ধো পিা 
লেরক েিা পাওোে জরন্য ও ক্ষনিে পটাক্ষসোম সাোনাইর্ জািীে ক্ষকেু লখরেরে। 
আপনাো িািািাক্ষি োন। লদখুন ঐ বন্দীে োরি এই একই পক্ষেণক্ষি না িে।’ 

কো শুরনই দু’জন েুটল িাক্ষিে ক্ষদরক। একজন দাাঁক্ষিরে োকল। িাে 
মাো ক্ষনচু। লর্ানাে ক্ষদরক একটা বাউ করে ক্ষবনীি করণ্ঠ বলল, ‘মিামান্যা ক্ষপ্ররেস, 
আমো কৃিে। আমারদে চােজরনে জীবন আপক্ষন েিা করেরেন।’ 

‘আপক্ষন এ কো ক্ষচরন বলরেন, না না-ক্ষচরন বলরেন?’ 
‘আমারদে বুেবন ক্ষপ্ররেস পাাঁচ ক্ষফট সাি ইক্ষঞ্চ লো এবং িাে ফোসী 

উচ্চােণ সম্রােী লজারসফাইরনে মি।’ 
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‘ধন্যবাদ।’ বরল লর্ানা ওলিাে ক্ষদরক লচরে বলল, ‘চল, আমো ক্ষফক্ষে 
লমাটেসাইরকরলে স্থারন।’ 

লর্ানা িাাঁটরি শুরু করেরে। ওলিাও। 
িাাঁটরি িাাঁটরি বলল, ‘বুঝলাম না, লিারেন্দা অক্ষফসাে ‘বুেবন ক্ষপ্ররেস’ 

বলল লকন?’ 
‘আমারদে োজবংেরক ‘িাউজ বুেবন’ বলা িে।’ 
‘আে সম্রােী লজারসফাইন লনরপাক্ষলেরনে স্ত্রী, িাই না?’ 
‘হ্াাঁ।’ 
টলিে পাকন পাে িরে ওলিা লমাটেসাইরকল লেরি েখন সারদাভাো 

ক্ষেং লোরর্ পাকন কো ক্ষনরজরদে িাক্ষিরি উিল, িখন ওলিা বুক ভরে একটা 
ক্ষনিঃশ্বাস ক্ষনরে বলল, ‘এিিরণ স্বক্ষি লবাধ কেক্ষে। মরন িরছে, মারেে মুখ িািরল 
লদখরি পাব।’ 

‘লকন, আে কােও মুখ লদখরি ইরছে িে না?’ 
‘ওটা ক্ষবোপন ক্ষদরে বলাে মি নে ভাবী।’ 
‘িািরল আরে নাক্ষক?’ 
‘বলব না। লিামারক আমাে সারে োকরি িরব এবং িা আক্ষবষ্কাে কেরি 

িরব।’ 
‘চযারলে েিণ কেলাম।’ 
‘ক্ষিক আরে।’ ওলিাে মুরখ দুষ্টু িাক্ষস। 
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৬ 
লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে ভূ-িভনস্থ োউডর্ ললারে ক্ষভআইক্ষপ ক্ষলফট লেরক 

নামল এক মুরখােধােী। িাে লপেরন সামক্ষেক লপাোক পো দু’জন প্রিেী। 
িারদে িারি ললরটি মরর্রলে িুদ্রাকৃক্ষি লমক্ষেনিান। এ বহুমুখী লমক্ষেনিান এক 
ক্ষমক্ষনরট পাাঁচে গুক্ষল বর্নণ কেরি পারে। 

মুরখােধােীে পেরন োজকীে লপাোক। জােো লে লপাোক পেরিা লসই 
লপাোক। পারেও লসই োজকীে জুিা। 

ক্ষলফট লেরক লনরম লপেরন না িাক্ষকরেই মাো লসাজা লেরখ ক্ষনরদনে ক্ষদল, 
‘ক্ষলফট লক কো িরেরে?’ 

কো হুংকারেে মি লোনাল। 
লপেরনে প্রিেীরদে একজন বাউ করে বলল, ‘মিামান্য প্রভু আইভান, 

আক্ষম ক্ষনজ িারি লক করেক্ষে।’ 
‘এটাও লক করে দাও।’ 
বরল সামরন পা বািাল মুরখােধােী। িাে িাাঁটাে িাইলও োজকীে। 
িাে লপেরন লপেরন দু’জন ক্ষনোপত্তা িার্ন। হ্াডর্ লমক্ষেনিারনে ক্ষরিারে 

িারদে িাি। একজন িাাঁটরে সামরন িাক্ষকরে আে একজন লপেন ক্ষফরে। 
মুরখােধােী োরছে ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনো লেক্ষদরক আরে, লসক্ষদরক। লস 

ক্ষিরে প্ররবে কেল কযাোক্ষেনরদে কক্ষেরর্ারে। দাাঁিাল ক্ষিরে ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেরনে 
দেজাে। 

দেজাে ক্ষর্ক্ষজটাল লরকে ক্ষনক্ষদনষ্ট লবািারম নক কেল মুরখােধােী। খুরল 
লিল দেজা। 

ইক্ষজ লচোরে িা এক্ষলরে বই পিক্ষেল ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন। দেজা খুরল 
োওো লদরখ লসাজা িরে বরসরে লস। 
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প্রেরমই িাে লচাখ ক্ষিরে পিল মুরখােধােীে উপে। মুরখে লসানালী 
মুরখাে োিা সবটা লপাোকই ‘আইভান ক্ষদ লটক্ষেবল’ মারন জাে চিেুন আইভারনে 
মি। 

চমরক উিল ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন। এই ক্ষক িািরল লেট ক্ষবোরেে প্রধান! 
লে ‘আইভান ক্ষদ লটক্ষেবল’ লসরজ বরসরে! 

মুরখােধােীে করণ্ঠ ধ্বক্ষনি িরলা, ‘কযাোক্ষেন, লবক্ষেরে এস।’ 
ক্ষবক্ষস্মি িরলা কযাোক্ষেন, কো বলাে িাইল জােরদে মি। লেন লকান 

োত্রা িারন লকউ জারেে অক্ষভনে কেরে। 
ধীরে ধীরে ক্ষবস্মরেে স্থান লক্রাধ এরস দখল কেল। িুব্ধ করণ্ঠ ক্ষপ্ররেস 

কযাোক্ষেন বলল, ‘ক্ষেষ্টিা বজাে লেরখ কো বলরল খুক্ষে িরবা।’ 
মুরখােধােীে করণ্ঠ আরিে মিই ধ্বক্ষনি িরলা, ‘কযাোক্ষেন, লবক্ষেরে 

এস।’ 
‘ভারলা ভারব কো বলুন। আক্ষম জননক কযাোক্ষেন নই, ক্রাউন ক্ষপ্ররেস 

কযাোক্ষেন।’ 
‘আক্ষম আইভান, আক্ষম ক্ষনরজ র্াকক্ষে, এটাই েরেষ্ট।’ 
‘েৃিাল ক্ষসংরিে মুরখাে পেরলই ক্ষসংি িে না। লস েৃিালই োরক।’ 
হুংকাে ক্ষদরে উিল মুরখােধােী আইভান। লেন পাওোেফলু 

লাউর্িীকারে লকউ ক্ষচৎকাে করে উিল। বলল, ‘আমাে সারেে এো লিামাে 
িারে িাি ক্ষদরি পােরল খুক্ষে িরব। লসটাই কেরবা, িুক্ষম লবক্ষেরে না আসরল।’ 

‘লকাোে লবরুরবা?’ 
‘লিামাে গুরুজন প্লাক্ষিক্ষনে ঘরে। ক্ষকেু কো বলব লিামারদে দু’জনরক।’ 
ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন োজকীে পদরিরপ লবক্ষেরে এল। 
ইরিামরধয আইভান ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষনে ঘে আনলক করেক্ষেল।  
ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষন লসাফাে বরসক্ষেল। চমরক উিল মুরখােধােী োজরবরেে 

আইভানরক লদরখ। 
ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন ক্ষিরে বসল ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষনে পারে। 
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আইভান ঘরে প্ররবে করে প্লাক্ষিক্ষনে পিাে লটক্ষবরলে উপে বসল 
লচোরেে উপে পা লেরখ। লেন ওটাই িাে ক্ষসংিাসন। লস কো বলল আবাে লসই 
লাউর্িীকাে মাকনা োক্ষিক সুরে। 

বলল, ‘প্লাক্ষিক্ষন, লিামাে সারে আইভারনে মিান োক্ষেোে লকান ক্ষবরোধ 
লনই। লিাই আমারদে আিমদ মুসাে সারে। লিামাে লমরে িারক ক্ষবরে করে লসও 
উছেরন্ন লিরে। আিমদ মুসা িমাে অরোিয অপোধ করেরে। পযাক্ষেরস লস 
আমারদে করেক র্জন ললাকরক িিযা করেরে। োক্ষেোরিও এ ক’ক্ষদরন 
আমারদে প্রাে র্জনখারনক ললাক িাে িারি প্রাণ ক্ষদরেরে। আমো আে এক 
মুিূিনও লিপণ কেরি চাই না।’ 

বরল আইভান একটা কািজ এক্ষিরে ক্ষদল প্লাক্ষিক্ষনে ক্ষদরক। 
কািজক্ষট িাি লপরি ক্ষনরে িারি নজে লবালারি লািল প্লাক্ষিক্ষন, পিল 

লসিঃ  
“বাবা আিমদ মুসা। আক্ষম মৃিযুে মুরখামুক্ষখ। আজ সন্ধযাে মরধয েক্ষদ 

িুক্ষম মরকাে লবসেকােী লেক্ষর্ওরি লিামাে আত্মসমপনরণে লঘার্ণা না দাও এবং 
োরিে মরধয েক্ষদ আত্মসমপনণ না কে, িািরল ওো আমারক িিযা কেরব। অরনক 
লচষ্টা করেে, আমারক মুক্ত কেরি পােক্ষন। েি র্জন িিযা করেও আমারক মুক্ত 
কেরি পােরব না। সুিোং সন্ধযাে মরধযই ক্ষসদ্ধান্ত নাও, িুক্ষম ক্ষক কেরব।” 

পিা লের্ করে মুখ িুলল প্লাক্ষিক্ষন। 
আইভারনে কণ্ঠ োক্ষিক স্বরে বলল, ‘আমাে বন্দীখানাে সব ঘরেই 

ক্ষভক্ষর্ও লেকরর্নে বযবস্থা চালু আরে। িুক্ষম কািরজে ললখাগুরলা পরি োও 
প্লাক্ষিক্ষন। লিামাে কো লেকর্ন িরে োরব এবং আধা ঘণ্টা পরে মরকাে লবসেকােী 
ক্ষটক্ষভ চযারনরল িা প্রচাক্ষেি িরব বাে বাে।’ 

‘আক্ষম এটা পিব না।’ 
‘আক্ষম ক্ষিিীে বাে আরদে কেব না।’ 
বরল গ্লাভস ঢাকা িাি ক্ষদরে পরকট লেরক লবে কেল অস্বাভাক্ষবক 

আকৃক্ষিে একটা ক্ষেভলভাে। বলল, ‘এটা লেরক গুক্ষল লবে িে না প্লাক্ষিক্ষন। লবে 
িে ভোনক েক্ষক্তোলী তবদুযক্ষিক কযাপসুল। এ কযাপসুল ললািাে বমনও লভদ 
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করে, ক্ষকন্তু েেীরেে চামিা লভদ করে না, বেং িারক কামরি ধরে োরক। েিিণ 
কামরি ধরে োকরব, েেীরে ক্ষবদুযৎ প্রবাি বইরব। মৃিযু েিণা লবাধ িরব, ক্ষকন্তু 
মৃিযু িরব না।’ 

বরল আইভান ক্ষেভলভাে িুলল প্লাক্ষিক্ষনরক লিয করে। 
ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন আইভানরক বাাঁধা ক্ষদরে বলল, ‘নামাও ক্ষেভলভারেে 

নল।’ 
িােপে প্লাক্ষিক্ষনে ক্ষদরক ক্ষফরে িাে িাি দু’ক্ষট লচরপ ধরে বলল, 

‘চাচাজান, আপক্ষন ক্ষববৃক্ষিক্ষট পরি লফলুন।’ 
‘না মা, আিমদ মুসারক এরদে িারি িুরল লদব না। আমাে লবাঁরচ োকাে 

লকান প্ররোজন লনই, ক্ষকন্তু মজলুম মানুরর্ে স্বারেন িারক বাাঁচরি িরব।’ 
‘চাচাজান, আপক্ষন একটা ক্ষববৃক্ষি পিরেন, আিমদ মুসারক এরদে িারি 

িুরল ক্ষদরছেন না। আক্ষম আিমদ মুসারক েিটুকু লদরখক্ষে, িারি জাক্ষন, আপনাে 
এ ক্ষববৃক্ষি িাে অযাকেনরক লজােদাে কেরব, িারক িাে পে লেরক ক্ষবচুযি কেরি 
পােরব না।’ 

প্লাক্ষিক্ষন িাকাল ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেরনে ক্ষদরক। প্লাক্ষিক্ষনে মুখ িখন সিজ 
িরে উরিরে। 

িােপে লস লচাখ লফোল আইভারনে ক্ষদরক। বলল, ‘আছো, পিক্ষে 
লিামাে ক্ষববৃক্ষি।’ 

বরল প্লাক্ষিক্ষন খুব স্বাভাক্ষবক করণ্ঠ ক্ষববৃক্ষিক্ষট পাি কেল। 
‘ধন্যবাদ প্লাক্ষিক্ষন।’ পাি লের্ িরল প্লাক্ষিক্ষনরক লিয করে বলল 

আইভান। 
কো লের্ করেই আইভান, আে একক্ষট কািজ িুরল ধেল ক্ষপ্ররেস 

কযাোক্ষেরনে সামরন। 
কািজক্ষট িারি ক্ষনল কযাোক্ষেন। 
কািরজ ললখা আরে পিল ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনিঃ 
“আক্ষম ক্রাউন ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন রুে জাক্ষিে নিুন ত্রািা আইভারনে 

কারে লস্বছোে আেে ক্ষনরেক্ষে। লকেনকী জুক্ষনেরেে সেকাে োসনিাক্ষিক 
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োজিরিে নারম োজপক্ষেবােরকও ক্ষবরদেী েক্ষক্তে ললজুি কোে লে উরদযাি 
ক্ষনরেরে, িাে সারে আক্ষম লনই। লকেনকী সেকাে ক্ষবরদেী এরজডট ও ক্রাউন 
ক্ষপ্ররেস িাক্ষিোনারক িিযাকােী এবং অক্ষি মূলযবান োজ-সম্পদ দখলকােী 
আিমদ মুসারক ললক্ষলরে ক্ষদরেরে আমাে লপেরনও। আমারক ক্ষসংিাসরন বসারনাে 
অজুিারি জােরদে েি েি বেরেে ধনভাণ্ডাে আত্মসাৎ কেরি চাে সেকারেে 
গুক্ষটকিক ললাক। এই র্িেি বানচাল কোে জরন্য আক্ষম রুে জনিরণে প্রক্ষি 
উদাত্ত আিবান জানাক্ষছে।” 

পিা লের্ িরল মুখ িুলল ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন। িাে মুখমণ্ডল েক্ত এবং 
লচারখ আগুন। বলল, ‘ভণ্ড আইভান, মরন করেে জনিরণে উরেরশ্য আক্ষম এটা 
পিব, িাই না?’ 

‘অবশ্যই িুক্ষম এটা পিরব এবং এখক্ষন।’ 
‘িুক্ষম ভণ্ড আইভান লসরজে, অক্ষভনে কেে জােরদে। ক্ষকন্তু িুক্ষম 

োজপক্ষেবােরক আসরলই লচন না।’ 
‘ক্ষচক্ষন ক্ষকনা লদখাক্ষছে।’ বরল আইভান িাে ক্ষেভলভারেে নল ক্ষস্থে কেল 

ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন লরিয। 
প্লাক্ষিক্ষন লচারখে পলরক উরি ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক আিাল করে বলল, 

‘আক্ষম লবাঁরচ োকরি ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেরনে লকান িক্ষি কেরি পােরব না।’ 
লিা লিা করে লিরস উিল আইভান। বলল, ‘আরো ভারলা িরলা। 

কযাোক্ষেরনে লচরে লিামাে িারে ক্ষবদুযৎ চালারলই কযাোক্ষেনরক দ্রুি োক্ষজ 
কোরনা োরব।’ 

বরল আইভান আবাে িাে ক্ষেভলভারেে নল িুলল প্লাক্ষিক্ষনরক লিয 
করে। আইভারনে িজননী োক্ষছেল ক্ষেভলভারেে  ক্ষরিাে িেন কেরি। 

ক্ষচৎকাে করে উিল ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন। ক্ষকেু বলরি োক্ষছেল কযাোক্ষেন 
ক্ষচৎকাে করে। ক্ষিক এই সমরেই লমক্ষেনিান িজনন করে উিল বাইরে। আকক্ষস্মক 
লসই েরব্দ চমরক উিল ঘরেে সবাই। আইভানও। 

লস লাফ ক্ষদরে লমরঝরি নামল। ক্ষবিারলে মি এরিারি লািল দেজাে 
ক্ষদরক। 
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ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন িাে বন্দী করি প্রেম করেক ক্ষদন ঘুক্ষমরেই 

কাক্ষটরেরে। আইভারনে হুমক্ষক বা ভক্ষবষ্যৎ ক্ষনরে ক্ষচন্তাই করেক্ষন। বেং আিমদ 
মুসারক বন্দী কোে পে দু’জনরক একসারে োক্ষি লদরব, এই লঘার্ণাে খুক্ষে 
িরেরে ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। এখন আে আিমদ মুসারক িাে েত্রু মরন িে না। 
মরন িে, আিমদ মুসাই ন্যারেে পরি েরেরে। আিমদ মুসা েক্ষদ োজকীে আংক্ষট 
এবং োজকীে র্ারেেী ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেরনে কারে লপৌাঁোরি পারে এবং 
কযাোক্ষেরনে মাধযরম েক্ষদ োক্ষেোে োসনিাক্ষিক োজিি কারেম িে, িািরল 
িারিই োক্ষেোে কলযাণ িরব। 

এই মানক্ষবক পক্ষেবিনরনে পে ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন নিুন করে ভাবরি শুরু 
কেল, িারক বাাঁচরি িরব এবং িারক এখান লেরক লবরুরি িরব। ক্ষকন্তু ক্ষকভারব? 
এই পে সন্ধানই িাে এখন সবনিরণে ক্ষচন্তা িরে দাাঁিাল। 

 লসই লে দেজা বন্ধ িরেরে আে লখালা িেক্ষন। খাবাে আরস দেজাে 
িাইক্ষর্ং উইরডর্া ক্ষদরে। 

বুখাক্ষেন জারন, এই করিে সব কো, সব দৃশ্য ক্ষটক্ষভ কযারমোে মাধযরম 
লেকর্ন িরছে। 

ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন ক্ষটক্ষভ কযারমোে লচাখ খুাঁরজ লপরেরে। ইরছে কেরল 
লস কযারমোে লচারখ এখন কািজ লাক্ষিরে ক্ষটক্ষভ কযারমোে েক্ষব ও সাউরডর্ে ক্ষেরল 
বন্ধ করে ক্ষদরি পারে। ক্ষকন্তু ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন ক্ষচন্তা করেরে, েত্রুপিরক িিাৎ 
হুাঁক্ষেোে কোে লাভ লনই। প্ররোজরন এই লকৌেল কারজ লািারনা োরব। 

ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন জারন, বন্দীখানাে কো লেকর্ন িরে লেমন বাইরে 
োে, লিমক্ষন বাইরেে ক্ষবক্ষভন্ন রুরমে কো বন্দীখানাে আসরি পারে। মাত্র একটা 
সুইচ অন কেরি িে এবং লস সুইচক্ষট করিে লকান না লকান জােিাে েরেরে। 

ক্ষনরকালাস লস সুইচ অরনক খুাঁরজরে, ক্ষকন্তু পােক্ষন। 
আজ নািাে পে নিনু এক দফা খুাঁজরি শুরু কেল লস। 
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খুাঁজরি খুাঁজরি দেজাে ক্ষর্ক্ষজটাল কী-রবারর্নে পারে কারলা লচৌকারি 
একটা কারলা লবািারমে সন্ধান লপল। এে অবস্থান লদরখ মরন িরছে, দেজাে 
ক্ষর্ক্ষজটাল কী-রবারর্নে সারে লচৌকারিে এই কারলা লবািামক্ষটে সম্পকন লনই। 

িািরল এ লবািামক্ষট ক্ষক? 
লবািারম চাপ ক্ষদল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। 
চাপ লদোে সংরি সংরিই োরদে ক্ষদক লেরক কো লভরস আসরি শুরু 

কেল। 
ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন চমরক ঘুরে দাাঁক্ষিরে িাকাল োরদে ক্ষদরক। আশ্বি 

িরলা, লটক্ষলক্ষভেন কযারমোে সারে োখা নীেব িীকাে এখন সেব িরে উরিরে। 
আে ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে চমরক উিাে কােণ, লে কণ্ঠ লোনা োরছে লস 

কণ্ঠক্ষট আইভান ক্ষদ লটক্ষেবরলে। 
আইভারনে প্রেম লে কো ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন শুনরি লপল িারি 

আইভান ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক িাে কি লেরক লবক্ষেরে আসরি বলরে। 
মুরখােধােী লসানালী লমািরকে কাল েেিান আইভান ক্ষক এখারন 

এরসরে? ক্ষপ্ররেসরক লকাোে ক্ষনরে োরছে? 
ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন উৎকণন িরলা িীকারেে ক্ষদরক। 
শুনরি লািল আইভান ও কযাোক্ষেরনে মরধযকাে উত্তপ্ত করোপকেন। 
কযাোক্ষেন ঘে লেরক লবক্ষেরে আসরি বাধয িওো, কযাোক্ষেনরক 

প্লাক্ষিক্ষনে ঘরে ক্ষনরে োওো, প্লাক্ষিক্ষনরক অক্ষনছোকৃি ক্ষববৃক্ষি ক্ষদরি বাধয কো- এ 
পেনন্ত শুনরিই ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে সবনাি জ্বরল উিল লক্রারধ। এই আইভানরক 
আে এক ইক্ষঞ্চও এরিারি লদো োে না। ক্ষকন্তু ঘে লেরক লবরুরব লকমন করে? 

িিাৎ ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে মরন পিল, লসক্ষদন বন্দীখানাে ক্ষনরে আসাে 
আরি সাচন কো িেক্ষন িারক। লকান আরিোস্ত্র ক্ষনরে লসই িরল প্ররবে তবধ নে। এ 
কােরণই িারক সাচন কোে প্ররোজন িেক্ষন। ক্ষকন্তু লসক্ষদন িাে পরকরট সদয সংেি 
কো কলমাকৃক্ষিে সুপাে মযািরনক্ষটক টচন ক্ষেল। এই টচন অন কেরল অেনাৎ সুইচ 
ক্ষটরপ কলরমে মাো লেরক প্লাক্ষিক কভাে সক্ষেরে ক্ষনরল লে মযািরনক্ষটক 
লেক্ষর্রেেন িে, িা একক্ষট ক্ষনক্ষদনষ্ট আওিাে মরধয লে লকান ইরলকরক্ষনক বযবস্থারক 
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ক্ষনক্ষিে করে লদে। ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন ভাবল, সুপাে মযািরনক্ষটক টচন ক্ষর্ক্ষজটাল 
লরকে ইরলকরক্ষনক বযবস্থা ক্ষনক্ষিে করে লদোে অেন লক্ষকং ক্ষসরিম স্বাভাক্ষবক 
অবস্থাে ক্ষফরে োওো অেনাৎ আনলক িরে োওো। 

আনরন্দ মুখ উজ্জ্বল িরে উিল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেরনে। 
ক্ষিক এ সমে আইভান ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক হুমক্ষক ক্ষদরে বলক্ষেল, 

‘অবশ্যই িুক্ষম এটা পিরব এবং এখক্ষন।’ 
ক্ষনরকালাস দ্রুি ক্ষিরে পরকট লেরক সুপাে মযািরনক্ষটক টচন লবে করে 

আনল এবং টচনক্ষট অন করে এরিারলা দেজাে ক্ষর্ক্ষজটাল লরকে ক্ষদরক। 
সুপাে মযািরনক্ষটক টচন ক্ষর্ক্ষজটাল লরকে উপে লসট কোে পে মাত্র 

করেক লসরকডর্। দেজা ক্ষকক্ষঞ্চি লকাঁরপ উরি ক্ষঢলা িরে লিল। 
অক্ষি সন্তপনরণ দেজা খুলল ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। ক্ষকন্তু এেপেও েব্দ 

িরেক্ষেল লবাধ িে। 
ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন সামরন লচাখ পিরিই লদখল, পক্ষিম ক্ষদক লেরক লে 

কক্ষেরর্ােক্ষট িারদে সামরনে উত্তে-দক্ষিণ কক্ষেরর্ারে এরস পরিরে, িাে মুরখ 
পক্ষিমমুখী িরে ওাঁৎ লপরি োকা হ্াডর্রমক্ষেনিানধােী একজন লবাাঁ করে ঘুরে 
দাাঁিাল এবং িাে লমক্ষেনিানক্ষট ক্ষবদুযৎ লবরি উরি এল বুখাক্ষেরনে লরিয। 

ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন জারন, লকামরে ব্লযাক লবে এবং মাোে কাল 
লিলরমট পো সামক্ষেক লপাোরকে এ ললারকো আইভারনে পারসনানাল লকাোরর্ে 
ললাক। মাো এবং মো োিা আে লকান ক্ষেিা এরদে লনই। 

ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন িাে সামরন সািাৎ মৃিযুরক লদখরি লপল। তসক্ষনক 
লস, মৃিযুরক ভে করে না। ক্ষকন্তু আফরসাস, ভণ্ড আইভানরক োক্ষি লদো িরলা না। 

হ্াডর্ লমক্ষেরন েব্দ িরলা সামরন লেরক। 
ক্ষনরজরক মৃিযুে িারি সাঁরপ ক্ষদরে লচাখ বন্ধ কেরলা ক্ষনরকালাস বুখাক্ষেন। 
 
 
 
মরকাে লভাে োি। ললক্ষনন ক্ষিলস-এে পাদরদে। 
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এখারন এরস মরকাভা নদী ‘ইউ’ টানন ক্ষনরেরে। 
‘ইউ’-এে দুই বাহুে ক্ষিক মধযিলাে লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে ক্ষিক নাম 

বোবে সামরন মরকাভা নদীে কূল লঘাঁরর্ একটা ওোটাে প্লযাডট। 
এই ওোটাে প্লযাডটক্ষট এক সমে তিক্ষে িরেক্ষেল লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন 

অেনাৎ সারবক লুক্ষবোংকা কাোিারেে এই অংেক্ষটরি পাক্ষন সেবোরিে জরন্য। 
মরকারি পাক্ষন সেবোরিে লকন্দ্রীে বযবস্থা িওোে পে এই প্লযাডট বন্ধ োখা 
িরেরে। 

জািেণ লান্ত নিেী লেন এ সমে এরকবারেই অরচিন। মরকাভা নদীে 
দক্ষিণ বোবে োিাক্ষটরি একক্ষট িাক্ষিও লচারখ পিরে না। 

মরকাভা নদীে বুরকও লকান কম্পন লনই। বেরফ সাদা িরে আরে 
মরকাভাে বুক। 

মরকাভা নদীে কমরসামল ব্রীরজে লিািাে আিমদ মুসা িাক্ষি লেরক 
নামল।  

পাভলরভে সারে হ্াডর্রেক করে পাভলভ ও লোসা দু’জনরকই লিয 
করে বলল, ‘লিামারদে আপািি লকান কাজ লনই।’ 

‘মাফ কেরবন স্যাে, আপনাে লপ্রাোম ক্ষক?’ বলল পাভলভ। 
‘লেট ক্ষবোরেে ঘাাঁক্ষটরি প্ররবে োিা আে ক্ষকেু আমাে মাোে লনই। 

লসখারন ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন আরে, ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষন আরে, এটা আক্ষম জাক্ষন না। আমাে 
এই প্ররবে বলরি পাে অনুসন্ধানমলূক।’ 

‘আমারদে প্রক্ষি লকান ক্ষনরদনে স্যাে?’ 
‘লিামো ব্রীরজে উত্তে লিািাে অরপিা কেরি পাে।’ 
বরল আিমদ মুসা পাভলরভে সারে আবাে হ্াডর্রেক করে পা বািাল 

লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে োিাে ক্ষদরক। 
পাভলভ ও লোসা দু’জরনই আিমদ মুসাে ক্ষদরক একদৃক্ষষ্টরি 

িাক্ষকরেক্ষেল। আিমদ মুসা দৃক্ষষ্টে আিাল িরিই লোসা বলল, ‘সক্ষিয পাভলভ, 
এরক েিই লদখক্ষে, অিীরিে ধােণা পারে োরছে। একজন ক্ষবপ্লবী এি মানক্ষবক, 
এি ৃতদেবান িরি পারেন!’ 
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‘পারেন লোসা, েক্ষদ ক্ষিক্ষন স্রষ্টাে িরে কাজ করেন। স্রষ্টা সকরলে বরল 
ক্ষিক্ষনও সকরলে িরে োন।’ 

‘আমারদে লসৌভািয পাভলভ।’ 
‘অবশ্যই।’ 
‘এ ধেরনে ললারকে জরন্য এবং িাে ক্ষনরদনরে িাক্ষসমুরখ জীবন লদো 

োে।’ 
‘এ কােরণই লিা আিমদ মুসাে বাক্ষিনী অরজে।’ 
‘এখারন লে উক্ষন একা?’ 
‘একা লকাোে? লিাটা মধয এক্ষেো ওে। োক্ষেোরিই েি মুসলমান 

আরে, সব িাে কমনী। প্ররোজন এখনও িেক্ষন বরল কােও সািােয উক্ষন লননক্ষন।’ 
‘এখন বল আমো ক্ষক কেব? সেকােী দাক্ষেে অবশ্যই আমারদে পালন 

কেরি িরব।’ 
‘অবশ্যই।’ 
বরল পাভলভ পরকট লেরক ক্ষসিারেট লাইটারেে মি িুদ্র ওেযােরলস 

লসট লবে কেল। লসটক্ষট অন করে মুরখে কারে ক্ষনরে বলল, ‘আক্ষম পাভলভ। 
বক্ষেসভ ইউক্ষনট।’ 

একটু োমল। ওপারেে কো শুনল। িােপে বলল, ‘খবে আরে স্যাে। 
আিমদ মুসা লেট ক্ষবোরেে লির্রকাোটনাে লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরন প্ররবে 
করেরে।’ 

একটু লেরম ওপারেে কো শুরন বলল, ‘ক্ষিক আরে।’ 
পাভলভ ওেযােরলস অফ করে ক্ষদরে বলল, ‘ক্ষক কেণীে, পরে জানারছে। 

বস বলরলন, এটা দারুণ খবে। এ খবে োরব স্বোষ্ট্রমিীে কারে, লসখান লেরক 
লপ্রক্ষসরর্ডট লকেনকী জুক্ষনেরেে কারে, িােপে ক্ষসদ্ধান্ত আসরব।’ 

চােক্ষদক ফসনা িরে লিরে। পুব ক্ষদিন্ত লাল িরে উরিরে। 
পাভলভ িাক্ষি ড্রাইভ করে কমরসামল ব্রীজক্ষটে উত্তে লিািাে ক্ষিরে পাকন 

কেরলা। 
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লোসা ক্ষসরট িা এক্ষলরে বলল, ‘খুব খাোপ লািরে পাভলভ, আমো লে 
সেকােী লিারেন্দা- এটা আিমদ মুসারক না জাক্ষনরে আমো িাে সারে প্রিােণা 
কেক্ষে।’ 

‘আমো প্রিােণা কেক্ষে না, সেকাে কেরে। আমো হুকুরমে চাকে।’ 
‘আিমদ মুসা ক্ষক ক্ষকেুই বুঝরি পারেক্ষন?’ 
‘ক্ষিক্ষন বুঝরি পারেনক্ষন, একো বলা মুেক্ষকল। ক্ষকন্তু বুরঝরেন, এমন ক্ষকে ু

প্রমাণ ক্ষিক্ষন লদনক্ষন।’ 
পাভলরভে ওেযােরলস িাি ঘক্ষিে সমে োপরনে মি দু’বাে েব্দ করে 

উিল। 
আিমদ মুসাে অযাসাইনরমরডট আসাে পে পাভলভ ও লোসা এই প্রেম 

সেকােী কল লপল। বক্ষেসভ ক্ষসদ্ধান্ত ক্ষনরেক্ষেল, পাভলভ ও লোসাই শুধু কল কেরব, 
লকান কল িারদে কারে আসরব না। 

পাভলভ ওেযােরলস িুরল ক্ষনল কারনে কারে। শুনল ওপারেে ক্ষনরদনে 
এক ক্ষমক্ষনট ধরে। িােপে ‘গুর্বাই, স্যাে’ বরল ওেযােরলস অফ করে ক্ষদল। 

লোসা উন্মুখ িরে উরিক্ষেল ওপারেে ক্ষনরদনে লোনাে জরন্য। 
পাভলভ ওেযােরলস পরকরট লেরখ বলল, ‘লপ্রক্ষসরর্ডট ক্ষনরদনে ক্ষদরেরেন, 

লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন পুক্ষলেরক লঘোও করে লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরন প্ররবরেে 
জরন্য।’ 

লোসাে মুখ ম্লান িরে লিল। বলল, ‘আিমদ মুসাে িক্ষি িরব না এরি?’ 
পাভলরভে মুখও ম্লান িরে লিল। বলল, ‘আক্ষম জাক্ষন না সেকােী এই 

অক্ষভোরনে টারিনট ক্ষক ক্ষক!’ 
‘আমাে খুব খাোপ লািরে পাভলভ। সেকাে আিমদ মুসারক ক্ষক দৃক্ষষ্টরি 

লদরখ, বল লিা?’ 
‘সেকাে ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক উদ্ধারে আিমদ মুসাে সিরোক্ষিিা চাে। 

উদ্ধারেে পে িাে প্রক্ষি সেকারেে মরনাভাব ক্ষক দাাঁিারব, িা বলা মুেক্ষকল।’ 
পাভলভ োমল। 

লোসা লকান কো বলল না। 
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পাভলভ লোসাে ভাক্ষে মুরখে ক্ষদরক লচরে িাে একটা িাি িারি ক্ষনরে 
বলল, ‘লোসা, আিমদ মুসারক লোট করে লদরখা না। উক্ষন লেট ক্ষবোেরকও 
লচরনন, সেকােরকও লচরনন।’ 

লোসা মুরখ ম্লান িাক্ষস লটরন বলল, ‘িা-ই লেন িে পাভলভ। ক্ষপ্ররেস 
কযাোক্ষেনরক উদ্ধাে কেরি এরস ক্ষিক্ষন লেন ক্ষবপরদ না পরিন।’ 

ওক্ষদরক আিমদ মুসা পাভলভ ও লোসাে কারে ক্ষবদাে ক্ষনরে মরকাভা নদী 
িীরেে োিা ধরে এরিারলা লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে ক্ষদরক। 

ক্ষকেুটা এরিাবাে পে আিমদ মুসা োিা লেরি ক্ষদরে লনরম লিল নদীে 
ক্ষকনারে। 

িারিে পযারকট লেরক িামবুট লবে করে িারি দু’পা ঢুক্ষকরে ক্ষনরে নদী-
ক্ষকনারেে বেরফে উপে ক্ষদরে লিাঁরট চলল আিমদ মুসা। 

লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে সামরনে ওোটাে প্লযারডটে বোবে এরস লস এক 
মুিূিন দাাঁিাল, িােপে নদীে ক্ষকনাে ধরে আেও পক্ষিরম এক্ষিরে লিল। 

অল্প ক্ষকেু োওোে পে নদীে ক্ষকনাে লেরক ক্রক্ষলং করে িীরে উিল। 
িীরে োিাে উত্তে পাে লঘাঁরর্ একটা লোট মাইরক্রা দাাঁক্ষিরেক্ষেল। মাইরক্রাক্ষটে 
জানালাে িালকা লেরর্ে কাাঁচ। 

আিমদ মুসা িাক্ষি আনলক করে ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট উরি সব ক্ষিক আরে ক্ষকনা 
পেীিা করে আবাে িাক্ষি লক করে লনরম লিল নদীে ক্ষকনারে। ক্ষফরে চলল আবাে 
ওোটাে প্লযারডটে ক্ষদরক। 

দাাঁিাল ক্ষকেুিণ ওোটাে প্লযারডটে পাইপ লঘাঁরর্। 
ওোটাে প্লযারডটে লমাটা িীরলে পাইপ এখনও আরিে মিই ওোটাে 

প্লযাডট লেরক লবক্ষেরে নদীরি র্ুরব আরে। 
ওোটাে প্লযারডটে পােরেে তিক্ষে ঘেক্ষট লবে বি। িরব এ ঘরে েিপাক্ষি 

ক্ষকেুই লনই। ঘেক্ষট বযবৃতি িরিা ওোক্ষকনং অক্ষফস ক্ষিরসরব। েিপাক্ষিে মূল 
এিাবক্ষলেরমডট েরেরে ভূিরভন। 

ক্ষকন্তু ক্ষবক্ষডং-এে ইক্ষিিাস ও ক্ষর্জাইন পেীিা করে আিমদ মুসা 
লজরনরে, ওোটাে প্লযারডটে কভারে এটা িরলা লিাপন পযারসজ ো ক্ষদরে লিক্ষেরটজ 
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ফাউরডর্েরনে ভূিভনস্থ অংে ক্ষদরে ঐখারন োিাোি কো োে। লিক্ষেরটজ 
ফাউরডর্েন েখন লুক্ষবোংকাে অংে ক্ষেল, এ লিাপন পযারসজ ক্ষদরে মাোত্মক সব 
োজবন্দীরদে কাোিারে লনো িরিা, আবাে লবে কো িরিা। 

কক্ষমউক্ষনি সেকারেে পিরনে পে এবং লসাক্ষভরেি সাম্রাজয লভরঙ 
পিাে পে লুক্ষবোংকা বন্ধ করে লদো িে এবং লুক্ষবোংকাে এ অংে লবসেকােী 
প্রক্ষিষ্ঠারনে কারে লীজ লদো িে। লস সমে ভূিভনস্থ এই পযারসজ সীল করে লদো 
িে। 

আিমদ মুসা এই পরেই লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরন প্ররবরেে ক্ষসদ্ধান্ত 
ক্ষনরেরে। এ পরে ক্ষিরে প্রেরমই পাওো োরব লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে বন্দীখানা 
লেখারন ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন এবং ক্ষমিঃ প্লাক্ষিক্ষন বন্দী োকাে সম্ভাবনা সবরচরে 
লবক্ষে। 

ওোটাে প্লযারডটে অক্ষফস করিে এক পাে ক্ষদরে ভূিভনস্থ েিপাক্ষিে করি 
নামাে ক্ষসাঁক্ষি আরে। ক্ষকন্তু এ করিে সারে লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরন লঢাকাে 
আডর্ােোউডর্ পযারসরজে লকান সম্পকন লনই। 

ওোটাে প্লযারডটে লে লমাটা পাইপটা নদীরি লনরম লিরে, িাে ক্ষনচ ক্ষদরে 
ক্ষিন ফটু প্রেি পােে ক্ষবোরনা একটা লপ্লট ওোটাে প্লযারডটে পাইরপে লিািা 
লেরক পাক্ষন পেনন্ত ধারপ ধারপ লনরম লিরে। 

পাইরপে লিািাে লেখান লেরক পােে ক্ষবোরনা লপ্লট লবে িরেরে, লসখারন 
ক্ষবক্ষডং –এে ক্ষর্জাইরন আিমদ মুসা লদরখরে দুই বিনফরুটে একটা উইরডর্া। 
এটাই লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরন প্ররবরেে সুিরি লঢাকাে পে। 

আিমদ মুসা পাইরপে ক্ষনচ ক্ষদরে একটু উবু িরে পােে বাাঁধারনা ধাপ 
লবরে পাইরপে লিািাে ক্ষিরে বসল। লদখল, পযারসরজে লসই মুখ, দুই বিনফুরটে 
উইরডর্াক্ষট, কনক্ষক্রট ওোল ক্ষদরে বন্ধ কো। 

আিমদ মুসা পেীিা কেল এই ওোল অক্ষেক্ষজন্যাল ক্ষকনা। ক্ষকংবা 
পেবিনীকারল এই লদোল িুরল পযারসজ বন্ধ কো িরেরে ক্ষকনা। এবং এই 
পযারসজ বা সুিি পেক্ষট েখন চালু ক্ষেল, িখন এটা ক্ষক ক্ষদরে বা ক্ষকভারব বন্ধ োখা 
িরিা, এ ক্ষবর্েটাও আিমদ মুসা বুঝরি লচষ্টা কেল। 
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টরচনে আরলা লফরল িভীেভারব পেীিা করে আিমদ মুসা বুঝল, এই 
লদোল পেবিনীকারল তিক্ষে কো নে। েখন পযারসজ ও আেপারেে লদোল তিক্ষে 
িরেরে, িখনই তিক্ষে এই লদোল। 

আে লদোলক্ষটে চােপাে পেীিা করে লদখল, লদোলক্ষটে দুই পাে ও 
উপরেে প্রারন্তে সারে িাে পারেে লদোরলে িষ্ট ক্ষবরছেদ লেখা েরেরে। ক্ষকন্তু 
িলাে প্রারন্ত লসই ক্ষবরছেদ লেখা লনই। মরন িে লেন লদোলক্ষট লমরঝে অভযন্তে 
লেরক উরি এরসরে। 

আিমদ মুসাে মুরখ িাক্ষস ফুরট উিল। লস ক্ষনক্ষিি িরলা, এমন একক্ষট 
স্বেংক্ষক্রে বযবস্থা আরে, লে বযবস্থাে প্ররোজরন লদোলক্ষট লমরঝে লভিরে ঢুরক 
োে, আবাে বন্ধও কো োে। এবং এই বযবস্থা লদোরলে এপারে-ওপারে 
দু’ক্ষদরকই োকা স্বাভাক্ষবক। 

আিমদ মুসা লেরর্ে আিাল লদো এলাকাে টরচনে আরলা লফরল ক্ষিল 
ক্ষিল করে খুাঁজল আেপাে, উপে-ক্ষনরচ লিাটা লদোল। ক্ষকন্তু সরন্দি কোে মি 
লকাোও ক্ষকেু লপল না। 

িিাে িরলা আিমদ মুসা। 
লদোরলে উপরেে অংরে লচাখ লবালারি ক্ষিরে পাইরপে লিািাে লচাখ 

লিল আিমদ মুসাে। 
িীল পাইরপে লিািাে এক ফটু পক্ষেমাণ অংে কারলা েং কো। পাক্ষন 

পেনন্ত অবক্ষেষ্ট অংরেে েং সাদা। 
পাইরপে এই বযক্ষিক্রমটা প্রেম আিমদ মুসাে দৃক্ষষ্ট আকর্নণ কেল। 
এই কারলা অংরে লচাখ লবালারি ক্ষিরে আিমদ মুসা লদখল, পাইপ 

লেখান লেরক লবক্ষেরে এরসরে লসই লদোল লেরক এক ফটু পেনন্ত পাইরপে ক্ষনরচে 
অংে ফীি িরে উরিরে। লদখরল মরন িে, তিক্ষেে সমে বািক্ষি ললািাে একটা 
স্তুপ লসখারন জরম লিরে। অেবা লকান কােরণ পুরু করে ক্ষসরমডট লাক্ষিরে লদো 
িরেরে পাইরপ। 

পাইরপে ফীি অংে লবে এবরিা-রেবরিা। এে উপে আিমদ মুসা 
অরনকটা অলসভারবই লচাখ লবালাক্ষছেল। 
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আিমদ মুসাে লচারখ পিল একটা বি ধেরনে স্ক্রু। িােও েং কারলা। 
আিমদ মুসাে মরন িরলা, স্ক্রুটা পাইরপে ফীি অংেরক পাইরপে সারে আটরক 
োখাে কারজ বযবিাে কো িরেরে। স্ক্রুে মাো একটু লবক্ষেরে আরে। লেন সবটা 
লভিরে বসারনা িেক্ষন। স্ক্রুটা লুজ িরে আরে ক্ষকনা িা লদখাে জরন্যই আিমদ 
মুসা স্ক্রুে মাোে িজননী ক্ষদরে চাপ ক্ষদল। 

চাপ লদোে সংরি সংরিই স্ক্রুক্ষট ক্ষ্প্রং এে মি ক্ষনরচ বরস লিল। আে 
লসই সারেই আিমদ মুসা ক্ষবস্মে ও আনরন্দে সারে লদখল, পযারসরজে বন্ধ 
দেজাটা খুরল লিরে। 

আিমদ মুসা আল্লািে শুকক্ষেো আদাে কেল এবং িযাস মাক পরে ঢুরক 
লিল পযারসজক্ষটরি। 

পযারসরজে মুখ লোট িরলও লভিেটা লবে প্রেি। দাাঁিারনা োে। 
পযারসরজে লমরঝ এবং লদোল, োদ সবই পােরেে। লভিেটা অন্ধকাে। 
আিমদ মুসা টচন লজ্বরল পযারসরজে মুখ বন্ধ কোে সুইচ খুাঁজল। এটা 

লপরি ক্ষবলে িরলা না। 
মুরখে পারেই পযারসরজে লদোরল পােে েং-এে লোট চােরকাণা একটা 

জােিা। লদোরলে ললরভল লেরক অরপিাকৃি ক্ষনচু। 
আিমদ মুসা আঙুল ক্ষদরে িাে উপে চাপ ক্ষদরিই পােে েং-এে প্লাক্ষিক 

লপ্লটক্ষট লদোরলে লভিে সরে লিল। লবক্ষেরে পিল একটা সুইচ। সুইচটা অফ 
কেরিই পযারসরজে মুখ বন্ধ িরে লিল। 

আিমদ মুসা পরকট লেরক লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে ক্ষর্জাইন লবে করে 
আে একবাে লদখল। পযারসজটা এরকবারে লসাজা এক্ষিরে লিক্ষেরটজ 
ফাউরডর্েরনে ভূিভনস্থ বটম ললারেে উত্তে লদোরলে পক্ষিম প্রারন্ত ক্ষিরে লিরকরে। 

আিমদ মুসা লসই প্রারন্ত ক্ষিরে লপৌাঁেল। 
পযারসরজে মুরখ আরিে মিই একক্ষট লদোল। 
লদোলক্ষট অক্ষেক্ষজন্যাল, না পরে তিক্ষে, েং লদরখ িা ক্ষিক কেরি পােরলা 

না আিমদ মুসা। িরব বুঝল, পরে তিক্ষে িরল এমন মসৃণ িরিা না। অবরেরর্ 
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আরেকটা ক্ষজক্ষনস লচারখ পিাে আিমদ মুসা ক্ষনক্ষিি িরলা, লদোলক্ষট অক্ষেক্ষজন্যাল 
এবং আরিে দেজাে মিই ক্ষনেিণরোিয। 

লদোরলে েীর্ন অংরে লদোরলে ললরভল লেরক অল্প ক্ষনচু চােরকাণা 
লদোল েংরেে একটা প্লাক্ষিক লবার্ন। আরিেটাে মিই লবারর্নে ক্ষনরচ সুইচ আরে, 
আিমদ মুসা মরন কেল। 

দু’আঙুল ক্ষদরে চাপ ক্ষদরে লবার্ন সক্ষেরে লফলল আিমদ মুসা। ক্ষকন্তু 
লভিেটা লদরখ িিাে িরলা লস। সুইরচে বদরল লসখারন কক্ষেরনেন লক। ক্ষিন 
সাক্ষেরি ক্ষিনক্ষট করে নে পেনন্ত নাোে ক্ষচক্ষহ্নি নব েরেরে। প্ররিযকক্ষটে পারে 
একক্ষট করে ঘে খাক্ষল। অেনাৎ লবারর্ন লমাট আিারোক্ষট ঘে েরেরে। এই আিারোক্ষট 
ঘরেই নাোে ক্ষচক্ষহ্নি নবরক লঘাোরনা োে। 

সাংঘাক্ষিক জক্ষটল এই কক্ষেরনেন লক। একক্ষট সাক্ষেরি ক্ষিনক্ষট নাোে 
ক্ষমলরলও দেজা খুলরি পারে। আবাে দু’লাইন বা ক্ষিন লাইন লমলারনােও 
প্ররোজন িরি পারে। িাোিা কক্ষেরনেন িোইরজডটাল অেবা ভাক্ষটনকযালও িরি 
পারে। 

লিালকধাাঁধাাঁে পরি লিল আিমদ মুসা। ঘক্ষিরি লদখল, সকাল সািটা। 
আিমদ মুসাে ইছো, লভারেে ক্ষদরক বন্দীখানাে লস প্ররবে কেরব। এ 

সমে অরপিাকৃি ক্ষনোপদ িরি পারে। 
আিমদ মুসা বরস পিল পযারসরজে লমরঝরি। লচাখ বন্ধ করে ক্ষকেুিণ 

ভাবল। ক্ষকন্তু লকান কূলক্ষকনাো লপল না। 
বরস লেরকই আিমদ মুসা টচন জ্বাক্ষলরে এরলাপাোক্ষি আরলা লফলক্ষেল 

পযারসরজ এবং পযারসরজে মুরখে লদোরল। 
িিাৎ আিমদ মুসাে লচারখ পিল, পযারসজ-মুরখে লদোরল পাোপাক্ষে 

ক্ষিনক্ষট িােকা। লদোল েং-এে কােরণ লদোরলে সারে প্রাে ক্ষমরে আরে। 
ক্ষিনক্ষট িােকাে একক্ষট মজাে বযাপাে আিমদ মুসাে দৃক্ষষ্ট আকর্নণ কেল। 

ক্ষিন িােকাে প্রেমক্ষটে মাো চােক্ষট, ক্ষিিীেক্ষটে পাাঁচক্ষট এবং িৃিীেক্ষটে েেক্ষট। 
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এখারন এমনভারব ক্ষিনক্ষট িাো লকন? না িে োকল। ক্ষকন্তু ক্ষিন িােকা 
ক্ষিন েকম লকন? লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরন প্ররবরেে মুরখ দাাঁিারনা এই লদোরলে 
এই ক্ষিন িাো ক্ষক পক্ষেকক্ষল্পি? লকান ক্ষকেুে ইংক্ষিি ক্ষদরছে ক্ষক এই িাো? 

লাফ ক্ষদরে আিমদ মুসা উরি দাাঁিারলা। িাে মুখ উজ্জ্বল িরে উরিরে। 
আিমদ মুসা দাাঁিারলা ক্ষিরে কক্ষেরনেন লরকে সামরন। পাোপাক্ষে 

ক্ষিনক্ষট অংরকে প্রেরম ক্ষনরে এল চাে, ক্ষিিীে অংরক ক্ষনরে এল পাাঁচ এবং িৃিীে 
অংরকে স্থারন ক্ষনরে এল েে। 

ক্ষিনক্ষট অংক পাোপাক্ষে সম্পূণন িওোে সারে সারে সুিি মুরখে লদোল 
সরে লিল। 

আিমদ মুসা মরন কেক্ষেল, কনক্ষক্ররটে প্ররলপ লদো দু’ইক্ষঞ্চ িীরলে এই 
লদোল সরে োবাে পে কনক্ষক্ররটে আরেকটা স্তুপ োকরব। ক্ষকন্তু আিমদ মুসা 
ক্ষবক্ষস্মি িরলা, িীরলে লদোল সরে োবাে পে সাদা কারপনট লমািা কক্ষেরর্াে 
পাওো লিল। িাে অেন সুিি পে লের্। লস এখন প্ররবে কেরি োরছে লিক্ষেরটজ 
ফাউরডর্েরনে বন্দীখানাে। 

আিমদ মুসা ক্ষনরজরকই প্রশ্ন কেল, লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে ইক্ষিিারস 
আরে, লুক্ষবোংকা বন্ধ করে ক্ষদরে েখন এরক লবসেকােী িারি লীজ লদো িে, 
িখন সুিি পে সীল করে লদো িে, এে অেন িািরল ক্ষক? ভাবল আিমদ মুসা 
আবাে, িািরল ক্ষক লিাপন পযারসজ বা সুিি পরে প্ররবে ও লবে িওোে 
ক্ষনরদনক্ষেকা নষ্ট করে লদো িরেরে এবং এরকই ক্ষক সীল করে লদো লবাঝারনা 
িরেরে! িরি পারে। 

আিমদ মুসা সুিি লেরক লবক্ষেরে পা োখল আরলারকাজ্জ্বল কক্ষেরর্ারে। 
আিমদ মুসা এই বন্দীখানাে ক্ষর্জাইন এিবাে লদরখরে লে, সবটা িাে 

লচারখে সামরন ভাসরে। বন্দীখানাে ক্ষভআইক্ষপ অংে এরকবারে পুরব। 
লসক্ষদরকই আিমদ মুসা এরিারলা। 
লকাোও লকান প্রিেী লদখরলা না। 
আিমদ মুসা ভাবল, অক্ষি আত্মক্ষবশ্বাসী লেট ক্ষবোে সুেক্ষিি বন্দীখানাে 

িািরল প্রিেী োখাে প্ররোজন লবাধ করেক্ষন। 
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আিমদ মুসা এরিাবাে সমে দু’পারে বন্ধ কি লদখল। বাম পারে ক্ষলফট 
রুমও লদখল। িাে ক্ষবপেীি বন্ধ ঘেক্ষটও লদখল।  

আেও পুরব এরিারলা আিমদ মুসা।  
আিমদ মুসা ক্ষলফট রুরমে চেেক্ষট পাে িরে সামরন এরিাবাে সরি সরি 

ক্ষলফট রুরমে ক্ষবপেীি ক্ষদরকে কিক্ষটে দেজা ক্ষনিঃেরব্দ খুরল লিল। ক্ষবিারলে মি 
লবক্ষেরে এল একসারে চােজন প্রিেী। িারদে প্ররিযরকে িাি লিনিারনে 
ক্ষরিারে। 

চােজরনে লচাখ-মুখ লেরক ক্ষবস্মে-ক্ষবমূঢ় ভাব কারটক্ষন। সম্ভবি িাো 
ক্ষবক্ষস্মি িরেক্ষেল ক্ষলফট ক্ষদরে না এরস অকল্পনীে এক ক্ষদক লেরক আিমদ মুসারক 
আক্ষবভূনি িরি লদরখ। 

সিকন আিমদ মুসা অবরেরর্ লপেরনে পদেব্দ লটে লপল। ঘুরে 
দাাঁক্ষিরেই লদখল, চােক্ষট লিনিারনে মুরখ দাাঁক্ষিরে লস। 

চাে লিনিানধােীে দূেে আিমদ মুসা লেরক চাে িরজে মি। 
আিমদ মুসা মুিূরিনে জরন্য ক্ষবমূঢ় িরে পিল। বন্দীখানাে প্রিেী োকরি 

পারে, এটা সক্ষিযই লস মরন আরনক্ষন। 
চাে লিনিানধােী পােরেে মি। 
আিমদ মুসা বুঝল, ক্ষনরদনে পালন োিা অন্য লকান ক্ষবরবচনা ওরদে 

কারে লনই। 
ওরদে চােজরনে িজননী লিনিারনে ক্ষরিারে। ওরদে মুখভারবে দ্রুি 

পক্ষেবিনন িরছে। দৃঢ় িরছে িারদে মুরখে মাংসরপেী এবং করিাে িরে উিরে 
িারদে লচাখ। 

আিমদ মুসাে কারে পক্ষেষ্কাে, এটা গুক্ষল কোে পূবন মুিূিন। 
এ সমে আিমদ মুসা কক্ষেরর্ারেে পক্ষিম প্রারন্ত কারলা কাপরি আবৃি 

এক োোমূক্ষিনরক এক্ষিরে আসরি লদখল। িাে িারি হ্াডর্ লমক্ষেনিান। 
আিমদ মুসা বুঝরি পােল না, কারলা মূক্ষিনক্ষট েত্রু না ক্ষমত্র! 
আিমদ মুসাে ভাবনা লের্ িবাে আরিই কারলা কাপরিে োোমূক্ষিন িাে 

র্ান িাি িুরল ইোোে আিমদ মুসারক শুরে পিরি বলল। 
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আিমদ মুসা লপেন ক্ষদরক এই ইোোে প্রক্ষি িাে দৃক্ষষ্ট ক্ষনবদ্ধ লেরখক্ষেল। 
চাে লিনিানধােী সম্ভবি এ ক্ষবর্েক্ষট লটে লপরে লপেরন লকউ এরসরে 

এই ক্ষচন্তাে িারদে চক্ষকি দৃক্ষষ্ট লপেন ক্ষদরক ক্ষফরে ক্ষিরেক্ষেল। 
আিমদ মুসা সুরোি নষ্ট করেক্ষন। 
ক্ষনরজে লদিটারক এই সুরোরি েুাঁরি ক্ষদরেক্ষেল মাক্ষটরি। 
ওক্ষদরক োোমূক্ষিন এেই অরপিা কেক্ষেল। িাে হ্াডর্ লমক্ষেনিান সরি 

সরিই অক্ষি বৃক্ষষ্ট কেল। 
চাে লিনিানধােী মুিূরিনে মরধয ঝাাঁঝো েেীে ক্ষনরে আেরি পিল 

মাক্ষটরি। 
 
 
 
রুে সেকারেে পুক্ষলে বাক্ষিনীে সরবনাচ্চ প্রধারনে লনিৃরে প্রাে ে’খারনক 

পুক্ষলে এরস লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন লঘোও করে লফলল। 
লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েরনে লিট বন্ধ। 
পুক্ষলেপ্রধান ক্ষনরদনে ক্ষদল কামান লদরি লিট লভংরি লফলরি। িা-ই কো 

িরলা। 
ধ্বরস পিা লিট ক্ষদরে পুক্ষলরেে একটা দল লভিরে ঢুকরি োক্ষছেল। 
ক্ষকন্তু লমক্ষেনিারনে গুক্ষল বৃক্ষষ্ট িারদে সামরন লদোল িরে দাাঁিাল। 
গুক্ষল কেরি কেরি পুক্ষলরেে দলক্ষট ক্ষপেু িরট এল। 
এই সমে লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েনরক ক্ষঘরে দাাঁিারনা পুক্ষলরেে উপে গুক্ষল 

বর্নণ শুরু িরলা ক্ষবক্ষডং-এে এক িলা, দু’িলা ও ক্ষিন িলাে ঘুলঘুক্ষল ধেরনে 
জানালা ক্ষদরে। 

আকক্ষস্মক এ আক্রমরণ িক্ষি িরলা পুক্ষলরেে। উন্মুক্ত মেদারন দাাঁিারনা 
পুক্ষলেো লেোে লনবাে লকান জােিা লপল না। বাধয িরে লিক্ষেরটজ 
ফাউরডর্েরনে চােধারে দাাঁিারনা পুক্ষলেরক ক্ষনোপদ দূেরে সরে লেরি িরলা। 
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অক্ষভে পুক্ষলেপ্রধান পুক্ষলরেে আক্ষটনলােী ইউক্ষনটরক ক্ষনরদনে ক্ষদল, ক্ষবক্ষডং-
এে চােক্ষদরকে লদোরল চােটা সুিি সৃক্ষষ্ট কেরি। 

ক্ষনরদনে অনুসারে কামান লদরি ক্ষবক্ষডং-এে চাে পারেে চাে লদোরল 
চােক্ষট সুিি সৃক্ষষ্ট কো িরলা। িােপে কামারনে অক্ষিবৃক্ষষ্টে আিারল পুক্ষলেো লসই 
সুিি ক্ষদরে প্ররবে কেল ক্ষবক্ষডং-এ। 

এেপে মূল লিরট লেট ক্ষবোরেে প্রক্ষিরোধ অরনকটা করম এল। 
গুক্ষলবৃক্ষষ্টে আিাল ক্ষনরে মলূ লিট ক্ষদরেও পুক্ষলে প্ররবে কেল লিক্ষেরটজ 

ফাউরডর্েরন। 
অল্পিরণে মরধযই লিাটা ক্ষবক্ষডং-এ েক্ষিরে পিল সংঘর্ন। 
ঘণ্টা দুই পে লিালাগুক্ষলে েব্দ বন্ধ িরে লিল।  
পুক্ষলে লিাটা ক্ষবক্ষডং-এে ক্ষনেিণ েিণ করেরে। 
পুক্ষলেপ্রধান আরলকজাডর্াে লভেনভ এরকে পে এক কি লদখরেন। 

তিক্ষে িরছে আিি-ক্ষনিরিে িাক্ষলকা। 
লিাটা ক্ষবক্ষডং পক্ষেদেনরনে পে িিাে িরলা পুক্ষলেপ্রধান আরলকজাডর্াে। 

ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেনরক লিা নে, িাে লকান আলামিও লকাোও পাওো লিল না। 
আিমদ মুসােও ক্ষচহ্ন লকাোও লনই। 

আিি অবস্থাে অরনরকই ধো পরিরে। িাে মরধয েরেরে লেট ক্ষবোরেে 
লিারেন্দা প্রধান মাজুেভ এবং অপারেেন ফেচুন প্ররজক্ট-এে প্রধান ভ্লাক্ষদক্ষমে 
ক্ষখেভ। 

এ দু’জনরক পুক্ষলেপ্রধান আরলকজাডর্ারেে কারে আনা িরলা। 
আরলকজাডর্াে িারদে ক্ষজোসাবাদ কেরি োরবন, এমন সমে একজন 

লিারেন্দা অক্ষফসাে এরস পুক্ষলেপ্রধারনে কারন কারন বলল, ‘ভূিরভন আেও দু’ক্ষট 
ললাে আরে। লসখারনই ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন এবং ফ্রাে লেরক ধরে আনা ক্ষমিঃ 
প্লাক্ষিক্ষনরক পাওো োরব। জানা লিল, লেট ক্ষবোরেে প্রধান আইভানও লসখারন 
প্ররবে করেরেন।’ 
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শুরনই পুক্ষলেপ্রধান আরলকজাডর্াে প্রবল উরত্তজনাে উরি দাাঁিাল। 
মাজুেভ ও ক্ষখেরভে মুরখামুক্ষখ িরে পুক্ষলেপ্রধান মাজুেভরক ধীে, ক্ষকন্তু অিযন্ত 
করিাে করণ্ঠ ক্ষজরেস কেল, ‘ভূিরভন নামাে পে লকাোে মাজুেভ?’ 

প্রশ্ন শুরন একটু চুপ োকল মাজুেভ। 
িােপে পূণন দৃক্ষষ্টরি িাকাল পুক্ষলেপ্রধারনে ক্ষদরক। িােপে আেও একটু 

ভাবল এবং বলল, ‘ভূিরভন োওোে দু’ক্ষট ক্ষলফটই ক্ষনরচ ক্ষনরে লক করেরেন 
আমারদে লনিা মিামান্য আইভান।’ 

‘কখন লিরেন ক্ষিক্ষন?’ 
‘আমো জানরি পাক্ষেক্ষন। পরে লজরনক্ষে ক্ষিক্ষন ক্ষনরচ লনরমরেন, এইটুকু।’ 
‘ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেন লকাোে?’ 
‘ভূিভনস্থ বন্দীখানাে।’ 
মাজুেরভে কো লের্ িরিই পুক্ষলেপ্রধান আরলকজাডর্াে বলল, ‘এরদে 

ক্ষনরে চল, ক্ষলফট রুম আমারদে লদক্ষখরে লদরবন।’ 
ক্ষলফট রুরমে সামরন লপৌাঁেল িাো। ক্ষলফট রুম বন্ধ। 
একজন পকু্ষলে নন-ফাোে ধেরনে প্রচণ্ড েক্ষক্তে িযাসীে লপ্রসাে বে চাজন 

করে ক্ষলফট করিে দেজা লভরঙ লফলল। 
উন্মুক্ত দেজা ক্ষদরে ক্ষলফট-সুিরি ক্ষবে-পাঁক্ষচে ফটু ক্ষনরচ লক করে োখা 

ক্ষলফট লদখা লিল। 
পুক্ষলেপ্রধারনে ক্ষনরদনরে ক্ষলফরটে উপে িযাসীে লপ্রসাে বে ক্ষনরিপ কো 

িরলা। ক্ষলফট মুিূরিন টুকরো টুকরো িরে ক্ষনরচ নামাে পে উন্মুক্ত করে ক্ষদল। 
সরি সরিই লিাটা পাাঁরচক ক্ষসরেে কর্ন নাক্ষমরে লদো িরলা এবং দক্ষি 

লবরে লিক্ষেলা ইউক্ষনরটে পাাঁচজন পুক্ষলে ক্ষনরচ লনরম লিল। 
িাো ক্ষনরচ লনরম পক্ষজেন লনোে পে ইংক্ষিি কেরল পুক্ষলেপ্রধান আেও 

করেকজন অক্ষফসােরক ক্ষনরে কর্ন লবরে ক্ষনরচ নামল। 
ক্ষনরচ লনরম পুক্ষলেপ্রধান আরলকজাডর্াে সামরন িাকারিই লদখরি লপল, 

গুক্ষলরি ঝাাঁঝো িরে োওো চােক্ষট লাে কক্ষেরর্ারে পরি আরে। 
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উরিরি ক্ষববণন িরে উিল পুক্ষলেপ্রধারনে মুখমণ্ডল। অসিনীে এই দুক্ষিন্তা 
িাে মনরক আছেন্ন করে লফলল লে, ক্ষপ্ররেস কযাোক্ষেরনে ক্ষকেু িেক্ষন লিা! 

 
 
 
‘কাউক্ষেল অব মুসক্ষলম, মরকা’ (ক্ষসএমএম)-এে গুরুেপূণন পোমেন সভা 

লের্ িরলা লবলা সারি ন’টাে। 
আিমদ মুসাে ক্ষবর্ে ক্ষনরে এই পোমেন সভাে আরোজন িরেক্ষেল 

ওলিাে উরদযারি। খবে লপরে এ ক্ষমক্ষটং-এ েেীক িরেক্ষেল মধয এক্ষেো সেকারেে 
ক্ষনোপত্তা ক্ষবভারিে প্রধান আিমদ মুসাে একজন েীর্ন সিকমনী েুবারেেভ। 

আিমদ মুসাে খবে লপরে সবক্ষকেু লফরল েুরট আরস লস মরকারি। 
পোমেন সভাে লস জানাল, আিমদ মুসা মুক্ত না িওো পেনন্ত লস মরকারি োকরব। 

পোমেন সভাে আিমদ মুসারক উদ্ধারেে সাক্ষবনক কােনক্ররমে দাক্ষেে লদো 
িে ক্ষসএমএম-এে িরুণ প্রধান এবং মরকাে ‘ইউক্ষনভাক্ষসনক্ষট অফ লটকরনালক্ষজ’-
এে অধযাপক আক্ষসফ আক্ষজরমে উপে। আে অক্ষভোন কােনক্ররমে দাক্ষেে ক্ষনরেরে 
েুবারেেভ ক্ষনরজ। 

এই পোমেন সভাে লমরেোও অংেেিণ করে। মক্ষিলা ও পুরুরর্ে বসাে 
স্থান আলাদা কো িরেক্ষেল। লচারখে প্রান্ত পেনন্ত নাক্ষমরে লদো চাদরে জিারনা 
লমরেো পোমেন সভাে খুবই গুরুেপূণন ভূক্ষমকা পালন করে। লর্ানা লজারসফাইন 
ক্ষেল এ ক্ষমক্ষটং-এে মধযমক্ষণ। লস ক্ষেল সবাে কারে আকারেে চাাঁরদে মি। 

লর্ানা লজারসফাইরনে আিমন শুধু মরকারি নে, সািা লফরলরে লিাটা 
মধয এক্ষেোে। মধয এক্ষেো ক্ষবপ্লরবে োত্রী-কমনী, লেমন সুক্ষফো সরভৎলানা, 
লখারদজারেভা,কুলসুম ক্ষত্ররফানভা, েইো নরভাকাো, িারিেভা িাক্ষিোনা এবং 
মধয এক্ষেো মুসক্ষলম প্রজািরিে লপ্রক্ষসরর্ডট কুিাইবাে স্ত্রী ক্ষেক্ষেন েবনম ও 
েুবারেেরভে স্ত্রী লোকাইরেভা সকরলই দাক্ষব িুরলরে, িে লর্ানা লজারসফাইনরক 
মধয এক্ষেো লেরি িরব, নেরিা িাো সকরলই মরকা আসরব। এো সকরলই ক্ষেল 
ফাক্ষিমা ফােিানাে সিরোদ্ধা ও বন্ধু। 



জারেে গুপ্তধন  167 

 

লর্ানা লজারসফাইনও খুক্ষে িরেরে এই প্রিারব। বরলরে, ফাক্ষিমা 
ফােিানাে বন্ধু িােও বন্ধু। িারদে সারে লদখা কেরি পােরল লস খুক্ষে িরব। 

পোমেন সভা লেরক লবক্ষেরে ওলিা ও লর্ানা লজারসফাইন এরিাক্ষছেল 
িাক্ষিে ক্ষদরক। ওলিা ও লর্ানা লজারসফাইন পাোপাক্ষে। 

ওলিাে বাম পারে একটু দূরে িাাঁটরে আক্ষসফ আক্ষজম। 
‘েুবারেেভ ভাই লে কো বরলক্ষেরলন, একটা িাক্ষি লিামারদে সারে 

লিরল ভাল িরিা না?’ ওলিারক লিয করে বলল আক্ষসফ আক্ষজম। 
‘আজ একটা িাক্ষি সারে ক্ষদছে, কালও ক্ষক ক্ষদরি পােরব?’ বলল ওলিা। 
‘প্ররোজরন িাও কেরি িরব।’ 
‘ভাল ক্ষচন্তা, িরব বািব নে।’ 
‘প্ররোজন অরনক সমে অবািরবেও পে ধরে।’ 
‘আমারদে লিরত্র এমনটা না কেরলও চলরব।’ 
‘ক্ষচন্তা লিামারক ক্ষনরে নে, ভাবীরক ক্ষনরে।’ 
‘আমারক ক্ষনরে বুক্ষঝ লকান ক্ষচন্তা লনই?’ ওলিাে লিাাঁরট দুষ্টুক্ষমে িাক্ষস। 
আক্ষসফ আক্ষজরমে লচারখ-মুরখ লিা এবং লসই সারে ক্ষবব্রি ভাব ফুরট 

উিল। বলল, ‘না, মারন আক্ষম বলক্ষে বিনমান সংকরটে কো।’ 
লর্ানা লজারসফাইরনে লিাাঁরটও এক টুকরো িাক্ষস ফুরট উরিরে। 
‘ক্ষিক আরে। আক্ষম বুরঝক্ষে।’ ওলিাে লিাাঁরট লসই িাক্ষস িখনও। 
একটু লেরমই আবাে বলল ওলিা, ‘আমো আক্ষস। সুন্দে আরোজরনে 

জরন্য ধন্যবাদ।’ বরল িাক্ষিরি উিরি লিল ওলিা। 
ক্ষমক্ষটংটা আক্ষসফ আক্ষজরমে বাক্ষিরিই অনুক্ষষ্ঠি িে। েুবারেেভও িাে 

অক্ষিক্ষে িরে আরেন। 
কক্ষমউক্ষনি আমরলে লেরর্ে ক্ষদরক িযাক্ষলন এরভক্ষনউ-এে এ বাক্ষিটা 

ক্ষেল মুসক্ষলম মধয এক্ষেোে মুক্ষক্ত আরন্দালন ‘সাইমুম’-এে একটা ক্ষনোপদ 
আেে। 

আক্ষসফ আক্ষজম-এে ক্ষপিা ‘লফদে লবক্ষলকভ’ ক্ষেরলন কক্ষমউক্ষনি 
লসাক্ষভরেি সেকারেে একজন োষ্ট্রদিূ। আে আক্ষসফ আক্ষজম-এে মা ক্ষেল একজন 
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কাজাখ লমরে। কাজাখ স্ত্রীে প্রভারবই লফদে লবক্ষলকভ ইসলাম ধমন েিণ করেন 
এবং ক্ষিক্ষন এটা লিাপন লেরখ চরলন। ক্ষিক্ষন একসমে ‘সাইমুম’-এে মরকা 
অঞ্চরলে প্রধান উপরদষ্টাে পক্ষেণি িন। 

আক্ষসফ আক্ষজম ক্ষপিা-মািাে লস ঐক্ষিহ্ শুধু বজাে োখা নে, এখন 
মরকাে মুসক্ষলম কাউক্ষেরলে প্রধারনে দাক্ষেে লপরেরে। 

িাক্ষিরি উরি বরসরে লর্ানা লজারসফাইন এবং ওলিা। 
ওলিা িাক্ষি ড্রাইভ কেরে এবং পারেে ক্ষসরট লর্ানা লজারসফাইন। 
েুরট চলল িাক্ষি। 
লর্ানা লজারসফাইন িাি বাক্ষিরে ওলিাে পাাঁজরে একটা ক্ষচমক্ষট কাটল 

এবং বলল, ‘লিামাে ‘িারক’ খুাঁরজ লপরেক্ষে ওলিা।’ 
‘কারক?’ 
‘োরক খুাঁরজ লবে কেরি আমারক বরলক্ষেরল?’ 
কো বলল না ওলিা। িাে মুখ লাল িরে উরিরে। একট ু পে বলল, 

‘ভাবী, িারক ক্ষক পাওো লিরে?’ 
‘নামও ক্ষক বলব?’ 
‘ক্ষকন্তু ক্ষক প্রমাণ িুক্ষম লপরেে ভাবী?’ 
‘প্রমাণ িুক্ষম ক্ষনরজ। বল লদক্ষখ, আক্ষসফ আক্ষজম লিামাে লকউ না।’ 
কো বলল না ওলিা। 
‘লকউ নে বল।’ লিরস বলল লর্ানা লজারসফাইন। 
ওলিাে লচাখ-মুরখ িখন ঝরে পিরে অনুোরিে একটা ক্ষবছেুেণ। 
ওলিা র্ান িাি ক্ষিোক্ষেং-এ লেরখ বাম িাি বাক্ষিরে লচরপ ধেল লর্ানা 

লজারসফাইরনে িাি। বলল, ‘কো বলরি বরলা না ভাবী।’ 
‘ক্ষিক আরে বলব না। খালাম্মা লিা ক্ষনিে জারনন?’ 
‘আম্মাে সারেই লিা ওে লোিারোি লবক্ষে।’ 
‘লিামাে সারে বুক্ষঝ লনই?’ 
‘জান ভাবী, ও খুব আইক্ষর্োক্ষলি।’ 
‘এটা ক্ষক লসৌভািয নে?’ 
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‘অবশ্যই।’ 
‘আক্ষম কনোচুরলট কেক্ষে ওলিা।’ 
ওলিা ক্ষকেু বলরি োক্ষছেল। 
লর্ানা লজারসফাইন বাাঁধা ক্ষদরে বলল, ‘ওলিা, ওক্ষদরক লোন, ক্ষকরসে 

েব্দ?’ 
উৎকণন িরলা ওলিা। 
লর্ানা লজারসফাইনই কো বলল, ‘কামারনে েব্দ ওলিা।’ 
‘ঐ লিা, িাে সারে লমক্ষেনিারনে েব্দও লোনা োরছে।’ 
লর্ানা লজারসফাইন ক্ষকেুিণ উৎকণন লেরক বলল, ‘েীক্ষিমি েুদ্ধ 

ওলিা।’ 
‘মরন িরছে, নদীে ওপারেই োিাে পারে।’ 
ওলিাে িাক্ষি চলক্ষেল িখন কমরসামল িাইওরে ধরে। পাে িক্ষছেল 

টলিে পাকন। সামরনই কমরসামল িাইওরেে উপে মরকাভা ব্রীজ। 
িাক্ষিে িক্ষি লিা করে ক্ষদরেক্ষেল ওলিা। 
‘ব্রীরজে ওপারেই িণ্ডরিালটা ওলিা। আমাে মরন িে, ব্রীরজে লিািাে 

িাক্ষি ঘুক্ষেরে ক্ষনরে ন্যােনাল লিক্ষর্োরমে োিা ক্ষদরে আমো লেরি পাক্ষে।’ 
‘ক্ষিক বরলে ভাবী।’ 
ওলিা ব্রীরজে লিািাে ক্ষিরে িাক্ষি ঘুক্ষেরে ক্ষনল। 
ওলিাে িাক্ষি কমরসামল িাইওরে পাে িরে লিক্ষর্োম লোরর্ পিরি 

োক্ষছেল। 
িিাৎ ব্রীরজে লিািাে কমরসামল িাইওরে এবং লিক্ষর্োম লোরর্ে 

সংরোিস্থরল একটা টযাক্ষেরি লিস লদো অবস্থাে লোসা ও পাভলভরক লদখরি 
লপল লর্ানা লজারসফাইন। 

‘িাক্ষি বাম পারে দাাঁি কোও ওলিা।’ দ্রুি করণ্ঠ বলল লর্ানা 
লজারসফাইন। প্রবল উরত্তজনা লর্ানা লজারসফাইরনে লচারখ-মুরখ। পাভলরভে 
কারে আিমদ মুসাে প্রকৃি খবে পাওো োরব, ক্ষক িরি পারে লসই খবে, এসব 
ক্ষচন্তা লর্ানা লজারসফাইনরক নিুনভারব উক্ষিি করে িুলল। 
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ওলিা লর্ানা লজারসফাইরনে ক্ষদরক একবাে িাক্ষকরে িাক্ষি োিাে পারে 
ক্ষনরি ক্ষনরি বলল, ‘ক্ষক বযাপাে ভাবী?’ 

‘লে দুই িাক্ষিরি আক্ষম ও আিমদ মুসা পুেকভ লেরক এরসক্ষেলাম, লস 
দুই িাক্ষিে ড্রাইভােরক ঐখারন দাাঁিারনা লদখক্ষে। ড্রাইভাে পাভলরভে কারে 
আিমদ মুসাে প্রকৃি খবে পাওো োরব।’ 

‘ক্ষকন্তু ভাবী, ওরদে সারে লিামাে সািাৎ ক্ষনোপদ িরব ক্ষকনা?’ 
‘না ওলিা, লোসা ক্ষবশ্বি।’ 
‘আে ড্রাইভাে পাভলভ?’ 
‘আমাে ধােণা, দু’জন ক্ষভন্ন নে।’ 
ওলিা িাে িাক্ষি লোসা ও পাভলরভে িাক্ষিে কাোকাক্ষে এরন দাাঁি 

কোল। 
‘িুক্ষম বস ওলিা, আক্ষম কো বরল আক্ষস।’ 
‘না ভাবী, লিামাে নামাে দেকাে লনই। িুক্ষম ‘লোসা’ লমরেটারক র্াক।’ 
‘পাভলভরকও লিা দেকাে।’ 
‘লোসাই পাভলভরক র্াকরব।’ 
‘ক্ষিক বরলে ওলিা, আক্ষম সক্ষিযই খুব অক্ষস্থে িরে পরিক্ষে। আমারদে 

সিকন িওোে দেকাে আরে।’ 
কো লের্ করেই লর্ানা লজারসফাইন িাক্ষিে দেজা খুরল দু’িারি দেজা 

ধরে লখালা দেজাে লিস ক্ষদরে দাাঁিাল। িােপে নাম ধরে র্াকল ‘লোসা’লক। 
লোসাো দাাঁক্ষিরে ক্ষেল মাত্র িজ পাাঁরচক দূরে। 
র্াক শুরন চমরক ক্ষফরে িাকাল লোসা লর্ানা লজারসফাইরনে ক্ষদরক। 
লর্ানা লজারসফাইনরক ক্ষচনরি পারেক্ষন লোসা। 
লর্ানা িাে মুরখে ক্ষকন মাক খুরল লফলল এবং র্াকল লোসারক আবাে। 
এবাে লোসা দ্রুি পাভলভরক ক্ষকেু বরলই েুরট এল লর্ানা 

লজারসফাইরনে কারে। 
এরসই লর্ানা লজারসফাইরনে একটা িাি ক্ষনরে চুমু লখরে বলল, 

‘মযার্াম, খবে আরে।’ 
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লোসাে কণ্ঠ দ্রুি। িাে লচারখ-মুরখ উরিি। 
এটা লিয করে লর্ানা দ্রুি বলল, ‘ক্ষক খবে? লিামাে ক্ষক িরেরে?’ 
‘স্যাে লেট ক্ষবোরেে ঘাাঁক্ষটরি ঢুরকরেন।’ 
‘লকান স্যাে? আিমদ মুসা?’ লর্ানা লজারসফাইরনে করণ্ঠও উরিি ঝরে 

পিল। 
‘ক্ষজ্ব মযার্াম।’ 
‘লেট ক্ষবোরেে ঘাাঁক্ষট লকাোে?’ 
‘নদীে ওপারে। লিালা-গুক্ষলে েব্দ ওখান লেরকই আসরে।’ 
‘কামান ও লমক্ষেনিারনে েব্দ লেখান লেরক আসরে?’ উরিি-আিংরক 

রুদ্ধপ্রাে লর্ানা লজারসফাইরনে িলা। 
‘ক্ষজ্ব মযার্াম।’ 
লর্ানা লজারসফাইন কো বলরি পােরলা না। কাাঁপরে িাে লভিেটা। 

একা ঢুরকরে আিমদ মুসা! এি কামান, লমক্ষেনিারনে েব্দ লকন? ক্ষক িরছে 
লসখারন? এরকবারে লভরঙ পিাে উপক্রম িরলা লর্ানাে। 

িাক্ষি লেরক লবক্ষেরে এরসরে ওলিা। লসও এরস দাাঁক্ষিরেরে লর্ানাে 
পারে। লস বলল লোসারক লিয করে, ‘আিমদ মুসা লেট ক্ষবোরেে িারি পুেকভ 
লেরক আসাে পরে বন্দী িনক্ষন?’ 

‘িরেক্ষেরলন। ক্ষকন্তু লকান এক মক্ষিলাে সািারেয পরেই ক্ষিক্ষন মকু্ত িরে 
োন।’ 

‘লক লস মক্ষিলা?’ কক্ষম্পি িলাে লর্ানাে প্রশ্ন। 
‘মক্ষিলাে পক্ষেচে পাওো োেক্ষন। স্যােও িারক লদরখনক্ষন। টলিে 

পারকন লেট ক্ষবোরেে সারে সংঘরর্নে সমে স্যােরক আেও একক্ষদন লসই মক্ষিলা 
বাাঁক্ষচরেরেন। এক্ষদনও আিারল লেরক।’ 

লোসা োমরিই ওলিা বলল, ‘আিমদ মুসা কখন ঢুরকরেন লেট 
ক্ষবোরেে ঘাাঁক্ষটরি? লিালা-গুক্ষল কখন লেরক শুরু িরেরে?’ 

‘আেও ক্ষকেু ঘটনা ঘরটরে মযার্াম। আিমদ মুসা লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন 
অেনাৎ লেট ক্ষবোরেে ঘাাঁক্ষটরি ঢুরকরেন লভাে লবলা। পুক্ষলেপ্রধারনে লনিৃরে 
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পুক্ষলে বাক্ষিনী এরস লিক্ষেরটজ ফাউরডর্েন লঘোও করেরে আধঘণ্টা আরি। 
কামান লদরিরে পুক্ষলে। লমক্ষেনিারনে েব্দ দুই পরিে।’ 

লর্ানা লজারসফাইন ও ওলিা দু’জরনে কােও মুখ লেরকই লকান কো 
সেরে না। উরিি-উৎকণ্ঠাে পািাি এরস িারদে ক্ষঘরে ধরেরে। আিমদ মুসা লভাে 
লবলা ঢুরকরেন, এখন লবলা দেটা। ক্ষক িরছে লসখারন? ক্ষক অবস্থাে আরে আিমদ 
মুসা? কামান-রমক্ষেনিারনে েুরদ্ধ লসরিা একা এক মানুর্! 

নীেবিা ভাঙল ওলিা। বলল, ‘আপনাো ওক্ষদরক লিরেন?’ 
‘না, স্যাে আমারদেরক এখারনই অরপিা কেরি বরলরেন।’ 
‘ক্ষিক্ষন বরলরেন?’ 
বরল লর্ানা লজারসফাইন জক্ষিরে ধেল লোসারক। লকাঁরদ লফলল লস। 

আবাে বলল, ‘ওে সারে কখন লদখা িরলা, ক্ষকভারব লদখা িরলা লিামারদে?’ 
‘আমো একসারেই আক্ষে। আমোই লভােরবলা ওরক ব্রীরজে দক্ষিণ 

লিািাে নাক্ষমরে ক্ষদরেক্ষে।’ 
‘লিামো? বল লিা আবাে, ক্ষক বরলরেন উক্ষন?’ লচাখ মুরে বলল লর্ানা 

লজারসফাইন। 
‘আমো ওরক নাক্ষমরে ক্ষদরে আমারদে প্রক্ষি িাে ক্ষনরদনে জানরি 

লচরেক্ষেলাম। ক্ষিক্ষন আমারদেরক ব্রীরজে উত্তে লিািাে অরপিা কেরি বরলরেন।’ 
লর্ানা লজারসফাইন ওলিাে ক্ষদরক িাকাল। বলল, ‘আমো অরপিা 

কেব ওলিা।’ 
‘অবশ্যই।’ বলল ওলিা দৃঢ়করণ্ঠ। 
‘লোসা, িুক্ষম িাক্ষিে লভিরে এস।’ 
বরল িাক্ষিে সামরনে দেজা বন্ধ করে লপেরনে দেজা খুরল লভিরে ঢুকল 

লর্ানা। 
লোসা ক্ষিধা কেক্ষেল লভিরে ঢুকরি ও লর্ানাে পারে বসরি। 
লর্ানা িারক িাি ধরে টানল। 
লোসা পাভলরভে ক্ষদরক লচরে বলল, ‘িুক্ষম িাক্ষিরি ক্ষিরে বস।’ 
বরল লভিরে ঢুরক ক্ষসরটে পারে িাক্ষিে ললারেে উপে বরস পিল লোসা। 
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লর্ানা বাাঁধা ক্ষদরল িাি লজাি কেল লোসা। বলল, ‘এভারব বসরলই 
স্বাছেন্দয লবাধ কেব মযার্াম। আপক্ষন বাাঁধা লদরবন না।’ 

ওলিা ক্ষিরে বসল িাে ড্রাইক্ষভং ক্ষসরট। 
‘লিামো লিা এ পেনন্ত ওে সারে ক্ষেরল?’ 
‘ক্ষজ্ব মযার্াম।’ 
‘বল ওে এই কে ক্ষদরনে সব কো।’ 
লোসা শুরু কেল। শুনক্ষেল লর্ানা লজারসফাইন ও ওলিা। 
শুনক্ষেল বরট লর্ানা লজারসফাইন। ক্ষকন্তু লচাখ ও মন িাে পরিক্ষেল ব্রীজ 

লপক্ষেরে আসা কমরসামল িাইওরেে উপে। কখন আসরবন ক্ষিক্ষন, িাে ক্ষপ্রেিম! 
একক্ষট করে মুিূিনরক িাে কারে মরন িরছে একটা করে েুরিে মি। 

েিণাদােক এক অরপিা এটা। ক্ষকন্তু মরন িরছে, এই অরপিাে লিাটা জীবন িাে 
লের্ িরলও লাক্ষন্ত আসরব না। 
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১ 
ন্িকোলাস বুখান্রি বুঝল সস সবেঁকে আকে। ব্রাশ ফায়াকরর গুলী তার 

লাকেন্ি।  
সোখ খুলল ন্িকোলাস বুখান্রি।  
সোখ খুকলই সদখল তার সামকি দােঁড়াকিা আইভাকির সসন্িে প্রহরীন্ট 

ব্রাশ ফায়াকরর শব্দ লকযে সপেকি তান্েকয়কে।  
ন্িকোলাস বুখান্রি একে ঈশ্বকরর সদয়া সুক াে মকি েরল। ঝােঁন্পকয় 

পড়ল সস প্রহরীন্টর উপর।  
ন্েন্তু ততযকে ন্িকোলাস বুখান্রি ন্মিঃ প্লান্তন্ির েকযর সামকি ন্িতীয় 

প্রহরীন্টর িজকর পকড় সেকে।  
ন্িতীয় প্রহরীন্টর তার হ্যাটড সমন্শিোি তুকল গুন্ল েরল ন্িকোলাস 

বুখান্রিকে লযে েকর।  
এেন্ট গুন্ল ন্েকয় ন্িকোলাস বুখান্রকির পােঁজরকে ন্বি েরল।  
ন্েন্তু তার সদহ ন্েকয় পড়ল প্রথম প্রহরীন্টর উপর।  
গুন্ল ন্বদ্ধ হকয়ও ন্িকোলাস বুখান্রি প্রহরীন্টকে জন্ড়কয় ধরল।  
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ন্েন্তু তার আকেই প্রথম প্রহরীন্টর হ্যাটড সমন্শিোি ন্েটকে পকড়ন্েল 
তার হাত সথকে।  

ওন্দকে আহমদ মুসা োকলা োপকড় আবৃত আেন্তুকের ব্রাশ ফায়ার 
সথকম  াবার সাকথ সাকথই উকে দােঁন্ড়কয়কে।  

সপেি ন্ফকর উকে দােঁন্ড়কয়ন্েল আহমদ মুসা। োকলা োপড়াবৃত 
আেন্তুকের ন্দকে এগুকত  াকব, এমি সময় সপেি সথকে হ্যাটড সমন্শিোি েকজে 
উোর শব্দ সপল। েমকে উকে সপেকি ন্ফরল সস।  

সদখল, েন্রকডাকরর একেবাকর পুব মাথায় মান্টকত পকড় দুজি একে 
অপরকে োবু েরার সেষ্টা েরকে।  

এেজি সসন্িকের সপাশাে। আকরেজকির ন্দকে োইকতই েমকে উেল 
আহমদ মুসা। ন্িকোলাস বুখান্রকির সাকথ তার সসন্িকের লড়াই হকে সেি?  

আহমদ মুসার িজকর পড়ল, ন্িকোলাস বুোন্রি তার বাম হাত ন্দকয় 
ন্িকজর পােঁজর োকপ ধকর আকে এবং ডাি হাত ন্দকয় েলা সেকপ ধকরকে 
সসন্িেন্টর। আর সসন্িেন্টও দু'হাকত েলা সেকপ ধকরকে ন্িকোলাস বুখান্রকির।  

রকে সভকস  াকে ন্িকোলাস বুখান্রকির বাম পােঁজর। আহমদ মুসা 
বুঝল, ব্রাশ ফায়ারন্ট ন্িকোলাসকে লযে েকরই হকয়কে।  

আহমদ মুসা েুকট সেল সসন্দকে। আহমদ মুসাকে সদখকত সপকয়কে 
ন্িকোলাস বুখান্রি। বলল সস আহমদ মুসার ন্দকে তান্েকয়, 'পারলাম িা আন্ম, 
পাকশর ঘকর েোথান্রি ও প্লান্তন্ি বন্দী। উদ্ধার ের তাকদর।'  

বকল ন্িকোলাস বুখান্রি সসন্িেন্টর েলা সেকড় ন্দকয় দু'হাকত ন্িকজর 
পােঁজর সেকপ ধরল। আহমদ মুসা সসন্িেন্টর হাত সথকে ন্েটকে পড়া েন্রকডাকরর 
এন্দকে েকল আসা হ্যাটড সমন্শিোি তুকল ন্িকয়কে।  

সসন্িেন্ট ন্িকোলাস বুখান্রিকে সেকড় ন্দকয় উকে দােঁড়াল। পকেকট হাত 
ন্দকয় সস সবর েরল ন্রভলবার।  

ন্েে এই সময় ন্মিঃ প্লান্তন্ির েকযর সামকি দােঁড়াকিা সসই ন্িতীয় 
সসন্িেন্ট েুকট এল আহত বুখান্রকির পাকশ দােঁড়াকিা প্রথম সসন্িকের োকে।  
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আহমদ মুসা প্রথম সসন্িেকে ন্রভলবার সবর েরকত সদকখই হাকতর 
হ্যাটড সমন্শিোকির ন্িোকর আঙুল োকপ সতন্র হকয়ন্েল। ন্িতীয় সসন্িেন্ট েুকট 
আসকত সদকখই ন্িোকর আঙুল োপল সস।  

হ্যাটড সমন্শিোকির বোকরল সস ঘুন্রকয় ন্িল প্রথম ও ন্িতীয় সসন্িকের 
উপর ন্দকয়।  

আহমদ মুসা তার হ্যাটড সমন্শিোি বান্েকয় প্রকবশ েরল েোথান্রিকদর 
েকযর সামকি ন্দকয়  াওয়া েন্রকডাকর।  

প্রকবশ েরার সময় সস েন্রকডাকরর পুব পাশ ন্দকয় দােঁড়াকিা পােঁেন্ট 
েকযর দন্যে ন্দে সথকে ন্িতীয়ন্টর দরজা বন্ধ হকত সদখল।  

'আহমদ মুসা, সেট ন্বয়াকরর প্রধাি শয়তাি আইভাি ঐখাকি 
লুন্েকয়কে। ঐখাকি ন্প্রকেস েোথান্রি এবং ন্মিঃ প্লান্তন্ি রকয়কেি। তুন্ম সদখ, 
শয়তাি ওকদর স ি যন্ত িা েকর।' ক্লান্ত েকে বলল ন্িকোলাস বুখান্রি।  

আহমদ মুসা এন্েকয় সেল ন্িকোলাস বুখান্রকির োকে। ঝুেঁকে পড়ল তার 
পােঁজকরর আহত স্থািটা পরীযার জকে।  

ন্িকোলাস বুখান্রি তার এেটা হাত ন্দকয় সেকল আহমদ মুসাকে সন্রকয় 
ন্দকত সেষ্টা েকর বলল, 'সময় সবন্শ পাকব িা। তাড়াতান্ড় ওকদরকে শয়তাকির 
হাত সথকে উদ্ধার ের। আমাকদর রান্শয়াকে তুন্ম সাহা ে ের।'  

'ন্েন্তু আপন্ি গুরুতর আহত।'  
'আমার েথা বাদ দাও। আন্ম এেজি সসন্িে। লাকখা সসন্িে আকে 

রান্শয়ায়। তুন্ম  াও।'  
আহমদ মুসা এগুকলা দরজার ন্দকে।  
সপেি সথকে ন্িকোলাস বুখান্রি বলল, 'দরজায় ন্ডন্জটাল লে। তুন্ম 

এই মোেকিন্টে সরন্ডকয়শিটা ন্িকয়  াও।'  
আহমদ মুসা ন্ফকর এল।  
ন্িকোলাস বুখান্রি রোে হাকত তার েলমােৃন্তর মোেকিন্টে 

সরন্ডকয়শি োিটা আহমদ মুসার হাকত তুকল ন্দকত ন্দকত বলল, 'অি েরাই আকে, 
তুন্ম শুধু লকের উপর এটাকে সসট ের।'  
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আহমদ মুসা েুটল দরজার ন্দকে।  
দরজার ন্ডন্জটাল েম্পুটারাইজড লকের উপর সসট েরল মোেকিন্টে 

সরন্ডকয়শি োিটা।  
মাত্র েকয়ে সসকেটড, খুকল সেল দরজার লে।  
আহমুদ মুসা হ্যাটড সমন্শিোিটা োেঁকধ ঝুন্লকয় সরকখ ন্রভলবার ডাি 

হাকত ন্িকয় তজেন্িটা ন্িোকর সরকখ বাম হাকত এে ঝটোয় খুকল সফলল দরজা।  
আইভাি তখি প্লান্তন্ি এবং ন্প্রকেস েোথান্রকির ওপাকশ বকস 

অয়োরকলস সংক াকের সেষ্টা েরন্েল। তার ন্রভলবারটা পকড়ন্েল তার সামকি।  
দরজা খুকল  াওয়ার শকব্দ আইভাি েমকে উকে অয়োরকলস সফকল ন্দকয় 

ন্প্রকেস েোথান্রিকে সামকি ধকর উকে দােঁড়াল।  
তার ন্রভলবারটা তুকল ন্িকত সময় পায়ন্ি আইভাি।  
আহমদ মুসা গুলী েরল তার ন্রভলবাকরর উপর। তা ন্েটকে পড়ল ঘকরর 

সশষ প্রাকন্ত, খাকটর পাশ ন্দকয় ন্িকে।  
'আহমদ মুসা সতামার ন্রভলবার সফকল দাও। আমার হাকত েথা বলার 

মত সময় সবন্শ সিই।' এেটা ভয়ংের ধরকির েেেকে েুন্র েোথান্রকির েলায় 
সেকপ ধকর েথাগুকলা বলল আইভাি।  

আইভাকির েুন্রর তীক্ষ্ণ ফলা েোথান্রকির েলার োমড়া সেকল ন্িকয় 
অকিেখান্ি ন্ডপ হকয়কে।  

ন্প্রকেস েোথান্রকির মুখ সথকে তার অজাকন্তই স ি এেটা 'আহ!'শব্দ 
সবন্রকয় এল।  

আহমদ মুসা আইভাকির সোখ সদখকত িা সপকলও বুঝল আইভাি ন্দ 
সটন্রবকলর ভন্িকত অন্ভিকয়র সোি ন্েহ্ন সিই অতএব এর অসাধে ন্েেু সিই। 
মরার আকে সমকরই মরকব।  

আহমদ মুসা েুকড় ন্দল তার ন্রভলবার বাইকর। োেঁকধ ঝুলাকিা হ্যাটড 
সমন্শিোিকেও তাই েরল।  

আহমদ মুসা হাত তুকল বাইকর সবন্রকয়  াও। প্লান্তন্ি  াও।  
আহমদ মুসা ও প্লান্তন্ি বাইকর সবরুল।  
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আইভািও ন্প্রকেস েোথান্রিকে সামকি ধকর সরকখ প্রায় সাকথ সাকথই 
বাইকর সবরুল।  

আইভাি আহমদ মুসা ও প্লান্তন্িকে দন্যে ন্দকে সকর স কত বকল 
ন্প্রকেস েোথান্রিকে সামকি ন্িকয় ন্পেু হকট পন্িম মুখী েন্রকডাকর ন্েকয় প্রকবশ 
েরল।  

পােঁজর সেকপ ধকর মান্টকত পকড় থাো ন্িেলাস বুখান্রি বলল, 'পারকল 
িা তুন্ম আহমদ মুসা, আইভাি শয়তািটাকে খতম েরকত। তার মৃত মুখটা সদকখ 
 াবার খুব ইো ন্েল আমার।'  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'তা অবশ্যই সদখকব তুন্ম বুখান্রি।'  
আহমদ মুসার েথা সশষ হবার সাকথ সাকথই ওন্দে সথকে এেটা 

ন্রভলবার েজেি েকর উেল।  
গুলীটা মাথা গুন্ড়কয় ন্দকয়কে আইভাকির।  
গুলী েকরই আড়াল সথকে সবন্রকয় এল োকলা োপকড় আবৃত সসই 

োয়ামূন্তে। মাথা সথকে োকলা োপড়টা সন্রকয় সস বাউ েরল ন্প্রকেস 
েোথান্রিকে।  

ন্েে এ সমকয়ই আহমদ মুসা একস দােঁন্ড়কয়কে পন্িমমুখী েন্রকডারন্টর 
মুকখ।  

উন্মুে মাথা সসই মূন্তের ন্দকে সোখ পড়কতই আহমদ মুসা অবাে ন্বস্মকয় 
বলল, 'সেলা এলভা তুন্ম?'  

সবদিাময় এে হান্স মাখা মুকখ সেলা এলভা বলল, 'হ্যােঁ, আন্ম।'  
মুহূতে েকয়ে ন্বস্ময়ভরা সোকখ সেলা এলভার ন্দকে তান্েকয় আহমদ 

মুসা বলল, 'তুন্ম সতামার েথা সরকখকো ন্মকসস সেলা এলভা। ন্েন্তু আন্ম সতামার 
জকে ন্েেু েরকত পান্রন্ি।'  

'সময় এখকিা সশষ হকয়  ায়ন্ি। ভান্ব সোথায়? তােঁর সখােঁজ সপকয়কেি?'  
'িা পাইন্ি' বকলই আহমদ মুসা ন্প্রকেস েোথান্রকির ন্দকে সেকয় সেলা 

এলভার পন্রেয় তাকে ন্দকয় বলল, 'সম্মান্িতা ন্প্রকেস এেটু দােঁড়াি।'  
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েথা সশষ েকর আহমদ মুসা ন্ফরল ন্িকোলাস বুখান্রকির ন্দকে। দ্রুত 
েকে বলল, 'ন্মিঃ বুখান্রি দ্রুত আমাকদর েকল স কত হকব। আপিাকে হাসপাতাকল 
সিয়া দরোর। তার আকে দয়া েকর বলুি, 'আপিার এ দশা সেি? আর আমার 
স্ত্রী সডািা সজাকসফাইিকে এরা সোথায় সরকখকে? এখাকি সতা সিই।'  

সোখ বুকজ পকড়ন্েল ন্িকোলাস বুখান্রি। ধীকর ধীকর সোখ খুলল সস। 
বলল, 'হাসপাতাকলর সিবার দরোর হকব িা। শয়তািটার মুকখাশ খুকল আমাকে 
সদখাও। তাহকল আন্ম শান্ন্তকত মরকত পারব। আর আপিার স্ত্রী একদর হাকত ধরা 
পকড়ন্ি।'  

থামল বুখান্রি। এেটু দম ন্িল। ক্লান্ন্তকত ধুেন্েল সস। েথা শুরু েরল 
এেটু পকরই, 'হ্যা, আর এেজি বন্দী ওন্দকে আকে। খােঁন্ট এেজি সদশপ্রন্মে 
সস। শত ন্ি োতি েকরও তার োে সথকে এেটা েথাও আদায় েরকত পাকরন্ি। 
তাকে আপিাকদর সাহা ে েরা দরোর।'  

েথাটা শুকিই েমকে উেল সেলা এলভা। স  ঘকরর ন্দকে বুখান্রি 
ইংন্েত েকরকে, সসন্দকে েলল সেলা এলভা।  

সপেকি সপেকি সেল আহমদ মুসাও।  
মোেকিন্টে সরন্ডকয়শি োি ন্দকয় দরজা খুলল আহমদ মুসাই।  
দরজা খুকল আহমদ মুসা সদখল তৃতীয় সেেীর এেটা েকয়দখািা। 

মান্টকত রাখা এেখটড তোর উপর শুকয় আকে এেজি বন্দী।  
দরজা ফােঁে েকর এে পাকশ সকর দােঁড়াল আহমদ মুসা। সেলা এলভা 

ঘকর ঢুকে বন্দীর ন্দকে এেবার তান্েকয়ই ন্েৎোর েকর তার বুকে ঝােঁন্পকয় 
পড়ল।  

আহমদ মুসা সবন্রকয় এল ঘর সথকে। আহমদ মুসার মুকখ আিকন্দর 
হান্স।  

সডািা সজাকসফাইি তাহকল বন্দী হয়ন্ি। তার বুে সথকে এেটা পবেকতর 
ভার স ি সিকম সেল। অেন্দকে সেলা এলভার স্বামী' সলিাটে লা'রকেও পাওয়া 
সেকে। সবকেকয় বড় েথা, সেট ন্বয়ার প্রধাি আইভাি ন্িহত হকয়কে এবং ন্প্রকেস 
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েোথান্রি ও ন্মিঃ প্লান্তন্িকে পাওয়া সেকে। তাকদরকে এখি ন্িরাপকদ সবর েকর 
ন্িকয় স কত পারকলই হকলা।  

আহমদ মুসার মকি পড়ল ন্িকোলাস বুখান্রকির েথা। আহমদ মুসা দ্রুত 
ন্েকয় আইভাকির মুকখাশ টাি ন্দকয় খুকল সফলল।  

ন্িকোলাস বুখান্রি েষ্ট েকর তান্েকয়ন্েল এন্দকেই। আইভাকির মুকখর 
উপর সোখ পড়কতই ন্েৎোর েকর বকল উেল, 'সলন্িকির িান্ত শয়তাি বুলোন্িি 
তুন্ম আইভাি!' সব শন্ে এেন্ত্রত েকরই স ি ন্েৎোর েকর উকেন্েল ন্িকোলাস 
বুখান্রি।  

সলন্িকির িান্ত বুলোন্িি মাকি রুশ পালোকমকটটর ন্বকরাধী দলীয় সিতা? 
েথাটা ন্জকেস েরার জকে আহমদ মুসা েুকট সেল ন্িকোলাকসর োকে। ন্েন্তু 
ন্েকয় সদখল ন্িকোলাস বুখান্রি আর সিই। ন্েৎোরটাই তার জীবকির সশষ 
প্রোশ ন্েল।  

স্বামীকে হাত ধকর সবর েকর ন্িকয় এল সেলা এলভা। তার সোকখ অশ্রু।  
আহমদ মুসা, ন্প্রকেস েোথান্রি এবং ন্মিঃ প্লান্তন্ির পন্রেয় স্বামীকে 

ন্দকয় সেলা এলভা বলকলি, 'ন্মিঃ আহমদ মুসার জকেই আজ তুন্ম, ন্প্রকেস 
েোথান্রি ও ন্মিঃ প্লান্তন্ি মুে হকত  াে।  

আহমদ মুসা সেলা এলভার স্বামী সলিাটে লার'-এর সাকথ হ্যাটডকশে 
েকর বলল, 'আর সেলা এলভার সাহা ে িা সপকল আপিাকদর মুে েরার সুক ােই 
সপতাম িা।'  

সলিাটে লার ন্েেু বলকত  ান্েল।  
আহমদ মুসা তাকে বাধা ন্দকয় বলল। 'আপিাকদর োে সথকে অকিে 

েথা শুিকত হকব। েলুি, আমরা সবর হই। আপিারা সখয়াল েকরকেি ন্েিা 
জান্িিা, ন্বন্ডংটা েকয়েবার সেেঁকপকে। ন্েেু এেটা ঘটকে বা ঘটকত  াকে।  

সেকলর মুকখ এেটা ভকয়র ন্েহ্ন সদখা ন্দল। সেউ ন্েেু বলল িা।  
আহমদ মুসা সেলা এলভাকে বলল, 'তুন্ম সামকি একোও। আন্ম সপেকি 

েলন্ে।'  
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'ন্েন্তু েত েকয়েন্দকি আন্ম সপেকি সপেকি েলকত অভেস্থ হকয় পকড়ন্ে।' 
সেলা এলভা বলল।  

'সসটা আমার অজাকন্ত এবং সস অবস্থা এখি সিই।' সসই সুড়ি পকথ 
েলকত শুরু েরল সেলা এলভা। েলকত শুরু েরল সবাই। সেকলর সপেকি 
আহমদ মুসা।  

সহন্রকটজ ফাউকটডশকির সামকির ওয়াটার প্লোটট-এর এেটু পন্িকম 
মাইকরা'সত েকড় আহমদ মুসারা  খি সহন্রকটজ ফাউকটডশকির সামকি ন্দকয় 
েলন্েল, তখিও সহন্রকটজ ফাউকটডশকির সভতকর সোলা-গুলী েলন্েল। পুন্লশ 
োরন্দে সথকে ন্ঘকর সরকখকে ন্বন্ডংটাকে।  

আহমদ মুসা তাোল সেলা এলভার ন্দকে। বলল, 'পুন্লশ এখাকি সেি 
এল, ন্ে েকর এল জাি তুন্ম ন্েে?ু'  

'িা আন্ম জান্ি িা। আন্ম পুন্লশকে ন্েেু জািাইন্ি।'  
মকি পড়ল আহমদ মুসার পাভলভ ও সরাসার েথা। তারা ন্ে পুন্লশকে 

খবর ন্দকয়কে? আহমদ মুসার সোি সকন্দহ সিই স , তারা ন্মিঃ বন্রসকভর ন্িজস্ব 
সলাে। ন্মিঃ বন্রসভ অবশ্যই সরোরী সলাে।  

আহমদ মুসা েমকসামল সরাকডর ব্রীজন্ট পার হকয় বাকম সমাড় ন্িকয় োন্ড় 
পাভলকভর োন্ড়র পাকশ দােঁড় েরাল। পাভলভ আহমদ মুসাকে সদখকত সপকয় 
োন্ড় সথকে েুকট সবন্রকয় এল। প্রবল উৎসাকহ ন্েেু বলকত  ান্েল। ন্েন্তু তার 
আকেই আহমদ মুসা তাকে ন্জকেস েরল, 'পুন্লশকে তুন্ম ন্েভাকব খবর 
ন্দকয়ন্েকল পাভলভ?'  

পাভলভ অবাে ন্বস্মকয় আহমদ মুসার ন্দকে এেবার োইল। বুঝল, 
আহমদ মুসার োকে ন্েেুই সোপি সিই। তারা স মি আহমদ মুসাকে জাকি। 
সতমন্ি আহমদ মুসাও পাভলভকদর সজকিই সাকথ েকর সরকখকে। তারপর আহমদ 
মুসার প্রশ্ন সম্পকেে ভাবল এবং এেটু ন্িধা েকর বলল, 'অয়োরকলকসর মাধেকম।'  

'অয়য়োরকলস সতামার োকে আকে?'  
'আকে।'  
'আমাকে ন্দকত পার?'  
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'আপন্ি োইকল অবশ্যই সদব।'  
'দাও।'  
পাভলভ সকি সকি জামার সভতর হাত ন্দকয় সভতকরর এেটা পকেট 

সথকে যুদ্র অয়োরকলসন্ট সবর েকর আহমদ মুসার হাকত তুকল ন্দল। আহমদ মুসা 
তা হাকত ন্িকত ন্িকত বলল, 'সতামার োকুরীর ভয় েকরা িা।'  

এেটু সথকমই আবার বলল, 'সপ্রন্সকডকটটর অয়োরকলস সোড সতামার 
োকে আকে?'  

'আকে স্যার।'  
'দাও।'  
আহমদ মুসা ন্লকখ ন্িন্েল সোড িাম্বারন্ট। এমি সময় সরাসা েুকট একস 

বলল, 'স্যার মোডাম অকপযা েরকেি।'  
'সোি মোডাম?' েমকে উকে বলল আহমদ মুসা।  
'পাভলভ ন্েেু বকলন্ি?'  
'িা।'  
পাভলভ ন্েেু বলকত  ান্েল। তার আকেই সরাসা বলল, 'সডািা 

সজাকসফাইি মোডাম ঐ োন্ড়কত।'  
িামন্ট সশািার সকি সকি আহমদ মুসার সোটা স্নায় ুতন্ত্রীকত ন্শহরকের 

এেটা উোস সখকল সেল।  
'সতামরা দােঁড়াও সরাসা। 'বকল আহমদ মুসা োন্ড় ন্িকয় দােঁড় েরাল 

সডািাকদর োন্ড়র পাকশ।  
সডািা সবন্রকয় আসন্েল।  
আহমদ মুসা ন্িকষধ েরল ইশারায়।  
িামল আহমদ মুসা মাইকরা সথকে।  
সডািা িামকত ন্েকয় দরজা খুকল ন্েল, সস দরজা সখালাই ন্েল।  
আহমদ মুসা সভতকর উেঁন্ে ন্দকতই এে সাকথ সালাম ন্দল সডািা এবং 

ওলো। আহমদ মুসা তাোল ওলোর ন্দকে।  
সডািা বলল, 'ও ওলো।'  
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'সোি ওলো? ডিঃ িাতাকলাভার সমকয়?'  
'হ্যা।'  
'তুন্ম সেমি আকো? সতামার মা সেমি আকেি। 'ওলোকে লযে েকর 

বলল আহমদ মুসা  
'আলহামদুন্লল্লাহ। ভাল।'  
'পকর েথা হকব।' বকল আহমদ মুসা সডািা সজাকসফাইকির ন্দকে সেকয় 

বলল, 'আল্লার অকশষ শুেন্রয়া, তুন্ম ওকদর ওখাকি আে।'  
তারপর বলল, 'আমার মাইকরাকত ন্প্রকেস েোথান্রি ও সতামার আব্বা 

োড়াও সেলা এলভা ও তার স্বামী সলিাটে লার রকয়কে। ওলোর আপন্ি িা থােকল 
েোথান্রি োড়া অেকদর এ োন্ড়কত ন্দকত োই। আন্ম েোথান্রিকে ন্িকয় 
সপ্রন্সকডটট হাউকজ  াব।'  

'সেলা এলভার স্বামীকে পাওয়া সেকে? আলহামদুন্লল্লাহ। অবশ্যই ওেঁরা 
আসকবি।'  

বকল এেটু সথকম বলল সডািা সজাকসফাইি, ' সতামার সপ্রন্সকডটট হাউকজ 
 াওয়া ন্ে ন্িরাপদ হকব?'  

'জান্িিা। তবু স কত হকব।'  
'আমরা?'  
'সতামাকদর বাসায় সফরা উন্েৎ।'  
'ওলো ওকদর ন্িকয়  াকব, আন্ম মাইকরাকত উেব। 'বলল দৃঢ় েকে 

সডািা সজাকসফাইি। বলল আহমদ মুসা।  
ন্েে আকে ওলোর োন্ড় সপ্রন্সকডকটটর প্রাসাদ েত্বকরর বাইকর দােঁড়াকত 

পাকর।'  
ন্মিঃ প্লান্তন্ি, সেলা এলভা, তার স্বামী সলিাটে লার একস ওলোর োন্ড়কত 

উেল।  
ন্পতাকে স্বােত জািাকিা ও কুশল ন্বন্িমকয়র পর সডািা সেলা এলভাকে 

জন্ড়কয় ধকর বলল, 'আহমদ মুসাকে বার বার স  বােঁন্েকয়কেি, সসই আড়াকলর 
তরুেী তাহকল তুন্ম?'  
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আহমদ মুসা অকপযমাি পাভলভ ও সরাসাকে তাকদর অনুসরে েরকত 
বকল মাইকরাকত উকে স্টাটে ন্দল োন্ড়।  

োন্ড় েলকত শুরু েরকল আহমদ মুসা েোথান্রিকে লযে েকর বলল, 
'সম্মান্িতা ন্প্রকেস, েকয়েটা েথা বলকত োই।'  

'অবশ্যই।'  
'সপ্রন্সকডকটটর োকে আপিাকে সপৌকে ন্দকত োই। আপিার সোি েথা 

আকে?'  
'স  পন্রন্স্থন্ত তাকত এ সপ্রাোম ন্েে আকে।'  
'আপিার দু'ন্ট আমািত আমার োকে আকে, তা েখি আপন্ি ন্িকত 

োি?'  
'সপ্রন্সকডকটটর সাকথ েথা বলার পর।'  
'বোপারটা সদরী হকয়  াকব। পকর ন্জন্িস দু'ন্ট সিয়া আপিার জকে 

জন্টল হকয় দােঁড়াকত পাকর।'  
' ন্দ এমি পন্রন্স্থন্ত হয়, তাহকল ন্জন্িস দু'ন্ট আপিার োকে থাোই 

ন্িরাপদ সবন্শ।'  
'সম্মান্িতা ন্প্রকেস, ন্জন্িস দু'ন্ট আপিার োকে সপৌোকিা আমার 

দান্য়ত্ব, এ সকবর ন্িরাপিা ন্বধাি িয়।'  
'আপন্ি ন্জন্িস দু'ন্টর বাহে মাত্র িি। ন্প্রকেস তান্তয়ািার মৃতেুোলীি 

ন্ভন্ডও ন্ফল্ম আন্ম সদকখন্ে। তান্তয়ািার প্রন্ত  ন্দ আপিার দান্য়ত্ব থাকে, তাহকল 
তার আমািাকতর প্রন্তও আপিার দান্য়ত্ব থােকব।  

তান্তয়ািা সিই বকট, ন্েন্তু তার ন্প্রয়তম বেন্ে আমাকদর পর িি।'  
'সেট ন্বয়াকরর সাকথ এেবার ঝেড়া হকলা, রুশ সরোকরর সাকথ আবার 

ঝেড়ায় িামকত হয় তাহকল।'  
'ঐ রেম ঝেড়ায় িামকত আন্ম সদব িা।'  
'আপিাকে তারা জািাকব িা। রান্শয়ায় প্রকবকশর শুরু সথকেই রুশ 

সোকয়ন্দারা আমার প্রন্ত পদকযপ অনুসরে েরকে, আজ সথকে তা আরও বাড়কব 
এবং ন্জন্িস দু'ন্ট তারা স  সোি উপাকয় হাত েরকত সেষ্টা েরকব।'  
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'সস সুক াে সম্ভবত রুশ সরোর পাকব িা। আন্ম তাকদর সাকথ ঝেড়া 
েরকত োই িা। রাজতন্ত্র সম্পকেে তাকদর পন্রেল্পিার সাকথ আন্ম এেমত শুধু 
আমার ন্েেু শতে আকে, সস শতে তাকদর সমকি ন্িকত হকব।'  

'সস শতে  ন্দ সমকি সিবার মত িা হয়?'  
'িা মািকল িতুি সরোর বোবস্থা সংরান্ত তাকদর রাজনিন্তে 

পন্রেল্পিা বেথে হকব। এই ঝুেঁন্ে তারা ন্িিয় সিকব িা।  ন্দ সিয় তাহকল আমাকে 
তারা তাকদর সাকথ পাকব িা এবং রাজেীয় ন্রং ও ডাকয়রী তাকদর পাবার প্রশ্নই 
উকে িা।'  

'আপিার এ ভুন্মো আন্ম সমথেি েরন্ে। ন্েন্তু আপিার সাকথ আন্ম 
এেটা পয হকয় পড়া ন্েে হকব িা। একত আপিার অবস্থািও দুবেল হকত পাকর।'  

থামল আহমদ মুসা। সথকমই আবার শুরু েরল, 'সম্মান্িতা ন্প্রকেস, 
আন্ম আমার দান্য়ত্ব সশষ েকর সরাখসত সপকত োই।'  

'ন্মিঃ আহমদ মুসা রান্শয়ার ন্সংহাসকির প্রন্ত আমার ন্বন্দুমাত্র সলাভ 
সিই।  ন্দ ন্সংহাসকি আমাকে সদকশর স্বাকথে বসকতই হয়, তাহকল আমার শকতের 
সাকথ তাকদরকে অবশ্যই এেমত হকত হকব। আর এ শতে পূরে িা হওয়া প েন্ত 
আপিাকে মককা থােকত হকব। আপন্ি এবং আপিার স্ত্রী মান্রয়া সজাকসফাইি 
হকবি আমার বেন্েেত সমহমাি।'  

েোথান্রি এেটু থামল এবং পরযকেই আবার শুরু েরল, 'রাজেীয় 
ডাকয়রীটা সামন্য়েভাকব আমাকে সদকবি। আমার শকতের বোপাকর ডাকয়রী 
আমাকে সাহা ে েরকত পাকর। আন্ম োজ সশষ েকরই আপিাকে ডাকয়রী সফরত 
সদব।'  

'ন্েে আকে ন্প্রকেস, োন্ড় সথকে িামার আকেই আপন্ি ডাকয়রী সপকয় 
 াকবি।'  

োন্ড় তখি েকল একসকে 'পুশন্েি ন্মউন্জয়াম অব ফাইি আটেস'-এর 
পাকশর রাস্তায়। সামকিই 'ন্েরিন্ক সস্টট লাইকব্ররী' (সাকবে সলন্িি সস্টট 
লাইকব্ররী)।  
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'ন্েরিন্ক সস্টট লাইকব্ররী' সথকে এেটা রাস্তা সসাজা পুব ন্দকে এন্েকয় 
সরমন্লকির আউটার ন্রং সরাকড ন্েকয় পকড়কে।  

আহমদ মুসা এই ন্রং সরাড ধকর এন্েকয় সরমন্লকির সেকট ন্েকয় সপৌেল।  
োন্ড় দােঁড় েরাল আহমদ মুসা।  
তার সপেকির োন্ড়টা ন্েল সডািা সজাকসফাইকির এবং সশকষর োন্ড়টা 

পাভলকভর।  
এ োন্ড় দুকটাও দােঁড়াল।  
আহমদ মুসা পকেট সথকে পাভলকভর অয়োরকলস সবর েরল। সংক াে 

েরল সপ্রন্সকডকটটর সাকথ।  
'সোথায় অয়োরকলস েরকেি? 'বলল ন্প্রকেস েোথান্রি।  
'সপ্রন্সকডকটটর োকে।'  
'ন্েে আকে।'  
আহমদ মুসা অয়োরকলস তুকল ন্িল মুকখর োকে। 
 
 
 
সপ্রন্সকডটট ন্েরিকী জুন্িয়ার তার সরমন্লি অন্ফকস ন্বশাল সটন্বকলর 

সামকি বকস। উন্িগ্ন সস।  
সহন্রকটজ ফাউকটডশকি পুন্লশ অপাকরশকির প্রন্ত মুহুকতের খবর তাকে 

অবন্হত েরা হকে।  
এই অপাকরশকির সরজাল্ট ন্ে হকব?  
ন্প্রকেস েোথান্রি সসখাকি বন্দী আকে, এটা ন্িন্িত িা হকয় ন্িিয় 

আহমদ মুসা সসখাকি প্রকবশ েকরন্ি। তাকদর পুন্লকশর সবোত্বে সবষ্টন্ি এবং 
আরমে সথকে আহমদ মুসা ও সেট ন্বয়ার সেউ-ই সরহাই পাকব িা। এে ন্ঢকল 
দুই পান্খ তারা মারকত পারকব।  

সপ্রন্সকডটট মকি মকি ধেবাদ ন্দল তাকদর ন্ব্রন্লয়াটট সোকয়ন্দা অন্ফসার 
বন্রসভকে। তার ন্িকয়ান্জত দু'জি সোকয়ন্দা একজটট পাভলভ ও সরাসা 
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ড্রাইভাকরর েদ্মকবকশ সবেযে সাকথ সথকেকে আহমদ মুসার। তারাই জান্িকয়কে 
সহন্রকটজ ফাউকটডশকি আহমদ মুসার প্রকবকশর েথা।  

সপ্রন্সকডটট ন্েরিকী জুন্িয়করর মকি পড়ল বন্রসকভর অনুকরাকধর েথা। 
আহমদ মুসার সোি যন্ত িা হয়, এটা ন্িন্িত েরকত আকবদি েকরকে বন্রসভ। 
অকিকে োইকলও সপ্রন্সকডটট ন্েরিকী োি িা আহমদ মুসার সোি প্রোর যন্ত 
সহাে। ন্তন্ি শুধু োি ন্প্রকেস েোথান্রকির উপর আহমদ মুসার সোি প্রভাব 
পড়ুে।  

এই মাত্র আসা এেটা খবর সপ্রন্সকডটট ন্েরিকীর সটিশি বান্ড়কয় 
ন্দকয়কে। তার পুন্লশ বান্হিী সোটা সহন্রকটজ সােে েরার পরও আহমদ মুসা, 
ন্প্রকেস েোথান্রি, ফরাসী ন্প্রে প্লান্তন্ি োকরারই সোি সন্ধাি পায়ন্ি। পুন্লশ 
প্রধাি আকলেজাটডার খুব হতাশ েকে এ খবর জান্িকয়কে সপ্রন্সকডটটকে। তকব 
এেটা ভাল খবর ন্দকয়কে, সেট ন্বয়াকরর প্রধাি আইভাি ধরা িা পড়কলও তার 
প্রধাি দুই সহক ােী, মাজুরভ ও ভান্দন্মর ন্খরভ ধরা পকড়কে।  

সপ্রন্সকডটট ন্েরিকী ন্েেুকতই উির খুেঁকজ পাকে িা আহমদ মুসা ও 
েোথান্রিরা সোথায় হাওয়া হকলা? সোল সথকে এেটা প্রােীও সতা সবর হয়ন্ি 
সহন্রকটজ ফাউকটডশি সথকে।  

অয়োরকলকস আবার সমকসজ এল। এোম্পন্লফায়ার সসট েরা 
অয়োরকলস সপ্রন্সকডকটটর সামকি রাখা। অয়োরকলস েথা বকল উেল।  

পুন্লশ প্রধাি আকলেজাটডার জািাকেি, মাজুরকভর োে সথকে জািা 
সেল  

ন্প্রকেস েোথান্রিকদরকে সহন্রকটজ ফাউকটডশকির ভূেভেস্থ বন্দীখািায় 
রাখা হকয়কে। সেট ন্বয়াকরর প্রধািকেও ওখাকি পাওয়া  াকব। ন্েন্তু ন্িকে িামার 
পথ বন্ধ। ন্লফট ভূেকভে ন্িকয় লে েকর রাখা হকয়কে। এখি ন্লফট ধ্বংস েকর 
রাস্তা পন্রকার েরার পর সসখাকি িামার ন্সদ্ধান্ত সিয়া হকয়কে।  

এই সমকসজ সপকয় সপ্রন্সকডটট ন্েরিকীর মুকখ হান্স ফুকট উেল। ন্িিয় 
আহমদ মুসাও আইভাকির হাকত ধরা পড়ার পর সসই ভূেকভেই রকয়কে।  
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মাত্র পােঁে ন্মন্িট। এরপর স  দু'ন্ট খবর এল তা ভয়াবহ। ভুেভেস্থ 
বন্দীখািায় পুন্লশ প্রধাি আকলেজাটডার সহ পুন্লশরা প্রকবশ েকরকে।  

সেট ন্বয়াকরর প্রধাি আইভািকে তার েয়জি প্রহরীর সাকথ মৃত অবস্থায় 
সসখাকি পাওয়া সেকে। ন্প্রকেস েোথান্রকির বন্দী েকয তার োপড় সোপড় 
পাওয়া সেকে, ন্েন্তু তাকে পাওয়া  ায়ন্ি। ফরাসী ন্প্রে প্লান্তকির বন্দী েকযও 
এই এেই ন্বষয় সদখা সেকে।  

ন্িতীয় ভয়াবহ খবর হকলা, বন্দীখািায় মৃত অবস্থায় আইভাি ন্হকসকব 
 াকে পাওয়া সেকে, ন্তন্ি পালোকমকটটর ন্বকরাধী দকলর সিতা সলন্িকির িান্ত 
বুলোন্িি।  

এই দুই খবকর উকিে-উকিজিায় সপ্রন্সকডটট ন্েরিকী জুন্িয়করর মকধে 
শ্বাসরুদ্ধের অবস্থার সৃন্ষ্ট হকলা।  

আর দু'ন্দি বাকদ ৫ই মােে জার সম্রাকটর পদতোে ন্দবকস (১৯১৭) 
রাউি ন্প্রকেস েোথান্রিকে রান্শয়ার ন্িয়মতান্ন্ত্রে সম্রাট সঘাষো েরা হকব। 
তাকে িা সপকল এর ন্ে উপায় হকব। জিেেকে তারা ন্ে বলকব। অবশ্য 
োিাঘুষার মাধেকম সদকশর সব সলােই আজ জাকি, রাউি ন্প্রকেস েোথান্রিকে 
সেট ন্বয়ার ন্েডোপ েকরকে রুশ পালোকমকটটর ন্িয়মতান্ন্ত্রে রাজতন্ত্র োলুর 
উকদোে বািোল েকর সদবার জকে। তকব স কহতু সরোর ন্েেু বকলন্ি, তাই 
জিেে ধকর ন্িকয়কে ৫ই মােে তাকদর  

আোন্িত ন্িয়মতান্ন্ত্রে রাজতন্ত্র োলু হকত  াকে রান্শয়ায়। এই অবস্থায় 
মানুষকে আশাহত েরকল এমিন্ে তার সরোকরর পতিও ঘটকত পাকর।  

এরপর রুশ পালোকমকটটর ন্বকরাধী দলীয় সিতা বুলোন্িি আইভাি হওয়া 
এবং সহন্রকটজ ফাউকটডশকির ভূেভেস্থ েকয তার ন্িহত হওয়ার ঘটিা। জিেে 
ন্ে এটা ন্বশ্বাস েরকব? একে  ন্দ মানুষ তার সরোকরর রাজনিন্তে ষড় ন্ত্র বকল 
তাহকল তার সরোকরর দশা ন্ে হকব!  

এেমাত্র উপায় ন্েল রাউি ন্প্রকেস েোথান্রি উদ্ধার হওয়া। সস  ন্দ 
জিেেকে সব ঘটিা জািাত, তাহকল মানুষ সসটা ন্বশ্বাস েরকতা এবং সরোর 
ভয়াবহ ন্বপ েয় সথকে সবেঁকে স ত।  
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ন্বমূঢ় সপ্রন্সকডটট ন্েরিকী ইটটারেকম ন্প.এসকে ন্িকদেশ ন্দল প্রধািমন্ত্রী 
ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তাড়াতান্ড় আসার জকে।  

অল্পযকের মকধেই তারা একস আসি ন্িল সপ্রন্সকডকটটর সামকির 
সেয়াকর। তাকদরও মুখ ম্লাি ও ন্েন্তান্ক্লষ্ট।  

'সব খবর আপিারা শুকিকেি। বলুি আপিারা ন্ে ভাবকেি?'  
'স্যার, আমরা পন্রন্স্থন্তকে ন্বপদজিে মকি েরন্ে। সেট ন্বয়াকরর 

োরাোকর বন্দী এবং প্রতেযদশেী ন্প্রকেস েোথান্রকির সাযেই শুধু পাকর 
সরোরকে রযা েরকত।' বলল তারা।  

'আপিাকদর সাকথ আন্ম এেমত। ন্েন্তু ন্প্রকেস েোথান্রিকে পাওয়া 
 াকব সোথায়?'  

'আমাকদর মকি হকে, আহমদ মুসাই তাকে বন্দীখািা সথকে উদ্ধার  
েকরকে।' বলল প্রধািমন্ত্রী।  
'সতামার পুন্লশ তা পারল িা সেি?' তীব্র সযাকভর সাকথ বলল সপ্রন্সকডটট 

ন্েরিকী।  
'স্যার, আমাকদর পুন্লশ ভূেভেস্থ সুরকির েথা ন্েন্তাই েকরন্ি।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 

বলল।  
'ন্বকদশী আহমদ মুসা তা ন্েন্তা েরল ন্ে েকর? খুেঁকজ সপল ন্ে েকর?' তীব্র 

েকে বলল সপ্রন্সকডটট।  
েথা বলল িা প্রধািমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।  
সপ্রন্সকডটট ন্েেু বলকত  ান্েল।  
ন্েন্তু তার আকেই সপ্রন্সকডকটটর অয়োরকলস েথা বকল উেল। তাকত 

অপন্রন্েত এে েটে সশািা সেল, 'মহামাে সপ্রন্সকডটট, আন্ম আহমদ মুসা। োন্ড় 
ন্িকয় সরমন্লকির সেকট। আমার সাকথ রকয়কেি রাউি ন্প্রকেস েোথান্রি। আন্ম 
সপ্রন্সকডকটটর সাযাত প্রাথেী।'  

সপ্রন্সকডটট তার োিকে স ি ন্বশ্বাস েরকত পারকে িা। সন্তেই আহমদ 
মুসা রাউি ন্প্রকেস েোথান্রিকে ন্িকয় সরমন্লকির সেকট একসকে। সস েথাগুকলা 
স্বপ্ন শুিকে িা সতা?  
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আিমিা হকয় পকড়ন্েল সপ্রন্সকডটট।  
'স্যার, জবাব সদয়ার প্রকয়াজি।' বলল প্রধািমন্ত্রী।  
সন্ম্বত ন্ফকর সপল সপ্রন্সকডটট। িা সস স্বপ্ন সদখকে িা। বলল, 'আপিার 

সাকথ আর সে আকে আহমদ মুসা?'  
'প্রথম োন্ড় ড্রাইভ েরন্ে আন্ম। এ োন্ড়কত আকেি রাউি ন্প্রকেস। দুই 

িম্বর োন্ড়কত রকয়কেি আমার স্ত্রী, স্ত্রীর দু'জি বান্ধবী এবং সেট ন্বয়াকরর 
বন্দীখািা সথকে উদ্ধার পাওয়া ন্প্রে প্লান্তন্ি এবং সলিাটে লার। আর সশষ োন্ড়কত 
রকয়কেি আপিাকদর দু'জি সোকয়ন্দা এবং আমার সাথী পাভলভ ও সরাসা।'  

'হুকুম ন্দন্ে ন্তি োন্ড়ই সভতকর ঢুেকব। ন্েন্তু আমার োকে আসকবি 
আপন্ি এবং রাউি ন্প্রকেস।'  

'ধেবাদ।' ওপার সথকে বলল আহমদ মুসা।  
ন্তি োন্ড়ই সভতকর ঢুেল।  
সপ্রন্সকডকটটর োন্ড় বারান্দায় স্বয়ং সপ্রন্সকডটট সিকম একসকেি রাউি 

ন্প্রকেস েোথান্রিকে স্বােত জািাকিার জকে।  
সপ্রন্সকডটট ন্েরিকীর অন্ফকসর আকলােিা েয।  
সটন্বকলর এে পাকশ বকসকে সপ্রন্সকডটট, প্রধািমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 

অেপাকশ রাউি ন্প্রকেস েোথান্রি ও আহমদ মুসা।  
আহমদ মুসা বসকত োয়ন্ি ন্প্রকেকসর পাকশ। সপ্রন্সকডটটও আহমদ 

মুসাকে সমথেি েকরকে।  
ন্েন্তু রাউি ন্প্রকেস  ুন্ে সদন্খকয়কে, বতেমাি সংেটোকল আহমদ মুসা 

স্বাভান্বেভাকব তার পকয শান্মল হকয় সেকে।  
েথা শুরু হকলা।  
সপ্রন্সকডটট দুিঃখ প্রোশ েরকলি। রাউি ন্প্রকেকসর দীঘে বন্দী জীবকির 

জকে। অন্িো সকেও সপ্রন্সকডটট সমাবারেবাদ জািাকলি আহমদ মুসাকে 
ন্প্রকেসকে উদ্ধাকর তার অন্বস্মরেীয় অবদাকির জকে।  
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'ধেবাদ ন্মিঃ সপ্রন্সকডটট। আমার এখাকি আসার উকেশ্য সম্মান্িতা 
ন্প্রকেসকে আপিার োকে সপৌকে সদয়া। আমার সস দান্য়ত্ব পালি সশষ।' বলল 
আহমদ মুসা।  

'ধেবাদ। ন্েন্তু.......মাকি আন্ম বলকত োন্ে, রাজেীয় ন্রং এবং...।'  
আহমদ মুসা সপ্রন্সকডটটকে বাধা ন্দকয় বলল, 'ও দু'ন্ট ন্জন্িকসর 

মান্লোিা রাউি ন্প্রকেকসর। এ বোপাকর উন্িই বলকত পাকরি।'  
'িা, মাকি এসব েথা আন্ম ন্প্রকেসকে ন্জকেস েরন্ে িা। থাে এসব 

এখি। বতেমাি সংেকটর েথায় আন্স। সম্মান্িতা রাউি ন্প্রকেকসর আমরা 
সহক ান্েতা োই।'  

'ন্ে সহক ান্েতা?' বলল েোথান্রি।  
'আমার সরোর ভীষে সংেকট পকড়কে। ন্বকরাধী দলীয় সিতা বুলোন্িি 

সহন্রকটজ ফাউকটডশকি ন্িহত হকয়কে, এেথা এখন্ি সঘাষো েরা দরোর। ন্েন্তু 
আইভাি িাকমর আড়াকল সসই স  সেট ন্বয়াকরর প্রধাি ন্েল, এেথা মানুষকে 
ন্বশ্বাস েরাকিা  াকব িা। এেমাত্র রাউি ন্প্রকেস েোথান্রকির সাযেই পাকর রুশ 
জিেেকে এ েথা ন্বশ্বাস েরাকত। সুতরাং রাউি ন্প্রকেসকে অন্বলকম্ব সরন্ডও 
সটন্লন্ভশকি েথা বলকত হকব।'  

'বোপারটা আন্ম বুকঝন্ে। ন্েন্তু সরন্ডও ন্টন্ভকত শুধু আন্মই েথা বলকল 
েলকব িা। ফ্রাকের বুরবি ন্প্রে প্লান্তন্ি লুই সেট ন্বয়াকরর বন্দীখািায় বন্দী 
ন্েকলি, একস্টান্িয়ার োউটটার ইকটটন্লকজে প্রধাি সলমাটে লারও সেট ন্বয়াকরর 
বন্দীখািায় বন্দী ন্েকলি। একদর সবাইকেই সরন্ডও ন্টন্ভকত েথা বলকত ন্দকত 
হকব।'  

থামল েোথান্রি। সপ্রন্সকডটট ন্েরিকী জুন্িয়র এেবার প্রধািমন্ত্রীর 
ন্দকে োইল এবং তারপর বলল, ' ন্দও এর খুব সবন্শ প্রকয়াজি ন্েল িা, তবু 
রাউি ন্প্রকেকসর এ প্রস্তাবকে আমরা স্বােত জািান্ে।'  

'ন্িতীয়ত, আমার েথা মানুকষর োকে ন্বশ্বাসক ােে েরাকত হকল আমার 
বন্দী জীবি, আমার উদ্ধাকরর সব সতে েথাই আমাকে বলকত হকব। তাকত 
আহমদ মুসার েথাও বার বার আসকব।'  
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সপ্রন্সকডটট, প্রধািমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেকলর মুখ ম্লাি সদখা সেল।  
এেটু সময় ন্িকয় সপ্রন্সকডটট অন্িো সকেও বলল, 'আমাকদর  াকত 

উপোর হকব, তাকত আমাকদর আপন্ি সিই। আপন্ি  া ভাল মকি েরকবি, সবই 
বলকত পারকবি।'  

'তৃতীয়ত, রান্শয়ায় ন্িয়মতান্ন্ত্রে রাজতন্ত্র প্রন্তষ্ঠা সম্পন্েেত আপিাকদর 
রাজনিন্তে সপ্রাোকমর সাকথ আন্ম এেমত। তকব জার পন্রবাকরর সদস্য ন্হকসকব 
জার সম্রাটকদর অতীত অকিে ভুকলর আন্ম প্রায়ন্িি েরকত োই, এ বোপাকর 
আমার পূেে স্বাধীিতা আপিাকদর স্বীোর েরকত হকব।'  

'প্রায়ন্িিগুকলা ন্ে?' বলল সপ্রন্সকডটট ন্েরিকী জুন্িয়র।  
'সসগুকলা আন্ম পকর বলব। তকব সস সকবর সবটাই রান্শয়ার জাতীয় 

রাজিীন্তর ভন্বষ্যত স্বাথেকে সামকি সরকখই েরব।'  
'সম্মান্িতা রাউি ন্প্রকেকসর তৃতীয় শতেকেও আমরা সমকি ন্িন্ে।' বলল 

সপ্রন্সকডটট।  
'েতথুেত, আহমদ মুসা এবং তার সাকথর সলােজি আমার বেন্েেত 

অন্তন্থ ন্হকসকব থােকবি স  েয়ন্দি ওরা রান্শয়ায় আকেি। তকব ওরা সোথায় 
থােকবি, সসটা শুধু ওরাই জািকবি। তকব সরমন্লকি এবং আমার বাসস্থাি প েন্ত 
সপৌোর তাকদর অবাধ অন্ধোর থােকব। সরমন্লকি তাকদর োরও সোি যন্ত 
হকল রাষ্ট্র দায়ী থােকব।'  

'রান্শয়ািরা অবশ্যই অন্তন্থ পরায়ে। আপিার প্রস্তাব আমরা সািকন্দ 
েহে েরন্ে।' বলল সপ্রন্সকডটট ন্েরিকী জুন্িয়র।  

েথা সশষ েকরই সপ্রন্সকডটট এেটু থামল। পরযকেই আবার বলল, 
'সম্মান্িতা রাউি ন্প্রকেস, সরমন্লকি জার সম্রাটকদর খাস মহল িতুি েকর 
সাজাকিা হকয়কে। সসখাকিই আপন্ি থােকবি।'  

বকল প্রধািমন্ত্রীর ন্দকে সেকয় সপ্রন্সকডটট বলল, 'আপন্ি এেটু ওন্দকে 
সদখকবি, সোি অসুন্বধা িা হয়। উন্ি এেটু সরষ্ট সিবার পর সরন্ডও ন্টন্ভ'সত 
আসকবি। আর রাউি ন্প্রকেকসর সমহমািরা এখিোর মত সরমন্লকির সমহমাি 
খািায় থােকবি।'  
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'ধেবাদ সপ্রন্সকডটট।' বকল উকে দােঁড়াল ন্প্রকেস েোথান্রি।  
সপ্রন্সকডটট, প্রধািমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও উকে দােঁন্ড়কয়কে। আহমদ 

মুসাও।  
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২  
সম্রােী েোথান্রি ন্সংহাসকি বকস।  
মাকেের পােঁে তান্রকখই তার অন্ভকষে হকয়কে। অথেোৎ এন্দি েোথান্রি 

জাকরর ন্সংহাসকি বসার মকধে ন্দকয় রান্শয়ায় ন্িয়মতান্ন্ত্রে রাজতান্ন্ত্রে বোবস্থা 
োলু হকয়কে। এর আকের ন্দি পালোকমকটট সবে সম্মন্তরকম এই লকযে সংন্বধাি 
সংকশাধি েরা হকয়কে। ন্বকরাধীদকলর সদস্যরাও সংকশাধিীর পকয সভাট 
ন্দকয়কে। ন্বকরাধীদলীয় সিতা বুলোন্িকির 'আইভাি ন্দ সটন্রবল' হওয়ার তথে 
ফােঁস হবার পর  

ন্বকরাধীদলীয় সেল সদস্য বুলোন্িকির ন্িন্দা েকরকে।  
মাকেের পােঁে তান্রকখ েোথান্রকির ন্সংহাসকি আকরাহিকে রুশ জিেে 

স্বােত জান্িকয়কে। ১৯১৭ সাকলর এই তান্রকখই জার সম্রাট ন্সংহাসি পন্রতোে 
েকর পালোকমকটটর হাকত সব যমতা সেকড় ন্দকয়ন্েকলি। রুশ জিেে মকি েরকে, 
জারতন্ত্রও িয়, আবার েমুেন্িস্ট সস্বরতন্ত্রও িয় এবং োটডারীহীি েিতন্ত্রও িয়, 
িতুি ন্িয়ম তান্ন্ত্রে রাজতকন্ত্রর অধীি েিতকন্ত্র অবশ্যই রান্শয়ায় শান্ন্ত সমৃন্দ্ধ ও 
ন্স্থন্তশীলতা ন্িকয় আসকব।  

সম্রােী েোথান্রি তার অন্ভকষে অনুষ্ঠাকির সংন্যপ্ত বেকবে জিেকের 
োকে প্রন্তশ্রুন্ত ন্দকয়কেি, 'জারকদর অকিে পাকপর ন্তন্ি প্রায়ন্িি েরকবি এবং 
ন্বশ্ব সভায় রান্শয়ার শন্ে, সুিাম ও ম োদা বৃন্দ্ধ েরকবি। স্বকদশ ও ন্বকদশ সথকে 
লুটেকির মাধেকম জাররা শত শত বের ধকর স  ধিাোর েকড় তুকলন্েকলি তা 
উন্মুে েকর ন্তন্ি পাওিাদারকদর মকধে ন্বন্লকয় সদকবি।  

সম্রােী েোথান্রকির এই ভাষেকে রুশ জিেে অন্ভিন্ন্দত েকরকে। 
পত্র-পন্ত্রো সম্রােীর োয়পরায়িতা ও প্রেন্তশীল দৃন্ষ্টভংন্ের প্রশংসা েকরকে। 
বকলকে, সম্রােীর অতীকতর ভুল ও অন্বোকরর প্রন্তোকরর প্রন্তশ্রুন্ত 
ন্িয়মতান্ন্ত্রে রাজতন্ত্রকে শন্েশালী েরকব এবং এর প্রন্ত মানুকষর আস্থা বাড়াকব।  
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রুশ প্রধািমন্ত্রী, সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অথেমন্ত্রী সম্রােীর 
অন্ফকস প্রকবশ েরার পর এেটা লম্বা বাউ েকর ন্সংহাসকির প্লোটফরকমর ন্িকে 
দু'পাকশ রাখা সান্রবদ্ধ সেয়াকরর ডািন্দকের প্রথমন্টকত প্রধািমন্ত্রী ন্েরিকী 
জুন্িয়র ন্িতীয়ন্টকত সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রী এবং বামন্দের প্রথমন্টকত অথেমন্ত্রী এবং 
ন্িতীয়ন্টকত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বসকলি।  

সংন্বধাি সংকশাধকির মাধেকম সপ্রন্সকডকটটর পদ ন্বকলাপ েরার পর 
সপ্রন্সকডটট ন্েরিকী জুন্িয়র প্রধািমন্ত্রী হকয়কেি এবং প্রােি প্রধািমন্ত্রী হকয়কেি 
সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রী।  

ওরা আসি েহি েরকতই সম্রােী েোথান্রি তার সামকির ফাইকলর 
ন্দকে এেবার সোখ বুলাল। তারপর সবাইকে উকেশ্য েকর বলল, 'এেটা 
গুরুত্বপূেে ন্বষয় জািাবার জকে আন্ম আপিাকদর সডকেন্ে।'  

েোথান্রি থামকতই প্রধািমন্ত্রী ন্বিকয়র সাকথ বলল, 'আমরা েৃতে 
সম্রােী।'  

েোথান্রি বলা শুরু েরল, 'আমার অন্ভকষে অনুষ্ঠাকির বেৃতায় আন্ম 
জিেকের োকে স  প্রন্তশ্রুন্ত ন্দকয়ন্েলাম, সসটাই এখি আন্ম ো েেরী েরকত 
োই। এ সম্পন্েেত আমার রাজেীয় ফরমাি সতরী সমাপ্ত হকয়কে। আজ ফরমাি 
জারীর আকে আপিাকদরকে আন্ম ন্বষয়ন্ট জািাকত োই।'  

'মহামাে সম্রােী, মাফ েরকবি আমাকে। ফরমাি জারীর আকে সতা তা 
মন্ত্রী সভায় অনুকমান্দত হকত হকব। 'ন্বিকয়র সাকথ বলল প্রধািমন্ত্রী।  

হাসল েোথান্রি। বলল, 'ধেবাদ প্রধািমন্ত্রী, আপন্ি ন্েেই বকলকেি। 
ন্েন্তু আন্ম রাকষ্ট্রর সমসামন্য়ে সোি ন্বষকয়র উপর ফরমাি জারী েরকত  ান্ে িা 
স , এটা েরকত মন্ত্রীসভার অনুকমাদি লােকব। ন্েন্তু সম্রােীর পান্রবান্রে ন্বষয়, 
রাজতকন্ত্রর অতীত সোি ন্বষয়-সম্পন্ি  া রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সোষাোকরর আইিানুে 
সোি ন্বষয় িয়, ইতোন্দ বোপাকর সংন্বধাি সম্রােীকে ফরমাি জারী বা ন্সদ্ধান্ত 
েহকেরবাধা-বন্ধিহীি এখন্তয়ার ন্দকয়কে।'  

'সম্রােী ন্েেই বকলকেি।' বলল প্রধািমন্ত্রী।  



আটলান্টটকের ওপাকর  24 

 

েোথান্রি আবার শুরু েরল, 'আমার মা'র সিতৃকত্ব সরোকরর এেজি 
ও রাজ পন্রবাকরর এেজি প্রন্তন্িন্ধ সম্বন্লত ন্তি সদকস্যর েন্মশি জার 
সম্রাটকদর সোপি ধি-ভাটডাকরর স  ন্ববরে সতন্র েকরকে তাকত আমার োজ 
অকিেখান্ি সহজ হকয় সেকে।'  

এেটু থামল েোথান্রি। সথকমই আবার শুরু েরল, 'েন্মশকির ন্রকপাটে 
জাকরর ধি-ভাটডাকরর ন্তিন্ট ন্বভাে সদখাকিা হকয়কে। স মি, সবকদন্শে, সদশীয় 
ও পান্রবান্রে। ন্বকদশ সথকে আহন্রত সসািা, স্বেোলংোর এবং স্বেে ও সরৌপে মুদ্রা 
সবকদন্শে ন্বভাকে এবং সদশ সথকে আদায়েৃত অথে রাখা হকয়কে সদশীয় ন্বভাকে 
এবং পান্রবান্রে অলংোরান্দ ও অথে-সম্পদ সন্িত েরা হকয়কে পান্রবান্রে 
ন্বভাকে। আন্ম ন্সদ্ধান্ত ন্িকয়ন্ে, ন্বকদকশর লুন্েত সম্পদ সংন্িষ্ট সদকশর জিেকের 
হাকত সফরত সদব। সদশীয় ন্বভাকের অথে-সম্পদ পাকব রুশ জিেে। এই টাো 
তাকদর ন্েন্েৎসা, ন্শযা ও বাধেেে ভাতা খাকত খরে হকব। আর পান্রবান্রে সম্পদ 
 াকব জার পন্রবাকরর োকে।'  

ফাইকলর ন্দকে িজর সদবার জকে েোথান্রি এেটু থামকতই প্রধািমন্ত্রী 
ন্েরিকী বকল উেল, 'মহামাে সম্রােী, ন্বকদশ সথকে আহন্রত টাো ন্েভাকব 
সংন্িষ্ট সদকশর জিেেকে সফরত সদকবি। সদশ ও টাোর পন্রমাে ন্েন্হ্নত হকব 
ন্েভাকব?'  

ফাইল সথকে মুখ তুকল হাসল েোথান্রি। বলল, 'আমার পূবে পুরুষরা 
িাকমর জকে  া েকর সেকেি তা এখি আমার োকজ লােকে। তারা তাকদর ধি-
ভাটডাকরর ন্বকদশ ন্বভােকে ন্বন্ভন্ন উপ-ন্বভাকে ভাে েকরকেি। এেন্ট েকর 
উপন্বভােকে এেন্ট ন্বজকয়র স্মারে ন্হকসকব সদখাকিা হকয়কে। স মি-
একস্টান্িয়া, ন্লথনু্িয়া ও লোটন্ভয়া ন্বজকয়র স্মারে, সপালাটড ন্বজকয়র স্মারে, 
সরামান্িয়া ন্বজকয়র স্মারে, তুন্েে ন্বজকয়র স্মারে ইতোন্দ। সুতরাং প্রদশেিীর 
জকে ন্বজয় সথকে লুন্টেত সম্পদকে আলাদা আলাদা েকরই রাখা হকয়কে। তাই 
লুন্টেত সম্পদ ন্ফন্রকয় সদয়া খুবই সহজ হকয় সেকে।'  

থামল েোথান্রি।  
উপন্স্থত োরজকির সেউই েথা বলল িা।  
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মুখ সোখ সদকখ সবাইকে ন্বব্রত মকি হকলা।  
অবকশকষ মুখ খুলল প্রধািমন্ত্রীই। বলল, 'মাফ েরকবি সম্রােী, এভাকব 

ন্ে সেউ সম্পদ সফরত সদয়?'  
'আমার জািা মকত সদয়ন্ি সেউ। সবার পয সথকে সংকশাধকির এই 

োজ আন্ম শুরু েরকত োই।'  
'মহামাে সম্রােী, এই োজন্ট জার সম্রাটকদর আবহমাি ঐন্তকহ্যর 

ন্বপরীত হকব।'  
'আমাকদর ন্িয়মতান্ন্ত্রে রাজতন্ত্রও সতা জার সম্রাটকদর 'আবহমাি' 

ঐন্তকহ্যর ন্বপরীত। ন্েন্তু তবু সতা েরন্ে আমরা তা।'  
'মহামাে সম্রােী, সোি সদশই সতা এভাকব অথে সফরত সদয়ন্ি, সদয় 

িা।' বলল প্রধািমন্ত্রী।  
'সম্ভবত সস সব সদকশ আপিাকদর এই েোথান্রকির মত সেউ ন্সংহাসকি 

বকসিন্ি।'  
'মাফ েরকবি সম্রােী, এটা েকর আমরা ন্ে অজেি েরকত োন্ে?'  
'এর মাধেকম আন্ম রাজপন্রবাকরর পাপ স্খালি েরকত োন্ে। আর এই 

পাপ স্খালকির মাধেকম আন্ম মকি েন্র িতুি রান্শয়ার উখাি ঘটকব এবং িতুি 
শন্ে ও সমৃন্দ্ধকত হকব বন্লয়াি।  া আন্ম অকস্ত্রর সজাকর িয়, রান্শয়ার হৃদয় ন্দকয় 
অজেি েরকত োই। 'বলকত বলকত েোথান্রকির েে আকবকে ভান্র হকয় উেল।'  

প্রধািমন্ত্রী ন্েরিকী জুন্িয়র তার আসি সথকে উকে দােঁড়াল। বলল, 
'ধেবাদ মহামাো সম্রােী। আমার আর সোি ন্জোসা সিই। আন্ম আপিার 
সাকথ এেমত।'  

'ধেবাদ প্রধিামন্ত্রী। ধেবাদ আপিাকদর সেলকে।'  
সবাই উকে দােঁন্ড়কয় বাউ েরল েোথান্রিকে।  
তারপর অনুমন্ত ন্িকয় ঘর সথকে দরজার ন্দকে এগুকলা।  
বাইকর সবন্রকয় োরজিই পাশাপান্শ েলন্েল।  
ন্েেু বলার জকে উশখুশ েরন্েল সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রী। বলল সস 

অবকশকষ, 'সম্রােীকে তার ন্সদ্ধান্ত সথকে ন্ফরাবার ন্ে সোি উপায় সিই?'  
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'আন্মও তাই ভাবন্ে। 'বলল অথেমন্ত্রী।  
'ন্েন্তু আন্ম মকি েরন্ে, সম্রােীর সাহসী ন্সদ্ধান্ত রান্শয়াকে িতুি  ুকে 

প্রকবশ েরাকব এবং অতীকতর অকিে সক্লদ-োন্লমা সথকে রান্শয়াকে মুে েরকব। 
এন্দে ন্দকয় রান্শয়ায় ন্িয়মতান্ন্ত্রে রাজতন্ত্র োলুর ন্সদ্ধান্ত ঐন্তহান্সে এবং 
সাথেে প্রমান্েত হকব।' বলল প্রধািমন্ত্রী।  

'ন্েন্তু রান্শয়ার সতা যন্ত হকে। 'বলল সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রী।  
'বড় বড় সুন্বধা ও স্বাথে আদায় েরার জকে অকিে সময় িেদ যন্ত 

স্বীোর েরকত হয়। এটা সসই রেম বোপার।' বলল প্রধািমন্ত্রী।  
'মানুষ ন্ে এটা সমকি সিকব?' বলল আবার সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রীই।  
প্রধািমন্ত্রী হাসল। বলল, 'আকেও সম্রােী পপুলার ন্েকলি। ন্েন্তু তার 

দু'ন্ট বেবে সরন্ডও ন্টন্ভকত আসার পর বলা  ায় ন্তন্ি এেশ'ভাে রান্শয়ািকদর 
হৃদয় জয় েকরকেি। আজ তােঁর এ ফরমাি প্রোন্শত হবার পর আন্ম মকি েন্র 
স্বকদকশর মত ন্বকদকশও ন্তন্ি মানুকষর হৃদয় জয় েরকবি।'  

'আপিার এসব েথা আন্ম সমকি ন্িন্ে। ন্েন্তু আহমদ মুসার মত এেজি 
ন্বকদশী আমাকদর সম্রােীর উপর প্রভাব খাটাকবি, তা আন্ম সমকি ন্িকত পারন্ে 
িা।' বলল সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রী।  

'সদখ, আহমদ মুসা আমাকদর সম্রােীর জকে  া েকরকেি, সোি 
রান্শয়াি ন্েন্তু তা েকরিন্ি। আর আহমদ মুসার বোন্েত্বকে সোট েকর সদখে 
সেি? এই আহমদ মুসা ফরাসী রাজকুমারীকে ন্বকয় েকরকেি আর আমাকদর 
রাউি ন্প্রকেস তান্তয়ািারও ন্তন্ি ন্েকলি ন্প্রয়তম বোন্ে।'  

'তারা এেজি মুসন্লম আহমদ মুসার প্রন্ত সেি এমি েকর ঝুেঁেকলি। 
সসটাই আমার খারাপ লােকে।'  

প্রধািমন্ত্রী ন্েরিকী জুন্িয়র এেটু ন্েন্তা তারপর বলল, 'তুন্ম ইন্তহাকসর 
োত্র। সতামার সতা জািার েথা, রান্শয়ার রাজ পন্রবাকরর সূেিাকতই তাকদর 
রকের সাকথ 'সমািল' রকের সংন্মেে ঘকটন্েল এবং সসই সময় সমািল রকের 
সাকথ সংন্মেে ঘকটন্েল মুসন্লম রকের। এই মুসন্লম রকের প্রভাব রাউি 
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ন্প্রকেস তান্তয়ািার উপর পকড়ন্েল এবং হয়কতা আমাকদর সম্রােীর উপরও 
পড়কত পাকর।'  

'এটা ন্ে খারাপ খবর িয়?' সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রী বলল।  
'সেি সতামার সবাি সদকশর শীষে বুন্দ্ধজীবী ডিঃ িাতাকলাভা ও সতামার 

ভাগ্নী ওলো ন্ে ইসলাকমর প্রন্ত আেৃষ্ট হিন্ি? আমাকদর সম্রােী তার উপোরীর 
ধমেকে  ন্দ ভাল সোকখ সদকখি যন্ত ন্ে?'  

সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রী ইউন্র অরলকভর দু'সোকখ মুহূকতের জকে আিকন্দর 
এেটা ন্বদুেত েমে সখকল সেল। ন্েন্তু মুকখর োম্ভেী ে সস িষ্ট হকত ন্দল িা।  

প্রধািমন্ত্রীর েথার পর সোি েথা সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রী আর বলল িা।  
েথা বলল আবার প্রধািমন্ত্রীই। বলল, 'সম্রােীর ভুন্মোয় আন্ম 

আিন্ন্দত। ন্তন্ি এোই শুধু জিন্প্রয় হকবি িা, তােঁর সাকথ সাকথ জিন্প্রয় হকব 
আমাকদর সরোরও। তার ঐন্তহান্সে ন্সদ্ধান্তকে  ন্দ আমরা পুেঁন্জ ন্হসাকব োকজ 
লাোকত পান্র, তাহকল আমাকদর সরোকরর সুিাম ন্বকদকশও বৃন্দ্ধ পাকব। 
দীঘেস্থায়ী হকব আমাকদর সরোর।'  

সেকলই ঘাড় সিকড় সম্মন্ত জািাল প্রধািমন্ত্রীর েথায়।  
ন্লফকটর সামকি তারা সপৌেঁকে সেকে।  
ন্লফকটর দরজা খুকল সেকল প্রকবশ েরল তারা ন্লফকট। 
 
 
 
সম্রােী েোথান্রকির অন্দর মহকলর প্রাইকভট ড্রইংরুম।  
এেন্ট সসাফায় সম্রােী েোথান্রি বকস। সামকি আকরেন্ট সসাফায় 

আহমদ মুসা ও সডািা সজাকসফাইি পাশাপান্শ।  
সম্রােী জাকরর ধি-ভাটডার সংরান্ত তার ফরমাি সঘাষোর ে'ন্দি পর 

েোথান্রি ও আহমদ মুসার এই সাযাৎ।  
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সম্রােী েোথান্রকির জাকরর ধি-ভাটডার সম্পন্েেত ফরমাি ন্বন্স্মত 
েকরন্েল আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসার ন্জোসার জবাকব েোথান্রি বোখো 
েরন্েল তার পন্রেল্পিা।  

বোখোর এে প োকয় সস বলল, 'জাকরর ধি-ভাটডাকরর বণ্টি সংরান্ত 
আকরেটা ন্বস্তান্রত ফরমাি আমার সতন্র হকয় সেকে। এই ফরমাি প্রোন্শত হকল 
সদখা  াকব, মুসলমািকদর তুন্েে ন্খলাফকতর বোপে অিল লুেি েকর জাররা স  
অথে তার ধি-ভাটডাকর সিয় েকরন্েল, তার পন্রমাে বতেমাি ন্হকসকব দুই হাজার 
সোন্ট ডলার। এই অথে আন্ম ন্তি ভাে েকর দুই ভাে দাি েরকত োই সংন্িষ্ট 
অিকলর বতেমাি সরোকরর ন্শযা ও স্বাস্থে খাকত। বােী এে ভাে  াকব ইসলামী 
সকম্মলি সংস্থার ন্বোি ও প্র ুন্ে উন্নয়ি তহন্বকল।' থামল েোথান্রি।  

'ন্িতীয় ভাকের োজ সহজ, ন্েন্তু প্রথম দুই ভাকের অথে বটটকির োজ 
ন্েভাকব ন্িধোরে েরকবি?' বলল আহমদ মুসা।  

সসটা আন্ম েকর সফকলন্ে। সবাসন্িয়া হাকজেকোন্ভিার পন্িম সীমান্ত 
সথকে োন্ম্পয়াি সােকরর উির সীমান্ত প েন্ত ৬৮ ন্ট মুসন্লম িেরী অন্গ্নদগ্ধ 
েরাসহ এই অিকল জাররা বোপে লুেি োলায়। মায়িা, আেন্ডয়া, বাজারন্জে, 
সেভিা ইতোন্দর মত িেরীকত সেউ সবেঁকে ন্েল িা। এই অিলগুকলাও পকড়কে 
এখি োজাখস্তাি, সেেন্িয়া, তাতারস্তাি, আজারবাইজাি, ইউকরি, সরামান্িয়া, 
বুলকেন্রয়া, সান্বেয়া ও সবাসন্িয়ার মকধে। তকব বৃহির অংকশ পকড়কে সেেন্িয়া, 
তাতারস্তাি, ইউকরি ও েকেশীয় অিকল। একদর মকধে আবার সবকেকয় যন্তেস্থ 
অিল হকলা সেেন্িয়া ও তাতার অিল। আন্ম ন্সদ্ধান্ত ন্িকয়ন্ে, প্রথম ভাকের দুই 
তৃতীয়াংশ অথেোৎ ৮শ সোন্ট ডলার  াকব এই দুই রাকষ্ট্র।'  

'ধেবাদ সম্রােী েোথান্রি।' বকল হাসল আহমদ মুসা। তারপর বলল, 
'মানুষ সতা বলকত পাকর, মুসলমািকদর আপন্ি সবন্শ সফভার েকরকেি। এটা ন্ে 
প্রন্তদাকির মত সোি অনুেহ?  

'ন্েকসর প্রন্তদাি?'  
'এেজি মুসলমাকির োকে আপন্ি ন্েেু সাহা ে সপকয়ন্েকলি, তার 

প্রন্তদাি।'  
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'সসই মুসলমাি ন্ে সোি প্রন্তদাি োি?'  
'োইকব সেমি েকর? সস সতা সীমহীি দাকির ন্েন্িত প্রন্তদাি ন্হকসকব 

এটা েকরকে।'  
উিকর বলল সম্রােী েোথান্রি, 'স্থাি ও পাকত্রর অকিে পাথেকেের 

ন্বোকর প্রন্তদাি অবশ্যই োইকত পাকরি। ন্েন্তু প্রন্তদাি ন্হসাকব আন্ম এটা েরন্ে 
িা। বলকত পাকরি এটা রকের এেটা টাি।' বকল হাসল েোথান্রি। বলল আবার, 
'রাজেীয় পান্রবান্রে ইন্তহাকসও বকল, আমাকদর রাজপন্রবার ও রাজকত্বর 
প্রন্তষ্ঠা হকয়ন্েল সমািলকদর িারা। মককা অিকলর অকিে ন্প্রকের মকধে এেজি 
ন্প্রে ইউন্র ন্বকয় েকরন্েকলি সমািল খাকির এে সবািকে ১২ শ' খৃস্টাকব্দর শুরুর 
ন্দকে। তারপর সমািল সসকের সাহা ে ন্িকয়ই ন্প্রে ইউন্র প্রন্তিন্দ্বীকদর হান্রকয় 
প্রন্তষ্ঠা েকরন্েকলি তােঁর রাজত্ব। সসই সথকে অথেোৎ ১২৩৭ খৃস্টাব্দ সথকে ১৪৮০ 
খৃস্টাব্দ প েন্ত ২৪৩ বের রান্শয়ার রাজপন্রবার ও রাজকত্বর উপর সমািলকদর 
ন্িয়ন্ত্রি ন্েল। ১২২৭ সাকল সেন্িসখাকির মৃতেুর পর তােঁর পন্রবার ও রাজত্ব োর 
ধারায় ন্বভে হকয় পকড়। এই োর ধারার সবেন্টর উপর ইসলাম প্রভাব ন্বস্তার 
েকর। সুতরাং মককার উপর ২৪৩ বেকরর সমািল প্রভাকবর সময় রান্শয়ার 
রাজপন্রবাকরর সাকথ ইসলাম ধকমের অনুসারী সমািলকদর বোপে সববান্হে 
সম্পকেের সৃন্ষ্ট হয়। এইভাকব মুসন্লম রে প্রকবশ েকরকে রান্শয়ার রাজপন্রবাকর। 
প্রথম ন্দকে রাজপন্রবাকরর অকিে রাজকুমার, রাজকুমারী ও সদস্য প্রোকশ্য 
ইসলাকমর অনুসরে েরকতা। ন্েন্তু আইভাি ন্দ সটন্রবকলর সময় পন্রন্স্থন্ত পাকল্ট 
 ায়। সমািলকদর সাকথ সবন্রতা বাড়ার সাকথ সাকথ মুসলমািকদর প্রন্ত ন্বকিষও 
বৃন্দ্ধ পায়। ন্েন্তু রকের টাি সতা এেটা আকেই।  

দীঘে এে বেবে সদয়ার পর থামল সম্রােী েোথান্রি।  
'ধেবাদ সম্রােী, অকিে িতুি তথে ন্দকয়কেি আপন্ি আপিার রয়োল 

ডাকয়রী সথকে। আমরা খুন্শ হকয়ন্ে, রয়োল ডাকয়রী সম্ভবত সোি সতেই সোপি 
েকরন্ি। মহামাো সম্রােীর শাসি  ন্দ রয়োল ডাকয়রীর মত স্বে হয় এবং হকব 
বকলই প্রমাে পাওয়া  াকে, তাহকল রান্শয়া ও মুসন্লম ন্বশ্ব সম্পকেের এে িতুি 
 ুকে প্রকবশ েরকব। তকব এেটা প্রশ্ন সম্রােী। আপন্ি স  রকের টাকির েথা 
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বলকলি, তা আইভাি ন্দ সটন্রবল-এর ১৫৪৭ সাকল যমতায় আসার পর সোি 
সমকয়ই সদখা  ায়ন্ি সেি?' বলল আহমদ মুসা।  

হাসল েোথান্রি। বলল, 'বংশ তত্ব সম্পকেে সবোন্িে তত্ব হকলা, বংশীয় 
'জীি'-এর প্রভাব েখি বা েত সজিাকরশি পকর োর মকধে হোৎ েকর প্রোশ 
পাকব, তা বলকত ন্বোিও অপারে। তাোড়া অতীকত আহমদ মুসার মত 
এেজকির সাকথ হয়কতা এই বংকশর োকরা সাযাত ঘকটন্ি। আহমদ মুসার সাকথ 
আমারও সাযাত িা হকল রকের টাি উপলন্দ্ধ েরার সুক াে আমার হকতা ন্েিা 
বলা মুন্কল।  

'আপিার এই রকের টাি ন্ে মুসলমািকদর অথে মুসলমািকদর ন্ফন্রকয় 
সদয়া প েন্তই?'  

'এ প্রকশ্নর জবাব আন্ম সদব িা।'  
'ন্েন্তু জবাবটার প্রন্ত আমার আেহ সবন্শ।'  
'তাহকল অকপযা েরকত হকব আন্ম সবসরোরী লাইকফ সফরত িা  াওয়া 

প েন্ত।'  
'আলহামদুন্লল্লাহ। আন্ম জবাব সপকয় সেন্ে।'  
' ন্দ সপকয় থাকেি, তাহকল তা শুধু আপন্ি এবং ন্প্রকেস মান্রয়া 

সজাকসফাইকির জকেই।' েম্ভীর েকে বলল েোথান্রি।  
'বুকঝন্ে। ন্েন্তু সম্রােীর সতা সোি ন্রটায়ারকমটট সিই।  
এেজি সম্রােীর সবসরোরী লাইফ সোিন্দিও আকস িা।'  
'এসব ন্বষকয় আন্ম এখি ন্েন্তা েরন্ে িা। সাম্রাজেটা আকে ন্েে েরকত 

ন্দি। তারপর এসব ন্িকয় ন্েন্তা েরা  াকব। ন্সংহাসি আমার োকে সোিন্দিই 
বড় ন্েল িা, সোিন্দিই বড় হকব িা।'  

'ন্েন্তু সম্রােী, আমাকদর োকে এ ন্সংহাসকির মূলে অকিে।'  
'আন্মও সসটা জান্ি। আমার সোি ন্সদ্ধান্তই োউকে হতাশ েরার মত 

হকব িা।'  
'আলহামদুন্লল্লাহ। আজ মকি পড়কে তান্তয়ািাকে। তার সদয়া দান্য়ত্ব 

সদখন্ে আমাকদর জকে পরম সসৌভাকেের প্রমান্েত হকলা।'  
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'ন্েন্তু আমার জকে তার সেকয়ও পরম সসৌভাকেের প্রমান্েত হকয়কে। 
আন্ম সপকয়ন্ে িতুি জীবি।'  

'তকব দুভোেে হকয়কে তান্তয়ািার।'  
'িা। অমি সসৌভাকেের মৃতেু  ন্দ আমার ভাকেে জুটকতা! মদীিায় েবর 

হকয়কে তার!' েোথান্রকির েে ভান্র হকয় উকেন্েল।  
এেটু থামল। ন্িকজকে স্বাভান্বে েকর সতালার সেষ্টা েরল।  
তারপর সম্রােী েোথান্রি বলল, 'ে'ন্দি খুব খারাপ সলকেন্েল আপন্ি 

খােঁো ভাঙা পান্খর মত পান্লকয়  াকবি, তারপর রান্শয়ার সাকথ আপিার সব 
সম্পকেের ইন্ত ঘটকব, এই ভাকব।'  

'মকি হকে, এখি খারাপ লােকে িা?'  
সম্রােী েোথান্রি হাসল। বলল, 'খারাপ িা লাোর োরে ঘকটকে। মকি 

হকে, রান্শয়া আপিার সাকথ এেটা সম্পকেের বােঁধি সতন্র েরকত  াকে।'  
'সসটা ন্ে? আহমদ মুসার সোকখ সেৌতূহল।  
আবার হাসল েোথান্রি। বলল, 'বলন্ে। আপিাকে েষ্ট ন্দকয়ন্ে এেথা 

বলার জকেও।'  
েথা সশষ েকর েম্ভীর হল েোথান্রি। বলল সডািাকে লযে েকর, 

'ন্প্রকেস মান্রয়া সজাকসফাইি, আপন্ি ওলোর ওখাকি ে'সপ্তাহ আকেি, সেমি 
মকি হয় তার মাকে?'  

হোৎ এমি প্রকশ্ন ন্বন্স্মত হকলা সডািা। এেটু সময় ন্িকয় জবাব ন্দল, 
'ন্েে মাকে স মি মকি হয়।'  

'ধেবাদ ন্প্রকেস। এ প্রশ্নটা আন্ম ওলোকেও েকরন্েলাম দু'সপ্তাকহর 
সাহেক ে ন্প্রে প্লান্তন্ি লুইকে তার সেমি মকি হয়। সসও ন্েে এমি জবাবই 
ন্দকয়ন্েল।' থামল সম্রােী েোথান্রি।  

'েথাটা বুঝলাম িা সম্রােী।' বলল আহমদ মুসা।  
'অথে পন্রকার। আমরা মান্রয়া সজাকসফাইিকে এেজি মা ন্দকত োই 

এবং ওলোকে ন্দকত োই এেজি ন্পতা।'  
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সডািা সসাফা সথকে লাফ ন্দকয় উেল। আিকন্দ তার সোখ-মুখ িােকে। 
স্থাি-োল-পাত্র ভুকল সস ন্েৎোর েকর উেল, 'েমৎোর, েমৎোর, মহামাো 
সম্রােী আপিাকে সমাবারেবাদ।'  

ন্েন্তু আহমদ মুসার সোকখ-মুকখ আিকন্দর সেকয় ন্বস্মকয়র সঘার সবন্শ। 
বলল সস, 'সডািার আিকন্দর সাকথ আন্ম সশয়ার েরন্ে। ন্েন্তু সম্রােী, 'এই পবেত 
প্রমাে ভান্র েথাটা বলকব সে, তুলকব সে? রাজী েরাকব সে?'  

সম্রােী েোথান্রি সোেঁকট এে টুেকরা হান্স সটকি বলল, 'সব ন্েেু অবন্হত 
হবার পর আপিার োকে আজ এ েথাটা তুকলন্ে ফাইিাল ন্সদ্ধান্ত সিয়ার জকে।'  

'ন্েন্তু আন্ম  তদুর জান্ি ওলোর মা ও সডািার আব্বার সাকথ আপিার 
এ প েন্ত সদখা হয়ন্ি। আপন্ি সোথা সথকে ন্ে অবন্হত হকয়কেি?' বলল আহমদ 
মুসা।  

'আমাকদর সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রী ইউন্র অরলভ ওলোর আপি মামা।  
তার তরফ সথকে েথাটা আমার োকে একসকে। ন্তন্ি জান্িকয়কেি, 'এ  
ধরকির এেটা উকদোে  ন্দ সিয়া হয় তাকল দু'জকির োে সথকেই 

সম্মন্ত পাওয়া  াকব।' বলল েোথান্রি।  
'আন্মও মকি েন্র সম্মন্ত পাওয়া  াকব।  ন্দ ন্বষয়টা সেউ িা তুলকতা, 

তাহকল আন্ম এবং ওলোই েথাটা তুলতাম।' বলল সডািা।  
'তুন্ম এতটাই ন্িন্িত সডািা? মকি সরখ, দু'জিই অতেন্ত সম্মান্িত 

বেন্ে। ওেঁকদর সামাে ন্বব্রত েরাও আমাকদর ন্েে হকব িা।' বলল আহমদ মুসা 
েম্ভীর েকে।  

হাসল সডািা। বলল, 'ওরা অসম্মত হকবি িা এেথা আন্ম ন্িন্িত ভাকবই 
বলকত পান্র।'  

সম্রােী েোথান্রি বলল, 'ধেবাদ ন্প্রকেস মান্রয়া সজাকসফাইি। েথাটা 
শুিার পর আন্মই সবকেকয় খুশী হকয়ন্ে। সিরই ওলোর ন্বকয় হকয়  াকে। 
তারপর ওলোর মা ডিঃ িাতাকলাভা একেবাকরই এো হকয়  াকবি। আর ন্প্রকেস 
মান্রয়া সজাকসফাইি আহমদ মুসার সাকথ েকল  াবার পর ন্প্রে প্লান্তন্ি লুইও ঐ 
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ভাকব এো হকয়  াকবি। এই ন্বকয় দু'জিকেই এে অস্বাভান্বে অবস্থা সথকে 
বােঁোকব।'  

'মহামাো সম্রােী, আল্লাহ  ন্দ আমাকদর এই ইো পূেে েকরি, তাহকল 
আমার মাথা সথকে পবেত প্রমাে এে সমস্যা সিকম  াকব।' বলল সডািা।  

'স  সমস্যার আন্ম সমাধাি পান্েলাম িা, তার সমাধাি সপকয়  াব।' 
আহমদ মুসা বলল।  

'তাহকল আহমদ মুসা ও মান্রয়া সজাকসফাইি আমরা এগুকত পান্র?' 
সম্রােী েোথান্রি বলল।  

'অবশ্যই। 'দু'জকিই বকল উেল।  
সম্রােী েোথান্রি সহকস বলল, 'আমারও এেটা সমস্যার সমাধাি 

হকলা। রান্শয়া এেটা সম্পকেের বাধকি আহমদ মুসাকে বাধকত পারল।'  
'রান্শয়ার সমকয় তান্তয়ািা রান্শয়াকে এবং রান্শয়ার রাজপন্রবারকে 

অকিে আকেই আমার োকে অন্বস্মরেীয় েকরকে।' বলল আহমদ মুসা।  
'অন্বস্মরেীয় হওয়া এবং আত্বীয়তা েরা এে ন্জন্িস িয় জিাব আহমদ 

মুসা। অন্বস্মরেীয়কে স্মরে েরকলই েকল, ন্েন্তু মাকঝ মাকঝ সবড়াকত িা একল 
আত্বীয়তার প্রন্ত অন্বোর হয়।' বলল েোথান্রি।  

'বুঝলাম।' আহমদ মুসা বলল।  
'তাহকল আন্ম বকল ন্দন্ে প্রধািমন্ত্রীকে অেসর হবার জকে। অবশ্য 

প্রথকম েথাটা আন্মই পাড়ব। বলব আন্মই সডকেন্ে ওেঁকদর এবং আমরা ন্েে 
েকরন্ে ডিঃ িাতাকলাভা ও ন্প্রে প্লান্তন্ি লুই-এর ন্বকয় আকে হকব, এর এে সপ্তাহ 
পর ওলোর ন্বকয় হকব।' বলল েোথান্রি।  

'ন্েে আকে। এটাই স্বাভান্বে হকব।' বলল আহমদ মুসা।  
'আমার খুব আিন্দ লােকে। মকি হকে রান্শয়ায় অকিে ন্দি থােব।' 

বলল সডািা।  
'ওকয়লোম। আমাকদর বাধি ো েেরী হওয়ার প্রথম প্রমাে এটা।' সহকস 

বলল সম্রােী েোথান্রি।  
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'আমার েথা সতা বললাম। ওেঁকে বলুি উন্ি থােকবি ন্েিা।' সডািা 
বলল।  

'ন্জকেস েরার সোি দরোর সিই। োি টািকল স মি মাথা আকস, 
সতমন্ি মান্রয়া সজাকসফাইি স খাকি, সসখাকি আহমদ মুসাকেও পাওয়া  াকব।' 
েোথান্রি বলল।  

েথা সশষ েকরই পাকশ পকড় থাো তার হ্যাটড বোে সথকে েোথান্রি 
ন্তিটা ইিকভলপ সবর েরল। তার মকধে এেটা হাকত সরকখ অে দু'ন্ট আহমদ 
মুসা ও সডািার হাকত তুকল ন্দল।  

আহমদ মুসা ও সডািা দু'জকিই ইিভলপ খুলল। তাকত সপল, রুশ 
িােন্রেকত্বর এেন্ট সিদপত্র এবং এেন্ট রান্শয়াি ন্ভআইন্প পাসকপাটে।  

আহমদ মুসা ও মান্রয়া সজাকসফাইি দু'জকির মুখই আিকন্দ উজ্বল হকয় 
উেল।  

পাসকপাটে সথকে মুখ তুকল েোথান্রকির ন্দকে তান্েকয় বলল আহমদ 
মুসা, 'আমরা েৃতে সম্রােী।'  

সম্রােী েোথান্রকির সোখ-মুখ আকবকে লাল হকয় উেকে। বলল, 
'েৃতেতা প্রোকশর মত বোপার এটা িয়। আপিারা এটা েহি েরকল আমরা 
সম্মান্িত সবাধ েরব।'  

সথকমই সম্রােী েোথান্রি তার হাকতর তৃতীয় ইিকভলপন্ট তুকল ন্দল 
আহমদ মুসার হাকত।  

আহমদ মুসা খুলল ইিকভলপ। সবর হল, 'সলাবাল বোংে অব 
বোংেস'(GBB)-এর ওকপি ইটটারোশিাল এোউকটটর এেটা 'সোড োডে'।  

ন্বকশ্বর সবকেকয় দামী বস্তু হকলা এই 'সোড'। এই সোড িম্বার ন্বকশ্বর স  
সোি বোংকের 'অকটা উইথড্রয়াল' ন্িকপ ন্লকখ তাকত টাোর স  অংে সলখা হকব, 
বোংে তা ন্দকয় ন্দকব। ন্বকশ্বর প্রকতেে বোংকের প্রকতেে শাখার েন্ম্পউটার তার 
ইটটার োশিাল ফাইকল এই সোড িম্বার সংরযে েকর।  
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'সোড োডেটা হাকত ন্িকয় আহমদ মুসা ন্েেুযে স্তদ্ধ হকয় থােল। 
তারপর মাথা তুকল সম্রােী েোথান্রকির ন্দকে সেকয় বলল, 'এেজি বোন্ের 
জকে এই পুরকার সবন্শ হকয় সেকে সম্রােী।'  

'িা হয়ন্ি। আমার জায়োয় তান্তয়ািা হকল আরও ন্ে েরকতা আন্ম 
বুঝকত পারন্ে িা।' অপ্রন্তরুদ্ধ এে আকবকে রুদ্ধ হকয় সেল েোথান্রকির েলা। 
তার দু'সোকখ সথকে সিকম এল দু'সফাটাআ অশ্রু।  

আহমদ মুসা ও সডািা সজাকসফাইি এই অবস্থায় ন্বব্রত হকয় পড়ল।  
বলল আহমদ মুসা ধীকর ধীকর, 'েরার মত ন্েেুই আপন্ি বােী রাকখিন্ি 

সম্রােী। আমাকদর সবকেকয় বড় পাওয়া হকলা, আপন্ি অপ্রোন্শত সঘাষোয়  া 
আমাকদর জান্িকয়কেি। তান্তয়ািার ন্বকদহী আত্মা সবকেকয় খুন্শ হকব এেথা 
সজকিই।  

সম্রােী েোথান্রি রুমাল ন্দকয় সোখ মুকে বলল, 'আন্ম ও তান্তয়ািা 
 ন্দও ন্েলাম এে মকির, এে ন্েন্তার। ন্েন্তু তার স্থাি আমাকে ন্দকয় পূরে হবার 
িয়। এেই সাকথ তার মি ন্েল কুসুকমর মত সোমল, পাহাকড়র মত অিড় এবং 
আোকশর মত উদার। সসই তান্তয়ািা সিই, ন্েন্তু তার ন্প্রয়তম বোন্ে আকেি। 
তােঁর জকে  া ন্েেু েন্র, তাকে আমার  কথষ্ট মকি হয় িা।'  

আহমদ মুসা লজ্জা-সংকোকে লাল হকয় উকেকে। বলল এেট ুসময় ন্িকয়, 
'লজ্জা সদকবি িা সম্রােী। আপন্ি  া েকরকেি। অে সোি রুশ সম্রােীর োকে 
তার এোংশও প্রাপে ন্েল িা। আপন্ি এোন্ত আপিজি বকলই আমরা এবং 
আমাকদর জান্ত এসব সপকয়কে। আর আপিজি সব সময় সপাশান্ে প্রশংসার 
উকধ্বে।'  

'ধেবাদ। ন্সংহাসকির সেকয়ও এটাআমার োকে বড় পাওয়া।'  
বকলই উকে দােঁড়াল সম্রােী েোথান্রি। বলল, 'েলুি আমরা িাস্তা েরব।'  
আহমদ মুসা ও সডািা সজাকসফাইি উকে দােঁড়াল। 
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মককা ইটটারোশিাল এয়ারকপাটে। সসৌন্দ জাম্বকুজট টারমাকে দােঁন্ড়কয়।  
আহমদ মুসার োন্ড় রয়োল ওকয়ন্টং হাউকজর সেকট ন্েকয় দােঁড়াল।  
প্রায় সংকে সংকে আকরেটা োন্ড় একস আহমদ মুসার োন্ড়র সপেকি 

দােঁড়াল।  
দুই োন্ড় সথকে প্রায় এে সাকথই সিকম এল োরজি আকরাহী।  
প্রথম োন্ড় সথকে িামল আহমদ মুসা ও সডািা সজাকসফাইি এবং ন্িতীয় 

োন্ড় সথকে িামল সডািার আব্বা প্লান্তন্ি লুই এবং সডািার িতুি মা ডিঃ 
িাতাকলাভা।  

রয়োল ওকয়ন্টং হাউকসর সেকট সম্রােী েোথান্রকির বোন্েেত প্রন্তন্িন্ধ 
ন্হকসকব দােঁন্ড়কয়ন্েল স্বয়ং সম্রােীর মা োটড ডকমস ন্লওন্িদা ন্জভিা।  

রয়োল ওকয়ন্টং হাউকজর ন্দকে প্রথকম এগুকলা আহমদ মুসা। তার 
সপেকি সডািা এবং তারপর সডািার আব্বা-আম্মা।  

সেকট আহমদ মুসা সপৌেকতই ন্লওন্িদা ন্জভিা সম্রােীর পকয স্বােত 
জািাল আহমদ মুসাকে।  

'সম্রােীর প্রন্ত আন্ম েৃতে। ন্েন্তু এেটা সামাে ফরমান্লন্টর জকে 
মহামাো োটড ডকমসকে েষ্ট সদয়ায় আন্ম দুিঃন্খত।' বলল আহমদ মুসা ন্বিকয়র 
সাকথ।  

ন্লওন্িদা ন্জভিা আহমদ মুসার ন্পে োপকড় সামকি এন্েকয় ন্িকয় বলল, 
'সোট ফরমান্লন্ট সোথায় সদখকল বৎস। এেন্দকে সতামার হৃদয়, অেন্দকে রুশ 
সাম্রাজেকে রাখকল সতামার হৃদকয়র ওজিই সবন্শ হকব।'  

'এটা এোন্তই আপিার সস্নকহর েথা।'  
'এত বড় সস্নহটা সতামাকে আদায় েরকত হকয়কে এবং তা সতামার ঐ 

হৃদয় ন্দকয়ই।'  
'মাতৃকস্নকহর োকে সন্তাকির হৃদয়টা এমিই হয়। ন্েন্তু আমার  া ন্েেু 

ভাকলা তা ইসলাকমর ন্শযারই ফল।'  
'শুধু সম্রােী িয়, আমাকেও তা তুন্ম উপলন্দ্ধ েন্রকয় সেকড়ে বৎস।'  
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েথা সশষ েকর সডািা সজাকসফাইকির ন্দকে তান্েকয় তার ন্পে োপকড় 
বলল, 'ওকয়লোম সেট সলন্ড। সতামার সসৌভাকেের সেকয় সতামার দান্য়ত্ব ন্েন্তু 
অকিে বড়।'  

'আশীবোদ েরুি।'  
'আশীবোদ েরা সেকড় ন্দকয়ন্ে, এবার সদায়া েরব।'  
'আলহামদুন্লল্লাহ।' বলল সডািা সজাকসফাইি।  
 াত্রীরা প্রায় ন্বমাকি উকে সেকে।  
সসৌন্দ ন্বমাকির স্বয়ং েোকেি অল্প দূকর আহমদ মুসাকে স্বােত জান্িকয় 

ন্িকয়  াবার জকে অকপযা েরকে।  
সডািার সাকথ তার আব্বার ন্বদাকয়র দৃশ্যটা খুব েরুে হকলা। বাপ-কমকয় 

দু'জকিই অকঝাকর োেঁদল।  
সডািা তার িতুি মা ডিঃ িাতাকলাভাকে জন্ড়কয় ধকর সেেঁকদ বলল, 'আজই 

প্রথম আব্বাকে সেকড় সোথাও  ান্ে। েকষ্টর মকধেও আমার আিন্দ এই স , আন্ম 
আমার মা'র োকে আব্বাকে সরকখ  ান্ে। সবাি ওলো সতা থােলই।'  

ডিঃ িাতাকলাভা সডািা সজাকসফাইিকে অজস্র েুমু সখকয় বলল, 'মা হবার 
মত সুক াে সতা ন্দকল িা তুন্ম।'  

'প্রথম সদখাকতই মা েকর ন্িকয়ন্ে আপিাকে।'  
প্লান্তন্ি লুই জন্ড়কয় ধকরন্েল আহমদ মুসাকে। বকলন্েল, 'এ োন্না 

আমার আিকন্দর। সতামার হাকত আমার হৃদকয়র টুেকরাকে তুকল ন্দকত পারলাম 
েত পূকেের ফকল তা আল্লাহই জাকিি।'  

আহমদ মুসা ডিঃ িাতাকলাভার োকে ন্বদায় ন্িকয় বলল, 'সশষ প েন্ত 
ওলো ও আন্সফ আন্জম-এর সাকথ সাযাৎ হকলা িা। ন্িিয় জরুরী ন্েেুকত 
আটো পকড়কে ওরা।'  

বকল আহমদ মুসা সডািা সজাকসফাইিকে ন্িকয় েোংওকয়র ন্দকে 
এগুকলা।  

েোংওকয়র মুকখ দােঁন্ড়কয় ন্েল সম্রােীর প্রন্তন্িন্ধ ন্হকসকব সম্রােীর মাতা 
ন্লওন্িদা ন্জভিা।  
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ন্লওন্িদা ন্জভিা আহমদ মুসার হাকত এেটা রাজেীয় ন্সলকমাহর  ুে 
ইিভলপ তুকল ন্দকয় বলল, 'আহমদ মুসার জকে সম্রােীর এেন্ট ন্েন্ে।' তারপর 
আহমদ মুসাকে সম্রােীর পয সথকে রান্শয়া সফকরর জকে ধেবাদ জান্িকয় 
এবং পুিরায় সির রান্শয়া সফকর আসার আমন্ত্রে জান্িকয় সহকস বলল, 'িতুি মা 
সপকয় পুরকিা এে মাকে স ি ভুকল স ওিা বাো।'  

'মা  ত পুরাকিা হি, ততই তার মূলে বাকড়।' বকল হাসকত হাসকত 
েোংওকয়কত প্রকবশ েরল আহমদ মুসা। তার সাকথ সাকথ সডািা সজাকসফাইি।  

সসৌন্দয়ার েোকেি স্বােত জান্িকয় সাকথ ন্িকয় ন্েকয় ন্বমাকির দুন্ট 
ন্বকশষ ন্িধোন্রত আহকি তাকদর বন্সকয় বলল, 'এ ন্বমাি আপিার। আপিার সোি 
সসবায় লােকত পারকল আমরা ধে হকবা।  

বকল আহমদ মুসার হাকত এে টুেকরা োজ তুকল ন্দকয় বলল, 'খাকদমুল 
হারমাইি শরীফাইকির মহামাে বাদশার সমকসজ।'  

সসৌন্দ বাদশার ইটটারকিট সমকসজ পড়ল আহমদ মুসা, 'আমাকদর মহাি 
ভাই আহমদ মুসা এবং তার স্ত্রী সম্মান্িতা সবাি মান্রয়া সজাকসফাইিকে সসৌন্দ 
আরকব সখাশ আমকদদ জািান্ে।'  

পকড় ইটটারকিট সমকসজন্ট আহমদ মুসা সডািার হাকত তুকল ন্দকয় 
েোকেিকে ধেবাদ জািাল।  

ন্সকট বকস সব ন্েেোে েকর সিবার পর সডািা সজাকসফাইি আহমদ 
মুসাকে লযে েকর বলল, 'সম্রােী েোথান্রকির ইিকভলপন্ট সবাধহয় এবার সখালা 
 ায়।'  

'ধেবাদ মকি েন্রকয় সদবার জকে।' বকল আহমদ মুসা ইিকভলপন্ট 
খুকল সফলল।  

সভতর সথকে সবরুল এেন্ট ন্েন্ে। রাজেীয় পোকড সলখা সম্রােীর এেটা 
ন্েন্ে। ন্েন্েকত সম্রােী েোথান্রি ন্লকখকেি:  

"মহাি ভাই আহমদ মুসাকে রুশ সম্রােী তৃতীয় েোথান্রকির পয হকত, 
আন্ম স  োকলমাকয় তাইকয়বার সাযে পাে েকর ইসলাম েহে েকরন্ে, তার সাযে 
আল্লাহ োড়া দুন্িয়াকত আর সেউ সিই। ন্েন্তু অন্তত এেজি সাযীর হাকত এমি 
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এেটা দন্লল থাো দরোর মকি েরন্ে  াকত ন্তন্ি দুন্িয়াবাসীর োকে সাযে 
ন্দকত পাকরি, রুশ সম্রােী েোথান্রি মুসন্লম ন্েল, োকফর ন্েল িা। এই লকযে 
আন্ম রুশ সম্রােী েোথান্রি আমাকদর মহাি ভাই আহমদ মুসাকে জািান্ে স , 
আল্লাহকে এেমাত্র 'ইলাহ' এবং মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সিঃ) সে সশষ রাসূল 
সঘাষো েকর পূেেভাকব আন্ম ইসলাকম দান্খল হকয়ন্ে।  

আমার প্রোকশ্য সঘাষো সদয়ার অপরােতাকে আল্লাহ সম্রাট িাজ্জান্শর  
সযকত্র স ভাকব মাফ েকরন্েকলি, সসভাকব মাফ েরুি। আমীি!"  
ন্েন্ে সশষ সম্রােী েোথারীকির দস্তখত এবং রাজন্েয় সীল।  
ন্েন্ে পড়কত ন্েকয় সোখ ন্দকয় অশ্রু েড়ল আহমদ মুসার।  
সডািা সজাকসফাইিও ন্েন্েন্ট পড়ল। বলল, 'সসন্দি পকরাযভাকব স  

েথা ন্তন্ি বকলন্েকলি, আজ োেকজ-েলকম তা জেতবাসীকে জািাকিার বোবস্থা 
রাখকলি ন্তন্ি। সখাশ আমকদদ আমাকদর মহাি সবািকে।' সডািা সজাকসফাইকির 
েেও ভারী হকয় উকেকে আকবকে।  

'আলহামদুন্লল্লাহ। আল্লাহ এই ভাকবই তােঁর সতে িীিকে দুন্িয়ায় এন্েকয় 
সিকবি। তুন্ম ন্িিয় জািকত সপকরে সডািা, ওলোর মামা সডপুন্ট প্রধািমন্ত্রী ইউন্র 
অরলভও সোপকি ইসলাম েহে েকরকেি আকেই।'  

'হ্যােঁ, ওলো আমাকে বকলকে।'  
আহমদ মুসা এরপর েথা বলল িা। এেটু ভাবল। তারপর বলল, 

'রান্শয়ার রাজনিন্তে সিতৃত্ব সপেি ন্দকে ন্ফকর তান্েকয় জান্তর স্বাকথে জান্তর 
ঐেে ও অন্ভভাবেকত্বর এেটা সেন্দ্র খুেঁকজ ন্িকয়কে। আমাকদর মুসন্লম 
রাজনিন্তে সিতৃত্ব ও ষড় ন্ত্রমূলেভাকব ন্বলুপ্ত, েেতান্ন্ত্রে ন্খলাফত বেবস্থাকে 
আবার ন্ফন্রকয় আিকত হকব। ইসলামী ন্বকশ্বর ঐেে ও রাজনিন্তে ন্স্থন্তশীলতার 
জকে এর আর সোি ন্বেল্প সিই।'  

তখি ন্বমাকির দরজা বন্ধ ন্েকয়ন্েল। ন্সট সবল্ট বােঁধারও সঘাষো সদয়া 
হকয় সেকে।  

আহমদ মুসা তার েথা সশষ েকরই ন্সট সবল্ট বােঁধকত  ান্েল।  
হোৎ ন্বমাকির দরজা আবার খুকল সেল।  
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সখালা দরজা ন্দকয় দ্রুত প্রকবশ েরল ওলো এবং তার স্বামী আন্সফ 
আন্জম।  

ওলোর োকয়র োউি পা প েন্ত িামাকিা। তার মাথায় ওড়িা েপাল 
সঢকে সোকখর প্রান্ত প েন্ত সিকম একসকে।  

ওলো ও আন্সফ দু'জকিই একস সালাম জািাল আহমদ মুসা ও সডািা 
সজাকসফাইিকে।  

সডািা সজাকসফাইি উকে জন্ড়কয় ধকরকে ওলোকে। তারপর বলল, 'েষ্ট 
হন্েল এই সভকব স , 'আমার িতুি সবািটার সাকথ সশষ সদখা সবাধহয় হকলা....'  

ওলো সডািা সজাকসফাইকির সোেঁকটর উপর আঙুল োপা ন্দকয় বলল, 
'সশষ সদখা' শব্দ বলকত পারকবিা, আরও অজস্রবার সদখা হকব।'  

সডািা সজাকসফাইি সহকস বলল, 'অবশ্যই।'  
ওন্দকে আহমদ মুসা আন্সফ আন্জমকে জন্ড়কয় ধকর বলল, 'মহামাে  
ভাই, িা আসার সেকয় এই সদরীকত আসাটা অবশ্যই সেয়তর।'  
লন্জ্জত মুকখ আন্সফ আন্জম আহমদ মুসার হাকত বড় এেন্ট ফোক্স 

সমকসজ গুেঁকজ ন্দকয় বলল, 'আপিার এই জরুরী ফোক্সন্ট একসন্েল ওলোকদর 
বাসার ফোকক্স। খবর সপকয় ওটা আিকত ন্েকয়ই সদরী হকয়কে ভাইয়া।'  

আহমদ মুসা তার ন্পে োপকড় ন্দকয় বলল, 'ন্েে আকে, সতামরা ন্েে 
েকরে।'  

বকল আহমদ মুসা ফোক্স-কমকসকজর ন্দকে মকিাক াে ন্দল। পড়কলা: 
"আল্লাহর সসন্িে মুহতারাম আহমদ মুসা",  

“আন্ম টােেস িীপপুকের অন্ত সামাে এেজি বান্লো। োটড টােেস 
িীকপ োলেস ন্বশ্ব ন্বদোলকয়র এডভােড কুল অবইেিন্মেেস-এর এেজি োত্রী 
আন্ম। িাম লায়লা সজন্িফার। এেন্ট সমীযা ও ন্েেু ঘটিা আমাকদর ে'জিকে 
ভয়ািে উন্িগ্ন েকরকে। এই উকিে সথকেই এই ন্েন্ে সলখা। আমরা ে'জি োত্র 
জিসংখোর এেটা সডকমাোন্ফে সমীযা েরকত ন্েকয় এেটা োিলেের তথে 
সপকয়  াই। েত ৬ বেকর জিসংখোর ন্বকশষ সেেী মুসলমািকদর পুরুষ জিসংখো 
েকড় ১৪ শতাংশ হাকর হ্রাস সপকয়কে। পুরুষ জিসংখো হ্রাকসর রমবধেমাি ন্েত্র 
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খুবই উকিেজিে। ৬ বেকরর প্রথম বের শতেরা ৫, ন্িতীয় বের শতেরা ৮, 
তৃতীয় বের ১১, েতথুে বের ১৫, পিম বের ২০ এবং ষষ্ঠ বের ২৫ শতাংশ হাকর 
পুরুষ জিসংখো হ্রাস সপকয়কে। এই োিলেের তথে আমরা আমাকদর েকবষো 
সংস্থার তরফ সথকে খবকরর োেকজ ন্দকয়ন্েলাম। খবরন্ট োপা হয়ন্ি। স  
সাংবান্দে খবরন্ট আমাকদর োে সথকে সংেহ েকরন্েল, সস সসই রাকতই ন্িহত 
হয়। পরবতেীকত েকবষোন্টর ন্ফড ওয়াকেের সাকথ জন্ড়ত ৪জি োত্রই ন্িহত 
হকয়কে। সেল োেজ-পত্রসহ আমাকদর েকবষো সংস্থান্টর অন্ফস এে রাকত 
প্রেটড ন্বকফারকে ধ্বংস হকয় সেকে।েকবষোর সাকথ জন্ড়ত পিম বেন্ে আন্ম 
এখিও সবেঁকে আন্ে সম্ভবত এই োরকে স  আন্ম ন্ফড ওয়াকেে ন্েলাম িা, আমার 
দান্য়ত্ব ন্েল ডাটা এোিান্লন্সস। আন্ম ন্বশ্বন্বদোলকয়  াই িা। োটড টােেস িীপ 
সথকেও আন্ম সকর একসন্ে। লুন্েকয় বাস েরন্ে অে এেন্ট িীকপ। জান্িিা ে'ন্দি 
সবেঁকে থােব। পন্রন্স্থন্তর আরও এেটা উকিেজিে ন্দে হকলা, টােেস িীপপুকের 
পর আমরা পাশ্ববতেী েেজ িীপপুে ও বাহামা িীপপুকে সমীযা শুরু েকরন্েলাম। 
সশষ েরকত পান্রন্ি।  তুটুকু েরা সেকে তাকত সসখাকিও েম সবন্শ এেই ন্েত্র 
সদখা সেকে। হতোোকটডর পর পুন্লকশর োকে সেস সদয়া হকয়ন্েল। ন্েন্তু দুকবোধে 
োরকে তদকন্তই  ায়ন্ি। ন্বকশ্বর বড় বড় ঘটিার ভীকড় এই সোট ঘটিা আপিার 
দৃন্ষ্ট আেষেকের মত িয়। তবু আপিাকে জািালাম। দুন্িয়ার োকে জািাকত পান্র, 
ন্েন্তা েরকত ন্েকয় আপিার েথাই প্রথম মকি পড়ল। আপিার ন্েোিা জান্িিা। 
রাকবতাকয় আলম আল ইসলামীর োকে পাোলাম। জান্িিা আপিার োকে 
সপৌেকব ন্েিা। আমাকদর টােেস িীপপুকের অন্স্তত্ব ন্বকশ্বর মািন্েত্র খুেঁজকল পাওয়া 
 ায় িা। আকমন্রোর মািন্েত্রও িয়। মধে আকমন্রোর মািন্েত্র একে সদখা  ায় 
বাহামার পূবে-দন্যকে, সডান্মন্িোি প্রজাতন্ত্র ও হাইন্তর উির-পন্িকম এবং 
ন্েউবার উির-পূবে আটলান্টটকের অনথ পান্িকত ন্বন্দুর সেকয়ও যুদ্রাোর। যুদ্র 
সদকশর আমরা ন্েেু মুসন্লম এতই িেেে স  এেমাত্র আল্লাহ োড়া োরও দৃন্ষ্ট 
আমাকদর ন্দকে পকড় িা।"  

পড়া সশকষ ফোক্স সমকসজন্ট আহমদ মুসা তুকল ন্দল সডািা 
সজাকসফাইকির হাকত।  
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পড়কত ন্েকয় উকিকে ভকর ন্েকয়ন্েল আহমদ মুসার মি। ন্েন্ের সশষ 
েয়ন্ট লাইি পকড় আহমদ মুসার দু'সোখ ন্ভকজ উকেন্েল অশ্রুকত। তার সোকখর 
সামকি সভকস উেল েোন্রন্বয়াি িীপপুকের বন্হরংকে আটলান্টটকের বুকে 
ভাসমাি টােেস িীপপুকের দৃশ্য। আটলান্টটকের পান্ির উপর দােঁড়াকিা 
সমৌরতান্িয়ার 'িওয়ান্বধু' সথকে  ন্দ আটলান্টটকের উপর ন্দকয় সসাজা এেটা 
সরল সরখা টািা  ায়, তাহকল সসই সরল সরখা টােেস িীপপুকের উপর ন্দকয় 
অেসর হকয় ন্েউবার 'োিাগুকয়' শহর সেদ েরকব। আহমদ মুসা আকমন্রো 
ন্বকশষ েকর লোন্টি আকমন্রোর মুসলমািকদর ন্িকয় সভকবকে, ন্েন্তু টােেস িীকপর 
মুসলমািকদর েথা সোিন্দি তার ন্েন্তাকতও আকসন্ি। সুতরাং লায়লা 
সজন্িফাকরর অন্ভমাি অসংেত িয়।  

আহমদ মুসা তাোল আন্সফ আন্জমকভর ন্দকে। বলল, 'লায়লা 
সজন্িফাকরর ফোক্সটা তার ন্বশ্বন্বদোলকয়র ফোক্স সথকে একসকে। লায়লা 
সজন্িফাকরর িাকম এোকটিশি ন্লকখ এেটা ফোক্স েকর দাও। ন্লখকব, প্রাপে তার 
ফোক্স সপকয়কেি। ন্তন্ি প্রথম সুক াকেই টােেস িীপপুে সফকর আসকবি।'  

সডািারও সমকসজন্ট পড়া সশষ হকয়ন্েল। সসও মুখ তুকলকে। শুিল 
আহমদ মুসার েথা।  

আহমদ মুসার ন্িকদেশ পাবার পর আন্সফ আন্জম এবং ওলো আহমদ 
মুসা ও সডািা সজাকসফাইকির োকে ন্বদায় ন্িকয় সবর হকয় সেল ন্বমাি সথকে।  

 াবার সময় ওলোর দু'সোকখ অশ্রু টল টল েরন্েল।  
ওরা েকল সেকল এেটু পর সডািা সজাকসফাইি বলল, 'পকড়ই আমার 

সলাভ সলকেকে েোন্রন্বয়াি িীপপুকের ঐ অিকল  াবার। আমার মকি হকে, 
আোকশর অিন্ত িীকলর ন্িকে অনথ িীল পান্িকত ভাসমাি অসম্ভব এে সকপ্নর 
সদশ ওটা।  

'আন্মই সবন্শ খুশী হতাম সতামাকে ন্িকত পারকল। ন্েন্তু...।'  
'ন্েন্তু ন্ে? মুখ ম্লাি েকর বলল সডািা সজাকসফাইি।  
'মদীিায় সতামাকে ন্বোকম থােকত হকব।'  
'সেি?'  
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'এ সময় সমকয়কদর ঝুেঁন্েপূেে সবড়াকিা েকল িা। দু'মাস হকয় সেকে। আর 
মাত্র আট মাস।'  

লজ্জায় লাল হকয় উেল সডািা সজাকসফাইকির মুখ। ন্সকটর হাতকল রাখা 
আহমদ মুসার হাকত সোট এেটা ন্েল ন্দকয় মুখ ন্িেু েরল সস।  

'সতামার আব্বা ন্মিঃ প্লান্তন্ি, আম্মা ডিঃ িাতাকলাভা এবং ওলো ন্তিজিই 
আসকেি মদীিায় দীঘে েুন্টকত। আিকন্দই সতামার সময় োটকব। সেমি রাজী 
সতা?'  

'সেি আসকবি ওরা? আন্ম সতা জান্ি িা।'  
'সতামার পন্রে োর বুন্ঝ দরোর সিই?'  
'বকলে বুন্ঝ সব তুন্ম ওেঁকদর? লজ্জায় মুখ লাল েকর বলল সডািা 

সজাকসফাইি।  
'এ খবর বুন্ঝ সেউ লুোয়?'  
'ও আল্লাহ, সেকলকদর এেটুও লজ্জা সিই।'  
বকল দু'হাকত মুখ ঢােল সডািা।  
আহমদ মুসার মাথায় তখি অে ন্েন্তা। সস সভকবন্েল, ে'মাস সস 

মদীিায় োটাকব। এ সময় সডািার োকে থাোও দরোর। ন্েন্তু তা হকলা িা 
এেন্দিও সস আর শুকয় বকস োটাকত পাকর িা। সময় িষ্ট েরকত পাকর িা সস 
ন্েেুকতই।  

সস ন্েে েরল, মদীিা শরীফ ন্েকয়ই সস বুন্েং সদকব ওয়ান্শংটকির। 
সসখাকি ন্েকয় সখােঁজ-খবর ন্িকয় রুট ন্েে েকর সস  াকব টােেস িীপপুকে। হাকতর 
উপর সডািার হাকতর স্পকশে সন্ম্বত ন্ফকর সপল আহমদ মুসা। তাোল। সদখল, 
সডািা ন্িস্পলে তান্েকয় আকে তার ন্দকে। সডািার সোকখ এবার লজ্জা সিই। 
আকে স্ত্রীর ন্িিঃসীম মমতা মাখাকিা ন্স্নগ্ধ দৃন্ষ্ট। তাকত আকে দুভোবিার এেটা োকলা 
োয়া। আহমদ মুসাও তার ন্দে সথকে সোখ ন্ফরাকত পারকলা িা। 'তুন্ম ন্ে মি 
খারাপ েরে?' ধীকর ধীকর বলল আহমদ মুসা সডািা সজাকসফাইকির হাত মুকটার 
মকধে ন্িকয়। সডািা মুকখ ন্েেু বলল িা। 'িা' সূেে মাথা িাড়ল। শুেকিা সোেঁকট 
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এে টুেকরা হান্স টািার সেষ্টা েরকলা। ন্েন্তু তার সস হান্সর সাকথই তার সোখ 
সথকে সিকম এল দু'সফাটা অশ্রু।  
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৩  
োটড টােেস িীপ সথকে সসাজা দন্যকে এেটা িীপ। িাম'ন্ভজোয়া 

মামুটড'।  
‘ন্ভজোয়া'িীকপর ‘সেজাি’ োম। োকমর েমুেন্িন্ট হল।  
েমুেন্িন্ট হকলর মাঝখাকি বৃিাোর েত্বকর তখি িাে েলকে।  
প্রন্ত সাপ্তান্হে েুন্টর ন্দকি েমুেন্িন্ট হকল এই ধরকির সামান্জে 

সমাকবশ হয়। একত খাওয়া-দাওয়া হয়, িাে-োি েকল, সখলা-ধুলাও হকয় থাকে।  
েমুেন্িন্ট হকলর এে প্রাকন্ত এেটা সটন্বকল সজন্িফার, তার মামী এবং 

মামাকতা সবাি সারা উইন্লয়াম।  
লায়লা সজন্িফার সপ্তাহখাকিে হকলা মামা বান্ড় একসকে আত্মকোপকির 

তান্েকদ।  
লায়লা ইন্তমকধেই সবার দৃন্ষ্ট আেষেে েকরকে। োকয়র রং তার 

সসািালী, স্বেোভ েুল, িীল সোখ এবং আন্ফ্রোি সমকয়কদর মত বন্লষ্ট শরীর।  
িীেু স্বকর েথা বলন্েল তারা।  
লায়লা সজন্িফাকরর মামী েথা বলন্েল সামান্জে পন্রকবকশর দ্রুত 

পন্রবতেিশীলতা ন্িকয়। বলন্েল সস, ' ারা এেন্দি তাকদর ন্দকে মুখ তুকল  
েথা বলকত সাহস েরত িা, তারা এখি মাথায় েকড় বসকত োকে।'  
'আমাকদর িতুি সজিাকরশি সবপকরায়া ধরকির। োরে হয়কতা এটাই 

মামী।' বলল সজন্িফার।  
'তুন্ম সাধারে প্রবেতার েথা বলে, মা।  ন্দ এটা সাধারে প্রবেতাই 

হকতা, তাহকল সবার মকধেই এটা সদখা স ত। ন্েন্তু তাকতা িয়। সদখা  াকে, োকরা 
োকরা োকে হোৎ স ি আমরা অবান্িত হকয় পকড়ন্ে’।  

‘সম্পকেের অবিন্ত সথকে এমিটা হওয়া স্বাভান্বে।'  
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‘এেদমই ন্েন্ি িা, বা সোি সম্পেে সোিন্দি ন্েল িা, এমি সযকত্রও 
সতা এটা ঘটকে। সসন্দি অকটা হুইলাকর েকর বন্দকর  ান্েলাম। তৃষ্ণা পাওয়ায় 
িামলাম 'ন্ভজোয়া মামুটড' সরস্টুকরকটট। এই পুরকিা সরস্টুকরকটট সোটকবলা সথকে 
হাজাকরা বার ন্েকয়ন্ে। ন্েন্তু সসন্দি  া সদখলাম, সোিন্দি সসখাকি তা ঘকটন্ি। 
পুরকিা ওকয়টাকরর োকে পান্ি োইকল সস োেকজর লাকস পান্ি ন্দল। বললাম, 
‘োেকজর লাস সেি?'  

'হুকুম।'সস বলল।  
আন্ম বললাম, ‘সবাইকে োেকজর লাস সদয়া হকে?'  
সস বলল, ‘সবাইকে িয় এে সেেীর মানুষকে সদয়া হকে।'  
'সসই এে সেেীর সাকথ ন্ে আমাকদর উইন্লয়াম পন্রবার আকে?' বললাম 

আন্ম।  
উিকর ওকয়টার ন্ফস ন্ফস েকর বলল, 'আকে।'  
এেশ'বের আকে আমাকদর উইন্লয়াম পন্রবার এই িীকপ আকস, তখি 

এই িীকপ ন্েেুই ন্েল িা। এই সরস্টুকরকটটরও প্রন্তষ্টা আমাকদর টাোয় হয়।  
সরস্টুকরকটট উপন্স্থত খেরকদর অন্ধোংশই তখি ন্েল আন্ফ্রোি-েোন্রব 

ইন্টডয়াি েমুেন্িন্টর।  
রীতদাস ন্হকসকব আন্ফ্রোি ন্িকোকদর সাকথ'েোন্রব সোত্রীয় 

ইন্টডয়ািকদর ন্বকয়র ফকল এই েমুেন্িন্টর উদ্ভব ঘকটকে। একদর মকধে সস্পিীয় 
মুর ও তুন্েে মুসন্লমকদর রেও রকয়কে। এ েমুেন্িন্টর ন্বপলু সংখেে মানুষ 
ন্বশ্বাকসর ন্দে ন্দকয় মুসন্লম। একদরকেও োেকজর লাস সদয়া হকয়কে।  

এই েমুেন্িন্টর সলাকেরা আমাকে সমথেি েরল। এই সময় সরস্টুকরকটটর 
পন্রোলে ন্মিঃ জি োউটটার সথকে উকে একস আমার সটন্বকল বসল। িীেু স্বকর 
বলল, 'এসব ন্িকয় েথা িা বলাই ভাল মোডাম। সময় পাকল্টকে।'  

আন্ম যুদ্ধ েকে বললাম, 'ন্েন্তু উইন্লয়াম পন্রবাকরর সাকথ এই অন্বোর 
সেি?'  



আটলান্টটকের ওপাকর  47 

 

ন্মিঃ জি বলল, ‘এখি বলা হকে মোডাম, আপিার উইন্লয়াম পন্রবার 
সাি সালভাকডার সথকে পান্লকয় একসন্েল এবং বােঁোর জকেই আেয় ন্িকয়ন্েল 
এই ন্বজি িীকপ।'  

আন্ম বললাম, ‘পালাকব সেি সািসালভাকডার সথকে?'  
সস বলল, আন্ম শুিলাম বলা হকে, আপিাকদর উইন্লয়াম পন্রবার 

'ন্হকদি' মাকি ধমেকদ্রাহী।  
আন্ম প্রন্তবাদ েকর বললাম, ‘ন্মকথে েথা।'  
সস বলল, “ন্েন্তু বলা হকে, েোন্রন্বয়াি িীপপুকের সািসালভাকডাকর 

েলম্বাকসর েীফ সিন্ভকেটর ন্হকসকব আেত আবু আলী আন্দালুন্শ খৃষ্টাি ধমে েহে 
েকর আবু আলী উইন্লয়াম হকয়  াি এবং খৃষ্টাি ন্হকসকবই সািসালভাকডাকর 
বসন্ত স্থাপি েকরি। অোে অকিে োলাে মুসলমািকদর মত ন্বকয় েকর স্থািীয় 
আরাে সরডইন্টডয়ািকদর এে সদোর েোকে এবং ন্িকজকে শন্েশালী েরার 
পর আবু আলী স্বধমে অথেোৎ ইসলাম ধকমে সফরত  াি। এই ন্বশ্বাসঘাতেতার 
জকেই উইন্লয়াম পন্রবার ধমেকদ্রাহী।'  

আন্ম তার েথার প্রন্তবাদ েকর বললাম, “আমার পূবে পুরুষ আবু আলী 
আন্দালুন্শ খৃষ্ট ধমে েহে েকরিন্ি। ওটা ন্েল েলম্বাকসর প্রোর। ন্তন্িই আবু 
আলীর িাকমর সশষাংশ ‘আন্দালুশী' পাকল্ট উইন্লয়াম েকরি। প্রন্তকূল অবস্থার 
োরকে আবু আলী েলম্বাকসর এই অোকয়র প্রন্তবাদ িা  

েকর েুপ থাকেি। এই েুপ থাোর অথে তার খৃষ্ট ধমে েহে েরা িয়।'  
ন্মিঃ জি প্রন্তবাদ েকর বলল, ‘েলম্বাকসর মত মহাি এেজকির উপর ন্ে 

এমি অোয় োপাকত পাকরি?'  
আন্ম বললাম, ‘েলম্বাস মুসন্লম ন্বকিষী 'মহাি' ন্েকলি। তার অন্লন্খত 

এেটা িীন্ত ন্েল মুসন্লম ন্হকসকব সোি সলােকে ন্তন্ি জাহাকজ সিকবি িা। ন্েন্তু 
 াকদরকে ন্িকত ন্তন্ি বাধে হকয়কেি, তাকদরকে খৃষ্টাি বকল পন্রেয় ন্দকয়কেি। 
আবু আলী আন্দালুন্শর সযকত্রও তাই হকয়কে।'  
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ন্মিঃ জি অবকশকষ বলল, 'আন্ম  া বললাম তা আমার সশািা েথা। ন্েন্তু 
আপিাকদর োেকজর লাস ও োেকজর সপ্লট সদবার আকদশ আন্ম লংঘি েরকত 
পারকবা িা।'  

আন্ম ন্জকেস েকরন্েলাম, 'এ আকদশ োর, সরোকরর অবশ্যই হকত 
পাকর িা।'  

সস বলল, 'আন্ম ওকদর ন্েন্ি িা, ন্েন্তু ভয় েন্র। বেবসায় েরকত হকল 
ওকদর েথা আমার মািকত হকব।'  

থামল সজন্িফার মামী আকয়শা উইন্লয়াম।  
লায়লা সজন্িফার ও সারা উইন্লয়াম উকিকের সাকথ শুিন্েল আকয়শা 

উইন্লয়াকমর েথা।  
মামী থামকল উন্িগ্ন েকে লায়লা সজন্িফার বলল, 'ন্েন্তু মামী এসব হকে 

ন্ে, সোকথকে হকে?' 
‘জান্ি িা বাো। তকব আন্ম সদখন্ে, এে সেেীর মানুকষর মকধে ইদান্িং 

পন্রবতেি একসকে। সমাজ সম্পেে তারা বদকল ন্দকত োকে।'  
‘সোি সেেীর েথা বলকেি?'সজন্িফারই বলল। 
‘মুখেত সশ্বতাংকের মকধেই এটা সবন্শ সদখা  াকে...' 
আরও ন্েেু বলকত  ান্েল। ন্েন্তু সজমস ক্লাইভকে সদকখ সথকম সেল 

সজন্িফাকরর মামী। 
সজমস ক্লাইভ বৃন্টশ বংকশাদ্ভুত এেজি ন্পওর সশ্বতাংে  ুবে। সস পাশ 

ন্দকয় স কত স কত হোৎ ন্ফকর দােঁন্ড়কয়ন্েল সজন্িফারকদর সটন্বকলর ন্দকে এন্েকয় 
এল। 

দােঁড়াল একস লায়লা সজন্িফাকরর পাকশ। লায়লা সজন্িফাকরর মামাত 
সবাি সারা উইন্লয়াকমর ন্দকে তান্েকয় সজন্িফারকে সদন্খকয় বলল, ‘এ 

সে সারা?' 
‘আমার ফফুাকতা সবাি সজন্িফার।' 
‘বা িামও সুন্দর।'বকল সজমস ক্লাইভ সজন্িফাকরর ন্দকে হাত বান্ড়কয় 

ন্দল।  
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এটা িাকের আমন্ত্রে। 
সজন্িফার হাত িা বান্ড়কয় বলল, ‘দুিঃন্খত’। 
সজন্িফাকরর েথার সাকথ সাকথই সারা উইন্লয়াম বকল উেল 

‘মুসলমািকদর অকিকেই এভাকব িাকে িা সজমস।' 
সজন্িফার'দুিঃন্খত'বলার সংকে সংকেই সংকুন্েত হকয় পকড়ন্েল সজমস 

ক্লাইভ। ন্েেুটা আহতও হকয়ন্েল সস। সারা উইন্লয়াকমর েথা শুকি হাসকত সেষ্টা 
েকর বলল, ‘এখিও এ মান্টর সংকৃন্ত েহে েকরা সারা, িা হকল এ মান্টকত বাস 
েরকত পারকব িা।' 

মুখটা ম্লাি হকলা সারা উইন্লয়াকমর। ন্েন্তু বলল তবু, ‘এ মান্টর সংকৃন্ত 
এটা িয়, এ একসকে ইউকরাপ সথকে।' 

‘ইউকরাপ এ মান্ট জয় েকরকে, অতএব এটাও ইউকরাপ এবং 
ইউকরাকপর সাংকৃন্তই এর সংকৃন্ত।' 

‘ন্েন্তু সজমস, এ িীপপুেসহ েোন্রন্বয়াি িীপপুকের দুই তৃতীয়াংশ 
মানুষ আন্ফ্রো সথকে আসা। তাকদর অকধেকেরও সবন্শ মুসলমাি। তারা এ সদশ 
আবাদ েকরকে, বসবাসক ােে েকরকে। সুতরাং তাকদর সংকৃন্ত এ মান্টর সংকৃন্ত 
হকব িা সেি?' 

‘এসব কুট ুন্ে ন্দকয় সশষ রযা হকব িা সারা।' 
বকল সস ঘুকর দােঁন্ড়কয় অে এেন্ট সটন্বকলর অে এেন্ট সমকয়র হাত ধকর 

ন্েকয় শান্মল হল িাকের সান্রকত। 
সজন্িফারকদর ন্তিজকির মুখই ম্লাি। সারা উইন্লয়াকমর সোকখ-মুকখ 

ভকয়রও ন্েহ্ন। ন্তিজিই িীরব। 
িীরবতা ভাঙল সজন্িফাকরর মামী আকয়শা উইন্লয়াম। বলল, ‘ে'বের 

আকেও উইন্লয়াম পন্রবারকে হুমন্ে দূকর থাে, এমিভাকব মাথা উেঁেু েকর েথা 
বলার সাধে োকরা ন্েল িা।' 

‘আম্মা সবাই জাকি সজমস স ন্দকে হাত বাড়ায় খান্ল হাত তার ন্ফকর 
আকস িা। আমার ভয় েরকে লায়লার জকে। ও এমন্িকতই ন্বপকদ আকে।' 
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সারার আম্মা ন্েেু বলকত  ান্েল। এমি সময় সটন্বকলর সামকি একস 
দাড়াল োকমর বািেস পন্রবাকরর োলমা বািেস। তার মুখ মন্লি। 

আকয়শা উইন্লয়াম তাকে বসকত বলল, 'ন্ে হকয়কে ন্মিঃ বািেস? ন্েেু 
ঘকটকে?' 

‘ন্শশু সিকদ আমার সেকলন্ট মারা সেকে। ন্িকয় আসা হকয়কে। জািা ার 
জকে দাওয়াত ন্দকত একসন্ে।' 

‘ভুন্মষ্ট হবার পর সম্পূেে সুস্থ শুকিন্েলাম। হোৎ ন্ে হকয়ন্েল?' 
‘হোৎ অসুস্থ হকয় পকড়। ডাোররা সব সেষ্টা েকরও সরাে ধরকত 

পাকরন্ি। সোি এেটা িতুি ভাইরাস একসকে বকল ডাোররা মকি েরকে। আন্ম 
সতা েত ৭ ন্দি ন্শশু সিকদ  াতায়াত েরন্ে। এর মকধেই ৪ ন্ট ন্শশু মারা সেকে।' 

োলমা বািেস থামকতই লায়লা সজন্িফার দ্রুত বকল উেল, ‘ঐ োরন্ট ন্শশু 
সেকল িা সমকয়?' 

বািেস এেটু ন্েন্তা েরল। তারপর বলল, ‘োরন্ট ন্শশুই সেকল।' 
‘মাফ েরকবি, সোি সমকয় ন্শশু ন্ে ঐ ভাইরাকস আরান্ত হকয়কে?'বলল 

সজন্িফার। 
বািেস হোৎ স ি সজকে উেল। বলল, 'এেটা মজার প্রশ্ন েকরকেি সতা? 

ন্েেই সোি সমকয় ন্শশু ঐ ভাইরাকস আরান্ত হয়ন্ি। আমার জািা মকত সোটা 
েকয়ে সমকয় ন্শশু এখি ন্শশু সিকদ রকয়কে। অথে সেকল ন্শশু এখি ন্শশু সিকদ 
এেন্টও সিই। ৪ন্ট ন্েল, ৪ন্টই মকর সেকে।' 

মকি মকি ন্শউকর উেল লায়লা সজন্িফার। ন্শশু সিকদ সেকল ন্শশু স মি 
এখি এেন্টও সিই, সতমন্ি সোটা সদশ সথকে, সোটা েোন্রন্বয়াি িীপপুে সথকে 
মুসন্লম পুরুষ উজাড় েরকব। হোৎ তার মকি প্রশ্ন জােল, ন্শশু সিকদ ঐ োরন্ট 
সেকল ন্শশু মুসন্লম ন্েল ন্েিা। 

সংকে সংকেই লায়লা সজন্িফার প্রশ্ন েরল, ‘ঐ োরন্ট পুরুষ ন্শশু  
মুসন্লম পন্রবাকরর ন্েল ন্েিা?' 
‘ন্জ হ্যােঁ।'বািেস জবাকব বলল। 
েথা সশষ েকরই বািেসই আবার প্রশ্ন েরল, ‘এ প্রকশ্নর সহত ুন্ে? 
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মুসন্লম অমুসন্লম পাথেেে আসকে সেি?' 
‘িা এমন্ি সেৌতুহল।'ম্লাি সহকস বলল লায়লা সজন্িফার। 
‘আপিার সেৌতুহল ন্েে আকে। আন্ম মোটারন্িন্টকত বলাবন্ল েরকত 

শুকিন্ে স , আজোল মুসন্লম সেকল সন্তাি বােঁেকে িা।' 
‘োরে সম্পকেে ওরা ন্ে বকল?'বলল সজন্িফার। 
‘ঐ সম্পকেে ন্েে ুশুন্িন্ি। হায়াত মৃতেুর উপর োরও হাত সিই।' 
‘ন্েে।'বলল আকয়শা উইন্লয়াম। 
পাকশই এে সটন্বল ওপাকর এেটা সমকয় মাথা ন্িেু েকর ো খান্েল। 
সমকয়ন্টকে সদখকত সপকয়কে সারা উইন্লয়াম। তার আম্মার েথা সশষ 

হকতই সস সমকয়ন্টকে লযে েকর বকল উেল, 'ন্ে সুসাি মকি হকে সতামার মাথায় 
এে পাহাড় সেকপ বকসকে?' 

সমকয়ন্টর িাম সুমা সুসাি। সলাোল োউন্েকলর এেজি েমেোরী। সস 
সোখ তুকল তান্েকয় সারা ও তার মাকে সদকখই উকে দােঁড়াল সটন্বল সথকে। একস 
সারাকদর সটন্বকল বসকত বসকত বলল, ‘আন্ম এন্দকে সখয়াল েন্রন্ি। খালাম্মা 
আপন্ি সেমি আকেি?'সুমা সুসাকির লযে সারার মা। 

‘সতামার েথা বল আকে। সতামাকে এত ন্বমষে সদখাকে সেি?' 
েম্ভীর হকলা সুমা সুসাি। এেটুযে েুপ েকর থােল। তারপর বলল, 

‘এমি িগ্ন অন্বোর ন্ে সহ্য েরা  ায়?' 
‘সোি অন্বোকরর েথা বলে?'প্রশ্ন েরল সারা। 
‘মামুি সশরমোি-এর িােন্রেত্ব হয়ন্ি, অথে মুন্লভাি ন্স্মথ স ি-কতি 

দরখাস্ত েকরই িােন্রেত্ব সপকয় সেকে।'বলল সুসাি। 
সশরমোি জামোি বংকশাদ্ভুত এেজি োিাডীয় মুসন্লম োত্র। সুসাকির 

সাকথ তার ন্বকয় ন্েে হকয় আকে। আর মুন্লভাি ন্স্মথ এেজি সডন্িশ  ুবে। 
‘হকলা িা সেি? আন্ম সতা জান্ি সব ন্েে-োে হকয় ন্েকয়ন্েল।'বলল 

সারা। 
‘শুিলাম এেটা মহল সথকে োপ সদয়া হকয়কে তাকে িােন্রেত্ব িা 

সদয়ার জকে।'সুসাি বলল। 
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‘সোি মহল?'ন্জকেস েরল সজন্িফার। 
‘সসটা বলকত তার ভয় েরকে।' 
‘মুন্লভাকির সযকত্র এ োপ আকসন্ি?'আবার ন্জকেস েরল সজন্িফার। 
‘িা।'সুসাি জািাল। 
‘মামুি সশরমোি মুসলমাি এবং মুন্লভাি ন্স্মথ খৃষ্টাি, এই পাথেেে োড়া 

উভকয়র মকধে আর সোি পাথেেে আকে ন্ে?'সজন্িফাকরর প্রশ্ন। 
‘আন্ম সদন্খিা। বরং িােন্রেত্ব পাওয়ার পকয মামুকিরই প্লাস পকয়টট 

সবন্শ।' 
'তাহকল?' 
এেটু সভকব সুসাি বলল, ‘দরখাস্ত েরার সময় ওর পন্রন্েত এেজি 

ওকে তার'ধমে ইসলাম'এেথা িা সলখার জকে পরামশে ন্দকয়ন্েল। ন্েন্তু ন্বশ্বাস 
সোপি েরকত সস রাজী হয়ন্ি।' 

‘এর অথে মুসলমািকদর প্রন্ত সবষমে েরা হকে।'বলল সারা উইন্লয়াম। 
ন্েেু বলকত  ান্েল সজন্িফার। 
ন্েন্তু তার আকেই তার মামী বলল, ‘এখাকি আর িয়। েল সতামরা 

বাসায়। সব েথা সব জায়োয় বলা ন্েে িয়।' 
বকল উকে দােঁড়াল আকয়শা উইন্লয়াম। সারা সুসািকেও সটকি ন্িকয় 

আসল বাসায়। তারা বসল সারাকদর সবেেখািায়।' 
সারাকদর ‘উইন্লয়াম'পন্রবারন্ট এই ন্ভজোয়া মামুটড িীকপর সবকেকয় 

পুরকিা ও অন্ভজাত পন্রবার। ন্বরাট বান্ড়।  
বকসই সজন্িফাকরর মামী আকয়শা উইন্লয়াম বলল, 'সামান্জে ও 
রাজনিন্তে সামন্েে অবস্থার সাকথ সজন্িফাকরর ন্বপকদর েথা 

সমলাকিার পর আমার ভাল সেেকে িা। েথাবাতোয় আমাকদর সাবধাি 
হওয়া দরোর। সজমস-এর হুমন্েটা সোি ন্বন্েন্ন বোপার িয়।'  

'ন্েে বকলকেি মামী। োরন্দেটা স ি আমাকদর সক্লাজ হকয় আসকে। ন্েন্তু 
ন্ে হকে, আমরা ন্ে েরব ন্েেুই বুঝা  াকে িা।'বলল সজন্িফার ম্লাি েকে। 

‘এসব বুঝকব সে? সদখকব সে?'বলল সুসাি। 
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আকয়শা উইন্লয়াম িীঘেশ্বাস সফকল বলল, ‘এটাই এখিোর সবকেকয় বড় 
প্রশ্ন। আমাকদর সংখো আকে, শন্ে সিই। আমাকদর ন্বি  তটুকু আকে, বুন্দ্ধ 
ততটুকু সিই।' 

‘ন্দি ন্দি অবস্থা এমি খারাপ হকয়  াকে সেি?'বলল সারা উইন্লয়াম। 
সারা উইন্লয়াকমর মা সসাফায় সহলাি ন্দল। তার মুকখ োন্নার মত েরুে 

হান্স ফকুট উেল। বলল, ‘এই েোন্রন্বয়াি িীপািকলরও সতা আন্দ বান্সন্দা ন্েল 
আরাে ও েোন্রব সরডইন্টডয়ািরা। লাখ লাখ সংখোয় তারা ন্েল ন্েন্তু তারা এখি 
সিই। আমাকদর রকে তারা সবেঁকে আকে মাত্র। আন্ফ্রো ও এন্শয়া সথকে আমাকদর 
পূবে পুরুষরা দাস, েন্মে, োকুকর ও অন্ভ াত্রী ন্হকসকব এই অিকল একসন্েল। 
তারাই আবাদ েকরকে এই ভূখটডগুকলা। সে জাকি সরডইন্টডয়ািকদর মত 
তাকদরও ন্দি সশষ হকয়  াকে ন্েিা।'থামল আকয়শা উইন্লয়াম। 

সবাই িীরব। সেকলর মুকখই ভয় ও হতাশার ন্েহ্ন। 
আকয়শা উইন্লয়ামই আবার মুখ খুলল। বলল, ‘লায়লা সজন্িফাকরর 

মাথায় স  ন্বপদ একস সেকপকে, তার োরে ন্ে? লায়লার ন্ে অপরাধ? তার 
সাথীকদর ন্ে অপরাধ ন্েল? তাকদর পন্রসংখোকি জিসংখোেত এেটা সমস্যা 
প্রোশ সপকয়ন্েল। এর সবন্শ সতা ন্েেু িয়? সেি তার সাথীরা খুি হকলা? সেি 
খুকির সোরা লায়লার মাথার উপর উদেত? সে েরকব এই সমস্যার 
সমাধাি?'থামল আকয়শা উইন্লয়াম। 

এবারও সবাই িীরব। সবারই মুকখ আকয়শা উইন্লয়াকমর মতই এেই 
অবেে প্রশ্ন। 

এেটা অকটা হুইলার সটকম্পা জাতীয় উন্নতমাকির োন্ড় সশকব্দ একস 
সারাকদর সেকট থামল। 

সজন্িফাররা সবাই তাোল সসন্দকে। 
োন্ড় সথকে সিকম এেন্ট সমকয় দ্রুত এগুকলা সারাকদর সবেেখািার 

ন্দকে। 
সমকয়ন্ট েৃষ্ণাংে। ন্েন্তু সেহারা ন্িকোকদর মত িয়। সেহারায় এন্শয়া ও 

ইউকরাকপর ন্মেে আকে। 
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তাকে সদকখই আিকন্দ ন্েৎোর েকর উেল লায়লা সজন্িফার, ‘হ্যাকল্লা 
মাকোন্ি।'বকল সজন্িফার েুেল তার ন্দকে। 

হাত ধকর সটকি ন্িকয় একস পন্রেয় েন্রকয় ন্দল সবার সাকথ, ‘এ হকলা 
আমার বন্ধু শুভাোিী সুরাইয়া মাকোন্ি। আমাকদর ন্বশ্বন্বদোলকয়র পাবন্লে 
ন্রকলশে অন্ফসার। আকরেটা পন্রেয় হকলা, আমাকদর দূভোেেজিে সসই 
সমীযায় ইন্ি পরামশে ন্দকয় সহায়তা েকরকেি।' 

সবার সাকথ হ্যাটডকসে ও কুশল ন্বন্িময় েকর সুরাইয়া মাকোন্ি বসল। 
বকসই লায়লা সজন্িফাকরর ন্দকে সহাকস্য তান্েকয় বলল, ‘গুডলাে সজন্িফার।' 

লায়লা সজন্িফার েমকে উেল। বলল, ‘ন্বপকদর সময় এেথা সেি 
মাকোন্ি?' 

সুরাইয়া সোি েথা িা বকল এেখণ্ড োেজ তুকল ন্দল সজন্িফাকরর 
হাকত। 

আকয়শা উইন্লয়াম, সারাহ উইন্লয়াম এবং সুমা সুসাি এে রাশ 
সেৌতূহল ন্িকয় সদখন্েল বোপারটা। 

লায়লা সজন্িফারও সেৌতুহল ন্িকয় হাকত ন্িল োেজ খটড। োেজন্ট 
এেন্ট ফোক্স ন্শট। এেটা ফোক্স সমকসজ ওটা। ইংকরজীকত সলখা ফোক্স সমকসজন্ট 
পড়ল লায়লা সজন্িফার। 

পকড়ই'ও েড'বকল ন্েৎোর েকর উকে দােঁড়াল সজন্িফার। তারপর 
দু'হাকত মুখ সডকে বকস পড়ল।  

ন্বন্স্মত উন্িগ্ন আকয়শা উইন্লয়াম প্রশ্নকবাধে দৃন্ষ্টকত তাোল সুরাইয়া 
মাকোন্ির ন্দকে। 

‘ওটা অেল্পিীয় এে আিকন্দর প্রোশ খালাম্মা। ন্েন্তা েরকবি িা।' 
বলল মাকোন্ি আকয়শা উইন্লয়ামকে লযে েকর। মুখ সথকে দু'হাত 

সন্রকয় মুখ তুলল লায়লা সজন্িফার। তার সোটা মুখ অশ্রুকত সধায়া। সোেঁকট 
আিকন্দর হান্স। বলল, ‘সন্তে মামী, এ এে অেল্পিীয় আিন্দ, অভান্বত এে 
সুসংবাদ।' 
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বলকত ইকয় আবার সেেঁকদ সফলল সজন্িফার। বলল োেঁদকত োেঁদকতই, 
‘আমাকদর মত এত যুদ্র মানুষকদর আল্লাহ্ এত দয়া েরকবি!' 

‘ন্েেুই বুঝকত পারন্ে িা।'বকল সারা উইন্লয়াম সজন্িফাকরর হাত সথকে 
োেজ খটডন্ট টাি ন্দকয় সেকড় ন্িল। পড়ল সস। পকড় সসও ন্েৎোর েকর উেল, 
‘অসম্ভব, অন্বশ্বাস্য বোপার। সন্তে ন্ে এ ফোক্স তার?'সারা উইন্লয়াম দৃন্ষ্ট 
মাকোন্ির ন্দকে। 

মাকোন্ি মুখ সখালার আকেই 'ন্ে বোপার, সদন্খ ওকত ন্ে আকে'বকল 
আকয়শা উইন্লয়াম োেজ খটডন্ট সেকড় ন্িল সারা-এর োে সথকে। 

দ্রুত িজর বুলাল সস ফোক্স সমকসজন্টর উপর। পড়লিঃ  
"ন্প্রয় সবাি লায়লা,  
আসসালামু আলাইকুম,  
 ার িাকম আপিার ফোক্স সমকসজ ন্েল, তার ন্িকদেকশ আপিাকে 

জািান্ে, ন্তন্ি আপিার ফোক্স-কমকসজ পকড়কেি। এই মুহূকতে ন্তন্ি ন্বমাকি, 
মদীিার পকথ। মদীিা সপৌোর পর ন্তন্ি প্রথম সুক াকেই টােেস িীপপুে সফর 
েরকবি। 

ওয়াোলাম। 
আপিার এে ভাই 
আন্সফ আন্জম 
মককা" 
ফোক্স সমকসজ সথকে মুখ তুকল আকয়শা উইন্লয়াম বলল, 'ন্েেুই সতা 

বুঝলাম িা। োর ফোক্স সমকসজ? সে টােেস িীপপুকে আসকেি?' 
‘ও আম্মা, তুন্ম আকের ঘটিা জাি িা ও সমকসজন্ট মহামাে ভাই আহমদ 

মুসার।'বলল সারা উইন্লয়াম। 
‘সোি আহমদ মুসা?  ার িাম পত্র-পন্ত্রোয় পকড়ন্ে?' 
‘ন্জ্ব আম্মা।' 
‘বল ন্ে? ন্তন্ি লায়লা সজন্িফাকরর োকে ফোক্স েরকত  াকবি সেি? 

সতামরা মকরা েরে আমার সাকথ। বল সতা, ‘প্রেৃত ঘটিা ন্ে?' 
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সারা উইন্লয়াকমর মুকখ হান্স। বলল, 'সস জকেই সতা আম্মা আন্ম 
বোপারটাকে অসম্ভব ও অন্বশ্বাস্য বকলন্েলাম। ঘটিা ন্েে আম্মা। লায়লা সন্তে 
ফোক্স পান্েকয়ন্েকলি তােঁর োকে।' 

রাকজের ন্বস্ময় একস ভীড় েরল আকয়শা উইন্লয়াকমর সোকখ-মুকখ। 
ন্েেুযে সস েথা বলকত পারল িা। হােঁ েকর তান্েকয় থােল সারা উইন্লয়াকমর 
ন্দকে। এে সময় ধীকর ধীকর বলল, 'ফোক্স সতে হকল ন্তন্ি সতা আসকেি। এত 
বড় দয়া আল্লাহ এই িীপবাসীকে েরকবি।' 

‘মামী, আমারও এই েথা। এেন্ট অন্ত িেে বান্লোর ফোক্সকে 
আহমদ মুসা এইভাকব অিার েরকবি। আল্লাহ এতবড় দয়া েরকবি এই 

িীপবাসীকে। আন্ম ফোক্স েকরন্েলাম এেটা আকবেবশত। তােঁর আসার জকে 
িয়।' 

‘তুন্ম তােঁর ন্েোিা সপকল সোথায়?'বলল সজন্িফাকরর মামী। 
‘ন্েোিা সতা জান্ি িা। আমাকদর ন্বশ্বন্বদোলকয়র লাইকব্ররীকত ন্বকশ্বর 

ইসলামী সংেেিগুকলার এেটা ইিকডক্স সপকয়ন্েলাম। তাকত মক্কার রাকবতাকয় 
আলকম আল-ইসলামীর ফোক্স িম্বার ও ন্েোিা ন্েল। আন্ম ঐ ফোকক্স আহমদ 
মুসাকে ন্েন্েটা পান্েকয়ন্েলাম।' 

‘তুন্ম ফোক্স পান্েকয়ন্েকল মক্কায়, ন্েন্তু উির সতা এল মককা সথকে।'বলল 
তার মামী। 

লায়লা মুখ সখালার আকেই েথা বকল উেল সুরাইয়া মাকোন্ি। 
বলল, ‘তখি আহমদ মুসা স কহতু মককা ন্েকলি, তাই রাকবতা মকি হয় 

ফোক্সটা মককায় তােঁর োকে পান্েকয় ন্দকয়ন্েল।' 
‘থোংেস েড। ভােে সজন্িফাকরর।'বলল সজন্িফাকরর মামী আকয়শা 

উইন্লয়াম। 
‘ভােে সজন্িফাকরর িয় মামী, ভােে িীপবাসীর। আল্লাহর ন্বকশষ 
দয়াকতই এটা হকয়কে। িা হকল িেে এে বান্লোর মক্কায় পাোকিা 

ফোক্স মককাকত  ায়!'বলল সজন্িফার। 
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‘আমারও তাই মকি হকে, আল্লাহ আমাকদর প্রন্ত মুখ তুকল সেকয়কেি। 
ন্বশ্বাস েরকবি িা খালাম্মা , ফোক্সটা পাওয়ার পর আমার অবস্থা ন্ে হকয়ন্েল। 
সজন্িফার সতা আিকন্দ সেেঁকদকে। আর আন্ম োেঁপকত শুরু েকরন্েলাম। এেটা 
অদৃশ্য শন্ে স ি আমাকে এখাকি সেকল একিকে। আমার মকি হকে, দুিঃকখর ন্দি 
আমাকদর সশষ হকে।'বলল সুরাইয়া মাকোন্ি। 

‘তাই স ি হয়।'বকল আকয়শা উইন্লয়াম এেটু থামল। তারপর বলল, 
‘ফোকক্স আহমদ মুসার িাম সিই। বুঝলাম িা এটা সেি?' 

‘এটা খুবই সসাজা বোপার মামী। সমকসজ উন্ি পান্েকয়কেি 
ন্বশ্বন্বদোলকয়র ফোকক্স। এটা স  োরও হাকত পড়কত পারকতা এবং প্রোশ হকয় 
পড়কতা আহমদ মুসা এখাকি আসকে। আর তখিই ওটা আগুকির মত েন্ড়কয় 
পড়কতা সবখাকি। আর তাকত ওেঁর সেকয় ন্বপকদ পড়তাম আমরাই 
সবন্শ।'সজন্িফার বলল। 

‘বুকঝন্ে আন্ম। থোংেস েড, স  ও রেম ন্েেু হয়ন্ি।'বলল তার 
মামী। 
েথা সশষ েকরই সস সজন্িফার ও সারার ন্দকে তান্েকয় বলল, 

‘সমহমািকে সভতকর ন্িকয়  াও। খাবার এবং সরকষ্টর বেবস্থা ের।' 
‘ ান্ে মামী।'বকল সহকস উকে দােঁড়াল সজন্িফার। 
সজন্িফার, সারা এবং মাকোন্ি ন্তিজকিই সভতকর েকল সেল। 
সুসািও েকল  াবার জকে উকে দােঁড়ান্েল। এ সময় আকরেন্ট অকটা 

হুইলার একস দােঁড়াল সেকট। োন্ড় সথকে িামল অপন্রন্েত এে ভদ্রকলাে। বয়স 
েন্ল্লকশর মত হকব। সদকহর শন্েশালী েড়ি। সোখ-মুকখর সেহারা খুব তীক্ষ্ণ। 
শরীকরর রং োকলা, ন্েন্তু সদন্হে েড়কি বৃন্টশ। সুসাি আবার বকস পকড়ন্েল তার 
সসাফায়। দু'জকিই তান্েকয়ন্েল ভদ্রকলাকের ন্দকে। 

ভদ্রকলাে আসন্েল সবেেখািার ন্দকে। 
সুসাি ও আকয়শা উইন্লয়াম দু'জকিই উকে দােঁন্ড়কয়ন্েল। 
আকয়শা উইন্লয়াম ভদ্রকলােকে স্বােত জান্িকয় বসকত অনুকরাধ েরল। 

তার সোকখ প্রশ্নকবাধে দৃন্ষ্ট। 
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ভদ্রকলাকের সোেঁকট ঈষৎ হান্স। বসকত বসকত সস বলল, 'আপন্ি ন্িিয় 
আকয়শা উইন্লয়াম?' 

ন্িকজর পন্রেয় সদয়ার সসৌজেটুকু প্রদশেি িা েকর বরং তাকে প্রশ্ন েরল 
একত দারুে ন্বরে হকলা আকয়শা উইন্লয়াম।এ ধরকির আেরে থািার পুন্লশ 
এবং সোকটর উন্েলরা েকর থাকে। হোৎ তার মকি হকলা, সসৌজে সবাধহীি 
সলােন্ট ঐ ধরকির সেউ িয় সতা? সোি মতলব ন্িকয় আকসন্ি সতা? সাবধাি হকলা 
সস। 

সলােন্টর প্রকশ্নর উিকর আকয়শা উইন্লয়াম সোি উির ন্দল, ‘হ্যা।' 
‘আপিার িিদ েো লায়লা সজন্িফার েতন্দি এখাকি একসকেি?' 
মকি মকি আেঁৎকে উেল আকয়শা উইন্লয়াম। তার মকি হকলা, সলােন্ট 

তাহকল সজন্িফাকরর সখােঁকজই একসকে। 
ন্িকজকে সামকল ন্িকয় আকয়শা উইন্লয়াম স্বাভান্বে েকে বলল, 

‘একসকেি'িয় একসন্েকলি'বলুি। 
‘তার মাকি ন্তন্ি েকল সেকেি?'সলােন্টর েকে ন্েেুটা হতাশা এবং 

বেস্ততা। 
‘এই সতা আপন্ি আসার পকির ন্বশ ন্মন্িট আকে।' 
েথা সশষ েকরই আকয়শা উইন্লয়াম প্রশ্ন েরল, 'দুয়িঃন্খত আপিাকে 

ন্েিকত পারলাম িা। আমার িাম জািকলি ন্ে েকর? আমার িিদ েোকে 
আপিার ন্ে প্রকয়াজি?' 

‘বলন্ে, লায়লা সজন্িফার সোথায় সেল বলকত পাকরি?'বলল সলােন্ট।  
োটড টােেস-এ সেকে, ন্িিয় ন্বশ্বন্বদোলকয়ই সেল। জািকত পান্র ন্ে, 

ন্ে ধরকির প্রকয়াজি সজন্িফাকরর সাকথ?' 
সলােন্ট এেটু ন্েন্তা েরল, তারপর বলল, ‘আন্ম সবসরোরী সোকয়ন্দা 

সংস্থার এেজি সদস্য। আমরা দান্য়ত্ব সপকয়ন্ে সজন্িফারকে খুেঁকজ সবর েরার।' 
‘সেি সজন্িফার ন্ে সফরারী আসামী স , তাকে এভাকব খুেঁকজ সবর 
েরার জকে সলাে ন্িকয়াে েরকত হকব?" 
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‘আন্ম ন্েে ু জান্িিা মোডাম। তাকে খুেঁকজ সবর েরাই শুধু আমাকদর 
দান্য়ত্ব।' 

‘এই দান্য়ত্ব সে ন্দকয়কে? পুন্লশ?' 
‘আন্ম তাও জান্ি িা। জািকত পাকর আমাকদর সংস্থা। তকব পুন্লশ  
িয় এটুকু জান্ি।' 
‘োরে, উকেশ্য, ইতোন্দ িা সজকি এ ধরকির দান্য়ত্ব েহে ন্ে সিন্তে?' 
‘এর উিকরর দান্য়ত্ব আমার সংস্থার উপর বতোয়, আমার উপর িয়।' 
আমার ভান্গ্ন  ন্দ এখাকি থােকতা, তাহকল ন্ে েরকতি? ধকর ন্িকয় 

স কতি? এটা ন্ে সম্ভব ন্েল?' 
‘স্যন্র মোডাম, ধরা আমার দান্য়ত্ব িয়। সন্ধাি সপকল আন্ম ওকদর 

জান্িকয় ন্দতাম এবং সজন্িফার সোথাও সেকল আন্ম ওকে ফকলা েরতাম।  াকত 
ন্তন্ি আমার সোকখর বাইকর িা স কত পাকরি। ধরা, িা ধরা, এসব দান্য়ত্ব ওকদর।' 

‘ন্েভাকব আপন্ি জািাকতি?' 
সলােন্ট পকেট সথকে এেটা সমাবাইল সটন্লকফাি সবর েরল। 
বলল, ‘এই সটন্লকফাি বেবহার েরতাম।' 
েথা সশষ েকর উকে দােঁড়াকত দােঁড়াকত বলল, 'েন্ল মোডাম। দুভোেে 

আমার। আসার পকথ ন্মন্িট ন্বকশে আকে এেটা অকটা হুইলার বন্দকরর ন্দকে 
স কত সদকখন্ে। হকত পাকর ওটাকতই ন্তন্ি সেকেি।' 

বকল সেকটর ন্দকে পা বাড়াল সলােন্ট। 
সলােন্টর অকটা হুইলার স্টাটে ন্িকয় েকল সেল। 
ন্েে সস সমকয়ই পন্রন্েত এেটা সেকল হাকত এেটা ইিভলপ ন্িকয় 

প্রকবশ েরল সেট ন্দকয়। 
সেকলন্ট সজমস ক্লাইভ-এর সোট ভাই। তাকে সদকখ ন্েেুটা অস্বন্স্ত সবাধ 

েরল আকয়শা উইন্লয়াম। তখিই েমুেন্িন্ট সসটটাকরর েথা তার মকি পকড় সেল। 
সেকলন্ট একস তার হাকতর ইিকভলপন্ট তুকল ন্দল আকয়শা উইন্লয়াকমর 

হাকত। ইিকভলকপর উপর সলখা লায়লা সজন্িফাকরর িাম। 
ইিকভলপ ন্দকয়ই েকল সেকে সেকলন্ট। 



আটলান্টটকের ওপাকর  60 

 

ইিকভলপ খুলল আকয়শা উইন্লয়াম। 
মাত্র েকয়ে লাইি সলখা। পড়ল। 
"ন্প্রয় লায়লা সজন্িফার, আজ রাকত ৮টায় আমাকদর খামার বান্ড়কত 

আপিাকে ন্ডিাকরর আমন্ত্রে। ন্ডিাকর স াে ন্দকয় আমাকে ধে েরকবি। 
সজমস ক্লাইভ" 
সবেেখািায় প্রকবশ েরল সারা এবং সজন্িফার, সারা বাইকরর দরজা-

জািালা বন্ধ েকর ন্দল। তারপর তার মাকয়র োকে ন্ফকর একস বলল, ‘প্রাইকভট 
সোকয়ন্দার সব েথা আমরা শুকিন্ে। 

ও ন্েন্েকত ন্ে আকে আম্মা। 
ন্েন্েটা পড়ন্েল সজন্িফার। 
েন্ম্পত হাকত সজন্িফার ন্েন্েটা তুকল ন্দল সারা-এর হাকত। 
সারা ন্েন্েটা পকড় বলল, 'সবেিাশ আম্মা, এর অথে ভয়ংের। ওকদর 

লাম্পকটের আড্ডা ওকদর খামার বান্ড়।' 
সারার মা আকয়শা উইন্লয়াম-এর সোকখ-মুকখ তখি অপমাি ও 
উকিকের োকলা োপ। 
'ঐ লম্পকটর যমতার উৎস ন্ে, সারা?'বলল লায়লা সজন্িফার। 
'োকুজ ও টােেস িীপপুকের বৃন্টশ েভিেকরর ন্সকুন্রন্ট বান্হিীকত আকে 

ওর ভাই। এটা এবং সশ্বতোয় হওয়া এ দু'সটাই তার যমতার উৎস। ওরা 
আমাকদর টােেস িীপপুকের বান্সন্দা িয়। বান্ড় োকুজ িীপপুকের োটড োকুকজ। 
আর োটড োকুজ ন্বশ্বন্বদোলকয়ই পকড় বকল েথা আকে। ন্েন্তু তাকে সোিন্দি 
ন্বশ্বন্বদোলকয় স কত সদখা  ায়ন্ি। আজ এে বের হকলা ওকদর পন্রবাকরর এেটা 
অংশ এ িীকপ একসকে। বৃন্টশ েভিের িান্ে তাকদরকে জন্মর পিন্ি ন্দকয়কে। 
ওকদর জন্মর পন্রন্ধ রকমই বাড়কে। পন্রকার মকি হকে ওরা বাস েরকত িয় 
িীপ দখল েরকত একসকে। এ প েন্ত ওরা প্রায় ৫০ন্ট টাকেো পন্রবারকে বাস্তুন্ভটা 
সথকে উকেদ েকরকে,  াকদর সেকলই মুসলমাি।' 

'এ অন্বোকরর সোি প্রন্তোর হয়ন্ি?' 
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'ন্বোর োওয়াই হয়ন্ি। এই স  ন্ডিাকরর দাওয়াত ন্দকয়কে। িা সেকল 
ধকর ন্িকয়  াকব। সফরত ন্দকয়  াকব সোকল। সোথায় ন্বোর পাওয়া  াকব এর। 
ন্বোর োওয়ার সেষ্টা েরকল প্রকেই সমকর সফলকব।' 

'এেে িয়, সন্ম্মন্লত উকদোে সতা সিয়া হয়ন্ি।' বলল সজন্িফার। 
'বড় োো সেি ন্িহত হকয়কেি, তােঁর বড় সেকল আলী ভাইয়া সোি ভকয় 

আমাকদর িীপািকলর বাইকর সেট ইন্টডয়াকত আেয় ন্িকয়কে তা তুন্ম ভুকল সেে। 
এেটা সন্মন্ত েেকির উকদোে ন্িকয়ন্েল, এটাই ন্েল তাকদর অপরাধ।' 

লায়লা সজন্িফাকরর মুখ মন্লি হকয় উেল। 
তার মামী আকয়শা উইন্লয়াম ধপ েকর বকস পড়ল সসাফায়। বলল, 

'সারা, সজন্িফার সতামরা সতামাকদর োপড়-কোপড় গুন্েকয় িাও। এযুন্ে সবরুকত 
হকব, এ বান্ড় োড়কত হকব সতামাকদর।' 

'সোথায়  াব?'বলল সারা। 
'সমকয়কদর  াওয়ার জায়ো সীমাবদ্ধ। আপাতত সতামরা  াও 

সজন্িফারকদর বান্ড়কত। ওখাকি অন্তত সজমস-এর মত শয়তাি সিই। আর  ারা 
সজন্িফারকে খুেঁজকে, তারা সতা সজকি সেল সজন্িফার োটড টােেস-এর ন্দকে 
সেকে। সুতরাং তার বান্ড়কত তারা সখােঁজ এই মুহূকতে েরকব িা। দু'এেন্দি 
সসখাকি থাে, তারপর দূকর সোথাও  াবার বকন্দাবস্ত েরা  াকব।' 

সুসাি েকল ন্েকয়ন্েল, সুরাইয়া মাকোন্ি মুখ মন্লি েকর বকসন্েল 
সজন্িফাকরর পাকশ। সস বলল, 'সজন্িফার তার বান্ড়কত ন্িরাপদ িয়। 

বান্ড়র উপর ওকদর সোখ রাখার েথা। তকব লুেকয় ন্েকয় দু'এেন্দি সসখাকি 
লুন্েকয় থােকত পারকব।' 

'এটাই হকব। তকব সজন্িফারকে সতা আর এ বান্ড়কত রাখাই 
 াকবিা।'বকল আকয়শা উইন্লয়াম সারা-এর ন্দকে তান্েকয় বলল, 'সতামরা সসাজা 
সবন্রকয় পুবন্দকে বন্দকরর ন্দকে স কত পারকব িা। বান্ড়র সপেি ন্দে ন্দকয় 
সবন্রকয় উপতেো ন্দকয় পন্িম উপকূকল ন্েকয় সিৌো ন্িকত হকব সতামাকদর।' 

সারা ও সজন্িফার সতন্র হবার লকযে বান্ড়র সভতকর  াবার জকে  
পা বাড়াল।  
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'আন্মও এে সংকে সবরুকত োই খালাম্মা। আন্ম  ন্দ পুবন্দকে  াই, 
তাহকল শত্রুকদর ন্েেুটা ন্বভ্রান্ত েরা  াকব।'বলল সুরাইয়া মাকোন্ি। 

'ন্েে বকলে মা।' 
সবাই বান্ড়র সভতকর েকল সেল। 
লায়লা সজন্িফার োপড় গুন্েকয় বোকে ন্িন্েল। পাকশ দােঁন্ড়কয়ন্েল 

মাকোন্ি। 
এে সময় সজন্িফার বলল, 'আন্ম বুঝকত পারন্ে িা এই েতুমূেন্খ 
সংেকট আহমদ মুসা এো একস ন্ে েরকবি। সেমি েকরই বা তার সদখা 

পাকবা।' 
'তুন্ম ন্িিন্ত থাে সজন্িফার, আহমদ মুসা আল্লাহ োড়া আর োরও উপর 

ন্িভের েকর এখাকি আসকেি িা। আর সকন্দহ সিই,  াকে খুেঁকজ সিবার ন্তন্িই 
খুেঁকজ সিকবি। ন্েন্তু আন্ম ভাবন্ে অে েথা।' 

'ন্ে?' 
'তােঁর ফোক্স পকড় সতামার  া দশা হকয়ন্েল ওেঁকে োকে সপকল সতামার ন্ে 

দশা হয়, সসটাই আমার ন্েন্তার ন্বষয়।'মুখ ন্টকপ সহকস বলল মাকোন্ি। 
'ন্ে আর হকব। সমুকদ্রর োকে বৃন্ষ্ট ন্বন্দু সোি মূলে রাকখ?'বলল 

সজন্িফার। 
'রাকখ িা। ন্েন্তু সমুকদ্রর বুকে বৃন্ষ্ট ন্বন্দু ন্বলীি হকয় স কত সতা বাধা 

সিই।' 
'মাকোন্ি তুন্ম ন্ভন্ন ন্দকে  াে।'েৃন্ত্রম সোখ রান্ঙকয় বলল সজন্িফার। 
এ সময় সারা সসখাকি এল। বলল, 'আন্ম সরন্ড।' 
বোকের সেি টািকত টািকত সজন্িফার বলল, 'আন্মও সরন্ড।' 
'সরন্ড আন্মও। তকব পথ ন্ভন্ন।'বলল মাকোন্ি। 
ন্তিজকিই এেসাকথ সহকস উেল। 
ন্েন্তু আকয়শা উইন্লয়াকমর সোখ তখি অশ্রুকত ভান্র। মকি মকি তার 

আকুল প্রাথেিা, আল্লাহ তার সমকয়কদর মাি-সম্মাি রযা েরুি, তাকদর ন্িরাপিা 
দাি েরুি। 
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োটডস টােেস িীকপর প্রধাি বন্দরন্টর দৃশ্য িয় বরং বন্দরন্টর 

িাম;সজায়াি ন্ড সুসুলামা'আহমদ মুসার দৃন্ষ্ট আেষেে েরল সবন্শ। ভাষা সম্পকেে 
আহমদ মুসার  তটুকু োি আকে, তাকত তার মকি হকে আরবী শব্দাংকশর উপর 
এখাকি সস্পিীয় রং েড়াকিা হকয়কে। েোন্রন্বয়াি িীপপুে ন্বকশষ েকর টােেস 
িীপপুকের মািন্েকত্রর উপর িজর বুলাকত ন্েকয় এমি শংের দৃশ্য সস অকিে 
সদকখকে। স মি'ন্ভজোয়া মামুটড'িীপ। এর'ন্ভজোয়া'শব্দ সস্পিীয়, ন্েন্তু 
‘মামুন্দ'শব্দ আন্ফ্রোি। স মি ন্ভজােয়া মামুটড'িীকপর'সেজাি'োম।' 
সেজাি'িামন্ট তুন্েে। ‘সেজাি'িামন্ট স মি তুরককর ইস্তাম্বুল শহকরর মাইল 
েন্ল্লশ পন্িকমর এেন্ট সোট্ট শহকরর িাকমর সাকথ সমকল, সতমন্ি এই িীকপর 
‘মামুটড'িামাংশন্ট আন্ফ্রোর মুসন্লম রাষ্ট্র ন্েন্ি'র সবন্ফং িদী তীকরর সোি 
বন্দকরর িাকমর সাকথ ন্মকল  ায়। এর অথে আকমন্রোর সোকল দােঁড়াকিা এই 
িীপািকল আন্ফ্রো ও এন্শয় মুসন্লম সদশ সথকে মুসন্লম ও সসই সাকথ মুসন্লম 
ঐন্তকহ্যর বোপে আেমি ঘকটকে। 

আহমদ মুসা এেটা সমাটর সবাট সথকে টােেস িীপপুকের োটড টােেস 
িীকপর ‘সজায়াি ন্ড সুসুলামা'বন্দকরর সজন্টকত ন্বসন্মল্লাহ বকল পা রাখল। 

আহমদ মুসা সপাটেন্রকোর সামজুয়াি বন্দর সথকে একসকে এই টােেস 
িীপপুকে। এর আকে ওয়ান্শংটি সথকে একসন্েল সলান্রডার ন্ময়ান্মকত এবং 
ন্ময়ান্ম সথকে সপাটেন্রকোর সামজুয়াি-এ। 

বন্দকর সিকম ন্তি ন্দকের সােকরর ন্দকে তান্েকয় আহমদ মুসার মকি 
হকলা সস স ি এে সভলায় দােঁন্ড়কয় আকে। 

বন্দকরর পাকশই বান্তঘকরর টাওয়ােঁর। 
টাওয়ারন্ট প েটেকদর জকে এেন্ট আেষেেীয় স্থাি। টাওয়াকর দােঁন্ড়কয় 

সোটা টােেস িীপপুে এবং আটলান্টটকের অপরূপ দৃশ্য উপকভাে েরা  ায়। 
আহমদ মুসা সজন্ট সথকে উপকর উেকতই এেন্ট তরুে েুকট এল। 
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বলল, ‘স্যার টাওয়ার দশেি মাত্র দুই পাউটড েন্মশিসহ।  াকবি।' 
তরুেন্টর পরকে পোটট এবং োকয় সাটে। খুব সাধারে। স্বাস্থে ভাল, ন্েন্তু 

সোকখ-মুকখ ক্লান্ন্তর ন্েহ্ন। োকয়র রং হালো োকলা। 
'সতামার িাম ন্ে?'আহমদ মুসা ন্জকেস েরল তরুেন্টকে। 
'কুমান্ম।'বলল তরুেন্ট। 
আহমদ মুসা েখিও ইংকরজী, েখিও সস্পন্িশ ভাষায় েথা বলন্েল। 

বলল, 'আো কুমান্ম, আন্ম দুই পাউটড ন্দকল সতামার েন্মশি েত থােকব?' 
'পেঁোির সপন্ি।' 
'সারান্দকি েত আয় হয় সতামার?' 
'প েটে িা একল ন্েেু হয় িা। মুট বকয় হয়কতা তখি সারান্দকি োর পােঁে 

পাউটড হয়।' 
'ন্েন্তু প েটে  খি সমাটামুন্ট সমকল?' 
'তখি ন্বশ পেঁন্েশ পাউটড প েন্ত হয় স্যার।' 
'এ আয় সতা মন্দ িয়।' 
'স্যার এর মকধে খরে আকে।' 
'ন্ে খরে?' 
'পুন্লশ ও বন্দর সুপারভাইজারকে ন্দকত হয়। এসব খরেসহ খাওয়া-

দাওয়া বাদ ন্দকল আট দশ পাউটট সটকে স্যার।' 
'বান্ড়কত সতামার সে আকে?' 
'আব্বা, আম্মা, দুই সবাি। এেন্ট ভাই হকয়ন্েল। েতোল মারা সেকে 

সাত ন্দি বয়কস।' 
'ন্ে হকয়ন্েল?'সজন্িফার ন্েন্ের েথা মকি পড়ায় েতেটা আেঁৎকে উকেই 

প্রশ্ন েরল আহমদ মুসা। 
'মাতৃসিকদ ন্েল। ন্ে সরাে হকয়ন্েল ডাোররাও বলকত পাকরন্ি।' 
'ন্শশু মৃতেুর পন্রমাে ন্ে সবকড়কে ইদান্িং?' 
'তাই সতা মকি হয়। েত মাকস মাতৃসিকদ ৪ন্ট ন্শশু মারা সেকে। 
তকব সশ্বতাংেকদর ন্শশু মরকে িা, মরকে আমাকদর।' 



আটলান্টটকের ওপাকর  65 

 

'সমকয় ন্শশু িা সেকল ন্শশু সবন্শ মারা  ায়?' 
'তা বলকত পারকবা িা। তকব েত মাকস আমাকদর মাতৃসিকদ মৃত ৪ন্ট 

ন্শশুর সবাই সেকল।' 
উিকর আহমদ মুসা আর সোি েথা বলল িা। 
হােঁটকত হােঁটকত কুমান্ম'র হাকত দুন্ট পাউটড তুকল ন্দকয় বলল, ' াও 

টাওয়াকরর ন্টন্েট েকর আি।' 
বন্দকরর  াত্রী লাউকির স  জায়োয় দােঁন্ড়কয় আহমদ মুসা েথা বলন্েল, 

সস জায়োটা সবশ ন্িন্রন্বন্ল। আহমদ মুসা িামাক র জায়ো খুেঁজন্েল। জায়োটা 
পেন্দ হকলা। 

কুমান্ম েকল সেকল আহমদ মুসা ওজ ুেকর একস ধীকর সুকস্থ স াহকরর 
িামা  পড়ল। 

িামা  সশষ েকর সপেি ন্ফকর সদখল, কুমান্ম দােঁন্ড়কয় আকে। 
আহমদ মুসা উকে দােঁন্ড়কয় বলল, 'ন্টন্েট েকরে কুমান্ম?' 
'ন্জ স্যার।'বকল ন্টন্েট আহমদ মুসার হাকত ন্দল। 
ন্টন্েট সদওয়ার সময় কুমান্ম ন্েেু বলকত ন্েকয়ও েুপ েকর সেল। 
তার সোখ-মুখ সদকখ মকি হয় ন্েেু বলকব সস। 
ন্েেু তুন্ম বলকব কুমান্ম?'ন্জকেস েরল আহমদ মুসা। 
'স্যার, আপন্ি মুসলমাি?'প্রশ্ন েরার সময় তার সোকখ-মুকখ আিকন্দর 

প্রোশ ঘটল। 
'সতামাকে খুব খুন্শ মকি হকে, সেি?'ন্জকেস েরল আহমদ  
মুসা। 
'স্যার, আমার জীবকি এই প্রথম এেজি মুসলমাি ন্বকদশী সপলাম।' 
'মুসন্লম প েটে সপকল খুন্শ লাকে সেি?' 
'স্যার, আমরাও মুসলমাি।' 
'সতামরা মাকি সতামাকদর পন্রবার মুসলমাি?' 
'ন্জ স্যার। আমার িাম আলী কুমান্ম।' 
'ন্েন্তু িাম ন্জকেস েরকল সতা শুধু'কুমান্ম'বকলে।' 
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'অপন্রন্েত োকরা োকে'আলী'িাম বন্ল িা।' 
'সেি?' 
'তাকত অসুন্বধা হয় স্যার।' 
'মুসন্লম পন্রেয় ন্দকল ন্ে ধরকির অসুন্বধা হয়?' 
'সসটা পন্রকার বলা মুন্কল। আমাকদর আলাদা ধরকির মানুষ মকি েরা 

হয়। সোি সোি সযকত্র অন্বশ্বাস েরা হয়। শাসে ও সশ্বতাংেরা অকিে সযকত্র 
আমাকদর মানুষ মকি েকর িা। সোট-খাট সদাষ হকলও আমাকদর মাফ েরা হয় 
িা।' 

'তুন্ম থাে সোথায়?' 
'বন্দর ও রাজধািীর মাঝামান্ঝ জায়োর এেটা োকম।' 
'োকম েতজি মুসলমাি?' 
'ন্তি ভাকের দুই ভােই মুসলমাি।' 
'বান্ে এে ভাে?' 
'ন্েেু খৃষ্টাি আকে, ন্েেু অে ধমে।' 
'সশ্বতাংকের সংখো েত?' 
'আমাকদর োকম সশ্বতাংে ন্েল িা। বের খাকিে আকে সরোর েকয়ে 

ঘর সশ্বতাংে বন্সকয়কে। তারপর সথকে দু'এেন্ট েকর সশ্বতাংে-ঘর বাড়কে।' 
আহমদ মুসা বোে হাকত তুকল ন্িকয় বলল, 'েল টাওয়াকর  াই। আমাকে 

আবার োটড টােেস মাকি রাজধািীকত স কত হকব।'বকল টাওয়াকরর ন্দকে হােঁটকত 
শুরু েরল। 

টাওয়াকরর এেদম শীকষে বান্তঘর। টাওয়াকর প্রকবকশর দরজার ডাি 
পাকশর সদয়াকল ফাউকটডশি সস্টাি। স্পোন্িশ ভাষায় েকয়ে লাইি সলখা।  

দােঁড়াল আহমদ মুসা ফাউকটডশি সস্টাকির সামকি। বান্তঘকরর ইন্তহাস 
সম্পকেে েকয়ে লাইি সলখা হকয়কে ফাউকটডশি সস্টাকি। 

পড়ল আহমদ মুসা। 
"টােেস িীপপুে প্রথম সদখকত পাি অন্ভ াত্রী'জুয়ািা পে ন্ড 

ন্লওি'১৫১২ সাকল। িীকপ প্রথম অবতরে েকরি'ও, এোকফিন্ডও'। 
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এোকফিন্ডও ১৫১২ সাকলই এই বান্তঘকরর প্রন্তষ্ঠা েকরি। পকর িীকপর বৃন্টশ 
েভিের আলকডবােে বান্তঘকরর বতেমাি রূপ সদি।" 

'ও, এোকফিন্ডও'িাম পড়কত ন্েকয় সহােট সখল আহমদ মুসা। স্পোন্িশ 
শব্দ মালায় এ ধরকির শব্দ সিই। তুন্েে'এোকফন্দী'শকব্দর এটা সস্পন্িওেরে 
ন্ে?'ও'-এর পূেেরূপ ন্ে হকত পাকর?' 

মকি প্রশ্ন ন্িকয়ই আহমদ মুসা প্রকবশ েরল টাওয়াকর। 
টাওয়াকরর শীকষে বান্তঘর। তার ন্িকেই অবজারকভটরী হল। 

অবজারকভটরী হকলর োরন্দকে ফাইবার োকের উইিকডা এবং োরন্দকে োরন্ট 
দূরবীি। োরন্দকে তান্েকয় েমৎেৃত হকলা আহমদ মুসা। উির, পূবে ও দন্যকে 
আটলান্টটকের অনথ িীল পান্ি। পন্িম ন্দকে তান্েকয় বামপাকশ টােেস 
িীপপুকের অধে ডজকির মত এবং ডাকি তান্েকয় োকুজ িীপপুকের িীপগুকলাকে 
আন্দেন্ত িীল পান্িকত সভলার মত ভাসকত সদখল আহমদ মুসা। মহাসােকরর 
ন্বশালকত্বর মাকঝ বড়ই অসহায় মকি হকলা িীপগুকলাকে। টােেস িীপপুকের 
সবকেকয় োকের িীপপুে বাহামা। ন্েন্তু তারও প্রধাি িীপ সির আন্শ মাইল 
পন্িম-উিকর। টােেস িীপপুে সথকে সডান্মন্িোি ন্রপাবন্লকের অবস্থাি প্রায় 
এেশ'মাইল দন্যকে, আর ন্েউবা প্রায় দু'শ মাইল দন্যে-পন্িকম। এমি 
অবস্থাকির যুদ্র িীপপুকের মানুষগুকলা অসহায় হকব সসটাই স্বাভান্বে।  

অবজারকভটরীর ন্িকেই সরষ্টুকরটট। সরস্টুকরকটট িাস্তা েকর আহমদ মুসা 
ন্িকে সিকম এল। বলল সস আলী কুমান্মকে, 'তুন্ম োটড টােেস-এর োলেস 
ন্বশ্বন্বদোলয় সেি?' 

'িা স্যার, োটড টােেস-এ দু'এেবার সেন্ে। ন্েন্তু ন্বশ্বন্বদোলকয়  াইন্ি।' 
আহমদ মুসা পিাশ পাউটড-এর মত হকব েকয়েটা সিাট আলী  
কুমান্মর হাকত গুকজ ন্দকয় বলল, 'সতামার আব্বা-আম্মার জকে ন্মন্ষ্ট 

ন্িকয়  াকব। সতামার ন্েোিা ন্িকয়ন্ে। সুক াে সপকল সদখা েরব।' 
বকল আহমদ মুসা এেটা োন্ড় সডকে উকে বসল। 
েলল োন্ড় রাজধািী শহর োটড টােেস-এর পকথ। 
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োটড টােেস শহকরর ন্েে মাঝখাকি োলেস ন্বশ্বন্বদোলয়। 
ন্বশ্বন্বদোলয়ন্ট সোট, ন্েন্তু েন্বর মত সুন্দর। ইংলোকটডর  ুবরাজ োলেস-এর 
বান্েেত অনুদাকি এই ন্বশ্বন্বদোয়ন্ট েকড় ওকে। 

প্রধাি সেট ন্দকয় ন্বশ্বন্বদোলকয় প্রকবশ েরল আহমদ মুসা। 
প্রশাসন্িে অন্ফস সথকে অথেিীন্ত ন্বভাকের সলাকেশি সজকি ন্িকয় 

আহমদ মুসা ন্েকয় হান্জর হকলা অথেিীন্ত ন্বভাকের অন্ফকস। 
লায়লা সজন্িফার অথেিীন্ত ন্বভাকের োত্রী। আহমদ মুসা অথেিীন্ত 

ন্বভাে সথকে লায়লা সজন্িফাকরর সখােঁজ ন্িকত োয়। সস জাকি সজন্িফার 
ন্বশ্বন্বদোলকয় সিই, সোথাও আত্মকোপি েকর আকে। অন্ফকস তার বান্ড়র 
ন্েোিা আকে। এই ন্েোিা সপকল লায়লা সজন্িফারকে সন্ধাি েরার এেটা পথ 
সস পাকব। 

আহমদ মুসা অথেিীন্ত ন্বভাকের পাবন্লে ন্রকলশে অন্ফকসর দরজায় 
ন্েকয় দােঁড়াকলা। 

দরজায় পদো। 
আহমদ মুসা পদোর এ পাকর দােঁন্ড়কয় বলল, ‘সভতকর আসকত পান্র।' 
সংকে সংকে জবাব এল িা। এেটু পর এেটা েে বলল, ‘সভতকর 

আসুি।' 
আহমদ মুসা ঘকর প্রকবশ েরল। 
সদখল, দরজার ন্েে ন্বপরীত প্রাকন্ত সসকরটান্রকয়ট সটন্বকলর ওপাকর 

এেটা ন্রভলন্বং সেয়াকর বকস এেজি েৃষ্ণাংে সমকয়। 
আহমদ মুসাকে স্বােত জািাবার জকেই সম্ভবত সসৌজকের খান্তকর সস 

উকে দােঁন্ড়কয়কে। এেজি ন্বকদশীকে সদখায় তার সোকখ-মুকখ এেটা সোতূহল। 
সমকয়ন্টর সটন্বকলর সামকি দু'ন্ট সেয়ার। তার এেন্টকত আকে সথকেই 

এেজি সশ্বতাংে সলাে বকস। োকয় সডারাোটা ন্ট সাটে, পরকে ন্জিকসর পোটট। 
আহমদ মুসা সটন্বকলর সামকি সপৌেঁেকল সমকয়ন্ট হাত বাড়াল 

হ্যাটডকশকের জকে এবং বলল, ‘আন্ম মাকোন্ি। তথে অন্ফসার।' 
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আহমদ মুসা হ্যাটড সশকের জকে হাত িা বান্ড়কয় বলল, 'স্যন্র মোডাম। 
সমকয়কদর সাকথ হ্যাটডকশে েরা আমার সংকৃন্ত অনুকমাদি েকর িা।' 

সমকয়ন্টর সোকখ-মুকখ ন্বব্রতভাব ফকুট উেল। ন্েেুটা অপমাকির ন্েহ্নও। 
পর মুহূকতেই সমকয়ন্ট ন্িকজকে সামকল ন্িকয় মুকখ হান্স টািার সেষ্টা েকর 

বলল, ‘বসুি।'বকল ন্িকজও বকস পড়ল। 
আহমদ মুসা বসকত বসকত বলল, 'ধেবাদ। আন্ম আহমদ আবদুল্লাহ। 

একসন্ে ওয়ান্শংটি সথকে। আন্ম আপিার ন্েেু সহক ান্েতা োই।' 
পাকশর সলােন্ট ন্বস্ময় ও ন্বরন্ে ন্িকয় তান্েকয়ন্েল আহমদ মুসার 

ন্দকে। আহমদ আবদুল্লাহ িাম শুকি তার সোকখ ন্বতৃষ্ণা ও তান্েকলের ভাব ফুকট 
উেল। 

'আহমদ আবদুল্লাহ'িাম শুকি মাকোন্ি েমকে উকেন্েল। সলােন্ট তাহকল 
মুসলমাি। আহমদ মুসার িাম সস শুকিকে।'আহমদ আবদুল্লাহ'আবার সে? সশকষ 
তার মুখ প্রসন্ন হকয় উকেন্েল। 

'বলুি, ন্ে সহক ান্েতা েরকত পান্র?'বলল মাকোন্ি। 
‘অথেিীন্ত ন্বভাকের এেজি োত্রী লায়লা সজন্িফাকরর সদখা ন্েভাকব 

সপকত পান্র?' 
েমকে ওকে মাকোন্ি মকি মকি। েন্েকত এেবার তাোল পূবে পাকশ বসা 

সলােন্টর ন্দকে। মাকোন্ির সোকখ-মুকখ ভকয়র ন্েহ্ন। ন্জোসা সজকে উেল তার 
মকি, সে এই সলাে?'আহমদ আবদুল্লাহ'িাকমর সলােন্ট ন্ে আহমদ মুসা হকত 
পাকর? ন্জোসারও সোি উপায় সিই সলােন্টর সামকি। সজন্িফাকরর সোি তথে 
সদয়াও সম্ভব িয়। সলােন্ট সামাে সকন্দহ েরকলও োরও রযা সিই। 

‘লায়লা সজন্িফার আমাকদর োত্রী। সস এখি সোথায় আকে আমরা জান্ি 
িা। ন্বশ্বন্বদোলকয় আসকে িা সবশ ন্েেুন্দি।' 

‘তার স্থায়ী এেটা ন্েোিা বা সপাস্টাল ন্েোিা ন্িিয় আপিাকদর 
োকে আকে। সস ন্েোিা সপকলও আমার েলকব।' 
ন্বপকদ পকড় সেল মাকোন্ি। এই ন্েোিা সস ন্দকত পাকর। ন্েন্তু ভয় 

েরকলা মাকোন্ি। সলােন্টর সামকি এই ন্েোিাটুকুও সদয়া  ায় িা। 
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মাকোন্ি পন্রকার লযে েকরকে, আহমদ আবদুল্লাহ িামে সলােন্টর 
মুকখ'লায়লা সজন্িফাকরর িাম শুকিই এ সলােন্টর সোখ দু'ন্ট সাংঘান্তে সতেে ও 
শে হকয় উকেকে। এসব সভকব মাকোন্ি বলল, ‘মাফ েরকবি, অন্ভভাবে বা 
ন্িেট আত্বীয় িি এমি োউকে আমরা আমাকদর োত্রীর ন্েোিা সদই িা।'  

'অল রাইট, তােঁর সোি বন্ধু বান্ধকবর ন্েোিা দয়া েকর ন্দকত পাকরি, 
 ারা োইকল আমাকে সাহা ে েরকত পাকরি।' 

'স্যন্র, এ সাহা েও তার ক্লাসকমটকদর সেউ েরকত পাকরি। আন্ম পারন্ে 
িা। আজ এোকডন্মে এেটা েুন্টর ন্দি। আপন্ি োল একল তার ক্লাসকমটকদর 
পাকবি।' 

‘ধেবাদ। আপিাকে েষ্ট ন্দকত হকলা বকল দুিঃন্খত।' 
েথা সশষ েকরই আহমদ মুসা উকে দােঁড়াল। 
আহমদ মুসার পাকশর সলােন্টও উকে দােঁড়াল। 
মাকোন্িকে লযে েকর বলল, 'তাহকল মোডাম আন্মও উন্ে। পকর 

আসব।' 
আহমদ মুসার সপেকি সপেকি সলােন্টও সবন্রকয় সেল মাকোন্ির অন্ফস 

সথকে। 
মাকোন্ি উকে দােঁন্ড়কয়ন্েল ওকদর ন্বদায় সদবার জকে। 
ওরা সবন্রকয় স কতই মাকোন্ি ধপ েকর তার সেয়াকর বকস পড়ল। 

মাকোন্ির খুব খারাপ লােকে'আহমদ আবদুল্লাহ'িাকমর সলােন্টকে সোি সাহা ে 
েরকত িা পারার জকে। ঐ সলােন্টও সতা আহমদ মুসা হকত পাকর!কলােন্টর দৃন্ষ্ট 
ও সেহারায় অপরূপ পন্বত্রতা। আর বেন্েকত্ব রকয়কে প্রেটড এে সকম্মাহিী। 
 তযে সস বকসন্েল তার মকি হকয়ন্েল আকলার এে অদৃশ্য োয়া স ি তার 
োরন্দকে। 

স  সলােন্ট সামকি বকস থাোর োরকে মাকোন্ি'আহমদ 
আবদুল্লাহ'িাকমর সলােকে সোি সহক ান্েতা েরকত পারল িা, মাকোন্ি ন্িন্িত 
সস সলােন্ট, হন্তা গ্রুকপর এেজি। সজন্িফারকে সপকলও তারা তাকে খুি েরকব। 

মকির অন্স্থরতার জকে মাকোন্ি ন্সকট বকস থােকত পারকলা িা। 
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সস উকে দােঁন্ড়কয় ঘর সথকে সবন্রকয় এল। সবন্রকয় েন্রকডাকর োউকে 
সদখকত সপল িা মাকোন্ি। 

‘আহমদ আবদুল্লাহ'িাকমর সলােন্ট সোিন্দকে স কত পাকর? সরন্জস্টার 
অন্ফকসর ন্দকে স কত পাকর ন্ে? ন্বশ্বন্বদোলয় সথকে সবরুবার রাস্তা এবং 
সরন্জস্টাকরর অন্ফস এেই ন্দকে। সসন্দকেই েুটল। 

েন্রকডাকর ধকর ন্েেু দূর েুকট  াবার পর স  দৃশ্যটা সদখল, তাকত 
তার বুে সেেঁকপ উেল। 
'আহমদ আবদুল্লাহ'িাকমর সলােটা সামকি। তার সপেকি হন্তা গ্রুকপর 

সসই সলাে। হাকত ন্রভলবার। ন্রভলবাকরর িল ন্দকয় আহমদ আবদুল্লাহ িাকমর 
সলােন্টর ন্পকের মাকঝ গুেঁকতা ন্দকয় তাকে ন্বশ্বন্বদোলকয়র সপেকির সেকটর ন্দকে 
ন্িকয়  াকে। 

মাকোন্িও সকম্মান্হকতর মত তাকদর সপেকি সপেকি েলল ন্িকজকে 
তাকদর সোখ সথকে আড়াল েকর। 

েন্রকডাকরর পকথ দু'োরজি এ দৃশ্যটা সদখল। তারা ন্রভলবারধারী 
শ্বতাংেকে সম্ভবত সোকয়ন্দা পুন্লশ মকি েকর সবন্শ সেৌতূহল িা সদন্খকয় সেকট 
পড়ল। 

মাকোন্ি ন্েন্তা েরল'আহমদ আবদুল্লাহ'িাকমর সলােন্ট  ন্দ আহমদ 
মুসা হকতা, তাহকল সতা সুকবাধ বালকের মত সশ্বতাংে সলােন্টর ন্রভলবাকরর 
সখােঁো সখকয় সামকি এগুকতা িা! তাহকল সলােন্ট আহমদ মুসা িয়। মিটা খারাপ 
হকয় সেল মাকোন্ির। আবার ভাবল, আহমদ মুসা িা সহাে, সবোরা মুসলমাি সতা! 

েন্রকডারন্ট স খাকি ন্েকয় সশষ হকয়কে, সসটা এেন্ট ন্বশাল সেট। 
এটাই ন্বশ্বন্বদোলকয়র সপেকির ন্দকের দরজা। 
এ দরজার পর ন্েেু ফােঁো জায়ো। তারপকরই শুরু হকয়কে 

ন্বশ্বন্বদোলকয়র ন্শযেকদর আবান্সে এলাো। 
দরজান্ট সথকে আরও দুন্ট েন্রকডার ডাি ও বাম ন্দকে েকল সেকে। 
সেকট সপৌকেই সশ্বতাংে সলােন্ট ন্েৎোর েকর বলল, 'দােঁড়াও।' 
এ েথা বকলই সস দু'পাকশর েন্রকডাকরর ন্দকে দ্রুত তাোল। 
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ন্রভলবারসহ তার হাতটা তখি ন্িকে সিকম ন্েকয়ন্েল। 
আর আহমদ মুসাকে থামকত বলার সংকে সংকেই সস সোকখর পলকে 

ঘুকর দােঁন্ড়কয়ন্েল। 
ঘুকর দােঁন্ড়কয়ই আহমদ মুসা তার বাম হাত ন্দকয় সশ্বতাংেন্টর ন্রভলবার 

ধরা ডািহাকতর েবন্জকত এেটা প্রেটড সমােড় ন্দকয় ডাি হাত ন্দকয় এেটা 
োরাত োলাল তার োকির ন্িকে ঘাকড়র িরম জায়োটায়। 

সলােন্টর সদহ টকল উেল এবং আেকড় পকড় সেল। 
আহমদ মুসা সলােন্টর ন্রভলবার তুকল ন্িকত  ান্েল। ন্িেু হকয়ন্েল সস। 

ডািন্দে সথকে আসা পাকয়র শব্দ শুকি মুখ তুলল সসন্দকে। সদখল আর এে 
সশ্বতাংে েুকট একস ঝােঁন্ফকয় পকড়কে তার উপর। 

তখি ন্েেু েরার ন্েল িা। আহমদ মুসা উবু হকয় বকস পড়ল। 
ঝােঁন্ফকয় পড়া সলােন্টর সপট একস আঘাত েরল আহমদ মুসার ন্পকে। 

সলােন্টর মাথা ও হাত সেল আহমদ মুসাকে অন্তরম েকর। 
আহমদ মুসার সদহন্ট োত হকয় ন্েকয়ন্েল। পকড় সথকেই সশ্বতাংে 
সলােন্ট আহমদ মুসার েলা জাপকট ধরার সেষ্টা েরন্েল। 
আহমদ মুসা সলােন্টর দু'হাত ধকর পাে সখকয় ন্িকজর শরীরটাকে উকল্ট 

ন্দল। 
সলােন্টর দু'হাত মুেকড়  াওয়ায় সলােন্ট োবু হকয় পড়ল। 
আহমদ মুসা সলােন্টর বােঁম হাত সেকড় ন্দকয় তার ডাি হাত আকের মতই 

ধকর সরকখ ন্িকজর সদহকে আর এে পাে ঘুন্রকয় ন্িল। 
সলােন্টর ডাি হাত আরও মুেকড়  াওয়ায় সলােন্ট বেথায় ন্েৎোর েকর 

উেল এবং তার সদহন্ট উকল্ট ন্েটকে পড়ল মান্টকত। 
আহমদ মুসা সলােন্টর ডাি হাত সমােড় ন্দকয় ধকর সরকখ এেটা পা ন্দকয় 

তার সদহকে সেকপ সরকখ বলল, ‘সতামরা সে? আমার সাকথ সতামাকদর শত্রুতা..' 
আহমদ মুসা েথা সশষ েরকত পারল িা। এেটা ভান্র ন্েেুর আঘাত 

একস পড়ল তার মাথায়। সংকে সংকে সংো হান্রকয় পকড় সেল সস মান্টকত। 
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সোটা বোপারটা মাকোন্ি রুদ্ধশ্বাকস সদখন্েল। খুশী হকয়ন্েল সস 
 খি'আহমদ আবদুল্লাহ'িাকমর সলােন্ট ন্িতীয় সলােন্টকেও োবু েকর 
সফকলন্েল। 

ন্েন্তু হোৎ তার সোকখ পড়ল বাম ন্দকের েন্রকডার ন্দকয় ন্বড়াকলর মত 
ন্িিঃশকব্দ এেজি সশ্বতাংে এন্েকয় আসকে। তার হাকত ভান্র এেটা োকের 
টুেকরা। সস  খি আহমদ মুসার সপেকি ন্েকয় আহমদ মুসার মাথার উপর োকের 
টুেকরান্ট তুলল, তখি ন্েৎোর েকর উেকত সেকয়ন্েল মাকোন্ি। ন্েন্তু তার েলা 
সথকে সোি স্বর সবর হয় ন্ি। ভকয় রুদ্ধ হকয় ন্েকয়ন্েল তার েে। 

আহমদ মুসা সংোহীি হকয় পকড় সেকল মাকোন্ি েুকট পালাল সসখাি 
সথকে। তার সমে মি জুকড় এেটাই আতংে তখি, খুন্িরা তাহকল'আহমদ 
আবদুল্লাহ'িাকমর সলােন্টকেও খুি েরল। সস  ন্দ আহমদ মুসা হয়? আহা! সস 
সতা সহকজই দু'জিকে কুকপাোত েকরন্েল। সলােন্ট  ন্দ সপেি সথকে একস 
সোকরর মত আঘাত িা েরকতা। 

আহমদ মুসার োরাকত স  োি হান্রকয়ন্েল, তার সাথী দু'জি তার োি 
ন্ফন্রকয় আিল। 

সস সংো ন্ফকর সপকয়ই উকে দােঁন্ড়কয় প্রেটড এে লাথী োলাল সংোহীি 
আহমদ মুসার পােঁজকর। তারপর বলল, ‘এখি মকি হকে এ শয়তািকে 
সজন্িফাররা হায়ার েকর একিকে।' 

‘তাহকল একে ন্িকয়  াোই েরকত হয়।'বলল ন্িতীয় জি। 
‘জোল বহি েকর লাভ সিই। সবেঁকে সেকল আপিাকতই বাপ বাপ বকল 

িীপ সেকড় পালাকব।'বলল ন্িতীয় জি। 
‘ন্েন্তু সলােটাকে খুব সশয়ািা মকি হকে।'বলল তৃতীয়জি। 
‘ন্শযাও হকয়কে। িা হকল, এরপর জািটাও  াকব।'বলল প্রথম জি। 
বকল সস আহমদ মুসার সংোহীি সদকহ আকরেটা লান্ে োন্লকয় সাথীকদর 

বলল, ‘েল  াই।' 
ওরা দরজা ন্দকয় সবন্রকয় সেল। 
ওরা সবরুবার আকেই এেজি োত্র একস দােঁন্ড়কয়ন্েল দরজায়। 
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ওকদর সশষ জকির েথা এবং লান্থ সদয়ার দৃশ্যটা সস সদখকত সপকয়ন্েল।  
ওকদর সবন্রকয় স কত সদকখ োত্রন্ট বলল, 'ন্ে হকয়কে? ন্ে ঘটিা?' 
‘ন্বকদশী ঐ কুিাকে ন্জকেস ের।'বলল ওকদর এেজি। 
বকল সবাই েকল সেল। 
সভতকর দুেল োত্রন্ট। োত্রন্টর বয়স একুশ বাইশ বের হকব। সদকহর 

বন্লষ্ট েড়ি। মাথার েুল োকলা। সোখ িীল। সশ্বতাংে। 
বকস পড়ল োত্রন্ট আহমদ মুসার পাকশ। হাকতর বই মান্টকত সরকখ দ্রুত 

িান্ড় পরীযা েরল সস আহমদ মুসার। স্বেত উচ্চারে েরল, ‘থোংেস েড, 
সলােন্ট সবেঁকে আকে।' 

োত্রন্ট দ্রুত উকে দােঁন্ড়কয় েুটল বাইকর। বাইকর সোি োন্ড় সপল িা। 
ন্বশ্বন্বদোলকয়র এেজি স্যাকরর োন্ড়  ান্েল, অনুকরাধ েকর দােঁড় 

েরাল সস োন্ড়। 
‘ন্ে বোপার, জজে?'বলল ড্রাইন্ভং ন্সকট বসা অধোপেন্ট ন্বন্স্মত েকে। 
োত্রন্টর িাম জজে সজফারসি। এই োলেস ন্বশ্বন্বদোলকয়র এেজি 

তুকখাড় োত্র সস। ইন্তহাকসর োত্র জজে অিাসে পরীযায় ন্বশ্বন্বদোলকয়র সব 
ন্বভাকের মকধে সকবোচ্চ িাম্বার পাওয়ায়'োলেস সোড সমকডল'সপকয়কে এবং 
কলারশীপ সপকয়কে অক্সকফাকডে উচ্চ ন্শযার। 

‘স্যার এেজি মুমূষে সলােকে হাসপাতাকল ন্িকত হকব।' 
‘সোথায়?' 
‘স্যার এই সেকটর সভতকর।' 
‘স্যার আন্ম োন্ড় ড্রাইভ েরকত পারকবা, োন্ড়টা আমাকে ন্দকত পাকরি, 

 ন্দ অন্বশ্বাস িা েকরি।' 
অধোপেন্ট োন্ড় সথকে িামল। বলল, ‘সতামাকে অন্বশ্বাস েরকল 
ন্বশ্বাকসর আর সোি জায়ো থাকে িা জজে।'বকল োন্ড়র োবী জকজের 

হাকত তুকল ন্দকয় বলল, ‘েল সদন্খ, সে সলােন্ট, ন্ে বোপার?' 
‘স্যার সলােন্ট এেজি ন্বকদশী। ন্তিজি সলাে তার মাথায় আঘাত েকর 

পান্লকয় সেল।' 
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েলল দু'জি সেকটর সভতকর। 
অধোপেন্ট সংোহীি আহমদ মুসার ন্দকে তান্েকয় বলল, 'সলােন্ট 

এন্শয়াি সহ। সলােটাকে সতা গুটডা বদমাশ বকল মকি হয় িা।'বলল জি ন্ফন্লপ। 
অধোপে জি ন্ফন্লপ োলেস ন্বশ্বন্বদোলকয়র মকিান্বোকির এেজি 

ন্সন্িয়র প্রকফসর। 
‘আমারও তাই ধারো স্যার।  ারা সমকর পালাল ওকদর বেেবাদী ধরকের 

বকল আমার মকি হকলা। ওরা হুমেী ন্দকয় সেকে, ন্শযা িা হকল এরপর সলােন্টর 
জাি  াকব।' 

‘েল সতামাকে আন্ম সাহা ে েন্র সলােটাকে োন্ড়কত তুলকত।' 
বকল অধোপেন্ট আহমদ মুসার পাকয়র ন্দেটা ধরল। 
‘ধেবাদ স্যার'বকল জজে আহমদ মুসার মাথার ন্দেটা হাকত তুকল ন্িল। 
‘ধেবাদ ন্দে সেি? মকি হকে সতামার োজটা স ি আন্ম েকর 
ন্দন্ে। সদখ, তুন্ম সমাজ সসবা েকর সবড়াও এেথা ন্েে, ন্েন্তু সুক াে 

সপকল আন্ম েন্র িা। এেথা ন্েে িয়।' 
‘ধেবাদ স্যার। আপিারাই সতা আমাকদর মকডল।' 
‘সদখ জজে, িীন্তহীি ন্বিয় ভাকলা িয়। সবাইকে মকডল বান্িও িা, 

ন্বপকদ পড়কব।' 
‘ধেবাদ স্যার।'সোেঁকট হান্স সটকি বলল জজে। 
োন্ড়র োকে তারা একস সেকে। 
দু'জি ধরাধন্র েকর আহমদ মুসাকে োন্ড়কত তুলল। 
ড্রাইন্ভং ন্সকট বসল জজে। 
োন্ড় েুকট েলল রািী এন্লজাকবথ হাসপাতাকলর ন্দকে। 
রািী এন্লজাকবথ হাসপাতালন্ট িতুি। ন্েন্তু মধে েোন্রন্বয়াকির 

সবকেকয় আধুন্িে ও সুসন্জ্জত হাসপাতাল। বাহামা, সডান্মন্িোি ন্রপাবন্লে, 
এমিন্ে ন্েউবা সথকেও েখিও েখিও রুেী এখাকি আকস। 
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হাসপাতাকলর ঈমারকজন্েকত সিয়ার সাকথ সাকথই আহমদ মুসাকে ন্িকয় 
এেদল ডাোর েুটল ইিকটিন্সভ সেয়র ইউন্িকট। একদর মকধে জকজের বড় সবাি 
ডািঃ মােোকরটও রকয়কে। 

মান্রয়া মােোকরট হাসপাতাকলর এেজি সাজেি। 
দু'ঘটটা পর মােোকরট সবন্রকয় একস অকপযমাি জজেকে বলল, ‘সলােন্ট 

সে জজে?' 
‘আন্ম ন্েন্ি িা। ন্তিজি সলাে সমকর একে ন্বশ্বন্বদোলকয়র সপেকির 

সেকট সফকল সরকখ ন্েকয়ন্েল। আন্ম তুকল একিন্ে।' 
‘অকল্পর জকে সবেঁকে সেকে সলােন্ট। সব্রকের সোি যন্ত হয়ন্ি। তকব 

োি ন্ফরকত েকয়ে ঘটটা সময় লােকত পাকর। সোট এেটা অপাকরশকির দরোর 
হকব।' 

বকল এেটু সথকমই আবার বলল, ‘তুন্ম ন্বশ্বন্বদোলকয় েকল  াও। আন্ম 
ওেঁর ন্দকে সখয়াল রাখব। ন্বশ্বন্বদোলয় সথকে সফরার পকথ এস।' 

‘সলােন্ট ন্বকদশী। ন্েন্তু তােঁর বোে খুেঁকজ ওেঁর ন্েেু োপড় সোপড়, 
টুন্েটান্ে ধরকির েকয়েটা অদ্ভুত ন্জন্িস সপকয়ন্ে। িাম-ন্েোিা জািা  ায়, এমি 
ন্েেুই পাইন্ি।'বলল জজে। 

‘ওেঁর পকেকট এেটা মান্িবোে এবং এেটা পাসকপাটে পাওয়া সেকে। 
পাসকপাকটে ওর িাম আহমদ আবদুল্লাহ। তুন্েে পাসকপাটে। সসৌন্দ আরব, মান্েেি 
 ুেরাষ্ট্র হকয় এখাকি একসকেি।' 

বকল মােোকরট মান্িবোে ও পাসকপাটে জকজের ন্দকে তুকল ধরল এবং 
বলল'এগুকলা ওেঁর োকে থােকল হারাকত পাকর।' 

‘এগুকলা সতামার োকেই থাে িা আপা।' 
‘আন্ম ডাোর। সরােীর পকেকটর ন্জন্িস আমার োকে থােকত পাকর 

িা।' 
‘অবশ্যই থােকত পাকর সতামার োকে অন্ভভাবে ন্হকসকব, আর িা হয় 

হাসপাতাকলর অন্ফকস সরকখ দাও।' 
‘অন্ফকস রাখকত োই িা, মান্িবোকে অকিে পাউটড আকে।' 
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জজে আর েথা িা বান্ড়কয় ন্জন্িস দু'ন্ট হাকত ন্িল। তারপর বড় সবাি 
মােোকরকটর োকে ন্বদায় ন্িকয় োন্ড়কত উকে বসল ন্বশ্বন্বদোলকয় সফরার জকে। 

 
 
 
মাকোন্ি উকিে-অস্বন্স্তর তাড়ায় সবন্শযে তার অন্ফকসর ন্সকট বকস 

থােকত পারকলা িা।'আহমদ আবদুল্লাহ'িাকমর সলােন্টকে ন্ে ওরা সমকর সফলল? 
িা ধকর ন্িকয় সেল? অথবা আহত েকর সফকল সরকখ সেল ন্েিা? 

মাকোন্ি স ি অকিেটা সকম্মান্হকতর মতই ন্ফকর এল সসই সেকট। ন্েন্তু 
আহত আহমদ মুসা স খাকি পকড়ন্েল, সসখাকি রকের দাে োড়া আর ন্েেুই 
সদখল িা। 

বুেটা েোেঁৎ েকর উেল মাকোন্ির। ন্িিয় সসই খুন্িরা ধকর ন্িকয় 
সেকে আহত'আহমদ আবদুল্লাহ'িাকমর সলােন্টকে। খুন্িরা অবশ্যই 

তাকে ন্জোসাবাকদর জকে ন্িকয় সেকে। েথা সবর েরার পর ন্িিয় ওরা তাকে 
সমকর সফলকব। 

ন্ফকর এল মাকোন্ি তার অন্ফকস আবার। ধপ েকর বকস পড়ল তার সসই 
সেয়াকর। 

‘এখি ন্ে েরা  ায়?'এই এে প্রশ্ন বার বার ঘুকর একস তাকে পীড়া ন্দকত 
লােল। 

ভাবল সস, ন্বষয়টা সজন্িফারকে জািাকিা দরোর। সস হয়কতা সভকঙ 
পড়কব, তবু তাকে জািাকিা দরোর। ন্েন্তু জািাকব সেমি েকর? সজন্িফারকদর 
এেটা সোপি সমাবাইল সটন্লকফাি আকে। ওর আব্বা সপাটেন্রকো সেন্দ্রীে এেটা 
আকমন্রোি সোম্পািীর োে সথকে ন্িকয় একসকে। সোটা মধে েোন্রন্বয়াি 
িীপপুে ওর আওতায় আকস। সস সোপি িম্বার তার োকে আকে। ন্েন্তু 
সজন্িফারকে সতা বান্ড়কত পাওয়া  াকব িা। মামীর বান্ড় সথকে পান্লকয় এে 
দু'ন্দকির সবন্শ তার বান্ড়কত থাোর েথা িয়। 
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তবু মাকোন্ি সটন্লকফাি েরল লায়লা সজন্িফারকে। সপল তাকে 
বান্ড়কত। বলল, ‘সজন্ি'আহমদ আবদুল্লাহ'িাকমর এেজি সলাে আমার অন্ফকস 
একস সতার সখােঁজ েরন্েল?' 

‘সোথাোর সলাে?'উকিন্জত েকে ন্জকেস েরল সজন্িফার। 
‘এন্শয়াি সলাে।' 
‘এন্শয়াি সলাে? ন্িিয় সস তাহকল আহমদ মুসা।'আকবে-রুদ্ধ েে 

সজন্িফাকরর। 
‘এত ন্িন্িত হন্েস সেমি েকর?' 
'সতার অন্ফকসর ফোকক্সই তােঁকে সমকসজ পাোকিা হকয়ন্েল। 
তাকত সতার অন্ফকসর ফোক্স িাম্বার ন্েল। সুতরাং আহমদ মুসাকতা সতার 

অন্ফকসই প্রথম আসকব।' 
'ন্েে বকলন্েস। আন্ম এন্দেটা সতা ন্েন্তা েন্রন্ি। ন্েন্তু সবেিাশ হকয় 

সেকে।'োেঁকদা োেঁকদা েকে বলল মাকোন্ি। 
‘ন্ে সবেিাশ হকয় সেকে?'ওপার সথকে উকিোকুল ন্জোসা সজন্িফাকরর। 
‘হ্যােঁ সবেিাশ সয় সেকে।'বকল সেেঁকদই সফলল মাকোন্ি। 
‘োেঁদন্ব িা। তাড়াতান্ড় বল ন্ে হকয়কে। আন্ম ন্েন্তু সহ্য েরকত পারন্ে 

িা।' 
মাকোন্ি সোখ মুকে সোটা োন্হিী লায়লাকে সশািাল। 
সশষ েথা সশািার সাকথ সাকথই ‘সন্তে সবেিাশ হকয় সেকে মাকোন্ি' বকল 

োন্নায় সভকঙ পড়ল লায়লা সজন্িফার। 
তার হাত সথকে সটন্লকফাি পকড় সেল। 
মাকোন্ি সেষ্টা েকরও আর েথা বলকত পারকলা িা। 
েভীর হতাশায় সেয়াকর ো এন্লকয় ন্দল মাকোন্ি। এেটা েথা বার বার 

তার বুকে োেঁটার মত ন্বেঁধকত লােল, ‘এতবড় এেজি ন্বপ্লবী এখাকি একস 
এভাকব প্রাে হারাকব?'আবার মিকে সান্ত্বিা ন্দকত সেষ্টা েরল এই সভকব, ‘খুন্িরা 
ওকে ধকর ন্িকয় সেকে, ন্েন্তু সমকর সফলকবই এমি সতা িাও হকত পাকর।' 
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৪ 
সোখ খুলল আহমদ মুসা। সোখ সখালার পর তার সোখ ঘকরর ন্তি ন্দকে 

ঘুকর এল। হাসপাতাকলর সুসন্জ্জত এেটা েয। 
দরজার পদোয় সুন্দর েকর সলখা, ‘কুইি এন্লজাকবথ হাসপাতাল।' 
মাথায় হাত িা ন্দকয়ই বুঝল, সোটা মাথায় তার বোকটডজ। মাথা ভান্র 

এবং সবদিা। 
মাথা বােঁন্দকে এেটু ঘুরাকতই আহমদ মুসা ডািঃ মান্রয়া মােোকরটকে 

সদখকত সপল। 
ডািঃ মােোকরট এল আহমদ মুসার সামকি। 
‘গুড ইভন্িং ডাোর।' 
‘ওকয়লোম আহমদ আবদুল্লাহ।'বকল এেটু ভাবল ডািঃ মােোকরট। 

তারপর বলল, 'গুড ইভন্িং বললকবি সেি, ন্ে েকর বুঝকলি স  এখি ন্বকেল?' 
'সটন্বকলর ফলুদান্িকত তাজা ফলু সদকখ। সাধারেত হাসপাতাকলর 

েযগুকলাকত ন্বকেকল ফলু সরবরাহ েরা হয়।' 
'স্থাি ন্বকশকষ ন্িয়ম সতা আলাদাও হকত পাকর।' 
‘হাসপাতাকলর সোলটা খুব বেস্ত সময়। এ সময় হাসপাতাকল ফলু 

সরবরাকহর পন্রকবশ থাকে িা। তকব আরও ন্েেু োরে আকে।' 
ডািঃ মােোকরট ন্েেুটা অবাে হকলা। বলকত সেকল সবন্শর ভাে সময় 

হাসপাতাকল োকট, ন্েন্তু সসকতা এ ন্বষয়টা এতন্দি লযে েকরন্ি! বলল, 'সস 
োরেগুকলা ন্ে?' 

আহমদ মুসার সোেঁকট ঈষৎ হান্স। বলল, ‘প্রথমত, আমার যুধা। মকি 
হকে, খাওয়ার পর অন্তত পােঁে েয় ঘটটা পার হকয়কে। ন্িতীয়ত, আপিার ক্লান্ন্ত। 
দীঘে সময় আপন্ি ন্ডউন্টকত আকেি। ন্েন্তু আপিার সোকখ-মুকখ রাত জাোর োপ 
সিই।' 
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ডািঃ মােোকরকটর সোকখ-মুকখ ফকুট উেল ন্বস্ময়। বলল, ‘সামাে েকয়ে 
মুহূকতে আপন্ি এত ন্জন্িস সখয়াল েকরকেি! এত সুক্ষ্ণ ন্বষয় আপিার সোকখ পকড়! 
আপিার পন্রেয় ন্ে? সপশা ন্ে?' 

‘আমার পাসকপাকটে ন্েে ুসতা সপকয়কেি?' 
‘আপিার পাসকপাটে আন্ম সদকখন্ে ন্ে েকর বুঝকলি?'ডািঃ মােোকরকটর 

েকে আবারও ন্বস্ময়। 
‘পাসকপাকটে সলখা আমার পূেে িাম আপিার মুকখ শুকিন্ে।' 
ডািঃ মােোকরট সটন্বকলর পাকশর সেয়ারন্টকত ধপ েকর বকস পড়ল। 
তার সোকখ মুকখ প্রবল উৎসুেে। বলল, 'বলুি সতা আপিার পকেট সথকে 

ন্েেু সখায়া সেকে ন্েিা?' 
‘িা সখায়া  ায়ন্ি।' 
‘ন্ে েকর ন্িন্িত হকলি আপন্ি এতটা?' 
‘আপিার প্রশ্ন সথকে?' 
‘আমার প্রশ্ন সথকে?'ন্বস্মকয় সোখ েপাকল তুকল বলল ডািঃ মােোকরট। 
‘হ্যােঁ।আপিার প্রশ্ন সথকে বুঝা  াকে, সখায়া  াওয়ার মত ন্েেু আমার 

পকেকট ন্েল  া আপন্ি সদকখকেি।  খি সদকখকেি, তখি তা সখায়া  াওয়ার েথা 
িয়।' 

এবার ডািঃ মােোকরকটর সোকখ ন্বস্ময় ন্বমুগ্ধ দৃন্ষ্ট। বলল, ‘আপন্ি শালেে 
সহামস-এর মত সোি সোকয়ন্দা িান্ে? এমি সুক্ষ্ণ ন্বকিষে সাধারে মাথার োজ 
িয়।' 

আহমদ মুসার জকে খাবার এল। সবন্জর সুেপ। এে লাস দুধ। ‘সবন্জর 
সুেকপ প্রােীজ সোি েন্বে সিই সতা?'এোকটিকডকটটর ন্দকে সেকয় বলল আহমদ 
মুসা। 

এোকটিকডটট ন্েেু বলার আকেই ডািঃ মােোকরট বলল, 'সভন্জকটবল 
ওকয়ল আকে, প্রােীজ েন্বে সোি সভন্জকটবল সুেকপ সদয়া হয় িা।' 

‘শুেরসহ ন্েেু প্রােী আকে, সসগুকলা োড়া সব ন্েেুই খাই। 
আমাকদর ধকমে এগুকলা খাওয়া ন্িন্ষদ্ধ।'বলল আহমদ মুসা। 
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‘বুকঝন্ে। আো বলুি সতা, এই ন্িন্ষদ্ধ হওয়ার বোপারটা ন্ে ধমে 
প্রবতেেকদর সলাোল োলোর সথকে একসকে?' 

'দু'এেটা এমি ঘটা ন্বন্েত্র িয়, তকব ইসলাকম ন্িন্ষদ্ধ হওয়ার বোপারটা 
সসই প্রােীর ধরে ও গুোগুকের সাকথ সংন্িষ্ট। ন্হংস্র ও জঘে েন্রকত্রর প্রােীকে 
খাদে ন্হকসকব বেবহার ইসলাকম ন্িন্ষদ্ধ হকয়কে।' 

‘শুের ন্িন্ষদ্ধ হওয়ার সপেকিও ন্ে এেই োরে?' 
‘আমার মকি হয় তাই।' 
‘প্রােীর সোশকতর গুিাগুে এেটা  ুন্েসংেত ন্বকবেে ন্বষয়। ন্েন্তু 

প্রােীর ন্হংস্রতা ও েন্রত্র ন্ে েকর ন্িন্ষকদ্ধর োরে হকত পাকর?' 
‘ া খাওয়া হয়, তার বস্তুেত ন্দকের মত তার সজকিন্টে প্রভাবও পকড় 

ন্েিা তা আপিারা ডাোররাই ভাল বলকত পাকরি।' 
ডািঃ মােোকরট হাসল। বলল, ‘খাকদের উকেেশ্যই সতা খাদে সথকে তার 

গুোগুে আহরে েরা।' 
বকল এেটু সথকমই আবার বলল, ‘সজকিন্টে লাইিও সদকখন্ে আপিার 

িজকরর বাইকর িয়। আসকল আপন্ি সে বলুি সতা?' 
আহমদ মুসা ন্েেু বলার জকে মুখ খুকলন্েল। এ সময় েকয প্রকবশ েরল 

জজে সজফারসি। 
ডািঃ মােোকরট জকজের ন্দকে তান্েকয়'এস জজে'বকল আহমদ মুসাকে লযে 

েকর বলল, 'এ আমার সোট ভাই জজে সজফারসি। োলেস ন্বশ্বন্বদোলকয়র োত্র। 
এই আপিাকে সংোহীি অবস্থায় হাসপাতাকল ন্িকয় একসকে। জজেই এখি 
আপিার'সলাোল োন্ডেয়াি'। তার োকেই আপিার পাসকপাটে, মান্িবোে ও 
বোকেজ রকয়কে।' হান্স মুকখ েথা সশষ েরল ডািঃ মােোকরট। 

শুকয় সথকেই আহমদ মুসা হাত বান্ড়কয় ন্দল হ্যাটডকশে-এর জকে।   
জজে এন্েকয় একস হ্যাটডকশে েরল। বলল, ‘সেমি সবাধ েরকেি 

এখি?' 
‘ডাোর োকে িা থােকল উকে বকসই হ্যাটডকশে েরতাম। মাথা ন্েেুটা 

ভান্র এবং ন্েেু সবদিা োড়া আর সোি অসুন্বধা সিই।' 
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বকল এেটু থামল। তারপর জজেকে লযে েকর বলল, ‘আপিাকে অকিে 
ধেবাদ। এেটা ন্বষয় ন্জকেস েরকত োন্ে।' 

‘ওকয়লোম। বলুি।' 
‘ ারা আমাকে আহত েরল, তারা আমার সংোহীি সদহ ন্িকয়  াবার 

সেষ্টা েকরন্ি?' 
‘িা। তকব  াওয়ার সময় তারা বকলকে স , একত ন্শযা িা হকল পকর 

প্রােটাও  াকব।' 
আেঁতকে উেল ডািঃ মােোকরট। বলল, ‘ন্মিঃ আহমদ আবদুল্লাহ, ওকদর 

আপন্ি ন্ে েরকেি? ওরা আপিার শত্রু সেি?' 
‘আন্ম জান্ি িা। ওকদর সাকথ আমার সোি ঘটিা ঘকটন্ি। েখিও সোি 

েথাও হয়ন্ি ওকদর সাকথ আমার।' 
‘হোৎ ওরা আপিাকে আরমে েরল সেি? ওরা  ন্দ ন্েিতাইোরী 

হকতা, তাহকল ওরা আপিার মান্িবোে, হ্যাটডবোে সরকখ স ত িা।' বলল জজে। 
‘ন্েে বকলে। ওেঁকদর সশষ স  েথা তুন্ম শুকিে, তাকত প্রমাে হয়, ওরা 

সোি ন্বকশষ োরকে আমার শত্রু এবং তারা োয় আন্ম তাকদর পথ সথকে সকর 
দােঁড়াই।' 

মুহূকতের জকে থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার শুরু েরল, 'ওকদর 
এেজিকে আন্ম ন্বশ্বন্বদোলকয়র েলা ন্বভাকের পাবন্লে ন্রকলশে অন্ফসার 
সুরাইয়া মাকোন্ির অন্ফকস বকস থােকত সদকখন্ে,  খি আন্ম সসখাকি 
ন্েকয়ন্েলাম। আন্ম  খি ন্মস মাকোন্ির সাকথ েথা বকল সবন্রকয় আন্স, তখি সস 
আমার ন্পেু ন্পেু আকস। আন্ম তাকে সোিই সকন্দহ েন্রন্ি। ন্েন্তু হোৎ সস সপেি 
সথকে একস আমার ন্পকে ন্পস্তল সেন্েকয় ন্বশ্বন্বদোলকয়র ঐ সেকটর ন্দকে ন্িকয় 
আকস।' থামল আহমদ মুসা। 

‘ন্েে ুবকলন্ি সস আপিাকে এ সময়?'বলল জজে। 
‘ন্েেুই বকলন্ি।' 
‘তারপর বলুি।' 
আহমদ মুসা তার সংোহীি হওয়া প েন্ত সব ঘটিা বেেিা েরল। 
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সোোকস খাওয়ার মত েথাগুকলা ন্েলল দু'জকি। 
আহমদ মুসা থামকতই ডািঃ মােোকরট বলল, 'সপেি সথকে েুন্প েুন্প একস 

ঐ সলােন্ট মাথায় আঘাত িা েরকল সতা আপন্ি দু'জিকেই কুকপাোত েকর 
ন্জকতই ন্েকয়ন্েকলি।' 

‘আপিার ন্ে ধারো, আপিাকে ওরা ন্পস্তল বান্েকয় সেট প েন্ত ন্িকয় এল, 
ন্েন্তু আপন্ি সংোহীি হবার পর আপিাকে ন্িকয় সেল িা সেি?' 

ডািঃ , মােোকরট থামকতই েথা বকল উেল জজে। 
‘আমার ধারো, ওরা আিাকে ভয় সদখাকিার জকে ন্ি োতি েরকত 

সেকয়ন্েল, ধকর ন্িকয় স কত োয়ন্ি।'বলল আহমদ মুসা।' 
‘আপন্ি মাকোন্ির োকে সেি ন্েকয়ন্েকলি, ন্ে আলাপ েকরন্েকলি 

মাকোন্ির সাকথ?' 
আহমদ মুসা সংকে সংকে উির ন্দল িা। ভাবল সস, সজন্িফাকরর  
িাম এখাকি বলকব ন্েিা। আহমদ মুসা ন্িন্িত, সজন্িফাকরর সখােঁজ 

েরার সাকথ সাকথ তার উপর ঐ আরমকের স াে আকে। ন্িিয় ঐ সলাকেরা সসই 
খুন্ি গ্রুপ হকব,  ারা সজন্িফাকরর সাথীকদর খুি েকরকে এবং সজন্িফারকেও খুেঁকজ 
সবড়াকে। ন্িিয় ওরা আহমদ মুসাকে সজন্িফাকরর সোি ন্বকদশী সাহা েোরী 
মকি েকরন্েল, অথবা ভয় েকরন্েল স , আহমদ মুসার মত ন্বকদশীর মাধেকম 
তাকদর সব েথা সজন্িফার ন্বকদকশ পাোর েরকত োকে। এটা  াকত িা হয় 
এজকে তারা ভয় সদন্খকয় তাকদর পথ সথকে আহমদ মুসাকে সন্রকয় ন্দকত োয়। 

এেটু সদরী হকয়ন্েল আহমদ মুসার উির ন্দকত। তখি জজে বলল, অল 
রাইট, সোি েিন্ফকডিন্শয়াল েথা হকল আমরা শুিকত োইব িা।' 

আহমদ মুসা জকজের ন্দকে তান্েকয় হাসল। বলল, 'েিন্ফকডিন্শয়াল 
িয়, ন্িতান্তই পাকসোিাল। বলকত সোিই আপন্ি সিই।' 

বকল এেটু থামল আহমদ মুসা। তারপর বলল, 'অথেিীন্ত ন্বভাকের োত্রী 
লায়লা সজন্িফারকে সোথায় পাব এটাই সখােঁজ েকরন্েলাম মাকোন্ির োকে।' 

আহমদ মুসা সজন্িফাকরর িাম বলার সাকথ সাকথ জকজের সেহারায় 
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এেটা পন্রবতেি এল। হোৎ েকরই তার সেহারায় এেটা আরে ভাব 
এল। তার সোকখ ন্েেুটা সলাজ সংকোকের ন্েহ্ন। পর মুহূকতেই সসখাকি এল 
সবদিার সুক্ষ্ণ এেটা োকলা োয়া। সস দু'সোখ ন্দকয় স ি আহমদ মুসাকে সোোকস 
ন্েলকে। সস দৃন্ষ্টকত আহমদ মুসাকে পরখ েরা, পরীযা েরার ভাব। 

জকজের এই পন্রবতেকি আহমদ মুসা ন্বন্স্মত হকলা। তার মকি হকলা জজে 
সজন্িফারকে সেকি। শুধু সেিা িয়, সম্ভবত সজন্িফারকে সস ন্বকশষ দৃন্ষ্টকত সদকখ। 
আহমদ মুসার সাকথ সজন্িফাকরর সম্পেেটা ন্ে, এই 

বোপারটা ন্িকয় জজে অন্স্থর হকয় পকড়কে। সস আহমদ মুসাকে প্রন্তিন্ধী 
ভাবকত শুরু েকরকে। মকি মকি হাসল আহমদ মুসা। সদশ-োল-পাত্র  াই সহাে 
এই সযকত্র প্রন্তিন্দ্বী োউকে সহ্য েরা  ায় িা। খুশী হকলা আহমদ মুসা, তার 
অনুমািটা সতে হকল তার সামকি এগুবার এেটা পথ হকব। 

‘ন্িিয় সজন্িফার আপিার বন্ধু। ন্েন্তু মাকোন্ির োকে ন্েকয় তাকে সখােঁজ 
েরন্েকলি সেি?'বলল জজে। তােঁর েে শুেকিা। 

আহমদ মুসা হাসকলা। বলল, 'হ্যা, সবাি বন্ধুও হকত পাকর?' 
জকজের সোকখ লজ্জা-সংকোে জড়াকিা এে ন্বব্রত ভাব। বলল, ‘বুঝলাম 

িা। সজন্িফাকরর সতা সোি ভাই সিই।' 
‘সজন্িফাকরর অকদখা, অকেিা এে ভাই আন্ম।' 
‘সজন্িফারকে আপন্ি সদকখিন্ি, সেকিি িা?' 
‘িা।' 
জকজের সোখ-মুখ এেটু সহজ হকলা। বলল সস, ‘ন্েন্তু তাহকল সস 
আপিার সবাি বা বন্ধু সেমি েকর?' 
‘মুসন্লম িারী-পুরুষ সেকলই সদশ-োল-পাত্র োন্ড়কয় ভাই-সবাি-এর 

সম্পকেে আবদ্ধ।' 
জজে ভাবন্েল। এেটু সদরী েরল েথা বলকত। বলল, 'আন্ম এখি বুঝকত 

পারন্ে, সজন্িফাকরর সখােঁজ েরাই আপিার ন্বপদ সডকে একিকে।' 
‘সেমি েকর?'িা সবাঝার ভাি েকর বলল আহমদ মুসা। সস ভাবল, এরা 

সমস্যার েতটা জাকি, তা জািা দরোর। 
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‘সজন্িফার ও তার সাথীকদর এেটা সামান্জে েকবষো এেন্ট মহলকে 
সাংঘান্তে সযন্পকয় তুকলকে। সজন্িফারকে তারা খুেঁজকে। পান্লকয় সবড়াকে 
সজন্িফার। এই অবস্থায় তার সখােঁজ েরার অথে আপন্ি তার সহক ােী সেউ হকবি। 
তার উপর আপন্ি ন্বকদশী। সুতরাং আপিাকে সজন্িফার সথকে দূকর রাখার জকে 
 া ইকে তারা েরকত পাকর।'জজে বলল। 

‘মহলন্টর পন্রেয় ন্ে?' 
‘আন্ম জান্ি িা। তকব অনুমাি েন্র।' 
‘ন্ে সসটা?' 
‘তারা সাংঘান্তে বেেবাদী এেটা গ্রুপ। সারা েোন্রন্বয়াি িীপপুে জুকড় 

তাকদর সিটওয়ােে। এমি ন্ে এর বাইকরও থােকত পাকর।' 
বকল এেটা সঢাে ন্েলল জজে। তারপর আবার বলল, ‘আন্ম 

সজন্িফারকে বকলন্েলাম েকবষোর সব োেজপত্র, দন্লল দস্তাকবজ ওকদর হাকত 
তুকল দাও এবং ন্িকজকে এসব সথকে ন্বন্েন্ন েকর িাও। ন্েন্তু আমার সোি 
েথাকেই সস পািা সদয় িা, এ সযকত্রও সদয়ন্ি। ভীষে সজদী সস।'আকবকে েলাটা 
ভান্র হকয় উকেন্েল জকজের। 

সজন্িফাকরর প্রন্ত জকজের সযাভ ও অন্ভমাকির প্রোশ এটা। 
মকি মকি হাসল আহমদ মুসা। জকজের েথায় বন্িকতর সবদিা আকে। 

এটা ন্ে সজন্িফাকরর তরফ সথকে সাড়া িা পাবার সবদিা? বলল আহমদ মুসা, 
‘েকবষোর দন্লল-দস্তাকবজ ওকদর হাকত তুকল ন্দকলই ন্ে সজন্িফার রযা সপত?' 

‘পিম খুকির পর ওরা মাকোন্ির মাধেকম সজন্িফাকরর োকে এই প্রস্তাব 
সপৌেকয়কে। সজন্িফার ন্ব্রন্লয়াটট োত্রী ন্বকবেিায় তারা বকলকে, সস  ন্দ ঐ 
সাম্প্রদান্য়ে পথ সথকে ন্ফকর আকস এবং ধমেন্িরকপয সেতিার সাকথ এোত্মা হয়, 
তাহকল তার ন্বরুকদ্ধ তাকদর আর সোি অন্ভক াে থােকব িা।'থামল জজে। 

‘তারপর?'বলল আহমদ মুসা। 
‘সজন্িফারকে অকিে বুন্ঝকয়ন্ে, স্যারকদরকে ন্দকয়ও বুন্ঝকয়ন্ে, 

সজন্িফার আমার সোি েথা শুিকব িা তবুও। আমার শুকভোকে সস ভুল বুকঝকে। 
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বকলকে, 'আন্ম িান্ে আমার জান্তর পয ন্িকয়ন্ে।'আবারও েে ভারী হকয় এল 
জকজের। 

ডািঃ মােোকরট এতযে িীরকব েথা শুিন্েল। এবার েথা বলল সস, ‘জজে 
তুন্ম ভুল েকরে। সজন্িফাকরর প্রন্ত সতামার সপ্রম সতামাকে অন্ধ েকরকে। তুন্ম 
এেটা অোয়কে সমথেি েকরে। সজন্িফার সতামার ন্বরুকদ্ধ অন্ভক াে েরকতই 
পাকর।' 

‘আন্ম  া েকরন্ে সজন্িফাকরর স্বাকথেই েকরন্ে।' 
‘সজন্িফার তা মকি েকর িা। োরে সজন্িফার ন্িকজর স্বাকথের সেকয় 

এেটা জিকোষ্ঠীর সামন্ষ্টে স্বাথেকে অবশ্যই বড় েকর সদখকত পাকর।' 
‘আন্মও বড় েকর সদন্খ আপা।' 
‘সবকযত্রই সদখ। ন্েন্তু এ সযকত্র তা তুন্ম প্রমাে েরকত পারন্ি বেন্ে 

সজন্িফাকরর েথা ভাবকত ন্েকয়।' 
‘ন্েন্তু ন্বেল্প স টা েরকত পারতাম, সসটা ন্ে ভাল? সদখ সজন্িফাকরর 

ন্ে অবস্থা হকয়কে। এেজি ন্িরপরাধ ন্বকদশী শুধু তাকে সখােঁজ েরার অপরাকধ 
ন্ে অবস্থায় পকড়কে। শুধু টােেস িীপপুে সেি, েোন্রন্বয়াকির এে ইন্ি মান্ট 
এমি সিই স খাকি সজন্িফার ন্িরাপদ।'আকবকে রুদ্ধ হকয় এল জকজের েে। 

ডািঃ মােোকরকটর মুকখ ন্েন্তার োপ। বলল. ‘জজে তুন্ম সজন্িফাকরর 
বোপাকর খুব ইকমাশিাল হকয় পকড়ে। বাস্তবতা সতামাকে সদখকত হকব। 
সজন্িফারও ন্েন্তু দুকবোধে। আমরা োই িা তুন্ম অকহতুে েষ্ট পাও।' 

‘সব জান্ি আপা। তবু বলন্ে, আমার বোপারটা আমার হাকত সেকড় ন্দি।' 
আহমদ মুসার দুিঃখ হকলা জজে সেকলটার জকে। বুঝা  াকে, সাড়া পায়ন্ি 

সজন্িফাকরর। খৃষ্টাি জজে আর মুসন্লম সজন্িফাকরর ন্বষয়টা ন্বব্রত েরল আহমদ 
মুসাকে। আবার খুশী হকলা, সজন্িফাকরর সখােঁজ েরার এেটা পথ সবর হকলা বকল। 

জকজের েথার পর ডািঃ মােোকরট আর ন্েেু বকলন্ি। এেটা অস্বন্স্তের 
অবস্থা তাকদর দু'ভাইকবাকির মকধেই। 

আহমদ মুসা িীরবতা ভাঙল। বলল, ‘স্যন্র জজে, এেটা অে প্রসংে। 
সজন্িফাকরর সন্ধাি আন্ম ন্েভাকব সপকত পান্র?' 
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জজে আহমদ মুসার ন্দকে পূেে দৃন্ষ্টকত তাোল। বলল, ‘সজন্িফার 
এখি পলাতে অবস্থায়। তার সাকথ আপিার সদখা েরার বা সদখা েরার 

সেষ্টায় তারও ন্বপদ হকত পার, আপিারও হকত পাকর। শত্রুরা আপিাকেও ন্েকি 
সফকলকে এবং শান্সকয়ও সেকে।' 

‘এ সব ন্েেু সজকিই আন্ম বলন্ে জজে।' 
‘আপন্ি বকলকেি, আপন্ি তাকে সেকিি িা, সদকখিন্ি। তাহকল এই 

অবস্থার মকধে তার সাকথ সদখা েরার সহতু ন্ে?' 
সংকে সংকে জবাব ন্দল িা আহমদ মুসা। এেটু ভাবল। তারপর বলল, 

‘সব েথা, এখি বলব িা, শুধু এটুকু বলন্ে, ‘স  সমস্যায় সজন্িফার জন্ড়কয় 
পকড়কে, সস সমস্যা সদখার জকেই আন্ম একসন্ে। সজন্িফাকরর সাযাত আমার 
এ জকে প্রকয়াজি স , ন্বতন্েেত েকবষোটা আন্ম সদখকত োই, তার োকে 
শুিকতও োই।' 

ডািঃ মােোকরট ও জজে দু'জকির সোকখ-মুকখ ন্বস্ময় ফুকট উেল। 
বলল, ‘সদখকত োি মাকি, আপন্ি প্রন্তোকর িামকত োি?' 
‘সস লকযেই একসন্ে।' 
‘আর সেউ একসকে?' 
‘িা।' 
‘আপন্ি এো িামকবি? জাকিি এরা েত বড় শন্ে, েত বড় একদর 

সিটওয়ােে?' 
‘এো সোথায়? সাকথ আমার আল্লাহ আকেি। আর সদকশর সব ভাল 

মানুষ সতা আমার সাকথ থােকব।' 
‘ া বলকলি, এটা সতা সান্ত্বিার েথা।'বলল ডািঃ মােোকরট। 
মােোকরট থামকতই জজে বকল উেল, ‘আন্ম বুঝকত পারন্ে িা। আপন্ি 

এো মানুষ, খান্ল হাত। আপন্ি ন্েভাকব এমি এেটা লড়াইকয় িামকত পাকরি? 
এই সতা প্রথম দশেকিই ওরা আপিাকে সমকর সফলকত  ান্েল।' 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘আন্ম  ন্দ জািতাম, ওরা সসই খুন্ি গ্রুকপর, 
তাহকল ন্বশ্বন্বদোলকয়র দরজায় ওকদর সাকথ লড়াইকয় িামতাম িা।' 
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‘ন্ে েরকতি?' 
‘ওকদর হাকত ধরা ন্দতাম এবং এমি সব েথা বলতাম  াকত আমাকে 

ওরা ওকদর ঘান্টকত ধকর ন্িকয়  ায়।' 
‘ধরা ন্দকতি? সেি? সেি?'দু’জকি প্রায় এে সাকথই বকল উেল। 
দু’ন্ট লাকভর জকে। এে, তাকদর ঘান্ট োিা হকতা। দুই, ওকদরও 
সেিার সুক াে হকতা।' 
ন্েন্তু ওরা  ন্দ আপিাকে সমকর সফলকতা?' 
‘জীবি-মৃতেু আল্লাহর হাকত, সোি মানুকষর হাকত সিই। সুতরাং এ ন্িকয় 

ন্েন্তার ন্েেু সিই।' 
ডািঃ মােোকরট এবং জজে ন্েেু বলল িা। তাকদর অবাে দৃন্ষ্ট আহমদ 

মুসার উপর ন্িবদ্ধ। 
এেটু পর ডািঃ মােোকরট বলল, ‘আমার অনুমাি তাহকল ন্ে ন্েে, আপন্ি 

সোি সোকয়ন্দা?' 
‘আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'িা।' 
'সেউ আপিাকে সডকেকে? ন্েংবা সেউ পান্েকয়কে আপিাকে?'বলল 

মােোকরট। 
‘লায়লা সজন্িফার সডকেকে।' 
‘সজন্িফার সডকেকে?'দু’জকিই বকল উেল এে সাকথ। 
‘হ্যােঁ।' 
‘সস আপিাকে সেকি?'বলল জজে। 
‘িা।' 
‘আপিাকে সদকখকে?' 
‘িা।' 
‘আপিার সাকথ েথা বকলকে?' 
‘িা।' 
‘তাহকল ন্েভাকব ডােল?' 
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‘সস হয়কতা সোথাও আমার িাম শুকিন্েল। সসই িাকম আন্তজোন্তে 
এেন্ট মুসন্লম সংস্থার ন্েোিায় আমাকে ন্েন্ে ন্লকখন্েল। সসই সংস্থা আমার োকে 
ন্েন্ে সপৌোয়। সসই ন্েন্ে সপকয় আন্ম একসন্ে।' 

‘এ সতা রূপ েথার েল্প।'ন্বন্স্মত েকে বলল মােোকরট। 
‘ন্েন্তু সতে।'বলল আহমদ মুসা। 
জজে ন্েেু বলকত  ান্েল। আহমদ মুসা হাত সজাড় েকর বলল, 'আর 

সোি েথা িয়। সব েথাই, এেন্দি জািকব। এখি আমাকে সাহা ে ের।' 
‘আন্ম সজন্িফাকরর বান্ড়র ন্েোিা ন্দকত পান্র। ন্েন্তু সস সতা বান্ড়কত 

সিই।' 
‘ওর স  সোি এেটা ন্েোিা সপকলই হকলা। সসই ন্েোিা সথকে আরও 

ন্েোিা সবন্রকয় আসকব।' 
‘ন্েোিা ন্দকত পান্র এেটা শকতে।' 
‘ন্ে সসটা?' 
‘সজন্িফাকরর সাকথ সদখা হওয়ার পর  খি আপন্ি োজ শুরু েরকবি, 

তখি আমার েথা মকি রাখকবি। ন্েেু িা পান্র আপিার ফায়ফরমাস মান্টকত 
পারব অবশ্যই।' 

‘ন্েন্তু জজে, তুন্ম সজন্িফারকে েকবষোর দন্লল-দস্তাকবজ ওকদর হাকত 
তুকল ন্দকয় আকপাস েরকত বকলন্েকল।' 

‘বকলন্েলাম। সসটা সজন্িফারকে বােঁোকিার জকে। ন্েন্তু অোয়কে 
‘ো’ বন্লন্ি। 
‘ন্েন্তু ‘অোয়’সে অোয় বলা এবং অোকয়র ন্বরুকদ্ধ দােঁড়াকিা এে 

ন্জন্িস িয়।' 
‘সসটা আন্ম জান্ি।' 
‘ধেবাদ জজে। সতামার সাহা েকে স্বােত জািাই। ন্েন্তু েখি সতামাকে 

ন্ে েরকত হকব, সতামাকে স্বাধীিভাকবই সস ন্সদ্ধান্ত ন্িকত হকব।' 
‘আপন্ি সোথায় ন্ে েরকেি তা জািকত হকব সতা?’ 
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'িা জািকল সাহা ে েরকব ন্ে েকর?  খি জািকত পারকব, তখিই 
সাহাক ের সময়।' 

‘বুঝলাম।'বলল জজে। 
ডািঃ মােোকরকটর ন্বস্ময় দৃন্ষ্ট আহমদ মুসার উপর। জজে থামার সংকে 

সংকে সস বলল, ‘ন্মিঃ আহমদ আবদুল্লাহ আসকল আপন্ি সে? আপিার মত 
ন্বকদশী এেজিকে স্থািীয় সেউ সহক ান্েতার অফার েরকল, সসই সহক ান্েতা 
েহে েরার জে স ভাকব েথা বকল, আপন্ি তা বকলিন্ি। স  েথা আপন্ি 
বকলকেি তা সসই বলকত পাকর, স  সাংঘান্তে আত্বন্বশ্বাসী এবং স  সাহা ে 
আপন্ি সেকয়কেি তা জকজের জকে  তটুকু স্বাভান্বে ততটুকুই। এই সোটা 
দৃন্ষ্টভন্িটাই অসাধারে।' 

‘মোডাম, আমাকে  া সদখকেি আন্ম তাই। এতটুকুই ন্ে  কথষ্ট িয়?' 
ডািঃ মােোকরট ন্েেু বলকত  ান্েল, এ সময় িাসে দ্রুত ঘকর ঢুকে ডািঃ 

মােোকরটকে বলল, ‘মোডাম, প্রকফসর স্যার আসকেি।' 
ডািঃ মােোকরট সেয়ার সথকে উকে দােঁড়াল। 
েকয প্রকবশ েরল ইমারকজেী এবং ইিকটন্িন্সভ সেয়ার ইউন্িকটর 

প্রধাি ডাোর। 
েকয প্রকবশ েকর সেকলর সাকথ সম্ভাষে ন্বন্িমকয়র পর আহমদ মুসার 

োকে ন্েকয় দােঁড়াল। বলল, ‘ইয়ংমোি খুব ভাকলা আে তাই িা?' 
‘ন্জ ডক্টর।'বলল আহমদ মুসা। 
ডাোর আহমদ মুসার ফাইল হাকত ন্িকয় মাথার আঘাকতর সবেকশষ 

পরীযার ন্রকপাটেসহ বতেমাি অবস্থার ন্রকপাটে পরীযা েরল। তারপর আহমদ 
মুসার ডাি হাত তুকল ন্িকয় িাড়ী পরীযা েরল। তারপর আহমদ মুসার ন্পে 
োপকড় বলল, 'উইল পাওয়ার ন্িকয় সতামার সোি েচ্চো আকে িান্ে সহ। অদ্ভুত 
শে সতামার িাভে। অপাকরশকির ৪ ঘটটা পর সতামার স  উন্নন্ত হকয়কে ৪ ন্দকিও 
তা হবার েথা িয়। সতামাকে অন্ভিন্দি ইয়াংমোি।' 

‘ওকয়লোম, ডক্টর।'আহমদ মুসা বলল। 
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‘আকরেটা ন্বষকয় তুন্ম লান্ে ইয়াংমোি। সতামার মাথায় ন্বন্ভন্ন সমকয় 
পাওয়া অকিেগুকলা বড় বড় আঘাকতর ন্েহ্ন। ন্েন্তু সবগুকলা আঘাতই 
ন্বস্ময়েরভাকব সতামার সব্রেকে এন্ড়কয় সেকে।' 

‘আল্লাহর ন্বকশষ দয়া, ডক্টর।' 
‘ন্েন্তু ইয়াংমোি এতটুকু বয়কস সতামার এত শত্রু এল সোকথকে? 

সাবধাি হকব।' 
‘ধেবাদ ডক্টর।' 
প্রধাি ডক্টর সবন্রকয় সেল। 
তার সাকথ সাকথ মােোকরট ও জজেও সবন্রকয় সেল প্রধাি ডাোকরর সাকথ 

েথা বলকত বলকত। 
প্রধাি ডাোরকে ন্েেুদূর এন্েকয় ন্দকয় ডািঃ মােোকরট ও জজে ন্ফরল 

েকয সফরার জকে। 
দরজায় প্রকবকশর আকে ডািঃ মােোকরট জজেকে সটকি ধরল এবং সন্রকয় 

আিল এেটু দূকর। বলল’ ‘আহমদ আবদুল্লাহকে সেমি বুঝে তুন্ম?' 
‘তুন্মই সতা ভাল বুঝার েথা আপা।' 
ডািঃ মােোকরট এেটু ন্েন্তা েরল। বলল, 'আমার মকি হকে তার 
বড় সোি পন্রেয় আকে।' 
বকল এেটু থামল। তারপর আবার শুরু েরল, 'ওেঁর দৃন্ষ্ট অসাধারে 

তীক্ষ্ণ। বুন্দ্ধ ও ন্বকিষেী শন্ে অসাধারে ধারাকলা। প্রকফসর স্যার এখন্ি বলকলি, 
ওেঁর িাভে অসাধারে এবং তােঁর োে সথকে শুকি  া বুঝা সেকে মারামান্রকতও ন্তন্ি 
অসাধারে। তাহকল উন্ি সাধারে হি সেমি েকর?' 

‘আকরেটা ন্বষয় সখয়াল েকরে আপা, প্রকফসর বলকলি, 'ন্মিঃ আহমদ 
আবদুল্লাহর মাথায় ন্বন্ভন্ন সমকয় পাওয়া অকিে আঘাত আকে। এ সথকে বুঝা 
 ায়, হয় ন্তন্ি ন্রন্মিাল, িা হয় ন্তন্ি সোি সোকয়ন্দা। ন্রন্মিাল িি আমার 
ন্বশ্বাস, তাহকল ন্তন্ি সোকয়ন্দা ধরকির সেউ হকবি।' 
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‘লায়লা সজন্িফার তার িাম সজকিকে এবং সাহাক ের জকে সডকেকে, 
এটাও বড় বোপার। শুধু অসাধারে িয়, খুবই অসাধারে িা হকল তাকে সাহাক ের 
জকে ন্েন্তা েরকতা িা সজন্িফার।' 

‘আমারও তাই মত আপা। তাকে ন্ে আবার ন্জকেস েরব তার 
পন্রেয়?' 
‘িা।  খি ন্তন্ি বকলিন্ি, তখি িা বলার সপেকি ন্িিয় োরে আকে, 

অথবা ন্তন্ি আস্থা রাখকত পারকেি িা আমাকদর উপর।' 
‘এ জকেই ন্ে আন্ম সাহা ে েরকত োইকল ন্তন্ি োটডা মকিাভাব 
সপাষে েকরকেি?' 
‘তা িাও হকত পাকর। ন্েন্তু তুন্ম সতা ওেঁকে সাহা ে েরকত  াে িা, 

সাহা ে েরকত োে সজন্িফারকে।' 
‘সজন্িফার আমার সাহা ে োয় িা। তার সাহাক ের জকে সলাে সতা 

একসকেই। ন্েন্তু ঐ খুন্িরা ধরা পড়ুে, তাকদর শান্স্ত সহাে এবং সজন্িফার মুে 
সহাে, এটা আমার এোন্ত োমিা বকলই আন্ম সাহা ে েরকত োই।' 

হাসল ডািঃ মােোকরট। বলল, ‘সজন্িফারকে তুন্ম বুঝকত পারন্ি ন্েংবা 
সজন্িফার সতামাকে বুঝকত পাকরন্ি, এটা সতামারও বেথেতা। এর দায় সবোরা 
আহমদ আবদুল্লাহর ঘাকড় োন্পও িা।' 

হাসল জজে। বলল, ‘আহমদ আবদুল্লাহ সজন্িফাকরর সেকয় অকিে 
উেঁেুকত বকট, ন্েন্তু সজন্িফার আমাকে তার সেকয় অকিে ন্িেু মকি েকর।' 
হাসল ডািঃ মােোকরট। বলল, 'তা আন্ম জান্ি িা। তকব প্রকতেকেরই 

অন্ধোর আকে, সস  া ন্েে মকি েকর সস মত সপাষে েরার।' 
জজে ন্েেু বলকত  ান্েল। বাধা ন্দকয় মােোকরট বলল, ‘েল  াই, প্রকফসর 

স্যার আহমদ আবদুল্লাহর জে ন্ে ন্লকখ সেকলি, তার ফকলাআপ েরকত হকব।' 
দু'জি েকযর ন্দকে পা বাড়াল। 
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এেটা সোট মটর সবাট এন্েকয় েলকে সাউথ টাকেো িীকপর ন্দকে। টােেস 
িীপপুকের সবকেকয় বড় িীপ, োটড টােেস। এর পূবে-দন্যকে পর পর আরও দু'সটা 
িীপ। সাউথ টাকেো িীপ োটড টােেস সথকে সসাজা দন্যকে। টােেস িীপপুকের এটা 
ন্িতীয় বৃহিম িীপ। 

মটর সবাকট ন্তিজি আকরাহী। 
দু'জি েৃষ্ণাংে। তাকদর এেজি ড্রাইন্ভং ন্সকট। সস  ুবে বয়কসর। 
অেজি সাদা-োকলা েুকলর সপ্রৌঢ়। 
সবাকটর সডকে রাখা এেমাত্র সেয়াকর আহমদ মুসা বকস। 
এে সময় আহমদ মুসার পাকয়র োকে পাটাতকির উপর একস বসল 

সাদা-োকলা েুকলর সসই সপ্রৌঢ়। 
আহমদ মুসাও সেয়ার সথকে সিকম পাটাতকির উপর বসল। 
সপ্রৌঢ়ন্ট ইংকরজী সস্পেন্িশ ন্মন্শকয় বলল, ‘আপন্ি স্যার, আপন্ি অন্তন্থ, 

আপন্ি সম্মান্িত, আপন্ি এভাকব আমার পাকস বসকবি সেি?'বকল এেটু সকর 
উকে দােঁড়ান্েল সপ্রৌঢ়ন্ট। 

আহমদ মুসা তাকে আবার সটকি বন্সকয় ন্দল। বলল, ‘সদখ আন্ম 
মুসলমাি। আমাকদর ধকমে সব মানুষ সমাি। সাদা-োকলা, ধিী-েরীব 

ন্েংবা েন্মে-মান্লে-এর পাথেকেের োরকে মানুষ সোট-বড় হয় িা। আমাকদর 
ধকমে মানুষ সম্মান্িত-অসম্মান্িত হয় ভাকলা ন্েংবা মন্দ োজ েরার ন্ভন্িকত।' 

‘আমাকদর িীকপ অকিে মুসলমাি আকে স্যার। আপন্ি ন্েেই বকলকেি, 
তাকদর মকধে সাদা-োকলার সভদ সিই। তারা এেঁে সাকথ বকস খায়। এে সাকথ 
উপাসিা েকর। ন্েন্তু স্যার, আমরা সদখন্ে, টাো-পয়সা ন্দকয়ই বড়-কোটর বাে-
ন্বোর হকে।' 

‘এর োরে ইসলাকমর এই ন্শযা আমরা হয় ভুকল সেন্ে, িা হয় মান্ি 
িা।' 

'জজে স্যাররা খুব ভাল স্যার। ওরা সাদা-োকলা সদকখ িা। ওর বড় সবাি 
ডাোর। সাদা-োকলা দুই রুেী একল োকলাটাই সস প্রথম সদকখ।' 

'ন্েে বকলে, আন্মও ওেঁর সরােী ন্েলাম।' 
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সাদা-োকলা েুকলর সপ্রৌঢ় েকয়ে মুহূকতের জকে িীরব থােল। 
তারপর বলল, ‘জজে সাকহব বকলকেি, আপন্ি স খাকি িামকত োি 

সসখাকিই িান্মকয় ন্দকত হকব। সোথায় িামা আপিার পেন্দ হকব স্যার? 
‘উপকূকলর স  সোি জায়োয় িামা  ায়?' 
‘দু'োরটা জায়ো োড়া সব স্থাকিই িামা  ায়। তকব ঘাট বা বন্দকরর সজন্ট 

োড়া িামকল ন্েেুটা পান্িকত িামকত হয়।' 
আহমদ মুসা মািন্েত্র সথকে সজকিকে, সামকিই িীকপর উির পাকশ 

িীপন্টর প্রধাি বন্দর। এ বন্দর সথকে রাস্তা েন্ড়কয় পকড়কে সোটা িীকপ। 
আহমদ মুসা এ পাকশর এ বন্দকর িা িামার ন্সদ্ধান্ত ন্িকয়কে। 

সজন্িফাকরর সাকথ সদখা হওয়ার আকে সোি সংঘকষে সস ন্লপ্ত হকত োয় িা।  
আহমদ মুসা জকজের হাকত সলখা সজন্িফাকরর ন্েোিা সবর েরল পকেট 

সথকে। সস জকজের োকে শুকিকে, সজন্িফাকরর বান্ড় িীপটার দন্যে-পন্িম 
অংকশ। এলাোটা িান্ে পাহাড় ও উবের উপতেোয় ভরা।  

ন্েোিা সলখা োেজ সোকখর সামকি সমকল ধরল আহমদ মুসা। 
োকমর িাম 'ন্সন্ড োকেম'। 
িাম পকড় েমকে উেল আহমদ মুসা স মি েমকে উকেন্েল োটড টােেস 

িীকপর প্রধাি বন্দর'সজায়াি ন্ড সুসুলামা'িাম পকড়। বরং তার সেকয়ও এই িাকম 
আরবীয় উপন্স্থন্তটা আরও স্পষ্ট। জজে ইংকরজীকত োমন্টর িাম ন্লকখকে 'Sidi 
Kacem'। আহমদ মুসা ভাবল, োমন্টর এই িামকে'ন্সন্দ োকেম'ও পড়া  ায়। 

‘ন্সন্দ োকেম’ িাম উচ্চারকের সাকথ সাকথ আহমদ মুসার মি েকল সেল 
মুসন্লম উির আন্ফ্রোর ন্দকে। সসখাকি মুসলমািকদর মকধে এই ধরকির বহু িাম 
প্রেন্লত। 

আহমদ মুসা বলল, ‘আন্ম ন্সন্ড োকেম োকম  াব। বন্দকর িা সিকম 
আর সোথাও িামকত পান্র?' 

‘বন্দকর িামার দরোর সিই স্যার। ন্সন্ড োকেম'সবু'উপতেোর মুকখ 
‘সসবু’ িদীর তীকর এেটা ন্বখোত োম। সসবু িদীর সমাহিায় মৎস ন্শোরীকদর 
এেটা সজন্ট আকে। সসখাি সথকে োমটা সবকেকয় োকে। সসখাকি সিকম সহেঁকটও 
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 াওয়া  ায়, অকটা হুইলাকরও স কত পাকরি। সোট সিৌো সপকল সিৌোকতও স কত 
পাকরি োমন্টকত।' 

তার েথা শুিন্েল আহমদ মুসা। ন্েন্তু'সসবু'িদীর িাম সশািার সাকথ 
সাকথ আহমদ মুসার মি েুকট ন্েকয়ন্েল মরকক্কার আটলান্টটে উপকূল এলাোয়। 
তার সোকখর সামকি সভকস উেল মরকক্কার রাজধািী ‘রাবাত’ সথকে 
এেশ'সসায়াশ'মাইল পুকব সােকরর ন্দকে বকয়  াওয়া ‘সসবু’ িদী এবং তার 
তীকরর ‘ন্সন্দ োকেম’ িামে শহকরর দৃশ্য। পন্িম আটলান্টটকের েোন্রন্বয়াি 
সােকর হান্রকয় থাো এেটা িীকপর এেটা অখোত োকমর িাম এই'ন্সন্দ 
োকেম'এবং িদীর িাম 'সসবু'হকলা ন্ে েকর? 

এ ন্বস্ময়টা সেকপ সরকখ আহমদ মুসা বলল, 'আমাকে ঐ মৎস ঘাকটই 
িান্মকয় ন্দকবি।  

বকল এেটু থামল। তারপর আবার বলল, 'আপিার পূবে পুরুষরা 
সোকেকে একসন্েল বলকত পাকরি?' 

সংকে সংকে উির ন্দল িা সপ্রৌঢ়ন্ট। 
এেটু ন্েন্তা েরল। বলল, 'আমার মা অতীকতর েথা আমাকদর সবন্শ 

বলকতি। তােঁর োকে শুকিন্ে, আমার পূবে পুরুষকে পন্িম আন্ফ্রোর োন্ম্বয়া সথকে 
ধকর আিা হকয়কে। আমাকদর সস পূবে পুরুষ োন্ম্বয়ার এেজি স াদ্ধা ন্েকলি। 
তার'বাজুবন্ধ'ন্ট আমরা বংশ পরম্পরায় সংরযে েকর েকলন্ে। তােঁকে সষাড়শ 
শতকের প্রথম ন্দকে ধকর আিা হয় এবং দাস ন্হসাকব িয় স াদ্ধা ন্হসাকব তােঁকে 
বেবহার েরা হয়। তখি সমে েোন্রন্বয়াি িীপপুকে েলন্েল স্বেে খন্ি আন্বকার 
ও খিকির ধুম। এই খিি োকজ দাস ন্হসাকব বেবহার েরা হন্েল এখািোর 
আন্দবাসী সরডইন্টডয়ািকদর। আর তাকদর োবু রাখা ও পন্রোলিার জকে 
বেবহার েরা হকতা আন্ফ্রোি ন্িকোকদর। স াদ্ধা হওয়ায় আমার পূবে পুরুষ এই 
োকজ গুরুত্বপূেে পদ লাভ েকরি। ন্েন্তু শীঘ্রই ন্তন্ি সরডইন্টডয়ািকদর উপর 
মান্লেকদর অমানুন্ষে ন্ি োতকির প্রন্তবাদ েকরি। ফকল তার উপর ন্ি োতি 
সিকম আকস এবং ন্তন্ি সজকল ন্িন্যপ্ত হি। ন্তন্ি সজল সথকে পান্লকয় ন্েউবা 
অিল সথকে বাহামা আিকল েকল আকসি। সরডইন্টডয়ািকদর োকে ন্তন্ি 
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ন্হকরাকত পন্রেত হি। বাহামা অিকল একস ন্বকয় েকরি এে সরডইন্টডয়াি 
সমকয়কে। প্রায় পিাশ বের আকে সশ্বতাংেকদর বেবহাকর যুদ্ধ হকয় আমাকদর পূবে 
পুরুষ েকল আকসি টােেস িীপপুকে।'থামল সপ্রৌঢ়ন্ট। 

সবাকটর োলে  ুবেন্টর ন্দকে ইংন্েত েকর আহমদ মুসা বলল, ' ুবেন্ট 
সতামার সে?' 

'আমার সেকল।'েকবের সাকথ উচ্চারে েরল সপ্রৌঢ়ন্ট। 
'তাই সতা সতামার োন্হিী শুকি তার সোখ-মুখ উজ্বল হকয় উকেন্েল।' 
মুহূকতের জকে এেটু সথকম আহমদ মুসা  ুবেন্টর ন্দকে তান্েকয় 
সহকস বলল, 'আন্মও খুশী হকয়ন্ে সতামার পূবে পুরুকষর পন্রেকয়।' 
তারপর সপ্রৌকঢ়র ন্দকে সেকয় আহমদ মুসা বলল, 'সতামার সসই পুবে 

পুরুকষর িাম ন্ে?' 
'আরাবাো।'বলল সপ্রৌঢ়। 
"বাজুবন্ধ";-এর েথা বলকল। ওটা োর োকে? 
'আমার োকে। এই সতা।'বকল সপ্রৌঢ়ন্ট জামার হাতা উপকর তুকল 

বাজুবন্ধন্ট সদখাল। 
সখাদাই োজ েরা োেঁন্দর বাজুবন্ধ। 
'বাজুবন্ধ-এর উপর সোখ পড়কতই েমকে উেল আহমদ মুসা। 
বাজুবকন্ধর উপর সোখ পড়কতই েমকে উেল আহমদ মুসা। বাজুবকন্ধর 

উপর সখান্দত আরবী বেেমালা েোন্লওোফী স্টাইকল সলখা। 
'হাকত ন্িকয় সদখকত পান্র বাজুবন্ধন্ট?'দ্রুত েকে বলল আহমদ  
মুসা। 
সপ্রৌঢ়ন্ট খুশী হকয় বাজুবন্ধন্ট খুকল আহমদ মুসার হাকত ন্দল। 
আহমদ মুসা িজর বুলাল বাজুবন্ধন্টর উপর। 
পুরাতি েোন্লওোফী স্টাইকল আরবী সলখা। 
পড়ল আহমদ মুসা শ্বাসরুদ্ধ ন্বস্মকয়র সাকথ। বাজুবন্ধন্টর ন্ডম্বােৃন্ত 

উপকরর অংকশ োরন্দকে ন্ঘকর আল্লাহু আেবর শব্দমালার এেন্ট 
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ন্ডম্বাোর বৃি। তার মাকঝ সলখা'সসাংোই সুলতাি আসন্েয়া মুহাম্মাকদর 
তরফ সথকে তরুে সসিাধেয আবু বের মুহাম্মদকে বীরকত্বর প্রতীে 
ন্হকসকব।'সলখার ন্িকেই সুলতািী ন্সলকমাহর। 

পকড় আিন্দ ন্বস্মকয়র শ্বাসরুদ্ধের োকপ আহমদ মুসা ন্েেুযে েথা 
বলকত পারকলা িা। আকবকে উচ্ছ্বাকস ভান্র হকয় উকেন্েল তার সোখ-মুখ। বাজুবন্ধ 
সথকে মুখ তুকল ন্স্থর দৃন্ষ্টকত সেকয় ন্েল সপ্রৌঢ়ন্টর ন্দকে। 

'ন্ে সদখকলি? এভাকব তান্েকয় আকেি সেি?'বলল সপ্রৌঢ়ন্ট অবাে হকয়। 
তবু আহমদ মুসা ন্েেু বলল িা। 
আরও এেটু পকর ধীকর ধীকর বলল, 'জিাব বাজুবকন্ধ ন্ে সলখা আকে 

জাকিি?' 
'ন্েেু সলখা আকে জান্ি আমরা। ন্েন্তু ন্ে সলখা আকে জান্িিা। 
আম্মার োকে শুকিন্ে, আমার দাদা এেবার হ্যাভািায়'আন্ফ্রোি 

েোন্রন্বয়ািকদর'এে সকম্মলকি ন্েকয়ন্েকলি। এেজি পন্টডত সলাে বাজুবন্ধন্ট 
পকড়ন্েকলি। ওখাকি অকিে ন্েেু িান্ে সলখা আকে। তার সাকথ এেজি 
বাদশাহর িাম ও আমার সসই পূবে পুরুকষর িাম সলখা আকে। পন্টডত বেন্ে 
দাদাকে বকলন্েকলি, বাজুবন্ধন্ট সোি  াদুঘকর ন্দকল আমরা অকিে টাো পাব। 
আপন্ি পড়কত পাকরি ওখাকি ন্ে সলখা আকে?' 

'হ্যােঁ আন্ম পড়কত পান্র, পকড়ন্ে।' 
'সপ্রৌঢ়ন্ট আিকন্দ ন্েৎোর েকর উেল, 'বাো সবাট বন্ধ েকর এখাকি এস। 

এ সুক াে আর পাওয়া  াকব িা।'ড্রাইন্ভং ন্সকট বসা সেকলকে লযে েকর বলল 
সপ্রৌঢ়ন্ট েথাগুকলা। 

'বাো'অথেোৎ সপ্রৌকঢ়র  ুবে সেকলন্ট একস বসল সপ্রৌঢ় সলােন্টর 
পাকশ প্রেরু সংকোে ন্িকয়। 
'স্যার দয়া েকর পড়ুি ন্ে সলখা আকে। ন্ে সসৌভােে আমাকদর।' 
আল্লাহু আেবার'শব্দ আপিারা শকিকেি?'বলল আহমদ মুসা 
সপ্রৌঢ়কে লযে েকর। 
'শকিন্ে। মুসলমািকদর মসন্জদ সথকে এ শব্দ আমরা অকিে 
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শুকিন্ে।'বলল সপ্রৌঢ়ন্ট। 
আহমদ মুসা বাজুবকন্ধর ন্ডম্বােৃন্ত বৃি ওকদর সামকি তুকল ধকর বলল, 

এ বৃকির োরন্দকে ন্ঘকর এোরবার'আল্লাহু আেবার'শব্দ সলখা আকে। 
তারা বাপ-কবটা ন্বন্স্মত েকে প্রায় এে সাকথই বকল উেল, 

'মুসলমািকদর শব্দ এখাকি সেি? ন্ে অথে এর?' 
'সেি পকর বলন্ে। শব্দন্টর অথে'আল্লাহ' অথোৎ 'ঈশ্বর সবে শন্েমাি।' 
এেটু সথকম সপ্রৌকঢ়র ন্দকে সেকয় আহমদ মুসা বলল, 'বাজুবকন্ধ এেজি 

বাদশাহর িাম সলখা আকে বলকলি, জাকিি তার িাম?' 
'আমাকদর োকরারই মকি সিই।'বলল সপ্রৌঢ়ন্ট। 
'বাদশাহর িাম'আসন্েয়া সমাহাম্মদ।' 
'এ সতা মুসলমািকদর িাম। বাদশাহ ন্ে মুসলমাি?' 
'হ্যােঁ মুসলমাি। সসাংোই সাম্রাকজের ন্তন্ি সবেকেষ্ঠ সুলতাি ন্েকলি। 

পন্িম আন্ফ্রোর সবে বৃহৎ সাম্রাজে ন্েল এটা। এই সাম্রাকজের প্রন্তষ্ঠা হয় ১৪৬৪ 
সাকল। আকরেটা মুসন্লম সাম্রাজে 'মান্ল'র রাজধািীও একদর অন্ধোকর আকস। 
আসন্েয়া মুহাম্মদ ১৪৯৩ সথকে ১৫২৮ সালপ েন্ত দীঘে ৩৫ বের যমতায় 
ন্েকলি। এই সুলতাকিরই এেজি সসিধেয ন্েকলি আপিার পুবে পুরুষ, ন্ ন্ি এই 
বাজুবকন্ধর মান্লে। 

এই বাজুবকন্ধ সলখা আকে সাহস ও বীরকত্বর জকে বাদশাহ আসন্েয়া 
মুহাম্মদ তাকে এই বাজুবন্ধ উপহার সদি।'থামল আহমদ মুসা। 

সপ্রৌঢ় এবং তার সেকল দু'জকির সোকখই আিন্দ, ন্বস্ময় এবং অকিে 
প্রশ্ন।আহমদ মুসা থামকতই সপ্রৌঢ় বলল, 'তাহকল আমাকদর পুবে পুরুষ এেন্ট 
ন্বশাল সাম্রাকজের এেজি সসিাধেয ন্েকলি। েত বড় ন্েল সসই সাম্রাজে? 
আমাকদর োন্ম্বয়া ন্ে অন্তভুেে ন্েল?' 

'বললাম সতা সসাংোই সালতািাত পন্িম আন্ফ্রোর সবকেকয় বড় 
সাম্রাজে ন্েল। মিসুর মুসা (১৩১২-১৩২৭) প্রন্তন্ষ্ঠত মান্ল সাম্রাকজের পতকির 
পর সসাংোই সালতািাকতর প্রন্তষ্ঠা হয়। সসাংোইরা আকে অমুসন্লম ন্েল, 
মুসন্লম সাম্রাজে প্রন্তষ্ঠার সাকথ সাকথ তারা মুসলমাি হকয়  ায়। আজকের 
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সমৌরতান্িয়ার ন্েেু অংশ, োন্ম্বয়া, সসকিোল, ন্েন্ি ন্বসাউ, ন্েন্ি, ন্সকয়রা ন্লওি, 
আইভন্র সোস্ট, মান্ল বুন্েিা ফাকসা ইতোন্দ অিল ন্িকয় সসাংোই সালতািাকতর 
প্রন্তষ্ঠা হকয়ন্েল।'থামল আহমদ মুসা। 

সপ্রৌঢ় ও তার সেকলর সোকখ-মুকখ রাকজের ন্বস্ময়। 
আহমদ মুসা থামকল  ুবে বাো বলল, ‘আপন্ি এত জাকিি ন্ে েকর? 

আমাকদর'োন্ম্বয়া'আপন্ি সদকখকেি?' 
‘সদকখন্ে। আটলান্টটকের কূল, সঘেঁকষ দােঁড়াকিা সুন্দর এেটা সোট্ট 
সদশ এখি ওটা।' 
‘সদখকেি?' বলল আবার  ুবে বাো। 
‘সপ্রৌঢ় এবং তার সেকল বাো দু'জকির সোকখই এে সীমাহীি আিন্দ 

ঝকড় পকড়ন্েল। 
আহমদ মুসা সপ্রৌকঢ়র ন্দকে সেকয় বলল, ‘আপিার পূবে পুরুকষর িা, স ি 

ন্ে বকলন্েকলি?' 
'আবাবাো।' বলল সপ্রৌঢ় েকবের সুকর। 
‘এটা আপিার পূবে পুরুকষর পুকরা িাম িয়, এবং সন্েে উচ্চারেও এটা 

িয়।' 
‘ন্ে িাম। ন্ে িাম সলখা আকে বাজুবকন্ধ?'বাপ-কবটা দু'জকিই এে সাকথ 

বকল উেল। তাকদর সোকখ প্রবল ন্বস্ময় ও উৎসুেে। 
‘বলন্ে। ন্েন্তু তার আকে বলুি, আপিারা খৃষ্টাি েকব সথকে?' 
‘সপ্রৌঢ় ও তার সেকল বাো দু'জকিই িীরব। 
এেটু পকর সপ্রৌঢ় বলল, ‘আমরা জান্ি িা।' 
বৃদ্ধ থামল। এেটা সঢাে ন্েলল। পরযকেই বকল উেল দ্রুত, ‘এ 
প্রশ্ন েরকেি সেি?' 
‘এ প্রশ্ন েরন্ে সেি আপিার পুবে পুরুকষর িামই তার জবাব সদকব।' 
আহমদ মুসা থামল। 
তাকদর বাপ-কবটার সোকখ ন্েেুটা ন্বমুঢ় দৃন্ষ্ট। 
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আহমদ মুসা বাজুবন্ধ-এর সলখার উপর তজেন্ি স্পশে েকর বলল, ‘শুনুি 
এখাকি সলখা আকে ‘সসাংোই সুলতাি আসন্েয়া মুহাম্মদ-এর তরফ সথকে তরুে 
সসিাধেয আবু বের সমাহাম্মদকে বীরকত্বর প্রতীে ন্হকসকব।' 

সশািার সাকথ সাকথ  ুবে বাো ন্েৎোর েকর উেল, ‘আমাকদর পূবে 
পুরুকষর িাম ‘আবু বের সমাহাম্মদ?’ েকে তার প্রবল উচ্ছ্বাস। 

‘তার মাকি আমাকদর পুবে পুরুষ মুসলমাি ন্েকলি?’ সপ্রৌকঢ়র েকে 
শ্বাসরুদ্ধের ন্বস্ময়। 

‘িাম সতা তাই প্রমাে েকর’। বলল আহমদ মুসা। 
সপ্রৌঢ় ও  ুবে বাো ন্স্থর, স্তন্ম্ভত দৃন্ষ্ট আহমদ মুসার উপর ন্িবদ্ধ। 
তারা স ি বােহারা হকয় সেকে। অকিেযে তারা ন্েেুই বলকত পারকলা 

িা। ধীকর ধীকর তাকদর সোকখর স্তন্ম্ভত দৃন্ষ্ট েকম এল। ন্ে এে আকবকে িরম হকয় 
উেল তাকদর সোখ-মুখ। 

ধীর েকে সপ্রৌঢ়ন্ট এে সময় বলল, ‘এ জকেই আপন্ি প্রশ্ন েকরকেি 
আমরা খৃষ্টাি েকব সথকে হলাম। আমারও মকি এখি এই প্রশ্ন জােকে, েখি 
সেমি েকর অতীত সথকে ন্বন্েন্ন হলাম। 

বৃকদ্ধর সোকখ আকবেময় এে শূে দৃন্ষ্ট। এেটা তন্ময়তা তাকত। আহমদ 
মুসা েথা বকল তার সস তন্ময়তা ভাঙকত োইল িা। 

আকিেযে পর সপ্রাঢ়ন্ট স্বপ্নভংকের মত হোৎ েথা বকল উেল ধীকর শান্ত 
েকে, ‘আমার প্রকশ্নর উির আন্মও সবাধহয় জান্ি।'বকল আবার থামল বৃদ্ধ। 

শুরু েরল এেটু পকর, ‘আন্ফ্রোর োকলা মানুষ  াকদর ধকর আিা 
হকয়ন্েল, তাকদর সতা মানুষই মকি েরা হকতা িা। তারা তাকদর আত্মপন্রেয়, 
সংকৃন্ত, ন্শযা, ধমে রযা েরকব ন্ে েকর? খৃষ্টাি িাম ন্িকত স খাকি তাকদর বাধে 
েরা হকয়কে, সসখাকি তারা মুসন্লম আোর-আেরে ও পন্রেয় রযা েরকব 
ন্েভাকব? শুকি  তটা মকি হকয়কে, আন্ফ্রো সথকে ধকর আিা আমাকদর পূবে পুরুষ 
ন্িকজকে রযা েরকত সপকরন্েকলি,  ার জকে সইকত হকয়ন্েল তাকে োরা 
 ন্ত্রিাসহ অকিে দুিঃখ-েষ্ট, পান্লকয় সবড়াকত হকয়ন্েল স্থাি সথকে স্থািান্তকর। 
তারপর অোে অকিকের সযকত্র  া হকয়কে, আমাকদর পন্রবাকরও তাই ঘকট। 
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আমরা লীি হকয় সেন্ে শাসে সম্প্রদাকয়র সমাজ, সংকৃন্ত ও ধকমের মকধে।'থামল 
সপ্রৌঢ়। 

সপ্রৌঢ় থামকতই  ুবে বাো বকল উেল, ‘আন্ম বুঝকত পারন্ে িা, এেন্ট 
সাম্রাকজের সসিাধেকযর মত এেজিকে ন্েভাকব ইউকরাপীয়রা ধকর আিল? 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ন্দি োরও সমাি  ায় িা। আসন্েয়া 
মুহাম্মদ ১৫৮২ সাকল মৃতেু বরে েরকল সসাংোই সালতািাত দুবেল হকয় পকড়। 
এরপর মরকক্কা এ সাম্রাকজের উপর আরমে োলায় এবং ন্েেু অংশ দখল েকর 
সিয়। এরপর সসাংোই সালতািাতন্ট সোট সোট রাকজে ভাে হকয়  ায়। তাকদর 
পারস্পন্রে লড়াই তাকদর আরও দুবেল েকর সদয়। এরই সুক াে সিয় 
ইউকরাপীয়রা। সমে পন্িম উপকূল জুকড় তাকদর দসুেতা মানুকষর জকে এেটা 
ত্রাকসর রাজত্ব োকয়ম েকর। অকিে সময়ই বন্েকের ন্িকদোষ েদ্মকবশ পকর তারা 
আসত। সুক াে সপকলই তারা েড়াও হকতা স্থািীয় মানুকষর উপর।  াকে স খাকি 
সপত ধকর ন্িকয় স ত। এমন্ি ধরকির সোি এে ঘটিায় সতামার পূবে পুরুষ আবু 
বের সমাহাম্মদ তাকদর ফােঁকদ পকড়  ায়।' 

এেটা দীঘে ন্িিঃশ্বাস সফলল সপ্রৌঢ়ন্ট। 
এেটু েুপ সথকে সপ্রৌঢ়ন্ট বলল, 'আমার পূবে পুরুকষর িাম অনুসাকর 

আমার এই সেকলর িাম সরকখন্েলাম আবাবাো। এই িাম শুধকর ন্দকল এখি সতা 
এর িাম হয়'আবু বের সমাহাম্মদ'। তাই িা?' 

'হ্যােঁ।'বলল আহমদ মুসা। 
েথা সশষ েকরই আহমদ মুসা তাোল  ুবে বাোর ন্দকে। বলল, ‘তুন্ম 

মুসন্লম িাম'আবু বের সমাহাম্মদ'েহে েরকত রাজী হকব?' 
 ুবে বাো মাথাটা সামকির ন্দকে ঝুন্েকয় আভূন্ম বাও েকর বলল, 

‘আমার পূবে পুরুষ  া আন্মও তাই।' 
বাোর সোকখ মুকখ েবে ও আিকন্দর সু্ফরে। 
‘সমাবারেবাদ আবু বের সমাহাম্মদ, এবার তুন্ম ড্রাইন্ভং-এ  াও।' 
হান্স মুকখ বাো ওরকফ আবুবের উকে দােঁন্ড়কয় আহমদ মুসা ও ন্পতাকে 

মাথা ঝুেঁন্েকয় এেটা বড় বাও েকর সবাকটর ড্রাইন্ভং ন্সকট ন্েকয় বসল।' 
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েুকট েলকত শুরু েরল সবাট। 
সপ্রৌঢ় মশগুল হকলা আহমদ মুসার সাকথ িািা েথায়। 
সবাট একস সিাঙর েরল সাউথ টাকেো িীকপর দন্যে পাকশর সসই মৎস 

ঘাকটর সজন্টকত। 
সজন্টর এে পাকশ তখি এেটা মাঝান্র আোকরর ন্স্টম সবাট সিাঙর েরা 

ন্েল। সবাটন্টর ন্দকে তান্েকয় ন্বন্স্মত েকে ন্ফসন্ফস েকর সপ্রৌঢ় বলল, ‘এটা 
এেটা প্রাইকভট সবাট। এ ধরকের সবাট সতা এখাকি আসার েথা িয়।' 

‘একসকে  খি দরোকরই একসকে।'বকল আহমদ মুসা উকে দােঁড়াল। 
আহমদ মুসা সবাকটর ভাড়া আকেই েুন্েকয় ন্দকয়কে। ভাড়া ন্েে িয়।  া 

ভাড়া তার েকয়ে গুকের মত সবন্শ পয়সা গুেঁকজ ন্দকয়কে সপ্রৌকঢ়র হাকত। পয়সা সস 
ন্িকত োয়ন্ি। বারবার বকলকে, ‘আপিার সদখা হওয়া আমাকদর জীবকির এে 
সেষ্ঠ ঘটিা। আপিার োে সথকে আমরা ভাড়া ন্িকত পারকবা িা।' 

আহমদ মুসা বকলকে, 'আন্ম ভাড়া সদইন্ি। ন্হকসব িা েকরই অল্প ন্েেু 
পয়সা ন্দকয়ন্ে আপিাকদর পন্রবারকে আমার উপহার ন্হকসকব।' 

অকিে সংকোে েকর সস অবকশকষ টাো ন্িকয়কে এবং বকলকে, ‘আবার 
সোথায় সদখা পাকব আপিার?' 

‘আন্ম আপিাকদর ন্েোিা ন্িকয়ন্ে। আন্মই সখােঁজ েরব 
আপিাকদর।'বকলকে আহমদ মুসা। 

‘জজে স্যারকদর ওখাকি সখােঁজ েরকল আপিাকে পাকবা িা? বকলকে বৃদ্ধ। 
‘ন্িিয় সখােঁজ পাকবি।'আহমদ মুসা বকলকে। 
আহমদ মুসা সবাট সথকে িামার জকে উকে দােঁড়াকিার পর ন্িেু হন্েল 

বোেটা হাকত সিবার জকে। 
আবু বের েুকট এল এবং সডে সথকে বোে ন্িকয় আহমদ মুসার 
হাকত তুকল ন্দল। 
আহমদ মুসা আবু বেকরর ন্পে োপকড় বলল, 'সতামার পূবেপরুুষ 

সসাংোই সসিাধেয আবু বের সমাহাম্মকদর মত সতামাকে হকত হকব। 
পারকব িা?' 
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হান্সকত মুখ উজ্জ্বল েকর  ুবেন্ট বলল, ‘পারকবা স্যার।' 
‘স্যার িয়, ভাই বলকব। ন্েে আকে?' 
 ুবেন্ট মাথা সিকড় বলল, ‘ন্েে আকে।' 
আহমদ মুসা ন্বদায় সিবার জকে সপ্রৌকঢ়র ন্দকে ন্ফরল। 
সপ্রৌকঢ়র মুখ েম্ভীর। 
আহমদ মুসা ন্েেু বলার আকে সস বলল, ‘আন্ম ন্সদ্ধান্ত ন্িকয় সফকলন্ে।' 
‘ন্ে ন্সদ্ধান্ত?'ন্বন্স্মত েে আহমদ মুসার। 
‘পূবে পুরুকষর ধকমে আন্ম ন্ফকর  াব।' 
বকলই সেকলর ন্দকে তান্েকয় বলল, 'সতামার ন্ে মত?' 
‘আন্ম সতা আকেই ন্সদ্ধান্ত ন্িকয় সফকলন্ে।' 
আহমদ মুসা 'আল্লাহু আেবার'বকল সপ্রৌঢ়কে, তারপর  ুবে আবু 

বেরকে বুকে জন্ড়কয় ধরল। 
আহমদ মুসা  খি সবাট সথকে সিকম ন্বদায় ন্িল, তখি সপ্রৌঢ় ও তার 

সেকল দু'জকিরই সোকখ অশ্রু ন্েে ন্েে েরন্েল। 
সপ্রৌকঢ়র োকে ন্সন্দ োকেম-এ  াওয়ার স  ন্দে ন্িকদেন্শো সপকয়ন্েল তা 

অনুসরে েকরই আহমদ মুসা তখিও েলন্েল। 
োকমর সমকোপথ। ঘাকস সমাড়া। 
এর উপর ন্দকয় 'অকটা হুইলার'এর মত োন্ড়ও েকল। 
রাস্তার দু'ধাকরর মাকে সোথাও সলবরু সযত, সোথাও শশার সযত। উেঁেু 

ন্টলার মত জায়োগুকলাকত প্রেরু আিারকসর সযতও সদখা সেল। ন্েন্তু প্রেরু 
জায়ো খান্ল পকড় আকে। 

রাস্তার দু'ধাকর মাকঝ মাকঝ োমও সদখা  াকে। োমগুকলা জিবহুল িয়। 
োকমর িারী-পুরুকষর পরকে পোটট-সাটে, পোটট সেেী, আবার অকিকের 

পরকে স্থািীয় সপাশাে। ন্েেু ন্েেু সমকয়র পরকে কাটে, সাটে, ফ্রে, োউিও রকয়কে। 
োকমর মানুষ অন্ধোংশই োকলা। ন্েেু রকয়কে ন্মে,  াকদর অকিকে 

বাদামী ও সসািালী রংকয়র। সশ্বতাংেও দু'োর জি সদখা সেকে। 
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তাকদর অন্ধোংকশর ভাষা ইংকরজী-স্পোন্িশ সমশাকিা। সেউ পন্রকার 
ইংকরজীকতও েথা বকল। 

আহমদ মুসা দুই ভাষাই জাকি ন্বধায় তার সোি অসুন্বধা সিই। 
এেটা বড় োকমর মকধে ন্দকয় েলন্েল আহমদ মুসা। 
দু'ধাকর োম ন্বস্তৃত, মাঝখাি ন্দকয় সড়ে। 
সস সড়ে ন্দকয় েলার সময় রাস্তার ডাি পাকশ এেটা ঘকরর উপর 
িজর পড়কতই েমকে উেল আহমদ মুসা। 
ঘরন্টকত োকের সবড়া, ন্টকির োদ। ঘরন্টর এেন্ট দরজা। দরজা বরাবর 

উপকর োকদ এেটা োকের েমু্ভজ। 
সড়েন্ট উির-পন্িম সোোকুন্ে হকলও সড়কের পাকশর ঘরন্ট ন্েে 

পূবেমুখী। 
‘ঘরন্ট ন্ে মসন্জদ?'সদখার সংকে সংকে এই প্রশ্নটা আহমদ মুসার মকি 

জােল। 
ঘরন্ট স  মসন্জদ টুন্প মাথায় এেজিকে সভতর সথকে সবর হকয় আসকত 

সদকখ একেবাকর ন্িন্িত হকলা আহমদ মুসা। 
টুন্প মাথায় সদয়া সলােন্ট সবন্রকয় বারবার রাস্তার ন্দকে তাোল। 

তাোকিার মকধে োরও জকে প্রন্তযার ভাব। হোৎ আহমদ মুসার মকি পড়ল 
আজ শুরবার। সংকে সংকে তার োকে পন্রকার হকয় সেল িামাক র জকে 
মসন্জকদ সমকবত হকয়কে মুসন্ল্লরা। 

ঘন্ড় সদখল আহমদ মুসা। সবলা ১টা বাকজ। 
আহমদ মুসা তাড়াতান্ড় উকে সেল মসন্জকদ। 
িলকূপ সথকে পান্ি ন্িকয় অজু েরল। টুন্প ওয়ালা স  সলােন্ট বাইকর 

সবন্রকয় একসন্েল সেৌতূহল ন্িকয় তান্েকয়ন্েল আহমদ মুসার ন্দকে। 
আহমদ মুসা অজু সশষ েকর উকে দােঁড়াকল সস ন্েেু বলকত  ান্েল। 

আহমদ মুসা তাকে সালাম ন্দল। 
সস 'অ’লাকুম োলাম'বকল সালাম ন্িকয় বলল স্পোন্িশ সমশাকিা 

ইংকরজী ভাষায়, 'ন্িিয় আপন্ি ন্বকদশী? সোথায় বান্ড়?' 
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‘এন্শয়ায়।' 
েথা সশষ েকরই আহমদ মুসা আবার বকল উেল, 'েলুি, িামা  পন্ড়। 

পকর েথা বলব।' 
বকল আহমদ মুসা মসন্জকদ প্রকবশ েরল। 
মসন্জকদ প্রকবশ েরার সময় আহমদ মুসার সালাকমর প্রন্ত সেকলর দৃন্ষ্ট 

আেৃষ্ট হকলা। সেকলই এেবার তাোল আহমদ মুসার ন্দকে। সম্ভবত এভাকব 
সালাম সেউ সদয় িা। স কহতু সেউ িামা  অবস্থায় সিই, বকস আকে, সস জকেই 
সালাম ন্দকয়কে আহমদ মুসা। 

মসন্জকদ ন্বশ পেঁন্েশজকির মত মুসন্ল্ল। 
সুন্নত িামা  সশষ েকর সবার উপর এেবার সোখ বুলাকত ন্েকয় আহমদ 

মুসা সদখল, সবার মুকখ এেটা অস্বন্স্তর ভাব। স  সলােন্টকে আহমদ মুসা বাইকর 
স কত সদকখন্েল এবং েথা বকলন্েল, তাকে বারবারই বাইকর স কত সদখল। এেটা 
অন্স্থর ভাব তার মকধে। 

আহমদ মুসা ঘন্ড়র ন্দকে তাোল। সবলা তখি সসায়া এেটা। 
পাকশর মুসন্ল্লন্ট এেজি  ুবে। 
আহমদ মুসা তাকে অনুচ্চ েকে ন্জকেস েরল, ‘ইমাম ে'টায় খুতবা 

সদি?' 
প্রথকম  ুবেন্ট বুঝল িা। সম্ভবত খুতবা অথবা ইমাম-এর উচ্চারে তার 

োকে সোিন্দে ন্দকয় িতুি মকি হকয়কে। 
আহমদ মুসা তাকে বুন্ঝকয় বলার পর সস বুঝল এবং বলল, 'সসায়া 

এেটায় হয়, ন্েন্তু ইমাম সাকহব আকসিন্ি। বন্দকর সেকেি। িামাক র আকেই তার 
সফরার েথা ন্েল।' 

আরও ন্েেুটা সময় েকল সেল। 
প্রথম সান্র সথকে এেজি বয়ক সলাে উকে দােঁড়াল। তার মুখ ভরা দান্ড়। 

এেমাত্র তার মাথায় পােড়ী আোকর োপড় বােঁধা। বলল ইংকরজী ও স্পোন্িশ 
সমশাকিা ভাষায়, 'ভাইেে, ইমাম সাকহব এখিও ন্ফরকলি িা। আর সদন্রও েরা 
 ায় িা। খুতবা হকে িা। এখি আমরা স াহকরর িামা  পড়ব।' 
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‘খুতবা পড়ার মত আর সেউ সিই?'বকল উেল আহমদ মুসা সসই বৃদ্ধকে 
লযে েকর। 

‘িা সিই। োকমর  াকে আমরা ইমাকমর দান্য়ত্ব ন্দকয়ন্ে, শুধু ন্তন্িই 
সপাটেন্রকোকত ৬ মাস সথকে ন্েেু ন্শকখ একসকেি’। বলল সসই প্রবীে বেন্ে। 

‘আপিাকদর আপন্ি িা থােকল আন্ম খুতবা ন্দকত পান্র।'বলল  
আহমদ মুসা। 
ন্বস্ময় ও সেৌতূহল ন্মন্েত সোকখ তাোল প্রবীে বেন্েন্ট আহমদ  
মুসার ন্দকে। 
তারপর ন্তন্ি তাোকলি অেকদর ন্দকে। 
সবার দৃন্ষ্ট আহমদ মুসার ন্দকে। 
এই সময় আহমদ মুসার সাকথ বাইকর েথা বলা সলােন্ট বকল উেল, 

‘উন্ি ন্বকদশী। এন্শয়ায় সদশ। রাস্তা ন্দকয়  ায়ন্েকলি, মসন্জদ সদকখ িামা  পড়ার 
জকে উকে একসকেি।' 

প্রবীে বেন্েন্ট ন্জকেস েরল আহমদ মুসাকে, ‘আপিার িাম ন্ে?' 
‘আহমদ আবদুল্লাহ।' 
‘আপিাকে সপকয় আমরা আিন্ন্দত। আসুি সখাতবা ন্দি, আমাকদর 

িামা  পন্রোলিা েরুি।'বলল প্রবীে সলােন্ট হান্সকত সোটা মুখ তার ভন্রকয় 
তুকল। 

বাইকর সবরুকিা ও আহমদ মুসার সাকথ েথা বলা সলােন্টই সমায়ান্জ্জি। 
সস আ াি ন্দল। 
আ াকির উচ্চারকে বড় সোি ভুল সিই। 
সখাতবার এেটা বইন্েল। 
বইটা হাকতই রাখল আহমদ মুসা। ন্েন্তু খুতবা ন্দল আরবীকত মুখস্থ। 

ইোেকরই খুতবার মকধে অে ভাষায় ন্েেু বলল িা। একদর অনুসৃত রীন্ত িা 
সজকি খুতবার মকধে অে ভাষা ন্িকয় আসা ভুল বুঝাবুন্ঝর সৃন্ষ্ট েরকত পাকর। 
সোটা খুতবাোকল সেকলর ন্বস্ময় ন্বমুগ্ধ দৃন্ষ্ট আহমদ মুসার উপর ন্িবদ্ধ ন্েল। 
িামা ও পড়াল আহমদ মুসাই। 
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িামা  সশকষ সবাই একস ন্ঘকর ধরল আহমদ মুসাকে। 
প্রথকমই মাথায় পােড়ী বােঁধা প্রবীে বোন্েন্ট অতেন্ত সম্মাি ও েদ্ধার 

সাকথ হ্যাটডকশে েরল আহমদ মুসার সাকথ। বলল, 'আলহামদুন্লল্লাহ। এমি 
আরবী পড়া, এমি সুন্দর সোরআি সতলাওয়াত সোিন্দি আমরা শুন্িন্ি। ধে 
হকয়ন্ে আমরা।' 

এরপর আহমদ মুসাকে লযে েকর সোথায় সদশ, ন্ে িাম, সোথায়  াকব 
ইতোন্দ প্রকশ্নর ঢল িামল োরন্দে সথকে।  তটুকু জবাব সদয়া  ায়, ততটুকু েকর 
জবাব ন্দল। 

 খি তারা শুিল আহমদ মুসা মক্কা, মদীিা হকয় এখাকি একসকে, তখি 
তাকদর আকবে আরও উথকল উেল। মকি হকলা স ি আহমদ মুসাই মক্কা-মদীিা। 
আহমদ মুসার সাকথ েথা বলকল, এেটু েুেঁকলও স ি মক্কা-মদীিায় স্পশে তারা 
পাকব। 

ইসলাম ও ইসলাকমর িবী এবং ইসলাকমর পন্বত্র স্থাকির প্রন্ত তাকদর 
এই আকবে অন্ভভূত হকলা আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসাও তাকদর োে সথকে অকিে ন্েেু শুিল। 
োকমর িাম ওোরী। 
সবাই েৃষ্ণাংে আন্ফ্রোি। প্রথকম তাকদর পূবে পুরুষরা সডান্মন্িোি 

অিকল ন্েল। সসখাি সথকে তারা একসকে এই অিকল। 
এই োমসহ আকশ-পাকশর োকম মুসলমািরাই সংখো েন্রষ্ঠ। দন্যে 

টাকেো িীকপর এে তৃতীয়াংশ মুসলমাি। বান্েরা খৃষ্টাি। ন্েন্তু অোেরা 
আন্ফ্রোর আিন্লে ধকমে ন্বশ্বাসী। 

এই অিকল এই এেন্ট মসন্জদ। সমে দন্যে টাকেো িীকপ মসন্জকদর 
সংখো মাত্র দু'ন্ট। অে মসন্জদন্ট ন্সন্ড োকেম োকম। িীকপর উিারিকল ন্শযা 
ও বেবসায় বান্েকজে উন্নত খৃষ্টািকদর প্রাধাে সবন্শ। ঐ অিকল আন্ফ্রোর 
আিন্লে ধকমে ন্বশ্বাসী সলােকদর সংখোও সবন্শ। 

ধমে ন্শযে ও ইমাকমর খুব অভাব। দুই মসন্জকদ দু'জি ইমাম  
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আকেি,  ারা সপাটেন্রকোর এে মসন্জদ সথকে ৬ মাস সিন্িং ন্িকয় 
একসকেি। িামা  পড়াকিা, ধমে ন্শযা সদয়ার বোপাকর তারাই সব এ অিকলর। 

তাকদর পূবে পুরুষরা আন্ফ্রোর সোি অিল সথকে এখাকি একসকে তা 
বলকত পারকলা িা। তকব আহমদ মুসা োকমর আন্ফ্রোি িাম সদকখ অনুমাি েরল 
তাকদর পূবে পুরুষকদর দন্যে িাইকজন্রয়া অিল সথকে ধকর আিা হকত পাকর। 
দন্যে িাইকজন্রয়ার'সবনু'িদীর তীকর'ওোরী'িাকম এেটা সোি শহর আকে। 

আহমদ মুসা েথায় েথায় তাকদর অসুখ-ন্বসুখ ও ন্েন্েৎসা সুক াকের 
েথা তুকল ন্শশুকদর ন্েন্েৎসা ও পন্রে ো সম্পকেে জািকত োইল। তার লযে, সেকল 
ন্শশু মৃতেুর বোপাকর সোি তথে পাওয়া  ায় ন্েিা। 

আহমদ মুসা জািকত পারল, িীকপ এেমাত্র ডাোরখািান্ট বন্দকর। 
োমািকল ন্েেু োমে ডাোর আকে। হাসপাতাল আকে োটড টােেস শহকর। 
ইদান্িং ন্শশু ন্েন্েৎসায় সংেট সদখা ন্দকয়কে। জন্মেহকের পর সবশীর ভাে ন্শশু 
বােঁেকে িা। 

‘সোি সেেীর ন্শশু সবন্শ মারা  াকে? সেকল িা সমকয়?'ন্জকেস 
েকর আহমদ মুসা। 
প্রবীে বেন্েন্ট সংকে সংকে উির ন্দল িা। ন্েন্তা েরল, তারপর এর ওর 

ন্দকে তাোল, ন্িেু স্বকর েকয়েটা েথা বলল। সবকশকষ এেটু দূকর বসা এেন্ট 
তরুকের ন্দকে তান্েকয় বলল, ‘েন্লি োকমল আমরা সতা সদখন্ে েত ে'বেকর 
 ত ন্শশু মারা সেকে তার ৯০ ভােই সেকল ন্শশু। 

তুন্ম ডােন্র েকলকজ পড়, হাসপাতাকল  াও। তুন্ম ন্েেু বলকত পার 
ন্েিা?' 

সেকলন্ট ন্বিীতভাকব উকে দােঁড়াল, ‘ন্বষয়টার প্রন্ত আন্ম লযে রান্খন্ি। 
তকব েত েকয়েন্দি আকে েকলকজ ন্শশু মৃতেুর হার ন্িকয় আকলােিা হকয়ন্েল। 
সসখাকি এ বেকরর এেটা পন্রসংখোকি মৃত ন্শশুকদর তান্লো সদয়া ন্েল। আন্ম 
সসটা পকড়ন্েলাম। আমার মকি হকয়ন্েল সেকল ন্শশু মৃতেুর হার ৬০ ভাকের ন্েেু 
সবন্শ হকত পাকর।' 
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‘ধেবাদ োমাল, ঐ তান্লোয় সতা সব ধকমের ন্শশুরাই ন্েল।'বলল 
আহমদ মুসা সেকলন্টকে লযে েকর। 

‘ন্জ্ব হ্যােঁ।'সেকলন্ট ন্বিীতভাকব বলল। 
আহমদ মুসা প্রবীে বোন্েন্টর ন্দকে তান্েকয় বলল, ‘আপিার অিকল 

েত ে'বেকর সেকল ন্শশু মৃতেুর হার িব্বই ভাে বলকলি, অে ধকমের সলােকদর 
মকধে এই মৃতেুর হার সেমি?' 

প্রবীে সলােন্ট ন্েন্তা েকর বলল, 'আন্ম স  ন্হকসবটা ন্দকয়ন্ে আমাকদর 
অথেোৎ মুসলমািকদর মধেোর।  তটুকু সখয়াল েকরন্ে, ন্শশু মৃতেুর হার ইদান্িং 
আমাকদর সেকয় ওকদর অকিে েম। 

আকলােিার এে প োকয় আহমদ মুসা বলল, 'আন্ম এখি উেব। ন্েেু 
জরুরী োকজ আন্ম এখাকি একসন্ে। 

আহমদ মুসা উকে দােঁড়াল। 
প্রবীে বোন্েন্ট প্রবল বাধা ন্দকয় বকল উেল, ‘িা, সখকয় স কত হকব। 

এভাকব স কত পাকরি িা।' 
আহমদ মুসা ন্বিীত েকে বলল, 'আজ পন্রেয় হকলা, সুক াে হকল ন্িিয় 

আর এেন্দি আসব। আজকের মত মাফ েরুি।' 
‘সোথায়  াকবি আপন্ি?'বলল প্রবীে সসই সলােন্টই। 
‘ন্সন্ড োকেম োকম।' 
‘একফন্দী পন্রবাকরর ওখাকি?' 
‘ন্জ্ব হ্যােঁ।' 
‘শুকিন্ে, ওকদর ন্ে এেটা ন্বপদ হকয়কে।' 
‘জাকিি, ন্বপদটা ন্ে?' 
‘িা। বলল প্রবীে সলােন্ট। 
‘জান্ি আন্ম।'বলল েন্লি োমাল সেকলন্ট। 
‘ন্ে জাি?'বলল আহমদ মুসা। 
‘পাশা পন্রবাকরর সজন্িফার আপা টােেস িীপপুকের বান্সন্দাকদর 



আটলান্টটকের ওপাকর  110 

 

উপর পন্রোন্লত ন্ে এে সমীযায় সহায়তা েরায় ন্বপকদ পকড়কেি। 
সোপি এেন্ট সংেেি তাকদর সপেকি সলকেকে। েকয়েজিকে তারা হতো 
েকরকে। সজন্িফার আপার জীবি ন্বপন্ন। উন্ি পান্লকয় আকেি।'বলল েন্লি 
োমাল। 

‘এসব েথা সতা পন্ত্রোয় সবর হয়ন্ি। সোথায় শুকিে?' 
‘আন্ম এখকিা শুকিন্ে োলেস ন্বশ্বন্বদোলকয়র অথেিীন্ত ন্বভাকের োত্র 

এেজি মুসন্লম বন্ধুর োে সথকে।' 
‘সতামরা সজন্িফারকদর সোি সাহা ে েরে িা?' 
‘সবাই ঐ সোপি দলকে ভয় েকর।' 
'ঐ দলন্ট োরা?' 
‘আন্ম জান্ি িা। তকব শুকিন্ে, সমে েোন্রন্বয়াি িীপপুে, এমিন্ে এর 

বাইকরও তারা শন্েশালী।' 
আহমদ মুসা মসন্জকদর বাইকর এল। সবাই এল তার সাকথ সাকথ। 
ন্েে এই সমকয় অকটা হুইলাকরর শব্দ এবং িারী েকের ন্েৎোর 
তার োকি এল।  
মুখ ন্ফন্রকয় সদখল, িীকপর অভেন্তর সথকে ঘাট মুখী এেটা অকটা  
হুইলার দ্রুত এন্েকয় আসকে। ঐ োন্ড় সথকেই আসকে িারী েকের 

ন্েৎোর। 
রাস্তার পাকশ মসন্জকদর স্থািটা সবশ উেঁেু। এখাকি সড়ে অকপযােৃত 

ন্িেু। 
োন্ড় এেটু দূকর থােকতই আহমদ মুসার সোকখ পড়ল, এে সশ্বতাংে 

োন্ড় ড্রাইভ েরকে, আকরেজি সশ্বতাংে তার পাকশ বকস। সপেকির ভোি বকক্স 
আরও দু'জি সশ্বতাংে বকস। তাকদর পাকয়র োকে োন্ড়র সমকঝকত পকড় আকে 
এেন্ট সমকয়। সম্ভবত তার হাত-পা বােঁধা। 

োন্ড় আরও োকে এল। 
আহমদ মুসা সদখল, ভোি বকক্সর এেজি সশ্বতাংে োন্ড়র সমকঝকত পকড় 

থাো সমকয়ন্টর বুকে এে পা সরকখকে, আকরে পা সমকয়ন্টর মুকখ। 



আটলান্টটকের ওপাকর  111 

 

সমকয়ন্ট অন্বরাম মুখ এন্দে ওন্দে েকর ন্েৎোর েরকে ‘বােঁোও’ 
'বােঁোও'বকল। 

আহমদ মুসার সোটা শরীকর প্রবল এে উষ্ণ সস্রাত বকয় সেল। শে হকয় 
উেল তার হাত, পা, সোটা শরীর। তার মকি হকলা, ঐ সমকয়ন্টর 'বােঁোও''বােঁোও' 
আতে ন্েৎোকরর মকধে সোটা মািবতার আতে রন্দি স ি সস শুিকত পাকে। 

ন্সদ্ধান্ত ন্িকত মুহূতেও ন্বলম্ব হকলা িা আহমদ মুসার। ন্বলম্ব হকলা  
িা তা ো েেরী েরকত। 
আহমদ মুসা লান্ফকয় পড়ল ন্িকে। োন্ড়র সামকি। 
দু'হাত উেঁেু েকর বলল, 'দােঁড়াও।' 
ড্রাইভার সশ্বতাংকের মুকখ তান্েকলের হান্স ফুকট উেল। 
সস োন্ড় দােঁড় েরাল। 
লাফ ন্দকয় িামল ড্রাইন্ভং ন্সট সথকে। তার সাকথ সাকথই িামল তার 

পাকশর জিও। 
ড্রাইন্ভং ন্সকটর সলােন্ট েটেট েকর একস আহমদ মুসার সামকি 
দােঁড়াল। বলল, ‘দােঁন্ড়কয়ন্ে। বল, ন্ে জকে দােঁড়াকত বলন্ল?' 
'স  সমকয়ন্ট বােঁোর জকে ন্েৎোর েরকে তাকে সেকড় দাও।'শান্ত েকে 

বলল আহমদ মুসা। 
ড্রাইন্ভং ন্সট সথকে িামা সলােন্ট হাসল। সপেকি তান্েকয় ভোি বকক্সর 

সশ্বতাংে দু'জকির ন্দকে সেকয় বলল, ‘সতারা সিকম আয়। সমকয়ন্টকে সেকড় ন্দকত 
বলকে। সেকড় ন্দন্ব ন্েিা সদখ।' 

ওরা সিকম এল সংকে সংকেই। 
ওরা একস দােঁড়াল আকে সথকে দােঁড়াকিা দু'জকির পাকশই। 
ড্রাইন্ভং ন্সকটর সসই সলােন্টই আবার মুখ খুলল। সেৌতুকের সুকর বলল, 

‘বল আবার। ন্ে স ি বলন্েন্ল?' 
'আবার বলন্ে শুনুি, ইোর ন্বরুকদ্ধ স  সমকয়ন্টকে ধকর ন্িকয়  াকেি, 

তাকে সেকড় ন্দ...।' 
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আহমদ মুসা েথা সশষ হবার আকেই ভোি বক্স সথকে সিকম আসা 
দু'জকির এেজি ঝােঁন্পকয় পড়ল আহমদ মুসার উপর। 

আহমদ মুসার সোখ-োি খাড়া ন্েল আকে সথকেই। ত্বন্ড়ৎ আহমদ মুসা 
তার সদহ োত েকর এেন্দকে সন্রকয় ন্িল। সলােন্ট সশকব্দ পকড় সেল মান্টর 
উপর। 

মান্টকত পকড় ন্েকয়ই আঘাত পাওয়া মাথা ও বুে িাড়কত িাড়কত 
উকে দােঁড়াল সোেঁ সোেঁ েরকত েরকত। 
উকেই মরেপে এে ঘুন্ষ োলাকলা আহমদ মুসাকে লযে েকর। 
আহমদ মুসা ঘুন্ষটা বাম হাকত সেন্েকয় ডাি হাকতর দু'ন্ট ঘুন্ষ পর পর 

োলাল সলােন্টর তলকপকট। 
সলােন্ট সপট সেকপ ধকর বােঁো হকয় বকস পড়ল। 
ড্রাইন্ভং ন্সকটর সলােন্টই সবাধহয় হকব তাকদর দলকিতা। 
সস এবার দু'হাত মুন্ষ্টবদ্ধ েকর ঝকড়র মত এন্েকয় এল। 
আহমদ মুসা দু'ধাপ ন্পন্েকয় দু'পাকয়র লাইং ন্েে োলাল ঝকড়র মত 

এন্েকয় আসা সলােন্টর বুকে। 
উকল্ট ন্েৎ হকয় পকড় সেল সস মান্টকত। 
লাইং ন্েে েুকড় সদয়ার পর আহমদ মুসাও পকড় ন্েকয়ন্েল মান্টকত। 
আহমদ মুসা উকে দােঁড়াবার আকেই সদখল, অবন্শষ্ট দু'জি ঝােঁন্পকয় 

পড়কে তার উপর। 
আহমদ মুসা ন্েটকে সকর ন্েকয় আত্মরযা েরল। 
মসন্জকদর সামকি দােঁড়াকিা সলাকের ভয় ও উকিে ন্িকয় তান্েকয় আকে 

ঘটিার ন্দকে। 
োন্ড়র সমকঝকত পকড় থাো হাত-পা বােঁধা সমকয়ন্ট উকে বকস তান্েকয় 

আকে। আতংে ও মতুে ভয় তার সোকখ-মুকখ। 
আহমদ মুসা উকে দােঁড়াবার আকেই সদখল ড্রাইন্ভং ন্সকটর সলােন্টসহ 

সবাই ন্রভলবার সবর েকরকে। 
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আহমদ মুসার উপর ঝােঁন্পকয় পড়া সশষ দু'জকির এেজি আহমদ মুসার 
পাকশই পকড়ন্েল। 

সসও পকেট সথকে ন্রভলবার সবর েরকত েরকত উকে দােঁড়াকে। 
সময় ন্েল িা আহমদ মুসার হাকত। ন্তিন্ট ন্রভলবাকরর িল তাে 

েকরকে। 
আহমদ মুসা সশায়া অবস্থাকতই পাকশর প্রায় দােঁন্ড়কয় পড়া সলােটার পা 

লোং সমকর উকল্টা ন্দকে সেকল ন্দল। 
সলােন্টর সদহ সবােঁটা সথকে খকস পড়া ফকলর মত একস পড়ল আহমদ 

মুসার োকয়র উপর। তার হাকতর ন্রভলবারটা তার হাত সথকে খকস একেবাকর 
ন্েকয় পকড়ন্েল আহমদ মুসার মুকখ। 

আহমদ মুসা সলােন্টকে লোং মারার সাকথ সাকথই হকয়ন্েল গুলীর শব্দ। 
সলােন্ট আহমদ মুসার উপর একস িা পড়কল গুলীন্ট আহমদ মুসার বুে 

ন্বদ্ধ েরকতা। মুহূকতে দৃশ্যপকটর পন্রবতেকি গুলীন্ট আহমদ মুসার বদকল একফােঁড় 
ওকফােঁড় েকর ন্দল আহমদ মুসার বুকের উপর আেকড় পড়া সলােন্টর বুে। 

আহমদ মুসা বাম হাত ন্দকয় সলােন্টকে ন্িকজর বুকে সেকপ ধকর 
সরকখই তার মুকখর উপর ন্েটকে পড়া ন্রভলবারন্ট তুকল ন্িকয় শুকয় 

সথকেই ন্রভলবাকরর ন্িোর একের পর এে সেকপ ন্রভলবাকরর সামকি ন্দকয় 
অধেেন্দ্রোকর ঘুন্রকয় ন্িকয় এল। 

সোকখর পলকে ন্তিজি বুকে গুলী ন্বদ্ধ হকয় ঢকল পড়ল মৃতেুর সোকল। 
আহমদ মুসা উকে দােঁড়াল। 
োরন্দকে তাোল আহমদ মুসা। 
ভোি বকক্স বকস থাো হাত-পা বােঁধা সমকয়ন্ট োেঁপকে। তার মুখ মরার মত 

পাংশু। অকিেটা ভূত সদখার মতই সস তান্েকয় আকে আহমদ মুসার ন্দকে। 
মসন্জকদর সামকি দােঁন্ড়কয় আকে মাথায় পােড়ী পরা সসই প্রবীে 
সলােন্ট। তার সপেকি আর দু'জি  ুবে। ন্িিয় প্রবীে সলােন্টরই সেকল 

বা আত্মীয় হকব  ারা তাকদর বাপ বা আত্মীয়কে সফকল পালায়ন্ি। 
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আহমদ মুসা েকয়ে ধাপ এন্েকয় প্রবীে সসই বেন্েকে লযে েকর বলল, 
‘জিাব ন্েে ুবলকবি আপন্ি?' 

সস দােঁন্ড়কয় ন্েল পাথকরর মত। তার সোকখ-মুকখ আতঙ্ক এবং ন্বস্ময়। 
আহমদ মুসার প্রকশ্নর উিকর এেটু সময় ন্িকয় সস বলল, 'আপিাকে 

ধেবাদ, আপন্ি এেন্ট সমকয়র জীবি ও ইজ্জত রযা েকরকেি। ন্েন্তু এই 
িীপািকল সশ্বতাংে হতো এেটা সাংঘান্তে বোপার। এেজি সশ্বতাংে হতোর 
ন্বন্িমকয় ডজি ডজি েৃষ্ণাংেকে ন্িহত হকত হয়। সসই েৃষ্ণাংেরা  ন্দ মুসলমাি 
হয়, তাহকল সতা আর সোি েথায় সিই। 

সদখুি, সবাই আতংকে পান্লকয়কে।' 
‘বলুি, আপিার ন্ে পরামশে?'বলল আহমদ মুসা। 
‘আন্ম ন্েেুই বুঝকত পারন্ে িা। তকব এর পন্রেন্ত  াই সহাে আমাকদর 

সমকি ন্িকত হকব। েরার ন্েেুই সিই।'বলল প্রবীে সলােন্ট। 
‘আমার দুন্ট পরামশে আকে জিাব।' 
'ন্ে?' 
‘প্রথম পরামশে, এই োরন্ট লাশ দূকর সোথাও সন্রকয় সফলকত হকব। 

এখািোর সব রকের দাে মুকে সফলকত হকব। তারপর আপিারা সোি ন্েেু 
জাকিি িা, এই ভূন্মো েহে েরকত হকব। ন্িতীয় পরামশে, 'আপিাকদর মৎস 
ঘাকট একদর সমাটর সবাট সিাঙর েরা আকে। ওখাকি এেজি সলাে ওকদর আকে। 
আপিারা ন্েকয় তাকে খবর ন্দি, তাকদর োরজি সলাে এেজি ন্বকদশীর হাকত 
এখাকি খুি হকয়কে। ন্বকদশী সলােন্ট তাকদর খুি েকর তাকদর ধকর আিা এেন্ট 
সমকয়কে মুে েকর লাশসহ অকটা হুইলার ন্িকয় িীকপর সভতকর পান্লকয় সেকে। 
ন্বকদশীর হাকত বন্দুে ন্েল বকল আপিারা ন্েেু েরকত পাকরিন্ি।' 

প্রবীে সলােন্ট পরামশে দু'ন্ট শুকি সংকে সংকেই ন্েেু বলল িা। ন্েন্তা 
েরল। এেটু পর বলল, 'আপিার ন্িতীয় পরামশে েহে েরার অথে অোকয়র পয 
অবলম্বি েরা এবং উপোরী ভাইকয়র ন্বরুকদ্ধ লড়াই-এ অবতীেে হওয়া। আমরা 
এটা পারকবা িা। সুতরাং আপিার প্রথম পরামশে আমরা েহে েরন্ে। তকব এ 
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ন্বষয়টা সোপি থােকব িা, তারা জািকত পারকবই। জািকত পারার পর অবস্থা 
খুবই ভয়াবহ হকব।' 

‘তাহকল ন্িতীয় পরামশে আপিারা েহে েরকেি িা সেি?' 
‘আমাকদর অকিকেই হয়কতা এটা েহে েরকত রাজী হকব। ন্েন্তু 

শত্রুকদরকে ন্েকয় বকল ন্দকলই ন্ে আমরা সবেঁকে  াব? তারা ন্েেুকতই আমাকদর 
সকন্দকহর বাইকর রাখকব িা। তার ফকল এ সযকত্রও পন্রেন্ত খুব ভাল হকব িা। 
সুতরাং প্রথম পরামশেই আমাকদর জকেই সেয়তর।' 

বকল এেটু থামল প্রবীে সলােন্ট। এেটা সঢাে ন্েকলই আবার বকল 
উেল, 'আপন্ি তাড়াতান্ড় েকল  াি। সমকয়ন্টকেও আপন্ি সপৌেঁকে সদকবি।' 

‘িা, এখাি সথকে লাশ সরাকিা এবং সব ন্েে োে েরার পর আন্ম 
 াব।'আহমদ মুসা বলল। 

প্রবীে সলােন্ট হাত সজাড় েকর বলল, 'িা, িা, আপন্ি  াি;সমকয়ন্ট এবং 
আপন্ি আবারও ন্বপকদ পড়কত পাকরি।' 

‘ন্েন্তু আপিারা সতা ন্বপকদ পকড় সেকেি।' 
হাসল প্রবীে সলােন্ট। বলল, 'আমরা বংশ পরম্পরায় এই ন্বপকদর 

সাকথই সতা লড়াই েরন্ে। আন্ফ্রোর মাতৃভূন্ম সথকে আমাকদর পূবে পুরুষরা 
ন্েটকে পড়ার পর সোি মান্টকতই আমরা দােঁড়াকত পারন্ে িা। অকিে সদশ, িীপ 
পাকল্ট এখাকি একসন্ে আমরা। এ মান্ট আমাকদর মাতৃভূন্ম হকব তা বলব ন্ে 
েকর?' 

েথা সশষ েকরই প্রবীে সলােন্ট পাকশর দুই  ুবেকে বলল েকয়েজি 
সলােকে ডােকত এবং সোদাল ন্িকয় আসকত। 

আহমদ মুসা এেটু ন্েন্তা েকর প্রবীে সলােন্টকে উকেশ্য েকর বলল, 
'জিাব এ লাশ োরন্টর দান্য়ত্ব আন্ম ন্িন্ে। আন্ম োন্ড় েকর ন্িকয় ন্িরাপদ 
সোথাও লুন্েকয় সফলব। আপিারা এ জায়োটা পন্রকার েরুি।' 

বকলই আহমদ মুসা অকটা হুইলাকরর ভোি বকক্স সমকয়ন্টর োকে উকে 
এল। 

সমকয়ন্ট একুশ বাইশ বেকরর তরুেী। োকয়র রং সসািালী। সোখ 
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িীল। 
তার সেহারায় সসকমন্টে, সরডইন্টডয়াি ও আন্ফ্রন্ে সবন্শকষ্টর সমন্বয়। 

এই সবন্শষ্ট সমকয়ন্টকে এে অপরূপ সুষমা দাি েকরকে। 
সমকয়ন্ট খুেঁন্টকয় খুেঁন্টকয় সদখকে আহমদ মুসাকে। তার সোকখ ভয় এবং 

আশার আকুন্ত। 
আহমদ মুসা সমকয়ন্টর মুকখামুন্খ হকয় বলল, 'সদন্খ সবাি বােঁধি 
খুকল সদই।' 
আহমদ মুসা োকু ন্দকয় বােঁধি সেকট সফলল। তারপর বলল, 'সবাি 

আপন্ি সামকি ড্রাইন্ভং ন্সকটর পাকশর ন্সকট ন্েকয় বসুি। এখাকি লাশগুকলা 
উেকব।' 

বকল আহমদ মুসা ভোি বক্স সথকে সিকম এল। 
সমকয়ন্টও সিকম এল সপেকি সপেকি  কন্ত্রর মকতা। ন্িকদেশ মত ন্েকয় ন্সকট 

বসল। 
প্রবীে সলােন্টর সডকে পাোকিা সলাকেরা আসার আকেই আহমদ  
মুসা োরন্ট লাশ তুকল সফলল ভোি বকক্স। 
তার আকে আহমদ মুসা োর জকির োরন্ট ন্রভলবার কুন্ড়কয় ন্িকয় 

ন্িকজর বোকে ঢুন্েকয় বোেন্ট োন্ড়র ড্রাইন্ভং ন্সকটর পাকশ রাখল। 
লাশ োরন্টর পকেকট োেজপত্র ন্েেু সপল িা, মাত্র োরন্ট মান্িবোে। 

প্রকতেেন্ট মান্িবোকেই সবশ ন্েেু েকর পাউটড আকে। 
প্রবীে সলােন্ট সিকম একসকে তখি রাস্তায়। ততযকে আরও েকয়েজি 

একসকে। 
আহমদ মুসা োরন্ট মান্িবোে প্রবীে সলােন্টর হাকত তুকল ন্দকয় বলল, 

'মান্িবোকের টাোগুকলা  ন্দ ন্িহত সলােকদর পন্রবাকরর হাকত সপৌোকিা স ত 
তাহকল সবকেকয় ভাল হকতা। তা সম্ভব িয়  খি, তখি এ টাোগুকলা আপন্ি 
ইয়ান্তম দন্রদ্রকদর দাি েকর ন্দকত পাকরি।' 

‘সেি  ুদ্ধকযত্র সথকে কুন্ড়কয় পাওয়া মাল ন্ে স াদ্ধারা ন্িকত পাকর 
িা?'বলল প্রবীে সলােন্ট। 
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আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এটা সতা সোি সঘান্ষত  ুদ্ধ ন্েল িা। আমরা 
একে অপরকে ন্েন্ি িা। সুতরাং  ুদ্ধলদ্ধ মাল এটা িয়। এ টাোগুকলা িীন্তেত 
ভাকব ন্িহতকদর পন্রবাকরর প্রাপে।' 

প্রবীে সলােন্ট এবং তার সাথীরা ন্বস্ময়-ন্বমুগ্ধ সোকখ তান্েকয় ন্েল 
আহমদ মুসার ন্দকে। বলল প্রবীে সলােন্ট অবাে েকে, 'আপিার মত এমি েথা 
েখিও শুন্িন্ি। এমি মনুষ থােকত পাকর বকলও জািতাম িা।  তই সময়  াকে, 
আপিাকে সদকখ আমরা অন্ভভূত হন্ে।' 

তার েথার ন্দকে োি িা ন্দকয় আহমদ মুসা বলল, 'জিাব আন্ম এখি 
 ান্ে। ন্েন্তু মকি রাখকবি, আন্ম আপিাকদর পাকশ আন্ে।' 

বকল সবাইকে সালাম ন্দকয় আহমদ মুসা অকটা হুইলাকরর ড্রাইন্ভং ন্সকট 
একস বসল। 

োন্ড় েুকট েলল উিকর িীকপর অভেন্তকর। 
সমকয়ন্ট োন্ড়র জািালার প্রান্ত বাম হাকত আেঁেকড় ধকর মাথা ন্িেু েকর 

বকসন্েল। 
তার োকয় মোন্ক্সর মত এেন্ট জামা। পরকে শটে ধরকের ন্েেু থােকত 

পাকর। খুবই ইিফরমাল সপাশাে। সম্ভবত সমকয়ন্টকে ওরা স  অবস্থায় সপকয়কে, 
সসই অবস্থায় ধকর ন্িকয় একসকে। ওরা োরা ন্েল? সমকয়ন্টই বা সে? তকব সমকয়টা 
স  ন্শন্যত, বুন্দ্ধ দীপ্ত ও অন্ভজাত তা তার সেহারা সদকখই বুঝা  ায়। 

পরযকেই আহমদ মুসার মকি এ ন্েন্তার সেকয় োরন্ট লাকশর ন্েন্তাই বড় 
হকয় উেল। 

ন্মন্িট পকির ড্রাইভ েরার পর আহমদ মুসা সমকয়ন্টর ন্দকে সেকয় বলল, 
'এ এলাোকতই আপিার বান্ড়?' 

সমকয়ন্ট মুখ িা তুকলই জবাব ন্দল, 'ন্জ।' 
'আপন্ি ন্ে বলকত পাকরি, এ লাশগুকলা সোথায় লুন্েকয় সফলা 
 ায়, এমি জায়ো এন্দকে সোথাও আকে?' 
সমকয়ন্ট মুহূকতের জকে আহমদ মুসার ন্দকে এেবার তাোল। তার 

দৃন্ষ্টকত ভকয়র ন্েহ্ন সিই, তার দৃন্ষ্টকত এখি ন্বস্ময়, েদ্ধা ও মুগ্ধতা। 
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সোখ িান্মকয় সমকয়ন্ট বলল, 'আর দশ ন্মন্িট ড্রাইভ েরার পর 
'সসবু'িদীর ব্রীজ পাওয়া  াকব। িদীকত সবশ সস্রাত আকে। ওখাকি 

লাশগুকলা সফকল সদয়া  ায়।' 
'ধেবাদ আপিাকে। এটাই েরব।' 
সমকয়ন্ট আর ন্েেু বলল িা। আহমদ মুসাও িীরব। 
অল্পযে পর আহমদ মুসা বলল, 'আপিাকে প্রশ্ন েরকত পান্র?' 
সোখ দু'ন্ট সামকি রাস্তার উপর প্রসান্রত সরকখ ন্জকেস েরলল আহমদ 

মুসা। 
সমকয়ন্ট মুহূকতের জকে আহমদ মুসার ন্দকে সোখ তুকল আবার িান্মকয় 

ন্িল। বলল, 'অবশ্যই।' 
‘ন্িহত এই োরজি সে?' 
‘আন্ম জান্ি িা।' 
‘একদর সেকিি িা?' 
‘ন্জ িা। োউকেই ন্েন্ি িা।' 
‘আপিাকে এরা ন্িকয়  ান্েল সেি?' 
‘আমাকে হতো েরাই একদর উকেশ্য।' 
ন্েন্তু হতো েরার জে ন্িকয় স কত হকব সেি। হতো েকর সরকখ স কত 

পারকতা। ন্িকয়  ান্েল সেি?' 
‘আন্ম জান্ি িা।' 
আহমদ মুসা এেটু ভাবল;তারপর বলল, 'আপিাকে ওরা হতো েরকব 

সেি?' 
সমকয়ন্ট এেটু সময় ন্িকয় জবাব ন্দল।বলল, 'ঐ সশ্বতাংে গ্রুপ 
আমাকদর অন্স্তকত্বরও ন্বকরাধী।' 
আহমদ মুসা বুঝল সমকয়ন্ট জবাব এন্ড়কয়  াকে। হকত পাকর সশ্বতাংেরা 

অকশ্বতাংেকদর েরম ন্বকরাধী। ন্েন্তু তারা োকরা োকরা অন্স্তকত্বর ন্বকরাধী হকয় 
উেকব সেি? আহমদ মুসা আর সোি প্রশ্ন েরল িা। 

'সসবু'িদীর ব্রীজন্ট একস সেল। 
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আহমদ মুসা োন্ড় দােঁড় েরাল। িামল োন্ড় সথকে। 
এলাোটা এবকড়া-কথবকড়া এেটা উপতেো। মাকঝ মাকঝ সলব ুজাতীয় 

ফকলর োে। 
ব্রীজ সথকে এেটু দূকর িদী তীকরর সমতল ভূন্মকত েকমর োকের 
মত সবুজ সযত সদখকত সপল। জিমািকবর ন্েহ্ন সোথাও সিই। 
আহমদ মুসা এে এে েকর োরন্ট লাশই ব্রীজ সথকে িদীকত সফকল ন্দল। 
আহমদ মুসা োন্ড়কত ন্ফকর এল। তার জামা োপড়, শরীর রকে সভজা। 
আহমদ মুসা ড্রাইন্ভং ন্সকট বকস বলল, 'োন্ড় ন্িকে িদীর ন্েিাকর ন্িকয় 

স কত োই। ো'টা পন্রকার েরকত হকব। োন্ড়টাও ধুকয় সফলা দরোর। আপন্ি 
ন্ে উপকর অকপযা েরকবি?' 

সমকয়ন্ট অল্প এেটু েুপ েকর সথকে বলল, 'রাস্তায় দােঁড়াকত ভয় 
েরকে। সিকম  াই, ন্িকে সোথাও দােঁন্ড়কয় থােব.'বকল িামকত  ান্েল 

সমকয়ন্ট। 
‘ন্েে আকে। বকস থাকুি।' 
বকল আহমদ মুসা োন্ড় ড্রাইভ েকর ব্রীকজর ওপাকর ন্িকয় রাস্তার  
ঢাল সবকয় িদীর তীকর সিকম এেটা সঝাকপর আড়াকল এেদম িদীর 

ন্েিাকর োন্ড় দােঁড় েরাল। 
আহমদ মুসা বোেটা ন্িকয় োন্ড় সথকে িামার উকদোে ন্িল। 
‘আন্মও িামন্ে। সঝাকপর ওপাকশই আন্ম আন্ে।'বলল সমকয়ন্ট। 
‘আপন্ি বসকত পাকরি োন্ড়কত।' 
‘আপন্ি সপাশাে পাকল্ট পন্রকার হকয় ন্িি। আন্ম ওন্দকে আন্ে।' 
সমকয়ন্ট সঝাকপর আড়াকল ন্েকয় ঘাকসর উপর বসল। 
মৃতেুর প্রাকন্ত দােঁড়াকিা ভয়াবহ সঘারন্ট সমকয়ন্টর এখকিা োকটন্ি। তকব 

মৃতেুর মুখ সথকে স  তাকে ন্ফন্রকয় আিল আরও োরন্ট মৃতেু ঘন্টকয়, সসই সলােন্ট 
তার োকে এখি সবকেকয় বড় েকবষোর বস্তু।' 

ওোরী োকমর প্রবীে োোর েথা তার মকি পড়ল ন্তন্ি ন্েেই বকলকেি, 
এই সলােন্টর মত এেজি সলাকের সদখা ন্মলকব, সসও সোিন্দি ভাকবন্ি। মৃত 
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শত্রুর মান্িবোে তার পন্রবারকে সফরত ন্দকত হকব, এমি অদ্ভুত েথা সে বলকত 
পাকর! োরজি শত্রু এবং োরন্ট ন্রভলবাকরর ন্বরুকদ্ধ খান্ল হাকত ন্বজয়ী হওয়ার 
মত ঘটিা সে ঘটাকত পাকর! ওোরী োকমর মানুকষর োকয়  াকত সকন্দকহর 
আেঁেড়ও িা লাকে সস জকে সব সদাষ ন্িকজর ঘাকড় তুকল সিয়ার োজ এেজি 
ন্বকদশী ন্েভাকব েরকত পাকর! সমকয়ন্টর োকে সবকেকয় বড় মকি হকলা, এেজি 
 ুবকের সোখ তার ন্দকে আটকে  াবার মত অবশ্যই সুন্দরী সস। ন্েন্তু এই 
 ুবকের সোখ তার ন্দকে এেবারও আটোয়ন্ি। মকি হকয়কে, তার মত এেজি 
সুন্দরী সমকয় তার পাকশ আকে, োকে রকয়কে, এটা স ি সস সদখকতই পাকে িা। 
সে এই সলাে? প্রথকম ওর সাকথ আসকত ভয় েকরন্েল। ন্েন্তু এখি আর ভয় 
েরকে িা। সলােন্ট মুসলমাি সালাম সদয়া সথকেই বুঝা সেকে। সোি সদকশর 
সলাে সস? এশীয়াি সতা অবশ্যই। ন্ে েকর সলােন্ট? টুেন্রস্টকদর মতই বোেটা। 

হোৎ মকি পড়কলা মাকোন্ির েথা। মাকোন্ি তার অন্ফকস  াওয়া এে 
এশীয়াকির েথা বকলন্েল। ন্েন্তু সসই এশীয়ািকতা হয় মারা সেকে, িয়কতা 
শয়তািকদর হাকত পকড়কে। এ তাহকল সে? 

আহমদ মুসার েথা মকি পড়ল সমকয়ন্টর। মিটা েোেঁৎ েকর উেল 
তার। এন্ে আহমদ মুসা হকত পাকর? তার েল্পিার, তার স্বকপ্নর আহমদ 

মুসার সাকথ ন্মলাল সস এই সলােন্টকে। তার সমে অন্তর বকল উেল এই সলােন্ট 
এেমাত্র আহমদ মুসা হকলই সব ন্দে সথকে মািায়। সলােন্ট সাধারে হকয়ও 
একেবাকর অসাধারে। েথা ও োকজ শুধু িয়, পন্বত্র এে অপূবে সকম্মাহি আকে 
তার সোকখ-মুকখ।  া মানুষকে শুধু োকেই টাকি। ে'ন্মন্িটই বা হকলা তাকে 
সদখার। তার মকি হকে, ওেঁর োকে ন্িকজর সবন্েেু তুকল সদওয়া  ায়। 

সোি শকব্দ োন্ড়র হেে সবকজ উেল। 
সমকয়ন্ট ভাবল, ‘ও তাহকল োন্ড়কত ন্ফকরকে। তাকে ডােকে। 
উকে দােঁড়াল সমকয়ন্ট। পা বাড়াল সস োন্ড়র ন্দকে। 
ন্েন্তু পা বাড়াকত ন্েকয় এেরাশ সংকোে ও লজ্জা একস তাকে ন্ঘকর ধরল। 

হোৎ েকরই লজ্জা েরকে তার ঐ সলােন্টর মুকখামুন্খ হকত। 
এে পা দু'পা েকর সমকয়ন্ট োন্ড়র োকে সেল। 
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োন্ড়ন্ট সফরার জকে ঘুন্রকয় ন্িকয়কে আহমদ মুসা। োন্ড়র এন্দকের 
দরজা সখালা। 

সমকয়ন্ট সদখল, সলােন্ট ড্রাইন্ভং ন্সকট বকস আকে। িতুি সপাশাে তার 
োকয়। দু'হাত ন্স্টয়ান্রং-এ সরকখ সামকির ন্দকে তান্েকয় বকস আকে সস। 

সমকয়ন্ট োন্ড়র দরজার োকে আসকতই আহমদ মুসা সমকয়ন্টর ন্দকে 
এে পলকের জকে তান্েকয় বলল, 'আসুি।' 

সমকয়ন্ট উকে বসল। 
সড়কে উকে এল োন্ড়। 
সড়কে উকে োন্ড় দােঁড় েরাল আহমদ মুসা। 'আপিাকে সপৌেঁকে ন্দকত 

োই। বলুি, সোথায় সপৌেঁোকত হকব। আপিার বান্ড় সোথায়?'দৃন্ষ্ট সামকি 
প্রসান্রত সরকখ েথাগুকলা বলল আহমদ মুসা। 

সমকয়ন্ট তাোল আহমদ মুসার ন্দকে। বলল, 'আমার বান্ড় ন্সন্ড োকেম 
োকম।' 

‘ন্সন্ড োকেম োকম!'ন্বন্স্মত েকে সমকয়ন্টর ন্দকে তান্েকয় ন্জকেস 
েরল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসার েথায় সমকয়ন্ট েমকে উেল। তাোল আহমদ মুসার 
ন্দকে। বলল, ‘সেকিি আপন্ি'ন্সন্ড োকেম'োম? 

‘ন্েন্ি িা। ন্েন্তু আন্ম সসখাকিই  ান্ে।' 
েমকে উেল সমকয়ন্ট। তার মকির আোশ সথকে এেখটড সমঘ স ি সকর 

সেল। সব ন্েেু তার োকে মুহূকতে পন্রকার হকয় সেল। 
বকল উেল সস ন্বস্ময় ন্বজন্ড়ত দ্রুত েকে, 'আপন্ি ন্ে আহমদ মুসা?' 
েমকে উেল আহমদ মুসাও। এেন্ট অপন্রন্েতা সমকয়র মুকখ তার িাম 

শুকি। এে মুহূতে ভাবল আহমদ মুসা। তার োকেও ন্বষয়টা স ি পন্রকার হকয় 
সেল। বলল সমকয়ন্টর ন্দকে তান্েকয় আহমদ মুসা, 'আপন্ি ন্িিয় লায়লা 
সজন্িফার?' 

আহমদ মুসার মুকখ ন্িকজর িাম সশািার সাকথ সাকথই সমকয়ন্ট দু'হাকত 
মুখ সঢকে উপুড় হকয় দু'হাটুকত মুখ গুজল। 
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বােঁধ ভাঙা ন্বস্ময়, আকবে ও আিকন্দ সংোহীকির মত ন্িকজকে স ি 
হান্রকয় সফলল সমকয়ন্ট। ঝর ঝর েকর তার সোখ সথকে সিকম এল আিকন্দর অশ্রু। 
আিকন্দর অশ্রু সোকেকে স ি বাধ ভাঙা োন্না সডকে ন্িকয় এল।  

ফনু্পকয় োেঁদল সমকয়ন্ট ঐভাকব মুখ গুেঁকজ সথকে। 
বুঝল আহমদ মুসা সমকয়ন্ট লায়লা সজন্িফার। ন্েন্তু স্তন্ম্ভত হকলা সমকয়ন্ট 

এইভাকব সভকঙ পড়ায়। হকত পাকর, ভাবল আহমদ মুসা, ন্েেুযে আকের তার 
ন্বপকদর েথা, হোৎ আহমদ মুসার সদখা পাওয়া ইতোন্দ ন্বষয় তাকে হয়কতা 
আকবে-প্রবে েকর তুকলকে। 

আহমদ মুসা লায়লা সজন্িফারকে লযে েকর বলল, ‘লায়লা সজন্িফার 
খুব খুশী হকয়ন্ে সতামার সাকথ এভাকব সদখা হওয়ায়। 

আল্লাহর শুেন্রয়া আদায় েরা উন্েত ন্তন্ি আমাকদর সাহা ে েকরকেি?' 
সজন্িফার ধীকর ধীকর মুখ তুলল। দু'হাত ন্দকয় অশ্রু মুকে সফলল। মুখ 

ন্িেু েকরই বলল, 'আন্ম দুিঃন্খত। আমার সসৌভােে আন্ম সহ্য েরকত পান্রন্ি। 
সোট বুকে এত বড় সসৌভােে ধারে েরকত পান্রন্ি আন্ম। আপিার সাকথ এইভাকব 
সদখা হকব, জীবকির এে েরম সন্ন্ধযকে আমার জকে আল্লাহ আপিাকে এভাকব 
পাোকবি, এমি আশা সব েল্পিার উকধ্বে ন্েল।' 

‘আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা।' 
বকল আহমদ মুসা এেটু থামল। বলল আবার, 'সতামার বান্ড়র খবর 

ভাকলা? ওরা োরও যন্ত েকরন্ি সতা?' 
‘ন্জ িা। আমাকেই শুধু ওরা ধকর একিকে। বান্ড়কত আম্মা, দাদী ও 

োের-বাের োড়া সেউ সিই এখি। বান্ড়র ন্েংবা োকমর সেউ ওকদর বাধা ন্দকত 
সাহস েকরন্ি। তাই সসখাকি সোি ঘটিা ঘকটন্ি।'ন্িকের ন্দকে সোখ সরকখই বলল 
লায়লা সজন্িফার। 

‘ন্সন্ড োকেম সোি ন্দকে? স মি েলন্েল, সসই উির ন্দকেই োন্ড় 
েলকব?' 

'ন্জ। এ সড়ে আমাকদর োকমর মকধে ন্দকয় সেকে।' 
সশািার সংকে সংকেই আহমদ মুসা োন্ড় স্টাটে ন্দল। 
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েলকত শুরু েরল োন্ড়। 
‘লায়লা সজন্িফার, ওরা োরা সতামাকে ধকর ন্িকয়  ান্েল?'আবার 

ন্জকেস েরল আহমদ মুসা। 
‘ওরা সসই সোপি সংেেকির সলাে,  াকদর েথা আন্ম আপিাকে 

ন্লকখন্েলাম’। 
‘আর সোি খুি হয়ন্ি সতা?' 
‘আমার জািা মকত হয়ন্ি।' 
এেটু থামল সজন্িফার। সংকে সংকেই আবার শুরু েরল, ‘মাকোন্ির 

অন্ফস সথকে ওরা এেজি এন্শয়ািকে ধকর ন্িকয় ন্েকয়ন্েল। সস এন্শয়াি  ন্দ 
আপন্ি িা হি, তাহকল সস তাকদর হাকত মারাও স কত পাকর।' 

‘সস এশীয়ািকে ওরা ধকর ন্িকয় ন্েকয়ন্েল সেি?' 
‘ন্তন্ি মাকোন্িকে আমার সম্পকেে ন্জকেসেকরন্েকলি। একতই তারা 

ধকর ন্িকয়ন্েল সসই ন্বকদশী ন্িিয় আমাকদর তৎপরতার সাকথ জন্ড়ত আকেি।' 
‘ন্েন্ত সসই ন্বকদশীর েথা তুন্ম জািকল সেমি েকর?'আহমদ মুসা বলল 

ন্েেুটা ন্বস্ময় ন্িকয়। 
‘মাকোন্ি আমাকে জান্িকয়কে। মাকোন্ি মুসন্লম এবং আমাকদর 
সাকথ আকে।' 
‘বুকঝন্ে, শত্রু পয সামকি হান্জর ন্েল বকলই সসন্দি আমাকে 

সহক ান্েতা েরকত পাকরন্ি।' 
‘ন্েন্তু আপিাকে বলার জকে সস আপিার ন্পেু ন্িকয়ন্েল। তার ফকলই 

আপিার পন্রেন্তটা সস জািকত পাকর এবং আমাকে জািায়।' 
‘বুঝা  াকে, ঐ শত্রু পয মাকোন্ির োকে আকস। মাকোন্ি তাকদর 

পন্রেয় জািকত পাকরন্ি?' 
‘আন্ম সোথায় আন্ে এটা সখােঁজ সিয়া োড়া তারা আর সোি েথায় বকল 

িা। ওকদর ফকলা েরকতও মাকোন্ি সাহস েকরন্ি।' 
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আহমদ মুসা ন্েেু বলকত  ান্েল। ন্েন্তু তার আকেই লায়লা সজন্িফার 
বকল উেল, ‘আপন্ি ওকদর আরমকে আহত সংোহীি হকয় পকড়ন্েকলি। ওরা ন্ে 
আপিাকে ধকর ন্িকয় ন্েকয়ন্েল? আপন্ি োড়া সপকলি ন্েভাকব?' 

‘ন্ে েকর ন্ে হকয়ন্েল আন্ম ন্েেুই জান্ি িা। আমার  খি সংো ন্ফরল, 
তখি সদখলাম আন্ম হাসপাতাকল এেন্ট ইিকটিন্সভ সেয়ার ইউন্িকটর অতেন্ত 
িরম ন্বোিায় শুকয় আন্ে। পাকশ বকস আকেি এে মন্হলা ডাোর। পকর জািলাম 
তােঁর িাম ডািঃ মােোকরট। ন্তন্িই জািাকলি, তােঁর ভাই জজে আমাকে সংোহীি 
অবস্থায় হাসপাতাকল ন্িকয় আকস।' 

‘আল্লাহর সশাের আপন্ি ভাল হাকত পকড়ন্েকলি। ডািঃ মােোকরকটর সোি 
তুলিা হয় িা। আর জকজের'সমাজ সসবা'তার সবকেকয় ন্প্রয় হন্ব।' 

‘হ্যােঁ ওরা খুব ভাল। ওকদর বাসায় েকয়েন্দি ন্েলাম। জজেই সতামার 
ন্েোিা ন্দকয় আমাকে সাহা ে েকরকে।' 

এেটযুে েুপ েকর থােল লায়লা সজন্িফার। বলল পকর, ‘ন্েন্তু আপন্ি 
বন্দকর িা ন্েকয় উকল্টা পথ ন্দকয় একলি সেি?' 

‘ তটা েম সলাকের িজকর পন্ড়, সসটা আন্ম োই। বন্দকর সিকম এেজি 
ন্বকদশী ন্সন্ড োকেম োকম  াকে, এটা আন্ম োউকে জািাকত োইন্ি।' 

‘আপন্ি এসব সেকয়কেি। আর আল্লাহ সেকয়কেি আপিাকে ন্দকয় 
আমাকে বােঁোকত।' 
‘ন্েে বকলে।' 
আবার িীরব হকলা লায়লা সজন্িফার। 
অকিেযে পর বলল, ‘আপন্ি আমার পাকশ বকস আকেি, আপন্ি োন্ড় 

ড্রাইভ েরকেি, সবই স্বপ্ন মকি হকে আমার োকে। অতেন্ত িেেে এে বান্লোর 
এেটা সোট্ট ন্েন্েকে আপন্ি এতটা গুরুত্ব ন্দকয়কেি?' 

‘সসটা এেটা সোট্ট ন্েন্ে ন্েল, ন্েন্তু আমার োকে তা ন্েল ন্হমালকয়র মত 
ভান্র। আর এমি ন্েন্ে ন্ ন্ি ন্লখকত পাকরি, ন্তন্ি িেেে িি।' 

আবার িীরব হকলা লায়লা সজন্িফার। 
এেটু পর বলল, ‘সোটকে এমি বড় েকর সদখকত পাকরি বকলই 
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আল্লাহ আপিাকে এত বড় েকরকেি।'ভান্র েে লায়লা সজন্িফাকরর। 
আহমদ মুসা আকলােিা অেন্দকে ঘুন্রকয় ন্িকয় বলল, ‘ওকদর সম্পকেে 

ন্েেু জািার আকেই ওকদর সাকথ লড়াই শুরু হকয় সেল। মূল ন্বষয়টা আমার জািা 
দরোর। সস জকেই সতামার সাহা ে ন্িকত েুকট একসন্ে।' 

হাসল লায়লা সজন্িফার। বলল, ‘জিাব মকি হকে োজটা আপিার, 
েরজও আপিার, আন্ম বা আমরা সাহা েোরী মাত্র।' 

‘জান্তর োজ সেকলর োজ। ন্েন্তু স কহতু আন্ম এ োজ ন্িকয়ই এখাকি 
একসন্ে, তাই এটাই আমার এেমাত্র োজ, ন্েন্তু সতামাকদর এেমাত্র োজ িয়।' 

‘ন্েন্তু োজটা সতা আমাকদর?' 
‘িা, এটা জান্তর োজ।' 
লায়লা সজন্িফার েম্ভীর হকলা। বলল, ‘এই জাতীয়তাকবাধ ন্ে সোথাও 

আকে?  ন্দ থাকে, তাহকল েোন্রন্বয়াি মুসলমািকদর এ দুদেশা সেি?' 
‘সজন্িফার, েোন্রন্বয়াি মুসলমািকদর খবরই শুধু তুন্ম জাি বকল এ 

েথা বলে। ন্েন্ত সোটা ন্বশ্ব জুকড়ই মুসলমািরা েমকবন্শ দুদেশা সভাে েকর 
েকলকে।' 

‘আমাকদর মত ন্ে? ওোরী োকম ন্েেুযে আকে  া ঘটল, ওটা  ন্দ 
সোি রকম প্রোশ হকয় পকড়, তাহকল ও োকমর উপর ন্েয়ামত সিকম আসকব। 
পুন্লশ, আইি, আদালত ন্েেুই তাকদর পাকশ দােঁড়াকব িা। মুসন্লম সদকশ বা 
মুসন্লম জিবহুল সদকশ মুসলমািরা ভালই আকে।' 

‘সজন্িফার, তাকদর ন্বপদটা সতামাকদর সথকে ন্ভন্ন। এেটু সখােঁজ  
ন্িকল জািকত পারকব, অন্ধোংশ মুসন্লম সদকশই ইসলাকমর আন্েদা, 

ন্বশ্বাস ন্ি োতকির ন্শোর। ইসলাকমর এেন্িষ্ঠ অনুসারী মুসলমািরা হতো, গুম, 
বন্দীদশা এবং সহায়-সম্পন্ির অপন্রসীম যন্তর ন্শোর হকে। সসখাকিও পুন্লশ, 
আইি, আদালত তাকদর সোি োকজ লাকে িা।' 

সজন্িফাকরর মুখ ন্বস্মকয় হা হকয় সেল। বলল, ‘এন্ে বলকেি আপন্ি? 
এমি সেি হকব? োরা এসব েরকব? সবাই সতা মুসলমাি।' 
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‘সতামাকদর  ারা জুলুম অতোোর েরকে, তারা সশ্বতাংে এবং খৃষ্টাি। 
আর ঐসব মুসন্লম সদকশ  ারা এসব েরকে, তারা সশ্বতাংে, খৃষ্টাি বা পন্িমীকদর 
সতরী েরা সলাে,  ারা িাকম মুসলমাি, ন্েন্তু োকজ সশ্বতাংে খৃষ্টািকদর সেকয় 
ন্বপদজিে।' 

েথা বলল িা সজন্িফার। 
আহমদ মুসার েথা সস বুঝার সেষ্টা েরকে। বলল সস অল্পযে পর, 

‘আমাকদর সমস্যার সমাধাকির জকে আপিাকদর ডান্ে। ন্েন্তু ওকদর এই ন্বরাট 
সমস্যার সমাধাি সে েরকব?'সজন্িফাকরর েকে হতাশার সুর। 

‘তাকদর এ সমস্যার সমাধাি অে সেউ েরকত পারকব িা। সসখাকি 
অবস্থা হল, সদশ জিেকের এবং জিেে মুসন্লম। তাকদর িারা বা তাকদর সমথেি 
ও সাহাক েই সসখাকি সরোর েন্েত হয় এবং ন্টকে থাকে। সুতরাং জিেে অথেোৎ 
মুসন্লম জিেে  ন্দ তাকদর সমস্যা উপলন্দ্ধ েকর সকেতিভাকব সভাট সদয় এবং 
উপ ুে সরোর েেি েকর, তাহকল তাকদর সমস্যার সামাধাি হকব।' 

‘ঐ উপলন্ি েরাকিাটা সতা গুরুত্বপূেে। ঐ োজটা সে েরকব?' 
‘প্রকতেে মুসন্লম সদকশই ইসলামী আকন্দালি মানুকষর ন্েন্তার পন্রশুন্দ্ধ 

এবং তাকদর সংেন্েত েরার োজ েরকে। এখি তারা  ত তাড়াতান্ড় জিেকের 
োকে সপৌেকত পারকব এবং জিেে  ত তাড়াতান্ড় তাকদর েহে েরকত রাজী 
হকব, তত দ্রুত হকব তাকদর সমস্যার সমাধাি।' 

আহমদ মুসা থামল। সথকমই আবার শুরু েরল, ‘সজন্িফার তুন্ম 
ওোরী োকমর ন্বপকদর েথা বলকল। সতেই ন্ে ঘটিাটা শত্রুর োি 

প েন্ত সপৌেঁোর সম্ভাবিা আকে?' 
‘সোি সম্ভাবিা আন্ম সদখন্ে িা। আন্ম' ন্দ'ন্দকয় েথা বকলন্ে।  ন্দ 

ফােঁস হয় তাহকল ওকদর মারাত্মে ন্বপদ ঘটকব। অবশ্য সস ন্বপদটা এেই সাকথ 
বা তার আকে আমাকদর উপরও আসকব।' 

‘বুকঝন্ে, ওোরী োকমর সখােঁজ-খবর রাখকত হকব সজন্িফার।' 
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সজন্িফার মাথা সিকড় সায় ন্দল। বলল তারপর আিকন্দর সাকথ, ‘আমরা 
এখি আমাকদর োকম প্রকবশ েকরন্ে। সদখুি োকমর সলােজি সবন্রকয় একসকে। 
এ োন্ড়টা আমাকদর। ওরা সবাই এ োন্ড় সেকি।' 

আহমদ মুসা মিক াে ন্দল সামকি। 
োকমর প্রকবশ মুকখ সলােজিকদর ভীকড় আহমদ মুসাকে তার োন্ড়র 

েন্ত সিা েরকত হকলা। 
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৫ 
সজন্িফারকদর সবেেখািা। 
সজন্িফাকরর দাদী, মা, সজন্িফার এবং আহমদ মুসা সবেেখািায় বকস। 

সবেেখািার সদয়াকল ন্বরাট এে জাহাকজর সকে পাল সতালা জাহাজ। সদকখই 
আহমদ মুসা বুঝল জাহাকজর সকেটা সোি পাো হাকতর  

িয়। সোি অন্শল্পীর আেঁো এেটা ন্শল্প। 
আহমদ মুসা উকে ন্েকয় জাহাকজর সকেটা আরও ঘন্িষ্ঠভাকব সদখল। 
ন্েন্ত সদখকত ন্েকয় আহমদ মুসা ন্বন্স্মত হকলা। সককের ন্িকে পন্রকার 

ভাষায় সলখা, ‘েোকেি সজায়াি ন্ড ন্লওি-এর জাহাজ,  াকত আন্ম ওসমাি 
একফন্দী েীফ সিভীকেটর ন্হসাকব সফর েকরন্ে।'অথেোৎ এ সকেটা শুধুই সকে মাত্র 
িয়, এটা এেটা ইন্তহাস। স  ইন্তহাস ন্বকশ্বর িামেরা ন্মউন্জয়াকম থাোর েথা। 

ন্বন্স্মত আহমদ মুসা আরও এেন্ট োরকে। সজায়াি ন্ড ন্লওকির  
ন্বখোত জাহাকজর েীফ সিভীকেটর ওসমাি একফন্দী ন্েল এেজি 

মুসলমাি। 
আহমদ মুসা সককের সামকি দােঁন্ড়কয়ই মাথা ঘুন্রকয় ন্জকেস েরল 

সবাইকে লযে েকর, ‘এই সকে এখাকি সেি? আপিারা সোথায় সপকলি?' 
‘সেি ন্জকেস েরে ভাই?'বলল সজন্িফাকরর দাদী। 
‘এই সকেটা সতা এে অমূলে ইন্তহাস। এটা ন্বকশ্বর সোি ন্বখোত 

ন্মউন্জয়াকম থাো দরোর। আমার মকি হয়, তুরককর ইন্তহাস  াদুঘর এটা সপকল 
লয লয ডলার ন্দকয় ন্েকি সিকব।' 

‘ন্েন্তু ভাই, এটা মুল সকে িয়। মুল সকেটা ন্েল োকের। সসখাি সথকে 
আমাকদর সোি এে পূবেপুরুষ োউকে ন্দকয় হুবহু িেল েন্রকয় ন্িকয়কেি। 
আমরা বংশ পরম্পরায় এটা সংরযে েকর দুকধর সাধ সঘাকল ন্মটান্ে।' 
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আহমদ মুসা তার সসাফায় ন্ফকর এল। বলল, ‘দান্দজাি, আপিার েথা 
বুঝলাম িা।' 

‘ঐ োকের উপকর আেঁো সকেটার উিরান্ধোরী আমরা। আমাকদর োকে 
ওটা থাো উন্েত ন্েল। ন্েন্তু আমরা িেল ন্িকয়ই তুষ্ট আন্ে।' 

‘ন্েন্তু ওসমাি একফন্দীর ঐ সককের উিরান্ধোর সেল মুসলমাি। 
ন্বকশষভাকব আপিারা দাবী েরকেি সেি?' 

হাসল সজন্িফাররা সবাই। বলল সজন্িফাকরর দাদী, 'োরে আমরা, 
মাকি আমাকদর পন্রবার, ওসমাি একফন্দীর উির-পুরুষ।' 

এেটা ন্বস্ময় আেকড় পড়ল আহমদ মুসার সোকখ-মুকখ। বলল সস 
উচ্ছ্বন্সত েকে, 'সন্তে? সন্তেই ন্ে আন্ম সষাড়শ শতকের সমুদ্র ন্বহারী ওসমাি 
একফন্দীর বংশধরকদর আমার সামকি সদখন্ে। ন্তন্ি োটড টােেস বসন্ত 
েকড়ন্েকলি?' 

'িা, ন্তন্ি োটড টােেস-এ বসন্ত েকড়িন্ি ন্েংবা বাস েকরিন্ি। ন্তন্ি 
বসন্ত স্থাপি েকরন্েকলি বাহামার সািসালভাকডাকর। ন্বকয়ও েকরন্েকলি এে 
সরড ইন্টডয়াি েোকে। ন্েন্তু সািসালভাকডাকর বাস েরকত পাকরিন্ি তােঁর 
বংশধররা। বৃন্টশরা  খি বসন্ত স্থাপি েরকত এল সািসালভাকডাকর, তখি তােঁরা 
ন্বতান্ড়ত হকলি। শুকিন্ে, সসখাি সথকে উকেদ হকয় তারা বসন্ত স্থাপি 
েকরন্েকলি বাহামারই রুেড িীকপ। পরবতেীোকল সসখাি সথকেও উকেদ হকত 
হয় তাকদর। অবকশকষ তারা আকসি তাকদর পূবে পুরুকষর প্রথম পদন্েহ্ন ধে এই 
টােেস িীপপুকের এই সাউথ টাকেো িীকপ।'বলল সজন্িফাকরর দাদী। 

‘ওসামি একফন্দী ন্ে প্রথম সিকমন্েকলি এই িীকপ?'বলল আহমদ মুসা। 
‘হ্যােঁ, ভাই। বলকত পার এটা ন্েল মহাি অন্ভ াত্রী েোকেি সজায়াি পি 

সড ন্লওি-এর উদারতা। ন্তন্ি েলম্বাকসর মত মুসন্লম ন্বকিষী ন্েকলি িা। 
েলম্বাস তার সমুদ্র  াত্রায় মুসন্লম কুশলীকদর সাহা ে ন্িকয়ন্েকলি বাধে হকয়। 
ন্েন্তু ন্তন্ি তাকদর িাম পাকল্ট অমুসলমাি বা ধমোন্তন্রত ন্হসাকব সদন্খকয়ন্েকলি। 
ন্েন্তু সজায়াি ন্ড ন্লওি এই িীেতা সদখািন্ি।' 
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বকল এেটা লম্বা দম ন্িল সজন্িফাকরর দাদী। তারপর আবার শুরু েরল, 
‘১৫১২ সাকলর এে শুভ্র প্রতুেকষ সজায়াি ন্ড ন্লওকির জাহাকজর সোকখ এই 
িীপপুকের অন্স্তত্ব ধরা পকড়ন্েল। এই িীপপুকে প্রথম লোটড েরার সম্মাি সজায়াি 
ন্ড ন্লওি তােঁর েীফ সিন্ভকেটর তুন্েে ওসমাি একফন্দীকে ন্দকত সেকয়ন্েকলি। 
এেটা সবাকট েকর ওসমাি একফন্দীকে পান্েকয়ন্েকলি িীকপ লোটড েরার জকে। 
ওসমাি একফন্দী প্রথম িীকপ লোটড েকরি। ন্তন্ি স খাকি লোটড েকরি, সসটাই 
এখি এই িীপপুকের প্রধাি বন্দর। এই জায়োটারও িামেরে ন্তন্িই েকরি। 
িামটা এখি ন্বেৃত েকর সফলা হকয়কে...' 

সজন্িফাকরর দাদীর মুখ সথকে েথা সেকড় ন্িকয় আহমদ মুসা বলল, 
‘আমারও তাই মকি হকয়কে।'সুসুলামা'সোি স্পোন্িশ শব্দ িয় বকল আন্ম মকি 
েন্র।' 

'বলন্ে, সশাি। আন্ম আমার শ্বশুকরর োকে শুকিন্ে, সসই সময় ওসমাি 
একফন্দীর সদশ তুরকক'সুলতাি সুলায়মাি'িাকম মহামন্ত এে বাদশাহ ন্েকলি। 
ওসমাি একফন্দী তােঁর িাকম বন্দকরর জায়োর িাম রাকখি ‘সুলতাি সুলায়মাি’, 
 া ন্বেৃত হকয় এখি হকয়কে ‘সুসুলামা’। এর সাকথ পরবতেীোকল স াে হকয়কে 
‘সজায়াি ন্ড’। 

‘আল্লাহু আেবর। দান্দজাি ‘সুলতাি সুলায়মাি'-এর িাম এতদূর প েন্ত 
একসকে। ন্তন্ি ইন্তহাকস এেজি সেষ্ঠ মুসন্লম সুলতাি ন্েকলি। ভূমধে সােকর 
তােঁর সিৌবহর ন্েল অপ্রন্তিন্দী।এই োরকে তাকে সাের-অন্ধপন্তও বলা হকতা। 
তুরককর এই সুলতাি বলা  ায় সমে মধে ইউকরাপ পদািত েকরি। ১৫২৯ সাকল 
ন্তন্ি হ্যাংকেরী সপন্রকয় অন্িয়ার রাজধািী ন্ভকয়িার দরজা প েন্ত সপৌোি। এই 
দুর সূদুকরর এেন্ট বন্দকরর সাকথ তার িাম জন্ড়কয় আকে।'আহমদ মুসা বলল। 

‘সজায়াি ন্ড ন্লওকির এটা মহানুভবতা এবং ওসমাি একফন্দীর এটা 
স্বজান্ত প্রীন্ত। শুধু তাই িয়, ওসমাি একফন্দী তুন্েে ন্েকলি বকল এই িীপপুকের 
িামেরে েরা হয় টােেস বা টাকেো িীপপুে।'বলল সজন্িফাকরর দাদী। 
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‘আন্ম বন্দকর বান্তঘকরর ‘স্মারে সপ্লকট’ বান্তঘকরর মূল প্রন্তষ্টাতা ‘ও, 
একফিন্ডও-এর িাম সদখলাম। ও, একফিন্ডও অথেোৎ ওসমাি একফন্দীই তাহকল 
ন্েকলি বান্তঘকরর প্রথম প্রন্তষ্টাতা।' 

‘হ্যােঁ ভাই। শুকিন্ে, উন্ি িীকপ সিকম তাবু সেকড় ৭ ন্দি িীকপ অবস্থাি 
েকরি। স খাকি ন্তন্ি ন্েকলি, সসটাই এখি রাজধািী োটড টােেস।'থামল 
সজন্িফাকরর দাদী। 

আহমদ মুসাও এ সময় সোি েথা বলল িা। ভাবন্েল সস। এে সময় 
ধীকর ধীকর আহমদ মুসা বলল, 'আপিারা বাহামার সািসালভাকডার সথকে রুেড 
িীকপ, সসখাি সথকে একলি টােেস িীপপুকে। এখাকিও মকি হকে এে িতুি 
ন্বপদ ঘন্িকয় আসকে।' 

‘ন্ে সসটা তুন্ম ন্ে বুঝকত পারে বাো?'বলল সজন্িফাকরর মা। 
‘সজন্িফাকরর োকে  া শুকিন্ে এবং আন্মও এ িীপপুকে একস  তটা 

শুিলাম তাকত আন্ম বুঝকত পারন্ে, পুরুষ ন্শশু হতোর মাধেকম মুসলমািকদর 
সংখো েমাকিাই শুধু িয়, মুসন্লম জান্ত সিাকে ন্বেৃত ও পন্রবন্তেত েরারও 
প্রয়াস এটা। মুসন্লম পুরুকষর  ন্দ অভাব ঘকট, মুসন্লম সমকয়রা অে জান্তর 
পুরুষকে  ন্দ ন্বকয় েরকত বাধে হয়, তাহকল ধীকর ধীকর মুসন্লম জান্তর অন্স্তত্ব 
এ িীপপুে সথকে আপিা সথকেই মুকে  াকব।' 

‘এ সতা পয়জন্িং-এর মত ভয়াবহ ষড় ন্ত্র।'সজন্িফাকরর মা-ই 
বলল। 
‘ন্েে বকলকেি খালাম্মা। তকব আমার মকি হকে, ষড় ন্ত্রটার েভীরতা 

আমরা আেঁে েরকত পারন্ে িা। এ ষড় কন্ত্রর সোড়া টােেস িীপপুকে সপ্রান্থত আকে, 
তা মকি হয় িা।' 

দীঘেশ্বাস সফলল সজন্িফাকরর দাদী। বলল, 'শান্ন্ত আমাকদর জীবকি আর 
এল িা।' 

‘পৃন্থবীকত ভাকলা-মকন্দর লড়াই  তন্দি থােকব, মানুকষর জীবকি 
ততন্দি শান্ন্তর পাকশ অশান্ন্তও থােকব।'বলল আহমদ মুসা। 
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সজন্িফাকরর আম্মা উকে দােঁড়াকত দােঁড়াকত বলল, 'সতামরা বস। ওন্দকে 
এেটু োজ আকে, রাত অকিে হকয় সেল।' 

েথা সশষ েকর সস হােঁটকত শুরু েরল। 
সজন্িফাকরর দান্দও উকে দােঁড়াল। বলল, ‘আর পারন্ে িা বসকত।  াই, 

িা শুকয় আর হকে িা।'সজন্িফাকরর দাদীও েকল সেল সজন্িফাকরর মাকয়র ন্পেু 
ন্পে।ু 

ওরা উকে সেকল সজন্িফার একস সসাফায় আহমদ মুসার পাকশ বসকত 
বসকত বলল, ‘এ ষড় কন্ত্রর সোড়া সোথায় থােকত পাকর বকল আপন্ি মকি 
েকরি?' 

আহমদ মুসা প্রকশ্নর সোি উির িা ন্দকয় সজন্িফাকরর পাশ সথকে উকে 
পাকশর ন্সংেল সসাফাটায় ন্েকয় বসল। 

হোৎ লায়লা সজন্িফাকরর সোখ দু'ন্ট েিল হকয় উেল। মুকখ প্রথকম 
ন্বস্ময়, তারপর তাকত অপমাকির ন্েহ্ন ফুকট উেল। অপমাি অতিঃপর তার সোখ 
েল েল অেকত রূপ ন্িল। লায়লা সজন্িফার ন্েেুযে পাথকরর মত ন্স্থর সথকে 
দু'হাকত মুখ ঢােল। 

আহমদ মুসা অপ্রস্তুত হকয় সেল সজন্িফাকরর এই পন্রবতেকি। আহমদ 
মুসা সজন্িফারকে েকয়েবার ডােল। ন্জকেস েরল তাকে, ন্ে হকয়কে তার। 

সজন্িফার সোি উির ন্দল িা। 
অবকশকষ আহমদ মুসা এেটু শে েকে বলল, 'সজন্িফার এসব ন্ে 

হকে? এ োন্নার অথে ন্ে?' 
সজন্িফার এবার মুখ তুলল। অশ্রু সধায়া তার মুখ। বলল, 'আমরা যুদ্র, 

সামাে ন্েন্তু এই সতে েথাটা ন্ে এভাকব িা বলকলই িয়?' 
'ন্ে বলে তুন্ম সজন্িফার? আন্ম ন্েেুই বুঝলাম িা।'ভ্রু-কুন্িত হকলা 

আহমদ মুসার। 
'আমরা অপমান্িত হবার মত অবশ্যই। ন্েন্তু অপমাি েরার মত আপন্ি 

িি। আপন্ি অকিে...অকিে বড়।'অশ্রু ন্বজন্ড়ত েকে বলল সজন্িফার। 
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ন্বব্রত সবাধ েরল আহমদ মুসা। বলল, 'অপমান্িত হওয়া বা েরার েথা 
আসকে ন্ে েকর! আন্ম ন্েেুই বুঝকত পারন্ে িা।' 

'সোকল েমুেন্িন্ট সসটটাকর  াবার সময় আন্ম আপিার পাকশ বসকল 
আপন্ি উকে ন্েকয় অে জায়োয় বকসন্েকলি। আবার এখি আপিার পাকশ 
বসলাম, আপন্ি সংকে সংকে উকে ন্েকয় ওখাকি বসকলি। সেি আন্ম এতটাই 
ন্ে...।' 

েথাটা সশষ েরকত পারকলা িা সজন্িফার। োন্নায় আটকে সেল 
তার েথা। 
আহমদ মুসা সশকব্দ সহকস উেল। 
হান্সর শকব্দ সজন্িফার মুখ তুকল তাোল আহমদ মুসার ন্দকে। 
আহমদ মুসার হান্সর শব্দ ন্মন্লকয় সেল। ধীকর ধীকর েম্ভীর হকয় এল 

আহমদ মুসার মুখ। তারপর ধীকর ধীকর বলল, ‘তুন্ম ন্বষয়টাকে এভাকব ন্িকয়ে, 
এ জকে আন্ম দুিঃন্খত। আসকল ন্েেু ন্বষয় সতামাকে সশখাবার জকেই আন্ম 
ওরেম েকরন্ে।' 

‘সশখাবার জকে? ন্ে সশখাবার জকে?'বলল ন্বন্স্মত েকে সজন্িফার। 
‘সশখার সুক াে সিই বকল ইসলাকমর অকিে ন্েেুই তুন্ম এবং সতামরা 

জাি িা। ইসলামী সমাকজ  াকদর সাকথ ন্বকয় ন্িন্ষদ্ধ শুধুমাত্র তাকদর সাকথ োড়া 
অেকদর সাকথ মুসন্লম সমকয়রা  কথো ন্মশকত পাকর িা, এোকন্ত সাযাত েরকত 
পাকর িা, স্বাভান্বে েলাকফরা োকলও ঘন্িষ্ঠ হকত পাকর িা। এই ন্বধাি োোকতা, 
ফফুাকতা, মামাকতা ভাই সথকে শুরু েকর প্রন্তকবশী ও অপন্রন্েত সবার সযকত্রই 
প্রক াজে।'বলল আহমদ মুসা। 

‘তার মাকি আন্ম আপিার পাকশ ঐভাকব বসকত পান্র িা, এই সতা? 
ধেবাদ।'েম্ভীর েকে বলল সজন্িফার। 
ন্েন্তু সতামার মকির সমঘ োকটন্ি সজন্িফার?' 
‘ইসলাকমর ন্বধাি আমাকদর অবশ্যই মািকত হকব। ন্েন্তু বাস্তকব ন্ে এটা 

মািা হয়?'বলল সজন্িফার আত্মপয সমথেকির সুকর। 
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‘বাস্তব অবস্থা হকলা, সবন্শর ভাে সলাে এটা মাকিি িা, মাকিি েম 
সলাে। ন্েন্তু এটা সুস্থতা িয়, মুসলমািকদর আধিঃপতকির এেটা দৃষ্টান্ত এটা।' 

‘আন্ম দুিঃন্খত আমার বেবহাকরর জকে।' 
বকল এেটু দম ন্িল সজন্িফার। বলল আবার, ‘অকিে সময় আন্ম মকি 

রাখকত পান্র িা স , আমার োওয়া  তবড়, আন্ম তত বড় িই।' 
আহমদ মুসার সোেঁকট ঈষৎ হান্সর সরখা ফকুট উেল। বলল, 'আজ 

ন্বকেকল আন্ম আমার স্ত্রীর সাকথ সটন্লকফাকি আলাপ েকরন্ে। তাকে বকলন্ে, 
সজন্িফারকে  তটা সভকবন্েলাম তার সেকয়ও ভাল এবং বুন্দ্ধমন্ত সস।' 

আহমদ মুসার এ েথার সাকথ সাকথ সজন্িফাকরর সোকখ-মুকখ এেটা 
েমকে উো ভাব ও ন্বব্রতের অবস্থার এেটা ন্েহ্ন ফুকট উেল।  

েথা বলকত এেট সদরী েরল সজন্িফার।সম্ভবত ন্িকজকে সামকল ন্িল 
সস। বলল এেটু পর, ‘আপিার স্ত্রী আকে? সোথায় ন্তন্ি?' 

‘হ্যােঁ সজন্িফার। মদীিা শরীকফ তাকে সরকখ একসন্ে।' 
আবারও িীরবতা সজন্িফাকরর। তার মুখ ন্িেু। 
তার মুকখর ন্বব্রত ভাব সেকট সেকে। ন্েন্তু সসখাকি স ি স্থাি েকর ন্িকয়কে 

ন্েেুটা হতাশার সবদিা। 
বলল এে সময় েম্ভীর েকে, ‘আপন্ি ভাল এবং সবাইকে ভাল সদকখি। 

তাই তার োকে আমাকে অমি ভাল বলকত সপকরকেি।' 
আহমদ মুসার সোেঁকট আবার এে টুেকরা হান্সর সরখা ফকুট উেল। 
বলল, ‘জজে ন্েন্তু সতামাকে আরও ভাল বকল, আরও ভাল জাকি 

সজন্িফার।' 
েমকে উেল সজন্িফার। তাোল আহমদ মুসার ন্দকে েভীর ভাকব। 
বলল, 'জজে ন্েেু বকলকে বুন্ঝ? জকজের এটা বাড়াবান্ড়।'সযাভ ফকুট উেল 

তার স্বকর। 
‘জজে আমাকে ন্েে ুবকলন্ি। ন্েন্তু তাকদর দুই ভাই-কবাকির আকলােিায় 

বুকঝন্ে, জজে সতামাকে অকিে বড় ও েদ্ধার সোকখ সদকখ। তার সবাকির আস্থা 



আটলান্টটকের ওপাকর  135 

 

সতামার প্রন্ত অোধ। ে'ন্দি ওকদর সাকথ ন্েলাম। সদকখন্ে, জজে খুবই ভাল 
সেকল।' 

'ভাকলা সেকল, ন্েন্তু ন্ভন্ন ন্বশ্বাকসর, ন্ভন্ন জাকতর।' 
‘ন্বশ্বাস অপন্রবতেিীয় িয় সজন্িফার। আমার বুঝা  ন্দ সবন্েে িা হয়, 

তাহকল বলকবা ওরা দু'ভাই-কবািই ইসলাকমর প্রন্ত অনুরে। আর জাকতর 
বোপারটা ন্েেুই িয়। লয লয সশ্বতাংে মুসলমাি ন্েন্তা, েন্রত্র ও স ােেতায় 
মুসন্লম সমাকজর সিতার আসকি উন্নীত হকয়কেি।' 

‘ন্েন্তু জকজের ঐ সব েথা বকল সবড়াকিার অভোস আকে।' 
সজন্িফাকরর েে এবার অকিেটা দুবেল। 
‘জজেকে সদকখ ন্েন্তু আমার এমিটা মকি হয়ন্ি। সস খুব ন্রজাভে সেকল।' 
‘জজে আপিাকে  াদু েকরকে।' 
‘সেি  াদু েরকব? আমার সবািকে  াকত রাজী েরাই, এ জকে?' 
‘ভাইয়া, তাহকল আন্ম উেলাম।' 
বকল উকে দােঁড়ান্েল সজন্িফার। তার েকে েৃন্ত্রম রাে। মুখ তার লজ্জায় 

আরে। 
ন্েে এই সময় বাইকরর দরজায় েড়া িাড়ার শব্দ হকলা। 
সজন্িফার েলকত ন্েকয় থমকে দােঁড়াল। 
তারপর ঘুকর দােঁন্ড়কয় বাইকরর দরজার ন্দকে এগুকলা সখালার জকে। 
আহমদ মুসা ততযকে উকে দােঁন্ড়কয়কে। বলল, 'দােঁড়াও সজন্িফার, আন্ম 

সদখন্ে।' 
আহমদ মুসা ন্েকয় দরজা খুলল। 
দরজা খুকলই েমকে উেল আহমদ মুসা দরজায় দােঁড়াকিা আবাবাো 

অথেোৎ আবু বের ও তার আব্বা সসই সপ্রৌঢ় বেন্েকে সদকখ। 
আবু বেরই দরজার সামকি দােঁন্ড়কয়ন্েল। তার সপেকি তার ন্পতা। 
‘ন্ে বোপার আবু বের, সতামরা?' 
‘স্যার খুব জরুরী খবর আকে। সসটা জািাকত একসন্ে।' 
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আহমদ মুসা ঘুকর দােঁন্ড়কয় সজন্িফারকে বলল, ‘তুন্ম এেটু সভতকর  াও। 
এেঁরা সবেেখািায় বসকবি।' 

সজন্িফার সবেেখািা সথকে সবন্রকয় সভতকরর দরজার আড়াকল দােঁড়াল। 
আহমদ মুসা আবু বের ও তার আব্বাকে সভতকর ন্িকয় এল। 
তাকদরকে বসার জকে সসাফা সদন্খকয় ন্দকয় ন্িকজ সসাফায় বসল। 
আবু বের ও তার আব্বা সসাফায় িা বকস সমকঝয় মোকটর উপর বকস 

পড়ল। 
আহমদ মুসা তাকদর ন্দকে সেকয় যুদ্ধ েকে বলল, ‘আবু বের সতামরা 

সদখন্ে আকের মতই আেরে েরে। সতামরা িা ইসলাকম ন্ফকর একসে! ইসলাকম 
ন্ে সবাই ভাই ভাই িয়? সদখ সতামরা সসাফায় উকে িা বসকল আন্মও সতামাকদর 
সাকথ সমকঝকত বসব।' 

সংকে সংকেই তারা দু'জি উকে সসাফায় বসল। তারপর আবু বের বলল, 
'মাফ েরুি অভোস বদলাকত সময় লােকব।' 

‘এবার বল, জরুরী খবরটা ন্ে?' 
আবু বের িকড়-েকড় বসল। তার মুখ েম্ভীর হকলা। সসই েম্ভীর মুকখ 

সদখা ন্দল প্রবল ভকয়র ন্েহ্ন। সস বলকত শুরু েরল, 'আমরা আপিাকে িান্মকয় 
সদবার পর স্থািীয় েকয়েজি সজকলর সাকথ েুন্েকত একসন্েলাম। দু'ন্দি মাে 
ধরার োজ সশকষ আজ সন্ধোয় ঘাকট ন্ফকর আন্স। আমরা ঘাকট সফরার পর 
সদখলাম, আকে সথকে দােঁড়াকিা সসই ন্স্টম সবাটন্টর পাকশ আকরেটা মাঝান্র 
আোকরর সবাট একস দােঁড়াল। ওকদর মকধে স  েথা শুিলাম তা ভয়াবহ।' এেট ু
থামল আবু বের। 

আবু বের থামকতই আহমদ মুসা বলল, 'ন্ে সসটা?' 
শুরু েরল আবার আবু বের, 'শুিলাম, দু'ন্দি আকে এেজি পন্থে 

িীকপর সভতকর  াওয়ার সময় সস দূর সথকে সদকখকে, ওোরী োকমর মসন্জকদর 
োকে োরজি সশ্বতাংেকে হতো েকরকে এেজি এশীয়াি। মসন্জকদর সামকি 
োকমর সলােজি দােঁন্ড়কয়ন্েল। এশীয়াি সলােন্ট িান্ে োরজিকে হতো েকর 
এেজি সমকয়কে উদ্ধার েকর অকটা হুইলাকর েকড় িীকপর সভতকর েকল  ায়। 
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পন্থে সলােন্ট ভকয় ঘাকট ন্ফকর আকস। তার োে সথকে ন্স্টম সবাকটর সলােন্ট 
জািকত পাকর ঘটিান্ট। ঐ োরজি সশ্বতাংে সবাকটর সলােন্টরই সাথী ন্েল। সস 
খবর জািার পর তার সলােকদর দ্রুত এ িীকপ আসার খবর ন্দকয় খবর সংেকহর 
জকে সস সবর হয়। তারা জািকত সপকরকে, এশীয়াি সলােন্ট স  সমকয়ন্টকে উদ্ধার 
েকরকে সস ন্সন্ড োকেম োকমর একফিন্ডও পন্রবাকরর সমকয় এবং এশীয়ািন্ট 
ঐখাকিই আকে। এই আকলােিা শুকিই বুকঝন্ে আমরা ঐ এশীয়াি আপন্িই 
হকবি।' আবার এেট ুথামল আবু বের সমাহাম্মদ। 

'এটাই সসই ভয়াবহ সংবাদ?' বলল আহমদ মুসা। 
'িা স্যার, বলন্ে।' 
বকল আবার শুরু েরল, ‘আমরা ওকদর স  ষড় ন্ত্র শুকি এলাম তা হকলা, 

'আজ রাত ১২টার ন্দকে ওরা এই বান্ড়টার উপর হামলা োলাকব। ধকর ন্িকয়  াকব 
আপিাকে এবং সজন্িফার িাকম এেন্ট সমকয়কে। সফরার পকথ ওরা ওোরী 
োকমর উপর আরমে েরকব রাত ৩টার ন্দকে। ঐ সময় ওকদর আকরেন্ট গ্রুপ 
ঘাকটর ন্দে সথকে একস ওকদর সাকথ ন্মন্লত হকব। ঐ গ্রুপন্ট আজ রাকত বাইকর 
সোথাও সথকে ঘাকট একস সপৌেকব।' 

আবু বের থামকল আহমদ মুসা শান্ত েকে বলল, 'সতামরা স  সমাটর 
সবাটকে ঘাকট আসকত সদকখে তাকত ে'জি সলাে আকে সতামাকদর অনুমাি?' 

‘শুকিন্ে ওরা দশজি।' বলল আবু বের। 
'আকের সবাকট ন্েল এেজি। তাহকল এোর জি।' 
বকল আহমদ মুসা এেট ু সথকম বলল, 'সতামরা সতা খাওয়া-দাওয়া 

েরন্ি। সতামরা হাত-মুখ ধুকয় িাও।' বকল আহমদ মুসা উকে দােঁড়াল। 
'খাওয়ার েথা ন্েন্তা েরকেি সেি? আর সতা এে ঘটটা সময় আকে। এখি 

ন্ে হকব বলুি।' উকিোকুল েকে বলল আবু বের। 
'এে ঘটটা অকিে সময়। সতামরা আকে সখকয় িাও।' 
বকল আহমদ মুসা সভতকরর দরজার ন্দকে লযে েকর বলল, 'সজন্িফার 

দু'জি সমহমাকির খাওয়ার বেবস্থা ের।' 
দরজার আড়াকল সজন্িফাকরর পাকশ তার মা'ও একস দােঁন্ড়কয়ন্েল। 
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সজন্িফাকরর সাকথ সাকথ তার মাও শুকিন্েল সব েথা। 
ভয়ািে খবরটায় োেঁপন্েল সজন্িফার। 
তার মাকয়র মুখ ভকয় ফোোকশ হকয় ন্েকয়ন্েল। 
আহমদ মুসার েথা সশষ হকতই আবু বের এবং তার ন্পতা এে সাকথই 

বকল উেল, 'এ সময় আমাকদর সপকট ন্েেু ঢুেকব িা, আমরা সখকত পারব িা। 
আপন্ি খাওয়ার ন্েন্তা বাদ ন্দকয় এখি ন্ে েরেীয় বলুি। বান্ড় সথকে সরকত হকল, 
তার বেবস্থা সতা এখিই েরকত হকব।'  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'এত বেস্ত হবার প্রকয়াজি সিই। আকে 
ন্িন্িকন্ত বকস সতামরা সখকয় িাও।' 

আবু বের এবং তার আব্বা ন্বস্মকয় ন্বকস্ফান্রত সোকখ তাোল আহমদ 
মুসার ন্দকে। 

ওন্দকে সজন্িফার এবং ওর আম্মারও ন্বস্মকয় োে হকয়  াবার অবস্থা। 
এই ভয়ািে খবর শুকি এবং এে ঘটটা পর ভয়াবহ এে দূক োে আসকে সজকিও 
আহমদ মুসা হাসকে। 

আহমদ মুসা দু'জি আেন্তুেকে খাওয়াকবই, এই েথা বুকঝ সজন্িফার 
তার মাকে েন্ম্পত েকে বলল, 'আম্মা খাবার সটন্বকল দু'জকির খাবার স  ন্দকত 
হয়।' 

‘সদব, ন্দন্ে। ন্েন্তু আহমদ মসুা ন্েে ুভাবকেি িা সেি?' 
'হয়কতা ভাবকেি।' 
‘হকব হয়কতা। আহমদ মুসা আগুকির উপর দােঁন্ড়কয় হাসকত পাকরি। 

আমরা তা পারব ন্ে েকর?' 
আহমদ মুসা এেটা োন্স ন্দকয় সভতকর প্রকবশ েরল। 
োন্সর শব্দ সপকয়ই সজন্িফার এবং তার মা তাড়াতান্ড় মাথার উপর 

োদর সটকি ন্দল। 
আহমদ মুসা সভতকর প্রকবশ েরকতই সজন্িফাকরর মা প্রায় োেঁকদা 
োেঁকদা েকে বলল, 'সব শুকিন্ে বাো। এখি ন্ে হকব?' 
'খালাম্মা আল্লাহর উপর ভরসা েরুি, সব ন্েে হকয়  াকব।' 
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'দু'ন্দি আকেই সতা এেটা ঘটিা ঘটল। খুব ভয় েরকে বাো।' 
'ভয় েরকল সতা আমরা দুবেল হকয় পড়ব খালাম্মা। সোি ভয় সিই। 

আল্লাহর শন্ে সব শন্ের সেকয় বড়।' 
'তুন্ম ন্ে ভাবে? আমরা সবাই বান্ড়কত থােব ন্েিা? ন্েংবা ন্ে েরকত 

হকব আমাকদর? 
'ন্েেুই েরকত হকব িা খালাম্মা। আপিারা সবাই বান্ড়কত থােকবি। 

অসৎ উকেশ্য ন্িকয়  ারা আসকব, তাকদর বোপারটা আমার উপর সেকড় ন্দি।' 
'েতবার একসন্েল োরজি, এবার িান্ে অকিে আসকে।' 
'অকিেই আর ন্ে। তকব দশজকির সবন্শ িয়।' 
'ওকদর হাকত সতা বড় বড় অস্ত্রও থােকব।' 
‘ সসটা ভাল। ও অস্ত্রগুকলা পকর আমাকদর োকজ লােকব।' 
সজন্িফার এবং তার মা ন্বন্স্মত দৃন্ষ্টকত আহমদ মুসার ন্দকে তাোল। 

এত বড় ন্বপদ সামকি সরকখ এত ন্িন্িন্ত, এমি ন্িন্িত েকে েথা বলা ন্েভাকব 
সম্ভব? ন্ে ন্ে ঘটকত  াকে, ন্ে হকব, এ বোপাকর ন্িন্িন্ত থােকলই শুধ ুএেজি 
ন্িন্িন্ত থােকত পাকর। তারা আহমদ মুসাকে আর ন্ে বলকব খুেঁকজ সপল িা।' 

অবকশকষ সজন্িফাকরর মা বলল, 'ওকদর খাবার ন্দন্ে। ওরা োরা বাো? 
খুব উপোর েরল আমাকদর।' 

'ওকদর সবাকট েকর আন্ম এই িীকপ একসন্েলাম। সসই সূকত্র পন্রেয়। ওরা 
খৃষ্টাি ন্েল, ন্েন্তু ওকদর পূবে পুরুষ ন্েল আন্ফ্রোর 'োন্ম্বয়া' সদকশর এেন্ট ন্বখোত 
মুসন্লম পন্রবার। ওকদর োকে পাওয়া এেটা দন্লল সথকে সজকি এেথা ওকদর 
বন্ল। শুকিই ওরা ইসলাকম পুিরায় ন্ফকর একসকে।' 

'আলহামদুন্লল্লাহ।' এে সাকথই বকল উেল সজন্িফার এবং তার মা। 
সজন্িফার আিন্দ-উচ্ছ্বন্সত েকে বলল, 'ভাইয়া আপিার আেমকি 

টােেস িীপপুকে িতুি বাতাস বইকত শুরু েকরকে। এই ঘটিা তার এেটা প্রমাে।' 
'আল্লাহর শুেন্রয়া আদায় ের সজন্িফার।' 
'আলহামদুন্লল্লাহ।' বলল সজন্িফার। 
সজন্িফাকরর মা খাবাকরর বেবস্থা েরকত েকল সেল। 
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আহমদ মুসা প্রকবশ েরল পাকশই তার ঘকর। 
সজন্িফারও ন্িিঃশকব্দ আহমদ মুসার ন্পকে ন্পকে তার ঘকর প্রকবশ 
েরল। 
ন্েন্তু প্রকবশ েকরই সজন্িফার ন্জব সেকট সতমন্ি ন্িিঃশকব্দ দ্রুত সবন্রকয় 

এল ঘর সথকে। তার মকি পকড়কে, এভাকব এোেী অে সলাকের সাকথ সোি ঘকর 
প্রকবশ েরা ইসলাকম ন্িন্ষদ্ধ। আহমদ মুসা এটা সদখকত সপকল ভীষে রাে 
েরকবি। 

বাইকর একস দরজায় দােঁড়াল সজন্িফার। 
আহমদ মুসা ঘকর প্রকবশ েকরই সাইড সটন্বল সথকে বোেটা ন্িকয় 

সমকঝয় রাখল। বোে খুকল সবর েরল ওোরী োকমর সংঘষে সথকে কুন্ড়কয় পাওয়া 
োরন্ট ন্রভলবার। 

োরন্ট ন্রভলবারই সেে েরল আহমদ মুসা। 
এেন্ট ন্রভলবাকরই েয়ন্ট গুলী ভন্তে েকর রাখা আকে। অে ন্তিন্ট 

খান্ল। 
আহমদ মুসা বোে সথকে গুলী সবর েকর সমকঝয় রুমাকলর উপর রাখল। 
দরজায় শব্দ সপকয় আহমদ মুসা মুখ তুকল তাোল দরজার ন্দকে। 
সদখল, সজন্িফার দরজায় সেস ন্দকয় ন্বকস্ফান্রত সোকখ তান্েকয় আকে 

ন্রভলবারগুকলার ন্দকে। 
আহমদ মুসা তার ন্দকে তাোকতই সজন্িফার মাথার ওড়িাটা েপাকলর 

উপর সটন্ি ন্দকয় বলল, 'ভাইয়া আন্ম এেট ুবাইকর দােঁন্ড়কয় সদখন্ে। 
আহমদ মুসা ঐ প্রকশ্নর সোি উির িান্দকয় বলল, 'ভাল, সদখ। 

ন্রভলবাকরর বেবহার সতামাকদরও ন্শখকত হকব।' 
বকল আহমদ মুসা মিক াে ন্দল তার োকজর ন্দকে। রুমাকলর উপর 

সথকে গুলী তুকল এে এে েকর ন্রভলবাকর ভরকত শুরু েরল। 
আহমদ মুসা েথা সশষ হকতই সজন্িফার বকল উকেন্েল, 'সিন্ভকেটর 

ওসমাি একফন্দীর বংশধররা ন্ে  ুদ্ধ েরকত পাকর?' 
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আহমদ মুসা োজ অবোহত সরকখ িা তান্েকয়ই বলল, 'সিন্ভকেটর তুন্েে 
ওসমাি একফন্দী োর বংশধর জাি?' 

'ন্জ িা।' বলল সজন্িফার। 
'তুন্েে সাম্রাকজের ওসমান্িয়া ন্খলাফকতর প্রন্তষ্ঠাতা ওসমাি (প্রথম)-এর 

বংশধর। এই তুন্েে সাম্রাজে সম্পকেে জাি?' 
'জান্ি িা।' 
'এই তুন্েে সাম্রাজে ইউকরাপ, এন্শয়া ও আন্ফ্রোর ন্বশাল এলাো ন্িকয় 

েন্েত ন্েল। সাত'শ বের তারা রাজত্ব েকর। এই সাম্রাকজের তুন্েে সসিাবান্হিী 
সম্পকেে ন্েে ুজাি?' 

'দুিঃন্খত, জান্ি িা।' 
‘সসই তুন্েে সাম্রাজে এখি আর সিই। ন্েন্তু তুন্েে সসেবান্হিীর িাম 

শুিকল এখিও ইউকরাপীয়রা সোকখ ন্বভীন্ষো সদকখ। এই সাম্রাজে শাসিোরী 
রাষ্ট্রিায়েও এই তুন্েে সসিাবান্হিীরই উিরসুরী। এখি বল  ুদ্ধ সতামার সাজকব 
ন্েিা? 

হাসল সজন্িফার। বলল, 'ভাইয়া মকি হয় আপন্ি মরা মানুকষর মকিও 
আসার আগুি জ্বালাকত পারকবি।' 

‘সজন্িফার আশার প্রজ্জ্বলি এখি খুব সবন্শ প্রকয়াজি। পন্িমী 
ঔপন্িকবন্সে শাসি এবং পন্িকমর প্র ুন্ে, ন্বশ্বাস, অথে ও সামন্রে শন্ে 
মুসলমািকদরকে তাকদর ন্িকজকদর ভন্বষ্যত ন্বষকয় হতাশার সােকর ডুন্বকয় 
ন্দকয়কে। আজ তারা ইন্তহাস জািকল তাকদর আত্মপন্রেয় তাকদর োকে পন্রকার 
হকব। আত্ম-পন্রেয় তাকদর মকি আশার সৃন্ষ্ট েরকব। আশা ন্িকয় আসকব 
আত্মন্বশ্বাস এবং আত্মন্বশ্বাসই েরকত পাকর তাকদরকে ন্বজকয়র পকথ 
পন্রোন্লত।' 

সজন্িফার মুগ্ধ দৃন্ষ্টকত তান্েকয়ন্েল আহমদ মুসার ন্দকে। 
সজন্িফাকরর মকি হকলা, আহমদ মুসার েথাগুকলা  ন্দ সোি এে ন্বশ্ব 

মাইে স াকে ন্বকশ্বর সব মুসলমাকির োকি সপৌকে সদয়া স ত! প্রশ্ন সজকে উেল 
সজন্িফাকরর মকি, আহমদ মুসার স াদ্ধা রূপ বড়, িা তার এই ন্মশিারী রূপ বড়। 
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আহমদ মুসার োজ সশষ হকয় ন্েকয়ন্েল। 
সজন্িফারকে িীরব সদকখ বলল, 'িীরব সেি সজন্িফার?' 
বকল উকে দােঁড়াল আহমদ মুসা ন্রভলবার োরন্ট সোট ও পোকটটর োর 

পকেকট সরকখ। 
'ভাবন্েলাম আপন্ি স াদ্ধা িা হকয় ন্মশিারী হকল দুন্িয়ার মানুষ সবাধহয় 

সবন্শ উপেৃত হকতা।' বলল সজন্িফার। 
আহমদ মুসা সসন্দকে োি িা ন্দকয় বলল, 'োর ন্রভলবাকর গুলী থােল 

২০ টা। আর ওরা মানুষ দশজি।' 
'আপন্ি ন্ে এখি সবরুকেি?' উন্িগ্ন েকে সজন্িফার বলল। 
'িা, ওকদর সাকথ এেট ুেথা বলব।' 
বকল আহমদ মুসা সবেেখািার সভতকর ঢুকে সেল। 
সদখল ওরা দুই বাপ-সবটা সখকয় একস বকসকে। আহমদ মুসাকে  
সদকখ ওরা উকে দােঁড়াল। 
আহমদ মুসা দােঁন্ড়কয় দােঁন্ড়কয়ই বলল, 'আবু বের সেকটর বাইকর 
রাস্তার পাকশ দু'ন্ট োে রকয়কে, তার আড়াকল বকস সতামরা অকপযা 

েরকব। ইিশাআল্লাহ রাত দু'সটার ন্দকে আমরা ওোরী োকম  াত্রা েরব। 
'স্যার আপন্ি সোথায় থােকবি। সময় খুব সবন্শ সিই। ওকদর বোপাকর 

ন্ে েরেীয় হকব?' বলল আবু বের। 
'আন্ম সামকি এগুন্ে। ওন্দেটা আন্ম সদখব।' 
আবু বের এবং তার ন্পতা ন্বস্ময় ভরা সোকখ তাোল আহমদ মুসার 

ন্দকে। ন্েে ুবলার সেষ্টা েরল। ন্েন্তু তার আকেই আহমদ মুসা সভতকর  াওয়ার 
জকে পা বাড়াল। 

সভতকর ঢুকে আহমদ মুসা সদখল সজন্িফার এবং তার আম্মা দােঁন্ড়কয় 
আকে। তাকদর সোখ-মুখ উকিে-উৎেোয় আেন্ন। 

আহমদ মুসা সভতকর ঢুেকতই সজন্িফাকরর মা বকল উেল, 'োমবাসীকে 
জািাকিা দরোর িয়? তাকদর সাহা ে পাওয়া স ত।' 
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'োমবাসীকদর সব েথা জান্িকয় তাকদর সংেন্েত েরার সময় আমাকদর 
সিই। অসংেন্েত ভীড়, আতংে আমাকদর সবন্শ যন্ত েরকত পাকর। তার উপর 
রাত। তাোড়া ন্ে ধরকের অস্ত্র, ন্ে প্রস্তুন্ত ন্িকয় তারা আসকে আমরা জান্ি িা। 
এই অবস্থায় অপ্রস্তুত মানুষকদর তাকদর সামকি সেকল ন্দকল প্রেরু যয়-যন্ত হকত 
পাকর।' 

'তাহকল এো তুন্ম তাকদর সামকি  াে ন্ে েকর? বলল সজন্িফাকরর মা। 
'এো  াওয়ায় সুন্বধা আকে। ওরা আমাকে সকন্দহ িাও েরকত পাকর। 

সসই সুক াে তাকদর ফােঁকদ সফলার এেটা সুক াে সপকয় স কত পান্র।' 
'আন্ম ন্েে ুবুঝকত পারন্ে িা। আমার ভয় েরকে। আমরা ন্ে েরব?' 
আহমদ মুসা তাোল সজন্িফাকরর মা'র ন্দকে। তারপর ধীকর েকে বলল, 

'খালাম্মা, ন্ে ঘটকব আল্লাই জাকিি। তােঁর উপর আমাকদর ভরসা েরা দরোর। 
ন্তন্িই আমাকদর সাহা ে েরকবি।' 

বকল আহমদ মুসা ঘুকর দােঁড়াল বাইকর সবরুবার জকে। 
সজন্িফার েকয়ে পা এন্েকয় আহমদ মুসার সামকি দােঁড়াল। বলল, 

'আমরা ন্েেুই ন্ে জািকত পারকবা িা, ন্েেুই েরকত পারকবা িা?' উকিে-
উকিজিায় ন্বপ েস্ত সজন্িফাকরর ভান্র েেস্বর। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ন্ে জািাব বল। সামকি ন্ে আকে, ন্ে েরব 
আন্মই সতা জান্ি িা। আন্ম োন্ে ওরা বান্ড় প েন্ত িা আসুে। সবকেকয় ভাল োকম 
সঢাোর মুকখই  ন্দ ওকদর আটোকিা  ায়।' 

'আপন্ি এো ন্ে েকর আটোকবি? তার সেকয় ন্ে এটাই ভাল িয়, আমরা 
বান্ড় খান্ল েকর েকল  াই। আমাকদর পাকব িা ওরা একস।' 

'তারপর ন্ে েরকব? বান্ড়কত ন্ফরকব?' 
েথা বলল িা সজন্িফার। 
আহমদ মুসাই বলল, 'এেবার পালাকল পান্লকয়ই থােকত হকব। সোথায় 

এত পালাবার জায়ো আকে? তাোড়া আমরা এখি বান্ড় খান্ল েকর েকল সেকল 
ওরা সোটা োম সােে েরকব, মানুকষর উপর জুলুম ন্ি োতি েরকব, এমিন্ে 
োমবাসী  ন্দ আমাকদর হন্দশ িা সদয়, তাহকল ঘর-বান্ড় জ্বান্লকয়ও ন্দকত পাকর। 
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তার উপর ওোরী োকমর উপরও আজ রাকত তারা েেহতো োলাকত পাকর। 
আমরা  ন্দ এখাকি ওকদর বাধা ন্দকত পান্র, তাহকল ওোরী োকমও ওকদর বাধা 
সদবার পথ হকব।' থামল আহমদ মুসা। 

 
সজন্িফার েল েল সোকখ সবাোর মত দােঁন্ড়কয় আকে। তার মুকখ আর 

সোি েথা সিই। েথা খুেঁকজ পাকে িা সস। 
আহমদ মুসাই বলল েথা, 'সুতরাং ওকদর বাধা সদয়া এবং ওকদর 

পন্রেল্পিা ভটডুল েকর সদয়াই এখি এেমাত্র পথ।' 
'ন্েন্তু আপন্ি এো...।' 
েথা সশষ েরকত পারকলা িা সজন্িফার। বাে রুদ্ধ হকয় সেল তার। 
'এো সোথায়? আল্লাহ আমার সাকথ আকেি। তাোড়া ন্েন্তার ন্েেু সিই 

সজন্িফার। এেজি মুসলমাি সাধারে ভাকবই দশজি োকফর প্রন্তপকযর 
সমাি। ওরা সম্ভবত দশজকির সবন্শ আসকত পারকে িা।' 

বকল হাসল আহমদ মুসা। ন্িন্ভভন্ত মকির সুন্দর এেটা হান্স সসটা। 
ন্বস্ময় সজন্িফার এবং তার আম্মার সোকখ -মুকখ । পন্রন্স্থন্তর ভয়াবহতা 

সোিই ন্ে প্রভাব সফকলন্ি আহমদ মুসার মকি, ভাবল তারা। 
'আন্স। আসসালামু আলাইকুম।' 
বকল আহমদ মুসা সজন্িফাকরর পাশ োন্টকয় বাইকর সবরুবার জকে হােঁটা 

শুরু েরল। 
পাথকরর মত হকয়  াওয়া সজন্িফার সালাম ন্িকতও ভুকল সেল। সস েুকট 

ন্েকয় তার মাকে জন্ড়কয় ধরল। বলল সস, 'আম্মা ন্বরাট সলাে সস, খুবই মুলেবাি 
তার জীবি। আন্মই তাকে সডকে একিন্ে এখাকি। তখি আন্ম বুন্ঝন্ি, তােঁকে এমি 
ভয়াবহ এে  ুকদ্ধ জন্ড়কয় পড়কত হকব। এখি ন্ে হকব আম্মা?' 

সজন্িফাকরর মা সজন্িফারকে বুকে জন্ড়কয় ধকর বলল, 'ওর ভাকেের 
সাকথ আমাকদর ভােে জন্ড়কয় সেকে। ওেঁর জয় হকব আমাকদর ন্বজয়, আর 

ওেঁর পরাজয় সডকে আিকত পাকর আমাকদর ধ্বংস। এস আমরা ন্বলাপ িা েকর 
তার জকে প্রাথেিা েন্র।' 
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'েলুি আম্মা।' 
'েল।' 
উভকয় হােঁটা ন্দল োকদ উোর োকের ন্সেঁন্ড়র ন্দকে। 
 
 
 
োকম প্রকবকশর মুকখ প্রথম বান্ড়টাই সজন্িফারকদর। এেটা সোট্ট ন্টলার 

মত উেঁেু জায়োর উপর তাকদর বান্ড়। বান্ড়র এেপাশ ন্দকয় সড়ে েকল সেকে 
উির ন্দকে বন্দর লকয। সড়কের দু'ধাকরই োকমর বান্ড় -ঘর । সজন্িফারকদর 
বান্ড়র উির পাশ সথকেই অেকদর বান্ড় -ঘর শুরু হকয়কে । সজন্িফারকদর বান্ড় 
সথকে সবন্রকয় ন্টলার সোড়া সথকে েকয়ে পা দন্যকে এগুকলই এেটা সোি ব্রীজ। 
োকের সতরী। ব্রীজন্ট 'সসবু' িদী সথকে সবন্রকয় আসা এেন্ট খাকলর উপর। 
বেকরর প্রায় সব সময়ই একত পান্ি থাকে। 'সসবু' িদীন্ট োকমর পাশ সঘেঁকষ দন্যে 
ন্দকে বকয় সেকে। 

সজন্িফারকদর বান্ড় খাল ও 'সসবু'িদীর ন্ত্রকমাহিায়। আহমদ মুসা ব্রীকজ 
পা ন্দকতই খুব োকে সমাটর ইন্েকির শব্দ সপল। সংকে সংকেই আহমদ মুসা বুঝল 
অকটা হুইলাকরর মত ন্েেু এন্েকয় আসকে। 

হাতঘন্ড়র ন্দকে তাোল আহমদ মুসা। রাত সপৌকি ১২টা বাকজ। 
োরা আসকে? ওরাই ন্ে? 
আহমদ মুসা ব্রীজ পার হকলা। 
ব্রীকজর মাথায় সপৌকে সদখল, এেটা সহড লাইট এন্েকয় আসকে। 
আহমদ মুসা হােঁটা থামাল িা। 
আরও ন্িেটবতেী হকলা সহড লাইট। 
আহমদ মুসার মাথায় হ্যাট, দুই হাত পকেকট। 
সামকি রাস্তায় এে জায়োয় বােঁো। বােঁকের উপর োন্ড়টা উেকল সহড 

লাইট অেন্দকে সকর সেকল োন্ড়র অবয়বটা পন্রকার হকয় উেল। োন্ড়টা এেটা 
ডাবল অকটা হুইলার। দশ বার জি সলাে খুব সহকজই ওকত ধরকব। 
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ওরাই ন্ে আসকে এ োন্ড়কত? 
আহমদ মুসা হােঁটকে। 
োন্ড়র সহড লাইট আহমদ মুসার োকয় একস পকড়কে। 
আহমদ মুসা ন্িিয় ওকদর সোকখ পকড়কে। 
আহমদ মুসা পথোরী ন্হসাকব তাকদর ন্িেটবতেী হকত োয়। ওকদর 

পন্রেয় পাওয়া এবং ওকদর মকধে সপৌেঁো তার লযে। 
আহমদ মুসা রাস্তার এে পাশ ন্দকয় েলন্েল। 
োন্ড়টা আহমদ মুসার পাকশ একস ঘোে েকর এেটা েড়া সব্রে েষল। 
জািালা ন্দকয় মুখ বান্ড়কয় সশ্বতাংে ড্রাইভার বলল, 'এই সোকেকে এন্ল, 

সোথায়  ান্ব?' 
আহমদ মুসা হাত ন্দকয় ইংন্েত েকর বলল, 'ব্রীকজর ওপাকর ঐ স  বান্ড় 

ওখাি সথকে এলাম।...' 
আহমদ মুসা েথা সশষ েরকত িা ন্দকয় বলল, 'ওটাই সজন্িফারকদর 

বান্ড় িা?' 
আোকশ সজোৎস্না থাোয় ঐখাি সথকে পন্রকার সদখা  াকে 

সজন্িফারকদর বান্ড়টা। 
সলােন্টর প্রকশ্নর উিকর আহমদ মুসা বলল, 'হ্যােঁ।' 
'ওকদর সাকথ সতামার ন্েকসর সম্পেে?' বলল ড্রাইভার সলােন্ট। 
'আত্মীয়।' বলল আহমদ মুসা। 
শুকিই ড্রাইভার সলােন্ট লাফ ন্দকয় োন্ড় সথকে িামল এবং োন্ড়র 

সপেকি  ারা বকস আকে তাকদর লযে েকর বলল, 'সতামরা সিকম এস।' 
ড্রাইভার সলােন্টর হাকত এেটা সস্টিোি। 
অেরা  ারা োন্ড় সথকে হুড়হুড় েকর সিকম এল, তাকদর হাকতও 

সস্টিোি। 
'সে তুন্ম? সদশ সোথায়? সতামাকে সদকখ সতা একদশী মকি হকে িা?' 

দ্রুত েকে বলল ড্রাইভার সলােন্ট। 
বকলই সলােন্ট সোকখর পলকে আহমদ মুসার মাথার হ্যাট খুকল ন্িল। 
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আহমদ মুসাকে সদকখই সলােন্ট বকল উেল, 'আকর  !একতা এশীয়াি !
সসই এশীয়াি?' 

বকলই সলােন্ট তার বাম হাত সথকে হ্যাটন্ট সফকল ন্দকয় দু'হাকত 
সস্টিোি তুলল আহমদ মুসার মাথায় আঘাত েরার জকে। 

এ রেমটাই ঘটকব আহমদ মুসা তা আকেই ধকর ন্িকয়ন্েল। 
আহমদ মুসা তার ডাি পা ন্দকয় প্রেটড এে লান্থ মারল তার হােঁটুকত, 

অেন্দকে দু'হাত ন্দকয় টকল উো সলােন্টর উকিান্লত সস্টিোি সেকড় ন্িল। 
হােঁটুকত লান্থ খাবার পর সলােন্ট পকড় সেল। এই সুক াকে আহমদ মুসা 

হাকত পাওয়া সস্টিোকির িল ঘুন্রকয় ন্িল োন্ড় সথকে সিকম আসা সলােগুকলার 
ন্দকে। 

তারা ঘটিার আেন্স্মেতায় সেউ ন্বমুঢ় হকয় পকড়ন্েল, সেউ সেউ 
সস্টিোকির িল উপকর তুলন্েল। 

আহমদ মুসা তাকদরকে প্রস্তুত হবার সুক াে ন্দল িা। ন্িোর সেকপ 
সস্টিোি ঘুন্রকয় ন্িকয় এল সলােগুকলার উপর ন্দকয়। 

সলােগুকলা গুন্লর ঝােঁকের মকধে পকড় ঝােঁঝড়া সদহ ন্িকয় মান্টকত লুন্টকয় 
পড়ল। 

আহমদ মুসা সোখ এন্দে ন্ফরাকতই েমকে উেল। সদখল, পকড়  াওয়া 
সলােন্ট ন্রভলবার তাে েরকে তার ন্দকে। 

এন্দকে সোখ পড়ার সংকে সংকেই আহমদ মুসা ঝান্পকয় পড়ল মান্টর 
উপর। 

ন্েন্তু সশষ রযা হকলা িা। বাম বাহুর সন্ন্ধস্থকলর ন্িকে ন্েেুটা জায়ো ন্েেঁকড় 
ন্িকয় সবন্ড়কয় সেল গুলী। 

আহমদ মুসা মান্টকত পকড়ই সস্টিোকির িল ঘুন্ড়কয় ন্িকয় গুলী েরল। 
সলােন্ট উকে বকসন্েল। ন্িতীয় গুলী েরার আকেই আহমদ মুসার 

সস্টিোকির গুলী তাকে ন্ঘকর ধরল। 
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আহমদ মুসা উকে দােঁড়াকত  ান্েল। সদখল, োন্ড়র ওপার সথকে এেন্ট 
মুখ উেঁন্ে ন্দকয় আবার ত্বন্ড়ৎ সকর সেল। তার সস্টিোকির িলও সদখা সেল। 
িলন্ট আহমদ মুসার ন্দকে তাে েরার সুক াে পায়ন্ি। 

োন্ড়র ওপাকরও তাহকল সলাে আকে? েয়জি আকে? আহমদ মুসা গুকে 
সদখল এন্দকে লাশ পকড়কে িয়ন্ট। তাহকল ওপাকর এে বা দুইজকির সবন্শ সলাে 
সিই। 

আহমদ মুসা োন্ড়র এন্দেটা ঘুকর োন্ড়র ওপাকশ সলােন্টর োোোন্ে 
হবার সেষ্টা েরল। 

আহমদ মুসা োন্ড়র এ প্রান্ত ঘুকর ওপাকশর ন্দকে মুখ ঘুরাকতই সদখল, 
ওপাকশর সস্টিোিধারী বান্েকয় ধরা সস্টিোি ন্িকয় একেবাকর তার মুকখর উপর। 

এই অবস্থায় দু'জি দু'জিকে সদকখ হেেন্েকয় সেল। দু'জকির হাকতই 
উদেত সস্টিোি। দু'জকির সোখ দু'জকির উপর ন্িবদ্ধ। 

আহমদ মুসার প্রন্তপকযর মকধে ন্বমূঢ় ভাব োড়াও ভীত হকয় পড়ার  
ন্েহ্ন স্পষ্ট। 
এটাই আহমদ মুসাকে সাহা ে েরল। 
হেেন্েকয় উোর ধাক্কা োন্টকয় আহমদ মুসা  খি তার সস্টিোকির 
ন্িোর সেকপ ধরল, তখিও তার প্রন্তপয তার সস্টিোকির ন্দকে 

মিক ােই সদয়ন্ি। 
ফকল মাত্র দু'েজ দূকর সথকে েুকট আসা গুলীর ঝােঁকে ঝােঁজরা হকয় সেল 

তার সদহ। 
আহমদ মুসা োন্ড়র সভতকর এেবার িজর সফলল, িা সেউ আর সিই। 
এতযকে আহমদ মুসা গুলীকত আহত তার বাম বাহুর  ন্ত্রো অনুভব 

েরল। তান্েকয় সদখল, সসখাি সথকে প্রেরু রেযরে হকে। 
আহমদ মুসা হাত সথকে সস্টিোি সফকল ন্দকয় ডাি হাত ন্দকয় আহত 

স্থািটা সেকপ ধরল। 
তারপর েকয়ে ধাপ এন্েকয় োন্ড়র আড়াল সথকে সবন্রকয় আসকতই 
আহমদ মুসা সদখল, এেটু দূকর আবু বের দােঁন্ড়কয় আকে। 
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আহমদ মুসাকে সদকখই সস আিকন্দ ন্েৎোর েকর েুটল ব্রীকজর উপর 
ন্দকয় সজন্িফারকদর বান্ড়র ন্দকে। সসই সাকথ তার উচ্চ েে সশািা সেল। সস 
ন্েৎোর েকর বলকে, 'সেকল শুনুি সুখবর, স্যার সবেঁকে আকেি। আপিারা 
আসুি।' 

অল্পযকের মকধেই এে ঝােঁে সলাে ব্রীকজর উপর ন্দকয় আকলা হাকত েুকট 
এল। তাকদর সাকথ েুকট এল সজন্িফারও। 

সলােগুকলা সজন্িফারকদর োকমর। গুলীর শব্দ শুকি সবাই একস জমা 
হকয়ন্েল সজন্িফারকদর বান্ড়র সামকি। সব ন্েেু তারা শুকিকে সজন্িফার এবং 
আবু বেকরর োকে। 

রকে ভাসমাি দশজি সশ্বতাংকের লাশ সদকখ এে ঝােঁে মানুষ সোটাটাই 
থমকে দােঁড়াল। এে অন্বশ্বাস্য দৃশ্য তাকদর সামকি  !প্রথকমই এে রাশ আতংে 
ও ভয় তাকদর ন্ঘকর ধকরন্েল। আহমদ মুসা তার ডাি হাত ন্দকয় বাম বাহু সেকপ 
ধকর দােঁন্ড়কয়ন্েল। 

তার হাতও রোে হকয় উকেন্েল। 
সজন্িফার েুকট সেল তার োকে। আতেেকে বলল, আপন্ি ভাল আকেি, 

আরও সোথাও গুলী লাকেন্ি সতা?' 
আহমদ মুসা সহকস বলল, 'িা লাকেন্ি।আন্ম ভাল আন্ে।' 
বকল আবু বেকরর ন্দকে তান্েকয় বলল, 'সস্টিোিগুকলা োন্ড়কত সতাল। 

ওকদর পকেট সােে েকর ন্রভলবারগুকলা সবর েকর োন্ড়কত সরকখ দাও।' 
সব মানুষ একস ন্ঘকর দােঁড়াল আহমদ মুসাকে। সবার সোকখ ন্বস্ময়-

ন্বকস্ফান্রত দৃন্ষ্ট। স ি আহমদ মুসা েহান্তর সথকে আসা সোি অন্তমািব। তাকদর 
বুকঝই আসকে িা, এে ন্িরস্ত্রপ্রায় সলাে দশজি অস্ত্রসন্জ্জত সশ্বতাংেকে হতো 
েকর এভাকব ন্বজয়ী হকলা! 

আহমদ মুসা আবু বেরকে ন্িকদেশ সদয়া সশষ েরকতই সজন্িফার বলল, 
'ভাইয়া, আপিার আহত জায়োটা বােঁধকত হকব, িা হয় তাড়াতান্ড় আপন্ি বাসায় 
েলুি।' 

বকল সজন্িফার এন্েকয় এল আহত জায়োটা পরীযার জকে। 
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সংকে সংকেই আহমদ মুসা বলল, েল বাসায় েল সজন্িফার। 
বোকে আমার ফাস্ট এইড আকে।' 
সজন্িফারকে েথাগুকলা বকলই আহমদ মুসা োকমর জিেকের ন্দকে 
সেকয় বলল, ভাইসব, আপিাকদর মকধে এমি সেউ আকেি,  ারা আজ 

রাকত আমার সাকত ওোরী োকম স কত পাকরি?' 
সবাই িীরব। 
অবকশকষ সসই িীরবতা সভকঙ এন্েকয় এল েকয়েজি  ুবে। বলল, 

'আমরা রাজী, েখি স কত হকব?' 
'এখি সথকে এে ঘটটার মকধে।' 
'আমরা রাজী স্যার। ন্েন্তু...।' 
'ন্েন্তু ন্ে?' 
'আমরা সতা এসব বন্দুে োলাকত জান্ি িা।' 
যন্ত সিই তাকত।' 
বকল আহমদ মুসা ডাি হাত ন্দকয় বাম বাহুটা ধকর হােঁটকত শুরু েরল। 
সজন্িফারও হােঁটকত শুরু েকরকে, তার সোেঁকট এে টুেকরা ম্লাি হান্স। 
সস সেকয়ন্েল আহমদ মুসার আহত জায়োয় তার ওড়িাটা ন্দকয় বােঁধকত, 

অবোহত রে যরে সরাধ েরার জকে। ন্েন্ত সস বুকঝকে, আহমদ মুসা এটা োয় 
িা। সজন্িফার তার ো স্পশে েরুে, শুশ্রুষা েরুে তা সস োকে িা। 

বান্ড়র সেকটই দােঁন্ড়কয়ন্েল সজন্িফাকরর মা এবং দাদী। 
দূকর থােকতই সজন্িফার ন্েৎোর েকর উেল, 'দাদী, আম্মা, আল্লাহর 

শুেন্রয়া আদায় ের। ওরা দশজি একসন্েল, দশজিই ন্িহত হকয়কে। 
আলহামদুন্লল্লাহ পকড়ই সজন্িফাকরর মা আতেেকে বকল উেল, 'এন্ে !

ন্ে সবেিাশ !আমাকদর বাোর ন্ে হকলা? সোথায় সলকেকে?' 
বকল েকয়ে ধাপ এন্েকয় এল সজন্িফাকরর মা এবং দাদী। 
আহমদ মুসা োোোন্ে একস বলল, 'সতমি ন্েেু িয় খালাম্মা। 
এেটা গুলী বাহুর এেটা সোট অংশ তুকল ন্িকয় সেকে।' 
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সজন্িফাকরর মা োেঁকদা োেঁকদা েকে বলল, 'ন্ে বলে বাবা সতমি ন্েেুই 
হয়ন্ি। গুলী সলকেকে, ন্ে আবার হবার বান্ে আকে।' 

বকল সজন্িফাকরর মা েুকট একস আহমদ মুসাকে ধকর সভতকর ন্িকয় এল। 
আহমদ মুসার বোে োড়াও সজন্িফারকদর ঘকরও বোকটডজ সরোম  
ন্েল। 
সজন্িফারকদর বোকটডজ সরোম এবং আহমদ মুসার বোে সথকে ঔষধ 

ন্িকয় আহমদ মুসার বোকটডজ সবেঁকদ ন্দল সজন্িফাকরর দাদী, তার মা সাহা ে 
েরল। ফায়ফরমাস খাটল সজন্িফার। 

বোকটডজ বােঁধা সদখন্েল আর ভাবন্েল সজন্িফার, তার স্বকপ্নর মানুষ 
আহমদ মুসা তার েল্পিার োইকতও বড়।  ুকদ্ধর মাকে স মি, ঘকরও সতমন্ি সস। 
 ুকদ্ধর মাকে স মি শত্রুর ন্বরুকদ্ধ সবোত্মে ন্বজয়ী, ঘকরও সতমন্ি িীন্তর প্রকশ্ন 
আকপাষহীি। সজন্িফার সতা িয়ই, সজন্িফাকরর মা'র হাকতও ন্তন্ি বোকটডজ সিয়া 
পেন্দ েরকলি িা। সেৌশকল তার মাকে অে োকজ বেস্ত েকর তার দাদীকে োকজ 
লাোকলি। ইসলাকমর ন্বধাকির উপর থাোর ন্ে আপ্রাে প্রয়াস এমি এে অসহায় 
মুহূকতেও। 

েদ্ধায় ভন্েকত মাথাটা নুকয় এল সজন্িফাকরর আহমদ মুসার প্রন্ত। মকি 
মকি সস বলল, ইসলাকমর ন্িয়ম-িীন্ত মািার সযকত্র ন্িিয় সস তার স্বকপ্নর 
মানুকষর মতই হবার সেষ্টা েরকব। 

বোকটডজ বােঁধকত বােঁধকত সজন্িফাকরর দাদী বলল, 'শুিলাম, ওকদর 
দশজকির োকেই সস্টিোি ন্েল। তুন্ম সতা সেকল খান্ল হাকত। ওকদর সদকখ ভয় 
েকরন্ি? ওকদর মারকল?' 

'খান্ল হাকত  াইন্ি দাদী। আমার পকেকটও ন্রভলবার ন্েল। ন্েন্তু 
বেবহার েরকত হয়ন্ি। ওকদর অস্ত্র ন্দকয়ই ওকদর সাকথ লড়াই েকরন্ে।' 

'ন্েন্তু ন্ে েকর সম্ভব হকলা, বুঝকত পারন্ে িা।' বলল সজন্িফাকরর মা। 
'আন্ম সতা আমার শন্ে বকল ওকদর সাকথ লড়কত  াইন্ি, সেন্ে আল্লাহর 

ওপর ভরসা েকর। আর আল্লাহ সতা সবেশন্েমাি।' 
'বাো, এই ন্বশ্বাকসর শন্ে  ন্দ সবার থােকতা!' বলল সজন্িফাকরর মা। 
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'শুকিন্ে, েয়ন্দি আকে মাথায় সাংঘান্তে আঘাত সপকয় হাসপাতাকল 
ন্েকল। আজ আবার এভাকব গুলী ন্বদ্ধ হকল। খারাপ লােকে িা?' বলল 
সজন্িফাকরর দাদী। 

'িা খুব ভাল লােকে দাদী। ঐ বার ঐভাকব আঘাত িা সপকল জজেকে বন্ধু 
ন্হসাকব সপতাম িা। আর আজ গুন্লন্বদ্ধ িা হকল আপিার এ আদর ভরা শুশ্রুষা 
পাওয়ার সুক াে হকতা িা।' হাসকত হাসকত বলল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসার েথা সশষ হকতই সজন্িফাকরর দাদী দ্রুত বলল, 'দাদু ভাই, 
ওভাকব বকল িা। ন্বপকদ খুশী হওয়ার েথা বলা ন্েে িয়।' 

আহমদ মুসা েম্ভীর েকে বলল, 'ন্েে বকলকেি দাদী। আসকল আন্ম খুশী 
হইন্ি। দাদীর সাকথ এেট ুমজা েরন্েলাম। এমি দাদী সতা েখিও পাইন্ি।' 

সজন্িফাকরর দাদী বোকটডজ বােঁধা বন্ধ েকর আহমদ মুসার সোকখ সোখ 
সরকখ বলল, 'ওমি েকর মায়া ধন্রও িা ভাই। সশকষ োেঁদকত হকব। সতামার মত 
বকির পান্খকে সপাষ মািাবার মত সেউ সিই।' 

সভজা েকে বলল সজন্িফাকরর দাদী। 
'আকে দাদী।' বলল সজন্িফার। 
'সে?' সজন্িফাকরর ন্দকে মুখ ঘুন্রকয় প্রশ্ন েরল তার দাদী। 
'ন্তন্ি 'মান্রয়া সজাকসফাইি' আমাকদর ভাবী। বলল সজন্িফার। 
'আো। িাম শুিলাম। আমার হতভােী সবািকেও তাহকল তুন্ম েষ্ট 

ন্দে। সসও সদন্খ সতামাকে সপাষ মািাকত পাকরন্ি।' বলল সজন্িফাকরর দাদী। 
'আপিার সবাি আমাকে সপাষ মািাকব ন্ে! সসও সতা আসকত সেকয়ন্েল 

এখাকি। বহু েকষ্ট সরকখ একসন্ে।' বলল আহমদ মুসা। 
' াে ভাই, সপাষ মািাবার দরোর সিই সতামাকে। সপাষ মািাকল 

আমাকদর মত  ারা তারা সতামাকে তাহকল পাকব ন্ে েকর! তুন্ম এেটা ভাল 
সংবাদ ন্দকয়ে। আমার ভাই স মি, আমার সবািকে অবশ্যই সতমি সতা হকত 
হকব।' 

বলকত বলকত বোকটডকজর সশষ মাথাটা সপষ্ট েকর সজন্িফাকরর দাদী 
উকে দােঁড়াল। 
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'ধেবাদ দাদী।' বলল সজন্িফাকরর দাদীকে লযে েকর আহমদ মুসা। 
'ধেবাকদর দরোর সিই ভাই। এই অবস্থায় ওোরী োকম সতামার িা 

সেকলই ন্ে িয়?' 
'তাহকল সে  াকব দাদী?' 
'শুিলাম োকমর সাত আটজি  ুবে রাজী হকয়কে। তার উপর সতামার 

আবু বেররা আকে।' 
'এরা সেউ বন্দুেটুকুও োলাকত জাকি িা দাদী। অথে ওোরী োকম আজ 

স  হামলা হকব, সসটা বড় ধরকির। সংখোয় তারা েম আসকব িা, ভারী অস্ত্র ন্িকয়ও 
আসকত পাকর।' 

'ন্েেুটা সতা দুবেল ওরা হকব, এই দশজি সতা ওকদর সাকথ শান্মল হকত 
পারকলা িা।' বলল সজন্িফাকরর মা। 

'তা হকব বকট, ন্েন্তু এখািোর পন্রন্স্থন্ত আেঁে েরার সাকথ সাকথ তারা 
ভয়ংের হকয় উেকব। োকমর প্রন্তন্ট সলাে হতো ও প্রন্তন্ট বান্ড় ধ্বংস েকর তারা 
প্রন্তকশাধ ন্িকত োইকব।' বলল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসার েথা শুকি সজন্িফার, সজন্িফাকরর মা, তার দাদী সেকলই 
ন্শউকর উেল ভকয়। তারা স ি লাকশ ভরা জ্বলন্ত ওোরী োম সদখকত পাকে। 
ন্েেুযে তাকদর মুকখ সোি েথা এল িা। 

িীরবতা সভকঙ েথা বলল দাদীই প্রথম। বলল, 'একদর ন্বরুকদ্ধ এো 
তুন্ম ন্ে েরকব?' 

'ন্ে েরকত পারকবা আন্ম জান্ি িা দাদী। ন্েন্তু আমাকে োমবাসীর পকয 
দােঁড়াকত হকব, এটা আমার দান্য়ত্ব। এরপর  া েরার সস দান্য়ত্ব আল্লাহর।' বলকত 
বলকত আকবকে েে ভারী হকয় এল আহমদ মুসার। 

আহমদ মুসার এ আকবে সবাইকে স্পশে েকরকে। সেকলর মুখ েম্ভীর। 
এবার দাদীই েথা বলল, 'আমরা সতা ভাই, সতমি ন্েেুই জান্ি িা। ন্েন্তু 

এটুকু বলকত পান্র, আল্লাহর উপর সম্পূেে ন্িভেরতা ন্িকয় সোখ বন্ধ েকর এমিভাকব 
স  দান্য়ত্ব পালকি ঝােঁন্পকয় পড়কত পাকর, তাকে সাহা ে িা েকর আল্লাহরও উপায় 
সিই।' 
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'আল্লাহ দাতা ও দয়াময়। আমাকে সদায়া েরুি দাদী।' 
এ সময় বাইকর োন্ড়র শব্দ হকলা। 
এেন্ট োন্ড় একস বাইকর দােঁড়াল। 
আহমদ মুসা উকে দােঁড়াল। 
বাইকরর দরজায় িে হকলা। 
আহমদ মুসা এন্েকয় ন্েকয় সদখল, আবু বের দােঁন্ড়কয়। 
আহমদ মুসাকে সদকখই বলল, 'োন্ড় ন্িকয় একসন্ে। োন্ড়কত দশন্ট 

সস্টিোি ও দশন্ট ন্রভলবার রকয়কে। োকমর  ুবেরা  ারা  াকব, এযুন্ে একস 
পড়কব।' 

আহমদ মুসা ঘন্ড়র ন্দকে তান্েকয় সদখল রাত সপৌকি ১টা। সস বলল, 
'আমরা এেটায় ওোরী োকমর উকেকশ্য  াত্রা শুরু েরব।' 

আর সোি ন্িকদেশ, স্যার? বলল আবু বের। 
'ন্েে আকে,  াও।' 
আবু বের ঘুকর দােঁন্ড়কয় েকল  ান্েল। 
আহমদ মুসা তাকে ডােল। 
ঘুকর দােঁন্ড়কয় েকয়ে ধাপ এন্েকয় এল। 
'োন্ড় ন্েভাকব ন্িকয় একল?' ন্জকেস েরল আহমদ মুসা। 
লাজেু হান্স হাসল আবু বের। বলল, 'স্যার আন্ম অকটা হুইলার ড্রাইভ 

েরকত পান্র। ন্েেুন্দি আকে প েন্ত অকটা হুইলার োলাতাম।' 
'সাবাস, আবু বের। খুব োকজর সেকল তুন্ম। আো  াও।' 
'আপিার সদায়া োই স্যার।' বকল আবু বের েলা শুরু েরল। 
আহমদ মুসা ন্ফকর এল বান্ড়র সভতকর। 
 ান্েল তার েকযর ন্দকে। 
সজন্িফার এল তার োকে। বলল, 'এেটা ন্বষয় বুঝকত পারন্ে িা, 

ন্জকেস েরকত পান্র ভাইয়া?' 
'অবশ্যই।' 
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' ারা বন্দুে োলাকতও জাকি িা, তাকদর আপন্ি ওোরীকত গুলী বৃন্ষ্টর 
মকধে ন্িকয়  াকেি সেি?' 

'ওকদর ন্িকয়  ান্ে  ুদ্ধ েরার জকে িয়, এেটা ন্বকশষ উকেকশ্য ন্িকয় 
 ান্ে।' 

'ন্ে সসটা?' 
'আকে সশািার সেকয় পকর শুিকল ভাকলা লােকব।' 
'ন্েে আকে।' 
'ধেবাদ সজন্িফার।' 
বকল আহমদ মুসা তার েকযর ন্দকে েকল সেল। সপাশাে পাকল্ট ওোরী 

োকম  াবার জে প্রস্তুত হকত লােকলা সস। 
 
 
 
আহমদ মুসার অকটা হুইলার তখিও ওোরী োকমর মাইল দুই উিকর। 
এেটা বােঁে ঘুরকতই হোৎ এেটা সহড লাইট সোকখ পড়ল তার। 
মকির সোোয় ন্েন্তা জােল আহমদ মুসার, এত রাকত োরা আসকত 

পাকর? ঐ সশ্বতাংে সোষ্ঠীর সোি পিাৎ বান্হিী িয়কতা? হকতও পাকর, আবার িাও 
পাকর। 

তকব সাবধাি হওয়া উন্েত, ভাবল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা ড্রাইভ েরন্েল। তার পাকশর ন্সকট বকসন্েল আবু বের। 
আহমদ মুসা আবু বেকরর ন্দকে তান্েকয় বলল, 'সামকির োন্ড়টাকে 

ন্জোসাবাদ িা েকর স কত সদয়া  াকব িা।' 
সামকির োন্ড়র সহড লাইট অকিে োকে েকল একসকে। রীন্তমত সোকখ 

লােকে। 
আহমদ মুসা সস্টিোিটা ডাি পাকশ ডাি হাকতর োকে রাখল। 
সামকির োন্ড়টা এেদম োকে েকল একসকে। 
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আহমদ মুসা ইো েকরই রাস্তার ন্েে মাঝখাি ন্দকয় োন্ড় োলাকে। 
উকেশ্য হকলা, সামকির োন্ড়র প্রন্তন্রয়া জািা।  ন্দ ওটা ঐ শয়তািকদর োরও 
োন্ড় হয়, তাহকল োন্ড়টা ন্িিয় রুদ্ধ প্রন্তন্রয়া প্রোশ েরকব। রুদ্ধ হেে 
বাজাকব। পাশ োন্টকয়  াবার সেষ্টা িা েকর রাস্তার মাঝ ন্দকয় একস মুকখামুন্খ োন্ড় 
দােঁড় েন্রকয় বাহাদুন্র সদখাবার সেষ্টা েরকব। আর  ন্দ োন্ড়টা সাধারে োরও 
হয়, তাহকল এই রাকত ঝাকমলা এন্ড়কয় পাশ োন্টকয় েকল  াবার সেষ্টা েরকব। 

আহমদ মুসার ন্িতীয় অনুমািটাই ন্েে হকলা। োন্ড়টা রাস্তার প্রান্ত ন্দকয় 
পাশ োন্টকয়  াবার সেষ্টা েরল। 

আহমদ মুসা বুঝল োন্ড়টা সাধারে বা ভাকলা সলাকেরই হকব। 
আহমদ মুসার সেৌতুহল হকলা, োন্ড়টা এত রাকত সোথায়  াকব তা 

জািার জকে। তাোড়া োন্ড়টা ন্িিয় সসই মৎস বন্দর সথকে আসকে। 
ওন্দকের অবস্থা ন্েে ুহয়কতা বলকতও পারকব সস। 
আহমদ মুসা তার োন্ড় সক্লাজ েকর ঐ োন্ড়টার েলার পথ অকিেটা রুদ্ধ 

েকর ন্দকয় বলল, 'োন্ড় সোথায়  াকব?' 
োন্ড় সথকে উিকর আসকত সদরী হকলা। এেটু সদরী েকর বলল, 'এই 

সামকির োকম।' 
'সোি োকম?' ন্জকেস েরল আহমদ মুসা। 
এবারও উির এল িা তাড়াতান্ড়। 
ভ্রু কুেোকলা আহমদ মুসা। ন্িিয় সকন্দহজিে ন্েেু আকে এ োন্ড়কত। 

সজন্িফারকদর বান্ড়কতই  াকে িা সতা? 
েথাটা ভাবার সাকথ সাকথই আহমদ মুসার হাকতর টেে জ্বকল উেল। 
টকেের আকলা ভোি বকক্স বসা এেজি মাত্র সলাকের উপর ন্েকয় পড়কতই 

আহমদ মুসা েমকে উেল, 'এন্ে! এ স  জজে!' 
'এন্ে, তুন্ম সোকথকে জজে এই রাকত?' 
আহমদ মুসার প্রথম প্রশ্ন শুকিই জজে একে আহমদ আবদুল্লাহর েে বকল 

সকন্দহ েকরন্েল। ন্িতীয় প্রশ্ন শুকি তার সকন্দহ আরও সবকড় সেল। 
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এবার ন্েিকত সপকর আিকন্দ ন্েৎোর েকর উেল জজে, 'আবদুল্লাহ ভাই 
আন্ম আপিার োকেই  ান্ে।' 

বলকত বলকত জজে োন্ড় সথকে সিকম এল। 
আহমদ মুসাও োন্ড় সথকে িামল। 
দু'জি মুকখামুন্খ হকলা। োেঁকদর সজোৎস্নায় দু'জি দু'জিকে খুব ভাকলা 

সদখকত পাকে। 
আহমদ মুসার ন্বস্ময় তখিও োকটন্ি। বলল, 'সতামরা সবাই ভাকলা আে 

সতা? তুন্ম এভাকব এ সময় এন্দকে আসকব, তা ভাবকতই পারন্ে িা আন্ম।' 
'আমরা ভাল আন্ে। আপিাকদর সোি খারাপ খবর সিই সতা?' 
'খারাপ ভাল ন্মন্লকয় খবর আকে। ন্েন্তু তার আকে বলল, 'সতামার এই 

সিশ অন্ভ াি সেি?' 
জজে এেট ুভাবল। সবাধ হয় েথা গুন্েকয় ন্িল। তারপর বলল, 'আজ 

সন্ধোয় আন্ম ন্বশ্বন্বদোলকয়র ওপাকশ স  সরস্টুকরটট সসই সরস্টুকরকটট বকস 
খান্েলাম। আমার সটন্বকলই আমার মত আকরেজি সশ্বতাংে বকসন্েল। তার 
হাকত সমাবাইল সটন্লকফাি। আন্ম তখিও খান্েলাম। তার সমাবাইকল সটন্লকফাি 
এল। সটন্লকফাকি েথা বলল সস। তার েথাগুকলা এমন্িকতই আমার োকি একস 
ঢুেন্েল। আমার সতমি মিক াে ন্েল িা। ন্েন্তু এে প োকয় আমার োি উৎেেে 
হকয় উেল। তখি সস বলন্েল, ন্সন্ড োকেম োকম আরও এেন্ট দল  াকব আজ 
রাকত, সস দল ওোরী োকম ন্ফকর আসকল তকবই ওোরী োকম অপাকরশি শুরু 
হকব। এই েথা সশািার সাকথ সাকথ আমার োকে পন্রকার হকয় সেল স , 
সজন্িফারকদর বান্ড়কতই আরমে হকব স খাকি আপন্িও আকেি। আমার মকি 
হকলা, 'ন্িিয় আপিারা খবরটা জাকিি িা। সংকে সংকেই আন্ম ন্সদ্ধান্ত ন্িলাম 
ন্সন্ড োকেম োকম আসব। ন্েন্তু রাস্তায় সবাকটর ইন্েি েটডকোল েরায় প্রায় ঘটটা 
দুই সময় আমার িষ্ট হকয়কে। এ ন্দকের ন্ে খবর ভাইয়া?' 

'িা, তার আকে বল, সটন্লকফাকি আর ন্ে শুকিন্েকল?' 
'হ্যােঁ। উপকর স  েথার উদৃ্ধন্ত ন্দলাম, তারপর আকরেন্ট এই ধরকের 

বােে বকলন্েল, ওোরী োকমর দন্যকে সঝাপ আোন্দত স  ন্টলা, ওখাকি ওরা 
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আকে সথকেই অকপযা েরকব। ন্সন্ড োকেম সথকে তারা ওখাকিই ওকদর সাকথ 
ন্মন্লত হকব।' 

'ধেবাদ। বন্দকর তুন্ম ন্েে ুসদকখে?' 
'বন্দকর ন্তিন্ট সবাট সদকখন্ে। স  সবাকটর পাকশ আমার সবাটন্ট সিাঙর 

েকরন্েল, সস সবাটন্ট সবশ বড়। তােঁকত আমার মকি হয় পকির ন্বশজি সলাে ন্েল। 
আমাকদর সবাটন্ট সিাঙর েরকতই সবাকটর সেন্বি সথকে সে এেজি বকল 
উকেন্েল, সোি ন্েন্ড়য়াকর ওখাকি? সবাকটর সডে সথকে এেজি উিকর বকলন্েল, 
িা ন্েে ুিা, এেজাত।' 

''ধেবাদ জজে, খুবই মূলেবাি তথে তুন্ম ন্িকয় একসে।' 
আহমদ মুসা এেট ুসথকম স্বরটা ন্িেু েকর বলল, 'জজে আমাকে বােঁোকিা 

েরজ, িা সজন্িফারকে?' 
জকজের মুখ লাল হকয় উেল লজ্জায়। বলল, 'ওেঁর েথা বলকবি িা ভাইয়া, 

অত উেঁেুকত আমার তাোকিা ন্েে িয়।' 
'এখি তুন্ম িতুি সজন্িফারকে সদখকব জজে।' 
হাসল জজে। বলল, 'ভাইয়ার  াদু স্পকশে তা হকত পাকর।' 
বকল এেট ু সথকম আবার শুরু েরল, 'আপিার জকে এেটা সুসংবাদ 

আকে ভাইয়া।' 
'ন্ে সসটা?' 
'আন্ম এবং আপা েতোল োটড টােেস মসন্জকদ ন্েকয় ইসলাম েহে 

েকরন্ে।' 
'ন্ে বলে তুন্ম? মজা েরে আমার সাকথ' বলল আহমদ মুসা। 
'মজা েরার মত ন্বষয় এটা ভাইয়া?' 
'ন্েন্তু এত বড় ঘটিা, আন্ম জািলাম িা।' 
'আন্ম আপাকে বকলন্েলাম আপন্ি ন্ফরকল এই অনুষ্ঠাি েরকত। 
ন্েন্তু আপা বলকলি, আপিাকে সারপ্রাইজ সদকবি।' 
'সারপ্রাইজ সন্তে ন্দকয়ে। এবার এস।' 
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বকল আহমদ মুসা বুকে জন্ড়কয় ধরল জজেকে। বলল, 'স্বােত সতামাকে 
আকলার পকথ, মনু্ের পকথ।' 

'আলহামদুন্লল্লাহ, সদায়া েরুি ভাইয়া।' 
আহমদ মুসা জজেকে আন্লিি সথকে সেকড় ন্দকয় বলল, 'হোৎ সতামাকদর 

এই ন্সদ্ধান্ত ন্েভাকব হকলা?' 
'হোৎ িয় ভাইয়া, দু'বের আকে আন্ম ও আপা এে েুন্টকত সস্পি সফকর 

ন্েকয়ন্েলাম। আমরা দু'জকিই ইন্তহাস ভে। ন্েকয়ন্েলাম েকডোভা, োিাডা, 
মালাো'র ঐন্তহান্সে ন্িদশেি এবং প্রােীি মুসন্লম ন্বশ্বন্বদোলয়গুকলা সদখকত, 
স  ন্বশ্বন্বদোলয়গুকলা সথকে ইউকরাপীয় োত্ররা ন্শযা লাভ েকর একস অন্ধোর 
ইউকরাপকে আকলান্েত েকরন্েল। আমরা অন্ভভূত হই মুসন্লম সভেতার ন্িদশেি 
সদকখ। আমরা বেন্থত হকয়ন্েলাম এেন্ট সভেতার ন্হংসার আগুকি ন্বধ্বস্ত হওয়া 
সদকখ। সসখাি সথকেই ঐ সভেতা সম্পকেে জািার এেন্ট তীব্র আেহ সৃন্ষ্ট হয় 
আমাকদর মকধে। আমরা সফরার পকথ সবশ ন্েে ুবই ন্েকি আন্ি লটডি সথকে। 
এই বইগুকলা পড়কত ন্েকয়ই ইসলাকমর প্রন্ত আমরা আেৃষ্ট হই। আমাকদর মকি 
হয় মানুকষর ধমে প্রেৃতপকযই শুধ ু ইসলামই। এই সময়ই আপিার সাকথ 
আমাকদর সদখা হয়।স  ইসলামকে বই পকড় আমরা সজকিন্েলাম, সস ইসলামকে 
আমরা স্বেকয সদখলাম আপিার মকধে। আপন্ি ন্সন্ড োকেকম েকল আসার ন্দিই 
আমরা দু'ভাই-সবাি ন্সদ্ধান্ত ন্িকয় ন্িলাম ইসলাম েহকের। পরন্দিই আমরা 
সেলাম োটড টােেস মসন্জকদ। 'থামল জজে। 

আহমদ মুসা আবার জন্ড়কয় ধরল জজেকে। বলল, 'আন্ম খুন্শ হকয়ন্ে 
জজে। খুন্শ লােকে এ জকে স , 'টােেস িীপপুে শুধু িয় সোটা েোন্রন্বয়াকি িতুি 
সুক োদয় আসন্ন।' 

'আলহামদুন্লল্লাহ ভাইয়া।' 
এেট ুসথকমই জজে আবার বলল, 'এন্দকের খবর ন্ে ভাইয়া?' 
আহমদ মুসা ন্েেুযে আকে ন্সন্ড োকেকম  া ঘকটকে তা জািাল এবং 

বলল, 'রাত ৩টার ন্দকে ওরা ওোরী োকম হামলা োলাকব। আমরা ওখাকিই 
 ান্ে। সদন্খ ন্ে েরা  ায়। তুন্ম ন্সন্ড োকেকম ন্েকয় ন্বোম ন্িকত পার।' 
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'সেি ভাইয়া, আমার সোি স ােেতা সিই তাই? আন্ম অন্তত আপিার 
োন্ড় ড্রাইভ েরকত পারব। ন্রভলবার, সস্টিোিগুকলা  ন্দ থাকে, ন্রকলাড েরকত 
পারকবা।' 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'ন্েে আকে, সতামার োন্ড় ঘুন্রকয় িাও।' 
ওোরী োকমর োোোন্ে সপৌকে আহমদ মুসার ন্িকদেকশ দুই োন্ড়রই 

সহডলাইট ন্িন্ভকয় সদয়া হকলা। 
সুন্দর সজোৎস্না থােকলও রাস্তার দু'পাকশ মাকঝ মাকঝ োে থাোয় 

অন্ধোর সেকলই দু'ন্ট োন্ড়কে সামকি েলকত হকে। 
ওোরী োকমর উির পাকশর মােটা ফােঁো। েড়াই-উৎড়াই ভরা। মাকঝ 

মাকঝ সলবরু সযত। 
এই মাকের মধে ন্দকয়ই োন্ড় েলকে আহমদ মুসাকদর। 
হোৎ আহমদ মুসার সোখ সামকির রাস্তার ডাি পাকশ োে তলার এেন্ট 

েলন্ত জমাট অন্ধোরকরর উপর আটকে সেল। েলন্ত জমাট অন্ধোরন্ট একস রাস্তার 
উপর এেটা োকের আড়াকল গুন্ট-সুন্ট সমকর বসল। 

দ্রুত ভাবন্েল আহমদ মুসা। শত্রু পয? শত্রু পয এমি জায়োয় োন্ড় 
লকযে ওেঁৎ পাতার প্রকয়াজি ন্ে? আর লুন্েকয় সদখার মত আত্মরযামূলে অবস্থাকি 
তাকদর  াবার দরোর ন্ে? তাহকল? 

সসই োয়ামূন্তেন্টর বরাবর োন্ড় একস সেকে। োন্ড় আকস্ত আকস্তই 
েলন্েল। 

আহমদ মুসা ডাি হাকত টেে ন্িল এবং এেই সাকথ োন্ড়র সব্রে েষল, 
অেন্দকে টকেের সফাোস সফলল োকলা োয়ামূন্তের উপর। সাকথ সাকথ িামল 
আহমদ মুসা লাফ ন্দকয় োন্ড় সথকে। 

টকেের আকলাকত স  ধরা পকড়কে সস এেজি েৃষ্ণাংে। 
টকেের আকলা তার মুকখ পড়ার সংকে সংকে সস ভকয় কুেকড় সেকে। 
পালাবার সেষ্টাও সস েরকত পাকরন্ি। 
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আহমদ মুসা তার ন্দকে ভাকলা েকর তাোকতই েমকে উেল। একে সতা 
শুরবাকর ওোরী োকমর মসন্জকদ সসই প্রবীে বেন্েন্টর সাকথ সদকখন্ে। ভাকলা 
েকর আবার পরখ েরল আহমদ মুসা। ন্েে, এ সসই  ুবেই। 

 ুবেন্ট প্রাথন্মে ন্বমূঢ় ভাব োন্টকয় উকেকে। তার হাকতর সোরাকে সস 
শে হাকত উদেত েকর তুকল ধরল। 

আহমদ মুসা বলল, 'সোড়ার প্রকয়াজি সিই। তুন্ম আমার শত্রু িও।' 
বকল আহমদ মুসা টকেের আকলা ন্িকজর মুকখর ন্দকে ঘুন্রকয় ন্িল। 
সেকলন্ট ন্েিকত পারল আহমদ মুসাকে। সস েুকট এল আহমদ মুসার 

োকে। সালাম ন্দকয় বলল, 'স্যার আপিার ওন্দকের সখােঁজ সিবার জকেই এখাকি 
বকসন্েলাম।' 

'ন্ে সখােঁজ?' 
'ওকদর এেটা দল ন্সন্ড োকেকম আপিাকদর ধরার জকে সেকে। 
আমরা উন্িগ্ন ন্ে হয় সস খবর জািার জকে।' 
ওকদর সম্পকেে আর ন্ে জাি?' 
'আমরা খবর সপকয়ন্ে, আজ রাকত ওরা আমাকদর োকম আরমে 

েরকব।' 
'জাি? ন্ে েকর?' 
এেজি সজকল আমাকদরকে এ খবর ন্দকয়কে। সস শুকিকে এেজি 

েৃষ্ণাি সবাটমোকির োে সথকে।' 
'খবর সশািার পর ন্ে েকরে সতামরা?' 
'ন্ে েরার আকে! আমরা োম খান্ল েকর েকল একসন্ে।' 
'োম খান্ল েকর? সোথায় একসে?' 
মাকের এেটা স্থাকির ন্দকে আঙুল ন্দকয় ইংন্েত েকর বলল, 'সবাই 

ওখাকি আত্মকোপি েকর আকে।' 
'ন্েন্তু োম একত রযা পাকব?' 
'পাকব িা, ন্েন্তু জীবি বােঁেকব।' 
'সমাোন্বলা েরকল জীবি ও সম্পদ দুই-ই বােঁেকত পারকতা।' 
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'সমাোন্বলা েরকত পারকল তা হকতা। ন্েন্তু সমাোন্বলার শন্ে আমাকদর 
সিই। লান্ে, েুন্র, তরবান্র, তীকরর বাইকর আমাকদর ন্েে ুসিই। এসব ন্িকয়  ুদ্ধ 
েকর মরা  ায়, সজতা  ায় িা।’ 

‘ন্সন্ড োকেকমর খবর জািার জে সেি সতামরা উন্দ্ভগ্ন?’ 
‘আমরা সবাই ভাবন্ে সসখাকি  ন্দ আপিারা সজকতি, তাহকল আপিার 

সাহাক ের এেটা সম্ভাবিা আমাকদর থাকে।’ 
‘আলহামদুন্লল্লাহ, সতামরা ন্েেই সভকবে। আমরা ওখাকি ন্জকতন্ে। 

ওরা দশজিই মারা সেকে। আমরা সতামাকদর সাহা ে েরকতই এখাকি একসন্ে।’ 
থামল আহমদ মুসা। 

 
সথকমই আবার বলল, ‘তুন্ম ন্েকয় সবাই সে ন্িকয় এস, আমরা সবাই 

োকম ন্ফরব।’ 
 ুবেন্ট সংকে সংকেই েুটল। পকির ন্মন্িট পর ন্ফকর এল সবাই সে  
ন্িকয়। সোট বড় ন্মকল প্রায় ৫০০ মানুকষর ন্বরাট দল। সবাই েলল োম 

অন্ভমুকখ। 
আহমদ মুসা তার পাকশর ন্সকট তুকল ন্িকয়কে ওোরী োকমর সসই প্রবীে 

বেন্েকে। সজকিকে তার িাম আব্দুর রহমাি ওোরী। তার সেকলর িাম ইসহাে 
আব্দুল্লাহ। 

সহড লাইট ন্িভাকিা োন্ড় ধীকর ধীকর েলন্েল। 
আহমদ মুসার োন্ড় আকে। জকজের োন্ড় তার ন্পেকি। 
েলকত েলকত েথা হন্েল আব্দুর রহমাি ওোরীর সাকথ। 
আব্দুর রহমাি ওোরী বলন্েল, ‘এখি রাত আড়াইটা। ন্িিয় ওরা 

এতযকে পন্জশি ন্িকয়কে। ওরা  ন্দ োকেকমর েথা সোিভাকব জািকত পাকর; 
তাহকল ওরা ধ্বংকসর সদকতে পন্রেত হকব। আমরা োকম  ান্ে, ন্েন্তু আমাকদর 
ন্ে েরেীয়?’ 

‘আন্ম আপিাকদর োকম সপৌেঁকে ন্দকয় ওকদর সাকথ সাযাত েরকত  াব।’ 
‘সাযাত েরকত?’ 
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‘ন্জ্ব হ্যােঁ। সাযাত িা েরকল সংঘষে হকব ন্ে েকর?’ 
‘বুকঝন্ে। ন্সন্ড োকেম োকম স ভাকব সবন্রকয়ন্েকলি?’ 
োকমর সসই মসন্জকদর পাকশ সপৌেঁোর পর োন্ড় থামাল আহমদ মুসা। 

ধীকর ধীকর রাস্তা ও মসন্জকদর েত্বকর সব সলাে জমা হকয় সেল। 
আহমদ মুসা আব্দুর রহমাি ওোরীকে বলল, ‘জিাব সলাকেরা আপাতত 

এখাকিই ন্বোম ন্িে। এন্দেটা ফায়সালা হবার পর সবাই বান্ড় ন্ফকর  াকব। 
সমকয়রা এই সময়টা মসন্জকদ ন্বোম ন্িকত পাকর।’ 

আব্দুর রহমাি ওোরী আহমদ মুসার এ প্রস্তাব সমকি ন্িল এবং োন্ড়  
উপর দােঁন্ড়কয় এ ন্বষয়ন্ট সঘাষো েকর ন্দল। 
এ ন্সদ্ধাকন্ত সবাই খুশী হল। অন্িন্িত অবস্থার মকধে আতংে ন্িকয় োরও 

বান্ড় ন্ফরকত মি সায় ন্দন্েল িা। 
আবদুর রহমাি ওোরী োন্ড়র উপর সথকে ন্িকে িামকতই এেজি সলাে 

হন্তদন্ত হকয় েুকট এল তার োকে। 
সলােন্টকে সদকখ আব্দুর রহমাি ওোরী মকি উকিে, উৎসাহ দুইকয়রই 

প্রোশ ঘটল। 
আেন্তুেকে সদন্খকয় সস আহমদ মুসাকে বলল, ‘এ সেকল আমাকদর 

অনুসন্ধাি ন্বভাকের েমেী। তাকে ন্িকয়াে েরা হকয়ন্েল  ারা ঘাট সথকে োম 
আরমকে আসকব তাকদর েন্তন্বন্ধ লযে েরকত।’ 

েথা সশষ েকরই সস আেন্তুে সলােন্টকে উকেশ্য েকর বলল, 'ন্ে খবর 
ন্িকয় একসে? খুব উন্িগ্ন সদখাকে সতামাকে।' 

‘ওরা দুই ভাকে ভাে হকয়কে। দশজি  াকে োকমর পূব পাকশ। আর  
দশজি আসকব দন্যে ন্দে সথকে। আর ন্সন্ড োকেম সথকে  ারা 

আসকব তারা ন্ঘরকব োকমর উির ন্দে।'  
আহমদ মুসা ঘন্ড় সদখকল। রাত সপৌেঁকি ন্তিটা। 
আহমদ মুসা বুঝল, ওরা আশা েরকে রাত ন্তিটার মকধেই ন্সন্ড 

োকেকম  াওয়া তাকদর বান্হিী ন্ফকর আসকব এবং তখি তাকদর অপাকরশি শুরু 
েরকব। 
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'দন্যে সথকে  ারা আসকব তারা এখি সোথায়? খবর ন্িকয় আসা 
সলােন্টকে ন্জকেস েরল আহমদ মুসা। 

‘ওরা ন্েেুদূর দন্যকে রাস্তার পাকশ এেটা সঝাপওয়ালা ন্টলার আড়াকল 
ওেঁৎ সপকত বকস আকে।’ 

আহমদ মুসা আবদুর রহমাি ওোরীর ন্দকে সেকয় বলল, ‘জিাব আন্ম 
এই দশজকির োকে  ান্ে। 

বকল জকজের ন্দকে তান্েকয় আহমদ মুসা বলল, ‘জজে তুন্ম আমার োন্ড় 
ড্রাইভ েরকব। েল।’ 

‘আন্ম বুঝকত পারন্ে িা। োন্ড় ন্িকয় ন্ে েকর  াকবি? ওরা সতা সটর 
সপকয়  াকব।’ বলল আবদুর রহমাি ওোরী।  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এই োন্ড়টা ওকদর। সদখুি সামকি িম্বার 
সপ্লকট সহায়াইট ঈেল আোেঁ এেটা োেজ সসেঁকট সদয়া। ন্িিয় এটা ওকদর 
মকিাোম হকব। সুতরাং োন্ড়কে ওরা সকন্দহ েরকব িা।  

এটাই হকব আমাকদর বড় অস্ত্র। 
‘আহমদ মুসার েথা শুকি আবদুর রহমাি ওোরী, জজে আবুবের সহ 

সবাই োন্ড়র িম্বার সপ্লকটর ন্দকে তাোল, সদখল, এেটা সাদা বকেের 'T' অযকরর 
উপর সহায়াইট ঈেলন্ট ন্শোকরর উপর ঝােঁন্পকয় পড়ার সপাজ ন্িকয় বকস আকে। 

সেকলর সাকথ আহমদ মুসাও সসন্দকে তাোল। বলল, 'T' অযরকে 
রসও ধরা  ায়  ন্দ মকি েরা হয় ঈেকলর আড়াকল রকসর উপকরর দটডন্ট 
লুন্েকয় আকে অথবা  ন্দ মকি েরা হয় ঈেল ন্িকজই 'রস' এর সসই দটড।' 

জজে উচ্ছ্বন্সত েকটে বলল, ‘ন্েে বকলকেি, ভাইয়া। সহায়াইট ঈেল 
রসকে ন্ভন্ি েরকে এবং তার ন্ভন্িকে েোকমাকলজ েকরকে।’ 

'ধেবাদ জজে। সতামার বোখো সুন্দর হকয়কে শুধু তাই িয়, ভাবিার িতুি 
ন্দেন্তও উন্মেি েকরকে। গ্রুপন্টর পন্রেয় উদ্ধাকর এটা আমাকদর সাহা ে েরকব।’  

বকল আহমদ মুসা োন্ড়র ন্দকে এগুকলা। 
জজেও ন্েকয় ড্রাইন্ভং ন্সকট বসল।  
সবাইকে সালাম ন্দকয়  াত্রা শুরু েরল আহমদ মুসা। 
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সহড লাইট জ্বান্লকয় সবপকরায়া েন্তকত এন্েকয় েলল োন্ড়। 
ন্মন্িট পােঁকেে ড্রাইভ েরার পর রাস্তার ডাি পাকশর এেটা সঝাপ 

আোন্দত ন্টলা অন্তরম েরকতই োন্ড়র সামকি এে সশতাংেকে সদখকত পাওয়া 
সেল। সস দু'হাত উেঁন্েকয় োন্ড় থামাকত ইশারা েকর ন্েৎোর ন্দকয় বলল, ‘আমরা 
সবাই এখাকি’।  

আহমদ মুসা জজেকে সলােন্টর বাম পাশ সঘেঁকষ োন্ড় দােঁড় েরাকত বলল। 
 খি োন্ড় দােঁড়াল, সলােন্ট তখি আহমদ মুসার হাকতর িাোকলর মকধে। 
োন্ড় ন্স্থর হবার সংকে সংকেই আহমদ মুসা ঝােঁন্পকয় পকর সলােন্টর েলা 

বাম হাকত সপন্েকয় ধকর সলােন্টকে বুকের সাকথ সসকট ধকর জজেকে লযে েকর 
বলল, ‘তুন্ম পূবপাকশ োন্ড়র আড়াকল েকল এস।’ 

এই ফােঁকে সলােন্ট প্রােপ্রকে ন্েৎোর েকর উকেন্েল। উকেশ্য ঘটিাটা 
সাথীকদর জান্িকয় সদয়া। 

তার উকেশ্য বেথে হয়ন্ি। তাকদর োকি ন্েৎোর সপৌকেন্েল। তারা েুকট 
আসন্েল োন্ড়র লকযে। 

আহমদ মুসা সলােন্টকে বুকে সসকট সরকখই দ্রুত োন্ড়র আড়াকল সথকে 
এেট ুদন্যকে এন্েকয় সেল। 

এেবার ন্েৎোর েরার পরই সলােন্টর েটে রুদ্ধ হকয় সেকে রকমই 
ন্িকস্তজ হকয় পকড়কে তার সদহ। সলােন্টকে সেকল দন্যকে ন্দকে ন্িকয়  াবার সময় 
আহমদ মুসা বুঝল, সলােন্ট প্রােহীি হকয় পকড়কে। 

আহমদ মুসার ডাি হাকত সস্টিোি। 
আহমদ মুসার সলােন্টর েভার ন্িকয় োন্ড়র আড়াকল সবন্রকয় একস 

সদখল সবাই েুকট আসকে োন্ড়র ন্দকে। তাকদর দৃন্ষ্টও োন্ড়র উপর ন্িবদ্ধ। 
এই সুক াকের সিেবহার েরল আহমদ মুসা।  
সলােন্টকে সফকল আহমদ মুসা দু'হাকত সস্টিোি তাে েরকলা ওকদর 

ন্দকে। 
ততযকে আহমদ মুসা ওকদর দৃন্ষ্টকত পকড় সেকে। সেউ থমকে 

দােঁন্ড়কয়কে, সেউ আবার সস্টিোি ঘুন্রকয় ন্িকে।  
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ন্েন্তু আহমদ মুসার সস্টিোি তার আকেই সতন্র হকয় ন্েকয়ন্েল।  
ন্িোরও সেকপকে আহমদ মুসা। 
সস্টিোকির িল সোকখর পলকে ঘুকর এল েন্ড়কয়-ন্েন্টকয় থাো 

সলােগুকলার উপর। 
তারপর আহমদ মুসা এন্েকয় সেল তারা স খাকি লুন্েকয়ন্েল সসখাকি। 

আর সোি সলাে সিই। গুকে সদখল দশন্ট লাশ পকড় আকে মান্টকত। গুলীর 
েকয়েটা বাক্স পকড় আকে তাকদর লুন্েকয় থাো জায়োয়। 

জজে তখি োন্ড়র আড়াল সথকে সবন্রকয় একসকে। 
আহমদ মুসা তাকে বলল, ‘জজে দশন্ট সস্টিোি ও গুন্লর বাক্সগুকলা 

োন্ড়কত সতাল। আর সদখ, ওকদর পকেকট ন্রভলবার থােকল সসগুকলাও ন্িকয় 
িাও।’ 

এগুকলা োন্ড়কত সতালা হকয় সেকল আহমদ মুসা হাকতর সস্টিোি োড়াও 
আর এেন্ট সস্টিোি তার োকধ ঝুলাল। তারপর জজেকে বলল, ‘োন্ড় ন্িকয় তুন্ম 
মসন্জকদ ন্ফকর  াও।’ ওখাকি ন্েকয় জিাব আব্দুর রহমাি ওোরীকে বকল ইসহাে 
আবদুল্লাহসহ দশ বারজি সলােকে এখাকি পাোও লাশগুকলাকে লুন্েকয় সফলার 
জে। 

আর এই োন্ড়কত ১৮ন্ট সস্টিোি ও ১২ন্ট ন্রভালবার রকয়কে, এগুকলার 
উপর তুন্ম সোখ রাখকব।' 

আহমদ মুসার েথা সশষ েরল। ন্েন্তু জজে ন্েে ুবলল িা। আহমদ মুসা 
সদখল অপার ন্বস্ময় ন্িকয় জজে তার ন্দকে তান্েকয় আকে। সবাবা হকয় সেকে স ি 
সস। 

‘ন্ে বোপার, এতগুকলা লাশ সদকখ সতামার খারাপ লােকে?' বলল 
আহমদ মুসা। 

‘িা ভাইয়া। আন্ম সদখন্ে আপিাকে। আমার ন্বস্ময় আপন্ি। আজ 
রাকতর ন্সন্ড োকেম োকমর ঘটিা আন্ম শুিলাম। এখি আবার সদখলাম।  া 
েকল্পর বইকয় পকড়ন্ে, তা ন্িকজর সোকখ সদখলাম। আপিার সম্পেকে আমার 
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সেৌতুহল ধকর রাখকত পারন্ে িা। আন্ম স টুকু জান্ি, সসটুকুই আপিার পন্রেয় 
হকত পাকর িা।’ থামল জজে। 

‘সব জািকব, এখি  াও।’ বলল হান্স মুকখ আহমদ মুসা। 
‘আন্ম  ান্ে ন্েন্তু আপন্ি?’ 
‘আন্ম এখাকিই অকপযা েরন্ে। ওরা একল ওকদর োজ বুন্ঝকয় ন্দকয় 

ইসহাে আব্দুল্লাহকে ন্িকয় োকমর পূবন্দকে  ারা সেকে তাকদর সন্ধাকি সবর 
হকবা।’  

জজে োন্ড়কত উকে োন্ড় স্টাটে ন্দকয় েকল সেল। দশ বার ন্মন্িট লােকলা 
সলােকদর আসকত। 

লাশগুকলা মান্টর তলায় লুন্েকয় সফলার এবং রেগুকলা মান্ট োপা সদবার 
ন্িকদেশ ন্দকয় আহমদ মুসা ইসাে আবদুল্লাহকে ন্িকয় মাকের মকধে ন্দকয় োকমর 
পূব প্রাকন্তর ন্দকে  াত্রা েরল। 

আহমদ মুসা ও ইসহাে  তটা সম্ভব সঝাপ-ঝাড় ও উেঁেু জায়োয় েভার 
ন্িকয় োকমর পূব প্রাকন্তর ন্দকে এন্েকয় েলল। ইসাে আবদুল্লাহ সব ন্েে ুসেকি 
বকল অসুন্বধা হকলা িা। 

 
‘ইসহাে আবদুল্লাহ সামকির ন্দকে ভাকলা েকর সখয়াল সরকখা। এন্দকে 

গুলীর শব্দ শুকি ওরা ন্েংবা ওকদর সেউ সখােঁজ ন্িকত এন্দকে আসকত পাকর’। 
বলল আহমদ মুসা। 

সামকির ন্দকে সোখ সরকখ ওোরী োম, োকমর মানুকষর জীবি ইতোন্দ 
ন্িকয় আকলােিা েরকত েরকত েলকে দু’জি। েথায় েথায় েখি স ি আিমিা 
হকয় পকড়ন্েল তারা।  

হোৎ উদেত সস্টিোিধারী এেজিকে সামকি দােঁন্ড়কয় থােকত সদকখ 
আহমদ মুসা ও ইসাে আবদুল্লাহ ভূত সদখার মতই েমকে উেল। 

আহমদ মুসার এেন্ট সস্টিোি োেঁকধ ঝুলাকিা, আকরেন্ট হাকত ঝুলকে। 
আর ইসাে আবদুল্লাহর হাকত রকয়কে এেন্ট বশো এবং সোমকর ঝুলাকিা এেন্ট 
সোরা। 
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উদেত সস্টিোি হাকত দােঁড়াকিা সলােন্টর সোকখ-মুকখও ন্বস্ময়।  
সলােন্ট ন্েৎোর েকর বলল, ‘সে সতারা? ওন্দকে সোলা-গুলীর শব্দ হকলা 

সোথায়?'  
ইসাে আবদুল্লাহ ভীত হকয় পকড়কে। ফোোকশ হকয় সেকে তার মুখ 

ভকয়। আর আহমদ মুসার সোকখ-মুকখ এেটা ন্িকদাষে ও ভাবকলশহীি ভাব। স ি 
উদেত সস্টিোি হাকত সোি সলােকে সস সামকি সদখকেই িা। সলােন্টর প্রকশ্নর 
জবাকব আহমদ মুসা বলল, আমরা পাকশর োকমর সলাে। আমাকদর েুকট  াওয়া 
ন্েেু পশুকে খুেঁজকত সবন্রকয়ন্ে আমরা। গুলীর শব্দ সোথায়? সোলা-গুলী সতা 
হয়ন্ি। আন্ম আমার এই সস্টিোি ন্দকয় ফায়ার ন্শখন্েলাম। সশই শব্দই আপন্ি 
শুকিকেি’।  

বকল আহমদ মুসা তার হাকতর সস্টিোি সামকির সলােন্টকে এন্েকয় 
ন্দকয় বলল, ‘এই সদকখি এর অকধেে মোোন্জি খান্ল।'  

সলােন্ট সস্টিোিন্টকে লুকফ ন্িল এবং বলল, ‘সতামার োেঁকধর 
সস্টিোিও আমাকে দাও।’ 

সুকবাধ বালকের মত আহমদ মুসা োকধেঁর সস্টিোিন্টও তার হাকত তুকল 
ন্দল।  

ন্িতীয় এই সস্টিোিন্ট হাকত পাওয়ার পর সলােন্টর উদ্ধত েকর রাখা 
সস্টিোকির বোকরল অকিেখান্ি ন্িকে সিকম সেল এবং আহমদ মুসার োে সথকে 
পাওয়া সস্টিোন্ট সস সময় োেঁকধ ঝুলন্েল। 

এই সুক াে িষ্ট হকত ন্দল িা আহমদ মুসা। 
সোকখর পলকে তার ডাি হাকত পকেকট ঢুকে সেল এবং সবর েকর আিল 

এেন্ট ন্রভলবার। সংকে সংকেই গুলী বন্ষেত হকলা ন্রভলবার সথকে। সোকখর 
পলকেই ঘকট সেল ঘটিা।  

সলােন্টর সোকখ দৃশ্যটা ধরা পকড়ন্েল সশষ মুহূকতে। ন্েন্তু সস্টিোি 
সতালার আর সুক াে সপল িা সস। মাথা তার গুকড়া হকয় সেল আহমদ মুসার 
গুলীকত। 
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সলােন্টর পকেট সােে েকর সোি োেজপত্র সপকলা িা। সপল এেন্ট 
ন্রভালবার ও এেন্ট মান্িবোে। 

আহমদ মুসা ন্রভলবারন্ট পকেকট পুকর মোন্িবোেটা সরকখ ন্দল আবার 
সলােন্টর পকেকটই। 

‘মোন্িবোে মৃত মানুকষর পকেকট রাখকল সোি লাভ হকব ন্ে মৃত 
মানুকষর?’ বলল ইসহাে। 

‘লাভ তার হকব িা, লাভ হকব আমাকদর।’  
‘ন্ে লাভ জিাব?’ 
‘স  ঘটিা ঘটল তার সাকথ অথেকলাকভর সোকিা সম্পেে ন্েল িা। তার 

টাো পয়সা হাকত সপকয়ও সিইন্ি, এর মাধেকম সসটা প্রমাে হকব। এই অথে 
প্রতোখাি েরার ফকল আমাকদর মকধে ন্িস্বািঃথে োকজর স্পৃহা বাড়কব।’ 

‘ওয়ান্রশহীি এটা ন্িকল ন্ে সস স্পৃহা েমকত পাকর?’ 
‘েমকত পাকর।’ 
‘ন্েভাকব?’ 
‘আজ  ন্দ তার এই টাোগুকলা সিই, সস টাোয় আমার সতামার ন্িিয় 

উপোর হকব। োলকে আরও েকয়েজি ন্িহকতর টাো আমাকদর পকেকট 
আসকব। তাকত আমরা আরও উপেৃত হব। এইভাকব ধীকর ধীকর আমাকদর মকি 
এই ধারো জন্মাকব স , শত্রুর ন্বরুকদ্ধ এই অপাকরশি, হতো ইতোন্দ িীন্ত ও 
আদন্শেে ন্দে সথকে প্রকয়াজিীয়ই শুধু িয়, লাভজিে। ধীকর ধীকর এই লাভটাই 
এে সময় মুখে হকয় ওেকব। তখি আমার এই োজগুকলা আর ন্িিঃস্বাথে বা 'ন্ফ 
সান্বন্লল্লাহ' হকব িা। এর সেকয় বড় যন্ত আমার এবং সতামার আর ন্েে ুহকত 
পাকর িা।’  

ইসাে আবদুল্লাহর মুগ্ধ দৃন্ষ্ট আোর মত সলকে ন্েল আহমদ মুসার মুকখ। 
আহমদ মুসার েথা সশষ হকল বলল সস, ‘এই ধরকের েথা সোিন্দি শুন্িন্ি। 
এগুকলা সতা িতুি মানুকষর েথা, িতুি মািন্সেতার েথা, িতুি সভেতার েথা। 
এটাও ন্ে ইসলাকমরই ন্শযা?’ 

‘অবশ্যই ইসহাে।’ 
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বকল এেন্ট সস্টিোি ইসাে আবদুল্লাহর োেঁকধ তুকল ন্দকয় আর দু'ন্ট 
আকের মত েকরই ন্িকজ ন্িকয় ন্িল। 

আবার েলকত শুরু েরকে ওরা। োকমর পুব প্রাকন্ত প্রায় একস সেকে। 
এখি দান্ড়েঁকয় িয়, হামাগুন্ড় ন্দকয় পথ েলকত শুরু েকরকে তারা। তাকদর 

সন্ধান্ি দৃন্ষ্ট এবার োরন্দকে। এেবার অমকিাক ান্েতার অপরাধ আল্লাহ মাফ 
েকরকেি, তার পুিরাবৃন্ি আর তারা োয় িা।  

এে জায়োয় এেন্ট সঝাকপর আড়াকল বকস তারা ন্বোম ন্িন্েল। পুব 
ন্দে সথকে আসা বাতাকস ন্সোকরকটর েন্ধ তাকদর িাকে ঢুেল। েমকে উেল 
আহমদ মুসা। ন্িিয় শত্রু আকশপাকশ সোথাও আকে।  

ভাবিা সশষ হকত পাকরন্ি আহমদ মুসার।  
মানুকষর েথা শুিকত সপল এেদম সঝাকপর ওপাকশই। েথা বলকত 

বলকত োরা স ি এন্েকয় আসকে। েথাগুকলা স্পষ্টভাকব আহমদ মুসার োকি এল, 
‘ন্েে ুএেটা ঘটকে। এই মাত্র স  ন্রভালবাকরর গুলীর শব্দ এল তা খুব দূর সথকে 
িয়।’ 

েথাগুকলা সথকে আহমদ মুসার মকিাক াে ন্বন্েন্ন হবার আকেই সঝাপ 
সপন্রকয় তারা এেদম সামকি একস সেকে।  

আহমদ মুসা সস্টিোি বান্েকয় ধকর লাফ ন্দকয় উকে দােঁড়াল।  
সস্টিোি ওকদর ন্দকে তাে েকর ন্েৎোর েকর বলল, ‘হাকতর সস্টিোি 

সফকল দাও সতামরা।’  
এন্েকয় আসা সলােগুকলার োকে এই ন্েৎোর সবামা পড়ার মতই সবাধ 

হয় মকি হকলা। 
সামকির দু'জকির হাত সথকে সস্টিোি আপিাকতই স ি খকস পড়ল। 

অকেরা সস্টিোি সফকলন্ি। সেউ সেউ ঘটিার আেন্স্মেতার সঘার োন্টকয় 
উেকত পাকরন্ি। সপেি সথকে েকয়েজি দু'পাকশ পালান্েল। আহমদ মুসা 
তাকদর এ সুক াে ন্দল িা। েকজে উেল তার হাকতর সস্টিোি। মুহুকতেই িয়জি 
লাশ হকয় ঢকল পড়ল মন্টকত।  
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আহমদ মুসা লাশ গুকে সদকখ বলল, ‘ইসহাে আবদুল্লাহ আমাকদর 
পুবেমুখী অন্ভ াি সশষ।’ 

এেট ু সথকমই আবার বলল, ‘ওকদর সেকলর পকেট সােে ের। 
ন্রভালবার ও স কোি ধরকের োেজপত্র থােকল ন্িকয় িাও।’  

একদর োকেও সোি োেজপত্র পাওয়া সেল িা। ন্রভলবার পাওয়া সেল 
সেকলর োকেই। িয়টা সস্টিোিও ন্িকয় সিয়া হকলা। ন্রভালবারগুকলা পকেকট 
এবং সস্টিোিগুকলা দু’জি োেঁকধ ঝুন্লকয় ন্িকয় োকমর ন্দকে  াত্রা শুরু েরল। 

মসন্জদ, মসন্জদ েির ও রাস্তায় জমাকয়ত োমবাসীরা দারুি উন্িগ্ন। 
গুন্লর সবগুকলা শব্দই তারা শুকিকে। এই গুন্ল োরা েরল এবং োরা এর ন্শোর 
হল, সসটাই তাকদর উকিে।  

জজে ও আবু বেকরর োকে বকস ন্েল আবদুর রহমাি ওোন্র।  
তার মকি দুন্িন্তা ও েবে দুই-ই।দুন্িন্তা এই োরকে এই সোলা-গুলীর 

মকধে তার সেকল েখিও  ায়ন্ি। আজ ন্ে হয় সে জাকি! আর েবে এই জকে স , 
‘আহমদ আবদুল্লাহর মত এত বড় ন্বকদশী সলাে তার সেকলকে পেন্দ েকরকে 
তার সাথী ন্হসাকব।’  

আবদুর রহমাি ওোরী বার বার ন্জকেস েকরকে জজে এবং আবু  
বেরকে, োকমর পূবে পাশ ঘুকর আসকত এত সদরী সেন্, আল্লাহ 

আমাকদর ন্বজয়ী েরকব সতা ইতোন্দ। তারপর ন্জোসা েকরকে, সন্তেই আহমদ 
আবদুল্লাহ সে? এ রেম সলাে সতা সদন্খন্ি, শুন্িন্ি এমি সলাকের েথা। সোকথকে 
আল্লাহ তাকে আিকলি? ইতোন্দ। 

জজে বকলকে, আমরাও ন্েে ুজান্ি িা। তার সম্পকেে শুধ ুএইটুকু বলকত 
পান্র, ন্তন্ি সোি সাধারে সলাে িি। হয় সোি সফকরস্তা মানুষ রূপ ধকর একসকেি, 
অথবা সোি অসাধারে সেউ হকবি স  পন্রেয় আমরা এখিও জান্ি িা। 

এই সময় আহমদ মুসা ও ইসাে আবদুল্লাহ মসন্জদ েিকর প্রকবশ েরল 
সস্টিোকির সবাঝা ন্িকয়। 

সবাই আিন্দ ধ্বন্ি েকর উেল। সেউ সেউ আল্লাহু আেবার ধ্বন্ি ন্দল। 
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জজে, আবু বের এবং আবদুর রহমাি ওোরী তখিও বকস অস্ত্র রাখা 
অকটা হুইলাকর। 

আহমদ মুসাকে সদকখই আবু বের োন্ড় সথকে সবন্রকয় েুকট সেল আহমদ 
মুসার োকে। তার োকের সস্টিোিগুকলা ন্িকয় আহমদ মসুার সাকথ সাকথ েলল 
জকজের োন্ড়র ন্দকে।  

জজে োন্ড় সথকে সবর হয়ন্ি আহমদ মুসার ন্িকদেশ অনুসাকর পাহারা 
থাোর জকে। 

সব অস্ত্র রাখা হল োন্ড়কত। 
আহমদ মুসা োন্ড়কত বসকতই আবদুর রহমাি ওোরী বলল, ‘ওন্দকের 

ন্ে সংবাদ বলুি জিাব, আমাকদর তর সইকে িা।’ 
‘ওরা দশজিই মারা সেকে। বান্ে েথা ইসহাে আব্দুল্লাহর োকে 

শুিকবি।' 
বকল এেট ুসথকমই আবার বলল, ‘আমার ন্েে ুজরুন্র েথা আকে।’  
‘শুিব তার আকে বলুি, আমার সেকলর িাকমর প্রথম অংশ ‘ইসাে’ িা 

‘ইসহাে’। আপন্ি 'ইসহাে' বলকেি। বলল আবদুর রহমাি  
ওোরী। 
‘শুদ্ধ উচ্চারে ‘ইসহাে’। বকল থামল। 
আবার শুরু েরল আহমদ মুসা। বলল, 'এখাকি  ারা হান্জর আকে, তার 

মকধে জিাব আবদুর রহমাি ওোরী ও ইসহাে আবদুল্লাহ এই  
দু’জি ওোরী োকমর, জজে োটড টােেস িীকপর, আবু বের ন্ভজোয়া 

মামুটড িীকপর। আর হান্জর আকেি ন্সন্ড োকেম োকমর েকয়েজি  ুবে। ওরা 
পাকশর োন্ড়কত আকে। ডােকলই আসকব। আর োউকে ডাোর প্রকয়াজি আকে 
বকল মকি েকরি জিাব।’ সশষ বােেটা আবদুর রহমাি ওোরীকে লযে েকর 
বলল আহমদ মুসা।’  

‘ন্ে োকজর জকে মাকি এখি আকলােিার ন্বষয় হকব ন্ে?’  
‘এই িীপ এবং িীপপুকের ভন্বষ্যত সম্পকেে গুরুত্বপূেে ন্েে ু বলকত 

োই।’  
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‘তাহকল আমাকদর োকমর ‘রযা সন্মন্ত’র সসকরটারী ফন্রদ 
সিায়ািকোকে ডােকত হয়। আমাকদর ইসহাে আবদুল্লাহ োকমর ‘রযা 
সন্মন্তর’র সভাপন্ত।’  

‘সবশ তাকে ডাকুি আর ও োন্ড় সথকে ন্সন্ড োকেম োকমর ওকদরকেও 
ডােকত হকব।' 

সবাইকে ডাো হকলা।  
অকটা হুইলাকরর ভোি বকক্সর ন্সকট সোল হকয় সবাই বসল। 
েথা শুরু েরল আহমদ মুসা। বলল, ‘আজ স  ঘটিা ঘটল, তাকত 

শত্রুকদর এেটা বড় আরমে সরাধ েরা সেকে। তাকদর ন্তন্রশজি মারা সেকে 
আজ। এর প্রন্তকশাধ তারা ন্িকত োইকব এ িীকপ, ন্েংবা অে িীকপ। ন্েে ন্েিা?’  

‘ন্েে।’ বলল জজে এবং আবদুর রহমাি ওোরী প্রায় এে সাকথই।  
‘ ন্দ ন্েে হয়, তাহকল ন্তিন্ট ন্বেল্প বেবস্থা আমাকদর সামকি। এে, 

পালাকিা, দুই, িীরকব মার সখকয় ন্িিঃন্িহ্ন হকয়  াওয়া এবং ন্তি, আজকের মত 
প্রন্তকরাধ েরা। এ ন্তকির মকধে পালাকিা আসকল সোি ন্বেল্প িয়। পান্লকয় 
বােঁো  ায় িা। অবন্শষ্ট থাকে দু’ই ন্বেল্প। এর মকধে আমাকদর সোিন্ট েহে েরা 
উন্েত?’ বলল আহমদ মুসা।  

ন্েেুযে িীরবতা। সবাই একে অপকরর মুখ োওয়া-োওন্য় েরল। 
ন্েেুযে পর সবার পয সথকে প্রকশ্নর উিকর বলল ইসহাে আবদুল্লাহ, 

সশষ ন্বেল্প বেবস্থাটাই আমাকদর েহেীয়। ন্েন্তু আজকের মত আপিাকদর 
আমাকদর সাকথ থােকত হকব।  

‘আন্ম ন্বকদন্শ। আন্ম েতযি থােব। আপিাকদর ন্িকজর রযার দান্য়ত্ব 
আপিাকদরই ন্িকত হকব।’ বলল আহমদ মুসা।  

সস শন্ে এবং সাহস আমাকদর অবন্শষ্ট সিই ভাইয়া।’ বলল জজে। 
‘সতামরা  ন্দ ঐেেবদ্ধ হও। একে অপকরর পাকশ দােঁড়াও এবং ওরা  া 

ন্িকয় আসকব, সস প্রস্তুন্ত সতামাকদরও থাকে, তাহকল ন্ে সতামরা ওকদও ভয় 
েরকব?’  

‘আমাকদর ঐেেও সিই, আমাকদর অস্ত্রও সিই, আমাকদর সাহসও  
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সিই। এসব  ন্দ থাকে, ভয় অবশ্যই থাোর েথা িয়’।বলল আবু বের।  
'এই ঐেে এবং প্রন্তকরাকধর শন্ে েী আপিাকতই আসকব িা সেউ বা 

ন্েেু সলােকে এর উকদোে ন্িকয় অজেি েরকত হকব? বলল আহমদ মুসা।  
‘ন্েে ুসলােকে এর উকদোে অবশ্যই ন্িকত হকব।’ জজে বলল। 
এই উকদোে ন্িকত সতামরা রাজী আে?' আহমদ মুসা বলল। 
‘রাজী, ন্েন্তু...।’ েথা সশষ িা েকরই সথকম সেল ইসহাে আবদুল্লাহ। 
‘ন্েন্তু ন্ে।’ 
‘আবার সসই েথা, আপিাকে আমাকদর সাকথ থােকত হকব, সিতৃত্ব ন্দকত 

হকব।’ বলল জজে।  
‘আন্মও আবার বলন্ে, সতামাকদর মকধে শন্ে, সাহস, স ােেতা, সবই 

আকে। শুধু প্রকয়াজি সস সবকে উজ্জীন্বত েরা।’  
‘এই উজ্জীন্বত েরার দান্য়ত্বই আপিাকে ন্িকত হকব। েত েকয়ে ন্দকি 

আমরা স ভাকব ন্িকজকদর ন্েিকত শুরূ েকরন্ে, তা আমাকদর োকে অজািা ন্েল। 
এখিও বহু ন্েেুই আমাকদর অজািা। এই জািাবার দান্য়ত্ব আপন্ি োড়া আর সে 
সিকব?’ বলল আবদুর রহমাি ওোরী। 

‘আন্ম আমার দান্য়ত্ব পালি েরব। আন্ম জািকত োই, সতামরা 
সতামাকদর দান্য়ত্ব পালি েরকত রাজী আে ন্েিা।’ 

‘আমরা রাজী।’ সমস্বকর সবাই বলল। 
‘পন্রেন্তর েথা ন্ে সতামাকদর সামকি আকে? বলল আহমদ মুসা েম্ভীর 

েকটে।’ 
‘আকে।’ 
‘শান্ন্তর বদকল এই অশান্ন্তর পকথ েহকে পকয সতামাকদর  ুন্ে ন্ে?’ 
‘আমরা শান্ন্তকত ন্েলাম িা। ন্তল ন্তল েকর আমরা মরন্েলাম। শান্ন্তর 

জকে, স্বাধীিভাকব বােঁোর জকেই আমরা এই সংোকমর পথ েহে েরকত োই।’ 
বলল জজে।  

জজে থামকতই বকল উেল আবু বের, ‘বতেমাি অবস্থার স  পন্রিন্ত, আর 
প্রন্তকরাধ েরার স  পন্রিন্ত-এ দু'সয়র মকধে যন্তর ন্দে ন্দকয় খুব পাথেেে সিই। 
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ন্েন্তু এেটা বড় পাথেেে রকয়কে। প্রথমটা অপমািের মৃতেু, আর ন্দতীয়ন্ট বীকরর 
মৃতেু।’ আকরেটা পাথেেে আকে। সসটা হকলা, প্রথমন্টকত আকে শুধুই ধ্বংস, ন্েন্তু 
ন্িতীয়ন্টর এেন্ট ন্বেল্প হকলা স্বাধীিতা ও সম্মাকির জীবি।  

জজে ও আবু বেকরর েথা শুকি আহমদ মুসার মুখ আিন্দ উজ্জ্বল হকয় 
উেল। বলল সেলকে লযে েকর, ‘সতামাকদর েথা বল।’ 

সেকল এেবাকেে বকল উেল, ‘জজে ও আবু বের  া বলকে, ওোই 
আমাকদর সেকলর েথা।’ 

‘ ন্দ তাই হয়, তাহকল সতামাকদর সংঘবদ্ধ োজ দরোর এবং এজকে 
সতামাকদর এেটা সংেেি দরোর। সতামরা এেমত এ বোপাকর?’ বলল আহমদ 
মুসা। 

আমরা এেমত, আমরা রাজী।’ সেকল আিকন্দ ন্েৎোর েকর উেল।  
‘ধেবাদ। প্রথকম সংেেকির এেটা িামেরে প্রকয়াজি। তারপর 

প্রকয়াজি প্রাথন্মে এেটা সসটিাল েন্মন্ট েেি। এরপর হকত হকব সংেেকির 
লযে ন্িধোরে। েেিতন্ত্র, ইতোন্দর প্রেয়ি হকব পরবতেী োজ।’ এেট ুথামল 
আহমদ মুসা।  

এেট ুভাবল। তারপর বলল, ‘সতামাকদর োরও সোি প্রস্তাব আকে এ 
সংেেকির িাম ন্ে হকত পাকর, সস বোপাকর?’  

সংকে সংকে সেউ সোি উির ন্দল িা। সবাই ভাবল। 
প্রথম েথা বলল প্রবীি আবদুর রহমাি ওোরী। বলল, ‘এই শুভ ও বড় 

োজটা আপন্িই েরুি। এটা স মি ঐন্তহান্সে হকব, বরেতও একত আসকব।’ 
সবাই সমস্বকর তাকে সমথেি েকর বকল উেল, ‘আমরাও সেকল এটাই 

োন্ে।’ 
আহমদ মুসা এেট ুসভকব ন্িকয় বলল, ‘এই মুহূকতে আমার মাথায় দু’ন্ট 

িাকমর ন্েন্তা একসকে। এে, েোন্রন্বয়াি ন্রকসটট, দুই, আটলান্টটে ন্রকসটট। 
তৃতীয় আকরেটা িামও হকত পাকর ‘আকমন্রোি ন্রকসটট’। সদখ, সতামাকদর 
সোি িাম পেন্দ হয়।’ 
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‘ইসলাম’, ‘মুসন্লম’ ধরকির জাতীয় পন্রেয় োপে সোি শব্দ স  
এখাকি থােকলা িা?’ প্রশ্ন েরল আবদুর রহমাি ওোরী।  

‘ন্রকসটট’ শব্দ িারা এই প্রকয়াজি পূরে হকয়  ায়। সোটা দুন্িয়ায় এখি 
এই ‘ন্রকসটট’ শব্দ ইসলাম ও মুসলমািকদর প্রন্তন্িন্ধত্ব েরকে।’ 

‘ন্েে বকলকেি স্যার। খৃষ্টািকদর স মি ‘রস’ মুসলমািকদর সতমন্ি 
‘ন্রকসটট’।  

বলল েন্লি োমাল। োলেস ন্বশ্বন্বদোলকয়র সমন্ডকেল োত্র। সস  
সবকশকষ একস স াে ন্দকয়কে ন্মন্টং-এ।  
এরপর সবাই িীরব। িীরবতা ভাঙল জজে। বলল, ‘ন্তিন্ট িামই ভাল। 

তকব আমার মকত েভীরতার ন্দে ন্দকয় ‘আটলান্টটে ন্রকসটট’ সবন্শ উপ ুে।’  
‘জজে, সতামার ন্েন্তা আকরেটু বুন্ঝকয় বল সবাইকে।’ আহমদ মুসা 

বলল। 
‘েোন্রন্বয়াি ন্রকসটট’ ও ‘আকমন্রোি ন্রকসটট’ এই দুই িাকমর মকধে 

স্থান্িে এেটা সীমাবদ্ধতা আকে। সসন্দকে সথকে একে আমার োকে স্থুল মকি 
হকয়কে। অেন্দকে ‘আটলান্টটে ন্রকসটট’ িাকমর মকধে অেসরমাি ন্মশিারী 
ন্স্পন্রকটর এেটা ভাব আকে। আজকের আকমন্রোর ধমে, সভেতা  া ন্েে ুআকে 
সব আটলান্টটকের পকথই একসকে।’ থামল জজে। 

জজে থামকতই আবু বের সমাহাম্মদ বকল উেল, ‘আন্ম জকজের সাকথ 
এেমত। ন্েন্তু তােঁর বোখো শুকিই আমার মকি হকে, িাম ‘আটলান্টটে ন্রকসটট’ 
িা হওয়াই ভাল। তােঁর বোখো অনুসাকর ‘আটলান্টটে ন্রকসটট’- এর মকধে এই 
ভাব আকে স , ন্রকসটট বা ইসলাকমর ন্মশি অন্ভ াি েকর আকমন্রোর ন্দকে 
আসকে, স মি একসকে অে ধমে, অে সভেতাও। একত মকি হকত পাকর 
ইসলামকে এখাকি আমদিী েরা হকে। এ ধরকের মকি হওয়া খুব ভাকলা িয়। 
বরং আমরা  ন্দ বন্ল, আমরা মুসন্লম আকমন্রোিরা আকমন্রোি মুসলমািকদর 
বাোেঁকত সেষ্টা েরন্ে, ইসলাকমর উজ্জীবি ঘটাকত োন্ে এখাকি আকমন্রোর স্বাকথে, 
আকমন্রোি মানুকষর স্বাকথে, তাহকল এটাই সবন্শ  ুন্ে ুে হয়।  

এন্দে সথকে ‘আকমন্রোি ন্রকসটট’ হওয়ায়ই ভাল আমার মকত।  
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আবু বের েথা সশষ েরকতই জজে উকে ন্েকয় আবু বের সে জন্ড়কয় 
ধরল। বলল, ‘ধেবাদ আবু বের। সতামাকে সসই আবাবাো মকি হকে িা। এমি 
েভীর ন্েন্তা সতামার মাথায় এল ন্ে েকর? সমস্যার সমৌন্লে ন্দে এমিভাকব 
ভাবকত পারকল ন্ে েকর! সতামাকে আবার ও ধেবাদ আবু বের।'  

জজে সেকড় ন্দল আবু বেরকে। 
‘স্যার, আমার সম্পকেে উন্ি এেট ু সবন্শ বকলকেি।’ বলল আবু বের 

আহমদ মুসাকে লযে েকর। 
‘স্যার’ িয় ভাই বলকব।’ আবু বেকরর েথা সশষ হবার সংকে সংকেই 

বলল জজে।  
এর পর জজে আহমদ মুসার ন্দকে তান্েকয় বলল, ‘আন্ম আবু বেকরর 

 ুন্েকেই সন্েে মকি েরন্ে। আমার মত প্রতোহার েরন্ে ভাইয়া।’ 
‘ধেবাদ জজে।’ বকল আহমদ মুসা সবার ন্দকে সেকয় বলল, এবার 

সতামাকদর মত বল। 
সবাই এে স াকে বলল, আমাকদরও মত ‘আকমন্রোি ন্রকসটট’ এর 

পকয। 
‘ধেবাদ সতামাকদর।’ বকল এেট ুথামল আহমদ মুসা।  
এেট ুভাবল। শুরু েরল আবার, আলহামদুন্লল্লাহ। িাম ন্েে হকয় সেল 

‘আকমন্রোি ন্রকসটট টােেস িীপপুে’। আকমন্রোি ন্রকসটট টােেস 
িীপপুে।এর এেটা প্রাথন্মে সসটিাল েন্মন্ট এখিই েন্েত হওয়া উন্েত বকল 
আন্ম মকি েন্র।' 

সেকল বকল উেল, ‘আমরাও োই।’  
‘আন্ম মকি েন্র এই সংেেকির সেন্দ্রীয় েন্মন্টর এেজি সপ্রন্সকডটট, 

এেজি সসকরটারী সজিাকরল, োরজি সহোরী সসকরটারী সজিাকরল এবং 
আটজি সদস্য থাো উন্েত। সতামরা ন্ে মকি ের?  

সেকল বলল, ‘আমরা এেমত’।  
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‘আন্ম মকি েন্র আজ এখি সতামরা সপ্রন্সকডটট, সসকরটারী সজিাকরল, 
দু’জি সহোরী সসকরটারী সজিাকরল ও োরজি সদস্য ন্েে ের। অবন্শষ্ট 
সাতজি পকর ন্েে হকব। সতামরা এেমত?’ বলল আহমদ মুসা।  

‘ন্জ, এেমত।’ সবাই বলল।  
‘ধেিবাদ। বল সতামরা ন্েভাকব ন্েে েরকব।’ 
‘আপন্ি ন্েে েকর ন্দি।’  
‘িা, তা হয় িা। সতামাকদর সিতা সতামাকদর ন্েে েরকত হকব।’ 
বকল আহমদ মুসা বোে সথকে েতগুকলা োেকজর ন্িপ সবর েরল। 

প্রকতেকের হাকত এেন্ট েকর ন্িপ ন্দকয় ন্িকজর ন্সকট ন্ফকর এস বলল, ‘সদখ 
োেকজর ন্িকপ সভাপন্ত, সসকরটারী সজিাকরল, দুই সহোরী সসকরটারী 
সজিাকরল এবং োরজি সদকস্যর পকদর িাম আকে। এ পদগুকলার মকধে স  পকদর 
জকে  াকে পেন্দ ের তার িাম ন্লকখ দাও।’ 

দুই ন্তি ন্মন্িকটর মকধে সব োেজ আহমদ মুসার হাকত একস সেল। 
আহমদ মুসা সভাট েেিা েরল। 
তারপর সেকলর ন্দকে সেকয় বলল আলহামদুন্লল্লাহ। সতামরা আমাকে 

অবাে েকরে। সতামরা স  পকদ স  সভাট সপকয়ে, সেকলর োে সথকে সপকয়ে। 
অথোৎ সভাট ভাে হয়ন্ি। সতামাকদর ন্েন্তার এই ঐেে আমার োকে আল্লাহর 
রহমকতর ন্বকশষ ফল বকল মকি হকে।  

আমার মকি হকে, ‘আকমন্রোি ন্রকসটট’ িাকম স  সংেেি সতামরা েকড় 
তুলকল আল্লাহ তাকে েবুল েকরকেি।’...' 

আহমদ মুসা বােেন্ট সশষ েরার সাকথ সাকথ সেকল আিকন্দ ‘আল্লাহ 
আেবর’ ধ্বন্ি ন্দকয় উেল।  

আহমদ মুসা সথকম ন্েকয়ন্েল। আবার শুরু েরল, ‘সতামরা এখাকি 
আটজি  ুবে হান্জর আে এবং দু’জি মুরব্বী হান্জর আকেি। এই  

দশজকির সভাকট ন্িবোন্েত আট সদকস্যর েন্মন্ট এখি আন্ম সঘাষো 
েরন্ে। সভাপন্ত পকদ ন্িবোন্েত হকয়কে োটড টােেস এর মুহাম্মদ জজে 
সজফারসি।’  
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িাম সঘাষোর সাকথ সাকথ এেমাত্র জজে োড়া উপন্স্থত িয়জি ‘আল্লাহ 
আেবর’ ধ্বন্ি ন্দকয় হাততান্ল ন্দকয় উেল। 

আহমদ মুসা সথকম ন্েকয়ন্েল। আবার শুরূ েরল, 'সসকরটারী সজিাকরল 
ন্হসাকব ন্িবোন্েত হকয়কেি ওোরী োকমর ইসহাে আব্দুল্লাহ।’ 

সংকে সংকেই আবার সসই আল্লাহ আেবর ধ্বন্িত ও হাততান্লকত 
আহমদ মুসাকে সথকম স কত হকলা।  

আহমদ মুসা বলল, ‘সতামারা আমাকে সঘাষো সশষ েরকত দাও। 
তারপর ধ্বন্ি ন্দও, হাততান্ল ন্দও সবন্েেু েকরা।’  

বকল আহমদ মুসা আবার শুরু েরল, সহোরী সসকরটারী সজিাকরল 
ন্িবোন্েত হকয়কে ‘ন্ভজোয়া মামুটড’ িীকপর আবু বের মুহাম্মদ। আকরেজি 
সহোরী সসকরটারী সজিাকরল ন্িবেন্েত হকয়কে ন্সন্ড োকেম োকমর আলী 
রুফাই। আর োরজি সদস্য ন্িবোন্েত হকয়কে, ওোরী োকমর ফন্রদ সিায়ারাকো 
ও েন্লি োমাল এবং ন্সন্ড োকেম োকমর ওমর লাওয়াল ও রমজাি ইকরাহা।’  

আহমদ মুসা সঘাষো সশষ েরল। 
ন্েন্তু সঘাষো সশষ হকলও আল্লাহু আেবর ধ্বন্ি ও হাততান্ল ন্দকয় আিন্দ 

প্রোশ েরা হল িা। সেকলর মুখ েম্ভীর মাথা ন্িেু। 
আর জজে, ইসহাে আবদুল্লাহ ও আবু বেকরর সোখ ন্দকয় অশ্রু 

েড়ান্েল। আহমদ মুসা সঘাষিা সশষ েকর উকে ন্েকয় এে এে েকর সেলকে 
বুকে জন্ড়কয় ধরল।  

সেেঁকদ সফলল সেকলই।  
আহমদ মুসা ন্ফকর এল তার আসকি। বলল, ‘সতামরা োেঁদে সদকখ 

আমার আিন্দ লােকে। আজ েত বড় দান্য়ত্ব সতামরা োেঁকধ তুকল ন্িকল সতামরা 
তা বুঝকত সপকরে। এই মুহূতেটা ন্বেন্লত মি আর অশ্রু ভরা সোখ ন্িকয় আল্লাহর 
োকে সাহা ে োওয়ার সময়। এস আমরা মুিাজাত েন্র।’  

বকল আহমদ মুসা হাত তুলল মুিাজাকতর জকে। তার সাকথ সবাই হাত 
তুলল। 
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সদায়া সশষ আহমদ মুসা বলল, ‘সতামাকদর স  সংেেি েন্েত হকলা, তার 
এেটা উপকদষ্টা োউন্েল থাে প্রকয়াজি। এেটা তথে ও েকবষো শাখা থােকত 
হকব। এবং প্রতন্রযার জে েকড় তুলকত হকব এেটা ‘সহামোডে বান্হিী’। থামল 
আহমদ মুসা। 

‘আমরা এেমত।’ সবাই এেক াকে বলল।  
আবার শুরু েরল আহমদ মুসা, ‘িয় সদকস্যর এেটা উপকদষ্টা োউন্েল 

হকব। জিসাব আবদুর রহমাি ওোরী ও আবু বেকরর আব্বা।  
সমাহাম্মদ আলী পাওকয়ল এই দু'জিকে ন্িকয় উপকদষ্টা েন্মন্ট োজ শুরু 

েরকব। পকর সাতজি সিয়া হকব এবং তখি  থারীন্ত েন্মন্ট েেিহকব। আর তথে 
ও েকবষো সসল েন্েত হকব মন্হলাকদর সাতজি সদস্য ন্িকয়। আপাতত ডািঃ 
মােোকরট ও লায়লা সজন্িফার সেয়ারপারসি ও সসকরটারী ন্হকসকব েন্মন্টর োজ 
শুরু েরকবি। অেন্দকে সহামোডে বান্হিী েন্েত হকব এই িীপপুকের আেহী 
সেল  ুবেকে ন্িকয়। আজ শত্রকদর োে সথকে কুন্ড়কয় পাওয়া ন্ত্রশন্ট সস্টিোি 
ও ন্ত্রশন্ট ন্রভলবার হকব এই বান্হিীর প্রথম অস্ত্র ভাটডার। এই বান্হিীর সিন্িং-
এর দান্য়ত্ব আমার। আজ সোল সথকে এই সিন্িং শুরু হকব। তার আকে এখিই 
বাইকর উপন্স্থত  ুবেকদর মকধে সথকে  ারা আেহী তাকদর এই বান্হিীকত শান্মল 
েরার বোবস্থা েরুি। ন্সন্ড োকেম োম সথকে ন্ররুকটর দান্য়ত্ব সিকব আলী 
রুফাই, ওমর লাওয়াল এবং রমজাি ইকরাহা।' থামল আহমদ মুসা। 

থামার সংকে সংকে ভোি বকক্স উপন্স্থত িয়ন্ট েে উচ্চেকে 'আল্লাহু 
আেকব' ধ্বন্ি ন্দকয় উেল।এই তেন্বর ধ্বন্ি রাকতর িীরবতা সেৌন্ের েকর বাইকর 
অকপযমাি অধে সহস্র িারী পুরুকষর োিসহ বহুদূর প েন্ত েন্ড়কয় পড়ল। 

টােেস িীপপুকের এটাই প্রথম সন্ম্মন্লত তেন্বর ধ্বন্ি। 
তেন্বর ধ্বন্ি ন্মন্লকয় স কতই আবদুর রহমাি ওোরী উকে দােঁড়াল। 
বলল আহমদ মুসাকে লযে েকর, 'আন্ম আল্লাহর শুেন্রয়া আদায় 
েরন্ে। আজ আমাকদর িতুি জন্ম হকলা এবং তা হকলা সফকরশতা তুলে 

আপিার হাকত। ন্েেুযে পূবে প েন্ত আমার মকি প্রবল আকুন্ল ন্বকুন্ল ন্েল 
আপিার সন্তেোর পন্রেয় ন্ে তা জািার জকে। ন্েন্তু এখি আর তা সিই। এখি 
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আমার োকে আপিার এেন্টই পন্রেয়, আল্লা আপিাকে আমাকদর জকে 
পান্েকয়কেি। মকি আমার এখি এেটাই উকিে, েখি আবার আল্লাহ আপিাকে 
সন্রকয় ন্িকয়  াি।' থামল আবদুর রহমাি ওোরী। 

আহমদ মুসা হাত ঘন্ড়র ন্দকে তাোল। তারপর বলল, 'েলুি জিাব। 
সতামরা সেকল েল। সেকলর োকে 'আকমন্রোি ন্রকসটট টােেস িীপপুে' 
(ACT) েন্েত হকয়কে তার সঘাষো ন্দকয় এর বান্হিীকত স াে সদয়ার জকে 
 ুবেকদর আহব্বাি েরকত হকব।' 

আহমদ মুসা উেল। সবাই উকে দােঁড়াল। 
আকে েলল আহমদ মুসা। তার সাকথ সাকথ বলল আবদুর রহমাি 

ওোরী। 
োন্ড় সথকে িামকত িামকত আবদুর রহমাি ওোরী আহমদ মুসাকে 

বলল, 'জিাব আপন্ি প্রথকম ন্েে ুবলুি। মানুষ উন্মুখ হকয় আকে আপিার েথা 
সশািার জকে। খুব খুন্শ হকব তারা।' 

'অবশ্যই বলব জিাব। শুধু টােেস িীপপুে ন্েংবা শুধ ুেোন্রন্বয়াকির 
জকে িয়, সোটা আকমন্রোকর জকে এটা এে ঐন্তহান্সে মুহূতে।' 

িামল সবাই োন্ড় সথকে। েলল মসন্জকদর উেঁে ুেিকর উোর জকে। 
ওখাি সথকে েথা বলকল সবাই ভাকলা েকর শুিকত পাকব। সদখকত 

পাকব। 
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৬ 
এেজি মধেবয়সী সশ্বতাংে। বকস আকে ন্রভলন্বং সেয়াকর এেটা বড় 

সুদৃশ্য সটন্বল সমকি সরকখ। 
তার বাম পাকশর সাইড সডকক সটন্লকফাি, ইটটারেম ও ফোক্স। আর ডাি 

পাকশ ইটটারকিট এবং বড় এেন্ট েন্ম্পউটার। তার সপেকির সদয়াকল তার মাথা 
বরাবর উেঁেুকত এেটা লাল পাথকর এেটা সাদা বৃকির মকধে এেটা সাদা 'T'-এর 
উপর উধেত ভন্ির এেটা সাদা ঈেল ন্িকয় সুন্দর এেটা মকিাোম সখাদাই েকর 
সতন্র। 

 
এেট ু সখয়াল েরকল সদখা  াকব সলােন্টর সাটেসহ ঘকরর সটন্বল, 

সটন্লকফাি, েন্ম্পউটার ইতোন্দ সব ন্েেুকতই এই সাদা মকিাোম আেঁো। 
দীঘেোয় সলােন্টর সদকহর েড়ি অতেন্ত বন্লষ্ট। 
সোকখর দৃন্ষ্ট সাকপর মত োটডা এবং অন্তকভেদী। 
এই অন্তকভেদী দৃন্ষ্ট তার ন্স্থর ন্িবদ্ধ ন্েল সামকি বসা এেজি  ুবকের 

প্রন্ত,  ার সাকথ সস েথা বলন্েল। 
 ুবেন্টর োকয় আন্মে োট-এর সাদা সাটে। তারও সাকটের েলাকর ঐ 

সহায়াইট ঈেল-এর মকিাোম আেঁো। 
বলন্েল ন্রভলন্ভ সেয়াকর বসা সসই দীঘেোয় সলােন্ট, 'রাখ সতামার যয়-

যন্তর ন্হকসব। আন্ম জান্ি সাউথ টাকেো িীকপর ন্তিন্ট ঘটিায় 'সহায়াইট ঈেল'-
এর ৩৪ জি মূলেবাি সন্তাি হান্রকয় সেকে। আন্ম জািকত োই, লাশগুকলা পাওয়া 
সেকে ন্েিা? হাওয়া হকয়  াওয়া ন্তিন্ট সমাটর সবাকটর সন্ধাি সপকয়ে ন্েিা?' 

দীঘেোয় বন্লষ্ট সদকহর সাপ েযুর এই সলােন্টই ন্জকজ ফান্ডেিাটড 
(জজে সজমস ফান্ডেিাটড)। দুধষ্য 'সহায়াইট ঈেল' দকলর েোন্রন্বয়াি 

এলাোর প্রধাি। 
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'সহায়াইট ঈেল' দলন্ট 'অল আকমন্রোি এোকসান্সকয়শি অব সহায়াইট 
রস সান্ভেস' সংকযকপ' সহায়াইট রস সান্ভেস' - HCS এর সামন্রে সংেটি। 
'সহায়াইট রস সান্ভেস' আকমন্রো সজাড়া এেটা এিন্জও। প্রোর েরা হয় 
এিন্জওন্ট শান্ন্তর স্বাকথে ন্িকবন্দত। সহায়াইট রস-এর প্রোশ্য বোখো হকলা 
'শান্ন্তর রস'। ন্েন্তু অন্ফন্সয়াল বা সোপি বোখো এর সম্পূেে ন্বপরীত। এই 
অন্ফন্সয়াল বোখোয় বলা হয়, 'রস' এন্েকয় েলার এেটা বাহি, ন্বজকয়র এেটা 
অস্ত্র এবং এই বাহি ও এই অস্ত্র োজ েরকব শুধু সশ্বতাংেকদর জকেই। 'ঈেল 
সশ্বতাংে স্বাকথের প্রতীে এবং রস তার বাহি। একে মকিাোম ন্হকসকব েহে েকর 
সহায়াইট ইেল তার উকেকশ্যর েথা পন্রকার বকল ন্দকয়কে। এই সহায়াইট 
ঈেলকেই অথে, বুন্দ্ধ ও জিশন্ে ন্দকয় োলায়' সহায়াইট রস সান্ভেস। 'তাকদর 
প্রথম টাকেেট তাকদর আদকশের শত্রুকে ন্িমূেল েরা, তারপর বেে শত্রুর োকয় হাত 
সদয়া। 

সহায়াইট ঈেল সিতা ন্জকজ ফান্ডেিাকটডর প্রকশ্নর জবাকব  ুবল পল 
ন্বিীত েকে বলল, 'স্যার, এেন্টও লাশ পাওয়া  ায়ন্ি। সমাটর সবাট ন্তিন্টরও 
সন্ধাি লাভ সম্ভব হয়ন্ি।' 

'সে ন্েভাকব সন্ধাি েকরকে?' 
'সাউথ টাকেো িীকপর বারজি অকশ্বতাংে খৃষ্টািকে আমরা োকজ 

লান্েকয়ন্েলাম। েত েকয়েন্দি ধকর পৃথেভাকব সাউথ টাকেো িীকপর সোটা 
দন্যোংশ তারা ঘুকর সবন্ড়কয়কে। সকন্দহ ভাজি এলাো তারা তন্ন তন্ন েকর 
খুেঁকজকে, িািাভাকব মানুষকে ন্জোসাবাদ েকরকে। ন্েন্তু সকন্দহজিে ন্েে ু
পায়ন্ি। খান্ড় ও িদীগুকলা খুেঁকজ সদখা হকয়কে। সবাট সোথাও সদখা  ায়ন্ি।' 

'সব অপদাথে। ৩০ জি মানুষ হাওয়া হকয় সেল? সোলা-গুলীর শব্দ সেউ 
শুিকব িা, সেউ ন্েে ুসদখকব িা। জািকব িা, এটা ন্ে েকর সম্ভব?' 

'সম্ভব িয় স্যার। ন্েন্তু সোি মানুকষর োে সথকে এমি সোি েথা সবর 
েরা  ায়ন্ি,  া ন্দকয় সামকি এগুকিা স কত পাকর।' 

'এমি সতা সোি সময়ই হয়ন্ি।মানুষ সব িতুি হকয় সেল িান্ে?' 
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'অকিেটা তাই স্যার। হোৎ েকর ঐ অিকলর মানুষগুকলা স ি িীরব হকয় 
সেকে। অপন্রন্েত এবং বাইকরর োউকে তারা সহজ সোকখ সদখকে িা। অকিকে 
বলকেি, বোপারটা পুন্লশকে জািাকিা দরোর।' 

'পুন্লশকে ন্ে বলকব?' 
'ন্ত্রশজি সলাে ওোরী ও ন্সন্ড োকেম এলাোয় ন্েকয় হান্রকয় সেকে।' 
'পুন্লকশর েথা বাদ দাও, সেউ  ন্দ সতামাকে বকল এ েথা তুন্ম ন্বশ্বাস 

েরকব?' 
 ুবে পল সহায়াইট ঈেল-এর তথে েীফ। ন্জকজ ফান্ডেিাকটডর প্রকশ্নর 

সোি উির ন্দল িা সস। 
সহা সহা েকর সহকস উেল ফান্ডেিাটড। বলল তীব্র েকে, পল োপুরুষ 

সতামরা। পুন্লকশর আেয় সিয় দুবেলরা। সতামরা ন্ে সহায়াইট ঈেলকে আযম, 
দুবেল সভকবে? ন্ধে সতামাকদর! সতামাকদর বেথেতা, দুবেলতার ভার এবার তুকল 
ন্দকত োে পুন্লকশর োেঁকধ।  াও, তথে েীকফর সেয়াকর আর বসকব িা। আজ মাফ 
েরলাম। আর সোিন্দি এ ধরকির সবয়াদবী েরকল ন্রভলবাকরর েয়ন্ট গুলীই 
সতামার মাথায় ভরব।' 

ফান্ডেিাটড েথা সশষ েরকতই ইটটারেম সবকজ উেল। 
পল উকে দােঁন্ড়কয় এেটা স্যালুট েকর মাথা ন্িেু েকর সবন্রকয় সেল। 
েথা বলার মত অবস্থা তার ন্েল িা। সটন্লেকম ফান্ডেিাকটডর পাকসোিাল 

সসকরটারীর েে সবকজ উেল। বলল, 'স্যার ন্মন্টং রুকম সবাই একসকেি।' 
'আসন্ে।' বকল ফান্ডেিাটড উকে দােঁড়াল। 
ফান্ডেিাকটডর এই অন্ফকসরই োর তলায় ন্মন্টং রুম। এটাই ন্বন্ডং-এর 

সকব্বোচ্চ তলা। 
অন্ফস রুকমরই ন্িজস্ব ন্সন্ড় ন্দকয় ফান্ডেিাটড উকে সেল ন্মন্টং রুকম। 

ন্মন্টং রুম এেটা ন্বরাট হলঘর। 
হলঘকর প্রায় এেশ'র মত সোট সাইকজর ন্রভলন্বং সেয়ার। 
এই ন্বরাট হলরুমকে মুকভবল পান্টেশি সটকি সোট োরন্ট ন্মন্টং রুকমও 

ন্বভে েরা  ায়। 
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ন্মন্টং হকলর সামকির প্রাকন্ত সবশ প্রশস্ত এেন্ট মি।মকিও অকিেগুকলা 
সেয়ার।  

মকির সপেকি সদয়াকল ন্রকস্টাফার েলম্বাকসর এেটা ন্বশাল েন্ব 
টাঙাকিা। েলম্বাকসর ন্েে মাথার উপর সসই লাল পাথকর সখান্দত 'সহায়াইট 
ঈেল'-এর মকিাোম।  

মকির উির পাকশর সদয়াকল স  জািালা সসটায় ন্েকয় দােঁড়াকল দু'ন্তি 
শ' েজ উিকর সােকরর কূকল দােঁড়াকিা আোশ সোয়া 'েলম্বাস মনুকমটট' সদখা 
 ায়।  

এই সািসালভাকডার িীকপ মনুকমকটট দােঁন্ড়কয় থাো ঐ স্থািন্টকতই ১৪৯২ 
সাকলর ১২ই অকক্টাবর দুপুর ১২টার সময় েলম্বাকস জাহাজ একস ন্ভকড়ন্েল।  

আকমন্রোি মহাকদকশ ইউকরাপীয়কদর এটাই ন্েল প্রথম আেমি। 
এই আেমি স্মরেীয় েকর রাখার জকেই বাহামা িীপপুকের 

সািসালভাকডার িীকপ েলম্বাকস জাহাজ সভড়াকিার ঐ স্থািন্টকত সতরী হকয়কে 
েলম্বাস মনুকমটট। 

ফান্ডেিাকটডর সহায়াইট ঈেকলর অন্ফসন্ট েলম্বাস মনুকমটট েমকপ্লকক্সরই 
এেটা অংশ। 

ন্মন্টং হকলর মকি সডক আোকরর লম্বা সটন্বল। সটন্বকলর সপেকি 
এে সান্র সেয়ার। 
ন্মন্টং হকলর সবগুকলা সেয়ার পূেে। সোি ন্সট খান্ল সিই। 
ন্জকজ ফান্ডেিাটড ন্মন্টং হকল প্রকবশ েকর মকির পাকশ থমকে দােঁন্ড়কয় 

সবার সাকথ শুকভো ন্বন্িময় েকর মকি উেল। 
সেয়াকরর সান্রকত মাঝখাকি রাখা সপ্রন্সকডকটটর আসকি ন্েকয় বসল 

ফান্ডেিাটড। 
তার বসার সাকথ সাকথই পাকশর েকয অকপযমাি সহায়াইট ঈেল-এর 

অোে ন্িবোহী েমেেতোরা সবন্রকয় একস ফান্ডেিাকটডর দু'পাকশর আসিগুকলাকত 
বসল। 
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ফান্ডেিাকটডর বামপাকশ বসা বুন্দ্ধদীপ্ত েন্েি অবয়কবর এে  ুবে 
ফান্ডেিাকটডর োকি োকি বলল, 'স্যার ন্মন্টং-এর োজ এখি শুরু েরকত পান্র?' 

 ুবেন্ট 'সহায়াইট ঈেল'-এর সসকরটারী সজিাকরল। িাম 'সহর 
সবারমোি'। জামোি বংকশাদ্ভুত সশ্বতাংে। 

সপ্রন্সকডকটটর অনুমন্ত পাওয়ার পর  ুবে সবারমোি তার সামকির 
মাইেটা অি েকর বলল, 'খৃষ্টীয় সহায়াইট সিশি লং লীভ'। বন্ধুেে, আজ 

এে অন্ত গুরুত্বপূেে সভায় আমরা ন্মন্লত হকয়ন্ে। 'সহায়াইট ঈেল'-এর সম্মান্িত 
সপ্রন্সকডকটটর উকিাধিী বেকবের মকধে ন্দকয় আমাকদর সভার োজ শুরু হকব। 
এখি আপিাকদর সামকি গুরুত্বপূেে বেবে সপশ েরকেি 'খৃষ্টীয় সহায়াইট সিশি'-
এর ন্দগ্বীজয়ী বন্ধ ু'সহায়াইট ঈেল'-এর প্রধাি ন্জকজ ফান্ডেিাটড।' 

েথা সশষ েকর সহর সবারমোি তার মাইকের সুইে অফ েকর ন্দল। 
প্রায় সংকে সংকেই ফান্ডেিাকটডর তজেন্ি তার সামকির মাইকের সুইে অি 

েরল। 
েথা শুরু েরল ফান্ডেিাটড, "মহাি খৃষ্ট এবং মা সমরী দীঘেজীবী সহাি।' 

দীঘেজীবী সহাে খৃষ্টীয় সহায়াইট সিশি।' 
খৃষ্টীয় ভ্রাতৃবেে, এেটা গুরুত্বপূেে ন্বষকয় আকলােিার জকে আমরা এই 

ন্মন্টং-এ ন্মন্লত হকয়ন্ে। 
সহায়াইট ঈেলকে েোকলে েরকত পাকর এমি সেউ দুন্িয়াকত আকে বকল 

আমার জািা ন্েল িা। ন্বকশষ েকর আকমন্রো উপমহাকদকশ আমাকদর সোি 
সলাকের োকয় সেউ হাত তুলকত পাকর, এটা অেল্পিীয় ন্েল। ন্েন্তু সস অেল্পিীয় 
ঘটিাই আজ বাস্তকব পন্রেত হকয়কে। সপ্তাহ দু'সয়ে আকে সাউথ টাকেো িীকপর 
ওোরী োকম এেজি আেন্তুে এশীয়াকির হাকত আমাকদর োরজি সলাে খুি হয়। 
এ খবর পাওয়ার পর আমাকদর োটড টােেস অন্ফস দু'ন্ট সমাটর সবাকট প্রথকম 
দশজি, পকর আরও ন্বশজি সশস্ত্র সলাে পাোয় সসই এশীয়াি ও এেন্ট সমকয়কে 
ধকর আিা ও ওোরী োমকে উন্েত শান্স্ত সদবার জকে। ন্েন্তু অস্ত্রপান্ত সহ এই 
ন্ত্রশজি সলােই হান্রকয় সেকে।' 
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ফান্ডেিাকটডর সামকি ন্মন্টং হকলর সেয়াকর  ারা বকস আকে সেকলই 
েোন্রন্বয়াি সহায়াইট ঈেকলর সেন্দ্রীয় ন্িবোহী েন্মন্টর সদস্য। 

তাকদরই এেজি ফান্ডেিাকটডর েথার মাঝখাকি বকল উেল, 'এশীয়াি ও 
সমকয়ন্ট সে? ওরা এখি সোথায়?' 

'এশীয়াি এেজি টুেন্রস্ট মুসলমাি হকত পাকর। আর সমকয়ন্টকে 
আপিারা সবাই জাকিি লায়লা সজন্িফার। ষড় ন্ত্রমূলে সডকমাোন্ফে সমীযা 
 ারা েকরন্েল, তাকদর মকধে এেমাত্র সসই এখিও জীন্বত আকে। এশীয়াি 
সলােটা এখি ন্েল সজন্িফাকরর বান্ড়কত। এখি সসখাকি ন্েংবা সোথায় আকে 
আমরা জান্ি িা।' বলল ফান্ডেিাটড। 

'সসখাকি থাো িা থাোর বোপাকর আমরা অন্িন্িত সেি?' বলল 
সদস্যকদর এেজি। 
'োরে  াকদরকে সখােঁজ ন্িকত পাোকিা হকয়কে, তারা বান্ড় প েন্ত 
সপৌেঁো ন্িরাপদ মকি েকরন্ি। সেল অপন্রন্েত সলােকে সসখাকি 

সকন্দকহর সোকখ সদখা হকে। আর োউকে ন্জোসা েকর সসখাকি ন্েে ুজািার 
পন্রকবশ এখি সিই। তকব অনুমাি েরা হকে, তারা সসখাকিই আকে।'  

'এমি ন্বস্ময়ের পন্রবতেি সসখাকি ন্েভাকব এল?' 
'আমরা বুঝকত পারন্ে িা।' 
'আমাকদর ৩০ জি মানুষ হান্রকয়  াওয়া স মি ন্বস্ময়ের ঘটিা, সতমন্ি 

ন্বস্ময়ের ঘটিা এই পন্রবতেি।' বলল আকরেজি সদস্য। 
'ঘটিাটা এত বড় বকলই সতা আজকের এই সভা আহবাি।' বলল 

সসকরটারী সজিাকরল। 
'ন্েন্তু ন্েে ুেরকত হকল সতা ন্ে েরকবা সসটা জািকত হকব। সসখািোর 

রহকস্যর রূপ ন্ে তা িা জািকল আমরা অন্ধোকর দােঁন্ড়কয় ন্ে েরকত পান্র?' বলল 
সামকির এেজি প্রবীে সদস্য। 

'এই পরামকশের জকে আমরা বকসন্ে। আপিারা বলুি, আমরা ন্ে 
েরকত পান্র?' 
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এেজি তরুে সদস্য সপেি সথকে উকে দােঁন্ড়কয় বলল, 'আন্ম বুঝকত 
পারন্ে িা সহায়াইট ঈেল ন্ে দুবেল হকয় পড়ল স , এেটা োকমর এেটা সোি 
ঘটিা ন্িকয় আমরা এমি ন্দকশহারা হকয় পকড়ন্ে?' 

'সেৌন্ত্রশ জি সশস্ত্র সলাে হান্রকয়  াওয়া সোট ঘটিা িয়।' বকল  
উেল আকরেজি সদস্য। 
'সেৌন্ত্রশ জি মানুষ হান্রকয়  াওয়া সোট ঘটিা িয়, ন্েন্তু ওোরী ও ন্সন্ড 

োকেম োম সহায়াইট ঈেকলর োকে বড় ন্েে ুিয়।' 
'সম্মান্িত তরুে সদস্য ন্েে বকলকেি। তাকে ধেবাদ। সহায়াইট 
ঈেল-এর োকে ওোরী ও ন্সন্ড োকেম ন্েংবা সসই এশীয়াি বড় ন্েেু 

িয়। ন্েন্তু আমাকদর ৩৪জি সদস্য হান্রকয়  াওয়া সহায়াইট ঈেল-এর জকে 
প্রথম বড় ঘটিা। তাই আমরা পরামশে েকর অেসর হকত সেকয়ন্ে।' বলল 
ফান্ডেিাটড। 

আকরেজি তরুে সদস্য বলল, ' ুদ্ধকযকত্র এ ধরকের পরামশে েকর োজ 
হয় িা।  খিই আমাকদর সলাে হান্রকয়  াওয়ার খবর পাওয়া 

সেল, সস মুহূকতেই আমাকদর আঘাত হািা উন্েত ন্েল ওোরী ও ন্সন্ড 
োকেম োকম। আজ পরামশে েকর আমরা  খি অেসর হকবা, তখি শত্রু ন্িিয় 
আকের সেকয় অকিে সবন্শ শন্েশালী হকব।' 

'আমাকদর তরুে সদস্যকে ধেবাদ। তােঁর অন্ভমকতর সাকথ আন্ম 
এেমত। ন্েন্তু এেটা ন্বষয় আন্ম ন্বকবেিা েরকত অনুকরাধ েন্র। 

ওোরী োকম োরজি সলাে খুি হবার পর তন্ড়ৎ বেবস্থা ন্হকসকব এ ধরকের সোি 
পরামশে োড়াই শন্েশালী অন্ভ াি পান্েকয়ন্েলাম ওোরী ও ন্সন্ড োকেম োকম। 
ন্ত্রশন্ট সস্টিোি, ন্ত্রশন্ট ন্রভলবার এবং দশ বাক্স বাড়ন্ত গুলীসহ ন্ত্রশজি 
জািবাজ সদকস্যর এই দল সোট ন্েল িা। ন্েন্তু সস অন্ভ াি আমাকদর বেথে 
হকয়কে, ন্েভাকব বেথে হকয়কে আমরা জান্ি িা। বেথেতার এেটা ন্েত্র আমাকদর 
সামকি থােকল আমরা সোখ বন্ধ েকর সসন্দকে পা বাড়াকত পারতাম। ন্েন্তু তা 
আমরা পান্রন্ি। আমরা মকি েরন্ে, সেকলর জকেই এটা ন্বকবেিার ন্বষয়। এই 
জকেই এই সবেে।' বলল ফান্ডেিাটড। 
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অে এেজি তরুে সদস্য বলল, 'সম্মান্িত েীফ-এর েথা আন্ম বুঝকত 
সপকরন্ে। তার  ুন্ের সাকথ আন্ম এেমত। তকব আন্ম মকি েন্র এেটা সুস্পষ্ট 
ন্বষয় ন্িকয় ন্বরাট আকলােিা েকর ন্বপলু সময় খরেেরার সোি প্রকয়াজি সিই। 
অন্বলকম্ব ন্সদ্ধান্ত েহে েরা সহাে।' 

'ধেবাদ। আপিার মতটা বলুি।' বলল ফান্ডেিাটড। 
তরুে সদস্যন্ট সংকে সংকে উকে দােঁন্ড়কয় বলল, 'ন্সদ্ধাকন্তর বোপারটা 

সুস্পষ্ট, স  লযে অজেকি আমাকদর আকের অন্ভ াি বেথে হকয়কে, সস লযে 
অজেকির জকে এখিই অন্ভ াি পাোকিা সহাে। একত লযে অজেিও হকব, আকের 
অন্ভ াি সম্পন্েেত আমাকদর সব প্রকশ্নর জবাবও ন্মলকব।' 

তরুে সদস্যন্ট থামকতই সলর প্রায় সব সদস্যই এেক াকে উকে দােঁন্ড়কয় 
সমস্বকর বলল, 'আমরাও এর সাকথ এেমত।' 

'ধেবাদ। সস অন্ভ ািটা সেমি হওয়া উন্েত বকল আপিারা মকি 
েকরি?' 

আবার এেজি তরুে সদস্য উকে দােঁড়াল। বলল, 'অন্ভ ািটা সেমি 
হকব আপিারা ন্েে েরকবি। আমরা স টা োই, খৃষ্টীয় সহায়াইট সিশি  া োয়, 
তাহকলা, 'িকষ্টর মূল ঐ সজন্িফারকে জীবন্ত ধকর আিকত হকব। আর ঐ 
এশীয়ািকেও সোি সহজ মৃতেু সদয়া  াকব িা। তাকেও জীবন্ত আমরা োই। আর 
ওরা স মি আমাকদর ৩৪জি সলােকে োকয়ব েকরকে, সতমি আমরা োই ওোরী 
ও ন্সন্ড োকেম োকমর সোি অন্স্তত্ব থােকব িা সাউথ টাকেো িীকপর মািন্েকত্র। 
এরপকরর পদকযপ হকব, স  সব োম বা  ারা তাকদর সাহা ে েকরকে প্রতেয 
ন্েংবা পকরাযভাকব, তাকদর উকেদ েরকত হকব এ িীপপুে সথকে। আমাকদর 
সোি অখৃষ্টাি অকশ্বতাংে, ন্বকশষ েকর মুসলমািরা থােকতই পারকব িা।' আকবে 
ভরা েে থামল তরুে সদস্যন্টর। 

সদস্যন্ট থামকতই এবারও সব সদস্য হাত উেঁে ুেকর এেবাকেে বলল, 
'আমরা এেমত। এই োকজ সোি প্রোর দুবেলতা িা সদখাকিা সহাে, আমরা 
োই।' 

সবাই থামল। িীরবতা েকয়ে মুহূতে। 
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সসই িীরবতা সভকঙ ভান্র েে শ্রুত হকলা ফান্ডেিাকটডর। তার আসকি 
িকড়-েকড় বকস েথা শুরু েকরকে ফান্ডেিাটড, 'সেলকে ধেবাদ। সেকল  া 
বকলকেি এবং স  আকবকের প্রোশ ঘন্টকয়কেি তার সাকথ আমরা এেমত। আন্ম 
আপিাকদর ন্িিয়তা ন্দন্ে, সহায়াইট ঈেল সোি োকজ েখিও দুবেলতা 
সদখায়ন্ি, ভন্বষ্যকতও সদখাকব িা। 'সহায়াইট ঈেল' েলম্বাকসর সংেেি এবং 
আমরা েলম্বাকসর সন্তাি। আমরা সেকলই জান্ি, ১৪৯২ সাকল েলম্বাস তােঁর স  
অন্ভ াত্রায় আমাকদর এই আকমন্রো আন্বষ্কার েকরন্েকলি, তাকত তার বড় 
এেটা উকেশ্য ন্েল এ সথকে স  ধি-সম্পদ অন্জেত হকব, তা সস্পকি মুসলমািকদর 
েূড়ান্ত পরাজয় ও সস্পি সথকে মুসলমািকদর ন্বতাড়কির োকজ লােকব। সস্পি 
সথকে মুসলমািকদর েুড়ান্ত উকেদোরী রাজা ফান্ডেিাটড ও রােী ইসাকবলাকে 
েলম্বাস এই প্রন্তশ্রুন্ত ন্দকয়ই তাকদর োে সথকে অন্ভ াত্রার জকে অভূতপূবে 
সাহা ে আদায় েকরন্েকলি। সুতরাং েলম্বাকসর সস অন্ভ াত্রা ন্েল এে অকথে 
মুসন্লম উকেকদর লযোন্ভসারী। এ লযে িা থােকল সস্পি সথকে মুসন্লম 
ন্বতাড়কির  ুকদ্ধ বোপৃত রাজা ফান্ডেিাটড ও রােী ইসাকবলা অমিভাকব হাত 
উজাড় েকর েলম্বাসকে সাহা ে েরকতি িা। পৃন্থবীর বড় বড় সমীযেরা 
বকলকেি, অন্ভ াত্রী েলম্বাস হোৎ েকর রাজা ফান্ডেিাটড ও রােী ইসাকবলার োে 
সথকে স  অস্বাভান্বে সাহা ে সপকয়ন্েকলি, তা পৃন্থবীর আর সোি অন্ভ াত্রীরই 
ভাকেে সজাকটন্ি। বন্ধুেে, রাজা ফান্ডেিাটড ও রােী ইসাকবলা েলম্বাকসর 
অন্ভ াত্রাকে স  দৃন্ষ্টকত সদকখন্েকলি, আমরা আকমন্রোর খৃষ্টীয় সহায়াইট সিশি 
েলম্বাকসর অন্ভ াত্রাকে সস দৃন্ষ্টকতই সদখন্ে। এই োরকেই বন্ধুেে, আকমন্রোর 
প্রেৃত আন্বষ্কতো আকমন্রকো সভসপনু্স হকলও আমরা স্মরে েন্র েলম্বাসকে। 
আমরা েলম্বাকসর আকমন্রো আন্বষ্কাকরর পােঁেশ বের পূন্তে উৎসব পালি 
েকরন্ে, ন্েন্ত প্রেৃতই  ারা আকমন্রোর মুল ভুখকটড পা ন্দকয়ন্েকলি, আকমন্রোর 
আন্বষ্কার েকরন্েকলি, তাকদর েথা আমরা স্মরে েন্রন্ি। আমরা সহায়াইট ঈেল 
আকমন্রোর এ মািন্সেতারই উির সূরী। আমরা েলম্বাকসর সন্তাি। েলম্বাস এই 
ভূখকটড সস্পি সথকে মুসন্লম ন্িমূেলোরী রাজা ফান্ডেিাটড ও রােী ইসাকবলার 
পতাো উড্ডীি েকরন্েকলি। সসই পতাোই আমরা বহি েরন্ে। এই পতাোর 
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োয়ায় সোটা আকমন্রো। এই পতাোর োয়ায় আর  াই সহাে মুসলমািকদর 
সোি স্থাি সিই।' থামল ফান্ডেিাটড। এেট ুপান্ি সখল লাস সথকে। 

তারপর আবার শুরু েরল, 'খৃষ্টীয় সহায়াইট সিশি-এর েন্বেত সন্তাি বৃন্দ, 
শন্েশালী অন্ভ াি সপ্ররকের বোপাকর আমরা সেকলই এেমত। এই অন্ভ াি 
োর োর সিতৃকত্ব েতজি ন্েভাকব েখি সপ্রন্রত হকব, সস বোপাকর ন্সদ্ধান্ত আমরা 
ন্িন্ে। এইটকুু আন্ম আপিাকদর জান্িকয় রাখন্ে, সজন্িফার ও ঐ এশীয়ািটা 
িীকপর স খাকিই থাে আমরা তাকদর ধরবই। আর ওোরী ও ন্সন্ড োকেম 
োকমর মানুষ পরশু ন্দকির সূক োদয় সদখকব িা, এ বোপাকর আপিারা ন্িন্িন্ত 
থাকুি।' থামল ফান্ডেিাটড। 

সস থামকতই সোটা হকল এেটা হষেধ্বন্ি উেল। সিাোি উেল, 'খৃষ্টীয় 
সহায়াইট সিশি ন্জন্দাবাদ। ন্জন্দাবাদ সহায়াইট ঈেল। ন্জন্দাবাদ ফান্ডেিাটড।' 

 
 
 
সসন্দিই দুপুর ১২টা। 
সািসালভাকডাকরর েলম্বাস বন্দর সথকে পােঁেন্ট বড় সমাটর সবাট সাউথ 

টাকেো িীকপর ন্দকে রওিা হকলা। 
পােঁেন্ট সবাকট শতান্ধে মানুষ। প্রকতেে সবাকটর পাটাতকির ন্িকে অস্ত্র ও 

সোলা-গুলীর বাক্স। 
সবাটগুকলা েলকে ন্বমাকির সন্ম্মন্লত মহড়ার মত সুন্দর সার সবেঁকধ। 
সান্রবদ্ধ সবাট বহরকে সিতৃত্ব ন্দকে স  সবাটন্ট, সবার আকের সসই 

সবাকটর মাথায় পাশাপান্শ দু'ন্ট সডে সেয়ার পাতা।  
ডাি পাকশর আসিন্টকত বকসকে সবাট বহকরর েমাটডার জি ব্লোংে এবং 

তার বামপাকশ সহোরী েমাটডার ন্জম সটইলর। 
জি ব্লোংে মধে বয়সী এবং সটইলর তারুেেদীপ্ত  ুবে। 
'পুন্লকশর ভূন্মো সম্পকেে সতা আমাকদর ন্েে ুবলা হয়ন্ি স্যার?' 
বলল সটইলর তার বস ব্লোংেকে লযে েকর। 
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'টােেস িীপপুকের বৃন্টশ পুন্লকশর ন্বন্ভন্ন প োকয় আমাকদর প্রেরু সমথেে 
আকে। তাকদর সহক ান্েতা আমরা পাই। ন্েন্তু প্রোকশ্য ন্েেু েরা তাকদর পকয 
সম্ভব িয়। প্রোকশ্য আইকির অধীি তাকদর থােকতই হকব। এ জকে আমরা োজ 
েরব তাকদরও সোকখর আড়াকল। এ োরকেই রাতকেই সবকে সিয়া হকয়কে। সভার 
হবার আকেই আমাকদর সব োজ সশষ হকয়  াকব।' 

'আমরা ন্ে সাউথ টাকেো িীকপ সরাসন্র  ান্ে?' 
'িা িা, আমরা  ান্ে এখি োটড টােেস-এ। আমরা সমন্ডকেল ইউন্িট 

ন্িকয় আন্সন্ি। ওখািোর সহায়াইট ঈেল অন্ফস সথকে এেটা শন্েশালী 
সমন্ডকেল ইউন্িট ন্িকত হকব।' 

'আমরা ন্ে ওকদর জান্িকয়ন্ে?' 
'িা জািাকিা হয়ন্ি। তকব অসুন্বধা হকব িা। আমরা ওখাকি সপৌেঁোব রাত 

আটটার ন্দকে। রাত ১১টার ন্দকে আমরা সাউথ টাকেো িীকপ রওয়ািা হকবা। 
সুতরাং সমকয়র অসুন্বধা সিই।' 

'ন্েে আকে। আন্ম ভাবন্েলাম, ওখািোর সমন্ডকেল ইউন্িট  কথষ্ট 
শন্েশালী িাও থােকত পাকর।' 

'তা ন্েে।  া সময় আমরা হাকত পান্ে, তাকত প্রকয়াজি হকল আমরা 
ঔষধপত্র সংেহ েরকত পারকবা। োকেই কুইি এন্লজাকবথ হাসপাতাল। 
ওখািোর সসটিাল সমন্ডকেল সস্টারন্ট সাবেযন্েে সখালা থাকে।' 

'আমরা রাত ১২টার ন্দকে 'সাউথ টাকেো'র সপাটে টাকেো'সত িামন্ে। 
সসখাি সথকে ওোরী ও ন্সন্ড োকেম োম খুব োকে িয়।আমরা  াবার জকে 
অতগুকলা অকটা হুইলার ন্ে তখি পাব সসখাকি?' 

'আমরা সসখাকি িামন্ে িা সটইলর। অতএব ন্েন্তার ন্েেু সিই। আমাকদর 
আকের অন্ভ াি স খাকি সিকমন্েল, দন্যকের সসই মৎস ঘাকট আমরাও িামব।' 

'ঘাকটর অবস্থার খবর িা ন্িকয়ই সসখাকি লোটড েরা ন্ে আমাকদর ন্েে 
হকব?' 

'তুন্ম ন্েে ন্েন্তা েকরে। এ ন্েন্তা আমরা েন্রন্ি বকল মকি েকরা িা। 
আমাকদর একজটটরা সসখাকি আজ ন্বকেল সথকে সাবেযন্েে পাহারায় থােকব। 
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আমাকদর সবাকটর সহডলাইট সথকে সংকেত পাওয়ার পর ওরা সবুজ সংকেত 
সদকব।  ন্দ সস সবুজ সংকেত পাওয়া  ায়, তাহকলই আমরা লোটড েরব।' 

'আর এেটা েথা স্যার, আকের অন্ভ াকি ওরা শন্ে দু'ভাে েকরন্েল, 
ওটা ন্েে হয়ন্ি।' 

'ন্েন্তু সটইলর এবারও তাই েরকত হকব। ঘাকট িামার পর অকধেে বান্হিী 
ন্িকয় তুন্ম  াকব ন্সন্ড োকেম োকম। অবন্শষ্ট অকধেে ন্িকয় আন্ম  াব ওোরী 
োকম। তুন্ম ন্সন্ড োকেম োম ন্িন্িদ্রভাকব ন্ঘকর সফলার পর সমাবাইকল আমাকে 
জািাকব। তারপর আন্ম ওোরী োকম হামলা োলাব। ওোরী োকমর অপাকরশি 
সশকষ আমরা ন্সন্ড োকেকম সপৌেকল, তকবই সসখাকি অপাকরশি শুরু হকব।' তার 
আকে সতামার দান্য়ত্ব হকব োম সথকে এেটা প্রােীকেও সবর হকত িা সদয়া।' 

'ন্েন্তু অকিে সময় িষ্ট েরকত হকব দােঁন্ড়কয় সথকে।' 
'সময় িষ্ট হকব িা সটইলর। োম সঘরাও েরার পর সবশ োজ আকে। 

োম সঘরাও হবার পর আমাকদর ন্বকফারে ইউন্িট োকম ঢুকে ঘর-বান্ড়র প্রন্তন্ট 
গুকে সবামা সপকত আসকব। ন্সন্ড োকেম োকম শুধু সবামা পাতা হকব িা 
সজন্িফাকরর বান্ড়কত। সবামা পাতার পর ওরা ন্ফকর একল সডকিাকিটকরর এেটা 
সুইে ন্টপকলই সোটা োম দাউ দাউ েকর জ্বকল উেকব। তখি শুধু আমাকদর োজ 
হকব সবেঁকে  াওয়া সলােগুকলাকে হতো েরা। ৫০ জি সলাকের একত সবন্শ সময় 
লােকব িা।' থামল জি ব্লোংে। 

এেটা ন্সোকরট ধরাল সস। তারপর বলল, 'সতামার ন্সন্ড োকেম োকমর 
অপাকরশিও আকেই শুরু েরা  ায়। ন্েন্তু সদরী েরা এই জকে স , ওখাকি 
সজন্িফার ও সসই এশীয়াি রকয়কে মকি েরা হকে। তাকদরকে জীবন্ত ধরকত হকব। 
অতএব সন্ম্মন্লত উকদোে প্রকয়াজি হকত পাকর। তকব সবামা পাতার োজ সতামার 
সম্পূেে েকর রাখকত হকব।  াকত আমরা সপৌোর সাকথ সাকথ অপাকরশি শুরু হকয় 
 ায়।' 

আিকন্দ মাথা িাড়ল সটইলর। বলল, 'ন্েন্তু আন্ম ভাবন্ে ৩০ জি সশস্ত্র 
সলাে োকয়ব হবার রহস্য ন্ে েকর জািা  াকব?' 
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'সভবিা সটইলর। এ জকেই ঐ এশীয়াি ও সজন্িফারকে আমরা জীবন্ত 
ধরকত  ান্ে।' 

জি ব্লোংে েথা সশষ েরকলও সটইলর েথা বলল িা। 
অল্পযে েুপ থাোর পর সস বলল, 'মুসন্লম ও অকশ্বতাংে পুরুষ  
ন্শশু েন্মকয় সফলার মাধেকম আমরা জিসংখোর স  সশ্বতাংেেরে েরার 

পন্রেল্পিা ন্িকয়ন্ে, এটা খুব ধীর। েতন্দকি এ পন্রেল্পিা সম্পূেে হকব সে 
জাকি। তার সেকয় আজকের মত ডাইকরেট এোেশকি আমাকদর এগুকিা উন্েত 
বকল আন্ম মকি েন্র।' 

'সদখ তুন্ম ন্শশুর মত েথা বলে। আকবে ন্িকয় এসব েথা বলা  ায়, 
ন্েন্তু এসব োজ েরা  ায় িা। সদখ, দু'োরটা োম জ্বালাকিা  ায়, সলােকদরও 
হতো েরা  ায় এবং একে দুঘেটিা ও পারস্পন্রে দািার ফল বকল োন্লকয়ও সদয়া 
 ায় ন্েন্তু সব োকম তা েরা  াকব িা। তাহকল সোটা দুন্িয়ায় সহনে শুরু হকয়  াকব। 
োকপ পকড় জান্তসংঘ ও শত শত মািবান্ধোর সফারাম েুকট আসকব এখাকি। 
তাকত সব জান্রজুন্র আমাকদর ধরা পকড়  াকব। আমরা বেথে হকবা। অেন্দকে 
জিসংখো পন্রবতেকির স  পন্রেল্পিা আমরা ন্িকয়ন্ে, তা োরও সোকখ পড়কব 
িা। সময় সবন্শ লােকলও অতেন্ত ন্িরাপকদ জিসংখোর সশ্বতাংেেরে ও 
খৃষ্টীয়েরে হকয়  াকব।' 

'বুঝলাম। ন্েন্ত জিসংখো পন্রবতেকির এ ষড় ন্ত্র সতা সজন্িফাররা  
ধকর সফকলকে।' 
'ষড় ন্ত্র ধকর সফকলন্ি এবং তা পারাও সম্ভব িয়। ওরা স টা ধকরকে সসটা 

হকলা, 'মুসন্লম পুরুষ সংখোর হার েমকে। ন্েন্তু এটা সোি ষড় কন্ত্রর ফল তা তারা 
জািকত পাকরন্ি। জািকতও সোিন্দি পারকব িা।' 

'ন্েন্তু এই পন্রবতেি সেি, এ ন্িকয় অনুসন্ধাি হকব সতা?' 
পৃন্থবী জািকত পারকল সতা হকব!  াকত জািকত িা পাকর, তারই সতা 

বেবস্থা আমরা েকরন্ে। ওকদর সরেডেপত্র আমরা ধ্বংস েকরন্ে। 
সমীযার সাকথ প্রতেযভাকব জন্ড়তকদর আমরা হতো েকরন্ে। সজন্িফার 

সশষ হকল পকরায সাযীও সশষ হকয়  াকব।' 
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'আন্ম ভাবন্ে স্যার, সজন্িফার খুবই যুদ্র, খুবই দুবেল, ন্েন্তু সাউথ টাকেো 
িীকপর ওোরী ও ন্সন্ড োকেম অিকল  া ঘটল তা খুবই বড়।এর সোি বোখো 
আন্ম খুেঁকজ পান্ে িা।' থামল সটইলর। 

জি ব্লোংেও ন্েে ুবলল িা।তারও সোকখ মকি হয় ঐ এেই প্রশ্ন। 
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৭ 
সন্ধো সিকম একসকে সাউথ টাকেো িীকপ। 
ন্বশাল সােকরর বুকে এেখটড োকলা বড় ন্তলে ন্েকহ্নর মত মকি হকে 

িীপটাকে। িীপটা ঢাো পকড়কে অন্ধোর আর িীরবতার এে অখটড োদকর। 
সসই অন্ধোকরর বুে ন্েকর হোৎ সোি সময় সোকখ একস পকড় সোি 

প্রদীপ সথকে ন্বেুন্রত আকলাে ন্শখা। 
এমন্ি এেটা প্রদীপ জ্বলকে ওোরী োকমর মসন্জকদ। 
মােন্রকবর িামা  সশষ হকয়কে। িামা  সশকষ প্রথকম আহমদ মুসা একস 

বসল সসই প্রদীকপর পাকশ। 
'আকমন্রোি ন্রকসটট' ন্িবোহী েন্মন্টর এটা এেটা জরুরী সবেে। 
তারা  খি এই সবেকে বকসকে, তখি তাকদর দৃন্ষ্ট সীমার অকিে দূকর, 

তাকদর সোেকরর সম্পূেে বাইকর ব্লোংকের সিতৃকত্ব 'সহায়াইট ঈেল' বান্হিীর ৫ন্ট 
বড় সবাট একস সিাঙর েরল োটড টােেস িীকপ। 

 
 
 
তখি রাত ৯টা। 
লায়লা সজন্িফারকদর বান্ড়। লায়লা সজন্িফাকরর ড্রইং রুকম সসাফায় ো 

এন্লকয় বকস আকে ডািঃ মােোকরট। 
মাত্র আধা ঘটটা আকে একসকে সস োটড টােেস সথকে। 
খাওয়া সসকর সকব একস বকসকে ড্রইং রুকম। 
ড্রইং রুকম ো ন্িকয় প্রকবশ েরল লায়লা সজন্িফার। তার সাকথ সাকথ 

ড্রইং রুকম একস ঢুেল সজন্িফাকরর মামাকতা সবাি সারা উইন্লয়াম এবং সুরাইয়া 
মাকোন্ি। 
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োকয়র আসর বকস সেল ড্রইং রুকম। তারপর েল্প। হান্স। 
ন্েে এই সময় োটড টােেস-এ 'সহায়াইট ঈেল' প্রস্তুত হকে সাউথ টাকেো 

িীকপ অন্ভ াকির। 
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১ 
আহমে মুসা ভ্রু কুঁচনক্ রিনেস ক্িল, ‘তুরম সাগনি যািাি সময় ঘানে 

যানেি দেনেরিনল, রিনি এনসও আিাি তানেিই দেেনল?’ 
‘রি হ্াুঁ।’ িলল আলী ওিমা। 
আলী ওিমা ওক্ািী গ্রানমি দিনল। 
আহমে মুসা তানক্ রেনয়াগ ক্নিরিল েরিনেি মৎস্য ঘানেি উপি েিি 

িাোি িনে। 
‘তুরম ক্োয় দেৌক্া রেনয় সাগনি দেনমরিনল?’ রিনেস ক্িল আহমে 

মুসা। 
‘রতেোয়।’ 
‘তেে ঐ দু’িেনক্ রক্ অিস্থায় দেনেরিনল?’ 
‘ওিা দিরেনত এক্ো দেৌক্ায় িনস েো রচিুরিল।’ 
‘দেৌক্াো ক্াি?’ 
‘আমাি।’ 
‘দতামাি দেৌক্ায় ওিা িনসরিল?’ 
‘রি হ্াুঁ।’ 
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‘তািপি?’ 
‘আরম যেে দেৌক্াি ক্ানি দগলাম। ওিা যেে িুঝল দেৌক্া আমাি, তেে 

ওিা দেনম এল। িলল, সাগনি োমনিে িুরঝ? রিক্ আনি। আমিা এোনে িনস 
এক্ো দিানেি অনপিা ক্িরিলাম। আপোনেি িারি দক্াথায়? আরম রিনেস 
ক্নিরিলাম। দক্ে, েিনিানক্। িনল ওনেি এক্িে।’ 

েিনিাক্ োনক্কা দ্বীনপি মধ্যাঞ্চনলি এক্রে গ্রাম। উত্তি প্রানেি োনক্কা 
িন্দি দথনক্ দয সিক্রে েরিনে চনল এনসনি, গ্রামরে তাি পানেই। 

গ্রামরে দচনে আলী ওিমা। গ্রানমি সিাই ক্ৃষ্াাংগ। গ্রানমি অরধ্ক্াাংে 
দলাক্ আরিক্ী ধ্িনেি স্থােীয় ধ্নমকি অনুসািী। অিরেষ্টনেি রক্িু েৃষ্টাে, রক্িু 
মুসলমাে। গ্রানম দেতাাংগ েৃষ্টাে রমেোিীিা এক্রে গীিকা ও এক্রে রিরেক্ ততরি 
ক্িনি। 

‘ঘানে আসা দলাক্ দু’রে ক্ৃষ্াাংগ। ক্াি দিাে? দক্ আসনি? আরম ওনেি 
রিনেস ক্রি। মাি আসনি। আমানেি এক্ো আনয়ািে আনি। িিাি দেয় 
ওনেি এক্িে।’ 

‘তািপি?’ রিনেস ক্িল আলী ওিমানক্ আহমে মুসা। 
‘আরম দেৌক্া রেনয় চনল যাই সাগনি। এক্েু আিানল রগনয় আরম েিি 

িারে দক্াে দেৌক্া িা দিাে ঘানেি রেনক্ যায় রক্ো। রক্ন্তু সন্ধ্যাি আনগ আরম দিিা 
পযকে দক্াে দিাে ঘানেি রেনক্ আনসরে।’ থামল আলী। 

‘িনল যাও।’ িলল আহমে মুসা। 
‘আরম ঘানে রিনি দেেলাম দলাক্ দু’রে দেই। ভািলাম অনপিা ক্নি 

চনল দগনি। ঘানেি আেপাে ভানলা ক্নি দেনে রেনয় রচো ক্িলাম রেক্নেি দক্াে 
গ্রানম মাগরিনিি োমায আোয় ক্নি আিাি চনল আসি। এই উনেনে ঘাে দথনক্ 
উনি অল্প রক্ি ুেূি আসনতই দেেলাম, েিনিাক্ গ্রানমি ঐ দু’িে ঘানেি রেনক্ 
আসনি। অিাক্ হলাম তািা আমানক্ দেনে দযে চমনক্ উিল। রক্িুো রিব্রত ক্নে 
তক্রিয়নতি সুনি িলল, এরেক্ো এক্েু ঘুনি এলাম। দেরে দিােো এনসনি রক্ো। 
আরম রক্িু িললাম ো। ওিা চনল দগল। তনি আরম এক্ো গানিি আিানল এনস 
এক্েু োুঁিালাম। দেেলাম, আিাল হিাি পি ওিা আি এগুনলা ো। িাস্তাি 
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পানেই এক্েু উুঁচু রেলা রিল। তািা ওোনে উনি দঝানপি আিানল অেৃে হনলা। 
আরম আি অনপিা ো ক্নি চনল এনসরি।’ 

আলী থামনলও আহমে মুসা দক্াে ক্থা িলল ো। 
ভািরিল আহমে মুসা। 
িলল এক্েু পি, ‘এ ধ্িনেি ঘেো আি দতা ঘনেরে?’ 
‘রি তাই।’ িলল আলী। 
‘মানিি দেৌক্াি িনে এত েূি আসনি, এইভানি অনপিা ক্িনি এোও 

িাস্তি েয়।’ 
‘রি।’ 
‘ওনেি আচিে ও ক্থাি মনধ্য সঙ্গরত দেই।’ আহমে মুসা িলল। 
‘আমািও তাই মনে হনয়নি স্যাি।’ 
আিাি ভািোয় ডুনি দগল আহমে মুসা। 
অল্প পনি মুে তুনল িনিকি রেনক্ তারক্নয় িলল, ‘চল, আমিা ক্’িে 

দসোনে যাই। দলাক্ দু’িে যরে এেেও থানক্, তাহনল ওনেি ধ্িনলই সিরক্িু 
পরিষ্কাি হনয় যানি।’ 

রমরোং মুলতরুি ক্নি উিল সিাই। 
িিক, ইসহাক্ আব্দুল্লাহ ও আিু িক্িনক্ রেনয় আহমে মুসা এগুনলা 

ঘানেি রেনক্। পানয় দহুঁনে। সানথ থাক্ল আলী। 
রক্ন্তু দসই উুঁচু রেলায়, দযোনে আলী েিনিানক্ি দু’িে দলাক্নক্ দেনে 

রগনয়রিল, ক্াউনক্ পাওয়া দগল ো। 
অন্ধ্ক্ানি চুরপ চুরপ তািা ঘাে পযকে দগল, এরেক্ ওরেক্ েুুঁিল। রক্ন্তু 

ক্াউনক্ দপল ো। রিিল তািা। 
দসই রেলা পাি হনয় রক্িুো পথ এনস আহমে মুসা থমনক্ োুঁিাল। সিাউ 

োুঁিাল আহমে মুসানক্ রঘনি। 
আহমে মুসা ক্ানি দেনে রেল আলীনক্। রিসরিস ক্নি তানক্ িলল, 

‘দতামানক্ এোনে দথনক্ দযনত হনি। তুরম এোনে দয দক্াে স্থানে আত্মনগাপে 
ক্নি দথনক্ চািরেনক্ েিি িােনি। দসই দু’িে রক্াংিা অে ক্াউনক্ পাও রক্ো, 
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দসো দোুঁি ক্িনত হনি। িাস্তা েয়, িাস্তাি িাইনি দুি দথনক্ সি রেনক্ েিি 
িােনি।’ 

িনল পনক্ে দথনক্ এক্ো গগলস দিি ক্নি আলীি হানত রেল। িলল, 
‘এো রিনেষ ধ্িনেি গগলস। এ রেনয় অন্ধ্ক্ানিও িহুেূি পযকে দেো যায়। 
সরতযই তুরম যরে ক্াউনক্ দেেনত পাও, তাহনল তাি রপনি রপনি থাক্নি, দচানেি 
িাইনি দযনত দেনি ো। িাত েেো পযকে তুরম যরে মসরিনে ো দিি, তাহনল িুঝা 
যানি তুরম ক্ানিা সন্ধ্াে দপনয়ি। িাত সানি েেোি রেনক্ আিু িক্ি সিাইনক্ 
েিি রেনয় দতামাি সন্ধ্ানে আসনি। প্রশ্ন হনলা দতামানক্ তািা পানি রক্ ক্নি? 

আহমে মুসা এক্েু দথনম িলল, ‘িাত সানি েেোয় আিু িক্ি এই গাি 
তলায় গানিি আিানল িসনি, দতামানক্ও দগাপনে এোনে আসনত হনি।’ 

ক্থা দেষ ক্নি আহমে মুসািা চনল ো যাওয়া পযকে আলীনক্ গাি তলাি 
অন্ধ্ক্ানি অনপিা ক্িনত িনল সিাই হাুঁো শুরু ক্িল। 

আহমেমুসানক্ িাম, ডাে ও দপিে দথনক্ দিষ্টে ক্নি অগ্রসল হরিল 
অেিা। 

পানে হাুঁেনত হাুঁেনত িিক িলল, ‘আলীনক্ দিনে যাওয়াি রক্ েিক্াি 
রিল?’ 

‘হ্াুঁ িিক, এক্িাি সনন্দনহি সৃরষ্ট হনল তাি দেষ পযকে দেো উরচত।’ 
িলল আহমে মুসা। 

‘ক্াউনক্ই দতা পাওয়া দগল ো।’ 
‘হনত পানি ঘেো রক্িুই ো। সরতযই হয়নতা মানিি দেৌক্াি িনে 

অনপিা ক্নি তািা চনল দগনি। রক্ন্তু এমেও হনত পানি, তািা যায়রে। আমিা 
তানেি দেেনত পাইরে।’ 

‘রক্ হনত পানি িযাপািো তাহনল?’ িলল িিক। 
‘িলা মুরষ্কল। তনি এই দিাট্ট ঘােো এেে েুিই গুরুত্বপূেক। শুেনিা দতা, 

অপরিরচত দলাক্িে গত সপ্তাহ দেি-দুই ধ্নি সাউথ োনক্কা দ্বীনপ, রিনেষ ক্নি 
এই অঞ্চনল দিে দেো দগনি। হনত পানি েত্রুি দক্উ ওিা। উনেে পরিষ্কাি, ঐ 
৩০ িে মানুনষি রক্ভানি রক্ হনলা এিাং ক্ািা ঘোল এই ঘেো ইতযারে িােনত 
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চায় তািা। এই মানিি ঘােনক্ েত্রুিা আনগও িযিহাি ক্নিনি, আিািও ক্িনত 
পানি।’ 

িনল আহমে মুসা ইসহাক্ আব্দুল্লাহি রেনক্ তাক্াল। িলল, আরম ও িিক 
এেে রসরড ক্ানক্ম যারি। আিু িক্ি এোনে থাক্ল। দতামিা সািধ্াে থাক্নি। 
িাত েেোি রেনক্ দতামিা এক্রিত হনি মসরিে চত্বনি। তািপি আিু িক্ি 
এগুনি আলীি দোুঁনি। দতামিা দপিনে থাক্নি দগাপনে।’ 

‘আমিা ক্তিে এক্ি হনিা?’ িলল ইসহাক্ আব্দুল্লাহ। 
‘িাত েেোি মনধ্য যরে আলীি েিি ো পাও, তাহনল সি েরি এক্ি 

ক্িনি। আমানক্ও িাোনি দেরলনিানে।’ 
মসরিে চত্বনি তেে দপৌনি দগনি তািা। ওোনে এক্ো অনো হুইলাি 

অনপিা ক্িরিল। দসই অনো হুইলানি উিল আহমে মুসা ও িিক। অনো হুইলাি 
চলনত শুরু ক্িল রসরড ক্ানক্ম গ্রানমি উনেনে। 

 গারি চলনত শুরু ক্িনল আহমে মুসাি হিাৎ দযে মনে হনত লাগল, রক্ 
ক্াি দযে অসম্পূেক থাক্ল। তাি মনে হনলা, আলীি সানথ দেো হিাি পি আিু 
িক্ি ও ইসহাক্ আব্দুল্লাহিা রক্ ক্িনি দস রিষনয় দতা রক্িু িলা হয়রে। 

পিিনেই আিাি তাি মনে হনলা, রক্িু িলািও দতা রিল ো। তািপি 
আহমে মুসা মনেি এনলানমনলা রচো রিোয় ক্নি সামনেি আনলা অন্ধ্ক্ানি েৃরষ্ট 
রেিদ্ধ ক্িল।  

চলনি অনো হুইলাি। 
 
 

 
লায়লা দিরেিাি সিাি হানত চানয়ি দপয়ালা তুনল রেনয় রেনিি দপয়ালা 

রেনয় দসািায় তাি আসনে এনস িনসরিল। 
গল্প চলরিল। 
সুিাইয়া মানক্ারে এিাং সািা উইরলয়ামও আিই এনসনি দিরেিািনেি 

িারিনত। মাগকানিে এনস দপৌনিনি িাত আেোি রেনক্। সািা উইরলয়াম ও 
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সুিাইয়া মানক্ারে এনসনি তাি এক্ ঘণ্টা আনগ। সুিাইয়া মানক্ােী চানয়ি 
রপয়ালায় দেষ চুমুক্ রেনয় িলল, ‘আরম ভািনত পািরি ো দিরেিাি, দসই 
এরেয়ােো পরিরস্থরত এমে ওলাে-পালে ক্নি রেল রক্ ক্নি? আরম দতা 
দভনিরিলাম, দস ওনেি হানত মািা পনিনি।’ 

‘ো, মানক্ারে। মািা যাওয়াি ক্থা অমে ক্নি মুনে এনো ো।’ িলল 
দিরেিাি ত্বরিৎ গরতনত। 

িনল এক্ো েম রেনয় দিরেিাি িলল, ‘আল্লাহ ওুঁনক্ িাুঁরচনয়নিে। আি 
িাুঁচািাি িনে ক্াি ক্নিনিে িিক এিাং মাগকানিে আপা। িিক তাুঁনক্ আহত 
অিস্থায় হাসপাতানল রেনয়রিল।’ 

লায়লা দিরেিানিি ক্থা দেষ হনতই সািা উইরলয়াম িলল, ‘রক্নি 
দিরেিাি। এেীয় সম্পনক্ক ‘মিাি’ ক্থা শুনে অমে আুঁৎনক্ উিরল দক্ে? হৃেয় 
ঘরেত দক্াে ঘেো সাংঘরেত হনয়নি োরক্?’ 

এ ক্থাি পি সািা উইরলয়াম ও সুিাইয়া মানক্ারে দু’িনেই দহনস উিল। 
ডাাঃ মাগকানিনেি মুে এক্েু ম্লাে হনলা। আি গম্ভীি হনয় উিল লায়লা দিরেিানিি 
মুে। 

ক্থা িনল উিল লায়লা দিরেিাি। িলল, ‘সািা তুরম ওুঁনক্ দেেরে, ওুঁনক্ 
িােো, তাই এ ক্থা িলনত পািনল।’ গম্ভীি ক্ে দিরেিানিি।  

ডাাঃ মাগকানিে তাক্াল দিরেিানিি রেনক্। তাি দচানে এক্ো সন্ধ্ােী 
েৃরষ্ট। পনি ধ্ীনি ধ্ীনি গম্ভীি ক্নে িলল, ‘আরম দিরেিানিি সানথ এক্মত। রতরে 
রভন্ন এক্ মানুষ। যতই তাুঁনক্ দেো যায় আেন্দ ও রিস্ময় শুধ্ু িানিই।’ 

‘রিক্ িনলনিে ডাাঃ মাগকানিে আপা। রতরে মাি অল্পিে আমাি সামনে 
ক্থা িনলনিে। আমাি মনে হনয়রিল, আরম েতুে এক্ পরিনিনে সম্পূেক রভন্ন 
প্রক্ৃরতি মানুনষি সানথ ক্থা িলরি। আরম দযে সানমারহত হনয় পনিরিলাম। উরে 
উনি দগনল আরম দযে িাধ্য হনয়রিলাম ওুঁি সন্ধ্ানে উনি দযনত।’ 

িাইনিি েিিায় েক্ হনলা এ সময়। 
‘উরে এনসনিে।’ িনল উৎক্েক হনলা দিরেিাি। 
সাংনগ সাংনগ সিাই সচরক্ত হনয় উিল। 
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িলল সািাহ উইরলয়াম, ‘তুরম িুঝনল রক্ ক্নি, দিরেিাি? ওুঁি গন্ধ্ও 
রচনে দিনলি োরক্?’ হাসল সািা উইরলয়াম। 

‘িনলরি, এভানি ক্থা িনলা ো সািা। ওুঁনক্ তুরম িাে ো। িাে ো তুরম, 
ওুঁি সি ক্ানি েৃঙ্খলা আনি। েিিায় উরে েক্ও ক্নিে এক্ই রেয়নম। 

িনল দিরেিাি উনি োুঁিাল। 
সিাই উনি োুঁিানত যারিল। দিরেিাি িলল, ‘ো উরে তিিক্োোয় 

আসনিে ো। দসািা উরে ওুঁোি ঘনিই যানিে।’ 
দিরেিাি পা িািাল ড্রইাং রুনমি দভতনিি েিিাি রেনক্। 
েিিাি ক্ানি দযনতই েিিায় এনস োুঁিাল পরিচারিক্া। িলল, ‘স্যাি 

তাুঁি রুনম দগনিে। আনিক্িে এনসনিে। ড্রইাং রুনম আসনত চানিে।’ 
দিরেিাি ‘দক্’ িনল মুে িািাল েিিায়। দেেল, িিক োুঁরিনয়। 
এক্ো িরিম আভায় উজ্জ্বল হনয় উিল দিরেিানিি মুে। িলল, 

‘এনসা।’ 
সালাম রেনয় ড্রইাং রুনম প্রনিে ক্িল িিক। তাি দপিনে দপিনে লায়লা 

দিরেিাি।  
সািা ও মানক্ারে উনি োুঁরিনয় স্বাগত িাোল িিকনক্। 
ডাাঃ মাগকানিে উনিরে। 
‘দক্মে আি আপা?’ ডাাঃ মাগকানিেনক্ লিয ক্নি িলল িিক। 
‘ভাল। তুরম দক্মে আি?’ 
‘আলহামদুরলল্লাহ!’ িলল িিক। 
‘দতামাি রচরি দপন র য় সি দিনে আরম থাক্নত পািলাম ো। চনল 

এলাম। অসুরিধ্া হনলা ো দতা িিক? উরে রক্িু মনে ক্িনিে ো দতা?’ ডাাঃ 
মাগকানিে িলল। 

‘ো আপা। দতামিা সিাই এনসি দিনে েুেীই হনিে।’ িিক িলল। 
‘দক্াথায় উিি? দিরেিািনেি এোনেই উিলাম। দিরেিাি রেশ্চয় 

দিিাি হয়রে।’ িলল ডাাঃ মাগকানিে দিাুঁনে হারস দেনে। 
সলাি হারস িনুে উনিরিল দিরেিানিি মুনে। 
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দসরেনক্ তারক্নয় িিক দহনস িলল, ‘আপা তুরম দিরেিািনক্ েতুে মানুষ 
দেেনি।’ 

ক্ৃরিম দিানভ িনুস উিল লায়লা দিরেিাি। িলল, ‘দেে িিক, এনত 
দতামাি দক্াে ক্ৃরতত্ব দেই। দতামাি ভাগয, আহমে মুসাি মত িযরি দতামাি 
উরক্ল হনয়নিে।’ 

আহমে মুসাি োম উচ্চািে ক্নি ক্থা দেষ ক্িাি পনিই রিহ্বায় ক্ামি 
রেল দিরেিাি। সাংনগ সাংনগ ভয় ও অপিানধ্ি রচহ িুনে উিল তাি মুনে। 
সাংকরচত হনয় পিল দস। 

আহমে মুসা োম শুনে সিাই চমনক্ উনিরিল। িিক তাি দচাে দু’রে 
রিনফারিত ক্নি িলল, ‘আহমে মুসা? দক্ আহমে মুসা?’ 

রিমূঢ় লায়লা দিরেিাি রক্িুিনেি িনে পাথনিি মত েি হনয় 
রগনয়রিল। 

িনিকি সিি প্রশ্ন উরিত হিাি পি লায়লা দিরেিাি যন্ত্রচারলনতি মত 
ড্রইাং রুনমি দভতনিি েিিাি রেনক্ এরগনয় েিিা লক্ ক্নি রিনি এল তাি 
দসািায়। 

চািরেক্ দথনক্ সিাই দিুঁনক্ ধ্িল লায়লা দিরেিািনক্। রিব্রত 
দিরেিাি। 

‘দিরেিাি, আহমে আব্দুল্লাহই রক্ আহমে মুসা?’ গম্ভীি ক্নে রিনেস 
ক্িল ডাাঃ মাগকানিে। 

ক্থা িলল ো। হ্াুঁ সূচক্ মাথা োিল দিরেিাি। 
ডাাঃ মাগকানিে, িিক, মানক্ােী, সািা উইরলয়াম সক্নলি মনধ্যই এক্ো 

স্তব্ধতা দেনম এল। 
রিস্ময়, আেন্দ ও অভারিত পাওয়াি এক্ প্রিল িোয় সক্নলি মনধ্যই 

আত্মহািা ভাি। 
েীিিতা ভাঙল ডাাঃ মাগকানিে। িলল, ‘রতরে আহমে মুসা হনলই শুধ্ু 

রতরে যা তাি সানথ মাোয়।’ 
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‘এেে মনে হনি, রতরে আহমে মুসা ো হওয়াই অরিোস্য। রক্ন্তু রিোস 
হনত চাইনি ো রতরে আমানেি মানঝ।’ িলল সািা উইরলয়াম। 

‘তাুঁনক্ প্রথম দেনেই মনে ক্নিরিলাম তাুঁি আহমে মুসা হওয়া উরচত।’ 
মানক্ােী িলল। 

‘দিরেিাি পরিচয়ো ো রেনলই ভাল রিল। এেে ভয় ও সাংনক্ানচ মেো 
দয আিন্ন হনয় দগল। আি লজ্জা িােি দক্াথায়, তাি সানথ ক্ত রক্ দিয়ােরি এ 
ক্য়রেনে হনয় দগনি!’ িলল িিক। 

দিরেিাি উনি োুঁিানলা। ক্াুঁনো ক্াুঁনো ক্নে িলল, ‘সরতয আমাি 
এক্ো অপিাধ্ হনয় দগনি। ওুঁি পরিচয় ক্াউনক্ যেে উরে িনলেরে, এমেরক্ 
আমা ও োরেনক্ও েয়, তেে আমাি এভানি িনল দিলাো অোয় হনয়নি। 
আমাি ভয় হনি, উরে এনক্ রক্ দচানে দেেনিে।’ থামল এক্েু। 

তািপি সিাি রেনক্ দচনয় রিসরিস ক্নি আিাি িলল, ‘সিাইনক্ 
অনুনিাধ্ সক্নল েয়া ক্নি রিষয়ো দগাপে িােনিে। পরিচয় রেনত চাইনল উরেই 
দেনিে। আমানেি ক্াি দথনক্ তাুঁি পরিচয় আি দক্উ ো িানুক্।’ 

‘রিক্ িনলি দিরেিাি। রক্ন্তু িল, দতামাি সানথ পরিচয় হনলা রক্ ক্নি? 
উরে রক্ দতামানক্ িনলনিে তাি পরিচয়?’ িলল ডাাঃ মাগকানিে। 

‘ো িনলেরে। উরে ওক্ািী গ্রানম আমানক্ উদ্ধাি ক্িা দথনক্ শুরু ক্নি 
তাি ক্াি, ক্থািাতকা, রসরড ক্ানক্নম আসাি পনথ চািরে লাে দগাপে ক্িাসহ 
ঘেোিলী দেনে আরমই তাুঁনক্ গারিনত িনলরিলাম রতরে আহমে মুসা। রতরে 
স্বীক্াি ক্নিরিনলে মাি।’ লায়লা দিরেিাি িলল। 

দিরেিাি থামনল আিাি দেনম এল েীিিতা। 
রক্িুিে পি েীিিতা ভাঙল ডাাঃ মাগকানিে। অনেক্ো স্বগত ক্নেি মত 

িলল, ‘এেে পরিনিে, পরিরস্থরত সিরক্িুই েতুে মনে হনি। মুহূনতকই দযে পানে 
দগল সি। মনে হনি, আমানেি এই িুদ্র দেেো হিাৎ গুরুত্বপূেক হনয় উনিনি।’ 

‘এই পরিিতকে দক্ে? িযরি আহমে মুসা দতা আিনক্ি আনগও 
আমানেি মানঝ রিনলে।’ িলল সািা উইরলয়াম। 
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‘এো দিাধ্ হয় তাুঁি োনমি সানথ আল্লাহি দেয়া এক্ো েরি।’ িলল 
ডাাঃ মাগকানিে। 

‘রক্ন্তু িযরিি প্রভাি ও োনমি েরি রক্ আলাো হনত পানি?’ 
‘পানি ো। োম দয গুেগুনলা িহে ক্নি, িযরি দস ক্ািগুনলাই ক্িনি। 

রক্ন্তু োনমি দয প্রভাি িযরি তা হিাৎ ক্নি সৃরষ্ট ক্িনত পানি ো।’ িলল ডাাঃ 
মাগকানিে। 

থামল এক্েু ডাাঃ মাগকানিে। পিিনেই আিাি শুরু ক্িল, ‘এই ক্ািনেই 
আহমে মুসাি োম আমানেি সামনে এক্ো েতুে অিস্থাি সৃরষ্ট ক্নিনি।’ 

‘ধ্েিাে ডাাঃ মাগকানিে, আরম অে এক্ো ক্থা িলনত চারি। 
দিরেিানিি ক্থা। িোি আহমে মুসা িনিকি উরক্ল হনলা রক্ ক্নি?’ িলল 
মানক্ােী। 

দিরেিানিি মুে লাল হনয় উিল। 
ডাাঃ মাগকানিে মুে রেনপ হাসল। রক্িু িলনত যারিল দস। এই সময় পানে 

িাো তাি দমািাইল দেরলনিাে দিনি উিল। ডাাঃ মাগকানিে দেরলনিাে তুনল রেল। 
ক্থা িলল। 

গ্রযান্ড োক্কস দথনক্ তাি িান্ধ্িীি দেরলনিাে। ক্থা িলনত িলনত মুে 
ম্লাে হনয় দগল মাগকানিনেি। মুনে িুনে উিল ভনয়ি রচহ্ণ। 

দেরলনিাে দিনেই দস শুক্নো ক্নে িলল, ‘েুি োিাপ েিি মনে হয়। 
দহায়াইে ঈগনলি রিিাে িারহেী োরক্ এই সাউথ োনক্কা দ্বীনপ আসনি।’ 

িিক চমনক্ উিল ডাাঃ মাগকানিনেি ক্থা শুনে। রিনেস ক্িল, ‘দক্ রেল 
এই েিি?’ 

‘দমিী।’ 
‘তাহনল রিষয়ো দতা এেেই িোি আহমে মুসানক্ িাোনত হয়।’ 
িনলই িিক িুেল ড্রইাং রুম দথনক্ দিরিনয় আহমে মুসাি রুনমি রেনক্। 
রমরেে োনেনক্ি মনধ্য িিক রিনি এল আহমে মুসানক্ রেনয়। 
আহমে মুসা ড্রইাং রুনম ঢুক্নত রগনয় েিিায় থমনক্ োুঁিাল। িলল, 

‘স্যরি, আপোিা অনেনক্ দেেরি এোনে আনিে। আরম িিাং....। 
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ডাাঃ মাগকানিেসহ সিাই উনি োুঁরিনয়রিল। মুহূনতক সিাি মাথায় উনি 
দগনি ওিো। দপাোনক্ি আিিনেি দভতি সিাই সিাইনক্ দযে সাংকরচত ক্নি 
রেনয়নি। দ্রুত ড্রইাং রুনমি এক্রেনক্ তািা সনি এনসনি দু’রে রসাংগল দসািা োরল 
ক্নি। 

আহমে মুসানক্ ক্থা দেষ ক্িনত ো রেনয় লায়লা দিরেিাি িলল, ‘ো 
ভাইয়া আপরে িসুে। অপরিরচত দু’িে অে দক্উ েয়। মানক্ােীনক্ দতা আপরে 
রিেরিেযালনয় দেনেনিে। আি এ আমাি মামানতা দিাে সািা উইরলয়াম।’ 
মানক্ােী ও সািা উইরলয়ামনক্ দেরেনয় িলল দিরেিাি। 

আহমে মুসা সক্লনক্ সালাম রেনয় মানক্ােীি রেনক্ দচনয় দহনস িলল, 
‘আপরে দক্ে দসরেে আমানক্ সহনযারগতা ক্িনত পানিেরে, দসো আরম 
হাসপাতানল োে দিিাি পনিই িুনঝরিলাম। আিও িুনঝরিলাম, ঐভানি 
দোলানমলা রিনেস ক্িা আমাি রিক্ হয়রে।’ 

সাংকরচত, লরজ্জত মানক্ােী িলল, ‘আরম দসরেনেি ঘেোি িনে 
দুাঃরেত।’ 

‘ো দিাে মানক্ােী, দুাঃরেত আমাি হওয়া উরচত।’ িলল আহমে মুসা। 
‘দক্ে?’ িলল মানক্ারে মুে রেচু দিনেই। 
‘দসরেে রিনিচোয় আমাি রিিাে ভুল হনয়রিল। আরম এোেক্াি েত্রুি 

েরিনক্ দিাে ক্নি দেনেরিলাম। তাই এক্িািও ভারিরে রিেরিেযালনয়ি 
অথকেীরত রিভানগি উপি েত্রুিা দচাে িােনত পানি। অে ক্ানিা সামনে 
দিরেিানিি ক্থা আপোনক্ রিনেস ক্িা রিল এক্ো ভুল রসদ্ধাে। এ ভুল 
রসদ্ধানেি োরস্ত আরম দপনয়রি।’ 

‘ধ্েিাে িোি। এভানি আপরে রেনিনক্ দিাে ক্িনত পানি িনলই 
হয়নতা আপরে এত িি।’ িলল মানক্ারে আনিগ িরিত ক্নে। 

‘দিাে মানক্ারে। ক্েেও প্রোংসা ক্িনল শুধ্ু আল্লাহিই ক্িনিে।’ গম্ভীি 
ক্ে আহমে মুসাি। 

আহমে মুসাি এ ক্নে সিাই তাি রেনক্ দচাে তুনল তাক্াল। এক্ো 
রিব্রত ভাি সক্নলি দচানে। 
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‘স্যরি।’ িলল মানক্ারে। 
‘ধ্েিাে।’ আহমে মুসা িলল। 
আহমে মুসা রগনয় দসািায় িসল। 
িসল সিাই। 
আহমে মুসা িনসই িলল, ‘ডাাঃ মাগকানিে আপোনক্ দয েিি রেনয়নি দস 

দক্?’ আহমে মুসাি দচাে রেচু। মুনে ভািোি রচহ্ণ। 
ডাাঃ মাগকানিে পানেি দসািায় িনস রিল। দস মুহূনতকি িনে দচাে তুনল 

এক্িাি আহমে মুসাি রেনক্ তাক্াল। িলল, ‘িারেনয়নি আমাি এক্ িান্ধ্িী।’ 
‘রক্ ক্নি িােনত পািল দস?’ 
‘রিেরিেযালনয়ি দগনেি রিপিীত রেনক্ িাস্তাি ওপানে স্বাস্থয েিতি 

পরিচারলত দসন্রাল দমরডনক্ল দষ্টাি। দস দষ্টানিিই দসলস মযানেিাি আমাি দসই 
িান্ধ্িী। রক্িুিে আনগ দু’িে দলাক্, যাি এক্িে সােসালভােনিি, ঐ দোক্ানে 
ঔষধ্ ও রচরক্ৎসা সিঞ্জাম রক্েনত রগনয়রিল। তানেি তািাহুিা দেনে আমাি 
িান্ধ্িী ক্ািে রিনেস ক্নিরিল। উত্তনি তািা িাোয়, আমানেি েুি তািাতারি 
সাউথ োনক্কা দ্বীনপ দপৌিনত হনি। দক্ে দসোনে দক্াে েূঘকেো.......? রিনেস 
ক্নিরিল আমাি িান্ধ্িী। আমাি িান্ধ্িীনক্ ক্থা দেষ ক্িনত ো রেনয়ই তািা িনল, 
ো দুঘকেো ঘনেরে। তনি সুঘকেো ঘেনি দসোনে। তাহনল ঔষধ্ ও রচরক্ৎসা 
সিঞ্জানমি প্রনয়ািে দক্ে? িনলরিল আমাি িান্ধ্িী। সুলনিযি িনে যুদ্ধ রক্ 
সুঘেোি মনধ্য পনি ো? িনলরিল তানেি এক্িে। তা পনি। রক্ন্তু তাি িনে 
এত তািাহুিা দক্ে? রিনেস ক্নি আমাি িান্ধ্িী। আমিা অনেক্ দলাক্ যারি 
দতা। প্রস্তুত হনয় দিি হনতও দতা সময় লাগনি। তািা িনলরিল। 

এসি ক্থা দথনক্ই আমাি িান্ধ্িীি মনে হনয়নি সাউথ োনক্কা দ্বীনপ িি 
রক্িু ঘেনত যানি। সাউথ োনক্কা দ্বীনপ আরম এনসরি এিাং সাউথ োনক্কানত এ 
পযকে রক্ ঘনেনি দস িানে। সুতিাাং তাি মনে সনন্দহ উেয় হিাি সানথ সানথ দস 
দেরলনিাে ক্নিনি আমাি ক্ানি।’ িলল মাগকানিে। 

আহমে মুসা গভীিভানি ভািরিল। ডাাঃ মাগকানিে ক্থা দেষ ক্িনলও 
আহমে মুসা তৎিোৎ রক্িু িলল ো। 
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এক্েু পনিই চরক্নত এক্িাি মুে তুনল ডাাঃ মাগকানিনেি রেনক্ দচনয় 
িলল, ‘তানেি তািাহুিা দক্ে রিল িলুে দতা?’ 

‘অনেক্ রক্িু অনুমাে ক্িা যায়, রক্ন্তু রিক্ ক্নি িলা মুরষ্কল।’ িলল ডাাঃ 
মাগকানিে। 

‘অনুমাে এক্ো এই হনত পানি দয, সাউথ োনক্কা দ্বীনপ তানেি মূল 
দলানক্িা এনসনি সােসালভােি দথনক্। তািা রচরক্ৎসা সিঞ্জাম সম্ভিত সানথ 
আেনত পানিরে ভুনলি ক্ািনে। তাই তািাহুিা ক্নি সাংগ্রহ।’ 

ডাাঃ মাগকানিে হাসল। িলল, ‘আমাি মনে হয় এই অনুমােো সনতযি 
সিনচনয় ক্ািাক্ারি।’ 

আিাি ভািোয় ডুি রেনয়নি আহমে মুসা। 
এিাি মুে তুনল তাক্াল িনিকি রেনক্। িলল, ‘িিক, আমিা ওক্ািী 

গ্রানম মৎস িন্দনিি দু’িে সনন্দহিেক্ দলাক্ সম্পনক্ক যা শুনে এলাম, তাি সানথ 
ডাাঃ মাগকানিনেি দেয়া তথয দমলানল পরিষ্কাি হনয় যানি, সাউথ োনক্কা দ্বীনপ 
এক্ো িি ধ্িনেি অরভযাে আসনি এিাং তা আসনি ঐ মৎস িন্দনিি পনথই।’ 

‘িি ধ্িনেি অরভযাে?’ শুক্নো ক্নে িলল িিক। 
শুধ্ু িিক েয় আহমে মুসাি দেষ ক্থাো মুহূনতকই সক্নলি দচহািা পানে 

রেনয়নি। উনদ্বগ িুনে উনিনি সিাি দচানে-মুনে। 
িনিকি সভয় প্রনশ্নি িিানি আহমে মুসা িলল, ‘হ্াুঁ অরভযােো িি 

ধ্িনেিই হনি। সুেূি সােসালভােি দথনক্ দিাে-োে অরভযানেি িনে তািা 
আসনি ো রেশ্চয়। ঔষধ্ ও রচরক্ৎসা সিঞ্জাম সাংগ্রহ দথনক্ িুঝা যায়, দিপনিায়া 
ধ্িনেি দক্াে অরভযাে রেনয় তািা আসনি।’ 

‘সুেূি সােসালভােি দথনক্ দক্ে ক্ানি দক্াথাও দথনক্ দক্ে েয়? িলল 
িিক। 

‘এি উত্তি িারে ো। পনি দোুঁি দেয়া যানি। আমাি মনে হয় তানেি 
এক্ো িি দক্ন্দ্র হনত পানি সােসালভােি। স্থােীয় উনেযাগ িি ধ্িনেি মাি 
োওয়াি পি ওিা আসনি যুনদ্ধ দিতাি িনে।’ 
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ক্থা দেষ ক্নিই আহমে মুসা ঘরিি রেনক্ তাক্াল। তািপি সিাি রেনক্ 
এক্িাি দচাে িুরলনয় রেনয় িলল, ‘আরম এেে উিি। এেরে দযনত হনি ওক্ািী 
গ্রানম।’ 

িিকসহ দমনয়নেি সক্নলি মুে ভয় ও উনদ্বনগ আিন্ন। রক্ন্তু আহমে 
মুসাি দিাুঁনেি স্বাভারিক্ হারসরে তেেও রমলায়রে। 

আহমে মুসা থামনতই লায়লা দিরেিাি িলল, ‘তাহনল সাউথ োনক্কা 
দ্বীনপি উপি ভয়ােক্ রিপে ঘরেনয় আসনি?’ 

‘ভয়ােক্ রক্ো িারেো, তনি এক্ো রিপে দতা আসনিই।’ 
‘আপরে ওক্ািী গ্রানম চনল দগনল আমানেি এোনে রক্ ক্িেীয় হনি?’ 

লায়লা দিরেিাি িলল উরদ্বগ্ন ক্নে। 
আহমে মুসা হাসল। িলল, ‘আরম িিকনক্ দিনে যারি। দস এোেক্াি 

আলী রুিাই, ওমি লাওয়াল ও িমযাে ইনিাহানক্ রেনয় প্ররতিিাি এক্ো িযিস্থা 
গনি তুলনি।’ 

িনল তাক্াল আহমে মুসা িনিকি রেনক্। তািপি িলল, ‘রিক্ আনি 
িিক?’ 

‘রিক্ আনি ভাইয়া। আপোি আনেে সিকেরি রেনয় পালে ক্িি।’ 
শুক্নো, উরদ্বগ্ন ক্নে িলল িিক। 

আহমে মুসা দহনস উিল। 
‘হাসনিে দয ভাইয়া?’ ম্লাে ক্নে িলল িিক। 
‘হাসরি দতামাি ভীত, উরদ্বগ্ন ক্ে শুনে।’ 
‘রক্ন্তু ভাইয়া, আপোি হারস দেনে মনে হনি িযাপািো রক্িুই েয়। অথচ 

সাাংঘারতক্ রক্িু ঘেনত যানি।’ িলল দিরেিাি। 
‘িনিকি পি দেিাি িনে দতামানক্ ধ্েিাে দিরেিাি। তুরম রিক্ই 

িনলি, হয়নতা সাাংঘারতক্ রক্িু ঘেনত যানি। রক্ন্তু এনক্ ভয় পািাি রক্িু দেই।’ 
‘সাাংঘারতক্ রক্িু দতা অিেই ভয় পািাি মত।’ 
হাসল আহমে মুসা। িলল, ‘ভয় দপনল সাাংঘারতক্ িহুগুে সাাংঘারতক্ 

হনয় োুঁিায়। যাি িনল যুনদ্ধি আনগই পিািয় রেধ্কারিত হনয় যায়।’ 
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‘আপোি এক্েুও ভয় ক্িনি ো?’ লায়লা দিরেিাি িলল। 
এক্ো গাম্ভীনযকি িায়া দেনম এল আহমে মুসাি মুনে। তাক্াল 

দিরেিানিি রেনক্। িলল, ‘ভয় ক্ানক্ ক্িি িলত? আরম দয আল্লাহনক্ ভয় ক্রি, 
দয আল্লাহনক্ আরম আমাি অরভভািক্, িিাক্তকা িনল মনে ক্রি, দসই আল্লাহ দতা 
অে ক্াউনক্ ভয় ক্িনত রেনষধ্ ক্নিনিে। আি ভয় আরম দক্ে ক্িি িলত? সিক 
েরিমাে আল্লাহ আমাি সানথ আনিে, আরম আমানক্ েত্রুি দচনয় দুিকল দভনি 
ভীত হনিা দক্ে?’ 

আহমে মুসা ক্থা দেষ ক্িনলও দক্উ দক্াে ক্থা িলল ো। সিাি দচানে 
এক্ো রিস্ময় ও আেনন্দি ঔজ্জ্বলয। 

েীিিতা ভাঙল ডাাঃ মাগকানিে। িলল, ‘আরম অনহতুক্ ভয় ক্িাি ক্থা 
িলরি ো। রক্ন্তু েত্রুি দচনয় আসনলই দুিকল হনল দস িাস্তিতা চাপা দেয়া রক্ রিক্?’ 

‘দুিকলতা সম্পনক্ক অিরহত থাক্া এিাং ভয় ক্িা, দু’রে সম্পূেক রভন্ন 
রিরেস। দুিকলতা সম্পনক্ক অিরহত থাক্নল তনিই দতা দমাক্ারিলাি উপযুি 
ষ্ট্রানেরি গ্রহে ক্িা যানি। রক্ন্তু ভয় ক্িনল দমাক্ারিলাি আনগই অনধ্কক্ পিািয় 
হনয় যায়।’ 

‘িুঝনত দপনিরি। ধ্েিাে।’ িলল ডাাঃ মাগকানিে মুগ্ধ দচানে। 
মাগকানিনেি ক্থা দেষ হনতই সািা উইরলয়াম িলল, ‘আপরে িহুিাি 

িন্দী হনয়নিে, িহুিাি মৃতযুি মুনে পনিনিে, দস সময়গুনলানত আপোি দক্মে 
মনে হনতা, রক্ ভািনতে আপরে?’ 

‘সািা?’ তীব্র ক্নে িলল লায়লা দিরেিাি। 
সািা উইরলয়াম রিহ্বায় ক্ামি রেনয় িলল, ‘স্যরি।’ 
সািা উইরলয়াম ও লায়লা দিরেিাি দু’িনেি রেনক্ই তাক্াল আহমে 

মুসা। 
আহমে মুসানক্ তাক্ানত দেনে লায়লা দিরেিাি লজ্জা দপল সািানক্ 

ঐভানি ধ্মনক্ উিাি িনে। িলল দসও, ‘স্যরি।’ রিব্রত দচহািা লায়লা 
দিরেিানিি। 
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িুঝল আহমে মুসা। হাসল দস। িলল, ‘রিব্রত হওয়াি রক্ আনি 
দিরেিাি। যা দগাপে দেই, আমাি ক্ানি দগাপে ক্িাি প্রনয়ািে রক্?’ 

‘ভাইয়া.........।’ দিরেিাি ক্থা িলনত পািনলা ো। দক্ুঁনে দিলল 
দিরেিাি দিানভ, লজ্জায়। 

আহমে মুসা গম্ভীি হনলা। িলল, ‘দতামানেি ক্ানি আমাি পরিচয় 
দগাপে িাোি প্রনয়ািে দেই। এোেক্াি েত্রু িা প্ররতপনিি ক্ানি আমাি 
পরিচয় দগাপে িাো প্রনয়ািে এ িনে দয, আমাি পরিচয় প্রক্াে হনয় পিনল 
প্ররতপিিা এক্রেনক্ সািধ্াে হনি, অেরেনক্ ওনেিনক্ সাহাযয ক্িাি িনে 
আমাি পুিনো েত্রুনেি অনেনক্ই িুনে আসনি।’ 

লায়লা দিরেিাি দচাে মুনি িলল, ‘তাহনল আরম অোয় ক্রিরে 
ভাইয়া?’ 

‘অিেই ো।’ িনল আহমে মুসা আিাি ঘরিি রেনক্ তাক্াল। 
‘আমিা দসৌভাগযিাে, আপোনক্ আমাি অরভেন্দে।’ িলল ডাাঃ 

মাগকানিে আহমে মুসানক্ লিয ক্নি। 
‘ডাাঃ মাগকানিে, অরভেন্দেো আগামী হনয় দগল। দোয়া ক্রুে।’ 
িনল আহমে মুসা উনি োুঁিাল। িলল িিকনক্, ‘চল, দেে গারিনত দতল 

আনি রক্ো। এেরে দযনত হনি।’ 
িিক উনি োুঁিাল। 
‘এক্ো ক্থা িলনত পারি?’ িলল ডাাঃ মাগকানিে আহমে মুসানক্। 
‘আহমে মুসা চলনত শুরু ক্নিরিল। থমনক্ োুঁিাল। িলল, ‘িলুে।’ 
‘ওিা দতা অনেক্ ঔষধ্, অনেক্ রচরক্ৎসা সিঞ্জাম রেনয় আসনি। আরম 

এক্িে ডািাি। আরম রক্ আপোনেি সাথী হনত পারি?’ 
আহমে মুসাি দচাে  দু’রে উজ্জ্বল হনয় উিল। িলল, ‘ধ্েিাে ডাাঃ 

মাগকানিে। অিেই সাথী হনত পানিে, এক্ সময় সাথী হনত হনি। রক্ন্তু আি 
আপরে দগনল, িিকনক্ও দযনত হনি। রক্ন্তু আরম চাই, িিক এোনে থাকক্। সুতিাাং 
আপরেও এোনেই থাকে।’ 

‘আনিক্ো ক্থা।’ িলল ডাাঃ মাগকানিে। 
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‘িলুে।’ আহমে মুসা িলল। 
‘সািা উইরলয়াম এক্ো প্রশ্ন রিনেস ক্নিরিল, তাি িিাি দেেরে।’ 
হাসল আহমে মুসা। িলল, ‘এ প্রনশ্নি রক্ িিাি দেি? এই দয আি 

দিরুরি, িীিে এিাং মৃতযু দুই-ই আমাি সানথ। আরম এ রেনয় রক্িুই ভািরি ো। 
িীিে মৃতযুি মারলক্ রযরে, ভািো তাুঁি, রসদ্ধােও তাুঁিই।’ 

িনল আহমে মুসা সালাম রেনয় পা িািাল িাইনি দিরুিাি িনে। 
দিরিনয় দগল ড্রইাংরুনমি দথনক্। তাি রপনি রপনি িিকও। 
আহমে মুসাি যািাপনথি রেনক্ রেষ্পলক্ তারক্নয় রিল ওিা চািিে। 
আহমে মুসা দিরিনয় দগনি, রক্ন্তু ওনেি দচানেি পলক্ পনিরে, েৃরষ্ট 

তানেি রিনি আনসরে। 
এক্ সময় দিাুঁে িুুঁনিই দযে ক্থা দিরুল ডাাঃ মাগকানিনেি। িলল, 

‘দিরেিাি, মৃতযুঞ্জয়ী মানুনষি ক্থা শুনেরিলাম। আি দেেলাম এক্ অপরূপ 
মৃতযুঞ্জয়ীনক্।’ ধ্ীি এিাং ভািী ক্ে ডাাঃ মাগকানিনেি। 

মাগকানিনেি ক্েস্বনি ওিা রতেিে রিনি তাক্াল মাগকানিনেি রেনক্। 
ধ্প ক্নি িনস পিল মাগকানিে দসািায়। িসল ওিা রতেিেও।  
ক্থা িলল মাগকানিেই আিাি। িলল, ‘রক্িুিে আগ পযকে দয ভয় 

আমানক্ দপনয় িনসরিল, দস ভয় এেে আি দেই আমাি।’ 
‘সতয িনলনিে আপা। মনেি অিাো এক্ো দুয়াি দযে েুনল দগনি। 

রেনিনক্ অনেক্ সাহসী ও েরিোলী মনে হনি।’ িলল লায়লা দিরেিাি। 
‘এ িনেই আহমে মুসা অমে িগৎিয়ী আহমে মুসা হনত দপনিনি। 

দস িযরি মাি েয়, দস দযে সাধ্োি দসই পিেমরে। দলাহাও ওুঁি সারন্ননধ্য দসাো 
হনয় যায়।’  

রক্িু িলনত যারিল মানক্ারে। রক্ন্তু মুে হা ক্নিই দথনম দগল। 
ড্রইাং রুনম প্রনিে ক্িল দিরেিানিি মা ও োেী। িলল দিরেিানিি মা, 

‘রক্ িযাপাি? রক্ ঘনেনি ওক্ািী গ্রানম? ক্নয়ক্ েুক্নিা রুরে মনুে রেনয়ই আমানেি 
আহমে আব্দুল্লাহ (আহমে মুসা) আিাি িুনে দগল ওক্ািী গ্রানম?’ 
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‘আমা, আি িানতই েত্রুনেি এক্ো িি অরভযাে আসনি আমানেি 
সাউথ োনক্কা দ্বীনপ।’ িলল লায়লা দিরেিাি। 

শুনে দিরেিানিি মা ও োেী দু’িনেই হতাে ভানি িনস পিল দসািায়। 
িলল দিরেিানিি োেী, ‘তাহনল রক্ োনক্কা দ্বীপপুঞ্জ দথনক্ও আমানেি ভাত 
উিল? এিপি দক্াথায় যাি আমিা? দক্ আমানেি িায়গা দেনি?’ 

উনদ্বগ, আতাংনক্ দিনয় দগনি দিরেিানিি মা ও োেীি মুে। 
‘দোয়া ক্রুে োেী। িি রিপে রিক্ই। রক্ন্তু োেী, িহু েতাব্দীি অিযাহত 

পিািনয়ি পি আমিা প্রথমিাি রিতনত শুরু ক্নিরি। এিাি আমানেি রিিনয়ি 
পালা।’ িলল দিরেিাি আনিগ রুদ্ধ ক্নে। 

‘আল্লাহ আমানেি আহমে আব্দুল্লাহনক্ সাহাযয ক্রুে। তাি হানতই দতা 
আমানেি রিিয় আসনত শুরু ক্নিনি।’ িলল দিরেিানিি মা। 

‘আরমে।’ সক্নল এক্নযানগ িনল উিল। 
 
 
 
আহমে মুসা ওক্ািী গ্রানমি মসরিনে এনসই শুেল, আলী ওিমা িাত 

েেোি মনধ্য দিনিরে। তাি পনিই আিু িক্ি ক্’িেনক্ রেনয় ওরেনক্ চনল 
দগনি।  

আহমে মুসাি মে চঞ্চল হনয় উিল। িুঝল, আলী রেশ্চয় সনন্দহিেক্ 
ক্ািও দেো দপনয়নি। তাহনল দহায়াইে ঈগল এই পনথই দ্বীনপি মুসরলম 
অিস্থানেি উপি আক্রমনেি রসদ্ধাে রেনয়নি। ওনেি পথনক্ এত তািাতারি 
রচর হ্ণত ক্িনত পািায় আল্লাহি শুক্রিয়া আোয় ক্িল আহমে মুসা। 

আহমে মুসানক্ িাস্তায় ক্থা িলনত দেনে মসরিে দথনক্ দ্রুত দিরিনয় 
এল ইসহাক্ আব্দুল্লাহ, ক্রলে  ক্ামাল এিাং িরিে দোয়ােনক্া। 

আহমে মুসাি সামনে আসনত আসনত ইসহাক্ আব্দুল্লাহ িলল, ‘আিু 
িক্ি েে রমরেে আনগ রতেিেনক্ সানথ রেনয় আলীি সানথ দেো ক্িনত দগনি।’ 
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আহমে মুসা তাি ক্থাি রেনক্ ক্াে ো রেনয় িলল, ‘দতামাি আব্বা 
দক্াথায়?’ 

ইসহাক্ আব্দুল্লাহ মুে েুলনত যারিল। দসই সময় তাি আব্বা আব্দুি 
িহমাে ওক্ািীনক্ আহমে মুসাি রেনক্ আসনত দেো দগল। 

দস আসনতই আহমে মুসা তানক্ সালাম রেনয় িলল, ‘িোি দহায়াইে 
ঈগল িি ধ্িনেি প্রস্তুরত রেনয় এ দ্বীনপ আসনি। আি িানতই দক্াে এক্ সময় 
আক্রমে হনি এিাং মনে হনি এ ঘানেই তািা লযা- ক্িনি।’ 

আব্দুি িহমাে ওক্ািীি দচানে-মুনে উনদ্বগ িনুে উিল। িলল, ‘আলী 
রক্াংিা আিু িক্ি দক্উনতা দিনিরে। এো িাো দগল রক্ভানি?’ 

‘আি সন্ধ্যায় িনিকি দিাে এনসনি ‘গ্রান্ড োক্কস’ দথনক্। তানক্ই 
এক্িে দেরলনিাে ক্নি িারেনয়নি। তাি উপি আলী েেোি মনধ্য ো দিিায় 
প্রমারেত হনি দসও সনন্দহিেক্ রক্ি ুদেনেনি।’ িলল আহমে মুসা। 

সক্নলি দচানে-মুনে রচো ও উনদ্বনগি িায়া। 
আহমে মুসা সক্নলি রেনক্ এক্িাি দচাে িুরলনয় িলল, ‘রক্ িযাপাি, 

দতামিা রক্ ভয় ক্িি?’ 
ম্লাে হাসল ইসহাক্ আব্দুল্লাহ। তািাতারি িলল, ‘ো ভাইয়া, আমিা 

ভািরি, আপরে পানে থাক্নল, দয দক্াে রক্িুি দমাক্ারিলায় আমিা োুঁিানত 
পারি।’ 

‘অিেই।’ িনল উিল ক্রলে ক্ামাল ও দোয়ােনক্া এক্নযানগ। 
‘আলহামদুরলল্লাহ। আমানেি এেে দু’রে ক্াি। এক্, গ্রানমি দররোং প্রাপ্ত 

সক্লনক্ এই মসরিে চত্বনি এনে িমা ক্িা। দুই, ক্নয়ক্িেনক্ এেরে আিু 
িক্নিি সানথ দযাগ রেনত হনি। ওরেনক্ি সি অিস্থা দিনে এোনে এনস 
আমানেি দক্ৌেল রিক্ ক্িনত হনি। আরম, ক্রলে ও দোয়ােনক্া আিু িক্নিি 
ওরেনক্ যাই। ইসহাক্ আিদুল্লাহ এরেক্ো দেে।’ 

‘আরমও যাি।’ ইসহাক্ আিদুল্লাহ িলল। 
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‘অসুরিধ্া দেই। আরম অেনেি রেনয় এ রেক্ো মযানেি ক্িনিা। আরম 
গ্রানমি রেনক্ দিরুরি।’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহি আব্বা আিদুি িহমাে 
ওক্ািী। 

‘িিকনক্ োরয়ত্ব রেনয় এনসরি রসরড ক্ানক্ম এলাক্াি।’ 
িনল এক্েু থামল আহমে মুসা। তািপি আিাি শুরু ক্িল, ‘আরম 

যতেূি িােনত দপনিরি, ওিা িি ধ্িনেি েল রেনয় আসনি। এ রিষয়ো ক্ািও 
ক্ানি লুক্ানো রিক্ হনি ো। তনি দক্উ যরে ওনেি দমাক্ারিলাি প্রনশ্ন রদ্বধ্াগ্রস্ততা 
অনুভি ক্নি, তাহনল তানক্ আমানেি সানথ োরমল হনত িাধ্য ক্িা রিক্ হনি ো। 
রেনিনেি রিোস, রেনিনেি সমাি স্বিারত, রেনিনেি মারে িিাি িনে যািা 
িীিে রেনত প্রস্তুত, তানেি সাংেযা ক্ম হনল িরত দেই। এুঁিা আল্লাহি সাহাযয 
পানিে।’ 

আিদুি িহমাে ওক্ািী আহমে মুসাি রেনক্ তারক্নয় রিল। তাুঁি দচানে 
ধ্ীনি ধ্ীনি িনুে উিল অিাক্ রিস্ময়। 

রক্িুিে তারক্নয় থাক্াি পি িলল আহমে মুসানক্ লিয ক্নি, ‘এমে 
ক্নি দক্উ দক্ােরেে আমানেি িনলরে। এমে রিোনসি ক্থা, এমে আনিনগি 
ক্থা আমানেি িাোই রিল ো। আল্লাহি সাহাযয এভানি পাওয়া যায়, ভািোয়ও 
আনসরে দক্ােরেে আমানেি। এতরক্িু তুরম িাে, এমেভানি তুরম িলনত পাি, 
দক্ তুরম িািা?’ 

আহমে মুসা িলল, ‘আরম আপোনেি রভেনেেী এক্ ভাই। আি রক্িুি 
রক্ েিক্াি আনি?’ 

িনল আহমে মুসা ইসহাক্ আিদুল্লাহি রেনক্ দচনয় িলল, ‘দতামিা রক্ 
প্রস্তুত? আমিা এেরে যািা ক্িি।’ 

‘আমিা প্রস্তুত।’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
‘দতামানেি রতেিনেি পনক্নেই রক্ রিভলিাি আনি? আহমে মুসা 

িলল। 
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ইসহাক্ আিদুল্লাহ উত্তি রেল ো। তািা রতেিে পিষ্পনিি মুে চাওয়া-
চাওরয় ক্িনত লাগল। এক্েু পি ইসহাক্ আিদুল্লাহ িলল, ‘ো ভাইয়া, আমানেি 
ক্ানিা পনক্নেই রিভলিাি দেই।’ 

‘চাক িা দিািা আনি?’ 
ইসহাক্ আিদুল্লাহ আিাি অে দু’িনেি সানথ েৃরষ্ট রিরেময় ক্নি িলল, 

‘ো দেই।’ 
‘তাহনল প্রস্তুত দক্মে ক্নি দতামিা?’ 
‘আমিা মনে ক্িরি, রক্ অিস্থা তাি দোুঁি রেনত যারি, লিাইনয় দতা 

যারি ো। তাই....।’ 
ক্থা দেষ ো ক্নিই দথনম দগল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
আহমে মুসা হাসল। িলল, ‘দেে িতকমাে অিস্থায় এক্িে মুসরলমনক্ 

সি সময় পুরলে ও তসরেনক্ি ভূরমক্ায় থাক্নত হনি। আমিা যুদ্ধািস্থায় আরি। 
রিভলিাি ও চাকি মত অস্ত্র সি সময় সানথ থাক্নত হনি। যাও ততরি হনয় এনসা।’ 

ওিা রতেিেই িুনে চনল দগল। 
আিদুি িহমাে ওক্ািীও আহমে মুসানক্ সালাম রেনয় ‘যাই ওরেনক্ি 

িযিস্থা ক্রি’ িনল হাুঁোনত শুরু ক্িল। 
রমরেে পাুঁনচনক্ি মনধ্যই ওিা রতেিেই রিনি এল। 
আহমে মুসা হাুঁেনত শুরু ক্িল। তাি দপিনে দপিনে ওিা রতেিে। 
হাুঁেনত হাুঁেনত ইসহাক্ আিদুল্লাহ, ‘আমিা এেে দক্াথায় যারি?’ 
‘দসোই ভািরি।’ িলল আহমে মুসা। 
‘দক্ে দসই গািতলায়, দযোনে আলীি সানথ আিু িক্িনেি দেো ক্িাি 

ক্থা, দসোনেই রক্ প্রথনম যাি ো?’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
‘দসোনেই দতা যাওয়াি ক্থা। ভািরি, আলী আি আিু িক্নিি দেো 

হনলা রক্ো? দেো হনল তািা দসোনে এেেও আনি রক্ো। যা পরিরস্থরত, তানত 
আমাি মনে হনি আলীি দেো পাওয়াি পি আিু িক্ি প্রস্তুরতি িনে িা েিি 
দেয়াি িনে এতিে দিিাি ক্থা। রক্ন্তু রিিল ো দক্ে?’ 

‘তাহনল?’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
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‘তিু ওোনেই প্রথম দযনত হনি আমানেি।’ আহমে মুসা িলল। 
দসই গািতলা ঘানেি েুি ক্ািাক্ারি। এোে দথনক্ গেিযস্থল এেেও 

দিে েূনি। আহমে  মুসা আনগ চলরিল। দপিনে ওিা রতেিে। আহমে মুসা 
চািরেনক্ সািধ্ােী েৃরষ্ট দিনে সামনে এরগনয় চলরিল। 

আহমে মুসাি েৃরষ্ট তেে রেিদ্ধ রিল সামনে দিে েূনি। িুদ্র এক্রে 
আনলাক্ রেোনক্ দস িনল উনিই আিাি রেনভ দযনত দেনেনি। দসো রেয়ােলাই-
এি ক্ারি িা রসগানিে লাইোনিি আনলা, ো েৃরষ্ট রিভ্রম! এ রেনয় আহমে মুসা 
মুহূনতকি িনে আেমো হনয় পনিরিল। 

দক্াে রক্িুি সানথ দহাুঁচে দেনয় পনি দযনত দযনত োুঁরিনয় দগল আহমে 
মুসা।  

রেনচি রেনক্ তারক্নয় চমনক্ উিল আহমে মুসা। মানুনষি দেহ। ঘুমে ো 
মৃত। 

দপরিল েচক দিনল পিীিা ক্িনতই আনিক্ েিা চমনক্ উিল আহমে 
মুসা। এনতা ওক্ািী গ্রানমি! এরক্ আিু িক্নিি সাথী রিল? 

ক্থাো মনে আসনতই উনদ্বনগি এক্ো েীতল দরাত িনয় দগল আহমে 
মুসাি দগাো দেনহ। 

দসািা হনয় উনি োুঁরিনয় আহমে মুসা চাপা ক্নে িলল, ‘ইসহাক্ 
তািাতারি এরেনক্ এস। সাাংঘারতক্ ঘেো ঘনে দগনি।’ 

িনল আহমে মুসা সামনে ও আনেপানে দচাে িুলাল। িাস্তাি উপি পনি 
থাক্া আিও রতেরে দেহ দেেনত দপল দস। 

এই সময় এক্ো ক্ে দভনস এল সামনে মারেনত পনি থাক্া দেহ রতেরেি 
রেক্ দথনক্, ‘আহমে আিদুল্লাহ ভাই, আরম পারিরে। সি দেষ হনয় দগনি।’ 

আিু িক্নিি গলা! দস িীরিত ক্থাো ভািনতই আহমে মুসা িুেল 
দেহরেি রেনক্। ততিনে আিু িক্ি তাি ডাে হাতো িাম হাত রেনয় দচনপ ধ্নি 
উনি িনসনি। 

আহমে মুসা িুনে রগনয় িসল তাি পানে। 
িনসই িলল, ‘তুরম দক্মে আি, আি দক্াথাও গুলী দলনগনি?’ 
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এনক্ এনক্ সিাই এনস রঘনি োুঁিাল আিু িক্িনক্। 
‘ভাইয়া, আিু িক্নিি সানথি ওিা রতেিেই মািা দগনি।’ আহমে 

মুসানক্ লিয ক্নি িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ।  
দক্ুঁনে উিল আিু িক্ি। িলল, ‘পারিরে ওনেি সানথ। ওিা রিল 

রতেিে। প্রথম গুলীনত ওনেি এক্িেনক্ দমনিরিলাম। রদ্বতীয় গুলী িুিিাি 
আনগই গুলী দেলাম আরম। রিভলিাি হাত দথনক্ রিেনক্ পনি দগল। তািপনিই 
এল ওনেি ব্রাে িায়াি। আরম মারেনত পনিরিলাম। ওিা মনে ক্নিরিল গুলীনত 
আরমও ঝাুঁঝিা হনয় দগরি। চনল যায় ওিা।’ 

‘ওনেি মৃত দলাক্রেনক্ দতা দেেরি ো। দক্াথায় দস?’ িলল আহমে 
মুসা। 

িাস্তাি পানে এক্ো িায়গাি রেনক্ অাংগুরল সাংনক্ত ক্নি িলল, ‘ঐোনে 
পনিরিল। ওিা যািাি সময় লাে রেনয় দগনি।’ 

আহমে মুসা উনি রগনয় িায়গাো পিীিা ক্িল। অনেক্ িায়গা িুনি 
িমাে িি। 

আহমে মুসা আঙুনলি ডগা রেনয় রক্রঞ্চত িি তুনল রেনয় পিে ক্নি 
দেেল, ক্মপনি ১৫ রমরেে আনগ এ দলাক্রে রেহত হনয়নি। তাি মানে ওিা দতি 
দচৌে রমরেে আনগ এোে দথনক্ চনল দগনি। 

আহমে মুসা রিনি এল আিু িক্নিি ক্ানি। িলল, ‘সাংনিনপ িল রক্ 
ঘনেরিল?’ 

‘আক্াে দথনক্ িাি পিাি মত ওিা উেযত রিভলিাি ও দষ্টেগাে হানত 
আমানেি সামনে আরিভূকত হয়। শুধ্ু এক্ো গুলী ক্িািই সুনযাগ দপনয়রিলাম। 
তািপনিই সিনেষ। ’ িলল ক্ান্না ভিা ক্নে আিু িক্ি। 

ভািরিল আহমে মুসা। িলল, ‘আমাি মনে হনি দতামানেি অনপিায় 
ওিা ওুঁৎনপনত িনসরিল।’ 

‘রক্ন্তু িােল রক্ ক্নি?’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
‘আরম রেরশ্চত আমানেি আলী হয় ওনেি হানত রেহত, েয়নতা িন্দী।’ 
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সক্নলই চমনক্ উিল আহমে মুসাি ক্থায়। আিু িক্ি িলল, ‘তাহনল 
আপরে িলনত চানিে, িন্দী িা রেহত আলীি ক্াি দথনক্ েিি দপনয় িা সনন্দহ 
ক্নিই তািা এোনে এনস ওুঁৎনপনত িনসরিল?’ 

‘আরম তাই মনে ক্রি।’ আহমে মুসা িলল। 
িনলই আহমে মুসা ক্রলে ক্ামানলি রেনক্ দচনয় িনল উিল, ‘তুরম দতা 

িলা যায় ডািাি। তুরম আিু িক্িনক্ রেনয় যাও। আরম এরেনক্ দেেরি।’ 
‘রতেরে লানেি আমিা রক্ ক্িি?’ িলল ক্রলে ক্ামাল। 
‘ওগুনলঅ এোনেই থাক্নি। গারি এনে ওনেি রেনয় দযনত দগনল আমিা 

েত্রুি েিনি পনি যাি।’ 
িনল আহমে মুসা উনি োুঁিাল। হাুঁেনত শুরু ক্িল আহমে মুসা সিক্ 

ধ্নি ঘাে লনিয। তাি দপিনে ইসহাক্ ও দোয়ােনক্। 
ভািরিল আহমে মুসা, েত্রু দু’িে এেে দক্াথায় থাক্নত পানি, রক্ 

ক্িনি এেে তািা। এভানি রিনক্ল দথনক্ ঘানে থাক্াি তানেি উনেে রক্? হিাৎ 
আহমে মুসাি মনে হনলা, তািা রক্ দহায়াইে ঈগনলি আিনক্ি অরভযানেি 
অগ্রিারহেী? হনত পানি। তািা এ এলাক্ায় দোুঁি-েিি িােনি যা দহায়াইে 
ঈগনলি অরভযানেি সাহানযয আসনি। 

সুতিাাং তািা েত্রুি গুপ্তচি। তানেি হতযা ক্িনল ওনেি অরভযাে অনেক্ 
মূলযিাে তথয দথনক্ িরঞ্চত হনি। আি যরে ওনেি ধ্িনত পািা যায়, তাহনল 
অনেক্ মূলযিাে তথয আমিা পাি, ভািল আহমে মুসা। 

ওিা এই মুহূনতক দক্াথায় রক্ ক্াি ক্িনত পানি? আলী এিাং এনেিনক্ 
হতযা ক্িাি পি রেশ্চয় এনেি দোুঁনি আিও দক্উ আসনি, এ রেরশ্চত আোংক্া 
তািা ক্িনি। সুতিাাং তািা সিনক্ি উপি অিেই দচাে িােনি। 

এ রিষয়ো রচো ক্িাি সানথ সানথই আহমে মুসা থমনক্ োুঁিাল। তাি 
সানথ সানথ ইসহাক্িাও। 

‘রক্িু ঘনেনি?’ রিস রিস ক্নি িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
‘ঘনেরে। ঘেনত পানি, দস রিষনয়ই রচো ক্িরি।’ 
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চলা দেষ ক্নিই আহমে মুসা আিাি িলল, ‘সিক্ রেনয় এভানি যাওয়া 
আি েয়। ইসহাক্ তুরম আি দোয়ােনক্া িাস্তাি পরশ্চম পানে দেনম হামাগুরি রেনয় 
চলনত থানক্া। আরম পুি পানে োমরি।  

দয গাি তলায় আলী ও আিু িক্িনেি দেো ক্িাি ক্থা, দস গাি তলা 
আহমে মুসািা পাি হনয় এনসনি। দস গাি তলায় রগনয় আহমে মুসা চরক্নত দচাে 
িুরলনয়ও এনসনি। ো দসোনে রক্িু দেই। দসোনে আসাি আনগই আলীি রক্িু 
হনয়নি রেশ্চয়। 

ঘাে েুি দিরে েূনি েয়। 
এক্ো রেলাি দগািা রেনয় যারিল আহমে মুসা। রেলাি এক্াাংে দক্নে 

িাস্তাো ততরি হনয়নি।  
রেলা এিাং িাস্তাি মাঝোে রেনয় োলা। সম্ভিত িৃরষ্টি পারে সিানোি 

িনেই এ োলাি সৃরষ্ট। 
এই োলা ধ্নিই েরিনে ঘানেি রেনক্ অগ্রসি হরিল আহমে মুসা।  
রেলারেি দগািায় দপৌিনতই হিাৎ আক্রাে হনলা আহমে মুসা। তাি মনে 

হনলা দগাো রেলাোই দযে তাি মাথায় হুমরি দেনয় পনিনি।  
হাত দথনক্ দষ্টেগােো রিেনক্ পিল আহমে মুসাি। দস মুে থিুনি পনি 

দগল োলায়। 
পনি যািাি পিিনেই আহমে মুসা িুঝনত পািল রেলা দভনঙ তাি 

মাথায় পনিরে। দু’িে দলাক্ তাি উপি লারিনয় পনিনি রেলাি উপি দথনক্। 
রেশ্চয় এিা দসই দু’িে। এিা ওুঁৎনপনত রিল রেলাি উপি। ভািল আহমে মুসা।  

এিা দু’িে আহমে মুসাি উপি লারিনয় পনিই িাুঁপনে ধ্নিরিল 
আহমে মুসানক্। 

এক্িে রেনপ ধ্নিরিল আহমে মুসাি গলা। অেিে মুে, োক্ দচনপ 
ধ্নি তাি োস িন্ধ্ ক্িাি দচষ্টা ক্িরিল। 

োলাো েুি প্রেস্ত রিল ো। 
আহমে মুসাি হাত দু’রে পনি রগনয়রিল তাি দেনহি রেনচ। উপি দথনক্ 

দু’িে দচনপ ধ্নি থাক্ায় হাত দু’রে দিি ক্িাি উপায় রিল ো। 
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গলা, মুে ও োনক্ ওনেি হানতি চাপ িািনি। মুে এরেক্ ওরেক্ সরিনয় 
মুে ও োক্ িাুঁচািাি দচষ্টা ক্নিরিল আহমে মুসা। রক্ন্তু ক্তিে? 

োস িন্ধ্ হনয় আসনি আহমে মুসাি। 
প্রেীপও দেভাি আনগ িনল। অনেক্ো দযে দস ধ্িনেিই ঘেো ঘেল। 
আহমে মুসা দু’পা দিািা ক্নি যতো পািা যায় ওপনি তুনল দ্রুত রেনচ 

োরমনয় দেনহ এক্ো দঢউ এি সৃরষ্ট ক্নি ক্রেনেেো প্রিল দিনগ উপনি তুলল। 
তাি িনল দেনহি মধ্য অঞ্চনল এক্ো প্রিল ঝাুঁকরেি সৃরষ্ট হনলা। মাথা আক্রস্মক্ 
সরক্রয় হনয় মারেি সানথ দসুঁনে দগল এিাং রপি ও ক্রেনেেো দিে তীব্র গরতনত 
অনেক্োরে উপনি উিল। 

আক্রস্মক্ এই প্রিল ঝাুঁকরেনত ওনেি দু’িনেি হাতই আহমে মুসাি 
গলা, মুে ও োক্ দথনক্ রক্িুো রেরথল হনয় পিল এিাং আহমে মুসাি উপি দচনপ 
িসা তানেি দেহ পানে সনি দগল। 

মুি িাতানস িুক্ ভনি দগল আহমে মুসাি এিাং সাংনগ সাংনগই হাত দু’রে 
সরক্রয় হনলা তাি। 

আহমে মুসা দুই হানত ভি রেনয় দেনহি সামনেি অাংেনক্ উপি রেনক্ 
িুুঁনি রেল। 

আনগি ঝাুঁকরেনতই ওনেি হাত রক্িুো রঢলা হনয় পনিরিল। আহমে 
মুসাি রপি দথনক্ এিাি দু’িে দু’পানে ঝুনল পিল। তািা আহমে মুসাি গলা ও 
মাথা তানেি হানতি মুনিায় িাোি প্রােপে দচষ্টা ক্িরিল। 

আহমে মুসা তাি দুই ক্নুই চালাল ওনেি দু’িনেি পাুঁিনি। গুলী 
োওয়াি মতই ওিা দক্ুঁনপ উিল। েনল উিল তানেি দেহ। আহমে মুসানক্ দিনি 
রেনয় ওিা রেনিনেি সামনল দেিাি দচষ্টা ক্িল। রক্ন্তু তািা সময় েষ্ট ক্িল ো। 
এক্ হাত রেনয় তািা পাুঁিিো দচনপ ধ্নি অে হাত রেনয় দ্রুত রিভলিাি দিি 
ক্িল। 

ওনেি ক্িল দথনক্ মুি হনয় আহমে মুসাও রিভলিাি দিি ক্নিনি। 
রক্ন্তু আঘাত সামনল ওিা এতো রিপ্রতা দেোনি, তা দস ভানিরে। আহমে মুসা 
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যেে ওনেি রেনক্ চাইল, দেেল ওনেি রিভলিানিি দু’রে েলই তানক্ লিয ক্নি 
উনি এনসনি। তেে আহমে মুসা তাি রিভলিাি সনি হানত রেনয়নি মাি। 

রদ্বতীয়িাি দিক্ায়োয় পিল আহমে মুসা। ওিা দু’িনেই োুঁরিনয় আনি 
তাি সামনে। তনি দিে েূিত্ব ওনেি মনধ্য। এক্িে েরিে-পূিক দক্ানে, অেিে 
েরিে-পরশ্চম দক্ানে। দু’িেনক্ গুলী ক্িনত হনল রিভলিাি দিে ঘুরিনয় রেনত 
হনি। এই অিস্থায় এক্িেনক্ গুলী ক্িাি পি আনিক্িেনক্ গুলী ক্িাি সুনযাগ 
দস রক্ পানি? 

রিক্ল্প রহনসনি তাি পুিনো দক্ৌেনলি ক্থা রচো ক্িল। আহমে মুসা 
তাি দচাে ওনেি রেক্ দথনক্ সরিনয় আিও দপিনে তারক্নয় দ্রুত মাথা োিল দযে 
ওনেি দপিনে োুঁিানো ক্াউনক্ রক্িু িলনি দস। ক্াি হনলা। 

ওিা দু’িনেই চমনক্ উনি চরক্নতি িনে দপিে রেনক্ তাক্াল। 
সাংনগ সাংনগই আহমে মুসাি রিভলিাি রিদুযত দিনগ উনি এল এিাং পি 

পি দু’িাি গিকে ক্নি উিল। 
ওনেি দু’িনেিই মাথায় গুলী লাগল। ওরেনক্ রিনি তাক্ানো 

অিস্থানতই মারেি উপি রিেনক্ পিল ওনেি দেহ।  
আহমে মুসা ধ্ীনি ধ্ীনি রগনয় ওনেি পনক্ে সাচক ক্িল। দপনয় দগল 

এক্িনেি পনক্নে িারঞ্চত িস্তু, ইেিানিড গগলস। এই গগলসরে আহমে মুসা 
রেনয়রিল আলীনক্। রক্ন্তু অন্ধ্ক্ানি দেোি এই গগলস রেনয় আলী েত্রুনেি েুুঁনি 
পায়রে, িিাং েত্রুিাই সম্ভিত তানক্ প্রথম রচর হ্ণত ক্নি। রেশ্চয় এই গগলস 
রেনয়ই এিা আহমে মুসানক্ েূনি থাক্নতই রচর হ্ণত ক্নিরিল এিাং ওুঁৎনপনত 
রিল। তিু ভাল, ওিা প্রথনমই গুলী ক্নিরে। 

গুলীি েব্দ দপনয় ইসহাক্ আিদুল্লাহ এিাং দোয়ােনক্া িাস্তাি উপি রেনয় 
গরিনয় গরিনয় দ্রুত চনল এনসনি িাস্তাি এ প্রানে। উনদ্বগ, আতাংক্ দিনে পিনি 
তানেি দচাে-মুে দথনক্।  

িাস্তাি প্রাে রেনয় দিাে দিাে গাি-গািিা। ইসহাক্ আিদুল্লাহ ও 
দোয়ােনক্া গাি-গািিাি পাে রেনয় উুঁরক্ রেনয় দেেনত দপল আহমে মুসানক্। 
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উনি োুঁরিনয় তািা িুনে এল আহমে মুসাি ক্ানি। িলল ইসহাক্ 
আিদুল্লাহ আেনন্দি সানথ, আলহামদুরলল্লাহ, অিরেষ্ট দু’এক্িেনক্ আপরে দেষ 
ক্নিনিে। এেে রেশ্চয় আমানেি লুরক্নয় এগুনত হনি ো?’ 

আহমে মুসা ওরেনক্ ক্াে রেনয় িলল, ‘ইসহাক্, আমানেি আনিক্ ভাই 
আলী রেহত হনয়নি।’ গম্ভীি ক্ে আহমে মুসাি। 

‘পাওয়া দগনি তাি লাে? দক্াথায়?’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
‘লাে দেরেরে। তনি দস রেহতই হনয়নি।’ 
িনল আহমে মুসা হানতি গগলসো তানেি দেরেনয় িলল, ‘এো আলীি 

ক্ানি রিল। হতযাি পি রেশ্চয় আলীি ক্াি দথনক্ এো ওিা দপনয়নি।’ 
‘তাই হনি ভাইয়া।’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
আহমে মুসাি মুেমন্ডল আিও গম্ভীি হনয় উনিনি। িলল, ‘আি যািাি 

শুরুনতই চািিে েহীনেি িনি স্নাত হনলা আমানেি ভুেন্ড।’ 
‘রক্ন্তু ওনেি মািা দগনি দতা আমানেি সাংেযাি দচনয় এগাি গুে দিেী।’ 

িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ সাে¦োি সুনি। 
‘হ্াুঁ। েত্রুি তুলোয় অাংক্ো আেরন্দত হিাি মত। রক্ন্তু এই চািিে 

তানেি পরিিানিই শুধ্ু েয় আমানেি এোেক্াি এই দিাট্ট সমানিও রিল 
অমূলয।’ 

‘আল্লাহি ইিা ভাইয়া। আপোি পরিক্ল্পোয় দক্াে ত্রুরে রিল ো।’ 
িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 

আহমে মুসা দক্াে উত্তি রেল ো। দস তাক্াল পানেি রেলাি মাথাি 
রেনক্। িলল, ‘চল রেলাি উপিো দেরে। ওোনেই ওিা দু’িে ওুঁৎনপনত রিল।’ 

িনলই আহমে মুসা রেলায় উিনত শুরু ক্িল। ওিাও দু’িে আহমে 
মুসাি দপিনে দপিনে চলল। 

রেলাি উপনি িায়গাো েুি প্রেস্ত েয়। ৪ িগকগনিি দিরে হনি ো। 
েীষকোও দিাে দিাে গাি-গািিায় ঢাক্া। 

রেলাি মাথাি মাঝামারঝ িায়গাোি গাি-গািিাগুনলা দিনে দিলা। 
দসোনে এক্ো দতায়ানল রিিানো। 
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আহমে মুসা দসরেনক্ এরগনয় দগল। দেেল, দতায়ানলি ওপি এক্ো 
হ্াে, এক্ো েচক। তাি পানে এক্ো সাইড িযাগ। 

িযাগ হানত তুনল রেল আহমে মুসা। 
িযাগ োরল, মাি দু’ই রেে পাতলা ক্াগি দপল। এক্ো েীে েীল, অেরে 

লাল। 
আহমে মুসা িুঝনত পািল দষ্টেগাে িহনেি িনেই ওিা এই িযাগ 

িযিহাি ক্নিরিল। 
ক্াগনিি এক্ো রেে হানত তুনল রেল আহমে মুসা। 
রেেরে হানত তুনল রেনতই ক্াগনিি ভাুঁি দথনক্ এক্ো দিাট্ট ইেনভলপ 

দিরিনয় পিল। 
ইেনভলপরে করিনয় রেল আহমে মুসা। ইেনভলপরে েুনল ভাুঁি ক্িা 

দিাে এক্ো রেে ক্াগি দপল। আহমে মুসা ভাুঁি েুনল দচানেি সামনে দমনল ধ্িল 
ক্াগিরে। 

পি পি চািরে লাইনেি মাি িয়রে েব্দ। 
প্রথম লাইনে ‘পযকনিিে ও েিি সাংগ্রহ’, রদ্বতীয় লাইনে ‘সাংনক্ত’, 

তৃতীয় লাইনে ‘রব্ররিাং’ এিাং চতুথক লাইনে ‘শুরু’ রলো। 
আহমে মুসাি িুঝনত িারক্ িইল ো দয, যািা এনেি রেনয়াগ ক্নিনি, 

তানেি তিি দথনক্ই এই রচিকে। অথকাৎ যািা অরভযানে আসনি তানেিই এ 
রব্ররিাং। রক্ন্তু রব্ররিাং সিো েুি স্পষ্ট েয়। 

ভািল আহমে মুসা এ রিষনয়। 
প্রথম লাইনেি িিিয পরিষ্কাি। েচক ও লাল েীল ক্াগি দেনে রদ্বতীয় 

লাইনেি ‘সাংনক্ত’-এি অথকও মাথায় এল। িুঝনত পািল, যািা আসনি তানেিনক্ 
সিুি িা লাল সাংনক্ত রেনত হনি। ক্েে, দক্াে অিস্থায় তা অিে িলা হয়রে। 
চতথুক লাইনেি ‘শুরু’-এি অথক অপানিেে শুরু ধ্িা যায়, তৃতীয় লাইনেি ‘রব্ররিাং’ 
দুনিকাধ্য। ‘রব্ররিাং’ রক্ অপানিেে শুরুি আনগ আনলাচো? আহমে মুসা এ রিষনয় 
দক্াে রেরশ্চত রসদ্ধানে দপৌিনত পািল ো। 
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আহমে মুসা েচক হানত রেনয় ইসহাক্ আিদুল্লাহনেি রেনক্ তারক্নয় 
িলল, ‘যা িুঝলাম এই েচক রেনয় সাংনক্ত রেনত হনি যািা আসনি তানেিনক্। 
েনচকি মাথায় লাল ক্াগি িরিনয় লাল সাংনক্ত দেয়াি অথক হনি এরেনক্ রিপে 
আনি। আসাো রিপজ্জেক্। আি েীল ক্াগি িরিনয় েীল সাংনক্ত দেয়াি অথক 
হনি সি রিক্ আনি, আসুে।’ 

ক্থাো দেষ ক্নিই আহমে মুসা িলল, ‘আমাি মনে হনি, এই রেলাি 
আনে-পানেই দক্াথাও আলীি লাে পাওয়া যানি। ওিা রতেিে এোনেই 
িনসরিল। এোনে িনসই িাস্তাি রেনক্ েিি দিনেরিল এিাং এোে দথনক্ই তািা 
সাংনক্ত রেত। উভয় উনেনেই ওিা এই রেলা দিনি রেনয়রিল। আলী এই রেলাি 
আনে-পানে আসাি পি আমাি মতই ওনেি দ্বািা আক্রাে হয়।’ 

‘তাহনল েুুঁনি দেেনত হয়।’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
‘চল দেরে।’ 
আহমে মুসািা রতেিেই দেনম এল রেলা দথনক্। 
রেনচ দেনম আহমে মুসা ইসহাক্ আিদুল্লাহ ও দোয়ােনক্ানক্ উনেে 

ক্নি িলল, ‘ইসহাক্ িাত ১২ো িািনত যানি। এক্ মূহূতক আি েষ্ট ক্িা যানি 
ো। আরম আলীনক্ েুুঁিরি। তুরম আি দোয়ােনক্া গ্রানম রিনি যাও। সি অস্ত্র, সি 
দগালা-গুলী ও সি মানুষনক্ রেনয় এস। দতামাি আব্বা আসনিে ো। রতরে গ্রানমি 
োিী, রেশু ও অিরেষ্ট দলাক্নেি রেনয় সিাগ থাক্নিে।’ 

‘আরম এক্া যাই। দোয়ােনক্া আপোি সানথ থাকক্।’ িলল ইসহাক্ 
আিদুল্লাহ। 

‘দতামাি এক্া যাওয়া রিক্ মনে ক্িরি ো। আগাম সািধ্ােতা ভাল।’ 
িলল আহমে মুসা। 

‘রক্ন্তু আপরে দতা এক্া থাক্নিে।’ ইসহাক্ আিদুল্লাহ িলল। 
হাসল আহমে মুসা। িলল, ‘িীিনেি অরধ্ক্াাংে সময় এক্াই আমানক্ 

পথ চলনত হনয়নি।’ 
িনল আহমে মুসা ইসহাক্ আিদুল্লাহনেি সালাম রেনয় রেলাি দপিে 

রেক্ লনিয হাুঁো শুরু ক্িল। 
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ইসহাক্ আিদুল্লাহ ও দোয়ােনক্া আহমে মুসাি যািা পনথি রেনক্ মুহূতক 
ক্নয়ক্ দচনয় দথনক্ হাুঁেনত শুরু ক্িল গ্রাম লনিয। 

হাুঁেনত হাুঁেনত দোয়ােনক্া িলল, ‘আহম আিদুল্লাহ ভাইনক্ যতই 
দেেরি, রিস্ময় আি প্রশ্ন িািনি।’ 

‘আমািও।’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
‘আহমে আিদুল্লাহ োনমি এক্িে মানুষ মাি রতরে েে। আমাি মানঝ 

মানঝ মনে হয় রক্ িাে, দক্াে দিনিেতানক্ হয়নতা আল্লাহ মানুনষি রূপ রেনয় 
পারিনয়নিে আমানেি প্রতযি সাহানযযি িনে। তা ো হনল এত সাহস, িহুমুেী 
এমে েিতা এিাং পিানথক উৎসগকীত এমে িীিে হিাৎ এক্িে মানুনষি মনধ্য 
দক্ানিনক্ এল। এমে দলাক্ থাক্নল তাি োম অিেই দোো দযত।’ িলল 
দোয়ােনক্া। 

‘দোয়ােনক্া তুরম সতযই িনলি। এই মাি যা ঘেল তাি ক্থাই ধ্িো! 
উরে তাুঁি রেিাপত্তাি ক্থা ভািনলে ো, ভািনলে আমানেি রেিাপত্তাি ক্থা।’ 
িলল ইসহাক্। 

‘আি দিনিেতাই িা তাুঁনক্ িলা যানি দক্মে ক্নি। িনিকি ক্ানি 
শুনেরি, মেীোয় রতরে স্ত্রী দিনে এনসনিে। তাই প্রশ্নো তীব্রতি হনি, রতরে 
আসনল দক্?’ িলল দোয়ােনক্া। 

‘আমিা এি রক্োিা ক্িনত পািি ো। থাক্ আনলাচো। চল দ্রুত হাুঁরে। 
দলাক্িেনক্ রেনয় তািাতারি রিিনত হনি। 

দু’িনেই দ্রুত পা চালাল গ্রানমি উনেনে। 
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২ 
ঘানেি রতেরেক্ রঘনি দলাক্িেনেি িরসনয় রেনয় আহমে মুসা ইসহাক্ 

আিদুল্লাহ, দোয়ােনক্া ও ক্রলে ক্ামালনক্ সানথ রেনয় উনি এল দসই রেলায়। 
আহমে মুসাি িযিস্থা অনুসানি ঘানেি পূিক রেনক্ থাক্নি দোয়ােনক্া, 

মধ্য অঞ্চনল থাক্নি ক্রলে ক্ামাল এিাং পরশ্চম ঘাে দথনক্ আসা যাওয়াি পথ 
অঞ্চনল থাক্নি ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 

সম্ভািয ঘেোিলী তানেি সামনে তুনল ধ্নি প্রনয়ািেীয় রেনেকে রেনয়নি 
সিাইনক্ আহমে মুসা। 

ইসহাক্ আিদুল্লাহ, দোয়ােনক্া ও ক্ামাল প্রনতযনক্ি সানথ থাক্নি 
১০িে দলাক্। সক্নলই তািা দষ্টেগাে সরজ্জত। 

রেলাি মাথায় সনি িনসনি আহমে মুসা এিাং ওিা দু’িে। এ সময় ঘাে 
দথনক্ রক্ি ুেূনি অন্ধ্ক্াি সাগি িনি হিাৎ িনল উিল সাচক লাইনেি আনলা। 

আহমে মুসানেি রতেিনেি দচােই আিাি মত দলনগ দগল েৃেরেি 
প্ররত। 

সাচক লাইনেি আনলা উত্তিমুেী অথকাৎ ঘানেি রেনক্ েয়। 
আহমে মুসা িুঝল এো ক্যানমানেি। তািা িুঝনত রেনত চায়ো দয 

আনলাো ঘানে আসনি। 
আনলাো রতেিাি রেভল, রতেিাি িলল। আহমে মুসাি িুঝনত িারক্ 

িইল ো দয ওিা রসগোল রেনি, এিাি ওিা রসগোল আো ক্িনি। 
আহমে মুসা তািাতারি েীল ক্াগি রেনয় েনচকি মাথা মুনি রেল। 
ইসহাক্ আিদুল্লাহ িনল উিল, ‘ভাইয়া, লাল সাংনক্ত রেনয় ওনেি রিোয় 

দেয়া যায় ো?’ 
আহমে মুসা ইসহাক্ আিদুল্লাহি রেনক্ তাক্াল। হাসল। িলল, ‘দতামাি 

রক্ ভয় ক্িনি?’ 
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‘ভয় েয়। ওনেি দিাক্া িারেনয় রিোয় ক্িা।’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
‘দিাক্া িারেনয় রিোয় ক্িনল চালাক্ হনয় আিাি রিনি আসনি। দসই 

রিনি আসাো আমানেি িনে আিও মািাত্মক্ হনত পানি।’ িলল আহমে মুসা। 
‘রিক্ ক্থা।’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
আহমে মুসা েচক িারলনয় রতেিাি েীল আনলাি সাংনক্ত রেল। 
আহমে মুসা েীল সাংনক্ত দেয়াি পি মুহূনতকই এক্ো দহড লাইে িনল 

উিল। দহড লাইে এরগনয় আসনত লাগল ঘানেি রেনক্। 
েে রমরেনেি মনধ্যই দহড লাইেরে ঘানে এনস দপৌিল। তাি পানে িনল 

উিল আিও চািরে দহড লাইে। 
আহমে মুসা িুঝল, পাুঁচরে দিাে এনস দোঙি ক্নিনি ঘানে। 
পাুঁচরে দহড লাইনেি আনলানত দগাো ঘাে আনলারক্ত হনয় উনিনি। পনি 

এক্ সানথই পাুঁচরে দহড লাইে রেনভ দগল। 
প্রথনম ঘুেঘুনে অন্ধ্ক্ানি দঢনক্ দগল ঘাে। পনি অন্ধ্ক্াি ধ্ীনি ধ্ীনি 

রিনক্ হনয় দগল। চাুঁে ো থাক্নলও কয়াো ও দমঘহীে আক্ানেি তািাি আনলা 
গাি-গািিাি িায়াহীে ঘােনক্ দিে স্বি ক্নি তুনলনি। দিানে মানুনষি চলানিিা 
দিে দেো যানি। 

আহমে মুসাি দচানে ইেিানিড গগলস। দিে ক্’রমরেে দগল। দক্াে 
দিাে দথনক্ই ক্াউনক্ োমনত দেেনলা ো আহমে মুসা। 

হিাৎ আহমে মুসাি মনে হনলা সাংনক্নতি পি আনি রব্ররিাং। এি অথক 
রক্ তাহনল এই দয, ওিা ঘানে আসাি পি এরেনক্ি অিস্থা সম্পনক্ক রব্ররিাং দেিাি 
পি তািা অরভযাে শুরু ক্িনি! তাহনল তানক্ দতা ঘানে দযনত হনি। 

রিক্ এই সমনয়ই ঘাে দথনক্ হ্ান্ড মাইনক্ি অনুচ্চ েব্দ দভনস এল। িলা 
হনলা, ‘রমাঃ ওনিানে মাইনক্ল, আপরে তািাতারি আসুে। আমিা দেিী ক্িনত 
চাই ো।’ 

আহ্বাে দোোি সানথ সানথ আহমে মুসা িলল, ‘িুঝা দগনি, অরভযাে 
শুরুি আনগ ওিা রব্ররিাং এি অনপিায় আনি। সুতিাাং আমানক্ ওোনে দযনত 
হনি।’ 
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‘আপরে দতা ওনিানে মাইনক্ল েে, আপরে যানিে রক্ ক্নি? িলল ক্রলে 
ক্ামাল। 

‘আরম দতা ওনিানে মাইনক্ল এি িায়গায় অরভেয় ক্িরি।’ 
‘দসো দতা অরভেয়। আপরে দগনলই ধ্িা পনি যানিে।’ িলল 

দোয়ােনক্া। 
‘রক্ন্তু সম্ভিত ওিা ওনিানে মাইনক্নলি রব্ররিাং ো দপনল অরভযানেই 

োমনি ো।’ 
‘তানত আমানেি দতা িরত দেই।’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
‘অরভযানে োমনি ো অথক অরভযাে ক্িনি ো, দসো েয়। তািা আিও 

দক্াে এক্ো রিপজ্জেক্ পথ দিনি রেনয় এগুনত পানি। সুনযাগ তানেি ো রেনয় 
আমিা চাই আমানেি পরিক্ল্পোি আওতাি মনধ্য এনে েত্রুনেি রিোে ক্িনত। 
ওনেি চনল যািাি সুনযাগ রেনত চাই ো।’  

‘দসো অেভানি হয় ো? আমিা এেে ওনেি আক্রমে ক্িনত পারি ো?’ 
িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 

‘আক্রমনেি আনগ ওনেি সিাইনক্ পাুঁচরে দিাে দথনক্ মারেনত োমানত 
হনি। দিানে থাক্নল দিরেি ভাগ পারলনয় যািাি সুনযাগ পানি। এ সুনযাগ আমিা 
ক্াউনক্ই রেনত চাই ো।’ িলল আহমে মুসা। 

‘আপরে দগনলই রক্ ওিা োমনি? আপোনক্ রচনে দিলনল দতা উনো 
ঘেনি।’ 

‘তা ঘেনত পানি। ঝুুঁরক্ ো রেনয় উপায় দেই। আমাি ধ্ািো, আমানক্ 
দযনত দেেনলই ওিা ওনেি িারহেীনক্ ঘানে োমানি এিাং অরভযানেি প্রস্তুরত 
দেনি। রব্ররিাং পাওয়াি পি রক্ভানি দক্ােরেনক্ যািা শুরু ক্িনি তা রিক্ ক্িনি।’ 

‘িুঝলাম, রক্ন্তু আপরে ওোনে দগনলই দতা ধ্িা পিনিে।’ িলল 
দোয়ােনক্া উরদ্বগ্ন ক্নে। 

‘ধ্িা পিাি ঝুুঁরক্ অিেই আনি। রক্ন্তু এমেও হনত পানি, আরম রব্ররিাং-
এি িনে ওনেি দিানে উিাি পি েত্রুনেিনক্ চািরেক্ দথনক্ রঘনি দিলাি 
সুনযাগ আমানেি হনি।’ 
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‘রক্ভানি?’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
দোয়ােনক্া থাক্নি পূিক রেনক্। ক্রলে ক্ামাল থাক্নি মধ্য অঞ্চনল অথকাৎ 

উত্তনি, ইসহাক্ আিদুল্লাহ থাক্নি পরশ্চনম এিাং েরিনে।’ 
আহমে মুসা থামনতই দোয়ােনক্া রক্িু িলনত যারিল। আহমে মুসা 

তানক্ িাধ্া রেনয় িলল, ‘আি দক্াে ক্থা েয়। দেিী হনয় যানি। আরম উিলাম।’ 
িনল আহমে মুসা মারেনত দতায়ানলি উপি পনি থাক্া হ্ােো তুনল 

মাথায় রেনয় উনি োুঁিাল। িলল, দতামিা দয যাি িায়গায় চনল যাও। ঘাে দথনক্ 
যেে গুলী িষকনেি েব্দ পানি, তেে পরিক্ল্পো অনুসানি দতামিা আক্রমে শুরু 
ক্িনি। আি আরম ঘানে দপৌিাি পাুঁচ দথনক্ েে রমরেনেি মনধ্য যরে ওরেক্ দথনক্ 
গুলীি েব্দ ো পাও, তাহনল দতামিাই পরিক্ল্পো অনুসানি আক্রমে শুরু ক্িনি 
এিাং রেনিনেি িুরদ্ধরিনিক্ অনুসানি ক্াি ক্িনি।’ 

‘ওরেক্ দথনক্ গুলীি েব্দ ো পািাি অথক?’ শুক্নো ক্নে প্রশ্ন ক্িল 
ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 

‘আরম যরে িন্দী হনয় যাই রিো যুনদ্ধ তাহনল গুলীি েব্দ পানি রক্ ক্নি/’ 
িনলই আহমে মুসা ওনেি আি দক্াে ক্থা িলাি সুনযাগ ো রেনয় 

সক্লনক্ সালাম িারেনয় রেলা দথনক্ ঘানেি উনেনে োমনত শুরু ক্িল। 
আি ইসহাক্ আিদুল্লাহ, ক্রলে ক্ামাল ও দোয়ােনক্া হতিুরদ্ধ হিাি মত 

রেিকাক্ হনয় আহমে মুসাি গমে পনথি রেনক্ দচনয় িইল। 
এক্ সময় দিাুঁে দিনি ক্থা দিরুল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। িলল, ‘এক্িে 

মানুষ ক্ত িি হনল এভানি পিানথক রেনিনক্ মৃতযুি মুনে দিনল রেনত পানি।’ 
আনিনগ ক্ে রুদ্ধ হনয় এল ইসহাক্ আিদুল্লাহি। 

‘ো উরে মানুষ েে ইসহাক্ ভাই, আল্লাহ রেশ্চয় আমানেি সাহানযযি 
িনে দিনিেতা পারিনয়নিে।’ ক্থা িলনত িলনত দচাে মুিল দোয়ােনক্া। 

ক্রলে ক্ামাল রক্িু িলনত যারিল। ইসহাক্ আিদুল্লাহ িাধ্া রেনয় িলল, 
ভাইনয়িা, আি দক্াে ক্থা েয়। চলুে আমিা তাুঁি আনেে পালে ক্রি। দয যাি 
রেরেকষ্ট িায়গায় চনল যাই। আি যািাি আনগ এনসা আমানেি রতেিনেি ৬ হাত 
এক্ি ক্নি আল্লাহি োনম েপথ ক্রি, আমানেি ভাই আহমে আিদুল্লাহ দযমে 
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মৃতযুি মুনে ঝাুঁরপনয় পিনত রগনয় দপিনে রিনি তাক্ােরে, দতমরে আমিা 
আমানেি এক্িে দিুঁনচ থাক্া পযকে লিাই ক্নি যাি, পিািয় রেনয় দক্উ ঘনি 
রিিনিা ো। 

তািা িয় হাত এক্ি ক্নি েপথ গ্রহে ক্িল। 
তানেি রতেিনেি দচাে দথনক্ই অশ্রু গিারিল। তানেি দচানে মুনে 

অপারথকক্ এক্ আনলা। েতেু মানুষ দযে তািা।  
 
 
 
‘ঐ দয ওনিানে মাইনক্ল আসনি।’ উিরসত ক্নে িলল িে ব্লযাাংক্।  
িে ব্লযাাংক্ তাি ক্মান্ড দিানেি দডক্ দক্রিনে িনস উন্মুি েিিা রেনয় 

তারক্নয়রিল ঘাে দথনক্ দয পথো চনল দগনি দ্বীনপি অভযেনি দস পনথি রেনক্। 
পাুঁচ দিানেি েতারধ্নক্ দলাক্ রেনয় দয অপানিেে রেম সাউথ োনক্কা 

দ্বীনপ অরভযানে এনসনি িে ব্লযাাংক্ তাি অরধ্োয়ক্। 
িে ব্লযাাংনক্ি পানেই আনিক্ো দচয়ানি িনসরিল রিম দেইলি। 
িে ব্লযাাংনক্ি ক্থা দেষ হনতই রিম দেইলি িলল, ‘রক্ দেনে িুঝনলে 

ওনিানে মাইনক্ল আসনি, ঐ েীল েনচকি আনলা?’ 
‘হ্াুঁ তাই। ঐ েীল েচকই আমানেি কূনল আসাি সিুি সাংনক্ত রেনয়নি।’ 
‘পানেি দিাে দথনক্ িিােক িেুনক্ ডাক্নল ভানলা হয় ো। ওনিানে 

মাইনক্লনেিনক্ দতা তাি মাধ্যনমই এই এযাসাইেনমন্ে দেয়া হনয়রিল।’ িলল 
রিম দেইলি। 

‘হ্াুঁ তানক্ ডাক্। দসও দতা এই োক্কস দ্বীপপুনঞ্জি দলাক্। রব্ররিাং-এি 
সানথ সানথ আনলাচোও দসনি দেয়া যানি।’ 

রিম দেইলি দচয়াি দথনক্ উনি দডক্ দক্রিে দথনক্ দডনক্ দিরিনয় দগল। 
ক্মান্ড দিানেি গানয়ি সানথ গা লারগনয় দু’পানে দু’রে ক্নি চািরে দিাে 

দোঙি ক্িা। 
পানেি প্রথম দিানেই রিল িিােক িুে। 
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দু’রমরেনেি মনধ্যই রিম দেইলি িিােক িেুনক্ দডনক্ রেনয় দক্রিনে 
প্রনিে ক্িল।  

তািা দক্রিনে ঢুক্নতই িে ব্লযাাংক্ রিমনক্ লিয ক্নি িলল, ‘রিম তুরম 
আমানেি সক্ল দিানেি সিাইনক্ রেনেকে োও আমকস-এযমুরেেে রেনয় এেরে 
ঘানে োমনত। ওনিানে মাইনক্নলি সানথ ক্থা িলাি পি আমিা আি এক্ 
রমরেেও অনপিা ক্িনিা ো। যাও, কইক্।’ 

রিম দডনক্ দিরিনয় দেেল, ওনিানে মাইনক্ল তেেও ঘাে দথনক্ দিে 
োরেক্ো েূনি। 

দস দিােগুনলাি ক্যানেেনেি দডনক্ রেনেকে িারি ক্িল, ‘এেরে দতামিা 
দতামানেি দলাক্ ও সক্ল আমকস-এযামুরেেেসহ ঘানে দেনম যাও এিাং িিনমেে 
রেনয় োুঁিাও।’ 

হুকম িারিি দু’রমরেনেি মনধ্য পাুঁচরে দিানেি েতারধ্ক্ দলাক্ অস্ত্র-েস্ত্র 
রেনয় ঘানে দেনম িিনমেে রেনয় োুঁরিনয় দগল। 

দিরেি পনিই ইে-পাথি রিিানো এক্ো দিাট্ট চত্বি। দিনলিা দিাে 
দথনক্ মাি ও মালপি োরমনয় প্রথনম এোনেই িমা ক্নি, অনেক্ সময় ভাগ-
িানোয়ািা ক্নি। গারিও এনস এোনেই োুঁিায়। এই চত্বি দথনক্ই এক্ো িাস্ত 
দিরিনয় দগনি দ্বীনপি অভযেনি। 

এই চত্বনিি উপনি ঘানস ঢাক্া অনেক্োরে িাুঁক্া িায়গা। দিাে দথনক্ 
দেনম সিাই দসই িাুঁক্া িায়গানতই েৃঙ্খলািদ্ধভানি োুঁরিনয়নি। 

এই িাুঁক্া িায়গাি পি আগািা ও দিাে দিাে গাি-গািালীনত পূেক 
এিনিা-নথিনিা এলাক্া শুরু হনয়নি। 

রেনেকে রেনয় এনস রিম দেইলি িে ব্লযাাংনক্ি পানে এনস িসল। িে 
ব্লযাাংনক্ি অেপানে িনসনি িিােক িুে। 

‘ওনিানে মাইনক্ল এনসনি।’ িাইনিি রেনক্ তারক্নয় িলল িে ব্লযাাংক্। 
ক্থা দেষ ক্নিই আিাি িলল, ‘রিম যাও তানক্ এই দক্রিনে রেনয় 

এস।’ 
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রিম দক্রিে দথনক্ দিরিনয় দক্রিনেি েিিায় এক্পানে োুঁরিনয় িে 
ব্লযাাংনক্ি পািনসাোল গাডক িেনক্ ঘানেি রেনক্ এরগনয় ওনিানে মাইনক্লনক্ 
দেরেনয় িলল, ‘ওুঁনক্ এই দিানে রেনয় এস।’ 

গাডক দিাে দথনক্ দেনম রক্িুো এরগনয় ওনিানে মাইনক্নলি মুনোমুরে 
হনয় িলল, ‘রমাঃ ওনিানে আসুে। রমাঃ িে ব্লযাাংক্ ঐ দিানে আনিে।’ 

রমাঃ ওনিানেি মাথাি হ্ােো তাি ক্পাল পযকে দেনম এনসনি। িনল 
মুনেি অিয়িো স্পষ্ট েয়। 

‘রসওি।’ মাি এই েব্দো উচ্চািে ক্নি ওনিানে দিানেি রেনক্ যািা শুরু 
ক্িল। দপিনে গাডক। 

দিানেি দডনক্ োুঁরিনয় রিল রিম দেইলি। 
ওনিানে দিানে উিল। গাডক দিানেি রেনচ দিরেনতই োুঁরিনয় থাক্ল। দডক্ 

দথনক্ ওনিানেনক্ দভতনি রেনয় যািাি োরয়ত্ব রিম দেইলনিি। 
রিম দেইলি ওনিানেি রেনক্ হাত িারিনয় িলল, ‘ওনয়লক্াম রমাঃ 

ওনিানে। চলুে, রমাঃ ব্লযাাংক্ আপোি অনপিা ক্িনিে। 
‘ধ্েিাে।’ িনল ওনিানে দক্রিনেি রেনক্ পা িািািাি আনগ দপিে 

রিনি চািরেক্ো এক্িাি দেেল। দেেল দস দিানেি গলুই-এি ক্ানি দিরেনত 
োুঁিানো গাডকনক্ও। 

ওনিানে দক্রিনে প্রনিে ক্িল। 
রিম দেইলি আনগই প্রনিে ক্নিরিল। দস রগনয় িনসরিল তাি দচয়ানি। 
ওনিানে দিেধ্ািী আহমে মুসা দক্রিনে প্রনিে ক্নি ক্পাল পযকে দেনম 

যাওয়া হ্াে ক্পানলি উপনি তুনল রেল। 
িে ব্লযাাংক্, রিম দেইলি এিাং িিােক িেু আহমে মুসাি মুনেি রেনক্ 

তারক্নয় ভুত দেোি মত চমনক্ উনিরিল। এক্িে ক্ৃষ্াাংগ োক্কসিাসীি িেনল 
দেেনি এক্িে ক্ালাডক এরেয়ােনক্! 

তািা তানেি রিমূঢ় ভাি ক্ারেনয় উিাি আনগই আহমে মুসা ক্াুঁনধ্ি 
দষ্টেগাে হানত রেনয় তানেি রেনক্ তাক্ ক্নি িলল, ‘হ্াুঁ, রিক্ই ধ্নিনিে আরম 
আপোনেি ওনিানে েই।’ 
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িনলই দষ্টেগানেি ররগানি হাত দচনপ ওনেি রেনক্ দচনয় ক্নিাি ক্নে 
িলল, ‘দতামানেি আিনক্ি দেলাো দেষ। দিনঘানি িীিে রেনত ো চাইনল 
দতামিা অস্ত্র দিনল োও, দতামানেি দলাক্নেি অস্ত্র দিনল রেনত িল এিাং 
আত্মসমপকে.......।’ 

আহমে মুসাি ক্থা দেষ হনত পািল ো। এক্ো আঘাত এনস পিল 
মাথায়। 

আহমে মুসা দেি পায়রে দয, গাডক িেনক্ দস দিানেি রেনচ গলূই-এি 
ক্াছি দেনে এনসরিল, আহমে মুসা ও রিম দেইলি দক্রিনে দঢাক্াি পি দস দিানে 
উনি এনস দক্রিনেি েিিাি পানেই োুঁরিনয়রিল। দক্রিনেি েিিা িন্ধ্ ো থাক্ায় 
আহমে মুসাি সি ক্থাই দস শুেনত দপনয়রিল। দস রিপেো আুঁচ ক্িনত দপনি 
রিিানলি মত রোঃেনব্দ আহমে মুসাি দপিনে এনস োুঁরিনয়রিল এিাং দষ্টেগানেি 
িাুঁে রেনয় আঘাত ক্নিরিল আহমে মুসাি মাথায়। 

দষ্টেগানেি িাুঁনেি িারিো আহমে মুসাি রিক্ই লাগল। তনি দক্রিনেি 
িােো রেচু হওয়ায় দষ্টেগানেি িাুঁে িানে এক্ো িারি দেনয় তািপি আহমে 
মুসাি মাথায় রগনয় আঘাত ক্নি। 

সুতিাাং আঘাতো যতো ভয়ািহ হিাি ক্থা তা হনলা ো। রক্ন্তু দেো দগল 
আহমে মুসা মাথায় আঘাত োওয়াি সাংনগ সাংনগই েনল উনি এক্ো পাক্ দেনয় 
ক্াত হনয় পনি দগল দক্রিনেি দমনঝয়। ডাে হাত দথনক্ তাি দষ্টেগাে েনস 
পনিরিল। 

ওিা রতেিেই দচয়াি দথনক্ উনি োুঁরিনয়রিল। 
‘ধ্েিাে িে, তুরম রিক্ সমনয় এনস পনিরিনল।’ িলল িে ব্লযাাংক্। 
এক্েু দথনক্ ক্রুদ্ধ দচানে আহমে মুসাি রেনক্ দচনয় দস িলল, ‘এই 

তাহনল দসই েয়তাে এরেয়াে যাি ক্থা দতামিা এত িনলি। তাই ো িিােক িেু।’ 
িিােক িেু ক্থা িলনত যারিল। দস ক্থা িলাি আনগই িে ব্লযাাংক্ আিাি 

িলল, ‘িে তািাতারি ওনক্ সাচক ক্ি। োে দিিাি আনগই ওনক্ দিুঁনধ্ দিল। 
ওি োে দিিা পযকে অরভযাে শুরু ক্িা যানি ো। তাি ক্াি দথনক্ ক্থা দিি 
ক্িনত হনি তািা রক্ দিনেনি, ক্তো দিনেনি।’ 
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আহমে মুসাি দেহো পনিরিল দিানেি আিাআরি এিাং িনেি রিপিীত 
রেনক্ অথকাৎ িে ব্লযাাংনক্ি রেনক্ ক্াত হনয়। 

রেনেকে দপনয় িে ব্লযাাংক্ আহমে মুসাি দপিে রেক্ো ঘুনি আহমে 
মুসাি সামনেি রেনক্ এরগনয় সনি দক্ামি িিািি দপৌনিনি। 

দচানেি পলনক্ এই সময় আহমে মুসাি দু’রে পা রিদুযত দিনগ উনি এনস 
িনেি গলা সাুঁিারেি মত দচনপ ধ্ছি তানক্ আিনি দিলল দক্রিনেি দমনঝনত। 
দসই সানথ দক্ানেি পনক্নেি উপি পনি থাক্া আহমে মুসাি িাম হাত পনক্ে 
দথনক্ রিভলিাি দিি ক্নি রতেিেনক্ লিয ক্নি রতেরে গুলী িুুঁিল পি পি। 

ওিা রতেিে রক্িু িুনঝ উিাি আনগই গুলী দেনয় ঢনল পনি দগল দমনঝি 
উপি। 

ওরেনক্ িে আহমে মুসাি দু’পানয়ি সাুঁিারেনত িন্দী হনয় দমনঝনত 
আিনি পনিও তাি ডাে হাত রেনয় যেে সুঁিারেি চাপ রঢলা ক্িাি দচষ্টা ক্িনি, 
িাম হাত রেনয় তেে দস দিনে গুনি িাো রিভলিাি দিি ক্নি আহমে মুসাি 
িুক্ অথিা মাথা তাক্ ক্িাি দচষ্টা ক্িনি। 

রতেিেনক্ গুলী ক্নিই আহমে মুসা মনোনযাগ রেনয়রিল িনেি রেনক্। 
দস দেেনত দপল িনেি ক্সিত। আহমে মুসা সময় েষ্ট ক্িল ো। চতথুক গুলী 
ক্িল িেনক্ লিয ক্নি। 

িে এনক্িানি িুনক্ গুলী রিদ্ধ হনলা। 
আহমে মুসা উনি িসল। ভািরিল দস, রেশ্চয় ওনেি দলানক্িা দিানেি 

দক্রিনে গুলীি েব্দ শুনে এরেনক্ িুনে আসনি। 
আহমে মুসা উনি িনসই রিেনক্ পিা দষ্টেগােো দেনে রেল ক্ানি। 
উনি োুঁিানি আহমে মুসা। এ সময়ই ঘানেি রতে রেক্ দথনক্ প্রায় এক্ 

সানথই অনেক্গুনলা দষ্টেগাে গনিক উিল।  
আহমে মুসা উনি োুঁরিনয়নি। তাি দিাুঁনে হারস িনুে উিল। এরেনক্ 

গুলীি েব্দ শুনে এিা এরেনক্ আসাি আনগই গুলীি েব্দ পাওয়াি সানথ সানথ 
আহমে মুসাি দলানক্িা আক্রমে শুরু ক্নিনি। 

এরেক্ দথনক্ও গুলী িষকে শুরু হনয়নি। তেে গুলী িৃরষ্টি পালা চলরিল। 
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আহমে মুসা দক্রিি েিিায় উুঁরক্ রেল। দেেল, ডিেোনেক্ দলাক্ িুনে 
আসনি দক্রিনেি রেনক্। তানেি হানত উেযত দষ্টেগাে। তািা মুে রেনয় রচৎক্াি 
ক্িনি, ‘স্যাি, এোনে রক্ ঘনেনি? আপোিা আসুে। হুকম রেে, রতেরেক্ দথনক্ই 
েত্রু আক্রমে ক্নিনি।’ 

আহমে মুসা দক্রিনেি েিিায় এনস রচৎক্াি ক্নি িলল, ‘হুকম দেিাি 
মত দতামানেি দেতািা দক্উ দিুঁনচ দেই। দতামিা অস্ত্র দিনল রেনয় আত্মসমপকে 
ক্ি।’ 

আহমে মুসাি ক্েস্বি দোোি সানথ সানথ ওনেি ডিেোনেক্ দষ্টেগাে 
েনি উিল। আহমে মুসা এি িনে ততরিই রিল। রেনিি দেষ ক্েস্বি িাতানস 
দমলািাি আনগই তাি দষ্টেগাে অরগ্ন িৃরষ্ট ক্িল। এক্ ঝাুঁক্ গুলী রগনয় ওনেি 
িরিনয় ধ্িল। 

এনেি পরিেরত দেনে দিানেি রেনক্ আসাি দচষ্টা আি দক্উ ক্িল ো। 
তিু আহমে মুসা তাি গুলী অিযাহত িােল যানত ওিা এরেনক্ আক্রমনে আসাি 
িা রপিু হনে পালািাি দক্াে সুনযাগ ো পায়। 

প্রায় পনেি রমরেে গুলী চলাি পি গুলী দথনম দগল। দিানেি সামনে 
ঘানেি উপনি উন্মুি িায়গা েুকনত তেে লাে আি লাে। দক্উ িাুঁনচরে। চািরেক্ 
দথনক্ আক্রাে হওয়ায় দক্উ পালানতও পানিরে। 

ইসহাক্ আিদুল্লাহি েল, ক্রলে ক্ামানলি েল এিাং দোয়ােনক্াি েল 
প্রায় এক্ সানথই িুনে এল দিানেি রেনক্ আহমে মুসাি ক্ানি। 

ইসহাক্, ক্রলে ক্ামাল ও দোয়ােনক্া এনস আহমে মুসানক্ িরিনয় ধ্নি 
দক্ুঁনে দিলল। িলল, ‘আল্লাহ আমানেি রিিয় রেনয়নিে। আপরে ভাল আনিে 
দতা?’ 

আহমে মুসা িলল, ‘আরম ভাল আরি। দতামিা সিাই ভাল দতা? 
আমানেি দলাক্নেি রক্ অিস্থা?’ 

‘মাি রতেিে আহত। তািািা সিাই ভাল।’ িলল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
‘আলহামদুরলল্লাহ। আল্লাহ আমানেি সাহাযয ক্নিনিে।’ আহমে মুসা 

িলল। 
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‘প্রথনম এরেক্ দথনক্ চািো গুলীি েব্দ পাওয়া দগনি। রক্ ঘনেরিল?’ 
িলল দোয়ােনক্া। 

‘দেেনি দভতনি এস।’ 
িনল আহমে মুসা দিানেি দক্রিনেি রেনক্ চলনত শুরু ক্িল। 
আহমে মুসাি সানথ ইসহাক্ আিদুল্লাহ, ক্রলে ক্ামাল ও দোয়ােনক্া 

প্রনিে ক্িল দক্রিনে। 
দক্রিনে পনি থাক্া চািরে লানেি রেনক্ দচাে পিনতই ইসহাক্ 

আিদুল্লাহ িনল উিল, ‘তাহনল এই চািিেনক্ গুলী ক্িাি েব্দ আমিা 
দপনয়রিলাম?’ 

ইসহাক্ েচক দিনল লােগুনলা দেেরিল। 
‘হ্াুঁ। এই চািিনেি ঐ রতেিে হনলা দেতা। আি এ রিল েীষক দেতাি 

িযরিগত গাডক।’ লােগুনলাি রেনক্ ইাংরগত ক্নি িলল আহমে মুসা। 
‘তাহনল দেতা দেতানেি দমনিনিে ক্মকীিা ক্মকীনেি দমনিনি।’ িলল 

দোয়ােনক্া। 
‘ো দোয়ােনক্া, তুরম দেয়াল ক্িরে, ক্মকীনেি যািাই যেে দিানেি রেনক্ 

আসাি দচষ্টা ক্নিনি, তািা মািা পনিনি আহমে আিদুল্লাহ ভাইনয়ি হানত। রতরে 
দপিে রেক্ দথনক্ এভানি পাহািা ো রেনল হয়নতা েত্রুনেি দিরেি ভাগই পারলনয় 
দযত। এেে সাংিাে দপৌিািাি মত এক্িেও পালানত পানিরে।’ 

‘আমিা আল্লাহি শুক্রিয়া আোয় ক্িরি দয, আহমে আিদুল্লাহ ভাই 
দিানে দেতানেি ক্ানি আসাি দুাঃসাহসী রসদ্ধাে রেনত দপনিরিনলে।’ িলল ক্রলে 
ক্ামাল। 

ইসহাক্ আিদুল্লাহ েনচকি আনলা ঘুিানত রগনয় হিাৎ দচাে পিল আহমে 
মুসাি মুনে। আহমে মুসাি মাথা ও মুনেি ডাে পাে িিাি দেনে আুঁৎনক্ উিল 
ইসহাক্ আিদুল্লাহ। িলল, ‘এরক্, আহমে আিদুল্লাহ ভাই আপরে দতা আহত!’ 

ইসহাক্ আিদুল্লাহি ক্থাি সানথ সানথই অে দু’িেও ঝুনক্ পিল 
আহমে মুসাি রেনক্। 

‘আপোি রক্ গুলী দলনগনি আহমে আিদুল্লাহ ভাই?’ 
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‘দতামিা িযস্ত হনয়া ো। গুলী লানগরে। দপিে দথনক্ ঐ গাডক চুরপ চুরপ 
এনস দষ্টেগানেি িাুঁে রেনয় মাথায় আঘাত ক্নিরিল। মাথাি ডাে পানেি রক্িুো 
দথুঁথনল দগনি।’ 

িনল ঘুনি োুঁিানত োুঁিানত িলল, ‘চল িাইনি, অনেক্ ক্াি আনি।’ 
আহমে মুসা দিরিনয় এল। তাি সানথ ওিা রতেিেও। 
‘অেত িাষ্ট এইড আপোি এেরে দেয়া েিক্াি।’ িলল ক্রলে ক্ামাল। 
আহমে মুসা হাসল। িলল, ‘রিক্ আনি ডাাঃ ক্রলে ক্ামাল, প্রথম ক্ািো 

দসনি দেই। তািপি দতামাি ডািািী রিেযা প্রেেকনেি সুনযাগ দেি।’ 
িনল এক্েু দথনমই আহমে মুসা ইসহাক্ আিদুল্লাহি রেনক্ দচনয় িলল, 

‘ক্নয়ক্ো িরুিী ক্াি ক্িনত হনি। এক্. ওনেি সমস্ত লাে দিানে তুনল গভীি 
সাগনি দিনল রেনয় আসনত হনি। দুই. ঘানেি সি িি ধ্ুনয়-মুনি সাি ক্নি 
দিলনত হনি িানতি মনধ্যই। রতে. আনগি রতেরে দিানেি মত এ পাুঁচরে 
দিােনক্ও আমানেি দসিু েেীনত ডুরিনয় িােনত হনি। চাি. দভাি িানতই থাোয় 
রগনয় ডানয়িী ক্িনত হনি, ক্নয়ক্রে দিানে ক্নি ডাক্াত এনসরিল। আমানেি 
চািিে দলাক্নক্ েুে ও রতেিেনক্ আহত ক্নিনি। তািপি গ্রামিাসী দিনগ উনি 
এক্নযানগ ধ্াওয়া ক্িনল ওিা পারলনয় দগনি। ইোরোং এই ধ্িনেি ডাক্ানতি 
আোনগাে দিনি দগনি। ওক্ািী গ্রাম িা ওক্ািী ঘাে এলাক্ায় পুরলে িাুঁরি িা 
িারিক্ালীে পাহািা চাই। পাুঁচ. রক্িু পয়সা েিচ ক্নি হনলও েিনিি ক্াগনি 
ডাক্ানতি হাো, চািিে রেহত ও রতেিে আহত হওয়াি েিি ভানলা ক্নি 
প্রক্ানেি িযিস্থা ক্িনত হনি এিাং এই রেউনি এই এলাক্াি িনে স্বতন্ত্র পুরলে 
িাুঁরি ও সািকিরেক্ পুরলে পাহািা োিী ক্িনত হনি। িয়. এনেি ক্াি দথনক্ 
পাওয়অ েতোনেক্ দষ্টেগাে, েতোনেক্ রিভলিাি, রিপলু দগালািারুে এই 
িানতই লুরক্নয় দিলনত হনি এিাং ঔষধ্গুনলা আমানি দষ্টানি িমা ক্িনত হনি। 
সাত. আিনক্ি এই েিি রসরড ক্ানক্ম গ্রানম এেরে দপৌিনত হনি এিাং িিকনক্ 
আসনত িলনত হনি সক্ানলি মনধ্যই। আে. অরিলনে আিও দু’ে যুিক্নক্ যুদ্ধ 
দররোং দেয়াি িযিস্থা ক্িনত হনি। এ িে রিরভন্ন দ্বীপ দথনক্ আস্থাভািে দু’ে 
যুিক্ সাংগ্রহ ক্িনত হনি। েয়. আিও ক্নয়ক্রে দ্বীনপ অেত রভিক্ায়া মামুন্ড 
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এিাং গ্রান্ড োক্কস দ্বীনপ আমানেি েতুে ঘাুঁরে গনি তুলনত হনি। প্রধ্াে ঘাুঁরে 
এোনেই থাক্নি। েে. এ পযকে প্রাপ্ত ৮রে দমােি দিাে সমন্বনয় এক্ো দেৌিহি 
আমানেি থাক্নি। এগুনলাি িনে দতল ও প্রনয়ািেীয় সিরক্িু প্রস্তুত িােনত 
হনি। দয দক্াে িরুিী মুহূনতক যানত এগুনলা ক্ানি লাগানো যায়। এগাি. 
আমানেি এ দ্বীনপি েৃষ্টাে ও অেধ্মকী অধ্ুযরসত উত্তিাাংনেি উপি েিি িাো 
এিাং অোে দ্বীপ দথনক্ রেয়রমত তথয সাংগ্রনহি িে এক্ো দগানয়ন্দা ইউরেে 
গিে ক্িনত হনি।’ েীঘক িিনিযি পি থামল আহমে মুসা। 

আহমে মুসা থামনতই আেনন্দ রচৎক্াি ক্নি উিল ইসহাক্ আিদুল্লাহ 
ও ক্রলে ক্ামাল। তািা িলল, ‘আিনক্ি এই ঘেোি পি মহারক্িু ঘোনত পানি 
েত্রুিা, এ রেনয় আমিা আেনন্দি মনধ্যও উরদ্বগ্ন রিলাম। আপোি এই পরিক্ল্পো 
তাি িিাি রেনয়নি, যা আমিা আো ক্িরিলাম, তাি দচনয়ও অনেক্ দিরে। 
রিন্দািাে, আহমে আিদুল্লাহ ভাই রিন্দািাে। সমস্ত প্রোংসা দসই আল্লাহি রযরে 
আপোনক্ এই োে রেনয়নিে এিাং আমানেি মনধ্য েয়া ক্নি পারিনয়নিে।’ 

দেনষি ক্থাগুনলা তানেি আনিনগ ভারি হনয় উিল। 
আহমে মুসা এসি ক্থাি রেনক্ ক্াে ো রেনয় িলল, ‘দোয়ােনক্া তুরম 

এক্িে ক্াউনক্ সানথ রেনয় গ্রানম যাও। দলাক্নেিনক্ এোনে পারিনয় তুরম যানি 
রসরড ক্ানক্ম গ্রানম। আি ইসহাক্ আিদুল্লাহ তুরম থাোি িনে এি আই আি 
রলেনত িস। আি ডাাঃ ক্রলে তুরম দেে আহতিা রক্ অিস্থায় আনি।’ 

ক্থা দেষ ক্নি আহমে মুসা দিানেি সামনে চত্বনি েন্ডায়মাে সাথীনেি 
রেনক্ মুে ক্নি োুঁিাল। িলল, ‘রিিয়ী সাথী ভাইিা, দতামানেি দমািািক্িা। 
আল্লাহ দতামানেি এক্ো িি রিিয় রেনয়নিে। রিিনয়ি ক্ৃরতত্ব দতামানেি। 
দতামানেি যা আনি তাই রেনয় েত্রুনেি রিরুনদ্ধ রেভকনয় োুঁরিনয়ি এিাং যা সাধ্য 
দতামানেি, তা ক্নিি। এ িনেই আল্লাহ দতামানেি রিিয় রেনয়নিে। আমিা 
আেরন্দত হনিা, রক্ন্তু গরিকত হনিা ো, অলস হনিা ো। েত্রুনেি পিািয় শুরু 
হনয়নি িনে, রক্ন্তু অনেক্ েীঘক পথ আমানেি পারি রেনত হনি। দতামানেিনক্ 
আিও সতক্ক, আিও েি, আিও কেলী হনত হনি। আল্লাহ আমানেিনক্ আিও 
িি রিিয় দেনিে।’ থামল আহমে মুসা। 



ক্যারিরিয়ানেি দ্বীপনেনে  46 

 

সামনেি ওিা সমস্বনি ধ্বরে রেল, ‘আল্লাহু আক্িি।’ 
ওনেি এক্িে োুঁরিনয় থাক্া সারি দথনক্ দু’ধ্াপ এরগনয় এল। িলল, 

‘রেপীিে, পিািয়, আত্মসমপকে এিাং রেরশ্চহ্ণ হনয় যাওয়ানক্ যেে আমিা 
আমানেি ভাগয দলো রহনসনি ধ্নি রেনয়রিলাম, তেে আপোি আগমে আমানেি 
েতুে িীিে রেনয়নি। আপোি উরসলায় আমিা পিািনয়ি িায়গায় রিিয় দপনত 
শুরু ক্নিরি। আল্লাহি অসীম েয়া রহনসনি আপোনক্ আমিা দপনয়রি। আপরে দয 
রেনেকে আমানেি দেনিে, দস রেনেকে আমিা পালে ক্িি, িীিনেি রিরেমনয় 
হনলও।’ 

‘আলহামদুরলল্লাহ। ধ্েিাে ভাইনয়িা। আল্লাহ আমানেি সাহাযয 
ক্রুে।’ 

িনল আহমে মুসা তাক্াল ইসহাক্ আিদুল্লাহি রেনক্। দেেল, 
দোয়ােনক্া গ্রানম যািাি িনে ততরি হনয়নি। দেনম দগনি দিাে দথনক্।  

‘েসিাি িনে ক্াগি দতা েিক্াি। আমাি ক্ানি ক্াগি দতা দেই।’ 
আহমে মুসা তানেি রেনক্ মনোনযাগ রেনতই িনল উিল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 

আহমে মুসা তাি রপনি ঝুলানো িযানগি রেনক্ ইাংরগত ক্নি িলল, 
িযানগি পনক্নে দেে দতামাি প্রনয়ািে মত ক্াগি পানি।’ 

ক্াগি রেনয় রেল ইসহাক্ আিদুল্লাহ। 
এিাি এরগনয় এল ক্রলে ক্ামাল আহমে মুসাি রেনক্। 
‘ডাাঃ ক্রলে তুরম আনগ অে আহতনেি প্রনয়ািেো দসনি এনসা।’ 
‘ওনেি িযিস্থা আনগই ক্নিরি। ওনেি আঘাতগুনলঅ অপানিেনেি মত 

গুরুতি েয়।’ িলল ক্রলে ক্ামাল। 
‘ধ্েিাে।’ িনল আহমে মুসা িসল িাষ্ট এইড দেিাি িনে। 
 
 
 
িাহামাি সােসালভােি। 
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ক্লোস িন্দনি দহায়াইে ঈগনলি দসই অরিস সাংলগ্ন এক্ো সুন্দি 
িারি। িারিি ড্রইাং রুম। 

দসািায় িনস আনি মাঝ িয়নসি িােভারি এক্িে আনমরিক্াে। 
দচহািায় ক্ারিে। দচাে িান্ডা। রিিাে েিীি। 
এই িযরিরেই আনমরিক্াে ক্রন্েনেন্ে দহায়াইে ঈগল-এি চীি। োম 

দডরভড দগাল্ড ওয়াোি। 
তাি দচানে-মুনে রক্িুো অরস্থিতা। ক্ািও দযে অনপিা ক্িনি দস। 
এই সময় অনেক্ো ঝনিি দিনগই প্রনিে ক্িল ক্যারিরিয়াে অঞ্চনলি 

দহায়াইে ঈগল-এি প্রধ্াে রি,দি, িারডকোন্ড। 
ঢুনক্ সম্ভাষে রিরেমনয়ি পি দসািায় িসনত িসনত দ্রুত ক্নে িলল, 

‘আপরে এনসনিে শুনে প্রথনম আমাি রিোস হয়রে। এভানি দতা আপরে আনসে 
ো। দক্ানিনক্, রক্ভানি িলুে, দক্মে আনিে আপরে?’ এক্ রেোনস ক্থাগুনলা 
িনল চুপ ক্িল িারডকোন্ড। 

‘সরতযই আরমও ভারিরে আসি। আমাি োইে রসরডউল রিল দসািা 
রপ্রনোরিয়া (েরিে আরিক্া) দথনক্ ওয়ারোংেে। রিমাে িন্দনি এনস শুেলাম 
সােসালভােনিি েতুে আেিকারতক্ রিমাে িন্দ ‘ক্লোস’-এ রিমােরে দসৌিে 
অিতিে ক্িনি। সুনযাগ দপনয় আরম রেরক্ে দচঞ্জ ক্িলাম। রিক্ ক্িলাম ক্নয়ক্ 
ঘণ্টা সােসালভােনি ক্ারেনয় পনি রময়ামী হনয় ওয়ারোংেে যাি।’ এক্েু থামল।  

এক্ো হ্াভাো চুরুে ধ্রিনয় মুনে পুনি িলল, ‘দতামাি সানথ দিে অনেক্ 
রেে দেো দেই। ভািলাম দতামানেি রক্িু েিি রেনয় যাই। েতুে দডনমাগ্রারিক্ 
রিষ্ট্রাক্চাি দপ্রাগ্রানম মুসরলম িেসাংেযা রিনলাপ ক্মকসূচী এোনে ক্তেূি এগুনলা 
সনিিরমে িােনত পািনল ভালই লাগনি।’ থামল দডরভড দগাল্ড ওয়াোি। 

‘ধ্েিাে। অগ্রগরত উৎসাহিযঞ্জক্। িলা যায় আোি দচনয় দিরে। চলরত 
িিি মুসরলম পুরুষ রেশুি মৃতযুি হাি ২৫ েতাাংনে উন্নীত হনয়নি। এই অগ্রগরত 
িােনত পািনল, আগামী েে িিনিি মনধ্য ১৫ িিি পযকে মুসরলম িালনক্ি সাংেযা 
প্রায় েূনেি দক্ািায় চনল যানি। পিিতকী েে িিনিি মনধ্য ক্যারিরিয়াে 
দ্বীপপুনঞ্জি মুসরলম দমনয়িা রিনয়ি িনে মুসরলম যুিক্ েুুঁনি পানি ো। পিিতকী 
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পাুঁচ িিনিি মনধ্য েতক্িা প্রায় ১০০ ভাগ মুসরলম দমনয়ি রিনয় হনি েৃষ্টাে অথিা 
অে দক্াে ধ্নমকি দিনলি সানথ। এি িিি দুনয়নক্ি মনধ্য দক্াে মুসরলম রেশু 
েুুঁনি পাওয়া যানি ো ক্যারিরিয়াে দ্বীপপুনঞ্জ। তািপি দুই রতে েেনক্ি মনধ্য এই 
দ্বীপপুনঞ্জ মুসরলম িেসাংেযা েূনেি দক্ািায় দেনম যানি।’ 

‘ব্রানভা! ব্রানভা! িারডকোন্ড। যরে তা হয় তাহনল িনল রেরি, দোিল রপস 
প্রাইি তরুম দপনয় যানি।’ িলল দগাল্ড ওয়াোি। 

‘দোনিল রপস প্রাইি? দক্মে ক্নি?’ িলল িারডকোন্ড। 
‘ক্যারিরিয়াে দ্বীপপুঞ্জনক্ ধ্মক ও িারতগত সাংঘাত দথনক্ মুি ক্নি োরে 

স্থাপনেি িনে।’ িলল দগাল্ড ওয়াোি। 
‘অোরেি মাধ্যনম োরে!’ িনল দহা দহা ক্নি দহনস উিল িারডকোন্ড। 
‘ক্থাো মনে হয় তুরম েতুে শুেনল! আমানেি পরশ্চমীনেি িািেীরত দতা 

এোই। এ িািেীরতি রিরভন্ন োম আনি। রক্ন্তু লিয এক্োই পরশ্চমী আেেক 
রেয়রন্ত্রত এক্ মনতি, এক্ পনথি, এক্ রিে।’ 

‘দোনিল পুিষ্কাি ক্থা পনি। এক্ো সাংক্নেি ক্থা িলা হয়রে 
আপোনক্।’ 

‘সাংক্ে? রক্ দসো?’ 
‘িনলরিলাম আপোনক্ দয, গ্রান্ড োক্কস-এি চালকস রিেরিেযালনয়ি দয 

ক্নয়ক্িে িানিি সমীিায় মুসরলম পুরুষ রেশুনেি সাংেযা হ্রাস ধ্িা পনিরিল, 
তানেিসহ এক্িে সাাংিারেক্নক্ আমিা হতযা ক্নিরি। রক্ন্তু সমীিাি সানথ 
িরিত এক্ মুসরলম িািী পলাতক্ রিল। তানক্ ধ্িনত রগনয় আমানেি চািিে 
দলাক্ িহস্যিেক্ভানি েুে হয়। দসই............’ 

িারডকোন্ডনক্ িাধ্া রেনয় দগাল্ড ওয়াোি িলল, ‘িহস্যিেক্ িলনিে 
দক্ে?’ 

‘িহস্যিেক্ এই ক্ািনে দয, হতযাক্ান্ডরে এলাক্াি গ্রামিাসীনেি দ্বািা 
হয়রে। হনয়নি এক্িে এরেয়ানেি হানত।’ 

‘এরেয়াে? দক্ দস?’ 
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‘দক্ িারে ো, রক্ন্তু দলাক্রে গ্রান্ড োক্কস দ্বীনপ এনস প্রথনমই দসই 
মুসরলম দমনয়রেি দোুঁি ক্নি। আমানেি দলানক্িা তানক্ সনন্দহ ক্নি তানক্ 
মািরপে ক্নি।’ 

‘তািপি?’ 
‘তাি দোুঁি আমিা িারেরে। েুি সাধ্ািে দক্উ তানক্ আমিা মনে 

ক্নিরিলাম।’ 
‘আিা িল, রক্ িলরিনল।’ 
‘আমানেি চািিে দলাক্ হতযাি প্ররতনোধ্ দেিাি িনে আমিা 

রতরিেিে দলানক্ি এক্ো েরিোলী েল পারিনয়রিলাম। রক্ন্তু তািা হারিনয় 
দগনি। তানেি িীরিত অথিা মৃত দক্াে রচহ্ণ আমিা েুুঁনি পাইরে।’ 

‘রক্ িলি তুরম, এো রক্ সতয?’ 
‘সতয। আমিা দলাক্ পারিনয় দগাো দ্বীপ তন্ন তন্ন ক্নি দেনেরি। দক্াথাও 

সনন্দহ ক্িাি মত রক্িু পাইরে।’ 
‘অসম্ভি িযাপাি। দ্বীনপি দক্উ রক্িু িলনত পানিরে?’ 
‘ো, পানিরে।’ 
‘দিােগুনলা?’ 
‘দিােগুনলাও পাওয়া যায়রে!’ 
রক্িু িলনত যারিল দগাল্ড ওয়াোি। এ সময় ঘনি প্রনিে ক্িল রেলা 

সুসাে। িারডকোনন্ডি এক্মাি দমনয়। 
ঢুনক্ই িলল, ‘স্যরি ডযারড। দতামিা গল্প ক্িি তাই দক্উ আসনত সাহস 

ক্িনি ো। গ্রান্ড োক্কস দথনক্ দু’িে দলাক্ এনস আপোি অনপিা ক্িনি।’ 
রেলা সুসাে-এি হানত িনঙি তুরল। পানেই আেক রুনম িনস দস আেক 

ক্িরিল। দসোে দথনক্ রিনসপেে রুনমি ক্থািাতকা দোো যায়। শুনেই ওনেি 
সাহাযয ক্িনত এনসনি। 

ক্থা দেষ ক্নিই রেলা সুসাে দগাল্ড ওয়াোিনক্ উনেে ক্নি িলল, ‘গুড 
মরেকাং স্যাি।’ 
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রেলা সুসানেি ক্থা দেষ হনতই িারডকোন্ড সুসানেি রেনক্ ইাংরগত ক্নি 
িলল, ‘এ আমাি দমনয় রেলা সুসাে, ওয়ারোংেনেি িিক ওয়ারোংেে 
রিেরিেযালনয়ি িািী। আেক ওি রিনেষ সে।’ 

‘ওনয়লক্াম দিরে। িস।’ িলল দগাল্ড ওয়াোি। 
‘ধ্েিাে।’ িনল িসল সুসাে। 
ইন্োিক্নম রিনসপেনে েিি পারিনয়রিল িারডকোন্ড। 
দু’িে দলাক্ প্রনিে ক্িল ড্রইাং রুনম। 
তািা সম্ভাষে রিরেমনয়ি পি িলল িারডকোন্ডনক্, ‘আমিা গ্রান্ড োক্কস 

দথনক্ এনসরি িরুিী েিি রেনয়।’ 
িারডকোনন্ডি ভ্রু করঞ্চত হনয় উিল। িলল, ‘িে ব্লযাাংক্িা দক্াথায়?’ 
িারডকোনন্ডি ক্থা দেষ হনতই রেলা সুসাে িনল উিল, ‘ডযারড আরম 

যাই। দযসি মািামারিি ক্থা চলরিল, দস িক্ম মািামারিি ক্থাই আিাি শুরু 
হনি। আরম এসি শুেনত পািি ো। িনল উনি োুঁিাল রেলা সুসাে। 

রেলা সুসানেি ক্থা শুনে দহনস উনিরিল দগাল্ড ওয়াোি। িলল, ‘দয 
মািামারি িীিনেি িনে, দস মািামারিনত রিতষৃ্া থাক্নল চলনি দক্ে দিরে?’ 

‘মািামারিো িীিনেি িনে অথকাৎ আত্মিিাি িনে হনি রক্?’ িলল 
রেলা সুসাে। 

‘অিেই দিরে।’ দগাল্ড ওয়াোি। 
সুসাে রক্িু িলনত যারিল তাি আনগই িারডকোন্ড িলল সুসােনক্, 

‘দতামানক্ আইে ো পরিনয় ভুল ক্নিরি মা। ভাল আইেিীরি হনত।’ হাসনত 
হাসনত ক্থা িলরিল িারডকোন্ড। 

সুসাে উনি োুঁিানত োুঁিানত িলল, ‘ডযারড আি েয়, আনিক্রেে ঝগিা 
ক্িি। চরল।’ 

িনল সুসাে ড্রইাং রুম দথনক্ দিরিনয় তাি আেক রুম ঢুক্ল। 
সুসাে দিরিনয় দযনতই প্রশ্ননিাধ্ক্ েৃরষ্ট তুনল ধ্িল িারডকোন্ড গ্রান্ড 

োক্কস দথনক্ আসা দলাক্ দু’রেি রেনক্। 
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দলাক্ দু’রেি মুে শুক্নো এিাং দচানে উনদ্বগ। চািরেনক্ি দক্াে ক্থাি 
রেনক্ই তানেি মনোনযাগ দেই। 

িারডকোন্ড তানেি রেনক্ প্রশ্ননিাধ্ক্ েৃরষ্ট তুনল ধ্িনতই তানেি এক্িে 
িলল, ‘সাাংঘারতক্ ঘেো ঘনে দগনি আমানেি ওোনে।’ 

‘ভরেতা েয়, ঘেো িল।’ রক্িুো েি ক্নে িলল িারডকোন্ড। 
‘সাউথ োনক্কা দ্বীনপ যািা অরভযানে রগনয়রিল, তানেি দক্াে দোুঁি 

পাওয়া যানি ো।’ িলল তানেি এক্িে ক্রম্পত ক্নে। 
‘রক্?’ রচৎক্াি ক্নি উিল িারডকোনন্ডি ক্ে। দযে িাি পিল ঘনি। 
চমনক্ উনিনি ওিা দু’িেও। ভ্রু কুঁচনক্ উনিনি দগাল্ড ওয়াোনিিও। 
অরিোস্য রিস্মনয় আিন্ন হনয় উনিনি িারডকোনন্ডি মুে। 
রচৎক্ানিি েব্দ রমরলনয় যািাি আনগই িারডকোন্ড িলল, ‘ওিা রিনি 

আনসরে?’ 
‘আনসরে।’ 
‘দক্াে েিি দেয়রে?’ 
‘ো।’ 
‘তািপি?’ 
‘দুপুি পযকে আমিা মনে ক্নিরি, অপানিেনেি পি তািা পিিতকী 

পরিরস্থরত রেনয় িযস্ত িনয়নি। রক্ন্তু দুপুনিই দেরলনিাে দপলাম সাউথ োনক্কা দ্বীনপি 
আমানেি অরিস দথনক্। িাোল, অরভযানেি আনগ দয রতেিেনক্ পরিরস্থরত 
সম্পনক্ক েিি সাংগ্রনহি িনে পািানো হনয়রিল, দক্উ রিনিরে, অরভযানে যানেি 
আসাি ক্থা তানেিও দক্াে রচহ্ণ পাওয়া যায়রে।’ 

‘অরভযানে আসাি ক্থা’ িনলনি দক্ে, অরভযানে ওিা যায়রে?’ 
‘দস ক্থা তািা িানে ো।’ 
‘রচহ্ণ েুুঁনি দপল ো দক্ে? ওিা রক্ ওোনে রগনয়রিল? 
‘সাউথ োনক্কা পুরলে দষ্টেে দথনক্ রিষয়ো তািা িােনত পানি।’ 
‘পুরলে দষ্টেে দথনক্?’ 
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‘হ্াুঁ। গ্রামিাসীনেি তিি দথনক্ েুি সক্ানল থাোয় দক্স হয় দয, 
ডাক্াতিা তানেি গ্রাম আক্রমে ক্িনত এনসরিল। পনথ রতেিেনক্ দপনয় 
ডাক্াতিা তানেি হতযা ক্নি। পনি গ্রামিাসীিা দিনগ উিনল ওিা পারলনয় যায় 
তানেি দিানে চনি।’ 

দলাক্রে থামনলও িারডকোন্ড ক্থা িলনত পািনলা ো। দস স্তরম্ভত দচানে 
তারক্নয় আনি দলাক্রেি রেনক্। এ ধ্িনেি অরিোস্য ঘেো ঐ দ্বীনপ এি আনগও 
এক্িাি ঘনেনি। দস ঘেোয় হাওয়া হনয় রগনয়রিল ৩০ িে দলাক্। রক্ন্তু আিনক্ি 
ঘেোয় ক্থা িলাি েরি দযে দস হারিনয় দিনলনি। এক্ে’ িনেিও দিরে সেস্ত্র 
দলাক্ দসোনে দেই, রিনিও আনসরে, তানেি রেহত হিাি ঘেোও েুুঁনি পাওয়া 
যানি ো, তাহনল ওিা দগল দক্াথায়! এিানিি ঘেোয় এক্োই শুধ্ু েতুে রিষয়, 
ওনেি পনিি রতেিে দলাক্ রেহত হনয়নি এ পনিি দলাক্নেি হানত। 

‘ওনেি পনিি দয রতেিে দলাক্ রেহত হনয়নি, তািা রক্ভানি রেহত 
হনয়নি?’ অনেক্িে পি িলল িারডকোন্ড। 

‘দষ্টেগানেি ব্রাে িায়ানি রেহত হনয়নি।’ 
‘থাো তেনে রগনয়রিল?’ 
‘হ্াুঁ। আমানেিও দলাক্ রগনয়রিল পুরলনেি সানথ। তািা গ্রাম, ঘাে 

এলাক্া, ঘাে পযকে িাস্তা, আেপাে এলাক্া সিই তািা পুরলনেি সানথ ঘুনি ঘুনি 
দেনেনি, রক্ন্তু সনন্দহিেক্ দক্াথাও রক্িু দেেনত পায়রে।’ 

‘রক্ রচহ্ণ তািা েুুঁনিনি?’ 
‘দক্াে িি সাংঘাত-সাংঘষক ও িিািরি হনল তাি এক্ো রচহ্ণ থাক্নিই। 

দস িক্ম রক্িু তািা পায়রে।’ 
দলাক্রে ক্থা দেষ ক্িনলও িারডকোন্ড ক্থা িলল ো। ভািরিল দস। 

িলল এক্ সময়, ‘থাো রক্ িনলনি?’ 
‘পুরলেিা রতেো েুেনক্ই িি ক্নি দেেনি। তািা মনে ক্িনি, িানত 

দক্াে িলেসুয গ্রামগুনলাি উপি চিাও হনত এনসরিল। গ্রামিাসীনেি আনিেনে 
দ্বীনপি েরিোঞ্চনল দু’রে পুরলে িক্স িনসনি এিাং িানত পুরলে এলাক্ায় েহল 
রেনি।’ 
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‘গ্রান্ড োক্কস-এি পুরলেনক্ রক্াংিা পুরলনে আমানেি যািা আনি তানেি 
রক্িু িলা হয়রে?’ 

‘ো িলা হয়রে। িলনল দতা সি ক্থাই িলনত হনি। এ রসদ্ধাে আমিা 
রেনত পারিরে।’ 

‘রিক্ ক্নিি। ওোেক্াি িৃরেে পুরলনেি মনধ্য দিয়ািা পুরলে অরিসাি 
অনেক্ আনি যানেি ক্ানি ঘেোি প্রক্াে ঘেনল আমানেি িরত হনি।’ িলল 
দগাল্ড ওয়াোি। 

িনল দগাল্ড ওয়াোি তাক্াল িারডকোনন্ডি রেনক্ এিাং িলল, ‘ওি ক্াি 
দথনক্ আি রক্িু িাোি আনি?’ 

‘সামাে দু’এক্ো ক্থা।’ িনল িারডকোন্ড দলাক্রেনক্ আিাি রিনেস 
ক্িল, ‘ওনেি ক্ানি অনেক্গুনলা দমািাইল দেরলনিাে রিল। ওনেি দক্াে 
দেরলনিাে পাওয়া যায়রে?’ 

‘ো স্যাি।’ 
‘দতামিা রক্ সাগনি সন্ধ্াে ক্নিি?’ 
‘রি। আমানেি ক্নয়ক্ো দিাে দ্বীপরেি চািরেনক্ি দগাো সমুদ্র এলাক্া 

তন্ন তন্ন ক্নি দেনেনি। দসোনেও রক্িু পাওয়া যায়রে। 
দলাক্রে ক্থা দেষ ক্িনতই িারডকোন্ড তানক্ িলল, ‘দতামিা রগনয় দিষ্ট 

োও। েিক্াি হনলই ডাক্ি দতামানেি।’ 
দলাক্ দু’িে দিরিনয় দগনল িারডকোন্ড রিমূঢ় েৃরষ্ট তুনল তাক্াল দগাল্ড 

ওয়াোনিি রেনক্। িলল, ‘আপরে রক্িু িুঝনলে?’  
‘আরম মনে ক্রি দসোনে অনলৌরক্ক্ রক্িু ঘনেরে। আমানেি দলানক্িা 

হয় িন্দী হনয়নি, েয়নতা সিাই রেহত হনয়নি।’ িলল দগাল্ড ওয়াোি। 
‘এো রক্ সম্ভি? সনিকাধ্ুরেক্ অস্ত্রসরজ্জত আমানেি ১০০ িে দলাক্নক্ 

ওোেক্াি গ্রামিাসীিা হতযা িা িন্দী ক্িনি দক্মে ক্নি?’  
‘তা আরম িারে ো। রক্ন্তু িন্দী িা হতযা িািা অে দক্াে িযােযা িাস্তি 

েয়।’ 
‘িন্দী িা রেহত হওয়াি ঘেোই িা িাস্তি হয় রক্ ক্নি?’  
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‘আমািও এো প্রশ্ন। রক্ন্তু হতযা িা িন্দী হওয়া িািা অে রক্িুি ক্থা 
আরম রচোও ক্িনত পািরি ো।’ 

‘পাুঁচো দিাে দগল দক্াথায়?’ 
‘ওিা ওগুনলা সাগনি ডুরিনয় রেনত পানি।’ 
‘দক্ে? এ ধ্িনেি দিাে দতা তানেি িনে েুি দলাভেীয়।’ 
‘েত্রুনক্ তুরম দগুঁনয়া িলনলও আমাি মনে হনি ওিা েুি িুরদ্ধমাে। 

আমানেি দলাক্নেি ওিা হতযা িা িন্দী ক্নিনি এো তািা দক্ােভানিই প্রমাে 
হনত রেনত চায় ো। থাোয় তািা ডাক্াত পিাি ইিাহাি রেনয় োরুে িুরদ্ধমানেি 
ক্াি ক্নিনি। রেনিনেি মিলুম প্রমাে ক্নি পুরলেনক্ও তািা তানেি পনি রেনত 
চায়।’ 

‘রক্ন্তু হিাত এ িুরদ্ধ তানেি মাথায় এনলা রক্ ক্নি? এ গ্রামিাসীনেি িারে 
আমিা। এিা প্ররতিাে ক্িা দতা েূনি থাক্ প্ররতিানেি ভাষাও িােনতা ো। এনেি 
এমে সাহস, েরি ও িুরদ্ধ আসনি দক্ানিনক্?’ 

‘এই উত্তি আমাি ক্ানিও দেই।’ 
দগাল্ড ওয়াোি থামনলও িারডকোন্ড রক্িুিে ক্থা িলল ো। 
দিে রক্িুিে েীিি থাক্াি পি িারডকোন্ড িলল, ‘আমানেি রিোসাি 

িিাি পাওয়াি িনে এিাং েত্রুনক্ আি িারিনত ো দেিাি িনে এেেই সিকাত্মক্ 
অরভযাে পরিচালো ক্িনত হনি িনল আরম মনে ক্িরি।’ 

‘ো িারডকোন্ড এ ধ্িনেি অরভযাে ক্নি আমিা দয সাংক্নে পনিরি 
তানক্ আিও িৃরদ্ধ ক্িনি। এ পযকে দুই ঘেোয় আমানেি দলাক্িনলি িরত 
হনয়নি, আরথকক্ িরত হনয়নি, রক্ন্তু ইনমনিি িরত হয়রে। আমানেি এই 
আক্রমনেি ঘেো প্রক্ারেত হিাি সানথ সানথ আমিা সন্ত্রাসী িনল রচরিত হনিা 
রিনেি সক্নলি ক্ানি।’ িলল দগাল্ড ওয়াোি। 

‘আমিা পুরলনেি সহনযারগতা পাি। সুতিাাং েুি অসুরিধ্া রক্ হনি?’ 
‘রক্িু পুরলনেি িা দিরেিভাগ পুরলনেি পানি, সি পুরলনেি পানি ো। 

সুতিাাং রিষয়ো প্রক্াে পানি। এ রেনয় তহ তচ হনি। তহ তচ ক্িনি িৃনেেিাসীিাও। 
সুতিাাং িৃরেে পুরলেনক্ প্রক্ানে আমিা পনি পাি ো।’ 
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‘রিক্ িনলনিে। প্রক্াে অরভযাে িরতক্ি হনি। আনগি মতই দগাপনে 
পুেিায় এক্ো দচষ্টা ক্িনত আমিা পারি।’ 

‘পারি। রক্ন্তু আনগি দচনয় তা ক্রিে হনি। আনগ পুরলে পাহািা রিল ো, 
এেে পুরলে আনি। তািািা রক্িু ো দিনে অন্ধ্ক্ানি ঝাুঁপ দেয়ানক্ যুরিসঙ্গত 
মনে ক্রি ো।’ 

‘তাহনল?’ 
‘আমাি মনত িযাপক্ হতযাক্ান্ড চারলনয় দক্াে িেনগাষ্ঠীনক্ েমে ক্িা 

এেে রিপজ্জেক্। এ রিষয়ো েুি তািাতারি িাোিারে হনয় যায় এিাং চািরেক্ 
দথনক্ এি রিরুনদ্ধ প্ররতিাে ওনি, এমেরক্ রিরভন্ন মােিারধ্ক্াি গ্রুপ ও িারতসাংঘ 
মােিারধ্ক্াি ক্রমেে দথনক্ এি তেেও হয়। সুতিাাং সামরিক্ অরভযানেি পনথ 
অগ্রসি হওয়া যানি ো। আরম মনে ক্রি, আমিা দয পনথ অথকাৎ মুসরলম িেসাংেযা 
হ্রাস ক্িাি দয পনথ অগ্রসি হরি, দসো েীঘক দময়ােী হনলও এোই রেিাপে। এ 
ক্াযকক্রমোই আমানেি আিও দিািোি ক্িা েিক্াি।’ িলল দগাল্ড ওয়াোি। 

‘তাহনল সাউথ োনক্কা দ্বীনপ আমিা এেে রক্িুই ক্িি ো? এত িি 
পিািয় দমনে দেয়া েুিই ক্ষ্টক্ি হনি।’ িলল িারডকোন্ড। 

‘রক্িুই ক্িি ো, এ ক্থা রিক্ েয়। আমানেি দগানয়ন্দা ইউরেনেি 
দলাক্নেি দসোনে িরিনয় োও। িােনত দচষ্টা ক্ি, দসোনে রক্ ঘনেনি, ক্ািা 
োয়ী। যািা োয়ী, তানেি এক্ এক্ ক্নি রক্ডোপ ক্ি এিাং দেষ ক্নি োও। 
আমানেি দলানক্িা এক্ সানথ হারিনয় দগনি, আি ওিা এক্ এক্ ক্নি হারিনয় 
যানি।’ 

িারডকোনন্ডি মুে উজ্জ্বল হনয় উিল। িলল, ‘রযশুনক্ ধ্েিাে, আমানেি 
দলানক্িা েুেী হনি এ ক্মকসূচী দপনল। আি মুসরলম পুরুষ রেশু িনন্মি পনিই দেষ 
ক্নি দেয়াি িযাপািো আমিা দিািোি ক্িি।‘ 

‘রক্ন্তু সািধ্াে, েুি দগাপনে িুরদ্ধমত্তাি সানথ এ ক্মকসূচী এরগনয় রেনত 
হনি। এোও েুি রিপজ্জেক্ হনয় োুঁিানি, যরে িাোিারে হনয় যায়।’ 

‘আমিা েুি সািধ্াে এ িযাপানি। আমানেি রিেস্ত দলাক্নেি রেনয় 
আমিা এ ক্াি ক্িারি। রচোি দক্াে ক্ািে দেই।’ 
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‘েুেী হলাম।’ 
‘রক্ন্তু মািাত্মক্ রক্িু দু:সাংিােও শুেনলে’ 
‘এ িক্ম রক্িু দু:সাংিানেি িনে ততরি থাক্নত হয়, এক্ তিিা এক্ো 

ক্াি হনয় চলনি, এো স্বাভারিক্ েয় িারডকোন্ড।’ চানয়ি ক্ানপ দেষ চুমুক্ রেনত 
রেনত িলল দগাল্ড ওয়াোি। থামল এক্েু। 

তািপি চানয়ি ক্াপো রপরিনচ িােনত িােনত িলল, ‘এেে উরি 
িারডকোন্ড। ক্লোস গীিকাি িাোনিি সানথ এক্েু ক্াি আনি। দসো দসনি দিষ্ট 
হাউনি রিিি।’ 

িনল উনি োুঁিাল দগাল্ড ওয়াোি। 
িারডকোন্ড তাি সানথ হ্ান্ডনেক্ ক্িনত ক্িনত িলল, ‘ঈেিই আি 

আপোনক্ এোনে রেনয় এনসরিল। আপোি মূলযিাে পিামেক দগাো পরিরস্থরত 
পানে রেনয়নি। ক্ৃতেতা িাোরি।’ 

দগাল্ড ওয়াোি িলল, ‘ক্ানক্ ক্ৃতেতা িাোি, এো দতামাি ক্াি, 
আমাি ক্াি শুধ্ু েয়, সক্নলি ক্াি।’ 

িারডকোন্ড গারি িািান্দায় দগাল্ড ওয়াোিনক্ গারিনত তুনল রেনয় রিনি 
এল। রেনিি ষ্টারড রুনম যািাি পনথ িারডকোন্ড তাি দমনয় রেলা সুসানেি আেক 
রুনম উুঁরক্ রেল। িলল, ‘দেচো দেষ ক্িনত দপনিি সুসাে?’ 

রেলা সুসাে এক্ো দেনচি রেনক্ তারক্নয় গানল হাত রেনয় িনসরিল। 
তাি আব্বাি ক্থা ক্ানে দযনতই রিনি তাক্াল তাি আব্বাি রেনক্। হাসল। িলল, 
‘আনেকি এক্ো িঙ লাল িনে, ডযারড, রক্ন্তু মানুনষি লাল িনিি সানথ এি 
আক্াে-পাতাল পাথকক্য।’ 

‘তানতা িনেই। রক্ন্তু তািপি রক্?’ িলল সুসানেি আব্বা দিাুঁনে হারস 
দেনে।   

‘ওপানে দতামানেি িিািরিি গনল্প আমাি িনঙি ক্াি আরম ক্িনত 
পারিরে। আমাি আেক রুম অনেক্ো ড্রইাং-এি অাংে। আমাি এ রুম পানে োও।’ 

রেলা সুসানেি আব্বা িারডকোন্ড সুসানেি দেনষি ক্থাগুনলা দযে 
শুেনতই পায়রে। িলল, ‘পাগল দমনয়, িিািরিি গল্প দক্াথায় শুেনল। েিি 
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এনসনি আমানেি এক্ে’ দলাক্নক্ ওিা সম্ভিত হতযা ক্নিনি। এ রিষয় রেনয়ই 
আমিা আনলাচো ক্িরিলাম।’ 

‘এক্ে’ দলাক্ হতযা হওয়া মানে িীরতমত এক্ো যুদ্ধ। এো রক্ িিািরি 
েয়? ‘ওিা’ ক্ািা ডযারড?’ 

‘সাউথ োনক্কা দ্বীনপি মুসলমােিা।’ 
‘রক্ন্তু ওনেি সানথ দতামানেি রিনিাধ্ দক্ে? দক্ে এক্ে’ দলানক্ি 

িারহেী পারিনয়রিল ওনেি রিরুনদ্ধ?’ 
‘এো অরস্তনত্বি িািেীরত। তুরম এেে দিাে, পিাশুো ক্িি। আিও িি 

হও িুঝনি মা। ধ্েিাে।’ 
িনল ঘুনি োুঁরিনয় তাি ষ্টযারড রুনমি রেনক্ হাুঁেনত শুরু ক্িল। 
তাি আব্বা চনল দগনলও রেলা সুসাে েিিাি রেনক্ই তারক্নয় িইল। 

তাি দচানেি েূে েৃরষ্ট িাইনি প্রসারিত। তাি আব্বাি দেষ ক্থাই তাি মনে 
ঘুিপাক্ োনি। তাি আব্বাি দেষ ক্থা দথনক্ সুসাে এেুক িুনঝনি, রিষয়ো িি 
িািেীরতি িযাপাি। রক্ন্তু িািেীরতি সানথ এই হতযাক্ান্ড দক্ে? রিনভনেি এই 
হাোহারে ভাল লানগ ো তাি। তাি রিেরিেযালনয় রেনগ্রা িািনেি ক্যারন্েে ও 
িানস িসাি িায়গা আনগ আলাো রিল। এেে এক্ হনয়নি। রক্ন্তু মে, সম্পক্ক ও 
সামারিক্তা দতা হয়রে। দসই রিনভনেি দেয়াল এেেও োিাই আনি। এ দথনক্ 
হাোহারে ও িিািরিি ঘেোও ঘনেনি। এই ক্’রেে আনগ এক্িে ক্ৃষ্াাংগ 
িানিি সানথ দেতাাংগ িািীি দপ্রম রেনয় দয গন্ডনগাল ও হাোহারে হনয়নি তা 
দেনে মনে হনয়নি ক্ৃষ্াাংগ িািরে দযে মানুষ েয়, পশু। দেনষ তানক্ রিেরিেযালয় 
িািনত হনয়নি। এোনক্ও রেশ্চয় িলা হনি অরস্তনত্বি িািেীরত। তাহনল দেো 
যানি, স্বতন্ত্র অরস্তত্বই আসল সমস্যা। রক্ন্তু স্বতন্ত্র দতা এক্ো িাস্তিতা। এই 
িাস্তিতা সমস্যা হনয় োুঁিানল দতা রিপে! এি সমাধ্াে দক্াথায়? সক্ল ধ্মক, 
িাতীয়তা, স্বত্তা-স্বাতনন্ত্রি উনধ্ক ওিা? মাথা িযথা িনল রক্ মাথা দক্নে দিলনত 
হনি? 

মাথা ঘুনি দগল রেলা সুসানেি। আি রচো ক্িনত পািল ো। 
হানতি দেচ এিাং তুরলো দেরিনল িুুঁনি রেনয় উনি োুঁিাল দস।  
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৩ 
ডা: মাগকানিনেি দচানেি সামনেই রেশুরে মৃতযুি দক্ানল ঢনল পিল। 
দ্রুত ঘুরমনয় পিাি মতই মৃতযুরেনক্ মনে হনলা ডা: মাগকানিনেি ক্ানি।  
িািধ্ােী গ্রান্ড োক্কস-এি এক্িে মুসরলম িযিসায়ীি দিনল এই 

রেশুরে। 
ডা: মাগকানিে পলক্হীে দচানে তারক্নয় আনি রেশুরেি রেনক্। মৃতযুরে 

তাি ক্ানি অরিোস্য। সক্ানল রডউরেনত এনসই দস পিীিা ক্নিনি রেশুরেনক্। 
সি রিক্ আনি। তাি োিীরিক্ অোে পিীিাি রিনপােকও ভাল। রক্ন্তু ক্নয়ক্ 
ঘণ্টায় রক্ ঘনে দগল। মনিই দগল রেশুরে। 

রচোি মনধ্য ডুনি রগনয়রিল ডা: মাগকানিে। 
ওয়ানডকি ষ্টুয়াডক দমনয়রেি ক্থায় সরেত রিনি দপল ডা: মাগকানিে। দস 

িলরিল, ‘মযাডাম, দিনলরেনক্ সরিনয় দিলনত হয়।’ 
ডা: মাগকানিে তাক্াল ষ্টুয়ানডকি রেনক্। ভািল অল্পিে। তািপি িলল, 

‘ষ্টুয়াডক, আরম দিনলরেনক্ মনগক পিীিা ক্িানত চাই।’  
‘দক্ে?’ অস্বাভারিক্ রক্িু সনন্দহ ক্নিে?’ 
‘রিক্ তা েয়, রক্ন্তু সক্ানল পিীিাি সময় এনক্ দযমে দপনয়রি, তানত 

এভানি মিাি ক্থা েয়। তাই ক্ািে িােনত চাই।’ 
‘মযাডাম, তাহনল আপরে দোে রেে। ওয়ানডকি দহড স্যাি এিাং 

হাসপাতানলি রডরি দোে অনুনমােে ক্িনল তনিই মনগক এই পিীিা সম্ভি।’ 
ডা: মাগকানিে ভািল রক্িুিে। তাি দচানেি সামনে দভনস উিল আহমে 

মুসাি মনোহি অিয়িরে। আহমে  মুসাি রেনেকনেই দস হাসপাতানলি 
ইমািনিিী ওয়াডক দথনক্ অনেক্ তেরিি ক্নি িেলী রেনয় প্রসূরত ও রেশু ওয়ানডক 
এনসনি। তানক্ অনুনিাধ্ ক্িা হনয়নি, ওয়ানডকি মুসরলম পুরুষ রেশুি উপি েিি 
িােনত, তানেি ক্ানিা মৃতযু হনল তাি ক্ািে সন্ধ্াে ক্িনত। আহমে মুসাি এই 
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অনুনিাধ্ তাি ক্ানি এক্ অলঙ্ঘেীয় রেনেকে। দস এই রেনেকে পালে দথনক্ রপিানত 
পানি ো। 

ডা: মাগকানিে মুে তুলল ষ্টুয়ানডকি রেনক্। িলল, ‘আসুে আরম দোে 
রেরি।’ 

ডা: মাগকানিে ওয়ানডক তাি অরিনস এনস তাি পযানড অরিরসয়াল এক্ো 
দোে রলনে ষ্টুয়ানডকি হানত তুনল রেল। 

দোে রেনয় ষ্টুয়াডক চনল দগনল দচয়ানি গা এরলনয় রেল ডা: মাগকানিে। তাি 
এই পেনিপ সাধ্ািে েৃরষ্টনত অস্বাভারিক্। অস্বাভারিক্ মৃতযুি পনি সুস্পষ্ট 
ক্ািে ঘেনলই শুধ্ু এই ধ্িনেি পিীিা-রেিীিা হয়। এক্মাি প্রমােহীে সনন্দহ 
িািা তাি োিীি পনি আি রক্িু যুরি দেই। তাুঁি উধ্বকতেিা তাি সুপারিেনক্ রক্ 
েৃরষ্টনত দেেনিে? 

ডা: মাগকানিে যেে এসি ভািোয় ডুনি আনি, তেে হে-েে হনয় তাি 
ঘনি প্রনিে ক্িল ডা: ওয়ানভল। প্রনিে ক্নিই িলল, ‘ডা: মাগকানিে আপরে রক্ 
দোে রেনয়নিে? এি রক্ প্রনয়ািে?’ 

ডা: মাগকানিে উনি োুঁিাল দচয়াি দথনক্। িলল, ‘আরম যা মনে ক্নিরি, 
দসোই আরম দোনে রলনেরি স্যাি।’ 

‘রিক্ আনি। রক্ন্তু আপোি যুরি রক্?’ 
‘স্যাি দিাগীি দিানগি ধ্িে, তাি পিীিা-রেিীিাি রিনপােক দক্াে রক্িুই 

রেশুরেি মৃতযু সমথকে ক্নি ো। এোই অস্বাভারিক্তা। এই অস্বাভারিক্তা দক্ে 
ডািাি রহনসনি আমানেি িাো ক্তকিয। এই ক্তকিযনিাধ্ দথনক্ই আরম এই দোে 
রেনয়রি।’ িলল ডা: মাগকানিে। 

‘হনত পানি দিাগ েতুে দক্াে রেনক্ োেক দেয়ায় তাি মৃতযু ঘনেনি। যাই 
দহাক্ দিানগই তাি মৃতযু ঘনেনি। এো অস্বাভারিক্ েয়। সুতিাাং পিীিা রেিীিাি 
প্রনয়ািে দেই। দোে দিিত রেে ডা: মাগকানিে।’ 

‘দিিত দেিাি প্রনয়ািে দেই স্যাি। আপরে এিাং রডরি দয রসদ্ধাে 
দেনিে দসোই দতা হনি।’ 
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‘ডা: মাগকানিে, আমিা দিােোে িযাপাি রেনয় িািািারি ক্িরি িনল মনে 
হয়।’ 

‘দু:রেত স্যাি, দোে আমাি হাত দথনক্ চনল দগনি, এো এেে 
আপোনেি এরিয়ানি। যা ভাল মনে ক্িনিে, তাই ক্রুে।’ 

‘এক্ো দোে আমাি ক্ানি দপৌিাি পি তা আরম রডরিনক্ ো রেনয় পারি 
ো। তাই িলরিলাম আপরে দোেো প্রতযাহাি ক্িনল ঝানমলা চুনক্ যায়।’ েিম 
সুনি িলল ডা: ওয়ানভল। 

‘আপরে দোনে প্রনয়ািে দেই রলনে রেে, তাহনলই দতা হল।’ 
‘আরম আপোি সানথ ঝগিায় োমনত চারিলাম ো ডা: মাগকানিে।’ 
‘ঝগিাি দতা রক্িু দেই। এো মত পাথকনক্যি িযাপাি এিাং এ মত পাথকক্য 

েুিই স্বাভারিক্।’ 
‘এই মত পাথকনক্যি প্রনয়ািে রক্? আরম এো চাই ো। আিাি অনুনিাধ্ 

ক্িরি, দোেো আপরে প্রতযাহাি ক্রুে।’ 
স্তরম্ভত হনলা ডা: মাগকানিে ডা: ওয়ানভনলি এই অনুনিানধ্। তাি দচনয় 

দিরে আশ্চযক হনলা, ডা: ওয়ানভনলি মনধ্য ক্াকরত রমেরতি ভাি দেনে। এক্ো 
সামাে রিষয় রেনয় ডা: ওয়ানভনলি মত এক্িে অতযে রসরেয়ি ডািাি তাি মত 
েিীে ডািানিি ক্ানি ক্াকরত রমেরতি পযকানয় োমনি দক্ে? এ রিষয়োও ডা: 
মাগকানিনেি ক্ানি রেশুরেি মৃতযুি মতই অস্বাভারিক্ মনে হনলা। এই রচোি 
সানথই তাি মনে হনলা অস্বাভারিক্তাি গ্ররি দমাচে অিেই হওয়া প্রনয়ািে। 

অিনেনষ িলল, ‘স্যাি দোনেি ক্থাই আিাি িলরি, ডািাি রহনসনি 
আমানেি সক্নলিই িাো েিক্াি রক্ ক্ািনে িা রক্ দিানগ তাি মৃতযু হনলা। এনত 
আমিা িােনত পািনিা আমানেি ক্িেীয় রক্।’ 

‘এোই তাহনল আপোি দেষ ক্থা?’ 
‘আরম দু:রেত স্যাি।’ 
‘আপরে ভাল ক্িনলে ো ডা: মাগকানিে। আরম যা িনলরি, সি আপোি 

ভানলাি িনেই িনলরি।’ 
‘দু:রেত স্যাি।’ 
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‘দু:রেত আরম আপোি িনে।’ িনল উনি োুঁিাল ডা: ওয়ানভল। 
ডা: ওয়ানভল চনল যািাি পি এনলনমনলা রচোি মনধ্য আিাি ডুনি দগল 

ডা: মাগকানিে। মে তাি োিাপ হনয় দগল এক্িে রসরেয়ি ডািানিি অনুনিাধ্ 
এভানি প্রতযােযাে ক্িায়। ডা: ওয়ানভল এই ওয়ানডক আনিে ৫ িিনিিও দিেী 
ক্াল ধ্নি। পুিনো দলাক্ উরে। রক্ন্তু ডা: মাগকানিে িুঝনত পািনি ো, এমে পুিনো 
ও অরভে ডািাি অমে অনযৌরিক্ অনুনিাধ্ ক্িনত পািনলে দক্মে ক্নি! তাি 
দচনয় িি ক্থা হনলা, তাি অনুনিানধ্ি ধ্িে দেনে মনে হনয়নি আরম তাি রিরুনদ্ধ 
িরতক্ি দযে রক্িু ক্নিরি, যা দথনক্ আরমই তানক্ উদ্ধাি ক্িনত পারি। আিাি 
দেনষি রেনক্ ‘আরম দু:রেত আপোি িনে’ িনল দয েি ক্থা িলনলে, দসোও 
তাুঁি িযরিগত অসন্তুরষ্ট দথনক্ এনসনি। রিষয়োনক্ এভানি রতরে িযরিগত রেনলে 
দক্ে? 

মাথাি রচোোনক্ হাল্কা ক্িাি িনে ওয়ানডক দিি হনলা ডা: মাগকানিে। 
দিাগীনেি দোুঁি েিি রেনত শুরু ক্িল।  

এক্ সময় এক্িে এযানেেনডন্ে িুনে এল ডা: মাগকানিনেি ক্ানি। িলল, 
‘েীঘ্রী চলুে, রড রি স্যানিি দেরলনিাে।’ 

রেনিি অরিনস রিনি এনস দেরলনিাে ধ্িল ডা: মাগকানিে। 
ওপাি দথনক্ রডরি িলল, ‘তুরম দয দোে রেনয়ি, তা ডা: ওয়ানভল সমথকে 

ক্নিেরে। রেশুরেি মৃতযুি অস্বাভারিক্তা সম্পনক্ক তুরম ক্তো রেরশ্চত?’ 
‘আমাি োিীি িযাপানি আমাি দক্াে সনন্দহ দেই। শুরু দথনক্ই আরম 

রেশুরেি দিানগি ধ্ািািারহক্তা অনুসিে ক্িরি। এিাং আি সক্ানলও যা দেনেরি, 
তানত ঐ দিানগ মৃতযুো এনক্িানিই অস্বাভারিক্।’ 

‘তাহনল আরম সারিকক্ পিীিাি অডকাি দেি?’ 
‘স্যাি যরে আমাি উপি আস্থা িােনত পানিে।’ 
‘দতামাি দিক্ডক আরম িারে। দস িনেই দেরলনিাে ক্িলাম দতামানক্। 

আরম ওয়াডক-এি ইেচানিকি মতনক্ই দতা ও,দক্ ক্িনত পািতাম।’ 
‘ধ্েিাে স্যাি।’ 
‘ও.নক্ মাই ডোি। দতামাি সািলয ক্ামো ক্রি। ধ্েিাে।’ 
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দেরলনিাে দিনে দচয়ানি গা এরলনয় রেল ডা: মাগকানিে। 
 
 
 
পিরেে রিনক্ল। 
ওয়ানডক ঘুিনত রগনয় দুরে রেশুি অিস্থাি আক্রস্মক্ পরিিতকে দেনে চমনক্ 

উিল ডা: মাগকানিে। 
এ দু’রে রেশুি উপিও ডা: মাগকানিে ঘরেষ্ঠ েৃরষ্ট দিনে আসরিল, রেশু 

দু’রে ভূরমষ্ঠ হনয় দিনড আসাি পি দথনক্। রেশু দু’রে মুসরলম পুরুষ রেশু। 
গতক্াল িানত রডউরে দথনক্ যািাি সময় ডা: মাগকানিে রেশু দু’রেনক্ 

দেনে দগনি। সিরেক্ রেনয়ই ভাল রিল। রক্ন্তু আি এনস দেেনি, রেশু দু’রেি 
প্রােেরি দযে দ্রুত হ্রাস পানি। িাইনি দিানগি দতমে দক্াে লিে দেই, দভতনি 
থাক্নলও তা িলাি েরি রেশুি দেই। অিসােগ্রস্থতা এক্মাি লিে। ধ্ীনি ধ্ীনি 
িািনি রেশু দু’রেি অিসােগ্রস্থতা। আনগি রেশুরেি সানথ এি দু’রে রেশুি দযেুক 
পাথকক্য তা হনলা, ঐ রেশুরে েীিি ঘুনমি মনধ্য রেনয় দেষ হনয় দগনি, আি এ দু’রে 
রেশু ঘুম েয়, এমরেনতই রেশ্চল হনয় পিনি, দযে ধ্ীনি ধ্ীনি মৃতযু এনস গ্রাস 
ক্িনি রেশু দু’রেনক্। 

ডা: মাগকানিে দ্রুত রেশু দু’রেি িাইনল তানেি পযানথালরিক্যাল দেষ্ট 
সুপারিে ক্িল এিাং লাল ক্ারলনত েপ প্রানয়ারিরে রলেল। 

িাইলরে আয়াি হানত তুনল রেনয় ডা: মাগকানিে সহক্ািী ডািািনক্ 
ওয়ানডকি োরয়ত্ব িুরঝনয় রেনয় িলল, ‘আরম এক্েু হাসপাতাল লাইনব্রিীনত যারি। 
দক্উ দোুঁি ক্িনল িনলা।’ 

আধ্ ঘণ্টা পি ওয়ানডক রিনি এল ডা: মাগকানিে। ওয়ানডক ঢুক্নতই তাি 
সহক্ািী ডািাি মুে শুক্নো ক্নি িলল, ‘ডা: ওয়ানভল স্যাি আপোি দোে গ্রহে 
ো ক্নি রেউনিা দেষ্ট রিনক্ানসন্ড ক্নি রেশু দু’রেনক্ রেউনিা রিভানগ স্থাোেরিত 
ক্নিনি।’ 
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চমনক্ উিল ডা: মাগকানিে। িলল, ‘রেউনিা দপ্রানব্লম এোনে মূল ইসুয 
েয়। রেউনিা দেষ্ট রেনয় রক্ হনি?’ 

িনল হতােভানি দচয়ানি িনস পিল ধ্প ক্নি। 
আি দক্াে ক্থা ো িনল ডা: মাগকানিে দচয়ানি গা এরলনয় দচাে িুিল। 

দচাে িুিনতই রেশু দু’রেি িরি তাি দচানেি সামনে দভনস উিল। রেশু দু’রেি যা 
অিস্থা তানেি পযানথালরিক্যাল দেষ্ট েিক্াি। তানত রেশু দু’রেনক্ িাুঁচানো দযত 
রক্ো িলা মুরষ্কল, রক্ন্তু দিাগো িাো যানি, দিানগি ক্ািে িাো যানি, িাো যানি 
দক্ে দক্মে ক্নি দু’রে রেশু এক্ই সমনয় এক্ই দিানগ আক্রাে হনলা। রক্ন্তু রক্ 
ক্িনি দস! এই দিাে িযাপাি রেনয় দস ওয়াডক প্রধ্ােনক্ রডরঙনয় রডরি’ি ক্ানি 
দযনত পানি ো। 

ওয়ানডক দসরেনেি দেষ িাউন্ডো দেষ ক্নি ডা: মাগকানিে অরিস ক্নি 
রিনি হাত িযাগ রেনয় দিরুরিল এমে সময় তাি দেরিনলি দেরলনিাে দিনি 
উিল।  

দেরলনিাে ধ্িল ডা: মাগকানিে। 
‘আরম ডা: ক্েিাড। আরম ডা: ওয়ানভলনক্ ো দপনয় দতামাি ক্ানি 

দেরলনিাে ক্িলাম।’ ওপাি দথনক্ ক্ে দভনস এল। 
োম শুনেই েেিযস্ত হনয় উিল ডা: মাগকানিে। িলল, ‘স্যাি আরম ডা: 

মাগকানিে।’ 
ডা: ক্েিাড রেউনিালিীি প্রনিসি। রেউনিা ওয়ানডকি প্রধ্াে রতরে। 
‘দতামানক্ই চারি আরম। দয রেশু দু’রেনক্ ডা: ওয়ানভল এ ওয়ানডক 

দিিাি ক্নিরিনলে, আরম ওনেি দেনেরি। আরম ওনেি দিিত পািালাম। দতামাি 
দোেই রিক্। দপ্রানব্লমো আমাি ধ্ািোয় পযানথালরিক্যাল। দতামিা তািাতারি 
দেে ওরেক্ো। েুিই সাংক্োপন্ন ওনেি অিস্থা।’ িলল ডা: ক্েিাড। 

ডা: মাগকানিে েুেী হনলা, উরদ্বগ্নও হনলা দসই সানথ রেশু দু’রেি ভরিষ্যত 
রেনয়। 

দেরলনিাে দিনে দ্রুত ওয়ানডক রিনি এল ডা: মাগকানিে। ইরতমনধ্য রেশু 
দু’রেনক্ দপৌিানো হনয়নি ওয়ানডক। 
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ডা: মাগকানিে তািাতারি ডা: ক্েিাড-এি দিিানিি রেনয় আনিক্ো 
দোে রলেল রেশু দু’রেি িাইনল। 

দোে দলো দেষ ক্নিই ডা: মাগকানিে সহক্ািী ডািািনক্ িলল, ‘দোে 
অনুসানি এনেি দেনষ্টি িযিস্থা ক্ি। পিিতকী ডািাি রডউরেনত ো আসা পযকে 
আরম আরি।’ 

হাসপাতাল দথনক্ দিরিনয় িারি আসাি িনে যেে গারিনত উিল ডা: 
মাগকানিে, তেে মেো তাি অনেক্ হালক্া মনে হনলা। রেশু দু’রেি উপযুি দেনষ্টি 
িযিস্থা হনয়নি। মনে মনে ধ্েিাে রেল ডা: ক্েিাডনক্।  

 
 
 
 
পিরেে হাসপাতানল যাওয়াি িনে ততরি হনয়নি ডা: মাগকানিে। 
হাসপাতানল রডউরেনত যানি িনে, রক্ন্তু তাি মে োিাপ। ডা: মাগকানিে 

রেশু রিনেষে ো হওয়াি অরভনযাগ তুনল তানক্ প্রসরূত ওয়াডক দথনক্ িেলীি 
িনে ডা: ওয়ানভল গতক্ালই এক্ সুপারিে পারিনয়নি রডরি ডািাি িানক্কি 
ক্ানি। 

ডা: মাগকানিে রেশু রিনেষে েয়, এ ক্থা রিক্। রক্ন্তু দস দমরডরসনেি 
ডািাি। হাসপাতানলি অগকানোগ্রাম অনুসানি প্রনতযক্ ওয়ানডকই অেত এক্িে 
ক্নি দমরডরসনেি ডািাি থাক্নি। তািািা প্রসরূত ও রেশু দিানগি উপি ডািাি 
মাগকানিনেি এক্ো রিনেষ দররোং আনি মারক্কে যুিিানষ্ট্রি িিক ওয়ারোংেে 
দমরডনক্ল ইেরষ্টরেউে দথনক্।  

ডা: মাগকানিে রক্িুনতই িুঝনত পািনি ো ডা: ওয়ানভল দক্ে তাি প্ররত 
রিরূপ। দু’রতে রেে আনগ রতেরে রেশু রেনয় যা ঘনেনি, তা প্ররতরে ওয়ানডক 
প্ররতরেনেি সাধ্ািে েৃে। এনক্ তাি অেভানি দেিাি ক্ািে দেই। তাহনল? এই 
তাহনলি দক্াে উত্তি মাগকানিনেি ক্ানি দেই। 
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প্রস্তুত হনয় হাসপাতানল যািাি িনে হাতিযাগো রেনয় উনি োুঁিাল ডা: 
মাগকানিে। 

দেরলনিাে দিনি উিল। যািাি িনে পা তুনলও আিাি রিনি োুঁিাল 
ডা: মাগকানিে। দেরলনিাে ধ্িল। দেরলনিাে ধ্নিই সচরক্ত হনলা ডা: মাগকানিে। 
রডরি ডা: িানক্কি দেরলনিাে। 

‘স্যাি আপরে। রক্িু ঘনেরে দতা?’ ডা: িানক্কি ক্ে শুনেই েেিযনস্ত 
রিনেস ক্িল ডা: মাগকানিে।  

‘রক্িু দতা ঘনেনিই। দতামানক্ অরভেন্দে িাোরি মাগকানিে। এেেই 
লযািনিেরি দথনক্ ডা: রিেপ িাোনলে, রতেরে রেশুি িনিই অস্বাভারিক্ ও 
ভয়াংক্ি ধ্িনেি উপাোে পাওয়া দগনি। রতেরে রেশুি দক্উ িাুঁনচরে িনে, রক্ন্তু 
তািা ভয়াংক্ি দক্াে দিানগি রিষনয় আমানেি দচাে েুনল রেনয় দগল। দতামাি 
সনচতেতাি িনলই তািাতারি রিষয়ো িাো সম্ভি হনয়নি।’ িলল ডা: িাক্ক। 

‘ধ্েিাে স্যাি। এক্িে ডািানিি যা ক্িেীয় তাি দিরে রক্িু ক্রিরে 
স্যাি।’ 

‘ধ্েিাে, মাগকানিে। িারে, িাই।’ 
‘িাই, স্যাি।’ 
দেরলনিাে িােল মাগকানিে।  
দচাে মুে উজ্জ্বল হনয় উনিনি মাগকানিনেি। গত দু’রতে রেনেি উনদ্বগ ও 

রিষেœতা, ধ্ুনয়-মুনি সাি হনয় দগল মে দথনক্। তাি এক্ো ভয় রিল, 
পযানথলরিক্যাল দেনে যরে রক্িু ো পাওয়া যায়, তাহনল তাি রিরুনদ্ব ডা: 
ওয়ানভনলি অরভনযাগ আিও মিিুত হনি এিাং প্রসরূত ওয়াডক তানক্ অিেই 
িািনত হনি। তা যরে হয়, তাহনল আহমে সুসাি ক্ানি তাি মুে দেোিাি মত 
থাক্নি ো। আহমে মুসা হয়নতা ভািনি, আমাি রেিুকরদ্ধতাি ক্ািনেই আহমে 
মুসাি এক্ো পরিক্ল্পো মানি মািা দগল। 

এই দু:সহ অিস্থায় তানক্ দয পিনত হনলা ো এ িনে দস আল্লাহি 
শুক্রিয়া আোয় ক্িল। রেশু রতেরেি পযানথালরিক্যাল দেনেি এই দিিাে 
দপনল আহমে মুসা োরুে েুরে হনি। রক্ভানি মুসরলম পুরুষ রেশুগুনলা মিনি 



ক্যারিরিয়ানেি দ্বীপনেনে  66 

 

তাি ক্ািে দস রচরিত ক্িনত চায়। ক্ািে রচরিত হনল ক্ািনেি উতস  দস েুুঁনি 
দিি ক্িনত দচষ্টা ক্িনি। 

এো ভানিত রগনয় আহমে মুসাি হানস্যাজ্জ্বল মুে ডা:মাগকানিনেি দচানে 
দভনস উিল। তাি সানথ সানথ তাি হৃেয় এল প্রোরেি এক্ো পিে। তাি মনে 
হনলা,হৃেনয়ি দিনম এ মুেো এভানিই সি সময় িাুঁধ্া থাক্নতা! এো ভািনত 
রগনয় চমনক্ উিল ডা:মাগকানিে। এক্ো অেরধ্ক্াি চচকাি ভয় ও লজ্জা এনস তানক্ 
রঘনি ধ্িল। 

মে দথনক্ এসি রচো দঝনি দিনল হাসপাতানল যািাি িনে পা িািাল 
দস।  

রক্ন্তু সাংনগ সাংনগই পা আিাি দথনম দগল। ভািল, আহমে মুসানক্ 
রিষয়ো দস দতা দেরলনিনে িাোনত পানি। রক্ন্তু পিিনেই ভািল হাসপাতাছি 
রগনয় রিনপােক দেনে রিস্তারিত িাোনোই রিক্ হনি। 

পা িািাল আিাি দস হাসপাতানল যািাি িনে। রেিস্ব গারিনত ক্নি 
যানি দস হাসপাতানল। 

ডা:মাগকানিনেি আব্বা রিল এক্িে িৃরেে দসো অরিসাি। সুতিাাং 
রেনিনেি গারি, িারি রেনয় তািা গ্রান্ড োক্কস দ্বীনপি সিল পরিিানিি এক্রে। 

তানেি িারিনক্ সিাই ক্নেকনলি িারি িনল িানে। তাি আব্বা ক্নেকল 
ি যাাংক্ দথনক্ রিোয়াি ক্নি। ডািাি মাগকানিে ও িিক দু’রে সোেই মাি তাি। 

চলনি মাগকানিনেি গারি। গারিো সুন্দি েতুে এক্ো ক্াি। িাস্তায় দতমে 
ভীি দেই।  

ডা:মাগকানিে তাি গারিি রিয়ািরভউনত দেেল, রপিে দথনক্ এক্ো রাক্ 
আসনি রেধ্কারিত গরতি দচনয় অনেক্ দিরে তীব্র দিনগ। 

ডা: মাগকানিে সািধ্ােতা রহসানি তাি গারিোনক্ িাস্তাি পাে িিািি 
চারপনয় রেনয় রাক্নক্ দিরে িায়গা রেনয় রেল। 

পিিতকী ক্নয়ক্ দসনক্ন্ড রক্ ঘেল ডা:মাগকানিে রক্িুই িুঝল ো। শুধ্ু তাি 
মনে হনলা, রাক্রে এনস তাি গারিি উপি পনিনি। তািপি রক্িুই মনে দেই 
তাি। িাস্তাি পাে িিািি রিল দিরলাং-এি পি োল।  
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োলরে প্রাক্ৃরতক্ েয়, ততরি ক্িা। িািধ্ােী েহনিি মধ্য রেনয় োলরে 
দ্বীনপি িুক্ রচনি সাগনি রগনয় পনিনি। 

রানক্ি প্রচন্ড ধ্াক্কায় ডা: মাগকানিনেি গারিো দিরলাং দভনঙ রিেনক্ 
গরিনয় পিল োনল। 

 
 
 
হাসপাতাল দিনড োে রিনি দপনয় ডা: মাগকানিে দেেনত দপল িিকনক্। 
িনিকি দচাে দু’রে উজ্জ্বল হনয় উিল এিাং দিাুঁনে িনুে উিল হারস। মুনে 

িনুে উিল স্বরস্তি রচি। 
ডা: মাগকানিনেি দিাুঁনেও িনুে উিল ম্লাে হারস। ধ্ীি ক্নে িলল, ‘এেে 

সময় ক্তনি িিক?’ 
‘রিনক্ল পাুঁচো।’ 
উত্তিো রেনয়ই িিক আিাি শুরু ক্িল, ‘মাথাি আঘাতোই িি, রক্ন্তু 

তানত িি ধ্িনেি িরত হয়রে। েুি অনল্পি িনে েুি িি িরত দথনক্ আল্লাহ 
দতামানক্ িাুঁরচনয়নিে। সিাই েুেী হনয়নি। ডা: িাক্ক, ডা: ক্েিাড দু’িনেই 
অপানিেনেি সময় হারিি রিনলে।’ 

‘ডা: ওয়ানভল রিনলে ো?’ 
‘উরে এনসরিনলে, রক্ন্তু দিরেিে থানক্েরে। রক্ ক্াি থাক্ায় চনল যাে।’ 
‘আি দক্উ আনসরে?’ 
‘দক্ে, হাসপাতানলি সি ডািািই এনসরিল।’ 
‘আি দক্উ?’ মাগকানিনেি দিাুঁনে ম্লাে হারস। 
িিক ডা: মাগকানিনেি মুনেি রেনক্ চাইল, তািপি রচো ক্িল।  
পিিনেই দহনস উিল। িলল, ‘হ্াুঁ ভাইয়া এনসরিনলে। দু’িে এক্ 

সানথ এনসরিলাম। দতামানক্ দেনে দতা উরেই প্রথম িনলে, ‘আল্লাহ মাগকানিনেনক্ 
িাুঁরচনয়নিে।’ 

ম্লাে হাসল মাগকানিে। িলল, ‘উরে আনিে?’ 
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‘ো আপা। উরে দতামানক্ দেনেই দুঘকেোি স্পনে রগনয়রিনলে। দসোে 
দথনক্ আিাি হাসপাতানল এনসরিনলে। এনস আমাি সানথ রক্িু ক্থা িনলই 
আিাি চনল দগনিে।’ 

িনল িিক তাি গলাি স্বিো আি এক্েু োমাল এিাং ডা: মাগকানিনেি 
রেনক্ আি এক্েু ঝুনক্ পনি িলল, ‘শুরু দথনক্ই পুরলে িলনি দতামাি ওো 
এযাক্রসনডন্ে, সিাই রিোসও ক্নিনি। রক্ন্তু আহমে মুসা ভাই এযাক্রসনডনন্েি 
স্পে দেনে এনস আমানক্ িনল দগনলে, ‘রাক্রে িাস্তাি দযোনে এনস মাগকানিনেি 
গারিি দয িায়গায় আঘাত ক্নিনি, তানত এই আঘাত রে:সনন্দনহ পরিক্রল্পত। 
সুতিাাং এযাক্রসনডন্ে েয়।’ 

ডা: মাগকানিনেি মুনেি আনলাো হিাৎ েপ ক্নি রেনভ দগল। তাি ভ্রু 
করঞ্চত হনলা। িলল উরদ্বগ্ন ক্নে, ‘রিক্, আমািও এেে তাই মনে হনি। রাক্োি 
তীব্র গরত দেনে আরম আমাি গারি িাস্তাি রক্োি িিািি সরিনয় রেনয়রিলাম। 
রক্ন্তু দসোনে এনসই রাক্রে আঘাত ক্নি আমাি গারিনক্। রাক্রে রক্ 
এযাক্রসনডনন্ে পনিনি?’ 

‘ো পারলনয়নি।’ 
‘এক্মাি দব্রক্ দিল হনলই রাক্ো ঐভানি আমানক্ পাগনলি মত 

আঘাত ক্িনত পািনতা। দস দিনি রাক্রেও এযাক্রসনডনন্ে পিত। তা যেে 
হয়রে, তেে রিক্ই ওো এযাক্রসনডন্ে েয়।’ 

‘রক্ন্তু আপা ওো যরে এযাক্রসনডন্ে ো হয়, তাহনল প্রশ্ন িানগ দক্ 
দতামানক্ ওভানি হতযা ক্িনত দচনয়রিল?’ 

‘িারে ো িিক। আমাি দক্াে েত্রু আনি িনল হয় ো।’ 
িনল এক্েু দথনমই ডা: মাগকানিে আিাি িলল, ‘উরে দক্াথায় দগনলে?’ 
‘ভাইয়া?’ 
‘হ্াুঁ।’ 
‘দয রাক্ো এযাক্রসনডন্ে ঘরেনয়নি, তাি দোুঁি পাওয়া যায় রক্ো উরে 

িনলরিনলে। রক্ন্তু দক্াথায় রক্ ক্ানি দগনিে আরম িারে ো।’ 
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ডা: মাগকানিে রক্িু িলনত যারিল। রক্ন্তু িলা হনলা ো। ঘনি প্রনিে 
ক্িনলে ডা: িাক্ক। তাি সানথ রিল ওয়ানডকি ডািাি। 

‘এই দতা দসনি দগি মাগকানিে। তুরম েুি লারক্। মাি দেি-দু’ইরঞ্চি 
িনে ভয়ােক্ পরিেরত দথনক্ দিুঁনচ দগি।’ 

িলনত িলনত ডা: িাক্ক ডা: মাগকানিনেি সামনে এনস োুঁিাল। 
িিক উনি আনগই পানে সনি দগনি। 
ডা: িাক্ক মাগকানিনেি এক্ো হাত তুনল রেনয় োিী দেনে িলল, ‘িাাঃ 

সিরক্িুই েিমাল।’ 
‘ধ্েিাে স্যাি।’ িলল মাগকানিে। 
‘শুেলাম, এযাক্রসনডন্ে েুি মািাত্মক্ রিল। অিে দতামাি দক্াে দোষ 

রিল ো। রাক্োই হিাৎ োরক্ রেয়ন্ত্রে হারিনয়রিল।’ ডা: িাক্ক থামল। 
ডা: মাগকানিে এক্েু রদ্বধ্া ক্িল। তািপি িলল, ‘স্যাি মাি ক্িনিে, ঐ 

রিনপােকগুনলা আপরে দপনয়নিে?’ 
মাগকানিনেি প্রনশ্নি সানথ সানথই ডা: িানক্কি মুে মরলে হনয় দগল। মুহূতক 

ক্নয়ক্ িাক্হীে হনয় থাক্াি পি ডা: িাক্ক িলল, ‘ও তুরম ঘেোো এেেও িােনত 
পািরে। রিনপােকগুনলা এিাং রিনপানেকি সানথ সাংরিষ্ট সিরক্িু চুরি দগনি।’ 

‘চুরি দগনি?’ 
‘হ্াুঁ। ডা: রিেপ িানত রডউরে দথনক্ যািাি সময় রিনপােক তাি িাইনল 

দিনে রগনয়রিল এিাং পিীরিত ব্লাড, ইউরিে ইতযারে িীরত অনুসানি লযানিই িাো 
রিল। দতামানক্ দেরলনিাে ক্িাি ক্’রমরেে আনগ ডা: রিেপ-এি দেরলনিাে পাই। 
দেরলনিাে ক্নিই অরিনস যাে। অরিনস রগনয় রিনপােক এিাং ওগুনলাি রক্িুই 
পােরে।’ 

রিষয়ো ডা: মাগকানিনেি িনে োসরুদ্ধক্ি রিস্মনয়ি। রক্িুিে দস ক্থা 
িলনত পািল ো। ডা: িাক্কই আিাি ক্থা িলল িলল, ‘আিও রক্িু ঘেো ঘনেনি। 
তুরম আমাি িািী এিাং দমনয়ি মত। িলনত িাধ্া দেই। রিষয়ো েুি িরেল মনে 
হনি। আরম রক্িুই িুঝনত পািরি ো।’ 
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এক্েু থামল ডা: িাক্ক। দু’পানে তাক্াল। দেেল সানথি ডািাি ও োসক 
ওরেনক্ি দেরিনলি রেনক্ রগনয় ডা: মাগকানিনেি িাইল রেনয় আনলাচো ক্িনি। 

ডািাি িাক্ক িলল, ‘চুরিি েিি িাোি সানথ সানথ আরম রিষয়োনক্ 
গুরুত্ব রেনয় দেরে এিাং থাোয় দক্স ক্িাি রসদ্ধাে দেই এিাং পুেিায় লাে 
রতেরেনক্ দেনষ্টি রচো ক্রি। সাংনগ সাংনগই রিষয়ো আরম ডা: ওয়ানভল ও ডা: 
রিেপনক্ িারেনয় দেই। মাি আধ্ ঘণ্টা পনি আরম দেরলনিাে পাই। এক্ো ভারি 
ক্ে যারন্ত্রক্ স্বনি িনল, ‘ডািাি সানহি, রতেরে রেশুি পযানথালরিক্যাল দেনষ্টি 
রিনপােক এিাং আনুসরঙ্গক্ রিরেসগুনলা হািানোি িযাপানি থাোয় োরক্ মামলা 
ক্িনিে এিাং লােগুনলানক্ আিাি োরক্ পিীিা ক্িানিে শুেলাম। শুনুে ডািাি, 
রিনেষ প্রনয়ািনে ওগুনলা আমিা রেনয়রি। আমিা চাই, েতুে দেষ্ট এিাং থাোয় 
মামলা ক্িাি িযাপানি এক্ ইরঞ্চ এগুনিে ো। এগুনল রিনপােকগুনলা দযভানি 
গানয়ি হনয়নি, দসভানি আপরেও গানয়ি হনয় যানিে।’ 

শুক্নো ক্নে ক্থাগুনলা িলল ডা: িাক্ক। তাি দচানে-মুনে ভনয়ি রচি। 
‘তািপি স্যাি?’ ভয় দমোনো উেগ্রীি ক্নে িলল ডা: মাগকানিে।  
‘ডা: ওয়ানভনলি সানথ আলাপ ক্িলাম। ডা: রিেপ-এি সানথও। ডা: 

ওয়াভল এই দিাট্ট রিষয় রেনয় দক্াে ঝুুঁরক্ দেয়াি রিনিাধ্ীতা ক্িনলে। অেরেনক্ 
ডা: রিেপ ভীত হনয় পনিে। তনি মামলা ও দেনষ্টি পনি রতরে। রক্ন্তু আিাি 
মামলাি িরিত হনয় রিপে দডনক্ আেনত চাে ো। এই অিস্থায় মামলা ক্িা ও 
েতুে পিীিায় সাহস পারি ো।’ িলল ডা: িাক্ক। 

হতাো দেনম এল ডা: মাগকানিনেি দচানে মুনে। িলল, ‘তাহনল রেশু 
রতেরেি মৃতযুি ক্ািে িাোি আি উপায় িইল ো স্যাি। তাি িনল এভানি 
হয়নতা রেশু মৃতযু ঘনেই চলনি।’ 

‘স্যরি, মাই ডোি।’ 
িনল উনি োুঁিানত োুঁিানত ডা: িাক্ক িলল, ‘তািাতারি সুস্থ হনয় ওনিা। 

ঈেি আনিে মাগকানিে।’ 
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ডা: িাক্ক চনল যািাি অনেক্ সময় পি। ডা: মাগকানিে তাি দিনড শুনয়। 
আহমে মুসা তাি পানে দচয়ানি িনস। িিক োরিনয়রিল আহমে মুসাি দপিনে। 
ডািাি, োসক, দক্উ তেে ঘনি দেই। 

ডািাি মাগকানিে গত রতেরেনেি ক্ারহেী িলরিল আহমে মুসানক্। 
িলরিল রক্ভানি দসরেে প্রথম মুসরলম রেশুরেি মৃতযু হওয়ায় সনন্দহ িানগ, 
রক্ভানি মৃত রেশুি দপাষ্টমনেকম মাগকানিে োিী ক্িনল ডািাি ওয়ানভল তাি 
রিনিাধ্ীতা ক্নিে, রক্ভানি ডািাি িানক্কি সমথকনে রেশুরেি লাে দপাষ্টমনেকনম 
যায়, রক্ভানি ১রেে পনি দু’রে মুসরলম রেশু দুনিকাধ্য দিানগ সাংক্েিেক্ অিস্থায় 
পনি। ডা: মাগকানিে তাি পযানথালরিক্যাল দেনষ্টি সুপারিে ক্নিে এিাং ডািাি 
ওয়ানভনলি দ্বািা িাধ্াপ্রাপ্ত হে, রক্ভানি তানেি দেষ্ট অিনেনষ হয়, রক্ভানি 
রতেরে দেনষ্টি রিনপােক ও পিীরিত আইনেম রমরসাং হনয়নি, রক্ভানি তাি 
এযাক্রসনডন্ে হয় এিাং রক্িুিে আনগ ডা: িাক্ক তাি উপি হুমরক্ আসাি রিষনয় 
রক্ িনল দগনলে।  

গভীি মনোনযাগ রেনয় ক্থাগুনলা শুেরিল আহমে মুসা। 
ক্ারহেী দেষ ক্নি ডা: মাগকানিে থামনলও আহমে মুসা ক্থা িলল ো। 
ভািরিল দস। তাি দচাে দু’রে উজ্জ্বল হনয় উনিনি। 
িলল দস ডািাি মাগকানিেনক্ লিয ক্নি, ‘তুরম দু’রেনে িহুেূি 

এরগনয়ি। রেশু রতেরেি মৃতযুি ক্ািে িাো দগল ো, রক্ন্তু ক্ািনেি উৎস রচরিত 
হনয় দগনি। দতামানক্ ধ্েিাে মাগকানিে।’ 

ডা: মাগকানিনেি দচাে-মুে আেনন্দি িোয় দভনস দগল। আহমে মুসা 
তাি ক্ানিি স্বীক্ৃরত রেনয়নি, প্রোংসা ক্নিনি, এেুক পাওয়ায় তাি সি িযথা-
দিেো ভুরলনয় রেল। দুনিকাধ্য এক্ো আেনন্দি সুে-রেহিে দেনল দগল তাি দেহ, 
মনে এিাং প্ররতরে িি ক্রেক্ায়। 

এক্েু সময় রেনয় ডািাি মাগকানিে িলল, ‘উৎস রচরিত হনয়নি? আরম 
রক্ন্তু রক্িুই িুঝনত পািরি ো।’ 

‘এেুক দিনে িাে আইসিানগকি অনেক্ মাথাি এক্ো মাথা ডা: ওয়ানভল 
হনত পানিে।’ 
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রিরস্মত ডা: মাগকানিে রক্িু িলনত যারিল। আহমে মুসা তানক্ িাধ্া রেনয় 
িলল, ‘ডা: ওয়ানভনলি িাসা দক্াথায়?’ 

‘হাসপাতানলি পানেই ডািািনেি দিরসনডরিয়াল ব্লনক্। েোি এি-
১৩।’ 

‘ওি দক্াে রিরেক্ আনি?’ 
‘রেিস্ব রিরেক্ দেই, রক্ন্তু এক্ো রিরেনক্ রতরে িনসে। িাসায় আমাি 

দেরলনিাে ইেনডনক্স রিক্াো আনি।’ 
‘মাগকানিে রতেরে রেশুি োম আমাি েিক্াি। রিনপানেক তানেি োম 

দযভানি আনি।’ 
মাগকানিে তাক্াল িনিকি রেনক্। ক্াগি ক্লম রেনত িলল িিকনক্। 

মাগকানিে োম রতেরে িলল রলনে রেল িিক। োম দলো রিপো হানত রেনয় ভাুঁি 
ক্নি পনক্নে িােনত িােনত িলল, ‘ধ্েিাে মাগকানিে।’ 

‘এসি রেনলে, রক্িু ক্িনত চানিে?’ িলল মাগকানিে উরদ্বগ্ন ক্নে। 
‘ক্তেুক রক্ ক্িনত পািি িারে ো। রক্িু ক্িনত দতা হনিই এিাং দসো 

ক্াল সক্ানলি আনগই।’ 
‘রক্ দসো?’ উরদ্বগ্ন ক্ে মাগকানিনেি। 
‘সিই িােনি, তনি এেে েয়, এোনে েয়।’ 
িনল উনি োুঁিারিল আহমে মুসা। 
রুনম প্রনিে ক্িল লায়লা দিরেিাি এিাং সািা উইরলয়াম। ক্থা ো 

িলনল ওনেি রচেনতই পািনতা ো আহমে মুসা। দু’িনেি পিনে দিনলি 
দপাোক্। মাথায় হ্ােও দিনলনেি। িলা যায় রেেুুঁত িদ্মনিে। 

িাইনি দিরুনল লায়লা দিরেিািনক্ িদ্মনিে রেনত িলা হনয়নি। এো 
আহমে মুসািই রেনেকে। 

িা! দতামিা সুন্দি িদ্মনিে রেনয়ি।’ িলল দিরেিািনেি আহমে মুসা। 
‘ো ভাইয়া, এ আরম পািি ো। রক্ লজ্জা, তাি দচনয় ভাল আরম িাইনিই 

দিরুি ো।’ মুে লাল ক্নি িলল দিরেিাি। 
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‘দিরেরেে এ ক্ষ্ট ক্িনত হনি ো দিরেিাি। দেে দতামাি তারলক্ায় 
এিাি মাগকানিেও পনিনি। আি আল্লাহ তানক্ িাুঁরচনয়নিে। মাগকানিেনক্ও 
সািধ্াে থাক্নত হনি।’ 

িনল আহমে মুসা মাগকানিনেি রেনক্ তারক্নয় িলল, ’দয ক্য়রেে তুরম 
হাসপাতানল আি, দতমে দক্াে ভয় দেই। রক্ন্তু তািপি আমাি মনে হয় এক্ো 
রিপজ্জেক্ সময় দতামানক্ পারি রেনত হনি।’ 

‘দক্মে?’ িলল মাগকানিে। 
‘সামনে তুরম েত্রুি আিও িি োনগকে হনয় োুঁিানত পাি।’ 
‘িারে, আপরে দিরে দিরে ভয় দেোনিে, যানত আরম সািধ্াে হই।’ 
‘ো মাগকানিে, সাউথ োনক্কা দ্বীনপি এক্ পযকানয়ি লিাই সমাপ্ত হনলা। 

আনিক্ লিাই শুরু হনয় দগনি।’ িলল গম্ভীি ক্নে আহমে মুসা। 
থামল আহমে মুসা। এক্েু দথনমই আিাি শুরু ক্িল, ‘সরতয আরম এক্ে ু

দিা হনয় রগনয়রিলাম, িুঝনত পারিরে, আঘাতো দ্রুত আসনি। সিই আল্লাহি 
ইিা, রক্ন্তু আমাি অসািধ্ােতাি িনে মাগকানিনেি িীিে রিপন্ন হনয়রিল।’ 

রিষন্ন হনয় উিল মাগকানিনেি মুে। িলল, ‘ো পরিরস্থরতো আপোনক্ 
িাোইরে, এো আমািই দোষ।’ 

‘ো মাগকানিে, আমাি এেে মনে হনি, েুি এক্ো রচো ো ক্নিই 
দতামানক্ ক্রিে এক্ রিপনে দিনল রেনয়রি। হয়নতা এই ক্ািো অেভানি ক্িনত 
পািতাম।’ 

ডা: মাগকানিনেি মুনে দিানভি রচি িনুে উিল। দচানেি েৃরষ্ট আনিনগ 
ভারি হনয় উনিনি তাি। িলল, ‘সি রিপে আপরে আপোি িনে িিাে ক্নি 
দেনিে। দক্ে রিপে দমাক্ারিলাি মে, েরি রক্িুই িুরঝ আমানেি দেই। আনেে 
রেনয় দেেুে ো, আগুনেও ঝাপ রেনত পারি রক্ো।’ ক্ে ভারি মাগকানিনেি। ক্থা 
দেষ ক্নিই ওপানে মুে ঘুরিনয় রেনয়নি মাগকানিে। 

আহমে মুসা হাসল। উনি োুঁিাল। িলল, ‘ধ্েিাে মাগকানিে 
দতামানেি। আরম রেরশ্চত, লিাইনয় আমিা রিতি। ক্যারিরিয়াে দ্বীপাঞ্চল 
দতামানেি দয দপনয়নি, এ িনে আল্লাহি শুক্রিয়া আোয় ক্িরি।’ 
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ক্থা দেষ ক্নি আহমে মুসা রিিল দিরেিানিি রেনক্। আহমে মুসা 
রক্িু িলাি িনে মুে েুনলরিল। রক্ন্তু আহমে মুসাি মুনেি ক্থা দক্নি রেনয় 
দিরেিাি িলল, ‘ভাইয়া মাগকানিে আপা’ি মত সাহসীনেি লিয ক্নি 
‘দতামানেি’ েব্দ িলনলে, তাি মনধ্য আরম আরি রক্ো?’ 

‘দক্মে ক্নি থাক্নি? এক্ো িদ্মনিে পিাি ভনয় িাইনি দিরুনত চাি 
ো। তাহনল রক্ পািনি তুরম িল?’ দহনস িলল আহমে মুসা। 

‘রিক্ আনি পািি ো। এক্রেে এক্ো গারি এযাক্রসনডন্ে ক্নি দেোি।’  
‘এযাক্রসনডন্ে ক্নিা, রক্ন্তু আহত, রেহত ো হও দসো দেনো।’ 
‘তানত ক্াি রক্ িরত?’ 
‘এ প্রনশ্নি িিাি িিক রেনত পািনি। তনি আমাি এক্ো িরত আনি, 

ঝগিা ক্িা ও ঝানমলা পাক্ািাি দলাক্ থাক্নি ো।’ 
‘আরম ঝানমলা পাক্াই?’ 
‘তুরম ঝানমলা পারক্নয়ই দতা আমানক্ রেনয় এনসি।’ 
িনলই আহমে মুসা ‘চরল’ িনল হাুঁো শুরু ক্িল ক্ি দথনক্ দিরুিাি 

িনে। 
দিরেিাি িুনে রগনয় আহমে মুসাি সামনে োুঁরিনয় িলল, ‘আমাি দতা 

আিও ক্থা আনি। দযনত দেি ো।’ 
আহমে মুসা তানক্ পাে ক্ারেনয় হাুঁেনত হাুঁেনত িলল, ‘সাউথ োনক্কা 

দ্বীনপ পুরলে প্রহিা ভানলা চলনি। েত্রুনেি চিিা রক্িুরেে সাউথ োনক্কা দ্বীনপ 
সরক্রয় রিল, রক্ন্তু দক্াে েিি সাংগ্রহ ক্িনত ো দপনি, তািা হাল দিনি রেনয়নি, 
ইতযারে ক্থা িলনি দতা আরম িারে।’ 

আহমে মুসা ঘি দথনক্ দিরিনয় দগল। 
ডা: মাগকানিে আিাি এ পাে রিনিনি। দিরেিািনক্ লিয ক্নি িলল, 

‘দতামানক্ উরে এত ¯দ œহ ক্নিে তানতা িােতাম ো।’ 
‘আি আপোনক্ দয উরে আক্ানে তুলনলে দসো রক্?’ 
‘আক্ানে দতালা আি ক্ানি োো এক্ রিরেস েয়।’ 
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ক্থাো িনলই মাগকানিে িুঝনত পািল মুে িসনক্ যা িলাি েয় তাই 
দিরিনয় দগনি। ক্থাো সাংনোধ্ে ক্িাি িনে মাগকানিে সাংনগ সাংনগই আিাি 
িলল, ‘দতামাি মত অমে ক্ানি হনত পািা সিাি িনেই দসৌভানগযি।’ 

দিরেিাি িনিকি রেনক্ দচনয় এক্ো দুষ্টুরম দহনস ডাাঃ মাগকানিেনক্ রক্ি ু
িলনত যারিল, রক্ন্তু ডািাি ও োসক ঘনি এনস প্রনিে ক্িায় মুে দতনতা ক্নি 
েীিি হনয় দযনত হনলা দিরেিািনক্।  

ডাাঃ মাগকানিনেি ক্ি দথনক্ দিি হনয় আহমে মুসা প্রথম ক্াি রিক্ 
ক্িল, ডাাঃ ওয়ানভল দক্াথায় তা িাো। 

আহমে মুসা রোঃসনন্দহ দয, হয় ডাাঃ ওয়ানভল রেনি রিনপােকগুনলা চুরি 
ক্নিনি, ো হয় দস চুরি ক্িনত সাহাযয ক্নিনি। সুতিাাং তানক্ পাওয়া েিক্াি। 

আহমে মুসা িুেল রডউরে রুনমি রেনক্। 
ওয়াডকগুনলাি প্রনিে মুনে রসুঁরি ও রলিে রুনমি পানেই রডউরে রুম। 
ওয়ানডক প্রনিনেি আনগ ডািাি ও ষ্টািিা তানেি রডউরে ক্াডক দিরিষ্টাি 

দমরেনে ঢুরক্নয় দডে ও োইম এরন্র ক্রিনয় দেয়। রডউরে দথনক্ দিিাি সময়ও 
তাই ক্নি। 

রডউরে রুনম রডউরে অরিসানিি দচয়ানি এক্রে দমনয়। ক্নি দসই 
এক্মাি দলাক্। 

আহমে মুসা ঘনি ঢুনক্ গুড ইভরোং িারেনয় রডউরে অরিসাি দমনয়রেনক্ 
িলল, ‘এক্ো িযাপানি আপোি সাহাযয দপনত পারি?’ 

‘অিেই। রক্ ক্িনত পারি িলুে?’ দগাুঁিওয়ালা আেক্মে এক্িে 
যুিনক্ি রেনক্ প্রশ্ননিাধ্ক্ েৃরষ্টনত দচনয় িলল দমনয়রে। 

‘আরম ডাাঃ ওয়ানভল সম্পনক্ক িােনত চাই। রতরে রডউরেনত আনিে 
রক্ো।’ 

দমনয়রে িলল, ‘রিি িসুে, এেরে িাোরি।’ 
িনল দমনয়রে তাি সামনেি ক্ম্পুোনিি রেনক্ মনোনযাগ রেল। তাি 

হানতি দুনো আঙুল ক্নয়ক্রে ক্ম্পুোি েি-এি উপি ঘুনি এল। 
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ক্ম্পুোি রিনে দভনস উিল ক্নয়ক্রে েব্দ, ক্নয়ক্রে অাংক্। দসরেনক্ 
এক্িাি দচাে িুরলনয়ই দমনয়রে িলল, ‘ডাাঃ ওয়ানভল আধ্ ঘণ্টা আনগ িাত ৭োয় 
চনল দগনিে। েিীি োিাপ িনল আি এক্েু আনগই চনল দগনিে।’ 

েিীি োিাপ হওয়াি ক্থা শুনে হিাৎ আহমে মুসাি মনে প্রশ্ন িাগল, 
এি মনধ্য দক্াে তাৎপযক দেই দতা! 

আহমে মুসা চে ক্নি প্রশ্ন ক্িল, ‘অসুস্থ রিনলে! রক্ন্তু আমানক্ দতা 
আসনত িনলরিনলে!’ 

‘অসুস্থ রিনলে ো। হিাৎ ক্নিই োিাপ রিল ক্নি চনল দগনিে।’ িলল 
দমনয়রে। 

‘এ িক্ম প্রায়ই তাুঁি হয় িুরঝ?’ িলল আহমে মুসা। 
‘ো, এভানি তাি চনল যািাি েৃষ্টাে দেই।’ 
‘তাহনল তাুঁনক্ িারিনত পাওয়া দযনত পানি।’ 
‘সম্ভিত।’ 
‘অনেক্ ধ্েিাে।’ িনল আহমে মুসা রডউরে রুম দথনক্ দিরিনয় এল। 
হাসপাতাল দথনক্ দিরিনয় আসনত আসনত ভািল আহমে মুসা, ‘ডাাঃ 

ওয়ানভল রেশ্চয় অসুস্থ েে। রক্ন্তু অসুস্থতাি ক্থা িনল আনগই চনল দগনিে দক্ে, 
যা রতরে ক্েেই ক্নিেরে। দক্াে িরুিী ক্ানি রক্ দগনিে? দস ক্ািো রক্? 

আহমে মুসা এই মুহূনতকই ডাাঃ ওয়ানভনলি িাসায় যাওয়াি রসদ্ধাে রেল। 
হাসপাতানলি উত্তি পানে ডািািনেি িনে রেরেকষ্ট দিরসনডরিয়াল 

ব্লনক্ ডাাঃ ওয়ানভনলি িারি। 
দিরসনডরিয়াল ব্লনক্ি উত্তি প্রানেি দেষ িারিো ডাাঃ ওয়ানভনলি। এি 

পনিই শুরু হনয়নি আনিক্ো দিরসনডরিয়াল ব্লক্। 
িারিো েুিই রেরিরিরল। 
আহমে মুসা িারিি চািরেক্ দেেল। ব্লনক্ি সি িারিই এক্ িক্ম। 

িারিনত দঢাক্াি প্রধ্াে পযানসি এক্ো। িারিি অে পানে চাক্ি-িাক্িনেি 
িনে আিও এক্ো দিাে পযানসি িনয়নি। 
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ডািানিি েেকোথকী এক্িে দিাগীি মত স্বাভারিক্ দহুঁনে আহমে মুসা 
িারিোি েিিায় রগনয় োুঁিাল। 

িাত তেে ৮ো। 
আহমে মুসা দতমে এক্ো িদ্মনিে দেয়রে। মুনে এক্ো দগাুঁি 

লারগনয়নি মাি। মাথাি হ্ােো ক্পানলি দেষ প্রাে পযকে োমানো। 
েিিায় েক্ ক্িল আহমে মুসা। 
আধ্া রমরেনেি মনধ্যই েিিা েুনল দগল। 
িাি-নতি িিনিি এক্ো দিনল েিিায় োুঁিানো। 
েিিা েুনল যাওয়াি সানথ সানথ আহমে মুসাি েৃরষ্ট িুনে দগল দভতনি। 
েিিাি পনিই এক্ো ক্রিনডাি। ক্রিনডািরে প্রেস্ত। 
ক্রিনডানিি েরিে দেয়ানল এক্ো েিিা। উত্তি দেয়ানলও আনিক্ো। 

উত্তি েিিাি উপনি রেনিাোম ‘েয়নলে’। অল্প পরশ্চনম এরগনয় ক্রিনডািরে িি, 
িাুঁক্া এক্ো দস্পনস রগনয় দেষ হনয়নি। 

‘দক্ আপরে? ক্ানক্ চাই?’ দিনলরে প্রশ্ন ক্িল। 
‘আরম ডাাঃ ওয়ানভনলি সানথ সািাত ক্িনত চাই। আনিে রতরে?’ 
‘আনিে। রক্ িলি তানক্?’ 
‘হাসপাতানল রগনয় ওনক্ পাইরে, তাই এোনে এনসরি। েুি িরুিী 

েিক্াি।’ 
দিনলরে ক্রিনডানিি েরিে পানেি েিিা রেনয় দভতনি ঢুনক্ দগল।  
এক্ রমরেনেি মনধ্য রিনি এনস িলল, ‘উরে এেে িযস্ত। আধ্ঘণ্টা পনি 

আসুে, েয়নতা ক্াল হাসপাতানল দেো ক্িনত িনলনিে।’ 
‘রিক্ আনি তুরম রগনয় িল, আরম আধ্ঘণ্টা োুঁিারি।’ 
দিনলরে আিাি দগল দসই ক্নি। আহমে মুসাি মনে হনলা, ক্িরে 

িাইনিি ড্রইাং রুম, েয়নতা ডাাঃ ওয়ানভনলি পানসকাোল দক্াে ঘি। ক্রিনডানিি 
সামনে দয সুেৃে ক্ানপকে দমািা দস্পস দেো যানি, ওোই মূল ড্রইাং রুম। 

দিনলরে রিনি এনস িািান্দায় দচয়াি দেরেনয় িলল, ‘এোনে তাহনল 
িসুে।’ 
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িনলই দিনলরে ক্রিনডাি রেনয় িারিি দভতনি চনল দগল। 
দিনলরে চনল দযনতই আহমে মুসা দভতনি ঢুনক্ েিিা লারগনয় রেল। 

তািপি পনক্নে হাত রেনয় রিভলিাি স্পেক ক্নি েরিে রেনক্ি েিিা রেনয় 
ঘিরেনত প্রনিে ক্িল। 

ঘনি রতেিে দলাক্। এক্রেনক্ি দসািায় দু’িে, অেরেনক্ এক্িে। 
এক্িে মধ্য িয়সী। অে দু’িে যুিক্। আহমে মুসা িুঝনত পািনলা 

মধ্য িয়সী িেই ডাাঃ ওয়ানভল। তািা মুনো-মুরে িনস। তানেি মাঝোনে 
দেরিনলি উপি এক্ো দিাে িাইল। আহমে মুসা ঢুনক্ই েিিা লারগনয় রেল। 

আহমে মুসানক্ ঢুক্নত দেনেই ডাাঃ ওয়ানভল িাইলরে দেরিল দথনক্ 
দসািায় সরিনয় এক্ ঝেক্ায় উনি োুঁরিনয়নি। তাি দচানে তীব্র েৃরষ্ট। িলল, ‘দক্ 
আপরে?’ 

আহমে মুসাি দু’হাতই পনক্নে। 
ধ্ীনি ধ্ীনি এগুনলা ওয়ানভনলি রেনক্। 
ডািাি ওয়ানভনলি সামনে িসা দু’িে দলাক্ তেেও িনস। তানেি 

দচাে-মুে দেেনল মনে হয় তািা িযাপািো িুঝাি দচষ্টা ক্িনি। 
আহমে মুসা ডাাঃ ওয়ানভনলি ক্ািাক্রি দপৌনি ডাাঃ ওয়ানভলনক্ উনেে 

ক্নি িলল, ‘রক্ চাই িলরি ডাাঃ ওয়ানভল, তাি আনগ ঐ িাইলো এক্েু দেনে 
দেই।’ 

আহমে মুসাি ক্থাি সানথ সানথই ডাাঃ ওয়ানভনলি মুে মিাি মত পাাংশু 
হনয় উিল। 

দসািায় িসা যুিক্ দু’িেও সাংনগ সাংনগ উনি োুঁরিনয়নি। 
‘িাইলরে রেে ডাাঃ ওয়ানভল। দু’িাি িললাম। আরম এক্ আনেে রক্ন্তু 

দু’িাি দেই ো।’ চাপা ক্নে িলল আহমে মুসা ক্থাগুনলা। 
ডািাি ওয়ানভলনক্ ক্থা িলাি সময় আহমে মুসা দেয়াল ক্নিরে দয, 

যুিক্ দু’িে সরক্রয় হনয় উনিনি। তানেি দু’িনেিই দুই পা তীব্র গরতনত এগুনলা 
ভারি রেপয় লনিয।  
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মুহূনতকই রেপয় দেরিলরে উপনি উনি তীব্র দিনগ এল আহমে মুসাি 
রেনক্। 

আহমে মুসা যেে দেি দপল, তেে সময় রিল ো। 
আহমে মুসা রেপয়রেি আঘাত দেনয় পানেি দসািাি উপি রিেনক্ পনি 

দগল। 
রেপয় িুুঁনি দেয়াি পি ওিাও ঝাুঁরপনয় পিল আহমে মুসাি ওপি। রক্ন্তু 

আহমে মুসা রেপনয়ি আিানল থাক্ায় তানক্ িানগ আো ওনেি পনি অসুরিধ্া 
হরিল। 

ওরেনক্ আহমে মুসা রেপনয়ি ধ্াক্কা দেনয় পনি দগনলও দু’হাত রেনয় 
রেপয়রে দস অিনেনষ ধ্িনত দপনিরিল। সুতিাাং তাি উপি ঝাুঁরপনয় পিা 
দু’িেনক্ রেপয় রেনয় ধ্াক্কা দমনি তাি উপি দথনক্ সরিনয় রেনয় সাংনগ সাংনগ উনি 
োুঁিাল এিাং পনক্ে দথনক্ রিভলিাি হানত তুনল রেল। 

যুিক্ দু’িেও রেনিনেি সামনল দেিাি পি পনক্ে দথনক্ রিভলিাি দিি 
ক্নিরিল এিাং রিভলিাি তুলরিল আহমে মুসানক্ লিয ক্নি। 

রক্ন্তু আহমে মুসাি রিভলিাি আনগই উনিরিল। 
আহমে মুসাি সাইনলিাি লাগানো রিভলিাি পি পি দু’িাি অরগ্ন িৃরষ্ট 

ক্িল। 
গুলী দু’রে যুিক্ দু’িনেি রিভলিাি ধ্িা হাত গুনিা ক্নি রেল। 
ওনেিহাত দথনক্ রিভলিাি রিেনক্ পিল। 
দু’িনেই আহত হাত দচনপ ধ্নি িনস পিল। 
আহমে মুসা ওনেি দু’রে রিভলিাি করিনয় রেনয় ঘুনি োুঁিাল ডাাঃ 

ওয়ানভনলি রেনক্। 
ডাাঃ ওয়ানভল তেে োুঁরিনয় ক্াুঁপরিল। 
আহমে মুসা তাুঁি রেনক্ রিভলিাি তাক্ ক্নি িাম হাত িািাল িাইল 

দেিাি িনে। 
ডাাঃ ওয়ানভল আহত যুিক্ দু’িনেি রেনক্ এক্িাি তারক্নয় ক্রম্পত 

হানত িাইলরে দসািাি উপি দথনক্ রেনয় আহমে মুসাি হানত তুনল রেল। 
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আহমে মুসা তাি রেনক্ রিভলিাি তাক্ ক্নি দথনক্ই িাইনলি উপি 
েিি িুলাল। দেেল, ক্ম্পুোনি োইপ ক্িা চাি-পাুঁচ রেে ক্াগি দহায়াইে ঈগল 
োমক্ সাংস্থাি পযানড। রেনিাোম দেনে দচাে উজ্জ্বল হনয় উিল আহমে মুসাি। 
রেনিাোনম িি িি অিনি রলো, ‘এ রিরভউ অি মুসরলম পপুনলেে ক্েনরাল 
প্রনিক্ট অি ক্যারিরিয়াে রিরিওে।’ 

রক্ন্তু আহমে মুসা িাইনল রেশু রতেরেি পযানথালরিক্যাল রিনপােক দপল 
ো। 

িাইল িন্ধ্ ক্নি আহমে মুসা তীব্র দচানে তাক্াল ডাাঃ ওয়ানভনল রেনক্। 
িলল, ‘চুরি ক্নি আো রতেরে পযানথালরিক্যাল রিনপােক দক্াথায়?’ 

ক্াুঁপনত ক্াুঁপনত মিাি মত মুে ক্নি ডাাঃ ওয়ানভল িলল, ‘আরম আরেরে, 
আরম িারেো।’ 

আহমে মুসাি তিকরে চাপ রেল রিভলিানিি ররগানি। দিরিনয় দগল 
এক্ো গুলী রোঃেনব্দ। গুলীো ডাাঃ ওয়ানভনলি ক্ানেি উপি রেনয় মাথাি এক্ 
েুক্নিা চামিা তুনল রেনয় চনল দগল। 

েক্ োওয়া মানুনষি মত দক্ুঁনপ উিল ডাাঃ ওয়ানভল। 
আি এক্ মুহূতক দেিী ক্িনল গুলী এিাি মাথা গুনিা ক্নি দেনি।’ রস্থি, 

ক্নিাি ক্নে িলল আহমে মুসা। 
সাংনগ সাংনগই ডাাঃ ওয়ানভল ক্রম্পত হানত পনক্ে দথনক্ ক্াগনিি 

ক্নয়ক্ো রেে দিি ক্নি রেপনয়ি উপি িােল। 
আহমে মুসা ক্াগনিি রেেগুনলা তুনল রেনয় দেেল, রতেরে রেশুিই 

পিীিাগুনলাি উপাত্ত এিাং ডািানিি ডায়াগেরসস িনয়নি। 
‘ধ্েিাে ডাাঃ ওয়ানভল।’ 
িনল আহমে মুসা রপিু হনে দিরুিাি েিিাি রেনক্ আসনত শুরু ক্িল। 

আহত যুিক্নেি এক্িে রিনেস ক্িল, ‘দক্ আপরে?’ 
‘মানুষ এিাং দচাি আি অতযাচািীনেি যম।’ 
আহমে মুসা ঘি দথনক্ দিরিনয় িাইনি দথনক্ েিিা িন্ধ্ ক্নি ক্রিনডানি 

পনথ িারিি দভতি রেনক্ তাক্াল। দেেল, ক্রিনডানিি মাথায় িাুঁক্া দস্পসোনত 
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এক্িে িয়ষ্ক মরহলা সহ ক্নয়ক্িে দিনলনমনয় োুঁরিনয় আনি। তানেি দচানে-
মুনে ভয়াতক েৃরষ্ট। আহমে মুসা িুঝল, দভতনিি ক্থা তািা রক্িু িােনত দপনিনি। 

পিিনেই আহমে মুসা ভািল, ওিা রক্ পুরলনে েিি রেনয়নি? 
এই ক্থা ভািাি সানথ সানথই আহমে মুসা তাক্াল িাইনিি েিিাি 

রেনক্। দেেল, েিিা দভতি দথনক্ লক্ ক্িা। অথচ আহমে মুসা েিিা তেে 
লক্ ক্নি যায়রে। 

আহমে মুসাি ক্ানি রিষয়ো পরিষ্কাি হনয় দগল। এই সময় আহমে মুসা 
িাইনি িারিি সামনে গারিি েব্দ দপল। 

আহমে মুসা দ্রুত এগুনলা মরহলানেি রেনক্। তানেি সামনে োুঁরিনয় 
দ্রুত িলল, ‘রমনসস ওয়ানভল এই িাইল আপোি স্বামী হাসপাতাল দথনক্ চুরি 
ক্নি েত্রুনেি রেনত যারিল। আরম এো উদ্ধাি ক্নি রেনয় দগলাম। দেেুে আমাি 
দু’হানত গ্লাভস। এ িাইনল এিাং দভতনিি ক্াগি-পনি আপোি স্বামীি রিাংগাি 
রপ্রন্ে আনি। পুরলনেি হানত আরম এেে িাইলরে রেনল আপোি স্বামী 
দেেনদ্রাহীতাি অরভনযানগ দিনল যানি। িাইনি পুরলে এনসনি, আপরে তানেি 
রক্ িলনিে দভনি দেেুে।’ 

রমনসস ওয়ানভনলি ভয়-ক্াতি মুনে উনদ্বনগি িায়া িনুে উিল। তাি 
সামনে োুঁিানো েত্রু যুিক্রেি ঋিু ক্থানক্ তাি মে সতয িনল দমনে রেনত িাধ্য 
হনলা। তািািা তাি স্বামীি রক্িু অস্বাভারিক্ আচিে এিাং আি দেো এক্ো 
িাইনলি ক্থা তাি মনে পনি দগল। 

িাইনি দথনক্ েক্ হনত শুরু ক্নিনি। 
আহমে মুসাি রেনক্ এক্িাি তাক্াল রমনসস ওয়ানভল। আহমে মুসাি 

হানতি রিভলিািও দেেল দস। তািপি এগুনলা িাইনিি েিিাি রেনক্। 
েিিা েুলল রমনসস ওয়ানভল। 
েিিাি সামনে োুঁরিনয় এক্িে পুরলে অরিসাি। িািান্দাি রেনচ 

োুঁরিনয় আিও দু’িে। আনিক্িে পুরলে গারিি ড্রাইরভাং রসনে িনস তেেও। 
‘গুড ইভরোং। আপোিা?’ পুরলেনেি রেনক্ তারক্নয় পুরলে অরিসািনক্ 

লিয ক্নি রিরস্মত ক্নে িলল রমনসস ওয়ানভল। 
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‘দক্ে, আপোিা পুরলেনক্ দেরলনিাে ক্নিেরে? আপোি িাসাি েোি 
১৫-এি এ েয়?’ 

‘হ্াুঁ। রক্ন্তু আমিা দতা এ ধ্িনেি দেরলনিাে ক্রিরে?’ 
‘এো রক্ ডাাঃ ওয়ানভনলি িারি েয়?’ 
‘হ্াুঁ।’ 
‘আমানেি দতা িলা হনয়নি ডাাঃ ওয়ানভল সন্ত্রাসীনেি দ্বািা আক্রাে 

হনয়নি।’ 
দহনস উিল রমনসস ওয়ানভল। িলল, ‘দক্উ রেশ্চয় আপোনেি রমস 

গাইড ক্নিনি। দুাঃরেত।’ 
‘স্যরি, আপোনেি রিিি ক্িাি িনে।’ রিষেœ ক্নে িলল পুরলে 

অরিসািরে। 
পুরলনেি গারি চনল দগল। 
পুরলে চনল দগনল রমনসস ওয়ানভল রিনি এল। 
‘ধ্েিাে রমনসস ওয়ানভল। পুরলে চনল যাওয়ায় আরম িািরত ঝানমলা 

দথনক্ িাুঁচলাম। আপোি স্বামীও িাুঁচল। ঐ ঘনি আপোি স্বামীি সানথ দু’িে 
রক্ররমোল িনয়নি। ওনেি স্বানথকই আপোি স্বামী হাসপাতাল দথনক্ এই িাইল 
চুরি ক্নিরিল।’ িনল আহমে মুসা যািাি িনে পা িািাল। 

‘থামুে।’ দপিে দথনক্ িলল রমনসস ওয়ানভল। 
রিনি োুঁিাল আহমে মুসা। 
‘আপরে দক্? আপরে হাসপাতানলি দলাক্?’ 
‘আরম রমথযা িলি ো। তাই আপোি এ প্রনশ্নি উত্তি আরম দেি ো। 

এেুক দিনে িােুে, আরম আপোনেি েত্রু েই। আপোিাও আমাি েত্রু েে। এক্ 
িরতক্ি ষিযনন্ত্রি রিরুনদ্ধ োুঁিানত রগনয়ই আমানক্ এোনে এভানি আসনত 
হনয়নি।’ 

‘রক্ ষিযন্ত্র?’ 
‘আরম এেে িলনত পািনিা ো।’ 
‘আরম িরল?’ 
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চমনক্ উনি আহমে মুসা রমনসস ওয়ানভনলি মুনেি রেনক্ তাক্াল। 
িলল, ‘আপরে িানেে?’ 

‘িারে। ক্যারিরিয়াে এলাক্া দথনক্ মুসরলম িেসাংেযা রিোনেি ষিযন্ত্র। 
এক্ো দগাপে িাইল হিাৎ আমাি হানত আসায় আরম দিনেরি।’ 

‘ষিযন্ত্র আপরে সমথকে ক্নিে?’ 
‘ো। আমাি স্বামীও ক্নিে ো। রক্ন্তু িাুঁচনত হনল ষিযনন্ত্র সহনযারগতা ো 

ক্নি তাুঁি উপায় দেই।’ 
এক্েু থামল রমনসস ওয়ানভল। এক্ো দঢাক্ রগনলই আিাি শুরু ক্িল, 

‘রক্ন্তু আপরে এমে এক্ো দু’দো িাইল উদ্ধাি ক্নি, দু’চািিেনক্ দমনি িা হতযা 
ক্নি এ ষিযনন্ত্রি সামাে গরতনিাধ্ও ক্িনত পািনিে ো। এ পন্ডশ্রম হনি মাি।’ 

দক্ৌতুহলী দচানে আহমে মুসা রমনসস ওয়ানভনল রেনক্ তাক্াল। িলল, 
‘তাহনল এ ষিযন্ত্র অপ্ররতরুদ্ধ আপরে মনে ক্নিে?’ 

‘তা মনে ক্রি ো। রক্ন্তু দয আেিকারতক্ প্রচাি-প্ররতরক্রয়া এি গরতনিাধ্ 
ক্িনত পানি, তা এোনে ক্ানিা হানত দেই।’ 

রিরস্মত হনলা আহমে মুসা রমনসস ওয়ানভনলি ক্থা শুনে। িলল, 
‘আপরে শুধ্ু রমনসস ওয়ানভল েে, দক্ আপরে?’ 

‘আরম রমনসস ওয়ানভল, দসই সানথ চালকস রিেরিেযালনয়ি আেিকারতক্ 
সম্পক্ক রিষনয়ি অধ্যারপক্া।’ গম্ভীি ক্নে িলল রমনসস ওয়ানভল। 

‘আপরে দক্ে আমানক্ সহনযারগতা ক্িনলে? ঐ ষিযন্ত্র পিন্দ ক্নিে ো 
িনলই রক্?’ 

‘দসো দতা িনেই। আিও ক্ািে আনি?’ 
‘রক্ দসো?’ 
‘আরম োক্কস দ্বীপপুনঞ্জি সক্ল মানুনষি ঐক্য ও রমলনে রিোসী।’ 
‘দক্ে?’ 
‘আপরে দক্ ো িােনল এ প্রনশ্নি উত্তি দেয়া আমাি পনি সম্ভি েয়।’ 



ক্যারিরিয়ানেি দ্বীপনেনে  84 

 

আহমে মুসা গভীিভানি দেেরিল রমনসস ওয়ানভলনক্। দযে তাি েৃরষ্ট 
প্রনিে ক্নিনি রমনসস ওয়ানভনলি অেনিও। িলল আহমে মুসা, ‘আপোি 
উত্তিো আরমই দেই?’ 

রক্িুো রিস্ময় রমনসস ওয়ানভনলি দচানে। িলল, ‘িলুে।’ 
‘আপরে এই দ্বীপপুনঞ্জি স্বাধ্ীেতা চাে।’ 
চমনক্ উিল রমনসস ওয়ানভল। তাি দচানে এিাি িানিযি রিস্ময়। 

রিস্মনয়ি ধ্াক্কায় রক্িুিে দস ক্থা িলনত পািল ো। এক্েু পি িলল, ‘দক্ 
আপরে?’ অনেক্ প্রশ্ন ও দক্ৌতুহনলি ভীি তাি দচানে এিাং রক্িুো ভয়ও। 

‘ভয় দেই। আরম সিক্ািী দগানয়ন্দা েই।’ 
‘রক্ন্তু দক্ আপরে?’ 
‘দুাঃরেত, আপোি এ প্রশ্নোি উত্তি এেে রেনত পািরি ো। তনি 

পরিচয়ো আপোনক্ দেয়া যানি।’ 
‘আনিক্ো প্রশ্ন, আপরে অনুমােো রক্নসি রভরত্তনত ক্িনলে?’ 
‘অনুমােো সরতয রক্ো?’ 
‘েয়া ক্নি আমাি প্রনশ্নি উত্তি রেে।’ 
‘েুি সহি উত্তি। আপরে ‘দহায়াইে োেোরলিম ষিযনন্ত্রি রিনিাধ্ী, 

অেরেনক্ োক্কস দ্বীপপুনঞ্জি সি মানুনষি ঐক্য চাে। দক্ে চাে? দক্াে স্বানথক চাে? 
দক্াে লিয অিকনেি িে চাে? এসি প্রনশ্নি উত্তি এক্োই, আপরে ঐ দ্বীপপুনঞ্জি 
স্বাধ্ীেতায় রিোসী। দ্বীপপুনঞ্জি সি মানুনষি ঐনক্যি মাধ্যনমই এই লিয অিকে 
সম্ভি।’ 

রিস্মনয় িাোিিা হনয় উিল রমনসস ওয়ানভনলি দচাে। িলল, ‘সরতয দক্ 
আপরে? ো িলনল আরম উনদ্বনগ থাক্নিা।’ 

আহমে মুসা হাসল। িলল, ‘উনদ্বনগি ক্ািে দেই। আরম িৃরেে 
সিক্ানিি দলাক্ েই। আরম রমথযা ক্থা িরল ো।’ 

িনল আহমে মুসা ঘুনি োুঁরিনয় দিরুিাি িনে েিিাি রেনক্ হাুঁো শুরু 
ক্িল। 

আহমে মুসাি চলাি পনথি রেনক্ তারক্নয় রিল রমনসস ওয়ানভল। 
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‘অদ্ভুত দলাক্ দতা আমা?’ 
‘অদ্ভুত শুধ্ু েয়, অক্ল্পেীয় এক্ চরিি।’ 
িনলই রমনসস ওয়ানভল িুেল িন্ধ্ ড্রইাং রুনমি রেনক্ দযোনে তাি স্বামী 

িন্ধ্ আনি। 
 
 
 
িারডকোন্ড মাথা রেচু ক্নি রতেরে মুসরলম পুরুষ রেশুি মৃতযু রেনয় ডাাঃ 

মাগকানিে ও ডাাঃ ওয়ানভনলি ক্ারহেী, ডাাঃ ওয়ানভল ক্তৃকক্ পযানথালরিক্যাল 
রিনপােক চুরিি ক্থা এিাং সিকনেষ ডািাি ওয়ানভনলি িারিনত এক্িে মাি যুিক্ 
এনস রক্ভানি রতেিেনক্ আহত ক্নি মুসরলম পপুনলেে ক্েনরাল রিরভউ রিনপােক 
ও পযানথালরিক্যাল রিনপােকগুনলা রেনয় দগল তাি ক্ারহেী শুেরিল। 

তাি সামনে োুঁরিনয় রিল ডাাঃ ওয়ানভনলি ড্রইাং রুম দথনক্ রিনি আসা 
দসই দুই যুিক্ এিাং পানেি এক্রে দসািায় িনসরিল অপানিেে চীি রহনসনি 
েতুে োরয়ত্ব প্রাপ্ত দহি দিািমযাে। 

যুিক্ দু’িনেি ক্থা দেষ হনল মাথা তুলল িারডকোন্ড। তাি দুই দচাে 
িনিি মত লাল। তীব্র ক্নে িলল, ‘এক্িে দলাক্ এনস দতামানেি িীিনেি 
দচনয় মূলযিাে রিনপােক রেনয় দতামানেি ঘনি িন্ধ্ ক্নি দিরিনয় দগল। আি দতামিা 
এো িাোনত এনসি?’ 

িনল িারডকোন্ড পনক্ে দথনক্ রিভলিাি দিি ক্নি যুিক্ দু’িেনক্ লিয 
ক্নি দু’রে গুলী ক্িল। দু’িনেই িুনক্ গুলী দেনয় রিেনক্ পিল দমনঝয়। 

উনি োুঁিাল িারডকোন্ড। িলল দিািমযােনক্ লিয ক্নি, ‘িায়গাো 
পরিষ্কাি ক্িনত িনল তুরম এস আমাি অরিনস।’ 

অরিনস এনস রেনিি দচয়ানি িসল িারডকোন্ড। ভীষে অরস্থি দস। 
এনক্ি পি এক্ রিপযকয়, সিকনেনষ অতযে দগাপেীয় রিরভউ রিনপােকসহ গুরুত্বপূেক 
পযানথালরিক্যাল রিনপােক হাত িািা হনয় যাওয়ানক্ দস রক্িুনতই দমনে রেনত 
পািনি ো। 
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দচয়ানি দহলাে রেনয় দচাে িুিল দস। ো, তানত ক্নি অরস্থিতা আিও 
রক্লরিরলনয় উিনি।  

উনি োুঁরিনয় পায়চারি ক্িনত লাগল িারডকোন্ড। ঘনি ঢুক্ল দহি 
দিািমযাে। িারডকোন্ড তাি দচয়ানি রিনি এল। িসল দিািমযােও। 

‘রক্ িুঝি দিািমযাে?’ গম্ভীি ক্নে িলল িারডকোন্ড। 
‘আমাি মনে হয় দসই এেীয় যুিক্ই সি অেনথকি মূল। দচহািাি দয 

রিিিে ওনেি দু’িনেি ক্ানি পাওয়া দগনি তানত দসই এেীয়ই দসরেে 
রিনপােকগুনলা রিরেনয় দেিাি মত অঘেে ঘরেনয়নি।’ 

‘রক্ন্তু এই এেীয় দক্? তানক্ দক্াথায় পাওয়া যানি? দস দক্ে আমানেি 
দপিনে দলনগনি? ওোেক্াি পুরলে রক্ িনল?’ 

‘পুরলনেি ক্ানি দক্াে এেীয় সম্পনক্ক দক্াে রিনপােক দেই, তথযও দেই।’ 
‘দস থাক্নি দক্াথায় রক্াংিা ক্ানেি সানথ দযাগানযাগ িােনি তা ো 

িােনল দতা আমিা এগুনতই পািরি ো।’ 
‘ডাাঃ মাগকানিে আহত হনয় হাসপাতানল ভরতক হিাি পি তাি ক্নি 

এক্িে এেীয়নক্ ঢুক্নত দেো দগনি।’ 
দচয়ানি দসািা হনয় িসল িারডকোন্ড। তাি দচাে উজ্জ্বল হনয় উনিনি। 

িলল, ‘এ েিি দতা আমানক্ োওরে?’ 
‘ওনেি দু’িনেি ক্াি দথনক্ আিই দতা শুেলাম।’ 
‘ডাাঃ মাগকানিনেি ক্নি এেীয়রেি যাওয়াি েিিনক্ তুরম রক্ভানি 

দেেি?’ 
‘দপনেন্ে রহনসনি পরিচনয়ি ক্ািনে ডািানিি এযাক্রসনডনন্েি েিনি 

তাি ক্ানি দযনত পানি। আিাি দক্াে সম্পনক্কি সূি ধ্নিও দযনত পানি।’ 
‘আরম রিনেস ক্িরি, তুরম রক্ ভািি?’ 
‘আমাি মনে হয়, সম্পনক্কি সূি ধ্নিই দগনি।’ 
‘দতামাি এই মনে হওয়াি ক্ািে?’ 
‘রতেরে মুসরলম পুরুষ রেশুি পযানথালরিক্যাল দেষ্ট ক্িািাি দয দিে 

ডাাঃ মাগকানিনেি এিাং এ রেনয় ডাাঃ ওয়ানভনলি সানথ তাি দয আচিে তা দথনক্ 



ক্যারিরিয়ানেি দ্বীপনেনে  87 

 

মনে হয় রেিক্ ডািাি রহনসনি েয় দক্াে উনেে রেনয়ই এো রতরে ক্নিনিে। 
এই সনন্দহ হওয়াি ক্ািনেই ডাাঃ ওয়ানভনলি পিামনেক োক্কস দ্বীপপুনঞ্জি 
দহায়াইে ঈগল োো তানক্ হতযা ক্িাি দচষ্টা ক্নিরিল।’ 

‘দতামানক্ ধ্েিাে দিািমযাে। তুরম অিনেনষ রিক্ দভনিি। আসনল 
আমিা ভুল ক্িরি, ডাাঃ মাগকানিেনক্ োক্কস দ্বীপপুনঞ্জি দহায়াইে ঈগল সনন্দহ 
ক্িাি সাংনগ সাংনগ আমানেি সরক্রয় হওয়া েিক্াি রিল।’ 

‘রক্ন্তু োক্কস দ্বীপপুনঞ্জি দহায়াইে ঈগল দতা যথাসমনয় সরক্রয় হনয়নি 
এিাং দুরেয়া দথনক্ সরিনয় রেনত দচষ্টা ক্নিনি ডাাঃ মাগকানিেনক্।’ িলল 
দিািমযাে। 

‘এোনেই তানেি ভুল হনয়নি এিাং এ ভুল আমিা শুধ্নি দেইরে।’ 
‘ভুলো রক্?’ 
‘ডাাঃ মাগকানিেনক্ হতযা ক্নি রক্ হনি? ডাাঃ মাগকানিে দগনল আনিক্ 

ডািাি মাগকানিে ততরি হনি। আসল হনলা, ডাাঃ মাগকানিেনক্ রেনয় এসি দয 
ক্িানি তানক্ রচরিত ক্িা এিাং তানক্ হতযা ক্িা। তাহনলই ডাাঃ মাগকানিে আি 
ততরি হনি ো।’ 

‘রিক্ িনলনিে।’ 
‘রিক্ িললাম, রক্ন্তু দসো িরত হিাি পি।’ 
‘এেীয়ো ঐ রিনপােকগুনলা রেনয় রক্ ক্িনত পািনি! রমরডয়া দতা 

আমানেি েেনল। সিক্ািনক্ এসি িারেনয়ও দক্াে লাভ হনি ো।’ 
‘রক্ ক্িনি, দসো আমাি ক্ানিও স্পষ্ট েয়। অনপিা ক্িনত হনি এ 

িনে। রক্ন্তু এক্ো িরত হনয়নি, আমানেি পরিক্ল্পো আমানেি হানতি িাইনি 
চনল দগনি।’ 

িারডকোন্ড থামনলও দিািমযাে রক্িু িলল ো। ভািরিল দস। 
রক্িুিে পি িারডকোন্ডই মুে েুলল। িলল, ‘রক্ ভািি দিািমযাে?’ 
‘ভািরি এেে রক্ ক্িেীয়।’ 
‘এো রেনয় এত রচো ক্িনত হয়? রক্ ক্িনত হনি তা রক্ পরিষ্কাি েয়?’ 
‘রক্ দসো স্যাি?’ 
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‘আনগি ভুনলি সাংনোধ্ে।’ 
‘রক্ভানি?’ 
‘ডাাঃ মাগকানিেনক্ হতযা েয়, তানক্ হানতি মুনিায় রেনয় আসনত হনি। 

দিি ক্িনত হনি ঐ এেীয়রেি পরিচয় তাি ক্াি দথনক্।’ 
মুে উজ্জ্বল হনয় উিল দিািমযানেি। িলল, ‘ধ্েিাে স্যাি। এোই এেে 

এক্মাি পথ।’ 
িারডকোন্ড রক্িু িলনত রগনয়ও চুপ ক্নি দগল। তাক্াল ইন্োিক্নমি 

রেনক্। দসোনে এক্ো সিুি সাংনক্ত। 
ইন্োিক্নমি এক্ো দিাতানম চাপ রেল িারডকোন্ড। ওপাি দথনক্ তথয 

চীি মাক্ক পল-এি গলা শুো দগল। িলল, ‘দক্ন্দ্র দথনক্ এক্ো ডকনমন্ে এনসনি 
স্যাি।’ 

‘রেনয় এস।’ িলল িারডকোন্ড। 
তথয চীি মাক্ক পল ক্নয়ক্ দসনক্নন্ডি মনধ্য ঘনি প্রনিে ক্নি এক্ো 

ইেনভলাপ তুনল রেল িারডকোনন্ডি হানত। 
হানত রেনয়ই েুলল ইেনভলাপ িারডকোন্ড। দভতনিি ক্াগনিি উপি 

দচাে পিনতই িুঝল, দহায়াইে ঈগল-এি দহড দক্ায়ােকাি দথনক্ আসা মারসক্ 
রসচুনয়েে রিনপােক। সমক্ারলে পরিরস্থরতি উপি এই রিনপানেক থানক্ আনমরিক্াে 
মহানেনেি উপি রিগত মানসি পযকনিিে। 

িারডকোন্ড দহি দিািমযাে-এি রেনক্ তারক্নয় িলল, ‘িস, রিনপানেক রক্ 
আনি দেো যাক্।’ 

িনল রিনপােকো পিনত লাগল িারডকোন্ড,  
“গত মানস দগাো আনমরিক্া রিনেষ ক্নি মারক্কে যুিিানষ্ট্রি রিরভন্ন 

এলাক্া দথনক্ আমানেি প্ররতরেরধ্িা দহড দক্ায়ােকািনক্ যা িারেনয়নি, তা 
উনদ্বগিেক্ রক্িু পুিাতে প্রিেতা েতুে ক্নি তীব্র হওয়া এিাং আমানেি 
পরিক্ল্পো িাচোল ক্িাি লনিয পরিচারলত রক্িু মািাত্মক্ ঘোো ঘনেনি। গত 
মানসি পরিরস্থরতি প্রধ্াে রেক্গুনলা হনলা: এক্. দিড ইরন্ডয়ােনেি সানথ মুসরলম 
সেযতা িৃরদ্ধ পানি। গত মানস ১০ িে দিড ইরন্ডয়াে তরুেীি সানথ মুসরলম 
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তরুনেি এিাং ৮ িে মুসরলম তরুেীি সানথ দিড ইরন্ডয়াে তরুনেি রিনয় হনয়নি। 
সি দিনিই দিড ইরন্ডয়াে পরিিাি ইসলাম গ্রহে ক্নিনি স্বতফুতকভানি। 
উনদ্বগিেক্ হনলা, আনগ মুসরলম তরুেীিা দিডইরন্ডয়ােনেি ঘনি যায়রে, রক্ন্তু 
এেে যাওয়া শুরু ক্নিনি। অেরেনক্ গত এক্ িিনি মাি রতেিে দিড ইরন্ডয়াে 
তরুেী আনমরিক্াে দেতাাংগ তরুনেি সানথ রিনয় হনয়নি, রক্ন্তু এক্িে 
দিডইরন্ডয়াে তরুেও দেতাাংগ তরুেীনক্ রিনয় ক্নিরে। আি উনল্লরেত রতেরে 
রিনয়ি দক্াে দিড ইরন্ডয়াে তরুেীই েৃষ্টাে ধ্মক গ্রহে ক্নিরে। দুই. মুসরলম দিড 
ইরন্ডয়াে রিনয়ি ৫০ ভাগ হনয়নি আনমরিক্ায় িন্মগ্রহেক্ািী এেীয় ও আনিা-
আনমরিক্াে ব্লযাক্ মুসলমানেি সানথ। আি ৫০ ভাগ চীে, দক্ারিয়া, িাপাে, 
রিরলপাইে ও তুরক্কস্থাে এলাক্া দথনক্ সেয আসা আনমরিক্াে োগরিক্ত্ব পাওয়া 
মুসলমােনেি সানথ হনয়নি। রতে. আনমরিক্ােস ইরন্ডয়ােস মুভনমন্ে (AIM) 
েতুে ক্নি দিািোি হওয়াি লিে প্রক্াে দপনয়নি। গত মানসি ২৫ তারিনে 
মারক্কে যুিিানষ্ট্রি ইরলয়ে দষ্টনেি প্রাচীে দিডইরন্ডয়াে েগিী ‘ক্ানহারক্য়া’দত 
‘এইম’ (AIM) এি রিিাে সনমলে হনয়নি। দস সনমলনে প্রধ্াে দয োিী তািা 
তুনলনি তা হনলা, রমরসরসরপ ও সাংলগ্ন অোে েেীি তীি িিািি সনতি ে’ দিড 
ইরন্ডয়াে েগিী রিল যা ইউনিারপয়ােিা ধ্বাংস ক্নিনি, দস সি দিড ইরন্ডয়াে 
েগিীি পুেস্থাপে ক্িনত হনি এিাং দিড ইরন্ডয়ােনেিনক্ তা দিিত রেনত হনি। 
রদ্বতীয় দয োিী তািা ক্নিনি তা হনলা, ইউনিারপয়ােিা আনমরিক্ায় আগমনেি 
সময় অথকাৎ ১৪৯২ সানলি রেনক্ আনমরিক্ায় দিড ইরন্ডয়ােনেি সাংেযা রিল দুই 
দক্ারে যাি মনধ্য ৫০ লাে রিল মারক্কে যুিিানষ্ট্র। মারক্কে যুিিানষ্ট্রি এই দিড 
ইরন্ডয়াে িেসাংেযা গত ৫ে’ িিনি সানি সাত দক্ারেনত উন্নীত হিাি ক্থা রিল। 
রক্ন্তু ইউনিাপীয় গেহতযাি রেক্াি হনয় তানেি সাংেযা িািাি িেনল তা ৫০ লাে 
দথনক্ আি ১৪ লানে দেনম এনসনি। এই গেহতযাি রিচাি তািা চানি ো, রক্ন্তু 
দিড ইরন্ডয়ােনেি োযয ভূেন্ডগত অরধ্ক্াি িিাি িনে মারক্কে যুিিানষ্ট্রি 
উত্তিাাংনে রমরসরসরপ েেীি পরশ্চম ও পূিক এলাক্ায় তানেি রিিাভক এলাক্াি 
সাংেযা ২৮৫ দথনক্ ১০০০-এ উন্নীত ক্িনত হনি। চাি. রিনেষ উনদ্বগিেক্ ঘেো 
ঘনেনি ক্যারিরিয়াে অঞ্চনলি োক্কস দ্বীপপুনঞ্জ। গত মানস এই দ্বীপাঞ্চল দহায়াইে 
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ঈগনলি পরিক্ল্পো িাস্তিায়ে ক্িনত রগনয় আমানেি দেিে’ দলাক্ হারিনয় দগনি 
অথকাৎ প্রাে হারিনয়নি। রক্ন্তু যানেি দ্বািা এতিি ঘেো ঘেল তানেি রচরিত ক্িা 
যায়রে। উপিন্তু ঐ অঞ্চনল এেে িৃরেে পুরলে এমে তৎপিতা শুরু ক্নিনি যাি 
িনল আমানেি প্ররতনোধ্মূলক্ সেস্ত্র পেনিনপি ক্মকসূচী িাে রেনত হনয়নি। 
পাুঁচ. গত মানস আনমরিক্ায় অনেতাাংগ িেসাংেযা দিনিনি েূে েেরমক্ দুই পাুঁচ 
(০.২৫) ভাগ, আি দেতাাংগ িেসাংেযা দিনিনি েূে েেরমক্ েূে পাুঁচ (০.০৫) 
ভাগ। আি মারক্কে যুিিানষ্ট্র গত মানস অনেতাাংগ িৃরদ্ধ দপনয়নি েূে েেরমক্ এক্ 
পাুঁচ (০.১৫) ভাগ এিাং দেতাাংগ িেসাংেযা ক্নমনি েূে েেরমক্ েূে পাুঁচ 
(০.০৫) ভাগ। 

উনল্লরেত এসি তথয প্রমাে ক্িনি েত েত িিনিি দচষ্টায় দেতাাংগিা 
দয অরধ্ক্াি অিকে ক্নিনি, তানত ভাগ িসানত আসনি অনেতাাংগিা। আি এ 
পরিরস্থরত ‘দহায়াইে ঈগল’-এি প্রনয়ািেনক্ সনিকানচ্চ তুনল ধ্নিনি।’ 

রিনপােক পিা দেষ ক্িল িারডকোন্ড। পিনত পিনতই তাি মুেো েি 
হনয় উনিরিল। 

পিা দেষ ক্নিই িারডকোন্ড দেরিনল এক্ো প্রচন্ড মুষ্টাঘাত ক্নি িলল, 
‘ক্নয়ক্ ঘন্ডা দিড ইরন্ডয়ােনক্ িাুঁরচনয় িাোি রক্ েিক্াি রিল? োস প্রথা 
উনিনেি আনগ িা পনি দক্ে আমিা ব্লযাক্নেিনক্ আরিক্ায় দিনল দেইরে? এিাই 
দতা অনেতাাংগ িেসাংেযা িািানি আনমরিক্ায়। আি এিাই দতা আিাি ইসলাম 
গ্রহে ক্নি আনমরিক্ায় মুসলমােনেি সাংেযা িািানি। এনেি ক্ািনেই মারক্কে 
যুিিানষ্ট্র মুসলমােিা রদ্বতীয় িৃহত্তম ধ্মকীয় িারত দগাষ্ঠীনত পরিেত হনত যানি।’ 

‘স্যাি, দিডইরন্ডয়ােনেি িাুঁরচনয় িাো এিাং ব্লযাক্নেি শুধ্ু দেনে িাো 
েয়, তানেিনক্ আমিা আনমরিক্ায় রিনেষ ক্নি মারক্কে যুিিানষ্ট্র রিরভন্ন অরধ্ক্াি 
রেনয় মাথায় তুনলরি। আি দিড ইরন্ডয়ােিা এত িি োিী তুলনত পািনি ক্ািে 
অতীনত মারক্কে সিক্াি দিড ইরন্ডয়ােনেি এ ধ্িনেিই োিী োোভানি দমনে 
রেনয়নি। সত্তি েেনক্ি শুরুি রেনক্ হিাৎ ক্নি দিড ইরন্ডয়ােিা েত েত িিি 
আনগ দেতাাংগনেি হানত তানেি দয িরম চনল দগনি তা উদ্ধানিি িনে মামলা 
ক্িনত শুরু ক্নি। পাসানমাক্াই ও দপেিেে োনম দু’রে দিড ইরন্ডয়াে দগাি 
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মামলা ক্নি ‘দমইে’ দষ্টে-এি ১২ রমরলয়ে এক্ি অথকাৎ িািযরেি দুই 
তৃতীয়াাংনেি েেল োিী ক্নি িনস। মারক্কে সিক্াি অনেক্ অনুনিাধ্ ক্নি ৮২ 
রমরলয়ে ডলাি রেনয় দিড ইরন্ডয়ােনেিনক্ মামলা প্রতযাহানি িািী ক্নি। আিাি 
১৯৮৭ সানলি রেনক্ মযাসাচুনসেস দষ্টনে ওয়ামপােগ দিড ইরন্ডয়াে দগানিি 
অনুরূপ োিী প্রায় ৫ রমরলয়ে ডলানিি রিরেমনয় িিা ক্নি। এি আনগি আনিক্ো 
িি ঘেো ঘনে। ১৯৮০ সানল মারক্কে সুপ্রীমনক্ােক ১৯৮৭ সানল সাউথ ডানক্াোি 
দিড ইরন্ডয়ােনেি দয িরম দেতাাংগিা দিাি ক্নি করিগত ক্নি তাি িনে দিড 
ইরন্ডয়ােনেিনক্ প্রায় ১২৩ রমরলয়ে ডলাি িরতপিূে রেনত মারক্কে সিক্ািনক্ 
িাধ্য ক্নি। এইভানি দিড ইরন্ডয়ােনেি োিীি দযৌরিক্তা সিক্াি এিাং দক্ােক 
স্বীক্াি ক্নি রেনয়নি। সনন্দহ দেই, এি উপি রভরত্ত ক্নিই তানেি িনে িিাে 
রিিাভক এলাক্াি পরিমাে ২৮৫ দথনক্ ১০০০-এ উরন্নত ক্িাি োিী ক্নিনি।’ 
িলল দিািমযাে। 

‘ধ্েিাে দিািমযাে। রিক্ই িনলি তুরম। সিক্ানিি আইে ও 
মােিতািােী এই সিকোো দচহািা দেতাাংগ িেগনেি ক্ানি উন্মুি ক্নি রেনত 
হনি। রক্ন্তু দিড ইরন্ডয়ােনেি ও মুসলমােনেি সানথ এই েহিম-মহিনমি রক্ 
ক্িা যানি?’ িলল িারডকোন্ড। 

‘স্যাি, এো ঐরতহারসক্ সম্পনক্কি এক্ো িল। মূনলি রেনক্ রিনি 
যাওয়া মানুনষি এক্ো স্বভাি িা প্রিেতা। দিড ইরন্ডয়ােিা তাই ক্িনি। দিড 
ইরন্ডয়ােনেি পূিক পুরুষ এরেয়া দথনক্ আনমরিক্ায় আনস। রিনেষ ক্নি পূিক 
এরেয়াি চীে, িাপাে, দক্ারিয়া, মনঙ্গারলয়া, তুরক্কস্থাে এলাক্াি মনঙ্গালীয় ও রমশ্র 
মনঙ্গালীয় িারত-নগাষ্ঠী িিি ঢাক্া দিরিাং প্রোলী পনথ আনমরিক্ায় আনস। এিাই 
আনমরিক্াি প্রথম মানুষ। দিড ইরন্ডয়ােিা এনেিই িাংেধ্ি। সুতিাাং 
এরেয়ােনেি প্ররত, এরেয়াে ক্ালচানিি প্ররত তানেি েূিকলতা িনয়নি।’ 

‘রক্ন্তু প্রশ্নো এরেয়ােনেি রেনয় েয়, মুসলমােনেি রেনয়।’ 
‘এক্ই ক্থা স্যাি। এরেয়ােিাই তানেি ক্ানি ইসলাম রেনয় আনস। ৮ম 

দথনক্ দ্বােে েৃষ্টানব্দি মধ্যিতকী সমনয় মুসরলম োরিক্িা, তানেি সানথ মুসরলম 
পযকেক্, িযিসায়ী ও রমেোিীিা পৃরথিীি দগাো সমুদ্র এলাক্া চনষ রিনিনি। 
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তানেিই অনেনক্ আরিক্া দথনক্ আেলারন্েক্ পারি রেনয় এিাং দিরিাং প্রোলী হনয় 
িা রিরলপাইে দথনক্ প্রোে মহাসাগি পারি রেনয় আনমরিক্ায় আনস। এিা রিল 
এরেয়াে এিাং প্রোে মহাসাগি পনথ যািা আনস তানেি অরধ্ক্াাংেই মনঙ্গালীয় 
িারত দগাষ্ঠীি মুসলমাে, যানেি সানথ দিড ইরন্ডয়ােনেি রমল িনয়নি। 
দিডইরন্ডয়ােিা অনেক্ দিনি তানেি এরেয়াে ভাইনেি িুনক্ িিািাি সানথ 
সানথ ইসলামনক্ও িুনক্ িরিনয় দেয়। মুসলামােনেি প্ররত দিডইরন্ডয়ােনেি 
রিনেষ দুিকলতাি ক্ািে এোই।’ 

‘িারে দিািমযাে। রক্ন্তু এো দয সিকোো প্রিেতা। দিডইরন্ডয়ােনেি 
ঘনি দেতাাংগ দমনয় যাওয়া িন্ধ্ হনয়নি, এো এক্ো ভানলা প্রিেতা। রক্ন্তু দিড 
ইরন্ডয়াে ও মুসলমােনেি রমলে িন্ধ্ ক্িা যানি রক্ ক্নি?’ 

‘পথ এক্োই দিড ইরন্ডয়াে ও মুসলমােনেি ঘনি দক্াে দমনয় দেযা 
যানি ো এিাং তানেি দমনয় আোও যানি ো। উভয় দিনিই প্রতযি ও পনিাি 
িাংে িৃরদ্ধি সম্ভািো। মুসলমাে ও দিড ইরন্ডয়ােনেি িেসাংেযা িৃরদ্ধ েূনে 
োরমনয় আেনত হনি অরিলনে। তাহনল অনেতাাংগ িেসাংেযা িৃরদ্ধ েূে েেরমক্ 
পাুঁনচি রেনক্ দেনম আসনি। অেরেনক্ দেতাাংগ িেসাংেযা প্ররত মানস অনুরূপ 
পরিমাে িািানত হনি।’ 

‘রক্ভানি? সোে দেয়াি প্ররত দেতাাংগ দমনয়নেি দয অরেহা তাি 
দমাক্ারিলা দতা িন্দুক্ রেনয় ক্িা যানি ো।’ 

‘িন্দুক্ রেনয় পািা যানি ো, রক্ন্তু িুরদ্ধ রেনয় যানি।’ 
‘দস িুরদ্ধো রক্?’ 
‘েুি সহি। মারক্কে দমনয়িা দয ব্রানন্ডি িন্মরেয়ন্ত্রে রপল িযিহাি ক্িনি, 

দস সি ব্রানন্ডি দক্াম্পােীগুনলানত ঢুক্নত হনি এিাং েতক্িা ২৫ ভাগ রপনল 
দভিাল ঢুক্ানত হনি। অে রেনক্ দয সি রিরেক্ দসৌরেে এযািিেে ক্িায়, 
তানেি ঘাি মেক্ানত হনি।’ 

‘রিক্ িনলি দিািমযাে। এই ক্াি এেরে আমিা শুরু ক্িনত পারি। দগাল্ড 
ওয়াোিনক্ িাোনত হনি িযাপািো। এ ক্মকসূচী দক্ন্দ্রীয়ভানি গ্রহে ক্িা উরচত।’ 
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ক্থা দেষ ক্নি এক্েু দসািা হনয় িনস িলল, ‘এস আমানেি ক্থায় 
রিরি। রিনপানেক িনলনি, োক্কস দ্বীপপুনঞ্জ আমানেি দেিে’ দলাক্ হতযাি িনে 
যািা োয়ী, তানেি রচরিত ক্িা যায়রে। রক্ন্তু রচরিত আমিা ক্নিরি। আমিা 
রেরশ্চত এরেয়ােোই সি রক্িুি মূনল িনয়নি। এই মূলনক্ ধ্িাি িনে ডাাঃ 
মাগকানিেনক্ আমিা হানত রেনয় আসরি। এ ক্থাো দগাল্ড ওয়াোিনক্ িাোনত 
হনি।’ 

‘রি, আিনক্ই দেরলনিানে ক্থা িলা যায়।’ 
‘এেে ডাাঃ মাগকানিেনক্ রেনয় আসাি িযাপানি রক্ রচো ক্িি?’ 
‘স্যাি, এক্েু দভনি দেরে। আি গ্রান্ড োক্কস দথনক্ আিও রক্িু িাোিও 

প্রনয়ািে আনি। তািপনি রসদ্ধাে দেয়া যানি।’ 
‘রক্ন্তু দেিী ক্িা যানি ো। পিশু রেনেি মনধ্য তানক্ এোনে চাই।’ 
‘তাই হনি স্যাি।’ 
িারডকোন্ড উনি োুঁিাল। উনি োুঁিাল দহি দিািমযােও। 
 
 
 
দেরিনল োস্তা সারিনয় দিনে দসািায় এনস িসনত িসনত ডাাঃ মাগকানিে 

িিকনক্ িলল, ‘আমাি অিাক্ লাগনি, হিাৎ ক্নি উরে রিনেষ এ সমনয় রেরভ 
দপ্রাগ্রাম দেেনত আসনত চাইনলে দক্ে!’ 

‘আমািও অিাক্ দলনগনি আপা। উরে দতা অেথকক্ দক্াে ক্াি ক্নিে 
ো।’ 

‘রক্ন্তু িল দতা উরে আমানেি িারিনত থাক্নিে ো গ্রান্ড োক্কনস এনসও, 
এি দপিনে রক্ অথক আনি?’ িলল মাগকানিে। 

‘অথক আনি। আরম তাি রসদ্ধানে আপরত্ত ক্নিরিলাম। রতরে আমানক্ 
িনলরিনলে, ‘দতামানেি পরিিািনক্ সনন্দনহি উনধ্ক িাোি মনধ্যই আমানেি 
লাভ। হাসপাতানলি ঘেোয় ডাাঃ মাগকানিে ওনেি সনন্দনহি তারলক্ায় পিনত 
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পানি িনল আরম আোংক্া ক্িরি। আরম রিনেেী, দতামানেি ওোনে থাক্নল 
সনন্দহ আিও গভীিতি হনি।’ িলল িিক। 

‘আরমও এোই িুনঝরি। অদ্ভুত এক্ মানুষ। সি মাথা োরল ক্নি সি 
দিাঝা রতরে রেনিি মাথায় দেে। রক্ন্তু এত ক্নিও রতরে আমানক্ সনন্দহমুি 
িােনত পানিেরে।’ 

‘রক্ িযাপাি?’ িিক রিস্মনয়ি সানথ িলল। 
‘গতক্াল ডাাঃ ওয়ানভল আমানক্ িনলনিে সািধ্ানে থাক্নত। আরম 

তাুঁনক্ ক্ািে রিনেস ক্িনল রতরে িনলে, ‘যািা পযানথালরিক্যাল রিনপােক চুরি 
ক্িনত িাধ্য ক্নিরিল, তািা দতামানক্ও সনন্দহ ক্িনি। ওিা সাাংঘারতক্। ওিা ো 
পানি এমে রক্িু দেই।’ 

‘উরে রক্ দতামানক্ ভয় দেোনলে, ো আেরিক্ভানি দতামানক্ সািধ্াে 
হওয়াি িনে িলনলে?’ 

‘ো িিক, দসরেনেি ঘেোি পি উরে িেনল দগনিে। এমেরক্ ওুঁি 
(আহমে মুসাি) প্ররত দক্াে দিাভ তাুঁি দেই। িিাং িনলে, দসরেনেি ঘেো তাুঁি 
িনে ভালই হনয়নি। এই ঘেোি অিুহানত ওনেি সানথ সম্পক্ক রিন্ন ক্িাি 
সুনযাগ হনয়নি।’ 

‘আরম যতো শুনেরি, ওুঁি স্ত্রীি ক্ািনেই এো সম্ভি হনয়নি। ঘেোি পি 
এক্রেে আহমে মুসা ভাইনয়ি সানথ রমনসস ওয়ানভনলি ক্থা হনয়নি। রমনসস 
ওয়ানভল তানক্ ক্ৃতেতা িারেনয়নিে এিাং দেো ক্িাি িনে অনুনিাধ্ 
ক্নিনিে। আহমে মুসা ভাইনয়ি মনত রমনসস ওয়ানভনলি িািছেরতক্ রচো 
আমানেি সাহাযয ক্িনত পানি।’ 

‘সরতয ওুঁি উপি আল্লাহি রিনেষ িহমত আনি। দয পরিিািো তাি 
সাাংঘারতক্ েত্রু হওয়াি ক্থা, দস পরিিাি তাি িন্ধ্ু হনয় দগল।’ 

‘আপা আমাি রিস্ময়ো এেেও ক্ানেরে। দসরেে রতরে হাসপাতানলি রুম 
দথনক্ স্বাভারিক্ভানি দিি হনয়রিনলে। এত িি এক্ো অরভযানে উরে দিরুনিে 
তাি রিন্দু মাি আুঁচ ক্িা যায়রে। রক্ ক্নি উরে িুঝনলে ডাাঃ ওয়ানভনলি িাসায় 
অরভযাে ক্িনল চুরি যাওয়া ডকনমন্েগুনলা পাওয়া যানি! সামাে ভয়ও তাুঁি মনে 
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িানগরে। রক্ আশ্চযক, রতরে শুধ্ু ডকনমন্েগুনলা উদ্ধািই ক্িনলে ো, ক্রিে এক্ 
সমনয় দগাো পরিরস্থরতনক্ রেনিি রেয়ন্ত্রনে আেনলে, যাি িনল রমনসস ওয়ানভল 
পুরলে দডনক্ও রমথযা ক্থা িনল পুরলেনক্ দিিত দেে।’ 

‘দিাধ্ হয় এোই ওুঁি দমৌরলক্ত্ব দয, রতরে যুনদ্ধি ময়োনে অনস্ত্রি েরিি 
দচনয় িুরদ্ধি েরিি উপি দিরে রেভকি ক্নিে।’ 

আেো িািাি েব্দ হনলা ঘরিনত।  
ঘরিি রেনক্ তারক্নয় িিক িলল, ‘আহম মুসা ভাই এতিে এনলে ো।’ 
িনিকি ক্থা দেষ ো হনতই েিিায় েক্ হনলা। িুনে দগল িিক েিিায়। 

েুনল রেল েিিা। েিিায় আহমে মুসা। 
তািা সালাম রিরেমনয়ি পি আনগ আহমে মুসা ও দপিে দপিে িিক 

প্রনিে ক্িল ঘনি।  
ঘনি প্রনিে ক্নি সালাম রেল আহমে মুসা মাগকানিেনক্।  
েিিা দোলাি সাংনগ সাংনগই ডাাঃ মাগকানিে উনি োুঁরিনয়রিল। গানয়ি 

ক্াপি রিক্-িাক্ ক্নি মাথাি ওিোো দেনে রেনয়রিল ক্পানলি উপি। 
‘ওয়া আলাইকম।’ িনল সালাম গ্রহে ক্িল ডাাঃ মাগকানিে। মাগকানিনেি 

দচানে-মুনে আেন্দ। তাি সানথ দসোনে লজ্জাি এক্ো পীিে। দুইনয় রমনল 
অপরূপ লািনেি সৃরষ্ট হনয়নি মাগকানিনেি দচহািায়। 

আহমে মুসা সালাম দেয়াি সময় ডাাঃ মাগকানিনেি মুনেি উপি এক্িাি 
দচাে পনিরিল মাি। দচাে রেচু ক্নি রেনয়রিল সাংনগ সাংনগই। 

আহমে মুসা দসািায় এনস িসল। তাি পানে এনস িসল িিক। আি 
মাগকানিে িনিকি ওপানে আনিক্ো দসািায়। দেরলরভেেো তানেি সামনে। 

আহমে মুসা দসরেনক্ তারক্নয় িলল, িিক, ‘রি ওয়াল্ডক রেরভ’ (FWTV) 
দত োও।’ 

‘আিা, ওনেি দতা এেে ‘ওয়াল্ডক ইে এক্সিুরসভ’ দপ্রাগ্রাম িনয়নি। ঐ 
দপ্রাগ্রানমি ক্থা আপরে িনলনিে?’ 

‘হ্াুঁ’ িলল আহমে মুসা। 
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িিক উিনত উিনত িলল, ‘ওনেি এই দপ্রাগ্রামো েুি োম ক্নিনি 
ভাইয়া। দেে-ক্াল-পাি রেরিকনেনষ সক্ল িানলম ও মিলুনমি ক্থা দক্াে 
অরতিঞ্জে িািাই এিা রেিনপিভানি তুনল ধ্নি। এ ক্ািনেই এো এেে দুরেয়াি 
সিনচনয় িেরপ্রয় দপ্রাগ্রাম। ‘ওয়াল্ডক ওয়াচ’-এি সাম্প্ররতক্ সমীিা অনুসানি 
রিনেি রেরভ েেকক্নেি েতক্িা ৭০ ভাগ রেয়রমত এই দপ্রাগ্রাম দেনে থানক্, যা 
এক্রে দপ্রাগ্রানমি সনিকাচ্চ দিক্ডক।’ 

রিনমােক ক্েনরালো এনে চযানেল দচঞ্জ ক্নি FWTV দত রেনয় এল িিক। 
রিক্ আেো পাুঁচ রমরেনে দপ্রাগ্রাম শুরু হনলা।  
এক্িে দঘাষক্ িলল, আি আমানেি েৃেপে আনমরিক্াে ক্রন্েনেন্ে, 

রিনেষভানি ক্যারিরিয়াে দ্বীপাঞ্চল। তািপি দস িলল, ‘িীরত অনুসানি প্রথনম 
রিনপােক সািাাংে। তািপি ‘সনিিরমে’, যানত থাক্নি সািাতক্াি ও প্রমােপঞ্জী। 
সিনেনষ থাক্নি ‘মেিয’। 

দঘাষো শুনেই িিক িলল, ‘লায়লা দিরেিাি ও অোেনেি েিিো 
িাোনো েিক্াি। রেশ্চয় রিষয়ো েুি ইন্োনিরষ্টাং হনি।’ 

হাসল আহমে মুসা। িলল, ‘ওিা সিাই িানে।’ 
‘িানে?’ িনিকি মুনে রিস্ময়। িলল, ‘তাহনল এ দপ্রাগ্রামো রেশ্চয় েুি 

গুরুত্বপূেক।’ 
‘দেনে মেিয ক্িনল ভানলা হনি।’ ঈষৎ দহনস িলল আহমে মুসা। 
রিনপােক সািাাংে তেে শুরু হনয় দগনি। 
সিািই সি মনোনযাগ আিনি পিল রেরভ’ি উপি। 
রিনপানেক তেে িলা হনি,  
‘আি একে েতনক্ মানুনষি স্বাধ্ীেতা, গেতন্ত্র ও মােিারধ্ক্াি যেে 

সিনচনয় িি দিাগাে হনত যানি, তেে ক্যারিরিয়াে সাগনিি দ্বীপাঞ্চনল চিম 
মােিারধ্ক্াি লাংঘনেি েিি পাওয়া দগনি। িাো দগনি, দসোেক্াি অনেতাাংগ 
রিনেষ ক্নি মুসরলম ক্মুযরেরেি সেযিাত পুরুষ সোেনেি অিযাহত হতযা এিাং 
মুসরলে পুরুষনেি হতযা, গুম, ইতযারে ক্মকসূচীি মাধ্যনম দসোে দথনক্ মুসরলম 
িেসাংেযা রেমূকনলি ক্াি উনদ্বগিেক্ গরতনত অগ্রসি হনি। গ্রান্ড োক্কস 
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রিেরিেযালনয়ি এক্ ষ্টুনডন্ে গ্রুনপি রিনেষ সমীিা এিাং এই মােিারধ্ক্াি 
লাংঘনেি ষিযনন্ত্রি সানথ িরিত ‘দহায়াইে ঈগল’ োমক্ দগাপে সাংগিনেি রেিস্ব 
েলীল দথনক্ এই মােিারধ্ক্াি লাংঘে-ষিযনন্ত্রি রেরশ্চত প্রমাে পাওয়া দগনি। 

চালকস রিেরিেযালনয়ি ষ্টুনডন্ে গ্রুনপি সমীিা অনুসানি গত ৬ িিনি 
িেসাংেযাি রিনেষ দশ্রেী মুসলমােনেি িেসাংেযা িৃরদ্ধ হ্রাস দপনয়নি গনি ১৪ 
েতাাংে হানি। মুসরলম িেসাংেযাি মনধ্য মুসরলম পুরুষ রেশুি মৃতযুি হাি 
উনদ্বগিেক্। গত িয় িিনিি প্রথম িিি মুসরলম রেশুি মৃতযু হাি েতক্িা ৬ 
রিল, রক্ন্তু ষষ্ঠ িিি অথকাৎ গত িিি এই হাি রিল েতক্িা ২৫, তাি আনগি িিি 
রিল েতক্িা ২০ এিাং তাি আনগি িিি েতক্িা ১৫ রিল। দহায়াইে ঈগনলি 
রেিস্ব েরলনল গত রতে িিনিি এক্ো মুলযায়ে পাওয়া দগনি। চালকস 
রিেরিেযালনয়ি ষ্টুনডন্েনেি সমীিা রিল োক্কস দ্বীপপুনঞ্জি উপি, রক্ন্তু দহায়াইে 
ঈগল-এি মূলযায়ে দগাো ক্যারিরিয়াে দ্বীপাঞ্চল রেনয়। এই মূলযায়নে ক্যারিরিয়াে 
অঞ্চনলি প্ররতরে দ্বীপ-িানষ্ট্রি রচি পৃথক্ পৃথক্ ভানি তুনল ধ্িা হনয়নি। মূলযায়ে 
অনুসানি গত রতে িিনি দগাো ক্যারিরিয়াে দ্বীপাঞ্চনল মুসরলম িেসাংেযা িৃরদ্ধ 
হ্রানসি গি হাি ১৫ েতাাংে। এি মনধ্য রক্উিানত সিনচনয় ক্ম, রতে িিনি গনি 
হ্রাস ১০ েতাাংে এিাং সিনচনয় দিরে োক্কস দ্বীপপুনঞ্জ, রতে িিনি গি হ্রাস ২১ 
েতাাংে। 

‘দহায়াইে ঈগল’ পরিচারলত মুসরলম িেসাংেযা িৃরদ্ধ হ্রানসি পদ্ধরতরে 
চিম অমােরিক্ এিাং হৃেয়রিোিক্। হাসপাতাল, রিরেক্ ও মযাোিরেরেনত সেয 
ভূরমষ্ঠ হওয়া মুসরলম রেশু সোেনেি োো দমরডনক্ল পদ্ধরতনত দক্ৌেনল হতযা 
ক্িা হনি। সম্প্ররত গ্রান্ড োক্কস-এি কইে এরলিানিথ হাসপাতানল সেয মৃত 
রতেরে মুসরলম রেশুি লাে পিীিা ক্নি দেো দগনি, এক্িেনক্ ‘রিপ পয়িরোং’ 
এিাং অে দু’িেনক্ ভয়াংক্ি ‘দডথ ভাইিাস’ রেনয় হতযা ক্িা হনয়নি। ‘দহায়াইে 
ঈগল’ োনমি দগাপে সাংগিে পিীিাি এই রিনপােকগুনলা এিাং পিীিাি 
উপক্িেসমূহ চুরি ক্নি রিষয়রে ধ্ামাচাপা দেিাি দচষ্টা ক্নি। হাসপাতানলি রেশু 
ও প্রসরূত রিভানগি প্রধ্াে ডাাঃ িাক্ক চুরি ঘেোি ক্থা স্বীক্াি ক্নিনিে। মনে ক্িা 
হনি, ক্মপনি গত ৬ িিি ধ্নি লাে লাে মুসরলম পুরুষ রেশুনক্ এই ধ্িনেি 
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োো পিায় হতযা ক্িা হনয়নি। এি িনল সৃরষ্ট হনয়নি প্রিল দডনমাগ্রারিক্ 
ভািসামযহীেতাি। স্যাম্পরলাং সমীিা দথনক্ দেো দগনি, ক্যারিরিয়াে দ্বীপাঞ্চনল 
মুসরলম দমনয় রেশু ও পুরুষ রেশুি গি অনুপাত োুঁরিনয়নি ২০:১ এিাং সিনচনয় 
উপদ্রুত োক্কস দ্বীপপুনঞ্জ এই অনুপাত ৩০:১-এ দপৌনিনি। মনে ক্িা হনি, এই 
প্রিন্ম তানেি িয়স ক্ানল মুসরলম তরুেীিা রিনয়ি িনে মুসরলম তরুে পানি 
ো। িনল মুসরলম দমনয়িা স্বাভারিক্ পারিিারিক্ িীিে লানভ িযথক হনি অথিা 
েতক্িা েব্বই ভাগ দিনি তানেিনক্ অমুসরলমনেি ঘনি প্রনিে ক্িনত িাধ্য হনত 
হনি। 

প্রাপ্ত তথযািলীি রভরত্তনত রেরশ্চতভানি মনে ক্িা হনি, মােিতা রিনিাধ্ী 
এই িঘে অপিানধ্ি সানথ ‘দহায়াইে ঈগল’ োনমি দগাপে সাংগিে িরিত। 
এক্ দশ্রেীি দেতাাংগ পুরলে, আমলা, ডািাি অথিা হাসপাতাল ক্মকীিা দক্াথাও 
স্বতফূতকভানি, দক্াথাও ভনয়-প্রনলাভনেি ক্ািনে িাধ্য হনয় ‘দহায়াইে ঈগল’দক্ 
সহনযারগতা রেনি। মনে ক্িা হনি, িাতীয় সিক্ািগুনলা িযাপক্ অনুসন্ধ্াে 
চালানল ‘দহায়াইে ঈগল‘এি এনিন্ে পুরলে, আমলা ও অোেনেি রচরিত ক্িা 
ক্রিে হনি ো। তনি অরভে মহনলি ধ্ািো, ‘দহায়াইে ঈগল’-এি মত 
আেআনমরিক্াে সাংগিনেি হুমরক্ ও চাপ দমাক্ারিলাি সাধ্য দিাে দিাে িাতীয় 
সিক্ািগুনলাি দেই। এ িনেই তািা অরভমত প্রক্াে ক্নিনিে দয, িারতসাংনঘি 
সাংরিষ্ট এনিরিগুনলানক্ তানেি তৃতীয় রিনেি রিনেষে সমন্বনয় গরিত রেনমি 
মাধ্যনম তেে ও উপযুি পেনিপ গ্রহনে এরগনয় আসনত হনি। অরিলনে এনেি 
ক্ানলা হাত দভনঙ রেনত ো পািনল দগাো আনমরিক্াি অিস্থানক্ তািা ঐ এক্ই 
পযকানয় রেনয় যানি িনল আোংক্া ক্িা হনি।’ 

‘রিনপােক সাি-সাংনিপ’ উপস্থাপোি পি ‘সনিিরমে’ প্ররতনিেে শুরু 
হনলা। 

ডা: মাগকানিে ও িনিকি দচাে রেরভ’ি েৃনে দযে আেনক্ দগনি আিাি 
মত। দগাগ্রানস দযে তািা রগলনি সি ক্থা। দেেনি সিরক্িু সনমারহত হওয়াি 
মত। 

দপ্রাগ্রামরে রিল রিে রমরেনেি। 
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দপ্রাগ্রাম দেষ হনয় দগনলও সনমাহে দযে তানেি ক্ােল ো। তানেি মুনে 
দক্াে ক্থা দেই। েিাচিা ক্িনতও তািা দযে ভুনল দগনি। 

দেরলনিাে দিনি উিল। িিক তাি দমািাইলো তুনল রেল পাে দথনক্। 
দেরলনিাে ধ্নিই তা আহমে মুসাি রেনক্ এরগনয় রেনয় িলল, ‘ভাইয়া 

দিরেিানিি দেরলনিাে।’ 
আহমে মুসা দেরলনিাে ধ্িনতই সালাম রেনয় দিরেিাি িলল, 

‘অরভেন্দে ভাইয়া। দয ঘেো ওিা োক্কস দ্বীপপুনঞ্জ আমানেি প্রচাি ক্িনত 
দেয়রে, তা আপরে রিেময় িরিনয় রেনলে। ভাইয়া, রক্ িনল রক্ রেনয় আপোনক্ 
ক্ৃতেতা িাোি ভাইয়া।’ আনিনগ রুদ্ধ হনয় দগল দিরেিানিি ক্ে। 

‘পাগল দিাে, ভাইনক্ িুরঝ এভানি ক্ৃতেতা িাোনত হয়?’ 
‘আমাি েয় ভাইয়া, এো িারতি ক্ৃতেতা।’ 
‘িারত রক্ আমাি েয়?’ 
‘তিু ভাইয়া, আরম িারতি মধ্যক্াি এক্িে।’ 
‘আিা থাক্ এসি। দোে, এনক্ শুধ্ু আেনন্দি েয়, আোংক্াি েৃরষ্টনতও 

দেেনত হনি। দতামানক্ এিাং মাগকানিেনক্ েুি সািধ্ানে থাক্নত হনি। ওিা এো 
দোোি পি এতিনে িযাপা ককনিি মত হনয় দগনি। ষ্টুনডন্ে গ্রুনপি সমীিাি 
তথয পাচাি ক্িাি িনে দতামানক্ এিাং হাসপাতানলি রতেরে রেশুি পিীিা 
সাংক্রাে তথয সিিিাহ ক্িাি িনে মাগকানিেনক্ই ওিা সনন্দহ ক্িনি। সুতিাাং 
দতামানেিনক্ েুিই সািধ্াে থাক্নত হনি। িাস্তায় দিরুনো দতামাি এনক্িানিই 
িন্ধ্ ক্নি রেনত হনি।’ 

‘আরম দতা লুরক্নয়ই আরি। ওোনে আপোনেি সানথ এক্ সানথ রেরভ 
দেোি ইিা আমাি রিল। রক্ন্তু িাস্তায় দিরুনত হনি, এ ক্ািনেই দতা দযনত 
পািলাম ো। িিকনক্ দেরলনিাে রেে। আরম ওি সানথ ঝগিা ক্িনিা। আমাি 
দসৌভাগয দস দক্নি রেনি।’ 

‘দিরেিাি, দতামাি আি িনিকি দসৌভাগয আলাো হনয় দগল ক্েে? 
রেরি ওনক্ দেরলনিাে, ঝগিা ক্ি।’ 
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িনল আহমে মুসা িিকনক্ দেরলনিাে রেল। রেনত রেনতই শুেল 
দিরেিাি রচৎক্াি ক্িনি, ‘থাক্ ওি সানথ আি ক্থা িলি ো।’ 

িিক দেরলনিাে ধ্নি িলল, ‘দিে দিরেিাি, আরম দতা ক্থা িলনত 
চাইরে।’ 

ওপানিি ক্থা শুনে িিক আিাি িলল, ‘তুরম আসনত পািরে, এো রক্ 
আমাি দোষ?’ 

ওপানিি ক্থাি পি িিক পুেিায় িলল, ‘িা! িা! িা!, আরম রগনয় 
দতামানক্ রেনয় এলাম ো দক্ে, তুরম িলরে দক্ে? আরম দতা দতামানক্ চালাই ো, 
তুরমই আমানক্ চালাও। তাই........।’ 

িনিকি ক্থা দেষ হনত পািল ো। ওপাি দথনক্ দেরলনিাে দিনে রেনয়নি 
দিরেিাি। 

িিক দেরলনিাে িােনত িােনত িলল, ‘দিনগ দগনি দিরেিাি’ 
‘তুরম যাতা িনল ওনক্ িাগাও িিক, এো ভাল েয়।’ িলল ডা: মাগকানিে। 
‘আপা, তুরম দতা দক্াে সময়ই দিরেিানিি ত্রুরে দেে ো। ওই প্রথম 

আি অনযৌরিক্ ক্থা িনলনি।’ 
আহমে মুসাি দিাুঁনে হারস। িলল, ‘রিক্ আনি িিক, আরম সািয রেরি, 

আি দিরেিািই ঝগিাো প্রথম শুরু ক্নিনি।’ 
আহমে মুসা থামনতই ডা: মাগকানিে চরক্নত আহমে মুসাি রেনক্ 

এক্িাি দচাে তুলল। তািপি ক্রম্পত দচােো োরমনয় গভীি ক্নে িলল, 
‘FWTV’-দত এই অসম্ভি ঘেো রক্ভানি ঘেনত পািনলা?’ 

‘এো দতা অসম্ভি ঘেো েয়!’ 
‘আমানেি ক্ানি অসম্ভি। দলাক্াল েিনিি ক্াগনি দয রেউি িাপা যায় 

ো, দস রেউি রিে রেরভ’দত রিেময় প্রচাি হনি এো অসম্ভি ঘেো েয়?’ 
‘তা রিক্। রক্ন্তু FWTV –এি মত রিেমানেি রেরভগুনলা এ ধ্িনেি রিষয় 

দপনল লুনি দেয়।’ 
‘রক্ন্তু দপল রক্ ক্নি?’ 
‘আরম ওনেি ক্ানি পারিনয়রি।’ 
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‘দসো আমিা িুনঝরি।’ দহনস িলল ডা: মাগকানিে। 
দথনমই ডা: মাগকানিে আিাি শুরু ক্িল, ‘রক্ন্তু দপনয়ই ওিা প্রচাি ক্িল? 

BBC রক্াংিা VOA দক্ রেনল তািা রক্ প্রচাি ক্িত?’ 
‘ো ক্িত ো।’ 
িনল এক্েু থামল আহমে মুসা। তািপি দসািায় দহলাে রেনয় িসল 

আহমে মুসা। িলল, ‘আসল ক্থা ডা: মাগকানিে, FWTV এিাং WNA-এই দু’রে 
সাংিাে মাধ্যম মুসলমােনেি ততরি। রিেমানেি সাংিাে মাধ্যম রহসানি দয োরয়ত্ব, 
দসো তািা পালে ক্িাি সানথ রেিস্ব োরয়ত্বও এভানি তািা পালে ক্িনি।’ 

‘আলহামদুরলল্লাহ।’ ডা: মাগকানিে ও িিক এক্ সানথই িনল উিল। 
এক্েু দথনমই িিক আিাি িলল, ‘এ সাংিাে মাধ্যম দু’রেি এই দগাপে 

পরিচয় রক্ অনেিা িানে?’ 
‘দক্উ দক্উ এো সনন্দহ ক্নি। রক্ন্তু সিাই এো িানে, এ সাংিাে মাধ্যম 

দু’রেনত মুসরলম রক্িু পুুঁরিপরতি পুুঁরি আনি। রক্ন্তু তািা মনে ক্নি অেগুনলাি 
মতই এো িযিসারয়ক্ রভরত্তনত পরিচারলত প্ররতষ্ঠাে। রিনেষ ক্নি এ সাংস্থা 
দু’দোি সাংিাে প্রচানি রেিনপিতা এনেি সম্পনক্ক দেরতিাচক্ রচোি সুনযাগ 
ক্াউনক্ রেনি ো। মুসরলম দক্াে গ্রুপ িা োসনক্ি দ্বািা দক্াে অোয় হনল তা এ 
সাংিাে মাধ্যম দু’দো দসাচ্চাি ক্নেই প্রচাি ক্নি থানক্।’ 

ক্থা দেষ ক্নিই আহমে মুসা ডা: মাগকানিেনক্ িলল, ‘তুরম রক্ 
রক্িুরেনেি িনে িুরে রেনত পাি?’ 

‘দক্ে?’ 
‘হাসপাতানল যাতায়াত দতামাি রেিাপে েয়। তািািা আরম মনে ক্রি 

রক্িুরেে দতামাি এক্েু সনি থাক্া েিক্াি।’ 
‘আপরে যা আনেে ক্িনিে তাই হনি।’ 
‘এো আমাি আনেে েয়, পিামেক।’ 
মুে রেচু দিনেই থামল ডা: মাগকানিে। িলল, ‘দেতা দযো দেে তা পিামেক 

েয়, রেনেকে।’ 
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‘আনেে ো হনয় পিামেকই হওয়া ভাল েয় রক্? আনেে হনল তা দতা 
অপরিহাযক হনয় যায়।’ 

‘আনেে ো মােনত পারি, এ ভয় তাহনল আপোি আনি?’ 
‘মাগকানিে, আমাি ক্থা রিনেষ ক্ানিা িনে েয়, সাধ্ািে েীরত রহসানি 

িনলরি।’ 
‘ধ্েিাে।’ িনল ডা: মাগকানিে উনি োুঁিাল এিাং িলল, ‘আরম উিরি। 

আি রক্ন্তু আপরে দেনয় যানিে। সি দিরড।’ 
ক্থা দেষ ক্নিই আহমে মুসানক্ রক্িু িলাি সুনযাগ ো রেনয় মাগকানিে 

দ্রুত ড্রইাং রুম তযাগ ক্িল। 
মাগকানিে চনল দগনল িিক রেরভ িন্ধ্ ক্নি রেল। মুনোমুরে হনলা আহমে 

মুসাি। িলল, ‘এিপি রক্ ভাইয়া? দহায়াইে ঈগল দতা িযাপা ককনিি মত হনয় 
উিনি িলনিে। রক্ন্তু রিে রক্িু িলনি ো?’ 

‘অিেই িলনি। দেেনি আগামী ক্ানলি সাংিােপি এই রেউি 
ক্মনিেী ক্ভাি ক্িনি দগাো দুরেয়ায়। প্ররতরক্রয়াও ক্ালনক্ দথনক্ই প্রক্াে হওয়া 
শুরু ক্িনি। এিাং এো অিেই এক্ো ইসুযনত পরিেত হনি।’ 

‘এি িল রক্ হনি?’ 
‘রক্ িল হনি আরম িারে ো। তনি এেুক িলনত পারি িৃরেে সিক্াি, 

োক্কস দ্বীপপুনঞ্জি এ ঘেোি িনে ঘনি িাইনি প্রিল সমানলাচোি মুনে পিনি। 
সুতিাাং িাধ্য হনয়ই তানক্ োক্কস দ্বীপপুনঞ্জ ‘দহায়াইে ঈগল’-এি মূনলানিে 
ক্িনত এরগনয় আসনত হনি।’ 

‘আলহামদুরলল্লাহ। এো হনি আমানেি িনে এক্ো িি লাভ। 
োসরুদ্ধক্ি অিস্থা সৃরষ্ট হনয়রিল আমানেি িনে।’ 

আহমে মুসা রক্িু িলাি িনে মুে েুনলরিল। রক্ন্তু তাি আনগই দভতি 
দথনক্ িনিকি ডাক্ পিল, ‘ওুঁনক্ রেনয় এস িিক।’ 

সাংনগ সাংনগই িিক উনি োুঁিাল। িলল, ‘চলুে ভাইয়া। িারিনত আি 
দক্উ দেই, ক্ানিি দু’িে দমনয় িািা।’ 

আহমে মুসাও উিল। োিাি দেরিনল িসল িিক এিাং আহমে মুসা। 
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োিািগুনলা রিক্-িাক্ এরগনয় রেনয় ডা: মাগকানিে িলল, ‘শুরু ক্রুে 
দসলি সারভকস।’ 

‘এোই রেয়ম, ধ্েিাে।’ িলল আহমে মুসা। 
‘আপা, তুরম িস। োুঁরিনয় িইনল দয!’ িলল িিক। 
‘দহাষ্ট রহসানি তুরম দতা োিই। দমহমানেি অস্বরস্তি দক্াে ক্ািে দেই।’ 

দিাুঁনে হারস দেনে িলল মাগকানিে। 
িিক এক্েু ভািল। তািপি আহমে মুসাি রেনক্ তারক্নয় িলল, ‘ভাইয়া, 

এভানি এক্নি োওয়াি িযাপানি ইসলানমি দক্াে রেনষধ্াো আনি?’ 
‘রেিাপে পরিনিনে পেকাসহ রিনয় রেরষদ্ধ েয় এমে দলাক্নক্ োিাি 

পরিনিেে ক্িা, তাি সানথ দেো ক্িা, ক্থা িলা যায়, রক্ন্তু এক্াে িাধ্য ো হনল 
এক্ সানথ োওয়া যায় রক্ো আমাি িাো দেই।’ 

‘রেিাপে পরিনিে রক্?’ িিক িলল। 
‘যানেি মনধ্য রিনয় রেরষদ্ধ েয় এমে দু’িে দিনল দমনয় দক্াে রেভৃত 

স্থানে িা দক্াে রেিকে ক্নি দেো ক্িনত িা ক্থা িলনত পানি ো। তনি রেিাপে 
হনল পানি। অথকাৎ সানথ যরে স্বামী ও ভাই-এি মত দক্উ থানক্ তাহনল পানি। 
সানথ স্বামী ও ভাই-এি মত অরত আপে দক্উ থাক্াই রেিাপে পরিনিে।’ 

‘এক্ সানথ োওয়াি দিনতও এই এক্ই রিধ্াে হনত পানি ো দক্ে?’ 
‘আরম মনে ক্রি এক্াে িাধ্য হনল পানি। রক্ন্তু সাধ্ািেভানি এো আমাি 

মনে হয় মুসরলম সাংেৃরত রিনিাধ্ী।’ 
‘ক্ািে?’ প্রশ্ন ক্িল িিক। 
‘িোি, ক্ািে িলনিে ো। এসি িযাপানি ক্ত িই আনি, দক্ািআনেি 

তিরসি এিাং হােীস দতা আনিই। দলোপিা ক্িনি ো, শুধ্ু প্রশ্ন। এত ক্থা িলনল 
োওয়া হনি ো। দেনত োও।’ ক্ৃরিম োসনেি সুনি িলল ডাাঃ মাগকানিে। 

িিক আহমে মুসাি রেনক্ তারক্নয় িলল, ‘স্যরি, ভাইয়া। আপা রিক্ই 
িনলনিে।’ 

আহমে মুসা হাসল। িলল, ‘রিক্ আনি দতামাি প্রশ্নোি িিাি 
আনিক্রেে দেি।’ 
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‘িিক রক্ন্তু দলোপিা ক্নি ো। ওি আনিগ যতো দিরে, দলোপিা 
ততোই ক্ম।’ দিাুঁনে হারস দেনে িলল মাগকানিে। 

‘তাই োরক্ িিক?’ 
‘ভাইয়া আপা ইসলানমি পরন্ডত হনিে, আমানক্ পরন্ডত হনত িনলে।’ 

িলল িিক। 
‘পরন্ডত ো হও, প্রনয়ািেীয় সিরক্িু দতামানক্ িােনত হনি।’ 
‘দস দচষ্টা ক্িরি ভাইয়া। দক্ািআে েিীি আরম অথকসহ দু’িাি পিা 

সম্পন্ন ক্নিরি। রমেক্াত েিীনিি অনধ্কক্ পযকে পনিরি। তািািা মাসলা-
মাসানয়নলি িই রেয়রমতই দেরে।’ 

‘ধ্েিাে িিক। আি দতামাি আপা?’ 
‘দস রহনসি আরম রেনত পািনিা ো। ওুঁি দেরিল ভরতক িইনয়। ডািারি 

রিেযা দস ভুলনত িসাি পনথ।’ 
আহমে মুসা তাক্াল ডাাঃ মাগকানিনেি রেনক্। িলল, ‘িনিকি অরভনযাগ 

সতয েয় আো ক্রি। দতামানক্ দশ্রষ্ঠ ডািাি হনত হনি, দসই সানথ হনত হনি 
এক্িে দশ্রষ্ঠ মুসলমাে।’ 

আহমে মুসাি রেনক্ মুহূনতকি িনে তারক্নয় দচাে োরমনয় রেল ডাাঃ 
মাগকানিে। তাি মুে িরিম হনয় উনিনি লজ্জা এিাং অপরিরচত এক্ আনিনগ। 
িলল, ‘দোয়া ক্রুে।’ 

িনল ডাাঃ মাগকানিে রক্ মনে হওয়ায় দ্রুত রিনিিানিেনিি রেনক্ 
এগুনলা। 

আহমে মুসা মনোনযাগ রেল োওয়াি রেনক্। 
 
 
 
দেরলনিানেি েনব্দ আহমে মুসাি ঘুম ভাঙল। িাত তেে ৩ো। ধ্িল 

দেরলনিাে। লায়লা দিরেিানিি ক্ে। ক্ান্নায় ক্থা িলনত পািনি ো দিরেিাি। 
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‘সময় েষ্ট ক্নিা ো দিরেিাি। রক্ ঘনেনি িল?’ এক্েু েি ক্নে িলল 
আহমে মুসা। 

‘মাগকানিে আপানক্ দক্উ ধ্নি রেনয় দগনি। িিক আহত হনয় িাইনি পনি 
আনি।’ ক্ান্না িরিত ক্নে িলল দিরেিাি।  

‘রক্ িলি তুরম দিরেিাি? তুরম িাসা দথনক্?’ 
‘আরম িাসায়। িনিকি িাসায় আি দক্উ দেই। ক্ানিি দমনয়ো আমাি 

দেরলনিাে েোি িােত, এইমাি আমানক্ িাোল।’ 
‘তুরম দেরলনিাে দিনে োও। আরম এেরে দিরুরি।’ 
‘ভাইয়া, আরম যাি।’ 
‘দিে প্রস্তুত থাক্। আসরি আরম।’ 
িাত সানি রতেোি মনধ্যই আহমে মুসা দিরেিািনক্ রেনয় িিকনেি 

িারি দপৌিল। 
িিকনক্ তেে প্ররতনিেীিা ক্নয়ক্িে এনস ধ্িাধ্রি ক্নি ড্রইাং রুনম এনে 

তুনলনি। 
িিক আহমে মুসানক্ দেনে হাউমাউ ক্নি দক্ুঁনে উিল। 
আহমে মুসা দক্াে ক্থা ো িনল িনিকি মাথায় হাত িুরলনয় িনিকি 

আঘাত পিীিা ক্িল। দেেল, িনিকি দু’হাত িত-রিিত। িাধ্া দেিাি িনে 
দুহানত দিািা ধ্নি দিলািই িল এো। তািািা তাি ডাে িাহুনত এিাং ক্াুঁনধ্ 
মািাত্মক্ আঘাত। 

ক্ানিি দমনয়িাও প্ররতনিেীিা িতগুনলা ক্াপি রেনয় দিুঁনধ্ িিিিে 
িন্ধ্ ক্িনত দচষ্টা ক্িনি। 

আহমে মুসা ক্ান্নািত রিমূঢ় দিরেিানিি রেনক্ দচনয় িলল, ‘দিরেিাি 
তুরম থাোয় এিাং হাসপাতানল দেরলনিাে ক্ি।’ 

িনল আহমে মুসা ক্ান্নািত িনিকি রেনক্ দচনয় িলল, ‘িিক এেে ক্ান্নাি 
সময় েয়। তুরম আমানক্ সাহাযয ক্ি।’ আনেনেি সুনি ক্থাগুনলা িলল আহমে 
মুসা। 

িিক দচাে মুিল। োে হিাি দচষ্টা ক্িল। 
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‘িল, যািা মাগকানিেনক্ ধ্নি রেনয় দগনি, তানেি সম্পনক্ক তুরম রক্ 
িুনঝি?’ 

‘ওিা েে িানিািে এনসরিল। সিািই মুে মুনোনে ঢাক্া রিল। আমাি 
সানথ ধ্স্তাধ্রস্তি সময় ওনেি এক্িনেি মুনোে েুনল যায়, িামাি ক্নয়ক্ো অাংে 
রিনি পনি যায়। আমাি মনে হয় ওিা সিাই দেতাাংগ। যািা ক্থা িনলনি, সিাই 
ইাংনিরি ভাষায়। ইাংনিরিি উচ্চািে উত্তি িাহামা অঞ্চনলি মত।’ 

‘িামাি অাংেগুনলা রিনি েনস পনিনি তা দক্াথায়?’ 
‘আরম আপাি রচৎক্াি শুনে ঘুনম দথনক্ দিনগ িুনে আরস আপাি ঘনিি 

রেনক্। ওনেি সানথ ঘনিি েিিায় আমাি ধ্স্তাধ্রস্ত হয়। সম্ভিত িামাি রিনি 
পনি যাওয়া অাংে ও মুনোে ওোনেই পনি আনি।’ 

শুনেই আহমে মুসা উনি োুঁিাল। িলল, ‘িিক ওো আমানক্ দেেনত 
হনি। আরম দেেরি।’ 

িনল িুেল আহমে মুসা মাগকানিনেি ঘনিি রেনক্। 
মাগকানিনেি ঘনিি সামনেই প্রেস্ত ক্রিনডানি ক্ানলা সানেকি ক্নয়ক্ো 

েুক্নিা পনি থাক্নত দেেল। 
আহমে মুসা দ্রুত দসরেনক্ এগুনলা এিাং তািাতারি িামাি েুক্নিাগুনলা 

করিনয় রেল। 
আহমে মুসা দেেল, েুক্নিাগুনলা রমলানল দগাো িামাই হনয় যায়। িামা 

রিুঁনি যাওয়া দলাক্রে রেশ্চয় দগাো িামা েুনল দিনল দেয়। সািািী ধ্িনেি সানেকি 
উপনি ও রেনচি চািরে পনক্েই অিত আনি। 

আহমে মুসা পিীিা ক্িল পনক্েগুনলা। এক্ো পনক্নে োক্াি ক্নয়ক্ো 
দোে দপল। োক্াগুনলা িাহামাি ডলাি। তাহনল দলাক্নিা রিল িাহামাি? অে 
এক্ো পনক্নে আহমে মুসা ভাুঁি ক্িা েীল িনঙি পাতলা ক্াগি দপল। 

ভাুঁি েুলল ক্াগিরেি। এক্ো িরেে ধ্িনেি ক্াগি। ভানলা ক্নি দেেল 
আহমে মুসা। এক্ো এয়াি পযানসস সারেকরিনক্ে। সােসালভােনিি ক্লোস 
এয়ািনপােক িযিহানিি অনুমরত দেয়া হনয়নি ‘রে বু্ল িাডক’দক্। 
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তািাতারি তারিনেি রেনক্ েিি িুলাল আহমে মুসা। তারিে আিনক্ি। 
দেক্ অনিি সময়ও দলো আনি িাত েেো। চমনক্ উিল আহমে মুসা। ওিা রক্ 
সােসালভােি দথনক্ রিমাে রেনয় এনসরিল! ডাাঃ মাগকানিেনক্ ওিা রিমানেই রেনয় 
যানি। চঞ্চল হনয় উিল আহমে মুসা। ওনেি রিমাে রেশ্চয় লযান্ড ক্নিনি গ্রান্ড 
োক্কস রিমাে িন্দনি। ডাাঃ মাগকানিেনক্ রেনয় তাহনল ওিা এয়ািনপানেকই দগনি। 

রিষয়ো রচো ক্নিই আহমে মুসা িুেল িনিকি ক্ানি। আহমে মুসা 
দযনতই দিরেিাি িলল, ‘ভাইয়া, পুরলে আসনি। হাসপাতাল দথনক্ও এই 
রেিনেি এযাডরমরেনষ্ট্ররেভ অরিসাি এক্িে ডািাি রেনয় আসনিে।’ 

‘আলহামদুরলল্লাহ। পুরলে এনল িিক তুরম এক্ো মামলা োনয়ি ক্ি।’ 
তািপি দিরেিানিি রেনক্ তারক্নয় আহমে মুসা িলল, ‘ডািাি িিকনক্ 

যরে হাসপাতানল রেনয় দযনত চায়, তুরমও দযও তাি সানথ হাসপাতানল। িারিনত 
এক্া তুরম থাক্নি ো।’ 

‘আপরে থাক্নিে ো?’ িলল িিক। 
‘আরম এেরে গ্রান্ড োক্কস এয়ািনপানেক যারি।’ 
‘দক্ে?’ রিস্ময় ভিা ক্নে িলল দিরেিাি। 
‘সম্ভিত রিমানে ক্নি মাগকানিেনক্ োক্কস দ্বীপপুনঞ্জি িাইনি রেনয় যাওয়া 

হনি। দেরে ওনেি োগাল পাই রক্ো?’ 
দিেোয় অন্ধ্ক্াি হনয় উনিনি িনিকি মুে। িলল, ‘ওিা ক্ািা ভাইয়া? 

দহায়াইে ঈগল?’ 
‘রেরশ্চত ক্নি িলা যানি ো। তনি সনন্দহ ওনেিনক্ই।’ ক্থা দেষ 

ক্নিই আহমে মুসা িলল, ‘আরস।’ িনল দ্রুত পা চালাল আহমে মুসা িাইনি 
দিরুিাি িনে। 

এক্ ঘণ্টা পনি রিনি এল আহমে মুসা। এনস িিক এিাং দিরেিািনক্ 
দপল ো। শুেল, এযােুনলনিই ওিা হাসপাতানল চনল দগনি। হানতি ঘরিি রেনক্ 
তাক্াল আহমে মুসা। িাত সানি ৪ো। 

সময় হানত দিরে দেই। িুেল দস হাসপাতানলি উনেনে। 
িযানন্ডি ইতযারে দেষ ক্নি এইমাি িিকনক্ দিনড আো হনয়নি।  
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আহমে মুসা যেে ক্নি ঢুক্রিল, তেে দিরিনয় যারিল ডািাি ও 
োসকিা। 

ক্নি প্রনিে ক্িল আহমে মুসা। 
িিক দচাে িন্ধ্ ক্নি শুনয়রিল। আি দিরেিাি িনসরিল িনিকি মাথাি 

পানে এক্ দচয়ানি। 
আহমে মুসা প্রনিে ক্িনতই আকল, উৎসুক্য দচানে দিরেিাি দচয়াি 

দথনক্ উনি োুঁিাল। 
পানয়ি েব্দ দপনয় িিকও দচাে েুনলনি। আহমে মুসানক্ দেনেই তাি 

দচাে দু’রে চঞ্চল হনয় উিল। েত প্রশ্ন ঝনি পিল তাি দচাে দথনক্। 
আহমে মুসা িনিকি পানে রগনয় োুঁিাল। এক্রে হাত িনিকি িুনক্ আনস্ত 

ক্নি দিনে িনিকি েত প্রশ্ন ভিা দচানেি রেনক্ তারক্নয় িলল, ‘ো িিক, দতামানক্ 
মুনে হারস িেুানোি মত দক্াে েিি রেনয় আসনত পারিরে। দযো এনেরি দসো 
দুাঃসাংিােই।’ 

িিক দচাে িুিল। 
‘রক্ েিি ভাইয়া?’ ক্রম্পত গলায় প্রশ্ন ক্িল দিরেিাি। 
‘আমাি সনন্দহ যরে সতয হয়, আরম এয়ািনপানেক দপৌিাি আধ্ঘণ্টা আনগ 

মাগকানিেনক্ িহেক্ািী প্রাইনভে রিমােরে রিমাে িন্দি তযাগ ক্নিনি।’ 
‘দক্াথায় রেনয় দগনি ভাইয়া?’ দিরেিািই িলল। 
‘আমাি সনন্দহ সতয হনল রিমােরে সােসালভােনি দগনি।’ 
ক্থা দেষ ক্নিই আহমে মুসা আিাি িলল, ‘দিরেিাি পুরলে এনস রক্ 

ক্িল?’ 
‘পুরলে দক্স রেনয়নি। হাসপাতাল ক্তৃকপিও পুরলেনক্ দেরলনিাে 

ক্নিনি। পুরলে িােনত চানি ক্াউনক্ আমানেি সনন্দহ হয় রক্ো। িিক শুধ্ু 
এেুক িনলরিল, যািা সম্প্ররত পযানথালরিক্যাল রিনপােক চুরি ক্নিরিল তািা িরিত 
থাক্নত পানি। ক্ািা চুরি ক্রিনয়রিল আমিা িারে ো।’ 

‘রিক্ আনি এেুক। ধ্েিাে দতামানেি।’ 
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িিক দচাে েুলল। িলল, ‘রক্ন্তু ভাইয়া, পুরলে দক্স দেয়া পযকেই। রক্িুই 
হনি ো।’ িনিকি ক্নে হতাো। 

িনিকি গানয় সাে¦োি হাত িুরলনয় আহমে মুসা িলল, ‘পুরলে রক্ি ু
ক্িনি এিনে পুরলেনক্ িলা হয়রে। িলা হনয়নি এিনে দয পুরলনেি ক্ানি 
ঘেোো দিক্নডকড হওয়া েিক্াি।’ 

িনল এক্েু থামল আহমে মুসা। পিিনেই আিাি শুরু ক্িল, ‘আমাি 
হানত সময় দিরে দেই িিক। এক্ো দিাে রিক্ ক্নি এনসরি। রিক্ সানি িয়োয় 
আরম যািা ক্িি। িিনিি োমাযও আরম দসনি রেনয়রি।’ 

‘দক্াথায় ভাইয়া?’ দুিনেই চমনক্ উনি এক্ সানথ প্রশ্ন ক্িল। 
‘সােসালভােি।’ 
‘আপরে রক্ রেরশ্চত ভাইয়া, আপানক্ ওিা সােসালভােি রেনয় দগনি?’ 
‘রেরশ্চত েই। তনি দযেুক প্রমাে দপনয়রি, তানত ওিা সােসালভােি 

দথনক্ এনসরিল, ওোনেই রিনি দগনি। মাগকানিেনক্ তানেি সানথ দেিািই ক্থা।’ 
‘মাি ক্িনিে, রক্ প্রমাে ভাইয়া?’ 
‘তুরম দয দিুঁিা িামাি ক্থা িনলরিনল, দস িামাি পনক্নে এক্ো এয়াি 

পযানসি সারেকরিনক্ে পাওয়া দগনি। সারেকরিনক্ে অনুসানি ‘রে বু্ল িাডক’ োমক্ 
এক্ো প্রাইনভে এয়ািলাইনিি এক্ো রিমাে গত িাত েেোয় সােসালভােি 
রিমাে িন্দি দথনক্ ‘দেক্ অি’ ক্নিরিল। আমাি ধ্ািো এই রিনেষ রিমানেই 
ওিা এনসরিল এিাং রিনি দগনি। এিাং আমাি আনিা ধ্ািো, শুধ্ু ডাাঃ মাগকানিেনক্ 
রক্ডোপ ক্িাি িনেই রিল তানেি এ আনয়ািে।’  

আহমে মুসাি এই িেকো দযে ভীত ক্িল িিকনক্। তাি মুে কুঁক্নি দগনি 
উনদ্বগ ও দিেোয়। ক্রম্পত গলায় িলল দস, ‘মনে হনি ওিা রিিাে েরিোলী 
রিোল েল। আপরে এক্া। রক্ভানি......।’ 

ক্থা দেষ ক্িনত পািল ো িিক। রুদ্ধ হনয় দগল তাি ক্ে। 
আহমে মুসা দহা দহা ক্নি দহনস উিল। িলল, ‘িিক আরম এক্া েই। 

আমাি সানথ আল্লাহ আনিে। আি আল্লাহি েরিি ক্ানি ঐসি েরি রক্িুই েয়।’ 
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‘রেশ্চয় আল্লাহ সক্নলি দচনয়, সিরক্িুি দচনয় িি। রক্ন্তু সিনিনিই 
সািলয রক্ রতরে দেে? আরম দয ভািো মে দথনক্ েূি ক্িনত পািরি ো।’ িনল 
িরুপনয় দক্ুঁনে উিল িিক। 

আহমে মুসা দহনস উিল। দসািা হনয় োুঁিাল। িলল, ‘িিক, তুরম শুধ্ু 
ডাাঃ মাগকানিনেি ভাই এ রহসানি ভািনল চলনি ো, তুরম আি ‘আনমরিক্াে 
রক্রনসন্ে’ এি সভাপরত।’ 

দিাুঁনে হারস রক্ন্তু েি ক্নে ক্থাগুনলা িলল আহমে মুসা। 
িিক ধ্ীনি ধ্ীনি আহত হাত তুনল গানয়ি চােি রেনয় দচানেি পারে মুনি 

দিলল। িলল, ‘দুাঃরেত আরম ভাইয়া। আপানক্ ো রেনয় আমানক্ ওিা ধ্নি রেনয় 
দগনল দভনঙ পিানতা েূনি থাক্ দক্াে ভয়ই ক্িতাম ো।’ 

‘িারে িিক। দতামানক্ এেে েি হনত হনি। আরম চনল যারি। দতামানক্ 
এরেক্ো দেেনত হনি।’ 

থামল আহমে মুসা। তািপি তাক্াল লায়লা দিরেিানিি রেনক্। দস 
রিমূঢ় এক্ পাথনিি মত োুঁরিনয় আনি। এিপি তাক্াল িনিকি রেনক্। ধ্ীনি ধ্ীনি 
িলল আহমে মুসা, ‘আরম দতামানেি দু’িেনক্ এক্ো ক্থা িলনত চাই।’ 

‘আনেে ক্রুে ভাইয়া।’ দুিনেই িলল। 
‘FWTV -নত ঐ েিিরে প্রচারিত হিাি পি ওিা রেশ্চয় পাগল হনয় 

দগনি। তািই এক্ো প্রমাে, রিনেষ রিমাে রেনয় এনস তািা ডাাঃ মাগকানিেনক্ ধ্নি 
রেনয় দগনি। আমাি রিোস, লায়লা দিরেিানিি উপি তািা আিও দিরে দিনপ 
আনি। সুতিাাং লায়লা দিরেিানিি এক্ো েি আশ্রয় ও সািকিরেক্ সাথী 
েিক্াি। গ্রানমি িারি তাি িনে রেিাপে েয়। তাি মামাি িারিও েয়। দমনয় 
হওয়াি ক্ািনেই অে দক্াে আশ্রয়ও তাি িনে রেিাপে েয়। অপি রেনক্ িিকও 
এক্া হনয় পনিনি। আরম চাই, এই মুহূনতক ো হনলও আিই দতামিা রিনয় ক্ি। 
দতামানেি মত িল।’ 

লজ্জায় লাল হনয় উিল দিরেিানিি মুে। মুে রেচু ক্নিনি দস। 
আক্রস্মক্ এই প্রস্তানি িিকও লজ্জায় সঙ্কুরচত হনয় পনিনি অনেক্ো। 
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‘িনলরি, হানত আমাি সময় দেই। দতামিা ক্থা িল। আরম মনে ক্িরি, 
িিক অসুস্থ হওয়ায় দিরেিানিি সঙ্গ তাি িনে অপরিহাযক হনয় পনিনি। রিনয় 
এই সমস্যািও সমাধ্াে ক্নি দেনি।’ িলল আহমে মুসা। 

‘ভাইয়া আপোি রসদ্ধােই আমাি রসদ্ধাে। আপরে ওনক্ রিনেস ক্রুে। 
ওনক্ তাি মনতি িাইনি এক্রিন্দুও েিানো যায় ো।’ িলল িিক। 

‘ভাইয়া, ও িলনত চানি আপোি আনেে দসই শুধ্ু দচাে িন্ধ্ ক্নি মানে, 
আরম মারে ো। রেনিি মত িলা রক্ অপিাধ্? ওনক্ রিনেস ক্রুে ভাইয়া, ক্নি 
দক্াে আনেে আপোি আরম মারেরে!’ দিরেিানিি িাঙা মুনে দিানভি রিনফািে 
ঘনেনি। 

দুাঃনেি মনধ্যও আহমে মুসাি দিাুঁনে হারস িনুে উিল দু’িনেি মধ্ুি 
ঝগিা দেনে। িলল, ‘রিক্ আনি দতামানেি দু’িনেি মত আরম দপনয় দগরি। 
আলহামদুরলল্লাহ।’ 

মুহূনতকি িনে থামল আহমে মুসা। দথনমই আিাি িলল, ‘আরম গারিনত 
ক্নি মসরিনেি ইমাম, মুয়ারজ্জে ও আি এক্িেনক্ রেনয় এনসরি। ওনেি িনল 
দেই, আি রেনেি দক্াে এক্ সময় তািা রিনয় পিািাি িযিস্থা ক্িনি। দতামিাও 
িন্ধ্ু-িান্ধ্িনেি ডাক্নত পাি।’ 

আহমে মুসা থামাি সানথ সানথই দিরেিাি প্ররতিাে ক্নি উিল, ‘ো 
ভাইয়া, সিাি অনুপরস্থরতনত রিনয় হনত পানি, আপোি অনুপরস্থরতনত েয়।’ 

‘তাহনল?’ আমানক্ দতা অল্পিনেি মনধ্যই দযনত হনি।’ 
‘এই অল্পিনে রিনয় হনত পানি ো? এিাং এই ক্নিই?’ িলল 

দিরেিাি। 
‘পানি।’ আহমে মুসা িলল। 
‘এনতই আরম আেরন্দত হনিা ভাইয়া। এেে ওনক্ রিনেস ক্রুে।’ 

িলল দিরেিাি। 
আহমে মুসা তাক্াল িনিকি রেনক্। 
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‘ভাইয়া, আমাি দক্াে পৃথক্ রসদ্ধাে দেই। আপরে যা িলনিে, দসোই 
আরম ক্িি। রক্ন্তু দেেনলে দতা ভাইয়া, ও রেনিি মনতি িযাপানি ক্তো 
রসরিয়াস। রক্ভানি তাি মত দস চারপনয় রেনয় িািল।’ িলল দিরেিাি। 

দিরেিাি তীব্র ক্নে রক্িু িলনত যারিল। আহমে মুসা তানক্ হানতি 
ইোিায় িাধ্া রেনয় িলল, ‘দিাে দিরেিাি দতামানক্ রক্িু িলনত হনি ো। আরমই 
িনিকি ক্থাি প্ররতিাে ক্িরি।’ 

িনল আহমে মুসা িনিকি রেনক্ তারক্নয় িলল, ‘িিক, দিরেিানিি 
মতামত আমাি ক্ানি েুিই মূলযিাে। আো ক্রি দতামাি ক্ানিও। মতামত 
দেয়াি িমতা এক্ো িি গুে। এ গুে আমাি এ দিােরেি আনি। মতামতনক্ 
সমাে ক্িনি, িাগানি ো ক্েেও।’ 

িিক গম্ভীি হনলা। দিরেিানিি রেনক্ মুে ঘুরিনয় িলল, ‘স্যরি, রিনয়রল 
স্যরি দিরেিাি।’ 

দিরেিানিি মুে লজ্জা, সাংনক্ানচ এনক্িানি িাঙা হনয় দগনি। মুে রেচু 
ক্নিনি দস। 

‘িিক, দতামাি অোরমক্ায় হীিক্ িসানো দয দসাোি আাংরে দেেরি, দসো 
তুরম দিরেিািনক্ পরিনয় োও। এোই হনি দমাে দমাহিাোি েগে অাংে।’ 

ক্থা দেষ ক্নিই আহমে মুসা ঘুনি োুঁরিনয় িাইনি দিরুিাি িনে হাুঁো 
শুরু ক্নি িলল, ‘দতামিা ততরি হও, আরম গারি দথনক্ ওনেি রেনয় আরস।’ 

দু’রমরেনেি মনধ্যই আহমে মুসা মসরিে দথনক্ আো ইমামসহ 
রতেিেনক্ রেনয় হারিি হনলা। 

আহমে মুসা ক্নি ঢুনক্ দেেল, িিক িাসা দথনক্ সানথ ক্নি আো িািরত 
সােকো পনিনি। দিরেিাি যা পনিরিল দসোই। শুধ্ু ডাে হানতি অোরমক্ায় দোভা 
পানি িনিকি দেয়া হীনিি আাংরে। দপাোনক্ পাথকক্য শুধ্ু এেুকই ঘনেনি দয, 
মাথায় ওিোো ক্পানলি রেনচ এক্েু দিরে পরিমানে দেনম এনসনি।’ 

ইমাম সানহিিা এনস দভতনি িসনলে। 
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আহমে মুসা িিক ও দিরেিানিি ক্ািাক্ারি এনস এক্েু রেচু গলায় 
িলল, ‘রিনয়ি িনে ইসলামী রিধ্াে মনত অরভভািক্নেি উপরস্থরত প্রনয়ািে। 
দতামিা আমানক্ অরভভািক্ত্ব  রেি রক্ো।’ 

‘ভাইয়া, আল্লাহ সিনচনয় িি অরভভািক্। আি দুরেয়ায় আপোি দচনয় 
িি দক্াে অরভভািক্ আমানেি দেই।’ িলল দিরেিাি। 

‘আরম দিরেিানিি মতনক্ সমাে ক্রি ভাইয়া।’ িলল িিক, তাি দিাুঁনে 
হারস। 

‘ভাইয়া, ও রক্ িলল দেেুে।’ 
হাসল আহমে মুসা। িনিকি মাথায় আঙুল রেনয় এক্ো দোক্া রেনয় 

িলল, ‘যাই দহাক্, রিনয়ি পি দযে ঝগিা রেনয় িীিে শুরু ক্নিা ো।’ 
রিনয়ি অনুষ্ঠাে হনলা েুিই সাংরিপ্ত। 
আহমে মুসা িি ও ক্নে দুই পনিি রেক্ে দথনক্ সমরত (এনিে) 

আোনয়ি োরয়ত্ব পালে ক্িল। সািী মসরিনেি মুয়ারজ্জে এিাং আিও এক্িে। 
রিনয় পিাল ইমাম সানহি। সিনেনষ দোয়া ক্িল আহমে মুসা। 

এই িানত রমরষ্ট পাওয়া সম্ভি েয়। আহমে মুসা সক্নলি ক্ানি িমা 
প্রাথকো ক্নি সক্নলি হানত এক্ো ক্নি আনমরিক্াে ক্যারন্ড তুনল রেনয় িলল, 
‘হাসপাতানলি পানেি এক্ো েনপ এোই দপনয়রি। আপোিা এো গ্রহে ক্নি 
েম্পরতনক্ দোয়া ক্রুে।’ 

‘আপরে দয রমরষ্টি ক্থা িলনিে, দস রমরষ্টি দচনয় অনেক্ োমী রমরষ্ট 
এো।’ িলল ইমাম সানহি। 

‘ধ্েিাে।’ িলল আহমে মুসা। 
আহমে মুসা ইমাম সানহিনেি গারিনত দিনে ক্নি রিনি এল আিাি। 
এিাি আহমে মুসা ক্নি প্রনিনেি আনগ েিিায় েক্ ক্িল। দিরেিাি 

এনস েিিা েুনল ধ্িনল তনিই আহমে মুসা ক্নি প্রনিে ক্িল। 
িিক এিাং দিরেিাি দু’িনেই লজ্জায় িিসি। দু’িনেি দচানে মুনেই 

েতুে এক্ লজ্জাি আিিে। 
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‘আমাি যািাি সময় হনয়নি। ক্নয়ক্ো ক্থা িলরি মনোনযাগ রেনয় 
দতামিা শুে।’ 

িনল আহমে মুসা এক্ো েম রেল। তািপি শুরু ক্িল, ‘দিরেিাি 
হাসপাতানলি িাইনি দিরুনত পািনি ো। ক্াউনক্ রেনয় োিাি আরেনয় দেনত 
হনি। এই অিস্থায় হাসপাতানল থাক্া ক্রিে হনি। সুতিাাং আিনক্ই রিনক্নল 
হাসপাতাল দথনক্ রিরলি দেয়াি দচষ্টা ক্িনত হনি। রদ্বতীয় রিষয়রে হনলা, 
িিকনেি িারি ওিা রচনেনি। ওোনে দতামিা দু’িে দক্উ রেিাপে েও। সুতিাাং 
হাসপাতাল দথনক্ রভন্ন দক্াথাও রগনয় দতামানেি উিনত হনি। িনিকি দক্াে 
আত্মীনয়ি িাসা হনল চলনি ো। আত্মীনয়ি িাসাি সন্ধ্াে ওনেি িনে সহি হনি। 
এ িক্ম িায়গা দতামানেি দোুঁনি আনি?’ 

‘আমাি এক্ িিুা চাক্িী রেনয় সপরিিানি দপানেকরিক্া চনল যানিে 
আি, দসোনেই আি আমাি উিাি ক্থা। আমাও আসনিে। আমিা দসোনে 
উিনত পারি।’ 

‘ধ্েিাে দিরেিাি। এক্ো দুাঃরশ্চো দথনক্ আমানক্ িাুঁচানল।’ 
এক্েু থামল। শুরু ক্িল আিাি, ‘দিরেিানিি দিরুেই চলনি ো িারিি 

িাইনি। িিক দিরুনলও রক্িু িদ্মনিে রেনয় দিরুনত হনি।’ 
‘ভাইয়া, আরম দতা ওনেি োনগকে েই। হনল আিই দতা রেনয় দযত।’ 

িলল িিক। 
‘িিক দতামাি োনগকে হওয়া, ো হওয়া রেভকি ক্িনি ডাাঃ মাগকানিেনক্ 

রেনয় রক্ ঘেনি তাি উপি। দোো ো ক্রুে, দস যরে সি ক্থা িনল রেনত িাধ্য 
হয়, সি রক্িু স্বীক্াি ক্িনত িাধ্য হয়, তাহনল তুরম ওনেি এক্ো প্রধ্াে োনগকে 
হনয় োুঁিানত পাি।’ 

উনদ্বগ, আতাংনক্ দিনয় দগল িিক এিাং দিরেিানিি মুে। িলল আতকক্নে 
দিরেিাি, ‘আপাি উপি রক্ রেযকাতে ক্িনত পানি?’ 

‘িিক, দিরেিাি দতামিা রক্ হনি, রক্ ঘেনি এসি রেনয় দভি ো। 
ভরিষ্যতো আল্লাহি উপি দিনি োও। রতরেই সিকনশ্রষ্ঠ দহিািতক্ািী।’ 

িনল আহমে মুসা দেরিনলি উপি দথনে রেনিি িযাগো তুনল রেল। 
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আহমে মুসাি যািাি প্রস্তুরত দেনে িিক এিাং দিরেিাি দু’িনেিই মুে 
মরলে হনয় উিল। িলল দিরেিাি, ‘েত েত্রুি মনধ্য রগনয় আপরে রক্ভানি রক্ 
ক্িনিে! আপাি মত আপরেও যরে রিপনে পনিে, আমাি ভয় ক্িনি ভাইয়া।’ 
ভারি ক্ে দিরেিানিি। 

‘িনলরি দতা, রক্ হনি, রক্ ঘেনি এসি রচোনক্ িি ক্নি দেনো ো।’ 
এক্েু েি ক্নে িলল আহমে মুসা। 

‘আপোি েিনিি িনে প্ররত মুহূনতক আমিা উৎক্রেত থাক্ি। রক্ভানি 
আমিা িােনত পািি।’ িিক অশ্রু দভিা েিম ক্নে িলল। 

আহমে মুসা এক্েু রচো ক্িল। িলল, ‘এ িযাপানি আরম এেে রক্িু 
িলনত পািনিা ো। তনি দক্াে েিি থাক্নল দসো মানক্ারেি ক্ানিই থাক্নি।’ 

িনল আহমে মুসা যািাি িনে পা িারিনয়ও ঘুনি োুঁিাল। িলল 
দিরেিািনক্, যরে সম্ভি হয় তাহনল আিনতই দতামাি ভািীনক্ দেরলনিাে ক্নি 
িলনি, ‘আরম সােসালভােনি দগরি।’ 

‘আপাি ক্থা তাুঁনক্ িলি?’ 
‘ওুঁি ক্ানি দক্াে ক্থা আরম লুনক্াই ো, তা যত োিাপই দহাক্।’ 
আহমে মুসা সালাম রেনয় ঘুনি োুঁরিনয় পা িািাল েিিাি রেনক্। 
িিক ও দিরেিানিি চািরে দচাে আহমে মুসা চনল দগনলও তাি চলাি 

পনথি উপি আেনক্ থাক্ল। দু’িে দযে হারিনয় দিনলনি রেনিনেিনক্। 
এক্ সময় ধ্ীনি ধ্ীনি মুে েুলল দিরেিাি। িলল, ‘দেনেি িিক, ভাইয়া 

ভািীি ক্থা মনে ক্নিনিে, রক্ন্তু তাুঁি দচানে মুনে দক্াে দিেো, দুরশ্চো েয়, িিাং 
তানত এক্ো প্রোরে ও পরিতৃরপ্তি িাপ। অথচ রতরে ঝাুঁরপনয় পিনত যানিে 
এক্ো িীিে-মৃতযুি লিাই-এ।’ 

‘এোই আহমে মুসা দিরেিাি। আল্লাহ ওুঁনক্ মানুনষি িনে সৃরষ্ট 
ক্নিনিে। তাুঁি মেও ঐভানি ততরি।’ িলল িিক। 

‘ো হনলা ো িিক। উনেে লিয রস্থি ক্িাি এিাং মে রিক্ ক্িাি োরয়ত্ব 
মানুনষি। আহমে মুসা তা ক্নিনিে।’ 
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‘তুরম রিক্ িনলি দিরেিাি। এ অরধ্ক্াি আল্লাহ মানুনষি হানতই 
রেনয়নিে।’ িলল িিক। 

‘ধ্েিাে। সতয তুরম রিো তনক্ক দমনে রেনয়ি িিক।’ দহনস িলল 
দিরেিাি িনিকি রেনক্ তারক্নয়। 

িিকও দচাে তুলল দিরেিানিি রেনক্। তািও মুনে হারস। িলল, ‘রিোস 
ক্ি দিরেিাি, দতামাি মতনক্ আরম সমাে ক্রি।’ 

‘ধ্েিাে, ভাইয়াি পিামেক দয তুরম মােি!’ মুনে রমরষ্ট হারস 
দিরেিানিি। 

‘ো দিরেিাি, এ শ্রদ্ধা আমাি দতামানক্ িাোি পি দথনক্ই।’ 
‘তাহনল ক্থায় ক্থায় ঝগিা িাধ্াও দক্ে?’ 
‘তুরম িাগনল দতামানক্ অপরূপ দেোয়।’ িনল িিক হাত িািাল 

দিরেিানিি রেনক্। 
‘ো মোয়, এো হাসপাতাল। দিড রুম েয়, িারি েয়।’ 
িনল দিরেিাি দেৌি রেনয় পালাল িনিকি ক্াি দথনক্। তাি মুে ভনি 

দগনি রমরষ্ট হারসনত। িাঙা হনয় উনিনি মুে আনপনলি মত।  
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৪ 
িানগ-নিানভ মুে লাল ক্নি দেরলনিাে িােল িারডকোন্ড। 
তাক্াল তীব্র েৃরষ্টনত সামনে িসা অপানিেে ক্মান্ডাি দহি দিািমযাে 

এিাং তথয চীি পল-এি রেনক্। িলল, ‘দগাল্ড ওয়াোি োরুে দিনপনি। িলনি, 
যানক্ দযোনে সনন্দহ হয় সাি ক্নি োও। তাুঁি িাগ হনলা, দয সি ক্থা দহায়াইে 
ঈগনলি িাইনি ক্াক্-পিীও িােত ো, তা রেরভ দেেওয়াক্ক ও রেউি এনিিী 
দেেওয়ানক্ক দগল রক্ ক্নি?’ 

‘দহায়াইে ঈগল-এি িাইনি ক্াক্-পিীও িানে ো, এক্থা দষালআো 
রিক্ েয় স্যাি। চালকস রিেরিেযালনয়ি রক্িু দিনল দতা িযাপািো ধ্নি দিনলরিল 
যানেি মনধ্য অেত এক্িে লায়লা দিরেিাি এেেও িীরিত আনি। এিাং গ্রান্ড 
োক্কস দ্বীনপ আমানেি দলাক্ গানয়ি ক্িাি দয ঘেোগুনলা পি পি ঘেল তা লায়লা 
দিরেিানিি এলাক্া িা লায়লা দিরেিািনক্ দক্ন্দ্র ক্নিই।’ িলল দিািমযাে।  

‘রক্ন্তু লায়লা দিরেিািিা মাি িেসাংেযাগত এক্ো তথয িােনত 
দপনিরিল, আমানেি পরিক্ল্পোি রক্িুই দতা িােনত পানিরে।’ িলল রিিরিি 
সানথ িারডকোন্ড। 

‘মাি ক্িনিে স্যাি, গ্রান্ড োক্কস-এি কইে এরলিানিথ হাসপাতানলি 
রতেরে মৃত মুসরলম পুরুষ রেশুি পযানথালরিক্যাল রিনপােক আমানেি হানত এনসও 
হাত িািা হনয় যাওয়া এিাং সিনচনয় িি ক্থা ডাাঃ ওয়ানভনলি িাসায় আমানেি 
দলাক্নেি হাত দথনক্ আমানেি িাে িাস্তিায়নেি রিরভউ রিনপােক েত্রুি হানত চনল 
যাওয়া প্রমাে ক্নি েত্রুি হানত আমানেি তথয চনল দগনি। দস েত্রুিাই তথযগুনলা 
রেরভ চযানেল ও রেউি এনিিী চযানেনল রেনয়নি।’ িলল দহি দিািমযাে। 

‘রক্ন্তু এই েত্রু দতা এমে েয় দয, ঐ সি রিে চযানেল রেয়ন্ত্রে ক্নি!’ 
িারডকোন্ড িলল। 
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‘ঐ এরেয়ােনক্ পাওয়াি আনগ এই প্রনশ্নি সরিক্ উত্তি পাওয়া যানি ো 
স্যাি।’ িলল দিািমযাে। 

‘ডাাঃ মাগকানিেনক্ রেনয়ই ঐ এরেয়ােনক্ দপনত হনি স্যাি।’ িলল তথয 
চীি পল। 

‘হ্াুঁ মাগকানিনেি প্রসঙ্গো েুি িরুিী। আরম দস প্রসাংনগ আসরি, তাি 
আনগ এস এক্েু আনলাচো ক্রি, এেে পরিরস্থরত রক্? ঐ রেরভ রেউি ও রেউি 
দপপাি রিনপানেকি স্থােীয় ও আেিকারতক্ প্ররতরক্রয়া রক্?’ িারডকোন্ড িলল। 

পল েনিচনি িসল। িলল, ‘িাইনিি এ পযকে চািো প্ররতরক্রয়াি ক্থা 
িাো দগনি। এক্. িৃরেে সিক্াি তাি োক্কস দ্বীপপুনঞ্জি রিষয়ো তেনেি িনে 
এক্ো তেে ক্রমেে গিে ক্নিনি এিাং তেে ক্রমেেরে দু’এক্রেনেি মনধ্যই 
োক্কস দ্বীপপুনঞ্জ এনস দপৌিনি। দুই. এযামনেরষ্ট তাি রেিকাহী ক্রমরেি িরুিী 
রমরোং-এ রিষয়রে রেনয় উনদ্বগ প্রক্াে ক্নিনি এিাং সাত রেনেি মনধ্য দগাো 
রিষনয়ি উপি সনিিরমে রিনপােক দচনয়নি। রতে. িারতসাংঘ মােিারধ্ক্াি ক্রমেে 
ও ইউরেনসিও উনদ্বগ প্রক্াে ক্নিনি এিাং সনিিরমে রিনপানেকি িনে প্ররতরেরধ্ 
েল পারিনয়নি। আি ইউরেনসি ক্যারিরিয়ানেি প্রনতযক্ হাসপাতাল ও রিরেনক্ 
পৃথক্ পৃথক্ িান্ড রেনয় পযকনিিক্ রেনয়াগ ক্নিনি িয় মানসি িনে। তািা 
প্রনতযক্ রেশুি দক্স মরেেি ক্িনি। চাি. ওআইরস, িানিতা আলনম আল 
ইসলামীসহ পৃরথিীি অসাংেয মুসরলম সাংগিে রিষয়রেি তীব্র প্ররতিাে ক্নিনি, 
িারতসাংনঘি ক্ানি তেে ও রিচাি োিী ক্নিনি। ওআইরস সিক্ািগুনলাি সানথ 
দযাগানযাগ ক্নি প্রনতযক্ দেনেই পযকনিিক্ েল পািানি। আি অভযেিীে অিস্থা 
হনলা, সিক্ািগুনলা চািরেনক্ি প্রিল দপ্রসানিি মুনে চিম রিব্রতক্ি অিস্থায় 
পনিনি। গত িয় সাত িিনিি সক্ল রেশু মৃতযুি পরিসাংেযাে ও রিিিে সাংগ্রহ 
ক্িনি। সিক্ািগুনলা তানেি সক্ল হাসপাতাল ও রিরেক্গুনলাি রেশু রিভানগ 
িরুিী অিস্থা দঘাষো ক্নিনি। প্ররতরে অসুস্থ রেশুি প্ররত রিনেষ েিি িাো হনি। 
অেরেনক্ ক্যারিিীয় অঞ্চনলি িেগনেি মনধ্য রিনেষ ক্নি মুসরলম 
সাংেযালঘুনেি মনধ্য আতাংক্ দেো রেনয়নি। অসুস্থ রেশুি রচরক্ৎসা গভকিতী 
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মরহলানেি প্রসনিি িনে হাসপাতাল ও রিরেনক্ দেয়া তািা িন্ধ্ ক্নিনি। 
সিক্াি ও ইউরেনসি উনেযাগ রেনয়নি তানেি িুঝানোি িনে।’ 

এক্ োগানি ক্থাগুনলা িনল থামনলা তথয চীি পল। 
িারডকোনন্ডি দচানে মুনে রিিরি ও দক্রানধ্ি িাপ। িলল, ‘োিাপ 

েিিগুনলা যতো রিস্তৃত ও মনোনযানগি সানথ সাংগ্রহ ক্নিি, তাি দোুঁি সউেী 
আিনিি ওআইরস দপনল দতামানক্ পুিষ্কাি দেনি।’ 

িনল িারডকোন্ড দহি দিািমযানেি রেনক্ দচনয় িলল, ‘আমানেি চলমাে 
ক্ানিি িযাপানি যা িনলরিলাম, তাি রক্ ক্নিি?’ 

‘আপোি ক্থাই রিক্ স্যাি। প্রনতযক্ অঞ্চল দথনক্ আমানেি দলানক্িা 
এক্ই ক্থা িনলনি, দয িা যািা আমানেি পনি ক্াি ক্িনি, তািা সিাই ভীত 
হনয় পনিনি। দক্উ দক্উ ক্মকস্থল দথনক্ সনি পনিনি। এই অিস্থায় তানেিও 
সক্নলি মত, পরিক্ল্পো িাস্তিায়ে অিযাহত িাো যানি ো এিাং ক্াি িন্ধ্ও হনয় 
দগনি।’ িলল দিািমযাে। 

িানগ-নিানভ মুে লাল হনয় উনিনি িারডকোনন্ডি। িলল, ‘প্রক্নল্পি 
ক্াি িন্ধ্ থাক্নি, রক্ন্তু দয েয়তােিা এই রিপযকনয়ি িনে োয়ী, তানেি োনয়স্তা 
ক্িাি ক্াি তীব্র ক্িনত হনি। লায়লা দিরেিািনক্ দয ভানিই দহাক্ ধ্িনত হনি। 
ওনক্ িযাে ক্িি রেনত হনি। িিকনক্ও দোুঁি ক্ি। মনে হনি দসও এক্িে 
োনেি গুরু।’ 

িনল থামল। গ্লাস দথনক্ এক্ দঢাক্ মে গলধ্াঃক্িে ক্নি িলল, ‘িল 
এিাি েয়তাে ডািানিি ক্থা।’  

‘স্যাি আমিা দয ভদ্র আচিে ক্িরি, তা রেনয় তাি ক্াি দথনক্ ক্থা দিি 
ক্িা যানি ো।’ িলল দহি দিািমযাে। 

‘রক্ ক্িি এো দগাল্ড ওয়াোনিি অনুনিাধ্। ডাাঃ মাগকানিনেি আব্বা এিাং 
আমানেি দগাল্ড ওয়াোি পিষ্পি পরিরচত রিনলে। মাগকানিনেি আব্বা িৃরেে 
দেৌিারহেীনত থাক্াক্ানল এক্িাি এক্ রিপন্ন অিস্থা দথনক্ দগাল্ড ওয়াোিনক্ 
িাুঁরচনয়রিনলে।’ িলল িারডকোন্ড। 



ক্যারিরিয়ানেি দ্বীপনেনে  120 

 

‘রক্ন্তু স্যাি তানক্ মােরসক্ চাপ রেনয় ক্থা আোনয়ি সক্ল প্রনচষ্টা িলা 
যায় িযথক হনয়নি। আমানেি দগানয়ন্দা ইউরেনেি সিনচনয় েি রমাঃ দিভাে এিাং 
হানয়োি মত ক্রুি ও েৃগানলি মত চালাক্ রমস মারেকো তাি ক্াি দথনক্ 
প্রনয়ািেীয় এক্ো ক্থাও আোয় ক্িনত পানিরে।’ 

‘পরিনিেো রক্ সৃরষ্ট ক্নিরিনল?’ 
‘স্যাি তানক্ রতে রেে দথনক্ ঘুমুনত দেয়া হয়রে। সিকিে দচাে ধ্াুঁধ্ানো 

আনলাি মনধ্য িাো হনয়নি। তাি সানথ হৃেয় মুচনি দেয়াি মত অিযাহত েনব্দি 
রেিেি আক্রমে। মােরসক্ প্ররতনিাধ্ তাি েষ্ট হনয় যািাি ক্থা। এিপিও রক্ন্তু 
এি ক্াি দথনক্ এক্ো ক্থাও দিি হয়রে।’ 

‘চল আরম তাি সানথ ক্থা িলি। তািপি রসদ্ধাে দেি রক্ ক্িা যায়।’ 
িনলই িারডকোন্ড উনি োুঁিাল। 
উনি োুঁিাল দহি দিািমযাে এিাং পল। 
ডাাঃ মাগকানিেনক্ িাো হনয়নি অরিস রিরল্ডাং-এি রেচ তলায় এক্রে 

ক্নি। দহায়াইে ঈগনলি িন্দীোোো ক্লোস দ্বীনপি পানেই ক্ক্িাসক দ্বীনপ। 
সােসালভােি েহিো ক্নয়ক্ো দ্বীনপি সমরষ্ট। 
ডাাঃ মাগকানিেনক্ দহায়াইে ঈগনলি িন্দীোোয় রেনয় যাওয়া হয়রে। 

এোও দগাল্ড ওয়াোনিি পিামনেকই। দগাল্ড ওয়াোনিি পিামেক হনলা, দমনয় মানুষ 
তাি উপি িয়স ক্ম। দক্াে ক্ৃরমোলও েয়। সুতিাাং তাি ক্াি দথনক্ ক্থা দিি 
ক্িা দক্াে িযাপাি েয়। িন্দী োোয় িাোি েিক্াি দেই।’ 

অরিস রিরল্ডাং এিাং িারডকোনন্ডি িারি পাোপারে গানয় গানয় লাগানো। 
রক্ন্তু অরিস রিরল্ডাংো ক্লোস ক্মনিনক্সি অাংে। আি িারডকোনন্ডি িারি 
ক্মনিনক্সি িাইনি। 

িারডকোনন্ডি িারি রতে তলা। 
িারডকোনন্ডি িারিি রতে তলা ও অরিস রিরল্ডাং এি রতে তলা এক্ো 

ক্রিনডাি রেনয় সাংযুি। ক্রিনডািরে িয়িুে েীঘক এক্ো দিারল্ডাং ব্রীি। দিাল্ড (F) 
সুইচ রেপনল ক্রিনডািরে প্রসারিত হনয় দুই রিরল্ডাং-এি মনধ্য এক্ো ব্রীনি 
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পরিেত হয়। আি আেনিাল্ড (UF) সুইচ রেপনল মুহূনতক ব্রীিরে সনি যায়। 
িারডকোন্ড এই পনথই অরিনস যাতায়াত ক্নিে। 

অরিস রিরল্ডাংো েরিেমুেী। আি িারডকোনন্ডি িারি পূিকমুেী। 
িারডকোনন্ডি িারিি উত্তনিি িাোলায় োুঁিানল অরিস রিরল্ডাং-এি 

প্রধ্াে দগে ও তাি সামনেি চত্বিরে পরিষ্কাি দেো যায়। 
িারডকোন্ড এগুরিল দসই দিারল্ডাং ব্রীিোি রেনক্। 
আনগ আনগ চলরিল িারডকোন্ড। আি দপিনে এক্েু দুিত্ব রেনয় হাুঁেরিল 

দহি দিািমযাে ও পল পাোপারে। 
‘পল, দয মােরসক্ চাপ আমিা রেরি তানত মাগকানিনেি রক্িুই হনি ো।’ 

িলল দিািমযাে অনেক্ো রিসরিরসনয়। 
‘এক্িে সাধ্ািে দমনয় মানুষ এত েি?’ 
‘সাধ্ািে দক্াথায় দেেনলে?’ 
‘ো। সাধ্ািে এই অনথক দয, রতরে দক্াে রক্ররমোল েে এিাং দগানয়ন্দাও 

েে।’ 
‘তা হয়নতা েয়, রক্ন্তু দমনয়রেি োভক আমানক্ চমনক্ রেনয়নি। িুঝনত 

পািরি ো তাি এ মােরসক্ েরিি উৎস রক্?’ 
‘রক্ন্তু তাি তনথয যা পাওয়া দগনি, তানত দস এক্িে সাধ্ািে ডািাি 

মাি। রক্ন্তু এক্িে সাধ্ািে মরহলা ডািাি এই অসাধ্ািে েরি দপল দক্ানিনক্?’ 
‘আসনল এ ধ্িনেি দমনয়িা দয মােরসক্ চানপ দভনঙ পনি, দস চাপ 

আমিা রেনত পারিরে?’ 
‘দসো রক্?’ 
‘এ ধ্িনেি েীরত িাগীে দমনয়িা েুি দিরে স্পেক ক্াতি হয় তানেি 

সরতত্ব রেনয়। আমিা তাি মনেি এই দুিকল িায়গায় আঘাত ক্িনত পারিরে।’ 
‘িসনক্ িনলেরে?’ 
‘িনলরি। রক্ন্তু রতরে দগাল্ড ওয়াোনিি অসন্তুরষ্টি ভয় ক্িনিে।’ 
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‘িােনল তনি দতা রতরে অসন্তুষ্ট হনিে। িােনিে রক্ ক্নি? েষ্ট হওয়াি 
আনগ দমনয়নেি যতই সুরচিাই থাকক্, েষ্ট হওয়াি পি এই ধ্িনেি দমনয়িা 
রিষয়ো দচনপ যায়। দগাল্ড ওয়াোি রক্িুই িােনত পািনি ো।’ 

‘দেো যাক্, িস আি রক্ ক্নিে?’ িলল দহি দিািমযাে। 
দসই সাংনযাগ ব্রীি দপরিনয় সিাই এল অরিনসি রেচ তলায়। রতে তলা 

দথনক্ রলিে েয় রসুঁরি রেনয় োমল। 
রসুঁরি রেনয় দেনম েরিে রেনক্ এগুনল অরিস দথনক্ দিি হিাি প্রধ্াে 

দগে। রক্ন্তু দগেরে এেে িন্ধ্। পুরু রষ্টল-নিনেি দেয়াল রেনয় স্থায়ীভানিই িন্ধ্ ক্নি 
দেয়া হনয়নি। তাি িেনল দগে দসািা িাইনি দথনক্ এক্ো প্রেস্ত রসুঁরি উনি 
দততলাি রসুঁরিি লযারন্ডাং-এি সানথ যুি হনয়নি। এই রসুঁরি পনথই এেে দহায়াইে 
ঈগনলি অরিনস ঢুক্নত হয়। দোতলা রতেতলা এেে অরিনসি ক্ানি িযিহাি 
ক্িা হয়। এক্ তলারে দষ্টাি ও রিরভন্ন দগাপে ক্ানি িযিহৃত হনি। দোতলা দথনক্ 
রেচ তলায় োমাি রসুঁরি মুে তালািন্ধ্ দিারল্ডাং দগে দ্বািা িন্ধ্। এক্ তলায় দেনম 
উত্তি রেনক্ এগুনল প্রায় পনেি রিে পনিই অরিনসি মাঝ িিািি রেনয় পূিক-
পরশ্চনম এক্ো প্রেস্ত ক্রিনডাি। দু’পানে িন্ধ্ ঘি।  

ক্রিনডাি রেনয় পরশ্চম রেনক্ এগুনল অল্প পনিই উত্তনি আনিক্ো 
ক্রিনডাি। েরিে মুেী ক্রিনডানিি মুনে দু’িে প্রহিী। হানত তানেি দষ্টেগাে। 
িারডকোন্ডনেি দেনেই এক্ো স্যালুে রেনয় দু’পানে সনি োুঁিাল। িারডকোন্ডিা 
এ ক্রিনডানি পরশ্চনমি এক্ো েিিাি সামনে োুঁিাল। েিিাো রষ্টনলি। 

েিিাি মাথা িিািি উুঁচুনত এক্ো ‘ক্ী দিাডক’। আলিানিরেক্যাল ‘ক্ী 
দিাডক’-এি অথক েিিাো তালািদ্ধ। 

িারডকোন্ড েিিাি সামনে োুঁিানতই দহি দিািমযাে এরগনয় দগল এিাং 
ক্ী দিানডকি ক্নয়ক্ো আলিানিে রডরিনেি উপি আঙুনল দোক্া রেল। িলিনল 
লাল রক্িুো েীল রিন্দুনত রুপােরিত হনলা।  

েুনল দগল েিিা। 
দচাে ধ্াুঁধ্ানো উৎক্ে আনলাি প্রিল ধ্াক্কা এনস সিাি দচােনক্ আহত 

ক্িল। দস সানথ িুনক্ স্পন্দে দতালা এক্ দঘনয় েনব্দি দগাঙােী এনস ক্ানে ঢুক্ল। 
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ঘিরেি েগ্ন দমনঝ। দোিাি দক্াে িযিস্থা দেই। িসাি দক্াে দচয়ািও 
দেই। 

মাগকানিনেি পিনে এক্ো পাতলা োইে গাউে। আি রক্িু দেই। 
এভানিই তানক্ ধ্নি এনেরিল। 

েিিা েুনল যািাি পিপিই দহি দিািমযাে পনক্ে দথনক্ রিনমােক 
ক্েনরাল দিি ক্নি দু’দো সুইচ অি ক্িল। সনঙ্গ সনঙ্গ দচাে ধ্াুঁধ্ানো আনলা এিাং 
েব্দ দথনম দগল। 

ঘনিি মাঝোনে োুঁরিনয়রিল ডাাঃ মাগকানিে। েিিা দোলাি েনব্দ দস উনি 
োুঁরিনয় িাইনি তারক্নয়রিল। তাি দচাে দু’রে িনিি মত লাল। 

আনলা ও েব্দ অি হিাি সানথ সানথ ডাাঃ মাগকানিে ধ্প ক্নি মারেনত 
পনি দগল। দযে আনলা ও েব্দই তানক্ োুঁি ক্রিনয় দিনেরিল। 

ঘনি প্রনিে ক্িল িারডকোন্ড, দহি দিািমযাে ও পল। 
ঘনি তেে িনল উনিনি হালক্া েীল িনঙি এক্ প্রোে রক্ন্তু িহস্যময় 

আনলা। 
প্রহিীিা ইরতমনধ্যই রতেরে দচয়াি এনেনি ঘনি। িারডকোন্ড, দিািমযাে 

ও পনলি িনে। 
ডাাঃ মাগকানিনেি দেহো মারেি উপি এরলনয় পনিরিল। ধ্ীনি ধ্ীনি দস 

উনি িসল। 
িারডকোন্ড দচয়ানি িসনত িসনত দিািমযােনক্ িলল, ‘আনিক্ো দচয়াি 

আেনত িল।’ 
দচয়াি আনিক্ো এল। 
দচয়ািো প্রহিী িােল মাগকানিনেি ক্ানি। 
িারডকোন্ড মাগকানিনেি রেনক্ দচনয় িলল, ‘িসুে, আপরে দচয়ািোয়।’ 
মাগকানিে দচয়ানি ভি রেনয় দুিকল দেহো উপনি তুনল দচয়ানি িসল। 
‘স্যরি ডাাঃ মাগকানিে আপরে আপোি উপি অরিচাি ক্িনিে, আমানেি 

দক্াে দোষ দেই।’ িলল িারডকোন্ড। 
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মাগকানিে দক্াে উত্তি রেল ো। দযমে রিল দতমরেভানি মাথা রেচু ক্নি 
থাক্ল। 

‘ডাাঃ মাগকানিে, আমিা এক্ দেনেি, আমিা এক্ িারতি। আপোি সানথ 
আমানেি দক্াে েত্রুতা দেই। আপরে আমানেি সহনযারগতা ক্িনল দস 
সহনযারগতা দেেনক্ এিাং িারতনক্ই ক্িা হনি।’ েিম ক্নে িলল িারডকোন্ড। 

‘রক্ন্তু দয সহনযারগতা আপোিা চাে, দসো আমাি রিষয় েয়।’ দুিকল ক্নে 
িলল মাগকানিে। 

‘ডাাঃ ওয়ানভনলি িাসা দথনক্ দয এেীয়রে পযানথালরিক্যাল 
রিনপােকগুনলা রিরেনয় রেনয় দগল, তানক্ আপরে দচনেে? তাি পরিচয় ও রিক্াো 
আমিা িােনত চাই।’ 

িািিাি এ উত্তি আরম রেনয়রি। ঐ ঘেোি সানথ আমাি দক্াে সম্পক্ক 
দেই। আমাি পনি রক্িুই িলা সম্ভি েয়।’ 

‘পযানথালরিক্যাল দেষ্ট ক্িানোি িযাপানি আপোি রিনেষ ভূরমক্া 
রিল।’ িলল িারডকোন্ড। 

‘দসো ডািাি রহনসনি আমাি োরয়ত্ব রিল।’ 
‘দসই এরেয়ােনক্ আপরে দচনেে। আপরে আহত অিস্থায় হাসপাতানল 

রিনলে যেে, তেে দসই এরেয়াে হাসপাতানল আপোি সানথ দেো ক্িনত যায়।’ 
‘দস িনিকি িন্ধ্ু। দস রেনেকাষ।’ 
‘আমিা তাি রিক্াো চাই।’  
‘দস এেে দক্াথায় আরম িারে ো।’ 
‘দেেুে আপরে উত্তি এরিনয় যানিে।’ 
‘আমানক্ মাি ক্িনিে। আমাি ক্ানি আপোিা অিাস্তি োিী ক্িনিে।’ 
‘দেেুে আপরে সহনযারগতা ো ক্িনল িিকনক্ও এোনে আমিা ধ্নি 

আেি।’ 
ভীষে চমনক্ উিল মাগকানিে। তাি দভতিো থি থি ক্নি দক্ুঁনপ উিল। 

িিকনক্ দপনল দমনিই দিলনি ওিা। তাি উপি আরম িনলরি এেীয়রে িনিকি 
িন্ধ্ু। দক্ে িললাম? 
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‘িনিকি রক্ দোষ?’ শুক্নো ও ভীত ক্নে রিনেস ক্িল। 
‘আপোি দয দোষ, দস দোষ তািও। এক্ সানথই দু’িেনক্ আমিা 

দেোি, দেেনদ্রারহতা িারতনদ্রারহতাি রক্ সািা!’ 
‘আমিা দেে ও িারতি রিরুনদ্ধ রক্িুই ক্রিরে। দক্াে অপিাধ্ আমানেি 

দেই।’ 
‘দুাঃরেত ডাাঃ মাগকানিে, আমিা ভদ্র আচিে ক্নিরিলাম। আপরে তাি 

মূলয রেনিে ো। রেনিি িীিে রক্ন্তু আপরে রেনিই রিপন্ন ক্িনিে।’ েি ক্নে 
িলল িারডকোন্ড। 

‘িাুঁচি দস আো ক্িরি ো। অতএি িীিনেি ভয় দেরেনয় আি লাভ রক্?’  
‘মৃতযুি আনগও আিও অনেক্ ধ্িনেি মৃতযু আনি ডাাঃ মাগকানিে। 

আমানেিনক্ আপরে দসরেনক্ দযনতই িাধ্য ক্িনিে।’ 
িনল িারডকোন্ড এক্েু থামল। এিপি িলল, ‘শুনুে রমস মাগকানিে, 

এেীয় দলাক্রেি োম রিক্াো আমিা িােনত চাই। রক্ ক্নি দহায়াইে ঈগনলি 
দগাপে ক্ানিি েিি রেরভ ও রেউি এনিিীনত দগল তা আমিা পরিষ্কাি িােনত 
চাই। আিনক্ি রেেেুকই সময়। এি মনধ্য আপরে রসদ্ধাে রেে। সনন্ধ্য সাতোয় 
আরম আসি। তেে যরে সি ক্থা আপোি ক্াি দথনক্ ো পাই, তাহনল আপোি 
এক্ মৃতযু আসনি। দস মৃতযু আপোি প্রানেি মৃতযু েয়, এক্ ধ্িনেি তেরহক্ মৃতযু। 
এক্ িুধ্াতক পুরুনষি হানত আপোনক্ দিনি দেয়া হনি। দস পুিাতে মাগকানিনেি 
মৃতযু ঘরেনয় েতুে এক্ ধ্রষকতা মাগকানিনেি িন্ম দেনি। এই মৃতযু আপোি 
প্ররতিানতই ঘেনি, যতরেে ো আপরে মুে দোনলে।’ 

িনলই িারডকোন্ড উনি োুঁিাল। 
দিরিনয় দগল তাি ঘি দথনক্। 
ডাাঃ মাগকানিনেি হৃেনয় িারডকোনন্ডি ক্থাগুনলা িনেি আঘানতি মত 

তীব্র হনয় প্রনিে ক্িল। অসহেীয় এক্ যন্ত্রোয় দেনহি প্ররতরে তন্ত্রী দযে তাি 
রচৎক্াি ক্নি উিল। রক্িু িলনত চাইনল দস িারডকোন্ডনক্, রক্ন্তু শুক্নো আিষ্ট 
রিহ্বা এক্ রিন্দুও েিল ো। ক্াি হনয় যাওয়া গলা দথনক্ এক্েু স্বিও দিরুল ো। 
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তাি রিনফারিত দচানেি সামনে ঘনিি েিিা িন্ধ্ হনয় দগল। িনল উিল 
দসই দচাে েগ্ধক্ািী আনলা এিাং দিনি উিল হৃেয় ক্াুঁপানো দসই অিযাহত েব্দ। 

আিনি পিল ডাাঃ মাগকানিে দমনঝি উপি। তাি ক্ানি ঐ দচাে ঝলসানো 
আনলা এিাং হৃেয় ক্াুঁপানো েব্দ এেে রক্িুই মনে হনি ো। মে িলনি, এই 
আনলা আগুে হনয় িনল উনি তাি দেহনক্ পুরিনয় িাই ক্নি রেক্ এিাং েব্দ 
ভয়াংক্ি হনয় উনি তাি ক্াে িারেনয় রেক্, তিু যরে িাুঁচা যায় দেনহি ঐ ভয়ািহ 
মৃতযু দথনক্। 

সনন্ধ্য দতা দিরে েূনি েয়! রিদুযনত েক্ োওয়াি মত দেহো তাি দক্ুঁনপ 
উিল। তাি মনে হনি, এক্ িুধ্াতক হানয়ো তাি উপি ঝাুঁরপনয় পনি সক্ল সম্পে 
লুনেপুনে রেনি, তাি সত্তানক্ রিন্ন-রভন্ন ক্িনি এিাং তানক্ এক্রে িীিে লানে 
পরিেত ক্িনি। দস হািাি মৃতুযি যন্ত্রো সহ্ ক্িনত িারি আনি, রক্ন্তু এ মৃতযু দস 
সইনত পািনি ো। দগাো িগনতি রিরেময় রেনয় হনলও এই মৃতযু দথনক্ দস িাুঁচনত 
চায়। 

দস রক্ তাহনল িনল দেনি আহমে মুসাি োম এিাং তাি সি তথয যা দস 
িানে? 

আহমে মুসাি ক্থা মনে হনতই দচাে দিনে অশ্রুি ঢল োমল 
মাগকানিনেি। ো ো, দস আহমে মুসাি োম িা তাি সম্পনক্ক দক্াে তথযই এনেি 
রেনত পািনি ো। দয দলাক্ দক্ােও স্বাথক িািাই আত্মীয় েয়, স্বিে েয় এমে 
দলাক্নেি সাহানযযি িনে িুনে এনসনি, রেনিি িীিে রিপন্ন ক্নি তানেি িনে 
ক্াি ক্িনি, ইরতমনধ্যই দয আহত হনয়নি ক্নয়ক্িাি এিাং মৃতযুি মুনোমুরে 
হনয়নি িািিাি এিাং যাি আগমনেি সানথ সানথ দসৌভানগযি সূনযকােয় ঘনেনি 
মিলুম ক্যারিরিয়ােনেি িীিনে, দসই আহমে মুসাি ক্থা দস এনেি িলনত 
পািনি ো। 

রক্ন্তু তাি পরিেরত রক্ হনি। দস দতা তাি িীিনেি সিরক্িু হািানি, 
এক্ো সিীি দেনহি দোলস িািা দতা তাি রক্িুই আি অিরেষ্ট থাক্নি ো। এই 
িীিে রেনয় িাুঁচনি রক্ ক্নি দস! দগাো দেহ মে তাি আতকোে ক্নি উিল। দগাো 
পৃরথিী এিাং তাি মৃতযুি রিরেমনয়ও দস এই পরিেরত দথনক্ িাুঁচনত চায়। এক্ 
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আহমে মুসা রক্ এই দগাো পৃরথিী এিাং তাি িীিনেি দচনয় িি হনয় দগল? 
আহমে মুসা তাি দক্? রক্ন্তু এই প্রশ্ন উচ্চািে ক্িনত রগনয় দক্ুঁনপ উিল তাি 
হৃেয়। হৃেনয়ি দক্াে েিিা দযে েুনল দগল। ভীষেভানি চমনক্ উিল ডাাঃ 
মাগকানিে। এরক্ েৃে দসোনে! হৃেনয়ি দস গহীনে আহমে মুসা দয তাি িীিে ও 
তাি পৃরথিীি দচনয় িি আসে রেনয় িনস আনি। হৃেনয়ি সিেুক িুনি দয দস 
সমাসীে! সিো হৃেয় উপনচ এক্োই সুি দিনগ উিল, আহমে মুসাি িনে দক্াে 
তযাগই তাি ক্ানি িি েয়, দক্াে পরিেরতই তানক্ রপিপা ক্িনত পানি ো। 

রেনিনক্ এইভানি আরিষ্কাি ক্নি আুঁৎনক্ উিল মাগকানিে। রক্ অোয় 
ক্নি দস িনস আনি! ও িােনত পািনল রেশ্চয় তানক্ অন্ধ্, অরিনিচক্ ও িঘে 
চরিনিি িনল মনে ক্িনি। সরতযই দস সি দিনেও অনন্ধ্ি মত ক্াি ক্নিনি। 

রক্ন্তু রক্ দোষ তাি! সোনে দতা আরম এমেো ক্েনো রচো ক্রিরে। 
দচাে দথনক্ দেনম আসা অরিিল ধ্ািাি অশ্রু মুনি দিলল মাগকানিে। 

হিাৎ তাি মনেি ভয়গুনলা দযে দক্াথায় হাওয়া হনয় দগনি। তাি রেনিি আি 
রক্িুই দেই, তাই রক্িু হািািাি ভয়ও দেই। তাি সামনে আি দক্াে চাওয়া দেই, 
তাই আি রক্িু পাওয়ািও প্রশ্ন দেই। দক্াে অেৃে দলাক্ দথনক্ দযে এক্ো 
প্রোরেি হাওয়া দেনম এল তাি হৃেয় িুনি। আহমে মুসাি িনে দস সিরক্িু 
উৎসগক ক্িনত প্রস্তুত, এি দচনয় িি সািলয তাি আি রক্ হনত পানি! 

েতুে ধ্িনেি এক্ ক্ান্না দেনম এল তাি দু’দচাে িুনি। এ দযে আপোি 
দচনয় আপে রযরে, তাি িনে সি হািানোি প্রোরে। 

দু’হানত দচাে দচনপ উপুি হনয় পনি দমনঝনত মুে গুনিনি মাগকানিে। 
দযে দস লুক্ানত চায় তাি এক্াে আপোি এ ক্ান্না। রক্ন্তু তাি এ ক্ান্না দেোি দতা 
দক্উ দেই ঘনিি চাি দেয়াল িািা। 

 
 
 
িাহামাি সােসালভােি। 
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সােসালভােনিি ক্লোস রিমাে িন্দনি লযান্ড ক্িল আহমে মুসা। 
রিমানেি রসুঁরি দথনম সামনে তাক্ানতই দিাে আক্ানিি দোতলা োিরমোনলি 
উপি রেনয় দেেনত দপল ক্লোস মনুনমন্ে। ক্লোস মনুনমন্েরে ক্লোস 
দেৌিন্দনিি প্রনিে মুনে। মনুনমন্ে দপরিনয় সমুদ্র যািাি িনে দেৌিন্দনি প্রনিে 
ক্িনত হয়। 

ক্লোস দেৌিন্দনিি পানেই গনি দতালা হনয়নি ক্লোস রিমাে িন্দি। 
রিমাে িন্দি দথনক্ দিরিনয় এল আহমে মুসা। তাি মুনে ইহুেী 

িািিীনেি মত োুঁরি। মাথায় িািিীনেি মতই দপয়ালা মাক্কা েুরপ। তানক্ এক্িাি 
দেনেই দয দক্উ িলনি ইসিাইনলি এক্িে তরুে িািিী এনসনি ক্লোনসি 
স্মরৃত রিিরিত সােসালভােনি দিিানত। 

আহমে মুসাি েিক্াি এক্িে ভাল েযারক্সওয়ালা। এেে তাি সিনচনয় 
িি প্রনয়ািে ‘রে বু্ল িাডক’ এয়ািলাইনিি রিক্াো। এয়ািনপানেকি ক্াউন্োনি এো 
দস রিনেস ক্িনত পািনতা। রক্ন্তু রেিাপে মনে ক্নিরে আহমে মুসা। দহায়াইে 
ঈগল-এি িাল এ দিাট্ট রিমাে িন্দনি ক্তো রিস্তৃত এিাং দক্ তানেি সানথ আি 
দক্ দেই তাি রক্িুই দস িানে ো। রিনেস ক্িনত রগনয় হিাৎ দস তানেি দচানে 
পনি দযনত পানি। দস চায়ো মাগকানিনেি দেো পাওয়াি আনগ তানক্ েত্রু রেরিি 
রচনে দিলুক্। 

আহমে মুসা োিরমোনলি িাইনি রগনয় হানতি িযাগো মারেনত দিনে 
েযারক্স ষ্টযানন্ডি রেনক্ তাক্ানতই েযারক্স ষ্টযান্ড দথনক্ এক্িে দলাক্ এরগনয় এল। 
আহমে মুসাি সামনে এনস িলল, ‘গারি লাগনি স্যাি?’ 

‘হ্াুঁ। তুরম ‘রে বু্ল িাডক’ এয়াি লাইি-এি অরিস দচে?’ 
‘ওো দতা এয়ািলাইি েয় স্যাি, এক্ো এয়াি দক্াম্পােী। দক্াে লাইনে 

ওিা যাতায়াত ক্নি ো, দক্াে যািীও িহে ক্নি ো, সাধ্ািে দক্াে ক্ানগকা 
ক্যারিয়ািও েয়। আমাি মনে হয় রিিাভক ক্যারিয়াি রহসানি ক্াি ক্নি। দয দেয় 
দগাো রিমাে ভািা দেয়।’ 

আহমে মুসাি ক্ানি এ তথযগুনলা েুিই মূলযিাে। রক্ন্তু এ রিষনয় দক্াে 
ক্থা িলল ো। রিনেস ক্িল ‘রে বু্ল িাডক’-এি অরিস দক্াথায় ক্তেূি?’ 
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‘দিরে েূনি েয়, ক্লোস ক্মনিনক্সি ওপানে।’ িলল েযারক্সি দলাক্রে। 
‘তাহনল চল।’ 
িনল আহমে মুসা িযাগরে হানত তুনল রেল। 
‘স্যাি রক্ রিমাে ভািা-োিা দেনিে?’ িলল হাুঁেনত হাুঁেনত েযারক্সি 

দলাক্রে। 
‘দেরে ওনেি সানথ িরেিো দক্মে হয়।’ িলল আহমে মুসা। 
তািা গারিনত উিল। গারি চলনত শুরু ক্িনল আহমে মুসা িলল, ‘দেনে 

োরে দক্মে আনি, দক্াে গন্ডনগাল দেই দতা?’ 
আহমে মুসা এক্েু দোক্া রেনয় তাি েৃরষ্ট ভাংরগ িােনত চাইল। 
‘ো স্যাি দক্াে অসুরিধ্া দেই। তনি অনেতাাংগ রিনেেীিা থাক্নত 

চাইনলই অসুরিধ্া।’ িলল দলাক্রে। দলাক্রেও অনেতাগাং, রমশ্র দশ্রেীি। 
‘দক্মে অসুরিধ্া?’ 
‘তানেি থাক্নত দেয়া হনি ো।’ 
‘োগরিক্ত্ব রেনয় থাক্নত চাইনলও?’ 
‘ক্’িিি আনগও অনেতাাংগনেি োগরিক্ত্ব দেয়া হনয়নি। এেে এক্েম 

িন্ধ্।’ 
‘দক্ে?’ 
‘িারে ো। তনি দোো যায়, অনেতাাংগনেি সাংেযা আি িািনত দেয়া 

হনি ো। অেরেনক্ স্যাি, দেতাাংগনেি সাংেযা িািািাি িনে ¯  িান নতি মত 
দেতাাংগনেি রেনয় আসা হনি।’ 

‘দক্ে, এি প্ররতিাে হয় ো? অনেতাাংগিা দতা এোনে সাংেযাগরিষ্ঠ।’ 
‘স্যাি এসি হনি আইে ক্নি েয়, দিআইরে ভানি। দেতাাংগনেি 

রেয়ন্ত্রনে সিক্াি। আইনেি দলানক্িা দচানেি আিানল দিআইরে ক্াি ক্নি 
যানি, ধ্িনি দক্?’ 

‘আিা এই ‘রে বু্ল িাডক’ এয়াি লাইিো ক্ানেি?’ 
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‘আরম িারে ো স্যাি। তনি এনেি অরিসো ক্লোস ক্মনিনক্স রিল। 
স্থাে সাংক্নেি ক্ািনে েতুে িায়গায় অরিস রেনয়নি। স্যাি, যািা ক্লোস 
ক্মনিনক্স িায়গা পায় তািা োস দেতাাংগ।’ 

‘ধ্েিাে। দতামাি োম রক্?’ 
‘িে ক্ানলকাস।’ 
‘তুরম েৃষ্টাে?’ 
‘আমাি আব্বা েৃষ্টাে রিনলে। মা েৃষ্টাে রিনলে ো।’ 
‘তুরম?’ 
‘মে োিাপ হনল মানঝ মানঝ গীিকায় যাই স্যাি।’ 
রমরেে েনেনক্ি মনধ্যই এনস দপৌিল তািা ‘রে বু্ল িাডক’ অরিনসি 

সামনে। 
িাস্তাি উপি গারি োুঁি ক্িাল ক্ানলকাস। 
িাস্তাি পনি দিাট্ট এক্ো প্রাঙ্গে। প্রাঙ্গনেি পনিই রতে তলা এক্ো 

রিরল্ডাং। 
রিরল্ডাং-এ দঢাক্াি দগে মুনে এক্ো সাইেনিাডক। তানত দলো, ‘রে বু্ল িাডক 

রলরমনেড’। তাি রেনচ দলো এক্ো অরভিাত প্রাইনভে এয়াি দক্াম্পােী।’ 
ড্রাইভাি ক্ানলকাস ঘুনি এনস আহমে মুসানক্ োমাি িনে গারিি েিিা 

েুনল ধ্নি িলল, ‘স্যাি আরম রক্ অনপিা ক্িি?’ 
‘রক্িুো সময় দেেনত পাি, দেিী হনল চনল দযনয়া।’ 
িনল আহমে মুসা পঞ্চাে িাহামা ডলানিি এক্ো দোে তুনল রেল 

ক্ানলকানসি হানত। 
ক্ানলকাস দোেোি রেনক্ তারক্নয় িলল, ‘স্যাি আমাি ক্ানি দতা ভাঙরত 

দেই।’ 
‘দোেো দতা দতামানক্ ভাঙািাি িনে দেইরে ক্ানলকাস।’ 
ক্ানলকাস রিস্মনয়ি সানথ িলল, ‘স্যাি, ভািা মাি ২০ ডলাি, আপরে 

রেনয়নিে ৫০ ডলাি।’ 
‘যা ভািা হওয়া উরচত, তাই দতামানক্ রেনয়রি।’ 
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‘দপােকরিনক্া রক্াংিা দিø ারিডাি রহসানি ধ্িনল রিক্ িনলনিে।’ িলনত 
িলনত লজ্জা ও সাংনক্ানচি সানথ দোেো ক্ানলকাস পনক্নে িােল। 

আহমে মুসা অরিনসি রেনক্ হাুঁো শুরু ক্িল। 
অরিনসি িািান্দা দিে উুঁচু। িি িি রতেরে রসুঁরি দপরিনয় িািান্দায় উিা 

যায়। 
অরিস রিরল্ডাংরেি দু’পানেি অাংে িািান্দাি রসুঁরিি সমােিাল। আি 

প্রেস্ত অধ্ক চন্দ্রক্াি িািান্দারে রিরল্ডাং-এি দপে দথনক্ অনেক্োরে িায়গা রেনয় 
রেনয়নি। 

আহমে মুসা িািান্দায় উনি দেেনত দপল দভতনি দঢাক্াি েিিা 
ক্াুঁনচি। আহমে মুসা ক্াুঁনচি েিিা দেনে দভতনি প্রনিে ক্িল। েিিাি পনি 
এক্ো প্রেস্ত ঘি। 

ঘনিি রিক্ মাঝোনে িনস আনি দেরিল-নচয়াি রেনয় এক্িে। তাি 
দেরিনল িনয়নি এক্ো দেরলনিাে, এক্ো দিরিষ্টাি িুক্, এক্ো ক্লমোরে এিাং 
রক্িু ক্াগিপি দপপাি ওনয়ে রেনয় চাপা দেয়া। 

আহমে মুসা িুঝল দলাক্রে রিনসপেরেষ্ট। িয়নস যুিক্। 
আহমে মুসা ঢুক্নতই রিনসপেরেষ্ট যুিক্ িলল, ‘এরেনক্ আসুে, রক্ চাই 

আপোি?’ 
আহমে মুসা তাি রেনক্ এরগনয় িলল, ‘স্যািিা দক্উ আনিে?’ 
‘দচয়ািমযাে, রডনিক্টি সিাই আনিে। ক্ানক্ চাে?’  
‘দচয়ািমযাে।’ 
রিনসপেরেষ্ট দেরলনিাে হানত তুনল রেনত রেনত িলল, ‘রক্ ক্ানি দেো 

ক্িনত চাে?’ 
‘এয়াি লাইি রেনয়।’ 
রিনসপেরেষ্ট ক্থা িলল দেরলনিানে। দেরলনিাে দিনে রেনয় উনি 

োুঁিাল। িলল, ‘চলুে।’ 
রক্ন্তু এক্ ধ্াপ এরগনয়ই রিনি োুঁরিনয় িলল, ‘এক্েু োুঁিাে িাইনিি 

েিিাো লক্ ক্রি।’ 
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িনল দস দেরলনিানেি পাে দথনক্ দিাে রিনমােক ক্েনরাল দেনে রেনয় 
এক্ো দিাতানম চাপ রেল। 

আহমে মুসা িুঝল, েিিাো রিনমােক ক্েনরানলি অধ্ীে। এনেি 
সিরক্িুই রক্ তাহনল এ ধ্িনেি রিনমােক ক্েনরানলি মত সিকাধ্ুরেক্ িযিস্থাি 
অধ্ীে? 

রিনসপেরেষ্ট হাুঁেনত শুরু ক্নিনি। 
আহমে মুসা তাি দপিনে দপিনে চলল। 
দু’তলায় উত্তি-পূনিকি এনক্িানি প্রানেি এক্ো েিিাি সামনে োুঁিাল 

রিনসেরেষ্ট। 
েক্ ক্িল দস েিিায়। তািপি প্রনিে ক্িল দচয়ািমযানেি রপ,এ এি 

ক্নি। 
রপ,এ এি ক্নি দপৌনি রেনয়ই রিনসপেরেষ্ট রিনি দগল। 
রপ,এ এক্িে দেতাাংগ তরুেী। 
আহমে মুসানক্ িসনত িনলই দস ইন্োিক্নম িলল, ‘স্যাি রভরিেি 

এনসনিে।’ 
‘আিা, পারিনয় োও।’ 
রপ,এ তরুেীরে উনি পানেি েিিাো েুনল ধ্নি িলল, ‘যাে দভতনি 

স্যাি।’ 
আহমে মুসা প্রনিে ক্িল। 
দেেল, ঘনিি প্রায় মাঝ িিািি এক্ো সুেৃে দেরিনলি ওপানে এক্ো 

রিভলরভাং দচয়ানি গা এরলনয় িনস আনি এক্িে মাঝ িয়সী দেতাাংগ। িরলষ্ঠ 
দচায়াল, তীিè দচাে দলাক্রেি। মুে দেনেই িুঝা যায়, েিীনি এক্েুকও দমে 
দেই। দেনলায়াি রক্াংিা দসোিারহেীি দলাক্ হনল তানক্ মাোনতা ভাল। 

দলাক্রে আহমে মুসানক্ দেনেই দচয়ানি দসািা হনয় িসল। সামনে 
দেরিনলি ওপানে দচয়াি দেরেনয় িসনত িলল। 

ধ্েিাে িারেনয় আহমে মুসা িসল। 
‘িলুে, রক্ প্রনয়ািে আপোি?’ তীিè েৃরষ্ট দলাক্রেি দচানে। 
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‘আরম ‘িাহামা এয়াি’ অরিনস রগনয়রিলাম িাোি িনে দয ওনেি 
‘চাোডক রসনষ্টম’ আনি রক্ো। তািা দুাঃে প্রক্াে ক্নি আপোনেি ক্থা িলল। দস 
িনে এনসরি।’ 

দলাক্রেি দচানে রিস্ময়। িলল, ‘রক্ চাই আপোি?’ 
‘এোে দথনক্ দপানেকরিক্া, এোে দথনক্ গ্রান্ড োক্কস, এইসি েূিনত্বি 

ভািা ক্ত? শুেলাম গতক্াল আপোনেি এক্ো রিমাে ক্ািা দযে গ্রান্ড োক্কনস 
রেনয় রগনয়রিল। ভািা ক্ত রিল?’ 

দলাক্রেি প্ররতরক্রয়া িাো এিাং তানক্ স্বরূনপ দিি ক্নি আোি িনেই 
আহমে মুসা দেষ িাক্যো িলল। 

আহমে মুসাি দেষ ক্থা দোোি সাংনগ সাংনগই দলাক্রেি দচাে চঞ্চল 
হনয় উিল। িলল, ‘গ্রান্ড োক্কস-এ যাওয়াি তথযও রক্ ওিাই রেনয়নি?’ 

‘হ্াুঁ, আরম এয়ািনপােক দথনক্ই শুনেরি।’ 
‘আি রক্ শুনেনিে? আমিা ক্েে রক্ রেনয় রিিলাম তা িনলরে?’ 

দলাক্রেি দিাুঁনে িাুঁক্া হারস। তাি দচানেি েৃরষ্ট েি। 
চমনক্ উিল আহমে মুসা। দলাক্রে তানক্ সনন্দহ ক্নিনি।  
আহমে মুসাি রচো আি সামনে এগুনত পািল ো। দপিনে পানয়ি েব্দ 

দপনয় রিনি তাক্াল। দেেল উেযত রিভলিাি হানত দু’িে যুিক্ তাি দপিনে 
এনস োুঁরিনয়নি। 

সামনে তাক্াল আহমে মুসা। দেেল দচয়ানি িসা দলাক্রেি হানতও 
রিভলিাি। তাি িুক্ িিািি তাক্ ক্িা। 

আহমে মুসা রিনি তাি রেনক্ তাক্ানতই দহা দহা ক্নি দহনস উিল 
দলাক্রে। রেক্ািনক্ িানল আেক্ানোি তৃরপ্তি হারস এো। 

িলল দলাক্রে, ‘দেে দতামাি সািানো ক্থা েুিই ক্াুঁচা ধ্িনেি হনয়নি। 
সরতয তুরম রিমাে িন্দনি দোুঁি রেনল এই ক্থা িলনত পািনত ো। এয়াি দপানেকি 
ক্াউন্োি ক্রু দথনক্ শুরু ক্নি োরয়ত্বেীল সিাই িানে ‘রে বু্ল িাডক’ শুধ্ু প্রাইনভে 
েয়, এনক্িানি পানসকোল। ক্েেই ভািা োনে ো। রদ্বতীয়ত, আমানেি রিমাে দয 
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গ্রান্ড োক্কস-এ দগনি, তা রিমাে িন্দনিি এক্িেও িানে ো। সুতিাাং তুরম রমথযা 
ক্ারহেী সারিনয়ি।’ 

িনল এক্েু থামল। দথনমই আিাি মুে েুলল। ক্নিাি ক্নে িলল, ‘দক্ 
তুরম?’ 

আহমে মুসা এক্েু হাসল। িলল, ‘আি এ ক্থা রিোসাি রক্ প্রনয়ািে 
আনি? আরম দক্ ো দিনেই রক্ আপোিা রিভলিাি দিি ক্নিনিে?’ 

দলাক্রে দেরিনল এক্ প্রচন্ড মুষ্ঠাঘাত ক্িল। িলল, ‘রিক্ িনলি।’ 
তািপি আহমে মুসাি দপিনে োুঁিানো রিভলিািধ্ািীনেি এক্িেনক্ লিয ক্নি 
িলল, ‘এই এনক্ দিুঁনধ্ দিল।’ 

দলাক্রে রিভলিািরে পনক্নে পুনি প্রথনম আহমে মুসাি দু’হাত 
রপিনমািা ক্নি িাুঁধ্ল, তািপি দু’পা। আহমে মুসা দযভানি দচয়ানি িনসরিল, 
ঐভানিই িনস থাক্ল। 

সামনে িসা দসই মাঝ িয়সী দলাক্রে তাি হানতি রিভলিাি দেরিনল 
দিনে তাি দমািাইল দেরলনিােরে দেনে রেল। িলল, ‘রমাঃ িারডকোন্ডনক্ 
িযাপািো িাোই।’ 

‘িারডকোন্ড দক্?’ রিনেস ক্িল আহমে মুসা। 
‘দতামাি িাপ।’ মুে িাুঁক্া ক্নি িলল দলাক্রে। 
দেরলনিাে সাংনযানগি পি িলল দলাক্রে, ‘স্যাি আমানেি অরিনস 

এক্িে দলাক্ ধ্িা পনিনি।’ তািপি দগাো রিিিে রেনয় িলল, ‘দলাক্রে ইহুেী 
দিহািাি স্যাি। দক্াে রক্িুি দগাপে অনুসন্ধ্ানে এনসনি িনল মনে হয়।’ 

‘আপোি ওোনে পািাি স্যাি?’ 
‘িুনঝরি স্যাি। ওোনে ঝানমলা িারিনয় ক্াি দেই।’ 
‘রিক্ স্যাি। এসি চুনোপুুঁরেি োরয়ত্ব আমিা রেনত পারি।’ 
‘রেনক্ে ক্নি দিলি?’ 
‘রিক্ আনি। আমিা রক্িু ক্থা দিি ক্িাি দচষ্টা ক্রি। রক্িু আোয় ক্নি 

আপোনক্ িারেনয় তািপি আমিা যা ক্িাি দসো ক্িি স্যাি।’ 
‘ধ্েিাে স্যাি।’ 
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দেরলনিাে দিনে রেল দলাক্রে। 
আহমে মুসা িারডকোন্ড োমক্ দলাক্রেি দেরলনিাে োোিরে মনে মনে 

িাি িাি আওরিনয় মুেস্থ ক্িরিল। দমািাইনল দলাক্রেি আঙুনলি মুভনমন্ে 
দেনেই দেরলনিাে েোিরে রিক্ ক্নি রেনয়রিল। 

আহমে মুসা দেরলনিানেি ওপানিি ক্থা শুেনত পায়রে িনে, রক্ন্তু 
দলাক্রেি ক্থাগুনলা দথনক্ দগাো িযাপািো িুনঝ রেনয়নি আহমে মুসা। তানক্ 
চুনোপুুঁরে রিনিচো ক্নি তানক্ এোনেই দেষ ক্িাি োরয়ত্ব িারডকোন্ড এনেি 
হানত রেনয়নি। তাি আনগ এিা তাি পরিচয় ও তাি ক্াি দথনক্ ক্থা আোনয়ি 
দচষ্টা ক্িনি। 

েুেী হনলা আহমে মুসা।  
িন্দী হওয়াি িরতি মনধ্য িি লাভ এই হনি দয, মাগকানিেনক্ ওিা 

দক্াথায় িন্দী ক্নি দিনেনি তা িাোি এক্ো পথ হনি। িারডকোন্ড দক্? তাি 
দেরলনিাে েোি দপনয়নি। রক্ন্তু দমািাইল দেরলনিাে েোি দথনক্ রিক্াো দিি 
ক্িা ক্রিে। িারডকোন্ড রক্ দহায়াইে ঈগনলি দক্াে দেতা? রেশ্চয় দক্াে িি দেতা 
হনি। ো হনল তানক্ ‘রেনক্ে’ ক্িাি এত িি রসদ্ধাে রেল রক্ ক্নি দস? 
মাগকানিেনক্ দহায়াইে ঈগল দক্াথায় দিনেনি? এিা রক্ তা িানে? ো এো িাোি 
িনে িারডকোন্ড পযকে দপৌিনত হনি? 

আহমে মুসা ভািোি সূি রিুঁনি দগল দলাক্রেি উচ্চ ক্নে। িলরিল দস, 
‘এনক্ রেনয় যাও। িান্ডা ক্িাি ক্নি দিনে োও। আরম পনি আসরি।’ 

সনঙ্গ সনঙ্গই দু’রেক্ দথনক্ দু’িে এনস ঘনি ঢুক্ল। আহমে মুসানক্ 
দেনে তুনল চযাাং দোলা ক্নি রেনয় চলল। রিভলিািধ্ািী দু’িে রিভলিাি উুঁরচনয় 
তানেি দপিনে দপিনে চলল। 

আহমে মুসানক্ তািা রেনয় দগল গ্রযান্ড দোনি। দসোে দথনক্ ভু-গভকস্থ 
দোনি। 

আহমে মুসানক্ িহেক্ািী দু’িে ভু-গভকস্থ দোনিি এক্ো ক্নিি 
েিিাি সামনে রগনয় োুঁিাল। 
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রিভলিািধ্ািীনেি এক্িে এরগনয় এনস আলিানিরেক্যাল ক্রম্পউোি 
লক্’-এি ‘ক্ী দিাডক’-এি চািো ‘ক্ী’দত েক্ ক্িল। েুনল দগল েিিা। 

যািা আহমে মুসানক্ িহে ক্িরিল, তািা েিিায় োুঁরিনয়ই িুনি রেল 
আহমে মুসানক্ ঘনিি মনধ্য। 

আহমে মুসাি দেনহি মাথাি অাংেো রগনয় পিল দলাহাি োরেয়াি উপি 
এিাং রেনচি অাংেো দমনঝি উপি। 

দলাহাি ‘এল’ োইপ এযাাংগল িাি রেনয় োরেয়াি পায়াসহ চািধ্ানিি 
ক্ািানমা ততরি। োরেয়াি প্রানেি এযাাংগল িানিি সানথ ধ্াক্কা দেনয় আহমে মুসাি 
িাম পানেি ক্পালো দক্নে দগল। ঝি ঝি ক্নি িি দেনম এল মুনেি উপি। 

আহমে মুসা মাথাো তুনল োরেয়ায় দহলাে রেনয় দসািা হনয় িসল। 
আহমে মুসাি িিাি মুনেি রেনক্ তারক্নয় তৃরপ্তি হারস হাসল েিিায় 

োুঁিানো ওিা। 
িলল রিভলিািধ্ািীনেি এক্িে, ‘মিনত এনসরিনল ো? দক্িল দতা 

ক্পাল দথনক্ িি দিরুল। িস যেে আসনিে, তেে সািা গা দথনক্ই িি 
ঝিনি।’ 

ক্পানল আঘাত, িি ঝিা এ সনিি দক্াে রেনক্ই আহমে মুসাি দেয়াল 
দেই। তাি দগাো রচো িারডকোন্ডনক্ রেনয় আিরতকত হনি। এক্ো প্রশ্ন ক্িিাি 
সুনযাগ দপনয় দগল ওনেি ক্থা দথনক্। িলল, ‘দতামানেি িস িারডকোন্ড 
আসনিে এোনে?’ ইিা ক্নিই দোুঁচা দেয়াি মত প্রশ্নো ক্িল আহমে মুসা। 

‘দিা। দতামাি মত চুনোপুুঁরেি ক্ানি িারডকোন্ড আসনি দক্ে? িাে, দস 
আমানেি িনসি িস।’ 

‘ও তাহনল দতা িািধ্ােী োসাউনত থানক্ে ো?’ 
হাসল রিভলিািধ্ািীরে। িলল, ‘তুরম দঘািাি রডম িাে। এই দতা 

ক্লোস ক্মনিনক্স উোি অরিস, িারিও দতা ওোনে।’ 
‘িরসক্তা ক্িনিে। অত িি দলাক্ এত দিাে িায়গায় থানক্ে, রিোস 

হয় ো।’ িলল আহমে মুসা। 
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‘তুরম গন্ডমুেক দেেরি। সােসালভােি, ক্লোস ক্মনিক্সনক্ তুরম দিাে 
িায়গা িলি? িাে তুরম দগাো ক্যারিরিয়ানেি দহায়াইে ঈগল-এি দহড দক্ায়ােকাি 
ক্লোস ক্মনিনক্স।’ 

আহমে মুসাি মে আেনন্দ দেনচ উিল। তাি মে িলল, ক্পানল দস দয 
আঘাত দপনয়নি তাি মত েত আঘানতি দচনয়ও এই তথয মূলযিাে। মনে মনে 
দস আল্লাহি শুক্রিয়া আোয় ক্িল। দেষ রিষয়রে দিনে দেয়াি দচষ্টাি মতই প্রশ্ন 
ক্িল আহমে মুসা, ‘ও দতামানেি িনসি িস িারডকোেড-এি অরিস এিাং 
দহায়াইে ঈগনলি দহড দক্ায়ােকাি তাহনল এক্ িায়গায়?’ 

‘গেকভ দক্াথাক্াি, এক্ িায়গায় হনি দক্ে, এক্ই অরিস দতা। 
িারডকোন্ড দতা দহায়াইে ঈগল-এি চীি িস।’ 

িনলই দস েিিা িন্ধ্ ক্নি রেনত যারিল। আহমে মুসা তািাতারি িলল, 
‘আি এক্ো ক্থা িোি। আপোিা ক্য়রেে আমানক্ িন্দী ক্নি িােনিে? িািা 
পাি ক্নি?’ েুি রিপনে পিা প্রাে ভনয় িযাকল মানুনষি মতই রিেনয়ি সানথ িলল 
আহমে মুসা। 

শুনে ওিা চািিেই মিা পাওয়াি মত রহ রহ ক্নি দহনস উিল। দসই 
রিভলিািধ্ািীই িলল, ‘দক্াে রচো দেই, দক্াে রচো দেই। আমানেি দমহমাে 
হওয়াি পি দক্উ আমানেি ক্েেও দিনি যায়রে। তুরমও যানি ো।’ 

িনলই েিিা িন্ধ্ ক্নি রেল দস। 
েিিা িন্ধ্ হিাি পি হাসল আহমে মুসা। দিচািায় ওিা তানক্ চুনোপুুঁরে 

মনে ক্নি িলাি রক্িুই িারক্ িানেরে। শুধ্ু এক্ো রিষয়ই অস্পষ্ট থাক্ল তাি 
ক্ানি। দসো হনলা, ডাাঃ মাগকানিে দক্াথায় িন্দী আনি। দহায়াইে ঈগনলি দহড 
দক্ায়ােকানিই রক্ো?  

‘তািাতারি তানক্ এোে দথনক্ দিি হনত হনি’ ভািল আহমে মুসা। 
আহমে মুসা হাত-পা দেনি দেেল হাত-পানয়ি িাুঁধ্ে দিে েি। হিাৎ 

আহমে মুসাি মনে পিল এযাাংগল িাি োরেয়াি ক্থা। আহমে মুসা দপিে রিনি 
এযাাংগল িানিি ততরি োরেয়াি পায়াি রেনক্ তাক্াল। দেনে েুেী হনলা। এযাাংগল 
িানিি প্রাে মরিচা পনি ধ্ািানলা হনয়নি। আহমে মুসা পায়াি রেনক্ এরগনয় 
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দগল। পায়াি রেনক্ রপি ক্নি িাুঁধ্া দুই হাত রেনয় এযাাংগনলি প্রাে েুুঁনি রেনয় 
তানত হানতি িাুঁধ্ে ঘষনত শুরু ক্িল আহমে মুসা। িারষ্টক্ ক্নডকি িাুঁধ্ে। প্রায় 
আধ্ ঘণ্টাি দচষ্টায় আহমে মুসাি হানতি িাুঁধ্ে দক্নে দগল। পানয়ি িাুঁধ্ে েুনল 
দিলল দস। 

রিক্ এই সমনয়ই েিিাি িাইনি পানয়ি েব্দ দপল আহমে মুসা। দসই 
সানথ ক্থাও শুেনত দপল। এক্িে িলনি, ‘িস ো এোনে িানত আসাি ক্থা?’ 

‘রিক্ িারে ো। িস িলনলে, সাপ রেনয় দিরেিে দেলনত দেই।’ 
আহমে মুসা িুঝল। ওিা েিিা েুলনত এনসনি। 
আহমে মুসা উনি এক্ দেৌনি েিিাি পানে রগনয় োুঁিাল। 
এক্ পাল্লাি েিিা। েিিাি পাল্লা দভতনিি রেনক্ দোনল। 
দোলাি পি পাল্লা দয রেনক্ সনি যায়, দসরেনক্ থাক্নল আিানল থাক্া 

যায়। রক্ন্তু সমস্যা হনলা, েিিা েুনল যাওয়াি সাংনগ সাংনগ তানক্ দেেনত ো দপনল 
ওিা সতক্ক হনয় যানি। এই অিস্থায় োরল হানত তানেি দমাক্ারিলা ক্িা ক্রিে 
হনি। 

এই সি রচো ক্নি আহমে মুসা েিিাি অেপানে প্রায় দচৌক্ানি গা 
দঘুঁনষ দেয়াল দসুঁনে োুঁিাল। আহমে মুসা িুঝল, ওিা েিিা েুনল রিনেষভানি 
এরেনক্ এক্েু দচাে দিলনলই দেেনত পানি তানক্। রক্ন্তু আহমে মুসা রচো ক্িল, 
েিিা দোলাি পি ওনেি েৃরষ্ট স্বাভারিক্ভানিই প্রথনম িুেনি ঘনিি মাঝোে িা 
োরেয়াি রেনক্। এই সুনযাগ ক্ানি লাগানত পািনল তানেি েৃরষ্ট এরেনক্ আসাি 
আনগই ওনেি উপি চিাও হনত পািনি আহমে মুসা। 

দগাো দেহ মাথা দেয়ানলি সানথ দসুঁনে দিনে েৃরষ্টো ঘুরিনয় দচাে 
দিনেরিল েিিাি উপি। 

রুদ্ধোনস অনপিা ক্িরিল আহমে মুসা। 
েিিাি িাইনি তানেি িস রে বু্ল িানডকি দচয়ািমযানেি ক্ে শুেনত দপল 

আহমে মুসা। দসই রেনেকে রেল, েিিা দোলাি। 
েিিা েুনল দগল। ঘনিি মাঝ িিািি তাক্ ক্িা এক্ো রিভলিাি এিাং 

রিভলিাি ধ্িা হাত আহমে মুসাি েিনি পিল প্রথনম। 
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আহমে মুসা িানিি মত ঝাুঁরপনয় পিল ঐ রিভলিাি লনিয। 
আহমে মুসাি ডাে হাত দিাুঁ দমনি রিভলিািরে দচনপ ধ্িল। রক্ন্তু তাি 

দেহরে রিভলিািধ্ািীি হানত সামাে িাধ্া পাওয়াি পি পনি দগল ক্রিনডানিি 
উপি। 

আহমে মুসা প্রস্তুত হনয়ই লাি রেনয়রিল। তাি িাম হাত ও রিভলিাি 
দক্নি দেয়া ডাে হাত প্রথনম ক্রিনডানি রগনয় পিল। এ দু’হানতি উপি দেনহি 
ভি রেনয় দেহো িুনি রেল মাথাি উপি রেনয় সামনে। ক্ািও দেহনক্ আঘাত 
ক্নিরিল েূে রেনয় সামনেি রেনক্ িুনে যাওয়া তাি দু’রে পা। 

আহমে মুসাি দেহো রচৎ হনয় পিল ক্রিনডানিি উপি। 
আহমে মুসাি দচাে দু’রে প্রথনমই দেেল তাি মাথাি ক্ানি দু’িেনক্। 

দসই দু’িে রিভলিািধ্ািী। ওনেি এক্িনেি হানত রিভলিাি দেই, তাি ক্াি 
দথনক্ই রিভলিাি দক্নি রেনয়নি আহমে মুসা। আি এক্িনেি হানত রিভলিাি। 
রক্ন্তু রিমূঢ় দলাক্রেি রিভলিাি তেেও তানক্ তাক্ ক্নি সানিরে। 

আহমে মুসাি প্রস্তুত এিাং রিপ্র হানতি রিভলিাি দু’িাি অরগ্ন িৃরষ্ট 
ক্িল। 

রিভলিানিি দু’রে গুলী দু’িনেিই থথুরেি রেচ রেনয় ঢুনক্ দগল মাথায়। 
আহমে মুসা গুলী ক্নিই তাক্াল তাি পানয়ি রেনক্। দসোনে এক্িে 

পনি রগনয়রিল। রেশ্চয় দলাক্রে হনি এনেি ‘িস’ অথকাৎ বু্ল িানডকি দচয়ািমযাে, 
দয আসরিল আহমে মুসাি ক্াি দথনক্ ক্থা আোয় ক্নি তািপি ‘রেনক্ে’ ক্নি 
দিলনত।  

আহমে মুসা দেেল, হ্াুঁ, দস িস দলাক্রেই। 
দস উনি োুঁরিনয়নি এিাং পনক্ে দথনক্ রিভলিাি দিি ক্িনি। পনক্ে 

দথনক্ দস রিভলিাি দিি ক্নিনি মাি। 
আহমে মুসা তৃতীয় গুলীরে িুুঁিল তানক্ লিয ক্নি।  
িুনক্ গুলী দেনল দলাক্রে দসোনেই ঢনল পিল। 
আহমে মুসা উনি োুঁিাল। রিভলিাি িারগনয় চািরেনক্ সতক্ক েৃরষ্ট দিনল 

এক্েু অনপিা ক্িল। ো দক্উ দেই, দক্াে সািা-েব্দ দক্াথাও দেই। 
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িুেল এিাি আহমে মুসা উপনি ওিাি রসুঁরিি রেনক্। 
রসুঁরিি দগািায় দপৌনি আহমে মুসা দেেল, রসুঁরিি মাথায় গ্রাউন্ড দোনি 

উপি মুনে রসুঁরিি েিিাো িন্ধ্। 
আহমে মুসা দ্রুত রসুঁরি দভনঙ্গ উপনি উিল। আহমে মুসা েুেী হনলা। 

এোনে িন্দীোোি মতই ক্রম্পউোি লক্। এযালিানিরেক্যাল অডকানি ক্ী দিাডক 
সািানো। 

আহমে মুসা দেনেরিল িন্দীোোি লক্ দোলাি িনে ‘ক্ী’ দিানডকি দয 
‘ক্ী’গুনলানত দলাক্রে আঙুল দিনলরিল তা দযাগ ক্িনল ‘EGLE’ েব্দ োুঁিায়। 
সুতিাাং িন্দীোোি ক্রম্পউোি লক্ দোলাি দক্াডক ওয়াডক রিল ‘EGLE’ এোনেও 
রক্ তাই? 

আহমে মুসা দুরু দুরু িুনক্ দিানডকি চািরে ‘ক্ী’দত তজ্জকরে রেনয় 
‘EGLE’ েব্দ িাোল। দেষ ‘ঊ’ িনেক চাপ পিাি সানথ সানথই মাথাি উপি পুরু 
দলাহাি পাত সনি দগল। 

আহমে মুসা এক্েু অনপিা ক্িল। ো দক্উ এল ো। লাি রেনয় উপনি 
উিল আহমে মুসা। 

ক্াউনক্ দচানে পিল ো। িুঝল, ভূ-গনভকি দক্াে েব্দ িাইনি ো আসায় 
এিা রক্িুই িুঝনত পানিরে। 

আহমে মুসা চুরপ চুরপ সনি পিাই রিক্ মনে ক্িল। এোনে দগালা-গুলী 
েুি সহনিই িাইনিি দলানক্ি েৃরষ্ট আক্ষকে ক্িনি।  

আহমে মুসা দেনেনি, রসুঁরি মুে দথনক্ পুি রেনক্ রক্িুেূি এগুিাি পি 
উত্তনি োেক রেনলই রিনসপেে ক্নি প্রনিে ক্িা যায়। 

আহমে মুসা রিভলিাি িারগনয় রিিানলি মত রোঃেনব্দ িুেল পূিরেনক্ি 
দসই ক্রিনডাি ধ্নি। 

েরিেমুেী এক্ো ক্রিনডানিি মুে তেে অরতক্রম ক্িরিল আহমে মুসা। 
এক্ো েব্দ দপনয় তাক্াল দসই ক্রিনডানিি রেনক্। তারক্নয়ই দেেনত 

দপল এক্িে দলাক্ এিাং তাি উেযত রিভলিাি তানক্ তাক্ ক্িা। 
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আহমে মুসা তাি রিভলিাি দঘািািাি সুনযাগ দপল ো। এক্ো গুলী 
এনস তাি িুনিা আঙুল সনমত রিভলিানি আঘাত ক্িল।  

হাত দথনক্ আহমে মুসাি রিভলিাি েনস পনি দগল। 
আহমে মুসা রিভলিানিি সানথ সানথই আিনি পনিরিল দমনঝি উপি। 

দযে গুলী রিদ্ধ হনয় দস ঢনল পনিনি মারেনত। 
গুলী িষকেক্ািী দলাক্রেও মুহূনতকি িনে রদ্বধ্ায় পনিরিল এ রেনয়। এই 

সুনযানগই আহমে মুসাি িাম হাত রিভলিাি করিনয় গুলী ক্িল দলাক্রেনক্। 
দলাক্রে এত তািাতারি পাো আক্রমনেি রেক্াি হনি িুনঝরে। তািই 

দেসািত রহসানি িুনক্ গুলী রিদ্ধ হনয় ঢনল পিল মারেনত। 
আহমে মুসা রিনসপেনেি েিিায় এনস দেেল এরেনক্ গুলীি েব্দ শুনে 

রিনসপেরেষ্ট হানত রিভলিাি রেনয় এরেনক্ এগুনি। আহমে মুসানক্ রিভলিাি 
হানত এনক্িানি মুনোমুরে েন্ডায়মাে দেনে রিমূঢ় হনয় পনিরিল দস। 

আহমে মুসা তাি রেনক্ রিভলিাি তাক্ ক্নি িলল, ‘িাুঁচনত চাইনল 
রিভলিািরে দিনল রেনয় ঐ েয়নলনে দঢানক্া রগনয়।’ 

রিনসপেরেষ্ট যুিক্রে দেৌি রেনয় রগনয় েয়নলনে ঢুক্ল।  
আহমে মুসা রিভলিািরে করিনয় রেনয় েয়নলনেি রসেরক্রে লারগনয় 

রিনসপেরেনষ্টি দেরিনল রিনি এনস রিনমােক ক্নন্রানলি দিাতাম রেনপ িাইনিি 
েিিা েুনল দিলল। তািপি দেৌি রেল িাইনি।  

িাইনি িাস্তায় দিরিনয় আহমে মুসা রচো ক্িল দক্াে রেনক্ যানি। 
আহমে মুসাি আশু েিক্াি হনলা, আহত িুনিা আঙুলোনক্ এক্েু দেো এিাং 
মুনেি িি মুনি দিলা। এসি রেনয় মানুনষি মনধ্য যাওয়া যানি ো। 

ডাে রেনক্ েহি, আি িাুঁ রেনক্ অনপিাক্ৃত িেরিিল, গািপালাও 
প্রচিু। এ রেনক্ প্রনয়ািেীয় আিাল পাওয়া যানি। 

আহমে মুসা িাুঁ রেনক্ িুেল। 
রক্িু এরগনয়ই এক্ো েযারক্স দেেনত দপল িাস্তাি পানে গানিি িায়ায় 

োুঁিানো। পিিনেই দেেল েযারক্স ড্রাইভাি দিরিনয় এনসনি। এরক্? ক্ানলকাস দতা! 
রিরস্মত হনলা আহমে মুসা। এতিে দস আনি। 
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ক্ািাক্ারি হনয়ই আহমে মুসা িলল, ‘এরক্ তুরম এতিে এোনে?’ 
আহমে মুসাি ক্থাি রেনক্ ক্েকপাত ো ক্নি রিরস্মত ক্ানলকাস িলল, 

‘এরক্ আপোি অিস্থা? হাত দথনক্ িি পিনি, মুে িিাি। আমাি সনন্দহই 
তাহনল রিক্।’ 

‘রক্ সনন্দহ ক্নিরিনল তুরম?’ 
‘ওসি ক্থা থাক্। গারিনত উিুে। আপোি আনগ অেত ‘িাষ্ট এইড’ 

প্রনয়ািে।’ 
আহমে মুসা গারিনত উনি িসনত িসনত িলল, ‘এরক্, আমাি িযাগ 

আরম দতামাি গারিনত দিনল রগনয়রিলাম?’ 
‘স্যাি, এই িযাগ রেনয়ই দতা রিপনে পনিরি। এই িযাগও আমাি 

অনপিা ক্িাি এক্ো ক্ািে।’ 
‘আনিক্ো ক্ািে রক্?’ 
‘স্যাি, দপৌনে এক্ ঘণ্টানতও আপোনক্ দিি হনত ো দেনে আরম 

অরিনস রগনয়রিলাম িযাগো আপোনক্ দেয়া যায় রক্ো দস িনে। ওনেি িযিহাি 
সনন্দহিেক্ মনে হনলা আমাি ক্ানি। আমাি েযারক্সনত আপরে এনসনিে এই 
ক্থা িনল আপোি দোুঁি ক্িনতই রিনসপেরেষ্ট িলল, ‘ও ভািা পানি দতা? যাও, 
ইহ িীিনে আি তানক্ পানি ো, পিক্ানল রেও।’ িনল আমানক্ দিি ক্নি দেয় 
অরিস দথনক্। আরম িুঝনত পািলাম, রক্িু এক্ো ঘনেনি। এই অিস্থায় আরম 
দযনত পািরিলাম ো। অনপিা ক্িরিলাম দক্াে দোুঁি পাওয়া যায় রক্ো। এই মাি 
ভািরিলাম থাোয় েিিো রেনয় আরম চনল যাি।’ 

‘থাোয় েিি রেনল থাো রক্ ক্িত?’ 
‘হয়নতা দোুঁি রেত। রক্ন্তু দযনহতু প্ররতষ্ঠােরে দেতাাংগনেি তাই তানেি 

দক্াে দোষ হনতা ো, দোষ হনতা আপোি।’ 
‘তাহনল থাোয় েিি রেনত দক্ে?’ 
‘রেয়ম স্যাি, এ িনে। আইে আনি, এ ধ্িনেি দক্াে িি সনন্দহিেক্ 

রক্িু দেেনল, গারিনত ঘেনল সাংনগ সাংনগই থাোয় িাোনত হনি।’ 
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িনলই ক্ানলকাস আিাি রিনেস ক্িল, ‘রক্ ঘনেরিল স্যাি, আরম গুলীি 
েব্দ শুেলাম।’ 

আহমে মুসা এক্েু ভািল ক্ানলকাসনক্ ক্তেুক িলা যায় তা রেনয়। 
তািপি িলল, ‘িুঝলাম ো, রিমাে ভািা চাওয়ায় ওিা আমানক্ সনন্দহ ক্িল। 
িন্দী ক্িল। শুেলাম, ওিা যানেি িন্দী ক্নি তািা আি িাুঁনচ ো। তাই প্রােপে 
দচষ্টা ক্নি দিরিনয় এলাম। ক্থায় ক্থায় ওনেি দক্াে এক্িনেি ক্ানি ‘দহায়াইে 
ঈগল’-এি োম শুেলাম।’ 

‘দহায়াইে ঈগল?’ রিরস্মত ক্ে ক্ানলকানসি। 
‘তুরম দচে ‘দহায়াইে ঈগল’দক্? 
‘রচরে ো। তনি দু’িে পযানসঞ্জানিি মনধ্য আনলাচোয় এই োম 

শুনেরিলাম। িুনঝরিলাম, দক্াে ভয়াংক্ি েল এো।’ 
‘দক্াথায় দপনয়রিনল পযানসঞ্জাি দু’িেনক্?’ 
‘এয়ািনপানেক। আি োরমনয় রেনয়রিলাম ক্লোস ক্মনিনক্স। পরথমনধ্য 

শুনেরিলাম তানেি গল্প।’ 
ক্লোস ক্মনিনক্সি োম শুনে চমনক্ উিল আহমে মুসা। বু্ল িাডক অরিনস 

তানক্ িন্দী ক্িা এক্িে রিভলিািধ্ািীও ক্লোস ক্মনিনক্স দহায়াইে ঈগল-এি 
চীি িস িারডকোনন্ডি অরিনসি ক্থা িনলনি। রক্ন্তু তাি ক্থায় ক্লোস 
ক্মনিক্স-এি দক্াথায় দহায়াইে ঈগল-এি অরিস তা িাো যায়রে। এো আহমে 
মুসাি িনে েুি িরুিী। আহমে মুসা প্রশ্ন ক্িল, ‘ক্লোস ক্মনিনক্স ওনেি 
অরিস োরক্?’ 

‘তা িারে ো। তনি ওনেি দয উিানে োরমনয় রেনয়রিলাম, দসোনে 
সাইেনিাডক দেনেরি ‘ক্যারিরিয়াে ওনয়লনিয়াি রসরন্ডনক্ে’-এি।’ 

ক্থা দেষ ক্নিই ক্ানলকাস িলল, ‘আপোনক্ দিাে-োে ডািাি োোয় ো 
রিরেনক্ রেনয় যাি?’ 

‘ো ক্ানলকাস। আমাি িযানগ ‘িাষ্ট এইড’ এি সিরক্িুই আনি, দতামাি 
দিাতনল ভাল পারেও আনি। এেে ভাল এক্ো িায়গা দেনে দতামাি গারি োুঁি 
ক্িাও।’ িলল আহে মুসা। 
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আহমে মুসাি মাথায় ‘িাষ্ট এইড’ এি রচো েয়, মাথা িুনি এেে তাি 
দহায়াইে ঈগল-এি অরিস। মনে মনে িাি িাি আহমে মুসা আল্লাহি শুক্রিয়া 
আোয় ক্িনি। দস এেে রেরশ্চত ক্লোস ক্মনিনক্সই দহায়াইে ঈগল-এি অরিস 
এিাং ‘ক্যারিরিয়াে ওনয়ল দিয়াি রসরন্ডনক্ে’ই তাি িদ্মনিেী োম। 

দমইে দিাড দথনক্ িাইনি এক্েু েূনি রেিকে এক্ সাংিরিত িাগানে গারি 
োুঁি ক্িাল ক্ানলকাস। 

ক্পানলি এিাং িুনিা আঙুনলি িত পরিষ্কাি ক্িনলা ক্ানলকাস। ক্পাল 
দিে গভীি হনয় দক্নে দগনি, রক্ন্তু িতো ততো মািাত্মক্ েয়। ডাে হানতি িুনিা 
আঙুলও অনল্পি িনে দিুঁনচ দগনি। িুনলে আঙুনলি হাি স্পেক ক্নিরে। 

িযানন্ডি িাুঁধ্নত িাুঁধ্নত ক্ানলকাস িলল, ‘আপোি অেত সপ্তাহ োনেক্ 
দিষ্ট রেনত হনি।’ 

‘ো ক্ানলকাস, দয ঔষধ্ লারগনয়রি দু’রতে রেনেি মনধ্যই সি রিক্ হনয় 
যানি।’ 

‘স্যাি, এেে দক্াথায় যানিে?’ 
‘দস রচোই ক্িরি।’ 
‘স্যাি, আরম থারক্ িীচ এলাক্ায়। ক্ািাক্ারি ‘েুযরিষ্ট ক্নেি’ আনি। 

ভািা এক্েু দিরে হনলও আিামোয়ক্ এিাং রেিাপে।’ 
‘রিক্ আনি। আিহাওয়াও ওোেক্াি ভাল হনি।’ 
দু’িনেই গারিনত উিল। গারি চলনত শুরু ক্িল। 
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৫ 
সন্ধ্যাি আনলা-আধ্ািীনত আহমে মুসা এনসনি ‘ক্যারিরিয়াে 

ওনয়লনিয়াি রসরন্ডনক্ে’-এি চত্বনি।  
চত্বি দথনক্ দয িাস্তারে পূিকরেনক্ দিরিনয় দগনি, দস িাস্তাি উপনি রিেযাত 

মযাক্নডাোনল্ডি এক্ো িাষ্ট িনুডি দোক্াে। দসোে দথনক্ ক্যারিরিয়াে 
ওনয়লনিয়াি রসরন্ডনক্ে অরিনসি রসুঁরিসহ আেপানেি সিরক্িুই দেো যায়। 

গত রতেরেে ধ্নিই আহমে মুসা রিরভন্ন িদ্মনিনে এোনে আসনি। 
অনেক্ তথযই দস দযাগাি ক্নিনি। িারডকোনেডি িারি অরিনসি েরিে পাে 
দঘুঁনষই। দুনয়ি মানঝ দিারল্ডাং ক্রিনডানিি এক্রে সাংনযাগ আনি। রতে রেনেি 
দচষ্টায় ওনেি দলাক্নেি সানথ ক্থায় ক্থায় এেুক িােনত দপনিনি দয, এক্িে 
মরহলা িন্দী আনি।  

িারডকোনন্ডি িারি ও অরিনসি মনধ্য দয সাংনযাগ ক্রিনডানিি ক্থা 
শুনেরিল, তা হিাৎ ক্নি তাি দচানেও পনি দগল। 

আহমে মুসা মযাগনডাোনল্ডি িাইনিি ক্াউন্োনিি সামনে োুঁরিনয় এক্ 
গ্লাস িুস োরিল। তাি দচােো িারডকোনন্ডি অরিস রিরল্ডাং-এি রেনক্। হিাৎ 
তাি দচানে পিল রতে তলা িিািি দসই সাংনযাগ ক্রিনডাি। ক্রিনডািো 
আনলারক্ত। আহমে মুসা দেেল রতেিে দলাক্ িারডকোনন্ডি িারিি রেক্ দথনক্ 
অরিস রিরল্ডাং-এি রেনক্ যানি। িারডকোন্ড রক্? ো হনল এ ক্রিনডাি অনেি 
িনে লাগনি মনে হয় ো। 

আহমে মুসা িুস োওয়া দেষ ক্নি ধ্ীনি ধ্ীনি এগুনলা ক্যারিরিয়াে 
ওনয়লনিয়াি রসরন্ডনক্ে োমধ্ািী ‘দহায়াইে ঈগল’-এি অরিনসি রেনক্। 

আি আহমে মুসাি গানয় দিড ইরন্ডয়াে যুিনক্ি িদ্মনিে। হানত এক্ো 
দুলকভ রডিাইনেি দসতাি। দসতািো আসনল এক্ো রমরে আক্ানিি হ্ান্ড 
দমরেেগাে। 
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হানতি দসতািো ঝুলানত ঝুলানত এনক্িানি স্বাভারিক্ভানি দহুঁনে 
রসুঁরিনত উিনত যারিল আহমে মুসা। 

রসুঁরিি পুিপানে রসুঁরিি সানথ লাগানো এক্রে ক্ি। দগেমযানেি ক্ি 
ওো। আসনল ওো অরিনসি রসকযরিরে রুম। দসোনে দু’চািিে দলাক্ সি 
সময়ই থানক্। 

ওনেি এক্িে িুনে এল আহমে মুসাি রেনক্। 
আহমে মুসা িলল, ‘রমাঃ িারডকোনন্ডি সানথ দেো ক্িনত এনসরি।’ 
‘রিক্ আনি দেরলনিাে ক্নি দেরে।’ 
‘দেেুে, দুই রেে আনগ আরম তাুঁি সানথ দেো ক্নি দগরি। রতরে আমাি 

গােও শুনেরিনলে।’ 
আহমে মুসাি এক্থা সতয। আহমে মুসা রেনি দেনেনি, দু’রেে আনগ 

এক্িে দিড ইরন্ডয়াে গায়ক্ িারডকোনন্ডি সানথ দেো ক্নি দগনি। তািও হানত 
এ িক্ম দসতাি রিল। দসো দেনেই আহমে মুসা এ িদ্মনিে রেনয়নি। 

প্রহিী দলাক্রে দেরলনিাে ক্িাি িনে দগে রুনমি রেনক্ ক্নয়ক্ ধ্াপ 
এরগনয়ও দথনম দগল। তািও মনে পিল এক্িে দিডইরন্ডয়াে যুিক্ দু’রেে আনগ 
এনসরিল। 

দস রিনি োুঁিাল। িলল, ‘রিক্ আনি যাও।’ 
‘আিাি দক্উ আেক্ানি োনতা?’ িলল আহমে মুসা। 
‘ো। রিক্ আনি, এক্ো পাে োও।’ 
িনল প্রহিীরে পনক্ে দথনক্ এক্ো দগে পাে দিি ক্নি আহমে মুসানক্ 

রেল। 
আহমে মুসা রসুঁরি রেনয় উনি দগল তি তি ক্নি। 
রসুঁরি রেনয় উনিই দসািা সামনে রিনসপেে ক্ি। আি িানম রতে তলায় 

উিাি রসুঁরি এিাং ডাে পানে এক্ তলায় োমাি রসুঁরিি মুে। আি এ রসুঁরি মুেরে 
দস দোলা দেেল। রক্ন্তু গতক্াল যেে উপনি উনিরিল রেউি দপপাি হক্ানিি 
িদ্মনিনে, তেে এ রসুঁরিমুে দলাহাি ডিল দিারল্ডাং েিিা দ্বািা িন্ধ্ দেনেরিল। 
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আহমে মুসা দসািা চনল দগল রিনসপেে রুনম। চেপনে এক্ দেতাাংগ 
তরুে িনস আনি রিনসপেে দেরিনল। 

‘আরম রমাঃ িারডকোনন্ডি সানথ দেো ক্িি। দু’রেে আনগ এনসরিলাম।’ 
িলল আহমে মুসা। 

‘রতরে আসনত িনলরিনলে?’ িলল রিনসপেরেষ্ট দিনলরে। 
‘িনলরিনলে। সুনযাগ মত আসাি ক্থা রিল।’ 
‘তাহনল িাইনি আপরে িসুে। উরে গ্রাউন্ড দোনি দগনিে।’ 
‘গ্রাউন্ড দোনিও আপোনেি অরিস?’ 
‘রিক্ অরিস েয়। দষ্টাি আনি, দমহমােোো আনি?’ 
দষ্টাি এলাক্ায় দমহমােোো! শুনে চমনক্ উিল আহমে মুসা। এই 

অসাংগরতো দিাে েয়। এই দমহমােোো রক্ িন্দীোো? তাহনল িারডকোন্ড রক্ 
িন্দীোোনতই দগনি! 

‘দমহমানেি সানথ সািাত ক্িনত দগনিে? তাহনল দতা দেিী হনি।’ 
আিও রক্ি ুিাোি লনিয প্রশ্ন ক্িল আহমে মুসা। 

রিনসপেরেষ্ট দিনলরেি মুনে দযে এক্ো িহস্যময় হারস িনুে উিল। 
িলল, ‘দেিী হনত পানি। ওুঁি সানথ এক্িে ‘গরিলা-মানুষ’দক্ দযনত দেেলাম।’ 

‘গরিলা-মানুষ?’ 
‘হ্াুঁ।’ 
‘তাুঁি রক্ ক্াি?’ 
‘এক্োই তাি ক্াি দিয়ািা মানুষনক্ দসািা ক্িা।’ 
চমনক্ উিল আহমে মুসা। এ িন্দীোোয় রক্ মাগকানিে আনি?’ 
মনে মনে চমনক্ উিনলও দিাুঁনে হারস দেনে রিনেস ক্িল 

‘দমহমােোোয় দিয়ািা দক্ানিনক্ দপনলে?’ 
‘রক্ িনলে, ক্ত িক্নমি দমহমাে আনি। এিাি িুনেনি এক্িে মরহলা 

দমহমাে। রক্ন্তু পুরুনষি িাপ। তানক্ই রিক্ ক্িাি িনে গরিলা মানুষ রক্ো িারে 
ো।’ 
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এ আনলাচোয় রিনসপেরেষ্ট দযে আেন্দ পানি। তাি মুনে িসাত্মক্ 
হারস। রক্ন্তু আহমে মুসািও মে তেে উনদ্বনগ চঞ্চল হনয় উনিনি। 

‘তাহনল স্যাি, ওরেনক্ িরস।’ িনল আহমে মুসা ঘুনি োুঁিাল। 
‘রক্ন্তু আমানক্ এক্রেে গাে শুোনত হনি।’ 
‘আিা।’ িনল আহমে মুসা চনল এল রিনসপেে রুম দথনক্। 
আহমে মুসাি মুে েি হনয় উনিনি। দস রসদ্ধাে রেনয় দিনলনি, তানক্ 

গ্রাউন্ড দোনি োমনত হনি এিাং তা এেেই। 
আহমে মুসা দেেল, গ্রাউন্ড দোনি োমাি রসুঁরি মুনে এক্িে প্রহিী। 

োরল হাত। রক্ন্তু তাি পনক্নে রিভলিাি আনি তানত দক্াে সনন্দহ দেই। 
দিারল্ডাং েিিাো আধ্া পরিমাে দোলা। দোলা অাংনেিই এক্ পানে 

োুঁরিনয় আনি প্রহিী।  
আহমে মুসা রিনসপেে রুম দথনক্ দিরিনয় দ্রুত রগনয় োুঁিাল প্রহিীরেি 

ক্ানি। তানক্ দ্রুত ক্নে িলল, ‘আরম িারডকোনন্ডি ক্ানি এনসরি। তানক্ িরুিী 
এক্ো েিি দপৌিানত হনি। রিনসপেনে িনল এনসরি। আরম তাি ক্ানি যারি।’ 

িনল আহমে মুসা েিিা পাি হনয় দগল। 
প্রহিীরে দেনেরিল আহমে মুসানক্ রিনসপেে রুম দথনক্ দিি হনয় 

আসনত। 
প্রহিীরে রিোস ক্িল আহমে মুসা রিনসপেনে িনলনি। দেরলনিানে 

হয়নতা অনুমরতও রেনয়নি। তািািা আহমে মুসাি রদ্বধ্াহীে ক্থািাতকা ও দভতনি 
প্রনিে দেনেও মনে ক্িল অনুমরত দস অিেই দপনয়নি। 

প্রহিী আহমে মুসানক্ িাধ্া রেল ো। 
আহমে মুসা দভতনি প্রনিনেি প্রধ্াে দু’রে িাধ্া রিো িাধ্ায় অরতক্রম 

ক্িনত পািায় আল্লাহি শুক্রিয়া আোয় ক্িল। দগনেই দগালা-গুলী হনল তাি ক্াি 
ক্রিে হনয় দযত। 

আহমে মুসা দ্রুত রসুঁরি রেনয় দেনম দগল রেনচ। রক্ন্তু ক্রিনডানি দেনম 
রিপনে পনি দগল আহমে মুসা। এেে দক্াে রেনক্ যানি দস। 
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রসুঁরি দথনক্ দেনম ডােরেনক্ অথকাৎ েরিে রেনক্ তারক্নয় িি এক্ো 
রষ্টনলি েিিা। দেনেই িুঝল এোই এক্রেে এ অরিস দথনক্ িাইনি দিরুিাি 
প্রধ্াে দগে রিল। পনি দগেরে রষ্টল দচৌক্ানিি সানথ ওনয়রল্ডাং ক্নি িন্ধ্ ক্নি দেয়া 
হনয়নি এিাং দোতলায় উিাি িাইনিি রসুঁরিো পনি ততরি ক্িা হনয়নি। 

আহমে মুসা পূিক, উত্তি ও পরশ্চম রেনক্ দচনয় দেেল রতেরেনক্ই রতেো 
ক্রিনডাি এরগনয় দগনি। দক্ােরেনক্ যানি দস? 

আহমে মুসা মুহূনতকি িনে দচাে িন্ধ্ ক্নি অরিস রিরল্ডাংোি অিয়ি 
সামনে রেনয় এল। দেেল দস অরিনসি িৃহত্তি অাংে রসুঁরি দথনক্ পরশ্চম রেনক্। 
রসুঁরি দথনক্ পূিক ও উত্তি রেনক্ িি দিাি দু’রতেরে ক্ি পাওয়া যানি। 

সুতিাাং আহমে মুসা রসদ্ধাে রেল পরশ্চনমি ক্রিনডাি ধ্নি এগুিাি 
িনে। 

আহমে মুসা তাি হানতি দসতাি িন্দুনক্ি মত ধ্নি রিিানলি মত 
রোঃেনব্দ, রক্ন্তু স্বাভারিক্ দহুঁনে সামনে এগুনলা। 

রতেো ক্নিি েিিা পাি হনতই দস দেেল সামনেই উত্তি-েরিে এক্ো 
ক্রিনডাি। আহমে মুসা অনুমাে ক্িনলা এই এলাক্াো অরিস রিরল্ডাং-এি 
মাঝামারঝ স্থাে হনি। 

আি দু’পা এগুনতই আহমে মুসা দু’িে প্রহিীি মুনোমুরে হনয় দগল। 
তািা েরিে ক্রিনডাি দথনক্ দিরিনয় এনসনি। 

দু’পিই চমনক্ উিল। 
আহমে মুসাি ডাে হানতি তিকরে দিতানিি মাঝ িিািনি গতক রেনয় 

সাইনলিাি লাগানো রমরে দষ্টেগানেি ররগাি স্পেক ক্নিনি। রক্ন্তু দেনে মনে হনি 
দস দসতানিি তাি স্পেক ক্নিনি। এেরে িািানো দস শুরু ক্িনি। 

চমনক্ ওিা অিস্থা েূি হওয়াি পি দষ্টেগাে ধ্ািী প্রহিী দু’িনেি এক্িে 
িলল, ‘রক্ দহ, এোনে তুরম রক্ ক্িি? এো রক্ গানেি িায়গা? এনল রক্ ক্নি?’ 

‘িারডকোন্ড এোনে, তাই এোনেই দেো ক্িনত এলাম। দক্াথায় দস?’ 
রিক্ এই সমনয়ই োিী ক্নেি ক্াকরত-রমেরত ও িীে রচৎক্াি দভনস 

আসনত লাগল। 
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আহমে মুসাি ক্থা শুনে ওিা ক্পাল করঞ্চত ক্নিরিল। তানেি 
দষ্টেগানেি েল উপনি তুনলরিল আহমে মুসাি লনিয। তানেি এক্িে রক্িু 
িলাি িনে মুে েুনলরিল। 

রক্ন্তু আহমে মুসা তানেিনক্ সময় রেল ো। 
আহমে মুসাি তিকরে অরস্থিভানি দচনপ ধ্িল ররগানি। রোঃেনব্দ এক্ 

ঝাক্ গুলী দিরিনয় দগল দসতাি রূপী রমরে দষ্টেগাে দথনক্। 
েব্দ ক্িািও সময় দপল ো প্রহিী দু’িে। ঝাুঁঝিা দেহ রেনয় ঢনল পনি 

দগল ক্রিনডানিি উপি।  
োিী ক্নেি রচৎক্াি দক্াে রেক্ দথনক্ আসনি তা রিক্ ক্িাি িনে 

এক্েু উৎক্েক হনয়ই আহমে মুসা িুেল েরিে রেনক্। তাি আনগ দু’িনেি দু’রে 
দষ্টেগাে আহমে মুসা ক্াুঁনধ্ তুনল রেনয়নি। 

েরিে ক্রিনডানিি পরশ্চম পানে প্রথম ঘিরে দথনক্ই আসরিল েব্দ। 
আহমে মুসা েিিায় রগনয় োুঁিাল। 
এোনে ক্ম্পুোিাইিড এযালিানিরেক্যাল লক্। 
েুেী হনলা আহমে মুসা। রেশ্চয় লক্ দোলাি দক্াডও ঐ এক্ই হনি। 
আহমে মুসা ডাে হানত দষ্টেগাে িারগনয় িাম হানত ‘EGLE’ ক্রম্পউে 

ক্িল। 
রিক্ এই সময়ই মাগকানিে রচৎক্াি ক্িরিল, ‘আল্লাহ আমানক্ িিা ক্ি,’ 

আল্লাহ আমানক্ িিা ক্ি’ িনল। 
আি তাি িিানি আনিক্রে দলাক্ দহা দহা ক্নি দহনস উিল, ‘দতামাি 

আল্লাহ দযোনেই থাক্, এোনে আসনত পািনি ো। এেেও িল, এেীয় দলাক্রে 
দক্াথায়, তাি রক্ পরিচয়, তাহনল দতামানক্ দিনি রেনত িরল।’ 

‘ো আরম িলি ো। রক্িুনতই িলি ো। আমানক্ দমনি দিল।’ রচৎক্াি 
ক্নি ক্াুঁেনত ক্াুঁেনত িলল মাগকানিে। 

‘ো, সুন্দিী, দতামানক্ মািনল দতা তুরম দিুঁনচ যানি। দতামানক্ িাুঁরচনয় 
দিনেই এভানি দতামানক্ প্ররতরেে মািনত চাই।’ 
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ক্থা দেষ ক্নিই রচৎক্াি ক্নি উিল দলাক্রে, ‘েয়তারে শুেনি ো। 
দতামাি ক্াি শুরু ক্ি।’ 

সাংনগ সাংনগই ‘আল্লাহ তুরম দক্াথায়’ িনল িুক্ িাো রচৎক্াি ক্নি উিল 
মাগকানিে। 

আহমে মুসাি ‘EGLE’ ক্রম্পউে দেষ হনয়নি। দেষ ক্নিই দস 
রিভলিাি তুনল রেনয়নি িাম হানত। আি ডাে হানত দষ্টেগাে। 

‘EGLE’ ক্রম্পউে দেষ হিাি সানথ সানথ দচানেি পলনক্ েিিাি পাল্লা 
দেয়ানল ঢুনক্ দগল। 

আহমে মুসাি দচাে িুনে দগল ঘনিি দভতি। প্রায় েগ্ন মাগকানিে মারেনত 
পনি আনি। তেতযাক্াি এক্িে দলাক্ মাগকানিনেি িুনক্ পা রেনয় তানক্ দচনপ 
দিনে ক্াপি েুলনি। আি পানেই োুঁরিনয় আনিক্িে দেতাাংগ আনমরিক্াে। 

দষ্টেগানেি ররগানি হাত রিলই আহমে মুসাি। তিকরে চাপল ররগানি। 
তেতযাক্াি দলাক্রেনক্ ঝাুঁঝিা ক্িল এক্ ঝাুঁক্ িুনলে রগনয়।  

আহমে মুসাি এইভানি উপরস্থরত এিাং তেতযসেৃে তাি পাহনলায়ানেি 
উপি ব্রাে িায়ানি মুহূনতকি িনে হতিুরদ্ধ হনয় রগনয়রিল িারডকোন্ড। সরেত 
রিনি দপনয় যেে দস পনক্ে দথনক্ রিভলিাি দিি ক্িল, তেে তা রেনয় আি 
দক্াে ক্াি হনলা ো। আহমে মুসাি িাম হানতি রিভলিানিি এক্ো গুলী তাি 
রিভলিাি ধ্িা হাতনক্ দচৌরচি ক্নি রেনয় দগল। তাি হাত দথনক্ দিে েূনি রগনয় 
রিেনক্ পিল রিভলিাি। 

‘িাুঁচনত চাইনল দু’হাত তুনল দেয়ানলি রেক্ মুে ক্নি োুঁিাও।’ রেনেকে 
রেল িারডকোন্ডনক্ আহমে মুসা। 

আহমে মুসা প্রথনম এক্ ঝলক্ মাি তারক্নয়রিল মাগকানিনেি রেনক্। 
তািপি তাি েৃরষ্ট রভন্ন রেনক্ সরিনয় দিনেরিল। 

িারডকোন্ড রগনয় দেয়ানলি রেনক্ মুে ক্নি োুঁিানল আহমে মুসা 
দষ্টেগােগুনলা দিনে রেনিি িযানক্ে েুনল মাগকানিেনক্ রেনয় ওরেনক্ ো তারক্নয়ই 
তা িুনি রেল মাগকানিেনক্। িলল, ‘পনি োও।’ 
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মাগকানিেনক্ ধ্নি আোি সময় তাি গানয় রিল োইে গাউে। দসোই আি 
পযকে তাি পনিনে রিল। রক্ন্তু দসো আি েত রিন্ন হনয়নি ওনেি হানত। মাগকানিে 
িযানক্ে করিনয় রেনয় তািাতারি পনি রেল। 

তািপি আহমে মুসা এগুনলা  িারডকোনন্ডি রেনক্। পানয় এক্রে লারথ 
দমনি িারডকোন্ডনক্ দিনল রেল মারেনত। িলল, ‘পযান্েো েুনল োও 
িারডকোন্ড।’ 

িনলই মাগকানিেনক্ উনেে ক্নি িলল, ‘তুরম রভন্ন রেনক্ ঘুনি োুঁিাও 
মাগকানিে।’ 

আন্ডাি ওয়যাি পিা িারডকোন্ড সাংনগ সাংনগই পযান্ে েুনল হুকম তারমল 
ক্নিনি। 

আহমে মুসা পযান্েো মাগকানিনেি রেনক্ িুনি রেনয় িলল, ‘তািাতারি 
পনি োও।’ 

আহমে মুসা তাি দসতাি দষ্টেগােরে ক্াুঁনধ্ ঝুরলনয় দু’হানত দুই দষ্টেগাে 
রেনয় িলল, ‘চল মাগকানিে।’ 

েিিায় এনস আহমে মুসা িারডকোন্ডনক্ উনেে ক্নি িলল, ‘ক্াপুরুষ 
িারডকোন্ড, এেীয়রেি গানয় হাত রেনত ো দপনি এক্িে মরহলানক্ ধ্নি আোি 
িীিত্ব দেরেনয়রিনল। দতামানক্ হতযা ক্িলাম ো। আিও প্রায়রশ্চতয ক্িাি িনে 
িাুঁরচনয় িােলাম।’ 

িনল আহমে মুসা িাইনি দথনক্ েিিাি রিেরক্রে এুঁনে িন্ধ্ ক্নি রেল। 
রভন্ন দক্ানড ক্ম্পুোি লক্ িন্ধ্ ক্িা যানি রক্ো এই দভনি দসো িযিহাি ক্িল ো 
আহমে মুসা। 

রসুঁরিি ক্ািাক্ারি এনস আহমে মুসা মাগকানিেনক্ িলল, ‘অরিনসি 
সিাি িাোি ও প্রস্তুত হওয়াি আনগই আমানেি দিরিনয় দযনত হনি। দগনে মাি 
িয় সাত িে প্রহিী আনি, অসুরিধ্া হনি ো। তুরম আমাি দপিনে থাক্নি সি 
সময়। ভয় দেই।’ 
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মাগকানিে দক্াে ক্থা িলল ো। তাি দু’দচাে রেনয় অনঝাি ধ্ািায় গরিনয় 
পনিনি অশ্রু। রক্ন্তু মে তাি িলল, আপোি পানে দথনক্ এেে আমাি মৃতযু, 
আমাি সিনচনয় িি ক্াময িস্তু। 

রসুঁরিি দগািায় দপৌনি আহমে মুসা দেেল, রসুঁরি মুনেি েিিাি িাইনিি 
রেনক্ মুে ক্নি োুঁরিনয় আনি প্রহিী, তাি হানত দষ্টেগাে ঝুলনি। 

আহমে মুসা দ্রুত উিনত লাগল রসুঁরি রেনয়। পানয়ল েনব্দ ঘুনি োুঁিাল 
প্রহিী দগেমযাে। আহমে মুসানক্ ঐভানি দেনে তাি চিু চিক্ গাি। আহমে 
মুসাি িাম হানতি দষ্টেগাে এক্ পেলা গুলী িািল। দগনেি উপিই ঢনল পিল 
প্রহিীি দেহ। 

এক্িেনক্ মািাি িনে এত গুলীি প্রনয়ািে রিল ো। রক্ন্তু আহমে মুসা 
তা িুিল এই ক্ািনে দয, ব্রাে িায়ানিি েব্দ শুনে রেনচি দগে রুম দথনক্ সিাই 
িুনে আসনি উপনি। তানেি সিাইনক্ আহমে মুসা এক্ সানথ দপনত চায়। 

আহমে মুসা দু‘তলাি রসুঁরি মুে পাি হনয়ই দেেল, রিনসপেে রুম দথনক্ 
দু’িে দিরিনয় এনসনি। 

আহমে মুসাি ডাে হানতি দষ্টেগাে আিাি এক্ ঝাুঁক্ গুলী িৃরষ্ট ক্িল 
রিনসপেে রুম লনিয। 

গুলী ক্নিই আহমে মুসা দু’ধ্াপ এরগনয় অরিস দথনক্ রেনচ লনে োমাি 
রসুঁরিি রেনক্ তাক্াল। দেেল িয় সাত িে িুনে আসনি দষ্টেগাে িারগনয় উপনিি 
রেনক্ রসুঁরি রেনয় দেৌনি। 

আহমে মুসা আিও দু’ধ্াপ এগুনলা সামনে। ওিাও তেে দেেনত 
দপনয়নি দিডইরন্ডয়াে যুিক্নিেী আহমে মুসানক্। 

ওিাও দষ্টেগাে ঘুিানি আহমে মুসানক্ লিয ক্নি। রক্ন্তু ওনেি লনিয 
উেযত আহমে মুসাি দু’তিকরে রিল দু’দষ্টেগানেি ররগানি প্রস্তুত। তাি দুই হানতি 
দু দষ্টেগাে এক্ সানথ গুলী িৃরষ্ট ক্িল ওনেি উপি। ওিা সাতিেই ঢনল পিল 
রসুঁরিি উপি। 

গুলী িৃরষ্ট ক্িনত ক্িনতই ‘মাগকানিে এনসা’ িনল িুেল আহমে মুসা রসুঁরি 
রেনয় রেনচি রেনক্। 
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ডা: মাগকানিে রেনেকে মত আহমে মুসাি দপিনেই োুঁরিনয়রিল। দসও 
িুেল আহমে মুসাি দপিনে দপিনে তাি িায়াি মত। 

আহমে মুসা প্রায় রসুঁরিি দগািায় দেনম এনসনি। এমে সময় দস দেেল 
রসুঁরিি দগািায় গরিনয় পিা িিাি এক্িে রিভলিাি তাক্ ক্নিনি আহমে 
মুসাি লনিয। 

আহমে মুসা দ্রুত মাথা রেচু ক্নি ডাে পানে সনি দগল। রক্ন্তু দেষ িিা 
হনলা ো। রিভলিানিি রেরিপ্ত গুলীো এনস রিদ্ধ হনলা আহমে মুসাি িাম ক্াুঁধ্ 
সাংলগ্ন িাহুি দপরেনত। 

আহমে মুসাি িাম হাত দথনক্ দষ্টেগাে পনি দগল। 
আহমে মুসা তাি ডাে হানতি দষ্টেগােো ঘুরিনয় দলাক্রেি রেনক্ গুলী 

ক্নি আিাি িুেল লে ধ্নি। তাি দপিনে দপিনে মাগকানিে। আহমে মুসাি আহত 
হাত দথনক্ পনি যাওয়া দষ্টেগােো তুনল রেনয়রিল ডা: মাগকানিে। 

আহমে মুসাি গুলী রিদ্ধ হওয়া দেনে আতাংরক্ত হনয় পনিরিল 
মাগকানিে। রক্ন্তু আতাংনক্ি মনধ্যও দস আেস্ত হনলা এই দভনি দয, গুলীো 
রিপজ্জেক্ িায়গায় লানগরে। 

আহমে মুসা লে দথনক্ িাস্তায় উনি দপিনে তাক্াল। দেেল, দপিে 
দথনক্ এেেও দক্উ তািা ক্নি আনসরে। 

আহমে মুসা িাস্তাি রেনক্ তাক্াল। দেেল, িাস্তা িাুঁক্া। আতাংরক্ত 
মানুষ রিরভন্ন রেনক্ সনি দগনি। 

আিাি দু’িে িুেল িাস্তা ধ্নি। 
এ সময় আহমে মুসাি মনে হনলা ক্ানলকানসি ক্থা। ক্ানলকাস গারি রেনয় 

থাক্নল ক্তই ো ভানলা হনতা। রক্ন্তু ক্ানলকাসনক্ গতক্াল হিাৎ ক্নি দযনত হনয়নি 
প্রায় দসায়া ে’ রক্নলারমোি পরশ্চনম আথকাি োউনে। গতক্ালই দিিাি ক্থা রিল। 
রক্ন্তু অসুস্থ হনয় পিায় আসনত পানিরে। 

এক্ো সুেৃে েতুে েনয়াো ক্াি আসরিল সামনেি রেক্ দথনক্। 
আহমে মুসাি মাথায় এক্ো রচো এনস দগল। সাংনগ সাংনগই রসদ্ধাে রেনয় 

রেল দস। 
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িাস্তাি মাঝোনে োুঁরিনয় দষ্টেগাে উরচনয় গারিো থারমনয় রেল দস। 
গারি থামাি সাংনগ সাংনগই আহমে মুসা গারিি ড্রাইরভাং রসনেি েিিাি 

ক্ানি রগনয় োুঁিাল। ড্রাইরভাং রসনে এক্িে তরুেী। 
আহমে মুসা তাি রেনক্ দষ্টেগাে তাক্ ক্নি িলল, ‘েিিা েুনল োও, ো 

হনল দভনঙ্গ দিলি।’ 
সাংনগ সাংনগ তরুেীরে গারিি েিিা েুনল রেল। তরুেীরেি দচানে-মুনে 

রিস্ময় এিাং ভয় দুইই। 
আহমে মুসা দোলা েিিা পনথ দপিনেি েিিা আেলক্ ক্নি েিিাো 

েুনল রেনয় িলল, ‘ডা: মাগকানিে তািাতারি উনি িস।’ 
িলাি সানথ সানথই মাগকানিে গারিনত উনি িসল। 
আহমে মুসা তরুেীরেি রেনক্ দষ্টেগাে তাক্ ক্নি িলল, ‘পানেি রসনে 

রগনয় িসুে।’ 
ভনয় পাাংশু হনয় উনিরিল তরুেীরেি মুে। রিোিাক্যিযনয় দমনয়রে 

ড্রাইরভাং রসে দিনি পানেি রসনে সনি দগল। 
আহমে মুসা ড্রাইরভাং রসনে উনি িসনত যানি এ সময় লনেি রেক্ দথনক্ 

দগালমাল ও দষ্টেগানেি েব্দ দভনস এল। দু’এক্ো গুলী এনস আেপানে পিল। 
আহমে মুসা গারিনত উনি দচানেি পলনক্ গারিো ঘুরিনয় রেনয় িুেল 

সামনেি রেনক্।  
গারিি তরুেীরে রেলা সুসাে। িারডকোনন্ডি দমনয়। এক্িে িান্ধ্িীনক্ 

রিোয় রেনয় দস এয়ািনপােক দথনক্ রিিরিল। 
প্রথনম দস আহমে মুসানেিনক্ হাইিযাক্াি, রক্ডোপানি দভনিরিল। 

রক্ন্তু আহমে মুসাি গুলী রিদ্ধ িাম িাহু দথনক্ অিযাহত িিপাত এিাং মাগকানিনেি 
রিধ্বস্ত ও িিাি অিস্থা দেনে িুঝল দক্াে রিপে ও সাংঘাত দথনক্ এিা রিিনি। 
পনি যেে দহায়াইে ঈগল-এি অরিনসি রেক্ দথনক্ তহ তচ ও দষ্টেগানেি গুলীি 
ঝাুঁক্ িুনে এল, তেে িুঝনত পািল এিা দহায়াইে ঈগল-এি অরিস দথনক্ 
মািামারি ক্নি রিিনি এিাং তাি গারিি সাহাযয রেনয় এিা পালািাি দচষ্টা ক্িনি। 
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এসি রচো ক্িাি পি রেলা সুসানেি ভয় অনেক্ো দক্নে দগল। তাি 
িায়গায় তাি মনে প্রশ্ন িাগল, এিা ক্ািা? দমনয়রেি পিনে অদ্ভুত দপাোক্ দক্ে? 
িুঝাই যানি তাি গানয়ি িযানক্েরে তাি েয়, দক্াে দিনলি। আি তাি পিনেি 
এক্েম দিঢম পযান্েরে দক্াে পুরুনষি। দক্াে দমনয়ি এমে দপাোক্ িীিনে দস 
এই প্রথম দেেল। 

দিে রক্িুো পথ চনল এনসনি। 
আহমে মুসা পানেি তরুেীরেি রেনক্ মুহূনতকি িনে দচাে তুনল িলল, 

‘আমানেি এই িযিহাি ও আপোি অসুরিধ্া হওয়াি িনে আরম দু:রেত।’ 
আহমে মুসাি এ ক্থায় রেলা সুসাে আহমে মুসাি রেনক্ তাক্াল। 

আহমে মুসাি েিম ও ভদ্র সুি শুনে গম্ভীিভানি তাক্াল আহমে মুসাি রেনক্। 
িলল, ‘আপোিা ক্ািা?’ 

‘হিাৎ ক্নি এ প্রনশ্নি িিাি দেয়া মুরষ্কল। এোই এেে আমানেি িি 
পরিচয় দয আমিা িুলুনমি রেক্াি।’ 

‘িানলম দক্? মনে হনি আপোিা লিাই ক্নি এনসনিে।’ 
‘িানলমনেি পরিচয়ও হিাৎ দেয়া মুরষ্কল। লিাই ক্িনত আমিা যাইরে। 

ডা: মাগকানিে িন্দী রিনলে, ওনক্ উদ্ধাি ক্িনত দযনয় লিাই হনয়নি।’ 
আহমে মুসা পরিচয় ো রেনলও রেলা সুসাে িুঝল দহায়াইে ঈগলনক্ই 

িানলম িলা হনি। তাহনল এ দমনয়রে ‘দহায়াইে ঈগল’-এি ক্ানি িন্দী রিল। 
দক্ে িন্দী রিল? রিষয়ো তাি মনে ক্ষ্ট রেনলও দস িানে ‘দহায়াইে ঈগল’ 
দেতাাংগ স্বানথকি এক্রে সাম্প্রোরয়ক্ িািছেরতক্ প্ররতষ্ঠাে। রক্ন্তু দমনয়রে দতা 
রেনিে দেতাাংগ, তাহনল এভানি িন্দী হনলা দক্ে? আি এক্িে অনেতাাংগ তানক্ 
মুি ক্নি রেনয় যানি দক্ে? এসি প্রশ্ন মাথায় রেনয় রেলা সুসাে প্রশ্ন ক্িল, 
‘দক্াথায় িারি আপোনেি?’ 

‘ডা: মাগকানিনেি িারি গ্রযান্ড োক্কস-এ।’ 
গ্রান্ডস োক্কস-এি োম শুনে চমনক্ উিনল রেলা সুসাে। তাি আব্বানেি 

আনলাচোয় দস দিনেনি দহায়াইে ঈগনলি ক্নয়ক্ো অরভযাে দসোনে মাি 
দেনয়নি। দহায়াইে ঈগল-এি দেিে’ দথনক্ দু’ে দলাক্ দসোনে রেহত হনয়নি। 
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এসি ঘেোি ক্াযকক্িে দথনক্ই রক্ দমনয়রেনক্ িন্দী ক্িা হনয়রিল? আি ড্রাইভ 
ক্িনি এ দলাক্রে দক্? ডা: মাগকানিনেি িারি িলল গ্রান্ড োক্কস-এ, রক্ন্তু এুঁি িারি 
দক্াথায় তা দতা িলল ো! এ দতা অনেতাাংগ। এরেয়াে রক্? এ প্রশ্ন মনে িাগনতই 
তাি রপতানেি আনলাচো দথনক্ দোো িছেক্ এরেয়ানেি ক্থা তাি মনে পিল। 
তাি রপতানেি দসই এরেয়ােই োরক্ ‘দহায়াইে ঈগল’ এি সি রিপযকনয়ি দহাতা। 
এই এরেয়ােই রক্ দসই এরেয়াে? 

এই দেষ প্রশ্নো মনে উেয় হনতই এক্ো ভয়াতক রেহিে এনস তানক্ রঘনি 
ধ্িল। দস রেরশ্চত হনলা, এ দসই এরেয়ােই হনি। দহায়াইে ঈগল ঘারে দথনক্ 
এক্িে িন্দী উদ্ধাি এইভানি আি দক্ ক্িনত পানি!  

হিাৎ আহমে মুসা তাি গারিি গরত িারিনয় রেল। তরুেীরেি রেনক্ 
তারক্নয় িলল, ‘মযাডাম, ওিা রপিু রেনয়নি।’ 

এ েিনি রেলা সুসাে আেরন্দত হিাি িেনল উৎক্রেত হনলা। 
সােসালভােনিি এ ক্লোস দ্বীপো েুি িি েয়। লুক্ানোি িায়গা দতমে দেই। 
চািরেক্ দথনক্ দহায়াইে ঈগলিা আসনল এ গারি পালািাি িায়গা পানি ো। তাি 
গারি ওোেক্াি সিাই দচনে। সুতিাাং েোি এতিে তািা পুরলেনক্ িা দহায়াইে 
ঈগলনক্ রেনয় রেনয়নি। সুতিাাং দয রেক্ রেনয়ই পালািাি দচষ্টা ক্িা দহাক্, তানেি 
েুুঁনি পাওয়া ক্রিে হনি ো। রক্ন্তু সুসানেি মনে এই রিষয়োই অস্বরস্তি সৃরষ্ট 
ক্নিনি। তাি মে িলনি, এই দমনয়রেি দহায়াইে ঈগল-এি িন্দীোোয় দিিা আি 
রিক্ েয়। 

‘ক্য়রে গারি রপিু রেনয়নি?’ িলল রেলা সুসাে। 
‘এক্ো গারি দেেনত পারি। মনে হয় এক্োই।’ আহমে মুসা িলল। 
‘তাহনল আিও গারি অে রেক্ রেনয় আসনি।’ 
‘রক্ ক্নি িুঝনলে?’ রিরস্মত ক্নে িলল আহমে মুসা রেলা সুসানেি 

রেনক্ তারক্নয়।  
‘দযোে দথনক্ আপোিা এনলে, দসো আমানেি িারিি পানেই। ওনেি 

িারে আরম। রপিু যেে রেনত দপনিনি, তেে এক্রে েয় অনেক্গুনলা গারি রপিু 
দেিাি ক্থা। তাই আমাি মনে হনি, এক্রে যেে দপিে রেক্ দথনক্ রপিু রেনয়নি 
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তেে আিও গারি অেরেক্ রেনয় আসনি। ক্লোস ক্মনিক্স এক্ো গ্ররি। ওোে 
দথনক্ অনেক্ িাস্তা রিরভন্ন রেনক্ দগনি।’ 

‘তাহনল এো আপোি িনে েুেীি, আি আমানেি িনে েুি দু:নেি 
েিি।’ িলল ক্থাগুনলা আহমে মুসা হারস মুনে। 

তািপি আহমে মুসা তাি গারিি গরত দিা ক্নি রেল। 
গারি তেে সনি িন্দি েহি দথনক্ দিরিনয় এনসনি। চলরিল তেে এক্ 

এিনিা-নথিনিা িাংলা এলাক্াি মনধ্য রেনয়। 
রিরস্মত হনলা রেলা সুসাে। িলল, ‘রক্ িযাপাি গারি থারমনয় রেনলে দয?’ 
‘সি গারিি মানঝ পনি লিাই ক্িাি দচনয় শুরুনত এক্োি সানথ লিাই 

ক্নি দেরে।’ িলল আহমে মুসা রেরিকক্াি ক্নে। তাি দিাুঁনে হারস। 
আিও রিরস্মত হনলা রেলা সুসাে আহমে মুসাি এই হারস দেনে। এমে 

রিপনে পনি দক্উ হাসনত পানি িীিনে দস এই প্রথম দেেল। পাগল হনয় দগল 
োরক্ দলাক্ো রিপনে পনি? দ্রুত ক্নে রেলা সুসাে িলল, ‘দেেুে আমাি েুেী-
অেুেী আমাি িযাপাি। রক্ন্তু আরম চাই ো এই দমনয়রে আিাি ওনেি হানত িন্দী 
দহাক্।’ 

আহমে মুসা গভীি েৃরষ্টনত তাক্াল রেলা সুসানেি রেনক্। িলল, 
‘ধ্েিাে, তাহনল রক্ আরম ডাাঃ মাগকানিেনক্ আপোি দহিািনত রেনত পারি? 
আপরে তানক্ রেিাপনে িারি দপৌিানোি িযিস্থা ক্িনিে।’ 

‘হ্াুঁ পানিে।’ িলল েৃঢ় ক্নে রেলা সুসাে। 
‘তাহনল এেরে আপরে মাগকানিেনক্ রেনয় পানেি দঝানপ দেনম যাে। 

এক্েু পি তানক্ রেিাপে দক্াথাও দপৌিানোি িযিস্থা ক্িনিে।’ 
‘আি আপরে?’ 
‘দপিনে মানে উত্তি রেনক্ দচনয় দেেুে, এক্রে েয় দু’রে গারি এনস 

োুঁরিনয় পনিনি। ওিা অনপিা ক্িনি সামনেি গারিি। দেেুে েরিে রেক্ দথনক্ 
চািো দহডলাইে এরেনক্ এরগনয় আসনি। আি পূিক রেক্ দথনক্ দয দহড লাইে 
এরগনয় আসনত দেেরি, ওোও ওনেিই গারি মনে ক্িরি। সিািই লিয এই 
গারি। আমাি মনে হনি, আপোি গারিি দক্াথাও রািরমোি লাগানো আনি। 
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দয রািরমোনিি দমনসি অনুসিে ক্নি ওিা রেেুুঁতভানি রঘনি দিলনত আসনি 
এ গারিনক্। আপোিা এোনে োমুে। আরম গারি রেনয় চনল যাই। ওনেি লিয 
আমাি রেনক্ চনল যানি। পনি আপরে ওনক্ রেনয় সনি পিনিে।’ 

‘রক্ন্তু আপোি রক্ হনি?’ িলল ভািী ক্নে ডাাঃ মাগকানিে। 
‘আরম ওনেি িাুঁে দথনক্ দিরুনত পািনল দিুঁনচ যাি।’ 
‘দিরুনত ো পািনল?’ িলল রেলা সুসাে। 
‘দিরুনত ো পািনল ধ্িা পিি। তানত অেত এক্িে িিা পানি। 

আপরেও িানেে মাগকানিে ধ্িা পিা রিক্ েয়।’ 
িনল আহমে মুসা তািাতারি গারি দথনক্ দিরিনয় ওপানে রগনয় রেলা 

সুসাে ও মাগকানিনেি েিিা েুনল রেনয় িলল, ‘তািাতারি দেনম পি–ে।’ 
‘আপোনক্ এভানি দিনল আরম যাি ো।’ িনল মাগকানিে িরুিনয় দক্ুঁনে 

উিল। 
আহমে মুসা মাগকানিেনক্ লিয ক্নি িলল, ‘মাগকানিে এো আমাি 

রেনেকে। দেনম এনসা।’ 
ক্াুঁেনত ক্াুঁেনত মাগকানিে দেনম এল গারি দথনক্। 
গারি দথনক্ দেনম এনসনি রেলা সুসােও। অনেক্ রিস্ময়, অনেক্ প্রনশ্নি 

ভীনি দস রেিকাক্। তাি সামনেি এেীয়রেনক্ মনে হনি রিেরিেযাত দক্াে 
রসনেমাি োয়ক্। আি তাি সামনে োয়ক্-োরয়ক্াি মনধ্য অক্ল্পেীয় এক্ ঘেো 
সাংঘরেত হনি। 

আহমে মুসা গারিি দুই েিিা িন্ধ্ ক্নি রেনয় পনক্ে দথনক্ এক্ো 
ইেনভলাপ দিি ক্নি রেলা সুসানেি হানত তুল রেনয় িলল, ‘এনত রক্িু ডলাি 
আনি। ওুঁি প্রনয়ািে হনত পানি।’ 

এক্েু েম রেনয়ই আহমে মুসা িলল আিাি সুসােনক্, ‘আপোি োম 
িােনত পারি এিাং রিক্াো?’ 

‘আরম রেলা সুসাে। আমাি দেরলনিাে ‘েব্বই হািাি েয়’। 
‘ধ্েিাে’ িনল আহমে মুসা মাগকানিনেি রেনক্ তারক্নয় িলল, ‘দেো 

হনি।’ 
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আহমে মুসা গারিনত উনি তীব্র দিনগ গারি িািল সামনেি রেনক্।  
আহমে মুসাি গারি ষ্টােক দেিাি সনঙ্গ সনঙ্গ দপিনেি গারি দু’রেও ষ্টােক 

রেল। 
রেলা সুসাে ডাাঃ মাগকানিেনক্ দেনে রেনয় এক্ো গানিি আিানল রগনয় 

িসল। সামনে দঝাপ থাক্ায় িাস্তা দথনক্ তানেি দেো যানি ো। রক্ন্তু তািা উত্তি-
েরিনে িহুেূি পযকে দেেনত পানি। 

আহমে মুসাি গারিনক্ অনুসিে ক্নি দপিনেি গারিো রেলা সুসােনেি 
পাে রেনয় িুনে দগল সামনে। 

আহমে মুসাি সামনে দথনক্ দয গারি দু’রে আসরিল, আহমে মুসাি 
গারিনক্ তীব্র গরতনত িুেনত দেনে তা দথনম দগনি। তানেি চািরে দহড লাইে 
পাোপারে দেো যানি। অথকাৎ তািা আহমে মুসাি চািরেক্ দথনক্ রঘনি দিলাি 
অনপিা ক্িনি। 

পূিক রেনক্ দয গারিো আসরিল, দসোও গরত পরিিতকে ক্নি িুেনি 
আহমে মুসাি গারিি রেনক্।  

আি দপিে দথনক্ দু’রে গারি।  
আহমে মুসাি গারিি রিয়াি লাইে িালানো দেই। মানঝ মানঝ তাি 

গারিি দহড লাইনেি আনলা দেো যাওয়ায় িুঝা যারিল তাি গারিি দলানক্োে। 
রক্ন্তু আহমে মুসাি উপি সামনেি দু’রে গারিি দহড লাইনেি আনলা 

পিাি পি তাি গারিি অিয়ি পরিষ্কাি হনয় উিল 
আহমে মুসাি গারি এগুনি ঐ দু’গারিি রেনক্ পাগনলি মত। 
প্রায় মুনোমুরে হনয় পনিনি আহমে মুসাি গারি এিাং ঐ দু’গারি। 
ডাাঃ মাগকানিনেি উনদ্বগ ও আতকনক্ তেে োসরুদ্ধক্ি অিস্থা। আি রেলা 

সুসানেি দচানে-মুনে অিাক্ রিস্ময়। 
এ সময় ঐ গারিগুনলাি রেক্ দথনক্ ব্রাে িায়ানিি আওয়াি দভনস এল। 

এক্ সানথ দু’রে দষ্টেগানেি। 
ডাাঃ মাগকানিে এিাং রেলা সুসানেি রিনফারিত দচাে দসরেনক্ দচনয় 

আনি। দু’িনেি দচানেই প্রশ্ন, গুলী দক্াে গারি দথনক্ হনলা। সি গািীি দহড 
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লাইে তেে রেভানো। সি এক্াক্াি হনয় যাওয়ায় রক্িুই িুঝা যানি ো 
দসোেক্াি অিস্থা। 

হিাৎ দসোনে দু’রে রিনফািনেি েব্দ এিাং পিিনেই দসোনে দেো 
দগল আগুনেি কন্ডলী। 

ডাাঃ মাগকানিে আতকোে ক্নি রেলা সুসানেি এক্ো হাত দচনপ ধ্িল। 
রেলা সুসানেিও দু’রে উরদ্বগ্ন দচাে দসরেনক্ রেিদ্ধ। িলল, ‘ডাাঃ মাগকানিে 
দেনেনিে, আগুনেি আনলায় এক্ো গারিনক্ সচল এিাং েরিে রেনক্ দযনত দেো 
দগল।’ 

‘রক্ন্তু গারিরে ক্াি, দক্াে পনিি দক্মে ক্নি িলা যানি?’ ভাঙা ক্নে 
িলল ডাাঃ মাগকানিে।  

‘তা িলা মুরষ্কল।’ িলল রেলা সুসাে হতােভানি। 
দেো দগল উত্তি রেনক্ যাওয়া ও পুিরেক্ দথনক্ আসা গারি রতেরেও 

তানেি সি লাইে রেরভনয় রেনয়নি। লাইে রেরভনয় তািা এগুনি। সুতিাাং 
ওরেনক্ি দক্াে রক্িুই এেে আি দিাঝা যানি ো। 

‘ডাাঃ মাগকানিে চলুে, আি অনপিা ক্িা রক্ হনি ো। অনেক্োরে হাুঁেনত 
হনি আমানেি।’ িলল রেলা সুসাে। 

‘রক্ন্তু ওুঁি দক্াে েিি?’ দসই ভাঙ্গা ক্ান্না দভিা ক্নে িলল ডাাঃ 
মাগকানিে। 

‘ঘেোস্থনল যাওয়া রক্ সম্ভি আমানেি?’ িলল রেলা সুসাে। 
‘তা সম্ভি েয়, রক্ন্তু......।’ ক্থা দেষ ক্িনত পািনলা ো ডাাঃ মাগকানিে। 

ক্ান্নায় িুনি দগল তাি ক্থা। এক্ো ক্থা িাি িািই তাি িুক্ দিনল দিরিনয় 
আসনত চাইনি, দস িীিে রিপন্ন ক্নি আমানক্ উদ্ধাি ক্িল, আরম দতা ওুঁি রিপনে 
রক্িুই ক্িনত পািরি ো। 

‘রক্ন্তু রক্ ডাাঃ মাগকানিে?’ 
‘অতিি এক্িে মানুষ রক্ অসহায়ভানি দেষ হনয় যানি?’ িলনত িলনত 

আিাি দক্ুঁনে দিলল ডাাঃ মাগকানিে। 
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রেলা সুসাে ডাাঃ মাগকানিনেি রপনি হাত িুরলনয় িলল, ‘ওুঁি রিপে হনয়নি 
তা আমিা িারে ো, রিপে হয়রে তাও আমিা িারে ো। তাুঁি উপি িি রক্িু 
ঘনেনি আমিা িলনত পািরি ো, ঘনেরে তাও িলনত পািরি ো। সুতিাাং আসুে 
সি িযাপাি ঈেনিি উপি দিনি দেই। তাুঁনক্ যতেুক আরম দেনেরি, তানত রতরে 
পনিাপক্ািী এিাং সুরিনিচক্। ঈেি এমে দলাক্নেি সাহাযয ক্নিে।’ 

ডাাঃ মাগকানিে দচাে মুনি িলল, ‘আপোি ক্থা সতয দহাক্।’ 
‘আসুে, চরল।’ িনল হাুঁেনত শুরু ক্িল রেলা সুসাে। 
ডাাঃ মাগকানিেও হাুঁেনত শুরু ক্নিনি। 
হাুঁেনত রগনয় রপনি রক্িু দচনপ আনি মনে হনলা ডাাঃ মাগকানিনেি। ো শুধ্ু 

রপনি দক্ে? ক্াুঁধ্ দথনক্ রপি পযকে। হাত রেনয় দেেল আহমে মুসাি িযাগ। 
চমনক্ উিল ডাাঃ মাগকানিে। ক্েে রেল আহমে মুসা এ িযাগ তানক্! 

রেশ্চয় যািাি সময় ক্থা িলাি িাুঁনক্ দস িযাগরে মাগকানিনেি রপনি ঝুরলনয় 
রেনয়নি। মনেি অিস্থাি ক্ািনে দস দেয়াল ক্নিরে। 

িযাগো তাি ক্ানি আসায় এক্ো অশুভ রচোয় মেো দক্ুঁনপ উিল 
মাগকানিনেি। সি সময় এ িযাগরে আহমে মুসাি ক্ানি থানক্। এ িযাগরে 
মাগকানিনেি ক্ানি দিনে যািাি অথক রক্ এোই দয আহমে মুসা রেনিি িযাপানি 
েুিই অরেরশ্চত হনয় পনিরিল! অশুভ রচোয় আিাি দক্ুঁনপ উিল মাগকানিনেি মে। 

দু’িে পাোপারে চলনি। 
হাুঁেনত হাুঁেনত রেলা সুসাে িলল, ‘রতরে অনেি িযাপানি যত সতক্ক 

দেেলাম, এমে দলাক্ রেনিি রেিাপত্তাি িযাপানি অিেই সতক্ক হনিে। রতরে 
দতা অিেই সাধ্ািে দক্উ েে।’ 

হাুঁেনত শুরু ক্নি ডাাঃ মাগকানিনেি মনে েতুে রচোি উেয় হনয়রিল, 
‘দক্াথায় যানি দস? দমনয়োনক্ রক্িুই রিনেস ক্িা হয়রে।’ 

রেলা সুসানেি ক্থা দেষ হনল ডাাঃ মাগকানিে িলল, ‘রমস সুসাে, উরে 
মনে ক্নিে ওুঁি িীিেো পনিি িনে। তাই রেনিি িযাপানি েুি এক্ো রচো 
ক্নিে ো।’ ভািী গলায় ক্থা দেষ ক্নিই এক্ো দঢাক্ রগনল ডাাঃ মাগকানিে আিাি 
িলল, ‘আমিা ক্তেূনি দক্াথায় যারি রমস সুসাে?’ 
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রেলা সুসাে সনঙ্গ সনঙ্গই িলল, ‘রিক্ রিষয়ো আপোনক্ িলা হয়রে।’ 
িনল এক্েু দথনম আিাি দস শুরু ক্িল। িলল, ‘দযোে দথনক্ আপোিা গারিনত 
চনিনিে, তাি ক্নয়ক্ গি সামনেই আমাি িারি। আমাি িারিনত আপোনক্ 
রেরি ো। অসুরিধ্াি ক্থা আরম পনি িলি। আমিা যারি আমাি োলাি িারিনত। 
োলা ও এক্ োলানতা দিাে িািা িারিনত এমে দক্উ দেই। দসোনে আপরে ভাল 
থাক্নিে এিাং রেিাপনে থাক্নিে।’ 

‘সরতয লজ্জা ক্িনি এই দপাোনক্।’ িলল ডাাঃ মাগকানিে। 
‘ো, এই দপাোনক্ যানিে দক্ে? সামনেই মানক্কে আনি ক্াপি রক্নে 

দেি। উরে দতা োক্া রেনয়ই দগনিে।’ 
িনল থামল। রক্ন্তু দথনমই আিাি িলল, ‘সরতয উরে দিাধ্ হয় সিিাো।’ 

আমাি পনক্নেি েিি দপনয়ই দিাধ্ হয় উরে তাি মারেিযাগো রেনয় দগনিে। 
সরতয এমে দক্ােরেে হয়রে। রিমাে িন্দনি যািাি সময় আমাি পাসক রেনত আরম 
ভুনল দগরি। আমাি ক্ানি এেে এক্ো পয়সাও দেই।’ 

‘সি িাো উরে অিেই েে। রক্ন্তু সি রেনক্ েিি তাুঁি থানক্। রিনেষ 
ক্নি অনেি অসুরিধ্া েূি ক্িাি রেনক্।’ ভারি ক্েস্বি ডাাঃ মাগকানিনেি। 

‘ডাাঃ মাগকানিে, ওুঁি িযরিনত্বি মনধ্যও অেিীিী মনে হয় রক্িু আনি। 
ক্’রমরেনেি দেো ওুঁি সানথ। রক্ন্তু মনে হনি িানেে, উরে দযে পি দক্উ েে। 
উরে যেে আপোনক্ আমাি দহিািনত রেনত চাইনলে তেে আমাি রক্ মনে 
হনয়রিল িানেে, আমাি ঘরেষ্ঠ দক্উ দযে আমানক্ ক্থাো িলনিে যা আরম 
অস্বীক্াি ক্িনত পারি ো। আরম অিাক্ হনয়রি দেনে, ওুঁি গুলীরিদ্ধ িাহু দথনক্ 
িি গিানি। রক্ন্তু দক্াে সময়ই তানক্ এক্িািও ওরেনক্ তাক্ানত পযকে 
দেরেরে।’ 

‘এোই ওুঁি প্রক্ৃত রূপ রমস সুসাে। সিাি প্রনয়ািে দেনষই শুধ্ু রতরে 
রেনিি প্রনয়ািে রেনয় ভানিে।’ িলল ডাাঃ মাগকানিে উোস ক্নে। 

‘ওুঁিা দুলকভ। রক্ন্তু এিা আনিে িনলই দুরেয়া আনি।’ িলল প্রায় স্বগত 
ক্নে রেলা সুসাে। 

ক্থা তানেি চলনি। হাুঁেনিও তািা অরিিাম। 
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রেলা সুসানেি োলা আমাি িারিো এক্ো সুন্দি িাাংনলা। িরিি মত। 

মানুষ থানক্ে মাি দু’িে। সুসানেি োলামা এিাং তাি োলানতা দিাে। তাও েুি 
ক্ম সময়ই তািা এ িারিনত থানক্ে। সুসানেি োলু িাহামা সিক্ানিি এক্িে 
কূেছেরতক্ অরিসাি। মারক্কে যুিিানষ্ট্র িাহামা েূতািানসি রেউইয়ক্ক োোয় রতরে 
ক্মকিত। সুসানেি োলা, োলানতা দিাে দসোনেই অরধ্ক্াাংে সময় থানক্ে। 

সুসানেি োলা ও োলানতা দিাে মানক্করোং-এ দগনি। ডাাঃ মাগকানিে 
এক্াই িাসায়। ডাাঃ মাগকানিে দক্াে সময়ই িাইনি দিি হয় ো। োলা ও োলানতা 
দিােনক্ মাগকানিনেি রিপনেি ক্থা িনল তানক্ িাইনি দিরুনত রেনত রেনষধ্ ক্নি 
দগনি রেলা সুসাে। তাই তািাও ক্েেও তানক্ িাইনি রেনত চায় ো। 

ডাাঃ মাগকানিে ড্রইাং রুনম িনস গানল হাত রেনয় আহমে মুসাি ক্থাই 
ভািরিল। ঘেোি পি দু’রেে পাি হনয়নি, আহমে মুসাি দক্াে দোুঁি পাওয়া 
যায়রে। পিরেেই ঘেোস্থনল রেলা সুসাে রগনয়রিল, রক্ন্তু তাি গারিি দক্াে 
ধ্বাংসািনেষ দস পায়রে। তাি মানে আহমে মুসা প্ররতপনিি গারি দু’রে ধ্বাংস 
ক্নি অিনেনষ সনি পিনত দপনিরিল। িুনলনে ঝাুঁঝিা হওয়া সুসানেি গারি পনি 
এক্ িায়গায় পরিতযি অিস্থায় পাওয়া রগনয়রিল। রক্ন্তু আহমে মুসাি দক্াে 
সন্ধ্াে দেই। রতরে ভাল আনিে? অে দক্াথাও আনিে? থাক্নল দযাগানযাগ 
ক্িনিে ো দক্ে? ো রেলা সুসানেি উপি মাগকানিেনক্ িারিনত দপৌিানোি োরয়ত্ব 
রেনয় উরে োরয়ত্ব মুি হনয় দগনিে। রক্ন্তু এ িক্ম রতরে েে। রক্ন্তু তাুঁি এ 
েীিিতাি িযােযা রক্? 

ক্রলাংনিনলি েব্দ হনলা। িাইনি দক্উ ক্রলাংনিল িািানি? ওিা 
মানক্করোং ক্নি রিনি এল এত তািাতারি? ো, তানতা হয় ো। 

েিিাি আইনহাল রেনয় িাইনি তারক্নয় রেলা সুসােনক্ দেেনত দপল 
ডাাঃ মাগকানিে।  
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ডাাঃ মাগকানিে তািাতারি েুনল রেল েিিা। রেলা সুসাে প্রনিে ক্িল 
দভতনি। তাি মুে ম্লাে। 

সোহানস্যাজ্জ্বল সুসােনক্ গম্ভীি ও ম্লাে মুনে দেনে উরদ্বগ্ন হনলা ডাাঃ 
মাগকানিে। িলল, ‘রক্ িযাপাি সুসাে রক্িু ঘনেনি? দতামানক্ রিষেœ দেোনি।’ 

রেলা সুসাে ম্লাে দহনস িলল, ‘োলািা দেই ভালই হনলা, চলুে ক্থা 
আনি।’ 

িসল দু’িে রগনয় দসািায় পাোপারে। িনসই ডাাঃ মাগকানিে িলল, 
‘দপ্রাগ্রাম রিক্ আনি? দতামাি ওয়ারোংেে আি আমাি গ্রান্ড োক্কস-এ যাওয়াি?’ 

‘রিেরিেযালয় ক্াল েুলনি। দযনতই হনি। তনি আপরে দু’এক্রেে দথনক্ 
দযনত পানিে। িিক আপোনক্ এনস রেনয় যানি, দসোই িিাং ভাল।’ িলল রেলা 
সুসাে। 

‘তুরম চনল দগনল আমাি থাক্াি দক্াে অথক দেই।’ 
‘রিক্ আনি, এো দেো যানি। িনল এক্েু দথনম রেলা সুসাে িলল, 

‘এক্ো প্রশ্ন আপরে িাি িাি পাে ক্ারেনয় দগনিে। িলুে, ঐ এেীয় আপোি দক্?’ 
ম্লাে হনলা ডাাঃ মাগকানিনেি মুে। এক্েু চুপ ক্নি থাক্ল। তািপি দহনস 

িলল, ‘আমাি দক্উ েে। আিাি মানঝ মানঝ মনে হয়, রতরে আমাি সি। দক্ােো 
রিক্ আরম দভনি দেরেরে। তনি এ ক্থায় সনন্দহ দেই, আরম তাুঁি দক্উ েই।’ 

‘রতরে দক্, আপরে িানেে?’ 
চমনক্ উিল ডাাঃ মাগকানিে। উত্তি রেল ো। 
‘িুনঝরি, রতরে দক্ আপরে তাহনল িানেে।’ 
‘তুরম িাে?’ 
‘আরম িােতাম ো, আব্বাি ক্ানি শুেলাম।’ 
‘দতামাি আব্বা মানে রমাঃ িারডকোন্ড?’ 
‘হ্াুঁ।’ 
‘তুরম রেশ্চয় আমানেি এসি ক্ারহেী তাুঁনক্ িলরে। তাহনল দক্ে রতরে 

িলনত এনলে তাুঁি সম্পনক্ক দতামানক্?’ 
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সাংনগ সাংনগই উত্তি রেল ো সুসাে। তাুঁি দচানে মুনে রদ্বধ্াগ্রস্থতা ও 
রিষেœ ভাি। এক্েু সময় রেনয় ধ্ীি ক্নে িলল সুসাে, ‘আপা রতরে ধ্িা 
পনিনিে।’ 

‘ধ্িা পনিনিে?’ 
রিদুযত স্পৃষ্ট হওয়াি মত দক্ুঁনপ উিল ডাাঃ মাগকানিে। তািপি হিাৎ দযে 

পাথনিি মত হনয় দগল দস। 
‘হ্াুঁ। ধ্িা পনিনিে। আিাি ক্াুঁনধ্ গুলী রিদ্ধ হনয়রিনলে রতরে। 

িিিিনে রতরে দুিকল হনয় রেশ্চয় পনিরিনলে। দু’িে পথচািী হাসপাতানল রেনয় 
যায়। ঐ হাসপাতানল দহায়াইে ঈগল-এি আহত ক্নয়ক্িনেি রচরক্ৎসা হরিল। 
আহমে মুসানক্ দেনে তািা রচেনত পানি। েিি দপনয় আব্বা িুনে যাে এিাং তানক্ 
আেক্ ক্নি রেনয় আনসে।’ 

‘দক্াথায় আনিে রতরে?’ িীে ক্নে িলল ডাাঃ মাগকানিে। 
‘দসো আরম অনুসন্ধ্াে ক্নিরি। েিিো আব্বাি ক্াি দথনক্ িাোি পনিই 

দহায়াইে ঈগল-এি ক্লোস ক্মনিনক্সি িন্দীোো এিাং ক্ক্িােক দ্বীনপি মূল 
িন্দীোোয় সন্ধ্াে ক্রি দগাপনে। তাুঁনক্ এসি িন্দী োোয় িাো হয়রে। পনি 
আব্বানক্ রিনেস ক্নিই িােনত পারি, তাুঁনক্ আনমরিক্ায় দহায়াইে ঈগল-এি 
দহডনক্ায়ােকানি রেনয় যাওয়া হনয়নি।’ 

‘দহায়াইে ঈগল-এি দহডনক্ায়ােকাি দক্াথায়?’ 
‘হয়নতা ওয়ারোংেনে। আরম রিক্ িারে ো। তনি দিনে দেি।’ 
িনল এক্েু থামল রেলা সুসাে। তািপি শুক্নো ক্নে িলল, ‘ভয়ািহ সি 

ক্থা শুেলাম আব্বাি ক্ানি। রতরে িাোনলে, দুরেয়াি সিনচনয় মূলযিাে মানুষ 
এেে আহমে মুসা। তানক্ যরে দহায়াইে ঈগল িু-িযাক্স-িযাে-এি হানত তুনল 
দেয়, তাহনল তািা ক্নয়ক্ রিরলয়ে ডলাি দেয়া হনি িনল তানেি দেতা দিিারসস 
িারেনয়নিে। আিাি ‘ডরব্লউ আি এি’ োনমি এক্রে িামপিী সন্ত্রাসিােী 
সাংগিেও োরক্ তাুঁনক্ এি দচনয় দিরে মূনলয রক্েনত চানি।’ 

আেমো হনয় পনিরিল ডাাঃ মাগকানিে। রেলা সুসাে-এি দক্াে ক্থাই ডাাঃ 
মাগকানিনেি ক্ানে যারিল ো। 
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এো লিয ক্নি সুসাে িলল, ‘রক্ ভািনিে আপা?’ 
‘ভািরি, আমাি দুভকানগযি ক্থা। আমানক্ উদ্ধাি ক্িনত আসাি িনলই 

এতিি সিকোে ঘনে দগনি। আমাি রক্ মূলয? আমাি মত েত েত মাগকানিে মািা 
দগনল দুরেয়াি ক্ানিা দক্াে িরত হনতা ো। রক্ন্তু রতরে ো থাক্নল পৃরথিীি সািা 
রেগে িুনি দয অশ্রু ঝিনি, িি ঝিনি!’ 

‘আপরে িানেে আপা, িারডকোন্ড আমাি আব্বা, রক্ন্তু দহায়াইে ঈগল-
এি িািেীরত আমাি ভাল লানগ ো। আহমে মুসা িাহামায় থাক্নল তানক্ উদ্ধাি 
ক্িাি িনে আরম সি রক্িু ক্িতাম। আনমরিক্ায় রক্িু ক্িনত পািনল ক্িি। 
আহমে মুসাি মত এমে মানুষ আরম দেরেরে। িানেে আনিক্ো মিাি ঘেো 
ঘনেনি। আমাি গারি উদ্ধানিি পি গারিি বু্ল িুনক্ি মনধ্য দু’হািাি আনমরিক্াে 
ডলাি পাওয়া দগনি। োক্াি সানথ এক্ো রিনপ দলো, ‘গারিি িরত হওয়াি িনে 
দুাঃরেত। আমাি ক্ানি যা রিল গারি রিরপয়ানিি িনে দিনে রেলাম।’ 

‘োক্া পাওয়াি পি আরম দক্ুঁনে দিনলরিলাম। আব্বানক্ িনলরিলাম, এই 
ধ্িনেি দলাক্নক্ ক্ষ্ট দেয়া ঈেি অিেই পিন্দ ক্িনিে ো।’ 

আব্বা িনলরিনলে, ‘দস দক্মে মানুষ দসো আমানেি দেোি রিষয় েয়, 
দস রক্ ক্নিনি, ক্িনি দসোই রিনিচয। তানক্ সহ¯  িিাি হতযা ক্িনলও 
আমানেি িরতপিূে হনি ো। দসই িনে হতযা েয়, তানক্ আমিা রিরক্র ক্িাি 
রসদ্ধাে রেনয়রি। আমানেি ক্নয়ক্ িিনিি িানিনেি োক্া এি দথনক্ আমিা দপনয় 
যাি।’ থামল সুসাে। 

এক্ো েীঘকোস দিলল ডাাঃ মাগকানিে। িলল, ‘সুসাে, িিকনক্ দেরলনিাে 
ক্িনত চাই।’ 

ডাাঃ মাগকানিে আহমে মুসাি েিি িিকনক্ িাোনল িিক ও দিরেিাি 
দু’িনেই দক্ুঁনে দিনল। তািা দেরলনিানে আি ক্থা িলনতই পানিরে। 

ক্নয়ক্ রমরেে পনিই দেরলনিাে এল িনিকি। িিক এিাং দিরেিাি 
দু’িনেই িাোল, তািা আনমরিক্া দযনত চায়। 

দেরলনিানে ক্থা িলাি পি ডাঃ মাগকানিে রেলা সুসানেি সানথ রিষয়ো 
রেনয় আলাপ ক্িল। িলল, ‘আরমও ওনেি সানথ আনমরিক্া দযনত চাই।’ 
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রেলা সুসাে িলল, ‘যাওয়াি এই রসদ্ধাে যুরিসাংগত। তনি দগনলই দক্াে 
লাভ হনি তা েয়। দহায়াইে ঈগলনক্ আরম িারে। আপোনেিনক্ ওিা দপনল যা 
ইনি তাই ক্িনত পানি। আহমে মুসানক্ ওিা িাুঁরচনয় দিনেনি োক্াি দলানভ, 
রক্ন্তু আপোনেিনক্ এক্ মুহূতকও িাুঁচনত দেনি ো। সুতিাাং রিচাি রিনিচো ো ক্নি 
আপোিা রিপনে ঝাুঁরপনয় পিনল দক্াে লাভ হনি ো। আমানক্ আপোিা রিোস 
ক্রুে, দি.রি িারডকোন্ড আমাি আব্বা, রক্ন্তু আব্বাি অোনয়ি ভাি লাঘনিি 
িনেই আরম আহমে মুসানক্ সাহাযয ক্িি। রক্ভানি ক্িি আরম িারে ো। যরে 
িােনত পারি, আপোনেি িাোি। ততরেে আপোনেি অনপিা ক্িা উরচত।’ 

‘তাহনল িনিকি সানথ আরম আনলাচো ক্রি, রিনি যাই গ্রান্ড োক্কস-এ। 
আমিা দতামাি অনপিা ক্িি, যরে অনপিা ক্িাি িনে দিুঁনচ থারক্।’ 

‘এ ক্থা িলনিে দক্ে? দক্ে দিুঁনচ থাক্নিে ো?’ 
‘আহমে মুসা আমানেি িনে িাুঁচাি পরিনিে সৃরষ্ট ক্নিরিনলে। রতরে 

এেে দেই, মাথাি উপি আমানেি ঢালও দেই।’ ভািী ক্ে মাগকানিনেি। 
রেলা সুসাে এক্েু চুপ থাক্ল। তািপি িলল, ‘রক্ন্তু যতেুক িারে, 

ক্যারিরিয়াে দ্বীপাঞ্চল, রিনেষ ক্নি োক্কস দ্বীপপুনঞ্জি রিপে দক্নে দগনি। 
িারতসাংঘ ও রিনেি মােিারধ্ক্াি সাংস্থাগুনলা অনুসন্ধ্াে ও চানপি িনল িৃরেে 
সিক্াি সাাংঘারতক্ তৎপি হনয় উনিনি। ক্ৃষ্াাংগ তথা মুসলমােনেি সামাে 
অরভনযাগও আি সাংিাে মাধ্যনম চনল যানি এিাং িৃরেে সিক্াি এিাং 
ক্যারিরিয়াে সিক্ািগুনলা তাি প্ররতক্ানি দ্রুত এরগনয় আসনি। এই পরিরস্থরতনত 
দহায়াইে ঈগল ক্যারিরিয়াে অঞ্চনল তাি সক্ল ক্াযকক্রম স্থরগত ক্নিনি। তািা 
রিব্রত হনয় পনিনি দয, রভন্ন দক্াে ক্ািনে রভন্ন ক্ািও দ্বািা এক্িে মুসলমাে িা 
ক্ৃষ্াাংগ মািা দগনল োয়ী ক্িা হনি দহায়াইে ঈগলনক্। োক্কস দ্বীপপুঞ্জ সহ 
ক্যারিরিয়াে অঞ্চনলি পরিরস্থরত ভাল দহাক্ এো দহায়াইে ঈগলও চানি। সুতিাাং 
দয ভয় ক্িনিে দস ভনয়ি দক্াে ক্ািে দেই। আহমে মুসা দসোনে দেই িনে রক্ন্তু 
যা রতরে ক্নিনিে তা িসল রেনয় চলনি িহু িিি।’ 

‘রক্ন্তু ওনেি সমস্ত িাগ আি রগনয় পনিনি আহমে মুসাি উপি এিাং 
রতরে ওনেি হানত িন্দী।’ ক্ান্নায় ভািী হনয় উিল ডাাঃ মাগকানিনেি ক্ে। 
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রেলা সুসানেি মুেও মরলে হনয় উনিনি। তািও দচানে মুনে দিেোি 
রচি। ধ্ীনি ধ্ীনি িলল দস, ‘এো রানিরড এিাং সক্নলি িনে। রতরে মুি দহাে 
চাই। রক্ন্তু রক্ভানি আপরে িানেে ো, আরমও িারে ো।’ ভািী ক্েস্বি রেলা 
সুসানেি। 

ডাাঃ মাগকানিনেি দু’দচাে দথনক্ দু’দিাো অশ্রু গরিনয় পিল তাি দুগন্ড 
রেনয়। 
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৬ 
সক্ানল োস্তাি পি রেলা সুসাে তাি হল েযানেি ষ্টযারড রুনমি 

ইরিনচয়ানি গা এরলনয় আহমে মুসাি িযাপািো রেনয় আক্াে-পাতল রচো 
ক্িরিল। আনমরিক্াে দহায়াইে ঈগল-এি দহড দক্ায়ােকাি দক্াথায়? দহায়াইে 
ঈগল-এি প্রধ্অে দগাল্ড ওয়াোনিি সানথ তাি পরিচয় আনি। রক্ন্তু রিো ক্ািনে 
তাি ক্ানি যাওয়া দযমে অসম্ভি, দতমরে তাি ক্াি দথনক্ দহড দক্ায়ােকানিি 
অিস্থাে সম্পনক্ক রক্িু িাোও অসম্ভি। তাহনল রক্ ক্িনি দস? দক্াে পনথ এগুনি? 

এ সময় ক্রলাংনিল দিনি উিল। 
ভািোয় দিে পিল। 
উনি োুঁিাল সুসাে। দহানষ্টস মানক্করোং-এ দগনি। তানক্ই েুনল রেনত হনি 

েিিা। 
িিক ওয়ারোংেে রিেরিেযালনয়ি িািনেি আিারসক্ হল এলাক্াি 

রিনেষ হল-েযাে এগুনলা। এ হল-েযােগুনলাি প্রনতযক্রেনত এক্রে দিড রুম, 
এক্রে ষ্টযারড, এক্রে ড্রইাং, এক্রে রক্নচে ও েয়নলে িনয়নি। এ েযােগুনলা 
সাধ্ািে হল-ক্নিি তুলোয় অনেক্ িযয়িহুল। উচ্চরিত্তিা যানেি উিািাি মত 
োক্া িনয়নি তানেি দিনলনমনয়িা এসি েযাে দেয়। 

রেলা সুসানেি েযােরেও এ ধ্িনেিই এক্ো েযাে। িান্না-িান্না ও ঘি-
দোনিি তত্ত্বািধ্ানেি িনে এক্িে দহানষ্টস িনয়নি। দমনয়রেনক্ সােসালভােি 
দথনক্ আো হনয়নি। 

েিিা েুনল রেনতই সহপারিেী রিো রক্রনষ্টািাি ঘনি প্রনিে ক্নি 
িরিনয় ধ্িনলা সুসােনক্। িলল, ‘দক্াে দোুঁি দেই, এত িি িুরেো িারিনত 
ক্ারেনয় এরল?’ 

‘দক্ে, তুই ক্নি এনসরিস? আরম ক্াল এনসরি।’ 
‘িুরেি অনধ্কক্ো থাক্নতই চনল এনসরি।’ 
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‘রিেরিেযালয়ো আমাি দেনে হনল আরমও রেশ্চয় তাই ক্িতাম।’ 
‘এ ক্থা রিক্। রক্ন্তু আিাি এোও রিক্ দয, িাইনিি অনেনক্ িুরেনত 

দেনেই যায়রে।’ 
‘রিক্ আনি। িল এিাি এরেনক্ি ক্থা। দক্মে রিরল?’ 
‘ভাল। দিে আেনন্দই দক্নেনি সময়। রক্ন্তু দেষ িিা দিাধ্ হয় হনলা 

ো।’ 
‘দক্মে?’ 
‘তুরম িাে, রিেরিেযালয় রেিনস এক্ো োেক্ অনুষ্ঠানেি ক্থা রিল। দস 

উনেযাগ দেয়া হনয়নি। িাি-িািীিাই দযনহতু োেক্ ক্িনি, তাই িাি-িািীনেি 
ক্ািও দলো োেক্ দিনি দেয়াি রসদ্ধাে হয়। দিনি দেয়া হনয়নি মাষ্টাসক দেষ িনষকি 
িািী দমিী দিাি আনলক্িান্ডানিি োেক্ ‘রে দেেে’দক্। রিহানসকনলি আনয়ািে 
সি দেষ। দেষ মহূুনতক গন্ডনগাল িারধ্নয়নি দমিী দিাি।’ 

‘দমিী দিাি গন্ডনগাল িারধ্নয়নি?’ 
‘হ্াুঁ।’ 
‘রক্ গন্ডনগাল?’ 
‘তাি অনুমরত দেয়া হয়রে, তাই আপরত্ত তুনলনি তাি দলো োেনক্ি 

অরভেনয়।’ 
‘দযোনে েুেী হিাি ক্থা দসোনে আপরত্ত? রক্ন্তু দমিী দিাি দতা এমে 

েয়। তাি ক্াি দথনক্ দক্াে অরিনিচক্ ক্থা আসনত পানি ো।’ 
‘আসল িযাপাি হনলা, োেনক্ দিডইরন্ডয়াে িানিি এক্ো চরিি 

িনয়নি। তানক্ এযারন্ে দেেে, এযারন্ে রসরভলাইনিেে এিাং সাংক্ীেক েৃরষ্ট ক্মুযোল 
রহনসনি দেোনো হনয়নি। মনে ক্িা হনি, দমিী দিাি এই চরিিনক্ আি এভানি 
দেেনত চায় ো। রক্ন্তু এ ক্থা দস সিাসরি িলনিও ো।’ 

রিো রক্রনষ্টািানিি এ ক্থা দোোি সানথ সানথ রেলা সুসানেি দচানেি 
সামনে এক্ো মুে দভনস উিল। মুেরে দিড ইরন্ডয়াে িাি ‘ঈগল সাে ওয়াক্াি’-
এি। আক্রস্মক্ভানিই হৃেনয়ি দক্াথঅও দযে এক্ো আঘাত লাগল সুসানেি। 
এক্ো িযথা দযে রচে রচে ক্নি উিল মে িুনি। সুসানেি মত দমিী দিািও সাে 
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ওয়াক্ািনক্ রেনয় ভািনি ো দতা? পিিনেই আিাি ভািল, ঈগল সাে ওয়াক্াি 
ও দমিী দিাি আনলক্িান্ডাি দু’িনেই অসাধ্ািে িাি। রক্ন্তু শুরু দথনক্ই দতা 
দমিী দিাি সাে ওয়াক্ািনক্ রক্িুো তিিী েৃরষ্টনত দেনে আসনি! এসি রচোনক্ 
চাপা রেনয় রেলা সুসাে িলল, ‘দয ক্থা দমিী দিাি রেনি িলনি ো, দসো তুই 
িলরিস রক্ ক্নি?’ 

‘সিাই িলনি।’ 
‘রক্ন্তু ক্ািে রক্?’ 
‘রক্িু এক্ো ঘনেনি। দসরেে রিেরিেযালয় িানি িিক ওয়ারোংেে 

রেিনসি োচ অনুষ্ঠানে সাে ওয়াক্ািনক্ ঢুক্নত দেয়া ো হনল দমিী দিাি 
আনলক্িান্ডাি দিরিনয় যায়।’ 

চমনক্ উিল রেলা সুসাে। তাি মুে মরলে হনয় দগল। রক্ন্তু দস রেনিনক্ 
সামনল রেনয় িলল, ‘এি দ্বািা রক্ িলনত চারিস?’ 

‘সিাই িলনি সাে ওয়াক্ানিি সানথ এক্ো সম্পক্ক গনি ওিাি ক্ািনেই 
দমিী দিাি তাি রেনিি দলো োেক্ সম্পনক্কও আি রভন্ন মত দপাষে ক্িনি।’ 

সনঙ্গ সনঙ্গ ক্থা িলনত পািনলা ো রেলা সুসাে। হৃেয়নক্ মুচনি দেয়াি 
মত িযথা অনুভি ক্িল দস। সাে ওয়াক্াি এিাং দমিী দিাি দু’িনেই রেলা 
সুসানেি িাসনমে। দমনয় িান্ধ্িীনেি মনধ্য দমিী দিাি রেলা সুসানেি সনিন চয় 
ঘরেষ্ঠ। আি দিনলনেি মনধ্য সাে ওয়াক্ািনক্ সিনচনয় ঘরেষ্ঠ দচানে দেনে সুসাে। 
সাে ওয়াক্ািনক্ ভাল লানগ তাি। িেক তিষমযনক্ দক্াে সময় আমল দেয় ো িনলই 
রেলা সুসাে সাে ওয়াক্ানিি সানথ ঘরেষ্ঠভানি রমনেনি। মনেি অিানেই স্বপ্ন 
দেনেনি তানক্ রেনয়। রক্ন্তু সাে ওয়াক্াি রক্ ভানি, আনেৌ ভানি রক্ো তা িােনত 
দচষ্টা ক্নিরে সুসাে ক্েেই। দমিী দিাি তাি সিনচনয় ঘরেষ্ঠ হওয়াি পনিও দমিী 
দিাি ও সাে ওয়াক্ানিি ঘরেষ্ঠতা রিষয়ক্ রক্িুই দতা দস দেনেরে! আি আক্রস্মক্ 
এ সাংিানে রেলা সুসাে সরতযই ক্ষ্টনিাধ্ ক্িনি। তিু তানেি সম্পনক্কি রিষয়ো 
অস্বীক্াি ক্িাি িনেই িলল, ‘দমিী দিাি-এি রিরুনদ্ধ এই অরভনযানগি মূনল 
ঐেুক এক্ো ঘেো িািা আসনলই দক্াে সতয আনি?’ 
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‘দমিী দিাি েুি চাপা দমনয়। তাি িযরি িীিে সম্পনক্ক িাো েুি 
মুরষ্কল। তিু দু’এক্ো এমে ঘেো প্রক্াে হনয় পনিনি, তা ঐ অরভনযাগ প্রমানেি 
িনে যনথষ্ট। মনে আনি দতাি, গত রপক্রেনক্ এক্ো োেতাি পযানক্ে ক্ম 
পনিরিল। সাে ওয়াক্াি সিনেনষ রিল িনল দস োেতা পায়রে। দক্উ রক্িু িলাি 
আনগ সাে ওয়াক্াি দহনস িনলরিল, তাি িুধ্া দেই, তািািা এ সময় 
দিডইরন্ডয়ােিা োশ্তা োয় ো। পনি দেো দগনি দমিী দিাি োশ্তা োয়রে এই 
প্ররতিানে দয, দিডইরন্ডয়াে িনল তানক্ অপমাে ক্িাি িনেই ইিা ক্নি তাি 
োেতা ক্ম দিলানো হনয়নি।’ 

চমনক্ উিনলা রেলা সুসাে। এ ঘেো দসও িানে। রক্ন্তু এ ঘেোনক্ তেে 
তািা অোনয়ি রিরুনদ্ধ এক্ো প্ররতিাে রহনসনিই দেনেরিল। রক্ন্তু আি রিো 
রক্রনষ্টািাি ঘেোোনক্ রভন্ন েৃরষ্টনত িযােযা ক্িায় এনক্ই সতয িনল তাি মনে 
হনি। মে আিও েূিকল হনয় পিল রেলা সুসানেি। তিু িলল, ‘রক্ন্তু রিো সাে 
ওয়াক্ািনক্ অপমাে ও দিাে ক্িাি িনে দমিী দিাি যা ক্নিনি, দসো দেেরিস 
ো?’ 

‘দসো অতীনতি ক্থা সুসাে। দুই প্ররতভাি মনধ্য দ্বন্দ থানক্। মনে হয় 
দমিী দিাি প্রথম রেনক্ সাে ওয়াক্ািনক্ প্ররতদ্বন্দ¦ ী রহনসনিই দিাে ক্িাি দচষ্টা 
ক্নিনি। রক্ন্তু সিাই যেে দিড ইরন্ডয়াে হওয়াি ক্ািনে সাে ওয়াক্ািনক্ 
োোভানি অপমাে ও দিাে ক্িনত লাগল, তেে দথনক্ই দমিী দিাি সাে 
ওয়াক্ানিি পি রেনত শুরু ক্নিনি।’ 

রিো রক্রনষ্টািানিি ক্থাি িিানি রেলা সুসাে দক্াে যুরি োুঁি ক্িািাি 
আি েরি দপল ো। দক্াে রক্িু হািািাি মত এক্ ধ্িনেি দিেো তানক্ আিন্ন 
ক্নি দিলল। 

রিো রক্রনষ্টািািই আিাি িলল, ‘যাই িল সুসাে, দমিী দিাি ভুল 
ক্িনি। সিাই এক্মত, োেক্ মঞ্চস্থ হনিই। দমিী দিাি দিে ক্িনল তাি িরত 
হনি, দিরে িরত হনি সাে ওয়াক্ানিি। এমরেনতই সাে ওয়াক্ানিি েত্রু সৃরষ্ট 
হনয়নি প্রচিু। দিডইরন্ডয়ােনেি মনধ্য এত িি রিোে প্ররতভা িন্মাক্ অনেনক্ই 
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তা চানি ো। তাি উপি যরে দমিী দিািও সাে ওয়াক্ানিি সম্পনক্কি ক্থা প্রক্াে 
হনয় পনি, তাহনল সাে ওয়াক্ানিি রিরুনদ্ধ তানেি দক্রাধ্ িহুগুে িৃরদ্ধ পানি।’ 

মনে মনে দক্ুঁনপ উিল রেলা সুসাে। রিোি ক্থাি প্ররতরে অিি দয সতয, 
সুসানেি দচনয় দিরে তা আি দক্ িানে? িলল দস উরদ্বগ্ন ক্নে, ‘দমিী দিাি রক্ 
সরতযই ঐ িক্ম দিে ক্িনি?’ 

‘ক্িনি মানে? দমিী দিাি এমেরক্ এক্থা পযকে িনলনি, যরে োেনক্ি 
রিহানসকল িন্ধ্ ো হয়, যরে তাি োেক্ মঞ্চস্থই ক্িনত চায়, তাহনল দস আোলনতি 
আশ্রয় দেনি।’ 

‘রিক্ই দতা আোলনতি আশ্রয় দস রেনত পানি। রক্ ক্িাি থাক্নি তেে?’ 
‘রক্ন্তু তাি আনগই অনেক্ রক্িু ঘনে দযনত পানি। িািিা এক্া েয় সুসাে, 

িািনেি িুরদ্ধ দেিাি দলাক্ িুনেনি প্রচিু।’ 
‘দক্মে?’ 
‘আরমও সি িারে ো সুসাে। রক্ন্তু চািরেক্ দেনে-শুনে আন্দাি ক্রি, 

ভয়াংক্ি রক্িু ঘনে যানি।’ 
এক্রেনক্ মেো সুসানেি োিাপ হনয় দগনি। তাি উপি রিোি দেয়া এই 

ভয়াংক্ি েিনি উনদ্বগ-আতাংনক্ মেো পূেক হনয় উিল। দক্াে উত্তি দস রেল ো। 
রিোই িলল, ‘সুসাে, দমিী দিাি দতাি ঘরেষ্ঠ িন্ধ্ু। তুই এক্েু দচষ্টা ক্নি 

দেে তানক্ রিপজ্জেক্ পথ দথনক্ রিিানত পারিস রক্ো। এো শুধ্ু আমাি ক্থা 
েয়, ওিা সিাই আমানক্ দতাি ক্ানি পারিনয়নি দেষ দচষ্টা ক্িাি িনে।’ 

‘স্যািিা দতা িলনত পানিে দমিী দিািনক্।’ 
‘রিোে রিভানগি ডীে ও পোথক রিোে রিভানগি দচয়ািমযােনক্ িলা 

হনয়রিল। তািা িনলনিে, ‘িািনেি িযাপাি িািনেি মনধ্যই সীমািদ্ধ িাে। 
আমানেিনক্ দক্াে পি হনত িনলা ো।’ 

‘এক্েু ভািল রেলা সুসাে। রক্ িলনি দস দমিী দিািনক্? দমিী দিাি যা 
ভািনি, দসো সুসানেিও ভািো। তনি এক্ো যুরি আনি, রিপে দথনক্ িাুঁচানত 
হনি দমিী দিাি ও সাে ওয়াক্াি দু’িেনক্ই। 
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সাে ওয়াক্ানিি ক্থা মনে হনতই মেো তাি দিেোয় েে েে ক্নি উিল। 
রক্ন্তু পিিনেই দস ভািল, সাে ওয়াক্ািনক্ দস িয় ক্িনত পানিরে। দমিী দিাি 
যরে তানক্ িয় ক্নি থানক্, তাহনল তানেি পনথ তাি োুঁিানো রিক্ েয়। 

মুেো গম্ভীি হনয় উিল সুসানেি। িুক্ রচনি এক্ো েীঘকোস দিরিনয় 
এল। 

রিো চমনক্ উিল। িলল, ‘দতাি রক্ হনলা সুসাে?’ 
সুসাে রেনিনক্ সামনল রেল। 
মুনে হারস োোি দচষ্টা ক্নি িলল, ‘রিক্ আনি, আরম তানক্ িনল দেেি। 

রক্ন্তু এ িেকিাে আমািও ভাল লানগ ো রিো।’ 
‘িেকিাে দক্াথায় দপরল? এো সতয ও স্বিতাি িযাপাি। দক্াে রিনেষ 

সম্পক্ক সতয প্রক্ানে িাধ্া দেনি, তা হওয়া রিক্ েয়।’ 
‘সতয িলরিস ক্ানক্ রিো?’ 
‘যা দমিী দিাি রেনি রলনেনি।’ 
‘দক্উ রক্িু রলেনলই তা সতয হনয় যায় ো। দমিী দিাি এেে িলনত 

পানি দস এক্ সময় যা রলনেরিল, তা সতয েয়।’ 
রিো হাসল। িলল, ‘এক্িে দিডইরন্ডয়ানেি সানথ তাি অছিধ্ সম্পক্ক 

হিাি পি তাি এ িিিয এেে আি গ্রহেনযাগয েয়।’ 
‘সম্পক্কোনক্ অছিধ্ িলরিস দক্ে?’ 
‘আরম িলরি ো সিাই িলনি। অছিধ্ িলা হনি ক্ািে দিডইরন্ডয়ানেি 

ঘনি দেতাাংগ তরুেী যানি তা আিনক্ি সমাি স্বীক্াি ক্িনি ো।’ 
‘দক্ে রিনয়, দপ্রম এসি দতা পানসকাে িাইে-এি িযাপাি।’ 
‘দক্াে পানসকাোল রসদ্ধাে সমাি স্বানথকি রিরুনদ্ধ দগনল দস পানসকাোল 

িাইে সমাি মােনত পানি ো।’ 
‘দতাি এ ক্থা রক্ন্তু মারক্কে আইনেি ক্থা েয়।’ 
‘আইে িি, রক্ন্তু সমাি তাি দচনয় দিাে েয়। রিনেষ ক্নি িতকমাে 

পরিরস্থরতনত।’ 
‘িতকমাে পরিরস্থরত রক্?’ 
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‘আি পরশ্চমী স্বাথক, দেতাাংগ স্বাথক এিাং দেনেি স্বাথক এক্।’ 
‘এনক্ই দতা িেকিাে িনলরিলাম রিো।’ 
‘িলনত পারিস। রক্ন্তু আসনল এো িারত দপ্রম।’ 
হাসল রেলা সুসাে। িলল, ‘তুই িেকিােী সাংস্থা ‘দহায়াইে ঈগল’ এি মত 

ক্থা িলরিস।’ 
চমনক্ উিল রিো। িলল, ‘দহায়াইে ঈগল‘দক্ তুই রিরেস?’ 
রেলা সুসাে রিষয়োনক্ দচনপ রগনয় িলল, ‘শুনেরি রক্িু রক্িু। তুই 

িারেস োরক্?’ 
‘দতাি ধ্ািো রক্ এনেি সম্পনক্ক?’ 
‘যতেুক শুনেরি তানত ভাল ধ্ািো হয়রে। িেকিােী সাংগিে ওো।’ 
‘ভাল িলাি েিক্াি দেই। রক্ন্তু এভানি োিাপ িরলস ো। ঝানমলা 

িারিনয় রক্ লাভ?’ 
‘ঝানমলা িািনি দক্ে?’ 
‘পিা শুোি িাইনি দতা দক্াে েিি িারেস ো। দভতনি দভতনি সমািো 

পানে যানি। দহায়াইে ঈগল আি এক্ পরিিতকনেি প্রতীক্। তানক্ ভাল িলনত 
ো পারিস, োিাপ িলাি প্রনয়ািে দেই।’ 

‘োিাপ হনল োিাপ িলনিা ো দক্ে?’ 
‘সাে ওয়াক্াি ও দমিী দিাি দয রিপনে পনিনি, দস ধ্িনেি দক্াে রিপে 

আরেস ো। ক্থা ক্ম িলা ভাল।’ 
‘ওনেি রিপনেি সানথ রক্ দহায়াইে ঈগল িরিত আনি?’ 
‘আি আি দক্াে ক্থা েয়।’ িনল রিো রক্রনষ্টািাি উনি োুঁিাল। িলল, 

‘তুই এরেক্ো এক্েু দেে।’ 
দিরিনয় দগল রিো রক্রনষ্টািাি। 
রিো িিাি ো রেনলও রেলা সুসাে িুঝল, সাে ওয়াক্াি ও দমিী 

দিািনক্ দক্ন্দ্র ক্নি সৃষ্ট পরিরস্থরতি সানথ দহায়াইে ঈগল িরিত আনি। রিো 
রক্রনষ্টািািসহ রিেরিেযালনয়ি ষ্টুনডন্ে িরডো রক্ দহায়াইে ঈগল এি প্রভািাধ্ীনে 
চনল দগনি? 
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এই অিগরতি রিষয়ো রেলা সুসােনক্ উরদ্বগ্ন ক্নি তুলল। দসই সানথ 
আেরন্দত হনলা এই দভনি দয, রিোিা যরে দহায়াইে ঈগনলি সানথ িরিত থানক্, 
তাহনল দহায়াইে ঈগল এি দহডনক্ায়ােকানিি সন্ধ্াে তাি িনে সহি হনি। 

ক্রলাংনিল দিনি উিল আিাি। উনি েিিা েুনল রেল রেলা সুসাে। 
িািাি রেনয় প্রনিে ক্িল পরিচারিক্া। 

 
 
 
রেলা সুসাে দমিী দিাি-এি ক্রলাংনিল চাপ রেনত রগনয় লিয ক্িল, 

েিিা দোলা, ঈষৎ িাুঁক্ হনয় আনি। 
অিাক্ হনলা রেলা সুসাে। ধ্ীনি ধ্ীনি েিিা েুলল দস। প্রনিে ক্িল দয 

ঘনি দসো সুসানেি েযানেি মতই ড্রইাং রুম। 
দমিী দিাি এি এ েযােরে রেলা সুসানেি েযাে দয রিরল্ডাং-এ, তাি 

পানেি রিরল্ডাং-এ। সি েযাে এক্ই সাইনিি, এক্ই রডিাইনেি। 
রিেরিেযালনয় ধ্েীি দুলালী দয ক্য়িে িনয়নি, দমিী দিাি িনয়নি 

তানেি েীনষক। দমিী দিাি মারক্কে দিডানিল দক্ানেকি চীি িারষ্টস িিক ওয়ানিে 
আনলক্িান্ডানিি এক্মাি দমনয়। রেলা সুসাে ও সাে ওয়াক্ানিি মতই পোথক 
রিোনেি মাষ্টাসক দেষ িনষকি িািী দমিী দিাি। 

সুসাে ড্রইাং রুম-এি িাইনিি েিিা লক্ ক্নি সামনে এগুনলা। 
ড্রইাং ও ষ্টারড রুনমি মানঝ ক্াুঁনচি স্থাোেি দযাগয দেয়াল। দেয়ালরে 

পেকায় ঢাক্া। 
দেয়ানলি রক্িু অাংে সিানো। পেকাও দেনে উন্মুি ক্িা। 
রেলা সুসাে িুঝল, দক্উ এক্িে িাইনি দথনক্ দমিী দিাি এি ক্ানি 

এনসনি। 
আনস্ত আনস্ত এরগনয় দভতনি উুঁরক্ রেল সুসাে। দেনে চমনক্ উিল দস। 
দভতনি মুে রেচু ক্নি এক্াই িনস আনি ঈগল সাে ওয়াক্াি। 
সাে ওয়াক্াি এোনে? 
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দক্ােরেে দতা দস দমিী দিাি-এি েযানে আনসরে। 
দক্াে দমনয়ি েযাে দক্ে িন্ধ্ু-িান্ধ্িনেি ক্নিও দস যায় ো। 

রিেরিেযালনয়ি িাস, লাইনব্রিী, লযািনিেিী, তাি রেনিি হল ক্ি এিাং িাস্তা 
এই হনলা তাি রিক্াো। 

সাে ওয়াক্ানিি মুে শুক্নো দেেল রেলা সুসাে। 
রেলা সুসানেি দচানে সাে ওয়াক্াি অপরূপ দচহািাি এক্রে দিনল। 

দিডইরন্ডয়াে, তুরক্ক ও চীো এই রতে অিয়িনক্ এক্রিত ক্িনল সিোি ভানলা 
রেনয় চতথুক দয দচহািা োুঁিায় দস হনলা সাে ওয়াক্াি। ক্ানলা চুল, েীল দচাে, 
দসাোলী িাং এিাং তাি সানথ রেল্পীি আুঁক্া রেেুুঁত এক্ মুোিয়ি। 

দচহািাি মতই উজ্জ্বল রেিা িীিে তাি। ইউনিাপীয় রিোে পুিষ্কাি, 
আনমরিক্াে ক্রন্েনেন্োল রিোে পুিষ্কাি এিাং ষ্টুনডন্ে দোিল প্রাইি পাওয়াি 
পি দস পৃরথিীি েীষক উেীয়মাে রিোে প্ররতভায় পরিেত হনয়নি। অিে এই 
ক্ৃরতত্ব তাি িনে ক্াল হনয় োুঁরিনয়নি। িেকিােীনেি দক্রাধ্ রগনয় তাি উপি 
আিনি পনিনি। দমিী দিাি এি োেক্ এিাং দমিী দিাি এি সানথ তাি সম্পক্কনক্ 
দক্ন্দ্র ক্নি তানেি দসই দক্রাধ্ রিনফািনোন্মেু অিস্থা এনস দপৌুঁনিনি। 

এই সমনয় সাে ওয়াক্াি দমিী দিাি এি েযানে! 
দমিী দিাি মাথায় রচরুরে ক্িনত ক্িনত তাি ষ্টযারড রুনম এনস প্রনিে 

ক্িল। 
দগাসল ক্নি এল দমিী দিাি। 
এক্েম দিে। 
দযে এক্ো িলু এই মাি পাপিীি িাধ্নে দপরিনয় রেনিনক্ দমনল ধ্িল। 
পিনে তাি দগালাপী োনেকি সানথ সাো োেক। 
রেলা সুসাে রেনি সুন্দিী, রক্ন্তু দমিী দিািনক্ ক্ানি দপনলই িরিনয় ধ্নি 

দস িনল দিনল হনল অিেই দতাি দপ্রনম পিতাম। দচাে দিিানো যায় ো এমে 
এক্রে সাো দগালাপ দমিী দিাি। 

দমিী দিাি এি এক্ানডরমক্ ক্ৃরতত্বও তাি মতই অপরূপ। এ পযকে 
সক্ল পিীিায় প্রথম স্থাে অরধ্ক্াি ক্নি এনসনি। অোনসকও দস প্রথম হনয়নি। 
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দমিী দিাি ষ্টযারড রুনম ঢুক্নত ঢুক্নত িলল, ‘স্যরি সাে। দতামানক্ 
অনেক্িে িরসনয় দিনেরি। স্যরি।’ 

দমিী দিািনক্ দেনেই উনি োুঁরিনয়নি সাে ওয়াক্াি। 
‘ধ্েিাে দিাি। অসমনয় রিো দোরেনে এনস দতামানক্ রিপনে 

দিনলরি। স্যরি।’ িলল সাে ওয়াক্াি। 
সাে ওয়াক্ানিি পানে িসনত িসনত দমিী দিাি িলল, ‘দক্াে ‘স্যরি’ 

েয়। দতামানক্ ওনয়লক্াম সাে। তুরম দয আমাি েযােো রচেনত দপনিি এ িনে 
ঈেিনক্ ধ্েিাে রেরি।’ 

‘রিক্, ধ্েিাে ঈেনিিই প্রাপয। রতরেই দতামাি িাসা দচোি পরিরস্থরত 
সৃরষ্ট ক্নিনিে।’ 

‘রক্ পরিরস্থরত রতরে সৃরষ্ট ক্নিনিে?’ গম্ভীি হনয় উনিনি দমিী দিানিি 
মুে। 

গম্ভীি হনয় উনিনি সাে ওয়াক্ানিি মুেও। সনঙ্গ সনঙ্গ দস উত্তি রেল ো 
দমিী দিাি এি প্রনশ্নি। 

এক্েু সময় রেনয় িলল, ‘দসো দিাি আমাি দচনয় তুরমই ভাল িাে।’ 
সাে ওয়াক্ানিি মুনে রেিদ্ধ রিল দমিী দিাি এি দচাে। 
সাে ওয়াক্ানিি ক্থাি পি মেু রেচু ক্িল দিাি। মুে রেচু দিনেই দস 

িলল, ‘আমাি োেক্ ‘The Nation’-এি মঞ্চায়ে রেনয় যা ঘেনি, তাি ক্থাই 
তুরম িলি?’ 

‘হ্াুঁ।’ 
এক্েু হাসল দমিী দিাি। িলল, ‘রক্ন্তু এ িযাপািো দতামাি পযকে দগল 

রক্ ক্নি? এো রেনয় রক্ পরিরস্থরতি সৃরষ্ট হনয়নি?’ দমিী দিানিি ক্নে উনদ্বগ 
প্রক্াে দপল। তাি দচানে-মুনে রচোি এক্ো িায়া। 

সাে ওয়াক্াি দমিী দিাি এি মুে দথনক্ তাি দচাে সরিনয় রেল। দসািা 
হনয় িসল। িলল, ‘ক্’রেে আনগ রিেরিেযালয় ষ্টুনডন্েস ইউরেয়নেি ক্ালচািাল 
দসনক্রোিী উইরলয়াম আমাি ক্নি রগনয়রিল। িনলরিল, আমাি ক্ািনেই োরক্ 
রিেরিেযালনয়ি িারষকক্ী অনুষ্ঠানেি সিনচনয় আক্ষকেীয় োেযানুষ্ঠানে িাধ্া 
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পনিনি। দতামাি ‘The Nation’ োেনক্ দিড ইরন্ডয়ােনেি দিাে ক্নি দেোনো 
হনয়নি। এই ক্ািনেই োেক্রেি মঞ্চায়ে যানত হনত ো পানি দস িনে আরম 
দতামানক্ প্রভারিত ক্নিরি। যেে আরম িরল, রিষয়রে রেনয় দক্ােরেে দতামাি 
সানথ আমাি দক্াে আনলাচোই হয়রে, তেে দস িনল অত রক্িু িুরঝ ো, দতামাি 
ক্ািনেই আমিা এক্ো সাংক্নে পনিরি। তািপি িনল দয, আরম দযে দতামানক্ 
িরল োেক্ মঞ্চায়নে িাধ্া ো দেয়াি িনে। িনল দস চনল যায়। গতক্াল আমাি 
ক্নি রগনয় হারিি রিেরিেযালয় ষ্টুনডন্েস ইউরেয়নেি সভাপরত মযাক্ আথকাি। 
রগনয় দসািাসুরি আমানক্ িনল, সাে ওয়াক্াি তুরম এ রিেরিেযালয় দিনি োও। 
তুরম ভাল িাি। দুরেয়াি দয দক্াে রিেরিেযালনয় তুরম ভরতক হনত পািনি।’ আরম 
রক্িু িলনত চাইনল দস িাধ্া রেনয় িনল, আরম িলনত এনসরি, শুেনত আরসরে। 
আমিা চাই, রিেরিেযালনয়ি িারষকক্ী অনুষ্ঠানেি আনগই রিেরিেযালয় িািি।’ 
িনল দস চনল যায়।’ থামল সাে ওয়াক্াি। 

সাে ওয়াক্ানিি রেনক্ তারক্নয় এক্ মনে ক্থাগুনলা শুেনি দমিী দিাি। 
তাি মুে লাল হনয় উনিনি। দচানে-মুনে ভীষে দক্রাধ্ ও অপমারেত হওয়াি রচি। 

সাে ওয়াক্াি থামাি সনঙ্গ সনঙ্গ দস িলল, ‘ষ্টুনডন্েস ইউরেয়নেি এই 
দু’চাি দেতা রক্ রিেরিেযালনয়ি মারলক্? রিেরিেযালয়নক্ তুরম রক্িু িাোওরে?’ 

‘ো দিাি।’ 
‘দক্ে?’ 
‘ঘেো আি আরম িািানত চাই ো।’ 
‘ওনেি ভয় দপনয়ি?’ 
‘তুরম রক্ তাই মনে ক্ি?’ 
‘মনে ক্রি ো িনলই প্রশ্ন ক্িরি।’ 
‘ভয় েয় দিাি। রিেরিেযালনয়ি সিাই এক্রেনক্ োুঁিানলও সিাি 

রিরুনদ্ধ োুঁিািাি সাহস আমাি আনি। ক্ািে িীিে িািা আমানেি মত 
দিডইরন্ডয়ােনেি আি রক্িু হািািাি দেই। রক্ন্তু আরম চাই দিাি........।’ 

ক্থা দেষ ক্িনত পািল  ো সাে ওয়াক্াি। হিাৎ দযে ক্থা আেনক্ দগল 
গলায়। 



ক্যারিরিয়ানেি দ্বীপনেনে  181 

 

দিানিি ভারি েৃরষ্ট আিনি পনি আনি সাে ওয়াক্ানিি মুনেি উপি। 
সাে ওয়াক্াি থামনতই িলল, ‘িল সাে।’ ঈষৎ ক্াুঁপরিল দমিী দিাি-এি িনুলি 
মত দু’রে দিাে। 

সাে ওয়াক্ানিি মুে রেচু। 
তািও মুে লাল হনয় উনিনি অিরুদ্ধ এক্ আনিনগি উত্তানপ। িলল, 

‘দতামাি ‘The Nation’ োেক্ মঞ্চায়ে ক্িনত ো দেয়াি ক্ািে যরে আরম হই, 
তাহনল িলি তুরম দতামাি আপরত্ত তুনল োও দিাি। আরম চাই তুরম সক্ল 
রিতনক্কি উনধ্বক থাক্। রিনেষ ক্নি িেকিানেি িঘে িািেীরত দথনক্।’ 

দিাুঁে দু’রে থি থি ক্নি দক্ুঁনপ উিল দমিী দিাি-এি। তাি দু’দচাে দিুঁনে 
দু’দিাো অশ্রু দেনম এল। দু’হানত মুে ঢাক্ল দমিী দিাি। ক্ান্না আেক্ািাি দচষ্টা 
ক্িনত রগনয় ক্ান্নায় দস দভনঙ পিল। 

দসািায় হাতনলি উপি মুে গুনিনি দমিী দিাি। 
সাে ওয়াক্াি দমিী দিাি এি ক্ানধ্ হাত দিনে িলল, ‘দিাি এক্ো 

োেনক্ দিডইরন্ডয়ােনেি ক্নয়ক্ো গারল িলনলই তািা দিাে হনয় যানি ো, আিাি 
ো িলনল তািা িি হনয় উিনি ো। সুতিাাং এোনক্ এত িি ক্নি দেনো ো।’ 

দমিী দিাি সাে ওয়াক্ানিি হাতরে দেনে রেনয় তানক্ িরিনয় ধ্নি তানত 
মুে গুনি িলল, ‘ো সাে, এো িি ক্িা রক্াংিা দিাে ক্িাি িযাপাি েয়। েীরতি 
িযাপাি এো। দয োেক্ আরম পরিতযাগ ক্নিরি, তা আরম অরভেীত হনত দেি ো’। 

‘রক্ন্তু দিাি তুরম যা পরিতযাগ ক্নিি, অনেিা তা পরিতযাগ োও ক্িনত 
পানি। এক্িে দলেনক্ি দলো প্রক্াে হিাি পি তা িেগনেি দপ্রাপারেক হনয় 
োুঁিায়।’ 

‘হ্াুঁ, অনেিা তা পরিতযাগ ো ক্িনত পানি, রক্ন্তু আমাি োেক্ যেে 
মঞ্চস্থ হনত যানি, তেে আমাি অনুমরত রেনত হনি।’ 

সাে ওয়াক্াি তাি হাতো িারিনয় রেনয় দমিী দিািনক্ দসািা ক্নি 
িরসনয় দচাে দমািাি িনে রেসুয তাি হানত তুনল রেনয় িলল, ‘দতামাি ক্থা রিক্ 
দিাি। রক্ন্তু তািা এক্ো আনয়ািে ক্নি দিনলনি।’ 
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‘এক্. তািা আমাি অনুমরত দেয়রে। দুই. এ আনয়ািেো তািা ক্নিনি 
দতামাি আমাি রিরুনদ্ধ েয়, এক্ো ক্মুযরেরেি রিরুনদ্ধ ইিাক্ৃতভানিই। আরম 
তানেি এ িেরেয়তনক্ স্বীক্ৃরত দেি ো।’ 

এক্েু থামল দমিী দিাি। দথনমই আিাি শুরু ক্িল, ‘তাি উপি 
দতামানক্ দয হুমরক্ রেনয়নি, তািপি এো আি দমনে দেয়া যায় ো। দমনে দেয়াি 
অথক হনি সন্ত্রানসি ক্ানি েতী স্বীক্াি ক্িা। আরম এো পািনিা ো।’ 

‘তুরম দয েীরতি ক্থা িলি তা রিক্ আনি। রক্ন্তু তািা তা স্বীক্াি ক্িনি 
ো। তািা িলনি অে ক্থা।’ 

‘তািা দতা িলনি দয, দতামাি সানথ আমাি সম্পনক্কি ক্ািনেই এই োেক্ 
মঞ্চায়নে িাধ্া রেরি। তানেি এ ক্থাও রক্ রিক্। ক্াউনক্ ভানলািাসা আমাি 
পানসকাোল িাইে এিাং তাি রিরুনদ্ধ আমানক্ িযিহাি ক্িনত ো দেয়াও আমাি 
িযরিগত অরধ্ক্াি।’ 

‘দিাি, আমানেি সম্পক্ক রক্ এ ধ্িনেি েত োেনক্ি েত ক্থাি উনধ্বক 
েয়? এক্ো মূলযহীে, তুি রিষয় রেনয় দক্ে তুরম রিিাে রিতক্ক ও তিরিতাি মনধ্য 
িরিনয় পিনি?’ 

‘আমাি দিাধ্ হয় এো প্রাপয সাে। ভাল িািী হিাি, অপ্ররতদ্বন্দ¦ ী হিাি 
অহরমক্া রেনয় আরম দতামাি উপি অনেক্ অরিচাি ক্নিরি, সিাি সামনে িািিাি 
দতামানক্ আরম অপমাে ক্নিরি। সিাি দেনষ দতামানক্ রেনয় োেক্ও রলনেরি। 
এেে আরম দতামানক্ ভালনিনস যরে অপমারেত হই, লারঞ্চত হই, এো হনি 
আমাি দযাগয প্রাপয। আরম এো মাথা দপনত গ্রহে ক্িনিা।’ দমিী দিাি ক্ান্না 
িরিত ভারি ক্নে ক্থাগুনলা িলল। 

ক্থা দেষ ক্নি দু’দচানে রুমাল দচনপ মুে রেচু ক্িল দিাি। 
সাে ওয়াক্াি দমিী দিাি এি রেনক্ এক্েু ঝুুঁনক্ পনি তাি ক্াুঁনধ্ এক্ো 

হাত দিনে িলল, ‘তুরম অযথা রেনিনক্ ক্ষ্ট রেি দিাি। দতামাি দক্াে আঘাতই 
আমাি ক্ানি আঘাত রিল ো, দতামাি দক্াে অপমােই আমাি ক্ানি অপমাে মনে 
হয়রে। আরম িােতাম, দমনঘি আিানল সূযক আনি।’ সাে ওয়াক্ানিি দিাুঁনে হারস। 
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দমিী দিাি তাি ক্াুঁনধ্ িাো সাে ওয়াক্ানিি হাত িরিনয় ধ্নি তানত মুে 
গুনি িলল, ‘দক্ে তাহনল তেে তুরম আমাি ভুল দভনঙ োওরে, দক্ে তুরম আমাি 
পাগলামীনক্ সহ্ ক্নি দগি অমে ক্নি? দক্ে? দক্ে?’ 

দমিী দিাি এি অশ্রুনত সাে ওয়াক্ানিি হাত রভনি দগল। 
সাে ওয়াক্াি রেনিি হাত দেনে রেনয় দমিী দিানিি দচাে মুনি রেনয় 

িলল, ‘িনুলি গনন্ধ্ি িনে তানক্ প্রফুরেত হিাি সুনযাগ দেয়া েিক্াি।’ 
দমিী দিাি এি িাঙা হনয় ওিা মুনে হারস িনুে উিল। দসািাি হাতনল 

িাো সাে ওয়াক্ানিি হানত এক্ো রক্ল রেনয় িলল, ‘রিক্ আনি, িলু দিাোিাি 
িনে দযমে দতামানক্ মূলয রেনত হনয়নি, দতমরে আমানক্ও প্রায়রশ্চতয ক্িনত 
োও।’ 

‘তাহনল এো দতামাি দেষ ক্থা?’ 
‘অিেই। আরম ঐ সন্ত্রাসীনেি দক্াে ক্থাই শুেি ো। দেরে রক্ েরি 

আনি তানেি দতামানক্ রিেরিেযালয় দথনক্ দিি ক্নি দেিাি।’ 
‘আরম ওনেি ভয় ক্রি ো। রক্ন্তু আরম দক্াে গন্ডনগাল চাই ো।’ 
‘আমিা দতা গন্ডনগাল ক্িরি ো, তানেি অোয় ও দিআইেী োিী 

গন্ডনগানলি সৃরষ্ট ক্িনি।’ 
‘তাহনল আরম উরি দিাি।’ 
‘ো িস। দতামাি প্রথম আগমে। রমরষ্ট মুে ো ক্নি দতামানক্ িািনত 

পারি ো।’ 
ক্াুঁনচি দেয়ানলি আিানল োুঁরিনয় তানেি সি ক্থাই রেলা সুসাে শুেল। 

তানেি ক্থা দযোনে এনস দেষ হনলা, তানত দক্ুঁনপ উিল সুসাে। তাহনল সাে 
ওয়াক্াি ও দমিী দিাি সাংঘানত যানি ষ্টুনডন্েস ইউরেয়নেি দেতৃিৃন্দ তথা 
দহায়াইে ঈগল এি সানথ। তািা রক্ িানে দহায়াইে ঈগল রক্? রক্ পরিেরত হনত 
পানি এি? 

ভািল রেলা সুসাে, ওনেি এই রিপজ্জেক্ পথ দথনক্ দিিানো েিক্াি। 
এই ভািোি পানেই হৃেনয়ি দক্াে অেিনলাক্ দথনক্ অরভমাে িুব্ধ এক্ো ক্ে 
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দভনস এল, িরঞ্চত ও পিারিত হৃেয় রেনয় দক্মে ক্নি তুরম ওনেি সামনে যানি? 
দক্ে যানি? দক্ দতামাি ওিা? 

মেো মুষনি পিল রেলা সুসানেি। রক্ন্তু আিাি ভািল দস, তাি এই 
অরভমাে, তাি এই দিাভ ক্াি রিরুনদ্ধ? রক্ দোষ সাে ওয়াক্ানিি রক্ দোষ দমিী 
দিাি এি? সাে ওয়াক্ানিি ক্ানি সুসাে দক্ােরেেই রেনিনক্ প্রক্াে ক্নিরে। 
দমিী দিাি সুসানেি ঘরেষ্ঠতম িন্ধ্ু, রক্ন্তু তাি ক্ানিও সাে ওয়াক্াি সম্পনক্ক তাি 
মনেি ক্থা েুনল িনলরে সুসাে। আি সিনচনয় িি ক্থা, আি সুসাে রেি দচানে 
সাে ও দিাি এি মধ্যক্াি দয গভীি দপ্রম প্রতযি ক্িল, তা প্রোংসেীয়। সরতযই 
সাে ওয়াক্ািনক্ দিাি দযভানি দচনয়নি, সুসাে দসভানি চাইনত পানিরে। সুতিাাং 
সাে ও দিািনক্ দস দোষী ক্িনত পানি দক্মে ক্নি? 

দ্রুত রসদ্ধাে রেনয় রেল রেলা সুসাে। সাে ও দিািনক্ দহায়াইে ঈগনলি 
সানথ সাংঘানত রক্িুনতই দযনত দেয়া যানি ো। তানেিনক্ দিিানত হনি এ পথ 
দথনক্। 

তনি আি এই মুহূনতক ওনেি সানথ দেো ক্িা এিাং এসি রিষনয় রক্িু 
িলা রিক্ হনি ো। ওনেি এক্াে অেিঙ্গ এই তিিনক্ তাি অনুপ্রনিে দিমাোে। 
সুনযাগ ক্নি সাে ও দিািনক্ এক্রিত ক্নি সুসাে তানেিনক্ এ ক্থাগুনলা 
িলনি।  

সুসাে দমিী দিাি এি ড্রইাং রুনমি েিিা আেলক্ ক্নি অরতসেপকনে 
দিরিনয় এল িাইনি। 
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৭ 
দসরেে সক্াল আেোয় রিেরিেযালনয়ি লাইনব্রিীনত ঢুক্রিল রেলা 

সুসাে। দপিে দথনক্ রিো রক্রনষ্টািানিি ডাক্ শুনে ঘুনি োুঁিাল দস। 
অনপিা ক্িল রিো রক্রনষ্টািানিি িনে। 
রিো রক্রনষ্টািাি ক্ািাক্ারি হনয়ই দ্রুত ক্নে িনল উিল, ‘শুনেরিস?’ 
‘রক্?’ 
‘সাে ওয়াক্ািনক্ েুুঁনি পাওয়া যানি ো।’ 
‘রক্ িলরিস তুই? েুুঁনি পাওয়া যানি ো?’ 
‘হ্াুঁ, গতক্াল দুপুি দথনক্ তাি দক্াে সন্ধ্াে দেই। দুপুনি দেনত দস হনল 

যায় রে। িানতও হনল দিনিরে।’ 
মেো ধ্ক্ ক্নি উিল রেলা সুসানেি। হােকরিে দিনি দগল তাি উনদ্বনগ। 

তিু দস িলাি দচষ্টা ক্িল, তাুঁনক্ েুুঁনি ো পাওয়াি প্রশ্ন উিনি দক্ে? হিাৎ দক্াথাও 
দতা দস দযনতও পানি?’ 

‘দস িক্ম মনে হনি ো। লাইনব্রিীনত দযোনে িনস দস গতক্াল দুপুনিি 
আনগ পিরিল, দসোনে তাি দোে িাইল দোলা অিস্থায় পাওয়া দগনি। তাি 
ক্লমও দোলা দসোনে রিল। তাি হ্ান্ড িযাগোও রিল দেরিনল। েয়নলনে রক্াংিা 
ক্ানিা সানথ ক্থা িলনত পানে দক্াথাও দগনল দযমে থানক্, দস অিস্থায় তাি 
সিরক্িু পাওয়া দগনি। এই অিস্থায় তানক্ েুুঁনি ো পাওয়া অস্বাভারিক্।’ 

উনদ্বনগি িায়া োমল এিাি রেলা সুসানেি দচানে-মুনে। িলল, ‘দমিী 
দিাি রক্িু িানে?’ 

‘দমিী দিািও োরক্ রক্িু িলনত পািনি ো। দস েুি দভনঙ পনিনি। েুি 
ক্াুঁেনি। েুি োিাপ লাগনি িনল আরম দেো ক্িনত যাইরে। লাইনব্রিীনত এক্ো 
ক্াি দসনি আরম যাি মনে ক্িরি।’ 
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রেলা সুসাে তৎিোৎ রেনিি হানতি িাইলো রিোনক্ রেনয় িলল, 
‘তুই এো িাে। আরম দমিী দিাি এি ওোে দথনক্ এক্েু ঘুনি আরস।’ 

িনল রিোি হানত িাইলো গুনি রেনয়ই িুেল সুসাে প্রায় পাগনলি মত। 
রেলা সুসাে েযানেই দপল দমিী দিািনক্। দসই তানক্ েিিা েুনল 

রেনয়রিল। 
শুক্নো, রিধ্বস্ত দচহািা দমিী দিানিি। 
ঘনি প্রনিে ক্নিই রেলা সুসাে িরিনয় ধ্িল দমিী দিািনক্। িলল, ‘এই 

মাি আরম রিো রক্রনষ্টািানিি ক্ানি শুেলাম ঘেোো। শুনেই িুনে এনসরি দতাি 
ক্ানি।’ 

দক্ুঁনে উিল দমিী দিাি। িলল, ‘আরম আি সক্ানল িােনত দপনিরি। 
রেশ্চয় িি রক্িু ঘনেনি সুসাে। দোে, িযাগ, ক্লম ইতযারে দিনল লাইনব্রিীি 
িাইনি দক্াথাও দস দযনত পানি ো।’ 

‘আরমও তাই মনে ক্রি।’ 
িনল সুসাে দমিী দিািনক্ দেনে এনে িসাল দসািায়। িলল সুসাে, 

‘পুরলেনক্ িাোনো হনয়নি?’ 
‘হল ক্তৃকপি পুরলেনক্ িারেনয়নিে। রিেরিেযালনয়ি দপ্ররসনডন্েও 

দেরলনিাে ক্নিনিে পুরলনেি উধ্বকতে ক্তৃকপিনক্। 
রেলা সুসাে দমিী দিাি এি এক্রে হাত রেনিি দু’হানতি মুনিায় রেনয় 

িলল, ‘দতাি ক্থা রিক্ দিাি, এক্ো েুি িি ঘেো ঘনেনি।’ 
দচাে মুনি দিাি িলল, ‘রক্ ঘেো দসো তুই িারেস? ষ্টুনডন্ে ইউরেয়নেি 

দেতািাই রক্ এো ঘরেনয়নি?’ 
‘আমাি মনে হয় তািা আনি এিাং তাি সানথ আিও িি দক্াে চক্রাে 

িনয়নি।’ 
‘দক্ তািা? সাে ওয়াক্াি দলোপিা িািা সরক্রয় দক্াে িািেীরতনত রিল 

ো।’ 
‘সরক্রয় িািেীরতনত ো থাক্নলও দিডইরন্ডয়ােনেি িাতীয় িািেীরত 

দথনক্ দস রিরিন্ন অিেই েয়। এি সানথ িনয়নি দতাি সানথ সম্পনক্কি িযাপাি। 
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আমাি মনে হয় তাি সিনচনয় িি অপিাধ্ এক্িে দিডইরন্ডয়াে হনয়ও দেনেি 
েীষক রিোে প্ররতভা হনত যানি।’ 

‘রিক্ িনলরিস। সি রমরলনয়ই তাি উপি রিপে এনসনি। এেে রক্ 
হনি?’ িনল দুহাত রেনয় ক্ান্না দিানধ্ি িনে মুে ঢাক্ল দস। 

রেলা সুসাে তানক্ ক্ানি দেনে রেনয় সাে¦ো রেনয় িলল, ‘আরম দতাি 
পানে আরি দিাি। আরম রক্িুই ো, রক্ন্তু এই চক্রনক্ আরম রচরে। সি ক্থা আি 
দতানক্ আরম িলি ো। তনি এেুক দিনে িাে, ঈেি সহায় হনল সাে ওয়াক্ানিি 
রক্িু হনি ো। রক্ন্তু এই ঘেো আনমরিক্ায় িি ঘেোি িন্ম দেনি।’ 

‘ধ্েিাে সুসাে। তুই যরে চক্ররেনক্ রচরেস। তাহনল আমিা প্রাইনভে 
রডনেক্রেভ লারগনয় ক্াি ক্িনত পারি।’ 

‘এরেক্োও আরম রচো ক্িরি। তনি ভািরি, প্রাইনভে রডনেক্রেভিা 
ওনেি রিরুনদ্ধ োুঁিানত সাহস পানি রক্ো? তনি ক্থা রেরি রক্িু ক্িাি এক্ো 
সুনযাগ আনি। আরম দেেি।’ 

‘ধ্েিাে সুসাে। দতাি সানথ ক্থা িনল আমাি েরি রিনি আসনি। 
সােনক্ উদ্ধানিি িনে যা ক্িা েিক্াি তাই ক্িি।’ 

থামল দিাি। দথনমই আিাি িলল, ‘আনমরিক্ায় িি ঘেো ঘোি ক্থা 
িলরল, দসো রক্?’ 

‘আনমরিক্ায় ইরন্ডয়ােনেি মুভনমন্ে এেে েুিই সাংহত। তাি সানথ যুি 
হনয়নি আনমরিক্াি মুসরলম ও ব্লযাক্নেি েরি। দহায়াইে ঈগল-এি িেকিােী 
আচিনেি ক্ািনে এই েরি আিও সাংহত ও েরিোলী হনি। সােনক্ রক্ডোপ 
ক্িাি ঘেো এই সাংঘাতনক্ এক্ো রসদ্ধােক্ািী রেনক্ রেনয় দযনত পানি।’ 

‘দহায়াইে ঈগল’ এি োম শুনেরি। ওিা দতা অতযে েরিোলী ও 
রিপজ্জেক্ সাংস্থা। ওিা রক্ এসনিি সানথ যুি আনি?’ 

এক্েু ভািল সুসাে। তািপি িলল, ‘রদ্বতীয় ক্াউনক্ িলরি ো এই েনতক 
িলরি, আমাি রিোস ওিাই রক্ডোপ ক্নিনি সােনক্।’ 

‘রক্ িলরিস তুই?’ আতকোে ক্নি উিল দমিী দিাি এি ক্ে। উনদ্বগ-
আতাংনক্ েক্েনক্ লাল হনয় উনিনি দমিী দিাি এি দচাে-মুে। 
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রেলা সুসাে দমিী দিানিি রপনি হাত িুরলনয় িলল, ‘ভয় ক্রিস ো দিাি। 
ঈেি িি এিাং ঈেনিি সাহাযযও িি।’ িনল উনি োুঁিাল সুসাে। 

‘এেরে যারি?’ িলল দিাি হতাে ক্নে। 
রেলা সুসাে িলল, ‘আমানক্ অনেক্ দোুঁি-েিি রেনত হনি দিাি, আরম 

যাই। ভারিস ো, এোই আমাি এেে প্রধ্াে ক্াি।’ 
িনল সুসাে দিরিনয় এল দিাি এি ঘি দথনক্। 
িুেল আিাি রিেরিেযালনয়ি লাইনব্রিীি রেনক্। অনেক্ ক্থা িলনত হনি 

তানক্ রিো রক্রনষ্টািানিি সানথ। তাি মাধ্যনম দপৌিনত হনি দহায়াইে ঈগল’দেি 
ক্ানি, িােনত হনি দহায়াইে ঈগল এি প্রধ্াে আস্তাোি েিি। 

 
 
 
যেে োে রিিল আহমে দেেল দস েিম এক্রে সুন্দি রিিাোয় শুনয়। 
দচাে দমনল দেেল দস তাি চািরেক্। 
রিক্ দিলোোি দসল িাতীয় েয়, তাি দচনয় দিে িি ঘি। এোনে 

আসাি আনগ আিও দু’িায়গায় দস দথনক্নি। দস সি দথনক্ এ ঘিো দিে 
আলাো। 

িাহামাি এক্ হাসপাতানল প্রায় সাংোহীে অিস্থায় িন্দী হিাি পি এ 
পযকে তাি রতেিাি সাংো রিনিনি। দু’িাি রভন্ন দু’রে দসনল তাি সাংো রিনিনি। 
দস দু’রে দসলই এি দচনয় অনেক্ দিাে। তেে হাত পা িাুঁধ্া অিস্থায় দমনঝি 
ক্ানপকনেি উপি তানক্ পনি থাক্নত হনয়নি। 

ঐ দু’িায়গানতই যেেই তাি সাংো রিনিনি, তেরে তানক্ আিাি 
ইেনিক্েে রেনয় সাংোহীে ক্নি দিলা হনয়নি। 

আি েিম রিিাো এিাং গানয় ক্েল দেনে অিাক্ হনলা আহমে মুসা। 
প্রথম অনুভুরতি সময়ই তাি মে েুেী হনয়রিল, দসরক্ দক্াে রেিাপে আশ্রনয়? 
মুি ক্নিনি রক্ দক্উ তানক্ দক্াে প্রক্ানি? 



ক্যারিরিয়ানেি দ্বীপনেনে  189 

 

রক্ন্তু চািরেনক্ চাওয়াি পি তাি ভুল দভনঙ যায়। রিিাো সুন্দি িনে, 
রক্ন্তু ঘিো রেনিে িন্দীোো। এক্ো মাি েিিা। িাোলা এক্রেও দেই। অনেক্ 
উুঁচুনত িাে। ঘিরে এয়ািক্রন্ডেেড। রক্ন্তু এয়ািক্রন্ডেনেি যনন্ত্রি দক্াথাও 
দেেনত দপল ো। ভািল আহমে মুসা, দগাো রিরল্ডাংো হয়নতা দসন্রালী 
এয়ািক্রন্ডেেড। 

ঘনি তাি দোিাি রষ্টনলি োে িািা রদ্বতীয় দক্াে আসিািপি দেই। 
ঘনিি সানথ এযাোচে এক্ো েয়নলে আনি। েয়নলনে েিিা দেই। শুনয় 

দথনক্ই আহমে মুসা দেেনত পানি েয়নলনে এক্ো দিরসে, এক্ো পারেি দেপ 
এিাং িারষ্টনক্ি এক্ো মগ িািা আি রক্িু দেই। 

আহমে মুসা ভািল, রেশ্চয় এ ঘনিি সানথ অরডও ও রভরডও সাংযুি 
আনি। তাি অথক আহমে মুসাি প্ররতরে মুভনমন্ে এিাং ক্থািাতকা মরেেি ক্িা 
হনি। এই দয দস সাংো রিনি দপনয়নি, এোও এতিনে তানেি িাো হনয় দগনি। 

আিাি রক্ তানক্ ইেনিক্েে রেনয় সাংোহীে ক্নি িাো হনি? তনি যাই 
দহাক্, িতকমাে েত্রু ভদ্রনিেী ভয়ােক্ দক্উ হনি। ভদ্র আনয়ািে দেনে তা িুঝা 
যানি। 

আহমে মুসা িুঝনত পািল ো দক্াথায় দস এেে। দু’িাি স্থাে পরিিতকে 
ক্নি দস তৃতীয় স্থানে এনসনি। এ িায়গাো দক্াথায়? 

িাইনি পানয়ি েনব্দ তাি রচোয় দিে পিল। পানয়ি েব্দ েিিাি িাইনি 
এনস রস্থি হনলা। েিিা েুলনি রক্? 

ক্ািা ওিা? 
আহমে মুসা উনি িসল। 
 

সাইমুম রসরিনিি পিিতকী িই 

রমরসরসরপি তীনি 
 

ক্তৃেতায়াঃ Mahfuzur Rahman 
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১ 
‘বল ততারে ওয়াম িংটন ছাড়রত বলা হরয়রছ, আরিমরোর ছাড়রত বলা 

হরয়মছল, ছামড়িমন তেন?’ েথাগুরলা বলরত বলরত দদর্ঘ্য-প্ররে দদতযাোর 
এেজন তলাে র্ঘুমি ছুরড় িারল িান ওয়াোররর িুরে 

তিরের উির মছটরে িরড় তেল িান ওয়াোররর তদহ। ত াোঁরট তেরট ের 
ের েরর রক্ত তবরুল। 

েিালটাও তার তথোঁতরল যাওয়া। িরন হয়। ত াতা মজমনি মদরয় তার 
িাথায় আর্ঘাত েরা হরয়মছল। তিরের উির তদর েটু লম্বা এেটা বযাট িরড় 
আরছ। ওটারও আর্ঘাত হরত িারর।  

তলােটা আর্ঘাত েরর মেরয় তেয়ারর বিল। দদতযাোর বিু এ তলােটার 
নাি মরিংরো। তি তহায়াইট ঈেরলর ওয়াম িংটন তহড অমেরি টে্ার ইউমনরটর 
িবরেরয় োয্ের হাত। 

তার দু’িার  দাোঁমড়রয় আরছ েুমন আেৃমতর িন্ডা িাে্া আররা দু’জন 
তলাে।  

র্ঘুমি তেরয় িরড় যাবার ির ধীরর ধীরর উর  বিল িান ওয়াোর। বলল, 
‘মেন্তু আমি ওয়াম িংটন ছাড়ব তেন, আমিমরো ছাড়ব তেন? আিার তদাি মে? 
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‘তদাি মে আবার মজরেি ো হরে! ন্যাো, তযন মেছুই তবারে না’। 
বরল মরিংরো এেট ু থািল। শুরু েরল আবার, ‘তুই তিরী তরাজরে 

মবিদোিী েররমছি। ততার োররেই তিরী তরাজ আিারদর মবরুরে দাোঁমড়রয়রছ।’ 
‘মিরথয েথা। স্বাধীন ারব মিোন্ত তনবার বয়ি তরাজ-এর হরয়রছ। এবিং 

তি বুমে তার আরছ।’ েিাল তথরে তোরের উির মদরয় েমড়রয় আিা রক্ত িুছরত 
িুছরত িান ওয়াোর বলল।  

‘এিব তেতাবী েথা রাে। িব আিরা বুমে। ‘বলরত বলরত উর  দাোঁমড়রয় 
িান ওয়াোররর িাোঁজরর এেটা িরজারর লামথ েরি আবার মরিংরো িুে বামেরয় 
বলল, ‘আহা! তপ্রি েরররছ। ব্লামড ব্লাে হরয় তেতািংমেনী তরাজ-এর মদরে হাত 
বাড়াবার িাজা এবার িাইরয় তদব।’  

িান ওয়াোর মেছুই বললনা। তি জারন এিব প্রলাি, মহিংিার অস্ত্র। 
জবাব তদবার মেছ ুতনই। 

মেন্তু িান ওয়াোরররর নীরবতা মরিংরোরে তেমিরয় তুলল। বলল তি 
েরজ্ ওর , ‘বল হারািজাদা ওয়াম িংটন এবিং আরিমরো ছাড়মছি মেনা!’ 

আমি এিন মেছ ুেমরমন তয আিারে মনরজর মবেমবদযালয় ও মনরজর তদ  
ছাড়রত হরব।’ বলল িান ওয়াোর  ান্ত ও দৃঢ় েরে।  

জ্বরল উ ল তযন মরিংরোর িুে। লাে মদরয় উর  দাোঁড়াল তেয়ার তথরে। 
বলল মেrোর  েরর,  'তদ  েলারনা হরে! তোথায় ততার তদ ? আরিমরো? 
এোরনা ততআ িরামজত হরয়মছি। উrোত হরয়মছি এোন তথরে। ততারদর 
িবাইরে িালারত হরব যমদ বাোঁেরত োি।' 

‘আরিমরো ও আরিমরোন জনেরের েথা নয়। আর িালাব তেন? িবার 
িত আিরাও আরিমরোন।’ 

‘তোল্লায় যাে ততার আরিমরোন আইন আর জনেে। আিরা তেতািংেরা 
নতুন আইন েররমছ আরিমরোয়। ততারা এম য়া তথরে এরিমছি, এম য়ায় মেরর 
তযরত হরব।’ 

‘মেন্তু আিনারা এরিরছন ইউররাি তথরে আিারদর িরর।’ 
‘মেন্তু আিরা মজরতমছ। আরিমরো এেন আিারদর।’ 
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‘আরিমরোন জনেে এটা িানরব না।’  
‘তোল্লায় যাে জনেন। ততার জনেে িারন ততা তহায়াইট, নন তহায়াইট 

িব। আিরা এ জনেে তত্ত্ব িামন না। আিরা জনেরের বাি। আিরা যা বলব তাই 
হরব।’ 

বরল এেটা ত াে মেরলই আবার বলল, ‘বল, তদ  ছাড়মছি মেনা?’ 
 ‘না’ আমি তদ  ছাড়মছ না। তাছাড়া আমি ছাত্র, আমি তলোিড়া েরমছ 

এোরন।’  ক্ত েরে বলার তেষ্টা েরল িান ওয়াোর।  
‘মে এত বড় স্পধ্া! ম ো তাহরল ততার এেনও হয়মন।’ বরল মরিংরো 

িান ওয়াোররর োরছ ছুরট মেরয় িাোঁজরর এেটা লামথ োমলরয় িা মদরয় তিরেয় 
 রল িড়া িান ওয়াোররর েলা তেরি ধরর বলল, ‘তুই স্টরুডন্ট তনারবল প্রাইজ’ 
তিরয়মছি। ততারে আর বাড়রত তদয়া যায় না। ততারে িররত হরব। ততারে বাইরর 
িা ারনার প্রস্তাব মছল আিারদর এেটা উদারতা।’  

িান ওয়াোররর োি রুে হওয়ার উিক্রি হরলা। তেন মেrোর েরর 
বলমছল মরিংরো, ‘বল হারািজাদা, তস্বোয় তদ  ছাড়মব মেনা?’  

ম ে এই িিয় র্ঘরর প্ররব  েরল তহায়াইট ঈেল-এর প্রধান তোল্ড 
ওয়াটার-এর মডিুমট জজ্ আব্রাহাি।  

 ুরে মরিংরোর মদরে তামেরয় বলল, ‘মরিংরো তিরর তেরলা না। িুলযবান 
তলাে ও। অরনে জানার আরছ তার োছ ততরে। তছরড় দাও ওরে।’ 

মরিংরো িরর দাোঁড়াল।  
জজ্ আব্রাহাি িান ওয়াোররর হাত ধরর তটরন তুরল বিাল। বলল, ঈেল 

িান ওয়াোর আিরা দুুঃমেত এজন্য তয, ততািার উির এিব অপ্রীমতের র্ঘটনা 
র্ঘটরছ।’ 

বরল জজ ্আব্রাহাি দাোঁমড়রয় থাো এেজনরে আররেটা তেয়ার আনরত 
বলল।  

তেয়ার এল।  
জজ্ আব্রাহাি িান ওয়াোররে বলর, ‘তেয়ারর উর  বি।’ 
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িান ওয়াোর ম্লান হািল। বলল, ‘প্র ে তিরেরতই  াল আমছ স্যার। 
বলুন, আিনার প্ররের জবাব তদব।’ 

‘ধন্যবাদ িান ওয়াোর, জবাব তিরল েু ী হরবা। তুমি  াল 
ছাত্র।ততািার মবরাট  মবষ্যত আরছ। তুমি যমদ আিারদর িহরযামেতা বররা, 
তাহরল ততািার বযািারটা আিরা নতুন েরর ত রব তদেরবা।’ নরি েরন্  বলল 
জজ্ আব্রাহাি। 

িান ওয়াোর জবারব মেছ ুবলল না। শুধ ুতার ত াোঁরটর তোরে এেটা 
তীক্ত হামি েনীরের জন্য েরুট উর  মিমলরয় তেল। 

জজ্ আব্রাহারির হারত এেটা োইল। োইরলর ত তরটায় এেট ুতোে 
বুমলরয় মনরয় বলল, ততািার মবিরয় আিরা এ োইলটা েুমর েররমছ মেিংবা বলরত 
িার, িযারনজ েরর এরনমছ এেমবআই-এর িমলমটেযাল তিে ন তথরে এোরন 
ততািার িম্পরে্ এিন অরনে েতা আরছ যা আিরা স্বরেও েল্পনা েমরমন। তরড 
ইমন্ডয়ানরা নতুন েরর িিংেম ত হওয়া এবিং তারদর িারথ িুিলিান ও আমিোন 
আরিমরোন িেযতা, ইতযামদ মবিরয় ততািার গুরুত্বিূে্  ুমিোর েথা এোরন 
আরছ। এিব মবিরয় ততািার োরছ মেছ ুজানরত োই।’ 

বরল এেট ুথািল জজ ্আব্রাহাি।  
এেট ু াবল। তযন মেন্তাটা গুমছরয় মনল তি। তারির বলল, ‘আরিমরোয় 

ইমন্ডয়ান িু রিন্ট (AIM) তে জান?’ 
‘অবশ্যই।’ 
‘ধন্যবাদ। িু রিরন্টর িারথ তুমি  মরে আছ?’  
‘িেল ইমন্ডয়ানই আরছ। আমিও আরছ।’ 
‘ততািার মে দাময়ত্ব তিোরন?, 
‘েমি ্িাত্র।’ 
‘েত িারির োরহমেয়া িরেলরন (AIM) এর দাবীনািা তে ড্রােট 

েরররছ?’ 
‘আমি।’ 
‘এেজন েমি ্মে এই দাময়ত্ব িায়? 
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‘হয়ত িায় না, মেন্তু আিারে তারা এ দাময়ত্ব মদরয়মছল।’ 
‘দাবীগুরলার িূল উরেশ্য মে?’ 
‘তরড ইমন্ডয়ানরদর োছ তথরে তেরড় তনয়া অমধোর মেরর িাওয়া।’ 
‘মিরথয েথা।’ 
‘তাহরল িমতযটা মে?’ 
‘আরিমরোন তন নরে দু’ াে েরর িিংর্ঘাত বাধারনা।’ 
‘এটা এরেবাররই বানারনা েথা।’ 
‘োরহামেয়ায় তরড ইমন্ডয়ানরদর ১ লাে প্রমতমনমধরদর তয িরেলন 

হরলা, তারত েত েরে হরয়রছ জান?’ 
‘জামন না।’ 
‘৫ তোমট ডলার। এবিং িব টাোই মদরয়রছ আন্তজ্ামতে এেমট িুিমলি 

িিংো।’ 
েিরে উ ল িান ওয়াোর। এ ধররনর তোন তথয তারা জানা তনই এবিং 

িতযও নয়। িান ওয়াোর জারন, িরেলরনর েরে িিংকুলান হরয়রছ তডমলরেট মে 
এবিং োোঁদা আদায় তথরে। িেরলর জানা মবিয়মট এরাও জারন অবশ্যই। মেন্তু এে 
অমবোস্য অম রযাে তুলরছ তেন? িরেহ তনই, তরড ইমন্ডয়ানরদর বদনাি ও 
তারদর উির তোন িরদরেিরে জামস্টোই েরার জরন্যই এই অম রযাে। িান 
ওয়াোর দৃঢ় েরন্  বলল, ‘আিমন ত ি তয তথযমট মদরলন তা িতয নয়।এবিং এটা 
তরড ইমন্ডয়ানরদর জন্য েুবই অিিানজনে। আর তোন িুিমলি িিংো এিন অথ ্
তদরবই না তেন?’ 

‘তদরব তেন? িুিলিানরদর িারথ তরড ইমন্ডয়ানরদর তয দহরি-িহরি 
তার িূরলযর তেরত্র ৫ তোমট টাো মেছুই নয়।’ 

‘িুিলিানরদর িারথ দহরি-িহরি? তোথায়? 
‘িুিলিানরদর িারথ ততািারদর মবরয়- াদী ও িািামজে িম্পে্ 

দারূে ারব তবরড়রছ। োরহামেয়া িরেলরন ১ লাে প্রমতমনমধর িরধয প্রেরু িুিমলি 
মছল।’ 
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‘তারা িুিমলি মহরিরব আরিমন, এরিমছল তরড ইমন্ডয়ান মহরিরব। তযিন 
এরিমছল প্রেরু েৃষ্টান তরড ইমন্ডয়ান। আর মবরয়- াদীর বযািারটা িািামজে 
িম্পরে্র ম মিরত হয়, মবর ি তোন ধি্ মবোর েরর হয় না।’ 

আমি এই িািামজে িম্পরে্র েথাই বলমছ। িুিলিানরদর িারথ 
িািামজে র্ঘমনষ্ঠতা তরড ইমন্ডয়ানরদর িরধয িািংর্ঘামতে  ারব তবরড়রছ।’  

‘তবরড়রছ এেথা ম ে নয়। ঐমতহামিে োররে ইউররািীয়রা এরদর  
আিার অরনে আরে তথরে িুিলিানরদর িারথ িািামজে িম্পে্ মছল, তিই 
িম্পে্ এেনও আরছ। মবরয়- াদীর বযািারটা আরে হয়রতা প্রোর হরতা না। এেন 
হরে।’ 

‘োরহামেয়া িরেলরন ইিলািী ইিলািী িরেলন িিংোর প্রমতমনমধ 
এরিমছল তেন?’ 

‘তয নীমতর ম মিরত ইউররামিয়ান ইউমনয়ন,  যামটেযান, ইতযামদ মবে 
িিংে রনর প্রমতমনমধরদর ডাো হরয়মছল, তি নীমতর ম মিরতই দাওয়াত তদয়া হয় 
ওআইমি’তে। 

‘আিরল োরহামেয়া িরেলন মছল আরিমরোন তন নরে  াে েরার 
এে মবেিহড়া।’ 

‘না এটা ম ে নয়। িামে্ন িিংমবধান তার িামে্ন নােমরেরদর তয 
অমধোর মদরয়রছ তার এে ইমি বাইরর তরড ইমন্ডয়ানরা যায়মন।’ 

রারে িুে লাল হরয় উর রছ জজ্ আব্রাহারির। লাল ক্রুে স্বরর, ‘এই তরড 
ইমন্ডয়ারনর বাচ্চা, িব েথা িব আইন িিংমবধারন তলো থারে না। বাস্তবতা মে? 
িরামজত ও মবজয়ী মে এে আিন িারব? এেই অমধোর িারব?’ থািল জজ্ 
আব্রাহাি। 

তোন উির মদল না িান ওয়াোর। 
জজ্ আব্রাহািই আবার েথা বলল। বলল তি, ‘বুো তেরছ আিার েথা? 

ততারদর োরহামেয়া িরেলন, দামব-দাওয়া িবই অনমধোর েে্া। িামে্ন িরোর 
িিংমবধান তদরে ততারদর তোে মদরয়। ততারদর িত ওরাও তেতাঙ্গ জামতর  ত্রু। 
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ততারদর ধ্বিংি েরার ির ওরদররেও আিরা ত ি েরব।  ত্রুরা তেউ বাোঁেরব না 
আিারদর হাত তথরে।’ বলরত বলরত উরিমজত হরয় উর মছল জজ ্আব্রাহাি। 

জজ্ আব্রাহাি থািরলও িান ওয়াোর েুি েরর থােল। মে উির তদরব 
এিব েথার? তোন যুমক্ত মদরয় মহিংিার আগুন তন ারনা যারব না। জজ্ আব্রাহারির 
েথার িধয মদরয় তয বে্বাদী দদরতযর তেহারা নগ্ন হরয় উ ল, তা তদরে িান 
ওয়াোর িমতযই আrতে উর রছ। 

উরিমজত জজ্ আব্রাহাি তেয়ার তথরে উর  িায়োমর েরমছল। দু’মট হাত 
তার তিছরন িুমষ্টবে। 

এে িিয় িান ওয়াোররর িুরোিুমে দাোঁড়াল। বলল  ক্ত েরন্ , ‘তুমি 
িৃতযু তথরে বাোঁেরত িার মতনমট  রত্। এে, োরহামেয়া িরেলরন তোিন ত ারট 
মতন ’ িদরস্যর তয ‘মরমজওনাল োউমিল’ েম ত হরয়রছ তার তামলো আিরা 
োই। দুই, তিরী তরাজ-এর িারথ তোন িম্পে্ রােরবনা তার প্রমতশ্রুমত মদরত 
হরব। এবিং মতন, ততািারে আরিমরো তযাে েররত হরব। এম য়ায় যাওয়া এবিং 
তিোরন থাোর বযবো আিরা েরর তদব। এেন তুমি বল, িৃতযু এবিং  ত্গুরলার 
তোনটা িছেনীয়।’ 

 ত্গুরলা শুরন মবমিত হরলা িান ওয়াোর। মবমিত হরলা এই োররন 
তয, তার িত এেজন ছাত্ররে এত  য় েরর ওরা? আরও মবমিত হরলা তারদর 
অিহন ীলতার  য়াবহ রুি তদরে। েেতন্ত্র ও িানবামধোররর তেষ্ঠতি মন ান 
বরদার তদ  িামে্ন যুক্তরারের িিাজ জীবরনর অ যন্তরর এই ধররনর িিংর্ঘবে 
দুব্ৃিরাও বাি েররছ? জজ্ আব্রাহারির জবারব বলল িান ওয়াোর, ‘িৃতযু 
জীবরন এেবার আিরবই। িৃতযু আিার োরছ  রয়র বস্তু নয়। তরব িৃতযুরে  য় 
েররলও আিনারদর মতন  রত্ রাজী হতাি না।’ 

আগুন েরর িড়ল জজ্ আব্রাহারির তোে তথরে। বলল, ‘ততারা িব 
তেতািংে মবররাধী আন্তজ্ামতে িড়যরন্ত্রর এরজন্ট।’ বরল তি িার  দাোঁড়ারনা 
গুন্ডািাে্া দু’জন তলারের এেজরনর মদরে তেরয় বলল, ‘এর িুেটা এেটু ম ে 
েরর দাও যারত এই ধররনর তবয়াদবী আর না েরর।’ 
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জজ্ আব্রাহারির েথা ত ি হবার আরেই তলােমটর র্ঘুমি মেরয় িড়ল িান 
ওয়াোররর িুরে। 

িান ওয়াোর ‘ততল  ালা মিগ্ধ তনু তন্দ্রা ররি  রা’ ধররনর তছরল নয়। 
মেন্তু আর্ঘাতটা এতটাই আেমিে হরয়রছ তয, িতে্ হবার মবন্দুিাত্র সুরযােও তি 
িায়মন। 

তলােমটর র্ঘুমি মেরয় িান ওয়াোররর এরেবারর িুরে আর্ঘাত েররমছল। 
আহত ত াট আবার তেরট মেরয় রক্ত তবমররয় এল েরের েরর। 

িড়রত মেরয় আবার তিাজা হরয় দাোঁড়াল িান ওয়াোর। 
িান ওয়াোররর রক্তাক্ত িুরের মদরে তামেরয় জজ্ আব্রাহাি ক্রুর তহরি 

বলল, ‘িরার আরে এ ধররনর আরও বহু তডাজ আিরব।  ত্রুর আরািদায়ে িৃতযু 
তহায়াইট ঈেরলর অম ধারন তনই। এেন ত রব তদে িৃতযু িহজ, না  ত্গুরলা 
িহজ। িৃতযু িয্ন্ত  াববার সুরযাে তদয়া হরলা। এরা প্রমতমদনই আিরব। 
প্রমতমদনই ততািার তদরহর উির োজ েলরব িৃতযুরে এমেরয় আনার জরন্য।’ 

বরল েরল যাবার জরন্য র্ঘুরর দাোঁড়াল জজ্ আব্রাহাি। 
জরজ্র িারথ তবমররয় তেল গুন্ডা দু’জনও। েরের দরজা বন্ধ হরয় তেল।  
িম্ভবত  ুল েরর ওরা র্ঘর তথরে তেয়ার দু’তটা তবর েরর মনরয় যায়মন। 

িান ওয়াোর মেরয় বিল তেয়ারর। 
তেয়ারর মেরয় বিরতই িরন িড়ল তিরী তরাজ-এর েথা। তার তোন 

মবিদ হয়মন ততা? িরেরেই আবার  াবল তি েীে জামস্টরির তিরয়। তারে 
অবশ্যই তেউ এিন ারব র্ঘাোঁটারব না যা িামে্ন ইমতহারির িবরেরয় দীর্ঘ্োয়ী ও 
প্র াব ালী প্রধান মবোরিমতরে মবরক্ত েররত িারর। মে েররছ তিরী তরাজ? তি 
অবশ্যই জানরত তিরররছ িান ওয়াোররর র্ঘটনা। মেন্তু অবশ্যই জানরত িাররমন 
োরা তারে মেডন্যাি েরররছ তোন োররে। িান ওয়াোর মনমিত এরদর হাত 
তথরে তারে উোর েরার তেউ তনই। তরড ইমন্ডয়ানরা মবিয়টা জানরতই িাররব 
না। িুমল  মেছু েররল? মেন্তু িুমলর র উির তার তোন আো তনই। ওরদর মনমিয় 
েররত তহায়াইট ঈেরলর িত িিংে রনর তবে তিরত হরব না। োরমদরে হতা ার 
অন্ধোররর িরধযও দু’মট মবিয় আনরের িূয্ হরয় তার িািরন এল। এেমট তিরী 
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তরাজ-এর তপ্রি, আররেমট তরড ইমন্ডয়ানরদর জােরে যা েুনী বে্বাদীরদর 
আতিংমেত েরররছ। 

‘তরড ইমন্ডয়ানরা আরিমরোন জামতরে মিধামব ক্ত েররছ’- জজ্ 
আব্রাহারির এই েথা িরন হরতই মবদ্রূরির এেটা হামি েরুট উ ল িান 
ওয়াোররর িুরে। িরন িরন তি বলল তরড ইমন্ডয়ানরা ততািারদর তেরয় তবম  
আরিমরোন। মছমনরয় তনয়া অমধোর মেমররয় োওয়া আরিমরোনরদর মব ক্ত েরা 
নয়। বরিং এই অমবোররর অবিান হরল আরিমরোনরা আরও িিংহত হরব। 

ত াোঁরটর বযথায় তার মেন্তায় তছদ িড়ল। 
জািার আমস্তন মদরয় ত াোঁট তিাছার জরন্য হাতটা উিরর তুলল িান 

ওয়াোর। 
তাোল তি োদর ছাড়া শুধু তোি মবছারনা োমটয়ার মদরে। ত ায়ার এটুকু 

আরয়াজনরেই তার োরছ অিৃত  িরন হরে। ক্লান্ত, তবদনা োতর তদহ জুরড় তনরি 
আিরছ অবিাদ। তার োরছ এেন র্ঘুরির তেরয় িূলযবান মেছু দুমনয়ারত আরছ 
বরল িরন হরে না। তি তেয়ার তথরে উর  ধীরর ধীরর এগুরলা োমটয়ার মদরে। 

 
 
 
েরের দরজা েুরল তযরতই দু’জন তস্টনোনধারী দরজায় এরি দাোঁড়াল। 
তারির দরজা মদরয় প্ররব  েরল িধযবয়িী সুরব ধারী  ারী তেহারার 

এেজন তলাে। তার িারথ এেজন যুবে। তারদর তিছরন তিছরন প্ররব  েরল 
আরও দু’জন তস্টনোনধারী। 

আহিদ িুিা বরলই তবাধহয় মনরািিার এই বাড়মত বযবো। 
আহিদ িুিা উর  বরিমছল মবছানায়। 
তস্টনোনধারী দু’জন োরটর দু’িার  মেরয় দাোঁড়াল। 
সুরব ধারী িাে বয়িী তলােমট দৃঢ় িদরেরি এরি আহিদ িুিার 

িািরন দাোঁড়াল। বলল, ‘আমি তডম ড তোল্ড ওয়াটার। আমি.....।’ 
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তডম ড তোল্ড ওয়াটাররর িুরের েথা তেরড় মনরয় আহিদ িুিা বলল, 
‘তহায়াইট ঈেরলর প্রধান।’ 

‘আিমন জানরলন মে েরর?’ 
‘জানরত তিররমছ িানিাল াদর িীরি থােরতই।’ 
‘এেন আিমন তোথায়? িানিাল াদর িীরি তনই এেন?’ 
‘আিনারে এবিং বেীোনা তদরে এেন িরন হরে আমি িামে্ন 

যুক্তরারে।’ 
‘ধন্যবাদ আহিদ িুিা। আিনারে ধন্যবাদ। এই মিতীয় ধন্যবাদটা তেন 

মদলাি জারনন?’ 
আহিদ িুিা তোন জবাব মদল না। তোল্ড ওয়াটার মনরজই েথা বলল 

আবার। বলল, ‘মিতীয় ধন্যবাদ এই োররে তয আিমন তহায়াইট ঈেল-এর 
বেীোনারে ধন্য েরররছন। আজ ক্লু ক্লযাক্স ক্লযান, মিনরবথ, ব্লযাে ক্রি, ি, 
ইতযামদ মবে মবেযাত িিংে নগুরলা আিারদর এ বেীোনার মদরে তামেরয় 
ররয়রছ।’ 

‘ওরদর বেীোনারতও মছলাি।’ 
‘মছরলন হয়রতা, মেন্তু তেন এত িাড়া িরড়মন। এেন িবাই ছুরট আিরছ 

এ বেীোনার মদরে।’ 
‘ওরা জানল মে েরর?’ 
‘জামনরয়মছ আমি ক্লু ক্লযাক্স ক্লযারনর মি: তবনজামিলরে। উমনই 

জামনরয়রছন িবাইরে। এরত আিার  ালই হরয়রছ।’ 
‘মে  াল হরয়রছ?’ 
হািল তডম ড তোল্ড ওয়াটার। বলল, ‘এরত দর েিােমির সুমবধা 

হরয়রছ।’ 
‘মেরির দর েিােমি?’ 
আবার এেটা ক্রুর হামি েরুট উ ল তোল্ড ওয়াটাররর ত াোঁরট। বলল, 

‘আিনারে তে েত দারি মেনরত িারর, তিইটা। ইমতিরধযই তবনজামিল ১ 
মবমলয়ন ডলার মদরত তেরয়রছ। মেন্তু আমি িরন েরমছ, এর তেরয় অরনে তব ী দাি 
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আমি িাব। তদো যারে িবাই দারুে আরহী। িবরেরয় আরহী তদো যারে 
ইিরাইলী তোরয়ো িিংো মিনরবথরে। আমি তার োরছ িূলয তেরয়মছ ৩ মবমলয়ন 
ডলার।’ 

‘বযবিারয়র সুের সুরযাে তিরয়রছন।’ 
‘আিনার প্রমতমক্রয়া মে?’ 
‘আিার তোন িিস্যা তনই। িব বেীোনা বেীোনাই।  ত্রুর িরধয বড় 

তছাট আরছ, মেন্তু  াল-িে তনই।’ 
‘না  াল-িে আরছ। তদেুন, আিরা আিনারে িারমছ না মেিংবা তিররও 

তেলমছ না। মবমক্র েরমছ িাত্র। আিারদর উরদযােটা মনরদ্ািই বলা যায়।’ বলল 
তোল্ড ওয়াটার িুরে ক্রুর হামি তটরন। 

বরলই এেটু থািল। তারির আবার শুরু েরল, ‘তি যাে, ‘োরজর 
েথায় আমি। েেন মবমক্র হরয় যান, ম ে ততা তনই, আিারদর েরয়েটা েথা জানা 
দরোর।’ বরল এেটু থািল। 

আহিদ িুিা তোন জবাব মদল না। 
তোল্ড ওয়াটারই আবার বলল, ‘আিমন আিারদর দু’ রও তব ী তলাে 

হতযা েরররছন। মেন্তু এটা আিার োরছ তোন বড় মবিয় নয়?’ 
‘তেন?’ 
‘এই োররে তয আহিদ িুিা প্রমতিে তযোরন, তিোরন দু’ত া, মতন , 

তলাে োরয়ব হওয়া বা মনহত হওয়া মবিরয়র মছল না। আিারদর োরছ বড় মবিয় 
হরলা, আিারদর তলােগুরলারে মে েরর োরয়ব েররলন?’ 

‘না এটা বলরবা না।  ত্রুরে তেৌ ল জানারনা যারব না।’ 
‘এেজন বেীর িুরে এই েথা িানায় না। জারনন আিরা মে েররত 

িামর?’ 
‘িব তজরনই বলমছ।’ 
‘েতটুকু জারনন আিমন? বলুন ততা এই িুহূরত্ আমি মে েররত িামর?’ 
‘আিনার হারত ইরলেট্রমনেযাল তয হ্যান্ড ডাইরী তদেমছ, ওটা হ্যান্ড 

ডাইরী নয়। অতযন্ত িাওয়ারেলু মবদুযত তজনাররটর ওটা। ডাইরী ওরিরনর তয 
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‘েী’টা িািরন তদো যারে ওটায় োি মদরলই দু’িা  তথরে দু’তটা দবদুযমতে তার 
তবমররয় আিরব। ঐ তাররর িাথায় িানুরির োিড়া োিরড় ধরার িত প্লাে আরছ। 
প্লাে দু’তটা োররা তদরহ আটরে মদরয় সুইট মটিরলই প্রবাহিান মবদুযরতর 
যন্ত্রোদায়ে অবযাহত োবুরে তি বাোঁদর নাে শুরু েরর তদরব।’ 

মবিরয় িুে হা হরয় তেরছ তোল্ড ওয়াটাররর। মেছুেে তি েথা বলরতই 
তযন  ুরল তেল। 

অরনেেে ির মবমিত েরে তি বলল, ‘ইরলেট্রমনেযাল তয ডাটা ডারয়রী 
আরছ, তার িারথ এর িািান্য িাথে্যও তনই। এরে আিমন ডারয়রী না ত রব অস্ত্র 
 াবরলন মে েরর?’ 

‘েুবই তিাজা মহিাব। ঐ ধররনর তোন ডাটা ডারয়রী মনরয় এই 
বেীোনায় আিার োরছ আিনার আিার তোন তযৌমক্তেতা তনই। সুতরািং তযটা 
এরনরছন তিটা এেজন বেীরে  য় তদোবার িত তোন মজমনিই হরব।’ 

তোল্ড ওয়াটাররর তোরে-িুরে িপ্র িংি  াব েরুট উ ল। বলল তি 
িরেরেই, ‘ধন্যবাদ, আররেটা প্ররের জবাব মদন। এই যন্ত্রটা িাত্র েতোল 
বাজারর এরিরছ এে আরিমরোন তোম্পানীর তরে তথরে। সুতরািং এই যন্ত্রটা 
তোন ারবই আিমন তদরেনমন, জারনন না, মেন্তু ঐ মনেুোঁত মববরে মদরলন মে 
েরর?’ 

‘তদমেমন বরট, জামন না এেথা মটে নয়। আজ তথরে ৬িাি আরে 
‘ইনর ন ন’ িযাোমজরনর এেমট িিংেযায় এই অরস্ত্রর িাইজ এবিং মববরে 
িরড়মছলাি।’ 

হািল তোল্ড ওয়াটার। বলল, ‘মিুঃ আহিদ িুিা, িমতয আিমন এে 
মবিয়ের  ত্রু। আিমন যমদ বন্ধু হরতন, তাহরল েতই না  াল হরতা!’ 

আহিদ িুিা হািল। বলল, ‘আিমন আিার  ত্রু মেন্তু আমি আিনার 
 ত্রু নই। আিমন বা আিনারা িুিলিান বা অরেতািংেরদর উির দবমরতা ছাড়ুন, 
আিনারাও আিারদর বন্ধু হরয় যারবন।’ 

‘বন্ধুরত্বর তেরয় এেন আিারদর োরছ োজ বড়। োরজর েথা বলুন।’ 
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‘বরলমছ, তয তথয িুিলিান ও েৃষ্ািংেরদর মবরুরে যারব, তি তথয 
আিনারা আিার োছ তথরে িারবন না।’ 

‘তি তদো যারব। এেন বলুন, েযামরমবয়ান িীিিুরের ঐিব তোিন তথয 
FWTV তটমলর  ন তনটওয়াে্ এবিং WNA মনউজ এরজিীরত তেল মে েরর?’ 

‘আমি িাম রয়মছ।’ 
‘আিমন িাম রয়রছন?’ তোে েিারল তুরল প্রে েরল তোল্ড ওয়াটার। 
প্রে েরর িুহুতে্াল তথরিই আবার প্রে েরল, ‘আিমন িা ারলই তা ওরা 

মবোি েররব তেন?’ 
‘অরনে িিয় তে িা াল তা বড় মবিয় হয় না, মে িা ারনা হরয়রছ তাই 

বড় মবিয় হরয় দাোঁড়ায়। আিারে নয় আিার িা ারনা দমললরে তারা মবোি 
েরররছ।’  

‘আহিদ িুিা আিমন তয অিরাধ েরররছন, েরয়েবার আিনারে হতযা 
েররলও তার  ামস্ত িম্পূে্ হরব না। মেন্তু আিারদর  ােয িে।’ 

‘তেন?’ 
‘উিযুক্ত িূরলয আিরা আিনারে মবমক্র েরমছ। যারা টাো মদরয় মেনরছ, 

তারদর এেন হে হরয় তেরছ আিনারে বানারনা তারা তযিন োয়।’ 
‘তাহরল আিনারদর জরন্য দুুঃরেরই।’ 
‘লার র তুলনাই তা মেছুই নয়। তয েয় মবমলয়ন ডলার আিরা িামে 

আিনারে মবমক্র েরর, তা আিারদর আরোলরনর তেহারা িারে তদরব। সুতরািং 
আিনার প্রমত আিরা েু ীই বলরত িাররন।’ 

‘েু ী থাোর তোন মেহ্ন তদেমছ না।’ 
‘তেন এত সুের বেীোনা, এত সুের মবছানা। আিারদর বেীোনার 

তোন েরেই এ বযবো তনই।’ 
বরল তোল্ড ওয়াটার হারতর ইরলেট্রমনে ডারয়রীটা িরেরট তররে িরেট 

তথরে যা তবর েরল তা এেটা তছাট্ট ইরলেট্রমনে েযালকুরলটররর িত মজমনি। 
তারত বড় এেটা মিন এবিং তছাট্ট এেটা েী-রবাড্। 
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তি এেটা েী-রবারড্ োি মদরয় মজমনিটা আহিদ িুিার মদরে তুরল 
ধরল। 

মজমনিটা এেটা মিমন তটমলম  ন। 
আহিদ িুিা তটমলম  নটা হারত মনরয় িীরনর মদরে তামেরয় তদেল, 

বেীোনার েেগুরলা এরের ির এে িদ্ায় ত রি উ রছ। 
েেগুরলার িবগুরলাই এেমট েরর িিংেীে্ তিল। তলাহার োমটয়ায় নগ্ন 

তোি মবছারনা। তার এে িার  তোটারনা েিেরি েম্বল। 
এেটা েরে মেরয় মের হরয় দাোঁড়াল তটমলম  রনর তোোি। 
আহিদ িুিার দৃমষ্ট আছরড় িড়ল আহত রক্তাক্ত এেজন  িানুরির 

উির। শুরয় আরছ তি োমটয়ার উির। বেীমট এেজন তরড ইমন্ডয়ান তরুে। 
‘তে এই বেীমট?’ মজরেি েরল আহিদ িুিা। 
‘তদরেরছন ততা মে অবোয় তি আরছ, আর মে অবোয় আিমন আরছন?’ 
আহিদ িুিা তার েথার মদরে োন না মদরয় আবার মজরেি েরল, ‘তে 

এই বমে তছরলমট?’ 
‘তি িান ওয়াোর। তার অরনে অিরাধ।’ 
‘েুমর, ডাোমত, হাইজযাে, েুন ইতযামদ মনিয় নয়।’ 
‘তার তেরয়ও বড় অিরাধ। তি ‘আরিমরোন ইমন্ডয়ানি িু রিন্ট’ 

(AIM) - এর এরেবারর ত তররর তলাে। েত িারি োরহামেয়ারত ইমন্ডয়ানরদর 
তয িরেলন হরয়রছ, তি িরেলরনর তয িািংর্ঘামতে দাবীনািা তার ড্রােট এই 
তছরলমটই েরররছ। আরও অিরাধ তার আরছ। তরড ইমন্ডয়ানরদর এেটা তোিন 
মরমজওনাল োউমিল েম ত হরয়রছ। িদস্যরদর নাি তার োছ তথরে আিরা 
তেরয়মছলাি, নািগুরলা তি মদরল তারে তদ  তযারের এেটা সুরযাে মদতাি, 
তছরলমট েুব প্রমত াবান শুধু এই মবরবেনায়।’ 

‘তেিন প্রমত াবান?’ 
‘তি স্টুরডন্ট তনাবল প্রাইজ তিরয়রছ মবোরন, এ বছর।’ 
‘এিন এেটা প্রমত ারে এ ারব বেী েরর তররেরছন?’ 
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‘আিরা ততা এেজন মবোনী ছাত্ররে বেী েরর রামেমন, আিরা বেী 
েরর তররেমছ  য়তান তরড ইমন্ডয়ানরদর এে  য়তান বাচ্চারে। তাছাড়া তি 
বাইরর থােরল তি এেটা তেতািংে মবোন প্রমত ারে নষ্ট েরত।’ 

‘তেিন?’ 
‘এরই ক্লািরিট তিরী তরাজ। তি স্টুরডন্ট তনাবল প্রাইজ িায়মন বরট, মেন্তু 

উদীয়িান এেটা মবোন প্রমত া। এ িয্ন্ত তি িেল িরীোয় প্রথি হরয় এরিরছ। 
তার িারথ এ িম্প্রমত েমষ্টনমষ্ট শুরু েরররছ।’ 

‘আিনারা তছরলমটরে তিরর তেলরবন?’ 
‘আিারদর  ত্ িানরত তি অস্বীোর েরররছ, সুতরািং িৃতযু তার 

অবধামরত।’ 
‘এেটা মবরল মবোন প্রমত ারে আিনারা এ ারব ধ্বিংি েররবন?’ 
‘ও তরড ইমন্ডয়ানরদর মবোন প্রমত া, আিারদর নয়। তার প্রমত া 

আিারদর মবরুরে তযরত শুরু েরররছ, তি  মবষ্যরত এেজন প্রমত াবান  ত্রু হরয় 
দাোঁড়ারব। সুতরািং শুরুরতই ত ি হরল আিারদর িবার  াল।’ 

‘মেন্তু আিনারদর এই েথা ততা িামে্ন িরোর ও িামে্ন জনেরের 
নয়।’ 

‘তহায়াইট ঈেলই িামে্ন িরোর এবিং িামে্ন জনেে। এর বাইরর 
মেছুই তনই।’ 

‘মেন্তু এিব েথা এেমদন প্রো  হরবই।’ 
‘তহায়াইট ঈেল-এর তহায়াইট আরিমরো োউরেই ততায়াক্কা েরর না।’ 
‘িামে্ন জনেেরেও ততায়াক্কা েররন না?’ 
‘িামে্ন জনেে আিারদর িারথ আরছ।’ 
‘তাহরল আিনারদর আরোলরন এত রাে- াে তেন? তোিন তেন?’ 
‘তোিন অন্য োররে। বাইররর প্রমতমক্রয়া এমড়রয় আিরা লরেয তিৌছুরত 

োই।’ 
েথা ত ি েররই তোল্ড ওয়াটার বরল উ ল, ‘এত েথা মদরয় আিনার 

োজ মে?’ 
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বরল এেটু থািল। শুরু েরল আবার, ‘ দ্র ারব তয মবিয় দু’তটা জানরত 
োইলাি। ত রব তদেরবন। আবার আিব। আর এরদর িারথ বযবিাটা আিারদর 
না হরল আিারদর অন্য ারবও আিরত হরত িারর।’ 

েথা ত ি েরর আহিদ িুিার হাত তথরে িরেট মটম  তছা তিরর মনরয় 
র্ঘর তথরে তবমররয় আিার জরন্য র্ঘুরর দাোঁড়াল। 

আহিদ িুিা িরন িরন হািল। িরন িরনই বলল, ‘ধন্যবাদ মটম  যন্ত্রমট 
হারত তদবার জরন্য।’ 

মটম  যন্ত্রমট মছল বেীোনািহ তোটা অমেি মবমল্ডিং-এর িট্ িামে্ট মটম র 
িমনটর। 

মটম  িমনটমরিং ‘েী’ িযারনরলর প্ররতযেমট ‘েী’-এর তোনমট ‘মপ্রজন 
রুিি’, তোনমট ‘অমেি রুিি’, তোনমট ‘েমররডারি’, তোনমট ‘এমক্সটি’ বা তবর 
হবার িথ, ইতযামদর মনরদ্ ে। 

আহিদ িুিা তোল্ড ওয়াটাররর িারথ েথা বলার োোঁরে োোঁরে িযারনরলর 
‘েী’গুরলার মটরি প্ররয়াজনীয় জায়োগুরলা তদরে মনমেল। তি প্রথরিই তদরেরছ 
েমররডার, তারির তবর হবার িথ। তবর হবার িথ তদেল তি দুমট। এেটা 
িািরনর তেট। আররেটা িথ তিছরন বেীোনার এেটা েমররডার তথরে সুড়ঙ্গ 
মিোঁমড় ধরর উিরর উর  তেরছ। মেন্তু মিোঁমড় িুে বন্ধ। মিোঁমড় িুরের বাইররর মদেটাও 
তদো তেল। তিটা এে তলার ছাদ। 

িবর রি আহিদ িুিা তদেমছল অমেি রুিগুরলা। এই িিয়ই মটম  
িমনটরমট আহিদ িুিার হাত তথরে তছা তিরর মনরয় মনল। তোল্ড ওয়াটার তবমররয় 
যাবার ির প্রহরীরা তবমররয় তযরতই দরজা বন্ধ হরয় তেল। আহিদ িুিা লেয 
েরল দরজা ত তর তথরে তোলার তোন বযবো তনই। 

এই হতা ার িরধযও আহিদ িুিা আনমেত হরলা তহায়াইট ঈেরলর এই 
র্ঘামট িম্পরে্ এেটা ধারো লা  েরর। 
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ক্রাইি ইনর মস্টরে ন এন্ড মলেযাল এযামিস্টযান্ট বুযররা (CI & LAB) 
এর সুিমিত ড্রইিং রুরি বরি আরছ তিরী তরাজ এবিং ম লা সুিান। তারা অরিো 
েররছ তারদর ডাে িড়ার। 

‘CI & LAB’ আরিমরোর এেটা মবেযাত মডরটেমট  োি্। 
ওয়াম িংটরনই তারদর তহড তোয়াট্ার। 
ম লা সুিান ও তিরী তরাজ িান ওয়াোর মনরোোঁজ হওয়ার মবিয় মনরয় 

তটমলরোরন এই োরি্র িারথ আলাি েরর। মিআই এন্ড লযাব তারদররে জানায় 
িিস্যাটা মলরে জানাবার জরন্য, অবশ্য িিস্যার িারথ িিংমিষ্ট োরও নািধাি 
উরল্লে না েরর এবিং বরল তারা তেিমটরে যমদ রহেরযােয িরন েরর তাহরল 
িাোr আরলােনার জরন্য ডােরব। তিই ডাে িাওয়ার িররই ম লা সুিান ও তিরী 
তরাজ মিআই এন্ড লযাব এর অমেরি এরিরছ। 

তব ীেে বরি থােরত হল না তিরী তরাজরদর। তারদর ডাে িড়ল। 
তারদর িাোrোর মদরেন রন হাওয়াড্। মিআই এন্ড লযাব এর েীে 

মডরটেমট । 
তিরী তরাজ এবিং ম লা সুিান প্ররব  েরল র্ঘরর।  
এেটা িাোরী তটমবরল বরি আরছন িাে বয়িী  দ্ররলাে। 
মিি তস্পামটিং তেরহরা। 
এেটা োইল িড়মছল তি। 
তিরী তরাজরা র্ঘরর  ুেরতই তি উর  দাোঁমড়রয় হামি িুরে স্বােত জানাল 

তিরী তরাজরদর। তিরী তরাজরদর উির নজর িড়রতই হ াr তার িুরে মবিরয়র 
এেটা ছায়া তনরি িুহূরত্ই মিমলরয় তেল। 

তটমবরলর িািরন িা ািাম  দুমট তেয়ারর বিল তিরী তরাজ ও ম লা 
সুিান। 

তার আরে তিরী তরাজ মনরজর এবিং ম লা সুিান এর িমরেয় মদল। 
আিরা েথা শুরু েররত িামর এেন তাহরল? বলল রন হাওয়াড্ মিত 

হারস্য নরি েরে। 
অবশ্যই স্যার। বলল তিরী তরাজ। 
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তয র্ঘটনারে তেন্দ্র েরর আিনারদর িিস্যা, তিটা অবশ্যই ইন্টাররমস্টিং। 
এ র্ঘটনা আিরা িিংবাদিরত্রও িরড়মছ। িুমল ও েনোি্ েরররছ। আরও মেছু 
জামনরয়মছও আিরা। আিারদর জানার িারথ আিনারদর জানাটা মিমলরয় তনবার 
জরন্যই আজ আিনারদর তডরেমছ। রন হাওয়াড্ বলল। তেন  আিারদর তেিটা 
রহরনর বযািারর মিোন্ত তননমন। বলল ম লা সুিান।  

ঈিr হািল রন হাওয়াড্। বলল, ‘আিারদর জানাটা মিমলরয় তনবার ির 
এ মিোন্ত আিরা মনব। 

বলুন মে জানরত োন? বলল, তিরী তরাজ। 
আিনারা িিস্যার তয মববরে মলরে িাম রয়রছন, তারত িমরস্কার তয, 

অিহরেোরীরদর আিনারা জারনন? তারা োরা তিটা জানরত োই। 
অিহরেোরীরদর আিরা জামননা, মেন্তু তারা তয দরলর তলাে তি দলরে 

আিরা মেমন। বলল, তিরী তরাজ। 
তি দল মে তহায়াইট ঈেল? 
আিমন মে েরর জানরলন? মবমিত েরে বলল ম লা সুিান। 
িুমল  সুরত্র তজরনমছ। তাহরল এটা ম ে? 
ম ে? বলল আবার ম লা সুিান। িুেটা ম্লান হল রন হাওয়ারড্র। 
 াবল েরয়ে িুহূত।্ তারির বলল, দুুঃমেত মিি তিরী তরাজ, ম লা 

সুিান, তেিটা রহে েরা আিারদর িরে িম্ভব হরব না। 
এবার ম্লান হরলা মিি তিরী তরাজ, ম লা সুিারনর িুে। তারা এ ধররনর 

উির আিা েররমন। অপ্রস্তুত অবোয় তারা মেছুেে েথা বলরত িারল না। 
তেন? প্রে েরল তিরী তরাজ েরয়ে িুহূত ্ির। 
আিারদর এটা প্রাইর ট প্রমতষ্ঠান। আিরা বযামক্ত ক্রাইি মেিংবা েযািং 

ক্রাইি মনরয় োজ েমর। এটা তি রেি নয়। 
‘তেন এটা েযািং ক্রাইরির িরধয িরড়।’বলল ম লা সুিান।  
হািল রন হাওয়াড্। বলল, তারা এে অরথ্ েযািং হরত িারর, মেন্তু 

মক্রমিনাল েযািং নয়, িমলমটোল েযািং। এ ধররনর িমলমটোল েযািং আিারদর 
আওতার বাইরর। এরদর বযািারর শুধু িরোরই মেছু েররত িারর। 



মিমিমিমির তীরর  20 

 

মেন্তু িরোর ততা মেছুই েররছ না। বলল, তিরী তরাজ। 
িরোর মেছু েররছ না নয়, িুমল  মেছু েররছ না। 
তাহরল উিায়? আিনারাও মেছু েররবন না। তাহরল ঐ মক্রমিনালরা ততা 

িাথায় উর  বিরব। বলল তিরী তরাজ। 
হািল আবার রন হাওয়াড্। বলল, আিনার আব্বারে বলুন। মতমন বলরল 

োজ হরব। 
মবমিত হরলা তিরী তরাজ এবিং ম লা সুিান দু’জরনই। বলল তিরী তরাজ, 

‘আিমন আিারে তেরনন? 
‘মেমন না। আিনারে তদরে আিনার িমরেয় আমি তিরয়মছ।এেটা 

অনুষ্ঠারন আিনার আব্বার িারথ আিনারে তদরেমছলাি।’ 
‘ধন্যবাদ।’ 
বরল এেটু তথরি তিরী তরাজ বলল, ‘আব্বারে বলতাি। মেন্তু জামন, 

বলরল মতমন এিব তথরে আিারে দূরর থােরত বলরবন। এবিং বলরবন, িুমল রে 
স্বাধীন ারব োজ েররত দাও।’ 

‘তাহরল আিারদর হতা া মনরয় উ রত হরব?’ বলল ম লা সুিান। 
‘শুধু আিরাই নই তোন প্রাইর ট মডরটেমট  োি্ই এ ধররনর 

রাজননমতে তেি হারত তনয় না।’ 
রাজননমতে ক্রাইি মে তোন ক্রাইি নয়? বলল তিরী তরাজ? 

‘ক্রাইি অবশ্যই। মেন্তু এ ক্রাইরির তিাোরবলা শুধু িরোরই েররত িারর।’ 
‘মেন্তু িরোর অথ্ িুমল  এবিং তোরয়ো িাম ্রির তলাে। তারাও 

রাজননমতে স্বীোর।’ বলল ম লা সুিান। 
‘এই দু ্ারেযর প্রমতোর তনই?’ বলল তিরী তরাজ। 
‘আরছ। মেন্তু এজরন্য আব্রাহাি মলিংেরনর িত িাহিী োউরে এমেরয় 

আিরত হরব। তদেুন, েযামরমবয়ান িীিিুরে তহায়াইট ঈেরলর কুেীমত ্োোঁি হরয় 
যাবার ির তিোরন প্রমতোর এরিরছ। 

মনিয় িাহিী তেউ এমেরয় এরিমছল, যার েরল প্রমতোররর এেটা িথ 
হরয়রছ।’ 
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‘আিার বামড় বাহািায়। আমি শুরনমছ, এেজন মবরদ ী এরি এটা 
েরররছ।’  

‘এেজন মবরদ ী েরররছ?’ মবমিত েরে বলল রন হাওয়াড্। 
‘হ্যাোঁ, এেজন মবরদ ী।’  
‘তে তি? ইিংলযান্ড বা ইউররারির িানবামধোর আরোলরনর তেউ?’  
এেটু মিধা েরল। তাোল তিরী তরারজ এর মদরে। তারির বলল সুিান, 

‘না ইউররারির তেউ নয়। তে এে আহিদ িুিা নামে এিব েরররছ।’  
েিরে উ ল রন হাওয়াড্ নাি শুনার িারথ িারথ। তোে েিারল তুরল 

বলল, ‘আহিদ িুিা ওোরন এরিমছল?’ 
‘আিমন তেরনন আহিদ িুিারে?’  বলল ম লা সুিান। 
‘দুমনয়ার েজ-েবর রারে, অথে তারে জারন না এিন তেউ 

তনই।মবর িত আিরা আিারদর িরব্াচ্চ িরডল মহিারব তাোঁরে েো েমর।মবম ন্ন 
তদর র মবম ন্ন জামতর িব্তপ্রিাে িিংেরটর িিাধান মতমন েরর েরলরছন, তা 
আিারদর জরন্য ম োর মবিয়।’ 

ম লা সুিান মেন্তা েরমছল। তার েিাল কুমিত হরয় উ রছ। তি  াবরছ, 
তহায়াইট ঈেরলর হারত আহিদ িুিার বমে হবার েবর মিুঃ রন হাওয়াড্রে 
জানারনা ম ে হরব মেনা। অবর রি তি  াবল, আহিদ িুিারে িুক্ত েরার 
বযািারর তি ততা মেছুই েররত িাররছ না। মিুঃ রেরে বলরল যমদ মেছু িাহাযয 
হয়, বা িরাি ্ িাওয়া যায়। 

এিব মেন্তা েরর ম লা সুিান বলল, ‘আররেটা েবর আমি 
িানিাল াদররই শুরন এরিমছ। আহিদ িুিা নামে বমে হরয়রছ তহায়াইট ঈেরলর 
হারত।’ 

ম লা সুিারনর েথা োরন যাওয়ার িারথ িারথ তমড়তহরতর িত মিুঃ রন 
হাওয়াড্ এর তদহ তেয়াররর উির তিাজা হরয় বিল। বলল, ‘এমে ম ে বলরছন 
আিমন?’ 

মবোিরযােয েবর না হরল আিনারে বলতাি না। বলল ম লা সুিান। 
অবশ্যই’ বরল হ াr তেয়ারর ো এমলরয় তোে বুজল রন হাওয়াড্। 
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িুহূত ্িররই তোে েুরল তিাজা হরয় তেয়ারর বিল। বলল, ‘মিি তিরী 
তরাজ আিনার িিস্যা িিাধারনর এেটা িথ িম্ভবত েুরল যারে।’  

-মে তিটা? তিরী তরাজ বলল। 
‘আহিদ িুিা যেন তহায়াইট ঈেরলর হারত, তেন দু’মট র্ঘটনার এেটা 

অবশ্যই র্ঘটরব। হয় তারা আহিদ িুিারে হতযা েররব, নয়রতা আহিদ িুিা 
মনরজরে িুক্ত েররব। আহিদ িুিা অবর রি তহায়াইট ঈেরলর বমেোনায় এরি 
িারা িড়রব, এটা  াবরতও েষ্ট হয়। িারা িররতও িারর। মেন্তু তি যমদ তবরুরত 
িারর, তাহরল িান ওয়াোর শুধু িুক্ত হওয়া নয়, আরিমরোয় মেছ ুবড় র্ঘটনা 
র্ঘটরব। আহিদ িুিা তোন তদর  িা তদয়ার অথই্ তিোরন বড় ধররনর মেছু 
র্ঘটরব।’  
‘আহিদ িুিা িম্পরে্ আমি মেছ ুজামননা। মেন্তু ঈেররর োরছ িাথন্া েরমছ, 
আিানর ত ি েথাটা িমতয তহাে।’  

আমিও োই। বলল ম লা সুিান। 
োই আমিও। রন হাওয়াড্ বলল েম্ভীর িুরে। 
তাহরল আিরা উম ? বলল তিরী তরাজ। 
উর  দাোঁড়াল তিরী তরাজ ও ম লা সুিান। 
রন হাওয়াড্ও উর  দাোঁড়াল। বলল, ‘আমি দুুঃমেত তয, আিনারদর 

িাহারযয আিরত িারলাি না। 
তরব এেটা েথা বলরত িামর, আজরের ির তথরে তহায়াইট ঈেরলর 

েমত-মবমধর উির তোে রােরত তেষ্টা েরব। আহিদ িুিার িারথ আিার িাোr 
আিার জরন্য িহা তিৌ ারেযর হরব। 

‘ধন্যবাদ। তাোঁর িারথ িান ওয়াোররর নািটাও আিমন  ুলরবন না’ 
‘নাি িরন থােরব। মেন্তু আিার আলো তোে রাোয় োরও তোনও লা  

হরব মেনা জামননা।’ 
আলো তেন বলরছন? বলল ম লা সুিান। 
োরে, তহায়াইট ঈেরলর িারথ তোন  ারবই তোন িিংর্ঘারত আিরা যাব 

না। আলো িারন দূর তথরে তোে রাো। 
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তবু ততা এটা এে িা অরির হওয়া। আিনারে অরনে ধন্যবাদ। বলল 
তিরী তরাজ ও ম লা সুিান। 

তবমররয় এল অমেি তথরে। 
োমড় স্টাট্ মদরত মদরত িার র মিরট তিরী রজ-এর মদরে তেরয় সুিান 

বলল, এেন বুরে তদে, তদর র এেটা িব্রেষ্ঠ প্রাইর ট তোরয়ো োি্ যমদ 
তহায়াইট ঈেল এর বযািারর এতটা মনমিয় হয়, তাহরল োর উির  রিা েরা 
যারব। 

আহিদ িুিা িম্পরে্ উমন যা বলরলন, এ বযািারর ততার মে িত? বলল 
তিরী তরাজ। 

‘উমন িমতয বরলরছন।’ 
‘মেন্তু হতা া ছাড়া আর মেছুই তদেমছনা। তিরী তরারজর এেথাগুরলা 

োন্নার িত েরুে ত ানাল।’ 
হাল তছরড় তদয়ার িত োমড়র মিরট ো এমলরয় মদরয়রছ তিরী তরাজ। 
ম লা সুিান এেটু  াবল। তারির বলল, ‘তহায়াইট ঈেরলর তহড 

তোয়াট্াররর ম োনা ততা তিরয়মছল। েল না োল ওমদরে এেটু যাই।’ 
‘মেন্তু তুই তোল্ড ওয়াটাররর নজরর িড়রল ততারে িরেহ েররত িারর 

বরল  য় েরমছমল, তার মে হরব?’ 
‘তবু  াবমছ যাওয়া দরোর ওমদরে। আিার ধারনা তহড তোয়াট্াররই 

ওরা বমে আরছ। তদেরল বুো যারব, মেছু েরার আরছ মেনা। তাছাড়া  াবমছ, 
তোল্ড ওয়াটাররর নজরর িরড় তহড তোয়াট্ারর প্ররবর র তোন সুরযাে তিরল টা 
িে হরব না।’ 

‘ম ে আরছ োলরে তাহরল তবরুরনা যাে।’ 
‘তাহরল এটাই েথা হরলা, োল ম ে তবলা দ টায় দু’জরন দু’জার োমড় 

মনরয় এে িারথ তবরুরবা।’ 
‘দুই োমড় তেন?’ 
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‘এিব অম যারন দু’জন এে িারথ তোন মবিরদ না িড়া উমেত। তোল্ড 
ওয়াটার তদেরত তিরল আিারেই তদেুে, ততারে না। তুই ততা িান ওয়াোররর 
িারথ িম্পমে্ত হরয় িরড়মছি।’ 

িুেটা প্রিন্ন হরলা তিরী তরাজ-এর। বলল, বুরেমছ। ততার তদেমছ বুমে 
আরছ। 

‘এরে বুমে বরল নামে! এরতা িািান্য েিনরিি। বুমে তদেরত হরল 
আহিদ িুিারে তদেরত হরব।’ 

‘তুই তদেমছি নামে তাোঁরে?’ তেৌতূহলী েরে বলল তিরী তরাজ। ‘তদরেমছ 
বলরল অরনে প্রে েরমব। তাই থাে এিব েথা এেন।’ তিরী তরারজর তোরে িুরে 
তেন মবিয়। বলল, ‘মে িুরু ততার বুে। এিব েথা লুমেরয় তররেমছি। তোন 
েথা নয় িব েথা এেনই বলরত হরব।’ 

বরল তিরী তরাজ এমেরয় এরি জমড়রয় ধরল ম লা সুিানরে। 
ম লা সুিান  হািল। বলল, ‘ছাড়, োমড় োলারত তদ বলমছ।’ 
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২ 
দরজার বাইরর েথা শুনরত তিল আহিদ িুিা। েথা বলরছ তোল্ড 

ওয়াটার। বলরছ, ‘মিুঃ আইজযাে শ্যারে তিমদরনর েথা ত রব আজ আিনার 
তেিন লােরছ বলুন ততা?’ 

‘মে বলল। তিমদন তোরের িািরন ততলআমবরবর িতন শুধু নয়, 
মনরজরে বাোঁোবার জরন্য প্রাে মনরয় িামলরয়মছলাি ততলআমবব তথরে। 

তি তবদনার েতটা আজ দাউ দাউ েরর জ্বরল উর রছ।’ 
‘মিুঃ আইজযাে শ্যারে!’ আহিদ িুিা  াবল, এ মনিয় তিই তজনাররল 

আইজযাে শ্যারে? ততলআমবরব িাইিুরির অ ুযত্থানোরল এ মছল ইিরাইলী 
তোরয়ব্দা বামহনীর িহোরী প্রধান। অন্যান্যরদর িারথ তোরয়ো বামহনীর েীেও 
তিমদন িারা যায়। িহোরী েীে তজনাররল শ্যারে তিমদন িামলরয় বাোঁরে। িামলরয় 
বাোঁো এই  আইজযাে শ্যারেই আজ আন্তজ্ামতে ইহুদী তোরয়ো েরক্রর প্রধান। 
দ্রুত মেন্তা র্ঘুর িাে োরে আহিদ িুিার িাথায়। 

এিব  াবরত  াবরত আহিদ িুিার িরন প্রে জােল,  তজনাররল 
আইজযাে শ্যারে আজ এোরন তেন? তাহরল মে তাোঁরে মবমক্রর বযািারটা এেদি 
েূড়ান্ত হরয় তেরছ এবিং আজ তাোঁরে তদমল ামর মনরত এরিরছ। 

েথাটা িরন হবার িারথ িারথই আহিদ িুিার  তোটা তদরহ এেটা মবদুযr  
েিে তেরল তেল। 

িন বরল উ ল িানুি তেনা-রবোর এই বযাবিারে িেল হরত তদয়া যারব 
না। মেন্তু মে ারব? মনিয় ওরা আট-র্ঘাট তবোঁরধই আিরছ। 

এর আরে দু’বার োনান্তররর িিয় িিংোহীন েররমছল। 
এবার তারা মে েররব? 
আহিার িুিা  াবল, তার িম্পরে্ তোল্ড ওয়াটার ও তার তলােরদর 

িারে তয সুধারনা িৃমষ্ট হরয়রছ, তিটা তার জরন্য এেটা িুোঁমজ। 
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এোরন বেী থাোর মদনগুরলারত আহিদ িুিা এেজন অনুেত 
তোরবোরা বেীর  ূমিো িালন েরররছ। তার আেরে তদরে তোল্ড ওয়াটার 
এেমদন বরলরছ, ‘আিনার িম্পরে্ যা শুরনমছ, তার মেছুই ততা আিনার িরধয 
তদেমছ না।’ 

আহিদ িুিা বরলরছ, ‘মে শুরনমছরলন?  য়ানে মক্রমিনাল েমররত্রর?’ 
‘না। শুরনমছ আিমন বারর্ঘর িত েীপ্র, মিিংরহর িত িাহমি এবিং  ৃোরলর 

িত ধূত্।’ 
আহিদ িুিা তহরিরছ। বরলরছ, ‘ওরদর ততজ বরন। আিার িত  োোঁোয় 

বমে হবার িরও ওরা আিার িতই তো’ তবোরা।’ 
এই ারব  আহিদ িুিা িম্পরে্ ওরদর এেটা ধরনা হরয়রছ তয, তি 

 ারেযর উির তছরড় মদরয়রছ। িম্ভবত এই োররনই আহিদ িুিার উির ওরদর 
িাহারাদারী অরনে ম মথল। আহিদ িুিা আল্লাহর োরছ প্রাথন্া েরল ওরদর 
ম রল ালা  াব অন্যান্যা মদরনর িত আজও তযন থারে। 

আহিদ িুিা শুরয়মছল। শুরয়ই থােল। দরজা েুরল তেল। 
দরজা েুরল যাবার ির দরজায় এরি দাোঁড়াল দু’জন প্রহরী। তারদর হারত 

তস্টনোন। তস্টনোরনর বযাররল মনম্নিুেী। 
তারির প্রথরিই দরজা মদরয় প্ররব  েরল তোল্ড ওয়াটার। তার তিছরন 

তিরছরন লাল তািারট ররের দীর্ঘ্োয় এেজন তলাে। আহিদ িুিা বুেল এই 
তলােমটই তোরয়ো প্রধান তজনাররল আইজযাে শ্যারে। 

তারদর তিছরন এেটা েমেন ধরাধমর েরর মনরয় এল আরও দু’জন 
তলাে। তারদর োোঁরধ তস্টনোন েুলারনা। তি তলাে দু’মট লাল তািারট ররের। 
এরা ইহুদী তজনারররলর িারথ এরিরছ। 

আহিদ িুিা বুেল, আরের িতই িিংোহীন েরর এই েমেরন িুরর 
তাোঁরে িাোর েরা হরব ইহুদীরদর হারত। 

ওরদর র্ঘরর  ুেরত তদরে উ ল আহিদ িুিা ত ায়া তথরে। ম ে দরজা 
িুরোিুমে হরয় িা েুমলরয় বিল োমটয়ায়। 
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েমেনমট এরন রােল ম ে িােোরন। বহনোরী তলাে দুজন তার িাোঁর ই 
দাোঁড়াল। 

র্ঘরর  ুরেই তজনাররল জ্বলন্ত দৃমষ্টরত তাোল আহিদ িুিার মদরে। 
তামেরয় রইল অরনেেে। 

তজনাররল আইজযাে শ্যাররনর মদরে তামেরয় ত াোঁরট হামি তটরন বলল, 
‘তজনাররল, িরন হরে তুমি ম োররর উির োোঁমিরয় িড়রব। দরোর তনই। 
ম োর হারতর িুর ায়। আর মেছুেে ির েরল যারব ততািারদর োোঁোয়।’ 

‘ধন্যাবাদ তোল্ড ওয়াটার,  য়তারনর বাচ্চারে অবর রি হারত িাওয়া 
তেল। িাথায় আিারদর বামড় মদরয়রছ এই  য়তান।’ 

‘ম ে আরছ। এর িাথায় বামড় মদরয় তার ত াধ তুরল মনরবন।’ বলল 
তোল্ড ওয়াটার। 

‘এর এে িাথা ত রঙ্গ লা  মে।  ােরত হরব ওরদর তোষ্ঠী শুে িাথা। তি 
সুরযাে এেন হারতর িুর ায়।‘ 

‘মে ারব?’ 
‘এই  য়তারনর বাচ্চারে তদমেরয় িব  য়তারনর বাচ্চারে তোোঁয়ারড় 

তুলব। তারির শুধু ওরদর িাথা নয়, ওরদর তদ   াঙ্গারও সুরযাে আিরব।’ 
‘এ ধররনর স্বে আিনার েতবার  িংে হরয়রছ তজনাররল?’ 
বলল আহিদ িুিা েুব  ান্ত েরে। 
তজনাররল আইজযাে শ্যারে িায়োরী েরমছল আর েথা বলমছল। তি 

আহিদ িুিার িািরন এরি মের হরয় দাোঁড়াল। তার অমগ্ন দৃমষ্ট আহিদ িুিার উির 
মনবি। িরেট তথরে তি তবর েরল মর ালবার। বলল, ‘ য়তারনর বাচ্চা তি িব 
স্বে  রঙ্গর জরন্য তুই দায়ী।’ 

বরল তি মর ারবাররর বাোঁট মদরয় আহিদ িিুার িাথায় আর্ঘাত েররত 
মেরয়ও তথরি তেল। তাোল তি তস্টনোন োোঁরধ েুলারনা েমেরনর োরছ দাোঁড়ারনা 
তলাে দুজরনর মদরে। বলল, ‘আর তদরী নয়, ততািারদর োজ শুরু ের। 
 য়তারনর বাচ্চারে তদেব আিারদর েব্জায় মনরয় মেরয়।’ 
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তজনাররল আইজযাে শ্যারে বলার িারথ িারথ দু’জরনর এেজন 
তোরটর িরেট তথরে তছাট বাোঁট ও লম্বা বযাররল ওয়ালা তরপ্র োরনর িত এেটা 
মজমনি তবর েরল। তদরেই আহিদ িুিা বুেল, ওটা তরপ্র োন নয়, োরে তরপ্র 
োন হরল িবাই তার েবরল িড়রব। 

মনিয় ওটা এযারনিরথমিয়া োন। যার বুরলট শুধু োিড়া ত দ েরর এবিং 
বুরলরটর এযারনিরথমিয়া মবি িরঙ্গ িরঙ্গই িানুিরে র্ঘুি িামড়রয় তদয়। এেজন 
ইহুদী অমত িম্প্রমত এটা আমবস্কার েরররছ। 

তলােমট এযারনিরথমিয়া োন হারত মনরয়ই তাে েরল আহিদ িুিারে। 
তজনাররল শ্যারে তেনও তামেরয় আরছ তলােমটর মদরে। তার হারত 

মর ারবাল। বাোঁট মদরয় আহিদ িুিারে আর্ঘাত েরার জরন্য তয ারব তি 
মর ারবাল ধররমছল, তি ারবই ধরর আরছ। দ্রুত মিোন্ত মনরয় মনরয়রছ আহিদ 
িুিা। এযারনিরথমিয়া বুরলট তাোঁরে আর্ঘাত হানার ির তার আর তোন সুরযাে 
থােরব না। 

আহিদ িুিা বিা অবো তথরেই োোঁমিরয় িড়ল তজনাররল আইজযাে 
শ্যারে-এর উির। 

বাোঁট ধরর তেরড় মনল তার হাত তথরে মর ারবাল। তিই িারথই তার 
তিছরন মেরয় বাি হাত মদরয় িাোঁড়াম র িত তিমছরয় ধরল তার েলা। ডান হারতর 
মর ারবাল তেরি ধরল তার িাথায়। এবিং োিা েরে মেৎোর েরর বলল, ‘যার 
োরছ তয মর ারবাল আরছ, দরজার মদরে তেরল দাও। িুহূত ্তদরী েররল গুরড়া 
হরয় যারব তজনাররল শ্যাররের িাথা।’ 

বরল আহিদ িুিা তজনাররল শ্যারেরে তটরন িমিি তদয়ারলর মদরে 
িরর তেল। 

আহিদ িুিা মনরদ্  তদয়ার িারথ িারথ েমেরনর িাোঁর  দাোঁড়ারনা তলাে 
দু’জন তারদর োোঁরধর তস্টনোন ছুরর মদরয়রছ দরজার মদরে। 

তোল্ড ওয়াটাররর তোে দু’মট ছানাবড়া। হতবুমে তার তেহারা। তিও ধীরর 
ধীরর তার মর ারবাল ছুরড় মদল দরজার মদরে। 
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দরজায় দাোঁড়ারনা দু’জন তস্টনোনধারী তারদর তস্টনোন তেনও 
তেরলমন। মেিংেত্বযমবিূঢ়  ারব তারা দাোঁমড়রয়। 

তোল্ড ওয়াটার ওরদররে তস্টনোন তেরল মদরয় ম তরর  ুেরত বল। 
অনুচ্চ, মেন্তু ের ার েরে বলল আহিদ িুিা। 

তোল্ড ওয়াটার ওরদররে মনরদ্  মদল। 
ওরা হারতর তস্টনোন েমররডাররর উির তেরল মদরয় এেিা দু’িা েরর 

র্ঘরর প্ররব  েরল। 
আহিদ িুিা তজনাররল শ্যারেরে িািরন তররে তাোঁরে তটরন মনরয় মিছু 

তহোঁরট দরজার বাইরর েরল এল।আিার িিয় দরজার উির ছমড়রয় থাো তস্টনোন 
ও মর ারবাল িা মদরয় তটরন মনল দরজার বাইরর। 

দরজার বাইরর এরি আহিদ িুিা বাি হাত িমররয় মনল তজনাররল 
শ্যাররের েলা তথরে। মেন্তু তার হারতর মর ারবাল তজনাররল শ্যাররের িাথা 
স্প ্ েরর থােল মের  ারব। বলল তি, ‘ ততািরা তেউ িািান্য নড়ােড়া েররল 
ছাতু হরয় যারব তজনাররল শ্যাররের িাথা। 

বরল আহিদ িুিা তডার লরের েী তবারড্র মদরে তাোল। তদেল অরটা 
লে মিরস্টি। বন্ধ েরার জরন্য এেটা লাল তবাতাি োিরত হয় িাত্র। 

আহিদ িুিা বাি হারত লাল তবাতাি তেরি ধরর ডান হাত ও হাটু মদরয় 
ধাক্কা তিরর তজনাররল শ্যারে তে  ুমেরয় মদল র্ঘরর। িরঙ্গ িরঙ্গই বন্ধ হরয় তেল 
দরজা। 

দরজা বন্ধ হবার প্রায় িিংরে িিংরেই আহিদ িুিার োরন এল োরমদে 
তথরে এযালাররির  ব্দ। 

িেমেত হরয় উ ল আহিদ িুিা। বুেল, র্ঘরর বন্ধ তোল্ড ওয়াটার মররিাট্-
এর িাধযরি এযালাি্ বামজরয় মদরয়রছ। তার িারন এেন তয তযোরন আরছ তিোন 
তথরে ছুরট আিরব। মনিয়  তি এই তেৌ রল িবাইরে মনরদ্ ও মদরত িাররব মে 
র্ঘরটরছ এবিং মে েররত হরব। 
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তাহরল ওরদর র্ঘরর বেী েরর লা  েুব এেটা হরলা না- এই েথা  াবরত 
 াবরত আহিদ  িুিা োরমদরে তামেরয় িট্ িামে্ট মটম  িীরন তদরে মিছন 
দরজা মদরয় তবমররয় যাবার মিোন্ত মনল। 

ছুটল তি েমররডার ধরর িমিি মদরে। 
এেটা দরজার িা  মদরয় যাবার িিয় আহিদ িুিা িুরুি েরের আত্ 

মেৎোর শুনরত তিল। হ াৎ তার িরন িড়ল  তোল্ড ওয়াটাররর িট্ িামে্ট মটম  
িীরন তদো এবিং তার োছ তথরে ত ানা িান ওয়াোররর েথা। 

এ মে িান ওয়াোররর মেৎোর?  
থিরে দাোঁড়াল। তাোল দরজার মদরে। এই দরজার ত তর তথরেই 

আিরছ মেৎোরটা। 
তি ত তরর প্ররব  েররব মেনা,  াবল আহিদ িুিা। 
অবোর নাজুেতার মদে মবোর েরার এবিং এে িুহূত ্নষ্ট েরার অবো  

তনই। সুতরািং তোন মেছুর মদরে না তামেরয় প্রথি তারে শুত্রু িুমর তথরে তবর 
হওয়া দরোর। 

মেন্তু িরেরেই তোরআন  রীরের এেটা আয়ারতর েথা তার িরন 
িড়ল। যারত িযলুি িানুরির েমরয়ারদ িাড়া তদয়ারে অিমরহায্  েরা হরয়রছ। 

আহিদ িুিা দাোঁড়াল দরজার মদরে। 
এোরনও আলোরবমটেযাল লে। আহিদ িুিা মর ারবাল িরেরট তররে 

ডান হারত তস্টনোন মনরয় বাি হাত মদরয় লে-এর মে-রবারড্ টাইি েরল 
‘তহায়াইট ঈেল’ 

দরজা েুরল তেল িিংরে িিংরে। 
ত তরর প্ররব  েরর আহিদ িুিা উরিরের িারথ তদেল, িান ওয়াোর 

ছারদর িারথ উবু েরর টাঙ্গারনা। তোে-িুে ররক্তর িত লাল। তোে দুমট তযন তার 
তবমররয় আিরত োরে। নাে মদরয় রক্ত েমড়রয় িড়রছ। 

আহিদ িুিা িান ওয়াোররে এে হারত ধরর অন্য হারত গুমল েরল 
োিড়ার দমড়টায়।  
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িান ওয়াোর েমড়রয় িড়ল আহিদ িুিার হারত। দুব্ল েরে বলল িান 
ওয়াোর, িামন, িামন োই। 

আহিদ িুিা র্ঘরর োরমদরে োইল। িামন তোথাও তনই। বলল, এেট ু
দধয্ ধররত হরব িান ওয়াোর। এোরন তথরে না তবরুরল িামন িাওয়া যারব না। 

িান ওয়াোররর দাোঁড়াবার  মক্ত তনই আহিদ িুিা তারে োোঁরধ তুরল 
মনল। বাি হারত তারে ধরর তররে ডান হারত তস্টনোন বামেরয় েে তথরে 
তবরুমেল। িূব্ মদে তথরে েতেগুরলা। িারয়র  ব্দ ছুরট আিার  রব্দ আহিদ 
িুিা থিরে দাোঁড়াল। উোঁমে মদরয় তদেল, তস্টনোন বামেয়া ছুরট আিা োরজন 
দাোঁড়াল আহিদ িুিার বমেোনার দরজায়, তযোরন এেন বেী আরছ তোল্ড 
ওয়াটার, তজনাররল শ্যারে এবিং অন্যান্যরা। 

ওরা দরজা েুলরত যারে। 
ওরদর িিস্ত িরনারযাে দরজার মদরে। 
আহিদ িুিা বাি িা েমররডারর নামিরয় িূব্িুেী হরয় তস্টনোন িাোঁজরর 

তেরি ডান হারত মট্রোর মটিল তস্টনোরনর। 
ওরদর দু’জন ত ি িুহূরত্ তদেরত তিরয়মছল। তস্টনোন র্ঘুমররয়ও 

মনরয়মছল ওরা। মেন্তু ততেরে আহিদ িুিার তস্টনোরনর গুলীর োোঁে ওরদর মর্ঘরর 
ধরররছ। 

আহিদ িুিা গুলী েররই আবার ছুটল েমররডার ধরর িমিি মদরে 
বাইরর তবরুবার তিছরনর দরজা লরে। 

েমররডাররর ত ি িাথাটা তদো যারছ আরও মেছুটা িমিরি। 
দমেে মদরে েরল যাওয়া এেটা  াো। েমররডাররর িুরে তেন তি। 
তব  তিছন তথরে এেটা েে ত রি এল ‘ঐ তয যায়। 
শুরনই আহিদ িিুা িমিিিুেী তয ধািটা টা আর না তেরল মনরজর 

তদহটারে োত েরর ছুরড় মদল দমেরের েমররডারর। 
ম ে তি িিরয়ই এে োোঁে গুলী েরল তেল েমররডার মদরে। তারা 

দাোঁমড়রয় থােরল তারদর দু’জরনর তদহটাই োোঁেরা হরয় তযত। 
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আহিদ িুিা িরড় যাবার ির িান ওয়াোররর তদহটা মছটরে মেরয়মছল 
তার উির তথে। 

আহিদ িুিার বাি েিালটা  ুরে মেরয়মছল েমররডাররর তিরের িারথ। 
মছোঁরড় মেরয়মছল েিাল। রক্ত তনরি এরিমছল েিাল তথরে। 

বযাথা িািলাবার জরন্য আহিদ িুিা বাি হারত েিালটা তেরি ধরর 
িরড় যাবার িিংরে িিংরেই আবার উর  দাোঁড়াল। দ্রুত এমেরয় তদয়ারলর আড়ারল 
দাোঁমড়রয় উোঁমে মদল িূব্-িমিি েমররডাররর মদরে। তদেল ছুরট আিরছ মতনজন 
তস্টনোন বামেরয়। িারে িারে গুলী েররছ। 

আহিদ িুিা তস্টনোন র্ঘুমররয় মনল ওরদর মদরে। অরিো েরল ওরদর 
গুলীর মবরমতর িিয়টুকুর জরন্য। 

িিয়টা আিরতই আহিদ িুিা তস্টনোরনর িাথা  তদয়ারলর আড়ারলর 
তথরে তবর েরর মনরজও মেছুটা এমেরয় মট্রোর মটিল তস্টনোরনর। 

ওরদর আড়াল তনবার তোন আেয় মছল না। অিহায় ারব এেোে 
গুলীর ম োর হল মতনজনই। 

আহিদ িুিা িমিিিুেী েমররডারর আর মেরর না মেরয় দমেরের 
েমরডরর ধরর এগুরনার মিোন্ত মনল। তার িরন িড়ল আোঁো বাোঁো েমররডাররর 
ত ি প্রারন্ত তিছরনর দরজা তদরেমছল তি তোল্ড ওয়াটাররর মিমন মটম  িীরন। 

উর  দাোঁমড়রয়মছল িান ওয়াোর। 
আহিদ িুিা তারে োোঁরধ তুরল মনরয় তেল। 
ধন্যবাদ। েষ্ট হরলও িারব হাোঁটরত। বলল িান ওয়াোর। 
ধন্যবাদ িান ওয়াোর। েল তিছরনর দরজা আিারদর েুরজ তবর েররত 

হরব। িালারনার এটাই হরব িহজ িথ। 
বরল আহিদ িুিা িান ওয়াোররর এেটা হাত ধরর দ্রুত এগুরলা দমেে 

মদরে। 
িান ওয়াোর আহিদ িুিার হারতর উির  রীররর অরনেোমন  ার 

ন্যাস্ত েরর েলরত লােল আহিদ িুিার িারথ। 
এেটু এমেরয় েমরডর িমিি মদরে তিাড়  মনরয়রছ। 
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িমিি মদরে েলল আহিদ িুিা। মেন্তু েরয়েেজ এমেরয় িািরন 
তামেরয় হতা া ও উদবরে তছরয় তেল তার িন। েমররডাররর িািরন এেটা র্ঘররর 
দরজা মেরয় ত ি হরয়রছ। তি োয় উিরর উ ার মিোঁমড় দরজা মদরয় তি মে েররব। 

থিরে দাোঁড়াল আহিদ িুিা। 
 াবল তিছরন মেরর আবার িমিিিুেী তিই েমরডরর মেরর যারব নামে! 
এিিয় আহিদ িুিা মিছরন তেরল আিা েমরডরর গুলীর  ব্দ 

অরনেগুরলা িারয়র  ব্দ শুনরত তিল। মিছরন তেরার তোন উিায় নাই। 
িািরনই তারে এগুরত হরব।  ােযই তযন তারে তার ইোর মবরুরে 

ত রল মনরয় েলরছ। 
দ্রুত এমেরয় আহিদ িুিা র্ঘরমটর দরজায় দাোঁড়াল। এোরনও তিই 

আলোরবমটেযাল লে। 
লরের েী-রবাড্ নে েররত েররত আহিদ িুিা  াবল, আবার তি মনজ 

হারত আররে বেীোনায় প্ররব  েররছ মেনা। 
মেন্তু উিায় নাই। 
ঈেল-এর ‘L’ এ নে হবার িারথ িারথই েুরল তেল দরজা। 
িান ওয়াোররে প্রথরি র্ঘরর  ুমেরয় মনরজ র্ঘরর প্ররব  েরল। প্ররব  

েররই দরজা লামেরয় মদল। 
গুলী এবিং ছুরট আিা িারয়র  ব্দ অরনে োরছ এরিরছ। 
দরজা লামেরয়ই আহিদ িুিা দরজা বন্ধ েরার উিায় তালা  েররত 

মেরয় হ াৎ আহিদ িুিার নজরর িড়ল দরজা বন্ধ েরার আলী ান বযবো। 
দরজা মিটোমন ছাড়াও ররয়রছ দুই তেৌোর  আইরন বার মদরয় দরজা 

বন্ধ েরার েত্। তিাটা এেটা আইরন বারও েুলরছ দরজার  তেৌোর র িারথ। 
আহিদ িুিা দরজার মিটোমন বন্ধ েরর আইরন বারমটও লামেরয় মদল। 
দরজাও তদেল তি তলাহার। 
দরজা ত তর তথরে বন্ধ েরার এ বযবো তদরে প্রথরি মবমিত হরয় মছল 

আহিদ িুিা, মেন্তু িরেরেই ত রব েুম  হল তয, এই র্ঘর তোন বেীোনা নয়। 
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মনিয় এটা আত্মরোিূলে র্ঘর। না হরল দরজাটা তলাহার এবিং ত তর তথরে 
ডাবল প্ররটে রনর বযবো থােরব তেন? 

মেন্তু এেটা র্ঘরর এই আত্মরোর বযবো তেন? এেটা র্ঘরর এ ারব আেয় 
মনরল আত্মরো েরা যায় না। 

িরবতী্ আত্মরোর বযবো মহিারব এ র্ঘর তথরে মনরািদ তোন িরথ 
বাইরর যাবার উিায় অবশ্যই থােরত হরব। 

হ াৎ আহিদ িুিা হরলা তিছরনর দরজায় তিৌছার িরথ এটা তোন র্ঘর 
নয় ততা। 

মেন্তু োমরমদরে তেরয় োর তদয়ারল তোন দরজা তদেরত তিল না। 
মনররট িাথররর তদয়াল। 
মেন্তু আহিদ িুিার িন বলল এেটা দরজা থােরতই  হরব তোন 

তদয়ারল। 
আহিদ িুিা তস্টনোরনর বাোঁট মদরয় তদয়ারল আর্ঘাত েররত লােল। 
উির ও িমিি তদয়ারল বযথ ্হবার ির দমেে তদয়ারল আর্ঘাত েররত 

লােল। 
তদয়ারলর িা  তর্ঘোঁরি হাোঁটমছল আর আর্ঘাত েরমছল আহিদ িুিা। 
দরজার বাইরর িারয়র  ব্দ, গুমলরও  ব্দ। িান ওয়াোররর িুে  য় ও 

উরিরে েযাোঁোরি হরয় উর মছল। অিহায় দৃমষ্ট তার আহিদ িুিার প্রমত। 
অিাধারে ও অস্বা ামবে িানুিমট মে ত ি রো েররত িাররব? িাররব 

মে তারা বাইরর তবরুরত। 
আহিদ িুিা দমেরনর তদয়ারল তস্টনোরনর বাোঁট মদরয় আর্ঘাত েররত 

েররত তদয়ারলর িাোিামে এে জায়োয় এরি দাোঁড়ারতই ত াজবামজর িত 
তদয়ালটা োে হরয় দু’মদরে িরর তেল এবিং তবমররয় িড়ল উিরর উ ার এেটা 
মিোঁমড় িথ। 

আহিদ িুিা ‘আলহািদুমলল্লাহ’ বরল রুিাল মদরয় েিারলর র্ঘাি িুরছ 
তেলল। 
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িান ওয়াোর নতুন প্রাে িাওয়ার িত িজীব হরয় উর ছ। আহিদ িুিার 
প্রমত তার অিীি েৃতে দৃমষ্ট। 

এি িান ওয়াোর’ বরল মিোঁমড় মদরয় উ রত শুরু েরল। 
িান ওয়াোররর দুব্ল  রীর। োড়া মিোঁমড় তবরয় উ রত তার েষ্ট হমেল। 

তদরে আহিদ িুিা েরয়ে ধাি তনরি এরি তার হাত ধরর তটরন তুলরত লােল। 
মিোঁমড়র িাথায় তিৌোঁরছ তদেল অন্যন্ত িুরু ইস্পারতর তপ্লট মদরয় দতরী  ােনা মদরয় 
মিোঁমড়র িুে বন্ধ। 

আহিদ িুিা তদরেই বুেল, হুড়রো বা মিটোমন জাতীয় মেছু মদরয় 
 ােনামট বন্ধ েরা নয়। তাহরল মনিয় দরজা তোলার ইরলেট্রমনে তোন বযবো 
আরছ  াবল আহিদ িুিা। 

অন্যিব দরজায় ইরলেট্রমনে লরের িব েী-রবাড্ েুজরত লােল 
আহিদ িুিা।  

েুজল দরজা এবিং তার োরিার । না মেছুই তনই। তারির তদেল মিোঁমড়র 
লযামন্ডিং এবিং মতন মদরের তদয়ারল। প্রথি িন্ধারন লরের েী-রবাড্ ধররের েছুই 
তোরে িড়ল না। 

মনরে দরজায় তেন প্রবল ধাক্কা। দরজা  াোর তেষ্টা েরা হরে। 
িান ওয়াোররর দুব্ল  রীর োোঁিরছ তেন। বলল, ‘দরজা তোলার তোন 

উিায় িাওয়া যাো না। 
‘আল্লাহ এেটা  উিায় তবর েরর মদরবনই’ বরল আহিদ িুিা আবার 

োরমদরে তোে বুলারত শুরু েরল। 
এে জায়োয় এরি তার তোেটা আটরে তেল। তদেল, তদয়ারলর এে 

জায়োয় তিমিরলর অস্পষ্ট আোঁেরড় িুমষ্টবে হাত আোঁো। 
হ াৎ আহিদ িুিার িরন িড়ল রীেরদর ধাধার প্রািারদর োমহনী। 
তযোরন ছমবর ইিংমেত অনুিরে েরর িথ িন্ধান েরর ধাোঁধার েক্র ত রঙ্গ 

তেলা হয়। 
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এই মেন্তার িারথ িারথ আহিদ িুিা িুমষ্টবে ছমবর উির এেটা িুষ্টযার্ঘাত 
েরল। িিংরে িিংরে তার িার র তদয়াল েরুড় তবমররয় এল ইরলেট্রমনে লে-এর 
েী তবাড্। 

িুে উজ্জ্বল হরয় উ ে আহিদ িুিার। েী তবাড্মট আরের গুরলার িতই 
আলোরবমটেযাল। 

আহিদ িুিা িুহূত ্ তদরী না েরর েী-রবারড্ টাইি েরল আরের 
িমত।‘তহায়াইট ঈেল’ মেন্তু দরজা েুলল না। 

মবিরয় তোে ছানাবড়া হরয় তেল আহিদ িুিার।  াবল, এোরন তাহরল 
ম ন্ন  ‘তবাড্’ বযবহার েরা হরয়রছ। মে তি তবাড্? এতেরে প্রবল এেটা হতা া 
এরি মর্ঘরর ধরল আহিদ িুিারে। 

মেন্তু তা িুহূরত্র জরন্য। ির িুহূরত্ই িান ওয়াোররর মদরে তেরয় বলল, 
‘আিারদর ধরি্ আরছ, আল্লাহর িাহারযযর বযািারর েেনও হতা  হরত তনই। 
তদে এেটা এেটা িথ আল্লাহ তবর েরর মদরবনই। 

হ াৎ আহিদ িুিার তোরে িড়ল েী-রবারড্র িাথার তহায়াইট ঈেরলর 
এেটা অস্পষ্ট ছমব। িাদা তবারড্র উির িাদা ঈেলমট িা উিরর তুরল মেৎ হরয় 
শুরয় আরছ। 

তদরেই আহিদ িুিা বুেল ছমবমট মনরথে্ নয়। মেন্তু ছমবমট এিন 
অস্বা ামবে তেন? তোন ইিংমেত মদরে মে ছমবমট? 

িুহূত ্েরয়ে  াবল আহিদ িুিা। 
হ াৎ  তার িুে উজ্জ্বল হরয় উ ল। দ্রুত ‘েী তবারড্র উির আবার আঙ্গুল 

োলাল আহিদ িুিা। এবার টাইি েরল িররর  ব্দটা আরে এরন। ঈেল 
তহায়াইট টাইি েরার িারথ িারথই মিোঁমড় িুরের দরজা মনুঃ রব্দ িরর তেল। 

তস্টনোন বামেরয় আহিদ িুিা আরে উ ল মিোঁমড় তথরে উিরর। তোল্ড 
ওয়াটাররর মটম  িীরন তদো তিই এেতলার ছাদ এটা। 

ছারদর োরমদরে  াোড়, িয়লা আবজ্না  মত্। তার োরমদে মদরয় 
োোঁটাতাররর তবড়া। োরমদরে আবজ্নার িরধয তছাট এে তলামট িমরতযক্ত এে 
আবজ্নার িতই দাোঁমড়রয় আরছ। 
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আহিদ িুিা তদেল, ছাদ তথরে এেটা মিোঁমড় র্ঘররর ম তরর তনরি তেরছ। 
আহিদ িুিা িান ওয়াোররে হাত ধরর তটরন উ ল। তারির তার হাত 

ধররই মিোঁমড় মদরয় র্ঘররর ত তরর নািল। 
র্ঘররর তিরে িাো। ধুরলাবামল ছাড়া অন্য তোন আবজ্না তনই। 
তিরেরত তনরিই আহিদ িুিা তদেরত তিল, র্ঘররর িমিি িাোঁর র 

তদয়ারল এেটা সুড়ঙ্গ। 
আহিদ িুিা উোঁমে মদরয় তদেল, সুরঙ্গমট এেটা েনমক্ররটর িাইরির িধয 

মদরয় তবরয় তেরছ। এটাই মে এোন তথরে তবর হবার িথ?  এইিিয় ম ে র্ঘরমটর 
ছারদই িারয়র  ব্দ শুনরত তিরল আহিদ িুিা। 

ওরা এরি তেরছ আর এে িুহূত্ তদরী েরা যায় না। 
আহিদ িুিা িান ওয়াোররে সুড়ঙ্গ তদমেরয় বলল, ‘এর ম তর মদরয় 

তযরত িাররব ততা?’ 
‘আিমন  াবরবন না, আমি িারব।’ বলল িান ওয়াোর। 
িান ওয়াোররে  ুরে তেল আরে। আহিদ িুিা মিছরন। 
আহিদ িুিা সুড়রঙ্গ  ুরে র্ঘররর মদরে তস্টনোন বামেরয় বিল। 
িান ওয়াোর মেছুটা এমেরয় তিছরন তামেরয় বলল, ‘আিমন আিরছন 

না তয?’ 
‘ওরা এরি তেরছ। আমি ওরদর আটোই। তুমি এরোও। আমি 

তাড়াতামড় েরল আিরত িারব।’ আহিদ িুিা বলল। 
িান ওয়াোর আবার েলরত শুরু েরল। 
ওরা েরড়র তবরে মিোঁমড় মদরয় র্ঘররর তিরেয় নািল। ছয়জন ওরা। 

এমদে-ওমদে তামেরয় ওরা এগুরলা সুররঙ্গর মদরে। 
ত রেরছ ওরা সুরঙ্গ মদরয়। বযাটা যাদুের নামে! তোন বাোঁধাই তারে 

আটেরত িাড়ল না। বলল ওরদর এেজন। 
েথা নয় এি ততািরা।  য়তান যারব তোথায়? বলল ওরদর িািরনর 

তনতা তোরছর তলােমট। ওরা এল সুররঙ্গর িািরন। 
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‘এি,  য়তান তোথাও যায়মন।’ বরল আহিদ িুিা সুররঙ্গর িুরে এরি 
তস্টনোরনর মট্রোরর আঙ্গুল তররে র্ঘুমররয় মনল অধ্েন্দ্রাোরর। 

ওরা ছয়জন  ুত তদোর িত েিরে উ ল। তস্টনোন র্ঘুমররয় মনমেল 
ওরা। 

আহিদ িুিা প্রস্তুত তস্টনোন তার আরেই অমগ্ন বৃমষ্ট েরল। 
েরা িাতার িত িামটরত আছরড় িরড় েড়ােমড় তেরত লােল ওরদর 

ছয়মট তদহ। 
আহিদ িুিা িুহূত ্েরয়ে অরিো েরল। না তোন  ব্দ আিরছ না। 

ওরদর মিছরন যারা আিরছ। তারা এরি তিৌোঁছায়মন এেনও। ওরা আিার আরেই 
তারে সুরঙ্গ িার হরত হরব।  াবল আহিদ িুিা। তারির ছুটল সুরঙ্গ ধরর 
েযাঙ্গারুর িত লামেরয় লামেরয়।  সুররঙ্গর িুে এেটা তোরি এরি ত ি হরয়রছ। 

আহিদ িুিা সুরঙ্গ তথরে তবর হরয় তদেল, তোরির িরধয শুরয় িরড়রছ 
িান ওয়াোর। হাোঁিারে তি। হািাগুমড় মদরয় আিরত েষ্ট হরয়রছ তার। 

আর তদরী েরা যারব না। 
আহিদ িুিা োোঁরধ তুরল মনল িান ওয়াোররে। ছুটল তারির োছ-

োছড়ার িধয মদরয়।  
িািরনই িমিি মদরে োমড় েলােরলর  ব্দ োরন আিরছ। 
মনিয় রাস্তা েুব োরছ। 
রাস্তা লে েরর ছুটল আহিদ িুিা িান ওয়াোররে োোঁরধ  মনরয়। 
 
 
 
রাস্তার িার  িামে্িং েে্ারর োমড় িামে্িং েরর বরি আরছ তিরী তরাজ। 
তিরী তরাজ ও ম লা সুিান দু’জরন দুই োমড় মনরয় এরিরছ। 
োমড় মনরয় তারা দু’জন তোল্ড ওয়াটাররর বামড়র (রহায়াইট ঈেল-এর 

তহড তোয়াট্ার)আর  িার  এেটা েক্কর তদয়ার ির ম লা সুিান োমড় মনরয় তিরী 
তরাজরে এোরন দাোঁড়ারত বরল মেরর তেরছ তি তোল্ড ওয়াটাররর বামড়র িািরন। 
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বার বার র্ঘমড়র মদরে তাোরে তিরী তরাজ। 
ম লা সুিান যাবার ির আধ র্ঘন্টা হরয় তেরছ। এতেন তি তোন োরজ 

তদরী েররব, তোথায় তদরী েররব? 
এমদে ওমদে িায়োরী েরর আবার তি োমড়র মিরট এরি বিল।  াবল 

তি, অরিো েরার িত েম ন োজ মেছু তনই। তবু  ারলা লােরছ তার এই ত রব 
তয িান ওয়াোররর জরন্যই তি এোরন এরিরছ, তার জরন্য েষ্ট েরা আিরলই 
আনরের। 

িান ওয়াোররর েথা িরন হরতই তবদনায় জজ্মরত হরয় তেল তার িন। 
িরন িরড় তেল তার অতীরতর েথা। অতযন্ত প্রমত াবান লাজুে এই তরড ইমন্ডয়ান 
তরুনরে তি েত েষ্ট মদরয়রছ, নানা ারব নারজহাল েরররছ র্ঘৃোসুেে ‘োলার’ড 
নারি তডরে। তোনমদন তোনমেছুরই প্রমতবাদই েররমন তি। িবমেছুর জবারব 
এিন ারব তহরিরছ তযন তিই মবজয়ী আর তিরী তরাজ িরামজত। তি তযন  ক্ত 
এে িাথর। র্ঘৃোর তয বুরলটই তিরী তরাজ ছুরড়রছ, িব বুরিরািং হরয়  তেরত 
এরিরছ তিরী তরারজর োরছই। ত রি তিরী তরাজ িমতযই িরামজত হরয়রছ। 
মনরজর অজারন্তই েেন তযন তার হৃদয় বাধা িরড় তেরছ িান ওয়াোররর োরছ। 
িির িত্ত্বা মদরয় তি  ারলারবরি তেরলরছ িান ওয়াোররে। তযমদন তি প্রথি এটা 
বুেল, অরনে তেোঁরদরছ তিমদন। তেোঁরদরছ তি তার অিুলে বে্বাদী অহিংোররর 
জন্য। তিাজা মেরয় তি মনরজরে িিি্ে েরররছ িান ওয়াোররর োরছ। িান 
ওয়াোর অতীরতর মদরে এেটুও না তামেরয় দু’হাত বামড়রয় রহে েরররছ তিরী 
তরাজরে। আরবরে তেোঁরদ তেরল বরলরছ, ‘তরাজ, আমি এ মদরনরই অরিো 
েররমছ।’ 

 াবরত  াবরত তিরী তরাজ-এর তোে দু’মট অশ্রুিজল হরয় উ ল। 
অতীরতর িমৃতর িরধয মনরজরে হামররয় তেরল তিরী তরাজ। 
তিছরন  ব্দ ও োমড়র োোঁকুনীরত িমম্বত মেরর তিল তিরী তরাজ। 
তোে তুলরতই তি তদেরত তিল তস্টনোনধারী এেজন যুবেরে। তিই 

োমড়র তিছরন োউরে শুইরয় মদরয়রছ। তিমদরে তাোরতও িাহি তিলনা তিরী 
তরাজ। 
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দ্রুত এমেরয় আিরছ যুবেমট তার মদরে। 
যুবেমট এমেরয় এরি তস্টনোরনর বযাররলমট তার মদরে তুরল বলল, 

‘োমড় আিারদর দরোর, আিমন িরহারযামেতা েরুন। আিমন ম ে মিরট বরি 
থাকুন। আমি ড্রাইম িং-এ বিমছ।’ 

বরলই যুবেমট এেলারে উর  ড্রাইম িং মিরট বিল। বিরত বিরত বলল, 
‘তোনও প্রোর অিরহারযামেতা েররল মেন্তু আমি গুমল েররত বাধয হরবা। 
মনমিত থাকুন আিনার তোন েমত হরব না।’ 

োমড় স্ট্রাট্ মদল যুবেমট। 
মেন্তু োমড় েলরত শুরু েরার আরেই তিছরন ব্রা োয়াররর  ব্দ হরলা। 
যুবেমট িাথা মনেু েরল এবিং তিরয়মটরে মিরট শুরয় িড়রত বলল। 
লামেরয় উর  েলরত শুরু েরররছ োমড়। তীব্র েমতরত এমেরয় েলরছ 

োমড়। গুলীর  ব্দ তেন অরনেটা তিছরন তেরছ। মেন্তু োমড়র েমত তিা হয়মন। 
গুলীর হাত তথরে বাোঁেরলও োমড়র েমত তদরে আতিংমেত হরলা তিরী 

তরাজ। এ ারব েলরল হয় এযােমিরডন্ট েররব, নয়রতা িমুলর র হারত িড়রত 
হরব। িুমলর র হারত িড়রল তার জরন্য  াল। মেন্তু এযােমিরডন্ট েররল জীবন 
বাোঁেরব না। 

মেন্তু মবিত হরলা তিরী তরাজ তয, যুবেমট অমবোস্য দেতার িারথ মনরজ 
তবোঁরে এবিং িবাইরে বাোঁমেরয় এমেরয় েলরছ েরড়র েমতরত। রাস্তার বাোঁে অমতক্রি 
োরল তার দেতা তদোর িত। তযন োমড় তার োরছ হারতর এেটা তেলনা। যেন 
ইো, তয ারব ইো, যতটা ইো র্ঘুমররয় মেমররয় মনরে। 

মিমনট িাত আট েলার ির যুবেমট োমড়র েমত মেছুটা তিা েরল। বলল, 
‘িযাডাি, আিনার োমড়রত িামন তদরেমছ। িামন মে মনরত িামর? আিার অসুে 
বন্ধুমট  য়ানে তৃষ্াত্।’ 

তিরী তরাজ িরন িরন বলল, যুবেমট তযই তহাে,  দ্র। তেহারায় মক্রমিনাল 
নয়,  রীরর  দ্ররলারের ছাি। েথাও তিা ােী  দ্ররোরের নয়, েথার িরধয 
িোন ও আন্তমরেতার ছাি আরছ। 
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যুবেমটর েথার উির না মদরয় তিরী তরাজ তাোল তিছরন শুইরয় রাো 
যুবেমটর বন্ধুমটর মদরে। 

তিছরন তামেরয় আতম্েৎোর েরর উ ল তিরী তরাজ, ‘িান ওয়াোর 
তুমি! এমে ততািার হাল!’ 

বরল তিরী তরাজ লাে মদরয় মিট মডমঙ্গরয় তিছরন েরল তেল। োোঁমিরয় 
িড়ল িান ওয়াোররর বুরে। 

এতেে িান ওয়াোর তোে বুরে িরড়মছল। তিরী তরাজ-এর মেৎোরর 
তি তোে েুলল। জমড়রয় ধরল বুরে োোঁমিরড় িড়া তিরী তরাজরে। 

মবমিত আহিদ িুিা িহুরত্ই বুেল, মনিয় তিরয়মট িান ওয়াোররর স্ত্রী 
বা তোন এোন্ত আিনজন। েুম  হল এবিং আল্লাহর শুেমরয়া আদায় েরল আহিদ 
িুিা। এই িহুরত্ িান ওয়াোররর এেটা মনরািদ আেয় প্ররয়াজন। 

ওমদরে তিরী তরাজ-এর অরনে েথার জবারব িান ওয়াোর বলল, 
‘িররই যামেলাি, অিমরমেত ঐ িহান যুবেমট িৃতযুর িারথ লড়াই েরর 
অিম্ভবরে িম্ভব েরর আিারে নতুন জীবন মদরয়রছন।’ 

‘িান ওয়াোর ঈেররে ডাে। এেনও মবিদ োরটমন। তিছরন িরন হরে 
ওরদর েরয়েটা োমড় িােরলর িত ছুরট আিরছ।’ 

বরলই আহিদ িুিা তার োমড়র স্পীডও বামড়রয় মদল। 
িান ওয়াোর ও তিরী তরাজ দু’জরনই তিছরন তাোল। তদেল ম েই 

দুরর েরয়েটা োমড় এেই েমতরত িােরলর িত ছুরট আিরছ। 
দু’জরনর িুেই  য় ও উরিরে িািংশু হরয় তেল। 
‘িান ওয়াোর ততািার তৃষ্া মে এেনও আরছ?’ তিছরন না তামেরয়ই 

ত াোঁরট হামি তটরন বলল আহিদ িুিা। 
আহিদ িুিার েথায় তিরী তরাজ তাোল িান ওয়াোররর মদরে। বলল, 

‘স্যমর  ুরল তেমছ। মদমে িামন।’ 
বরল তিরী তরাজ ডযা রবারড্ রাো তবাতল মনরয় িামন োওয়াবার জরন্য 

এগুরলা িান ওয়াোররর মদরে। 
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িামন তেরয় িান ওয়াোর েৃতে দৃমষ্টরত তাোল আহিদ িুিার মদরে। 
বলল, ‘আিমন তে, জামননা বন্ধু, মেন্তু ঈের আিনারে তার দয়ার িবটুকু ত রল 
মদরয়রছন। িবমদরেই আিমন িিান নজর রােরত িাররন।’ 

আহিদ িুিা িান ওয়াোররর েথার মদরে তোন োন না মদরয় বলল, 
‘িযাডাি, িান ওয়াোররে তোথায় মনরত িামর?’ 

মবিরদ িড়ল তিরী তরাজ। তোথায় মনরত বলরব িান ওয়াোররে? 
মবেমবদযালয় মে তার জরন্য মনরািদ? না। িুমলর র আেয় তনরব? তাও মনরািদ 
নয়। িুমলর র আেয় তথরে ওরা িান ওয়াোররে মনরয় যারব। মনরজর বামড়রত 
তনরব িান ওয়াোররে তিরী তরাজ? তিটাও িম্ভব নয়। তার আব্বা এিব হাঙ্গািা 
তথরে তিরী তরাজরে দুরর থােরত বরলরছন। তোন উির েুোঁরজ তিলনা তিরী 
তরাজ। অিহায় দৃমষ্টরত তাোল তি িান ওয়াোররর মদরে। অশ্রুরত  রর উর রছ 
তার তোে। মনরজর তদ  মনরজর নেরীরত তোন মনরািদ োন েুোঁরজ তিল না িান 
ওয়াোররর জরন্য। 

িান ওয়াোরও মনব্াে। 
আহিদ িুিাই েথা বলল আবার। বলল, ‘আমি িামে্ন যুক্তরারে নতুন। 

আিারে  হর তথরে তবরুবার িথ বরল মদন।’ 
তিরী তরাজ তোে িুরছ বলল, ‘তয িথ মদরয় েলরছন, তি িথ মদরয় তিাজা 

িমিরি এগুরল িরটািযাে নদীর ব্রীরজ তিৌছা যারব। ব্রীজ তিররারলই অরমলিংটন, 
প্ররব  েরা যারব  ামজ্মনয়ায়।’ 

‘ধন্যবাদ।’ বরল আহিদ িুিা মরয়ার ম উ-এর মদরে এেবার তামেরয় 
িািরনর মদরে িরনারযাে মদল। 

অনুিরেোরী োমড় বরল যারদর িরেহ তারা এেই দুরুরত্ব ররয়রছ। 
িরটািযাে ব্রীজ িার হরয় অরমলিংটন িিামধ  ুমিরে বারি তররে 

এক্সরপ্রিওরয় ধরর এমেরয় েলল আহিদ িুিার োমড়। 
এক্সরপ্রিওরয় ধরর েরড়র তবরে এমেরয় েলল তি। 
তিরী তরাজ-এর োমড়মট নতুন এবিং আরিমরোন োমড়। স্পীড  ারলা। 

সুতরািং তিছন তথরে এরি ওরা ধরর তেলরব, এ িম্ভাবনা েি। আবার িািরন 
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তথরে এরি মর্ঘরর তেলরব, নেরী তথরে তবরুবার ির এ িম্ভাবনাও েরি তেরছ। 
মেন্তু এ ারব প্রমতরযামেতার তদৌরড় বাোঁো ততা িিস্যার িিাধান নয়।এিব মেন্তা 
েরর বলল আহিদ িুিা, ‘িান ওয়াোর, ওরা আিারদর মিছু ছাড়রবনা।’ 

‘তাই ততা তদো যারে।’ উমিগ্ন েরন্  বলল তিরী তরাজ। 
‘ওরদর তোেরে োোঁমে মদরয় িরর িড়া ও ততা িম্ভব নয়।’ আহিদ িুিা 

বলল অরনেটা স্বেত েরন্ । 
‘তাহরল।’ বলল তিরী তরাজ শুেরনা েরন্ । 
‘লড়াইরয় নািা ছাড়া িথ তনই। তরব  য় তনই, যুে তর্ঘািো আিরা েরব, 

তিরহতু যুরের তনতৃত্ব আিারদর হারতই থােরব।’ 
‘মেন্তু মতন োমড়রত ওরা অরনে তলাে হরব।’ বলল তিরী তরাজ  ীত 

েরন্ । 
‘ য় তনই আিারদর হারত এেন দু’মট তস্টনোন। আর িিংেযা  মক্ত 

আধুমনে যুে তজতার মনয়ািে নয়।’ 
তিরী তরাজ ও িান ওয়াোর মবমিত তোরে তাোল আহিদ িুিার মদরে। 

শুরু তথরেই তিরী তরাজ তদেরছ, মবিরদ িড়ার তোন োি আহিদ িুিার িুরে 
তনই। মবিদটা তযন তার োরছ তেলা।এেন লড়াইরয় নািার েথা এিন ারব 
বলরছ তযন যুরে মে হরব তা মনমিত াা্রবই জারন। অন্যমদরে িান ওয়াোর 
 াবরছ, িাধারে িারির এই অিাধারে যুবেমট তে? লড়াই িম্পরে্ তি তয েথা 
বলরছ তার মবন্দু মবিে্ও অমবোস্য িরন হরে না। তয লড়াই েরর তি তহায়াইট 
ঈেরলর র্ঘামট তথরে তবমররয় এরিরছ, তারত েরর তার অিাধয মেছুই তনই। 

হ াৎ আহিদ িুিা উৎেে্ হরয় উ ল। 
ির িুহূরত্ই আহিদ িুিা তিছরন তামেরয় বলল, ‘তিছন তথরে বড় 

এেটা মবিদ আিরছ িান ওয়াোর।’ 
তিরী তরাজ ও িান ওয়াোর দু’জরনই তিছন মদরে তাোল উমিগ্ন তোরে। 

মেছুই না তদরে বলল িান ওয়াোর, ‘মে মবিদ, মেছুই ততা তদেমছ না মতনমট োমড় 
ছাড়া।’ 

‘োন তিরত ত ান তহমলেপ্টার আিরছ।’ 
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িান ওয়াোর ও তিরী তরাজ দু’জরনই উৎেরা্ে হরয় ির িুহূরত ্বলল, 
‘হ্যাোঁ দূরর তহমলেপ্টাররর  ব্দ ত ানা যারে। তারত মে?’ 

‘শুধু োমড় নয়, এবার তহমলেপ্টারও আিারদর মিছু তনরব। তহমলেপ্টার 
মদরয় তরাড ব্লে েরর আিারদর ধররত তেষ্টা েররব অবর রি।’ 

িুহূরত ্তিরী তরাজ ও িান ওয়াোররর তেহারা মববে্ হরয় তেল।  য় ও 
উরিরে িািংশু হরয় উ ল তারদর িুে। 

তহমলেপ্টাররর  ব্দ আরও স্পষ্ট হরয় উর রছ। আরও েরয়ে িুহূত ্ির 
দূর মদেরন্ত এেমট ছুরট আিা তহমলেপ্টাররর অবয়ব স্পষ্ট হরয় উ ল। 

 াবমছল আহিদ িুিা। িান ওয়াোর ও তিরী তরাজ উরিে-আতিংে 
মনব্াে। তারা জারন, তহমলেপ্টাররর িারথ িাল্লা মদরয় োমড় িাররব না। তিরী 
তরাজ-এর িরন িড়ল িামে্ন তোরয়োরদর এেটা বাস্তব অিারর রনর োমহনীর 
েথা। তি োমহনীরত তোরয়ো তহমলেপ্টাররর  মক্ত ালী েুম্বে রম  মনরে 
িলায়নির মক্রমিনালরদর োমড় আটরে তেরলমছল  ূরন্য তুরল মনরয়। তহায়াইট 
ঈেরলর িত িিংোর এ ধররনর বযবো ততা থােরতই িারর। 

তিরী তরাজ অিহায় ারব তাোল আহিদ িুিার মদরে। িান ওয়াোরও। 
আহিদ িুিার মদরে ে ীর ারব  াবরত মেরয় হ াৎ তিরী তরাজ-এর 

িরন িড়ল ম লা সুিারনর োরছ ত ানা আহিদ িুিার েথা। েিরে উ ল তিরী 
তরাজ, এ যুবেমটই আহিদ িুিা নয়রতা? তি না হরল এ আর তে হরব? মবর ি 
েরর যুবেমট যেন এম য়ান তেহারার এবিং িামে্ন যুক্তরারে যেন এই প্রথি তি 
আর তারা আ াও েরমছল আহিদ িুিাই িান ওয়াোররে উোর েররত িারর 
বেীোনা তথরে। 

আহিদ িুিারে আহিদ িুিা বরল  াবরত মেরয় তিরী তরাজ-এর িরন 
আ ার িিার হরলা। তি ম লা সুিারনর োরছ শুনরছ, আহিদ িুিা অিাধয িাধন 
েররত িারর। তি মনিয় বাোঁোর এেটা িথ তবর েররবই। 

তিরী তরারজর মেন্তা আর এগুরত িারল না। আহিদ িুিা এেটু িুে র্ঘুমররয় 
তিরী তরাজ ও িান ওয়াোররে লেয েরর বলল, ‘ততািরা মেছু  াবছ?’ 

‘আিরা মেছুই  াবরত িারমছ না।’ বলল িান ওয়াোর। 
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‘এেটাই িথ, আমি মনরািদ জায়ো তদরে ততািারদর নামিরয় তদব এবিং 
োমড় মনরয় আমি িািরন এমেরয় যাব। তহমলেপ্টার ও োমড়গুরলা আিারে তাড়া 
েরর েরল তেরল ততািরা িালাবার বযবো েররব।’ 

তিরী তরাজ ও িান ওয়াোররর িুে উজ্জ্বল হরয় উ ল। িমতযই তারা 
বাোঁেরত িারর। মেন্তু িরেরনই মনর  তেল তারদর িুরের আরলা। বলল তিরী তরাজ, 
‘আিারদর বাোঁোর বযবো হরলা, মেন্তু আিমন ততা ধরা িরড় যারবন।’ 

‘িবাই এে িারথ বাোঁোর তেষ্টা েররল িবাই ধরা িরড় যাব।  য় তনই, 
ততািারদর বাোঁোটা মনমিত হবার ির আমি বাোঁোর তেষ্টা েরব। তেষ্টা িেল না হরল 
হয়রতা ধরা িড়ব। মেন্তু তারতও এেটা লা  হরব, িবাই ধরা িড়লাি না।’ 

স্তমম্ভত হরয় তেল তিরী তরাজ ও িান ওয়াোর দু’জরনই আহিদ িুিার 
েথা শুরন। মনরজর ধরা িড়ার েথা এিন ারব, এিন মনরুমিগ্ন িুরে বলল তযন 
ধরা িড়াটা তোন বযািারই নয়। অথে তিরী তরাজ জারন, মবমলয়ন ডলারর মবমক্র 
েরা হরব আহিদ িুিারে তার েরি  ত্রু ইহুদী তোরয়োরদর োরছ। িরন েষ্ট 
লােল তিরী তরাজ-এর। বলল, ‘িব মবিদ আিনার িাথায় োমিরয় মদরয় আিরা 
তেিন েরর িরর িড়ব?’ 

আহিদ িুিা েম্ভীর েরে বলল, ‘তদে, আমি এেন ততািারদর 
অম  াবরের দাময়ত্ব িালন েরমছ। আিার তদয়া মিোন্ত ততািারদর িানরত হরব। 
তাছাড়া িান ওয়াোর অসুে। তার মনরািিাই প্রথি মবরবেয। আর তার িারথ তুমি 
না থােরল তি এো মবিরদ িড়রব মনরজরে মনরয়ই। সুতরািং ততািারদর 
দু’জনরেই নািরত হরে।’ 

বরল আহিদ িুিা এেটা দি মনরয় তারদররে েথা বলার সুরযাে না মদরয় 
বলল, ‘আিার িরন হরে আিরা মটলা, আোঁো-বাোঁো ও বনবাদাড় িূে্ রাস্তায় 
প্ররব  েররত যামে। ততািারদর এেটা  ারলা জায়োয় নামিরয় তদব। 
তহমলেপ্টার ও  ত্রু োমড়গুরলা েরল না যাওয়া িয্ন্ত ততািারদর েুব িাবধারন 
তোরির আড়ারল আত্মরোিন েররত হরব। ওরা েরল তেরল রাস্তার িার  তোন 
তোরি আেয় মনরয় ততািারদররে োমড় তালা  েররত হরব।’ 
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োমড় প্ররব  েরল মটলািূে্ আোঁো-বাোঁো রাস্তায়। মটলাগুরলা োছ ও 
তোি-োরড়  াো। 

েলুস্পীরড েলমছল আহিদ িুিার োমড়। িান ওয়াোররদর নামিরয় 
মদরত তয িিয় যারব, তা এই  ারব িিয় েররত োয় আহিদ িুিা। 

আোঁো-বাোঁো রাস্তায় োমড়র এই েমত তদরে  রয় োি রুে হওয়ার উিক্রি 
হরয়মছল তিরী তরাজ ও িান ওয়াোররর। 

োমড়টা ে ীর জিংেরল এেটা মটলার প্রারন্ত উিতযোর িুরে হাড্ তব্রে 
েরি দাোঁড়াল তারা তযন প্রাে মেরর তিল। 

োমড় থািরতই আহিদ িুিা দ্রুত োমড় তথরে তনরি োমড়র মটলার মদরের 
দরজা েুরল মদরয় বলল, ‘দ্রুত নাি।’ 

দ্রুত নািল তারা দু’জন। 
তথরিই তিরী তরাজ বলল, ‘িাে েররবন আিমন আহিদ িুিা নন মে?’ 
আহিদ িুিা েিরে উর  তাোল তিরী তরাজ-এর মদরে। তারির োমড়র 

দরজা বন্ধ েরর এবিং সুইে মটরি ছাদ মদরয় োমড়র উন্মুক্ত অিং  ত রে মদরত মদরত 
বলল, ‘িমতয বরলরছন। েরটা তদরে তেরনন, না শুরনরছন োরও োরছ?’ 

‘ম লা সুিারনর োরছ শুরনমছ। তিও আজ আররেটা োমড়রত ওোরন 
আিার িারথ মছল।’ বলল তিরী তরাজ। 

আহিদ িুিা োমড়রত উ ার জরন্য ড্রাইম িং দরজা েুরল তেরলমছল। তিরী 
তরাজ-এর েথা শুরন িিংরে িিংরেই র্ঘুরর দাোঁড়াল আহিদ িুিা। বলল, ‘তি ওোরন 
মছল আিনার িারথ? তাহরল মেন্তা তনই, তি এমদরে আিরব। ততািরা তার অরিো 
ের।’ 

‘তেিন েরর এ েথা বলরছন?’ তিরী তরাজ বলল তোে েিারল তুরল। 
আহিদ িুিা ড্রাইম িং মিরট উর  বরি দরজা বন্ধ েরর োমড় স্টাট্ মদরত 

মদরত বলল, ‘বাহািার তহায়াইট ঈেল-এর তনতা জজ্ োমড্নারন্ডর তিরয় ম লা 
সুিানরে আমি জামন।’ 

োমড় েলরত শুরু েররল িুে মেমররয় োিা েরে বলল, ‘আবার এতেে 
ততািরা দাোঁমড়রয় আছ। যাও যা বরলমছ তাই েররব।’ 
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েরড়র েমত মনরয় ছুরট েরল তেল আহিদ িুিার োমড়। 
ে ীর জিংেরলর মদরে ছুটরত ছুটরত তিরী তরাজ বলল, ‘িমতয িনটা 

োরাি হরয় তেল। িরন হরে তোন আিনজন তযন আিারদর তছরড় েরল তেল।’ 
‘ম ে বরলছ তরাজ। এিন িানুি আমি তদমেমন তয িাত্র এে র্ঘন্টায় হৃদরয় 

 ুরে জয় েরর মনরত িারর। এই আহিদ িুিা তে?’ 
‘েল, বলব। এটুকু তজরন রাে,  ত েযারস্ট্রা,  ত তেগুরয় ারা এবিং  ত 

তহামেমিনরে তজাড় মদরলও তার িত মবপ্লবী হরব না।’ 
ছুটরছ তেন আহিদ িুিার োমড়। 
অরমলিংটন এলাো িার হরয়  ামজ্মনয়ার িরধয মদরয় িমিিিুেী 

এক্সরপ্রিওরয় ধরর এমেরয় েলরছ আহিদ িুিা। 
দমেেিুেী আররেটা এক্সরপ্রিওরয় তি তিল। মেন্তু িড়েমট উন্মুক্ত 

িি ুমির িরধয মদরয় েরল তেরছ। আহিদ িুিা তোি-োড় ও উোঁেু-মনেু মটলার 
িরধয মদরয় েরল যাওয়া িমিিিুেী িড়েরেই িছে েরল। 

তিছরনর অনুিরেোরী োমড় যতোমন দূররত্ব মছল তার তব ী এগুরত 
িাররমন। মেন্তু তহমলেপ্টার অরনেোমন োরছ েরল এরিরছ। তবু এেনও ১৫ মডমর 
তেৌমেে দূররত্ব ররয়রছ। মেন্তু তহমলেপ্টার অন্তত ৪০ মডমর তেৌমেে অবোরন েরল 
এরল তার তোেরে োোঁমে মদরয় িরর িড়া েম ন হরব। 

আরও মেছুটা েলার ির তহমলেপ্টার আহিদ িুিার োমড় তথরে ২৫ 
মডমর তেৌমেে দূররত্ব েরল এল। তহমলেপ্টারমট দ্রুত এমেরয় আিরছ। আহিদ 
িুিা োমড়র িরব্াচ্চ স্পীড বযবহার েররও দূরত্ব বাড়ারত িাররছ না েিরছই। 

আহিদ িুিা  াবল আর মেছুেরের িরধয যমদ তি িরর িড়ার তোন 
বযবো না েররত িারর তাহরল তহমলেপ্টাররর নজরর তি বাোঁধা িরড় যারব। 

মেন্তু মে ারব তি িরর িড়রব? 
োমড় মনরয় িালারনা যারে না। 
োমড় তথরে তনরি িালারনা েম ন হরব। 
োমড় তেন এেটা ব্রীরজর িুরে এরি িরড়রছ। ব্রীজ িারন নদী। নদীর 

েথা িরন হরতই নতুন প্রাে তিল আহিদ িুিা। তোন নদী এটা?  ামজ্মনয়ার 
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িানমেত্র যতটুকু িরে আরছ তারত িরন হয় এটা িরটািযাে নদী তথরে তবমররয় 
আিা তিরননরদায়া বনািরলর তিরননরদায়া নদী। 

দ্রুত মিোন্ত মনরয় মনল আহিদ িুিা। 
ব্রীরজর িােোরন তিৌোঁরছ োমড়র দরজা েুরল োমড়র স্পীড অবযাহত 

তররেই োমড় তথরে মনরজরে মছটরে মদল ব্রীরজর উির। 
নূতন োমড়। তার মস্টয়ামরিং হুইল আহিদ িুিারে িহায়তা েরল। 

োমড়মট তীর তবরে তিাজা এমেরয় ব্রীজ তিমররয় রাস্তার এে িার  েমড়রয় িরড় 
উরে তেল। তদেরলই িরন হরব আহিদ িুিা ব্রীজ তিমররয় টান্ মনরত মেরয়  ালু 
রাস্তায় তীব্র েমতর োররে এযােমিরডন্ট েরররছ। 

ওমদরে আহিদ িুিা ব্রীরজ আছরড় িরড় আর্ঘাত তিল তার আহত 
েিালটায় আবার। 

তার দু’তোরে অন্ধোর তনরি এল। তি মে িিংো হামররয় তেলরছ? 
না তারে এোরন এই িুহূরত্ িিংো হারারল েলরব না। তিছরনর োমড় 

অল্পেরের িরধযই এরি িড়রব এ ব্রীরজ এবিং তহমলেপ্টারও। 
আহিদ িুিা তজার েরর তোে তোলা তররে িব্ মক্ত মদরয় অনু ূমতরে 

জারত রাোর তেষ্টা েরর টলরত টলরত উর  দাোঁড়াল ব্রীরজর তরমলিং ধরর। তারির 
আেন্ন অনু ূমতর িাহারযয আহিদ িুিা তরমলিং তিমররয় োোঁমিরয় িড়ল নদীরত। 
তোথায় িড়রছ, তারির মে হরব এিব তদোর-বুোর তোন  মক্ত তেন আহিদ 
িুিার তনই। তার আেন্ন অনু ূমতরত তেন এেটা মবিয়ই মছল তারে নদীর 
িামনরত িড়রত হরব, নদীর তরাত তারে তোথাও িমররয় মনরয় যারব। 

 
 
 
এযােমিরডরন্ট িড়া আহিদ িুিার োমড়রে প্রথি তদেরত তিল তোল্ড 

ওয়াটার। তি তোরে দূরবীন লামেরয় বরিমছল তহমলেপ্টারর। তার িার ই বরি 
মছল ইহুদী তোরয়ো প্রধান তজনাররল শ্যারে। 
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রাস্তার মনরে োরদ উরে িড়া আহিদ িুিার োমড়র উির তোে িড়রতই 
উমিগ্ন েরে তোল্ড ওয়াটার বলল, ‘িব্না  তজনাররল শ্যারে, আহিদ িুিা 
এযােমিরডন্ট েরররছ। িারা তেল নামে?’ 

তজনাররল শ্যারে তার তোরের দূরবীে তিমদরে র্ঘুমররয় উরে িড়া 
োমড়টা তদরে বলল, ‘উমিগ্ন হরেন তেন মি: তোল্ড ওয়াটার। তার এবিং তার 
েরয়রোোঁ িুিমলি তদ গুরলার উির তয প্রমতর াধ মনরত তেরয়মছলাি, তা না 
হওয়ায় েমত আিারদর হরব। মেন্তু বযাটা ত ি হরল আিরা বাোঁমে। এটাও েি লা  
নয়।’ 

‘আিনার মহিারব আিমন ম ে আরছন তজনাররল। মেন্তু আিারদর মহিাব 
মনরয় আিরা উমিগ্ন।’ 

‘তোন মহিাব? মতন মবমলয়ন ডলাররর? হ্যাোঁ ম ে বরলরছন, তি প্রেটা 
এেন উ রতই িারর।’ 

‘মেন্তু তজনাররল, প্রেটা আিরলই উ রত িারর মে? তারে ততা 
আিনারদর হারত মদরয়মছ আিরা। সুতরািং মবমনিয় ততা হরয়ই তেরছ।’ 

‘তাই যমদ হয়, তাহরল উমিগ্ন তেন বলুন ততা আিনার মহিাব মনরয়? 
উরিরের োরে, আিমনও তবারেন তয, মতন মবমলয়ন ডলাররর প্রমত আিনার দাবী 
এেন েুবই দুব্ল।’ 

তোল্ড ওয়াটার মেছু বলরত যামেল। মেন্তু তহমলেপ্টার তেন 
এযােমিরডরন্ট িড়া আহিদ িুিার োমড়র িার ই লযান্ড েরররছ। 

তোল্ড ওয়াটার ও তজনাররল শ্যারে দ্রুত তনরি এল তহমলেপ্টার তথরে। 
তহমলেপ্টার তথরে তনরি আিা অন্যান্যরা ইমতিরধযই উোরনা োমড় 

তিাজা েরররছ। 
োমড়র মদরে তামেরয় তোল্ড ওয়াটার এবিং তজনাররল শ্যাররের তোে 

ছানাবড়া হরয় তেল। োমড়রত তেউ তনই। 
মেছুেে তারা েথা বলরত িারল না। 
তোথায় তেল জলজযান্ত মতনজন তলাে? এযােমিরডরন্টর ির ওরা মে 

োমড় তথরে তবমররয় িামলরয়রছ? এত অল্প িিরয় এটা মে িম্ভব? বলল তোল্ড 
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ওয়াটার মবিরয়র িারথ, ‘এযােমিরডন্ট হওয়ার দু’োর মিমনরটর িরধযই স্পটমট 
আিার নজরর এরিরছ। এই অল্প িিরয়র িরধয এত বড় এযােমিরডন্ট তথরে 
তবোঁরে োমড় তথরে তবমররয় িামলরয় যাওয়া বাস্তব নয়।’ 

‘মেন্তু মি: তোল্ড ওয়াটার, তারা যেন োমড়রত তনই, তেন িামলরয়রছ 
এটাই বাস্তবতা।’ বলল তজনাররল শ্যারে। 

মতনমট োমড়ও এরি তিৌোঁছল এ িিয়। োমড় তথরে নািল ওরা ১৪ জন। 
‘িামলরয় ওরা তবম দূর তযরত িাররমন অবশ্যই, েথাগুরলা স্বরোরতামক্তর 

িত িেরলর মদরে তামেরয় বলল তোল্ড ওয়াটার, ততািরা োরমদরে ছমড়রয় িড়। 
নদীর তীরটাও ততািরা তদে। মতনজন তলাে িামলরয় তবম দূর তযরত িাররব না।’ 

‘মি: তোল্ড ওয়াটার, ওরা এমদরে তদেুে। েলুন আিরা তহমলেপ্টারর 
যাই। তলা-ফ্লাই েরর িাে্ েরাটা তবম  েলপ্রিূ হরব।’ বলল তজনাররল শ্যারে। 

তহমলেপ্টাররর মদরে েলল তোল্ড ওয়াটার এবিং তজনাররল শ্যারে। 
 
 
 
হ াৎ তোল্ড ওয়াটাররর বামড়র িািরন ছুটাছুমট তদরে রাস্তার িার  োমড় 

মনরয় থিরে দাোঁমড়রয়মছল ম লা সুিান। 
তি তদেল  ীিে উরিমজত ও বযস্তিিস্ত ডজরনরও তবম  তলাে মতন োমড় 

তবাোই হরয় বামড়র িার র তরাড ধরর ছুটল িমিি মদরে। 
বযািারটা তদরে মবমিত হরলা ম লা সুিান।  াবল, মেছু এেটা র্ঘরটরছ। 
আরও মেছুটা িিয় িার হরলা। বামড়র মদে তথরে আর তেউ তবর হরলা 

না। দহ দে মেছু ত ানা তেল না। 
বামড়র মদরে এগুরব।  াবল ম লা সুিান। 
ম ে এই িিয় বযস্ত ও উরিমজত তোল্ড ওয়াটার আরও েরয়েজনরে 

মনরয় প্রধান তেট মদরয় তবমররয় এল। তবমররয়ই ছুটল তারা বামড়র িুব িার র 
উন্মুক্ত লরন দাোঁড়ারনা তহমলেপ্টাররর মদরে। 
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ওরা িবাই তহমলেপ্টারর উ ল এবিং উ ার িারথ িারথই তহমলেপ্টার 
উড়ল আোর । 

ম লা সুিান এবার িমতয িমতয উরিে তবাধ েরল। মে র্ঘরটরছ? তোথায় 
যারে ওরা? 

তেরট তস্টনোনধারী দারওয়ান দাোঁমড়রয়, তদেরত িারে তি। 
তেৌতূহলরে দমিরয় রােরত িাররলা না ম লা সুিান।  াবল তি 

দাররায়ানরে মেরয় মজরেি েররব। 
 াবার িারথ িারথই ম লা সুিান োমড় োমলরয় তোল্ড ওয়াটাররর তেরট 

মেরয় দাোঁড়াল। 
তেটিযান এমেরয় এল ম লা সুিারনর োমড়র োরছ। তার হারত 

তস্টনোন। বলল, ‘বলুন, মে িাহাযয েররত িামর িযাডাি।’ 
েথা আরেই গুমছরয় তররেমছল ম লা সুিান। বলল, ‘আমি তোল্ড ওয়াটার 

আিংরেরলর িারথ তদো েররত এরিমছ।’ 
‘তে আিমন?’ 
‘ম লা সুিান। উমন আিার বাবার বন্ধু।’ 
োড্ এেটু মেন্তা েরল। বলল, ‘এেটা বড় র্ঘটনা র্ঘরট তেরছ। েুব বযস্ত 

ওরা আজ। উমনও তবমররয় তেরছন।’ 
‘মে র্ঘরটরছ? োরও অসুে-মবসুে?’ 
‘না অসুে-মবসুে নয়। এেজন আররেজনরে িারথ মনরয় িামলরয় তেরছ? 

তারদররে ধরার জরন্যই তবমররয়রছন ওরা।’ 
িালাবার েথায় েিরে উ ল ম লা সুিান। োরা িালাল? আহিদ িুিা 

মে? মজরেি েরল তোরবোরা  িংরয়, ‘োরজর তলাে িামলরয়রছ মেছু েুমর েরর?’ 
তেটিযারনর তোরে-িুরে মবরমক্তর মেহ্ন েরুট উ ল। বলল, ‘োরজর তলাে 

হরব তেন? তারা আর মে েুমর েররব? দু’জন দুষ্ট তলােরে ধরর রাো হরয়মছল 
মজোিাবারদর জরন্য। তারাই িামলরয়রছ।’ 
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ম হমরত হরলা তদহটা ম লা সুিারনর। তাহরল আহিদ িুিা ও িান 
ওয়াোর িামলরয়রছ, তারা তযিনটা ত রবমছল। িরন আনরের এেটা ত উ তেরল 
তেল। 

 মেন্তু তেটিযারনর িািরন িুেটা  ার েরর বলল, ‘েুবই দুুঃিিংবাদ। আমি 
েমল।’ 

বরল ম লা সুিান োমড় র্ঘুমররয় মেরর এল রাস্তায়। ছুটল তি তিরী তরাজ-
এর োরছ তারে সুেবরটা জানারনার জরন্য। 

মেন্তু তিরী তরাজ তযোরন মছল োমড় িাে্ েরর, তিোরন তিল না তারে। 
শুধু মবমিত নয়, উমিগ্নও হরলা ম লা সুিান। তিরী তরাজ অবশ্যই অন্য 

তোথাও যাবার েথা নয়। তোন মবিরদ িরড়মন ততা তি? 
হ াৎ তার িরন হরলা, আহিদ িুিা ও িান ওয়াোর িালাবার িারথ তার 

অন্তধ্ারনর তোন তযাে তনই ততা? মেিংবা তহায়াইট ঈেরলর তলােরা তিরী তরাজরে 
মেনরত তিরর তারদর িারথ মনরয় যায়মন ততা? 

এই ত ি েথাটা  াবার িারথ িারথ ম লা সুিারনর বুেটা তেোঁরি উ ল 
 রয় এবিং মিোন্ত মনল ওরদর অনুিরে অবশ্যই েররত হরব তারে। 

িরঙ্গ িরঙ্গই োমড় স্টাট্ মদল ম লা সুিান। েরড়র তবরে োমড় এমেরয় 
েলল। 
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৩ 
তিরননরদায়া নদী মদরয় এমেরয় েলমছল সুের এেমট তিাটর তবাট। 
তিরননরদায়া নদীমট উির বাহী। .... িব্তিালা তথরে তবমররয় তরট যামল 

হরয় তিরননরদায়া িিংরমেত বনািরলর িা  তর্ঘোঁরি উিরর এমেরয় েরলরছ 
িরটািযাে নদীরত। 

িাোরী স্পীরড েলরলও তরারতর মবিরীরত েলরছ বরল তব   ব্দ েরর 
িামন োটরছ তবাটমট। 

মবলািবহুল টুযমরস্ট তবাট। 
তবারটর তদাতলার তেমবরন ইমজ তেয়ারর বরি আরছ িারটাধ্ বয়রির 

প্ররেির আরািারহা আমরোরা। ইমলয়া রারজযর মিমিমিমি তীররর প্রােীন তরড 
ইমন্ডয়ান নেরী ‘োরহামেয়া’র ‘তরড ইমন্ডয়ান ইনমস্টমটউট অব মহরস্টামরেযাল 
মরিাে্’ (RIHR)- এর তেয়ারিযান মতমন। মতমন এেজন িোমনত তরড ইমন্ডয়ান 
বুমেজীবী। 

ছুমটর সুরযারে মতমন তবড়ারত তবমররয়রছন। 
তার এে তছরল ও এে তিরয় দু’জরনই জজ্ ওয়াম িংটন মবেমবদযালরয় 

রাষ্টমবোরনর ছাত্র। 
তার এই িেরর দুই তছরলরিরয়ও তার িাথী। 
তনৌ-িরথ ভ্রিরের িজার প্লযান মনরয় তবমররয়রছ তারা। 
তারা ওয়াম িংটন নেরীর উিেে তথরে টুযমরস্ট িটর তবাট মনরয় যাত্রা 

েরররছ। িরটািযাে তথরে তারা িরড়রছ তিরননরদায়া নদীরত। এ নদী তথরে 
তারা উ রব এক্সরপ্রি ওরয়রত। তারির িমিি  ামজ্মনয়ার োল্িটন হরয় তারা 
যারব হামন্টিংটরন। এোন তথরে ওহাইও নদী িরথ তারদর তনৌযাত্রা শুরু হরব 
আবার। ওহাইও হরয় মিমিমিমি মদরয় তারা তিৌোঁছরব োরহামেয়া। 
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ইমজ তেয়ারর ো এমলরয় প্ররেির আরািারহা আমরোরা োরমদরের 
প্রােৃমতে তিৌেয্ উির াে েররছ। 

তার তছরল মজ াররা তডে তেয়ারর বরি িারে িারে োরমদরে তদেমছল, 
আবার এেটা উিন্যারি তোে বুলামেল এবিং তিরয় হারয়দা ওেলালা উিরর 
তেমবরনর ছারদ, ছাদ িিান মব াল তোি িযারট েড়ােমড় মদরে। মজ াররা এবিং 
ওেলালা দু’জরনরই উরেশ্য  রীরর মেছুেে িূরয্যর তাি তনয়া। 

তেমবরনর ছারদ বরড়া তোন আর্ঘাত বা  ামর মেছু িড়ার  ব্দ হরলা। তিই 
িারথ ওেলালার মেৎোর। 

প্ররেির আরািারহা আমরোরা নদী তীররর দৃরশ্যর িরধয মনরজরে 
হামররয় তেরলমছল। তার িরন িড়মছল, এই উিতযো বনািরল এেমদন তরড 
ইমন্ডয়ানরদর  মক্ত ালী িাম্রাজ মছল। যার তেন্দ্র মছল মিমিমিমি তেমন্দ্রে িি ূমি 
অিল। এই মব াল অিরল তিাহে তনতা তরড ইমন্ডয়ান বীর হাইওয়াথার তনতৃরত্ব 
ইমরকুইি ইমন্ডয়ানরদর  মক্ত ালী  ািন েরড় উর মছল। এই রেি নদীগুরলার 
দু’তীরর এবিং বনািরল ম োর িন্ধানী তরড ইমন্ডয়ানরদর মছল তেৌরবিূে্ মবেরে। 
প্ররেির আরািারহা আমরোরা তযন তদেরত িারে তিমদরনর তারদররে। 

িাথার উিরর প্রেণ্ড  ব্দ এবিং ওেলালার মেৎোরর তার িমম্বত মেরর 
এল। তিাজা হরয় বিল তি। বলল হাোঁে মদরয় তছরলরে লেয েরর, ‘মে হরয়রছ 
মজ াররা?’ 

বরল মনরজই তবমররয় এল তেমবন তথরে তডরে। 
ততেরে মজ াররা মিোঁমড় মদরয় তর তর েরর উর  তেরছ তেমবরনর ছারদ। 
প্ররেির আরািারহা আমরোরাও মিোঁমড় তবরয় দ্রুত উিরর উ ল। বয়ি 

তার িারটাধ্ হরলও তদেরত েমল্লর র তবম  িরন হয় না। 
প্ররেির আরািারহা আমরোরা ছারদর উির নজর িড়রতই তদেল, 

এেজন যুবে িরড় আরছ ছারদর তোি িযারটর উির। তার েিারল েত। রক্ত 
তবরুরে তিোন তথরে। 

ওেলালা জড়িড় হরয় দাোঁমড়রয় আরছ তার িার ই। 
মজ াররা েুোঁরে িরড় যুবেমটরে িরীো েরমছল। 
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প্ররেির আরািারহা ছারদ উ রতই মজ াররা বলল, ‘আব্বা, তলােটা 
িিংো হামররয় তেরলরছ।’ 

তিাটর তবাট তেন ব্রীজ তথরে তব  এেটু দমেরে িরর এরিরছ। 
প্ররেির আরািারহা তাোল ব্রীরজর মদরে। তোন িানুি, তোন োমড় 

মেছুই তদেরত তিল না। যুবেমট মে মনরজই নদীরত োোঁি মদরয়মছল? না তেউ তারে 
তেরল মদরয়মছল? 

এিব মেন্তা তররে যুবেমটর মদরে তামেরয় প্ররেির আরািারহা বলল, 
‘যুবেমট এম য়ান। এবিং েিারলর আর্ঘাতমট তার তবারট িড়ার েরল নয়। এরে 
মনরে মনরয় েল মজ াররা।’ 

‘ম ে বরলরছন আব্বা। ওর তিছনটা আরে িরড়রছ। এোরন েিারল তি 
আর্ঘাত িায়মন।’ বলল হারয়দা ওেলালা। 

বরল ওেলালা এেটু থািল দি তনবার িত। তারির বলল, ‘অরল্পর 
জরন্য আমি তবোঁরে তেমছ। আিার এেদি িাথার োরছই ও এরি িরড়রছ।’ 

বাি, তবটা, তবমট মতনজরনই ধরাধমর েরর নািাল যুবেমটরে মনরে 
দু’তলার তডরে। 

মনে তথরে তবারটর এেজন স্টাে এরি দাোঁমড়রয়মছল। প্ররেির 
আরািারহা তারে তাড়াতামড় োস্ট এইড বক্স আনরত বলল মনে তথরে। 

োস্ট্ এইড বক্স আনরল প্ররেির আরািারহা বক্স তথরে মস্পমররটর ম ম  
তুরল মনরয় বলল, ‘এর িিংো আরে তেরারনা দরোর।’ 

বরল তি মস্পমররট তুলা ম মজরয় যুবেমটর নারে ধরর রােল। 
যুবেমট আহিদ িুিা। 
প্রায় িিংোহীন অবোরতই তি লামেরয় িরড়মছল ব্রীজ তথরে। আল্লাহর 

েরুনা তি িামনরত িরড়মন, আবার তবারটর নরি িযাট তারে বড় েমত তথরে রো 
েরর। মেন্তু তবারট িড়ার ির িুররািুমর তি িিংো হামররয় তেরল। 

মস্পমররটর উেীিে েরন্ধ তাড়াতামড় িিংো মেরর তিল আহিদ িুিা। 
তোে তিলল তি। 



মিমিমিমির তীরর  56 

 

প্রথরিই তোে বুরজ তেল আহিদ িুিার।  িরন িড়রলা তার, তি নদীরত 
োোঁমিরয় িরড়মছল। মেন্তু তার ো ম জা নয়। তাহরল মে এই তবারটর উির 
িরড়মছল? এবিং তি িিংো হামররয়মছল? েতেে িিয় তেরছ? তহায়াইট ঈেরলর 
তলারেরা তোথায়? এরা োরা? তেহারায় এরা তরড ইমন্ডয়ান। মেন্তু তিা ারে 
ইউররামিয়ান। তাহরল ম মেত ও  হুরর তরড ইমন্ডয়ান এরা। 

আবার তোে েুলল আহিদ িুিা। 
আহিদ িুিা তোে েুলরল মজ াররা আহিদ িুিার র্ঘারড়র মনরে হাত 

মদরয় তার িাথা উোঁেু েরর তুরল ধরল। আর প্ররেির আরািারহা এে গ্লাি ব্রামন্ড 
আহিদ িুিার িুরের োরছ তুরল ধরর বলল, ‘তেরয় নাও।  রীরটা িবল হরব। 
 াল লােরব ততািার।’ 

‘গ্লারি মনিয় ব্রামন্ড অথবা মবয়ার? আমি িদ োই না।’ বলল আহিদ 
িুিা। 

মবিরয়র মেহ্ন েুরট উ ল প্ররেির আরািারহা এবিং মজ াররা ও 
ওেলালার তোরে-িুরে। 

‘অল রাইট ইয়িংিযান। এেন তেিন িরন েরছ?’ বলল প্ররেির 
আরািারহা। 

‘ ারলা জনাব।’ বরল উর  বিল আহিদ িুিা। 
‘বরি থােরত িাররব? না শুরয় িড়রব? আহত োন তথরে এেনও রক্ত 

তবরুরে। তাড়াতামড় তড্রমিিং েরর মদরত হরব।’ বলল প্ররেির আরািারহা। 
আহিদ িুিা প্ররেির আরািারহার মদরে তামেরয় বলল, ‘জনাব আিমন 

েষ্ট েররবন? এেটু ির আমিই িব মেছু ম ে েরর মনরত িারব।’ 
‘ততািার তিৌজন্য তবারধর জরন্য ধন্যবাদ।’ বরল প্ররেির আরািারহা 

োরজ তলরে তেল। 
তড্রমিিং েররত েররত বলল, ‘োরাি হরব না আিার তড্রমিিং।  াল তট্রমনিং 

আরছ এ বযািারর আিার।’ 
তড্রমিিং ত রি আহিদ িুিারে মনরয় এল তেমবরন। 
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আহিদ িুিা মনরজই তহোঁরট এল এবিং তেমবরনর টয়রলরট মেরয় তার িুে 
িমরষ্কার েরল। মজ াররা এবিং ওেলালা িার  দাোঁমড়রয়মছল। মজ াররা িাহাযয 
েররত োইরল আহিদ িুিা বলল, ‘ধন্যবাদ আিনারদর, তযটুকু িারা যায় মনরজ 
েরাই  াল।’ 

তেমবরনর তটমবরল বিল িবাই। িমররবম ত হরলা েরি ো। 
প্ররেির আরািারহা োরয়র োি তুরল মনরত মনরত বলল, ‘ইয়িংিযান, 

অবশ্যই োরয ততািার অর যি আরছ? নাও।’ 
‘ধন্যবাদ জনাব।’ বরল ো তুরল মনল আহিদ িুিা। 
মজ াররা এবিং ওেলালাও োরয় েুিুে মদল। 
োরয়র োরি এেটা েুিুে মদরয় প্ররেির আরািারহা বলল, ‘ইয়িংিযান, 

ততািার েিারলর আহত োরন দু’বার আর্ঘারতর মেহ্ন িাওয়া তেরছ। এেটা 
েরয়ে র্ঘণ্টা আরের, আররেটা তাজা। িমতয মে তাই?’ 

‘মজ্ব, ম ে বরলরছন।’ 
‘ততািার নাি মেন্তু এেনও আিরা জামন না। তুমি মে িুিমলি?’ 
‘মজ্ব। মে েরর বুেরলন?’ 
‘প্রথিত, ততািার েিারল নািারযর মেহ্ন তদরেমছ। মিতীয়ত, তুমি িদ 

োও না।’ 
‘জনাব, নাি মজরেি েরররছন। মেন্তু অমধোিং  িিয়ই আমি ম ে 

নািটা বলরত িামর না।’ 
‘বুরেমছ। তদে, আমি োরহামেয়ার ‘তরড ইমন্ডয়ান ইনমস্টমটউট অব 

মহরস্টামরেযাল মরিাে্’- এর তেয়ারিযান। এরা আিার তছরলরিরয়। জজ্ 
ওয়াম িংটন ইউমন ামি্মটরত িরড়।’ 

আহিদ িুিা ওরদর দু’জরনর মদরে তাোল। জজ ্ ওয়াম িংটন 
মবেমবদযালরয়র নাি শুরন িরন িড়ল িান ওয়াোর, তিরী তরাজ ও ম লা সুিারনর 
েথা। বলল ওরদর লেয েরর, ‘ততািরা মে ঈেল িান ওয়াোররে তেন?’ 
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িান ওয়াোররর নাি শুরনই দু’জরনর তোে-িুে তযন নতুন েরর তজরে 
উ ল। তার িারথ মেছুটা িমলন হরয় উ ল ওেলালার িুে। এেটা তবদনার প্রো  
তিোরন স্পষ্ট। 

ওেলালাই মজরেি েরল, ‘মেরনন আিমন তারে?’ েে তার অরনেটা 
শুেরনা। 

‘মেনতাি না। তরব এেই বেীোনায় থাোর িিয় তারে মেরনমছ।’ বলল 
আহিদ িুিা। 

‘এেই বেীোনায়? আিরা শুরনমছ তি ততা তহায়াইট ঈেরলর হারত 
বেী।’ 

‘আমিও বেী মছলাি তহায়াইট ঈেরলর হারত।’ 
প্রেণ্ড এে মবিয় তনরি এল ওেলালা, মজ াররা এবিং প্ররেির 

আরািারহার তোরে-িুরে। 
মেছুেে তযন তারা মেছুই বলরত িারল না। 
‘তহায়াইট ঈেল ততািারে বেী েরল তেন? শুধু অরেতািংে বরল মনিয় 

নয়?’ বলল প্ররেির আরািারহা নীরবতা ত রে। 
‘ম ে বরলরছন জনাব। আমি েযামরমবয়ান িীিািরল অরেতািংে মবর ি 

েরর িুিলিানরদর িে মনরয়মছলাি, এটাই আিল োরে। আিার োররে নামে 
েযামরমবয়ান অিলরে তেতািংেেররের ওরদর িমরেল্পনা বানোল হরয় যায়। 
মিতীয়ত, আিারে মবমক্র েরর ওরা মবমলয়ন ডলার উিাজ্ন েররত তেরয়মছল।’ 
বলল আহিদ িুিা। 

মজ াররা, ওেলাল এবিং প্ররেির আরািারহার মের দৃমষ্ট আহিদ িুিার 
িুরে মনবে। তারদর তোরে মবিয় ও মেছুটা িিীরহর  াব। 

আহিদ িুিা থািরল িিংরে িিংরেই প্ররেির আরািারহা বরল উ ল, ‘মি 
ওয়াল্ড্ মটম  এবিং িিংবাদিরত্রর িাধযরি তজরনমছ েযামরমবয়ারন ওরদর অরেতািংে 
মবররাধী িড়যরন্ত্রর েথা। তাহরল তুমিই এিব েমররয়ছ বলছ?’ 

‘আমি েৃমতত্ব দাবী েরমছ না। ওরদর িারথ আিার  ত্রুতার োরে 
বরলমছ।’ আহিদ িুিা বলল। 
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প্ররেির আরািারহা হািল। বলল, ‘তুমি েুব বুমেিান তছরল। আিার 
েথার ঐ রেি অথ ্হওয়ার জরন্য আিরা দুুঃমেত।’ 

বরল এেটু থািল প্ররেির আরািারহা। তথরিই আবার বলল, ‘তহায়াইট 
ঈেল ততািারে মবমক্র েরার অথ ্বুেলাি না।’ 

‘হ্যাোঁ, ওরা আিারে ইহুদী তোরয়ো িিংোর োরছ েরয়ে মবমলয়ন ডলারর 
মবমক্র েররত যামেল।’ আহিদ িুিা বলল। 

প্ররেির আরািারহািহ ওরদর মতনজরনরই ভ্রু কুমিত হরলা টাোর 
অিংে শুরন। বলল প্ররেির আরািারহা, ‘ইহুদী তোরয়ো িিংোর লা ?’ 

‘ওরদর িারথ আিার িুরারনা  ত্রুতা। ইিরাইরল ওরদর িতন নামে 
আিার োররে। ওরা প্রমতর াধ মনরত োয় এবিং আিারে হারত তররে েরয়েমট 
িুিমলি িরোররর িারথ দর েিােমি েররত োয়।’ 

প্ররেির আরািারহার মবিয় মবজমড়ত িুরে হামি েরুট উ ল। বলল, 
‘তুমি মনরািিার োররেই ততািার নাি বলমন। মেন্তু তুমি িািংর্ঘামতে এেটা অস্ত্র 
তুরল মদরল আিারদর হারত। ঐ লা জনে বযবিারয়র উরদযাে তহায়াইট ঈেরলর 
িত আিরাও মনরত িামর।’ 

‘আমি মনমিত হবার িরই এেথা বরলমছ জনাব। োরহামেয়ার তরড 
ইমন্ডয়ান িিংোর তেউ এই বযবিা েররত যারব না।’ 

‘তুমি োরহামেয়ারে জান?’ বলল প্ররেির আরািারহা। 
‘মেছু মেছু শুরনমছ। িান ওয়াোরও োরহামেয়া এবিং আরিমরোন 

ইমন্ডয়ান িু রিরন্টর তলাে।’ 
েম্ভীর হরলা প্ররেির আরািারহার িুে। বলল, ‘তুমি আরিমরোন 

ইমন্ডয়ান িু রিরন্টর মবিরয় জান?’ 
‘মেছু মেছু।’ 
‘ইয়িংিযান, আিার িরন হরে তুমি যথাথ ্ ারবই নাি বলায় িতে্তা 

অবলম্বন েররছ। প্ররয়াজন হরল নািটা ততািার বরলা। আিাতত আমি ততািারে 
আহিদ িুিা বরলই ডােব। এেন বলল, তেিন েরর বেীোনা তথরে এই 
তিরননরদায়া নদীর ব্রীরজ এরল?’ 
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প্ররেির আরািারহার িুরে আহিদ িুিার নাি শুরন মবিরয় ‘থ’ হরয় 
তেল আহিদ িুিা। বলল, ‘আহিদ িুিারে আিমন তেরনন?’ 

‘মেমন না জামন। এবিং জামন শুধু নয়, আরিমরোন ইমন্ডয়ান িু রিরন্টর 
িেরলই জারন আহিদ িুিারে। আহিদ িুিা তারদর জীবন্ত িরডল।’ 

‘ম ে আরছ ঐ নািটায় মদন। মেন্তু নািটা বাইরর দয়া েরর বলরবন না। 
িীিাবে রােরবন আিনারদর মতনজরনর িরধয।’ 

প্ররেির আরািারহা এবিং ওেলালা ও মজ াররা োররারই বুেরত বামে 
রইল না তয, তারদর িািরনর যুবেমটই আহিদ িুিা। তারদর মতনজরনর মবিয় 
দৃমষ্ট মেরয় আছরড় িড়ল আহিদ িুিার উির। 

নীরবতা  ােল প্ররেির আরািারহা। বলল, ‘আমি েু ী তয আমি ম ে 
িানুিরে ম ে নাি মদরয়মছ। আর ঈেররর প্র িংিা েরমছ তয, মতমন আিনারে 
িামে্ন যুক্তরারে এরনরছন এবিং আিনার িারথ িাোৎ লার র সুরযাে মদরয়রছন। 
অমধোর বমিত তরড ইমন্ডয়ানরা েু ী হরব আিনার আেিরনর এ েবরর।’ 

প্ররেির আরািারহার িুরে এেন ‘আিমন’ িরম্বাধরন মবব্রত তবাধ েরল 
আহিদ িুিা। বলল, ‘আমি আিনার তছরলর বয়রির। আিারে ‘তুমি’ বরল 
িরম্বাধন েররলই আমি েু ী হরবা।’ 

‘ম ে আরছ। মেন্তু বয়রি তছরলর িত হরলও ওজন মেন্তু দাদার বয়রির। 
এ িোন ততািারে না মদরয় আিরা িামর না।’ বলল প্ররেির আরািারহা। 

‘আিনার িত িুরুব্বীরদর তিহ আিার জরন্য বড় িোন।’ আহিদ িুিা 
বলল। 

‘এেন বল তিরননরদায়া ব্রীরজ ততািার আিা এবিং ততািার নদীরত িড়ার 
োমহনী। আর িান ওয়াোররর েবর মে?’ বলল প্ররেির আরািারহা। 

আহিদ িুিা তার বেী হওয়া, বেী অবোয় তোল্ড ওয়াটাররর তক্লাজ 
িামে্ট মটম  িমনটরর িান ওয়াোররে তদো ও তার িমরেয় িাওয়া, বেীোনা 
তথরে িুক্ত হওয়া এবিং িান ওয়াোররে িুক্ত েরা, তারে মনরয় বেীোনা তথরে 
তবর হওয়া, এেটা োমড় হাইজযাে েরর িলায়ন, তিরী তরাজ-এর িারথ িমরেয় 
হওয়া, েল ও আো  িরথ তর্ঘরাও হরয় িড়ার ির তিরী তরাজ ও িান ওয়াোররে 
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িালাবার সুরযাে েরর তদয়ার জরন্য তারদররে মনরািদ োরন নামিরয় মদরয় ওরদর 
দৃমষ্ট অন্যমদরে িমররয় তনবার জরন্য োমড় মনরয় অরির হওয়া এবিং িবর রি 
েলন্ত োমড় তথরে ব্রীরজ লামেরয় িড়রত মেরয় েিারল আবার আর্ঘাত িাওয়া এবিং 
বাোঁোর জরন্য প্রায় িিংোহীন অবোয় নদীরত োোঁমিরয় িড়া ইতযামদ িব েথা 
িিংরেরি বে্না েরল তারদর োরছ। 

িরোমহরতর িত তারা শুনল িব েথা। মবিয় ও প্র িংিার প্রেবে 
তারদর তোরে িুরে। 

আহিদ িুিা থািরতই ওেলালা বলল, ‘িান ওয়াোর অসুে। তি 
িালারত িাররব?’ ওেলালার েরে উরিে েরর িড়ল। 

‘িাররব। িারথ তিরী তরাজ আরছ। এবিং আিার ধারো ম লা সুিানও 
তারদর তোোঁরজ আিরছ।’ 

‘তার মে ওয়াম িংটরন মেরর যাওয়া ম ে হরব?’ ওেলালা বলল। 
‘আমি িরন েমর, ম ে হরব না।’ 
‘মেন্তু তিরী তরাজরা তারে ওয়াম িংটরনই মেমররয় মনরত তেষ্টা েররব?’ 
আহিদ িুিা ওেলালার েথার িরধয িান ওয়াোররর প্রমত স্বা ামবরের 

তেরয় অনুরাে এবিং তিরী তরাজ-এর প্রমত মবরাে লেয েরল। এটা মে িান 
ওয়াোররর িারথ তার তোন মবর ি িম্পরে্র ইিংমেত তদয়? না এটা তরড ইমন্ডয়ান 
িান ওয়াোর, আর তেতািংে তিরী তরাজ-এর প্রমত তার স্বা ামবে িরনা াররর 
প্রো ? তোনটা ম ে বুেরত িারল না আহিদ িুিা। 

বলল আহিদ িুিা, ‘আিার িরন হয় তারা মনরািিার মদেটা ত রবই 
মিোন্ত তনরব।’ 

‘আিমন’ তিরননরদায়ার ব্রীরজ োমড় থামিরয় না তনরি লামেরয় িড়রত 
তেরলন তেন?’ বলল মজ াররা। 

‘ওরা আিারে মতনমট োমড় ও তহমলেপ্টার মনরয় তাড়া েরমছল, বুেরত 
িারমছলাি, োমড় োমলরয় বা োমড় তথরি তনরি ছুরট িামলরয় ওরদর হাত তথরে 
উোর িাওয়া যারব না। এই িিয় তিরয় তেলাি ব্রীজ। মিোন্ত মনলাি নদী মদরয় 
িালাব। মেন্তু এই িালারনা মনরািদ েররত হরল ওরদর বুেরত তদয়া যারব না তয 
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আমি নদী মদরয় িামলরয়মছ। তা েররত হরল োমড় ব্রীরজর উির রাো যারব না, 
োমড় িা ারত হরব ব্রীরজর ওিারর। ড্রাই ার মবহীন  েলন্ত োমড় মনিয় ওিারর 
মেরয় এযােমিরডন্ট েররব। ওরা বুেরব এযােমিরডন্ট েররমছ, তারির িামলরয় 
তেমছ। তি জরন্যই োমড় স্পীরড তররে োমড় তথরে ব্রীরজ লামেরয় িরড়মছ। এ 
তেৌ ল োজ মদরয়রছ। িম্ভবত নদীর মদরে তেউ ওরা আরিমন। ওরদর 
তহমলেপ্টার েলািল র্ঘুরর তবড়ারে, নদীর উির এেবারও আরিমন।’ 

‘িািংর্ঘামতে উিমেত বুমে আিনার।’ বলল মজ াররা। 
‘আিনার েথা শুরন িরন হরে আমি তোন তরািাি োমহনী িড়মছ। 

আিমন যমদ আিনার োমহনী মলেরতন দারুে মবমক্র হরতা।’ ওেলালা বলল। 
ো’র ির নাস্তাও তেল তারা ঐ তটমবরল বরিই। 
তব  অরনেেে তথরে আরলােনায় অিং রহে েররমন প্ররেির 

আরািারহা।  াবমছল তি। এেিিয় বলল আহিদ িুিারে লেয েরর, ‘ঈেল িান 
ওয়াোর তরড ইন্ডয়ানরদর িিোমলন তেষ্ঠ প্রমত া। আমি  াবমছ, এ প্রমত ার 
মে হরব? তিরতা এেন তোথাও মনরািদ নয়।’ 

আহিদ িুিা িুে তোলার আরেই ওেলালা বরল উ ল, ‘আব্বা তার এ 
মবিয্রয়র োরে তিরী তরাজ। মবেমবদযালরয়র িবাই বলাবমল েররছ, তিরী তরাজ 
িান ওয়াোররর র্ঘমনষ্ঠ হওয়ারে বে্বাদীরা তিরন তনয়মন। তিরী তরাজ তথরে িান 
ওয়াোররে মবমেন্ন েরর মবরদর  তোথাও িাম রয় তদবার জরন্যই তহায়াইট ঈেল 
িান ওয়াোররে মেডন্যাি েরররছ। বলাবমল হরে, িান ওয়াোর যমদ তিরী 
তরাজ-এর িারথ িম্পে্ না রারে এবিং িামে্ন যুক্তরারে তোনও িিয় আর মেরর 
আিরত তেষ্টা না েরর, তাহরল িান ওয়াোররে তারা িৃমথবীর তোনও তদর  
িাম রয় তদরব।’ ওেলালা থািল। তার েরে তো  ও অম িান েরড় িড়ল। তিই 
িারথ অবযক্ত এে আরবরে লাল হরয় উর রছ তার িুে। 

‘আমি িান ওয়াোররে জামন। তি এিব  রত্র তোনটাই িানরব না। 
জীবরনর মবমনিরয়ও নয়। সুতরািং তার অবো মবিিনে, তি েথাই আমি 
 াবমছ।’ বলল প্ররেির আরািারহা। 
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‘বে্বাদীরাই মবেমবদযালরয়র তেষ্ঠ তেতািংেীমন তিরী তরাজরে িান 
ওয়াোররর মদরে ত রল তদয়, িান ওয়াোররে মদরয় তারে মহিরনাটাইজ েরর 
তারা এই িব্না ........।’ 

োন্নায় অবরুে উচ্ছ্বারি তার েে রুে হরয় তেল। েথা ত ি েররত 
িাররলা না ওেলালা। 

রুিারল িুে োিা মদরয় উ রত উ রত বলল, ‘িান ওয়াোররে তি 
দু’তোরে তদেরত িাররতা না, েত অিিান ও লাঞ্ছনা তয িান ওয়াোররে 
েরররছ। তারির হ াৎ তার রাতারামত িমরবত্ন হওয়া এেটা িড়যন্ত্র।’ 
োন্নাজমড়ত েরে েথাগুরলা বরল তি ছুরট িালাল। 

িুহূতে্াল নীরবতা। 
নীরবতা ত রে প্ররেির আরািারহা বলল, ‘মেছু িরন েররা না আহিদ 

িুিা। ও েুব ইরিা নাল এবিং তজদী। মেন্তু আবার  ান্ডা হরতও তদরী হয় না।’ 
‘বুেরত তিররমছ। মেন্তু এেটা মজমনি আমি বলরত িামর। িান 

ওয়াোররে মেডন্যাি তয োররেই েরুে। মেন্তু এেন তার মবরুরে প্রধান 
অম রযাে আরিমরোন ইমন্ডয়ান িু রিরন্ট-এর োরহামেয়া িরেলরন তার 
 ূমিো।’ 

‘তি ততা ছাত্র িাত্র। তোন েি্েত্া তি ততা নয়, িু রিরন্টর!’ বলল 
প্ররেির আরািারহা। 

‘িরেলরনর দাবী-নািা নামে তার ড্রােমটিং।’ 
‘তহায়াইট ঈেল এটাও জানরত তিরররছ?’ প্ররেির আরািারহা বলল। 
‘তারা িান ওয়াোররর োরছ জানার তেষ্টা েরমছল ‘এইি’ (AIM-

আরিমরোন ইমন্ডয়ান িু রিন্ট)- এর তিন্ট্রাল েমিমটর নবমনব্ামেত িদস্যরদর 
নাি।’ বলল আহিদ িুিা। 

‘িান ওয়াোররতা এিব বরল তদয়ার িত তছরল নয়। প্ররেির 
আরািারহা বলল। 
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‘সুতরািং িান ওয়াোররর ছাড়া িাওয়ার িম্ভাবনা মছল না। ইমতিরধযই 
তার উির দদমহে মনয্াতন োলারনা হয় অরনে। তি হয়রতা বাোঁেরতা না ওরদর 
হাত তথরে।’ 

‘ঈেররে ধন্যবাদ। ততািারেও ধন্যবাদ। তি তবোঁরে তেরছ।’ বলল 
প্ররেির আরািারহা। 

‘হ্যাোঁ, এ যাত্রা তবোঁরে তেরছ।’ 
‘ম ে বরলছ, তার মবিদ িািরন আরও আরছ। েুবই দুুঃিিংবাদ এটা 

আিারদর জরন্য।’ প্ররেির আরািারহা বলল। 
 
 
 
িরমদন িোল। 
তবাট এরি ম রড়রছ স্টযানটরনর মেছু উির-িূরব্ েুদ্র নদীবের ‘তিাট্ 

 যামলরত।’ 
বেরমট তিরননরদায়া নদী এবিং তরট  যামল এক্সরপ্রিওরয়র এেটা 

িিংরযাে েল। িমরেল্পনা অনুিারর প্ররেির আরািারহারা এোরন নািরব এবিং 
িড়ে িরথ যারব িমিি  ামজ্মনয়ার োল্িটন হরয় হামন্টিংটরন। হামন্টিংটন ওহাইও 
নদীর এেটা তনৌবের। এই নদী বের তথরে প্ররেির আরািারহারা যারব 
ওহাইও ও মিমিমিমি হরয় োরহামেয়া। 

আহিদ িুিা শুরয় মছল তার তবরড়। 
প্ররেির আরািারহা এরি  ুেল আহিদ িুিার তেমবরন। 
প্ররেির আরািারহারে তদরে আহিদ িুিা উর  বিরত যামেল। 
প্ররেির আরািারহা তারে বাধা মদরয় বলল, ‘না উর া না, তুমি অসুে।’ 
বরল প্ররেির আরািারহা বিল েরের এেটা তেয়ারর। বলল, ‘তুমি 

নামে বরলছ এোরন তনরি তুমি েরল তযরত োও?’ 
‘মজ্ব, বরলরছ।’ 
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‘অিম্ভব। ততািার  ীিে জ্বর। ততািারে এ ারব আিরা ছাড়রত িামর 
না। তাছাড়া ততািারে আমি োরহামেয়ারত মনরত োই।’ 

‘আমি েযামরমবয়ারনর তোোঁজ-েবর মনরত োই। তাছাড়া িান ওয়াোররা 
তোথায়, তিটাও তদেরত োই।’ 

‘িব হরব। মেন্তু আরে ততািারে সুে হরয় উ রত হরব এবিং তিই িারথ 
ততািারে োরহামেয়ারতও তযরত হরব।’ 

বরল আহিদ িুিারে তোন েথা বলার সুরযাে না মদরয় তাোল তিছরন। 
মিতার িারথ িারথ ওেলালাও এরি প্ররব  েররমছল র্ঘরর। তারে লেয 

েরর প্ররেির আরািারহা বলল, ‘এযাম্বুরলি ওয়ােন োর’ িাওয়া তেরছ িা?’ 
‘মজ্ব, আব্বা। স্টযানটন তথরে েরয়ে মিমনরটর িরধযই এরি তিৌোঁছরব। 

আধ র্ঘণ্টার িরধযই আিরা যাত্রা েররত িারব।’ 
‘ধন্যবাদ িা, সুের এযাররেরিন্ট েররছ। এেন তুমি আহিদ িুিার 

ঔিধ ও োিড় িযাে েরর এি ওমদরে।’ 
বরল তবমররয় তেল প্ররেির আরািারহা। 
ঔিধ িযাে েররত েররত ওেলালা বলল, ‘জনাব, আিনারদর িিারজ 

তিরয়রা নামে আিাদ-িস্তে োিরড় িযাে েরর রাস্তায় তবর হয়?’ 
ওেলালার েথার  িংরয় আহিদ িুিা হািল। বলল, ‘আিাদ-িস্তে 

োিরড় িযাে েরর নয়, তিৌেরয্র োনগুরলা ত রে তবর হরত হয়।’ 
‘তেন?’ 
‘োরাি দৃমষ্ট তথরে আত্মরোর জরন্য।’ 
‘এ ারব আোি োরাি ধারো েরর তনয়া মে ম ে? োরাি র্ঘটরল তরবই 

না তারে োরাি বলা যায়।’ 
‘তিরয়রদর তিৌেরয্র প্রমত আেৃষ্ট হওয়া এবিং আেৃষ্ট হবার ির োরাি 

মেন্তার উদয় হওয়া িানুরির এেটা িহজাত প্রবৃমি। সুতরািং এ বযািারর আোি 
মেন্তা েরা যায়।’ 

‘প্রবৃমিটা যমদ িহজাত হয়, তাহরল ততা এ তথরে আিমন, আমি, ম েে, 
ছাত্র তেউই িুক্ত নয়। তাই মে?’ 
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‘হ্যাোঁ তাই।’ 
‘মেন্তু এটা মে বাস্তবতা?’ 
‘ম েে-ছাত্রী মেিংবা ম মেো-ছারত্রর িরধয অর্ঘটন বা র্ঘটনা মে তনই?’ 
ওেলালা এেটু মেন্তা েরর বলল, ‘আরছ।’ 
‘এটা মে বাস্তবতার প্রিাে নয়?’ 
‘িবরেরত্রই মেছু বযমতক্রি থারে। বযমতক্ররির উির মেন্তু তোন 

িাধারে মিোন্ত হয় না।’ 
‘এ দু’োরটা র্ঘটনা আিরল র্ঘটনার আইি বাে।্ তদেুন, িব োরাি মেন্তা 

োরাি র্ঘটনায় রূি তনয় না। আবার িব োরাি র্ঘটনা জনিিরে প্রো  িায় না। 
সুতরািং িব মিমলরয় বযমতক্রি যারে বলরছন, তা বযমতক্রি নয়।’ 

‘তার অথ্ প্ররতযে িানুরির িরধয প্রবৃমিেত ারব োরাি প্রবেতা আরছ 
এবিং তিই অরথ ্ধরর মনরত হরব প্ররতযে িানুিই োরাি।’ 

‘েথাটা এই ারব বলা  াল, প্ররতযে িানুি োরাি, আবার প্ররতযে 
িানুিই  াল। আিারদর ধি্রন্থ আল তোরআরন রষ্টা বরলরছন, িানুিরে 
সুেরতর দবম ষ্টয মদরয় িৃমষ্ট েরা হরয়রছ, আবার তারে মনে তথরে নীেত্বর েরা 
হরয়রছ। অথা্ৎ িানুরির িরধয িনুষ্যত্ব ও িশুত্ব িা ািাম ই বাি েরর।’ 

‘তিরয়রা তারদর তিৌেয্ ত রে তবর হওয়াই মে ঐ িশুরত্বর আক্রিে 
তথরে বাোঁোর উিায়?’ 

‘েথাটা এই ারব বলুন, তিরয়রা জনিিরে তারদর তিৌেয্ ত রে রাো 
িানুরির িশুত্বরে উরস্ক না তদবার উিায়।’ 

‘আিমন সুের েরর েথা বরলন। ম ে িরনারযােী প্ররেিররর িত। যাে, 
আিনারদর তিরয়রদর তিৌেয্ ত রে তবরুরনার যুমক্ত তিলাি। এেন বলুন, 
আিারদর িম্পরে্ আিমন মে  ারবন?’ 

‘আমি বাইররর িিংসৃ্কমতর তলাে।  াবরবন ততা আিনারা।’ 
‘ম েই বরলরছন। তরব  াববার এ মবিয়টা তোনমদন তেউ এিন ারব 

তোরে আেুল মদরয় তদমেরয় তদয়মন। ধন্যবাদ আিনারে।’ 
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বরল এেটু তথরিই আবার বলল, ‘মিুঃ আহিদ িুিা, িান ওয়াোর 
অরনেটা আিনার িতই  ারব। তি মহটলাররর িত তিরয়রদররে রান্নার্ঘরর মেমররয় 
তদয়ার িেিামত।’ 

বলরত মেরয় ওেলালার িুে হ াৎ িমলন হরয় তেল। 
থািল তি আবার। তথরিই আবার অরনেটা স্বরোরতামক্তর িত বলল, 

‘তিই  াল, অমত িরল িান ওয়াোর মেনা তেতািংেরদর োোঁরদ মেরয় িড়ল।’ 
বরলই তাড়াতামড় দু’হারত িুে ত রে ছুরট তবমররয় তেল ওেলালা। 
আহিদ িুিা েুব মবমিত হরলা না। আরেই তি বুেরত তিররমছল ওেলালা 

 ারলাবারি িান ওয়াোররে। আর তি িরন েরর তিরী তরাজ িড়যন্ত্রিূলে ারব 
িান ওয়াোররে  ারলাবািার োোঁরদ আটরেরছ। তি জরন্য ওেলালা  ীিে ক্রুে 
তিরী তরাজ-এর উির। এ মবিয়টা আজ আরও িমরষ্কার হরয় তেল তার োরছ 
এবিং বুেল তয, িান ওয়াোররর প্রমত ওেলালার  ারলাবািা িািংর্ঘামতে ারব 
অন্ধ। এই বুেরত িারা  িংমেত েরল আহিদ িুিারে। তবোরা তিরী তরাজ 
ওেলালার মহিংিার ম োর হরয় দাোঁড়ারে। অথে আহিদ িুিা যতটুকু তদরেরছ, 
িান ওয়াোররর প্রমত তিরী তরাজ-এর  ারলাবািা মনোদ। িান ওয়াোররর জরন্য 
তিরী তরাজ-এর তোরে তয উরিে ও বযাকুলতা তি তদরেরছ তারত তোন েৃমত্রিতা 
তনই। 

আধ র্ঘণ্টার িরধযই প্ররেির আরািারহা যাত্রা েরল এযাম্বুরলি ওয়ােরন 
েরর িমিি  ামজ্মনয়ার োল্িন হরয় ওহাইও নদীর বের  হর হামন্টিংটরনর 
উরেরশ্য। 

ওয়ােরনর তিছন মদেটায় আরািদায়ে ত াবার বযবো আরছ। আহিদ 
িুিারে তিোরন ত ায়ারনা হরলা। 

তবরডর িার ই এযারটনরডরন্টর মিরট বরিরছ মজ াররা এবিং িািরন বরি 
প্ররেির আরািারহা এবিং ওেলালা। 

োমড় েলরত শুরু েররল আহিদ িুিা বলল, ‘অনুিমত মদরল আমি বিরত 
িামর। এেটুও জ্বর তনই। আমি সুে। শুরয় থােরল আমি োরমদরের দুল্  দৃশ্য 
তথরে বমিত হমে।’ 



মিমিমিমির তীরর  68 

 

‘তাই মে? মজ াররা ো’টা তদেরতা।’ তহরি বলল প্ররেির আরািারহা। 
‘িমতয আব্বা, োরয় তাি তনই।’ েিাল িরীো েরর মজ াররা বলল। 
‘না আব্বা, ওরে উ রত মদও না। জ্বর ছাড়রলই বুমে িানুি সুে হরয় 

যায়?’ বলল ওেলালা। 
‘ম ে বরলছ িা। তরব তযরহতু তি এরিরছ নতুন, এই মবরবেনায় তারে 

বিার সুরযাে তদয়া যায়।’ 
‘ধন্যবাদ স্যার, ওেলালা ত রটা তদবার আরেই আমি উর  বিলাি।’ 

তহরি বলল আহিদ িুিা। 
‘ত রটারে  য় েরার মেছু তনই। ত রটার তিই সুমদন আর তনই।’ 
‘সুমদন আরছ। বলুন,  ান্ডা যুরের ির ত রটা তদবার িত তদ  তনই।’ 
প্ররেির আরািারহার িুরে িুগ্ধ হামি। বলল, ‘বৎি আহিদ িুিা, 

ততািারে যতই তদেমছ আমি মবমিত হমে। এিন মবপ্লবীর োম ন্য, রা  ামর 
আেরে, রুমের মনরিতা, বুরলরটর িত মনদ্য় েমত, প্র মৃত মেছুই তনই ততািার 
িরধয। এিন োেরজর িত িাদা িন আর ম শুর িত িারলয মনরয় তুমি মবপ্লবী 
তেিন েরর? ততািার িত িিংরবদন ীল তলারের তলেে-েমবর িত ম ল্পী হওয়া 
উমেত।’ 

‘না আব্বা, উমন িিাজ িিংস্কারে বা মি নারী হরল িানারতা  াল। 
িানুরির িন েড়ার িাধযরি তদ  েড়রত উমন  াল িাররতন।’ দ্রুত েরে বলল 
ওেলালা। 

‘তাহরল েথাটা দাোঁড়ারে, আিারদর িন্মামনত আহিদ িুিা  াই ‘অল 
ইন ওয়ান’।’ বলল মজ াররা। 

‘মজ াররার েথায় তয িানুরির ছমব ত রি ওর , তা ‘অল িাররেক্ট’ বা 
িূে্ িানুরির ছমব। এিন অল িাররেক্ট িানুি শুধু আল্লাহর বাত্াবাহী নমব-রাসুল 
বা প্ররেটরাই হরত িাররন। তযিন জেরতর ত ি প্ররেট িুহােদ (িুঃ)। তাোঁরা 
িরডল। তারদর অনুিররে িানুি িাররেক্ট হবার তেষ্টা েররব। মেন্তু ঐ িয্ারয় 
তিৌোঁছা তোন িানুরির িরেই িম্ভব নয়। সুতরািং ‘অল ইন ওয়ান’ আর তেও হরত 
িাররনা।’ বলল আহিদ িুিা ে ীর েরে। 
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‘িব প্ররেটই মে িম্পূে্ িানুি?’ বলল প্ররেির আরািারহা। 
‘অবশ্যই।’ 
‘মেন্তু ততািারদর প্ররেট যুে েরররছন, রাে িমরোলনা েরররছন, মযশু তা 

েররনমন।’ প্ররেির আরািারহা বলল। 
‘মযশু িূে ্িানুি তার িিরয়র জরন্য। আর এেমট েথা, িব প্ররেট তে 

িিান দাময়ত্ব মদরয় িা ারনাও হয়মন। তযিন মযশু এর রছন বমন ইিরাইরলর 
জরন্য, মেন্তু ত ি প্ররেট এরিরছন মবরের িব িানুরির জরন্য এবিং িব্োরলর 
জরন্য।’ 

‘ও নাইি, নাইি! আিরা মযশুর ধি্ রহে েমরমন। ম ে েররমছ। িারা 
িৃমথবীর জরন্য মযমন, িব্োরলর জরন্য মযমন, তার ধি্ই িানুরির িমতযোররর 
ধি্।’ আনরে মেৎোর েরর বরল উ ল ওেলালা। 

‘ম ে বরলছ ওেলালা। তরব এটা মনরয় এরিা আরও  ামব। আহিদ 
িুিার োরছ আরও জানা যারব।’ 

বরল এেটু তথরিই প্ররেির আরািারহা আবার বলল, ‘ওেলালার েথাই 
ম ে, তুমি প্রেৃতই িানুি েড়া ও িিাজ েড়ার তলাে। মেন্তু ততািার হারত আবার 
বন্দুে তেন?’ 

‘োরন আিার প্ররেট যুে েরররছন, তদ   ািন েরররছন। রষ্টা মনরদ্  
মদরয়রছন ন্যারয়র প্রমতষ্ঠা ও অন্যারয়র প্রমতররারধর জরন্য। আজ অন্যারয়র 
প্রমতররাধ মে বন্দুে ছাড়া িম্ভব?’ 

‘বুরেমছ, তিারদর মি ন শুধ ুউিরদ  তদয়ার নয়, আরদ  তদয়ারও। 
িমতযই এই দবম ষ্টয অনন্য। 

প্ররেির আরািারহার েে থািরতই ড্রাই াররর েে ত রি এল, স্যার 
আিরা িমিি  ামজ্মনয়া তস্টরট প্ররব  েরমছ।’ 

িবাই তাোল িািরন। 
েথায় েথায় তারা অরনেটা িথ েরল এরিরছ। 
‘আহা, আমি অরনে দৃশ্য মিি েররমছ।’ বরল আহিদ িুিা দৃমষ্ট মনবে 

েররলা বাইরর। 
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ওহাইও নদীর জল তেরট এমেরয় েরলরছ সুের মবলািবহুল তিাটর তবাট 

মট। 
প্ররেির আরািারহার  াড়া েরা এ তবাট মট আরেরটার তেরয় বড় এবিং 

সুেরও। এবার আরও তবম েে তবারট থােরত হরব। ওহাইও নদীর ৯০০ 
মেরলামিটার এবিং মিমিমিমি’র ৪০০ মেরলামিটার িামড় মদরত হরব 
োরহামেয়ারত তিৌোঁছার জরন্য। 

ওহাইও, মিমিমিমি আহিদ িুিার স্বরের নদীগুরলার অন্যতি। 
তিই স্বরের নদীর নীল জরল ত রি ত রি এমেরয় েরলরছ আহিদ িুিা। 
ওহাইওরে িীিান্ত নদী বলা যায়। িব িিয় এর েমত দুই তস্টরটর িীিান্ত 

মদরয়। হামন্টিংটন িয্ন্ত এমেরয় এরিরছ িমিি  ামজ্মনয়া ও ওহাইও তস্টরটর 
িীিান্ত মদরয়। হামন্টিংটরনর ির ২০০ মেরলামিটার েলল ওহাইও এবিং তেনটামে 
তস্টরটর িীিান্ত তরো ধরর। এেন এমেরয় েলরছ তেনটামে এবিং ইমন্ডয়ানা তস্টরটর 
িীিান্ত বরাবর। 

আহিদ িুিা তবারটর দু’তলার তডরে ইমজ তেয়ারর বরি উির াে েররছ 
োরমদরের দৃশ্য। তার বািমদরে তেনটামে তস্টট আর ডান মদরে নদীর ওিারর 
ইমন্ডয়ানা তস্টট।  

ওেলালা এরি প্ররব  েররলা তডরে। িার ই এে তেয়ারর বিল। তার 
তিা ারে তব  িমরবত্ন এরিরছ। মিমনস্কাট্ ও টাইট িযারন্টর বদরল তি এেন 
িরররছ লম্বা স্কাট্, োউন ধররনর ম লা জািা হাতাওয়ালা। এেন এরিরছ িাথায় 
রুিাল জমড়রয়। 

তেয়ারর বরি তি বলল, ‘তদেুন ততা আিারে তেিন লােরছ?’ 
আহিদ িুিা ওেলালার মদরে তেরয় হািল। বলল, ‘আমি বলব না,তুমিই 

বল ততািার তেিন িরন হরে?’ 



মিমিমিমির তীরর  71 

 

হািল ওেলালা। বলল, ‘েুবই েরিাল িরন হরে। এ ারব মে িব্েে 
তেউ থােরত িারর? না েলারেরা িম্ভব এ ারব?’ 

‘তার িারন  াল লােরছ না।’ 
‘ম ে তা নয়। আিারে নতুন িরন হরে। আর তযরহতু  াল লাোটা 

মররলমট । এজরন্য োউরে এটা  ালও লােরত িারর, িেও লােরত িারর।’ 
‘মেন্তু ততািার ততা মনজস্ব  াল লাো িে লাো আরছ।’ 
‘হ াৎ মনরজরে তযন দাময়ত্ব ীল িরন হরে। িরন হরে, অন্যরদর িারথ 

ধুি-ধারাক্কা, দহনে, লাোলামে তযন আিার জরন্য নয়। হামি িারে এটা  াবরত।’ 
এ িিয় তডরে প্ররব  েররলা মজ াররা। বলল ওেলালার মদরে তামেরয়, 

‘বাহ!ততারে ততা সুের িামনরয়রছ।’ 
‘তুমি মবদ্রূি েরছ নারতা  াইয়া?’ বলল ওেলালা। 
‘না িমতয বলমছ, ততারে অরনে ‘এমলট’ িারন অরনে িয্াদা িম্পন্ন িরন 

হরে।’ 
‘ম ে বরলছ মজ াররা,  ামলন তিা ারে তিরয়রদর িয্াদা িম্পন্ন েরর 

ততারল। িানুি তারদররে োরাি দৃমষ্টরত নয়, িয্াদার দৃমষ্টরত তদরে।’ 
‘মেন্তু তিরয়রদররেই শুধু  ামলন ও িিংযত হরত হরব তেন ? আিনারদর 

ধরি্ তিরয়রদর জরন্য অবাধ তিলারি ারে আিমিের বলা হরয়রছ তেন ?’ বলল 
ওেলালা আহিদ িুিার মদরে মেরর বরি। 

আহিদ িুিা হািল। বলল, ‘অবাধ তিলারি া শুধু তিরয়রদর জরন্য নয়, 
তছরলরদর জরন্যও আিমিের বলা হরয়রছ। তরব তিরয়রদররে তব ী  ামলন, 
িিংযত ও েলারেরায় িাবধান হরত বলা হরয়রছ এজরন্য তয, এেমদরে তিরয়রা 
আত্মরোয় দুব্ল, আর অন্য মদরে তছরলরা িবল ও তিরয়রদর বযািারর 
আক্রিোত্মে। তোন অর্ঘটন র্ঘটরল, তারত েমতও হয় তিরয়রদর তব ী।’ 

‘বুরেমছ  াইয়া আিমন যা বলরত োরেন। মেন্তু তিরয়রদর  ামলন, িিংযত 
ও িাবধান হওয়াই মে িুরুরির এই যুলুি ও অমবোররর প্রমতোর ? তেন...।’ 

আহিদ িুিা ওেলালা তে বাধা মদরয় তহরি বলল, ‘বুরেমছ ততািার েথা। 
এটুকুরেই প্রমতোর বলা হয়মন। তয িুরুরির িারা এ ধররনর অর্ঘটন র্ঘটরব, তার 
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মবরুরে অতযন্ত ের ার  ামস্তর বযাবো েরা হরয়রছ। ধি্েোরী যমদ অমববামহত 
হয়, তাহরল প্রোরশ্য ও জনিিরে ৮০মট তবত্রার্ঘারতর  ামস্ত তদয়া হরয়রছ। আর 
যমদ তি মববামহত হয়, তাহরল প্রোরশ্য ও জনিিরে তারে িাথর মনরেরি হতযার 
মবধান তদয়া হরয়রছ। এ ধররনর  ামস্তর বযাবো েরা হরল ধি্ে প্রায়  ূরন্যর 
তো ায় তনরি আিরব।’ 

‘মেন্তু  াইয়া অমধোিং  তেরত্রই ধি্েরে ধি্ে মহরিরব প্রিাে োরা যায় 
না।’ বলল মজ াররা। 

‘এ োররনই দাম্পতয জীবরনর বাইরর িব ধররনর অনবধ অর্ঘটনরে 
আিারদর ধি্ বযাম োর বা অিরাধ মহরিরব আেযাময়ত েরররছ। উ য় িরের 
িেমতরত তহাে অিেমতরত তহাে এই অিরারধর এেই ধররনর  ামস্তর মবধান 
েরা হরয়রছ।’ 

‘িািংর্ঘামতে ! আিারদর িিারজ এটা অেল্পনীয়।’ মজ াররা বলল। 
‘িিারজর  ামন্ত- ৃঙ্খলা ও তিরয়রদর মনরািিা মনমিত েররত এর 

প্ররয়াজন আরছ।’ বলল আহিদ িুিা। 
‘আমি  াবমছ  াইয়া। আমি িিথন্ েরমছ আিনারে, আিনারদর 

আইনরে। ধন্যবাদ নতুন এে ম োর জরন্য।’ 
মেছু বলরত যামেল মজ াররা, মেন্তু হ াৎ নারী ও িুরুি েরের িমেমলত 

মেৎোরর তার েে তথরি তেল। মতনজনই এে েটোয় উর  দাোঁড়াল। 
তেমবন তথরে তবমররয় এল প্ররেির আরািারহা। 
োর জনই মেরয় দাোঁড়াল তযমদে তথরে মেৎোর আিরছ তিমদরে তরমলিং-

এর ধারর। তদেল তারা, এেটা তিাটর তবারট দাোঁমড়রয় মেৎোর েররছ তিৌঢ় নারী-
িুরুি। স্বািী-স্ত্রী হরব। তবারটর এেটু দূরর এেমট বালে হাবুডুবু োরে িামনরত। 

নদীর এই জায়োটা জনমবরল এবিং তিাহনা ধররনর। িািরনই এেটা 
 াো নদী তবমররয় তেরছ ওহাইও তেনটামের মদরে। তি োররনই িম্ভবত নমদরত 
তরাত এোরন তব  তজারারলা।  

ঐ স্বািী- স্ত্রীর মেৎোরর ডুবন্ত বালেমটর মদরে তামেরয় এরিট ওরিট দুই 
তবারটর িবাই ত াররোল েরর উ রছ। 
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আহিদ িুিা ডুবন্ত বালেমটরে তদোর িারথ িারথই ো তথরে তোট ও 
িা তথরে জুতা েুরল ছুরড় তেরল তরমলিং-এ উর  দাোঁড়াল। 

মজ াররা ও ওেলালা দু’জরনই এটা তদরে আহিদ িুিারে লেয েরর 
মেৎোর েরর উ ল, ‘আিমন এ ারব নািরবন না । এোরন ওহাইও’র তরাত েুব 
োরাি, তার উির আিমন অসুে। আর এত উোঁেু তথরে লাে মদরত িাররন না।’ 

মেন্তু তারদর েথা আহিদ িুিা তযন শুনরতই তিল না। দু’হাত িািরন 
বামড়রয় িাথা মনেু েরর লাে মদরয়রছ তি। বাজিামের িত তনরি তেল নদীর িামন 
লরেয। িামনরত িরল না, িামনরত  ুরে তেল তীররর িত মনুঃ রব্দ। 

দুইমট তবাট তথরে দজন োরনে তোরের দৃমষ্ট তার মদরে ছুরট তেল। 
মেন্তু িামনরত তিই তয  ুরে তেল, উ ল না তি। িব তোে আ া েররছ তি 

িাোঁতরর দ্রুত এমেরয় যারব তছরলমটর োরছ। তছরলমট তয ডুরব যারে। িমতযই ডুরব 
তেল। তদো যারে না তছরলমটরে আর।  

ডুেরর তেোঁরদ উ ল তিৌঢ় নারী-িুরুি। হায় হায় েরর উ ল দুই তবারটর 
িানুি। 

তোথায় আহিদ িুিা? 
তিও মে ডুরব তেল নামে! আত্নাদ েরর উ ল ওেলালা। 
ম ে এ িিরয়ই তছরলমট তযোরন ডুরব মেরয়মছল, তিোন তথরে আট-দ  

েজ দূরর তছরলমটরে এে হাত উিরর তুরল ধরর ত রি উ ল আহিদ িুিা। 
দুই তবারটর িবাই আনরে মেৎোর েরর উ ল। তিৌঢ় দুই নারী-িুরুি 

দু’হাত উিরর তুরল ঈেররে ডােরত লােল। 
আহিদ িুিা বালেমটরে এে হারত ঐ ারব উোঁেু েরর ধরর িাোঁতরর 

এগুরলা তবারটর মদরে ররতর প্রমতকুরলই। তবাটও এগুরত লােল আহিদ িুিার 
মদরে। 

তবাট তথরে দমড়র িই নামিরয় তদয়া হরলা। 
আহিদ িুিা তছরলমটরে মনরয় দমড়র িইরয় দাোঁড়ারল ওরা তারদর তবারট 

তুরল মনল। 
তছরলমটর তিট িামনরত   মত্। মেন্তু িম্পূে্ িিংো হারায়মন তি তেনও। 



মিমিমিমির তীরর  74 

 

আহিদ িুিা তছরলমটরে মনরয় তডরে এরি নািরতই  তপ্রৌঢ়া িমহলামট 
হুিমড় তেরয় িড়ল বালেমটর উির। তপ্রৌঢ় তলােমট িমহলামটরে তটরন তুরল বলল, 
‘আরে তছরলমটরে বাোঁেরত দাও।’ 

‘ধন্যবাদ।’ তপ্রৌঢ়মটর  উরেরশ্য েথামট বরল আহিদ িুিা বালেমটর তিট 
তথরে িামন তবর েরার প্রমক্রয়া শুরু েরল। 

ততেরে প্ররেিি আরািারহা তার তবাট এ তবারটর োরয় ম মড়রয় 
ওেলালা ও মজ াররারে মনরয় তনরি এরিরছ এ তবারট। 

অল্পেরের িরধযই তছরলমটর তিরটর িামন তবর হরয় তেল এবিং তছরলমট 
সুে হরয় উ ল। 

তপ্রৌঢ় তলােমট তছরলমটরে বুরে জমড়রয় ধরর তুরল মদল তপ্রৌঢ়া িমহলামটর 
তোরল। িমহলামট তারে বুরে জমড়রয় আররে দো তেোঁরদ উ ল। 

তপ্রৌঢ় তলােমট আহিদ িুিার দু’হাত জমড়রয় বলল, ‘ধন্যবাদ। অিিংেয 
ধন্যবাদ বাবা। ঈের ততািার  াল েররবন।’ 

বরলই তপ্রৌঢ় তলােমট ছুরট তেল তার তেমবরন। মিমনট োরনে িররই 
তবমররয় এল এেমট তেে হারত েরর। তেেমট আহিদ িুিার মদরে এমেরয় মদরয় 
বলল, ‘এেিাত্র নামতর নবজীবন লার  আনমেত তার দাদুর িে তথরে এে লাে 
ডলার উিহার মদলাি বাবা।’ 

আহিদ িুিা তেে হারত মনল। তারির বালেমটর োরল তো মদরয় আদর 
েরর তপ্রৌঢ়মটরে বলল, ‘এ আিনার নামত। তিই িারথ এ ঈেররর সুেরতি িৃমষ্ট 
িানুরির এেজন এবিং এই মহরিরব এ আিারও  াই। এ তছাট  াইরয়র জরন্য 
আিার এ তছাট্ট উিহার রহে েরুন।’ 

বরল আহিদ িুিা তেেমট তপ্রৌরঢ়র হারত তুরল মদল। 
তপ্রৌঢ়মট মবমিত তোরে েমম্পত হারত তেেমট রহে েররলা। বলল, তে 

তুমি বাবা এত সুের েথা বল? তুমি োরে্র োদার হরল আমি মবমিত হতাি না। 
মেন্তু ততািরদর িত নবয যুবরের জরন্য এটা মবিয়। যাই তহাে, তয  ারবই তহাে 
তুমি আিার উিহার প্রতযাহার েররল বাবা।’ 
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‘তাহরল মে আিমন োন িররািোর, িানব তিবা, োরও মবিরদ এমেরয় 
যাওয়া ইতযামদ লা জনে বযাবিায় িমরনত তহাে ?’ 

তপ্রৌঢ় েথা বলল না। স্তমম্ভত তোে তার আহিদ িুিার উির মনমবে। এে 
িিয় তি আহিদ িুিার দু’হাত তেরি ধরর বলল, ‘এি বাবা, ততািার িারথ এেটু 
েথা বমল। এে দুল্  যুবে তুমি।’ 

এমেরয় এল ওেলালা। বলল তপ্রৌঢ়রে, ‘িাে েররবন আিংেল, ওর 
োিড় িাোরনা দরোর।  াণ্ডায় ওর েমত হরব। 

আহিদ িুিা তপ্রৌরঢ়র িারথ ওেলালা, মজ াররা এবিং প্ররেির 
আরািারহার  িমরেয় েমররয় মদরয় বলল, ‘আমি ওোঁরদর অমতমথ। আমি েমল 
জনাব।’ 

তপ্রৌঢ় আহিদ িুিার হাত তছরড় মদরয়  ওোঁরদর িারথ িম্ভািে মবমনিয় 
েরল। তারির আহিদ িুিার মদরে মেরর বলল, ‘ম ে, তাড়াতামড় ততািার 
োিড় িাোরনা দরোর।’ 

বরল িরেট তথরে মনরজর িমরমেমত োড্ তবর েরর আহিদ িুিার মদরে 
তুরল ধরর বলল, ‘তুমি মে আরিমরোন?’ 

আহিদ িুিা োড্ হারত মনরয় বলল, ‘না, আমি আরিমরোন নই।’ 
‘আিার িমরেয় ততািার োরছ থােল। িিয় েরর যমদ তদো েররা, 

তাহরল আমি এবিং আিার তছরল েুব েু ী হরবা। তাছাড়া ততািার তোন প্ররয়াজরন 
যমদ আমি লােরত িামড়, তাহরল মনরজরে িউ ােযবান িরন েরব।’ বলল তপ্রৌঢ় 
েৃতেতা  রা েরে। 

তপ্রৌঢ় প্ররেির আরািারহার মদরেও মেরল। বলল, ‘প্ররেির নারি 
আিনারে মেমন। েু ী হলাি তদো হওয়ায়। আিনারাও আিার েৃতেতা রহে 
েরুন।’ 

আহিদ িুিা ওেলালারদর তবারট িার হরয় তপ্রৌরঢ়র িমরমেমত োররদর 
মদরে নজর মদল।  াল েরর নজর িড়রতই েিরে উ ল। নাি জজ্ আব্রাহাি 
জনিন। িমরেয় ডাইররক্টর তেডাররল বুযররা অব ইনর মস্টরে ন (এেমবআই)। 

আহিদ িুিারা িা ািাম  তহোঁরট তেমবরন েরল এরিমছল। 
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‘োরড্ মে িড়রলন  াইয়া ? তলােমট তে?’ মজরেি েররলা ওেলালা। 
‘তলােমট এে অরথ্ িামে্ন যুক্তরারের িবরেরয় িাওয়ারেলু বযামক্ত। 

এেমবআই-এর ডাইররক্টর জজ্ আব্রাহাি জনিন।’ বরল আহিদ িুিা োড্মট 
তুরল মদল ওেলালার হারত। 

নাি শুনার িারথ িারথ তারা মতনজনই দাোঁমড়রয় িরড়রছ। প্ররেির 
আরািারহা ওেলালার হাত তথরে োড্মট মনল। োড্মটর মদরে এেবার নজর 
বুমলরয় বলল, ‘ম েই বরলছ আহিদ িুিা তার  মক্ত িম্পরে্। আরে জানরল 
আরও আলাি েরা তযত।’ 

‘আব্বা ওোঁরে আর না আটোরনা উমেত। ওর োিড় িাোরনা দরোর।’ 
বরলই ওেলালা আহিদ িুিার মদরে তামেরয় বলল, ‘আিমন েরি 

িাওয়ার তনরবন। উিোর হরব।’ 
‘ধন্যবাদ ওেলালা। তিরয়রদর িিংিার োন িমতয িিােত। এই বয়রি 

এত মবিয় জান মে েরর ? িান ওয়াোর িমতযই বরল ‘go back to kitchen.’ 
‘আমি এর প্রমতবাদ েরমছ। আিনার ধি্ ইিলািও এ েথা বরলনা। মেন্তু 

িরর েথা হরব, আিমন যান।’ 
আহিদ িুিা মিমনট দর রের িরধযই মেরর এল। 
এেটা তডরে তটমবল মর্ঘরর ওরা মতনজন বরি। োরয়র িরোি িামজরয় 

বরি ওরা। 
 আহিদ িুিাও বিল। 
িরঙ্গ িরঙ্গই ওেলালা এে োি েরি ো আহিদ িুিার মদরে এমেরয় 

মদরয় বলল, ‘ো মদলাি বরল আমি ‘রান্নার্ঘর’-এর উিযুক্ত বরল বিরবন না তযন।’ 
‘তেন বলব ? তুমিই ততা বরলছ আিারদর ধি্ ইিলাি এটা িিথন্ েরর 

না।’ 
‘মে বরল তিই েথাও িবাইরে বলুন।’ বলল ওেলালা 
‘বরল তিরয়রা উিযুক্ত িমররব  তারদর িন-িানমিেতা ও িািরথর্ 

িারথ িঙ্গমত ীল িব োজই েররত িাররব।’ 
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‘ধন্যবাদ। আরও ধন্যবাদ এ জরন্য তয, আিমন এে লাে টাোর উিহার 
তেরত মদরয়রছন মিুঃ জজ্ আব্রাহাি জনিনরে। আিার িন আকুমল-মবকুমল 
েরমছল আিনার িমরেয় তারে তদবার জরন্য। তাহরল তি বুেরতা, আহিদ িুিার 
িানমবেতা ও িহত্ত্ব েতবড় এবিং মে ারব তি হৃদরয়র ঐেয্ মদরয় প্রােুয্রে 
িদার্ঘাত েররত িারর।’ 

ওেলালা এেটু তথরিমছল। 
তিই সুরযারে মেছু বলার জরন্য িুে েুরলমছল মজ াররা। 
মেন্তু ওেলালা ‘আিার আিল েথাই বলা হয়মন  াইয়া’ বরল থামিরয় 

মদল মজ াররা তে। তারির আহিদ িুিার মদরে তেরয় বলল, আিনার প্রাপ্ত 
ধন্যবাদ মদরয়মছ। এেন প্রাপ্ত মনোর েথা বমল, আিনার ঐ ারব নদীরত লামেরয় 
িড়া ম ে হয়মন। এে অর্ঘটরনর প্রমতোর েররত মেরয় আররে  অর্ঘটন র্ঘটরত 
িাররতা। 

‘মেন্তু ওেলালা তোন অর্ঘটন র্ঘরটমন। অন্যমদরে এেটা জীবন তবোঁরেরছ। 
এজরন্য ওোঁরে ধন্যবাদ তদয়া প্ররয়াজন।’ বলল মজ াররা। 

‘র্ঘরটমন মেন্তু র্ঘটরত িাররতা। এ তথরে  মবষ্যৎ এর জরন্য ম ো তনয়া 
প্ররয়াজন।’ বলল ওেলালা। 

মজ াররা মেছু বলরত যামেল। 
প্ররেির আরািারহা তারে বাধা মদরয় বলল, ‘ততািার েথাও ম ে, 

ওেলালার েথাও ম ে। মেন্তু এই দুই েথার তোনটাই আহিদ িুিার জরন্য 
প্ররয়াজন তনই। আহিদ িুিারে আিরা নারি মেরনমছ। োয্রেরত্র এেেলে 
তদোর তিৌ ােয হরলা। তরব ঈের তে বমল, তারে োয্রেরত্র এিন  ারব তদোর 
তযন প্ররয়াজন না হয়।’ 

‘ম েই বরলরছন আব্বা। তরব মেছু োজ না তদোরল দুল্  সুরযাে তথরে 
আিরা বমিত হরবা।’ বলল ওেলালা। 

‘মেন্তু এই তয তুমি তারে নমিহত েররল ঐ ারব েুোঁমে না মনরত।’ 
ওেলালা িলাজ হািল। বলল, ‘িব োজ, িব র্ঘটনাই ততা আর 

িব্তপ্রিাে উোঁেু তথরে নদীর র্ঘূমে্িারে োোঁমিরয় িড়া নয়।’ 
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তহরি উ ল প্ররেির আরািারহা এবিং মজ াররা। 
হামি তদরে ভ্রূকুমট েরল ওেলালা। লিা ও অিিারনর মেহ্ন েরুট উ ল 

তার তোরে-িুরে। হাত তথরে োরয়র োি তটমবরল তররে এে েটোয় উর  দাোঁড়াল 
ওেলালা এবিং তোন েথা না বরল েট েট েরর তহোঁরট তেমবরনর ত তরর েরল তেল। 

‘ম ে তছাট্টমটই ররয় তেরছ এরেবারর। দদতয-দানরবর তেো শুনরব, মেন্তু 
তোরলর মন ্য় আেরয় বরি।’ হািরত হািরত বলল প্ররেির আরািারহা। 

েথা ত ি েররই প্ররেির আরািারহা নদীর ডান িারড় ইমন্ডয়ানা 
তস্টরটর মদরে তামেরয় বলল, ‘এই তয িবুজ সুের রাজযমট তদেছ, আরিমরোর 
অন্যান্য োরনর িত এোরনও তরড ইমন্ডয়ানরদর ররক্তর তরাত বইরয়রছ। ১৭৭৯ 
িারল িরামজত মব্রমট  বামহনী এই অিল িামে্ন বামহনীর হারত তছরর তদয়। মেন্তু 
তরড ইমন্ডয়ানরা তারদর িাতৃ ূমি তছরড় মদরত োয়মন। িামে্ন বামহনী দু’বার 
িরামজত হয় তরড ইমন্ডয়ানরদর হারত। আ ার বছররর অবযাহত লড়াইরয়র ির 
িামে্ন বামহনী এোনোর বামিো তরড ইমন্ডয়ানরদর প্রমতররাধ মনিূ্ল েরর 
 মক্তর তজারর। আজ তুমি এই ইমন্ডয়ানা তস্টরট তোন ইমন্ডয়ান েুোঁরজ িারবনা।’ 

প্ররেির আরািারহার ত ি েথাটা আরবরে  ামর হরয় উ ল। 
আহিদ িুিা িিরবদনার সুরর নরি েরে বলল, ‘এই রক্তরলো োমহনী 

িৃমথবীর বহুরদর  আরছ। মেন্তু আিনারদর োমহনীর তেরয় িি্ন্তুদ আর তোনটাই 
নয়।’ 

বরল এেটু তথরিই আহিদ িুিা বলল আবার, ‘আিনারা বাড়মত তয 
৭১৫ মট মরজা ্ এলাো দাবী েরররছন, তার িরধয এই ইমন্ডয়ানা তস্টরটর তোন 
এলাো আরছ?’ 

‘আরছ। ওয়াবাল নদী উিতযো এবিং মিম োন হ্রদ িিংলগ্ন ‘িাউথ তবন্ড’ 
এলাো।’ 

‘মেন্তু আিনারা মরজা ্ এলাো দাবী েরার িাধযরি মে মনরজরদর 
‘জামত’ হওয়ার বদরল ‘উিজামত’তত িমরেত েরররছন নামে ?’ 
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‘তুমি ম ে বরলছ। তার অথ্ এটাই বুোয়। মেন্তু এটা আিারদর এেটা 
তেৌ ল। আিারদর তযােয েরর দতমর েরার তেৌ ল। এর িররর িদরেি হরব 
জাতীয় জীবরনর িব্ত্র আিারদর ন্যাযয অিং  আদায় েরা।’ 

‘মেন্তু তেতাঙ্গ বা ইউররামিয়ানরদর দবরী নীমত অনুিররন  তা েরা ম ে 
হরব না।’ 

‘তিটা এেন আিারদর নীমতও নয়।  াই হওয়ার িিানামধোর মনরয়ই 
আিরা আিারদর অিং  োইব। এবিং আিরা জামন িুমষ্টরিয় বে্বাদী ছাড়া 
অমধোিং  আরিমরোন এবিং িামে্ন িিংমবধারনর িিথন্ আিরা িাব।’ 

প্ররেির আরািারহা েথা ত ি েররতই তেমবরনর দরজায় ওেলালা 
এরি আদালরতর তর্ঘািরের িত হাোঁে ছাড়ল, ‘োদয োবার তটমবরল প্রস্তুত। 
িেলরে োদয রহরনর জরন্য আিন্ত্রে জানারনা হরে।’ 

প্ররেির আরািারহা উ ল। তার িারথ আহিদ িুিা এবিং মজ াররা। 
তেন তবাট েলরছ ইমলনয় তস্টট ও তেনটামের িীিান্ত মদরয়। ে’মিমনট 

আরে ওয়াবা  নদীর িিংরযাে েল তিমররয় এরিরছ। এোরন ওহাইওরত মিম োন 
হ্ররদর িামন িিৃে ওয়াবা  নদীর িামন যুক্ত হওয়ায় নদীর েমত অরিোেৃত 
তবেবান। 

এোন তথরে মিমিমিমির িিংরযাে েল িয্ন্ত প্রায় দু’  মেরলামিটার 
এলাো ইমলনয় তস্টরটর জনমবরল তপ্রইরীর অিং । দু’ধাররই মবস্তীে্ তৃে ূমি। 
নদীর দু’ধারর তোিোড়, োছ-িালা অবশ্যই আরছ। মেন্তু উরল্লেরযােয  হর বা 
জনিদ এই দু’  মেলমিতাররর িরধয তনই, এেিাত্র িাদুোন  হর ছাড়া। 
িাদুোন  হর ওহাইও এবিং তেনটামে নদীর িিংরযাে েরল অবমেত। 

তেনটামে নদীর ২৫ মেরলামিটার আরে বাে্রল নদী।তেনটামের িতই 
এ নদী ওহাইও তথরে তবমররয় তেনটামের িধয মদরয় দমেে মদরে মটরনমির মদরে 
এমেরয় তেরছ। 

তবাট তেন বাে্রল’র উৎরির িুরে প্রায় তিৌোঁরছ তেরছ। 
তবারটর দু’তলার তডরে বরি েল্প েররছ ওরা োরজন, প্ররেির 

আরািারহা, আহিদ িুিা, মজ াররা এবিং ওেলালা। 



মিমিমিমির তীরর  80 

 

হ াৎ বাি মদরের তীর তথরে এেমট তজারারলা ও  ামর েে ত রি এল, 
‘তবাট ম ড়াও এমদরে।’ 

েিরে উ ল আহিদ িুিারা।  য় েরুট উ ল প্ররেির আরািারহার 
তোরে-িুরে। 

‘িুমল  নামে?’ বলল ওেলালা। 
‘না, িুমল  অবশ্যই নয়। তনৌ-িুমল  হরল তারদর তবাট থােরতা। আিার 

িরন হরে, এরা অন্য তেউ। এোন তথরে মিমিমিমি িয্ন্ত এই এলাোটা  াল 
না।’ বলল প্ররেির আরািারহা। 

আহিদ িুিা  াবমছল। তার দৃমষ্ট তীররর মদরে। তীরর ওরা দ  বাররাজন 
তলাে। িবাই বরি। তয েথা বলরছ তি দাোঁমড়রয়। তার হারত আধুমনে রাইরেল। 

ওমদে তথরে আর তোন েথা এরলানা। এল বন্দুরের  ব্দ। তীররর তিই 
তলােমটর হারতর বন্দুে তিাটর তবারটর মদরে তাে েরা।  

বন্দুরের গুলী হবার িুহূরত্ই এেমট গুলী এরি মবে েরল তবারটর ফ্লযাে 
স্টযান্ডরে। 

েরের িলরে ফ্লযাে স্টযান্ডমট তোথায় উরড় তেল! 
গুলীর প্রায় িারথ িারথ তীররর তিই েেমট আবার ধ্বমনত হরলা, ‘দু’বার 

আমি মনরদ্  েমরনা। তবাট না ত ড়ারল তবািা তিরর উমড়রয় তদব।’ 
প্রায় িরার িত েযাোর  হরয় তেরছ মজ াররা এবিং ওেলালার িুে।  য় 

ও উরিরে িুিরড় িরড়রছ প্ররেির আরািারহা। 
আহিদ িুিা তারদর মদরে এেবার তামেরয় উর  দাোঁড়াল। তডরের 

িািরনর মদেটায় এমেরয় বলল, ‘তবাট  ম ড়ারনা হরে।’ 
বরল আহিদ িুিা তরমলিং িার  মনরয় মনরের মদরে তামেরয় ক্রুরদর বলল, 

‘তবাট তীরর ত ড়াও।’ 
আহিদ িুিা মেরর এল প্ররেির আরািারহারদর োরছ। 
প্ররেির আরািারহা  ীত ও শুষ্ক েরে বলল, ‘তবাট ত ড়ারনা মে  াল 

হরলা। শুরনমছ ওরা মনষু্ঠর ও জর্ঘন্য প্রেৃমতর তলাে। এই এলাোয় আরেও তনৌ-
ডাোমত ও হাইজযারের র্ঘটনা র্ঘরটরছ।’ 
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‘উিায় মে। মিথযা হুিমে ওরা তদয়মন। িমতযই ওরা তবাট উমড়রয় মদরত 
িাররতা।’ এোন্ত স্বা ামবে ও উরিেহীন েরে বলল আহিদ িুিা। 

‘আিার  য় েররছ। তবাট ওরা তীরর ত ড়ারত বলরছ তেন? ওরা মে 
েররত োয় আিারদর?’ বলল ওেলালা। 

‘যা র্ঘটার তাই র্ঘটরব।  য় েরর লা  মে? ইেররর উির  রিা ের।’ 
বলল আহিদ িুিা। 

তবাট ম রড়রছ। 
তীররর তলােরদর মনরদ্র  িিংরযাে মিোঁমড়ও নামিরয় তদয়া হরয়রছ তীরর। 
মিোঁমড় লাোর িরঙ্গ িরঙ্গ ওরা মিোঁমড় তবরয় েরড়র তবরে উর  এল তবারট। 
িাতজন ওরা। 
িাতজরনর িরধয িবার আরে তয তবারট উ ল তার হারত তস্টনোন এবিং 

তোিরর েুলারনা মর লবার। আর অন্যরদর হারত স্বয়িংমক্রয় রাইরেল। িবাই 
তেতাঙ্গ। 

তবারট উর  প্ররেির আরািারহারদর মদরে নজর িড়রতই িবাই দহনহ 
েরর উ ল, ‘বযাটা ইমন্ডয়ান! ততারদরই িুে তদেরত হরলা।’ 

আর আহিদ িুিার মদরে নজর িড়রতই তস্টনোনধারী বরল উ ল, ‘আর 
তুই তে তহ। তরে ততা এম য়ান োলা আদিী িরন হরে।’ 

‘হ্যাোঁ, ম েই বরলছ। আমি এম য়ান। এেন বল, ততািরা তবাট ম ড়ারত 
বলরল তেন ?’ 

তলােমট তহা তহা েরর তহরি উ ল। বলল, ‘ততারদর আদর-রিাহাে েরার 
জরন্য তবাট ত ড়ারত বরলমছ’। বরল আবার এেবার হািল কুৎমিত েরে। 

ওরা তবারট উ ার িরঙ্গ িরঙ্গ প্ররেির আরািারহা, মজ াররা ও ওেলালা 
উর  দাোঁমড়রয়মছল। 

ওেলালা ছুরট এরি দাোঁমড়রয়মছল আহিদ িুিার তিছরন। তার  ীত িুে 
রক্তহীন িাণ্ডুর। 

হামি থামিরয় তস্টনোনধারী  তলােমট আহিদ িুিারে লেয েরর বলল, 
‘তর তিছরন ওটা তে? োিা সুেরী ততা! আহ! তির্ঘ না োইরতই জল!’ 
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‘তদে এোঁরা িোমন তলাে।’ তারির প্ররেির আরািারহার মদরে ইমঙ্গত 
েরর বলল, ‘উমন এেজন িোমনত প্ররেির। এরা দুজন ওোঁর তছরলরিরয়। এোঁরা 
িরড় মবেমবদযালরয়।’ 

তলােমট আবার তিই তহোঁরড় স্বরর তহা তহা েরর তহরি উ ল। বলল, েরুর 
রাোল যাযাবর বযাটারা আবার েরব িোমন হল?’ 

েথা ত ি েররই িাথীরদর দু’জনরে মনররদ  মদল, ‘ততািরা মনরে যাও। 
তবারটর ক্রুরদর ম ে েররা।’ অন্যরদর উরেরশ্য বলল, ‘এরদর িাে্ েররা। টাো-
িয়িা, অস্ত্রিামত মেছু আরছ মেনা তদে। সুেরীরে িাে্ েরার দরোর তনই, ওরে 
িারে্র োজটা আমিই িরড় েরব।’ 

িাে্ হরয় তেরল তলােমট প্ররেির তে লেয েরর বলল, ‘ততািরা তবাট 
তথরে তনরি যাও’। 

প্ররেির আরািারহা তাোল আহিদ িুিার মদরে। 
আহিদ িুিা বলল, ‘মিুঃ প্ররেির এরদর িারথ েেড়া েরর লা  তনই। 

েলুন আিরা তনরি যাই’। 
প্ররেির আরািারহার িুে িমলন হরয় উ ল। 
েথা ত ি েররই আহিদ িুিা র্ঘুরর দাোঁমড়রয়মছল যাওয়ার জরন্য। তবারটর 

মিমরর মদরে িা বাড়াবার আরে আহিদ িুিা বলল, ‘েল ওেলালা’। 
আহিদ িুিার েথা ত ানার িড় প্ররেির আরািারহা এবিং মজ াররা হাোঁটা 

শুরু েরররছ তবাট তথরে নািার জরন্য। 
আহিদ িুিা ওেলালারে তডরেরছ বরট তবাট তথরে নািার জরন্য, মেন্তু 

মনরজ এে িা বাড়ায়মন েলার জরন্য। 
এমদরে ওেলালা তবাট তথরে নািার জরন্য েলা শুরু েরার িারথ িারথ 

তস্টনোনধারী িরদার তোরছর তলােমট বলল, ‘না সুেরী যারব না। তি আিারদর 
িারথ থােরব। োল িোরল সুেরী ও তবাট দুরটাই ততািরা তেরত িারব।‘ 

বরলই তি এগুরলা ওেলালারে ধরার জরন্য। 
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মেৎোর েরর ছুরট যামেল ওেলালা তার মিতার মদরে। তার মিতা 
প্ররেির আরািারহা এবিং মজ াররা তলােমটর েথা ত ানার িারথ িারথই থিরে 
দাোঁমড়রয়রছ। 

ওেলালার িথ তরাধ েরর দাোঁড়াল তলােমট। 
ওেলালা বাধা তিরয় ছুরট এরি আহিদ িুিার আড়ারল দাোঁড়াল। তার িুে 

িরার িত িাণ্ডু। োোঁিমছল তি আতরে। 
আহিদ িুিা হামি িুরে ওেলালার মদরে তামেরয় বলল, ‘ য় মে 

ওেলালা। ওরা ততা আিারদর িত িানুি।’ 
‘ম ে বরলছ োলা এম য়ান। ততািার বুমে আরছ। তরব আিরা ততািারদর 

িত নয়, অরনে উৎেৃষ্ট িানুি। সুেরীও বুেরব আিারদর িারথ থাোর ির।’ 
বরল তলােমট এে িা দু’িা েরর এগুরত লােল ওেলালার মদরে। 
তলােমটর অবম ষ্ট োরজন িাথী দাোঁমড়রয়মছল প্ররেির আরািারহা আরে 

তযোরন দাোঁমড়রয়মছল তিোরন। আর প্ররেির আরািারহা এবিং মজ াররা দাোঁমড়রয় 
আরছ তবারটর আররেটু িািরনর মদরে। 

তলােমট এেদি োরছ এরি তেরছ। 
ওেলালা আহিদ িুিার ো তর্ঘোঁরি তিছরন দাোঁমড়রয়মছল। 
তলােমট তার তস্টনোন ডান হারত মনরয় আহিদ িুিার ডান িা  মদরয় 

তার বাি হাত বামড়রয় এগুরলা ওেলালারে ধরার জরন্য। 
তলােমটর লেয তেন তার ম োর ওেলালার মদরে। 
আল্লাহর তদয়া এ সুরযারের িিযবহার েররলা আহিদ িুিা। 
আহিদ িুিা তার ডান হাত বামড়রয় এে েটোয় তস্টনোনটা তেরড় 

মনরয়ই তস্টনোরনর বাোঁট মদরয় আর্ঘাত েরল তলােমটর র্ঘারড়। তারির তস্টনোন 
তিাজা েরর মনরয়ই এেটু দূরর দাোঁড়ারনা োরজনরে লেয েরর তস্টনোরনর মট্রোর 
মটিল আহিদ িুিা। 

র্ঘটনার আেমিেতায় ওরা োরজন প্রথিটায় হেেমেরয় মেরয়মছল। 
আহিদ িুিা ঐটুকু িিরয়রই সুরযাে রহে েরর। োরজন মেছু েরার 

আরেই এেই িারথ এে োোঁে গুলীর ম োর হরয় েরর িড়ল িামটরত। 
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এমদরে র্ঘারড় আর্ঘাত িাওয়া তলােমট মনরজরে মেছুটা িািরল মনরয় 
িমরয়া হরন তযন োোঁমিরয় িড়ল আহিদ িুিার উির। 

আহিদ িুিা মছটরে িরড় তেল তডরের উির। 
তলােমট জািরট ধরররছ তডরে িরড় যাওয়া আহিদ িুিারে। 
মেন্তু আহিদ িুিার হাত দু’মট িুক্ত তথরে তেরছ। আহিদ িুিার ডান 

হারত তেনও তস্টনোন। মেন্তু গুলী েরার তজা তনই। 
আহিদ িুিা দু’হারত তস্টনোন ধরর এেটু উোঁে ুেরর লম্বা ারব আবার 

আর্ঘাত েরল তলােমটর িাথায়। ির ির েরয়েবার। 
আহিদ িুিারে জািরট ধরা তলােমটর হাত মেছুতা ম মথল হরয় 

মেরয়মছল। 
আহিদ িুিা মনরজর তদহরে প্রবল ারব র্ঘুমররয় তদহরে েমড়রয় মনল এবিং 

তলােমটরে মছটরে তেরল মদরয় উর  দাোঁড়াল। 
ম ে এই িিরয়ই মজ াররা মেৎোর েরর উ ল ‘তিছরন গুলী  াইয়া’। 
এ মেৎোর োরন যাবার িারথ িারথই এে িার  মনরজর তদহরে মছটরে 

মদল আহিদ িুিা। তার তদহমট িামট স্প ্ েরার আরেই দুমট গুলী এেই িারথ 
অমতক্রি েরল তারে। দাোঁমড়রয় থােরল তার বুে ও িাথা ত দ েররতা গুলী দুরটা। 

আহিদ িুিা িামটরত িরড়ই তার িুে মেমররয় মনরয়রছ তিছন মদরে। 
তদেরত তিল মনরের তডে তথরে উর  আিা মিোঁমড়র িুরে দাোঁমড়রয় আরছ ওরা দু’জন 
তারা আবারও বন্দুে তাে েরররছ আহিদ িুিারে। 

আহিদ িুিা িুে র্ঘুমররয় তনবার িারথ িারথ দু’হারত ধরা তার 
তস্টনোনরেও তিাজা েরর মনরয়মছল। তলাে দুমট তার তোরে িড়ার িারথ িারথই 
তস্টনোরনর মট্রোর মটিল আহিদ িুিা তারদর লেয েরর। 

ওরাও মট্রোর মটিরত যামেল। মেন্তু তার আরেই তস্টনোরনর ছুরট যাওয়া 
অরনে গুলীর রারি িমরেত হরলা তারা। 

তারদর তদহ েমড়রয় িড়ল মিোঁমড় মদরয় মনরে। 
গুলী েররই তাোল আহিদ িুিা তারে আক্রিেোরী তিই তলােমটর 

মদরে। 
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তদেল তলােমট টলরত টলরত উর  দাোঁড়ারে। তার হারত মর লবার। 
তার িাথার তিছন মদে তস্টনোরনর বাোঁরট   ালই আর্ঘাত তিরয়রছ। 

আহত জায়ো তথরে রক্ত েমড়রয় তার তিছন তিছন ম রজ যারে। 
মর লবার হারত তলােমটরে যেন আহিদ িুিার তোরে িড়ল। তেন 

তস্টনোন র্ঘুমররয় গুলী েরার িিয় মছল না। িুহূতও্ নষ্ট না েরর আহিদ িুিিা 
তস্টনোন ছুরড় িারল তলােমটর মর লবার ধরা হাত লরেয। 

মছটরে িড়ল মর লবার তলােমটর হাত তথরে। 
মর লবার হাতছাড়া হরল তলােমট তস্টনোন কুমড়রয় তনবার জরন্য 

োমিরয় িড়ল তস্টনোরনর উির। 
তস্টনোন ছুরড় মদরয়ই আহিদ িুিা উর  দাোঁমড়রয়মছল। তি ছুরট তেল 

তলােমটর লরেয। 
তলােমট দু’হাত মদরয় তস্টনোন আোঁেরড় ধররমছল। 
আহিদ িুিা এে িা মদরয় তস্টনোন োিা মদরয় অন্য িা মদরয় প্রেণ্ড এে 

লামথ িারল তলােমটর তস্টনোন ধরা হারত। 
তলােমটর তথথরল যাওয়া হাত তস্টনোন তছরড় মদল। 
আহিদ িুিা দু’হারত তলােমটরে তুরল দাোঁড় েমররয়ই প্রেণ্ড এে র্ঘুমি 

িারল তার িুরের এে িার । তি মছটরে মেরয় িড়ল। এরেবারর িড়ল মেরয় 
মর লবাররর উির। নতুন প্রাে িাওয়ার িত তি তুরল মনল মর লবার। মর লবার 
র্ঘুরাল তি আহিদ িুিার মদরে। 

মেন্তু তদেল আহিদ িুিার তস্টনোন আরেই তারে লেয েরর হাোঁ েরর 
উর রছ। 

আহিদ িুিা তলােমটরে র্ঘুমি তিররই িারয়র তলা তথরে  তুরল মনরয়মছল 
তস্টনোন। 

তলােমটরে মর লবার কুমড়রয় র্ঘুররত তদরেই আহিদ িুিা তস্টনোরনর 
মট্রোর মটিল। 

তলােমটর োোঁেরা তদহ েমড়রয় িড়ল তডরের উির। 
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োমরমদরে এেবার তামেরয় তস্টনোন তেরল মদল আহিদ িুিা হাত 
তথরে। 

মজ াররা, প্ররেির আরািারহা এবিং ওেলালা এতেে  য় ও আতে 
মনরয় িাথররর িত মনিল িূমত্র িত দাোঁমড়রয় তথরে তদেমছল স্বোতীত এে দৃশ্য। 

এবার মজ াররা ছুরট জমড়রয় ধরল আহিদ িুিারে। 
প্ররেির আরািারহাও এল। তি আহিদ িুিার িাথায় হাত মদরয় বলল, 

‘ঈের তিারে দীর্ঘ্জীমব েরুন বৎি।‘ 
আর ওমদরে িাথররর িূমত্র িত দাোঁড়ারনা ওেলালার মের তোে দু’মট 

তথরে েমড়রয় িড়রছ অশ্রু, েৃতেতার অশ্রু, অমবরাি ারব। 
আহিদ িুিা তিমদরে এগুবার জরন্য িা বাড়ারত বাড়ারত বলল। ‘অশ্রু 

তেন ওেলালা, আল্লাহর শুেমরয়া আদায় ের।’ 
ওেলালা ছুটল আহিদ িুিার মদরে। ছুরট এরি উিুড় হরয় িাথা রােল 

আহিদ িুিার িারয়। 
আহিদ িুিা তারে তটরন তুলল ল বলল, ‘তবাি, িানুি আল্লাহর 

িরব্াৎেৃষ্ট এবিং িবরেরয় িোমনত িৃমষ্ট। আল্লাহ ছাড়া আর োরও োরছ তার 
িাথা নত হরব না, এটা আল্লাহ োন।’ 

‘হরত িারড়  াইয়া। মেন্তু িামটর িানুিও অরনে িিয় ঈের হরয় 
ওর ন।’ োন্নায় ত রে িড়ল তার েথা। 

‘আল্লাহ িাে েরুন। তয িানুিরে তুমি ঈের বলরব, হরত িারড় তি 
আল্লাহর িাত্র এেজন অনুেত বাোহ।’ 

বরল আহিদ িুিা তাোল মজ াররার মদরে। বলল, ‘মজ াররা তবারটর 
ক্রুরদর বল, লা  গুরলা নদীরত তেরল িবগুরলা জায়ো  ালও েরর ধুরয় তদরব।’ 

েথা ত ি েরর আহিদ িুিা প্ররেির আরািারহার মদরে তেরয় বলল, 
‘আিার িরন হয় লা  ও অস্ত্রগুরলা িুমলর র জরন্য তররে োরিলা বাড়ারনা ম ে 
হরব না।’ 

‘না, তুমি ম ে মিোন্ত মনরয়ছ। িুমল  আর িার  থােরল তদো তযত। 
এেন তোথায় িুমল  েুোঁরজ তবড়াব।’ 
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মজ াররা আহিদ িুিার মনরদ্  মনরয় মনরের তডরে েরল তেল। 
আর আহিদ িুিা, প্ররেির আরািারহা এবিং ওেলালা তেমবরনর ত তরর 

এরি এেটা তটমবল মর্ঘরর বিল। 
ে-মিমনট ির মজ াররা এরি প্ররব  েরল। বলল, ‘ওরা োরজ তলরে 

তেরছ। তনাের ততালা হরয়রছ। এেমন তবাট েলরত শুরু েররব।’ 
‘ম ে মিোন্ত মদরয়ছ। বলরত তেরয়মছলাি এটা।  ুরল তেমছ।’ 
ো এল। 
োরয়র োরি েুিুে মদরয় প্ররেির আরািারহা অরনেটা স্বেরতামক্তর িত 

বলল, ‘জীবন রোোরী এবিং জীবন িিংহারী দুই আহিদ িুিারেই আজ 
তদেলাি।’ 

‘তোন আহিদ িুিা বড় আব্বা?’ বলল ওেলালা। 
তার মিতা প্ররেির আরািারহা িুে েলার আরেই মজ াররা বরল উ ল, 

‘আব্বা যারে  জীবন িিংহারী আহিদ িুিা বরলরছন, তিই আহিদ িুিাই বড়।’ 
‘ততািার যুমক্ত মে বলত।’ বলল প্ররেির আরািারহা। 
‘েুবই িহজ। প্রথি র্ঘটনায় এেজন বালরের জীবন রো হরয়রছ। তার 

তবম  মেছু ঐ র্ঘটনায় নাই। মেন্তু ত রির এই র্ঘটনায় েলিান িারয়র এেটা িথ 
রুে েরর তদয়া হরয়রছ। িাতজন তলারের প্রাে িিংহার হরয়রছ, মেন্তু এর িারা 
অরনে িানুরির জীবন রো তিরয়রছ এবিং অরনে িমরবার ধ্বিংি তথরে রো 
তিরয়রছ। অন্যায় জুলুি িিংহারী আহিদ িুিার এই রুিই বড়।’ 

‘ধন্যবাদ মজ াররা। আমিও তাই িরন েমর।  ারলা োজ  ারলা, অতযন্ত 
প্ররয়াজনীয়। মেন্তু অন্যারয়র প্রমতররাধ এর তেরয় অরনে তবম  িুলযবান।  াল 
োরজর  াল েরলর তয িমরমধ, তার তেরয় অন্যায় প্রমতররারধর তয  াল। তার 
িমরমধ অরনে তবম  বযািে।’ 

প্ররেির আরািারহা থািরতই আহিদ িুিা বরল উ ল, ‘ধন্যবাদ জনাব, 
আিনার েথা আিারদর ধি্রন্থ আল-রোরআরনরই প্রমতধ্বমন অরনেটা। 
আিারদর ধি্ররন্থ বলা হরয়রছ, হতযা, জুলুরির িত অিরারধর মনধ্ামরত  ামস্ত 
মবধারনর িরধয িানুরির জীবন মনমহত।’ 
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‘তার িারন  ামস্তটা িানুরির জীবরনর িত িুলযবান।  ামস্ত না থােরল 
িানুরির জীবন মবিন্ন হরব। তাই মে ?’ 

‘হ্যাোঁ তাই।’ 
‘তাহরল অরনরে এবিং অরনে তদর  িৃতযুদণ্ড ও ের ার  ামস্ত তুরল মদরে 

বা তুরল তদওয়ার েথা বলরছ তার মে হরব?’ বলল মজ াররা। 
‘এটা এে ধররনর মেন্তা মবেৃমত। এই মবেৃতরদর োরছ মবোররর েড়ে 

 য়িংের, মেন্তু অিরাধীরদর েড়ে তযন এেটা স্বা ামবে র্ঘটনা।’ আহিদ িুিা 
বলল। 

‘ ামস্ত মে িানুরির সুে ও  ামন্তর জীবন মনমিত েররত িারর?’ মজ াররা 
বলল। 

‘আিারদর ধি্ররন্থ এই তেরত্র প্রতযে ারব দু’ধররের োজ েরার 
মনরদ্  তদয়া হরয়রছ। এে,  ারলা োরজর মনরদ্  মদরত হরব এবিং িে োজ, 
িাি, অিরাধ তথরে িানুিরে মবরত রােরত হরব।’ বলল আহিদ িুিা। 

‘মনরদ্  ও মবরত রাোর তেষ্টাই মে যরথষ্ট?’ মজ াররা বলল। 
‘আিারদর ধরি্র মবধান অনুিারর এ দু’মট বামহ্যে িদরেরির 

িয্ায় ুক্ত। আমত্মে ও মবোিেত মেছ ুিদরেি ররয়রছ। এই বামহ্যে ও আমত্মে 
বযবো এেরত্র মিমলত হরল তরবই িানুরির তস্বোোমরতা বা অিরাধ প্রবেতা 
মনয়মন্ত্রত হয়।’ আহিদ িুিা বলল। 

‘মবোিেত তয বযবোর েথা বলরল তিটা মে?’ বলল প্ররেির 
আরািারহা। 

‘ঐ ীরন্থ আল তোরআরনর িাধযরি আিরা তয জীবন দ ্ন তিরয়মছ, তি 
জীবন দ ্ন হরলাুঃ িানুরির দুমনয়ার জীবন িৃতযু িরবতী্ মেরন্তন জীবরনর প্রস্তুমত 
িব্ িাত্র। দুমনয়ার জীবরন  াল োজ েররল িরজীবরন মেরন্তন িুরস্কার িাওয়া 
যারব এবিং োরাি োজ েররল মেরন্তন  ামস্তর িেুমেন হরব। দুমনয়ার জীবরন 
িানুি তছাট-বড় তয োজই েরুে তার  াল অথবা োরাি তয তোন এেমট েল 
ররয়রছ এবিং িৃতযু িরবতী্ জীবরন তা ত াে েররত হরব। তয িানুি রষ্টার আরদ -
মনরিধ তিরন েলরব তার িারা শুধু  াল োজই হরব এবিং িে োজ তথরে তি 
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মবরত থােরব। এই মবোিেত মনয়ন্ত্রে িানুিরে িেল িাি ও িে োজ তথরে 
মবরত রারে।’ বলল আহিদ িুিা। 

‘মবোি িানুিরে এত িমরশুে েররত িারর?’ বলল মজ াররা। 
‘এটা মনছে তোন মবোি নয়। িানব জীবরনর এটা অমনবায্ বাস্তবতা যা 

তার অমস্তরত্বর িতই িতয। এই মবোরির  মক্ত জেরতর িবরেরয় বড়  মক্ত।’ 
‘আিমন  য়িংের েথা শুনারলন। িৃতযু িরবতী্ জীবরনর ঐ িমরেমত 

তথরে ততা আিরা মেিংবা তোন িানুি তাহরল িুক্ত নয়?’ বলল ওেলালা তোে 
েিারল তুরল। র্ঘটনার ির প্রথি িুে েুলল ওেলালা। েথা বলরলও তার িুরের 
োম্ভীয্ ও মবিণ্নতা োরটমন। 

‘না তোন িানুিই িুক্ত নয়।’ 
‘মেন্তু আিরা ততা এ মবোরির েথা এ ারব জামন না। তাহরল আিারদর 

মে হরব?’ 
‘যারা জারন, জানারনার দাময়ত্ব তারদর। আর িতয িন্ধানী মবরবে 

িরতযর িন্ধান তয তোন  ারব িারবই। তযিন আজ আিনারা আিার োছ তথরে 
িন্ধান তিরলন।’ 

‘হািল প্ররেির আরািারহা। বলল, ‘তুমি এেজন দে এবিং োোঁমট 
মি নারী। এ িমরেরয় তুমি তদেমছ অরনে বড়। তুমি িবর রি তয েথাটা বলরল 
তার অথ্ হরলা তুমি িানুরির অমস্তরত্বর িত িতয তয িরথর িন্ধান মদরল তা 
আিারদর তিরন তনয়া।’ 

‘হািল আহিদ িুিাও। বলল, ‘এটা তদািেীয় নয় মনিয়। মনরজর জরন্য 
যা  াল িরন েরা হয়, তা অিররর জরন্য  াল িরন েরাই প্রেৃত েলযােোিীতার 
লেে।’ 

‘ধন্যবাদ বৎি। ততািার িারথ তদো হওয়ায় ঈেররর শুেমরয়া আদায় 
েরমছ। িরন হরে, ততািার িিংস্পর ্ আিরা নতুন িানুরি িমরেত হমে।’ 

‘তাও বরট।’ বলল প্ররেির আরািারহা। 
‘এেন এ িয্ন্তই। েলুন ওরা েতটা মে েরল তদো যাে।’ বলল আহিদ 

িুিা। 
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‘না এেটু বসুন। আিার এেটা েথা। এই মেছুেে আরের েম ন 
মবিরদর িিয় আিনার িুে আমি িব িিয় মন ্য় ও উরিেহীন তদরেমছ এবিং 
আিনার ত াোঁরট হামিও তদরেমছ। আিমন মে এেটুকুও  য় িানমন?’ বলল 
ওেলালা। 

‘আহিদ িুিার িুে েম্ভীর হরয় উ ল। বলল, ‘ াল বা িে েরার 
এেিাত্র িামলে আল্লাহ, জীবন ও িৃতযুর োয়িালা শুধু আল্লাহই েররন, এই 
মবোি থােরল তোন িানুিরে  য় েরার তোন অবো  থারে না, তোন মবিরদই 
তেন  য় আরি না।’ 

‘মেন্তু আিমন যমদ িরামজত হরতন, ওরা মছল িাত অস্ত্রধারী।’ বলল 
মজ াররা। 

‘ াবতাি ওরা জয়ী হবার িত তাই আল্লাহ তারদর জয় মদরয়রছন। তরব 
আমিও জয়ী হবার তেষ্টা েরতাি তারির।’ আহিদ িিুা বলল। 

‘ওরা িাতজন িরররছ, িররও ততা তযরত িাররতন আিমন?’ মজ াররাই 
আবার বলল। 

‘হািল আহিদ িুিা। বলল, ‘আিার তেষ্টা জরয়র জরন্য, মেন্তু িৃতযুর 
জরন্যও আমি িব িিয় িস্তুত।’ 

প্ররেির আরািারহা, মজ াররা এবিং ওেলালা স্তমম্ভত তোরে তামেরয় 
আরছ আহিদ িুিার মদরে। 

‘আহিদ িুিার েথা ত ি হরলও তারা তেউ েথা বলরলা না, বলরত 
িাররলা না। 

মেছুেে ির ওেলালা প্রে েরল, ‘আিনার তদ  তোথায়? আিনার 
বামড় তোথায়? আিনার তে আরছ?’ প্রেগুরলার িারথ িারথ রারজযর িিতা েরর 
িড়ল ওেলালার তোরে-িুরে।  

আহিদ িুিা ম্লান হািল। বলল, ‘তুমি েম ন প্রে েররছ ওেলালা।’ 
বরল এেটু থািল। তারির বলল, ‘আমি জন্মরহন েররমছ েীরনর 

মজনমজয়ািং প্ররদর , যারে িূব্ তুমে্স্তানও বলা হয়। মেন্তু তিটা এেন আিার তদ  
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তনই। আিারে অরনে তদ  তারদর নােমরেত্ব মদরয়রছ। তোনটারে আিার তদ  
বলব? আমি এ মনরয় তোন িিয়  ামবমন।’ 

আবার থািল আহিদ িুিা। হািল আবারও। বলল, ‘তে আরছ’ বলরত 
মনিয় ররক্তর িম্পরে্র োউরে বুমেরয়ছ। ততিন আিার েউ তনই। আিার 
আব্বা, আো, তছাট  াই িবাই মনহত হরয়রছ তিই মজনমজয়ািং-এ। আমি তবোঁরে 
মছলাি উিাস্তু হরয়। ররক্তর িম্পরে্র বাইরর িবরেরয় র্ঘমনষ্টতি হরলন স্ত্রী। আমি 
ে’িাি আরে মবরয় েররমছ। মতমন আরছন।’ থািল আহিদ িুিা। 

িলি এেটা রমক্তিা া েরুট উর রছ ওেলালার িুরে। তার িারথ প্রবল 
উৎসুেয। বলল, ‘িাত্র ে’িাি আরে মবরয়? মতমন তোথায়? তদ  না থােরল মতমন 
তোথায় আরছন? মতমন মে আরিমরো এরিরছন?’ 

‘আিারদর নবীর তদ  তিৌমদ আররবর অন্যতি িমবত্র নেরী ‘িমদনা’ 
 রীরে তাোঁরে তররে এরিমছ।’ আহিদ িুিা থািল। 

তৎেোৎ তেউ েথা বলল না। 
িবার তোরে-িুরে এেটা মবিয় ও তবদনার মেহ্ন। 
‘ঈেররে ধন্যবাদ মতমন মেছু র্ঘটানমন। মেন্তু আিনার মেছু র্ঘটরল উমন 

মে জানরত িাররতন? মে হত তাোঁর? মে েররতন মতমন?’ নরি েমম্পত েলায় বলল 
ওেলালা। 

আহিদ িুিার ত াোঁরট এে টুেররা স্বে হামি। বলল, ‘আমি 
িানিাল াদরর তহায়াইট ঈেরলর হারত ধরা িড়ার আরের মদন তাোঁর িারথ েথা 
বরলমছ তটমলরোরন। আবার সুরযাে তিরল বলব।’ 

‘আিার প্ররের উির হরলা না জনাব।’ বযমথত-েুব্ধ েরে বলল 
ওেলালা। 

‘উির আমি জামন না ওেলালা। আিার অম  াবে মযমন, আিার স্ত্রীরও 
অম  াবে মযমন তিই আল্লাহর উির তাোঁর ও আিার দু’জরনরই  রিা।’ তোটা 
আরলােনায় এই প্রথিবাররর িত আহিদ িুিার েে এেটু োোঁিল, এেটু  ামরও 
শুনাল। 

আহিদ িুিা তাড়াতামড় উর  দাোঁড়াল। 
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বলল, ‘েলুন ওমদেটা তদো যাে।’ 
িবাই উ ল। 
প্ররেির আরািারহা উর  দাোঁড়ারত দাোঁড়ারত বলল, ‘আহিদ িুিা, ততািার 

 মক্ত ও িাহরির উৎি মে তা আজ তদেলাি, তয তলাে ঈেররর উির  রিা েরর 
জীবন-িৃতযুর িব প্রে তিছরন তেরল উরেশ্য িাধরনর জরন্য অরির হরত িারর, 
তার অিাধয মেছুই থােরব না, তি অরজয় হরব, এটাই স্বা ামবে। ততািারে 
অম বাদন নয় আহিদ িুিা, ততািার মবোিরে, ততািার িহান নবীরে, যাোঁর ম ো 
তুমি অনুিরে ের এবিং ততািার আল্লাহরে, যাোঁর মবধান তুমি িালন ের, আমি 
অম বাদন জানামে এবিং ততািার মবোরির িাথী হবার অিংমেোর েরমছ।’ 

বরল আহিদ িুিার মদরে হাত বাড়াল প্ররেির আরািারহা। 
আহিদ িুিা আনরে লুরে মনল প্ররেির আরািারহার হাত। 
এে হাত আররে হাতরে বামড়রয় ধরল মনমবড় ারব। যন্ত্রোমলরতর িরতা 

তোন অরিার্ঘ আেি্রে ওেলালা এবিং মজ াররার হাতও এরি যুক্ত হরলা দু’মট 
হারতর িারথ।  

এ তযন োর হারতর মিলন নয়, মবোিী োর হৃদরয়র এে অিরূি মিলন। 
 
 
 
তবাট ধুরয়-িুরছ িাে েরা হরয়রছ। 
মেছুেে আরের রক্তাক্ত র্ঘটনার তোন মেহ্নই বত্িান তনই। 
মজ াররা মনরের তডরে তনরি তেরছ তোন োরজ। প্ররেির আরািারহা 

তার েরে মবোি মনরত তেরছ। 
আহিদ িুিা তার দু’হারতর েনুই তবারটর তরমলিং-এ তররে িািরনর মদরে 

এেটু েুোঁরে তামেরয় আরছ িািরন ইমন্ডয়ানার অবামরত িবুজ তিৌেরয্র মদরে। 
ওেলালা আরস্ত আরস্ত এরি আহিদ িুিার িার  দাোঁড়াল। দু’হারতর েনুই 

তরমলিং-এ তররে আহিদ িুিার িতই িািরন েুোঁরে িড়ল এবিং তাোল আহিদ 
িুিার মদরে। তারির িুে মেমররয় িািরনর মদরে তামেরয় বলল, ‘আিনার 
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মবোরির িাথী হবার অিংমেোর েররমছ। মেন্তু আিমন তয েষ্ট মদরয়রছন তা  ুরল 
যাইমন। আিমন মনষ্ঠরু! মনষু্ঠর! মনষু্ঠর!’ 

আহিদ িুিা েিাল কুমিত েরর ওেলালা মদরে তামেরয় বলল, 
‘বুেলাি না। মনষু্ঠরতার মে তদেরল?’ 

‘আিমন িবার প্রমত হয়রতা সুমবোর েররছন, মেন্তু অমবোর েররছন 
 াবীর প্রমত। এটা মনষু্ঠরতা।’ 

‘মেন্তু ততািার  াবীর িারথ তুমি েথা বলমন। তাোঁর োছ তথরে মেছু 
ত ানমন।’ 

‘ত ানার মে প্ররয়াজন আরছ? আমি তিরয় নই? তোন তিরয়ই তার স্বািী 
তোন মবরদ -মব ূরয় অজানার অন্ধোরর হামররয় যারব তা বরদা ত েররত িারর 
না।’ 

‘ততািার েথা ম ে। মেন্তু ততািার  াবী শুধু ততা নারী নয়, মতমন আিার 
মবোি ও েরি্র িাথী। আিার তয োজ তিটা তারও োজ এবিং তি োররেই মতমন 
আিারে উৎিারহর িারথ মবদায় মদরত িাররন।’ 

‘এটা যুমক্তর েথা। এ যুমক্তর বাইরর িরনর এেটা ম ন্ন অবোন আরছ।’ 
‘আরছ। মেন্তু তারিরও এেজন তিরয় তার হারতর মবরয়র তিরহদী না 

িুছরতই স্বািীরে যুরে িা ায় এবিং স্বািীরে আর মেরর িায় না-এ দৃষ্টান্তও আরছ।’ 
‘এবিং তার ত িহীন ও িীিাহীন বুে োটা োন্নার দৃষ্টান্তও আরছ। আমি 

নারী, আমি এ অিহায় নারীর েথাই বলমছ।’ 
‘ম ে বরলছ। মেন্তু তুমি, আমি এবিং ততািার  াবী িিংিাররর এ 

বাস্তবতারে মে অস্বীোর েররত িারব?’  
‘আমি জামন না। মেন্তু নারীর অশ্রুর িূলয িুরুিরা তদয় না, এটাই ম ে।’ 
বরলই ছুরট িালাল ওেলালা। তার ত ি েথাটা মছল োন্নায়  ামর। 
আহিদ িুিা ডােল না তারে। 
ওেলালার োন্না  রা েে আহিদ িুিারে িরন েমররয় মদল িান 

ওয়াোররর েথা। িরন িড়ল তিরী তরাজ এর েথাও। তবদনায়  রর তেল আহিদ 
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িুিার িন। ওেলালার হৃদরয় তয েরতর িৃমষ্ট হরয়রছ িার ওয়াোররে মনরয় তার 
প্রমতোর মেরি! 
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৪ 
োরহামেয়ার তেডাররল তরস্টহাউজ। 
মিুঃ তডম ড তার েরের দরজা েুরল সুের তবড এবিং িাজারনা-রোছারনা 

র্ঘর তদরে েুব েু ী হরলা।  
হারতর বযােটা তি তিরের উির ছুরড় মদরয় মবছানার উির োমিরয় 

িড়ল। 
মিুঃ তডম ড আিরল মিুঃ তডম ড তোল্ড ওয়াটার। তহায়াইট ঈেরলর 

আরিমরোন প্রধান। তডম ড ছদ্মনারি তি তেডাররল তরস্টহাউরজ উর রছ।  
তেডাররল তরস্টহাউজ তরড ইমন্ডয়ান মরজা ্ এলাো োরহামেয়ার 

তেডাররল েমি নাররর অমেি েতৃে্ িমরোমলত তরস্টহাউজ। ভ্রিে বা অন্য 
তোন োরজ ম আইমি নােমরে যারা োরহামেয়া আরিন, তারা ইো েররল 
থােরত িাররন এোরন। মেন্তু এই িারনর তহারটল তথরে োরগুে তবম   াড়া ও 
োবাররর োজ্ মদরত হয় এোরন। তবু মনরািিার মদে মবরবেনা েরর উরল্লেরযােয 
িবাই এোরন উ রত োয়। স্টযাটাি অনুিারর অরামধোররর ম মিরত এই তরস্ট 
হাউরজ থােরত তদয়া হয়। তযরহতু তরস্টহাউজটা তেডাররল েমি রনর অমেি-
এর অিং , তাই এর মনরািিা বযবো তেডাররল েমি নাররর হারত। 

তরড ইমন্ডয়ানরদর প্ররতযে মরজা ্ এলাোয় এেমট েরর তেডাররল 
েমি ন আরছ। তেডাররল েমি ন তরড ইমন্ডয়ান মরজা ্ এলাোয় তেন্দ্রীয় 
িরোররর স্বাথ ্ তদো ছাড়াও তিোনোর প্র ািন ও মবোর বযবোর আমিরলই 
প্রমতষ্ঠান মহরিরব োজ েরর। 

তডম ড তোল্ড ওয়াটার তজনাররল আইজযাে শ্যানরেিহ তার আরও 
োরজন মনরািিা েি্ীরে মনরয় তি এই তরস্টহাউরজ উর রছ। তজনাররল 
আইজযাে শ্যারে আইজযাে ছদ্মনারি তরস্টহাউরজ িমরমেত হরয়রছন। 
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তারা ওয়াম িংটরনর তিরক্রটারী অব তস্টরটর অমেি তথরে িমরমেমত োড্ 
মনরয় এরিরছ তাই িোমনত তিহিান মহরিরব জায়ো তিরয়রছ তরস্টহাউরজ। 

তডম ড তোল্ড ওয়াটার মনরজরে তব  ক্লান্ত িরন েররছ। ওয়াম িংটন 
তথরে মবিারন এরিরছ ম োরো। িিংরে িিংরেই তিোন তথরে তহমলেপ্টারর 
োরহামেয়া। 

তোল্ড ওয়াটাররর তোে ধরর এরিমছল। তার দরজায় নে হরলা। 
তোে েুলল তি। উর  মেরয় দরজা েুরল মদল। 
দরজায় িাে বয়মি এে তেতািংে দাোঁমড়রয়। মনরজর িমরেয় মদরয় বলল, 

‘আমি এযারলন টযালন্ট। এোনোর তেডাররল েমি নার। এমদে মদরয় 
যামেলাি। শুনলাি, তস্টট মডিাট্রিরন্টর তিহিান এরিরছন। তদো েররত 
এলাি।’ 

‘আমি তডম ড। আসুন।’ বরল তডম ড তোল্ড ওয়াটার টযালন্টরে মনরয় 
এরি তিাোয় বিাল। 

মনরজ বিরত বিরত তডম ড বলল, ‘ম ে তস্টট মডিাট্রিরন্টর তিহিান 
নয়। আিার িারথ এেজন িোমনত মবরদ ীও আরছন, মিুঃ আইজযাে। িার র 
রুরিই উমন আরছন। িব মিমলরয় তস্টট মডিাট্রিন্ট আিারদর এেটা িমরমেমত 
িত্র মদরয়রছ।’ 

‘ঐ এেই হরলা।’ বরল এেটু থািল টযালন্ট। তারির আবার শুরু েরল, 
‘আিনারা েতমদন থােরছন? মে উরেরশ্য এরিরছন? আমি মে েররত িামর 
আিনারদর জরন্য?’ 

‘থাোর ম ে তনই যতমদন  াল লােরব থােব। উরেশ্য োরহামেয়া 
তদো। তরড ইমন্ডয়ানরদর এলাো, তোন তোর-ছযাের হাইজযাোররর োরদ না 
িমড়, এটুকু আিমন তদেরবন।’ 

‘অবশ্যই োরহামেয়া  াল জায়ো। এোনোর োনীয়রাও  াল। তরব 
েুবই স্বতন্ত্রিনা এবিং িয্াদা িম্পরে্ িরেতন। আমি িরন েমর োরহামেয়া 
িিেদাররদর জরন্য এেটা স্বে ্ূমি। েরয়ে হাজার বছররর ইমতহাি এোরন 
তোরে তদো যায়। মিিররর মিরামিড এলাো িয্টেরদর স্বে ্ূমি বলা হয়, মেন্তু 
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োরহামেয়া তাররেরয় তোন অিংর  েি নয়। বরিং এোনোর োরহামেয়ার িামটর 
মিরামিডগুরলা মিিররর-গুরলাররেরয়ও বড় এবিং িিংেযারতও তবম । সুতরািং 
তদোর অরনে মেছু িারবন।’ 

টযালন্ট থািরতই আবার দরজায় নে হরলা। 
‘আসুন।’ দরজার মদরে তামেরয় বলল তডম ড। 
র্ঘরর প্ররব  েরল তরস্টহাউজ অমেরির এেজন স্টাে। হারত তার 

এেটা তরমজস্টার। স্টােমট এে তরুে তরড ইমন্ডয়ান। 
‘প্রাথমিে োজটা ততািারদর এেনও িারা হয়মন? ম ে আরছ, তিরর 

নাও।’ এ েথাগুরলা টযালন্ট তরড ইমন্ডয়ান তরুেরে লেয েরর বরল িুে মেরাল 
তডম ড তোল্ড ওয়াটাররর মদরে। বলল, মিুঃ তডম ড, এেন আমি। িরর েথা হরব। 
িিয় েরর এেবার ো োন আিার অমেরি।’ 

‘অবশ্যই।’ বরল উর  দাোঁমড়রয় তডম ড তোল্ড ওয়াটার হ্যান্ডরিে েরল 
টযালরন্টর িারথ। 

টযালন্ট েরল তেল। 
তরড ইমন্ডয়ান তরুেমট তার তরমজস্টার হারত তেনও দাোঁমড়রয়মছল। 
‘ততািার নাি মে? বি।’ 
তরুেমট বিল। বলল, ‘আমি না ারজা।’ 
েথা বলার িত এেজন তরড ইমন্ডয়ান তরুেরে তদরে েুম ই হরলা 

তডম ড তোল্ড ওয়াটার। োরে তি জারন, তরড ইমন্ডয়ান েরক্র প্ররব  েররত হরল, 
ঈেল িান ওয়াোর এবিং তারে িাহাযযোরী আহিদ িুিার তোোঁজ তিরত হরল 
তরড ইমন্ডয়ানরদর িাহাযয দরোর। তোল্ড ওয়াটার এবিং তজনাররল শ্যাররের দৃঢ় 
মবোি, িান ওয়াোর অবশ্যই ওয়াম িংটন তেররমন, তার মনরািিার জরন্য 
আহিদ িুিা মনিয়ই তারে মনরয় এরিরছ োরহামেয়ারত মেিংবা অির তোন তরড 
ইমন্ডয়ান মরজা ্ এলাোয়। োরহামেয়ারেই তারা প্রথি িরেহ েরররছ। তাই 
এরিরছ তারা প্রথরি োরহামেয়ারতই। 

‘বল নার ারজা, ততািারে মে িাহাযয েররত িামর।’ বলল তোল্ড 
ওয়াটার েুবই আন্তমরে েরে। 
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‘ধন্যবাদ স্যার। আিারদর তরমজস্টার িূররের জরন্য েতেগুরলা রুমটন 
ইনেররি ন।’ 

‘বল তি িব মে?’ 
‘িূে্ নাি, ম োনা, বয়ি, েতমদন থােরবন, িেররর উরেশ্য, োরবন 

তরস্টহাউরজ মেনা, তবড়াবার িিয় ‘োইড’ বা মিকুমরমট দরোর মেনা, ইতযামদ।’ 
তডম ড তোল্ড ওয়াটার মডেরটট েরল এবিং না ারজা মলেল তার 

তরমজস্টারর। 
েতমদন থােরব তি বযািারর তোল্ড ওয়াটার বলল, ‘যতমদন  াল লােরব, 

ততমদন থােব। তয িুহূরত্ িরন েরব েরল যাব, তি িুহূরত্ই েরল যাব। 
তরস্টহাউরজই োবার বযবো থােরব, তরব বাইররও েেনও তেরত িামর। 
প্রমতমদরনর তিরিন্ট প্রমতমদনই েরব।’ 

আর িেররর উরেরশ্যর বযািারর বলল, ‘োরহামেয়ার মেছু তলারের 
িারথ িমরেয় মছল তারদর িারথ তদো িাোত এবিং োরহামেয়ারে তদো ও 
জানা।’ 

োইড ও মিকুমরমটর তলাে তনয়ার বযািারর বলল, ‘তলাে িছে েরর 
মনরয়াে মদরয় রােরত োই। দরোর হরল িারথ তনব।’ 

‘ধন্যবাদ।’ বরল তনাট ত ি েরর উর  দাোঁড়ামেল না ারজা। 
‘এেটু বি না ারজা।’ বলল তোল্ড ওয়াটার। 
না ারজা বিল 
‘ততািার বামড় োরহামেয়ারতই না?’ মজরেি েরল তোল্ড ওয়াটার। 
‘মজ্ব হ্যা।’ 
‘ওল্ড োরহামেয়ারত না মনউ োরহামেয়ারত?’ 
‘ওল্ড অিংর ।’ 
‘তাহরল ততািরা তবাধহয় েুব িুররনা বামিো?’ 
‘মজ্ব হ্যা।’ 
‘ততািার তলোিড়া?’ 
‘ইউমন ামি্মট অব ইমলনয় তথরে রাজুরয় ন।’ 
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‘বাইররর িারন তস্টরটর বাইররর মবেমবদযালরয় তেউ যায় না।?’ 
‘অরনরেই যায়।’ 
‘বল, ওয়াম িংটরনর তোন মবেমবদযালরয় তেউ আরছ?’ 
তোল্ড ওয়াটাররর এিব প্ররের টারেট্ িান ওয়াোররর প্রিঙ্গ িািরন 

আনা এবিং তার িম্পরে্ জানা। িান ওয়াোরও মনিয় ওল্ড োরহামেয়ার বামিো 
হরব। ম মেত না ারজা মনিয় তারে মেনরব। 

তোল্ড ওয়াটাররর প্ররে না ারজা এেটু  াবল। তার িুেটারে মেছুটা ম্লান 
তদোল। বলল, ‘মতনজরনর েথা আিার িরন িড়রছ। আিার িরন হয় শুধু এ 
মতনজনই তিোরন িরড়।’ 

‘বা! মতনজন! েি নয়রতা। তোন মবেমবদযালরয় িরড় জান?’ 
‘জজ্ ওয়াম িংটন মবেমবদযালরয়।’ 
‘িবাই?’ 
‘হ্যা।’ 
‘মনিয় েুব  াল ছাত্র ওরা। স্কলার ীরি না মনজ েররে ওরা িড়রছ?’ 
‘শুধু এেজন ঈেল িান ওয়াোর স্কলার ীি তিরয়রছ। তি এেজন ছাত্র-

মবোনী।’ 
তোল্ড ওয়াটাররর তোে দু’মট উজ্জ্বল হরয় উ ল। তযন তি িাত রাজার ধন 

কুমড়রয় তিরয়রছ। 
িরেরেই িুরে েৃমত্রি মবিয় তটরন বলল, ‘ঈেল িান ওয়াোররর বামড় 

এোরন? োরহামেয়ারত? তার েথা শুরনমছ, িরড়মছ োেরজ। মবোরন েৃমতরত্বর 
জরন্য অরনে তোল্ড তিরডল তিরয়রছ।’ 

‘মজ্ব হ্যা, ওর বামড় এই োরহামেয়ারতই।’ 
‘ওল্ড না মনউ োরহামেয়ারত?’ 
‘ওল্ড োরহামেয়ায়।’ 
‘এেন ততা তি মবেমবদযালরয় না?’ 
িুে ম্লান হরয় উ ল না ারজার। বলল, ‘তার এেন েুব মবিদ। তারে 

অিহরে েরা হরয়মছল। ছাড়া তিরয় তি লুমেরয় আরছ।’ 
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‘বল মে না ারজা? এ রেি েবর ততা শুমনমন! তারে মেডন্যাি েরার তে 
আরছ িামে্ন যুক্তরারে? তি তোথায়? িুমল  মনিয় মেছু েররছ?’ 

‘তি োরহামেয়ারতই িামলরয় এরিরছ। িুমল  তার জরন্য মেছুই েররমন 
শুরনলাি।’ 

িােরলযর আনরে তোে দু’মট আনরে মেে মেে েরর উ ল তোল্ড 
ওয়াটাররর।  

মেন্তু িরেরেই তোরে-িুরে েৃমত্রি িিরবদনার বান ডামেরয় বলল, 
‘আহা তবোরা, তার জরন্য ততা মেছু েররত হরব। িুমল  ও িরোররর মেছু বড় 
বড় তলারের িারথ আিার িমরেয় আরছ। আমি অবশ্যই মেছু েররত িাররবা।’ 

‘তাহরল িমতযই তি উিেৃত হয়।’ 
‘তার িারথ তদো েমররয় মদরত িার? মেিংবা বামড়র ম োনা মদরলও 

েলরব।’ 
‘তি আিার ির আিার িারথও তদো হয়মন। মনরজর বামড়রত নয়, তোন 

এে আত্মীরয়র বামড়রত থারে শুরনমছ। এেটু তোোঁজ মনরয় আিনারে জানাব।’ 
‘ধন্যবাদ না ারজা। তার েথা শুরন িমতযই আিার িনটা োরাি হরয় 

তেল। তদে তুমি েত তাড়াতামড় তার িারথ তদো েমররয় মদরত িার।’ 
‘অবশ্যই আমি তাড়াতামড় তেষ্টা েরব স্যার। তিও মনিয় েুব েুম  হরব।’ 
েথা ত ি েররই আবার তি বলল, ‘তাহরল উম  স্যার এেন?’ 
‘এি। অরনে ধন্যবাদ ততািারে।’ 
‘ধন্যবাদ স্যার। বাই।’ বরল উর  দাোঁড়াল এবিং তবমররয় তেল র্ঘর তথরে 

না ারজা। 
না ারজা তবমররয় তযরতই তোল্ড ওয়াটার তটমলরোন তুরল তজনাররল 

আইজযাে শ্যারেরে বলল, ‘এেনই েরল এি আিার র্ঘরর, িহা েবর আরছ। 
তটমলরোরন বলা যারব না।’ 

মিমনট োরনরের িরধযই র্ঘরর এরি প্ররব  েরল আইজযাে শ্যারে।  
তিাোয় বিরত বিরত বলল, ‘তেবল িবমেছু গুমছরয় মনরয় মবছানায় ো 

মদরয়মছ। েুব ক্লামন্ত লােরছ। বল ততািার িহােবর।’ 
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‘িব ক্লামন্ত দূর হরয় যারব আইজযাে েবরটা ত ানার ির। তদে, তুমি 
তোছ-োছ েরর এতটা িিয় োমটরয়ছ। মেন্তু আমি এে মিমনটও নষ্ট না েরর 
আিল আরজ তলরে তেমছ। ইমতিরধযই আমি আমবস্কার েরর তেরলমছ, ঈেল িান 
ওয়াোর োরহামেয়ারত আরছ।’ 

েথাটা শুনরতই তজনাররল আইজযাে লামেরয় উ ল ত ায়া তথরে এবিং 
তোল্ড ওয়াটাররর মদরে হাত বামড়রয় বলল, ‘ব্রার া, ব্রার া, িমতযই তুমি োরজর 
তলাে তোল্ড ওয়াটার। তুমি যাদু জান নামে?’ 

‘যাদু নয়, বুমে বরল েবরটা তবর েররমছ।’ বরল তোল্ড ওয়াটার 
না ারজার িারথ তার িব েথার মররিাট্ মদল তজনাররল আইজযােরে। 

তজনাররল আইজযাে ত ানার ির আনরের আমত রযয আবার 
হ্যান্ডর ে েরল তোল্ড ওয়াটাররর িারথ এবিং বলল, ‘বড়  য়তারনর তোোঁজ 
তিরয়ছ?’ 

‘আহিদ িুিার?’ 
‘হ্যা।’ 
‘মজরেি েররল ওর িরন তোন িরেহ জােরত িারর ত রব মেছু 

মজরেি েমরমন। তরব োন টানরল তযিন িাথা আরি, ততিমন িান ওয়াোররর 
িারথ তার আিা স্বা ামবে।’ 

‘ততািার েথা ম ে তহাে তোল্ড ওয়াটার। আমি আিার েথা রােব। তার 
িূলযটা আিরা বামড়রয় তদব।’ 

‘ধন্যবাদ আইজযাে শ্যারে। এেন আিারদর প্রথি োজ হরলা িান 
ওয়াোর তোথায় থারে তা তজরন তনয়া এবিং তোিরন তার উির তোে রাো।’ 

‘ম ে বরলছ তোল্ড ওয়াটার, আিরা এরিমছ তা র্ঘূে্ােররও তযন িান 
ওয়াোর তটর না িায়।’ 

‘অবশ্যই। আমি না ারজারে বরলমছ িান ওয়াোররর িারথ তদো েরার 
েথা। এটা না ারজারে আিার আরহ ও িিরবদনা তদোবার জরন্য। আমি 
তেৌ রল জানব িান ওয়াোর তোথায় থারে তি ম োনা। োজ ও বযস্ততার েথা 
বরল তদো েরার মবিয়টারে এমড়রয় যাব।’ 
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‘মেন্তু তিও ততা বলরত িারর িান ওয়াোররে তদো েরার জরন্য।’ 
‘তাও বলরত িারর। মেন্তু আমি িরন েমর, িান ওয়াোর তযরহতু লুমেরয় 

থােরছ, তাই িরোরী তরস্টহাউরজ আিার িত োজ তি েররব না। তবু আিরা 
মবিয়টার মদরে লেয রােব।’ 

‘িান ওয়াোররে িাহারা মদরয় েুোঁজরত হরব আহিদ িুিারে। আহিদ 
িুিারে িাওয়ার ির এে আর্ঘারতই ওরদর দু’জনরেই জারল িুররত হরব।’ 

‘অবশ্যই। এেন িুেয োজই হরলা আহিদ িুিার িন্ধান েরা।’ 
‘আররেটা েথা তোল্ড ওয়াটার। না ারজা আিারদররে িহরযামেতা 

েররব, এটা ধরর মনরয়ও আমি িরন েমর না ারজার উির তোিরন আিারদর তোে 
রােরত হরব। তার বামড়র ম োনািহ তি তোথায় যারে, োর িারথ তদো েররছ 
তা আিারদর িিংরহ েররত হরব। এর িারা িান ওয়াোর ও আহিদ িুিারে তি 
বলার বা তদোর আরেই আিরা তারদর তিরয় তযরত িামর।’ 

আনরে িুে উজ্জ্বল হরয় উ ল তোল্ড ওয়াটাররর। বলল, ‘তুমি ম ে বুমে 
তবর েররছ তজনাররল আইজযাে। ততািারে ধন্যবাদ।’ 

‘আরও এেটা েথা তোল্ড ওয়াটার। ততািারদর তিই তিরী তরাজও িান 
ওয়াোররর িারথ থােরত িারর। তিটাও তযন িরন রারে ততািারদর তলারে 
অনুিন্ধারনর িিয়।’ 

‘ধন্যবাদ আইজযাে। তিরী তরাজ তোরে িড়া অথ ্িান ওয়াোররে তিরয় 
যাওয়া, যমদ তি িান ওয়াোররর িারথ এরি থারে।’ 

তজনাররল আইজযাে মেছু বলরত যামেল। দরজায় নে হরলা। 
তজনাররল আইজযাে েথা বন্ধ েরর তাোল তোল্ড ওয়াটাররর মদরে। 
তডম ড তোল্ড ওয়াটার উর  মেরয় দরজা েুলল। তদেল, এেজন িুমল  

অমেিার দাোঁমড়রয়। এই ারব আেমিে িুমল রে তদরে িরন িরন মেছুটা 
হেেমেরয় মেরয়মছল তোল্ড ওয়াটার। তোরে িম্ভবত তার মেছুটা প্রো  র্ঘরটমছল। 

িুমল  অমেিাররর ত াোঁরটর তোোয় এে টুেররা হামি তেুরট উর মছল 
িুহূরত্র জরন্য। বলল, ‘েমি নার িারহব িা ারলন আিারে আিনার িারথ 
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িমরমেত হবার জরন্য এবিং এেথা জানারত তয, প্ররয়াজনীয় তয তোন িাহারযযর 
জরন্য আিরা প্রস্তুত আমছ।’ 

‘অরনে ধন্যবাদ। আসুন বসুন।’ বরল তোল্ড ওয়াটার এেিার  িরর 
মেরয় তারে ত তরর প্ররবর র জরন্য আহ্বান জানাল।  

িুমল  অমেিাররে মনরয় তোল্ড ওয়াটার এরি বিাল তিাোয়।  
িরন িরন েু ীই হরলা তোল্ড ওয়াটার। িুমল  অমেিার তরড ইমন্ডয়ান 

হওয়ায় তার িারথ িমরেয় েুবই জরুরী িরন েরল তি। েথায় েথায় িান 
ওয়াোররর প্রিঙ্গ তুরল তার িম্পরে্ এরদর িরনা াবও জানা যারব। 

তোল্ড ওয়াটার তিাোয় বরিই বলল িুমল  অমেিাররে লেয েরর, ‘েুব 
েু ী হরয়মছ আিমন আিায়। আিরা এোরন নতুন, মেছু জানাও যারব আিনার 
োছ তথরে।’ 

‘মেছু িামটর মিরামিড এবিং মেছু ঐমতহামিে বামড়র্ঘররর ধ্বিংিাবর ি 
ছাড়া ততিন মেছু জানা, তদোর তনই োরহামেয়ারত।’ 

‘োরহামেয়ার আেি্ে ততা এগুরলাই।’ বরল এেটু তথরিই তোল্ড 
ওয়াটার আবার বলল, ‘এোনোর আইন- ৃঙ্খলা তেিন?’ 

‘তব   াল। িারন েুবই  াল বলা যায়। িাত মদরনও এেটা িািলা আরি 
না। আিরা অলি হরয় তেলাি স্যার।’ 

‘েুবই সুেবর। মনমিরন্ত তবড়ারনা যারব। আো এেটা েবর বলুন ততা, 
শুনলাি মবেযাত ছাত্র-মবোনী ঈেল িান ওয়াোর, তয মেডন্যাি হরয়মছল, তার 
বামড় নামে এই োরহামেয়ারত?’ মজোিা েরল তোল্ড ওয়াটার। 

িান ওয়াোররর নাি শুনরতই িুেটা ম্লান হরয় তেল িুমল  অমেিারমটর। 
বলল, ‘মজ, তার বামড় এই োরহামেয়ারত।’ 

‘োরহামেয়ার জরন্য ততা এটা তেৌরব।’ বলল তোল্ড ওয়াটার। 
‘তেৌরব অবশ্যই। মেন্তু তেৌরব িূয্ তবাধহয় অস্তমিত হরয় যারে! তি 

মবেমবদযালরয় তযরত িাররছ না, িড়া শুনা তনই। িামলরয় তবড়ারে তি এেন।’ 
‘দু ্ােয আিারদর। তি এেন তোথায়?’ 
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‘োরহামেয়ারতই িম্ভবত। এেমদন তার িারথ তদো হরয়মছল। তি 
বামড়রত থারে না।’ 

‘তেন আিনারা তার উির তোে রারেন না তার মনরািিার জরন্য?’ 
‘তি িুমল রে মবোি েরর না। তি িরন েরর তার মেডন্যাি-োরীরদর 

িুমল  তেরন, মেন্তু তারে িুক্ত েরার তোনই বযবো েররমন।’ 
‘আিনারেও মবোি েরর না?’ 
‘না। িরন েরর আমি এেজন আরদ  িালনোরী োকুরর।’ 
‘মেন্তু আিনারদরও এেটা দাময়ত্ব আরছ। তার অলরেযই তার মনরািিার 

বযবো আিনারা েররত িাররন।’ 
‘তি রেি মেছু েররল তার নজরর িড়রবই এবিং তি তেরত্র িরেহ েরর 

তি োরহামেয়া তছরড়ই েরল তযরত িারর।’ 
‘তি মে এেন োরহামেয়ারতই? েুব ইো আিার তবোরার িারথ তদো 

েরার।’ 
‘েয়মদরনর েবর আমি জামন না।’ 
‘মনিয় োরহামেয়ারতই আরছ।’ 
‘েবর তজাোড় েররত িাররল আমি জানাব আিনারে। অরনে ধন্যবাদ 

আিনারে।’ 
‘ধন্যবাদ স্যার। আিার আর মেছু েরেীয় আরছ?’ 
‘ধন্যবাদ। এেন তনই। দরোর হরল বলব।’ 
‘আিনার োরহামেয়া িের সুের তহাে। বাই।’ বরল তবমররয় তেল 

িুমল  অমেিার।  
িুমল  অমেিার তবমররয় তযরতই তজনাররল আইজযাে বলল, 

‘োরহামেয়ারত আিার ির তদেমছ িব মেছুই আিারদর িরে যারে। িরন হরে 
লেয অজ্ন আিারদর হারত িুর ায়।’ 

‘যমদ আহিদ িুিা োরহামেয়ারত থারে।’ 
‘তুমি মে িরন ের?’ 
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‘আিার তেরয় আহিদ িুিারে তুমিই  াল জান। সুতরািং তুমিই বলরত 
িার তার েমত-মবমধর ধরে িম্পরে্।’ 

‘তি িব িিয় নতুন। তাই তাোঁর িম্পরে্ আোি মেছু বলা িুমস্কল।’ বলল 
তজনাররল আইজযাে শ্যারে িুে ম্লান েরর। 

‘তরব আমি বলরত িামর, িান ওয়াোররে মনরািরদ োরহামেয়ারত 
তিৌোঁছারনা এবিং তযরহতু তি আরিমরোয় নতুন তাই ঐমতহামিে োরহামেয়া তদোর 
এটা তার সুরযাে, এই দুই োররে অবশ্যই তি োরহামেয়ারত এরিরছ। 

‘ততািার েথা িমতয তহাে।’ বরল তার র্ঘরর তেরার জরন্য তজনাররল 
আইজযাে শ্যারে উর  দাোঁড়াল। 

তোল্ড ওয়াটারও উ ল। এগুরলা মবছানার মদরে অধ্ িিাপ্ত মবোি িিাপ্ত 
েরার জরন্য। 

 
 
 
ওল্ড োরহামেয়ার এেটা িাধারে িুরাতন বামড়।  
বামড়র বাইরর রাস্তায় দাোঁমড়রয় আরছ তর্ঘাড়ার োমড়। 
বামড়টা িান ওয়াোররর োলার। িান ওয়াোর োরহামেয়ারত তেরার 

ির মনজ বামড়রত না তথরে এোরনই থােরছ।  
িান ওয়াোর মেছু বযাে-বযারেজ এরন োমড়রত তুলল। তারির বামড়র 

ম তরর মেরর মেরয় ড্রইিং রুরির তিাোয় বিরত বিরত হাোঁে মদল তিরী তরাজ, 
সুিান ততািরা এি। 

িরেরেই তিরী তরাজ এরি িান ওয়াোররর িার  তিাোয় বিল। তার 
িুে  ার। বলল, ‘িান তুমি আিারে এ ারব তজার েরর িাম রয় মদে তেন?’ 

‘বরলমছ ততা, এ ারব ততািার থাোটা ততািার আব্বা, ততািার িমরবার 
 াল ারব তনরবন না।’ 

‘আমি ততা আোরে তটমলরোরন বরলমছ, হ াৎ েরর এেটা তপ্রারারি 
 ািমল হরয় োরহামেয়া এরিমছ।’ 
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‘তারিরও েরয়েমদন িার হরয় তেরছ।’ 
‘তারত মে?’ 
হািল িান ওয়াোর। বলল, ‘তুমি  ুরল যারে তেন তুমি তদর র প্রধান 

মবোরিমতর েন্যা। দূরর তোথাও মিেমনরে যাবার অনুিমতও তযোরন ততািার 
িমরবার তদয় না, তিোরন এই আিাটারে তাোঁরা স্বা ামবে ারব তনরবন?’ 

এেটু থািল িান ওয়াোর। েম্ভীর হরয় উ ল তার িুে। বলল, ‘তুমি 
তোন ারব ততািার িমরবার বা োরও োরছ তছাট হও আমি তা োই না। আবার 
তিই তছাটটা যমদ আিার োররে হও, তাহরল  ীিে েষ্ট লােরব আিার। মনিয় 
আিারে তুমি েষ্ট মদরত োইরব না।’ 

তিরী তরাজ মেছু বলল না। িুে মনেু েরর েুি েরর থােল। 
ড্রইিং রুরি প্ররব  েরল ম লা সুিান। বলল, ‘িবাই বরি তেন? েল তিরী 

তরাজ।’ বরল তিরী তরাজ-এর মদরে তেরয় িুে মটরি হািল ম লা সুিান। বলল, 
‘এ জেরত হায় তিই তবম  োয় আরছ যার  ুমর  ুমর।’ 

এরির বাইররর দরজার মদরে িা বামড়রয় বলল, ‘এি আমি োমড়রত 
উ মছ।’ 

ম লা সুিান হামি িুরে েমবতািং মট শুরু েররমছল, মেন্তু ত ি েরার িিয় 
তবদনায়  রর যায় তার িুে। িরনর তোরের তোিন এেটা তবদনা তযন তার 
িাথাোড়া মদরয় উ ল। 

‘শুনরল সুিারনর েমবতা?’ িান ওয়াোর বলল। 
‘আমি  ুমর  ুমর িাইমন,  ুমর  ুমর োই না। এে ততািারেই তেরয়মছ, 

তিরয়মছ। তাও তেরড় তনবার আতিংে িব িিয় আিারে তাড়া েরর মেররছ। তাই 
ততা  য় েররছ ততািারে তছরড় তযরত। োন্নায়  ামর হরয় উ ল তিরী তরাজ এর 
েে। 

িান ওয়াোর তার এেটা হাত তিরী তরাজ-এর োোঁরধ তররে িান্ত্বনার স্বরর 
তবলল, ‘তির্ঘ তেরট এেমদন সুমদরনর তিানালী িূয্ উ রবই।’ 
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ম লা সুিান োমড়রত উ ার অল্প মেছুেে ির তিরী তরাজ এবিং িান 
ওয়াোরও োমড়রত এরি উ ল। িান ওয়াোর োমড়র োলেরে মনরদ্  মদল 
মবিান বেরর েল। 

োমড় েলরত শুরু েরল। 
‘োর আরছ  ুমর  ুমর সুিান?’ ম লা সুিানরে লেয েরর মজরেি েরল 

তিরী তরাজ। তি  ুলরতই িাররমন সুিারনর মটপ্পমন। 
‘হৃদরয়র মদরে তামেরয় তদে।’ 
‘তদেলাি। মেন্তু তনই োর?’ 
‘তিট  রা থােরল োরও েুধা তটর িাওয়া যায় না।’ 
‘তুই ততা তোনমদন বমলিমন েুধার েথা। িমতযই এরেি মেছু আরছ 

নামে?’ তহরি বলল তিরী তরাজ। 
ম লা সুিারনর িুরেও হামি। ম্লান হামি। িুহূরত্র িরধয িান ওয়াোররর 

মদরে তামেরয় িুে র্ঘুমররয় বলল তিরী তরাজরে, ‘আমি এেটা নীমতেথা বরলমছ।’ 
েথাটা ত ি েরর এেটু তথরিই আবার শুরু েরল তি, ‘যাে এিব। আজ 

এ ারব যাত্রা েররত মেরয় মেন্তু আহিদ িুিার েথা েুব িরন িড়রছ। তবোরার মে 
হরলা আিরা তোন তোোঁজ মনরতও িারলাি না। অথে আিার উির এেটা দাময়ত্ব 
মছল তাোঁর তোোঁজ েরা এবিং এেজনরে জানারনা।’ 

‘ম লা সুিান তুমি ম ে বরলছ। তয তলাে মনরজর জীবন মবিন্ন েরর 
আিারে বাোঁোল এবিং আিারদর মনরািদ েরার জন্য মবিরদর িব তবাো মনরজর 
র্ঘারড় মনরয় েরল তেল তার জরন্য আিরা মেছুই েররত িারলাি না।’ বলল িান 
ওয়াোর। 

‘িমতয আিারদর নামিরয় মদরয় যেন উমন যান, তেন তাোঁর তিছরন ধাওয়া 
েরমছল মতনমট োমড় এবিং এেমট তহমলেপ্টার। এই অবোয় আিারদর বাোঁো 
অিম্ভব বরলই মতমন আিারদর নামিরয় মদরয় আিারদর মনরািদ েরর িব মবিদ 
মনরজর মদরে তটরন মনরয়মছরলন। উমন বাোঁেরত তিরররছন মে?’ 

‘ও ারব বমলিরন তরাজ। অিন প্রে ততালাও অলুেরে। ওোঁরে বাোঁেরত 
হরব। িানুরির জরন্যই বাোঁেরত হরব।’ ম লা সুিান বলল। 
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‘ঈের তারে িাহাযয েরুন। মেন্তু আমি বলমছ এেটা অিম্ভব িম্ভব 
হরয়মছ মেনা তিই েথা।’ 

‘আহিদ িুিারে আিরা িম্পূে্ তদমেমন, তাোঁর িবটা আিরা জামন না। 
মেন্তু তোল্ড ওয়াটাররর োোঁদ তাোঁরে আটোরত িাররব বরল িরন েমর না।’ বলল 
ম লা সুিান। 

‘আমিও তাই িরন েমর। তহায়াইট ঈেরলর বেীোনা তথরে তবর হবার 
িিয় উমন প্রমতমট দুল্ঙ্ঘ বাধা তয বুমে ও তেৌ রল অমতক্রি েররন, তা না তদেরল 
মবোি েরা িম্ভব নয়।’ 

‘ততািারদর েথারে ঈের িতয েরুন।’ বলল তিরী তরাজ। 
িান ওয়াোর েথার তিাড় র্ঘুমররয় মনল, োরহামেয়া িম্পমে্ত 

আরলােনায়।  
এে িিয় তারদর আরলােনা োমড় োলরের েথায় তনরি তেল। োমড় 

োলে বলল, ‘স্যার ব্রীরজর িুে তরাধ েরর এেটা োমড় দাোঁমড়রয় আরছ।’ 
িবাই তাোল তিমদরে। ম ে, এেটা জীি োমড় ব্রীরজর িুরে রাস্তার ম ে 

িােোরন দাোঁমড়রয় আরছ। িান ওয়াোর বলল, ‘োমড়টা োরাি হরয় থােরত 
িারর। তুমি মেরয় তদে।’ 

তর্ঘাড়ার োমড়টা তেন দাোঁমড়রয় িরড়রছ। 
িান ওয়াোর ঐ মনরদ্  তদবার ির োমড়র োলে তনরি িড়ল োমড় 

তথরে এবিং তেল োমড়টার োরছ। 
আররেটা োমড় এ িিয় এরি দাোঁড়াল িান ওয়াোররদর োমড়র ম ে 

তিছরন। 
িান ওয়াোর িরন েরল এ োমড়টা তারদর িািরনর িথ বন্ধ তদরে 

দাোঁমড়রয় িরড়রছ। 
িািরনর মদরে তামেরয় মছল িান ওয়াোর। তি তদেরত তিল, তারদর 

োমড়র োলে জীিমটর োরছ তিৌোঁছরতই জীি তথরে দু’জন তলাে লাে মদরয় তনরি 
আক্রিে েরল তারদর োমড়র োলেরে। হ াৎ আক্রিরে মবিূঢ় োমড়র োলে 
বাধা তদবারও তোন সুরযাে তিল না। তি েরয়েমট র্ঘুমি ও লামথ তেরয় িামটরত 
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িরড় তেল। তারা োমড় োলরের তদহমট ব্রীরজর মনরে ছুরড় মদরয় লাে মদরয় জীরি 
উ ল। 

িান ওয়াোর োমড় তথরে তনরি ওমদরে যারব মেনা মেন্তা েররতই তদেল 
জীি োমড়টা ষ্টাট্ মনরয় তারদর মদরেই ছুরট আিরছ। 

মেছু বুরে উ ার আরেই জীিমট িান ওয়াোররর োমড়র এরেবারর 
িািরন এরি দাোঁড়াল। 

জীিটা থািরতই লাে মদরয় নািল দু’জন জীি তথরে। 
িান ওয়াোর োমড়র দরজা তোলার  রব্দ তিছরন তামেরয় তদেল 

তিছরনর োর তথরেও দু’জন তনরিরছ। 
োরজনই এমেরয় আিরছ িান ওয়াোররর তর্ঘাড়ার োমড় লরেয। 
এতেরে িমরমেমত আোঁে েররত িারল িান ওয়াোর। তার িার  বরি 

মছল তিরী তরাজ। তি িরর এল িান ওয়াোররর ো তর্ঘোঁরি। বলল, ওরদর িতলব 
 াল িরন হরে না’। তার েরে উরিে। 

িািরন িান ওয়াোররদর মদরে িুে েরর বরি মছল ম লা সুিান। তার 
িুরে উরিে। বলল তি মেি মেি েরর, ‘িান, িরন হরে ওরা আিারদর মদরে 
মেরর আিরছ’। 

উরিে েুরট উ ল িান ওয়াোররর িুরেও। 
িান ওয়াোর উর  দাোঁড়াল। 
ওরা োরজন তেন িান ওয়াোররর োমড় মর্ঘরর তেরলরছ। োরজনই 

তেতািংে। ওরদর এেজন িান ওয়াোররে লেয েরর বলল, ‘শুরনমছ তুমি োরাত-
কুিংেুরত ব্লযাে তবে তিরয়ছ। মেন্তু োররট মর লবাররর োরছ ততািার ঐ তট্রমনিং 
তোন োরজ আিরব না’। 

িান ওয়াোর তেরয় তদেল, ওরদর োরজরনর হারতই মর লবার। 
োরমদরে তাোল িান ওয়াোর। 
এলাোটা জনমবরল। 
িুরাতন োরহামেয়া  হররর দমেোিং । এই ওল্ড োরহামেয়ার 

এরেবারর দমেে প্রারন্ত এয়াররিাট্ তরারড মিমিমিমির এেটা েযানারলর উির 
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এই ব্রীজ। িাত্র ১০০ েজ দূরর মিমিমিমি তথরে তবমররয় এরিরছ েযানালমট। 
তিাহনা এলাো বরল েযানালমট প্রায় নদীর িতই প্রিস্ত। 

ব্রীরজর দু’িার ই েরয়েটা প্রাইর ট তজমট আরছ। প্ররতযেমট তজমট 
বরাবর উিরর এেটা অমেিও আরছ। যা দব েোনা, মবোিাোর ও অোয়ী 
তোডাউন মহরিরবও বযবহার হয়। 

ছয় িাতমট এ ধররনর অমেরির এেমটরতও আরলা তনই। 
মেন্তু তিমদে তথরে তোে েরাবার আরেই এেমটরত আরলা জ্বরল উ ল। 

তিই িারথ েুরল তেল তার এমদরের দরজাও। িান ওয়াোর বুেল, মনরের 
তজমটরত তবাট বা লি ম মড়রয় তে বা োরা উর  এরিরছ। 

িান ওয়াোররর দৃমষ্ট আবার মেরর এল তিই োরজরনর মদরে। 
ওরা ম েই বরলরছ োরাত এবিং কুিংেু’তত িান ওয়ােররর তট্রমনিং আরছ। 

মেন্তু োরমদরের মর লবাররর মবরুরে তা এেন তোন োরজ লােরব নাা্ 
িান ওয়াোররর িরন িড়ল ঈেররর েথা। মেন্তু তোন ঈেররে ডােরব? 

তরড ইন্ডয়ানরদর ঈের মনরাোর বরট। মেন্তু তার নানা আোরর নানা  ারব িুোঁজাও 
হয়। তারদর োরে তি ডােরব। িান ওয়াোররর িরন িড়ল তার তোত্র ব্লযাে েটু 
ইমন্ডয়ানরদর এে ঈের ‘আল্লাহ’র েথা। িান ওয়াোররর দাদা বলরতন, আল্লাহ 
িব িানুি এবিং িব িৃমষ্টর রষ্টা এবিং মতমন িব্ মক্তিান ও িবমেছুর উির 
েিতা ালী। এই মবিদোরল িান ওয়াোর তিই আল্লাহর েথা িরে েরল। তার 
উরিে তার মনরজরে মনরয় নয়। তার উৎেো তিরী তরাজ ও সুিানরে মনরয়। 
তারদর তোন অিিান, েমত তি বরদা ত েররত িাররব না। প্রায়  ুরল যাওয়া 
আল্লাহরে িরে েরর তার িাহাযয প্রাথন্া েরল িান ওয়াোর। 

ওরা োরজন ধীরর ধীরর োমড়র মদরে এমেরয় আিরছ। 
ওরদর এেজন োিা েরে মেৎোর েরর উ ল, ‘ততািরা মতনজন হাত 

উিরর তুরল দাোঁড়াও। ত ান, িান ওয়াোর ততািার িািান্য োলামে ধরা িড়ার 
িারথ িারথ প্রথরি ততািার তপ্রমিো তিরী তরাজ িররব, তারির ততািার বান্ধবী।’ 

হাত তুলল িান ওয়াোররা মতনজনইা্ তারির ওরদর লেয েরর বলল, 
‘ততািরা োরা? মে োও ততািরা?’ 
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‘িব জানরব’। 
োরজরনর এেজন এই েথা বরলই মনরদ্  মদল, ‘িান ওয়াোর হাত 

তুরল তররেই তুমি প্রথি তনরি এি, তারির ওরা দু’জন’। 
তার েথা ত ি হবার িারথ িারথই োরমট গুলীর  ব্দ হরলা ির ির। 
িান ওয়াোর তদেল ত াজবাজীর িত োরজরনর হাত তথরেই মর লবার 

িরড় তেরছ। 
ওরা োরজন গুলী তযমদে তথরে এরিরছ, তিমদরে এেবার তামেরয়ই 

মছটরে িড়া মর লবার তারা তুরল মনরত তেল। 
আবার তিই োরটা গুলীর  ব্দ হরলা।  
ওরা োরজন মর লবার না তুরল প্ররতযরেই বাি হাত মদরয় ডান হাত 

তেরি ধরর উর  দাোঁড়াল এবিং তদৌরড় োমড়রত মেরয় উ ল। 
দু’মট োমড়ই ষ্টাট্ মনরয় ছুরট িালাল। 
িান ওয়াোর, তিরী তরাজ এবিং ম লা সুিান মতনজরনই তামেরয়মছল 

গুলীর উৎি লরেয। তদেল, এেজন তলাে এমেরয় আিরছ। তার দু’হারত দুমট 
মর লবার। িাথায় হ্যাট। হ্যারটর ছায়া িুরের উির িড়ায় িুে তদো যারে না। 

তলােমট আরও োরছ এমেরয় এরিরছ। 
আরও মতনজন তলাে এমেরয় আিরছ তার তিছন তিছন। তারাও 

তবমররয়রছ তিই তজমট িিংলগ্ন অমেি তথরে, তযোরন িান ওয়াোর আরলা জ্বরল 
উ রত তদরেরছ। 

এমেরয় আিা তলােমট তার হারতর মর লবার িরেরট তররে মদরয়রছ। 
আরও মেছুটা এমেরয়ই তলােমট এে হাত মদরয় িাথার হ্যাট নামিরয় 

উচ্চস্বরর বরল উ ল, ‘িান ওয়াোর, সুিান, তিরী তরাজ ততািরা?’ 
বরলই তি দ্রুত িা োলারলা িান ওয়াোররদর মদরে। 
‘এরতা আহিদ িুিা, িান ওয়াোর’। েরে এেটা আনরের উচ্ছ্বাি েরুট 

উ ল এবিং লাে মদরয় নািল োমড় তথরে ম লা সুিান। 
‘ম ে, আহিদ িুিাই’। বরল িান ওয়াোর নািল োমড় তথরে। তার 

িারথ তিরী তরাজও। 
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তনরিই িান ওয়াোর মেরয় জমড়রয় ধরল আহিদ িুিারে। বলল, 
‘আিার দাদার আল্লাহ স্বয়িং তনরি এরিরছন আিনার রূি ধরর’। আরবে রুে 
েরে বলল িান ওয়াোর। 

‘ততািার দাদার আল্লাহ? বুেলাি না িান ওয়াোর’। 
‘ধন্যবাদ। আিমন আিারদর বাোঁমেরয়রছন’। আহিদ িুিারে লেয েরর 

বলল ম লা সুিান। 
‘ঈের তয মে ারব িাহাযয েররন। আজ তোরে তদেলাি’। বলল তিরী 

তরাজ। 
এর িরধয এরি তিৌোঁরছ তেল প্ররেির আরািারহা, মজ াররা এবিং 

ওেলালা। 
‘দীর্ঘ্জীবী হও িান ওয়াোর। মে র্ঘরটরছ বলত? ওরা োর?’ 
িান ওয়াোর এমেরয় িাথা মনেু েরর অম বাদন জামনরয় প্ররেির 

আরািারহার হাত েুম্বন েরর বলল, ‘স্যার ওরদর মেনরত িামরমন। ওরা তেতািংে। 
হ াৎ আিরা দু’মদে তথরে আক্রান্ত হরয়মছ’। 

‘এ িিয় ততািরা এমদরে তোথায় যাে তর্ঘাড়ার োমড় েরর?’ 
‘স্যার এয়াররিারট্ যামেলাি। তিরী তরাজ ও ম লা সুিান ওয়াম িংটরন 

মেররব’। 
প্ররেিার আরারিাহা আহিদ িুিার মদরে তামেরয় বলল, ‘তুমি ততা 

বযািারটা প্রথি তদেরত তিরয়ছ। বুেরত তিররছ মেছু?’ 
‘ওরদর এেজনরে তিরলই ততা অরনে মেছু বুো তযত? মেন্তু হতযার 

সুরযাে থাো িরত্ত্বও োরজরনর োউরে হতযা বা আটোবার তেষ্টা েররল না 
তেন?’ 

‘তবড়ারত এরিমছ োরহামেয়ারত। প্রথরিই হতযার িত োরজ জমড়রয় 
িড়রত োইমন। মবর ি েরর ওরা এরদর হতযার তেষ্টা েররমন, মেডন্যাি েররত 
তেরয়মছল’। 

‘মেন্তু তয োজ তারা েররত যামেল তা হতযার তেরয়ও  য়িংের হরতা’। 
বলল প্ররেির আরািারহা। 



মিমিমিমির তীরর  113 

 

‘তিটা ম ে। তরব হতযার িত োরে আমি িাইমন’। আহিদ িুিা বলল। 
‘ম ে বরলছ বৎি। ততািার মিোন্তই ম ে। িমতয ততািার আত্মমবোি 

আো েুমম্ব এবিং এর তেরয় বড়  মক্ত আর মেছু তনই’। বলল প্ররেির আরািারহা। 
এেটু থািল প্ররেির আরািারহা। 
তথরিই আবার শুরু েরল, ‘েথা বলার জায়ো এটা নয়। ওরদর তপ্লন 

ে’টায় িান ওয়াোর?’ 
‘তপ্লন আর িাওয়া যারব না। িিরয়র তেরয় ১৫ মিমনট তবম  হরয়রছ’। 

িান ওয়াোর বলল। 
‘তাহরল আজরের িত ওরদর মনরয় মেরর তযরত োও?’ 
‘মজ্ব হ্যাোঁ’। 
‘িান ওয়াোর, তিছরনর োমড় মনিয় ততািারে েরলা েরর এরিরছ?’ 

আহিদ িুিা বলল। 
‘আিারও তাই িরন হয়। এেন আিার িরন িড়রছ তর্ঘাড়ার োমড় মনরয় 

আিার িিয় বামড়র অল্প দূরর তিছরনর এই োমড়টারেই িরন হয় িাে্ েরা 
তদরেমছলাি রাস্তার িার ’। 

‘তাহরল ঐ বামড়রত তেরা ততািারদর জরন্য মনরািদ নয়। ওরদর ম োর 
হাতছাড়া হরয়রছ। তার উির আহত হরয়রছ ওরা। ওরা এেন িমরেত হরয়রছ 
েযািা কুকুরর’। 

‘তাহরল আিার মনরজর বামড়রত মেররত িামর’। িান ওয়াোর বলল। 
‘তেন ততািরা তোথায় মছরল? তোরথরে ততািরা এরিছ?’ 
‘িুক্ত হরয় মেরর আিার ির তথরে আমি আিার োলার বামড়রত থােমছ’। 
‘ততািার মনজ বামড়রত নয় তেন?’ 
‘আিার িরেহ, আিার বামড়র উির ওরা তোে রােরব’। 
‘তাহরল এেন আবার মনরজর বামড়রত মেররত োে তেন?’ 
উির মদল না িান ওয়াোর।  াবমছল তি। 
‘িরর মেন্তা েররা িান ওয়াোর, এেন েল আিারদর বামড়রত’। বলল 

প্ররেির আরারিাহা। 
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মিতার েথায় ওেলালার িুে উজ্জ্বল হরয় উ ল। মেন্তু িরেরেই নািল 
তিোরন িমলনতার ছায়া। তবু িুরে হামি তটরন বলল, তিরী তরাজ ও ম লা সুিারনর 
মদরে েরয়ে ধাি এমেরয় মেরয়, ‘আব্বা ম েই বরলরছন। এেন ততািারদর 
িেরলর আিারদর বামড়রত যাওয়াই িব মদে তথরে যুমক্তিিংেত।’ 

‘ধন্যবাদ, ওেলালা’। বলল তিরী তরাজ। 
ওেলালা তার মিতার মদরে তেরয় ম লা সুিানরে তদমেরয় বলল, ‘আব্বা 

এ ম লা সুিান। িান ওয়াোররর িারথ িরড়। আিারদর বন্ধু’। 
এেটু তথরি এেটা ত াে মেরল তিরী তরাজরে তদমেরয় বলল, ‘আর এ 

তিরী তরাজ আব্বা। এও িান ওয়াোররর িারথ িরড় এবিং িান ওয়াোররর 
বােদিা।’ 

ত ি েথাটা বলার িিয় েলাটা োোঁিমছল ওেলালার। 
তবাধহয় এ বযািারটা  াো তদয়ার জরন্যই তজারর তহরি উ ল ওেলালা। 

মেন্তু তিটা হামির  ব্দ হরলা, মেন্তু হামি হরলা না। 
আহিদ িুিা তাোল ওেলালার মদরে। মেছুটা মবব্রত দৃমষ্ট আহিদ 

িুিার।  াবল আহিদ িুিা, িরল ও তবিররায়া ওেলালা মে র্ঘমটরয় বরি আল্লাহই 
জারনন। 

তিরী তরাজ ও ম লা সুিারনর তোরেও মবিয় দৃমষ্ট েরুট উর মছল িুহূরত্র 
জরন্য। 

ওোলালা থািরতই আহিদ িুিা বলল, ওিব িারিান্াল বযািার এেন 
না ততালাই  াল। েল যাওয়া যাে।’ 

‘োমড়র োলেরে তদেরত হয়, তার মে অবো’। বলল িান ওয়াোর। 
আহিদ িুিা মজ াররার মদরে তামেরয় বলল, ‘তুমি এরদর মনরয় যাও। 

োমড়রত উ  মেরয়। আমি ও িান ওয়াোর োমড় োলরের তদমে। তার হারত 
তর্ঘাড়ার োমড়র দাময়ত্ব তুরল মদরয় আিরা আিমছ’। 

বরল আহিদ িুিা ও িান ওয়াোর িা বাড়াল ব্রীরজর মদরে। 
আহিদ িুিা ও িান ওয়াোর েরল তযরতই মজ াররা বলল, ‘এেজন  াই 

ও এেজন  াবী তিরয় তেমল’। 
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ওেলালা মজ াররার এই মটপ্পমনর তোন জবাব না মদরয় েমম্ভর িুরে ম লা 
সুিান ও তিরী তরাজ দু’জরনর দু’হাত দু’হারত ধরর হাোঁটা শুরু েরল তযোরন তথরে 
এরিমছল তিই অমেরির মদরে। 

মজ াররা মবিয় দৃমষ্টরত তামেরয়মছল ওেলালার মদরে। জীবরন এই 
প্রথিবার ওেলালা মজ াররার এেটা মটপ্পমনর জবাব মদল না। মি ামিম  
দু’ াইরবান ওরা। দু’জরনর িরধযোর িধুর মবররাধ িামতরয় রারে বামড়রে, তোটা 
িমরবাররে িব িিয়। 

মেন্তু ওেলালার এই আেররে অবাে হরলা মজ াররা। 
মবিয়টা তার মিতারও নজর এড়ায়মন। মেছু বলরত মেরয়ও তি তেরি 

তেল। িমম্বত মেরর িাওয়ার িত তহরি উর  বলল, ‘েল যাই।’ 
 
 
 
ওেলালারদর বামড়র দমেরের এেমট বযালেমনরত দু’হারতর েনুইরয় 

ত ি মদরয় দাোঁমড়রয়মছল তিরী তরাজ। তার িুে  ার। তোে দু’মট তবদনাত্। 
মেছুেে ির িান ওয়াোর এরি প্ররব  েরল বযালেমনরত। দু’হারত 

ত ি মদরয় তিরী তরাজ-এর িতই তি দাোঁড়াল বযালেমনর তরমলিং তর্ঘোঁরি। তিরী তরাজ-
এর িুরের মদরে এেবার তেরয় প্রে েরল, ‘এ ারব েরল এরল তেন?’ 

‘তোন োররে নয় এিমনই উর  এরিমছ।’ িান ওয়াোররর মদরে না 
তামেরয়ই বলল তিরী তরাজ। 

‘তেউ না বুেরলও আমি বুরেমছ তুমি এ ারব েরল এরল তেন? ওেলালার 
েথায় তুমি িাইন্ড েররছ।’ 

‘না। ওেলালার েথায় আমি েষ্ট তিরয়মছ, মেন্তু িাইন্ড েমরমন। ওরতা 
ম েই বরলরছ। এেজন তেতািংেীমন মবর ি েরর এেমট  ীি ্তেতািংে িমরবাররর 
েন্যা  ালবািরব এেজন তরড ইমন্ডয়ানরে, এটা তেতািংেরা বরদা ত েররত 
িাররমন বরলই ততািার জীবরন মবিয্য় তনরিরছ। এর িারন আিার তপ্রি ততািার 
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জীবরন মবিয্য় র্ঘমটরয়রছ। ওেলালার এ েথা িতয।’ তিরী তরাজ-এর ত রির 
েথাগুরলা আরবে ও োন্নায় রুে হরয় তেল। 

‘ওরা বরদা ত েররত িাররব না, এটা মে তোন নতুন িতয? তুমি, আমি 
িেরলই মে এটা জামন না?’ 

‘মেন্তু ততািার জীবরন মবিয্য় তনরিরছ এটা িবার জরন্য নতুন িতয।’ 
‘এ িতযও নতুন নয়? তুমি আমি মে জানতাি না এ ধররনর অিি 

 ালবািার তেরত্র আিারদর োরমদরে মে র্ঘটরছ? জানতাি। জানার িররই আিরা 
 ালরবরিমছ।’ 

‘ততািারে এিন িূলয মদরত হরব  ামবমন আমি’। 
‘মে এিন িলূয মদরয়মছ? অরনরে ততা জীবন মদরয়রছ, আমি ততা তবোঁরে 

আমছ।’ 
‘ও ারব তুমি বরলা না। আিার জরন্য ততািার িত প্রমত ারে নষ্ট হরত 

আমি তদব না।’ 
‘তাহরল মে েররব? ওরদর েথা িানরব? আমি তদ তযাে েমর, আর তুমি 

নতুন জীবন শুরু ের, এটা তুমি োও?’ 
তিরী তরাজ িুে তুরল িান ওয়াোররর মদরে োইল। তার দু’তোে িামনরত 

 রর উর রছ। 
তিরী তরাজ তার িাথা িান ওয়াোররর োোঁরধ তররে দু’হারত িান 

ওয়াোররর হাত তেরি ধরল। বলল, ‘আমি তা োইরত িামর বরল তুমি িরন ের?’ 
‘িরন েমর না বরলই ততা প্রে েরলাি।’ 
‘তাহরল ত ান, তুমি আিার জীবন িিাথ্ে।’ 
‘তাহরল েষ্টরে  য় িাে তেন?’ 
‘আিার নয়, ততািার েষ্টরে  য় িামে।’ 
‘তাহরল তুমি আিারে ততািার তেরয় দুব্ল িরন ের?’ 
তিরী তরাজ তহরি তেলল। বলল, ‘তা বুমে িরন েররত িামর? তরব এেটা 

েথা তিরয়রা যতটা আর্ঘাত হজি েররত িারর, তছরলরা তা িারর না’। 
‘এটা ততা দদমহে দুব্লতারই লেে’। 
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‘আবার এটা মেন্তু িরনর িবলতারও লেে’। তহরি বলল তিরী তরাজ। 
‘যমদও এ বযািাররও আিার েথা আরছ। তবু দুব্লতা ও িবলতার 

মেেমট ত য়ার তিরন মনমে।’ 
এেটু তথরিই িান ওয়াোর আবার বলল, ‘েল যাই।’ 
দু’জরনই িা বাড়াল বযালেমন তথরে র্ঘররর মদরে। 
িান ওয়াোর যেন েথা ত ি েরল তার আরেই ওমদরে আহিদ িুিা 

েথা ত ি েরররছ ওেলালার িারথ। 
িান ওয়াোর উর  যাবার ির ির ওেলালা উর  মেরয়মছল  ামর িুে 

মনরয়। 
আহিদ িুিা িবইল লেয েরররছ। 
ওেলালার আব্বা উর  র্ঘররর মদরে তযরতই আহিদ িুিা তযমদরে 

ওেলালা তেরছ তিমদরে েরল তেল। 
ওেলালা উিররর এে বযালেমনরত িািরনর িবুজ বাোরনর মদরে তেরয় 

িুে তোিড়া েরর দাোঁমড়রয়মছল। 
আহিদ িুিা বযালেমনরত প্ররব  েরর ডারে ওেলালারে। 
ওেলালা জবাব তদয় না, িুেও মেরায় না। মেন্তু তার তোে-িুে ছলছরল 

হরয় উর মছল। 
‘ওেলালা ততািারে আমি বকুমন মদরত এরিমছ, েথা বলছ না তেন?’ 
ওেলালা েরমের িত র্ঘুরর দাোঁড়ায়। বরল, ‘আমি জামন আিমন আিারে 

বেরবন। বকুন, বকুন, বকুন!’ বরল েমুেরয় তেোঁরদ উ ল ওেলালা। 
আহিদ িুিা মেছুটা অপ্রস্তুত হরয় যায়। ওেলালা এিন েরর তেোঁরদ 

তেলরব, আহিদ িুিা  ারবমন। তি িরন েররমছল, ওেলালা রুরে দাোঁমড়রয় 
মনরজরে িিথন্ েররব। মেন্তু হরয় যায় তার উরো। 

আহিদ িুিা ধীর েরে ওেলালারে লেয েরর বলল, ‘তবান, আমি 
ততািার িরনর অবো জামন। তুমি তিরী তরাজরে িান ওয়াোররর বােদিা বরল 
িমরেয় মদরয়মছরল, তেন েু ী হরয়মছলাি বাস্তবতারে ততািার তিরন তনয়া তদরে। 



মিমিমিমির তীরর  118 

 

মেন্তু তুমি এ ারব তিরী তরাজরে আর্ঘাত েররল তেন? অথে তমুি জান তিরী তরাজ-
এর তোন তদাি তনই।’ 

‘বুেরত িারমছ আিার  ুল হরয়রছ। মেন্তু  াইয়া িনরে আমি ধরর 
রােরত িামরমন। িারে িারেই িন বরল উর , আজরের তেষ্ঠতি তরড ইমন্ডয়ান 
প্রমত া িান ওয়াোররে ধ্বিংি েরার জরন্যই তিরী তরাজরে মদরয় তেতািংেরা 
োোঁদ তিরতরছ।’ বরলমছল ওেলালা োন্না ত জা েরে। 

‘মেন্তু তুমি ততা জান তবান, এটা িতয নয়।’ 
‘জামন, মেন্তু িনরে বুোরত িামর না। িান ওয়াোররে তেরড় মনরয়রছ 

ওরা।’ 
‘মেন্তু এর জরন্য না িান ওয়াোর, না তিরী তরাজ দায়ী। িান ওয়াোর ও 

তিরী তরাজ ততািার বযািারটার মেছু জানরতা না।’ 
‘ াইয়া, আমি জামন তদাি আিার। িান ওয়াোর আিার আবালয িাথী। 

তারে মেছু জানাবার আরছ তোনমদনই  ামবমন।  াবলাি তিমদন, তযমদন িান 
ওয়াোর তিরী তরাজ-এর হরয় তেল এবিং তযমদন আিার  ূন্য বুে হাহাোর েরর 
উ ল।’ বরল দু’হারত িুে ত রে ওেলালা বরি িরড়মছল। োোঁদমছল ওেলালা। 
তেোঁরি তেোঁরি উ মছল তার তদহ। 

আহিদ িুিা মে বলরব ত রব িায় না। মে িান্ত্বনা তদরব তারে। 
বােহারা িানুরির িত দাোঁমড়রয় থারে আহিদ িুিাা্ 
মেছুেে ির উর  দাোঁমড়রয়মছল ওেলালা। োন্না তথরি মেরয়মছল তার। 

রুিাল মদরয় তোে িুরছ তি বরলমছল, ‘ াইয়া, আর  ুল হরব না আিার। আর 
তোনমদন বকুমন মদরত হরব না আিনার তবানরে। আমি তিরী তরাজ-এর োরছ 
িাে তেরয় তনব।’ েুব  ান্ত েে ওেলালার। 

আহিদ িুিার তোে দুমটও ম রজ উর মছল। বরলমছল আহিদ িুিা ধীর 
েরে; না তবান তিরী তরাজরে এেন তুমি মেছুই বরলা না। ততািার িরনর অবো 
যমদ িািান্যও তটর তিরয় যায় তি, তাহরল িিস্যা জমটল হরয় যারব। মেছু বলার 
দরোর হরল তবারনর িে তথরে আমিই বলব তারে।’ 

‘ম ে আরছ  াইয়া।’ 
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‘ধন্যবাদ ওেলালা।’ 
‘এ ধন্যবাদ আিনারই প্রািয।’ 
‘বুেলাি না।’ 
‘দধয্ ধরা, িব্ অবোয় িানুিরে িোন েরা, মনরজর অমধোররর িারথ 

িারথ অরন্যর অমধোররে িিান দৃমষ্টরত তদোর িত ম ো এ েয়মদরন আিনার 
োছ তথরে তিরয়মছ।’ 

‘বল ইিলারির োছ তথরে তিরয়ছ।’ 
‘ম ে  াইয়া। আরে শুধু িৃমথবীর জীবন মনরয়ই  াবতাি। এেন িৃতুা্য 

িরবতী্ জীবন মনরয়ও  ামব। তবাধ হয় এ োররেই আরের তিই তজদ আিার িরধয 
আর তনই।’ 

‘ধন্যবাদ তবান। ওমদরে এেটু তদমে। আমি?’ 
‘ওরে, িালাি।’ বরলমছল ওেলালা আহিদ িুিারে লেয েরর। 
আহিদ িুিা র্ঘুরর দাোঁমড়রয়মছল েলার জরন্য। র্ঘুরর দাোঁড়ায় আবার 

ওেলালার মদরে। বরল ‘ওয়া আলাইকুি িালাি।’ 
আহিদ িুিার ত াোঁরট হামি। িালাি তনবার ির বরলমছল, ‘ইিলারির 

প্রমত ততািারদর আেি্ে মবষ্ময়ের। আরিমরোর এই ে ীর অ যন্তরর এিন মেছু 
র্ঘটরত িারর তা আিার অেল্পনীয় মছল।’ 

‘তরড ইমন্ডয়ানরদর িারথ িুিলিানরদর িম্পরে্র নামে এেটা ইমতহাি 
আরছ।  াইয়া মে তিই ইমতহাি?’ 

আব্বা মে িব বরলমছরলন আিার িরন তনই। 
‘আো েমল ওেলালা’ বরল আহিদ িুিা আবার িা বাড়ায় যাবার জরন্য। 
আহিদ িুিা িান ওয়াোররদর েুোঁজরত েুোঁজরত দমেরের বযালেমনরত 

ত াোর িুরেই িুরোিুমে হরলা তারদর। 
আহিদ িুিা িান ওয়াোর ও তিরী তরাজ এর িুরের উির এেবার তোে 

বুমলরয় বলল, ‘আমি তিরী তরাজরেই েুোঁজমছলাি।  াল হরলা ততািারদর দু’জনরে 
তিরয়। এরিা এেটু বমি।’ 

আহিদ িুিা র্ঘররর তিাোয় মেরয় বিল। 
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র্ঘরটা বামড়র অমতমথরদর বযবহায্ ড্রইিং রুি। 
িান ওয়াোর এবিং তিরী তরাজও আহিদ িুিার িািরনর তিাোয় 

িা ািাম  বিল। 
আহিদ িুিার ত াোঁরট আিনারতই এে টুেররা হামি েরুট উ ল। বলল, 

‘িান ওয়াোর ও তিরী তরাজরে লেয েরর, ততািারদর দু’জরনর িুরের  াব তদরে 
িরন হরে ততািারদর উির মদরয় েড় বরয় তেরছ।’ 

দু’জরনর িুেই লিায় লাল হরয় উ ল। দু’জরনই িুে মনেু েরল। মেছ ু
বলল না। 

‘এই মবিরয়ই ততািারে েরয়েটা েথা বলব তিরী তরাজ’। বলল আহিদ 
িুিাই েম্ভীর েরে। 

‘বলুন  াইয়া’। 
‘ওেলালা ঐ েথাটা ততািারে আহত েরার জরন্য বরলরছ বরল তুমি িরন 

েরমন ততা?’ 
‘প্রথিটায় তাই িরন েররমছলাি। িরর বুরেমছ, অবোর োি তথরেই 

ওেলালা ঐ েথা বরলরছ এবিং তা যুমক্তিিংেত।’ 
‘ধন্যবাদ তিরী তরাজ। আমি এেমন ওেলালার িারথ েথা বললাি। তি 

েুব অনুতপ্ত ও লমিত। প্ররতযে তরড ইমন্ডয়ারনর িত তিও িান ওয়াোররর 
 মবষ্যত মনরয় উমিগ্ন বরলই তৎেমেে আরবে তথরে ঐ ারব েথা বরলরছ’। 

‘বুরেমছ  াইয়া। আমি ওেলালার িারথ এ মনরয় েথা বলব। আমি তরড 
ইমন্ডয়ান হরল আিার তিমন্টরিরন্টাও তার িতই হরতা।’ 

‘ধন্যবাদ, তিরী তরাজ। ততািরা বি। আমি উম , োজ আরছ।’ 
আহিদ িুিা উর  দাোঁমড়রয়মছল েরল যাবার জরন্য। 
র্ঘরর এরি প্ররব  েরল প্ররেির আরািারহা। বলল আহিদ িুিারে 

লেয েরর, ‘সুেবর আহিদ িুিা। ততািার আর যাওয়ার েুোঁমে মনরত হরলা না। 
িান ওয়াোররর তোটা িমরবার এরি হামজর হরয়রছ।’ 

এেটু হািল। তারির বলল িান ওয়াোররে লেয েরর, ‘আমি ওরদর 
বমিরয়মছ। যাও ততািরা ওমদরে ওেলালা তেরছ।’ 
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িরর আবার আহিদ িুিারে বলল, ‘আজও আিার ইনমষ্টমটউরট ততািার 
যাওয়া হরলা না। ম ে আরছ। আররেমদন যারব। আমি েমল। তটমলরোন তিরয়মছ, 
এেটু আরেই, আজ অমেরি তযরত হরে।’ 

বরল প্ররেির আরািারহা তবমররয় তেল র্ঘর তথরে। 
প্ররেির আরািারহা তবমররয় তযরতই িান ওয়াোর বলল, ‘েলুন  াইয়া, 

েুব েু ী হরবন তারা আিনারে তিরল। িব েথা তারা জারনন।’ 
‘আিার নািও?’ 
‘না  াইয়া নাি বমলমন। প্রেৃত িমরেয়ও তদয়মন’। 
‘ম ে আরছ েল। মেন্তু শুধু আিারে বলছ তেন? তিরী তরাজরে না তবম  

িমরেয় েমররয় তদয়া দরোর।’ 
‘ওর িারথ িমরেয় হরয় তেরছ।’ 
‘আিল িমরেয়?’ 
িুে লাল হরয় উ ল িান ওয়াোররর। বলল, ‘আিল িমরেয় বলরত 

হয়মন, তাোঁরা বলার আরেই বুরেরছন’। 
আহিদ িুিা উর  দাোঁড়াল। 
িান ওয়াোর এবিং তিরী তরাজও। 
 
 
 
প্ররেির আরািারহার ড্রইিং রুি জিজিাট। 
িান ওয়াোররর আো আব্বা িা ািাম  বরিরছ। তারদর িার  বরিরছ 

তিরী তরাজ। 
তারদর িুরোিুমে আররে তিাোয় বরিরছ আহিদ িুিা। তার িার  িান 

ওয়াোর। 
অন্যমদরে িা ািাম  তিাোয় বরিরছ মজ াররা এবিং ম লা সুিান। 
ওেলালা তিহিাদারীরত বযস্ত। 
তি মের হরয় বিরত িাররমন। তি উর  যারে আবার এরি বিরছ। 
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েথা বলমছল িান ওয়াোররর আব্বা  াি ওয়াোর। 
হাোঁটুর উির হাোঁটু তুরল েথা বলমছল মতমন। তার ডান হাতটা রাো মছল 

হাোঁটুর উির। 
তার হারতর অনামিোয় িরা আিংমটর উির নজর িড়রতই েিরে উ ল 

আহিদ িুিা। আহিদ িুিার িরন হল তিানার আিংমটর উির েযামলওরামেে 
ষ্টাইরল আরবী হরে। 

তেৌতুহল িৃমষ্ট হররলা আহিদ িুিার িরন। বলল িান ওয়াোররর আব্বা 
 াি ওয়াোররে, ‘জনাব আমি মে আিনার আিংমট তদেরত িামর?’ 

‘অব ই তবটা’ বরল  াি ওয়াোর তার ডান হারতর অনামিো তথরে 
আিংমট েুরল আহিদ িুিার হারত মদল। 

আহিদ িুিা তদেল আিংমটমট। ম ে আিংমটর উির েযামলওরামেে ষ্টাইরল 
আরবী বে্ উৎেীে্। আরও মবমিত হরলা যেন তদেল েযামলওরামেে হররে 
আল্লাহ  ব্দ তলো। 

আহিদ িুিা  াবল, মনিয় ষ্টাইল মহরিরব এটা আিংমটরত উৎেীে্ েরা 
হরয়রছ। আহিদ িুিা মজরেি েরল, ‘আিংমট তোরথরে মেরনরছন?’ 

‘তেনা নয়রতা। দতমর েরা।’ বলল িান ওয়াোররর আব্বা  াি 
ওয়াোর। 

‘আিমন দতমর েরর মনরয়রছন?’ 
‘হ্যাোঁ আমি দতমর েরর মনরয়মছ। আব্বার হারত এ ধররনর আিংমট মছল। 

দাদার হারতও তদরেমছ। এটা আিারদর বিংর র িঙ্গল আিংমট’। 
‘এ মডজাইনটা তোথায় তিরলন? মডজাইরন তয তলো আরছ তামে আিমন 

ম ে েরর মদরয়মছরলন?’ 
‘ও া তলো নয়, িঙ্গল মেহ্ণ। আব্বা ও দাদার আিংমটরতও এটা মছল। এ 

িঙ্গল মেহ্ণ িমরবাররর েত্া বযমক্তর হারত থােরল িমরবার অশু  প্র াব তথরে 
িুক্ত থারে। তোন তরাে ঔিরধ না িাররল এ িঙ্গল মেরহ্ণর আিংমট ধুরয় িামন 
োওয়ারল তি  াল হরয় যায়’। 
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ভ্রুকুেরে তেল আহিদ িুিার। হ াৎ তার িরন িড়ল ওেলালার মেছুেে 
আরের েথা তয, তরড ইমণ্ডয়ানরদর িারথ িুিলিানরদর িম্পরে্র এেটা ইমতহাি 
আরছ। আরবী আল্লাহ  ব্দ এরা তিল তোথায়? িুরুিানুক্ররি ‘আল্লাহ’  ব্দরে ওরা 
িঙ্গরলর প্রতীে বরল িরন েররছ তেন? এই ধররনর মবোি েরড় ওর  ঐমতহ্য 
তথরে? আল্লাহ  রব্দর িারথ তারদর ঐমতমহ্যে তযােিতূ্র তোথায়? 

 াবরত মেরয় আহিদ িুিা এেটু আনিনা হরয় িরড়মছল। 
প্রে েরল  াি ওয়াোরই ‘মে  াবছ? মবোি হরে না আিার েথা? 

েৃষ্টানরা এবিং তরড ইমণ্ডয়ানরদরও অরনরে এটা মবোি েরর না’। 
‘অমবোি নয় জনাব আমি  াবমছ অন্য েথা। আিনারদর ঈেররে 

আিনারা মে বরলন?’ আহিদ িুিা বলল। 
‘মবম ন্ন তোত্র মবম ন্ন মিম্বল ও অনুষ্ঠানরে ঈেররর েিতার িারথ যুক্ত 

েরর। আিরল আিারদর ঈের এেমট অদৃশ্য  মক্ত। উিবাি অবোয় ধযানোরল 
তারে তদো যায়’। বলল  াি ওয়াোর। 

আহিদ িুিা আিংমটর েযামলওরামে তদমেরয় বলল, ‘এটা তোন মেহ্ণ নয়, 
এটা িির িৃমষ্টর রষ্টা ‘ঈের’-এর নাি’। 

আহিদ িুিা এ েথা বলার িারথ িারথ িান ওয়াোররর আব্বা  াি 
ওয়াোর তিাজা হরয় বিল। তার তোরে-িুরে তেৌতুহল ও মবিয়। এেটু ত রব 
তনবার ির বলল, ‘মে  ািায় তলো? আিরা তেউ বুেরত িামরমন’। 

‘আরবী  ািায় তলো’। 
‘ ািার নাি শুরনমছ। তোথাোর তযন  ািা?’ 
‘িধয প্রারেযর আরব তদ  ও আরব জামতর  ািা’। 
‘ঈেররর মে নাি তলো আরছ?’ 
‘আল্লাহ’। 
‘আল্লাহ? আল্লাহ... আল্লাহ..... হ্যাোঁ, হ্যাোঁ, িরন িরড়রছ। ওয়াম িংটরন মেরয় 

মিনারওয়ালা এে বামড় তথরে েুব িধুর আওয়ারজ উিািনার ডাে শুরনমছলাি। 
তি ডারে ‘আল্লাহ’  ব্দ মছল। এ নাি আরবী  ািায় তলো তেন?’ 
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‘আিমন ওয়াম িংটরন উিািনার জরন্য েুব িধুর তয ডাে শুরনমছরলন, 
তিটা মছল আরবী  ািায়। তোটা দুমনয়ার িুিলিানরা তারদর উিািনায় আরবী 
 ািা বযবহার েরর’। 

‘োরে?’ 
‘িধয প্রারেযর আরব তদর  ‘িুহাোদ’ (ি.) নারি এেজন ‘প্ররেট’ 

জন্মরহে েররন ৫৭০ েৃষ্টারব্দ। মতমনই রষ্টা তপ্রমরত িব্র ি নবী। তযরহত ুমতমন 
আরবী  ািী, তাই তাোঁর  ািারতই িব্র ি ঐেমরে রন্থ মহরিরব ‘আল তোরআন’ 
নামজল হয়। এই ঐেমরে ররন্থ রষ্টা তার নাি ‘আল্লাহ’ বরলরছন। তোটা দুমনয়ায় 
ঈের বা রষ্টার যত নাি িানুি বযবহার েরর তার িরধয িাত্র এই নািই তিৌমলে। 
তোটা দুমনয়ার িুিলিান রষ্টারে ‘আল্লাহ’ বরল ডারে এবিং আল তোরআরনর 
 ািা আরবীরে উিািনার  ািা মহরিরব বযবহার েরর’। আহিদ িুিা থািল। 

 াি ওয়াোর তোন েথা বলল না।  াবমছল তি। তার েিাল কুমিত। 
আহিদ িুিাই েথা বলল। বলল তি, ‘আমি  াবমছ বিং  িরম্পরায় 

আিনারদর আিংমটরত ‘আল্লাহ’ নাি এবিং আরবী অের এল মে ের?’ 
‘শুধু আিংমটরত নয় বৎি। আিারদর বামড়র িিংরমেত তরেরড্ এিন মেছু 

োিড় ও োেজিত্র মছল যারত মেছু দুরব্াধয  ািা মলমেত মছল তদরেমছ। মেন্তু 
দু ্ােয ‘ওরল্ডড নী মক্রে’-এর যুরে আিরা িব হামররয়মছ। তেন আিরা বাি 
েরতাি িাউথ ডারোটায়। ইউররািীয়রা তেন ঐ অিল দেরলর যুরে মলপ্ত। 
ওরদর িারথ আিারদর ত ি যুে হয় ‘ওরল্ডড নী মক্রে’-এ। যুরে আিারদর ব্লযাে 
েটু ইমণ্ডয়ানিহ েরয়েটা তরড ইমণ্ডয়ান তোত্র দু’  িানুিিহ বামড়র্ঘর িব হারাই। 
তিই িারথ হামররয় যায় আিারদর িামরবামরে ঐিব তরেড্। তরব িহািূলযবান 
এেটা তরেড্ আিারদর োরছ আরছ। যুরে যাবার িিয় আিার িূব্ িুরুি তছাট 
বারক্স রাো ঐ মজমনিমট িারথ মনরয়মছরলন। আমি দাদার োরছ শুরনমছ, ঐ িমবত্র 
বাক্সটা োরছ মছল বরলই তার আব্বা যুরে তবোঁরে যান। তার আর িার  িবাই 
মনহত হয়। িারা জীবন দাদা আিরিাি েরররছন এই বরল তয, মতমন যমদ িমবত্র 
বাক্সটা বামড়রত তররে আিরতন, তাহরল মতমন হয়রতা িররতন, মেন্তু রো তিত 
তাোঁর িমরবার। মেন্তু তাোঁর বৃে আব্বা তছরলর মনরািিার জরন্যই বাক্সমট আব্বার 
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দাদার িারথ মদরয়মছরলন। বাক্সমট আিারদর বামড়রত এেনও আরছ। এটা 
আিারদর িমরবাররর মনরািিার প্রতীে’। 

‘আিনার িাউথ ডারোটা তথরে ইমলনয়-এর োরহামেয়ারত েরব 
এরলন?’ 

ঐ যুরির িররই দাদা িহায়-িম্পদ বামড়র্ঘর িমরবার িব হামররয় 
মিমিমিমি ধরর েরল আরিন এই োরহামেয়ারত’। 

‘ঐ বারক্স মে আরছ?’ 
‘এেমট োল ত লর ট োিড়। তারত তিানালী তলো’। 
‘মে তলো আরছ?’ 
‘আমি জামন না। দাদার োরছ শুরনমছ, োিরড় ঈেররর র্ঘররর তদায়া 

আরছ এবিং োিরড়র েথাও ঈেররর।’ 
‘তলো োউরে িড়রত তদনমন?’ 
‘োউরে তদোরনা হয়মন।’ 
‘আমি তদেরত িামর?’ 
িরঙ্গ িরঙ্গ জবাব মদল না  াি ওয়াোর। এেটু ত রব বলল, ‘ততািার 

িম্পরে্ িান ওয়াোর, মবর ি েরর ম লা সুিারনর োছ তথরে অরনে মেছু 
শুরনমছ, তুমি িররািোরী ও িমবত্র িানুি। তুমি নামে মদরন িাোঁেবার ঈেররর 
উিিনা ের। তাছাড়া তুমি আিংমটর িার াোর েররছ। আিংমটটাও ঐ বারক্সর িতই 
আিারদর োরছ িমবত্র। সুতরািং বাক্স আমি অবশ্যই ততািারে তদোরত িামর এবিং 
তা এেমন িামর।’ 

‘এেমন?’ উজ্জ্বল তোরে বলল আহিদ িুিা। আহিদ িুিা ইমতিরধযই 
ত রব মনরয়রছ এই িমরবার বা এরদর তোরত্রর অতীরতর িারথ িুিলিানরদর তোন 
এেটা িম্পে্ ররয়রছ। 

‘হ্যাোঁ, এেমন। আিার দাদার ঐমতরহ্যর অনুিররে আিরা তযোরনই যাই 
বাক্সটা িারথ রামে। ওটারে আিরা িরন েমর আিারদর মনরািিার ধি্।’ 
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বলরত বলরতই  াি ওয়াোর তার জািার তলা তথরে তার বেরলর মনরে 
েুলারনা ছাত্ররদর ইনেরিন্ট বরক্সর িত এেটা আয়তাোর বাক্স তবর েরর আনল। 
সুের োজ েরা োর র বাক্স। 

িািরনর মটিয় তটমবরলর উির রুিাল মবমছরয় তার বাক্সমট রােল  াি 
ওয়াোর। 

বারক্স মডমজটাল েমম্বরন ন লে।  াি ওয়াোর মডমজটগুরলা র্ঘুমররয় 
বারক্সর তালা েুলল। 

র্ঘররর অন্য িবাই এতেে তন্ময় হরয় শুনমছল আহিদ িুিা এবিং িান 
ওয়াোররর আব্বার েথা। 

িান ওয়াোররর আব্বা  াি ওয়াোর বারক্সর তালা েুলরত শুরু েররল 
িবাই এমেরয় এরি বারক্সর োরমদে মর্ঘরর দাোঁড়াল। উেুে িবাই। 

বারক্সর ডালা েুররতই তোরে িড়ল তোে ধাোঁধারনা োরলা ররের সুের 
 াজেরা ত লর ট োিড়। 

িবার তোে আছরড় িরড়রছ োিড়মটর উির। 
আহিদ িুিা দু’হাত মদরয় ধরর ধীরর ধীরর োিড়মট তুলল। তিরল ধরল 

তটমবরলর উির। র্ঘন োল োিরড়র উির তিানালী ররের তলো অিরূি লােরছ 
তদেরত। 

আহিদ িুিার নজর োিড় ও তলোর উির িড়রতই বুেরত বাোঁমে রইল 
না, োিড়মট োবা  রীরের তেলারের অিং । োিরড়র তলো তেলারে মলমেত 
আল তোরআরনর োবার্ঘর িিংক্রান্ত আয়ারতর অিং । োিড়মট তযরহতু এেটা েণ্ড, 
তাই আয়ারতর েতেগুরলার  ব্দই িাত্র এোরন ররয়রছ। িড়ল আহিদ িুিা 
তলোগুরলা আয়াতগুরলার িারথ মিমলরয়। 

তদো ও িড়ার িারথ িারথ অিার মবিয় ও তেৌতূহল এরি আহিদ 
িুিারে মর্ঘরর ধরল। োবার তেলারের অিং   ত বছর মেিংবা তারও আরের তরড 
ইমণ্ডয়ানরদর বারক্স আিরব মে েরর? 

আহিদ িুিার েিাল কুমিত হল। 
তার িুে ন্যস্ত হরয়রছ তার দু’হারত। 
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োরল হাত মদরয় বিার িত ে ীর মেন্তায় মনিগ্ন আহিদ িুিা। 
র্ঘররর িবার দৃমষ্ট হুিমড় তেরয় িরড়মছল বারক্সর োিরড়র উির। এেন 

িবার দৃমষ্ট মেরয় মনবে হরয়রছ আহিদ িুিার উির। আিংমটর িতই অশ্রুতিূব্ 
মেছু েথা তারা আ া েরর বারক্সর িমবত্র োিড় িম্পরে্। 

‘মে  াবছ তুমি বাছা, বুেরল মেছু?’ মেন্তািগ্ন আহিদ িুিার মদরে 
তামেরয় প্রে েরল  াি ওয়াোর। 

‘আমি  াবমছ, মবমিত হমে এই মজমনি আিনার এোরন আিল মে 
েরর?’ 

‘মেনরত তিররছ? বুেরত তিররছ?’  াি ওয়াোর বলল। 
‘আররবর তয ‘প্ররেট’-এর েথা এেমন বললাি, তিই নবী জন্মরহে 

েররন তয িমবত্র নেরীরত তার নাি িক্কা। এটাই প্রমথবীর প্রথি নেরী। এই 
নেরীরত প্রমথবীর আমদ িানুি হযরত আদি (আুঃ) িৃমথবীর আমদ উিািনা েহৃ 
মহিারব আল্লাহর র্ঘর ো’বা মনি্াে েররন। আল্লাহর এই র্ঘর এেনও বত্িান। এই 
র্ঘরররই তেলারের অিং  এটা’। 

আহিদ িুিার এই েথা এেটা তমড়ৎ প্রবারহর িত োজ েরল তোটা 
র্ঘরর িেরলর িরধয। 

িবাই হ াৎ নরড় উ ল। তিাজা হরয় বিল। িেরলর মবস্ফামরত তোে 
তেলাে েরণ্ডর উির মনবে। 

 াি ওয়াোররর তোে-িুে  য়, মবিয় ও েোয় অিরূি আোর ধারে 
েরররছ। হ াৎ আ ূমি নত হরয় তার িাথা তেলাে ষ্প ্ েরল। 

তারির িাথা তুরল িুে উধ্্বিুেী েরর বলল, ‘িহান ঈের, আিারদর 
তিৌ ারেযর জরন্য আিরা েৃতে’। 

‘জনাব এেটা েথা বমল?’ বলল আহিদ িুিা। 
‘অবশ্যই বাবা’। 
‘তয োবার এই তেলাে, তিই োবা’র িামলে তয আল্লাহ, মিজদা শুধু 

তাোঁরই প্রািয, এই তেলারের নয়’। 
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‘ততািার অত যুমক্তর েথা আমি বুমে না। ঈের িারন ততািার ‘আল্লাহ’ 
অদৃশ্য, তাোঁর দৃশ্যিান প্রমতমনমধ আিারদর োরছ এই তেলাে’। 

আহিদ িুিা হািল। বলল, ‘বুমেরয় বলরলই বুেরবন, এ মনরয় িরর েথা 
হরব। এেন বলুন, আমদ িানুি আদরির দতমর আমদ উিািনােৃহ আল্লাহর র্ঘর-এর 
এই তেলাে আিনারদর োরছ মে ারব এল?’ 

‘মনিয় আল্লাহই আিারদর দান েরররছন। মেন্তু বল, মেনরত িাররল 
তেিন েরর তয এটা আল্লাহর ো’বার তেলাে?’ 

‘ঐ িমবত্র নেরীরত জন্মরহেোরী িির জেরতর জরন্য তপ্রমরত িব্র ি 
প্ররেট িুহাোদ (িুঃ)-এর উির তয ঐেমরে রন্থ আল তোরআন নামজল হয়, তিই 
িমবত্র ররন্থর আল্লাহর বেী এই তেলারে তলো আরছ’। 

‘তেিন েরর বুেরল?’ 
‘এই তেলাে েণ্ডমট োবা র্ঘররর মব াল তেলারের এেটা অিং । তোটা 

তেলারে আল্লাহর তয বােী মলমেত আরছ, তার িাত্র েরয়েটা  ব্দ এই তেলাে েরণ্ড 
আরছ। আল্লাহর তিই তোটা বােীই আিার িুেে আরছ। সুতরািং তদরেই আমি 
বুেরত তিররমছ’। 

‘িুেে আরছ ততািার?’ মবষ্ফামরত তোরে মজরেি েরল  াি ওয়াোর। 
‘মজ্ব, িুেে আরছ’। 
‘শুনরত িামর আিরা?’ 
‘অবশ্যই। তাহরল এেটু বসুন। আমি আিার িুে হাত িাথা িমবত্র েরর 

আমি’। 
বরল আহিদ িুিা ততায়ারল মনরয় টয়রলরট  ুেল এবিং অজু েরর িুে হাত 

িুছরত িুছরত তবমররয় এল। 
বিল আহিদ িুিা তার জায়োয়। বলল, ‘িানুরির জরন্য তপ্রমরত 

আল্লাহর িব্র ি বােীর রন্থ আল তোরআরন তিাট ৬৬৬৬ আয়াত বা িিংমক্ত 
ররয়রছ। ২৩ বছর ধরর এই িিংমক্তগুরলা আল্লাহর তরে তথরে ত ি নবী িুহাোদ 
(িুঃ)-এর উির নামজল হয়। তোরআন নামজল শুরু হয় ৬১০ েৃষ্টারব্দ, ত ি হয় 
৬৩৩ েৃষ্টারব্দ এবিং এ বছরই প্ররেট িুহাোদ (িুঃ) ইরন্তোল েররন। তোরআরনর 
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িিংমক্তগুরলা নামজল হওয়ার িিংরে িিংরে প্ররেরটর  ত  ত অনুিারীরা তা িুেে  
েরর তেলত এবিং তা মলরেও রাো হরতা’। 

এেটু থািল আহিদ িুিা। তারির বলল, তোরআন  রীরের তয 
আয়ারতর অিং  এই তেলারের তলোগুরলা, আমি এেন তি আয়াত িা  েরমছ’। 

বরল আহিদ িুিা আউজুমবল্লাহ ও মবিমিল্লাহ িা  েরল এবিং িড়রত 
লােল। 

“বল, আল্লাহ িতয মববৃত েররন। িতযিন্থী ইব্রামহরির ধি্ অনুিরে ের। 
িানুরির জরন্য তয প্রথি উিািনা েৃহমট মনমি্ত হয় তা িক্কায়। বরেতিূে্ এ রন্থ 
এবিং িানব জামতর জরন্য িথ প্রদ ্রনর এ তেন্দ্র ুমি। এোরন ররয়রছ সুষ্পষ্ট 
মনদ ্নিিূহ এবিং ইব্রামহরির উিািনার োন। তয এোরন প্ররব  েরর তি লা  
েরর মনরািিা। িানুরির িরধয যারা তযোরন তিৌোঁছার িািথ্ রারে, তারা তযন এ 
েরৃহ হি িম্পন্ন েরর এবিং এটা তারদর উির আল্লাহর অমধোর। তেউ এটা 
অস্বীোর েররল তার তজরন রাো উমেত, আল্লাহ মবেবািীর িুোরিেী নন”। 

আহিদ িুিার িধুর স্বরর তোরআন ততলাওয়াত তযন িরোমহত েরল 
র্ঘররর িবাইরে।  য়,  মক্ত, েো, মবিয় িেরলর তোরে। 

ততলাওয়াত ত ি হরল অম  ূত েরে  াি ওয়াোর বলল, ‘আরবী  ািা 
এত সুের, আল্লাহর বােী এত িধুর! এর অথ ্মে জানরত িামর?’ 

আহিদ িুিা অথ ্বলল। 
অথ ্ শুরন মবমিত েিৎেৃত  াি ওয়াোর বলল, ‘ইব্রামহি মে 

‘আব্রাহাি’? 
‘মজ্ব, হ্যাোঁ’। 
‘তার ধি্ অনুিরে েরার অথ্? প্ররেট িুহাোরদর ধি্ তাহরল মে?’ 
‘আব্রাহাি-এর ধি্ই িুহাোদ (িুঃ)-এর ধি্’। 
এেটু  াবল  াি ওয়াোর্ বলল, ‘িক্কার ো’বা র্ঘরর িারন আল্লাহর ঐ 

র্ঘরর আব্রাহািও উিািনা েরররছন?’ 
‘শুধু উিািনা নয়, মতমন এবিং তার তছরল ইিিাঈল ো’বা র্ঘর িুনমনি্ান 

েররন’। 
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‘িুনমনি্াে তেন?’ 
‘আমদ িানুি হযরত আদরির দতমর আল্লাহর ো’বা নূরহর প্লাবরনর িিয় 

নষ্ট হরয় যায়। এই নষ্ট হরয় যাওয়া র্ঘরই হযরত ইব্রামহি িুনমনি্াে েররন’। 
আবার  াবল  াি ওয়াোর মেছুেে। 
র্ঘররর অন্য িবাই নীরব। তারা তারদর িিস্ত আরহ মনরয় শুনরছ 

দু’জরনর েরথািেথন। 
মেছুেে ির িে েুলল  াি ওয়াোর। বলল, ‘িমবত্র ঐ ীররন্থর ঐ 

আয়ারত বলা হরয়রছ, িািথ ্থােরল িবাইরে ঐ র্ঘরর হি েররত হরব? হি মে? 
‘হি এেমট ইবাদত। োবা এবিং োবা িমন্নমহত েমতিয় োরন মেছু 

আনুষ্ঠামনেতার িাধযরি এটা েররত হয়’। 
‘িানুি মে যায়?’ 
‘প্ররেট িুহাোদ (িুঃ) প্রোমরত ধি্ যারা রহে েরররছন, তারা যান’। 
‘আিরাও মে তার ধরি্র অনুিারী? না হরল োবার তেলাে আিারদর 

হারত তেন?’ 
‘এটা আিারও প্রে’। 
‘আিারদর িূব্ িুরুিরদর োরও িারথ মনিয় ইিলারির িিংরযাে এবিং 

িম্পে্ িৃমষ্ট হরয়মছল’। বলল িান ওয়াোর দীর্ঘ্ তিৌনতা ত রে। 
‘আো এেটা প্রে, ‘ াি’ ‘ওয়াোর’ এই িব  ব্দগুরলা মে তরড 

ইমণ্ডয়ান? অথ ্মে এিব  রব্দর?’ 
‘ ব্দগুরলা তরড ইমণ্ডয়ান নয়। অথ্ও আিারদর জানা তনই’। বলল  াি 

ওয়াোর। 
‘এই  ব্দগুরলা আরবী  ািায় আরছ’। 
‘আরবী  ািায়? বলছ মে তুমি? বলত অথ ্মে?’ 
‘ওয়াোর অথ ্িয্াদা, িোন, িহন ীলতা, ইতযামদ। আর ‘ াি’  ব্দ 

আিরল  ািি।  ািি অথ ্ সুয্। তাহরল  ািি ওয়াোর-এর তিাটািুমট অথ ্
দাোঁড়াল িয্াদাবান িূয্। আর.....’। 
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আহিদ িুিারে থামিরয়  াি ওয়াোর বলল, ‘আিার নাি আরবী এবিং 
আিারদর বামড়রত ো’বার তেলাফ্ এর অথ ্ মে?’ মবিয় মবিূঢ় েে  াি 
ওয়াোররর। 

‘আিনারা  ােযবান আিংরেল। েুোঁজরত তেরল আিনারদর ম েড় মনিয় 
আিারদর তিহিান  াইরয়র িারথ জুরড় যারব। আিারদর এই তিৌ ােয তনই, তাই 
আরে- ারেই আিরা তিহিান  াইরয়র ধি্ রহে েরর বরি আমছ’। বলল 
ওেলালা। 

‘প্ররেিরিহ ততািরা িবাই?’ 
‘মজ্ব আিংরেল’। 
‘তাহরল ততা আিরা িুিলিান আমছই’। 
‘মেন্তু তিরী তরাজ?’ মটপ্পমন তেরট বলল ওেলালা। 
‘বে্বারদর তবড়া মডোরনার িারথ িারথ তাহরল আমি বলব, ‘আমি ধরি্র 

তবড়াও মডমেরয়মছ’। 
‘তরব ইিলাি ধরি্র োমতরর নয়’। এেটা তোোঁো মদল ওেলালা তিরী 

তরাজরে। 
‘ম ে ওেলালা, এরেরত্র আমি ততািার অরনে তিছরন’। েট েরর জবাব 

মদল তিরী তরাজ। 
ওেলালা তোে র্ঘুমররয় মে তযন বলরত যামেল। আহিদ িুিা তারে বাধা 

মদরয় বলল, ‘িমতয েথা, িুিলিান হওয়ার জরন্য আরও অরনে মেছু ততািারদর 
েররত হরব। িুিমলি অথ ্আল্লাহর োরছ আত্মিিমি্ত িানুি। আল্লাহর আরদ -
মনরিধ িানার িাধযরি তয গুে ও েমরত্র অমজ্ত হয়, তা-ই িানুিরে িুিলিান 
বানায়, আল্লাহর িাধযরিই েিতার োরছ আত্মিিি্ে েরায়’। 

‘তি গুেগুরলা মে বৎি?’ বলল  াি ওয়াোর। 
‘ধীরর ধীরর িবই জানরত িাররবন। বলব িব। মেন্তু এেন বলুন এই 

‘মিরােল’-এর তাৎিয্ মে? এই োবার তেলাে এবিং আিনারদর অতীতটা মে?’ 
 াি ওয়াোর িাথা মনেু েরল। বলল, ‘এই প্রে আিারেও অমের েরর 

তুরলরছ তবটা।’ 
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‘আব্বা িম্ভবত মেছু িাহাযয েররত িাররবন।’ বলল ওেলালা। 
‘হ্যাোঁ উমন আরিমরো এবিং তরড ইমণ্ডয়ানরদর ইমতহাি মনরয় নাড়াোড়া 

েররন। মতমন অরনে মেছুই জারনন।’ বলল  াি ওয়াোর। 
‘আিার িরন হয় আিংরেলরদর অতীত আমবষ্কার হরলা, তার উির এেটা 

তিমলরব্র ন হওয়া উমেত’। বলল মজ াররা, ওেলালার  াই। 
‘আমি িিথন্ েমর। তরব তিটা আমবষ্কার িুররা হবার ির। মেন্তু তার 

আরে তুমি এবিং ম লা সুিান তয িরষ্পররে আমবষ্কার েররছ তার উির এেটা 
মিরলরব্র ন হরত িারর। বলল ওেলালা। 

মজ াররা এবিং ম লা সুিান দু’জরনই তযন অজারন্তই িরষ্পররর মদরে 
তাোল। তারা মবব্রত ও তারদর িুে লাল হরয় উর রছ লিায়। 

মজ াররা তোে রামেরয় তাোল ওেলালার মদরে। 
‘আমি ওেলালারে িিথন্ েরমছ। আমি িরন েরমছ এটাও এেটা বড় 

েবর।’ তিরী তরাজ বলল। 
‘তদে তিরী তরাজ, তুমি েথা বরলা না। তুমি এরেবারর োোঁরের র্ঘরর। তুমি 

তয অরনেরে হামররয় মদরয় ‘তোল্ড োি’ জয় েররছ তার মিরলরব্র ন েরব?’ 
তিরী তরাজ এবিং িান ওয়াোর দু’জরনই েমেত দৃমষ্টরত এেবার  াি 

ওয়াোররর মদরে তাোল। িান ওয়াোর িুে মনেু েরররছ। আর তিরী তরাজ 
েটিট েরর তামেরয়রছ ম লা সুিান-এর মদরে। 

ম লা সুিান-এর েথার ির এেটা নীরবতা তনরি এল। নীরবতা  ােল 
আহিদ িুিা। বলল, ‘ততািরা লাে মদরয় এরেবারর ইমতহাি তথরে বত্িারন েরল 
এরিছ। আমিও িরন েমর, বত্িানই প্রথি মবরবেয। ততািারদর মিরলরব্র রনর 
প্রস্তাব আমি িিথন্ েরমছ। এোরন দুই িুরুব্বী, িান ওয়াোররর আব্বা ও আো, 
হামজর আরছন। প্ররেির িারহব এরল এোঁরদর িবার িারথ আমি এ মবিয় মনরয় 
আলাি েররবা। আিারদর ধি্ ইিলাি দুই জীবনরে তজাড়ার োজ েুমলরয় না 
রাোর িেিামত।’ 
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িান ওয়াোররর আব্বা এবিং আো িুে মটরি হািমছল। বলল িান 
ওয়াোররর িা, ‘ওেলালারে আর বাদ রােছ তেন তবটা। তারও তজাড়া ততা 
এোরন হামজর....।’ 

আহিদ িুিা িান ওয়াোররর আোরে েথা ত ি েররত না মদরয় বলল, 
‘ওেলালা আিার তবান ততা! ওর বযািারটা আিারে মবর ি ারব তদেরত হরব।’ 

‘ও তাই? তিটা ততা আরও  াল বাছা’। বলল িান ওয়াোররর িা। 
আহিদ িুিা যেন েথা বলমছল, তেনই উর  তেরছ মজ াররা ও ম লা 

সুিান। িান ওয়াোররর িা েথা শুরু েররল উর  যায় িান ওয়াোর ও তিরী 
তরাজ। 

িান ওয়াোররর িা থািরতই ওেলালা আহিদ িুিারে বলল, 
‘আিনারে ধন্যবাদ  াইয়া। তরব আিার বযািারটা মবর ি  ারব তদোর দরোর 
তনই। িবাইরেই তিরী তরাজ আর ম লা সুিান হরত হরব তা ম ে নয়’। আরবে 
 রা েম্ভীর েে ওেলালার। 

বরলই ওেলালা ছুরট িালাল র্ঘর তথরে। 
তিমদরে তামেরয় িান ওয়াোররর িা বলল, ‘েুব  াল তিরয় ওেলালা। 

তছাট তবলা তথরে তদেমছ। এরেবারর োেরজর িত িাদা িন।’ 
‘ম ে বরলরছন োলাো। তরব এর জীবরনর েলার িরথ তবম  তবম  

আহত হয়। এরা িৃমথবীরে মনরজর িত তদরে মেন্তু িৃমথবী ততিন নয়। তাই  রে 
এরা িরদ িরদ।’ 

মেছু বলরত যামেল িান ওয়াোররর আো। তযিন মেরয়মছল ততিমন ছুরট 
এরি ড্রইিং-এ  ুেল ওেলালা।  ুরেই েরড়র িত বলল, ‘আসুন তটবমল ো তরমড। 
আমি ওরদরও ডােমছ।’ 

বরলই েরড়র িত আবার তবমররয় তেল। 
িান ওয়াোররর িা’র িুরে তিরহর হামি। তি উ ল। 
িান ওয়াোররর আব্বা এবিং আহিদ িুিাও উ ল্ 
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৫ 

োরহামেয়া হমলক্রি হািিাতারলর মবলািবহুল এেটা বড় েে। 
েরে োরমট তবড। 
োরমট তবরড মেমেৎিাধীন আরছ তোল্ড ওয়াটাররর তিই োরজন আহত 

তলাে। 
এরদর োরজরনরই ডান হাত গুলীমবে আহিদ িুিার মর লবাররর 

গুলীরত। 
এই োরজন তোল্ড ওয়াটাররর মনরদ্র ই তোে রােমছল িান ওয়াোররর 

উির আহিদ িুিািহ তারে ধরার জরন্য। 
িান ওয়াোররর তোোঁজ তোল্ড ওয়াটার তিরয়মছল তেডাররল তরষ্টহাউরজর 

েি্োরী না ারজার োছ তথরে। 
ওোঁৎ তিরত তোে রাোর িিয় তিমদন যেন তারা তদরেমছল িান ওয়াোর 

ম লা সুিান ও তিরী তরাজরে মনরয় এয়াররিারট্ যারে। তেন তারা ত রবমছল 
িান ওয়াোর োরহামেয়া তযাে েররছ এবিং তারদর হাতছাড়া হরয় যারে। এেন 
ওোঁৎরিরত থাো দু’জন তিাবাইল তটমলরোরন তোল্ড ওয়াটাররে র্ঘটনা 
জামনরয়মছল। িিংরে িিংরেই তোল্ড ওয়াটার আরও দু’জনরে িাম রয়মছল এবিং 
মনরদ্  মদরয়মছল িান ওয়াোরিহ মতনজনরেই মেডন্যাি েরার জরন্য। 

তোল্ড ওয়াটার তপ্রমরত দু’জন এয়াররিাট্ তরারডর ব্রীরজ োমড় মনরয় িান 
ওয়াোররদর অরিো েরমছল এবিং অন্য দু’জন োমড় মনরয় অনুিরে েরমছল িান 
ওয়াোররদর তর্ঘাড়ার োমড়। 

মেন্তু তারদর মেডন্যাি িমরেল্পনা বণ্ডুল হরয় যায় হ াৎ আহিদ িুিা 
এরি উদয় হওয়ায়। 

ওরদর োরজরনর গুলীমবে হাত তিরর উর রছ। আজ তারদর হািিাতাল 
তথরে ছাড়া িাবার েথা। 
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ওরদর োরজরনর িেরলই শুরয় আরছ। তেউ আধ-র ায়া অবোয় েল্প 
েররছ। 

বলমছল এেজন, ‘এ েয়মদন মেন্তা েররও আমি মহরিব তিলারত িারমছ 
না এিন মন ানার ঐ রেি বন্দুেবাজ হ াৎ তিমদন তোরথরে এরি উদয় 
হরয়মছল’। 

‘যাই তহাে, তলােটা অিাধারে। তিরেরণ্ডর বযবধানও মছল না এেটা 
গুলী তথরে আররেটা গুলীর িরধয। তার আটটা গুলীরই অবযথ্ মন ানা’। বলল 
আররেজন। 

‘ততািারদর প্র িংিা তবম  হরয় যারে। িমরেমল্পত আক্রিরে 
আক্রিেোরীর এেটা বাড়মত সুরযাে থারে, তিটা তিমদন আিারদর মছল না’। 
বলল তৃতীয় জন। 

‘আজ আিরা ছাড়া িামে, োলরেই আবার রাস্তায় নািরত হরব। বলা 
যায় না তার িারথ আবার তদো হরয়ও তযরত িারর। তি িুমলর র তলাে নয় ততা?’ 

‘এিন ধারোর োরে?’ প্রথিজন বলল। 
‘তি আিারদর োউরেই হতযা েরার জরন্য গুলী েররমন। িুমল রাই 

িাধারেত এ রেি েরর’। বলল েতথুজ্ন। 
‘িুমল  নয় তার প্রিাে আিরা বহাল তমবয়রত হািিাতারল আমছ। 

িুমল  এিনমে তোন মজোিাবাদও আিারদর েররমন’। বলল তৃতীয়জন। 
‘িুমল  এ মবিয়টা তেরিও তযরত িারর। োরে আিরা তোল্ড ওয়াটাররর 

তলাে। আর তোল্ড ওয়াটার তেডাররল িরোররর তিহিান এোরন। অন্যমদরে 
এোনোর িুমল  িবাই তরড ইমণ্ডয়ান।’ বলল প্রথিজন। 

‘হরতও িারর ততািার েথা ম ে। যমদ ততািার েথা ম ে হয়, তাহরল 
এেটা  রয়র বযািার হরলা িুমল  প্রতযে ারব আিারদর মেছু না েররত 
িাররলও িররাে ারব আিারদর উির নানা ারব েড়াও হরত িারর’। বলল 
মিতীয় জন। 

মিতীয়জন েথা ত ি েররতই র্ঘরর  ুেল নাি্। বলল, ‘স্যার এরিরছন’। 
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তার েথা ত ি না হরতই র্ঘরর  ুের তোল্ড ওয়াটার।  ুরেই বলল, 
‘বাছারা িব ম ে  াে আরছ? প্ররব্লি তনই মেছু?’ 

োরজনই বলল, ‘িব ম ে আরছ। তোন িিস্যা তনই’। 
‘তাহরল নাি্ ওরদর মরমলরজর িব বযবো ের। আমি ততািারদর অমেরি 

বরল এরিমছ। আমি এেমন এরদর মনরয় তযরত োই’। বলল তোল্ড ওয়াটার 
নাি্রে। 

‘ওরে স্যার। আমি তদেমছ। আিমন বসুন’। 
বরল নাি্ দ্রুত তবমররয় তেল। 
নাি্ তবমররয় যাওয়ার িরেরেই হািিাতারলর মডউমট অমেিার প্ররব  

েরল োরহামেয়ার তেডাররল েমি নার এযারলন টযালন্টরে িারথ মনরয়। 
র্ঘরর  ুরেই টযালন্ট হ্যান্ডর রের জরন্য হাত বামড়রয় তোল্ড ওয়াটাররর 

মদরে এমেরয় আিরত আিরত বলল, ‘আমি েুব দুুঃমেত মিুঃ তোল্ড ওয়াটার। 
ওয়াম িংটরন মেরয় নানা িিস্যায় জমড়রয় িড়ায় আিনার দুুঃিিরয় আিনার িার  
থােরত িামরমন’। 

‘না না, তোন অসুমবধা হয়মন। আিনার তলারেরা যরথষ্ট েরররছ 
আিারদর জরন্য। আমি আমি েৃতে’। 

এযারলন টযালন্ট হ্যান্ডর ে েরার জরন্য এমেরয় তেরলন এে এে েরর 
োরজরনর োরছ। তারদর কু ল মজরেি েররলন এবিং মি  োিরড় তারদর 
উৎিামহত েররলন। 

তারির তোল্ড ওয়াটাররর মদরে মেরর বলরলন, ‘েলুন ওমদরে মনমরমবমল 
বমি। মেছু েথা বলা যারব’। 

‘েলুন’। বলল তোল্ড ওয়াটার। 
এযারলন টযালন্ট তোল্ড ওয়াটাররে মনরয় েে তথরে তবমররয় এরি 

হািিাতাল অমেরির মিমটিং রুরি এরি বিল। 
বরিই টযালন্ট বলল, ‘আিনার আিারদর তিহিান, আিনারদররে 

এ ারব জর্ঘেয হািলার ম োর হরত হরয়রছ, এজরন্য দুুঃমেত’। 
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‘না এরত আিনার মবেমলত হবার মেছু তনই। িন্ত্রািীরা তিহিান, 
অরিহিান, স্বরদ ী, মবরদ ী মবোর েরর িন্ত্রাি েরর না’। বলল তোল্ড ওয়াটার। 

‘বরলন মে, মবেমলত হরবা না। োরহামেয়ারত আিার োয্োল োর বছর 
হরলা। এই োর বছরর এ ধররনর র্ঘটনা এেমটও র্ঘরটমন।’ 

‘যা র্ঘরটমন, তা র্ঘটরব না এিন েথা বলা যায় না।’ 
‘তা ম ে। মেন্তু যেন এিনটা র্ঘরটরছ, তেন তা মেমহ্ণত হবার িতই বরট। 

আমি তদেমছ বযািারটা।’ 
‘ধন্যবাদ।’ 
‘শুনলাি, আিনার থানায় তোন মেছু জানানমন।’ 
‘তবড়ারত এরিমছ। মবিয়টা মনরয় আিরা োরিলা বাড়ারত োইমন। তরব 

িুমল  ইনেরিামল আিার তলােরদর বক্তবয মনরয়রছ। মজোিাবাদ েরররছ।’ 
‘আর তোন অসুমবধা তনই ততা?’ 
‘ধন্যবাদ। আিনার তলারেরা আিারদর তোনই অসুমবধা হরত তদয়মন।’ 
‘তবড়ারলন তেিন?’ 
‘প্রেরু তবমড়রয়মছ। ‘তরড ইমণ্ডয়ান ইমনমষ্টমটউট অব মহরষ্টামরেযাল মরিাে্’-

এ এেরনা যাইমন। দু’এেমদরনর িরধয যাব।  াল লােরল আজও তযরত িামর। 
 হররর বাইরর রাি এলাোয়ও যাব’। 

‘েু ী হলাি’। 
বরল এেটু তথরিই আবার বলল, ‘আমি হািিাতালরে বরল মদরয়মছ, 

িম্পূে্ সুে হবার জরন্য যতমদন প্ররয়াজন ওরা হািিাতারল থােরব’। 
তোল্ড ওয়াটার হািল। বলল, ‘আিনারে অর ি ধন্যবাদ আিনার 

শুর োর জরন্য। ওরা িম্পূে্ সুে হরয়রছ। আজই ওরদর মরমলজ মনমে। 
আরও দু’মদন আরেই ওরা মরমলজ হরত িাররতা, মেন্তু আিনার তলারেরা 

ছারড়মন’। 
‘ম ে আরছ। তোন অসুমবধা হরলই মেন্তু জানারবন’। 
বরল এেটু থািল। বলল তারির, ‘এযাজত মদন, উম ।’ 
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‘ম ে আরছ। আবার তদো হরব। আিমন েষ্ট েরর আিারত েুব েু ী 
হরয়মছ। 

এযারলন টযালন্ট উর  দাোঁমড়রয়মছল। তোল্ড ওয়াটারও উ ল। 
মবদায় মনরয় এযারলন টযালন্ট োর িারে্ দাোঁড়ারনা তার োমড়রত মেরয় 

উ ল। 
িার ই দাোঁড়ারনা মছল িুমল  প্রধারনর োমড়। িুমল  প্রধান দাোঁমড়রয়মছল 

তার োমড়র িার ই। 
এযারলন টযালন্ট তারে ডােল োমড়র জানালা মদরয় িুে বামড়রয়। 
িুমল  প্রধান তার োরছ এমেরয় তেরল টযালন্ট বলল, ‘তুমি আিার িার  

উর  বি। েথা আরছ’। 
িুমল  প্রধান িিংরে িিংরে তার ড্রাই াররে প্ররয়াজনীয় মনরদ্  মদরয় 

এরি টযালরন্টর িার  উর  বিল। 
েলরত শুরু েরল োমড়। 
‘মিুঃ মেনে, র্ঘটনা মে বলুন ততা? োরজন তলাে গুলীমবে হরলা। অথে 

তার তোনই মেনারা েররত িারলাি না। লিার মবিয় আিারদর জরন্য’। বলল 
টযালন্ট িুমল  প্রধান মেনরে লেয েরর। 

িুমল  প্রধান মেনে তরড ইমণ্ডয়ান। বলল তি, ‘স্যার তোটা বযািারটাই 
আিারদর োরছ রহস্যজনে িরন হরে। প্রথিত, তারা তোন অম রযাে দারয়র 
েররমন। থানায় িাধারে এেটা ইনেররি ন মদরয়রছ িাত্র। হািিাতারল মেরয় 
আহতরদর বক্তবয মনরত হরয়রছ। মিতীয়ত, বক্তবয তারদর িমরষ্কার নয়। তোথায়, 
মে ারব, মে অবোয়, োর বা োরদর িারা এই র্ঘটনা র্ঘটল, তা মবস্তামরত তারা 
বরলমন। যা বরলরছ তা মদরয় মেছু বুো যায় না। িুমলর র িরন হরয়রছ, র্ঘটনার 
অমধোিং ই তারা তলারোরে। তৃতীয়ত, োরজরনর আহত হওয়ার ধরনটা 
মবষ্ময়ের। প্ররতযরের ডান হারতর প্রায় এেই জায়োয় গুলীমবে হরয়রছ। এর 
তোন বযােযা তারা মদরত িাররমন। িুমলর র ধারো এই োরজন আক্রিোত্মে মেছু 
েরমছল। তা তথরে তারদর মবরত রাোর জরন্যই তেউ তারদর গুলী বি্ে েরর। 
িরন েরা হরে, এরদর হারতও মর লবার মছল। যারা এই োরজনরে গুলী 
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েররমছল তারা এরদররে হতযা েররত োয়মন, শুধু তোন োজ তথরে তারদর মবরত 
রােরতই তেরয়মছল। হতযা েররত োইরল তারা িবার এেই জায়োয় ঐ ারব গুলী 
েররতা না। িুমলর র এই ধারে িতয বরল প্রতীয়িান হয় োরজরনর বক্তরবযর 
রাে- াে তদরে।’ 

‘মেন্তু আক্রিোত্মে মে র্ঘটনায় তারা জমড়ত থােরত িারর?’ প্রে 
টযালরন্টর। 

‘তিটাই আিরা উোর েররত িামরমন স্যার। তয জায়োয় র্ঘটনা র্ঘরটরছ, 
তিটা এয়াররিাট্ তরারডর মব্ররজর িমিি িার র রাস্তা। জায়োটা আিরা 
 াল ারব িরীো েররমছ। রাস্তার োর জায়োয় আিরা ররক্তর দাে তিরয়মছ। এই 
োরটা িরয়ন্টরে যুক্ত েররল এেটা আয়তরেত্র দাোঁড়ায়। আয়তরেত্রটা রাস্তার 
লম্বালমম্ব। লম্বার িমরিাে ২০ মেরটর িত। অথা্ৎ মব  মেট দূররত্ব রাস্তার দু’িার  
দু’জন েরর ওরা আহত হরয়রছ। োরজন দাোঁড়ারনার এই অবোন মবরিিে েরর 
িুমল  ধারো েররছ, এই োর অবোরনর িােোরন রাস্তার উির তোন োমড় বা 
িানুি মেিংবা মেছু মছল যারে তারা োরজরন মর্ঘরর তেরলমছল। তারির তারা 
গুলীমবে হয়।’ 

‘উরো ারব তারাও ততা তোন তর্ঘরাও-এর িরধয িড়রত িারর।’ 
‘তারদর অবোন তা প্রিাে েরর না স্যার।’ 
‘ধন্যবাদ মেনে। িুমল  িম ে িরথই এমেরয়রছ। এেন মে  াবছ 

ততািরা? আবার তোন তেরলিংোরী না র্ঘরট।’ 
‘তি বযািারর আিরা িতে্ স্যার। আিরা মের েররমছ, এোঁরা তয ে’মদন 

োরহামেয়া থারেন, আিরা তোে রােরত তেষ্টা েরব।’ 
‘নাইি মেনে। ততািরা ম ে মেন্তা েররছ। ধন্যবাদ।’ 
‘আররেটা বযািার স্যার?’ 
‘মে?’ 
‘বযািারটা ততিন ধত্বয নয়, তবু বলমছ স্যার।’ 
‘মে তিটা?’ 
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‘আিারদর তোরয়ো মব ারের এেজন েি্ী তরষ্ট হাউরজ োকুরী মনরয় 
আরছ। তরষ্ট হাউরজ রুমটন ইনেররি ন মহিারব তি তরথয বরলরছ, মিুঃ তোল্ড 
ওয়াটার বার বার তামেদ মদরয় িান ওয়াোর তোথায় থারে তা তজরন মনরয়রছ।’ 

‘তারির?’ 
‘এ টুকুই স্যার।’ 
টযালরন্টর ভ্রু কুেরে উর মছল।  াবমছল তি। বলল, ‘তুমি এরে তছাট 

েবর বলছ তেন মেনে? িান ওয়াোর মেডন্যািড হরয়মছল। িুমল  তারে উোর 
েররত বযথ্ হরয়রছ। তি তযিন ারব িামলরয় এরি আত্মরোিন েরর আরছ। 
তেতািংে তেউ যেন তার অবোরনর বযািারর অমত আরহ প্রো  েরর, তেন তি 
বযািারটারে তছাট েবর মহিারব তদো যারব না। তুমি ততা জান, তারে মেডন্যাি 
েররমছল েরি বে্বাদী তহায়াইট ঈেল।’ 

‘ম ে বরলরছন স্যার। এমদেটা আমি তিারটই মেন্তা েমরমন। তাহরল িান 
ওয়াোর প্ররে তোল্ড ওয়াটাররর বযািারর আিমন মেছু িরেহ েররন?’ 

‘অবশ্যই না। আবার আোও তনই। তরব িতয মে তা জানা প্ররয়াজন?’ 
‘বুেরত তিররমছ স্যার।’ 
তেডাররল েমি নার টযালন্ট তিৌোঁরছ তেল তার অমেরি। 
োমড় তথরে তনরি টযালন্ট িুমল  প্রধান মেনেরে বলল, ‘তুমি এি, 

আররেটু েথা আরছ’। 
টযালন্ট ও মেনে হাোঁটরত শুরু েরল টযালরন্টর অমেি েরের মদরে। 
ওমদরে তোল্ড ওয়াটার হািিাতাল তথরে তার োরজনরে মনরয় তিৌোঁরছরছ 

তার েরে। 
তিৌোঁরছই তডরে মনল তি তজনাররল শ্যারেরে। 
িবাই বিরল িদ িমররব ন েরল তোল্ড ওয়াটার মনরজ। বলল, ‘আসুন 

আিরা উৎযািন েমর হািিাতাল তথরে ওরদর োরজরনর িুমক্তর িুহূতর্ে।’ 
িরদ ত ি েুিুেমট মদরয় তোল্ড ওয়াটার বলল, ‘এেন তাহরল আিরা মেছু 

প্ররয়াজনীয় েথা আরলােনা েররত িামর।’ 
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হ্যাোঁ, তরব আিার এেটা েথা মিুঃ তোল্ড ওয়াটার। আমি মেন্তু এোরন আর 
িিয় মদরত িাররবা না।’ বলল তজনাররল শ্যারে। 

‘হ্যাোঁ, মিুঃ তজনাররল। আমিও এই েথাই বলরত োমে। এোরন এেন 
এে র্ঘন্টা বরি থাো আিার োরছ এে বছররর িত িরন হরে। ওরা অসুে না 
হরল েরব এোনোর িা  েুরে তযত।’ 

‘মেন্তু মিুঃ তোল্ড ওয়াটার এেজন তলাে যমদ োরজরনর োরমট 
মর লবাররে তোরের িলরে অরেরজা েরর মদরত িারর, তাহরল িা  েুরে মে 
েরর।’ 

‘ঐ রেি মেিংবদন্তীর বন্দুেবাজ িাত্র আরিমরোরতই মেছু মেছু আরছ। 
আর এরা োরজন ওরে আরে তদেরত িায়মন।’ 

েথা ত ি েরর এেটা দি মনরয় তোল্ড ওয়াটার বলল ‘থাে অতীরতর 
েথা। এেনোর যা োজ দ্রুত আিারদর ত ি েরা দরোর।’ 

‘মে ত ি েররব তোল্ড ওয়াটার। আহিদ িুিার তোন তোোঁজই ততা 
এেনও িাওয়া তেল না।’ 

‘আমি বুরেমছ, োোঁদ না িাতরল ওরে ধরা যারব না।’ 
‘োোঁদ তোথায়? 
‘িান ওয়াোর ও তিরী তরাজ তিই োোঁদ’। 
‘তেিন?’ 
‘এই দু’জনরেই আিরা আটে েররত োই। তাহরলই োন টানরল িাথা 

আিার িত আহিদ িুিা এরদর উোররর জরন্য এরি উদয় হরব।’ 
‘না মিুঃ তোল্ড ওয়াটার, শুরনমছ তিরী তরাজ েীে জামস্টরির তিরয়। তারে 

আটে েরার িারথ  ামিল তথরে আমি োরিলায় িড়রত োই না।’ 
‘তা ম ে নয়। িান ওয়াোররর িারথ তারে ওয়াম িংটরন মনরয় তছরড় 

তদব।’ 
‘এরত মবিদ আরও বাড়রব’। 
‘তিটাও ম ে। তাহল?’ 
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‘শুধু িান ওয়াোররে আটে েরাই যরথষ্ট। তাছাড়া ম লা সুিান না মে 
তযন নাি ঐ তিরয়রে আটে েরার েথা বলরছন না তেন। শুরনমছ তিই তবম  
িমক্রয়।’ 

‘িিস্যা হরলা, তি েযামরমবয়ারনর তহায়াইট ঈেরলর তনতা জজ্ 
োমড্ন্যারন্ডর তিরয়। আমি নই, তার মিতারে মদরয় তারে  ারয়স্তা েররত হরব। 
ইমতিরধযই তার মিতারে আমি জামনরয়মছ।’ 

‘বুেলাি; োোঁদ মহিারব িান ওয়াোর মে েুব  াল হরব। তার িারথ 
আহিদ িুিার মে িম্পে্?’ 

‘িম্পে্ মেছুই তনই। আহিদ িুিা িম্পে্ মবোর েরর োজ েরর না। 
অিহায় তেউ  য়ানে মবিরদ িরড়রছ, এ টুকুই তার জমড়ত হবার জরন্য যরথষ্ট। 
মেন্তা েররবন না তজনাররল। আহিদ িুিার জরন্য আরও োোঁদ িাতমছ। জজ্ 
োমড্ন্যারন্ডর িারথ আজ িোরলই এ মনরয় আলাি েররমছ। টাে্ি িীিিুরে ডাুঃ 
িাো্ররট ও লায়লা তজমনোর তার অতযন্ত র্ঘমনষ্ঠা্ তারদর োরয় হাত িড়া িারন 
তার োরয় হাত িড়া’। 

‘ম ে আরছ, ঈের আিারদর িেল েরুন।’ বলল তজনাররল শ্যারে। 
েথা ত ি েররই তোল্ড ওয়াটার তার িুে র্ঘুমররয় মনরয়রছ হািিাতাল 

তথরে ছামড়রয় আনা ঐ োরজরনর মদরে। বলল, ‘মনমিত জানা তেরছ, িান 
ওয়াোর ও দুই বান্ধবী িবাই োরহামেয়ারতই আরছ। এেন েুোঁরজ তবর েররত হরব 
তোথায় তারা আরছ। আজ তথরেই ততািরা োরজ তনরি িড়। না ারজার িাহাযয 
িাওয়া যারব, িুমল ও িাহাযয েররব’। 

‘থাোটা মবষ্ময়ের ততা! তিমদন ততা েরল যামেল।’ বলল োরজরনর 
এেজন। 

‘না িবাই যামেল না। এয়াররিাট্ তথরে েবর মনরয় তদো তেরছ, তিমদন 
যামেল শুধু তিরী তরাজ ও ম লা সুিান’। 

‘তোথায় থােরব, তোন আত্মীরয়র বামড়রত মনিয়।’ 
‘বন্ধ-ুবান্ধব ও িমরমেতজনরদর বািারতও থােরত িারর। বািা  াড়া 

মনরয়ও থােরত িারর।’ 
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‘তা থােরত িারর।’ 
‘সুতরািং েুোঁজরত হরব ততািারদর। তিরতই হরব তারে।’ 
‘এবার িরন হরে েম নই হরব। না ারজার োছ তথরে োরজর েথা তবর 

েরা েুব েম ন।’ 
‘েম ন, মেন্তু িেল আিারদর হরতই হরব। িান ওয়াোররে আিারদর 

োই।’ 
‘তার বান্ধবী দু’জনরে?’ 
‘দরোর তনই।’ 
‘তিই তলােমটরে, তয তিমদন আিারদর িমরেল্পনা  ণ্ডুল েরর 

মদরয়মছল?’ 
‘তি তলােমটরে তিরল আিরা দরল মনতাি তয তোন িূরলযর মবমনিরয়। ও 

রেি বন্দুেবারজর েথা আমি শুমনমন’। 
‘তার িুে ততা আিরা তদমেমন, মেনব মে েরর? িাব মে েরর?’ 
‘িান ওয়াোররে তিরল তারেও িাবার এেটা িথ হরত িারর।’ 
‘ম ে বরলরছন’। 
‘তাহরল ততািরা মে ারব িািরন ওগুরব,  াবছ মে?’ না ারজার িারথ 

আমি েথা বরলমছ, তিমদরনর র্ঘটনার ির ওরা তোথায় থােরছ তি জারন না। িান 
ওয়াোররর বাবা-িা ও আত্মীয়-স্বজরনর োরছ জানরত বরলমছলাি। মেন্তু তার 
আত্মীয় স্বজনরা এেন েুব িতে্। তারা িুে তোরলমন। তরব েথােরল এতটুকু 
বরলরছ, িান ওয়াোররে োরহামেয়ার বাইরর িা াবার তেষ্টা েরর তারা বযথ্ 
হরয়রছ। িান ওয়াোররর এে েথা, িররত হরলও মনজ জন্ম ুমিরতই তি িররব।’ 

‘তোন মেছুই অিম্ভব নয়। তছাট্ট োরহামেয়া েরি তেলা েম ন হরব না।’ 
‘দরোর হরল তার বাি-িারে মেডন্যাি েরর তারদর িুে তোলারত 

হরব। িরাজয় তিরন এোন তথরে আিরা মেরব না।’ 
‘অবশ্যই স্যার।’ 
‘ত ান, এবার শুধু িুররারনা োরহামেয়া নয়, নতনু োরহামেয়ার উিরও 

তোে রােরত হরব।’ 
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‘আিরা নতুন োরহামেয়া তথরেই োজ শুরু েরব।’ 
‘ওরে। যাও, এেন ততািরা মবোি নাও।’ 
ওরা োরজন তবমররয় তেল। 
‘শুধু ওরদর োরজরনর উির  রিা েররলই মে েলরব মিুঃ তোল্ড 

ওয়াটার?’ বলল তজনাররল শ্যারে। 
‘তদো যাে।’ 
‘ওরে’। বরল উর  দাোঁড়াল তজনাররল। 
তোল্ড ওয়াটারও উ ল োিড় ছাড়ার জরন্য। 
 
 
 
প্ররেির আরািারহার অমেি েে তথরে তবমররয় েমররডার ধরর প্ররেির 

ও আহিদ িুিা হাোঁটমছল ইনমষ্টমটউরটর ডকুরিন্ট েযালামরর মদরে। 
তরড ইমণ্ডয়ান ইনমষ্টমটউট অব মহরষ্টামরেযাল মরিাে্-এর এই সুদৃশ্য 

 বনমট সুের ও সুপ্র স্ত এেটা মটলার উির অবমেত।  বরনর োরমদরে মবস্তৃত 
বাোরনর িামর। িারে িারে আবার প্রােৃমতে তোি-োড়। মনে তথরে িাথর 
মবছারনা এেটা রাস্তা এোঁরেরবোঁরে উর  এরিরছ ইনমষ্টমটউরট। 

েমররডার ধরর হাোঁটরত হাোঁটরত আহিদ িুিা বলল, ‘ইমণ্ডয়ান অতীত ও 
িুিলিানরদর অতীরতর িরধয তোন তযােিতূ্র আরছ মেনা, থােরল তিটা মে? এ 
মবিয় জানার আিার েুব আরহ। ওেলালা বরলমছল, এ মবিরয় আিমন জারনন।’ 

হািল প্ররেির আরািারহা। বলল, ‘আিারও আরহ এ মবিরয়। এই 
আরহ তথরেই ততািারে তডরে এরনমছ এই ইনমষ্টমটউরট। েল তদেরব।’ 

ডকুরিন্ট েযালামররত প্ররব  েরল প্ররেির আরািারহা এবিং আহিদ 
িুিা। প্ররেির আরািারহা বলল, ‘অরনে িিয় লােরব ডকুরিন্ট েযালারী র্ঘুরর 
তদেরত। অত িিয় তুমি তদরব না। সুতরািং েরয়েটা মজমনি িাত্র ততািারে 
তদোব।’ 
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শুরুরতই এেটা িানমেরত্রর িািরন দাোঁড়ারলা প্ররেির আরািারহা। বলল, 
‘অষ্টি  তাব্দীরত দতমর এই িানমেত্র। িাথররর উিরর আোঁো এই িানমেত্র দতমর 
হয় ইমণ্ডয়ানরদর রূি েথার উির ম মি েরর। িানমেত্র বলরত যা বুোয় এটা তা 
নয়। আিরল এটা িরথর িযাি। িরথর িযাি আোঁেরত মেরয় দুই িহারদ  এবিং 
এে িােররর অবোন মেমহ্ণত হরয়রছ এোরন। তদে দুই িহারদর র ত াোঁট এেদি 
উির প্রারন্ত িুরোিুমে হরয়রছ। দুইরয়র িােোন মদরয় তয িামে্ন িাের ওটাই 
তবমরিং প্রোলী। তবমরিং-এর দমেরে মবমস্তে্ এলাোয় ত উএর মিম্বল আোঁো এটাই 
প্র ান্ত িহািাের’। 

এেটু থািল প্ররেির আরািারহা। 
আহিদ িুিা েুোঁমটরয় েুোঁমটরয় তদেমছল িযািমট। 
প্ররেির আরািারহাই আবার শুরু েরল। বলল, ‘এই িযারির িবরেরয় 

বড় আেি্রের মবিয় হরলা, আরিমরোয় আমদ বিমত োিনোরীরদর আেিন 
িথ। তদে, দু’মট জনররাত এম য়া তথরে আরিমরোয় প্ররব  েরররছ। ছমব এোঁরে 
দু’মট িথই ম ন্ন ম ন্ন ারব তদোরনা হরয়রছ।’ 

থািল প্ররেির আরািারহা। তাোরলা আহিদ িুিার মদরে। বলল, 
‘আরিমরোিুেী এই দুই এ ীয় জনররাত আিারদর মে জানারে বলরত িাররা?’ 

‘আিমনই বলুন জনাব। আিার িরন হয় জনররাত দু’তটা অরনে েথা 
বলরছ।’ 

‘ম ে বরলছ আহিদ িুিা। জনররারতর ছমব দু’তটা অরনে েথা বলরছ।’ 
বরল এেটু তথরি এেটা ত াে মেরল আবার শুরু েরল। বলল, এেটা 

জনররারতর িানুিগুরলা তদে প্রায় নগ্ন। এরদর হারত িাথর এবিং ব ্ার িত অস্ত্র। 
আর এরদর িথ তবমরিং প্রোলী মদরয় নয়, তবমরিং প্রোলী তথরে তব  দমেরন 
িােররর িরধয মদরয়। অথে তনৌোর তোে মিম্বল আোঁো তনই। অথ্াৎ এম য়ার এই 
িানুিগুরলা ম োররর তিছরন বা ম োর ধাওয়া েরর িাের িামড় তদয় িহাোরলর 
এিন এে িিরয় যেন প্র ান্ত িাের, মবর ি েরর উির প্র ান্ত িহািাের বররে 
 াো মছল। এই জনররাত আরিমরোর আমদ বিমত। মিতীয় জনররারতর ছমবরত 
তদে তলােগুরলা ি য, োিড় িরা এবিং তারদর হারত তোন অস্ত্র তনই। আর তারা 
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তবমরিং প্রোলী মদরয় তনৌোয় িাের িামড় মদরয় আরিমরোয় প্ররব  েরর। িজার 
বযািার এেটা তদে, দুই জনররারতর উৎি িরঙ্গামলয়া। তৎিমন্নমহত েীন এবিং 
িধয এম য়া। তরব আমদ িনররাতটর উৎি েীন, জািান তোমরয়ার উিকুলীয় 
অিল। মেন্তু মিতীয় জনররাতমটর উৎি এম য়ার আররা ে ীরর, িরঙ্গামলয়া ও িধয 
এম য়া অিল তথরে।’ থািল আরািারহা এেটু। 

এেটু  াবল। বলল তারির, ‘আররেমট মজমনি তদে, প্র ান্ত িহািােরর 
ত উ-এর বুরে েরয়েটা তনৌো  ািরছ। িাল ততালা, দাোঁড় টানা এবিং এরদর েমত 
আরিমরোর মদরে। এটা আরিমরোিুেী তৃতীয় জনররাত। এই মতনমট 
জনররারতর িরধয প্রথিমট মনুঃিরেরহ বরে যুরের। মেন্তু িরবতী্ দু’মট জনররাত 
অরনে অরনে িরর, এ ীয় ি যতার যুরে। তয যুে বলরত িার িযাি মনি্ারের 
িিয় অষ্টি  তাব্দী িয্ন্ত। এেন ত ান, ত রির এই দুই জনররারতর িরধয 
িুিলিানরা  ামিল মছল। তরব ে ীর প্র ান্ত িােররর িরথ তনৌো বা জাহাজবাহী 
তয তরাত তদেছ, এটা মছল এেে ারব িুিলিানরদর। িুি...।’ 

প্ররেির আরািারহারে বাধা মদরয় আহিদ িুিা বলল, ‘এেে ারব 
িুিলিানরদর মছল এেথা বলরছন তেিন েরর?’ 

‘বলমছ এ োররে তয অষ্টি  তে তথরে েতদ্ু   তে িয্ন্ত আটলামন্টে 
বল, প্র ান্ত িহািাের বল, িব িােররর রাজা মছল িুিলিানরা। এিনমে িিদ  
 তরে িােররর আমধিতয ( ূিধয িাের ছাড়া) ইউররািীয়রদর হারত েরল 
তেরলও িুিমলি িিুদ্র মবর িে ও িুিলিান নামবেরদর িাহাযয ছাড়া ইউররািীয় 
েযারপ্টনরা িিুরদ্র জাহাজ ছাড়ার েথা েল্পনাই েররতা না। েলম্বািরে 
আরিমরো এবিং  ারস্কাডাোিারে  াররত মনরয় মেরয়মছল িুিমলি তনৌ-
কু লীরাই। িব ততা আমি জামন না। জানার িরধয তথরে এেজরনর েথা বলমছ। 
মতমন িুিমলি নামবে আবহারা। উির প্র ান্ত িহািাের তথরে অরেমলয়া িয্ন্ত 
মব াল িাের তাোঁর োরছ মছল িুকুররর িত। েলম্বারির আরিমরো আিার িাত 
আট  ’বছর আরে তথরে  ত-িহর আবহারা িাের িামড় মদরয় আরিমরো 
তিৌোঁরছরছ। আবহারা ধররনর নাি আিারদর তরড ইমণ্ডয়ানরদর িরধয অরনে 
িারব।’ 
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থািল প্ররেির আরািারহা। আবার িরনারযাে মদল িযারির মদরে। শুরু 
েরল, ‘বলমছলাি, এই িযাি িম্পরে্। এই িযািটা দতমর হয় তরড ইমণ্ডয়ান 
রূিেথার ম মিরত। ইমতহাি আজ এই রূিেথারে িতয প্রিাে েরররছ। আিার 
িরন হয় আহিদ িুিা তরড ইমণ্ডয়ানরদর িারথ িুিলিানরদর িম্পে্ মে- ততািার 
এই প্ররের জবার এই িযাি তথরে মেছুটা িমরষ্কার হয়।’ 

‘আিমন যা বলরলন তা যুমক্তর েথা, মেছুটা ধারোর েথাও। মনমিত 
হবার জরন্য িানুি মে সুষ্পষ্ট প্রিাে োইরব না? তরব তরড ইমণ্ডয়ানরা এ ীয় 
বিংর াদ্ভুত। িযারির এই েথা আজ ইমতহািও বলরছ।’ 

হািল প্ররেির আরািারহা। বলল, ‘েল আরও িািরন েল। 
আহিদ িুিারে মনরয় িািরন এগুরলা প্ররেির আরািারহা। বলমছল 

‘তুমি তয প্রিারের েথা বলছ, তি ধররনর প্রিারনর িন্ধান িরবিাত্র শুরু হরয়রছ। 
এতমদন আরিমরো এই ধারোয় বুদ হরয় মছল তয, েলম্বািই প্রথি আরিমরোর 
িামটরত িা রারে। মেন্তু তরড ইমণ্ডয়ান ইমতহারির মবম ন্ন মদে মনরয় তয িযাি 
তদেলাি তি ধররনর মেছু িযাি ও দমলল িাওয়ার ির ঐমতহামিে ও 
িুরাতত্ত্বমবদরা নতুন িম্ভাবনার উির োজ শুরু েরররছন। িব্ প্রথি প্ররেির 
তহনর ও বািহে েযামলরোমন্য়া মবেমবদযালরয়র  প্রত্নতত্ত্ব মব ারে তদয়া এে 
মররিারট্ বরলন, “মবম ন্ন অিরল আরবীয় ঐমতহ্যিমণ্ডত ইিলারির মেছু 
প্রত্নতামত্ত্বে মনদ ্ন িাওয়া যারে। তাোঁরা এিব মনদ ্রনর এেটা তামলোও তি  
েররন। তাোঁরদর অনুিন্ধারনর িথ ধরর আরও অনুিন্ধান োজ এমেরয় েরল। 
েযামলরোমন্য়া মবেমবদযালরয়র প্রত্নতি মব ারের অধযািে মিুঃ তবরীমেল এিন 
মেছু প্রত্নতামত্ত্বে মনদ ্ন হামজর েররন যা প্রিাে েরর েলম্বাি আরিমরো 
আমবষ্কাররর িাত আট  বছর আরে িুিলিানরা আরিমরোয় মছরলন। অরনে 
প্রত্নতত্ত্বমবদ প্রথরি এ বক্তবযরে আিল তদনমন। অরনরে তারে মবদ্রুি েরর 
মলরেরছনও। মেন্তু ১৯৭৮ িারল তেিমলটন বীর িাউন্ট েরলরজ প্রত্নতত্ত্বমবদরদর 
িিারবর  মতমন তার উিোমিত তরত্ত্বর িরে তথয প্রিাে হামজর েররল এেটা 
নতুন মবষ্ময় মহরিরব িবাই এরে রহে েররন।’ 

‘তি তথয প্রিােগুরলা মে?’ আহিদ িুিা মজরেি েরল। 



মিমিমিমির তীরর  148 

 

‘হ্যাোঁ, তি তথয প্রিারের দু’এেটা ততািারে তদোব বরলই বরলমছ।’ 
তারা তিরেরত োরটা মিলাররর উির রাো োেরিাড়া এেটা তিলরের 

িািরন মেরয় দাোঁড়াল। আরও েরয়েটা তিলে ির ির। 
তিলেমটর িরধয এেটা বড় িাথর। তারত তোদাই েরর তলো। 
তলোগুরলা আরবী। 
িড়ল আহিদ িুিা, ‘আল্লাহর নবী িুহাোদ’। 
প্ররেির আরািারহা বলল, ‘এই ম লামলমি অরমজন্যাল নয়, 

অরমজন্যারলর ডামি। েযামলরোমন্য়া মবেমবদযালরয়র িত্নতত্ত্ব েযালামরর িূল 
ম লামলমি তথরে এটা নেল েরর আনা হরয়রছ।’ 

‘ম লামলমির বয়ি?’ মজরেি েরল আহিদ িুিা। 
‘ াল েরর তদে ম লামলমিরতই তলো আরছ।’ 
 াল েরর তদেরত মেরয় মলমির মনরে তামরে তলো তদেরত তিল। িড়ল 

‘িরহলা রিজান, মছয়ানব্বই মহজরী।’ 
মবষ্ময় মবিুগ্ধ আহিদ িুিার তোে তযন আ ার িত তলরে তেল 

ম লামলমির োরয়। ম লামলমিমট তার তোেরে তটরন মনরয় তেল  ত  ত বছর 
আরের মদরন। এই িাত্র প্ররেিররর োরছ ত ানা িুিমলি আবহারারদর তযন তোরে 
তদেরত িারে তি। তদেরত িারে ইিলারির িতাো হারত তারদর আরিমরোর 
বনজ, িাথরুর এবিং িরুিয় িরথ প্রান্তরর র্ঘুরর তবড়ারত। ইিলারির তোন তি েমত, 
তোন তি িয়লাব তারদর ত রল মনরয় এরিমছল এতদূরর। 

তোরের দু’তোে ম রজ উর মছল আহিদ িুিার। 
‘িড়রত তিররছ তামরে?’ মজরেি েরল প্ররেির আরািারহা। 
িমম্বত মেরর তিল আহিদ িুিা। 
 িরেট তথরে রুিাল মনরয় তোরের তোে দু’মট িুরছ আহিদ িুিা বলল, 

‘িরড়মছ জনাব।’ 
এেটু থািল। তারির বলল ‘ইিংররজী িারলর মহিারব এই ম লামলমি 

মলমেত হরয়রয় ৭২৯ িারল। আর মহজরী িাল মহিারব ৯৬ িারল। োব্ন তটষ্ট 
মেিংবা এ ধররনর দবোমনে তটষ্ট ম লামলমির োল িম্পরে্ মে বরল?’ 
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‘েরয়ে ধররনর িরীো হরয়রছ। িব িরীোরতই প্রিাে হরয়রছ, তলো 
তামরে িতয’। 

‘আলহািদুমলল্লাহ’। বলল আহিদ িুিা অিূলয দমললমট  ূয়া না হওয়ার 
আনরে। 

‘েল, িািরন আোও।’ 
র্ঘররর োোঁে  াো তিলরের িািরন এরি হামজর হরলা তারা। 
এোরনও আররে ম লামলমি। তোে ছুরট তেল আহিদ িুিার। ম লামলমি 

িড়ল তি, ‘লা-ইলাহা ইল্লাহু ওয়াহদাহু লা  ামরোলাহু।’ 
এই ম লামলমির তামরে মেছুটা িররর, িরহলা িহররি, ১০৮ মহজরী। 
আহিদ িুিা মেছু বলার আরেই প্ররেির আরািারহা বলল, ‘এই 

ম লামলমিমট ওটার তেরয় ১২ বছর িররর। এই ম লামলমিমট িাওয়া যায় 
েযামলরোমন্য়ার িাউথটিংে এলাোয় আর ওটা তনবদা এলাোয়।’ 

বরল তোে মেমররয় আহিদ িুিার মদরে তাোল। বলল, ‘বুরেছ মে তলো 
ওোরন?’ 

‘বুরেমছ প্রথিটায় তলো ‘আল্লাহর রিূল িুহাোদ’। আর মিতীয়টায় 
তলো, ‘আল্লাহ ছাড়া তোন উিাস্য তনই। মতমন এে ও  রীে মবহীন।’ আর িজার 
বযািার হরলা, এই দুমট মিরল যা দাোঁড়াল তিটা ইিলারির িূল িন্ত্র। যা ইিলাি ধি্ 
রহে োরল প্রথরিই িড়রত হয়।’ 

‘বাুঃ ওয়াণ্ডারেলু। তাহরল ওগুরলা মনিয় তোন তডরোরর রনর মবিয় 
মছল না, মছল আিরল আেত িুিলিানরদর মি নারী উিেরে।’ 

‘আমিও তাই িরন েরমছ জনাব।’  
আহিদ িুিা থািরলও প্ররেির তৎেোত তোন েথা বলল না।  াবমছল 

তি। কুমিত তার ভ্রু দু’মট। মজরেি েরল এেটু িিয় মনরয়, ‘তাহরল বুো যারে, 
এ ধররনর প্রোর উিেরে বযািে ারব ছড়ারনা হরয়মছল। তিজরন্যই দুই োরনর 
দুই ম লামলমি মিরল এে মবিয় হওয়ার সুরযাে হরয়রছ। 

‘তাই হরব।’ 
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‘হরব িারন? এটাই হরয়রছ। আর ত ান এটা শুধু লি এরেরলি এলাোয় 
নয়, তোটা আরিমরোয়। মিরনরিরটা, ডারোটা, উইিমেনমিন মবেমবদযালরয়ও 
প্রত্নতামত্ত্বে েরবিোর িাধযরি তদমেরয়রছন, েলম্বারির অরনে, অরনে আরে 
িুিলিানরা আরিমরোয় আেিন েরর। এিব মবেমবদযালরয় েলম্বািরে 
আরিমরোর আমবষ্কারে মহিারব না তদোবার মিোন্ত হরয়রছ। বল আরও প্রিাে 
ততািার োই? বল?’ 

আহিদ িুিা মেছু বলরত যামেল এিন িিয় োর িারে্র মদে তথরে 
এোমধে নারী েরের ‘বাোঁোও’ ‘বাোঁোও’ মেৎোর ত রি এল। 

আহিদ িুিা িুহূরত্র জরন্য উৎেে্ হরয় শুরনই বলল, ‘তিরী তরাজ, 
ওেলালারদর েলা িরন হরে। আসুন জনাব।’ 

বরলই আহিদ িুিা ছুটল র্ঘর তথরে তবরুবার জরন্য। র্ঘর তথরে তবমররয় 
ছুটল আহিদ িুিা োর িারে্র মদরে। তার তিছরন তিছরন প্ররেির আরািারহা। 

দূর তথরেই আহিদ িুিা তদেরত তিল, তিরী তরাজ, ওেলালা, ম লা 
সুিান িােরলর িত মেৎোর েররছ। তারদর িার ই মবিূঢ় অবোয় দাোঁমড়রয় আরছ 
মজ াররা। 

আহিদ িুিা তারদর িািরন তযরতই ওেলালা োন্না জমড়ত েরে বরল 
উ ল, ‘িব্না  হরয় তেরছ  াইয়া, িান ওয়াোররে ওরা ধরর মনরয় তেরছ।’ 

েিরে উ ল আহিদ িুিা। বলল, ‘োরা?’ 
‘িরন হয় তিই োরজন। আিরা োমড় তথরে তনরি  ুেরত যামেলাি 

ইনমষ্টমটউরট। োরজন তেতািংে তবমররয় আিমছল ইনমষ্টমটউট তথরে। িান 
ওয়াোররে তদরেই ওরা তার উির োমিরয় িড়ল এবিং তোরের িলরে ওরা 
োরজন িান ওয়াোররে েযািং তদালা েরর মনরয় োমড়রত তুরল িামলরয়রছ’। 
ওেলালা বলল। 

‘োমড়র মে রিং? নাম্বার েত?’ 
‘দুরটাই নীল োমড়। োমড়র নাম্বার তেয়াল েমরমন’। 
‘দুরটাই োমড় মছল?’ দ্রুত েরে বলল আহিদ িুিা। 
‘হ্যাোঁ’। 
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‘নীল রিং ছাড়া োমড়র মবর ি তোন মেহ্ণ?’ 
‘দুই োমড়রই তিছরনর উইন্ড িীরন োমড্নাল বারড্র ছমব আোঁো 

আরছ’। তোে িুছরত িুছরত বলল দ্রুত েরে তিরী তরাজ। 
আহিদ িুিা োরমদরে এেবার তেরয় ছুরট তেল ওেলালারদর োমড়র 

মদরে। 
োমড়রত উর  োমড়রত ষ্টাট্ মদরত মদরত জানালা মদরয় প্ররেির 

আরািারহার মদরে তেরয় বলল, ‘আিনারা মেন্তা েররবন না জনাব। আমি 
তদেমছ।’ 

আহিদ িুিার োমড় তবমররয় এল ইনমষ্টমটউট তথরে। 
ইনমষ্টমটউট তথরে এেমট িাত্র রাস্তা মটলার ো তবরয় এোঁরে তবোঁরে তনরি 

তেরছ মনরে। 
ইনমষ্টমটউট এলাোটা জনমবরল। 
ইনমষ্টমটউরটর মটলা তথরে এেটা প্র স্ত রাস্তা তবমররয় েরলরছ 

োরহামেয়ার নতুন অিংর র মদরে। রাস্তামটর দু’িার  িারে িারে দু’এেমট বামড় 
ও অমেি তদো যারে। 

আহিদ িুিা  াবল,মটলার আোঁো-বাোঁো রাস্তা মদরয় তারা মনিয় েুব দ্রুত 
এমেরয় তযরত িাররমন।মটলা তথরে নািার িরও তারদর মেছুটা িথ িরল তিাজা 
এেটা িাত্র রাস্তা ধরর এগুরত হরব।সুতরািং আহিদ িুিা মনমিত তয োমড় দু’মটর 
িাোত িাওয়া যারব। 

আহিদ িুিা েরড়র েমতরত োড়ী োমলরয় মটলার তোড়ায় এরি দূরর 
তিাজা রাস্তামট ধরর দুমট নীল োমড়রে ছুরট তযরত তদেল। 

িািরনই দুই নীল োমড় এবিং আহিদ িুিার োমড় প্রানিে ছুরট েলরছ 
হমরে ও তনেরড়র জীবন- িৃতুযর লড়াইরয়র িত। 

নীল োমড় দু’মটর িারথ দুরত্ব েরি আিরতই আহিদ িুিা মর লবার তবর 
েরল।  াবল, ওরদর োমড় থািারত হরল টায়ার োটারনা ছাড়া িথ তনই। িািরনর 
দুই োমড়র তিছরনর োমড়রত িান ওয়াোর না থােরল এ োমড়র িারথ লড়াইরয় 
জমড়রয় িরার োোঁরে িািরনর োমড়টা িামলরয় যারব িান ওয়াোররে মনরয়। 
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এিব মেন্তায় আহিদ িুিা স্বীোন্ত মনরয় িাররমন, এিন িিয় িািরনর দুমট 
োমড় তিছরনরমট তথরে প্রথরি দুমট, িরেরনই আরও দুমট এ ারব অবযাহত গুলী 
এমেরয় আিরত লােল। 

প্রথি গুলীমট এরি আর্ঘাত েররমছল আহিদ িুিার োমড়র িািরনর 
উইন্ড ম রল্ড। উইন্ড ম ল্ড গুরড়া হরয় তেল। এেটা গুলী এরি আহিদ িুিার 
োমড়র টায়ারর লােল। হুিমড় তেরয় োমড় তথরি তেল আহিদ িুিার। আহিদ িুিা 
 িংমেত হল, ওরা এই সুরযারে মনিয় িামলরয় যারব। 

আহিদ িুিা হতা   ারবই তাোল িািরনর োমড়র মদরে। মেন্তু 
মবিরয়র িারথ তদেল, িািরনর দুই োমড়র তিছরনর োমড়টা তথরি তেরছ। আরও 
তদেল, তিছরনর োমড়রে দাড়ারত তদরে িািরনর মিতীয় নীল োমড়টাও তথরি 
তেরছ। তার িারন ওরা লড়াইরয় নািরত োয়,  াবল আহিদ িুিা। তারা তয িান 
ওয়াোররে মনরয় িামলরয় যাওয়ার মস্বোন্ত তনয়মন তিজন্য আল্লাহর শুেমরয়া 
আদায় েরল। 

টায়ার তেরট যাওয়ায় আহিদ িুিার োমড়টা ডান মদরে এেটা টান্ মনরয় 
তথরি মেরয়মছল। তার েরল িািরনর রাস্তাটা আহিদ িুিার ড্রাইম িং িীরটর 
জানালার িুরোিুমে এরি মেরয়মছল। 

আহিদ িুিা ড্রাইম িং মিরটর ওির িরার িত ো এমলরয় বরিমছল এবিং 
অস্পষ্ট  ারব তামেরয় মছল রাস্তার উির। তার হারত মর লবার এবিং হারতর 
তজন্ীটা মট্রোরর। 

দুই োমড় তথরে ওোঁরা োরজনই তনরি এরিরছ। 
িািরনর োমড়র দু’জন ছুরট এরিরছ তিছরনর োমড়র দু’জরনর োরছ। 
বলল তারদর এেজন, মে বযািার দাোঁড়ারল তেন ততািরা? 
‘ ালারে এেটু তদেরত োই। তে আিারদর মিছু মনরয়মছল।’ 
‘অক্কা তিরয়রছ,নামে তবোঁরে আরছ?’ 
‘েরলা তদমে।’ 
‘না আমি তদমর েররত িারমছনা।স্যার অরিো েররছন।িান 

ওয়াোররে আটরে তররে তারির ওোরন তযরত হরব। তুমি তিাজা স্যাররর 
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ওোরন েরল তযও।’ মনরজর োমড়র মদরে ছুটরত ছুটরতই েথাগুরলা বলমছল 
তলােমট। 

েথাগুরলা আহিদ িুিাও শুনরত তিল। শুরন উমিগ্ন হরলা তি। তাোঁর োরছ 
এেন অবো এই দাোঁড়ারলা, ওই দুজন িান ওয়াোররে মনরয় েরল যারব, আর 
তিছরনর দু’জরনর িারথ তাোঁরে এেন লড়রত হরব। অথে এই অবো এড়ারনার 
জন্যই আহিদ িুিা গুমল েরর টায়ার োমটরয় এ োমড়রে থািাবার তেষ্টা েররমন। 
দুই োমড়রে এে িারথ ধররত তেরয়রছ। 

এই  াবনার িারথ িারথ আহিদ িুিা মস্বোন্ত মনল িান ওয়াোররে মনরয় 
ওরদর িালারত তদয়া যারবনা। আহিদ িুিা তিাজা হরয় বিল। মর লবার ধরা 
ডান হাত মনরয় এল জানালায়। 

ওরা দুজন যেন তাোঁরদর োমড়র মদরে ছুটমছল, এ দুজনও তেন আহিদ 
িুিার োমড়র মদরে ছুটা আরম্ভ েরর।  

িাে িরথ এরি আহিদ িুিারে মর লবার বামেরয় উর  বিরত তদরে 
 ুত তদোর িত আোঁতরে উ ল এবিং আত্নরোর জন্য দু’জন দু’মদরে মছটরে 
িড়ল। 

মনরজরদর িািরল মনরয় ওরা অমত দ্রুত মছটরে িররব আহিদ িুিা 
 াবরত িাররমন। েরল তার দুমট গুলী লেয ভ্রষ্ট হরলা। 

লেয িিংর াধন েরর আহিদ িুিা তৃতীয় গুলী ছুড়ল। ডান মদরে মছটরে 
িরা তলােমটরে লেয েরর। এ গুলীমট এেজরনর িাথা গুমড়রয় মদল। মেন্তু আহিদ 
িুিার েতথু ্গুলী বাি মদরে মছটরে িরা তলােমটরে আর্ঘাত েরার আরেই তার 
মর লবার গুলী বি্ে েরল। গুলীমট আহিদ িুিার বাি বাহুর োোঁধ িমন্নমহত 
অিংর র মেছুটা মছরড় মনরয় তবমররয় তেল। মেন্তু এই বুরলট আহিদ িুিারে আর্ঘাত 
েরার আরেই আহিদ িুিাও মট্রোর মটরিমছল। গুলীমট আর্ঘাত েরল মিতীয় 
তলােমটর এরেবারর িাথায়।  

গুলী তেরয় আহিদ িুিার তেোঁরি উর মছল দারুে ারব। কুোঁেরড় মেরয়মছল 
তার তদহমট তার অজারন্তই। মেন্তু আহিদ িুিা িাথা োোঁমেরয় মনরজরে িািরল 
মনরয় দরজা েুরল তবমররয় এরলা োমড় তথরে। তারির ওরদর মর লবার দুমট 
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কুমড়রয় িরেরট িুরর ডান হাত মদরয় আহত বাি বাহুর িমন্ধেলটা তেরি ধরর ছুটল 
ওরদর োমড়র মদরে। 

োমড়রত উর  োমড়র মিরট িরর থাো ততায়ারল বাি োোঁরধর ওির মদরয় 
আহত োনটা জানালায় তেরি ধরর োমড়রত স্টাট্ মদল আহিদ িুিা। িািরনর 
োমড়টা এেন িয্ন্ত তদো যামেল, এইিাত্র এেটা বাোঁরে এেটা বামড়র আড়ারল 
তা  াো িড়ল। 

যততুকু স্পীড বাড়ারনা যায়, ততটুকুও বযবহার েরল আহিদ িুিা। বাোঁে 
র্ঘুরার ির আবার িািরনর োমড়টা নজরর িড়ল আহিদ িুিার। আহিদ িুিা তার 
োমড়র যতটা স্পীড বামড়রয়রছ, িািরনর োমড়টা ততটা স্পীড বাড়ায়মন। 

আহিদ িুিার োমড় িািরনর োমড়টার নজরর িরড়রছ, এ বযািারর তোন 
িরেহ তনই। মেন্তু তবু োমড়টার িরধয তোন প্রমতমক্রয়া তনই তেন? 

িরেরনই মনরজর তবাোমিরত মনরজই তহরি উ ল আহিদ িুিা। এ 
োমড়রে ওরা িরেহ েররব তেন? ওরা ততা জারন আমি িরর তেমছ। আর এটা 
ওরদরই োমড় এবিং ওরদর তলােই এ োমড়রত।  

আহিদ িুিা তার োমড়র স্পীড আর বাড়াল না।  াবরত লােল, এেন 
তার েরনীয় মে? তি ওরদর এেজনরে বলরত শুরনরছ, িান ওয়াোররে তোথাও 
বেী েরর ওরা স্যাররর িারথ তদো েররত যারব। তি মে ওরদর অনুিরন েরর 
ওরদর আস্তানায় যারব? ওরদর স্যার তে তা মে তি তদেরব? না িািরনর োমড়র 
অেতার সুরযাে মনরয় ওরদর ওির েড়াও হরয় িান ওয়াোররে িুক্ত েরর 
আনরব? দুই তেরত্রই েুমে আরছ।  

রাস্তায় এ ারব েুনােুমন তযিন মনরািদ নয়,ততিমন ওরদর আস্তানা মে, 
তেিন তার মেছুই তি জারননা।  

িািরনই আররেমট বাোঁে। বাোঁে মনরয় রাস্তামট তিোরন এেমট বাোরন 
প্ররব  েরররছ। বাোঁে মনরয় িািরনর োমড়টা আবার তোরের আড়ারল েরল তেল।  

আহিদ িুিা আবার দ্রুত েরল োমড়র েমত। আহিদ িুিা বাোঁরে তিৌোঁরছ 
তদেল, এেটু িািরন রাস্তার ডান িার  এেটা োরছর ছায়ায় দামড়রয় িািরনর 
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তিই নীল োমড়টা। আহিদ িুিা বুেল,ওোঁরা োমড় থামিরয় ওরদর িাথীরদর 
অরিো েররছ। 

বাোঁে তথরে প্রায় মিমে িাইল িমরিান জায়ো মনরয় রাস্তার দু’িার  
‘তহায়াইট ওে’ এর বাোন। অ যন্তরটা তোি-োরড় এেদি িড়রের প্রান্ত 
তথরেই।  

আহিদ িুিা আেমিে এই নতুন িমরমেমতর িুরোিুমে হরয় িুহূরত্র 
জন্য মিধায় িরড় মেরয়মছল। মেন্তু দাোঁড়াবার উিায় মছল না। দাোঁড়াবার অথ ্ধরা 
িরড় যাওয়া। এেন প্রস্তুত  ত্রুর মবরুরে তারে লড়রত হরব। তার তেরয় তধাোঁোয় 
িড়া  ত্রুর অপ্রস্তুত অবোর সুরযাে মনরয় তারদর উির আেমিে ারব েড়াও 
হওয়া অরনে তবম  উিি। 

আহিদ িুিা তার োমড়র েমত না েমিরয় এমেরয় েলল িািরনর োমড়টার 
মদরে। 

আহিদ িুিার োমড় িািরনর দামড়রয় থাো োমড় বরাবর রাস্তার উির 
দাড়ারতই োমড়টার মদরে তামেরয় েিরে উ ল আহিদ িুিা। োমড়রত 
হাত,িা,িুে বাোঁধা অবোয় িান ওয়াোর বরি আরছ, আর তেউ তনই। িরঙ্গ িরঙ্গই 
আহিদ িুিা বুেরত িাররলা তয তি ওরদর োোঁরদ িরড় তেরছ। 

িা  তথরে মর লবার হারত তুরল মনল আহিদ িুিা। দু’িার  তাোরত 
মেরয় তদেল তার োমড়র দু’িার  দু’জন এরি দাোঁমড়রয়রছ। তাোঁরদর হারতর উদযত 
মর লবার তারে তাে েরা। 

তার জানালার িার র জন তহা তহা েরর তহরি উ ল। বলল, তুমি িমতযই 
প্রথরি আিারদর তবাো বামনরয়মছরল। োমড় তদরে আিারা ত রবমছলাি আিারদর 
িাথীরাই আিরছ। মেন্তু তুমি আিারদর দুই িাথীরে হতযা েরর আিারদরই োমড় 
মনরয় আিারদর ধাওয়া েরছ তা বুমেমন। তিাবাইরল তযাোরযাে েররত মেরয় 
তদেলাি আিারদর িাথীর তটমলরোন নীরব। বুেলাি আিারদর িাথীরা তনই। 
োমড় মনরয় আিরছ তাহরল আিারদর তোন  ত্রু। তি  ত্রুরে তদোর জন্যই আিরা 
এোরন দাোঁমড়রয়মছ। 
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বরল এেটু তথরি আবার বলল, ‘ততািার মর লবারটা আিারে মদরয় 
দাও’। ক্রুে েে তার। তোরে তার েুরনর তন া েেেে েররছ। 

আহিদ িুিা তাোল এেবার তার মদরে। আররেবার ডান িার র 
মর লবারধারীর মদরে। তারির মর লবারটা তুরল মদল মনরদ্ োরীর হারত।  

‘োমড়র দরজা েুরল তবমররয় এি। ততািার ররক্ত আিারদর োমড় নষ্ট 
েররত োই না, ইমতিরধয মেছুটা নষ্ট েররছ। রাস্তার তেরয় জঙ্গরল ততািার লা  
িড়রল িশু-িামেরদর মেছুটা সুমবরধ হরব’। মিতীয় মনরদ্  ধ্বমনত হরলা তিই 
প্রথি তলােমটর েরে। 

আহত বাি হাত মদরয় দরজা েুলরত মেরয় বযাথায় অজারন্তই ‘আুঃ’ বরল 
উ ল আহিদ িুিা। 

‘তনরি এি আহরতর বযাথা আর তবম েন থােরব না’। মবদ্রুি েরর 
িড়রলা তলােমটর েরে।  

আহিদ িুিা েুরল তেলল োমড়র দরজা। তলােমট দাোঁমড়রয়মছল দরজা 
তিাজা িাত্র দু’েরজর িত দুরর। আহিদ িুিা ডান হাত মদরয় বাি বাহুর আহত 
জায়োটা তেরি ধরর বরি তথরেই দু’িা র্ঘুমররয় দরজার মদরে এল। দু’িা নািাল 
িামট স্প ্ েরার  মঙ্গরত। এেবার তাোল তলােমটর মদরে।তার মর লবার ধরা 
হাত মেছুটা তনরি তেরছ। 

আহিদ িুিা তোে িমররয় মনরয়ই তার দু’হাত মবদুযতরবরে িামটর মদরে 
ছুরড় মদরয় তদহটা উমেরয় মনরয় দু’িারয়র তজাড়া লামথ োলাল িািরনর তলােমটর 
বুরে। তলােমট মছটরে িরড় তেল। তার হারতর মর লবার মছটরে িরড় তেল হাত 
তথরে। 

আহিদ িুিা িামটরত িরড় থাো অবোরতই িার  তদেরত তিল 
মর লবার। মর লবার কুমড়রয় মনল আহিদ িুিা।  

তলােমট িরড় মেরয়ই তমড়র্ঘমড় েরর উর  দাোঁড়ামেল।  
আহিদ িুিা শুরয় তথরেই তারে গুলী েরল। 
তিাজা হরয় উর  দাোঁড়াবার আরেই তলােমট গুলী তেরয় হুিমড় তেরয় িরড় 

তেল। 
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োমড়র ডান িার র মর লবারধারী তলােমট র্ঘটনার আেমিেতা োমটরয় 
উ ার ির োমড়র ওিা  তথরে মর লবার তাে েররত মেরয় শুরয় থাো আহিদ 
িুিারে নাোরলর িরধয তিল না। তি ছুটল োমড়র িা  র্ঘুরর এমদরে আিার জন্য।  

ওমদরে আহিদ িুিা গুলী েররই দ্রুত েমতরত োমড়র িার  এরি উর  
বরিরছ।  

তি উর  বরিই োমড়র তোলা দরজা িরথ উইন্ডম রল্ডর োোঁরের িধয মদরয় 
তদেরত তিল, ডান িার র তলােমট তদৌড়ারে োমড় র্ঘুরর এমদরে আিার জন্য।  

আহিদ িুিা গুলী েরল। মেন্তু গুলীটা লেযভ্রষ্ট হরলা। গুলীটা তিছন মদে 
মদরয় েরল তেল। 

গুমলর  রব্দ তলােমট িরঙ্গ িরঙ্গই বরি িরড়রছ। 
তলােমটর তোন িাড়া ব্দ িাওয়া যারে না। আহিদ িুিা বিা অবোয় 

গুমট গুমট এগুল োমড়র িািরনর মদরে োমড়র ো তর্ঘোঁরি। 
আহিদ িুিা যেন োমড়র িািরনর প্রারন্ত তিৌোঁরছ তেরছ, তেন রাস্তার 

িার  দাোঁড়ারনা ওরদর োমড়র স্টাট্ তনয়ার  ব্দ তিল আহিদ িুিা।  
আহিদ িুিা েিরে উর  দাোঁড়াল। িালারে তলােমট িান ওয়াোররে 

মনরয়।  
োমড় তেন ছুটরত শুরু েরররছ, আহিদ িুিা ছুটন্ত োমড় লরে গুলী েরল 

ির ির দু’বার। এেমট গুলী বযথ ্হরলা। মিতীয় গুলী মেরয় আর্ঘাত েরল োমড়টার 
তিছরনর টায়ার।টায়ার োটা োমড়টা এোঁরে তবোঁরে মেছুটা এমেরয় তনরি তেল। 
আহিদ িুিা ছুটল োমড়র মদরে। মেন্তু োমড়র োছাোমছ হরয় তদেল তলােমট তার 
োমড়র ডান িার র দরজা মদরয় তবর হরয় ছুটরছ জঙ্গরলর মদরে। আহিদ িুিা 
যেন োমড়র িার  এরি দাোঁড়াল, তেন তলােমট জঙ্গরল  ুরে তেরছ। 

আহিদ িুিা তিমদে তথরে তোে মেমররয় তাোল িান ওয়াোররর 
মদরে। তাড়াতামড় োমড়র দরজা েুরল িুে ও হাত-িারয়র বাধন েুরল মদল তাোঁর।  

তি িুক্ত হরয়ই দু’হাত মদরয় তেরি ধরল আহিদ িুিার আহত বাহু-
িমন্ধেল। আহত জায়ো মদরয় তেনও রক্ত তবরুরে। বলল িান ওয়াোর, 
‘আহিদ িুিা  াই আিমন  ীিে আহত।’ আত ্েে িান ওয়াোররর। 
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‘িান ওয়াোর তাড়াতামড় েরলা।’  
বরল আহিদ িুিা োমড় তথরে তবমররয় এরলা। িান ওয়াোরও। 
আহিদ িুিা ও িান ওয়াোর ওরদর িমরতযক্ত নীল োমড়রত এরি উ ল। 
আহিদ িুিা ড্রাইম িং মিরটর িার র মিরট বরি বলল, ‘তুমি োমড় োলাও 

িান ওয়াোর।’ 
িান ওয়াোর ড্রাইম িং মিরট বরি বলল, ‘আিনার আহত জায়োর রক্ত 

বন্ধ েরার জন্য প্রথরিই মেছু েরা দরোর আহিদ িুিা  াই’। 
মিরটর িা  তথরে ততায়ারল তুরল মনরয় আহত জায়োয় তেরি ধরর বলল, 

‘এ মনরয় তুমি ত বনা। তাড়াতামড় তুমি ইিমটমটউরট েরলা। ওোঁরা দারুন োন্নাোমট 
েররছ’।  

িান ওয়াোর হািল। োন্নার িত হামি। বলল, ‘আিমন ওরদর োন্নার 
েথা  াবরছন। মনরজর েথা এেটুও  াবরবন না তয, আিমন গুমলমবে, অমবরাি 
রক্ত েররছ আহত োন তথরে’। 

বরল িান ওয়াোর োমড় স্টাট্ মদল। 
মতররবরে োমড় ছুরট েলল ইিমটরটউরটর উরো মদরে।  
‘তোথায় েলরল িান ওয়াোর?’ বলল আহিদ িুিা। 
‘আিারদর মনজস্ব এেটা মক্লমনরে,োরহামেয়ার িুরারনা অিংর । 

োরছই’। 
‘তাহরল তুমি  ারলা আরছা এটা ওরদর জানারত িাররল  ারলা হরতা।’ 
‘আমি তেিন আমছ তিটা জানাবার জরন্য বযাস্ত হরয় িড়রলন, আিমন 

তেিন আরছন তা োউরে জানাবার বুমে প্ররয়াজন তনই?’ 
‘তুমি ম ন্ন মদরে মনরয় যাে। আমি এেথা বলমছ োরন, ‘ওোঁরা  ীিে 

উরিে-উৎেন্ ার িরধয আরছ।’ 
‘ম ে আরছ ততািার িারথ এেিত হলাি’। তহরি বলল আহিদ িুিা। 
‘ধন্যবাদ  াইয়া।’ 
আহিদ িুিা মে তযন  াবমছল। তোন েথা বলল না। ছুরট েলরছ তেন 

োমড়। 
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ওেলালা মে ারব িান ওয়াোর মেডন্যািড হরলা মবস্তামরত মববরন মদরয় 

থািল। 
ওেলালার িার  বরি মছল তাোঁর আব্বা প্ররেির আরািারহা এবিং তাোঁর 

অন্য িার  বরিমছল তিরী তরাজ ও ম লা সুিান। তাোঁরদর িািরন বরিমছল িুমল  
প্রধান মেনে এবিং তেডাররল েমি নার মিুঃ টযালন্ট। 

আহিদ িুিা িান ওয়াোররর িন্ধারন োমড় মনরয় তবমররয় যাবার ির 
িরই প্ররেির আরািারহা তটমলরোরন মবিয়টা িুমল  প্রধান মিুঃ মেনে ও 
তেডাররল েমি নার মিুঃ টযালন্টরে জানান। প্ররেির আরািারহা এেজন  ীি্ 
তরড ইমন্ডয়ান ততা বরটই তোটা তদর ও এেজন িন্মামনত বযমক্ত।তাোঁর তটমলরোন 
উির িহরল প্রেণ্ড আরলাড়ন িৃমষ্ট েরর। তাছাড়া িান ওয়াোর িুক্ত হবার ির 
আবার এ ারব মেডন্যািড হরব, িুমল  তোনই দাময়ত্ব িালন েররব না, এটা 
িরোররর জন্য অস্বমেের। তাই প্ররেির আরািারহার তটমলরোন িাবার ির 
িরই তেডাররল েমি নার ও িুমল  প্রধান িুমল  বামহনী মনরয় ছুরট আরি 
প্ররেির আরািারহার অমেরি। 

তারা প্রথরি প্ররেির আরািারহার প্রাথমিে এেটা বক্তবয তনয়ার ির 
র্ঘটনােরল উিমেমতরদর িধয তথরে ওেলালার জবানবেী রহন েরমছল। 

ওেলালার জবানবেী ত ি হবার িিংরে িিংরেই িুমল  প্রধান মেনে 
বলল, ‘োমড়র রে মে মছল?’ 

‘নীল’। বলল ওেলালা। 
‘দুই োমড়রই?’ 
‘মজ্ব’। 
‘িানুি োর জনই তেতাঙ্গ?’ 
‘আিনারদর বন্ধু তয োমড় মনরয় িান ওয়াোররর িন্ধারন মেরয়মছরলন, তি 

োমড়র রে মে মছল?’ 
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‘িাদা’। 
‘িাদা?’ 
প্রেটা মজরেি েররই িুমল  প্রধান মেনে তাোল তেডাররল েমি নার 

টযালরন্টর মদরে। 
বলল, ‘স্যার এরদর আিরা স্পরট মনরয় তযরত িামর। মবিয়টা তাহরল 

আিারদর োরছ আরও িমরষ্কার হরব’। 
‘ম ে বরলছ মেনে’। বলল টযালন্ট। 
‘তোন স্পরট? তোথায়?’ বলল প্ররেির আরািারহা। 
িুমল  প্রধান বলল, ‘স্যার আিরা আিার িিয় দুমট োরন টায়ার োটা 

ও উইন্ডম ল্ড  াঙ্গা দু’মট োমড় রাস্তায় িরড় থােরত তদরে এরিমছ। এেমট োমড়র 
িািরন তদরে এরিমছ দুমট লা , আররেমটর িার  এেমট’। 

িুমল  প্রধারনর েথা ত ানার িারথ িারথ  প্ররেির আরািারহািহ 
ওেলালারদর িেরলর িুে উরিে-উৎেন্ ায়  রর তেল। 

‘োমড় দুমটর রে মে?’ প্রে েরল তিরী তরাজ। 
‘এেটা নীল, অন্যটা িাদা’। বলল িুমল  প্রধান। 
িাদা ররের েথা শুরন আরও িুিরড় িড়ল ওেলালা ও তিরী তরাজ। 
আহিদ িুিা তয োমড় মনরয় যায় তাোঁর রে িাদা।  
‘েলুন স্পরট যাওয়া যাে, মেছুই বুেরত িারমছনা।’ বলল প্ররেির 

আরািারহা। 
‘েলুন।’ িুমল  প্রধান উর  দাড়ারত দাড়ারত বলল। 
প্রথি স্পরট তাোঁরা তেল। 
টায়ার োটা ও উইন্ডম ল্ড  াঙ্গা ওই িাদা োমড়রতই িান ওয়াোররর 

বন্ধু মেডন্যািোরীরদর মিছু মনরয়মছল, তা মনমিত েরল ওোঁরা িবাই এবিং ওোঁরা 
বলল, োমড়র িািরন িরড় থাো লা  মেডন্যািোরীরদর দু’জরনর। 

আহিদ িুিার োমড় এ ারব িরড় থােরত তদরে  য়ানে ারব িুিরড় 
িড়রলা ওেলালা ও তিরী তরাজ। তাোঁরদর বুেরত বামে রইল না, ওোরন 
মেডন্যািোরীরদর িারথ আহিদ িুিার িিংর্ঘাত হরয়রছ। দু’জন মেডন্যািোরী 
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আহিদ িুিার হারত িরররছ বরট, মেন্তু আহিদ িুিাও আক্রান্ত হয়। অবর রি 
মনিয়ই ওোঁরা িান ওয়াোররর িারথ আহিদ িুিারেও ধরর মনরয় তেরছ। 

ওমদরে িুমল  প্রধান এবার মেডন্যািোরী বরল  নাক্তেৃত লা  
দুমতরে  ারলা েরর তদেরত মেরয় েিরে উ ল, এরারতা মিুঃ তডম রডর তিই োর 
িাথীর দু’জন। েিরে উ ার ির উরিমজত হরয় িড়রলা মেনে। তাহরল মিুঃ 
তডম রডর োর িাথীই এোরন োর মেডন্যািোরী? 

িুমল  প্রধান মেি মেি েরর েথা বলল টযালরন্টর োরন োরন। 
টযালন্টও েিরে উ ল  ীিে। 
এমেরয় এরি তিও  ারলা েরর তদেল দু’মট লা রে। বলল ম েই বরলছ 

মেনে। 
বরল এেটু তথরিই বলল, ‘তাহরল মেনে ততািার প্ররের িিাধান হরয় 

যারে, আরের র্ঘটনারতও এই োরজন তোন মেডন্যাি প্ররেষ্টার িারথই জমড়ত 
মছল। তুমি তয অনুিান েরর মছরল তা িমতয’। 

‘ধন্যবাদ স্যার’। 
বরলই কুমিত েিাল প্ররেির আরািারহার মদরে তেরয় দ্রুত েরে বলল, 

‘স্যার এ মেডন্যািোরীরদর আিরা মেনরত তিররমছ। এর আরেও এরা োরজন 
িম্ভবত তোন মেডন্যারির তেষ্টা েররত মেরয় আহত হরয় হািিাতারল  মত্ 
হরয়মছল’। 

‘তোথায় তি র্ঘটনা র্ঘরটমছল?’ 
‘এয়াররিাট্ তরারড ব্রীরজর িার ’। শুরন েিরে উ ল প্ররেির 

আরািারহা এবিং তাোঁর িারথর অন্যরাও। বলল প্ররেির আরািারহা, ‘অবাে 
বযািার, তিোরন ততা িান ওয়াোর, এই তিরী তরাজ ও ম লা সুিানরাই োরজন 
দুব্ৃরির মেডন্যাি তেষ্টার িুরে িরড়মছল। আর তিোরনও ততা এরদর এই বন্ধু 
তলােমটই ঐ োরজনরে গুলী েরর আহত েরর এরদর রো েররমছল। িামলরয় 
মেরয়মছল মেডন্যািোরীরা। তি র্ঘটনারতও তাোঁরা দুমট োমড় বযাবহার েররমছল, 
আজও দুমট বযাবহার েরররছ’। 
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মবিরয় ছানাবড়া হরয় তেল িুমল  প্রধান মেনে এবিং টযালরন্টর তোে। 
তাোঁরা মেছুেন েথা বলরত িাররলা না মবিরয়র ধাক্কায়। 

এেটু ির িুমল  প্রধান বলল প্ররেির আরািারহারে লেয েরর, ‘স্যার 
আিনার েথার ির এেন আিার িরন হরে, এই দুই মেডন্যাি প্ররেষ্টার টারেট্ 
িান ওয়াোর। আমি জামননা এই মেডন্যাি প্ররেষ্টার িারথ ওয়াম িংটরন িান 
ওয়াোর মেডন্যাি হওয়ার র্ঘটনার তোন তযাে আরছ মেনা’। 

‘আমি প্রাথন্া েমর, তুমি যা বলরল র্ঘটনা এিন তহাে। হরল তিটা হরব 
বড় র্ঘটনা। এেন েরলা মিতীয় স্পরট যাওয়া যাে’। বলল টযালন্ট। 

তিরী তরাজ, ওেলালা এবিং ম লা সুিান মতনজনই বরি োমড়র োরছ। 
মতনজরনরই মবিয্স্ত তেহারা। িবাই োমড়রত উর রছ। প্ররেির আরািারহা 
োমড়রত উর রছ। মজ াররা োমড়র মদরে এগুরত এগুরত সুিানরে লেয েরর 
বলল, ‘সুিান ওরদর মনরয় এি।’ 

িবাই োমড়রত উ ল। 
মিতীয় স্পরট মেরয় তিরী তরাজ ও ওেলালা মনহত তলােমটরে তদরে 

বলল, ‘এ তলােমটও োর মেডন্যািোরীরদর এেজন। োড়ীরেও তাোঁরা মেনরত 
িারল। তাোঁরা বলল দুই োমড়রই রে নীল মছল এবিং দুই োমড়রই তিছরনর উইন্ড 
িীরন োমড্নাল বাড্ –এর ছমব আোঁো মছল।’  

প্ররেির আরািারহা বলল, ‘মিুঃ মেনে, মে বুেরছন বলুন? 
মেডন্যািোরী মতনজন িারা তেল মে ারব? আিারদর োমড়র টায়ারর গুলী, উইন্ড 
িীন  ােল তে? ওরদর এই োমড় নষ্ট েরল তে? মেডন্যািোরীরদর এেজন 
এোরন িারা তেল মে ারব?  

িুমল  প্রধান মেনে  াবমছল। বলল, ‘মে র্ঘরটমছল বলা িুমস্কল। এটুকু 
বলা যায়, তর্ঘারতর লড়াই হরয়রছ। ওোঁরা আিনারদর োমড় প্রথরি নষ্ট েরররছ। 
তারির আিনারদর তলাে ওরদর দু’জনরে হতযা েরররছ, যারা তাোঁর োমড়র মদরে 
আিমছল। আিনারদর তলাে অবম ষ্ট দুই মেডন্যািোরীরদর হারত বেী হরয় বা 
তাোঁরদর অনুিরন েরর এোরন আরি। এোরন আিার ির আিনারদর তলারের 
হারত মেডন্যািোরীরদর এেমট োমড় নষ্ট হয় ও এেজন িারা যায়। তারির মে 
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র্ঘরটরছ বলা িুমস্কল। অবম ষ্ট এেজন মেডন্যািার িান ওয়াোর িহ আিনারদর 
তলােরে বেী েরর মনরয় তেরছ,এটা তযিন অমবোস্য ত েরছ। ততিমন আিনারদর 
তলাে অবম ষ্ট মেডন্যািাররে বেী বা মবতামরত েরর িান ওয়াোররে িুক্ত 
েরররছ, এর তোন প্রিান তদো যারেনা’। থািল িুমল  প্রধান। 

মেনে থািরতই তেডাররল েমি নার টযালন্ট বলল, ‘েরলা মেনে। 
প্রথরি থানায় মেরয় ত্বমরত িদরেরির বযাবো মনরত হরব। িান ওয়াোর যমদ 
ওরদর হারত বেী হরয় থারে, তাহরল ওোঁরা যারত োরহামেয়া এলাোর বাইরর 
তযরত না িারর তাোঁর বযবো এেুমন মনরত হরব। থানারে তুমি-আমি বরলমছ বরট, 
মে েরল েল তদমে মেরয়।’ 

এেটু থািল। তথরিই তাোল প্ররেির আরািারহার মদরে। বলল, 
জ্বনাব, প্ররয়াজরন আিরা আিনারদর ডােব এবিং আিরাও আিব। র্ঘটনার জন্য 
আিরা দুুঃমেত। আিরা িব রেি িহায়তা মদরত তেষ্টা েরব’। থািল টযালন্ট। 

িুমল  প্রধান মেনে বলল, স্যার, প্রথরি আমি মিুঃ তডম রডর ওোরন 
তযরত োই। তাোঁর এেটা বক্তবয না তিরল িবমেছু স্পষ্ট হরবনা।  

‘ম ে আরছ। থানা হরয় তুমি যারব।’ 
‘অল রাইট স্যার।’ 
বরল িুমল  প্রধান তাোঁর িার  দাোঁড়ারনা এে অমেিাররে মনরদ্  মদল 

লা  ও োমড়গুরলার বযাবো েররত। 
মবদায় মনরয় টযালন্ট ও িুমল  প্রধান েরল তেল তাোঁরদর অমেরির মদরে।  
আর প্ররেির আরািারহা িবাইরে োমড়রত উ ার ইমঙ্গত েরর বলল, 

‘েল িবাই অমেরি যাই। ওোনোর বযাবো েরর বামড় মেরব। 
িবাই োমড়রত উ ল। োমড় স্টাট্ মনল। োমড় েলমছল। োমড়র  ব্দ শুরন 

তিছরন তাোল ওেলালা। 
তিছরন তামেরয়ই মেৎোর েরর উ ল ওেলালা, ‘ াইয়া, িান 

ওয়াোর।’ 
িবাই তিছরন তাোল। মজ াররা োমড় রাস্তার িার  দাড় েরাল। 
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তিছরনর োমড়টা ড্রাই  েরমছল িান ওয়াোর। িার র মিরট বরি মছল 
আহিদ িুিা। তাোঁর বাি বাহুর তোোঁড়ায় বযারন্ডজ বাোঁধা, জািা-োিড় ররক্ত ত জা। 

তাোঁরা মেরমছল মক্লমনে তথরে। মজ াররা োমড় থািারতই োমড়র িবাই 
োমড় তথরে তবমররয় এরিমছল। িান ওয়াোর োমড় দাড় েরারতই োরমদে তথরে 
তাোঁরা মর্ঘরর দাোঁড়ারলা োমড়। আহিদ িুিার রক্তাক্ত জািা-োিড় এবিং বাহুরত 
বযারন্ডজ তদরে আোঁতরে উ ল িবাই। 

োমড় তথরে নািল িান ওয়াোর। বলল, ‘আহিদ িুিা  াই গুমলরত 
আহত।  রয়র মেছু তনই। গুলীটা বাহুর তোোঁড়ার িািল-এর মেছুটা অিং  মছরড় 
মনরয় তবমররয় তেরছ’।  

তবমররয় এরলা আহিদ িুিাও। হািল। বলল, ‘িব ম ে আরছ। ওরদর 
োরজরনর এেজন িামলরয়রছ।  ত্রুরা ইমতিরধয িব েবর তিরয় তেরছ। েল 
তাড়াতামড় আিরা মেমর। অরনে  াববার আরছ’। 

‘মেছ ুেরার মেন্তা বাদ দাও। তুমি আহত। ততািার মবোি ও মেমেৎিা 
দরোর। িুমল  এরিমছল। তাোঁরা বড় ধররনর িরেহ েরররছ। িরন েররছ 
ওয়াম িংটরন যারা িান ওয়াোররে মেডন্যাি েররমছল, তারাই এরেরত্র জমড়ত 
থােরত িারর। তাোঁরা োজ শুরু েরর মদরয়রছ।’ 

‘আিার িরেহ তাই।’ 
‘আিরা উমিগ্ন হরয় িরড়মছলাি োমড় নষ্ট অবোয় িরড় থােরত তদরে। 

মে হরয়মছল আিারদর অল্প েথায় মেছু বল।’ 
‘ওটা িান ওয়াোররর োরছ শুনরবন। ওর হাত,িা ও িুে বাোঁধা থােরলও 

তোে তোলা মছল। তি িবমেছু তদরেরছ ওরদর োমড়রত বরি।’  
‘িব বলব, অরনে িিয় লােরব। এেন এটুকু জামনরয় রামে, তাোঁর োমড় 

আক্রান্ত ও অরেরজা হরয় িরার ির  াইয়ারে িৃত িরন েরর ওরদর দু’জন যেন 
তারে তদেরত যায়, তেন ঐ দু’জন মনহত হয়, আর  াইয়া আহত হন। আহত 
অবোরতই মতমন আমি তয োমড়রত বেী মছলাি তিই োমড়রে অনুিরন েররন। 
অবর রি ওরদর এেজনরে হতযা েরর আিারে িুক্ত েররন। শ্ত্রত্রুরদর এেজন 
িামলরয় তেরছ’।  
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িান ওয়াোর থািরতই আহিদ িুিা বলল প্ররেির আরািারহারে লেয 
েরর, ‘িুমল  ওরদর িমরেয় িম্পরে্ মেছু বরলরছ?’ 

‘িমরেয় িম্পরে্ বরলমন, তরব িুমল  ওরদর জারন। ওোঁরা োরজন আহত 
অবোয় এর আরে হািিাতারল  মত্ হরয়মছল। িম্ভবত এরদর িমরেয় ম োনাও 
িুমল  জারন’। বলল প্ররেির আরািারহা। 

‘িুমল  মে ওরদর ম োনা জারন? তজরন তনয়া যারব তাোঁরদর োছ তথরে?’ 
‘তেষ্টা েররত িামর। মেন্তু তেন? ওরদর মতনজন ততা িারাই তেরছ’। 
‘ওোঁরা োরজন িব নয়। আর আিল তলােও তাোঁরা নয়। ওরদর যারা 

োলারে, োরজ লাোরে তারাই আিল। এরদর ম োনা তিরল ওোঁরদরও িন্ধান 
েরা যারব।’ 

‘তুমি এিব মনরয় এেন মেন্তা েররানা। িুমল  এটা েররছ।’ 
‘িুমল  অবশ্যই েররব, মেন্তু আিারদরও জানা প্ররয়াজন।’ 
‘ম ে আরছ েল। তোোঁজ েরা যারব।’ 
বরল োমড়রত উ ল প্ররেির আরািারহা। িবাই োমড়রত উর  বিল। 

ছুরট েলল দুই োমড়। 
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৬ 
িুমল  প্রধান মেনে েরে প্ররব  েররল তেডাররল েমি নার টযালন্ট 

োইল তথরে তোে তুরল বলল, ‘মেনে বি।’ 
তটমবরলর িািরন এেটা তেয়ারর বিল িুমল  প্রধান মেনে। 
িািরনর োইল বন্ধ েরর িার র োইল েযামবরনরট তররে তিাজা হরয় 

টযালন্ট বিল। বলল, ‘মেছু এগুরত িাররল?’ 
‘োরজন মেডন্যািারোরীর তয এেজন তবোঁরে আরছ তারে িাওয়া যারে 

না। মিুঃ তডম ড তাোঁর িম্পরে্ তোন তথয মদরেন না। উিরন্তু বলরছন, তারেও 
হতযা েরা হরয়রছ। আর িান ওয়াোর িম্পরে্ মিুঃ তডম ড এেটা েথাও 
বরলনমন। মতমন বরলরছন, িান ওয়াোররর নাি শুরনরছন, তারে জারনন না’। 

‘আিার িারথও তটমলরোরন উমন েথা বরলরছন। মতমন ততা এেদি 
উরো েথা বলরছন। তাোঁর োরজন তলাে নামে তরড ইমন্ডয়ান মরিাে্ তিন্টার 
তদেরত মেরয়মছল, এেটা অজুহাত তুরল তাোঁরদর হতযা েরা হরয়রছ।’ 

‘স্যার আিারদর োরছ মেডন্যারির প্রতযেদ ্ীরদর মববৃমত, মেডন্যাি 
হওয়া িান ওয়াোররর জবানবেী, উোরোরী যুবরের তদয়া মববরন, আনুিামঙ্গে 
প্রিানামদ, িবই ররয়রছ।’ বলল িুমল  প্রধান মেনে। 

‘মেন্তু মিুঃ তডম ড ততা আইন ও প্রিারনর েথা বলরছন না। মতমন 
মবিয়টারে রাজননমতে রুি মদরত োরেন। িরেহ তনই মেডন্যািোরীরদর 
িামলরয় যাওয়া েতথু্ বযামক্তরে মতমনই লুমেরয় তেরলরছন’। 

‘স্যার, আইন,প্রিান বাদ মদরয় যমদ রাজনীমতর েথা তুলা হয়, তাহরল 
ততা আিরা অিারে।’ 

‘র্ঘটনা তাই দাোঁড়ারে। যারে অিহরে েররমছল, যারা অিহররনর প্রধান 
িােী এবিং তয উোর েররমছল, তাোঁরা িবাই অরেতাঙ্গ। সুতরািং বলা যারব তাোঁরা 
মিথযা েথা বলরছ।’ 
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‘তাহরল এেন মে েরনীয় স্যার?’ বলল মেনে হতা  েরে। 
‘মিুঃ তডম ড এোরন আিরছ। এ জন্যই ততািারে তডরেমছ। তদো যাে 

তাোঁর িারথ আরও েথা বরল।’ 
‘িরন হরে মতমন এেই েথা বলরবন, তাহরল আিরা মে েরব? 
িুমস্কল। মিুঃ তডম ডরা যমদ িামন তর্ঘালা েররত োন, তাহরল েররত 

িাররন। িত্র-িমত্রোয় িিংবাদ রমটরয় মদরত িাররন তয, িান ওয়াোররর তনতৃরত্ব 
তরড ইমন্ডয়ানরা মরিাে্ তিন্টার তদেরত যাওয়া ৪জন টুযমরস্ট তেতাঙ্গরে হতযা 
েরর তাোঁর অিহররনর প্রমতর াধ মনরয়রছ। আইন প্রিান যাই বলুে, এে িুহূরত্ই 
িান ওয়াোর বাদীর তামলো তথরে আিািীর তামলোয় উ রব। তদ  বযািী শুরু 
হরব দহ দে। জামতেত উরিজনা তদো তদরব। তেন মবোররর বদরল িমররব  ম ে 
রাোই িুেয মবিয় হরয় যারব এবিং তদো যারব িিংেযাগুরু তেতাঙ্গরদর স্বাথ্ই রমেত 
হরে’। 

উিরর িুমল  প্রধান মেনে তোন েথা বলল না। তাোঁর িুে হরয় উ ল 
মবিণ্ণ।  

মেনরের মদরে তামেরয় টযালন্ট বলল, ‘িন োরাি েররা না মেনে। 
ততািার োজ তুমি েরর যাও। অন্যরা যমদ তাোঁর দাময়ত্ব িালন না েরর, তারত 
ততািার মেছু এরি যায় না।’ 

দরজায় নে তহাল। টযালন্ট উর  দাোঁড়ারলা। বলল, ‘মেনে বি‚ তদমে উমন 
তবাধ হয় এরলন।’ 

টযালন্ট মেরয় দরজা েুরল ধরল। দরজায় দামড়রয় মিুঃ তডম ড। িম্ভািে 
মবমনিয় তহাল। 

টযালন্ট তডম ডরে এেটা তেয়ার এমেরয় মদরয় মনরজর তেয়ারর এরি 
বিল। বলল, ‘ওরয়লোি মিুঃ তডম ড। বসুন। আিরা আিনারই অরিো 
েরমছ।’ 

‘নতুন তোন েথা তনই। আমি থানায় আইন অনুিারর জামনরয়মছ আিার 
মতনজন তলােরে হতযা েরার েথা এবিং এেজন মিমিিং হওয়ার মবিয়। এ 
বযািারর আিনারা মে েররছন, তিটাই জানরত োই।’ 
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‘মিুঃ তডম ড, আইন যা বরল তিটাই হরব। থানায় আিমন এেটা 
অম রযাে েরররছন। তাোঁর আরে থানা আরও এেটা অম রযাে তরেড্ েরররছ 
এবিং তি অম রযাে অনুিারর িুমল  িররজমিন তদোর ম মিরত এেটা প্রাথমিে 
মররিাট্ও দতমর েরররছ। এেন আরও অনুিন্ধান েলরব।’ 

‘মেন্তু এই তদরন্তর নারি যারা েমতরে, িজলুি, তারদররেই আরও 
হয়রামন েরার আলািত আিরা তদেরত িামে। ইমতিরধয েরয়েজন তোরয়ো 
অমেিার মনহত ও মনরোোঁজ োরজরনর মজমনিিত্র ও অতীত মনরয় টানাটামন শুরু 
েরররছ। তযন তারাই আিািী। এিনমে তাোঁরা আিার োরহামেয়া আিার উরেশ্য 
মনরয়ও আোরর-ইমঙ্গরত প্রে তুলরছ।’ 

‘মিুঃ তডম ড, আিমন এেজন িরেতন নােমরে। আিমন আইন জারনন। 
িুমল  যা েররছ তা তাোঁরদর রুমটন মডউমট।’ 

‘না মিুঃ টযালন্ট, তাোঁরা ঐ োরজনরে, তাোঁর িারথ অরনেটা আিারেও 
মেডন্যািার মহিারব ধরর মনরয়রছ’। 

‘প্রিারনর আরে এ ারব ধরর তনয়া যায় না, তরব অনুিন্ধান েররতই 
হয়।’ 

‘না, এই অনুিন্ধান আিার জন্য অিিানের। আিনারা বন্ধ েরুন। না 
হরল আমি বলব, আিরা জামতেত মবরিরির ম োর।’ 

‘এই তেরত্র আিারদর জরন্য আিনার িরাি ্ বলুন।’ বলল মেনে। 
‘আিনারা আিার মনরোোঁজ তলােরে েুোঁরজ তবর েরুন এবিং এই হতযাোণ্ড 

তয জামতেত উরিজনার িৃমষ্ট েররছ, তা মনরিরনর তেষ্টা েরুন। এই র্ঘটনা 
ইমতিরধয োরমদে ছমড়রয় িরড়রছ। যারা এই হতযাোণ্ড র্ঘমটরয়রছ, তারদররে এে 
িিয় িারাত্মে িমরেমতর িেুমেন হরত হরব, যমদ তিমন্টরিন্ট প্র মিত না েরর 
আরও বাড়ারনার তেষ্টা েরা হয়।’ 

িুমল  প্রধান মেনে তাোল টযালরন্টর মদরে। 
 বলল, ‘স্যার ওোঁর েথা আিরা শুনলাি। আিরা তদন্ত বন্ধ েরর এই িব 

োরজ িরনারযাে তদব মেনা, এ জরন্য এেটা নীমতেত মিোন্ত হরত হরব।’ 



মিমিমিমির তীরর  169 

 

‘মিুঃ মেনে, আিমন আিার েথার ম ন্নাথ ্েরররছন। আমি তদন্ত বন্ধ 
েররত বমলমন। মে ারব মতনজন মনহত ও এেজন মনরোোঁজ হরলা তাোঁর তদন্ত 
অবশ্যই প্ররয়াজন। আমি োই, আিারদর তেউ তযন মবরক্ত না েরর।’ 

েথা ত ি েরর ‘েমল’ বরল উর  দাোঁড়াল মিুঃ তডম ড। উর  দাোঁড়াল টযালন্ট 
ও মেনে। 

তাোঁরা তডম ডরে তেট িয্ন্ত এমেরয় মদল। মবদায়ী হ্যান্ডর রের িিয় 
টযালন্ট তডম ডরে বলল, ‘আিমন যা বরলরছন তি মবিরয় আিরা তদেব মিুঃ 
তডম ড।’ 

‘ধন্যবাদ’ বরল োমড়রত উ ল তডম ড। 
তডম ড েরল তেরল মেনে বলল, ‘আমিও যাই স্যার।’  
 ‘যাও, মেন্তু মবিয়টা জমটল হরয় তেল। বুেরলরতা তি িররাে ারব 

আিারদর হুিমে মদরয় তেল। আিরা যমদ হতযাোরীর মবোর না েমর, তাহরল 
মবোর িানুিই েররব।’ বলল টযালন্ট। 

‘স্যার তাোঁর িুল েথা হরলা, তাোঁরদর মবরুরে তদন্ত আিারদররে বন্ধ 
েররত হরব এবিং এটাই প্রিান েরর স্যার, তাোঁরা অিরাধী।’ 

‘এ ারব বরলা না। তারদররে যতটা িার মডস্টাব্ না েরর তদন্ত োমলরয় 
যাও। তদো যাে, িরর আরও মেন্তা েরা যারব।’ 

‘স্যার তারদররে মনরয়ই ততা তদন্ত।’ 
‘ম ে আরছ, এেটু ধীরর েরলা। আমি ইমতিরধযই তস্টট িরোর ও 

তেডাররল িরোররে মবিয়টা জামনরয়মছ। মনিয় তারাও মেছু বলরবন। মবিয়টা 
মনরয় তস্টট বা তেডাররল তদন্তও হরত িারর।’ 

‘মেন্তু তাহরল ততা স্যার ইমন্ডয়ান মরজা ্ এলাোর স্টযাটাি েুণ্ণ হরব।’ 
‘তা হরব মেছুটা। মেন্তু তডম ডরদর োবু েররত হরল তস্টট বা তেডাররল 

বযবোর হস্তরেি দরোর। ম ে আরছ, এ মবিয় মনরয় িরর আররা আরলােনা 
হরব।’ 

‘ম ে আরছ স্যার।’ 
‘ম ে আরছ,তুমি এি।’ 
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‘শু মদন স্যার।’ বরল মেনে মবদায় মনরয় েরয়ে ধাি এমেরয় োমড়রত 
েড়ল। 

এমদরে তডম ড তরস্টহাইরজ তাোঁর েরে তিৌোঁরছই ডােল তজনাররল 
শ্যারনরে। 

তজনাররল েরে প্ররব  েররত েররত বলল, ‘মে েবর মিুঃ তডম ড? 
েতদুর?’ 

‘বসুন বলমছ।’ 
‘েবর ততিন মেছু তনই।  য় তদমেরয় এরিমছ। আ া েমর ওোঁরা এগুরবনা। 

ওোঁরা দু’এেমদন আিারদর মডস্টাব্ না েররলই হয়’। 
‘তারির?’  
তটমলরোরন েথা হরয়রছ, ম োরো তথরে িন্ধার িরধযই ওোঁরা এরি 

িররব।’ 
‘তাোঁরা তেিন হরব? িরন তরে আহিদ িুিারে ধররত যাে।’ 
‘িরনর জরনর তয তস্কায়াড আিরছ, তি তস্কায়াড মদরয় িরনর’  তরগুলার 

আমি্র িারথ লড়াই েরা হয়। এরা িবাই েিারন্ডা। আর  ুল হরব না তজনাররল।’ 
‘ওরে ম ে তুমি আহিদ িুিাই িরন েরছ?’ 
‘আমি মনমিত। উইমলয়াি (মেদন্যািোরীরদ েতথু্ বযমক্ত) আহিদ 

িুিারে এেবার তদরেরছ। সুতরািং মেনরত তি অবশ্যই  ুল েররমন। তাছাড়া র্ঘটনা 
মদরয়ও প্রিান হয় তি আহিদ িুিা ছাড়া আর তেউ নয়।’ 

‘ততািার িমরেল্পনা মে?’ 
‘িমরেল্পনা এটাই। তয তোন িুরলয আহিদ িুিারে ধররত হরব।িান 

ওয়াোররেও োই।’ 
‘মেন্তু তারে ধরার জরন্য িাওয়া যারব ততা?’ 
‘টাোয় িব হয়। তরস্ট হাউরজর না ারজা এেজন তোরয়ো এরজন্ট 

আমি জামন। টাো মদরয় তারে মেরনমছ। তারে োরজ লামেরয়মছ। তি প্ররেির 
আরািারহার বামড়রত আহিদ িুিারে তিরয়রছ। তি এেন তাোঁর উির তোে 
রােরছ’। 
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‘ধন্যবাদ তোল্ড ওয়াটার’। 
‘না তোল্ড ওয়াটার নয়, আমি এেন তডম ড। তোল্ড ওয়াটার নারির িারথ 

তহায়াইট ঈেল জমড়রয় আরছ। আমি োই তহায়াইট ঈেরলর নাি যত েি জড়ারনা 
যায়। এোরন তয র্ঘটনা র্ঘটরব, তা প্রমতমহিংিািূলে, মতনজন তেতাঙ্গরে হতযার 
প্রমতর াধ িবাই এটা জানরব’। 

‘িুমলর র মে  ুমিো হরব?’ 
‘িুমল  মেছু তবাোর আরেই িব ত ি হরয় যারব।’ বরল উ ল তজনাররল 

শ্যারন। 
েে তথরে তবর হরত হরত বলল তজনাররল শ্যারন, ‘মিুঃ তডম ড 

োলরেই আমি মেররত োই।’ 
‘তাই হরব।’ বরল তডম ড তোল্ড ওয়াটার তিাোয় ো এমলরয় মদল। 
 
 
 
আহিদ িুিা ড্রময়িং রুরি প্ররব  েররতই প্ররেির আরািারহািহ তিরী 

তরাজ, ম লা সুিান,ওেলালা, মজ াররা িেরলই এেরা  মবিয় মনরয় তাোঁর মদরে 
তাোল। িেরলর তোরেই প্রে, অিমরমেত এ ত তাঙ্গ তোরথরে এরি প্ররব  
েরল। 

আহিদ িুিা তাোঁর ডান হাত মদরয় মস্কন িাস্ক েুরল তেলল িুে তথরে। 
মেমিয়াল মস্কন িাস্ক িাথাটাও ো ার েরর মছল। িুে তথরে মস্কন িাস্ক তোলার 
িারথ িারথ িাথার তিানালী েুলও িরর তেল। 

িবাই এেরযারে তহরি উ ল। ওেলালা বলল, ‘আিনারে এ অবোয় 
তদেরল  ামবও মেনরত িাররতন না  াইয়া।’ 

‘ধন্যবাদ তবান’। 
‘মেনরত িাররব না এটা তোন ধন্যবাদ তদয়ার মবিয় হরলা?’ ওেলালা 

বলল। 
‘আিার ছদ্মরব রে মনেুত বরলছ, এ জন্য ধন্যবাদ।’ 
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‘মে বযািার তবটা, এেন ততািার শুরয় থাোর েথা। মেন্তু ত ায়া ততা নয়, 
িুরো  িরার িহড়া মদে। বযািার মে?’ 

আহিদ িুিা তিাজা হরয় বিল। 
তাোঁর িুে েমম্ভর হরয় উ ল। বলল, ‘জ্বনাব আমি তহায়াইট ঈেলরে যতটা 

জামন, তারত আমি িরন েমর তাোঁরা ত্বমরত তোন প্রমতর ারধর উরদযে তনরব। 
তাছাড়া িুমল  প্রধান মেনরের িারথ আিনার িব্র ি েথায় তদো যারে তাোঁরা 
িুমল রেও হুিমে মদরয়রছ এবিং তাোঁরদর মবরুরে তদন্ত বন্ধ েররত বরলরছ। তাোঁরা 
এোন তথরে েরল তেরল তদরন্তর িররায়া েররতা না। তাহরল এরা থােরছ। যেন 
থােরছ তেন মেছু েরার জন্যই থােরছ।’ 

‘িুমল ও এরদর উির তোে তররেরছ।’ 
‘িুমলর র উির আিার আো আরছ। মেন্তু এেথা িতয, আিারদর োজ 

তযটা তিটা িুমল  েরর মদরব না।’ 
‘আিারদর মে োজ এেন?’ 
‘ ত্রু আিারদর উির তোে রােরছ।  ত্রুর উির আিারদরও তোে 

রােরত হরব।’ 
‘ ত্রুরা আিারদর উির তোে রােরছ নামে?’ 
হািল আহিদ িুিা। বলল, ‘আিরা বামড় আিার িিয় তিাটর িাইরেল 

ওয়ালা এেজন তরড ইমন্ডয়ান যুবেরে আিনারদর বামড়র তিইন তরারড হা েরর 
আিারদর উির তামেরয় থােরত তদরেমছলাি। তাোঁর তোেরে আিার িরেহ 
হরলও এরে আমি এেজরনর স্বা ামবে মবিয় বরল িরন েররমছলাি। মেন্তু র্ঘণ্টা 
োরনে ির আিারদর বামড়র ছাদ তথরে এই যুবেরেই তিারড়র এেটা তদাোরনর 
িািরন তাোঁর তিাটর িাইরেরল বরি আিারদর বামড় িুরো হরয় বাদাি মেবুরত 
তদরেমছ। তারির এই িাত্র রাস্তায় মেরয়মছলাি িায়োমর েররত এই তেতাঙ্গ তব  
মনরয়। এবার মেরয় তারে তদেলাি ডানমদরের তরাড ক্রমিিং-এ। আিারে এ বামড় 
তথরে তবরুরত তদরেমছল। আমি তরল ক্রমিিং- এ তিৌছারতই তলােমট আরহ  রর 
এমেরয় এরিমছল। বরলমছল, স্যার মে প্ররেির িারহবরদর তদেরত এরিমছরলন? 
ওোঁরা  ারলা আরছ?’ 
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আমি বরলমছলাি, ‘আমি ওোঁর বািায় এরিমছ। আমি ওোঁর ছাত্র। ওোঁরা িবাই 
 ারলা আরছন’। 

‘আিমন ওোরন থােরছন?’ তি প্রে েররমছল। 
‘না এরি উর মছ। থােব তেডাররল তরস্টহাউরজ। িন্ধায় যাব।’  
‘ওোরন রুি তিরয়রছন?’ 
‘না তিাজা এোরন এরিমছ। এোন তথরে িন্ধায় তরস্টহাউরজ যাব।’ 
‘তোন অসুমবধা হরব না স্যার। আমি িব বযাবো েরর রােব। স্যাররর 

নাি মে?’ 
‘আল তোরহন।’ 
‘ম ে আরছ স্যার। প্ররেির আরািারহা আিনার স্যার, আর আিারদর 

িূজনীয় বযমক্ত। িান ওয়াোর ও তাোঁর মবরদ ী তলােমট এেন তেিন আরছ স্যার?’ 
‘আহত তলােটার েথা বলছ?’ 
‘হ্যাোঁ’। 
‘হ্যাোঁ, ড্রময়িং রুরি বরি থােরত তদরেমছ িান ওয়াোররর িারথ।  ালই 

আরছ ওোঁরা।’ 
‘ধন্যবাদ স্যার’। 
অতুঃির ওোঁর োছ তথরে মবদায় মনরয় এমদে তিমদে িায়োমর েরর আমি 

মেরর এরিমছ। এেন বলুন এই তলােমট িম্পরে্ মে ধারনা েররত িামর?’ 
‘ম েই বরলছ আহিদ িুিা, হয় তি তলােমট িরোরী তলাে। না হয় মিুঃ 

তডম রডর তোরয়ো’। বলল প্ররেির আরািারহা। 
‘তি িরোরী তোরয়ো নয়। হরল তাোঁর আরহ ম ন্ন রেি হরতা।’ আহিদ 

িুিা বলল। 
‘তাোঁর িারন  ত্রুরা িব্েে আিারদর তোরে তোরে রােরছ।’ বলল 

প্ররেির আরািারহা।  
‘আমি মে তদেব তরড ইমন্ডয়ান যুবেমট তে? তারে িােড়াও েররলও 

অরনে মেছু জানা যারব।’ বলল মজ াররা। 
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আহিদ িুিা   বযস্ত হরয় বলল, না, না, তারে আিরা িরেহ েরমছ, 
এটুকুও প্রো  েরা যারবনা। আিরা  ত্রু িরের তোে রাোর মবিয়মট জানরত 
তিররমছ, এটা  ত্রুরা বুেরত িাররল তাোঁরদর প্লযান িারে তেলরব, তাোঁরা িাবধান 
হরয় যারব। তাররেরয়  ত্রুরা আসুে আিরা মেছুই জামননা। তাোঁর েরল মনরিদ্রুরি 
আিরা  ত্রুর উির তোে রােরত িারব’। 

‘আিমন মে িমতযই িন্ধযায় তেডাররল তরস্টহাউরজ যারেন?’ মজরেি 
েরল ওেলালা। 

‘হ্যাোঁ যামে।’ 
‘যাে? ততািার  রীররর এই অবো মনরয়? উমিগ্ন েরে বলল প্ররেির 

আরািারহা। 
‘ওোরন এেটু বযাথা আরছ। মেন্তু  রীর  ারলা আরছ। অসুমবধা হরব 

না’। 
‘মেন্তু তেন ততািার ওোরন যাওয়া প্ররয়াজন?’ 
‘ ত্রুরে আরও জানার জন্য। তাোঁরদর উির তোে রাোর জন্য।’ 
‘তাহরল ততািার িারথ মজ াররা যাে?’ 
‘তা হরব না। মজ াররা ধরা িরর যারব। অন্তত তরড ইন্মডয়ান যুবেমট 

ততা মজ াররারে মেনরব।’ 
‘ততািার িমরেল্পনা মে?’ 
‘জ্বনাব, আমি িরন েমর,  ত্রুরা তৃতীয় আর্ঘাত হানরব এবিং এটা হরব 

ওরদর েূড়ান্ত আর্ঘাত। আমি োইনা ওরদর এই আর্ঘাত এেতরো তহাে। এ জন্য 
মে েরনীয় তা জানার জরন্য  ত্রুর িার  যামে।’ েম্ভীর েে আহিদ িুিার। 

‘মেন্তু তুমি আহত, আিরা উরিে তবাধ েরমছ।’ প্ররেির আরািারহা ম্লান 
েরে বলল।  

‘জ্বনাব যুে তেরত্র এিন িমরমেমত আরি, যেন আহতরদররেও লড়াই 
েররত হয়। ওহুদ যুরে আিারদর রিূরলর (িুঃ) বামহনী েমতিয় তলারের এেটা 
 ুরলর োররন মবিয্স্ত হরয় িরড়ন। বহু আহত-মনহরতর র্ঘটনা র্ঘরট। স্বয়িং রিূল 
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(িুঃ) আহত হন। মেন্তু  ত্রুর েূড়ান্ত আর্ঘাতরে প্রমতহত েরার জন্য যেন আহত 
দিন্যরাই নবউরদযারি উর  দাড়ায়, তেন  ত্রু বামহনী িলায়ন েরর’। 

 িবার প্র িংি ও িুগ্ধ দৃমষ্ট আহিদ িুিার মদরে। 
োরও িুরে তোন েথা তনই। 
আহিদ িুিা র্ঘমড়র মদরে তামেরয় বলল, ‘িােমররবর নািারযর িিয় 

হরয়রছ। নািাজ িররই আমি যারবা।’ 
‘েরলা বাবা, িবাই মিরল আিরা এে িরঙ্গ নািায িমর। তুমি বরলমছরল, 

তিরয়রাও তছরলরদর িারথ নািায িররত িারর।’ 
‘মজ্ব, তিরয়রা তিছরন দাোঁড়ারব।’ িবাই উ ল। 
আহিদ িুিা তিরী তরাজ ও ম লা সুিারনর মদরে তেরয় বলল, ‘ততািরাও 

তয তদমে উ ছ।’ 
‘তেন নািায িররত হরব না?’ বলল তিরী তরাজ।  
‘জানাওমন ততা, েেন ততািরা এমদরে এরল?’ তাইরতা ে’মদন তথরে 

তদেমছ তিা ারে-আ ারে মবরাট িমরবত্ন। তর্ঘািটা উর রছ িাথায়’। বলল 
আহিদ িুিা। 

বলল ওেলালা, ‘ াইয়া আিমন তদেমছ, অিাধারারন মেন্তা েররত েররত 
িাধারন মবিয় আিনার নজররই িরড়না। বলুন, িান ওয়াোর িুিমলি প্রিামেত 
হওয়ার ির তিরী তরাজ মে আর এে মিমনট েৃষ্টান থােরত িারর? আর মজ াররা 
মনরজ িুিলিান হওয়ার ির ম লা সুিানরে এে িুহূত্ অিুিমলি থােরত মদরত 
িারর?’ 

‘তাোঁর িারন আমি তজার েরর সুিানরে িুিলিান বামনরয়মছ?’ প্রমতবাদ 
েরল মজ াররা। হািমছল সুিান। 

ওেলালা মেছু বলরত যামেল। আহিদ িুিা তারে বাোঁধা মদরয় বলল, 
‘ততািরা তদমে েেড়া বাধারব। েল নািারয যাই।’ 

িবাই এগুরত শুরু েরল।       
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আহিদ িুিা মিুঃ তডম রডর রুরির মবিরীত মদরের রুিটাই তিরয় 

তেরছ। তি িরন িরন শুেমরয়া আদায় েরল তরড ইমন্ডয়ান যুবে না ারজার। 
আহিদ িুিার প্রথি োজ হরলা মিুঃ তডম ডরে তেনা এবিং তারে েরলা 

েরা। 
আহিদ িুিার েরের দরজার প্রায় তিাজাসুমজই মিুঃ তডম রডর দরজা। 
আহিদ িুিা তাোঁর েরের দরজা তোলা তররে এিন এে জায়োয় বিল, 

তযোন তথরে তডম রডর র্ঘরর ত াো ও তবর হওয়া তদো যায়। 
এেন িন্ধযা িারড় িাতটা। আহিদ িুিা শুনরত তিল তডম রডর দরজায় 

নে হরে। িুে বাড়াল আহিদ িুিা। 
যার উির তোে িড়রলা তারে তদরে প্রায়  ুত তদোর িতই েিরে উ ল 

আহিদ িুিা। 
মবে ইহুদীবাদীরদর তোরয়ো তজনাররল আইজযাে শ্যারন নে েররছ 

তডম রডর দরজায়। 
িিংরে িিংরেই আহিদ িুিার িরন হরলা, তাহরল তডম ড হরে তোল্ড 

ওয়াটার? 
তবম েন অমনিয়তার িরধয থােরত হরলা না। তডম রডর দরজা েুরল 

তেল। দরজায় তয িুে তদো তেল তা তডম ড তোল্ড ওয়াটাররর। 
তডম ড তোল্ড ওয়াটাররে তদরে আহিদ িুিা মবিরয়র তেরয় আত্নিীড়ন 

অনু ব েরল তবম । দুই বড় র্ঘটনার িররও তাোঁর তেন িরন হলনা তয, এ ধররনর 
র্ঘটনা এই িিয় শুধু তোল্ড ওয়াটাররাই র্ঘটারত িারর। 

তডম ড তোল্ড ওয়াটার দরজা েুলরতই তজনাররল শ্যারন বলল, ‘েল 
িাতটা ততা তবরজ তেরছ’। 

‘হ্যাোঁ, লবীরত ওোঁরা অরিো েররছ’। বলল তোল্ড ওয়াটার। 
‘লমবরতই েথা বলরব?’ 
‘েল, ওোরন তব  মনমরমবমল জায়ো িাওয়া যারব। 
তডম ড তোল্ড ওয়াটার তবমররয় এল। 
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ওোঁরা দু’জন েমররডার ধরর এমেরয় েলল মলেরটর মদরে। ওোঁরা মলেরট 
না উ া িয্ন্ত আহিদ িুিা উমে মদরয় ওরদর তদেল। 

আহিদ িুিা ধি েরর বরি িড়রলা তিাোয়। দু’হাত মদরয় িাথা তেরি 
ধরর দ্রুত  াবরত লােল। ওোঁরা লমবরত তেল োররা িারথ মেছু আরলােনা েরার 
জরন্য? তি ততা আরলােনার আর িার  হামজর থােরত িারর। মেন্তু িরেরনই 
 াবল, মিুঃ তডম ড তোল্ড ওয়াটাররর র্ঘরর এেটা তরেড্ রাো েুবই জরুরী। 
এোনোর তরড ইমন্ডয়ান িুমলর র হারত যমদ দমলল তুরল তদওয়া যায়, তাহরল 
তোল্ডরে তহনস্তা েরার এেটা িথ হরব। তাছাড়া তাোঁরদর িমরেল্পনাও এর িারা 
জানার িথ হরত িারর। 

আহিদ িুিা বযাে তথরে এেটা তরেড্ার েীি ও িাষ্টার েী মনরয় দ্রুত 
তবমররয় এরলা র্ঘর তথরে। িাষ্টার েী মদরয় দরজা েুরল তডম ড তোল্ড ওয়াটাররর 
র্ঘরর প্ররব  েরল আহিদ িুিা। 

আহিদ িুিা র্ঘররর োরমদরে এেবার তাোল। তারির তিাোর 
িােোরন মটিরয়র মনরের তলায় তটি  তরেড্ার আটরে উর  দাোঁড়াল। তাড়াতামড় 
এগুল দরজার মদরে। তারে তাড়াতামড় লমবরত তিাোঁছরতই হরব। আরলােনা ওরদর 
শুনরত না তিরলও তলাে তেনা দরোর। 

মেন্তু দরজার োরছ তিৌছরতই আহিদ িুিা দরজার বাইরর িারয়র  ব্দ 
তিল এবিং িারয়র  ব্দ এ দরজার িািরন এরি দাোঁড়াল। 

িরেরনই দরজার েী হরল োমব লাোরনার  ব্দ হরলা। আহিদ িুিা 
বুেল তডম ড তোল্ড ওয়াটার মেরর আিরছ তাোঁর র্ঘরর। 

মেন্তা েরার তোন িিয় তনই। এে এযারক্রাবযমটে জাম্প মদরয় আহিদ 
িুিা তাোঁর তদহমটরে তলােমটর তবরডর োরছ মনরয় এরলা এবিং েমড়রয়  ুরে তেল 
োদররর আড়ারল তবরডর মনরে। 

ম ে তাোঁর িারথ িারথই এরি র্ঘরর  ুেল তডম ড তোল্ড ওয়াটার। তাোঁর 
িারথ তজনাররল শ্যারন এবিং আরও দু’জন। 

তোল্ড ওয়াটার আর শ্যারন িা ািাম  তিাোয় বিল। 
আেন্তুে দু’জন বিল িািরনর তিাোয় িুরোিুমে। 
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িবাই বিরল তোল্ড ওয়াটার োর তিে িদ এরন মতনজরনর হারত মতনটা 
মদরয় এবিং মনরজ এেমট মনরয় বিল। 

িরদ েুিুে মদরত মদরত বলল, ‘লবী তথরে েরল এলাি তেন? এোনোর 
তরড ইমন্ডয়ান িুমল  প্রধান েুব বাড়াবামড় েররছ। তদেরল না েরয়েজন তরড 
ইমন্ডয়ান েুব র্ঘুর র্ঘুর েররছ। তে জারন ওোঁরা মেনে-এর ের মেনা।’ 

‘তেন উিরর বিরল বযাটার র্ঘাড় িটোরনা যায় না?’ বলল আেন্তুে 
দু’জরনর এেজন। 

‘তা িাররল মে আর বলরত। িিস্যা হরলা, তরড ইমন্ডয়ান মরজা ্ 
এলাোর িুমল  তিট আরি হাত তদয়ার েিতা িরািমর তস্টট মেিংবা তেডাররল 
িরোররর হারত তনই। মেছু েররত হরল েররত হরব তেডাররল েমি নাররর 
িাধযরি। আবার তেডাররল েমি নার এিন মেছু েরার আরে িত মনরত হরব 
তলাোল েমি রনর।’ 

‘মবিদ ততা তদমে তাহরল।’ 
‘মবিদ আর তোথায় আজরের রারতর ির ওরদর ততা িুে তদোরও 

প্ররয়াজন হরব না।’ 
‘এটা অবশ্য ম ে েথা। তাহরল মে প্ররয়াজন এিব মনরয় িাথা র্ঘামিরয়?’ 
‘ম ে। এি োরজর েথায় আমি’।  
‘বলুন।’ 
‘আজরের োজ েুব জমটল নয়। প্ররেির আরািারহার বামড়রত  ুেরত 

হরব এবিং দুজনরে মেডন্যাি েররত হরব।’ বলরত বলরত িান ওয়াোর ও 
আহিদ িুিার েরটারাে আেন্তুে দু’জরনর হারত তুরল মদল। 

‘ওোঁরা ওোরন আরছ মনমিত?’ বলল ওরদর এেজন।  
‘মনমিত। আিারদর তলাে িাব্েমেে িাহারায় আরছ।’  
‘আর তোন মনরদ্ ?’ 
‘এই মি রন তেল েরা যারবনা।’ 
‘এই িরল োজ েরা যারবনা, এিন মে আ িংো আরছ?’ 
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‘আহিদ িুিারে ততািরা জান। িুক্ত অবোয় তি বরনর মিিংহ, বরনর 
রাজা।’ 

‘হরত িারর। মেন্তু বরনর মিিংহরেও িররত হয়।’ 
এেটু তথরি তলােমট আবার বলল, এে বাধার েথা বলরলন, আর মে 

আরছ? িুমলর র তোন িাহারা তিোরন?’ 
‘না তিোরন তোন িুমল  তনই। আহিদ িুিা অমত আত্নমবোিী ততা!’ 
‘ ত্রু আত্নমবোিী হওয়া সুেবর। বাই মদ বাই, িান ওয়াোররর 

বযািারটা মে? তারে আবার ধরাধমরর োরিলা তেন? তারে ততা িমররয় মদরলই 
লযাটা েুরে যায়।’ 

‘তার আরে মেছু োজ আরছ। ‘আরিমরোন ইমন্ডয়ান িু রিন্ট’ িম্পরে্ 
গুরুত্বিূে্ তথয তার োরছ ররয়রছ। এ তথয আিরা োই’। 

‘আহিদ িুিা মে আরিমরোন তরড ইমন্ডয়ান িু রিন্ট’-এর িারথ 
জমড়রয় িড়ল?’ 

‘তা তবাধ হয় নয়। আিরা তা োই না।’ 
‘তা না োইরল তারে তাড়াতামড় তরড ইমন্ডয়ানরদর োছ তথরে িমররয় 

মনরত হরব। তা মনরত োইরল তাড়াতামড় তারে আিারদর হারত তুরল মদরত হরব।’ 
বলল তজনাররল শ্যারন। 

‘আজরেই তা তিরয় যারব। মেন্তু তাই বরল িরন েররানা আহিদ িুিারে 
 য় েমর। তি এে বযমক্ত।ররড ইমন্ডয়ানরা তারে মনরয় মে েররত িারর।’ 

‘েযামরমবয়ারন তবম  মেছু েররমন। মেন্তু যা েরররছ তারতই ততািারদর 
িব িমরেল্পনা বানোল হরয় তেরছ।’ 

‘েযামরমবয়ান এবিং আরিমরোন যুক্তরাে এে নয়’। 
‘তা না তহাে আিরা োই।’ শ্যারন বলল। 
‘আিরা উ ব, আিারদর জন্য আর মেছু মনরদ্  আরছ?’ বলল 

আেন্তুেরদর এেজন। 
‘িান ওয়াোর ও আহিদ িুিারে ধরর তিাজা মনরয় আিরব এোরন। 

তহমলেপ্টার তরমড থােরব। এরন তিাজা ওরদর তহমলেপ্টারর তুলরত হরব। আিরা 
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তরস্ট হাউরজর িব বযািার েুমেরয় তররেমছ, বরল তররেমছ রারতই েরল যাব। 
আিরা ততািারদর জন্য অরিো েরব।’ 

আেন্তুে দু’জন মবদায় মনরয় েরল তেল। 
তজনাররল শ্যারনও উ ল। বলল, ‘আমিও প্রস্তুত থােব।’ 
তজনাররল শ্যারন তবমররয় তেল র্ঘর তথরে। মেন্তু তোল্ড ওয়াটার বরিই 

থােল তিাোয়। তেরত লােল এরের ির এে মিোররট। 
আহিদ িুিা অনধয্ হরয় উর রছ। তি আ া েররছ তোল্ড ওয়াটার শুরয় 

িড়রল বা টয়রলরট তেরল তি েে তথরে তবমররয় যারব। মেন্তু তোল্ড ওয়াটাররর 
ও ার নাি তনই। রাতটা তি বরিই োটারব নামে? এেটা েরর মিমনট তার োরছ 
এে বছররর িত িরন হরে। তারে দ্রুত বািায় তেরা দরোর। তব  মেছু েরার 
আরছ তার। 

আহিদ িুিা ইরে েররল তোল্ড ওয়াটাররে োবু েরর অথবা হতযা েরর 
েরল তযরত িারর, মেন্তু  ত্রুরে িতে্ হরত মদরত োয় না তি। তোল্ড ওয়াটাররে 
হতযা নয়, ওোঁরদররে মক্রমিনাল মহিারব িবার িািরন এরন দাড় েরারত োয়। 

অবর রি অরিোর অবিান হরলা। তোল্ড ওয়াটার টয়রলরট  ুেল। 
টয়রলরটর দরজা ত ড়ারনার  ব্দ তিল আহিদ িুিা। িিংরে িিংরে তবরডর মনে 
তথরে তবমররয় এল তি। তবড়ারলর িত মনুঃ রব্দ েলল দরজার মদরে। মেন্তু েরয়ে 
ধাি এগুরতই টয়রলরটর দরজায়  ব্দ হরলা। আহিদ িুিা মেন্তা েরর মিোন্ত 
তনবার আরেই তোল্ড ওয়াটার িািরন এরি আমব ূ্ত হরলা। 

িুরোিুমে হওয়া ছাড়া তোনই মবেল্প মছলনা আহিদ িুিার োরছ। 
আহিদ িুিা এোঁরে আল্লাহ র ইো বরলই  িরন েরল। 

তেতাঙ্গ তবর  আহিদ িুিারে মেনরত িাররলা না তোল্ড ওয়াটার। তি 
 ুত  তদোর িত েিরে উর  বলল, ‘তে তুমি? র্ঘরর  ুরেছ তেন?’ 

‘আিনার তোরজ। েেটা এেটু অন্য রেি েরর বলল আহিদ িুিা’। 
‘মবনা অনুিমতরত?’ 
োইরল অনুিমত মদরতন না। আিার িমরেয় মজরেি েররতন মেন্তু 

িমরেয় আমি মদরত িারতাি না।’ 
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‘তেন? মনিয়ই মক্রমিনাল তেউ তুমি?’ 
‘মক্রমিনাল নই, মক্রমিনাল ধরর তবড়াই।’ 
আহিদ িুিার এ েথায় মেছুটা র্ঘাবড়াল তোল্ড ওয়াটার। বলল, মে োও 

তুমি?’ 
‘মেছু োই না, োই আিমন  ারলা হরয় যান। ত তাঙ্গরদর েলে আিমন’। 
‘মে বলছ তুমি?’ 
‘বলমছ, এেটা মবরল প্রমত া িান ওয়াোররে র্ঘাোঁটারনা বন্ধ ের। তারে 

এেবার মেডন্যাি েররমছরল, আবার মেডন্যাি েরার তেষ্টা েরছ। এই েুরনােুমন 
বন্ধ ের।’ 

আহিদ িুিার েথা ত ি না হরতই তোল্ড ওয়াটার হ াৎ তিছন মেরর ছুট 
মদল বাইরর তবরুবার দরজার মদরে।  

মেন্তু িারল না তোল্ড ওয়াটার। আহিদ িুিা এযারক্রাবযমটে জাম্প মদরয় 
তোল্ড ওয়াটাররর র্ঘারড় মেরয় িড়রলা। 

ধরর তেলল আহিদ িুিা তোল্ড ওয়াটাররে। তটরন মনরয় এরলা র্ঘররর 
িােোরন। মেৎোর েররত যামেল তোল্ড ওয়াটার। 

আহিদ িুিা বাি হাত মদরয় তার েলা তেরি ধরর বলল, ‘অরনে 
তলােরে হতযার তুমি মনমিি। আিার হারত আজ ততািার জান যারব যমদ এেটু 
অন্যথা ের।’ বরল েলা তছরড় মদল তার।  

 রয় ছানাবড়া হরয়রছ তোল্ড ওয়াটাররর তোে। বলল, ‘তুমি তেতাঙ্গ, 
আমি িব তেতারঙ্গর স্বারথ ্োজ েরমছ। িান ওয়াোর তেতাঙ্গ স্বারথর্  ত্রু। তাই 
তারে আিারদর িািরন তথরে িমররয় মদরত োই। আিার অন্য তোন স্বাথ্ তনই।’ 

আহিদ িুিা আর েথা বাড়াল না। িরেট তথরে তক্লাররােরি মিমরে 
তবর েরল। 

েুদ্র মিমরেমটর িাথায় যথারীমত এেটা িাম্প আরছ। তাোঁর মনরে আরছ 
ইনরজে ন মনডল-এর িত োিা মিন। 

আহিদ িুিা মিমরেমট তোল্ড ওয়াটাররর বাহুরত তিট েরর উিররর িার  
োি মদল। িিংরে িিংরেই মনরের মিনমট  ুরে তেল তোল্ড ওয়াটাররর োিড়ার 
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িরধয। তাোঁর িারথ তাোঁর  রীরর  ুরে তেল এযানারথমটে তক্লারেরি। তিরেরন্ডর 
িরধযই তোল্ড ওয়াটার িিংো হামররয় তেলল। 

আহিদ িুিা িরেট তথরে তটি তবর েরর তবরধ তেলল তাোঁর হাত-িা। 
িুরে লামেরয় মদল তটি। তারির তবরডর মনরে তযোরন আহিদ িুিা মছল তিোরন 
তারে ত রল মদরয় তবমররয় এল র্ঘর তথরে। 

তবমররয় আিার আরে মটিরয়র তলা তথরে তরেড্ার েীি মনরয় মনল এবিং 
র্ঘরমট লে েরর োমব মনরজর িরেরট িুরল আহিদ িুিা।  

তরস্টহাউজ তথরে তবমররয় এেটা োমড় তজাোড় েরর আহিদ িুিা 
তিাজা েলল িুমল  প্রধান মেনে এর অমেরি। প্ররেির আরািারহার িারথ 
মেনরের েথায় বুরেরছ, মেনে তোল্ড ওয়াটাররদর িরেহ েরররছ, মেন্তু প্রিারনর 
অ ারব এবিং হারত নারত তোল্ড ওয়াটাররে ধররত না িারায় মেছু েররত িাররছ 
না। 

আহিদ িুিা িান ওয়াোররে মেডন্যারির িড়যন্ত্র িিংক্রান্ত তোল্ড 
ওয়াটার ও অন্যান্যরদর েরথািেথরনর তটিমট মেনরের হারত তুরল মদরত োয়। 
তাহরল মেনে তোল্ড ওয়াটাররর প্রতযে প্রিান হারত িারবন, তিই িারথ িান 
ওয়াোররে মেডন্যারির উরদযাে বানোল েরার জন্য িুমল  প্ররেির 
আরািারহার ওোরন তযরত িাররন। 

িরনর জন েিারন্ডা মনরয় িান ওয়াোর ও আহিদ িুিারে মেডন্যারির 
তয উরদযাে তোল্ড ওয়াটার মনরয়রছ, তাোঁর তিাোরবলা আহিদ িুিা এোই েররত 
িারর। মেন্তু আহিদ িুিা িুমল রে এ োরজ জমড়ত েররত োয় যারত তোল্ড 
ওয়াটাররে আইরনর োোঁরদ তেলা যায় এবিং তদ বািীর িািরন তাোঁর িুরো  েুরল 
তদয়া যায়। 

িুমল  মেনে এর অমেি এবিং বামড় িা ািাম । রাত তেন ১১টা। 
আহিদ িুিা মেনরের বািায় যাবার মিোন্ত মনরয়মছল। মেন্তু অমেরি আরলা তদরে 
অমেরির মদরেই এগুরলা। 

মেনরের অমেরির তেরট দু’জন তিমন্ট্র। তেরট তাোঁরা আহিদ িুিারে 
আটোল। 
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আহিদ িুিা বলল, ‘িুমল  প্রধান মেনরের জরন্য জরুরী েবর আরছ।’ 
তিমন্ট্র ওয়ামেটমেরত িুমল  প্রধানরে েবরমট জামনরয় তাোঁর অনুিমত মনরয় 

আহিদ িুিারে িারথ েরর এেজন তিমন্ট্র েলল মেনরের অমেি েরের মদরে। 
আহিদ িুিা ও িুমল  তিমন্ট্রমট যেন িুমল  প্রধারনর েরের িািরন, 

তেন না ারজারে েে তথরে তবমররয় আিরত তদেল আহিদ িুিা। 
দু’জন দুজনরে তদেরত তিরয়রছ। 
আহিদ িুিা মবমিত হল তারে এোরন তদরে। বলল, ‘মে বযািার 

না ারজা তুমি এোরন?’ 
না ারজা হ াৎ তেোঁরদ তেলল। বলল, স্যার, আমি িািী। আমি তোল্ড 

ওয়াটাররর োি ও প্ররলা রন িরড় তাোঁর িে তথরে তোে রােমছলাি প্ররেির 
আরািারহার বামড়র উির, যারত িান ওয়াোর ও এ ীয় তলােমট অন্য তোথাও 
না যায়, মেিংবা অন্য তোথাও তেরল তোল্ড ওয়াটাররে েবর মদরয় তাোঁরদর অনুিরন 
েরা যায়। তেন আমি বুমেমন তাোঁরদর িতলব। এেন তদেমছ, তাোঁরা িান 
ওয়াোররে অিহররনর জন্য প্ররেির আরািারহার বামড় মর্ঘরর তেরলরছ। আমি 
এই েবর মদরত এরিমছ িুমল রে। স্যার, তাোঁরা েুব মবিরদ। রাত এেটায় 
েিারন্ডারা তাোঁরদর বামড় আক্রিন েররব’। 

‘জামনরয়ছ িব িুমল  প্রধানরে?’ 
‘মজ্ব’। 
‘এেন তুমি তোথায় যাে?’ 
‘ম ে েমরমন’। 
‘তাহরল তুমি এোরন অরিো ের। আমি মিুঃ মেনরের িারথ েথা বরল 

আিমছ। অসুমবধা হরব ততািার?’ 
‘না স্যার। আমি থােমছ’। 
আহিদ িুিা নে েরল মেনরের দরজায়। দরজা েুরল তেল। তদেল 

মেনে দরজায় দামড়রয়। স্বােত জানাল মেনে আহিদ িুিারে। 
বাইররর মদরে নজর িড়রতই তদেল না ারজারে। বলল, ‘তুমি যাওমন? 

দামড়রয় আরছা তয?’ 
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‘আমি ওরে দাড়ারত বরলমছ’। আহিদ িুিা বলল। 
‘আিমন তারে মেরনন?’ বলল মেনে। 
‘মেমন। আমি প্ররেির আরািারহা ও িান ওয়াোররর িমরবাররর বন্ধু। 

প্ররেির আরািারহার বামড়র িািরন ওোঁর িারথ আিার আলাি হরয়রছ’। 
বরল আহিদ িুিা তাোঁর িুরো  েুরল তেলল। িুরোর র িারথ িাথার 

তিানামল িরেুলাও উর  তেল’। 
তেতারঙ্গর জায়োয় এে মনররট এ ীয় তেহারার তলাে তদরে মবমিত হল 

মেনে। মবমির হরয়রছ না ারজাও। 
‘আিনার িারথ জরুরী মেছু েথা আরছ’। মেনেরে লেয েরর বলল 

আহিদ িুিা। 
‘আসুন’। 
বরল মেনে দরজার এে িার  িরর দাোঁড়ারলা। মবিয় তেনও মেনরের 

তোে িুে তথরে যায়মন।  
আহিদ িুিা  ুরে তেল র্ঘররর ম তরর। দরজা বন্ধ েরর মেনে মেরর এল 

তাোঁর তেয়ারর। আহিদ িুিারে বরল মনরজও বিল তাোঁর আিরন। 
মবমিরয়র িারথ িারথ মেনে তীক্ষ্ণ দৃমষ্টরত িরীো েরমছল আহিদ 

িুিারে। বলল, ‘োোঁরধর মনরে আিনার বাহুটা মে আহত? িরন হরে বযারন্ডজ 
তিোরন।’ 

‘ধন্যবাদ। আিনারদর িুমলর র তোে িবই তদেরত িায়।’ 
বরল এেটু তথরি আহিদ িুিা বলল, ‘গুমলরত এ জায়ো আহত হরয়রছ।’ 
ভ্রু কুমিত হল িুমল  অমেিার মেনরের। মেন্তা েরমছল তি। বলল, 

‘তাহরল আিমনই তোল্ড ওয়াটাররর মতনজন তলাে েুন েরর উোর েররমছরলন 
িান ওয়াটাররে?’  

‘মজ্ব’। 
তাোঁর িারন আিমনই তহায়াইট ঈেরলর ওয়াম িংটনে বেীোনা তথরে 

উোর েররমছরলন িান ওয়াোররে?’ 
‘মজ্ব’। 
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িিংরে িিংরেই মেনে উর  দামড়রয় হ্যান্ডর রের জন্য হাত বাড়াল 
আহিদ িুিার মদরে। আহিদ িুিা উর  হ্যান্ডর ে েরল মেনরের িারথ। 

‘আিরা তরড ইমন্ডয়ানরা েৃতে আিনার োরছ। িরোর যা িাররমন, 
িুমল  যা িাররমন, আিমন তা েরররছন’। 

বরল এেটা দি মনরয় বলল মেনে আবার, ‘আিনারে আিার অমেরি 
তিরয় ধন্য তবাধ েরমছ। এেন বলুন। মনিয় আিমন েুব বড় মবিয় মনরয় 
এরিরছন’। 

‘তয েবর না ারজা মদরয়রছ, তিই েবর আমিও মদমে। তাোঁর িারথ বাড়মত 
আরও মেছু’। 

আহিদ িুিা মবরেরল না ারজার িাধযরি তেডাররল তরস্টহাউরজ এেটা 
েে বরাে তনয়া, তোল্ড ওয়াটাররর র্ঘরর  ুো, তাোঁর মটিরয় তরেড্ার েীি তিট 
েরা, তোল্ড ওয়াটাররর তবরডর মনরে লুমেরয় তথরে তোল্ড ওয়াটার ও েিারন্ডা 
তনতারদর িান ওয়াোররে মেডন্যাি েরার িমরেল্পনা ত ানা এবিং তোল্ড 
ওয়াটাররে িিংোহীন েরর তাোঁর েরে তবরধ তররে আিা িয্ন্ত িব েথা বরল 
আহিদ িুিা তাোঁর িরেট তথরে তরেড্ার েীি তবর েরর মেনরের মদরে এমেরয় 
মদল। 

মেনে তটি েীিমট হারত মনরয় হারস্যাজ্জ্বল িুরে বলল, ‘তাোঁর িারন এই 
েীরি তোল্ড ওয়াটাররর েে আরছ এবিং িড়যরন্ত্রর িব িমরেল্পনা আরছ?’ 

‘মজ্ব’। বলল আহিদ িুিা। মেনে তাোঁর িুে ঊধ্্বিুেী েরর বলল, ‘ঈের, 
এ রেি এেটা দমলল োমেলাি। ততািারে ধন্যবাদ’।  

তারির আহিদ িুিার মদরে তেরয় বলল, ‘আিনারে ধন্যবাদ তদবার 
 ািা আিারদর তনই। ওোঁরা টারেট্ িান ওয়াোররে েররমন, টারেট্ েরররছ তরড 
ইমন্ডয়ানরদর অমস্তত্বরে। তেতাঙ্গ প্র ামবত িুমল  এবিং িরোর এরদর বযািারর 
মনমিয়। তরড ইমন্ডয়ান মরজা ্ এলাোয় ওরদর বারে তিরয়মছ। ছাড়বনা ওরদর 
আিরা’। উরিমজত েে মেনরের। 
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‘মিুঃ মেনে, আিার িরাি ্, এই র্ঘটনারে আিনারদর জাতীয় রুি মদরত 
হরব এবিং আিনার অমধোর আদারয়র দামবরে এর তযৌমক্তে িমরনমত মহিারব 
দাড় েরারত হরব।’ 

মবমিত দৃমষ্টরত তাোল মেনে আহিদ িুিার মদরে। তিই িারথ ে ীর 
 াবনার এেটা ছাি েরুট উ ল তাোঁর তোরে-িুরে। তযন মনিমিত তি অনথ মেন্তার 
এে িিুরদ্র। েথা বরল উ ল এে িিয় স্বরোতামড়রতর িত, ‘আিমন এিন এেটা 
েথা বরলরছন, ত রব বরলরছন মেনা জামননা, যা মেন্তার এবিং োরজর এেটা নতুন 
মদেন্ত েুরল তদয়। আিমন আিনার মেন্তারে আরও এেটু মবস্তামরত েররবন মে?’ 

‘আমি বরলমছ, আিনারদর দাবী িুেয নয়, িুেয হরলা তাোঁরদর আেরন। 
এই আেরেই তরড ইমন্ডয়ানরদর দাবীরে অবয়ব মদরয়রছ এবিং তাোঁর আদায়রে 
অিমরহায্ েরর তুরলরছ। তরড ইমন্ডয়ানরদর অবোন যমদ এটা হয়, তাহরল 
আিনারদর োয্ক্রি মবরদ্রাহ না হরয় হরব বাোঁোর িিংরাি –িমুক্তর যুে।’ থািল 
আহিদ িুিা। মেনরের তোে-িুে মবিয় মবিুগ্ধ। তাোঁর িরন প্রবল প্ররের িৃমষ্ট 
হরয়রছ, িুমক্তযুরের এিন এে মবিয়ের তত্বেথা মে ারব তি বলরত িাররছ। তে 
এই এ ীয়? বলল মেনে, ‘আিনারে ধন্যবাদ। আিমন এিন এেটা েথা 
বরলরছন যা আিারদর প্ররতযরের ত ানা দরোর, জানা দরোর। আমি মে 
অনুররাধ েররত িামর, আিমন আিারদর িারে মেছুমদন থাকুন।’ 

আহিদ িুিা হািল। বলল, ‘এিব এেন থাে। এেন উ রত হয়। আিার 
েুব অস্বমে তবাধ হরে। আিারদর যাওয়া দরোর এেুমন।’ 

‘েলুন, আিরাও যাব। আমি েরয়ে োমড় িুমল রে দতমর হরত মনরদ্  
মদরয়মছ’। 

‘তাহরল উ া যাে।’ 
উ ল িুমল  প্রধান মেনে। আহিদ িুিাও উ ল। 
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প্ররেির আরািারহার বামড়র োছাোমছ তিৌছরতই আহিদ িুিা নারী 
েরের এেটা  য়াত্ মেৎোর শুনরত তিল।  

েিরে উ ল আহিদ িুিা। তাোল িুমল  প্রধান মেনরের মদরে। 
িুমল  তাোঁরদর োমড় তিইন তরারড তররে িবাই তহোঁরট আিমছল আহিদ 

িুিার িারথ। 
মেনেরে আহিদ িুিা বলল, ‘ওোঁরা তেউ বামড়রত ইমতিরধযই  ুরেরছ 

বরল  য় হরে। আিমন বামড়টা মর্ঘরর তেরল বামড়র মদরে এগুন। আমি তিছন মদে 
মদরয় বামড়রত  ুেমছ। আিনারা আসুন’। 

বরলই আহিদ িুিা বামড়র তিছন মদরে ছুটল। 
বামড়র তিছন মদেটা প্রােীর তর্ঘরা। 
আহিদ িুিা প্রােীর টিরে বামড়র ত তরর প্ররব  েরল। মেন্তু ত তররর 

উর ারন লামেরয় নািরত মেরয় এরেবারর বারর্ঘর িুরে মেরয় িড়ল। ত তরর েরুলর 
োরছর আরলা আধারীর িরধয ১৫ জরনর এেজন েিারন্ডা লুমেরয় মছল। আহিদ 
িুিা প্রােীর টিরে িড়রতই তাোঁর উির এরি লামেরয় িড়ল তি। 

আহিদ িুিা তারে আরে তদেরত না তিরলও তি িতে্ মছল। সুতরািং 
আহিদ িুিা তাোঁর আেমিে আক্রিরন িরড় তেরলও হারতর মর লবার মছটরে 
যায়মন হাত তথরে। 

তলােমট যেন আহিদ িুিার উির তেরি বরিমছল, তেন আহিদ িুিার 
ডান হাত তলােমটর তিছন মদে মদরয় তলােমটর মির  মর লবাররর বযাররল 
ত মেরয় গুলী েরল। 

উরে িরড় তেল তলােমট আহিদ িুিার উির তথরে। 
আহিদ িুিা তলােমটর তস্টনোন কুমড়রয় মনরয় উর  দাোঁড়ারলা। এগুরলা 

বামড়র মদরে মবড়ারলর িত মনুঃ রব্দ, দ্রুত। 
তিছন মদে মদরয় বামড়র ত তরর ত াোর প্রাইর ট দরজা ররয়রছ যা 

বামড়র তলােই শুধু িারে িরধয বযবহার েরর থারে। 
আহিদ িুিা এগুরলা তিই দরজার মদরে। 
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এে হারত তস্টনোন ধরর, অন্য হাত িামটরত ত ি মদরয় উবু হরয় হাোঁটমছল 
আহিদ িুিা। এেটা োউ োরছর আড়ারল মেরয় দাোঁড়ারলা তি। োউ োছটা িার 
হরলই দরজা তদো যারব। আহিদ িুিা দ্রুত হাোঁটমছল। োউ োছ িার হরতই 
এরেবারর িুরোিুমে িরড় তেল এে তস্টনোনধারীর। 

তি তাোঁর তস্টনোন বামেরয় ওোঁত তিরত দামড়রয় মছল। আহিদ িুিারে 
তদেরত িাওয়ার িারথ িারথ তাোঁর তস্টনোরনর বযাররল নরড় উ ল।  

আহিদ িুিা এর অথ ্তবারে। 
িিংরে িিংরেই আহিদ িুিা দু’হারত তস্টনোন ধরর িামটরত মছটরে 

িড়ল। 
আহিদ িুিা িামটরত িড়রত িুহূত ্তদমর হরলই তাোঁর তদহ োোঁেরা হরয় 

তযত তস্টনোরনর গুলীরত। 
আহিদ িুিা িামটরত িরড়ই তস্টনোরনর মট্রোর মটিল তলােমটরে লেয 

েরর। 
তলােমট তস্টনোরনর টারেট্ র্ঘুমররয় মনরত তয মবলম্ব েররমছল, তিই 

িিরয়র িরধয তার তদহ আহিদ িুিার গুলীর িুরে িরড় তেল। 
আহিদ িুিা ছুটল দরজার মদরে। 
এ দরজা মদরয় আরে তবমররয়রছ এবিং  ুরেরছ আহিদ িুিা। তি জারন এ 

দরজা তোলার তেৌ ল। 
আহিদ িুিা ছুরট মেরয় দরজার ইস্পারতর তেৌোর র উির দামড়রয় 

তজারর োি মদল। িিংরে িিংরে দরজা েুরল তেল। 
দরজামট আিরল মলেরটর দরজা। দরজা তিমররয় আহিদ িুিা মলেরট 

মেরয় দাোঁড়ারলা। 
মলেটা প্রেমলত সুইে অে-অরন েরল না। এর মনজস্ব তজনাররটর আরছ। 

তি তজনাররটররর জন্য স্বতন্ত্র সুইে ররয়রছ, যারত তোন ইনমডরে ন তলো তনই। 
এ সুইে অরনর ির মলেরটর সুইে অন েরর মলেট োলু েরা যায়। আহিদ িুিা 
আল্লাহ র শুেমরয়া আদায় েরল তয তেৌ লটা তাোঁর আরে তথরেই জানা আরছ। 
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প্ররেির আরািারহার বামড় মতনতলা। রাউন্ড তফ্লারর রান্না-বান্নার 
বযবো, িার ্ন্টি তোয়াট্ার, ইতযামদ। মিতীয় তফ্লারর থারে প্ররেির আরািারহার 
িমরবার। আর তৃতীয় তফ্লারর তেস্টরুি, স্টামড রুি ধররনর র্ঘর। 

োন্না-োমট হরে মিতীয় তলায়। আহিদ িুিা দু’তলার মলেট তথরে 
নািল। েথার  ব্দ আিরছ হল রুরির মদে তথরে।  

আহিদ িুিা তাোঁর ডান হারত তস্টনোন এবিং বাি হারত মর লবার বামেরয় 
মবড়ারলর িত েমররডার ধরর এগুরলা হল রুরির লরেয। 

এ িিয় আহিদ িুিা তাোঁর ম ে তিছরনই িারয়র  ব্দ শুনরত তিল। িরন 
হরলা তেউ তোন তদয়ারলর আড়ারল ওোঁত তিরত মছল তার জন্য। তারির আওতার 
িরধয তারে এরন মিছু মনরয়রছ ম োররে তেমলরয় িারার জন্য। 

আহিদ িুিা  ব্দ ত ানার িারথ িারথ  াবল তাোঁর মিছরনর মেরবার িিয় 
তনই। অতএব তি বরের েলরের িত িাথাটা তিছরন িামটর মদরে ছুরড় মদল এবিং 
িা দুরটারে তলাহার দুই  লাোর িত উিরর তুরল আর্ঘাত েরল তিছরনর  ব্দ 
লরেয। 

আোরজর এ আক্রিন বৃথা তেলনা। িা দুরটা তস্টনোনধারী এেজন 
েমরলা-িাে্া তলারের এেদি িুরে মেরয় িরজারর আর্ঘাত েরররছ। তলােমট 
আেমিে এই আর্ঘারত মেত হরয় িরড় তেরছ িামটরত। 

আহিদ িুিা তাোঁর িা মদরয় আর্ঘাত েরর িামট তথরে দে এযারক্রাবযারটর 
িত উর  দামড়রয় োমিরয় িড়ল তলােমটর উির। 

েমরলা িদৃ  তলােমটও োিরট ধরল আহিদ িুিারে। 
আহিদ িুিার হাত তথরে তস্টনোন মছটরে িরড়মছল, মেন্তু মর লবারটা 

মছটরে যায়মন। 
আহিদ িুিা বুরে মনরয়মছল এই েমরলা তলােমটরে িন্দ্ব যুরে োবু েররত 

িিয় লােরব; মেন্তু এই িিয় তাোঁর হারত তনই। 
আহিদ িুিা তলােমটর উির োমিরয় িরড় ডান হাত মদরয় তাোঁর েলা 

তেরি ধররত এবিং বাি হারতর মর লবার োরজ লাোরত তেষ্টা েরমছল। আর 
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তলােমট আহিদ িুিারে দু’হারত বুরে জািরট ধরর আহিদ িুিারে র্ঘুমররয় মনরয় 
তাোঁর বুরে তেরি বিার তেষ্টা োলামেল। 

আহিদ িুিার ডান হারতর িিস্ত  মক্ত তলােমটর েলা তেরি ধরার োরজ 
তেমন্দ্র ুত হওয়ায় এবিং বাি হাতমটর মর লবার োরজ লাোবার তেষ্টায় বযস্ত 
থাোয়  রীররর অবম ষ্ট অিং টা হালো হরয় মেরয়মছল। তাই তলােমট িহরজই 
আহিদ িুিার তদহ র্ঘুমররয় মনরয় িামটরত তাোঁর উির বিরত িেল হমেল। 

মেন্তু আহিদ িুিার বাি হাত তার আরেই মর লবাররর নল এরেবারর 
তলােমটর িাথায় তিট েরর গুলী েররত িেল হল। 

গুমলমবে তলােমটর গুরড়া হরয় যাওয়া িাথামট েরর িড়ল আহিদ িুিার 
উির। 

প্রথি র্ঘটনারতই আহিদ িুিার বুে ররক্ত ম রজ মেরয়মছল। এবার িুে 
িাথার অিলটা এই তলােমটর ররক্ত বলা যায় তোিল হরয় তেল। 

আহিদ িুিা উর  দাোঁড়ারলা। মর লবার ও তস্টনোন কুমড়রয় আবার 
এগুরলা তিই হল রুরি মদরে। 

হল রুিমট েযামিমল ড্রময়িং রুি। আোরর মবরাট। তিাোয় িমিত। িাদা 
োরি্রটর উির লাল তিাোগুরলা গুোোরর িাজারনা। হল রুিমটর োর মদরেই 
দরজা। 

আহিদ িুিা মবড়ারলর িত িন্তি্রে িমিরির দরজার আড়ারল মেরয় 
দাোঁড়ারলা। 

উমে মদল হল রুরির ম তরর। তদেল, আর িািরনই মব াল বিু মতনজন 
তলাে ওেলালা, তিরী তরাজ ও ম লা সুিানরে এে হাত মদরয় বেল দাবা েরর 
ধরর আরছ।অন্যহারত তাোঁরদর তস্টনোন। আরও মেছু িািরন িািমরে িারজর িত 
েরর িমিত এেজন তলাে দু’হারত দুই মর লবার মনরয় তাে েরর আরছ 
মজ াররা ও িান ওয়াোররে। 

মজ াররা ও িান ওয়াোর দু’জরনই আহত। িম্ভবত তাোঁরা প্রথরি 
িারািামর েরররছ হানাদার তলােরদর িারথ। দু’জরনরই িাথা-িুে রক্তাক্ত। 

েথা বলমছল িািমরে িারজর িত িারজ িমিত তনতা তোরছর তলােমট। 
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এ িিয় বাইরর তথরে ত রি এরলা তস্টনোরনর এেটানা  ব্দ।  
তলােমট েথা থামিরয় িুহূরত্র জরন্য এেটু উৎেে্ হরয় হামি িুরে আবার 

েথা শুরু েরল, ‘ত ান প্ররেির, আমি তয েিারন্ডা দল মনরয় এরিমছ তাোঁরা ইো 
েররল ততািারদর মেনরের তোটা িুমল  দলরে তাোঁরদর বযারারে মেরয় েতি েরর 
আিরত িারর। এেন ত ান, আমি আর িিয় তদব না। আমি মতন িয্ন্ত গুনব। এর 
িরধয যমদ তুমি আহিদ িুিা তোথায় আরছ বা তোথায় লুমেরয় তররেছ তা না বল, 
তাহরল ততািারদর এই মতন তিরয় ঐ মতনজরনর িারা ধমি্তা হরব এবিং গুলী েরর 
হতযা েরব মজ াররারে।’ 

বরল তি গুনা শুরু েরল, ‘এে…দুই… 
দুই িয্ন্ত গুনরতই নরড় উ ল প্ররেির আরািারহার তদহ। দুই তোে তাোঁর 

 রয় মবস্ফমরত। ত াট দু’মট োে হল তাোঁর। বরল তেলরব নামে তি? 
মেৎোর েরর উ ল মজ াররা এবিং ওেলালা, না আব্বা আিমন বলরবন 

না, তোন মেছুর মবমনিরয়ই নয়। আিরা িররত োই… 
তাোঁরদর েথা ত ি হরলা না তাোঁর আরেই তনতা তলােমটর েরে উচ্চামরত 

হরলা-‘মতন….’ 
মতন গুনার িিংরে িিংরেই নরড় উ ল তনতা তলােমটর মর লবার 

মজ াররারে লেয েরর এবিং ওোঁরা মতনজন ওেলালা, তিরী তরাজ ও ম লা সুিানরে 
আছরড় তেলল িামটরত এবিং োমিরয় িড়ল তাোঁরদর অির েুধাত্ হারয়নার িত। 

আহিদ িুিার বাি হারতর মর লবার প্রস্তুত মছল। তনতা তলােমটর তজন্ী 
তাআর মর লবাররর মট্রোরর তেরি বিার আরেই আহিদ িুিার  াহাদাত আেুল 
তাোঁর মর লবাররর মট্রোরর তেরি বিল ির ির দু’বার। 

আহিদ িুিার মনমেপ্ত গুলী দুমট তনতা তলােমটর ডান ও বাি হারতর 
েমব্জরত মেরয় মবে হরলা। েরি িড়ল তাোঁর দুই হাত তথরে দুমট মর লবার। 

ির ির দুইমট গুলী েরার ির আহিদ িুিার মর লবার তথরি যায়মন। 
তাোঁর বাি হারতর তিই মর লবারমট ির ির আরও মতনবার অমগ্ন বৃমষ্ট েরল। গুলী 
মতনমট মতন নারী তদরহর উির োমিরয় িড়া মতনজরনর িাথা গুমড়রয় মদল। 
আহিদ িুিা র্ঘরর  ুেল। 
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িালারে তনতা তোরছর তলােমট। 
আহিদ িুিা তাোঁর মদরে তস্টনোন তাে েরর বলল, ‘এে ইমি নড়রব 

না। তস্টনোরনর িবগুল বুরলট  ুমেরয় তদব ততািার তদরহ। আর িালারব তোথায়? 
ততািার িারধর েিারন্ডারা ততািার তোন িাহারযয আিরব না। মতনজনরে আমি 
তিরর এরিমছ। এোরন মতনজন িরল। বােী থারে আর নয়জন। ওোঁরা িুমলর র 
হারত ত ি হরব, না হয় বেী হরব। সুতরািং িালারনা আর হরেনা ততািার। িারবও 
না ততািারে। িােী মহিারব ততািারে বাোঁমেরয় রােরত োই’। 

বরল আহিদ িুিা দুই ধাি এমেরয় তনতা তোরছর তলােমটর িাথায় 
তস্টনোরনর নল ত মেরয় এে ধাক্কা মদল। িরড় তেল তলােমট মেত হরয়। 

‘মজ াররা। ওোঁর িা দুমট তবরধ তেল’। বলল আহিদ িুিা। 
মজ াররা তবরধ তেলল তলােমটরে। 
ওেলালা, তিরী তরাজ ও ম লা সুিান উর  দাোঁমড়রয়রছ। মজ াররা ও িান 

ওয়াোর এরি জমররয় ধরল আহিদ িুিারে। তাোঁরা বলল, ‘ াইয়া, আিমন 
রক্তাক্ত, আিমন আহত? আিমন  ারলা আরছন? 

ওেলালা, তিরী তরাজ ও ম লা সুিান িা ািাম  দামড়রয়। েমড়রয় িররছ 
তাোঁরদর তোে তথরে নীরব অশ্রুর প্লাবন। তোে  রা তাোঁরদর রারজযর িায়া, রারজযর 
েৃতেতা। 

অশ্রু েড়ামেল প্ররেির আরািারহার তোে তথরেও। 
এ িিয় েরয়েজন িুমল  িহ র্ঘরর  ুেল িুমল  প্রধান মেনে। 
তি র্ঘররর োরমদরে এেবার তামেরয় ছুরট এরলা আহিদ িুিার োরছ। 

বলল, ‘আিমন আহত? আিমন ম ে আরছন ততা?’ 
‘না। আমি িম্পূে্ ম ে আমছ’। বলল আহিদ িুিা। 
িুমল  প্রধান মেনে জমড়রয় ধরল আহিদ িুিারে। বলল, ‘আিনারে 

অম নেন। বাইরর ওমদরে আরও মতনমট লা  তদরে এলাি। মনিয়ই আিনার 
হারতই ওোঁরা িরররছ। িব িুমল  মিরল আিরা যা েররমছ। আিমন এোই তা 
েরররছন। তাোঁর উির তনতারে েরররছন বেী। আিনারে অম নেন’। 

‘এিব থাে। বাইরর মে অবো জ্বনাব?’ 
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ম্লান িুে হল মেনরের। বলল, ‘আিারদর দ জন িুমল  িারা তেরছ। আর 
িুমলর র হারত িরররছ নয়জন েিারন্ডা’। 

‘দুুঃমেত দ জন িুমলর র জীবনহানীরত’। বলল আহিদ িুিা। 
‘আমি েব্ তবাধ েরমছ আিার িুমলর র জন্য’। মেনে বলল। 
মেনে থািরতই আহিদ িুিা বলল, ‘এেমন তযরত হরব তরস্ট হাউরজ। 

মিুঃ তডম ডরে তরপ্তার েররত হরব। িার র র্ঘরর আইজযাে িুক্ত অবোয় আরছন। 
এ েবর মনিয় তিোরন তিৌোঁরছ তেরছ। তডম ডরে না তিরল েবরটা আইজযােরেই 
তাোঁরা মদরব। আইজযাে তডম রডর র্ঘরর  ুেরত িারর তারে তোোঁজ েরার জরন্য। 
সুতরািং তাড়াতামড় েলুন’। 

বরল আহিদ িুিা প্ররেির আরািারহার মদরে তেরয় বলল, ‘জনাব 
আিরা এেটু তরস্ট হাউজ তথরে আমি। এোরন মেছু িুমল  িাহারায় থােরব।’ 

মজ াররা ও িান ওয়াোর বলল, ‘আিরা আিনার িারথ যাব?’ 
‘ম ে আরছ।’ আহিদ িুিা বলল। 
‘আমিও  রীে হরত োই এেটু।’ বলল প্ররেির আরািারহা। 
এেটু ত রব আহিদ িুিা বলল, ‘ম ে আরছ।’ 
‘তাহরল আিরা এো এ বামড়রত থােমছনা। আিরাও যাব।’ 
‘ম ে আরছ এি’। 
িুমল  তরস্ট হাউজ মর্ঘরর তেলল। আহিদ িুিা ও িুমল  প্রধান মেনে 

এবিং অন্যান্যরা যামেল মিুঃ তডম রডর েরের মদরে।  
এ িিয় রক্তাক্ত না ারজা ছুরট এল আহিদ িুিা ও িুমল  প্রধারনর 

োরছ। বলল, ‘স্যার মিুঃ তডম ড ও আইজযাে িামলরয়রছ। েবর িাওয়ার ির 
আইজযাে মেরয় িুক্ত েরররছ তডম ডরে। তারির তাোঁরা ছুরট তেরছ তহমলেপ্টাররর 
মদরে। আমি বাোঁধা মদরত তেষ্টা েররমছ। আিারে গুলী েরর ওোঁরা িামলরয়রছ। মেন্তু 
স্যার তহমলেপ্টার এেনও উরড়মন’। 

‘তাহরল তহমলেপ্টার োরাি নামে?’ বরলই আহিদ িুিা িুমল  প্রধান 
মেনেরে বলল, ‘েলুন,  ীঘ্র।’ 

িবাই ছুটল ওরদর তহমলেপ্টার তযোরন দাোঁমড়রয়মছল তিোরন। 
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৭ 
তহমলেপ্টাররর োছাোমছ যেন ওোঁরা তিৌোঁছল, তেন তহমলেপ্টার িামট 

তছরড় আোর  উড়ল। 
এেটা অট্টহামি ত ানা তেল তিই িারথ। এেটা উচ্চস্বর ধ্বমনত হরলা। 

িম্ভবত লাউড স্পীোরর েথা বলা হরে। েেমট মিুঃ তডম রডর। 
বলল, ‘আহিদ িুিা, আমি ততািার জন্যই অরিো েরমছ। এেটা 

সুেবর তদয়ার জন্য। তিই িারথ বলার জরন্য তয, এই যুেই ত ি যুে নয়। ততািার 
জন্য সুেবর এই তয, এই িাত্র আমি জজ্ োমড্ন্যারডর োছ তথরে েবর তিলাি 
তয, ততািার ডাুঃ িাো্ররট এবিং ততািার লায়লা তজমনোররে আরিমরোয় িাম রয় 
তদয়া হরয়রছ। তাোঁরা এেন আিারদর িন্মামনত তিহিান। িন্মামনত থােরব তাোঁরা 
আোিী িরনর মদন। যমদ আজ তথরে িরনর মদরনর িরধয তুমি আত্নিিি্ন না 
েররা, তাহরল েে ধি্রে মনহত ডাুঃ িাে্াররট ও লায়লা তজমনোররর লা  িরড় 
থােরব মিয়ামি মবরে।’ 

বরলই আবার হাুঃ হাুঃ েরর তহরি উ ল মিুঃ তডম ড ওররে তডম ড তোল্ড 
ওয়াটার। বলল আবার, ‘আমি আহিদ িুিা। তদো হরব আবার নতুন রোঙ্গরন। 
যত রক্ত তুমি বইরয়ছ, প্রমত তোটার প্রমতর াধ মনব আমি।’ েে তথরি তেল আবার 
এে অট্টহামির িাধযরি। 

উরড় েলল তহমলেপ্টার। অদৃশ্য হল েরয়ে িুহূরত্র িরধযই। 
িুমল  প্রধান মেনরের তোে দু’মট মবিরয় মবস্ফমরত। তাোঁর দুরোে মনবে 

আহিদ িুিার প্রমত। তযন মেলরছ তারে। বলল তি, ‘জনাব, উমন যা বলরছন তা 
িমতয? আিমন আহিদ িুিা?’ 

িিংরে িিংরেই মেনে আহিদ িুিার িারয়র উির েুরে িরড় দুই হাত 
মদরয় আহিদ িুিার িদধূমল মনল আহিদ িুিা মেছু বুরে উ ার আরেই। 
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তারির উর  দামড়রয় মেনে েরয়ে ধাি মিমছরয় মেরয় িা িামটরত  ুরে 
হাত েিারল তুরল আহিদ িুিারে িািমরে স্যালুট েরল। বলল, ‘আিনারে 
অম নেন, স্বােত আিনারে আিারদর িারে তিরয়। আিমন আিারদরও তনতা।’ 

আহিদ িুিা মেছু বলল না। এমেরয় এরি জমড়রয় ধরল মেনেরে। বলল, 
‘আমি োররাই তনতা নই। আমি আল্লাহ র এেজন বাো। আল্লাহ র িজলুি 
বাোরদর আমি তিবে।’ 

প্ররেির আরািারহা িার ই দাোঁমড়রয়রছ। বলল আহিদ িুিারে, ‘িুমল  
প্রধান মেনরের আররেটা িমরেয় আরছ। তি আরিমরোন ইমন্ডয়ান 
িু রিরন্টর(AIM) তোিন তনতারদর এেজন। তি িু রিরন্টর মনব্াহী তিরক্রটামর 
তজনাররল।’ 

আহিদ িুিা অম নেন জানাল তারে আররেবার বুরে জমড়রয় ধরর। 
‘জনাব, ওোঁরা যুরের েযারলে মদরয় তেল যারদর তেন্দ্র েরর, তিই ডাুঃ 

িাো্ররট ও লায়লা তজমনোর তে?’ বলল মেনে। 
‘িবই জানরত িাররবন। বলব িব’। আহিদ িুিা বলল। 
িবাই েলা শুরু েরল তরস্ট হাউরজর মদরে। 
আহিদ িুিার দু’িার  হাোঁটমছল িান ওয়াোর, মজ াররা,ওেলালা, তিরী 

তরাজ এবিং ম লা সুিান। 
‘সুিান, তুমি বড় মবিরদ িড়রল তদেমছ।’ আহিদ িুিা বলল। 
‘তেিন েরর?’ 
‘বাি তিরয়র িরধয লড়াই বাধরব তদেমছ।’ 
‘ াইয়া এ মবিদ মে ডাুঃ িাো্ররট ও লায়লা তজমনোররর তেরয় বড়?’ 
‘তা নয়।’ 
‘আিার িা োিরছ  াইয়া এেথা ত ানার ির তথরে।’  
আহিদ িুিা তোন েথা বলল না। 
ওেলালা বলল, ‘মে  াবরছন  াইয়া?’ শুেরনা েেস্বর ওেলালার। 
‘ াবমছ নতুন লড়াই এর েথা।  াবমছ তবানরদর- াইরদর তছরড় তযরত 

হরব, তিই েথা।’ 
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িবাই নীরব। তোন েথা বলল না তেউ। অরনেেে ির ওেলালাই 
বলল, ‘লড়াইরয়র িয়দান োরও এোর নয়  াইয়া।’ 

হািল আহিদ িুিা। তোন েথা বলল না। তাোঁর দৃমষ্ট তেন িািরন। 
িম্ভবত িথ িন্ধান েররছ িািরনর অন্ধোরর। 
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১ 
অরবিাে ককেঁমদ চলমে লায়লা কেরিফাি।  
ডাাঃ োর্গামিট বলল, ‘এভামব কােঁদমল েিাি আমর্ই েমি যামব 

কেরিফাি। েৃত্ুু  অবধারিত্ একরট রবষয়। সুত্িাাং ভয় রকমসি? কােঁদমব ককি?’  
‘আরে েৃত্ুু মক ভয় পাই িা আপা। ইমত্ােমধু যরদ ওিা আোমক কেমি 

কফলত্, ত্াহমল খুশী হত্াে’।  
‘ত্াহমল আি ভয় রকমসি? এত্ কােঁদে ককি?’  
লায়লা কেরিফাি েুখ খুলমত্ যারিল রকেু বলাি েমে। দিোয় শব্দ 

শুমি কেমে কর্ল কস। দিো কখালাি শব্দ হমলা।  
ভময় েিাি েত্ ফুাকামস হময় কর্ল কেরিফামিি েুখ। কস ডাাঃ 

োর্গামিমটি পা ক েঁমষ বসল।  
ডাাঃ োর্গামিট কেরিফামিি রপমে সান্ত্বিাসূচক একটা হাত্ িাখল।  
দিো খুমল কর্ল। খাবামিি ট্ররল কেমল প্রমবশ কিল একেি। ত্াি 

কপেমি আমিকেি। ত্াি ককােমি রিভলবাি ঝুলামিা। হামত্ একটা ওয়ারকটরক। 
সুমবশধািী কলাকরট।  
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কলাকরট চকচমক কচামখ লায়লা কেরিফাি ও ডাাঃ োর্গামিমটি রদমক 
ত্াকাল। লায়লা কেরিফািমক লক্ষ্ু কমি বলল, ‘রবিা কািমে কােঁদমল, কািমেি 
সেয় কােঁদাি েমে কচামখ পারি পামবি ককাোয়?’  

ডাাঃ োর্গামিট ও লায়লা কেরিফাি ককামিা কো বলল িা। েুখও ত্ুলল 
িা ত্ািা। ত্ামদি, রবমশষ কমি লায়লা কেরিফামিি অবস্থা আড়ষ্ট।  

বলল কলাকটাই আবাি, ‘খুব কত্া ভয় কদখরে। আহেদ েুসাি সাংস্পমশগ 
যািা আমস, ত্ামদি কত্া এেি ভয় োকাি কো িয়। ভয়াংকি আহেদ েুসাি 
পাল্লায় পমড়রেমলি আপিািা ককেি কমি?’  

ডাাঃ োর্গামিট চরকমত্ি েমে একবাি েুখ ত্ুলল। রকন্তু দু’েমিি ককউই 
ককাি উত্তি রদল িা। রক বলমব ত্ািা? আহেদ েুসা কত্া ভয়াংকি িয়, আল্লাহ কত্া 
ত্ামক ত্রােকত্গা রহমসমব পারেময়মেি। রকন্তু একো কত্া বলা যামব িা। সুত্িাাং রকেু 
িা বলাই ভামলা।  

করামধ কলাকরটি েুখ লাল হময় উেল। বলল কস রচৎকাি কমি, ‘কো 
বলমত্ হমব। যাক িা পমিিটা রদি। বমসি রিমদগশ পমিি রদি র্াময় হাত্ কদয়া 
যামবিা। পমিি রদমিি েমধু যরদ আহেদ েুসা আত্মসেপগি িা কমি, ত্াহমল 
কত্ােিা আোমদি। কত্াোমদিমক আোমদি হামত্ ত্ুমল কদমবি বস র্ে-উৎসব 
কিাি েমে’।  

ট্ররল কেমল রিময় আসা কলাকরট খাবাি িারেময় কিমখমে কেমঝমত্। ট্ররল 
কেমল কস কবরিময় কর্মে  ি কেমক।  

কলাকরট কো কশষ কমিই  ুমি দােঁড়াল  ি কেমক কবরুবাি েমে। যাবাি 
েমে পা ত্ুমল একটু েুখ  ুরিময় কলাভাত্ুি দৃরষ্ট ডাাঃ োর্গামিট ও লায়লা 
কেরিফামিি রদমক েুেঁমড় রদময় বলল, ‘কয়রদি কখময়-মদময় তত্িী হময় িাও 
ডারলগাং’।  

কবরিময় কর্ল কলাকরট। দিো বন্ধ হময় কর্ল সমে সমেই।  
কলাকরট রক বলমে বুঝমত্ বারক রেল িা কামিািই। কােঁপরেল লায়লা 

কেরিফাি।  
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ডাাঃ োর্গামিমটি কচামখও আত্াংমকি োয়া। ত্বু লায়লা কেরিফামিি 
রদমক কচময় রিমেমক সােমল রিময় কস বলল, ‘যািা অসহায়, ত্ামদি আল্লাহ 
আমেি’।  

‘আলহােদুরলল্লাহ’। কচাখ েুমে বলল লায়লা কেরিফাি।  
বমল একটু কেমেই আবাি শুরু কিল, ‘পমিি রদমিি েমধু 

আত্মসেপগমিি কো রিশ্চয় ওিা আহেদ েুসামক বমলমে’।  
‘অবশ্যই’।  
‘আহেদ েুসা রক কিমবি বমল েমি কমিি?’ শুকমিা কমঠে বলল লায়লা 

কেরিফাি।  
েুখ ম্লাি হময় কর্ল ডাাঃ োর্গামিমটি। ত্াি েমিও এই প্রশ্নটাই বড় হময় 

উেল। আহেদ েুসাি েুখরট কভমস উেল ত্াি কচামখি সােমি। হৃদময়ি ককাোও 
রচি রচি কমি উেল পরিরচত্ কসই কবদিা। আবাি আমর্ি েত্ই চেমক উেল কস। 
এই অোয় রচন্তামক কস ভয় কমি এবাং েমিি আড়ামল িাখমত্ কচষ্টা কমি। রকন্তু 
সুমযার্ কপমল রচন্তাটা োো কত্ামল এবাং ত্ামক রবব্রত্ কমি। আহেদ েুসা 
রহোলময়ি েত্ উেঁচু এক বুরিত্বই শুধু িি, কডািা কোমসফাইমিি আহেদ েুসামক 
রিময় ত্াি ভাববাি অরধকাি ককাোয়? কচাখ দুরট ভারি হময় উেল ডাাঃ োর্গামিমটি।  

বলল োর্গামিট ধীমি ধীমি, ‘রযরি রিমেি কচময় পমিি কো কবশী ভামবি, 
রত্রি রক কিমত্ পামিি ত্া বলা খুব সহে িয় রক?’  

‘ত্াি োমি রত্রি আত্মসেপগে কিমবি?’  
‘ত্া োরি িা। এটুকু আেিা বলমত্ পারি কয, রত্রি আসমবি’। বলল ডাাঃ 

োর্গামিট।  
আসাি অেগ দুমটাই হমত্ পামি। আোমদি উদ্ধামিি েমে রত্রি লড়াইময় 

েরড়ময় পড়মবি অেবা ওমদি দাবী অনুসামি রিমেমক রত্রি ওমদি হামত্ ত্ুমল 
কদমবি’। বলল লায়লা কেরিফাি।  

‘রেক’।  
বমল একটু কেমে আবাি শুরু কিল োর্গামিট, ‘একটা রেরিস আোি 

কামে খুব স্পষ্ট িয়। আহেদ েুসামক ধিাি েমে আোমদি কপাটগ বািামিা ককি?’ 
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আেিা ত্ােঁমক রচরি, োরি। রকন্তু কর্াল্ড ওয়াটািিা ককেি কমি ধমি রিল কয, 
আোমদি আটকামলই আহেদ েুসামক আত্মসেপগমি বাধু কিা যামব?’  

‘ককি, আহেদ েুসাই কত্া আপিামক দুাঃসাহরসক ঝুেঁরক রিময় উদ্ধাি 
কমিরেমলি’।  

বমল একটু োেল লায়লা কেরিফাি। ত্াি কবদিা পীরড়ত্ কোেঁমট এক 
টুকমিা রেরষ্ট হারস ফমুট উেল। বলল, ‘কশামিিরি, এিা রক বমল? ওমদি ধািো 
আপিামদি েমধু র্ভীি একটা সম্পকগ আমে যা আহেদ েুসামক এরদমক কটমি 
আিমবই’।  

ডাাঃ োর্গামিমটি হৃদয়টা ককেঁমপ উেল। ত্াি েুমখি উপি রদময় লজ্জাি 
লাল আভা কখমল কর্ল। কসই সামে রবব্রত্ একটা ভাবও ফুমট উেল ত্াি কচামখ 
েুমখ।  

রকন্তু েুহূমত্গই রিমেমক সােমল রিময় প্রসেটা অেরদমক  ুরিময় কিবাি 
েমে বলল, ‘আসমল ভূল আোমদি। কত্াোি বাইমি িা কবরুবাি এবাং আোি 
হাসপাত্ামলি চাকরিমত্ কযার্ িা কদবাি েে ত্ােঁি কমোি রিমদগশ রেল। ত্ােঁি 
আমদশ উমপক্ষ্া কমি আেিা রবপমদ পমড়রে। ত্ােঁমকও রবপদগ্রস্ত কমিরে’।  

‘ভূল বমট, ত্মব কসখািকাি অবস্থা কত্া স্বাভারবক হময় রর্ময়রেল। ঐ 
অবস্থায়  মি আবদ্ধ োকাি রক যুরি রেল?’ বলল লায়লা কেরিফাি।  

‘যুরি কয রেল ত্া এই রবপদ  টাি পি কত্া প্রোরেত্ হমলা। আরে ভাবরে, 
েেগও িা আবাি ককাি রবপমদ পমড়’। ডাাঃ োর্গামিট বলল।  

ডাাঃ োর্গামিট েমেগি িাে উচ্চািে কিমত্ই েুহূমত্গ লায়লা কেরিফামিি 
েুখ আেঁধামি কেম ি েত্ হময় কর্ল। কবদিায় িীল কদখামলা ওি কচহািা। ধীমি 
ধীমি বলল, ‘ওি কো ভুমল োকমত্ চাই আপা। েমি হমল বুক কােঁমপ। বুরদ্ধি কচময় 
শরিি উপি কস রিভগি কিমত্ চায় কবশী। োরি িা কস রক কিমে’। বমল কান্না 
কিামধি কচষ্টায় দু’হামত্ েুখ ঢাকমলা লায়লা কেরিফাি।  

িিে কমঠে সান্ত্বিাি সুমি ডাাঃ োর্গামিট বলল, ‘আল্লাহি উপি ভিসা কিা 
োড়া আোমদি আি ককাি উপায় কিই। েমেগি েমে ত্ুরে কভব িা। আহেদ 
েুসাি সামে কযার্ামযার্ িা কমি কস রকেু কিমব িা’।  
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‘আোমদি এই আচিমে আহেদ েুসা ভাই রিশ্চয় খুব রবিি হমবি। ত্াি 
এই রবিরিি কচময় আোমদি েৃত্ুু ই ভাল রেল। আহেদ েুসা ভাইমক এি েমধু 
িা েরড়ময় ওিা যরদ আোমদি কেমি কফলত্ কসই ভাল রেল’। বলল লায়লা 
কেরিফাি।  

‘রেক আরেও এটাই ভাবরে। রকন্তু শয়ত্ািমদি েত্লব রভন্ন। ওিা কত্া 
আোমদি োিমবই, আহেদ েসুামকও ফােঁমদ আটকামব’।  

‘এটা রিশ্চয়ই আহেদ েুসা ভাই োমিি। ত্াহমল রত্রি শুধু শুধু ফােঁমদ 
পড়মত্ আসমবি ককি?’  

‘রিশ্চয়ই ওমদি ফােঁমদ পড়মত্ িয়, আোমদি উদ্ধাি কিমত্ আসমবি’।  
লায়লা কেরিফামিি কচামখ েুমখ আিও একিাশ কবদিা এমস েরড়ময় 

পড়ল। বলল আত্গস্বমি, ‘আোমদি উদ্ধাি কিাি েমে এই রবপমদ রত্রি ঝােঁরপময় 
পড়মবি, এই কো েমি হমত্ই বুক কফমট যায়। কক আেিা? সাোে দু’েি িািী। 
আোমদি েত্ হাোি েি োিা কর্মলও পৃরেবীি ককাি ক্ষ্রত্ হমব িা’। োেল 
লায়লা কেরিফাি।  

একটা করুে হারস ফমুট উেল ডাাঃ োর্গামিমটি েুমখ। বলল কভো 
র্লায়,'লায়লা ত্ুরে রেক বমলে। রকন্তু এ কো বুঝামব কক ত্ােঁমক!’  

‘অোিা অমচিা লায়লা কেরিফামিি একটা রচরে যােঁমক সুদূি েধুপ্রাচু 
কেমক কটমি আিমত্ পামি এই আমেরিকায়, ত্ােঁমক এ কো বুঝামিা লামর্ রক?’  

‘এত্ রকেু  টমব ত্া রক োিত্াে। োিমল ত্ােঁমক রক ডাকত্াে!’ লায়লা 
কেরিফাি বলল।  

‘ত্ুরে ডাকরি, আল্লাহ কডমকরেল। ত্ুরে একটা উপলক্ষ্ োত্র। আল্লাহ 
ত্ােঁমক রদময় আমেরিকায় রকেু কিমত্ চাি। কভমব কদখ আোমদি টাকগস দ্বীপপুমেি 
কো। এখািকাি দুবগল েুসলোিিা ত্ামদি অরস্তত্ব রবমলাপকােী ভয়াবহ ষড়যন্ত্র 
কেমক িক্ষ্া পামব, োরত্ কর্াষ্ঠীসহ সািা দুরিয়া এমদি রিিাপত্তা রবধামি েুমট 
আসমব। এটা রক কল্পিাও কিমত্ কপমিে? যা কল্পিা কিরি, ত্াই  মটমে। ত্ােঁি 
বুরদ্ধ ও দূিদরশগত্া রদময় এটা রত্রি  রটময়মেি। আল্লাহ ত্ােঁমক রদময় আিও রকেু 
 টামবি আমেরিকায়’।  
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‘আপিাি কো সত্ু কহাক। এ রবপদ কেমক আল্লাহ ত্ােঁমক উদ্ধাি করুি’। 
কেরিফাি বলল।  

‘আরেি’। বলল োর্গামিট।  
 
 
 
কো বলরেল ইহুদী কর্াময়ন্দা প্রধাি কেিামিল আইেুাক শ্যািি এবাং 

শুিরেল োরকগি কফডামিল বুুমিা এবাং ইমঠটরলমেমেি প্রধাি েেগ আব্রাহাে 
েিসি।  

দী গ বিবু কশষ কমি োেল কেিামিল আইেুাক শ্যািি।  
কোেঁমট এক টুকমিা হারস ফমুট উমেমে েেগ আব্রাহাে েিসমিি। বলল, 

‘আপরি যা বলমলি, ত্াি দু’একটা রবরিন্ন রচত্র আোমদি কামেও এমসমে। ত্াি 
েমধু িময়মে কময়কটা হত্ুাকামঠডি  টিা। ওসমবি সামে কর্াল্ড ওয়াটামিি 
সাংরিষ্ট োকাি রবষয়টা আেঁচ কিা কর্মে। কর্াল্ড ওয়াটামিি সামে আপিামকও 
কদখা কর্মে। রকন্তু আপরি এসমবি সামে সাংরিষ্ট আমেি, এটা আোমদি কামে 
িত্ুি’।  

‘স্যরি। আহেদ েুসামক হামত্ি েুমোয় কপময় কর্রে, এই কটিশমি এত্ 
বুস্ত রেলাে কয কসৌেেেূলক একটু ‘হ্যামলা’ বলব ত্ািও সুমযার্ পাইরি’। বলল 
কেিামিল শ্যািি।  

‘ত্া আরে বুমঝরে। আহেদ েুসা এখি আপিামদি কামে সাত্ িাোি 
ধি। রকন্তু বলুি কত্া, এক বুরিি উপি এত্টা ক্ষ্ুাপা, একটু কবশী কবোিাি িয় 
রক?’  

‘কয আপিামধ আপিািা একটা রভি কদমশি িাষ্ট্রপ্রধাি িরিময়র্ামক ধমি 
এমি সািা েীবমিি েমে কেমল ঢুরকময় রদমলি, ত্াি কচময় হাোিগুে, লক্ষ্গুে 
কবশী অপিাধ কমিমে কস আোমদি কামে। আোমদি িাষ্ট্র ইসিাইল কস ধ্বাংস 
কমিমে এবাং ককমড় রিময়মে আোমদি হাত্ কেমক। ত্ািপিও কত্  টিায়, কত্ 
কলাক আোমদি কশষ হময়মে ওি েমে, ত্াি রহমসব কষমল আত্াংরকত্ হমত্ হয়। 
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ত্ামক একবাি িয় শত্বাি হত্ুা কিমলও ত্াি অপিাধ কশষ হমব িা। রকন্তু আেিা 
ত্ামক হত্ুা কিব িা। ত্ামক পেবন্দী কমি যত্টা পািা যায় আোমদি িােনিরত্ক 
স্বােগ আেিা হাত্ কিমত্ চাই আিবমদি কাে কেমক’।  

‘আোমদি আপরত্ত কিই। এখি বলুি রক সাহাযু আপরি চাি এফ. রব. 
আই (FBI) এি কামে কেমক? বলল েেগ আব্রাহাে েিসি।  

‘আহেদ েুসামক কখােঁো এবাং ত্ামক কগ্রপ্তাি কিাি েে আপিামদি 
সাহাযু চাই’।  

একটু রচন্তা কিল েেগ আব্রাহাে েিসি। বলল, ‘ককাি বড় অনুমিাধ এটা 
িয়। রকন্তু কগ্রপ্তামিি কপেমি এফরবআই এি রলর্ুাল গ্রাউঠডটা রক হমব। ত্াি 
রবরুমদ্ধ আোমদি কামে ককাি অরভমযার্ কিই’।  

‘চেৎকাি এক অরভমযার্ আমে। রবিা রভসায় ত্াি োরকগি যুিিামষ্ট্র 
প্রমবশ। ত্ামক কগ্রপ্তামিি েমে এটাই যমেষ্ট’।  

হাসল আব্রাহাে েিসি। বলল, ‘আপরি রক েমি কমিি এি েমধু কস 
রভসা কোর্াড় কমিরি?’  

একটু রবব্রত্ হমলা কেিামিল শ্যািি। সমে সমে ককাি েবাব রদল িা।  
েেগ আব্রাহাে েিসিই আবাি েুখ খুলল। বলল, ‘আেিা আহেদ 

েুসামক যত্টা োরি, ত্াি রচন্তা চমল সেময়ি অমিক আমর্। আরে রিরশ্চত্ ত্াি 
পাসমপামটগ কুারিরবয়াি কেটগুমলাি সামে োরকগি যুিিামষ্ট্রি রভসা অবশ্যই 
আমে’।  

‘আরেও আপিাি সামে একেত্ হরি রোঃ েিসি। রকন্তু অবস্থা ত্াহমল 
রক দােঁড়ামি?’  

‘কসটাই কত্া কো। ত্াি রবরুমদ্ধ রক ধিমিি অরভমযার্ দােঁড় কিামিা 
যামব?’  

‘খুব সহে পে আমে। কস কটিরিে গ্রুমপি কিত্া। সন্ত্রাস ও সাং াত্ 
সৃরষ্টি লক্ষ্ু রিময় কস োরকগি যুিিামষ্ট্র প্রমবশ কমিমে’।  
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‘দুরিয়া রক রবশ্বাস কিমব আহেদ েুসা কটিরিে গ্রুমপি সদস্য? সকমলই 
কত্া োমি এ পযগন্ত রক রক কাে কস কমিমে। ত্ামক আি যাই কহাক সন্ত্রাসী বমল 
চালামিা যামবিা’। বলল েেগ আব্রাহাে েিসি।  

‘ককি যামব িা? কস কয খুি েখমে েরড়ত্ হময় পমড়মে কামহারকয়াি 
কময়কটা  টিা রদময় ত্া প্রোে কিা যামব। এ কেমক সহমেই অরভমযার্ আিা 
যামব কয, আমেরিকাি েুসলোিমদি সন্ত্রাসী ত্ৎপিত্ায় সাহাযু কিাি েমে 
আহেদ েুসা োরকগি যুিিামষ্ট্র এমসমে’।  

হাসল েেগ আব্রাহে েিসি। বলল, ‘কামহারকয়াি পুরলশ রক রিমপাটগ 
রদময়মে োমিি? বমলমে, কশ্বত্াাংর্ সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ কহায়াইট ঈর্ল কামহারকয়াি 
হত্ুাকামঠডি সামে েরড়ত্। একটা কিড ইরঠডয়াি তদরিক পরত্রকায় এ রিমপাটগ 
প্রকারশত্ ও হময়মে। সুত্িাাং কামহারকয়া হত্ুাকামঠডি দায় ত্াি উপি চাপামিা 
যামব িা’।  

‘এফ রব. আই-এি অরফরসয়ালী ত্ামক ধিাি দিকাি কিই। 
আিঅরফরসয়ালী এফ.রব.আই. আহেদ েুসামক ধমি রদমত্ আোমক সাহাযু 
করুক। এি েমে কয খিচ হমব, কসটা আরে কদব’। বলল কেিামিল শ্যািি।  

আবাি হাসল েিসি। ত্ািপি র্ম্ভীি হময় উেল। বলল, ‘রেক আমে 
কেিামিল শ্যািি, খিচ কত্া আপরি কদমবিই’।  

বমল একটু োেল েেগ আব্রাহাে েিসি। একটু িমড়চমড় বসল। বলল, 
‘আহেদ েুসা োরকগি িােিীরত্ি বন্ধু িয়। সুমযার্ এমল আেিা ত্ামক োড়ব িা। 
রকন্তু ত্াি আমর্ ত্াি র্াময় হাত্ কদয়া রবপদেিক হমব। েুসরলে কদশগুমলাি 
প্ররত্ররয়ামক অবশ্যই আোমদি রহমসব কিমত্ হমব। ত্মব আিঅরফরসয়ারল 
আপিামক সাহাযু আেিা কিব। রকন্তু আহেদ েুসা আমেরিকায় আমে এটা 
কর্াপি োকা প্রময়ােি। এমত্ কামেি সুরবধা হমব, আোমদি  ামড় ককাি প্রকাি 
দায় চাপামিাি ভয় োকমব িা’।  

কেিামিল আইেুাক শ্যািি খুশী হময় একর্াল কহমস বলল, ‘ত্াি 
আসাি বুাপািটা কর্াপিই আমে। কস, আেিা এবাং আপিািা ককউই চাই িা এটা 
প্রকাশ কহাক। সুত্িাাং প্রকাশ হমব িা’।  



আমেরিকাি এক অন্ধকামি  10 

 

রক কযি বলমত্ যারিল েেগ আব্রাহাে েিসি। হোৎ রক েমি হওয়ায় কস 
কেমে কর্ল। কচাখ েুখ উজ্জ্বল হময় উমেমে েেগ েিসমিি। বলল, ‘কেিামিল 
শ্যািি, রবিাট একটা সুমযার্ সােমি। আপিাি ভার্ু ভাল হমল খুব সহমেই 
আপিাি কাে উদ্ধাি হময় যামব’।  

‘রক কস সুমযার্?’ দ্রুত্ কমঠে বলল কস। কসাো হময় বসল।  
ওয়ারশাংটি রডরসি গ্রীি ভুারলমত্ আমেরিকাি েুসরলে সরেরত্ ও 

সাংর্েিগুমলাি প্ররত্রিরধমদি রিময় সাত্ রদিবুারপ একটা সমেলি অনুরষ্ঠত্ হমত্ 
যামি। এখামি আহেদ েুসা রিশ্চয়ই সবমচময় সোরিত্ একেি অরত্রে হমবি। 
কখােঁোি কষ্ট িা কমি ওখাি কেমকই ত্ামক ধিমত্ পামিি’। বলল েেগ আব্রাহাে 
েিসি।  

কেিামিল শ্যািমিি েুখ উজ্জ্বল হময় উেল। বলল, ‘ধেবাদ আপিামক 
একটা েহা সুমযামর্ি সন্ধাি আপরি রদময়মেি। ওখামি আহেদ েুসা িা এমসই 
পামিিা’।  

ভাবরেল েেগ আব্রাহাে েিসি। বলল, ‘আপিাি েমে েহা সুমযার্ 
বমট। ত্মব একটা সেস্যা আমে। আহেদ েুসাি সন্ধাি বা ত্ামক ধিমত্ রর্ময় 
কসখামি যরদ হত্াহমত্ি  টিা  মট যায়, ত্াহমল োরকগি সিকাি রবপমদ পড়মত্ 
পামি। রবমশ্বি রবরভন্ন স্থাি কেমক আসা েুসরলে কপ্রসও কসখামি োকমব’।  

‘আপিািা যরদ সহমযারর্ত্া কমিি, ককাি হত্াহমত্ি  টিা  টাি প্রশ্নই 
আমসিা’।  

‘িা, ওখামি এফ.রব.আই পরিচয় রদময় আোমদি ককাি কলাক ধিপাকমড় 
কযমত্ পািমব িা। আমর্ই কত্া বমলরে, আহেদ েুসামক এই েুহূমত্গ এফ.রব.আই-
এি সিাসরি কগ্রপ্তাি কিাি তবধ কািে কিই, আি কািে োড়া কগ্রপ্তাি ও কিা 
যামবিা। রবমশষ কমি এই সমেলি কেমক সুপরিরচত্ ককাি েুসরলে কিত্ামক’।  

‘ত্াহমল?’  
‘কাে আপিামদি কলাক রদময়ই কিমত্ হমব। ত্েুারদ রদময় রকেু সাহাযু 

আেিা কিমত্ পারি’।  
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সমে সমে ককাি উত্তি রদল িা কেিামিল শ্যািি। ভাবরেল কস। এক 
সেয় বলল, ‘সমেলিটা কমব?’  

‘আি সাত্রদি পমি’।  
‘সমেলমি আেরন্ত্রত্ অরত্রেমদি একটা ত্ারলকা আোমক কযার্াড় কমি 

রদমত্ পামিি?’  
‘ওটা রদময় রক হমব? আহেদ েুসা রিশ্চয় স্বিামে কসখামি আসমে িা’।  
‘আোি োিা দিকাি আমেরিকা কেমক কািা সমেলমি আসমে। 

রিিাপমদ কাে উদ্ধামিি একটা পে কত্া কবি কিমত্ই হমব’।  
‘রেক। রলে আোমদি কামে আমে। রদময় কদব আপিামক’।  
‘ধেবাদ’।  
বমল একটু কেমে অবাি শুরু কিল কেিামিল শ্যািি, ‘ভরবষ্যত্ প্রমশ্ন 

একটা কো আরে পরিষ্কাি কমি বলমত্ চাই, েুসলোিমদি বুাপামি পদমক্ষ্প 
গ্রহমিি কক্ষ্মত্র পমদ পমদ আইি কদখাি সরত্ুই রক ককাি প্রময়ােি আমে? 
আপিািা যরদ সাবধাি িা হি ত্াহমল ইসলাে রকন্তু আমেরিকামক রর্মল কফলমব। 
ইসলােী আদমশগি সামে কপমট্রাডলাি কযার্ হবাি পি ইসলাে রকন্তু অপ্ররত্মিাধু 
হময় দােঁড়ামব’।  

‘আপরি রিরশ্চন্ত োকুি, সাম্প্রদারয়কত্া ককাি প্রকামি আোমদি কামে 
ক েঁসমত্ পািমবিা। রকন্তু োনুমষি ইসলাে গ্রহি আেিা কেকামবা রক কমি? 
োিরবক অরধকামি কত্া আেিা হস্তমক্ষ্প কিমত্ পারিিা’।  

‘যরদ িা পামিি, ত্াহমল কেকাবাি দারয়ত্বটা কহায়াইট ঈর্মলি হামত্ 
কেমড় রদি’।  

কো শুমি হাসল েেগ আব্রাহাে েিসি।  
পিক্ষ্মেই র্ম্ভীি হময় উেল েেগ েিসমিি েুখ। বলল, ‘আেিা কহায়াইট 

ঈর্মলি ককাি কামে বাধা কদই িা। কামহারকয়াি  টিা রিময় কহায়াইট ঈর্মলি 
ককাি কলাকমক আেিা সাোে রেজ্ঞাসাবাদও করিরি। রকন্তু ত্ািা কবাকাি েত্ কয 
সব কাে কিমে, ত্ামত্ ত্ািাও ডুবমব, আোমদিমকও রবপমদ কফলমব। কদখুি, 
কুারিরবয়াি দ্বীপপুমে রক কােটাই িা কিল ত্ািা। কিমত্ রকেু পামিরি, োঝখাি 
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কেমক েুসরলে কদশগুমলাসহ কর্াটা দুরিয়া এলাটগ হময় কর্ল। বলা যায়, কর্াটা 
কুারিরবয়াি অঞ্চল ফসমক কর্ল কহায়াইট ঈর্মলি হাত্ কেমক’।  

‘ত্বু আরে েমি করি েিাব, কহায়াইট ঈর্লই আপিামদি ভরবষ্যত্। 
িত্ুি পরিকল্পিা রিময় কহায়াইট ঈর্ল আবাি যামত্ কুারিরবয়াি অঞ্চমল বসমত্ 
পামি, কস সাহাযু আপিামদিমকই কিমত্ হমব’। বলল কেিামিল শ্যািি।  

আবাি হাসল েেগ েিসি। বলল, ‘েমি হমি কহায়াইট ঈর্মলি কচময় 
আপিাি আগ্রহই কবশী?’  

‘কািে আমে। আপিািা েুসলোিমদি রবরুমদ্ধ িা িােমল, আেিা 
ত্ামদি সামে এেঁমট উেমত্ পািরে িা। এক আহেদ েুসাই কত্া আোমদি 
ডুরবময়মে’। কেিামিল শ্যািি বলল।  

‘আপিাি সামে আরে একেত্। বুরির্ত্ কািমে আরে আিও কবশী 
একেত্। রকন্তু……’  

কেিামিল শ্যািে েেগ েিসিমক বাধা রদময় বলল, ‘আপিাি বুরির্ত্ 
কািে বুঝলাে িা’।  

হাসল েিসি। বলল, ‘আোি ো ইহুদী রেমলি। আোি োত্ুল পরিবাি 
ইসিাইমল রেমলি। রফরলরস্তি রবপ্লমবি পি ত্ামদিমক রফরলরস্তি োড়মত্ হময়মে, 
কািে ত্ািা ১৯৪৮ সামলি পি রফরলরস্তমি বসরত্ স্থাপি কমিরেমলি’।  

আিমন্দ রচৎকাি কমি উেল কেিামিল শ্যািে। বলল, ‘ত্াহমল কত্া 
আোমদি কলাক আপরি। আোমদি দুাঃখ আপিামক বুঝাবাি ককাি প্রময়ােি কিই। 
এখি বলুি রক কিমত্ পামিি আোমদি েমে’।  

‘রক কিমত্ পািব বলরে’।  
বমল একটু কেমেই আবাি শুরু কিল, ‘আপিাি কো যরদ সত্ু হয়, 

আহেদ েুসা যরদ এমসই োমক োরকগি যুিিামষ্ট্র, আি আপিািা যরদ ত্ামক রকেু 
কিমত্ই চাি, ত্াহমল েমি হয় একটা সাংকমটি সৃরষ্ট হমব আোমদি েমে। বলরে, 
েুসরলে রবমশ্বি সামে আোমদি সম্পমকগি কািমে আহেদ েুসাি েত্ বুরিমত্বি 
রবরুমদ্ধ সুরিরদগষ্ট অরভমযার্ োড়া রকেুই কিমত্ পািমবি িা। আপিািা যরদ 
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কর্াপমি ত্ামক ধমি রিময় কযমত্ পামিি, ত্াহমল ভাল। রকন্তু যরদ হত্ুাি েত্ রকেু 
 মট যায়, ত্াহমল আেিা অসুরবধায় পড়মত্ পারি’।  

‘ককেি কমি? কাউমক কত্া আেিা োিারি িা’।  
হাসল েেগ আব্রাহাে েিসি। বলল, ‘আপিামদি কামিা দ্বািা প্রকাশ 

হমত্ পামি, আবাি এফ.রব.আই এি কামিা দ্বািাও প্রকাশ হমত্ পামি। আহেদ 
েুসামদি সােীমদি দ্বািা কত্া প্রকাশ হমত্ পামিই’।  

‘ত্ামত্ই বা রক হমব? আহেদ েুসা অম ারষত্ভামব আমেরিকায় এমসমে। 
সুত্িাাং ত্াি ককাি দায়-দারয়ত্ব োরকগি সিকামিি কিই। ত্াি কত্া শত্রু কে কিই। 
কাি দ্বািা ককাোয় কস রিহত্ হমলা ত্াি দায় রিশ্চয় আপিামদি উপি বত্গামব িা’।  

‘ত্ারিকভামব আপিাি কো রেক। যুরি হয়মত্া আোমদি পমক্ষ্ োকমব। 
রকন্তু েুসরলে কদশগুমলা রবমশষ কমি কময়করট েুসরলে কদশ আোমদি োফ কিমব 
িা’।  

‘েুসরলে কদশগুমলাি কো এত্ বলমেি ককি? ওমদি রক আমে? ভয় রক 
ওমদি?’  

সমে সমে উত্তি রদল িা েেগ আব্রাহাে েিসি। একটু সেয় রিময় ধীমি 
ধীমি বলল, ‘ভয় িয়, ভাব িাখমত্ চাই, সাহাযু সহমযারর্ত্া কদয়াি পরিমবশ 
িাখমত্ চাই। বলমবি, ককি? কািে, আেিা যা চাই, ত্া যরদ ত্ামদি রদময় কিামত্ 
হয়, ত্াহমল ভাব িাখমত্ হমব, সাহাযু সহমযারর্ত্াি োধুমে ত্ামদি োমঝ কঢাকাি 
সুমযার্ও রিমত্ হমব’।  

‘হাসামলি আপরি। যািা রিমেি পাময় হােঁটমত্ পামি িা, যািা রিমেি 
হামত্ কখমত্ পামি িা, ত্ামদি রদময় রক কিামবি?’ বলল কেিামিল শ্যািি েুমখ 
হারস কটমি।  

‘কদখুি, কিকমড় েরহষমক একা কপমল েুহূমত্গই কাবু কিমত্ পামি, রকন্তু 
দশরট েরহষ এক হমল রসাংহও কস বুমহ্য ঢুকমত্ পামি িা। েুসরলে কদশগুমলা 
ঐকুবদ্ধ হমত্ পািমল ঐ দুবগলিই েহা বলবাি হময় যামব। আেিা ত্া হমত্ রদমত্ 
পারি িা। ত্াই আোমদি িাক ককমট হমলও ওমদি যাত্রা ভমেি বুবস্থা কিরে’।  
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‘িাক কাটমত্ রর্ময় োোটাই আবাি ককমট িা কফমলি’। কহমস বলল 
কেিামিল শ্যািি।  

‘এি উত্তি রদমত্ হমল অমিক আমলাচিায় কযমত্ হমব। আে োক এ 
প্রসাংর্। বলুি, আি ককাি কো আমে?’ হাত্ রড়ি রদমক চরকমত্ একবাি কচাখ 
বুরলময় বলল েেগ আব্রাহাে েিসি।  

‘কত্েি কিই। কশষ কোটা ত্াহমল রক দােঁড়াল?’ বলল কেিামিল শ্যািি।  
‘আপরি কাে শুরু করুি। অবস্থা রক দােঁড়ায় কদখুি। ত্েুারদ রদময় আেিা 

সাহাযু কিব। একান্ত দিকাি হমল এফ.রব.আই এি শীষগ অপামিটিমদি একটা 
সশস্ত্র গ্রুপ আমে, ত্ামদি কামে লার্াব। ত্বু এফ. রব. আইমক সাধািেভামব 
বুবহাি কিমত্ পািমবা িা। কযমহত্ু োিাোরি এড়ামত্ চাই’।  

‘ধেবাদ, আেমকি েত্ এ পযগন্তই’। বমল উমে দােঁড়াল কেিামিল 
শ্যািি।  
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২ 
িার্রব োমেি র্ুালািী। িার্রব কখলা এই োত্র কশষ হমলা। েয় 

পিােময়ি প্ররত্ররয়া ত্খি র্ুালািীমত্। কখলা হরিল লস আলামোস বু্ল ও লস 
আলামোস োমিি েমধু। ‘ফ্রারেসমকা ভামকারড কমিািামডা’ি স্মরৃত্ টুিগামেমঠটি 
ফাইিাল কখলা রেল আে।  

ফ্রারেসমকা প্রেে ইউমিাপীয় রযরি রিউ কেরিমকামত্ পা িামখি ১৫৪০ 
খৃষ্টামব্দ। ত্াি স্মরৃত্ি উমেমশ্য রিমবরদত্ টুিগামেঠটরট রিউ কেরিমকাি সবগবৃহৎ 
িার্রব টুিগামেঠট। কদমশি শীষগ ৩২রট দমলি কখলা ১৬রট কেরডয়ামে অনুরষ্ঠত্ হয়।  

ফাইিাল কখলারট রবরভন্ন বেি রবরভন্ন শহমি হময় োমক। এ বেি হমলা 
‘সাি কেরিরিমো’ কেরডয়ামে।  

কখলা কশমষি কশষ বােঁরশরট বাোি সামে সামে েুািরল িামেি এক 
কশ্বত্াাংর্ কেমল লারফময় উমে রচৎকাি কমি বলল ‘শয়ত্াি কেরিরিমোমক কযভামব 
পাোয় শুল কঢাকামিা হময়রেল, কসভামব আে কেরিরিমো কেরডয়ামেই লস 
আলামোস োিমকও রসরক ডেি কর্াল ঢুকামিা হমলা। হুি-মি’।  

‘লস আলামোস োি কিড ইরঠডয়াি অধুুরষত্ একটা দল। লস 
আলামোমসি উত্তি, পরশ্চে ও দরক্ষ্ে অঞ্চমল ত্ামদি রিোভগ এলাকায় বাস কমি 
আপারক, েরি ও পাবমলা ইরঠডয়ািিা। লস আলামোস োিমক এমদিই দল ধিা 
হয়।  

আি লস আলামোস বু্লমক েমি কিা হয় কশ্বত্াাংর্মদি দল।  
েুািরলি কো কশষ হমত্ই েি িামেি একেি আপারক ইরঠডয়াি োত্র 

ঝােঁরপময় পড়ল েুািরলি উপি এবাং বলমত্ লার্ল, ‘কেরিরিমো কত্াোি বাবা, 
কেরিরিমোি কদশ এটা। কেরিরিমোমক শয়ত্াি বলরল ককি? ফ্রারেসমকাই কত্া 
শয়ত্াি সন্ত্রাসী, অনুপ্রমবশকািী’।  
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কেরিরিমো রেল আপারক ইরঠডয়াি এবাং রিউ কেরিমকাি সব 
ইরঠডয়ািমদিই রত্রি োত্ীয় বীি। ইউমিাপীয় কশ্বত্াাংর্িা ত্ামক রিউ কেরিমকাি 
‘কটিি’ রহমসমব অরভরহত্ কিত্ এবাং কবশ রকেু লড়াইময়ি পি ত্ামক কগ্রপ্তাি কমি 
১৮৮০ সামল।  

েুািরল ও রবরলি েমধু ভীষি োিাোরি শুরু হময় কর্ল। কদখমত্ কদখমত্ 
দুই পমক্ষ্িই আিও কময়কেি কমি োিাোরিমত্ কযার্ রদল।  

যািা োিাোরিমত্ কযার্ রদমত্ চায় িা, ত্ািা দ্রুত্ সমি কর্ল োিাোরিি 
োয়র্া কেমক।  

কশষ পযগন্ত োিাোরিটা কশ্বত্াাংর্ ও ইরঠডয়ািমদি েমধু োরত্র্ত্ 
োিাোরিমত্ পরিেত্ হমলা।  

োিাোরিি েমধুই ত্খিও র্ুালারিমত্ বমস রেল সাি  ামিে িাবালুরস।  
কস োিাোরিমত্ কযার্ কদয়রি, আবাি উমে পালায়রি।  
সাি  ামিে ইরঠডয়াি িয়, রকন্তু আবাি পুমিাপুরি কশ্বত্াাংর্ও িয়। র্াময়ি 

িাং সাদাও িয়, কসািালীও িয়। ত্াি িীল কচাখটা কশ্বত্াাংর্মদি কেমক এমকবামি 
রভন্ন। রকন্তু চুল আবাি কসািালী।  

োিাোরিি েমধু রদময়ই েুমট এল সান্তা আিা পাবমলা সাি  ামিমেি 
কামে। কস সাি  ামিমেি হাত্ ধমি টািমত্ টািমত্ বলল, ‘এভামব বমস ককি? এস 
পালাই’।  

সান্তা আিা পাবমলা ইরঠডয়াি কেময় এবাং পাবমলা ইরঠডয়াি কর্াষ্ঠীি। রকন্তু 
ত্াি েুখ হ্যামট অমিকটা ঢাকা োকায় ইরঠডয়াি বমল কচিা যামি িা। কবাঝা যামি 
হ্যামট েুখ কঢমক সাি  ামিেমক রিময় যাবাি েমে কস এমসমে।  

সাি  ামিে উমে দােঁরড়ময়রেল। এেি সেয় ত্াি সােমিই কস কদখল 
একেি কশ্বত্াাংর্ ত্রুে আমিকেি কিড ইরঠডয়ামিি বুমকি উপি েুরি বসামি।  

সাি  ামিে সান্তা আিা পাবমলাি হাত্ কেমক রিমেি হাত্ োরড়ময় রিময় 
ঝােঁরপময় পড়মলা কশ্বত্াাংর্ ত্রুিরটি উপি এবাং েুরি সমেত্ ত্াি  

হাত্ ধমি কফলল। ত্ািপি েুরি ককমড় রিময় কোমি েুেঁমড় োিল দূমি।  
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কশ্বত্াাংর্ ত্রুিমক োপমট ধমি কিমখ ককাি রদমক িা ত্ারকময়ই েুরিটা 
েুেঁমড় কফমল রদময়রেল সাি  ামিে। রকন্তু েুরিটা েুমট রর্ময় একটু দূমি ফােঁকা 
োয়ার্ায় দােঁরড়ময় োকা একেি কিড ইরঠডয়াি ত্রুমিি বুমক আেূল রবদ্ধ হমলা।  

ত্রুিরট সাংমর্ সাংমর্ রচৎকাি কমি ঢমল পড়ল র্ুালারিি উপি।  
সান্তা আিা পাবমলা কসরদমক ত্ারকময় রচৎকাি কমি উেল, ভাইয়া!’  
রচৎকাি কমিই কস েুটল কিড ইরঠডয়াি ত্রুিরটি রদমক।  
সান্তা আিা পাবমলাি রচৎকামি োো  ুরিময় ত্াকাল সাি  ামিে। 

েুরিরবদ্ধ কিড ইরঠডয়াি ত্রুিরটি উপি কচাখ পড়মত্ই ‘এরক কিলাে’ বমল 
আত্গিাদ কমি উেল সাি  ামিে।  

কশ্বত্াাংর্ ত্রুিমক কেমড় রদময় কসও েুটল সান্তা আিা পাবমলাি েত্।  
এ সেয় চািরদক কেমক পুরলমশি বােঁরশ কবমে উেল। পুরলশ েুমট এল 

োিাোরিি োয়র্ায়।  
সান্তা আিা পাবমলা েুরিরবদ্ধ কিড ইরঠডয়াি ত্রুমিি কামে কপৌেঁমে দু’হাত্ 

রদময় ত্াি বুক কেমক েুরিটা কবি কমি ‘ভাইয়া’ বমল ঝােঁরপময় পড়ল কিড ইরঠডয়াি 
ত্রুিরটি উপি।  

কিড ইরঠডয়াি ত্রুিরটি িাে রেরে পাবমলা। সান্তা আিা পাবমলাি বড় 
ভাই।  

সাি  ামিেও এমস কপৌেঁেল রেরে পাবমলাি পামশ। ত্ািপি বমস ত্াি 
েুমখি উপি ঝুেঁমক পমড় সাি  ামিে আবাি আত্গিাদ কমি বলল, ‘এরক কিলাে 
রেরে’।  

েুরিটা রেক হৃদরপমঠড রবদ্ধ হময়রেল। েুহূত্গ কময়মকি েমধুই োিা কর্ল 
রেরে পাবমলা।  

কময়কেি পুরলশ এমস দােঁড়াল কসখামি। ত্ামদি সামে রকেু কিড 
ইরঠডয়াি যুবক।  

কিড ইরঠডয়াি যুবকিা সবাই এক বামকু বমল উেল সাি  ামিে খুি 
কমিমে রেরে পাবমলামক।  
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সব পুরলমশি প্রশ্নমবাধক কচাখ রর্ময় পড়ল সাি  ামিমেি উপি। সাি 
 ামিমেি কবদিা পীরড়ত্ েুখ অসম্ভব িকে র্ম্ভীি হময় উমেমে। কস রেরে 
পাবমলাি পাশ কেমক ধীমি ধীমি উমে দােঁড়াল। পুরলমশি রদমক ত্ারকময় বলল, 
‘হ্যােঁ আরেই খুি কমিরে রেরে পাবমলামক’।  

সান্তা আিা পাবমলা ত্খিও কােঁদরেল রেরে পাবমলাি বুমকি উপি পমড়।  
সাি  ামিমেি কো কামি কযমত্ই চেমক উমে েুখ ত্ুলল সান্তা আিা। 

ধীমি ধীমি কসাো হময় বসল।  
হোৎ ত্াি কোেঁট দু’রট প্রবলভামব ককেঁমপ উেল। কচাখ কফমট িােল অশ্রু 

প্রবাহ।  
যখি পুরলশ সাি  ামিমেি হামত্ হাত্কড়া পিারিল, ত্খি সান্তা আিা 

রকেু বলাি কচষ্টা কিল, রকন্তু কােঁপা কোেঁট দু’রট রডরেময় ককাি শব্দ কবরুমত্ পািল 
িা।  

রেরে পাবমলা ও সাি  ামিে দু’েমি সহপারে, ত্ািা দু’েমিই িােধািী 
সান্তামফ’ি সান্তামফ রবশ্বরবদুালময়ি োত্র। রেরে পাবমলাি কোট কবাি সান্তা 
আিাও একই রবশ্বরবদুালময়ি োত্রী।  

রেরে পাবমলা ও সাি  ামিে শুধু সহপারে িয়, দু’েি দু’েমিি  রিষ্টত্ে 
বন্ধুও।  

পুরলশ অরফসাি দু’েি পুরলশমক রিমদগশ রদল সাি  ামিেমক র্ারড়মত্ 
ত্ুলবাি েে।  

দু’েি পুরলশ দু’রদক কেমক এমস সাি  ামিমেি দু’বাহু কচমপ ধিল রিময় 
যাবাি েমে।  

পা বাড়াবাি আমর্ সাি  ামিে অশ্রুমত্ কভমস যাওয়া সান্তা আিাি রদমক 
কচাখ ত্ুমল বলল, ‘রেরেমক আরে হত্ুা কমিরে, সান্তা আিা ত্ুরে আোমক ক্ষ্ো 
কমিা িা’। কশমষি কোগুমলা সাি  ামিমেি আমবমর্ অবরুদ্ধ র্লা কেমক কভমে 
কভমে কবরুল।  
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কবাবা দৃরষ্টমত্ কচময়রেল সান্তা আিা সাি  ামিমেমি রদমক। সাি  ামিমেি 
কোয় ত্াি কর্াটা শিীি কযি েিেি কমি ককেঁমপ উেল। রক কো কযি কোেঁট ফুেঁমড় 
কবরুমত্ চামি, পািমে িা।  

পুরলশ সাি  ামিেমক রিময় চলমত্ শুরু কিমল সের্া হারিময় সান্তা 
আিাি কদহ র্রড়ময় পড়ল কেরডয়ামেি রসেঁরড়মত্।  

রিউ কেরিমকাি িােধািী সান্তামফ’ি উপকমঠে এিমপ্রস ওময়ি 
কাোকারে বার্াি ক িা রবশাল এক বারড়।  

বারড়মত্ েৃত্ুু ি রিিবত্া।  
বারড়মত্ একেি শুভ্রমকশ বৃদ্ধা, একেি োঝবয়সী েরহলা এবাং একেি 

ত্রুিী।  
কান্নায় েূহ্যোি সবাই। কচামখ েুমখ ত্ামদি আত্াংক ও উমদ্বর্।  
একটা র্ারড় বারড়ি কখালা কর্ট রদময় প্রমবশ কমি র্ারড় বািান্দায় এমস 

োেল।  
র্ারড় কেমক একেি কলাক ও একেি েরহলা িােল।  
বারড়ি বাইমিি দিোয় কেস রদময় দােঁরড়ময়রেল কসই োঝ বয়সী 

েরহলারট। কচাখ ত্াি অশ্রুমত্ ভাসরেল। কস ত্ারকময়রেল বাইমি। অমপক্ষ্া কিরেল 
কািও।  

র্ারড়রট এমস োেমত্ই েরহলারটি কচামখ েুমখ আশাি সু্ফিে োর্ল।  
কসাো হময় দােঁড়াল কসই োঝবয়সী েরহলারট। র্াময়ি চাদিটা োোি 

উপি তু্মল রদময় বািান্দা ধমি কময়ক ধাপ এরর্ময় এল র্ারড় বািান্দাি রদমক।  
র্ারড় কেমক কিমেই েরহলারট েুমট এমস েরড়ময় ধিল োঝবয়সী 

েরহলামক। বলল, ‘আপা কভব িা, সব রেক হময় যামব’।  
কলাকরটও এমস দােঁড়াল ত্ামদি পামশ। সালাে রদল কান্নািত্ েরহলামক। 

বলল, ‘রচন্তা কমিা িা ভারব, সাি  ামিে ককাি অনুরচত্ কামে েড়ামত্ পামি িা, 
খুিমত্া িয়ই। ককাি বুাপাি আমে। রেক হময় যামব সব’।  

েরহলা কচাখ েুমে বলল, ‘এস কত্ােিা’। বমল অে েরহলারটি হাত্  
ধমি ড্রইাং রুমেি রদমক হাটমত্ শুরু কিল।  
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ড্রইাং রুমে বমস রেল বৃদ্ধা ও ত্রুিীরট, ওিা সবাই ড্রইাং রুমে প্রমবশ 
কিল। কলাকরট সালাে রদময় কসাো রর্ময় বসল বৃদ্ধাি পামশ। বলল, ‘আো 
কত্ােিা কদখরে খুবই কভমে পমড়ে। আল্লাহ আমেি’।  

বৃদ্ধারট ত্াকাল ত্াি রদমক। বলল, ‘অবশ্যই আল্লাহ আোমদি সহায় 
কবটা। রকন্তু আেিা োত্র রত্িেি বাসায়। সাি  ামিে রক অবস্থায় আমে, কক কখােঁে 
কিমব?  

‘কভব িা, ওরদকটা আরে কদখরে। ভাইয়া কমব কর্মেি?’ বলল যুবক 
কেমলরট।  

‘ভাইয়া’ োমি কেমলরটি বড় ভাই। এই বারড়ি োরলক। িাে কািমসি 
 ামিে িাবালুরস। োমক সান্তামফি উত্তমি সান্তা ক্লািা শহমি।  

কািমসি ও সািারসি সমহাদি ভাই। বৃদ্ধা ত্ামদি ো। োঝবয়সী 
েরহলারট েরিয়ে েইরি, কািমসি  ামিমেি স্ত্রী। আি ত্রুেীরট কািমসি  ামিমেি 
কেময় ফারত্ো  ামিে।  

‘কািমসি কাল কর্মে ওয়ারশাংটি’। বলল বৃদ্ধা।  
কািমসি  ামিে িাবালুরস ‘েুসরলে এমসারসময়শি অব রিউ কেরিমকা’ি 

(MANEM) ডাইমিক্টি। ওয়ারশাংটমিি গ্রীি ভুরলমত্ আমেরিকাি েুসরলে 
এমসারসময়শিগুমলাি সাত্ রদিবুাপী কয সমেলি অনুরষ্ঠত্ হমত্ যামি, কািমসি 
কসখামিই কর্মে র্ত্কাল।  

‘আপিািা রকভামব খবি কপমলি ভাবী?’ েরিয়ে েইরিমক লক্ষ্ু কমি 
রেমজ্ঞস কিল সািারসি  ামিে।  

‘আপিািা রকভামব খবি কপমলি ভারব?’ েরিয়ে েইরিমক লক্ষ্ু কি 
রেমজ্ঞস কিল সািারসি  ামিে।  

‘আোমদি পাড়াি একটা কেময় কসখামি রেল। কসই খবি রদময়মে’। 
বলল েরিয়ে েইরি।  

‘প্রকৃত্ই রক  মটরেল, বমলমে রকেু?’  
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‘োিাোরিি েমধু কস এটা কখয়াল কমিরি। রেরে পাবমলা েুরিরবদ্ধ হময় 
আত্গিাদ কমি উেমল ওরদমক সকমলি কচাখ যায়। কিড ইরঠডয়ািিা সবাই কদাষ 
রদমি সাি  ামিে খুি….’।  

কো কশষ কিমত্ পািমলা িা েরিয়ে েইরি ককেঁমদ উেল।  
রুোল রদময় কচাখ েুমে োময়ি বদমল কো বমল উেল ফারত্ো  ামিে। 

বলল, ‘কিড ইরঠডয়ািিা সবাই এক কোই বলমে। কশ্বত্াাংর্িা রকেুই বলমত্ 
পািমে িা। ত্ািা িারক কখয়াল কমিরি। আোমদি পাড়াি কেময়টা বলল, রেরে 
পাবমলাি কবাি িারক ভাইয়াি পামশই রেল, কসই িারক সব োমি। রকন্তু ককাি কো 
বমলরি কস’।  

‘ত্াি কাে কেমক োিাি রকেু উপায় আমে? কসই কত্া আসল সাক্ষ্ী’। 
বলল সািারসি  ামিে।  

‘আোমদি কািও ওমদি বারড়মত্ যাওয়া েুরকল। রবশ্বরবদুালময় োিা 
যামব। ত্মব…..’।  

রক কো বলমত্ রর্ময় কেমে কর্ল ফারত্ো  ামিে।  
‘রক বলরেমল বল’ বলল সািারসি  ামিে।  
কচাখ েুখ লাল হময় উমেমে ফারত্ো  ামিমেি। একটু রদ্বধা কমি কস েুখ 

একটু রিচু কমি বলল, ‘সান্তা আিা ভালবামস ভাইয়ামক’।  
‘কক সান্তা আিা? রেরে পাবমলাি কবাি?’  
‘রে আাংমকল।  
‘ত্াহমল কত্া ত্াি কাে কেমক সাহাযু পাওয়া যামব!’ বলল সািারসি 

 ামিে। ত্াি কচামখ আশাি আমলা।  
‘পাওয়া যামব। আোি রবশ্বাস, ভাইয়া রেরে পাবমলামক খুি কিমত্ পামি 

িা। ভাইয়া এবাং কস দুেি খুবই অন্তিাংর্ বন্ধু’।  
‘ককি, কবািমক রিময় সাি  ামিমেি সামে ত্াি যরদ রকেু  মট োমক?’  
‘এেি রকেু  টাি সম্ভাবিা কিই আাংকল। রেরে পাবমলা সব োিমত্া 

এবাং ত্াি সেরত্ রেল’।  
‘ত্াহমল?’  
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‘আরে োরি িা, ককাি ষড়যন্ত্রও হমত্ পামি’।  
‘রক ষড়যন্ত্র?সাি  ামিে ও সান্তা আিাি েমধু তবরিত্া সৃরষ্ট?’  
‘হমত্ পামি’।  
‘রকন্তু প্রোে কিা যামব রকভামব?’  
একটু ভাবল সািারসি  ামিে। ত্ািপি বলল, ‘ভাা্ইয়ামক রক খবি কদয়া 

হময়মে?’  
‘িা খবি কদয়া হয়রি’। বলল েরিয়ে েইরি।  
‘খবি ত্ােঁমক োিামিা দিকাি িয়?’  
‘হ্যােঁ’।  
‘যরদও অরত্ গুরুত্বপূেগ রেরটাং এ উরি, ত্বু ত্ােঁমক োিামিা দিকাি আরেও 

েমি করি’। সািারসি  ামিে বলল।  
‘সািারসি ত্ুরেই ত্াহমল কটরলমফাি কি’।  
‘রেক আমে’।  
বমল কোবাইল ত্ুমল রিময় ডায়াল কিল সািারসি  ামিে। ওপামি রিাং 

হমি। রকন্তু ককাি উত্তি কিই। ককউ ধিমে িা কটরলমফাি।  
‘হয়মত্া টয়মলট রকাংবা আমশ পামশ ককাোও কর্মে’। ভাবল সািারসি 

 ামিে।  
রেরিট দমশক পি আবাি কটরলমফাি কিল। রকন্তু ঐ একই অবস্থা। ওপাি 

কেমক ককাি সাড়া পাওয়া যামি িা।  
ভ্রু কুেঁচমক ত্াকাল সািারসি  ামিে ভারব েরিয়ে েইরিি রদমক। বলল, 

‘ভাইয়া কটরলমফাি অফ িা কমি কটরলমফাি কত্া এইভামব ককাোও কফমল িামখি 
িা’।  

‘িা, সব রকেুিই কত্া বুরত্রে আমে। ত্ুরে কিফামিে অরফমস 
কটরলমফাি কি’।  

েরিয়ে েইরি কটরলমফাি িাম্বাি ত্াি আাংকলমক কদয়াি েমে বলল 
ফারত্ো  ামিেমক।  
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সািারসি  ামিে গ্রীি ভুারলি কিফামিে অরফমস কটরলমফাি কমি 
চাইল কািমসি  ামিে িাবালুরসমক।  

একটু কদিী হমলা। সম্ভবত্ কািমসিমক ডাকমত্ কর্মে।  
‘রোঃ কািমসি এমস ধমিমে কটরলমফাি’। ওপাি কেমক োিাল।  
কািমসমিি সামে সম্ভাষে রবরিেময়ি পি সব কো োিামলা সািারসি 

 ামিে।  
রকন্তু কো বলমত্ বলমত্ েুখটা র্ম্ভীি হময় উেল সািারসমিি।  
কটরলমফাি িাখাি পমিও রচরন্তত্ কদখাল সািারসি  ামিেমক।  
‘রক হমলা সািারসি, কত্াোমক রচরন্তত্ কদখামি? রকেু বমলমে কািমসি?’ 

রেমজ্ঞস কিল েরিয়ে েইরি।  
‘ভাইয়া হু, হ্যােঁ োড়া ককাি কো বমলরি। এত্ বড়  টিা কশািাি পি ত্ােঁি 

কয প্ররত্ররয়া হওয়াি দিকাি ত্া ত্াি েমধু কদখলাে িা’। বলল সািারসি 
 ামিে।  

‘হয়মত্া খুব বুস্তত্াি েমধু আমে’। রচরন্তত্ কমঠে বলল েরিয়ে।  
‘রকন্তু কঠে? কঠেও কত্া ভাইয়াি েত্ েমি হমলা িা’। সািারসমিি কচামখ 

েুমখ রবষ্ময়।  
‘এটা ত্ুরে রক বলে? সরদগ লার্মল র্লা ভাাংমল স্বিটা একটু রভন্ন িকমেি 

হয়, কস িকে একটা রকেু হমব’। েরিয়ে বলল।  
‘শুধু কঠে িয় ভারব, ভাইয়া আোি সামে কযভামব কো বমলমে, ত্ামত্ 

েমি হময়মে কযি রত্রি িাত্ািারত্ সব ভূমল রর্ময় িত্ুি োনুষ হময়মেি। সম্পূেগ 
অপরিরচমত্ি েত্ কো বমলমেি’।  

সািারসি  ামিে োেমত্ই েরিয়ে বমল উেল, ‘একই িামেি রভন্ন কািও 
সামে কো বলরি কত্া ত্াহমল? কািমসি িাে কত্া অমিমকিই োকমত্ পামি’।  

‘কসটা রক কমি সম্ভব? আরে কচময়রে রিউ কেরিমকাি প্ররত্রিরধ কািমসি 
 ামিে িাবালুরসমক। ত্াোড়া রভন্ন কলাক হমল কোি শুরুমত্ই কত্া ত্াি কামেও 
ধিা পমড় কযত্। রকন্তু উরি কত্া আোি সামে কািমসি  ামিে িাবালুরস রহমসমবই 
কো বমলমেি’।  
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সমে সমে উত্তি রদমত্ পািল িা েরিয়ে েইরি। ভাবরেল কস।  
কো বমল উেল ফারত্ো  ামিে, ‘আাংকল আবাি কটরলমফাি কমি 

কিফামিে অরফস কেমক রবষয়টা কিফােগ কমি রিমল হয় িা?’  
‘রেক বমলে ফারত্ো, কসটাই কিা যাক’।  
বমল সািারসি  ামিে আবাি কটরলমফাি তু্মল রিল হামত্।  
আবাি কটরলমফাি কিল ওয়ারশাংটমিি গ্রীি ভুারলমত্ অনুষ্ঠািিত্ 

‘আমেরিকাি কাউরেল অব েুসরলে এমসারসময়শি’(ACOMA) এি কিফামিে 
অরফমস।  

ওখামি কটরলমফাি ধিল রিরসপশরিে।  
সািারসি  ামিে বলল, ‘রকেকু্ষ্ে আমর্ আরে কটরলমফাি কমিরেলাে। 

আরে কিফামিে এি ককাি কত্গাবুরিি সামে কো বলমত্ চাই’।  
রিরসপশরিে োিাল, ‘ত্ােঁিা সবাই ভীষে বুস্ত।  ঠটা দুই পমি 

কটরলমফাি কিমল সবাইমক কপময় যামবি। আি আপিাি প্রময়ােি রক কসটা 
োিামল আরেও ত্ামদি োিামত্ পারি’।  

‘ধেবাদ। রিউ কেরিমকাি প্ররত্রিরধ কািমসি  ামিে িাবালুরস আোি 
ভাই। ত্ােঁি সামেই আোি কো রেল’।  

‘সুবহািাল্লাহ, ত্ােঁি বুাপাি রিময়ই কত্া ওিা বুস্ত। ত্ােঁমক রিময় রুদ্ধদ্বাি 
কমক্ষ্ রক আমলাচিা হমি’।  

‘ককি? রক আমলাচিা?’  
‘আরে বলমত্ পািমবািা’।  
‘রযরি বলমত্ পািমবি ত্ামক রদি। আরে কািমসমিি ভাই। আোি 

েরুিী প্রময়ােি’। শান্ত, রকন্তু শি কমঠে বলল সািারসি  ামিে।  
একটু ধরুি স্যাি, কচষ্টা কমি কদরখ কাউমক পাই রকিা।  
অল্প কময়ক কসমকঠড পমিই কস বলল, ‘আরে লাইি রদরি, 

কিফামিমেি ডাইমিক্টমিি সামে কো বলুি।  
সালাে রদল সািারসি  ামিে।  
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সালাে গ্রহে কমি ওপাি কেমক বলল, ‘আপরি রক কািমসি  ামিমেি 
ভাই?’  

‘রে। আরে ত্াি সম্পমকগ রকেু োিমত্ চাই। কািমসি  ামিে, যাি সামে 
অল্পক্ষ্ে আমর্ কো বললাে, ত্ােঁমক আোি ভাই কািমসি  ামিে বমল েমি 
হয়রি’।  

‘আপিামক ধেবাদ। আোমদিও কসই িকে সমন্দহ। আপিাি ধািো 
আোমদিমক রিরশ্চত্ কিল’।  

‘ত্াহমল েদ্মমবশী ককউ রক কািমসমিি ভূরেকায় অরভিয় কিমে?’  
‘ত্াইমত্া এখি েমি হমি’।  
‘ত্াহমল কািমসি  ামিে ককাোয়?’  
‘কসটা আোমদিও প্রশ্ন’।‘  
আত্াংরকত্ হময় উমেমে সািারসি  ামিে। উমদ্বর্-উমত্তেিায় কােঁপমে 

ত্াি কদহ। করম্পত্ র্লায় কস বলল, ‘এখি রক কিেীয়?’  
‘ত্ামক রেজ্ঞাসাবাদ শুরু হময়মে। রক অবস্থা দােঁড়ায় আপিামদি োিাব। 

কািমসি  ামিমেি প্ররত্ আোমদিও দারয়ত্ব িময়মে। এখিকাি েত্ িারখ?’  
সািারসি  ামিে কটরলমফাি িাখমত্ই েরিয়ে েইরি আত্গকমঠে বমল 

উেল, ‘ওখামি রক  মটমে সািারসি, কািমসমিি রক হময়মে?’  
সািারসি ত্খি রিমেই রবেূঢ় হময় পমড়মে। বজ্রপামত্ি েত্ই ভয়াবহ 

েমি হমি ত্াি কামে খবিটাা্। কো বলাি শরিও কযি ত্াি ফরুিময় কর্মে। রকন্তু 
ত্ামক এভামব কভমে পড়মল চলমব ককি? কািমসি  ামিে উপরস্থত্ কিই, সাি 
 ামিে কিই। ত্ামকই কত্া এখি সব রকেু কিমত্ হমব।  

একটু িমড়-চমড় বসল সািারসি  ামিে। বলল, ‘ভারব, এখি 
আোমদিমক আল্লাহি প্ররত্ খুব কবশী ভিসা কিমত্ হমব। ওখাি কেমক স্পষ্ট রকে ু
োিা কর্ল িা। ত্মব কািমসি  ামিমেি পরিচয় কদয়া কলাকরট কািমসি  ামিে 
িয়।….’  

সািারসি  ামিে এত্টুকু বলমত্ই েরিয়ে ককেঁমদ উেল।  
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কেমে রর্ময়রেল সািারসি  ামিে। ত্াকাল কস ত্াি ভারব েরিয়ে েইরিি 
রদমক। বলল, ‘তধযগু ধিমত্ হমব ভারব আোমদি। কলাকরটমক রেজ্ঞাসাবাদ চলমে। 
ত্াি কাে কেমকই ভাইয়াি খবি োিা যামব। কিফামিে কত্ৃগপক্ষ্ বমলমেি 
ত্ািাও বুাপািটা রসরিয়াসরল কদখমেি’।  

‘চািরদক কেমক আল্লাহ আোমদি এরক রবপদ রদমলি! রক হমব এখি!’ 
আত্গকমঠে বমল উেল বৃদ্ধা, কািমসি  ামিে এবাং সািারসি  ামিমেি ো।  

বমলই কস সািারসি  ামিেমক উমেশ্য কমি বলল, ‘এখি কত্া 
ওয়ারশাংটি কযমত্ হমব কত্াি, রকন্তু সাি  ামিমেি বুাপািটা কদখমব কক?’ 
কান্নারুদ্ধ কঠে ত্াি।  

‘কিফামিে কত্ৃগপক্ষ্ কটরলমফাি কমি োিামব। ওরদমকি পরিরস্থরত্ 
কদমখ রসদ্ধান্ত কিয়া যামব আোমদি’। বলল সািারসি  ামিে।  

েরিয়ে েইরি রকেু বলমত্ যারিল, ‘কটরলমফাি কবমে উেল এ সেয়।  
কটরলমফাি ধিল সািারসি  ামিে।  
কটরলমফাি ধমিই েরিয়ে েইরিি রদমক কচময় বলল, ‘ভারব আপিাি 

কটরলমফাি। সান্তা আিা িামে একরট কেময় কমিমে’।  
‘সান্তা আিা’ বমল েুা্মট এমস কটরলমফাি হামত্ রিল েরিয়ে েইরি। 

কটরলমফাি রিময় রিমেি রসমট রফমি কযমত্ ভূমল কর্ল। কস দােঁরড়ময় দােঁরড়ময়ই কো 
বলমত্ শুরু কিল।  

েরিয়ে েইরি বলরেল কটরলমফামি, ‘ককেঁমদা িা ো বল রক  মটরেল। 
আোি সাি  ামিে কত্া খুি কিমত্…….’।  

কো কশষ কিমত্ পািমলা িা েরিয়ে েইরি। কান্নায় রুদ্ধ হময় কর্ল ত্াি 
কঠে।  

‘িা, আরঠট, সাি খুি কমিরি। ও কাউমক খুি কিমত্ পামি িা’। কান্না 
েরড়ত্ কমঠে বলল সান্তা আিা।  

‘বল ো রক কদমখে ত্ুরে। ত্ুরে িারক রেমল  ামিমেি কামে’।  
‘আরে োিাোরিি কভত্ি কেমক সািমক আিমত্ রর্ময়রেলাে আরঠট। 

আরে যখি ওমক কটমি আিরেলাে কস সেয় পামশই একেি কশ্বত্াে একেি 
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ইরঠডয়াি কেমলি বুমক েুরি বসামত্ যারিল। ইরঠডয়ািমক বােঁচাবাি েমে সাি 
ঝােঁরপময় পমড় এবাং েুরিটা ককমড় রিময় েুেঁমড় কফমল কদয়। রকন্তু েুরি রর্ময় লামর্ 
দূমি দােঁড়ামিা ভাইয়াি বুমক। সাি……’।  

কো কশষ কিমত্ পািমলা িা সান্তা আিা। কান্নায় েরড়ময় কর্ল ত্াি কো।  
‘সাি রক কত্াোি ভাই রেরেমক কদমখরেল?’ রেমজ্ঞস বিল েরিয়ে 

েইরি।  
সান্তা আিা বলল, ‘িা আরঠট, সাি কস সেয় কশ্বত্াে কেমলরটমক োপমট 

ধমিরেল, ককাি রদমক ত্ারকময় কস েুরি কফমল কদয়রি’।  
‘সত্ু এই  টািাটা আি ককউ কদমখরি ো?’  
‘কয ইরঠডয়াি কেমলমক সাি বােঁরচময়মে, কসই েরি কলমভিও এটা 

কদমখমে। রকন্তু এখি কস উমটা কো বলমে’।  
‘রক বলমে?’  
‘সাি  ামিে কদমখই েুরি কেমিমে রেরে পাবমলামক’।  
‘ত্াি প্রাে বােঁচাবাি পমিও এই রেেুা কো?’  
‘ইরঠডয়ািিা এখি এক কোট হময়মে আরঠট। একেি ইরঠডয়াি রিহত্ 

হময়মে কশ্বত্ামেি হামত্, এই কসরঠটমেঠটটামকই বড় কমি কত্ালা হমি। ত্াোড়া 
েরি কলমভি রহাংসা কমি সাি  ামিেমক’।  

‘ককি?’ককাি উত্তি রদল িা সান্তা আিা।  
‘োি িা ত্ুরে ককি ঈষগা কমি?  
‘োরি আরঠট’।  
‘রক কসটা?’  
‘কািেটা আরে আরঠট। আরে সাি  ামিেমক ভালবারস, এটা কস কদখমত্ 

পামি িা’। কান্নােরড়মত্ কমঠে বলল সান্তা আিা।  
‘এখি রক হমব ো? ওরদমক সামিি আব্বাও……’। কান্নায় কভমে পড়ল 

েরিয়ে েইরি।  
‘আপরি কােঁদমবি িা আরঠট। ঈশ্বি আমেি। সামিি েমে আরে 

সবরকেু…….’।  
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কো কশষ কিমত্ পািমলা িা।  
কটরলমফাি রিমচ পমড় যাওয়াি শব্দ কভমস এল। ত্াি সামে কশািা কর্ল 

একটা ভারি র্লা, ‘বলা হমি িা ত্ুরে সািমদি পরিবামিি সামে ককাি কযার্ামযার্ 
কিমব িা, ত্ামদি রকেুই োিামত্ পািমব িা। ওিা আোমদি ইরঠডয়ািমদি শত্রু। 
ত্ুরে কসই খুরি সািমক বােঁচাবাি অেীকাি কিে’।  

‘আব্বা, আপিামক বমলরে সামিি ককাি কদাষ কিই। কস একেি 
ইরঠডয়ািমক বােঁচামত্ রর্ময় এই  টিা  মটমে’। কােঁদমত্ কােঁদমত্ বলল সান্তা আিা।  

‘এই কো ত্ুরে কয়েি ইরঠডয়ািমক বলমব? আি কত্াোি কো কক রবশ্বাস 
কিমব, ত্ুরে সামিি পমক্ষ্ কত্া বলমবই। আোি কেমল ত্াি েুরিমত্ রিহত্ হময়মে, 
এটাই আে বড় সত্ু। ত্ািা এখি আোমদি শত্রু’।  

‘রকন্তু আব্বা, ত্ািা কত্া শত্রু িয়, সত্ুমক কত্া রেেুা রদময় …..’।  
কো সোপ্ত হওয়াি আমর্ই ওপাি কেমক সান্তা আিাি কান্না কভো কঠে 

বন্ধ হময় কর্ল।  
রিশ্চয় কটরলমফাি ত্াি আব্বা কেমঝ কেমক ত্ুমল রিময় অফ কমি রদময়মে।  
কটরলমফািটা কসাফায় েুেঁমড় রদময় ধপ্ কমি বমস পড়ল েরিয়ে েইরি।  
ত্াি কচামখি ককামে কয আশাি আমলা জ্বমল উমেরেল ত্া দপ কমি রিমভ 

কর্ল।  
 মিি সবাই ত্াি রদমক ত্ারকময়।  
সািারসি  ামিে উদগ্রীব কমঠে বলল, ‘রক  মটমে, রক শুিমলি ভারব?’  
‘সান্তা আিা ও ত্াি আব্বাি েমধু ত্কগ। ত্াি আব্বা সান্তা আিামক রেরে 

পাবমলাি খুরি-পরিবামিি সামে কো বলমত্ কদমব িা। ত্াই রত্রি কটরলমফাি সান্তা 
আিাি হাত্ কেমক কফমল রদময়রেমলি’।  

কেমে একটা দে রিময় েরিয়ে েইরি সান্তা আিা ও ত্াি আব্বাি েমধু 
ত্মকগি কর্াটা রববিে রদময় বলল, এি পি সান্তা আিা শত্ ইিা কিমলও আোমদি 
সাি  ামিমেি পমক্ষ্ সাক্ষ্ী রদমত্ পািমে িা। আি েরি কলমভি কত্া সাক্ষ্ী 
রবরুমদ্ধই রদমব’।  

‘েরি কলমভি কক ভারব?’  
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‘েরি কলমভি একেি ইরঠডয়াি কেমল’।  
এই েরি কলমভিমকই এক কশ্বত্াে কেমল েুরি রদময় হত্ুা কিমত্ 

যারিল। সাি  ামিে কলমভিমক বােঁচাবাি েমে কশ্বত্াে কেমলরটমক োপমট ধমি 
ত্াি হাত্ কেমক েুরি রেরিময় রিময় েুমড় কফমল রদময়রেল। এই েুমড় কদয়া েুরিই 
 টিারমে লামর্ রেরে পাবমলাি বুমক। এই  টিা সান্তা আিাি েত্ েরি 
কলমভিও কদমখ’।  

‘কলমভিমক বােঁচামত্ রর্ময়ই কত্া  টিা  মটমে, ত্াহমল কলমভি সাি 
 ামিমেি রবরুমদ্ধ রেেুা সাক্ষ্ী কদমব ককি?’ বলল সািারসি  ামিে।  

উত্তমি েরিয়ে েইরি সান্তা আিা যা বমলরেল সব োরিময় বলল, ‘আোি 
সাি  ামিে রিিপিাধী হমলও কর্াটা অবস্থা ত্াি রবরুমদ্ধ কর্মে’। েুমখ রুোল 
কচমপ আবাি কােঁদমত্ লার্ল েরিয়ে েইরি।  

সািারসি  ামিে বলল, ‘ভারব। আল্লাহ একটা উপায় রিশ্চয় কবি কমি 
কদমবি। ককািভামব যরদ সান্তা আিামক রদময় ককামটগ  টিাটা বলামিা যায়, ত্াহমল 
কলমভি রবপমক্ষ্ সাক্ষ্ী রদমলও কেিায় কস ধিা পমড় যামব’।  

‘রকন্তু সান্তা আিামক হয়মত্া ওিা সাক্ষ্ীই বািামব িা’। বলল বৃদ্ধা, 
সািারসি  ামিমেি ো।  

‘িা আো, ত্ামক সাক্ষ্ী বািামত্ই হমব, কািে কসই প্রেে রেরে 
পাবমলামক েুরিরবদ্ধ হমত্ কদমখ এবাং ত্াি কামে েুমট যায়’। বলল সািারসি 
 ামিে।  

‘রকভামব সান্তা আিামক রদময় সত্ু কো বলামব! শুিমলই কত্া কবৌোি 
কামে সান্তা আিাি বামপি আচিমেি কো। আি শুধু কত্া ত্াি বাপ িয়, সব 
ইরঠডয়ািিাই একমোট হময়মে’।  

‘বমলরে কত্া আো। আল্লাহ একটা পে অবশ্যই কবি কমি কদমবি’। 
সািারসি  ামিে বলল।  

‘আাংমকল, সান্তা আিামক আরে োরি। কস েমি কর্মলও ভাইয়াি রবরুমদ্ধ 
সাক্ষ্ী কদমব িা। আোি েমি হমি, ত্ামক ত্ািা সাক্ষ্ী রহমসমব িা কিবাি সব িকে 
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বুবস্থা কিমব। এি প্ররত্কাি আেিা রকভামব কিব, কসটা আোমদি রচন্তা কিা 
উরচত্’।  

‘রেক বমলে ো। রকভামব কিা যামব কসটা একটা বড় রবষয় হওয়া 
উরচত্’। বলল সািারসি  ামিে।  

রকেু বলাি েমে েুখ খুমলরেল েরিয়ে েইরি। কটরলমফাি কবমে উেল।  
েেমক রর্ময় েরিয়ে েইরি কটরলমফাি তু্মল রিল হামত্।  
কটরলমফাি ধমি সালাে রিময়ই শুিল, ‘সািারসি  ামিে কক?’ উত্তমি 

বলল ‘ধরুি, রদরি’।  
বমল েরিয়ে এমস্ত উমে দােঁরড়ময় কটরলমফাি সািারসমিি রদমক এরর্ময় 

ধমি বলল, ‘িাও কত্াোি কটরলমফাি, কবাধ হয় ওয়ারশাংটি কেমক’। কঠেস্বি 
কােঁপমে েরিয়ে েইরিি।  

‘আসসালােু আলাইকুে। সািারসি  ামিে বলরে’। কটরলমফাি ধমি 
বলল সািারসি  ামিে।  

‘ওয়া আলাইকুেুস সালাে। দুাঃরখত্ রোঃ সািারসি, আপিাি ও আোমদি 
সমন্দহই সত্ু হময়মে। কস একেি ইহুদী কর্াময়ন্দা। কািমসি  ামিমেি পরিচয় 
রিময় আোমদি সমেলমি কযার্দাি কমিরেল’।  

‘কািমসি  ামিে ককাোয়?’  
‘ত্ােঁি সম্পমকগ কস এমককবাি এমকক কো বলমে, ত্মব আোমদি ধািো 

ত্ােঁমক ককাোও বন্দী কমি কিমখ ত্াি পরিচয় রিময় কস সমেলমি এমসমে’।  
‘রকন্তু যরদ……..’। বুকটা েিেি কমি ককেঁমপ উেল সািারসি  ামিমেি 

এক অশুভ আশাংকায়। কোটা েুমখও আিমত্ পািমলা িা কস।  
‘বুমঝরে রোঃ সািারসি  ামিে। ত্াি েুখ কদমখ আেিা কস িকে ককাি 

আশাংকা কিরে িা’।  
‘আরে রক আসব ওয়ারশাংটমি?’  
‘আেিা আপিামক োিাব, যরদ দিকাি হয়। রেমসস  ামিেমক 

আোমদি সালাে কদমবি এবাং বলমবি কািমসি  ামিমেি বুাপামি যা যা কিাি 
সবই আেিা কিব’।  
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‘রকন্তু ইহুদীিা যরদ সরত্ুই এ যুমদ্ধ কিমে োমক, ত্াহমল বুাপািটামত্া 
সাাং ারত্ক। ওিা কত্া এমদমশ অপ্ররত্দ্বন্ধী’। সািারসি  ামিমেি কমঠে উমদ্বমর্ি 
সুি।  

‘ওিা অপ্ররত্দ্বন্ধী রেল। সব সেয় োকমব ত্া িয়। অন্তত্ এই যুমদ্ধ ওিা 
অপ্ররত্দ্বন্ধী িয়। রবশ্ব-ইহুদীিা প্ররত্দ্বন্ধীত্ায় যােঁি কামে বািবাি কহমিমেি, কসই 
বুরিত্ব আল্লাহি িহেমত্ এখামি, আোমদি োমঝ উপরস্থত্। রত্রিই কািমসি 
 ামিমেি বুাপািটা কদখমেি’।  

‘কক রত্রি?’  
‘দুাঃরখত্ রোঃ সািারসি, এটা কটরলমফাি। িাে বলা কবাধ হয় রেক হমব 

িা। ঐটুকু আপিামক বললাে আপিামদি সান্ত্বিাি েমে। কদায়া কিমবি। িারখ’।  
বমল সালাে রদময় ওপ্রান্ত কেমক কটরলমফাি কিমখ রদল।  
কটরলমফাি কিমখ সািারসি  ামিে ওয়ারশাংটি কেমক কশািা সব কোই 

ধীমি ধীমি োিাল সবাইমক।  
কািমসি  ামিমেি স্ত্রী েরিয়ে েইরি দু’হামত্ েুখ কঢমক কান্না চাপমত্ 

কচষ্টা কিল, কেময় ফারত্ো  ামিে ফুেঁরপময় ককেঁমদ উেল। রুোমল কচাখ েুেমত্ 
লার্ল  ামিেমদি বৃদ্ধা ো ও রেমসস সািারসি।  

 ি েুমড় রিাঃশব্দ এক কান্নাি বৃরষ্ট। ইহুদী খুিীিা োেগারিি িােীমদি 
কচময়ও ভয়ঙ্কি বুরদ্ধমত্ এবাং িৃশাংসত্ায়। সকমলি বুকই দুরুদুরু কমি কােঁপমে।  

রিিবত্াি োমঝ সািারসি  ামিে ধীি কমঠে বমল উেল, ‘উমদ্বর্ 
আত্াংমকি পামশ আল্লাহি সাহামযুি রদকটামকই এখি অোমদি বড় কমি কদখমত্ 
হমব। িাে ওিা বমলরি বমট, একটা বড় আশাি কো কত্া ওেঁিা োরিময়মে। ঐ 
পমেই হয়মত্া আল্লাহি সাহাযু আসমব’।  

‘অল পাওয়ািফলু বমল করেত্ আমেরিকাি ইহুদী চমরি কোকারবলায় 
আোমদি কক আমে? যাি কো ত্ােঁিা বলমলি?’ কচাখ েুেমত্ েুেমত্ বলল ফারত্ো 
 ামিে।  

‘কত্াোি েত্ই আরে এ রবষময় অজ্ঞ ো’। বলল সািারসি  ামিে।  
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‘রকন্তু কক কসই আন্তেগারত্ক বুরিত্ব, যােঁি কামে রবশ্ব-ইহুদী প্ররত্দ্বরিত্ায় 
কহমিমে বািবাি?’ আবাি রেজ্ঞাসা ফারত্ো  ামিমেি।  

‘োকমত্ পামিি ো, সবাি খবি আেিা োরি িা’। বলল সািারসি।  
‘আপরি ওয়ারশাংটমি কর্মল আেিা আিও রকেু োিমত্ পািত্াে’। 

ফারত্ো বলল।  
‘ওেঁিা োিামবি। ওেঁমদি কটরলমফামিি অমপক্ষ্া কিমত্ হমব ো’।  
বমল উমে পড়ল সািারসি  ামিে। বলল, ‘আো, ভারব, আরে পুরলশ 

অরফস কেমক আরস। একেি এডমভামকমটি সামেও আমলাচিা কমি আরস’।  
‘সাি  ামিেমক বমলা, ত্াি ককাি রচন্তা কিই। আেিা সব িকে কচষ্টা 

কিব। আল্লাহ আমেি’। বলল সাি  ামিমেি দাদী, বৃদ্ধা েরহলারট।  
‘সািারসি, সািমক ত্াি আব্বা সম্পমকগ রকেু বমলা িা’। বলল সাি 

 ামিমেি ো েরিয়ে েইরি।  
‘আিা, রেক আমে। সালাে’।  
বমল কবরিময় কর্ল সািারসি  ামিে।  
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৩ 
ইহুদী কর্াময়ন্দা প্রধাি কেিামিল শ্যািি, কহায়াইট ঈর্ল প্রধাি কর্াল্ড 

ওয়াটাি এবাং এফ.রব.আই প্রধাি করলে গ্রীি ভুারলি রহউেুাি কডমভলপমেঠট 
রিসাচগ কসঠটামিি েুমখােুরখ িাস্তাি ওপামি কেুুরিরট হমলি একরট কমক্ষ্ একটা 
কটরবল র মি বমস আমলাচিায় েশগুল। রহউেুাি কডভলপমেঠট রিসাচগ কসঠটামিই 
‘আমেরিকাি কাউরেল অব েুসরলে এমসারসময়শিস’ (ACOMA) এি ৭রদি 
বুারপ সমেলি শুরু হময়মে।  

রহউেুাি কডভলপমেঠট রিসাচগ কসঠটাি (HDRC) আমেরিকাি 
েুসলোিমদি সাাংকৃরত্ক ককন্দ্র।  

কেিামিল কেুুরিরট হমলি কয কমক্ষ্ কো বলরেল ত্াি োিালা রদময় 
HDRC‘ি প্রধাি ফটক কদখা যায়।  

‘কসরদমক কচাখ কিমখ কো বলরেল কেিামিল শ্যািি। ত্াি েুখ দারুি 
আিমন্দ উদ্ভারসত্। কস বলরেল, ‘ঈশ্বিমক অমশষ ধেবাদ। আহেদ েুসামক 
আবাি িার্ামলি েমধু পাওয়া কর্মে। ভাবমত্ রক কয আিন্দ লার্মে, কস এখি 
সােমিি ঐ রবরল্ডাংটায় িময়মে। আেিা ত্াি খবি োরি, রকন্তু কস আোমদি খবি 
োমি িা’।  

‘আসল আিন্দ হমব ত্ামক ধিাি পি। ত্ামক ধিাি রক পরিকল্পিা?’ 
বলল কর্াল্ড ওয়াটাি।  

‘ওটা ককাি সেস্যা িয়। রত্রিশেি কোমঠডা কযার্াড় হময়মে। কয ককাি 
সেয় ওখামি ঢুমক ত্ামক আেিা ধমি আিমত্ পারি’। বলল কেিামিল শ্যািি।  

‘রকন্তু ত্ামত্ িিপাত্ হমব, োিাোরি হমব, আন্তেগারত্ক রিউে 
রেরডয়ামত্ চমল যামব খবি, এটা কিা যামব িা। আোি প্ররত্ এফ.রব.আই-এি 
রিমদগশ এটা’। বলল এফ.রব.আই এমেঠট করলে।  
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এফ.রব.আই প্রধাি কেিামিল আব্রাহাে েিসি ও কেিামিল শ্যািমিি 
েমধু আমলাচিা অনুসামি এফ.রব.আই শ্যািিমক ত্েু রদময় সাহাযু কিমে, 
প্রত্ুক্ষ্ সাহাযু িয়। করলেমক এখামি পাোমিা হময়মে এটা রিরশ্চত্ কিাি েমে 
কয পুরলশমক েরড়ময় পড়মত্ হয় এবাং খবমিি কার্মে যায় এেি  টিা কযি িা 
 মট।  

‘করলে রেকই বমলমে, এই সমেলমি এ ধিমিি  টিা  টমল, ত্াি কষাল 
আিা দায় রর্ময় পড়মব োরকগি সিকামিি  ামড়’।  

কেিামিল শ্যািি ভাবরেল। বলল, ‘ত্াহমল কেমপ্লমিি বাইমি ত্ামক 
ধিাি বুবস্থা কিমত্ হমব। এটা করেি হমব িা। ত্মব এি েমে সাবগক্ষ্রেক 
পাহািাি বুবস্থা োকমত্ হমব’।  

কেিামিল শ্যািি োেমত্ই কর্াল্ড ওয়াটাি বমল উেল, ‘আহেদ েুসা রক 
িামে সমেলমি কযার্দাি কমিমে’।  

‘আহেদ আবদুল্লাহ’।বলল কেিামিল শ্যািি।  
‘ককাি কদশী রহমসমব’। কর্াল্ড ওয়াটাি বলল।  
‘সউরদ এুিারবয়াি’।  
‘কপাশাক?’  
‘পরশ্চেী, রকন্তু েুমখ দারড়। দারড়ি োইমল কস এেি বদমল কর্মে কয, 

ফমটা সােমি কিমখও ত্ামক কচিা করেি’।  
‘ত্াহমল কচাখ ও ভ্রুি পরিবত্গি  রটময়মে কস?’  
হমত্ পামি।  
‘ত্াি োকাি োয়র্াটা আপিামদি কহামটমলি আমশ-পামশ িয়?’  
‘িা, সবাি োকাি োয়র্া ১১ ত্লা ভবমিি টপ রত্ি কলামি, রকন্তু আহেদ 

েুসা আমেি রত্ি ত্লায়’।  
‘এি রক কািে?’  
কেিামিল শ্যািি রকেু বলাি আমর্ই করলে বলল, ‘রবরল্ডাংটাি রদমক 

একবাি ত্ারকময় কদখমলই কসটা বুঝমত্ পািমবি’।  
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সবাই োিালা রদময় ত্াকাল। রকন্তু কর্াল্ড ওয়াটাি ও কেিামিল শ্যািমিি 
কচামখ এখিও প্রশ্নমবাধক দৃরষ্ট।  

করলে বলল, ‘কদখুি রত্ি ত্লা কেমক রবরল্ডাংটা কসাো উপমি উমে 
কর্মে। রকন্তু রত্ি ত্লা কেমক গ্রাউঠড কলাি পযগন্ত দু’রট কেপ একরট কদাত্ালায়, 
অেরট এক ত্লায়’।  

‘কসটা কত্া কদখাই যামি, ত্ামত্ রক হময়মে?’  
‘আি কদখুি রবরল্ডাংটাি এই কেপগুমলা উপি কেমক রত্িত্লা পযগন্ত 

রবরল্ডাংটাি চািরদমকই’।  
‘হ্যােঁ রেক আমে’। বলল ত্ািা দু’েমি এক সামে।  
‘এি অেগ আহেদ েুসামক এেি স্থামি িাখা হময়মে, কযখাি কেমক 

রবরল্ডাংটাি কয ককাি রদক রদময় কবি হময় যাওয়াি সুমযার্ আমে’।  
করলমেি কো শুমি স্তরম্ভত্ হময় কর্ল কেিামিল শ্যািি ও কর্াল্ড 

ওয়াটাি।  
‘ত্াি োমি আহেদ েুসা কয ককাি পরিরস্থরত্ি েমে প্রতুত ত্ আমে’।  
কর্াল্ড ওয়াটাি বলল।  
‘আহেদ েুসাি েমে এটাই স্বাভারবক’। বলল করলে।  
‘যত্ই প্রস্ত্ত্তত্ োকুক, এবাি আহেদ েুসামক ফােঁমদ পড়মত্ই হমব। 

কোমঠডািা কর্াটা কেমপ্লি র মি কিমখমে’। বলল কেিামিল শ্যািি।  
‘ঈশ্বি আপিাি কোমক সত্ু করুি’। কর্াল্ড ওয়াটাি বলল।  
কেিামিল শ্যািমিি কচামখ েুমখ রকেুটা উমদ্বমর্ি োপ।  
কর্াল্ড ওয়াটাি োেমলও ককাি কো বলল িা শ্যািি। ত্াকাল  রড়ি 

রদমক। সরত্ুই ত্াি ভ্রু দু’রট এবাি কুরঞ্চত্ হমলা।  
কর্াল্ড ওয়াটাি ও করলে উভময়ই রবষয়রট লক্ষ্ু কমিমে।  
‘রক বুাপাি কেিামিল?’ বলল কর্াল্ড ওয়াটাি।  
‘ককামহি একটা কপ্রাগ্রাে কফল কিল ককি ত্াই ভাবরে’। বলল শ্যািি।  
ককামহি একেি রবখুাত্ ইহুদী কর্াময়ন্দা এমেঠট। রিউ কেরিমকাি 

প্ররত্রিরধ কািমসি  ামিে িাবালুরস’ি েদ্মমবমশ এই ককামহিই কিফামিমে কযার্ 
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রদময়মে। কািমসমিি সামে ককামহমিি কচহািাি রকেুটা রেল আমে। দু’েিই 
কসরেরটক-আফ্র রেশ্রে।  

‘রক কপ্রাগ্রাে কফল কমিমে ককামহি?’ কর্াল্ড ওয়াটামিি কচামখ রবষ্ময়।  
‘সামড় পােঁচটায় আেি িাোমেি রবিরত্ হমব। কস সেয় ককামহি কবরিময় 

এমস কিফামিে রবরল্ডাংটাি এ প্রান্তটায় কয ওময়মেে বি আমে, কসখামি এক 
খঠড কার্ে কফমল কিমখ যাবাি কো। রকন্তু ৬টা কবমে যামি, এখিও কস এল 
িা’।  

‘রক কার্ে?’ বলল কর্াল্ড ওয়াটাি।  
‘কিফামিে রবরল্ডাংটাি কলাি ও আউট কর্ট রডোইি এবাং আহেদ েুসাি 

বত্গোি েদ্মমবশসহ ত্াি ফমটা’।  
‘দু’কটাই কত্া খুব গুরুত্বপূেগ’। বলল এফ. রব. আই কর্াময়ন্দা করলে।  
‘িাোমেি রবিরত্ হমলও ককাি কপ্রাগ্রামে হয়ত্ আটকা পমড়মে’।  
কর্াল্ড ওয়াটাি বলল।  
‘িা রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি। ককামহি এেি একেি কর্াময়ন্দা বুরিত্ব যাি 

কেগসূচীমত্ এক রেরিটও এধাি ওধাি কখিও হয় িা। যত্গুমলা অসাধু সাধি কস 
কমিমে, সবগুমলাই রিরদগষ্ট সেয়সূচীি কভত্মিই কস সম্পন্ন কমিমে। এটা ত্ােঁি 
কিকডগ’।  

‘ত্াহমল?’ বলল কর্াল্ড ওয়াটাি রচরন্তত্ কমে।  
ভাবল রকেুক্ষ্ে কেিামিল শ্যািি।  
ত্ািপি কেমর্ উোি েত্ দ্রুত্ ত্াি ট্রামভল রকট কটমি রিল। কবি কিল 

রসর্ামিট লাইটাি সাইমেি অয়ুািমলস রিরসভাি। একটা বড় সাইমেি স্পীকাি 
কবি কমি ত্াি সামে কামিকশি েুমড় রদল অয়ুািমলস রিরসভামিি। বলল, ‘রচন্তা 
কমি লাভ রক? রকেু  টমল অয়ুািমলসই ত্া বমল রদমব’।  

বমল অয়ুািমলমসি কেমসে ককামিি ‘কী’টা অি কমি রদল।  
স্পীকাি সিব হময় উেল।  
প্রেে রদমক কত্েি রকেুই পাওয়া কর্ল িা। িািা কো-বাত্গা, আলাপ-

আমলাচিা-রিত্ু রদিকাি স্বাভারবক ধািা রববিেী।  
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রিউ কেরিমকাি প্ররত্রিরধ রোঃ কািমসমিি েদ্মমবমশ কিফামিমে 
কযার্দািকািী ইহুদী কর্াময়ন্দা ককামহমিি কামে কোট কবাত্াে আকৃরত্ি কয 
অয়ুািমলস ট্রােরেটাি আমে ত্া ককাি সেয় অফ কিা যায় িা। সব সেয় অি 
োমক এবাং অবুাহত্ভামব শব্দ কমি, যাই  টুক ত্া রিখুেঁত্ভামব পাোয়।  

কটরবমলি উপি িাখা অয়ুািমলস রস্পকামি ত্খি বিৃত্া কভমস আসমে।  
‘কিফামিমে বিৃত্া কযেি চলমে, সব বিৃত্াই এভামব কিকডগ হমব। 

রবিাট দরলল এটা। এফ.রব.আই রকিমত্ চাইমল আেিা রবরর কিমত্ পারি’। 
এফ.রব.আই এমেঠট রোঃ করলমেি রদমক ত্ারকময় হাসমত্ হাসমত্ বলল কেিামিল 
শ্যািি।  

‘এই েেই বুরদ্ধমত্ আপিািা কশ্রষ্ঠ। ত্মব এমক্ষ্মত্র বুবসাটা হমব িা। 
কািে, প্ররত্ কসশমিি ফলু প্ররসরডাংস আেিা কপময় যাব’। বলল করলে।  

‘কপময় যামবি, ককেি কমি?’ রবরষ্মত্ কঠে কেিামিল শ্যািমিি।  
‘এ ধিমিি সমেলি কিমত্ কদয়াি কক্ষ্মত্র আোমদি একটাই শত্গ রেল। 

কসটা হমলা সমেলি কসশি গুমলাি ফলু প্ররসরডাংস এবাং সমেলমি দাওয়াত্ 
প্রাপ্তমদি ত্ারলকা আোমদি রদমত্ হমব। ত্ারলকা ত্ািা রদময়মে। সমেলমিি 
কসশিগুমলাি ফলু কিকডগ ত্ািা রদমি’। করলে বলল।  

‘রদমি িয়, রদমব’। সাংমশাধি কিমত্ চাইল শ্যািি।  
‘কদমব িয়, রদমত্ শুরু কমিমে। প্ররত্রট কসশি পমিই কস কসশমিি কিকডগ 

ত্ািা পারেময় রদমি’।  
স্পীকামি ত্খি বিৃত্া চলরেল।  
হোৎ বিৃত্াি শব্দ ত্িমেি োমঝ একটা কঠে রফসরফস কমি বমল উেল, 

‘রোঃ কািমসি, আপরি একটু আসুি। েরুিী প্রময়ােি’। সাোে একটু রিিবত্া। 
ত্ািপি আমিকরট কঠে উচ্চারিত্ হমলা, ‘চলুি’।  

কশমষি এ কঠেরট ইহুদী কর্াময়ন্দা ককামহমিি।  
ত্ািপি অবাি রিিবত্া। স্পীকামি বিৃত্াি শব্দ ক্ষ্ীে হমত্ হমত্ এক 

সেয় কেমে কর্ল।  
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‘ত্াি োমি ডাকমত্ আসা কলাকরট ককামহিমক রিময় কসরেিাি হল কেমক 
কবরিময় এমসমে’। বলল কেিামিল শ্যািি।  

‘রেক ত্াই’। কর্াল্ড ওয়াটাি বলল।  
আিও কত্কগুমলা েুহূত্গ পাি হমলা।  
একটা দিো কখালাি শব্দ স্পীকামি কভমস এমলা। ত্ািপি কভমস এমলা 

ত্া বন্ধ হবাি শব্দও।  
‘ককামহিমক রিময় কলাকরট একরট  মি প্রমবশ কমিমে। বলল কেিামিল 

শ্যািি।  
‘আসুি রোঃ কািমসি। আপিামক সালাে রদমত্ পািলাে িা বমল 

দুাঃরখত্’। িত্ুি একরট কঠেস্বি স্পীকামি কশািা কর্ল।  
িত্ুি কঠেরট কো কশষ কমি েুহূত্গ কামলি েমধুই আবাি বমল উেল, 

‘চেমক উেমলি ককি রোঃ কািমসি?  ামিে িাবালুরস কত্া সাোে এই কোয় 
চেমক উোি কো িয়, বলুি’।  

অয়ুািমলস স্পীকামি এই কোগুমলা কশষ হমত্ই চেমক উেল কেিামিল 
শ্যািিও। ত্াি কচামখ েুমখ সমন্দহ ও অস্বরস্তি একটা োয়া।  

স্পীকামি কো বমল উেল আবাি কসই িত্ুি কঠেরটই। বলল, ‘আিা রোঃ 
কািমসি, আপিাি ওয়ারশাংটমি কপৌেঁোি কো ‘এয়াি আমেরিকাি ‘রেমিা রেমিা 
রি’ লাইমট, আি আপরি কপৌেঁেমলি প্রায় ১২  ঠটা পি ‘রেমিা কসমভিরটি’ 
লাইমট, ককি?’  

‘এখি এসব প্রমশ্নি আরে অেগ বুঝমত্ পািরে িা। আপরিই বা এ প্রশ্ন 
কিমেি ককি? কিফামিে কিত্ৃবৃন্দ কত্া িময়মেি’।  

‘কঠেটা ককামহমিি, োিাল কেিামিল শ্যািি শুকমিা র্লায়।  
‘আপরি কত্া কদখমেি, কিফামিমেি কিত্ৃবৃন্দ আোি পামশই বমস 

আমেি। ত্ামদি পক্ষ্ কেমকই এ প্রশ্ন আরে কিরে’। বলল কসই িত্ুি কঠে।  
‘আোমক এভামব প্রশ্ন কিাি অেগ রক? লাইট ধিমত্ িা পািা, লাইট কচে 

খুবই স্বাভারবক বুাপাি’। স্পীকামি কভমস এল ককামহমিি কঠে।  
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‘লাইট ধিমত্ িা পািমল, লাইট কচে কিমল োত্র বাি  ঠটাি বুবধামি 
রটরকট কত্া কচে কিাি প্রময়ােি হয় িা। আপরি রটরকট কচে কমিমেি ককাি 
কািমে?’  

িত্ুি কঠেরটি স্বি উৎকেগ হময় শুিরেল কেিামিল শ্যািি। বলল কস 
শুকমিা কমঠে, ‘রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি রচিমত্ পািমেি এ কঠে’।  

‘িা’। বলল কর্াল্ড ওয়াটাি।  
‘আোি রবন্দুোত্র সমন্দহ কিই, এটা আহেদ েুসাি কঠে, রযরি আহেদ 

আবদুল্লাহ িামে সমেলমি কযার্ রদময়মেি’।  
রকেু বলমত্ যারিল কর্াল্ড ওয়াটাি। রকন্তু ত্াি আমর্ই স্পীকামি 

ককামহমিি হারসি শব্দ কশািা কর্ল। বলল, ‘এসব কোট খাট রেরিস রিময় আপিািা 
সেয় িষ্ট কিমেি ককি বুঝমত্ পািরে িা। ককউ রটরকট হারিময় কফলমল কস িত্ুি 
রটরকট কিমত্ পামি’।  

‘রোঃ কািমসি ১২  ঠটা পি রভন্ন লাইমট আসাি কািে বমলমেি লাইট 
ধিমত্ িা পািা, এখি িতু্ি রটরকট কাটাি কািে বলমেি রটরকট হারিময় যাওয়া। 
রটরকট হারিময় যাওয়াি কোটা রভন্ন লাইমট আসাি কািে রহমসমব আমর্ই আসমত্ 
পািমত্া। ত্া আমসরি, কািে কোটা পমি বািামিা। লাইট ধিমত্ িা পািা 
কোটাও বািামিা িয় রক?’  

স্পীকামি কভমস আমস আহেদ আবদুল্লাহ ওিমফ আহেদ েুসাি কো 
শুমি েুখ চুপমস কর্ল কেিামিল শ্যািমিি। বলল, ‘সবগিাশ কর্াল্ড ওয়াটাি, ওিা 
ককামহিমক সমন্দহ কিমে’।  

‘রেক রোঃ কেিামিল, রকন্তু এটুকু প্রোে রদময় কািও সম্পমকগ ফাইিাল 
কো বলা যায় িা। সমন্দহ কিা যায় োত্র’।  

স্পীকামি কভমস এল ককামহমিি র্লা। বলল, ‘কদখুি আরে আেরন্ত্রত্ 
অরত্রে। এভামব আপিািা আোমক রেজ্ঞাসাবাদ কিমত্ পামিি িা। এটা অপোি 
কিা’।  

‘আপিাি দুমটা কািেই বািামিা, রেেুা –এ কোি কত্া ককাি েবাব 
রদমলি িা?’ আহেদ আবদুল্লাহি র্লা কভমস এল স্পীকামি।  
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‘অমহত্ুক রবষয় েবাব কদবাি েত্ িয়’। কঠে ককামহমিি।  
‘আিা রোঃ কািমসি এ দু’কটা ডকুমেঠট কদখুি। একরট হমলা সমেলমি 

কযার্দামিি সেরত্সূচক কলটাি অব এুাকমসপটুাে, অেরট সমেলমি আসাি 
পি কিরেমষ্ট্রশি ফিে। দু’কটামত্ই রোঃ কািমসি োমি আপিাি দস্তখত্ আমে। 
কদখুি কত্া দুই দস্তখত্ রক একেমিি?’ স্পীকামি আহেদ আবদুল্লাহি কঠে।  

স্পীকাি রিিব। ককামহমিি ককাি উত্তি কিই।  
স্পীকামি আহেদ আবদুল্লাহিই অনুচ্চ, অেচ অত্ুন্ত শি কঠে কভমস 

এল। বলমে কস, ‘িা রোঃ কািমসি কটরবল কেমক হাত্ দু’কটা যত্টুকু কটমিমেি, 
আি টািমবি িা। টািমল দু’হাত্ই হািামবি, কািে আোি গুরল লক্ষ্ু ভ্রষ্ট হয় িা। 
আরে োরি, পড়াি েমে আপিাি চশোি দিকাি কিই। সমেলমি আসাি পি 
কলখাপড়াি ককাি কামেই আপরি চশো বুবহাি কমিিরি। অত্এব পমকট কেমক 
চশো কবি কিমবি, এটা রেক িয়’।  

কোয় একটু কেদ িােল স্পীকামি। ত্ািপিই আহেদ আবদুল্লাহ োমি 
আহেদ েুসাি উচ্চকঠে হারস। ত্াি কামি সামে সামেই কভমস এল ত্াি কঠে, 
‘আরে োরি, আপিাি ককামটি কভত্মিি পমকমট কযখামি চশো আমে, ত্াি 
পামশই কশাল্ডাি কহালোমি ঝুলমে রিউট্রি রিভলবাি। কস রিভলবামিি একটা 
রবষাি ফায়াি কমক্ষ্ উপরস্থত্ আোমদি ক’েিমক কচামখি পলমক  ুে পারড়ময় 
কদমব এবাং অন্তত্ ে’োমসি েমে রিরিয় কমি কদমব’।  

েুহূত্গ কামলি েমে রিিব হমলা স্পীকাি।  
পিক্ষ্মেই আবাি স্পীকামি কঠে কভমস এল আহেদ েুসাি। বলমে কস 

কাউমক উমেশ্য কমি, ‘কত্ােিা এি পমকট কেমক রিউট্রি রিভলবািটা কবি কমি 
িাও। সাচগ কমি কদখ দু’পাময়ি কোোি সামে আটকামিা রিভলবাি কপমত্ পাি। 
সব কশষ অস্ত্র রহমসমব ককােমি কবমটি আড়ামল একটা সুইচ িাইফ রিশ্চয় কস 
কিমখমে’।  

রিিব হমলা স্পীকাি।  
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‘কলাকটা অন্তিদ্রষ্টা িারক। কয কয অমস্ত্রি কো আহেদ েুসা বমলমে কস 
কস অস্ত্র ককামহমিি কসভামবই িময়মে’। রবষ্ময় রেরশ্রত্ করুে কমঠে বলল কেিামিল 
শ্যািি।  

‘রকন্তু অয়ুািমলস ট্রােরেটাি ককামহমিি কামে আমে এটা আহেদ েুসা 
বলমত্ পামিরি’। বলল কর্াল্ড ওয়াটাি।  

‘এ েমেই আহেদ েুসা সবগদ্রষ্টা বা অন্তিদ্রষ্টা িয়। রকন্তু অদ্ভূত্ রিখুেঁত্ 
অনুোি ত্াি’। কেিামিল শ্যািি বলল।  

‘এেিও হমত্ পামি। ককামহিমক সমন্দহ কিাি পি আহেদ েুসা 
ককামহমিি অোমন্ত ত্ামক এবাং ত্াি লামর্ে সাচগ কমিমে’। বলল কর্াল্ড ওয়াটাি।  

‘হমত্ পামি, রকন্তু এভামব ককাহমিমক সাচগ প্রায় অসম্ভব। সাচগ কিমল 
ককামহমিি কামে অবশ্যই ত্া ধিা পড়মত্া। আি ধিা পড়মল আমর্ই কস সাবধাি 
হময় কযত্। ত্াহমল এই রবপমদ ত্ামক পড়মত্ হমত্া িা’। বলল কেিামিল শ্যািি।  

স্পীকাি কো বমল উেল আবাি।  
স্পীকামি এবাি অপরিরচত্ র্লা। বলল, ‘রোঃ আহেদ আবদুল্লাহ, 

এরদকটা আপরি কদখুি। েরুিী কটরলমফাি। আরে আসরে’।  
‘রেক আমে,আসুি’। স্পীকামি আহেদ েুসাি র্লা।  
স্পীকামি একটু রিিবত্া।  
েুহূত্গ কময়মকি েমধুই স্পীকামি কভমস এল আহেদ েুসাি র্লা আবাি। 

বলল, ‘কদখমেি কত্া অস্ত্রগুমলা? একটা রিউট্রি রিভলবাি, দুমটা সাধািে 
রিভলবাি এবাং একটা সুইচ িাইফ, োমি একটা যুমদ্ধি অস্ত্র আপিাি কামে। রোঃ 
কািমসমিি কামে রক এগুমলা োকাি কো? রোঃ কািমসমিি েদ্মমবমশ কক 
আপরি?’  

স্পীকামি ককামহমিি হারসি শব্দ কভমস এল। হারসি সামে সামে ত্াি 
কঠেও। বলল কস, ‘আহেদ েুসা আপরিও েদ্মমবশ রিময় সমেলমি এমসমেি, 
আরেও েদ্মমবশ রিময় সমেলমি এমসরে। আপরি রেমত্মেি, আরে কহমি কর্রে। 
এি কবশী আি রকেু োিমত্ পািমবি িা’।  
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এবাি স্পীকামি কভমস এল আহেদ েুসাি হারস। বলল, ‘ভাল বমলমেি 
আপরি। দু’েমিিই েদ্মমবশ। রকন্তু অমিক পােগকু।  

সমেলমিি উমদুািা ও অরত্রে কামিা কামেই আোি ছ্দ্দ্মমবশ কিই। 
সকমলই আোি পরিচয় ও িাে োমিি। রকন্তু আপিাি িাে, পরিচয় আেিা ককউ 
োরি িা। এখি আেিা কসটাই োিমত্ চারি’।  

স্পীকামি আহেদ েুসাি কঠে কেমে কর্ল। রকন্তু স্পীকাি রিিব হওয়াি 
পিক্ষ্মেই আবা সিব হময় উেল। স্পীকামি র্লা পাওয়া কর্ল এবাি কটরলমফাি 
ধিমত্ যাওয়া কসই কলাকরটি। বলমে কঠেরট, ‘রোঃ আহেদ আবদুল্লাহ, রোঃ 
কািমসমিি ভাই সািারসি  ামিে কফাি কমিরেল ‘সান্তামফ’ কেমক। রকেুক্ষ্ে 
আমর্ উরি কো বমলমেি এই রোঃ কািমসমিি সামে। কো বমলই ত্ামদি সমন্দহ 
হময়মে। উরি কটরলমফাি কমিরেমলি োিাি েমে কয, রক  টিা, ত্াি ভাই 
ককাোয়। এ রিময় ত্ামদি বারড়মত্ সবাই উরদ্বগ্ন’।  

কেমে কর্ল স্পীকাি। কো কশষ কমিমে কলাকরট।  
েহূত্গ োত্র। স্পীকামি কভমস এমলা আহেদ েুসাি র্লা। বলমে কঠেরট, 

‘বলুি রোঃ েদ্মমবশী কািমসি, আপরি কক? রোঃ কািমসিমক ককাোয় কিমখমেি, 
িা ত্ামক হত্ুা কমিমেি?’ কমোি কঠে আহেদ েুসাি।  

‘ককাি সাহাযুই আপিামক কিব িা আহেদ েুসা’। স্পীকামি শি র্লা 
রোঃ ককামহমিি।  

কচামখ েুমখ ভীষে উমদ্বর্ কেিামিল শ্যািমিি। কর্াল্ড ওয়াটাি ও 
করলমেি েুখও শুষ্ক। ত্ামদি েুমখও ককাি কো কিই।  

ককামহমিি কোি পি স্পীকাি কেমে রর্ময়রেল েুহূমত্গি েমে। কসটা 
আবাি সিব হময় উেল। কমোি কঠে কভমস এল আহেদ েুসাি। কস বলমে, ‘এক 
আমদশ আরে দু’বাি কদই িা। বলুি কশষ সুমযার্ এটা আপিাি’।  

‘বমলরে কত্া ককাি সাহাযু আোি পামবি িা আপরি’ স্পীকামি 
ককামহমিি কঠে।  

স্পীকাি রিিব হমলা।  
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হোৎ স্পীকাি কোটা স্বমি ‘দুপ’ কমি উেল। ত্াি সামে সামেই একটা 
আত্গ রচৎকাি। রচৎকাি ককামহমিি।  

আত্গিাদ কমি উেল কেিামিল শ্যািি। বমল উেল আত্গস্বমি, ‘শয়ত্ািটা 
রক ককামহিমক হত্ুা কিল?’  

‘িা, রচৎকামিি ধিি কস কো বমল িা। আহেদ েুসা রিশ্চয় সাইমলোি 
লার্ামিা রিভলবাি বুবহাি কমিমে। রিশ্চয় আহেদ েুসা ককামহমিি এেি 
োয়র্ায় গুরল কমিমে যামত্ কষ্ট পায়। ককামহিমক কো বলামত্ চায় আহেদ 
েুসা’। বলল এফ.রব. আই কর্াময়ন্দা করলে।  

‘আোমদি রকেু কিা দিকাি। এখিও িা কেমি োকমল কয ককাি সেয় 
আহেদ েুসা ত্ামক কেমি কফলমব। রোঃ করলে, রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি আোমক 
সাহাযু করুি। এখরি আোমদি কোমঠডামদি পারেময় ত্ামক েুি কমি আিা 
উরচত্’। উমত্তরেত্ কমঠে বলল কেিামিল শ্যািি।  

‘ত্ামত্ রবিাট িিপাত্ হমব। অমিক কলাক োিা কযমত্ পামি। এ 
হত্ুাকাঠড োরেফাই কিা যামব িা। এ ঝুেঁরক কিয়া যামব িা’। পরিষ্কাি কমঠে 
বলল করলে।  

‘ওমদি কামে কব আইরি অস্ত্র আমে। কবআইরি অস্ত্র রদময় একেি 
কলাকমক ত্ািা আহত্ কমিমে, এই অরভমযামর্ এফ.রব.আই সমেলমি ঢুমক 
আহেদ েুসামক কগ্রপ্তাি ও ককামহিমক েুি কিমত্ পামি’। বলল কেিামিল 
শ্যািি।  

হাসল রোঃ করলে। বলল, রোঃ কেিামিল উমত্তরেত্ হময় বাস্তবত্ামক 
আপরি ভূমল যামিি। এখি এফ.রব.আই কভত্মি ঢুকমল কবআইরি ককাি অস্ত্রও 
পামব িা এবাং আহত্ রোঃ ককামহিমকও পামবিা। আেিা  টিাস্থমল কপৌেঁোি আমর্ 
দু’কটামকই ত্ািা সরিময় কফলমব। আপরি ভূমল যামিি ককি, কসখামি আহেদ 
েুসা আমে। কসই সবরকেু রিয়ন্ত্রে কিমে কসখামি’।  

ত্াহল? রক কিব আেিা? রকে ুকত্া কিমত্ হমব ত্ামক উদ্ধামিি েমে’। 
বলল কেিামিল শ্যািি আকুল কমঠে।  
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‘রোঃ কেিামিল, অয়ুািমলস কিকমডগ রক  মটমে পুমিা শুনুি। ত্ািপি 
কিেীয় রেক কিা যামব। এখি ত্াড়াহুমড়া কমি ককাি লাভ কিই। যখি  টিা 
কিকডগ হময়মে কস সেয় এবাং যখি আেিা শুিরে ত্া এক সেয় িয়। হমত্ পামি এ 
দু’ সেময়ি োমঝ অমিক বুবধাি’।  

‘হ্যােঁ করলে রেক বমলমে কেিামিল’। কর্াল্ড ওয়াটাি বলল।  
‘হ্যােঁ রেক বমলমেি। আরে সেময়ি এই পােগমকুি বুাপািটা একদেই 

ভূমল রর্ময়মেলাে’। বলল কেিামিল রচরন্তত্ কমঠে।  
স্পীকাি সিব হময় উেল আবাি।  
কঠে কভমস এল আহেদ েুসাি। বলমে, ‘ডাি কাি উমড় কর্মে, এবাি 

বাে কাি উমড় যামব রোঃ েদ্মমবশী কািমসি। আপিাি পরিচয় আি আোি 
দিকাি কিই। পরিচয় আপিাি আরে কপময় কর্রে। আপরি কেিামিল শ্যািমিি 
কলাক। একেি ইহুদী কর্াময়ন্দা োড়া আি রকেু িি। বলুি, রোঃ কািমসিমক 
ককাোয় কিমখমেি?’  

িীিব হমলা স্পীকাি। েুহূত্গ পমিই কভমস এল আহেদ েুসাি র্লা। 
বলমে, ‘রত্ি পযগন্ত গুিব। রত্ি উচ্চারিত্ হবাি সামে সামে আোি গুরল েুটমব’।  

পিক্ষ্মেই স্পীকামি কভমস এল আহেদ েুসাি এক উচ্চািমেি শব্দ।  
স্পীকামি কঠে কশািা কর্ল ককামহমিি। বলমে, ‘আরে যখি ধিা পমড়ই 

কর্রে, ত্খি রোঃ কািমসি ককাোয় ত্া বলমত্ আপরত্ত কিই। ত্মব একটা শত্গ’।  
‘রক শত্গ?’ স্পীকামি কঠে আহেদ েুসাি।  
‘রবরিেয় হমত্ হমব। আোমক কেমড় কদমবি, ত্ামক আেিা রফরিময় 

কদব’। স্পীকামি কঠে রোঃ ককামহমিি।  
‘আপরি বমলি, কািমসি ককাোয়, ত্ামক পাওয়াি পি আপিাি েুরিি 

কো রবমবচিা কিব’। কঠে আহেদ েুসাি।  
‘এটা রকন্তু প্ররত্শ্রুরত্ হমলা িা’। কঠে ককামহমিি।  
‘যা বমলরে, ত্াি বাইমি আি ককাি কো কিই’। স্পীকামি কভমস আসা 

এই দৃঢ় কঠেরট আহেদ েুসাি।  
‘কার্ে কলে রদি, রলমখ ও এেঁমক রদরি’। ককামহমিি কঠে স্পীকামি।  
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িীিবত্া কিমে এমলা স্পীকামি কবশ রকেুক্ষ্ে।  
‘ককামহি রিশ্চয় রলমখ রদমি রেকািা’। কর্াল্ড ওয়াটাি বলল।  
এত্ক্ষ্মে এক টুকমিা হারস ফমুট উমেমে কেিামিল শ্যািমিি েুমখ। 

বলল, ‘ককামহি রেক কাে কমিমে। সেয় কপল কস। আেিাও সেয় কপলাে। রোঃ 
কািমসি এখি আোমদি কামে েূলুবাি ককউ িয়। আহেদ েুসা অবশ্যই রকেুটা 
রিলুািড হমবি এখি। কসটা হমব আোমদি েমে সুমযার্ ত্ামক খােঁচায় বন্দী 
কিাি’।  

‘ষড়যন্ত্র একটা হমি এখামি ত্ামক র মি, এটা কেমি যাওয়াি পি আিও 
সাবধাি হমব িা?’ বলল করলে।  

‘ত্া হমব িা। রকন্তু সমেলমিি কভত্ি কেমক ককাি রবপদ আি কিই এটা 
োিাি পি কস রিরশ্চন্ত হমব। আরে চাই কস সমেলি কেমক িা পালাক। ত্াহমলই 
একটু সুমযার্ আেিা কপময় যাব’। কেিামিল শ্যািি বলল।  

কেিামিল কো কশষ কিাি আমর্ই স্পীকাি কো বমল উেমে। কঠে 
এবাি আহেদ েুসাি। বলমে, ‘ধেবাদ রোঃ ইহুদী কর্াময়ন্দা। ইহুদীিা কয 
রিমেমদি বুাপামি খুব বাস্তববাদী, আপরিও ত্া প্রোে কিমলি’।  

একটু রিিবত্া স্পীকামি।  
স্পীকামি আবাি কঠে কভমস এল আহেদ েুসাি। বলমে, ‘এি কািটায় 

বুামঠডে কবেঁমধ রকেু ঔষধ খাইময় রদি। ত্ািপি ওি হাত্ পা কবেঁমধ  ুে পারড়ময় 
রদি। আরে এমকও রিময় যাব যাবাি সেয়। রিময় কযমত্ বলুি এেঁমক’।  

‘ককাোয় যামবি?’  মিি কভত্ি কেমকই এক অপরিরচত্ কঠে।  
‘আরে যাব রিউ কেরিমকামত্ রোঃ কািমসমিি সন্ধামি’। কঠেরট আহেদ 

েুসাি।  
‘এখরি?’ রেজ্ঞাসা কসই অপরিরচত্ কঠেরটি।  
‘এখরি’, কঠে আহেদ েুসাি।  
‘ওেঁমকও ওখামি কিমবি? অসুরবধা হমব িা কত্া?’ কসই অপরিরচত্ কঠেই 

আবাি কশািা কর্ল।  



আমেরিকাি এক অন্ধকামি  46 

 

‘িা, ওমক রিরি িা। রিিাপদ একটা স্থামি ওমক কিমখ যাব। সমেলি 
ককমন্দ্র ওমক আি এক েূহুত্গ িাখাও রিিাপদ িয়’।  

দিো কখালাি শব্দ এল স্পীকামি। বন্ধ কিািও শব্দ পাওয়া কর্ল।  
আি কশািা কর্ল িা আহেদ েুসাি কঠে।  
‘ককামহিমক আহেদ েুসাি কলাকিা কবি কমি এমিমে  ি কেমক’। 

কেিামিল শ্যািি বলল।  
‘রেক’। বলল রোঃ করলে।  
‘রোঃ করলে আি কদিী কিমল ককামহিমক উদ্ধাি হয়মত্া আি ককাি রদিই 

কিা যামব িা। রকেু কিমত্ হমব এবাং ত্া এই েুহূমত্গই’। কেিামিল শ্যািি বলল।  
‘উদ্ধাি কিা যামব িা ককি? আহেদ েুসা ককাি প্ররত্শ্রুরত্ উচ্চািে কমিরি 

বমট। রকন্তু ত্াি কো শুমি েমি হময়মে রোঃ কািমসিমক পাওয়াি পি ত্ািা 
ককামহিমক কেমড় কদমব’।  

‘িা কদমব িা। কািে, কািমসিমক পাওয়াি আমর্ই আহেদ েুসা 
আোমদি খােঁচায় বন্দী হমব’। বলল শ্যািি।  

‘রক ভামব?’ বলল করলে।  
‘ককামহি আহেদ েুসামক রোঃ কািমসমিি বন্দী কমি িাখাি স্থাি বমল 

রদময় আহেদ েুসামক ধিাি একটা ফােঁদ আোমদি হামত্ ত্ুমল রদময়মে। আহেদ 
েুসা কািমসিমক উদ্ধাি কিমত্ রর্ময় রিমেই আোমদি হামত্ চমল আসমব। এখি 
যরদ আহেদ েুসামক সমেলি ককন্দ্র কেমক ধিা িা যায়, ত্াহমল এই েুহূমত্গই 
আোমদি যাত্রা কিমত্ হমব রিউ কেরিমকামত্’।  

‘ত্াহমল ককামহিমক আি উদ্ধাি কিমত্ পািমেি িা’। বলল কর্াল্ড 
ওয়াটাি।  

‘ককি?’ শ্যািি বলল।  
‘কািে, এখি ককামহি রকাংবা আহেদ েুসা ককউই সমেলি ককমন্দ্র কিই। 

ককামহিমক রিিাপদ স্থামি কিমখ আহেদ েুসা রিশ্চয় এখি কেরিমকাি পমে 
িময়মে’।  
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চেমক উেল কেিামিল শ্যািি। বলল, ‘সরত্ু কত্া। ভূমলই রর্ময়রেলাে, 
 টিা  টাি সেয় এবাং  টিাি কিকডগ কশািাি সেময়ি েমধু অমিক পােগকু’।  

বমলই উমে দােঁড়াল কেিামিল শ্যািি। আসুি আেিা প্রতুত ত্ হই।  
এখরি আোমদি রিউ কেরিমকা যাত্রা কিমত্ হমব’।  
‘রকমস যামব?’  
‘আহেদ েুসা রিশ্চয় ককাি এয়াি লাইমে রিউ কেরিমকা যামি। ত্াি 

আমর্ আমর্ আোমদি কপৌেঁেমত্ হমল আপিাি কেট রবোি োড়া ককাি উপায় কিই। 
সব ধিমিি খিচ আরে বহি কিব। আপরি আপিাি কেট প্রস্ত্ত্তত্ কিমত্ বমল 
রদি’।  

‘রেক আমে রোঃ শ্যািি। রকন্তু েমি োমক কযি আহেদ েুসামক আোমদি 
কামে কেমক ককিাি চুরি এখিও বারত্ল হয়রি’। কর্াল্ড ওয়াটাি বলল।  

‘িা আরে ভূরলরি রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি। আহেদ েুসামক হামত্ কপমল পয়সা 
আোমদি েমে ককাি বুাপাি িয়’।  

‘রকন্তু আোমক রিউ কেরিমকা কযমত্ হমল এফ.রব.আই কত্ৃগপমক্ষ্ি 
অনুেরত্ দিকাি’। বলল করলে।  

‘িা আপিামক অবশ্যই কযমত্ হমব আোি সামে। আপরি োকমল একটা 
রলর্ুাল প্রমটকশি আোমদি সামে োকমব। রেক আমে আরে এখরি কটরলমফাি 
কিরে েেগ আব্রাহাে েিসিমক’।  

বমল কেিামিল শ্যািি কটরলমফাি তু্মল রিল হামত্।  
 
 
 
সান্তামফ রবোি বন্দমি লুাঠড কিল আহেদ েুসা।  
খুব সাধািে েদ্মমবশ ত্াি।  
েুমখ কর্ােঁফ লার্ামিা হময়মে, যা ককাি সেয়ই লার্ায় িা এবাং োোভরত্গ 

ঈষৎ ককােঁকড়া চুল পমিমে।  
এমত্ই আহেদ েুসা একদে অে োনুষ হময় কর্মে।  
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সামে ককাি লামর্ে কিই। লামর্ে িাখমবই বা ককাোয়?  
কয ধিমিি কামে এমসমে ত্ামত্ সামে লামর্ে বহমিি অবকাশও কিই।  
আহেদ েুসাি সােমি হােঁটরেল এক বৃদ্ধ। বয়স আরশ-িব্বই এি েত্ 

হমব। একটা ট্ররলমত্ বুার্ কেমল রিরিল কস।  
কষ্ট কমি ভািসােু িক্ষ্া কমি হােঁটমে কস।  
র্ুাাংওময়ি একটা উেঁচু কলয়ামি উেমত্ রর্ময় কহােঁচট কখময় পমড় যারিল 

বৃদ্ধ।  
আহেদ েুসা ত্ামক ধমি কফলল।  
‘ধেবাদ’। কসাো হময় দােঁরড়ময় বলল বৃদ্ধরট।  
বৃদ্ধরট কিড ইরঠডয়াি, কদখল আহেদ েুসা।  
‘ওময়লকাে। আরে যরদ ট্ররলটা বহি করি, আপরি ত্া রক পেন্দ 

কিমবি?’  
বৃদ্ধরট ত্াকাল আহেদ েুসাি রদমক। বলল, ‘িা আরে অপেন্দ কিব িা’।  
আহেদ েুসা বুার্সহ ট্ররল কেমল বৃমদ্ধি পাশাপারশ হােঁটমত্ লার্ল।  
লাউে কেমক কবি হবাি সেয় বৃদ্ধ আহেদ েুসামক বলল, ‘ত্ুরে অবশ্যই 

রবমদশী। রকন্তু এমকবামি কয খারল হাত্!’  
‘রবমদশী হমলও চাকুমি, চাকুিীি োধুমে অমিমকই এমদশী হময় কর্মে। 

ত্ামদি খারল হামত্ সফি কত্া হমত্ পামি’। আহেদ েুসা বলল।  
‘কত্াোি রক সান্তামফ’কত্ বারড় বা বাসা আমে?’ বলল বৃদ্ধ।  
‘কিই’।  
‘আত্মীয় স্বেি আমে?’  
‘কিই’।  
‘ রিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব আমে?’  
‘কিই’।  
‘ত্াহমল কত্া হমলা িা। ত্ুরে ওয়ারশাংটি কেমক আসে রিউ কেরিমকা। 

খারল হামত্ খুব স্বাভারবক িয়’।  
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বুমড়াি রবমিষেী শরি কদমখ অবাক হমলা আহেদ েুসা। েুমখ হারস কটমি 
বলল আহেদ েুসা, ‘স্বাভারবমকি একটা বুরত্রে কত্া আমে’।  

‘আমে! কসটা অস্বাভারবক’।  
‘অস্বাভারবক  টিা কত্া  টমত্ই পামি’।  
লাউে কেমক কবরিময় এমসমে ত্ািা।  
র্ারড় বািান্দায় আসাি পি আহেদ েুসা ট্ররলটা কিমখ বৃদ্ধমক উমেশ্য 

কমি বলল, ‘আপিাি েমে র্ারড় রেক কিব রক? ককাোয় যামবি আপরি?’  
‘কেমলি বাসা আমে এই সান্তামফ শহমিই। কসখামিই যাব, বড় দু গটিা 

 মটমে। ত্ুরে ককাোয় যামব?’  
‘যামবা সান্তা লািা। কসখাি কেমক ক্লীফ কডাময়রলাং’।  
‘ত্াি োমি ক্লীফ কডাময়রলাং যামব। ত্ুরে পযগটক বুরঝ?’  
‘কদশ কবড়ামিা পযগটি হমল আরে অবশ্যই পযগটক’।  
‘রকন্তু ত্ুরে ত্াহমল সান্তা লািা যামব ককি? ওখাি কেমক ক্লীফ কডাময়রলাং 

যাবাি িাস্তা সিাসরি কিই। ‘এস্পামিালা কেমক সিাসরি কযার্ামযার্ ক্লীফ 
কডাময়রলাং এি। আিও একটা সুখবি আোমদি বারড় এস্পামিালায়’।  

‘সরত্ু সুখবি। রেক আমে আরে এস্পামিালা হময়ই যাই। রকন্তু আপরি 
কত্া যামিি িা’।  

‘হ্যােঁ যারি। আোি বড় িারত্, আোি কেমলি বড় কেমল খুি হময়মে 
কখলাি োমে কহায়াইটমদি সামে এক সাং মষগ। ত্ুরে চল িা আোি সামে। 
ওরদককাি অবস্থা একটু কদমখ আরেও এস্পামিালা যাব, অেবা কাউমক রদময় 
কত্াোমক পারেময় কদব’।  

‘ধেবাদ স্যাি। আরে খুশী হত্াে আপিাি কেমলমদি সামে পরিরচত্ 
হমত্ পািমল। রকন্তু আোি একটু ত্াড়া আমে’।  

বমল আহেদ েুসা একটা র্ারড় কডমক বৃদ্ধমক ত্ুমল রদল র্ারড়মত্। 
লামর্েগুমলা ত্ুমল রদময় রবদায় কিবাি েমে বৃমদ্ধি কামে কযমত্ই একটা টুকমিা 
কার্ে আহেদ েুসাি হামত্ ত্ুমল রদময় বলল, এমত্ এস্পামিালাি কযখামি 
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আোমদি বারড় ত্াি রেকািা আমে। ত্ুরে কসখামি এস। আরে কালমকি েমধুই 
আশা করি বারড় কপৌেঁেব’।  

‘যখি এখামি আোি ককউ কিই, ত্খি এ ধিমিি আশ্রময়ি আহবাি 
কলাভিীয়’।  

বমল গুডবাই োরিময় চমল যারিল আহেদ েুসা।  
বৃদ্ধ রচৎকাি কমি উেল, ‘কশাি কশাি কত্াোি িােটাই বলরি’।  
আহেদ েুসা রফমি দােঁরড়ময় দু’পা সমি এমস বলল, ‘আহেদ আবদুল্লাহ’।  
‘ত্ুরে েুসলোি?’  
‘ককি খািাপ েমি কিমেি িা কত্া?’  
‘িা কহ, ভাল েমি কিরে’।  
‘েুসলোিমদি সামে পরিচয় আমে?’  
‘বলব িা, ত্ুরে এস ত্খি বলব।  
শুিমল ত্ুরেও খুশী হমব’।  
‘রেক আমে, আল্লাহি ইিা’।  
বমল চমল যাবাি েমে পা বাড়াল আহেদ েুসা আবাি।  
রকন্তু পিক্ষ্মেই  ুমি দােঁরড়ময় বলল, লজ্জা রবেরড়ত্ কমঠে, ‘স্যাি, 

আপিাি রেকািা কপলাে, কসখামি কত্া আপিাি িাে কিই’।  
হাসল বৃদ্ধ, বলল, রলমখ িাও, ‘িসওময়ল পাবমলা’।  
 
 
 
আহেদ েুসা দ্রুত্ ‘ক্লীফ কডাময়রলাং’ কপৌেঁেমত্ কচময়রেল। পািল িা। 

একটা িাত্ এস্পামিালামত্ ত্ামক োকমত্ হমলা।  
োকমত্ হমলা কখােঁে খবি কিবাি েমেও।  
আহেদ েুসাি র্ন্তবু ক্লীফ কডাময়রলাং িয়। ক্লীফ কডাময়রলাং কেমক একট ু

দরক্ষ্মে ‘লস আলামোমস’ি রদমক একটু এগুমল র্ম্বেুাকৃরত্ একটা সবুে পাহাড় 
আমে কসটাই ত্াি র্ন্তবু। কসই সবুে পাহামড়ি োরলক রেমলি একেি ইহুদী 
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রবজ্ঞািী। রত্রি েৃত্ুু ি সেয় ত্াি বারড় সমেত্ সবুে পাহাড়রট রদময় কর্মেি ত্ামদি 
ধেগীয় ‘রসিার্র্’ কক। কসখামি কসই রবজ্ঞািীি স্মরৃত্মত্ তত্িী হময়মে এক 
‘রসিার্র্’। কসই রসিার্র্মক ককন্দ্র কমি র্মড় উমেমে ইহুদীবাদীমদি একটা 
কর্াপি আস্তািা। এই কর্াপি আস্তািাি একটা বড় কাে হমলা ‘লস আলামোমস’ি 
উপি কর্াময়ন্দারর্রি কিা।  

‘লাস আলামোস’ োরকগি যুিিামষ্ট্রি সবমচময় পুমিামিা, সবমচময় সেৃদ্ধ 
পািোেরবক র্মবষে ককন্দ্র। এই ককমন্দ্রই তত্িী হয় োরকগি যুিিামষ্ট্রি প্রেে 
আেরবক কবাো। এখি এই র্মবষোর্ামি ‘স্ট্রামটরেক রডমফে ইরিরশময়রটভ’ 
(SDI) এি িািা রদমকি উপি গুরুত্বপূেগ র্মবষো চলমে। সবুে পাহামড়ি ইহুদী 
রসিার্র্ এ র্মবষোি উপিই কচাখ িাখমে। প্ররত্রট উন্নয়ি এবাং পরিকল্পিা ও 
প্রস্তাব ত্ািা েরিটি কমি।  

আহেদ েুসা কখােঁে রিময় কেমিমে ‘ক্লীফ কডাময়রলাং’ কেমক ত্ামক কযমত্ 
হমব সবুে পাহামড়ি রসিার্মর্ি রদমক। ক্লীফ কডাময়রলাং কেমক দরক্ষ্ে রদমক ‘লস 
আলামোস’ পযগন্ত এবাং ত্াি আশপাশ এলাকায় িামত্ বুরির্ত্ োড়া ককাি 
ট্রােমপাটগ সারভগস চমল িা। আহেদ েুসামক কযমহত্ু কযমত্ হমব ভাড়া র্ারড়মত্, 
ত্াই ত্ামক িাত্টা অমপক্ষ্া কিমত্ হমলা এস্পামিালামত্।  

এক িাত্ অমপক্ষ্া কিাটা ত্াি েমে শামপ বি হমলা। ওয়ারশাংটমি িকল 
কািমসমিি কাে কেমক ক্লীফ কডাময়রলাং ও লস আলামোস এি োঝখামিি 
র্ম্বেুাকৃরত্ সবুে পাহামড়ি রসিার্মর্ি িােটাই কস শুধু কপময়রেল। রকন্তু এক 
িামত্ি সেয় হামত্ পাওয়ায় কখােঁে খবি রিমত্ রর্ময় আিও রকেু োিমত্ পািল 
কস। রবল িামে একেি টুারি ড্রাইভাি ত্ামক বলল, ‘স্যাি আোি দশ বেি 
টুারি চালামিাি েীবমি এই প্রেে একেি পুামসোি কপলাে সবুে পাহাড় 
রসিার্মর্ যাবাি’।  

‘ইহুদীিা রসিার্মর্ যায় িা?’ রেমজ্ঞস কিল আহেদ েুসা।  
‘ওখামি ককি যামব স্যাি! ‘সান্তামফ’কত্ই কত্া রসিার্র্ আমে’।  
‘ত্াহমল ওখামি রসিার্র্ কিমত্ কর্ল ককি?’  
‘োরি িা স্যাি। পযগটকিাও ওখামি যায় িা’।  
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‘ককি?’  
‘রসিার্মর্ি কত্ৃগপক্ষ্িা িারক পেন্দ কমি িা। বমল, এটা িত্ুি রসিার্র্। 

ঐরত্হারসক হমল কদখাি রকেু োকমত্া’।  
বলল, ‘ত্ুরে ককািরদি কর্ে কসখামি?’  
‘ক্লীফ কডাময়রলাং কেমক লস আলামোমস যাবাি একটা িাস্তা সবুে 

পাহামড়ি পাশ রদময় কর্মে। একবাি লস আলামোস কর্রে ঐ পে রদময়। কফিাি 
পমে লস আলামোস কেমক একেি আোি র্ারড়মত্ উমেরেল। কস কিমেরেল ঐ 
রসিার্মর্। ত্ামক িারেময় কদয়াি েমে আরে রসিার্মর্ি র্ারড় বািান্দা পযগন্ত 
রর্ময়রেলাে। সাাং ারত্ক ওমদি রিিাপত্তা বুবস্থা স্যাি। র্ারড় বািান্দা কপৌেঁেমত্ 
আোমক দু’বাি কচক কমিমে ওিা’।  

‘ঐ কলাকরটমক কচক কমিরি?’  
‘িা, কমিরি। বিাং কস লম্বা লম্বা স্যালুট কপময়মে’।  
‘রবল ত্ুরে বলমল লস আলামোমস োত্র একবাি কর্ে। ককি?’  
‘লস আলামোমস যাবাি আলাদা পে আমে সান্তামফ কেমক। অে 

পেগুমলা রবমশষ কমি উত্তি-দরক্ষ্ি-পরশ্চে বিাঞ্চমলি প্রাইমভট পেগুমলা 
কিরেমকমটড। রবমশষ কক্ষ্ত্র োড়া এ পেগুমলা বুবহাি কিা যায় িা’।  

‘ত্াহমল ত্ুরে কসরদি রর্ময়রেমল রকভামব?’  
‘যামক রিময় রর্ময়রেলাে, কস লস আলামোমসি একেি রবজ্ঞািী’।  
‘যামক ত্ুরে রিময় এমসরেমল, কসও রক ত্াই?’  
‘ত্া েমি হয়রি স্যাি। কস লস আলামোস অরফস কেমক আেি র্ারড়মত্ 

চমড়রি। র্মবষো ককমন্দ্রি বাইমি একটা কঝােঁমপি আড়ামল দােঁরড়ময়রেল। আোি 
র্ারড় কসখামি কপৌেঁেমত্ই কস িাস্তায় েুমট আমস। েমি হময়রেল, কস ওেঁত্ কপমত্ রেল 
র্ারড়ি অমপক্ষ্ায়।  

‘ত্াহমল রিশ্চয় কস লস আলামোমসি চাকুমি িয়। কািে চাকুমিিা সবাই 
পািোেরবক র্মবষোর্ামিি কসফরট ককাড অনুসামি লস আলামোমসই োকাি 
কো’।  
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‘রকন্তু ত্াি র্াময় লস আলামোমসি ইউরিফিে রেল। আোি র্ারড়মত্ 
উেবাি পি ত্রড় রড় ত্া কস খুমল কফমল’।  

‘ত্রড় রড় বলে ককি রবল?’  
‘র্ারড়মত্ উমেই দ্রুত্ কস ইউরিফিমেি কবাত্াে কখালা শুরু কমি’।  
‘আিা কত্াোি র্ারড়মত্ যাওয়া রবজ্ঞািী রক ইউরিফিে পমি রেল?’  
‘হ্যােঁ, রকন্তু এত্ প্রশ্ন রেমজ্ঞস কিমেি ককি? যামবি কত্া আপরি সবুে 

পাহামড়,লস আলামোমস কত্া িয়’।  
‘কদখ োিাি প্রমত্ুকটা রবষয় খুমটেঁ খুমটেঁ োিা আোি অভুাস’।  
বমল আহেদ েুসা ত্ামক খুব সকামল র্ারড় রিময় কহামটমল আসমত্ বমল 

রবদায় রিময়রেল।  
পিরদি সকামল সবুে পাহাড় রসিার্মর্ যাত্রা কিল আহেদ েুসা।  
এস্পামিালা শহিরট কিড ইরঠডয়াি রিোভগ এলাকাি েমধু। এলাকারটি 

সীোন্ত সাা্ন্তামফ োত্ীয় ফমিে এলাকাি সামে রেমশ আমে।  
িােধািী সান্তামফসহ রিউ কেরিমকাি কর্াটা অঞ্চলটাই পাবগত্ু 

উচ্চভরূে।  
আহেদ েুসাি েমি হমলা র্ারড়টা কযি রমেই উেঁচুমত্ উমে যামি। েমি 

পড়ল রুদ্ধ পবগত্োলাি রক এক পাহাড় হমব সােমিই। ঐ পাহামড়ি দরক্ষ্ে ঢামলই 
কত্া ক্লীফগুমলা।  

আিও রকেু পে চলাি পি র্ারড় একটু বাে রদমক বােঁক রিল। ত্াি েমি 
হমলা র্ারড় এবাি রিমচ িােমে।  

‘স্যাি আেিা গ্রারঠড িদীি সরি লুইস উপত্ুকায় িােরে। এই 
উপত্ুকামত্ই আপিাি সবুে পাহাড়। এই উপত্ুকািই আরদর্ন্ত বিিারেমবরষ্টত্ 
উচ্চভরূেমত্ লস আলামোস লুাবমিটিী’।  

‘রবল কত্ােিা রিউ কেরিকািিা লস আলামোস রিময় খুব র্রবগত্ ত্াই 
িা?’  

‘হ্যােঁ, স্যাি। প্রেেটাসহ প্রেে রদমকি সব আেরবক কবাো কত্া এই 
র্মবষোর্ামিই তত্িী হয়’।  



আমেরিকাি এক অন্ধকামি  54 

 

‘শুধু কত্া তত্িী িয়, কত্াোমদি এই রট্ররিরট ভুারলমত্ আেরবক কবাোি 
প্রেে পিীক্ষ্াও সাং রটত্ হয়’।  

‘স্যাি আপরি কদখরে এই এলাকাি অমিক রকেুই োমিি’।  
‘ককি, এটা কত্া সবাই োিাি কো। লস আলামোস, রট্ররিরট ভুারল কত্া 

ের্ত্ রবখুাত্। রিউ কেরিমকা এমল ককাি োনুষ এ দু’কটা োয়র্া িা কদমখ যায় 
িা’।  

র্মল্প র্মল্প অমিক সেয় চমল কর্ল।  
আহেদ েুসা বলল, ‘আি কত্দূি কত্াোি সবুে পাহাড়?’  
‘আি দু’বােঁক  ুিমলই স্যাি’।  
ড্রাইভাি কো কশষ কিাি সামে সামে হাডগ কব্রক কমষ র্ারড় দােঁড় কিাল।  
ঝােঁকুরি সােমল উমে সােমি ত্াকামত্ই আহেদ েুসা কদখল, েুমখাশ পিা 

একেি কলাক কেির্াি ত্াক কমি র্ারড়ি সােমি দােঁরড়ময় আমে।  
আপিামত্ই আহেদ েুসাি দৃরষ্ট চািপাশ  ুমি এল। কদখল, েুমখাশ পিা 

আিও েিা পােঁমচক কলাক কেির্াি হামত্ র্ারড়টা র মি কফমলমে।  
েুমট এল দু’পাশ কেমক দু’েি র্ারড়ি োিালায়। একেি রচৎকাি কমি 

বমল উেল, ‘এরশয়াি, এরশয়াি’।  
পিক্ষ্মেই েুমট এল রবশাল বপু আমিকেি কলাক, ত্াি হামত্ একটা 

ফমটা। কস একবাি ত্ীক্ষ্ণ দৃরষ্টমত্ আহেদ েুসাি রদমক, একবাি হামত্ি 
ফমটাগ্রামফি রদমক ত্াকাল। কসও বমল উেল রচৎকাি কমি, ‘খুব একটা রেলমে 
িা। রকন্তু এরশয়াি, এটাই বড় কো। িাোও শালামক। রিশ্চয় েদ্মমবমশ আমে’।  

একেি সাংমর্ সাংমর্ই টাি কেমি র্ারড়ি দিো খুমল কফলল। টািমত্ 
হমলা িা, আহেদ েুসা রিমেই কিমে এল র্ারড় কেমক। ভাবল, কেিামিল 
শ্যািিমদিই পাত্া ফােঁদ রক? রকন্তু ওিা োিমব রক কমি কয আহেদ েুসা রিউ 
কেরিমকাি সবুে পাহামড় আসমে! কস কত্া রিে হামত্ িকল কািমসি ওিমফ 
ইহুদী ককামহিমক েেগমদি ত্ত্বাবধামি কিমখ এমসমে। কস েুি হমত্ কপমিমে এটা 
রবশ্বাস হয় িা। ত্াহমল এিা োিমত্ পািল রক কমি? এিা কয আহেদ েুসামকই 
খুেঁেমে এ বুাপামি ককাি সমন্দহ কিই।  
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আহেদ েুসা িােমত্ই একেি ত্াি চুল এবাং আি একেি কর্ােঁফ ধমি 
টাি রদল। খুমল কর্ল দুমটাই।  

কসই কোটা কলাকটা রচৎকাি কমি উেল, ‘রেমল কর্মে। এমকবামি রেমল 
কর্মে। শয়ত্াি আহেদ েুসামক আবাি আেিা হামত্ কপময়রে’।  

কিমেই কস আহেদ েুসামক লক্ষ্ু কমি বমল উেল, ‘উাঃ কত্াোি েমে 
আেিা র্ত্কাল দুপুি কেমক এখামি বমস আরে। রক কয কষ্ট রদময়ে’।  

‘োিমল রক কমি কয আরে আসব?’ আহেদ েুসা স্বাভারবক কমঠে 
রেমজ্ঞস কিল।  

কোটা কলাকরট আহেদ েুসাি রদমক অবাক দৃরষ্টমত্ ত্াকাল। বলল,  
‘বাাঃ ত্ুরে এেিভামব কো বলে কযি আেিা কত্াোমক স্বার্ত্ োিামত্ 

এমসরে। হাফ ডেি উদুত্ কেির্ামিি সােমি কো বলমত্ বুক একটুা্ও কােঁপল 
িা?’  

‘কােঁপমব ককি? কত্ােিা আোমক হ্তত্ুা কিমত্ পািমব িা। কস ক্ষ্েত্া 
কত্াোমদি কিই’।  

কলাকরটি কচাখ জ্বমল উেল। কস ত্াি কেির্ামিি বােঁট রদময় একটা 
আ াত্ কিল আহেদ েুসাি োোয়।  

আহেদ েুসা োো সরিময় কিয়ায় আ াত্টা কাি রদময় কােঁমধ কিমে এল। 
কাি রেেঁমড় কর্ল। দি দি কমি কবরিময় আসা িি বুক, পৃষ্ঠমদশ ভারসময় রদমত্ 
লার্ল।  

‘ক্ষ্েত্াি কো ত্ুলে, ক্ষ্েত্া কদখমব চল’। আ াত্ কিাি সামে সামে 
কো কয়রট বমল হুাংকাি োড়ল সেীমদি উমেমশ্য, এি হাত্ পা কবেঁমধ রিময় চল 
এমক।  

দু’েি েুমট এল আহেদ েুসাি রদমক।  
‘দােঁড়াও কত্ােিা, আরে ড্রাইভািমক ভাড়াটা রদময় কিই’।  
বমল আহেদ েুসা পমকমট হাত্ রদময় এক গুি কিাট কবি কমি 

ড্রাইভামিি সােমি ত্ুমল ধমি বলল, ‘িাও রবল, ধেবাদ কত্াোমক’।  
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ড্রাইভাি উমদ্বর্, আত্াংমক এমকবামি পাঠডুি হময় কর্মে। আহেদ েুসামক 
ভাড়া রদমত্ কদমখ কচাখ দু’রট ত্াি েল েল কমি উেল। বলল, ‘োক স্যাি, 
আপরি…..’।  

কেমে কর্ল, কশষ কিমত্ পািল িা। কো আটমক কর্মে ত্াি র্লায়।  
আহেদ েুসা কিাটগুমলা েুেঁমড় রদল ড্রাইভামিি রদমক।  
ওিা েহা উৎসামহ হাত্ পা বােঁধল আহেদ েুসাি। ত্ািপি চুাাংমদালা 

কমি রিময় চলল ত্ামক।  
হোৎ ওমদি একেি  ুমি দােঁড়াল। রচৎকাি কমি উেল ড্রাইভািমক 

উমেশ্য কমি, ‘হািােোদা, রক কদখরেস। এক েুহূত্গ কদিী কিমল লাশ বারিময় 
কদব’।  

ড্রাা্ইভাি ত্াড়াত্ারড় আহেদ েুসাি কদয়া কিাটগুমলা কুরড়ময় পমকমট 
কফমল র্ারড় বুাক কমি েুটল সােমিি রদমক।  

শিীি কােঁপমে ড্রাইভামিি। বুক কত্ালপাড় কিমে আত্াংক ও কবদিায়।  
ত্াি েি বমল উেল, কয কলাক েৃত্ুু ি েুমখ দােঁরড়ময় ড্রাইভামিি ভাড়া 

পরিমশাধ কিমত্ কভামল িা, কস ককাি খািাপ কলাক হমত্ পামি িা। রকন্তু ককি ওিা 
ওেঁমক ধমি রিময় কর্ল। রক কদাষ ত্ােঁি!  

আবাি রবরষ্মত্ও কে হয়রি ড্রাইভাি। কস যত্খারি আত্াংক ও উরদ্বগ্ন 
হময়মে, ত্াি কোোত্র উমদ্বর্ও ঐ কলামকি কচামখ েুমখ কদমখরি। বুাপািটা 
অমলৌরকক েমি হমি ত্াি কামে।  

দু’েি আহেদ েুসাি কদহ  মিি কেমঝমত্ েুমড় রদময় বমল উেল, 
‘কদখমত্ কত্া খুব হালকা পাত্লা, রকন্তু পােমিি েত্ ভারি’।  

আহেদ েুসাি কদহ রর্ময় পড়ল কেিামিল শ্যািমিি পাময়ি কামে।  
কসাফায় পাশাপারশ বমস রেল কেিামিল শ্যািি, রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি ও 

রোঃ করলে।  
কেিামিল শ্যািি ডাি পা রদময় আহেদ েুসাি পােঁেমি একটা  া রদময় 

বলল, ‘রক বুাপাি আহেদ েুসা রিউ কেরিমকাি সবুে পাহামড় কয ত্ুরে? লস 
আলামোস কদখমত্ এমসরেমল িারক? রকন্তু লস আলামোমসি িাস্তা কত্া এটা িয়’।  
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‘ভরিত্া কিমবি িা কেিামিল শ্যািি। আপরি োমিি আরে ককি 
এমসরে’। বলল আহেদ েুসা।  

‘রকন্তু আহেদ েুসা, ত্ুরেও কদখরে কবাকােী কি োমঝ োমঝ। ত্ুরে ককেি 
কমি রিরশ্চত্ হমল কয ককামহিমক আটকামল আেিা কটি পামবা িা এবাং ককামহি 
আটক হওয়ি পি সবুে পাহামড় ত্ুরে আসমব এটা আেিা বুঝব িা?’  

‘সরত্ুই বমলমেি। ককামহমিি কামে অয়ুািমলস ট্রােরেটাি চীপস 
আমে, এ রবষয়টা আোমদি রচন্তায় আমসরি। আি আরে কবাকােী িা কিমল 
আোমক এভামব আটকামিা কত্াোি পমক্ষ্ সম্ভব হমত্া রক কমি?’  

‘কসবাি আোমদি কবাকা বারিময় ত্ুরে সমি পমড়রেমল। এবাি কত্াোমক 
কবাকা বারিময় আেিা কত্াোমক খােঁচায় পুিলাে’। বমল কহা কহা কমি কহমস উেল 
কেিামিল শ্যািি।  

‘রেক আমে। আোমক কত্া কত্ােিা কপময়ে, এবাি কত্ােিা রোঃ 
কািমসিমক কেমড় দাও। আি কত্াোমদি ওয়াদা অনুসামিই ডাাঃ োর্গামিট ও 
লায়লা কেরিফািমক কেমড় রদমত্ হমব’।  

আবাি কেিামিল কহমস উেল কহা কহা কমি। বলল, ‘ককামহিমক পাওয়াি 
পি আেিা কেমড় কদব রোঃ কািমসিমক। রকন্তু বল ডাাঃ োর্গামিট ও লায়লা 
কেরিফািমক োরড় রক কমি। ইরত্েমধুই আোমদি কলাকিা ত্ামদি কপ্রমে পমড় 
কর্মে। ত্ুরেই বল আরে ককেি কমি বরঞ্চত্ করি ওমদি? ওিা কত্া এক সার্ি 
ত্ৃষ্ঞা রিময় আোমদি কদয়া কেয়াদ পমিি রদি পাি হওয়াি প্রহি গুিমে। এখি 
রকন্তু ত্ুরে আোমদি হামত্, পমিি রদমিি কেয়াদ পাি হওয়াি আি ককাি প্রময়ােি 
কিই’।  

‘রকন্তু আরে এও োরি রোঃ শ্যািি, আরে কবেঁমচ োকমত্ ত্ামদি র্াময় 
কত্ােিা হাত্ কদমব িা’।  

‘ককি?’  
‘কািে আহেদ েুসামক কত্ােিা কচি’।  
‘আহেদ েুসা, কত্াোি এই অরত্ আত্মরবশ্বাস কত্াোমক অত্ীমত্ বহুবাি 

বােঁরচময়মে োরি, রকন্তু সব বাি বােঁচামব ত্া রেক িয়। সব রকেুিই একটা কশষ 
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আমে। কসই কশষ অবস্থায় ত্ুরে কপৌেঁমে কর্ে। আর্ােীকাল সকামল কত্াোমক রিময় 
আকামশ উড়ব আেিা ইউমিামপি ককাি একরট কদমশি উমেমশ্য। আেিা োরকগি 
সীোন্ত অরত্রে কিাি পি ডাাঃ োর্গামিট ও লায়লা কেরিফািমক ক্ষ্ুধােগ হাময়িািা 
রেেঁমড় –কফমড় খামব’।  

বমল কেিামিল শ্যািি আবাি কহমস উেল কহা কহা কমি।  
‘েমি হমি রোঃ শ্যািি কত্াোি রিমেি এবাং সবাি ভার্ুটা কযি ত্ুরেই 

কলখ’। বলল আহেদ েুসা।  
‘ভার্ু ঈশ্বিই কলমখি। ত্মব কত্াোমদি করব ইকবামলি একটা কো 

আমে িা, খুরদমক এেি বুলন্দ কি, যামত্ কখাদা বমলি, বল বান্দাহ কত্াোি ইচো 
রক, আরে রক রলখব কত্াোি ভার্ু। এখি ঈশ্বি কত্াোমদি ভার্ু আোি হামত্ 
রদময় রদময়মেি’।  

‘কসৌভার্ু আপিাি রোঃ শ্যািি’।  
‘আিা, রোঃ আহেদ েুসা আোি খুব োিমত্ ইমি কিমে, আপরি এখি 

েুরিি কো ভাবমেি, িা ভরবষ্যত্টা অন্ধকাি কদখমেি?’ বলল এফ.রব.আই 
এমেঠট করলে।  

‘আপরি…..?’  
‘আরে করলে’।  
‘আমিকটা পরিচয়ও আমে, আপরি এফ.রব. আই এি কলাক’। বলল 

আহেদ েুসা।  
রবষ্ময় কদখা রদল করলমেি কচামখ েুমখ। বলল, ‘আপরি রক কমি 

োিমলি?’  
‘এফ. রব. আই এমেঠটমদি কচামখই ত্ামদি পরিচয় কলখা োমক 

সাধািেত্’।  
‘সাধািেত্ বলমলি ককি?’  
‘কচিা যায় িা, এেি অসাধািে কক্ষ্ত্রও বহু আমে’।  
‘আোি প্রমশ্নি রক েবাব কদমবি?’ বলল করলে।  
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‘েুরি সম্পমকগ ককাি ভাবিা আোি োোয় এখি কিই। ত্াই বমল আরে 
সােমি অন্ধকািও কদখরে িা। েৃত্ুু মক যািা ‘অন্ধকাি’ রূমপ কদমখ, ত্ািা ভরবষ্যত্ 
অন্ধকাি কদখমত্ পায়। রকন্তু েৃত্ুু  আোি কামে আমলারকত্ এক রসাংহ দিো’। 
বলল আহেদ েুসা।  

আহেদ েুসা একটু োেল। পিক্ষ্মেই আবাি বমল উেল, ‘রকন্তু 
কেিামিল শ্যািি ও রোঃ কর্াল্ড ওয়াটামিি সামে এফ.রব.আই এি কলাক ককি? 
োরকগি সিকাি রক কেিামিল শ্যািিমক সাহাযু কিমে?’  

রোঃ করলমেি েুমখ রকেুটা রবব্রত্ ভাব ফমুট উেল। বলল, ‘সিকামিি 
ককাি পরলরসি প্রশ্ন এখামি েরড়ত্ কিই। কেিামিল শ্যািি একেি র্েোে 
কলাক, আোমদি কদমশ এমসমেি, ত্াই ত্ামক একটু সে কদয়া’।  

‘কেহোিমক সে কদয়া আি কলাক রকডোমপি অরভযামি ত্ামক সে 
কদয়া রক এক রেরিস?’ আহেদ েুসাি কমঠে রেজ্ঞাসা।  

‘কদখুি আরে কোট চাকুিী করি। এসব প্রমশ্নি েবাব আোি কদবাি কো 
িয়’। বলল করলে।  

করলে োেমত্ই র্েগি কমি উেল কেিামিল শ্যািি। বলল, ‘ত্ুরে 
এমদমশ কবআইরিভামব প্রমবশকািী একেি বন্দী। এফ.রব.আইমক কত্াোি কামে 
েবাবরদরহ কিমত্ হমব? সাহস ত্ুরে খুব কবশীই কদখাি’।  

‘আরে কবআইিী প্রমবশকািী হমল কসটা কদখাি দারয়ত্ব োরকগি 
সিকামিি, কেিামিল শ্যািমিি রিশ্চয় িয়’।  

‘আহেদ েুসা আরে কত্াোি প্রশাংসা করি। রকন্তু কত্াোি এখি অবস্থা রক, 
আি ত্ুরে আমলাচিা কিে ককাি রবষময়। কত্াোমক আেিা ধমিরে, ককি ধমিরে, 
রকভামব ধমিরে, কস েবাবরদরহ আেিা কত্াোি কামে কিব িা’। বলল কেিামিল 
শ্যািি।  

‘কসটা আরে োরি। আরে কো বলরেলাে রোঃ করলমেি সামে। কািে কস 
সিকািী কলাক। এেিরক ত্াি সাহাযুও আরে চাইমত্ পারি’।  

‘ত্া চাইমত্ পাি, রকন্তু কত্াোমক সাহাযু কিাি এখি দুরিয়ামত্ আি ককউ 
কিই’। শ্যািি বলল।  
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‘দুরিয়াি ককাি সাহাযুকািীি আোি দিকািও কিই। আোি আল্লাহ 
আোি েমে যমেষ্ট’।  

‘রেক আমে, কদখা যামব’।  
বমল কেিামিল শ্যািি উচ্চস্বমি বলল, ‘কক আে, এরদমক এস’।  
ডাকাি সমে সমে চািেি বরড় রবল্ডাি কর্রিলাি েত্ পা কফমল এরর্ময় 

এল।  
‘রবল্ডািীয় অন্ধকূপ আমে িা, কসখামি এমক কিমখ দাও। হাত্ পা বােঁধা 

োকমব’।  
বমল আহেদ েুসাি রদমক ত্ারকময় বলল, ‘ত্ুরে কবাধ হয় োি িা, 

রবজ্ঞািী েি েুাকমবি অরত্ পেমন্দি বারড় এটা। কয রসিার্র্ কপরিময় এমল 
কসটাও ত্ােঁিই তত্িী। ত্ােঁি অন্ধকূমপ ত্ুরে ভালই োকমব। ত্ুরে হয়মত্া বলমব 
রবজ্ঞািীি আবাি অন্ধকূপ রক? রবজ্ঞািীি হরব রেল োমঝ োমঝ কময়করদি ধমি 
কবমিি রিেগিত্ায় বসবাস কিা। ত্াি অন্ধকূপ ঐ উমেমশ্যই তত্িী। ত্ুরে কাল 
সকাল পযগন্ত ওখামি কেমক িত্ুি অরভজ্ঞত্া সঞ্চয় কি। একটা সুরবধা কত্াোমক 
কদয়া হমব। কসটা হমলা, অন্ধকাি দূি কিাি েমে কসখামি ত্ুরে আমলা পামব’। 
োেল কেিামিল শ্যািি।  

ত্াি োোি সামে সামেই ঐ চািেি এমস কখলিাি েত্ আহেদ েুসামক 
ত্ুমল রিময় হােঁটমত্ শুরু কিল  ি কেমক বাইমি কবরুবাি েমে।  

‘অন্ধকূপ কেমক কবরুবাি কচষ্টা কমিা িা। পািমব িা। ত্াোড়া সবুে 
পাহামড়ি এই  ােঁরট কেমক কবরুমত্ হমল কত্াোি কসিাবারহিী দিকাি’। রচৎকাি 
কমি বলল শ্যািি।  

‘রোঃ কািমসিমক োড়মেি কখি?’  
‘দুাঃরখত্ আহেদ েুসা, ত্ুরে এখামি আসাি আমর্ই রোঃ কািমসিমক 

এখাি কেমক সরিময় কফলা হময়মে। ত্ামক আেিা োড়ব, ত্মব ত্াি আমর্ আেিা 
ককামহিমক কফিত্ কপমত্ চাই’।  

কেিামিল শ্যািি যখি কো কশষ কিল, ত্খি আহেদ েুসামক  মিি 
বাইমি কিয়া হময়মে। আহেদ েুসা আি ককাি কো বলাি সুমযার্ কপল িা।  
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খুশী হমলা আহেদ েুসা কয ত্ািা ককাি সেয়ই আহেদ েুসাি কচাখ 
বােঁমধরি।  

কোট বড় অমিক করিমডাি কপরিময় ত্ামক রিময় আসা হমলা অমিকটা 
কোট আকামিি একরট কমক্ষ্।  

কদমখ েমি হল কক্ষ্রট কোি রুে। কমক্ষ্ বহু ড্রয়াি ও ত্াক। 
ত্াকগুমলামত্ কােঁমচি স্লাইরডাং কডাি। ত্াকগুমলামত্ িািা সাইমেি কাটুগি।  

কাটুগিগুমলা রহব্রু ভাষায় কলখা।  
রহব্রু ইহুদীমদি রিেস্ব ভাষা। ইহুদীমদি বাইমি এ ভাষাি প্রচলি কিই।  
অরধকাাংশ কাটুগমি রহব্রু ভাষায় কলখা ‘প্রমেক্ট’ শমব্দি পামশ রবরভন্ন 

সাংখুা।  
কমক্ষ্ি দিোি রবপিীত্ কদয়ামল েীমলি বড় আলোরি। িাং কিা, রকন্তু 

েয়লা ও ধূলায় িাং রবকৃত্ হময়মে। েমি হয় আলোরিটায় বহুরদি ককউ হাত্ 
কদয়রি।  

কয দু’েি আহেদ েুসামক বহি কিরেল ত্ািা ত্ামক একটা বটে 
কশলমফি পামশ েুেঁমড় কদয়াি েত্ কিমখ বলল, ‘শালাি শিীিটা কলাহাি িারক,এত্ 
ভািী ককি?’  

আহেদ েুসাি ত্খিও হাত্ পা বােঁধা।  
আহেদ েুসা কশলমফি পামশ পড়াি সেয় এি স্লাইরডাং কডামি ধাক্কা খায়। 

দিো সমি যাওয়ায় কসলমফি এপামশি অমিকখারি ফােঁক হময় যায়। কভত্ি 
কেমক একটা কার্মে অেঁকা কাটুগি র্রড়ময় পমড় আহেদ েুসাি পামশই।  

কাটুগিটা কোট, সম্ভবত্ বড় একটা কাটুগমিি উপি রেল, র্রড়ময় পমড়মে।  
একটু েুখ  ুরিময় কচাখটা বােঁরকময় ত্াকাল কাটুগিটাি রদমক। কাটুগমিি 

র্াময় রহব্রু ভাষায় একটা রসল। পড়ল আহেদ েুসা ‘বুবহাি কশষ, ধ্বাংস করুি’। 
রসমলি রিমচ একটা রহব্রু ইরিরশয়াল এবাং ত্ারিখ। ত্ারিখটা োত্র চািরদি আমর্ি।  

কাটুগিটাি প্ররত্ আগ্রহী হমলা আহেদ েুসা। এটা রক কামে বুবহাি 
কমিমে, এখি ধ্বাংস কিািই বা হুকুে ককি?  

আহেদ েুসা কাটুগিটাি উপি শুময় পমড় কাটুগিটামক হামত্ি েুমোয় রিল।  
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আহেদ েুসামক কিমখই দু’েি এগুরিল আলরেিাি রদমক। আি অে 
দু’েি কেির্াি বারর্ময় দােঁরড়ময়রেল  মিি দিোয়। আহেদ েুসাি ককৌশলটা 
ত্ামদি িেমি পমড়রি।  

আলরেিাি রদমক এরর্ময় যাওয়া কলাক দু’েি েেমক দােঁরড়ময়রেল। বলল 
আহেদ েুসামক লক্ষ্ু কমি, ‘কদখ অসুখ-রবসুমখি ভাি কমিািা। লাভ হমব িা’।  

বমলই ত্ািা এগুমলা আলরেিাি রদমক।  
আহেদ েুসা শুময় কেমকই কাটুগিরট চালাি কিল ককামটি পমকমট।  
আহেদ েুসা শুময় শুময় কদখরেল কলাক দু’রটমক, যািা আলরেিাি রদমক 

যামি।  
ওিা আলরেিাি রদমক যামি ককি? আলরেিা খুলমব িারক। ত্ামক কসাো 

অন্ধকূমপ রিময় যাওয়াি কো ত্মব এখামি এই হট ককি?  
কলাক দু’রট আলরেিাি কামে কপৌেঁমেমে। একেি হাত্ বাড়াল আলরেিাি 

দিোি হাত্মলি রদমক। কস আলরেিাি হাত্মল হাত্ িাখমত্ই আলরেিা খুমল 
কর্ল।  

রবরষ্মত্ হমলা আহেদ েুসা। হাত্ল ত্ামক  ুিামত্ হমলা িা। ত্াি োমি 
আলরেিাি দিো কখালাি েমে হাত্মল চাপ রদমত্ হয়। অেবা হাত্মল ককাি 
কবাত্াে বা সুইচ আমে।  

দিো খুলমত্ই ওমদি একেি বলল ‘ত্াহমল সব রেক আমে। চল 
বুাটামক রিময় আরস’।  

ওিা এমস আহেদ েুসামক রিময় কর্ল চুাাংমদালা কমি এবাং েুেঁমড় রদল 
আলরেিাি কভত্ি।  

আলরেিাটা ফােঁকা, আলরেিাি কেমঝয় রেটমক পমড় কর্ল আহেদ েুসা।  
যািা আহেদ েুসামক আলরেিাি েমধু েুেঁমড় রদময়রেল, ত্ামদি একেি 

আহেদ েুসামক বলল, যাও ত্ুরে এখি রেক অন্ধকূমপ কমপৌেঁমে যামব। ত্মব 
কূপটামত্ অন্ধকাি িাখা হয়রি, আমলারকত্ কিা হময়মে। ত্ুরে িারক খুব েূলুবাি, 
এেমে এই েযগাদা কত্াোমক কদয়া হময়মে’।  
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ত্ািা কো কশষ কিমত্ই আপিামত্ই আলরেিাি দিো বন্ধ হময় কর্ল। 
আি পিক্ষ্মেই িমড় উেল দিো। িােমত্ শুরু কিল আলরেিাটা রিমচ।  

রিমেমক কবাকা েমি হমলা আহেদ েুসাি। আলরেিাটা কয রলফট কস 
 ুিাক্ষ্মিও ত্া ভাবমত্ পামিরি।  

রলফট িােমে কত্া িােমেই। কত্ রিমচ অন্ধকূপটা?  
আহেদ েুসাি েমি হমলা চািত্লা পরিোে কিমে রলফট কেমে কর্ল।  
ধীমি ধীমি খুমল কর্ল রলফমটি দিো।  
কখালা দিো পমে কদখমত্ কপল একটা কর্ালাকাি কেমঝ, কামপগট 

কোড়ামিা। কেমঝি চািরদক কেমক উমে কর্মে কর্াল কদয়াল। কদয়ালটাও কামপগট 
কোড়ামিা।  

এটাই ত্াহমল রবজ্ঞািীি কসই অন্ধকূপ। ভাবল আহেদ েুসা।  
রবজ্ঞািীি অন্ধকূমপি কেমঝ এমকবামি শূে। রবোমিা কামপগট োড়া রত্ল 

পরিোে রেরিসও কেমঝমত্ কিই। খাবাি পারিটুকুও িাখা হয়রি।  
চেমক উেল আহেদ েুসা।  
রকেুমত্ই কস রলফট কেমক অন্ধকুমপ িােমব িা। রিশ্চয় রলফট উমে যামব। 

ত্াি সামে আহেদ েুসাও উমে যামব। ভাবল আহেদ েুসা।  
কযেি শুময়রেল কত্েরি শুময় োকল আহেদ েুসা রলফমটি কেমঝমত্।  
সেয় বময় যায়। অমিক সেয়।  
রকন্তু রলফট িড়াি িাে কিই।  
ত্াহমল রক কস রলফমট োকা পযগন্ত রলফট উেমব িা? ভাবল আহেদ েুসা। 

ত্াহমল রক োনুমষি কদমহি ওেমিি সামে রলফমটি ওোিাোি সম্পকগ আমে? 
কযেি কস রলফমট উোি সামে সামে রলফট কিমে এমলা, কত্েরি ত্াি ওেি রলফট 
কেমক সমি যাবাি পি রলফট উমে যামব? ধিা যাক উমে যামব, রকন্তু আবাি িােমব 
রক কমি? ককউ িারেময় রিময় আসমব, িা অন্ধকূমপ রলফট িারেময় আিাি বুবস্থা 
আমে?  

এেি হাোমিা রচন্তা োোয় এমস ভীড় কিমত্ লার্ল আহেদ েুসাি।  
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একটা ভাবিা আহেদ েুসামক খুবই পীরড়ত্ কিমত্ লার্ল। রবজ্ঞািী এই 
অন্ধকূমপ একরদি, দু’রদি কময়করদি োকমত্ি। ত্াহমল এখামি আসা, এখাি 
কেমক কবি হ্ওয়াি একটা স্বাধীি বুবস্থা োকমব িা ককি? এটা স্বাভারবক িয় কয 
এখাি কেমক কবি হওয়াি বুাপামি রত্রি অমেি েুখামপক্ষ্ী রেমলি।  

কশষ এই ভাবিাি েমধু আহেদ েুসা আশাি প্রদীপ কদখমত্ কপল। ত্াি 
েমি িতু্ি সাহমসি ও সৃরষ্ট হমলা।  

আহেদ েুসা হাত্ পাময়ি বােঁধি কখালাি পি রলফট কেমক িাোি রসদ্ধান্ত 
রিল।  

ত্াি হাত্ পাময়ি বােঁধি খুব একটা েরটল রেল িা। এই বােঁধি ত্ািা 
রদময়রেল সম্ভবত্ আহেদ েুসাি আরেি কেমক বােঁচাি েমে।  

আহেদ েুসা বােঁধা হাত্ দুমটা েুমখি সােমি রিময় দােঁত্ রদময় হামত্ি বােঁধি 
খুমল কফলল।  

বােঁধি কেমক েুি হময় আহেদ েুসা রলফট কেমক কবরিময় রবসরেল্লাহ বমল 
পা িাখল অন্ধকূমপি কেমঝমত্।  

আহেদ েুসা রলফট কেমক িাোি কময়ক কসমকমঠডি েমধু রলফট উমে 
কর্ল।  

রলফট উমে যাওয়াি সামে সামে রিমেমক বড় একাকী েমি হমলা আহেদ 
েুসাি।  

সরত্ুই ভয়াবহ এক অন্ধকূপ এটা।  
আহেদ েুসা উপি রদমক ত্ারকময় কদখল, কর্ালাকাি কদয়াল উমে কর্মে 

উপমি। উপমিি োদরট কস কদখমত্ কপল িা।  
েমি হয় গ্রাউঠড কলািটাই এই অন্ধকূমপি োদ, ভাবল আহেদ েুসা। 

এেি অন্ধকূপ কয ককাোও োকমত্ পামি, ককািরদি ভামবওরি কস। অভাবিীয় 
কসই অন্ধকূমপ দােঁরড়ময় সরত্ুই ককেি একটা অোিা উমদ্বর্ কবাধ কিল আহেদ 
েুসা।  

পিক্ষ্মেই আমর্ি কসই ভাবিাই েুমট এল ত্াি েমি। রবজ্ঞািী ককি এই 
অন্ধকূপ তত্িী কমিরেমলি এই সবুে পাহামড় ত্ােঁি বারড়মত্? কলাক রবরিন্ন হময় 
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রিেগমি এখামি এমস োকমবি, এেেই? এ যুরিটা ত্ােঁি কামে কোমটই শরিশালী 
েমি হমলা িা।  

এ সেয় ত্ােঁি হোৎ েমি পড়ল কশলফ কেমক পাওয়া পমকমট িাখা 
কাটুগমিি কো।  

কাটুগিরট পমকট কেমক কবি কিল আহেদ েুসা।  
খুলল কাটুগিরট।  
অমিকগুমলা টুকমিা কার্ে কবি হমলা কাটুগিরটি সামে।  
প্রমত্ুকরট একই সাইমেি।  
কময়করটমত্ রহব্রু কলখা। অে সবগুমলামত্ই েরটল অাংকি ও রডোইি। 

রহব্রুগুমলা হামত্ কলখা এবাং রডোইি ও অাংকিগুমলা করম্পউটাি রপ্রঠট।  
রহব্রু কার্েগুমলা সম্ভবত্ ড্রইাং কলে রদময় রলখা। অক্ষ্িগুমলা কোট ও 

সুক্ষ্ণ।  
পড়ল আহেদ েুসা, এস.রড.আই কফে ফাইভ র্াইমডড করম্পউটাি 

কোঠড রডোইি এঠড রেসাইল কোঠড ককাডস প্লাস কফােগ কেিামিশি 
এস.রড.আই কোঠড করম্পউটাি।  

আহেদ েুসা পমড় বুঝল, রডোইি ও অাংকিগুমলা স্ট্রামটরেক রডমফে 
ইরিরশময়রটমভি রফফে কফমেি হমব। রকন্তু এগুমলা এই রসিার্মর্ ককি? আবাি 
ভাবল, ইহুদী রবজ্ঞািীি এই বারড় ও রসিার্র্, ত্ািই ককাি কাে হমব এ অাংকি 
ও রডোইিগুমলা। রকন্তু পিক্ষ্মেই েমি প্রশ্ন োর্ল, এখি কত্া রবজ্ঞািী কিই। কক 
এগুমলা বুবহাি কিমলা এবাং এগুমলা ধ্বাংস কিািই বা প্রময়ােি রক? এ প্রমশ্নি 
ককাি েবাব কপল িা কস।  

 টিা রক বুঝমত্ িা পািমলও আহেদ েুসা একটা রেরিষ বুঝমলা, 
এস.রড.আই ডাটাগুমলা খুবই গুরুত্বপূেগ। কািে কস োমি এস.রড.আই এি উপি 
কয র্মবষো োরকগি যুিিাষ্ট্র চালামি, ত্া এখি কফােগ কেিামিশমি। সুত্িাাং এই 
রফফে কেিামিশমিি ডাটা অগ্রর্ােী র্মবষোি ফল। অত্এব এটা খুবই 
গুরুত্বপূেগ হমব।  
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এই রচন্তা কমি আহেদ েুসা ডকুমেঠট কপপািগুমলা কাটুগমি পুমি ককামটি 
কভত্মিি পমকমট কিমখ রদল।  

হামত্ি কােটা কশষ হমল, আমর্ি রচন্তায় রফমি কর্ল আহেদ েুসাি েি। 
ফলু কামপগমট কোড়া এই অন্ধকূপ যরদ রবজ্ঞািী ককাি সেয় এখামি কারটময় কদবাি 
েমে কমি োমকি, ত্াহমল এখামি বসবামসি উপকিে ককাোয়? উপকিে িাখাি 
োয়র্াও কত্া কিই। এেি কত্া হমত্ পামি িা। ত্াহমল রক ওিা রেেুা বমলমে? 
রবজ্ঞািী আসমল এখামি োকমত্ি িা? িা োকমল ককাি প্রময়ােমি ককি কামপগমট 
কোড়া প্রায় চরল্লশ রফট র্ভীি এই অন্ধকূপ তত্িী কিা হমলা? রবজ্ঞািী এখামি 
আসমত্ি, এ কোই রেক ধমি রিমত্ হমব।  

ত্াহমল রকভামব োকমত্ি, এ প্রমশ্নি েবাব রক?  
অন্ধকামিি চাি কদয়ামল িেি বুলামলা আহেদ েুসা।  
কামলা কলােশ কামপগমট আবৃত্ কদয়াল। কেমঝও ত্াই। কামপগমটি 

কলােগুমলা অস্বাভারবক লম্বা।  
ত্াি দু’কচাখ কেমঝি উপি রদময়ও  ুমি এল, রকন্তু কদয়াল রকাংবা 

কেমঝমত্ অস্বাভারবক রকেুই কচামখ পড়ল িা।  
রক খুেঁেমে ত্াি দু’কচাখ?  
কদয়ামল কর্াপি ককরবি িাখা আধুরিক রুে কডমকামিশমিি একটা খুবই 

চালু পদ্ধরত্। রবজ্ঞািী ত্া িাখমত্ পামিি ত্াি কর্াপি খাোরঞ্চখািা বা প্রময়ােিীয় 
কোি রহমসমব। যা ত্াি অন্ধকূমপ োকাকালীি কামে আসমব।  

রকন্তু কত্েি রকেু কচামখ পড়ল িা।  
কচাখ দু’রট ত্াি ক্লান্ত হময় পড়ল।  
শুময় পড়ল কস অন্ধকূমপি কেমঝমত্।  
কলামি শুময় পমড় আহেদ েুসা কচাখ বুেমত্ যারিল, এেি সেয় সােমিি 

কদয়ালটা কযখামি অন্ধকুমপি কেমঝি সামে রেমশমে রেক কসখাি কেমক একটা 
রূপালী আমলাি ঝলক এমস ত্াি কচামখ লার্ল। কযি কামলাি অিমেু এক সূযগ 
রবন্দু।  

সাংমর্ সাংমর্ই উমে বসল আহেদ েুসা।  
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এগুমলা কসই সূযগ রবন্দু লক্ষ্ু কমি। কদখল, সূযগ রবন্দুটা একটা কপমিমকি 
শীষগভার্। েমি হমলা কপমিকটা কামপগটমক কদয়ামলি সামে কসেঁমট িাখাি েমেই।  

ত্াহমল এ ধিমিি আিও আমে ভাবল আহেদ েুসা।  
অকািমেই খুেঁেমত্ লার্ল কস কপমিকগুমলা। পমি কস ভাবল, 

কপমিকগুমলা খুমল কামপগমটি রিমচি কদয়াল কস কদখমত্ পামি কসখামি িহমস্যি 
ককাি সোধাি পাওয়া যায় রকিা।  

রকন্তু বুেগ হমলা আহেদ েুসা। ত্ন্ন ত্ন্ন কমি খুমেেঁও আি ককাি কপমিক 
কস কপল িা।  

কশায়া অবস্থায় কযমহত্ু কপমিকরট কচামখ পমড়মে, ত্াই কেমঝয় র্রড়ময় 
র্রড়ময়ও সন্ধাি কিল আহেদ েুসা। রকন্তু িা, আি ককাি কপমিক কচামখ পড়ল িা।  

আহেদ েুসা রফমি কর্ল কসই আমর্ি কপমিমকি কামে।  
কপমিমকি কামে কেমঝয় কস বমস পড়ল।  
অবাক রেজ্ঞাসায় আবাি কদখমত্ লার্ল কপমিকরটমক। োত্র একটা 

কপমিক রদময় কামপগটরটমক কত্া আি আটমক িাখা যামবিা। ত্াহমল? োত্র একটা 
কপমিমকি রক ত্াৎপযগ!  

কপমিমকি কচময় কবশী উজ্জ্বল েমি হমি কপমিকরটমক। আহেদ েুসা 
আিও কখয়াল কিল, কপমিমকি োোয় কয খােঁে কাটা োমক এি ত্া কিই। ত্াি 
োমি কপমিকরটমক  ুরিময় িয়, রপরটময় লার্ামিা হময়মে। রকন্তু এেিটা কত্া 
স্বাভারবক িয়। কািে এ ধিমিি কপমিক েেবুত্ হয় িা, সহমে ত্ুমলও কফলা 
যায়।  

রচন্তাটাি সাংমর্ সাংমর্ই আহেদ েুসা দুই আেুল রদময় কপমিকরট ধমি টাি 
রদল।  

সাংমর্ সাংমর্ হামত্ি সামে উমে এল কপমিকরট। রকন্তু কপমিক িয় বতুত টা। 
রিমচি রদকটা কপ্লি এবাং ব্লুাক রেল। যাি চুম্বকত্ব আমে, কত্ালাি সেয়ই কস ত্া 
কটি কপময়মে। চুম্বমকি আকষগমেই আমিকটা রেল কবাত্ামেি সামে ত্া কলমর্ 
রেল।  
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প্রেেটায় অবাক হময়রেল আহেদ েুসা। পমি ত্াি েুখ আিমন্দ উজ্জ্বল 
হময় উেল। ভাবল, রিশ্চয় এি েমধু ককাি িহস্য আমে।  

রকন্তু রক হমত্ পামি কস িহস্যটা?  
িহস্যটা যাই কহাক, ককাি সমন্দহ কিই কয, রবজ্ঞািী ত্াি প্রময়ােমিই 

কসটা কমিরেমলি।  
আহেদ েুসা চাপ রদল কাল কবাত্ােরটমত্।  
সাংমর্ সাংমর্ই কদয়ামলি রত্ি বর্গফমুটি েত্ একটা অাংশ রকরঞ্চত্ সমি 

রর্ময় কদয়ামলি আড়ামল চমল কর্ল। কবরিময় পড়ল একটা সুড়ে পে।  
সুড়ে পেরট আমলারকত্।  
সুড়ে পমেি েুখ রত্ি বর্গফুমটি েত্ হমলও কভত্িটা আিও প্রশস্ত। 

একেি োনুষ অিায়ামস কহেঁমট চলামফিা কিমত্ পামি।  
রেমলি েেবুত্ সুয়ামিে পাইপ রদময় সুড়েরট তত্িী।  
খুশী হমলা আহেদ েুসা, সুড়েরট রিশ্চয় বাইমি কবরুবাি েমে। রকন্তু 

ককি রবজ্ঞািী শুধুোত্র বাইমি কবরুবাি েমে এত্ বুয়বহুল বুবস্থা কিমলি? 
ত্াহমল রত্রি রক ককাি রবপমদি ভয় কিমত্ি কয, সবুে পাহামড়ি ত্ােঁি বারড় কেমক 
বাইমি কবরুবাি পে বন্ধ হমত্ পামি, ত্খি রত্রি এই রিিাপদ সুড়ে পে বুবাহি 
কমি বাইমি কবরুমবি? রকন্তু একেি রবজ্ঞািীি রক এেি রবপদ হমত্ পামি?  

এ প্রমশ্নি ককাি উত্তি ত্াি কামে কিই।  
এসব োক, কবি হবাি একটা পে পাওয়া কর্মে, এটাই বড় কো। ভাবল 

আহেদ েুসা।  
আহেদ েুসা প্রমবশ কিল সুড়মে।  
কর্াটা সুড়েটাই আমলারকত্।  
বহুরদি এ সুড়মে ককউ কঢামকরি। ত্াি অেগ রক রবজ্ঞািীি েৃত্ুুি পি আি 

ককউ এ সুড়মে প্রমবশ কমিরি? বলা েুশরকল। ভাবল আহেদ েুসা।  
চলমে কত্া চলমেই। কত্ বড় এই সুড়ে?  
বাইমি কবরুবাি েে এত্ বড় সুড়ে ককউ কামট?  
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 রড়ি রদমক ত্ারকময় কদখল আহেদ েুসা ৪০ রেরিট হমলা কস সুড়মে 
প্রমবশ কমিমে।  

ভ্রু কুরঞ্চত্ হমলা আহেদ েুসাি। সবুে পাহামড়ি রবজ্ঞািীি বারড় কেমক 
বাইমি কবরুবাি সুড়ে অবশ্যই এটা িয়।  

ককাোয় কর্মে এ সুড়ে? রিশ্চয় এেি ককাোও কর্মে যা বাইমি কবরুবাি 
কচময়ও গুরুত্বপূেগ।  

এক  ঠটা পাি হময় কর্ল।  
সুড়মেি সোন্তিাল পে একটু একটু কমি উপমি উেমত্ শুরু কমিমে।  
র্ন্তমবু ত্াহমল এমস কর্রে, বলল েমি েমি আহেদ েুসা।  
কত্দূি হমব কস এমসমে সবুে পাহাড় কেমক? অবশ্যই পােঁচ েয় োইমলি 

কে িয়। আহেদ েুসাি অনুোি যরদ ভূল িা হময় োমক, ত্াহমল কস সবুে পাহাড় 
কেমক পােঁচ েয় োইল দরক্ষ্মে এখি। এ অঞ্চমলি কভৌর্রলক পরিচয় ত্াি োিা 
কিই। ত্াই বলা েুশরকল কস এখি ককাোয়।  

সািমফস কলমভমল প্রায় উমে এমসমে কস। সত্কগ পদমক্ষ্প এখি আহেদ 
েুসাি।  

কযখামি এমস সুড়ে কশষ হমলা, কসখামি সুড়মেি েুমখ একরট কাংররমটি 
স্লুাব। স্লুাবরট সুড়মেি েুমখ এেি ভামব কসট কিা কয, স্লুাবরট রিমচ িাোমিা যামব 
িা।  

ত্াহমল উপমি ত্ুলমত্ হমব।  
রকন্তু এ সুড়মেি েুখরট ককাোয়? কসটা রক  ি? িা উোি? রকাংবা 

পরিত্ুি ককাি স্থাি?  
 ি রকাংবা েিসোর্মেি ককাি স্থাি হমল স্লুাব ত্ুলমলই কস ধিা পমড় 

যামব। োংর্ল বা পরিত্ুি ককাি স্থাি হমল, ত্মবই রিিাপদ।  
আহেদ েুসা  রড়ি রদমক ত্াকাল। কবলা ত্খি ১টা।  
আহেদ েুসা ত্ায়ােুে কমি িাোে পমড় রিল।  
ত্ািপি ভাবল, স্লুামবি অাংশরবমশষ ত্ুমল কদখা যাক, ককেি োয়র্া 

এটা।  
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রবজ্ঞািী যখি এখামি উেমত্ি বা এরদক রদময় যাত্ায়াত্ কিমত্ি, ত্খি 
স্থািটা ত্ােঁি রিমেি অেবা ত্াি ককাি প্ররত্পমক্ষ্ি ককাি রিিাপদ োয়র্া হমব।  

কাংররট স্লুামবি একটা অাংশ ধীমি ধীমি উপমি ত্ুলমত্ লার্ল আহেদ 
েুসা।  

একটু তু্মলই বুঝল োয়র্াটায় কামপগট রবোমিা িময়মে।  
ত্াহমল এটা  ি রিশ্চয়। আি  ি হমল ককাি োনুষ োকাি সম্ভাবিা 

োকমেই।  
রবজ্ঞািী এ পে রদময় িামত্ িা রদমি যাত্ায়াত্ কিমত্ি?  
হোৎ আহেদ েুসাি কখয়াল হমলা এটা লাঞ্চ আওয়াি। এখি কত্া সব 

আমেরিকািমদিই অফ রপরিয়ড়। এ সেয় ত্ািা  মি রকাংবা অরফমস োমক িা।  
এই রচন্তাি সামে সামেই আহেদ েুসা অরত্ সন্তপগমি কাংররট স্লুাবটা 

সুড়মেি েুখ কেমক সরিময় কামপগমটি িীচ রদময় কেমঝি উপি কেমল রদল।  
ত্ািপি রিমেি কদহমকও স্লুামবি েত্ কমিই সুড়মেি েুখ কেমক উপমি 

ত্ুমল কামপগমটি রিচ রদময় কেমঝি উপি কেমল রদল। রিমেমক সুড়মেি েুখ কেমক 
কবি কমি আিাি পি ত্াি প্রেে কাে হমলা স্লুাবটামক আবাি সুড়ে েুমখ বরসময় 
কদয়া।  

ককাি রদমক কামপগমটি রিকটত্ে প্রান্ত? কামপমটগি ত্মলি শ্বাসরুদ্ধকি 
অবস্থা কেমক দ্রুত্ কবরুবাি েমে এ রেজ্ঞাসা আহেদ েুসাি কামে বড় হময় উেল।  

আহেদ েুসা দ্রুত্ চািরদমক হাত্ ও পা রদময় পিীক্ষ্া কমি কদখল ককাি 
রদমক কামপগটটা রঢলা কবশী। ত্াি রচন্তা হমলা, রিশ্চয়ই সুড়ে েুখ কামপগমটি একটা 
প্রামন্ত হমব এবাং কয রদমক প্রান্ত হমব কস প্রামন্তি কামপগটমক অমপক্ষ্াকৃত্ রঢলা 
পাওয়া যামব।  

সফল হমলা আহেদ েুসা। ত্াি হামত্ি ডাি রদমকি কামপগট খুবই রঢলা 
পাওয়া কর্ল।  

আহেদ েুসা র্রড়ময় রঢলা প্রামন্তি রদমক এগুমলা।  
একটা কদয়ামল কামপগট কশষ হময়মে।  
আহেদ েুসা কামপগমটি কভত্ি কেমক কবরিময় এমলা।  
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এক সারি তদত্ুাকাি করম্পউটামিি কপেমিি কদয়াল ক েঁমষ রিমেমক 
কদখল আহেদ েুসা।  

স্বরস্তি রিাঃশ্বাস কফলল কস। সুড়ে েুখটা করম্পউটামিি আড়ামল োকায় 
এখামি রক  টমে এ  মি ককউ োকমলও ত্া ত্াি িেমি পড়াি কো িয়। 
রবজ্ঞািীমক েমি েমি ধেবাদ রদল আহেদ েুসা।  

রকন্তু এটা ককাি োয়র্া? ককাোয় এমসমে কস?  
আহেদ েুসা দুই করম্পউটামিি ফােঁক রদময়  মিি কভত্িটায় উেঁরক রদল, 

কদখল  মিি প্রায় চািরদক রদময়ই এ ধিমিি করম্পউটামিি সারি।  মিি 
োঝখািটা ফােঁকা।  

আহেদ েুসা  মিি কয প্রামন্ত, ত্াি রবপিীত্ প্রামন্ত দিো।  মি ককউ 
কিই। লামঞ্চ কর্মে রিশ্চয়ই।  

আহেদ েুসাি কর্াটা শিীি ধুরল ধুসরিত্। পমকট কেমক রুোল কবি কমি 
োো ও ককাট পুাঠট যত্টা পািল পরিষ্কাি কিল।  

ত্ািপি এক করম্পউটামিি পাশ রদময়  মিি োঝখামি প্রমবশ কিল।  
দ্রুত্ একবাি দৃরষ্ট বুরলময় রিল করম্পউটামিি রদমক। সবগুমলা 

করম্পউটািই চালু অবস্থায় আমে।  
প্রমত্ুকটা করম্পউটামিি টপ কভামি একটা িাে পমড় ভীষে চেমক উেল 

আহেদ েুসা। টপ কভামি কপরোং কিা সুন্দি কার্মে সুন্দি কমি কলখা ‘লস 
আলামোস লুাবমিটিী অব স্ট্রামটরেক রিসাচগ’।  

সবগুমলা করম্পউটামি এই একই শীষগ িাে।  
ত্াহমল আহেদ েুসা এখি লস আলামোমসি রবশ্ব রবখুাত্ স্ট্রামটরেক 

রিসাচগ লুাবমিটিীি গ্রাউঠড কলামি দােঁরড়ময়। রকন্তু ইহুদী রবজ্ঞািী ত্াি সুড়ে এই 
লুাবমিটিীমত্ রিময় এমসমে ককি? সুড়েরট রক এ লুাবমিটিীমত্ কর্াময়ন্দারর্রিি 
একটা পে রেল? ইহুদী রবজ্ঞািী রক এ স্ট্রামটরেক লুাবমিটিীি র্মবষো চুরি 
কমিমেি এ পমে? বহুত্ল রবরশষ্ট কর্াটা লুাবমিটিীি যাবত্ীয় র্মবষোি ফল 
রিশ্চয়ই এই তদত্ুাকাি করম্পউটামি প্রমসস ও কোি হয় এবাং এই করম্পউটাি 
কক্ষ্ই ইহুদী রবজ্ঞািীি সুড়মেি েুখ।  
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রক  মটমে ভাবমত্ই রশউমি উেল আহেদ েুসা। োোটা  ুমি কযমত্ 
চাইল।  

োোটায় একটা ঝােঁরক রদময় আহেদ েুসা ভাবল সব রচন্তাি আমর্ ত্ামক 
এই অত্ুন্ত স্পশগকাত্ি র্মবষোর্াি কেমক সমি পড়মত্ হমব। এখামি ত্ামক ধিা 
পড়া চলমব িা ককািরমেই।  

দিোি রদমক ত্াকাল আহেদ েুসা। দিো বন্ধ।  
এমর্ামলা আহেদ েুসা দিোি রদমক। খুব সন্তপগমি দিোি িব  ুিাল 

কস। লক আলর্া হময় কর্ল।  
ধীমি ধীমি দিো ফােঁক কিল আহেদ েুসা।  
উরকেঁ রদময় কদখল, ইউরিফিে পিা একেি দিোি রবপিীত্ রদমক কহেঁমট 

যামি। ত্াি হামত্ ঝুলমে কাল কুচকুমচ এক ভয়াংকি অমটামেরটমক কািবাইি।  
আহেদ েুসা দ্রুত্ কবি হময় ককাি শব্দ িা হয় এ েমে আলমত্া কমি 

দিো কেমড় রদময় কলাকরট দিোি কযরদমক, ত্াি রবপিীত্ রদমক রবড়ামলি েত্ 
রিাঃশমব্দ েুটল।  

ককাি রদমক রক আমে, কবি হবাি দিোই বা ককাি রদমক রকেুই োিা 
কিই আহেদ েুসাি। অমন্ধি েত্ কস েুটমে।  

দিোটা কপরিময় কময়ক র্ে এমসই একটা করিমডাি কপল। করিমডাি 
ধমি ডািরদমক এমর্ামলা।  

করিমডািটা ধমি কময়ক র্ে এমর্ামত্ই একটা করিমডাি োংশমিি েুমখ 
রর্ময় পড়ল কস। কসই সামে েুমখােুরখ হমলা অমটামেরটমক কািবাইিধািী এক 
প্রহিীি।  

করিমডাি োংশিটা কেমক চািরদমক চািটা করিমডাি কবরিময় কর্মে।  
প্রহিীরটি েুমখােুরখ হময় আকরস্মকত্াি একটা ধাক্কা কখময়রেল আহেদ 

েুসা। রকন্তু প্রহিীরটই আহেদ েুসামক কদমখ হত্চরকত্ হময়রেল কবশী।  
রকেু বলাি েমে েুখ খুমলরেল প্রহিীরট।  
আহেদ েুসা ত্াি উপি ঝােঁরপময় পড়ল। এক হামত্ ত্াি েুখ কচমপ অে 

হাত্ রদময় ত্ামক োপমট ধমি কটমি রিময় এল একটা দিোি রদমক।  
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দিো কেমল প্রহিীমক কভত্মি েুেঁমড় রদল। প্রহিীরট পড়মত্ পড়মত্ উমে 
দােঁড়াল। ত্াি হামত্ি ঝুলন্ত কািবাইি কস উপমি ত্ুলরেল।  

আহেদ েুসাি ডাি হাত্ ত্াি আমর্ই সররয় হময় উমেমে। ত্াি হামত্ি 
একটা আ াত্ রর্ময় পড়ল প্রহিীি কামিি রিমচ  াড়টায়।  

কলাকরট সাংজ্ঞা হািামল আহেদ েুসা ত্াি কািবাইিটা রিময় কবরিময় 
এমলা করিমডামি। ককাি রদমক যামব কস?  

সব করিমডািমকই আহেদ েুসাি একই িকে েমি হমলা। সুত্িাাং 
প্রহিীমক আটকাবাি েমে আহেদ েুসা কয করিমডামি ঢুমকরেল কসই করিমডাি 
ধমি এমর্াবাি রসদ্ধান্ত রিল।  

রকেুদুি এমর্াবাি পি আমিকটা করিমডামিি েুমখােুরখ হমলা আহেদ 
েুসা। সমে সমে অমিকগুমলা পাময়ি শব্দ শুিমত্ কপল কস। ত্াি েমি হমলা, 
শব্দগুমলা রসেঁরড় কভমে উপি কেমক রিমচ িােমে সােমিি করিমডাি োংশিটাি 
রদমক।  

একরট করিমডামিি শাখা এরদমক ডামি, অে দু’রট শাখা অে দু’রদমক 
চমল কর্মে। আি সােমি রসেঁরড়। েমি হয় রসেঁরড়টা দু’ত্লায় উমে কর্মে।  

ঐ রসেঁরড় কেমকই শব্দগুমলা েুমট আসমে। েুমট আসা কলাকগুমলা আি 
কময়ক কসমকমঠডি েমধু ত্াি সােমি এমস যামব।  

আহেদ েুসা আমশ পামশ চাইল। কদখল, ত্াি দু’পামশই দু’রট দিো। 
বাে রদমকি দিোটাই ত্াি কামে।  

আহেদ েুসা েুমট রর্ময় দিোি িব  ুরিময় কভত্মি ঢুমক কর্ল। একটা 
কেময় ত্াি কটরবমল বমস কাে কিরেল।  

কািবাইি রিময় আহেদ েুসামক  মি ঢুকমত্ কদমখ আত্াংমক উমে দােঁড়াল 
কেময়রট।  

আহেদ েুসা ত্াি কািবাইমিি িল রিমচ িারেময় ত্েগরি রিমেি কোেঁমট 
কেরকময় কেময়রটমক এক রদমক অভয় রদল, অেরদমক ত্ামক চুপ োকমত্ বলল।  

আত্াংরকত্ কেময়রট ককাি শব্দ িা কমি কচয়ামি ধপ কমি বমস পড়ল।  
আহেদ েুসা দিোি শ্যামডা গ্লাস রদময় বাইমি কচাখ িাখল।  
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দিোি ওখাি কেমক আহেদ েুসা রসেঁরড়ি রিমচি অাংশটা কদখমত্ পামি।  
রসেঁরড় রদময় পােঁচেি কদৌমড় কিমে এল। আহেদ েুসাি করিমডাি রদময়ই 

ত্ািা েুমট কর্ল আহেদ েুসা কযরদক কেমক এমসমে কসরদমক। ওিা কটি কপময়মে, 
রকন্তু রকভামব?  

রকন্তু ভাববাি সেয় কিই আহেদ েুসাি। বলল আহেদ েুসা কেময়রটমক 
লক্ষ্ু কমি, ‘েুাডাে বাইমি কবরুবাি কর্ট ককাি রদমক?’  

কেময়রট কো বলল িা।  
কস সহমে কো বলমবিা, রিরশ্চত্ হমলা আহেদ েুসা।  
হামত্ি অমটামেরটক কািবাইিটা ত্ুলমত্ চাইল। রকন্তু একেি িািীি 

রবরুমদ্ধ ত্াি হাত্ উেল িা। বলল আহেদ েুসা, ‘ধেবাদ েুাডাে’।  
বমল আহেদ েুসা কবরিময় যারিল। রকন্তু শুিমত্ কপল অমিকগুমলা 

পাময়ি শব্দ েুমট আসমে এ রদমক।  
ওিা রক রফমি আসমে?  
আহেদ েুসা আি রকেু ভাববাি আমর্ই কদখল, ওিা েুমট আসমে এ 

দিো লমক্ষ্ুই।  
চট কমিই রচন্তাটা আহেদ েুসাি োোয় এমলা কয, এ কেময়রটই ওমদি 

সাংমকত্ রদময়মে। প্রমত্ুমকি কামে এবাং প্রমত্ুক কমক্ষ্ই রক ত্াহমল সাংমকমত্ি 
এ বুবস্থা আমে?  

আহেদ েুসা চাইল কেময়রটি রদমক। কদখল ত্াি েুখ ভময় কার্মেি েত্ 
সাদা হময় কর্মে।  

আহেদ েুসা বলল, ‘ভয় কিই, ওমদি সাংমকত্ রদময় আপরি চিে 
রবপদকামলও কদমশি প্ররত্ অনুপে দারয়ত্বশীলত্াি পরিচয় রদময়মেি’।  

বমল আহেদ েুসা দ্রুত্ দিোি সােমিি কচৌকামেি ওপামশ কদয়াল ক মষ 
দােঁড়াল কািবাইমিি বুামিল উেঁচু কমি, যামত্ দিো খুলমলই ওিা ত্াি সােমি 
এমস যায়।  

ওিা কদৌমড় আসাি পি দিোি কাোকারে এমস রবড়ামলি েত্ সন্তপগমে 
এরর্ময় আসমে।  
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শ্যামডা কােঁমচি কভত্ি রদময় আহেদ েুসা ওমদি কদখমত্ পামি, ওিা 
রকন্তু কদখমে িা আহেদ েুসামক।  

ওমদি একেি আমস্ত দিোি িব  ুিাল, ত্ািপি এক প্রচঠড ধাক্কায় 
কর্াটা দিোই খুমল কফলল।  

সাংমর্ সাংমর্ই আহেদ েুসাি কািবাইি র্েগি কমি উেল। এক পশলা 
গুরলি বৃরষ্ট েুমট কর্ল সােমি।  

আহেদ েুসা উবু হময় বমস োরটি একফটু উপি রদময় গুরল কমিমে।  
সবাই হুেরড় কখময় পমড়মে োরটমত্। োরটমত্ পমড়ই ককউ ককউ 

কািবাইি তু্লমত্ যারিল।  
আহেদ েুসা উমে দােঁরড়ময়রেল।  
ওমদি রদমক কািবাইি ত্াক কমি বলল, ‘আরে কত্াোমদি হত্ুা কিমত্ 

চাইরি বমলই গুরল িীচ রদময় কমিরে। ককউ কত্ােিা কািবাইমি হাত্ কদমব িা। 
গুরল এবাি পাময় িয় বুমক কিব’।  

বমল আহেদ েুসা দ্রুত্ কািবাইিগুমলা কুরড়ময় রিল।  
ককাি রদমক যামব আহেদ েুসা?  
কেময়রট উমে দােঁরড়ময়মে। বলল, ‘সােমিই কদাত্লা কেমক রসেঁরড় কর্মট 

কিমে কর্মে’।  
আহেদ েুসা েুহূমত্গি েমে কচাখ রফিাল কেময়রটি রদমক। বলল, 

‘ধেবাদ েুাডাে’।  
েুটমত্ েুটমত্ই কোগুমলা বলল আহেদ েুসা।  
দ্রুত্ রসেঁরড় কভাংমে উেমত্ লার্ল কদাত্লায়।  
ত্াি হামত্ উদুত্ কািবাইি। একরট কািবাইি ত্াি কােঁমধ ঝুলামিা। 

আিও চািরট কািবাইি কস কফমল রদময় এমসমে রসেঁরড়ি কর্াড়ায়।  
রসেঁরড় কেমক কদাত্লাি কেমঝমত্ পা রদমত্ যামব, এ সেয় আিও চািেি 

সােমি কেমক েুমট আসমে কদখল আহেদ েুসা।  
কদখমত্ কপময়ই আহেদ েুসা কদৌড়ামিা অবস্থামত্ই গুরল কিল ওমদি পা 

লক্ষ্ু কমি।  
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ওিা কর্মটি রদক কেমক রবশাল প্রশস্ত রসেঁরড় কভমে উমে আসরেল। 
রসেঁরড়মত্ই ওিা আেমড় পড়ল। রকন্তু কসরদমক কদখাি সুমযার্ কিই।  

গুরল কমিই আহেদ েুসা েুটল রসেঁরড় কভমে রিমচি রদমক।  
রসেঁরড় একটা প্রশস্ত লমি রর্ময় কশষ হময়মে। লমিি পমিই রবশাল কর্ট। 

কর্মটি দু’পামশ দু’রট কক্ষ্। রসরকউরিরট বি হমব রিশ্চয়ই ভাবল আহেদ েুসা।  
লমিি দু’পামশ দু’রট কমি চািরট র্ারড় দােঁড়ামিা। দু’রট কাি, একটা েীপ 

এবাং একটা রসরকউরিরট কুারিয়াি ধিমিি র্ারড়।  
কর্ট কখালা। দু’েি প্রহিী েুমট আসমে কখালা কর্ট রদময় গুরল কিমত্ 

কিমত্।  
আহেদ েুসা রিমেমক েুমড় রদল রসেঁরড়ি উপি।  
ত্ািপি কািবাইি দু’রট বুমক ধমি দ্রুত্ র্রড়ময় িােমত্ লার্ল রসেঁরড় 

রদময়। চািপামশ গুরল এমস পড়মে। একটা গুরল এমস রবদ্ধ কিল আহেদ েুসাি 
বাহু সরন্ধমত্।  

েমি হমলা বাহুটা কযি কােঁমধি সামে কিই। কর্াটা শিীিটাই ককেঁমপ উেরেল 
আহেদ েুসাি।  

রকন্তু েুহূমত্গি েেও োমেরি কস, বিাং র্রড়ময় পমড় র্রত্ আিও বারড়ময় 
রদল আহেদ েুসা। রসেঁরড়মত্ ত্ামক টামর্গট কিাি কয সুরবধা রিমচি লমি ত্া ত্ািা 
পামব িা।  

লমি পমড়ই আহেদ েুসা ওমদি গুরল বৃরষ্টি েমধু োো রিচু কমি গুরল 
কিল ওমদি লক্ষ্ু কমি।  

ওিা কদৌমড় আসরেল। গুরল বৃরষ্ট ওমদি পা আেঁকমড় ধমিমে। আেমড় 
পড়ল ত্ািা লমিি উপি।  

গুরল কমিই আহেদ েুসা দ্রুত্ র্রড়ময় চলল েীমপি রদমক।  
েীমপি কামে এমস শুময় কেমকই আহেদ েুসা রিমেি কদহমক েুেঁমড় রদল 

েীমপি রসমট। েীমপি লক কহামল চাবী ঝুলমে।  
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খুশী হমলা আহেদ েুসা। ধেবাদ রদল আল্লাহমক। ভাবল এ র্ারড়টাও 
রিশ্চয় রসরকউরিরটমদি বুবহামিি েমে প্রতুত ত্ রেল। র্ারড় োটগ রদল আহেদ 
েুসা।  

কদখল, কািবাইি হামত্ আিও দু’েি প্রহিী েুমট এমসমে কর্মট। কর্ট 
ত্খি বন্ধ হময় যামি।  

আহেদ েুসাি েীপও কর্মটি েুমখ এমস পমড়মে।  
কর্ট বন্ধ কিাি সুমযার্ হমলা িা।  
আহেদ েুসাি েীমপি কবপমিায়া র্রত্ ত্ীব্রভামব আ াত্ কিল কর্মট। 

চলন্ত কর্মটি একটা অাংশ বােঁরকময় রিময় বাইমি রেটমক পড়ল র্ারড়।  
আহেদ েুসাি ভার্ু ভাল কয, েীপরট প্রায় উমট রর্ময়ও আবাি কসাো 

হময় দােঁড়াল।  
কর্মট আসা প্রহিী দু’েি েীমপি সােমি পড়ায় বােঁচাি েমে দু’পামশ 

দু’েি রেটমক পমড়রেল। দু’েমিি হাত্ কেমক কািবাইি দু’রটও রেটমক পমড় 
রর্ময়রেল।  

আহেদ েুসা ত্াি র্ারড়  ুরিময় রিময় ত্ীব্র র্রত্মত্ েুটল সােমি।  
প্রহিী দু’েি কািবাইি দু’রট কুরড়ময় রিময় গুরল কিাি পরেশমি আসাি 

পি কদখল, েীপরট ত্ামদি কিমেি বাইমি। ত্বু ত্ামদি কািবাইি র্েগি কমি 
উেল। গুরল গুমলাি অপচয় োড়া ককািই লাভ হমলা িা এমত্।  

কািবাইি েুমড় কফমল ওিা দু’েি দু’হাত্ েুরষ্টবদ্ধ কমি োরটমত্ 
আ ামত্ি পি আ াত্ কিাি োধুমে বুেগত্াি ত্ীব্র গ্লারি হালকা কিমত্ চাইল।  
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৪ 
কম্পি উেল কপঠটার্ি, রস. আই. এ, এফ.রব. আই সব েহমল। কদমশি 

সবমচময় রিিাপদ স্থামি প্ররত্রষ্ঠত্ ও সবরদক কেমক সাংিরক্ষ্ত্ ত্ামদি সবমচময় 
েূলুবাি র্মবষোর্াি লস আলামোমস ইেঁদুি ঢুমকমে। ঢুকমলা রক কমি?  

লস আলামোস স্ট্রামটরেক রিসাচগ লুাবমিটিীি চািরদমক কময়ক 
বর্গোইল এলাকা েুমড় সাংিরক্ষ্ত্ বিাঞ্চল। এ বিাঞ্চমল রবিা অনুেরত্মত্ প্রমবশ 
রিমষধ। ককউ যরদ প্রহিীমদি কচাখ ফােঁরক রদময় প্রমবশ কমিও, কময়ক রেরিমটি 
েমধু ত্াি উপরস্থরত্ ও অবস্থাি ধিা পমড় যামব। সূক্ষ্ণ ইমলকট্ররিক কুারিয়াি কেময় 
িময়মে কর্াটা বিাঞ্চল।  

িােধািী সান্তামফ কেমক একটা সড়ক কর্মে লস আলামোমস। কস 
সড়মকিও কশমষি দু’োইল সাংিরক্ষ্ত্। রবমশষ অনুেরত্ প্রাপ্ত িয়, অেবা লস 
আলামোমসি রিেস্ব কিরেরস্ট্রকৃত্ র্ারড় িয় এেি র্ারড় এ সাংিরক্ষ্ত্ সড়মক 
প্রমবশ কিমত্ পামি িা।  

এস্পামিালা কেমক রক্লফ কডাময়রলাং হময় একটা প্রাইমভট কিাড লস 
আলামোস পযগন্ত এমসমে। এ পমে অমিকগুমলা কচরকাং পাি হমত্ হয়। আি এ 
পমে লস আলামোমসি োফিা োড়া ককউ আসমত্ পামি িা।  

এই অবস্থায় একেি কলাক রকভামব ঢুকল লস আলামোস 
লুাবমিটিীমত্?  

খবি পাওয়াি সাংমর্ সাংমর্ই প্রাপ্ত ত্েুাবলী রিময় তবেক বমসরেল 
এফ.রব.আই সদি দফত্মি। এমসরেল কসখামি রস.আই.এ ও কপঠটার্মিি 
প্ররত্রিরধ।  

তবেমকি শুরুমত্ই কপঠটার্মিি স্ট্রামটরেক উইিস কডভলপমেঠট চীফ 
উরদ্বগ্ন কমঠে বলল, ‘ককাি  মি কস প্রমবশ কমিরেল, রকেু কখায়া কর্মে রকিা 
আোমদি?’  
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এফ.রব.আই চীফ েেগ আব্রাহাে েিসি বলমলি, ‘গ্রাউঠড কলামিি 
একটা করিমডামি প্রেে ত্ামক রডমটক্ট কিা হয়। উপি ত্লাি ককাি  মি এবাং 
করম্পউটাি রুমে কস প্রমবশ কমিমে রকিা ত্াি ককাি প্রোে পাওয়া যায়রি। 
করম্পউটাি অপামিশমি ককাি রভন্ন হাত্ পড়াি প্রোে কেমলরি। ত্মব আিও 
অনুসন্ধাি িা কমি কশষ কোটা বলা যামব িা’।  

‘ককাি রদক রদময় ঢুমকমে ত্াি প্রোে পাওয়া কর্মে?’ রেমজ্ঞস কমি 
রস.আই.এ’ি প্ররত্রিরধ।  

‘িা পাওয়া যায়রি। ত্মব সেুখ কর্ট রদময় িয়, এটা রিরশ্চত্। সেুখ 
কর্মটি কুামেিা েরিটরিাং এবাং েূল ভবমি প্রমবশ েুমখি কুামেিা েরিটরিাং এ 
প্রোে হময়মে সেুখ রদময় কস প্রমবশ কমিরি’। বলল এফ. রব.আই চীফ েেগ 
আব্রাহাে েিসি।  

‘কয কলাকরট ঢুমকরেল, ত্াি ফমটা পাওয়া কর্মে?’ রেমজ্ঞস কিল 
রস.আই.এ প্ররত্রিরধ।  

‘লস আলামোমসি কক্ষ্ ও করিমডামিি কুামেিাগুমলা অরফস আওয়ামি 
বন্ধ োমক। েূল ভবমিি প্রমবশ েুমখি কুামেিা কেমক ত্াি েুমখি ডাি রদমকি 
একাাংশ ও কপেি রদকটাি ফমটা পাওয়া কর্মে এবাং কর্মটি কুামেিা কেমক ত্াি 
রসেঁরড়মত্ ও লমি র্ড়ামিা েরব পাওয়া কর্মে, ত্ামত্ ত্াি েুখাবয়মবি পূেগ রচত্র 
পাওয়া যামি িা’।  

‘বুাড লাক, এখি রক কিমবি ভাবমেি?’ বলল কপঠটার্ি প্ররত্রিরধ।  
এ রেরটাং কশমষই আরে যারি লস আলামোমস। কসখামি কর্মল হয়মত্া 

আিও রকেু রবষয় পরিষ্কাি হমব। বলল আব্রাহাে েিসি।  
আোমদি কলাকিা যািা ত্ামক ফমলা কমিরেল, ত্ামদি কশষ খবি রক?’ 

বলল রস.আই.এ প্ররত্রিরধ।  
খবি ভাল িয়। ক্লীফ কডাময়রলাং এবাং এস্পামিালাি োঝখামি লস 

আলামোস কেমক কয র্ারড় রিময় পারলময়রেল, কস র্ারড় আেিা কপময়রে। রকন্তু 
ত্ামক পাা্ওয়া যায়রি’। বলল এফ.রব.আই চীফ।  
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‘ককেি কমি কয র্ারড় কিমখ রিিাপমদ পালামত্ পািল?’ বলল কপঠটার্ি 
প্ররত্রিরধ।  

‘আোমদি কত্িেি কোমঠডা র্াডগ রেল লস আলামোমসি কর্মট। এই 
কত্িেমিি িয় েিই পাময় গুরলরবদ্ধ। োত্র রত্িেি সুস্থ রেল। এিা রত্িেি আবাি 
রেল রবরভন্ন োয়র্ায়। একরত্রত্ হময় ত্ািা যখি কলাকরটমক ত্াড়া কমি, ত্খি 
ত্ািা কবশ কপেমি পমড় যায়। আি প্রোে হময়মে কলাকরটি েত্ এিপাটগ ড্রাইভাি 
আোমদি কোমঠডািাও িয়’।  

‘বুাড লাক। কলাকরট যখি সান্তামফি কেইি কিামড িা রর্ময় অমিক ক ািা 
পে ক্লীফ কডাময়রলাং ও এস্পামিালাি পে কবমে রিময়মে, ত্খি েমি হয় ঐ পমেই 
কস এমসমে’। বলল কপঠটার্ি প্ররত্রিরধ।  

‘আোমদিও কসই ধািো। আরে ইমত্ােমধুই রিমদগশ রদময়রে,  টিাি 
রদি এবাং ত্াি আমর্ি রদি যত্ র্ারড় ঐ পমে লস আলামোমসি রদমক এমসমে, 
কস সমবি হরদস কবি কমি ত্ামদি রেজ্ঞাসাবাদ কিাি েমে’। বলল েেগ 
আব্রাহাে েিসি।  

‘ধেবাদ’। বলল কপঠটার্ি প্ররত্রিরধ।  
কপঠটার্ি প্ররত্রিরধ োেমত্ই রস.আই.এ প্ররত্রিরধ বমল উেল, ‘রকন্তু 

একটা রবষয় খুবই রবষ্ময়কি, ককউ রিহত্ হয়রি, িয় েিই আহত্ হময়মে এবাং 
আহত্িা সবাই পা কেমক হােঁটুি রিচ পযগন্ত স্থামি গুরলরবদ্ধ’।  

‘রেক বমলমেি, এ বুাপািটা আোমকও খুব রবরষ্মত্ কমিমে। পা টামর্গট 
িা কিমল কত্া আহত্িা প্রায় সবাই রিহত্ হওয়াি কো রকন্তু পা লক্ষ্ু কমি গুরল 
কিল ককি, ত্াি েীবমিি ঝুরকেঁ রিময়ও?’  

‘এ ধিমেি  টিা আরে এি আমর্ কখমিা শুরিরি। প্ররত্পমক্ষ্ি 
কর্াময়ন্দাি কাে কত্া এটাই কয যত্ পািা যায় শত্রু রিধি কমি পালাবাি পে 
পরিষ্কাি কিা। রকন্তু কস কযি হত্ুা িয়, বাধামক রিিীয় কমি পালাবাি পে কমি 
রিমত্ কচময়মে’। বলল রস.আই.এ প্ররত্রিরধ।  

‘রেক ত্াই’। বলল এফ.রব.আই চীফ।  
এই রেরটাং কশষ হময়রেল অপিাহ্ন ৫টায়।  
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রবমকল কসায়া পােঁচটায় রবমশষ রবোমি চমড় এফ.রব.আই চীফ েেগ 
আব্রাহাে েিসি যাত্রা কমি লস আলামোমসি উমেমশ্য।  

িাত্ কসায়া আটটায় কস কপৌেঁমে লস আলামোস স্ট্রামটরেক রিসাচগ 
লুাবমিটিীমত্।  

লুাবমিটিীমত্ কপৌেঁমেই এফ.রব.আা্ই চীফ লস আলামোস লুাবমিটিীি 
প্রধাি পরিচালক ডাঃ হাওয়াডগমক বমল, ‘আরে  টিাি স্থািগুমলামত্ কযমত্ চাই 
এবাং কসখামিই আরে  টিাি সামে সাংরিষ্টমদি সামে কো বলমত্ চাই’।  

‘সবাই হারেি আমে চলুি’।  
েেগ আব্রাহাে েিসি প্রেে কো বলল একেি প্রহিীি সামে। ঐ প্রহিী 

আহেদ েুসামক করিমডামি প্রেে কদমখ। আহেদ েুসা ত্ামক পামশই এক  মি 
রিময় সাংজ্ঞাহীি কমি কফমল চমল যায়। ত্াি েমত্, ‘আরেিকািী উত্তি অেবা 
পরশ্চমেি করম্পউটাি রুমেি রদক কেমক আসমত্ পামি। কলাকরট কশ্বত্াাংর্ িয়’।  

েরবমত্ যত্টুকু ত্ামক কদখা যায়, ত্ামত্ও েমি হয় কলাকরট কশ্বত্াাংর্ িয়। 
েমি েমি রচন্তা কিল েেগ আব্রাহাে েিসি।  

রেস সািা কেফািসমিি কমক্ষ্ এল েেগ আব্রাহাে েিসি। 
আত্মমর্াপমিি েমে এই সািা কেফািসমিি অরফস কমক্ষ্ই আহেদ েুসা প্রমবশ 
কমিরেল।  

রেস সািা কেফািসি লস আলামোস লুাবমিটিীি রিসাচগ লর্ অরফসাি। 
খুবই কর্াপি ও গুরুত্বপূেগ দারয়ত্ব সািা কেফািসমিি।  

সািা কেফািসিমক বসমত্ বমল রিমে বসমত্ বসমত্ েেগ আব্রাহাে 
েিসি বলল, ‘এক উপলমক্ষ্ আপিাি সামে কদখা হল। আপিামদি পরিবাি 
আোমদি খুব শ্রদ্ধাি পাত্র। কপ্ররসমডঠট কেফািসি রেমলি আমেরিকাি রিেস্ব 
রচন্তাি েিক’।  

‘ধেবাদ স্যাি’। বলল রেস সািা কেফািসি।  
‘ধেবাদ’ বমল একটু কেমে েেগ আব্রাহাে েিসি বলল, ‘আপরি িারক 

অনুপ্রমবশকািীমক বাইমি কবরুবাি পে বমল কদি?’  
একটু হাসল সািা কেফািসি। ত্ািপি র্ম্ভীি হমলা বলল, ‘রে স্যাি’।  
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‘ককি?’  
‘অদ্ভূত্ শত্রুরটমক কদমখ আরে েুগ্ধ হময়রে স্যাি’।  
‘ককেি?’  
‘কািবাইি হামত্ কলাকরট আোি রুমে ঢুকল, আরে আত্াংমক রচৎকাি 

কিমত্ যারিলাে। কলাকরট ত্াি কোমটেঁ আেুল কেরকময় রিমষধ কিল। ত্াি কচামখ 
েুমখ খুরিি রুদ্ররূপ কদখলাে িা, খুব শান্ত অচঞ্চল কস। আোমদি কময়কেি 
র্াডগমক যখি কদৌমড় কযমত্ কদখলাে পরশ্চে রদমক, বুঝলাে ত্ািা এ কলাকরটিই 
সন্ধাি কিমে। আরে ওমদি সাংমকত্ রদলাে। এ সেয় কলাকরট আোমক রবরল্ডাংরটি 
কর্ট ককািরদমক রেমজ্ঞস কিল। আরে বললাে িা। আরে ভয় কিরেলাে কয, এবাি 
কস রকেু একটা কিমব। রকন্তু ‘ধেবাদ েুাডাে’ বমল বাইমি কবরুবাি উমদুার্ 
রিল কস। এ সেয়ই আোমদি র্াডগিা েুমট এল এ দিোয়। কলাকরট আোি রদমক 
এেি একটা সবোন্তা দৃরষ্ট রিময় ত্াকাল কয, আরে বুঝমত্ পািলাে আরে র্াডগমদি 
সাংমকত্ রদময় কডমক এমিরে কস কসটা বুঝমত্ কপমিমে। আরে ভময় কাে হময় 
কর্লাে। কােঁপমত্ শুরু কিলাে। রকন্তু আোমক অবাক কমি রদময় কলাকরট বলল, 
‘ভয় কিই, সাংমকত্ রদময় ওমদি কডমক এমি কদমশি প্ররত্ আপরি অনুপে 
দারয়ত্বশীলত্াি পরিচয় রদময়মেি’। ত্ািপি কদখলাে, দিো খুমল প্রমবশ কিা 
আোমদি পােঁচেি র্াডগমকই কস হত্ুা কিমত্ পািমত্া, রকন্তু কিমলা িা। আোমদি 
কলাকিা পাময় গুরল খাবাি পি পমড় রর্ময় আবাি যখি কািবাইি ত্ুমল রিরিল 
ত্খি কস বমল, ‘কত্াোমদি হত্ুা কমত্ চাইরি। রকন্তু আবাি কািবাইমি হাত্ রদমল 
গুরল এবাি পা িয় বক্ষ্ কভদ কিমব’। শত্রুি এই োিরবকত্া, বদােত্া আোমক 
েুগ্ধ কমিমে। এেমে রদ্বত্ীয় বাি কবরুবাি পে কস রেমজ্ঞস িা কিমলও পে বমল 
কদয়ামক আরে দারয়ত্ব েমি কিলাে’। দী গ বিবু রদময় োেল রেস কেফািসি।  

‘ধেবাদ রেস কেফািসি। আোমদি ক্ষ্রত্ হময়মে, রকন্তু আপরি ত্ামক 
উপযুি রবরিেয় রদময় রদময়মেি’।  

‘খুব রক ক্ষ্রত্ কমিরে? কস কযেি অসাধািে বুরদ্ধোি, ত্ামত্ কর্ট কবি 
কিা ত্াি েে করেি হমত্া িা’।  
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‘ত্াও রেক’। বমল েেগ আব্রাহাে েিসি রকেুটা রচন্তারিত্ হময় পড়ল। 
বলল, ‘আপিাি কোয় শত্রুি কয কয়টা তবরশষ্ট ফমুট উেল, ত্ামত্ িহমস্যি 
েরটলত্া আিও বাড়ল’।  

‘রকভামব?’ প্রায় একসামেই কোটা বমল উেল লস আলামোমসি প্রধাি 
পরিচালক ডাঃ হাওয়াডগ এবাং কপঠটার্মিি আভুন্তিীে রিিাপত্তা প্রধাি কেিামিল 
কশিউইি।  

‘কয কলাক এখামি প্রমবশ কমিরেল, কস লস আলামোমস ইরত্পমূবগ 
আমসরি, এি েরবও কদমখরি এবাং এি ইঠটািোল রডোইি সম্বমন্ধও ত্াি জ্ঞাি 
রেল িা। এেি একেি কলাকমক ককাি শত্রুপক্ষ্ই লস আলামোমস পাোমত্ 
পামিিা। রদ্বত্ীয়ত্াঃ, কলাকরটি সামে সিাসরি শত্রুত্া হমল রেস কেফািসমিি 
শত্রুত্ােূলক কােমক দারয়ত্বশীলত্া বলা এবাং র্াডগমদি কাউমকই হত্ুা িা কিা 
আোি কামে খুবই িহস্যপেূগ েমি হমি। একেি শত্রুি এই ধিমেি আচিে 
হওয়া অস্বাভারবক’।  

‘রকন্তু কস লস আলামোমস অনুপ্রমবশ কমিমে এটামত্া রেক?’ বলল 
কেিামিল কশিউড।  

‘অবশ্যই’।  
বমল একটু ভাবল েেগ আব্রাহাে েিসি। ত্ািপি বলল, ‘দুই সমত্ুি 

োঝখামি একটা রেরসাং রলাংক আমে, যা আোমদি সােমি কিই। কলাকরটমক ধিমত্ 
পািমলই এি সোধাি হমত্ পামি’।  

কো কশষ কমিই কস চট কমি ত্াকাল রেস কেফািসমিি রদমক। বলল, 
‘আপরি কত্া কলাকরটমক খুব কামে কেমক  রিষ্ঠভামব কদমখমেি। ত্াি সম্পমকগ 
বলুি কত্া’।  

কলাকরট অবশ্যই এরশয়াি অরিরেি। কলাকরটমক আিবী েমি হময়মে, 
আবাি কখিও েমি হময়মে ত্ুরকগ চাইরিে রেশ্রে। কচাখ কামলা, কামলা চুল। সব 
সেয় শান্ত রিরুরদ্বগ্ন েুখ। র্াময়ি িাং উজ্জ্বল স্বেগাভ। আরে অবাক হময়রে, দিোয় 
আোি কডমক আিা ত্াি শত্রুমদি কদমখও স্বাভারবক কমঠে আোমক ধেবাদ রদমি 
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এবাং শত্রুি সামে যখি কোকারবলাি েমে দােঁড়ামি ত্খি ত্াি েুখ কদমখ আোি 
েমি হময়মে এটা কযি ত্াি কামে কখলা’।  

রেস কেফািসমিি কচহািাি বেগিায় হোৎ কমিই েেগ আব্রাহাে 
েিসমিি কচামখি সােমি একটা োনুমষি েরব কভমস উেল। কস কলাকরট ওহাইও 
িদীি প্রবল করামত্ ডুমব যাওয়া ত্াি িারত্মক উদ্ধাি কমিরেল। আবাি রেস 
কেফািসি কলাকটাি কয চরিমত্রি বেগিা রদল ত্ামত্ ত্াি কচামখ কভমস উমেমে কসই 
আহেদ েুসাি েরব। এফ.রব.আই-এি ফাইমল আহেদ েুসাি ডরসয়ামি ত্াি এই 
অস্বাভারবক গুমেি কো কলখা হময়মে।  

েমিি এ কোগুমলামক কচমপ রর্ময় েেগ আব্রাহাে েিসি বলল, ‘রেস 
কেফািসি আরে োরি আপরি ড্রইাং-এ অত্ুন্ত ভাল। আপরি কয েরবটা ভাষায় 
ত্ুমল ধিমলি, ত্া দয়া কমি আোমদি এেঁমক রদি’।  

‘রদমত্ পারি একটা শমত্গ’।  
‘রক শত্গ?’  
‘রত্রি ধিা পড়মল ত্াি সামে কদখা কমি ত্ামক ধেবাদ কদবাি আোমক 

একটু সুমযার্ কদমবি’।  
‘েেুি’, কহমস বলল এফ.রব.আই চীফ।  
েেগ আব্রাহাে েিসি ত্াি কো কশষ কিমত্ই রেস কেফািসি ড্রয়ুাি 

কেমক দুই রশট কার্ে কবি কমি কেমল ধিল কটরবমল। বলল, ‘ককািরট কিমবি 
রিি’।  

একই কলামকি দু’রট ককচ।  
ককচ কদমখ চেমক উেল েেগ আব্রাহাে েিসি, ‘এ কয ত্ােঁি িারত্মক 

উদ্ধাি কিা কসই কলামকি েত্’।  
দু’রট কেমক একরট ককচ ত্ুমল রিমলি েেগ আব্রাহাে েিসি।  
‘ধেবাদ রেস কেফািসি’ বমল উমে দােঁড়াল েেগ আব্রাহাে। ত্াি সামে 

সামে সবাই।  
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রক্লফ কডাময়রলাং এলাকা কপরিময় আহেদ েুসাি েীপ ত্ীি কবমর্ েুটমে 

এবাি এস্পামিালাি রদমক।  
রকন্তু ককাোয় যামি কস? এই িিমভো শিীি আি িমি প্লারবত্ েীপ 

রিময় শহমি ঢুকমব কস ককেি কমি?  
আহত্ বাহুি সরন্ধ কেমক প্রচিু িিক্ষ্িে হময়মে, এখিও হমি। বুামঠডে 

কত্া দূমি, আহত্ োয়র্া বােঁধবািও সেয় কস পায়রি। কপেমি ত্াড়া কমি আসমে 
রসরকউরিরটি কলামকিা।  

প্রচিু িিক্ষ্িমে দুবগলও হময় পমড়মে আহেদ েুসা। োো রঝেরঝে 
কিমে অমিকক্ষ্ে কেমক। দৃরষ্টও ত্াি ঝাপসা হময় আসমে কযি।  

আহেদ েুসা বুঝমত্ পািল, এই অবস্থায় কবশীক্ষ্ে কস ড্রাইভ কিমত্ 
পািমব িা। আি এ র্ারড়মত্ োকমল কস োিা পমড় যামব।  

বিাঞ্চল প্রায় পাি হময় এমসমে। পাত্লা হময় এমসমে র্ােপালা। 
সােমিই োে। কভাি কিবাি োয়র্া কসখামি কে।  

ক্লীফ কডাময়রলাং কেমক এস্পামিালা পযগন্ত আসা ও যাওয়াি পে 
পাশাপারশ, রকন্তু আলাদা। োঝখামি আইলুাঠড। ত্ামত্ র্াে পালা, কঝাপঝাড়ও 
আমে।  

আহেদ েুসা রসদ্ধান্ত রিল। কািও সাহাযু ত্ামক রিমত্ হমব। এ েমে 
এস্পামিালা কেমক আসা র্ারড়ি েমে অমপক্ষ্া কিা ত্াি েমে রিিাপদ। এ 
িাস্তায় রসরকউরিরটি কলাকিা কয ককাি সেয় এমস পড়মত্ পামি।  

আহেদ েুসা র্ারড় দােঁড় কিাল।  
এস্পামিালা কেমক আসা র্ারড়ি িাস্তা ডাি রদমক। রকন্তু আহেদ েুসা 

িােল বােঁ রদমক। র্ারড় কেমক কিমে কস িাস্তা অরত্রে কমি বােঁরদমকি োংর্মলি 
পামশ এমস দােঁড়াল। কপেি রফমি কদখল, কফাটা কফাটা িি িাস্তাি উপি পমড়মে, 
ত্ািপি িাস্তাি পামশ দােঁরড়ময় আিও িি পড়াি সুমযার্ রদল।  

এিপি আহেদ েুসা রুোল রদময় ক্ষ্ত্স্থাি কচমপ ধমি িিপড়া যোসম্ভব 
বন্ধ কমি োংর্মলি কভত্মি ঢুমক কর্ল। টলমত্ টলমত্ এমর্ামলা কপেমিি রদমক।  
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রকেুটা এরর্ময় আবাি এস্পামিালার্ােী িাস্তা অরত্রে কমি এস্পামিালা 
কেমক আসা িাস্তাও অরত্রে কিল। কস িাস্তাি ডািপামশ এক কঝােঁমপি আড়ামল 
আশ্রয় রিল। একটা কািবাইি ত্খিও ত্াি ডাি কােঁমধ ঝুলমে। যরদ কস ধিা পমড়ই 
যায়, ত্াহমল ত্াি কশষ িক্ষ্াি অস্ত্র এটা।  

কবশী কদিী কিমত্ হমলা িা। োত্র দু’রেরিট পমিই লস আলামোমসি 
রসকুরিরট কুারিয়ািটা ত্ীি কবমর্ এমস ত্াি কফমল আসা েীমপি পামশ দােঁড়াল।  

েীপ ফােঁকা কদখাি পি ত্ািা তহনচ কমি উেল। ত্ািা িাস্তাি ওপামশ কিমে 
কর্ল। খুেঁেমত্ লার্ল ত্ািা আমশ পামশ। রকেুক্ষ্ে পি একেমিি উচ্চ কঠে 
রচৎকাি কমি উেল, ‘কত্ােিা সবাই চমল এস। এখামি কদখ েোট বােঁধা অমিক 
িি। রিশ্চয় ত্ামক ককউ র্ারড় কমি ত্ুমল রিময় কর্মে এখাি কেমক’।  

রকেুক্ষ্মেি েমধুই ওিা িিাি েীপটামক কুারিয়ামিি কপেমি কবেঁমধ 
িাস্তাি সােমিি একটু অাংশ  ুমি আহেদ েুসাি সােমিি িাস্তা রদময়ই লস 
আলামোমসি রদমক চমল কর্ল।  

আহেদ েুসা শুিমত্ কপল অয়ুািমলমস কাউমক কযি ত্ািা রব্রফ কিমে, 
‘কলাকরট এস্পামিালাি রদমকই কর্মে ককাি প্রাইমভট র্ারড়মত্। সবগুমলা র্ারড়ি 
উপি িেি িাখমত্ হমব এবাং সবগুমলা রিরিক হাসপাত্াল পাহািা রদমত্ হমব। 
কস গুরুত্ি আহত্, রিশ্চয় ককাি হাসপাত্াল বা রিরিমক কস যামব’।  

ওিা চমল কর্ল।  
ধিা পড়া কেমক বােঁচল আহেদ েুসা।  
রকন্তু এিপি কস রক কিমব? এখমিা িি পুমিাপুরি বন্ধ হয়রি। উমে 

দােঁরড়ময় হােঁটাি সাধু ত্াি কিই। ত্াি উপি বুক ফাটা ত্ৃষ্ঞা ত্ামক পার্ল কমি 
ত্ুমলমে। েমি হমি এক সার্ি পারিমত্ও ত্াি ত্ৃষ্ঞা রেটমব িা।  

ত্ৃষ্ঞাি এ অকেু যন্ত্রো ত্াি কদমহি সব শরি কযি শুমষ খামি। রকন্তু 
ত্বু ত্ামক এমর্ামত্ হমব। একটা র্ারড় ত্ামক খুেঁমে কপমত্ হমব। কয কাে রিময় কস 
এমসমে, ত্াি কত্া রকেুই হয়রি।  

কঝােঁপ কেমক কবরিময় আহেদ েুসা এমর্ামলা িাস্তাি রদমক। ঝাপসা কচামখ 
টলমত্ টলমত্ যামি আহেদ েুসা।  
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িাস্তায় উমে কস েমি কিল, এস্পামিালা র্ােী র্ারড়মত্ ত্ামক উেমত্ হমব 
এবাং এ েমে ওপামিি ঐ িাস্তায় ত্াি যাওয়া দিকাি।  

িাস্তা পাি হবাি েমে পা বাড়াল আহেদ েুসা।  
ত্াি বাে কােঁমধ এখমিা ঝুলমে কািবাইিটা।  
আহত্ কােঁমধ কািবাইিটামক দশগুে ভািী েমি হমি। আি এ 

কািবাইিটা ত্াি েমে এখি রবপজ্জিক।  
হােঁটমত্ হােঁটমত্ই আহেদ েুসাি ডাি হাত্ বাে কােঁধ কেমক কািবাইিটা 

িাোবাি কাে শুরু কমি রদল।  
বাে হাত্ একটু উপমি ত্ুলমত্ রর্ময় ত্ীব্র বুো কপল আহেদ েুসা। কস 

একটু অেমিামযার্ী হময় পমড়রেল।  
বুো পাওয়াি পি দােঁরড়ময় পমড়রেল কস।  
রেক এ সেময়ই কামেই একটা হেগ কবমে উেল। চেমক উমে দ্রুত্ 

ত্াকামত্ রর্ময় োো  ুমি উেল আহেদ েুসাি। অন্ধকাি হময় কর্ল ত্াি চািরদমকি 
পৃরেবীটা।  

রিমেি উপি ত্াি সব রিয়ন্ত্রে হারিময় কর্ল।  
এস্পামিালা কেমক ক্লীফ কডাময়রলাং হময় কয িাস্তা রকউমবা শহি পযগন্ত 

কর্মে, ত্া এিমপ্রস ওময় িা হমলও কাযগত্ এিমপ্রস ওময় রহমসমবই বুবহৃত্ হয়।  
একটা র্ারড় ত্ীব্র কবমর্ চলরেল ক্লীফ কডাময়রলাং এি রদমক। একেি 

কলাকমক িাোি হামল িাস্তা পাি হমত্ কদমখ ড্রাইভাি হিগ রদল একটু রবিি হময়ই।  
রকন্তু কলাকরট দ্রুত্ সমি যাবাি বদমল িাস্তায় ঢমল পমড় কর্ল।  
যোসেময় র্ারড়ি কব্রক কষমলও র্ারড়টা কলাকরটি প্রায় র্া স্পশগ কমি 

দােঁড়ামলা।  
একেি ত্রুিী ড্রাইভ কিরেল র্ারড়টা।  
ত্রুেীরট সান্তা আিা পাবমলা।  
ত্াি পামশ ত্াি দাদা, কসই বৃদ্ধ িসওময়ল পাবমলা।  
কপেমিি সীমট সান্তা আিাি দাদী।  
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র্ারড় োরেময়ই একবাি রবিরি ও উমদ্বর্ রিময় র্ারড় কেমক িােল সান্তা 
আিা। বৃদ্ধ িসওময়ল পাবমলাও িােল র্ারড় কেমক।  

সান্তা আিাই প্রেে কপৌেঁমেরেল পমড় যাওয়া কলাকরটি কামে।  
পমড় যাওয়া কলাকরট আহেদ েুসা।  
সান্তা আিা িিাি আহেদ েুসামক কদমখই ‘দাদু’ বমল রচৎকাি কমি 

উেল।  
বৃদ্ধ িসওময়ল পাবমলাও কসখামি কপৌেঁমেমে।  
আহেদ েুসাি েুমখি উপি কচাখ পড়মত্ই চেমক উেল বৃদ্ধ িসওময়ল। 

বলল দ্রুত্ কমঠে, ‘আমি এময কসই কেমলটা, এি এ দশা ককি?’  
‘দাদু ত্ুরে কচি এেঁমক?’ রেমজ্ঞস কিল সান্তা আিা।  
‘হ্যােঁ, খুব ভাল কেমল। আেিা এক সমে কপ্লমি এমসরে’।  
‘ভাল কেমল বলে, রকন্তু সামে কািবাইি ককি? গুরলরবদ্ধ হময়মে রিশ্চয় 

কর্ালাগুরল কিমত্ রর্ময়’।  
সান্তা আিাি দাদী বৃদ্ধাও এমস ত্ামদি পামশ দােঁরড়ময়মে। বলল, ‘কত্ােিা 

দােঁড়াময় ককি? কেমলটা কত্া োিা যামব। ত্াড়াত্ারড় র্ারড়মত্ কত্াল’।  
‘একটা ঝামেলায় পড়া রক রেক হমব? ককি, রক  মটমে আেিা রকেুই 

োরি িা’। সান্তা আিা বলল।  
‘রকেু োিাি দিকাি কিই, আোি কচিায় অবশ্যই ভূল হয়রি। কেমলরট 

ভাল। রিশ্চয় ককাি োিাত্মক রবপমদ েরড়ময় পমড়মে’।  
বমল বৃদ্ধ আহেদ েুসামক পােঁো ককালা কমি ত্ুমল কিবাি উমদুার্ রিল।  
আি রকেু িা বমল সান্তা আিাও এরর্ময় এল। বলল, ‘দাদু ওেঁি সােমিি 

রদকটা ধি, আরে কপেিটা ধিরে’।  
দাদা িাত্রি দু’েমি রেমল আহেদ েুসামক কপেমি রসমট ত্ুমল রিল।  
বৃদ্ধা কািবাইিটাও র্ারড়মত্ ত্ুলরেল।  
সান্তা আিা িা িা কমি উেল। বলল, ‘দাদী, ঐ আপদ ত্ুরে র্ারড়মত্ ত্ুমলা 

িা’।  
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‘রেক আমে। বাোটাি জ্ঞাি রফরুক। ত্ািপি কফমল কদয়া যামব। 
রেরিষটা ওি কত্া’।  

আহেদ েুসামক র্ারড়মত্ ত্ুমলই বৃদ্ধ িসওময়ল কবাত্ল কেমক োঠডা পারি 
আহেদ েুসাি েুমখ রেটামত্ লার্ল।  

সান্তা আিা ত্াি র্ারড় িাস্তাি পামশ একটা র্ামেি োয়ায় রিময় দােঁড় 
করিময়মে।  

সােমি দুই রসমট দাদী ও িাত্িী এবাং কপেমিি রসমট বৃদ্ধ িসওময়ল। 
সবাই ত্ারকময় আহেদ েুসাি েুমখি রদমক।  

‘আ াত্ ত্াি বাহু সরন্ধমত্। আ ামত্ কস সাংজ্ঞা হািায়রি। সাংজ্ঞা হািাবাি 
কািে হমত্ পামি িিক্ষ্িেেরিত্ দুবগলত্া। বলল বৃদ্ধ িসওময়ল।  

‘দাদু, ত্ুরে কলাকটামক ভাল বলে রকমসি রভরত্তমত্?’  
‘কেমলটাি েুখ কদখ কত্া। এ ককাি খািাপ কলামকি কচহািা?’  
‘খািারবটা োনুমষি কভত্মিি বুাপাি, কদমহি বুাপাি িয়’। বলল সান্তা 

আিা।  
‘কদমহি বুাপাি িয় কবাি, রকন্তু কচহািাি বুাপাি অবশ্যই। োনুমষি 

কচহািায় ত্াি পাপ অেবা পুমেুি প্রকাশ অবশ্যই  মট’।  
সান্তা আিা রকেু বলমত্ যারিল।  
িমড় উেল আহেদ েুসা। কচাখ খুলল কস। আিমন্নি েত্ ত্াি দৃরষ্ট।  
শুরকময় কাে হময় যাওয়া কোেঁট। কস দু’কোেঁমটি ফােঁক র্রলময় অসু্ফট একটা 

শব্দ কবরিময় এল, ‘পারি, পা….রি’।  
বৃদ্ধ িসওময়ল আহেদ েুসাি োো একটু উেঁচু কমি ত্ুমল ধমি পারিি 

কবাত্ল ত্াি েুমখ ধিল।  
একবামিই এক কবাত্ল পারিি সবটুকু কখময় কফলল আহেদ েুসা।  
পারিি কবাত্ল েুখ কেমক সিামত্ই আহেদ েুসা েুখ  ুরিময় যাি ককামল 

ত্াি োো ত্াি রদমক ত্াকাল।  
ত্ারকময়ই রবরষ্মত্ আহেদ েুসা ডাি হাত্ রদময় বাে হাত্ কচমপ ধমি উমে 

বসল। বলল, ‘স্যাি আপরি?’  
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ত্ািপি চািরদমক ত্ারকময় বলল, ‘আরে র্ারড়মত্ রক কমি এলাে?’ দুবগল 
কঠে আহেদ েুসাি।  

‘এসব পমি শুমিা। কত্াোমক এখি ত্াড়াত্ারড় হাসপাত্ামল কিয়া 
দিকাি’।  

‘িা েিাব, হাসপাত্াল রকাংবা রক্লরিমক িয়। এত্ক্ষ্মে আশপামশি 
শহিসহ সব হাসপাত্াল ও রক্লরিমক পুরলশ রিশ্চয় পাহািা বরসময়মে’।  

‘ককি ত্ামদি সামে কত্াোি রবমিাধ রক, রক  মটমে?’ উরদ্বগ্ন কমঠে বলল 
বৃদ্ধ িসওময়ল।  

‘ টিা অমিক বড়। ত্মব এটুকু কেমি িাখুি আরে রিমদগাষ, রকন্তু 
সিকামিি রসরকউরিরট কফামসগি সামে আোি সাং াত্  মটমে, এটা রেক। আরে 
ত্ামদি গুরলমত্ আহত্, ত্ামদিও অমিমক আোি গুরলমত্ আহত্ হময়মে। এই 
কািবাইিটাও আরে রসরকউরিরট কফাসগমদি কাে কেমক ককমড় রিময়রে। আিও 
শুনুি, আরে হয়মত্া এখি ত্ামদি ত্ারলকায় সবমচময় গুরুত্বপূেগ বুরি যামক 
ত্ামদি অবশ্যই ধিা প্রময়ােি। আরে সম্পূেগ রিিপিাধ হবাি পমিও এসব রকেু 
সত্ু। এখি আপিািা আোমক রবশ্বাসও কিমত্ পামিি, অেবা আোমক পুরলমশি 
হামত্ও রদমত্ পামিি’।  

‘দাদু েমি হমি গুরুত্ি রকেু  মটমে। ত্মব ওেঁি কাে কেমক সবরকেু িা 
শুমি ওমকেঁ আেিা পুরলমশি হামত্ রদমত্ পারিিা’। বলল সান্তা আিা।  

‘ও কত্া দুরট রবকল্প রদময়মে। আরে প্রেেরটমকই গ্রহি কমিরে। ওি প্ররত্ 
রবশ্বাস আোি িষ্ট হয়রি’। বলল বৃদ্ধ িসওময়ল পাবমলা।  

‘ত্াহমল আেিা এখি এস্পামিালা রফরি দাদু?’ বলল সান্তা আিা।  
‘আোি েমি হয় সান্তা ক্লািা এবাং এস্পামিালার্ােী প্ররত্রট র্ারড় আে 

কচক কিা হমব’। আহেদ েুসা বলল।  
ভাবরেল বৃদ্ধ িসওময়ল।  
‘ত্াহমল দাদু ওেঁমক আেিা আোমদি কেুুরিরট হাসপাত্ামল রিময় যাই। 

ওটা এস্পামিালাি বাইমিও হমব। ওখামি কহায়াইট পুরলশ োত্ব্বিী কিমত্ 
পািমবিা’।  
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‘রেক বমলরেস কবাি। রকন্তু ককাি পমে যারব?’ বলল িসওময়ল।  
‘কভব িা দাদু। আরে এস্পামিালা কিাড ও এস্পামিালাি আমশ পামশ যাব 

িা’।  
বমল র্ারড় োটগ রদল সান্তা আিা। র্ারড় েুমট চলল।  
‘ককাোয় যারিলাে, ককাোয় যাা্রি। এমকই বমল ঈশ্বমিি কাে’। বলল 

বৃদ্ধা, সান্তা আিাি দাদী।  
‘ত্ুরে কত্া খুশীই হময়ে দাদী’। সান্তা আিা বলল।  
‘ঈশ্বি যা কমিি ভামলাি েেই কমিি’। দাদী বলল।  
‘কত্ােিা আোমক লুরকময় িাখরেমল, এটা কবাধ হয় ঈশ্বি ভামলাি েমেই 

কমিমেি?’ সান্তা আিা েুমখ ম্লাি হারস কটমি বলল।  
‘রিশ্চয় ত্াই’। বলল সান্তাি দাদী।  
‘সত্ুমক রেেুা রদময় ঢাকা কবাধ হয় ঈশ্বমিি কাে?’ ভারি র্লায় বলল 

সান্তা আিা।  
আহেদ েুসা রবরষ্মত্ হমলা আমলাচিাি এই রসরিয়াস কোড় পরিবত্গমি 

এবাং সান্তা আিামক কান্নাি কাোকারে কপৌেঁেমত্ কদমখ। পটভূরেমত্ ককাি বড়  টিা 
আমে রক?  

বৃদ্ধ িসওময়ল হাসল। বলল, ‘এ রদক কভমব ড্রাইভ খািাপ কমিা িা 
কবাি। রিরশ্চত্ োক, ঈশ্বি সত্ুমক সত্ুই িামখি’।  

সান্তা আিা রকেু বলল িা।  
ত্াি দাদীও িয়।  
রকন্তু সবাি েমিই একটা কত্ালপাড়।  
সান্তা আিাি আব্বা আো কোি কমিই সান্তা আিামক পারেনয় রদমি ত্াি 

দাদা দাদীি সামে ত্ামদি পূবগপুরুমষি রিবাস কেরেস পাবমলামত্।  
কেরেস পাবমলা সান্তামফ োত্ীয় বিাঞ্চমলি দরক্ষ্ে পরশ্চে অাংমশ 

পাবমলা কিড ইরঠডয়াি সাংিরক্ষ্ত্ এলাকায়।  
বিবামসি েত্ই বুাপাি অমিকটা। সান্তাি বাবা ো এবাং ইরঠডয়ািিা 

চায়, সান্তা আিা োস খামিমকি েত্ িাবালুরস পরিবামিি সাংস্পশগ কেমক দুমি োক 
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এবাং োেলায় সাক্ষ্ী কদয়াি ককাি সুমযার্ িা পাক। এেমে সন্তামফ এবাং 
এস্পামিালাি ককাি োয়র্ায় সান্তা আিাি অবস্থাি ত্ািা রিিাপদ েমি কমি রি।  

অমিকক্ষ্ে পি সান্তা আিাি দাদা িসওময়ল পাবমলাই বলল, ‘বুঝমল 
সান্তা, হমত্ পামি ঈশ্বমিি হাত্ই কত্াোমক এস্পামিালা রফরিময় রিমি’।  

‘ধেবাদ দাদু’। বলল সান্তা আিা। ত্াি শুষ্ক কোেঁমটি ককামে একটা 
কবদিাি হারস।  

ত্াি দৃরষ্ট সােমি প্রসারিত্।  
রকন্তু ত্ামত্ একটা অসহ্য যন্ত্রো।  
কসই কয সাি  ামিেমক পুরলশ কিময় কর্ল, ত্ািপি সাি  ামিমেি আি 

ককাি খবি কস পায় রি। কদখা কিাি কচষ্টা কমিমে, রকন্তু বারড় কেমক ককাি েমত্ই 
ত্ামক কবি হমত্ কদয়া হয়রি। রক ভাবমে সাি  ামিে ত্ামক? ভাবমে রক কস কয, 
সবাি েত্ আরেও ত্ামক ভাইয়াি খুরি কভমব ত্াি কাে কেমক সমি কর্রে।  

হোৎ কান্নাি একটা কোয়াি উেমল উেমলা সান্তা আিাি বুক কেমক।  
সান্তা আিা কোেঁট কােমড় ত্া কিাধ কিাি কচষ্টা কিল।  
কান্না চাপমত্ রর্ময় েিেি কমি ককেঁমপ উেল সান্তা আিাি কদহ।  
পাশ কেমক ত্াি দাদী বুঝল সান্তা আিাি েমিি অবস্থা। ধীমি ধীমি কস 

ত্াি বাে হাত্ সান্তাি রপমে িাখল। বলল, সব রেক হময় যামব কবাি। ঈশ্বি 
আমেি’।  

দাদীি এ সান্ত্বিায় সান্তা আিাি দু’কচাখ কবময় কিমে এল রিিব অশ্রুি 
বো।  

 
 
 
এস্পামিালা শহি। বৃদ্ধ িসওময়মলি বারড়।  
এস্পামিালাি এক সবুে রটলায় বারড়টা। েরবি েত্।  
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িসওময়ল পরিবাি পাবমলা কিড ইরঠডয়ািমদি এক সম্ভ্রান্ত  ি। এখি 
আমর্ি কসই সদগািী রসমেে কিই। রকন্তু এক সেয় ত্াি পরিবািই কিত্ৃত্ব রদময়মে 
রবশাল রবস্তৃত্ পাবমলা ইরঠডয়াি েিপমদি।  

রেমেস পাবমলামত্ িময়মে ত্ামদি রবশাল বারড় এবাং রবপুল ভু-সম্পরত্ত।  
ইদারিাং পরিবািরট বাস কিমে এস্পামিালামত্। রকন্তু কেমল চাকুিীমত্ 

কঢাকাি পি কস এখি বাস কিমে সান্তামফ-মত্।  
িসওময়মলি সুন্দি তবেকখািা।  
আে আহেদ েুসাি র্াময় জ্বি কিই। আেই প্রেে কস তবেকখািায় এমস 

বমসমে।  
কিড ইরঠডয়ািমদি কেুুরিরট হাসপাত্ামল একরদি োকাি পি ত্ামক 

বাসায় রিময় এমসমে বৃদ্ধ িসওময়ল।  
আহেদ েুসাি বাহুসরন্ধমত্ অপামিশি কমি গুরল কবি কিমত্ হময়মে। 

দ্রুত্ কস কসমি উমেমে। ডািাি রবরষ্মত্ কমঠে বমলমে িসওময়লমক কেমলটাি কদমহ 
যাদু আমে। রত্রিশ রদমিি রিিােময়ি কাে ত্াি রত্রিশ  ঠটায় হময় যামি। আি 
ক’রদমিি েমধু কস কদৌড় ঝােঁপ কিমত্ পািমব।  

‘যাদুমক ত্ুরে রবশ্বস কি ডািাি?’ ডািামিি কোি উত্তমি বমলমে বৃদ্ধ 
িসওময়ল।  

ডািাি কহমস বমলমে, ‘আরে ত্াি োিরসক শরিমক যাদু বলরে। কয েি 
সব সেয় রিরুরদ্বগ্ন ও প্রশান্ত োমক, ত্াি িাভগ অরবশ্বাস্য শরিশালী হয়। কস অসীে 
োিরসক শরিি অরধকািী হয়। কেমলটাি েমধু আোি েমত্ ঐ ধিমিি একটা 
োিরসক শরি আমে’।  

‘রেক বমলমেি, আাংকল। গুরলরবদ্ধ অবস্থায় ত্াি েুখ কদমখ েমি হময়মে 
ত্াি রকেু হয়রি। রকন্তু আাংকল এেি কত্া সাধািেত্ কদখা যায় িা?’ বমলরেল সান্তা 
আিা।  

‘এ এক অসাধািে োনুষ ো’। বমলরেল ডািাি।  
‘রকন্তু ত্ােঁমক কদমখ কত্া অসাধািে রকেু েমি হয় িা। খুব ভাল কেমল এই 

যা’। বমল ওমে বৃদ্ধ িসওময়ল।  
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‘আরে ডািাি। আরে ত্াি কদমহি বাইমিিটাও কদমখরে, কভত্িটাও 
কদমখরে। ত্াি শিীি রিখাদ এক কপটামিা ইস্পাত্, ত্াি কভত্মিি অবস্থািগুমলাও 
ত্াই। কদমখমেি, এত্ িি ত্াি কর্মে, রকন্তু এক কফাটা িিও ত্ামক বারহি কেমক 
রদমত্ হয়রি’। বমলরেল ডািাি। ত্ােঁি কমঠে রবষ্ময়।  

এসব কো আমলাচিা কিরেল বৃদ্ধ িসওময়ল ও সান্তা আিা করিমডাি 
ধমি হােঁটমত্ হােঁটমত্।  

আমলাচিাি এক পযগাময় সান্তা আিা বলল, ‘আরে খুব খুশী দাদু কয়টা 
রদি কামেি েমধু রদময় কাটল। রকন্তু কলাকটা চমল কর্মল রক আোমক রেমেস 
পাবমলামত্ পারেময় কদমব?’  

‘রেমেস পাবমলা োয়র্ামক এত্ ভয় কিরেস ককমিা? রেমেস পাবমলা 
ও এস্পামিালাি েমধু রক খুব পােগকু আমে?’  

পােগকু যরদ িাই োমক ত্াহমল আরে এস্পামিালামত্ োকমল কত্াোমদি 
আপরত্ত ককি?’  

‘আোি আপরত্ত কিই। রকন্তু এই েুহূমত্গ রকেু কিাি কিই। আোমদি 
‘রেরে’ রিহত্ হওয়াি  টিা, কশাক ও কসরঠটমেঠট সৃরষ্টসহ এেি পরিরস্থরত্ি সৃরষ্ট 
কমিমে, যখি যুরিি কো কািও কামি যামব িা। োরি ইরঠডয়ািিা বাড়াবারড় 
কিমে, ত্ািা হোৎ কমি পাবমলা ইরঠডয়ািমদি সাাং ারত্ক রেত্র কসমে বমসমে। 
ওমদি েত্লবটা আোি অোিা িয়’। বলল িসওময়ল।  

‘আমিকটা কো কত্াোমক বরল দাদু, আরে সাি  ামিেমক ভালবারস, এটা 
োরি ইরঠডয়ািমদি রবমশষ কমি েরি কলমভমিি সহ্য হমি িা। ত্াি একটা 
েত্লব রেল আোমক রিময়। ঈষগাি কািমিই এখি রেেুামক সমত্ু পরিেত্ কিাি 
েমে পার্ল হময় উমেমে ওিা’।  

হোৎ দােঁরড়ময় কর্ল বৃদ্ধ িসওময়ল। প্রায় র্মেগ উেল, ‘রক বলরল েরি 
ইরঠডয়ািিা কচাখ ত্ুমল ত্াকামত্ চায় পাবমলা কেময়মদি উপি। কচাখ রেেঁমড় কফলব 
িা’।  

বমল আবাি হােঁটমত্ লার্ল। দাদুি কোয় উৎসারহত্ হময় উেল সান্তা 
আিা। রকন্তু বুঝমত্ পািমলা িা ককি দাদু েরিমদি রবরুমদ্ধ এেি রক্ষ্প্ত হময় উেল!  
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রকেু বলমত্ যারিল সান্তা আিা। রকন্তু ত্ত্ক্ষ্মে ত্ািা ড্রইাং রুমে প্রমবশ 
কমিমে। কেমে কর্ল সান্তা আিা।  

ড্রইাং রুমে আহেদ েুসামক কদমখ খুশী হমলা বৃদ্ধ িসওময়ল। উিরসত্ 
কমঠে বলল, ‘ত্ুরে তবেকখািা পযগন্ত এমসে? বাাঃ কবশ’।  

বমল আিও কময়ক ধাপ এরর্ময় আহেদ েুসাি কপামল হাত্ রদময় 
পিীক্ষ্া কমি বলল, ‘িা, জ্বি কিই। ঈশ্বিমক ধেবাদ’।  

আহেদ েুসাি পামশি কসাফায় বমস পড়ল বৃদ্ধ িসওময়ল।  
সান্তা আিা বসল ত্ামদি সােমিি কসাফাটায়।  
বসাি পি বৃদ্ধ িসওময়ল বলল, ‘আহেদ আবদুল্লাহ, ত্ুরে ভাল হবাি 

আমর্ই যামবা যামবা কিে, রকন্তু এরদমকি খবি োি?’  
‘রক খবি? আোমক পুরলশ সন্ধাি কিমে কসই খবি?’ স্বাভারবক কমঠে 

বলল আহেদ েুসা।  
‘ত্ুরে বুঝমল ককেি কমি?’  
‘খবিটা যখি ভময়ি, ত্খি পুরলশ আোমক সন্ধাি কিা োড়া আি রক 

খবি হমত্ পামি?’  
বরলরি কত্া আরে ভময়ি খবি রদরি’।  
‘ত্া বমলি রি, রকন্তু যাব যাব কিে বমল কয খবি কদমবি, ত্া বাইমি 

কবরুমত্ িা পািাি েত্ ভময়ি খবিই হমব’।  
‘কত্াোমক ধেবাদ, কত্াোি আই রকউমক ধেবাদ। রকন্তু খবিটা সরত্ু 

খুব ভময়ি। পুরলশ শুধু কত্াোি সন্ধাি কিমে ত্া িয়’।  
‘আিও রক কিমে?’  
‘কত্াোি একটা ড্রইাং কিা ফমটা সব পুরলশ কেশমি কপৌেঁমে কদয়া 

হময়মে।  
‘ড্রইাং ফমটা, ফমটাগ্রাফ িয়?’  
‘হ্যােঁ, ড্রইাং ফমটা’।  
‘আোি ফমটাগ্রাফই ওমদি কামে োকাি কো, ত্াহমল ড্রইাং কিা ফমটা 

ককি? অমিকটা স্বমর্ামত্রিি েত্ই কোগুমলা বলল।  
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েমি েমি আহেদ েুসা আিও বলল, আহেদ েুসা কয লস আলামোস 
র্মবষোর্ামি প্রমবশ কমিরেল, এ সম্পমকগ ওিা ত্াহমল রিরশ্চত্ হয়রি। ড্রইাং 
ফমটাটা রিশ্চয় ত্াহমল রিখুেঁত্ িয়। হমল ত্ামক কত্া ত্ািা রচিমত্ই পািমত্া।  

েমি েমি খুশী হমলা আহেদ েুসা।  
‘কত্াোি ফমটা ওমদি োমি সিকামিি কামে োকাি কো বলে ককি? 

ককি োকমব কত্াোি ফমটা সিকামিি কামে?’ বলল বৃদ্ধ িসওময়ল।  
‘ত্াি আমর্ বলুি, আি রক শুমিমেি?’ আহেদ েুসাি পাটা প্রশ্ন।  
‘পুরলমশি উপি রিমদগশ এমসমে সাংরিষ্ট কলাকরটমক ধিাি সব িকে 

বুবস্থা কিমত্ হমব’।  
ড্রইাং ফমটাটা আোি বমল রক কচিা যায়?’  
‘বত্গোি অবস্থাি সামে খুব একটা রেল কিই। ড্রইাং ফমটামত্ কত্াোি েুমখ 

কর্ােঁফ এবাং োোয় ঝােঁকড়া চুল আমে। এই কবমশই প্রেে কত্াোমক আেিা 
কদমখরেলাে’।  

বৃদ্ধ িসওময়ল একটা কঢাক রর্লল এবাং সাংমর্ সাংমর্ই বমল উেল, ‘আি 
ককাি কো িয়। এবাি বল পুরলশ কত্াোমক খুেঁেমে ককি? সিকাি এত্টা ক্ষ্ুাপা 
ককি কত্াোি উপি? ত্ুরে আহত্ হমল রকভামব? সিকািী কািবাইিটাই বা ত্ুরে 
কপমল ককাোয়?’  

আহেদ েুসা র্ম্ভীি হমলা। বলল, ‘আরে একেি পেবন্দী োনুষমক 
উদ্ধাি কিাি েমে রিউ কেরিমকা এমসরে। ত্ামক ইহুদী কর্াময়ন্দা চর পেবন্দী 
কমিমে।  

ভ্রু কুরঞ্চত্ হমলা িসওময়মলি। রবষ্ময় কদখা রদল সান্তা আিাি কচামখ 
েুমখও।  

‘কলাকরট কক? আমেরিকাি?’  
‘হ্যােঁ’।  
‘কক কলাকরট?’  
‘সান্তামফ’কত্ই বারড়। িাে, কািমসি  ামিে িাবালুরস’।  
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িােটা কামি কযমত্ই চেমক উেল বৃদ্ধ িসওময়ল এবাং সান্তা আিা 
দু’েমিই।  

রবষ্মময়ি ধাক্কায় দু’েমিই কো বলমত্ পািমলা িা ত্ৎক্ষ্িাৎ।  
ত্ামদি রবস্মময়ি কািে কময়করট। কািমসি  ামিে কয বন্দী বা পেবন্দী 

হময়মে ত্া এই প্রেে শুিল ত্ািা। রদ্বত্ীয় বুাপাি হমলা, ইহুদী কর্াময়ন্দািা 
কািমসি  ামিেমক পেবন্দী কিমব ককি? রিউ কেরিমকাি েুসলোিমদি সামে 
ইহুদীমদি কত্া কত্েি ককাি সম্পকগ কিই। আি ত্ৃত্ীয় কািে, আহেদ আব্দুল্লাি 
সামে কািমসমিি সম্পকগ?’  

সান্তা আিা রবরষ্মত্ হবাি সামে সামে ভয়ািক উরদ্বগ্ন হময় পমড়মে। 
একরদমক সাি  ামিে খুমিি রেেুা অরভমযামর্ এখি কেমল, অেরদমক ত্াি 
আব্বাও বন্দী হময়মে ককাি শত্রুি হামত্। ওমদি কয এখি রক অবস্থা! ভাবমত্ রর্ময় 
কবদিায় েিটা েুষমঢ় পড়ল।  

‘কািমসি  ামিে পেবন্দী হমলা ককাি কািমে? ইহুদীমদি সামে ত্াি 
শত্রুত্া রকমসি?’ বলল িসওময়ল।  

‘আোিই কািমে কস পেবন্দী হময়মে। আরে……….’।  
কো কশষ কিমত্ পািমলা িা আহেদ েুসা। ত্ামক বাধা রদময় িসওময়ল 

বলল, ‘কত্াোি কািমে? ত্ুরে কািমসি  ামিেমক কচি?’  
‘রচরি িা।  টিাটা বলরে শুনুি’। বমল একটু োেমলা আহেদ েুসা।  
বৃদ্ধ িসওময়ল ও সান্তা আিাি উদগ্রীব দৃরষ্ট আহেদ েুসাি উপি রিবদ্ধ। 

ত্ামদি কচামখ এখি রবষ্ময়, সাংশয়, সমন্দহ অমিক রকেু।  
আহেদ েুসা কসাফায় কসাো হময় বমস কো শুরু কিল আবাি, 

‘ওয়ারশাংটমিি গ্রীে ভুারলমত্ আমেরিকাি েুসরলে এমসারসময়শিগুমলাি একটা 
সমেলমি হমি। আরে কস সমেলমি এমসরেলাে। কস সমেলমি রিউ কেরিমকা 
েুসরলে সরেরত্ি সভাপরত্ রহমসমব কািমসি  ামিমেিও যাবাি কো রেল। 
আন্তেগারত্ক ইহুদী কর্াময়ন্দা সাংস্থা সমেলমি আোি কযার্দামিি রবষয় োিমত্ 
পামি। আোমক ধিাি েমে ত্ািা সমেলমি অনুপ্রমবমশি রসদ্ধান্ত কিয়। এই 
লমক্ষ্ু ত্ািা ওয়ারশাংটি যাবাি পমে কািমসি  ামিেমক রকডোপ কমি এবাং ত্াি 
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েদ্মমবশ রিময় সমেলমি কযার্দাি কমি একেি ইহুদী এমেঠট। আি কািমসি 
 ামিেমক ওিা বন্দী কমি িামখ রক্লফ কডাময়রলাং এি দরক্ষ্মে সবুে পাহামড়। রকন্তু 
সমেলমি কযার্দািকািী ইহুদী এমেঠট ধিা পমড় যায়। ত্াি কাে কেমকই আেিা 
োিমত্ পারি এই সবুে পাহামড় কািমসি  ামিেমক বন্দী কমি িাখা হময়মে। 
োিাি সাংমর্ সাংমর্ েুমট আরস ত্ামক উদ্ধামিি েমে’। একটু োেল আহেদ 
েুসা।  

আহেদ েুসা োেমত্ই বৃদ্ধ িসওময়ল বলল, ‘কত্াোি আসাি পমেই বুরঝ 
কপ্লমি কত্াোি সামে আোি ঐ কদখা?’  

রে। বমল আহেদ েুসা কসাফায় র্া এরলময় আবাি শুরু কিল, ‘ঐ ইহুদী 
এমেঠট ধিা পমড়মে এবাং আরে কয কািমসি  ামিেমক উদ্ধামিি েে রিউ 
কেরিমকাি সবুে পাহামড় আসরে ত্া ওিা োিমত্ পামি। আরে এমস কপৌেঁোমিাি 
আমর্ই ওিা কািমসি  ামিেমক সবুে পাহাড় কেমক সরিময় কফমল এবাং আোমক 
ধিাি েমে ওেঁৎ কপমত্ োমক। আরে ধিা পমড় যাই ওমদি হামত্’। োেল আহেদ 
েুসা।  

‘সাাং ারত্ক কিাোঞ্চকাি কারহিী কত্াোি। রকন্তু এ রবমিাধ কত্াোি ইহুদী 
কর্াময়ন্দা সাংস্থাি সামে ককি? সিকাি ও পুরলমশি সামে কত্াোি সাং াত্  টল রক 
কমি? সিকাি কত্াোি শত্রু হময় দােঁড়াল ককি?’ বলল িসওময়ল।  

‘ওটা  মটমে ভামর্ুি কফমি। একদে রিিপিাধ হময়ও ওমদি কামে আে 
আরে সাাং ারত্ক এক অপিাধী। ওিা আোমক ৪০ ফটু োরটি র্ভীমি এক 
অন্ধকূমপ বন্দী কমি িামখ। ওখাি কেমক েুি হবাি কচষ্টা কিমত্ রর্ময় একটা 
কর্াপি সুড়ে পে কপময় যাই। েমি কিলাে এ সুড়ে পমে বাইমি কবরুমিা যামব, 
রকন্তু কস সুড়ে পমে চলমত্ রর্ময় উেলাে লস আলামোস স্ট্রামটরেক 
লুাবমিটিীমত্। কসখাি কেমক পালামত্ রর্ময় সাং াত্ বাধল ওখািকাি 
রসরকউরিরট কফামসগি সামে। আরে আহত্ হলাে, ওিাও অমিমক আহত্ হমলা। 
সবরকেু োিমত্ পািলাে বমট, রকন্তু শত্রু হময় কর্লাে আপিামদি সিকামিি। 
ত্ািা ভাবমে আরে বুরঝ কর্াময়ন্দারর্রিি েমে লস আলামোমস ঢুমকরেলাে’। 
বলল আহেদ েুসা।  
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িসওময়ল ও সান্তা আিা রবষ্মময় রিবগাক।  
অমিক্ষ্ে পি ধীি ও রচন্তারিত্ কমঠে বৃদ্ধ িসওময়ল বলল, ‘কত্াোমক 

রিমদগাষ প্রোে কিা করেি। লস আলামোস লুাবমিটিীি কভত্মি কত্াোমক পাওয়া 
কর্মে, এটাই এখি সবমচময় বড় এবাং ভয়াংকি এক সত্ু। েমি কিা হমব, ককাি 
ভয়ািক কাে রিময় ত্ুরে কসখামি ঢুমকরেমল। ত্ুরে এেি োয়র্ায় ঢুমকরেমল কযটা 
কদমশি সমবাচ্চগ স্পশগকাত্ি স্থািগুমলাি একরট। আরে কত্াোি েমে উরদ্বগ্ন 
বৎস।‘  

‘ মিি বাইমি একটা পদমক্ষ্পও আপিাি এখি রিিাপদ িয় কদখা 
যামি’। উরদ্বগ্ন কঠে সান্তা আিাি।  

‘আরে ভাবরে রিমেমক রিিপিাধ প্রোে ত্ুরে রকভামব কিমব; এটাই 
এখি বড় রচন্তা হওয়া উরচত্’। বলল িসওময়ল শুকমিা কমঠে।  

হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘িা েিাব ঐ রচন্তা কিাি সেয় কিই। আরে 
এখি কবি হমবা কািমসি  ামিমেি কখােঁমে। ত্ােঁমক উদ্ধাি কিাি পি ভাবব ঐ 
বুাপামি রক কিা যায়’।  

‘রক বলে ত্ুরে, কত্াোি এখি েীবি বােঁচামিা দায়, ত্ুরে আমিক েিমক 
ককেি কমি বােঁচামব? রবষ্মময় কচাখ কপামল ত্ুমল বলল বৃদ্ধ িসওময়ল।  

‘আোি েমে কবচািাি েীবি এখি রবপন্ন, আোি প্রেে দারয়ত্ব হমব 
ত্ামক উদ্ধাি কিা’।  

‘ত্ামক উদ্ধাি কিমত্ রর্ময় ত্ুরে যরদ পুরলমশি হামত্ ধিা পমড় যাও, 
ত্াহমল কত্া দু’কুলই যামব’। যুরি উণ্োপি কিল িসওময়ল।  

‘আল্লাহ যরদ আোমক পুরলমশি হামত্ ধরিময় কদি, কািমসি  ামিেমক 
উদ্ধাি কিাি সুমযার্ িা কদি, ত্াহমল কািমসি  ামিমেি উদ্ধাি কিাি দারয়ত্ব 
বত্গামব আল্লাহি উপি’। আহেদ েুসা বলল।  

আহেদ েুসাি কোয় বৃদ্ধ িসওময়ল ও সান্তা আিা দু’েমিই কহমস উেল।  
‘আপরি কয কো বলমলি, ত্া আপরি রবশ্বাস কেমক বলমলি? আল্লাহি 

প্ররত্ আপিাি এত্টা আস্থা আমে?’ বলল সান্তা আিা।  
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‘রিেক আস্থা ও রবশ্বাস িয় সান্তা আিা, এটা আোি এরকি কয আোি 
কচষ্টা যরদ বুেগ হয়, ত্াহমল আল্লাহ ঐ রিিপিাধ োনুষমক উদ্ধামিি বুবস্থা 
কিমবি’। বলল আহেদ েুসা।  

হোৎ সান্তা আিাি েুখ কচামখ আমবমর্ি এক কোয়াি কযি এল। বলল, 
‘ভাইয়া, ককাি সাোমিা খুমিি ককমস যরদ ককাি রিিপিাধ ও ভামলা েুসরলে 
কেমলমক আটাকামিা হয়, ত্াহমল আল্লাহ ত্ামক বােঁচামবি িা?’  

সান্তা আিাি কশষ রদমকি কোগুমলা কান্নায় কভমে পড়ল।  
আকরষ্মক এই  টিায় আহেদ েুসা রবব্রত্ হময় পড়ল। একবাি বৃদ্ধ 

িসওময়ল ও একবাি সান্তা আিাি রদমক ত্াকামত্ লার্ল আহেদ েুসা।  
বৃদ্ধ িসওময়মলি কচামখ েুমখও কবদিাি একটা োয়া পমড়মে।  
কস আহেদ েুসাি রদমক েুখ রফরিময় বলল, ‘দুাঃরখত্ আহেদ আবদুল্লাহ, 

কত্াোি রবপমদি পামশ সান্তা আিা আমিক রবপমদি কো রিময় এল’।  
‘আরে বুঝলাে িা েিাব, ‘সাোমিা খুমিি োেলায় ককাি েুসরলে কেমল 

েরড়ময় পমড়মে?’  
কস আমিক কারহিী আহেদ আব্দুল্লাহ।  
বমল একটু কেমে বৃদ্ধ িসওময়ল আবাি শুরু কিল, ‘কভমবরেলাে 

কোগুমলা কত্াোমক বলবিা, রকন্তু এখি কদখরে বলা দিকাি। কত্াোি  টিাি 
সামে এি রকেুটা হমলও সম্পকগ আমে। ত্ুরে শুমিে আোি িারত্ সান্তা আিাি ভাই 
রেরে পাবমলা খুি হময়মে। খুমিি অরভমযামর্ পুরলশ কগ্রপ্তাি কমিমে কািমসি 
 ামিে িাবালুরসি কেমল সাি  ামিে িাবালুরসমক। সেস্যা…..,  

বৃদ্ধ িসওময়লমক োরেময় রদময় আহেদ েুসা বলল, ‘রক বলমেি আপরি, 
কািমসি  ামিমেি কেমল খুমিি অরভমযামর্ কপ্রপ্তাি হময়মে? খুি কমিমে কস? 
আপিাি িারত্ খুি হময়মে, কস খুমিি েমে ত্াি রবরুমদ্ধ রেেুা ককস সাোমলা 
কক?’  

‘কসই কারহিীই কত্া বলরে কশাি’।  
বমল বৃদ্ধ িসওময়ল কখলাি োমে রকভামব কশ্বত্াাংর্ ও ইরঠডয়ািমদি েমধু 

দাাংর্া বাধল, রকভামব একেি কশ্বত্াাংমর্ি হাত্ কেমক একেি ইরঠডয়ািমক 
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বােঁচামত্ রর্ময় সাি  ামিে কশ্বত্াাংমর্ি হাত্ কেমক ককমড় কিয়া েুরি েুমড় কফমল 
রদমল ত্া রেরে পাবমলাি বুমক রর্ময় রবদ্ধ হমলা এবাং কস োিা কর্ল। রকভামব 
হত্ুাকাঠডরটি সামে কশ্বত্াাংর্ ও কিড ইরঠডয়াি কসরঠটমেঠট েরড়ময় পড়ল, ত্াি 
রববিে রদময় বলল, ‘সাি  ামিে কয রেরে পাবমলামক লক্ষ্ু কমি েুরি কোমড়রি, 
একেি ইরঠডয়াি োত্রমক খুি কিমত্ উদুত্ কশ্বত্াাংমর্ি েুরি ককমড় রিময় ককাি 
রদমক রকেু িা কদমখই কয েুরিটা েুমড় কফমল, এটা োত্র কদমখমে কসই ইরঠডয়াি 
কেমল েরি কলমভি, যামক সাি  ামিে বােঁরচময়রেল আি সান্তা আিা। কযমহত্ু এখি 
প্রশ্ন হময় দােঁরড়ময়মে কশ্বত্াাংর্ এবাং ইরঠডয়াি রিময়, ত্াই েরি কলমভি এখি বলমে 
কস কদমখমে সাি  ামিে কদমখ শুমিই েুরি কেমিমে রেরে পাবমলামক। রবশ্বাস 
কিবাি েত্ একটা কারহিীও বারিময়মে েরি কলমভি। কসটা হমলা, সাি  ামিমেি 
কচাখ পমড়রেল সান্তা আিাি উপি, রেরে এি রবমিারধত্া কমি, এই কািমেই 
সুমযার্ কপময় সাি  ামিে হত্ুা কমি রেরে পাবমলামক’।  

‘রকন্তু সান্তা আিা সাক্ষ্ী রদমলই কত্া সাি  ামিে কবেঁমচ যায়। রেরে 
পাবমলাি কবাি বমলই ত্াি সাক্ষ্ীই কবশী গ্রহিমযার্ু হমব’। আহেদ েুসা বলল।  

‘সেস্যা দােঁরড়ময়মে কত্া এখামিই। সান্তা আিাি আব্বা আো সান্তা 
আিামক সাক্ষ্ী রদমত্ কদমব িা। কয ককস হময়মে ত্ামত্ও সান্তা আিামক সাক্ষ্ীি 
ত্ারলকা কেমক বাদ কদয়া হময়মে’।  

‘ককি সাক্ষ্ী রদমত্ কদমব িা?’  
‘দুই কািমে। এক, অরিিাকৃত্ দু গটিাবশত্ হমলও সাি  ামিমেি 

রিরক্ষ্প্ত েুরিমত্ই রেরে পাবমলা োিা কর্মে। দুই, সান্তা আিা সাি  ামিেমক 
ভামলাবামস, এিও ত্ািা রবমিাধী। সুত্িাাং সাি  ামিে দৃশ্যপট কেমক সমি যাক, 
এটাই ত্ািা চায়। আি সবমচময় কবশী ক্ষ্রত্ কিমে শুিলাে েরি কলমভমিি 
কর্ামত্রি কিড ইরঠডয়ািিা। ত্ািা আোি কেমলমক, আোমদি পরিবািমক 
সাাং ারত্কভামব উমত্তরেত্ কিমে। সান্তামফ-মত্ োকমল  ামিেমদি পরিবাি সান্তা 
আিাি সামে কযার্ামযার্ কিমব, আবাি সান্তা আিাও ওমদি সামে কযার্ামযার্ 
কিমত্ পামি, এই আশাংকায় ত্ামক িােধািী কেমক দুমি রিময় যাওয়া হরিল’।  
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‘রকন্তু েিাব, সান্তা আিা সাক্ষ্ী িা রদমল কত্া সাি  ামিমেি শারস্ত হময় 
যামব’। উরদ্বগ্ন কমঠে বলল আহেদ েুসা।  

‘ত্া আরে োরি, রকন্তু কিাি রকেু পারি িা। রবষয়টা আোি পারিবামিি 
েমধু সীোবদ্ধ োকমল আরে সব রকেু কিমত্ পািত্াে, এেি রক আোমদি 
পাবমলা ইরঠডয়ািমদি েমধু সীরেত্ োকমলও, আোি কো ত্ািা শুিমত্া। রকন্তু 
েরি, রেয়া প্রভরৃত্ আমশ পামশি সব ইরঠডয়ািিা এক কোট হওয়ায় সেস্যা কদখা 
রদময়মে’।  

আহেদ েুসা রকেু বলমত্ যারিল, এেি সেয় বাইমিি করলাং কবল কবমে 
উেল। কেমে কর্ল আহেদ েুসা।  

সান্তা আিা উমে দােঁড়ামলা।  
রুোল রদময় কচাখ েুেমত্ েুেমত্ কস দিোি রদমক এগুমলা।  
দিো কখালাি আমর্ লুরকাং কহামল কস কচাখ িাখল।  
কচাখ লার্ামিাি পমিই চেমক দিো কেমক সমি এল।  
ত্াি েুখ অন্ধকাি হময় কর্মে।  
একটু সমি ত্াি দাদুমক লক্ষ্ু কমি বলল, দাদু, আব্বা আো এসমেি’।  
বমল কস এরর্ময় দিো খুমল রদল।  
‘গুড েরিগাং আব্বা আো’। খুশী হবাি কচষ্টা কমি ত্ামদি লক্ষ্ু কমি বলল 

সান্তা আিা। ত্াি বাবা আরিসমকা পাবমলা েবামব বলল,  
‘রে, ধেবাদ’।  
সান্তা আিাি ো কভত্মি ঢুমক েরড়ময় ধিমলা সান্তা আিামক। বলল, সাত্ 

রদমিই েমি হমি সাত্ বেি কত্ামক কদরখরি। সান্তা আিাি কপামল চুেু কখল ত্াি 
ো।  

সান্তা আিাি আব্বা আো বৃদ্ধ িসওময়মলি রদমক এমর্ামল কস বমল উেল, 
‘এস আরিসমকা, এস কবৌো, কত্ােিা কয আোমদি রবশাল সািপ্রাইে রদমল। রক 
বুাপাি বলত্? একটা খবিও রদমল িা?’  
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আে কভামি রসদ্ধান্ত রিমত্ হমলা আপিাি কামে আসমত্ হমব, রেমেস 
পাবমলামত্ প্রেমে কটরলমফাি কমিরেলাে। শুিলাে আপরি েরিগাং ওয়ামক। আি 
সান্তা  ুরেময়। ত্াড়া রেল, ত্াই আি কযার্ামযার্ িা কমি চমল এলাে’।  

‘কবশ কমিে, বস’। বলল িসওময়ল।  
বসল ত্ািা সােমি, কযখামি সান্তা আিা বমসরেল।  
সান্তা আিা এমস দাদুি পামশ একটা কসাফায় বসল। পমি সান্তা আিাি 

ো স্বােীি পাশ কেমক উমে এমস সান্তা আিাি পামশ বসল।  
িসওময়ল আহেদ েুসাি সামে ত্াি কেমল ও কবৌো’ি পরিচয় করিময় 

রদল। আহেদ েুসামক কদরখময় বলল, ইরি আহেদ আব্দুল্লাহ, আোি কেহোি। 
এুাকরসমডঠট কমিরেল। হাসপাত্াল কেমক আরে রিময় এমসরে’।  

আহেদ েুসা ত্ামদি সামে সম্ভাষে রবরিেয় কমি বলল, ‘এ ক’রদি সান্তা 
আিাি কামে আপিামদি িাে অমিক শুমিরে।  

‘ধেবাদ’। সান্তা আিাি আব্বা আো দু’েমিই বমল উেল।  
‘হোৎ কমি এখামি আসাি রসদ্ধান্ত রক বুাপাি বলমত্া। ককস কফমসি 

ককাি বুাপাি িারক?’ রেমজ্ঞস কিল িসওময়ল।  
‘রে আব্বা’, বমল একটু রদ্বধারিত্ কচামখ একবাি ত্াকাল আহেদ েুসাি 

রদমক।  
বুঝমত্ কপমি িসওময়ল বলল, ‘আহেদ আব্দুল্লাহ সব কো োমি। ককাি 

অসুরবধা কিই, বমল কফল’।  
‘আে কভামি পুরলশ আোমক কটরলমফাি কমিরেল। বমলমে, আোমদি 

ত্িফ কেমক আি একটা ককস হওয়া উরচত্  ামিে পরিবামিি রবরুমদ্ধ কয, ত্ািা 
সান্তা আিামক রকডোপ কিাি কচষ্টা কমিমে। ত্ামক সাক্ষ্ী বািামত্ চায় এবাং 
রেরে পাবমলা হত্ুাি ককমস যামত্ আেিা িা লরড় কসেমে আোমদি উপি চাপ 
সৃরষ্ট কিমত্ চায়। রেরে পাবমলা ককি সান্তা আিাি েীবিও রবপন্ন। এই কো র্ত্ 
িামত্ আোমক েরি কলমভমিি বাবাও বমলমে’। বলল আরিসমকা পাবমলা, সান্তা 
আিাি আব্বা।  
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‘ত্াি োমি েরিিাই পুরলশমক রদময় ওটা করিময়মে’। বলল বৃদ্ধ 
িসওময়ল।  

‘আোিও ত্াই েমি হয় আব্বা’। বলল আরিসমকা পাবমলা।  
‘আোমদি ককস রিময় ওমদি এত্ োো বুো ককি বলমত্ পামিা?’ 

িসওময়ল বলল ক্ষ্ুব্ধ কমঠে।  
‘কশ্বত্াাংর্মদি রবরুমদ্ধ ওমদি করাধটা কযি কবশী’।  
‘রকন্তু ত্ুরে কয ককমসি কো বলমল, ত্ামত্  ামিে পরিবামিি কত্টা ক্ষ্রত্ 

হমব? এই অরভমযার্ ককামটগ প্রোি কিা যামব িা। ওিা রিরশ্চত্ রিমদগাষ প্রোরেত্ 
হমব। োঝখামি রক হমব? আোমদি রেরে কর্মে, এবাি আোমদি সান্তা আিািও 
োি ইজ্জত্ সব যামব। আেিা আোমদি কেময়মক রিময় এসব কখলা কখলমত্ চাই 
িা। রকন্তু ওিা এটাই চায়’।  

‘রকন্তু ককি চাইমব?’ আেিা কশ্বত্াাংর্মদি রবরুমদ্ধ এক সামে লড়রে’।  
বৃদ্ধ িসওময়ল ত্ৎক্ষ্িাৎ ককাি েবাব রদল িা।  
‘োফ কিমবি, রবষয়টা আপিামদি পারিবারিক। আরে রক বলমত্ পারি 

রকেু?’  
আরিসমকা পাবমলা এবাং রেমসস আরিসমকা দু’েমিই ত্াকাল আহেদ 

েুসাি রদমক। আহেদ েুসাি সিল রিমমদগাষ কচহািা এবাং ত্াি কোি আন্তরিকত্া 
ত্ামদি হৃদয় কযি স্পশগ কিল। অপরিরচত্ হবাি পমিও আহেদ েুসামক কযি 
অমিক কচিা বমল েমি হল। বলল আরিসমকা পাবমলা, ‘িা,অসুরবধা কিই। রেক 
আমে, বলুি’।  

‘আমে কয কোটা বলব, ত্া বলাি আমর্ই আরে একটা প্রমশ্নি রদমক 
আপিামদি দৃরষ্ট আকষগে কিরে। সাি  ামিে েরি কলমভিমকও হত্ুা কিমত্ 
উদুত্ হময়রেল, এ ককস ত্ািা ককি কমি িা? এটা প্রোে কিাি েমে যমেষ্ট সাক্ষ্ী 
ত্ািা কোর্াড় কিমত্ পািমব। কশ্বত্াাংর্ রবমদ্বষই যরদ েূল কািে হমব। এ ধমিমেি 
ককস ত্ািা সাোমত্ই বা যায়রি ককি?’  

েুহূমত্গি েমে একটু কেমে আহেদ েুসা অবাি শুরু কিল, আরে েিাব 
িসওময়মলি সামে একেত্। ত্ািা আপিামদি, োমি পাবমলামদি একটা 
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শীষগস্থািীয় পরিবািমক লারিত্ ও কোট কিমত্ চায়। কিড ইরঠডয়ািমদি একটা 
প্রাচীি োিরসকত্া হমলা, ত্ািা ককাি বাংশ, কর্াত্র, বা পারিবািমক কোট কিমত্ বা 
ত্াি উপি প্ররত্মশাধ রিমত্ চাা্ইমল ত্ামদি কেময়মদি লারিত্ কিমত্া। েিাব 
িসওময়ল রেকই বমলমেি, ওিাও এটা চায়’।  

‘রকন্তু ককি?’ কসটাইমত্া আোমদি প্রশ্ন।  
‘বলরে’।  
বমল আহেদ েুসা একটু োেল। একটু ভাবল। কযি গুরেময় রিল 

রিমেমক। ত্ািপি বলমত্ শুরু কিল, ‘রকেুরদি আরে কামহারকয়ামত্ রেলাে 
প্রমফসি আিপামহা আরিকািা’ি অরত্রে হময়। অরে…..’  

আহেদ েুসা আর্ামত্ পািল িা। ত্ামক বাধা রদময় সান্তা আিাি দাদু ও 
আব্বা দু’েমিই প্রায় একসামে বমল উেল, ‘আপরি কামহারকয়া কর্মেি? আপরি 
প্রমফসি আিাপামহা আরিকািামক কচমিি?’  

‘হ্যােঁ, কামহারকয়ামত্ কবশ রকেুরদি রেলাে। প্রমফসি আিাপামহা, সাি 
ওয়াকাি, প্রমত্ুমকি সামেই আোি  রিষ্ঠত্া রেল’।  

‘সাি ওয়াকািমকও কচমিি আপরি?’ রেমজ্ঞস কিল সান্তা আিা।  
‘হ্যােঁ কবাি, ত্াি দুাঃসেময় আেিা এক সামে রকেুরদি রেলাে। কত্ােিা 

কচি ত্ামক?’ আহেদ েুসা বলল।  
‘ত্ামক রচিব িা আেিা? কসমত্া আোমদি কর্ৌিব’। সান্তা আিা বলল।  
বৃদ্ধ িসওময়ল, আরিসমকা পাবমলা এবাং সান্তা আিা সকমলি কচামখই 

রবষ্ময়।  
রকেু বলমত্ যারিল িসওময়ল। রকন্তু আহেদ েুসামক কো শুরু কিমত্ 

কদমখ কেমে কর্ল।  
আহেদ েুসা বলল, ‘প্রমফসি আিাপামহাি ‘কিড ইরঠডয়াি ইরিরেরটউট 

অব রহমোরিকুাল রিসাচগ’-এ আরে কবশ সেয় কারটময়রে। অমিক কো, অমিক 
ইরত্হাস শুমিরে আরে প্রমফসি আিাপামহাি কামে। আরে শুমিরে ত্ােঁি কামে, েরি 
ইরঠডয়ািমদি সামে পাবমলা ইরঠডয়ািমদি পুিাত্ি একটা রবমিামধি কো। এই 
রবমিামধি সামে কষাড়শ শত্মক আমেরিকাি এ অঞ্চমলি সবমচময় আমলারচত্ 



আমেরিকাি এক অন্ধকামি  106 

 

বুরি ইমস্তভাি এি িাে েরড়ত্। সম্ভবত্াঃ কস্পিীয়ািমদি একেি হময় রত্রি 
এসরেমলি আেরিকায়। আবাি েুসরলে এই কলাকরট ত্ােঁি কেধা, দক্ষ্ত্া ও 
বুবহাি গুমি কিড ইরঠডয়াি এবাং ইউমিাপীয়-এশীয়মদি েমধু এক কসত্বুন্ধ হময় 
দােঁরড়ময়রেমলি। কিড ইরঠডয়াি ভাষা ও সাংকৃরত্ি সামে রত্রি এত্টাই পরিরচত্ 
রেমলি কয, কিড ইরঠডয়ািিা ত্ােঁমক ত্ামদিই একেি েমি কিমত্া। রবমশষ কমি 
টামকগা-েুসরলে কালচামিি সামে সবমচময়  রিষ্ঠ ‘আিাসােী’ ইরঠডয়ািমদি 
উত্তিসিূী পাবমলা ইরঠডয়ািিা ইমস্তভাি’কক ত্ামদি কেুুরিরটি একেি সদস্য 
রহমসমব গ্রহে কমি। ‘ইমস্তভাি’ রবময় কমি একেি পাবমলা সদগামিি কেময়মক। 
পাবমলা ইরঠডয়ািমদি সামে ‘ইমস্তভামি’ি এই রেমশ যাওয়ামক েরি ইরঠডয়ািিা 
ঈষগাি সামে কদখমত্ োমক। এি বড় কািে রেল অেগনিরত্ক। ইমস্তভাি 
আমেরিকাি ও ইউমিাপীয়মদি কসত্বুন্ধ রহমসমব রেমলি বুবসা বারিেুসহ 
অোে আরেগক সাংমযামর্ি একটা উৎস। ইমস্তভাি পাবমলা ইরঠডয়ািমদি একেি 
সদস্য হময় পড়ায় েরি ইরঠডয়ািিা রিরশ্চত্ ধমি রিল পাবমলািা আরেগক সুমযার্ 
সুরবধা একমচরটয়াভামব কপময় যামব। এই ধািো কেমকই েরি ইরঠডয়ািিা ধীমি 
ধীমি ইমস্তভামিি শত্রু হময় দােঁড়ায়। রকন্তু ইমস্তভাি এটা োিমত্া িা। ইমস্তভামিি 
একটা হরব রেল ভাল কামেি পমক্ষ্ ও েন্দ কামেি রবপমক্ষ্ প্রচাি কমি কবড়ামিা। 
ত্াই কস ত্াি বুবসায় বারিমেুি পাশাপারশ োনুষমক ভাল ও েন্দ রবষময় 
রশক্ষ্াদাি কমি কবড়াত্। সব ইরঠডয়াি অঞ্চমল ত্াি যাত্ায়াত্ রেল অবাধ। 
এভামবই কস যায় েরি ইরঠডয়ািমদি অঞ্চমল। সুমযার্ কপময় েরি ইরঠডয়ািিা 
ত্ামক একরদি খুি কমি। এ  টিা  মট ১৫৩৯ খৃষ্টামব্দ। এ রিময় েরি 
ইরঠডয়ািমদি সামে পাবমলা ইরঠডয়ািমদি প্রচঠড রবমিাধ বামধ এবাং যুদ্ধও 
সাং রটত্ হয়। যুমদ্ধ েরি ইরঠডয়াি সদগাি ও প্রধাি পুমিারহত্ োিা যায়’।  

োেল আহেদ েুসা।  
আহেদ েুসা োেমত্ই বৃদ্ধ িসওময়ল বলল দ্রুত্কমঠে, ‘িােটা রক 

ইমস্তভাি িা ‘ইমস্তমপািা?’ েমি পড়মে িা আোি, ত্খি কুমলি োত্র। দাদুি সামে 
রর্ময়রেলাে ‘বামন্দরলয়াি েনুমেঠট’ কদখাি েমে। এই েনুমেমঠটি সামে ত্খি 
রেল একটা যাদু ি। এই যাদু িও কদমখরেলাে। এই যাদু মিই আরে 
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কদমখরেলাে বহু িো আবক্ষ্ একটা ড্রইাংরচত্র। দাদু বমলরেমলি, ‘এই রচত্র ভামলা 
কমি কদখ, ইরি আোমদি একেি পূবগপরুষ। ইউমিাপীয় হমলও একেি 
সদগািোদীমক রবময় কমি ইরঠডয়াি হময় রর্ময়রেমলি। এেঁমদিই আেিা উত্তি 
পুরুষ। দাদু ত্াি িাে বমলরেমলি ইমস্তমপািা। আরে দাদুমক বমলরেলাে, 
‘আোমদি পূবগ পুরুষ হমল েরবটা এখামি ককি?’ দাদু বমলরেমলি, েরবটা 
আোমদিই ককাি এক পূবগ পুরুষ আেঁরকময় রিময়রেমলি এবাং আোমদি বারড়মত্ই 
রেল। রেউরেয়াে কত্ৃগপক্ষ্ রিময় এমসমেি। কদখ েরবি রিমচ কলখা আমে আোমদি 
পরিবাি রেউরেয়ােমক ওটা দাি কমিমে। কদখলাে, সরত্ু ত্াই কলখা আমে’।  

োেমলা বৃদ্ধ িসওময়ল সম্ভবত্ দে কিবাি েে। কস োেমত্ই আরিসমকা 
পাবমলা, বৃমদ্ধি কেমল বমল উেল, ‘আোি দাদু আোমকও কদরখময়রেমলি েরবটা’।  

েরবটা বামন্দরলয়াি যাদু মি এখমিা রক আমে?’ আহেদ েুসা বলল।  
‘যাদু িই এখি কসখামি কিই। যাদু িটামক লস আলামোমস রিময় লস 

আলামোস যাদু মিি সামে এরকভূত্ কিা হময়মে। রকন্তু েরবটা কসখামিও কিই। 
েরবরট রিময় যাওয়া হময়মে ওয়ারশাংটমিি ককন্দ্রীয় যাদু মি ইউমিাপ-ইরঠডয়াি 
কামিকশমিি একটা দরলল রহমসমব’। বলল বৃদ্ধ িসওময়ল। োেল কস।  

বৃদ্ধ কেমেই আবাি শুরু কিল, ‘িামেি বুাপামি বলরেলাে আহেদ 
আব্দুল্লাহ’।  

‘রে হ্যােঁ, বলরে’, বমল আহেদ েুসা শুরু কিল, ‘আসমল ইমস্তভাি হমলা 
প্রকৃত্ িামেি অপভ্রাংশ বা আমেরিকাি ভােি, আি ইমস্তমপািা হমলা ত্ােঁি প্রকৃত্ 
িামেি একটা অাংশ। েলূত্াঃ ত্ােঁি িাে রেল ইসোইল, আি েেস্থাি রেল 
ইমস্তমপািা। ইমস্তমপািা দরক্ষ্ে কস্পমিি একটা শহমিি িাে। ‘কব্রালটাি’ কেমক 
োত্র ৩০ োইল উত্তি পূমবগ রেব্রালটাি সার্মিি ত্ীমি অবরস্থত্ শহিটা। েূল িাে 
এবাং েেস্থামিি িাে রেরলময় ত্াি িাে হময় দােঁড়ায় ‘ইসোইল ইমস্তমপািা’।  

‘আপরি বলমেি রত্রি আিব েুসলোি?’ বলল আরিসমকা পাবমলা।  
‘আরে বমলরে প্রমফসি আিাপামহাি কামে শুমি’।  
‘একই কো। ত্াহমল কদখা যামি আোমদি কদমহ আিব েুসরলে ও 

ইরঠডয়াি দুই িিই প্রবারহত্!’  
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‘এটা কর্ৌিমবি কো আরিসমকা। আিব েুসরলে পৃরেবীি একরট কশ্রষ্ঠ 
রবমেত্া োরত্ এবাং আে ত্ািা অেগ রবমত্ত দুরিয়াি কসিা’।  

‘ধেবাদ আব্বা’।  
সান্তা আিা আমলাচিায় অাংশ কিয়রি। রকন্তু কচাখ দু’রট ত্াি আিমন্দ 

িাচমে।  
‘রকন্তু েিাব আহেদ আব্দুল্লাহ, েরিমদি সামে পাবমলামদি কয যুমদ্ধি 

কো বলমলি, ত্া আেিা দাদুি কামে শুরিরি এবাং ইরঠডয়াি সারহমত্ু ত্া আেিা 
পরড়রি’।  

‘কারহিী আোি কশষ হয়রি েিাব’। আহেদ েুসা বলল।  
‘বলুি রোঃ আব্দুল্লাহ’।  
আহেদ েুসা শুরু কিল। ‘যুমদ্ধ েরিমদি সিদাি ও প্রধাি পুমিারহত্ োিা 

যাওয়ায় ত্ািা রক্ষ্প্ত হময় ওমে এবাং িত্ুি যুমদ্ধি েমে সাহাযু কযার্ামড় ত্ৎপিত্া 
বৃরদ্ধ কমি। ইরঠডয়ািমদি েমধু ভয়াবহ র্ৃহযুদ্ধ বাধাি আশাংকা কদখা কদয়। এই 
অবস্থায় আমেরিকাি ইরঠডয়াি সদগািিা তবেমক বমস এবাং উভয় পক্ষ্মক আমপামশ 
কপৌেঁেমত্ বাধু কমি। রেক হয় কয, ইসোঈল ইমস্তমপািা একেি রবমদশী। কস 
েরিমদি হামত্ খুি হওয়ায় একেি রবমদশী খুি হময়মে, ককাি ইরঠডয়াি খুি 
হয়রি। সুত্িাাং ত্াি পক্ষ্ কেমক পাবমলা ইরঠডয়ািিা কয যুদ্ধ কমিমে কসটা অোয় 
হময়মে। আি অেরদমক ইসোইল ইমস্তমপািা রবমদশী হমলও পাবমলামদি রেত্র ও 
আত্মীয়, ত্াই েরি ইরঠডয়ািিা ত্ামক খুি কমি অোয় কমিমে। সুত্িাাং ত্ামদি 
যুদ্ধটাও অোময়ি পমক্ষ্ হময়মে। ত্াই ত্ামদিমক ত্ামদি সদগাি ও প্রধাি পুমিারহত্ 
রিহত্ হবাি প্ররত্মশামধি দাবী কেমড় রদমত্ হমব। অত্াঃপি উভয়পক্ষ্ এই যুমদ্ধি 
কো ভূমল যামব। কিড ইরঠডয়াি ককাি আঞ্চরলক বা োত্ীয় সারহমত্ু এই যুমদ্ধি 
কো রলখা হমব িা এবাং োত্রমদি পড়ামিা বা োিামিাও হমব িা। এই সামে 
পাবমলামদিমক ইসোইল ইমস্তমপািা’ি কারহিীও ভূমল কযমত্ হমব, ত্াি হত্ুা 
রিময় প্রচাি বা ককাি কলখামলরখ কিা চলমব িা। এই রসদ্ধান্ত পাবমলা ও েরি 
ইরঠডয়াি উভয় পক্ষ্ই কেমি কিয়। রকন্তু প্রমফসি আিাপামহা বমলরেল, েরি 
ইরঠডয়ািিা রসদ্ধান্ত কেমি কিয় বমট, রকন্তু ত্ামদি সদগাি ও প্রধাি পুমিারহত্মক 
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পাবমলািা কয অোয়ভামব হত্ুা কমিমে, কস কো ভূমল যায়রি। বাংশ পিম্পিায় 
এই প্ররত্মশামধি আগুিমক ত্ািা রেইময় কিমখমে’।  

‘রকন্তু েরিমদি এই েমিাভাব সম্পমকগ প্রমফসি আিাপামহাি কামে রক 
দরলল আমে?’ বলল আরিসমকা পাবমলা।  

‘কত্ রক দরলল আমে আরে োরিিা। রকন্তু ইরঠডয়ািমদি েমধু একবাি 
প্ররত্মশামধি আগুি জ্বলমল ত্া কয বাংশ পিম্পিায় সাংররেত্ হমত্ োমক ত্াি 
উদাহিে রদমত্ রর্ময় প্রমফসি আিাপামহা আোমক েরিমদি একটা কর্াপি দরলল 
কদরখময়রেমলি যামত্ অমিক রকেুি েমধু এ কো আরে কলখা কদমখরে, ‘আোমদি 
রিহত্ সদগামিি ও প্রধাি পুমিারহমত্ি আত্মা এখমিা শারন্ত ও স্বরস্ত পায়রি। 
পাবমলামদি আেিা যত্ুটুকু লারিত্ ও অপোরিত্ কিমত্ পারি, ত্ত্টুকু আেিা 
শারন্ত পাব ও স্বরস্ত লাভ কিমব ত্ােঁি আত্মা’। োেল আহেদ েুসা।  

বৃদ্ধ িসওময়ল ও আরিসমকা রবষ্মময় রিবগাক। ত্ািা রস্থি দৃরষ্টমত্ ত্ারকময় 
আমে আহেদ েুসাি রদমক। এক অকল্পিীয়, অরবশ্বাস্য কো কযি ত্াি কামে 
কেমক ত্ািা শুিমে। রকন্তু সান্তা আিাি েুখ হময়মে প্রসন্ন। ত্ামত্ একটা রবেময়ি 
আিমন্দি োপ।  

‘ধেবাদ আহেদ আব্দুল্লাহ’। অমিকক্ষ্ে পি বমল উেল আরিসমকা 
পাবমলা।  

েুহূমত্গি েমে কেমে আবাি কস বলল, ‘প্রমফসি আিাপামহামক আেিা 
অরবশ্বাস কিমত্ পারি িা। ত্াোড়া একো আোি এখি েমি হমি, িািা িকে 
ককমস আোমদি েরড়ময় আোমদি ত্ািা কহিস্তা কিমত্ চায়, ত্াি সামে আোমদি 
কেময়মকও েিসেমক্ষ্ কহয় ও লারিত্ কিমত্ চায়। িত্ুি ককমসি প্রস্তাব ত্ািই 
একটা প্রোে’।  

আরিসমকা পাবমলা োেমত্ই িসওময়ল বলল, ‘আমিকটা কো োি িা, 
েরি কলমভমিি খািাপ দৃরষ্ট আমে সান্তা আিাি উপি’।  

চেমক উেল আরিসমকা পাবমলা। কচাখ েুখ ত্াি লাল হময় উেল। রকেু 
ভাবল কস। রকেুক্ষ্ে পি কস বলল, ‘ত্াই হমব আব্বা, ওিা রক প্রস্তাব রদময়রেল 
োি। সান্তা আিা রিিাপদ িয়।  ামিে পরিবাি োমি কশ্বত্াাংর্িা কয ককাি েূমলু 
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সান্তা আিামক হাত্ কিমত্ চাইমব। ওমক রকেু রদমিি েে েরিমদি এলাকায় 
পারেময় দাও। েরি কলমভি কত্া ত্াি বন্ধুই। ত্ামদি এ প্রস্তামবি পিই আরে সান্তা 
আিামক আপিাি সামে রেমেস পাবমলামত্ পারেময়রেলাে’।  

‘শয়ত্ািমদি সাহস কদখ’। বলল িসওময়ল।  
আেিা রেরেি েৃত্ুু মত্ এমকবামি েুষমড় পমড়রেলাে। ত্ািই সুমযার্ 

কিবাি কচষ্টা কমিরেল ত্ািা । ঈশ্বি আোমদি বােঁরচময়মেি’।  
বমল আহেদ েুসাি রদমক েুখ  ুরিময় বলল, ‘আপিামক ধেবাদ, একটা 

রবপযগয় কেমক আোমদি পরিবািমক আপরি বােঁচামলি। আপিামক কো রদরি সাি 
 ামিমেি ককমস আেিা আি লড়ব িা। সান্তা আিামক সাক্ষ্ী রদমত্ আেিা আি 
বাধা কদব িা’।  

‘ধেবাদ কবটা। আমিকটা সত্ু কত্াোি সােমি এমসমে রিশ্চয়, েরিিা 
আোমদি যত্টা শত্রু  ামিে পরিবাি রকন্তু আোমদি ত্ত্টা রেত্র হমত্ পামি। 
কািে আোমদি পূবগ পুরুষ ও  ামিেমদি পুবগ পূরুষ রেত্র রেল’।  

‘ত্াও পরিষ্কাি হময়মে আব্বা।  ামিে পরিবাি েুসলোি, আি আোমদি 
বাংশ ধািায় েুসরলে ইসোইল ইমস্তমপািাি িি বহোি’। বলল আরিসমকা 
পাবমলা।  

আরিসমকা পাবমলা োেমত্ই বৃদ্ধ িসওময়ল ত্াকাল সান্তা আিাি রদমক 
রকেু বলাি েমে। রকন্তু কদখল, সান্তা আিাি দু’কচাখ কেমক ত্াি দু’র্ঠড কবময় 
রিিব অশ্রুি দুই ধািা বইমে। িসওময়ল বমল উেল, ‘আিমন্দি সেয় আোি কবাি 
কােঁদমে ককি?’ েুমখ হারস িসওময়মলি।  

‘িা আরে কােঁরদরি দাদু’, বমল দু’হামত্ েুখ ঢাকল সান্তা আিা।  
আহেদ েুসা বলল, ‘দুাঃমখি আেঁধামি উরদত্ আিমন্দি কসািালী সূযগ 

দুাঃমখি বিফ র্রলময় আিন্দ্রাশ্রুমত্ পরিেত্ হময়মে। সান্তা আিাি কস বিফ র্লমত্ 
রদি’।  

বমল আহেদ েুসা বৃদ্ধ িসওময়মলি রদমক কচময় বলল, ‘আপরি 
আপিামদি পূবগ পুরুষ ও  ামিেমদি পূবগ পুরুমষি তেত্রীি কো বলমলি, কসটা 
রক?’  
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‘হ্যােঁ, কসটাও একটা বড় খবি। রকেুক্ষ্ে আমর্ আরে কত্াোমদি 
বামন্দরলয়া যাদু মিি কো বমলরে, কয যাদু মি আরে রর্ময়রেলাে দাদুি সামে। 
ঐ যাদু মি আোমদি পূবগ পুিষ ইমস্তমপািা োড়াও আমিক েমিি ড্রইাং রচত্র আরে 
কদমখরেলাে। ত্ােঁি িাে ‘আব্দুি িহোি ইবমি  ামিে িাবালুরস’। দাদু 
বমলরেমলি, আোমদি পূবগ পুরুষ ইমস্তমপািাি েত্ রত্রিও এমসরেমলি কস্পি 
কেমক। আি ইমস্তমপািা’ি েত্ রত্রিও রেমলি আিব েুসলোি। দু’েমিই 
সেসােরয়ক এবাং ত্ামদি উভময়ি োমঝ র্ভীি বন্ধুত্ব রেল। ত্ামদি েমধু পােগকু 
এইটুকু রেল কয, আব্দুি িহোি রেমলি একেি সেি রবমশষজ্ঞ। রেরলটািী 
এিপাটগ রহমসমব কস্পিীয়িা ত্ামক এমিরেল।আি ইমস্তমপািা রেমলি বুবসায়ী 
এবাং রেশিািী। আব্দুি িহোি ইবমি  ামিে িাবালুরসি উত্তি পুরুষ হমলা 
আেমকি  ামিে পরিবাি’।  

কো কশষ কমিই িসওময়ল কেমল আরিসমকা পাবমলামক সাি  ামিমেি 
আব্বা ইহুদী কর্াময়ন্দামদি হামত্ বন্দী হওয়া, ত্ামক উদ্ধাি কিমত্ আহেদ 
আব্দুল্লাহি রিউ কেরিমকামত্ আসা এবাং পিবত্গী সকল  টিা সাংমক্ষ্মপ বেগিা কমি 
বলল, ‘আহেদ আব্দুল্লাহ এখি ভীষে রবপদগ্রস্ত। ত্ামক ধিাি েমে পুরলশ সবগত্র 
ওেঁৎ কপমত্ আমে’।  

আরিসমকা পাবমলা রবরষ্মত্ দু’কচাখ কেমল আহেদ েুসাি রদমক রকেুক্ষ্ে 
কচময় কেমক বলল, ‘কযসব  টিা শুিলাে, আপিাি কসই কামহারকয়ামত্ যাওয়া 
এবাং প্রমফসি আিাপামহা ও সাি ওয়াকামিি সামে পরিচয় হওয়া প্রোে কিমে 
আপিাি সম্পমকগ আমিা অমিক কো আেিা োরি িা। বলুি কত্া, সাি ওয়াকামিি 
বন্দী হওয়া ও ত্াি উদ্ধাি পাওয়া সম্পমকগ আপরি রক োমিি?’  

আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘অমিক  টিাই আমে। সাি ওয়াকািমক 
বন্দী কমিরেল কহায়াইট ঈর্লিা, ত্ামক আরে উদ্ধাি কমিরেলাে’।  

‘রকন্তু ত্ামক আপরি উদ্ধাি কিমত্ রর্ময়রেমলি ককি?’ বলল আরিসমকা 
পাবমলা।  
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‘আরে উদ্ধাি কিমত্ যাইরি। আরে কহায়াইট ঈর্মলি হামত্ বন্দী 
হময়রেলাে, আরে রিমেমক েুি কিাি সেয় সাি ওয়াকািমকও উদ্ধাি কমি রিময় 
আরস’।  

‘রকন্তু আপিাি আিও পরিচয় কসটা রক?’ আরিসমকা পাবমলাি কমঠে 
রকেুটা কমোিত্া প্রকাশ কপল।  

রবরষ্মত্ হমলা আহেদ েুসা। ত্াি সত্কগ িাভগ কযি এক সামেই ঝাংকাি 
রদময় উেল।  

হাসল ত্বু আহেদ েুসা। বলল, ‘রক কমি বুঝমলি কয আিও পরিচয় 
আমে?’  

আহেদ েুসাি কো কশষ হওয়াি সামে সামেই আরিসমকা পাবমলাি ডাি 
হাত্ পমকট কেমক একটা রিভলবাি রিময় েুমট এল আহেদ েুসাি রদমক। 
রিভলবািটা ত্াক হমলা আহেদ েুসাি রেক বুক বিাবি।  

আহেদ েুসাি িাভগগুমলা আবাি ঝাংকাি রদময় উেল। রকন্তু চেমক উেল 
িা। ত্াি িাভগ আমর্ই সত্কগ হময় উমেরেল।  

আহেদ েুসাি বুক বিাবি রিভলবাি ধমি আরিসমকা পাবমলা বলল, 
‘আেিা োরি িা আপিাি আিও রক পরিচয় আমে, রকন্তু কস পরিচয় োিাি 
েমেই আেিা পার্ল হময় উমেরে’।  

আহেদ েুসাি কোেঁমট রেরষ্ট এক টুকমিা হারস। বলল, ‘আেিা’ বলমত্ 
কামদিমক বুঝামিি?’  

‘এফ.রব.আই-মক। আরে এফ.রব. আই এি রেডল গ্রাউমঠডি রিউ 
কেরিমকাি রসরট রডমিক্টি’। বলল আরিসমকা পাবমলা।  

‘আপরি হাসামলি রোঃ আরিসমকা। ত্াই যরদ হমত্ি, এটা রোঃ িসওময়ল 
োিমত্ি িা?’ আহেদ েুসা বলল হাসমত্ হাসমত্ই। কযি আহেদ েুসা রবষয়টামক 
িরসকত্া রহমসমব গ্রহে কমিমেি।  

‘আপরি আোি বন্দী আহেদ আব্দুল্লাহ। আোি পরিচয় সম্পমকগ সমন্দহ 
োকমল কদখুি’।  
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বমল আরিসমকা পাবমলা বাে হাত্ রদময় পমকট কেমক আই.রড. কাডগ কবি 
কমি কাডগরট আহেদ েুসামক কদখাবাি েমে সােমিি রদমক ঝুেঁমক পড়ল। ত্াি 
কাডগ ও রিভলবাি ধিা দুই হাত্ই সোন্তিালভামব োঝখামিি রটপময়ি উপি চমল 
এল।  

আহেদ েুসাও কাডগ হামত্ রিময় কদখাি েমে সােমি একটু ঝুেঁমক ত্াি 
ডাি হাত্ বাড়াল কামডগি রদমক।  

রকন্তু আহেদ েুসাি হাত্ কাডগ িা ধমি কচামখি পলমক েুমট কর্ল 
আরিসমকা পাবমলাি রিভলবাি ধিা হামত্ি রদমক।  

আহেদ েুসাি ডাি হাত্ আরিসমকা পাবমলাি করি ধমি কোচড় রদল 
এবাং ত্াি বাে হাত্ আরিসমকা পাবমলাি হাত্ কেমক রিভলবাি ত্ুমল রিময় ত্াক 
কিল আরিসমকা পাবমলামক।  

আরিসমকা পাবমলা রকেু বুঝাি আমর্ই কভােবারেি েত্  মট কর্ল 
 টিাটা। কচাখ দুমটা ত্াি রবষ্মময় রবষ্ফারিত্। রিমেমক সােমল কিবাি পি কস 
বলল, ‘আহেদ আব্দুল্লাহ আপিাি রক্ষ্প্রত্াি আরে প্রশাংসা কিরে। রকন্তু আপরি 
বােঁচমত্ পািমবি িা। ধিা আপিামক পড়মত্ই হমব’।  

আহেদ েুসা উমে দােঁরড়ময়মে।  
কময়ক ধাপ এরর্ময় কস আরিসমকা পাবমলাি কপেমি রর্ময় দােঁড়াল।  
বৃদ্ধ িসওময়ল সান্তা আিা ও রেমসস আরিসমকা পােমিি েত্ বমস 

আমে। রবষ্ময় ও আকরষ্মকত্ায় ত্ািা িড়াচড়া এেিরক কো বলাি শরিও হারিময় 
কফমলমে। িসওময়ল অবাক হময়মে ত্াি কেমল কমব এফ.রব.আই-মত্ কযার্ রদল 
ত্া কভমব। আি সান্তা আিা রবশ্বাসই কিমত্ পািমে িা ত্াি আব্বা এফ.রব.আই-
এি কলাক।  

আহেদ েুসামক আরিসমকা পাবমলা বন্দী কিাি কো শুমি আত্াংরকত্ 
হময় পমড়রেল িসওময়ল ও সান্তা আিা দু’েমিই। ত্াই যখি আহেদ েুসা 
রিভলবাি ককমড় রিল আরিসমকা পাবমলাি কাে কেমক, ত্খি স্বরস্ত লাভ কিল 
ত্ািা।  
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আরিসমকা পাবমলাি কপেমি দােঁরড়ময় আহেদ েুসা বলল, ‘রোঃ 
আরিসমকা আপিাি টাইটা রক আোমক কদমবি। িা আরেই খুমল কিব’।  

আরিসমকা টাইটা খুমল কপেমি কফমল রদল। আহেদ েুসা ত্ুমল রিল 
টাইটা। ত্ািপি বলল, ‘রোঃ আরিসমকা আপিাি হাত্ দু’রট কপেমি রদি। কদিী 
কমি লাভ হমব িা, আপরি সহমযারর্ত্া িা কিমলও আরে আপিামক বােঁধব, আপরি 
ত্া োমিি’।  

আরিসমকা হাত্ দু’রট কপেি রদমক রদল।  
আহেদ েুসা রিভলবামিি িল আরিসমকাি োোয় কেরকময় চাপ রদময় 

ত্াি বমস োকা কদহমক উেঁচু কিল। ত্ািপি দােঁত্ রদময় রিভলবাি ধমি টাই রদময় 
আরিসমকাি দুই হাত্ রপেমোড়া কমি বােঁধল।  

পমি বলল, ‘দুাঃরখত্ রোঃ আরিসমকা এবাি আপিামক উপুড় হময় শুময় 
পড়মত্ হমব কামপগমটি উপি। োরি আপিাি েমে এটা কশাভিীয় েমি হমি িা। 
রকন্তু আোি রিিাপত্তাি েমে আপিাি দু’রট পা িা কবেঁমধ উপায় কিই। আপরি 
কস্বিায় িােী িা হমল আোমক বল প্রময়ার্ কিমত্ হমব। সোরিত্ েুরুব্বী 
িসওময়ল ও রেমসস আরিসমকা এবাং কবাি সান্তা আিাি সােমি এ ধিমিি সীি 
সৃরষ্ট কহাক ত্া আপরি আরে ককউই চাই িা’।  

একটু রদ্বধা কিল আরিসমকা ত্ািপি হুকুে ত্ারেল কিল কস।  
আহেদ েুসা রিমেি টাই খুমল আরিসমকাি পাময় পাময় কবড় লারর্ময় টাই 

রদময় এেি কমি বােঁধল কয ককউ খুমল িা রদমল ত্াি পমক্ষ্ উমে বসাও অসম্ভব।  
বােঁধাি পি উমে দােঁড়ামত্ দােঁড়ামত্ আহেদ েুসা বলল, ‘দুাঃরখত্ রোঃ 

আরিসমকা, আরে এই আচিে কিলাে এফ.রব.আই অরফসামিি সামে, পিে 
সোরিত্ রোঃ িসওময়মলি সন্তাি এবাং সান্তা আিাি আব্বাি সামে িয়’।  

উমে দােঁরড়ময় আহেদ েুসা িসওময়লমক লক্ষ্ু কমি বলল, ‘েিাব আরে 
চমল যারি। আরে চমল যাবাি দশ রেরিমটি েমধু এমক কেমড় কদয়াটা আোি 
েমে রিিাপদ িয়’।  

আহেদ েুসা োেমত্ই িসওময়ল বমল উেল, ‘ত্ুরে কত্া সুস্থ হওরি। আি 
বাইমি ওেঁৎ কপমত্ আমে পুরলশ!’  
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হাসল আহেদ েুসা, বলল, ‘এেি শিীি রিময় চলামফিাি আোি অভুাস 
আমে। আি রবপদ কত্া সব সেয় আোমক র মিই োমক’।  

কো কশষ কমি একটু কেমেই আবাি বলল, ‘আপিামদি যত্ন ও 
ভামলাবাসাি েমে আরে কৃত্জ্ঞ, রচিরদি আোি েমি োকমব আপিামদি কো’।  

বমল আহেদ েুসা সান্তা আিাি রদমক ত্াকামত্ই সান্তা আিা বমল উেল, 
‘আপিামক োকমত্ বলাি ককাি অরধকাি আোমদি কিই, ককাি সুমযার্ও এখি 
আোমদি কিই। আপরি একটু দােঁড়াি’।  

কশষ কো েুমখ োকমত্ই কদৌড় রদময়মে সান্তা আিা। ত্াি দু’কচামখ অশ্রু।  
েুহূত্গ কময়ক পমি রফমি এল একরট বুামর্ কমি আহেদ েসুাি কাপড় 

কচাপড় এবাং একরট পুামকমট ত্াি ঔষধ পত্র রিময়।  
কপ্রসররপশি ও ঔষুমধি পুামকট আহেদ েুসাি রদমক ত্ুমল ধমি বলল, 

‘ডািাি বমলমেি ঔষধগুমলা ককাসগ পুমিা কমি আপিামক কখমত্ হমব। দয়া কমি 
এ বুাপামি আপরি অবমহলা কিমবি িা’। ভারি কঠেস্বি সান্তা আিাি।  

আহেদ েুসাি কোেঁমট হারস। রকন্তু দু’কচামখি ককাে ত্াি রভমে উমেমে 
অশ্রুমত্। অিাত্মীয় এক বারলকাি সহৃদয়ত্ায়। বলল িিে কমঠে, ‘কবাি বাইমি 
কবরিময় রক ঔষধ খাওয়াি সেয় সুমযার্ আরে পাব? পাব িা। ত্বু আরে রিরি। 
কবামিি দাি আরে রফরিময় কদব িা’।  

‘রকন্তু ঔষধ িা কখমল আপরি ভাল হমবি রক কমি? ঔষমদি ককাসগ পূিে 
িা কিমল কত্া আপিাি ক্ষ্রত্ হমব’। কান্না রবেরড়ত্ কঠে সান্তা আিাি।  

‘কয ক্ষ্রত্ কেকামিা আোি সােমেগু ি বাইমি, কস ক্ষ্রত্ রিময় আরে ভারব 
িা। আোি আল্লাহি ভাবিাি রবষয় কসটা’। বমল আহেদ েুসা কাপমড়ি বুার্টা 
কােঁমধ ঝুলাল।  

ত্ািপি বলল, ‘এ কাপড়গুমলা কত্াোমদি দাি। কত্াোমদি অমিক 
ধেবাদ এেমে। অরস কবাি’।  

আহেদ েুসা  ুমি দােঁড়ারিল।  
‘আরে আোি আব্বাি পক্ষ্ কেমক আপিাি কামে ক্ষ্ো চাইরে’।  
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কান্নায় েরড়ময় কর্ল সান্তা আিাি কঠে। ত্াি দু’র্ঠড কবময় র্ড়ারিল 
অশ্রু।  

আহেদ েুসা হাসাি কচষ্টা কমি বলল, ‘ত্ুরে অযো কষ্ট পাি কবাি। রত্রি 
যা কমিমেি, ত্ােঁি োয়র্ায় আরে হমল আরেও কসটাই কিত্াে। রত্রি ত্ােঁি দারয়ত্ব 
পালি িা কিমল অোয় হমত্া। এেি রপত্াি েমে কত্াোি র্বগ কিা উরচত্ 
কবাি’।  

বমলই আহেদ েুসা  ুমি দােঁড়াল। রকন্তু পা বাড়ামত্ রর্ময়ই েুখ  ুিাল 
সান্তা আিাি রদমক। বলল, ত্ুরে রক এরদমক একটু আসমব কবাি?’  

আহেদ েুসা হােঁটা শুরু কিল।  
রপমে রপমে এল সান্তা আিা।  
ড্রইাং রুে-এি দিোি আড়ামল এমস দােঁড়াল আহেদ েুসা। সান্তা 

আিাও।  
‘সান্তা আিা কয েমে কত্াোমক কডমকরে। আরে সাি  ামিমেি আব্বাি 

কখােঁমে কবরুরি, রকন্তু ত্াি আমর্ সাি  ামিেমদি বাসায় যামবা। রেকািা রদমত্ 
পাি?’  

আহেদ েুসা একোগুমলা বলরেল আি বাে েুত্াি কর্াড়ালীি কভত্ি 
কেমক একটা ক্ষ্ুদ্র পুামকট কবি কিরেল।  

‘রেকািাটা খুব সহে। রলমখ কদমবা, িা েুমখ বলমলই হমব?’ বলল সান্তা 
আিা।  

আহেদ েুসা পুামকটরট খুমল কবি কিরেল একটা কশ্বত্াাংর্ রকি োক। 
বলল, ‘বল, আোি েমি োকমব’।  

রেকািাটা বলল সান্তা আিা।  
আহেদ েুসা রেকািাটা েুমখ আওড়ামত্ আওড়ামত্ কােঁমচি দিোয় 

রিমেি েুখ কদমখ ত্ামত্ পরিময় রদল রকি োকরট। েুহূমত্গই এক কশ্বত্াাংর্ যুবমক 
পরিেত্ হমলা আহদে েুসা।  

‘বাাঃ, একদে রিখুেঁত্ হময়মে। এখি দাদু কদখমলও আপিামক রচিমত্ 
পািমব িা’। এত্ক্ষ্মে এক টুকমিা ম্লাি হারস ফমুট উমেমে সান্তা আিাি কোেঁমট।  
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বুার্টা আবাি কােঁমধ ত্ুমল রিময় আহেদ েুসা যাবাি েমে প্রতুত ত্ হময় 
বলল, ‘কত্াোি আব্বামক বমলা ত্াি রিভলবািটা আরে রিময় কর্লাে। সুমযার্ 
কপমল ত্ামক কফিত্ কদব’।  

আহেদ েুসা োেমত্ই সান্তা আিা বলল, ‘ভাইয়া, সাি  ামিে আোমক 
ভূল বুমঝমে। ত্ােঁি পরিবািমক রক আোি কো োিামবি?’ কান্নায় ভারি হওয়া 
কঠে সান্তা আিাি।  

‘ত্ুরে িা বলমলও আরে বলত্াে কবাি। কত্াোি কো এবাং সব কোই 
আরে ত্ােঁমদি োিাব। আি ত্ুরেও কত্া এখি সাি  ামিমেি সামে কদখা কিমত্ 
পািমব। দুই পরিবামিি েমধু তবরিত্া কত্া রেমট কর্ল’। আহেদ েুসা বলল।  

‘এই কৃরত্ত্ব আপিাি ভাইয়া। আোমদি পরিবািমক আপরি িত্ুি েীবি 
রদময়মেি’।  

‘আরে িই, আোি োরলক রযরি কসই আল্লাহি কৃরত্ত্ব’।  
আহেদ েুসা যাবাি েমে পা বাড়াল।  
‘আবাি কমব কদখা হমব ভাইয়া?’ অসহাময়ি েত্ এক কঠে কযি সান্তা 

আিাি।  
‘ভরবষ্যত্ সম্পমকগ আরে রকেুই োরি িা কবাি’। িা ত্ারকময় িা দােঁরড়ময়ই 

বলল আহেদ েুসা।  
‘একটা কো কেমি িাখমবি, একেি কবামিি দু’রট কচাখ রচিরদি 

আপিাি কখােঁে কিমব’। আমবর্রুদ্ধ কঠে সান্তা আিাি।  
েেমক দােঁড়াল আহেদ েুসা। রকন্তু কপেমি ত্াকাল িা। বলল, ‘িত্ুি কষ্ট 

আোি কযার্ কিমল কবাি!’ আহেদ েুসাি কঠেও ভারি।  
বমলই দ্রুত্ পা বাড়াল আহেদ েুসা সােমি।  
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৫ 
কািমসি  ামিে িাবালুরসি বারড় কেমক কবরিময় এল আহেদ েুসা।  
 ামিে পরিবািমক অমিক সেয় রদমত্ হময়মে। কখমত্ও হময়মে ওমদি 

অনুমিামধ।  
হাত্  রড়ি রদমক ত্ারকময় কদখল, কবলা েয়টা বামে। রত্ি  ঠটা সেয় 

খিচ হময়মে। আহেদ েুসা সবুে পাহামড় কযমত্ চায়। িামত্ ককাি র্ারড় ওরদমক 
কযমত্ চায় িা। অেচ আহেদ েুসাি ইিা, আেই কস ওখামি যামব। ওখাি কেমকই 
কািমসি  ামিেমক ওিা ককাোয় রিময়মে ত্াি রেকািা ত্ামক কবি কিমত্ হমব। 
ওখামি রিশ্চয় ককাি ক্লু পাওয়া যামব রকাংবা ওখািকাি ককউ বা অমিমকই োিমত্ 
পামি এ অঞ্চমল ইহুদী  ােঁরট আি ককাোয় আমে। কেিামিল শ্যািি, কর্াল্ড 
ওয়াটাি এবাং করলেিা ককউই অবশ্য ওখামি কিই। আহেদ েুসা ওখাি কেমক 
পালামিাি পি ওখামি ত্ািা োকমত্ পামি িা। এবাং ওই  ােঁরটি গুরুত্বও ত্ামদি 
কামে অবশ্যই কমে কর্মে। সুত্িাাং ওখািকাি পাহািায় আমর্ি কসই রিরিদ্রত্া 
োকমব বমল েমি হয় িা। এটা আহেদ েুসাি েমে সুমযার্। এ সুমযার্ কামে 
লারর্ময় ত্ামক কািমসিমক উদ্ধামিি একটা ক্লু কবি কিমত্ই হমব। ডাাঃ োর্গামিট 
ও লায়লা কেরিফামিি কো ত্াি েমি পড়ল। ওিা বন্দী। ওমদি উদ্ধামিিও ককাি 
বুবস্থা কস কিমত্ পামিরি। রকন্তু ভাবল আহেদ েুসা, কাি টািমলই োো আসমব। 
কািমসি ও ডাাঃ োর্গামিটমদি উদ্ধাি হয়মত্া একটা  টিাই হময় দােঁড়ামত্ পামি।  

র্ারড় বািান্দাি রদমক এমর্ামলা আহেদ েুসা।  
বাইমিি বািান্দায় এমস দােঁরড়ময়রেল  ামিে পরিবামিি সদস্যিা। ওমদি 

েুমখ যরদও রবষন্নত্াি োপ, ত্বু উমদ্বর্ ত্ামদি ককমট কর্মে। পাবমলা পরিবামিি 
পরিবত্গমিি কো এবাং সাি  ামিেমক সহমযারর্ত্াি কো শুমি ত্ািা কযি 
আকামশি চােঁদ হামত্ কপময়মে। লামখা কৃত্জ্ঞত্া োরিময়মে ত্ািা আহেদ 
আব্দুল্লাহ রূপী আহেদ েুসামক। আহেদ েুসা ত্াি  টিাি যত্টুকু বমলমে, 
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ত্ামত্ই ত্ািা অমিকখারি আশ্বস্ত হময়মে, কািমসিমক উদ্ধামিি বুাপামি ত্াি 
উপি আস্থা িাখা যায়।  

র্ারড়মত্ আহেদ েুসা। র্ারড়টা কসই ড্রাইভাি রবমলি।  
আহেদ েুসা সান্তা আিামদি বারড় কেমক কবমিাবাি পি কসাো েুমট 

রর্ময়রেল ত্াি পরিরচত্ কসই টুারি েুামঠড। ত্াি েি চাইরেল রবল ড্রাইভািমক। 
ত্ামক কপমল খুবই ভামলা হমত্া।  

ভার্ু ভামলা আহেদ েুসাি। রবলমক কস কপময়রেল। রকন্তু রবল ত্ামক 
কচমিরি।  

সান্তামফ’ি কো বমল র্ারড়মত্ উমে বমস আহেদ েুসা।  
র্ারড় চলমত্ শুরু কিমল আহেদ েুসা বমলরেল, ‘রবল আেিা কয়টায় 

সান্তামফ কপৌেঁোমত্ পািমবা?’  
রবরষ্মত্ কচামখ রবল োো  ুরিময় ত্াকায় আহেদ েুসাি রদমক। বমল, 

‘স্যাি আোি িাে োিমলি রক কমি?’  
‘ত্ুরে আোমক ভূমল কর্ে, আরে কত্াোমক ভূরলরি রবল। ত্ুরে আোমক 

সবুে পাহামড় রিময় রর্ময়রেমল েমি কিই?’  
রবব্রত্কি অবস্থা ফমুট ওমে রবমলি কচামখ েুমখ। বমল, ‘স্যাি আরে রকেু 

বুঝমত্ পািরে িা। আপিাি কোি ধিি ও স্বি শুমি েমি হমি আরে আপিামক 
রচরি। আরে যামক সবুে পাহামড় রিময় রর্ময়রেলাে, ত্াি েত্ই আপিাি কঠে। 
রকন্তু কস কত্া কশ্বত্াাংর্ রেল িা’।  

‘ত্ুরে োি, রবপমদ পড়মল কচহািা অমিক সেয় পরিবত্গি কিমত্ হয়?’ 
বমলরেল আহেদ েুসা।  

রবব্রত্ভাব কামটরি ড্রাইভাি রবমলি। কস একবাি কবাকাি েত্ ত্াকাল 
আহেদ েুসাি রদমক। রকেুই কবামঝরি কস।  

আহেদ েুসা এক হামত্ি গ্লাভস্ খুমল হাত্টা রবমলি সােমি তু্মল ধিল। 
বলল, ‘কদখ আরে রক কশ্বত্াাংর্?’  

হারস ফমুট উেল রবমলি কোেঁমট। বলল, ‘এত্ক্ষ্মে বুমঝরে স্যাি, েুমখ 
আপরি েুমখাশ পমিমেি। রকন্তু এমকবামি রিখুেঁত্ হময়মে স্যাি’।  
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ত্ািপি একটু কেমেই বলল, ‘স্যাি আপরি কমব রকভামব োড়া কপমলি? 
আরে কত্া ধমি রিময়রেলাে ওিা আপিামক রিশ্চয়ই কেমি কফমলমে। আরে 
পুরলশমক োরিময়রে বুাপািটা’।  

‘রক োরিময়ে?’  
‘আপিামক রকডোমপি কো। রকন্তু পুরলশ আোি কো রবশ্বাস কমিমে 

রকিা োরি িা। রকন্তু এফ.রব.আই রবষয়টায় খুবই গুরুত্ব রদময়মে। র্ত্ কময়করদি 
আোি কামে অমিক বাি ত্ািা এমসমে’।  

‘ককি?’  
‘আপিাি পুমিা রববিে ও আপিাি সামে আোি যা যা কো হময়মে ত্া 

োিাি েমে’।  
‘ওিা রক কিমব? উদ্ধাি কিমত্ কযমত্া িারক?’  
‘িা স্যাি, ওিা িারক একেি এরশয়ািমক খুেঁেমে। ত্াি সামে আপিাি 

ককাি রেল আমে রকিা ত্া রিরশ্চত্ হমত্ কচময়মে ত্ািা’।  
‘অবমশমষ ত্ািা রক রচন্তা কমিমে?’  
‘ত্া োরি িা। ত্মব েমি হময়মে ত্ািা আপিামক চায়’।  
‘ককি কত্াোি এটা েমি হমলা?’  
‘ত্ামদি আরে েন্তবু কিমত্ শুমিরে, দু’েি এক বুরি যরদ ত্ািা িাও 

হয়, ত্াহমলও ক্ষ্রত্ কিই, একেিমক পাওয়া কর্মল অেেিমকও পাওয়া যামব’। 
আিও একটা বুাপাি, আোমদি টুারি ড্রাইভািমদিমক ক’রদি আমর্ পুরলশ 
অরফস কেমক বমল কদয়া হময়মে, কয ককাি রবমদশী, রবমশষ কমি ককাি এরশয়ািমক 
কপমলই কযি আেিা ত্ামদি খবি কদই’।  

‘খবি কদমব?’  
‘রক কয বমলি স্যাি। আপরি খুব ভাল োনুষ। অে ককউ হমল কসরদি 

আরে ত্াি কাে কেমক ভাড়া কপত্াে িা। আপরি একবাি রবপমদ পমড়রেমলি, আি 
আপিামক রবপমদ কফলমত্ চাইিা। রকন্তু স্যাি ওিা কািা, কসরদি আপিামক 
ঐভামব ধমি রিময় কর্ল?’  
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‘একেি কলাকমক রকডোপ কমি ওিা বন্দী কমি কিমখমে। ত্ামকই 
আরে উদ্ধাি কিমত্ যারিলাে, রকন্তু আোি যাওয়াি খবি ওিা আমর্ই কপময় যায় 
এবাং আোমক ঐভামব বন্দী কমি’।  

‘কস রক উদ্ধাি হময়মে?  
‘িা’।  
‘কস রক আপিাি ককউ?’  
‘বন্ধু কলাক’।  
‘পুরলশমক বলমলই কত্া পামিি’।  
‘পুরলশ োমি, রকন্তু রকেুই হমি িা’।  
‘রেক বমলমেি স্যাি, ইদারিাং পুরলশ অমিক রবষময় কযি র্িে কিমত্ 

চায় িা’।  
এইভামব র্মল্প র্মল্পই ত্ািা সান্তামফ’ি উপকমঠে কািমসি িাবালুরসি 

বারড়মত্ এমস কপৌেঁমেরেল।  
আহেদ েুসা র্ারড়মত্ বমস র্ারড় বািান্দায় কিমে আসা কািমসমিি ো, 

স্ত্রী ও কেময়ি উমেমশ্য হাত্ কিমড় রবদায় োরিময় বলল, রবল এবাি চল’।  
র্ারড় োটগ রদল রবল। রকন্তু কািমসি  ামিেমদি কর্ট পাি হময়ই রবল 

র্ারড় দােঁড় কিাল।  
‘দােঁড়ামল ককি? বমলরে িা কয, সবুে পাহামড় যাব এখাি কেমক 

কবরিময়ই’। বলল আহেদ েুসা।  
ড্রাইভাি রবল োো  ুরিময় কপেমি আহেদ েুসাি রদমক ত্ারকময় বলল, 

‘স্যাি একটা বুাপাি  মট কর্মে’। রবমলি কঠে শুকমিা।  
‘রক বুাপাি রবল, েমি হয় ত্ুরে ভয় কপময় কর্ে?’ বলল আহেদ েুসা।  
‘রে স্যাি। আরে র্ারড় রিময় এখামি আসাি সেয় বারড়ি পরশ্চে ককামে 

িাস্তাি ওপামশ একটা র্ারড় দােঁড়ামিা কদমখরেলাে, কসটা এখিও দােঁরড়ময় আমে’।  
‘দােঁরড়ময় আমে কত্া রক হময়মে। িাস্তাি পামশ এ ধিমিি র্ারড় দােঁরড়ময় 

োমক িা?’  
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‘র্ারড় কিমখ আরে বাইমি রর্ময়রেলাে। কফিাি পমে কদখলাে র্ারড় 
কেমক রত্িেমিি েমধু একেি কবরিময় এই বারড়ি উমেমশ্য আসমত্ লার্ল। 
আরেও এলাে। আোমক ওিা পেচািী েমি কমিরেল, সমন্দহ কমি রি। আরে 
কদখলাে, কলাকরট কর্ট অরত্রে কমি আিও সােমি এরর্ময় ড্রইাংরুে বিাবি 
প্রাচীমিি রিমচ দােঁড়াল। ড্রইাংরুে ও কসই প্রাচীমিি োঝখামি রেল বার্াি। কলাকরট 
চািরদক কদমখ হোৎ প্রাচীি রডরেময় কভত্মি প্রমবশ কিল। আরে দূমি র্ামেি 
আড়ামল দােঁরড়ময় কদখরেলাে। অরে ওমদি িেমি পমড় যাব এই ভময় কর্ট রদময় 
প্রমবশ কিমত্ পািরেলাে িা। প্রায় ২০ রেরিট পি কলাকরট আবাি প্রাচীি রডরেময় 
কবরিময় এল এবাং দ্রুত্ রফমি কর্ল র্ারড়মত্। এ সেয় িাস্তায় কময়কটা ট্রাক এল। 
আরে কসই ট্রামকি আড়াল রিময় কর্ট রদময় কভত্মি প্রমবশ করি’।  

োেল ড্রাইভাি রবল।  
আহেদ েুসাি ভ্রু কুরঞ্চত্ হমলা। বলল, ‘ধেবাদ রবল। কলাকগুমলা রক 

কশ্বত্াাংর্?’  
‘কশ্বত্াাংর্’।  
ওমদি রত্িেমিি চুমলি োেঁট কোট ও এক িকমেি?’  
‘এক ঝলক কদমখরে, কখয়াল করিরি’।  
‘যামক কদখমো ত্াি?’  
‘ত্াি চুল লম্বা’।  
‘খুশীি খবি রবল, ওিা পুরলমশি কলাক িয়। যািা আোমক সবুে 

পাহামড়ি ওখামি বন্দী কমিরেল, এিা ত্ািাই’।  
‘রকন্তু এখামি ককি?’  
‘আোি কখােঁমে’।  
‘ককেি কমি ওিা োমি আপরি এখামি আসমবি?’  
‘এই বারড়ি োরলক কািমসি  ামিেমক ওিা বন্দী কমি কিমখমে। আি 

আরে এমসরে কািমসি  ামিেমক উদ্ধাি কিমত্। সুত্িাাং আরে কািমসি  ামিমেি 
বারড়মত্ আসব, এ বুাপামি ত্ািা রিরশ্চত্ রেল’।  

‘এটা কত্া খািাপ খবি, খুশীি খবি বলমলি কয?’  
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‘আরেও কত্া ওমদি খুেঁেরে। কপময় কর্লাে, এটা খুশীি খবি িয়?’  
‘রকন্তু এখি কত্া রবপদ স্যাি। আোমদি অমপক্ষ্ায় ওিা বমস আমে’।  
‘ত্াহমল চল যাই, কদরখ ওিা রক বমল’।  
‘আপরি েমি হয় বুাপািটামক গুরুত্ব রদমিি িা। কর্মল ওিা গুরল 

কিমব, িয়মত্া আমর্ি েত্ই আপিামক বন্দী কিমব। আোি েমি হমি, ওমদি 
একেি কয কভত্মি রর্ময়রেল কসটা কক এমসমে ত্া রিরশ্চত্ হবাি েমে। ত্ািা 
রিশ্চয়ই আপিাি বুাপামি রিরশ্চত্ হময়মে’।  

‘রকন্তু আোমক রচিমব রক কমি?’  
ড্রাইভাি ত্ৎক্ষ্িাৎ উত্তি রদল িা। রকন্তু একটু পমিই বলল, ‘স্যাি ওমদি 

একেি কত্া কভত্মি এমসরেল, রিশ্চয় আপিাি কো শুমি আপিাি পরিচয় ত্ািা 
কেমিমে’।  

রেক বমলে রবল। কত্াোি বুরদ্ধ আমে। তবেক খািাি পূবগ ও দরক্ষ্ে 
দু’রদমকি োিালই কখালা রেল। আোমদি কোবাত্গা রিশ্চয় ওমদি কলাক 
শুমিমে’।  

‘আরে কত্া কস কোই বলরে স্যাি। সব কেমি ওিা আেঁট- ােঁট কবেঁমধ বমস 
আমে’।  

আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘রকন্তু আোমদি কত্া কযমত্ই হমব, এখামি 
বমস োকা কত্া যামব িা’।  

‘ত্াহমল বলুি স্যাি, রক কিব এখি?’  
‘ত্ুরে িাস্তায় কিমে দ্রুত্ র্ারড় োড়মব। এেি ভাব প্রকাশ কিমব কয, ত্ুরে 

ওমদি পাশ রদময় দ্রুত্ কবরিময় কযমত্ চাইে। ওিা এটা কভমব আোমদি ফমলা 
কিাি প্রতুত রত্ কিমব। রকন্তু কত্াোি র্ারড় আকরস্মকভামব ওমদি র্ারড়ি র্া ক েঁমষ 
দােঁড়ামব।  

‘ত্ািপি?’  
‘ত্ািপি তু্রে রসমটি উপি শুময় পড়মব। যা কিাি আরেই কিব’।  
‘রেক আমে স্যাি’। বমল র্ারড়মত্ োটগ রদল রবল। েুমট চলল র্ারড়।  
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আহেদ েুসা রিভলবাি কবি কমি হামত্ রিল। বমসমে কস কপেমিি রসমট, 
বাে দিোি র্া ক েঁমষ। োিালা কখালা।  

রবল এিপাটগ ড্রাইভাি।  
শত্রু র্ারড়টাি কামে কপৌেঁো পযগন্ত র্ারড়ি র্রত্ একটুও িা করেময় রিমেি 

র্ারড়মক শত্রুি র্ারড়ি সোন্তিামল এমি হাডগ কব্রক কষল।  
শত্রু র্ারড়ি কপেমিি রসমট দু’েি বমস রেল। আহেদ েুসা এমসমে 

ওমদি রেক লাইমি।  
র্ারড় কব্রক কষাি পি র্ারড়ি ঝােঁকুরি কশষ হবাি আমর্ই আহেদ েুসাি 

রিভলবাি দু’বাি গুরল বষগে কিল।  
পামশি র্ারড়ি কপেমিি রসমটি দু’েি কলাক োোয় গুরল কখময় রিাঃশমব্দ 

ঢমল পড়ল রসমটি উপি।  
গুরল কমিই আহেদ েুসা র্ারড় কেমক কিমে েুমট রর্ময় ও র্ারড়ি দিো 

এক ঝটকায় খুমল ড্রারইভাং রসমটি পামশ বসল। ত্াি রিভলবাি ড্রাইরভাং রসমট বসা 
কলাকরটি রদমক ত্াক কিা। বলল কস কলাকরটমক, ‘বল, কেিামিল শ্যািি ও কর্াল্ড 
ওয়াটাি ককাোয়?’  

কলাকরটি হত্ভম্ভ ভাব ত্খমিা কামটরি।  
রবষ্ফারিত্ কিমত্র ত্াকাল কস আহেদ েুসাি রদমক। ককাি উত্তি রদল িা।  
আহেদ েুসা ত্ামক লক্ষ্ু কমি গুরল কিল। গুরলটা কলাকটাি কামিি 

একটা অাংশ রেেঁমড় রিময় চমল কর্ল।  
কলাকরট কেঁরকময় উমে একটা হাত্ রদময় কাি কচমপ ধিল।  
‘দশ কসমকমঠডি েমধু যরদ কো িা বল ত্াহমল এবামিি গুরল কত্াোি 

োো গুেঁমড়া কমি কদমব’।  
বমল আহেদ েুসা রিভলবাি ত্াক কিল ত্াি োো বিাবি।  
কলাকরটি কঠে রচৎকাি কমি উেল, ‘এই সােমিই এিমপ্রস ওময়ি 

কফািরট কফােগ কলমিি প্রায় েুমখই চাি িাম্বাি বারড়মত্ ওিা আমে’।  
‘আি কক োমক কসখামি?’  
‘আিও আমে চািেি প্রহিী’।  
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ক’ ত্লা বারড়?  
কদাত্ালা।  
‘কেিামিল শ্যািি ও কর্াল্ড ওয়াটাি এবাং প্রহিী োড়া আি ককউ কিই 

কসখামি?’  
‘আরে োরি িা স্যাি। বারড়ি কভত্মি ককািরদি আরে ঢুরকরি’।  
আহেদ েুসা চািরদমক ত্াকাল।  
সােমিই রকেু দূমি িাস্তাি দরক্ষ্ে পামশ একটা রটলা এবাং সাংকীেগ 

উপত্ুকা কদখমত্ কপল।  
আহেদ েুসা ড্রাইরভাং রসমটি কলাকরটমক ঐ উপত্ুকাি রদমক যাবাি 

রিমদগশ রদল।  
র্ারড় চলমত্ লার্ল।  
আহেদ েুসা রবলমক কপেমি কপেমি আসাি রিমদগশ রদল।  
রটলাি কর্াড়ায় এমস কপৌেঁেল ত্ামদি র্ারড়।  
‘ত্ুরে কয রেকািা রদমল কসখামি ওিা কত্ রদি আমে?’ রেমজ্ঞস কিল 

আহেদ েুসা কলাকরটমক।  
‘দশ বাি রদি’।  
‘ত্াি আমর্ ককাোয় রেল?’  
‘সবুে পাহামড়’।  
‘ত্ুরে ককাোয় োক?’  
‘ঐ রেকািাি রিমচি ত্লায়। শুধু িামত্ েরক। রদমিি রডউরট রোঃ 

কািমসমিি বারড় পাহািা কদয়া’।  
‘রক েমে পাহািা দাও?’  
‘একেি এরশয়ািমক ধিাি েমে’।  
‘কত্াোি বারড় ককাোয়?’  
‘কলারিডায়’।  
‘রিউ কেরিমকামত্ রকভামব?’  
‘ওমদি সামে এমসরে’।  
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কলারিডায় ত্ুরে ককাোয় োক?’  
‘ওমদি সামে’।  
‘ওিা ককাোয় োমক?’  
‘বীচ ইঠটািোশিাল কহামটমল’।  
‘ককি ওমদি বারড় বা  ােঁরট কিই ওখামি?’  
‘আমে,রকন্তু আরে োরি িা’।  
আহেদ েুসাি রিভলবামিি িল উপমি উেল।  
আহেদ েুসাি করেি েুমখি রদমক ত্ারকময় রচৎকাি কমি উেল কলাকরট, 

‘কলারিডাি রেয়ােীমত্ একটা রসিার্র্ আমে। শহমিি সবমচময় প্রাচীি রর্েগা 
কসটা। ত্াি সামে িময়মে একটা পুামলস সদৃশ বারড়। এই পুিামিা পুামলস ও 
রসিার্র্ রিময়ই কলারিডাি রেয়ােীমত্ ওমদি কহড ককায়াটগাি। কসখামি ককাি 
প্রময়ােি হয়রি, ত্াই যাওয়াও হয়রি কসখামি। শুমিরে এটা ত্ামদি রদ্বত্ীয় কহড 
ককায়াটগাি’।  

‘এফ.রব. আই-এি কয কলাকরট ওমদি সামে োমক কস রক এখমিা আমে?’  
কিই স্যাি।  
কলাকরট োেমলও আহেদ েুসা রকেু বলল িা। কস ভাবরেল, কলাকরটি 

কামে কত্েি রকেু আি পাবাি কিই। প্রসে  ুরিময় আহেদ েুসা বলল, ‘কত্াোমদি 
ডুাস কবামডগ কদখরে ফােগ এইড বি আমে, কদখত্ ওখামি রক আমে?’  

সাংমর্ সাংমর্ই রবিা বাকুবুময় কলাকরট ফােগ এইড বমিি ককরবিটা 
খুলমলা।  

সন্ধারি কচাখ বুলামত্ লার্ল আহেদ েুসা ফােগ এইড বমিি 
রেরিসগুমলাি উপি। আহেদ েুসা খুেঁেমে ককাি ধিমিি কক্লামিাফিে। ত্ােঁি 
রিরশ্চত্ রবশ্বাস, কহায়াইট ঈর্ল ও কেিামিল শ্যািিিা ত্ামদি রকডোপ, 
হাইেুাক, ইত্ুারদ কামে কক্লামিাফিে বুবহামি অভুস্ত। এমক ওিা খুবই রিিাপদ 
বমল েমি কমি। সুত্িাাং এ বতুত টা এ র্ারড়মত্ ককাোও বা কািও কামে পাবাি 
কো।  

আহেদ েুসাি অনুোি রেেুা হল িা।  
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ফােগ এইড বমি এুরঠট কসপরটক ররে রটউমবি পামশই আমিকটা রটউব 
পাওয়া কর্ল কসটাই কক্লামিাফিে রটউব। রটউমবি র্াময় রলখা আমে, ‘রসি 
আওয়াি’স এুমিসমেরশয়া’। ত্াি োমি কয ককাি কাউমক এই কক্লামিাফিে রদময় 
েয়  ঠটা  ুে পারড়ময় িাখা যায়।  

আহেদ েুসা কক্লামিাফিে রটউবরট হামত্ রিময় কলাকরটমক লক্ষ্ু কমি 
বলল, ‘কত্াোি পমকট কেমক রুোল কবি কি’।  

কলাকরট রুোল কবি কিল। আহেদ েুসা ত্ামক বলল, ‘রুোমল 
কক্লামিাফিে ঢাল’।  

যন্ত্র চারলমত্ি েত্ রিমদগশ পালি কিল কলাকরট।  
‘কক্লামিাফিে কভো রুোলরট িামক কচমপ ধমি বড় বড় রিাঃশ্বাস িাও’।  
বমল আহেদ েুসা আবাি রিভলবাি ত্াক কিল কলাকরটমক।  
কলাকরট আহেদ েুসাি রদমক ভীত্ দৃরষ্টমত্ একবাি ত্ারকময় কক্লামিাফিে 

কভো রুোল রিমেি িামক কচমপ ধমি বড় বড় রিাঃশ্বাস রিমত্ লার্ল।  
োত্র কময়ক কসমকঠড।  
কলাকরটি হাত্ কেমক কক্লামিাফিে কভো রুোল খমস পড়ল এবাং সাংর্া 

হারিময় কফলল কলাকরট।  
আহেদ েুসা ওমদি রত্িেমিি কাে কেমক রত্িরট রিভলবাি কুরড়ময় 

রিময় র্ারড় কেমক কবি হমলা।  
কপেমিই দােঁরড়ময়রেল রবমলি র্ারড়।  
আহেদ েুসা রর্ময় র্ারড়মত্ উেল।  
‘স্যাি, কািমসিমক যািা বন্দী কমি কিমখমে, এিা রক ত্ািাই রেল?’ 

বলল ড্রাইভাি রবল।  
‘হ্যােঁ, এিা কসই দমলি। চল, দমলি কর্াো কযখামি, কসখামি যাব’।  
‘ককািরদমক যামবা স্যাি?’  
‘এিমপ্রস ওময়মত্ ওে। ত্ািপি কফািরট কফােগ কলমিি েুমখ রর্ময় 

দােঁড়াও।  
র্ারড় োড়ল ড্রাইভাি।  
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‘স্যাি, কফািরট কফােগ কলমি ইহুদীমদি একটা রসিার্র্ আমে’। ড্রাইভাি 
বলল।  

‘কত্ িাম্বাি রকাংবা কত্টা কভত্মি োি?’  
‘িা স্যাি, কলমিি প্রায় েুমখই রসিার্র্টা।  
‘প্রায় েুমখই?’  
রে স্যাি’।  
‘বারড়টাি িাম্বাি যরদ চাি হয়, ত্াহমল ঐ বারড়মত্ই আেিা যারি’।  
‘রেক আমে স্যাি’। বলল ড্রাইভাি।  
 
 
 
‘রকন্তু আহেদ েুসা োনুষ, কস হাওয়া িয়। সশিীমিই ত্ামক পালামত্ 

হময়মে। ত্াি পালামিা কিাধ কিমত্ পািমলা িা কত্াোি কলাকিা, আি কািে খুেঁমে 
কবি কিমত্ পািমলা িা আহেদ েুসা পালাল রকভামব’।  

বলল কক্ষ্ামভি সামে কর্াল্ড ওয়াটাি।  
‘আপিাি কক্ষ্াভ রেক আমে রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি। সরত্ুই সোধাি কিা 

কর্ল িা, এই িহমস্যি’। রবষন্ন েুমখ বলল কেিামিল শ্যািি।  
‘রকন্তু আোি েমি হয় রক োি, কত্াোি কলাকিা ত্ামক অন্ধকুমপ িাখাি 

িাে কমি পারলময় কযমত্ রদময়মে’। কর্াল্ড ওয়াটাি বলল।  
‘ককি পারলময় কযমত্ কদমব?’  
‘ত্া আরে োরি িা। ত্মব অেগ অরবশ্বাস্য ও অসাংখু অমিক রকেুই  টামত্ 

পামি’।  
‘িা, কর্াল্ড ওয়াটাি, অমেগি রবরিেময় ককাি ইহুদী আহেদ েুসামক কেমড় 

কদয়া কত্া দুমিি কো, ককাি সাহাযুও কিমত্ পামি িা’।  
‘এটা কত্া ত্ি কো’।  
‘বাস্তবত্া এটাই রক রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি?’  
‘ত্াহমল বলমত্ হমব আহেদ েুসা হাওয়াই হময়মে’।  
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‘যা ইিা বলুি। রকন্তু আোি েীবমি এেি রবষ্মময়ি েুমখােুরখ ককািরদি 
হইরি আি’।  

‘এখি বলুি সবুে পাহাড় কেমক এক এরশয়াি যখি উধাও হমলা, ত্খি 
আি এক এরশয়াি লস আলামোমস উদয় হমলা রক কমি?’ কর্াল্ড ওয়াটাি বলল।  

‘কস এরশয়ামিি কয ককচ আরে পুরলমশি কামে কদমখরে, ত্ামত্ আোি 
েমি হময়মে কস আহেদ েুসা’।  

‘বলমলই কত্া হমব িা, ত্া প্রোে কিমবি রক কমি?’  
‘প্রোে কিমত্ পািমল কত্া এক েহাকাে হময় কযত্। কর্াটা আমেরিকা 

শুধু িয়, কর্াটা পরশ্চেী দুরিয়া আহেদ েুসামক কগ্রপ্তাি কিাি েমে পার্ল হময় 
কযত্’।  

‘রেক বমলমেি কেিামিল। আেিা যরদ এই একটা রবষয় প্রোে কিমত্ 
পারি, ত্াহমল আহেদ েুসাি রদি কশষ হময় যামব। ত্খি সহমেই কস রচরহ্নত্ হমব 
কয কসৌরদ আিব, পারকস্তাি, ইিামিি েত্ যত্ েুসরলে কদশ অেবা অে ককাি 
সন্ত্রাসী কদমশি পমক্ষ্ কস রিউরক্লয়াি ও স্ট্রামটরেক কটকিলরে চুরিি কামে রলপ্ত 
িময়মে। ত্খি কস দুরিয়াি ককাি কদমশ আশ্রয় পামব িা এবাং বােঁচাি আি ত্াি 
ককাি পেও কখালা োকমব িা। আন্তেগারত্ক পুমলমশি সাহামযুও ত্খি ত্ামক 
কগ্রফত্াি কিা যামব’।  

‘রিরশ্চত্ োক কর্াল্ড ওয়াটাি এটাই  টমব।একটু েুশরকল হময়মে, লস 
আলামোমস ককউই ত্ামক ভামলা কমি কদমখরি, োত্র এক েরহলা অরফসাি োড়া। 
কস েরহলা আবাি কদখা যামি ত্াি প্ররত্ দুবগল। বুঝমলি রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি, কসই 
েরহলা অরফসামিি কামে ঐ এরশয়ামিি কয েহানুভব আচিমেি কো শুমিরে, এবাং 
কাউমক হত্ুা িা কমি শুধু পাময় গুরল কমি ওমদি রিিীয় কমি পারলময় যাওয়াি 
কয কারহিী ওিা বমলমে, ত্ামত্ আরে রিরশ্চত্ হময়রে কস আহেদ েুসা োড়া আি 
ককউ িয়’।  

‘রকন্তু বলুি, এখি প্রোে কিাি পে রক?’  
‘রচন্তা কিরে রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি, অমিকগুমলা অটামিিরটভ পে আমে। 

কদরখ ককািটা কামে লামর্’।  
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‘আমিকটা কো কেিামিল, আেিা রোঃ কািমসি  ামিমেি ভািটা বময় 
কবড়ারি ককি?’  

‘ওমদি হামত্ বন্দী আোমদি ককামহমিি েুরিপে কস’।  
‘ডাাঃ োর্গামিট ও লায়লা কেরিফাি আোমদি হামত্ োকাি পি আি 

রকেুি প্রময়ােি কিই।  
‘রোঃ কািমসি  ামিে অন্তধগাি হওয়াি রবষয় ত্াি পরিবাি এবাং 

কাউরেল অব েুসরলে এুামসারসময়শিস-এি পক্ষ্ কেমকও পুরলশমক োিামিা 
হময়মে। রবষয়টা রিময় এফ.রব.আইও োো  াোমি। সুত্িাাং কস আোমদি কামে 
োকাি েমধু একটা ঝুেঁরকও আমে’।  

‘আপিাি কোি েমধু যুরি আমে রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি। রকন্তু……  
কো কশষ কিমত্ পািল িা কেিামিল শ্যািি। গুরলি শব্দ কভমস এল রিচ 

ত্লা কেমক।  
প্রেমে ব্রাস ফায়ামিি শব্দ। ত্ািপি রিভলবামিি শব্দ।  
কেিামিল শ্যািি করলাং কবমল রটপ রদময় কস এবাং কর্াল্ড ওয়াটাি 

দু’কেিই উৎকেগ হমলা।  
 মি প্রমবশ কিল একেি প্রহিী।  
‘রক বুাপাি রিমচ? বলল কেিামিল শ্যািি।  
‘স্যাি রিমচ যারিলাে। আপিাি ডামক রফমি এমসরে’।  
‘রেক আমে, ত্ুরে……..  
কেিামিল শ্যািমিি কো কশষ িা হমত্ই দু’রট কেির্ামিি ব্রাশ 

ফায়ামিি শব্দ কভমস এল।  
কো কশষ িা কমিই উমে দােঁড়াল কেিামিল শ্যািি এবাং ত্াি সামে কর্াল্ড 

ওয়াটাি।  
চল কদরখ। প্রহিীমক উমেশ্য কমি বলল কেিামিল শ্যািি।  
আমর্ আমর্ দ্রুত্ েুটল প্রহিী। কস িাোি রসেঁরড়ি েুমখ রর্ময় কপৌেঁেমত্ই 

রসেঁরড়ি কর্াড়া কেমক গুরলি শব্দ কভমস এল। অবুাহত্ভামব রিমচ কেমক েুমট 
আসমে গুরল।  
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প্রহিী কপেমি ত্ারকময় চাপা কমঠে বলল, ‘স্যাি ককউ গুরল কিমত্ কিমত্ 
রসেঁরড় রদময় উমে আসমে’।  

‘আোমদি কলাকিা ককাোয়?’রচৎকাি কিল শ্যািি।  
‘ওিা রত্িেিই রিমচ রেল স্যাি’।  
‘ত্াহমল ওিা োিা পড়ল? ত্ুরে গুরল কি, রসেঁরড় রদময় উপমি উমে আসা 

কলাকমদি কেকাও’। বলল শ্যািি।  
‘রকন্তু স্যাি, রসেঁরড় রদময় উমে আসা গুরলি রবিরত্ কিই।  
‘কাপুরুষ’ বমল ধেমক উেল কেিামিল শ্যািি।  
প্রহিী কলাকরট সাংমর্ সাংমর্ই গুরল কিমত্ কিমত্ এগুমলা রসেঁরড়ি েুমখ। 

রকন্তু রসেঁরড়ি েুমখ কপৌেঁেমত্ই এবাং রিমেি কেির্ামিি িল রসেঁরড়ি কর্াড়াি রদমক 
 ুিামিাি আমর্ই ত্াি কদহ েুমট আসা গুরলি ঝােঁমক ঝােঁঝিা হময় আেমড় পড়ল 
রসরড়েঁি েুমখ।  

সাংমর্ সাংমর্ই কেিামিল শ্যািি কর্াল্ড ওয়াটামিি হাত্ ধমি কটমি কয  ি 
কেমক কবরিময় এমসরেল কসই  মি ঢুমক কর্ল এবাং দিো বন্ধ কমি েুটল রবপিীত্ 
রদমকি আমিক দিোি রদমক। খুলল কস দিো। দিোি পমিই একটা রসেঁরড় 
বারড়ি কপেমিি চত্বমি কিমে কর্মে।  

দিোটা বন্ধ কমি কেিামিল শ্যািি কর্াল্ড ওয়াটািমক রিময় রসেঁরড় রদময় 
কদৌমড় রিমচ কিমে কর্ল।  

‘আেিা রক পালারি কেিামিল শ্যািি?’ কদৌড়ামত্ কদৌড়ামত্ই বলল 
কর্াল্ড ওয়াটাি।  

‘িা পালারি িা, অসে যুদ্ধ কেমক পশ্চাদপসিে কিরে। রিশ্চয় শত্রুিা 
সাংখুায় অমিক এমসমে। প্রেে কচামটই ত্ািা হত্ুা কমিমে রিমচ আোমদি 
রত্িেি প্রহিীমক।  

োেল কেিামিল শ্যািি।  
রসেঁরড়ি রিমচই বারড়টাি কপেমিি চত্বমি একটা কোট কহরলকপ্টাি দােঁরড়ময় 

আমে।  
কহরলকপ্টামিি রদমক েুটমে ওিা দু’েি।  
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‘কেিামিল শ্যািি, বন্দী রোঃ কািমসিমক কয আেিা কফমল এলাে?’  
‘ককি ত্ুরে কয বলমল ত্ামক আি বময় কবড়ামিাি দিকাি কিই। 

কসেমেই ত্ামক আি রিলাে িা’।  
‘ভালই কমিে। একটা পুেু কত্া আেিা কিলাে’। বলল কর্াল্ড ওয়াটাি 

েুখ রটমপ কহমস।  
ত্খি ওিা কহরলকপ্টামি উমে বমসমে।  
কহরলকপ্টামিি ড্রাইরভাং রসমট বমসমে কেিামিল শ্যািি।  
কহরলকপ্টাি োটগ রিময় যখি উমে এমসমে রবরল্ডাং সোি উেঁচুমত্, ত্খি 

ত্ািা কদখমত্ কপল োত্র একেি কলাক দিো কভমে কপেমিি রসেঁরড় রদময় রিমচি 
চত্তমি কিমে এল।  

‘রোঃ কেিামিল েমি হমি আরেেটা োত্র একেি কলামকি রেল’।  
বলল কর্াল্ড ওয়াটাি।  
‘রিশ্চয় ত্াহমল কস আহেদ েুসা রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি’। বলল কেিামিল 

শ্যািি।  
রক কমি বুঝমলি?  
‘কস একা এবাং কহরলকপ্টাি লক্ষ্ু কমি একটা গুরলও কস েুেঁড়ল িা। অে 

ককউ হমল গুরলি ঝােঁক শূমে পারেময় েমিি ঝাল কেটামত্া। রকন্তু আহেদ েুসা 
ককাি অিেগক কাে কমি িা’।  

‘ত্াহমল কেিামিল শ্যািি আহেদ েুসামক বমল রদি ত্াি রদি  রিময় 
আসমে। আমেরিকাই ত্াি কশষ শযুা হমব’।  

এ কোটাই কেিামিল শ্যািি এভামব বলল কহরলকপ্টামিি োইক 
চত্বমিি রদমক ত্াক কমি, ‘এখামি আোমদি ককাি কাে কিই। আেিা চললাে 
আহেদ েুসা। কত্াোি কশষ রদি  রিময় আসমে। আোমদি হামত্ অেবা োরকগি 
সিকামিি হামত্ কত্াোমক ধিা রদমত্ই হমব। ডাাঃ োর্গামিট ও লায়লা কেরিফাি 
ভালই আমে। কত্াোি আত্মসেপগমেি েমে আমিাও দশরদি বারড়ময় রদময় 
কর্লাে, যরদও আোমদি কলাকমদি ত্ি সইমে িা ত্ামদি কামে পাওয়াি েমে’।  
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একটা কঠে কশািা কর্ল চত্বি কেমক। কঠেরট রচৎকাি কমি বলল, 
‘কেিামিল শ্যািি, কত্াোমদি রহমসব ককািরদিই রেক হয়রি, রেক ককািরদিই 
হমব িা’।  

কেিামিল শ্যািি বলল, রোঃ কর্াল্ড ওয়াটাি রিশ্চয় রচিমত্ পািমেি 
কঠেরট আহেদ েুসাি’।  

রকেু বলমত্ কচময়রেল কেিামিল শ্যািি, রকন্তু কদখল আহেদ েুসা চত্বি 
কেমক দ্রুত্ রসেঁরড় রদময় উমে  মি ঢুমক কর্ল।  

কেিামিল শ্যািি ত্াি কহরলকপ্টামিি রদমক েমিামযার্ রদল।  
উপমি উমে এল কহরলকপ্টাি। রিমচ কিমে কর্ল শহমিি দৃশ্য। 

কহরলকপ্টাি েুটল এয়াি কপামটগি উমেমশ্য।  
আহেদ েুসা রসেঁরড় রদময় উেমত্ উেমত্ ভাবল, কািমসি  ামিে রক 

এখামি বন্দী রেল? ওিা রক কািমসি  ামিেমক রিময় কর্ল? রকন্তু কেিামিল শ্যািি 
কত্া শুধু ডাাঃ োর্গামিট ও লায়লা কেরিফামিি িাে বলল, কািমসি  ামিমেি িাে 
বমলরি। কািমসি  ামিে যরদ ত্ামদি সামে কহরলকপ্টামি োকত্, ত্াহমল ত্াি 
কো ভূমল যাবাি কো িয়। িা কািমসি  ামিে এখামি বন্দী রেল িা? কসটাও 
হমত্ পামি, রকন্তু কসমক্ষ্মত্রও ডাাঃ োর্গামিট ও লায়লা কেরিফামিি সামে কািমসি 
 ামিমেি িাে ত্াি বলাি কো।  

রসেঁরড় কেমক  মি প্রমবশ কমি আহেদ েুসা ভাবল,  ােঁরটটা একটু ভামলা 
কমি কদখা দিকাি। ওিা ত্াড়াহুমড়া কমি পারলময়মে, দরলল দস্তামবে রকেু কফমল 
কযমত্ পামি।  

বারড়টা কদাত্লা। রসিার্মর্িই একটা অাংশ এটা। কদাত্লাি পেসহ 
েয়রট কবডরুে। কবডরুেগুমলা রসিার্র্ করিমডামিি সামে যুি। ফুারেরল হাউে 
িয়, কদখমত্ অমিকটা কর্ে হাউমসি েত্। হমত্ পামি রসিার্মর্ি কত্ৃগপক্ষ্ এবাং 
কর্েমদি েমেই এটা তত্িী হময়মে। আি রিমচি ত্লায় রকমচি, ডাইরিাং, ড্রইাং 
ইত্ুারদ।  

আহেদ েুসা  িগুমলা এক এক কমি খুেঁেল। দু’একটা কার্ে যা কপল 
পমকমট পুিল। সুমযার্েত্ পিীক্ষ্া কিা যামব। সবগমশষ  ি, যাি কদয়াল 
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রসিার্মর্ি সামে যুি এবাং যাি একরট োত্র োিালা ও একরট োত্র দিো, 
ত্ালাবদ্ধ অবস্থায় কপল। অে  িগুমলা সবই কখালা রেল।  

বদ্ধ দিোয় কটাকা রদল আহেদ েুসা।  
রকন্তু ককাি সাড়া কপল িা।  
আিও কময়কবাি কটাকা কদয়াি পি কভত্ি কেমক শব্দ কভমস এল ‘কক?’ 

ভয়রেরশ্রত্ করম্পত্ কঠে।  
আহেদ েুসা আশারিত্ হল।  
েবাব িা রদময় আহেদ েুসা গুরল কিল রক কহামল। খুমল কফলল দিো।  
দিো খুলমত্ই আহেদ েুসাি িেি পড়ল ভময় ফুাকামস হময় যাওয়া 

একরট েুমখি উপি।  
োোি চুল ত্াি উমকা খুমকা। কপাশাক েয়লা, রবপযগস্ত। কচহািা পুমিা 

কশ্বত্াাংর্ িয়। কচাখ, েুখ ও িমে কসমেরটক োপ আমে।  
‘আপরি রক কািমসি  ামিে?’ রেমজ্ঞস কিল আহেদ েুসা।  
কর্ালাগুরলি শমব্দ এেরি িাভগাস হময় োকাি কো। এই অবস্থায় গুরল 

কমি দিো খুমল একেি কলাকমক রিভলবাি হামত্ কভত্মি প্রমবশ কিমত্ কদখমল 
যা হবাি ত্াই হময়মে। আসােীি েত্ ত্াি অবস্থা। কো সিরেল িা ত্াি েুখ 
কেমক। ত্ারকময় আমে কস ফুাল ফুাল কমি আহেদ েুসাি রদমক।  

আহেদ েুসা বলল, ‘আরে আহেদ আব্দুল্লাহ। আপরি কািমসি  ামিে 
রিশ্চয়?’  

এত্ক্ষ্মে কলাকরট সহে হময় উমে দােঁড়াল। ত্াি েুমখ ফুমট উেল 
আিমন্দি রচহ্ন। কস দ্রুত্ কমঠে বলল, ‘হ্যােঁ আরে কািমসি  ামিে’।  

আহেদ েুসা রর্ময় হ্যাঠডমশক কিল ত্াি সামে। বলল, ওিা পারলময়মে, 
চলুি আপরি েুি।  

রকন্তু হ্যাঠডমশক কিমত্ রর্ময়ই কদখমত্ কপল, ত্াি ডাি হামত্ লার্ামিা 
হ্যাঠডকামফি সামে লম্বা কচইি বােঁধা। কচইমিি কশষ প্রান্তটা খারটয়াি এক পায়াি 
সামে যুি।  

আহেদ েুসা গুরল কমি হ্যাঠডকাফটা কভমে কফলল।  
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আলহােদুরলল্লাহ। আপরি কক োরি িা, আপিামক ধেবাদ।  
আলহােদুরলল্লাহ। আসুি, পরিচয় পমি হমব।  
বমল আহেদ েুসা  ুমি দােঁরড়ময় দিোি রদমক চলল। কািমসি  ামিে ও 

আহেদ েুসা করিমডাি ও ড্রইাং রুমে চািরট লাশ রডরেময় বাইমিি বািান্দায় 
কবরিময় এল।  

‘কয লাশগুমলা কদখলাে, ওগুমলা আপিাি হামত্ রিহত্?’ সত্কগ ও 
রফসরফমস কমঠে রেমজ্ঞস কিল কািমসি  ামিে।  

‘আরে গুরল কমিরে, রকন্তু োি কবে কমিমে আেিাইল’। বলল আহেদ 
েুসা।  

কহমস উেল কািমসি  ামিে। বলল, ‘এই িিাি পরিমবমশও আপরি 
হাসামলি। অদ্ভূত্ কলাক কত্া আপরি’।  

‘অদ্ভূত্ কত্া হমবাই কািে এি আমর্ অবশ্যই আপরি আোমক কদমখি 
রি’।  

বলমত্ বলমত্ আহেদ েুসা েুখ বারড়ময় বািান্দা কেমক উেঁরক রদল। 
কদখল, রবমলি র্ারড় দােঁরড়ময় আমে পামশই।  

আহেদ েুসা ডাকমত্ যারিল। রকন্তু কদখল ডাকাি আমর্ই র্ারড়রট েুমট 
এমস দােঁড়াল র্ারড় বািান্দায়।  

‘আসুি রোঃ কািমসি বমল আহেদ েুসা েুটল র্ারড়ি রদমক।  
দুেমিই র্ারড়মত্ উমে বসল। বলল রবলমক লক্ষ্ু কমি আহেদ েুসা, 

‘রবল ত্াড়াত্ারড় সমি পড়, পুরলশ এল বমল’।  
‘স্যাি,  মিি োিালা দিোগুমলা কবাধ হয় এয়ািটাইট। শব্দ বাইমি খুব 

একটা আমসরি। আরে কামে রেলাে বমল রকেুটা শুিমত্ কপময়রে’। বলল রবল।  
‘কত্াোমক ধেবাদ রবল, এ েে কয ত্ুরে পামশই এমস অমপক্ষ্া 

কিরেমল’।  
‘আপরি র্ারড় কেমক িােমল আরে রকেুমত্ই ওখামি োকমত্ পারিরি। রক 

 টমে অন্তত্াঃ োিাও কত্া দিকাি। এ েমেই আপিাি আমদশ অোে কমিই 
চমল এমসরে। ত্ামত্ একটা লাভ হময়মে’।  
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‘রক লাভ?’  
‘শব্দ শুমি একটা র্ারড় দােঁরড়ময় পমড়রেল। রেমজ্ঞস কমিরেল আোমক রক 

হমি ওখামি?’  
আরে বমলরেলাে, রভরড়ওমত্ ওয়াি রফল্ম চলমে ওখামি’।  
ধেবাদ রদময় র্ারড়রট চমল যায়।  
‘কত্াোি উপরস্থত্ বুরদ্ধ কত্া দারুি!’ বলল আহেদ েুসা।  
‘আই রকউ কটমে আরে ক্লামস ফােগ রেলাে স্যাি’। বলল রবল।  
ধেবাদ রবল।  
‘স্যাি ইরিই রক রোঃ কািমসি  ামিে?’  
হ্যােঁ রবল।  
ড্রাইভাি রবল বলল ‘রোঃ কািমসি  ামিে আপিাি সােমিি রদিগুমলা 

শুভ কহাক’।  
‘ওময়লকাে রোঃ রবল’। বলল কািমসি  ামিে।  
‘ধেবাদ স্যাি’। বমল রবল আহেদ েুসাি রদমক কচময় বলল, ‘এখি 

র্ারড় ককাোয় কিব স্যাি?’  
‘বলত্ র্ারড় ককাোয় কিমব? কদরখ কত্াোি আই রকউ ককেি?’  
‘র্ারড় এখি রোঃ কািমসি  ামিমেি বারড়মত্ কিব’। বলল রবল।  
‘ধেবাদ রবল’, বলল আহেদ েুসা।  
‘আপিািা আোি বারড় কচমিি?’ রবরষ্মত্ কমঠে বলল কািমসি  ামিে।  
‘রচিত্াে িা। আে রত্িটায় আপিাি বারড়মত্ রর্ময়রেলাে। ওখামি লাঞ্চ 

কমিরে। আপিাি বারড়মত্ আসাটা েহালাভেিক হময়মে’। বলল আহেদ েুসা।  
‘রকভামব?’ বলল কািমসি  ামিে।  
কািমসি  ামিে োেমত্ই রবল বলল, ‘একটা ককৌত্ুহল স্যাি, ককউ রক 

োিা কর্মে, এত্ কর্ালাগুরল হমলা’।  
‘হ্যােঁ রবল, ওিা চািেি োিা কর্মে। কিত্া দু’েি কহরলকপ্টামি 

পারলময়মে’।  
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‘ত্াহমল ওমদি কোট েিল েয়েি। বন্দী েুরি ও েয়েি হত্ুা, রবশাল 
রবেয় স্যাি’।  

‘আি দু’েি ককাোয় েিল, চািেি কত্া কদখলাে’ বলল কািমসি 
 ামিে’।  

আি দু’েি েমিমে আপিাি বারড়ি এক প্রামন্ত, আোমদি সামেই এক 
সাং মষগ।  

রকেু বলমত্ যারিল কািমসি  ামিে। রকন্তু র্ারড় এমস কর্ল কািমসি 
 ামিেমদি বারড়ি কর্মট।  

কর্ট কপরিময় র্ারড় কভত্মি ঢুকল।  
র্ারড় কবাধ হয় রচিমত্ কপমিরেল কািমসি পরিবামিি কলামকিা। র্ারড় 

বািান্দায় রর্ময় োেমত্ই কদখা কর্ল কািমসি  ামিমেি ো, স্ত্রী ও কেময় সবাই 
এমস বািান্দায় হারেি।  

দােঁরড়ময় আমে ওিা রত্িেি। রত্িেমিিই োো ও র্াময় চাদি।  
প্রেমে ত্ামদি সবািই েুখ রেল উমদ্বর্ ও আত্াংমক ঢাকা।  
রকন্তু র্ারড়ি কভত্মি কািমসি  ামিেমক কদমখই প্রেমে  ামিমেি কেময় 

ফারত্ো আবু্ব বমল আিমন্দ রচৎকাি কমি উেল।  
কািমসি  ামিমেি ো এবাং স্ত্রীও কদমখমে। রকন্তু ত্ািা রচৎকাি িয়, 

দু’হাত্ উপমি ত্ুমলমে আল্লাহি উমেমশ্য। ত্ামদি কচাখ রদময় অশ্রু কিমে এমসমে 
ঝিঝি কমি।  

ফারত্ো আিমন্দ রচৎকাি কিাি পি েুহূমত্গই ত্াি আিন্দ কান্নায় 
রূপান্তরিত্ হময়মে।  

কািমসি  ামিে র্ারড় কেমক িােল।  
উেল রসেঁরড় রদময় বািান্দায়। ো ও কেময় েরড়ময় ধিল ত্ামক। পামশই 

দােঁরড়ময় ত্াি স্ত্রী ত্খি কবাবা কান্নায় ভাসমে।  
ো ও স্ত্রী কািমসিমক ধমি কভত্মি রিময় চলল।  
কেময় ফারত্ো  ামিেও ত্ামদি কপেমি কপেমি চলমত্ শুরু কিল, রকন্তু 

কস হোৎ রফমি দােঁড়াল। ত্াকাল র্ারড়ি রদমক। ত্ািপি কদৌমড় কিমে এল র্ারড় 
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বািান্দায়। র্ারড়ি োিালা রদময় আহেদ েুসাি রদমক কচময় বলল, ‘আাংমকল 
িামেি রি ককি? আসুি। চলুি কভত্মি’। বমল র্ারড়ি দিো খুমল কফলল ফারত্ো 
 ামিে’।  

িােল আহেদ েুসা র্ারড় কেমক। রবমলি রদমক কচময় বলল, ‘রবল একটু 
বস। রোঃ কািমসি  ামিমেি সামে েরুিী রকেু কো আমে আোি। আসরে 
আরে’।  

বমল ফারত্ো  ামিমেি কপেমি কপেমি চলল আহেদ েুসা।  
আহেদ েুসামক রিময় কর্ল ড্রইাংরুমে।  
আহেদ েুসামক বসমত্ বমল সােমিি কসাফায় কসও বসল।  
আহেদ েুসা বমস বলল, ‘ফারত্ো ত্ুরে যাও, কত্াোি আবু্বি সামে কো 

বল রর্ময়। আরে বসরে’।  
‘িা পমি বলব। আবু্বও কত্া এখামি আসমবি’। বলল ফারত্ো  ামিে।  
ফারত্োি কো কশষ হমত্ই কািমসি  ামিে ড্রইাংরূমপ প্রমবশ কিল। 

সালাে রদল আহেদ েুসামক। ত্ািপি ফারত্োি রদমক কচময় বলল, ‘ধেবাদ 
ফারত্ো। ো, ত্ুরে ওমক সামে কমি কভত্মি রিময় এমসে। আরে ভূমলই 
রর্ময়রেলাে’।  

বমল আহেদ েুসাি রদমক কচময় বলল, ‘আরে দুাঃরখত্ রোঃ আহেদ 
আব্দুল্লাহ। পারিবারিক এক আমবর্ আোমক ভারসময় রিময়রেল। আরে দুাঃরখত্’।  

‘দুাঃমখি রকেু কিই কত্া! আরে আপিাি োয়র্ায় হমল এটাই  টমত্া। 
আি আপরি কত্া বারড়মত্ রেমলি িা, আপিাি ো-ই কত্া আপিাি প্ররত্রিরধত্ব 
কমিমে। এখিও ঐ দারয়ত্বই কস পালি কমিমে’। আহেদ েসুা বলল।  

‘ধেবাদ’।  
বমল ফারত্োি রদমক কচময় বলল, ‘আবাি ধেবাদ ো কত্াোমক’।  
একটু কেমে আবাি বলল, ‘আোমদি সাি  ামিমেি কচময় একটু বড় 

হমবি। রোঃ আব্দুল্লাহ কত্াোি ভাইয়াি েত্। ভাইয়াই বলমব এেঁমক।  
রফিল ত্ািপি কস আহেদ েুসাি রদমক। বলল, ‘আপরি একটু বসুি। 

আরে কর্াসল কসমি আরস। এক সামেই খাব’।  
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বমল যাবাি েমে  ুমি দােঁড়াল কািমসি  ামিে। কযমত্ কযমত্ বলল, 
‘ফারত্ো কত্াোি ভাইয়াি সামে কো বল। আরে আসরে’।  

ত্াি আব্বা কভত্মি চমল কযমত্ই ফারত্ো  ামিে বলল, ‘আেিা 
আপিামদি এখািকাি সাং ষগ কদমখরে’।  

‘র্ারড়মত্ কয কর্ালাগুরল হমলা কসটাও?’ বলল আহেদ েুসা।  
‘হ্যােঁ’।  
‘রকভামব?’  
‘আপিামদি চমল যাওয়া কদখাি েমে আেিা োমদ উমেরেলাে’।  
বমল একটু োেল। সাংমর্ সাংমর্ই আবাি বলল, ‘ওিা কািা রেল?’  
‘কত্াোি আব্বামক যািা রকডোপ কমিরেল, ওিা ত্ামদিই কলাক রেল?’  
‘ওিা রক কিরেল এখামি? রক কমি রচিমলি আপরি ওমদি?’  
আহেদ েুসা  টিাটা ত্ামক খুমল বলল। ফারত্ো  ামিে কচাখ কপামল 

ত্ুমল বলল, ‘সবগিাশ, আোমদি বারড়মত্ কক আমস, কক যায় সবগক্ষ্ে ওিা পাহািা 
রদত্? ত্াহমল কত্া ওিা আোমদি ক্ষ্রত্ কিমত্ পািমত্া’।  

‘িা ওিা শুধু একেমিি েমে অমপক্ষ্া কমিমে’।  
‘কাি?’  
‘এসব কো োক। ঐ র্ারড়টা পুরলমশি কচামখ পমড়মে’?  
‘রে িা। কেট পুরলশ এত্টা ত্ৎপি হমত্ পািমল কত্া ভালই হমত্া।  
‘রকন্তু এফ.রব.আই ওিকে িয়?’  
‘িা এফ. রব.আই খুব ভাল’।  
‘রকন্তু ভাল হওয়াটা আোি েমে খািাপ’।  
ককি?’  
‘এসব পমি বলব। বলত্ রিউ কেরিমকা কেমক কলারিডাি রুট ককািটা 

ভাল?’  
‘রকন্তু আসল কো সব আপরি পাশ কারটময় যামিি’।  
হাসল আহেদ েুসা। ‘পাশ কাটামিা িয়, ভরবষ্যমত্ি েমে ত্ুমল িাখা’।  
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এভামব আহেদ েুসা ও ফারত্ো  ামিমেি আমলাচিায় কবশ সেয় ককমট 
কর্ল। প্রায় এক  ঠটা পমি িাস্তাি ট্ররলসহ প্রমবশ কিল কািমসি  ামিে, ত্াি স্ত্রী 
ও ত্াি ো।  

িাস্তা পরিমবশি কমি কািমসি  ামিমেি স্ত্রী ও ত্াি ো চমল কর্ল।  
ড্রাইভাি রবলমক কডমক আিল কািমসি  ামিে িাস্তাি েমে।  
িাস্তা কশষ হমল ড্রাইভাি কবরিময় কর্ল।  
রেমসস  ামিে ও কািমসি  ামিে িাস্তাি কটরবল পরিষ্কাি কমি িাস্তাি 

ট্ররল কভত্মি কিমখ এল।  
ড্রইাংরুমে বমসমে সবাই।  
কািমসি  ামিে বমসমে আহেদ েুসাি সােমিি কসাফায়।  
কািমসি  ামিে েধু বয়স অরত্রে কমিমে। োোি চুমলি বড় একটা 

অাংশ কপমক কর্মে। কচামখ েুমখ একটা কৃিত্াি োপ। সম্ভবত্ বন্দী অবস্থাি রচহ্ন 
এটা।  

কািমসি  ামিমেি স্ত্রী রেমসস  ামিেই প্রেে শুরু কিল। বলল আহেদ 
েুসামক লক্ষ্ু কমি, ‘আোমদি এখামি রডিাি কিমবি রকন্তু, বুবস্থা কমিরে’।  

‘রডিাি কিমত্ কর্মল ত্াড়াহুমড়া হমব। আে িামত্ই রিউ কেরিমকা কেমক 
চমল কযমত্ হমি’। বলল আহেদ েুসা।  

‘রকন্তু এত্ ত্াড়া রকমসি?’ বলল কািমসি  ামিে।  
‘েিাব আপিামক কপৌেঁমে রদময়ই আরে চমল কযত্াে, রকন্তু রকেু কো 

আপিাি কাে কেমক কশািাি আমে, ত্াই অমপক্ষ্া কমিরে’।  
‘রকন্তু ত্াি আমর্ আপিাি পরিচয় োিাি েমে উদগ্রীব আেিা। দয়া 

কমি রক বলমবি রকেু?’  
‘ওটা পমিও হমত্ পািমব। রকন্তু আপরি বলুি, যািা আপিামক বন্দী কমি 

কিমখরেল, ত্ামদি সম্পমকগ রবমশষ রকেু োিমত্ কপমিমেি রক িা?’  
‘ওিা কখিই আোি সােমি ত্ামদি রিমেমদি ককাি বুাপামি আলাপ 

কিমত্া িা। আরে যত্টা শুমিরে, ত্ামদি আলামপি রসাংহভার্ই োকত্ আহেদ 
েুসামক রিময়। প্রেে রদমিই ত্ািা আোমক বমলমে, আহেদ েুসামক বন্দী কিমত্ 
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পািমলই আোমক ত্ািা কেমড় কদমব। অমিক কয়রদি পি ত্ািা আোমক বলল, 
কত্াোি কপাল খািাপ। আহেদ েুসামক বন্দী কিমত্ রর্ময় আোমদি একেি 
কলাক ধিা পমড়মে। ত্ামক েুি কিা এবাং আহেদ েুসামক বন্দী কিাি আমর্ 
কত্াোি আি োড়া িাই। কসরদিই ত্ািা ওখাি কেমক আোমক সরিময় কফলল। 
ওখামি আহেদ েুসা িারক আসমে আোমক উদ্ধাি কিাি েমে। এ রদিই সন্ধুায় 
ওিা আোমক বলল, সুখবি, আহেদ েুসামক আেিা বন্দী কমিরে, এখি আোমদি 
কলাক োড়া কপমলই ত্ুরে েুরি পামব। রকন্তু পিরদিই ত্ািা আবাি িামর্ দুাঃমখ 
র্েগি কিমত্ লার্ল কয আহেদ েুসা ত্ামদি বন্দীখািা কেমক হাওয়া হময় কর্মে। 
ওমদি একেি এমস আোমক বলল, কত্াোি েমে দুাঃসাংবাদ এবাং আোমদি 
েমে সুসাংবাদ কয, আহেদ েুসা এবাি সরত্ুকাি রবপমদ পড়মত্ যামি, যরদ 
আোমদি অনুোি সত্ু হয়। কর্াটা োরকগি প্রশাসি ত্াি তবিী হওয়াি সামে সামে 
কর্াটা পরশ্চো ের্ৎ ত্াি তবিী হময় দােঁড়ামব। রস.আই.এ, এফ.রব.আই ও অোে 
পরশ্চেী কর্াময়ন্দা সাংস্থাি কযৌে অরভযাি আহেদ েুসা োরটি ত্লায় ঢুকমলও 
কসখাি কেমক ত্ামক কবি কমি আিমব। আি আেিা যরদ আমর্ ধমি কফলমত্ পারি, 
ত্াহমল আি কো কিই’। োেল কািমসি  ামিে।  

‘ওমদি আমলাচিায় ওমদি ককাি  ােঁরটি িাে বা কটরলমফাি িাম্বাি রকেু 
কপময়মেি’।  

‘িা এ িকে ককাি  টিা  মটরি। ত্মব একরদি ত্ামদি আমলাচিায় 
দু’েি েরহলা বন্দী ও ত্াি সামে আহেদ েুসা এবাং একরট রসিার্মর্ি িাে 
বলরেল’।  

‘রক বলরেল ওিা?’ উদগ্রীব কমঠে রেমজ্ঞস কিল আহেদ েুসা। ‘ওিা 
বলরেল, আহেদ েুসা যত্ই কচষ্টা করুক সমলােি রসিার্মর্ি সন্ধাি কস পামব িা। 
আি সন্ধাি কপমলও কসখামি ডাাঃ োর্গামিট ও লায়লা কেরিফাি বন্দী আমে ত্াি 
সন্ধাি পামব িা এবাং ডাাঃ োর্গামিট ও লায়লা কেরিফািমক উদ্ধািও কিমত্ পািমব 
িা। অবমশমষ ত্ামক আোমদি কামে আত্মসেপগি কিমত্ই হমব’।  

‘রক বলল সমলােি রসিার্র্ সম্পমকগ? ককাোয় এ রসিার্র্রট?’  
িাে সমলােি রসিার্র্, রকন্তু ককাোয় ত্া ত্ািা বমলরি’।  



আমেরিকাি এক অন্ধকামি  142 

 

বমল েুহূত্গকাল কেমেই কস আবাি বলল, ‘বলুি কত্া এ আহেদ েুসা রক 
কসই বহুল আমলারচত্ রবপ্লবী আহেদ েুসা?’  

‘হ্যােঁ’।  
‘আরেও ত্াই ভাবরে। ত্া িা হমল আহেদ েুসামক এত্ ভয় পামব ককি? 

রকন্তু আরে বুঝমত্ পািরে িা, আোি েত্ এক ক্ষ্ুদ্র বুরিমক উদ্ধাি কিাি েমে 
ত্ােঁি েত্ অত্ রবিাট ও েহাি বুরিমত্বি আর্েি  টমব ককি? এটা রক এ েমেই 
কয, ত্াি কািমেই আরে বন্দী হময়রে?’  

আহেদ েুসা একটু হাসল। বলল, ‘আপিামক ধেবাদ। রসিার্মর্ি 
িােটা রদমলি এটা একটা বড় সাহাযু’।  

‘রকন্তু আপরি এ িাে রদময় রক কিমবি?’  
রকন্তু প্রশ্ন কমিই হোৎ আবাি রবষ্মময় রবষ্ফারিত্ হবাি েত্ কচাখ বড় বড় 

কমি ত্াকাল আহেদ েুসাি রদমক। বলল, ‘আপরিই রক ত্াহমল আহেদ েুসা?’  
কািমসি  ামিমেি এই প্রমশ্ন কািমসি  ামিমেি স্ত্রী েরিয়ে েইরি এবাং 

কেময় ফারত্ো  ামিেও চেমক উেল। ত্ামদিও রবষ্ময় দৃরষ্ট রর্ময় রিবদ্ধ হমলা 
আহেদ েুসাি েুমখি উপি।  

আহেদ েুসাি েুখ র্ম্ভীি হময় উেমে। বলল, রোঃ কািমসি  ামিে, 
পরিচময়ি রক এখামি প্রময়ােি আমে?আোমদি কাে কিা প্রময়ােি।  

‘দুাঃরখত্ আোি আমিা আমর্ই দৃরষ্ট খুমল যাওয়া উরচত্ রেল। স্ত্রীি কামে 
আরে ইরত্েমধুই শুমিরে পাবমলা পরিবামিি সামে কো বমল রকভামব শত্রু কেমক 
ত্ামদিমক  ামিে পরিবামিি বন্ধুমত্ রূপান্তরিত্ কমিমেি, ত্ািপি রিে কচামখ 
আরে কদখলাে রকভামব আপরি একা শত্রুমদি রিহত্ ও রবত্ারড়ত্ কমি আোমক 
েুি কমি রিময় এমলি, এমত্ই আোি কচাখ খুমল যাওয়া উরচত্ রেল’।  

বমল কািমসি  ামিে উমে রর্ময় আহেদ েুসাি কামে হােঁটু কর্মড় বমস 
আহেদ েুসাি দু’হাত্ রিময় চুেু রদময় বলল, ‘আেিা কসৌভার্ুবাি কয, আপিাি 
সাক্ষ্াৎ আেিা কপময়রে, আপিাি পদধুরল আোমদি বারড়মত্ পমড়মে। আোমদি 
অরভিন্দি গ্রহে করুি’।  
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‘সবাি রযরি রষ্টা, ত্ািই সব প্রশাংসা রোঃ কািমসি  ামিে। আোমক 
ত্াহমল উেমত্ হয়’।  

‘িামত্ িা কর্মলই রক িয়? িামত্ োকুি। কাল যামবি’। বলল েরিয়ে 
েইরি, কািমসি  ামিমেি স্ত্রী।  

‘আপিাি বুার্ বুামর্ে ককাোয়? কহামটমল? ওগুমলা আেিা রিময় 
আসমত্ পারি’। উমে দােঁরড়ময় বলল ফারত্ো  ামিে।  

হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘র্াময় যা আমে এই রিময় আরে এমসরে রিউ 
কেরিমকামত্। পাবমলামদি ওখাি কেমক আসাি সেয় সান্তা আিা একটা কোট্ট 
বুামর্ রকেু কাপড় কচাপড় ও ঔষধ ভমি রদময়মে। ওটা র্ারড়মত্ আমে’।  

‘ঔষধ ককি? আপরি অসুস্থ?’ বলল কািমসি  ামিে।  
আহেদ েুসা রিমেি বাে বাহুি সরন্ধ কদরখময় বলল, ‘এখামি গুরল 

কলমর্রেল। আট দশরদি পমড়রেলাে পাবমলামদি ওখামি। এখি ভাল’।  
‘রক কািে গুরল লার্ল। ঐ ইহুদীমদি সামে সাং মষগ?’ বলল কািমসি 

 ামিে।  
‘ওমদি এক আ ামত্ কপামলি রকেুটা কফমট রর্ময়রেল। রকন্তু গুরলটা 

কলমর্রেল আলামোমস সিকািী তসেমদি সামে সাং ষগকামল’।  
‘ত্াহমল ওিা আপিাি কোই বলরেল। লস আলামোমস আপরিই 

ঢুমকরেমলি?  
আহেদ েুসা রকেু রবষয় বাদ রদময় সাংমক্ষ্মপ কর্াটা  টিা ওমদি োরিময় 

বলল, ‘এখিও োরকগি সিকাি োমি িা কয, আহেদ েুসা লস আলামোমস 
ঢুমকরেল। ত্ািা েমি কিমে ককাি একেি এরশয়াি ঢুমকরেল। এখি এ অঞ্চমল 
এরশয়াি যামকই পামচে ধিমে এবাং কেলাবাি কচষ্টা কিমে কস আহেদ েুসা রকিা। 
এ েমেই আোমক কশ্বত্াাংমর্ি েদ্মমবশ পিমত্ হময়মে’।  

বমল আহেদ েুসা েুখ কেমক রকি োক খুমল কফলল।  
 মি উপরস্থত্মদি আমিকবাি রবষ্ময় ও আিমন্দি পালা।  
আিও রকেু আমলাচিা চলল। আহেদ েুসা টয়মলমট রর্ময় রকি োকটা 

পমি এমস বলল, ‘আোমক উেমত্ হমব। িামত্ কর্মলই সুরবধা কবশী’।  
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‘ককাোয় যামবি?’ রেমজ্ঞস কিল কািমসি  ামিে।  
‘যাব কলারিডাি রদমক’।  
‘ককি?’  
‘ডাাঃ োর্গামিট ও লায়লা কেরিফািমদি উদ্ধাি কিমত্ কচষ্টা কিব।  
ককাোয় ওমদি পাব োরি িা’।  
‘ভয়াবহ এই রবপদ োোয় রিময় আপরি চলারফিা কিমবি রক কমি?’ 

বলল েরিয়ে েইরি।  
‘আি োত্র দশরদি সেয় হামত্ আমে। এি েমধুই ওমদি উদ্ধাি কিমত্ 

হমব। উদ্ধাি কিমত্ িা পািমল ওমদি কামে আোমক ধিা রদমত্ হমব। িা হমল 
দশরদি পি ওিা দু’েিমকই হত্ুা কিমব অমিক লািিাি েধু রদময়’।  

‘কেময় দু’রট আপিাি কক?’ রেমজ্ঞস কিল কািমসি  ামিে।  
‘আোি ককউ িয়। রকন্তু কুারিরবয়ামি যখি রেলাে, ওিা আোমক 

েূলুবাি সাহাযু কমিমে। ত্ামদি রবপমদি কািে েূলত্ এটাই। ত্ামদি পেবন্দী 
কমি ওিা েমি কিমে, ত্ামদি িক্ষ্াি েমে আরে ওমদি কামে আত্মসেপগি কিব। 
অেবা ওমদি উদ্ধাি কিমত্ কর্মল আোমক ধিাি একটা সুমযার্ ত্ািা কপময় 
যামব’।  

‘ইহুদী কর্াময়ন্দা সাংস্থা ও কহায়াইট ঈর্মলি সামে সিকািও তত্িী হমল 
আপরি এমর্ামবি রক কমি?’  

‘আোি েমি হয় পরশ্চে এলাকাি চাইমত্ পূবগ এলাকায় এরশয়ািমদি 
উপি সিকামিি সমন্দহ কে োকমব। ত্াোড়া একটা েদ্মমবশ আোি আমেই। 
অসুরবধা হমব িা’।  

আহেদ েুসা োেমত্ই ফারত্ো  ামিে বলল, ‘আরে একটা বুরির্ত্ 
প্রশ্ন কিমত্ পারি েিাব?’  

‘অবশ্যই পাি’। আহেদ েুসা বলল।  
‘আপিাি সম্পমকগ আেিা অমিক শুমিরে, রকন্তু কদশ ককাোয় োরি িা’।  
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‘কদশ বলমত্ যরদ েেস্থাি বল, ত্াহমল আোি কদশ চাইরিে ত্ুরকগস্তাি। 
আি কদশ বলমত্ যরদ আরে ককাি কদমশি িার্রিক বুরঝময় োক, ত্াহমল রিরদগষ্ট 
ককাি কদশ আোি কিই। বলমত্ পাি প্রায় সব েুসরলে কদমশি আরে িার্রিক’।  

‘আপিাি কক আমে?’  
আোি িি সম্পমকগি ককউ কবেঁমচ কিই। আোি স্ত্রী আমেি’।  
‘োফ কিমবি ভাইয়া, উরি ককাি কদমশি, ককাোয় আমেি?’ বলল 

ফারত্ো  ামিে।  
‘উরি ফিাসী কেময়, উরি এখি আমেি েরদিায়। েরদিা কচি?’  
‘রে হ্যােঁ, আোমদি িাসূমলি িওযা শিীফ ওখামি। েরদিাই রেল ত্ােঁি 

িােধািী।  
‘ধেবাদ ফারত্ো। বলত্ ফারত্ো, েরদিা আল্লাহি িসূমলি িােধািী 

রেল, কসটাই ইসলােী রবমশ্বি িােধািী হওয়া রক উরচত্ িয়?’  
‘অবশ্যই েিাব। রকন্তু রকভামব?’  
‘কসটা কত্া কত্ােিা েুসরলে ত্রুে ত্রুেীিাই বলমব। কত্াোমদিমকই 

এটা কিমত্ হমব’।  
‘েুসরলে ত্রুেী রহমসমব আোি দারয়মত্বি কো ভারবইরি ককািরদি’।  
‘ভাবরি, রকন্তু এখি ভাবা রক উরচত্ িয়?’  
এখি েমি হমি ভাবা দিকাি’।  
ধেবাদ, ফারত্ো’।  
আহেদ েুসা উমে দােঁড়াল। বলল, ‘আরে আরস’।  
‘আপিামক আেিা আটকামত্ পািমবািা। রকন্তু েমি িাখমবি আেমকি 

দু’রট  ঠটা আোমদি েীবমিি ‘স্বর্গীয় এক স্বপ্ন’ হময় োকমব। যা আোমদিমক 
আিমন্দি কচময় রবমিমদি কষ্টই কবশী রদময় চলমব’। বলল েরিয়ে েইরি। ত্ােঁি 
কঠে ভারি।  

‘এেি শত্ সহর স্মরৃত্ি জ্বলন্ত অাংর্াি রিময় আরে কবেঁমচ আরে রেমসস 
 ামিে’।  
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‘রকন্তু আপিাি হৃদয় আকামশি েত্ই রবশাল, আোমদি িয়’। বলল 
কািমসি  ামিে।  

আহেদ েুসা  ুমি দােঁরড়ময় চলমত্ শুরু কমিমে। ফারত্ো বলল, ‘ভাইয়া 
আপরি পিশ পােি। আোমদি েত্ আত্মরবস্মতৃ্ কলাহািা আপিাি পিমশ কসািা 
হমত্ পামি। রকন্তু ের্মত্ি লক্ষ্ ককারট েুসরলে ত্রুেীিা এ পিশ পামব ককাোয়?’  

আহেদ েুসা  ুমি দােঁড়াল। বলল, ‘একটু ভূল হমলা কবাি। পিশ পােি 
আরে িই, পিশ পােি হমলা আল ককািআি এবাং িবীি েীবি কো। এ দুই পিশ 
পােমিি স্পশগ িাও, কদখমব ত্ুরে কসািা হময় কর্ে, সবাই কসািা হময় যামব’।  

সবাইমক সালাে রদময় বািান্দাি রসেঁরড় রদময় কিমে এল আহেদ েুসা 
র্ারড় বািান্দায়।  

সবাই এমস দােঁরড়ময়মে র্ারড় বািান্দায়।  
সবাি কচামখ েুমখ একটা রকেু হারিময় কফলাি কবদিা।  
আহেদ েুসা র্ারড়মত্ উমে বমস সবাি উমেমশ্য হাত্ িাড়ল।  
োটগ রিল র্ারড়। েুমট কবরিময় এল কািমসি  ামিেমদি বারড় কেমক।  
‘ককাোয় যাব স্যাি?’  
‘এয়ািমপাটগ’।  
রিমদগশ রদময় র্ারড়ি রসমট র্া এরলময় রদল আহেদ েুসা।  
কচামখ ত্ন্দ্রা আসরেল। হোৎ আহেদ েুসাি কখয়াল হল, ত্ামক ঔষধ 

কখমত্ হমব।  
আহেদ েুসা বুার্টা কটমি রিল। ঔষমদি পুামকট কবি কিল বুার্ 

কেমক। প্লারেমকি একটা সুন্দি কচি আটকামিা পুামকমট ঔষধ।  
কচি কটমি পুামকট খুলল। খুমলই কদখমত্ কপল একরট োরিবুার্। 

রবষ্মময়ি সামে োরিবুার্ হামত্ রিল আহেদ েুসা। কদখল, োরিবুার্ ভরত্গ ডলাি।  
সান্তা আিা এ োরিবুামর্ি কো ত্ামক বমলরি। কর্াপি কমিমে আহেদ 

েুসা রিমষধ কিমব কভমব।  
একেি রবমদশী কেময়ি এই সীোহীি শুমভিা ও আন্তরিকত্ায় হৃদয়টা 

আমলারড়ত্ হময় উেল আহেদ েুসাি। দু’কচামখি ককাো ভারি হময় উেল ত্াি। 
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এই শুমভিা, এই আন্তরিকত্াি ককািই েূলু রদমত্ পািমব িা কস। েমি পড়ল 
রবদায়কালীি সান্তা আিাি কশষ আকুরত্, ‘একেি কবামিি দুই কচাখ রচিরদি 
আপিাি কখােঁে কিমব’। আহেদ েুসা রক পািমব একরট হৃদময়ি সবটুকু 
আন্তরিকত্া রিাংড়ামিা এই দাবীি প্ররত্ সাড়া রদমত্? এেি েেত্াি কত্ কুসুে কয 
কস পদদরলত্ কমি এমসমে ত্াি ইয়ত্তা কিই।  

আহেদ েুসাি আমিা েমি হমলা, সান্তা আিাি ডলািগুমলা আল্লাহ 
ত্ায়ালাি কযি এক রবমশষ িহেত্। ত্াি ককােমিি কবমট কয ডলাি গুমলা লুকামিা 
আমে ত্া র্ারড় ভাড়া কদয়া ও রবোমিি রটরকট ককিাি পি রকেুই অবরশষ্ট োকমব 
িা। বত্গোি অবস্থায় সান্তামফ রকাংবা এরদমকি ককাি রসরট কেমক ত্াি কর্াপি ককাড 
িম্বি বুাবহাি কমি বুাাংক কেমক টাকা উোমিাও রিিাপদ িয়। ওয়ারশাংটি রকাংবা 
রিউ ইয়মকগি েত্ োরট োশিাল রসরট োড়া ত্াি বুাাংমক যাওয়া সােমি হয়মত্া 
আিও করেি হময় উেমব। সুত্িাাং সান্তা আিাি টাকা ত্াি খুবই উপকাি কিমব। 
সান্তা আিা যরদ োিমত্ পািমত্া ত্াি কর্াপমি কদয়া ডলািগুমলা কত্ উপকামি 
আসমে।  
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৬ 
ওয়ারশাংটমিি ককমিরড রবোি বন্দমি কিমেই কেিামিল শ্যািি 

কটরলমফাি কিল এফ.রব.আই প্রধাি েেগ আব্রাহাে েিসিমক। বলল, ‘এখরি 
আরে আপিাি সামে কদখা কিমত্ চাই। আপিামদিও স্বােগ আমে, আোমদিও 
স্বােগ আমে’।  

‘কসটা ককাি স্বােগ?’ বলল েেগ আব্রাহাে েিসি।  
‘লস আলামোমসি  টিায় আপিািা কয কলাকমক খুেঁেমেি, কস কলাকমক 

রচরহ্নত্ কিা ও ধিাি বুাপামি’।  
‘আিা আসুি, আরে অরফমস আরে’।  
আধা  ঠটাি েমধুই কেিামিল শ্যািি এফ.রব.আই কহড ককায়াটগামি 

কপৌেঁমে কর্ল।  
এফ.রব.আই চীফ ত্াি েমেই অমপক্ষ্া কিরেমলি।  
রিমেি অরফস কমক্ষ্ কেিামিল শ্যািিমক একরট কচয়ামি বরসময় েেগ 

আব্রাহাে েিসি রিমেি কচয়ামি রর্ময় বসল। বলল, ‘বলুি কেিামিল, আপিাি 
আহেদ েুসামক ধিাি কত্দূি রক হমলা?’ েুমখ হারস আব্রাহামেি।  

‘আপরি কত্া সবই োমিি’।  
‘সব োরি ককাোয়? সবুে পাহামড় আহেদ েুসা আপিামদি কবাকা 

বারিময়মে, কসটা আরে োরি। ত্াি আমর্ি  টিা আপিামদি সবমচময় বা া 
কর্াময়ন্দা ককামহি কয রক দুদগশাি রশকাি হময়মেি, ত্া শুমিরে। ত্ািপি আি রক 
কিমলি আরে োরি িা’।  

‘আেিা রকেু করিরি েিাব, যা কিাি কসই কমিমে। সান্তামফ রসিার্মর্ 
চািেি রিহত্ হওয়াি খবি আপরি শুমিমেি?’  

‘হ্যােঁ শুমিরে, রকন্তু কািা কমিমে, ককি কমিমে কস রিমপাটগ পাইরি 
এখমিা’।  
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‘ঐ চািেিমক হত্ুা কমিমে আহেদ েুসা’।  
‘আহেদ েুসা! আহেদ েুসা ঐ রসিার্মর্ হত্ুাকাঠড  টামত্ কর্ল ককি? 

কয রিহত্ চািেিমক পাওয়া কর্মে, ত্ািা গুরুত্বপূেগ ককউ িয়। পুরলশ রিমপাটগ 
অনুসামি ওিা ভাড়ায় খাটা অস্ত্রধািী। আিও দুই যুবমকি লাশ পাওয়া কর্মে লাং 
উপত্ুকায়। একই ধিমিি কলাক ওিা। ওিাও আপিাি কলাক?’  

‘বুঝমত্ পািরে িা’।  
‘রিউ কেরিমকা-৭৩১১১ িম্বি র্ারড়মত্ ত্ামদি লাশ পাওয়া কর্মে’।  
ওিাও আোি কলাক। রকন্তু রত্িেি রেল ওিা’।  
‘পারলময়মে হয়মত্া একেি। রকন্তু রক বুাপাি বলুি কত্া?’ এফ.রব.আই 

এবাং পুরলমশি ধািো হত্ুাকাঠড লক্ষ্ু রেল িা, রেল উপলক্ষ্ু। এই সামে আিও 
একটা েোি বুাপাি  মটমে। রকডোপ হওয়া কািমসি  ামিে িাবালুরস ঐ রদি 
িামত্ই পুরলমশি কামে রিমপাটগ কমিমে কয, রসিার্র্ কেমক কক বা কািা ত্ামক 
উদ্ধাি কমিমে। এফ.রব.আই োমি িা, রকন্তু আরে কত্া োরি, কািমসি  ামিেমক 
আপিািা রকডোপ কমি ত্াি োয়র্ায় ককামহিমক প্ররত্রিরধ রহমসমব 
পারেময়রেমলি, গ্রীি ভুারল সমেলমি। ত্াহমল রক দােঁড়ামি কেিামিল শ্যািি?’ 
বলল েেগ আব্রাহাে েিসি।  

‘আপরি রেক ধমিমেি রোঃ েেগ। আহেদ েুসা আোমদি েয়েি প্রহিীমক 
হত্ুা কমি ঐ রসিার্র্ কেমক কািমসি  ামিেমক উদ্ধাি কমিমে। আরে ও কর্াল্ড 
ওয়াটাি কসখামি রেলাে। পারলময় এমসরেলাে কহরলকপ্টাি রিময়’। কেিামিল 
শ্যািি বলল।  

‘ত্াহমল আবাি পিারেত্ হমলি আহেদ েুসাি কামে?’ বলল েেগ 
আব্রাহাে েিসি। ত্াি েুমখ হারস।  

‘আোমদি শুভাকাঙ্খী রহমসমব আপরি রিশ্চয় এমত্ বুরেত্ হমবি। আরে 
আপিাি কামে েুমট এমসরে কশষ প্ররত্কামিি আশায়’।  

‘কশষ প্ররত্কাি বলাি েত্ এত্ হত্াশ হমিি ককি? ইরত্হাস কেমে যামি 
িা।  টিা বহু  টমব। যাক, বলুি আপিাি প্ররত্কামিি আশাটা’।  
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‘আপরি বমলরেমলি িা কয, আহেদ েুসাি রবরুমদ্ধ উপযুি বুবস্থা 
গ্রহমেি কক্ষ্মত্র আইির্ত্ ককাি রভরত্ত কিই। রকন্তু এবাি কত্া কস রভরত্ত কপময় 
কর্মেি। এবাি বুবস্থা গ্রহে করুি’।  

‘কসই আহির্ত্ রভরত্তটা রক?’  
‘লস আলামোমসি স্ট্রামটরেক রিসাচগ লুাবমিটিীমত্ কয কর্াময়ন্দারর্িী 

কিমত্ যায়, কস কত্বড় অপিাধী বলুি কত্া?’  
‘োরকগি রিিাপত্তা আইমি সমবাচ্চগ অপিাধী বমল র্েু হমত্ পামি’।  
‘আহেদ েুসা এই অপিাধ কমিমে’।  
‘এি অেগ আপরি বলমত্ চামিি, লস আলামোমস আহেদ েুসা প্রমবশ 

কমিরেল?’ র্ম্ভীি কমঠে রেমজ্ঞস কিল েেগ আব্রাহাে। ভ্রু কুেঁচমক উমেমে েেগ 
আব্রাহাে েিসমিি।  

‘ককাি সমন্দহ কিই’। বলল কেিামিল শ্যািি।  
‘রকন্তু রকভামব প্রোি কিা যামব? লস আলামোমস ত্াি কয ফমটা উমেমে, 

ত্া খুবই আাংরশক। রিরশ্চত্ হওয়াি েত্ িয়’।  
‘আহেদ েুসাি েদ্মমবশহীি ফমটা রক আপিামদি কামে আমে?’  
‘িা, কিই’।  
‘আোি কামে আমে। আহেদ েুসাি এই েদ্মমবশহীি ফমটাি সামে ঐ 

আাংরশক ফমটামক রেলাি, ত্াহমল কদখমবি ও দুমটা একই োনুমষি। আি এ ফমটা 
কদখাি সািা কেফািসিমক, কদখমবি উরি এই কোই বলমবি। সািা কেফািসিই 
কসরদি রিখুেঁত্ভামব আহেদ েুসামক কদমখমেি। ত্াি আেঁকা ককচ আরে কদমখরে। 
কসই ককমচি সামে রেল আমে আহেদ েুসাি েদ্মমবশহীি ফমটাি’।  

বমল কেিামিল শ্যািি পমকট কেমক একটা ইিমভলাপ কবি কমি এরর্ময় 
ধিল েেগ আব্রাহাে েিসমিি রদমক।  

েেগ আব্রাহাে েিসি ইিমভলাপ কেমক ফমটারট কবি কিল। ফমটাি 
উপি কচাখ পড়মত্ই চেমক উেল েেগ আব্রাহাে েিসি। এমত্া কসই, কয ওহাইও 
িদীি েৃত্ুু  র্হবি কেমক উদ্ধাি কমিরেল ত্াি িারত্মক। েমি ত্াি একটা 
কত্ালপাড় উেল। েি কযি সবগশরি রদময় বলমত্ চাইমে, এ আহেদ েুসা িা কহাক।  
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েুহূমত্গি েমে রবব্রত্ হময় পমড়রেল েেগ আব্রাহাে েিসি। রিমেমক 
সােমল রিময় কস েমিি কোটা বলল, ‘এ ফমটাই কয আহেদ েুসাি, ত্াি প্রোে?’  

‘আপিামদি েদ্মমবশ পিা কয সব ফমটা আমে কসগুমলা এবাং এ ফমটা 
ককাি এিপাটগমক রদি প্রোে হময় যামব। আি সািা কেফািসিমক ফমটারট 
কদখাি, কসও বলমব এই ফমটাি কলাকরটই কসরদি লস আলামোমস প্রমবশ 
কমিরেল’।  

‘আিা ক’ রেরিট, এখরি আেিা এ দু’রটি কিোট কপময় যাব’।  
বমল েেগ আব্রাহাে েিসি একটা কিাট রলখল, কিাট ও ফমটাি একটা 

ইিমভলাপ ত্ুমল েুেঁমড় রদল কদয়ামলি সামে কসেঁমট োকা একটা কট্রি উপি।  
সাংমর্ সাংমর্ই কট্রি চলন্ত বটে ইিমভলাপ রিময় কদয়ামলি অভুন্তমি 

অন্তরহগত্ হময় কর্ল।  
োত্র পােঁচ রেরিট। েেগ আব্রাহাে েিসমিি সাইড কটরবমলি করম্পউটাি 

রপ্রঠটাি সচল হময় উেল।  
েেগ আব্রাহাে েিসি হাত্ বারড়ময় কেমসেরট রিময় এল। িেি বুলাল 

কেমসেরটি উপি। ত্ািপি বলল, ‘হ্যােঁ রোঃ কেিামিল শ্যািি, আপিাি কোই 
রেক। আোমদি ফমটা এিপাটগ কিফােগ কমিমে আোমদি ফাইমলি আহেদ 
েুসাি ফমটা এবাং আপিাি ফমটা একই কলামকি। আি রেস সািা কেফািসিও 
কিফােগ কমিমে, আপিাি ফমটাি কলাকমকই কস লস আলামোমস কসরদি 
কদমখমে’। ম্লাি কঠে আব্রাহাে েিসমিি। েি কযি আহত্ কবাধ কিমে ত্াি। 
এখিও কেমি রিমত্ চাইমে িা, ওহাইও িদীমত্ কদখা ত্াি িারত্ি উদ্ধািকািী কসই 
প্রােবন্ত, লােকু, পমিাপকািী, রিমলগাভ যুবকরটই আহেদ েুসা। রকন্তু বাস্তবত্া 
অস্বীকাি কিমব কস ককেি কমি। ফমটা োড়াও এ কো সত্ু, লস আলামোমস 
প্রমবশ কিা কলাকরটি সামে কসরদমিি কর্াটা ভূরেকা আহেদ েুসাি সামেই শুধু 
রেমল।  

েেগ আব্রাহাে োেমত্ই কেিামিল রবেময়ি উল্লামস বমল উেল, ‘এবাি 
বলুি রোঃ েেগ। আহেদ েুসা কত্া এখি আপিামদিই আসােী’।  
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‘কস আসােীমক ধিাি বুবস্থা এখি আেিাই কিব রোঃ কেিামিল। কময়ক 
 ঠটাি েমধুই কর্াটা কদমশি পুরলশ ও এফ. রব.আই এমেঠটমদি কামে আহেদ 
েুসাি ফমটা কপৌেঁমে যামি। আেিা সবগশরি রিময়ার্ কিব ত্ামক ধিাি েমে’। 
বলল রিিস ও র্ম্ভীি কমঠে েেগ আব্রাহাে েিসি।  

হারসমত্ েুখ ভমি কর্ল কেিামিল শ্যািমিি। বলল, ‘আপিামদি সামে 
আোমদি শরিও যুি হমব রোঃ েেগ। ঈশ্বি করুি, আমেরিকামত্ই এবাি আহেদ 
েুসাি সব কখলাি ইরত্  টমব’।  

ভাবরেল েেগ আব্রাহাে েিসি। ত্াি স্ত্রীি কোও একবাি েমি পড়ল, 
ত্াি কাে কেমক এ রবষয়টা কর্াপি িাখমত্ হমব। ওহাইও িদীি কসই েি কাড়া 
যুবকরটই কয আহেদ েুসা, এটা োিমল কস যত্টা আহত্ হময়মে ত্াি কচময় অমিক 
কবশী আহত্ হমব কস। িারত্মক আদি কিাি সেয় কসই যুবকরটি কো একবাি 
েমি কস কিমবই। বলমব, কত্াোমক পুিেগীবি রদময়মে। ত্ুরে বড় হমল কস বৃদ্ধ 
হমব। ত্খি ত্ােঁমক খুেঁমে রিময় একটা রবরিেয় ত্ােঁমক রদও। এবাি িারত্ি েেরদমি 
ত্াি েমে একটা কপ্লট কমিরেল কস।  

কেিামিল শ্যািি োেমল ভাবিাি সূত্রটা রেন্ন হময় কর্ল েেগ আব্রাহাে 
েিসমিি। ত্াকাল কস হারসমত্ উজ্জ্বল শ্যািমিি রদমক। একটু কভমব বলল, 
‘আহেদ েুসা লস আলামোমস অনুপ্রমবশ কমিরেল, এটা রিরশ্চত্ হওয়া কর্ল রকন্তু 
ককি ঢুমকরেল, এই রেজ্ঞাসাি পরিষ্কাি েবাব রেলমে িা’।  

‘এটা রক রচন্তাি ককাি রবষয় হমলা রোঃ েেগ। আহেদ েুসা কত্া েুসরলে 
কদশগুমলাি এমেঠট। রবমশষ কমি সউরদ আিব, পারকস্তাি, বাাংলামদশ ও ইিামিি 
েত্ কদমশ যািা কেৌলবাদী এবাং যািা স্ট্রামটরেক অমস্ত্রি কক্ষ্মত্র পরশ্চমেি সেকক্ষ্ 
হবাি কচষ্টা কিমে, ত্ামদি স্বামেগই কত্া আহেদ েুসা কাে কিমে। একটা 
অেুহামত্ আমেরিকায় ঢুমকমে, রকন্তু আসল টামর্গট পিোেু ও স্ট্রামটরেক অমস্ত্রি 
সবগাধুরিক প্রযুরি চুরি কিা’।  

কচয়ামি র্া এরলময় রদময়মে েেগ আব্রাহাে েিসি। ত্াি কপাল কুরঞ্চত্। 
ঐ অবস্থামত্ই রিিাসি কমঠে বমল উেল কস, ‘আপিাি চােগ শীট প্রোরেত্ হমল 
কসটা একটা বড়  টিা হমব রোঃ কেিামিল’।  
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‘প্রোে হমবই। ত্ােঁমক খােঁচায় পুমি, কো বলবাি েন্ত্রগুমলা প্রময়ার্ করুি, 
কদখমবি সব প্রোে হামত্ কপময় কর্মেি’।  

কো কশষ কমিই কেিামিল শ্যািি আবাি বমল উেল, ‘আমিকরট রবমশষ 
কো আপিামক বলাি আমে রোঃ েেগ’।  

‘কসটা রক?’  
‘আহেদ েুসামক রকভামব আেিা হামত্ কপমত্ পারি, কস সম্পমকগ রকেু 

বলুি’।  
‘আহেদ েুসা কত্া োরকগি যুিিামষ্ট্রি আসােী। োরকগি সিকাি ত্ামক 

ধিমব, ত্াি রবচাি কিমব এবাং শারস্ত কদমব। আপিািা রকভামব ত্ামক পামবি?’  
‘রকন্তু ত্ামক আোমদি কপমত্ই হমব। আপরি কত্া আোমদি কলাক। এ 

বুাপামি আপিাি রবমশষ সাহাযু আেিা চাই’।  
‘রবমশষ সাহাযুটা রক?’  
‘আহেদ েুসামক এখি আেিাও খুেঁেব, আপিািাও খুেঁেমবি। এইটুকু 

বুবস্থা করুি কয, আেিা ত্ামক খুমেেঁ পাব। অেগাৎ আেিা ত্ামক ধিমত্ পারি কস 
বুবস্থা করুি’।  

‘এটা রকভামব সম্ভব? আোমদি আসােীমক আোমদি কলাকিা 
আপিামদি হামত্ ত্ুমল কদমব রকভামব? এটা কদয়া যামব িা’।  

‘রকন্তু কস কত্া আমর্ কেমকই আোমদি আসােী’।  
‘ত্া অস্বীকাি কিরে িা। রকন্তু কস এখি আোমদি আসােী এবাং কস 

আমেরিকায়’।  
‘সবই রেক আমে। রকন্তু এটা অসম্ভব িয় কয, আপিামদি সহমযারর্ত্ায় 

কস আোমদি হামত্ ধিা পড়মব এবাং আেিা সবাি অলমক্ষ্ু ত্ামক আমেরিকাি 
বাইমি রিময় যাব। আি আপিািা বলমবি, আহেদ েুসা ত্াি অে ককাি শত্রুি 
দ্বািা রকডোপ হময়মে’।  

‘আোমদি সহমযারর্ত্া োড়া আপিািা যরদ এটা কিমত্ পামিি, ত্াহমল 
আোমদি আপরত্ত কিই’।  
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‘আপিামদি অরফরসয়াল সহমযারর্ত্াি দিকাি কিই। আিঅরফরসয়াল ও 
ইিরডরভেুয়াল কলমভমলি সাহাযু আেিা রিমেিাই েুামিে কিব। আপরি শুধু 
চুপ োকমবি’।  

েেগ আব্রাহাে েিসি হাসল। বলল, ‘আপিামদি টাকা আমে, রকন্তু 
কত্েিমক রকিমবি?’  

‘োফ কিমবি েেগ। আপরি আোমদি রিমেি কলাক বমলই বলরে, 
আপিাি কর্াময়ন্দা বারহিীি বৃহত্তি অাংশ আপিামদি যত্টা অনুর্ত্, ত্াি কচময় 
কবশী অনুর্ত্ ইহুদী স্বামেগি প্ররত্’।  

‘আপিামদি কো বলমলি, রোঃ শ্যািি’।  
‘বলমত্ পামিি এ কািমে কয, আোমদি িি আপিাি কদমহও প্রবহোি। 

আত্মীয় আপরি আোমদি’।  
রকন্তু রোঃ শ্যািি, লস আলামোমসি  টিা এবাং আহেদ েুসা দু’রটই 

অত্ুন্ত গুরুত্বপূেগ। এ বুাপামি ইরত্বাচক ককাি সোধামি যরদ আেিা কপৌেঁেমত্ িা 
পারি, ত্াহমল িােনিরত্ক কক্ষ্মত্রও প্রবল ঝড় উেমব। আেিা ত্া সাোল রদমত্ 
পািমবা িা’।  

‘সাোল আেিা কদব রোঃ েেগ। আপিাি রক োিা কিই রসমিট প্ররত্রিরধ 
পরিষমদ ইহুদী স্বােগ প্রসাংমর্ ককাি কভাটাভুরট হমল কচাখ বন্ধ কমি আেিাই 
রেত্মবা? কপ্ররসমডঠট ভাইস কপ্ররসমডঠট যত্ই বলুি, আোমদি কোি বাইমি ত্ািা 
কযমত্ পামিি িা। অত্ীমত্ যািা যাবাি কচষ্ট কমিমে, ত্ামদি রক পরিেরত্ হময়মে, 
ত্া আপিাি কচময় আি কক কবশী োমি রোঃ েেগ’।  

‘ত্াহমল রোঃ শ্যািি, সবমচময় ভাল হয়, কপ্ররসমডমঠটি রিিাপত্তা উপমদষ্টা 
যরদ আোমক বমলি কয, আরে কযি রোঃ শ্যািি কযভামব চাি কসভামব ত্ােঁি 
সহমযারর্ত্া করি’।  

‘কহা কহা কমি কহমস উেল কেিামিল শ্যািি। বলল, ‘পামবি এ 
কটরলমফাি, এক্ষ্রে পামবি। আপিামক কটরলমফাি কিাি আর্ আরে ত্াি কামে 
কটরলমফাি কমি কর্াটা রবষয় ত্ামক ব্রীফ কমিরে। রত্রি আোি সামে িীরত্র্ত্ 
ভামব সেত্ হময়মেি এবাং বমলমেি কয, আহেদ েুসা একটা স্পশগকাত্ি ইসুু। এ 
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ঝামেলামক রডল কিাি দারয়ত্ব যরদ আপিািা কিি, ত্ামত্ আেিা কবেঁমচ যাই, 
েুসরলে কদশগুমলাি সামে রত্িত্ায় আোমদি কযমত্ হয় িা। ত্মব আরে 
কপ্ররসমডমঠটি সামে এ বুাপামি আমলাচিা কমি েেগ আব্রাহাে েিসিমক োরিময় 
রদরি’।  

কেিামিল শ্যািমিি কো কশষ হমত্ই েেগ আব্রাহাে েিসমিি লাল 
কটরলমফাি কবমে উেল।  

েেগ আব্রাহাে েিসি ত্ড়াক কমি কচয়ামি কসাো হময় বসল। ত্ুমল রিল 
কটরলমফামিি রিরসভাি।  

ওপাি কেমক কো বমল উেল কপ্ররসমডমঠটি প্ররত্িক্ষ্া উপমদষ্টা কেিামিল 
আমলকোঠডাি হ্যারেলটমিি কঠে।  

শুমভিা রবরিেময়ি পি আমলকোঠডাি হারেলটি বলল, ‘রোঃ েেগ 
কেিামিল শ্যািমিি সামে আপিাি ককাি কো হময়মে?’  

‘হময়মে স্যাি’। েেগ আব্রাহাে েিসি বলল।  
‘আহেদ েুসা সরত্ুই রক লস আলামোমসি  টিাি সামে েরড়ত্?’  
‘এখি পযগন্ত এটাই রিরশ্চত্ হওয়া কর্মে স্যাি’।  
‘কেিামিল শ্যািমিি প্রস্তাব কত্া আপরি শুমিমেি। বুরির্ত্ভামব 

আোি খািাপ েমি হমি িা। ত্ািপি আরে কপ্ররসমডমঠটি সামে বুাপািটা রিময় 
আলাপ কিলাে। আহেদ েুসামক ত্ামদি হামত্ রদমত্ ত্ািও আপরত্ত কিই। রকন্তু 
আহেদ েুসাি কাে কেমক কেমি রিমত্ হমব, লস আলামোমস কর্াময়ন্দারর্রিি 
কর্াড়া ককাোয়। রত্রি বমলমেি, আহেদ েুসা বড় কো িয়। বড় কো হল কামদি, 
রক স্বােগ পূিমেি েমে এই উমদুার্ কিয়া হময়রেল। এটা আোমদি োিমত্ হমব। 
রদ্বত্ীয়ত্, আহেদ েুসামক সিাসরি ত্ামদি হামত্ কদয়া যামব িা। আসােীমক কত্া 
অমিক সেয় ককমড় কিয়া হয়, কোি কমি েুি কমি রিময় যাওয়া হয়। ত্ামদিমকও 
আসােী ঐভামব রেরিময় বা সরিময় রিময় কযমত্ হমব। বুঝমেি কত্া আপরি 
বুাপািটা। কপ্ররসমডঠট কযভামব বমলমেি, কসভামবই কাে হমত্ হমব’।  

‘রে স্যাি, বুমঝরে, এভামবই কাে হমব’। বলল কটরলমফামি েেগ 
আব্রাহাে েিসি।  
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উদগ্রীব হময় উমেরেল কেিামিল শ্যািি।  
েেগ আব্রাহাে েিসি কটরলমফাি িাখমত্ই কস বমল উেল, ‘রক বলমলি 

উরি?’  
‘উরি যুরিসাংর্ত্ কো বমলমেি। কগ্রফত্ামিি পি আহেদ েুসা 

আোমদি কােরডমত্ োকমব। ত্ামক রেজ্ঞাসাবাদ কমি আোমদি প্রময়ােিীয় 
রেরিস োিাি পি আপিামদি হামত্ ত্ামক কদয়া হমব। ত্মব এই কদয়াটা সিাসরি 
হামত্ ত্ুমল কদয়া িয়। আোমদি কােরড কেমক ত্ামক রকডোপ বা রেিত্াই কমি 
রিমত্ হমব আপিামদিমক। অবশ্য কস সুমযার্ আেিা সৃরষ্ট কিব’।  

‘একই কো, ত্মব একটু ক ািা পমে হমলা এই আি রক!  
‘অমিক হামিি পি এক বড় রবেয় হমলা আপিামদি কেিামিল শ্যািি’।  
‘এমত্ আিমন্দি রকেু কিই। এটা অবধারিত্ রেল’।  
‘হ্যােঁ ত্াই। আপিামক বলমত্ বাধা কিই, আেিা কত্া একই িমিি এবাং 

আপরি সব োমিি। োরকগি র্েত্ন্ত্র ইহুদীমদি টাকায় আে এত্টাই অমষ্ট-পৃমষ্ঠ 
বাধা কয, আোমদি ককাি কোই কফমল কদয়াি ককাি ক্ষ্েত্া োরকগি সিকামিি 
কিই। োরকগি র্েত্ন্ত্র ও োরকগি স্বাধীিত্াি এই অন্ধকাি রদমকি কো অরধকাাংশ 
োরকগিীমদিও োিা কিই’।  

‘রোঃ কেিামিল শ্যািি। আরে একেি োরকগিী। আরে আপিামক বলরে, 
টাকাি কািমে োরকগিীমদি কািও েুখামপক্ষ্ী হওয়া, কািও কো কেমি কিয়া আি 
োরকগিীমদি দক্ষ্ত্া, কযার্ুত্া ও রচন্তা ভাবিা রকন্তু এক রেরিস িয়। সেময় এি 
প্রোে পাওয়া যায়’।  

‘অবশ্যই পাওয়া যায়। রকন্তু কসটা সােরয়ক বুাপাি। রকন্তু র্েত্ন্ত্র এবাং 
রিবগাচি স্থায়ী বুাপাি, কত্েরি টাকাি েুখামপরক্ষ্ত্াও স্থায়ী বুাপাি। আি রোঃ েেগ 
টাকাি েুখামপরক্ষ্ত্া বলমত্ প্রপার্াঠডা রেরডয়াি েুখামপরক্ষ্ত্াও বুঝায়। র্েত্ন্ত্র ও 
রিবগাচি যরদ োমক, ত্াহমল টাকা এবাং টাকা ককরন্দক রবষময়ি প্ররত্ েুখামপরক্ষ্ত্া 
রেবধগোি হামি বাড়মবই’।  

‘রোঃ শ্যািি আপরি েীবমিি একটা রদমকি কো বলমেি। একটা রদক 
সবরদক িয়’।  
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‘সবরদক িয়, রকন্তু সবরদকমক রিয়ন্ত্রে কিমে ঐ একরদক’।  
‘রকন্তু রোঃ শ্যািি, আপিাি কোয় একটা িগ্ন অহাংকাি প্রকাশ পামি’।  
কেিামিল শ্যািি হাসল। বলল, ‘কবাধ হয় এটা ইহুদী িমিিই তবরশষ্ট। 

স্মিে করুি, আপিাি োময়ি েমধুও এটা কদখমত্ পামবি’।  
‘কদখমত্ চাই িা রোঃ শ্যািি। আরে এই অহাংকািমক দু’কচামখ কদখমত্ 

পারিিা’।  
‘আপিাি এটা বুরির্ত্ বুাপাি’।  
বমল একটু কেমেই কেিামিল শ্যািি বলল, ‘আরে এখি উেব রোঃ েেগ। 

কশষ কোটা হময় যাক’।  
‘রক কশষ কো?’  
‘আহেদ েুসা প্রেমে আপিাি কােরডমত্ যামি, ত্ািপি আেিা পারি। 

ত্াহমল ত্ামক কগ্রপ্তামিি বুাপামি আোমদি ককাি কিেীয় োকমে িা। ত্াই রক?’  
‘আেিা আপিামদি সহমযারর্ত্ামক স্বার্ত্ োিাব’।  
‘ত্াহমল রেক আমে। আোমদি োিা ত্েু আপিামদি কদব, আপিািাও 

আোমদি োিামবি। এইভামব হয়মত্া অরত্সিি আেিা আহেদ েুসামক কগ্রপ্তাি 
কিমত্ পািমবা’।  

‘আেিা ত্াই আশা কিরে। এফ.রব.আই., পুরলশ, রস.আই. এ সবাই 
এখি একমযামর্ কাে কিমে। োরকগি যুিিাষ্ট্র কেমক ত্াি পালামিাি পেও 
আেিা বন্ধ কিরে’।  

‘রোঃ েেগ রিরশ্চত্ োকুি, আহেদ েুসা োরকগি যুিিাষ্ট্র কেমক পালামব 
িা’।  

‘এত্টা রিরশ্চত্ হমিি ককেি কমি?’  
‘কািে, ত্াি দু’েি  রিষ্ট কলাক আোমদি হামত্ বন্দী আমে। ত্ামদি 

উদ্ধাি িা কমি কস োরকগি যুিিাষ্ট্র কেমক এক পা িড়মব িা’।  
‘কািমসি  ামিে বন্দী রেল, কস েুি হময়মে, আিও কািা বন্দী আমে?’  
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‘টাকগস দ্বীপপুমেি ডাাঃ োর্গামিট এবাং লায়লা কেরিফাি। এমদি েমধু 
ডাাঃ োর্গামিট ত্াি কপ্ররেকা এবাং লায়লা কেরিফাি ত্াি খুব কেহভােি এবাং বন্ধু 
পত্নী’।  

‘িা, রোঃ শ্যািি আপিাি ত্মেু ভূল আমে। আহেদ েুসা রববারহত্। ত্াি 
শত্রুও স্বীকাি কমি, ত্াি েীবি অত্ুন্ত পরিিন্ন ও পরবত্র। ত্াি কপ্ররেকা োকমব, 
এ কোটা রেক িয়’।  

‘হমত্ পামি। এ ত্েু আোি িয়। অমিমকি অনুোি এটা’।  
‘আপরি রেক বমলমেি, আহেদ েুসাি কয চরিত্র ত্ামত্ দু’েি িািীমক 

অসহায় অবস্থায় কফমল কস পালামব িা। এটা আোমদি েমে একটা প্লাস পময়ঠট 
হমলা কয, ত্ামক আেিা আমেরিকামত্ই পারি’।  

বলল েেগ আব্রাহাে।  
অবশ্যই।  
বমল শ্যািি উমে দােঁড়াল। বলল, ‘আপিাি অমিক সেয় রিময়রে, ত্মব 

আমলাচিা আোমদি সফল। আপিামক ধেবাদ।  
েেগ আব্রাহােও উমে দােঁড়াল এবে রবদায়ী হ্যাঠডমশমকি েমে শ্যািমিি 

রদমক হাত্ বারড়ময় রদল।  
‘আমেরিকাি’ এয়ািলাইমেি একটা যাত্রীবাহী রবোি ত্খি েুমট চমলমে 

রটমিরেি োসরভল শহমিি উমেমশ্য।  
আহেদ েুসা প্রেে কশ্রিীি োঝাোরঝ োয়র্ায় োমঝি সারিি প্রেে রসমট 

বমসমে। রসটরট কপ্লমিি োঝ বিাবি দী গ করিমডািরটি পামশ।  
আহেদ েুসাি র্ন্তবু কলারিডাি রেয়ােী। রকন্তু কপ্লি যামি এখি 

োসরভমল। সান্তামফ কেমক কপ্লি আকামশ উড়াি পি কপ্লি ডালামস কিমেমে। 
োসরভলই কশষ েমপে। এিপি কসাো রেয়ােীমত্। সিাসরি রেয়ােীি কপ্লি 
ত্খি িা পাওয়ায় বাধু হময় আহেদ েুসামক দুই েমপমেি এই রবোমিই উেমত্ 
হময়মে।  

িাত্ ত্খি রত্িটা।  
আহেদ েুসা ত্ন্দ্রািন্ন হময় পমড়রেল। পুামঠটি কাপমড় টাি পড়ায়  



আমেরিকাি এক অন্ধকামি  159 

 

চেমক উমে কচাখ কেলল। কদখল, একটা কুকুি ত্াি পুামঠটি কাপড় 
কােমড় ধমিমে।  

কুকুিরটি র্লায় চােড়াি সুদৃশ্য কবট। ত্াি সামে রুপালী একটা কচি।  
কুকুিরট কদমখই বুঝমত্ পািল আহেদ েুসা আসমল রশয়াল-োমত্ি এই 

কুকুিরট খুবই েূলুবাি।  
কপেমিি রদক কেমক একেি কলাক েুমট এল। এমস কুকুমিি কচি ধমি 

কটমি রিল এবাং আহেদ েুসাি রদমক কচময় বলল, ‘স্যরি, কুকুিরট আপিামক 
রডোবগ কিাি েমে’।  

কলাকরট েয় ফমুটি েত্ লম্বা। পিমে কেরপ্লট সুুট। কচামখ র্র্লস।  
কলাকরট কুকুিরটমক কটমি রিময় চমল কর্ল।  
আহেদ েুসাি েুমখ এক টুকমিা হারস ফমুট উেল। েমি েমি বলল, স্যরি 

বলাি দিকাি কিই। রচমিরে কত্াোমক কুকুিরটমকও। কত্াোি েত্ই কুকুিরটও 
এফ.রব.আই-এি কর্াময়ন্দা কেগী।  

রবরষ্মত্ হমলা আহেদ েুসা। এফ.রব.আই ত্ামক ধিাি েমে এত্টাই 
েরিয়া হময় উমেমে কয, র্ন্ধ শুমকেঁ ত্ামক ধিাি েমে কর্াময়ন্দা কুকুিও বুবহাি 
কিমে।  

আহেদ েুসাি কবাঝাি বারক িইল িা, কুকুি এমস ত্াি কাপড় কােমড় 
ধিা রবিা কািমে িয়। শ’খামিক যাত্রীি েমধু ত্ামকই কুকুি টামর্গট রহমসমব 
রচরহ্নত্ কমিমে। কুকুমিি রেশি কশষ হবাি পি কুকুিমক ওিা রফরিময় রিময় কর্ল 
এবাং রচমি কর্ল আহেদ েুসামক।  

এখি ওমদি পরিকল্পিা রক?  
ওিা রক ত্ামক রেয়ােী পযগন্ত ফমলা কিমব?  
কপ্লমি ত্াি রকেু কিাি কিই। সুত্িাাং  টিাি রিয়ন্ত্রে ত্াি হামত্ এখি 

কিই। যখি কিই ত্খি আি রচন্তা ককি? আল্লাহ ভিসা বমল আহেদ েুসা কুকুি ও 
কলাকরটি রচন্তা েি কেমক কঝমড় কফমল রদময় আবাি  ূোবাি কচষ্টা কিমলা।  

কচাখ বুমে রসমট র্া এরলময় বমস আমে আহেদ েুসা।  
োসরভল কবাধহয় এমস কর্মে।  
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কপ্লি এখি রিমচ িােমে। ক াষোও হমলা ককরবি োইমক। রকন্তু আহেদ 
েুসাি িাোি স্থাি এটা িয়, এ েমে ক াষোয় ত্াি কাে কিই। কচষ্টা কিমে কস 
কসই  ুমেি পরিমবমশ আবাি রফমি কযমত্।  

কপ্লি লুাঠড কমিমে।  
কপ্লি র্রড়ময় এমস এক সেয় দােঁরড়ময় পড়ল।  
‘এিরকউে রে স্যাি’ শব্দরট কামি এমলা আহেদ েুসাি।  
শমব্দি উৎস উপলরব্ধ কমি বুঝল কোরট ত্ামক লক্ষ্ু কমিই বলা হময়মে।  
কচাখ খুলল আহেদ েুসা। কদখল কসই কলাকরট ত্াি সােমি দােঁরড়ময়। 

কলাকরটি কপেমি আিও দু’েি কলাক। আহেদ েুসা বুঝল, এ কলাকরটি েত্ 
ওিাও এফ.রব.আই এমেঠট।  

আহেদ েুসা কচাখ খুলমত্ই সােমিি কলাকরট আহেদ েুসাি রদমক একট ু
ঝুেঁমক একটা কাডগ আহেদ েুসাি সােমি ত্ুমল ধমি রফস রফমস কমঠে বলল, ‘স্যাি 
আেিা এফ.রব.আই এি কলাক। আপিামক এখামি িােমত্ হমব’।  

‘ওময়লকাে’, বমল কসাো হময় বসল আহেদ েুসা এবাং বলল, ‘রেক 
আমে চলুি’। আহেদ েুসাি প্রশান্ত েুমখ স্বাভারবক এক টুকমিা হারস।  

আহেদ েুসা পাশ কেমক ত্াি কোট্ট বুার্রট ত্ুমল রিল হামত্। উমে দােঁড়াল 
কস।  

হােঁটমত্ শুরু কিল কপ্লমিি দিোি লমক্ষ্ু।  
ওিা রত্িেিও হােঁটমে আহেদ েুসাি কপেমি। ত্ামদি প্রমত্ুমকিই 

একরট কমি হাত্ ককামটি পমকমট কঢাকামিা। প্রমত্ুমকি হাত্ কসখামি 
রিভলবামিি বােঁমট।  

কপ্লি কেমক ত্ািা িােমত্ই আিও কময়কেি আহেদ েুসামক র মি 
দােঁড়াল।  

ত্ািা সবাই ত্ামক চািরদক র মি রিময় চলল রকেু দূমি িাখা এক বড় 
েীপ র্ারড়ি রদমক।  

প্রেমে ত্ািা আহেদ েুসামক র্ারড়ি আড়ামল রিময় একেি বলল, ‘স্যাি 
আপরি হাত্ ত্ুমল দােঁড়াি আেিা আপিামক সাচগ কিমত্ চাই’।  
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আহেদ েুসা হাত্ ত্ুমল দােঁড়াল। ত্ািা আহেদ েুসাি ককাট ও পুামঠটি 
পমকট হাত্মড় দু’রট রিভলবাি কবি কমি রিল।  

হামত্ি বুার্ও ত্ািা সাচগ কিল রকেুই কপল িা।  
আট রসমটি রবিাট েীপ র্ারড়।  
আহেদ েুসামক োমঝি কিা’কত্ ত্ুমল সবাই ত্াি চািরদমক র মি বসল।  
কোটা ওিা সাত্ েি। আহেদ েুসা বুঝল, সবাই ওিা এফ. রব. আই-এি 

কলাক। ত্ামক সম্ভবত্ ওিা রিময় যামি োরসরভমলি এফ.রব.আই কােরডমত্।  
েুরিি রচন্তা আহেদ েুসাি েমি োর্ল। কািে কেিামিল শ্যািি ত্ামক 

দশরদি সেয় রদময়মে। এি েমধু আহেদ েুসা আত্মসেপগি িা কিমল বা ডাাঃ 
োর্গামিটমদি উদ্ধাি কিমত্ িা পািমল ওমদি রক ভয়াবহ পরিেরত্ হমব, ত্া কস 
োমি। সুত্িাাং এফ.রব.আই এি হামত্ বন্দী হময় োকমল সেয় িষ্ট হময় যামব। 
রকন্তু এফ.রব. আই-এি হাত্ কেমক েুরিটা খুব সহে িয়।  

রকন্তু সাংমর্ সাংমর্ই আহেদ েুসাি েি বমল উেল, আল্লাহ সব 
শরিশালীমদি কচময় বড় শরিশালী।  

কদখা যাক আল্লাহ রক কমিি, ভাবল আহেদ েুসা।  
েুমট চলমে র্ারড় োসরভমলি সুন্দি ও প্রশস্ত িােপে রদময়।  
আহেদ েুসা কখিও োসরভমল আমসরি। সুন্দি সবুে োসরভল।  
িাস্তায় োনুষ কিই। আমে রপপমড়ি সারিি েত্ র্ারড়। এত্ িামত্ও।  
রিিব শহি, রিিব িােপে। োমঝ োমঝ র্ারড়ি দু’একটা হিগ রিিবত্াি 

োমঝ স্পন্দি ত্ুলমে।  
হোৎ কপেি কেমক পুরলমশি একারধক র্ারড়ি সাইমিি কশািা কর্ল। 

সাইমিি অবুাহত্ভামব বােমে। কসই সামে একারধক র্ারড়ি অবুাহত্ হিগও 
কশািা কর্ল। হোৎ চািরদমকি র্ারড়গুমলাও কযি বুস্ত হময় উমেমে, কযি ত্ািা িাস্তা 
কেমক সমি যাবাি েমে েরিয়া।  

সােমি কেমক একেি এফ.রব.আই অরফসাি ওয়ারক টরকমত্ কো বলমত্ 
লার্ল।  
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কপেমি একেি দ্রুত্ কমঠে রচৎকাি কমি উেল র্ারড় সাইমড় িাও। রকন্তু 
কমঠেি শব্দ বাত্ামস কেলাবাি আমর্ই প্রচঠড ধাক্কা র্ারড়রটমক কখলিাি েত্ েুমড় 
কফমল রদল।  

প্রচঠড ধাক্কা কখময় র্ারড়টা রেটমক রর্ময় সােমিি র্ারড়গুমলাি উপি 
হুেরড় কখময় পড়ল। ত্ািপি উমট রর্ময় কময়কবাি ওলট পালট হমলা।  

র্ারড়টা রস্থি হওয়াি পি আহেদ েুসা আশ্বস্ত হমত্ পািল এবাং র্ারড়ি 
চািরদমক ত্াকাল, কদখল, র্ারড়ি সােমিি ও কপেমিি দু’েি িিাি অবস্থায় 
ককউ র্ারড়ি রসমট, ককউ র্ারড়ি কেমঝমত্ পমড় আমে। আহেদ েুসাি দুপামশি 
দুেিও োিাত্মক আহত্, রকন্তু সাংর্াহীি িয়। আি আহেদ েুসাি কপামলি একটা 
অাংশ কেেঁত্মল কর্মে।  

আহেদ েুসা র্ারড়ি দিো কখালাি কচষ্টা কিল। পািল িা। পামশি 
দু’েমিি দু’রট রিভলবাি র্ারড়ি কেমঝমত্ পমড় রেল।  

আহেদ েুসা রিভলবাি দু’রট ত্ুমল রিল।  
গুরল কমি কভমে কফলল দু’পামশি োিালাগুমলা।  
ত্ািপি আহেদ েুসা প্রেমে কপেমিি ও সােমিি েুেূষুগ পােঁচেিমক 

োিালা রদময় কবি কমি আিল।  
সবমশমষ ত্াি পামশি দু’েিমক কবি কিল। এমদি েুখ ও োোি এক 

পাশ কেেঁত্মল কর্মে।  
যরদও িাত্ ত্খি প্রায় চািটা। ত্বু প্রচিু র্ারড় িাস্তায়। র্ারড়ি রভড় েমে 

কর্মে।  
সাহামযুি েমে েুমট এমসমে অমিমক।  
রকন্তু ক্ষ্রত্গ্রস্ত র্ারড়ি এবমড়া কেবমড়া রভমড় সাহাযুকািী র্ারড়গুমলা দ্রুত্ 

আসমত্ পািমে িা কামে।  
দু’কটা র্ারড় পমিই একটা টময়াটা কুারিয়াি কদখল আহেদ েুসা। ত্ামত্ 

ড্রাইরভাং রসমট একেি োত্র কলাক।  
আহেদ েুসা হাত্ ত্ুমল ত্াি রদমক ইশািা কিল। ঐ র্ারড়ি ড্রাইরভাং 

রসমটি কলাকরটও কবরিময় এমসমে। কসও এরর্ময় এল।  
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আহেদ েুসা েুেূষগমদি একেিমক পােঁোমকালা কমি রিময় র্ারড়ি রদমক 
েুটল।  

আহেদ েুসা আহত্মদি র্ারড়মত্ ত্ুলমত্ লার্ল। আি র্ারড়ি কলাকরট 
ত্ামদি রকেু শুশ্রুষা কমি রদল।  

আহেদ েুসাি পামশি আহত্ দু’েমিি একেি ত্খিও বারক। কস উমে 
দােঁড়ামত্ কচষ্টা কিরেল। আহেদ েুসা ত্াি রদমক এমর্ারিল। আহেদ েুসা বলল 
ত্ামক হােঁটমত্ পািমবি?’  

এফ.রব.আই এি এ কলাকরটি সামেই কপ্লমি আহেদ েুসাি প্রেে কদখা 
হয়। কসই কুকুিরট আিাি েমল রর্ময় আহেদ েুসাি সামে কো বমলরেল।  

‘কচষ্টা করি, আপরি অমিক কষ্ট কমিমেি’। বলল কলাকরট।  
আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘কচষ্টা িা কিমলও পামিি, কািে কদিী হমব 

এমত্। ত্াড়াত্ারড় ওমদিমক হাসপাত্ামল কিয়া দিকাি’।  
বমল আহেদ েুসা ত্ামক পােঁোমকালা কমি ত্ুমল রিময় েুটমত্ লার্ল ঐ 

র্ারড়ি রদমক।  
‘আেিা আপিাি শত্রু, আপিামক বন্দী কমিরে। পরিোেটা আপরি 

োমিি। আপরি এত্ক্ষ্ে পালািরি ককি?’  
‘োনুষ রহমসমব কয কােটুকু কিাি, ত্া কশষ কমিই আরে পারলময় যাব। 

আি কয বলমলি আপিািা আোি শত্রু? এখি আপিািা োনুষ। সুস্থ হময় 
রিভলবাি হামত্ রিময় যখি আোমক ত্াড়া কিমবি, ত্খি হমবি আোি 
প্ররত্পক্ষ্’।  

আহেদ েুসাি কো কশষ হমত্ই ত্ািা র্ারড়ি পামশ কপৌেঁমে কর্ল।  
আহেদ েুসা ত্ামক র্ারড়মত্ কিমখ র্ারড়ি কলাকরটমক বলল, ‘আপরি দয়া 

কমি এমদি হাসপাত্ামল কপৌমেেঁ রদি।  
কলাকরট দ্রুত্ রর্ময় ড্রাইরভাং রসমট বসল।  
আহেদ েুসা ত্াি কােঁমধি বুার্ কেমক একটা ওয়ারক টরক কবি কমি 

আহত্ কসই কলাকরটি হামত্ ত্ুমল রদময় বলল, ‘এটা আপিামদি ঐ সাংোহীি 
অরফসামিি ওয়ারক টরক। ওয়ারক টরকমত্ এখরি আপরি োরিময় রদি র্ারড় 
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এুাকরসমডঠট হওয়াি সুমযার্ রিময় আহেদ েুসা পারলময়মে। আি সরত্ুই আরে 
এখি পালারি’।  

কলাকরট ওয়ারক টরক হামত্ রিল। বলল, ‘আরে সরত্ুই আিরন্দত্ কয, 
আপিামক কদখমত্ পাওয়াি কসৌভার্ু আোি আে হমলা। আপরি রক েমি কমিি 
আোি কভত্মি ককাি রবমবক কিই?’  

হাসল আহেদ েুসা। বলল, আইমিি যািা চাকি, ত্ামদি বুরির্ত্ 
রবমবক, বুরির্ত্ রবচাি বুরদ্ধ োমকিা’।  

কো কশষ কমিই আহেদ েুসা ত্াি ডাি হাত্ ত্ুমল ‘বাই’ বমল যাবাি 
েমে  ুমি দােঁড়াল।  

কস সেয় র্ারড় োটগ রিময় চলমত্ শুরু কমিমে।  
আহেদ েুসা ত্াি কপেমিই রকেু একটা সশমব্দ আেঁেমড় পড়ায় চেমক 

উমে কপেমি রফমি ত্াকাল। কদখমত্ কপল একটা খঠড রবখঠড ওয়ারক টরক। আিও 
কপেমি ত্াকাল আবো আমলামত্ কদখল, টময়াটা কুারিয়ামিি কপেমি বসা 
এফ.রব.আই-এি কসই কলাকরট হাসমে।  

আহেদ েুসা আবাি  ুমি দােঁরড়ময় হােঁটমত্ লার্ল। ত্াি সেস্ত শিীি 
িিাি।  

কপাল কেেঁত্মল রর্ময় েুখ এবাং আহত্মদি ত্ুলমত্ রর্ময় োো পুাঠট সব 
িিাি হময় পমড়মে।  

ককাোয় যামব আহেদ েুসা। এমক িাত্, ত্াি উপি এ শহমিি রকেু কচমি 
িা কস।  

একটা র্ারড়ি কহড লাইমটি সােমি পমড় কর্ল কস। র্ারড়টা অল্প সােমি 
এস কব্রক কষল।  

র্ারড় কেমক কবরিময় একেি েুমট এল ত্াি রদমক। আহেদ েুসাি সােমি 
এমস শশবুামস্ত বলল, ‘আপরি কত্া আহেদ। আসুি আোি র্ারড়মত্ আসুি’।  

আহেদ েুসামক র্ারড়মত্ বরসময় বলল, ‘ককাোয় কলমর্মে আপিাি?’ 
বলুি, আরে ডািাি’।  
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‘আোি কপামলি এক োয়র্ায় কেেঁত্মল কর্মে। রকন্তু র্ারড়ি অোে 
েুেূষগমদি উদ্ধাি কিমত্ রর্ময় িমি রভমে কর্রে’।  

‘ওিা ককাোয়?’  
‘হাসপাত্ামল, কে আহত্ বমল অেমদি োয়র্া কমি রদময়রে’।  
‘ধেবাদ। আপিামক রবমদশী এরশয়াি েমি হমি’।  
‘হ্যােঁ, রবমদশী। এই অল্পক্ষ্ে আমর্ কপ্লি কেমক কিমেরে। এয়ািমপাটগ 

কেমক যারিলাে শহমি। এই সেয় এুাকরসমডঠট’।  
‘আরে ডািাি, ককাি অসুরবধা হমব িা। আরেও এক সেয় এরশয়াি 

রেলাে। আোি বাসায় কযমত্ আপিাি আপরত্ত কিই কত্া?’  
‘ধেবাদ। ককাোও কত্া একটা আশ্রয় দিকাি আোি’।  
আহেদ েুসা আল্লাহি শুকরিয়া আদায় কিল কয, ত্ামক হাসপাত্ামল বা 

রক্লরিমক কযমত্ হমলা িা। এফ.রব.আই-এি কলাকরট যরদও খবিটা ত্াি সিকাি বা 
সাংস্থামক োিায়রি। রকন্তু শীঘ্রই ত্ািা কেমি যামব এবাং শহমিি হাসপাত্াল ও 
রক্লরিকগুমলামত্ই প্রেে ত্ািা হািা কদমব।  

‘আরে খুশী হলাে’। বমল ডািাি োটগ রদল ত্াি র্ারড়।  
 
 
 
ডাাঃ আহেদ আশিামফি কচামখেুমখ উমত্তেিা ও আিন্দ।  
ত্ীি কবমর্ এরর্ময় চলমে ত্াি র্ারড় বারড়ি রদমক।  
রিরিক কেমক রফিমে ডাাঃ আহেদ আশিাফ। আে সেময়ি দু’ ঠটা 

আমর্ কস বাসায় রফিমে। প্ররত্রদি একটায় বাসায় কফমি কস। িাোে ও লাঞ্চ 
কসমি কিে রিময় আবাি পােঁচটাি রদমক রক্লরিমক যায়।  

শুধু অসেময় কফিা িয়, ত্াি েমি হমি র্ারড়ি যরদ পাখা োকমত্া, 
ত্াহমল উমড় কযত্ কস বারড়মত্।  

কচামখ েুমখ উমত্তেিা ও আিমন্দি সামে সামে ত্াি েমি রচন্তািও 
কত্ালপাড়।  
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কস আহেদ ও এরশয়াি কদমখ আগ্রমহি সামে ত্ামক বাসায় এমিরেল। 
ত্ািপি কভািমবলা যখি ত্ামক িাোে পড়মত্ কদখল, ত্খি েুসলোি কেমি ত্াি 
আিন্দ রদ্বগুি কবমড় রর্ময়রেল। রকন্তু আে রক্লরিমক রর্ময় এফ.রব. আই এমেমঠটি 
কামে ত্াি েরব কদমখ এবাং িাে পরিচয় কপময় আিমন্দ ত্াি বুক কফমট কযমত্ 
চাইমে।  

ডাাঃ আহেদ আশিাফ রক্লরিমক রর্ময়রেল সকাল দশটায়। আি সামড় 
দশটাি রদমক এফ.রব.আই-এি কলামকিা রিরিমক এমসরেল। রক্লরিক ত্ািা সাচগ 
কমিরেল আহেদ েুসা রক্লরিমক আমে রকিা। যাবাি সেয় আহেদ েুসাি একটা 
ফমটা রদময় বমলরেল, ‘এই কলামকি িাে আহেদ েুসা। োরকগি সিকাি কয ককাি 
েূমলু ত্ামক কগ্রফত্াি কিমত্ চায়’।  

এফ.রব.আই এমেঠটিা ডাাঃ আহেদ আশিাফমক খবিটা রদময়রেল ত্ামক 
সাবধাি কিাি েমে। রকন্তু খবািটায় ডাাঃ আহেদ আশিাফ কযি আকামশি চােঁদ 
হামত্ কপময় কর্ল।। কস এবাং ত্াি পরিবাি আহেদ েুসাি কো অমিক পমড়মে, 
অমিক রকেু কেমিমে। এেিরক সম্প্ররত্ টাকগস দ্বীপপুে ও কুারিরবয়ামি যা  মটমে 
ত্াও ত্ািা োিমত্ কপমিমে ত্াি এক েুসরলে কর্াময়ন্দা বন্ধু ও েুসরলে 
এুামসারসময়শমিি োধুমে। কসই রকাংবদন্তীি, কসই স্বমপ্নি আহেদ েুসা কয ত্াি 
বারড়মত্ এ কো ভাবমত্ই ত্াি বুক কফমট যামি আিন্দ ও কর্ৌিমব।  

ডাাঃ আহেদ আশিাফ ত্াই এফ.রব.আই এমেঠটিা চমল কযমত্ই েুমটমে 
বারড়ি রদমক।  

ডাাঃ আহেদ আশিাফমক সকাল ১১টায় বারড় রফিমত্ কদমখ ত্াি স্ত্রী ও 
কেমলমেময়িা উরদ্বগ্ন হময় উেল, অশুভ রকেু  মটরি কত্া! আে কিাববাি কবল ত্াি 
কেমল কেময়িা সবাই বারড়মত্।  

সবাই এমস দােঁরড়ময়মে র্ারড় বািান্দাি উপমিি করিমডামি।  
ডাাঃ আহেদ আশিাফ র্ারড় কেমক িােমত্ই ত্াি স্ত্রী বমল উেল, রক 

বুাপাি! ভাল আে কত্া? সব রেক আমে কত্া?’  
ডাাঃ আহেদ আশিাফ বািান্দায় উমে আসমত্ আসমত্ বলল, ‘সব রেক 

আমে। রকন্তু একটা েহাখবি আমে, রকেু উমদ্বমর্ি কোও আমে’।  
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সবাই রর্ময় বসল কভত্মিি ফুারেরল ড্রইাংরুমে।  
ডাাঃ আহেদ আশিামফি কোট্ট পরিবাি। স্ত্রী ফায়ো আশিাফ, কেময় সািা 

সারদয়া এবাং কেমল আহেদ আশফাক। কেমল কেময় দু’েমিই রবশ্বরবদুালময় 
পমড়।  

কেময় ত্াি আব্বাি পামশ বমসরেল, ‘আবু্ব ত্ুরে আোমদি সবাইমক 
চেমক রদময়ে। বল, রক  টিা?  

‘আরে কত্া কভমবরেলাে রক্লরিক রিময় ককাি ঝামেলায় পড়মল রক িা’। 
বলল ফায়ো আশিাফ, আহেদ আশিামফি স্ত্রী।  

‘আরে রকন্তু কভমবরে, বারড়মত্ একেি অসুস্থ কেহোি আমেি, এেমে 
কবাধ হয় আবু্ব কিাববািটা বারড়মত্ কাটামবি’। বলল কেমল আহেদ আশফাক।  

‘কেহোি ককাোয়?’ স্ত্রীি রদমক কচময় বলল ডাাঃ আহেদ আশিাফ।  
‘শুময় আমেি ত্াই িা?’ কেমলি রদমক ত্ারকময় বলল ফায়ো।  
‘িা, উরি কশািরি আো। এত্ক্ষ্ে বার্ামি পায়চারি কমি কবরড়ময়মেি। 

এখি বই পড়মেি’।  
আবু্ব উরি খুব স্পষ্ট কো বমলি। আরে োমকগট কেমক কফিাি পমে ত্ােঁি 

সােমি পমড় রর্ময়রেলাে। আরে সালাে রদলাে। উরি সালাে রিময় বলমলি, ‘সািা 
একটা কো বলব’।  

আরে বললাে, ‘বলুি’।  
‘কত্াোমক আিও বড় ওড়িা পিমত্ হমব এবাং ত্া োোয়ও রদমত্ হমব’।  
‘আরে খুবই লজ্জা কপময়রেলাে। আবাি িার্ও হময়রেল। আরে ত্ােঁি 

উত্তমি ককাি কো বরলরি’।  
‘উরিই বলমলি, ‘রকেু েমি কমিা িা কবাি। কত্ােিা এেি েহাি োরত্ি 

সদস্য যামদিমক আচাি বুবহামি, জ্ঞামি রবজ্ঞামি, সজ্জা শারলিত্ায় পৃরেবীমত্ 
অে সবাি েমডল হমত্ হমব’।  

‘স্যরি আেিা এভামব ককাি রদি ভারবরি’। বমল কদৌমড় পারলময় এমসরে 
আরে। সাাং ারত্ক কলাক আব্বা। কো বলাি সেয় একবািও েুখ কত্ামলরি’।  
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‘আপ ুআমিা রক  মটমে োমিা িা কত্া। বড় কবািমক লক্ষ্ু কমি বলল 
আশফাক’।  

রক  মটমে? বলল সািা।  
‘রিাংময় ও বামি রেেমিরশয়ামেি প্রুাকরটস কিরেলাে। উরি কসখামি 

কর্মলি। উরি আে যা রশরখময়মেি, ত্া আোমক ককউ কশখায়রি। উরি সাাং ারত্ক 
রেেোে আব্বা। আরে কািাত্ ও কুাংফুি কো ত্ুমলরেলাে। কদখলাে ও দুই 
রবষময়ও উরি োোি। আরে ত্াি সামে অমিক কবরড়ময়রে। আোমক উরি রেমজ্ঞস 
কমিরেমলি বলত্, েুসলোিমদি পত্মিি কািে রক? আরে বমলরেলাে, 
েুসলোিমদি অনিকু এবাং প্ররত্পমক্ষ্ি জ্ঞাি ও সােরিক কশ্রষ্ঠত্ব। উরি রেমজ্ঞস 
কমিরেমলি, অনিকু এবাং জ্ঞাি ও সােরিক কক্ষ্মত্র েুসলোমিমদি রপরেময় োকাি 
কািে রক? এ প্রমশ্নি েবাব আরে রদমত্ পারিরি। রত্রি বমলরেমলি, রিমে রশরক্ষ্ত্ 
হওয়া ও অেমক রশক্ষ্া কদয়া, রিমে জ্ঞারি হওয়া ও অেমক জ্ঞাি কদয়া, রিমে 
ভাল হওয়া, অেমক ভাল কিা, রিমে পমেি উপি োকা অেমক পমে আিা 
েুসলোিমদি অপরিহাযগু দারয়ত্ব। রকন্তু েুসলোমিিা যখি অেমক রশরক্ষ্ত্ কিা, 
ভাল কিা ও পে কদখামিাি কাে কেমড় রদল, ত্খি েুসলোিিা রিমেিাও 
অরশরক্ষ্ত্, জ্ঞািহীি, েন্দ চরিত্র ও পেভ্রষ্ট হময় পড়ল। এ িকে একরট োরত্ি 
অনিমকুি রশকাি হওয়া ও সেি শরিমত্ দুবগল হময় পড়া অবশ্যাম্ভাবী। যুমদ্ধ 
অমস্ত্রি কচময় কবশী প্রময়ােি হয় োিরসক শরিি। আি এ োিরসক শরি আমস 
জ্ঞাি, চরিত্র ও োরত্র্ত্ েহত্তি আদশগ কেমক। েুসলোিিা এসব হারিময় কফলাি 
পি ত্ামদি পত্ি  মটমে’।  

‘আরে বমলরেলাে, এসব কত্া অত্ীমত্ি কো। ভরবষ্যমত্ েুসলোিমদি 
রক হমব? সব োয়র্ায় কত্া োিা োি খামি’।  

‘উরি বলমলি, েুসলোিমদি ভরবষ্যত্ রিভগি কিমে কত্াোমদি েত্ 
ত্রুি েুসলোিমদি ভরবষ্যমত্ি উপি। একরট আদশগ পরিবাি কযভামব রিয়রন্ত্রত্ 
ও পরিচারলত্ হয় একক একরট লমক্ষ্ু, কত্েরিভামব েুসরলে সোেমক যরদ র্ড়মত্ 
পাি, যরদ কত্ােিা রিমেিা রবশ্বাসদীপ্ত জ্ঞািী ও সুরশরক্ষ্ত্ হময় কত্াোমদি জ্ঞাি ও 
রশক্ষ্া ইসলাে প্রচামি ও োনুষমক পে কদখামিাি রেশিািী রহমসমব বুবহাি কি, 
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যরদ পুরলমশি দক্ষ্ত্া ও তসরিমকি কযার্ুত্া অেগি কি, ত্াহমল রবেয় কত্াোমদি 
হামত্ আসমব, রবশ্ব সাম্রােু আবাি কত্াোি রফমি পামব’। আিও অমিক কো 
বমলরেমলি রত্রি। সরত্ু আবু্ব এক  ঠটায় আরে ওেঁি কামে কযি এক যুমর্ি জ্ঞাি 
কশমখ কফমলরে। আরে আোমক ও েুসরলে সোেমক কযি নুত্ি রূমপ কদখরে’। 
োেল আহেদ আশফাক।  

‘আোমদি কেহোি েমি হমি রেশিািী কলাক, িা হয় ইরত্হামসি ভাল 
অধুাপক’। বলল ফায়ো আশিাফ।  

‘রকন্তু আো, আশফাক যা বলল ত্ামত্ কত্া রত্রি রীড়ারবদ রকাংবা 
ফাইটাি হময় যামিি’। বলল সািা সারদয়া।  

হাসল ডাাঃ আহেদ আশিাফ। বলল, ‘কত্ােিা যা বমলে, যা বলরি উরি 
সব’।  

‘বুঝলাে িা আব্বা। বলল সািা সারদয়া।  
‘শুিমল সব বুঝমব’।  
‘েহাখবমিি কয কো বলমল, ত্া রক কেহোি সম্পমকগ?’ বলল ডািামিি 

স্ত্রী ফায়ো আশিাফ।  
‘হ্যােঁ’।  
বমল আহেদ আশিাফ একটু োেল। ত্ািপি কস আে ত্াি অরফমস 

এফ.রব.আই কর্াময়ন্দািা এমস রক কিল রক বলল ত্াি রবস্তারিত্ বেগিা রদময় বলল, 
‘আোমদি কেহোিই কসই আহেদ েুসা’।  

ডাাঃ আহেদ আশিামফি কো শুমি হোৎ ভূত্ কদখাি েত্ই সকমলি 
অবস্থা। সীোহীি রবষ্ময়, অসীে ককৌত্ুহল ও অমিক প্রমশ্নি ভামি পীরড়ত্ সকমলি 
কচাখ েুখ।  

ডাাঃ আহেদ আশিাফ কো বলাি পি রপিপত্ি রিিবত্া। কযি কামলি 
র্রত্ এখামি কেমে কর্মে।  

রিিবত্া অবমশমষ ভােল সািা সারদয়াি কঠে। বলল কস, েরবটা কত্াোি 
কামে আমে আবু্ব?  
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‘হ্যােঁ, বমল েরব কমি ত্াি হামত্ রদল। েরবটা এমক এমক সবাি হাত্ 
 ুিল।  

ফমটাটা স্বােীি হামত্ কফিত্ রদমত্ রদমত্ ফায়ো বলল, ‘ককাি সমন্দহ 
কিই, ইরিই আহেদ েুসা’।  

‘রকন্তু এফ.রব.আই এেি েরিয়া হময় ত্ােঁমক খুেঁেমে ককি?’ বলল সািা 
সারদয়া।  

‘কখােঁোি কািে ত্ািা বমলরি। শুধু বমলমে ত্াি রবরুমদ্ধ এেি অরভমযার্ 
কয, োরকগি সিকামিি কামে এই েুহূমত্গ ত্াি কচময় বড় আসােী আি ককউ কিই’।  

শুরকময় কর্ল সবাি েুখ। উমদ্বর্ উৎকঠোয় ভারি হময় উেল ত্ামদি 
কচহািা।  

সািা সারদয়া বলল, ‘আহেদ েুসা রক রররেিাল কয কস োরকগি সিকামিি 
আসােী হমত্ যামব?’  

‘িাষ্ট্রীয় কক্ষ্মত্র রররেিাল হওয়া োড়াও শত্রু হবাি অমিক কািে  টমত্ 
পামি। কস িকেই রকেু  মটমে হয়মত্া’। বলল ডাাঃ আহেদ আশিাফ।  

‘ওমক রেমজ্ঞস কিমলই সব োিা যামব’। বলল ফায়ো আশিাফ।  
‘আবু্ব কো বলমত্ পামিি। আোি কত্া ভয় কিমে, আমর্ কত্া দু’একটা 

কো বমলরে। এখি ত্াও পািব িা’। বলল সািা সারদয়া।  
‘রেক বমলে আপা। এখি েমি হমি, আমর্ কো কযভামব বমলরে ত্ামত্ 

কবয়াদরবই হময়মে। এখি লজ্জায় কযমত্ পািমবা িা ত্াি কামে’। আহেদ 
আশফাক বলল।  

‘এসব কো োক। এখি রবপমদি কো ভাব। ওি রবপদ োমি আোমদি 
কবপদ। ওি কবি হওয়াই এখি রবপজ্জিক’।  

বমল স্বােীি রদমক কচময় ফায়ো বলল, ‘ওমক এসব োিামিা দিকাি 
কিই’।  

‘অবশ্যই। উরি িামত্ই আোমক বমলমেি, েরুিী কাে আমে, আেই 
উরি চমল যামবি। আরে বমলরেলাে, দু’একটা রদি কিে রিমত্। ওি বাে বাহুি 
সরন্ধমত্ আরে গুরলি ক্ষ্ত্ কদমখরে। কস ক্ষ্ত্ পুমিাপুরি এখমিা শুকায়রি’।  
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‘উরি রক বমলরেমলি?’ বলল ফায়ো।  
‘ও রকেু িা। এসব রিময়ই অমিকমক চলমত্ হয়’। োিাল ডাাঃ আহেদ 

আশিাফ।  
‘োমি ত্ােঁমক চলমত্ হয়’। বলল সািা সারদয়া।  
‘রেক বমলে’। বলল ডাাঃ আহেদ আশিাফ।  
‘কত্াোি অরফমস এফ.রব.আই পুরলশ এমসরেল। ত্ামক সবগত্র খুেঁেমে। 

এই রবপমদি খবি কত্া ত্ােঁমক এখিই োিামত্ হয়’। বলল ফায়ো।  
‘রেক ত্াহমল ত্ুরে চা দাও। উিামক এখামিই ডারক’। বলল ডাাঃ আহেদ 

আশিাফ।  
‘খুব ইিা কিমে, কত্াোমদি সামে ওেঁি কো শুিমত্, রক বমলি উরি’। 

বলল সািা সারদয়া।  
‘রেক আমে, কত্ােিা একটু আড়ামল যাও। পামশি  মি রদময় বসমল সবই 

শুিমত্ পামব’।  
‘আরেও?’ বলল আহেদ আশফাক।  
‘কত্াোি কত্া পদগা কিই। ত্াহমল ত্ুরে োকমত্ পািমব িা ককি?’  
ডাাঃ আশিাফ উেল এবাং আহেদ েুসামক কডমক এমি ত্ামদি ফুারেলী 

ড্রইাংরূমে বসাল। ত্ািপি আদমবি সামে সােমিি কসাফায় ধীমি ধীমি বমস বলল, 
‘েিাব একটু খবি আমে।  

আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘আপিাি রক্লরিমকি খবি কত্া? ওখামি 
এফ.রব.আই-এি কলাক আোি কখােঁমে এমসরেল এই কত্া?’  

‘েিাব োিমলি রক কমি?’  
ওিা আপিামক ফমটা রদময়মে, পরিচয় রদময়মে এবাং আপরি আোি 

পরিচয় কেমিমেি। খবি এটাই কত্া?’ বলল হাসমত্ হাসমত্ আহেদ েুসা।  
অবাক দৃরষ্টমত্ ত্াকাল ডাাঃ আহেদ আশিাফ আহেদ েুসাি রদমক।  
‘রেমজ্ঞস কমিমেি, আরে োিলাে রক কমি। আরে োিত্াে আপিাি 

রক্লরিমক ওিা আসমব, কযেি সব রক্লরিমকই ওিা যামব’।  
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ডাাঃ আহেদ আশিাফ উমে দােঁড়াল। বলল রবরষ্মত্ কমঠে, আদমবি সামে, 
‘েিাব আোি ও আোি পরিবামিি সব সদমস্যি পক্ষ্ কেমক আপিামক সালাে 
ও শুমভিা। আেিা সকমল আিরন্দত্ ও র্রবগত্ হময়রে’।  

‘বসুি েিাব আপরি প্রবীে, আরে আপিাি প্রায় কেমলি বয়মসি। আপরি 
এভামব দােঁরড়ময় কো বলমল আরে অপিাধী হময় যাই’।  

একটু োেল আহেদ েুসা। পিক্ষ্মেই আবাি বলল, ‘আপিামক আপিাি 
পরিবামিি সকলমক ধেবাদ আোি প্ররত্ কেহ ও শুমভিা প্রকামশি েে। রকন্তু 
রবপদ  ামড় রিময় কত্া আিরন্দত্ হওয়া উরচত্ িয়’।  

‘আলহােদুরলল্লাহ, সুমখি রেমন্দর্ী আোমদি। ককাি বড় রবপদ কখিও 
আোমদি র মি ধমিরি। আপিাি করেত্ রবপদ  ামড় কিওয়ায় কয রবপদই আসুক 
আেিা কেমি রিমত্ পািব’।  

এ সেয় করলাং কবল কবমে উেল।  
ডাাঃ আহেদ আশিামফি কপেমিই দােঁরড়ময় রেল আহেদ আশফাক। 

‘আরে কদখরে আব্বা’ বমল বাইমিি দিোি রদমক েুটল।  
একটু পমি রফমি এমস বলল, ‘আবু্ব পামশি বাসাি কবোরেি কবকি 

সামহব এখামি আসমত্ চামিি’।  
‘আরে ত্াহমল উরে, কো বমল রিি ত্াি সামে’। বমল উমে দােঁড়াল 

আহেদ েুসা।  
ডাাঃ আশিাফও উমে দােঁড়াল। বলল, ‘েিাব, চলুি পামশি এ  িটায় 

আপিামক বসাই’।  
আহেদ েুসামক বরসময় রদময় বলল, ‘কবোরেি কবকি চেৎকাি কলাক 

েিাব। স্বভাবর্ত্ভামব ইহুদী রবমিাধী। ইহুদী রবমিাধী রক এক সাংর্েমিি রত্রি 
এক কেগকত্গাও।  

বমল কবরিময় এমস বসল ড্রইাংরুমে। কেমল আশফাক সামে কমি রিময় 
এল কবোরেি কবকিমক।  

কবোরেি লম্বা, ঋেুমদহী োনুষ। হৃষ্টপুষ্ট কেদহীি শিীি ত্াি। ত্াি 
োোয় বুামঠডে বােঁধা কদমখ রবরষ্মত্ হমলা ডাাঃ আশিাফ। উমে দােঁরড়ময় ত্ামক 
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স্বার্ত্ োরিময় বলল, ‘ককাি সেস্যা রোঃ কবোরেি। আপিাি এই হাল ককি? 
আপরি কষ্ট কমি এমলি। খবি রদমলই কত্া হমত্া আরে কযত্াে’।  

কবোরেি কবকি বসমত্ বসমত্ বলল, ‘আরে রচরকৎসা কিামত্ আরসরি 
ডাাঃ আশিাফ। এই সকামলই কত্া আরে হাসপাত্াল কেমক রফিলাে’।  

‘ত্ামহল আি রক খবি এই অসুস্থ অবস্থায়? ককাোয় রক  মটরেল বলুি 
কত্া?’ বলল ডাাঃ আহেদ আশিাফ।  

‘এুাকরসমডঠট  মটরেল। বড় বােঁচা কবেঁমচ কর্রে। দু’েি েমি কর্মে। 
রত্িেি েৃত্ুু ি েুখ কেমক কফিত্ এমসমে’।  

‘সাাং ারত্ক’।  
কখি, ককাোয় রক  টল?’  
র্ত্ িামত্’।  
বমল একটু দে রিময়ই বলল কবোরেি, ‘এ প্রসাংর্ োক। আরে রস্থি 

োকমত্ পািলাে িা বমলই এমসরে’।  
‘বলুি রক বুাপাি?’  
‘আপিাি এখামি ককাি কেহোি এমসমেি?’ ডাাঃ আহেদ আশিামফি 

রদমক সিাসরি কচময় রেমজ্ঞস কিল কবোরেি কবকি।  
হোৎ েুখটা েরলি হময় উেল ডাাঃ আহেদ আশিামফি। বুক ধক ধক কি 

উেল ত্াি। কেহোি কত্া একেি এমসমেি। রক েবাব কদমব কস। কবোরেি ককি 
এ প্রশ্ন রেমজ্ঞস কিমে ত্ামক? কেহোি আসাি রবষয়টা কস রক োিমত্ কপমিমে?  

এেরি সাত্ সমত্ি ভাবমত্ রর্ময় েবাব রদমত্ কদিী হময় কর্ল ডাাঃ 
আশিামফি।  

কো বলল আবাি কবোরেিই। ‘আোি কুকুমিি ঘ্রাে শরি যরদ রেক হময় 
োমক, ত্াহমল বলব একেি খুব বড় কেহোি এমসমেি আপিাি বারড়মত্। 
কুকুমিি অরস্থিত্ায় রটকমত্ িা কপমি কুকুমিি বদমল আরেই এলাে কখােঁে রিমত্।  

ডাাঃ আহেদ আশিামফি বুক ত্খি কােঁপমে। রকন্তু বলমত্ হমব ত্ামক 
কো। কেমিই কফমলমে কস। আি রেেুা বমল রক লাভ। বলল, ‘এমসমেি একেি 
কেহোি। খুব সোরিত্ কেহোি আোমদি’।  
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‘ত্া োরি এবাং রত্রিও আহত্’।  
‘ককেি কমি োিমলি?’  
‘আেিা শুধু এক র্ারড়মত্ িয়, পাশাপারশ বমস রেলাে। সুত্িাাং োিব িা 

ককি?’  
‘রকন্তু কসই কলাকই কয আোি কেহোি একোটা োিমলি রক কমি?’  
বললাে কত্া, আোি কুকুমিি ঐ ঘ্রাি শরি। কস রচিমত্ কপমিমে’।  
‘কুকুি রক কমি রচিমব?’  
‘কািে কুকুি এফ.রব.আই এি’।  
‘এফ.রব.আই-এি? আপিাি কামে আপিাি বারড়মত্ ককি?’  
‘কািে আরেও এফ.রব.অই-এি কলাক’।  
শুমিই ডাাঃ আহেদ আশিামফি দুই কচাখ োিাবড়া হময় কর্ল। কর্াটা কদহ 

ককেঁমপ উেল ত্াি। আি বলাি শরিও কস হারিময় কফলল।  
এই অবস্থা এখি ডাাঃ আশিামফি স্ত্রী, কেময়, কেমল সবাি। ভাবমে সবাই। 

ত্ামদি কেহোি আহেদ েুসাি ধিা পড়াি আি রবলম্ব কিই। রকাংবা ত্াি কচময়ও 
বাড় রকেু  টমব িারক’।  

হারস ফমুট উেল কবোরেমিি কোেঁমট, সম্ভবত্াঃ ডাাঃ আশিামফি অবস্থা 
কদমখ। বলল কস, ডাাঃ আশিাফ, আোমক রিময় চলুি আপিামদি কেহোমিি 
কামে। উরি আোমদি হামত্ বন্দী রেমলি। এুাকরসমডমঠটি পি পারলময় 
এমসমেি’।  

এ সেয় আহেদ েুসা  ি কেমক কবরিময় এমস বলল, ‘আপিামক কযমত্ 
হমব িা, কেহোিই আপিাি সােমি এমসমে’।  

বমল আহেদ েুসা বসল কবোরেমিি সােমিি কসাফায়। েুমখ হারস 
আহেদ েুসাি। বলল, ‘আপিাি আ াত্ ত্াহমল গুরুত্ি িয়। সু খবি কয, দু’েি 
োিা কর্মে। আোি আশাংকা রেল কয পােঁচ েিই োিা যামব’।  

ডাাঃ আশিাফ ও পরিবামিি সদস্যিা আহেদ েুসামক  ি কেমক কবরিময় 
আসমত্ এবাং ত্াি েুমখ হারস কদমখ রবষ্মময় হত্বাক হময় কর্ল। আহেদ েুসা রক 
পরিরস্থরত্ বুঝমেি িা? ত্াি রক ভয় কিই?  
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‘আশাংকা রেক রেল। কপৌমেমত্ আি পােঁচ রেরিট কদিী হমলও ওিা োিা 
কযত্ এবাং এ বােঁচামিাি করৃত্ত্ব কর্াটাটাই আপিাি’। বলল কবোরেি র্ম্ভীি কমঠে।  

কো কশষ কমিই আবাি বমল উেল কবোরেি, ‘রোঃ আহেদ েুসা আপরি 
এখি আোি বন্দী’।  

বমল পমকট কেমক রিভলবাি কবি কমি হামত্ রিল।  
এক কিমেি রোঃ কবোরেি। রপ্লে ইরি আোি সোরিত্ কেহোি। আি 

আপরি আোি প্ররত্মবশী এবাং বন্ধু। আোি অন্তত্ সোিটা িক্ষ্া করুি, অনুমিাধ 
কিরে’। আত্গ কমঠে বলল ডাাঃ আহেদ আশিাফ।  

কবোরেি কবকমিি কোয় আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘আপরি আোমক 
কগ্রপ্তাি কিমত্ পািমবি িা, এটা আপরি োমিি’।  

কবোরেি আহেদ েুসাি েুখ বিাবি রিভলবাি ত্ুমল বলল, ‘আপিামক 
বন্দী কমি আেিা এফ.রব.আই অরফমস রফিরেলাে। এুাকরসমডমঠটি ফমল 
আপরি পারলময় যাবাি সুমযার্ কপময়মেি। আপিামক আরে বন্দী কিমত্ এমসরে। 
বন্দী কিমত্ পািমবা িা ককি? এই রিভলবামিি সােমি আপিাি পালাবাি সাধু 
কিই’।  

আবািও হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘আপিাি রিভলবামি গুরল কিই, 
োকমলও গুরল আপরি েুড়মত্ পািমত্ি িা’।  

‘রক কমি বুঝমলি গুরল কিই?’  
‘েয়টা গুরল োকমল কয ওেি রিভলবামিি হয়, কস ওেি আপিাি 

রিভলবামিি কিই। রদ্বত্ীয়, রিভলবাি যখি পমকট কেমক কবি কমিি, ত্খি 
রিভলবামিি রুাচ অি কিা রেল। রিভলবাি কলামডড োকমল ককউ রুাচ অি 
কমি রিভলবাি পমকমট িামখ িা’।  

অপাি রবষ্মময়ি একটা োয়া কবোরেমিি কচামখ েুমখ পমড়ই আবাি 
রেরলময় কর্ল। বলল র্ম্ভীি কমঠে, ‘আরে আপিামক বন্দী কিমত্ পািমবা িাা্, এটা 
আপিাি একটা রেেুা সান্ত্বিা’।  

আহেদ েুসা র্ম্ভীি হমলা। বলল, ‘আপরি যরদ আোমক বন্দী কিমত্ 
চাইমত্ি, ত্াহমল একা আসমত্ি িা। কািে আপরি ভাল কমিই োমিি আপিাি 



আমেরিকাি এক অন্ধকামি  176 

 

একাি পমক্ষ্ আোমক বন্দী কিা সম্ভব িয়। আপরি আোমক বন্দী কিমত্ চাইমল 
আরে এখামি আরে এটা োিাি সাংমর্ সাংমর্ এফ. রব.আইমক োিামত্ি, ত্ািা 
একটা বারহিী পাোত্। ত্ািপি আোমক বন্দী কিমত্ আসমত্ি। একা যখি 
এমসমেি শুমভিা রিময়ই এমসমেি, বন্দী কিাি েমে িয়’।  

রবষ্মময় স্তরম্ভত্ হময় কর্ল কবোরেি কবকি।  
এই ভামবই রবষ্মময় হা হময় কর্মে ডাাঃ আহেদ আশিাফ এবাং ত্াি 

পরিবামিি অোে সদস্যমদি েুখ। আহেদ েুসাি কচামখ, েমি রক যাদু আমে কয 
কস সব কদখমত্ পায়, বুঝমত্ পামি।  

রিিবত্া ভােল কবোরেি কবকি। বলল, ‘আরে আপিাি বহু কারহিী 
শুমিরে, রকন্তু আে কদমখ বুঝলাে কয আপরি রক। আপিাি এই অন্তিদৃরষ্ট, 
রবমিষেী শরি রূপকোয় পাওয়া যামব, বাস্তমব ককাোও রেমলব বমল আরে েমি 
করি িা’।  

‘রকন্তু আপিাি বুাপািটা রক বলুি কত্া? র্ত্কাল আপিাি ওয়ারক টরক 
কফমল কদয়া কেমকই আরে বুমঝরে আপিাি কভত্মি পরিবত্গমিি একটা রবপ্লব  মট 
কর্মে’।  

‘আপিাি ইহুদী রবমিাধী লড়াই এবাং ত্ািপি র্ত্কালমকি আপিাি 
অকল্পিীয় োিরবক দারয়ত্বমবাধ কেমক আরে দু’কটা রেরিষ বুমঝরে, এক, আপরি 
আোি ককৌশলর্ত্ রেত্র, দুই, কয অরভমযার্ই আপিাি রবরুমদ্ধ কত্ালা হময় োক, 
ককাি অনবধ কাে আপিাি দ্বািা হমত্ পামি িা’।  

‘রকন্তু আপিাি সিকাি আোি রবরুমদ্ধ কত্া অরভমযার্ ত্ুমলমে’।  
‘আরে কস সম্পমকগও োিমত্ চাই। আোি েমি হয়  টিাি আিও ককাি 

রদক োকমত্ পামি। আপরি হোৎ লস আলামোমস প্রমবশ কিমত্ কর্মেি, এটা 
অমযৌরিক। আরে শুমিরে, এই প্রশ্ন এফ.রব.আই প্রধামিি েমিও সৃরষ্ট হময়মে।  

‘আপরি যা োিমত্ কচময়মেি ত্া োিাি আমর্ আোমক বলুি, আরে 
আপিাি স্ট্রামটরেক রেত্র হলাে ককেি কমি?  

‘কািে আপরি ইহুদীবামদি শত্রু এবাং ইহুদীবাদীিা আপিাি শত্রু রবশ্ব 
ইহুদী কর্াময়ন্দা চমরি প্রধাি কেিামিল শ্যািি আমেরিকা এমসমেি, আপিামক 
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ধমি রিময় যাবাি েমে। এই কেিামিল শ্যািিই এখি সওয়াি হময়মে 
এফ.রব.আই-এি  ামড়।  

শুধু কত্া এফ.রব.আই িয়, োরকগি সিকািও সাহাযু কিমে কেিামিল 
শ্যািিমক।  

‘োরকগি সিকাি িয়, োরকগি সিকামিি বুরি রবমশষ। কযেি 
কপ্ররসমডমঠটি প্ররত্িক্ষ্া উপমদষ্টা আমলকোঠডাি হারেটি এখি ইহুদী স্বামেগি 
রশখঠডী হময়মে। রত্রি কদশমক প্ররত্রিরধত্ব কিমেি িা, প্ররত্রিরধত্ব কিমেি 
রিমেি স্বােগমক। রত্রি োরকগি যুিিামষ্ট্রি কপ্ররসমডঠট হওয়াি খাময়শ কপাষি 
কমিি এবাং ত্ােঁি এ উমেশ্য পুিমেি েমে ইহুদী অেগ ত্ােঁি চাই। এই হারেটি 
এখি ত্ােঁি স্বামেগ কপ্ররসমডমঠটি োোয় কােঁোল কভমে খামিি’।  

‘ককি, কপ্ররসমডঠট োমিি িা এটা?’  
‘োমিি। রকন্তু রত্রি রদ্বত্ীয় কেয়ামদ কপ্ররসমডঠট রিবগাচি কিমত্ চাি। 

ত্াই ইহুদী টাকা ত্ািও প্রময়ােি। ত্াই রত্রি সব কেমি ও চুপ কমি আমেি, বিাং 
রত্রিও কেিামিল হারেটিমক বুবহাি কিমত্ চামিি’।  

‘আপরি এফ..রব.আই-এি কলাক। আপরি এসব বলমেি রক কমি?’  
‘আরে এফ.রব.আই এি কলাক। ইহুদীমদি কলাক িই। আরে 

এফ.রব.আই-এ ঢুমকরে ইহুদী স্বােগ ও ইহুদী রশখঠডীি রবরুমদ্ধ লড়াই কিাি 
েমে’।  

‘আপরি একা রক কিমবি?’  
‘আপরি োমিি িা। আোমদি একটা সাংর্েি আমে। িাে ‘রফ্র 

আমেরিকা’। ইহুদীবাদীমদি কামলা হাত্ কেমক আমেরিকামক েুি কিাই এি 
লক্ষ্ু। রোঃ আহেদ েুসা, এ ধিমিি আিও কময়ক ডেি সাংর্েি আমে 
আমেরিকায়’।  

‘রোঃ কবোরেি আরে ইহুদীমদি রবরুমদ্ধ কযেি লড়াই কমিরে এবাং কিরে, 
কত্েরি কত্া আরে কু-ক্লুাি-ক্লুাি, কহায়াইট ঈর্ল, প্রভরৃত্ি রবরুমদ্ধও লড়াই 
কিরে। কশমষি দু’কটা সাংর্েি কত্া আপিামদি কামেি সাংর্েি। ত্াহমল আরে 
পুমিাপুরি আপিাি স্ট্রামটরেক রেত্র হরি রক কমি?’  
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কবোরেি হাসল। বলল, ‘ও দু’কটা সাংর্েি অমিকটা সন্ত্রাসী সাংর্েি, 
িার্রিক সাংর্েি িয়। রকন্তু আোমদি ও আোমদি েত্ সাংর্েিগুমলা িার্রিক 
সাংর্েি। ওিা ‘রফ্র কশ্বত্াাংমর্’ রবশ্বাসী, আি আেিা ‘রফ্র আমেরিকায়’ রবশ্বাসী। 
রফ্র আরেরিকায় শুধু কশ্বত্াাংর্ োকমব িা, সাদা, কামলা, পীত্ সবাই োকমব’।  

‘ধেগীয় েিমর্াষ্ঠী সম্পমকগ আপিামদি অরভেত্ রক?’  
‘প্রমত্ুমকই রিে রিে ধেগ স্বাধীিভামব পালি কিমব। প্ররত্মযারর্ত্া 

ত্ামদি েমধু োকমব, রকন্তু কসটা হমব বুরদ্ধবৃরত্তক এবাং র্েত্ারন্ত্রক’। বলল 
কবোরেি কবকি।  

‘ত্াহমল ইহুদী ধেগীয় কর্াষ্ঠীি রবরুমদ্ধ আপিামদি রবমদ্বষ ককি?’  
আহেদ েুসা বলল।  
‘ইহুদী ধেগ ও ইহুদী ধেগানুসািীমদি সামে আোমদি ককাি শত্রুত্া কিই। 

রকন্তু ‘ইহুদীবাদী’িা ককাি ধেগীয় সাংর্েি িয়, ককাি িােনিরত্ক সাংর্েিও িয়, 
ত্ািা ষড়যন্ত্রকািী। এ ষড়যমন্ত্রি কামলা হাত্ আমেরিকামক রর্মল কখমত্ চায়। এ 
ষড়যমন্ত্রি হাত্ কেমক আেিা আমেরিকামক েুি কিমত্ চাই’।  

‘আপরি আোি কো, কেিামিল শ্যািমিি কো এফ.রব.আই-এি কামে 
শুমিমেি?’  

‘এ বুাপামি এফ.রব.আই সররয় কবশী আমর্ কেমক িয়, আরে প্রেে 
োিমত্ পারি আোমদি সাংর্েি সূমত্র। ইহুদীবাদীমদি ত্ৎপিত্া েরিটি কিাি 
েমে আোমদি কসল আমে। কসই কসলই আোমদি ত্েু সিবিাহ কমি’।  

‘আপরি োমিি আোি দু’েি আত্মীয় কেিামিল শ্যািিমদি হামত্ বন্দী 
আমে?’  

‘োরি। ওমদি প্রেে আটক কমি কহায়াইট ঈর্ল। অমেগি রবরিেময় 
কহায়াইট ঈর্ল ওমদি হস্তান্তি কমি কেিামিল শ্যািিমদি কামে। এখি ওিা 
কেিামিল শ্যািিমদি বন্দী’।  

কো কশষ কমিই কবোরেি কবকি এটা দে রিময় বলল, ‘আপিাি অমিক 
প্রমশ্নি েবাব রদময়রে। এবাি আোি প্রমশ্নি েবাব রদি’।  

‘আপিাি প্রশ্ন, আোি রবরুমদ্ধ সিকামিি অরভমযার্ ককি?’  
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বমল একটু োেল আহেদ েুসা। ত্ািপি বলল, ‘োরকগি সিকামিি সব 
রবষয় োিা কিই বমল অরভমযার্ কিমে, সবটা োিাি পি শুধু অরভমযার্ প্রত্ুাহাি 
কমি কিমব ত্াই িয়, খুশী হমব আোি প্ররত্’।  

‘ত্াহমল রক আপরি লস আোমলামস কঢামকি রি?’  
‘ঢুমকরে, রকন্তু এি েে আরে দায়ী িই। রিউ কেরিমকা েুসরলে 

এুামসারসময়শমিি সভাপরত্মক রকডোপ কমিরেল শ্যািিিা। আরে ত্ামক উদ্ধাি 
কিমত্ যাই। আমর্ই ত্ািা োিমত্ পামি এবাং ফােঁদ কপমত্ িামখ। আরে বন্দী হই। 
ত্ামদি ককাি এক অন্ধকুমপ ত্ািা আোমক বন্দী কমি িামখ। কসখাি কেমক েুি 
হমত্ রর্ময় একটা সুড়ে পাই। কসই সুড়ে আোমক রিময় যায় লস আলামোস 
কুাম্পামস। আরে পেহীিভামব পমেি সন্ধামি লস আলামোমস প্রমবশ করি এবাং 
প্রমবশ কিাি পিই কদখমত্ পাই কয, ওটা লস আলামোস লুাবমিটিী অব 
স্ট্রামটরেক রিসাচগ। ওখামি ধিা িা রদময় কয ককাি অবস্থায় কবরিময় আসমত্ রর্ময়ই 
ওমদি সামে আোি সাং াত্ হময়মে’। োেল আহেদ েুসা।  

কবোরেি কবকি রবষ্ফারিত্ কচামখ বলল, ‘আপরি যা বলমলি ত্া যরদ 
সত্ু হয়, ত্াহমল এটা কত্া এটে কবাোি েত্ ভয়াবহ বুাপাি। ইহুদীবাদীিা কত্া 
কদখরে আমেরিকাি হৃদরপমঠড হাত্ রদময়মে। োিমত্ পািমল সিকামিি  ুে 
হািাে হময় যামব’।  

‘হ্যােঁ, ত্াই রোঃ কবোরেি। ইহুদীিা আমেরিকাি কর্াড়া কাটমে এবাং আরে 
যা বমলরে, ত্া একশ’ভার্ প্রোে কমি কদব’।  

কবোরেি কবকি কসাো হময় বসল। অরস্থি কমঠে বলল, ‘ত্াহমল আপরি 
বমস আমেি ককি? রকেু কিমেি িা ককি?’  

হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘অবশ্যই রকেু কিব। আরে কলারিডায় 
যারিলাে। আোি দুই আত্মীয়ামক েুি কিাি েমে। আপিািা কযমত্ রদমলি িা, 
ধমি রিময় এমলি। আরে কচময়রেলাে, ওমদি েুি কিাি পি আরে এরদমক 
েমিামযার্ কদব’।  
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‘রকন্তু িা, কদিী হময় যামব। আপরি রিমেমক অরভমযার্েুি কিা এবাং ঐ 
ভয়াংকি রবষময় সিকািমক অবরহত্ কিাি কােটাই প্রেে আপিাি কিা 
দিকাি’।  

‘রকন্তু ত্া কিমত্ কর্মল কত্া এরদমক কদিী হময় যামব। কেিামিল শ্যািি 
আোমক দশ রদমিি সেয় রদময়মে। ত্াি একরদি চমল কর্মে। আি িয় রদি বারক। 
এ িয় রদমিি েমধু হয় আোমক ওমদি েুি কিমত্ হমব। িা হয় ওমদি হামত্ 
আোমক আত্মসেপগি কিমত্ হমব। িয় রদি পাি হময় কর্মল ওিা ডাাঃ োর্গামিট 
এবাং লায়লা কেরিফািমক চিেভামব লারিত্ কিাি পি হত্ুা কিমব’।  

‘আপরি রচন্তা কিমবি িা। িয়রদি রবিাট সেয় আপরি আমর্ সিকামিি 
সামে আপিাি কােটা সারুি’। সিকাি এবাং আেিা আপিামক সাহাযু কিব 
ওমদি উদ্ধামিি কামে’।  

কো কশষ কমি আহেদ েুসামক ককাি কো বলাি সুমযার্ িা রদময় বমল 
উেল, ‘আপিাি প্লুাি রক বলুি কত্া, আপিাি কোটা সিকািমক রকভামব বলমত্ 
চাি?’  

‘আরে এফ.রব.আই প্রধাি েেগ আব্রাহাে েিসমিি সামে কদখা কিব। 
ত্ামকই সব রকেু বলব’।  

‘ব্রামভা’ বমল লারফময় উেল কবোরেি কবকি। রকন্তু পিক্ষ্মেই রকেুটা 
আত্মস্থ হময় বলল, ‘কয অবস্থা ত্ামত্ ঐ শীষগ পযগাময় সাক্ষ্ামত্ি প্রস্তাব কিা 
রিিাপত্তাি রদক রদময় রেক হমব রকিা এবাং রত্রি সাক্ষ্াত্ কিমত্ িােী হমবি 
রকিা!’  

‘আরে একশ ভার্ রিরশ্চত্ রত্রি আোমক সাক্ষ্াত্কাি রদমত্ িােী 
হমবি’।  

‘িা আপরি রিে পযগাময় প্রস্তাব কমি অরফরসয়াল প্রমসমসি োধুমে শীষগ 
পযগাময় যামবি’।  

‘ত্া রেক হমব িা। এমত্ কদিী হমব এবাং প্রমসমসি উপি আস্থা িাখাও 
সেস্যা আমে। একটাই আোি এখি রচন্তা, কে েসময় রিিাপমদ ওয়ারশাংটমি 
কপৌেঁো’।  
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‘কপৌেঁোি রচন্তা আপরি কিমবি িা। আপরি যরদ এই রসদ্ধান্তই কিি, 
ত্াহমল আরে আপিামক রিময় যাব ওয়ারশাংটমি’।  

‘ধেবাদ’ বমল আহেদ েুসা হ্যাঠডমশক কিল কবোরেি কবকমিি 
সামে। বলল, আরে অরবলমম্ব ওয়ারশাংটমি কপৌেঁেমত্ চাই। রিত্ু আপরি কত্া আহত্, 
অসুস্থ’।  

‘এটা আবাি একটা বাধা িারক। োোয় বুামঠডে আমে, রকন্তু হাত্, পা 
ভাল আমে এবাং েিও পরিপূেগ সুস্থ আমে।  

বমল একটু কেমেই আবাি বলল, ‘োমিি, র্ত্ িামত্ আপরি কেপমক্ষ্ 
রত্িেি এফ.রব.আই কর্াময়ন্দাি েীবি বােঁরচময়মেি, এ রিমপাটগ আেই চমল যামি 
কহড ককায়াটগামি। বন্দী রহমসমব প্রেে সুমযামর্ই আপিাি পারলময় যাবাি কো, 
রকন্তু ত্া িা কমি আপরি দু গটিা কবরলত্ েুেূষগ আপিাি শত্রুমদি র্ারড় কেমক 
এমক এমক কবি কমিমেি এবাং ত্ামদি বময় রিময় র্ারড় কডমক কসই র্ারড়মত্ ত্ুমল 
হাসপাত্ামল কিয়াি বুবস্থা কমিমেি, এটা খুবই উচ্চ প্রশাংরসত্ হময়মে 
এফ.রব.আই অরফমস। সবাই আপিাি োিরবকত্াি অকুঠে প্রশাংসা কমিমে। 
অেমন্তই এফ.রব.আই-এি েমধু আপিাি অমিক ভি হময় কর্মে’।  

‘ধেবাদ রোঃ কবোরেি’।  
একটু কেমেই আবাি বলল, ‘আপরি িােী হমল আেই আেিা 

ওয়ারশাংটি যাত্রা কিমত্ পারি’।  
‘আরে িােী োমি, আরে তত্িী’।  
‘রকভামব যাওয়া হমব?’  
‘কাি রিময় কযমত্ পারি, রকন্তু কদিী হমব। রবোমি কর্মল রকেু ঝামেলা 

কপাহামত্ হমব। কহরলকপ্টামি সবমচময় রিিাপদ’।  
‘কহরলকপ্টাি ভাড়া পাওয়া যামব?’  
‘যামব, রকন্তু অমিক টাকা কিমব’।  
‘টাকা সেস্যা িয়, আপরি বুবস্থা করুি’।  
‘রেক আমে। এক  ঠটাি েমধু আপিামক োিারি’।  
বমল হ্যাঠডমশক কমি উমে দােঁড়াল কবোরেি কবকি।  
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আহেদ েুসাও উেল। চলল ত্াি কপেমি কপেমি কর্ট পযগন্ত।  
 

 
 
 
 
 
 



আমেরিকাি এক অন্ধকামি  183 

 

৭ 
আকামশ উড়ল কহরলকপ্টাি।  
োিালা রদময় আহেদ েুসা হাত্ িাড়ল ডাাঃ আহেদ আশিাফ ও 

পরিবামিি সদস্যমদি উমেমশ্য।  
রিউ কেরিমকা এয়াি রফমল্ডি কহরলপুামড ডাাঃ আহেদ আশিামফি 

পরিবামিি সবাা্ই এমসমে আহেদ েুসামক রবদায় োিাবাি েমে।  
আহেদ েুসা খুব খুশী হমলা কহরলপুামড আসা ডাাঃ আশিামফি স্ত্রী 

ফায়ো আশিাফ ও কেময় সািা সারদয়াি কপাশাক কদমখ। ফলুহাত্া ও পা পযগন্ত 
িাোমিা র্াউি পমিমে, ত্াি উপি পমিমে বড় ওড়িা। কদমখই েমি হমি এি 
চলোি সাধািে েিমরাত্ কেমক পৃেক, এিা েুসরলে।  

আহেদ েুসাি খুব কষ্ট লার্মে েমি, পরিবািটা খুবই আহত্ হময়মে। 
ওমদি দাবী রেল দু’একটা রদি অন্তত্ োরক। আবাি পরিরস্থরত্ি িােুকত্া কদমখ 
বাধা কদয়ািও পে পামি িা। এই অবস্থাি টািা কপাড়মি পরিবািরট ক্ষ্ত্রবক্ষ্ত্ 
হময়মে। ডাাঃ আহেদ আশিাফ ও ফায়ো আশিাফ পরিেত্ বুরদ্ধি োনুষ বমল 
ত্ামদি অবমশমষ বুঝামিা কর্মে। রকন্তু অবুঝ সািা সারদয়া এবাং আহেদ 
আশফামকি কেদ োোমিা যায়রি। যুরিমত্ িা কপমি ককেঁমদ কফমলমে ত্ািা। ককাি 
যুরি িা কপময় আহেদ আশফাক কােঁদমত্ কােঁদমত্ বমলমে, আপিাি সাক্ষ্াত্ 
লামভি সুমযার্ ও সােেগ আোমদি অত্ীমত্ও রেল িা এবাং ভরবষ্যমত্ও হমব িা। 
আল্লাহই আপিামক আোমদি োমঝ রিময় এমসমেি। আল্লাহ যখি সুমযার্ 
আোমদি রদময়মেি, ত্খি আপিাি উপি আোমদি একটা অরধকাি িময়মে। 
কেহোি রত্ি রদি কযেি োকমত্ পামিি, কত্েরি কেহোিমক রত্ি রদি আেিা 
িাখমত্ও পারি। কেহোিমক আেিা কযেি রত্ি রদি িাখমত্ িীরত্র্ত্ভামব বাধু, 
কত্েরি কেহোিও রত্ি রদি োকমত্ িীরত্র্ত্ভামব বাধু’।  
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যুরি শুমি হাসমত্ হময়মে আহেদ েুসামক। আহেদ েুসা বমলরেল ত্ামক, 
‘আরে কদায়া কিরে, আল্লাহ কত্াোমক একেি িাে কিা কুটিীরত্ক, িা হয় কসিা 
একেি আইিেীরব করুি। কত্াোি যুরিি কামে আরে পিারেত্। রকন্তু োকা 
সম্ভব হমি িা ভাই’।  

আহেদ আশফামকি যুরিি কচময় সািা সারদয়াি যুরি রেল আিও প্রবল।  
আহেদ েুসাি পরিচয় পাওয়া এবাং কসরদি আহেদ েুসা ত্ামক বড় 

ওড়িা পিমত্ বলাি পি কস আহেদ েুসাি সােমি আি আমসরি।  
রকন্তু রবদাময়ি প্রতুত রত্ি সেয় সািা সারদয়া এমস ড্রইাং রুমেি দিোয় 

দােঁড়ায়। পিমি লম্বা কর্ালাপী র্াউি। বড় সাদা চাদমি ঢাকা োোসহ র্া। দিোয় 
দােঁরড়ময় েুখ রিচু কমি ভািী কমঠে বমলরেল কস, ‘এক ঝলক আমলা কজ্বমল পে 
কদরখময়, আবাি অন্ধকামি রিেরজ্জত্ কমি চমল যামিি আপরি’।  

‘িা কবাি, কয পমেি কো আরে বমলরে, ত্া কখিই অন্ধকামি রিেরজ্জত্ 
হয় িা। ককািআি এবাং হারদস কত্াোমদি  মিই িময়মে। পমেি রদশািী 
ওগুমলাই’।  

‘আোমদি রক কস কযার্ুত্া আমে? োকমল আপরি যা বমলমেি, ত্া 
আেিা আমর্ বুরঝরি ককি? ককউ আোমদি কবাঝায়রি ককি?’  

‘আিও পড়মত্ হমব। আিও কবাঝাি কচষ্টা কিমত্ হমব, ত্াহমল কদখমব 
চলাি পেটা কত্াোি সােমি সুষ্পষ্ট হময় কর্মে’।  

‘জ্ঞাি ও কযার্ুত্া অনুসামি োনুষ কবামঝ। আোি বা আোমদি কস জ্ঞাি 
ও কযার্ুত্া োকমল আমর্ই কত্া বুঝত্াে। জ্ঞাি ও কযার্ুত্া শারেত্ কিাি েমে 
অবশ্যই আপিামদি দিকাি হয়’।  

‘রেক বমলে কবাি। এ এক বাস্তব সেস্যা। এ সেস্যা সোধামিি কচষ্টা 
কিমে েুসরলে কিত্ৃবৃন্দিা। ওয়ারশাংটমিি গ্রীি ভুারলমত্ আমেরিকাি কাউরেল 
অব েুসরলে এুামসারসময়শমিি কয সমেলি হময় কর্ল, ত্াি প্রধাি এমেঠডাই রেল 
এটা। এ সেস্যাি ত্ািা দ্রুত্ সোধামিি কচষ্টা কিমেি’।  

‘আোি অমিক বান্ধবীমক আরে কটরলমফামি বমলরে। ত্ামদি রিময় একটা 
সভা কিব। ত্ািা একবামিই অন্ধকামি। আরেহ কভমবরেলাে আপরি কসখামি কো 
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বলমবি। ত্াহমল ত্ামদি রিময় আরে এুামসারসময়শি র্ড়মত্ পািব, রকেু কাে 
শুরু কিমত্ পািব’।  

আহেদ েুসা েুত্াি রফত্া বােঁধরেল।  
সািা সারদয়াি এই কশষ কো আহেদ েুসাি েমি আ াত্ কমি। রফত্া 

বােঁধা বন্ধ কমি কস েুখ ত্ুমল একটু ভাব। ত্ািপি বমল, ‘আরে খুবই দুাঃখ কবাধ 
কিরে কবাি োকমত্ পািমবা িা বমল। রকন্তু খুবই খুশী হময়রে কয, ত্ুরে কাে শুরু 
কমিে। কত্াোমক অমিক ধেবাদ। আরে কো রদরি, আরে ওয়ারশাংটমি রর্ময় 
কত্াোমদি সভাি েমে একটা কেমসে পাোব কত্াোি কামে। আেি পক্ষ্ কেমক 
কসটা ত্ুরে সভায় পাে কমি কশািামব’।  

হারস ফমুট উেল সািা সারদয়াি েুমঝ। কস দু’ কচামখি পারি েুমে বলল, 
‘সরত্ু আপরি পাোমবি?’  

‘কো রদরি পাোব’।  
‘ত্াহমল আরে শুধু কসটা সভায় পমড়ই কশািাব িা, আয়িা রদময় বােঁরধময় 

িাখব। এটা হমব আোমদি সাংর্েমবি অনুমপ্রিোি উৎস’।  
‘ত্াহমল খুশী কত্া?’  
‘ধেবাদ ভাইয়া’।  
‘ত্াহমল ভাইয়া আোি খুশীি রক হমব? বড় বমল এ একটা সান্ত্বিা 

পুিষ্কাি কপল, রকন্তু আরে?’ আহেদ েুসাি পামশ বমস োকা আহেদ আশফাক 
বমল উমেরেল অরভোি ক্ষ্ুব্ধ কমঠে।  

কহমস রেল আহেদ েুসা। বমলরে, ‘সািা এরর্ময়মে। ত্ুরে এমর্াওরি। 
রেক আমে, ত্ুরে যামত্ আর্াও এেমে কত্াোমক একটা রচরে রলখব’।  

‘আপরি আোমক সরত্ুই রচরে রলখমবি?’ আিমন্দ রচৎকাি কমি 
বমলরেল আহেদ আশফাক।  

কহরলকপ্টাি দ্রুত্ চলরেল। কহরলপুাড কেমড় ডাাঃ আশিাফিা এক সেয় 
চমল কর্ল কচামখি আড়ামল।  

আপিামত্ই একটা দী গশ্বাস কবরিময় এল আহেদ েুসাি েুখ কেমক। 
এভামবই স্মরৃত্ অত্ীমত্ি অন্ধাকামি হারিময় যায়। আি রফমি আমস িা। রফমি 
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যাওয়া যায় িা। েীবিটা শুধু সােমি চলািই পে, কফিাি পে িয়। রকন্তু অত্ীত্ 
হময়ও কত্া অত্ীত্ হয় িা। স্মরৃত্ি আকামশ কবদিাি ত্ািা হময় অত্ীত্ কত্া জ্বমলই 
চমল।  

কপেি রদমক দৃরষ্ট রফরিময় রিময় সােমি ত্াকাল আহেদ েুসা।  
বাত্ামসি করাত্ ককমট দ্রুত্ এরর্ময় চমলমে কেট কহরলকপ্টাি।  
এ এক িত্ুি ধামিি পরিবহি কহরলকপ্টাি। কোট রবোমিি রবকল্প 

রহমসমব এগুমলা আে বুবহৃত্ হমত্ শুরু কমিমে।  
অে কহরলকপ্টামিি েত্ প্রচঠড শব্দ হয় িা। দু’রট শরিশালী কেট ইরেমি 

চমল এ কহরলকপ্টাি।  
‘রোঃ আহেদ েুসা, আোি খুব আিন্দ হমি আপিামক কপময়। েমি হমি 

রক োমিি? েমি হমি, এই প্রেে আেিা ইহুদীবাদীমদি রবরুমদ্ধ একটা সফল 
যুমদ্ধ অবত্ীেগ হরি’। বলল কবোরেি কবকি।  

‘ককি ত্া েমি হমি?’  
‘কািে ইসুুটা ভাল এবাং আপিাি কিত্ৃমত্ব। আপরি যখিই এফ.রব.আই 

প্রধাি েেগ আব্রাহাে েিসমিি সামে কদখা কিাি রসদ্ধান্ত রিময়মেি, ত্খািই 
বুমঝরে কোটখাট ককাি রবষয় হমল আপরি এ রসদ্ধান্ত রিমত্ি িা। বড়  টিা ও 
অকাটু প্রোে িা োকমল আপরি েেগ আব্রাহাে েিসমিি সামে কদখা কিাি 
েমে এত্টা আগ্রহী হমত্ি িাা্’।  

‘রোঃ কবোরেি, ককাি রবষয়মক আরে বড় েমি কিমলই রত্রি েমি 
কিমবি ত্া িাও হমত্ পামি। ত্াোড়া ইহুদীবাদীমদি সম্পমকগ ত্ােঁি বুরির্ত্ 
ধািো রক, ত্াি উপিই অমিক রকেু রিভগি কিমে’।  

‘এই কশষ বাকুটা আোমক উরদ্বগ্ন কিল আহেদ েুসা। আোমদি 
আেমকি োরকগি িােিীরত্ ও আেলাত্মন্ত্রি কয যত্ উপমি আমে, ত্াি উপি 
ত্ত্টা কবশী ইহুদীবাদীমদি কামলা হাত্ কচমপ বমস িময়মে’।  

‘রশরক্ষ্ত্ ও ঐরত্হ্যবাহী োরকগি োরত্ি েমে সরত্ুই এটা লজ্জােিক 
িয় রক?’  
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‘অবশ্যই আহেদ েুসা। লজ্জােিক আিও এই কািমে কয, আেিা 
োরকগিীিা আোমদি ইরত্হাসমক ভালবারস, রকন্তু ইরত্হাস কেমক রশক্ষ্া গ্রহি করি 
িা। আোমদি পূবগ পুিষিা ইহুদীমদি বুাপামি কয হুেঁরশয়ািী উচ্চািে কমি কর্মেি, 
কসরদমক আেিা কাি রদরিিা। কযেি আোমদি কাউঠটাি ফাদািস্ কদি প্রেে ও 
কশ্রষ্ঠত্ে বুরিহ্ব েেগ ওয়ারশাংটি বমলমেি, ‘ত্ািা (ইহুদীিা) আোমদি শত্রু 
তসমেি কচময়ও অরধক দক্ষ্ত্াি সামত্ আোমদি রবরুমদ্ধ কাে কমি। আেিা 
সারবগক েুরিি কয প্রমচষ্টা চালারি এবাং কয েহৎ উেশ্য সাধমিি সাংগ্রামে আেিা 
রলপ্ত ত্াি শত্ভার্ তবিী ত্ািা। আোমদি প্রমত্ুকটা কেট আমর্ কেমকই এ 
সাোরেক কীট (ইহুদীবাদীমদি) দেমি কয ত্ৎপি হয়রি, এ েমে আোমদি 
অনুমশাচিা কিমত্ হমব’। (Maxims of George Washington By A.A. 
Applaton & Co.) রেক অনুরূপ কোই বমলমেি কবোরেি ফ্রাাংকলীি ১৭৮৭ 
সামল রফলামডলরফয়াি কিরেরটউশিাল কিমভিশমি কদয়া ত্ােঁি ভাষমে। রত্রিও 
কস ভাষমে বমলি, ‘আরে কেিামিল ওয়ারশাংটমিি সামে একেত্ কয, আোমদি 
এই িত্ুি োরত্মক একরট অপপ্রভাব ও অনুপ্রমবশ কেমক অবশ্যই িক্ষ্া কিমত্ 
হমব। ভদ্রেমহাদয়র্ে, কস ভয়াংকি অনুপ্রমবমশি িাে ‘ইহুদী’। কয কদমশই 
ইহুদীিা ককাি বড় সাংখুায় প্রমবশ কমিমে, কস কদমশই ত্ািা কসখািকাি তিরত্ক 
েূলুমবামধি অবক্ষ্য় সূরচত্ কমিমে ও বুবসারয়ক সাংহরত্ রবিষ্ট কমিমে। ইহুদীিা 
কসখামি েির্ে কেমক রিমেমদি আলাদা কমি কিমখমে এবাং ককাি রমেই 
কসখািকাি োনুমষি সামে একাত্ম হয়রি। কস কদমশি োত্ীয়ত্াি বুরিয়াদ কয খৃষ্ট 
ধমেগি উপি ত্াি ক্ষ্রত্ কিাি কচষ্টা ত্ািা কমিমে। ত্ািা সৃরষ্ট কমিমে িামষ্ট্রি েমধু 
আমিক িাষ্ট্র। আি রবমিারধত্াি সেুখীি হমলই ত্ািা কস কদমশ আরেগক রবপযগয় 
 রটময়মে। এি দৃষ্টান্ত কস্পি ও পতু্গর্াল।…….আেিা যরদ ত্ামদি ত্াড়ামত্ িা 
পারি, ত্াহমল দু’শ বেমিি েমধু আোমদি উত্তি-পুরুষিা এ কদমশ কােলায় 
পরিেত্ হমব, আি ইহুদীমদি হাত্ কেমক েুি হবাি েমে যরদ চূড়ান্ত বুবস্থা 
আপিািা িা কমিি, ত্াহমল আোমদি উত্তি পুরুষিা আোমদি কবমিি উপি 
অরভসম্পাত্ কিমব। ভদ্রেমহাদয়র্ি, ইহুদীিা কযখামিই েেগ্রহি করুক, যত্ 
কেিামিশিই ত্ািা পুামলোইি কেমক বাইমি োকুক, ত্ামদি েমধু ককাি 
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পরিবত্গি আসমব িা। শত্ কেিামিশি ত্ািা আমেরিকায় োকমলও ত্ামদি 
রচন্তাধািা কখিই ত্ামদি আমেরিকাি হমত্ কদমব িা’। রোঃ আহেদ েুসা, এ 
ধিমিি শত্ সহর সত্কগবােী আোমদি পূবগ পুরুষমদি পক্ষ্ কেমক কিা হময়মে, 
রকন্তু আোমদি িােনিরত্ক কিত্ৃবৃন্দ ইহুদী টাকাি কর্ালক ধােঁধােঁয় বন্দী হওয়ায় 
কস সবই রবফমল কর্মে। ত্াই আেিা িার্রিকিা কচষ্টা কিরে রকেু কিাি েমে’। 
োেল কবোরেি কবকি দী গ এক বিবু কদয়াি পি।  

‘রক সাাং ারত্মক! আপিামদি োরত্ি যািা রিেগাত্া, ত্ামদি এসব স্পষ্ট 
সত্কগবােী সমিও আমেরিকাি অেগিীরত্, রেরডয়া এবাং িােিীরত্ ইহুদী কুরক্ষ্র্ত্ 
হমত্ পািল ককেি কমি?’ বলল আহেদ েুসা।  

‘রক বলব েিাব, এ দুাঃসহ জ্বালায় আেিা েিরে’। কবোরেি কবকি 
বলল।  

‘রোঃ কবোরেি, আপিামদি িােিীরত্কমদি কামে ত্ামদি কদশমপ্রমেি 
কচময় ইহুদী টাকাই রক বড় হময় কর্ল?’  

‘ত্া হয়রি েিাব। োরকগি িােিীরত্কিা ির্দ লাভ কিমত্ রর্ময় 
ইহুদীমদি ির্দ রকেু কিমসশি কদি। এই কিমসশিগুমলাি কযার্ফল ইহুদীমদি 
েমে হময়মে আশীবগাদ, োরকগিীমদি েমে হময় উমেমে অরভশাপ। োরকগি 
িােিীরত্কিা এটা কবামঝি, রকন্তু ির্দ লামভি প্রশ্ন ত্ামদিমক সররয় হমত্ কদয় 
িা। একটা েোি বুাপাি কদখুি, োরকগি সাংরবধাি দুবাি কপ্ররসমডঠট রিবগারচত্ 
হবাি সুমযার্ আমে। ত্াই রযরিই কপ্ররসমডঠট রিবগারচত্ হি, রত্রিই রদ্বত্ীয় টামেগও 
রিবগারচত্ হওয়াি আশা কমিি। ত্াই আেিা কদরখ প্রেেবাি কপ্ররসমডঠট হবাি পি 
প্রমত্ুক কপ্ররসমডঠটই হ্তহুদী স্বামেগি অনুর্ত্ োমকি যামত্ রদ্বত্ীয় টামেগি রিবগাচমি 
ইহুদী অেগ ও রেরডয়াি সামপাটগ কেমল। রকন্তু রদ্বত্ীয় টামেগ রিবগারচত্ হবাি পি 
োরকগি কপ্ররসমডঠটিা স্বাধীি িীরত্ অনুসিে কমিি। রকন্তু যখিই স্বাধীি িীরত্ গ্রহি 
কমিি, ত্খিই ত্ািা ইহুদী চরান্ত ও ইহুদী ট্রুামপ পমড় িামেহাল হি, এেিরক 
অমিকমক ক্ষ্েত্াও হািামত্ হয়’।  

‘এই ভয়াংকি ইহুদী ট্রুাপ কেমক োরকগিীমদি উদ্ধাি রকমস?’ বলল 
আহেদ েুসা।  
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‘আরে োরি িা েিাব। ত্মব এবাি আপরি একটা রকেু কিমত্ পামিি’।  
‘রকন্তু আেিা েুসলোিিাও কত্া োরকগিীমদি শত্রু’। আহেদ েুসা বলল।  
‘িা এটা রেক িয়। ইহুদী প্রপার্াঠডাি ফমল রকেু রবভ্রারন্ত আমে অবশ্য। 

রকন্তু োকমব িা। কািে েুসলোিমদি কসাসাইরট ওমপি। আি ষড়যন্ত্র িয়, র্েত্ন্ত্র 
ইসলামেি পে’।  

‘ধেবাদ কবোরেি’।  
ত্ামদি এই আমলাচিা অরবিাে চললই ওয়ারশাংটি িা কপৌেঁো পযগন্ত।  
আহেদ েুসামদি কহরলকপ্টাি যখি ওয়ারশাংটমি লুাঠড কিল, ত্খি িাত্ 

কিমেমে।  
কবোরেি োসরভল কেমকই ওয়ারশাংটমি ‘রফ্র আমেরিকা’ি কলাকমদি 

কটরলমফাি কমি রদময়রেল।  
কবোরেি কবকিমদি কহরলকপ্টাি লুাঠড কিমত্ই একটা োইমরা েুমট 

এল।  
কহরলকপ্টামিি কপমেঠট আমর্ই কিা হময়রেল।  
আহেদ েুসা ও কবোরেি কবকি কহরলকপ্টাি কেমক কিমে র্ারড়মত্ 

উেল।  
র্ারড় চলমত্ শুরু কিল।  
‘আোি কময়কেি বন্ধু োমকি ওয়ারশাংটমি। আরে কসখামি উেমত্ 

পারি’। কবোরেি কবকিমক লক্ষ্ু কমি বলল আহেদ েুসা।  
‘আপরি কযটা ইিা কিমবি, কসটাই হমব। ত্মব আোি অনুমিাধ, েেগ 

আব্রাহে েিসমিি সামে কদখা কিাি পূবগ পযগন্ত আপরি আোমদি সামে োকুি। 
আরে আপিাি সম্পমকগ একটা এুাসাইিমেঠট রিময় ‘অিরডউরট’ ওয়ারশাংটমি 
এমসরে। সুত্িাাং আপিাি চলামফিাি বুাপামি আরে আপিামক সহমযারর্ত্া 
কিমত্ পািব’।  

‘আোি সম্পমকগ এুাসাইিমেঠট রকভামব রিমলি?’ বলল আহেদ েুসা 
রবরষ্মত্ কমঠে?  
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‘আরে অরফসমক বমলরে, আরে আহেদ েুসামক ফমলা কিব। ওয়ারশাংটি 
পযগন্ত আোমক কযমত্ হমত্ পামি। এই এুাসাইিমেঠট অরফস েেুি কমিমে।  

‘ধেবাদ কবোরেি। ত্াহমল আরে আপিামদি কেহোি হরি’।  
‘ধেবাদ েিাব’। বলল কবোরেি খুশী হময়।  
েুমট চলমে ত্খি র্ারড় রিিমব ওয়ারশাংটমিি বুস্ত িােপে ধমি।  
 
 
 
ওয়ারশাংটমি কপৌেঁোি পি ৪০  ঠটা পাি হময় কর্মে। আে রবমকল েয়টায় 

েেগ আব্রাহাে েিসমিি সামে আহেদ েুসাি সাক্ষ্ামত্ি সেয় রিরদগষ্ট হময়মে।  
ওয়ারশাংটমি আসাি পিপিই সাক্ষ্ামত্ি সেয় কিাি েমে কবোরেি 

কবকি আহেদ েুসামক বমলরেল। রকন্তু আহেদ েুসা ত্ামক বমলরেল, ত্াি সামে 
কদখা কিাি আমর্ ওয়ারশাংটমি আোি রকেু কাে আমে ত্া সািমত্ হমব। অমিমকি 
সামে রকেু কোবাত্গাও বলমত্ হমব।  

আহেদ েুসা ত্াি কস সব কাে ও কোবাত্গা কশষ কিাি পি র্ত্িামত্ 
কযার্ামযার্ কমিরেল েেগ আব্রাহাে েিসমিি সামে।  

েেগ আব্রাহাে েিসমিি সামে সাক্ষ্ামত্ি বুবস্থা হওয়ায় আহেদ েুসা ও 
কবোরেি কবকি দু’েমিই খুশী। ত্মব কবশী খুশী কবোরেি কবকি। ত্াি ধািো 
েেগ আব্রাহাে েিসিমক ককাি রকেু বুঝামিা কর্মল রস.আই এ এবাং কপঠটার্েমক 
ত্া বুঝামিা খুব সহে হমব। োরকগি যুিিামষ্ট্রি আভুন্তিীি রিিাপত্তা করেরটমত্ 
েেগ আব্রাহাে েিসি কযেি রসরিয়ি, কত্েি কর্ৌিবপূেগ কিকমডগি অরধকািী। 
সবাি সেীহ কস পায়।  

েেগ আব্রাহাে েিসমিি সামে কদখা কিাি রবষয় রেক কিমত্ রর্ময় 
আহেদ েুসামক কবশ কো বলমত্ হময়মে।  

আহেদ েুসাি কটরলমফাি কপময় প্রেমে ভূত্ কদখাি েত্ই আেঁৎমক উমেমে 
েেগ আব্রাহাে েিসি। প্রেমেই রেমজ্ঞস কমিমে, ‘আপরি রক পুরলশ কােরডমত্, 
িা েুি অবস্থায় কো বলমেি?’  
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আহেদ েুসা বমলমে, আপিাি পুরলশ কােরডমত্ যাওয়াি আমর্ আরে 
আপিাি সামে কদখা কিমত্ চাই, অরত্ কর্াপিীয় রকেু বলাি েমে, কয কো আরে 
আি কাউমক বলব িা’।  

‘আপিাি রবরুমদ্ধ রক অরভমযার্ আপরি োমিি?’ বমলরেল েেগ 
আব্রাহাে েিসি।  

‘োরি গুরুত্ি অরভমযার্’। বমলরেল আহেদ েুসা।  
‘ত্াহমল আপরি আত্মসেপগি কমি আোি সামে সাক্ষ্াত্ কিমত্ পামিি’। 

বলল েেগ আব্রাহাে।  
‘আপরি বুবস্থা কমি িাখমবি, আপিাি সামে কো কশষ হওয়াি পমি 

আপরি আোমক কােরডমত্ কিমবি। আপরি সাক্ষ্াত্কাি িা কদয়া পযগন্ত আরে ধিা 
কদব িা। আি আপিাি পুরলশ ও কর্াময়ন্দািা ইিা কিমলই কয আোমক কগ্রপ্তাি 
কিমত্ পামি, বুাপািটা কত্েি িয়’। বলল আহেদ েুসা।  

‘রেক আমে, আরে সাক্ষ্াত্ কিব। রকন্তু একটা রবষয় আপরি বলুি, 
আপিাি রবরুমদ্ধ অরভমযার্টা রক সরত্ু?’ েেগ আব্রাহামেি কমঠে অনুমিামধি সুি।  

‘এফ.রব.আই চীফ রহমসমব অরভমযার্ কত্া আপরিই দােঁড় করিময়মেি। 
আপরি এ প্রশ্ন রেমজ্ঞস কিমেি ককি?’  

‘এফ.রব.আই চীফ রহমসমব এ প্রশ্ন রেমজ্ঞস কিরেিা, রেমজ্ঞস কিরে 
ওহাইও িদীি েৃত্ুু  র্হবি কেমক কয রশশুমক আপরি বােঁরচময়রেমলি, কস রশশুি 
দাদা রহমসমব। আি এ রেজ্ঞাসা আপিাি েমে আোি উরদ্বগ্ন স্ত্রীি পক্ষ্ কেমক’। 
বমল েেগ আব্রাহাে।  

ওহাইও িদীি কসই দৃশ্য কচামখি সােমি কভমস উমেরেল আহেদ েুসাি। 
কভমস উমেরেল কচামখি সােমি েেগ আব্রাহে েিসি এবাং ত্াি স্ত্রীি কসই েরবও। 
েিটা রভমে উমে আহেদ েুসাি। বমল, ‘ টিাটা সত্ু, অরভমযার্ সত্ু িয়, 
েিাব।  

‘র্ড কব্লস ইউ োই বয়। যরদও োরি কত্াোি অপিাধহীিত্া ত্ুরে প্রোে 
কিমত্ পািমব িা। ত্বু কত্াোি কো আরে শুিব। ত্ুরে এস। কেহ রসি হময় 
উমেরেল েেগ আব্রাহাে েিসমিি কঠে।  
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‘ধেবাদ, বাই’। বমল কটরলমফাি কিমখ রদময়রেল আহেদ েুসা।  
েেগ আব্রাহাে েিসমিি সামে আহেদ েুসাি সাক্ষ্াত্কাি রেক হওয়াি 

আিমন্দ বুেঁদ হওয়ায় কবোরেি কবকিমক লক্ষ্ু কমি আহেদ েুসা বলল, ‘আপরি 
বমলমেি েেগ আব্রাহাে সৎ ও কদশমপ্ররেক অরফসাি। রকন্তু োমিি রক, এি 
সুরবধাও আমে, অসুরবধাও আমে?’  

‘োরি, রকন্তু অপািাি উপি আোি আস্থা আমে। েেগ আব্রাহােমক 
বুঝামিাি েন্ত্র আপিাি কামে িা োকমল আপরি ত্াি সামে সাক্ষ্াত্ কিমত্ িা’।  

‘ধেবাদ রোঃ কবোরেি। আল্লাহ আপিাি আশা সফল করুি’।  
ত্খি কবলা ৪টা।  
আহেদ েুসা বলল, ‘যাই তত্িী হময় কিই েেগ আব্রাহামেি ওখামি যাবাি 

েমে’।  
কবোরেি কবকি  রড়ি রদমক ত্ারকময় বলল, সমব রবমকল চািটা। কদখা 

কিাি সেয় হমলা রবমকল েয়টা’।  
আহেদ েুসা হাসল। উমে দােঁরড়ময় কভত্মি চমল কর্ল।  
রেরিট পমিি পি কবরিময় এল একেি আিবী কশমখি কপাশাক পমি। 

বলল রবষ্মময় হা হময় যাওয়া কবোরেি কবকিমক, ‘আোি িাে শাইখ আব্দুল্লাহ 
আলী আল িেদী। কময়করদি আমর্ আরে ওয়ারশাংটি ইসলারেক কসঠটামিি 
রডমিক্টি রহমসমব সউরদ আিব কেমক এমসরে। আে রবমকল ৫টায় যারি 
এফ.রব.আই চীফ েেগ আব্রাহাে েিসমিি সামে কসৌেে সাক্ষ্াত্ কিমত্ এবাং 
কসই সামে কসঠটামিি কাে সম্পমকগ ত্ামক ব্রীফ কিমত্’। আহেদ েুসাি েুখ ভিা 
হারস।  

‘েদ্মমবশ ও িত্ুি িামেি একটা যুরি আমে ত্া বুঝলাে, রিত্ ু
সাক্ষ্াত্কাি েয়টায়, পােঁচটায় ককি যামিি? বলল কবোরেি কবকি। ত্াি রবষ্ময় 
ত্খিও কামটরি।  

েয়টায় কত্া আহেদ েুসাি সামে ত্াি সাক্ষ্াত্, আি পােঁচটায় সাক্ষ্াত্ 
আোি সামে, োমি শাইখ আব্দুল্লাহ আলী আল িেদীি সামে’।  

‘বুঝলাে িা’।  
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‘খুবই কসাো। আরে এখি শাইখ আব্দুল্লাহ আলী আল িেদী রহমসমব 
কদখা কিমত্ যারি’।  

ত্ািপি?  
ত্ািপি দিকাি হমব িা, েয়টায় যাওয়াি।  
‘রকন্তু এি প্রময়ােি রক আরে বুঝমত্ পািরেিা। বিাং আপরি কয শাইখ 

আব্দুল্লাহ িি, এটা এফ.রব. আই পুরলশ ইমঠটরলমেমেি কামে সহমেই ধিা পমড় 
যামব। কািে এ ধিমেি ককাি কলাক যখি সাক্ষ্াত্কামি যাি, ত্খি আমর্ কেমকই 
ত্ামদি কখােঁে খবি িাখা হয়, এেি রক ত্ামদি বারড়ি উপি কচাখ িাখা হয়’।  

‘দুপুমি খাবাি পি কপাশাক পমি একটা র্ারড়মত্ শাইখ কবরিময় 
এমসমেি। আরে যত্ক্ষ্ে সাক্ষ্াত্কামি োকব, ত্ত্ক্ষ্ে রত্রি রিমখােঁে োকমবি। 
রত্রি কয র্ারড় রিময় দুপুমিি পি কবরিময়মেি, কসই র্ারড়মত্ই আরে যারি েেগ 
আব্রাহামেি সামে কদখা কিমত্’।  

‘সব বুঝলাে, রকন্তু প্রময়ােিটা বুঝরে িা’।  
বুঝমেি িা?  
‘িা’।  
‘দু’রট  টিাি কো ভাবুি কত্া। আরে আপিামক োরিময়রে, োসরভমল 

কটরলমফাি কমি ডাাঃ আশিামফি কামে োিমত্ কপমিরে আরে ও আপরি কয 
কহরলকপ্টামি ওয়ারশাংটমি এমসরে ত্া োসরভমলি ইহুদী লবী োিমত্ কপমিমে। 
আমিকরট  টিা আপরি আোমক বমলমেি। এফ.রব.আই কহড ককায়াটগামি 
আপিাি বুাচমেট অেসব রডউরট অরফসাি োসরভমলি সামে আপরি কো 
বলমল রত্রি োিমত্ চাি রবমকল েয়টায় আোি সামে আপরি যামিি রক িা’। 
োেল আহেদ েুসা।  

‘এ দু’রট  টিায় রক বুঝা যায়?’ বলল কবোরেি।  
‘দু’রট রেরিষ পরিষ্কাি হয়, আপিাি সামে আরে ওয়ারশাংটমি এমসরে, 

এ কর্াপি কো ইহুদী লবীি কামিাই অোিা কিই। দ্বীরত্য়ত্াঃ, আে রবমকল 
েয়টায় আরে েেগ আব্রাহামেি সামে কদখা কিমত্ যারি, এটাও ইহুদী লবীি োিা 
হময় কর্মে’, আহেদ েুসা বলল।  
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‘বুমঝরে েিাব, আপরি আশাংকা কিমেি েয়টায় কদখা কিা আপিাি 
েমে রিিাপদ হমব িা। এই েমে রবকল্প বুবস্থা । রিধগারিত্ সেময়ি আমর্ই 
কসখামি চমল যামবি’।  

শুষ্ক কমঠে কোগুমলা বমল একটু োেল কবোরেি কবকি। র্লাটা একটু 
পরিষ্কাি কমি রিময় আবাি বলমত্ শুরু কিল, ‘রক সবগিাশ, ইহুদীমদি এত্ সাহস 
হময়মে! ত্ািা এফ.রব.আই প্রধামিি কেহোিমকও ত্ােঁি সামে কদখা কিমত্ কদমব 
িা!’ প্রময়ােি হমল রকডোপ কিমব!  

একটু কেমে একটা কঢাক রর্মল আবাি বলল, ‘আপরি যাি। আপিাি 
কপেমি আরে োকরে। আোি এখি িীরত্েত্ ভয় কিমে আোমদি প্লুাি কাযগকরি 
হওয়াি রবষময়।  

‘আসুি ত্মব, সাবধাি!’  
বমল আহেদ েূসা রব্রফমকসরট হামত্ রিময় রফমি দােঁড়াল। চলমত্ শুরু 

কিল।  
বারড় কেমক কবরিময় এমস ওেল শাইখ আব্দুল্লাহ আলী আল িেদীি 

র্ারড়মত্।  
দ্রুত্ একটা কটরলমফাি কসমি কবোরেি কবকিও বাড়ীি র্ারড় বািান্দায় 

এমস আমিকটা র্ারড়মত্ চমড় বসল।  
রকেু দূিমত্ব দু’রট র্ারড়ই এরর্ময় চলমে FBI কহড ককায়াটগামিি রদমক।  
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১ 
ওয়ার িংটন। 
প্রধান িাস্তা থেমক এফ.রব.আই থেডমকায়াটটাি থব  থেতমি। 
প্রধান িাস্তা থেমক লাল পােমিি একটা প্র স্ত পে, রিময় থপ ৌঁমেমে রব াল 

রবরডিং-এি িারি বািান্দায়। প্রধান িাস্তারটও িারি রবিল। 
পমটােযাক নদীি এ এলাকাটা এেরনমতই জনরবিল। তাি উপি আজ 

 রনবাি। েঠাৎ দুএকটা দ্রুত িরতি িারি থ ামে পিাি পিই আবাি োরিময় 
যামে। 

আেেদ েুসাি িারি সমব এই িাস্তায় রিময় পমিমে।  
িাস্তাি দুই পাম  িামেি সারি। িাস্তাি এক পা  ধমি আেেদ েুসাি িারি 

দ্রুত এরিময়  লমে। 
আেেদ েুসাি থ ামেি দৃরি সােমন প্রসারিত। েঠাৎ আেেদ েুসাি থ ামে 

পিল রকেু দূি সােমন একটা িারি িাস্তাি বাইমি রনময় পাকট কিা। 
দুজন থলাক িারিমত থেলান রদময় দাৌঁরিময়। একজমনি োমত একটা 

ওয়ারকটরক। 
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আেেদ েুসাি িারি ঐ সোন্তিামল থযমতই দুজমনি একজন োত তুমল 
আেেদ েুসাি িারি োোমত বলল। ড্রাইোি িারি দাৌঁি কিাল। িারি দাৌঁিামতই 
দুজন এরিময় এল। ওয়ারকটরকধািী ওয়ারকটরকমত কো বলরেল। তাি থ ষ 
কোটা আেেদ েুসা শুনমত থপল, ‘বুঝলাে, তামক থযমত থদব না। ওমক কেপমে 
এক ঘন্টা আটমক...... রঠক আমে।’ 

ওয়ারকটরকধািী আেেদ েুসামক বলল, ‘তুরে রক থ ে আবদুল্লাে আলী?’ 
‘রজ, হ্াৌঁ।’ থ ে আবদুল্লাে আলী রূপী আেেদ েুসা উত্তি রদল। 
‘এরদমক থকাোয় যাে? এ িাস্তা বন্ধ, এরদমক এেন যাওয়া যামব না।’ 
বমল ড্রাইোিমক লেয কমি রনমদট  রদল, ‘িারিটা িাস্তাি বাইমি ওরদমক 

রনময় যাও।’ 
‘আরে যারে এফ.রব.আই প্রধান জজট আব্রাোমেি সামে থদো কিমত ৫টায় 

তাি সামে আোি এযাপময়ন্টমেন্ট’ বলল থ ে আবদুল্লাে রূপী আেেদ েুসা। 
থলাকরট েুে বাৌঁকা কমি বলল, ‘জজট আব্রাোমেি সামে থে লবাদীি রক 

দিকাি! সন্ত্রাসী আেেদ েুসাি পমে তদবীি কিমত? থস রদ সিকাি পারঠময়মে? 
তা যামব, ঘন্টা োমনক পমি।’ 

কো থ ষ কমি আবাি রনমদট  রদল ড্রাইোিমক, ‘িারি ঘুিাও। রনময়  ল 
ওরদমক।’ 

আেেদ েুসা রবরিত েমলা, এিা যরদ থ ে আবদুল্লাে আলীি জন্য এই 
বযবস্থা কমি োমক, তােমল আেেদ েুসাি জন্য এিা রক আময়াজন কমি থিমেমে 
আল্লােই জামন। 

ড্রাইোি রনমদটম ি জন্য আেেদ েুসাি রদমক তাকাল। 
আেেদ েুসা ড্রাইোিমক রকেু না বমল ওয়ারকটরকধািীি রদমক থ ময় বলল, 

‘একবাি বলমেন িাস্তা বন্ধ। আবাি বলমেন এক ঘন্টা যাওয়া যামব না। িাস্তাটা 
রক এক ঘন্টা বন্ধ োকমব?’ 

‘ওসব কো নয়। থতাোি যাওয়া েমব না। জজট আব্রাোমেি কামে আেেদ 
েুসাি পমে দালালী কিমত থতাোমক আেিা থযমত থদব না।’ বলল 
ওয়ারকটরকধািী। 
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‘বািবাি আেেদ েুসাি সামে আোমক যুক্ত কিমেন থকন? তাি সামে 
আোি এই যাওয়াি রক সর্ম্টক?’ োসল থ ে আবদুল্লাে আলী রূপী আেেদ েুসা। 

‘ইস ন্যাকা সাজা েমে! ও রনময়মে ৬টায় অ্যাপময়ন্টমেন্ট, আি তুরে রনময়ে 
৫টায় অ্যাপময়ন্টমেন্ট! রবনা থযািামযামি? তুরে রিময় থস রদ সিকামিি পে থেমক 
আেেদ েুসাি জন্য তদরবি কমি আসমব, এিপি আেেদ েুসা যামব ফায়দা 
থনবাি উমেমে, এ সেজ কোটা আেিা বুরঝনা, না?’ আেেদ েুসা েমন েমন 
োসল। েমন েমনই বলল, বুঝমব না থকন, থতােিা থতা একটা বুরদ্ধি থেরক! 
প্রকামে বলল, ‘রঠক আমে তােমল রফমি যাই।’ 

‘না রফমি থযমত পািমব না।’ 
‘থকন?’ 
‘রফমি রিময় আেেদ েুসামক সাবধান কিমব তা রক েমত রদমত পারি 

আেিা? থস আসুক এটাই থতা আেিা  ারে। কত আময়াজন তাি জন্য!’ 
‘আময়াজনটা আবাি রক?’ 
‘তুরে আম পাম  োকমল, থদেমত পামব। আধ ঘন্টাি েমধযই সবাই এমস 

পিমব।’ 
‘না, আরে োকরে না।’ 
উত্তমি ওিা রকেু বলল না। েঠাৎ তামদি েুমেি োব কমঠাি েময় উঠল। 

দুজমনি োমতই রিেলবাি উমঠ এল। ওয়ারকটরকধািী তাি রিেলবাি ড্রাইোমিি 
রদমক তাক কমি বলল, ‘যা বমলরে থস আমদ  পালন কি।’ 

ড্রাইোি তাকাল আেেদ েুসাি রদমক রনমদটম ি জন্য। 
‘ও আোি আমদ ......’ 
কো থ ষ কিমত পািল না থলাকরট। 
থপেন থেমক পিপি রতনবাি দুপ দুপ  ব্দ েমলা। সিংমি সিংমিই থদো থিল, 

িারিি পাম  দাৌঁিামনা ওমদি োত থেমক দুরট রিেলবাি ও ওয়ারকটরক রেটমক 
পমি থিল। আতটনাদ কমি উঠমলা ওিা দুজনই। ওয়ারকটরকধািীি দুই োত এবিং 
অ্ন্যজমনি ডান োত িক্তাক্ত। 
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আেেদ েুসা থপেমন তাকাল। থদেল, থবঞ্জারেন থবকমনি িারি থপেমন 
এমস দাৌঁরিময়মে। সাইমলন্সাি লািামনা রিেলবাি োমত থনমে এমসমে িারি থেমক 
থবঞ্জারেন থবকন। 

আেেদ েুসা িারি থেমক নােরেল। 
থবঞ্জারেন থবকন ‘না, না’ বমল রনমষধ কিল। বলল, ‘ইয়া থ ে, আপনাি 

নাোি দিকাি থনই। আপরন  মল যান। আরে এমদি বযবস্থা কিরে।’ বমল 
থবঞ্জারেন থবকন তাি রিেলবামিি বাট রদময় দুজমনি োোয় দুরট ঘা লারিময় 
বলল, ‘ ল, আোি িারিমত উঠ। একটু থদিী কিমল রিেলবামিি গুরল এবাি 
োো গুরিময় থদমব।’ 

থলাক দুরট  লল থবঞ্জারেমনি িারি লমেয। 
আেেদ েুসাি িারি তেন স্টাটট রনময়  লমত শুরু কমিমে। 
একটু পি আেেদ েুসা থপেমন রফমি থদেল, থলাক দুরট থবঞ্জারেমনি 

িারিমত উঠমে। আি থবঞ্জারেন রকেু দরি রনময় এগুমে তামদি রদমক। 
‘থবঞ্জারেন তােমল ওমদি থবৌঁমধ িারিমত িােমব’ োবল আেেদ েুসা। 

থবঞ্জারেমনি সতকটতামক েমন েমন ধন্যবাদ রদল থস। েমন েমন কৃতজ্ঞতা জানাল 
থবঞ্জারেন থক। থস এমস তামক এই অ্প্রীরতকি কামজ জরিময় পিা থেমক উদ্ধাি 
কমিমে। তাি থয পরি য় এবিং থপা াক তা রনময় এই কামজ জরিময় পিা তাি 
জন্য রনিাপদ ও থ ােন েমতা না। আল্লাে তামক বাৌঁর ময়মেন। 

আবাি থ াে থফিাল আেেদ েুসা থপেমন। থদেল, থবঞ্জারেমনি িারি রফমি 
যামে। 

আেেদ েুসা থপ মে থিল এফ.রব.আই েবনিােী থসই লাল পােমুি িাস্তাি 
েুমে। 

থসই িাস্তাি েুমে সাদা থপা ামক দুজন থলাক দারিময়। তামদি োমত 
ওয়ারকটরক, ওিা এফ,রব, আই-এি থলাক, থদমেই আেেদ েুসা র নল। 

িারি ওমদি সােমন এমস দাৌঁিামতই ঐ দুজমনি একজন িারিি থেতমি 
উরক রদময় আেেদ েুসাি রদমক তারকময় সসম্মামন বলল, ‘আপরন রক রেিঃ থ ে 
আবদুল্লাে আলী?’ 
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‘হ্াৌঁ।’  বলল আেেদ েুসা। 
‘ওময়লকাে স্যাি।’ বমল িাস্তাি একপাম  সমি দাৌঁিাল ওিা দুজন। 
আেেদ েুসাি িারি লাল পােমিি সিক ধমি এরিময় থিল এফ.রব.আই 

েবমনি রদমক, িারি বািান্দায় রিময় প্রমব  কিল। িারি বািান্দাি পমিই প্র স্ত 
করিমডাি, তাি পমিই রবরডিং-এ প্রমবম ি রব াল দিজা। দিজায় দুজন থসরন্ি। 

আেেদ েুসাি িারি োেমতই একজন থসরন্ি েুমট এল। আেেদ েুসাি 
িারিি থিট েুমল ধিল। 

আেেদ েুসা িারি থেমক থবরুল। 
স্যালুট রদল থসরন্ি। 
থসরন্ি আেেদ েুসামক রনময় উমঠ থিল বািান্দায়।  
বি দিজাি পাম ই আমিকটা থোট দিজা। থসরন্ি আেেদ েুসামক রনময় 

রিময় থসই থোট দিজাি সােমন দাৌঁিামতই দিজা েুমল থিল।  
রবিাট একরট কে। থসাফায় সাজামনা। 
অ্েযেটনা কে এটা। 
দিজাি ডানপাম  একরট কাউন্টাি। তৎপি একরট েরেলা থস কাউন্টামি 

বমস। 
আেেদ েুসা থেতমি েুকমতই ‘গুড ইেরনিং!’ বমল স্বািত জানাল আেেদ 

েুসামক। এিপি থটরলমফান তুমল কাি সামে রক কো বমল থেময়রট উমঠ এল। 
আেেদ েুসামক রনময় একটা থসাফায় বসাি অ্নুমিাধ কমি বলল, ‘একটু বসুন 
স্যাি, থেতমি রনময় যাবাি জন্য থলাক আসমে।’ 

আেেদ েুসা বসল। 
থেময়রট রফমি এল তাি কাউন্টামি। 
রেরনট দুময়মকি েমধয কেরটি থেতমিি দিজা রদময় একজন থলাক এমস 

প্রমব  কিল। থসাজা এমস ‘গুড ইেরনিং স্যাি’ বমল আেেদ েুসাি সােমন 
দািাল। তাি োমত একরট কািজ। একবাি কািজ ও একবাি আেেদ েুসাি 
রদমক তারকময় বলল, ‘আসুন স্যাি, আোি সামে।’ 

বমল থস ঘুমি দািাল। 
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আেেদ েুসাও উমঠ তাি রপেু রনল। 
এফ.রব.আই থেড থকায়াটটাি ১১ তলা একটা রব াল রবরডিং। 
এমকবামি পমটােযাক নদীি িা থঘৌঁমষ দাৌঁরিময়। 
থেডমকায়াটটামিি দুরট ফ্রন্ট সাইড। একটা আেেদ েুসা থয রদক রদময় এল 

থসরদমক, আমিকটা পমটােযাক নদীি সামে। পমটােযাক নদীমত োসমে 
এফ.রব.আই-এি উে ি থেরলকাপ্টাি ও থোট থোট থেনগুমলা। 

আি  ত িারিি িযামিজ িময়মে আন্ডাি গ্রাউন্ড টপ থলামি। 
আেেদ েুসামক রনময় থলাকরট এল সাত তলায়। এই সাত তলাি োঝাোরঝ 

পমটােযাক প্রামন্তি একটা রব াল কমে বমস এফ.রব.আই প্রধান জজট আব্রাোে 
জনসন। 

জন আব্রাোে জনসমনি কমেি সােমন দাৌঁরিময় রেল তাি রপ,এস। আেেদ 
েুসামক রনময় থলাকরট থসোমন থপ েমতই জজট আব্রাোমেি রপ,এস থলাকরটমক 
একটা ধন্যবাদ রদময় আেেদ েুসামক রনময় দিজা থঠমল প্রমব  কিল একটা ঘমি। 

ঘিটা থব  বি। থসাফায় সাজামনা। থদমে ওময়রটিং রুমেি েত েমন েয়। থস 
ঘমিি পি একটা করিমডাি। তািপি প্রমব  কিল আমিকটা রব াল কমে। 
থদমেই বুঝল আেেদ েুসা কেরট কনফামিন্স রুে। 

কনফামিন্স রুমেি পি আবাি করিমডাি। তািপি প্রমব  কিল আমিকরট 
কমে, এ ঘিও থসাফায় সাজামনা। 

ঘমি েুমক একটা থসাফা থদরেময় আেেদ েুসামক বলল, ‘বসুন স্যাি,  ীফ 
স্যাি এেরন এমস পিমবন।’ 

বমল রপ, এস থবরিময় থিল ঘি থেমক। 
বসমত বসমত আেেদ েুসা োবল রপ, এস সামেব তামক সাধািমেি 

 লা মলি পে রদময় রনময় আমসরন, ডানরদমকি সিংরেপ্ত পমে রনময় এমসমে। 
কেরট থদমে আেেদ েুসা োবল এটা সাোতকাি রুে। এেন সাোতদামনি রুে 
েয়মতা আিও আমে। 
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দিজা থঠমল ঘমি েুকল এক থপ্র ঢ় বযরক্ত, োোি  ুমল রেরলটারি োৌঁট। 
োোয় সাদা-পাকা  ুমল বয়মসি োপ আমে, রকন্তু থদমে তা থনই। থদেমলই বুঝা 
যায় থেদেীন থপটা  িীি। 

আেেদ েুসা প্রেে নজমিই র নমত পািল ওোই নদীি েটি থবামট থদো 
জজট আব্রাোে জনসনমক। েদ্মমবম  োকায় আেেদ েুসামক তাি থ নাি কো 
নয়। 

থস সেয় জজট আব্রাোমেি থ ামেি রদমক আেেদ েুসা তারকময়রেল রকনা 
েমন পিমে না, রকন্তু আজ থদেল বামজি েত র কািী থ াে দুরট তাি। 

আেেদ েুসা উমঠ দাৌঁরিময়রেল। 
জজট আব্রাোে জনসনই প্রেে োত বািাল হ্ান্ডম মকি জন্য। 
আেেদ েুসাও োত বািাল। 
‘আরে জজট আব্রাোে জনসন।’ হ্ান্ডম ক কিমত কিমতই বলল থস। 
‘আরে আেেদ েুসা।’ হ্ান্ডম ক অ্বস্থামতই বলল আেেদ েুসা। 
েুমে যেন রনমজি নাে উচ্চািে কিরেল আেেদ েুসা, তেন বাে োত রদময় 

েুমেি দাৌঁরি থস েুমল থফলরেল। 
প্রেমেই রবিয় ও রবব্রতকি অ্বস্থা ফমুট উঠল জজট আব্রাোমেি েুমে। রকন্তু 

পিেমেই তাি থ াে দুরট জ্বমল উঠল বামঘি েত। থ ামেি পলমক তাি বাে োত 
পমকট থেমক রিেলবাি থবি কমি এমন আেেদ েুসাি কপাল বিাবি তাক কিল। 
বমল উঠল তীব্র কমন্ঠ ‘এই প্রতািোি অ্েট রক আেেদ েুসা?’ 

জজট আব্রাোে জনসন ও আেেদ েুসামি ডান োত তেনও হ্ান্ডম মক 
আবদ্ধ। 

োসল আেেদ েুসা। র শুি েত রনমদাষট োরস। বলল, ‘আপনাি সামে থদো 
কিাটা রনরিত কিাি জন্য।’ 

‘থকন সাোমতি জমন্য সেয় থতা রনরদটি আমে রবমকল েটায়।’ 
‘তেন আসমত পািতাে না। আসমত থদয়া েমতা না। পমেই আটক কিা 

েমতা।’ 
‘একটা অ্সম্ভব কো বলমেন আেেদ েুসা।’ 
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‘অ্সম্ভব নয়, এটাই বাস্তবতা। আরে োমন থ ে আবদুল্লাে আলীমকও বাধা 
থদয়া েময়রেল। বাধাদান কািী দুজনমক আোি সাোযযকািী কাবু কমি রনময় যায় 
তাি ফমল আরে আসমত থপমিরে।’ 

‘কািা থকন থ ে আবদুল্লাে আলীমক বাধা রদময়রেল?’ 
‘থ ে আবদুল্লাে আলীমক নারক থস রদ সিকামিি তিফ থেমক আেেদ 

েুসাি পমে তদ্বীি কিাি জন্য আপনাি কামে পাঠামনা েময়মে। এই তদ্বীি যামত 
থ ে আবদুল্লাে কিমত না পামি এজন্য তামক এক ঘন্টা আটমক িাোি রসদ্ধান্ত 
রনময়রেল।’ 

একটু োবল জজট আব্রাোে জনসন। 
তাি রিেলবাি ধিা বাে োত রনম  থনমে থিল এবিং রিেলবািও রিময় 

পমকমট েুকল।  
‘এোমন কো বলা রনিাপদ নয় বমল েমন েমে, আপরন আোি অ্রফমস 

আসুন।’ 
বমল ঘুমি দাৌঁরিময় োৌঁটা শুরু কিল জজট আব্রাোে জনসন। 
আেেদ েুসাও  লল তাি থপেমন থপেমন। 
রবিাট অ্রফস কে জজট আব্রাোে জনসমনি। 
বি থটরবল। তাি বা পাম  দীঘট প্র স্ত থডস্ক। থডস্কটা ইন্টািমনট, ইন্টািকে, 

ফযাক্স ও নানা িকে থটরলমফামন ঠাসা। 
থপেমন একটা রবি সাইজ করর্ম্উটাি। 
জজট আব্রাোে থটরবমলি সােমন একটা থ য়াি থদরেময় আেেদ েুসামক 

বসমত বমল রনমজ রিময় থটরবমলি ওপাম  বসল রনমজি থ য়ামি। 
‘রকন্তু আরে রবরিত েরে আপনাি সামে এযাপময়ন্টমেমন্টি বযাপািটা 

জানাজারন েমলা রক কমি? বযাপািটা আরে কাউমক জানাইরন। রঠক কমিরেলাে, 
আরে রিময় থিট থেমক আপনামক রনময় আসব।’ 

‘আপনাি থটরলমফান েরনটি েমত পামি না?’ 
 ‘এফ. রব. আই-এি থসন্িাল রসরকউরিরট এক্সম ঞ্জ সব রকেুই থিকডট কমি 

োমক।’ 
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‘থসোন থেমক থতা এ তেয পা াি েমত পামি।’ বলল আেেদ েুসা। 
‘েমত পামি। রকন্তু রবরিত েরে, কািা এ রনময় োো ঘাোল এবিং থকন?’ 
‘আরে থবাধ েয় আপনামক সাোযয কিমত পারি?’ 
‘রক থসটা?’ ভ্রু কুরিত কমি বলল জজট আব্রাোে। 
‘আপনাি একজন রডউরট অ্রফসাি রবষয়টা জামন। থস জরিতও োকমত 

পামি। তাি এেন রডউরট থনই, তবু থস অ্রফমস রকিংবা আমস-পাম  আমে বমল 
জারন।’ 

 েমক উঠাি েতই থ ােটা  িল েময় উঠল জজট আব্রাোে জনসমনি। 
বলল, ‘রডউরট অ্রফসামিি নাে বলমত পািমবন?’ 

‘রেিঃ েযািরিল।’ 
‘েযািরিল?’  েমক উঠাি েত নাে উচ্চািে কমিই েঠাৎ থযন থকান 

োবনায় ডুমব থিল জজট আব্রাোে। থস থ য়াি থেলান রদময় তারকময় আমে সােমন। 
রকন্তু তাি দৃরিমত শুন্যতা। 

েঠাৎ থসাজা েময় বসল জজট আব্রাোে। ইন্টািকমেি সােমন ঝুৌঁমক পিল। 
 াপ রদল একটা কীমত। 

ওপাি থেমক একটা কন্ঠ থেমস এল, ‘রসরকউরিরট  ীফ োিোন থেইঞ্জ 
বলরে।’ 

‘জজট আব্রাোে, গুড ইেরনিং।’ বলল জজট আব্রাোে। 
‘স্যাি, গুড ইেরনিং। রকেু রনমদট  স্যাি?’ 
‘হ্াৌঁ। থ ান, রবমকল ৬টায় আোি পামসটানাল একটা এযাপময়ন্টমেন্ট। এটা 

ফাৌঁস েময়মে। কািা কিল, থকন কিল, আরে জানমত  াই।’ 
‘স্যাি, এযাপময়ন্টমেন্ট রকোমব েময়রেল?’ 
‘আোি সিাসরি থটরলমফামন।’ 
‘ধন্যবাদ। আিও থকান ইনফিমে ন আমে স্যাি আোমক সাোযয কিাি 

েত?’ 
‘ফাৌঁস কিাি োধযমে যািা জামন তামদি একজন েযািরিল।’ 
‘ধন্যবাদ স্যাি। কমব কয়টায় এযাপময়ন্টমেন্ট েময়রেল স্যাি?’ 
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‘আজ সকামল।’ 
‘অ্মনক ধন্যবাদ স্যাি। আরে এেরন রবষয়টা থদেরে স্যাি। আরে েবি 

থপময়রে, রডউরট থ ষ েময় যাবাি পিও েযািরিল  মল যায়রন। ক্লামব বমস আড্ডা 
রদমে।’ 

‘কতেমে আোমক জানামব?’ 
‘৬টা বাজাি আমিই, স্যাি।’ 
‘ধন্যবাদ থেইঞ্জ।’ 
‘ওময়লকাে স্যাি।’ 
ইন্টািকে অ্ফ কমি রদময় আেেদ েুসাি রদমক রফমি জজট আব্রাোে বলল, 

‘েবিটা পাওয়াি আমি আপনাি সামে থকান কো বলব না এই বযাপামি। আসুন 
 া োই।’ 

আেেদ েুসা তাি োত ঘরিি রদমক তারকময় থদেল সামি পাৌঁ টা বামজ। 
 া থেমত থেমত প্রেে রনিবতা োঙল জজট আব্রাোেই। বলল, ‘আোি থসই 

নারতটা থকেন আমে, আপরন রকন্তু একবািও রজমজ্ঞস কমিনরন।’ জজট আব্রাোে 
অ্স্পি একটা োরস োসল। 

‘আপনাি পারিবারিক থকান রবষয়মক আপনাি অ্রফমস থটমন আনা রঠক 
েমন করিরন। রদ্বতীয়ত আরে বযরক্ত আেেদ েুসা রেমসমব আরসরন, এমসরে 
আপনামদি সািংঘারতক এক অ্রেমযামিি আসােী রেমসমব।’ বলল িম্ভীি কমন্ঠ 
আেেদ েুসা। 

‘রঠক বমলমেন। ধন্যবাদ আপনামক।’ বলল জজট আব্রাোে। তািও িম্ভীি 
কন্ঠ। 

আিও রকেুেে পি, এবািও রনিবতা োঙল জজট আব্রাোে। বলল, 
‘ন্যাসরেমলি রিমপাটট আরে থপময়রে। রিমপাটট থপন্টািন, রস.আই.এ এবিং 
থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা অ্রফমসও থিমে। সবাই আেিা রবরিত থয, সুমযাি 
থপময়ও আপরন পালামনাি পরিবমতট আেত েূেুষুট  ত্রুমদি উদ্ধাি ও বাৌঁ ামনাি 
থ িা কমিমেন। তাি ফমল আোমদি রতনটা েূলযবান প্রাে িো থপময়মে। বলুন 
থতা এ িকে োনবতামবাধ যাি, রতরন থকন েুমনােুরনি জিমত?’ 
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‘ঐ েূেুষটমদি েত যািা েজলুে অ্সোয় তামদি থসবা কিাি জমন্য।’ িম্ভীি 
কন্ঠ আেেদ েুসাি।  

জবামব তৎেোৎ থকান কো বলল না জজট আব্রাোে। োবরেল থস। 
অ্মনকেে পমি বলল, ‘রঠকই বমলমেন। রকন্তু আইন এবিং  ত্রুিা একো োনমব 
না। লস-আলামোস লযাবমিটিী অ্ব স্ট্রামটরজক রিসাম ট আপরন েুমক রেমলন, এটা 
প্রোরেত েমল আইন অ্তযন্ত কমঠািোমব তা থদেমব।’ 

‘তাই থদো উর ত জনাব।’ আেেদ েুসাি থঠামট রেরি এক টুকমিা োরস। 
থসরদমক তারকময় জজট আব্রাোে বলল, ‘আপনাি েত  ক্ত নামেটি োনুষ 

আরে থদরেরন। আপনাি জন্য আোি েুব কি েমে। আপরন আত্মসেপটে কিমত 
এমলন থকন?’ 

‘কািে, আপনািা আোমক ধমি িােমত পািমবন না।’ 
‘এফ.রব.আই অ্রফমস বমস একো বলা রক সামজ?’ 
‘না সাজমল বলতাে না।’ 
‘তা রঠক। রকন্তু এটা অ্েূলক একটা অ্েিংকাি আপনাি।’ 
‘প্রকৃত েুসলোন থয থস অ্েিংকাি কমি না, কিমত পামি না।’ 
‘আবাি েুসলোরনত্বমক থটমন আনমেন থকন, আেিা োনুষ রেসামব কো 

বলরে।’ 
‘রকন্তু আরে োনুষ রেসামব কো বলরে না, েুসলোন রেসামব কো বলরে।’ 
‘তাি থকান দিকাি রক আমে? োনুষ েওয়াটাই রক যমেি নয়?’ 
‘আো বলুন থতা, িাস্তাি েীি থেমক একজনমক ধমি এমন আপনাি থ য়ামি 

বসামলই থস রক এফ.রব.আই প্রধামনি দারয়ত্ব পালন কিমত পািমব?’ 
 ‘পািমব না।’ 
‘থকন পািমব না।’ 
‘এফ.রব.আই-এি থিরনিং তাি থনই এবিং এফ.রব.আই প্রধামনি দারয়ত্ব-

কতটবযও জানা োকমব না তাি।’ 
‘এই রবশ্ব সিংসামি প্ররতরট োনুষ একজন কমি  াসক। থস রনমজমক, 

পরিবািমক, রকেু োনুষমক এবিং তাি  ািপাম ি সৃি জিতমক  াসন ও রনয়ন্ত্রে 
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কমি। এই  াসন ও রনয়ন্ত্রে থ োি জমন্য এফ.রব.আই-এি েত আি থিরনিং ও 
দারয়ত্ব-কতটমবযি র ো োকা দিকাি রকনা?’ 

সমে সমে উত্তি রদল না জজট আব্রাোে। একটু োবল। তািপি বলল, ‘এ 
র ো থতা র ো প্ররতষ্ঠানগুমলা এবিং সিকাি থদয়।’ 

‘র ো প্ররতষ্ঠানগুমলা এবিং সিকাি প্রমফ নাল বা থপ াজীবী ততিী কমি, 
ঐ ‘ াসক োনুষ’ ততিী কমি না। সিকামিি র োপ্ররতষ্ঠান ও থিরনিং কেটসূ ীমত 
োনুমষি ‘থে রলক র ো’টা রক? -এই পৃরেবীমত োনুমষি সৃরি থকন? তাি পরিেরত 
রক? ইতযারদ। থদেুন আপরন আপনাি  ািরদমক সৃি জিমতি রদমক থ ময়, 
সবরকেুই সৃরি েময়মে োনুমষি জন্য, োনুমষি উপকামিি জমন্য, োনুমষি দ্বািা 
বযবহৃত েবাি জমন্য। িাে-পালা ও পশু-পারে থেমক শুরু কমি  াৌঁমদি আমলা, 
সূমযটি রকিে, নদ-নদী-সেুদ্র-বৃরি, থস ি-জািরতক সম্বন্ধ, তািকাপুমঞ্জি 
(িযালারক্স) োিসােযপূেট অ্বস্থান সবই োনুষমক রঘমি। রকন্তু সৃি জিমতি উপি 
একেত্র  াসক োনুমষি সৃরি থকান উমেমে, রক তাি কাজ? তাি একটাই কাজ 
েৌঁমজ পাওয়া যায়, আি থসটা েমলা ঐ  াসন রনয়ন্ত্রে যা থস রনমজি উপি, 
পরিবামিি উপি, অ্রধনস্ত রকেু োনুমষি  উপি এবিং আয়ত্বাধীন সৃি জিমতি 
উপি  ালায়। এটাই তাি েূল কাজ, েূল দারয়ত্ব। এই কাজ সর্ম্াদন ও দারয়ত্ব 
পালমনি জমন্য রক র োি দিকাি থনই? এই র োই োনুমষ থে রলক র ো।’ 

‘এটামতা দ টে র ো।’ 
‘দ টে র ো বমটই, রকন্তু ‘োনুষ থেমটা’, ‘োনুষ থেমিল’ প্রেুমেি দ টন 

নয়। তাৌঁমদিও রযরন স্রিা থসই আল্লােি দ টন বা জীবন রবধানই েমলা েূল র ো।’ 
‘আপরন ধেট র োি কো বলমেন?’ 
‘ধেট র ো োমন থতা োনুষ রক কিমব, রক কিমব না অ্েটাৎ োনুমষি জীবন 

পরি ালনাি র ো।’ 
‘এ রনমদট  থতা আোমদি সিংরবধামনই আমে।’ 
‘ও থতা োনুমষি ততিী।’ 
‘তামত থদাষ রক? জনেমতি রেরত্তমত জনিমেি জমন্যই ততিী এ 

সিংরবধান।’ 
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‘োনুষ যেন রকেু কমি তাি সিংকীেট স্বামেট কমি। োনুমষি ততিী আইন ও 
সিংরবধান তাই সিংকীেট স্বােট-দুি েময় োমক। আি আল্লােি সিংরবধান পৃরেবীি 
সকল োনুমষি সারবটক েেমলি জমন্য। থযেন েদ োওয়া োিাপ, রকন্তু 
আমেরিকান আইন জনেমতি রেরত্তমত এই োিাপ রজরনসমক তবধ কমিমে। রকন্তু 
আল্লােি আইমন েদ পামনি েত েরতকি কাজ তবধ েমব না সব োনুষ  াইমলও। 
অ্নুরূপোমব আমেরিকান আইমন অ্ববধ বযরে াি যরদ সম্মরতেূলক েয়, তােমল 
 ারস্তমযািয েমব না, রকন্তু আল্লােি সিংরবধামন বযরে াি সম্মরতেূলক থোক বা 
অ্সম্মরতেূলক থোক উেয়মেমত্রই  ারস্তমযািয অ্পিাধ। এেন োজামিা দৃিান্ত 
রদময় থদোমনা যামব থয, োনুষ রনমজি োমলা রনমজই থবামঝ না, রনমজি োমতই 
থস রনমজি ধ্বিংমসি আইন ি না কমি (মযেন েৃতযদন্ড িরেত কিা আইন)। এি 
অ্েট, োনুষ তাি জীবন পরি ালনাি আইন ততিী বা সিংরবধান ি নাি উপযুক্ত নয়। 
প্রকৃত পমে এই অ্রধকািই োনুষ িামে না। োনুমষি জন্য সিংরবধান আসমব 
আল্লােি কাে থেমক।’ 

‘তােমল রক োনুষ আইন প্রনয়ন কিমব না?’ 
‘কিমব আল্লােি থদয়া সিংরবধামনি রেরত্তমত।’ 
‘োক, রেিঃ আেেদ েুসা। আি নয়। থদেরে, আি একটু এগুমল েয় থতা 

আরে থে লবাদীই েময় পিমবা। স্বীকাি কিরে, যা বমলমেন তাি থকানটাই 
অ্ময রক্তক নয়। এ োরি রবষয়গুমলা রনময় পমি আিও োবমবা। এেন আসল 
কোয় রফমি আরস।’ 

বমল একটা দে রনময় জজট আব্রাোে ব্লল, ‘তােমল দাৌঁিাল, আেিা 
আপনামক আটকামত পািব না, এটা আপনাি থকান অ্েূলক অ্েিংকামিি কো 
নয়।’ 

‘হ্াৌঁ, তাই জনাব।’ 
‘আরে েুর  েমবা যরদ তাই েয় থয, আেিা আপনামক আটকারে না। রকন্তু 

থজমন িােমবন আোমদি সকল আইন োল বা েন্দ থোক, এ আইমনি োত থেমক 
থিোই আপরন পামবন না। যরদও তামত কি............।’ 
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কো থ ষ কিমত পািমলা না জজট আব্রাোে। তাি ইন্টািকে কো বমল 
উঠল। রসরকউরিরট  ীফ োিোন থেইমঞ্জি কন্ঠ। বলল, ‘গুড ইেরনিং স্যাি। আরে 
োিোন থেইঞ্জ।’ 

‘গুড ইেরনিং। বল।’ 
‘েযািিীল সেমজই কো বমলমে। প্রােরেক কাজ েময় থিমে স্যাি। রিমপাটট 

পাঠালাে। আি সােমন এগুমত েমল আপনাি জরুিী রনমদট  দিকাি।’ 
‘অ্মপো কি, রিমপাটট পমি থনই। ধন্যবাদ।’ 
বমল ইন্টািকে অ্ফ কমি রদল জজট আব্রাোে। 
কময়ক থসমকমন্ডি েমধয করর্ম্উটাি থেমক একটা রপ্রমন্টড র ট থবরিময় 

এল। 
জজট আব্রাোে দ্রুত থ াে বুলামত লািল রপ্রমন্টড র টরটমত। 
পিা তাৌঁি যতই এগুমত লািল, তাি েুমেি োব ততই পরিবরতটত েমত 

লািল। 
পিা যেন থ ষ েমলা, তেন সাদা থ োিা তাি লাল েময় উমঠমে। থসই 

সামে  ক্ত েময় উমঠমে তাি েুেেন্ডল। বলল থস, ‘রেিঃ আেেদ েুসা আপনাি 
অ্নুোন সতয। আপরন ৬টায় সরতযই আসমত পািমতন না। আোমদি সােমনি 
‘পমটােযাক ১১’ থিামডি েুমে দুই িারি থবাঝাই থলাক ওৎ থপমত রেল। আপরন 
ঐ থিামড প্রমব  কিমলই সােমন ও থপেন থেমক আপনাি িারি রঘমি থফলা 
েমতা।’ 

‘এ িকে ঘটমব আরে আমিই অ্নুোন কমিরেলাে। রকন্তু গুরুত্বপূেট রবষয় 
েমলা, আপনাি থটরলমফামনি কো ফাৌঁস েমলা কামদি দ্বািা?’ 

‘জানমত  াইমলন না, ওৎ থপমত রেল ওিা কািা?’ 
‘জারন আরে। ওিা থজনামিল োিে ও রেিঃ থিাড ওয়াটামিি থলাক।’ 
‘না আেেদ েুসা। থজনামিল অ্তযন্ত  ালাক থলাক। তাি থলাক এোমন 

পারঠময় ধিা পিাি ঝুৌঁরক থনমব না।’ 
‘তােমল?’ 
‘আোমদি এফ.রব.আই-এি আটজন থলাক ধিা পমিমে।’ 
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‘থজনামিল োিমেি োিা কিা?’ 
‘বলমত পামিন’ 
‘আি থটরলমফামনি কো ফাৌঁমসি বযাপািটা?’ 
‘রডউরট অ্রফসাি েযািরিল স্বীকাি কমিমে ফাৌঁস কিাি দারয়ত্ব। রকন্তু 

রসরকউরিরট অ্রফসাি োিোন থেইমঞ্জি ধািো আোমদি েরনটরিিং ও 
কেুযরনমক ন থসমলও েূত োকমত পামি।’ 

‘আরে আিযট েরে রেিঃ জজট আব্রাোে ইহুদী স্বামেটি কামে এফ.রব.আই-এি 
েত প্ররতষ্ঠানও এত েেুি!’ 

‘আপনাি অ্রেমযাি সতয, ওিা রবিাট থদাষেীয় কাজ কমিমে এটাও সতয, 
রকন্তু রনিয় থদ মপ্রে থেমকই ওটা কমিমে বমল েমন কিমে। এ িকেই তামদি 
বুঝামনা েময়মে।’ বলল জজট আব্রাোে। 

‘থদ মপ্রমেি কাজ েমলা থকেন কমি?’ 
‘এ তেযটা আপরনও রদমলন। বযাপািটা এই  িকে, থস রদ সিকামিি  াপ 

পমিমে োরকটন সিকামিি উপি আেেদ েুসামক অ্রেমযাি থেমক েুরক্ত থদবাি 
জমন্য। এই  ামপ আরে এফ.রব. আই  ীফ বুঝাপিাি োধযমে বযাপািটা থসমটল 
কিাি জন্য আেেদ েুসামক থডমকরে আজ সন্ধযা ৬টায়। এই আমলা নাি পি 
আেেদ েুসা অ্রেমযাি থেমক েুক্ত  েময় যামবন। সুতিািং থদ মপ্ররেকিা আমিই 
আপনামক রকডন্যাপ কমি আমপাষ িফা বান াল কিমত থ ময়মে। রকডন্যাপ 
কিাি পি তািা আেেদ েুসামক তুমল থদমব ইহুদী থিাময়ন্দা রবোমিি োমত। 
প্র াি কিা েমব থয, ইহুদী থিাময়ন্দািা োরকটন সিকামিি অ্জামন্ত আেেদ েুসামক 
রকডন্যাপ কমি আমেরিকাি বাইমি রনময় থিমে। অ্তএব এমত োরকটন সিকািমক 
থদাষ থদয়া যামব না। এমত দুই লাে থদ মপ্ররেকিা থদমেমে। এক, আেেদ 
েুসামক অ্রেমযাি থেমক েুরক্ত থদয়া বন্ধ কিা থিল, দুই, োরকটনীমদি রবম ষ বন্ধু 
ইহুদীমদি একটা বি উপকাি েমলা। এ িকে বুঝ যরদ থকউ পায়, তােমল থকান 
আমেরিকান এমত সম্মত েমব না বলুন?’ 

োসল আেেদ েুসা। বলল, ‘থযোমব যুরক্ত রদমলন, তামত েমন েমে 
আপরনও ঐ থদ মপ্ররেকমদি একজন।’ 



আমেরিকায় আমিক যুদ্ধ  17 

 

‘অ্বেই, তমব আরে আপনামক থগ্রফতাি কমি ইহুদীমদি োমত তুমল থদব 
না, থসাপেট কিব আপনামক োরকটন আইমনি োমত। রনমদটাষ েমল োিা থপময় 
যামবন।’ 

বমল জজট আব্রাোে আবাি ইন্টািকে অ্ন কিল। ওপাি থেমক কো বমল 
উঠল োিোন থেইঞ্জ। 

জজট আব্রাোে তামক রনমদট  রদল, ‘থটরলমফামনি কো ফাৌঁস কিাি সামে 
আি থক জরিত, তাি তদন্ত তুরে  ারলময় যাও। আি থয আটজনমক থগ্রফতাি 
কমিে, তামদি রবরুমদ্ধ বাইমিি সামে অ্ববধ ও িাষ্ট্রীয় স্বােট রবরুদ্ধ থযািামযাি, 
অ্বাধযতা এবিং অ্রফস- ৃিংেলা েিংমিি অ্রেমযাি থিকডট কি এবিং রডপাটটমেন্টাল 
প্ররসরকউ ন রবোমি পারঠময় দাও। আি ওমদি রডপাটটমেন্টাল থসমল বন্দী িাে। 
ধন্যবাদ।’ 

ইন্টািকে অ্ফ কমি জজট আব্রাোে ঘুমি বসল আেেদ েুসাি রদমক, োত 
ঘরিি রদমক তাকাল। বলল, ‘রঠক ৬টা, আপনাি সামে সাোমতি সেয় এটা। 
এেন বলুন, আরে আপনামক রক সাোযয কিমত পারি?’ 

‘জনাব আরে রকেু বলাি আমি আপনামদি করলনস থকাোয় জানমত 
 ারে।’ বলল আেেদ েুসা। 

‘আোমদি এফ.রব.আই এমজন্ট করলনস?’ 
‘রজ, হ্াৌঁ।’ 
‘থস থেড থকায়াটটামিই আমে। থকন বলুন থতা?’ 
‘ওয়ার িংটমনি গ্রীন েযারলমত রতরন থজনামিল োিন ও থিাড ওয়াটামিি 

সামে রেমলন না?’ 
‘রেল। অ্রফমসি রনমদটম ই থস ওমদি সামে রেল।’ 
‘রতরন রক ওমদি সামে রনউ থেরক্সমকামত রিময়রেমলন না?’ 
‘রিময়রেমলন। থসটাও অ্রফমসি রনমদটম ই।’ 
‘রতরন রনউ থেরক্সমকাি থকাোয় থকাোয় রিময়রেমলন, রক কমিরেমলন, 

ইতযারদ রিমপাটট রনিয় রদময়মেন?’ 
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‘রদময়মে। থস রনউ থেরক্সমকামত রিময় সব  সেয় ওমদি সামে রেল না। 
সবুজ পাোমি যাওয়াি পিরদন থস ওয়ার িংটন রফমি এমসমে।’ 

‘দু’এক রেরনমটি জন্য তাৌঁমক ডাকমত পামিন?’ 
‘অ্বেই। রকন্তু তামক রক দিকাি?’ 
‘আোি অ্নুমিাধ স্যাি।’ 
‘আো ডাকরে।’ 
বমল জজট আব্রাোে ইন্টািকমে রনমদট  পাঠাল করলনসমক এেরন তাি কামে 

পাঠাবাি জমন্য। 
দু’রেরনমটি েমধয করলনস এমস োরজি েমলা। থস আেেদ েুসামক থদমে 

রবরিত েমলা না। অ্েটাৎ আেেদ েুসা আসমব, এমসমে থস জামন। 
‘জনাব, আরে  রেিঃ করলনসমক দু’একটা প্রশ্ন কিব। জজট আব্রাোেমক লেয 

কমি বলল আেেদ েুসা। 
‘রঠক আমে।’ বলল জজট আব্রাোে। 
আেেদ েুসা করলনমসি রদমক রফমি রজমজ্ঞস কিল, ‘রেিঃ করলনস থকান 

তারিে কতটাি সেয় আোমক বন্দী ও আেত অ্বস্থায় সবুজ পাোমি আপনামদি 
সােমন োরজি কিা েময়রেল?’ 

‘িত ২১ তারিে সকাল ১০টায়।’ বলল করলনস। 
‘সবুজ পাোমিি ঐ রসনািি কেমেমক্সি অ্ন্ধকুমপ রনময় আোমক বন্দী কিা 

েময়রেল কয়টায়?’ 
‘থসায়া দ টা েমব তেন।’ একটু র ন্তা কমি বলল করলনস। 
‘২১তারিে থিাটা রদন থতা আপরনও সবুজ পাোমি রেমলন তাই না?’ 
‘রেলাে।’ 
‘সবুজ পাোমিি বন্দীোনাি অ্ন্ধকূপ থেমক আরে পারলময়রে এেন কো 

সবুজ পাোমিি কািও কামে আপরন শুমনরেমলন?’ 
‘না শুরনরন।’ 
করলনমসি কো থ ষ েমল, আেেদ েুসা জজট আব্রাোেমক উমেে কমি 

বলল, ‘জনাব করলনসমক রজমজ্ঞস কিা আোি থ ষ।’ 
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করলনস  মল থিমল আেেদ েুসা জজট আব্রাোেমক বলল, ‘লস আলামোস 
স্ট্রামটরজক রিসা ট লযাবমিটিীমত থকান তারিমে কতটাি সেয় আোমক থদো যায় 
বমল রিমপাটট এমসমে জনাব?’ 

‘িত োমসি ২১ তারিে থবলা ৩টাি রদমক।’ 
‘জনাব আরে সবুজ পাোমি বন্দী েলাে থসায়া দ টায়, আি থবলা ৩টাি 

রদমক আোমক থদো থিল লস আলামোস িমবষোিামি, এটা থকেন কমি েয়? এ 
রনময় আপনািা থেমবমেন?’ 

‘রবষয়টা রনময় আেিা থেমব থদরেরন। আি এ সেময়ি রেসাব রদময় রকন্তু 
প্রোে কিা যামব না থয, আপরন লস আলামোমস আমসনরন। এমসমেন এটা 
বাস্তবতা।’ 

‘এ বাস্তবতা আরে অ্স্বীকাি কিরে না, আরে থতা থটরলমফামনই আপনামক 
জারনময়রে, ঘটনা সতয রকন্তু অ্রেমযাি সতয নয়।’ 

‘ঘটনা সতয েমল অ্রেমযািও সতয েমব এটাই রঠক, আি যরদ আপনাি 
কো সতয েয় তােমল আি সেয় নি না কিাি জন্য অ্নুমিাধ কিরে।’ জজট 
আব্রাোমেি কন্ঠ রনিস ও কমঠাি শুনাল। 

আেেদ েুসা োসল। বলল, ‘আোি কো শুরুই েয়রন জনাব।’ 
জজট আব্রাোমেি থ াে থযন একটু উজ্জ্বল েময় উঠল। বলল, ‘আরেও তাই 

আ া করি। বলুন।’ 
‘ঘটনা সতয েমল অ্রেমযািও সব সেয় সতয েমব এটা রঠক নয় আরে থস 

কো বলাি জমন্যই আপনাি কামে এমসরে।’ 
বমল আেেদ েুসা একটু োেল। পমি আবাি শুরু কিল, ‘আপরন রক জন 

জযাকবমক থ মনন?’ 
‘রবজ্ঞানী জন জযাকব?’ 
‘রজ, ইহুদী রবজ্ঞানী জন জযাকব।’ 
‘হ্াৌঁ, েুব োল কমি র রন। রতরন থদম ি থেষ্ঠ রবজ্ঞানীমদি একজন। োরকটন 

যুক্তিামষ্ট্রি েমধয থেষ্ঠ জাতীয় পুিস্কাি ‘সান অ্ব রদ থন ন’ তাৌঁমক থদয়া েময়মে।’ 
‘রতরন রক লস আলামোমসি রবজ্ঞানী রেমলন?’ 
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‘না। আমেরিকাি থব  কময়করট রবশ্বরবদযালময়ি রতরন রেরজরটিং প্রমফসি 
রেমলন। বযরক্তিত িমবষো রেল তাি সবম ময় বি কাজ।’ 

‘লস আলামোমসি সামে তাি থকান সর্ম্কট রেল রক?’ 
‘রেল না।’ 
‘এেন সবুজ পাোমিি কামিা সামে লস আলামোমসি থকান সর্ম্কট আমে 

বা থসোনকাি থকউ রক লস আলামোমস আসা যাওয়া কমি?’ 
‘না। এরদনও লস আলামোমস রিময় রবষয়টা সর্ম্কট থজমন এমসরে। লস 

আলামোমস আসা যাওয়াি সর্ম্কট বাইমিি কামিা থনই। থসোনকাি রবজ্ঞানী ও 
কলাকু লী এবিং েুরিমেয় সাধািে কেট ািী সবাই লস আলামোমসি বারসন্দা। 
তািা সবাই বারেি থেমক রবরেন্ন। শুধুোত্র ঘরনষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনমদি সামে তাৌঁমদি 
সাোমতি অ্নুেরত আমে। তাও লস আলামোমসি বাইমি রিময়।’ 

‘আো, লস আলামোমসি তবজ্ঞারনক তেয কেনও  ুরি থিমে বা তবজ্ঞারনক 
তেয থকানোমব থোয়া যাবাি ঘটনা ঘমটমে রকনা?’ 

‘না।  ুরি বা থোয়া যাবাি ঘটনা কেনও ঘমটরন। তমব তবজ্ঞারনক ডাটা 
বযািংমকি ইউজ থিরজস্টাি এবিং করর্ম্উটামিি রনজস্ব থেমোরি থিরজস্টাি-এ 
দুময়ি েমধয একটা অ্সিংিরত দীঘটরদন থেমক  মল আসমে। এমক থিকডট এিি 
রেসামব থদো েমে।’ 

বমল একটু থেমেই জজট আব্রাোে রজমজ্ঞস কিল অ্বাক েময়, ‘এসব রদময় 
আপনাি রক কাজ আেেদ েুসা। আপরন রনমজি কো বলুন।’ 

আেেদ েুসা োসল। বলল, ‘আো জনাব আপরন করলনমসি কামে 
শুনমলন, সবুজ পাোমিি বন্দীোনাি অ্ন্ধকূপ থেমক থসই ২১ তারিমেি থিাটা রদন 
আোি পালামনাি কো আপরন শুমননরন, তােমল থবলা ৩টায় আোমক লস 
আলামোমস থদো থিল রক কমি, এটা রক আপনাি েমন বি প্রমশ্নি সৃরি কিমে 
না? করলনসসে সবুজ পাোমিি সবাই জামন আরে সবুজ পাোি থেমক পালাইরন, 
তােমল ৩টাি রদমক লস আলামোমস থিলাে রক কমি?’ 

জজট আব্রাোমেি কপাল কুরিত েমলা, তীে েমলা তাি থ াে। বলল, 
‘বুঝমত পািরে আেেদ েুসা, এ রবষয়টাি প্ররত আপরন েুব থবর  গুরুত্ব রদমেন। 
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এোমন রনিয় বি ঘটনা আমে। রকন্তু আরে বুঝমত পািরে না, থসটা রক েমত 
পামি।’ 

আেেদ েুসা আবািও োসল। বলল, ‘আো জনাব, আরে যরদ বরল 
তবজ্ঞারনক জন জযাবক প্ররতরদন লস আলামোমস সবাি অ্লমেয আসমতন, আপরন 
তা রবশ্বাস কিমবন?’ 

র্প্রিংময়ি েত লাফ রদময় উমঠ দাৌঁিাল জজট আব্রাোে জনসন। থ ামে েুমে 
তাি উমত্তজনা, দৃরি রবমফারিত। বলল, ‘তােমল আপরন বলমত  ামেন, সবুজ 
পাোি থেমক লস আলামোস পযটন্ত সুিিংি পে আমে?’ কো তাি অ্মনকটা 
আতটর ৎকামিি েত শুনাল। 

‘বলমত  ারে নয়, বলরে, সবুজ পাোমিি অ্ন্ধকূপ থেমক একরট সুিে পে 
লস আলামোমসি করর্ম্উটাি রুমে রিময় উমঠমে। আরে অ্ন্ধকূপ থেমক থবি েমত 
রিময় ঐ সুিে পমে রনমজি অ্জামন্তই রিময় উমঠরেলাে লস আলামোমস।’ 

ধপ কমি থ য়ামি বমস পিল জজট আব্রাোে জনসন। বলল, ‘তােমল 
রবজ্ঞানী জন জযাবক ঐ সুিে পমে লস আলামোমস থযমতন, পা াি কমি রনময় 
থযমতন সব তবজ্ঞারনক তেয।’ কান্নাি েত শুনাল তাি কন্ঠ। উমদ্বি আতমে েুে 
 ুপমস থিমে। 

‘আরে তাই েমন করি জনাব।’ 
‘এেনও থতা পা াি  লমে।’ 
‘আোি েমন েয় জন জযাবক এই পমেি সন্ধান কাউমক রদময় যানরন, অ্েবা 

রদময় যাবাি সেয় পানরন।’ 
‘রকন্তু আমিি এক প্রমশ্ন সবুজ পাোি ও লস আলামোমসি েমধয কািও 

যাতায়াত আমে রকনা রজমজ্ঞস কমিরেমলন? এেন বুঝরে এ প্রমশ্নি অ্েট েমলা সবুজ 
পাোি ও লস আলামোমস এেনও যাতায়াত আমে বমল েমন কমিন? তাি োমন 
পা াি এেনও  লমে থকান পমে, ঐ সুিে পে োিা?’ 

‘আোি েমন েয় অ্ন্ধকূমপি সুিে পমেি েবি সবুজ পাোমিি এেনকাি 
থলামকিা জামন না। জানমল ঐ অ্ন্ধকূমপ ওিা আোমক বন্দী কিমত সােস থপত 
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না। তমব অ্ন্য পমে তেয পা াি েময় যামে ঐ সবুজ পাোমি , তা শুধু আোি 
অ্নুোন নয়। রকেু প্রোেও আোি োমত আমে।’ 

নতুন কমি  েমক উঠল জজট আব্রাোে। বলল, ‘আোমক দয়া কমি থদোমত 
পামিন।’ রবনীত কন্ঠ জজট আব্রাোমেি। 

আেেদ েুসা পমকট থেমক থবি কমি রেব্রুমত ‘used, destroy’ থলো  
থসই থোট কাটটনরট তুমল রদল জজট আব্রাোমেি োমত। 

জজট আব্রাোে জনসন কাটুটনরটি রেব্রু থলো পমি, উলমট পালমট থদমে 
েুলল কাটটনরট। থেতমি একই োমপি র িকুটগুমলাি উপি থ াে বুলাল থস িম্ভীি 
অ্রেরনমব  সেকামি। 

জজট আব্রামেি েুে উমদ্বমি আেন্ন েময় থিমে। থঠাৌঁট দুরট তাি দারুে 
শুকমনা। 

এক সেয় র িকুটগুমলা থেমক থ াে তুলল এবিং পাম ি ি যাক থেমক রবম ষ 
সাইমজি একটা থোবাইল তুমল দ্রুত থকাোয় থযন থটরলমফান কিল। 

সমে সমে ওপাি থেমক সািাও থপময় থিল।  বলল, ‘ডিঃ োওয়াডট বলরে।’ 
ডিঃ োওয়াডট ‘লস আলামোস লযাবমিটিী অ্ব স্ট্রামটরজক রিসা ট’- এি 

প্রধান। 
জজট আব্রাোে জনসন রনমজি পরি য় রদময় বলল, ‘ডিঃ োওয়াডট আরে 

করর্ম্উটাি র িকুমটি রকেু ডাটা পিরে, আপরন থনাট করুন এবিং আোমক বলুন 
থয, এগুমলা থকান ক্লারসফাময়ড ডকুমেন্ট বা ইনফিমে ন রকনা।’ 

বমল জজট জনসন কাটটন থেমক পাওয়া র িকুমটি ডাটাগুমলা িিিি কমি 
পমি থিল। 

অ্মধটক পিা েমতই ওপাি থেমক ডিঃ োওয়ামডটি আতটকন্ঠ থ ানা থিল। 
বলল, ‘োেুন স্যাি। বলুন এগুমলা থকাোয় থপমলন? এগুমলা আোমদি রফফে 
থজনামি ন এস.রড.আই (স্ট্রামটরজক রডমফন্স ইরনর ময়রটে) থেপনামেি সদয 
আরবষ্কৃত অ্তযন্ত টপরসমেট ডাটা। থকাোয় থপমলন আপরন এগুমলা? এগুমলাি 
একটা বেটও এেনও আোমদি িমবষোিামিি বাইমি যায়রন।’ 
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‘থিমে রেিঃ োওয়াডট। না েমল আরে জানলাে রক কমি?’ বলল জজট 
আব্রাোে। তাি কন্ঠ শুকমনা ও করর্ম্ত।  

‘স্যাি, ডাটাগুমলা যরদ করর্ম্উটাি থপপাি র পমস োমক, তােমল থস র পস 
জলোমপ তারিে োকমব। আপরন দয়া কমি একটা র পস আমলাি সােমন ধমি 
তারিেটা থদেুন।’ ওপাি থেমক রবনীত কমন্ঠ বল ডিঃ োওয়াডট।  

সমে সমে জজট আব্রাোে থটরলমফান এক োমত থিমে অ্ন্য োমত একটা 
র িকুট আমলাি সােমন ধমি একটু ঘরুিময়-রফরিময় থদমে বলল, ‘হ্াৌঁ ডিঃ 
োওয়াডট। তারিেটা েমলা িত োমসি ১১ তারিে।’ 

‘তাি অ্েট েমলা, ঐ ১১ তারিমে আোমদি রসমেট করর্ম্উটাি থকরবন থেমক 
ঐ ডাটাগুমলা পা াি েময়মে। আরে এরদমক থদেরে স্যাি। থকান রনমদট  আোি 
প্ররত?’ বলল ডিঃ োওয়াডট। েীত তাি কন্ঠস্বি। 

‘না ডিঃ োওয়াডট, এেন কাউমক রকেু বলা বা রজজ্ঞাসাবাদ কিাি দিকাি 
থনই। শুধু একতলাি করর্ম্উটাি কমে সাবটেরেক পাোিাি বযবস্থা করুন।’ 

‘ইময়স স্যাি।’ 
‘ধন্যবাদ ডিঃ।’ 
বমল থটরলমফান থিমে রদল জজট আব্রাোে জনসন। থস রফিল আেেদ েুসাি 

রদমক। 
উমদ্বি উমত্তজনায় আেন্ন তাি েুে। বলল থস, ‘রেিঃ আেেদ েুসা, রবজ্ঞানী 

জন জযাকমবি েৃতযুি পিও তেয পা াি অ্বযােত আমে। আপরন রক েমন কমিন, 
থসটা সুিে পমে নয়?’ 

‘আরে তাই েমন করি। আোি রবশ্বাস লস আলামোমস এেন থকউ আমে,থস 
োমঝ োমঝ সবুজ পাোমি যায়। থস-ই এ তেয পা াি কিমে।’ 

‘আপনাি এ রবশ্বামসি কািে?’ রজমজ্ঞস কিল জজট আব্রাোে। 
‘আরে যাি িারিমত সবুজ পাোমি রিময়রেলাে তাি কামেই একটা িল্প 

শুমনরে। থস এক রবজ্ঞানীমক রলফট রদময়রেল এস্পামনালা থেমক লস আলামোমস। 
থস থফিাি পমে লস আলামোমসি বাইমি একটা থঝামপি আিাল থেমক লস 
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আলামোমসি ইউরনফিে পমি একজন থলাক উমঠরেল তাি িারিমত। উমঠই থস 
ইউরনফিে েুমল থফমলরেল। তামক ড্রাইোি নারেময় রদময়রেল সবুজ পাোমি।’ 

েয়, উমদ্বি, উমত্তজনায় ফযাকাম  েময় থিমে জজট আব্রাোে জনসমনি েুে। 
থটরবমল িাো তাি োতরট থযন কাৌঁপমে। 

আেেদ েুসা কো থ ষ কিমলও জজট আব্রাোে থকান কো বলল না। েূরতটি 
েত রস্থি বমস। োবরেল থস। 

েঠাৎ থস স ল েময় উঠল। োমত রনল থোট একটা সাদা থটরলমফামনি 
রিরসোি। 

সামে সামেই রিরসোমি কন্ঠ থ ানা থিল, ‘আরে কোন্ডাি জন রলিংকন।’ 
‘থ ান, থতাোি কজন থলাকমক রনমদট  দাও তািা থযন ইহুদী থিাময়ন্দা 

প্রধান থজনামিল োিমনি উপমি তাি অ্লমেয সবটেে নজি িামে। আি রনউ 
থেরক্সমকায় থতাোি থলাকমদি বমল দাও তািা থযন থিাপমন সবুজ পাোমিি উপি 
নজি িামে। থকউ থসোমন েুকমল আপরত্ত থনই, রকন্তু থকউ থবি েময় থিমল তামক 
থিাপমন ধমি িােমব। এেন এ পযটন্তই।’ 

থিমে রদল থটরলমফান জজট আব্রাোে। দ্রুত থটমন রনল আমিকরট 
থটরলমফান। োডল থেমক রিরসোি তুমল রনমতই ওপাি থেমক কন্ঠ থ ানা থিল। 
‘এযাডরেিাল েযাক আেটাি।’ 

এযাডরেিাল েযাক আেটাি রস.আই.এ প্রধান। 
‘আরে জজট আব্রাোে জনসন। রনিাপত্তা রবষয়ক েুবই জরুিী বযাপাি। 

পিােম টি জমন্য আপনাি একটু সেয়  াই। ঘন্টা োমনমকি জমন্য রক আসমত 
পামিন, এেরন?’ 

‘আপরন যেন জরুিী বলমেন, তেন থতা আি থদিী কিা যায় না রেিঃ জজট। 
আসরে।’ 

‘ধন্যবাদ, এযাডরেিাল।’ 
বমল োমতি রিরসোিটা েযামডমল থিমে রদময় পাম ি অ্ন্য একটা 

থটরলমফামনি রিরসোি তুমল রনল জজট আব্রাোে। 
সামে সামেই রিরসোমি থেমস এল ওপামিি কন্ঠ। বলল, ‘থ িউড বলরে।’ 
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থজনামিল থ িউড থপন্টািমনি অ্েযন্তিীে রনিাপত্তা রবষয়ক  ীফ। 
জজট আব্রাোে থয কো এযাডরেিাল েযাক আেটািমক বমলরেল থস কোই 

বলল থজনামিল থ িউডমক। থজনামিল থ িউডও এযাডরেিাল েযাক আেটামিি 
েত িাজী েময় থিল। 

রব  রেরনমটি েমধযই ওিা থপ মে থিল। এফ.রব.আই থেড থকায়াটটামি। 
ওমদি রেরটিং বসল জজট আব্রাোে জনসমনি রেরটিং রুমে। 
জজট আব্রাোে আেেদ েুসামক রনমজি রবোে কমে রনময় রিময় থিস্ট রনমত 

বমল  লল রেরটিং-এ থযাি থদবাি জন্য। কে থেমক থবি েবাি আমি েুে ঘুরিময় 
বলল, ‘রেিঃ আেেদ েুসা রেরটিং-এ আপনামকও প্রময়াজন েমত পামি।’ 

 মল থিল জজট আব্রাোে। 
আেেদ েুসা ইরজ থ য়ামি িা এরলময় রদল। আলস্য এমস থদেটামক তাি 

রঘমি ধিল। রকন্তু োো িইল সরেয়। 
োবল থস, জজট আব্রাোমেি এ রেরটিংটা েুবই গুরুত্বপূেট। আেেদ েুসা 

জামন, োরকটন যুক্তিামষ্ট্রি অ্েযন্তিীে রনিাপত্তাি রবষয় সরম্মরলতোমব থদোি 
জমন্য আেলা পযটাময়ি একটা  ীষট করেরট আমে। থস করেরটি নাে ইন্টািন্যাল 
রস ুময় ন রটে (আই.এস.রট)। থস করেরটি ৩জন সদস্য এফ.রব.আই  ীফ, 
রস.আই.এ  ীফ এবিং থপন্টািমনি অ্েযন্তিীে রনিাপত্তা  ীফ। এই রটমেিই তবঠক 
বমসমে এেন। রটমেি থ য়ািেযান এফ.রব.আই  ীফ জজট আব্রাোে। 

আেেদ েুসা েমন েমন েুর  েমলা। লস আলামোমসি রবষয়টামক রনিয় 
জজট আব্রাোে টপ প্রাময়ারিরট রদময় থদমেমে। না েমল এত দ্রুত আই.এস.রটি 
রেরটিং রতরন ডাকমতা না। 

টীে এ সেস্যামক রকোমব থনমব? জানাজারন থতা েমবই। ইহুদী লবী এমক 
রকোমব গ্রেে কিমব? ইতযারদ োজামিা র ন্তায় যেন আেেদ েুসা ডুমব থিমে, 
তেন দিজায় এমস দািাল জজট আব্রাোে। বলল, ‘এক্সরকউজ রে, আেেদ েুসা।’ 

আেেদ েুসা  েমক উমঠ েুে তুমল তাকাল জজট আব্রাোমেি রদমক। ‘রেিঃ 
আেেদ েুসা, আোমদি রেরটিং-এ থযাি থদবাি জমন্য আেন্ত্রে জানারে 
আপনামক।’ 
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‘ধন্যবাদ।’ 
বমল উমঠ দাৌঁিাল আেেদ েুসা। 
জজট আব্রাোে োৌঁটমত শুরু কিল। সামে সামে আেেদ েুসাও।  
আেেদ েুসা রেরটিং রুমে প্রমব  কিমতই ঘমিি অ্ন্য দুজন, থজনামিল 

থ িউড ও এযাডরেিাল েযাক আেটাি, উমঠ দাৌঁরিময় স্বািত জানাল। 
আেেদ েুসা বসমল সবাই বসল। 
‘রেিঃ আেেদ েুসা, আোমদি ইন্টািন্যাল রস ুময় ন টীমেি পে থেমক 

আরে আপনামক ধন্যবাদ জানারে। অ্তযন্ত েূলযবান একরট তেয আপরন আোমদি 
রদময়মেন। আোমদি টীে সদস্যিাও আপনাি সামে কো বলমত  ান। আপনাি 
সেমযারিতা আেিা  াই।’ এই োমব প্রেমে কো শুরু কিল জজট আব্রাোে 
জনসন। 

কো থ ষ কমিই জজট আব্রাোে আেেদ েুসামক রস.আই.এ  ীফ ও 
থপন্টািমনি অ্েযন্তিীে  ীমফি সামে পরি য় করিময় রদল। 

জজট আব্রাোে োেমতই রস.আই.এ  ীফ এযাডরেিাল েযাক আেটাি বমল 
উঠল, ‘ওময়লকাে আেেদ েুসা। ঘটনা মে থয অ্কল্পনীয় রকেু ঘটমত পামি, 
আপনাি সামে আোমদি এই সাোত তাি একটা প্রোে। আরে বযরক্তিতোমব 
েুবই আনন্দমবাধ কিরে।’ 

একটু োেল এযাডরেিাল েযাক আেটাি। থসাফায় থসাজা েময় বসল। 
তািপি বলল, ‘রেব্রু থলো কযাপসুল আপরন থকাোয় থপময়রেমলন আেেদ েুসা?’ 

‘থয ঘমি অ্ন্ধকূমপ নাোি রলফট রুে, থসই ঘমি। থস ঘমিি প্রায়  ািরদমক 
ি যাক সাজামনা। থস ি যাকগুমলা থোট বি কাটটমন প্রায় েরতট। োত পা বাৌঁধা অ্বস্থায় 
আোমক ওিা থসই ঘমিি থেমঝমত েুমি থফমলরেল। একটা ি যামকি সামে আরে 
ধাক্কা থেময়রেলাে। থস ধাক্কামতই একটা কাটুটন পমি রিময়রেল। কাটুটমনি িাময় 
রেব্রু থলোরট পমি আরে আগ্রেী েময় ওটা তুমল থনই।’ বলল আেেদ েুসা। 

‘রকন্তু আপনাি োত পা বাৌঁধা রেল।’ এযাডরেিাল েযাক আেটাি।  
‘আরে কাটুটনরটি উপি শুময় পমিরেলাে এবিং রপেন থেমক োমত তুমল 

রনময়রেলাে কাটুটনরট। পমি তা পমকমট পুমিরেলাে।’ বলল আেেদ েুসা। 
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‘অ্ন্ধকূমপি তলায় সুিে পে আমে, যা আপনাি থ ামে পিল তাি সন্ধান 
সবুজ পাোমিি থকউ বতটোমন জামন না, এটা রবশ্বাসমযািয?’ বলল থজনামিল 
থ িউড। 

‘এ প্রমশ্নি উত্তি আরে জারন না। তমব আরে েমন করি, সুিে পমেি সন্ধান 
তািা জানমল আোমক ওোমন বন্দী কমি িােমতা না।’ আেেদ েুসা বলল। 

‘এেনও থতা েমত পামি, তািা থজমনশুমনই আপনামক ওোমন রনময় 
রিময়রেল োরকটন সিকামিি িযামপ আটকাবাি জমন্য।’ বলল রস.আই.এ  ীফ। 

োসল আেেদ েুসা। বলল, ‘আোমক তািা োমতি েুমঠায় পাবাি পি 
োরকটনীমদি োমত তুমল থদবাি বযাপািটা এমকবামিই অ্ময রক্তক। রদ্বতীয়ত 
আোমক িযামপ থফমল তামদি সবটনা  তািা থডমক আনমত পামি না।’ 

জজট আব্রাোে, থজনামিল থ িউড ও এযাডরেিাল েযাক আেটাি রতনজনই 
োসল। বলল রস.আই.এ  ীফ, ‘ধন্যবাদ আেেদ েুসা। আেিাও এোমবই 
োবরে। রকন্তু বলুন থতা, লস আলামোমসি ঘটনায় ইহুদীিা জরিত েবাি ঘটনা 
প্রকা  থপমল ইহুদীমদি সবটনা  েমব থকন?’ 

আবািও োসল আেেদ েুসা। বলল, ‘এটা আোি দৃরিমকাে, োরকটন 
দৃরিমকাে থেমক আলাদাও েমত পামি। োরকটন িাজনীরত ইহুদীমদি অ্মনক রকেুই 
েজে কিমে, এটাও েজে েময় থযমত পামি।’ 

োসল রস.আই.এ  ীফ। 
রকন্তু পিেমেই িম্ভীি েময় উঠল। বলল, ‘িাজনীরতি কো বাদ রদন। 

আেিা িাজনীরতক নই। আেিা আপনাি সাোযয  াই আেেদ েুসা।’ 
‘বলুন, রক সাোযয?’ 
এযাডরেিাল েযাক আেটাি জজট আব্রাোমেি রদমক তারকময় বলল, ‘বলুন রেিঃ 

জজট।’ 
‘আেিা সবুজ পাোমি থযমত  াই। আেিা সুিে থদেমত  াই। যতটা পািা 

যায় থিাময়ন্দারিিীি আলােত োত কিমত  াই। আেিা  াই, আপরন আোমদি 
সামে োকুন। আেিা বুঝমত থপমিরে, সুিেটা থিাপন িাো েময়মে। আপনাি 
সাোযয দিকাি েমব।’ বলল জজট আব্রাোে। 
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‘আরে সুিে রদময় পারলময়রে, এটা তািা থজমন থিমল থিাময়ন্দারিিীি 
আলােত সব তািা ধ্বিংস কমি থফলমব। তািা এটা জানমত থপমিমে বমল 
আপনািা েমন কমিন?’ 

জজট আব্রাোে, এযাডরেিাল েযাক আেটাি ও থজনামিল থ িউড পিস্পি 
েুে  াওয়া- াওরয় কিল। কো বলল জজট আব্রাোে। বলল, ‘থজনামিল োিমনি 
সামে আোমদি কো েময়মে। তািা এটা জামন না। আপরন তামদি কামে এেনও 
রবিয়।’ 

‘এিপিও সবুজ পাোি থেমক বন্দী পালামনাি পি ওোনকাি বযপামি তািা 
সাবধান েমত পামি। তবু সম্ভাবনা আমে। তমব অ্রেযানটা দ্রুত ও আকরিক েমত 
েমব।’ 

‘আপনাি রকেু পিাে ট আমে আেেদ েুসা?’ বলল রস.আই.এ ীফ। 
‘এ পযটন্ত রক বযবস্থা গ্রেে কমিমেন?’ আেেদ েুসা বলল। 
‘সবুজ পাোি থেমক থকান োনুষ বা রকেু বাইমি থযমত না পামি তা রনরিত 

কিমত বলা েময়মে। থকউ বাইমি থবরুমল তামক থিাপমন আটকামত বলা েময়মে।’ 
বলল জজট আব্রাোে। 

‘রকোমব আপনািা সবুজ পাোমি েুকমবন েমন কিমেন?’ রজমজ্ঞস কিল 
আেেদ েুসা। 

‘যতটুকু েবি এমসমে, ওোমন প্ররতমিামধি থজািদাি থকান বযবস্থা থনই। 
আোমদি থিাময়ন্দা ও পুরল িা যরদ যায়, ওিা আপনামতই আত্মসর্ম্টে কিমব। 
আেিা এমক করঠন থকান বযাপাি েমন কিরে না।’ জজট আব্রাোে বলল। 

‘আরেও তাই েমন করি। রকন্তু সবুজ পাোমি পুরল  েুমকমে, এটা জানমত 
পািাি পি পাৌঁ  রেরনট সেয়ও যরদ পায় তােমল ওিা প্রময়াজনীয় করর্ম্উটাি 
ডকুমেন্টসে অ্ন্যান্য প্রোোরদ ধ্বিংস কিমত পামি।’ 

‘রঠক বমলমেন আেেদ েুসা। এতটুকু সেয়ও তামদি থদয়া যামব না।’ 
বমল একটু থেমে একটু র ন্তা কমি আবাি থস বলল, ‘আকরিক োেলায় 

কোমন্ডািা যরদ সবুজ পাোি কেমেক্স দেল কমি থনয়?’ 
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‘এমতও ঝুরক রকেুটা থেমক যায়। আোি েমন েয়, টুযরিস্ট বা ইহুদী 
প্ররতরনরধ রেসামব েদ্মমবম  সবুজ পাোমি েুমক একই সামে ওমদি কাবু কিমত 
পািমল োমলা ফল পাওয়া থযমত পামি।’ আেেদ েুসা বলল। 

‘ধন্যবাদ রেিঃ আেেদ েুসা। েুব োল একটা প্রস্তাব। আেিা থেমব থদেব।’ 
বলল এযাডরেিাল েযাক আেটাি।  

‘তমব আোি েমন েয় রেিঃ এযাডরেিাল, সবুজ পাোিটা েমলা ওমদি গ্রেে 
ও থপ্রিে থকন্দ্র। এেন জায়িায় কেনই থবর  রকেু পাওয়া যায় না। েুব থব ী েমল 
থয কযাপসুল আরে রদময়রে, ঐ ধিমনি আলােত এেনও রবনি কিা েয়রন। 
এেনও ঐ ধিমনি কযাপসুল পাওয়া থযমত পামি।’ আেেদ েুসা বলল। 

‘গুরুত্বপূেট একটা রবষময় আপরন অ্িংগুরল সিংমকত কমিমেন আেেদ েুসা। 
এরদকটা আেিা এেনও োরবইরন।’ কো থ ষ কমি থদেটা থসাফায় থেলান রদল। 
তািপি জমজটি রদমক  াইল। বলল, ‘জজট, এমদি তেয পা ামিি িন্তবয সর্ম্মকট 
রক থকান র ন্তা কমিমেন?’ 

‘অ্বেই থসটা কিমত েমব। আেিা এ রবষয়টা পমি থদেব। আোি েমন 
েয়, রনউ থেরক্সমকাি সবুজ পাোি থযেন উৎস থকন্দ্র থতেরন ওমদি রনিয় একটা 
প্রধান িানরজট থকন্দ্র আমে। থসটা আোমদি েুৌঁমজ থবি কিমত েমব।’ বলল জজট 
আব্রাোে। 

‘রডউরট অ্রফসাি েযািরিমলি কামে রকেু জানা থিল?’ রজমজ্ঞস কিল 
থজনামিল থ িউড। 

‘আমি থযটা বমলরে, থসটাই। ষিযমন্ত্রি কো জানা থিমে, রলিংকেযামনি 
পরি য় পাওয়া থিমে এবিং আোমদি এোনকাি তাি আিও রকেু সেমযািীি 
রবষময় জানা থিমে।’ জজট আব্রাোে।  

‘আোি েমন েয় সবুজ পাোি আমি আপনািা থদেুন। লস আলামোমসও 
আপনামদি থযমত েমব। তািপি কিেীয় বযাপামি রসদ্ধান্ত থনমবন।’ 

‘আেেদ েুসা আপনামক আেিা অ্রবশ্বাস কিরে না। থদেমত যারে, থসটা 
অ্পরিোযট একটা রুরটন রডউরট।’ বলল এযাডরেিাল েযাক আেটাি।  
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‘এেরন আেিা সবুজ পাোমি যাত্রা কিমত  াই, দয়া কমি আপনামদি 
পিাে ট বলুন।’ এযাডরেিাল েযাক আেটাি ও থজনামিল থ িউমডি রদমক থ ময় 
বলল জজট আব্রাোে। 

‘আপনাি রসদ্ধান্ত সরঠক। আপরন সব বযবস্থা করুন। ততেমে আেিা আি 
একটু ততিী েময় আরস বাসা থেমক।’ বলল এযাডরেিাল েযাক আেটাি। 

‘রঠক আমে। আোিও একটু বাসায় থযমত েমব।’ বলল জজট আব্রাোে। 
উমঠ দাৌঁিাল জজট আব্রাোে। উমঠ দাৌঁিাল ওিা দুজনও। আেেদ েুসাও। 
জজট আব্রাোে এযাডরেিাল ও থজনামিমলি সামে হ্ান্ডম ক কমি ওমদি 

রবদায় রদল। 
পমি আেেদ েুসামক বলল, ‘আপরন আোি সামে আোি বাসায় যামবন, 

রনিয় থকান অ্সুরবধা থনই?’ 
‘না থনই।’ বলল আেেদ েুসা 
থঠাৌঁমট োরস আেেদ েুসাি। দুজমনই থবমিাল ঘি থেমক।  
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২ 
‘বযাপািটা রকেু বুঝমত পািমেন রেিঃ থিাড ওয়াটাি? জজট আব্রাোে, 

এযাডরেিাল েযাক আেটাি ও থজনামিল থ িউড অ্স্বাোরবক ধিমনি তািাহুিা 
কমি রনউ থেরক্সমকা থিমলন থকন?’ উরদ্বগ্ন কন্ঠ থজনামিল োিমনি। 

‘রকেু বুঝরে না। কালমকি সন্ধযাি ঘটনাি সামে এি রক থকান সর্ম্কট 
আমে?’ র ন্তারিত কমন্ঠ বলল থিাডওয়াটাি। 

‘িতকালমকি ঘটনা থতা পরিষ্কাি। এফ.রব.আই  থেড থকায়াটামিি রডউরট 
অ্রফসাি েযািরিল থ ে আবদুল্লাে আলী ও আেেদ েুসাি সামে জজট আব্রাোমেি 
এযাপময়ন্টমেমন্টি বযাপাি আোমদি কামে ফাৌঁস কমি থদয়াি অ্পিামধ থগ্রফতাি 
েময়মে। এ রনময় জজট আব্রাোমেি সামে কো বমলরে। তামক বমলরে এ ধিমনি 
ফাৌঁস কমি থদয়াি ঘটনা অ্রফস  ৃঙ্খলাি রবমিাধী, রকন্তু নতুন নয়। এ ধিমনি 
ঘটনা অ্তীমতও ঘমটমে, রকন্তু এোমব গুরুতি অ্পিাধ রেসামব থকান সেয়ই থদো 
েয়রন। রতরন একোি থকান স্পি জবাব থদনরন। আরেও তামক আি রকেু বরলরন। 
বলমল আিও পমি বলব, একজন আেলামক থতল োোমনাি থকান প্রময়াজন 
থনই।’  

‘আেেদ েুসা রক ওমদি কান োরি কমিমে?’ বলল থিাড ওয়াটাি।  
‘রক আি োরি কিমব। তাি রক বলাি আমে। োরকটন সিকাি, োরকটন 

প্র াসন রক ইহুদীমদি কাজ সর্ম্মকট তাি থ ময় থব ী জামন না।’ 
‘রকন্তু আরে রবরিত েরে আেেদ েুসাি বুরদ্ধ থদমে। জজট আব্রাোমেি সামে 

এ থিাপন এযাপময়ন্টমেন্ট কিাি পিও বািরত সতকতটা রেসামব থ ে আবদুল্লাে 
আলীি নামে আমিকটা এযাপময়ন্টমেন্ট থনয়াি র ন্তা কমিরেল থকন?’ 

‘এটা আেেদ েুসাি একটা তবর িয। পরিরস্থরতি থপমট যতকো োমক সবই 
থস বুঝমত পামি। বাতাস থেমকই থস রবপমদি িন্ধ পায়।’ 
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‘আেেদ েুসাি জন্য ওৎ থপমত োকা আপনামদি দু’জন থলাক িাময়ব 
েমলা থকাোয়?’ 

‘থসটাও একটা রবিয়। থোৌঁজ রনময় থজমনরে, এফ.রব.আই থগ্রফতাি 
কমিরন। থ ে আবদুল্লাে আলী রূরপ আেেদ েুসাও রঠক সেময় সাোমতি জমন্য 
এফ.রব.আই অ্রফমস থপ মেমে। সুতিািং থসও িাময়ব কিাি কামজ জরিত বুঝা 
যায় না।’ 

‘থকন আেেদ েুসাি সামে থকউ োকমত পামি, তািা তামদি ধমি রনময় 
থযমত পামি।’ 

‘হ্াৌঁ তা পামি। থসটা থোৌঁজ থনবাি জমন্য বমলরে। আেেদ েুসাি সামে 
ওয়ার িংটমন আসা থবঞ্জারেন থবকমনিও থোৌঁজ রনরে আেিা।’ 

থটরলমফান থবমজ উঠল। থটরলমফান ধিল থজনামিল োিন। 
থটরলমফামন কো শুনমত শুনমত থিাড ওয়াটামিি রদমক তারকময় বলল, 

‘রকেু বুঝমত পািরে না থিাড ওয়াটাি। আেেদ েুসাও নারক থিমে জজট 
আব্রাোেমদি সামে।’ 

‘আেেদ েুসা থিমে ?থকন?’ বলল থিাড ওয়াটাি। 
‘থসটাই থতা কো। তমব আোি েমন েমে, লস আলামোমসি ঘটনাি 

বযাপািটাই তামক রনময় থিমে।’ বলল থজনামিল োিন। 
‘তােমল রক বলা যায় থয, আেেদ েুসা এেন সিকামিি োমত বন্দী?’ 
‘এটাই স্বাোরবক রেিঃ থিাড ওয়াটাি।’ 
‘তােমল থতা বলমত  েয়, আেেদ েুসা িাময় পমি এমস ধিা রদময়মে। রকন্তু 

আেেদ েুসাি জন্য এটা রক স্বাোরবক?’ 
‘স্বাোরবক নয়। রকন্তু এটাই থতা ঘমটমে।’ 
বলল থজনামিল োিন। তাি কপাল কুরিত। োবমে থস। 
কো থ ষ কমিই থজনামিল োিন আবাি বমল উঠল, ‘অ্িংক রেলমে না রেিঃ 

থিাড ওয়াটাি। আেেদ েুসা একটা থিালক ধাৌঁধা সৃরি কমিমে। েতলব রক তাি?’ 
স্বিমতারক্তি েত কমিই কো থ ষ োিমনি। 
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আবািও থটরলমফান থবমজ উঠল থজনামিল োিমনি। থটরলমফান তুমল রনল 
োিন। 

ওপামিি কো শুমনই োিন বমল উঠল, ‘গুড েরনটিং, রক েবি থবন?’ 
ওপামিি কো শুনল থজনামিল োিন। েুেূমতটই েুে  ুপমস থিল তাি। 

উমদ্বি আতিংমকি এক অ্ন্ধকাি থনমে এল তাি থ ামেেুমে। বমল উঠল, ‘রকেুই 
থতােিা থটি পাওরন? করর্ম্উটাি থেেিী েুমে রদমত ক’থসমকন্ড লামি? ওিা 
অ্ন্ধকূমপ থনমেমে থকন?’ 

ওপামি দীঘট কো শুনল থজনামিল োিন। শুনমত শুনমত তাি েুে েিাি 
েত পািংশু েময় উঠল। থটরলমফান ধিা তাি োত কাৌঁপমে। 

থটরলমফামন কো থ ষ েওয়াি পিও কময়ক েুেূতট পােমিি েত রনিল েময় 
বমস োকল থজনামিল োিন। 

উরদ্বগ্ন েময় উমঠমে থোয়াইট ঈিল প্রধান থিাড ওয়াটাি। বলল, ‘রক বযাপাি 
থজনামিল? োিাপ রকেু ঘমটমে?’ 

থিাড ওয়াটামিি কোয় প্রায়  েমক উঠাি েত তাকাল থজনামিল োিন। 
রবেূঢ় তাি থ োিা। থিাড ওয়াটামিি প্রশ্ন থস শুনমত থপময়মে। রক জবাব 

থদমব থস?  প্রকৃত ঘটনা বলা যামব না থিাড ওয়াটািমক। বেটবাদী আমন্দালন 
কিমলও থস রনমিট আমেরিকান। এই ঘটনায় তাি েত আমেরিকানিা োিনমদি 
রবরুমদ্ধ যাওয়াটাই স্বাোরবক। 

একটু থেমব থজনামিল বলল, ‘আেিা ষিযমন্ত্রি র কাি রেিঃ থিাড 
ওয়াটাি।’ শুষ্ক কন্ঠ োিমনি। 

‘রক িকে?’ 
‘জজট আব্রাোেিা আেেদ েুসামক রনময় আোমদি সবুজ পাোি রসনািমি 

অ্রেযান  ারলময়মে ও দেল কমি রনময়মে।’ 
‘থকন, সবুজ পাোি থকন? ওোমন রক আমে?’ রবরিত কন্ঠ থিাড 

ওয়াটামিি। 
‘অ্রেযামনি প্রধান টামিটট রসনািমিি কািজপত্র ও করর্ম্উটাি। আোি 

আ ো েমে, আেেদ েুসাি েপ্পমি পমি ওিা থকান ষিযন্ত্র সাজামে আোমদি 
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োমন ইহুদীমদি রবরুমদ্ধ। থিাময়ন্দাবৃরত্তি দাময় অ্রেযকু্ত আেেদ েুসা েমন েমে 
তাি থদাষ আোমদি ঘামি  াপাবাি ষিযমন্ত্র রলপ্ত আমে।’ 

‘একটা অ্সম্ভব কো শুনামলন থজনামিল োিন।’ 
‘অ্েটনীরতমত সবই সম্ভব রেিঃ থিাড ওয়াটাি। েধযপ্রাম যি থপমিাডলাি 

অ্মনক োরকটন আেলািই োো রকমন রনমে। আেেদ েুসা জজট আব্রাোমেি সামে 
থদো কিাি কািে রনিয় বি রকেু। রনিয় বি থকান থলন-মদমনি বযাপাি 
ঘমটমে।’ 

‘রকন্তু জজট আব্রাোমেি সামে রস.আই.এ  ীফ এযাডরেিাল েযাক আেটাি ও 
থপন্টািমনি প্রধান থজনামিল থ িউড থতা আমেন?’ 

‘তামদি োত কিা রক রসরনয়ি আেলা জজট আব্রাোমেি জমন্য করঠন?’ বমল 
একটু দে রনল। বলল আবাি, ‘শুনলাে ওিা অ্ন্ধকূমপও থনমেমে।’ 

‘অ্ন্ধকূমপ? থকন?’ 
‘আোমদি থলাক রকেু বলমত পািল না। আোমদি এ থলাকরট থকানোমব 

সমি পিমত থপমিমে বমল থটরলমফামন েবিটা জানামত পািল। অ্ন্যমদি 
সবাইমক আটক কিা েময়মে।’ 

‘সািংঘারতক কো শুনামলন থজনামিল। রকেু একটা থতা কিমত েয়।’ উরদ্বগ্ন 
কমন্ঠ বলল থিাড ওয়াটাি। 

‘রেিঃ থিাড ওয়াটাি আপনামদিও আরে সাোযয  াই। রবকামল আরে 
আপনাি সামে থদো কিব। এেরন আোমক থবরুমত েমব।’ বলল করর্ম্ত কমন্ঠ 
থজনামিল োিন। 

উমঠ দাৌঁিাল থিাড ওয়াটাি যাবাি জমন্য। বলল, ‘দুিঃরেত থজনামিল এই 
অ্ঘটমনি জমন্য। আোমদি পূেট সাোযয আপরন পামবন।’ 

থিাড ওয়াটাি থবরিময় থিল ড্রইিং রুে থেমক। 
থিাড ওয়াটাি থবরিময় যাওয়াি সমে সিংমিই থজনামিল োিন তাি 

থোবাইল থটরলমফান োমত রনল। থপ্ররসমডমন্টি প্ররতিো উপমদিা আমলকজান্ডাি 
হ্ারেলমনি কামে থটরলমফান কিল থস। 
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তাি থ াে েুে থেমক উমত্তজনা রঠকমি পিমে। তাি দু’থ ামে েুি 
প্ররতরেিংসাি আগুন। 

থজনামিল োিন থটরলমফামন থিাটা রবষয় রব্রফ কিল থজনামিল 
আমলকজান্ডাি হ্ারেলটনমক। সব কো শুমন আমলকজান্ডাি হ্ারেলটন বলল, 
‘আরে আপনামক আি সেয় রদমত পািরে না। আরে থপ্ররসমডমন্টি কামে যারে, 
থডমকমেন রতরন। আপরন রনরিত োকুন। যা কিাি আরে কিব। যা বলাি আরে 
বমল থদব জজট আব্রাোে ও এযাডরেিাল েযাক আেটািমক।’ 

থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিা আমলকজান্ডামিি সামে কো থ ষ কমি 
থজনামিল োিন আমিকটা নাম্বাি ডায়াল কিমত যারেল রকন্তু তাি তজটরন 
থোবাইমলি ডায়াল বাটন স্প ট কিাি আমিই থটরলমফান থবমজ উঠল। 

থটরলমফান ধমি ওপামিি কো শুমনই দ্রুত বমল উঠল, ‘থবনইয়ারেন তুরে? 
রক েবি?’ থজনামিল োিমনি কমন্ঠ উমদ্বি। 

‘েবি েুব োিাপ স্যাি। সবুজ পাোমিি অ্ন্ধকূপ থেমক লস আলামোমসি 
করর্ম্উটাি কে পযটন্ত একটা সুিে েুৌঁমজ থপময়মে ওিা। ওিা এমক 
থিাময়ন্দারিিীি পে বমল অ্রেরেত কিমে।’ 

কোগুমলা থজনামিল োিমনি কামন থপ োি সমে সমেই েিাি েত 
ফযাকামস েময় থিল তাি েুে। থকৌঁমপ উঠল তাি  িীি। োত থেমক েমস পিল 
থটরলমফান। র রেল োমতই আবাি থটরলমফান তুমল রনল থস। 

েুেূমতটি জমন্য থ াে বুমজ রনমজমক সিংবিে কিল থজনামিল োিন।  
 ক্ত োমত থ মপ ধিল থস থটরলমফান। থঠাৌঁট দু’রট তাি  ক্ত েময় উঠল। 

তীব্র েময় উঠল তাি থ ামেি দৃরি। বলল থস থটরলমফামন, ‘থবনইয়ারেন তুরে লস 
আলামোমসি আউটাি থিমটি সােমন রিময় লুরকময় অ্মপো কি। রড.এস.রকউ 
(মডে থস্কায়াড) থসোমন োমন লস আলামোমস যামে। তামদি রক কিেীয় আরে 
তামদি বমল থদব। থতাোি কিেীয় েমলা যা ঘমট তাি েবি পাঠামনা।’ 

বমল থটরলমফান থিমে রদল থজনামিল োিন। তাি থ াে দু’থটা বামঘি েত 
জ্বলমে। েমন তাি ঝি। থস ঝমিি একটাই েূল কো, ‘এেন জজট আব্রাোে, 
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এযাডরেিাল েযাক আেটাি ও থজনামিল থ িউড এবিং তামদি সামে আেেদ েুসাি 
থবৌঁম  োকাি অ্েট আমেরিকায় ইহুদীমদি থবৌঁম  না োকা।’ 

ড্রইিং রুমে প্রমব  কিমত রিময় ‘থবনইয়ারেন ও লস আলামোস’  ব্দ 
থজনামিল োিমনি কমন্ঠ উচ্চারিত েমত শুমন থোৌঁ ট োওয়াি েত েেমক দাৌঁিাল 
সািা থবনগুরিয়ান। এক থবনইয়ারেমনি নাে থস জামন। যামক ইহুদীমদি পমে 
থিাময়ন্দাবৃরত্তি দাময় রকেুরদন আমি  ীন থেমক বরেষ্কাি কিা েময়মে।  ীন থেমক 
থস োরকটন যুক্তিামষ্ট্র এমসমে। আি লস আলামোমস একটা বি ঘটনা ঘমটমে 
থসটাও থস জামন। ইহুদী থিাময়ন্দা প্রধামনি েুমে এই দুই নাে থ ানাই তাি থোৌঁ ট 
থেময় েেমক দাৌঁিাবাি কািন তাি এটাই। তাি েমন েময়মে এই কো বলা অ্বস্থায় 
ড্রইিং রুমে প্রমব  কিা থজনামিল োিমনি জমন্য েয়ত রবব্রতকি েমত পামি। 
তাোিা সাবা থবনগুরিয়ামনি েমন থক তূেমলি সৃরি েমলা থজনামিল োিমনি 
কো সর্ম্ুেটটা থ ানাি জমন্য। 

সাবা থবনগুরিয়ান ইসিাইমলি প্রেে প্রধান েন্ত্রী থডরেড থবনগুরিয়ান 
পরিবামিি সন্তান। থস ওয়ার িংটমনি জজট ওয়ার িংটন রবশ্বরবদযালময়ি 
‘আন্তজটারতক িাজনীরত’ রবষময়ি োত্রী। তাি রপতা আইজাক থবনগুরিয়ান একটা 
বযািংমকি োরলক। তািা সকমলই েুবই সম্মারনত। তািা োরকটন নািরিক েমলও 
রনজ জারত ইহুদীমদি প্ররত তামদি দারয়ত্ব থোমলরন। তািা ‘আমেরিকান জুইস 
রপপলস করেরট’ি সদস্য। এই করেরট শুধু আন্তজটারতক ইহুদীবাদমক সাোযয কিা 
নয়, োরকটন পরলসীমক ইহুদীেুেী িাোি জমন্যও সবটাত্মক প্রম িা  ালায়। োরকটন 
রনবটা মনি সেয় এই করেরটই  াৌঁদা উঠায় এবিং সুপরিকরল্পতোমব পেন্দনীয় 
রনবটা ন প্রােটীমদি সোয়তা কমি।  থজনামিল োিন সাবা থবনগুরিয়ামনি আব্বা 
আইজযাক থবনগুরিয়ামনি একজন ঘরনষ্ঠ বন্ধু। োিন ওয়ার িংটন এমল সাবামদি 
বারিরত ওমঠ। 

সাবা থবনগুরিয়ান থজনামিল োিন থটরলমফামনি থবনইয়ারেনমক থয 
রনমদট  রদল তাি সবটাই শুনল। শুনমত রিময় থস  েমক উঠল ‘রজ.এস.রকউ’-থক 
লস আলামোমস পাঠামনাি কো শুমন। এই ‘রজ.এস.রকউ’ি অ্েট ইহুদী থডে 
থস্কায়াড তা বুঝমত তাি থদিী েমলা না। এই থডে থস্কায়াড লস আলামোমস থকন? 
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আি থিাময়ন্দা থবনইয়ারেন লুরকময় রক থদেমব, থকান েবি পাঠামব? আেেদ েুসা 
লস আলামোমস েুমকরেল। রকন্তু তাি এেন থফিাি থকান সেস্যা থনই লস 
আলামোমস। 

থডে থস্কায়াড যামে থসোমন, যামে কাি রবরুমদ্ধ? ইহুদী থডে থস্কায়াডমক 
োরকটন প্র াসন রক োয়াি কিমে? তাই যরদ েমব, তােমল থবনইয়ারেন লুরকময় 
থেমক রক রিমপাটট কিমব থজনামিল োিনমক?’ 

থকান প্রমশ্নি উত্তিই সাবা থবনগুরিয়ান থবি কিমত পািমলা না। 
ওরদমক থজনামিল োিন থটরলমফামন কো থ ষ কমিমে। রনিব ড্রইিং রুে। 
সাবা থবনগুরিয়ান প্রমব  কিল ড্রইিং রুমে। 
ড্রইিং রুমে প্রমব  কমি উচ্ছ্বরসত কমন্ঠ বলল, ‘আমেল, আব্বা থটরলমফান 

কমিরেমলন আপনামক আোমদি সামে আজ লাি থেমত েমব। প্রায়ই বাইমি োন, 
আজ নয়।’ 

থজনামিল োিন োসমত থ িা কমি বলল, ‘থকন আজ রক থকান অ্মক ন 
আমে নারক?’ 

োিন োসাি থ িা কিমলও োরসটা েমলা তাি কান্নাি েত। 
‘থকান অ্মক ন থনই, জজট জন আব্রাোে জুরনয়িও আজ এোমন লাি 

কিমব।’ বলল সাবা থবনগুরিয়ান। 
‘জজট আব্রাোমেি থেমল?’ 
‘হ্াৌঁ।’ 
‘থস করর্ম্উটাি রবজ্ঞানী না?’ 
‘এই থতা কয়রদন আমি থস সফটঅ্য়যাি ইরঞ্জরনয়াি েময় রবশ্বরবদযালয় 

থেমক থবরুল। কময়কটা আরবষ্কামিি জমন্য তামক রবজ্ঞানী বলা েমে বমট।’ 
‘থপন্টািমনি টপরসমেট করর্ম্উটাি উইিং এি কনসালটযান্টও থতা থস?’ 
‘রবস্তারিত জারন না। শুমনরে থপন্টািমন রকেু সেয় থস থদয়।’ 
‘হ্াৌঁ সাবা থস থপন্টািমনি একজন গুরুত্বপূেট করর্ম্উটাি রবজ্ঞানী। েুব োল 

থেমল।’ 
‘হ্াৌঁ আমেল েুব োল থেমল। থপ্ররসমডন্ট তামক দু’বাি থডমকমেন।’ 
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‘থতাোি বন্ধু না?’ 
‘রজ, আমেল।’ সাবা থবনগুরিয়ামনি েুে লাল েময় উঠল। 
‘থতােিা রবময়ও কিে, তাই না?’ 
‘জারন না আমেল, ও েুব কনজািমেরটে আমেরিকান।’ বলমত রিময় 

সাবাি োো লজ্জায় নুময় পিল। 
‘তামত রক? জান না, জজট আব্রাোমেি ো ইহুদী কন্যা রেমলন?’ 
‘তাই? আরে জানতাে না।’ 
‘তুরে রক জজটমদি বারিমত থিে?’ 
‘হ্াৌঁ থিরে।’ 
‘আজ যাও না ওমদি বারিমত, এটা অ্নুমিাধ।’ 
‘থকন এ অ্নুমিাধ?’ থ ামে েুমে রবিয় সাবা থবনগুরিয়ামনি।  
‘োরকটন যুক্তিামষ্ট্র ইহুদী স্বােট আজ েোসিংকমট পমিমে। থতাোি সাোযয 

দিকাি।’ 
‘জমজটি বারিমত যাওয়াি সামে এ সাোমযযি সর্ম্কট রক?’ 
‘জমজটি বারিমত রিময় জজট জমনি আব্বা জজট আব্রাোমেি রনজস্ব স্টারডমত 

তাৌঁি পািমসানাল করর্ম্উটাি থতাোমক বযবোি কিমত েমব।’ 
‘থকন? থসোমন রক কিব?’ 
‘তুরে জান না, জজট আব্রাোে জনসন এফ.রব.আই-এি  ীফ। তাি রবম ষ 

অ্েযাস েমলা, প্ররতরদন রতরন থয গুরুত্বপূেট দরলল ও ডাটা পান, থযোমনই োকুন 
সমে সমেই তা থোবাইমল ইন্টািমনমটি োধযমে অ্রফমসি োস্টাি করর্ম্উটামি 
পাঠান। বািরত সতটকতা  রেমসমব সমে সমেই তা আবাি রতরন তাি পািমসানাল 
করর্ম্উটামি পাঠান। থতাোমক িত দু’রদন ও সবটম ষ সেয় পযটন্ত আসা লস 
আলামোস ও  সবুজ পাোি সিংোন্ত সকল ডকুমেন্ট েুমে থফলমত েমব।’ 

লস আলামোমসি নাে শুমন  েমক উঠল সাবা থবনগুরিয়ান। রকেুেন আমি 
থজনামিল োিমনি েুমেই থস লস আলামোমস থডে থস্কায়াড পাঠামনাি কো 
শুমনমে। তাি সামে করর্ম্উটাি থেমক ডকুমেন্ট েুোি রক সর্ম্কট আমে? থেতমি 
থেতমি  িংরকত েময় উঠল সাবা থবনগুরিয়ান। তামক রদময় থিাময়ন্দারিিী কিামত 
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 ান থজনামিল োিন? অ্স্বরস্তমত েমি উঠল সাবা থবনগুরিয়ামনি েন। বলল থস, 
‘জজট জন জরুনয়মিি অ্জ্ঞামত এই কাজ কিা যামব না এবিং আরে তা পািবও না। 
রকন্তু থকন কিমত েমব ? রক ঘমটমে এেন?’ 

‘সব কো থতাোমক বলমত পািমবা না ো। তমব এটুকু থজমন িাে অ্রবলমম্ব 
যরদ আেিা জজট আব্রাোেমদি িরতমিাধ কিমত না পারি, তািা যরদ লমেয থপ ৌঁমে 
যায়, তােমল জােটানীমত আোমদি অ্বস্থা যা দাৌঁরিময়রেল, তাি পুনিাবৃরত্ত োরকটন 
যুক্তিামষ্ট্রও ঘটমত পামি।’ 

র উমি উঠল সাবা থবনগুরিয়ান। জােটানীি েয়াবে দৃেগুমলা ফমুট উঠল 
তাি থ ামে। আমেরিকায় তাি পুনিাবৃরত্ত তািা  কল্পনাও কিমত পামি না। েীত 
েময় পিল সাবা থবনগুরিয়ান। কো বলাি  রক্তও থযন থস োরিময় থফলল। কো 
বলল আবাি থজনামিল োিনই, ‘কাজটা তুরে রকোমব কিমব জারন না। রকন্তু 
এেন আোি রবশ্বাস এটা একোত্র তুরেই কিমত পািমব।’ 

কো বলমত পািল না সাবা থবনগুরিয়ান। রকন্তু তাি েমন েমলা থবনগুরিয়ান 
কন্যাি উপি একটা দারয়ত্ব এমস থ মপ বমসমে, যা প্রতযােযামনি থকান  রক্ত তাি 
থনই। রকন্তু পিেমেই োবল, জজট জন জুরনয়মিি সামে থকান রবশ্বাসঘাতকতা 
তাি পমে সম্ভব নয়। 

থজনামিল োিন উমঠ দাৌঁিাল। রনবটাক সাবা থবনগুরিয়ানমক বলল, ‘আরে 
একটু বাইমি যারে। লামিি সেয় রঠক এমস যাব।’ 

বমল থবরিময় থিল থজনামিল োিন। 
সাবা থবনগুরিয়ান ধপ কমি বমস পিল থসাফায়। থদমেি ওজন থযন তাি 

েঠাৎ কমিই অ্মনক কমে থিমে। 
িারি থেমক থনমে সাবা থবনগুরিয়ামনি োত ধমি থদ িামত থদ িামত বারিি 

থেতমি রনমজি বযরক্তিত ড্রইিংরুমে প্রমব  কমি থসাফায় বমস সাবামক থটমন রনমত 
রনমত বলল জজট জুরনয়ি, ‘আজ রক থয থস োিয আোি। থবনগুরিয়ান 
িাজকন্যামক থসমধও বারিমত আনা যায় না, থস রকনা আজ থস্বোয় ধিা রদল।’ 

‘থসমধ ধিা রদমলই বুরঝ দাে কমে যায়?’ 
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বাহুি বাধনটা আিও দৃঢ় কমি জজট জন জুরনয়ি বলল, ‘না দাে আিও 
বামি।’ 

‘আব্বা আম্মা কাউমক থয থদেরে না?’ 
‘আব্বা থিমেন লস আলামোমস সিকািী কামজ। আি আম্মা থিমেন আজ 

সকামল োইয়াি বারিমত। আরেই আজ বারিি িাজা।’ 
সাবা থবনগুরিয়ান তাি  ুমল োকা েুেটা জজট জন জুরনয়মিি বুমক থিমে 

বলল, ‘িাজা ে ায়, আরে থকন এমসরে জান? থতাোি কৃরতত্বমক থসরলমব্রট কিাি 
জমন্য।’ 

‘থকান কৃরতত্ব?’ 
‘তুরে দুরনয়াি সব করর্ম্উটামি থিাপন কুঠুরিমত থোকাি পে আরবষ্কাি 

কমিে।’ 
‘হ্াৌঁ সাবা, এই আরবষ্কাি আোমদি থিাময়ন্দা সিংস্থাি অ্মনক পরিেে 

করেময় থদমব। করর্ম্উটামিি রসমেট থকরবনও আোমদি থিাময়ন্দা রবোিগুমলাি 
োো বযোি কািে ঘটামব না।’ 

‘সব করর্ম্উটািই আনলক কিমত পামি? এফ.রব.আই, রস.আই.এ’ি 
গুমলাও?’ 

‘অ্বেই। জান, এফ.রব.আই, রস.আই.এ’ি করর্ম্উটািগুমলাি েমধয 
আব্বাি পািমসানাল করর্ম্উটামিি রসমেট থকরবন সবম ময় প্রমটকমটড। আরে 
ওটাও েুলমত পারি থ ামেি পলমক।’ 

সাবা থবনগুরিয়ান জজট জন জুরনয়মিি বুক থেমক েুে তুমল বলল, ‘সরতয 
পাি?’ 

‘রবশ্বাস েমে না,  ল থদোরে।’ 
সাবা থবনগুরিয়ানমক রনময় উমঠ দাৌঁিাল জজট জন জরুনয়ি। 
করর্ম্উটাি থটরবমল সাবা থবনগুরিয়ানমক রনমজি পাম  বরসময় জজট জন 

জুরনয়ি বলল, ‘নাও তুরেই োত লািাও সাবা। আরে বমল রদরে রক কিমত েমব।’ 
অ্ন্তিটা থকৌঁমপ উঠল সাবাি। থস প্রতািো কিমে জজট জন জুরনয়িমক। 

রবশ্বাসঘাতকতা কিমে তাি সামে। জজট জুরনয়ি সিল রবশ্বামস তাি োমত তুমল 
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রদমে জিমতি সবম ময় গুরুত্বপুেট একরট করর্ম্উটামিি থিাপনীয়তা। আি সাবা 
থিাময়ন্দারিিীি কূরটল েমনাোব রনময় তা গ্রেে কিমে।  

রবব্রত থবাধ কিল সাবা থবনগুরিয়ান। রকন্তু পিেমেই থজনামিল োিমনি 
থ োিা থেমস উঠল তাি সােমন। ইহুদী থিাময়ন্দা  ীমফি এক অ্লিংঘনীয় হুকুে 
আবাি তাি উপি থযন থ মপ বসল। তাি থসই কোও েমন পিল, জােটারনমত যা 
েময়রেল তাি থ ময়ও োিাপ অ্বস্থাি েুমোেুরে েমত পামি ইহুদীিা আমেরিকায়। 
আবািও র উমি উঠমলা সাবা থবনগুরিয়ান। তাি েমন েমলা, থসই রবপযটয় থেমক 
ইহুদীমদি িোি একটা রে ন থজনামিল োিন তুমল রদময়মে তাি োমত। থস 
দারয়ত্ব থস রক পালন কিমব না? কিমতই থয েমব তামক। 

করর্ম্উটামিি কী থবামডট োত িােল সাবা থবনগুরিয়ান। করর্ম্উটাি 
রবজ্ঞামন সাবা থবনগুরিয়ানও দে কে নয়। 

‘সাবা, সব থিামিি পাম  থযেন ঔষধ োমক, থতেরন থয থকান করর্ম্উটাি 
সেস্যাি সোধানও তাি পাম  োমন কী থবামডটই োমক। থিামিি থযেন ঔষধ 
আরবষ্কাি কিমত েয়, থতেরন করর্ম্উটাি সেস্যাি সোধানও করর্ম্উটাি কী 
থবাডট থেমকই আমস।’ বমল জজট জুরনয়ি জিমতি সবম ময় দুরুে করর্ম্উটামিি 
লক আনলক কিাি জরটল থকাড রব্রফ কিল সাবা থবনগুরিয়ানমক। 

থস করর্ম্উটাি থকাডরট সাবা থবনগুরিয়ান করর্ম্উটাি কী থবামডট কামজ 
লািাল। থকাডরট সর্ম্েট েবাি সমে সমেই করর্ম্উটাি স্ক্রীমন ‘পাসওয়াডট ও,থক’ 
রসিন্যাল থেমস উঠল। তাি পমিই পিবতটী কোন্ড  াইল করর্ম্উটাি।  

বুক থকৌঁমপ উঠল সাবা থবনগুরিয়ামনি। এবাি ওমপন কী  াপমলই 
করর্ম্উটামিি থিাপনগ্রমেি পাতা তাি সােমন েুমল যামব। তািপি কী থ মপ 
এমকি পি এক পাতা উল্টামলই থ মষি পাতাগুমলা থস থপময় যামব। 

করর্ম্ত তজটরনি  ীষট রদময় ওমপন কীমত  াপ রদল সাবা থবনগুরিয়ান।  
করর্ম্উটামিি থিাপনগ্রমেি প্রেে পাতা ওমপন েমলা সাবা থবনগুরিয়ামনি 

সােমন। 
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হৃদময়ি কাৌঁপরুন থবমি থিল সাবা থবনগুরিয়ামনি। থস অ্মনক কমি োসাি 
থ িা কমি ধন্যবাদ রদল জজট জুরনয়িমক। বলল, ‘সবম ময় থিাপন দিজা থোলাি 
েন্ত্র তুরে সতযই আরবষ্কাি কমিে জজট জুরনয়ি।’ 

একরদমক এই কোগুমলা বলরেল, অ্ন্যরদমক তাি বযস্ত তজটরন থবাতাে রটমপ 
এমকি পি এক পাতা উমল্ট যারেল। সাবা থবনগুরিয়ান থকান পাতায় রক আমে 
তা থদোি জমন্য রবন্দুোত্র ওময়ট কিরেল না। তাি লেয সবটম ষ এরন্িগুমলা। 

জজট জুরনয়ি সাবা থবনগুরিয়ামনি পাম  বমস সাবাি আেুমলি থেলা থদমে 
যারেল। থস েমন কিরেল েজা ব তই সাবা করর্ম্উটামিি এমকি পি এক পাতা 
উমল্ট যামে। 

সবটম ষ এরন্িি সােমন আসমতই েেমক দাৌঁিাল সাবা থবনগুরিয়ামনি থ াে। 
থসই সামে থিাটামদমে বময় থিমলা প্রবল অ্স্বরস্তি একটা  ীতল থস্রাত। 

সাবা থবনগুরিয়ামনি দু’রট থ াে রনবদ্ধ করর্ম্উটামিি থসই থলমটস্ট এরন্ি 
 ামটটি উপি। আি তাি তজটরনটা েুমট থিল ফািং ন কীি রদমক। পিপি রতনরট 
রনরদটি বাটন  াপমলই েুমে যামব থলমটস্ট এরন্িগুমলা। 

রকন্তু সাবা থবনগুরিয়ামনি থ াে দু’রট থলমটস্ট এরন্িগুমলা পিমত রিময় 
আঠাি েত থলমি থিল। থ াে থফিামত পািল না থস। তাি তজটরন থনমে থিমে, 
ফািং ন বাটমন  াপ রদমত েুমল থিল থযন। 

পিমে থস এরন্িগুমলা। ইহুদী রসনািি কেমেক্স সবুজ পাোমি আেেদ 
েুসাি বন্দী েওয়া এবিং তাি েুক্ত েওয়াি থিাটা কারেনী পিল সাবা থবনগুরিয়ান। 
তািপি আেেদ েুসাি সামে জজট আব্রাোমেি সাোমতি রববিেও পমি থফলল 
থস।  

সাবা থবনগুরিয়াি অ্নুেব কিল তাি থদে েমনি উপি রদময় বুরদ্ধ রবমব না 
থোতাকািী এক  ীতল থস্রাত বময় যামে। 

পমি  লল থস। জজট আব্রাোে, এযাডরেিাল েযাক আেটাি ও থজনামিল 
থ িউমডি রতন সদস্য রবর ি রটে তদমন্তি থিমে আেেদ েুসাি থদয়া তমেযি 
সতযতা প্রোমেি জমন্য। রটে সমিজরেমন থদেমব, ইহুদী রবজ্ঞানী জন জযাকব 
সবুজ পাোি থেমক লস আলামোস পযটন্ত ততিী কিা থিাময়ন্দা সিমেি কো সতয 
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রকনা, সতয েমল এ থিাময়ন্দা সুিে পমে কতরদন ধমি থিাময়ন্দাবৃরত্ত  লমে, 
আেেদ েুসা লস আলামোমস সাম্প্ররতক ইহুদী থিাময়ন্দাবৃরত্তি থয তেয রদময়মে 
থস িকে থিাময়ন্দাবৃরত্ত ইহুদীিা রকোমব, কাি োধযমে কিমে। আেেদ েুসা 
কতৃটক উদ্ধাি কিা সাম্প্ররতক থিাময়ন্দাবৃরত্ত সিংোন্ত দরলল থিাটাটাই করর্ম্উটামি 
থস থদেল। করর্ম্উটামিি থলমটস্ট এরন্িি এোমনই থ ষ। 

পিাি পি সাবা থবনগুরিয়ামনি থিাটা থদে থযন কাৌঁপমে। েমন পিল 
থজনামিল োিমনি থসই কো থয, যরদ জজট আব্রাোেমদি থিাো না যায় তােমল 
জােটানীমত ইহুদীমদি থয অ্বস্থা েময়রেল, থসই অ্বস্থা েমব আমেরিকাি 
ইহুদীমদি। হৃদয়টা েিেি কমি থকৌঁমপ উঠল সাবা থবনগুরিয়ামনি। এই 
থিাময়ন্দারিিীি কো যরদ প্র াি েয়, যরদ প্রোে েয় রবজ্ঞানী জন জযাকমবি েত 
সবটজন েমদ্ধয় থলাকও যরদ ইহুদীমদি পমে থিাময়ন্দারিিী, লস আলামোস পযটন্ত 
সুিে ততিী ও থিাময়ন্দাবৃরত্ত কমি োমক, তােমল থকান ইহুদীই রবশ্বাসমযািয নয়, 
এটাই স্বতিঃরসদ্ধ েময় উঠমব। আি তেন জােটানীমত যা  েময়রেল থসই অ্বস্থা 
এোমনও সৃরি েমত পামি। 

করর্ম্ত হৃদময় আিও োবল সাবা থবনগুরিয়ান, রকন্তু এ এরন্িগুমলা েুমে 
থফলমলই রক সব প্রোে েুমে যামব? েঠাৎ তাি েমন পিল লস আলামোমস 
থজনামিল োিন ‘থডে থস্কায়াড’ পাঠামনাি কো। তাি োমন তদন্ত রটমেি 
সদস্যসে আেেদ েুসামক দুরনয়া থেমক সরিময় রদময় জীবন্ত প্রোে নি কিাি 
পরিকল্পনা কমিমে থজনামিল োিনিা? 

িাটা থকৌঁমপ উঠল আমিকদফা সাবা থবনগুরিয়ামনি। থস বুঝমত পািল 
পরিকল্পনা। জীবন্ত প্রোে সরিময় রদমত ও করর্ম্উটামিি থিকডটগুমলা েুমে 
থফলমত পািমলই থকমট থযমত পামি সিংকট। 

রকন্তু এই পরিকল্পনা সাবা থবনগুরিয়ানমক আশ্বস্ত কিাি বদমল আিও 
আতিংরকত কমি তুলল। থস ইহুদী বমট, রকন্তু তাই বমল জজট জুরনয়মিি এতবি 
েরত থ ামেি সােমন থদেমত পািমব না, জজট জুরনয়মিি রপতামক যািা েতযা 
কিমত  ায়, তামদি থকান সেমযারিতা কিা তাি পাপ েমব। জজট জুরনয়ি তাি 
সব। 
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প্রবল একটা আমবি উেমল উঠল তাি হৃদয় থেমক। থ াে দু’রট তাি 
অ্শ্রুমত োরি েময় উঠল।  

রকন্তু পিেমেই থজনামিল োিমনি কো , স্বজারতি কো, তাি রপতাি কো 
েমন েমলা। তাি রপতাি, তাি স্বজারতি থকান রবপযটয় রক থস সহ্ কিমত পািমব? 
পািমব না। তােমল থস রক কিমব এেন? ফািং ন বাটমনি উপি তাি তজ্জটরন 
তেন।  াপ থদমব রক বাটমন? জজট জুরনয়ি তাি  পাম ই । তাি থদমেি েধুি 
উত্তাপ থস অ্নুেব কিমত পািমে। থস জামন না রক সবটনা  কিমত যামে থস।  

ফািং ন বাটমনি উপি িাো তাি তজ্জটরন েীষেোমব থকৌঁমপ  উঠল। কান্নায় 
থেমে পিল সাবা থবনগুরিয়ান দু’োমত েুে থেমক। থস এরলময় পিল থ য়ামিি 
উপি। 

জজট জুরনয়ি সাবা থবনগুরিয়ামনি েতই করর্ম্উটামিি এরন্িগুমলা পিরেল। 
অ্কল্পনীয় একটা সমতযি েুমোেুরে েময় রবিময় েতবাক েময় পমিরেল থসও। 

সাবা থবনগুরিয়ানমক কান্নায় থেমে পিমত থদমে জজট জুরনয়ি বুঝল সাবা 
অ্রতোত্রায় উরদ্বগ্ন েময় পমিমে। 

জজট জন সাবা থবনগুরিয়ামনি রপমঠ োত থিমে বলল, ‘এ তুরে রক কিে 
সাবা। এগুমলা ইনফিমে ন োত্র, রুরটন এরন্ি। এসব রনময় তুরে এত উরদ্বগ্ন েময় 
পিমল থকন?’ 

সাবাি কান্না আিও থবমি থিল। 
জজট জন জুরনয়ি করর্ম্উটাি অ্ফ কমি রদময় সাবা থবনগুরিয়ানমক থটমন 

রনময় এমস বসল থসাফায়। বলল, ‘তুরে এত নিে, োবনািও বাইমি রেল 
আোি।’ সাবা থবনগুরিয়ামনি োত রনমজি োমতি েুমঠায় রনময় নিে কমন্ঠ বলল 
জজট জুরনয়ি। 

‘জজট তুরে জান না, থতাোি সামে আরে রক রবশ্বাসঘাতকতা কিমত 
যারেলাে।’ দু’োমত েুে থেমক কান্না জরিত কমন্ঠ বলল সাবা থবনগুরিয়ান।  

‘তুরে আোি সামে রবশ্বাসঘাতকতা কিমত যামব থকন? রক যা তা বলে 
তুরে?’ সাবা থবনগুরিয়ামনি কোি থকান আেল রদল না জজট জুরনয়ি। 

েুে তুলল সাবা থবনগুরিয়ান। অ্শ্রু থধায়া তাি েুে। 
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তাি থ ামে েুমে একটা রসদ্ধামন্তি োপ। বলল থস, ‘রবশ্বাস কিমব যরদ বরল 
ইহুদী থিাময়ন্দা প্রধান থজনামিল োিন আোমক এোমন পারঠময়রেল সািংঘারতক 
একটা উমেমে?’ 

রবিময়ি একটা থেউ থেমল থিল জজট জুরনয়মিি থ ামে েুমে। রকেুেে থস 
রস্থি দৃরিমত থ ময় িইল সাবা থবনগুরিয়ামনি রদমক। বলল ধীমি ধীমি, ‘তুরে রেেযা 
বলমব না। থতাোমক অ্রবশ্বামসি প্রশ্ন থনই। রকন্তু থজনামিল োিমনি সামে 
থতাোি থকাোয় থদো েমলা? সািংঘারতক থস উমেেটা রক?’ 

‘থজনামিল োিন আব্বাি বন্ধু। ওয়ার িংটন এমল আোমদি বাসামতই 
ওমঠন। তাি উমেে রেল, করর্ম্উটামিি থলমটস্ট এরন্িগুমলা েুমে থফলা।’ 

তবদুযরতক  ক োওয়াি েত  েমক উঠল জজট জুরনয়ি। তাি রবমফারিত 
থ াে সাবা থবনগুরিয়ামনি  উপি রনবদ্ধ। বলল, ‘তােমল এরন্িগুমলাি সব তেয 
সতয সাবা?’ 

‘আোি তাই রবশ্বাস। না েমল থজনামিল োিন ইহুদী জারত রবপন্ন েওয়াি 
থদাোই রদময় এই কাজ কিায় আোমক িাজী েমত বাধয কিমত আসমবন থকন?’ 
থ াে েুমে োরি িলায় বলল সাবা থবনগুরিয়ান 

‘রকন্তু এই এরন্ি েুমে থফলমলই রক সব প্রোে েুমে যামব? 
তািা...............।’ 

জজট জুরনয়িমক কো থ ষ কিমত না রদময় বমল উঠল সাবা থবনগুরিয়ান, 
‘জজট তািা শুধু এই একরট কাজ নয়, আোি আ িংকা তািা আিও েয়াবে রকেু  
ঘটামত যামে।  

জজট জুরনয়মিি ভ্রু কুরিত েময় উঠল। বলল, ‘েয়াবে? থসটা রক?।’ 
সাবা থবনগুরিয়ান করর্ম্ত িলায় বলল, ‘আজ সকামল আব্বাি একটা 

থেমসজ থজনামিল োিন আিংমকলমক থদবাি জমন্য আোমদি ড্রইিং রুমে 
েুকরেলাে। রঠক থস সেয় আরে তাৌঁমক থটরলমফামন জবনক থবনইয়ারেনমক বলমত 
শুনলাে থয, থস থযন লস আলামোমসি প্রধান থিমটি পাম  থকাোও আত্মমিাপন 
কমি োমক এবিং থয থডে থস্কায়াড রতরন লস আলামোমস পাঠামেন তামদি 
েবিােবি থযন থস পাঠায়।’ 
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 েমক উমঠ থসাফায় থসাজা েময় বসল জজট জুরনয়ি। বলল, ‘ লস 
আলামোমস ইহুদী থডে থস্কায়াড? রক জমন্য? ওোমন আব্বািা আজ যামেন, 
রকিংবা তািা আজ ওোমনই আমেন? তােমল রক......?’ 

কো থ ষ কিমত পািল না জজট জুরনয়ি। 
‘আরে থতাোি সামে একেত জজট। থতাোি আব্বাি করর্ম্উটাি টামিটট 

েবাি সামে সামে থতাোি আব্বাও টামিটট েমত পামিন।’ 
করর্ম্ত কমন্ঠ বলল সাবা থবনগুরিয়ান। তাি থ ামে েুমে আতে। 
ঝট কমি উমঠ দাৌঁিাল জজট জুরনয়ি। তািপি সাবাি োত ধমি থটমন রনময় 

থদ িামত থদ িামত বলল, ‘এস আব্বাি কেুযরনমক ন থটরবমল এস।’ 
কেুযরনমক ন থটরবমল জজট জুরনয়ি অ্য়যািমলস কী থবামডটি সবুজ থবাতামে 

 াপ রদল।  
‘ইময়স স্যাি।’ ওপাি থেমক কো বমল উঠল জন রলিংকন। 
জন রলিংকন এফ.রব.আই-এি অ্পামি ন কোন্ডাি। 
‘আরে জজট জুরনয়ি। আরে আব্বাি সর্ম্মকট জানমত  ারে।’ 
‘থকান েবি আপনামদি কামে আমে? আেিা তাৌঁি সামে কনটযাকমটি থ িা 

কিরে।’ 
‘থ িা কিরে োমন, অ্য়যািমলস, থোবাইমল তামক কনটযাকট কিা যায়রন?’ 
‘কময়কবাি থ িা কমিরে, বযেট েময়রে আেিা। আেিা ‘সান্তামফ’ ও ‘লস 

আলামোমস’ আোমদি ইউরনটমক রবষয়টা জারনময় রদময়রে। থয থকান সেয় 
ওমদি উত্তি আ া কিরে। এরদমক একটা সািংঘারতক ঘটনা ঘমটমে। তাৌঁমক 
আোমদি জরুিী প্রময়াজন।’ 

‘সািংঘারতক? রক ঘমটমে?’ বলল জজট জুরনয়ি। 
‘একটা রবমফািে ঘমট আোমদি োস্টাি করর্ম্উটাি ধ্বিংস েময় থিমে।’ 
থকৌঁমপ উঠল জজট জুরনয়ি। সাবাি থদয়া তেয তােমল এক  োি সতয। 

ইহুদী থিাময়ন্দারিিী ও রবশ্বাসঘাতকতাি সব প্রোে ধ্বিংমসি তািা একই সামে 
উমদযাি রনময়মে। তামদি বাসাি প্রোে িো থপময়ে। রকন্তু এফ.রব.আই অ্রফমসি 
প্রোে ধ্বিংস েময়মে। লস আলামোমস তামদি থডে থস্কায়াড পাঠামনা রক সফল 
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েময়মে? তাি আব্বাি থোবাইল ও অ্য়যািমলস রনিব থকন? তাি থিাটা থদমে 
আতিংমকি একটা রেে ীতল থস্রাত বময় থিল। 

রনমজমক সােমল জজট জুরনয়ি বলল, ‘এেন না কতােূলক ঘটনা রকোমব 
ঘটল অ্েন সিংিরেত জায়িায়?’ 

‘না কতােূলক ঘটনা বলমেন? রকন্তু প্রােরেক তদমন্ত বলা েময়মে 
তবদুযরতক ত্রুরট জরনত অ্েযন্তিীে রবমফািে েমত পামি।’ বলল এফ.রব.আই 
অ্পামি ন প্রধান জন রলিংকন। 

‘না রেিঃ রলিংকন আরে এি প্ররতবাদ কিরে। একটা  ত্রু পে করর্ম্উটামি 
সিংিরেত রকেু অ্রত সাম্প্ররতক দরলল ধ্বিংস কিাি জমন্যই এই ঘটনা ঘরটময়মে। 
ওিা লস আলামোমস আব্বামদি রটমেি উপিও োেলা কিমত পামি আোি 
আ ো।’ 

কোন্ডাি জন রলিংকন দ্রুত কমন্ঠ বলল, ‘োফ কিমবন, এটা আপনাি 
অ্নুোন, না আপনাি থকান রনরিত তেয?’ 

‘রেিঃ রলিংকন, অ্মনক গুরুতি ঘটনা ঘমট থিমে তািই প্ররতরেয়ায়  ত্রু পে 
প্রোে ধ্বিংস থক  ল রেসামব এফ.রব.আই করর্ম্উটামিি থিকডট ধ্বিংমসি উমদযাি 
থনয়াি েত কমিই ওিা লস আলামোমস আজ থডে থস্কায়াড পারঠময়মে।’ 

‘সবটনা ! ধন্যবাদ রেিঃ জজট জন। আরে বুঝমত পািরে। আরে এরদমকি এবিং 
লস আলামোমসি রবষয়টা থদোি বযবস্থা কিরে।’ 

অ্য়যািমলস অ্ফ কমি রদময় জজট জন জুরনয়ি রফিল সাবা থবনগুরিয়ামনি 
রদমক।  

সাবা থবনগুরিয়াি সীোেীন উৎকণ্ঠা রনময় তারকময়রেল জজট জন জুরনয়মিি 
রদমক। বলল, ‘রক বযাপাি জজট?’ 

‘থতাোি তেয সতয সাবা। ওিা প্রোে েুমে থফলাি জমন্য সব বযবস্থাই 
কমিমে। এফ.রব.আই-এি োস্টাি করর্ম্উটাি ওিা ধ্বিংস কমিমে।’ শুকমনা কমন্ঠ 
বলল জজট জুরনয়ি। 

‘ও িড! আি থতাোি আব্বাি কো?’ সাবা থবনগুরিয়ামনি কমন্ঠ উমদ্বি। 
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জজট জুরনয়মিি েুে েরলন েময় উঠল। বলল, ‘করর্ম্উটাি রবমফািমেি পি 
এফ.রব.আই আব্বাি সামে থযািামযামিি থ িা কমিমে। রকন্তু আব্বাি থোবাইল ও 
ওয়যািমলস দু’রটই থকান থিসপন্স কমিরন।’ 

সাবা থবনগুরিয়ামনি েুে সাদা েময় থিল থ ানাি সামে সামেই। শুকমনা 
থঠাৌঁট দু’রট তাি কাৌঁপল, বলল, ‘স্যরি জজট, থতাোমক আিও আমি আোি জানামনা 
উর ত রেল। রবশ্বাস কি যেন আরে প্রেে থডে থস্কায়ামডি কো শুরন তেন রকেুই 
বুরঝরন। এেনরক থজনামিল োিন যেন এই এযাসাইনমেন্টরট আোি উপি 
 ারপময় থদন, তেনও বুঝমত পারিরন। বুঝলাে এোমন এমস করর্ম্উটামিি 
থলমটস্ট এরন্িগুমলা পিাি পি।’ 

জজট জুরনয়ি সাবা থবনগুরিয়ামনি একটা োত োমত রনময় বলল, ‘থতাোি 
থকান ত্রুরট েয়রন সাবা, তুরে যো সেময়ই বমলে।’ 

বমল একটু োেল জজট। একটু োবল। তািপি অ্মনকটা স্বমিামতারক্তি 
েতই বলল, ‘োবরে লস আলামোমস যাব রকনা।’ 

‘তুরে থিমল আরেও যাব জজট।’ বলল সাবা থবনগুরিয়ান। 
‘রঠক আমে, আরে আিও একটু োরব। থতাোমক আরে থটরলমফান কিব।’ 
‘ধন্যবাদ জজট।’ 
‘এেন উরঠ তােমল।’ 
বমল উমঠ দাৌঁিাল সাবা থবনগুরিয়ান। জজট জন জুরনয়িও উমঠ দাৌঁিাল। 

োৌঁটরেল দু’জন। 
জমজটি একটা োত সাবা থবনগুরিয়ামনি িলায় থপৌঁ ামনা। োৌঁটমত োৌঁটমত 

জজট সাবা থবনগুরিয়ানমক রনমজি রদমক থটমন বলল, ‘তুরে না বলমল রকেুই 
জানতাে না। থতাোি জারতি স্বামেট থজনামিল োিমনি অ্নুমিাধ িো কিমল না 
থকন? শুধুই রক আোি কািমে?’ 

সাবা থবনগুরিয়ান জমজট রদমক  াইল। ম্লান োসল। তািপি েুে রন ু কিল। 
বলল, ‘শুধুই থতাোি কািমে নয়। শুধু থতাোি কািমন েমল ওি থদয়া এই 
দারয়ত্বই রনতাে না। োবতাে থতাোমক না জারনময় এ ধিমনি থকান রকেুই কিা 
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রঠক নয়। রকন্তু তা না থেমব থেমবরেলাে জারতি পমে ঐ অ্নুমিাধ িো কিমল তা 
একটা অ্ন্যায় েমব আোি জমন্য, থতাোি অ্েযটাদা তামত েমব না।’ 

‘তােমল থজনামিল োিমনি অ্নুমিাধ থ ষ পযটন্ত িােমল না থকন?’ জজট 
বলল। 

‘এরন্িগুমলাি রবষয়বস্তু থদমে আরে তা েুমে থফলমত পারিরন।’ বলল সাবা। 
‘থকন? এরন্িগুমলা েুমে থফলাি জমন্য থতাোি আগ্রেী েওয়া উর ত রেমল। 

কািে থতাোি জারতি রবপমদি কো তেন থতাোি কামে আিও পরিষ্কাি েময় 
উমঠরেল।’ 

‘দুই কািমন পারিরন। জারতি রকেু থলামকি একাজমক আোি  িে 
রবশ্বাসঘাতকতা বমল েমন েময়মে। রদ্বতীয়ত আরে আমেরিকান, আমেরিকাি 
নািরিক, এই র ন্তা তেন আোি কামে বি েময়রেল।’ 

োসল জজট জন জুরনয়ি। আিও কামে থটমন রনল সাবা থবনগুরিয়ানমক। 
বলল, ‘থতাোমক অ্সিংেয ধন্যবাদ সাবা। আোমক আশ্বস্ত কিমল।’ 

‘রকোমব আশ্বস্ত কিলাে, থকান রবষময়?’ বযস্ত কমন্ঠ বলল সাবা। 
‘আশ্বস্ত েলাে থয, আোমক থকান সেয় তুরে োলবাসমত না পািমলও 

থদম ি প্ররত তুরে রবশ্বস্ত োকমব। আি থদম ি প্ররত এেন দারয়ত্ব ীল থয, থস তাি 
সােীি প্ররতও দারয়ত্ব ীল েমত বাধয।’ 

‘থতাোমক ধন্যবাদ জজট। তুরে আোমক বুঝমত থপমিে? রবশ্বাস কমিে। 
তুরে েুল বুঝমল, অ্রবশ্বাস কিমল আোি বা াৌঁ করঠন েময় উঠমতা।’ কান্না থেজা 
োরি কন্ঠ সাবা থবনগুরিয়ামনি।  

‘রকন্তু সাবা, থতাোমক অ্রবশ্বাস কিাি যন্ত্রো তাি থ ময়ও থবর  কি আোমক 
রদত।’ 

‘ধন্যবাদ। আরে অ্রত োিযবান জজট।’ 
‘আরেও।’ 
িারি বািান্দায় তািা থপ মে থিমে। 
জজট জন জুরনয়ি এরিময় রিময় সাবা থবনগুরিয়ামনি িারিি দিজা েুমল 

ধিল। 
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সাবা ড্রাইরেিং রসমট উমঠ বসমল জজট িারিি দিজা বন্ধ কমি বলল, ‘গুড 
নাইট সাবা, বাই।’ 

‘বাই। আরে থতাোি থটরলমফামনি অ্মপো কিব জজট।’ 
বমল িারিমত স্টাটট রদল সাবা থবনগুরিয়ান। 
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৩ 
লস আলামোমসি করর্ম্উটাি কে।  
কেরটি পরিে প্রামন্তি রতনরট করর্ম্উটাি সরিময় থফলা েময়মে। সরিময় 

থফলা েময়মে এ পরিে প্রামন্তি কামপটটও। 
লস আলামোমস স্ট্রামটরজক রিসা ট লযাবমিটরিি প্রধান পরি ালক ডিঃ 

োওয়াডট রবমফারিত থ ামে তারকময় আমে সুিে েুমেি রদমক।  
সুিে েুমে থেমঝি সোন্তিামল থয স্ল্যাব রেল তা তুমল থফলা েময়মে। সুিে 

েুে এেন উন্মুক্ত। রনম  অ্মনক োরন থদো যামে। থস রদমক তারকময়ই পােমিি 
েত দাৌঁরিময় আমে ডিঃ োওয়াডট। 

ডিঃ োওয়ামডটি পাম  রনউ থেরক্সমকাি এফ.রব.আই ইন াজট এডেন্ড বাকট। 
সীোেীন  িংকা ও উমদ্বি রনময় তািও থ াে দু’রট রনবদ্ধ িময়মে সুিে েুমে উপি। 

রেিঃ এডেন্ড বামকটি োমত থোবাইল থটরলমফান। তাি থটরলমফানরট ‘রবপ’ 
রদময় উঠল। 

থটরলমফানরট কামনি কামে তুমল ধমি রন ু স্বমি কো বলল এডেন্ড বাকট। 
অ্ল্প কময়করট কো বলাি পি কো থ ষ কমি রেিঃ এডেন্ড ডাকমলা ডিঃ 

োওয়াডটমক। বলল,  রেিঃ োওয়াডট ওিা সুিমেি এ প্রামন্ত  মল এমসমেন। 
রকেুেমেি েমধযই ওিা এমস পিমবন। 

‘ওিা কয়জন?’ 
‘ওিা থসই রতনজন এবিং তাি সামে আেেদ েুসা।’ 
‘আোি বুক কাৌঁপমে এডেন্ড বাকট।’ 
‘এই সুিে পমে রক থয ঘমটমে ! তমব আরে আনরন্দত থয আেেদ েুসা ঐ 

সবুজ পাোমিি অ্ন্ধকুমপ বন্দী েময়রেল। তা না েমল আিও কতরদন থয এই সুিে 
অ্নুদঘারটত োকমতা থক জামন।’ বলল ডিঃ োওয়াডট। 
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‘আজ এই সুিে আরবষ্কাি েওয়ায় আেেদ েুসাও বি রবপদ থেমক থবৌঁম  
যামব। লস আলামোমস থিাময়ন্দারিিীি দায় তাি ঘামি আি বতটামব না।’ এডেন্ড 
বাকট বলল। 

‘তা বমট, দুিঃমেি েমধযও আোি আিও একটা বযাপামি আনন্দ লািমে। 
থস রদন আেেদ েুসামক থদো েয়রন, আজ থদো যামব।’ 

‘অ্বাক কান্ড। আরেও এটাই োবরে ডিঃ োওয়াডট।’ 
এ সেয় সুিে থেমক কো থ ানা থিল। 
‘ওিা এমস থিমেন।’ বমল এডেন্ড বাকট সুিমেি এমকবামি পাম  এমস 

দাৌঁিাল। তাি সামে সামে ডিঃ োওয়াডটও। 
সুিমে প্রেে থদো থিল জজট আব্রাোে জনসনমক।  
‘গুড েরনটিং স্যাি।’ বমল উঠল এডেন্ড বাকট জজট আব্রাোেমক লেয কমি। 
‘গুড েরনটিং এডেন্ড।’ বলল জজট আব্রাোে। তাি থঠামট োরস রকন্তু থ াে 

দু’রটমত রবষণ্ণতা। কপাল কুরিত। 
সুিে থেমক সবাই এক এক কমি উমঠ এল। আেেদ েুসাও।  
সবাই ঘেটাক্ত, ক্লান্ত। 
জজট আব্রাোে আেেদ েুসামক এডেন্ড বাকট ও ডিঃ োওয়ামডটি সামে 

পরি য় করিময় রদল। 
এডেন্ড বাকট আেেদ েুসাি রদমক োত বারিময় বলল, ‘ওময়লকাে, 

আেেদ েুসা। আেিা কৃতজ্ঞ।’ 
‘কৃতজ্ঞ থকন?’ হ্ান্ডম ক কিমত কিমত বলল আেেদ েুসা 
‘থিাময়ন্দারিিীি ইরতোমস সম্ভবত সবম ময়  ািলযকি ঘটনা আপরন 

উদঘাটন কমিমেন।’ 
‘এটা কৃরতত্ব না েময় নতুন এক অ্পিাধও থতা েমত পামি।’ বলল আেেদ 

েুসা। 
‘বুঝলাে না জনাব।’ বলল এডেন্ড বাকট। 
‘আপনামদি সিকাি আেেদ েুসামক থগ্রফতামিি রনমদট  রদময়মে।’ 
‘থস থতা আমিি কো।’ 
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‘না থদি ঘন্টা আমিি কো।’ 
থ ামে েুমে রবিয় ফমুট উঠল এডেন্ড বামকটি। তাকাল থস এফ.রব.আই 

 ীফ জজট আব্রাোমেি রদমক। থদেল এফ.রব.আই  ীমফি থ ামে থসই রবষণ্ণ দৃরি 
এবিং তাি কুরিত কপাল। 

এডেন্ড বামকট রবেুঢ় োব থদমে জজট আব্রাোে বলল, ‘ ল বরস, সব বলব।’ 
বমল একটা দে রনময়ই জজট আব্রাোে এডেন্ড বাকটমক লেয কমি আবাি 

বমল উঠল, ‘সুিে থোকাি সেয় থতাোমক থটরলমফামন বমলরেলাে সব থ ময় 
দ্রুতিােী একটা রবোন সান্তামফ রবোন বন্দমি থিরড িাোি জমন্য। তাি রক 
কমিমো?’ 

‘বযবস্থা েময় থিমে স্যাি।’ বলল এডেন্ড বাকট। 
এডেন্ড োেমতই ডিঃ োওয়াডট বমল উঠল, ‘জনাব,  লুন বসমবন।’ 
ডিঃ োওয়াডট সবাইমক রনময় করর্ম্উটাি কে থেমক থবরুল। 
কে থেমক থবরুবাি সেয় জজট আব্রাোে এডেন্ডমক বলল, ‘এ ঘিটা 

 রব্ব  ঘন্টা স ে পাোিায় োকমব। বযবস্থা কমিমো?’ 
‘রজ স্যাি।’ 
সবাই এমস বসল ডিঃ োওয়ামডটি ড্রইিং রুমে।  
 
 
টয়মলট থেমক থফ্র  েময় এমস বমসমে সবাই। 
িিে করফমত  ুেুক রদমত রদমত জজট আব্রাোে বলল, ‘এডেন্ড, সবুজ 

পাোি এবিং সুিে পমেি উপি একটা প্রােরেক থস্টটমেন্ট আরে এবিং 
এযাডরেিাল েযাক আেটাি ও থজনামিল থ িউড যুক্ত েস্তেমত ততিী কমিরে। ওটাি 
একটা করপ থপ্ররসমডমন্টি পামসটানাল থসমেটািী এবিং আমিকটা করপ 
এফ.রব.আই থেড অ্রফমস পাঠাবাি বযবস্থা কি।’ 

থস্টটমেন্টটা রনময় উমঠ থিল এডেন্ড। রফমি এল রেরনট দুময়ক পি। বলল, 
‘আোমদি রসরকউরিরট অ্রফসািমক রদময় এলাে। পাঠাবাি বযবস্থা েমে।’ 

কো থ ষ কমি একটু থেমেই আবাি বলল, ‘স্যাি রক থযন বমলরেমলন।’ 
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‘ও আো।’ বমল জজট আব্রাোে আবাি শুরু কিল, ‘আেেদ েুসা রঠকই 
বমলমেন। এই কৃরতত্ব যাি তাৌঁমক কামস্টারডমত িাোি রনমদট  থদয়া েময়মে। শুধু 
তাই নয়, সবুজ পাোমি যামদি থগ্রফতাি কিা েময়রেল, তামদি সবাইমক থেমি 
থদয়া েমে। সবুজ পাোমিি দেলটাও আোমদি োিমত েময়মে। শুধু আোমদি 
পাোিাটাই ওোমন বজায় আমে োত্র।’ 

রবিময় ে েময় থিমে এডেন্ড বামকটি থ াে-েুে। 
‘রকোমব এটা ঘটল।’ বলল থস। 
‘থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিাি রনমদটম  আেিা এটা কমিরে। সবাই 

থতা আেিা জারন থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা প্রধান থজনামিল আমলকজান্ডামিি 
সামে ইহুদী থিাময়ন্দা প্রধান থজনামিল োিমনি সর্ম্কট েুবই িেীি।’ জজট 
আব্রাোে বলল। 

‘থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিা আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টনমক সব কো 
থবাঝানরন?’ বলল এডেন্ড। 

‘সব শুমনমেন, থজমনমেন, রকন্তু তাি পিও বমলমেন, রনরিত প্রোে োমত 
না রনময়, থপ্ররসমডমন্টি অ্নুেরত না রনময় ওমদি এ ধিমনি থগ্রফতাি ও থকন্দ্র দেল 
কিা যামব না। থপ্ররসমডন্ট িাজবনরতক কনরসকুময়ন্স রব াি না কমি এ রবষময় 
অ্বেই থকান রসদ্ধান্ত থনমবন না।’ বলল জজট আব্রাোে। 

‘থপ্ররসমডমন্টি কোও এটাই?’ 
‘েয়মতা তাই। থপ্ররসমডমন্টি সামে রতরন কো বমলমেন।’  
‘ডকুমেন্ট ধিা পিা, থিাময়ন্দারিিীি সুিে আরবষ্কাি  েওয়াি েত 

সািংঘারতক ঘটনাি পিও এ ধিমনি রনমদট  ওিা রদমলন?’ রবরিত কমন্ঠ বলল ডিঃ 
োওয়াডট।  

‘সুিে তেনও আেিা আরবষ্কাি করিরন, তেন ওটা রেল আোমদি থ ানা 
কো।’ বলল জজট আব্রাোে। 

‘রনিাপত্তা উপমদিাি এই রনমদট  অ্ময রক্তক েময়মে, আোমদি েতােতমক 
উমপো কিা েময়মে। থপন্টািনও এটাই েমন কমি। ওিাও থপ্ররসমডমন্টি সামে 
থযািামযাি কিমবন।’ বলল থজনামিল থ িউড। 
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আেেদ েুসা থসাফায় িা এরলময় রদময় ওমদি কো শুনরেল। থসাজা েময় 
বসল থস। বলল, ‘এসব আপনামদি রনমজমদি বযাপাি। আরে বাইমিি থলাক। 
তবু একটা কো আরে বলব, বহুেুেী একটা রবষাক্ত সামপি অ্রস্তমত্ব আপনািা োত 
রদময়মেন। একটাোত্র থোবল রদময়মে। থোবল আমিা আসমে।’ 

‘আপনাি কো রঠক আেেদ েুসা। রনউ থেরক্সমকা এয়ািমপামটট থেন থিরড। 
আেিা থসাজা যাব থপ্ররসমডমন্টি কামে। সব রকেু তাৌঁি োমত তুমল থদব। তািপি 
সব দারয়ত্ব তাৌঁি।’ বলল জজট আব্রাোে। 

োমতি করফি কাপটা রটপময়ি উপি থিমে সবাি রদমক থ ময় জজট আব্রাোে 
বলল, ‘এেন আেিা উঠমত পারি।’ 

তািপি এফ.রব.আই-এি রনউ থেরক্সমকা  ীফ এডেমন্ডি রদমক তারকময় 
বলল, ‘থতাোি িারি প্রস্তুত থতা?’ 

‘অ্বেই স্যাি, দু’রট িারিই স্টারটটিং পময়মন্ট দাৌঁরিময় আমে।’ বলল 
এডেন্ড বাকট। 

উমঠ দাৌঁিাল জজট আব্রাোে। সবাই উমঠ দাৌঁিাল। 
‘রেিঃ আেেদ েুসা রক সতযই আপনামদি সামে যামেন?’ রজমজ্ঞস কিল 

এডেন্ড বাকট। 
োসল জজট আব্রাোে। বলল,  ‘যামেন, রকন্তু বন্দী রেসামব নয়, সেযাত্রী 

রেমসমব।’ 
সবাই থবরিময় আসরেল লস আলামোস লযাবমিটিী থেমক। 
গ্রাউন্ড থলামিি সবটম ষ করিমডাি অ্রতেে কিরেল তািা। 
অ্রতেে কিরেল রেস সািা থজফািসমনি অ্রফস। 
অ্রফমসি রদমক তারকময় জজট আব্রাোে েেমক দাৌঁিাল। েমন পিল তাি, 

রেস থজফািসনমক থস কো রদময়রেল আেেদ েুসামক তাি সামে সাোত করিময় 
থদমব। 

‘আপনািা একটু দাৌঁিান। আেেদ েুসামক রেস থজফািসমনি সামে সাোত 
করিময় থদই। আরে রেস থজফািসনমক কো রদময়রেলাে।’ 
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সবাি উমেমে কোগুমলা বমল জজট আব্রাোে আেেদ েুসামক রনময় েুকল 
রেস থজফািসমনি অ্রফস কমে। 

রেস সািা থজফািসন থযন তামদিই অ্মপো কিরেল। 
জজট আব্রোেিা কমে েুকমতই রেস সািা থজফািসন উমঠ দাৌঁরিময় স্বািত 

জানাল জজট আব্রাোে ও আেেদ েুসামক। ওমদি বসাি অ্নুমিাধ কমি জজট 
আব্রাোেমক লেয কমি বলল,  ‘আপনামক অ্ম ষ ধন্যবাদ থয, থোট একটা 
প্ররতশ্রুরত আপরন েমন থিমেমেন।’ 

‘ওময়লকাে রেস থজফািসন। আরে বসরে না।’ 
তািপি আেেদ েুসামক লেয কমি বলল, ‘আপরন ওি সামে কো বমল 

আসুন আেেদ েুসা। আেিা থিমট অ্মপো কিরে।’ 
থবরিময় থিল জজট আব্রাোে। 
আেেদ েুসা তেনও দাৌঁরিময়ই রেল। 
জজট আব্রাোে থবরিময় থযমতই রেস থজফািসন োরস েুমে বলল, ‘বসুন রেিঃ 

আেেদ েুসা।’ 
আেেদ েুসা বসল। বসল রেস থজফািসনও। 
রবিয় তেনও আেেদ েুসাি কামটরন। তাি সামে সাোত করিময় থদয়াি 

জমন্য রেস থজফািসন জজট আব্রাোেমক অ্নুমিাধ কমিরেল থকন?। 
আেেদ েুসাি োবনাটা থেমে থিল রেস থজফািসমনি কোয়। বলল, ‘েমন 

কিমবন না থয, থসরদন সবাইমক আেত কমিমেন, আোমক 
আেত কমিনরন, থসই কৃতজ্ঞতায় আরে আপনাি সামে থদো কিমত 

থ ময়রে।’ 
‘থকন?’ বলল আেেদ েুসা েুেূমতটি জমন্য তাি দু’থ াে রেস থজফািসমনি 

উপি রনবদ্ধ থিমে। 
‘দুই কািমে। এক, আপরন আেেদ েুসা। দুই, ইহুদী অ্পকীরতটি রবরুমদ্ধ 

লিাইময়ি আপরন একজন সফল নায়ক।’ বলল সািা থজফািসন থঠাৌঁমট 
একটকুমিা রেরি োরস থটমন। 

‘থ মষি কািেটা বুঝলাে না রেস থজফািসন।’ বলল আেেদ েুসা। 
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‘বযােযাটা আপনামক বলমত পারি। আরে রফ্র আমেরিকা থফািামেি একজন 
সদস্য এবিং রফ্র আমেরিকা রক আপরন জামনন।’ 

কো থ ষ কমিই আবাি বমল উঠল রেস থজফািসন, ‘বলুন থতা এিপি 
আরে রক বলব? শুমনরে আপরন োল েট রিডাি।’ 

আেেদ েুসা োসল। রেস থজফািসমনি রদমক না তারকময়ই আেেদ েুসা 
বলল, ‘আপরন থবঞ্জারেন থবকমনি থকান থেমসজ আোমক থদমবন।’ 

প্র ন্ড রবিয় থনমে এল রেস থজফািসমনি থ ামে। স্তদ্ধ েময় বমস িইল 
রকেুেে থস। তাি রবিয় রবেূঢ় রস্থি দৃরি আেেদ েুসাি েুমেি উপি রনবদ্ধ। 

‘আপরন জানমলন রক কমি?’ রেস থজফািসমনি থ ামে রবিয় রবেুগ্ধ দৃরি। 
‘থকন, আপরনই থতা বলমলন, আরে েট রিডাি।’ বলল আেেদ েুসা থঠাৌঁমটি 

থকামে একটু োরস থটমন। 
‘কোি কো আরে বমলরে। থকান েট রিডািই অ্তদূি থযমত পামি না।’ 

রেস থজফািসন বলল। 
আেেদ েুসা োসল। বলল, ‘েট রিরডিং সর্ম্মকট আোি জানা থনই। সুতিািং 

আরে বলমত পািমবা না এ রবষময়।’ 
একটু থেমে কমন্ঠ একটু িাম্ভীযট থটমন বলল, ‘অ্ন্য রকেু নয় আপনাি কো 

থেমকই বুঝরে, থবঞ্জারেন থবকমনি থকান থেমসজ োকমত পামি।’ 
‘থকান কো?’ 
‘রফ্র আমেরিকা’ি সদস্য রেমসমব আপনাি পরি য় থদয়া।’ 
‘এ থেমক রক বুঝা থিমে?’ 
‘আপরন রফ্র আমেরিকা’ি সদস্য। রফ্র আমেরিকা’ি আমিকজন সদস্য 

থবঞ্জারেন থবকন। এেন রনউ থেরক্সমকামত এবিং রতরন লস আলামোমসি 
পরিরস্থরতি উপি নজি িােমেন। সুতিািং তাি সামে আপনাি অ্বেই থযািামযাি 
েময়মে। এবিং থযমেতু থবঞ্জারেন আোি বযাপামি আগ্রেী। সুতিািং তাি থেমসজ 
আপনাি োধযমে আসা স্বাোরবক।’ 
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‘রেিঃ আেেদ েুসা আপনাি যুরক্তগুমলা থেমক রঠকই ধিমত পামিন, 
থবঞ্জারেন থবকমনি থকান থেমসজ আোি কামে আমে। রকন্তু থস থেমসজরট 
আপনামক থদয়াি জমন্য অ্মপো কিরে, এটা প্রোে েমলা রকমস?’ 

আবািও োসল আেেদ েুসা। বলল, ‘আোি েুলও েমত পামি, আপনাি 
থ ামে েুমে রকেু একটা বলাি উদগ্রীব অ্মপোি দৃে আরে লেয কমিরে।’ 

সািা থজফািসমনি রবিয় রবেুঢ় থ ামে েুমে একটা উজ্জ্বল োরস ফুমট উঠল। 
পিেমেই িম্ভীি েময় পিল। বলল, ‘রঠক বমলমেন রেিঃ আেেদ েুসা, আপনাি 
সামে থদো েওয়া ও কো বলাি জমন্য উদগ্রীব রেলাে। থবঞ্জারেন একটা জরুিী 
থেমসজ রদময়মে।’ 

‘জরুিী? রক থসটা?’ 
দু’রেরনট আমি থবঞ্জারেন থবকন আোমক জারনময়মে, রফ্র আমেরিকাি রনউ 

থেরক্সমকা েরনটরিিং রিমপাটট থেমক রতরন জানমত থপমিমেন ইহুদী থ োিাি 
আমিােীমদি রনময় ইহুদী  ারলত রতনরট িারি লস আলামোমসি রদমক থিমে।’ 

বমল একটু োেল সািা থজফািসন। আবাি শুরু কিল তািপি, রফ্র 
আমেরিকা’ি এটা একটা রুরটন ইনফিমে ন। রকন্তু থবঞ্জারেন থকানোমব এই 
েবিরট আপনামক রদমত বমলমেন। থস জমন্য আরে উদগ্রীব রেলাে আপনাি সামে 
কো বলাি জমন্য।’ 

‘ধন্যবাদ রেস থজফািসন। এই েুেূমতটি জন্য েবিরট েুবই েুলযবান, যরদও 
আরে এি থকান তাৎপযট বুঝমত পািরে না।’ 

োসল রেস থজফািসন। বলল, ‘তমব রেিঃ আেেদ েুসা এই েবি থদবাি 
লমেয আপনাি জমন্য উদগ্রীব োকাটা থলমটস্ট এযারড ন। রকন্তু আপনাি সামে 
থসই সাোমতি পি যেন জানমত পািলাে আপরন আেেদ েুসা, থসই থেমক আরে 
উদগ্রীব আপনাি থদো পাবাি জমন্য।’ 

‘রকন্তু তেন থতা আোমক আপনাি থদম ি  ত্রু ঠাওিামনা েময়রেল। থসটা 
জানাি পিও?’ 

‘হ্াৌঁ।’ 
‘থকন?’ 
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‘আপনামক আোি বাসায় এক রডনামিি দাওয়াত রদমত  াই।’ 
রবিয় ফুমট উঠল আেেদ েুসাি থ ামে। বলল, ‘তেন থয অ্বস্থা রেল তামত 

োরকটন থজমল আোি স্থান েবাি কো। সম্ভাবনা অ্বে এেনও আমে। এটা 
জানাি পিও দাওয়ামতি ইো আপনাি োোয় এমলা রক কমি?’ 

‘আপনামক আরে জারন এবিং থসরদন আপনামক থদমেও আোি রস্থি রবশ্বাস 
েময়রেল আপরন এ ধিমনি ষিযমন্ত্রি েমধয োকমত পামিন না।’ 

‘আোমক জামনন রক কমি?’ 
‘রবমশ্বি অ্মনমকই আপনামক থযেন জামন। রবম ষ কমি রফ্র আমেরিকা’ি 

একজন সদস্য রেমসমব আপনামক থবর ই জানাি কো।’ 
‘থকন?’ 
‘আপরন একটা জারতি েুরক্তি জমন্য থযেন কাজ কিমেন, থতেরন রফ্র 

আমেরিকাও কাজ কিমে তাি জারতমক েুরক্তি  জমন্য। ইহুদীবাদ আপনািও  ত্রু, 
আোমদিও  ত্রু।’ 

‘বুঝলাে। রকন্তু রডনামিি দাওয়ামতি অ্েট রক?’ 
ম্লান োরস ফুমট উঠল সািা থজফািসমনি েুমে। রকেুটা রবব্রত োবও। 

রকেুটা রদ্বধা কমি বলল, ‘আপরন রবশ্বাস কিমবন না। রকন্তু ঘটনাটা সতয। েুবই 
সাম্প্ররতক ঘটনা। কযারিরবয়ান টাকটস দ্বীপপুমঞ্জ থোয়াইট ঈিমলি থকমলিংকািী 
রনময় (রফ্র ওয়াডট থটরলরে ন) থয  ািলযকি তেয প্রকা  কমিরেল, তাি উপি 
ততিী রফ্র আমেরিকা’ি একরট রিমপাটট পিরেলাে থস রদন িামত থ াবাি আমি। ঐ 
রিমপামটটই জানলাে টাকটস দ্বীপপুমঞ্জ থিাটা কামজি কৃরতত্ব এককোমবই 
আপনাি।’ 

সরতয োবরেলাে থসরদন আপনামক রনময় িেীিোমব। রবিময় েতবাক 
েরেলাে, একজন োনুষ রক কমি পামি থযোমন প্রময়াজন থসোমন ঝাৌঁরপময় পিমত 
জারতি থসরেয়াি েময়! োবমত োবমতই ঘুরেময়  পিলাে। স্বমে থদেলাে 
একজনমক। রতরন আেেদ েুসা। তামক রনময় বসলাে রিময় োরজটরনয়াি 
েরন্টমসমলামত গ্রযান্ড গ্রযান্ড গ্রযান্ড দাদু টোস থজফািসন স্টারডমত।  
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থসই স্টারডমত থসফ েমল্ট দাদুি রনমজি োমতি থলো ‘Declaration of 
Independence’ এি থস েসিা িময়মে, থসই েসিা তুমল রদলাে আপনাি 
োমত। বললাে, আোি দাদুিা থয েুক্ত, স্বাধীন, সেজ, সুন্দি এক সেেেটী 
আমেরিকাি স্বে থদমেরেমলন, থসই স্বে বাস্তবায়মন আপরন আোমদি সাোযয 
করুন। আপরন........., 

কো আটমক থিল সািা থজফািসমনি। আমবমি তাি থ াে েুে োরি েময় 
উমঠমে। থ মষি কোগুমলা তাি কাৌঁপরেল। েুে তাি রন ু েময় রিময়রেল আমিই। 
থেমেই দ্রুত েুে ঘুরিময় রনময় রুোল রদময় থ ামেি রসক্ত থকাে েুমে থফলল। 

েুেূতটকাল  ুপ কমি থেমক ‘স্যরি’ বমল োসাি থ িা কমি আবাি শুরু কিল, 
‘আপরন আোি বািামনা োমত োত িােমলন। তািপি আেিা দুজন থবরিময় 
থিলাে স্টারড থেমক পা া পার  থেৌঁমট।’ োেল সািা থজফািসন। 

আমবমি িরক্তে ও োরি তাি েুে তেনও। 
আেেদ েুসা প্রেমে সািা থজফািসমনি কোয় থক তুক থবাধ কিরেল। পমি 

এই থক তুক তাি জমন্য রবব্রতকি রবিময় রুপান্তরিত েমলা। 
সািা থজফািসন োেমলও আেেদ েুসা থকান কো বলমত পািরেল না। 
কো বলল সািা থজফািসনই আবাি। থসই ম্লান োরস তাি থঠাৌঁমট। বলল, 

‘থযরদন এোমন থদেলাে আপনামক এবিং জানলাে আপরনই আেেদ েুসা, তেনই 
আোি েমন েমলা, ঐ স্বে আোি স্বে রেল না। ওটা রেল আোি জমন্য ঈশ্বমিি 
রবরধ থলো। তাই আরে আপনামক আোি দাদুি েরন্টমসমলাি বারিমত দাওয়াত 
রদমত  াই। আোি স্বেমক আরে বাস্তমব রূপ রদমত  াই। আরে থদেরে। আোি 
স্বমেি আেেদ েুসাি  াইমত আোি বাস্তমবি আেেদ েুসা আিও সুন্দি, আিও 
েেৎ।’ 

আমবমি সািা থজফািসমনি িলা কাৌঁপরেল। 
প্রবল অ্স্বরস্ত আেেদ েুসাি েমন। 
রেস থজফািসমনি এই আমবমিি জবামব থস রক বলমব? 
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 ান্ত কমন্ঠ আেেদ েুসা বলল, ‘রেস থজফািসন, আরে ও থবঞ্জারেন 
আপনাি কামে কৃতজ্ঞ। আরে আপনামদি থকান কামজ লািমল থসটা আোি 
েুর িই বযাপাি েমব।’ 

‘ধন্যবাদ। েরন্টমসমলামত আোি দাওয়ামতি বযাপামি বলুন।’ 
‘আমেরিকানমদি অ্ন্যতে থি িবদীপ্ত ফাউন্ডাি ফাদাি টোস 

থজফািসমনি িরৃত রবজরিত েরন্টমসমলা আোি কামে অ্বেই আকষটমেি। আরে 
থসোন থযমত পািমল েুর  েমবা।’ 

‘ধন্যবাদ রেিঃ আেেদ েুসা। এটুকুই আোি জমন্য যমেি। আরে রনরিত। 
ঈশ্বমিি থয রবরধ থলো আপনাি সামে আোি সাোত ঘরটময়মে, থসই রবরধ থলোি 
থজামিই আপনামক আরে রনময় থযমত পািব গ্রযান্ড দাদুি েরন্টমসমলামত।’ 

োসল আেেদ েুসা। বলল, ‘আপনাি থবাধ েয় ঈশ্বমিি প্ররত েুব আস্থা?’ 
‘আপনাি েত নয়।’ 
‘থকন নয়?’ 
‘আোমদি ধেট আপনাি ধমেটি েত অ্ত সুন্দি না েওয়াও থবাধ েয় একটা 

কািে।’ 
‘আোমদি ধেট সুন্দি রক কমি বুঝমলন?’ 
‘জারন। আোি গ্রান্ড দাদুি স্টারডমত ‘এেরি থড লাইফ ইন ইসলাে’ নামে 

একরট বই পমিরে। পমি বুমঝরে, ইসলাে বাস্তব জীবমনি ধেট, েৃস্টান ধেট তা নয়। 
োনুমষি জািরতক জীবন পরি ালনাি সামে েৃস্ট ধমেটি থকান সর্ম্কট থনই।’ 

‘ধন্যবাদ, রেস থজফািসন। রনজ ধমেটি প্র িংসা েুবই োমল লামি।’ 
‘এিপি রক প্রশ্ন কিমবন?’ 
‘বলুন থতা রক প্রশ্ন কিমবা?’ 
‘োমলামক োল বলাই যমেি নয়। োমলামক গ্রেেও কিমত েয়। তারক 

কমিমেন?’ বলল সািা থজফািসন। তাি েুমে রেরি োরস। 
োসল আেেদ েুসা। বলল, ‘ধরুন প্রশ্নটা যরদ করি?’ 
‘আরে উত্তি থদব না।’ 
‘থকন?’ 
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‘তাও বলব না। েরন্টমসমলামত থিমল বলব।’ 
বমল একটু থেমেই সািা থজফািসন দ্রুত বমল উঠল, ‘ওরদমক থবাধ েয় 

জজট আিংমকল আোি প্ররত রবিক্ত েমেন। আি আটকামবা না আপনামক।’ 
উমঠ দাৌঁিাল সািা থজফািসন। আেেদ েুসাও উমঠ দাৌঁিাল। 
সািা থজফািসন উমঠ দাৌঁরিময় আবাি রন ু েমলা। ড্রয়াি েুমল থবি কিল 

একটা থ াডাি থোলস্টাি। থ াডাি থোলস্টািরট আেেদ েুসাি রদমক এরিময় 
রদময় বলল, ‘থসরদন আোমক গুলী কমিনরন বমল এটা আপনাি জমন্য সকৃতজ্ঞ 
উপোি।’ বমল থেমস উঠল সািা থজফািসন।  

আেেদ েুসাও োসল। বলল, ‘ওটাও রনিয় রবরধ থলো রেল।’ 
‘কৃরতত্বটা ঈশ্বিমক থদয়ায় আোি আপরত্ত থনই।’ 
‘থ াডাি থোলস্টামি রক আমে?’ 
‘সবটাধুরনক থের ন রিেলবাি।’ 
‘ধন্যবাদ।’ 
‘ওময়লকাে। ওটা থকামটি থেতমি ঘামি পমি রনন। জজট আিংমকমলি থ ামে 

পিমল আতিংক থবাধ কিমত পামিন। জামনন থতা, এফ.রব.আই-এি থলাকমদি 
কামে েী থেমক শুরু কমি থকউই সমন্দমেি ঊমধ্বট নয়।’ 

‘আবািও ধন্যবাদ রেস থজফািসন।’ 
‘রেস থজফািসন নয়, শুধু ‘সািা’ বমল ডাকমল েুর  েমবা।’ 
 রকমত আেেদ েুসা সািা থজফািসমনি েুমেি রদমক একবাি তাকাল। 

আেেদ েুসাি থ ামে রকেুটা রবব্রত দৃরি। 
তািপি আেেদ েুসা থ াডাি থোলস্টাি থকামটি থেতমি কাৌঁমধ ঝুরলময় 

রনময় থবরুবাি জমন্য পা বািাল। 
রেস থজফািসন আমিই এমস দিজা েুমল ধমি দাৌঁরিময় আমে। 
‘গুড থড, সািা।’ বমল আেেদ েুসা বাইমি থবরিময় এল। 
‘গুড থড। আস-সালাে।’ উত্তমি বলল সািা থজফািসন। তাি থঠাৌঁমট োরস। 
‘আস-সালাে’ শুমন আেেদ েুসা থপেমন রফমি তাকাল সািা থজফািসমনি 

রদমক।  
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সািা থজফািসন বলল, ‘আরে ঐ টুকুি থবর  জারন না।’ থঠাৌঁমট োরস সািা 
থজফািসমনি। 

‘ধন্যবাদ।’ বমল আেেদ েুসা দ্রুত োৌঁটমত শুরু কিল। 
সািা থজফািসমনি েুগ্ধ দৃরি অ্নুসিে কিল আেেদ েুসামক। আেেদ েুসা 

রসরিি বাৌঁমক োরিময় থিমলও দৃরি তাি রফমি এল না। 
 
 
লস আলামোস থেমক দু’রট িারি আমি রপমে সারিবদ্ধ েময় এরিময়  লরেল 

সান্তামফ থিাড ধমি সান্তামফ’ি রদমক। 
লস আলামোস থেমক সান্তামফ পযটন্ত ৪০রকমলারেটাি িাস্তাি প্রায় অ্মধটক 

থিমে বমনি েমধয রদময়। লস আলামোস থেমক প্রায় ২০ রকমলারেটামিি েত পে 
থিমে সান্তা থফ ন্যা নাল ফমিমস্টি েমধয রদময়। িাস্তায় যাওয়া আসাি থলন প্রায় 
পা া-পার । োঝোমন ৫ ফুমটি বযবধান। বযবধামনি এই পাৌঁ  ফুট জায়িায় 
স্বাোরবক েূরে উৌঁ ু-রন ু, এবমিা থেবমিা। 

রব  রকমলারেটামিি এই বনজ অ্িংম  এপাি-ওপাি কিাি োত্র রতনরট েস 
পময়ন্ট িময়মে। 

আেেদ েুসা ও জজট আব্রাোেমদি বেনকািী িারি দু’রট তেন িাস্তায় বনজ 
অ্িংম ি োঝাোরঝ থপ মেমে। 

সােমনই িাস্তাি একটা েরসিং। েরসিংময়ি ওপা টায় লস আলামোস েুেী 
িাস্তাি ধাি থঘৌঁমষ দাৌঁরিময় আমে একটা িারি। 

একজন আমিােী িারিি ইরঞ্জন অ্িংম ি োকনা তুমল ইরঞ্জমনি উপি ঝুৌঁমক 
আমে। রবপিীত থলন রদময় আেেদ েুসামদি িারি ঐ িারিটামক েস কিল। 

েস কিাি সেয় এক ঝলমকি জমন্য আেেদ েুসাি নজমি পিল একটা 
দুিবীে তামদি রদমক তাক কিা। একজন থলাক দূিবীমে থ াে লারিময়। তাি 
পাম  আিও দু’জন থলাক। থোট আমিােী পাৌঁ জন, বাইমিি থলাকরটসে। েুমট 
 লরেল আেেদ েুসামদি িারি। বনজ এলাকাি প্রামন্ত প্রায় এমস থিমে তািা। 
সােমন আমিকটা েরসিং। 
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থসরদমক আেেদ েুসাি থ াে পিমতই থদেল েরসিংময়ি ওপামিি োোয় 
ওপামিি িাস্তাি ধাি থঘৌঁমষ দাৌঁরিময় আমে আমিকটা িারি। তমব এ িারিি বাইমি 
থকউ থনই। 

িারিি উপি নজি পিমতই আেেদ েুসাি থ তনাি সেস্ত স্নায়েুন্ডলীমত 
সতকটতাি এক সিংমকত ধ্বরনত েমলা। েঠাৎ  তাি েমন েমলা থপেমনি িারি এবিং 
এই িারি একই উমেমে িওনা েমত পামি। থপেমনি িারিি দূিবীমেি কো েমন 
পিমলা তাি। ওিা দূিবীে রদময় তামদি থদেরেল থকন? রবম ষ থকান থলাক বা 
থলাকমদি তাি প্রতীো কিরেল। দূিবীে রদময় িারিগুমলামত থসই থলাকমদিই রক 
তািা থদেরেল। তাি েমন ঝমিি েত প্রমব  কিল সািা থজফািসমনি কামে 
থ ানা থবঞ্জারেন থবকমনি থেমসমজি কো, ইহুদীমদি রতনরট িারি লস 
আলামোমসি রদমক আসাি কো। সমে সমেই তাি েমন েমলা তািা সােমন ও 
রপেন থেমক থঘিাও েময় থিমে। 

‘িািী োোও ড্রাইোি।’ অ্রগ্নরিরিি লাোি েতই রবমফারিত েময় 
কোগুমলা থবরিময় এল আেেদ েুসাি কন্ঠ থেমক। 

কমঠাি এই রনমদটম ি প্রোমব িারিটা একদে থডডস্টপ েময় থিল। পি 
েুেূমতটই দু’রট রবমফািমেি  ব্দ েমলা একই সামে। তািা থদেল, একরট তামদি 
সােমনি িাস্তাি উপি রবমফারিত েমলা, আমিকরট আিও সােমন তামদি 
রসরকউরিরটমদি বেনকািী িারিমত। 

সবাি থ ামেি সােমনই তামদি সােমনি িারিটা প্রবল রবমফািমে থেলনাি 
েত শুমন্য উৎরেপ্ত েমলা এবিং পরিেত েমলা অ্রগ্ন থিালমক। 

‘ও িড! আোমদি িারি থডডস্টপ না েমল থযোমন রিময় থপ োত, 
থসোমনই িাস্তাি উপি রদ্বতীয় রবমফািেরট েময়মে। আোমদি আমিি িারিি 
েতই এতেমে অ্রগ্ন থিালমক পরিেত েমতা এ িারি। ও িড!’ প্রায় একই সামে 
র ৎকাি কমি উঠল জজট আব্রাোে ও থজনামিল থ িউড। 

রকন্তু এসব কোি রদমক আেেদ েুসাি ভ্রুমেপ থনই। িারি োেমতই 
আেেদ েুসা তারকময়রেল থপেমনি রদমক। তাি অ্নুোন রঠক।  

থপেন রদক থেমক থসই িারিরট েুমট আসমে। 
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আেেদ েুসা দ্রুত থপেন থেমক েুে ঘুরিময় তাকাল রবমফািমেি রদমক, 
তািপি সােমন েরসিং এ দাৌঁিামনা িারিটাি রদমক। 

জজট আব্রাোে ও থজনামিল থ িউমডি কমন্ঠি আতটনাদ োেমতই আেেদ 
েুসা দ্রুত কমন্ঠ বলল, ‘িারি থেমক থনমে পিুন, ডান  রদমকি থঝামপি রদমক থদ ি 
রদন। ওমদি আঘাত আবাি রনিয় আসমব।’ 

িারিি আিাল রনময় সবাই থদ ি রদল থঝামপি রদমক। তািা িারি থেমক 
নাোি পি েুেূতটও পাি েমলা না। আেেদ েুসািা িাস্তাটা তেনও পাি েয়রন, 
সােমনি েরসিং এ দাৌঁিামনা িারিি থগ্রমনড লািাি থেমক উৎরেপ্ত একরট 
রবমফািে এমস আঘাত কিমলা তামদি রদমক। রসরকউরিরটমদি িারিি েতই এ 
িারিও তীব্র রবমফািমেি োধযমে সওয়াি েময়  ূমন্য উৎরেপ্ত েমলা। 

আগুন ও থধাৌঁয়াি থদয়াল সৃরি েমলা িাস্তাি উপি। এিই আিামল আেেদ 
েুসািা দ্রুত রিময় থঝামপ প্রমব  কিল। 

থপেন থেমক েুমট আসা িারিটা তেন অ্মনকোরন সােমন  মল এমসমে। 
বনািমলি এটা প্রান্ত েমলও থঝাপ ঝাি এবিং বি বি িাে পালা প্র িু। 
িাস্তাি পাম ই থঝাপটায় রিময় তািা আেয় রনল। 
একটা বি িামেি থিািায় থঠস রদমত রদমত জ্বলন্ত িারি দু’রটি রদমক 

তাকাল রস.আই.এ প্রধান এযাডরেিাল েযাক আেটাি। বলল, ‘রবপদ রকন্তু কামটরন। 
সােমনি িারিটা আোমদি থদেমত পায়রন এবিং ওিা েমন কিমত পামি সােমনি 
িারিি আমিােীমদি েতই আোমদি োল েময়মে। রকন্তু থপেমনি িারিটা 
আোমদি থদেমত থপময়মে আেিা জিংিমল েুমকরে। থদেুন ওমদি দৃরি এরদমক। 
ওমদি একজন থদেুন দূিবীে রদময় আোমদি অ্বস্থান থবি কিাি থ িা কিমে। 
আসুন সবাই আেিা িামে আিাল থনই।’ 

সবাই দ্রুত িামেি আিাল রনল। 
আেেদ েুসাি দু’পাম ি দু’িামেি থিািায় দাৌঁরিময়মে জজট আব্রাোে এবিং 

রস.আই.এ প্রধান এযাডরেিাল েযাক আেটাি। 
জজট আব্রাোে আেেদ েুসামক লেয কমি বলল, ‘এতবি একটা কান্ড 

ঘটাল এিা কািা? আপনাি অ্নুোন রক আেেদ েুসা?’ 
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‘অ্নুোন নয় জনাব, রনরিত বলরে, যামদি রবরুমদ্ধ সােয থদবাি জমন্য 
আপনািা থপ্ররসমডমন্টি কামে যামেন, তািাই সােীমদি দুরনয়া থেমক সরিময় 
থদবাি থ িা কিমে।’ বলল আেেদ েুসা। 

‘তাি োমন আপরন বলমেন, থজনামিল োিন োমন ইহুদীিা এই আেেে 
 ারলময়মে।’ রবিময় থ াে কপামল তুমল বলল জজট আব্রাোে। 

‘রজ, হ্াৌঁ।’ বলল আেেদ েুসা।  
‘এত তািাতারি এই রসদ্ধামন্ত আসাি পমে আপনাি যুরক্ত রক?’ বলল 

রস.আই.এ প্রধান। তািও থ ামে েুমে রবিয়। 
‘তেয প্রোমেি প্রশ্ন না তুমল অ্বস্থাি সাধািে অ্ে কমষই এটা বলা যায়।’ 

আেেদ েুসা বলল। 
রকেু বলমত যারেল থজনামিল থ িউড । রকন্তু আেেদ েুসাই আবাি কো 

শুরু কিায় থেমে থিল থজনামিল থ িউড। আেেদ েুসা বলরেল, িাস্তাি রদমক 
উৌঁরক রদময়, ‘ওরদমক থদেুন।’ 

সবাই িামে আিাল থেমক থঝামপি েমধয রদময় উৌঁরক রদল িাস্তাি রদমক। 
থপেন থেমক েুমট আসা িারিটা থঝামপি প্রায় বিাবি এমস িাস্তাি উপি 

থেমে থিমে। থিাড েরসিংময়ি ওপামি দাৌঁিামনা আেেনকািী থসই িারিরটও এ 
িাস্তায় এমস আমিি িারিটাি পাম  দাৌঁিাল। 

িারি থেমক থনমে এল প্রায় দ  জমনি েত থলাক। দু’জমনি োমত থগ্রমনড 
লািাি, অ্ন্য সবাি োমত থস্টনিান। 

‘ওিা এরদমক এগুবাি জমন্য ততিী।’ বলল জজট আব্রাোে। 
‘দ্রুত এগুবাি কো, এগুমে না থতা।’ বলল রস.আই.এ প্রধান এযাডরেিাল 

েযাক আেটাি। 
‘ওিা আিও একটা িারিি েমন েয় অ্মপো কিমে।’ বলল আেেদ েুসা। 
আেেদ েুসাি কো থ ষ েবাি কময়ক েুেূতট পমিই আমিকটা িারি িাস্তাি 

ঐ থলন ধমি ঝমিি থবমি এমস আমিি দু’রট িারিি পাম  োডট থব্রক কমষ দাৌঁিাল। 
আমিি দু’রট িারি থেমক থনমে আসা দ জনই র রেলোমব দাৌঁরিময় রেল। 

তামদি অ্েগুমলাি বযামিল রনম  নাোমনা। তামদি আনরন্দত থ াে েুমট আসা 
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িারিটাি রদমক। আিন্তুক িারিটা একটা জীপ। পরিষ্কাি থদো যামে, ড্রাইরেিং 
রসমট একজন এবিং তাি পাম  একজন বমস। োমত তামদিও থস্টনিান, রিিামি 
আেুল। 

িারি থদমে েুর  েওয়া দ  জমনি থ াে যেন পিল িারিটাি আমিােীি 
রদমক, তেন আনন্দ তামদি রেরলময় থিল। প্রায় এক সিংমিই ওমদি থস্টনিান 
উপমি উঠমত শুরু কিল। 

রকন্তু ততেমে জীমপি আমিােীি আেুল তাি থস্টনিামনি রিিাি থ মপ 
ধমিমে। গুলীি বৃরি েুটল ওমদি দ জমনি রদমক।  

ওমদি দ জমনি থস্টনিান জীপ লেয কমি উমঠ আসাি আমিই গুলী বৃরি 
এমস ওমদি রঘমি ধিল। েূরে যযা রনল সকমলই। 

আেেদ েুসা লেয কিল েূরে যযা থনয়া একজমনি থদে িরিময় দরেমেি 
িারিরটি দরেে পাম   মল থিল। িরিময় যাবাি সেয় তাি োমতি থগ্রমনড লািাি 
থস োমিরন। 

আেেদ েুসা বুঝল রবপিীত প্রামন্ত দাৌঁরিময় োকায় থস গুলী বৃরি থেমক থবৌঁম  
থিমে। 

থস িারিি আিামল রিময় তাি থগ্রমনড লািাি তাক কিমে জীপরটমক লেয 
কমি। 

জীমপি আমিােী এটা থদেমত পায়রন। থস জীপ থেমক থনমে জীমপি পাম  
এমস দাৌঁরিময়মে। 

জীমপি এ আমিােীমক র নমত থপমিমে আেেদ েুসা। থবঞ্জারেন থবকন থস 
। আৌঁতমক উঠল আেেদ েুসা। 

‘থবঞ্জারেন সমি দাৌঁিাও’ বমল বুক ফাটা র ৎকাি রদময় উমঠ এক লামফ 
আেেদ েুসা িামে আিাল থেমক থবরিময় উন্মুক্ত একটা জায়িায় রিময় পিল। 
তাি োত রেল তাি থের ন রিেলবামিি রিিামি। লাফ রদময় পমিই আেেদ েুসা 
তাি থের ন রিেলবামিি রিিাি থ মপ ধিল।  

থের ন রিেলবামিি এক ঝাৌঁক গুলী রিময় থেৌঁমক ধিল িারিি দরেে পাম  
রিময় লুকামনা থলাকরটমক।  



আমেরিকায় আমিক যুদ্ধ  68 

 

রকন্তু তাি আমিই তাি থগ্রমনড লািামিি রিিাি রটমপরেল থলাকরট।  
থগ্রমনড রিময় আঘাত কিল জীপরটমক। 
আেেদ েুসাি র ৎকাি শুনমত থপময়রেল থবঞ্জারেন থবকন। শুনাি সামে 

সামেই থবঞ্জারেন থবকন এযামোমবরটক কায়দায় তাি োত দু’রট বাে পাম  রনম ি 
রদমক  ারলময় রদময় দু’পা থেমি রদল ওপি রদমক। থ ামেি পলমক থবঞ্জারেন 
থবকমনি থদে দু’রতনরট পাক থেময় প্রায় পমনি ফটু দূমি রিময় দাৌঁিাল। উমঠ 
দাৌঁরিময় থদেল তাি জীপরট তাি সােীসে প্র ন্ড রবমফািমে আকাম  উমঠ থিমে। 

রপ্রয় সােী এবিং ‘রফ্র আমেরিকা’ি একরনষ্ঠ এক সেকেটীি েেটারন্তক েৃতযুি 
দৃে থদেল থস। আেেদ েুসা সাবধান না কিমল তাি থদেও ঐ জীমপি সামে রেন্ন 
রেন্ন েময় থযত। 

তাকাল থবঞ্জারেন থবকন আেেদ েুসাি রদমক। থদেল থস তাি রদমকই 
এরিময় আসমে। 

তাকাল থস িারিি আিামলি থসই থগ্রমনড লািািধািীি রদমক। তাি থদে 
িমক্ত ডুমব োকা থদেমত থপল। বুঝমত পািল আেেদ েুসাি গুলীমতই থস প্রাে 
োরিময়মে। তামক সাবধান কমিই আেেদ েুসা তােমল তামক গুলী কমিরেল। 

আবাি থ াে রফিাল থবঞ্জারেন থবকন আেেদ েুসাি রদমক।  
আেেদ েুস কাোকারে এমস থিমে। 
থঝামপি আিাল থেমক অ্মন্যিাও থবরিময় এরিময় আসমে। 
থবঞ্জারেন থবকনও এগুমলা আেেদ েুসাি রদমক।  
দু’জন দু’জনমক জরিময় ধিল। 
জজট আব্রাোে, এযাডরেিাল েযাক আেটাি ও থজনামিল থ িউডও তেন 

এমস থিমে। 
‘আপরন আোি প্রাে বাৌঁর ময়মেন আেেদ েুসা।’ আেেদ েুসামক জরিময় 

ধমি থেমকই বলল থবঞ্জারেন থবকন। 
কো থ ষ কমিই সােমন দাৌঁিান থদেল এফ.রব.আই প্রধান জজট 

আব্রাোেমক। 
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আেেদ েুসামক থেমি রদময় থবঞ্জারেন থবকন এযামটন ন েময় পা ঠুমক 
স্যালুট রদল। বলল, ‘স্যাি আরে অ্ন রডউরটমত নই, েুরটমত আরে।’ 

োসল জজট আব্রাোে। বলল, ‘এফ.রব.আই-এি সবাই েুরটমতও অ্ন রডউরট 
অ্বস্থায় োমক।’ 

‘রডউরট থস পালন কমিমে জনাব। ও বমলমে, আরে তাি প্রাে বাৌঁর ময়রে। 
রকন্তু থস আোমদি সকমলি প্রাে বাৌঁর ময়মে। এই ইহুদী সন্ত্রাসীমদি আজমকি েূল 
ষিযন্ত্র তাি সাোমযযই বান াল কিা থিমে।’ বলল আেেদ েুসা। 

একটু োবল জজট আব্রাোে। বলল একটু সেয় রনময়, ‘বুঝমত পািরে, 
থবঞ্জারেন থকানোমব আপনামক েবি পাঠায় থয, এিা আোমদি আেেে কিমব। 
তািপিও থস আেেেকািীমদি অ্নুসিে কমি এই থতা?’ 

‘ওিা আেেে কিমব, এ রনরিত েবি থসও জানমতা না। ও েবি 
পারঠময়রেল ইহুদী থ োিাি থলাকমদি রতনরট িারি লস আলামোমসি রদমক 
যামে। প্রেে েরসিং-এ একটা িারি দাৌঁিামনা থদরে, রদ্বতীয় েরসিং-এ আমিকটা 
িারি ঐোমব দাৌঁিামনা থদমে আোি সমন্দে েয়। প্রেে িারিি একজনমক দূিবীে 
রদময় আোমদি িারিি রদমক তাকামত থদমেরেলাে। আোি থকান সমন্দে েয়রন। 
রকন্তু রদ্বতীয় িারিি জানালায় বন্দুমকি বযামিল থদেলাে, তেন আোি কামে সব 
পরিষ্কাি েময় যায়। আরে তািাতারি িারি োোমত বরল ও আপনামদি রনময় থনমে 
আরস। সাবধান কিমত না পািায় আোমদি িেীমদি িারি ওমদি আেেমেি 
র কাি েয়।’ 

জজট আব্রাোে েমনামযাি রদময় শুনরেল আেেদ েুসাি কো। রকেু বলাি 
জমন্য েুে েুলরেল জজট আব্রাোে। রকন্তু তাি আমিই রস.আই.এ  ীফ এযাডরেিাল 
েযাক আেটাি বমল উঠল আেেদ েুসামক লেয কমি, ‘আপরন থতা সবটেে 
আোমদি সামে রেমলন। কেন রকোমব আপরন েবি থপমলন, আেিা জানমত 
পািলাে না।’ 

‘একটা সেয় আোমদি সামে রেমলন না। সািা থজফািসমনি সামে 
সাোমতি সেয়। সািা থজফািসনই থবঞ্জারেন থবকমনি থেমসজটা আেেদ 
েুসামক রদময়মে।’ বলল জজট আব্রাোে। 
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‘সািা থজফািসন?’ রবিয় ফমুট উঠল এযাডরেিাল েযাক আেটামিি কমন্ঠ।  
োসল জজট আব্রাোে জনসন। বলল, ‘রবিময়ি রকেু থনই এযাডরেিাল। 

সািা থজফািসন রফ্র আমেরিকা’ি একজন অ্রতগুরুত্বপূেট সদস্য।’ 
‘ও িড।’ বমল একটু োেল। একটুেে  ুপ কমি থেমক বলল, ‘রকন্তু 

থবঞ্জারেন থবকন এফ.রব.আই  যামনমল আপনাি কামে েবি পাঠামলা না থকন?’ 
জজট আব্রাোে েুে থোলাি আমিই থবঞ্জারেন থবকন দ্রুত কন্ঠ বমল উঠল, 

‘েুরটমত োকমলও এটাই আোি দারয়ত্ব রেল। রকন্তু আরে জানাইরন কািে, 
এফ.রব.আই-এি থকান সূমত্র এ কোটা এোনকাি ইহুদীবাদীমদি কামে থপ মে 
থযমত পামি।’ 

থজনামিল থ িউড রবরিত থ ামে তাকাল জজট আব্রাোমেি রদমক। বলল, 
‘থবঞ্জারেন যা বলল তাি কতোরন রঠক রেিঃ জজট?’ 

‘আরে দুিঃরেত। থবঞ্জারেমনি অ্রেমযাি সাধািেোমব সতয। আোমদি 
এফ.রব.আই’থতও ইহুদীবাদীমদি প্ররত সোনুেূরত সর্ম্ন্ন থলাক প্র িু আমে। 
তামদি অ্মনমক এফ.রব.আই-এি দারয়ত্ব পালমনি থ ময় ইহুদীবাদীমদি কো 
থ ানামক থব ী গুরুত্ব থদয়।’ বলল রবব্রত কমন্ঠ জজট আব্রাোে।  

জজট আব্রাোে োেমলও অ্ন্য থকউ থকান কো বলল না। রস.আই.এ 
প্রধামনি োো রন ু। 

রকেুেে পমি কো বলল থজনামিল থ িউডই আবাি। বলল থস, 
‘ইহুদীবাদীিা এবিং ইহুদী থিাময়ন্দা প্রধান থজনামিল আইজযাক োিমনি থয 
অ্নুসািীিা আোমদি সবাইমক েতযাি ফাৌঁদ থপমতরেল এবিং এক িারি থবাঝাই 
আোমদি রসরকউরিরট পািমসানালমদি েুন কমিমে, যািা োরকটন যুক্তিামষ্ট্রি 
জঘন্য থিাময়ন্দাবৃরত্তমত রলপ্ত, তামদিই কো শুমন থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা 
উপমদিা োমত নামত ধিা পিা ইহুদী রেরেনালমদি থেমি রদমত বমলমেন এবিং 
আেিা থেমিও রদময়রে। আোি রনমজমক অ্পিাধী থবাধ েমে রেিঃ জজট আব্রাোে, 
রেিঃ েযাক আেটাি। এ েুেূমতটই আরে থপন্টািনমক থিাটা রবষয়টা রিমপাটট কিমত 
 াই।’ 
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‘সবুজ পাোি থেমক আপরন থতা একটা রিমপাটট পারঠময়মেন।’ বলল 
আেেদ েুসা। 

‘পারঠময়রে। রকন্তু জারনময়রে শুধু এইটুকু থয, থিাময়ন্দাবৃরত্তি সমন্দমে আটক 
সবুজ পাোমিি রকেু থলাকমক থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা প্রধামনি আমদম  থেমি 
রদমত েমলা।’ থজনামিল থ িউড বলল। 

‘রিমপাটট আপরন পাঠান, রকন্তু এেন আোমদি প্রধান কাজ েমলা 
ওয়ার িংটমন যত দ্রুত সম্ভব থপ ো।’ বলল জজট আব্রাোে থজনামিল থ িউডমক 
লেয কমি। 

জজট আব্রাোে োেমতই আেেদ েুসা বমল উঠল, ‘আজমকি এই সন্ত্রাসী 
ঘটনাও থয ইহুদীিা ঘরটময়মে, তা প্রোে কিমবন রকোমব? আোি েমন েয় 
তামদি কামে এেন রকেু পামবন না যা রদময় প্রোে েমব থয তািা থকাে ইহুদী 
ষিযমন্তি সামে যুক্ত।’ 

‘স্যরি, এমদিমক এবিং এমদি িারিগুমলা থতা সা ট কিা েয়রন। আসুন সা ট 
করি। আেেদ েুসাি অ্নুোন রেেযা থোক।’ বমল জজট আব্রাোে এগুমলা 
লা গুমলাি রদমক। 

সবাই রেমল লা গুমলা এবিং িারি সা ট কিল। রকন্তু এেন থকান রকেু থপল 
না, যা দ্বািা প্রোে েমত পামি। 

‘রকন্তু থিরসয়াল থটমস্ট প্রোরেত েমব এিা ইহুদী।’ বলল এযাডরেিাল েযাক 
আেটাি। 

আেেদ েুসা োসল। বলল, ‘রটকামনাি েত থকান প্রোে এটা েমব না। 
ইহুদীমদি বযরক্ত পযটাময়ি োইে তামদি জারতি ঘামি  াপামনা যামব না।’ 

‘রঠক বমলমেন আেেদ েুসা।’ বলল জজট আব্রাোে। তাি কমন্ঠ েতা া 
ফমুট উঠল।  

‘প্রোে কিমত েমব রক না, এটা পমিি প্রশ্ন। থদো যাক। এেন আোমদি 
প্রধান কাজ ওয়ার িংটমন থপ ৌঁো, রেিঃ জজট এয়ািমপামটট আপনামদি থলাকমদি বমল 
রদন, আোমদি থদিী েমলা বমট, আেিা আসরে।’ 
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‘রঠক বমলমেন এযাডরেিাল।’ বমল সমে সমেই জজট আব্রাোে পমকট 
থেমক েুদ্র থোবাইলটা থবি কিল। স্পীকাি অ্ন কমি সান্তামফ এয়ািমপামটট 
রসিংিল থস্ট্রাক ডায়াল কমিই ভ্রু তাি কুরিত েময় উঠল। লাইন জাে। 

থ ামে তাি রবিয় র হ্ন ফমুট উঠল। বলল দ্রুত কমন্ঠ, ‘রেিঃ েযাক আেটাি, 
রেিঃ থ িউড থদেুন থতা আপনামদি থোবাইল থটরলমফান কাজ কিমে রক না?’ 

েযাক আেটাি ও থ িউড দ্রুত তামদি থটরলমফান পিীো কিল এবিং রবরিত 
দৃরিমত তাকাল জজট আব্রাোমেি রদমক। বলল, ‘কেুযরনমক ন জযাে।’ 

‘এি রক অ্েট দাৌঁিায়?’ বলল জজট আব্রাোে। কমন্ঠ তাি উমদ্বি। 
উৎকণ্ঠা এবাি রস.আই.এ  ীফ এযাডরেিাল েযাক আেটামিি থ ামে েুমেও। 

বলল, ‘অ্েট দাৌঁিায় আোমদি থটরলমফান লাইন জযাে কমি আোমদি 
কেুযরনমক মনি পে বন্ধ কমিমে থকউ।’ 

‘রকন্তু এই ‘থকউিা’ এই থটকমনালরজ থপল থকাোয়? সদয আরবষ্কৃত এই 
টপরসমেট থটকমনালরজ শুধু োরকটন থিাময়ন্দা রবোিগুমলাই বযবোি কিমে।’ 
বলল জজট আব্রাোে রবিয় রবমফারিত থ ামে। 

রবিয় আেেদ েুসাি থ ামে েুমেও। তাি েমন এেন সমন্দে থনই ইহুদী 
সন্ত্রাসীিাই এই থটরলমফান জযামেি কাজ কিমে। থযন রবপদ আ ৌঁ কিমলও তা 
কাউমক জানামত না পামি এবিং সাোযয যামত না পায়। তাি অ্বাক লািমে, 
ইহুদীিা এত আট ঘাট থবৌঁমধ অ্গ্রসি েময়মে। 

আেেদ েুসাি র ন্তায় থেদ পিল জজট আব্রাোমেি প্রমশ্ন। বলমে জজট 
আব্রাোে, ‘থটরলমফান জযাে ঘটনামক আপরন রকোমব থদেমেন রেিঃ আেেদ 
েুসা?’ 

‘আোি েমন েয়, লস আলামোস থেমক থবরুবাি পমিই থটরলমফান জযাে 
শুরু েময়মে। সম্ভবত এি উমেে একটাই রেল। থসটা েমলা, ওমদি োেলাি 
বযাপািটা রকেুটা আপনামদি কামে ধিা পিমলও যামত বাইমি কাউমক জানামত 
না পামিন।’ 

‘ধন্যবাদ আেেদ েুসা, আোিও তাই েমন েয়।’ বলল জজট আব্রাোে। 
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‘সান্তামফ পযটন্ত িাস্তায় আি রক োেলা আসমত পামি না?’ বলল থজনামিল 
থ িউড।  

‘থবঞ্জারেন থবকমনি থদয়া েবি থযমেতু সতয প্রোরেত েময়মে,  তাই থস 
সম্ভাবনা আমে বমল েমন েয় না।’ আেেদ েুসা বলল। 

জজট আব্রাোে নমি উঠল। সন্ত্রাসীমদি পরিতযক্ত সােমনি িারিটাি রদমক 
এগুমত এগুমত থস বমল উঠল, ‘আসুন। থব  থদিী েময় থিমে আোমদি।’  

সবাই িারিমত উঠল। আমি থবঞ্জারেন থবকমনি িারি। তাি থপেমন আেেদ 
েুসামদি িারি। 

 লমত শুরু কিল তীব্র থবমি দু’রট িারি সান্তামফি রদমক। 
সবাই  ুপ াপ। অ্মনকেে পি রনিবতা োঙল জজট আব্রাোে। বলল, 

‘আরে বুঝমত পািরে না, জরটল এই জযারেিং রসমস্টে ওিা থকেন কমি থপল এবিং 
এত তািাতারি তা এোমন প্রময়াি কিমত পািল থকেন কমি!’ 

থকউ থকান কো বলল না। এবাি রনিবতা োঙল আেেদ েুসা। বলল, 
‘ওমদি োত যরদ লস আলামোমস থপ মে োমক, তােমল এই জযারেিং থটকনলরজ 
পযটন্ত থপ েমব না থকন?’ বলল আেেদ েুসা। 

থনমে এল আবাি রনিবতা।  
আবািও রনিবতা োঙল জজট আব্রাোে। 
বলল, ‘জযারেিং-এি আমিকটা টামিটট ওমদি আমে আেেদ েুসা। আেিা 

যামত থকান েবিই উপমি থপ োমত না পারি থসটা ওিা  ায়।’ 
‘আপনামদি রঘমি ওমদি সেস্ত তৎপিতািই থকন্দ্র রবন্দু এেন ওটা।’ বলল 

আেেদ েুসা। 
আবাি রনিবতা।  
োবরেল আেেদ েুসা, রনমজি কোটা রনময়ই। ওমদি আত্মিোি এেন বি 

উপায়ই েমলা ওমদি রতনজনসে আেেদ েুসামক েতযা কিা। রকন্তু সবুজ পাোি 
থেমক লস আলামোস পযটন্ত থিাময়ন্দা সুিেমক ওিা োকমব রক কমি? েয়মতা 
তািও বযােযা তািা থবি কমি থফলমব। 

সবািই থ ামে েুমে উমদ্বি ও দুেটাবনাি র হ্ন। সবাই রনিব।  
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েুমট  লমে দুই িারি। 
 
 
 
সান্তামফ রবোি বন্দি। 
থবারডটিং লাউমঞ্জ বমস  া োমে আেেদ েুসা, জজট আব্রাোে, এযাডরেিাল 

েযাক আেটাি এবিং থজনামিল থ িউড। 
আেেদ েুসাি পাম ই বমসরেল জজট আব্রাোে। জজট আব্রাোমেি পাময়ি 

কামে কামপটমটি উপি পমিরেল একটা রসিামিমটি পযামকট। বাি বাি তাি পা 
থঠকরেল রসিামিমটি থসই োরল বাক্সটায়। 

এক সেয় থস ঝুৌঁমক পমি রসিামিমটি োরল বাক্সরট তুমল রনময় উমঠ 
দাৌঁিারেল ওময়স্ট থপপাি বমক্স থফমল থদবাি জমন্য। 

আেেদ েুসািও দৃরি পমিরেল পযামকটরটি উপি। প্রেমেই তাি থ ােটা 
আটমক রিময়রেল পযামকমটি িাময় থলো কময়কটা রেব্রু অ্েমিি উপি। 

আেেদ েুসা দ্রুত উমঠ দাৌঁরিময় পযামকটরটি রদমক োত বারিময় বলল, ‘োফ 
কিমব, ওটা আোমক একটু থদমবন?’ 

‘না আরেই থফমল রদময় আসরে।’ থেমস বলল জজট আব্রাোে। 
‘না । ওটা একটু থদেব আরে।’ বলল আেেদ েুসা। 
জজট আব্রাোমেি োত থেমক পযামকটরট রনময় বমস পিল আেেদ েুসা। 

পিল রেব্রু থলো। কময়করট রেব্রু অ্েি এবিং কময়করট রেব্রু সিংেযা। অ্েি ও 
সিংেযাগুমলাি ইিংমিজী অ্নুবাদ দাৌঁিায় ‘এফ.রব.আই.রে ০০২১।’ বুঝল আেেদ 
েুসা এটা এয়াি লাইমন্সি নাম্বাি। আবাি পিল নাম্বািরট। এরট রক এফ.রব.আই-
এি রনজস্ব রবোন পরিবেন? রকন্তু রেব্রুমত থক রলেল এই এয়াি লাইমন্সি নাম্বাি? 
নাম্বািরট থকান রবোমনি? তািা থয রবোমন যামে, থস রবোমনি নাম্বাি রক? 

প্রশ্নগুমলা এক সমে জট পারকময় তাি েমন প্রবল উতসুকয সৃরি কিল। 
‘রক োবমেন আেেদ েুসা। বাক্সরটমত রক থদেমেন অ্েন কমি?’ প্রশ্ন কিল 

জজট আব্রাোে।  
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‘আেিা রক এফ.রব.আই-এি রনজস্ব রবোমন যারে?’ প্রমশ্নি রদমক কান না 
রদময় রজমজ্ঞস কিল আেেদ েুসা। 

‘হ্াৌঁ। থকন?’ বলল জজট আব্রাোে। 
‘নাম্বাি কত?’ 
জজট আব্রাোে তাকাল পাম ই আমিক থসাফায় বসা এফ.রব.আই-এি 

স্থানীয় এক অ্রফসামিি রদমক। বলল, ‘বল নাম্বািটা।’ 
নাম্বািটা বলল অ্রফসািরট।  
রসিামিমটি বামক্স থলো নাম্বািরটই রবোমনি নাম্বাি। 
 েমক উঠল আেেদ েুসা। তামদি রবোমনি নাে রেব্রুমত থক রলেল-এ 

কাটুটমন? থকন রলেল? 
থকন রলেল তাি জবাব রনমজি কামেই থপল আেেদ েুসা। থলোি 

আলমিামে ও রব ৃিংেলা স্টাইল থদমে বুঝল, থলেক সম তনোমব এবিং থকান 
উমেে রনময় এটা থলমেরন। রনিয় কািও সামে থো িল্প কিা অ্বস্থায় বা 
কাজেীন বসা অ্বস্থায় আনেমন কলে  ারলময় থলোগুমলা রলমেমে। তমব থযই 
রলেুক, রেব্রুই তাি প্রধান োষা। থলোি আৌঁ িগুমলা পাৌঁকা। 

রকন্তু থক থসই থলাক? তাি োমত এ নাম্বাি এমলা থকন? রবোনরটি সামে তাি 
থকান সর্ম্কট আমে? 

এই র ন্তা কিমত রিময় আৌঁৎমক উঠল আেেদ েুসা। ইহুদী োিা েুব কে 
থলাকই রেব্রু জামন। ইহুদী োিা কািও প্রধান োষা থতা রেব্রু নয়ই। সুতিািং ধমি 
রনমত েমব একজন ইহুদী তামদি রবোমনি সামে সর্ম্রকটত েময় পমিমে বা এ 
রবোন রনময় থেমবমে।  

আবািও েীষেোমব  েমক উঠল আেেদ েুসা। বলল জজট আব্রাোমেি 
রদমক তারকময়, ‘আেিা এোমন আসাি আমি থক বা কািা এোমন বমসরেল, থসটা 
রক দয়া কমি থোৌঁজ রনমত পামিন?’ 

আেেদ েুসাি র ন্তারিত েুমেি রদমক তারকময় িম্ভীি েমলা জজট আব্রাোে। 
বলল, ‘থসটা রনরে। রকেু ঘমটমে? অ্ন্যরকেু োবমেন আপরন?’ 
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‘বলাি েত এেনও রকেু েয়রন। আপরন দয়া কমি একটু থোৌঁজ রনন।’ থেমস 
বলল আেেদ েুসা। 

জজট আব্রাোে পাম ি এফ.রব.আই অ্রফসামিি কামন রকেু বলল।  
উমঠ থিল অ্রফসািরট। 
রেরনট োমনমকি েমধযই থস রফমি এল ইউরনফিে পিা একজন থলাকমক 

রনময়। বলল, ‘ইরন থবারডটিং লাউমঞ্জি রসরকউরিরট অ্রফসাি রেিঃ োরটটন। ইরন 
বলমেন, আেিা আসাি আমি এোমন পাইলট ও েুিা বমসরেল।’ 

পরি য় শুমন থেতমিি সমন্দেটা আিও ঘরনেূত েমলা আেেদ েুসাি েমধয। 
বলল থস োরটটনমক লেয কমি, ‘থকান রবোমনি ওিা?’ 

‘স্যািিা এফ.রব.আই-এি থয রবোমন যামেন, থসই রবোমনি?’  
‘সবাই রবোমন । শুধু একজন রফমি থিমে তাি বাসায়।’ 
‘রফমি থিমেন থকন? থক রতরন?’ 
‘থস একজন পাইলট । আরে আি রকেু জারন না স্যাি।’ বলল রসরকউরিরটি 

থলাকরট। 
‘আরে জারন।’ বমল উঠল এফ.রব.আই-এি স্থানীয় অ্রফসািরট। 
এতেমে এযাডরেিাল েযাক আেটাি ও থজনামিল থ িউডও আগ্রেী েময় 

উমঠমে রবষয়টাি প্ররত। সবাি দৃরি এফ.রব.আই-এি অ্রফসািরটি রদমক। 
এফ.রব.আই অ্রফসাি বলমত শুরু কিল, ‘রফমি থিমেন পাইলট জন 

আলমফ্রড। তািই এই লাইট  ালাবাি কো রেল। রকন্তু েঠাৎ রতরন অ্সুস্থ েময় 
পমিন। রবোমনই একবাি বরে কমিন। পমি রতরন ককরপট থেমক থনমে আমসন। 
রবকল্প রেসামব জনসন আমসন। তািা সবাই এোমন একমত্র বমস আলাপ 
কিরেমলন ও  া োরেমলন।’ 

এফ.রব.আই অ্রফসামিি থদয়া এই তমেয ভ্রু কুরি েময় উঠল আেেদ 
েুসাি। সমন্দেটা  িংকাি রূপ রনল। বলল আেেদ েুসা রসরকউরিরট অ্রফসাি 
োরটটনমক লেয কমি, ‘আো রেিঃ োরটটন, আপরন রক বলমত পামিন, রেিঃ জজট 
আব্রাোে থযোমন বমস আমেন, থসোনটায় তামদি থক বমসরেমলন?’ 
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থলাকরট তৎেনাতই উত্তি রদল, ‘রযরন রফমি থিমেন োমন পাইলট জন 
আলমফ্রড এোমন বমসরেমলন।’ 

‘তাি আম -পাম  আি কািা বসা রেল?’ রজমজ্ঞস কিল আেেদ েুসা 
‘থকউ রেল না। তাৌঁি সােমনি এরদমকি থসাফায় বসা রেমলন অ্ন্য কযাপমটন 

রযরন রবোমন উমঠমেন। অ্ন্যান্য েুিা অ্ন্যান্য জায়িায় বসা রেল।’ বলল োরটটন। 
‘ধন্যবাদ রেিঃ োরটটন।’ বমল আেেদ েুসা জজট আব্রাোমেি রদমক থ ময় 

বলল, ‘ওি সামে কো থ ষ রেিঃ জজট আব্রাোে।’ 
োরটটন  মল থিল। 
োরটটন  মল থযমতই জজট আব্রাোে আেেদ েুসামক রকেু বলমত যারেল। 

রকন্তু তাি আমিই আেেদ েুসা কো বমল উঠল। বলল এফ.রব.আই-এি থসই 
স্থানীয় অ্রফসািমক লেয কমি, ‘জন আলমফ্রড রক আপনাি পরির ত?’ 

‘রজ, হ্াৌঁ। রতরন এফ.রব.আই-এি অ্মনক রদমনি পাইলট।’ 
‘বলমত পামিন, রতরন কয়রট োষা জামনন?’ রজমজ্ঞস কিল আেেদ েুসা। 
‘শুধু ইিংমিজী। থদম ি বাইমিও কেনও উরন যানরন।’ 
সমন্দমেি েমধয পমি থিল আেেদ েুসা। তােমল এ রেব্রু থলো রক রফমি 

যাওয়া পাইলমটি নয়। তাি আমি আি থকউ এোমন বমসরেল? রতরনই  থলো 
রলমেমেন? রকন্তু এফ.রব.আই-এি রনজস্ব এ লাইমটি নাম্বাি থস পামব রক কমি? 
থসও রক তােমল এফ.রব.আই-এি থকউ রেল?  

থিালক ধাৌঁধাৌঁয় পমি থিল আেেদ েুসা। রকন্তু তাি েন রনরিত কমি বলমে, 
রেব্রু োষায় তামদি এ গুরুত্বপূেট লাইমটি নাম্বাি থলো সেময়ি রব ামি 
এমকবামিই রনিেটক নয়। ইহুদীমদি োত এ লাইট পযটন্ত থপ মেমে। থস োমতি 
উমেমে রক? থলাকমক র রহ্নত কিমত পািমল উমেেটা থবি েময় থযমতা। 

‘রক বযাপাি আেেদ েুসা? ঘটনা রক বলুন থতা?’ উরদ্বগ্ন কন্ঠ জজট 
আব্রাোমেি । োবমে থস, আেেদ েুসা থকান থোট বযাপাি রনময় এতটা োো 
ঘাোমনাি কো নয়। 

‘আরে এেনও থকান রকনািায় থপ েুমত পারিরন জনাব।’ 
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বমল একটু দে রনময় বলল, ‘আপনামদি রবোমনি কযাপমটন ও েুমদি 
েমধয থকউ রেব্রু জামন?’ 

জজট আব্রাোমেি থ ামে েুমে োবনাি র হ্ন ফুমট উঠল। তাকাল থস 
এফ.রব.আই-এি স্থানীয় অ্রফসামিি রদমক। তািপি বলল, এ িকে থকউ আমে 
বমল আোি জানা থনই। রস.আই.এ’ি রেব্রু উইিং আমে। আোমদি দিকাি েমল 
রস.আই.এ’ি সাোযয থনই। এফ.রব.আই’থত রেব্রু র োি থকান বযবস্থা থনই।’ 

জজট আব্রাোমে োেমল এফ.রব.আই-এি স্থানীয় অ্রফসািরটও বমল উঠল, 
আোমদি এ ধিমনি থকান থলাক সান্তামফ বা রনউ থেরক্সমকামত লাইট েুমদি েমধয 
থনই। 

‘হ্াৌঁ তাই। রেব্রু ইহুদীমদি জাতীয় োষা, ধেটীয় োষা। সাধািেোমব তািা 
এ  োষা থ মে।’ 

‘আেেদ েুসামক আরে সেেটন কিরে। রকন্তু আেেদ েুসা, রেব্রু এবিং রবোি 
েুিা আপনাি এ আমলা নায় আসমে থকন? েুমল বলুন সব।’ বলল রস.আই.এ 
 ীফ এযাডরেিাল েযাক আেটাি। 

আেেদ েুসা তাি োমতি রসিামিট কাটটনরট তুমল ধমি বলল, ‘এই কাটটমন 
রেব্রু োষায় আেিা থয লাইমট এেন যাব থসই লাইমটি নাে ও নাম্বাি থলো। 
আোি রবশ্বাস এফ.রব.আই-এি কযাপমটন ও েুমদি থকউ এটা রলমেমে। রকন্তু 
আপনািা বলমেন তামদি েমধয রেব্রু জানা থকান থলাক থনই।’ 

আেেদ েুসাি কো থ ানাি সামে সামে জজট আব্রাোে ও  এযাডরেিাল 
েযাক আেটামিি থ ামে েুমে  ািলয ফুমট উঠল। তািা কো বলল না। োবরেল 
তািা। 

কো বমল উঠল থজনামিল থ িউড, ‘বযরক্তিতোমব থকউ জানমতও পামি 
রেব্রু। রকন্তু আেেদ েুসা এি দ্বািা আপরন রক বুঝামত  ামেন?’ 

‘োিাত্মক রকেু বুঝামত  ামেন থজনামিল। রতরন বলমত  ামেন, লস 
আলামোস থেমক আসাি পমে আেিা ইহুদী সন্ত্রাসীমদি দ্বািা থঘিাও েময়রেলাে, 
আবািও আেিা েমত যারে।’ বলল রস.আই. এ  ীফ। 
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জজট আব্রাোে তেনও িম্ভীি। োবমেন রতরন, থস আেেদ েুসাি োত থেমক 
রসিামিট কাটুটনরট রনময় থলোি উপিও থ াে বুরলময়মে। এযাডরেিাল েযাক 
আেটামিি কো থ ষ েমল থস বলল িম্ভীি কমন্ঠ, ‘এ েস্তােি পিীো কিমলই 
থলাক পাওয়া যামব। আপনাি কাউমক সমন্দে েমে?’ 

‘আোি অ্নুোন েুল না েমল রফমি যাওয়া কযাপমটন জন আলমফ্রড এটা 
রলমেমেন।’ 

জজট আব্রাোে একটু োবল। তািপি বলল, ‘রঠক আমে থলোটা পিীো 
কিা ও তাি সামে থেলাবাি রনমদট  রদরে।’ 

‘থসটা পমিি কো, রকন্তু এেন রক কিমত  ান?’ বলল আেেদ েুসা। 
‘থকন, এেন থতা আোমদি িওয়ানা েমত েমব।’ জজট আব্রাোে বলল।  
‘না, এই রবোমন এই লাইমট যাওয়া যামবনা।’ 
‘রক বলমেন আপরন?’ রবরিত কমন্ঠ বলল জজট আব্রাোে। 
একটু থেমেই আবাি বলল, ‘আপনাি সমন্দে যরদ সতযও েয় তােমল থস 

 মল যাওয়ায় থকান েয় থতা এেন আোমদি থনই। থস থতা রবোন  ালামে না।’ 
‘আোি যুরক্ত দু’রট। এক, আোমদি সমন্দে যামক থসই েদ্মমব ী ইহুদী থয 

জন আলমফ্রড তা এেনও প্রোে েয়রন। রবোনরটমত এেন রযরন কযাপমটন, রতরন 
অ্েবা অ্ন্যমকান েুও থতা আোমদি সমন্দমেি তারলকায় আসমত পামিন। 
রদ্বতীয়ত, আোি রবশ্বাস জন আলমফ্রমডি অ্সুে েওয়াি বযাপািটা একটা োন। 
তাি রবোন থেমক থনমে যাওয়াটা উমেেেূলক।’ 

আেেদ েুসাি কো থ ষ েওয়াি সামে সামেই আসন থেমক লারফময় উঠল 
জজট আব্রাোে এবিং এযাডরেিাল েযাক আেটাি। দুই জমন প্রায় একই সমে বমল 
উঠল, ‘তাি োমন বলমত  ামেন রবোমন রকেু থস থপমত থিমে থিমে?’ 

‘আোি থসটাই সমন্দে।’ বলল আেেদ েুসা। 
দু’জমনই ধপ কমি থসাফায় বমস পিল। দু’জমনিই েুে ফযাকামস েময় 

থিমে। একটু থদিীমত বুমঝমেন থজনামিল থ িউড। বুঝমত থপমিই থস র ৎকাি 
কমি বমল উঠল, ‘রেিঃ আব্রাোে এেনই থগ্রফতাি কিাি রনমদট  রদন জন 
আলমফ্রডমক।’ 
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এফ.রব.আই-এি স্থানীয় অ্রফসািরট জজট আব্রাোমেি  সামে সামে 
দাৌঁরিময়রেল। আি বমসরন। থস কাৌঁপমে। 

আেেদ েুসা তাকাল অ্রফসািরটি রদমক। বলল, ‘রবোনরট কেরেট থ ক 
কিাি বযবস্থা করুন, রবমফািক রডমটক্টি রদময়। রবোন থেমক থকউ থযন না নামে। 
রদ্বতীয়ত, েস্তােি পিীো ও জন আলমফ্রমডি  উপি থ াে িাোি বযবস্থা করুন, 
অ্রবলমম্ব।’ 

অ্রফসািরট  মল থিল। 
‘আরে থেড থকায়াটটামিি সামে কো বমল আরস। আোি ই-মেইল ওিা 

থপমলন রক না।’ বমল উমঠ থিল থজনামিল। 
জজট আব্রাোেও উমঠ দাৌঁিাল। বলল, ‘থজনামিল আেিা রবোে কমে 

আরে। আপরন ওোমন আসুন।’ 
বমল োৌঁটাি জমন্য পা বারিময় আেেদ েুসা ও এযাডরেিামলি রদমক থ ময় 

বলল, ‘আপনািা আসুন।’ 
 
 
‘বলুন আেেদ েুসা এেন রক কিনীয়। রবোমন থকান অ্ে রকিংবা থকান 

ধিমনি থকান রবমফািমকি র হ্ন পাওয়া যায়রন।’ বলল জজট আব্রাোে। 
সা ট টীেরটমকও সামে রনময় এমসরেল এফ.রব.আই-এি অ্রফসািরট। 

টীেরটি রযরন অ্রধনায়ক রজজ্ঞাসাি জবামব রতরনও বলমলন, ‘ইরঞ্জন রুে থেমক 
শুরু কমি থস্টাি রুে, টয়মলট প্ররতরট রসট থোটকো রবোমনি প্ররত ইরি জায়িা 
আলিা থসনমসরটে রডমটক্টি রদময় সা ট কিা েময়মে। রকেুই পাওয়া যায়রন।’ 

আেেদ েুসা রকেু বলল না। তাকাল এফ.রব.আই-এি থসই অ্রফসামিি 
রদমক। বলল, ‘জন আলমফ্রমডি েবি রক?’ 

অ্রফসািরট জবাব থদবাি আমিই তাি থোবাইল থবমজ উঠল। থটরলমফান 
কল এমসমে। 

থোবাইমল কো বলল অ্রফসািরট। কো বলমত রিময় তাি েুে অ্ন্ধকাি েময় 
উঠল। কো বলা থ ষ কমি থস প্রায় আতট কমন্ঠ বলল, ‘স্যাি, জন আলমফ্রডমক 
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থকাোও পাওয়া যামে না। বারি,োসপাতাল, রক্লরনক, ক্লাব , আত্মীয় বারি সব 
জায়িায় থোৌঁজ থনয়া েময়মে।’ 

‘সবটম ষ তামক থক থকাোয় থদমেে।’ উৎকরণ্ঠত কমন্ঠ রজমজ্ঞস কিল জজট 
আব্রাোে। 

‘থস এয়ািমপাটট থেমক লযামট থফমিরন।’ 
থবাবা এক রনিবতা থনমে এল সবাি েমধয। প্রবল এক অ্স্বরস্ত, উৎকণ্ঠা 

সকমলি েমধয। 
রনিবতা োঙল আেেদ েুসা। বলল থস রবোন সা টকািী রবমফািক 

এক্সপাটটমদি লেয কমি, কত প্রকাি রবমফািক পাতা যায় বলুনমতা?’ 
সা ট টীমেি থনতা অ্মনক প্রকামিি রববিে রদল। 
‘সব বমলমেন, রকন্তু একটা বাদ থেমক থিমে।’ বমলই একটু থেমে আবাি 

বলল, ‘বলুন থতা এ রবোমনি ইরঞ্জমন রিমোট স্টারটটিং-এি বযবস্থা আমে?’ 
‘আমে।’ বলল সা ট টীমেি  ীফ। 
‘তােমল রবোন থেমক সবাইমক নারেময় রবোন ইরঞ্জন রিমোট স্টামটটি 

বযবস্থা করুন।’ 
টীমেি  ীফ জজট আব্রাোমেি রদমক তারকময় তাি সম্মরত থপময় থবরিময় থিল 

তাি টীমেি থলাকমদি রনময়। টীমেি থলাকমদি সামে জজট আব্রাোেিাও রবোে 
কে থেমক থবরিময় আমিি থসই থবারডটিং লাউমঞ্জ রফমি এল। 

ওোমন বমসই কাৌঁম ি থদয়ামলি েমধয রদময় থদেল সা ট টীেমক রবোন 
থেমক রবোমনি কযাপমটন ও েু সবাইমক নারেময় আনমত। তাি আমিই রবোনমক 
সরিময় রনময় যাওয়া েময়মে িযািংওময় থেমক থব  দূমি। 

কযামপ্টমনি োমতই থদো থিল রিমোটট কমন্িালাি। 
রবোন থেমক একটু দূমি এমস সবাই দাৌঁিাল। ডান োমতি রিমোটট 

কমন্িালাি একটু উপমি তুলমত থদো থিল কযামপ্টনমক। রিমোটট স্টামটটি থবাতামে 
 াপ রদময়মে থবাধ েয় কযামপ্টন। 



আমেরিকায় আমিক যুদ্ধ  82 

 

সমে সমেই ঘটল েয়াবে এক রবমফািে। প্রেমে রবোমনি েধয থেমক 
সােমনি অ্িং  উমি থিল। তািপি থিাটা রবোনই অ্রগ্নমিালমকি আকামি 
আকাম  উমঠ থিল। 

সকমলি থ াে থসরদমক রনবদ্ধ। জজট আব্রাোে, এযাডরেিাল েযাক আেটাি ও 
থজনামিল থ িউমডি থ োিা েিাি েত পান্ডুি। পােমিি েত তািা রস্থি ও 
রনস্তদ্ধ। থ ামে তামদি পলক থনই। 

রনিবতা োঙল থজনামিল থ িউড। আসন থেমক উমঠ থস েুমট আেেদ 
েুসাি পাম  এমস বসল। বলল, ‘রেিঃ আেেদ েুসা িত কময়ক ঘন্টায় আপরন 
দু’বাি আোমদিমক এমকবামি সাোৎ েৃতযুি েুে থেমক রফরিময় আনমলন। আরে 
আপনাি অ্মনক গুমনি কোও শুমনরে, রকন্তু আজ থদেলাে আপরন সবটদ টীও।’ 

‘আল্লাে োফ করুন। আল্লােই একোত্র সবটদ ী। আরে একটা ক্লু থপময় 
সমন্দে কমিরে োত্র, এটা এেন রকেু নয়।’ 

েুে েুলল এবাি জজট আব্রাোে। বলল, ‘রেিঃ আেেদ েুসা থকান সমন্দমে 
আপরন রিমোট স্টামটটি এই বযবস্থা কিমলন?’ 

‘আরে থতা বমলরেলাে, সা ট টীমেি থনতা রবমফািমনি সবগুমলা প্রকামিি 
কো বলমেন, একটাই শুধু বমলনরন। থসটা েমলা, একটা রবমফািক প্রযুরক্ত 
অ্রতসম্প্ররত আরবষ্কৃত  েময়মে যা রডমটক্টি-রনউিাল একটা আবিমে থোিা োমক। 
থকান প্রকাি রডমটক্টি রদময়ই তাি সন্ধান থেমল না। এই রবমফািক পাতা োমক 
ইরঞ্জন অ্েবা ঘষটেসৃরিকািী থকান বস্তুি সামে। ইরঞ্জন বা ঘষটেসৃরিকািী বস্তুরট  ালু 
েমলই রবমফািে ঘমট যায়। আোি সমন্দে েময়রেল, ইহুদীিা যরদ রকেু কমিই 
োমক, তােমল এই সবটাধূরনক প্রযুরক্তিই আেয় রনময়মে।’ 

‘ধন্যবাদ আেেদ েুসা, আপরন বলাি পি ঐ রবমফািক প্রযুরক্তি কো 
আোি েমন পমিমে। রকন্তু এই রবমফািক থতা এেনও োমকটমট যায়রন, ওিা থপল 
রক কমি?’ 

‘থযোমব থিরডও কেুযরনমক ন জযাে কিাি সবটাধুরনক প্রযুরক্ত ওিা 
থপময়মে, থসোমব এটাও ওিা থপময়মে।’ বলল থজনামিল থ িউড। 
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বমল একটা দে রনময়ই েুদ্ধ কমন্ঠ বমল উঠল, ‘ইহুদীবাদীমদি কামে েমন 
েমে আোমদি থিাপন রকেুই আি থিাপন থনই। ওমদি থিাময়ন্দারিিী েমন েয় 
আোমদি আপাদ-েস্তক থেময় থফমলমে। থদেরে ঘমিি  ত্রু েোরবেীষে ওিা।’ 

‘উদাি িেতন্ত্রেনামদি সিংসামি যরদ থকান কূট কু লীি অ্নুপ্রমব  ঘমট 
,তােমল এ ধিমনি ঘটনা ঘটমত পামি।’ বলল আেেদ েুসা রকেুটা োলকা সুমি। 

‘দুিঃমেি েমধযও োসামলন আেেদ েুসা। তােমল আপরন োমন আপনািা 
স্বীকাি কিমেন োরকটন জনিে উদাি ও িনতন্ত্রেনা।’ বলল জজট আব্রাোে। েুমে 
তাি ম্লান োরস। 

‘আেিা োমন েুসলোনিা থতা এ কো কেনও অ্স্বীকাি করিরন থয আজ 
আরে স্বীকাি কিরে।’ 

‘আপনামদি িারলি োষা রকন্তু তাই বমল, রেিঃ আেেদ েুসা।’ বলল 
এযাডরেিাল েযাক আেটাি। 

‘োরকটন সিকামিি পরলরস এবিং োরকটন জনিে রকন্তু এক নয়। োরকটন 
সিকাি বদল েয়,তাি পরলরসও বদল েয়, রকন্তু োরকটন জনিে বদল েয় না। 
োরকটন সিকাি থয পরলরস থনয় তাি সবটা োরকটন জনিে থেমন থনয় না। োরকটন 
সিকাি রেময়তনামে তসন্য পারঠময়রেল, োরকটন জনিেই তা থফিত এমনরেল।’ 

‘যা থোক আেেদ েুসা। আপরন থয কোটা বমলমেন, থসটা রকন্তু েুবই সতয। 
ওিা আোমদি রবশ্বামসি ঘমি  ুরি কমিমে। আোমদি অ্ে োত কমি আোমদি 
উপিই প্রময়াি কমিমে।’ বলল থজনামিল থ িউড। 

বমলই উমঠ দাৌঁিাল। বলল, ‘যাই বযাপািটা থেড থকায়াটটামি আরে রিমপাটট 
কমি আরস।’ 

এফ.রব.আই-এি স্থানীয় রসরকউরিরট থয অ্রফসাি বাইমি রিময়রেল, থস দ্রুত 
রফমি এমস লাউমঞ্জ েুকল এবিং জজট আব্রাোেমক লেয কমি বলল, ‘স্যাি, 
ওয়ার িংটমনি আোমদি থেড থকায়াটটাি থেমক থলাক আসমে থেন রনময়। পাৌঁ  
রেরনমটি েমধযই লযান্ড কিমব।’ 

‘ঈশ্বিমক ধন্যবাদ, আরে এেনটাই আ া কমিরেলাে। যাক ঘটনা তুরে থেড 
থকায়াটটামি রিমপাটট কমিে?’ বলল জজট আব্রাোে। 
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‘রজ স্যাি।’ বলল অ্রফসািরট। 
‘আরে আসরে রেিঃ আব্রাোে। আোি ডকুমেন্টগুমলা ওিা থেড থকায়াটটামি 

পাঠাল রক না’ বমল লাউঞ্জ থেমক থবরিময় থিল এযাডরেিাল েযাক আেটাি।  
‘ওরদমক থদমে আরে আসরে স্যাি।’ বমল থবরিময় থিল এফ.রব.আই-এি 

স্থানীয় অ্রফসািরটও। 
এফ.রব.আই-এি রবোন রবমফািে  রনময় তেন বাইমি এয়ািমপাটট ও 

পুরলম ি েমধয হুলুস্থুল  লমে। জন আলমফ্রমডি সন্ধামন েুটােুরট শুরু কমিমে 
তেন বাঘা বাঘা পুরল  আি থিাময়ন্দাি দল। 

োমত থকান কাজ থনই। থসাফায় িা এরলময় রদময়মে আেেদ েুসা ও জজট 
আব্রাোে। 

কাৌঁম ি থদয়ামলি থেতি রদময় তামদি দু’জমনি থ াে রনবদ্ধ রেল নীল 
আকাম ি রদমক। 

এক সেয় থসই নীল আকাম ি বুমক তামদি থ ামে থোট একটা সাদা রবোন 
ধিা পিল। 

ওয়ার িংটন এফ.রব.আই থেড থকায়াটটাি থেমক আসা থেন। 
লযান্ড কিমে থেনরট। 
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৪ 
এবাি রনময় দ বাি থটরলমফান কিল জজট  জুরনয়ি সাবা থবনগুরিয়ামনি 

বারিমত। থকান উত্তি থনই থসোন থেমক। 
রবরিত েমলা জজট জুরনয়ি। সাবাি থতা থটরলমফামনি জমন্য অ্মপো কিাি 

কো। তাি এ সেয় থকাোও যাবাি প্রশ্ন আমস না। থিমলও তাি থোবাইল থতা থস 
থিমে যাবাি কো নয়।  

জজট জুরনয়ি অ্বম মষ থটরলমফান কিল সাবামদি োউজ-মসট থটরলমফামন। 
একবাি, দু’বাি, রতনবাি, থকান সািা থনই ওপাি থেমক। রিিং েমে রকন্তু থকউ 
থটরলমফান ধিমে না। 

রবরিত েমলা জজট জুরনয়ি। এেন েওয়াটা অ্সম্ভব। বারি শুদ্ধ থকাোও 
থিমলও রিোই বযবস্থা অ্বেই  ালু থিমে যামব। 

ঘরিি রদমক তাকাল জজট জুরনয়ি। থেমনি আি আধ ঘন্টা থদিী। আি থদিী 
কিা যায় না। সাবামদি বারিমতই থযমত েমব। দিকাি েমল থেমনি সেয় পারল্টময় 
অ্ন্য সেয় লাইট ধিমব। 

উঠল জজট জুরনয়ি। ততিী েময় বারি থেমক থবরুল থস। তাি িারি েুটল 
সাবা থবনগুরিয়ামনি বারিি রদমক। 

সাবা থবনগুরিয়ামনি বারিি থিমট এমস োেল জজট জুরনয়মিি িারি। 
িারি থেমকই থস থদেল থিট বন্ধ। রকন্তু িাডট বক্স থেমক থকউ থবরিময় এল 

না। অ্ে  থিমটি সােমন িারি োোি সামে সামেই থিটেযান থবরিময় আসাি 
কো। রকন্তু থকউ আজ থবরিময় এল না। 

জজট জুরনয়ি কময়কবাি েনট বাজাল। 
থিমটি থেতমি একটা  ব্দ েমলা। েমন েমলা থকউ থিট েুলমে। েুমল থিল 

থিট। থিমট দাৌঁিান থিটেযান। 
িারি রনময় এগুমত  াইল জজট জুরনয়ি।  
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সিল না থিটেযান থিট থেমক। োত তুমল িারি দাৌঁি কিামত বলল। জজট 
জুরনয়ি এমকবামি তাি িা থঘৌঁমষ িারি দাৌঁি কিাল। জজট জুরনয়ি থবরিময় এল 
িারি থেমক।  

থিটেযান একজন এক্স রেরলটারি েযান। পুমিাপুরি থশ্বতািংি বলমত যা বুঝায় 
তা থস না। থ োিায় একটা রেেে আমে। সুতিািং ইহুদী ধমি থনয়া যায়। 

জজট জুরনয়িমক একরট স্যালুট রদময় থিটেযান বলল, ‘থকউ বারিমত থনই 
স্যাি। তমব থোট থেে সামেমবি একটা থেমসজ আমে আপনাি জমন্য।’ 

তাি থ মষি কোটা জজট জুরনয়মিি কামন সবটা থপ োি আমিই থস বমল 
উঠল, ‘থকাোয় থিমে ওিা?’ 

‘আরে জারন না স্যাি। একটা োইমো এল। তা থেমক দু’জন থলাক থনমে 
এল। তািা বারিমত েুমক বি সামেব ও থোট থেে সামেবমক রনময় তরিঘরি কমি 
ঐ োইমোমত উমঠ থিমলন।’ 

‘থতাোমক রকেু বমল যানরন ওিা?’ 
‘বি সামেব রকেুই বমলনরন। তাৌঁি েুে থদমে আরে রকেু রজমজ্ঞস কিমত 

সােস পাইরন।’ 
‘তাি োমন? ওি েুে রক িকে রেল?’ 
‘েুব রবষন্ন, রবিক্ত।’ 
‘ওিা রক থকান দুিঃসিংবাদ থপময়রেমলন?’ 
‘বলমত পািমবা না স্যাি। তমব োইমোরট আসাি ১০ রেরনট আমি বি 

সামেমবি বন্ধু রেিঃ োিন বারি থেমক থবরিময় যান। তাৌঁমকও রবষন্ন ও উরদ্বগ্ন 
থদরে।’ 

‘রেিঃ  োিন থবরিময় রিময়রেমলন? দ  রেরনট আমি?’ 
‘রজ হ্াৌঁ।’ 
‘এেন বারিমত থকউ থনই?’ 
‘আমেন। োউজ-স্টাফ। ওিা রনম ি তলায়।’ 
‘ওমদি কাউমক রকেু বমল যানরন?’ 
‘না, স্যাি। ওিাই আোমক রজমজ্ঞস কমিমে।’ 
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‘ওমদি সামে লামিজ রেল?’ 
‘বি সামেব ও থোট থেে সামেব দু’জমনি োমত দু’থটা সুটমকস োিা আি 

রকেুই রেল না।’ 
‘ধন্যবাদ, আরস।’ বমল জজট জুরনয়ি  মল আসরেল। 
‘স্যাি, থোট থেে সামেমবি একটা র রঠ আমে আপনাি জমন্য। রনন।’ 
থিটেযান একটা থোটা ইনমেলাপ জজট জুরনয়মিি রদমক বারিময় ধিল।  
‘সাবাি র রঠ?’ বমল আকাম ি  াৌঁদ োমত পাওয়াি েত থিটেযামনি োত 

থেমক র রঠরট লুমফ রনল জজট জরুনয়ি। ইনমেলাপরট োমত দ্রুত জজট এমস িারিমত 
 িল। 

ওরদমক থিট তেন বন্ধ েময় থিমে। 
ইনমেলাপরট োমত রনময়ই জজট জুরনয়ি বুমঝরেল, একটা  ক্ত রকেু 

ইনমেলামপি েমধয িময়মে।  
তি সইল না জজট জুরনয়মিি। সাবা রক রলমেমে তা পিাি জমন্য অ্রস্থি 

েময়মে থস। 
ইনমেলাপরট েুলল থস। থবরিময় এল রেরডও কযামেিাি একটা রডস্ক। থকান 

র রঠ ইনমেলামপ থনই। 
প্রেমেই েতা াি একটা থ াট লািল তাি েমন থয, সাবাি থকান র রঠ 

ইনমেলামপ নাই। পিেমনই রেরডও রডস্ক তাি েনমক রেন্ন রদমক রনময় থিল। রক 
আমে এমত? সাবা থকন তামক রদময়মে এ রডস্ক দামিায়ামনি োধযমে? 

েঠাৎ জমজটি েনটা েুর  েময় উঠল। োবল, এই  রডমস্ক রনিয় এেন রকেু 
ডকুমেন্ট আমে যা থেমক তাি প্রমশ্নি জবাব রেলমব। না েমল সাবা থকন রডস্কটা 
তামক এোমব রদময় থিমে। রডস্কটা তাি কামে এেন েুবই গুরুত্বপূেট েমন েমলা। 

জজট জুরনয়ি রডক্সটা িােমত যারেল তাি জযামকমটি পমকমট, রকন্তু তা না 
থিমে  ালান রদল তাি থোজাি থেতমি, একজন পাকা থিাময়ন্দাি েত। োবল, 
জযামকমট িােমল তা েুমলও থযমত পামি। রকন্তু থোজা েুলমত থিমল থ ামে 
পিমবই। 

িারি স্টাটট রদল জজট জুরনয়ি।  লল বারিি রদমক। 
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রনউ থেরক্সমকা যাবাি জমন্য প্রস্তুত েময়ই থস থবরিময় এমসরেল। রকন্তু থস 
পামল্টমে তাি রসদ্ধান্ত। সাবাি রেরডও থটপ না থদমে থস থকাোও পা বািামব না। 

সাবা থবনগুরিয়ামনি বারি থেমক থবরিময় এযামপ্রাস থিাড থেমক েূল থিামড 
পিাি েুমেই জজট জুরনয়ি থদেল একটা োইমো দাৌঁরিময় আমে। থবাধ েয় েঠাৎ 
স্টাটট বন্ধ েময় থিমে। একজন থলাক থনমে িারিি ইরঞ্জন পিীো কিমে। 

জজট জুরনয়মিি িারি থদমে ইরঞ্জমনি উপি ঝুৌঁমক পিা োো তুমল ই ািা 
কিল জজট জুরনয়মিি িারিমক অ্মপো কিাি জন্য। 

জজট জুরনয়ি িারি িাস্তায় আিাআরি দাৌঁিামনা োইমোি প্রায় িা থঘৌঁমষ 
দাৌঁিাল। 

জজট জুরনয়ি িারি থেমক থবরিময় দিজা ধমি দাৌঁরিময় বলল, ‘হ্ামলা, 
সেস্যা......’ 

জজট জুরনয়ি কো থ ষ কিমত পািল না। 
োইমো থেমক েুমট এমস রতনজন থলাক জজট জুরনয়িমক রঘমি থফলল। 
জজট জুরনয়ি রকেু বুমঝ ওঠাি আমিই একজন ডান োত রদময় তাি িলা 

থপৌঁর ময় বাে োত রদময় েুে থ মপ ধিল। অ্ন্য দু’জন পা ধমি  যািংমদালা কমি 
থ ামেি পলমক তামক রনময় িারিমত তুলল। 

েুে থ মপ ধিা থলাকরট োমত থক্লামিাফিে থেজা রুোল রেল। ওিা জজট 
জুরনয়িমক যেন োইমোি থেমঝমত রনময় িােল, তেন থস সিংজ্ঞা োরিময় 
থফমলমে। 

যেন তাি জ্ঞান রফিল থস থদেল একটা থটরবমলি উপি শুময় আমে। থস 
থ াে থেমলই উঠাি থ িা কিল। 

থটরবল রঘমি দাৌঁরিময়রেল কময়কজন। 
একজন জজট জুরনয়মিি িামল রবিা ী থকরজ ওজমনি একটা োপ্পি কমষ 

বলল, ‘োিােজাদা। থতা জ্ঞান রফিমত বড্ড থদিী েময়মে।’ 
জজট জুরনয়ি রেটমক পিল থটরবল থেমক থেমঝি উপি। 
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সমে সিংমিই আমিকজন তামক তুমল বসাল। এই থলাকরটই সবাি েমধয 
উচ্চতায় বি। একদে ইহুদী থ োিা। বলল থস থেৌঁমি িলায়, ‘থতামদি বাসাি 
রসরকউরিরট বমক্সি থটরলমফান নাম্বাি কত?’ 

‘থকন?’ ক্লান্ত কমন্ঠ বলল জজট জুরনয়ি থলাকরটি রদমক তারকময়। 
থলাকরটি ডান োমত একটা থোবাইল। 
থলাকরট িমজট উঠল, ‘রদ্বতীয়বাি  প্রশ্ন কিমল োপ্পমি সব দাৌঁত েুমল থফলব। 

যা রজমজ্ঞস কমিরে তাি জবাব থদ।’ 
‘থদব না।’ বলল জজট জুরনয়ি। জজট জুরনয়মিি কোি থিষ বাতামস 

রেলাবাি আমিই থলাকরটি প্র ন্ড একটা ঘুরষ রিময় পিল জজট জুরনয়মিি েুমে। 
তাি নাক থফমট িল িল কমি িক্ত থবরিময় এল। 

ঘুরষ থেমিই থলাকরট বমল উঠল,  ‘বলরব না কো। থ ময় থদে থতাি 
থপ্ররেকাি রদমক।’ 

বমল থলাকরট ইিংরিত কিল জজট জুরনয়মিি োোি থপেমনি রদমক। 
জজট জুরনয়ি  েমক উমঠ োো ঘুরিময় থসরদমক তাকাল। থদেল, থজলোনাি 

েত গ্রীল থদয়া দিজাি ওপামি থোট্ট একটা কমে বমস আমে সাবা থবনগুরিয়ান। 
তাি  ুল উষ্ক-েুষ্ক। দু’থ ামেি থকাে থফালা। তাি নাক থফমট িক্ত থবরুমে। 

থোমধ িা জ্বমল উঠল জজট জুরনয়মিি। বলল, ‘েমন কমিরেস রনযটাতন 
কমিই সবাি কাে থেমক কো আদায় কিমত পািরব?’ 

থলাকরট থো থো কমি থেমস উঠল। বলল, ‘পািব। কময়কটা ঘুরষ োপ্পি 
োওয়াি পিও রেস সাবা এ ধিমনি কো বলরেল। রকন্তু একজন োনুষ োময়না 
যেন তাি উপি ঝাৌঁরপময় পিল এবিং তাি কাপি েুলমত শুরু কিল, তেন িমল 
থিল একদে থোমেি েত। িি িি কমি বমল থিল সব কো। করর্ম্উটামি রক 
থদমেমে, রক েময়মে সব রকেু। তুইও বলরব।’ 

কো থ ষ কমি থলাকরট একটা তারল বাজাল। িরিলা োকটা একজন থলাক 
ঘমি প্রমব  কিল। 

‘রবিংি যা থসল থেমক েযাডােমক রনময় আয়। তেন থতাি োত থেমক র কাি 
থকমি রনময়রেলাে, এবাি থবাধ েয় তা থতাি োিয জুটমব।’ 
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শুমনই রবিংি েুটল থসমলি রদমক। দিজা েুমল পাৌঁজামকালা কমি সাবামক 
রনময় এমস শুইময় রদল জজট জুরনয়মিি সােমন, থেমঝমত। 

‘থ ষবামিি েত বলরে, আোমদি কো থ ান। তােমল থতাোি থ ামেি 
সােমন োময়নািা থতাোি থপ্ররেকাি থদে লুমট-পুমট োমব না।’ 

‘থতােিা থটরলমফান নাম্বাি রক কিমব?’ বলল জজট জুরনয়ি। তাি থ ামে-
েুমে উমদ্বি। থস জামন, ওিা যা বলমে তাি থষাল আলাই তািা কিমব। সাবামক 
থস রকেুমতই এই জঘন্য পরিেরতি রদমক থঠমল রদমত পামি না। 

‘থটরলমফান নাম্বাি রক কিমবা থসটাও থদেমত পামব।’ বলল থসই থলাকরট। 
থলাকরট োেমতই সাবা থবনগুরিয়ান বমল উঠল, ‘জজট তুরে আোি কো 

থেমব ওমদি সেমযারিতা কমিা না। ওিা আমেরিকাি  ত্রু।’ 
থলাকরট দু’রট থ াে জ্বমল উঠল। থস ফটুবমলি থিাল রকমকি েত একটা 

প্র ন্ড লারে কষল সাবা থবনগুরিয়ানমক। 
একবাি ‘কৌঁক’ কমি উঠাি পি কুৌঁকমি থিল থস অ্সহ্ থবদনায়। 
‘আরে বলরে, থতােিা সাবা থবনগুরিয়ামনি িাময় োত তুলমব না।’ 
বমল একটা দে রনময়ই তামদি বারিি রসরকউরিরট থটরলমফান নাম্বাি থস 

বলল। 
‘ধন্যবাদ জজট জুরনয়ি। তুরে আদ ট থপ্ররেমকি কাজ কমিে। এবাি এ 

কািজটায় যা থলো আমে তা থতাোমদি রসরকউরিরট অ্রফসািমক জারনময় দাও।’ 
বমল থলাকরট কািমজি একটা রস্ল্প জজট জুরনয়মিি োমত তুমল রদল। 
জজট জুরনয়ি পিল কািজরট। কািমজ থলো আমে, ‘পত্রবােমকি োমত 

আব্বাি কেুরনমক ন থটরবমলি োস্টাি করর্ম্উটািরট রদময় থদমব। বাসায় ওটা 
এেন রনিাপদ নয়। আব্বাি পিােম টই এই র রঠ রলেলাে।’ 

থলাকরট তাি থোবাইমল জজট জুরনয়মিি থদয়া থটরলমফান নাম্বাি  নক কমি 
থটরলমফানরট তুমল রদল জজট জুরনয়মিি োমত। 

জজট জুরনয়ি থটরলমফানরট োমত রনল। ওপাি থেমক রসরকউরিরট 
অ্রফসামিি কন্ঠ পাবাি পি কািমজ যা থলো রেল, তা বলল েুব স্বাোরবক 
কমন্ঠই।  
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‘ধন্যবাদ জজট জুরনয়ি। থতাোি টরকিং পািফিমেন্স েুব োল েময়মে। 
পুিষ্কাি রেমসমব থতাোি থপ্ররেকাি সামে োরনেুমনি বযবস্থা কমি রদরে।’ 

জজট জুরনয়ি ওরদমক কান না রদময় বলল, ‘থতােিা ঐ করর্ম্উটাি রদময় রক 
কিমব? েমন কমিে করর্ম্উটামিি থিকডটগুমলা েুমে থিমলই িো থপময় যামব?’ 

‘শুধু ঐ থিকডট নয়, সব থিকডটই আেিা েুমে থফলব।’ 
‘রকন্তু সব রকেুি পমিও সবুজ পাোমি থেমক লস আলামোমস পযটন্ত 

থতাোমদি ততিী সুিে থিাময়ন্দারিিীি প্রোে রেমসমব থেমকই যামব।’ 
থো থো কমি থেমস উঠল থলাকরট। বলল, ‘থতােিা আমেরিকানিা রব াি-

বুরদ্ধদীন িনতন্ত্র কমি োোটা এমকবামি ফাৌঁকা কমি থফমলে।’ 
বমল একটু োেল। বলল তািপি একটু িম্ভীি কমন্ঠ, ‘প্রোে েমব সুিিংিরট 

ততিী েয় লস আলামোস থেমক এোিমজন্সী এরক্সমটি একোত্র পে রেমসমব। 
যামত লস আলামোমস থকান থসারেময়ট োেলাি সেয় অ্রতগুরুত্বপূেট স্ট্রযামটরজক 
িমবষো িো কিা যায়। এই গুরুত্বপূেট কামজ ইহুদী রবজ্ঞানী জন জযাকব সোয়তা 
কমিমে োত্র। 

থলাকরটি কো শুমন স্তরম্ভত েমলা জজট জুরনয়ি। তািও এেন েমন েমে 
তেযটা েুবই থয রক্তক । একটা রেেযামক তািা এোমব সতয রেমসমব দাৌঁি কিামত 
পািমব? থকান কো সিল না জজট জুরনয়মিি েুে থেমক।  

থলাকরট বমল উঠল, ‘এমদি দু’জনমক ঐ োরনেুন কমে েুরকময় দাও। 
আোমদি ঐ করর্ম্উটাি উদ্ধামি এেরন েুটমত েমব।’ বমল থস থবরিময় থিল। 

জজট ও সাবামক গ্রীমলি দিজাি ওপামিি থসলটামত থঠমল রদময় দিজা বন্ধ 
কমি ওিা সবাই থবরিময় থিল। 

 
 
ডাকট কাৌঁম ি একটা োরসটরডস িারি থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেলটমনি 

থিমটি সােমন এমস দাৌঁিাল। 
রসরকউরিরট বমক্সি একজন তসরনক িারিি নাম্বামিি রদমক একবাি 

তারকময়ই সুই  রটমপ দিজা েুমল রদল। িারি থেতমি প্রমব  কমি িারি বািান্দাি 
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রদমক থিল না। িারি বািান্দাি পা  রদময় রিময় একটা ওয়ামলি কামে দাৌঁিাল। 
দাৌঁিাবাি সমে সমেই রস্টমলি ওয়াল উপমি উমঠ থিল। 

িারি েুমক থিল থেতমি। থেতমি আমিকটা িারি বািান্দা িময়মে। থসোমন 
রিময় িারিটা োেল। 

িারি োেমতই এক পাম  দাৌঁিামনা একজন এমস িারিি দিজা েুমল 
থজনামিল োিনমক স্বািত জানাল। 

‘থকেন আে িরবন?’ িারি থেমক নােমত নােমত বলল থজনামিল োিন। 
িরবন থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিা থজনামিল আমলকজান্ডাি 

হ্ারেলটমনি প্রাইমেট থসমেটারি। 
‘োমলা আরে স্যাি। আপরন?’ 
‘োমলা থনই।’ 
‘জারন স্যাি। আোমদি সামেবমক থপ্ররসমডন্ট জরুিী তলব কমিমেন?’ 
‘তাই?’ 
‘রজ হ্াৌঁ।’ 
‘কেন যামেন উরন?’ 
‘সম্ভবত ঘন্টা োমনক পমিই।’ 
‘রবম ষ কািে রকেু আমে?’ 
‘আপনামদি সর্ম্মকট থপ্ররসমডমন্টি কামে আিও রকেু রিমপাটট এমসমে।’ 
‘আসািই কো।’ 
এ িকে থোটোট দু’একটা কো বলমত বলমত  তািা দু’তলাি একটা 

কমেি দিজাি সােমন এমস দাৌঁিাল। 
‘স্যাি একটু দাৌঁিান, আরে আসরে।’ বমল িরবন দিজা েুমল ঘমি েুমক 

থিল। 
কময়ক েুেূতট পমি থবরিময় এমস বলল, ‘সামেব আপনাি জমন্য অ্মপো 

কিমেন। আসুন স্যাি।’ 
থজনামিল আমলকজান্ডামিি স্টারড রুমে তাি থটরবমল েুমোেুরে বমসমে 

থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টন এবিং থজনামিল োিন।  
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কমেি সবগুমলা দিজা বন্ধ। 
আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টন রনমজ রিময় কমেি প্রধান দিজা বন্ধ কমি 

এমসমে। 
দু’জমনি েুেই িম্ভীি, র ন্তারক্লি। 
‘থজনামিল বলুন, রক কিমত পারি আরে।’ বলল আমলকজান্ডাি 

হ্ারেল্টন। 
‘থপ্ররসমডমন্টি সামে জজট আব্রাোে ও এযাডরেিাল েযাক আেটামিি থদো 

কিাি পে বন্ধ কিমত েমব। ওিা এেন থেমন। আসমেন ওয়ার িংটমন।’ শুকমনা 
কমন্ঠ বলল থজনামিল োিন। 

‘রকন্তু রকোমব? বিিং থযসব রিমপাটট থপ্ররসমডমন্টি কামে এমসমে তা অ্তযন্ত 
েয়াবে। সবুজ পাোি থেমক লস আলামোস পযটন্ত থিাময়ন্দারিিীি সুিে, জজট 
আব্রাোে, এযাডরেিাল েযাক আেটাি ও থজনামিল থ িউডমক সান্তামফ আসাি 
পমে েতযাি থ িা এবিং ডজন োরনক োরকটন তসরনক রনেত েওয়া, সান্তামফ রবোন 
বন্দি  থেমক এফ.রব.আই-এি থয রবোমন ওমদি রনময় আসাি কো থস রবোমন 
থবাো পাতা, ইতযারদ সব েয়াবে অ্রেমযাি এমসমে থপ্ররসমডমন্টি কামে 
আপনামদি রবরুমদ্ধ। এই অ্বস্থায় ওমদি থকান কো বলাই থতা অ্সম্ভব।’ বলল 
আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টন র ন্তারিত কমন্ঠ। 

থজনামিল োিমনি কোয় েুেূমতটি জমন্য থজনামিল োিমনি েুে অ্ন্ধকাি 
েময় উমঠরেল, রঠক থ াি োমত-নামত ধিা পিমল থযেনটা েয়। রকন্তু পিেমেই 
থেমস উঠল। বলল, ‘বলা যামব। জজট আব্রাোেিা তামদি েৃতুযবান রনমজিাই বময় 
থবিামে।’ 

‘রক থসটা?’ বলল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টন। তাি কমন্ঠ উৎসুমকযি সুি। 
‘আেেদ েুসা তামদি সামে আমে। এ পযটন্ত যা রকেু ঘমটমে, তাি থপেমন 

িময়মে আেেদ েুসাি োত। আেেদ েুসাি েত বুরদ্ধোন ও ধরিবাজ থলাক 
দুরনয়ামত েুব কেই আমে। থস োরকটন সিকাি ও জনিমনি সামে ইহুদীমদি 
লিাই বাধাবাি জমন্য উমঠ-পমি থলমিমে। লস আলামোস থেমক সান্তামফ আসাি 
পমে থয ঘটনা ঘমটমে এবিং সান্তামফ রবোন বন্দমি এফ.রব.আই রবোমন থবাো 
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থপমত িাোি থয ঘটনা ঘটল তা পরিষ্কািোমব আেেদ েুসাি সাজামনা একটা 
নাটক। থদেুন দুই জায়িামতই আেেদ েুসা রবষয়টামক রডমটক্ট কমিমে। থযোমব, 
থয পরিরস্থরতমত থস তা রডমটক্ট কমিমে তাি রববিে রনময় থদেুন, আমি থেমক 
রবষয়টা তাি জানা না োকমল এটা তাি পমে রকেুমতই সম্ভব েমতা না।’ অ্তযন্ত 
আত্মরবশ্বাস ও সাবলীলতাি সামে কোগুমলা বলল থজনামিল োিন। 

থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টমনি থ োিা উজ্জ্বল েময় উঠল। 
থজনামিল োিমনি কোগুমলা তাি পেন্দ েময়মে, এটািই প্রকা  থ োিা ঐ 
ঔজ্জ্বলয। বলল থস, ‘রকন্তু একো আিও যুরক্তগ্রাহ্ কিা  াই। থদেুন, আেেদ েুসা 
একা োনুষ। থয দলবল রনময় আমেরিকা এমসমে এটাি থকান প্রোে থনই। থয 
ঘটনাগুমলাি কো বলমলন, তা কিাি জমন্য তাি থব  রকেু দে থলামকি 
প্রময়াজন। এতবি কাজ এক দু’জমনি দ্বািা সম্ভব নয়।’ 

‘আেেদ েুসা আমেরিকায় একা নয়। তাি থলাক আমেরিকায় আমসরন, 
একো রঠক। রকন্তু থস বুরদ্ধোন ও দে থলাক থপময়মে। ইহুদী রবমদ্বষী ‘রফ্র 
আমেরিকা’ আমন্দালমনি সব থলাকই তামদি সামে িময়মে। এ থলাকমদি োধযমে 
এফ.রব.আই ও রস.আই.এ’ি েমধযও রকেু থলাক থস থপময় থিমে। আপরন জামনন, 
থবঞ্জারেন থবকন আেেদ েুসামক ন্যা রেল থেমক ওয়ার িংটন রনময় আমস পুরল  
ও এফ.রব.আই সকমলি থ ামে ধমলা রদময়। অ্ে  থবঞ্জারেন থবকমন েত বহু 
অ্রফসাি ও কেটী এফ.রব.আই ও রস.আই.এ-মত িময়মে। তািাই এেন আেেদ 
েুসাি  রক্ত। এমদি দ্বািাই আেেদ েুসা েতযা থ িা ও থবাো পাতাি ঘটনা 
ঘরটময়মে। আি জজট আব্রাোে এবিং এযাডরেিাল েযাক আেটাি কান কো শুমন 
আেেদ েুসাি ব িংবমদ পরিেত েময়মে। এমদি দু’জনমক দারয়ত্ব থেমক না 
সিামল, এফ.রব.আই ও রস.আই.এ আেেদ েুসাি েপ্পি থেমক উদ্ধাি পামব না।’ 

সমম্মারেমতি েত কোগুমলা রিলরেল থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টন, 
তাি থ াে-েুমেি েুর ই প্রোে কিমে, থজনামিল োিমনি প্ররতরট কোমক থস 
গ্রেে কমিমে। থজনামিল োিন োেমতই থস বমল উঠল, ‘ধন্যবাদ থজনামিল, 
প্রকৃত িেস্য আপরন উদ্ধাি কমিমেন। রবষয়টা আরে এোমব র ন্তা করিরন। তােমল 
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থদো যামে, আেেদ েুসাি সামে এেন েূল নামটিগুরু েমলা ‘রফ্র আমেরিকা’ 
আমন্দালন। থদেমত েমব এেন এমদিমকও।’ 

‘রঠক বমলমেন। থপ্ররসমডন্টমক এ বযাপামি কনরেনস কিমত েমব।’ বলল 
থজনামিল োিন। 

‘থসটা পািা যামব। এক থবঞ্জারেন থবকমনি দৃিান্তই যমেি। এেন...।’ কো 
থ ষ কিমত পািল না থজনামিল হ্ারেল্টন। 

তামক োরেময় থজনামিল োিন বমল উঠল, ‘েুব জরুিী কো, লস 
আলামোস থেমক আসাি পমে থয েতযাকান্ড ঘমট, থসোমন থবঞ্জারেন থবকনমক 
থদো থিমে। আি থিাটা ওই সেয়টা থস সান্তামফমত রেল। সুতিািং থবাো পাতাি 
কাজ এফ.রব.আই-এি থলাক রদময় থসই করিময়মে।’ 

‘অ্সিংেয ধন্যবাদ থজনামিল োিন। আি প্রোমেি দিকাি থনই। এেন 
বলুন, সবুজ পাোি থেমক লস আলামোস লযাবমিটিী পযটন্ত সুিেমক আেিা 
থপ্ররসমডমন্টি কামে রকোমব তুমল ধিব?’ 

এই সুিেটা েমলা দুমযটাি ও জরুিী অ্বস্থাকামল লস আলামোস থেমক তাি 
িমবষো কেট সরিময় থফলাি ও সকমল থবরিময় যাবাি থিাপন পে রেমসমব ততিী 
েয়। এটা ততিী েয় ঠান্ডা-যুমদ্ধি শুরুমতই। রবষয়টা এত থিাপন রেল থয 
থপ্ররসমডন্ট থজনামিল আইমজন োওয়াি এবিং লস-আলামোমসি তদারনন্তন প্রধান 
পরি ালক থজনামিল জযাকসন শুধু থে রেকোমবই জানমতন। ঠান্ডা যুদ্ধ আেমলি 
থপ্ররসমডন্টিাও লস আলামোমসি থসই সেময়ি প্রধান পরি ালকিাও 
থে রেকোমবই থজমনমেন। ঠান্ডা যুমদ্ধি পি থকামনাোমব এই থে রেক 
জানাজারনি বযাপামি থেদ পমি যায়। এই থিাপন রবষয়টাই থকামনাোমব 
এফ.রব.আই ও রস.আই.এ’ি নজমি এমস থিমে। ধূতট আেেদ েুসা ‘রফ্র 
আমেরিকা’ আমন্দালমনি সেমযারিতায় এি সন্ধান থপময় এমক ইহুদীমদি রবরুমদ্ধ 
থপ্রাপািান্ডাি একটা োরতয়াি বারনময়মে।’ বলল থজনামিল োিন। 

েুে েিা োরস ঝলমস উঠল থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টমনি েুমে। 
আনমন্দি আরত মযয আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টন উমঠ হ্ান্ডম ক কিল থজনামিল 
োিমনি সামে। বলল, ‘আরে দুরিন্তায় েমি যারেলাে। বাৌঁ ামলন আপরন 
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আোমক। েমন েরেল আেেদ েুসা আমেরিকামতও রেমিা েমত যামে। ধন্যবাদ 
এবাি তামক রজমিা শুধু নয়, থজমলও েুকামনা যামব।’ 

বমল একটু থেমেই আবাি দ্রুত কমন্ঠ বল, ‘থদেুন থজনামিল, জজট আব্রাোে 
ও আেেদ েুসাি েত থলামকিা বমস োকমব না। তািাও সব কো প্রোমেি থ িা 
কিমব। থস িকে থকান দুবটলতা আপনামদি রদক থেমক আমে রকনা বলুন।’ 

‘থস িকে দুবটলতা থনই। আপনামক বলমত অ্সুরবধা থনই। আোমদি 
কেুযরনরটি একজন সদস্যাি রবশ্বাসঘাতকতায় একটা অ্সুরবধা েমত যারেল। 
আেিা থসটা েযামনজ কমিরে। থস ও তাি থপ্ররেক এেন আোমদি োমত। আি 
থকানরদন তািা রকেু কিাি বা বলাি সুমযাি পামব না।’ 

‘রক কমিরেল তািা?’ উৎসুক কমন্ঠ রজমজ্ঞস কিল থজনামিল 
আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টন। 

‘আোমদি থস থেময়রটি সামে থপ্রে রেল জজট আব্রাোমেি থেমল জজট জন 
জুরনয়মিি। থেময়রটমক আরে একটা দারয়ত্ব রদময়রেলাে। দারয়ত্ব থস পালন 
কমিরন, উপিন্তু থস আোি সব কো বমল রদময়মে জজট জন জুরনয়িমক।’ একটু 
রদ্বধারিত কমন্ঠ কোগুমলা বলল থজনামিল োিন। 

কো থ ষ কমিই থজনামিল োিন আবাি বলল, ‘স্যাি এবাি রকেু আ াি 
কো থ ানান। আেিা েুবই সিংকমট। এ িকে  িে অ্রস্তমত্বি সিংকমট োরকটন 
যুক্তিামষ্ট্র ইহুদীিা কেনও পমিরন।’ 

‘আরে েমন করি থপ্ররসমডন্ট বুঝমবন। রকন্তু সেস্যা এফ.রব.আই-মক রনময়। 
ওিা আবাি রক ফযাসাদ বাধায়। ওমদি থ াে সবোমন।’ বলল থজনামিল 
আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টন। 

‘আপরন জজট আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক আেটািমক থবি কমি থদয়াি 
বযবস্থা করুন। এফ.রব.আই ও রস.আই.এ দুমটাই রঠক েময় যামব। থবঞ্জারেন 
থবকমনি েত ‘রফ্র আমেরিকা’ আমন্দালমনি ঘাপরট োিা থলাকমদি থবি কমি 
রদমলই সব সেস্যা দূি েমব।’ বলল থজনামিল োিন। 
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‘কাজটা করঠন থজনামিল োিন। তবু আরে থ িা কিব। রকন্তু থজনামিল 
আোি বযাপামি আপনািা রক র ন্তা কমিমেন?’ বলল থজনামিল আমলকজান্ডাি 
হ্ারেল্টন। 

‘থস রসদ্ধান্ত আোমদি েময় থিমে। আিােী রনবটা মন আপরন েমবন 
িারনিংমেট, োমন োইস থপ্ররসমডন্ট। পিবতটী টামেটই থপ্ররসমডন্ট।’ 

‘ধন্যবাদ থজনামিল। আরে সািাজীবন আমেরিকাি থেদেত কমিরে। 
োরকটন সবটারধনায়ক রেমসমব োরকটন বারেনীমক আরে সািা পৃরেবীি 
অ্রেোবকমত্বি েযটাদায় উন্নীত কমিরে। আরে  াই োরকটন জারতও সািা পৃরেবীি 
অ্রেোবক েময় দাৌঁিাক।’ বলল থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টন। তাি কমন্ঠ 
আমবি। 

‘আপরন জামনন, এই নতুন রবশ্বায়মনি বু্লরপ্রন্ট নতুনোমব ততিী কমিরেমলন 
রবজ্ঞানী জন জযাকব। দুেটামিযি রবষয় আেেদ েুসা এবিং তাি নতুন সােী জজট 
আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক আেটাি থসই রবজ্ঞানী জন জযাকবমকই 
থিাময়ন্দারিিীি অ্রেমযামি থ ষ কমি রদমত  ামেন। আসল লেয এই রবশ্বায়ন 
পরিকল্পনা বান াল কিা।’ বলল থজনামিল োিন। 

‘রঠকই বমলমেন থজনামিল। আরে যেন রব্রমিরডয়াি তেন আোি আম্মাি 
কামে থদরে এই বু্লরপ্রন্ট। আোি আব্বা একজন থিাৌঁিা কযােরলক িাজনীরতক, রকন্তু 
আম্মা রেমলন একজন রনষ্ঠাবান ইহুদী। রতরন রেমলন রসনািি-এি রনয়রেত 
সদস্য। আব্বা তেন রনউ ইয়মকটি রসমনটি, থস সেয় আম্মা একরদন এই বু্লরপ্রন্ট 
আোি োমত রদময় বমলরেমলন, আোমদি রসনািি-এি এই দরলল থতামক 
রদলাে। এই আোনত িো কিরব। আরে তামক বমলরেলাে, িাজনীরতক রেমসমব 
আব্বাই থতা এি আোনতদাি েমত পামিন। রতরন বমলরেমলন, রতরন আোমক 
োলবামসন রসনািিমক নয়, রসনািি-এি দরললমকও নয়। থতামক িাজনীরতক 
েমত েমব। যতটুকু পারিস এই রবশ্বায়মনি পমে কাজ কিমত েমব। এই রবশ্বায়ন 
পরিকল্পনা বাস্তবারয়ত েমল রবশ্ব থনতৃত্ব থতা আমেরিকািই োকমব। আম্মাি এসব 
কো আরে েুরলরন। েুরলরন বমলই িাজনীরত কিমত  াই।’ 
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আমবমি-উমত্তজনায় থজনামিল োিমনি েুে লাল েময় উমঠমে। থস উমঠ 
রিময় জরিময় ধিল থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টনমক। 

 
 
 
পাম ই আমিকটা কমে থজনামিল আমলকজান্ডামিি প্রাইমেট থসমেটারি 

িরবন, োমন িরবন রনক্সন, থটরবমল িাো একটা থোট্ট যমন্ত্রি উপি ঝুৌঁমক পমি কো 
শুনমে। 

যন্ত্ররট একটা োইমো থিকডটাি। আধুরনকতে অ্য়যািমলস োইমো 
রিরসোি এটা। আধা বিট োইমলি েমধয থকাোও িাো আলরপমনি আিাি েত 
োইমো িান্সরেটাি  ীপস থয তেয থপ্রিে কমি, এই রিরসোি তা রিরসে কমি 
সিংমি সিংমিই োষায় রূপ রদময় থিকডট এবিং রিমল বা িান্সরেটও কিমত পামি। 

িরবন রনক্সন থিকডট রিমলটাই এোমন শুনমে। 
থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টমনি সামে থজনামিল োিমনি থয 

কমোপকেন েমলা সবই িরবন রনক্সন থিকডট কমিমে। 
থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টমনি সােমন তাি কলেদারনি তলায় 

থেকাি থকার্ম্ারনি থসানালী থয রিকাি লািামনা আমে তাি উপমিই থপি কিা 
িময়মে থসানালী ডট আকামি একটা োইমো িান্সরেটাি  ীপ। থসই িান্সরেটািই 
িান্সরেট কমিমে দুই থজনামিমলি আমলা নাি থিাটা রববিে। 

শুনমত শুনমত রবিয় ও থবদনায় পােমিি েত েময় থিমে িরবন রনক্সন। 
রিমল কেন বন্ধ েময় থিমে থসরদমক তাি থেয়াল থনই। যন্ত্র কামনি কামে রস্থি থিমে 
বমস আমে থস। 

তাি ইন্টািকে কো বমল উঠল। 
সরম্বৎ রফমি থপময় তরিঘরি থসাজা েময় বসল থস। তািাতারি োইমো 

অ্য়ািমলস রিরসোিরট োমত তুমল রনময় ইন্টািকমে কো বলমত বলমত যন্ত্রটামক 
তাি   োি োমপ েুরকময় থফলল। তািপি দিজা েুমল েুমট থবরিময় এল। 

তাি ডাক পমিমে। থেেোনমক রবদায় রদমত েমব। 
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দ্রুত রিময় থস োরজি েল থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টমনি স্টারড 
রুমেি সােমন। 

থজনামিল হ্ারেল্টন ও থজনামিল োিন দুজমন দিজাি সােমন দাৌঁরিময় 
েুমোেুরে আলাপ কিমে। 

িরবনমক থদমেই বমল উঠল থজনামিল হ্ারেল্টন, ‘িরবন থতাোিও যাবাি 
সেয় েময়মে। এক কাজ কি আোমদি িারিমত এমক থপ মে রদময় তুরে বাসায় 
 মল যামব। উনাি ড্রাইোিমক িািী রনময় অ্ন্য এক জরুিী কামজ থযমত েমব।’ 

‘ইময়স স্যাি।’ োো থনমি বল িরবন রনক্সন। 
োৌঁটমত শুরু কমিমে তেন থজনামিল োিন। 
িরবন রনক্সন ড্রাইোমিি পাম ি রসমট বসমত যারেল। রকন্তু থজনামিল 

োিন থপেমন তাি পাম  বসমত বল। 
বসল িরবন রনক্সন। 
িারি  লমত শুরু কমিমে। িরবন রনক্সন বল, ‘স্যাি ড্রাইোিমক আপনাি 

বারিি থলামক ন থতা বলা েয়রন। আপরন রক আইজযাক থবনগুরিয়ামনি বারিমতই 
আমেন?' 

‘ও, তুরে থতা জামনাই। হ্া, ওিা সম্ভবত ওয়ার িংটমনি বাইমি এেন। আরে 
 মল এমসরে। েমন েমে োকমত েমব আিও থব  রকেুরদন, তাই একটা বাসা 
রনময়রে।’ 

িরবন রনক্সন থকান কো বলল না। 
কো বলল থজনামিল োিনই আবাি। বলল, ‘বলমতা িরবন, থতাোমদি 

আমেরিকাি বি  ত্রু থক?’ 
‘এটা িাজবনরতক প্রশ্ন, িাজনীরতকিাই োল বলমত পামিন স্যাি।’ বলল 

িরবন রনক্সন। 
‘রকন্তু িরবন, থদম ি  ত্রু-রেমত্রি বযাপািটা িাজনীরতি রবষয় নয়, 

নািরিকমদি থ তনাি রবষয়।’ 
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‘নািরিক র ন্তাি রদক রদময় থদেমল আমেরিকাি থকান  ত্রু থনই। োরকটন 
যুক্তিাষ্ট্র আজ রবমশ্বি বৃেত্তে  রক্ত। তামক  যামলঞ্জ কিাি েত থকান  ত্রু আরে 
থদরে না।’ বলল িরবন রনক্সন। 

‘আো বলত, ইহুদীিা রক োরকটন যুক্তিামষ্ট্রি  ত্রু েমত পামি?’ 
‘বললাে থতা, োরকটন যুক্তিাষ্ট্র আজ এত বি থয, থকউ িাময় পমি তাি সামে 

 ত্রুতা কিমত আসমব না। ইহুদীিা আসমব থকন?’ 
‘থোটিা রক বিমদি সামে  ত্রুতা কিমত যায় না?’ 
‘অ্বেই থযমত পামি। রকন্তু থসটা ঘটনামক থকন্দ্র কমি। থকান ঘটনামক 

থকন্দ্র কমি োরকটনীিা কািও  ত্রু েমত পামি, আবাি অ্ন্য থকও োরকটনীমদি  ত্রু 
েমত পামি। আরে বমলরে জারতিত বা থদ িত  ত্রু না োকাি কো।’ 

‘তুরে েুব বুরদ্ধোন ও োমলা থেমল। আো তুরে আেেদ েুসামক জান? তাি 
সর্ম্মকট থতাোি রক ধািো?’ 

থঠাৌঁমটি থকাোয় োরস ফমুট উঠল িরবমনি। বলল, ‘তাি সর্ম্মকট থকান 
প্রতযে ধািো আোি থনই। রকন্তু যতটুকু শুমনরে তামত বুমঝরে সব সেয় রতরন 
েজলুমেি পমেই োমকন।’ 

‘এই থতা েুল কিমল িরবন। যাি সর্ম্মকট প্রতযে ধািো থনই তাি সর্ম্মকট 
এই িায় থদয়া থতা রঠক নয়।’ 

‘রঠক বমলমেন।’ 
‘ধন্যবাদ িরবন।’ 
‘ওময়লকাে, স্যাি।’ 
‘ড্রাইোি, এমস থিরে। বাে রদমকি থিমট দাৌঁিাও।’ বলল থজনামিল 

োিন। 
িারি দাৌঁিাল। 
থজনামিল োিন িারি থেমক নােমত নােমত বলল, ‘িরবন নােমব নারক?’ 
িরবন োসল। বলল, ‘স্যামিি সামে থতা ফযারেরল থনই। থনমে রক েমব 

স্যাি?’ 
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‘রক েমব না বল? রবিাট বারি। সবই এোমন আমে। উদযান থেমক 
রজন্দানোনা সবই এোমন োকমত পামি।’ 

‘রজন্দানোনা?’ 
থেমস উঠল থজনামিল। বলল, ‘বারিটা রেল এক সেয় পুরল  অ্রফস। পমি 

এটা েয় একটা প্রাইমেট থিাময়ন্দা প্ররতষ্ঠামনি দপ্তি। সুতিািং বুঝমতই পািে।’ 
‘আি বলমত েমব না স্যাি’ বমল িারি থেমক েুে বারিময় থদমে রনল থস 

বারিটা। থিমটি আমলামত বারিি নাম্বািটাও থস থদেমত থপল স্পিোমব। 
িরবনমদি িারি রবদায় না েওয়া পযটন্ত থজনামিল োিন থিমট দাৌঁরিময় 

োকল। 
 
থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিা থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টমনি 

সামে তাি আমলা নাি থিাটা রববিে থপ  কিল থজনামিল োিন। রব াল েলঘি 
েরতট োনুষ। একটা রব াল থিাল থটরবল রঘমি দুই সারি েময় বমসমে তািা। 

‘কাউরন্সল অ্ব আমেরিকান জুইস অ্যামসারসময় মন’ি সদস্য সবাই। রবশ্ব 
ইহুদী থিাময়ন্দা মেি প্রধান থজনামিল োিমনি জরুিী তলমব তািা োরজি 
েময়মে। 

থজনামিল োিন োেমতই থডরেড থবরিন বমল উঠল, ‘ধন্যবাদ 
থজনামিল। অ্মনক ধন্যবাদ আপনামক। অ্দ্ভুত দেতাি সামে যুরক্তগুমলা আপরন 
সারজময়মেন। আরে আ া কিরে থপ্ররসমডন্টমক পমে আনাি জমন্য তা যমেি 
েমব।’ 

থডরেড থবরিন ‘কাউরন্সল অ্ব আমেরিকান জুইস অ্যামসারসময় মন’ি 
সোপরত এবিং আমেরিকাি থেষ্ঠ ধনীমদি একজন। 

থডরেড থবরিন োেমল সােমনি সারি থেমক আমিকজন সদস্য বমল উঠল, 
‘রেিঃ থবরিন, আপরনও থপ্ররসমডমন্টি সামে সাোৎ কমিমেন িতকাল। থস সর্ম্মকট 
আেিা রকেু জানমত পারিরন।’ 



আমেরিকায় আমিক যুদ্ধ  102 

 

‘ধন্যবাদ সম্মারনত সদস্য। আেিা প্রেমে থজনামিমলি রিমপাটট শুনলাে। 
থসটাই থবর  গুরুত্বপূেট রেল। আোি সাোত রেল থস জন্যেূলক। প্রসিংিেমে 
আরে সব কো বলািই সুমযাি রনময়রে।’ 

একটা দে রনল থডরেড থবরিন। 
সােমনি গ্লাস থেমক এক গ্লাস পারন পান কিল। কো শুরু কিল আবাি, 

‘থস োমিযি রবষয় েমলা, থপ্ররসমডন্টই প্রসিংিটা তুমলরেমলন। বমলরেমলন রতরন, 
সািংঘারতক ঘটনা ঘমট থিমে জামনন থতা? আরে বমলরেলাে, জারন েোোন্য 
থপ্ররসমডন্ট। আপরন রবষয়রট থতালাি জমন্য ধন্যবাদ। রবষয়টা রনময় আরেও রকেু 
বলমত থ ময়রেলাে। থপ্ররসমডন্ট বলাি অ্নুেরত রদমল আরে বললাে, েোোন্য 
থপ্ররসমডন্ট, েমন েমে আেিা ষিযমন্ত্রি র কাি। থযরদনই শুমনরে, আেেদ েুসা 
আমেরিকা এমসমে থসরদনই েয় থপময়রেলাে থস রকেু না কমি আমেরিকা থেমক 
যামব না। তাি থদমেি প্ররতরট িক্ত করেকায় িময়মে ইহুদী রবমদ্বষ। আমেরিকান 
িেতমন্ত্রি েোন  াসমন ইহুদীিা োমলা আমে, এটা তাি সহ্ েবাি কো নয়। 
তাই েময়মে। আসাি পমিই ষিযন্ত্র শুরু কমিমে আোমদি রবরুমদ্ধ। থদেুন, 
যতগুমলা ঘটনা ঘমটমে, তাি সামে আেেদ েুসা থকান না থকানোমব যুক্ত আমে। 
আোমদি সমন্দে, থসই সবরকেুি নামটিগুরু। আোমদি সমন্দেটাই েোোন্য 
থপ্ররসমডমন্টি কামে তুমল ধিমত  াই। থকান প্রোে আেিা রদমত পািমবা না। 
আেিা থপ্ররসমডমন্টি সাোযয  াই, রতরন অ্েূলক অ্রেমযাি থেমক আোমদি িো 
কিমবন। আোি েমন েময়মে থপ্ররসমডন্ট আোি কোয় েুর  েময়মেন। রতরন 
বলমলন, আোিও এই িকেই ধািো রেিঃ থডরেড থবরিন। আোমদি িেতমন্ত্রি থয 
সিংগ্রাে, থসই সিংগ্রামে ইহুদীিা আোমদি সেমযািী। তামদি কামে থেমক তবিী 
থকান আ িে থকান সেয় আেিা পাইরন, আ াও করিনা। তাই েঠাৎ কমি 
সিংঘরটত এ ঘটনাগুমলা আোমক েুবই কি রদময়মে। আরে রবষয়টা বযরক্তিতোমব 
থদেরে। থপ্ররসমডমন্টি কো থ ষ েমল আরে অ্নুনময় বললাে, েোোন্য 
থপ্ররসমডন্ট, এফ.রব.আই প্রধান জজট আব্রাোে ও রস.আই.এ  ীফ অ্যাডরেিাল 
েযাক আেটাি েুবই োল ও দে থলাক, রকন্তু আোমদি দুেটািয ইহুদীমদি প্ররত 
তািা সহৃদয় নন। থোট-োট রবরেন্ন ঘটনায় এটা থদো থিমে। তাি উপি, 



আমেরিকায় আমিক যুদ্ধ  103 

 

েোোন্য থপ্ররসমডন্ট আেিা জানমত থপমিরে, আেেদ েুসা জজট আব্রাোমেি 
নারতমক ওোইও নদীমত রনেরজ্জত েওয়া থেমক িো কিায় রতরন তাি প্ররত েুবই 
দুবটল। আোি এ কোয় েুব কাজ েয়। থপ্ররসমডমন্টি থ াে-েুে িামি লাল েময় 
ওমঠ। রতরন কমঠাি কমন্ঠ রজমজ্ঞস কমিন, এ কো রক সতয? আরে বললাে, রজ 
েোোন্য থপ্ররসমডন্ট, জজট আব্রাোমেি থবামটি রযরন ড্রাইোি রেমলন, তাি কাে 
থেমকই ঘটনাটা থ ানা। ঐ ড্রাইোি এেন ওয়ার িংটমনি পমটােযাক নদীি একরট 
আরেট সারেটমস কাজ কমিন। তেযরট থদয়াি পি থপ্ররসমডন্ট আোমক ধন্যবাদ থদন 
এবিং বমলন, িাষ্ট্রীয় কামজ যুরক্তিত প্রবেতাি থকান স্থান থনই। কো থ ষ কমিই 
রতরন আবাি আোমক রজমজ্ঞস কমিন, জজট আব্রাোমেি থকান ঘমিি নারত ওটা? 
আরে বরল, তাৌঁি বি থেমলি ঘমিি নারত। এই একরট োত্রই নারত তাৌঁি। তাৌঁি বি 
থেমল জজট েুি আব্রাোে প্ররতিো থিাময়ন্দা সিংস্থাি একজন কমেটল। থপারস্টিং এ 
আমেন এেন আলাস্কায়। পমি বুঝলাে এই থ ষ কোগুমলা না বলাই োল রেল। 
আরে থপ্ররসমডমন্টি ভ্রু কুরিত েময় উঠমত থদমেরেলাে। রতরন বমলরেমলন, 
আপনািা থতা থদেরে অ্মনক েবি িামেন। আোি েুলটা বুঝমত থপমি আরে 
তািাতারি বমলরেলাে, রবষয়টা আরে বাই রদ বাই থজমনরে েোোন্য থপ্ররসমডন্ট। 
আরে রবব্রতকি অ্বস্থা থেমক িো থপময় যাই করফ রনময় থবয়ািা এমস পিায়। 
করফ পামনি পি আরে রবদায় েই। রতরন েুব আন্তরিকতাি সামে আোমক রবদায় 
থদন এবিং বমলন, আপনামদি সেমযারিতামক েুবই েুলয থদই রেিঃ থডরেড থবরিন। 
উরদ্বগ্ন েমবন না, থদেব আরে সব।’ োেল থডরেড থবরিন। 

থডরেড থবরিমনি কোগুমলা থিাগ্রামস রিলরেল কমে উপরস্থত সবাই। 
সবািই থ াে-েুে আনমন্দ উজ্জ্বল। সােমনি সারি থেমক একজন বমল উঠল, 
‘ঈশ্বিমক ধন্যবাদ, আপনাি বমল আসা কোি পমি থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা 
উপমদিা যরদ থজনামিল োিমনি ব্রীফ কিা কোগুমলা থপ্ররসমডন্টমক বমলন, 
তােমল তা থোেে কামজ থদমব। আরে েুবই আ াবাদী। থজনামিল োিন এবিং 
রেিঃ থডরেড থবরিন দুজনমকই ধন্যবাদ।’ 

এবাি কো বমল উঠল থডরেড থবরিমনি পা  থেমক পাকা  ুল, পাকা 
থিাৌঁমফি থস েযদ টন একজন বৃদ্ধ। বলল, ‘আেিা থতা ঘটনাি আোমদি রদকটা 
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থদেরে বমল েুর  েরে। ঘটনাি আমিকরট রদক আমে। থসোমন আোমদি থকান 
দুবটলতা আমে রক না, থসটাও র ন্তা কিা দিকাি। তােমল রবরেত-বযবস্থাি 
রবষয়টাও আেিা োবমত পািব।’ 

‘ধন্যবাদ আপনামক। আপরন অ্তযন্ত গুরুত্বপূেট একটা রবষময়ি রদমক 
আোমদি দৃরি আকষটে কমিমেন। আোমদি দুবটল রদকগুমলাি কো আপনািা 
সবাই জামনন। আেিা থ িা কিরে বযােযা দাৌঁি করিময় আেেদ েুসাি উপি থদাষ 
 ারপময় থসসমবি রিমেরড কিমত। একটা বি দুবটল রদক েমলা একটা জীবন্ত 
সােী, থয আোমদি তবিী। থস সােী েমলা আইজযাক থবনগুরিয়ামনি থেময় জজট 
আব্রাোমেি থোট থেমলি থপ্ররেকা সাবা থবনগুরিয়ান। থস আোমদি সব জামন 
এবিং সবরকেু থস জারনময়মে তাি থপ্ররেক জজট জন জুরনয়িমক। ঈশ্বমিি দয়া। 
দুজনমকই আেিা পাকিাও কমিরে। তািা এেন আোমদি োমত। এিা োতোিা 
েমল আোমদি রবপদ েমব। এ রদমক আোমদি সতকট োকমত েমব।’ বলল 
থজনামিল আইজযাক োিন। 

‘তামদি দুজনমক েতযা কিমলই থতা লযাঠা  ুমক যায়।’ একজন বমল উঠল 
থপেন থেমক। 

‘আোমদি কেুযরনরটি একজন রবর ি সদস্য আইজযাক থবনগুরিয়ামনি 
একোত্র থেময় সাবা। তামক রকিংবা তাি থপ্ররেকমক এ সেয় েতযা কিা রঠক েমব 
না। এ রনময় আোমদি রনমজমদি েমধয এেন থকান সিংকট সরৃি থোক তা  াই না। 
আসল সিংকট থকমট যাক। পমি থদো যামব।’ বলল থজনামিল োিন। 

‘থজনামিল রঠকই বমলমেন। এ সেয় আোমদি ঐকয সবম ময় থবর  
প্রময়াজন।’ বলল থডরেড থবরিন। 

‘আোমদি এেন আি রক কিেীয়?’ বমল উঠল একজন যুবক সদস্য থপেন 
থেমক। 

‘আেিা থপ্ররসমডমন্টি পদমেমপি অ্মপো কিরে। রক পদমেপ থনন তাি 
রেরত্তমতই আোমদি কিেীয় রঠক কিমত েমব। রসদ্ধান্ত যরদ আোমদি রবরুমদ্ধ 
যায়, তােমল িাজবনরতক থক  মলি রদমক আোমদি থযমত েমব এবিং 
থপ্ররসমডন্টমক অ্সোয় ও রবরেন্ন কমি কাজ আদায় কিমত েমব। আি যরদ রসদ্ধান্ত 
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পমে আমস, তােমল আোমদি তবিী পমেি োমন জজট আব্রাোে ও েযাক 
আেটামিি সােমন এগুবাি সব পে বন্ধ কিমত েমব। আি আেেদ েুসামক দুরনয়া 
থেমক সরিময় থদয়া আোমদি সব সেময়ি প্রধান কাজ। আোমদি অ্রস্তত্ব যতোরন 
গুরুত্বপূেট, এরবষয়টাও ততোরনই গুরুত্বপূেট।’ বলল থজনামিল োিন। 

‘আেেদ েুসাি বযাপামি োরকটন সিকাি রক রসদ্ধান্ত পামল্টমে?’ একজন 
রজমজ্ঞস কিল। 

‘না, পাল্টায়রন। তাি রবরুমদ্ধ থগ্রফতামিি আমদ  এেনও বোল আমে। 
তমব জজট আব্রাোমেি কািমে আমদ টা কাযটকিী েমে না।’ 

‘এ বযাপামি থপ্ররসমডন্টমক বলা দিকাি রেল না?’ বলল আমিকজন 
সদস্য। 

‘থোদ রনিাপত্তা প্রধান এ বযাপামি থপ্ররসমডমন্টি দৃরি আকষটে কমিমেন। 
থপ্ররসমডন্ট রনমদট  রদময়মেন রবষয়রট থসমটড েওয়াি আমি আেেদ েুসামক থযন 
োিা না েয়।’ থজনামিল োিন উত্তি রদল। 

‘রকন্তু তবু আেেদ েুসা েুক্ত রকোমব?’ প্রশ্ন অ্ন্য একজন সদমস্যি তিফ 
থেমক। 

‘এটাও জজট আব্রাোেমদি কািমে। আি এটা আোমদি জমন্য োলই 
েময়মে। জজট আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক আেটামিি রবরুমদ্ধ নতুন পময়ন্ট থযাি 
েময়মে থপ্ররসমডমন্টি উপমদিা থজনামিল আমলকজান্ডামিি োমত।’ বলল 
থজনামিল োিন োমস্যাজ্জ্বল েুমে। 

থজনামিল োিমনি কো থ ষ েমতই তাি থটরলমফান থবমজ উঠল। 
থোবাইল তুমল কো বলল োিন। েুেূমতটই তাি েুে আনমন্দ উদ্ভারসত েময় 

উঠল। 
কো  ষ কমি বলল থস সদস্যমদি উমেমে, ‘থজনামিল আমলকজান্ডাি 

হ্ারেল্টন থটরলমফান কমিরেমলন, তাৌঁি রে ন সাকমসসফলু। থপ্ররসমডন্ট তাৌঁি 
েতােমতি প্ররত সায় রদময়মেন।’ 

সকমল একমযামি বমল উঠল, ‘আমেন।’ 
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৫ 
এফ.রব.আই-এি রবোনরট লযান্ড কমিমে ওয়ার িংটন এয়ািমপামটটি 

ননকোর টয়াল রবম ষ টািোকরটমত। 
রবোন থেমক থনমে এল  ািজন, জজট আব্রাোে, অ্যাডরেিাল েযাক আেটাি, 

থজনামিল থ িউড এবিং আেেদ েুসা। 
সবম মষ থনমেমে আেেদ েুসা। 
থেমনি রসৌঁরিি প্রায় েুমেই দাৌঁরিময়রেল পা াপার  রতনরট িারি। একরট 

থসনাবারেনীি িারি। রনমত এমসমে থজনামিল থ িউডমক। আি দুরট িারিি 
একরট এফ.রব.আই-এি, অ্ন্যরট রস.আই.এ’ি। এফ.রব.আই ও রস.আই.এ’ি 
িারিি সােমন দুই সিংস্থাি দুজন উধ্বটতন অ্রফসাি দাৌঁরিময়রেল আমি থেমকই। 

থেমনি রসৌঁরি থেমক টািোমক নােমতই এফ.রব.আই-এি অ্রফসাি এরিময় 
এল জজট আব্রাোমেি রদমক এবিং রস.আই.এ’ি অ্রফসাি অ্যাডরেিাল েযাক 
আেটামিি কামে। সােরিক কায়দায় স্যালুট কমি তািা দুজন দুজমনি োমত দুরট 
র রঠ তুমল রদল। 

জজট আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক আেটাি দুজমনই র রঠি উপি থ াে 
বুলাল। সিংমি সিংমি তামদি থ ামে েুমে ফমুট উঠল রবিয়। পিেমেই রবেষটতা 
এমস গ্রাস কিল তামদি েুে। 

থজনামিল থ িউড ও আেেদ েুসা তামদি পাম  এমস দাৌঁরিময়রেল। তািা 
বযাপািটা লেয কমিরেল। থজনামিল রকেু বলমত যারেল। থস সেয় থসনাবারেনীি 
িারিটা এমস তাি সােমন দাৌঁিাল। িারি থেমক একজন অ্রফসাি থনমে স্যালুট 
কমি বলল, 'আেিা প্রস্তুত স্যাি।’ 

থজনামিল থ িউড আমিকবাি জজট আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক 
আেটামিি রদমক তারকময় রকেু বলাি ইো থ মপ রিময় িারিমত উঠল। 

সিংমি সিংমি িারিটা স্টাটট রদল। 
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িারিটা  ’থদমিক িজ এগুমতই আমিকটা িারি তীি থবমি এমস এমকবামি 
আেেদ েুসাি পাম  দাৌঁিাল। 

আেেদ েুসা জজট আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক আেটামিি োমত র রঠ থদয়া 
ও তামদি থ োিা থদমে বি একটা রকেু ঘটা সর্ম্মকট আ িংরকত েময় উমঠরেল। 
রকন্তু রকেু বলাি বযাপামি রদ্বধা কিরেল। 

এ সেয় তীব্র িরতি িারি এমকবামি পাম  এমস োডট থব্রক কমষ দাৌঁরিময় 
পিায়  েমক উমঠ থসরদমক তাকাল। থদেল ড্রাইরেিং রসমট থবঞ্জারেন থবকনমক। 
থ ামে-েুমে উমত্তজনা থবঞ্জারেমনি। 

‘কুইক।’ োত্র এই  ব্দটাই উচ্চািে কিল থবঞ্জারেন থবকন। 
িারিি স্টাটট থস বন্ধ কমিরন। 
এমতই আেেদ েুসা অ্মনক রকেু বুমঝ থফলল। থস দ্রুত উমঠ বসল 

থবঞ্জারেমনি ড্রাইরেিং রসমটি পাম ি রসমট। 
ততেমে  িল েময় উমঠমে এফ.রব.আই ও রস.আই.’’ি অ্রফসাি দুজন। 

তািা র ৎকাি কমি উঠল, ‘আেেদ েুসা তুরে েুে কিমত পাি না। তুরে আন্ডাি 
এযামিস্ট।’ 

রকন্তু িারি তেন তীব্র িরতমত বযাকরিয়াি কমি েুে ঘুরিময় তীি থবমি েুটমত 
আিম্ভ কমিমে। 

এফ.রব.আই ও রস.আই.এ’ি অ্রফসাি পমকট থেমক রিেলোি থবি কমি 
িারি লমেয গুলী কিমত শুরু কমিমে। 

িারি দুরট থেমক আিও  ািজন লাফ রদময় থনমেমে। তািাও থযাি রদল গুলী 
বষটমে। 

রকন্তু িারি তেন তামদি নািামলি বাইমি। 
থবঞ্জারেন থবকমনি োোয় থফল্ট হ্াট। কপামলি থ ষটা পযটন্ত নাোমনা। 

আেেদ েুসাি সামে কো বলাি সেয় োত্র েুেূমতটি জমন্য হ্াটটা একটু উপমি 
তুমলরেল। 

‘আপরন েুকমলন রক কমি?’ বলল আেেদ েুসা। 
‘থকন, েুরটমত োকমলও আইমডনরটরট কাডট আোমদি কামে োমক।’ 
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‘রক ঘটনা বলুন থতা, আরে রকেু বুঝমত পািরে না।’ 
‘বলব। থদেুন সােমন। থবি েওয়া রনিয় সেজ েমে না।’ সােমনি রদমক 

র রন্তত দৃরি থেমল বলল থবঞ্জারেন থবকন। 
আেেদ েুসা সােমন টািোমকি প্রামন্ত একটু দূমি দুরট লাল আমলা জ্বলমত 

থদেমলা। 
‘লাল আমলা জ্বলমে ওটা রক থিট?’ আেেদ েুসা বলল। 
‘হ্া। একটা থবরুবাি থিট, আমিকটা প্রমবম ি।’ 
‘থিট রকমসি ততিী?’ 
‘অ্সুরবধা েমব না। দুরটই দুোমি রবেক্ত গ্রীল থিট। এেন নতুন থকান 

বযারিয়াি না রদমলই েয়। তমব আরে থবরুব প্রমবম ি থিট রদময়, রনিয় ওরদমক 
ওমদি নজি োকমব কে।’ 

‘রঠক থবঞ্জারেন। আোি রবশ্বাস থস সেয় ওিা পামব না। রবম ষ কমি 
প্রমবম ি থিমটি কো ওিা নাও োবমত পামি।’ 

আেেদ েুসাি কোই সতয েমলা। 
গ্রীমলি থিট বন্ধ। থদো থিল, থিমটি বাইমি ডান রদক থেমক একটা ২০ 

টরন বাঘা িাক সমব এরিময় আসমে থিমটি রদমক। ওটা রদময় থিট ব্লক কিা ওমদি 
টামিটট। রকন্তু তাি আমিই থবঞ্জারেন থবকমনি িারি প্রায় ১০০ োইল থবমি আঘাত 
কিল গ্রীমলি থিটরটমত। 

েুেূমতট তালা থেমঙ থিমটি দুই পাল্লা দুরদমক রেটমক পমি থিল। 
িারিটাও রেটমক পিল বাইমি। 
থবঞ্জারেন থবকন িারি সােমল রনময় িাস্তায় রিময় পিল। 
থপেমন একবাি তারকময় থবঞ্জারেন থবকন বলল, ‘দুমটা িারিই রপেু 

রনময়মে।’ 
‘এিপি আপনাি পরিকল্পনা রক?’ আেেদ েুসা বলল। 
‘ওিা রপেু থনমব আোি পরিকল্পনায় থসটা আমে। ওমদি কাৌঁ কলা 

থদোবাি বযবস্থাও থিমেরে।’ 
বমল িারিি স্পীড আিও বারিময় রদল থবঞ্জারেন থবকন। 
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রবম ষ এ লযারন্ডিং টািোমক প্রমব  ও থবি েওয়াি থিট সর্ম্ূেট আলাদা। 
িাস্তাও আলাদা। দুই িাস্তাি োঝোমন সোন্তিাল দুফুমটি েত উৌঁ ু থদয়ামলি েমধয 
রদময় প্রলরম্বত িাে-পালাি সারি। 

েুটরেল থবঞ্জারেন থবকমনি িারি। 
তাি থপেমন েুমট আসমে থপেমনি দুরট িারি। 
এক জায়িায় িাস্তাি প্রামন্তি থদয়াল থঘৌঁমষ িারিি োডট থব্রক কষল থবঞ্জারেন 

থবকন। লাফ রদময় িারি থেমক নােমত নােমত বলল, ‘রেিঃ আেেদ েুসা আসুন, 
কুইক।’ 

থবঞ্জারেন থবকন লাফ রদময় থদয়াল পাি েময় িাে-পালা থঠমল লাফ রদময় 
ওপামিি িাস্তায় রিময় পিল। তাি থপেমন আেেদ েুসাও। ওোমন িাস্তাি ধাি 
থঘৌঁমষ একটা সাদা টময়টা িারি দাৌঁরিময়রেল। লাফ রদময় ড্রাইরেিং সীমট উমঠ বসল 
থবঞ্জারেন থবকন। 

আেেদ েুসাও উমঠ বসল তাি পাম । 
সিংমি সিংমিই িারি েুটমত আিম্ভ কিল। 
আেেদ েুসা থপেমন তারকময়রেল। থদেল, ওিা  াি পাৌঁ জন এমস 

দাৌঁরিময়মে তামদি থপেমন থফমল আসা জায়িায়। তারকময় আমে তামদি িারিি 
রদমক। থকান িারি থনই তামদিমক অ্নুসিে কিাি। 

তামদি অ্সোয় অ্বস্থাি কো র ন্তা কমি োরস থপল আেেদ েুসাি। দৃরি 
রফরিময় আনল সােমন। বলল, ‘রেিঃ থবঞ্জারেন থবকন সরতযই আপমন ওমদি 
কাৌঁ কলা থদরেময়মেন। ওিা িারি পায়রন। েমন েমলা, আোমদি িারিি 
নাম্বািটাও ওিা রনমত পামিরন।’ 

‘থকেন কমি বুঝমলন?’ 
‘বুঝলাে, কািে ওিা থোবাইল থবি কমিরন। ওমদি প্রেে কাজ রেল 

আোমদি অ্নুসিে কিা। আি রদ্বতীয় কাজ রেল, আোমদি িারিি নাম্বাি 
পুরল মদি জারনময় থদয়া।’ 

‘ধন্যবাদ। রঠক বমলমেন। ওিা িারিি নাম্বাি থদেমত না পাওয়াি একটা 
কািে থপেমনি লাইট আরে রনরেময় রদময়রেলাে।’ 
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‘রকন্তু এিপমিও ওিা বমস োকমব না। িারিি িঙ ও ধিন তািা থদমেমে। 
এটুকুও পুরলম ি জমন্য েুব গুরুত্বপূেট তেয।’ বলল আেেদ েুসা। 

‘থদেমবন, আবািও কাৌঁ কলা থদোব।’ 
িারি থবরিময় এমসমে এয়ািমপাটট এলাকা থেমক। 
সােমনই একটা থিাড জিং ন। 
এয়ািমপাটট এলাকা থেমক রবরেন্ন রদমক এগুবাি এটাই একোত্র রনস্ক্রেন 

দিজা। 
থিাড জিং মন থপ ৌঁোি আমিই একটা রফরলিং থস্ট ন। তাি পাম ই একটা 

পারকটিং োউজ। অ্মনমক েীি এিাবাি জমন্য এোমন িারি থিমে এয়ািমপামটট যায়। 
থবঞ্জারেন থবকমনি িারি  া কমি থস পারকটিং োউমজ প্রমব  কমি একটা 

আমেরিকান কামলা ৬ রসমটি থফাডট জীমপি পাম  পাকট কিল এবিং দ্রুত আেেদ 
েুসামক নােমত বমল রনমজ থনমে পিল।  

দুজমনই দ্রুত রিময় উঠল থস কামলা থফাডট জীপটায়। ড্রাইরেিং রসমট 
থবঞ্জারেন থবকন। 

িারি পারকটিং োউজ থেমক থবরিময় এমস েুটমত শুরু কিল থিাড জিং মনি 
রদমক। 

‘থদেুন, এয়ািমপাটট থিাড থেমক জিং ন থিামড প্রমব কািী সব সাদা 
িারিমকই োোমে পুরল ।’ বলল থবঞ্জারেন সােমনি রদমক রস্থি থ াে থিমে। 

‘আপনামদি এফ.রব.আই ও পুরলম ি প্র িংসা কিমত েয়। সরতযই সেময়ি 
সামে ওিা পাল্লা রদময়  মল। এোমন সাোন্য সুমযািমকও ওিা কামজ লািামত 
থ ময়মে।’ 

‘এটা ওমদি পযারিওরটজে। রকন্তু ইহুদীবাদীিা আজ এই পযারিওরটজেমক 
রডমক্টট কিমে।’ থবঞ্জারেন থবকন বলল। 

থিাড জিং মন প্রমব  কিল িারি। 
পুরলম ি নামকি ডিাি উপি রদময়  লল থবঞ্জারেন থবকমনি িারি। তািা 

থ াে তুমলও থদেমলা না। 
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িারি এমস পিমলা এক্সমপ্রস এমেরনউমত। থসায়া ’ রকমলারেটাি থবমি 
েুটমত লািমলা িারি। 

‘ধন্যবাদ থবঞ্জারেন থবকন, সবগুমলা রবপদ আপরন রডরঙময় এমসমেন 
সুন্দিোমব।’ আেেদ েুসা িারিি রসমট িা এরলময় রদমত রদমত বলল। 

‘রবপদ রডঙামত পািলাে কই? রবপদ থতা আিও িেীি েময়মে।’ থবঞ্জারেন 
থবকমনি িলায় উমদ্বি। 

আেেদ েুসা আবাি থসাজা েময় বসল। বলল, ‘রক বযাপাি বলুন। ঘটনা 
রকন্তু আরে রকেুই বুরঝরন। আোমক এোমব থোৌঁ থেমি রনময় এমলন। রেিঃ জজট 
আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক আেটািমক রক থযন র রঠ পমি েুষমি পিমত 
থদেলাে। রক ঘমটমে?’ আেেদ েুসাি কমন্ঠও উমদ্বি। 

‘জজট আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক আেটামিি রক র রঠ থপময়মেন আরে 
জারন না। তমব তাৌঁিা সােরয়ক বিোস্ত পত্র পাবাি কো।’ বলল থবঞ্জারেন থবকন। 

‘বিোস্ত পত্র?’ আেেদ েুসাি কন্ঠ আতটনামদি েত থ ানাল। থস থযন 
আকা  থেমক পিল। 

‘রজ জনাব, বিোস্ত পত্র। থসই সামে িারিি সােমন দাৌঁিামনা এফ.রব.আই 
অ্রফসামিি কামে রেল আপনামক থগ্রফতামিি আমদ  পত্র।’ 

‘আোমক থগ্রফতামিি আমদ  পমত্রি অ্েট বুঝলাে। রকন্তু ওমদি বিোমস্তি 
কোটা রক রঠক?’ 

‘বললাে থতা র রঠমত রক আমে জারন না। রকন্তু থপ্ররসমডন্ট ওমদি সােরয়ক 
বিোমস্তি রনমদট  রদময়মেন, থসটা জারন।’ 

‘থকন এই রনমদট ? অ্রবশ্বাস্য েমন েমে আোি কামে।’ 
‘অ্রবশ্বাস্য েমব থকন? ইহুদীবাদীমদি অ্সাধয রকেুই থনই। তামদি লম্বা 

োত থপ্ররসমডন্ট পযটন্ত সেমজই থপ ৌঁমেমে এবিং েুেূমতটই বাদী আসােী েময় পমিমে, 
আসােী েময়মে বাদী।’ 

‘আি একটু রবস্তারিত বলুন। এেন অ্সম্ভব রকোমব সম্ভব েমত পামি? 
ইহুদীবাদীমদি জঘন্য ষিযন্ত্র োমত-নামত ধিা পমিমে। যািা এটা ধিল তামদি 
জমন্য পুিস্কামিি বদমল কািািাি বিাে েমলা রক কমি?’ 
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‘রবস্তারিত সব আরেও জারন না। থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিা থজনামিল 
আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টমনি রপ,এস িরবন রনক্সন আোমদি ‘রফ্র আমেরিকা’ি 
সদস্য। এক ঘন্টা আমি আোমক থস থটরলমফামন জারনময়মে এই েবি থয, আেেদ 
েুসামক থগ্রফতাি এবিং জজট আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক আেটািমক সােরয়ক 
বিোমস্তি রনমদট  থপ্ররসমডন্ট রদময়মেন। থস আোমক আিও জারনময়মে, সব 
ঘটনাি এেন উমল্টা বযােযা থদয়া েময়মে যামত আেেদ েুসা প্রধান ষিযন্ত্রকািী 
এবিং জজট আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক আেটাি তাি সেমযািী েময় দাৌঁরিময়মেন। 
িরবন রনক্সন বমলমে নামটি গুরু েমলা থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিা। রতরন 
থজনামিল োিমনি সামে থযািসাজ  কমিমেন এবিং পমি থপ্ররসমডন্টমক বুরঝময় 
স্বেমত আনমত থপমিমেন। িরবন আোি কামে একটা রেরডও থটপ পারঠময়মেন 
এবিং বমলমেন রেরডও থটপ থদেমলই সব কো পরিষ্কাি েময় যামব।’ 

‘রকন্তু থবঞ্জারেন থবকন, আরে রকেুমতই বুঝমত পািরে না, একটা জলজযান্ত 
সতযমক রকোমব রেেযায় পরিেত কিা সম্ভব?’ আেেদ েুসাি কমন্ঠ তেনও অ্পাি 
রবিয়। 

‘ লুন, রেরডও থটপ থদেমবন।’ 
‘আেিা এেন থকাোয় যারে?’ 
‘সািা থজফািসমনি বারিমত োরজটরনয়ায়। ওোমনই আপরন আপাতত 

লুকামবন।’ 
েুেটা আনরন্দত েময় উঠল আেেদ েুসাি। বলল, ‘সািা থজফািসন রক 

োরজটরনয়ায়?’ 
‘না। উরন লস আলামোমস। তমব রতরন উইকএমন্ড কময়করদমনি েুরট রনময় 

বারি আসমবন।’ 
‘উরন থনই, ওোমন যাব থকন? এটা রক রঠক েমব?’ 
‘আোমক উরন এই রনমদট ই রদময়মেন। আপরন তাি ওোমন োকমবন রতরন 

না আসা পযটন্ত।’ 
‘রনমদট  রদময়মেন? আপনাি থ ময় বয়মস থোট েমবন রতরন, রনমদট  থদমবন 

থকন?’ 
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একটু  েমক উঠল থবঞ্জারেন থবকন। বলল থেমস উমঠ, ‘ও রকেু না, কোি 
কো বমলরে। একই ‘রফ্র আমেরিকা’ি সদস্য থতা আেিা।’ থবঞ্জারেমনি থঠাৌঁমট 
োরস এমলও তাি থ ামে েুমে অ্প্রস্তুত োব। 

আেেদ েুসা েুেূমতটি জমন্য িম্ভীি েময় উমঠরেল। বলল িম্ভীি কমন্ঠই, 
‘তােমল রক সািা থজফািসন ‘রফ্র আমেরিকা’ি থনত্রী?’ 

 েমক উঠল থবঞ্জারেন থবকন। থস্টয়ারিিং হুইমল িাো তাি োত দুরটও থকৌঁমপ 
উমঠরেল। থসই সামে েুেটাও তাি েরলন েময় উমঠরেল। 

আেেদ েুসা থসরদমক তারকময় একটা োত থবঞ্জারেন থবকমনি কাৌঁমধ থিমে 
বলল, ‘আরে জারন রেিঃ থবঞ্জারেন থবকন, এ তেযটা অ্তযন্ত থিাপনীয়। আোি 
কামেও থিাপন োকমব। ওমকও জানমত থদব না থয আরে জারন। আি এমত থকান 
থদাষ ও থনই। কািে আপরন আোমক এ তেয জানান রন।’ 

‘ধন্যবাদ রেিঃ আেেদ েুসা। উরন েয়মতা তাি পরি য় জানামতও পামিন। 
আপনাি েত বযরক্তি কামে রতরন রনমজমক থিাপন িােমবন বমলও েমন েয় না। 
থস যাক, আপরন এত দ্রুত থকান রবষময় রসদ্ধামন্ত থপ ৌঁোমত পামিন, এটা সরতযই 
রবিয়কি।’ 

‘রবিময়ি এমত রকেুই থনই। আোি বতটোন অ্বস্থাি রবষয়টা এত 
তািাতারি উনাি জানা এবিং আপনাি ‘রনমদট ’ লামেি কো থেমকই রবষয়টা 
আোি কামে পরিষ্কাি েময়মে। আি তামক না থদেমল, কো না বলমল রনিয় 
রবষয়টা আোি নজি এরিময় থযত। তামক থদমেই বুমঝরে টোস থজফািসমনি 
থনতৃত্ব ও থে রলকত্ব দুই গুেই থযরন তাি েমধয আমে। আি আোমক তাি 
োরজটরনয়াি বারিমত দাওয়াত থদয়া থেমক তেনই আোি েমন েময়রেল থকান 
র ন্তা-োবনা বা কাযটেমেি থকন্দ্ররবন্দুমত রতরন িময়মেন।’ 

িারি তেন পমটােযাক ব্রীজ পাি েময় োরজটরনয়াি পে ধমি  লরেল। ডান 
রদমক অ্ল্প দূমি থপন্টািন। আি সােমন অ্িরলিংটন রসমেরি। রনিব িাস্তাি দুপাম  
িাে-পালা, থঝাপ-ঝামিি সারি। 

থবঞ্জারেমনি িারি রফ্র ওময় ধমি েুমট  মলমে থজফািসমনি বারি 
েরন্টমসমলাি রদমক। 
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অ্িরলিংটন রসমেরি এলাকায় তেনও থপ ৌঁমেরন িারি। 
েঠাৎ থবঞ্জারেমনি থেয়াল েমলা অ্িরলিংটন না ঘুমি নতুন ডাইোি ন থিাড 

েময় থিমল অ্মনক সেয় বাৌঁ মব। র ন্তা কমিই থবঞ্জারেন ডানরদমক অ্েটাৎ 
থপন্টািমনি রদমক িারিি েুে ঘুরিময় রনল। 

ডাইোি ন থিাডটা থপন্টািমনি প্রায় পা  রদময়ই  মল থিমে। োঝোমন 
শুধু ঘন িাে আোরদত উৌঁ ু ও দীঘট রটলা। 

িারি  লরেল থস রটলাি পা  রদময়ই। আেেদ েুসা থস রটলাি রদমক 
তারকময় বলল, ‘থপন্টািমনি এত কামে জিংিল থকন?’ 

‘েুব পাম  নয় রেিঃ আেেদ েুসা, দূিত্ব থদি োইমলি কে েমব না। এমক 
থপন্টািমনি ফাৌঁদ বলমত পামিন। এ জিংিমলি োরট ও িামেি কান্ড,  াো, পাতা 
থকান রকেুই  ত্রুি জমন্য রনিাপদ নয়। এি বাইমি িময়মে অ্দৃে পাোিাি একটা 
বুযে।’ থবঞ্জারেন বলল। 

‘থসটাই স্বাোরবক।’ বলল আেেদ েুসা। 
কো থ ষ কমিই উৎকেট েময় উঠল আেেদ েুসা। বলল, ‘শুমনমেন গুলীি 

 ব্দ?’ 
‘রঠক, আোিও কামন এমসমে। একারধক  ব্দ।’ বলল থবঞ্জারেন। 
‘একটু আমিও এ ধিমনি  ব্দ কামন এমসমে। থসগুমলাও তােমল গুলীি 

 ব্দ রেল।’ আেেদ েুসা বলল। 
‘সােমন রকেু ঘটমে রনিয়।’ বমল থবঞ্জারেন থবকন তাি িারিি স্পীড 

বারিময় রদল। 
 
 
 
জজট জুরনয়মিি বুমক োো থিমে অ্রস্থিোমব কাৌঁদরেল সাবা থবনগুরিয়ান। 

বলরেল, ‘থকন তুরে ওই র রঠ রলমে রদমল? এ  য়তানমদি োমত ঐ োস্টাি 
করর্ম্উটাি পিমল রক েমব তুরে জান?’ 
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জজট জুরনয়ি সাবাি োোয় োত বুলামত বুলামত বলল, ‘ঐ করর্ম্উটামিি 
থ ময় থতাোি সম্মান আোি কামে অ্মনক বি।’ 

‘ঐ করর্ম্উটাি থতা শুধু করর্ম্উটাি নয়। ওটা থতা থদ ।’ 
‘তুরে থেব না সাবা, ওমদি ষিযন্ত্র সফল েমব না। রকেু থিকডট ধিংস কিমলই 

থদ  থ ষ েময় যামব না।’ 
‘থতাোি আব্বামদি থকান োল েবি না পাওয়া পযটন্ত থিকমডটি েূলয তুরে 

অ্স্বীকাি কিমত পািমব না।’ 
আব্বাি কো েমন েমতই অ্সেনীয় এক থোৌঁ া লািল তাি বুমক। এক যন্ত্রো 

েরিময় পিল থদমেি সকল স্নায়তুন্ত্রীমত। থস রনউ থেরক্সমকা যাবাি জমন্য 
থবরিময়রেল। যাওয়া থতা েমলাই না, উপিন্তু থস রনমজই বন্দী েময় পিল। 
ওরদমকি অ্বস্থা থক জামন! ওরদমকি সব প্রোে থ ষ কমিই রক এিা এরদমকি সব 
প্রোে রনেূটল কিাি জমন্য উমঠ-পমি থলমিমে! বুকটা থকৌঁমপ উঠল তাি আতিংমক। 
বলল, ‘তুরে রঠক বমলে সাবা। রকন্তু থতাোি েরত সহ্ কিাি  রক্ত রক আোি 
আমে!’ 

জজট জুরনয়মিি বুমক েুে গুৌঁমজ সাবা বলল, ‘তা জারন। রকন্তু থয েরত েমলা 
তাি পরিোপ থনই।’ 

‘থেমবা না সাবা। ঈশ্বি আমেন। অ্ন্ধকামি আমলা জ্বলমবই।’ 
‘রকন্তু আরে সবরকেুি উপমি রবশ্বাস োরিময় থফমলরে। আোি স্বজারতি থয 

থবঈোনী আরে থদমেরে, তামত দুরনয়ায় থকান নীরতমবাধ আমে বমল আরে েমন 
কিমত পািরে না।’ বলল সাবা থবনগুরিয়ান। 

‘নীরতমবাধ তামদি থনই বমল কািও থনই, তা োবমত যামব থকন?’ 
রকেু বলমত যারেল সাবা থবনগুরিয়ান। েঠাৎ সােমনি রদমক থ াে পিমতই 

থেমে থিল থস। একজন থলাক এরদক ওরদক তাকামত তাকামত রবিামলি েত 
রনিঃশ্বব্দ পাময় এরিময় আসমে তামদি থসমলি রদমক। 

জজট জুরনয়মিিও থ ামে পমিমে থলাকটা। 
জজট জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ান দুজমনই থসাজা েময় বমসমে। তামদি রস্থি 

দৃরি থলাকরটি রদমক। 
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থলাকরট থসমলি দিজাি সােমন এমস থঠাৌঁমট তজটরন থ মপ  ুপ োকাি 
ইিংরিত কিল। 

পমকট থেমক একটা  ারব থবি কমি থলাকরট তালা েুমল থসমলি দিজা েুমল 
থফলল। বলল দ্রুত রফসরফস কমন্ঠ, ‘আসুন, পালাবাি এই সুমযাি। দুজন োিা 
সবাই  মল থিমে করর্ম্উটাি আনমত।’ 

‘আপরন থক?’ বলল জজট জুরনয়ি রবরিত কমন্ঠ। 
‘আোমক র নমবন না। আরে রেস সাবাি আব্বা রেিঃ আইজযাক 

থবনগুরিয়ামনি একজন েক্ত। জীবন বাৌঁ ামনা থেমক শুরু কমি জীবমন প্ররতষ্ঠা লাে 
সব তাৌঁিই দয়ায় েময়মে। সুমযাি থপময়রে তাৌঁি জমন্য রকেু কিাি। আসুন, 
তািাতারি।’ 

জজট জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ান দ্রুত উঠল এবিং থলাকরটি থপেমন থপেমন 
থবরিময় এল থসল থেমক।  লমত  লমত রফসরফস কমি থলাকরট বলল, ‘রেিঃ 
আইজযাক থবনগুরিয়ানমকও ওিা থেমি থফলমব।’ 

‘উরন থকাোয়?’ উরদ্বগ্ন কমন্ঠ রজমজ্ঞস কিল জজট জন জরুনয়ি। 
‘ইনরস্টরটউট এনোয়িনমেন্ট স্টারডজ’ অ্রফমসি থিরসমডরন্সয়াল 

ব্লমক তামক িাো েময়মে। তামক বুঝামনা েময়মে এফ.রব.আই-এি জ্বালাতন থেমক 
দূমি িাোি জমন্যই লুরকময় িাো েময়মে তামক। আসমল রতরন এেন নজিবন্দী। 
রেস সাবামক থ ষ কিাি পি তামকও েতযা কিা েমব।’ 

থকৌঁমপ উঠল জজট জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ান দুজমনই। বলল সাবা 
থবনগুরিয়ান, ‘এনোয়িনমেন্ট স্টারডজ অ্রফমস থকন? আব্বামক ওিা র নমব না?’ 

‘র নমল রক েমব? অ্রফমসি টপ টু বটে ইহুদীবাদীমত েিা। শুধু এই 
ইনরস্টরটউট নয়, এনোয়িনমেন্ট স্টারডমজি দুরনয়াবযাপী থিাটা থনটওয়াকটই থতা 
এিা রনয়ন্ত্রে কমি।’ বলল থলাকরট। 

েুব সােমনই দ্রুত পাময়ি  ব্দ থ ানা থিল। েেমক দাৌঁিাল থলাকরট। 
তাি থপেমন েেমক দাৌঁিাল জজট জুরনয়ি এবিং সাবা থবনগুরিয়ানও। 
সােমনই একটা দিজা। দিজাি ওপাি থেমক পাময়ি  ব্দ আসরেল। 
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েেমক দাৌঁিামনাি পি েুেূমতটই দিজায় এমস উদয় েমলা দুজন থলাক। 
তামদি োমত থস্টনিান। তামদি থ ামেও আগুন। তামদি নাক বিাবি সােমনই 
ধিা পিা থ ামিি েত দাৌঁরিময়রেল জজটমদিমক উদ্ধািকািী থলাকরট। তামদি 
একজন তাি থস্টনিানটা ডান োত থেমক বাে োমত রনময় ডান োমতি এক প্র ন্ড 
ঘুরষ  ালাল থলাকরটমক। 

উদ্ধািকািী থলাকরট ঘুরষ থেময় দিাে কমি পমি থিল থেমঝি উপি। 
থলাকরট ঘুরষ থেমিই থস্টনিান তাক কিল জজট জুরনয়ি এবিং সাবা 

থবনগুরিয়ামনি রদমক। র ৎকাি কমি বলল, ‘থেমবরেমল পালামব? যািা একবাি 
এই থসমল থোমক তািা আি জীরবত থবি েময় থযমত পামি না।’ 

বমল থপেমনি থলাকরটমক রনমদট  কিল, ‘এমদি থবৌঁমধ থফল, তািপি থসমল 
থোকাও।’ 

জজটমদি উদ্ধািকািী থলাকরট থেমঝয় পমি রিময়ই ওমদি অ্লমেয পমকট 
থেমক রিেলোি থবি কমি রনময়রেল। জজটমদি থবৌঁমধ থফলাি রনমদট  বাতামস 
থেলাবাি আমিই তাি রিেলোি থেমক দুরট গুলী থবি েময় এল। 

থস্টনিানধািী দুজনই গুলীরবদ্ধ েময় পমি থিল থেমঝমত। 
জজটমদিমক উদ্ধািকািী থলাকরট উমঠ দাৌঁরিময়ই জজটমদি লেয কমি বলল, 

‘আসুন।’ 
বমল থস েুটল দিজা থপরিময়। 
জজটিাও তাি রপমে রপমে েুটল। 
রকন্তু বারি থেমক থবরুমত রিময় েেমক দাৌঁিাল থলাকরট। রফস রফস কমন্ঠ 

বমল উঠল, ‘পুমিা থয দলরট রিময়রেল করর্ম্উটাি উদ্ধাি কিমত, তািা রফমি 
এমসমে।’ তাি কন্ঠ তেন কাৌঁপমে। 

প্রায় পািমলি েত থস এরদক ওরদক তারকময় জজট জুরনয়ি ও সাবা 
থবনগুরিয়ানমক থটমন রনময় পাম ই থোট্ট একটা কমে প্রমব  কিল। কেরট 
থজনামিটি রুে। কেরট বারিমত থোকাি প্রমব  পে এবিং রসৌঁরি রদময় দুতলায় 
উঠাি েুমেই। সবই থদো যায় কেরট থেমক। 

জজটিা থদেল প্রায় দ  বাি জন থলাক থেতমি প্রমব  কিল। 
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‘ওিা সবাই উপমি উমঠ থিমে, আসুন এই সুমযাি।’ বমল থলাকরটই দ্রুত 
থবমিাল ঘি থেমক। 

জজট জুরনয়ি এবিং সাবা থবনগুরিয়ানও তাি থপেমন থপেমন েুমট থবরিময় 
এল। 

রকন্তু থবরিময় বাইমিি করিমডািটায় পা রদময়ই তািা েুমোেুরে পমি থিল 
একজমনি। থলাকরট ঐ দমলিই একজন। সম্ভবত থসই িারি ড্রাইে কমিমে। 
িারি পাকট কমি আসামত থপেমন পমি থিমে। 

েুমোেুরে েময় দুপেই প্রেেটায় েক রকময় রিময়রেল। উদ্ধািকািী থলাকরট 
দ্রুত রনমজমক সােমল রনময়রেল। আি ড্রাইোি থলাকরট তাি রনমজমদি থলামকি 
সামে জজট জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ানমক থদমে বযাপািটা বুমঝ উঠমত থদরি কমি 
থফমলরেল। যেন বুমঝ উমঠ রিেলোি থবি কিমত যামব, তেন তাি বুক বিাবি 
তাক েময় উমঠমে জজটমদি উদ্ধািকািী থলাকরটি রিেলবাি। 

উপায়ন্তি না থদমে থলাকরট র ৎকাি কমি উমঠরেল। আি থসই সামেই বুমক 
গুলীরবদ্ধ েময় লুরটময় পিল থলাকরট। 

‘আসুন ঐ িারিি রদমক।’ বমল েুটমত শুরু কমিমে থলাকরট। 
িযামিমজি রদমক পাকট কিা রেল একটা োইমোসে দুরট জীপ। থলাকরট 

েুটরেল একদে সােমনি জীপটাি রদমক। শুধু ওটাই পাকট কিা রেল থিমটি রদমক 
েুে কমি। জীপরট থজনামিল েটিস-এি ৬ রসমটি একটা বি জীপ। 

থলাকরট েুমট রিময় প্রেমেই ড্রাইরেিং রসমটি দিজা েুমল থফলল। 
জজটিাও এমস পমিমে। 
‘িাোি, থতািা পালারব, তা েমব না।’ উপি থেমক একটা র ৎকাি থেমস 

এল। সম্ভবত রনম  গুলীি  ব্দ থপময় থকউ রনম  তারকময় ওমদি থদমে থফমলমে। 
র ৎকামিি সামে সামে থস্টনিামনি গুলী থেমস এল। 
তেন িারিি দিজা রদময় প্রমব  কিমে জজটিা। প্রেমে প্রমব  কমি জজট 

রিময় বমসমে ড্রাইরেিং রসমট। 
সাবা থবনগুরিয়ান উঠমত যামে থসই সেয়ই গুলী বৃরি এবিং থসটা িারিি 

দিজা লমেযই। 
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জজটমদি উদ্ধািকািী থলাকরট রনমজি িা রদময় থেমক সাবা থবনগুরিয়ানমক 
িারিমত উরঠময় রদল। দিজাটাও থস বন্ধ কিল। তাি পমিই উদ্ধািকািী থলাকরট 
তাি ঝাৌঁঝিা েময় যাওয়া থদেটা রনময় িারিি দিজাি রনম ই োরটমত লুরটময় 
পিল। সাবা থবনগুরিয়ান িারিি দিজা েুমল থদেমত যারেল। 

জজট জুরনয়ি ঝুৌঁমক এমস র ৎকাি কমি উঠল, ‘সাবা দিজা েুল না, োো 
রন ু কি। রক থদেমব, থব ািাি থদে ঝাৌঁঝিা েময় থিমে।’ 

বমল জজট িারিমত স্টাটট রদল। গুলী বৃরি োোয় রনময় িারিরট তীব্র িরতমত 
েুটল থিমটি রদমক। 

গ্রীমলি থিট থেমঙ জীপরট থবরিময় এল বাইমিি িাস্তায়। 
জীপরট যেন বারিরটি এরিয়া োিামে, তেন থেমি আসা থিমটি সম্ভবত 

থপেমনই দুরট ইরঞ্জন িজটন কমি উঠাি  ব্দ থপল জজট জুরনয়ি। 
িারিি িরত বারিময় রদল জজট জুরনয়ি। 
একটা িারফক পময়ন্ট এিামত রিময় জমজটি িারি পমটােযাক থিামড রিময় 

পিল। পমটােযাক থিাড থেমক অ্িরলিংটন োইওময়ি রিিং-এ রিময় থপ ৌঁেল। রিিংটা 
জমজটি িারিমক তাি তািাতারিজরনত একটা েুমলি কািমে অ্িরলিংটনেুেী 
োইওময়  যামনমল রনময় থফলল। 

ঘামিি উপি রবপদ রনময় আি রকেু কিাি রেল না। 
জমজটি িারি েুমট  লল অ্িরলিংটন োইওময় ধমি। ওমদি দুরট িারিও 

আঠাি েত থলমি আমে থপেমন। থবপমিায়া িারি  ালামে। দূিত্ব েে ই কমে 
আসমে। 

জজট জুরনয়ি থ ষ পযটন্ত থপন্টািমনি িাস্তায় থযমত থ ময়রেল, থপেমনি তািা 
থেময় থসরদমকও ঘুিমত পািল না। িারি তামত থস্ল্া কিমত েয়। এেরনমতই ওমদি 
গুলীি থিমঞ্জ তাি িারি এমস থিমে। 

আমিা সােমন এরিময় থপন্টািন এলাকায় প্রমবম ি জমন্যই জজট জুরনয়ি 
তাি িারি থপন্টািন এলাকা থঘৌঁমষ  মল যাওয়া ডাইোি ন থিাডরটি রদমক ঘুরিময় 
রনল। 
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িাস্তাি এক জায়িায় এমস জজট জুরনয়ি সাবা থবনগুরিয়ানমক বলল, ‘আরে 
িারি দাৌঁি কিাব। দাৌঁি কিামনাি সামে সামেই তুরে থনমে পিমব, আরেও। 
তািপি জিংিমলি েমধয রদময় থপন্টািমনি রদমক েুটমত েমব। এটাই বাৌঁ াি 
একোত্র পে।’ 

োডট থব্রক কমষ এক জায়িায় িারি দাৌঁি কিাল জজট জুরনয়ি। দুজমনই দুই 
দিজা েুমল পা বািাল নাোি জমন্য। 

থপেমনি িারি দুরট সম্ভবত এটাই আৌঁ  কমিরেল। থপেন থেমক শুরু েমলা 
গুলী বৃরি। 

থবি েমত পািল না ওিা িারি থেমক। 
গুলী েুিমত েুিমত থপেমনি দুরট িারি এরিময় আসমে জজটমদি িারিি 

রদমক। 
জজটমদি িারি ততেমে ঝাৌঁঝিা েময় থিমে। 
জজট জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ান িারিি থেমঝমত শুময় আত্মিো কিমে। 
 
 
 
অ্ল্প এরিময় থোট্ট একটা বাৌঁক পাি েমতই আেেদ েুসা ও থবঞ্জারেন 

দুজমনই িারি রতনরট থদেমত থপল। 
‘টামিটট সােমনি ঐ জীপটা। জীপটামক থতা এিা েতটা কমি থফলল।’ বলল 

আেেদ েুসা। 
‘ও জীপটা থেমক রকন্তু উত্তি আসমে না। েুমন েয় যুদ্ধটা এক তিফা। ও 

জীপটা েজলুে আি থপেমনি োইমো ও জীপরট জামলমেি েূরেকায় থদেরে 
অ্বতীেট েময়মে।’ থবঞ্জারেন বলল। 

‘আপাতত তাই েমন েমে।’ 
বমল একটু থেমেই আেেদ েুসা আবাি বলল, ‘থজামি  ালাও, ওমদি 

োোমত েমব।’ 
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কাোকারে থপ ৌঁমে আেেদ েুসাই প্রেমে গুলী কিল। গুলী কমি দুরট িারিি 
থপেমনি োইমোটাি থপেমনি উইন্ড স্ক্রীন থেমঙ রদল। রদ্বতীয় গুলী থপেমনি 
উইন্ড স্ক্রীমনি ফাৌঁক রদময় প্রমব  কমি োইমোি সােমনি উইন্ড স্ক্রীনও থেমঙ 
রদল। 

সােমনি জীপ ও োইমো দুরটই তেন দাৌঁরিময় পমিমে। 
জীপ ও োইমো থেমক গুলী কিমত কিমত কময়কজন থনমে পিল। 
আেেদ েুসা রপস্তল পমকমট থিমে থস্টনিান োমত তুমল রনল। থবঞ্জারেনও। 
েয় থদোমনাি জমন্যই তািা ফাৌঁকা গুলী কিল থলাকগুলীি পা  রদময়, ওপি 

রদময়। 
েয় তািা থপল। দ্রুত তািা িারিি থেতমি েুমক থিল এবিং িারিি জানালা 

রদময় গুলী  ালামত লািল। 
রঠক এই সেয় িাস্তাি ডান পাম ি জিংিমলি থেতি থেমক একটা 

হ্ান্ড লাউড স্পীকামিি  ব্দ থেমস এল, ‘আপনািা সবাই গুলী বন্ধ করুন। 
অ্েগুমলা থিমে সবাই িারিি ডানপাম  এমস দাৌঁিান। থয িারি থদিী কিমব থস 
িারিই উরিময় থদয়া েমব।’ 

আেেদ েুসা ও থবঞ্জারেন েুেূতট থদিী না কমি থস্টনিান িারিি থেতমি 
থিমে থবরিময় এমস িারিি ডান পা  থঘৌঁমষ দাৌঁিাল। 

অ্ন্যরদমক একদে সােমনি জীপ থেমক জজট জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ান 
ঝাৌঁঝিা েময় যাওয়া িারিি থেমঝ থেমক িরিময় িারিি ডানপাম ি িাস্তায় থনমে 
এল। 

রকন্তু োমঝি িারি দুরট থেমক তেনও থকউ নামেরন। 
জবাব সিংমি সিংমিই এল। 
জিংিমলি থেতি থেমক একটা থিালা এমস রনৌঁেুত অ্পামি মনি েত 

োইমোি োদরট উরিময় রনময় থিল। 
কাজ েমলা এমত। 
োমঝি জীপ ও োইমো থেমক প্রায় দ  জন থলাক োরল োমত িারিি ডান 

পাম  এমস দাৌঁিাল। 
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আেেদ েুসা ওমদি থদেরেল রকেুটা রবরিত দৃরি রনময়। ওিা দ জন যািা 
থনমেমে তামদি থকউই পুমিা থশ্বতািংি নয়। িাময়ি িিং, থদমেি িিন সবই বমল 
থদয় থসমেরটক বা এর য়ান থকান রেেে ওমদি থদমে আমে। েঠাৎ আেেদ েুসাি 
োোয় ঝমিি েত একটা র ন্তা প্রমব  কিল। ওিা রক ইহুদী? থজনামিল োিমনি 
থলাক েমত পামি? 

আেেদ েুসা েুহুমতটি জন্য োবনায় ডুমব রিময়রেল। রকন্তু বযাপািটা থ ষ 
েুেূমতট আেেদ েুসাি থ ামে পমিমে। 

থদেল ওমদি দ জমনি একজমনি োত  ূমন্য উমঠ থিমে। োমত একটা 
থিালাকাি বস্তু। তাি োমতি টামিটট সােমনি ঝাৌঁঝিা েময় যাওয়া জীপ থেমক 
থবরিময় আসা থসই দুজন থেমল থেময়। 

রক ঘটমত যামে বুঝমত আেেদ েুসাি রবলম্ব েয়রন। 
রবদুযৎ থবমি আেেদ েুসাি একটা োত পমকমটি থেতমি েুমক থবরিময় এল 

এবিং তা উপমি উঠল রবদুযৎ ঝলমকি েত। 
োমতি রজরনসরট থোৌঁিাি জমন্য থলাকরটি োত একবাি থপেমন এমস থজামি 

েুমট যারেল সােমন। থস েুেূমতট আেেদ েুসাি রিেলোমিি গুলী রিময় আঘাত 
কিল রঠক থলাকরটি োমত। 

সােমনি জীপ থেমক থবি েওয়া থেমল ও থেময়রট থ ষ েুেূমতট বুঝমত 
থপমিরেল থয তািা থবাোি র কাি েমত যামে। তািা কুকমি রিময়রেল েময়। 

গুলী থলাকরটি োমত লািাি সামে সামে েয়াবে কান্ড ঘমট থিল। 
োমতি রজরনসটা রেল একটা থগ্রমনড। থগ্রমনডরটি রবমফািন ঘটল রঠক 

ওমদি োঝোমন। েুেূমতটই রবপযটয় ঘমট থিল। 
প্র ন্ড রবমফািমে জনাদম ক োনুমষি থদে েরিময় রেরটময় পিল 

 ািরদমক। 
থধাৌঁয়া একটু োলকা েমল থদো থিমলা ওিা দ জমনি সবাই আেত রনেমতি 

তারলকায়। 
জিংিমলি বুক থফৌঁমি ঝমিি থবমি থবরিময় এল ৫জন তসরনক। 
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পাৌঁ  জমনি েমধয একজন কমেটল ি যািংমকি অ্রফসাি। অ্বর ি ৪ জনও 
রবরেন্ন ি যািংমকি অ্ধিঃস্তন অ্রফসাি। এমসই কমেটল ি যািংমকি অ্রফসািরট অ্ধিঃস্তন 
অ্রফসািমদি রনমদট  রদল, আেত রনেমতি সবাইমক একটা িারিমত তুমল 
আোমদি রেরলটািী োসপাতামল রনময় যাও। আেত প্রমতযকমক পাোিায় িােমব। 

তসরনকিা, আেেদ েুসা ও থবঞ্জারেন সবাই ধিাধরি কমি আেত রনেতমদি 
িারিমত তুলল। 

সাবা থবনগুরিয়ান ও জজটমদি েয় ও আতিংমক কাঠ েময় যাওয়া অ্বস্থা 
তেনও কামটরন। 

দুজন অ্রফসাি আেত রনেতমদি িারি রনময়  মল থিল। আি দুজন িময় 
থিল কমেটমলি সামে। 

িারিটামক রবদায় কমি কমেটল আেেদ েুসামক লেয কমি বলল, ‘ধন্যবাদ 
আপনামক থয ওমদি থ ষ োেলা থেমকও এমদি দুজনমক আপরন বাৌঁর ময়মেন। 
রকন্তু থ ষ িো েমলা না, থকউ থকউ থতা আেত রনেত েমলাই।’ 

বমল একটু থেমে থসই থেমল থেময় দুজমনি রদমক ইিংরিত কমি বলল, ‘ওিা 
ও আপনািা রক এক সামেি?’ 

‘না, থিালাগুলী েমত থদমে আেিা এি সামে জরিময় পমিরে।’ বলল 
আেেদ েুসা। 

জজট জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ান এরিময় এল তামদি রদমক। বলল জজট 
জুরনয়ি তসরনক ও আেেদ েুসামক লেয কমি, ‘আপনামদি অ্ম ষ ধন্যবাদ। 
ওমদি বন্দীোনা থেমক আেিা পারলময়রে। ওিা আোমদি থেমি থফলাি জমন্যই 
ধাওয়া কমিরেল। আপনািা বাৌঁর ময়মেন।’ 

‘আপনাি নাে পরি য় রক বলুন থতা?’ থযন র নমত পািমে, জজট জুরনয়মিি 
রদমক এেন দৃরিমত থ ময় কপাল কুরিত কমি বলল কমেটল থলাকরট। 

‘আরে জজট জন আব্রাোে জুরনয়ি। আোি রপতা জজট আব্রাোে জনসন।’ 
বলল জজট জুরনয়ি। 

‘তাি োমন তুরে আোমদি জজট েুি আব্রাোমেি থোট োই?’ বলল কমেটল। 
‘হ্াৌঁ।’ 
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আেেদ েুসা ও থবঞ্জারেন দুজমনিই থ াে রবিময় োনাবিা েময় থিমে। জজট 
জুরনয়ি ইহুদীমদি োমত বন্দী েময়রেল? থকন? জজট জুরনয়িমক ওিা েতযা কিমব 
থকন? এসব প্রশ্ন ঝমিি েত এমস আেেদ েুসাি েমন রেি জোল। 

‘থতাোি আব্বাি েবি জান? তুরে বন্দী েময়রেমল থকন?’ রজমজ্ঞস কিল 
আেেদ েুসা। 

জজট জুরনয়ি  েমক উমঠ আেেদ েুসাি রদমক তাকাল। বলল, ‘আপরন 
জামনন রকেু? থকান েবি আরে জারন না।’ 

‘আেিা এক সামেই রনউ থেরক্সমকা থেমক এমসরে ওয়ার িংটমন, এই 
রকেুেে আমি।’ 

‘রতরন োল আমেন?’ জজট জুরনয়ি রজমজ্ঞস কিল। 
‘োমলা আমেন। রকন্তু রতরন এবিং এযাডরেিাল েযাক আেটাি সাসমপন্ড 

েময়মেন তামদি পদ থেমক।’ আেেদ েুসা বলল। 
‘অ্সম্ভব। থকন?’ 
‘অ্সম্ভব সম্ভব েময়মে। কািে বলমত থিমল অ্মনক কো বলমত েমব।’ 
‘দয়া কমি দুএকটা বলুন। নােমল আরে রবশ্বাস কিমত পািরে না।’ জজট 

জুরনয়ি বলল। 
‘তাৌঁি রবরুমদ্ধ রনমদটাষ ইহুদীমদি রবরুমদ্ধ ষিযমন্ত্র থযাি থদয়াি অ্রেমযাি 

আনা েময়মে। রতরন এবিং অ্যাডরেিাল েযাক আেটাি আেেদ েুসাি পাতা ফাৌঁমদ 
পা রদময়মেন বমল অ্রেমযাি উমঠমে।’ বলল আেেদ েুসা। 

‘রেেযা এ অ্রেমযাি। আরে তাি জীবন্ত সােী। এজমন্যই ওিা আোমক 
েতযা কিমত থ ময়রেল। আোি আব্বামক ওিা নজিবন্দী কমি থিমেমে।’ বলল 
তীব্র কমন্ঠ থেময়রট। 

‘তুরে থক?’ রজমজ্ঞস কিল আেেদ েুসা। 
কো বমল উঠল জজট জুরনয়ি। বলল, ‘এৌঁি নাে সাবা থবনগুরিয়ান। 

আইজযাক থবনগুরিয়ামনি থেময়।’ 
‘অ্েটাৎ ইহুদী ধনকুমবি আইজযাক থবনগুরিয়ামনি থেময়?’ বলল থবঞ্জারেন 

থবকন। 
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‘তুরে জীবন্ত সােী রক কমি েমল?’ বলল আেেদ েুসা সাবা 
থবনগুরিয়ানমক। 

‘ইহুদী থিাময়ন্দা সিংস্থাি প্রধান থজনামিল োিন আব্বাি বন্ধু। থসই সুমযাি 
রনময় রতরন আোমক জজট আব্রাোমেি োস্টাি করর্ম্উটামিি লস আলামোমসি 
ইহুদী থিাময়ন্দা সিংোন্ত সব থিকডট েুমে থফলাি জমন্য কাজ কিমত বাধয কমিন। 
থসোমন রিময়ও আরে থ ষ পযটন্ত থদম ি রবরুমদ্ধ কাজ কিমত পারিরন। আরে 
আিও রকেু রবষয় জানমত পারি। এ সব কািমেই আোমক ও আব্বামক বন্দী কিা 
েময়মে। আোি কাে থেমক থজনামিল োিমনি রবষময় জজট জুরনয়ি সব রকেু 
থজমনমে বমল তামকও বন্দী কিা েয়।’ 

সাবা থবনগুরিয়ান োেমতই কমেটল বমল উঠল, ‘আপনািা থযসব রবষয় রনময় 
আমলা না কিমেন, সবই থদম ি রনিাপত্তাি সামে জরিত। 
আি এোমন যা ঘটল তািও সর্ম্কট আমে থদম ি রনিাপত্তা সর্ম্রকটত রবষময়ি 
সামে। সুতিািং আপনামদি সবাইমক থপন্টািমনি অ্েযন্তিীে রসরকউরিরট দফতমি 
থযমত েমব।’ 

কমেটল োেমতই জজট জুরনয়ি বমল উঠল আেেদ েুসামক লেয কমি, 
‘আপনাি পরি য় থতা জানলাে না। আব্বামদি সামে আপরন এমলন থকেন কমি? 
সব রবষয়ই বা আপরন রক কমি জামনন?’ 

‘আরে থগ্রফতাি এরিময় পারলময় এমসরে।  লুন থপন্টািমনি অ্েযন্তিীে 
রসরকউরিরট দফতমি রিময়ই সব আমলা না কিা যামব।’ 

‘ লুন যাওয়া যাক। অ্েযন্তিীে রনিাপত্তা দফতমিি  ীফ থজনামিল থ িউড 
আজই থপ ৌঁোি কো। রতরন রনিয়ই থপ ৌঁমেমেন।’ বল কমেটলরট। 

সবাই এগুমলা িারিি রদমক। 
 
 
থপন্টািমনি অ্েযন্তিীে রনিাপত্তা প্রধান থজনামিল থ িউড থটরবমল 

বসমতই তাি থটরলমফান থবমজ উঠল। 
একটু রবিক্ত লািমলও থটরলমফান তুমল রনল থজনামিল থ িউড। 
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থজনামিল থ িউড ক্লান্ত। রতরন রনউ থেরক্সমকা থেমক অ্মনক ধকল আি দীঘট 
পে পারি রদময় তাি দফতমি এমস সমবোত্র বমসমে। বারিমতও যায়রন থস। 

থটরলমফান কমিমে থজনামিল থ িউমডি সেকািী রব্রমিরডয়াি রস্টে 
রস্টমফনসন। 

তাি কাে থেমকই েবি থপল থয, জজট আব্রাোে জনসনমক এফ.রব.আই 
 ীফ-এি পদ থেমক এবিং অ্যাডরেিাল েযাক আেটািমক রস.আই.এ  ীফ-এি পদ 
থেমক সাসমপন্ড কিা েময়মে। অ্ন্যরদমক রবোন বন্দি থেমকই আেেদ েুসা 
পারলময়মে। আিও জানল, জজট আব্রাোমেি থোট থেমল জজট জন জুরনয়ি 
রনমোৌঁজ। িেমস্যি বযাপাি েমলা, তাি র রঠ রনময় এমস জজট আব্রাোমেি 
পামসটানাল করর্ম্উটাি কািা থযন রনময় থিমে। তাি কময়ক ঘন্টা আমি 
এফ.রব.আই থেড থকায়াটটামিি করর্ম্উটাি কে রবমফািমে ধ্বিংস েময়মে। 
েবিগুমলা রদময় রব্রমিরডয়াি রস্টে রস্টমফনসন বলল, ‘পরিরস্থরত েুব জরটল েময় 
উমঠমে স্যাি। আপনাি রিমপামটট যা বলা েময়মে, থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা অ্রফস 
তাি উমল্টা কো বলমে। আরে পুমিাটা আপনাি কামে পাঠারে স্যাি।’ 

‘পাঠাও রস্টে। আরে থয রিমপাটট পারঠময়রে, তাি প্ররতটা বেট সতয। আেিা 
বি থকান ষিযমন্ত্রি েুমে রস্টে।’ 

বমল থটরলমফান থিমে রদল থজনামিল থ িউড। 
থটরলমফান িাোি পি েতেমম্বি েত রকেুেে বমস োকল থজনামিল 

থ িউড। োবরেল থস, জজট আব্রাোে জনসমনি েত প্রবীে ও সুেযাত এবিং 
অ্যাডরেিাল েযাক আেটামিি েত রব্ররলয়ান্ট অ্রফসাি কেনও সাসমপন্ড েমত 
পামি! এতদূি এরিময়মে ইহুদীবাদীিা। আেেদ েুসা থগ্রফতাি এরিময় 
পারলময়মে, োলই েময়মে। তাি বাইমি োকা দিকাি সতয উদঘাটমনি জমন্যই। 
এেন এই েুেূমতট তাি রনমজি রক কিেীয়? 

েঠাৎ তাি েমন েমলা জজট আব্রাোেমক একবাি তাি থটরলমফান কিা 
দিকাি। 

থটরলমফান কিল। রকন্তু থটরলমফান থকউ ধিল না। 
অ্নুসন্ধান কমি জানমত পািল, তাি থটরলমফান লাইন নি থকান কািমে। 
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থোবাইল থটরলমফামন থযািামযামিি থ িা কিল থজনামিল থ িউড। রকন্তু 
জানা থিল এ লাইনটাও তাি োিাপ। 

রবরিত থজনামিল থ িউড। থস থটরলমফান কিল অ্যাডরেিাল েযাক 
আেটািমক। তািও সব থটরলমফামনি এই একই অ্বস্থা। 

উমদ্বি  িমে উঠল থজনামিল থ িউমডি। তামদি থটরলমফান লাইনও নি, 
একো তাি রবশ্বাস েমলা না। তাি েমন েমলা, তামদিমক থযািামযাি রবরেন্ন 
অ্বস্থায় িাো েময়মে। তািা রক নজিবন্দীও? 

লাল থটরলমফান তুমল রনল থজনামিল থ িউড। থটরলমফান কিল স ে 
বারেনীি প্রধান থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটনমক। 

থজনামিল থ িউমডি িলা থপয়াই থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন বমল 
উঠল, ‘কেন তুরে রফিমল থ িউড?’ 

‘পাৌঁ  রেরনট আমি স্যাি।’ 
‘রতনজমনি টীে রিময়রেল লস আলামোমস। দুজন সাসমপন্ড, তুরে একজন 

বারক।’ বলল থজনামিল ওয়ার িংটন কতকটা িরসকতাি সুমি। 
‘থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিা থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টমনি 

োত সম্ভবত আোি পযটন্ত থপ ৌঁেমত পামিরন। স্যাি, সবই আপনাি জানাি কো। 
রকেু একটা করুন স্যাি।’ থজনামিল থ িউমডি কমন্ঠ উমদ্বি। 

‘আেেদ েুসা সর্ম্মকট রিমপামটট যা রলমেে, তা থতাোি ইেমপ্র ন থেমক, না 
রবশ্বাস থেমক?’ 

‘রনোদ রবশ্বাস থেমক রলমেরে স্যাি।’ 
‘আেেদ েুসামক আরেও থকানরদন পেন্দ করিরন। রকন্তু তাি রবষময় একটা 

কো আরে জারন, থস রেেযা কো বমল না।’ 
‘ধন্যবাদ স্যাি। তাি সামে থব  রকেু সেয় থেমক আোি রবশ্বাস েময়মে, 

উমদাি রপরন্ড বুমধাি ঘামি  াপাবাি েত থলাক থস নয়। তাোিা ঘটনাি েমধয 
থেমক আেিা থদমেরে, থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিা যা বমলমেন তা সতয 
নয়।’ 

‘রকন্তু থ িউড, আেেদ েুসা রেিাকলগুমলা ঘটামত পািল থকেন কমি?’ 
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‘ওগুমলা রেিাকল নয় স্যাি, আেেদ েুসাি অ্দ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃরি ও রবমেষেী 
 রক্তি ফল। আরে থস সমবি েমধয থকান অ্স্বাোরবকতা থদরেরন স্যাি।’ 

‘থগ্রফতাি এরিময় রবোন বন্দি থেমক তাি পালামনাি বযােযা তুরে রকোমব 
কিমব? বলা েমে, ষিযমন্ত্রি েমধয রেল বমলই এ পালাবাি বযবস্থাও থস কমি 
থিমেরেল।’ 

‘স্যাি, আোি ধািো ‘রফ্র আমেরিকা’ আমন্দালমনি দুিঃসােসী থকউ 
আেেদ েুসামক সাোযয কমিমে। ইহুদীিা আেেদ েুসাি থপেমন লািায় ‘রফ্র 
আমেরিকা’ আেেদ েুসামক সাোযয কিমে।’ বলল থজনামিল থ িউড। 

‘রফ্র আমেরিকা’ আেেদ েুসামক সাোযয কিায় ওিা রকন্তু সুমযাি থপময়মে 
ঘটনাগুমলা আেেদ েুসাি সাজামনা ষিযন্ত্র বলাি।’ 

‘রঠক স্যাি। রকন্তু রক কিেীয়? ইহুদীিা তামদি এ ষিযন্ত্র  াপা রদমত পািমল 
থদম ি অ্পূিেীয় েরত েমব। ইহুদী ষিযন্ত্র সরতযই আোমদি রিমল থফলমব।’ 

‘রকন্তু প্রোে থনই থ িউড। থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা অ্রফস এবিং 
থপ্ররসমডন্টমক ওিা বুঝামত থপমিমে। এেন রকেু কিমত থিমল কািমজ-কলমে 
প্রোে কিমত েমব।’ 

‘এ ধিমনি ষিযন্ত্র েুব কেই োমত-কলমে প্রোে কিা যায়। ইহুদী ঘারট 
সবুজ পাোি থেমক লস আলামোস পযটন্ত থয সুিে আেেদ েুসা আরবষ্কাি 
কমিমেন, তাি থ ময় বি প্রোে রক আি প্রময়াজন আমে স্যাি?’ 

‘থস সুিমেি একটা বযােযা তািা দাৌঁি করিময়মে। থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা 
অ্রফস ও থপ্ররসমডন্ট থস বযােযায় সন্তুি।’ 

‘তােমল ইহুদী থক  মলিই রক জয় েমব স্যাি?’ 
‘আরে থতাোমক একটা কো বরল থ িউড। ইহুদীমদি পামপি োি থবাধ 

েয় পূেট েময়মে। আেেদ েুসাি োরকটন যুক্তিামষ্ট্র আিেন সম্ভবত তািই 
আলােত। এেন দিকাি প্রোমেি। আেেদ েুসাি থগ্রফতাি এিামনাি অ্েট একটা 
অ্বেই আমে।’ 
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‘ধন্যবাদ স্যাি। োফ কিমবন স্যাি, এফ.রব.আই এবিং রস.আই.এ-মক 
রনষ্ক্রীয় কিাি পি আোি েমত থসনাবারেনীই এেন জারতি েিসা। সুতিািং 
আপনাি উপি অ্মনক দারয়ত্ব বমতটমে স্যাি।’ 

‘ধন্যবাদ থ িউড। বাই।’ 
থজনামিল থ িউড থটরলমফান থিমে থসাজা েময় বসমতই আবাি থটরলমফান 

থবমজ উঠল। 
রব্রমিরডয়াি রস্টে রস্টমফনসমনি থটরলমফান। থস বলল, ‘স্যাি আোমদি 

থপন্টািন এলাকাি সীোনায় একটা সািংঘারতক ঘটনা ঘমটমে।’ 
‘রক ঘমটমে?’ উরদ্বগ্ন কন্ঠ থজনামিল থ িউমডি। 
‘দুরট িারি একটা জীপমক তািা কমি আোমদি দরেে প্রামন্তি ডাইোি ন 

থিামড আমস। জীপরটি আমিােী দুই থেমল থেময় জীপ োরেময় থপন্টািন এরিয়ায় 
পালাবাি থ িা কমি। রকন্তু থপেমনি দুরট িারিি গুলী বৃরিি েুমে তািা িারি থেমক 
থবি েমত পামি না। জীমপি দুজন থেমলমেময়মক ওিা থেমিই থফলমতা। রকন্তু 
থপেন থেমক আমিকরট িারি এ সেয় এমস পমি। তািা থসই আেেেকািী িারি 
দুরটি উপি গুলী বষটে কমি ওমদি োরেময় থদয়। 

ঐ এলাকায় আোমদি প্রেিািত কমেটল তাি পাৌঁ জন সােী রনময় এ ঘটনায় 
েস্তমেপ কমি। সবাই থনমে আমস জীপ থেমক, দুই তরুে তরুেী, োমঝি দুই িারি 
থেমক দ জন এবিং থ মষ আসা িারিি দুজন। রবিময়ি বযাপাি িারি থেমক 
আোমদি থলাকমদি থ ামেি সােমন থসই দ জমনি একজন থগ্রমনড েুৌঁমি ঐ দুই 
তরুে তরুেীমক েতযাি থ িা কমি। থপেমনি িারিি দুজমনি একজন রঠক সেময় 
থগ্রমনড রনমেপকািী থলাকরটি োত লমেয গুলী কমি। তরুে তরুেী থবৌঁম  যায়, 
রকন্তু থগ্রমনমডি েয়াবে রবমফািে ঘমট ঐ দ  জমনি োঝোমন। ওমদি ৬ জন 
রনেত, ৪ জন োিাত্মক আেত। সবাইমক থপন্টািমন রনময় আসা েময়মে। সবম ময় 
েজাি বযাপাি েমলা তামদি পরি য়। তরুেরট জজট আব্রাোে জনসমনি থেমল আি 
থেময়রট ইহুদী ধন কুমবি আইজযাক থবনগুরিয়ামনি থেময়। দুজমনই থজনামিল 
োিমনি বন্দীোনা থেমক পারলময়মে। থপেমন ধাওয়া কিা োিনমদি 
থলাকিাই.........’ 
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‘আি থ ানাি দিকাি থনই, এই েুেূমতট ওমদি এোমন রনময় এস। আরেই 
শুনব ওমদি কামে। থকান গুরুতি বযাপাি েমন েমে রব্রমিরডয়াি।’ বলল 
থজনামিল থ িউড। 

‘রঠক আমে স্যাি, আরে আসরে।’ 
থটরলমফান থিমে রদল থজনামিল থ িউড। 
তাি ভ্রু দুরট কুরিত েমলা। থ ামে েুমে একটা উমত্তজনা। এফ.রব.আই 

প্রধামনি রনমোৌঁজ থেমল থজনামিল োিনমদি োমত বন্দী রেল? তােমল তাি োমত 
র রঠ রলরেময় রনময় োিনমদি থলাকিাই জজট আব্রাোমেি োস্টাি করর্ম্উটাি 
রনময় থিমে? এি অ্েট রক দাৌঁিামে, এফ.রব.আই থেড থকায়াটটামিি করর্ম্উটাি 
কেরট থজনামিল োিমনি থলাকিাই ধ্বিংস কমিমে? 

দুম াে উজ্জ্বল েময় উঠল থজনামিল থ িউমডি। তাি েমন েমলা, সােমন 
এগুবাি একটা দিজা থযন তাি সােমন েুমল থিল। 

রেরনট োমনমকি েমধযই থজনামিল থ িউমডি রপ.এস থটরলকমে বমল 
উঠল, ‘স্যাি রব্রমিরডয়াি সামেবিা এমসমেন।’ 

‘রনময় এস ওমদি।’ থজনামিল থ িউড বলল। 
রব্রমিরডয়াি রস্টে সবাইমক রনময় প্রমব  কিল থজনামিল থ িউমডি অ্রফস 

কমে। 
সবাইমক স্বািত জানামনাি জমন্য থজনামিল থ িউড দাৌঁরিময় রিময়রেল। 
সবাি রদমক নজি বুলামত রিময় আেেদ েুসাি উপি নজি পিমতই আনন্দ, 

রবিয় ও আকরিকতায় রবেূঢ় েময় পিল থজনামিল থ িউড। রকন্তু থসটা কময়ক 
েুেূমতটি জমন্য। 

পিেমেই থস েুটল আেেদ েুসাি রদমক। থস থয একজন থজনামিল তা থযন 
েুমল থিল। েুমল থিল তামদি সােরিক ফেটারলরটি কো। থজনামিল থ িউড েুমট 
রিময় জরিময় ধিল আেেদ েুসামক। বলল, ‘এই েুেূমতট আরে সবম ময় থবর  
আ া কিরেলাে আপনামক। ঈশ্বিমক অ্ম ষ ধন্যবাদ।’ 

তািপি থজনামিল থ িউড আেেদ েুসামক োত ধমি থটমন এমন থ য়ামি 
বসাল। তািপি সবাইমক বসাি অ্নুমিাধ কিল। 
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রব্রমিরডয়াি রস্টে রস্টমফনসমনি দুই থ াে তেন রবিময় োনাবিা। 
থজনামিল থ িউমডি েত কমঠাি, িা োরি ও সাবটেরেক ফিোল থলাক এই 
থলাকরটমক থদমে তাি সব তবর িয েুমল থিমলন রক কমি! থকান োনুমষি থবলায়ই 
থজনামিল যা থকানরদন কমিনরন, এই থলাকরটি থেমত্র তা রতরন কিমলন থকন? 
তাি েত থলাক তাি অ্রফস কমে সবাি থ ামেি সােমন রসট থেমক উমঠ এমস 
একজনমক জরিময় ধিমবন, এটা একটা অ্কল্পনীয় বযাপাি। অ্সীে োিযবান 
এই থলাকরট থক? 

কতকটা এই ধিমনিই প্রশ্ন জজট জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ামনি েমনও। 
থক এই থলাক? থপন্টািমনি একরট  ীষট পমদি একজন ডাকসাইমট থজনামিল রসট 
থেমক উমঠ এমস যামক জরিময় ধমিন এবিং োত ধমি রনময় রিময় সম্মামনি সামে 
থ য়ামি বসান, তাৌঁি পরি য় রক েমত পামি? জজট জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ান 
দুজমনিই েমন পিল, এই থলাকরট রঠক সেময় গুলী কমি থগ্রমনড রনমেপ না 
থঠকামল তািা রনরিহ্ন েময় থযত। রক তাৌঁি তীক্ষ্ণ দৃরি, রক অ্দ্ভূত তাৌঁি েীপ্রতা। 
আব্বামদি সামে রনউ থেরক্সমকা থেমক এমস থগ্রফতাি এরিময় পারলময়মেন। 
তােমল থতা উরন আব্বামদি সামেিই থলাক। থক তােমল এই থলাক? যামোক ঈশ্বি 
তাৌঁমক পারঠময়মেন তামদি দুজনমক বাৌঁ ামত। 

সকলমক বসমত বমল থজনামিল থ িউড রিময় তাি থ য়ামি বসল। 
বমসই রব্রমিরডয়াি রস্টেমক বলল আেেদ েুসামক থদরেময়, ‘তুরে রনিয় 

এৌঁমক র নমত পািরন?’ 
‘না স্যাি।’ 
‘তুরে তামক জান, থদেরন। রকন্তু ফমটা থতা থদমেে।’ বলল থজনামিল 

থ িউড। 
ভ্রু কুরিত েমলা রব্রমিরডয়াি রস্টমেি। তীক্ষ্ণ েমলা তাি দৃরি। 
েঠাৎ লারফময় উঠল থ য়াি থেমক। বলল, ‘ইরন আেেদ েুসা! স্যাি, ইরন 

আেেদ েুসা?’ তাি কমন্ঠ একটা উচ্ছ্বাস, থ ামে তাি রবিয়-রবেুগ্ধ দৃরি। 
আেেদ েুসা উমঠ দাৌঁিাল। োত বারিময় হ্ান্ডম ক কিল রব্রমিরডয়াি 

রস্টমেি সামে। বলল, ‘হ্াৌঁ, আরে আেেদ েুসা।’ 
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‘েুর  েলাে, স্যাি।’ বলল রব্রমিরডয়াি রস্টে। 
রবিয় রবেুগ্ধ দৃরি তেন জজট জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ামনিও। সাবা 

থবনগুরিয়ানও অ্মনক শুমনমে আেেদ েুসা সর্ম্মকট রপতাি কামে এবিং থজনামিল 
োিমনি কামে। তাি কামে রেল আেেদ েুসাি একটা েয়িংকি রূপ। রকন্তু 
আেেদ েুসামক এেন েুবই আকষটেীয় ও রনষ্পাপ এক েদ্রমলাক বমল েমন েমে 
তাি কামে। তামদিমক বাৌঁর ময়মেন বমলই রক! রকন্তু থজনামিল থ িউমডি েত 
থলাকমদিও সম্মান ও েদ্ধা রতরন অ্জটন কমিমেন থদো যামে। 

জজট জুরনয়ি তেন উমঠ দাৌঁরিময়মে। থস অ্মনকটা রদ্বধাগ্রস্ত োত বািাল 
আেেদ েুসাি রদমক। বলল, ‘আব্বা-আম্মাি কামে আপনাি অ্মনক িল্প শুমনরে। 
জজট এডওয়াডট েুি সর্ম্মকট আমলা না উঠমল আপনাি কো ওমঠই।’ 

জজট আব্রাোে জনসমনি নারত এবিং থসনা থিাময়ন্দা অ্রফসাি জজট েুি 
আব্রাোমেি থেমল জজট এডওয়াডট েুিমকই আেেদ েুসা ওোইও নদীমত ডুমব 
যাওয়া থেমক বাৌঁর ময়রেল। 

আেেদ েুসা োরস েুমে তাি সামে হ্ান্ডম ক কিল। বলল, 
‘আলোেদুরলল্লাে, এক অ্তযন্ত গুরুত্বপূেট সেময় থতাোি সামে থদো েমলা।’ 

‘রকন্তু রেিঃ আেেদ েুসা, আপনাি জজট আব্রাোমেি নারতমক বাৌঁ ামনা এেন 
জজট আব্রাোমেি রবরুমদ্ধ আপনাি সামে থযািসাজমসি একটা বি কািে েময় 
দাৌঁরিময়মে।’ 

‘উপযুক্ত কািে বমট।’ থেমস বলল আেেদ েুসা। 
আেেদ েুসাি কো থ ষ েমতই থজনামিল থ িউড জজট জুরনয়মিি রদমক 

থ ময় বলল, ‘জজট, আেিা একটা করঠন সেয় অ্রতেে কিরে। লস আলামোমসি 
তদমন্ত থতাোি আব্বাি সামে আরেও রেলাে। যা আোমদি কামে সতয, তা রেেযায় 
পরিেত েময়মে। থয এফ.রব.আই  ীফ বারদ েময় থকস দাময়ি কিমবন, রতরনই 
এেন আসােী। এই অ্বস্থায় রক সেমযারিতা কিমত পাি থতােিা? আেিা রকোমব 
োমত-কলমে প্রোে কিব থয, থতাোমদি ও অ্ন্যসব ঘটনাি সামে থজনামিল 
োিন জরিত আমেন?’ 
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জজট জুরনয়ি কো বলাি আমিই সাবা থবনগুরিয়ান কো বমল উঠল। বলল, 
‘স্যাি আরে রনমজি কামন শুমনরে, থজনামিল োিন থটরলমফামন ইহুদী থিাময়ন্দা 
থবনইয়ারেনমক বলমেন থয, লস আলামোমস থডে থস্কায়াড পাঠামনা েময়মে এবিং 
থবনইয়ারেনও থযন থসরদমক যায় ঘটনাি রববিে সিংমি সিংমি থদবাি জমন্য। 
তািপি রতরনই আোমক রনময়াি কমিন জজট আব্রাোমেি লস আলামোস সিংোন্ত 
করর্ম্উটাি থিকডট নি কিাি জমন্য।’ 

‘তুরে জজট জুরনয়মিি বন্ধু রেমসমব এই কোগুমলা সারজময়ে। থতাোি বলাি 
রক আমে? বল?’ বল থজনামিল থ িউড। 

সাবা থবনগুরিয়ান কামন কামন জজট জুরনয়মিি সামে কো বলল। জজট 
জুরনয়ি সম্মরতসূ ক োো নািল। দুজমনি েুেই আনমন্দ উজ্জ্বল েময় উঠল। 

সাবা থবনগুরিয়ানই কো বলল, ‘স্যাি একটা ডকুমেন্ট থবাধ েয় আরে 
আনমত থপমিরে। আোমদি বারিি  ািরদকসে থিট, থিমটি পমিি লন ও 
করিমডাি এবিং ড্ররয়িং রুমে সাবটেরেক রেরডও কযামেিা পাতা আমে। আোি সামে 
থজনামিল োিন থযসব কো বমলন এবিং আোমক ও আব্বামক যেন থজনামিল 
োিন অ্ন্যত্র সরিময় থনবাি প্রস্তাব কমিন, তেন আব্বা ও থজনামিল োিমনি 
থয আলাপ েয়, তামত থজনামিল োিন বতটোন রবপদ ও েরবষ্যত রনময় অ্মনক 
কো বমলন। আরে আিাল থেমক শুমনরে। আোমক ও আব্বামক যেন তাি 
থলাকজন রিময় রনময় আমস তাি আমিই আরে রেরডও কযামেিাি িীল থবি কমি 
রনময় থনই এবিং আসাি সেয় থিমটি দামিায়ানমক রদময় আরস জজট জুরনয়িমক 
থদবাি জমন্য। ওটা জমজটি কামে আমে।’ 

থজনামিল থ িউড ও আেেদ েুসা দুজমনি েুেই আনমন্দ উজ্জ্বল েময় 
উঠল। 

‘োিমনি বন্দীোনায় ওিা সা ট কমি ওটা রনময় থনয়রন?’ বলল রব্রমিরডয়াি 
রস্টে অ্মনকটা দ্রুত কমন্ঠ। তাি থ ামে েুমে থযন রকেুটা অ্স্বরস্ত। 

‘েুব সাধািে জায়িায় থিমেরেলাে। শুধু ওোনটায় ওমদি সা ট বারক রেল।’ 
বলল জজট জুরনয়ি। 
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‘ধন্যবাদ জজট ও সাবা। একটা অ্রত োল েবি পাওয়া থিল। রকন্তু 
রেরডওমতা পিীো কিা েয়রন?’ বলল থজনামিল থ িউড। 

‘এেন পিীো কিা যায় স্যাি।’ বলল রব্রমিরডয়াি রস্টে। তাি কমন্ঠ 
উৎকরণ্ঠত আগ্রে। 

‘না োক।’ এ কো বমল থজনামিল থ িউড একটু োেল। তািপি আবাি 
বলল আেেদ েুসাি রদমক তারকময়, ‘রেিঃ আেেদ েুসা, প্রোে সিংগ্রে সর্ম্মকট 
আপরন রকেু োবমেন?’ 

‘রেস সাবাি আব্বামক থযোমন বন্দী কমি িাো েময়মে, থস রঠকানা রেস 
সাবা জামন। তামক থসোন থেমক উদ্ধাি কিা থিমল থসটা একটা প্রোে েমত 
পামি।’ 

‘রঠক। এ রে ন এই েুেূমতটই আেিা োমত রনমত পারি।’ 
এ সেয় থবঞ্জারেন থবকন আেেদ েুসাি কামন কামন রকেু বলল। আেেদ 

েুসাি েুে উজ্জ্বল েময় উঠল। বলল থজনামিল থ িউডমক লেয কমি, ‘রেিঃ 
থজনামিল, আিও একটা ডকুমেন্ট আোমদি োমত আমে।’ 

‘রক থসটা?’ উদগ্রীব কমন্ঠ বলল থজনামিল থ িউড। 
‘থস থটপটা এেনও পিীো কিা েয়রন। থটপটা থজনামিল োিন ও 

থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টমনি গুরুত্বপূেট আমলা নাি একটা থিকডট।’ 
ভ্রু কুরিত েময় উঠল থজনামিল থ িউমডি। ‘সরতয থস থিকডট আপনামদি 

কামে আমে? রকন্তু থকাোয় থপমলন থসটা? আপরন থতা আোমদি সামেই এমলন।’ 
আেেদ েুসা থবঞ্জারেন থবকমনি রদমক ইিংরিত কমি বলল, ‘ইরনই আোমক 

এয়ািমপাটট থেমক থগ্রফতাি বাৌঁর ময় রনময় এমসমেন। থটপটা এিই সিংগ্রে।’ 
‘ও, থো! ওি সামে পরি য় থতা েয়রন।’ 
বমল থবঞ্জারেন থবকমনি রদমক থজনামিল থ িউড োত বারিময় বলল, 

‘হ্ামল্লা।’ 
আেেদ েুসা কো বমল উঠল থবঞ্জারেন থবকমনি আমি। বলল, ‘ওি 

পরি য়টা একটু রবদ্ঘুমট। ওি পরি য়টা পমি েমব রেিঃ থজনামিল।’ 
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োসল থজনামিল থ িউড। বলল, ‘একবাি কোটা উঠাি পি পরি য়টা েময় 
যাওয়াই সব রদক থেমক থ ােন নয় রক আেেদ েুসা?’ 

‘রঠক বমলমেন থজনামিল।’ 
বমল আেেদ েুসা থবঞ্জারেন থবকমনি রদমক তারকময় একটু োসল, তািপি 

বলল, ‘ইরন এফ.রব.এই-এি অ্রফসাি থবঞ্জারেন থবকন। েুরটমত আমেন। তাি 
আমিকটা পরি য় রতরন ‘রফ্র আমেরিকা’ সিংিঠমনি সদস্য।’ 

থজনামিল থ িউড উমঠ দাৌঁরিময় হ্ান্ডম ক কিল থবঞ্জারেন থবকমনি 
সামে। 

রব্রমিরডয়াি রস্টে থবঞ্জারেমনি রদমক তারকময় শুধু োো নািল। উঠল না। 
তাি থ ামে েুমে একটা োবান্তি। 

থজনামিল থ িউড তাি ডান রদমকি লাল থটরলমফামন োত থিমে বলল, 
‘োফ করুন আপনািা, আরে একটু  ীফ থজনামিল স্যামিি সামে কো বমল থনই। 
আোি েমন েয় থকান কামজই এেন আি এক েুেূতট থদিী কিা রঠক নয়। তাৌঁি 
সামে এেরন সাোৎ েওয়া দিকাি।’ 

রব্রমিরডয়াি রস্টে বমল উঠল, ‘স্যাি, আরে রক একটু উঠমত পািী? পাৌঁ  
রেরনট পি আসব।’ 

‘এস।  ীফ স্যাি থতাোমক উপরস্থত  াইমত পামিন।’ 
‘আসরে স্যাি।’ বমল উমঠ দাৌঁিাল রব্রমিরডয়াি রস্টে। 
রব্রমিরডয়াি রস্টে থবরিময় থযমতই আেেদ েুসা দ্রুত থজনামিল থ িউডমক 

বলল, ‘োফ করুন থজনামিল, আপনামদি থটরলমফান েরনটরিিং বযবস্থা রনিয় 
আমে?’ 

‘আমে। থকন?’ উৎসুক কন্ঠ থজনামিল থ িউমডি। 
‘এই েুেূতট থেমক পাৌঁ  রেরনট পযটন্ত আপনাি এ রবোি থেমক যতগুমলা 

থটরলমফান বাইমি যামব, তা েরনটি করুন।’ 
‘থকন?’ 
‘আোি েমন েমে, কতকগুমলা রসমেট কো এ সেয় বাইমি পা াি েমব।’ 
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ভ্রু কুৌঁ মক উঠল থজনামিল থ িউমডি। উমঠ দাৌঁিামত দাৌঁিামত দ্রুত কমন্ঠ 
বলল, ‘আরে আপনাি ইরেত বুঝমত থপমিরে রেিঃ আেেদ েুসা।’ তাি কমন্ঠ 
উমত্তজনা। 

থজনামিল থ িউড দ্রুত উমঠ থপেমনি দিজা রদময় পাম ি কমে প্রমব  
কিল। 

থবঞ্জারেন থবকন, জজট জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ান সবাি দৃরি আেেদ 
েুসাি রদমক। তািা সবাই অ্বাক েময়মে। রকন্তু সবাই রনিব। 

আেেদ েুসাই কো বলল, ‘জজট জুরনয়ি, আরে জজট আব্রাোে ও 
অ্যাডরেিাল েযাক আেটামিি বযরক্তিত রনিাপত্তা রনময়ও র রন্তত।’ 

‘আব্বা রনিয় বাসায় রফমিমেন। বাসামতও রনিাপদ নন?’ বলল জজট 
জুরনয়ি। 

‘বাসামত পাোিা এেমনা োকমব রনিয়।’ 
‘তা োকাি কো। সাসমপন্ড থতা  াকিী ুযরত নয়।’ 
তামদি েমধয আমলা না  লরেল। রকেু সেয় পি ঘমি প্রমব  কিল 

থজনামিল থ িউড। তাি েুে িম্ভীি। েীষে এক রনম্ন ামপি লেে। থ য়ামি 
বসমত বসমত বলল, ‘ধন্যবাদ আেেদ েুসা।’ 

ঘমি প্রমব  কিল রব্রমিরডয়াি রস্টে। 
থজনামিল থ িউমডি েুেটা থযন আিও কমঠাি েময় উঠল। রব্রমিরডয়াি 

রস্টমেি রদমক না তারকময়ই থজনামিল থ িউড বলল, ‘থতাোি থটরলমফান রঠক 
পাৌঁ  রেরনমটই থ ষ কমিে রস্টে।’ রব্রমিরডয়াি রস্টে েূত থদোি েত  েমক 
উঠল। েঠাৎ তাি েুমে থযন এক থপাৌঁ  কারল থকউ থেমল রদল। 

ঘমি প্রমব  কিল দুজন রেরলটািী পুরল । 
সবাই তাকাল দুজন রেরলটািী পুরলম ি রদমক। রব্রমিরডয়াি রস্টেও। তাি 

থ ামে েুমে তেন  ািলয। 
দুজন রেরলটািী পুরল  পা ঠুমক স্যালুট কিল থজনামিল থ িউডমক। 



আমেরিকায় আমিক যুদ্ধ  137 

 

‘রব্রমিরডয়াি রস্টেমক থগ্রফতাি কি।’ পুরল  দুজমনি রদমক একবাি োো 
তুমল তারকময়ই রনমদট  রদল থজনামিল থ িউড। বজ্রপামতি েতই তাি কন্ঠ রস্থি, 
তীব্র। 

উমঠ দাৌঁরিময়রেল রব্রমিরডয়াি রস্টে। তাি েুে ফযাৌঁকাম  েময় রিময়রেল। 
কাৌঁপরেল থযন থস। রনমজমক রঠক িাোি থ িা কমি বলল, ‘আরে রকেু বুঝমত 
পািরে না। আোি অ্পিাধ রক স্যাি?’ 

‘যো সেময় রেরলটািী িাইবুন্যালই থতাোমক জানামব রব্রমিরডয়াি রস্টে।’  
কমঠাি কন্ঠ থজনামিল থ িউমডি। 

রেরলটািী পুরল  দুজন রব্রমিরডয়াি রস্টমেি দুোমত োতকিা লারিময় তামক 
রনময় থবি েময় থিল ঘি থেমক। 

ঘমি তেন রপনপতন রনিবতা। একোত্র আেেদ েুসা োিা অ্ন্য সকমলই 
রবিয়-রবেূঢ়। 

রনিবতা োঙল থজনামিল থ িউড। বলল, ‘আবাি আপনামক ধন্যবাদ 
রদরে আেেদ েুসা। এক রবশ্বাসঘাতকমক আপরন ধরিময় রদময়মেন।’ 

বমল একটু োেল। থ য়ািটা একটু থটমন রনময় নমি- মি বসল। বলল, 
‘বলুন থতা রব্রমিরডয়াি রস্টেমক কেন রকোমব সমন্দে েমলা? তামক রক আমি 
থেমক র নমতন?’ 

‘না, র নতাে না। রকেুেে আমি আজই প্রেে থদো তাি সামে।’ 
বমল োেল আেেদ েুসা। একটু োসল। বলল, ‘ঘটনা েয়মতা বি থতেন 

রকেু নয়। রকন্তু যা ঘমটমে তামতই আোি রনরিত রবশ্বাস েময়মে, রব্রমিরডয়ামিি 
আমিকটা পরি য় আমে।’ 

‘রক থস ঘটনা?’ 
‘প্রেমে তাি োমতি থসানাি আিংরট আোি থ ামে পমি। আিংরটমত একরট 

রেব্রু অ্েি থোদাই কিা। থসটা থজনামিল োিমনি আদযােি। প্রেে সমন্দে 
আোি সৃরি েয় এোন থেমকই। ইহুদী োিা অ্েবা ইহুদীমদি প্ররত বি িকমেি 
োলবাসা োিা কািও েমধয এই রেব্রু প্রীরত োকা সম্ভব নয়। আি .........’ 
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আেেদ েুসাি কোি োঝোমন বাধা রদময় থজনামিল থ িউড বমল উঠল, 
‘রেিঃ আেেদ েুসা, তাি োমতি আিংরট আোিও থ ামে পমিমে।  ািরদমক েীিক 
ের ত তাি আিংরটি প্র িংসা পযটন্ত আরে কমিরে। রকন্তু রেব্রু অ্েি থতা আরে থেয়াল 
করিরন।’ 

‘রেব্রু অ্েি আিবী কযারলওগ্রারফক েিংময় থলো। েুব োমলা কমি থেয়াল 
না কিমল থবাঝা েুব করঠন।’ বলল আেেদ েুসা। 

‘ধন্যবাদ। তািপি বলুন।’ থজনামিল থ িউড বলল। 
‘রদ্বতীয় সমন্দে েয় তাি একটা থটরলমফান থেমক। আোমদি ঘটনা থ ানাি 

পি রতরন আপনাি কামে থটরলমফান কমিন। রকন্তু তাি আমি আিও এক জায়িায় 
থটরলমফান কমিন রতরন। থস থটরলমফান নাম্বাি আোমক রবরিত কমি। 
সমন্দেটামক দৃঢ় কমি। থটরলমফান নাম্বািটা থপন্টািমনি নয়, রকিংবা নয় থপ্ররসমডন্ট 
েবমনিও। থটরলমফামন রতরন রনমজি নাে বমলনরন। যাি কামে কমিরেমলন তামক 
নাে ধমি সমম্বাধনও কমিনরন। আোমদি ঘটনা এবিং জজট জুরনয়ি ও সাবা 
থবনগুরিয়ামনি রবষময় থয সব তেয থটরলমফামন জানামলন, তা অ্মনকটা 
সািংমকরতক ধিমেি। যা েুবই অ্স্বাোরবক।’ 

‘রেিঃ আেেদ েুসা, থটরলমফান নাম্বািটা রক এই?’ বমল একটা থটরলমফান 
নাম্বাি বলল থজনামিল থ িউড। 

আেেদ েুসা োো থনমি বলল, ‘হ্াৌঁ এটাই থসই নাম্বাি।’ 
‘জামনন, কাি নাম্বাি এটা?’ 
‘না।’ 
‘নাম্বািটা ‘আমেরিকান জুইস রপপললস লীি’ (AJPL)-এি সোপরতি 

নাম্বাি। োমঝ োমঝ থজনামিল োিনও এ থটরলমফামন কো বমলন।’ 
‘আলোেদুরলল্লাে, তােমল থতা আোমদি োমত আমিকটা বি প্রোে 

জুটল।’ আেেদ েুসা বলল। 
‘এি সর্ম্ূেট কৃরতত্ব আপনাি আেেদ েুসা। আপনাি অ্দ্ভূত তীক্ষ্ণ দৃরি। 

একজন রবশ্বাসঘাতকমক ধরিময় রদময়মেন এবিং  ত্রুি োমত অ্তযন্ত েূলযবান তেয 
পা াি বন্ধ কিমতও সাোযয কমিমেন।’ 
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‘থকন, থটরলমফান উরন কিমত পামিনরন?’ 
‘উরন জামনন থটরলমফান রতরন কমিমেন, রকন্তু তাি কোি একটা  ব্দও 

বাইমি যায়রন। আোমদি সুপাি থসনমসরটে গ্রােক যন্ত্র ও ব্লকড রসমস্টে তাি 
থোবাইমলি প্ররতরট বেট থিরডও ওময়ে থেমক শুমষ রনময়মে।’ 

‘ধন্যবাদ রেিঃ থজনামিল। তেযগুমলা ইহুদীমদি োমত পিমল তািা 
আত্মিোি সুমযাি থপত। থস সুমযাি আপরন তামদি থদনরন।’ 

‘আরে রক কিলাে। আপরন যা বলমলন আরে থতা শুধু থসটুকুই কমিরে। 
আো বলুন থতা, পাৌঁ  রেরনমটি জন্য রব্রমিরডয়াি রস্টে বাইমি যামেন থটরলমফান 
কিাি জমন্য এ বযাপামি আপরন রনরিত েমলন রক কমি?’ থজনামিল থ িউড 
বলল। 

আেেদ েুসা োসল। বলল, ‘রবশ্বাসঘাতকমদি সাইমকালজী েমলা, 
রবশ্বাসঘাতকতাি কাজ তািা প্রেে সুমযামিই কমি োমক।’ 

‘ধন্যবাদ রেিঃ আেেদ েুসা।’ 
বমল একটু োেল থজনামিল থ িউড। একটু োবল। বলল, ‘আরে  ীফ 

স্যামিি সামে এেনই এসব রবষয় রনময় কো বলমত  াই। তাি আমি আসুন 
আেিা রেস সাবাি বাসাি রেরডও এবিং থজনামিল হ্ারেল্টন ও থজনামিল 
োিমনি কমোপকেমনি রেরডও থদরে। রব্রমিরডয়াি রস্টমেি থটরলমফান থিকডটও 
আপনািা শুনমবন।’ 
 

কো থ ষ কমিই থজনামিল থ িউড উমঠ দাৌঁিাল এবিং পাম ি কমে  মল 
থিল। একটু পমিই সবাইমক থডমক রনল থজনামিল থ িউড। প্রমব  কিল পাম ি 
ঘমি। 

ঘিরট থব  বি। নানা যন্ত্রপারতমত ঠাসা। রবরেন্ন থটরবমল অ্মনকগুমলা 
থ য়াি। 

থ য়ািগুমলামক ঘমিি োঝোমন সাজামনা েময়মে। সােমন একটা বি 
করর্ম্উটাি স্ক্রীন। সাজামনা-মিাোমনা একটা ড্ররয়িং রুমেি দৃে ফুমট উমঠমে। 

আেেদ েুসািা সবাই বসল। 
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‘প্রেমে সাবা থবনগুরিয়ামনি রেরডও রফল্ম থদোমনা েমে।’ 
শুরু েমলা রেরডও রফমল্মি প্রদ টন। 
 
 
 
োরকটন স েবারেনী প্রধান থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটমনি রব াল 

কনফামিন্স কে। 
একটা থিাল থটরবমলি একপাম  একপাম  বমসমেন োরকটন স ে বারেনীি 

প্রধান থিানাড ওয়ার িংটন। তাি ডান পাম  বমসমে এযালাইড কোন্ড করেরটি 
দুজন সদস্য রবোন ও থন  বারেনী প্রধান। আি তাি বাে পাম  বমসমে প্ররতিো 
থিাময়ন্দা সিংস্থাি প্রধান ও আেযন্তিীে প্ররতিো থিাময়ন্দা সিংস্থাি প্রধানদ্বয়। 

থিাল থটরবমলি অ্ন্যপাম  বমসমে আেেদ েুসা, থবঞ্জারেন থবকন, জজট 
জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ান। 

সোি শুরুমতই থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন বমলন, ‘করতপয় ঘটনা 
আেযন্তিীে থেমত্র একটা সিংকমটি সৃরি কমিমে। সবুজ পাোি থেমক লস 
আলামোমসি সুপাি থসনমসরটে করর্ম্উটাি কে পযটন্ত একটা সুিে আরবষ্কৃত 
েময়মে। এটা যরদ ইহুদীমদি থিাময়ন্দা সুিে েয়, তােমল এটা আোমদি িাষ্ট্রীয় 
জীবমনি এক েোদূঘটটনা। আবাি এটা থকান আপতকালীন থিাপন বরেিািেন 
পে রকনা? তািপি আোমদি রনিাপত্তা থিাময়ন্দা করেরটি সদস্যিা থফিাি সেয় 
লস আলামোস থেমক সান্তামফ রবোন বন্দি পযটন্ত োেলা, েতযাকান্ড ও রবোন 
ধিংমসি থয দুরট ঘটনা ঘমটমে, তা কািা থকান উমদযমে ঘরটময়মে? এ সমবি রেন্ন 
রেন্ন বযােযা সিকামিি কামে এমসমে, তাি থকানরট সতয? তাোিা সাবা 
থবনগুরিয়ান ও জজট জুরনয়িমক কািা থকন রকডন্যাপ কমিরেল? সাবা 
থবনগুরিয়ামনি রপতামক কািা রকডন্যাপ কমিমে এবিং থকন? এসব প্রমশ্নি উত্তি 
আোমদি প্রময়াজন। সাবা থবনগুরিয়ান ও তাি রপতাি ঘটনারট োিা অ্ন্য সব 
রবষময়ি রববিে সিকাি ও আোমদি কামে িময়মে। প্রশ্নগুমলাি একটা বযােযা 
সিকামিি কামে িময়মে। যাি ফমল এফ.রব.আই ও রস.আই.এ  ীফ বিোস্ত 
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েওয়াি েত ঘটনা ঘমটমে। সতয রতক্ত েমলও সতয সতযই। রকন্তু রেিঃ আেেদ েুসা 
ও রেিঃ জজটমদি কাে থেমক অ্রত গুরুত্বপূেট রকেু তেয ও দরলল এমসমে। যা 
সিকামিি রসদ্ধান্ত সর্ম্ূেট পামল্ট রদমত পামি। সব থ ময় বি কো এই সতয 
উদ্ঘাটমন আোমদি িাষ্ট্র উপকৃত েমব সবম ময় থবর । এই র ন্তা কমিই আরে 
আপনামদিমক আোি এযালাইড কোন্ড করেরটি সােমন োরজি কমিরে। সতয 
উদ্ঘাটমন আেিা আপনামদি সেমযারিতা  াই। তামত আেিা লােবান েমবা এবিং 
আেেদ েুসা আপরনও লােবান েমবন। অ্রেমযাি থেমক েুরক্ত পামবন।’ 
কোগুমলা বলমলন থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন আেেদ েুসামদি লেয কমি 
 ান্ত ও িম্ভীি কমন্ঠ। 

উত্তমি আেেদ েুসা বলল, ‘ধন্যবাদ থজনামিল ওয়ার িংটন। আরে রনমজমক 
অ্রেমযাি থেমক বাৌঁ ামনাি  াইমত োরকটন জনিমেি থ ামেি উপি থেমক অ্ন্ধমত্বি 
কামলাপদটা রেৌঁমি থফলমত  াই। আোমদিমক এ সুমযাি থদয়াি জমন্য ধন্যবাদ।’ 

থজনামিল ওয়ার িংটন ও তাি রটমেি অ্ন্যান্য সদস্যমদি থ ামে েুমে 
অ্স্বরস্তি একটা োয়া থনমে এল। থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন বমল উঠমলন, 
‘েন্তবয একটু কমঠাি েমলা না রেিঃ আেেদ েুসা? োরকটন জনিে স্বাধীন ও স্বরনেটি, 
তািা অ্ন্ধ নয়। আি তািা তামদি িো কিমত সেেটও।’ থজনামিল ওয়ার িংটমনি 
কমন্ঠ রকেুটা সােরিক রুেতা। 

রকন্তু আেেদ েুসাি থ ামে েুমে থকানই োবান্তি এল না। বলল, ‘আরে 
দুিঃরেত থজনামিল। িেতারন্ত্রক থদম  সিকাি যরদ জনিমেি দ্বািা ও জনিমেি 
জমন্য েয়, তােমল সিকামিি অ্ন্ধত্ব জনিমেি অ্ন্ধত্ব েময় দাৌঁিায়। োরকটন 
যুক্তিামষ্ট্রও তাই েময়মে। বাইমি থকান স্থান থেমক লস আলামোস পযটন্ত সুিে 
আরবষ্কাি েওয়াি েত োিাত্মক ঘটনা ঘটাি পি থসোমন রিময় এফ.রব.আই, 
রস.আই.এ ও সােরিক থিাময়ন্দা সিংস্থাি  ীষট বযরক্তমদি সেিময় িরঠত তদন্ত 
করেরট থয প্রােরেক রিমপাটট পাঠাল তা শুধু উমপো নয়, থসই  ীষট বযরক্তমদি 
দুজনমক বিোস্ত কিা েমলা তািা থফিাি আমি এবিং তামদি থকান কো বলাি 
সুমযাি না রদময়ই। থকান িেতারন্ত্রক সিকাি অ্ন্ধ না েমল, জনিনমক অ্ন্ধ েমন না 
কিমল এই ধিমেি পদমেপ রনমত পামি না।’ 
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‘আরে এ সর্ম্মকট থকান েন্তবয কিমবা না।’ 
বমল একটু োসল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন। তািপি বলল, ‘সেয় নি 

না কমি আসুন আেিা কামজি কোয় আরস। এ বযাপামি রকেু বলমবন আপরন?’ 
‘পুমিা ঘটনাি রবস্তারিত রববিে আপনামদি কামে আমে। আপনািা জামনন 

সবরকেু। এেন আপনামদি প্রময়াজন প্রশ্নগুমলাি জবাব। আরে েমন করি 
অ্রধকািং  প্রমশ্নি জবাব আপনািা থপময় যামবন সাবা থবনগুরিয়ামনি বাসাি এবিং 
থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টন ও থজনামিল োিমনি কমোপকমোমনি 
থটপ থেমক। যরদ রকেু বারক োমক, আেিা সাোযয কিব।’ বলল আেেদ েুসা। 

‘ধন্যবাদ রেিঃ আেেদ েুসা।’ 
বমল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন থজনামিল থ িউমডি রদমক তাকাল। 

তািপি বলল, ‘শুরু কি তােমল থ িউড।’ তামদি থিাল থটরবমলি পাম ই একটা 
িরলমত বি একটা করর্ম্উটাি। 

থজনামিল থ িউড রিমোট থেয়াি োমত রনময় তাি কীমত  াপ রদল। রব াল 
করর্ম্উটামিি স্ক্রীমন একটা ড্ররয়িং রুমেি দৃে ফুমট উঠল। 

‘আেিা সাবা থবনগুরিয়ানমদি রেরডও থেমক শুরু কিরে। আেিা থদেরে 
সাবা থবনগুরিয়ানমদি তবঠক োনাি দৃে।’ বলল থজনামিল থ িউড। 

শুরু েল রেরডও থ া। 
থজনামিলমদি দৃরি ধীমি ধীমি আঠাি েত থলমি থিল করর্ম্উটাি স্ক্রীমন। 
তামদি থ ামে কেনও রবিয়, কেনও উমদ্বি। পােমিি েত রনিল বমস 

তািা। দুরট রেরডও থটমপিই প্রদ টন থ ষ েমলা। রকন্তু থজনামিলমদি থ াে 
করর্ম্উটাি স্ক্রীন থেমক সমিরন। িেীি রবিয় ও উমদ্বি তামদি থ ামে েুমে। 

ধীমি ধীমি থজনামিলিা থ য়ামি থেলান রদল। রন ু েমলা তামদি েুে। 
থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন সােমনি গ্লামসি োকনা সরিময় পারন পান 

কিল, নমি  মি বসল থস। 
তািপি তাি দুপাম ি থজনামিলমদি সামে রফস রফমস কমন্ঠ রকেু পিাে ট 

কিল এবিং তাকাল আেেদ েুসাি রদমক। বলল, ‘ধন্যবাদ আেেদ েুসা। 
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কৃতজ্ঞতা জানারে আপনামক আোমদি থসনাবারেনীি পে থেমক, আোি জারতি 
পে থেমকও।’ আমবিপূেট িম্ভীি কন্ঠ থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটমনি। 

বমল েুেূতটকামলি জমন্য একটু থেমে আবাি বলল, ‘আোি থকান রজজ্ঞাসা 
থনই আেেদ েুসা। ঘটনাি থয রববিে আোমদি কামে আমে, থযসব তেয আেিা 
থপময়রে এবিং থয জীবন্ত ডকুমেন্ট আেিা থদেলাে, তামত আি থকান প্রোমেি 
প্রময়াজন আপাতত থনই। আেিা থপ্ররসমডমন্টি সামে থদো কিরে। আোমদি 
অ্নুমিাধ থপ্ররসমডমন্টি সামে থদো কিা ও এি থিজাল্ট পযটন্ত আপনািা আোমদি 
সামে োকুন। থপন্টািমনি অ্রতরে েবমন আপনািা আোমদি থেেোন।’ 

‘ধন্যবাদ থজনামিল। আরে রতনরট বষময় আপনাি দৃরি আকষটে কিব। লস 
আলামোমস থিাময়ন্দারিিীি তদন্ত থতা েমবই। রকন্তু তাি সামে ‘েন্ড জযারেিং 
থটকমনালরজ’ এবিং ‘রডমটক্টি-রনউিাল জযামকট থোিা থবাো’ তািা রকোমব 
সিংগ্রে কিল বা ততিী কিল তাি তদন্ত েওয়া প্রময়াজন। এবিং অ্রবলমম্ব সাবা 
থবনগুরিয়ামনি আব্বা আইজযাক থবনগুরিয়ান-মক উদ্ধাি কিা দিকাি। রতরন 
একটা বি প্রোে েমত পামিন। আিও একটা বি রবষয় আমে রেিঃ থজনামিল। 
কো উঠমত পামি লস আলামোমসি সবুজ পাোি সুিেরট থিাপন সুিে নয়, ওটা 
লস আলামোমসি থিাপন একটা ইোিমজন্সী এরক্সট সুিে। রকন্তু আেিা প্রোে 
কিব লস আলামোস প্ররতষ্ঠাি অ্মনক পমি ইহুদী তবজ্ঞারনক জন জযাকমবি 
আেমল তাি ততিী থিাময়ন্দা সুিে এটা। এজমন্য সুিমেি পােি ও োরটি কাবটন 
থটমিি একটা দরলল আপনাি োমত োকমত েমব।’ বলল আেেদ েুসা। 

‘ধন্যবাদ আেেদ েুসা এসব রবষয় িিে করিময় থদয়াি জমন্য। এ রতনরট 
রবষয়ই অ্তযন্ত গুরুত্বপূেট। আেিা অ্রবলমম্ব কাজ শুরু কিরে।’ 

একটু থেমে সবাি রদমক থ ময় বলল, ‘তােমল আেিা এবাি উঠমত পারি।’ 
থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন উমঠ দাৌঁিাল। উমঠ দাৌঁিাল অ্ন্য সবাই। 
‘থজনামিল থ িউড তুরে থেেোনমদি রনময় যাও। তাৌঁমদি সব বযবস্থা কি।’ 
বমল থজনামিল ওয়ার িংটন োত বািাল আেেদ েুসাি রদমক। এমক এমক 

থস হ্ান্ডম ক কিল জজট জুরনয়ি, সাবা থবনগুরিয়ান এবিং থবঞ্জারেন থবকমনি 
সামে। থবঞ্জারেমনি সামে হ্ান্ডম ক কিমত রিময় বলল, ‘ইয়িংেযান থতাোি সামে 
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হ্ান্ডম ক কিরে ‘রফ্র আমেরিকা’ি একজন রেমিা রেমসমব, থতাোমক 
এফ.রব.আই-এি সদস্য এই েুেূমতট েমন কিরে না।’ 

‘ধন্যবাদ স্যাি। ‘রফ্র আমেরিকা’ সবাি সেমযারিতা  ায়। রবম ষ কমি 
আপনামদি।’ 

‘এই থতা সেমযারিতা কিরে।’ 
‘ধন্যবাদ স্যাি।’ 
সবাই ঘি থেমক থবরিময় এল। 
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৬ 
‘রেিঃ থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন, আপনাি রিমপাটট পিলাে। তাি সামে 

সামে এফ.রব.আই ও রস.আই.এ’ি জজট আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক আেটামিি 
পাঠামনা রিমপাটট আবাি থদেলাে। তামদি রিমপাটট থেমক আপনাি রিমপামটট রকেু 
ঘটনা থবর  আমে। এফ.রব.আই থেড অ্রফমস করর্ম্উটাি ধ্বিংমসি ঘটনা, সাবা 
থবনগুরিয়ান ও আইজযাক থবনগুরিয়ামনি কারেনী, জজট আব্রাোমেি বারি থেমক 
করর্ম্উটাি  ুরিি ঘটনা এবিং সবটম মষ থপন্টািমনি পাম ি একটা ঘটনায় জজট 
জুরনয়ি ও সাবা থবনগুরিয়ান উদ্ধাি েওয়া ও আেেদ েুসাি সাোৎ পাওয়াি এই 
ঘটনাগুমলা জজট আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক আেটামিি রিমপামটট থনই। রকন্তু 
তামদি রিমপামটটি সামে আপনাি রিমপামটটি অ্ন্য থকান পােটকয থনই। তামদি েত 
আপরনও সব দায়  ারপময়মেন থজনামিল োিন অ্েটাৎ ইহুদীমদি উপমি। এ 
রবষয়টা আোমক রবরিত কমিমে। থসই সামে আোমদি এফ.রব.আই  ীফ, 
রস.আই.এ  ীফ, প্ররতিো থিাময়ন্দা বযবস্থা ও স ে বারেনী প্রধান সকমলই 
আেেদ েুসাি ফাৌঁমদ পমিমেন, এটাও আরে েমন কিমত পািরে না। রবষয়টা 
আোমক েুব োরবত কমিমে বমলই থয সেময় আপরন সাোৎ থ ময়রেমলন, তাি 
আমিই আোমদি এ সাোৎ েমে। আরে উরদ্বগ্ন। আরে সমতয থপ ৌঁোমত  াই 
থজনামিল।’ 

দীঘট কো থ ষ কমি োরকটন থপ্ররসমডন্ট অ্যাডােস হ্ারিসন োেমলন। তাি 
কপাল কুরিত। থ ামে েুমে িেীি রজজ্ঞাসাি োপ। 

‘ধন্যবাদ স্যাি দ্রুত সাোমতি সুমযাি থদয়াি জমন্য। স্যাি আপনামক 
আশ্বস্ত কিমত পারি, সতয দুই িকে েয় না বমলই আরে েমন করি ওমদি রিমপামটটি 
সামে আোমদি রিমপাটট রেমল থিমে।’ রবনীত কন্ঠ থজনামিল থিানাড 
ওয়ার িংটমনি। 
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‘রকন্তু আপনাি থজনামিল থ িউড থতা জজট আব্রাোে ও অ্যাডরেিাল েযাক 
আেটািমদিই সােী রেমলন।’ বলল থপ্ররসমডন্ট অ্যাডােস হ্ারিসন থজনামিল 
ওয়ার িংটমনি েুমেি উপি সন্ধানী দৃরি থফমল। 

‘েোোন্য থপ্ররসমডন্ট আরে থটরলমফামন আপনামক জারনময়রে, থকউমক 
রডমফন্ড বা রডমফে কিা আোি লেয নয়। েয়াবে থয সতয আোি সােমন 
এমসমে, তা েোোন্য থপ্ররসমডমন্টি অ্বিরতমত আনা আরে প্রময়াজন েমন 
কমিরে।’ 

‘ধন্যবাদ থজনামিল।’ বমল একটু োেল থপ্ররসমডন্ট এযাডােস হ্ারিসন। 
কপাল তাি নতুন কমি আবাি কুরিত েমলা। ফমুট উঠল থ ামে েুমে রজজ্ঞাসা। 
বলল, ‘আেেদ েুসা সর্ম্মকট আপনাি অ্রেেত বলুন থতা?’ 

েুেটা একটু ম্লান েমলা থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটমনি। আেেদ েুসাি 
বযাপামি থপ্ররসমডমন্টি প্রবল রবিরক্তি কো থস জামন। রক জবাব থদমব থস 
থপ্ররসমডমন্টি প্রমশ্নি। থকান পমে েমল পিাি েত কো বলা রক এই সেয় রঠক 
েমব। 

উত্তি রদমত একটু থদিী েময়রেল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটমনি। 
আপনামক েুবই স্পিবাদী বমল জারন থজনামিল। না েমল এ প্রশ্ন আপনামক 

কিতাে না।’ 
‘ধন্যবাদ েোোন্য থপ্ররসমডন্ট।’ বমল একটু োেল থজনামিল থিানাড 

ওয়ার িংটন। একটু োবল। েমন েয় গুরেময় রনল কো। তািপি বলল, ‘একজন 
পািমফক্ট থজন্টলেযান েমন েময়মে তামক আোি কামে। রবেবীি থকান কমঠািতা 
তাি থ োিা ও কোি েমধয সাোন্যও থনই। লস আলামোমসি ঘটনা তদন্তসে 
থিাটা রে মন রতরন আোমদিমক আন্তরিকোমব সেমযারিতা কমিমেন বমল েমন 
েময়মে।’ 

‘থসটা থতা রনমজ বাৌঁ াি জমন্য। দায়টা যামত ইহুদীমদি ঘামি  াপামনা 
যায়।’ বলল থপ্ররসমডন্ট এযাডেস হ্ারিসন। 

‘েোোন্য থপ্ররসমডন্ট রঠকই বমলমেন। আি থদাষ স্খলন, আোমদিমক 
সেমযারিতা এবিং সতয উদ্ধাি পিস্পি পরিপূিক েময়মে।’ 
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‘আপনাি কোয় েমন েমে তামক থগ্রফতাি কিা রঠক নয়। জামনন থতা, থস 
আইমনি োত থেমক পারলময়মে?’ 

‘অ্বেই আইন সবাি উপমি েোোন্য থপ্ররসমডন্ট। রতরন এেন আোমদি 
োমতই থপন্টািমন আমেন। তমব োননীয় থপ্ররসমডন্ট, থসরদন আইমনি োত থেমক 
পারলময় আসায় আোমদি অ্েূলয লাে েময়মে। বলমত থিমল তাি জমন্যই জজট 
জুরনয়ি, সাবা থবনগুরিয়ানসে ঘটনাি অ্বযেট দুরট প্রোে আোমদি োমত 
এমসমে।’ 

‘তবু থজনামিল, আইন োঙামক আইন োঙা রেমসমবই থদেমত েমব।’ োরস 
েুমে বলল থপ্ররসমডন্ট। 

 ‘োফ কিমবন েোোন্য থপ্ররসমডন্ট, আরে যা শুমনরে তামত বুমঝরে তাি 
সেমযারিতা রনমত রিময় তামক থগ্রফতাি কিা েয়রন। থসরদন রবোন বন্দমি তামক 
জানামনা েয়রন থয, পুরল  তামক থগ্রফতাি কিমত থিমে। থস  মল যাবাি পি 
পুরল  তামক োলাওোমব থদাষ থদবাি থ িা কমিমে।’ 

থপ্ররসমডন্ট আবাি োসল। বলল, ‘তাৌঁি পমে আপনাি উপস্থাপনা সুন্দি 
েময়মে। রকন্তু থজমন িােুন থজনামিল, থস  িেপেী উৎকট এক থে লবাদী। 
থোবল থদওয়াই তাি কাজ। তামক েদ্রমলাক বলমেন। থকান েদ্রমলাক রক 
অ্ববধোমব থকান থদম  প্রমব  কমি। থস অ্ববধোমব আমেরিকায় প্রমব  
কমিমে।’ 

‘আরে যতদূি জারন েোোন্য থপ্ররসমডন্ট, থোয়াইট ঈিলিা তামক 
রকডন্যাপ কমি আমেরিকায় এমনমে। তািপি ঘটনা ে তামক থকাোও রস্থিোমব 
দাৌঁিামতই থদয়রন।’ বলল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন েুব নিে কমন্ঠ।  

‘থস ইরতোস আরে এফ.রব.আই ও রস.আই.এ দুই তিফ থেমকই থপময়রে। 
জারন থস কারেনী। রকন্তু থস সুমযাি থপমল থোবল োিমব, এ বযাপামি রদ্বেত থপাষে 
রনিয় কিমবন না।’ 

‘আরে যতদূি জারন, তাি জারতি স্বামেটি বযাপামি থস আমপাষেীন। তমব 
সবগুমলা অ্পামি নই তাি আত্মিোেূলক। েোোন্য থপ্ররসমডন্ট, যেন োরকটন 
যুক্তিামষ্ট্র থজনামিল োিনিা তামক েতযা বা রকডন্যাপ কিাি জমন্য ঘুমি 
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থবিামে তেন আেেদ েুসা সান ওয়াকাি, কািমসন ঘামনে, ডািঃ োিটামিট ও 
লায়লা থজরনফািমক উদ্ধামিি জমন্য রনমজমক রবপন্ন কমিও কাজ কমি যামে।’ 
বলল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন নিে কমন্ঠ। 

‘তাি োমন আপরন বলমেন, সেমবদনা তাি প্রাপয?’ িম্ভীি কন্ঠ 
থপ্ররসমডমন্টি। 

‘স্যরি েোোন্য থপ্ররসমডন্ট, তা আরে বলমত পারি না। আরে শুধু ঘটনাি 
কোই বমলরে। তমব আেেদ েুসা থডঞ্জািাস, এ রবষময় থকান সমন্দে থনই। এত 
 াপট? এত সুক্ষ্মদ টী কাউমক আরে  থদরেরন েোোন্য থপ্ররসমডন্ট। লস আলামোস 
থেমক আসাি পমে তাি সুক্ষ্মদর টতা থযোমব আোমদি দলমক দুবাি সাোত 
েৃতযুি োত থেমক িো কমিমে, থযোমব থপন্টািমন রব্রমিরডয়াি রস্টেমক ধরিময় 
রদময়মে তা অ্রবশ্বাস্য।’ বলল থজনামিল ওয়ার িংটন। 

‘সরতযই অ্রবশ্বাস্য থজনামিল। এজমন্যই তাি বযাপামি সাবধান েমত েমব। 
থস এক থে লবাদী এবিং কু লী থসরেয়াি থসই সামে রনষ্ঠিু েতযাকািীও।’ 
থপ্ররসমডন্ট বলল। 

‘তমব একটা সুরব াি তাি প্ররত কিমত েমব েোোন্য থপ্ররসমডন্ট। 
আত্মিো োিা েতযাি দৃিান্ত তাি েুব কেই আমে। আেেেকািী  ত্রুমকও থস 
প্রময়াজমন সাোযয কমি। ন্যাসরেমলি ঘটনা থতা তাি একটা দৃিান্ত। এফ.রব.আই-
এি একরট রটে তামক তািা কমিরেল থগ্রফতামিি জমন্য। তামদি িারি োিাত্মক 
এযাকরসমডন্ট কমি। সিংমি সিংমিই দুজন োিা যায়। অ্বর িিাও রেল েুেূষট। 
আেেদ েুসা ওমদিমক রনমজ িারি থডমক িারিমত তুমল োসপাতামল পারঠময় 
থদয়। আেেদ েুসাি এ োনরবক রূপ অ্স্বীকাি কিমল তাি প্ররত অ্রব াি কিা 
েমব।’ বলল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন। 

থপ্ররসমডমন্টি েুমে প্রসন্ন োরস ফমুট উঠল। তািপি িম্ভীি েময় উঠল থস। 
বলল, ‘আসল কো রক জামনন। ওিা সেস্যা নয়, ওমদি থে লবাদটামকই সেস্যা 
বমল েমন কিা েয়। েুসরলে থে লবাদীমদি  রিত্র সর্ম্মকট থকান অ্রেমযাি থনই। 
সকল অ্রেমযামিি লেযই তামদি থে লবাদ।’ 



আমেরিকায় আমিক যুদ্ধ  149 

 

‘েোোন্য থপ্ররসমডন্ট আইমনি প্ররত একান্ত অ্নুিত রকিংবা থ কি সন্ধানী 
েওয়ায় সকমলই থতা আেিা থে লবাদী।’ 

‘আপনাি থে লবাদ েময়ি নয়, ওমদিটা েময়ি। দারুে  রক্ত ালী ওমদি 
থে লবাদ। থদেমেন না, আেিা িীজটা রবরে কিাি পযটাময় থিরে, আি ওিা িীজটা 
রকমন রনময় েসরজদ বানামনাি পযটাময় এমসমে।’ 

‘িেতারন্ত্রক বযবস্থায় এটা েময়ি রবষয় থতা নয় েোোন্য থপ্ররসমডন্ট। 
স্বাোরবক যা , োনুষ যা  ায় আেিা থতা তািই পমে।’ 

‘এটা আোি আপনাি কো েমত পামি, রকন্তু সবাি নয়।’ 
োসল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন। বলল, ‘আপনাি সেমযারিতা থপমল 

তাি আি রকেুি দিকাি েয় না।’ 
‘রকন্তু জামনন থতা, িনতারন্ত্রক বযবস্থায় থোটািিা স্বাধীন , আি থপ্ররসমডন্ট 

থোটািমদি অ্ধীন। সুতিািং আোি েেতা েুবই সীোবদ্ধ।’ 
বমলই থপ্ররসমডন্ট তাি এযাপময়ন্টমেন্ট ওয়াম ি রদমক তাকাল। বলল,  

‘সেয় েময় থিমে। প্রসে থেমক আেিা দূমি সমি থিরে। এবাি কামজি কোয় 
আরস। বলুন।’ 

‘েোোন্য থপ্ররসমডন্ট আপরন বমলমেন, সতয যা, আপরন থসোমন থপ োমত 
 ান। এটাই আোমদি সকমলি কো।’ 

একটু োেল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন। পিেমেই আবাি শুরু কিল, 
‘েোোন্য থপ্ররসমডন্ট থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টমনি রনিাপত্তা অ্রফস 
থেমক আোমদি কামে ঘটনাি উপি থয ব্রীফ থপ ৌঁমেমে, তাি সামে থদো সমতযি 
থকান সর্ম্কট থনই। এ পযটন্ত থয ডকুমেন্ট সিংিৃেীত েময়মে, তামত প্রতযে োমব 
প্রোরেত েমে ইহুদী থিাময়ন্দা প্রধান থজনামিল োিন সব ঘটনাি সামে 
প্রতযেোমব জরিত এবিং আোমদি সকল রসমেট িমবষো ও স্থান তামদি 
অ্বযােত থিাময়ন্দারিিীি র কাি।’ 

োেল থজনামিল ওয়ার িংটন। 
থপ্ররসমডন্ট িেীি েমনামযামিি সামে থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটমনি কো 

শুনরেল। তাি থ ামে েুমে রবিয় এবিং রকেুটা অ্স্বরস্তও। 
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থজনামিল ওয়ার িংটন োেমতই থপ্ররসমডন্ট বমল উঠল, ‘আপনাি প্রােরেক 
রিমপামটট থয কো এমসমে, তাি পমে থয ডকুমেন্টগুমলা িময়মে তা সােমন রনময় 
আসুন।’ 

থপ্ররসমডমন্টি বাে পাম  একটা থটরবলটপ করর্ম্উটাি আমিই থিরড কমি 
িাো েময়রেল। 

থজনামিল ওয়ার িংটন তাি হ্ান্ড বযাি থেমক রতনরট করর্ম্উটাি রডস্ক থবি 
কমি থটরবমল িােল। তািপি এ থেমক একরট রডস্ক রনময় থস থটরবলটপ 
করর্ম্উটামি থসট কমিল। 

এমস বসল থজনামিল ওয়ার িংটন তাি থ য়ামি। 
করর্ম্উটাি স্ক্রীমন থেমস উঠল একটা বারি তাি পি একটা তবঠকোনাি 

দৃে। 
‘েোোন্য থপ্ররসমডন্ট করর্ম্উটাি স্ক্রীমন ওটা সাবা থবনগুরিয়ানমদি 

তবঠকোনাি দৃে। এই রেরডও রফমল্মি দৃমে আমে ইহুদী থিাময়ন্দা এমজন্ট 
থবনইয়ারেমনি সামে থজনামিল োিমনি কমোপকেন, সাবা থবনগুরিয়ামনি 
সামে থজনামিল োিমনি কমোপকেন এবিং আইজযাক থবনগুরিয়ামনি সামে 
থজনামিল োিমনি কমোপকেন।’ 

 লমত লািল রেরডও রফল্মরট। 
থপ্ররসমডমন্টি দুই থ াে করর্ম্উটাি স্ক্রীমন রনবদ্ধ। 
এক সেয় েঠাৎ থ য়ামি থসাজা েময় বসল থপ্ররসমডন্ট। বলল,  ‘থজনামিল 

রড.এস.রকউ োমন থডে থস্কায়াড পাঠামেন থজনামিল োিন লস আলামোমস?’ 
‘রঠক বমলমেন েোোন্য থপ্ররসমডন্ট।’ বলল থজনামিল ওয়ার িংটন। 
‘তারিেটা?’ 
‘স্ক্রীমনি রনম  বামে থকাোয় থদেুন তারিে ও সেয়।’ থজনামিল 

ওয়ার িংটন। 
‘সবটনা  এই তারিমে এই সেময়ি দুঘন্টা পমিই থতা লস আলামোস থেমক 

সান্তামফ পমে আোমদি তদন্ত টীমে আোন্ত েময়রেল এবিং আোমদি রসরকউরিরটি 
আধ ডজন থলাক রনেত েময়রেল।’ থপ্ররসমডমন্টি কোয় রবিয় ও থবদনাি সুি। 
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‘রজ , েোোন্য থপ্ররসমডন্ট।’ 
আবাি রনিবতা।  লমে রেরডও রফল্ম। 
থপ্ররসমডমন্টি দুই থ াে আঠাি েত থলমি আমে করর্ম্উটাি স্ক্রীমন। 
থজনামিল োিন যেন ইহুদী জারতি  িে দুিঃসেময়ি কো বমল জােটানীি  

ঘটনাি পুনিাবৃরত্তি আ িংকা কমি জজট আব্রাোমেি পামসটানাল করর্ম্উটামিি লস 
আলামোস রবষয়ক এরন্িগুমলা েুমে থফলাি দারয়ত্ব রনমত সাবা থবনগুরিয়ানমক 
বাধয কিরেল, তেন রবরিত কমন্ঠ থপ্ররসমডন্ট বলল, ‘থজনামিল ওয়ার িংটন 
এরন্িগুমলা তােমল সতয। না েমল থজনামিল োিন এত েরিয়া েময় উমঠমেন থকন 
এগুমলা জজট  আব্রাোমেি করর্ম্উটাি থেমক েুমে থফলাি জমন্য!’ 

‘েোোন্য থপ্ররসমডন্ট উরন একরদমক থডে থস্কায়াড পারঠময়মেন জজট 
আব্রাোেমদিমক দুরনয়া থেমক সরিময় থদয়াি জমন্য, অ্ন্যরদমক সাবা 
থবনগুরিয়ানমক পাঠামেন করর্ম্উটামিি দরলল েুমে থফলাি লমেয।’ বলল 
থজনামিল ওয়ার িংটন। 

‘রক সািংঘারতক! তােমল থতা থবাঝাই যামে এফ.রব.আই থেড থকায়াটটামিি 
োস্টাি করর্ম্উটািগুমলা োিমনি থলাকিাই ধ্বিংস কমিমে।’ রবিময় দুম াে 
কপামল তুমল বলল থপ্ররসমডন্ট। 

‘অ্বেই েোোন্য থপ্ররসমডন্ট। জজট আব্রাোে দারয়ত্ব থেমক  মল যাবাি 
পি তদন্ত রঠকেত  লমে না। না েমল জরিত থলাকগুমলাও ধিা পমি থযত।’ বলল 
থজনামিল ওয়ার িংটন। 

রকেু বলল না থপ্ররসমডন্ট। থ য়ামি িা এরলময় রদল। তাি থ ামে েুমে একটা 
েতা া। 

আবাি রনিবতা।  লমে রেরডও রফল্ম। 
থপ্ররসমডমন্টি সেস্ত েমনামযাি থসরদমক। 
রেরডও রফমল্ম তেন  লমে দারয়ত্বপালমন বযেটতাি জমন্য থজনামিল োিন 

কতৃটক সাবা থবনগুরিয়ানমক ধেকামনাি দৃে। তাি পি এল সাবা থবনগুরিয়ান ও 
তাি আব্বা আইজযাক থবনগুরিয়ানমক বারি থেমি থজনামিল োিনমদি 
তত্ত্বাবধামন  মল থযমত বাধয কিা সিংোন্ত কমোকপকেমনি দৃে। যেন 
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থজনামিল োিন বলরেল, ‘সাবা থবনগুরিয়ান জারতি পমে দারয়ত্বপালমন 
অ্স্বীকাি কমিমে, তেন থস জারতি রবশ্বাসঘাতকতাও কিমত পামি, আরে তামক 
যা বমলরেলাে এবিং যা থস জামন সব বমল রদমত পামি পুরল মক, সুতিািং তামক 
আোমদি কাস্টরডমত োকমত েমব, যামত থস কো বলমত না পামি, আপনামকও 
আোমদি সামে থযমত েমব, যামত আপরনও রকেু বলমত না পামিন’, তেন 
থপ্ররসমডন্ট বমল উঠল, ‘তােমল আপনামদি রিমপামটট সাবা থবনগুরিয়ান ঘটনাি থয 
রববিে রদময়মে এবিং জজট জুরনয়ি ঘটনাি থয বেটনা রদময়মে তাি সবই তােমল 
সতয। থদেরে, থজনামিল োিনিা উন্মাদ েময় রিময়রেল থসরদন।’ 

‘সতয যা উদ্ঘারটত েময়মে তা ওমদিমক উন্মাদ কিাি েতই েোোন্য 
থপ্ররসমডন্ট।’ বলল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন। 

থপ্ররসমডন্ট থকান কো বলল না। থ য়ামি িা এরলময় রদময়মে আবাি। 
আবাি থসই রনিবতা। 
এবাি করর্ম্উটামি নতুন রডস্ক েমিমে থজনামিল ওয়ার িংটন। এ রেরডও 

রফমল্ম িময়মে থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিা থজনামিল আমলকজান্ডাি 
হ্ারেল্টন ও থজনামিল োিমনি েধযকাি কমোপকেমনি দৃে। 

 লমে রেরডও রফল্ম। 
থজনামিল োিন যেন থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টনমক বলরেল, 

‘থপ্ররসমডমন্টি সামে জজট আব্রাোে ও এযাডরেিাল েযাক আেটামিি সাোমতি পে 
বন্ধ কিমত েমব, ওিা আসমে থেমন ওয়ার িংটমন..’, তেন থপ্ররসমডন্ট থসাজা েময় 
বসল থ য়ামি। তাি থ াে োনাবিা। তািপি থপ্ররসমডমন্টি সামে সাোত কিমত 
রিময় থপ্ররসমডন্টমক রক বুঝামত েমব, ঘটনাি রক বযােযা তামক রদমত েমব, থস 
রবষময় থজনামিল োিন থয রব্ররফিং রদরেল থজনামিল আমলকজান্ডাি 
হ্ারেল্টনমক, তা থিাগ্রামস রিলরেল থপ্ররসমডন্ট। তাি থ াে দুরট রবিয় 
রবমফারিত। থ মষ বলল থপ্ররসমডন্ট, ‘থজনামিল ওয়ার িংটন ধন্যবাদ রদমত েয় 
থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টনমক। থযোমব থজনামিল োিন তামক রব্রফ 
কিমত বমলরেল, রঠক থসোমবই থয আোমক রব্রফ কিমত থপমিমে। রেেযামক 
সমতযি েত এত সুন্দি কমি বলা যায় তােমল!’ 
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‘েোোন্য থপ্ররসমডন্ট কারেনী ততিীমত ইহুদীমদি থ ময় দে আি থকউ থনই 
দুরনয়ায়। জােটানীি ঘটনা রনময় থয োজামিা কারেনী তািা সৃরি কমিমে, তা 
অ্রেেূত কমিমে পরিমেি থলাকমদি। যাি সুফল তািা থোি কিমে অ্ধট  তাব্দী 
ধমি।’ বলল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন। 

‘লস আলামোমসি সবুজ পাোমিি সুিে সর্ম্মকট থয বযােযা রদল থস 
সর্ম্মকট আপনাি েত রক?’ থপ্ররসমডন্ট রজজ্ঞাসা কিল থজনামিল ওয়ার িংটনমক। 

 
‘ওটা একটা িাৌঁজােুরি কো েোোন্য থপ্ররসমডন্ট। আপরন জামনন েোোন্য 

থপ্ররসমডন্ট, আপনাি কামে একটা ‘থসফ েল্ট’ আমে। ওটা থোলা যায় না, োঙা 
যায়। রবমদ ী আগ্রাসমনি সেয় জরুিী েুেূমতট ওটা আপনামক োঙমত েমব এবিং 
থ ষ েুেূমতটি রনধটারিত কিেীয় ওমত পামবন। অ্নুরূপোমব লস আলামোমসি েত 
জাতীয় গুরুত্বপূেট প্ররতষ্ঠামনি প্রধানমদি কামেও ঐ ধিমনি একরট কমি ‘থসফ 
েল্ট’ আমে। রবমদ ী আগ্রাসমনি জাতীয় জরুিী েুেূমতট প্ররতষ্ঠামনি প্রধানমক রক 
কিমত েমব থসজমন্য থতা ঐ ‘থসফ েল্ট’ িময়মে। থে রেকোমব োকাি রবষয়টা 
এমকবামিই িাৌঁজােুরি।’ থজনামিল ওয়ার িংটন বলল। 

‘যাই থোক, থসফ েমল্ট যরদ ঐ সুিমেি কো থেমক োমক থজনামিল?’ প্রশ্ন 
তুলল থপ্ররসমডন্ট। 

‘সুিেটাই প্রোে থয ওটা অ্রফরসয়াল সুিে নয়।’ বলল থজনামিল 
ওয়ার িংটন। 

‘থকেন কমি?’ বলল থপ্ররসমডন্ট। 
‘অ্রফরসয়াল েমল সুিে েমল সুিে েুে আিও থিাপন , রনিাপদ ও আিও 

স্থায়ী ধিমনি জায়িায় েত। করর্ম্উটাি সিামলই , কামপটট তুলমলই ধিা পমি 
যামব, এেন জায়িায় অ্রফরসয়াল সুিে েুে অ্বেই েবাি নয়। আি সুিমেি 
থ ষপ্রান্ত স্বাধীন জায়িায় না েময় ইহুদী অ্রধকািেুক্ত একটা জায়িায় েমত পামি 
না। তৃতীয়ত, ইহুদী রবজ্ঞানী জন জযাকব লস আলামোস ও সিকামিি থকউ না 
েময়ও অ্রফরসয়াল সুিমেি রবষয়টা জানমবন থকান সূমত্র? তামক রবশ্বাসই বা কিা 
েমব থকন? আপনাি োমলাোমবই জানাি কো েোোন্য থপ্ররসমডন্ট, ইহুদীিা 
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আোমদি কাে থেমক সুমযাি-সুরবধা থপময়মে ,রকন্তু আোমদি দারয়ত্ব ীল 
অ্গ্রজমদি অ্েন্ড রবশ্বাস তািা থকান সেয়ই পায়রন।’ বলল থজনামিল 
ওয়ার িংটন। 

‘ধন্যবাদ থজনামিল। আরে বুমঝরে।’ 
রনিবতা নােল আবাি। 
রেরডও রফল্ম এরিময়  লমে এমকি পি এক দৃে। যেন থজনামিল োিন 

বলরেল থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টনমক থয ‘এইবাি থস োইস 
থপ্ররসমডন্ট এবিং আিােীবামিই থপ্ররসমডন্ট’, তেন থপ্ররসমডন্ট থ য়ামি থেলান 
থদয়া অ্বস্থামতই থো থো কমি থেমস উঠল। বলল, ‘থজনামিল এতেমন েুলল 
িেমস্যি জট। আোি রনিাপত্তা উপমদিা ইহুদীমদি সামে িাজবনরতক বযবসায় 
থনমেমেন। ওি এত আগ্রমেি কািে এোমনই।’ 

‘ইহুদীিা তামদি এই িাজবনরতক অ্ে সব িাজনীরতমকি উপিই প্রময়াি 
কমিন, েোোন্য থপ্ররসমডন্ট।’ 

‘রকন্তু সবাই তামদি র কাি েন না।’ 
থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন রকেু বলমত যারেল, রকন্তু েঠাৎ থপ্ররসমডন্ট 

করর্ম্উটাি স্ক্রীমনি রদমক েনমযািী েওয়ায় থস থেমে থিল। 
রেরডও রফমল্ম তেন থজনামিল োিন ইহুদীমদি রবশ্বায়ন পরিকল্পনাি 

কো বলরেল। 
োিমনি কো থ ষ েমল থজনামিল আমলকজান্ডাি হ্ারেল্টন যেন তাি 

ইহুদী োময়ি োত থেমক ইহুদীমদি রবশ্বায়ন পরিকল্পনা পাওয়া ও তাি আব্বা 
সর্ম্মকট োময়ি কো বলরেল, তেন থপ্ররসমডন্ট তাি থ য়ামি থসাজা েময় বমস 
বলল, ‘থজনামিল হ্ারেল্টনমদি আব্বা রসমনটি বব হ্ারেল্টন রেমলন একজন 
োৌঁরট আমেরিকান। থসই কািমেই তাি েত স্বােীমক রবশ্বাস কমিনরন, আি 
থেমলমক জারনময়মেন রনমজি েত তদ্বত আনুিমতযি কো।’ 

‘রঠক বমলমেন েোোন্য থপ্ররসমডন্ট।’ বলল থজনামিল ওয়ার িংটন। 
 ‘ওমদি ঐ রবশ্বায়নটা রক জামনন থজনামিল?’ বলল থপ্ররসমডন্ট। 
‘ওই দরলল থদরেরন স্যাি। জানা উর ত আোমদি।’ 
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কো থ ষ কমিই উমঠ দাৌঁিাল থজনামিল ওয়ার িংটন করর্ম্উটাি রডক্স 
পরিবতটমনি জমন্য। 

‘এেন করর্ম্উটামি রক তুলমবন?’ রজমজ্ঞস কিল থপ্ররসমডন্ট। 
‘আোমদি রব্রমিরডয়াি থয তেয পা াি কমিরেল থজনামিল োিমনি কামে, 

তািই রেরডও রফল্ম।’ বলল থজনামিল ওয়ার িংটন। 
‘ওটা আপনাি রিমপাটট আরে পমিরে আি থদোি দিকাি থনই।’ 
‘েোোন্য থপ্ররসমডন্ট, ঐ রেরডও রফমল্ম পরিষ্কাি থদো যায় আোমদি 

রব্রমিরডয়াি পমদি দারয়ত্ব ীল অ্রফসািিাও থজনামিল োিমনি েত বাইমিি 
থলাকমদি স্বামেটি কামে কতোরন নতজানু।’ 

‘বািামন আিাো রকেু জেমতই পামি।’ থপ্ররসমডন্ট বলল। 
‘রকন্তু েোোন্য থপ্ররসমডন্ট, ওিা ওমদি কামলাোত আোমদি জাতীয় জীবন 

ও জাতীয় স্বামেটি অ্মনক িেীমি প্রমব  কিামত সেেট েময়মে।’ 
‘রঠক বমলমেন, এটা স্বীকাি কিমতই েমব, ওমদি কো থপ্ররসমডমন্টি কান 

পযটন্ত থপ ৌঁোমত ওিা সাফমলযি সামে সেেট েময়মে। এ রবষয়টাি রদমক অ্বেই 
আোমদি নজি রদমত েমব। রকন্তু থসটা থক  মলি সামে থজনামিল।’ থপ্ররসমডন্ট 
এযাডােস হ্ারিসন বলল। 

‘অ্বেই েোোন্য থপ্ররসমডন্ট।‘ বলল থজনামিল ওয়ার িংটন। 
থপ্ররসমডন্ট নমি  মি বসল। বলল, ‘থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন 

আপনামক অ্মনক ধন্যবাদ, আোমদি প্ররতিো বারেনীমক ধন্যবাদ, আপনামদি 
সিংিৃরেত অ্েূলয ডকুমেন্ট জারতি অ্ম ষ উপকামি আসমব।’ 

‘ওময়লকাে েোোন্য থপ্ররসমডন্ট। এ কৃরতমত্বি অ্রধকািং  ‘রফ্র আমেরিকা’, 
আেেদ েুসা ও সাবা থবনগুরিয়ানমদি প্রাপয।’ 

‘থস কৃতজ্ঞতা আপনািা ওমদি জানামবন।’ 
বমল একটু থেমেই থপ্ররসমডন্ট আবাি বলল, ‘আো, রফ্র আমেরিকা 

আমন্দালন সর্ম্মকট আপনািা রক োমবন?’ 
‘রফ্র আমেরিকা থদ মপ্ররেক সিংিঠন। আেিা েমন করি, এ ধিমনি থপ্রসাি 

গ্রুপ থদম  োকা প্রময়াজন।’ 
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‘থকন?’ 
‘রফ্র আমেরিকা বা সকল অ্পপ্রোবেুক্ত আমেরিকা’ি থোিান থদ মক 

জাতীয় স্বােট পরিপেী ও েরতকি বাইমিি ঘটনাি সামে জরিময় পিাি োত থেমক 
িো কিমত পামি।’ 

‘এেন প্রোব রক আোমদি জাতীয় জীবমন আমে?’ 
‘অ্মনমকই েমন কমিন, আোমদি জাতীয় জীবমন ইহুদীমদি প্রোব থকান 

থকান থেমত্র অ্পপ্রোমবি পযটাময় থপ ৌঁমেমে। তািা েমন কমিন, জারতি ফাউন্ডাি 
ফাদািসিা ইহুদীমদি সর্ম্মকট যা োবমতন থসোন থেমক আেিা সমি থিরে।’ 

‘হ্াৌঁ, এিকে কো আমে।’ 
োেল এবিং একটু োবল থপ্ররসমডন্ট। তািপি বলল, ‘আো, রফ্র আমেরিকা 

আমন্দালমনি থস্ট্রনে থকেন? ওমদি প্রধান থক?’ 
‘ওমদি  রক্তি রবষয়টা বলা েুরস্কল। রবম ষ কমি তরুে ও যুবকমদি েমধয 

েুব পপুলাি। সিকািী ও থবসিকািী সব থেমত্রই ওমদি সেেটক েরিময় আমে। 
ওমদি প্রধান থক আরে জারন না।’ 

‘জনেমতি থেমত্র ওিা একটা বি ফযাক্টি েময় দাৌঁিামে, রক বমলন?’ 
থপ্ররসমডমন্টি কমন্ঠ উতসুকয। 

‘ওমদি প্রোব রবমব না কিমল তাই েমন েয়।’ 
‘আরে রিমপাটট থপময়রে, আোমদি দমলও ওমদি সিংেযা বািমে। প্ররতপে 

দমলও রনিয় ওিা রকেু আমে। োবরে, ওিা থোট থদয় কামক?’ 
‘শুমনরে ওমদি থোট বযরক্তমকরন্দ্রক। প্রােটীি দৃরিেিংিী ও েতােতমকই তািা 

থবর  গুরুত্ব থদয়।’ 
‘রবষয়টা েুবই গুরুত্বপূেট। এমক আোমদি রবমব নায় িােমত েমব।’ বমল 

থপ্ররসমডন্ট তাি সােমন থফমল িাো একটা র মটি রদমক একবাি তারকময় বলল, 
‘থজনামিল ওয়ার িংটন,আপরন রক জামনন জজট আব্রাোমেি নারতমক ওোইও 
নদীমত ডুমব যাওয়া থেমক িো কিায় আেেদ েুসাি প্ররত জজট আব্রাোে দুবটল?’ 

‘েোোন্য থপ্ররসমডন্ট, এই অ্রেমযাি আি যামদি থেমত্রই সতয থোক, জজট 
আব্রাোমেি থেমত্র নয়। তাি কামে বযরক্ত ও পারিবারিক জীবন এবিং প্রমফ ন 
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সর্ম্ূেট আলাদা। তাি থিাটা সারেটস লাইমফ আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনমদি 
সাোন্য প্রেয় থদয়ািও থকান নজীি থনই।’ োেল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন। 

থপ্ররসমডন্ট কো বলল না। োবরেল। 
একটু পি বলল, ‘আমিা একটা রবষয় থজনামিল, আেেদ েুসাি েত বযরক্ত 

এধিমনি একরট কামজি রবরনেময়ি েুমোেুরে েমব, এটাও স্বাোরবক নয়। আি 
জজট আব্রাোেিা থয আেেদ েুসামক সামে কমি লস আলামোমস রনময় 
থিমলন,এটা আেেদ েুসাি স্বামেট নয়, আোমদি স্বামেট। বিিং আেেদ েুসাই 
আোমদি উপকামি এমসমেন। সুতিািং জজট আব্রাোে তামক থকাোয় থকান অ্ন্যায় 
সুরবধা রদমলন?’ 

‘আরেও এ ধিমনিই থেমবরে েোোন্য থপ্ররসমডন্ট।’ 
‘থজনামিল আমলা নাি আিও থকান রবষয় আমে?’ বলল থপ্ররসমডন্ট। 
থজনামিল ওয়ার িংটন থসাজা েময় বসল। বলল, ‘অ্ম ষ ধন্যবাদ েোোন্য 

থপ্ররসমডন্ট আোমক সেয় থদয়াি জমন্য। আোি আি থকান রবষয় থনই 
আমলা নাি।’ 

‘ধন্যবাদ থতা আরে আপনামক থদব। বলা যায় সাজামনা তমেযি রেরত্তমত 
োিাত্মক একটা রসদ্ধান্ত রনময়রেলাে, অ্কাটয প্রোে এমন আপরন সতযমক 
প্ররতরষ্ঠত কমি িাষ্ট্রমক সাোযয কিমলন সরঠক রসদ্ধান্ত থনবাি। আরে আপনামদি 
জমন্য িরবটত।’ বলল থপ্ররসমডন্ট। 

‘আোমদি প্ররত আপনাি এটা রবম ষ োমলাবাসা েোোন্য থপ্ররসমডন্ট। 
আেিা কৃতজ্ঞ।’ 

বমল একটু থেমে রবনীত কমন্ঠ আবাি বলল, ‘আোমক উঠাি অ্নুেরত রদন 
েোোন্য থপ্ররসমডন্ট।’ 

থপ্ররসমডন্ট উমঠ দাৌঁিাল। থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটনও উমঠ দাৌঁিাল। 
থপ্ররসমডন্ট োত বারিময় থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটমনি সামে হ্ান্ডম ক 

কিমত কিমত বলল, ‘আরে রনরিত জারতি পমে আপনামদি এ প্র িংসনীয় 
তৎপিতা আপনািা আিও থজািদাি কিমবন। আশ্বাস রদরে, আোি কামে জারত 
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যা  ায়, আপনািা যা  ান, আইন যা  ায়, তা আরে কিব। তা কিমত রিময় থকান 
রসদ্ধান্তমকই বি বমল েমন কিব না।’ 

‘েোোন্য থপ্ররসমডন্ট, এই কামজ আেিা আপনাি সােী।’ 
বমল থজনামিল ওয়ার িংটন  মল যাবাি জমন্য পা বািারেল। থপ্ররসমডন্ট 

বলল, ‘থজনামিল, আেেদ েুসামক আোি পে থেমক ধন্যবাদ জানামবন। 
অ্মেতুক তাৌঁি উপি অ্মনক ধকল থিমে। আেিা দুিঃরেত।’ 

‘ধন্যবাদ েোোন্য থপ্ররসমডন্ট।’ বমল থজনামিল থিানাড ওয়ার িংটন ঘি 
থেমক থবরিময় এল। 

 
 
 

এফ.রব.আই-এি দুরট িারি তীি থবমি এরিময় যামে ওয়ার িংটমনি একদে 
পূবটপ্রামন্তি থব থিাড ধমি। দুই িারিমত রেমল এফ.রব.আই-এি রনিাপত্তা কেটী 
থোট থষালজন। এফ.রব.আই-এি থ  ক  অ্পামি ন কোন্ডাি, জজট আব্রাোমেি 
একরট রবশ্বস্ত োত কোন্ডাি বব কাটটাি বমস আমেন সােমনি িারিি সােমনি 
রসমট। বাজপারেি েত তাি থেন দৃরি সােমন রনবদ্ধ। 

থোি েবাি েুব থব ী থনই। রনজটন পে। কোন্ডাি বব কাটটামিি থ াে 
সােমন প্রসারিত। রকন্তু থ ামেি থপেমন োোটায় অ্মনক র ন্তা ঘুিপাক োমে। 
এফ.রব.আই েবি থপময়মে িাত ১২টায় থজনামিল োিনমক থব-রেউ 
থিরসমডরন্সয়াল ব্লমকি একটা বারিমত প্রমব  কিমত থদো থিমে, থস বারিটা 
পাোিা রদমে এফ.রব.আই-এি একজন থলাক। েবি পাওয়াি পিই জজট 
আব্রাোে সিাসরি রনমদট  রদময়মে থজনামিল োিনমক থগ্রফতামিি জমন্য। 

রবিাট দারয়ত্ব থপময়মে থস তাি  ীফ বমসি কাে থেমক। তাি স্বল্পোষী  ীফ 
বস দারয়ত্ব থদবাি সেয় বমলমে, ‘এই সেময়ি সবম ময় গুরুত্বপূেট র কাি লমেয 
তুরে জার্ম্ রদে, েূলযবান সুমযািটা েুব কমি রকন্তু আেিা থপময়রে।’  ীমফি এই 
কোি অ্েট, বি এই র কাি োতোিা কিা যামব না। কািনটা থসও জামন। 
োঝোমন থজনামিল োিন এফ.রব.আই-এি থ ামেি বাইমি রেল। জজট আব্রাোে 
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দারয়মত্ব রফমি আসাি পি থজনামিল োিনমক পুনিায় দৃরিসীোয় আনাি অ্মনক 
থ িাি পি আজ তামক নজিবন্দী কিা থিমে। নজি থেমক এেন তামক োমত 
থপমত েমব। 

কোন্ডাি বব কাটটামিি বারেনী থব-রেউ থিরসমডরন্সয়াল ব্লমকি রকেুটা 
সােমন থ  োোয় রিময় থপ েল। এ থ  োো থেমক পুবেুেী িাস্তা রদময় থব-রেউ 
থিরসমডরন্সয়াল ব্লমক যাওয়া যায়। থ  োো থেমক থবি েওয়া আিও দুরট িাস্তাি 
একরট উত্তমি, আমিকরট পরিমে  মল থিমে। বব কাটটামিি বারেনী আসরেল 
দরেে রদমক থেমক আসা িাস্তা রদময়। থ  োোি োঝোমন একটা রবিাট সামকটল। 
পুবরদক থেমক আসা িারি সামকটলরটি দরেে পা  ঘুমি থযমকান রদমক থযমত 
পামি। অ্নুরূপ দরেে থেমক আসা িারি দরেে েময় পরিমে ঘুমি থযমকান রদমক 
থযমত পামি। 

বব কাটটািমদি িারি সামকটলরটি দরেে েময় পরিে উত্তি ঘুমি পুবেুেী 
িাস্তায় যাওয়াি জমন্য বাৌঁক রনমত যামব, এেন সেয় পুবটরদমক একটা িারিমক 
পািমলি েত েুমট আসমত থদো থদেল। িারিরট বব কাটটািমদি িারিি প্রায় পা  
থঘৌঁমষ সামকটলরটি দরেে রদক ঘুমি পরিেেুেী িাস্তায় তীি থবমি েুমক থিল। 

বব কাটটািমদি েেমক যাওয়া িারি সমব টানট রনময় পরিে রদমক বাৌঁক রনমত 
যামে। এেন সেয় আমিকরট িারিমক আমিি েতই উন্মত্ত রস্পমড েুমট আসমত 
থদেল। বব কাটটািমদি িারি এটা থদমে আবািও থডড থস্ল্া েময় থিল। 

রকন্তু উন্মত্ত রস্পমডি িারিরট বব কাটটািমদি িারি থপরিময় কময়কিজ যাবাি 
পি েঠাৎ থডড স্টপ েময় থিল। 

সিংমি সিংমিই িারি থেমক নােল একজন থলাক লাফ রদময়। থলাকরট িারি 
থেমক থনমেই বব কাটটািমদি িারিি রদমক েুে কমি ডাকমত লািল।  

বব কাটটাি তাি রদমক থ াে থফমলই র ৎকাি কমি উঠল, ‘এমতা আোমদি 
এফ.রব.আই-এি করলন্স। িারি ওরদমক আিাও, কুইক।’ 

িারি করলমন্সি কাোকারে েমতই থস র ৎকাি কমি বলল, ‘থজনামিল 
োিন পালামে। থতােিা এস আোি সামে।’ 
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বমলই লাফ রদময় করলন্স তাি িারিমত উঠল। সিংমি সিংমিই েুটমত শুরু 
কিল তাি িারি। 

বব কাটটামিি বুঝমত বারক িইল না আমিি  পািমলি েত েুমট  মল যাওয়া 
িারিটাই তােমল রেল থজনামিল োিমনি। 

বুমঝ উঠাি সামে সামেই বুকটা েযাৌঁত কমি উঠল বব কাটটামিি। নজিবন্দী 
র কাি তােমল পালাল? 

বমসি কো ও করঠন েুেটা থেমস উঠল বব কাটটামিি থ ামেি সােমন, িারি 
আমিই স্টাটট রনময়রেল বব কাটটামিি। বব কাটটাি বলল ড্রাইোমিি রদমক থ ময়, 
‘করলমন্সি িারিি আমি েুটরেল থয িারিটা, থসটা আোমদি ধিমত েমব।’ 

ঝমিি থবমি েুটমত লািল বব কাটটািমদি িারিও। তেন সকাল েময় 
থিমে। িাস্তা-ঘাট তেনও প্রায় িারি শুন্য। রতনরট িারিই  লমে ঝমিি িরতমত। 
করলমন্সি িারি এবিং বব কাটটামিি দুরট িারি পি পি  লমে। থজনামিল োিমনি 
িারি রকেুেমেি জমন্য দৃরিি বাইমি  মল রিময়রেল, এেন োিমনি িারি শুধু 
থদো যাওয়া নয়, তাি সামে বযবধানও অ্মনক কমেমে। 

েঠাৎ একটা অ্ঘটন ঘমট থিল, একটা থ  োো েস কিমত যারেল 
করলমন্সি িারি। োিমনি িারি থ  োো েস কমি  মল থিমে। 

রঠক থসই সেয় থিাড কনস্ট্রাক ন থকার্ম্ানীি একটা োরি থিালাি িারি 
িাস্তাি েরসিং-এ এমস থপ ৌঁেল, এমকবামি েুমেি উপি। 

দুঘটটনা এিামত োডট থব্রক কষমত রিময় করলমন্সি িারি উলমট থিল। 
কতকটা একই দ া েমলা থপেমন বব কাটটািমদি দুরট িারিিও। 

বব কাটটামিি িারি একটা  াপট বাৌঁক রনময় থব্রক কষমত রিময় িাস্তাি পাম ি 
িাডটামিি সামে ধাক্কা থেল। আি কোন্ডাি বব কাটটামিি থপেমনি িারি োরি 
থিালািটাি উপি হুেরি থেময় পিমত রিময় থকান েমত রনমজমক িো কিল, রকন্তু 
কাত েময় পমি থিল। 

ধাক্কা থেময় িারি োেমতই লাফ রদময় থনমেমে বব কাটটাি িারি থেমক। 
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তাি থ ামেি সােমন রদময়ই কনস্ট্রাক ন থকার্ম্ানীি থিালাি িারিরট  মল 
থিল। তািা কিবািও থকান সুমযাি থপল না। কািে িাস্তাি ঐ লাইমন তেনও 
জ্বলরেল গ্রীন রসিন্যাল, বব কাটটািমদি জমন্য থিড রসিন্যাল। 

বব কাটটাি েতা  েময় তাকাল থজনামিল োিমনি িারিি রদমক। ওটা দৃরি 
সীোি বাইমি  মল থিল। 

বব কাটটাি এবাি নজি রদল দুঘটটনায় পিা সেকেটীমদি রদমক। 
এ সেয় থিালাি িারিরটি  যামনল অ্েটাৎ দরেে রদক থেমক আমিকটা িারি 

থিাড েরসিং এ এমস থপ েল। 
রতনরট িারিি লন্ড-েন্ড দ া থদমেই সম্ভবত িারিটা  িাস্তাি এক প্রামন্ত 

দাৌঁিাল। 
িারি থেমক নােল রতনজন োনুষ। থনমেই তািা প্রেমে েুমট থিল উমল্ট 

যাওয়া করলমন্সি িারিি রদমক। 
করলন্স তেন তাি উমল্ট যাওয়া িারি থেমক থবি েরেল। েুমট আসা 

রতনজন থলাক  তামক ধিাধরি কমি থবি কিল। 
করলন্স উমঠ দাৌঁরিময় থয তামক তুমল দাৌঁি কিাল তাি রদমক তারকময় রবিময় 

রবেূঢ় েময় থিল েুেূমতটি জমন্য। পিেমেই আনরন্দত কমন্ঠ বমল উঠল, ‘স্যাি 
আপরন?’ 

তাি পি পাম ি দাৌঁিামনা থলাকরটি রদমক নজি পিমতই করলন্স র ৎকাি 
কমি উঠল, ‘থবঞ্জারেন থবকন তুরে?’ 

বমল করলন্স জরিময় ধিল থবঞ্জারেন থবকনমক। 
এরদমক বব কাটটামিি দুরট িারি থেমক সবাই থবরিময় এমসমে। কাত েময় 

যাওয়া িারিও দাৌঁি কিামনা েময়মে। 
বব কাটটাি ও অ্ন্যান্যিা এমস দাৌঁিাল করলন্স ও থবঞ্জারেন থবকনমদি 

কামে। 
বব কাটটাি থবঞ্জারেন থবকনমক র নমত পািমে, রকন্তু অ্ন্য দুজনমক র নমত 

পামিরন। 
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বব কাটটাি এমস দাৌঁিামতই করলন্স থসাৎসামে থয থলাকমক থস স্যাি 
বমলরেল তামক থদরেময় বমল উঠল, ‘বব ইরনই আেেদ েুসা।’ 

নােটা শুমন বব কাটটাি  েমক উঠল। অ্োরবত একটা রবিয় 
আকরিকোমব সােমন এমস দাৌঁিামল থযেন  োনুষ রবেূঢ় েয়, কতকটা থতেরন 
দ া েমলা বব কাটটামিি। অ্জ্ঞাতসামিই থযন বব কাটটাি স্যালুট রদময় বসল 
আেেদ েুসামক। তাি সামে সামে দুই িারি থেমক থনমে আসা অ্ন্যান্য 
এফ.রব.আই কেটীিাও স্যালুট কিল আেেদ েুসামক। 

আেেদ েুসা হ্ান্ডম মকি জমন্য োত বািাল বব কাটটামিি রদমক।  
‘ইরন, এই অ্পামি মনি কোন্ডাি বব কাটটাি।’ বব কাটটািমক থদরেময় 

আেেদ েুসামক লেয কমি বলল করলন্স। 
করলন্স োেমতই থবঞ্জারেন থবকন তামদি তৃতীয় সােীমক থদরেময় বব 

কাটটািমদি লেয কমি বলল, ‘ইরন থপ্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিাি পামসটানাল 
থসমেটারি িরবন রনক্সন।’ 

বব কাটটাি আেেদ েুসাি সামে হ্ান্ডম ক কিাি পি িরবন রনক্সমনি 
সামেও হ্ান্ডম ক কিল। করলন্সও হ্ান্ডম ক কিল িরবন রনক্সনমদি সামে।  

করলন্স িরবন রনক্সমনি সামে হ্ান্ডম ক থ ষ কিমল আেেদ েুসা বব 
কাটটািমক লেয কমি বলল, ‘রেিঃ বব কাটটাি  রেিঃ করলন্স থয অ্পামি মনি কো 
বলল থসটা রক? আপনামদি এ অ্বস্থা থকন?’ 

বব কাটটাি থব-রেউ থিরসমডরন্সয়াল ব্লমকি একটা বারি থেমক থজনামিল 
োিনমক ধিমত আসাি রববিে রদময় বলল,  ‘রকন্তু স্যাি, আেিা আসাি আমিই 
থজনামিল োিন পালায়। তামক পাোিায় োকা রেিঃ করলন্স তাি রপেু থনয়। পমে 
থদো েমল আেিাও রপেু রনই। এ পযটন্ত থপ োি পি কনস্ট্রাক ন থকার্ম্ানীি 
একটা থিালাি িারি আোমদি সব রকেু েন্ডুল কমি থদয়।’ রকোমব রক ঘটল 
তািও রববিে রদময় োেল বব কাটটাি। 

‘সািািাত পালাল না, থোমি পালাল থকন থজনামিল োিন? এেন থোমি 
থতা থজনামিল োিন থজমি োমক না। আি আপনামক থদেমত পাওয়াি েত 



আমেরিকায় আমিক যুদ্ধ  163 

 

জায়িায় অ্বেই আপরন রেমলন না?’ বলল আেেদ েুসা করলন্সমক লেয কমি। 
আেেদ েুসাি ভ্রু কুরিত েমলা। 

‘তাি রকেুমতই আোমক থদেমত পাওয়াি কো নয়।’ 
‘থজনামিল োিন যেন পালায় তেন আপনাি েমন েময়রেল রক থয আপরন 

পাোিায় আমেন থজনামিল োিন থসটা জামন?’ 
‘রজ, আোি তাই েমন েময়মে। থস থপেন দিজা রদময় থবরিময় িারিমত 

উমঠরেল। িারিমত উমঠই পািমলি েত েুটমত শুরু কমি।’ বলল করলন্স। 
‘আোি েমন েমে একটা থটরলমফান থপময় থজনামিল োিন ঘুে থেমক 

জামি। থটরলমফামন তামক বমল েয়  রেিঃ করলন্স তাি বারিি বাইমি পাোিা রদমে 
। আি বব কাটটামিি বারেনী তামক ধিমত আসমে। রনিয় থকউ রবশ্বাসঘাতকতা 
কমিমে।’ 

কো থ ষ কমিই আেেদ েুসা বব কাটটামিি রদমক থ ময় বলল, ‘আপনাি 
এ অ্পামি মনি রবষয় রনিয় থিাপন িাো েময়রেল?’ 

‘রজ স্যাি, তাি সামি রতনটায় আোমদি  ীফ জজট আব্রাোে রনমজ তাৌঁি 
থোবাইল থটরলমফামন আোমক অ্পামি মনি রনমদট  রদময়রেমলন। তাি আমি 
আরেও রকেু জানতাে না।’ 

‘আপরন অ্পামি মন থবরুমনাি আমি বা পমি কাউমক রকেু বমলরেমলন?’ 
বলল আেেদ েুসা। 

‘আোি সামে আসা থলাকজনমদিও বরলরন। তমব থিাপন অ্পামি ন 
থিরজস্টামি আরে রলমে এমসরে।’ বলল বব কাটটাি। 

‘আোি রবশ্বাস জজট আব্রাোমেি থটরলমফান এবিং আপনামদি থিাপন 
থিরজস্টাি দুমটাই  ত্রু পে েরনটি কমিমে।’ 

ভ্রু কুরিত েমলা কোন্ডাি বব কাটটাি ও করলন্স দুজমনিই। 
ওিা রকেু বলাি আমি আেেদ েুসাই কো বমল উঠল, ‘এেন রক কিমবন 

বমল োবমেন আপনািা?’ 
বব কাটটাি ও করলন্সিা রকেু বলাি আমিই কো বমল উঠল িরবন রনক্সন। 

বলল, ‘ওমদি েুব নতুন একটা থিাপন ঘারটি েবি আরে জারন। থপ্ররসমডমন্টি 
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সামবক রনিাপত্তা প্রধান থজনামিল হ্ারেল্টমনি রনমদটম  আোমদি িারিমত কমি 
থজনামিল োিনমক ঐ ঘারটমত আরে নারেময় রদময়রেলাে।’ 

আেেদ েুসা তাকাল বব কাটটামিি রদমক। 
বব কাটটাি বুঝল আেেদ েুসাি এ তাকামনাি অ্েট। সিংমি সমেই থস বলল, 

‘আেিা থযমত  াই থসোমন।’ 
‘থস ঘারটটা থকাোয়?’ আেেদ েুসা বলল িরবন রনক্সমনি রদমক তারকময়। 
িরবন রনক্সন রঠকানা বলমল আেেদ েুসা বব কাটটািমক লেয কমি বমল 

উঠল, ‘রেিঃ বব কাটটাি, থজনামিল োিমনি িারি যরদ পরিে রদমকই রিময় োমক, 
তােমল থস ঐ ঘারটি রদমকই থিমে বমল েমন েমে।’ 

‘আোিও তাই েমন েমে স্যাি।’ বলল বব কাটটাি। 
‘তােমল আেিা যাত্রা কিমত পারি।’ বলল আেেদ েুসা। 
‘আপরন যামবন স্যাি?’ বলল বব কাটটাি। আনমন্দ তাি থ াে-েুে উজ্জ্বল 

েময় উমঠমে। 
‘অ্বেই।’ বলল আেেদ েুসা। 
 ািরট িারি আবাি যাত্রা শুরু কিল। 
আেেদ েুসা ও বব কাটটািমদি িারি যেন থজনামিল োিনমদি নতুন 

ঘারটি থিমট রিময় থপ েল, তেন সকামলি রনজটনতা থকমট থিমে। 
িাস্তায় তেন স ল িারিি রেরেল সিব েময় উমঠমে। 
ঘারটি থিমট প্রেে রিময় োেল আেেদ েুসা ও থবঞ্জারেন থবকমনি িারি। 

পিেমেই তাি পাম  রিময় দাৌঁিাল বব কাটটামিি িারি এবিং তাি সামেই করলমন্সি 
িারি। 

আেেদ েুসা িারিি জানালা রদময় েুে বারিময় বব কাটটািমক বলল , ‘রেিঃ 
বব কাটটাি, আপনাি র রিয়া উমি থিমে।’ 

‘রক কমি বুঝমলন স্যাি?’ 
‘থদেুন প্রধান থিমটি দিজা থোলা। এি প্রেে অ্েট েমলা থজনামিল োিন 

আোমদি  যামলঞ্জ কিমে। বলমে দিজা থোলা থিমেরে, প্রমব  কি সােস 
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োকমল। রদ্বতীয় অ্েট েমলা, থজনামিল োিন আোমদি কাৌঁ কলা থদোমে। 
বলমে, সব ফাৌঁকা কমি থিরে, এস োওয়া থেময় যাও।’ 

‘তােমল রক রদ্বতীয়টাই রঠক?’ বলল বব কাটটাি। 
‘অ্বেই। কািে, িাস্তাি ধামি রদমনি থবলায় থস এফ.রব.আই-এি সামে 

বন্দুক যুমদ্ধ আসমব না।’ 
‘এেন রক কিব স্যাি?’ বলল বব কাটটাি েতা  কন্ঠ। 
‘ লুন নারে। তাি ঘারটটা থদমে যাই।’ 
বমল আেেদ েুসা িারি থেমক নােল। সকমলই থনমে পিল িারি থেমক। 

িরবন রনক্সনও। আেেদ েুসা িরবন রনক্সনমক লেয কমি দ্রুত কন্ঠ বলল, ‘না রেিঃ 
িরবন রনক্সন আপরন নােমবন না। আপরন রনিাপত্তা উপমদিাি রপএস। থজনামিল 
োিমনি জানা রঠক েমব না থয, আপরন অ্পামি মন থনমেমেন। আপনাি 
রনিমপে পরি য় োকা োল।’ 

‘বুমঝরে, অ্মনক ধন্যবাদ স্যাি।’ বমল আবাি থস িারিমত প্রমব  কিল। 
বব কাটটাি রবরিত দৃরিমত তাকাল আেেদ েুসাি রদমক। বলল, ‘ধন্যবাদ 

স্যাি, এতদূি আপরন থদমেন। রকন্তু একটা কো স্যাি, োিনিা থতা থকউ থনই। 
উরন নােমলও থতা ওিা থদেমতা না।’ 

‘রেিঃ বব কাটটাি, আপনািা সরতযই ঘারটমত এমলন রকনা, থপমলন রকনা, 
থসটা থদোি জমন্য থজনামিল োিন অ্বেই কাউমক থকাোও িােমব বা 
পাঠামব।’ 

‘বুঝলাে স্যাি।’ োরস েুমে বলল বব কাটটাি। 
সবাই েুকল থেতমি। আেেদ েুসাি কোই সতয েমলা। একদে  ূন্য ঘারট। 

সব দিজা-জানালা থোলা। থ য়াি, থটরবল, োট,  ূন্য ফাইল থকরবমনট োিা ঘমি 
আি রকেুই থনই। 

ভ্রু কুরিত েমলা আেেদ েুসাি।  
থজনামিল পারলময় ঘারটমত থপ োি পি থযটুকু সেয় থপময়মে তামত 

ফাইলপত্র, করর্ম্উটাি, নানা বযবোযট দ্রবয ইতযারদ থনয়া, থিাোমনা, সিামনা এবিং 
রনময় যাওয়া রক সম্ভব? সবম ময় বি কো েমলা, এত সব রজরনস থিট রদময় থবি 
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কমি রনময় থিমল থয আবজটনা পমি োকাি কো। তাি থকান র হ্ন থিট এলাকায় 
থনই। এ সব োবমত রিময় েেমক দাৌঁরিময়রেল আেেদ েুসা। 

েঠাৎ আেেদ েুসামক এোমব োবনায় পিমত থদমে থবঞ্জারেন থবকন, বব 
কাটটাি ও করলন্স এমস তাি পাম  দাৌঁিাল। বলল বব কাটটাি, ‘রকেু োবমেন 
স্যাি?’ 

‘োবরে বব কাটটাি। োবরে, থযসব রজরনস ওিা এ বারি থেমক সরিময়মে, 
তা অ্রধকািং ই বাইমি রনময় যায়রন। থসগুমলা তােমল িােল থকাোয়?’ 

‘একো থকন  বলমেন স্যাি?’ বলল করলন্স। 
‘প্রেে েমলা, থজনামিল োিন থয সেয়টুকু থপময়রেল, থস সেময়ি েমধয 

রজরনসগুমলা বাইমি রনময় যাওয়া সম্ভব রেল না। রদ্বতীয়, এতসব রজরনস বারি 
থেমক থবি কিমল বারি থেমক থবি েবাি পমে থযসব র হ্ন োকাি কো তা থনই।’ 
বলল আেেদ েুসা। 

‘রঠক।’ থবঞ্জারেন থবকন ও করলন্স এক সামে বমল উঠল। 
‘তােমল আসুন সকমল েুৌঁরজ এত রজরনস লুরকময় িাো যায়, থসই জায়িাটা 

থকাোয়।’ বলল আেেদ েুসা। 
থিাটা বারি থোৌঁজাি পি রবরেন্ন রদক থেমক সকমল রিময় োরজি েমলা রনম ি 

ড্রইিং রুমে। এ ড্রইিং রুে থেমকই রসৌঁরি উমঠমে উপমি। 
সবাই বলল, বারিি এক ইরি জায়িাও বারক িাো েয়রন। সব থোৌঁজা 

েময়মে। থদয়ালগুমলা বারজময় থদো েময়মে, রকন্তু থকাোও রকেু থনই। 
আেেদ েুসা রসৌঁরিি রদমক েেু কমি একটা থসাফায় বমস রেল। োবরেল 

থস। োবরেল থস সােমনি রদমক তাি অ্লস দৃরি থেমল। তাি থ ামে োসরেল 
রসৌঁরিটাি কারুকাজ। 

রসৌঁরিটা বাইমি থেমক ড্রইিং রুমে প্রমব  কিাি পি োমতি ডান পাম  পমি। 
রসৌঁরি ও বাইমি থবরুবাি দিজাি োঝোমন আমিকরট দিজা। দিজাটা 

রসৌঁরিি থ ষ ধামপি সোন্তিামল। রসৌঁরিি ধাপ ও দিজারটি োঝোমন দ  ইরিি 
েত বযবধান। সবম ময় েজাি বযাপাি েমলা, রসৌঁরিি প্রস্থ ও দিজাি প্রস্থ সোন। 
থকন? আি রসৌঁরি আি পাম ি দিজাি বযবধান োত্র দ  ইরি থকন? প্রশ্ন জািল 
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আেেদ েুসাি েমন। বযবধান দ  ইরি এই কািমে রক থয রসৌঁরিি প্রান্ত থঘৌঁমষ থয 
থদয়াল উমঠ থিমে তা দ  ইরি পুরু? যরদ তাই েয় তােমল এি অ্েট দাৌঁিায় 
দিজারট দাৌঁরিময় আমে রসৌঁরিি প্রান্ত থঘৌঁমষ ততিী েওয়া প্রমটক ন থদয়ামলি 
পমিই। আি থযমেতু রসৌঁরিি প্রস্থ ও দিজাি প্রস্থ সোন , তাই ধমি থনয়া যায়, থয 
লযারন্ডিং-এ রসৌঁরিরট থ ষ েময়মে, থস লযারন্ডিং-এিই আমিকটা অ্িংম  দিজাটা 
দাৌঁরিময় আমে। 

র ন্তাটা এ পযটন্ত আসমতই  েমক উঠল আেেদ েুসা। লযারন্ডিং-এি এ 
অ্িং টা থকন ততিী েমলা? তােমল দিজা লযারন্ডিং-এি থয অ্িংম ি উপি দাৌঁরিময় 
আমে, তাি সামে থকান রসৌঁরিি থযাি আমে? থকান রসৌঁরি রনম  থনমেমে থসোন 
থেমক? 

আেেদ েুসাি েনটা আনমন্দ উৎফুল্ল েময় উঠল। তাি েমন পিল 
ওয়ার িংটমনি প্রায় সব োল বারিিই থবসমেমন্ট ঘি োমক। থস ঘি অ্মনক 
থেমত্রই দুতলা রতন তলা পযটন্ত রনম  রিময় োমক। 

আেেদ েুসা থসাফায় থসাজা েময় বসল। বলল বব কাটটািি রদমক তারকময়, 
‘রসৌঁরিি পাম  ঐ দিজা েুমল থদমেমেন?’ 

‘রজ স্যাি। ওটা সুই  রুে।’ বলল বব কাটটাি। 
‘দিজা থোলাি পি থেইন সুই গুমলা দু’পাম ি থদয়ামল, না থ ষ প্রামন্তি 

থদয়ামল?’ রজমজ্ঞস কিল আেেদ েুসা উৎসুক কমন্ঠ। 
‘দু’পাম ি থদয়ামল, থ ষ প্রামন্তি থদয়ামল থকান সুই  থনই।’ বব কাটটাি 

বলল। 
‘দু’পাম ি থদয়ামল সুই গুমলা সােমনি রদমক, না থেতমিি প্রামন্তি রদমক?’ 
‘সবগুমলা থেইন সুই ই দুপাম ি থদয়ামল সােমনি রদমক িাদািারদ কমি 

বসামনা। থেতিরদমক দুপাম ি থদয়ালই এক দে ফাৌঁকা’ বলল বব কাটটাি। তাি 
থ ামে েুমে তেন রবিয়।  

আেেদ েুসা োসল। বলল, ‘আরে রনরিত এ দিজাটা একটা রসৌঁরিি টপ 
লযারন্ডিং-এি উপি দাৌঁরিময় আমে।’ 
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কোটা থ ষ কমি আেেদ েুসা থসাফায় থেলান রদময় বলল, ‘রেিঃ থবঞ্জারেন 
থবকন, রেিঃ করলন্স, রেিঃ বব কাটটাি আপনািা একটু েুৌঁমজ থদেুন থতা।’ 

সকমলিই থ ামে েুমে রবিয় , থসই সামে আনন্দও। 
রতনজনই েুটল থস দিজাি রদমক। অ্মন্যিাও রিময় দাৌঁিাল দিজাি 

সােমন।  
রেরনট পমনি পি থবঞ্জারেন থবকন, করলন্স এবিং বব কাটটাি রতনজমনই 

দিজাি বাইমি থবরিময় এল। বলল থবঞ্জারেন থবকন, ‘রেিঃ আেেদ েুসা থকান ক্লু-
ই েুৌঁমজ পাওয়া থিল না। থেমঝি কামপটট উরঠময় পিীো কিা েময়মে। থদয়ামলি 
প্ররত ইরি জায়িা পিে কিা েময়মে। দিজাি থ  কামঠি সবটা িা রতল রতল কমি 
থদো েময়মে, থকাোও রকেু েুৌঁমজ পাওয়া যায়রন। আোমদি েমন েয়, রসৌঁরি এোমন 
োকমলও তাি কমন্িাল বাইমি থকাোও।’ 

আেেদ েুসা থকান কো না বমল থ াে বুজল। েুেূতট কয় পমি থ াে েুমল বব 
কাটটামিি রদমক তারকময় বলল, ‘থদমে আসুন থতা রেিঃ বব কাটটাি সবগুমলা থেইন 
সুই  অ্ন রক না।’ 

‘ইময়স স্যাি।’ বমল েুটল বব কাটটাি দিজাি রদমক। দিজা রদময় েুকল 
ঘমি।  

েুেূতট কময়ক পি রফমি এমস বলল,  ‘স্যাি সবগুমলা থেইন সুই  অ্ন, োত্র 
একটা থেইন সুই  অ্ফ কিা।’ 

‘রেিঃ বব কাটটাি কাউমক বলুন ঐ থেইন সুই  অ্ন কিমত। থদেমবন রসৌঁরিি 
েুে েুমল থিমে।’ 

সকমলই আেেদ েুসাি  কো শুনরেল। সকমলিই রবিয় রবেুগ্ধ দৃরি তাি 
প্ররত রনবদ্ধ। 

কময়কজন এফ.রব.আই কেটী দাৌঁরিময়রেল দিজাি সােমনই। তামদি রদমক 
তারকময় বব কাটটাি একজনমক রনমদট  রদল, ‘টোস অ্ফ কিা সুই টা অ্ন কমি 
দাও থতা।’ 

টোস নামেি থলাকরট েুটল। েুকমলা ঘমি। 
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পিেমেই সুই  অ্ন কিাি েট কমি একটা  ব্দ েমলা। বাইমি থেমকও 
সবাই শুনল। 

েট কমি  ব্দ উঠাি পমিই র ৎকাি থ ানা থিল টোস নামেি থলাকরটি, 
‘পাওয়া থিমে স্যা......’ 

তাি র ৎকাি থ ষ েমলা না। থস্টনিামনি আওয়াজ তাি কন্ঠ ডুরবময় রদল। 
োরিময় থিল তাি কন্ঠ। 

দিজাি সােমনই এফ.রব.আই-এি যািা দাৌঁরিময়রেল, তািা শুময় পমি 
তামদি থস্টনিান বারিময় ধিল থসই দিজাি রদমক। 

ঝট কমি উমঠ দাৌঁরিময়মে আেেদ েুসা। বব কাটটাি, থবঞ্জারেন থবকন ও 
করলন্সও ঘুমি দাৌঁরিময়মে। বব কাটটামিি োমত থস্টনিান। থবঞ্জারেন থবকন ও 
করলমন্সি োমত উমঠ এমসমে রিেলবাি। 

আেেদ েুসা এগুমে দিজাি রদমক। তাি োত োরল। 
‘স্যাি, রনম   ত্রু আমে। রসৌঁরি পমে ওিা গুলী  ারলময়মে।’ উরদ্বগ্ন কমন্ঠ 

বলল বব কাটটাি আেেদ েুসামক লেয কমি। 
‘ওিা উমঠ আসাি সােস পামব না এত তািাতারি। র ৎকাি কিায় েীত 

 ত্রুি রনরবট াি গুলীি র কাি েমলা থব ািা টোস।’ 
বলমত বলমত এগুমলা আেেদ েুসা দিজাি রদমক। 
আেেদ েুসাি থপেমন থবঞ্জারেন থবকন, বব কাটটাি ও করলন্স। 
দিজাি থ  কামঠি আিামল দাৌঁরিময় থেতমি উৌঁরক রদল আেেদ েুসা। 

থদেল, টোমসি ঝাৌঁঝিা েময় যাওয়া থদেটা পমি আমে লযারন্ডিং-এি উপি। থসই 
সামে আেেদ েুসা থদেল কনরেমটি একটা রসৌঁরি থনমে থিমে রনম । রসৌঁরিমত 
থকান থিরলিং থনই। রসৌঁরিি রনম  আমলা। এক ঝলক দৃরিমত কাউমকই থদেমত 
পায়রন আেেদ েুসা। 

তাি োমন, োবল আেেদ েুসা,  ত্রুিা প্রেে দৃরিমত থ ামে পিাি েত 
জায়িায় থনই। 

আেেদ েুসা রফমি দাৌঁিাল থবঞ্জারেনমদি রদমক। বলল, ‘টোস োিা 
থিমে।’ 
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েুেূমতটি জমন্য োেল আেেদ েুসা। তাি পমিই বমল উঠল, ‘এ বারিি 
োস্টাি সুই  থকাোয়?’ 

‘থকন এোমনই সব সুই  নয়?’ বলল বব কাটটাি। 
‘এটা সুই  ঘি নয়। থেইন সুই গুমলা এোমন িাো েময়মে থিাপন রসৌঁরিি 

কনমিালমক কযামোমলজ কিাি জমন্য। রনিয় রিরডিং রেটাি সে বারিি োস্টাি 
সুই  অ্ন্য থকাোও আমে।’ বলল আেেদ েুসা। 

এফ.রব.আই কেটীমদি একজন বমল উঠল, ‘স্যাি বারিি েূল প্রমব  
দিজায় পাম ই একটা ঘি আমে। ওোমনই একটা বি োস্টাি  সুই  ও 
রেটািগুমলা থদমেরে।’ 

থস কো থ ষ কিমতই আেেদ েুসা তামক বলল, ‘থদমে আসুন থসটা অ্ন 
না অ্ফ আমে।’ 

থদ মি  মল থিল থলাকরট, রফমি এমলা রেরনট োমনমকি েমধযই। বলল, 
‘স্যাি অ্ন আমে সুই রট।’ 

আেেদ েুসা থলাকরটমক ধন্যবাদ রদময় সবাইমক কামে ডাকল এবিং তাি 
পরিকল্পনা সবাইমক বুরঝময় বলল। এই পরিকল্পনায় কাি রক দারয়ত্ব তা বুরঝময় 
রদল। 

থ মষ করলমন্সি রদমক থ ময় বলল, ‘রেিঃ করলন্স, আপরন যান োস্টাি 
সুইম ি কামে। বব কাটটাি সিংমকতরট বাজাবাি পি সুই  অ্ফ কিমবন এবিং 
রদ্বতীয় সিংমকতরট বাজাবাি পি সুই রট আবাি অ্ন কিমবন।’ 

‘রেিঃ আেেদ েুসা আপরন একা নােমেন রনম , এটা রঠক নয়। আরেও 
নােমত  াই।’ বলল থবঞ্জারেন থবকন। 

আেেদ েুসা োসল। বলল, ‘এটা যুমদ্ধি প্রেে পযটায়, এ পযটাময় যরদ আরে 
বযেট েই। তােমল রদ্বতীয় পযটাময় আপরন নােমবন।’ 

থবঞ্জারেন থবকন েুে োি কিল। রকেু বলল না। 
রনমদট  পাওয়াি সিংমি সিংমিই করলন্স বাইমি োস্টাি সুই  থবামডটি রদমক 

েুটল। 
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থবঞ্জারেন থবকন এফ.রব.আই-এি একজন তসরনক কেটীমক সামে কমি 
থস্টনিান রনময় বসল দিজাি রঠক োঝোমন। তামদি থস্টনিামনি বযামিল িাো 
েমলা দিজাি দুই প্রামন্তি দুই থকাোয়। বযামিমলি োো রসৌঁরি এরিময় রনম ি রদমক 
থকাোকুরে তাক কিা েমলা। যামত গুলী বৃরি শুরু কিমল রসৌঁরি থসাজা থেমঝ 
এলাকায় আঘাত না কমি।  

আেেদ েুসা োোয় পািরিি েত কমি একটা লম্বা কামলা কাপি থপৌঁর ময় 
রনময়মে। রসৌঁরি থেমক িরিময় রনম  পিাি সেয় োোয় আঘাত না লামি তাি 
জমন্যই এই বযবস্থা। কাপিটা থযািাি েময়মে বারিরটিই এক আলোরি থেমক। 
সম্ভবত রকেু ততিীি জমন্য থকনা েময়রেল, রকন্তু তা আি ততিী েয়রন। 

আেেদ েুসাি থ াডাি থোলস্টামি রেল সািা থজফািসমনি থদয়া থের ন 
রিেলবাি। থসটা থবি কমি োমত রনল। তািপি আেেদ েুসা দিজাি োঝ বিাবি 
বসা থস্টনিানধািী দুজমনি োমঝ োোটা রন ু কমি দিজাি থ  কামঠি বিাবমি 
রনময় এল। 

রকেুটা থপেমন দাৌঁরিময়রেল বব কাটটাি। 
আেেদ েুসা তাি োো রন ু কমি থ  কাঠ বিাবি থনয়াি সামে সামেই বব 

কাটটাি একটা তীক্ষ্ণ  ীষ রদময় উঠল। 
সিংমি সমেই রনমে থিল সব আমলা, রনম  থনমে যাওয়া রসৌঁরি এবিং রসৌঁরিি 

রনম ি ঘমিিও। 
আমলা রনমে যাওয়াি সামে সামেই আেেদ েুসা োো থ  কামঠ থঠরকময় 

থদমেি থপেনটা  ূমন্য েুৌঁমি রদল লযারন্ডিং-এি উপি রদময় রনম ি রসৌঁরিি রদমক। 
আেেদ েুসাি থদে রসৌঁরিমত পিাি  ব্দ পাওয়াি পৌঁর   থসমকন্ড, থয 

সেময়ি েমধয আেেদ েুসাি থদে রসৌঁরি রদময় রনম  িিামনা শুরু কমিমে, তেন 
িমজট উঠল থবঞ্জারেন থবকন ও এফ.রব.আই-এি তসরনক কেটীরটি থস্টনিান। 
থবঞ্জারেন থবকমনি থস্টনিান কোি কিল রসৌঁরিি বাে পাম ি এবিং এফ.রব.আই-
এি কেটীি থস্টনিান কোি কিল রসৌঁরিি ডান পাম ি এলাকা। লেয েমলা রনম  
থবজমেমন্টি ঘমি থয  ত্রুিা আমে তািা থযন রসৌঁরিি রদমক েুমট আসমত না পামি 
এবিং আেেদ েুসা যামত রনিাপমদ রসৌঁরি রদময় িরিময় রনম  থেমঝমত রিময় রসৌঁরি 
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বিাবি সােমন এরিময় থকাোও আেয় রনমত পামি। আেেদ েুসাি পরিকল্পনাি 
বক্তবয েমলা,  ত্রুিা যেন থদেমব আমলা রনমে যাওয়াি সিংমি সিংমি গুলী শুরু 
েময়মে দিজা থেমক, তেন তামদিও প্রােরেক লেয েমব দিজা।  ত্রুি 
থস্টনিানমক দিজাি রদমক আটমক থিমে থসই সুমযাি আেেদ েুসা রসৌঁরি বিাবি 
সােমন এরিময় থকাোও আেয় থনমব। এিপমিি লেয েমলা থপেন থেমক  ত্রুি 
উপি আকরিক আেেমেি সুমযাি থনয়া। 

আমলা রনমে যাবাি পর   থসমকন্ড পি জ্বমল উঠল আবাি আমলা। 
তেনও দিজাি উপি  লমে েুষলধামি গুলী বষটে। 
আমলা জ্বলাি সিংমি সিংমি আেেদ েুসাি পরিকল্পনা অ্নুসামিই গুলী বন্ধ 

কমি রদময়রেল থবঞ্জারেন থবকন ও এফ.রব.আই-এি তসরনক কেটী। 
ওরদমক আেেদ েুসা অ্ন্ধকামিি থসই পর   থসমকমন্ড রসৌঁরি রদময় িরিময় 

পমি িরিময়ই দ্রুত এমিামলা থেমঝি উপি রদময় রসৌঁরি বিাবি সােমনি রদমক। 
তাি োোি উপি রদময় তেন  লমে গুলী বৃরি। আেেদ েুসা বুঝল, থস িরিময় 
থযরদমক যামে থসরদক থেমকও গুলী রসৌঁরিি রদমক যামে। তাি অ্েট এ রদমকও 
 ত্রুপমেি থলাক আমে। 

আেেদ েুসা একটা থদয়ামল রিময় ধাক্কা থেল। 
আেেদ েুসা থদয়াল ধমি উমঠ বমস ডামন-বামে োতিামত রিময় থদেল বাে 

রদমক োত দুময়ক পমিই থদয়াল থ ষ েময় থিমে। তমব থসটা দিজা নয়। দিজা 
েমল থ  কাঠ বা থ  কাঠ ধিমনি রকেু োকত। রকন্তু তা থনই। তােমল এটা 
করিমডাি? তাই েমব োবল, আেেদ েুসা। অ্নুোমন আিও বুঝল এ করিমডািরট 
রসৌঁরিি রঠক বিাবি। আেেদ েুসা িিাবাি সেয় একটু ডান রদমক সমি রিময়রেল 
রসৌঁরি বিাবি আসা গুলী এিাবাি জমন্য। 

তেনও দু’পমেি েমধয  লমে তুেুল গুলী বৃরি। 
আেেদ েুসা বাে পাম  েুৌঁমজ পাওয়া করিমডামি েুে বািামত রিময় বুঝল, 

এ করিমডাি থেমকও থস্টনিামনি  ব্দ আসমে। অ্েন্ড  মব্দি োমঝ এই  ব্দমক 
এতেে আেেদ েুসা আলাদা কিমত পামিরন। সাবধান েমলা আেেদ েুসা। 
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থের ন রিোলবামিি েুে করিমডামি তাক কমি করিমডাি থেমক উরিত 
থস্টনিামনি  মব্দি উৎসমক র রহ্নত কিাি থ িা কিল আেেদ েুসা। বুঝল 
থস্টনিামনি  ব্দ করিমডামিি োঝ বিাবি একই উৎস থেমক আসমে।  ব্দ 
একারধক থস্টনিামনি। 

আেেদ েুসা তাি থের ন রিেলবামিি নল থস  ব্দ লমেয তাক কমি রিিাি 
থ মপ ধিল তজটরন রদময়। 

রিিামি তজটরন থ মপই আেেদ েুসা থের ন রিোলবামিি নল বৃত্তাকামি 
ঘুরিময় রনল করিমডামিি প্রস্থ আনুোরনকোমব আন্দাজ কমি রনময়। আি থসই 
েুেূমতটই আমলা জ্বমল উমঠরেল।  

আমলাি বন্যায় থেমস থিল  ািরদক। 
আেেদ েুসা তাি সােমনি করিমডামিি রদমক একবাি থ ময়ই থদেটামক 

বাৌঁরকময় রনময় েুমি রদল করিমডামিি থেতি। 
করিমডািি পমিই আেেদ েুসা উমঠ দাৌঁিাল। 
আমিই থ ামে পমিরেল করিমডামিি োঝ বিাবি রতনরট লা  পমি আমে। 

আি একবাি োমলা কমি থদেল, তাি থের ন রিেলবামিি প্রেে রতন র কািমক। 
আেেদ েুসা তাি থের ন রিেলবাি পমকমট থিমে লাম ি কামে পমি োকা 

রতনরট থস্টনিামনি দুরট তুমল রনল। একটা ঘামি থফমল অ্ন্যরট োমত িােল। 
গুলী বৃরিি তীব্রতা তেন কমে থিমে। উপি থেমক গুলী পরিকল্পনা 

অ্নুসামিই োরেময় থদয়া েময়মে অ্ল্পেমেি জমন্য, যামত আমলা জ্বমল উঠাি পি 
আেেদ েুসা প্রময়াজমন থয থকান রদমক েুে কিাি সুরবধা পায়। রকন্তু এরদক থেমক 
গুলী বৃরি বন্ধ েয়রন। 

রসৌঁরিি উপি রদময় গুলী গুমলা েমে ঘমিি ডান ও বাে দুই প্রান্ত থেমক। 
োঝ বিাবাি এলাকা থেমক থকান গুলী  েমে না। আেেদ েুসা রনরিত েমলা, 
ঘমিি োঝ এলাকায় ঘাপরট থেমি রনিয় থকউ বমস থনই। 

ঘমিি ডান ও বাে এলাকা থেমক যািা গুলী কিমে রসৌঁরি লমেয, তািা রক 
থদেমত থপময়মে আেেদ েুসামক? প্রশ্ন জািল আেেদ েুসাি েমন। 
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এক ঝলক থদমে আেেদ েুসা যতটুকু বুমঝমে, রসৌঁরিি রনম  ফাৌঁকা একটা 
প্র স্থ  ত্তি।  ত্তিরটি সােমনি রদমক  ত্তি থেমক একরট করিমডাি থবরিময় এরিময় 
থিমে। থসই করিমডািরটমতই আেেদ েুসা দাৌঁরিময়। অ্নুরূপোমব  ত্বিরট ডান ও 
বাে রদমক থব  রকেুটা এগুবাি পি  ত্বি থেমক দুরদমকই করিমডাি থবরিময় 
থিমে। আেেদ েুসাি রবশ্বাস, ঐ দুই করিমডামিি েুে থেমক থদয়ামলি আিাল 
রনময় রসৌঁরিি রদমক গুলী কিা েমে। 

ওিা আেেদ েুসামক থদেমত পায়রন বমল েমন েমে আেেদ েুসাি। আমলা 
জ্বলাি সেয় স্বাোরবকোমবই ওমদি  েরকত দৃরি রসৌঁরি েুমেি রদমক রনবদ্ধ েবাি 
কো। তাোিা এক ঝলক থদেমত থপমলও তামক এ করিমডাি থেমক থবরিময় 
যাওয়া রনমজমদি থলাক েমন কিাটাই স্বাোরবক।  ত্রু েমন কিমল অ্বেই 
তামদি থস্টনিামনি গুলী এরদমকও েুমট আসত।  ািরদমক থস্টনিামনি 
আওয়ামজি েমধয আেেদ েুসাি থের ন রিেলবামিি অ্মপোকৃত রেঠা আওয়াজ 
রনিয় তািা শুনমত পায়রন। 

আেেদ েুসা েুর  েময়মে, তমব করিমডািরটি থপেন রদমক থবর  এমিায়রন। 
থপেমনি রদমক রনিাপত্তা সর্ম্মকট রনরিত েময় আেেদ েুসা ধীমি ধীমি 

এমিামলা করিমডামিি েুমেি রদমক। 
উপি থেমক আবাি একরট দুরট কমি গুলী বষটে শুরু েময় থিমে ঘমিি ডান 

ও বাে প্রামন্তি রদমক পরিকল্পনা অ্নুসামিই। এ গুলী বষটমেি লেয  ত্রুমদিমক 
গুলী বষটমে বযস্ত িাো যামত তািা অ্ন্যরদমক েমনামযাি রদমত না পামি এবিং 
তামদি অ্বস্থান র রহ্নত কিাও সেজ েয়। 

আেেদ েুসা রবিামলি েত অ্রতসন্তপটমে এরিময় থদয়ামলি আিাল থেমক 
প্রেে উৌঁরক রদল বাে রদমক। থদেল  ত্বমিি প্রামন্ত করিমডামিি েুমে ওিা  ািজন 
বমস। ওিা থদয়ামলি আিামল, রকন্তু তামদি থস্টনিামনি বযামিল অ্মধটক থদয়ামলি 
বাইমি। 

এিপি আেেদ েুসা একটু সেয় রনময় উরক রদল ডান  ত্ত্বমিি রদমক। 
ওোমন থদেল দুজনমক। ওিাও ঐ  একই পরজ মন থস্টনিান বারিময় গুলী 
কিমে। আেেদ েুসা সমি এল। োমতি থস্টনিামনি গুলীি থ ম্বাি পিীো কিল। 
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তািপি আেেদ েুসা থস্টনিামনি রিিাি োত থিমে এমিামলা প্রেমে 
বাৌঁরদমক। 

থদয়ামলি িা থঘৌঁমষ োৌঁটু থিমি বমস থস্টনিামনি বযামিল থ ামেি পলমক 
বাইমি রনময় রিিাি  াপল আেেদ েুসা বাৌঁরদমকি  ািজনমক লেয কমি। এক 
প লা গুলী কমিই আেেদ েুসা রবদুযৎমবমি ঘুমি দাৌঁরিময় থস্টনিান তাক কিল 
ডান করিমডামিি দুজমনি রদমক। 

ওিা দুজন গুলীি  মব্দ  েমক উমঠ তারকময় আেেদ েুসামক থদেমত থপময়ই 
থস্টনিান ঘুরিময় রনরেল। 

আেেদ েুসাি োত থস্টনিামনি রিিামিই রেল। সূতিািং থস্টনিামনি নল 
তামদি দুজমনি রদমক ঘুিাি সামে সামেই এক ঝাৌঁক গুলী রিময় রঘমি ধিল 
তামদিমক। 

রব  থসমকন্ডও থিল না। থেলা সাে েময় থিল। েয়জনই েুেূমতট লা  েময় 
িমক্ত োসমত লািল। 

রসৌঁরিি োোয় থদো থিল থবঞ্জারেন থবকন, বব কাটটাি ও করলন্সমক। 
আেেদ েুসামক থস্টনিান োমত  ত্বমি দাৌঁরিময় োকমত থদমে ওিা েুমট 

থনমে এল রনম  রসৌঁরি রদময়। তামদি থপেমন এফ.রব.আই-এি অ্ন্যান্য 
তসরনকিাও। 

তািা পমি োকমত থদেল নয়রট লা মক। 
থবঞ্জারেন থবকন জরিময় ধিল আেেদ েুসামক। বব কাটটাি, করলন্স আেেদ 

েুসামক স্যালুট রদময় তামদি হৃদময়ি আমবি প্রকা  কিল। 
আি তসরনকমদি থ ামে রবিয় ও আনন্দ। 
‘থজনামিল োিন থতা তােমল এোমন থনই।’ বলল বব কাটটাি। 
‘অ্বেই। রতরন এোমন োকাি কো নয় রেিঃ বব কাটটাি। রতরন এেন থোমপ 

আেয় থনবাি েত থলাক নন।’ 
‘রঠক স্যাি।’ বলল বব কাটটাি। কোটা থ ষ কমিই বব কাটটাি আবাি বমল 

উঠল , ‘স্যাি আেিা এেন সা ট কিমত পারি?’ 
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‘অ্বেই সা ট কমি আপনািা উপমি আসুন। লা গুমলা থনয়াি বযবস্থা 
করুন। আরে ওরদমক থদরে িরবন রনক্সন রক কিমে।’ 

বমল আেেদ েুসা উপমি উমঠ এল। উপমি উমঠ থবরিময় থিল বারি থেমক। 
আেেদ েুসামক থিমট থদমেই িরবন রনক্সন িারিি জানালা নারেময় োত 

থনমি ডাকল আেেদ েুসামক। আেেদ েুসা রিময় উঠল িরবন রনক্সমনি িারিমত। 
‘স্যাি অ্মনকেে ধমি গুলীি  ব্দ শুনলাে। োিাপ রকেু ঘমটরন থতা? ওিা 

সবাই থকাোয়?’  বলল উরদ্বগ্ন িরবন রনক্সন। 
‘বি ধিমনি োিাপ রকেু ঘমটরন, আোমদি একজন তসরনক োিা থিমে। 

ওমদি কময়কজন োিা থিমে। সা ট থ ষ কমি আসমে সবাই।’ বলল আেেদ 
েুসা। 

‘স্যাি এরদমক আমিক ঘটনা। যামক েুৌঁজমত থিমেন রতরনই থতা বাইমি।’ 
‘থকেন?’ 
‘স্যাি, এি েমধয থজনামিল োিন এ িাস্তা রদময় দু’বাি পাস কমিমে।’ 
‘থজনামিল োিন?’ 
‘রজ স্যাি।’ 
‘দুবাি?’ 
‘রজ স্যাি।’ 
‘তােমল থতা এ ঘারটমত েূলযবান রকেু আমে, যাি জমন্য থস েুবই উরদ্বগ্ন।’ 
‘তাই েমব স্যাি।’ 
‘তাি িারিি নাম্বাি রনময়ে?’ 
‘রজ স্যাি।’ বমল িারিি নাম্বািটা আেেদ েুসাি োমত তুমল রদল িরবন। 
‘আমিা একবাি থজনামিল োিন আসমব নারক?’ 
‘আসমতও পামি স্যাি।’ 
‘রকিংবা নাও আসমত পামি। থকাোও দাৌঁরিময় থ ষ পযটন্ত রক ঘমট তা থদেমত 

পামি।’ 
‘রজ স্যাি, থসটাও স্বাোরবক।’ 
এসব রবষয় রনময় কো  লরেল আেেদ েুসা ও িরবন রনক্সমনি েমধয। 
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অ্বম মষ বব কাটটািিা এল। বব কাটটাি িারিি জানালা রদময় আেেদ 
েুসামক বলল, ‘স্যাি, করর্ম্উটাি োিা থনবাি েত ডকুমেন্ট রকেু থপলাে না।’ 

‘আোি রবশ্বাস করর্ম্উটািগুমলাি েমধয েূলযবান দরলল োকমত পামি রেিঃ 
বব কাটটাি। আপনাি র কাি থজনামিল োিন রকন্তু এ িাস্তায় ঘুি ঘুি কিমে।’ 

‘তাই স্যাি? তােমল থতা.........’ 
‘এেন থনই। দুবাি এ িাস্তা রদময় থিমে। অ্বে যরদ তৃতীয়বাি আমস 

,তােমল আপনাি একটা সুমযাি েমত পামি।’ 
‘ঈশ্বমিি করুো থোক স্যাি।’ 
‘আরে স্যািমক থটরলমফান কমিরেলাে। সব জারনময়রে। রতরন পুরল মক 

েবি রদমত বমলমেন। আরে পুরল মক েবি রদময়রে। ওিা আসমে। স্যাি 
আপনামক ধন্যবাদ রদময়মেন।’ 

‘থকান স্যাি? জজট আব্রাোে?’ 
‘রজ স্যাি।’ 
‘আপরন সব কো তামক বমলমেন?’ 
‘উরনই েুৌঁমট েুৌঁমট রজমজ্ঞস কমি থজমনমেন। আপনাি েত উরন বমলমেন, 

করর্ম্উটািগুমলা েুব েূলযবান েমব।’ 
‘েুলযবান না েমল সিামতা না এবিং এোমব পাোিায় থলাকও বসামতা না।’ 

আেেদ েুসা বলল। 
‘ডকুমেন্টগুমলা থডস্ট্রয়ও থতা কিমত পামি।’ বলল থবঞ্জারেন থবকন। 
‘কিমত পািত , রকন্তু কমিরন। কািে থজনামিল োিনিা েমন কমিরেল থয, 

তামদি থিাপন আেময় থপ ৌঁোি পে এফ.রব.আই েুৌঁমজ পামব না।’ আেেদ েুসা 
বলল। 

‘থজনামিল োিমনি েমন কিা রঠক েময়রেল। পেটা থতা এফ.রব.আই েুৌঁমজ 
পায়রন। থপময়মে আেেদ েুসা।’ বলল করলন্স। 

‘এোমব কো বলা রঠক নয়। আেেদ েুসা োরজি না োকমল আপনািা 
রঠকই েুৌঁমজ থপমতন। থস রেল বমল আপনািা যোযে দারয়ত্ব রনময় র ন্তা-োবনা 
কমিনরন।’ আেেদ েুসা বলল। 
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‘ধন্যবাদ স্যাি। অ্ন্যমক েযটাদা থদবাি, অ্ন্যমক বি কমি থদেবাি 
আপনাি এই দুলটে গুমনি কািমে  ত্রুিাও আপনামক েযটাদা থদয় স্যাি। আরে 
থজনামিল োিন ও থিাড ওয়াটামিি সামে থব  কময়করদন থেমক থদেলাে, 
তািা আপনামক যতটা ঘৃনা কমি, তাি থ ময় অ্মনক থবর  েযটাদা তািা আপনামক 
থদয়। আপনামক তািা যমেি েত েয় কমি, রকন্তু থসই সামে তািা েমন কমি 
আপনাি দ্বািা থকান অ্ন্যায়  তামদি েমত পামি না। আজমকি দুরনয়ায় এেন  ত্রু 
দুলটে।’ বলল করলন্স। 

‘না করলন্স। োনুষ যরদ আল্লােমক োমলাবামস, আল্লােি হুকুে থেমন  মল, 
তােমল োনুষ প্রকৃত ‘োনুষ’ েময় যায়। আি োনুষ ‘োনুষ’ েমল থস োনুষমক 
রনমজি েত কমিই োমলাবাসমব।’ 

‘স্যাি, আপরন েুব ঈশ্বি রবশ্বাসী, না?’ বলল কোন্ডাি বব কাটটাি।  
‘অ্বেই। কািে আরে  াই এই জীবমন আরে থযেন আরে, তাি থ ময় 

অ্মনক োল োরক পিকামল।’ আেেদ েুসা বলল। 
‘রেিঃ আেেদ েুসা, আোি েৃস্টান ধেট যরদ আপনাি ধমেটি েত কামজি ধেট 

েমতা, সরেয় ধেট েমতা, তােমল আরেও ঈশ্বমি রবশ্বাসী বা ধেট পালনকািী েমত 
পািতাে। েৃস্টান ধমেট আরে কিাি রকেু পাই না।’ বলল থবঞ্জারেন থবকন। 

‘স্যামিি ধেটই তােমল গ্রেে কমি থফল।’ বলল বব কাটটাি। 
‘বলমত েমব না, আরে অ্মধটক েুসলোন েময় থিরে। থদমে থদমে আরে 

নাোজ প্রায় র মে থফমলরে। রেিঃ আেেদ েুসাি েত রদমন পাৌঁ বাি নাোজ পমি 
থদমেরে  িীি ও েন দুমটাই োল লািমে।’ বলল থবঞ্জারেন থবকন। 

থেমস উঠল করলন্স। বলল, ‘শুমনরে নাোমজ অ্মনক রকেু পিমত েয়। 
র মেমেন থসগুমলা?’ 

‘র েব থকামিমক, রেিঃ আেেদ েুসা োসমবন বমল আরে রকেু বরলরন।’ 
োসল আেেদ েুসা। বলল, ‘োসব থকন? োমলা কামজ অ্বেই 

সেমযারিতা কিব।’ 
‘েুসলোন েওয়াি থকান রনয়ে আমে েৃস্টানমদি বযাপটাইমজি েত?’ 

বলল বব কাটটাি আেেদ েুসামক লেয কমি। 
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‘ও িকে থকান রনয়ে থনই। শুধু একটা থঘাষনা রদমত েয়, তািপি আল্লােি 
আমদ -রনমষধ জীবমনি সবমেমত্র থেমন  লমত েয়।’ 

‘থঘাষনাটা রক?’ আগ্রমেি সামে বলল থবঞ্জারেন থবকন। 
‘থঘাষনাটা েমলািঃ থকানই উপাস্য থনই আল্লাে োিা। েুোম্মদ (সা) তাৌঁি 

বাতটাবােক।’ আেেদ েুসা বলল। 
‘এ থঘাষনা থদয়াি অ্েট রক?’ বলল করলন্স। 
‘থঘাষনাি অ্েট েমলা, আল্লাে োিা দুরনয়াি আি কাউমকই,  াসক বা 

সোজপরত থযই থোন, উপাস্য, েুরনব, োরলক, রবধান দাতা, রিরজক দাতা ইতযারদ 
রেসামব োনা যামব না। আি আল্লাে জিমতি থ ষ নবী েুোম্মদ (সা) এি োধযমে 
থয জীবন-রবধান পারঠময়মেন তা থেমন  লমত েমব।’ আেেদ েুসা বলল। 

‘এ থঘাষনা যরদ আরে এেনই থদই?’ বলল থবঞ্জারেন থবকন, করলন্স, বব 
কাটটাি প্রায় একই সামে। 

আেেদ েুসা োরস েুমে রকেু বলমত যারেল, থসই সেয় পুরলম ি দুরট িারি 
এমস দাৌঁিাল তামদি িারিি পাম । 

আেেদ েুসা থেমে থিল এবিং প্রসিংি পামল্ট দ্রুত কমন্ঠ বব কাটটািমক বলল, 
‘তািাতারি বারি ও লা  ওমদি বুরঝময় রদন।’ 

‘রজ স্যাি, রদরে। করর্ম্উটাি ও অ্ন্যান্য ডকুমেন্ট সবই িারিমত থতালা 
েময়মে। ওমদিমক বারিি দারয়ত্বটা বুরঝময় রদময়ই আেিা  মল যাব।’ বলল বব 
কাটটাি। 

‘আেিা থতা এেন  মল থযমত পারি রেিঃ বব কাটটাি।’ 
বব কাটটাি আেেদ েুসাি রদমক আবাি পরিপূেটোমব ঘুমি দাৌঁরিময়   বযমস্ত 

বমল উঠল, ‘না স্যাি। আরে বলমত েুমল থিরে। স্যাি আপনামক অ্নুমিাধ 
কমিমেন আোমদি সামে থেড থকায়াটটামি থযমত। জজট এডওয়াডট েুিমক রনময় 
তাি েী বারি এমসমেন। স্যাি বমলমেন এডওয়াডট েুমিি সামেও থদো কিাি 
কো।’ 

োসল আেেদ েুসা। েমন েমন বলল, থলাে থদরেময়মেন এডওয়াডট েুমিি 
সামে সাোমতি। আসল েতলব, রনিয় থকান আমলা নাি রবষয় আমে। প্রকামে 
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বলল আেেদ েুসা, ‘রঠক আমে বব কাটটাি। আপনাি স্যামিি হুকুে থতা আি 
আরে থফলমত পারি না। যাব।’ 

‘হুকুে নয় স্যাি। অ্নুমিাধ কমিমেন আপনামক।’ 
‘রঠক আমে। আপরন কাজ থসমি রনন।’ আেেদ েুসা বলল। 
বব কাটটাি  লল িারি থেমক থনমে আসা এক পুরল  অ্রফসামিি রদমক। 
আেেদ েুসা েুে রফরিময় রনল িারিি থেতমি। 
িরবন রনক্সমনি সামে আবাি িল্প শুরু েমলা তাি। 
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৭ 
‘প্ররসমডন্ট বলমত থিমল আোমদি রবরুমদ্ধ যুদ্ধ থঘাষনা কমিমেন।’ বলল 

থজনামিল োিন। কান্নাি েত থেজা কন্ঠস্বি তাি। থোমে-দুিঃমে রবধ্বস্ত তাি েুে 
েন্ডল। 

থজনামিল োিন যামদি লেয কমি কোগুমলা বলল, তামদি সবাি েুে 
রন ু। োবনাি দুবটে োমি ঝুমল পমিমে থযন সবাি োো। 

ওয়ার িংটমনি বাইমি রনজটন এলাকাি একটা রব াল বারিি সাউন্ড প্রুফ 
ঘমি কাউরন্সল অ্ব আমেরিকান জুইস এযামসারসময় নস এবিং আমেরিকান জুইস 
রপপলস লীমিি রনবটােী করেরটি থয ে অ্রধমব ন বমসমে। আমেরিকান ইহুদীমদি 
সব োোই এোমন োরজি। যামদি েমধয িাজনীরতক, র ল্পপরত, সািংবারদক, 
কূটনীরতক, আেলা, আইনজীবী সব ধিমনি থলাক িময়মে। 

থজনামিল োিন োেমতই একজন বমল উঠল, ‘যুদ্ধটা রক, দয়া কমি 
সবাইমক বলুন।’ 

‘পূবট তেয সবই আপনািা জামনন। নতুন োিাত্মক থয পরিরস্থরতি সৃরি 
েময়মে, তা েমলা আোমদি থ িায় আোমদি  িে তবিী েময় ওঠা এফ.রব.আই 
 ীফ ও রস.আই.এ  ীফমক  বিোস্ত কমিরেমলন থপ্ররসমডন্ট, রকন্তু এই দুজনমক 
আবাি পুনিবোল কিা েময়মে। থসই সামে থপ্ররসমডমন্টি কামে থপ োি আোমদি 
প্রধান অ্বলম্বন প্ররসমডমন্টি রনিাপত্তা উপমদিা থজনামিল হ্ারেল্টনমক পদ ুযত 
কিা েময়মে। এিপিই এফ.রব.আই ঝাৌঁরপময় পমিমে আোমদি উপি। আোমদি 
একটা অ্রফস তািা ধ্বিংস কমিমে। আোমদি নয়জন থলাকমক তািা েতযা 
কমিমে, রজরনসপত্র রনময় থিমে। থগ্রফতামিি জমন্য আোমক তািা কমি রফিমে। 
সবম ময় েয়াবে েমলা, আমেরিকান ইহুদী কেুযরনরটি রবরুমদ্ধ একটা রবিাট 
ষিযন্ত্র োেলা দাৌঁি কিামে। থয োেলাি আসােী েমবন রবজ্ঞানী জন জযাকব 
থেমক শুরু কমি উমল্লেমযািয ইহুদী থনতৃবৃন্দ। এই ষিযন্ত্র োেলাি কারেনী প্র াি 
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েওয়াি সামে সামে আমেরিকানমদি থোে, থোধ রিময় আেমি পিমব ইহুদীমদি 
উপি।’ োেল থজনামিল োিন। 

সিংমি সিংমিই একজন যুবক উমঠ দাৌঁিাল। বলল, ‘এেন ষিযন্ত্র োেলায় 
সুমযাি আেিা থকন রদলাে। এই  থিাময়ন্দাবৃরত্ত রক অ্পরিোযট রেল?’ 

তাি কো থ ষ েমতই প্রধান থিামেি কময়কজন উমঠ দাৌঁিাল। সেস্বমি বমল 
উঠল, ‘আোমদি এই যুবক বন্ধু জারতি ইরতোস জামনন না। যামক থিাময়ন্দাবৃরত্ত 
বলমেন, তািও ইরতোস জামনন না।’ 

কাউরন্সল অ্ব জুইস এযামসারসময় নমসি সোপরত এবিং অ্নুষ্ঠামনি 
সোপরত থডরেড উইরলয়াে থজানস বমল উঠল, ‘আপনািা একজন কো বলুন।’ 

সবাই বসল। কো বলাি জমন্য দাৌঁরিময় োকল তামদি েমধয প্রবীেতে 
একজন। রনউইয়কট অ্িমলি সোপরত থস। বলল, ‘আোমদি যুবক বন্ধু যামক 
ষিযন্ত্র বমলমেন, তা ষিযন্ত্র নয় আোমদি বাৌঁ াি েূলেন্ত্র। এই েূলেন্ত্রই 
আোমদিমক দুরনয়াি থেষ্ঠ  রক্ত োরকটন-জীবমনি থকন্দ্র রবন্দুমত রনময় এমসমে। 
এমক ষিযন্ত্র বলমল রবজ্ঞানী জন জযাকবমক ষিযন্ত্রকািী বলমত েয়। রকন্তু জন 
জযাকব থতা আোমদি জাতীয় বীি। রতরন তাৌঁি থিাটা জীবনমক রতল রতল কমি 
জারতি জমন্য রবরলময় থিমেন।’ োেল বৃদ্ধ। 

যুবকরট উমঠ দাৌঁিাল। বলল, ‘আরে দুিঃরেত।’ িম্ভীি কমন্ঠ কোরট বমলই 
থস বমস পিল।  

আবাি কো শুরু েমলা। এবাি কো বলমলা সো  সোপরত থডরেড 
উইরলয়াে থজানস। বলল, ‘অ্প্রময়াজনীয় কো বলাি সুমযাি এেন থনই। আজ 
থয পরিরস্থরতি আেিা েুমোেুরে সবাি কামে তা পরিষ্কাি। অ্ন্য থকান কো নয়, 
সবাই বলুন এেন রক কিেীয়। এটাই আজমকি একোত্র এমজন্ডা।’ 

থডরেড উইরলয়াে থজানস োরকটন যুক্তিামষ্ট্রি েুবই সম্মারনত ও প্রোব ালী 
বযরক্ত। রতরন বযািংকাি, র ল্পপরত এবিং রেরডয়া জায়ান্ট। 

তাি কো থ ষ েমতই আমেরিকান জুইস রপপলস লীমিি সোপরত কো 
বমল উঠল। বলল, ‘কিেীয় রনময়ও বি আমলা নাি দিকাি থনই। কিনীয় 
আোমদি একটাই। থসটা েমলা, োরকটন রসমনট ও প্ররতরনরধ পরিষমদ আোমদি 
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যািা আমেন এবিং যািা আোমদি েমত পামিন, তামদি সকলমকই সরেয় ও 
থসাচ্চাি কমি তুলমত েমব। থডমোেযাট ও রিপাবরলকান দমলি থনতা যািা 
আোমদি প্ররত সোনুেূরত ীল থসইসব থনতামদি পূেটোমব কামজ লািামত েমব। 
 ািরদক থেমক থোিান তুলমত েমব, থপ্ররসমডন্ট থে লবাদীমদি থপমিাডলামি 
রবরে েময় থিমেন। থপ্ররসমডমন্টি থয থিাপন ফাইল আেিা সিংিেে ও সেৃদ্ধ 
কিরে, তাি রেরত্তমত রতরন অ্বনরতক কামজি সামেও জরিত তা প্রোে কিমত 
আোমদি এরিময় থযমত েমব। এইোমব এেন একটা পরিমব  সৃরি কিমত েমব 
যামত তামক ‘ইেপীস’ কিা যায়। আি এই সব কামজ আোমদি অ্েট-রবত্ত, প্রোব-
প্ররতপরত্ত এবিং োনষমক বর েূত কিাি যত অ্ে আমে সব কামজ লািামত েমব। 
আি আোমদি এই কামজি একটা প্রধান ও প্রেে কাজ েমব থযমকান েূমলয 
আেেদ েুসামক থ ষ কমি থদয়া। থসই আজ আোমদি সকল দুিটরতি েূল। তামক 
থ ষ কিা থিমল আমেরিকায় আোমদি অ্ন্য কাজগুমলা আিও সেজ েময় যামব।’ 

আমেরিকান জুইস রপপলস লীমিি সোপরত োেমতই সোি সোপরত 
থডরেড থজানস তামক ধন্যবাদ রদল এবিং সবাইমক লেয কমি বলল, ‘আপনািা 
সকমল তাৌঁি কোি সামে একেত?’ 

সিংমি সিংমি সবাই দুই োত তুমল তামদি সেেটন  ও  পমেি কো জানাল।  
োরস ফুমট উঠল থডরেড থজানমসি েুমে এবিং থজনামিল োিমনি েুমেও। 
‘তােমল রসদ্ধান্ত আোমদি েময় থিল। আেিা এেনকাি েত উঠরে।’ বলল 

থডরেড থজানস। 
কোটা থ ষ কমিই থডরেড থজানস থজনামিল োিমনি রদমক রফমি বলল, 

‘রেিঃ থজনামিল, রবরেন্ন োরকটন গ্রুমপি এ সেয় আোমদি সেেটন দিকাি। 
থোয়াইট ঈিমলি প্রধান থিাড ওয়াটাি থতা আপনাি বন্ধু। তাি োধযমে থোয়াইট 
ঈিলমক কামজ লািাবাি বযবস্থা করুন।’ 

েুেটা ম্লান েময় থিল থজনামিল োিমনি। বলল, ‘রতরন আোি বন্ধু রেমলন, 
রকন্তু এেন েমন েয় আি থনই। লস আলামোমসি ঘটনা জানাি পি রতরন থবৌঁমক 
বমসমেন। আরে তাি সাোযয থ ময়রেলাে। রতরন বমলমেন, থদেুন আরে 
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আমেরিকান বমলই থোয়াইট ঈিল করি। আমেরিকান রেসামব দারয়ত্বই আোি 
কামে এক নম্বি।’ োেল থজনামিল োিন। 

‘থকন থস থতা টাকাি পািল। তামক রদন না কময়ক রেরলয়ন ডলাি। 
থদেমবন কাত েময় থিমে।’ 

‘পমিাে োমব তামক আরে পিে কমিরে। রতরন বমলমেন, টাকা তাি 
দিকাি থোয়াইট ঈিমলি জমন্য। আি থোয়াইট ঈিল আমেরিকাি জমন্য। 
অ্তএব তাি টাকা দিকাি আমেরিকাি জমন্য। আমেরিকাি েরত কমি থকান 
টাকা তাি  াই না।’ 

একটা দীঘটশ্বাস থফলল থডরেড থজানস। বলল, ‘এই নীরতবারি তা 
আোমদি জমন্য একটা বি রবপদ। বস্তুবাদমক এত উপমি থতালাি পমিও এই 
নীরতমবাধ অ্রধকািং  আমেরিকানমদি েমধয থেমক দূি কিা যায়রন।’ োেল 
থডরেড থজানস। 

থজনামিল োিনও থকান কো বলল না। োবরেল থসও। দুজমনি থ ামেই 
তেন একটা েরব োসমে। েরবষ্যমতি একটা েরব। আমেরিকান এই নীরতমবাধ 
ও পযারিওরটজমেি রবরুমদ্ধ তামদি বাৌঁ াি এই থয লিাই তাি েরবষ্যত রক? 

প্রশ্নরট েীরতকি আকামি জ্বল জ্বল কমি উঠল তামদি থ ামেি সােমন। রকন্তু 
তাি থকান উত্তি স্পি েময় উঠমলা না। 

একটা োবনা তামদি সােমন এেন প্রকট , কলম্বাসিা একরদন যামক ‘রনউ 
ওয়াডট’ বমলরেল, থসটা রক ‘রনউ ওয়াডট’ই েময় দাৌঁিামব, না এমক তািা তামদি 
আমিক ‘প্ররেজড লযান্ড’-এ পরিেত কিমত পািমব? 
 
 

পিবতটী বই 
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১ 
আহমদ মুসার চ াখ পট ামযাক িদীর উপর নিবদ্ধ। নকন্তু তার দৃনি 

পট ামযাক িদীর নকছুই চদখটছ িা।  
আহমদ মুসার শূন্য দৃনিটত ভাসটছ উটেটের এক অশরীরী ছনব। লায়লা 

চেনিফার ও ডাক্তার মােডাটর  চকমি আটছ? ওটদর প্রনত দানয়টে হয়টতা চস 
অবটহলা কটরনি, নকন্তু যত া তৎপর হওয়া উন ত নছল তা নক চস হটত চপটরটছ? 
পাটরনি হয়টতা। নকন্তু আহমদ মুসার করার নকছুই নছল িা। ঘ িা প্রবাহ তাটক 
ভানসটয় নিটয় চেটছ। আহমদ মুসা এটক আল্লাহর ইচ্ছা বটলই মটি কটরটছ। 
লায়লাটদর নিশ্চয়ই চকাি ক্ষনত হটব িা এবং তাটদর উদ্ধাটর আল্লাহ নিশ্চয়ই 
তাটক সাহাযয করটবি।  

আহমদ মুসা তার ফ্লাট র সাউথ বযালকনিটত বটস িদীর নদটক তানকটয় 
আটছ।  

েেড ওয়ানশং ি মনুটমটট র পুটব ও মানকডি পালডাটমট  হাউটসর দনক্ষটে 
পট ামযাটকর তীটর এই ফ্লযা ন । চযাোড় কটরছ চবঞ্জানমি চবকি েেড 
আব্রাহাটমর সাহাটযয। ফ্লযা ন  অনফনসয়াল এলাকায়। এই নদক চথটক অটিক 
নিরাপদ োয়ো া। 
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এক া োনড়র হটিডর শব্দ এল আহমদ মুসার কাটি। শব্দন  এল নিট র 
োনড় বারান্দা চথটক। হটিডর শব্দ আহমদ মুসাটক ন ন্তার েেত চথটক নফনরটয় 
আিটত পারল িা।  

হঠাৎ আহমদ মুসার অনুভব করল এক া হাত তার ঘাটড় এটস চথটক 
চেল।  

প্রথম ায়  মটক উটঠনছল আহমদ মুসা। নফটর এসনছল ন ন্তার আচ্ছন্নতা 
চথটক।  মটক উঠটলও পরক্ষটেই অনুভব করল হাতন  চবঞ্জানমি চবকটির। 
চপছি নদটক িা তানকটয়ই আহমদ মুসা বলল, ‘নম. চবঞ্জানমি চবকি, এই অসমটয় 
যখি, নিশ্চয় চকাি খবর এটিটছি?’ 

‘হ্যা, এক া ভাল খবর।’  
‘নক চস া?’  
‘আমার সাটথ আপিাটক এখনি চবরুটত হটব।’  
‘চকাথায়?’ চপছি নফটর চবঞ্জানমি চবকটির নদটক তানকটয় বলল আহমদ 

মুসা।  
‘চশািার দরকার চিই, উঠুি।’  
‘সনতযই উঠব?’  
‘সনতয িা হটল এই সাত সকাটল এভাটব আনস?’ 
আহমদ মুসা উঠল। চবঞ্জানমি চবকটির উপর তার আস্থা আটছ। অকাটে 

চস সময় খর  কটর িা।  
আহমদ মুসা ততরী হটয় চবঞ্জানমি চবকটির সাটথ চবনরটয় এল।  
তারা োনড়টত উঠল। োনড় ছু ল উত্তর ওয়ানশং টির নদটক।  
োনড় নেটয় থামল সুন্দর এক া বানড়র সামটি।  
লাফ নদটয় োনড় চথটক িামল চবঞ্জানমি চবকি। বলল, ‘আসুি নম. 

আহমদ মুসা।’  
আহমদ মুসাও িামল।  
 ত্ত্বর চথটক এক ধাপ চপনরটয় কনরটডাটর উটঠ সামটি দরোর উপর 

িের চফলটতই চদখল, দরো নদটয় সাি ওয়াকার ও েেড চবনরটয় এল।  
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 াকডস েীটপর এই েেড ডা. মােডাটরট র ভাই ও লায়লা চেনিফাটরর 
স্বামী।  

নবস্মত আহমদ মুসা দাাঁনড়টয় পটড়নছল।  
ওরা এটস দুেটিই েনড়টয় ধরল আহমদ মুসাটক।  
আহমদ মুসা দুেটির নপঠ  াপটড় বলল, ‘সালাম নদটত বুনি এভাটব 

ভুটল যায়?’  
দুেটি আহমদ মুসাটক চছটড় নদটয় চহটস উঠল। বলল দুেটিই, 

‘আসসালামু আলাইকুম।’  
আহমদ মুসা সালাম নিল। চস নকছুই বলটত যানচ্ছল।  
তার আটেই চবঞ্জানমি কথা বটল উঠল। তার চ াটখ-মুটখ নবস্ময়। বলল, 

‘নম. েেড, নম. সািওয়াকার আপিাটদর এই িতুি ধমডীয় পনর টয়র কথা আমাটক 
বটলিনি?’  

‘পনর য় অটিক পুরাটিা হটয় চেটছ।’ বলল সািওয়াকার।  
‘নম. আহমদ মুসা আপনি চদখনছ যাদুকর! মটি কটরনছলাম মাত্র আমরা 

এখািকার কেিই আপিার দটল নভটড়নছ। নকন্তু চদখনছ, ওরা অটিক আটেই 
আপিার নশকার হটয় চেটছ।’ বলল চবঞ্জানমি চবকি।  

‘নম. চবঞ্জানমি, সটতযর শনক্ত যাদুর চ টয় লক্ষ চকান  গুে চবনশ।’ বলল 
আহমদ মুসা।  

‘সতয যনদ সতয হয়।’ চবঞ্জানমি বলল।  
‘নকন্তু সতয এক া নবমূতড নেনিস। সতয মূতড হটয় ওটঠ সটতযর যারা সাক্ষয 

চদি বা সটতযর যারা বাহক তাটদর মাধযটম। সতয মূতড হটয় ওঠা বা সতযটক মূতড 
কটর চতালার নবষয় া খুবই গুরুেপূেড। সুতরাং সতয সতয হওয়াই যটথি িয়।’  

‘সনতযই তাই নম. আহমদ মুসা। সতয যনদ গুটের িাম হয়, তাহটল সটতযর 
বাহক হটবি গুেী। গুেীটক বাদ নদটল গুে দৃশ্যমাি হয়িা।’  

‘ধন্যবাদ নম. চবঞ্জানমি। আপিার উদাহরে া খুবই সুন্দর।’ 
বটল আহমদ মুসা মুহূতডকাল চথটমই চবঞ্জানমটির নদটক চ টয় বলল, ‘নম. 

চবঞ্জানমি আপিার ভাল খবর চয েেড ও সািওয়াকারটদর সাটথ সাক্ষাত কনরটয় 
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চদয়া, তা কল্পিাটতও আমার আটসনি। সনতযই আমার েটন্য এ া এক া অসম্ভব 
ভাল খবর। নকন্তু এটদর সাটথ পনর য় হটলা আপিার চকমি কটর?’  

‘ভাল খবর শুধু এই এক াই িয় নম. আহমদ মুসা। আরও আটছ। নকন্তু 
তার আটে আপিার চশষ প্রশ্ন ার েবাব নদটয় চিই।’  

বটল চবঞ্জানমি চবকি এক ু থামল। পরক্ষটেই শুরু করল আবার। বলল, 
‘নি আটমনরকা’র পক্ষ চথটক আমরা আটমনরকার সকল চদশটপ্রনমক সংেঠি ও 
সংস্থার সাটথ চযাোটযাে করনছ ইহুদীবাদীটদর ষড়যন্ত্র সম্পটকড তাটদর অবনহত 
করার েটন্য। এ কাে করটত নেটয়ই ‘আটমনরকাি নিটসট ’-এর েটেডর সাটথ 
আমার পনর য় হয়। পনর য় করটত নেটয় বুিলাম চয আমাটদর সব পটক্ষরই চিতা 
আহমদ মুসা। তারপর আপিাটক নিটয় এলাম সারপ্রাইে চদবার েটন্য।’  

‘ধন্যবাদ নম. চবঞ্জানমি এই ধরটির সারপ্রাইে চদবার েটন্য।’ সবাইটক 
নিটয় ঘটর ঢুকটত ঢুকটত বলল আহমদ মুসা।  

দুতলা বানড়র নিট  তলার নবশাল ড্রইংরুটম বসল সবাই। 
বসার পর মুহূটতডর েটন্য বুটে নেটয়নছল আহমদ মুসার দুই চ াখ। েম্ভীর 

হটয় উটঠনছল তার মুখমটডল।  
পটর তাকাল আহমদ মুসা েটেডর নদটক। বলল, ‘চতামাটক নেটেস 

করটত ভয় করটছ চয চতামরা চকমি আছ। আনম দুুঃনখত েেড।’ 
েটেডর মুখ মনলি হটয় উঠল। মুখ া তার নি ু হটয় পটড়নছল। চবাধ হয় 

ভাবান্তর া চোপি করার েটন্য। সংটে সংটেই আবার মাথা তুলল। বলল, ‘যা 
ঘ বার তা ঘট টছ। কাটরাই নকছ ুকরার নছল িা। ওরা বরং আপিার নিটদডশ ভংে 
কটরনছল।  

েটেডর কথাগুটলা চযি আহমদ মুসার কাটিই চোটলা িা। চযি কতক া 
স্বটোতনক্তর মতই বটল উঠল, ‘শ্যারিরা চয িতুি চড  লাইি নদটয়টছ, তাটত 
আরও কটয়ক া নদি হাটত আটছ। এবার এ নদটক িের চদবার সময় এটসটছ 
েেড। দুুঃনখত েেড, অটিক চদরী হটয়টছ। তটব তাটদর চকাি ক্ষনত করটত সাহস 
পাটব িা শ্যারিরা।’  
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‘বৃথাই আপনি কি পাটচ্ছি ভাইয়া। চকাি চদরী হয়নি। নবস্তানরত আনম 
শুটিনছ নম. চবঞ্জানমটির কাটছ। যা আশু করার আল্লাহ আপিাটক নদটয় তাই 
কনরটয়টছি। ওটদর মুনক্তর পথ এখি অটিক সহে হটয়টছ ভাইয়া।’  

‘চতামার কথা আল্লাহ সতয করুি েেড।’ বলল আহমদ মুসা। কথা চশষ 
কটর আহমদ মুসা তাকাল সািওয়াকাটরর নদটক। বলল, ‘প্রটফসর আরাপাটহা 
চকমি আটছি?’  

‘ভাটলা আটছি। আনম আসার সময় আমার প্রনত তাাঁর নিটদডশ নছল আনম 
চযি প্রথম সাক্ষাটতই আপিাটক তার কাটছ চ নলটফাি করার েটন্য অনুটরাধ 
কনর।’ বলল সািওয়াকার।  

‘আচ্ছা সািওয়াকার, আনম আেই তার কাটছ চ নলটফাি করব। আনম 
দুুঃনখত, নকছুনদি এমি চেল চয,  ারপাটশর বতডমাি ছাড়া দূটরর চকাি নকছুর 
নদটক মিটযােই নদটত পানরনি।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘ভাবীর কথা, ভাইয়া?’ বলল েেড।  
‘ওটক অটিক বার মটি পটড়টছ, নকন্তু ওর সাটথ চযাোটযাে করটত 

পানরনি। প্রথম েত রাটত ওর সাটথ কথা বটলনছ।’  
‘যা ঘট টছ, ঘ টছ সব নক তাাঁটক আপনি োিাি?’ আবার নেোসা 

েটেডর।  
‘সব োিাই িা, তটব আনম নক করনছ তা োিটত খুব আগ্রহী তাই এক া 

ব্রীফ তাটক করটত হয়।’  
‘মাফ করটবি, এ ব্রীফ-এর মটধয কত ুকু থাটক ভাইয়া?’ আবার 

েটেডরই প্রশ্ন।  
‘এ ুকু চেটি রাখ, মুল ঘ িাগুটলা ছাড়াও েেড ও লায়লা চেনিফাটরর 

কথা, সািওয়াকার ও চমরী চরাটের কথা, সািঘাটিম িাবালুনস ও সান্তা আিা 
পাবটলার কথা নতনি োটিি। নঠক এমনি ভাটবই োটিি নতনি প্রটফসর 
আরাপাটহা, ওেলালা কারটসি ঘাটিম িাবালুনস পনরবার, পাবটলা পনরবার, ডা. 
আহমদ আশরাফ পনরবার, চবঞ্জানমি চবকি, েেড েুনিয়র ও সাবা চবিগুনরয়াি, 
েেড আব্রাহাম েিসি, সারা চেফারসি প্রমুখ সবাইটক।’ থামল আহমদ মুসা।  
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আহমদ মুসা থামটতই চবঞ্জানমি চবকি বটল উঠ, ‘আমাটদর পরম 
সম্মানিতা ভাবী সম্পটকড আনম নকছুই োনি িা। নকন্তু আনম অবাক হনচ্ছ এতনকছু 
োিার তধযডয তাাঁর আটছ?’  

কথা বলটত যানচ্ছল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার মুখ চথটক কথা চকটড় 
নিটয় বলল েেড, ‘ভাবীও কম িি নম. চবঞ্জানমি চবকি। িাটের লুই রাে 
পনরবাটরর একমাত্র উত্তরানধকারী রােকুমারী নতনি।’  

‘নক বল েেড তুনম। চস রােয চিই, চস রােপনরবার চিই, রােকুমারীও 
নতনি িি।’ আহমদ মুসা লােুক কটে বলল।  

‘চদখুি ভাইয়া, হায়কাটলর চলখা মহািবী (সুঃ) এর েীবিী আনম 
ইনতমটধয পটড় চফটলনছ। বংশীয় সম্মাি, বংশ পনর য়টক ইসলাম গুরুে নদটয়টছ। 
সম্মািও নদটয়টছ। এ পনর য় পনরতযাে করটত নিটষধ কটরটছ।’ বলল েেড 
প্রনতবাটদর কটে। েটেডর কথা চশষ হবার সাটথ সাটথ চবঞ্জানমি চবকি বটল 
উঠল, ‘আমার এখি মটি হটচ্ছ, চোড়া চমলাটিার চক্ষটত্রও স্রিার সনবটশষ এক া 
পনরকল্পিা আটছ। নম. আহমদ মুসার চোড়া শুধু ফরাসী রােকুমারী ধরটিই চকউ 
হটত পাটরি। নতনি শুধু স্ত্রী িি, সহটযােী, সহকমডীও। তা িা হটল সব বযাপাটর 
এমি আগ্রহ তাাঁর থাকটব চকি!’  

‘আপিারা আটলা িা অন্যনদটক নিটয় চেটছি। আসটল নবষয়গুটলা 
োিার ওর আগ্রটহর কারে উনি ধারাবানহক চিা  রাটখি। ইনতহাটসর েনতধারার 
উনি একেি অতযন্ত নসনরয়াস পযডটবক্ষক।’ বলল আহমদ মুসা।  

এক ু চথটমই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘সািওয়াকার, ওনদটকর অবস্থা 
নক? ওেলালা নক করটছ?’ 

‘ভাইয়া, সপ্তাহ খাটিটকর মটধযই নেভাটরা ও ওেলালা নবশ্বনবদযালটয় 
আসটছ। আনম নবশ্বনবদযালটয় যাওয়া শুরু কটরনছ। চমরী চরােও আসটছ।’ বলল 
সািওয়াকার।  

‘ওেলালা ও নেভাটরা নবশ্বনবদযালটয় আসটছ? তুনম নবশ্বনবদযালটয় 
যাওয়া শুরু কটরছ? চমরী চরােও? তারপর? নকছ ুঘট নি?’ আহমদ মুসার কটে 
নবস্ময়।  
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‘িা ভাইয়া যারা মাটি নবশ্বনবদযালটয়র চয চছটলরা আমাটদরটক 
নবশ্বনবদযালয় ছাড়া কটরনছল, ধটর নিটয় নেটয়নছল, তারাই আমাটক নবশ্বনবদযালটয় 
নিটয় চেটছ। তারা সবাই এখি বন্ধ ুহটয় চেটছ।’ বলল সািওয়াকার।  

‘এ নবস্ময়কর পনরবতডি া নকভাটব ঘ ল? আমার নবশ্বাস হটত  াইটছ 
িা।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ভাইয়া, এ কীনতড চবঞ্জানমি চবকটির। আনম নকছুই োনি িা। আনম ও 
েেড এখাটি চোপটি নছলাম এবং আপিার চখাাঁে করনছলাম। হঠাৎ একনদি 
নবশ্বনবদযালটয়র চসই তবরী চছটলরা এল এবং আমাটদরটক নবশ্বনবদযালটয় নিটয় 
চেল।’ বলল সািওয়াকার। 

‘চবঞ্জানমি ও েটেডর সাটথ চতামার পনর য় হটলা নকভাটব?’ নেটেস 
করল আহমদ।  

‘কাটহানকয়ায় আমাটদর পুনলশ অনফসার এবং ‘এইম’ (AIM-
American Red Indian Movement)-এর চসটি ারী চেিাটরল ‘ন িক’-
এর চরফাটরে নিটয় নম. চবঞ্জানমি চবকি আমার এখাটি আটসি। আর নশলা 
সুসাি েটেডর সাটথ আমাটক পনর য় কনরটয় চদি। নশলা সুসািও নবশ্বনবদযালটয় 
ক্লাস করটছ।’ বলল সািওয়াকার। 

সািওয়াকাটরর কথা চশষ হটল আহমদ মুসা তাকাল চবঞ্জানমি চবকটির 
নদটক। বলল, ‘নক বযাপার নম. চবকি। এ নমরাকল নকভাটব ঘ ল? 

হাসল চবঞ্জানমি চবকি। বলল, ‘আটরক া সারপ্রাইে বানক আটছ। তার 
আটে নকছ ুবলা যাটব িা। এখািকার কাে চশষ। এবার  লুি চসখাটি।’ 

‘চকাথায়?’ বলল আহমদ মুসা।  
‘চযখাটি সারপ্রাইে া অটপক্ষা করটছ চসখাটি।’ বলল চবঞ্জানমি 

চবকি। 
‘আপিার সারপ্রাইটের প্রনত আমার চলাভ সৃনি হটয়টছ। সুতরাং  লুি।’ 

আহমদ মুসা বলল। 
‘ধন্যবাদ। আসটছ সারপ্রাইে া নকন্তু এই সারপ্রাইটের চ টয় অটিক বড় 

হটব।’  
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বলটত বলটত উটঠ দাাঁড়াল চবঞ্জানমি চবকি।  
সবাই উটঠ দাাঁড়াল। সবাই নেটয় োনড়টত উঠল। এক োনড়টতই  ারেি।  
আটের মত চবঞ্জানমি চবকিই োনড় ড্রাইভ করল।  
পটির নমনি   লার োনড়  ারতলা এক া নবশাল নবনর্ল্ং-এর সামটি এটস 

দাাঁড়াল।  
নবনর্ল্ং-এ ইটলকট্রনিক এক া সাইিটবাডড। তাটত বড় সাদা একন  

ঈেল। তার নিট  চলখা ‘আটমনরকাি কিসাসটিস চসাসাইন ’ (ACS)।  
সাইিটবাডড চদটখ ভ্রু কুনিত হটলা আহমদ মুসার। ‘চহায়াই  ঈেটল’র 

সাইিটক আহমদ মুসা চ টি। আহমদ মুসা এও োটি, ‘চহায়াই  ঈেটল’র প্রকৃত 
িাম ‘আটমনরকাি কিসাসটিস চসাসাইন ’। নকন্তু এ িাম এটকবাটরই  াপা পটড় 
চেটছ। সাইি ‘চহায়াই  ঈেল’ অনুসাটর তার িাম হটয় চেটছ ‘চহায়াই  ঈেল’। 

োনড় চথটক চিটম চসই নবনর্ল্ং-এর চেট র নদটক এটোটলা তারা সকটল।  
চবঞ্জানমি চবকটির সারপ্রাইনেং সারপ্রাইে তাহটল নক ...। ন ন্তা আর 

সামটি এটোল িা আহমদ মুসার। এমি অসম্ভব কখিও সম্ভব হটত পাটর িা। 
তাহটল চহায়াই  ঈেল অনফটসর চকাথায় যাটচ্ছ তারা?  

আহমদ মুসা চদখল, চবঞ্জানমি চবকি এখাটি পনরন ত। তাটক চদটখই 
প্রহরীরা স্যালু  নদটয় সটর দাাঁনড়টয়টছ। আরও তার মটি হটলা, প্রহরীরা সবাই 
চযি তাটদরই অটপক্ষা করনছল। 

চো া নবষয় া আহমদ মুসার কাটছ স্বটের মতই অনবশ্বাস্য মটি হটচ্ছ।  
দুতলার চমষ প্রাটন্তর এক া দরোর সামটি নেটয় দাাঁড়াল চবঞ্জানমি 

চবকি।  
দরোর সামটি চেিোি হাটত দাাঁনড়টয়নছল একেি প্রহরী।  
চবঞ্জানমি চবকি তার সামটি নেটয় দাাঁড়াটতই প্রহরী দরো খুটল ধটর 

বলল, ‘স্যার আটছি। আপিাটদর েটন্য অটপক্ষা করটছি।’  
প্রহরীটক ধন্যবাদ নদটয় আহমদ মুসার নদটক তানকটয় বলল, ‘আসুি নম. 

আহমদ মুসা, আসুি সকটল।’  
বটল চবঞ্জানমি চবকি চভতটর প্রটবশ করল।  
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তার সাটথ সাটথ আহমদ মুসা এবং সকটল।  
ঘটর প্রটবশ করার পর আহমদ মুসার িের প্রথম নেটয় পড়ল এক া 

নবশাল চ নবটলর উপর। চদখটত চপল আহমদ মুসা, চ নবটলর ওপার চথটক 
চহায়াই  ঈেটলর প্রধাি চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার শশবযটস্ত দরোর নদটক আসটছি।  

সনতযই আহমদ মুসা স্তনম্ভত হটয়টছ আকনস্মক এই ঘ িায়।  
এনেটয় আসা চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার চবঞ্জানমি চবকিটক পাটশ চঠটল 

নদটয় পথ পনরষ্কার কটর হাত বাড়াল স্তনম্ভত আহমদ মুসার নদটক।  
স্বোচ্ছটন্যর মতই আহমদ মুসা হাত বাড়াল চোর্ল্ ওয়া াটরর নদটক। দুই 

হাত নমনলত হটলা। হটলা দুেটির হ্যাটডটশক।  
চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার আহমদ মুসার হাত ছাড়ল িা। হাত ধটর চ টি 

নিটয় এটস বসাল চ য়াটর এবং নফটর চেল নিটের চ য়াটর।  
‘নম. চোর্ল্ ওয়া ার, মটি হটচ্ছ আপনি চযি আমাটক চ টিি িা এবং 

আহমদ মুসা ছাড়া আর চকউ চযি এ ঘটর আটসনি। আমরা স্বােত সম্ভাষেও 
চপলাম িা, বসটতও বলটলি িা আমাটদর।’ বলল চবঞ্জানমি চবকি চঠাাঁট র 
চকাোয় হানস চ টি। 

সংটে সংটেই চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার আবার উটঠ দাাঁড়াল। সলজ্জ চহটস 
বলল, ‘সনর, ওটয়লকাম   ুঅল। নম. চবঞ্জানমি এবং আপিারা দয়া কটর বসুি।’ 

‘ধন্যবাদ নম. চোর্ল্ ওয়া ার।’ বটল চবঞ্জানমি চবকি েেডটক চদনখটয় 
বলল, ‘বলটত পাটরি ইনি নম. আহমদ মুসার চছা  ভাই, েেড। আর ....’  

‘বলটত হটব িা নম. চবঞ্জানমি চবকি। ওটক আনম োনি ‘আটমনরকাি 
নিটসট ’-এর ও সভাপনত। ওর ফাদার নছল আমার পরম উপকারী একেি।  

চবঞ্জানমি চবকি সািওয়াকাটরর পনর য় নদটত যানচ্ছল। চবঞ্জানমিটক 
থানমটয় নদটয় চোর্ল্ ওয়া ার বটল উঠল, ‘সারওয়াকারটক পনর য় কনরটয় নদটয় 
আমাটক লজ্জা চদটবি িা। অতযন্ত এক খারাপ অবস্থায় আমরা এটক অপরটক 
চেটিনছ।’  

চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার কথা চশষ করার পর মুহূতড কটয়টকর েটন্য এক া 
নিরবতা চিটম এল। চস নিরবতা ভাঙল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা একবার 
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চবঞ্জানমি চবকি, একবার চডনভড চোর্ল্ ওয়া াটরর নদটক তানকটয় বলল, ‘আনম 
বুিটত পারনছ িা নক ঘ টছ!’  

‘নকছুই বুিটত পারটছি িা নম. আহমদ মুসা?’ বলল চডনভড চোর্ল্ 
ওয়া ার। তার চঠাাঁট র চকাোয় হানস। 

‘এ ুকু বুিটত পারনছ, ‘নি আটমনরকা’র (FAME) সাটথ ‘চহায়াই  
ঈেল’-এর নিশ্চয় চকাি ডায়ালে হটয়টছ। যার ফটল সািওয়াকার ও েেডরা 
কিটসসি চপটয়টছ এবং আমাটদরও এখাটি আসার মত পনরটবশ সৃনি হটয়টছ। 
নকন্তু বুিটত পারনছ িা নমরাকল া নক, যা এ া ঘ াল।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘নমরাকল আপনিই ঘন টয়টছি আহমদ।’ বলল েম্ভীর কটে চডনভড 
চোর্ল্ ওয়া ার।  

‘আনম ঘন টয়নছ? বুিলাম িা।’ বলল নবনস্মত কটে।  
‘আপনি ঘ ািনি? ঘ িা আপনি উদঘা ি কটরটছি। লস আলাটমাটসর 

সুড়ঙ্গ আনবষ্কার এবং তার পরবতডী ঘ িাগুটলা আমাটদর চ াখ খুটল নদটয়টছ।’ 
বলল চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার।  

‘নকন্তু আপনি চতা চেিাটরল শ্যারটির সাটথই নছটলি। তারপর নক 
ঘ ল?’  

‘এই নমরাকটলর কনৃতে অবশ্য চবঞ্জানমি চবকটির। আনম চেিাটরলর 
শ্যারটির সাটথ ওয়ানশং ি চফরার সময় পযডন্ত নবষয়গুটলা আমার কাটছ স্বচ্ছ নছল 
িা। বরং বলটত পাটরি নবভ্রানন্তর মটধয নছলাম। লস আলাটমাস চথটক সান্তা চফ 
আসার পটথ চয হতযাকাটড- এবং সান্তাটফ নবমাি বন্দটর এফ নব আই’র নবমাটি 
চয নবটফারে ঘট , তার বযাখযায় চেিাটরল শ্যারি যা বটলনছটলি তাটত আনম 
সন্তুি নছলাম। সবডটশষ তার কাছ চথটক আনম লস আলাটমাস সুড়টঙ্গর কানহিী 
শুনি।  

প্রথমবাটরর মত আমার মটধয আশংকার সৃনি হয় চয, আমাটদর সবট টয় 
স্পশডকাতর েটবষোোটরর চকাি সুড়ঙ্গ সংটযাে একন  ইহুদী প্রনতষ্ঠাি বা 
সবডসাধারটের প্রটবশটযােয এক া চবসরকারী প্রনতষ্ঠাটির সাটথ থাকটব চকি! 
এই প্রটশ্নর মুটখামুনখ হবার সাটথ সাটথ আনম আমার চলাকটদর অনুন্ধাটির নিটদডশ 
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নদলাম। এফ নব আই প্রধাি েেড আব্রাহাম ও নস আই এ  ীফ এযাডনমরাল মযাক 
আথডাটরর বরখাটস্তর সংবাদ আমাটক আহত কটর। কারে, তখি আটমনরকার 
স্বাটথডর বযাপাটর তাটদর চ টয় একনিষ্ঠ চলাক আমার চ াটখ পটড়নি। কথা বনল 
চপ্রনসটডটট র নিরাপত্তা উপটদিা চেিাটরল হ্যানমল টির সাটথ তার যুনক্ত ও 
চেিাটরল শ্যারটির কথার মটধয আনম চকাি পাথডকয চদনখনি। োতীয় স্বাটথডর 
পটক্ষর চক আর চক নবপটক্ষ এ নিটয় সংকট  পটড় যাই। নসদ্ধান্ত গ্রহে কনর সব 
নবষয় োিাির আটে চকাি কাটে আর হাত চদব িা। এই সময় চেিাটরল শ্যারি 
তার সাটথ কাে করার েটন্য পটরাক্ষভাটব আমাটক নবরা  অটথডর চলাভ চদখাি। 
আমার মটি বড় এক া ধাক্কা লাটে, একেি ইহুদী স্বাটথডর প্রনতভূ এত  াকা 
আমাটক অফার করটছ চকি? আনম তাটক স্পি বটল চদই, আমার  াকার দরকার 
তটব তা আটমনরকার স্বাটথড কাে করার েটন্য।  াকা চিয়ার আটে আমাটক 
োিটত হটব এই  াকা আটমনরকার স্বাটথডর পটক্ষ যাটব নক িা।  

এ রকম অবস্থায় চবঞ্জানমি চবকি আমার সাটথ চদখা কটরি। তাাঁর 
কাটছই আনম সব শুনি। চশািার সাটথ সাটথই আমার সব কথা নবশ্বাস হয়। এরপর 
আনম প্রথটম প্রনতরক্ষা চোটয়ন্দা নবভাটের প্রধাি চেিাটরল চশরউটডর সাটথ 
চযাোটযাে কনর। নতনি চবঞ্জানমি চবকটির সব কথাই কিফামড কটরি। পটর কথা 
বনল নস এই-এর প্রধাি এযাডনমরাল মযাক আথডার এবং এফ নব আই-এর প্রধাি 
েেড আব্রাহাটমর সাটথ। তাাঁটদর কাটছও সব শুনি। তারপটরই আনম নিুঃসটন্দহ 
হটয় যাই চয, চেিাটরল শ্যারিরা আমাটদর মাথায় কাাঁঠাল চভটঙ খাটচ্ছি, 
আমাটদর ঘাটড় বটস আমাটদরই মাথা ভাঙার চ িা করটছি। নবক্ষুব্ধ হটয় ওঠা মি 
আরও নিনশ্চত হটলা, ইহুদীবাদীটদর আমরা বুটক চ টি নিটয় যতই আদর কনর, 
তাটদর প্রটয়ােটি তারা আমাটদর বুটক ছুনর মারটবই। এসব মটি আসার সাটথ 
সাটথ আরও অটিক কথা মটি পটড় চেল। আটমনরকাি এক ইনতহাসনবটদর সাটথ 
আমার পনর য় নছল। নতনি বলটতি, োমডািীটত ইহুদী হতযার চয চপ্রক্ষাপ  বলা 
হয়, তার চো া াই সাোটিা। তাাঁর কথা শুটি আনম নবশ্বাস করতাম িা। ভাবতাম, 
বলতাম, আপিার মটধয এযানট  চসনমন ক মটিাভাব প্রবল। আেটকর যুটে এমি 
সাম্প্রদানয়ক মটিাভাব  টল িা। পরবতডীটক ঐ ইনতহাসনবদ তার কটয়কেি 
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সমমিা বন্ধুটদর নিটয় একন  ‘নহটোনরকযাল ফাউটটডশি’ েঠি কটরনছটলি। এই 
ফাউটটডশটির মাধযটম োমডািীর েেহতযা নবষটয় প্রকৃত দনলল দস্তাটবে চযাোড় 
কটরনছটলি এবং এই নবষটয় তারা েটবষো করনছটলি। কাে অটিকখানি এগুবার 
পর তারা চঘাষো চদি চয, োমডািীটত ষা  লক্ষ বা অনুরূপ অংটকর ইহুদী হতযার 
উপযুক্ত প্রমাে চয হানের করটত পারটব, তাটক পিাশ হাোর ডলার পুরষ্কার 
চদয়া হটব। শুটিনছলাম পুরষ্কার চিবার েটন্য চকউ তাটদর কাটছ প্রমাে নিটয় 
হানের হয়নি। তার বদটল তাটদর েবষো ফাউটটডশটির চো া কমটেক্স াই 
নবটফারটে নিনশ্চহ্ন হটয় যায়। ইহুদীবাদীটদর দাবীটক বাটিায়া  প্রমাে করার 
েটন্য চযাোড় করা অমূলয সব তথয ও দনলল-দস্তাটবে। এই ঘ িার পর ঐ 
ইনতহাসনবদটক আনম কাাঁদটত চদটখনছ ও বলটত শুটিনছ, ইহুদীবাদীরা নবটফারে 
ঘন টয় আমাটদর ‘নহটোনরকযাল ফাইটটডশি’ ধ্বংস কটরটছ তাই িয়, ধ্বংস 
কটরটছ আটমনরকাি সট তি ও স্বাধীি নবটবকটক। চসনদি ঐ ঐনতহানসটকর প্রনত 
নকছু করুো সৃনি হওয়া ছাড়া তার কথার এক বেডও আনম নবশ্বাস কনর।। চবঞ্জানমি 
চবকি ও অন্যান্যটদর কথা চশািার পর ঐ ঐনতহানসটকর কথাই খুব চবনশ কটর 
মটি পটড়নছল। বুটকর চভতটর খুব চবদিার সিার চহয়নছল। বুিটত চপটরনছলাম, 
কত দুুঃটখ ঐ অনভে ইনতহাসনবদ চকাঁটদনছটলি। এই নবষয়গুটলা নিটয় আনম যতই 
ভাবটত লােলাম, আপিার প্রনত, মুসলমািটদর প্রনত আমার মি ততই প্রসন্ন হটয় 
উঠটত লােল। চশটষ আমার অোটন্তই আপনি েেড আব্রাহাম, এযাডনমরাল মযাক 
আথডার, চেিাটরল চশরউড প্রমুখ শীষড আটমনরকািটদর মত আমার বন্ধ ু হটয় 
চেটলি। এই পনরবতডি নিুঃসটন্দটহ এক া নমরাকল এবং এই নমরাকটলর ি  
হটলি চবঞ্জানমি চবকি।’   

চডনভড চোর্ল্ ওয়া াটরর দীঘড বক্তবয চশষ হবার সাটথ সাটথ চবঞ্জানমি 
চবকি চোর্ল্ ওয়া ারটক লক্ষয কটর বলল, নঠকই বটলটছি আনম ি  বা 
অনভটিতা। নকন্তু অনভিয়কারী চতা আসল চলাক িয়, যারা ভূনমকায় অনভিয় করা 
হয়, চসই আসল। আসল চলাক আহমদ মুসা, যা আপনিও বটলটছি।’  

চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার নকছ ুবলটত যানচ্ছল। তার আটেই আহমদ মুসা 
বটল উঠল, ‘আনম নম. চডনভড চোর্ল্ ওয়া ারটক চমাবারকবাদ োিানচ্ছ এবং চসই 
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সাটথ আমার োিার খুব আগ্রহ চয, কযানরবয়াি েীটপ যা ঘট টছ, চস বযাপাটর নকছু 
চভটবটছি নক িা?’  

চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার সংটে সংটে উত্তর নদল িা। চ য়াটর ো এনলটয় 
নদল। বুটে চেল তার চ াখ দুন । ভাবটছ চস। অল্পক্ষে পটর বলল, ‘নম. আহমদ 
মুসা আপিার এই প্রটশ্নর উত্তর আনম এখি নদটত পারটবা িা। নবষয় া নিটয় আনম 
অনুসন্ধাি শুরু কটরনছ। এখি পযডন্ত যা োিটত চপটরনছ, আমার আটে চহায়াই  
ঈেটলর চ য়ারমযাি নছটলি চোর্ল্মযাি। তাাঁর সমটয় কযানরনবয়াি েীপপুটঞ্জ 
েিসংখযা িীনত অথডাৎ মুসনলম েিসংখযা হ্রাসকরে চপ্রাগ্রাম চহায়াই  ঈেল গ্রহে 
কটর। এই চপ্রাগ্রাম যার মাথা চথটক আটস নতনি হটলি চহিরী হ্যািটসি। একেি 
েিনপ্রয় কযাথনলক খৃিাি চস্যাশ্যাল ওয়াকডার নছটলি নতনি। চোর্ল্মযাি এবং 
‘চহায়াই  ঈেল’- এর অন্যান্যরা লুটফ চিয়, চহিরী হ্যািটসটির পনরকল্পিা। শুরু 
হটয় যায় তার বাস্তবায়ি কযানরনবয়াি েীপপুটঞ্জ। পরবতডীকাটল এক ঘ িায় হঠাৎ 
প্রকাশ হটয় পটড় চহিরী হ্যািটসি ইহুদী এবং তাাঁর প্রকৃত িাম সাবাত সাটলম। 
চস সময় যখি তার এই ইহুদী পনর য় পাই, তখি আমার নকছুই মটি হয়নি। নকন্তু 
আে এটক আমার কাটছ খুব বড় নবষয় বটল মটি হটয়টছ। ইহুদীরা কাাঁকা নদটয় 
কাাঁ া তুটল সব কাাঁ াটকই পথ চথটক সরাটত  ায়। কযানরনবয়াি েীপপুটঞ্জ তাই 
হটয়টছ। ওখাটি মুসলমাি ও খৃোিরা সাপ ও চিউটলর লড়াইটয়র মত এটক 
অপরটক ধ্বংস করটত এক পাটয় খাাঁড়া। ইশ্বরটক ধন্যবাদ, নম. আহমদ মুসা শুধু 
কযানরনবয়াি েীপপুটঞ্জর মুসলমািটদর রক্ষা কটরিনি, আে আমাটদর চ াখও খুটল 
চদয়ার বযবস্থা কটরটছি। আনম ইনতমটধযই ফানডডন্যাটডটক বটলনছ কযানরনবয়াি 
েীপপুটঞ্জ মুসলমািটদর সাটথ সকল তবনরতার অবসাি ঘ াটত।’ থামল চোর্ল্ 
ওয়া ার।  

‘ধন্যবাদ নম. চোর্ল্ ওয়া ার। নকন্তু ফানডডন্যাটটডর েটন্য নবষয় া চমটি 
চিয়া চবাধহয় কনঠি হটব। চস দারুে মুসনলম নবটেষী।’  

হাসল চোর্ল্ ওয়া ার। বলল, ‘আপনি চতা ফানডডন্যাটটডর ঘরটকই দখল 
কটর বটস আটছি।’ 

‘চকমি?’  
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‘চকি? নশলা সুসাি। নশলা সুসাি চতা ফানডডন্যাটটডর সব। আপনি োটিি 
িা নশলা সুসাি ইনতমটধযই তার বাপটক ততরী কটর চফটলটছ। আনম যখি 
ফানডডন্যাটডটক বললিাম আমার কথা, তখি মটি হটলা চস চযি বড় নবপদ চথটক 
চবাঁট  চেল। বলল, ‘আপিাটক অসংখয ধন্যবাদ স্যার, আনম ও কথা া আপিাটক 
বলব বটল ভাবনছলাম। নকন্তু সাহস পানচ্ছলাম িা।’ থামল চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার।  

আহমদ মুসা তাকাল সািওয়াকাটরর নদটক। বলল, ‘নশলা সুসাি চকাথায় 
চমরী চরাে োটি?’  

‘ও নবশ্বনবদযালটয়। কনদি আটে চস সািসালভাদর চথটক এটসটছ।’ 
বলল সািওয়াকার।  

‘ওটক আমার ধন্যবাদ নদও।’ আহমদ মুসা বলল।  
হাসল সািওয়াকার। বলল, ‘ধন্যবাদ চিটব বটল মটি হয় িা। ওরা সবাই 

চক্ষটপ আটছ।’  
‘চকি?’  
‘সবাইটক আপনি উটেে-আতংটকর মটধয চরটখটছি। চকাি খবরও 

কাউটক চদিনি, কাউটক খবর চিবার সুটযােও চদিনি।’  
‘ওটদর অনভটযাে সতয। ওটদর বলটব, আমার নদি কা টছ পবডত প্রমাে 

এক উটেে মাথায় নিটয়। কাটহানকয়া চথটক চয উটেটশ্য দ্রুত চবর হটয়নছলাম, 
তার এখিও নকছুই করটত পানরনি। ডাক্তার মােডাটর  ও লায়লা চেনিফারটক 
এখিও মুক্ত করা যায়নি।’ বলল আহমদ মুসা। তার কে ভারী।  

আহমদ মুসা থামটতই চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার বলল, ‘নম. আহমদ মুসা, 
আনম ডা. মােডাটর  ও লায়লা চেনিফাটরর নবষয় নিটয়ই আপিাটক আশা 
করনছলাম চবনশ।’ েম্ভীর কে চোর্ল্ ওয়া াটরর।  

 মটক উটঠ নফটর তাকাল আহমদ মুসা চোর্ল্ ওয়া াটরর নদটক। বলল, 
‘ওটদর চকাি খবর আটছ? আনম যতদূর োনি ওরা এখি শ্যারিটদর হাটত।’  

‘হ্যাাঁ তাই। তাটদর আগ্রটহ আমরা ওটদরটক তাটদর হাটত তুটল 
নদটয়নছলাম। তটব ওটদর খবর আমরা চরটখনছ। নবটশষ কটর মােডাটরট র প্রনত 
আমার এক া দুবডলতা আটছ। চস আমার এক উপকারী বন্ধুর কন্যা। আমার মি 
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 ায়নি তার চকাি সবডিাশ চহাক। তাই ওটদর খবর রাখার এক া বযবস্থা 
চরটখনছলাম। নকন্তু ......’। বলটত বলটত চথটম চেল চোর্ল্ ওয়া ার।  

‘নকন্তু নকছুক্ষে আটে খবর চপলাম,’ আবার বলটত শুরু করল চোর্ল্ 
ওয়া ার। ‘আমার চসই চলাকন টক খুি করা হটয়টছ। এর অথড চস ধরা পটড় চেটছ 
এবং ওখািকার খবর বাইটর যাবার পথ বন্ধ করার েটন্যই তাটক খুি করা 
হটয়টছ।’ থামল চোর্ল্ ওয়া ার।  

 মটক উঠল আহমদ মুসা। প্রবল এক া আশংকা এটস মি াটক তার 
নঘটর ধরল। শ্যারিরা খযাপা কুকুটরর চ টয়ও ভয়ংকর হটয় উটঠটছ। প্রনতশ্রুনতর 
চতায়াক্কা িা কটর লায়লা চেনিফার ও ডা. মােডাটরট র চকাি ক্ষনত তারা কটর 
চফলটত পাটর। আহমদ মুসা তাটদর হাটত ধরা চদটব এ া নিশ্চয় তারা এখি মটি 
করটছ িা। সুতরাং ভাবটত নেটয বুক া চকাঁটপ উঠল আহমদ মুসার। তাকাল চস 
একবার েটেডর নদটক নিটেটক বড় অপরাধী মটি হটচ্ছ তার নিটের কাটছই চশটষ 
আহমদ মুসা তাকাল চডনভড চোর্ল্ ওয়া াটরর নদটক। বলল, ‘আপনি নক 
ভাবটছি?’  

চোর্ল্ ওয়া ার উত্তর িা নদটয় পাল্টা প্রশ্ন করল আহমদ মুসাটক, ‘আপনি 
এখি নক মটি করটছি? আনম আপিাটক নিটয় আসার েন্য চবঞ্জানমি চবকিটক 
অনুটরাধ কটরনছলাম, একথা বলার েটন্যই।’  

‘আপনি তাটদর নঠকািা দয়া কটর নদি। আনম এখনি চসখাটি যাব।’ 
আহমদ মুসা বলল। আটবটে ভারী আহমদ মুসার কে।  

‘ধন্যবাদ নম. আহমদ মুসা। নকন্তু আপনি একা িি, আমরাও যাব। 
পাপ া আমার, তাটদর েটন্য নকছ ুকরটত পারটল নকছু া প্রায়নশ্চতয হটত পাটর।’ 
বলল চোর্ল্ ওয়া ার।  

‘আপিারা নক প্রস্তুত?’ নেটেস করল আহমদ মুসা।  
‘নকন্তু আপনি চতা প্রস্তুত িি।’ বলল চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার।  
‘আনম এ া োনি ইয়ংমযাি। চসেটন্য আমরা প্রস্তুত হটয়ই আনছ। চেি 

চরনড। আপিার নসদ্ধাটন্তর েটন্য আমরা সবাই অটপক্ষা করনছ।’ ‘আনম আসব নক 
কটর আপনি নিনশ্চত নছটলি?’ নেটেস করল আহমদ মুসা।  
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‘আপনি আসটবি িা এ ন ন্তা আমার মাথা আটসইনি। আর আনম নিনশ্চত 
নছলাম লায়লা চেনিফারটদর খবর োিার পর আপনি এক মুহূডতও চদরী 
করটবিিা।’ চোর্ল্ ওয়া ার বলল।  

‘ধন্যবাদ নম. চোর্ল্ ওয়া ার।’  
বটল আহমদ মুসা তাকাল চবঞ্জানমি চবকটির নদটক। বলল, ‘আপনি 

যাটচ্ছি আমাটদর সাটথ? 
‘আপনি নক মটি করটছি?’ বলল চবঞ্জানমি চবকি।  
আহমদ হাসল। বলল, ‘প্রশ্ন আনম আটে কটরনছ। অতএব আপনক 

ভাবটছি চস া আটে বলটবি।’ 
েম্ভীর হটলা চবঞ্জানমি চবকি। বলল, ‘আমার উপর নিটদডশ এটসটছ, 

 লমাি ইসুয ও এর সাটথ সংনিি সকল নবষটয় আপিার নসদ্ধান্তই ‘চফম’ মাটি 
‘নি আটমনরকা’র নসদ্ধান্ত।’  

ভ্রু কুনিত হটলা আহমদ মুসার। বলল, ‘চক নিটদডশ নদটয়টছ।’  
হাসল চবঞ্জানমি চবকি। বলল, ‘েিাব, এ া আমাটদর আভযন্তরীে 

বযাপার।’  
আহমদ মুসা চহটল তাকাল োর্ল্ ওয়া াটরর নদটক। বলল, ‘তাহটল 

আমরা সাবইটতা এখি উঠটত পানর।’  
‘আমরা মাটি নক সািওয়াকার ও েেডও যাটচ্ছ আমাটদর সাটথ?’ বলল 

চডনভব চোর্ল্ ওয়া ার।  
‘সািওয়াকার িয়। ওর পড়াশুিার অটিক ক্ষনত হটয়টছ।’  
আহমদ মুসার কথায় মুখ মনলি হটলা সািওয়াকাটরর। নকন্তু চকাি 

প্রনতবাদ করল িা। মি া তার প্রনতবাদী হটলও চস ভাবল, আহমদ মুসার চকাি 
নসদ্ধান্তই অিথডক িয়।  

সবাই উঠল।  
উটঠ দাাঁড়াটিার সময় আহমদ মুসার চ াখ পটড়নছল চোর্ল্ ওয়া াটরর 

বাম পাশ চসাো চদয়াটল এক া পদডা বুিনছল তার নদটক। আহমদ মুসার মটি 
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হটলা, পদডার রং া চযি হঠাৎ বদটল চেল। পদডার মািখাটির স্যাটডা রং া সটর 
নেটয় তা চযি উজ্জ্বল হটয় উঠল।  

   কটর প্রশ্ন োেল আহমদ মুসার মাথায়, পদডার ওপাটর নক চকউ 
দাাঁনড়টয়নছল?’  

আহমদ মুসা চ াখ নফরাল চোর্ল্ ওয়া াটরর নদটক। বলল, ‘মাফ করটবি 
নম. চোর্ল্ ওয়া ার আপিার নপ, এ নক আটছি?’  

‘হ্যাাঁ, আটছি। চকি?’ বলল চোর্ল্ ওয়া ার।  
‘এক া কথা বলব।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘আচ্ছা ডাকনছ’ বটল নম. চোর্ল্ ওয়া ার ইট ারকটমর এক া চবাতাটম 

 াপ নদল। নকন্তু চকাি চরসপে হটলা িা ওনদক চথটক। হঠাৎ চসাো হটয় দাাঁনড়টয় 
বলল চোর্ল্ ওয়া ার, ‘স্যনর, নম. আহমদ মুসা, ও বটলনছল পাটশই চকাথাও চযি 
যাটব। চবাধহয় তাহটল চসখাটিই চেটছ। চকাি েরুরী নকছ ুবলার নছল?’  

আহমদ মুসা এক ু ভাবল। কথা চযি সানেটয় নিল। বলল, ‘িা নঠক 
আটছ। মটি কটরনছলাম, সািওয়াকাটরর সাটথ ওর পনর য় কনরটয় চদব।’  

কথাগুটলা বলটত চপটর খুনশ হটলা আহমদ মুসা। তাৎক্ষনেকভাটব 
সাোটিা কথাগুটলা অসংেত হয়নি। নকন্তু চসই সাটথ তার মটি পুরটিা প্রশ্ন া 
আবার চেটে উঠল, সনতযই পদডার ওপাটর নক চকউ আনড় চপটত নছল, িা তার 
চদখার ভুল, নকন্তু চ াটখর সামটি েলেযান্ত যা ঘ ল তা ভুল হটত পাটর চকমি 
কটর?  

গুরুেপূেড অনভযাটির মুটখ মটি সটন্দটহর এক া কাটলা চমঘ উদয় 
হওয়ায় স্বনস্তটবাধ করল িা আহমদ মুসা। তটব এখি আটলা িার চযােয িয় বটল 
নবষয় াটক চ টপ যাওয়াই নঠক মটি করল আহমদ মুসা।  

‘পনর য় িা হটলও অসুনবধা হটব িা। আনম বটল যানচ্ছ, সািওয়াকার 
আমার নপ.এ’সহ চয চকাি কারও সাটথ চযাোটযাে করটত পারটব।’  

বটল চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার ইট ারকটম প্রটয়ােিীয় নিটদডশ নদল। সবাই 
চবনরটয় আসনছল চোর্ল্ ওয়া াটরর অনফস কক্ষ চথটক। হন্তদন্ত হটয় ছুট  এল 
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নডউন  অনফসার। চডনভড চোর্ল্ ওয়া াটরর হাটত এক নশ  কােে তুটল নদটত 
নদটত বলল, ‘এই মাত্র এল স্যার নময়ামী চথটক। খুব েরুরী বলা হটয়টছ।’  

সবাই থমটক দাাঁনড়টয়নছল।  
চডনভড চোর্ল্ ওয়া ার নডউন  অনফসাটরর হাত চথটক কােেন  নিল।  
সবার চ াখ চোর্ল্ ওয়া াটরর নদটক।  
কােেন র উপর িের বুলানচ্ছল চোর্ল্ ওয়া ার। পড়ার সাটথ সাটথই 

চোর্ল্ ওয়া াটরর মুখ া মনলি হটয় চেল।  
চোর্ল্ ওয়া াটরর এই পনরবতডি আহমদ মুসার চ াটখ পড়ল। উনেগ্ন হটয় 

উঠল আহমদ মুসা। ডা. মােডাটর টদর চকাি খারাপ খবর িয় চতা?  
দ্রুত কটে আহমদ মুসা নেটেস করল, ‘নক খবর নম. চোর্ল্ ওয়া ার? 

চকাি দুুঃসংবাদ িয়টতা?’  
‘পটড় চদখুি আহমদ মুসা। আপিার েটন্যও চমটসে রটয়টছ।’ বটল 

চোর্ল্ ওয়া ার কােে খটডন  তুটল আহমদ মুসার হাটত নদল এবং বলল, ‘আসুি 
বসা যাক। নকছু া ভাবটত হটব এখি।’  

কথা চশষ কটরই চোর্ল্ ওয়া ার চভতটর ঢুটক চেল।  
আহমদ মুসাও ন নঠর উপর িের চরটখই নফটর  লল এবং নেটয় চোর্ল্ 

ওয়া াটরর পাটশই বসল।  
পড়টত পড়টত তার মুটখও মনলিতার এক া ছায়া িামল।  
পড়া চশষ কটর তাকাল আহমদ মুসা চোর্ল্ ওয়া াটরর নদটক। বলল, 

‘তার মাটি ওরা লায়লা চেনিফার ও ডা. মােডাটর টক অন্য চকাথাও সনরটয় 
নিটয়টছ।’  

‘তাই বুিা যাটচ্ছ আহমদ মুসা। হঠাৎ আে তাড়াহুড়া কটর এ া করল 
চকি তা?’ বলল চোর্ল্ ওয়া ার ন নন্তত কটে।  

‘করল কারে আপিার চলাকটক হতযা করার মাধযটম আপিার সাটথ যুটদ্ধ 
িামার পর আপিার োিা োয়োয় ওটদর রাখটব চস া স্বাভানবক িয়।’ বলর 
আহমদ মুসা।  

‘নঠক বটলটছি আহমদ মুস।’ চোর্ল্ ওয়া ার বলল।  
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‘আপিার েটন্য ওটত নক চমটসে আটছ নম. আহমদ মুসা?’ বলল 
চবঞ্জানমি চবকি।  

‘চমটসে া এক া আটপাশ প্রস্তাব, চসই সাটথ কটঠার এক হুমনকও। বলা 
হটয়টছ, আনম তাটদর ভয়ািক ক্ষনত করটলও ডাক্তার মােডাটর  ও লায়লা 
চেনিফারটক তারা সম্মাটির সাটথ চরটখটছ। আনম যনদ অনবলটে আটমনরকা তযাে 
করটত রােী হই, তাহটল আনম চেটি উঠার সংটে সংটেই ওরা দুেিটক চছটড় 
চদটব। আর আনম যনদ আোমী নতি নদটির মটধয আটমনরকা তযাে িা কনর, তাহটল 
৪থড নদি চভার চবলায় তাটদর লাশ পাওয়া যাটব চফ্লানরডার চকাি বীট ।’ বলল 
আহমদ মুসা। চ াটখ-মুটখ তার ন ন্তার ছাপ।  

‘বুিা যাটচ্ছ, শ্যারিরা আহমদ মুসাটক আর হাটত চপটত  ায় িা। 
আহমদ মুসা আটমনরকা ছাড়টলই তারা চবাঁট  যায়। নঠকই এ া এক া আটপাশ 
প্রস্তাব।’ বলল চোর্ল্ ওয়া ার।  

কথা চশষ কটর এক ু থামল চস। িটড়- টড় চসাো হটয় বটস বলল, ‘নম. 
আহমদ মুসা, এই আটপাশ প্রস্তাব নিটয় নক ভাবটছি বলুি।’ ‘একেি নবটশষ 
আটমনরকাি নহসাটব আপনি এ বযাপাটর নক ভাবটছি বলুি।’ েম্ভীর কটে পাল্টা 
প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।  

‘এক ুও ভাবার প্রটয়ােি চিই এ বযাপাটর। ইহুদীবাদী শ্যারিরা চয 
কারটে  াইটছি আপনি তাড়াতানড় আটমনরকা তযাে করুি, চসই একই কারটে 
আটমনরকা আপিাটক ছাড়টত পাটর িা।’ বলল চোর্ল্ ওয়া ার নস্থর ও েম্ভীর 
কটে।  

িতুি উত্তটরর েটন্য আহমদ মুসা এটক এটক তাকাল চবঞ্জানমি চবকি, 
সাি ওয়াকার ও েটেডর নদটক। একই েবাব নদল সকটল। েেড তার সাটথ আরও 
চযাে করল, ‘এখি মহানবপটদ পটড় ওরা এসব আটপাটশর কথা বলটছ। নকন্তু 
নবপদ কা টল সবার উপর সুটদ-আসটল চদটব, এরও নিশ্চয়তা চিই। আমার মাটি 
মাটি ভয় হয়, ওরা চবাঁট ই আটছ নকিা। তাই আনম মটি কনর চশষ চদখার েটন্য 
এটোিই দরকার। আল্লাহ আমাটদর ভরসা।’  

‘ধন্যবাদ েেড। ধন্যবাদ সকলটক। আমারও এ াই মত।’ 
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‘ধন্যবাদ নম. আহমদ মুসা। ধন্যবাদ সকলটক।’  
বটল এক া দম নিটয় আবার বটল উঠল চোর্ল্ ওয়া ার, ‘আমরা 

যানচ্ছলাম নময়ামীটত। নকন্তু িতুি পনরনস্থনতটত আমরা নক করব, চকাথায় যাব?’ 
নকছু ন ন্তা কটরটছি নম. আহমদ মুসা?’  

‘ও নবষয় া নময়ামীটত নেটয়ই ন ন্তা করা যাটব নম. চোর্ল্ ওয়া ার। ওরা 
নময়ামী চথটক োনড়টত কটর উত্তটর চেটছ, চেটি যায়নি। তার অথড ওরা 
চফ্লানরডাটতই থাকটব আর উপকূল এলাকাটতই তারা থাকটব, কারে নতি নদি পর 
ডাক্তার মােডাটর টদর লাশ তারা চফ্লানরডার চকাি বীট  চফটল রাখটব।’  

‘নঠক আহমদ মুসা। তাহটল  লুি চদরী িা কটর যাত্রা কনর।’ চোর্ল্ 
ওয়া ার বলল। বলটত উটঠ দাাঁড়াল চোর্ল্ ওয়া ার।  

উটঠ দাাঁড়াল সাবই। 
 
 
 
আ লানট টকর িীলেল স্নাত নময়ামী িেরী।  
গ্লামার িেরী নময়ামীর পূবড পাটশ সাের। উত্তর নদক চথটক উপকূল 

বরাবর হটয় কটয়ক া রাস্তা প্রটবশ কটরটছ নময়ামীটত। আবার একানধক রাস্তা 
চবনরটয় চেটছ নময়ামী চথটক দনক্ষটে। দুন  িদী পনশ্চম নদক চথটক ‘v’ আকাটর 
এনেটয় এটস অনতিম কটরটছ নময়ামীটক। ‘v’-এর ব ম াই নময়ামী িেরী।  

নময়ামীর পনশ্চম নদটক চবশ নকছু া দূর চথটক দুন  উত্তর দনক্ষে সমান্তরাল 
রাস্তা িদী দুন টক িস কটরটছ। দুই রাস্তা ও দুই িদীর মািখাটির নবশাল ভূখটডই 
নময়ামী নবমাি বন্দর।  

নবশাল নবমাি বন্দটর লযাটড করল চডনভড চোর্ল্ ওয়া াটরর বযনক্তেত 
নবমািন ।  

নবমাি সফটর আহমদ মুসার পাটশই বটসনছল চোর্ল্ ওয়া ার। আহমদ 
মুসার অন্য পাটশ বটসনছল চবঞ্জানমি চবকি।  

নবমাি তখি  ারমাটক নেটয় নস্থর হটয়টছ। নবমাটির দরোও খুটল চেটছ।  
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চোর্ল্ ওয়া ার সকলটক বাইটর চবরুবার েন্য প্রস্তুত হবার আহবাি 
োনিটয় নিটে উটঠ দাাঁনড়টয়নছল।  

আহমদ মুসার মটধয িড়া ড়ার চকাি লক্ষে চদখা চেল িা। বরং চস চোর্ল্ 
ওয়া ারটক বসটত অনুটরাধ করল।  

চোর্ল্ ওয়া ার তার নসট  বটস নবনস্মত দৃনিটত তাকাল আহমদ মুসার 
নদটক। বলল, ‘নকছ ুবলটবি নম. আহমদ মুসা?’  

‘হ্যাাঁ।’ বটল আহমদ মুসা এক ু ঘুটর বসল চোর্ল্ ওয়া াটরর নদটক। 
বলল, ‘আমরা ডা. মােডাটর টদর উদ্ধাটরর েন্য চেিাটরল শ্যারিটদর নবরুটদ্ধ 
এক া অনভযাটির লক্ষয নিটয় এখাটি এটসনছ, এ নবষয় া নক এখািকার কাউটক 
োনিটয়টছি?’  

‘অবশ্যই িা। কারে চকািভাটব এ কথা এখাটি োিাোনি হটয় চেটল 
শুরুটতই বাধা আসটত পাটর।’ বলল চডনভ  চোর্ল্ ওয়া ার।  

‘নকন্তু আমার মটি হটচ্ছ, আমাটদর এ পনরকল্পিার কথা চেিাটরল 
শ্যারটির কাটছ চপৌটছ চেটছ।’ আহমদ মুসা এক ু ন নন্তত কটে বলল।  

‘অসম্ভব! নকভাটব? আপিার এমি া মটি হটচ্ছ চকি?’ নসট  চসাো হটয় 
বটস দ্রুত কটে প্রতযটয়র সাটথ বলল চোর্ল্ ওয়া ার।  

আনম নিনশ্চত, আপিার অনফটস বটস আমরা যখি এ পনরকল্পিা 
করনছলাম তখি চকউ একেি পদডার আড়াটল দাাঁনড়টয় আমাটদর সব কথা 
শুটিটছ।’ আহমদ মুসা বলল।  

নবস্মটয় মুখ হা হটয় চেল নম. চোর্ল্ ওয়া াটরর।  
নকন্তু চোর্ল্ ওয়া াটরর নকছ ুবলার আটেই চোর্ল্ ওয়া াটরর অনফস কক্ষ 

ও তার নপএ’র অনফস কটক্ষর মািখাটির চখালা দরোর পদডার আড়াল চথটক 
এক া ছায়া সটর চযটত চদখার কথা নবস্তানরত বলল আহমদ মুসা।  

‘এ েটন্যই নক আপনি আমার নপএ’র চখাাঁে কটরনছটলি?’ আপনি নক 
আমার নপএ’চকই সটন্দহ করটছি?’ বলল চোর্ল্ ওয়া ার। তার চ াটখ মুটখ ন ন্তা 
ও উটেটের ন হ্ন।  
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‘আপিার নপএ হটত পাটর আবার অন্য চকউও হটত পাটরি। চসনদি চস 
সমটয় আপিার অনফস োফটদর মুভটমট  মনি নরং চথটকই আপনি এ া চবর 
করটত পারটবি। নকন্তু এখি এই মুহূটতডর বড় নবষয় হটলা, আমাটদর করেীয় নক 
তা নঠক করা। পদডার আড়াল চথটক ছায়া মূনতডটক সটর চযটত চদখার পরমুহূটতডও 
চখাাঁে কটর আপিার অনফস কটক্ষর আটশ পাটশ কাউটক পাওয়া যায়নি। তার অথড 
এও হটত পাটর চয, খবর া যথাস্থাটি দ্রুত পা ার করার েন্যই চস দ্রুত সটর 
নেটয়নছল।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘তাহটল আপনি বলটছি, আমাটদর অনভযাটির কথা, আমরা এখাটি 
আসনছ, একথা ইনতমটধযই এখাটি চপৌটছ চেটছ?’ চোর্ল্ ওয়া ার বলল।  

‘আমার তাই মটি হয়।’ বলল আহমদ মুসা।  
আহমদ মুসা থামার পর সটঙ্গ সটঙ্গই কথা বলল িা চডনভড চোর্ল্ 

ওয়া ার। ভাবনছল চস। নকছুক্ষে পর চস বলল, ‘পদডার আড়াটল আপিার ছায়ামুনতড 
চদখা সতয হটল যা বলটলি সব াই সতয।’  

বটল এক ু থামল। তারপর আর শুরু করল চস, ‘এ সময় আপনি নিশ্চয় 
এক া নকছ ুন ন্তা কটর নবষয় া তুটলটছি। চস ন ন্তা া নক আহমদ মুসা?’  

‘আমাটদর এখাি চথটক যাওয়ার এযাটরঞ্জটমট  া নক হটয়টছ?’ নেটেস 
করল আহমদ মুসা।  

আহমদ মুসার কথা চশষ হটলা চসই সময় চেটির চখালা দরোয় একেি 
যুবক প্রটবশ করল। তাটক চদটখ চোর্ল্ ওয়া ার উটঠ দাাঁনড়টয় স্বােত োনিটয় 
বলল, ‘গুড চড নম. েযাক।’  

তারপর আহমদ মুসার সাটথ তাটক পনর য় কনরটয় নদটত নদটত বলল, 
‘এ নম. েযাকসি। চহায়াই  ঈেল নময়ামীর চেশি কমাটডার।’ আর আহমদ 
মুসার পনর য় নদটত নেটয় তার িাম বলল, ‘আহমদ আবদুল্লা। আমাটদর মূলযবাি 
সাথী।’  

আব্দুল্লা ছদ্ম পনর য় চদয়ায় আহমদ মুসা খুনশ হটলা। মটি মটি চোর্ল্ 
ওয়া াটরর পনরনস্থনত, সট তিতার প্রশংসা করল আহমদ মুসা। 
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পনর য় পবড চশষ কটরই চোর্ল্ ওয়া ার নম. েযাকটক লক্ষয কটর বলল, 
‘আমার োনড় া এবং সাত নসট র বড় েীপ া নিটয় এটসনছ।’ বলল েযাক।  

‘েীটপর কাাঁ গুটলা নক শ্যাটডা কাাঁ ?’ চোর্ল্ ওয়া ার নকছ ুবলার আটেই 
নেটেস করল আহমদ মুসা।  

‘শ্যাটডা ও স্বচ্ছ দুই কাাঁট র বযবস্থাই োনড়টত আটছ।’ বলল েযাক।  
‘গুড। বলল আহমদ মুসা।  
‘োনড়গুটলা নক  ারমাটক নিটয় এটসছ’ েযাকটক নেটেস করল চোর্ল্ 

ওয়া ার।  
‘হ্যাাঁ।’ বলল েযাক।  
‘তাহটল উঠা যাক।’ সবাইটক লক্ষয কটর বলল চোর্ল্ ওয়া ার। আহমদ 

মুসা উঠার নবন্দুমাত্র চ িা করল িা। তার কপাল কুনিত। ভাবনছল চস।  
চোর্ল্ ওয়া ার বযাপার া চখয়াল করল। বলল, ‘নকছু ভাবটছি নমোর 

.......।’ কথা চশষ করল িা চোর্ল্ ওয়া ার।  
‘আনম ভাবনছ নম. চোর্ল্ ওয়া ার, আমরা এয়ারটপা ড লাউটঞ্জ নেটয় এক ু 

বনস।  া খাব, নকছ ুকােও আটছ। আর নম. েযাক দুন  োনড় নিটয় চফরত যাটবি। 
ঘট া খাটিক পটর নফটর এটস লাউটঞ্জ আমাটদর সাটথ নমনলত হটবি।’  

কথা চশষ কটরই দ্রুত কটে আবার বটল উঠল আহমদ মুসা, ‘হ্যাাঁ, েীটপর 
শ্যাটডা কাাঁ  তুটল  ারমাক চথটক চবর হটত হটব।’  

প্রবল নেোসা ও নবস্মটয়র এক া ছায়া চখটল চেল চোর্ল্ ওয়া াটরর 
চ াটখ-মুটখ। নকন্তু পরক্ষটেই স্বাভানবক হটয় এল চোর্ল্ ওয়া ার। তার েযাটকর 
নদটক নফটর বলল, ‘নঠক আটছ েযাক, বুটিটছা নক করটত হটব?’  

‘নে স্যার।’ বলল েযাক।  
‘তাহটল যাও, গুড চড। গুড বাই।’  
েযাকটদর োনড় ো ড চিবার শব্দ হটলা।  
‘নক বযাপার নম. আহমদ মুসা? েযাকটক এভাটব নবদযায় করটলি চকি? 

ওরা চতা ওটয়  করটত পারটতা।’ বলল চোর্ল্ ওয়া ার।  
‘ক্ষনত চিই। েযাকরা এক ু ঘুটর আসুক!  লুি আমরা লাউটঞ্জ যাই।’  
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বটল আহমদ মুসা উটঠ দাাঁড়াল।  
‘ লুি। তথাস্তু। নিশ্চয় চকাি কথা আপিার মটি আটছ, বলটছি িা। 

লাউটঞ্জ আপিার কাে চদখটলই বুিটবা।  লুি।’  
উঠটত উঠটত বলল চোর্ল্ ওয়া ার।  
লাউটঞ্জ নেটয়  য়টল  চথটক চিশ হটয় এটস সবাই  া চখল।  
 া খাওয়ার পর চোর্ল্ ওয়া ার আহমদ মুসাটক লক্ষয কটর বলল,  
‘নম. আহমদ মুসা নক চযি করটবি বটলনছটলি?’  
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘অটপক্ষা করা াই এখিকার কাে। এই 

অবসটর আপনি এক ু ভাবুি, নময়ামীর উত্তটর চফ্লানরডার চকাি শহটরর সাটথ 
চেিাটরল শ্যারটির নবটশষ সম্পকড আটছ নক িা।’  

চসাফায় চহলাি নদল চোর্ল্ ওয়া ার। ভাবল এক ু। বলল, ‘আমার োিা 
চিই। তটব নকছ ু নদি আটে েযাকসিনভল চথটক তার কাটছ এক া চ নলটফাি 
নেটয়নছল। শ্যারি নছটলি িা। আনম কথা বটলনছলাম। চলাকন  তার পনর টয় 
বটলনছল, চস হাইম শানমর, েযাকসিনভল নসিােটের প্রধাি। শুধু এই পনর য় াই 
শ্যারিটক বলটত বটলনছল, আর নকছ ুবটলনি।’  

চোর্ল্ ওয়া ার কথা চশষ করটতই নম. েযাক হন্তদন্ত হটয় প্রটবশ করল 
লাউটঞ্জ। তার চ াখ-মুটখ উটত্তেিা।  াপা কটে অটিক া ন ৎকাটরর মত কটর 
চোর্ল্ ওয়া ারটক লক্ষয কটর বটল উঠল, ‘সাংঘানতক ঘ িা ঘট টছ স্যার। আহমদ 
আবদুল্লাহ আপিাটদর সকলটক বাাঁন টয়টছি। তা িা হটল সবডিাশ হটয় চযত 
স্যার।’  

নবনস্মত, উৎকেত সবাই চসাো হটয় বসল। উদগ্রীব হটলা সব কথা 
চশািার েটন্য।  

‘ঘ িা নক বল?’ উৎকনেত, উনেগ্ন চোর্ল্ ওয়া ার ধমটকর সুটর বলল।  
‘স্যার, শহটর প্রটবশ করার মুটখ ব্রীটের উপর আমাটদর বড় োনড় া 

ধ্বংস হটয় চেটছ।’ কনম্পত েলায় বলল েযাক।  
‘ধ্বংস হটয় চেটছ? নকভাটব?’ নেটেস করল চোর্ল্ ওয়া ার।  
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‘বড় োনড় া আমার োনড়র চপছটি আসনছল। ভয়ংকর শব্দ শুটি চপছটি 
নফটর চদখলাম, প্রবল নবটফারটে আমাটদর োনড় া শূটন্য উটঠ নছন্ন নবনছন্ন ও 
ধ্বংস হটয় চেল। ড্রাইভারও পুটড় ছাই হটয চেটছ।’ বলল েযাক। ভটয় পাটডুর 
তার মুখমটডল।  

‘নবটফারটে ধ্বংস .........!’  
কথা চমষ করটত পারল িা চোর্ল্ ওয়া ার। মাি পটথই চথটম চেল।  
নবস্ময়, উটেে, উৎকোয় চস চযি চবাবা হটয় চেল। তার চবাবা দৃনিটত 

ড্রাইভাটরর চপাড়া লাটশর দৃশ্য চভটস উঠল। তাটদরও ঐ দশাই হটতা, যনদ 
আহমদ মুসা বাাঁধা নদটয় তাটদর লাউটঞ্জ িা নিটয় আসত।  

মুহূতডকাল পটরই চোর্ল্ ওয়া াটরর শূন্য চবাবা দৃনি নেটয় পড়ল আহমদ 
মুসার চ াটখর উপর।  

আহমদ মুসা বুিটত পারল তার চ াটখর ভাষা।  
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘নবস্মটয়র নকছ ু চিই নম. চোর্ল্ ওয়া ার। 

আমরা চকাি উটেটশ্য কখি নকটস এখাটি আসনছ, শ্যারটির এখািকার 
চলাকটদর তা োিাটিা হটয়টছ এবং তারাই হতযার এই পনরকল্পিা এাঁট নছল।’  

‘আমাটদর োনড়টতই চসই বযবস্থা কটরটছ তা আপনি োিটলি চকমি 
কটর?’ বলল চোর্ল্ ওয়া ার।’  

‘যখিই বুিলাম, শত্রুপক্ষ আমাটদর এখাটি আসার সব কথা োিটত 
চপটরটছ, তখিই আমার মটি হটলা, তাটদর প্রথম কাে হটব, আমাটদর হতযার 
চ িা করা। নবটশষ কটর আনম এ অনভযাটি শানমল হনচ্ছ োিার পর হতযারই 
নসদ্ধান্ত চিয়া স্বাভানবক। আমাটক সনরটয় চদয়া হটব তাটদর েটন্য সবট টয় 
লাভেিক। তারপর ন ন্তা করলাম, হতযার সুটযাে তারা চকাথায় নিটত পাটর। 
আমার মটি হটলা, ওয়ানশং টি নবমাটি উঠার আটে, নবমাটি এবং নময়ামীটত 
নবমাি চথটক িামার পর হতযার বযবস্থা করাই তাটদর প্রাথনমক ও গুরুেপূেড 
কটয়কন  সুটযাে। যখি ওয়ানশং টি নবমাটি উঠার আটে এবং নবমাটি নকছুই 
ঘ িা িা, তখি মায়ামীটত নবমাি চথটক িামার পর শহটর চপৌছার সময় াটক 
আমার কাটছ খুবই গুরুেপূেড মটি হটলা। আনম ভাবলাম, আমাটদর োনড় বহটর 
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হামলা কটর তারা আমাটদর হতযা করার সটযাে নিটত পাটর, অথবা চখাদ োনড়টত 
চবামা চপটত চরটখ তা নবটফারে ঘ াটত পাটর। োনড়টত চবামা চপটত রাখার 
বযাপার া তাটদর েটন্য আমার কাটছ অসম্ভব মটি হয়নি। চখাদ চোর্ল্ ওয়া াটরর 
নপএ যনদ শ্যারিটদর চলাক হটত পাটর, তাহটল এখাটিও চহায়াই  ঈেটলর মটধয 
তাটদর চলাক থাকটত পাটর। এসব ন ন্তা কটরই ভাবলাম আমাটদর নিটয় যাবার 
েটন্য আসা োনড়র শ্যাটডা কাাঁ  তুটল খানল পানঠটয় চদয়া চহাক। যাটত শত্রু পক্ষ 
বুটি আমরাই যানচ্ছ োনড়টত। তাটত সটন্দটহর চ ে হটয় যাটব।’ থামল আহমদ 
মুসা।  

চোর্ল্ ওয়া ার চকাি কথা বলল িা।  
তার দৃনি তখিও আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ। তার চ াটখর দৃনিটত এবার 

যুক্ত হটয়টছ উটেে-উৎকোর সাটথ নবস্ময় নবমুগ্ধতা।  
আহমদ মুসাই আবার কথা বলল। বলল েযাকসটির নদটক তানকটয়, 

‘বলুিটতা ড্রাইভাটরর লাশ নক চদখা চেটছ?’ 
‘িা চদখা যায়নি। কটয়ক া  ুকটরা মাত্র ব্রীটের উপর চদখা চেটছ। আর 

সব িদীটত নছ টক পটড়টছ।’ বলল েযাক।  
‘কয়েি আটরাহী নছল, চকউ চতামাটক নেটেস কটরটছ।  
‘চস সুটযাে চকউ পায়নি। ঐ োনড় চয আমার সাটথর োনড় তা বুটিনি। 

পটর কাউটক নকছ ুিা বটল আনম অন্য রাস্তা নদটয় এটসনছ।’  
‘ধন্যবাদ েযাকসি। খুব ভাল হটয়টছ। এখি শত্রু পক্ষ বুিটব, আমরা 

সবাই োনড়টত নছলাম এবং সবাই নিহত হটয়নছ। অনুসন্ধাি কটরও এর নবপরীত 
চকাি প্রমাে তারা পাটব িা। ডুটবারীরা নিহতটদর লাটশর  ুকটরা িদীটত পাটব 
িা। কারে িদীর চস্রাত ততক্ষটে লাটশর  ুকটরাগুটলা সােটর নিটয় চফলটব।’ 
বলল আহমদ মুসা।  

এতক্ষটে চোর্ল্ ওয়া াটরর মুটখ এক  ুকটরা হানস ফুট  উঠল। বলল, 
‘আপিার এত বুনদ্ধ! এত  ুলট রা ভাটবি আপনি? আপিাটক ধন্যবাদ আহমদ 
মুসা আমাটদর সকটলর প্রাে বাাঁ াবার েটন্য।’ 
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‘আপিাটদর বাাঁ ালাম কই আনম আমাটক বাাঁ াবার েটন্যই এত নকছু 
করলাম। আমার সাটথ আপিারাও চবাঁট টছি।’ আহমদ মুসার মুটখ হানস।  

‘বুনদ্ধর মত কথা পযাাঁ ও দারুে। আপিার সাটথ পারা যাটব িা। এখি 
বলুি, করেীয় নক?’ চোর্ল্ ওয়া ার বলল।  

চ াটখ-মুটখ োম্ভীযড চিটম এল আহমদ মুসার। ভাবল। বলল, ‘পনরনস্থনত 
সম্ভবত এমি দাাঁড়াল চয, শত্রু পক্ষ নকছ ুসমটয়র েটন্য ভাবটছ চোর্ল্ ওয়া ারসহ 
আমরা নবটফারটে নিহত হটয়নছ। এই সমটয়র মটধয তাটদর অসতকডতার সুটযাে 
নিটয় তাটদর ঘাাঁন টত চপৌাঁছাটত পারটল ভাটলা হটতা। নকন্তু চস ঘাাঁন  চকাথায়? 
নেতীয় চয কােন  করা যায় তা হটলা, অনফটস নেটয় নিটেটদরটক প্রকাশ কটর 
চদয়া, যাটত শত্রু পক্ষ এখিই োিটত পাটর আমরা চবাঁট  আনছ। তাহটল সংঘাটতর 
িতুি সূত্রপাত ঘ টব, যার মাধযটম তাটদর ঘাাঁন টত চপৌাঁছার আমার সুটযাে সৃনি 
হটব।’  

‘ওটদর এক া ঘাাঁন র সন্ধাি চতা চসনদি আপিাটক বটলনছলাম।’ বলল 
চোর্ল্ ওয়া ার।  

‘মটি আটছ, ‘েযাকসি নভল নসিােটে’র হাইম শানমটরর কথা আপনি 
বটলনছটলি। হ্যাাঁ, ও া চেিাটরল শ্যারটির এক া আস্তািা হটত পাটর।’ বলল 
আহমদ মুসা।  

‘আমার মটি হয়, ওটদর অসতকড চরটখ আমরা এটোটত পানর। েযাকসি 
নভল নসিােে চথটক আর নকছু িা হটলও পটথর সন্ধাি নমলটত পাটর।’ চোর্ল্ 
ওয়া ার বলল।  

‘আপনি নক প্রস্তুত? আমরা নক এখি েযাকসি নভল রওয়ািা হটত পানর?’  
েযাকসি নভল উত্তর চফ্লানরডার সবট টয় বড় শহর। শহরন  

আ লানট টকর সাটথ চসট  েি িদীর পনশ্চম তীটর অবনস্থত। চসট  েি িদীন  মধয 
চফ্লানরডার একগুচ্ছ হ্রদ চথটক উৎপন্ন হটয় েযাকসি নভটল নেটয় আ লানট টক 
পটড়টছ। েযাকসি নভটলর চমাহিা চথটক দনক্ষে নদটক নবস্তৃত সুদীঘড েযাকসি নভল 
বী ।  
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‘অবশ্যই রওিা হটত পানর। পটথ চকাথাও আমরা লাি সংগ্রহ করব। 
োনড়র েটন্যও আমাটদর অনফটস যাবার দরকার চিই। েযাকসটির োনড় া 
ভাটলা, ওটতই  লটব।  

তাহটল ওঠা যাক।  
উটঠ দাাঁড়াল সবাই।  
লাউঞ্জ চথটক চবনরটয় সবাই নেটয় োনড়টত উঠল।  
‘অনভযাটির প্রস্তুনত নিটয় চতা নকছু বলটলি িা নম. চোর্ল্ ওয়া ার।’ বলল 

আহম মুসা।  
‘নক বলব? আপনি, চবঞ্জানমি ও েেড প্রস্তুনত িা নিটয় নিশ্চয় আমার 

অনফটস আটসিনি। আর আনম সশস্ত্র আনছ, েযাকসিও তাই।’  
‘ধন্যবাদ নম. চোর্ল্ ওয়া ার।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘ওটয়লকাম আহমদ মুসা।’ চোর্ল্ ওয়া ার বলল।  
োনড় তখি ছু টত শুরু কটরটছ।  
লক্ষয চফ্লানরডার সবড উত্তটরর আ লানট টকর চফনিল েেডি মুখনরত 

েযাকসি নভল, হাইম শানমটরর েযাকসি নভল নসিােে।  
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২ 
‘আমাটদর সতকডতা নক এক ু চবনশ পনরমাটে হটয় যাটচ্ছ িা?’ বলল 

চবনেি নলকুড। তার কটে নবরনক্তর প্রকাশ। 
চবনেি নলকুড আটমনরকাি েইুস নপপলস লীটের যুব নবভাটের একেি 

চবপটরায়া চোটছর চিতা। চফ্লানরডা অিটলর যুব গ্রুটপর দানয়টে চস। 
চবনেি নলকুড যাটক লক্ষয কটর কথা বলল চস হল হাইম শানমর। চস 

েযাকসি নভল নসিােটের প্রধাি এবং আটমনরকাি েুইস নপপলস লীটের 
চফ্লানরডা অিটলর সভাপনত। 

চবনেি নলকুটডর কথা শুটি হাইম শানমর এক ু ম্লাি হাসল। বলল, ‘চকাি 
সতকডতার কথা বলছ? ডা. মােডাটর  ও লায়লা চেনিফারটক সনরটয় রাখার কথা?’ 

‘হ্যাাঁ।’ বলল চবনেি নলকুড। 
‘চয কারটে নময়ামী চথটক সনরটয় তাটদর এ নসিােটে আিা হটয়নছল, চস 

ধরটির কারটিই আবার পাটশর আমাটদর নমত্র ভারতীটয়র বাসায় তাটদর সনরটয় 
রাখা হটলা।’ বলল হাইম শানমর। 

‘নময়ামীর ঘান  ওটদর কাটছ ধরা পটড় নেটয়নছল। নকন্তু এখািকার সন্ধাি 
চতা ওরা োটি িা।’ উত্তটর বলল চবনেি নলকুড। 

‘োটি িা, একথা বলা যাটব িা। আমাটক চেিাটরল শ্যারি োনিটয়টছি, 
নসিােে, ক্লাব বা সনমনত োতীয় ইহুদী চকাি স্থাি বা স্থাপিাই আে নিরাপদ িয়। 
চেিাটরল শ্যারটির কাছ চথটক এই সংটকত পাওয়ার পর এবং যখি শুিটত 
চপলাম চয, আহমদ মুসা ও চোর্ল্ ওয়া ার নমনলত হটয়টছ এবং তারা অন্যান্যটদর 
নিটয় মায়ামীটত লযাটড কটরটছ, তখি ওটদর নসিােটে রাখার আর সাহস পাইনি। 
বলল হাইম শানমর। 

‘এই সতকতডতার নক প্রটয়ােি এবং তাটদর োমাই আদটর রাখার নক 
দরকার? আহমদ মুসা ধরা চদটব, আটমনরকা তযাে করটব? এসব অবাস্তব 
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কল্পিা। আমাটদর হাটত চছটড় নদি ও দুেিটক! আমরা ওটদর উপর প্রনতটশাধ 
তুলব ইহুদীটদর প্রনত চফা া রটক্তর, যা আহমদ মুসা িনরটয়টছ। তারপর ছনবগুনল 
এক এক কটর পানঠটয় নদটত থাকব আহমদ মুসার কাটছ। তাহটলই িা চস পােল 
হটব, পােল হটলই চস ভুল করটব। চসই ভুটলর সুটযাে আমরা নিটয় তাটক চশষ 
করটত পারব। নবক্ষুব্ধ কটে বলল চবনেি নলকুড। 

‘চশাি, আমাটদর চ টয় চেিাটরল শ্যারি আহমদ মুসাটক অটিক চবনশ 
চ টি। নতনি আহমদ মুসাটক হাটত চপটত  াি, অথবা  াি আটমনরকা চথটক চস 
 টল যাক, তাটক চক্ষপাটত  াি িা।’ বলল হাইম শানমর শান্ত কটে। 

‘চদখুি, চেিাটরল শ্যারিটক আমরা শ্রদ্ধা কনর, সম্মাি কনর। নকন্তু তাাঁর 
সতকডতা তাটক চেতায়নি চকাি সময়। আটমনরকাটতও নতনি হারটছি আহমদ 
মুসার কাটছ। সুতরাং সতকডতা িাটমর দুবডলতা িয়, আমরা চসাো আঘাত করটত 
 াই আহমদ মুসাটক। মােডাটর  ও চেনিফার হটব আমাটদর প্রথম নশকার। ওটদর 
শতধা লানিতা ও ধনষডতা লাশ আমরা আহমদ মুসাটক উপহার নদটত  াই। যন্ত্রোর 
আগুটি আমরা আহমদ মুসার চদটহর প্রনতন  অেু-পরমােুটক চপাড়াটত  াই, 
বযথডতার আগুটি জ্বানলটয় ওটক আমরা উন্মাদ কটর তুলটত  াই। নদি এখনি 
ওটদর আমাটদর হাটত তুটল নদি।’ বলল চবনেি নলকুড। 

‘চতামরা চতা পাচ্ছই। আর দুনদি। নতি নদটির সময় চদয়া হটয়টছ 
আহমদ মুসাটক আটমনরকা ছাড়ার।’ হাইম শানমর বলল। 

‘তাটক বলা হটয়নছল আটমনরকা চছটড় চযটত, আর চস অনভযাটি আসটছ 
চফ্লানরডায় আমাটদর নবরুটদ্ধ। আর আমরা আরও দুনদি তার আটমনরকা ছাড়ার 
অটপক্ষায় থাকব। নঠক আটছ আপিারা অটপক্ষায় থাকুি, আমাটদর কাে 
আমাটদর করটত নদি। আমরা যানচ্ছ ভারতীটয়র বাসায় ওটদর তুটল নিটয় 
আসটত।’ 

এই সমটয় িটড়র মত ঘটর প্রটবশ করল নশমি। নশমি ইহুদী চোটয়ন্দা 
সংস্থার একেি কমডী, চফ্লানরডায় চেিাটরল শ্যারটির একেি প্রনতনিনধ।  

প্রটবশ কটরই ন ৎকার কটর উঠল, ‘নহপ নহপ, হুরটর।’ 
‘নক বযাপার নশমি? নময়ামীর নক খবর?’ বলল হাইম শানমর। 
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‘সব খতম, আিন্দ কর, সব খতম।’ দুই হাত তুটল িা টত িা টত আবার 
ন ৎকার করল নশমি। 

‘চক খতম, কারা খতম? আহমদ মুসারা নক.........?’ 
কথা চশষ িা কটরই চথটম চেল চবনেি নলকুড। নক উচ্ছ্বাটস কথা তার 

েলায় আ টক চেল। 
নশমি চ য়াটর বটস চ নবটল মুষ্ঠাঘাত করটত করটত বলল, ‘হ্যাাঁ, হ্যাাঁ, 

আহমদ মুসা, চোর্ল্ ওয়া ারসহ তাটদর ন টমর সবাই খতম হটয় চেটছ।’ 
নশমটির কথা া ঘটর বজ্রপাটতর মতই শক ওটয়টভর সৃনি করল। হাইম 

শানমর, চবনেি নলকুড সবাই নকছুক্ষে কথা বলটত পারটলা িা।  
নিরবতা ভাঙল প্রথটম হাইম শানমর। বলল, ‘তুনম যা বলছ বুটি বলছ? 

সতয বলছ? আবার বলত কািটক নবশ্বাস হটচ্ছ িা। 
নশমি আিটন্দ হাত নদটয় চ নবল বাোটত বাোটত বলল, ‘চয োনড় নিটয় 

আহমদ মুসা ও চোর্ল্ ওয়া ারটদরটক নবমাি বন্দর চথটক আিটত যাবার কথা 
নছল, চস োনড়টত ভয়ংকর দূর নিয়নন্ত্রত োনড় চবামা চপটত চরটখনছলাম। চসই 
চবামার নবটফারটে তাটদর নিটয় োনড় া নিনশ্চহ্ন হটয় চেটছ। 

আিটন্দ মুখ উজ্জ্বল হটয় উঠল হাইম শানমর ও চবনেি নলকুটডর। বলল 
চবনেি নলকুড, ‘ঘ িা নবস্তানরত বলল দুকািটক সাথডক কনর। তাটদর লাশ- াশ 
চদটখ এটসছ?’ 

‘তাটদর লাশ পাটব চকাথায়? সাটথ সাটথ পুটড়  ুকটরা  ুকটরা হটয় 
ছনড়টয় পটড়টছ পানিটত। নকছু  ুকটরা পটড় থাকটত চদটখনছ ব্রীটের উপর।’ 

বটল এক া দম নিটয় আবার শুরু করল নশমি, ‘আমরা চহায়াই  ঈেটলর 
নময়ামী অনফটসর েযাটরটেই চবামা পাতার কাে চসটরনছলাম। তারপর ব্রীটের 
নকছু দূটর িদীটত এক া চবাট  বটস ওটদর অটপক্ষা করনছলাম। আমাটদর চ াটখর 
সামটি নদটয়ই ব্রীে পার হটয় ওরা নবমাি বন্দটর চেল। নবমাি বন্দর চথটক চফরার 
পটথ োনড় া ব্রীটে উঠল। চদখলাম োনড়র শ্যাটডা কাাঁ  তুটল চদয়া। আমরা খুনশ 
হলাম, আহমদ মুসাটদর মানুটষর চ াখ চথটক আড়াটল রাখার েটন্যই শ্যাটডা কাাঁ  
তুটল রাখা হটয়টছ। োনড় া যখি নঠক ব্রীটের মাি বরাবর চপৌছল, তখি কিটট্রাল 
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নসটেটমর লাল চবাতাটম আমরা  াপ নদলাম। সংটে সংটেই ঘট  চেল নকয়ামত 
কাটড। শালারা চকউ বাাঁট নি।’ 

‘োনড়টত ওরা নছল চতামরা নিনশ্চত?’ বলল হাইম শানমর। 
‘এয়ারটপাট ডর বাইটর চয চলাক আমাটদর পাহারায় চসও আমাটদর 

চমাবাইটল োিায়,  ারমাটক যাওয়া োনড় ওটদর নিটয় চবনরটয় এল এবং  টল 
যাটচ্ছ।’ বলল নশমি। 

‘যনদ তাই হয়, তাহটল তুনম চয পুরস্কার পাটব তা কল্পিাও করটত পার 
িা। োি, আেটকর েেটতর সবট টয় গুরুেপূেড কাে হটব এ া, পুরস্কারও 
চতমনি বড় হটব।’ বলল হাইম শানমর। 

‘ওসব বানক পুরস্কার বানকটতই থাক। িেদ পুরস্কার এখিই  াই।’ বলল 
নশমি। 

‘নক চস া?’ 
‘ডা. মােডাটর  ও লায়লা চেনিফার। চসই শুরুর নদি চথটক শানলটদর 

চপছটি আনছ। োটয় ওটদর হাত নদটত পারলাম িা। বস আহমদ মুসার ভয় 
চদনখটয় আর আশা নদটয় আমাটদর থানমটয় চরটখটছ। আর িয়। শানলটদর 
মুসলমানিটের চদমাে চবর কটর নদটত  াই। আহমদ মুসা শানন্তটত মটর চেটছ। 
এটদর উপর প্রনতটশাধ চিব আহমদ মুসার সব জ্বালাতটির।’ 

হাসল হাইম শানমর। বলল, ‘চবনেি নলকুডরাও এ দাবী নিটয় বটস 
আটছ। নঠক আটছ। পুরস্কার পটর। আপতত এই চবািাস চতামরা নিটয় যাও। 
আেটকর আিটন্দ এই চবািাস চতামাটদর চযােয প্রাপয। তটব চতামরা এক ু বস, 
আনম মায়ামী ও চহায়াই  ঈেটলর অনফটস চ নলটফাি কটর ঘ িার চশষ া চেটি 
চিই।’ 

বটল হাইম শানমর চমাবাইল া হাটত তুটল নিল।  
হাইম শানমর তার কথা চশষ করার আটেই চবনেি নলকুড ও নশমিরা 

উটঠ দাাঁনড়টয় আিটন্দ এটক অপরটক েনড়টয় ধটর িা টত শুরু কটরটছ। বলটছ 
আশ্রাবয সব কথা ডা. মােডাটর  ও চেনিফাটরর উটেটশ্য। 

এই তহচ  এর মটধযই চ নলটফাটি কথা বলটত শুরু কটরটছ হাইম শানমর। 
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ঘটরর তালা চখালার শব্দ হটলা। 
ভটয়র ন হ্ন ফটু  উঠল ডা. মােডাটর  ও লায়লা চেনিফার দুেটির 

মুটখই। 
উটঠ বসল দুেটিই। 
দরো খুটল ঘটর প্রটবশ করল ভযানিসা চিল। 
ভযানিসা হাইম শানমটরর নসিােটের একেি পনর ানরকা। বয়স হটব 

পিাটশর কাছাকানছ। 
মােডাটর রা তাটদর চো া বন্দী েীবটি একেি মাত্র মানুটষর সন্ধাি 

চপটয়টছ, চস হটলা এই ভযানিসা। আন্তনরক বযবহার, সহানুভুনতর কথা শুধু তার 
কাছ চথটকই শুটিটছ। 

ভযানিসাটক ঘটর প্রটবশ করটত চদটখ খুনশ হটলা, আবার উনেগ্নও হটলা 
দুেটি। বলল, ‘নক বযাপার ভযানিসা আনট ?’ 

‘চতামাটদর পালাটত হটব, িা হটল সবডিাশ হটয় যাটব।’ উনেগ্ন কটটঠ 
বলল ভযানিসা চিল। 

‘ওরা আসটছ। চতামাটদর দুেিটক নিটয় যাটব। আড়াল চথটক সব 
শুটিনছ। ওরা আে মটহাৎসব করটব চতামাটদর নিটয়।’ দ্রুত কটে বলল ভযানিসা 
চিল। 

মােডাটরট র চ াটখ-মুটখ আতংক চদখা নদল। ভটয়  ুপটস চেল তাটদর 
মুখ। তাটদর মটি হটলা, হঠাৎ চযি তাটদর  ারনদটকর পৃনথবী া সংকীেড হটয় 
চেল। শ্বাসরুদ্ধকর এক া অন্ধকার চযি তাটদর নদটক চধটয় এল।  

চকাি কথা তাটদর মুটখ চযাোল িা। চবাবা দৃনি নিটয় চ টয় রইল 
ভযানিসার নদটক। 

‘চদখ সময় িি কটরা িা।  ল চতামাটদর বাইটর চবর কটর চদব।’ বলল 
ভযানিসা। 
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‘নকভাটব? চকউ চিই এনদটক?’ বলল মােডাটর । 
‘আটছ। তটব ওরা মটি কটরটছ আমাটক ওরা পানঠটয়টছ। তাই ওরা 

আপাতত অটপক্ষা করটব। আর এ াই সুটযাে।’ বলল ভযানিসা চিল। 
ভয় ও উটেটে আড়ি ডা. মােডাটর  ও লায়লা চেনিফার পুতুটলর মত 

উটঠ দাাঁড়াল। 
দ্রুত চবর হটলা তারা ঘর চথটক ভযানিসার সাটথ। 
ঘর চথটক চবর হবার সময় ভযানিসা এক া নরভলবার তুটল নদল ডা. 

মােডাটরট র হাটত। বল, ‘লুনকটয় রাখ, যনদ দরকার হয় তাহটল......।’ 
ভযানিসা আটে, চপছটি ওরা দুেি। 
ভযানিসা হঠাৎ মুটখামুনখ হটলা রনবি চসটি’র সাটথ। চস নসাঁনড় নদটয় 

উঠনছল। 
রনবি চসি একেি ভারতীয়। আটমনরকায় এটসটছ নতনরশ বছর আটে। 

এখি আটমনরকাি। কমুযনিটকশি ইনঞ্জনিয়ার রনবি চসি একন  আটমনরকাি 
এয়ার লাইিটসর অটধডটকরও চবনশ চশয়াটরর মানলক এবং চসই সাটথ বযবস্থাপিা 
পনর ালকও। ইহুদী পুাঁনেপনতটদর সাটথ তার েভীর সম্পকড। শুধু অথডচিনতভাটব 
িয়, তারা পরস্পর রােচিনতক নমত্রও। বযবসাটয়র এক া রােচিনতক নবনিটয়াে 
আটছ। চসই নবনিটয়াে রনবি চসি ইহুদী বন্ধুটদর মাধযটমই সমাধাি কটর থাটক। 

এসব বহুদশডী ভযানিসা োটি। োটি বটলই স্বয়ং রনবি চসটির সাটথ 
চদখা হওয়ার সাটথ সাটথ চস আড়ি হটয় পড়ল। তুব মটির সমস্ত চোর একনত্রত 
কটর ভযানিসা বলল, ‘গুড ইভনিং স্যার। ভাটলা আটছি?’ 

‘গুড ইভনিং। নকন্তু চতামাটক এমি চদখাটচ্ছ চকি? এ সাটপর বাচ্চাটদর 
নিটয় চকাথায় চদৌড়াটচ্ছা? চকাি নবপদ হয়নি চতা?’ বলল রনসি চসি। তার চ াটখ-
মুটখ নকছু া উটেটের ছায়া। 

‘ওটদর নসিােটে নিটয় যানচ্ছ স্যার। খুব তাড়া ওনদক চথটক।’ বলল 
ভযানিসা। 

‘আচ্ছা।’ বটল রনবি চসি নসাঁনড় নদটয় আবার উপটর উঠা শুরু করল। 
আর ভযানিসারাও তখি আবার ছু টত শুরু করল। 
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নসাঁনড় মুটখর পটরই প্রশস্ত লাউঞ্জ। িািা আকাটরর চসাফায় সাোটিা। 
লাউটঞ্জর নতিন  ধাপ চপনরটয় উপটর উঠটল আবার এক া কনরটডার। এ প্রশস্ত 
কনরটডাটরর চশষ প্রাটন্ত নবরা  দরো। দরোর পর আবার প্রশস্ত বারান্দা। এ 
বারান্দা চথটক নসাঁনড় চিটম চেটছ বাইটরর লটি। তারপর প্রাইটভ  রাস্তা। রাস্তার 
ওপাটশ নঠক এ বানড়র নবপরীটতই নসিােেন । তটব নসিােটের চে  আরও এক ু 
সামটি। রাস্তা া নদটয় সামটি এগুটল নসিােটের চেট র পাশ নদটয় সরকারী 
রাস্তায় পড়া যায়। 

লাউঞ্জ চপনরটয় কনরটডার হটয় ভযানিসারা বাইটরর বারান্দায় চবরুবার 
দরোয় নেটয় চপৌছটতই ভযানিসা চদখল লি চথটক নসাঁনড় নদটয় উটঠ আসটছ হাইম 
শানমর, চবনেি নলকুড, নমশি ও আরও দুেি। তারা নসাঁনড় নদটয় দরোর নদটক 
উটঠ আসটছ। 

ওটদর চদটখ আতংনকত ভযানিসারা দরোয় দাাঁনড়টয় চেল।  
হাইম শানমররাও চদখটত চপটয়টছ ভযানিসাটদরটক। তারাও প্রথটম 

 মটক উটঠটছ। তারপটরই তারা বযাপার া আাঁ  করটত চপটরটছ। সংটে সংটেই 
ন ৎকার কটর উঠল হাইম শানমর। বটল উঠল, ‘তুনম চশষ পযডন্ত নবশ্বাসঘাতকতা 
করটলই ভযানিসা.........।’ 

হাইম শানমটরর কথা চশষ হটত িা হটতই ছু ল চবনেি নলকুড ও নশমি 
ভযানিসাটদর নদটক।  াটেড  ডা. মােডাটর  ও লায়লা চেনিফার।  

নকন্তু নসাঁনড় চথটক তারা বারান্দায় পা রাখা পযডন্তই। আর সামটি তারা 
এগুটত পারটলা িা। ভযানিসার নরভলবার তাটদর নদটক উদযত হটয় উটঠটছ। 

ভযানিসার চদখাটদনখ ডা. মােডাটর ও তার নরভলবার চবর কটর তাক 
করল ওটদর নদটক। ডা. মােডাটর  তার কনম্পত চদহ াটক চঠস নদটয় চরটখটছ 
দরোর ডাি নদটকর চ ৌকাটঠ। আর ভযানিসা বাম হাটত আাঁকটড় ধটর আটছ 
দরোর ওপাটশর চ ৌকাঠ। তার ডাি হাটত নরভলবার। 

হাইম শানমটমর কথায় ভযানিসা ন ৎকার কটর উঠল, ‘নবশ্বাটসর কথা 
বলছ শানমর! আমার সংসার নবরাি কটরছ, আমার েীবি নবরাি কটরছ চতামরা। 
িীতদাসী হটয় আনছ চতামাটদর। েীবটির নিফলতাটক চমটি নিটয় চবাঁট  আনছ 
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আনম। নকন্তু এই ঈশ্বর ভক্ত দুই চমটয়টক আমার ভােয বরে করটত আনম নকছুটতই 
চদব িা।’ 

‘চতামার ভােয বরটের কথা বলছ চকি? ওটদরটক আমরা অন্য োয়োয় 
নিটয় যাব। চতামার ভয় নমথযা। চদখ িা ওটদর োটয় চকউ হাত চদয়নি।’ বলল 
িরম কটে শানমর। 

‘নমথযা বটলা িা শানমর। আনম সব কথা চমাতাটদর শুটিনছ। তুনম 
ওটদরটক এই কুকুরটদর হাটত তুটল চদবার আটয়ােি কটরটছা। সব হারাটলও 
আনম চমটয়ই আনছ। সুন্দর েীবটির দুই চমটয়র সবডিাশ আনম হটত চদব িা।’ 
বলল ভযানিসা ন ৎকার কটর।  

ভযানিসার কথা চশষ হটতই চিাটধ উম্মত্ত চবনেি নলকুড ন ৎকার কটর 
বলল, ‘বুনড় হারামোদী, চতার নরভলবাটরর ভয় আমরা কনর িা। শয়তাি আহমদ 
মুসাটক আে আমরা চশষ কটরনছ, নবশ্বাসঘাতক চোর্ল্ ওয়া ারটকও। তুই 
আমাটদর নক করনছ?’ 

বটল চবনেি নলকুড দ্রুত পটক  চথটক নরভলবার চবর করটত চেল। 
সংটে সংটে েটেড উটঠনছল ভযানিসার নরভলবার। 
বুক চ টপ ধটর চবনেি নলকুড আছটড় পড়ল নসাঁনড়র উপর। 
পরক্ষটেই বানড়র চভতর নদক চথটক দুন  গুলীর শব্দ হটলা।  
ভযানিসা ও ডা. মােডাটর  উভটয়র আহত হাত চথটক নরভলবার পটড় 

চেল। দুেটিই তাটদর আহত হাত অন্য হাত নদটয় চ টপ ধটর কাঁনকটয় উঠল। 
ভীত লায়লা চেনিফার চপছি নফটর তানকটয় চদখল দুই হাটত দুই 

নরভলবার নিটয় কনরটডাটরর মুটখ দাাঁনড়টয় আটছ রনবি চসি। তার দুই 
নরভলবাটরর িটল তখিও চধাাঁয়া। 

লায়লা চেনিফার যখি চপছি নফটর তানকটয়টছ, তখি আহত হাত চ টপ 
যন্ত্রোকাতর ডা. মােডাটর  সামটির নদটক তানকটয় চদখল গুলীনবদ্ধ হটয় পটড় 
যাওয়া চলাটকর পাটশর চলাকন  নরভলবার তুটল তাক কটরটছ ভযানিসাটক। 

সটঙ্গ সটঙ্গই ডা. মােডাটর  ছুট  নেটয় নিটেটদর চদহ নদটয় ভযানিসাটক 
আড়া কটর দাাঁড়াল। 
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ভযানিসাটক লক্ষয কটর নিনক্ষপ্ত নশমটির গুলী া নেটয় নবদ্ধ করল ডা. 
মােডাটরট র বুক। 

এক া আতডিাদ উঠল মােডাটরট র কটটঠ। তার সাটথ সাটথই লুন টয় 
পড়ল তার চদহ দরোর উপর।  

লায়লা চেনিফার ন ৎকার কটর উটঠ ছুট  নেটয় আছাটড় পড়ল ডা. 
মােডাটরট র উপর। 

আর নঠক চস সমটয়ই লটির নদক চথটক গুলী বৃনির শব্দ চভটস এল। 
লায়লা চেনিফার চ াখ বন্ধ কটর ডা. মােডাটরট র চদহ আাঁকটড় ধটর 

অটপক্ষা করনছল। তার চদহও িাাঁিরা হটয় যাওয়ার অটপক্ষা করনছল চস 
আন্তনরকভাটবই। কারে এ াই তার এখি একমাত্র পথ। 

নকন্তু গুলী এল িা।  
তার বদটল চভটস এল মমতা েড়াটিা এক ডাক ‘লায়লা চেনিফার।’ 
এটয আহমদ মুসার কে! 
নবস্মটয় চ াখ খুলল লায়লা চেনিফার। চদখল তার সামটি দাাঁনড়টয় 

আহমদ মুসা ও তার স্বামী েেড। 
আবার চ াখ বন্ধ কটর ন ৎকার কটর চকাঁটদ উঠল, ‘চহ আল্লাহ, আনম নক 

স্বে চদখনছ!’ 
‘িা স্বে িয়, উঠ চবাি। মােডাটরট টক নিটত হটব। চস আহত।’ 
চেনিফার উটঠ দাাঁনড়টয় েনড়টয় ধরল েেডটক কান্না েনড়ত কটে বলল, 

‘আমার মােডাটর  আপা.....।’ 
কথা চশষ করটত পারল িা কান্নার উচ্ছ্বাটস। 
আহমদ মুসা তুটল নিল মােডাটরট র চদহ োনড়টত চিয়ার েটন্য। এসময় 

পরপর দুন  গুলীর শব্দ হটলা। 
চবকি গুলী কটরটছ কনরটডাটর দাাঁড়াটিা একেি অটশ্বতাংে এশীয়টক। 
‘নম. আহমদ মুসা, ওর দুই নরভলবার  াটেড  কটরনছল আপিাটক ও 

ভযানিসাটক। তাটক হতযা িা কটর উপায় নছল িা।’ বলল চবঞ্জানমি চবকি। 
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আহমদ মুসা চবঞ্জানমটির কথার নদটক কাি িা নদটয় বলল, ‘নম. 
চবঞ্জানমি এটদর এক া োনড়টত আপনি চোর্ল্ ওয়া ারটদর নিটয় উটঠ বসুি। 
আনম এটদর নিটয় বাইটর দাাঁড়াটিা োনড়টত উঠনছ।’ 

বটল আহমদ মুসা ড. মােডাটর টক পাাঁোটকালা কটর নিটয় ছু ল লটির 
ওপাটশর রাস্তায় রাখা তাটদর োনড়র নদটক। 

দুন  োনড়ই ো ড নিল। 
োনড়র োিালা নদটয় মুখ বানড়টয় চোর্ল্ ওয়া ার বলল, ‘মন্দ হটলা িা 

নম. আহমদ মুসা, পুনল এটস চদখটব বানড়ওয়ালার সাটথ নসিােটের লড়াই? িা 
নকভাটব বযাখযা করটব তারা ঘ িার?’ 

‘পনত্রকায় এক া নিউে কনরটয় নদি, তাহটল পুনলশ তদটন্তর লাইি খুাঁটে 
পাটব।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘আমার বন্ধুর কন্যা মােডাটর  চকমি আটছ? তাটক চকাথায় নিনচ্ছ 
আমরা?’ উনেগ্ন কটে বলল চোর্ল্ ওয়া ার। 

পাশ চথটক ভযানিসা বটল উঠল, ‘ লুি আনম নক্লনিক চদনখটয় চদব।’ 
আহমদ মুসা ও তার কথা া োিাল চোর্ল্ ওয়া ারটক। 
ভযানিসা বটস আটছ আহমদ মুসার পাটশর নসট । আর চপছটির নসট  

ডা. মােডাটর টক শুইটয় নতটয় তার পাটশ োনড়র চমটিটত বটসনছল চেনিফার ও 
েেড। 

ডা. মােডাটর  োি হারায়নি। 
চোর্ল্ ওয়া ারটক লক্ষয কটর বলা আহমদ মুসার কে থামটলই চেনিফার 

আহমদ মুসাটক বটল উঠল আতড কটটঠ, ‘ভাইয়া মােডাটর  আপা আপিার সাটথ 
কথা বলটত  াি। এখনি।’ 

োনড় তখি এনেটয়  লনছল চসট েি িদীর তীর বরাবটরর বযস্ত হাইওটয় 
ধটর। 

েযাকসি নভল নসিােেন  িদীর তীর চঘাঁটষই। মািাখাটি শুধু 
হাইওটয় া।   
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আহমদ মুসা োনড় দাাঁড় করবার েটন্য এক া োয়ো চখাাঁে করটত 
লােল। 

ভযানিসা বটল উঠল, ‘এই সামটিই রাস্তার পাটশ িদীর উপর এক া 
‘চহলথ নরটো ড’ আটছ। ওখাটি দাাঁড়াটিা যায়।’ 

আহমদ মুসা োনড়র েনত আরও বানড়টয় নদল। বলল, ‘চেনিফার 
তাড়াতানড় চকাি নক্লনিটক চপৌছা দরকার। সময় িি করা নঠক হটব িা।’ 

বলটত বলটতই সামটি চদখটত চপল এক া এনক্স  চলি। সংটে সংটে 
আহমদ মুসা োনড় এনক্স  চলটি নিটয় রাস্তার পাটশ দাাঁড় করাল। 

তারপর মুখ ঘুনরটয় বলল, ‘েেড তুনম ড্রাইনভং নসট  এস। আনম ওনদটক 
চদখনছ।’ 

বটল আহমদ মুসা োনড় চথটক দ্রুত িামল। 
েেডও চিটম এল। 
আহমদ মুসা চপছটির নসট  উটঠ রটক্ত ভাসা ডা. মােডাটরট র মাথার 

কাটছ োনড়র চমটিটত বসল। 
ওনদটক েেড ড্রাইনভং নসট  উটঠ োনড় ো ড নদল। 
নিুঃশব্দ িটড়র েনতটত োনড়  লটত শুরু করল আবার। 
চ াখ বুটে নছল ডা. মােডাটর । 
লায়লা চেনিফার নসট র নিট  বটস বাম হাত নদটয় ডা. মােডাটর টক 

েনড়টয় ধটরনছল। আর তার ডাি হাত চ টপ ধটরনছল ডা. মােডাটরট র 
রক্তক্ষরেরত বুটকর বাম পাশ া।  

আহমদ মুসা বসটল চস ধীটর ধীটর চ াখ খুলল।  াইল আহমদ মুসার 
নদটক। বলল ক্ষীে কটটঠ, ‘ওরা বটলনছল আপিাটক ও চোর্ল্ ওয়া ারসহ সবাইটক 
িানক আে ওরা চশষ কটর নদটয়টছ। চভটবনছলাম, আর চদখা হটলা িা আপিার 
সাটথ। আল্লাহর হাোর শুকনরয়া, আপিার চদখা চপলাম। বন্দী হবার পর সব 
সময় মৃতযুর েটন্য ততরী নছলাম। নকন্তু এক া প্রাথডিা কটরই  টলনছলাম আল্লাহর 
কাটছ, মৃতযুর আটে চযি একবার আপিার চদখা পাই। আল্লাহ আমার প্রাথডিা 
মঞ্জুর কটরটছি। আলহামদুনলল্লাহ। এক া..........।’ 
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আহমদ মুসা ডা. মােডাটরট র কথার মািখাটিই বটল উঠল, ‘মােডাটর  
এসব কথা এখি িয়। তুনম ভাল হটয় যাটব। আমরা নক্লনিটক যানচ্ছ। কথা বটলা 
িা এখি, ক্ষনত হটব।’ 

ডা. মােডাটরট র দুই চ াখ আহমদ মুসার দুই চ াখ চথটক সটরনি। তার 
চঠাাঁট  ফটু  উঠল ম্লাি হানসর চরখা। বলল, ‘কথা বলার আর সময় আনম পাটবা 
িা। েিাব, আনম ডাক্তার। আনম োনি এক ুও সময় চিই আমার হাটত।’ 

এক ু থামল ডা. মােডাটর । তার চ াটখর দুই চকািায় দুই চফা া অশ্রু 
এটস েটমটছ। 

চবাধ হয় অশ্রু চরাধ করার েটন্যই ডা. মােডাটর  চ াখ বুেল। নকন্তু তাটত 
অশ্রু চরাধ হটলা িা। অশ্রু তার েনড়টয় পড়ল দুই েটড নদটয়। ডাি হাতন  তুলটত 
চ িা করল ডা. মােডাটর , চবাধ হয় চ াখ চমাছার েটন্যই। নকন্তু হাত তুলটত পারল 
িা। 

অশ্রু নসক্ত দুট াখ আবার তুলল ডা. মােডাটর  আহমদ মুসার নদটক। চঠাাঁ  
দুন  তার ফাাঁক হটয়নছল নকছ ু বলার েটন্য, নকন্তু পরক্ষটেই প্রবল যন্ত্রোয় মুখ 
আড়ি হটয় চেল তার। হাত কাাঁপটছ, চো া শরীর কাাঁপটছ ডা. মােডাটরট র। চস 
আবার চ াখ বুটেটছ। তার মুখ শক্ত হটয় উটঠটছ, দাাঁটত দাাঁত চ টপটছ চস। বুিা 
যাটচ্ছ, লড়াই করটছ নিটেটক ধটর রাখার েন্য। 

চকাঁটদ উঠল লায়লা চেনিফার। 
আহমদ মুসা চ টপ ধরল ডা. মােডাটরট র কম্পমাি দুই হাত ডাকল, ‘নমস 

মােডাটর ।’ 
চ াখ খুলল মােডাটর । তাকাল আহমদ মুসার চ াটখ। 
চঠাাঁ  দুন  কাাঁপটছ মােডাটরট র।  
চ িা করটছ নকছ ুবলার। 
নফস নফটস কে আবার চশািা চেল মােডাটরট র। বলল, ‘এক া প্রশ্ন, 

মুসলমাি নহসাটব আমার চতা চকািই সিয় চিই। োন্নাত নক আমার হটব? চদখা 
নক পাব চসখাটি আপিার? খুব োিটত ইচ্ছা করটছ আমার।’ 

ক্ষীে চথটক ক্ষীিতর কে চথটম চেল ডা. মােডাটরট র। 
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আহমদ মুসা এক ু িুাঁটক পড়ল ডা. মােডাটরট র মুটখর নদটক। 
‘মােডাটর ’ ‘মােডাটর ’ বটল ডাকল দুবার। বলল কাটির কাটছ মুখ নিটয়, 
‘মােডাটর , চতামার এ মৃতযু শহীটদর মৃতযু। আল্লাহ নিশ্চয় চতামাটক োন্নাত মঞ্জুর 
করটবি।’ আহমদ মুসার কে অশ্রু নসক্ত, ভারী। 

চ াখ খুলল িা আর ডা. মােডাটর । 
নকন্তু তার চঠাাঁট  ফটু  উঠল ফুটলর মত নিষ্পাপ এক  ুকটরা হানসর চরখা। 
পরক্ষটেই তার মাথা া এক পাটশ কাত হটয় পড়ল। নকন্তু চঠাাঁট  চথটকই 

চেল ফুটলর মত সুন্দর চসই এক  ুকটরা হানস। ডুকটর চকাঁটদ উঠল লায়লা 
চেনিফার। আছটড় পড়ল চস মােডাটরট র বুটক। ড্রাইনভং নস  চথটক েেড মুহূটতডর 
েটন্য চপছি নফটর তার আপা মােডাটরট র স্পন্দিহীি চদটহর উপর চ াখ বুলাল। 
তারপর কান্নার প্রবল উচ্ছ্বাস চরাটধর েটন্য চঠাাঁ  কামটড় ধটর সামটি দৃনি 
প্রসানরত করল চস। পাশ চথটক ভযানিসা চিল চপছি নদটক একবার তানকটয় বুটক 
িস এাঁটক প্রাথডিা কটর উঠল, ‘ঈশ্বর! আমাটক বাাঁ াটত নেটয় নতনি েীবি নদটলি। 
তাাঁর মঙ্গল করুি ঈশ্বর।’ 

আর আহমদ মুসা বটল উঠল, ‘ইন্নানলল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইটহ রাটেউি’ 
আমরা সকটল আল্লাহর েটন্য এবং আল্লাহর নদটকই আমাটদর প্রতযাবতডি।’ 

 
 
 
পরনদি ‘চফ্লানরডা চহারাইেি’- এর একন  খবর েতকাল চসট েি িদী 

তীটর অনভোত ‘নরভার নভউ’ এলাকায় এক মমডানন্তক হতযাকাটড ৬ েি চলাক 
নিহত হটয়টছ। এর মটধয মানকডি যুক্তরাটের সবট টয় লাভেিক এয়ারলাইে ‘বু্ল 
বাডড’ -এর বড় অংশীদার রনবি চসিও রটয়টছ। তার লাশ তার বাসভবটি নিট র 
তলায় লাউটঞ্জ পাওয়া চেটছ। অবনশি ৫ েি পাশ্বডবতডী নসিােটের সদস্য বটল 
অনুমাি করা হটচ্ছ। এই ৫ েটির মটধয নসিােটের পনর ালক হাইম শানমরও 
রটয়টছ। এটদর লাশ রনবি চসটির বাসভবটির উক্তর লাউটঞ্জর নসাঁনড়টত পাওয়া 
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চেটছ। এই হতযাকাটটডর েটন্য কাউটক সটন্দহ করা যায়নি, চকউ চগ্রফতারও 
হয়নি। 

অনুসন্ধাি চথটক োিা চেটছ নিহত রনবি চসটির উক্ত বানড়ন  তার একন  
অবকাশ নভলা। এ নভলায়  াকর-বাকর ছাড়া পনরবাটরর চকাি সদস্য স্থায়ীভাটব 
থাটকি িা। ঘ িার নদি রনবি চসি ছাড়া ঐ বানড়টত তার পনরবাটরর চকাি সদস্য 
নছটলি িা। 

বানড়র  াকর-বাকরটদর নেোসাবাদ চথটক ঘ িার মূটল িারীঘন ত 
চকাি বযাপার রটয়টছ বটল মটি করা হটচ্ছ।  াকর-বাকরটদর সূটত্র প্রকাশ, ঘ িার 
নদি সকাটল পাশ্বডবতডী নসিােটের পনর ালক হাইম শানমর ও তার কটয়কেি সঙ্গী 
দুেি চমটয়টক ধটর এটি রনবি চসটির নভলার একন  ঘটর বন্দী কটর রাটখ। 
নবটকটল চমটয় দুন টক নসিােটের চলাটকরা চকাথাও নিটয় যানচ্ছল। এ সময় চমটয় 
দুন টক উদ্ধার করটত আসা েিাপাাঁট ক চলাটকর সাটথ তাটদর সংঘষড বাটধ। এই 
সংঘটষডই রনবি চসি ও নসিােটের চলাটকরা নিহত হটয়টছ। 

মটি করা হটচ্ছ ভারতীয় বংটশাদ্ভুত রনবি চসটির সাটথ নসিােটের 
অচবধ সহটযানেতার চকাি সম্পকড নছল। অনভে-মহল এই হতযাকাটটডর চ টয় এর 
উৎস নহটসটব এই অচবধ সহটযানেতার সম্পকডটকই চবনশ গুরুে নদটচ্ছ। 

খবরন  পটড় আহমদ মুসা তাকাল চবঞ্জানমি চবকটির নদটক। বলল, 
‘মটি হটচ্ছ এ আপিার কীনতড।’ 

‘কীনতড িয়, এক া চ িার ফল মাত্র।’ বলল চবঞ্জানমি।  
‘চফম মাটি ‘নি আটমনরকা’র চকাি চলাক আটছ িানক ঐ পনত্রকায়?’ 

নেটেস করল আহমদ মুসা। 
‘আটছ। তটব চদখুি এক া শব্দও নকন্তু নমথযা চলটখনি।’ 
‘ও চশষ বাকয ার কথা বলটছি? হ্যাাঁ, ও া কটমট  বট , আবার 

ইিফরটমশিও। এই ইিফরটমশি নদটয় একন  অশুভ সহটযানেতার প্রনত পুনলশ 
ও সরকাটরর দৃনি আকৃি করা হটয়টছ।’ বলল চবঞ্জানমি চবকি। 
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‘ধন্যবাদ চবঞ্জানমি চবকি। এই ঘ িায় আনমও অবাক হটয়নছ। ভারতীয় 
একেি ইনঞ্জনিয়ার। অত বড় বযবসায় ও পটদর মানলক হটয়ও নসিােটের এক া 
েঘন্য কাটের সাথী হটলা চকমি কটর।’ বলল আহমদ মুসা নবস্মটয়র সুটর। 

উত্তটর চবঞ্জানমি চবকি নকছ ুবলটত যানচ্ছল । নকন্তু বলা হটলা িা। তার 
চ নলটফাি চবটে উঠল। 

চবঞ্জানমি চবকি তার চমাবাইল হাটত তুটল নিল। 
চ নলটফাি কাটি ধটরই চবঞ্জানমি চবকি স নকত কটটঠ বটল উঠল, 

‘মযাডাম ক্লারা? গুড মনিডং।’ 
ওপার চথটক ক্লারার কথা শুিটত নেটয় মুখ মনলি হটয় চেল চবঞ্জানমি 

চবকটির। একবার তাকাল চস আহমদ মুসার নদটকও। চ াটখ মুটখ তার উটেটের 
ন হ্ন। বলল চস, ‘চকাথায় উনি?’ 

আহমদ মুসার সটন্দহ হটলা, চকাি খারাপ খবর আসটছ নিশ্চয়, 
চকাটেটক? চক এই মযাডাম ক্লারা। 

‘নিটদডশ িা নদটলও োিাতাম।’ ইটয়স মযাডাম, অবশ্যই োিাব’ বটল 
চ নলটফাি রাখল চবঞ্জানমি চবকি। 

‘নক বযাপার? কার চ নলটফাি? মটি হয় খারাপ খবর আটছ!’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘নমস ক্লারা কা ডাটরর চ নলটফাি। খুব খারাপ খবর।’ উনেগ্ন কে 
চবঞ্জানমি চবকটির। 

‘নমস ক্লারা কা ডার চক?’ 
‘উনি মযাডাম সারা চেফারসটির পাটসডািাল চসটি ারী।’ বলল 

চবঞ্জানমি চবকি। 
‘খারাপ চকাি খবর আটছ নক নমস সারা চেফারসটির?’ আহমদ মুসার 

কটেও উটেে। 
‘হ্যাাঁ। েত সন্ধযায় মযাডাম সারা চেফারসি মারাত্মক দুঘড িায় পটড়ি। 

উনি শালড  নভল চথটক মনট টসটলাটত যানচ্ছটলি। তার দুই োনড়র সামটির া 
নিয়ন্ত্রে হানরটয় এক া েভীর খাটদ পটড় তাটত আগুি ধটর যায়। আর চপছটির 
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োনড় া চসই অবস্থায় হাডড চব্রক কষটত নেটয় কাত হটয় পটড় যায়। মযাডাম কপাটল 
আঘাত চপটয়টছি। আর সামটির োনড়র চকউ বাাঁট নি।’ 

‘ঐ োনড়টত চক নছল?’ 
‘মযাডাম চক নরনসভ করটত আসা দুেি হাউে োফ নছটলি। মযাডাটমর 

মনট টসটলার বানড়টত তার মা থাটকি, আর নতনি। বানড় চদখাটশািার দানয়ে 
হাউে োটফর।’ বলল চবঞ্জানমি চবকি। 

‘আচ্ছা বলটত পাটরি, এমি ঘ িা ঐ অিটল আরও নক ঘট টছ?’ প্রশ্ন 
আহমদ মুসার। 

‘সম্ভবত ঘট নি। কারে নমস ক্লারা প্রথটমই এটক চবিনের দুঘড িা 
বটলটছি।’ বলল চবঞ্জানমি চবকি। 

‘চকি? আটমনরকায় চতা প্র ুর দুঘড িা ঘট । ওখাটি ঘ টব িা চকি?’ 
আহমদ মুসা প্রশ্ন করল। 

‘আনম চগ্র  ভযানলর ঐ এলাকায় চেনছ। এ ধরটির এলাকায় োনড়র 
স্পীড কম হয় এবং ড্রাইভারও চবনশ সতকড থাটক। আর োনড়র সংখযাও কম হয়। 
এসব কারটেই এমি এলাকাগুটলাটত দুঘড িা খুবই কম।’ বলল চবঞ্জানমি চবকি। 

‘উনি এখি চকাথায়?’ 
‘মনট টসটলাটত। শালড  নভটল ন নকৎসা চিয়ার পর নতনি মনট টসটলাটত 

নফটর চেটছি। 
বটল এক ু চথটমই চবঞ্জানমি চবকি বলল আহমদ মুসাটক, ‘মযাডাম 

সারা চেফারসি বটলটছি এ নবষয় া আপিাটক োিাবার েটন্য। এবং এেটন্যই 
নমস ক্লারা আমাটক চ নলটফাি কটরনছটলি।’ 

ভাবনছল আহমদ মুসা। চবঞ্জানমটির কথায় বটল উঠল, ‘নম. চবঞ্জানমি, 
আমার নক মটি হটচ্ছ োটিি। মটি হটচ্ছ, চবিনের দুঘড িা া আনম এক ু চদটখ 
আনস।’ 

খুনশ হটলা চবঞ্জানমি চবকি। বলল, ‘আমার ধারো মযাডামও এ া 
 াটচ্ছি। আপিাটক োিাটত বলার মটধয নদটয় তার এ  াওয়ারই প্রকাশ ঘট টছ। 
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‘প্রসঙ্গিটম বলনছ নম. চবঞ্জানমি, আপিাটদর চিতাটক এমি অরনক্ষত 
চরটখটছি চকি আপিারা?’ বলল আহমদ মুসা। 

‘এ প্রশ্ন আমারও নম. আহমদ মুসা। নকন্তু তাটক এ কথা বুিাটব চক? নতনি 
 মাস চেফারসটির সাক্ষাত প্রনতনবে। চকাি বাড়নত আটয়ােিই নতনি বরদাশত 
কটরি িা।  াকুরী িা করটলও উনি পাটরি। নকন্তু তার যুনক্ত হটলা, োনতটক 
প্রতযক্ষভাটব তার নকছু চদয়া দরকার। চবঞ্জানমি চবকি বলল। 

‘ধন্যবাদ আপিাটদর চিতাটক। একেি অনুকরেটযােয চদশটপ্রনমক 
নতনি। বলল আহমদ মুসা। 

‘তাহটল আপনি যাটচ্ছি? বযবস্থা করব?’ 
‘আপনি যাটবি িা?’ 
‘তাাঁর চসরকম নিটদডশ চিই। তাছাড়া আমার এখি ওয়ানশং টি থাকা 

প্রটয়ােি। নিশ্চয় শ্যারিরা বড় নকছ ুকরটছি। এনদটক িের রাখার বযবস্থা করটত 
হটব।’ 

বটলই উটঠ দাাঁড়াল চবঞ্জানমি চবকি। বলল, ‘আপনি ততরী চহাি। আনম 
চেটির ন নকট র বযবস্থা করনছ। ওয়ানশং ি চথটক ভানেডনিয়ার শালড  নভল চপৌটি 
দু’শ নকটলানম াটরর চবনশ হটব িা। শালড  নভল চথটক মনট টসটলা ২০ 
নকটলানম াটরর মত। ঐ পথ ুকু োনড়টত যাটবি।’ 

‘নমস ক্লারা কা ডারটক নক আপনি োিাটচ্ছি, আনম যানচ্ছ চসখাটি?’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘অবশ্যই।’ চবঞ্জানমি চবকি বলল। 
‘আমার মটি হয় োিাটিার দরকার চিই। 
‘মযাডাম সারা চেফারসি যনদ হঠাৎ চকাি চপ্রাগ্রাটমর অন্য চকাথাও 

যাি।’ 
‘ক্ষনত চিই, আনম চতা যানচ্ছ এযাকনসটডট  চদখটত। তারপর একান্তই 

ওাঁটক দরকার হটল আনম খুাঁটে চিব।’ 
‘িা োিাটল মযাডাম যনদ আমাটক এেটন্য দায়ী কটরি?’ আপনত্ত 

োনিটয় বলল চবঞ্জানমি চবকি। 
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‘বলটবি োিাটত আনম রােী হইনি।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘নকন্তু িা োিাটিার যুনক্ত আনম বুিটত পারনছ িা।’ 
‘চকাি যুনক্ত চিই। আনম নিটের নসদ্ধাটন্ত যানচ্ছ, নক দরকার োনিটয়। 

োনিটয় চেটল অনতনথ সােটত হটব।’ 
‘মটি আটছ, আপনি বটলনছটলি মযাডাম আপিাটক মনট টসটলাটত 

দাওয়াত নদটয় চরটখটছি। 
‘িা োনিটয় চেটল নক চসখাটি হানের হটয় তার দাওয়াত নিটত পারটবা 

িা? 
‘তথাস্তু, আপিার নসদ্ধান্তই বহাল।’ চহটস উটঠ বলল চবঞ্জানমি চবকি। 

তারপর চবনরটয় চেল।  
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৩ 
 যানক্স কটর মনট টসটলার নদটক এগুটচ্ছ আহমদ মুসা।  
শালড  নভল নবমাি বন্দটর চিটম আহমদ মুসা ঘট া  ুনক্তটত এ  যানক্স 

ভাড়া কটরটছ মনট টসটলা যাবার েটন্য।  
ঘট া  ুনক্তর কথা শুটি  যানক্সওয়ালা চ াখ কপাটল তুটল বটরটছ, 

‘মনট টসটলা পটির নবশ নমনিট র পথ, ঘট া নদটয় নক হটব স্যার?’ 
চহটস বটলটছ আহমদ মুসা, ‘পথ চতামার পটির নবশ নমনিট র নঠক 

আটছ। নকন্তু পটথ আনম চদরী করটত পানর, এনদক চসনদক ঘুটর চবড়াটত পানর, 
এমিনক যার কাটছ যানচ্ছ তার চদখা িা চপটল আবার শালড  নভটল সংটে সংটে 
নফটরও আসটত পানর।’ 

‘বুটিনছ স্যার, ধন্যবাদ।’ চহটস বটলটছ  যানক্স ড্রাইভার। 
আয়িার মতই মসৃে রাস্তা। 
যাওয়া ও আসার রাস্তা পাশাপানশ। মাি খাি নদটয় উুাঁ , নি ু, এবটড়া 

চথবটড়া মান , পাথর এবং োছ ও চিাপ-িটড়র স্বাভানবক বযানরয়ার। 
রাস্তান  মনট টসটলার পাহাটড়র পাদটদশ চঘাঁটষ  টলটেটছ তার আরও 

পনশ্চটম চগ্র  ভযানলর নবখযাত হাইওটয়র নদটক। 
আহমদ মুসা নডপার ার লাউঞ্জ চথটক চবর হবার মুটখই চপটয় যায়  ুযনরি 

িল। চসখাি চথটক আহমদ মুসা সংগ্রহ কটর চিয় ভানেডনিয়ার একন  চরাড 
কমুনিটকশি মািন ত্র এবং চগ্র  ভযানল এলাকার এক া  ুযানরি োইড। 

  ুযনরে েটলর কথা মটি পড়টতই আহমদ মুসার চ াটখর সামটি চভটস 
উটঠ েটলর চসলস োলড তরুেীন র চ হারা। আহমদ মুসার উপর চ াখ পড়টতই 
তরুেীন   মটক উটঠনছল। আহমদ মুসা নিনশ্চত চস আহমদ মুসাটক ন টিটছ। 
চমটয়ন টক? এফ নব আই এর চলাক? তার ছনবর মাধযটম এফ নব আই এর 
অটিটকই তাটক এখি চ টি। 
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মনট টসটলাটত যাতায়াটতর এ াই একমাত্র পথ। 
আহমদ মুসা এ নবষয়ন  নিনশ্চত হটয়নছল  ুযনরি োইড চদটখ। আবার 

ড্রাইভারটকও নেটেস কটরনছল। ড্রাইভার বটলনছল, োনড়র রাস্তা এই এক াই, 
তটব পাটয় হাাঁ ার পথ অটিক আটছ। 

আহমদ মুসার  যানক্স  লনছল মািানর েনতটত রাস্তার সবডটশষ একনে  
ওটয়’র চলি ধটর। 

বযস্ত রাস্তা এ া িয়। োনড়  লটছ, তটব দুই োনড়টক চকাথাও একটত্র চদখা 
যাটচ্ছ িা। এই নহসাটব রাস্তান  োনড় নবরল এবং েিনবরলই। 

োনড়র চভতর চথটক চদখা যাটচ্ছ,  ারনদক া সবুে পাহাড় আর সবুে 
উপতযকার সুন্দর  াদটর চমাড়া। চ াখ চফরাটিা যায় িা এ সবুে সুন্দটরর বুক 
চথটক। 

আহমদ মুসার মুগ্ধ দুই চ াখ আঠার মত চলটে আটছ এ সুন্দটরর বুটক। 
অপরূপ ভানেডনিয়ার এ এলাকান  ‘আপাটলানসয়াি পবডতমালা’র নবখযাত 

িীল তশল নশলায় সাোটিা সুন্দর পূবডা ল। আবার আপাটলানসয়াটির বুক ন টর 
প্রলনেত চগ্র  ভযানলরও অংশ এটক বলা যায়। 

বাইটরর চমৌি সবুটের বুটক নিটেটক হানরটয় চফটলনছল আহমদ মুসা। 
ড্রাইভাটরর কথায় সনেত নফটর চপল চস। ড্রাা্ভার বলনছল, ‘স্যার আপনি 

চয একনসটডটট র কথা বটলনছটলি, চসখাটি আমরা এটস চেনছ।’ 
আহমদ মুসা চসাো হটয় বসল। চ াখ নফনরটয় নিল রাস্তার পাটশ। বলল, 

‘ওখাটি নক দাাঁড়াটিা যাটব িা ড্রাইভার?’ 
‘নে স্যার। একনসটডট  পটয়টট র চপছটিই পাকড করার মত অটিক 

োয়ো আটছ। 
‘নঠক আটছ োনড় ওখাটি পাকড কটরা।’ নিটদডশ নদল আহমদ মুসা।  
োনড় পাকড করটলা ড্রাইভার। 
আহমদ মুসা োনড় চথটক িামল। বলল, ‘চদখটবা একনসটডট  

এনরয়া া।’ 
ড্রাইভারও িামল। 
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ড্রাইভার নিটয় চেল আহমদ মুসাটক চসখাটি োনড় রাস্তা চথটক নছ টক 
এটস পটড়নছল, তারপর েনড়টয় নেটয়নছল নিট । 

োয়ো া চদটখ নবনস্মত হটলা আহমদ মুসা। এখাটি ঢাল া অস্বাভানবক 
রকম খাড়া। আর এখাটি এটসই োয়ো হঠাৎ বড় রকটমর বাাঁক নিটয় রাস্তার 
কাছাকানছ  টল এটসটছ। একনসটডটট র খুবই উপযুক্ত এক া োয়ো। আর 
এখাটি এটসই একনসটডট  া হটয়টছ। 

এমি ঘ া অস্বাভানবক িয়। কাকতলীয় এমি অটিক নকছুই ঘট । 
নকন্তু মি বড় খুাঁত খুাঁত করটছ আহমদ মুসার। কাকতলীয় নকছ ুঘ টত 

পাটর, নকন্তু এখাটি যা ঘট টছ চস া ঐ কাকতলীয় ঘ িা নকিা? 
আহমদ মুসা িুটক পটড় তাকাল ঢাটলর নিট । চদখল এক’শ ফটু র মত 

নিট  িালার মত খাটদর তলায় চপাড়া োনড়র অবনশি কাঠাটমা উটল্ট পটড় আটছ।  
চকাট র পটক  চথটক চছাট্ট এক া দূরবীি চবর করল আহমদ মুসা। 

চ াটখ লানেটয় আবার তাকাল নিট র নদটক। 
খুন টয় চদখটত লােল োনড় া। 
চছা  হটলও দূরবীি া অতযন্ত পাওয়ারফলু। একমাইল দূটর পটড় থাকা 

আলনপি পযডন্ত এর িের এড়ায় িা। 
এক সময় আহমদ মুসা চ াখ চথটক দূরবীি িানমটয় চ াটখ-মুটখ নকছু া 

নবস্ময় নিটয় এক া প্রশ্ন নেটেস করটত যানচ্ছল ড্রাইভারটক। 
এ সময় তাটদর চপছটি এক া োনড় দাাঁড়াটিার শটব্দ আহমদ মুসা 

চপছটি নফটর তাকাল। তানকটয় চদখটত চপল, তাটদর  যানক্সর চপছটি এটস 
দাাঁনড়টয়টছ একন  কার। কার চথটক িামটছ সারা চেফারসি। 

সারা চেফারসিটক এভাটব এখাটি চদটখ অটিক া ভুত চধার মতই 
 মটক উঠল আহমদ মুসা। 

সারা চেফারসি ধীটর ধীটর আহমদ মুসার সামটি এটস দাাঁড়াল।  
সারা চেফারসটির পরটি সাদা ফলু পযাট , োটয় হাল্কা চোলাপী চকা  

এবং মাথায় প্রা ীি অনভোত আটমনরকািটদর মত কারুকাে করা চোলাপী 
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চহডকযাপ। চহডকযাটপর আড়াল চথটক চদখা যাটচ্ছ তার কপাটল বযাটটডটের 
এক াংশ। 

মুখ াও সাদা ও লাটল চমশাটিা। চো া মুটখ প্রসাধিী বযবহাটরর চকাি 
ন হ্ন চিই। আটছ নশশু সুলভ সারটলযর নস্নগ্ধ লাবন্য। নলনপনেকহীি রনক্তম চঠাাঁট  
আিটন্দর হানস।  

ড্রাইভার সারা চেফারসিটক এটস দাাঁড়াটত চদটখই ‘গুড ইভনিং মযাডাম 
নমস চেফারসি’ বটল মাথা সামান্য িুনকটয় বাউ কটর সম্মাটির সাটথ চপছটি 
সটর চেল। 

সারা চেফারসি তার নদটক তানকটয় চহটস েবাব নদল তার সটোধটির। 
সারা চেফারসি ড্রাইভাটরর নদক চথটক মুখ ঘুনরটয় আহমদ মুসার নদটক 

মুখ তুটল বলল, ‘গুড ইভনিং। আসসালামু আলাইকুম।’ 
বটল চহটস উঠল সারা চেফারসি। হাসটত হাসটতই বলল, ‘চদখটলি, 

আপিাটদর আপিাটদর স্বােত সটোধি া আনম মুখস্ত কটর চফটলনছ। অথডও 
োনি। সনতয, আপিাটদর এ শুভ কামিার চকাি তুলিা হয় িা।’ 

‘ধন্যবাদ নমস সারা চেফারসি। গুড ইভনিং।’ আহমদ মুসার চঠাাঁট ও 
 ুকটরা হানস। 

‘বাহ, আপিাটদর স্বােত সম্ভাষে ‘সালাম’ বলটবি িা!’ বলল সারা 
চেফারসি হানস মুটখ। 

আহমদ মুসা তার চ াখ িানমটয় নিটয়নছল সারা চেফারসটির মুখ চথটক। 
হাসল আহমদ মুসা সারা চেফারসটির কথায়। বলল, ‘আপনি আমাটক স্বােত 
োনিটয়টছি আমাটদর সটোধি নদটয়, আর আনম োিলাম আপিাটদর সটোধি 
নদটয়।’ 

‘তা নঠক। নকন্তু আসল ঘ িা এ া িয়।’ বলল সারা চেফারসি। মুখ 
ন টপ হাসল চস। 

‘তাহটল নক?’ মুখ তুটল চহটস বলল আহমদ মুসা। 
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‘আসল ঘ িা হটলা, শুভকামিাসূ ক আপিাটদর স্বােত সটোধি া 
মুসলমািটদর েটন্য এক্সক্লুনসভ। চকাি অমুসলমািটক এ নদটয় স্বােত োিাটিা 
হয় িা।’ 

‘আপনি এটতা োটিি?’ 
‘আমার আম্মা নক বটলি োটিি, আনম আমার গ্রাটড গ্রাটড গ্রাটড ফাদার 

 মাস চেফারসটির মতই িানক বুক ওয়ামড। আসটল নকন্তু নকছুই িা।’ 
কথা চশষ কটর এক া দম নিটয় সারা চেফারসি আবার বুটল উঠল, 

‘আমাটক এখাটি এভাটব চদটখ খুব নবনস্মত হটয়টছি, তাই িা?’ 
‘হটয়নছলাম, নকন্তু চস া চকট  চেটছ।’ 
‘নকভাটব?’ 
‘আমার মটি হটয়টছ, এয়ারটপাট ডর  ুযনরি িটলর চমটয়ন  আমার আসার 

বযাপাটর আপিাটক োনিটয়টছ।  
‘নক কটর বুিটলি? চমটয়ন টক চ টিি?’ 
‘ন নি িা। নকন্তু তার তাকাটিা চদটখ বুটিনছলাম চস আমাটক ন টি 

চফটলটছ। তখি চভটবনছলাম চস এফ নব আই-এর চলাক হটব। এখি বুিলাম চস 
‘চফম (FAME) মাটি ‘নি আটমনরকা’র চলাক।’ 

‘তারপর?’ 
‘আনম  যানক্সটত আসনছ চস কথাও আপনি চেটি চফটলটছি। 
তারপর আপনি এখাটি  টল এটসটছি। আমাটদরটক পাস করার সময় 

আমাটদর  যানক্স চদটখ এখাটি চথটম চেটলি। 
‘ধন্যবাদ। তাহটল এখি  লুি। এখাটি নক চদখনছটলি, একনসটডট ?’ 
‘এই চবিনের একনসটডট  চদটখ আপিার নকছ ুমটি হটয়টছ?’ 
‘চবিনের আপনি নঠক বটলটছি। এ ধরটির একনসটডট  এই এলাকায় 

এ াই প্রথম।’ 
বটল এক ু থামল সারা চেফারসি। তারপর বলল, ‘একনসটডট টক 

আমার কাটছ একনসটডট ই মটি হটয়টছ। আপনি এ প্রশ্ন করটছি চকি?’ 
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এই চবিনের একনসটডটট র কথা শুটি হঠাৎই আমার মটি হয়, 
একনসটডট  া একনসটডট  িাও হটত পাটর। এখি মটি হটচ্ছ, আমার ধারোই 
নঠক।’ 

সারা চেফারসটির মুটখর আটলা হঠাৎ দপ কটর নিটভ চেল। চ াটখ-মুটখ 
ফটু  উঠল নবস্ময়। কথা বলটতও চযি চস ভুটল চেল। 

আহমদ মুসাই কথা বলল। বলল, ‘এ পযডন্ত যত ুকু চদটখনছ তাটত আনম 
অটিক াই নিনশ্চত, এ া একনসটডট  নছল িা।’ 

কথা চশষ কটর আহমদ মুসা পনরপূেডভাটব সারা চেফারসটির নদটক 
তাকাল। বলল, ‘বলুি চতা চসনদি দুই োনড়র চযন টত আপনি  টড়নছটলি, 
চসন টতই নক আপিার  ড়ার কথা নছল?’ 

 মটক উঠল সারা চেফারসি। মুহূটতডর েটন্য তার উনেগ্ন দৃনি নস্থর 
থাকটলা আহমদ মুসার মুটখ। তারপর বলল, ‘চয োনড় া চসনদি ধ্বংস হটয়টছ 
ও াই আমার পাটসডািাল োনড়। ও াটতই আমার  ড়ার কথা নছল। নকন্তু চকি োনি 
চসনদি আনম হঠাৎই উটঠ বনস চপছটির োনড়টত।’ 

‘আল্লাহ আপিাটক বাাঁ াটবি বটল উনঠটয়নছটলি চপছটির োনড়টত।’ 
‘তাহটল আপনি বলটছি ও া নছল আমাটক হতযার পনরকনল্পত এক া 

ঘ িা?’ 
‘আমার তাই মটি হটচ্ছ।’ 
‘নকন্তু চকাি প্রমাটের নভনত্তটত?’ 
‘আপাতত অবস্থােত কারটের নভনত্তটত।’ 
‘চস া নক?’ 
আহমদ মুসা তার দূরবীি তুটল নদল সারা চেফারসটির হাটত। বলল, 

‘োনড় া েনড়টয় পড়ার োয়ো চথটক শুরু কটর পুটড় যাওয়া োনড়র বনড া ভাটলা 
কটর চদখুি।’ 

দূরবীি চ াটখ লাোল সারা চেফারসি। নকছুক্ষে চদখার পর দূরবীি 
চ াখ চথটক িানমটয় বলল, ‘চদখলাম। এবার বলুি।’ 
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‘আপনি চদটখটছি, োনড়র নতিন   াকা পুটড় োনড়র সাটথ চলটে আটছ। 
বাম পাটশর সামটির  াকা া োনড়র সাটথ চিই। ও া চদটখটছি মািপটথ এক া 
পাথটরর সাটথ আ টক আটছ।’ 

‘নে, চদটখনছ।’ বলল সারা চেফারসি।  
‘আ টক থাকা এই  তুথড  াকা া পুটড়নি। এবং োনড়র সাটথ খাটদর 

তলাটতও পটড়নি। এর অথড  াকা া শুরুটতই োনড় চথটক খটস চেটছ। আমার মত 
হটলা,  াকা া োনড় চথটক খুটল যাওয়ার কারটেই ধ্বংসাত্মক এই দুঘড িা 
ঘট টছ।’ আহমদ মুসা বলল। 

আহমদ মুসা থামটলও সংটে সংটে কথা বলল িা সারা চেফারসি। 
ভাবনছল চস। বলল নকছুক্ষে পর, ‘অবস্থােত নদকগুটলার চয বযাখযা আপনি 
নদটয়টছি তার সাটথ আনম একমত।  াকা খুটল যাওয়ার ফটল একনসটডট  ঘট টছ 
এ াও নঠক। নকন্তু ভাবনছ, োনড়র  াকা খুটল যাবার সাটথ চকাি পনরকল্পিার 
চযােসতূ্র আটছ নকভাটব?  াকা আটে চথটক অবশ্যই চখালা নছল িা, তাহটল োনড় 
শুরু চথটকই  লটত পারটতা িা। আর  াকা িড়বটড় থাকটল োনড় এতদূর আসটত 
পারটতা িা।’ 

‘নঠক বটলটছি। আচ্ছা বলুি চতা নঠক দুঘড িার মুহূটতডর কথা। নক 
চদটখটছি, নক শুটিটছি তখি?’ 

সারা চেফারসি বলল, ‘ ায়ার ফা ার মত এক া নবক  শব্দ শুটিনছ। 
তারপরই োনড় া চযি লাফ নদটয় খাটদ পটড় চেল।’ 

‘খুবই গুরুেপূেড তথয নদটয়টছি নমস চেফারসি।  ায়ার ফা টল চতা 
চযনদটক োনড়ন  নছ টক পটড়টছ চস নদটকর, নবটশষ কটর খটস পড়া  াকাই চফট  
যাবার কথা।’ 

বটল এক ু চথটমই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘এক ু দাাঁড়াি নমস 
চেফারসি, আনম  াকা া নিটয় আসনছ।’ 

আহমদ মুসা িামটত যানচ্ছল ঢাটল। সারা চেফারসি বাধা নদটয় বটল 
উঠল, ‘এ কটির চকাি প্রটয়ােি চিই নম. আহমদ মুসা। ধরুি,  ায়ারন  চফট টছ। 
নকংবা ধরুি,  ায়ারন  ফাট নি।’ 
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‘তাটত আমরা চকাি এক া নিনদডি উপসংহাটর চপৌছাটত পারটবা িা নমস 
চেফারসি। অথ  এ ধরটির এক া নসদ্ধাটন্ত আমাটদর চপৌছটত হটবই।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

সারা চেফারসটির মুখ া ম্লাি হটয় চেল। নকছু বলল িা। 
আহমদ মুসা িামল ঢাল চবটয়। 
অতযন্ত খাড়া বটল চসাো িামা চেল িা, অটিক া ঘুটর পটথ তাটক িামটত 

হটলা। 
দশ নমনিট র মটধযই  াকা হাটত উটঠ এল আহমদ মুসা। 
‘ধন্যবাদ নম. আহমদ মুসা। আপিাটক আমার চভাোটিা চবাধ হয় সটব 

শুরু। চদখনছটতা  ায়ারন  ফাট নি।’ এক ু নবব্রত কে সারা চেফারসটির। 
‘নঠকই বটলটছি নমস চেফারসি।  ায়ারন  ফাট নি। নকন্তু লক্ষয করুি 

 াকার নেল চিটমর চয নদক া বাইটর নছল তার রং ও স্বাভানবকতা নঠকই আটছ, 
আর চয নদক া চভতটরর পাটশ নছল তার রং নববেড হটয় চেটছ এবং মসৃে নেল 
সারটফস া অমসৃে হটয়টছ।’ আহমদ মুসা বলল। 

সারা চেফারসিও বযাপার া পরীক্ষা করল। বলল, ‘এর অথড নক নম. 
আহমদ মুসা?’ 

‘আমার মটি হটচ্ছ, ‘চপ্রসার একটোশি’- এর কাে হটত পাটর। ’ 
‘চপ্রসার এক্সটোশি’ নক?’ 
‘আল্ট্ট্রা চপ্রসার মাইটিা নসনলটডার’ (APMC) িাটম নবটশষ ধরটির 

একন  অস্ত্র আনবস্কার হটয়টছ। সাবাি চকটসর চ টয় বড় িয় যন্ত্র া। নকন্তু অনবশ্বাস্য 
তার শনক্ত। চবামায় ঘট  আগুটির নবটফারে, আর ওটত ঘট   াটপর নবটফারে। 
এক া ইস্পাটতর চদয়াটল এ া চস  করটলও যন্ত্রন র  ারনদটকর এক বেডফ ু 
এলাকা পযডন্ত ইস্পাটতর চদয়াল প্র টড  াটপ খটস নছ টক চবনরটয় যায় বুটলট র 
মত। যন্ত্র া স্বয়ংনিয় হয়, আবার দূরনিয়নন্ত্রতও হটত পাটর। আমার মটি হয় 
আপিার োনড়র সামটির বাম  াকার চভতটরর পাটশ যন্ত্রন  নফ  করা হটয়নছল। 
 াটপর নবটফারটে  াকা নছ টক চবনরটয় যায়। োনড়ও লানফটয় ওটঠ এবং পটড় 
ভয়ািক দুঘড িায়।’ 
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থামল আহমদ মুসা। 
সটোনহটতর মত তানকটয়নছল সারা চেফারসি আহমদ মুসার মুটখর 

নদটক। আহমদ মুসা থামটলও কথা বলটত পারটলা িা সারা চেফারসি। তার 
চ াটখ-মুটখ নবস্ময়, উটেে, নবমুগ্ধতাও। 

আহমদ মুসা চ াখ িানমটয় নিটয়টছ অটিকক্ষে। নকন্ত বুিটত পারটছ চয, 
সারা চেফারসটির অপলক দৃনির বাধটি বন্দী। 

আহমদ মুসা তাকাল ড্রাইভাটরর নদটক। চস এক ু দূটর নভন্ন নদটক 
তানকটয় দাাঁনড়টয় আটছ। বলল আহমদ মুসা, নমস চেফারসি, ‘ড্রাইভার অটিক্ষে 
দাাঁনড়টয় আটছ।’ 

আহমদ মুসার কথা মটি হয় সারা চেফারসি শুিটতই পায়নি। সারা 
চেফারসি বলল, ‘চপ্রসার এক্সটোশি নডভাইস’ (APMC)ন  কারা চস  করটত 
পাটর োনড়টত আমাটক হতযা করার েটন্য?’ সারা চেফারসটির কথা দূর চথটক 
চভটস আসা নিটস্তে, নিস্পৃহ, ঘুম েড়াটিা এক কটের মত চশািাল আহমদ মুসার 
কাটি। 

‘নবষয়ন  নিটয় পটর আটলা িা করা যাটব।’ বলল আহমদ মুসা। আহমদ 
মুসার একথাও সারা চেফারসি শুিল বটল মটি হটলা িা। চস বলল, ‘নম. আহমদ 
মুসা আনম চদটশর শীষড স্ট্রাট নেক নরসা ড লযাব- এর নরসা ড চরনেটেশি ডাইটরক্টর 
নহটসটব এর চকন্দ্র নবন্দুটত আনছ, সহটযােী প্রনতষ্ঠািসমূটহর নরসা ড তানলকাও 
আমরা চযাোড় কনর। নকন্তু APMC এর মত গুরুেপূেড অস্ত্র সম্পটকড আনম নকছু 
োনি িা! সারা চেফারসটির কে আটের মতই শুিাল।  

‘নমস চেফারসি, ‘ইউ এস নডটফে এযালা টিস’ শীষডক চোপি 
নরটপাট ডর দুমাটসর আটের সংখযায় এই অটস্ত্রর কথা আটছ। মটি হয় অস্ত্রন  ততরী 
কটরটছ নমনল ারী সাইিন িটদর চকউ, নডটফে লযাবটর রী চথটক।’ নরটপা ডন  
মানকডি নডটফে কমাটড এবং চপ্রনসটডটট র মটধযই সীমাবদ্ধ বটল আমার ধারো।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘নকন্তু আপনি চতা োিটত চপটরটছি।’ বলল সারা চেফারসি। তার মুগ্ধ 
চ াটখ চকৌতুহল। 



এক নিউ ওয়ার্ল্ড  57 

 

‘োিা া এক া একনসটডট । কনদি আটে সান্তাটফ’ িেরীটত চহায়াই  
ঈেটলর এক া ঘান  আমরা দখল কটরনছলাম। চসখাটি চোর্ল্ ওয়া াটরর সাটথ 
চেিাটরল শ্যারেও নছটলি।। চস ঘান টত এক া মযাোনেটির মটধয চেিাটরল 
শ্যারটির িাম যুক্ত এক া ইিটভলাপ চপটয়নছলাম। চস ইিটভলাটপর মটধযই পাই 
নরটপা ডন ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘তার মাটি ইহুদী চোটয়ন্দা প্রধাি চেিাটরল শ্যারি নরটপা ডন  
চপটয়নছল?’ নবস্মটয় ভ্রু কু টক উটঠটছ সারা চেফারসটির। 

হানস ফুট  উঠল আহমদ মুসার চঠাাঁট । বলল, ‘নমস চেফারসি, শুধ ু
APMC চকি, মানকডিীটদর চকাি চোপি তথযন  ইহুদী প্রধািটদর কাটছ চিই?’ 

মুখন  ম্লাি হটয় চেল সারা চেফারসটির। অটিক া স্বেত কটেই বলল, 
‘ওরা চতা এখি আমাটদর সরকাটরর মটধয আটরকন  সরকার  ালাটচ্ছ।’ 

কথান  বলার সাটথ সাটথ চেফারসটির ম্লাি মুটখ চিাধ ফটু  উঠল। 
বলল, ‘আপনি নক ইিটভলাপসহ নরটপা ড া আমাটক নদটত পাটরি?’ 

‘অবশ্যই নমস চেফারসি।’ 
‘ধন্যবাদ।’ 
বটলই সারা চেফারসি তাকাল  যানক্স ড্রাইভাটরর নদটক। বলল, ‘ওহ! 

ওটক আমরা চবকার বনসটয় চরটখনছ।’ 
বটল সারা চেফারসি এগুটলা  যানক্সর নদটক।  
সারা চেফারসিটক আসটত চদটখ ড্রাইভার এযাট িশি হটয় দাাঁড়াল। 
সারা চেফারসি ঘনড়র নদটক তানকটয় পটক  চথটক  াকা চবর কটর 

ড্রাইভাটরর হাটত তুটল নদল। বলল, ‘ঘট া নহসাটব নিটয় যা থাটক চস া আপিার 
পনরবাটরর েটন্য আমার শুটভচ্ছা।’ 

ড্রাইভার  াকাগুটলা নিটয় গুোর পর  াকার এক া অংশ সারা 
চেফারসিটক চফরত নদটয় বলল, ‘আপিার কাটছ চথটক মেুরী চিয়া আমাটদর 
েটন্য কটির। মেুরী া চফরত নদলাম, শুটভচ্ছা- অথড া রাখলাম। আপিার 
শুটভচ্ছা আমাটদর েটন্য চেৌরটবর। 

‘ধন্যবাদ মযাডাম।’ 
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বটল ড্রাইভার সারা চেফারসি ও আহমদ মুসার কাছ চথটক নবদায় নিটয় 
োনড়টত নেটয় উঠল। 

 যানক্স  টল চেটল সারা চেফারসি আহমদ মুসাটক লক্ষয কটর বলল, 
‘আপিার অনভযাি চশষ, এবার আপনি আমার চমহমাি।’ মুটখ হানস সারা 
চেফারসটির।’ 

‘দাওয়াত অটিক আটেই নদটয় চরটখটছি। চমহমাি অবশ্যই হটবা। নকন্তু 
আমার অনভযাি চশষ হয়নি।’ বলল আহমদ মুসা। 

সারা চেফারসি হাসল। মটি মটি বলল, আপিার নবটিাদটির কথা া 
ভূয়া। ‘নি আটমনরকা’ (FAME) এর  চিত্রী সারা চেফারসটির েীবটি চয অলস 
নবটিাদি চিই, তা আনম োনি। 

মুটখ আহমদ মুসা নকছ ুবলল িা। 
সারা চেফারসি তার োনড়র নদটক এনেটয় োনড়র দরো চমটল ধটর 

বলল, ‘আসুি নম. আহমদ মুসা।’ 
‘নমস চেফারসি আপনি অনুমনত নদটল োনড়র ঐ  াকা া আপিার 

োনড়টত তুটল নিটত পানর।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘অল রাই  মুসা, আপনি োনড়টত উঠুি।  াকা া আনমই োনড়টত 

তুলনছ।’ 
বটল সারা চেফারসি এগুটলা োনড়র চসই  াকার নদটক।  
আহমদ মুসাও এগুটলা। 
সারা চেফারসি  াকায় হাত চদবার আটেই আহমদ মুসা োনড়র  াকা া 

তুটল নিটয় বলল, ‘চদখুি নমস চেফারসি, িারীটদর অন্যায়ভাটব খা াটিা এবং 
তাটদরটক ক্ষমতা িা চদয়ার অনভটযাে রটয়টছ পুরুষটদর নবরুটদ্ধ, আপনি দয়া 
কটর আর এ অনভটযাে বাড়াটবি িা।’ 

সারা চেফারসি হাসল। বলল, ‘আপনি উটল্টা কাে করটছি নম. আহমদ 
মুসা। িারীরা ক্ষমতা  ায় মাটি কাে  ায়। আপনিটতা কাে চকটড় নিটয় ক্ষমতা 
চকটড় নিটচ্ছি।’ 
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হাসল সারা চেফারসি। বলল ‘নঠক আটছ এ নবতটকডর ফায়সালা আমার 
মাটক সামটি চরটখ হটব। ফায়সালার েন্য একেি নব ারকটতা দরকার!  লুি 
োনড়টত উনঠ।  

‘আনম রােী।’ বটল আহমদ মুসা  াকা া োনড়টত তুটল নদটয় োনড়টত 
উটঠ বসল। 

সারা চেফারসি নেটয় বসল োনড়র ড্রাইনভং নসট । 
োনড়  লটত শুরু করল। 
পাটশর নসট ই আহমদ মুসা বটসনছল। চস বটল উঠল, ‘নমস চেফারসি, 

আপিাটদর মাটি আপিার মাটক নবরক্ত করলাম িাটতা?’ 
হাসল চেফারসি। বলল, ‘আমার মা আপিাটক আমার চ টয় চবনশ 

োটিি। চদখটবি নতনি কত খুনশ হটবি।’ 
‘আনম এটসনছ োনিটয়টছি তাাঁটক?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘হ্যাাঁ, বটলনছ। মনট টসটলাটত আপিাটক আনম দাওয়াত কটরনছলাম 

চস াও আনম বটলনছ। উনি নক বটলটছি, নতনি দাওয়াত চখটত যাি িানক? এমি 
সময় তাাঁর আটছ বটল মটি হয় িা। আনম বটলনছলাম, এই চতা আসটছি নতনি।  

আম্মা বটলনছটলি, আনম বুিটত পারনছ িা। হটতও পাটর নতনি 
চেফারসি তিয়াটক আলাদা গুরুে নদটয়টছি।’ 

‘আপিার আম্মা অটিক অনভে।’ 
‘নকন্তু চশষ কথা া নক নতনি নঠক বটলটছি?’ বলল সারা চেফারসি তিয়া 

আমার কাটছ শুধুই চেফারসি। তার চ াটখ-মুটখ আিন্দ নবস্ময় দুট াই। 
‘চেফারসি তিয়া তা োটিি।’ আহমদ মুসা তার দৃনি সামটি প্রসানরত 

চরটখই নকছু া েম্ভীর কটে বলল। 
সারা চেফারসটির মুখ হঠাৎ চযি যন্ত্রোর অপূবড নশহরটে রাঙা হটয় 

উঠল। তার মটি হটলা, তার বাইশ বছটরর েীবটি তার চশািা চকাি কথাই তাটক 
এত া নশহনরত করটত পাটরনি, তার সত্তাটক এত া চেৌরবানিত চকউ কখিও 
কটরনি। 

নকছুক্ষে কথা বলটত পারল িা সারা চেফারসি। 



এক নিউ ওয়ার্ল্ড  60 

 

অসনস্তকর এক নিরবতা। 
আহমদ মুসা তখি ভাবনছল অন্য কথা। নমস চেফারসিটক ওরা খুি 

করটত চ টয়নছল, এ া এখি নিনশ্চত। ‘ওরা’ কারা চস াও স্পি। নমস চেফারসি 
খুি হিনি, চস াও তারা নিশ্চয় চেটি চফটলটছ সংটে সংটেই। এখি ওরা নক 
ভাবটছ? হাত ফসটক যাওয়া নশকার চছটড় নদটয় বটস থাকা ওটদর দমড িয়। 
তাহটল? 

এই ‘তাহটল’র উত্তর এখি আহমদ মুসার কাটছ চিই। তটব আহমদ মুসা 
চভটব খুনশ হটলা চয, মনট টসটলাটত আসা তার বৃথা যায়নি। সারা চেফারসি শুধু 
চেফারসি তিয়া িি, নতনি আেটকর আটমনরকার একেি গুরুেপূেড বযনক্তে। 
‘নি আটমনরকা’ (চফম) মুভটমটট র নতনি প্রধাি। তার েীবটির আে অটিক 
মূলয। ‘স্বাধীি আটমনরকার মািস’ এর নতনি তরুে প্রনতনিনধ। আটমনরকার 
ফাউটডার ফাদারসরা চয স্বে চদটখনছটলি, নবটশষ কটর  মাস চেফারসি চয 
িতুি আটমনরকা ও িতুি পৃনথবীর আটমনরকাি স্বেটক সবাক রূপ নদটয়নছটলি, 
চস স্বেটক বাস্তটব রূপ নদটত সারা চেফারসিরাই পাটরি। আর চস স্বে বাস্তটব 
রূপ চপটল শানন্তর চস পনরটবটশ িতুি আটমনরকার সাটথ মুসলমািটদর সম্পকডই 
সবট টয় েভীর হটব। সুতরাং আহমদ মুসা চেফারসিটদর চকাি কাটে এটস 
চস া আহমদ মুসার েটন্য আিটন্দরই হটব। আহমদ মুসা আল্লাহর শুকনরয়া 
আদায় করল চয, চস এক া ভাটলা সমটয় মনট টসটলাটত আসটত চপটরটছ। 

সারা চেফারসি অল্প সময় পটর তাকাল আহমদ মুসার নদটক। রাঙা 
তখিও তার মুখ। 

আহমদ মুসাটক ভাবিায় নিমনজ্জত চদটখ বলল সারা চেফারসি, ‘নক 
ভাবটছি নম. আহমদ মুসা?’ 

‘ভাবনছ িা, স্বে চদখনছ।’ আহমদ মুসা হানস মুটখ সারা চেফারসটির 
নদটক িা তানকটয়ই বলল। 

সারা চেফারসটির চ াখ দুন  উজ্জ্বল হটয় উঠল। তার রাঙা মুখন  আটলা 
িল মল কটর উঠল। বলল, ‘নক স্বে? নবেবীরা নক স্বে চদটখ?’ 
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আহমদ মুসা নকছু বলটত যানচ্ছল। নকন্তু বলা হটলা িা। হঠাৎ নরয়ার নভউ 
নমরটর নিবদ্ধ হটয় চেল তার চ াখ। তাড়াতানড় দূরবীি চ াটখ লানেটয় চপছি নফটর  
োনড় াটক কটয়ক মুহূতড চদটখ বটল উঠল, ‘নমস চেফারসি, এক া োনড় দ্রুত  
আমাটদর চপছটি আসটছ। মটি হটচ্ছ চযি আমাটদর োনড়টক ধরার চ িা করটছ।’ 

‘চকি ওভারট ক করার প্রটয়ােিও চতা হটত পাটর তার?’ সহে কটে 
বলল সারা চেফারসি। 

‘নকন্তু এক া মোর ঘ িা ঘ ল। োনড় া ফাে চলি নদটয় দ্রুত আসনছল। 
তার চপছটি আটরক া দ্রুতোমী োনড় এটস পটড়। সটঙ্গ সটঙ্গই ঐ োনড়ন  েনত 
চলা কটর আমাটদর চলি অথডাৎ চসটকটড চলটি  টল এটস চপছটির োনড়টক  টল 
যাবার রাস্তা কটর চদয়। চপছটির োনড় া  টল যাবার পর আবার চস স্পীড বানড়টয় 
ছুট  আসটছ।’ আহমদ মুসা বলল। 

ভ্রু কুনিত হটলা সারা চেফারসটির। বলল, ‘বুটিনছ নম. আহমদ মুসা। 
ওভারট ক ওর লক্ষয হটল চস চলি চ ঞ্জ করটতা িা এবং েনতও চলা করটতা িা।’ 

বটল মুহূতডকাল চথটম আবার বলল সারা চেফারসি, ‘নকন্তু ফটলা যনদ 
কটর, চকাটেটক করল। আমরা একনসটডটট র ওখাটি অটিকক্ষে নছলাম। চস 
সময় নিশ্চয় ওরা চসখাটি নছল িা। ওরা চতা চসখাটিই নকছু করার চ িা করটত 
পারটতা।’ 

‘আমার মটি হয় ওরা বানড় চথটক আপিাটক ফটলা কটরনি। মটি হটচ্ছ, 
ওরা খবর চপটয়টছ চক একেি শালড  নভটল চিটম মনট টসটলা যাটচ্ছ। আরও চবাধ 
হয় খবর চপটয়টছ চলাকন  মনট টসটলা যাবার পটথ একনসটডট  সাই  তদন্ত 
কটরটছ এবং একন  ডকুটমট  চসখাি চথটক তুটল নিটয়টছ। আরও খবর চপটয় 
থাকটত পাটর চয, নমস চেফারসি তাটক এনেটয় নিটত এটসটছ। এসব খবর 
পাওয়ার পর আেন্তুকন  চক চস সম্পটকড োিা এবং সুটযাে চপটল নকছ ুকরার 
েটন্যই ওরা এটসটছ।’ 

কথা চশষ কটর আহমদ মুসা তার নসট  চসাো হটয় বসল। বলল, ‘নমস 
চেফারসি আপনি োনড় া চডড েপ করুি। চদখা যাক ওরা নক কটর।’ 
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সংটে সংটেই সারা চেফারসি চশষ চলিন টত নিটয় নেটয় োনড় দাাঁড় 
করাল। 

োনড় দাাঁড়াটতই আহমদ মুসা বলল, ‘নমস চেফারসি আপনি এক ু 
সাবধাটি বসুি। আনম চদনখ ইনঞ্জি ার নক হটলা।’ 

আহমদ মুসা চিটম পড়ল োনড় চথটক। 
‘আপিার পনরকল্পিা আনম বুিটত পানরনি। নকন্তু সাবধাি, ওটদর 

আটডারইনেটম  করটবি িা।’ োনড়র োিালা নদটয় মুখ বানড়টয় অনুটরাধ করল 
সারা চেফারসি। 

ইনঞ্জি সামটি। 
আহমদ মুসা কভারন  খুলল। 
কভারন  স্বয়ংনিয়ভাটব ন্প্রং-এর উপর চসাো হটয় দাাঁনড়টয় চেল। 
আহমদ মুসা রাস্তার নদক াটক সামটি চরটখ এক ু িুাঁটক বাম হাত নদটয় 

ইনঞ্জি পরীক্ষা করটছ। আর তার ডাি হাতন  তখি চকাট র বুটকর চবাতাম নিটয় 
চখলা করটছ। হাটতর নতি ইনঞ্জ বযবধাটি িুলটছ তার চমনশি নরভলবার। 

নবশ চসটকটডও পার হটলা িা।  
চপছটির োনড় া আহমদ মুসাটদর সমান্তরাটল  টল এল। 
নকন্তু সমান্তরাটল আসার আটেই োনড় ার েনত চলা হটয় নেটয়নছল। 
ভ্রু কুনিত হটয়নছল আহমদ মুসার। ওরা তাহটল োনড় দাাঁড় করাটচ্ছ িা? 

তারা চদটখই  টল যাটব? এমি নেোর নট্রটপ তারা কি কটর এটসটছ বটল মটি 
হয় িা, নবটশষ কটর তাটদর প্রথম উটদযাে বযথড হবার পর। তাহটল? 

চসাো হটয় দাাঁনড়টয়নছল আহমদ মুসা। 
নঠক এসময় সারা চেফারসটির কথা চস শুিটত চপটয়নছল, ‘নব 

নকয়ারফুল নম. আহমদ মুসা। ওরা.......।’ 
কথা চশষ কটরনি সারা চেফারসি। সাটথ সাটথ এক া গুলীর শব্দ শুিল 

আহমদ মুসা। গুলী ছুড়টছ সারা চেফারসি। 
আহমদ মুসা উটঠ দাাঁনড়টয়ই চদখটত চপটয়নছল এনেটয় আসা োনড়র 

দুোিালা নদটয় হ্যাটড রটক  লািাটরর দুন  অগ্রভাে চবনরটয় আসটছ। 
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বুটিনছল আহমদ মুসা নক ঘ টত যাটচ্ছ। 
আহমদ মুসার ডাি হাত আটেই  টল নেটয়নছল চমনশি নরভলবাটরর 

বাাঁট । 
নট্রোটর আঙুল চরটখই চবর কটর নিটয় এটসনছল চস নরভলবার।  
দুই রটক  লািাটরর ‘ফায়ার ন প’ োিালা নদটয় চবর হটয় আসটছ, এ 

দৃশ্য চদখার সংটে সংটেই আহমদ মুসা ফায়ার করল প্রথটম সামটির দুই নস  
লক্ষ কটর। নরভলবাটরর িল আর িড়াটত হয়নি আহমদ মুসার। োনড় সামটি 
এনেটয় আসায় চমনশি নরভলবাটরর অনবরাম গুলী বৃনি নেটয় নঘটর চফটলটছ 
চপছটির নসট র দুেিটকও। 

প্রথম গুলী আহমদ মুসা ও সারা চেফারসি এক সাটথই কটরনছল। 
রটক  লািাটরর শ ড নডেযাে এযাডোে করটত নেটয় চস চদরী া 

তাটদর হটয়নছল, তা আহমদ মুসাটদর পটক্ষ এটস নেটয়নছল। আহমদ মুসা ও সারা 
চেফারসটির প্রথম দুন  গুলী প্রথটমই দুই রটক  লািারধারীটক আহত কটরনছল। 

ও োনড়র রটক  লািারধারী আহমদ মুসাটদর োনড় খারাপ হওয়াও 
ইনঞ্জি পরীক্ষা করার মহড়াটক সম্ভবত সতয মটি কটরনছল এবং মটি কটরনছল 
তাটদরটক আহমদ মুসারা চমাট ই সটন্দহ কটরনি। এই ভুলই তাটদর েটন্য কাল 
হটয় চদখা নদল। 

আহমদ মুসা নরভলবাটরর নট্রোর চথটক হাত সনরটয়ই ইনঞ্জটির উপর 
ঢাকিা চস  কটর ছু ল ঐ োনড়র নদটক। চদখল োনড়টত নিহত  ারেিই মুখযত 
চসনমন ক চ হারার মানুষ। 

আহমদ মুসা োনড়র চকাি নকছুটত হাত িা নদটয় সামটির নসট র নিহত 
একেটির শাট ডর কলার বযাটড উনল্টটয় চদখল কলার বযাটটডর এক া সাদা 
চবাতাটম ছয় তারা আাঁকা। অথডাৎ এরা সবাই চেিাটরল শ্যারটির বানহিী। 

নবনস্মত হটলা আহমদ মুসা। চেিাটরল শ্যারি সারা চেফারসটির এত া 
তবরী, তাটক হতযার েটন্য এত া মনরয়া হটয় উটঠটছ চকি? তাহটল সারা 
চেফারসটির আসল পনর য় ওরা চেটি চফটলটছ? 

নফটর এল আহমদ মুসা োনড়টত। 
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‘নক চদখটলি নম. আহমদ মুসা?’ নেটেস করল সারা চেফারসি। তার 
চ াটখ-মুটখ উটেে। 

‘ওটদর পনর টয়র সন্ধযাটি নেটয়নছলাম। চদখলাম অনুমাি নঠক। ওরা 
চেিাটরল শ্যারটির চলাক। ওটদর শাট ডর কলার বযাটটড চদখলাম চসই ছয় 
তারকার চবাতাম।’ আহমদ মুসা বলল। 

আহমদ মুসা থামটতই সারা চেফারসি বটল উঠল, ‘পুনলটশর ইিফরম 
করা দরকার।’ 

‘অবশ্যই উন ত, নকন্তু চমনশি নরভলবাটরর গুলীর নক বযাখযা চদটবি?’ 
‘ওঠা নঠক আটছ। আনম চয চমনশি নরভলবার আপিাটক নদটয়নছ, ও া 

আমার িাটমই লাইটসে করা।’ বলল সারা চেফারসি। 
‘তাহটল নঠক আটছ। ধন্যবাদ আপিাটক।’ 
‘ওটয়লকাম’ বটল হাসল সারা চেফারসি। তারপর চমাবাইল তুটল নিটয় 

চ নলটফাি করল পুনলশটক। চো া ঘ িা পুনলশটক। চো া ঘ িা পুনলশটক 
োিাল। অবটশটষ বলল, ‘চসনদটির একনসটডট  া নকন্তু আনম এখি চকাি শত্রুর 
অন্তঘডানত কাে বটল মটি করনছ।’ 

পুনলশ এটস োনড় ার দানয়ে নিটল আনুসানঙ্গক ফমডানলন  চশষ কটর সারা 
চেফারসি আবার যাত্রা করল। 

আহমদ মুসাটক পুনলটশর কাটছ তার বন্ধ ুবটল পনর য় নদটয়নছল সারা 
চেফারসি। আহমদ মুসার চোাঁফ তার চ হারায় অটিক পনরবতডি এটিনছল।  

পুনলশ প্রশংসা কটরনছল সারা চেফারসি ও তার বন্ধুর। বটলনছল তারা 
সাহটসর সাটথ তাৎক্ষনেকভাটব পাল্টা আিমটে িা চেটল সাংঘানতক ঘ িা ঘট  
চযত। পুনলটশর ভারপ্রাপ্ত অনফসারন  সারা চেফারসিটক অভয় নদটয় বটলনছল, 
‘আমরা বুিটত পারনছ লস আলাটমাস নিটয় যা ঘট টছ, তারই এক া প্রনতনিয়া 
হয়টতা আপিার উপর এটসটছ। আপনি ভাবটবি িা, আপিার বানড়র আটশ-পাটশ 
পুনলশ থাকটব, চয কয়নদি আপনি মনট টসটলাটত থাকটবি। আর আপনিও এক ু 
সাবধাটি থাকটবি।’ 

আবার োনড় ছুট   লনছল, মনট টসটলার নদটক। 
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োনড় ড্রাইভ করটছ সারা চেফারসিই। 
তার দৃনি সামটি পটথর উপর নিবদ্ধ। বলল এক সময় সামটি চ াখ 

চরটখই, ‘আনম নবনস্মত নম. আহমদ মুসা, একেি মানুষও এক া োনড়র নবরুটদ্ধ 
তারা রটক  লািার নিটয় এটসটছ?’ 

‘দূর নকংবা কাটছ চয চকাি োয়ো চথটক বযবহাটরর চক্ষটত্র রটক  লািার 
এক া ভাটলা অস্ত্র। ওরা বযথড হটত  ায়নি।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আটের আিমেও তাহটল চেিাটরল শ্যারিটদরই নছল?’ সামটি চ াখ 
নিবদ্ধ চরটখই বলল সারা চেফারসি। 

‘আমার তাই মটি হয়।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘প্রটতযক আিমটের চপছটি এক া পনরকল্পিা লাটে। ওরা চসই সময় 

আে চপল কখি?’ নেটেস করল সারা চেফারসি। 
‘প্রথম আিমে বযথড হবার পর পরবতডী আিমটের েটন্য তারা ওৎ 

চপটতই বটসনছল। চকাথাও চবরুটল আপনি োনড় নিটয় চবরুটবি, এ া োিাই নছল 
ওটদর। সুতরাং নক প্রস্তুনত নিটত হটব চস া আটে চথটক তাটদর নঠক করা নছল।’ 
বলল আহমদ মুসা। 

‘ওরা হঠাৎ এমি মনরয়া হটয় উঠল চকি?’ সারা চেফারসি বলল।  
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘চেিাটরল শ্যারি আমার খুব খারাপ শত্রু। 

নকন্তু এক া নবষটয় তার প্রশংসা কনর, সমটয়র কাে সমটয় করটত চস এক ুও 
চদরী কটর িা।’ 

সংটে সংটেই সারা চেফারসি মুখ নফরাল আহমদ মুসার নদটক। বলল, 
‘অথডাৎ এই সমটয়র সবট টয় বড়  াটেড  আনম!’ সারা চেফারসটির চঠাাঁট  হানস। 

‘তাই চতা মটি হটচ্ছ?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘মটি হওয়ার কারে?’ নেটেস করল সারা চেফারসি। তার চঠাাঁট  

আটের চসই হানসই। 
‘যাটক প্রশ্ন করা হটয়টছ তার চ টয় প্রশ্নকারীই ভাল োটিি এর েবাব।’ 

বলল আহমদ মুসা। 
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তনড়ত মুখ ঘুনরটয়নছল সারা চেফারসি নকছ ুবলার েটন্য। নকন্তু তার 
চমাবাইটল কল এল এ সময়।  

কথা তার বলা হটলা িা। চস চমাবাইল তুটল নিল হাটত। 
চ নলটফাটি কথা চশষ কটর সারা চেফারসি সামটির নদটক তানকটয় 

বলল, ‘আমরা এটস চেনছ নম. আহমদ মুসা। ঐ চদখুি পাহাড় ার মাথায় 
মনট টসটলা। 

তাকাল আহমদ মুসা। 
পাহাড় া খুব উুাঁ  ুিয়। সাধারে ওয়ানকং সীমার মটধযই। 
পাহাটড়র ো সবুে োছ ও চছা  চছা  আোছায় ঢাকা। মনট টসটলা 

পাহাটড়র শীটষড। বানড়র নতি নদক েুটড় বাোি। আর সামটি এক া সুন্দর চছা  
চলক। 

পাহাটড়র সবুে ো চবটয় উঠটত লােল োনড়। 
আহমদ মুসার চ াখ দুন  নিবদ্ধ আটমনরকার তৃতডীয় চপ্রনসটডট   মাস 

চেফারসটির অনত আদটরর মনট টসটলার প্রনত। 
 
 
 
‘সারা’র কথা নক বলব চব া, ও তার গ্রাটড ফাদার  মাস চেফারসটির 

মতই চযমি েিেেত প্রাে, চতমনি ঐনতহ্যবাদী এবং চতমনি আটপাষহীিও। এই 
মনট টসটলার কথাই ধর। সারা বলল, তার মহাি পূবড পুরুষ  মাস চেফারসটির 
নপ্রয় মনট টসটলা চয চকাি মূটলয চস চফরত চিটব। চস নিটয়ই চছটড়টছ। এর েটন্য 
‘নপডমট ’ ও ‘স্যাডওটয়ল’ এলাকার মূলযবাি সম্পনত্তর অনধকাংশই তাটক নবনি 
করটত হটয়টছ। পনরবাটরর চকউই তার এ মত সমথডি কটরনি। নকন্তু কারও মতটক 
চস চতায়াক্কা কটরনি। তার এক কথা, পনরবার অতীটত মহাি গ্রাটড দাদুর স্বটের 
মনট টসটলাটক রক্ষা কটরনি, এ া পনরবাটররই বযথডতা। এ বযথডতার প্রনতনবধাি চস 
করটব। সবনকছুর নবনিমটয়ই চস তা কটরটছ।’ 

বটল থামল নেিা চেফারসি। সারা চেফারসটির মা। 
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নেিা চেফারসি ও আহমদ মুসা বটস আটছ মনট টসটলার  ত্তটর, সুন্দর 
চলক ার এটকবাটর ধার চঘটষ। 

মনট টসটলার বাড়নত ছাদ া চলটকর ধার পযডন্ত  এটসটছ। 
সারা চেফারসটির মা নেিা চেফারসি এক ু চথটমই আবারও তার কথা 

শুরু করটত যানচ্ছল, ‘চপছটি থাটমর আড়াল চথটক চবনরটয় সারা চেফারসি 
মাটয়র চপছটি এটস দাাঁড়াল। দুহাটত মাটয়র েলা েনড়টয় ধটর বলল, ‘আম্মা এক 
ঘট া ধটর চমহমািটক আমার বযাপাটর এসব কথাই বলছ বুনি!’ 

নেিা চেফারসি নকছ ু বলার আটেই কথা বটল উঠল আহমদ মুসা। 
বলল, িা নমস চেফারসি আপিার আম্মা আমাটক শুধু চেফারসি পনরবার িয়, 
শুধু এই সুন্দর ভানেডনিয়া িয়, চো া আটমনরকাটকই পনর য় কনরটয় নদটয়টছি। 
আটমনরকার এই অন্তরন ত্র আমার োিা নছল িা। আপিার সম্পটকড িা বলটল চতা 
এই বলা সম্পূেড হয় িা। তাই চস াও বটলটছি।’ আহমদ মুসার মুটখ হানস।  

নেিা চেফারসি দুই হাত নদটয় তার ঘলায় চপ াটিা সারা 
চেফারসটিরই দুই হাত ধটর চ টি সামটি নিটয় এল। বসাল নিটের চকাটল। 
বলল, ‘চতামার সম্পটকড আে নক বলটত পানর বল। আে আনম খুব আিনন্দত। 
চতামাটক এমি হাসটত বহুনদি চদনখনি মা।’ 

তারপর সারা চেফারসটির মা  াইল আহমদ মুসার নদটক। বলল, ‘চব া 
এই সারাটক চদটখ আনমই মাটি মাটি হাাঁনপটয় উনঠ। তুনম তার প্রথম বন্ধ ুযাটক 
চস বসায় নিটয় এটসটছ। তার..........।’ 

নেিা চেফারসটির কথা বন্ধ হটয় চেল। সারা চেফারসি তার হাত  াপা 
নদটয়টছ মাটয়র মুটখ। বলল, ‘এই চতা মা তুনম আমার বদিাম করছ। আমার কত 
বন্ধু আটমনরকা েুটড়। আটমনরকািরা সবাই আমার বন্ধু।’ 

নেিা চেফারসি চমটয়র নপটঠ আদটরর এক া থাবা নদটয় বলল, ‘যার 
বন্ধু সবাই, তার চকাি বন্ধু চিই, এই উটেটের কথাই চতা আনম বলনছ।’ 

‘আনম বুিনছ িা আম্মা, কাটক তাহটল তুনম বন্ধ ু বলছ?’ বলল সারা 
চেফারসি মাটয়র বুক চথটক মুখ তুটল। 

‘এই চদখ আহমদ মুসাটক।’ বলল নেিা চেফারসি। 



এক নিউ ওয়ার্ল্ড  68 

 

সারা চেফারসি নমনি হাসল। বলল, ‘উনি চতা মাত্র বন্ধু িি, বন্ধুর চ টয় 
বড়। বন্ধুটক সব বলা যায় িা, নকন্তু ওাঁটক সব বলা যায় মা।’ 

নেিা চেফারসিও হাসল। বলল, ‘আসটলই চতামার চকাি বন্ধ ুনছল িা। 
তাই োি িা চয, বন্ধুটক সব বলা যায়।’ 

‘নঠক আটছ আম্মা। চতামার সব কথাই মািলাম। এবার  টলা, ন টে 
( মাস চেফারসি) দাদুর োনডটত যাব ওাঁটক নিটয়। তুনমও যাটব।’ বলল সারা 
চেফারসি। 

‘আনম চকি?’ 
‘একা একা নেটয় শুটয় থাকার চ টয় চতামার ওখাটিই ভাল লােটব।’ 

সারা চেফারসি বলল। 
নেিা চেফারসি ঘনড়র নদটক তাকাল। বলল, ‘রাত এোর া। নঠক আটছ 

ওষুধ া চখটয় নিটয় এক া কাে চসটর আসনছ। চতামরা যাও।’ 
বটল নেিা চেফারসি উটঠ দাাঁড়াল। 
উটঠ দাাঁড়াল সারা চেফারসি এবং আহমদ মুসা। 
নেিা চেফারসি হাাঁ টত শুরু কটর আহমদ মুসার নদটক নফটর বলল, 

‘আসনছ চব া।’ 
‘ওটয়লকাম।’ বলল আহমদ মুসা। 
নেিা চেফারসি এগুটলা দুতলার নসাঁনড়র নদটক। আর সারা চেফারসি 

ও আহমদ মুসা এগুটলা একতলার চেফারসি োনড রুটমর নদটক। 
পাশাপানশ হাাঁ নছল আহমদ মুসা ও সারা চেফারসি। 
‘আম্মাটক আসটত বললাম চকি বলুি চতা?’ নেটেস করল সারা 

চেফাসরি। তার মুটখ হানস। 
‘চকি?’ 
‘আপনি স্বাচ্ছন্দ চবাধ করটবি তাই। মুসনলম িীনতটবাধ অনুসাটর চকাি 

নিেডি কটক্ষ দম্পনত িয় এমি িারী-পুরুটষর একান্ত সাক্ষাত তবধ িয়।’ 
‘ধন্যবাদ নমস চেফারসি। 
আপনি আমাটদরটক এত োটিি?’ 
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‘শুধু োনি িয় নমোর, মানিও চয এ া খুব ভাল এক া িীনতটবাধ।’ 
‘কারে ইসলাটমর অনুশাসিগুটলা মািব প্রবেতার সাটথ সংেনতশীল।’ 

আহমদ মুসা বলল। 
‘সবগুটলাই নক?’ 
‘সবগুটলাই?’ 
‘োনি িা, তাই চভটব চদখারও সুটযাে হয়নি।’ 
‘োিার েন্য আগ্রহ দরকার।’ 
‘আপিাটক চদখার পর এ আগ্রহ মটি হটচ্ছ দরুেভাটব বাড়টছ।’ মুটখ 

এক া সলজ্জ হানস ফুট  উঠল সারা চেফারসটির। 
কথা চশষ কটরই সারা চেফারসি সম্ভবত কথার চমাড় অন্যনদটক ঘুনরটয় 

চিবার েটন্যই বলল, ‘মনট টসটলা আপিার চকমি লােটছ?’ 
‘িাটমর মতই সুন্দর।’ 
‘িাম ভাল চলটেটছ আপিার?’ 
‘অবশ্যই। ‘মনট টসটলা’ মাটি পাহাটড় সঙ্গীত’। সুন্দর িাম। এই চতা 

 টত্তর বটস  ারনদক চদটখ মটি হনচ্ছল, চগ্রডভযানলর মাথায় িীল পাহাড়-চমলার 
চকাটল সবুে-সমুটের েমা  এক চমৌিতার মাটি সটফদ মনট টসটলা চযি এক 
প্রশানন্তর িাম।’ 

দাাঁনড়টয় পটড়টছ সারা চেফারসি। 
সারা চেফারসি দাাঁনড়টয় পড়ায় আহমদ মুসাও দাাঁনড়টয়টছ। 
সারা চেফারসটির মুগ্ধ দুই চ াখ আহমদ মুসাটক চযি িতুি কটর 

চদখটছ। তার চঠাাঁট  মুগ্ন এক হানস। বলল, ‘আপনি যা বলটলি তা কনবতার এক 
অমর লাইি হটত পাটর। ধন্যবাদ আপিাটক। মনট টসটলার স্রিা ‘ন টে (T.J) 
দাদুও মটি হয় মনট টসটলাটক এভাটব চদটখিনি। নবেবী চদখনছ কনবও হয়। 

‘আনম যা চদটখনছ, সবাই তা চদটখ। এর েটন্য কনব হবার নক প্রটয়ােি 
আটছ। ‘মনট টসটলা’ িাম াই প্রমাি কটর চসৌন্দটযডর এই প ভূনমই আপিার ন টে 
দাদুটক আকৃি কটরনছল।’ বলল আহমদ মুসা। 
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‘কনব হবার প্রটয়ােি আটছ। তা িা হটল আমাটদর এক পুরুষ এই স্বটের 
মনট টসটলা নবনি কটর নদটয়নছল নক কটর? তাটদর কাটছ এর মূল েিনবনচ্ছন্ন এক 
প্রসাদ ছাড়া আর নকছুই নছল িা।’ সারা চেফারসি বলল। 

‘তাহটল নযনি তার সবডস্ব নদটয় আবার এ া নকটিটছ, তাটক নক বলটত হয় 
বলুি চতা?’ আহমদ মুসা বলল। 

সারা চেফারসটির মুখ রাঙা হটয় উঠল লজ্জায়। 
মাথার হ্যা  া চস মুটখর উপর আর এক ু চ টি নদটয় বলল ‘ লুি।’ 
সারা চেফারসটির পরটি হালকা িীল রটঙর ফলু স্কা ড, সাদা ফলু সা ড, 

েলায় এক া সাদা স্কাফড চপ াটিা এবং মাথায় সাদা হ্যা । 
সারা চেফারসি  লটত শুরু কটরটছ। 
আহমদ মুসাও। 
ন টে মাটি  মাস চেফারসটির নবশাল োনড কক্ষ া গ্রাউটড চফ্লাটরর 

চশষ প্রাটন্ত, দনক্ষে পনশ্চম চকাোয়। 
োনড রুটমর দরো কাটঠর কারুকাে করা। 
দরোর নঠক উপটর  দরোর প্রটস্থর সমাি এক া সাইিটবাডড। 

সাইিটবাডড া সুন্দর িীল। তার উপর সাদা অক্ষটর চলখাুঃ ‘নিপীড়টকর প্রনতটরাধ 
করা হটলা ঈশ্বটরর আনুেতয। ঈশ্বটরর শপথ, মািব মটির উপর সকল পীড়টির 
নবরুটদ্ধ আমার ন রন্তি সংগ্রাম’ 

চকাট শিন র নিট  দরখাস্ত আকাটর ‘ মাস চেফারসি’-এর িাম নলখা। 
নিট   মাস চেফারসটির িাম পড়ার আটেই আহমদ মুসা বুটিনছল এ া 

 মাস চেফারসটির নবখযাত এক া উনক্ত। নকন্তু আহমদ মুসার কাটছ প্রথম 
বাকয া পনরন ত িয়, নেতীয় বাকয া খুবই পনরন ত, সকটলই োটি। 

আহমদ মুসা পাটশই সারা চেফারসটির নদটক তাকাল। বলল, ‘প্রথম 
বাকয া আমার কাটছ অপনরন ত। চকাথায় নতনি বটলনছটলি কথা া? 

বাকয া পাওয়া চেটছ তার অপ্রকানশত এক া চিাট । পটর এ া তার 
‘চলখা ও বনক্ততাগুনল’র চকাি এক অনডশটি শানমল হটয়টছ।’ বলল সারা 
চেফারসি। 
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‘নমস চেফারসি, আপিার ন টে দাদুর একথাগুটলা পটড় আমার নক 
মটি হটচ্ছ োটিি? মটি হটচ্ছ, ‘আমাটদর ধটমডর চমৌল কথাগুটলার দুন  আপিার 
ন টে দাদুর কথায় িতুি ভাষা চপটয়টছ।’ আহমদ মুসা বলল।  

চস দুন  কথা নক? 
‘ইসলাটম আল্লাহর প্রনত নবশ্বাসটক যতখানি গুরুে চদয়া হটয়টছ, 

ততখানিই গুরুে চদয়া হটয়টছ ন্যাটয়র আটদশ ও অন্যাটয়র প্রনতটরাধ করার 
কােটক। ইসলাটমর সবডটশ্রষ্ঠগ্রন্থ আল-চকারআি বটলটছ, ‘মানুষটক ন্যাটয়র 
আটদশ দাও, অন্যায় চথটক নবরত রাখ এবং আল্লাহটক নবশ্বাস কর।’ 

‘ মৎকার। ন টে দাদুর প্রথম বাকয বরং দানয়টের অটধডক বলা হটয়টছ, 
নকন্তু এখাটি পুটরা দানয়টের কথা বলা হটয়টছ। নিপীড়কটদর প্রনতটরাটধর সাটথ 
সাটথ ন্যায়কাটের নিটদডশ চদয়ার নবষয়ও আটছ। এটতা চেল এক া কথা, অন্য 
কথা া নক?’ 

‘ইসলাম প্রনতন  মানুটষর সাবডটভৌম স্বাধীিতা ও সম্মাি নিনশ্চত কটরটছ। 
ইসলাম বটল, মানুষ শুধু আল্লাহর অধীি হটব আর কারও িয়। এর মাধযটম 
ইসলাম মানুটষর উপর মানুটষর শারীনরক ও মািনসক সকল পীড়িটক নিনষদ্ধ 
কটরটছ। শুধু তাই িয়, মানুষটক তার নিটের উপর েুলুম করার অনধকারও চদয়া 
হয়নি।’ 

‘ মৎকার। নকন্তু মানুষ শুধু আল্লাহর অধীি হটলই নকভাটব মানুটষর উপর 
মানুটষর েুলুম বন্ধ হটয় যায়?’ 

‘সকল মানুষ এক আল্লাহর অধীি হটয় যাওয়া মাটি সকল মানুষ সমাি 
হওয়া। েুলুম চযখাটি থাটক, চসখাটি এই সমাি মযডাদার অনুভূনত থাটক িা। 
অথডযাৎ সকটল সমাি মযডাদার হটল েুলুটমর সুটযাে থাটক িা। িাোর ওয়াি। 
িাোর   ুহটলা, সকটল এক আল্লাহর অধীি হওয়ার অথড সকল মানুষ এক আল্লাহর 
আইটির অধীি হটয় পড়া এখাটি মানুটষর আইি মানুষটক রুল কটর িা। তাই 
চস্বচ্ছা ানরতার চকাি অবকাশ থাটক িা। চস্বচ্ছা ানরতা বন্ধ হটল মানুটষর উপর 
মানুটষর েুলুমও বন্ধ হটয় যায়।’ 

থামল আহমদ মুসা। 
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ভাবনছর সারা চেফারসি। এক ু সময় নিটয় বলল, ‘মানুটষর আইি 
মানুষটক রুল করটব িা, কথা া নক ইউট ানপয়াি হটয় চেল িা। বাস্তবতা হটলা, 
মানুষ মানুষটক রুল করটবই, মানুটষর আইি মানুষটক রুল কটরই।’ 

হাসল আহমদ মুস। বলল, ‘আপিার কথা নঠক নমস চেফারসি। নকন্তু 
রুলকারী মানুষ যনদ আল্লাহর অধীি হয়, রুলকারী মানুটষর আইি যনদ আল্লাহর 
আইটির অধীি হয়, তাহটল মানুটষর ‘রুল প্রকৃত অটথড তখি মানুটষর ‘রুল’ থাটক 
িা এবং মানুটষর আইিও তখি প্রকৃতপটক্ষ মানুটষর আইি থাটক িা।’ 

হাসল সারা চেফারসিও। বলল, ‘এ াই নক তাহটল ‘রুল অব েড’? 
‘হ্যাাঁ, নমস চেফারসি। মানুষসহ এই ইউনিভাটসডর প্রকৃত রুলার আল্লাহ। 

মানুষ তাাঁর প্রনতনিনধ। আমাটদর চকারআটির ভাষায় ‘খনলফা’। একেি প্রনতনিনধ 
আল্লাহর পক্ষ চথটক প্রনতনিনধটদর উপর শাসি পনর ালিা কটরি। এ াই আল্লাহর 
শাসি বাি ‘রুল অব েড’। 

সারা চেফারসটির চ াটখ মুগ্ধ দুনি, তার চঠাাঁট  মুগ্ধ হানস। বলল, ‘অটিক 
ধন্যবাদ আহমদ মুসা। এক া কনঠি নেনিসটক পানির মত সহে কটর নদটয়টছি 
আমার কাটছ। নবশ্বাস করুি, পৃনথবী এবং পৃনথবীর মানুষ এখি এক িতুি অথড 
নিটয় আমার সামটি আসটছ।’ 

‘স্বাভানবক নমস চেফারসি। কারে আপনি আল্লাহর চশ্রষ্ঠ বান্দাহটদর 
একেি।’ 

সারা চেফারসি তখি  লটত শুরু কটরটছ। দরো খুলটত খুলটত বলল, 
তাই নক?’ 

সারা চেফারসি প্রটবশ কটরটছ োনডটত। 
আহমদ মুসাও প্রটবশ করল। বলল, ‘তাই নমস চেফারসি। ন্যা ারাল 

নলডারশীপ সব সময় চশ্রষ্ঠ বান্দাটদর কাাঁটধ নেটয়ই অনপডত হয়।’ 
ঘটরর মািখাটি রাউটড চ নবল ার কাটছ চপৌটছনছল সারা চেফারসি। 
চ নবল নঘটর নতিন  চ য়ার। এ চ য়ারগুটলা আধুনিক নডোইটির এবং 

ঘটরর কারুকােপেূড পনরটবটশর সাটথ এটকবাটরই চবমািাি। আহমদ মুসা বুিল, 
চ য়ারগুটলা ঘটরর অংশ িয়। ঘটরর বাইটর চথটক সদয আমদানি। ঘটরর 
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একপাটশ এক া চবদীর উপর আটরক া বড় চ য়ার সুদৃশ্য কারুকাে করা। খুবই 
যত্ন কটর রাখা। আহমদ মুসার বুিটত বানক রইল িা চয এক া  মাস 
চেফারসটির োনড চ য়ার। 

োনড রুটমর বুক চশলফগুটলা, শতব্দীর পুরাটিা সুদৃশ্য আলমানর, 
ইতযানদ সব নেনিস ঘুটর আহমদ মুসার দৃনি এটস নিবদ্ধ হটলা অবটশটষ সারা 
চেফারসটির নদটক।  

সারা চেফারসি ঘুটর দাাঁনড়টয়টছ আহমদ মুসার নদটক।  
আহমদ মুসাটক বসটত বটল চস নিটেও এক া চ য়াটর বসল। বসল 

আহমদ মুসাও।  
সারা চেফারসটির সামটি সুদৃশ্য একন   ামড়ার ফাইল। 
সারা চেফারসটির দুন  হাত ফাইটলর উপর। তার চ াটখ আহমদ মুসার 

উপর নিবদ্ধ। চ াটখ প্রশ্ন জ্বলজ্বল করটছ।  
আহমদ মুসা বসটতই সারা চেফারসি বলল, ‘আপিার চশষ বাকয া 

বুিলাম িা নম. আহমদ মুসা। ‘মুটখ হানস সারা চেফারসটির।  
‘নিশ্চয় োটিি এর অথড আপনি।’ বলল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার 

চঠাাঁট ও হানস। 
সারা চেফারসি পনরপূেডভাটব আহমদ মুসার নদটক তাকাল। হাসল চস। 

বলল, ‘এ নিটয় নতিবার আপনি চকািা নবটশষ পনর টয়র নদটক ইংনেত কটরটছি। 
বলুি চতা চস া নক?’ 

‘এসব নবষয় থাক। আনম আমার কথা প্রতযাহার করলাম। এখি আপিার 
কথা বলুি।’ 

েম্ভীর হটলা সারা চেফারসি। বলল, ‘আমার ক্ষুে এক া পনর য় আটছ। 
আহমদ মুসার কাটছ তা চোপি থাটকটব এবং চোপি থাকা উন ত, তা আনম মটি 
কনর িা। আনম দুুঃনখত চয, নবষয় া আনম নিটের চথটক আপিাটক বনলনি। 
প্রকৃতপটক্ষ বলার সুটযােও পাইনি।  

েম্ভীর হটলা আহমদ মুসাও। বলল, ‘নমস চেফারসি, আপনি ‘নি 
আটমনরক’ (চফম) মুভটমটট র চ য়ারমযাি, এ া চছা  পনর য় িয়। আনমও দুুঃনখত 



এক নিউ ওয়ার্ল্ড  74 

 

নমস চেফারসি, নবষয়ন  আমার সরাসনর আপিার কাটছ িা চেটি বারবার চস 
নদটক ইংনেত করা চশাভি হয়নি। ’ 

‘িা েিাব, আপিার ইংনেত যথাথডই হটয়টছ। এ ধরটির চক্ষটত্র এ াই 
স্বাভানবক। আনম হটলও এ াই করতাম। আমার পনর য় া এত া চোপি কটর 
আসা অটিক া অনবশ্বস্ততার পনর ায়ক হটয়টছ। আনম লনজ্জত েিাব।’ 

কথা চশষ কটর মুহূটতডর েটন্য চথটমই আবার বটল উঠল, ‘আসটল নক 
োটিি, আনম চভটবনছলাম চযনদি আমার স্বে সফল হটব, চসনদি আপনি সব 
োিটবি। শুধু োিটবি িা, োিার অনধকার আপিার উপরই বটতড যাটব। 
স্বে াটক আনম মটি কনর ঈশ্বটরর নবনধনলনপ।’ 

সারা চেফারসটির েম্ভীর কটঠ ধীটর ধীটর ভারী হটয় উঠল। তারপর তার 
ভারী কটঠ কটক্ষর পনরটবশটকই ভারী কটর তুলল। 

আহমদ মুসা নক বলটব চসই মুহূটতড খুাঁটে চপল িা।  
কথা বলটত বলটত সারা চেফারসটির মুখ নি ু হটয় নেটয়নছল। মুটখ নি ু 

চরটখই চস বলটত শুরু করল, ‘নম. আহমদ মুসা, আমাটদর নপ্রয় আটমনরকা, 
আমাটদর নপতামহটদর নপ্রয় আটমনরকায় সবই আটছ, নকন্তু আমাটদর েেতন্ত্র া 
বযয়বহুল হটয় পড়ায় ইহুদীটদর ইহুদীবাদী ষড়যন্ত্রকারী চশ্রেীন  এর সুটযাে গ্রহে 
কটরটছ। আমাটদর ফাউটডার ফাদাররা স্বটেও ভাবটত পাটরিনি তাটদর প্রনতনষ্ঠত 
েেতন্ত্র নকটি চফলা যাটব বা নকটি চফলা হটব। নকন্তু চসই অভাবিীয় ঘ িাই ঘ টছ 
এখি। আমাটদর েেতন্ত্র নবিয়টযােয পটেয পনরেত হটচ্ছ। উন্নয়............ 

কথা েলায় আ টক চেল সারা চেফারসটির। ‘স্যনর’ বটল চস চথটম 
চেল। 

খুব িরম কটটঠ কথা বলনছল সারা চেফারসি। তার ভারী হটয় ওঠা কটঠ 
অবটশটষ আটবটে রুদ্ধ হটয় চেল। 

‘মাফ করটবি আহমদ মুসা। এই আটলা িা আমাটক খুবই ইটমাশিাল 
কটর চতাটল।’ আবার বলটত শুরু করল সারা চেফারসি, ‘যা বলনছলাম, 
উন্নয়িশীল চদটশ স্বাথডান্ধ মহােিরা চযমি দনরে কৃষকটদরটক তাটদর চক্ষটতর 
ফসটলর উপর দাদি চদয় এবং ফসল উঠটল পানির দটর নসংহভাে ফসল নিটয় 
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চিয়, চতমনি আমাটদর চদটশ ইহুদীবাদীরা নিবডা ি সুফল নকটি চফটল। যা তারা 
দাদি চদয় তার সহস্রগুি সুনবধা তারা আদায় কটর চিয়। বযয়বহুল েেতটন্ত্রর এই 
রন্ধ্র পটথ নসন্দাবাটদর ভূটতর মত ইহুদীবাদীরা আমাটদর ঘাটড় চ টপ বটসটছ। 
তাটদর স্বাটথড বাহি হটয় পটড়টছ আমাটদর নপ্রয় আটমনরকা।  

থামল সারা চেফারসি। আবার আটবে রুদ্ধ হটয় চেল তার েলা।  
‘আপিার অনুভূনত আনমও চশয়ার কনর নমস চেফারসি। আনমও নকছ ু

নকছু োনি।’ বলল আহমদ মুসা।  
এক ু চথটম েলা া পনরষ্কার কটর নিটয় সারা চেফারসি বলল, ‘আরও 

োনুি নম.আহমদ মুসা। আমাটদর ক্ষনত নবটশ্বর নবটশষ কটর উন্নয়িশীল 
চদশগুটলার ক্ষনত চডটক আিটছ। আমাটদর েেতন্ত্রটক পেবন্দী কটর ওরা এটক 
বাহি সানেটয় উন্নয়িশীল চদটশর েেতন্ত্র, অথডিীনতক সব নকছুটকই কুনক্ষেত 
করটত  াটচ্ছ। এর চশষ পনরেনত চকাথায় আনম োনি িা, নকন্তু সকটলর সব 
চরাটষর নশকার হটব মানকডিীরা, একথা নদবাটলাটকর মত সতয। ফটল ক্ষনতগ্রস্ত 
মানকডি স্বাথড, মানকডিীরা, ক্ষনতগ্রস্ত হটব দুনিয়ার আর সবাই, সবটদশ। নকন্তু িাট র 
গুরু ইহুদীবাদীরা থাকটব অক্ষত। এ রকম িতুি এক া নবশ্ববযবস্থা তারা  াটচ্ছ। 
সব দুুঃখ, সব চবদিা এবং সব হতাশার চকন্দ্র নবন্দু এ াই। এই চবাধ চথটকই সৃনি 
হটয়টছ, ‘নি আটমনরকা’ মুভটমট । আমাটদর নপ্রয় আটমনরকাটক বাাঁ াটত হটল 
এই ভয়াল ষড়যটন্ত্রর হাত চথটক তাটক রক্ষা করটত হটব। এই কাটেই আমরা 
চিটমনছ। আমরা আপিার সাহাযয  াই আহমদ মুসা।’ 

থামল সার চেফারসি।  
মুখ নি ু কটর শুিনছল আহমদ মুসা সারা চেফারসটির কথা। মুগ্ধ-

নবনস্মত হনচ্ছল আহমদ মুসা সারা চেফারসটির পনরনস্থনত নবটিষে চদটখ। আহমদ 
মুসা আরও খুনশ হটলা এ া বুটি চয, তারা বাইটর চথটক চয আটমনরকাটক চদটখ 
তার চভতটর আর এক আটমনরকা আটছ। চযখাটি আটছ নিশ্চয় হাোটরা সারা 
চেফারসি নকংবা হাোটরা চবঞ্জানমি চবকি। নকন্তু সারা চেফারসি চয সাহাটযযর 
আহবাি োিাটচ্ছ তার উত্তটর নক বলটব চস! বলল আহমদ মুসা, ‘আনম এক 
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বযনক্তমাত্র আটমনরকায় এটসনছ ঘ িা টি। আর আপিার নমশি এক া 
‘মহানমশি’।’ 

ধন্যবাদ আপিার নবিটয়র েটন্য। আপনি ইনতমটধযই যা কটরটছি, 
তাটত মূল কাে া হটয় চেটছ। এখি দরকার এটক সম্পূেড রূপ চদয়া যাটত ওরা 
আটমনরকািটদর কাটছ মুখ চদখবার চযােয িা থাটক। এর পটরর কাে া কনঠি 
হটব িা।’ 

‘পটরর কাে া নক?’ 
‘এর পটরর কাে হটলা আমাটদর ফাউটডার ফাদারটদর আটমনরকা েঠি 

ও নবশ্ব-বযবস্থার স্বে সফল করা।’ বলল সারা চেফারসি।  
বটলই সারা চেফারসি তার সামটির  ামড়ার সুদৃশ্য ফাইল া খুলল। 

চবর করল লো কটয়ক প্রস্ত কােে। এক গুচ্ছ কােে চদনখটয় বলল, এ া ন টে 
দাদুর নিে হাটতর চলখা নডক্লাটরশি অব ইনটডটপিটডে এর প্রথম খসড়া। এই 
খসড়ায় ন টে দাদু কতকগুটলা নবষয়টক চবার্ল্  াইটপ (চমা া অক্ষটর) নলটখটছি। 
তার মাটি এই নবষয়গুটলাটক আমাটদর আটমনরকাি নেবটির েটন্য নতনি নবটশষ 
গুরুেপূেড মটি কটরটছি। চয নবষয়গুটলাটক ন টে দাদু চবার্ল্  াইটপ নলটখটছি, 
তাটক চমৌল নতিন  ভাটে ভাে করা যায়। চযমি, (ক) োনতসমূটহর স্বধীিতার 
সনতযকার দাবী প্রাকৃনতক নবনধ ও ঐশ্বনরক নবধাি কতৃডক স্বীকৃত (Laws of 
Nature and Nature’s of good entitle) অনধকার, (খ) স্রিা মানুষটক 
সমাি কটর সৃনি কটরটছি এবং স্রিা তাটদর প্রটতযটকর েটন্য েীবি, স্বাধীিতা, 
সুটখর সন্ধাি, প্রভনৃতটক অনবটচ্ছদয অনধকাটর পনরেত কটরটছি, যা চথটক তাটদর 
নবনচ্ছন্ন করা যাটব িা। সরকার আসটল স্রিা প্রদত্ত এ অনধকার সংরক্ষটের েটন্যই, 
এবং (ে) োনতসমূহ স্বাধীকার বা শাসিদটড পাওয়ার সাটথ ঐশ্বনরক অথডনরন র 
অধীটি এর আশ্রয় (a firm reliance on the protection of Divine 
providence) নিনশ্চত করার েটন্য তাটদর নবটশ্বর সটবডাচ্চ নব ারটকর 
মুখাটপক্ষী (appealing to the supreme Judge of the world) হটত 
হটব।  
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থামল সারা চেফারসি। তার চঠাাঁট  ফটু  উটঠটছ নমনি এক  কুটরা হানস। 
বলল, ‘নম. আহমদ মুসা, ‘আপিার রুল অব েড. ‘মানুষ আল্লাহর খনলফা হওয়া,’ 
‘মানুটষর মযডাদা ও অনধকার সমাি হওয়া, ইতযানদ নবষটয়র সাটথ ন টে দাদুর 
চবার্ল্  াইটপ চলখা আমাটদর নডক্লাটরশি অব ইনটডটপিটডে’-এর অংশ 
উপটরাক্ত নবষয়গুটলা নমনলটয় নিি। চদখটবি, আপিাটদর ধটমডর সবডটশ্রষ্ঠগ্রন্থ 
চকারআি চদড় হাোর বছর আটে যা বটলটছ, আমাটদর ফাউটডার ফাদাররা ২শ 
২৪ বছর আটে োনত েঠি ও স্বাধীিতা চঘাষোর এক মহাি সনন্ধক্ষটে নভন্নভাষায় 
কতক া চসই কথাই উচ্চরে কটরটছি। অতএব বলটত পাটরি, আমাটদর দুেটির 
এই সনম্মলটির মত আমাটদর দুেটির নমশিও এক হটয় যাটচ্ছ। প্রায় এক 
নিশ্বাটস কথাগুটলা বটল বড় এক া দম নিল সারা চেফারসি।  

েম্ভীর হটয় উটঠটছ তার মুখ।  
আহমদ মুসাটক নকছ ুবলার সুটযাে িা নদটয় আবার বটল উঠল চস ‘নম. 

আহমদ মুসা, আমাটদর নডক্লাটরশি অব ইনটডটপিটডে’-এর শুধু এই চমৌল 
নবষয়গুটলাটকই, যাটক ন টে দাদু চবার্ল্  াইটপ নলটখটছি, যনদ আমরা নবটিষে 
কনর তাহটল চদখটবা, ইহুদীবাদীটদর  িান্ত আমাটদরটক আমাটদর ফাউটডার 
ফাদারটদর চদখাটিার পথ চথটক বহুদূটর সনরটয় নিটয় চেটছ। আমরা আে 
অন্যান্য সাবডটভৌম োনতর রােচিনতক, অথডচিনতক এবং সাংসৃ্কনতক অনধকাটরই 
শুধু হস্তটক্ষপ করনছ িা, নিে েিেটের েেতানন্ত্রক অনধকারটকও তাটদর কাটছ 
আমরা দূমডলয কটর তুটলনছ।  

থামল সারা চেফারসি। 
‘ধন্যবাদ নমস চেফারসি অটিক মূলযবাি মন্তটবযর েটন্য। আপিাটদর 

নডক্লাটরশি অব ইনটডটপিটডে’-এর নকছু নবষটয়র চয ইট ারনপ্রট শি নদটয়টছি 
তা সতযই আমাটক আিনন্দত ও উৎসানহত কটরটছ। নবটশষ কটর এই 
ইট ারনপ্রট শি া চেফারসি তিয়ার কাছ চথটক আসায় এটক খুবই গুরুেপূেড 
বটল মটি করনছ। এখি বলুি নমশি-এর কথা, সমস্যা আনম বুটিনছ।’ 

হাসল সারা চেফারসি। বলল, চেফারসি তিয়া িা বলটল নক গুরুে 
থাকটতা িা। সতয নক চকাি বযনক্ত নিভডর? 
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‘তা িয় নমস চেফারসি। নকন্তু মটতর সাটথ মতদািকারীর সম্পকড খুবই 
গুরুেপূেড। আপনি চয অনভমত নদটলি তা আপিার নপ এস ক্লারা কা ডার নদটল নক 
একই ওেটির হটতা? অবশ্যই হটতা িা।’ 

‘ধন্যবাদ নম. আহমদ মুসা। আমার নমশটির কথা নেটেস করনছটলি। 
আমার নমশটির কথা চতা বটলনছ। চয নসন্দাবাটদর ভূত আমাটদর 
আটমনরকািটদর ঘাটড় চ টপ বটসটস, তাটক িামাটত হটব। নেতীয়ত, আমাটদর 
েেতন্ত্রটক নবটলানিয়াটরর ড্রইংরুম চথটক সাধারে আটমনরকাটির চদার েড়ায় 
নিটয় চযটত হটব। এই দুন  োতীয় লক্ষয অনেডত হবার পর আমাটদর তৃতীয় লক্ষয 
হটলা, পৃনথবীর োনতসমূটহর সাবডটভৌম মযডাদা ও অনধকার নিনশ্চত করা, যার 
নিশ্চয়তা নদটয়টছ আমাটদর নডক্লাটরশি অব ইিনডটপিটডে। এই অনধকার 
নিনশ্চত হবার পর কাে হটব োনতসমূটহর সমতা ও সহটযােীতানভনত্তক নবশ্ববযবস্থা 
েটড় চতালা। চস বযবস্থায় োনতসংঘ হটব সনতযকার এযাটসানসটয়শি অব চে স। 
এখিকার মত তখি চস তার আইএমএফ, নবশ্ববযাংক, ইউটিটস্কা, ইউনিটসফ, 
ইতযানদর মাধযটম োনতসমূটতর রােিীনতি, অথডিীনত, সংসৃ্কনত-সমাে, ইতযানদ 
ধ্বংটসর বরকন্দাে নহটসটব কাে করটব িা।’ 

থামটলা সারা চেফারসি।  
আিটন্দ মুখ ভটর চেটছ আহমদ মুসার। বটল উঠল, আনমি।’ 
‘শুধু আনমি িয় নমোর, বলুি চয চকাি অবস্থায় চতামার সাটথ আটছি।’ 

বটল চহটস উঠল সারা চেফারসি। 
‘সাটথ যখি আনছই, তখি ‘সাটথ আনছ’ বলার চকাি অথড হয় িা।’ 

আহমদ মুসা বলল। 
‘নঠক বটলটছি।’ 
বটল সারা চেফারসি হঠাৎ নিটের ডাি হাত আহমদ মুসার নদটক 

বানড়টয় নদটয় বলল, ‘আসুি হাটত হাত চরটখ কথা া আর একবার বনল।’ 
লাউ লনতকার লকলটক ডোর মত অপরূপ কমিীয়, িরম হাত আহমদ 

মুসার সামটি প্রসানরত। 
নবব্রত আহমদ মুসা বটল উঠল, ‘স্যনর নমস চেফারসি।’ 
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সারা চেফারসি লজ্জায়  ুপটস নেটয় দ্রুত হাত া চ টি নিটয় বলল, 
‘স্যনর নম. আহমদ মুসা। ভুটলই নেটয়নছলাম আপিার মুসনলম কাল াটরর কথা।’ 

আহমদ মুসা নকছ ুবলটত যানচ্ছল। 
এ সময সশটব্দ দরো চঠটল ঘটর প্রটবশ করল সারা চেফারসটির মা 

নেিা চেফারসি।  
তার চ াটখ-মুটখ উটেে। নতনি হাাঁপানচ্ছটলি। 
বলল চস, ‘চব া আহমদ মুসা, বাইটর নকছ ুঘট টছ। আনম দুতালা চথটক 

িামনছলাম। চদখলাম চরড  াইোর (নশকারী কুকুর) পােটলর মত ছুট  বাইটর 
চবনরটয় চেল। আনম চিটম এটস দাাঁড়ালাম। চবশ সময় পার হটয় চেল।  াইোর 
একবার মাত্র েেডি কটর উটঠনছল। তারপর সব নিরব।  াইোর নফটর এল িা। 
বযাপার নক চদখার েন্য চশল িটক পাঠালাম। চসও নফটর আটসনি। চেট র নদটক 
মটি হটলা এক া আতড ন ৎকার চশািা চেল।’ 

নেিা চেফারসটির কথা চশষ হটতই আহমদ মুসা তার চ য়ার চথটক 
ন্প্রং-এর মত উটঠ দাাঁড়াল। বলল, ‘নমস চেফারসি আপনি আপিার মাটক নিটয় 
উপটর যাি, আমার মটি হটচ্ছ...........’। 

আহমদ মুসার কথা চশষ হটত পারল িা, কটক্ষর বাইটর অটিকগুটলা 
পাটয়র শব্দ কাটি এল। 

মুটখর কথা বন্ধ কটর আহমদ মুসা তার বুটকর পাটশ িুটল থাকা চমনশি 
নরভলবারা া চবর কটর আিল ডাি হাত নদটয়। 

নকন্তু ওরা ততক্ষটি দরোয় এটস পটড়টছ িটড়র চবটে। 
ওরা নতিেি। দুেটির হাটত নরভলবার এবং একেটির হাটত 

চেিোি। বযাটরলগুটলা উদযত। 
‘নমস চেফারসি আপিারা শুটয় পড়ি’ বটল ন ৎকার কটর উটঠই 

আহমদ মুসা দুহাটত চমনশি নরভলবার ওটদর নদটক তাক কটর নট্রোর চ টপ চরটখ 
িাাঁনপটয় পড়ল চমটির উপর। 

আহমদ মুসাটক দাাঁড়াটিা এবং তার হাটত নরভলবার চদটখ নতিেটির 
োি-বযাটরল এক সাটথই তাক কটরনছল আহমদ মুসাটক।  
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উভয় পটক্ষর গুলী এক সাটথই হটয়নছল। আহমদ মুসা িাাঁনপটয় পড়টত 
চসটকটড পনরমাে চদরী করটল তার চদহ িাাঁিরা হটয় চযত।  

গুলী বষডেরত চমনশি নরভলবাটরর নট্রোটর চ টপ থাকায় আহমদ মুসার 
হাত চদহ চথটক উাঁ ুটত নছল। ওটদর এক া গুলী এটস আঘাত করল আহমদ মুসার 
বাম কব্জীর উপটরর পাশ ায়। 

তার আহত বাম হাত া নছ টক নেটয়নছল নরভলবাটরর বা  চথটক। 
তটব এক হাত আহত হওয়ার নবনিমটয় আহমদ মুসা ওটদর নতিন  লাশ 

চপটয় চেল।  
লাশ নতিন  নছ টক চপটড়নছল দরোর উপটর। 
আহমদ মুসা চমটির উপর নছ টক উপর নছ টক পটড় দ্রুত দরোর নদটক 

েনড়টয় নেটয় উটঠ দাাঁড়াল। 
সারা চেফারসি ও তার মা নেিা চেফারসি চ য়াটর বসা অবস্থা চথটক 

েনড়টয় পটড়নছল চ নবটলর নিট ।  
উটঠ দাাঁনড়টয়ই আহমদ মুসা বলল, ‘নমস চেফারসি আপিারা নঠক 

আটছি? 
‘নে হ্যাাঁ।’ চমটির উপর উটঠ বসটত বসটত বলল সারা চেফারসি। 
‘আপিার কাটছ নরভলবার আটছ?’ নেটেস করল আহমদ মুসা। 
‘নে, িা।’ বলল সারা চেফারসি। 
আহমদ মুসা দ্রুত দরোর উপর পটড় থাকা ওটদর দুন  নরভলবার 

কুনড়টয় নিটয় সারা চেফারসটির নদটক ছুটড় নদটয় বলল, আপিারা এ ঘটরই 
থাকুি। দরো রক্ষা করা আপিার দানয়ে। দরোয় কাউটক চদখটলই গুলী 
করটবি।  

বটল আহমদ মুসা চবনরটয় যানচ্ছল। 
সারা চেফারসটির আতডকটঠ চপছি চথটক ধ্বনেত হটলা, ‘আপনি চতা 

আহত নম. আহমদ মুসা।’ 
কথাগুটলা আহমদ মুসার কাটি চেল। নকন্তু েবাব চদবার সময় নছল িা। 

ততক্ষটে চস দরোর বাইটর চপৌটছ চেটছ। 
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নকন্তু দরোর বাইটর চপৌটছ চদখল, নবনভন্ন নদক চথটক সাত আ েি ছুট  
আসটছ এনদটক। 

সম্ভবত গুলীর শব্দ চপটয়ই ওরা ছুট  আসটছ। দরোর বাইটর পটড় থাকা 
তাটদর সাথীর লাশও তারা চদখটত চপটয়টছ। 

আহমদ মুসা একদম ওটদর গুলীর মুটখ। চপছি নফটর ঘটর যাবার সময় 
চিই। আশ্রয় চিবারও চকাি োয়ো চিই।  

আহমদ মুসার চমনশি নরভলবার সামটির নদটক তাক করাই নছল। চস 
দুহাটত নরভালবার শক্ত কটর ধটর ডাি হাটতর তেডনি নদটয় নট্রোরট টপ বাাঁ নদটকর 
চমটির উপর ড্রাইভ নদল। 

চযখাটি দাাঁনড়টয়নছল আহমদ মুসা, চসখাি নদটয় এক িাাঁক গুলী উটড় 
চেল। নকছ ুনবদ্ধ করল চদয়াল। কটয়ক া ঘটরর নভতটরও প্রটবশ করল। 

আহমদ মুসা গুলী করটত করটতই েনড়টয় ছু ল নকছ ু দূটরর নবশাল 
নপলার ার নদটক।  

ওরাও সবাই এক া উন্মুক্ত অবস্থায় এটস দাাঁনড়টয়নছল। আহমদ মুসার 
অবযাহত গুলীবষডে ওটদরটকও নঘটর ধটরনছল। ওরাও আত্নরক্ষার েটন্য শুটয় 
পটড়নছল চমটিয়। সুতরাং েনড়টয় যাওয়া আহমদ মুসাটক ওরা ইচ্ছামত  াটেড  
বািাটত পাটরনি।  

অন্যনদটক আহমদ মুসা নপলাটরর চশল্টার পাওয়ায় সুনবধা চপটয় চেল। 
আহমদ  মুসা এবার ওটদর নদটক িের চদবার সুটযাে চপল। গুলীবষডে 

অবযাহত চরটখ চস তানকটয় চদখল, তার এতক্ষটে ছুাঁড়া গুলী এটকবাটর বৃথা 
যায়নি। কটয়ক া লাশ পটড় আটছ।  

আর অবনশিরা শুটয় চথটক গুলী করটছ। বুিা যাটচ্ছ িা আহত হটয়টছ 
কেি।  

গুলী করটত করটত ওরা কয়েি চদাতলায় উঠার নসনড়র নদটক এনেটয় 
যাটচ্ছ। লক্ষয নসাঁনড়র আশ্রয় চিয়া।  

নপলাটরর আড়াল চথটক আহমদ মুসাও লক্ষয নঠক কটর গুলী করটত 
পারটছ িা।  
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এসময় ‘আহমদ মুসা চপছটি’-সারা চেফারসটির এই ন ৎকার শুিটত 
চপল আহমদ মুসা।  

ন ৎকার কাটি আসার সাটথ সাটথই আহমদ মুসা নিটের চদহটক ছুটড় 
নদল চমটিয়। একই সমটয় গুলীর শব্দ তার কাটি এল। 

চমটিয় পটড় আহমদ মুসা অনুভব করটত চ িা করনছল গুলী তার 
চলটেটছ নক িা। 

চস সাটথ তাকাল চস চপছটি। চদখল একেি চলাক গুরীনবদ্ধ হটয় 
কাতরাটচ্ছ।   

আহমদ মুসা বুিল সারা চেফারসি শুধু ন ৎকারই কটরনি গুলীও কটরটছ 
চলাকন টক। তা িা হটল চলাকন র গুলীর নিনশ্চত নশকার হটত হটতা আহমদ 
মুসাটকই। চলাকন র চয দশা হটয়টছ চসই দশা আহমদ মুসার হটত পারটতা।  

আল্লাহর শুকনরয়া আদায় করল আহমদ মুসা।  
ওটদর গুলীর লক্ষয পাটল্ট চেটছ। এবার ওটদর গুলী বৃনি সারা 

চেফারসটির ঘরটক লক্ষয কটরও ছুট  আসটছ। সারা চেফারসিও দুএক া কটর 
গুলী করটছ।  

আহমদ মুসার মাথায় তখি িতুি বুনদ্ধ এটসটছ।  
চপছটি চথটক আিমেকারী চলাকন  নিশ্চয় দুতলা চথটক চপছটির চকাি 

নসাঁনড় নদটয় চিটমটছ নিরাপদ আিমটের সুটযাে চিয়ার েটন্য। এখি আহমদ মুসা 
চপছটির নসাঁনড় নদটয় চদাতলায় উটঠ সামটির ওটদরটক চপছি চথটক আিমে 
করটত পাটর।  

ন ন্তা া সম্পূেড হটতই আহমদ মুসা দ্রুত েনড়টয় এগুটলা চপছটি। 
চপছটির প্রাটন্ত চপৌটছ চস চদখল এক া ঘটরর দরো উন্মকু্ত। চদখা চেল চস ঘর 
চথটকই এক া নসাঁনড় চদাতলায় উটঠ চেটছ।  

আহমদ মুসা েনড়টয় ঢুটক চের ঘটর। তারপর ছু ল নসাঁনড় চবটয়।  
আহমদ মুসা চদাতলা হটয় পুটবর প্রধাি নসাঁনড় মুটখ এটস চদখল ওরা 

কটয়কেি নসাঁনড় চবটয় হামাগুনড় নদটয় উপটর উটঠ আসটছ। সম্ভবত ওরাও  ানচ্ছল 
আবার চপছি চথটকই আিমে র িা করটত।  
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আহমদ মুসা যখি ওটদর চদখল, ওরাও তখি আহমদ মুসাটক চদটখ 
চফটলটছ। 

নকন্তু ওরা আহমদ মুসার উদযত চমনশি নরভলবার হাটত চদটখই 
হক নকটয় নেটয়নছল। নকন্তু আহমদ মুসার তা হয়নি। আহমদ মুসা ওটদর চদটখই 
তজ্জডনি  াপল তার চমনশি নরভলবাটরর নট্রোটর।  

মুহূটতডই লাশ হটয় চেল নসাঁনড় নদটয় উটঠ আসা নতিেটির চদহ।  
আহমদ মুসা চখয়াল কটরনি নসাঁনড়র চোড়ায় অবস্থাি নিটয়নছল ওটদর 

আরও কটয়কেি।  
যখি ওটদরটক চদখটত চপল, আহমদ মুসার তখি নকছু া চদরী হটয় 

চেটছ।  
উপায়ান্তর িা চদটখ আহমদ মুসা ন ৎ হটয় চপছি নদটক চদহ াটক ছুটড় 

নদল।  
পড়টত নেটয় নরভলবার ধরা হাত তার উাঁ  ুহটয় উটঠনছল। এক া গুলী 

এটস উাঁ  ুহটয় উঠা নরভলবাটর আঘাত করল। গুলী া আহমদ মুসার ডাি হাটতর 
বৃদ্ধা অঙ্গুনলটকও স্পশড কটর চেল। 

‘আহমদ মুসার হাত চথটক নছ টক পড়ল তার নরভলবার। 
নছ টক চেটলও নরভলবার া নকন্তু নেটয় পড়ল আহমদ মুসার মাথার 

কাটছ। 
আহমদ মুসা কুনড়টয় নিল নরভলবার। মাথায় বুনদ্ধ তার এটস চেটছ। 

আহমদ মুসা নঠক করল নরভলবার মুটঠায় নিটয় েনড়টয় পড়টব চস নসাঁনড় নদটয়। 
ওরা বুিটব আনম গুলী নবদ্ধ হটয় েনড়টয় পড়নছ। এই সুটযাটে ওটদরটক  াটেড  
করার এক া নিরাপদ সময় পাওয়া যাটব। 

তাই করল আহমদ মুসা। েনড়টয় পড়ল চস নসাঁনড় নদটয়। 
চশষ ধাপ চথটক চমটছটত েনড়টয় পটড়ই আহমদ মুসা নসাঁনড়র চোড়ায় 

দাাঁড়াটিা চলাকটদর লটক্ষয তার চমনশি নরভলবাটরর নট্রোর চ টপ ধরল। 
আর ওরা আহমদ মুসার চদহ েনড়টয় পড়টত চদটখ আিন্দ নবস্ময় নিটয় 

ওনদটক তানকটয়নছল। তারপর হঠাৎ যখি আহমদ মুসার নরভলবার তাটদর নদটক 
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তাক হটত চদখল, তখি আর সময় চপল িা। আহমদ মুসার চমনশি নরভলবার 
চথটক ছুট  আসা এক িাাঁক বুটলট র অসহায় নশকাটর পনরেত হটলা তারা। 

ওরা  ারেি ভূনম শযযা নিটলও আহমদ মুসা শুটয়ই থাকল। বুিটত চ িা 
করল ওটদর আর চকউ চকাথাও আটছ নক িা। 

গুলী চকাি নদক চথটক এল িা। নকন্তু চপছি নদক চথটক ছুট  আসটত শুিল 
পাটয়র শব্দ। 

শুটয় চথটকই নবদুযৎ চবটে মাথা ঘুরাল আহমদ মুসা চপছি নদটক, চসই 
সাটথ ঘুরল তার হাটতর উদযত নরভলবারও। 

নকন্তু চদখল চকাি শত্রু িয়, ছুট  আসটছ সারা চেফারসি। 
ছুট  এটস চস হা ু চেটড় বটস পড়ল আহমদ মুসার পাটশ। দুহাত নদটয় 

আহমদ মুসাটক আাঁকটড় ধটর বলল, ‘এভাটব আপনি পটড় চেটলি চকি? নকছু 
হয়নি চতা আপিার? ভাল আটছি চতা আপনি?’ আতড ন ৎকাটরর মত শুিাল সারা 
চেফারসটির কটঠ। 

ততক্ষটে সারা চেফারসটির মাও এটস পটড়টছ। তারও উনেগ্ন কে, 
‘চব া চকমি আছ তুনম? ভাল আছ চতা?’ 

আহমদ মুসা উটঠ বসল। হাসল, বলল, ‘ভাল আনছ আনম। ওটদর চবাকা 
বািাবার েটন্য গুলীনবদ্ধ হবার মত েনড়টয় পটড়নছলাম নসাঁনড় নদটয়। চবাকা হটয়টছ 
ওরা। েীবি নদটয় চখসারত নদটয়টছ চবাকানমর।’ 

‘চক বলল আপনি ভাল আটছি। আপিার বাাঁ হাটতর কনব্জ আটেই 
গুলীনবদ্ধ হটয়টছ, এখি চদখনছ ডাি হাটতর বুটড়া আঙুলও।’ 

বটল চ টি তুলল সারা চেফারসি আহমদ মুসাটক। 
পটক  চথটক রুমাল চবর কটর সারা চেফারসি আহমদ মুসার আহত 

কনব্জ েনড়টয় বলল, ‘ লুি উপটর। ফাে এইড-এর বযবস্থা আটছ। ইনতমটধয 
ডাক্তার এটস পড়টব।’ 

বটল আহমদ মুসার হাত ধটর চ টি নিটয় চযটত লােল নসাঁনড়র নদটক। 
আহমদ মুসা হাাঁ ার েটন্য পা তুলটত তুলটত বলল, ‘নকন্তু নিট  এখি 

থাকা প্রটয়ােি। শত্রু চকাথাও লুনকটয় থাকটত পাটর।’ 
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‘এক ু ভাটলা কটর শুনুি। পুনলটশর োনড়র শব্দ পাওয়া যাটচ্ছ। ওরা 
এখনি এটস পড়টব। সুতরাং ন ন্তা চিই। মা নিট  থাকটছি পুনলশটক নরনসভ করার 
েটন্য।’ বলল সারা চেফারসি। 

‘পুনলশটক চক খবর নদটয়টছ? আপিারা? আহমদ মুসা বলল। 
আনম চ নলটফাি কটরনছলাম। আনম এফ নব আইটকও োনিটয়নছ।’ বলল 

সারা চেফারসি। 
‘ধন্যবাদ নমস চেফারসি।’ 
‘ধন্যবাদ নক এেটন্য চয, যুটদ্ধ দশডক চসটে নবরা  বীরটের কাে কটরনছ! 

সারা চেফারসটির কে এক ু ভারী চশািাল। 
আহমদ মুসার নকছ ুবলটত যানচ্ছল। 
নকন্তু সারা চেফারসি বলল, ‘আর চকাি কথা িয় আসুি।’ 
বটল হাত ধটর চ টি নিটয় নসাঁনড় নদটয় উপটর উঠটত লােল। 
নিটয় বসাল আহমদ মুসাটক ফযানমনল ড্রইং রুটম। তারপর ফাে এইড 

বক্স ও বড় এক োমলা পানি নিটয় এল।  
আহমদ মুসা বুিটলা বাধা নদটয় নকছ ুহটব িা। আর কব্জীর ক্ষত া চবশ 

বড় ও েভীর হটয়টছ। এক হাত নদটয় ক্ষটতর শুশ্রুষা সম্ভব হটব িা।  
তাই আহমদ মুাসা তার হাত চছটড় নদল সারা চেফারসটির হাটত। 
আহমদ মুসার কব্জীর ক্ষত পনরষ্কার কটর তাটত ঔষধ লানেটয় বযাটটডে 

চবাঁটধ নদটত নদটত বলল, ‘আচ্ছা এক া কথা বনল?’ নেটেস করল সারা 
চেফারসি আহমদ মুসার নদটক মখু িা তুটলই।  

‘বলুি।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আপিার িাভড নক চলাহা নদটয় ততরী চয তাটত  ািলয আটস িা চকাি 

নকছুটতই? 
‘চকি একথা বলটছি?’ 
‘এ রকম ক্ষত যনদ আমার হটতা এবং তা এইভাটব পনরষ্কার করটত 

চেটল আনম ন ৎকার কটর, চকাঁটদ চলাক চো াবার মত বযাপার কটর চফলতাম। 
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নকন্তু আনম আপিার মুটখর সামান্য পনরবতডিও হটত চদনখনি। মানুটষর িাভড এত 
শক্ত হয়।’ 

‘তাহটল আনম অমানুষ িানক?’ 
‘অমানুষ িয়, অনতমািব।’ বলল সারা চেফারসি। তার চঠাাঁট  রনক্তম 

হানস।  
‘অনতমািব বটল চকাি নকছ ুচিই।’ 
‘অনতমািব বটল আলাদা নকছ ুঅবশ্যই চিই, নকন্তু মানুষই অনতমািব 

হি।’ 
‘এসব কল্পিা নমস চেফারসি। অনতমািব চকউ হটল িবী-রাসূলরা তা 

হটতি। নকন্তু তাাঁরাও নিটেটক ‘মানুষ’ বটলটছি।’ 
‘আপনি এ া বটলটছি অসাধারে ন ন্তা চথটক। নকন্তু আনম চতা সাধারে 

একেি মানুষ। আমরা অটিক নকছুই ভাবটত পানর।’ 
বটল সারা চেফারসি আহমদ মুসার ডাি হাত চ টি নিল। বাম হাটতর 

কব্জীর বযাটটডে চশষ। 
‘নকন্তু নমস চেফারসি, সাধারেরা কখিই নিটেটক সাধারে মটি কটর 

িা।’ 
‘আবার এ াও নঠক অসাধারেরা নিটেটক অসাধারে ভাটবি িা।’ 
আহমদ মুসা ভাবনছল পরবতডী কথা া বলার েটন্য। নকন্তু তার আটেই 

সারা চেফারসি বটল উঠল, ‘আর এক া কথা বনল।’ 
‘অবশ্যই বলটবি।’ 
‘আপিার হাত স্পশড করটল চকউ আপিাটক নবেবী বলটব িা।’ আঙুটল 

বযাটটডে পরাটত পরাটত বলল সারা চেফারসি।  
‘নক বলটব তাহটল?’ 
‘নশল্পী বলটব। চয নশল্পীর িরম মি কটঠারতার চথটক অটিক দূটর বটস 

সুন্দটরর সাধিায় বযস্ত থাটক। 
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‘তাহটল নমস চেফারসি আপনিওটতা ‘নি আটমনরকা’র মত নবেবী 
সংেঠটির প্রধাি হটত পাটরি িা। কারে আপিার হাত বলটছ, আনম নশল্পী হটল 
আপনি ডাবল নশল্পী।’ 

চোটস চহটস উঠল সারা চেফারসি।  
আহমদ মুসার ডাি হাটতর বুটড়া আঙুটলর চড্রনসং হটয় নেটয়নছল।  
সারা চেফারসি চহটস উঠল আহমদ মুসার হাত চছটড় নদটয় নিটের হাত 

দুন  নিটের চকাটলর মটধয চ টি নিটয় বলল, ‘আনম আপিার হাত চদটখনছ, আপনি 
কখি চদখটলি আমার হাত?’ 

বটলই উটঠ দাাঁড়াল। বলল, ‘আসুি।’ 
সারা চেফারসি আহমদ মুসাটক নিটয় প্রটবশ করল এক া বড় চবড 

রুটম। 
কটক্ষ চবড ছাড়াও চযসব নেনিস আটছ তার মটধয রটয়টছ এক া চছা  

চলখার চ নবল, পাশাপানশ দুন  সুদৃশ্য চসাফা, নডভাটির সাটথ মািািসই এবং 
চলখার চ নবটলর উপটরই চদয়াটল সুন্দর এক া নবলটবাডড। 

আহমদ মুসাটক চসাফায় বনসটয় পাটশর চড্রনসং রুম চথটক এক চস  
চপাশাক এটি আহমদ মুসার হাত নদটয় বলল, ‘আপনি চপাশাক পাটল্ট আসুি। 
আনম চবড া এক ু নঠক কটর চদই।’ 

আহমদ মুসা শা ড পযাট  চিটড় চ টড় বলল, ‘আপিাটদর বাসায় চতা 
চকাি পুরুষ আত্মীয় থাটক িা। পুরুটষর এ চপাশাক আপনি চপটলি চকাথায়?’ 
আহমদ মুসার চ াটখ নবস্ময়। 

‘ও া ছাড়াও এক চস  সুয ও আটছ।’ বলল সারা চেফারসি। 
‘নকন্তু চকাটেটক এল?’ 
‘চদাকাি চথটক।’ 
‘নকন্তু এক সন্ধযার মটধয চতা এমি অডডার সাোই হয় িা।’ 
‘অটিক আটেই এটস আটছ।’ বলল সারা চেফারসি। তার চঠাাঁট  হানস। 
‘আটেই? নকভাটব?’ 
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েম্ভীর হটলা সারা চেফারসি। বলল, ‘আমার স্বটের কথা আপিাটক 
বটলনছ। আনম োিতাম আমার স্বে সতয হটব। আমার ডাক আপনি উটপক্ষা 
করটবি িা। আপনি আসটবি। চসই আসার অটপক্ষায় আনম এগুটলা ততরী 
চরটখনছ।’ থামল সারা চেফারসি। 

সারা চেফারসটির কথাগুটলা আহমদ মুসার কাি নদটয় প্রটবশ করার 
পর তার চ তিার সত্ত্বার চকাথাও চযি এক া শর নবদ্ধ হটলা।  মটক উঠল আহমদ 
মুসা। আর মটি হটলা, সারা চেফারসটির কথাগুটলা চযি এক বযাকুল হৃদটয়র 
দুহাত বাড়াটিা এক আকুল নপপাসাতড কান্না। চকাঁটপ উঠল আহমদ মুসা। নঠক এ 
সময় তার সামটি চভটস উঠল চডািা চোটসফাইটির নস্নগ্ধ, সুন্দর, প্রশান্ত 
মুখচ্ছনবন । চকাঁটপ ওঠা তার হৃদয় আশ্রয় খুাঁটে চপল। 

আহমদ মুসাটক তার নিটের মটধয হানরটয় চযটত চদটখ এবং চকাি উত্তর 
িা চপটয় সারা চেফারসি বটল উঠল, নক ভাবটছি আহমদ মুসা?’ 

সনেত নফটল চপল আহমদ মুসা। নিটেটক সামটল নিল। হাসল এক ু। 
বলল, ‘ধন্যবাদ, নমস চেফারসি। 

বটল আহমদ মুসা চপাশাক পাল্টাবার েটন্য চড্রনসংরুটম ঢুটক চেল। 
চবড নঠক কটর সারা চেফারসি এক ু বাইটর নেটয়নছল। নফটর এটস 

চদখল আহমদ মুসা চড্রনসংরুম চথটক চবনরটয় এটস চসাফায় বটস আটছ। 
ঘটর ঢুটকই বলল সারা চেফারসি, ‘এক ু নিট  নেটয়নছলাম চখাাঁে 

নিটত। আমাটদর বানড়টত ৩ েি পুনলটশর এক া ন ম পাহারায় নছল। শ্যারটির 
চলাটকরা নতি েি পুনলশ, আমাটদর কুকুর এবং আমাটদর নিরাপত্তা কমড ারী 
চশল িটক খুি কটর আমাটদর বানড়টত প্রটবশ কটর।’ 

‘এরা চেিাটরল শ্যারিটদর চলাক একথা নক পুনলশও বলটছ?’ 
‘িা, এ া আনম বলনছ। ওটদরটক একথা বলা হয়নি। পুনলশ নিশ্চয় খুাঁটে 

চবর করটব।’ বলল সারা চেফারসি। 
‘এক া প্রমাটের কথা বলনছ। পুনলশটক নেটয় বলুি। ওটদর কলার 

বযাটটডর চভতটরর পাটশ ছয়তারা এক া নসেল আটছ।এ া ইহুদী চোটয়ন্দা এবং 
তাটদর প্রাইটভ  আনমডর নসেল।’ 
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‘ধন্যবাদ। আনম বলব। নকন্তু তার আটে চদটখ নিটত  াই সনতযই তা 
আটছ নক িা।’ কথা চশষ কটরই সারা চেফারসি আবার বটল উঠল, ‘আপনি শুটয় 
পড়ুি। এক ু চরি নিি। ডাক্তার এখনি এটস পড়টবি। ’ 

আহমদ মুসা বলল, ‘নঠক আটছ। শুটয় পড়নছ। নকন্তু তার আটে বলুি ঐ 
নবল চবাটডড  মাস চেফারসটির চয উনক্ত চলখা আটছ, তা নক পছন্দ কটর ওখাটি 
চরটখটছি, িা নিছক তার কথা নহটসটব ও া চরটখটছি? 

ঘটর চলখার চ নবটলর উপটরর চদয়াটল  াঙাটিা এক া নবলটবাটডডর 
নদটক ইংনেত কটর আহমদ মুসা কথাগুটলা বলল। 

নবলটবাডডন টত সুন্দর অক্ষটর  মাস চেফারসটির একন  উনক্ত চলখা। 
উনক্তন  হটলা, ‘স্বাধীিতার বৃক্ষটক অবশ্যই মাটি মাটি চদশটপ্রনমক ও 
োটলমটদর রটক্ত চোসল করটত হটব। তার স্বাভানবক মযান উনরন র এ াই পথ 
(The tree of liberty must be refreshed from time to time 
with the blood of partie-ots and tyrants. It is its natural 
nature) 

আহমদ মুসার কথা শুটি সারা চেফারসিও নবলটবাডডন র নদটক তাকাল। 
তানকটয় চহটস উঠল। বলল, ‘এ নিটয় আবার িেড়া বাধাটবি বুনি! িেড়ার চকাি 
প্রটয়ােি চিই। আনম স্বীকার করনছ, ন টে দাদুর এই কথা া আমার ভীষি পছন্দ। 
আপিার কথা বলুিটতা?’ 

‘তার আটে আপিার চকি পছন্দ?’ আহমদ মুসা চসাফা চথটক উটঠ 
চশাবার েন্য চবটড নেটয় বসটত বসটত বলল।  

আবার হাসল সারা চেফারসি। বলল, ‘শত্রুর নবরুটদ্ধ সশস্ত্র লড়াইটয় 
আপনি অনেতীয়। আপনি আইিেীনব হটল, বা নডটোমযা  অথবা চে মযাি 
হটলও দুনিয়াটত অনেতীয় হটতি। মানুটষর চপ  চথটক কথা চবর করায় আপিার 
েুনড় চিই। আপনি সনতযই নমরাকল।’ 

বটল মুহূতডকাল চথটমই আবার শুরু করল, ‘ন টে দাদু তার অন্য এক া 
উনক্তটত বটলটছি, ‘সময় সময় চদটশ চছা খা  নবটোহ নবেব ঘ া ভাল নেনিস। 
রােচিনতক চক্ষটত্র এর প্রটয়ােি চতমনি, চযমি প্রটয়ােি প্রকৃনতটত িটড়র (I 
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hold that a little rebelion now and then is a good thind and 
as necessary in the physical)।’ চদটশ সংঘনঠত নবশৃংখলা নবেব চদটশর 
চদশটপ্রনমকটদর ন ন্তা চ তিা দানয়েটবাধ শানিত কটর এবং নবশ্বাসঘাতক ও 
নবটভদকারীটদরটক ন নহ্নত করার মাধযটম চদটশর স্বাধীিতাটক সংহত ও 
শনক্তশালী কটর। চস্রাত চযমি িদীর েীবি, চতমনি চদশটপ্রনমকটদর শানেত ন ন্তা, 
চ তিা ও দানয়েটবাধ একন  স্বাধীি চদটশর প্রাে। এই প্রাে চদটহ আটছ নকিা 
মাটি মাটিই তার চ ে হওয়া প্রটয়ােি।’ থামল সারা চেফারসি।  

আহমদ মুসার চ াটখ মুদ্ধ দৃনি। বলল, ‘ধন্যবাদ নমস চেফারসি। 
আপাির ন টে দাদুর কথার মতই আপিার বযখযা  মৎকার।’ 

‘থাক ওসব। এবার আমার প্রটশ্নর েবাব নদি।’ সলজ্জ কটটঠ বলল সারা 
চেফারসি।  

আহমদ মুসার চ াটখ মুটখ চিটম এল োম্ভীযড। বলল, ‘আমাটদর ধমডগ্রন্থ 
আল কুরআটি স্রিা বলটছি, ‘লড়াই কর যতক্ষি িা নবশৃংখলা, নবটোহ ও েুলুম 
নিপীড়টির মূটলাটচ্ছদ হয় এবং আল্লাহর রােয প্রনতনষ্ঠত হয়।’ এ ধরটির আরও 
অটিক কথার মটধয নতনি একথাও বটলটছি, ‘নিরপরাধ মানুটষর হন্তাটক হতযা 
করার মটধয রটয়টছ মানুটষর েীবি।’ আমাটদর ইসলামী েীবি-দশডটির মূল 
কথাই হটলা, পৃনথবীটত মানুটষর মটধয কলযাটের শনক্ত ও অকলযাটের শনক্তর 
মটধয েন্দ্ব ন রন্তি। এই লড়াই অনবরাম  লটব পৃনথবীর চশষ নদি পযডন্ত। আল্লাহ 
 াি, কলযাটের শনক্ত অকলযাটের শনক্তটক পরাভূত কটর মানুটষর েটন্য শানন্ত ও 
স্বনস্তর রােে কাটয়ম করটব। এখি নমস চেফারসি আপনিই বলুি আপিার ন টে 
দাদুর উনক্ত আমার চকমি লােটব? 

হাসল সারা চেফারসি। 
চ াখ বন্ধ করল চস। 
এক ু পর চ াখ খুটল বলল, ‘আল চকারআি যনদ মহা পবডতোটত্রর 

মহানহমবাহ হয়, তাহটল ন টে দাদুর উনক্ত চসই মহানহমবাহ চথটক চিটম আসা 
এক া নিিডনরিী। চস নিিডনরেীটক চতা আপনি আপাির বটলই দাবী করটবি।’ 
মুগ্ধ চ াটখ, চঠাাঁট  রনক্তম এক হানস চ টি বলল সারা চেফারসি। 
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‘ মৎকার আপিার উদাহরে, নমস চেফারসি।’ বলল আহমদ মুসা 
নবমুগ্ধভাটব। 

‘তাহটল এ কৃনতটের েটন্য এক া পুরষ্কার  াইব।’ বলল সারা 
চেফারসি। চঠাাঁট  তার সলজ্জ হানস। 

‘বলূি নক পুরষ্কার।’ বলল বট  আহমদ মুসা, নকন্তু তার চভতটর তখি 
নবব্রতভাব। 

সারা চেফারসি চ াখ িানমটয় নিল আহমদ মুসার নদক চথটক। মুখ তার 
নি ু হটলা এক ু। শান্ত িরম কটটঠ বলল, ‘আনম ‘নমস চেফারসি’ িই। আনম শুধুই 
‘সারা’।’ 

বটলই ঘুটর দাাঁনড়টয় ছুট  চবনরটয় চেল সারা চেফারসি। 
দরোয় নেটয় ঘুটর দাাঁড়াল সারা চেফারসি। বলর ‘আপনি শুটয় পড়ি। 

ডাক্তার এটল আনম আসব। আর শুনুি, চকাি স্বাধীি ন ন্তা ভাবিা নকন্তু আপিার 
এখি চিই, আপনি এখি ডাক্তাটরর অধীি।’ 

ঘর চথটক চবনরটয় চেল সারা চেফারসি। 
আহমদ মুসা তখি বানলটশ চহলাি নদটয় সারা চেফারসটির চশস নদটকর 

কথাগুটলা বযাখযা খুাঁেনছল আর ভাবনছল, মানুটষর ভাবিা কত সীনমত। দৃনি 
তাটদর কত সীমাবদ্ধ। সব িা চেটিই োিা হটয় চেটছ বটল নসদ্ধান্ত চিয়।  

হৃদটয় এক া িতুি চবদিা অনুভব করটলা আহমদ মুসা। 
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৪ 
সন্ধযা পার হটয় চেটছ। পট ামযাক চব’র একন  চছাট্ট েীপ। েীটপর পুব 

প্রাটন্তর পানি চঘাঁটষ এক া সুন্দর বাংটলা। 
ওয়ানশং টির চব’ এলাকায় এধরটির বাংটলাগুটলার মানলক রােচিনতক 

ও অথডটিনতক নভআইনপ’রা।  
বাংটলান র ঘাট  এক া সুদৃশ্য চবা  এটস নভড়ল। 
চবা  চথটক িামল চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টি। নতনি এখি 

নর ায়াডড। কনদি আটেও চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টি নছল মানকডি 
চপ্রনসটডট  এযাডমাস হ্যানরসটির নিরাপত্তা উপটদিা। ইহুদীবাদীটদর সাটথ 
অন্যায় অপরাধমূলক চযােসােটসর কারটে তাটক বরখাস্ত করা হটয়টছ। 

চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টি একাই চবা  ড্রাইভ কটর এটসটছ। 
চবা  চথটক তীটর চিটম চস একবার চব’র নদটক তানকটয় চদখল চকউ তাটক 
অনুসরি করটছ নক িা, কাউটক চস চদখল িা। নিনশ্চন্ত হটয় পা বাড়াল বাংটলার 
নদটক। 

বাংটলান  ‘কাউনেল অব আটমনরকাি েুইস এটসানসটয়শটি’র 
চ য়ারমযাি চডনভড উইনলয়াম চোিস এর একন  অবকাশ চকন্দ্র।  

বাংটলান র  ারনদটকই বাোি। বাোটির  ারনদটক উাঁ ু প্রা ীর। 
বাোটির মােখাটি ন লামত উাঁ ু চবনদর উপর ততরী দুতলা বাংটলান । 
চব চথটক বাংটলান টক চদখা যায় ছনবর মত সুন্দর। আবার বাংটলা চথটক 

চব’র চসৌন্দযড উপটভাে করা যায় খুব ঘনিষ্ঠভাটব। 
ঘাট র উপর দাাঁনড়টয়নছল একেি সুটবশধারী চলাক। চেিাটরল 

আটলকোটডার হ্যানমল্টি চবা  চথটক চিটম এগুটতই চলাকন  এনেটয় এল তার 
নদটক। সসম্মাটি সম্ভাষে নবনিময় কটর বলল, ‘স্যার আনম নম. চোিস-এর 
চসটি ারী। চেিাটরল শ্যারি এটসটছি। ওরা আটলা িায় বটস চেটছি।’ 
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‘গুড। আমার এক ু চদরী হটলা চপৌাঁছাটত।’ বলল চেিাটরল 
আটলকোটডার হ্যানমল্টি। 

‘ লুি স্যার’ 
দুেটি হাাঁ টত শুরু করল বাংটলার নদটক। 
বাংটলাটত প্রটবশ কটর কটয়ক া দরো ও কটয়ক া কনরটডার চপনরটয় 

অবটশটষ এক া দরোর সামটি এটস দাাঁড়াল চডনভড উইনলয়াম চোিস- এর 
চসটি ারী। 

দরোয় িক করল নম. চোিস-এর চসটি ারী। 
মুহূতডকাল পটর দরো খুটল চেল। দরোয় চদখা চেল স্বয়ং নম. 

চোিসটক। 
নম. চোিস স্বােত োিাল চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টিটক এবং 

হাত ধটর চভতটর নিটয় চেল। 
দরো আবার বন্ধ হটয় চেল। 
চবশ বড়-সড় ঘর। 
একা চসাফায় বটস আটছ শ্যারি। 
উটঠ দাাঁনড়টয় স্বােত োিাল চেিাটরল শ্যারি চেিাটরল আটলকোটডার 

হ্যানমল্টিটক। 
ঘটর অটিকগুটলা চসাফার চস  নবনভন্ন নডোইটি সাোটিা। তারা নেটয় 

বসল মুটখামুনখ সাোটিা নতিন  চসাফায়। 
এক ু নিরবতা। 
নিরবতা ভাঙল চেিাটরল শ্যারি। বলল, ‘নম. চেিাটরল হ্যানমল্টি, 

আপিার চযাোটযাটের কতদূর?’ 
‘বলল, নকন্তু তার আটে বলুি এসব নক ঘ টছ, আহমদ মুসা ও ‘নি 

আটমনরকা’ মুভটমট -এর সংটযাে আটেই ঘট নছল, এখি চদখা যাটচ্ছ চহায়াই  
ইেলও আহমদ মুসার সাটথ এক হটয় চেটছ। আপিারা োিাটলি, নময়ামী 
বন্দটরর পটথ আহমদ মুসা, চোর্ল্ ওয়া ার, চবঞ্জানমি চবকিরা োনড় নবটফারটে 
চশষ হটয় চেটছ। নকন্তু উটল্টা চদখা চেল তারাই েযাকসি ভীটল নেটয় আপিাটদর 
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চলাকেিটদর হতযাকটর আপিাটদর মূলযবাি বনন্দিীেয়টক মুক্ত কটর নিটয় চেল। 
তারপর ....। 

চেিাটরল শ্যারি আটলকোটডার হ্যানমল্টি থানমটয় নদটয় বলল, ‘নম. 
চেিাটরল হ্যানমল্টি, এ া আমাটদর সাংঘানতক এক া চস  বযাক। নকন্তু নম. 
হ্যানমল্টি আপিাটক স্মরে রাখটত হটব, আমাটদর সাটথ সংঘাটত এটসটছ আহমদ 
মুসা। যার নবটব িা শনক্ত া অটলৌনকক। নময়ামী নবমাি বন্দটরর বাইটর আহমদ 
মুসার ন ম াটক ধ্বংস করার পনরকল্পিায় আমাটদর ত্রুন  নছল িা। আহমদ মুসার 
ন মটক চয োনড় বহি করার কথা চস োনড় নঠকই নবমাি বন্দটর চেটছ ওটদর 
আিার েটন্য। নবমাি বন্দটরর  ারমাটক ঢুটকটছ ওটদর নবমাটির কাটছ। তারপর 
চশড চদয়া কাাঁ  তুটল োনড়ন  চবনরটয় এটসটছ নবমাি বন্দর চথটক। তারা োনড়টত 
চিই, বা উটঠনি এ া ধারো করার চকািই অবকাশ নছল িা। োনড় া পনরকনল্পত 
স্থাটিই এটস ধ্বংস হটয়টছ। সুতরাং আমাটদর চলাকটদর পনরকল্পিা ও চ িার 
চকাি ফাাঁক নছল িা। নকন্তু আহমদ মুসারা চকি চয োনড়টত উঠল িা, চকি চয তারা 
খানল োনড়ন  ঐ ভাটব পানঠটয়নছল চস া এক া নবস্ময়। এমি নবস্ময়কর কাটড 
ঘ াবার শনক্ত আহমদ মুসার আটছ এবং এ াই আমাটদর নবপযডটয়র কারে। আর 
েযাকসি ভীটল যা ঘট টছ তা খুবই চসাো। নময়ামীর খবর তাটদর কাটছ চপৌছার 
পর তারা স্বাভানবকভাটবই অসতকড নছল। তার উপর নবশ্বাসঘাতকতা কটরটছ 
আমাটদর পুরটিা একেি পনর ানরকা।’ 

থামল চেিাটরল শ্যারি। 
চস থামটতই চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টি বটল উঠল, ‘নকন্তু নম. 

চেিাটরল, মনট টসটলার নক বযাখযা চদটবি। আমার মটত সবডেিমান্য চেফারসি-
পনরবাটর আপিাটদর এইভাটব হাত চদয়া নঠক হয়নি। তারপর চসখাটি 
লজ্জােিক বযথডতা, আপিাটদর ডেি-চদড়ডেি চলাটকর লাশ সরকাটরর হাটত 
যাওয়া আমাটদর েটন্য খুবই ডযাটমনেং হটয়টছ। সারা চেফারসটির নবরুটদ্ধ 
একবার িয়, দুবার িয়, আপিাটদর নতি া আিমেই বযথড হটলা। চশষবাটর 
আপিাটদর সবাই চসখাটি লাশ হটয় পটড় থাকল। েযাকসি ভীটল অসতকড 
থাকার কারটে হঠাৎ আিান্ত হটয় আপিাটদর নবপযডয় ঘ ল। নকন্তু মনট টসটলাটত 
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নক ঘ ল? ওখাটি আপিারা নছটলি পনরকনল্পত আিমটে। আর ওপটক্ষ নছল 
কাযডত দুেি মনহলা একেি পুরুষ।’ থামল চেিাটরল হ্যানমল্টি। 

চেিাটরল শ্যারি নবব্রত, নবমষড। ধীটর ধীটর বলল, ‘মনটডটসটলাটত সারা 
চেফারসিটক হতযার উটদযাে চিয়া ছাড়া আমাটদর চকাি উপায় নছল িা। ‘নি 
আটমনরকা’ মুভটমট  আমাটদর সামটি সবট টয় বড় বাধা হটয় আসটছ। আহমদ 
মুসা ও চহায়াই  ঈেটলর শনক্ত মূলত অস্ত্র ও বুনদ্ধর লড়াইটয়র মটধয সীমাবদ্ধ। 
নকন্তু ‘নি আটমনরকা’ মুভটমট  রােচিনতকভাটবও অতযন্ত শনক্তশালী ও 
প্রভাবশালী। অথ  আমাটদরটক বাাঁ াটত হটল রােচিনতক লড়াই-এ আমাটদর 
নেতটত হটব। সুতরাং ‘নি আটমনরকাি’ মুভটমট টক পঙ্গু কটর চদয়া এখি 
আমাটদর প্রধাি কাে। এ েটন্যই ‘নি আটমনরকা’র চিত্রী সারা চেফারসিটক 
আমরা হতযা করটত চ টয়নছলাম। আমরা োনি, ‘নি আটমনরকা’ মুভটমটট র মূল 
শনক্ত হটলা সারা চেফারসটির িতুি আটমনরকা েড়ার স্বে। এ স্বে সারা 
চেফারসি আহরে কটরটছ তার গ্রাটড দাদু  মাস চেফারসি এবং আটমনরকাি 
ফাউটডার ফাদারটদর ‘নডক্লাটরশি অব ইিনডটপটডে’ চথটক। এই স্বেই 
আটমনরকায় আমাটদর মূল শত্রু। তাটদর স্বে সাথডক হটল আটমনরকা নঘটর 
আমাটদর চয স্বে চস স্বে বযথড হটব। সুতরাং আমাটদর মূল আদনশডক শত্রু সারা 
চেফারসি। তাই তাটক হতযার এক া সবডাত্মক আটয়ােি আমরা কটরনছলাম। 
নকন্তু আমাটদর দুভডােয চয, আহমদ মুসা চসখাটি নেটয় নঠক সমটয় হানের 
হটয়টছ।’ থামল চেিাটলর শ্যারি। 

চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টি নকছু বলটত যানচ্ছল নকন্তু তার 
আটেই কথা বটল উঠল চডনভড উইনলয়াম চোিস। বলল, ‘নম. শ্যারি, আমাটদর 
িতুি আটমনরকা ও িতুি নবশ্ব েড়ার স্বে এবং িতুি নবশ্ব বযবস্থার মাথায় িতুি 
আটমনরকাটক স্থাপি করার চয কমডসূন  চস নবষটয় নক চেিাটরল হ্যানমল্টি 
অবনহত? হাসল চেিাটরল শ্যারি। বলল, চেিাটরল হ্যানমল্টি নবষয়ন  আমাটদর 
অটিটকর চ টয় চবনশ োটিি শুধু তাই িয়, এ স্বে সফল করার বযাপাটর আমাটদর 
অটিটকর চ টয় নতনি অটিক চবনশ একনিষ্ঠ। 
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নবস্ময় ফটুঠ উঠল চডনভড উইনলয়াম চোিটসর চ াটখ মুটখ। বলল, 
‘অবাক করটলি চেিাটরল শ্যারি। ঘ িা া নক? 

‘চেিাটরল হ্যানমল্টটির মা তাটক এ তানলম নদটয় চেটছি। তাাঁর কাছ 
চথটকই চেিাটরল হ্যানমল্টি পাি আমাটদর ঐনতহানসক দনলটলর এক া কনপ। 
সুতরাং চেিাটরল হ্যানমল্টি তাাঁর ইহুদী মা’র কাছ চথটক উত্তরানধকার সূটত্র 
চপটয়টছি আমাটদর িতুি নবশ্ব বযবস্থার কমডসূ ী।’ বলল চেিাটরল শ্যারি। 

‘নিুঃসটন্দটহ বড় এক া সুখবর এ া। আমার মটি হয়, ফটরি নরটলশে 
নবষয়ক ‘নসটি  েযানটডং কনমন ’র চ য়ারমযাি দানিটয়ল ময়নিহাি এবং 
ইটট নলটেে নবষয়ক ‘হাউে নসটলক্ট কনমন র চ য়ারমযাি এযাটড্রু েযাকবসটক এ 
নবষটয় নবস্তানরত বলা দরকার। তাহটল তাটদর কাছ চথটক প্রটয়ােিীয় সাহাযয 
আরও চবনশ পাওয়া যাটব। দুেটিই নকন্তু প্রকৃনতর নদক নদটয় নহ লাটরর মতই 
ওভার এযানেশাস।’ চডনভড উইনলয়াম চোিস বলল। 

সংটে সংটেই কথা বটল উঠল চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টি, ‘নম. 
চোিস ওটদর সাটথই চতা চযাোটযাটের দানয়ে আমাটক নদটয়নছটলি চেিাটরল 
শ্যারি।’ 

‘ব্রাটভা, ব্রাটভা!’ বটল ন ৎকার কটর উঠল চডনভড উইনলয়াম চোিস 
এবং বলল, ‘চযাোটযাে আপিার হটয়টছ? 

‘হ্যাাঁ, েত রাটত ওটদর দুেটির সাটথই কথা বটলনছ। আে রাত 
এোর ায় ওটদর সাটথ আপিাটদর নিটয় এযাপটয়ট টমট ।’ 

‘ওয়াটডারফলু, ওয়াটডারফলু নম. চেিাটরল হ্যানমল্টি। এটেটডা নঠক 
হটয়টছ? চডনভড উইনলয়াম চোিস বলল। 

‘হ্যাাঁ, নঠক হটয়টছ। চপ্রনসটডট টক ইমনপ  করার েটন্য পনরকল্পিা 
প্রেয়ি। এ এটেটডার কথা চেিাটরল শ্যারি আটেই আমাটক বটল নদটয়নছটলি।’ 
বলল চেিাটরল হ্যানমল্টি। 

‘নকন্তু এটেটডার সাটথ ‘িতুি আটমনরকা’ ও ‘িতুি নবশ্ব-বযবস্থা’র 
নবষয়ন টকও রাখটত হটব। তারা উৎসানহত হটবি।’ চডনভড উইনলয়াম চোিস 
বলল। 
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‘চদখটবি নবষয় া আটলা িায় এমনিটতই এটস যাটব।’ বলল চেিাটরল 
আটলকোটডার হ্যানমল্টি। 

কথা া চশষ কটরই চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টি আবার বটল 
উঠল, এটেটডা নিটয় আপিারা যটথি চভটবটছি চতা? সাটপর চলটে পা নদটল নকন্তু 
নবপদ। একট াট ই সাটপর মাথা া ধটর চফলটত হটব। েিমত হটব সবট টয় বড় 
ফযাক্টর। এেটন্য েিবল, অথডবল দুই-ই নকন্তু লােটব।’ 

‘ভাবটবি িা। আমরা সবনদক নদটয়ই প্রস্তুত।’ বলল চেিাটরল শ্যারি। 
‘ইহুদী িয় এমি সংস্থা সংেঠটির সমথডি ও সহটযানেতা পাওয়া হটব 

অতযন্ত গুরুেপূেড। এ বযাপাটর আপিারা নক চভটবটছি? চেিাটরল হ্যানমল্টি 
বলল। 

‘আপনি োটিি, প্রট েযাট টদর সবট টয় েিনপ্রয় সংেঠি চসফ ওটয় 
চসনভয়ার’ গ্রুপ আমাটদর দীঘড নদটির সহটযােী। তাটদর চিতা ‘েি চেরা’ 
চ নলনভশি অনুষ্ঠাি ‘ াইম উইথ েড’- এর েিনপ্রয়  কার নহসাটব আমাটদরটক 
অমূলয সাহাযয নদটয় আসটছি। তটব বতডমাি সমটয়র সবট টয় গুরুেপূেড খবর 
হটলা, আমাটদর প্রনত ভারতীয় গ্রুটপর সমথডি। তাটদর এক া শীষড তবঠটক আে 
আনম নেটয়নছলাম। আহমদ মুসার আটমনরকায় আেমি এবং তার প্রনত এফ নব 
আই ও নস আই এ প্রধাি ও চপ্রনসটডটট র সমথডটির সংবাটদ তারা আমাটদর চ টয় 
উটত্তনেত। তারা েিবল, অথডবল, তাটদর প্রভাব প্রনতপনত্ত সবনকছ ু নদটয় 
আমাটদর সাহাযয করটব। সব সময়ই এই ভারতীয়রা আমাটদর সহটযােী। নকন্তু 
এখি তাটদর একন  সাহাযয পাওয়া যাটব এ নবষয় া নিনশ্চত।’ চেিাটরল শ্যারি 
বলল। 

‘থযাংক েড, চেিাটরল শ্যারি। আেটকর সমটয়র েন্য খবরগুটলা 
সনতযই অমুলয।’ বলল চেিাটরল আটলকোটডার। 

‘নকন্তু সমস্যা হটলা, চসিাবানহিীটত নবটশষ কটর নসদ্ধান্ত গ্রহে ও শীষড 
অপাটরশি পযডাটয় আমাটদর চকাি চলাক চিই।’ বলল চডনভড উইনলয়াম 
চোিস। 
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‘নবটগ্রনডয়ার নেভটক হারাটিা আপিাটদর নঠক হয়নি। চসও খুব 
চবপটরায়া হটয় উটঠনছল। চপট ােি চয কতবড় চসিটসন ভ োয়ো চস া চস মটি 
রাটখনি। তার ফটলই এই চস  বযাক া।’ চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টি 
বলল। 

‘এখাটিও সবডিাটশর চহাতা আহমদ মুসাই। অনুসন্ধাি চথটক আমরা 
চেটিনছ, চ নলটফাটি আঙুটলর মুভটমট  চদটখই আহমদ মুসা ধটর চফটল 
চপট ােটির বাইটর চকাথাও চস চ নলটফাি করটছ। তারপর চ নলটফাটি 
নবটগ্রনডয়ার নেটভর কথার দুএক া চথটকই চস সটন্দহ কটর বটল’ বলল 
চেিাটরল শ্যারি।  

‘যাই চহাক, এই ঘ িা চসিাবানহিীর মটধয তীব্র প্রনতনিয়ার সৃনি 
কটরটছ। চসিাবানহিীর ইহুদী অনফসারটদর মটধয ইহুদীবাদী কারা তা ন নহ্নত 
করার েটন্য েরুরী তৎপরতা শুরু হটয় চেটছ। এক নবটগ্রনডয়ার নেটভর ঘ িা 
সব ইহুদী অনফসারটকই আে সটন্দটহর মুটখ চঠটল নদটয়টছ।’ চেিাটরল 
আটলকোটডার হ্যানমল্টি বলল। 

‘আমাটদর দুভডােয চেিাটরল। আহমদ মুসা আমাটদর শনি নহসাটব 
আটমনরকায় আনবভূডত হটব চক োিত। যাক, যা হবার হটয়টছ। আর যাটত ওরা 
এগুটত িা পাটর চস াই নিনশ্চত করটত হটব। বলল চেিাটরল শ্যারি। 

‘আমরা চয পুটরা ঘ িাটক নপ্রট  ও ইটলক্ট্রনিক নমনডয়াটত নদটত  াই, এ 
বযাপাটর এযাটড্রু েযাকবস এবং দানিটয়ল ময়নিহাি নকছ ুবটলটছি? নেটেস করল 
চডনভড উইনলয়াম চোিস চেিাটরল হ্যানমল্টিটক। 

‘প্রসঙ্গন  এযাটড্রু েযাকবস নিটেই তুটলনছটলি। বটলনছটলি, নবষয় া 
নমনডয়াটত যাটচ্ছ িা চকি? আনম বটলনছলাম, এ বযাপাটর এক া পনরকল্পিা ততরী 
হটয়টছ। আপিাটদর সাটথ তবঠটকর পরই তা নমনডয়াটত যাটব। দানিটয়ল 
ময়নিহািও এ বযাপাটর কথা বটলনছটলি। তারও মত নছল, ওটদর নবরুটদ্ধ 
েিমতটক যত া নবক্ষুব্ধ করা যাটব, আমাটদর কাে তত সহে হটব। সুতরাং 
নমনডয়াটকই প্রধাি অস্ত্র নহসাটব বযবহার করটত হটব।’ থামল চেিাটরল 
হ্যানমল্টি। 
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চেিাটরল হ্যানমল্টি থামটতই চডনভড উইনলয়াম চোিস সহাটস্য বটল 
উঠল, ‘ওটদর সাটথ  ূড়ান্ত আটলা িারই শুধু অটপক্ষা। ন নভ চি  ওয়াকড ও নিউে 
চপপাটরর েটন্য নভন্ন নভন্ন দুন  নরটপা ড চরনড হটয় আটছ। ওটদর সাটথ আে 
আমাটদর আটলা িা সফল হটল আেটকই নরটপা ডগুটলা নমনডয়াটত নদটয় চদয়া 
হটব। আমাটদর ন নভ চি  ওয়াকড ও নিউে চপপারগুটলাটক এযালা ড থাকার েটন্য 
অলটরনড ইংনেত চদয়া হটয়টছ।’ 

চেিাটরল হ্যানমল্টটির চ হারা নকছু া প্রশ্নটবাধক হটয় উঠল। বলল, 
‘আটলা িায় সফল হওয়ার প্রশ্ন উঠটছ চকি? অসফলতারও নক চকাি সুটযাে 
আটছ? 

হাসল চেিাটরল শ্যারি। বলল, ‘আমাটদর আটলা িা খুবই গুরুেপূেড 
হটব। চো া নবষয় আমরা ওটদর সাটথ চখালাখুনল আটলা িা করটত  াই। 
সফলতার অথড হটলা, চয পনরকল্পিা আমরা কটরনছ, তা বাস্তবায়টির েটন্য ওরা 
শুধু সমথডি চদটবি ও নিটে কাে করটবি তাই িয়, রােচিনতক চক্ষটত্র ওটদর 
সবডশনক্ত কাটে লাোটত হটব। প্রনতনিনধ পনরষদ ও নসটিট  আমাটদর শুভাকাঙ্খী 
সদস্যরা চতা কাে করটবিই, নকন্তু তাটদর কাে হটব খুবই গুরেপূেড। আমাটদর 
চবনশ ভয় নসটি   ীফ  ালসড ডনব্লউ ওয়ারিার, হাউে (হাউে অব 
নরটপ্রটেিট ন ভ)  ীফ েি চে, নর াডডসি, নসটি  ইিট নলটেে চস্পশাল 
কনমন র  ীফ আিা পযাটট্রনসয়া এবং নসটি   ফটরি নরটলশিস েযানটডং কনমন র 
 ীফ বব এই  ব্রুসটক নিটয়। স্বাধীি মতামত চপাষটের চক্ষটত্র এরা এতই 
চবপটরায়া চয এটদর বাটে আিা মুশনকল। নকন্তু  এটদর পটক্ষ আিটত হটব। 
নসটি   ীফ নম. ওয়ারিাটরর সাটথ আমাটদর নম. চডনভড উইনলয়াম চোিস এর 
ভাল সম্পকড আটছ, বযবসানয়ক সম্পকডও আটছ, নকন্তু নতনি নিটে নকছ ু বলটল 
উটল্টা ফল হওয়ার ভয় আটছ। অন্যনদটক দানিটয়ল ময়নিহাি তার এক সমটয়র 
সহপানঠ শুধু িি, নম. ওয়ারিার রােচিনতক চক্ষটত্র িািাভাটব ময়নিহাটির উপর 
নিভডরশীল। অনুরুপভাটব চসৌভােযিটম েি চে নর াডডসি, আিা পযাটট্রানসয়া ও 
এযাটড্রু েযাকবস নতি েিই কযানলটফানিডয়ার মানুষ। আর বব এই  ব্রুস এযাটড্রু 
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েযাকবস-এর বন্ধু। সুতরাং নম. এযাটড্রু েযাকবস ও নম. দানিটয়ল ময়নিহািটক 
 ূড়ান্ত প্রট িা  ালাটত হটব।’ দীঘড বক্তবয চদয়ার পর থামল চেিাটরল শ্যারি।  

শ্যারি থামটতই কথা বটল উঠল চেিাটরল হ্যানমল্টি। বলল, ‘আপনি 
নম. ময়নিহাি ও নম. েযাকবস-এর যত া ভূনমকা প্রটয়ােি বটল ভাবটছি তা িা 
লােটত পাটর। প্রনতনিনধ পনরষদ ও নসটিট  আপিাটদর শুভাকাঙ্খী সদস্যটদর চয 
নবরা  শনক্ত আটছ এবং চপ্রটসর পক্ষ চথটক চয  াটপর সৃনি হটব, তাটত নম. 
নর াডডসি, ওয়ারিার, ব্রুস ও নমস পযাটট্রনসয়ারা অটিক াই কাত হটয় পড়টবি 
বটল আমার নবশ্বাস।’ 

‘নঠকই বটলটছি নম. হ্যানমল্টি। নমনডয়ার সমথডি আমরা একতরফা 
চপটয় যাব। ন নভ ও নিউে চপপার এমি পনরনস্থনতর সৃনি করটব চয, চপ্রনসটডট  
এযাডামস হ্যানরসি ও তার েযাংরা বাইটর মুখ চদখাটতই পারটব িা। তটব চয া 
আমাটদর প্রথম  াটেড  চপ্রনসটডটট র ইমনপ টমট  খুব সহে হটব িা। নসটি  ও 
প্রনতনিনধ পনরষটদ দুই তৃতীয়াংটশর সমথডি হানসল করটত হটব।’ বলল চডনভড 
উইনলয়াম চোিস। তাাঁর কটটঠ ন ন্তার সুর। 

‘চকি, সহে হটব িা চকি? চপ্রনসটডটট র দুিডীনত, অসদা রে, 
চযােসােস, ইতযানদ সম্পনকডত চয দারুি সব দনলটলর কথা বটলনছটলি, চস সব 
চতা আটছ আপিাটদর কাটছ।’ 

নমনি হাসল চডনভড উইনলয়াম চোিস। বলল, ‘আটছ। রােচিনতক 
অনফটস তার সুন্দরী রােচিনতক চসটি ারী নমটসস নশলা চোসি এবং চহায়াই  
হাউটে তাাঁর প্রাইটভ  চসটি ারী নমটসস উভা ব্রাউি আমার চলাক। সুতরাং নক 
ধরটির সব ডকুটমট  থাকটত পাটর তা ন ন্তা করুি।’ 

‘ধন্যবাদ নম. চোিস। চযনদি কলংটকর কানলমায় চপ্রনসটডটট র মুখ া 
কাটলা হটয় যাটব এবং পরােটয়র গ্লানিটত তার মাথা া নুটয় পড়টব, চসনদি আনম 
সবাইটক নিটয় এমি এক া গ্রযাটড পান ড করব যা স্মরেীয় হটয় থাকটব।’ বলল 
চেিাটরল হ্যানমল্টি।  

হাসল চেিাটরল শ্যারি। বলল, ‘নম. চোিস চয দনলল দস্তাটবটের কথা 
বটলটছি, চস সব দনলল দস্তাটবে চবর করার প্রটয়ােি হটব িা। পত্র-পনত্রকায় 
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এক া ইশারা এবং তাাঁর সামটি নিটয় কটয়ক া িমুিা তুটল ধরটলই পাটয় এটস 
পড়টব পদ রক্ষার েন্য। চদখটবি, চকাথায় উটড় যাটব আহমদ মুসা, েেড 
আব্রাহাম, এযাডনমরাল মযাক, আথডার, চেিাটরল চরািার্ল্ ওয়ানশং ি এবং সারা 
চেফারসিটদর দল’। 

‘আপিার কথা সতয চহাক নম. শ্যারি। আমরা ইনতহাটসর এক মহা 
মুহূটতড দাাঁনড়টয়। আমরা সমটয়র কাটছ পরানেত হটল মহা এক নবপযডটয়র 
মুটখামুনখ আমাটদর দাাঁড়াটত হটত পাটর। আর সময় যনদ আমাটদর নবেয় এটি 
চদয়, তাহটল শতাব্দীর সাধিা নদটয় আটমনরকায় ভনবষ্যটতর চয বীে বপি আমরা 
কটরনছ, তা এক িতুি পৃনথবীর মুখ আমাটদর চদখাটত পাটর। যা শুধু এক 
আটমনরকার মাধযটমই আমরা চদখটত পানর।’ বলল চডনভড উইনলয়াম চোিস। 

‘আপিার মূলযায়ি া এক ু চবনশ প্রানন্তক হটয় েটল িা? বতডমাি পনরনস্থনত 
নক এত াই গুরুতর? বলল চেিাটরল হ্যানমল্টি। 

‘নম. হ্যানমল্টি, আনম পনরনস্থটক যত া েরুেপূেড বটলনছ, পনরনস্থনত মটি 
কনর তার চ টয়ও গুরুেপূেড। তারা যা বলটছ তা যনদ প্রমাি করটত পাটর, তাহটল 
োমডািীর মতই আটমনরকা আমাটদর েটন্য এক দুুঃস্বটের চদটশ পনরেত হটত 
পাটর। মটি হটব আনম হতাশার কথা বলনছ, নকন্তু িা, সটবডাচ্চ সাবধািতা, সটবডাচ্চ 
সনিয়তা অবলটেটির েটন্যই একথা বলনছ আনম।’ বলল চডনভড ইউনলয়াম 
চোিস শুকটিা কটটঠ। 

ভ্রু কুনিত হটলা চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টটির! বলল, ‘যা সতয 
িয়, যা সাোটিা, তা নক প্রমাি করা যায়? নবটশষ কটর আটমনরকায়? 

উত্তটর চকাি কথা বলল িা চডনভড চোিস। 
চেিাটরল হ্যানমল্টটির কথা চশষ হটতই চেিাটরল শ্যারে নিটের 

হাতঘনড়র নদটক চ টয় বটল উঠল, ‘সময় হটয় চেটছ। মটি কনর আমাটদর যাত্রা 
করা উন ত।’ 

চেিাটরল হ্যানমল্টি ও চডনভড চোিস দুেটিই তাটদর ঘনড়র নদটক 
তাকাল। 
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চেিাটরল হ্যানমল্টি বলল, ‘আটরা পটরও যাত্রা করটল পানর। তবু নঠক 
আটছ। আমাটদরটক ঘুরা পটথই চযটত হটব। সরকারী চোটয়ন্দাটদর িের 
এড়াবার প্রটয়ােি আটছ।’ বটল উটঠ দাাঁড়াল চেিাটরল হ্যানমল্টি। উটঠ দাাঁড়াল 
সবাই। 

 
 
 
‘এই হ্যানর এই চতা এনল, তাড়াহুটড়া কটর আবার এক রাটত চবরুনচ্ছস 

চকাথায়। চশাি, কথা আটছ।’ বলল ন্যানে ময়নিহাি। 
ন্যানে ময়নিহাি নসটি র ও নসটি র পররাে নবষয়ক েযানটডং কনমন র 

চ য়ারমযাি দানিটয়ল ময়নিহাটির বড় চমটয়। আর হ্যানর, মাটি হ্যানর এডওয়াডড, 
দানিটয়ল ময়নিহাটির চছটল। এবং একমাত্র চছটল। ন্যানে ময়নিহাি এবার 
ওয়ানশং ি চি  ইউনিভানসডন  চথটক গ্রােুটয়  হটয়টছ এবং হ্যানর এই 
নবশ্বনবদযালটয়রই ছাত্র। 

বড় চবাটির ডাটক থমটক দাাঁড়াটলা হ্যানর। নফরটলা চবাটির নদটক। বলল, 
‘বাইটর চবরুনচ্ছ িা আপা। আব্বার োনডটত যানচ্ছ। েরুরী। এটস চতামার কথা 
শুিব। নঠক আটছ। 

‘আব্বার োনডটত এ সময়? রাত দুপুটর? নঠক আটছ, চতামার েটন্য 
অটপক্ষা করনছ।’ বরল ন্যানে ময়নিহাি। 

হ্যানর এডওয়াডড তার হাত ঘনড়র নদটক তাকাল। রাত ১২ ার নকছ ুচবনশ। 
ঘনড় চদটখই ছু ল আবার হ্যানর। 
পট ামযাক িদীর তীটর ‘পযাটসনফক বু্ল’ এলাকায় দানিটয়ল ময়নিহাটির 

নবশাল বানড়। 
বানড় া বাংটলা সাইটের দুতলা। িদীর সমান্তরাটল ততরী। 
বানড় া প্রধাি চে  দুন , এক া পট ামযাটকর নদটক, অন্যন  নবপরীত 

নদটক, উত্তর পাটশ। 
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উত্তর পাটশর চে  াই বযবহার হয় চবনশ। পাবনলক চরাড চথটক লাল 
পাথটরর এক া প্রাইটভ  রাস্তা এটস স্পশড কটরটছ চে টক।  

দুপাটশ দুন  বানড়টক বলা যায় দুভাটে ভাে কটর চফটলটছ। বযবহাটর 
নদক নদটয়ও বানড় া নবভক্ত। 

বানড়র পুব অংটশর দুতলায় থাটকি দানিটয়ল ময়নিহাি। আর তার 
োনড ও রােচিনতক অনফসগুটলা পুব অংটশর নি তলায়। বানড়র পনশ্চম অংটশর 
দুতলায় চছটল-চমটয়টদর চবড, োনড, ইতযানদ। আর এনদটকর নি তলায় নকট ি, 
চোর ধরটির এযাটকাটমাটডশি। 

পুব নদটকর এক তলায় চমটি হ্যানর চসাো  টল চেল তার আব্বার নপ এ 
নফনলটফর কটক্ষ। 

নফনলফ ছাড়া আর চকাি োফ নিট  চিই। সবাই নবটদয় হটয়টছ 
এোর ার মটধযই। 

নবটশষ বা চোপি চকাি তবঠক এখাটি হটল চস া রাত দশ ার পরই হয়।  
নপএ নফনলফ ছাড়া নিুঃশতড নবশ্বাস আর কারও উপর দানিটয়ল 

ময়নিহাটির চিই। কৃষ্াংে নফনলটফর পনরবার পুরুষানুিটম ময়নিহািটদর 
পনরবাটর আটছ। আটে নছল িীতদাস নহসাটব, এখি আটছ োফ নহসাটব।  

নফনলটফর ঘটর ঢুটক হ্যানর নফস নফস কটর বলল, ‘আংকল, শ্যাবি 
সাটহবটদর সাটথ আব্বা চকাথায় বটসটছি? োনডটত িা? 

নফনলটফর চ াখ নবস্মটয় বড় বড় হটয় উঠল। বলল, ‘শ্যারি সাটহবরা 
এটসটছি, এ কথা চতামাটক চক বলল? 

চকি এই চতা দশ ার নদটক আব্বাটক চ নলটফাি করল। তখিই আব্বা 
ইট ারকটম আপিাটক বলটলা, চেিাটরল শ্যারিরা আসটবি, চকাি চল  িাই  
কাে হটব িা। এোর ার মটধয সবই চযি  টল যায়। 

বটল এক ু থামল হ্যানর। বলল আবার, ‘আমার খুব ইচ্ছা চেিাটরল 
শ্যারেটক চদখার । নকন্তু আসটত চদরী কটর চফটলনছ।’ 

হাসল নফনলফ। বলল, ‘স্যার, চদরী কটর চফটলটছি। চট্রি নমস।’  
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তার মাটি  টল চেটছি? নবশ্বাস হটচ্ছ িা। আপনি আমাটক 
ঠকাটচ্ছি।আনম চদটখ আনস।’ বটল ঘুটর দাাঁড়াল হ্যানর। 

‘নঠক আটছ, একবার োনড ঘটুর এস।’ 
হ্যানর ছুট  চেল োনডটত। োনডকক্ষ শূন্য। খানল চ য়ারগুটলা খাাঁ খাাঁ 

করটছ।  
োনডটত চছাট্ট এক া কিফাটরে চ নবল আটছ। দরো নদটয় ঢুকটত 

সামটিই চস চ নবল। 
দরো পা হটয় ঘটর ঢুকটতই হঠাৎ হ্যানরর িেটর পটড় চেল সামটির 

চ য়াটরর নিট  পটড় থাকা এক া লাই ার। লাই ার া সুন্দর, নরয়ার মটডটলর। 
লাই ার া তুটল নিল হ্যানর। উটল্ট-পাটল্ট চদখল লাই ার া। 

চদখটত নেটয় তার দৃনি আকষডে করল লাইন ং মযাকানিেটমর সাটথ 
সম্পকডহীি এক া সুই । সুইট   াপ নদল হ্যানর।  

 াপ চদয়ার সাটথ সাটথ এক া ডাকিা সটর যাওয়ায় এক া চকনবি 
উন্মুক্ত হটয় পড়ল। চকনবি চথটক ভ্রু কুনিত হটলা কমুযনিটকশি সাইটের ছাত্র 
হ্যানরর। চদখল চকনবটি মাইটিা চরকডডার চস  করা। চরকডডার া তখিও কাে 
করটছ। 

বুিল হ্যানর, তবঠটক যারা এটসনছটলি তাটদরই চকউ তবঠটকর প্রটসনডং 
চোপটি চরকডড কটরটছি। এ  কথা মটি আসার সাটথ সাটথ খুনশ হটয় উঠল হ্যানর, 
এটত নিশ্চয় চেিাটরল শ্যারটির কথাও পাওয়া যাটব। 

হ্যানর এডওয়াডড লাই াটরর চকনবি া আবার বন্ধ কটর পটকট  পুরল 
লাই ার া। োনড চথটক চবনরটয় এল হ্যানর। দরো চথটক চবটরাটতই চদখা হটলা 
নফনলটপর সাটথ। নফনলপ দ্রুত আসটছ োনডর নদটক। 

‘নক বযাপার, আংকল? 
‘তুনম যাও, োনডটত এক ু কাে আটছ আমার।’ বটল নফনলপ দ্রুত ঢুটক 

চেল োনডটত। এই লাই ারন ই নক? 
চকৌতূহলী হটলা হ্যানর। নফনলপ যনদ লাই ার াই খুাঁেটত নেটয় থাটক, 

তাহটল চতা োিা যাটব চক লাই ার ার চখাাঁে কটরনছল এবং চক চসই চলাক চয 
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তবঠটকর নববরে চোপটি চরকডড কটরনছল। চলাক চক োিা চেটল তার উটেটশ্যও 
োিা যাটব। হ্যানর মটি মটি এ নসদ্ধান্ত নিটয় চফটলটছ, চরকটডড নক আটছ িা চেটি 
এ া চফরত চদয়া যাটব িা।  

এসব চভটব হ্যানর এডওয়াডড নেটয় নফনলটপর কটক্ষ বসল। 
কনমনি  পটর হন্ত-দন্ত, হটয় নফটর এল নফনলপ। ঘটর ঢুটক হ্যানরটক বটস 

থাকটত চদটখ খুনশ হটয় বলল, ‘ধন্যবাদ চয, তুনম এখিও আছ।’ 
চথটক এক া দম নিটয় আবার বলল, ‘হ্যানর ঘটর তুনম চকাি লাই ার 

পটড় থাকটত চদটখটছ? 
‘লাই ার? লাই ার ওখাটি পটড় থাকটব চকি? 
‘হ্যাাঁ। এখনি চেিাটরল শ্যারি চ নলটফাি করটলি। তার মটি হটচ্ছ তার 

লাই ার া নতনি োনডটত চফটল চেটছি। যনদ চপটয় যাই, তাহটল এখনি উনি 
এটস তা নিটয় যাটবি।’ 

চহা চহা কটর চহটস উঠল হ্যানর এডওয়াডড। বলল, ‘এক া লাই াটরর 
েটন্য নতনি চ নলটফাি কটরটছি। আবার এই রাটত চসই লাই ার া নতনি নিটতও 
আসটত পাটরি। আপনি হাসাটলি আংকল।’ 

‘লাই ার া ওিার িানক খুব শটখর।’ বলল নফনলপ। 
মটি মটি উনেগ্ন হটয় এটঠটছ হ্যানর। শ্যারি সম্পটকড যা চস শুটিটছ তার 

চ টয়ও চদখা যাটচ্ছ ভয়ংকর এই শ্যারি। তার আব্বা নিশ্চয় শ্যারিটক সরল 
নবশ্বাটস সাক্ষাতকার নদটয়নছটলি। তাাঁর ইিফরমাল কথাবাতডা নিশ্চয় খুব 
চখালাটমলা হটয়টছ। এগুটলাই চরকডড কটরনছল চস। নিশ্চয় তার আব্বাটক নতনি 
ব্লযাকটমইল করটতি। ঈশ্বর রক্ষা কটরটছি তার আব্বাটক।  

এসব ন ন্তা চ টপ চরটখ প্রকাটশ্য বলল চস সহাটস্য, ‘তাহটল আংকল 
োনড া আরও একবার ভাটলা কটর খুাঁটে চদখুি। তাাঁর যখি শটখর নেনিস, তখি 
আরও এক ু কি করুি। আনম যাই। 

বটল উঠল হ্যানর। 
উটঠ এল চদাতলায়। 
ন্যানে সনতযই অটপক্ষা করনছল। 
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হ্যানর আসটতই তাটক ধরল ন্যানে। 
চবাটির পাটশ চসাফায় বটসই চস বটল উঠল, ‘আপা এক া সাংঘানতক 

ঘ িা ঘট টছ।’ 
‘থাক চতার সাংঘানতক ঘ িা আটে বল, যা শুটিনছ তা সনতয নকিা? 
‘নক শুটিছ?’ 
‘তুই িানক ‘নি আটমনরকা’ মুভটমটট র ওয়ানশং ি চি  ইউনিভানসডন  

শাখার সভাপনত হনল?’ 
‘আপা, এ া চতামার এমি কটর নেটেস করার মত চকাি খবর? ‘বনলস 

নক তুই? ‘নি আটমনরকা’ মুভটমটট  তুই কটব চযাে নদনল চস াই চতা োনি িা। 
তার উপর এক া শীষড নবশ্বনবদযালটয়র চতার সভাপনত হবার মত খবর যখি 
আটস, তখি চস া নক আমাটদর েটন্য বড় খবর িয়? 

‘এ খবর া চতামাটদরটক চক নদল আপা? 
‘চস া নদটয় চতার নক দরকার? 
‘বনরস নিক্সি বটলটছ, িা? 
‘হ্যা। 
‘চদখ আপা বনরস চতামাটক কত ভাটলাবাটস, আমার কথা চতামাটক 

বলটত তার চদরী হয়নি, নকন্তু চতামার কথা আমাটক  ার বছটরও চস বটলনি।’ 
‘আমার চকাি কথা?’ 
‘তুনম  ার বছর আটে ‘নি আটমনরকা’ এর সদস্য হওনি?’ 
হাসল ন্যানে। বলল, ‘হটয়নছ। নকন্তু কাে চতা নকছু কনর িা। তাই বটল 

চবড়বার নকছ ুচিই।’ 
কথা চশষ কটরই ন্যানে বটল, ‘আনম চতাটক অনভিনন্দত করনছ হ্যানর। 

তুই আমার চছা  ভাই বটল আমর েবড হটচ্ছ। তুই চয দানয়ে চপটয়নছস তা চতার 
বয়টসর চ টয় বড়।  

‘ধন্যবাদ আপা।’ 
‘ওটয়লকাম। এখি চতার সাংঘানতক কথা া বল। 
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হ্যানর পটক  চথটক চবর কটর লাই ার া ন্যানের হাটত নদল। তারপর 
লাই াটরর সব কানহিী খুটল বলল চেিাটরল শ্যারটির চ নলটফাটির কথা সহ।’ 

লাই ার া খুটল ন্যানেও চদখল। 
েম্ভীর হটয় উঠল তার মুখ। বলল, ‘এই চোপি চরকডডই প্রমাে কটর এই 

চরকটডড আব্বার এমি চকাি কথা আটছ, যা চেিাটরল শ্যারি কাটে লাোটত 
পাটর। তার মটধয, তুই নঠকই বটলনছস, ব্লযাকটমইল করা াই বড়।’ 

‘তাহটল চতা চদখটত হয় এটত নক আটছ?’ হ্যানর বলল। 
চদখটত হটব এবং এখনি?’ 
‘তাহটল  ল আমার োনডটত। আমার মাোর চরকডড চেয়াটর সব 

ধরটির কযাটস  চস  করা যায়।’ বলল হ্যানর। 
বটলই উটঠ দাাঁড়াল চস। ন্যানেও উঠল। ক্ষেু কযানস ন  চরকডড চেয়াটর 

 নড়টয় ন্যানে হ্যানর দুেটি দুন  চ য়ার নিটয় চরকডড চেয়াটরর সামটি বসল। 
দুেটির মুটখই এক া হাল্কা হানস। চ টপ চরকডড হটয়টছ একদম শুরু চথটকই। 

তার নপতা চেিাটরল শ্যারিটদরটক স্বােত োিাল। সম্ভাষে নবনিময়টর 
পর অনতনথরা তাটদর পনর য় োিাল। চেিাটরল শ্যারি ও চডনভড উইনলয়াম 
চোিস নিটেটদর পনর য় নদল। চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টি নিটের 
পনর য় নদটত শুরু করটল সবাই চহটস উঠল। বলল, িা আপিাটক আমরা চদনখনি 
এবং ন নিও িা।  

পনর য় পবড চশষ হটল কথা শুরু করল ন্যানেটদর আব্বা দানিটয়ল 
ময়নিহাি। বলল, নম. শ্যারি ও নম. চোিস, আনম নম. হ্যানমল্টটির কাছ চথটক 
সব শুটিনছ, তবু আপিাটদর কাছ চথটক আটরা ভাল কটর োিটত  াই আমাটদর 
এযাডামস হ্যানরসি-সরকাটরর নবরুটদ্ধ প্রকৃতপটক্ষ অনভটযাে া নক। তাহটল 
প্রনতকাটরর পথ াও সুস্পি হটয় যাটব। সরকারটক সংটশাধি করার পথ অবশ্যই 
আটছ। চপ্রনসটডটট র ইমনপ টমট  সবডটশষ এক া পদটক্ষপ। এক া কথা 
আমাটদর সবাইটকই োিটত হটব, চপ্রনসটডট  নরপাবনলকাি দল চথটক নিবডান ত। 
নকন্তু নতনি চপ্রনসটডট  চো া চদটশর। তাাঁর সুিাম চদটশর মযডদা বাড়ায়, আমাটদর 
চডটমািযা টদরও। আবার তাাঁর অন্যায় চযমি চদশটক আহত কটর, চতমনি 
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আমাটদরটকও! সুতরাং তার ভাল কাটের েটন্য বাহবা সব সময় িা নদটলও, তাাঁর 
অন্যায় আমরা এক মুহূতডও বরদাশত করটত রােী িই। 

দানিটয়ল ময়নিহাি থামটল কথা বটল উঠল শ্যারি। চস দানিটয়ল 
ময়নিহািটক ধন্যবাদ নদটয় শুরু করল। এক িাোটড় দীঘড নবশ নমনি  কথা বলল, 
চেিাটরল শ্যারি। তার দীঘড কথার সমানপ্ত  ািটত নেটয় বলল, ‘চমৌলবাদী সন্ত্রাসী 
চিতা আহমদ মুসা এভাটব আমাটদর নবরুটদ্ধ অমূলক এক া অনভটযাে আনবস্কার 
কটর এবং অদ্ভুত চকৌশটল রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসাত্মক ঘ িা এটকর পর এক সৃনি কটর 
তার দায় ইহুদী কমুযনিন র উপর  ানপটয় নদটয় চদটশ এক া বড় ধরটির নবটভদ 
সংঘাত সৃনি করটত  ায়। চস  ায় আটমনরকাটক দুবডল কটর ও তার আকাশস্পশডী 
ইটমেটক ধ্বংস কটর নদটয় আটমনরকার নবশ্ব চিতৃটের আসি ও তার িতুি নবশ্ব 
েড়ার মহাি স্বেটক বাি াল করটত। শৃোটলর মত ধূতড আহমদ মুসা সটম্মানহত 
কটরটছ চপ্রনসটডট টক, সটম্মানহত কটরটছ সশস্ত্র বানহিী প্রধাি, নস আই এ  ীফ 
এফ নব আই প্রধািটক। আহমদ মুসাটক সবডাত্মক সহটযানেতা নদটত এনেটয় 
এটসটছ ইহুদী নবটেষী ‘নি আটমনরকা’ মুভটমট ।  াকার অংটক নবনি হটয় চেটছ 
চোর্ল্ ওয়া াটরর ‘চহায়াই  ঈেল’ও। এই অবস্থায় চদটশর মাি, ইজ্জত ও 
ভনবষ্যত রক্ষার েটন্য আপিাটদর মত রােিীনতকটকই এনেটয় আসটত হটব।’ 
থামল চেিাটরল শ্যারি। 

এরপর আটলা িা শুরু হটলা। 
অটিক প্রশ্ন, অটিক উত্তর অটিক মন্তবয ও পযডাটলা িা-পরামটশডর 

নববরে নদটয়  লল কযাটসট র মাইটিাট পন । 
ন্যানে ও হ্যানর হালকা হানসর মধয নদটয় চ টপর নববরে চশািা শুরু 

কটরনছল। নকন্তু হানস তাটদর এখি উটব চেটছ। তারা এখি স্তনম্ভত, আতংনকত, 
রুদ্ধবাক প্রায়! চেিাটরল শ্যারি শুধু আহমদ মুসার নবরুটদ্ধ নবটষাদোর িয়, ‘নি 
আটমনরকা’ ও ‘চহায়াই  ঈেল’ এর বদিামই শুধু িয়, চো া আটমনরকাি 
নমশিটকই চস নবকৃত করটছ এবং এমি সব কথা বটলটছ যা পনরস্কার রােচিনতক 
ঘুটষর পযডাটয় পটড়। চেিাটরল শ্যারি তার কথা চশষ করল এভাটব, ‘সব চশষ 
আনম এইভাটব বলটত  াই, আমাটদর উভয় পটক্ষর চবনিনফট র েটন্য আমরা 
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পারস্পনরক সহটযানেতার আটবদি করনছ। আপনি নম. দানিটয়ল ময়নিহাি ও 
এযানটড্র েযাকবস আপিাটদর কনমন গুটলাটক মযাটিে করাসহ নসটি   ীফ  ালডস 
ডনব্লউ ওয়ারিার, হাউে  ীফ েি চে, নর াডডসি, নসটি  ইনট নলটেে চস্পশাল 
কনমন র  ীফ আিা পযাটট্রনসয়া এবং ফটরি নরটলশে নসটি  েযানটডং কনমন র 
 ীফ বব এই  ব্রুসটক আমাটদর পটক্ষ এটি নদটত হটব। যাটত চপ্রনসটডট টক 
রােচিনতকভাটব নবনচ্ছন্ন করা যায়, যাটত প্রটয়ােটি তাটক ইমনপ  করার েটন্য 
প্রটয়ােিীয় সদস্য চযাোড় সহে হয়। আমাটদর লাভ হটব আমরা ভয়াবহ 
ষড়যটন্ত্রর হাত চথটক রক্ষা পাব। আর আপিাটদর লাভ হটব, আোমী নিবডা ি 
আপিাটদর হটব। এর েটন্য যা নকছ ুকরার, যত অটথডর প্রটয়ােি হয় তার বযবস্থা 
আমরা করব। েযারানট  নহসাটব বযাংক সান ডনফটক সহ নতিন  সাইটড ব্লযাংক চ ক 
চরটখ যানচ্ছ।’ 

চ টপর নববরে চশষ হটয় চেটল দানিটয়ল ময়নিহাটির কথার মাধযটম। 
চস বলল, ‘আমাটদর লাটভর প্রশ্ন থাক, েযারানট , নসকুইনরন র প্রশ্ন ওটঠ িা। 
আপিাটদর নবপদ া আমাটদরও নবপদ। সরকার যনদ ভুল কটর তার মাসুল 
েিেেটকই নদটত হটব। সবডাত্মক সহটযানেতার বযাপাটর িীনতেতভাটব আমরা 
একমত।’ চ টপর কথা চশষ হটলা। 

কযাটস  চেয়ার চক্লাে করল হ্যানর। দুেটিই নকছুক্ষে নিবডাক হটয় বটস 
রইল। 

নিরবতা ভাঙল ন্যানে। বলল, ‘ওরা এক া বড় ঘ িা ঘ াটত যাটচ্ছ, 
হ্যানর।’ 

‘চস ঘ িার সাটথ েনড়ত করটছ আব্বাটক।’ হ্যানর বলল।  
‘হ্যাাঁ তাই। আমরা প্রকৃত ঘ িার খুব অল্পই োনি। আব্বা চতা নকছুই 

োটিি িা। সুতরাং নতনি ওটদর কথা নবশ্বাস করটবি চস াই স্বাভানবক।’ বলল 
ন্যানে। 

‘ঘ িা সম্পটকড চতামার বযাখযা নক আপা? আমাটক শুধু এই ুকু বলা 
হটয়টছ। আহমদ মুসা এখি আর আমাটদর শুত্রু িয়, বন্ধু। চস আটমনরকািটদর 
চয উপকার কটরটছ তার পনরমাপ করা যাটব িা। আর প্রমাে হটয়টছ ইহুদীটদর 



এক নিউ ওয়ার্ল্ড  110 

 

এক া গ্রুপ আমাটদর  োতীয় শত্রু। শীঘ্রই এ া আদালটত প্রমাে হটব।’ হ্যানর 
বলল। 

‘তুনম নঠকই শুটিছ হ্যানর। োনতর েরুরী প্রটয়ােটিই ‘নি আটমনরকা’ 
আহমদ মুসাটক সহটযানেতা নদটচ্ছ এবং তার সহটযানেতা নিটচ্ছ। নঠক এই একই 
কারটেই নকন্তু চহায়াই  ঈেলও আহমদ মুসাটক বন্ধ ুনহসাটব গ্রহে কটরটছ। অথ  
চদখ, এই আহমদ মুসাটক চহায়াই  ঈেলই নকডন্যাপ কটর আটমনরকায় আটি 
প্রনতটশাধ চিবার েটন্য।’ বলল ন্যানে। 

‘আটরক া নবষয় আপা, ঘুষ নহসাটব তাটদর ব্লযাংক চ ক অফার করা 
প্রমাে কটর ইহুদীবাদীরা নক ধরটির নবপটদ পটড়টছ। তাটদর নবরুটদ্ধ উোনপত 
অনভটযাে যনদ নমথযা হটতা, তাহটল এভাটব চপছি দরো নদটয় নসটি  ও 
প্রনতনিনধ পনরষটদর সদস্যটদর হাত করার চ িা িা কটর তারা আইনি 
চমাকানবলায় িামটতা।’ হ্যানর বলল। 

‘এখি নক করা যায় বলত। এই চ প নকন্তু এক া সাংঘানতক দনলল।’ 
বলল ন্যানে। 

‘আমার মটি হয় চ প া দুলাভাইটয়র হাটত চপৌটছ দাও। উনি ও া 
মুভটমটট র চিতাটদর কাটছ চপৌটছ চদটবি।’ 

ন্যানের চ াটখ-মুটখ ফটু  উঠল কৃনত্রম চিাধ। চস হ্যানরর নপটঠ এক া 
নকল নদটয় বলল, ‘নসনরয়াস নবষটয়র মটধয ইয়ানকড চকি?’ 

‘দুট াই নসনরয়াস। ও া চদটশর েটন্য, আর এ া চতামার েটন্য।’ দম 
নিটয়ই আবার শুরু করল, ‘বনরসটক নক চ নলটফাি করনব?’ 

‘চ নলটফাি চকি?’ 
‘ও এটস চ প া নিটয় যাক।’ 
‘নঠক বটলছ আপা, যত তাড়াতানড় সম্ভব এ া নঠক োয়োয় চপৌটছ 

চদয়াই উন ত হটব।’ 
‘তাহটল চ নলটফাি কনর।’ 
‘হ্যা, ডাক তাটক আপা। তটব আপা, রথ চদখার সাটথ সাটথ কলা চব ার 

মতলব করছ িা চতা?’ আবার ন্যানে বড় ধরটির নকল তুলল হ্যানরর নপঠ লটক্ষয। 
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চদটখ লাফ নদটয় ছুট  পালাল হ্যানর। 
ন্যানে কযাটস  চেয়ার চথটক কযাটস  া খুটল হাটত নিটয় উটঠ দাাঁড়াল 

চমাবাইল া চিয়াটেটন্য। 
‘আপা, আনম শুটত চেলাম।’ 
‘চকি, ও আসুক। চ প া উদ্ধার করার কৃনতে চতা চতারই।’ 
‘িা আপা, চবাি ও হবু দুলাভাইটয়র আসটর শালারা সব সময় 

আওয়াটট ড। আর ও কৃনতে া চতামাটকই নদটয় চেলাম। ‘কই’ খাওয়া আর ‘নবল 
চস া’র চলাক সব সময় আলাদাই থাটক আপা। গুড িাই ।’ 

বটল হ্যানর হাসটত হাসটত ছুট   টল চেল তার চশাবার ঘটরর নদটক। 
হ্যানরর এ োনড রুটমর ওপাটশ তার চশাবার ঘর। হ্যানর ও ন্যানের 

চশাবার ঘটরর মািখাটি োনড রুম ও বসার ঘটরর বযবধাি। 
ন্যানে হ্যানরর োনড রুম চথটক চবনরটয় পাটশই বসার ঘটর নেটয় বসল। 
চ নলটফাি করল বনরস নিক্সিটক। চপল তাটক। চ টপর কথা শুটি 

লানফটয় উঠল চস। বলল, ‘রাটত আসটত পারটবা িা মাটি? এর েটন্য এ মুহূটতড 
 াাঁটদ যাত্রা করটতও বলটলও আনম রানে। তার উপর ন্যাশিাল ইট াটরটির বাইটর 
এখাটি এক া পাটসডািাল ইট াটরি ও আটছ।’ 

‘পাটসডািাল ইট াটরিটক পাটশ রাখটত  াও? এ াই চবাধ হয় চতামার 
চদশটপ্রম।?’ 

‘চদখ, চদশটপ্রম কাউটক তবরােী হটত বটল িা। ও, চক। আসনছ। বাই।’ 
বটল ওপাটশ চ নলটফাি চরটখ নদল বনরস নিক্সি। 
ন্যানেও চমাবাইল া চরটখ নদটয় চসাফায় ো এনলটয় নদল। কমপটক্ষ নবশ 

নমনি  তাটক অটপক্ষা করটত হটব বনরটসর েটন্য। 
‘নবশ নমনি ’ চকি নবশ ঘট াও ওর েটন্য অটপক্ষা করটত তার এক ুকুও 

ক্লানন্ত আসটব িা। 
ন্যানে চকমি কটর অস্বীকার করটব চয, বনরসটক কাল সকাটল ডাকটলও 

 লত, নকন্তু এক া উপলক্ষ যখি চপটয়টছ তখি বনরসটক কাটছ চপটত সকাল পযডন্ত 
অটপক্ষা করটত তার মি  ায়নি। 
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বনরস আসটছ এই ন ন্তা ন্যানের হৃদয় মিটক সেীব কটর নদটয়টছ।   
হাসল ন্যানে। চস বনরসটক পাটসডািাল ইট াটরটের েটন্য অনভযুক্ত 

করল। নকন্তু তার  াওয়া নক বনরটসর চ টয় কম? বনরসরা যা চখালাটমলা বটল। 
ন্যানেরা তা চ টপ থাটক এ াই মাত্র পাথডকয। 

নি  চথটক এক া োনড়র হিড চবটে উঠল। 
ন িটত ন্যানের কি হটলা িা বনরটসর োনড়র হেড। 
উটঠ দাাঁনড়টয় ন্যানে ছু ল নসাঁনড়র নদটক বনরসটক নিটয় আসার েটন্য। 
 
 
 
ন্যানে ময়নিহাি যখি চ াখ খুলল, প্রথটমই চ াখ পড়ল তার ডাক্তাটরর 

উপর। পাটশই চদখল তার আব্বা-আম্মাটক। চদটখ  মটক উঠল। নবধ্বস্ত, নবপযডস্ত 
তাটদর চ হারা। আর এক দফা চস  মটক উঠল তার ঘটরর দরোর বাইটর পুনলশ 
দাাঁনড়টয় থাকটত চদটখ।  

মটি হটচ্ছ নকছু ঘট টছ। নক ঘট টছ? লাফ নদটয় উটঠ বসল চস। নকছুই 
বুিটত পাটছ িা চস। বনরসটক নবদায় নদটয় চস ঘুনমটয় পটড়নছল। ঘুম তার ভাল 
হটয়টছ। নকন্তু শরীল খুব দুবডল লােটছ। নকন্তু তার পাটশ ডাক্তার চকি? 

উটঠ বটসই ন্যানে তার নপতার নদটক চ টয় বলল, ‘নকছ ুবুিটত পারনছ 
িা আব্বা। নক হটয়টছ? পুনলশ চকি? ডাক্তার চকি? 

এক নিুঃশ্বাটস কথাগুটলা বলল ন্যানে। 
ন্যানের আব্বা দানিটয়ল ময়নিহাি চকাি উত্তর নদল িা। তার মুটখ 

োম্ভীযড চযি আরও েভীর হটলা। 
চকাঁটদ উঠল ন্যানের আম্মা।  
চস এটস েনড়টয় ধরল ন্যানেটক। বলল কান্না  াপার চ িা কটর, ‘সবডিাশ 

হটয়টছ মা। হ্যানরটক চকউ নকডন্যাপ কটরটছ, খুি হটয়টছ নফনলফ।’ 
‘হ্যানর নকডন্যাপ হটয়টছ? নফনলফ আংকল খুি হটয়টছি? ন ৎকার কটর 

উঠল ন্যানে। তনড়তাহটতর মতই চকাঁটপ উঠল ন্যানে চো া শরীল, 
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মাইটিাট টপর কথা মটি পটড় চেটছ তার। ন্যানের চো া সত্তা েুটড় এক া 
ন ৎকার উঠল। চেিাটরল শ্যারিরা তাহটল ঐ চ টপর েটন্য নকডন্যাপ করল 
হ্যানরটক? খুি করল নফনলফটক? 

সমগ্র স্নায়তুটন্ত্র ধ্বনিত-প্রনতধ্বনিত এই ন ৎকার ন্যানের মুখ-চফাঁটড় 
চবনরটয় আসনছল। বহুকটি তা চরাধ করল ন্যানে। 

ন ৎকার চরাধ হটলা, নকন্তু চসই ন ৎকার অসহায় কান্নার প্রবল চবে নিটয় 
চবনরটয় এল ন্যানের চভতর চথটক। ন্যানে চকাঁটদ উঠল তার মাটক েনড়টয় ধটর। 

ন্যানে সংো নফটর পাওয়ায় ডাক্তার চবনরটয় চেল ঘর চথটক। তার 
আব্বাও  টল চেল পুনলটশর সাটথ কথা বলটত বলটত। 

ন্যানের আম্মা চ াখ মুটছ বলল, ‘চতাটক নিটয়ও আমরা মহান ন্তায় 
পটড়নছলাম। চতার সংো নফরটতই সবট টয় চবনশ চদরী হটলা। ডাক্তার বটলনছল, 
নিনদডি সমটয় সংো িা নফরটল বা সংো চফরাটত িা পারটল েীবিহানিও ঘট । 

‘তার মাটি চতামারও সংো হানরটয়নছটল? চকি? নকভাটব? তাহটল নক 
ওরা ....।’ 

কথা চশষ িা কটরই চথটম চেল ন্যানে। 
‘হ্যাাঁ মা, খুনিরা এক নবটশষ ধরটির চক্লাটরাফরম চ্প্র কটর সবাইটক 

ঘুনমটয় চরটখ নিরাপটদ কাে চসটর চেটছ।’ 
‘চেট র নসনকউনরন রা চকাথায়?’ 
‘তারাও সংো হানরটয়নছল। নকন্তু তারাই প্রথম সংো নফটর পায়। ওরা 

বাইটর নছল বটল চক্লাটরাফরম ওটদর উপর খুব েভীর নিয়া করটত পাটরনি। 
ওটদর সংো চফর পর ওরাই পুনলশটক খবর চদয়। পুনলশ এটস আমাটদর ও 
চতাটদর ঘটরর দরো চখাটল এবং ডাক্তারও ডাটক তারাই। ডাক্তার বটলটছ, 
আমাটদর ও চতার ঘর খুটল নদটত আরও চদরী হটল আমাটদর েীবিহানি ঘ টত 
পারটতা।’ 

 বটল এক ু চথটমই আবার চকাঁটদ উঠল। বলল, ‘হ্যানরর ঘটর রক্ত চদখা 
চেটছ। নিশ্চয় তাটক খুনিরা মারটধার কটরটছ। আমার চসািামনি চবাঁট .....।’ 

কথা চশষ করটত পারটলা িা ন্যানের মা। কান্নায় চভটঙ পড়ল চস।  
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কথা চশষ িা করটলও ন্যানে বুিল তার মা নক আশংকা করটছ। ন্যানে 
চভতর া থর থর কটর চকাঁটপ উঠল। নকন্তু এবার কান্নার বদটল ন্যানের মটধয 
হ্যানরর েন্য প্র টড ভয় ও উটেটের সৃনি হটলা এবং চেটে উঠল তার মটধয নকছু 
করার চপ্ররো। ন্যানে এত ুকু বুিল, নফনলটফর মত হ্যানরটক খুি িা কটর ওরা 
ওটক নকডন্যাপ কটরটছ এবং তাটক নকডন্যাপ কটরটছ ওরা চ টপর েটন্যই।  

আবার বুক া চকাঁটপ উঠল ন্যানের। চ প চতা তার কাটছ পায়নি, পাটব 
িা। িা চপটল নক খুি করটব ওরা হ্যানরটক? 

আতংক ও উটেটে চভতর া চযি কাঠ হটয় উঠটত  াটচ্ছ তার। ভাবল, 
চ টপর খবর বলটব নক চস তার নপতাটক, পুনলশটক? তাহটল চতা বলটত হটব 
বনরস নিক্সিটদর কথা। নকন্তু তাটত নক লাভ হটব? চ প চফরত চপটলও চস চ প 
নক পুনলশ চদটব শ্যারিটদরটক? চদটব িা। তাহটল ফলই একই হটচ্ছ। 

এসব ন ন্তা করটত নেটয় ন্যানের মটি হটলা, এই ঘ িার কথা এখি তার 
বনরসটক োিাটিা দরকার। হ্যানরটক উদ্ধার করার চক্ষটত্র পুনলটশর চ টয় চফম’ই 
(Free America) চবনশ কাযডকরী হটব। 

এ ন ন্তার সাটথ সাটথই ন্যানে উটঠ দাাঁড়াল। বলল, ‘ ল মা, ‘হ্যানরর 
ঘর া এক ু চদখব। কয়েি বন্ধ ুবান্ধবটক চ নলটফাি করব। পুনলশ তার চখাাঁে 
করটব, সাটথ সাটথ আমাটদরও নকছু করটত হটব মা।’ বটল চস চিটম এল চবড 
চথটক। 

তার মাও উঠল। 
হ্যানরর ঘর চদটখ আাঁৎটক উঠল ন্যানে। চো া ঘর লটড-ভটড। ড্রয়ার, 

চসল্ফ, চবড নকছুই আস্ত চিই। ঘটরর প্রনতন  ইনি োয়ো তছিছ কটরটছ চকউ। 
ন্যানের বুিটত বানক রইল িা। ওরা এভাটব চ প াই খুাঁটেটছ। 

ন্যানে নফরল মাটয়র নদটক। বলল, ‘হ্যানরর োনড’র নদটক চতা চখয়াল 
করলাম িা। ও ারও নক এই অবস্থা আম্মা?’ 

‘হ্যাাঁ, মা, োনডরও চকাি নেনিস আস্ত চিই। কনম্পউ ার, আলমানর, 
চসলফ, বই-পুস্তক সব নকছুই ছড়াটিা-নছ াটিা। পুনলশ বলটছ, খুনিরা নকছ ুএক া 
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চখাাঁে কটরটছ। পটর চস নেনিসসহ হ্যানরটক তারা নকডন্যাপ কটরটছ। অথবা চস 
নেনিস িা চপটয় হ্যানরটকই নিটয় চেটছ।’ 

এক ু চথটম আবার বলল, ন্যানের মা, ‘পুনলশ আরও বলটছ, ‘নেনিস া 
িা চপটয় হ্যানরটক ওরা নিটয় চেটছ। নকন্তু নেনিস া চপটল হ্যানরটক হয়টতা তারা 
নফনলটপর মতই খুি কটর চরটখ চযত।’ 

নিটেটক সামটল নিটয় চ াখ মুটছ আবার চস বলল, ‘নকন্তু নফনলফটক 
হতযার সাটথ হ্যানরর নকডন্যাপ হওয়ার নবষয় াটক নমলাটত পারটছ িা পুনলশ। 
তটব অনুমাি করটছ, চয নেনিটসর সন্ধাটি খুনিরা হ্যানরর কাটছ এটসনছল চস 
নেনিটসর কথা নফনলপও োিত। নফনলপটক ওরা হতযা কটরটছ বুটক গুলী কটর। 
নকন্তু তার আটে তাটক নিযডাতি কটরটছ। মুটখই তার আঘাত চবনশ। পুনলশ মটি 
করটছ তাটক নকছ ুবালাটিার চ িা করা হটয়টছ। সম্ভবত কথা আদায় করার পর 
তাটক হতযা করা হটয়টছ। চসখাি চথটকই খুনিরা এটসটছ হ্যানরর ঘটর।’ 

ন্যানে মটি মটি পুনলটশর অনুমাটির প্রশংসা করল। তাটদর অনুমাটির 
প্রনত া বিড সতয। নফনলটপর কাটছ শ্যারটির চলাকরা এটসনছল চ টপর চখাাঁে 
করটত। তার কাছ চথটকই োিটত পাটর নমন ং- এর পর প্রথটম হ্যানরই চসখাটি 
যায়। সুতরাং তারা ধটর চিয়, চ প া যখি নফনলটপর কাটছ চিই, তখি নিশ্চয় 
চস া হ্যানরই প্রথটম নেটয় খুাঁটে চপটয়টছ। 

‘নক ভাবনছস ন্যানে?’ ন্যানেটক েম্ভীর হটয় চযটত চদটখ বলল তার মা।  
‘আম্মা আনম ভাবনছ, নকছ ুকরার কথা। যাই কটয়ক া চ নলটফাি কটর 

চিই।’ বটল ন্যানে হ্যানরর ঘর চথটক চবনরটয় এল। 
নিটের ঘটর নফটর ন্যানে চ নলটফাি করল বনরস নিক্সিটক। প্রথম 

চ িাটতই চপটলা বনরসটক। বনরসটক োিাল সব ঘ িা ন্যানে। কাাঁদল অটিক। 
ওপার চথটক বনরস ন্যানেটক সান্তবিা নদটয় বলল, ‘চকাঁটদা িা ন্যানে। 

তুনম এবং হ্যানর চদটশর অমূলয উপকার কটরছ। ঈশ্বর হ্যানরটক অবশ্যই সাহাযয 
করটবি। আনম এখনি  ীফটক এ া োনিটয় নদনচ্ছ। FBI নবষয় া এখনি চেটি 
যাটবি। পুনলশ যা করটছ করুক, ওনদক চথটক উদ্ধার প্রট িা এখনি শুরু হটয় 
যাটব।’ 
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ন্যানে নকংবা বনরস চকউই চ প-এর প্রসংে তাটদর কথায় আিল িা। 
‘নি আটমনরকা’ মুভটমটট র িামও িয়। তারা সতকড চয, ন্যানেটদর চ নলটফাটি 
এখি আনড় পাতা হটব চেিাটরল শ্যারেটদর পক্ষ চথটক চতাব বট ই, পুনলটশর 
পক্ষ চথটকও আনড়পাতা হটত পাটর।  

বনরটসর কথা চশষ হটল  ন্যানে বলল, ‘যা নকছ ুকরার বনরস তাড়াতানড় 
করটত হটব। আব্বা-আম্মা খুবই চভটঙ্গ পটড়টছি।’ 

‘খুবই স্বাভানবক। ন ন্তা কটরা িা। ঈশ্বর আটছি। চতামার সাটথ আমার 
চদখা হওয়ার দরকার।’ বলল বনরস। 

‘আনমও  াই। তুনম এস এখাটি, আব্বাটদর সাটথও কথা বলটব।’ ন্যানে 
বলল। 

‘নঠক আটছ। আসব।’ 
‘কখি?’ 
‘চদনখ হ্যানরর বযাপার া সবার সাটথ আটলা িা কনর। তার বযাপাটর দ্রুত 

নকছু এক া করটত হটব। আে সন্ধযার নদটক চ িা করব।’ বলল বনরস। 
‘ধন্যবাদ, আমাটক চ নলটফাি কটরা।’ ন্যানে বলল। 
‘নঠক আটছ। ওটক। বাই’ বলল বনরস। 
‘বাই।’ বটল ন্যানেও চ নলটফাি চরটখ নদল। 
চ নলটফাি চসটর হ্যানরর ঘটর নদটক আসটতই হ্যানরর োনডর সামটি 

ন্যানের চদখা হটলা তার আব্বা দানিটয়ল ময়নিহাটির সাটথ।  
‘আব্বা, বনরসটক চ নলটফাি কটরনছলাম। আসটত বললাম। সন্ধযায় 

আসটব। হ্যানরটক খুব চস্নহ কটর চস। েত রাটতও এটসনছল। সবারই সাহাযয 
আমাটদর দরকার আব্বা।’ 

বনরটসর িাম শুটি ভ্রু কুনিত হটলা ন্যানের আব্বা দানিটয়ল 
ময়নিহাটির। বলল, ‘হ্যাাঁ চদটখনছ তাটক। চপ্রনসটডটট র নিরাপত্তা উপটদিার নপ, 
এস চছটল াটতা?’ 

বটল এক ু থামল। ভাবল চবাধ হয় এক ু। তারপর বলল, ‘এস মা, 
চতামার সাটথ এক ু কথা বনল।’ 
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বটল দানিটয়ল ময়নিহাি এগুটলা সামটির বসার ঘর ার নদটক। 
দানিটয়ল ময়নিহাি ও ন্যানে চসাফায় পাশাপানশ বসল। 

দানিটয়ল ময়নিহাটির মুখ নবষন্ন। চবদিানক্লি তার চ াটখর দৃনি। ধীটর 
ধীটর বলল, ‘নকছুক্ষে আটে আমার এক গুরুেপূেড বন্ধু আমাটক চ নলটফাটি বলল 
চয ‘নি আটমনরকা’ (চিম) মভুটমট  এবং সরকাটরর প্রভাবশালী অংশ আমাটক 
ইহুদীপন্থী বটল মটি কটর। বতডমাটি কটয়ক া ঘ িা নিটয় সরকার ও ‘চিম’ 
ইহুদীটদর নবরুটদ্ধ খড়েহস্ত হটয়টছ। এ নিটয় খুব শীঘ্রই প্রনতনিনধ পনরষদ ও 
নসটিট  শনক্তর লড়াই হটত যাটচ্ছ। পানরবানরক সংক  ও  াটপ পটড় যাটত আনম 
ঐ লড়াইটত চকাি ভূনমকা িা রাখটত পানর তারই এক া চকৌশল নহসাটব এই 
ঘ িা ঘ াটিা হটত পাটর। চসই আমাটক প্রথটম োিাল, েত রাত ১২ ার পর 
বনরস নিক্সি আমার বাসায় এটসনছল। আর বনরস নিক্সটির সাটথ ‘চিম’ (নফ 
আটমনরকা মুভটমট )- এর খুব েভীর সম্পকড আটছ।’ 

 দানিটয়ল ময়নিহাি কথাগুটলা বটল এক া দম নিটয় পুিরায় বলল, ‘এই 
মুহূটতড চভতটরর দৃশ্যপ  চয রকম সংঘাত-মুখর তাটত আমার বন্ধুর কথাগুটলা 
শুটিই ন্যানে বুিল তার নপতার এই বন্ধু নিশ্চয় চেিাটরল শ্যারি হটবি। চস 
নবনস্মত ও আতংনকত চবাধ করল চয, চেিাটরল শ্যারিরা নকভাটব কত দ্রুত 
কানহিী সৃনি করটত পাটর। চস নবনস্মত হটলা এই চভটবও চয, বনরস এখাটি পাহারা 
বনসটয়নছল, িা পুনলটশর কাছ চথটক ওরা চেটিটছ। পুনলশ নিশ্চয় চেট র 
চলাকটদর নেোসাবাদ কটরটছ এবং নিশ্চয় ওরা োিটত চপটরটছ বনরস এখাটি 
এটসনছল। পুনলটশর কাছ চথটকও শ্যারিরা এই তথয োিটত পাটর। পুনলটশর 
মটধয ওটদর প্র রু চলাক আটছ। 

এসব ন ন্তা কটর ন্যানে ভাবল, চ টপর কথা, বনরসটক চ প চদয়ার কথা 
তার আব্বাটক এখি বলা নঠক হটব িা। চ প ‘নি আটমনরকা’ মুভটমটট র হাটত 
চদয়ার বযাপার তার আব্বা চমটি চিটবি িা। তাছাড়া চ প হস্তান্তটরর এই কথা 
তার আব্বার মাধযটম চেিাটরল শ্যারিটদর কাটি  টল চযটত পাটর। তাটত 
বনরটসরও নবপদ ঘ টত পাটর। আবার ভাবল ন্যানে, চ টপর বযাপার া হ্যানরর 
কাছ চথটকও শ্যারিরা চেটি নিটত পাটর এবং এেটন্যই তাটক নকডন্যাপ 
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কটরটছ। পরক্ষটেই তার মটি এক া আশা োেল চয, হ্যানর চ প চপটয়টছ এ া 
নফনলফও োিত িা। সুতরাং নফনলফ তাটদরটক একথা বলটতও পাটরনি। অতএব 
হ্যানরটক তারা ধটর নিটয় চেটছ সটন্দহ বশতই। আর হ্যানর মুখ িা খুলটল তাটদর 
সটন্দহ সটন্দহই চথটক যাটব। নিছক সটন্দহ চথটকই নক তারা হ্যানরটক খুি করটত 
পাটর!’ 

ন ন্তা হয়টতা ন্যানের আরও সামটি েড়াত। নকন্তু তার আব্বার কথায় তার 
ন ন্তার সূত্র া চকট  চেল। তার আব্বা বলনছল, ‘নক মা নকছ ুবলছ িা চয?’ 

‘ভাবনছলাম আব্বা’ 
‘নক ভাবনছটল?’ 
‘প্রকৃত ঘ িা োিা িা থাকটল কত অমূলক সটন্দহ মানুষ কটর।’ 
‘নক রকম? বলল ন্যানের আব্বা দানিটয়ল ময়নিহাি। 
‘আব্বা ঘ িা হটলা, বনরস নিক্সি এনদক নদটয় যানচ্ছল, আনমই চডটক 

তাটক বানড়টত নিটয় এটসনছলাম। হ্যানরও নছল আর আব্বা, বনরস আমাটদর 
নফনলফ আংকলটক চ টিই িা। তাটক খুি করটত যাটব চকি চস? চেট র নিরাপত্তা 
প্রহরীটদর কাটছ আপনি নিশ্চয় শুটিটছি এবং পুনলশও বটলটছ, খুনিটদর প্রথম 
 াটেড  নছল নফনলফ। চসখাি চথটক এটসটছ হ্যানরর এখাটি। আপিার বন্ধুর কথা 
সতয হটল আব্বা, তাটদর আিমটের নশকার আমরা হতাম, নফনলফ িয় এবং ঐ 
কথা সতয হটল নফনলফ হতযার চকাি যুনক্ত খুাঁটে পাওয়া যায় িা। আব্বা, আর এই 
হতযার দায় যনদ রােচিনতক উটেটশ্য আপিার উপর  াপাটত  াইত আপিাটক 
নবপটদ চফলার েটন্য তাহটল খুনিরা হ্যানরটক নকডন্যাপ করটতা িা এবং সকলটক 
সংোহীিও করটতা িা। 

‘চতামার কথার যুনক্ত আটছ মা। তাহটল এই খুি ও নকডন্যাটপর মন ভ 
নক, কারা খুি কটরটছ?’ 

‘আমার নবশ্বাস আব্বা, খুব শীঘ্রই তা োিা যাটব এবং খুনিরাও ন নহ্নত 
হটব।’ 

‘এত নিনশ্চত কটর বলছ নক কটর মা?’ 
‘আমার মি বলটছ আব্বা’ 
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ন্যানে থামটলও ন্যানের আব্বা সংটে সংটে নকছ ুবলল িা। ভাবনছল। 
এক ু পর বলল, ‘তবু সব নকছ ুপনরস্কার হওয়ার আটে বনরসটক এখাটি আসটত 
নিটষধ কটরা মা। আনম  াই িা এনিটয় চকাি কথা উঠুক এবং তুনম তাটত েনড়টয় 
যাও।’ 

‘নঠক আটছ আব্বা তাটক বটল নদনচ্ছ। নকন্তু আনম তার সাহাযয চ টয়নছ। 
আপনি চেটিটছি চস ‘নি আটমনরকা’ মুভটমটট র সাটথ আটছ। হ্যানরটক উদ্ধার 
করার বযাপাটর তারা নকছ ুকরটত পাটর।’ 

‘চকউ যনদ সাহাযয কটর আমাটদর আপনত্ত থাকটব চকি? নকন্তু ‘ নি 
আটমনরকা’ এ া করটছ, তা বলার দরকার চিই। এক া কথা চতামাটক বনল মা, 
চভতটরর রােচিনতক পনরনস্থনত ভাল িয়। চপ্রনসটডট  এবং তার প্রশাসি একেি 
কূখযাত চমৌলবাদীটক রক্ষা করার েটন্য ইহুদীটদর নবরুটদ্ধ উটঠ পটড় চলটেটছ। 
এ া আটমনরকার স্বাটথডর পনরপন্থী। আটমনরকার এই স্বাথড নবটরাধী কাটে 
চপ্রনসটডট টক যারা সাহাযয করটছ তাটদর মটধয ‘নি আটমনরকা’ মুভটমট ও 
রটয়টছ। সুতরাং ‘নি আটমনরকা’ মুভটমট  বা তার চকাি চলাটকর সংস্পটশড যাওয়া 
আমাটদর নঠক হটব িা। চযটহত ুচদটশর প্রনত আমার এক া নবটশষ দানয়ে রটয়টছ 
তাই চদটশর স্বাটথডই আমাটক চপ্রনসটডটট র নবরুটদ্ধ চযটত হটচ্ছ। এ সময় ‘নি 
আটমনরকার’ সাটথ আমাটদর চকাি প্রকার সংনিিতা আমার রােিীনতর ক্ষনত 
করটব।’ 

ন্যানে বুিল, তার নপতা তার রােিীনতটকই চবনশ গুরুে নদটচ্ছ। প্রকৃত 
বযাপার তার আব্বাটক বুিাটত চ িা করটব নক ন্যানে? নকন্তু িা, তা করটত চেটল 
নবপরীত ঘ টত পাটর। তবু ন্যানে বলল, ‘মাফ করটবি আব্বা, চদটশর 
রােচিনতক পনরনস্থনত নক রকম চস নবষটয় আনম খুব চবনশ োনি িা। নকন্তু তবু 
আনম বলব একেি মুসনলম চমৌলবাদী এটস মানকডি চপ্রনসটডট  ও তার প্রশাসিটক 
তার পটক্ষ নিটয় যাটব, আপিাটদর মত শীষড পযডাটয়র আটমনরকাি নবটবকটক 
নিশ্চয় এত চছা , এত ভংগুর কটর আপনি চদখটবি িা।’ 

ভ্রু কুনিত হটলা দানিটয়ল ময়নিহাটির। ভাবল চস। তারপর তার চ াটখ 
নফটর এল মুগ্ধ দৃনি। বলল ন্যানেটক, ‘তুনম যা বটলছ মা যুনক্তর নদক নদটয় তা 
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নঠক। নকন্তু যুনক্তটত আটস িা, এমি দুঘড িা রােিীনতটত ঘ টত পাটর। যখি এ 
ধরটির পনরনস্থনত আটস, তখি ঘট নি প্রমাে হওয়ার আে পযডন্ত ঘট টছই ধটর 
নিটত হটব।’ 

‘নকন্তু চসটক্ষটত্র আনম মটি কনর আপিাটদর মত শীষড রােিীনতকরা চকাি 
এক পটক্ষ েনড়টয় িা পটড় সতয উদ্ধাটর সট ি হওয়া উন ত। 

হাসল দানিটয়ল ময়নিহাি। বলল, ধন্যবাদ ন্যানে। তুনম যা বটলছ 
সাধারেভাটব তা নঠক। নকন্তু যখি যুদ্ধ শুরু হটয় যায়, তখি এই ধরটির 
নিরটপক্ষতা সটতযর ক্ষনত করটত পাটর। এই ধরটিরই পনরনস্থনত আে। তবু তুনম 
যা বটলছ তা মটি রাখব মা। সতয অনুসন্ধাটি আনম চ িা করব। চপ্রনসটডটট র 
পটক্ষর বক্তবযও আনম চশািা ও বুিার চ িা করব। 

‘ধন্যবাদ আব্বা।’ বটল এক  ুদম নিল ন্যানে। তারপর বলল, ‘তাহটল 
হ্যানরর বযাপাটর আমরা নক করনছ আব্বা?’ 

‘সব নকছুই করব মা। পুনলশ চতা কাে করটছই। এই মাত্র FBI  ীফ েেড 
আব্রাহাম েিসি আমাটক চ নলটফাি কটরনছটলি। নতনি শুটিটছি সব। বলটলি 
নতনি, আমরা কাে শুরু কটরনছ। এফ নব আই এর এক া  ীম যাটচ্ছ আপিাটদর 
ওখাটি। আনমও আসব। নকছ ু তারা  আাঁ  কটরটছি নক িা আনম নেটেস 
কটরনছলাম। নতনি বলটলি, চকাি পটথ আমাটদর এগুটত হটব চস া আমাটদর 
কাটছ পনরস্কার হটয় চেটছ এবং কত া এগুটত পারনছ, আপিাটক সব োিাব।’ 

‘েেড আব্রাহাম খুবই ভাটলা মানুষ আব্বা। আমাটদর ক্লাটস কািাডার 
একেি নভনেন ং প্রটফসর ‘লয়ালন    ু চিশি ইি িাইনসস’ (সংকট র মুটখ 
োতীয় আনুেতয) বক্তৃতায় েেড আব্রাহাম েিসটির িাম নদটয় বটলনছটলি, এরা 
চদশ চপ্রটমর ক্লানসকাল দৃিান্ত। এাঁটদর চদশ চপ্রটমর নিক  বযনক্ত স্বাথড, স্বেি প্রীনত, 
চোষ্ঠী ন ন্তা সবই কুরবািী হটয় যায়।’ 

‘আনমও তাই োিতাম মা। চপ্রনসটডট  যখি FBI  ীফ নহটসটব তাাঁর িাম 
প্রস্তাব কটরি, তখি আনমই তাটক সবট টয় চবনশ সমথডি নদটয়নছলাম। নকন্তু 
একেি চমৌলবাদী আহমদ মুসা চকমি কটর তাাঁটক নেটল চফলল তাই বুিনছ িা।’ 
বলল দানিটয়ল ময়নিহাি িরম কটটঠ। 
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‘আব্বা, এ াই আটে বুিার চ িা করটল হয়টতা েেড আব্রাহাম সম্পটকড 
আে আপিার নভন্ন ধারোর সৃনি হটতা িা।’ 

ন্যানে থামটলও সংটে সংটে কথা এল িা দানিটয়ল ময়নিহাটির মুটখ। 
ভাবনছল। হাসল চস অবটশটষ। বলল, ‘ধন্যবাদ ন্যানে। তুনম সনতযই আমার মা। 
মাটয়র বকুনি আনম গ্রহে করলাম। আটে িা হটলও এখি আনম বযাপার া বুিার 
চ িা করব।’ 

‘ধন্যবাদ আব্বা। আনম.........।’ 
ন্যানের কথার মািখাটিই কথা বটল উঠল দানিটয়ল ময়নিহাি। বলল, 

‘আটরক া খবর ন্যানে। এনদটকর নকছু খবর আোমীকাল নিউে চপপার ও 
চ নলনভশি চি ওয়াটকড আসটছ। চস া উপলক্ষ কটর ওনদটকর প্রকৃত বযাপার 
আমার োিার নবষয় া খুবই প্রাসনঙ্গক হটব।’ 

‘নঠক তাই আব্বা।’ বটল এক ু চথটমই অনুমনত প্রাথডিা করল, ‘আনম 
তাহটল উনঠ আব্বা!’ 

‘এস।’ বলল তার আব্বা। 
ন্যানে উটঠ দাাঁনড়টয়  টল যানচ্ছল। 
‘ন্যানে শুি।’ চপছি চথটক চডটক উঠল দানিটয়ল ময়নিহাি। 
নফটর দাাঁড়াল ন্যানে। 
‘চদখ মা, বনরস নিক্সি চছটল াটক আনম খুব ভাটলা মটি কনর। আনম চয া 

বটলনছ, চস া রােচিনতক পনরনস্থনতর কথা।’ দানিটয়ল ময়নিহাটির মুটখ নমনি 
হানস। 

ন্যানের মুখ রাঙা হটয় উঠল। চঠাাঁট  চভটস উঠল সলজ্জ এক  ুকটরা 
হানস। বলল, ‘অটিক ধন্যবাদ আব্বা।’  

বটলই ঘুটর দাাঁনড়টয় ছুট  পালাল চস। 
 



এক নিউ ওয়ার্ল্ড  122 

 

৫ 
চবরুবার েটন্য প্রস্তুত হটয় বটস আটছ আহমদ মুসা। আে ওয়ানশং টি 

নফরটছ চস। অটপক্ষা করটছ আহমদ মুসা সারা চেফারসটির েটন্য। 
ঘুটর ঢুকল নেিা চেফারসি, সারা চেফারসটির মা। 
‘খালাম্মা, নমস চেফারসি চকাথায়? আনম ওর েন্য অটপক্ষা করনছ।’ 
হাসল নেিা চেফারসি। বলল, ‘ওর মি া চবাধ হয় খারাপ। চদখলাম, 

ফযাটমনল এযালবাটমর পাতা উল্টাটচ্ছ।’ 
‘মি খারাটপর সাটথ এযালবাটমর নক সম্পকড? নেটেস করল আহমদ 

মুসা। আহমদ মুসার মুটখও হানস। 
‘হ্যাাঁ, ওর মি খারাপ হটল চস ফযানমনল এযালবাটমর পাতা উল্টায়।’ 
‘ মৎকার। তার মাটি তখি নতনি অতীতমুখী হি অথবা যারা নছটলি 

নকন্তু এখি চিই, তাটদর দৃিান্ত সামটি এটি সান্তিা চখাাঁটেি। আহমদ মুসা বলল। 
‘তাই হটব।’ নেিা চেফারসি বলল। 
‘নকন্তু মি খারাপ হটলা কখি, এইটতা তার সাটথ কথা বললাম? 
‘সব বযাপাটরই চস শক্ত, নকন্তু কাউটক নবদায় চদয়ার বযাপাটর খুব িরম। 

আে মটি হটচ্ছ চবনশ িরম হটয় পটড়টছ। তার উপর চতামাটক চস আরও একনদি 
চথটক চযটত বটলনছল, থাকছ িা। শুধু তার চকি, আমারও মি া খারাপ। আনম 
সবার মুটখর হানস চদখটত  াই। তার মটি চয আিন্দ চদখটত  াই, তুনম আসার 
পর েদ দুনদি আনম তা চদটখনছ। ভয় হটচ্ছ তুনম  টল যাবার পর আবার তার চসই 
বয়টসাত্তার োম্ভীযড নফটর আটস নক িা। 

মুটখর আটলা হঠাৎ নিটভ চেল আহমদ মুসার। এখাটি আসার পর চথটক 
চয অস্বনস্ত া তাটক পীড়া নদটচ্ছ, চস া আবার চেটে উঠল তার মটি। এক া 
নবব্রতকর ভাব ফটু  উঠল তার চ হারায়।  
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আহমদ মুসা নক বলটব তা খুাঁেনছল। এমি সময় ঘটর প্রটবশ করল সারা 
চেফারসি। 

তার মুটখ হানস। নকন্তু তার চ াটখ দুট া হাসটছ িা। কাটলা নবষণ্ণতা 
চসখাটি। ঘটর ঢুটকই চস বলল, ‘স্যনর এক ু চদরী হটয় চেল।’ 

আহমদ মুসা নকছু বলটত যানচ্ছল নকন্তু তার আটেই সারা চেফারসটির 
মা বটল উঠল, ‘চব া আহমদ মুসা, সারাটক বটল চযও মাটয়রা সব সময় সন্তাটির 
হানসমুখ চদখটত  ায়।’ 

সারা চেফারসি নমনি চহটস মাটয়র নদটক তাকাল। বলল, ‘নক কথা বলছ 
মা, আনম নক হানস িা?’ 

‘চবন  সারা, যখি তুনম চতামার মত একেি সন্তাটির মা হটব, তখি 
বুিটব চসই সন্তাটির মুটখ মা নক ধরটির হানস চদখটত  ায়। েত দুনদি চতামার 
চয হানস, চতামার চয পনরতৃপ্ত চ াখ, চতামার চয আিন্দ-রাঙা মুখ চদটখনছ, তা আনম 
হারাটত  াই িা। আনম চস কথাই আহমদ মুসাটক বলনছলাম।’ সন্তাি বাৎসটলযর 
েভীর আটবে নেিা চেফারসটির কটঠটক ভারী কটর তুটলনছল। 

লজ্জায় রাঙা হটয় উটঠটছ সারা চেফারসটির মুখ। চসই সাটথ নকছু া 
নবব্রত ভাবও। তার মা তাটক এত া িগ্ন কটর চদটব চস ভাটবনি। এমি চক্ষটত্র সব 
মা চবাধ হয় এমি পােল হটয় যায়! 

লজ্জায় ভারী হটয় ওঠা সারা চেফারসটির দুন  চ াখ চোর কটরই ছুট  
চেল আহমদ মুসার মুটখর উপর। চস দৃনি চযি ছনড়টয় নদল অশরীরী অেস্র  ুেি। 
এক া যন্ত্রোর প্রশানন্ত চিটম এল সারা চেফারসটির কনম্পত বুটক। 

নকন্তু আহমদ মুসার আিত চ াটখর বদ্ধ চদয়াটল ধাক্কা চখটয় সারা 
চেফারসটির চস দৃনি অবটশটষ নফটর এল। তার শুকটিা চঠাাঁট  ফুট  উঠল এক 
 ুকটরা চবদিার হানস। বলল, ‘আম্মা তুনম চতা ওাঁটক োি। ওাঁর পৃনথবী কত বড়! 
একেটির মুটখর হানস উনি চদখটবি এমি আশা করা ওর প্রনত অনব ার।’ 

‘নকন্তু মা, আহমদ মুসা যখি সন্তাি নহটসটব সামটি আটস তখি মাটয়র 
চকাি দাবীই অনব ার িয়।’ বলল নেিা চেফারসি, সারা চেফারসটির মা। 
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নকছ ু বলার েটন্য মুখ খুটলনছল আহমদ মুসা ও সারা চেফারসি 
দুেটিই। এ সময় এ নদটির তদনিক কােেগুটলা নিটয় প্রটবশ করল পনর ানরকা। 

সবাই চসনদটক তাকাল। 
আহমদ মুসা ও সারা চেফারসটির কথা তাটদর মুটখই চথটক চেল। 
পনর ানরকা ঘটরর মটধয এটস কােেগুটলা সারা চেফারসটির হাটত 

নদটয় চবনরটয় চেল। 
অটিক কয় া তদনিক। সবার উপটর নছল ‘ওয়ানশং ি চপাে।’ 
ওয়ানশং ি চপাটের প্রধাি নশটরািাটির উপর আঠার মত চলটে চেল 

সারা চেফারসটির চ াখ। প্রধাি নশটরািাটমর উপটর লাল অক্ষটর এক া 
চশার্ল্ার। তারপর কাটলা অক্ষটর প্রধাি নশটরািাম  ার কলামবযানপ। প্রধাি 
নশটরািাটমর নিট  নিল কানলটত আটরক া চশার্ল্ার। পড়ল সারা চেফারসি 
উপটরর চশার্ল্াটর, ‘চমৌলবাদী আহমদ মুসার কাটলা হাত এবার আটমনরকায়।’ 
আর প্রধাি নশটরািাম পড়ল, ‘চপ্রনসটডট  এবং তার প্রশাসি মদদ নদটচ্ছ সন্ত্রাটস।’ 
ব ম চশার্ল্াটরর চলখা পড়ল সারা চেফারসি, ‘মািবতাবাদী আটমনরকায় ভয়াবহ 
এযানট  চসটমন ক ষড়যন্ত্র।’ 

পটড় চকাঁটপ উঠল সারা চেফারসি। তার মুটখর সব আটলা এক সংটে 
দপ কটর নিটভ চেল। চসখাটি িটড়র চবটে চিটম এল উৎকটঠা ও উটেটের কাটলা 
ছায়া। 

সারা চেফারসি দ্রুত এটক এটক ‘নিউইয়কড  াইমস, ওয়ালনে  োিডাল 
ও নিউইয়কড চপাটি’র উপর িের বুলাল। ঐ একই নবষটয়র নলড নশটরািাম সব 
পনত্রকায়। চহনডং নভন্ন নভন্ন নকন্তু একই কথা বটলটছ  ারন  পনত্রকাই।  

হাত কাাঁপটছ সারা চেফারসটির। কাাঁপটছ চো া শরীর। চ াটখ অন্ধকার 
চদখটছ সারা চেফারসি। 

আহমদ মুসা লক্ষয করনছল সারা চেফারসটির এই পনরবতডি এবং এও 
বুটিনছল পনত্রকার চকাি খবর পটড়ই তার এই অবস্থা। 

তাড়াতানড় আহমদ মুসা হাত বাড়াল সারা চেফারসটির নদটক 
পনত্রকাগুটলা চিয়ার েটন্য। 
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সারা চেফারসি তাকাল আহমদ মুসার নদটক। 
রাটেযর সব উৎকটঠা, উটেে এটস চযি বাসা চবটধটছ সারা চেফারসটির 

চ াটশ, চদখল আহমদ মুসা।  
সারা চেফারসি কনম্পত হাটত তুটল নদল পনত্রকাগুটলা আহমদ মুসার 

হাটত। 
ওয়ানশং ি চপাি-এর লীড নিউটের উপর চ াখ পড়টতই  মটক উঠল 

আহমদ মুসা। 
দ্রুত আহমদ মুসা  ারন  তদনিটকর উপরই চ াখ বুলাল। 
ওয়ানশং ি চপাি ও নিউইয়কড  াইমস নিউেন টক লীড কটরটছ। নকন্তু 

ওয়ালনে  োিডাল ও নিউইয়কড চপাি নিউেন টক যথািটম  তুথড ও তৃতীয় প্রধাি 
নশটরািাম নহটসটব চছটপটছ। 

নিউে া চদটখ প্রথটম  মটক উটঠনছল আহমদ মুসা। নকন্তু তা পরক্ষটেই 
দূর হটয় চেল। চঠাাঁট  তার ফুট  উঠল হানস। 

আহমদ মুসার নদটক তানকটয়নছল সারা চেফারসি। আহমদ মুসার চঠাাঁট  
হানস ফটুঠ উঠটত চদটখ নবস্ময় ফটু  উঠল তার চ াটখ। বলল, ‘আপিার চঠাাঁট  
হানস চদনছ। সনতযই নক আপনি হাসটছি?’ 

সারা চেফারসটির প্রটশ্নর ধরি চদটখ আহমদ মুসা সশটব্দ চহটস উঠল। 
বলল, ‘হানসর চপছটি অটিক সময় কান্না থাটক। আমার হানসর চপছটি কান্না 
চিই। সুতরাং এ া হানসই।’ 

‘আনম বুিটত পারনছ িা। এ নিউটে হাসার নকছু আটছ? আনম নকন্তু 
উনেগ্ন।’ বলল সারা চেফারসি শুকটিা কটটঠ। 

‘নিউটে হানসর নকছ ুচিই। নকন্তু শত্রুর চশষ কথা, শত্রুর চশষ পদটক্ষপ 
চেটি চফলার মটধয আিন্দ আটছ। আনম চসই আিটন্দই চহটসনছ।’ 

‘আমাটক উপলক্ষ বানিটয় চপ্রনসটডটট র উপর প্র টড রােচিনতক চপ্রসার 
সৃনি করা, যাটত কটর নতনি ইহুদীবাদীটদর নবরুটদ্ধ সকল প্রকার তদন্ত চথটক 
নবরত থাটকি। যনদ চপ্রনসটডট  এটতও নবরত িা হি, তাহটল চপ্রনসটডট টক 
ইমপী  পযডন্ত তারা অগ্রসর হটব।’ বলল আহমদ মুসা। 
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‘অতদূর পযডন্ত তারা যাটব?’ সারা চেফারসটির কটটঠ নবস্ময়। 
‘চস প্রস্তুনত িা থাকটল তারা চপ্রনসটডটট র নবরুটদ্ধ এভাটব যুদ্ধ চঘাষো 

করটতা িা।’ আহমদ মুসা বলল। 
সারা চেফারসি সংটে সংটেই নকছ ু বলল িা। ভাবনছল চস। বলল, 

‘নিউে িা পটড়ই চতামরা আটলা িা শুরু কটরছ। আনম পড়নছ চতামরা চশাি। 
চহনডং যত বড় নিউে া তত বড় িয়।’ 

বটল পটড় শুরু করল নেিা চেফারসিুঃ 
‘‘আটমনরকায় অনুপ্রটবশকারী চমৌলবাদী সন্ত্রাসী চিতা আহমদ মুসা 

ইহুদীটদর প্রনত তার স্বভাব-নবটেষ োরা তানড়ত হটয় এবং আটমনরকাি স্বাটথডর 
ক্ষনত ও তার আভযন্তরীে শানন্ত নবিি করার লটক্ষয ইহুদী কমুযনিন  ও মানকডি 
প্রশাসটির মটধয নবটভদ ও সংঘাত সৃনির হীি ষড়যটন্ত্র চমটত উটঠটছ। 

ইহুদীটদর নবরুটদ্ধ অমুলক একন  অনভটযাে দাাঁড় কনরটয় এবং অদ্ভুত 
চকৌশটল রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসাত্মক ঘ িা এটকর পর এক সৃনি কটর তারও দায় ইহুদী 
কমুযনিন র উপর  ানপটয় চদটশ বড় ধরটির েন্দ্ব-সংঘাত সৃনি করটত  ায়। 

দৃিান্ত তুটল ধরটত নেটয় সূত্র বলটছ, চকৌশলেত েটবষোোর ‘লস 
আলাটমাটস’র এক া এমারটেেী এনক্স  সুড়ঙ্গ রটয়টছ, এই সুড়ঙ্গটক আহমদ 
মুসা ইহুদীটদর ততনর চোটয়ন্দা সুড়ঙ্গ নহসাটব মানকডি প্রশাসটির কাটছ তুটল 
ধটরটছ। 

এই অনভটযাে চতালার পর পরই বড় ধরটির দুন  সন্ত্রাসী ঘ িা চস 
ঘন টয়টছ। লস আলাটমাটস সুড়ঙ্গ নবষটয় তদটন্ত যাওয়া উচ্চ পযডাটয়র তদন্ত  ীমন  
যখি নফরনছল, তখি লস আলাটমাস ও সান্তাটফ’র মধযবতডীস্থাটি এক সন্ত্রাসী 
ঘ িার মাধযটম  ীটমর সাটথ সফররত ৬ েটিরও চবনশ নিরাপত্তা প্রহরীটক হতযা 
করা হয়। উটল্লখয এই তদন্ত  ীটমর সাটথ আহমদ মুসাও নছল। আহমদ মুসা ও 
 ীম সদস্যরা অক্ষত থাকল, নকন্তু নিহত হল হতভােয নিরাপত্তা প্রহরীরা। 

অনুরূপভাটব সান্তা চফ’ নবমাি বন্দর চথটক চয নবমাটি কটর  ীম 
সদস্যরা ওয়ানশং টি চফরার কথা, চস নবমািও যাত্রার নঠক পূবড মুহূটতড 
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নবটফারটি ধ্বংস হয়। এবারও আহমদ মুসা ও  ীম সদস্যরা অক্ষত থাকটলি, 
ধ্বংস হটয় চেল নবমাি।  

সূত্রমটত দুন  ঘ িাই সন্ত্রাসী আহমদ মুসা ঘন টয়টছ সুপনরকনল্পতভাটব 
এবং এর দায় তুটল নদটয়টছ ইহুদী কমুযনিন র কাাঁটধ। তার মতলব মানকডি 
প্রশাসিটক এ া বুিাটিা চয, লস আলাটমাস সুড়ঙ্গ তন্দটন্ত যাওয়া  ীমটক ইহুদীরা 
ধ্বংস করটত চ টয়টছ তাটদর ফাইনর্ল্ং ধামা  াপা চদয়ার েটন্যই। 

সূত্রমটত, আহমদ মুসার পনরকল্পিা ও চকৌশল পুটরাপুনরই কাযডকরী 
হটয়টছ মানকডি চপ্রনসটডট  ও প্রশাসটির উপর। শৃোটলর মত ধূতড আহমদ মুসা 
সটম্মানহত কটরটছ চপ্রনসটডট টক, নস আই এ ও এফ নব আই  ীফটক এবং মানকডি 
প্রশাসটির এক া অংশটক। 

আহমদ মুসাটক সবডাত্মক সহটযানেতা নদটত এনেটয় এটসটছ ইহুদী 
নবটেষী ‘নি আটমনরকা’ মুভটমট  এবং োিা চেটছ চোর্ল্ ওয়া াটরর ‘চহায়াই  
ঈেল’ ও আহমদ মুসার পটক্ষ চযাে নদটয়টছ।  

এ সটবর চপছটি চপটট্রাডলার নবরা  ভূনমকা পালি করটছ বটল সূত্র মটি 
করটছি। 

বলা হটচ্ছ, আহমদ মুসা চো া পনরকল্পিার লক্ষয হটলা, ঘটর সংঘাত 
বানধটয় মানকডি যুক্তরােটক দুবডল কটর ও তাাঁর আকাশ স্পশডী ইটমেটক ধ্বংস কটর 
নদটয় আটমনরকার নবশ্ব চিতৃটের আসি চকটড় চিয়া ও তার িতুি নবশ্ব েড়ার 
মহাি স্বেটক বাি াল করা।  

এই অবস্থায় চদটশর মাি, ইজ্জত ও ভনবষ্যত রক্ষার েটন্য সট তি 
সকটলই চমৌলবাদী সন্ত্রাসী চিতা আহমদ মুসা এবং আমাটদর চপ্রনসটডট  ও তার 
প্রশাসটির মটধযকার সবডিাশা হানিমুটির নবরুটদ্ধ চসাচ্চার হটবি বটল 
ওয়ানকফহাল মহল মটি কটরটছি’’ 

পড়া চশষ কটর নেিা চেফারসি বলল, ‘বানক নতিন  পনত্রকাটতও চদখা 
যাটচ্ছ একই নরটপা ড এটসটছ। শটব্দর নকছু পাথডকয আটছ, বক্তটবয চতমি নকছু 
পাথডকয চিই।’ বলনছল আর কােেগুটলার উপর িের বুলানচ্ছল নেিা 
চেফারসি। 
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পড়া চশষ হটল সারা চেফারসি তাকাল আহমদ মুসার নদটক সম্ভত 
প্রনতনিয়া নহসাটব আহমদ মুসা নক বটল তা োিার েটন্যই।  

নিউে শুটি উটেে আরও চবটড় নেটয়নছল সারা চেফারসটির। 
চপ্রনসটডট  এবং প্রশাসিটকও নিউটে এইভাটব আিমে করা হটব তা সারা 
চেফারসটির কাটছ অকল্পিীয় নছল। যা নিউে হটয়টছ তাটত এখি চপ্রনসটডট টক 
আত্মরক্ষার েটন্য বযনতবযস্ত হটত হটব এবং বলটত হটব আহমদ মুসার সাটথ তার 
চকাি সম্পকড চিই, তাাঁর প্রশাসিও আহমদ মুসাটক চকাি সহটযানেতা করটছ িা। 
এমিনক চদাষ স্থালটির েটন্য আহমদ মুসাটক সরকার চগ্রফতারও চতা করটত 
পাটর। এ সব ভাবটত ভাবটত বুটকর কাপুনি সারা চেফারসটির আরও চবটড় 
চেল। আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ তার দৃনি অসহায় হটয় উটঠটছ। 

আহমদ মুসা চ াখ বন্ধ কটর নেিা চেফারসটির পড়া শুিনছল। 
পড়া চশষ হটল চ াখ খুলল আহমদ মুসা। 
নেিা চেফারসি কথা চশষ করটতই আহমদ মুসা বটল উঠল ‘খালাম্মা 

এক ু চদখুি, চকাি কােটে এ চঘাষো আটছ নকিা চয, আে চকাি সময় নব নব 
এস (CBS) এি নব নস (NBC), এ নব নব (ABC)-চদর চকই অথবা সকটলই 
চমৌলবাদী সন্ত্রাসী চিতা আহমদ মুসা ও চপ্রনসটডট  প্রশাসি ইহুদীটদর নবরুটদ্ধ চয 
চযােসােস কটরটছ তার কানহিী প্র ানরত হটব। 

নেিা চেফারসি চ াখ বুলানচ্ছল ওয়ানশং ি চপাটির প্রথম পৃষ্ঠায়। চস 
ন ৎকার কটর উঠল, ‘চব া তুনম নক ভনবষ্যত রক্তা িানক? এই চতা চদখ চসই 
নবেনপ্ত। এখাটি বলা হটয়টছ, আে রাত ৭ া ও ১১ ায় নস নব এস, এি নব নস ও 
এ নব নস’র ‘নবটশষ অনুসন্ধাি’ চপ্রাগ্রাটম আটমনরকায় অনুপ্রটবশকারী চমৌলবাদী 
ও সন্ত্রাসী চিতা আহমদ মুসার ধ্বংসাত্মক তৎপরতা সম্পটকড নবটশষ নরটপা ড 
প্র ানরত হটব।’ 

‘নবেনপ্তন  চক নদটয়টছ খালাম্মা? কার িাম চলখা, কার বরাত চদয়া 
হটয়টছ নবেনপ্তটত? নেটেস করল আহমদ মুসা। ‘নবেনপ্তর এটকবাটর ব টম মাত্র 
নতিন  অক্ষল ‘EMC’ ছাপা হটয়টছ।’ বলল নেিা চেফারসি। 
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‘EMC মাটি Electronic Media Club’ এ া ইহুদী চোটয়ন্দা সংস্থা 
পনর ানলত ক্লাব যা ন নভ চি ওয়াকডগুটলার উপর চ াখ রাটখ, নবনভন্ন অনুষ্ঠাি 
প্রটমা  কটর, আবার তাটদর স্বাটথডর পনরপন্থী চকাি অনুষ্ঠাি চকািভাটব প্র ানরত 
হটয় চেটল তার নবরুটদ্ধ েিমত সমীক্ষার মাধযটম নবরুদ্ধ েিমটতর প্রকাশ 
ঘ ায়।’ 

‘তার মাটি আপনি বলটছি নতিন  ন নভ চি ওয়াটকড চয অনুষ্ঠাি প্র ার 
হটত যাটচ্ছ, তা ইহুদীবাদীরাই প্রটমা  করটত যাটচ্ছ।’ নেটেস করল সারা 
চেফারসি। 

‘অবশ্যই।’ 
‘নিউে চপপাটরর এ নিউেগুটলার চক্ষটত্রও চতা তাহটল একই কথা?’ 

বলল সারা চেফারসি। 
‘তাই।’ আহমদ মুসা বলল। 
প্রশ্ন া কটরই চ য়াটর ো এনলটয় নদটয়টছ সারা চেফারসি। তার মুখ 

শুকটিা। আ -ঘা  চবটধই এবার যুটদ্ধ চিটমটছ ইহুদীবাদীরা। ‘নি আটমনরকা’ 
মুভটমট  ও ‘চহায়াই  ঈেল’ কাউটকই ছাটড়নি। সবার নবরুটদ্ধই যুদ্ধ চঘাষো 
কটরটছ। আর অতযন্ত িােুক িটট  তারা যুদ্ধ শুরু কটরটছ। তাটদর নমনডয়া িটট  
যুদ্ধ শুরু করার অথড তারা রােচিনতক যুদ্ধ শুরু কটরটছ। আর ওরা নমনডয়া ও 
রােিীনত দুই িটট ই শানক্তশালী। সুতরাং যুটদ্ধ নেতটত হটল এখি প্র রু কাে 
করটত হটব। নক করটত হটব চস াও নসটিমার পদডার মত তার সামটি উদয় হটত 
লােল। ওটদর নমনডয়া অটফিনসটভর নবরুটদ্ধ তাটদরটকও অটফিনসটভ চযটত 
হটব। নকন্তু নমনডয়া অটফিনসটভ চযটত হটব, এ া চযমি সতয, চতমনি এ া কনঠি 
হটয় দাাঁড়াটব এ াও সতয। কারে, নমনড.....। 

ন ন্তা আর এগুটত পারল িা সারা চেফারসটির। আহমদ মুসার কথায় 
নছন্ন হটয় চেল তার ন ন্তাসূত্র। 

আহমদ মুসা বলনছল, ‘নক ভাবটছি নমস চেফারসি?’ 
ন ন্তার েেত চথটক নফটর এল সারা চেফারসি। নকন্তু মুখ া তার ম্লাি 

হটয় চেটছ আহমদ মুসার সটোধি শুটি। ‘নমস’ সটোধি আহমদ মুসার কাছ 
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চথটক এটল বুটকর চকাথায় চযি লাটে তার। মটি হয় তার বুটকর চকাি িরম 
তন্ত্রীটত নিদডয় এক  াবুক চযি আঘাত হািটছ। 

চবদিা কনম্পত এক  ুকটরা হানস ফটু  উটঠই নমনলটয় চেল সারা 
চেফারসটির চঠাাঁ  চথটক। চস চ াখ তুলল আহমদ মুসার নদটক। হাসল। নিমডল 
হানস। বলল, ‘নক ভাবনছ বলুি চতা?’ 

‘নি আটমনরকা’ চিত্রীর যা ভাবা উন ত।’ েম্ভীর কটঠ আহমদ মুসার। 
‘এক া নবষয় ভাবটত চপটরনছ। চস া হটলা আমাটদর কাউট ার 

অটফিনসটভ চযটত হটব। নমনডয়া ওয়ার নদটয় নমনডয়া ওয়াটরর চমাকানবলা। নকন্তু 
যুটদ্ধ রসদ নক হটব আমার মাথায় আটসনি।’ 

বটল মুহূটতডর েটন্য থামল সারা চেফারসি। মুখ া এক ু নি ু করল। 
তারপর বটল উঠল, ‘আপিার নিটদডশ  ানচ্ছ।’ 

আহমদ মুসার চ াখ নছল নি ু। চ াখ তুলল চস সারা চেফারসটির নদটক। 
বলল, ‘নি আটমনরকা’র চিত্রীটক নিটদডশ? 

‘িা, সারাটক।’ 
‘সারা এবং নি আটমনরকার চিত্রী নক আলাদা?’ 
‘তা িয়। নকন্তু সারা নি আটমনরকার চিত্রী বটল নিটদডশ নদটত পাটরি।’ 
সারা চেফারসটির এই একান্ত ‘িারী’ রূটপর প্রকাশ আহমদ মুসাটক 

নবব্রত কটর চতাটল। এই পুরাটিা নবব্রতকর অবস্থা বুক চবটয় আহমদ মুসার চ াটখ-
মুটখ উটঠ আসটত  াইল। সামটল নিটয় আহমদ মুসা বলল, ‘নমস চেফারসি 
নমনডয়া অটফিনসটভর েটন্য নমনডয়া নক আপিার আটছ? আমাটদর সামটি মানকডি 
যুক্তরাটের এই চয  ারন  শীষড োতীয় তদনিক রটয়টছ। এটদর দুন র মানলকািায় 
ইহুদী আনধপতয রটয়টছ, অবনশি দুন টত শীষড কটয়কন  পটদ ইহুদী স্বাটথডর প্রনত 
কনমট ড সাংবানদক কাে করটছ। চয নতিন   যাটিল আে রাটত আমাটদর নিটয় 
অনুষ্ঠাি প্র ার করটছ, চস নতিন  ন নভ  যাটিটলর মানলকািাটতও ইহুদী আনধপতয 
বতডমাি।’ 
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হাসলা সারা চেফারসি। বলল, ‘আমাটদর আলাদা চকাি নমনডয়া চিই, 
তটব সব আটমনরকাি নমনডয়াই আমাটদর নমনডয়া। আটমনরকার পটক্ষ তাটদর 
অবশ্যই কাে করটত হটব।’ 

‘এ া চতা তত্ত্ব কথা, নমস চেফারসি।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘প্রটতযক বাস্তবতা প্রাসাদ এক া কটর তানত্ত্বক নভনত্তর উপর দাাঁনড়টয় 

থাটক।’ সারা চেফারসি বলল। 
‘নঠক।’ 
‘নঠক বটল কথা চশষ করটল  লটব িা েিাব। অনভটযাটের শক্ত েবাব 

 াই। আমার মাথায় নকছু চিই। যা আটদশ হটব তাই করব।’ 
‘বড়টদর নবিয় তাটদর আরও বড় কটর।’ বলল আহমদ মুসা হানস মুটখ। 
‘তকড করব িা। কারে তটকডও পারব িা।’ 
বটল এক ু চথটম নকছ ুবলার েটন্য আবার মুখ খুটলনছল, এ সময় তার 

চ নলটফাি চথটক কল নসেন্যাল এল। তাড়াতানড় চ নলটফাি তুটল নিল সারা 
চেফারসি। 

চ নলটফাি ধটরই বলল, ‘গুড মনিডং নম. চবকি।’ 
ওপাটরর কথা শুটি বলল, ‘অনডও চ প কার?’ 
ওপাটরর উত্তর শুটি বলল আবার,‘ ব্রাটভা! িাইস। চকাথায় চপটলি?’ 
‘নমরাকল’ শুটিটছি আপিারা চ প া? 
‘নবষয় া বলুি।’ 
‘থযাংকস েড। নকন্তু চপটলি নক কটর?’ 
‘হ্যাাঁ, ঘ িা া আনম পনত্রকায় পড়লাম। ঘ িার বযাকগ্রাইটড তাহটল 

এ াই? চব ারাটক চয চকাি মূটলয উদ্ধার করটত হটব। বটলটছি নবষয় া েেড 
আব্রাহামটক? 

‘বটল নঠক কটরটছি।’ 
‘হ্যাাঁ, এইমাত্র পড়লাম। ওাঁর সাটথ আনম এ নবষয় নিটয়ই আলাপ 

করনছলাম।’ 
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‘হ্যাাঁ, আমরা এ াই ন ন্তা করনছ। নমনডয়ার মাধযটমই ওটদর এক্সটপাে 
করটত হটব। কাটে চিটম পড়ুি এখনি। আমাটদর নমনডয়া-সদস্যটদর নিটয় বসুি। 
কােে গুটলার কালটকর ইসুযটতই চোনর আিটত হটব। নক করটত হটব আপিারা 
করুি। আনম েেড আব্রাহাম, এযাডনমরাল মযাক আথডার, চেিাটরল ওয়ানশং ি 
সবার সাটথই কথা বলল।’ ‘িা, এযাটড্র েযাকবস ও নম. ময়নিহাটির সাটথ কথা 
বলটত হটব। আমাটদর নিউে া চবরুবার পর। ইনতমটধয হ্যানরটক উদ্ধার করার 
চ িা করটত হটব। 

‘নমনডয়াটত আমরা নক বলল, ও া আনম োনি িা। আপিার স্যাটরর 
সাটথ কথা বলুি। তাাঁটক নদনচ্ছ আনম।’ 

বটল সারা চেফারসি চ নলটফাি আহমদ মুসার হাটত নদল। 
আহমদ মুসা চ নলটফাি ধটর বলল, ‘ওয়া আলাইকুম সালাম। নম. 

চবঞ্জানমি চকমি আটছি? 
ওপাটরর কথা চবশ নকছুক্ষে শুিল আহমদ মুসা। তারপর বলল ‘নঠক 

আটছ সব চেটি চিব আনম নমস চেফারসটির কাছ চথটক নমনডয়ায় বক্তটবযর কথা 
বলছ? আনম ন ন্তা করনছ। ইনতমটধয নকছ ু কাে করটত হটব। চযমি, লস 
আলাটমাস চথটক সান্তা চফ’র পটথ সন্ত্রাসী ঘ িায় নিহত সন্ত্রাসীটদর োনতেত 
পনর য় উদ্ধার, সান্তা চফ নবমাি বন্দটর নবটফানরত নবমাটির অসুস্থতার অেুহাটত 
সটর পড়া পাইল  আ ক করা, ইতযানদ যা করটত হটব সবই আনম োিানচ্ছ।’ 

‘চস পাইল টক আপিারা আ ক কটরটছি? ব্রাটভা।’ 
‘নঠক আটছ, ওটদর েবাটবর বযাপার া আনম চদনছ। োিানচ্ছ সব।’ 
‘আনম আসব।’ 
‘কখি? চতামাটদর চিত্রীটক বল। আনম চতা ওাঁর কমাটটড।’ 
‘তাহটল এপযডন্তই।’ 
‘ওটক, ওয়াচ্ছালাম।’ 
চ নলটফাি চরটখ নদল আহমদ মুসা। 
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চ নলটফাি  লার সময়ই নেিা চেফারসি বলল, ‘েন ল রােিীনত শুরু 
হটয়টছ, আনম এখি যাই।’ বটল সারা চেফারসটির মা নেিা চেফারসি উটঠ 
নেটয়নছল। 

আহমদ মুসা চ নলটফাি রাখটতই সারা চেফারসি বলল, ‘আপনি নক 
সনতয আমার কমাটটড?’ 

সারা চেফারসটির মুটখ নকছু া দুেুনমর হানস। 
‘আপনি শুধু আপনি িি, ‘নি আটমনরকা’র চিত্রী আপনি।’ 
‘চিত্রী সারা এবং বযনক্ত সারা একই সত্তা। চিত্রী সারা কমাটডা করটত 

পাটর, বযনক্ত নক পাটর িা?’ 
মুখ চথটক চসই দুিুনমর হানস নমনলটয় চেটছ। সারার কটঠ হটয় উটঠটছ 

আটবে েনড়ত। 
‘সত্তা এক া বটলই বযনক্ত সারার কমাটডও চিত্রী সারার হটয় দাাঁড়াল।’ 

বলল আহমদ মুসা। 
‘সারার চয এক া বযনক্তেত পৃনথবী আটছ, চসখাটি অটিক কথা আটছ, 

অটিক বলার, অটিক শুিার আটছ, চস া তাহটল যাটব চকাথায়? ভারী কটঠস্বর 
সারা চেফারসটির। 

‘বড়টদর চক্ষটত্র এ াই হয়।’ 
‘তাই বুনি ‘নমস চেফারসি’ আর ‘সারা’ হটত পারটছ িা। আটবটে রুদ্ধ 

হটয় চেল সারা চেফারসটির কটঠ। ছলছটল হটয় উঠ সারা চেফারসটির দুট াখ। 
আহমদ মুসার মুখ মনলি হটয় পড়ল। তার পুরটিা চসই নবব্রতকর অবস্থা 

তাটক আচ্ছন্ন কটর নদটত  াইল। সুন্দরী, অপরূপা নপ্রয়দনশডিী একেি শীষড মানকডি 
তরুেীর অশ্রু চভো কটঠ ও ছলছটল চ াটখর আটবদি  টিডটডা হটয় প্রটবশ করল 
আহমদ মুসার হৃদটয়।  টিডটডার প্র টডেনত সব দুমটড়-মু টড় নেটয় হৃদয়রােয 
েয় কটর নিটত  াইল। নকন্তু হৃদয় নসংহাসটির চোড়ায় নেটয়  টিডটডার সব শনক্ত 
মুখ থবুটড় পড়ল। চসখাটি সমাসীি প্রসন্ন, প্রশান্ত, প্রদীপ্ত আর এক মািবী। 

আচ্ছন্নভাটব কান টয় উটঠ চ াখ তুটল আহমদ মুসা নকছু বলটত যানচ্ছল, 
চস সময় সারা চেফারসটির চমাবাইল চ নলটফাি কটলর সংটকত নদটয় উঠল। 



এক নিউ ওয়ার্ল্ড  134 

 

সারা চেফারসি আবার তুটল নিল তার চ নলটফাি। সারার ছলছটল চ াখ 
চথটক দুই েটটড দুটফা া অশ্রু খটস পড়ল। নকন্তু অশ্রু চমাছার চ িা করটলা িা 
সারা। 

মাত্র ঐ দুটফা া অশ্রুই আহমদ মুসার কাটছ নিদারুে অস্বনস্তর দুই পাহাড় 
হটয় দাাঁড়াল। 

সারা চেফারসি চ নলটফাি ধটর ওপাটরর কথা শুটিই বযস্ত কটটঠ বটল 
উঠল, ‘থযাংকস েড, আংকল আনম আপিাটক খুব চবনশ আশা করনছলাম। 

ও প্রাটন্তর কথা শুিল এবং উত্তটর বলল, ‘আমরা পটড়নছ আংকল। আনম 
ওাঁর সাটথ এ নবষয় নিটয়ই আলাপ করনছলাম।’ 

‘নে আংকল, আমরা চভটবনছ সংবাদপটত্র এবং ন নভ  যাটিটল এর েবাব 
নদটত হটব এবং আেই।’ 

‘নে আংকল। এ কাে কনঠি হটব। নকন্তু চকাি নবকল্প চিই।’ 
‘নে আংকল। এ কনঠি কাে আমাটদর-আপিাটদর চযৌথ হটত হটব।’ 
‘হ্যাাঁ, উনি আমার পাটশই আটছি। নবষয় া আপনি ওাঁটকই বলুি। 

চ নলটফাি নদনচ্ছ ওাঁটক। বাই আংকল।’ 
বটল সারা চেফারসি চ নলটফাি আহমদ মুসার হাটত নদল।  
আহমদ মুসা চ নলটফাি ধটর গুডমনিডং নবনিমটয়র পর ওপাটরর কথা 

শুটি বলল, ‘আপনি আসটবি? এখাটি? কখি?’ 
ওপাটরর উত্তর শুটি আহমদ মুসা আবার বলল, ‘নঠক আটছ আসুি, 

এটলই সব শুিব। নকন্তু সময় অল্প, কাে অটিক করটত হটব।’ 
‘ও চক, আনম আপিার অটপক্ষা করনছ। আসুি, বাই।’ 
চ নলটফাি রাখল আহমদ মুসা। 
‘েেড আব্রাহাম আংকল নক এখাটি আসটছি?’ চ নলটফাটি আহমদ 

মুসার কথা চশষ হটতই বলল সারা চেফারসি। 
‘হ্যাাঁ, আসটছি। উনি এখি যাটচ্ছি চপ্রনসটডটট র কাটছ। চপ্রনসটডট  

চডটকটছি। ওখাি চথটকই আসটবি এখাটি।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘নিউটের বযাপাটর নকছ ু বলটলি নতনি।’ নেটেবস করল সারা 
চেফারসি।  

‘কথা-বাতডায় তাাঁটক খুব দুবডল মটি হটলা। এই বযাপাটরই িানক 
চপ্রনসটডট  তাাঁটক চডটকটছি। 

‘যতই চহাক েেড আব্রাহাম একেি আমলা। নিউে চপপাটরর এই 
নরটপা ড তাটক ভড়টক চদটবই। এখি চপ্রনসটডট  দুবডল িা হটলই হয়। বলল সারা 
চেফারসি। 

‘চপ্রনসটডট টক দুবডল করার েটন্য এই  াপ সৃনি কটরটছ। চপ্রনসটডট  
সাটরটডার কটর চেিাটরল শ্যারিটদর সম্পটকড তদন্ত বানতল ও অনভটযাে 
প্রতযাহার করটলই তাটদর বানেমাত হটয় যায়।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘চপ্রনসটডটট র আত্মসমপডে মাটি নক আমাটদরও পরােয়?’ নেটেস 
করল সারা চেফারসি। 

‘তা হটব চকি? চপ্রনসটডট  ইহুদীবাদীটদর কাটছ আত্মসমপডে করটল 
আমাটদরটক দুই প্রনতপক্ষটর নবরুটদ্ধ লড়টত হটব, এই যা।’ 

‘আপিার নক মটি হয় চপ্রনসটডট  আত্মসমপডে করটবি?’ নেোসা সারা 
চেফারসটির। 

‘আটমনরকাি রােিীনতর এই নদক া নিটয় এই মুহূটতড আমর চকাি 
ভাবিা চিই। েেড আব্রাহাম এখাটি এটলই সব চবািা যাটব। চপ্রনসটডটট র 
আত্মসমপডে মাটিই হটলা েেড আব্রাহাম ও এযাডনমরাল মযাক আথডাটরর বরখাস্ত। 

‘নঠক।’ বটল সারা চেফারসি এক ু চথটম আহমদ মুসার নদটক 
পনরপূেডভাটব তানকটয় বলল, ‘আপনি নক ভাবটছি?’ 

প্রশ্ন শুটি আহমদ মুসা চ য়াটরর ো এনলটয় নদল। চ াখ বুটি চেল তার। 
এক ু পটর ধীটর সুটস্থ বলল, ‘আপিাটদর ন ন্তা নঠক পটথই  লটছ। চয দানয়ে 
নদটয়টছি, চস দানয়ে আনম পালি করব। নিউে চপপার ও ন নভ  যাটিটলর েটন্য 
নিপ আনম ততনর কটর চদব। এ নবষটয় েেড আব্রাহাটমর সাটথও আমার 
আটলা িা প্রটয়ােি।’ 
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মুহূতডকাটলর েটন্য থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার শুরু করল, 
‘তটব আমার মটি হটচ্ছ এই মুহূটতড চেিাটরল শ্যারিটদরটক হাটত-িাটত 
পাকড়াও করার মত নকছ ুঘ িা আমাটদর  াই।’ 

থামল, আবার এক ু ভাবল আহমদ মুসা। তারপর বলল, ‘আচ্ছা নমস 
চেফারসি, চবঞ্জানমি চবকটির সাটথ কথা বলার সময় আপনি ‘চ প পাওয়া’ 
কাউটক ‘উদ্ধার করা’ সম্পটকড নকছ ুবলটলি। ঘ িা া নকন্তু আমাটক বটলিনি।’ 

আবার চসই ‘নমস চেফারসি’ সটোধি। তার বুটকর পুরটিা কি া 
আবার মাথা  াড়া নদটয় উঠল। চবদিায় মুখ া ম্লাি হটয় চেল তার। দুট াখও ভারী 
হটয় উঠল। 

মুখ নি ু কটর দাাঁত চ টপ নিটেটক আড়াল করার চ িা করল সারা 
চেফারসি। এ সময় অনভমাটি প্র টড এক তরঙ্গ এটস তাটক আচ্ছন্ন কটর 
চফলল। স্বাভানবক কথা বলার সাধয তার থাকল িা। 

মুখ নি ু চরটখই ‘এক্সনকউে নম’ বটল উটঠ চেল সারা চেফারসি। 
চ নবটল নেটয় ঢক ঢক কটর দুই গ্লাস পানি চখল চস। তারপর চবনসটি 

নেটয় মুটখ পানির নছ া নদল। এরপর চতায়াটল নদটয় চ াখ মুছটত মুছটত নফটল 
এল চ য়াটর। বলল, ‘স্যানর।’ 

আহমদ মুসার বযাপার া লক্ষ কটরনছল। সারা চেফারসটির এই কি 
দারুিভাটব নবব্রত করল আহমদ মুসাটক। নকন্তু নবষয় াটক এনড়টয় চেল আহমদ 
মুসা। এ ধরটির নবষয় নিটয় আটলা িার সময় এ া িয়। চডািা চোটসফাইটির 
কথা সারাটক বলটব আহমদ মুসা, নকন্তু তার চকাি প্রসংে আহমদ মুসা পায়নি। 

আহমদ মুসা নবষয় া এনড়টয় চেটলও তার মুটখর নবব্রতভাব  াপা নদটত 
পারল িা।  

সারা নফটর এটস বসটলও আহমদ মুসা মুখ তুলটত পারটলা িা। 
সারাও ‘স্যনর’ বটল মুখ নি ু কটরই নছল। 
নকন্তু তা মুহূতড কটয়টকর েন্য নিটেটক সামটল চিবার লটক্ষয। পটর ধীর 

ধীটর বরল হ্যানরর চ প পাওয়া ও তার নকডন্যাপ হওয়ার কথা। 
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আহমদ মুসার চ াখ-মুখ উজ্জ্বল হটয় উঠল। বলল, ‘আল-হামদুনলল্লাহ। 
খারাপ খবর া যত বড়, তার চ টয় বড় এই সুখবর।’ 

এ সময় সারা চেফারসটির মা ঘটর প্রটবশ করটত করটত বলল, ‘নক 
সুখবর চব া?’ 

আহমদ মুসা নকছ ুবলার আটে সারা চেফারসিই বলল, ‘সনতযই বড় 
খবর মা। নসটি র দানিটয়ল ময়নিহাি ইহুদীবাদীটদর প্রনত সহানুভূনতশীল। তার 
সাটথ আটলা িার এক া চোপি চ প কটরনছল চেিাটরল শ্যারি। চস া নম. 
ময়নিহাটির চছটল আমাটদর কমডী হ্যানর এডওয়াটডডর মাধযটম আমাটদর হাটত 
এটসটছ। এ া এক া নদক। অন্যনদক হটলা, হ্যানরটক চ প উদ্ধাটরর লটক্ষয 
চেিাটরল শ্যারিরা নকডন্যাপ কটরটছ। এই দুন  নদক যনদ ময়নিহাটির িেটর 
আিা যায় তাহটল দারুি এক া রােচিনতক লাভ হটব আমাটদর।  

‘চসৌভােয চদখনছ আহমদ মুসার। নহটসব কটর চদখ, আহমদ মুসা 
আটমনরকার মান টত পা চদবার পর চথটকই চতামাটদর এটকর পর এক নবেটয়র 
ঘ িা ঘ টত শুরু কটরটছ।’ বলল সারা চেফারসটির মা। 

‘তা িয় খালাম্মা, ওটদর নবেটয়র যুটে আনম আটমনরকায় পা নদটয়নছ।’ 
এতক্ষটে হাসল সারা চেফারসি। বলল, ‘োনি এ াই আপনি বলটবি। 

আটমনরকাি চকাি নকছুর সাটথ আপিাটক সম্পৃক্ত িা করটল, আপনি আরও খুনশ 
হি। আটমনরকায় আপনি নিটের অনিচ্ছায় এটসটছি চতা! 

‘নক বলনছস সারা! বাছা এ রকম ভাবটব চকি? আটমনরকা চথটক চস নক 
যাটব, িা তাটক চযটত চদব? তার েটন্য পাটয়র চবনড় আনম চরনড চরটখনছ।’ বলল 
সারা চেফারসটির মা। 

প্রথটম আহমদ মুসার মুটখ হানস ফটু  উটঠনছল। নকন্তু সারা চেফারসটির 
মাটয়র চশষ কথায় তার হানস া মনলি হটয় চেল। 

আর সারা চেফারসটির চ াটখ মুটখ মাটয়র ইংনেতমূলক কথায় লনজ্জত 
ও নবব্রত ভাব ফটু  উঠল। মাটয়র কথা চশষ হটত িা হটতই নকছু বলার েটন্য দ্রুত 
মুখ খুটলনছল সারা চেফারসি। 
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নঠক এ সময়ই ঘটর প্রটবশ করল একেি পুনলশ অনফসার। বলল, ‘মাফ 
 ানচ্ছ সকটলর কাটছ নবরক্ত করার েন্য। এইমাত্র ওয়ানশং ি চথটক আমাটক 
োিাটিা হটয়টছ, এফ নব আই প্রধাি এখাটি আসটছি। আমাটক োিাটিার েটন্য 
নিটদডশ চদয়া হটয়টছ চয, মযাডাম সারা চেফারসি ও তার চমহমািটক েরুরী 
প্রটয়ােটি তাটদর সাটথ ওয়ানশং ি চযটত হটব।’ পুনলশ অনফসার  টল চেল। 

সারা চেফারসি তাকাল আহমদ মুসার নদটক। বরল, ‘আনম চকি? 
সরকারী চকাি চপ্রাগ্রাটম চতা আনম যাই িা। যাওয়ার কথা চতা শুধু আপিার।’ 

আহমদ মুসা হাসল। অটিক্ষে পর হাসার সুটযাে চপল। বলল, ‘ঘ িার 
ঘ ক হটয় বুনি একথা বলা যায়?’ 

‘অন্তত আপনি আমাটক এত উাঁ ুটত তুলটবি িা। আছাড় চখটল মটর 
যাব।’ সারা চেফারসটির কটঠ হঠাৎ ভারী হটয় উটঠটছ।  

এক ু চথটম দ্রুত চস নিটেটক সামটল নিটয় আবার বটল উঠল, ‘আনম 
ঘ ক হটল আপনি নক?’ হানসর চ িা সারা চেফারসটির চঠাাঁট । 

সারা চেফারসটির আটের কথা া আহমদ মুসাটকও হঠাৎ এক া ধাক্কা 
নদটয়নছল। এক া শক ওটয়ভ সৃনি হটয়নছল তার মটি। 

সারা চেফারসটির চশটষর কথা আবার পনরটবশটক হাল্কা কটর তুলল। 
আহমদ মুসা পনরটবশটক আরও হাল্কা করার েটন্যই বলল, ‘অনভটিতার পাটশ 
চতা সহঅনভটিতা থাটক?’ 

‘সহঅনভটিতা িা বটল ‘সাথী’ বলটল ক্ষনত নক?’ বলল সারা চেফারসি। 
মুটখ তার ম্লাি হানস। 

‘চকাি ক্ষনত চিই।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আটছ ক্ষনত, সহঅনভটিতা চপছটি থাটক, সাথীটক নকন্তু পাটশ রাখটত 

হয়।’ বটলই সারা চেফারসি উটঠ দাাঁড়াল। তারপর বলল, ‘আম্মা ওিারা চয চকাি 
সময় এটস পড়টত পাটরি। নকছ ুচোছ-োছ কটর চিয়া প্রটয়ােি।’ 

সারা চেফারসটির মা নেিা চেফারসিও উটঠ দাাঁড়াল। বলল, ‘নি  া 
পনরস্কার করটত বটল এটসনছ। ওনদক া চদটখ আনম নকট টির চখাাঁে-খবর চিব। 
তুনম এনদটক চতামার চোছ-োছ া কটর িাও।’ 
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বটল নি  তলায় িামার েটন্য ঘর চথটক চবনরটয় নসাঁনড়র নদটক অগ্রসর 
হটলা সারা চেফারসটির মা। 

সারা চেফারসি যাবার েটন্য পা বানড়টয় আবার ঘুটর দাাঁড়াল। বলল 
আহমদ মুসাটক, ‘আমার ওয়ানশং ি যাবার বযাপাটর আপনি নকন্তু নকছ ুবটলিনি।’ 

আহমদ মুসা েম্ভীর হটলা। বলল, ‘নি আটমনরকা’ মুভটমটট র এসব 
নসদ্ধান্ত আমাটক নিটত হটব তা নকন্তু আনম বুনিনি।’ 

‘এ নিটদডশ আনম সংেঠিটক নদটয়নছ। আপিার নসদ্ধান্ত সংেঠটির নসদ্ধান্ত 
নহসাটব েেয হটব।’ 

‘আমাটক এ সম্মাি চদয়ার েটন্য ধন্যবাদ। নকন্তু আপিার এ নসদ্ধান্ত নক 
স্বাভানবক?’ 

আটবটের এক উচ্ছ্বাস এটস সারা চেফারসটির চ াখ-মুখ ভারী কটর 
তুলল। বলল, ‘আমার চদখা স্বে এ পযডন্ত সতয প্রমানেত হটয়টছ। 

আমার চস স্বটেরই নিটদডশ এ া চয, আমার দানয়ে আপিার হাটত তুটল 
চদব।’ আটবটে কনম্পত কটঠস্বর সারা চেফারসটির। 

আহমদ মুসার চভতর া চকাঁটপ উঠল। যুনক্তবাদ ও বাস্তববাটদর পীঠন্থাি 
আটমনরকার শীষড একন  পনরবাটরর সুনশনক্ষত তরুিী এমি অদৃিবাদী হটয় পড়ল 
চকমি কটর! আহমদ মুসা তার এই অন্ধ আটবটের চমাকানবলা করটব নকভাটব! 

আহমদ মুসা কথা বাড়াটত  াইল িা। 
বলল, ‘ওটদর ডাক যথাথড। আপিার ওয়ানশং টি অবশ্যই চযটত হটব।’ 
‘ধন্যবাদ, স্যার।’ সারা চেফারসটির মুটখ তখি ফটু  উটঠটছ দুিুনমর 

হানস। 
ঘুটর দাাঁনড়টয় আবার হাাঁ া নদল সারা চেফারসি। 
 
 
 
চহায়াই  হাউটের দনক্ষে অনলটন্দ লযাটড করল চছাট্ট একন  

চহনলকোর। অনলন্দ া নিেডি। 
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চহনলকোটরর ড্রাইনভং নস  চথটক চিটম এল এফ নব আই প্রধাি েেড 
আব্রাহাম েিসি। 

তার পটর চিটম এল আহমদ মুসা এবং সারা চেফারসি। 
েেড আব্রাহাম েিসি একাই চহনলকোর ড্রাইভ কটর নেটয়নছল 

ভানেডনিয়ার মনট টসটলাটত। এমি একক সফটরর কারে নহসাটব বটলনছল, 
আটলা িার েন্য আরও কটয়কেটির আসার কথা নছল। নকন্তু চহায়াই  হাউে 
চথটক তার অনুমনত চদয়া হয়নি। চসখাি চথটক োিাটিা হয়, আহমদ মুসা 
চহায়াই  হাউটে আসটছি। এ খবর েেড আব্রাহাম েিসি ও সারা চেফারসটির 
বাইটর এফ নব আই ও ‘চফম’ এর চকউ চযি িা োটি। চস েটন্য েেড আব্রাহাম 
েিসিটকই চহনলকোর ড্রাইভ করটত হটয়টছ।  

চহনলকোর লযাটড করার পর আটরাহীটদর স্বােত োিাটত চকউ 
আটসনি। 

েেড আব্রাহাম েিসি নিটেই স্বােত োিাল আহমদ মুসা ও সারা 
চেফারসিটক। েেড আব্রাহামই তাটদর নিটয়  লল চহায়াই  হাউটের চভতটর। 

েেড আব্রাহাম তাটদরটক এ কনরটডার চস কনরটডার ঘুনরটয়, অটিক নসাঁনড় 
উঠািামা কনরটয় একন  কটক্ষ নিটয় ঢুকাল। মািানর সাইটের বেডাকৃনত কক্ষ। 

কটক্ষর নঠক মািখাটি অথড বৃত্তাকার সুদৃশ্য এক া চ নবল। চ নবটলর 
নতি নদক নঘটর ছয়ন  চ য়ার। আর চ নবটলর অবনশি অন্য পাশন টত একন মাত্র 
আসি। চস আসটির চসাো চপছটি এক া দরো। 

আহমদ মুসারা এ দরোন র নবপরীত নদটকর দরো নদটয় ঘটর প্রটবশ 
কটরটছ। 

কক্ষন  একন  নমন ং রুম। আহমদ মুসারা কটক্ষ প্রটবশ কটর চদখল 
নতিেি চলাক বটস আটছ। চ নবটলর এ পাটশ বসা বটল তাটদর চপছি া চদখা 
যাটচ্ছ। চবাধ হয় পাটয়র শব্দ চপটয়নছল ওরা। নতিেিই এক সাটথ চপছি নফটর 
তাকাল। 

তানকটয়ই নতিেি সহাটস্য উটঠ দাাঁড়াল। প্রায় একসাটথই দুেি বটল 
উঠল, ‘ওটয়লকাম আহমদ মুসা। গুড মনিডং   ুঅল।’ 
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পূবড চথটক বটস থাকা নতিেটির একেি হটলা এযাডনমরাল মযাক 
আথডার, নস আই এ প্রধাি, নেতীয় েি মানকডি সশস্ত্র বানহিীর প্রধাি চেিাটরল 
চরািার্ল্ ওয়ানশং ি এবং তৃতীয়েি চহায়াই  ঈেটলর প্রধাি চোর্ল্ ওয়া ার। 
সবাই বসল। 

ছয়েটির নঠক মািখাটি বসাটিা হটয়টছ আহমদ মুসাটক। তার ডাি 
পাটশ সারা চেফারসি, বাম পাটশ চোর্ল্ ওয়া ার। সারা চেফারসটির ডাি পাটশ 
এটকবাটর প্রাটন্তর চ য়াটর বটসটছ েেড আব্রাহাম েিসি। আর চোর্ল্ ওয়া াটরর 
বামপাটশ বটসটছ চরািার্ল্ ওয়ানশং ি এবং তারপটর প্রাটন্তর চ য়ারন টত বটসটছ 
এযাডনমরাল মযাক আথডার। 

সবাই বসটল সারা চেফারসি আহমদ মুসার কাটির কাটছ মুখ নিটয় 
বলল, ‘নব চরনড, আপনিই  ীফ চেি। আপিাটক বসাটিা হটয়টছ চপ্রনসটডটট র 
চ য়াটরর চসাো সামটি। 

সকাল ১১ া বাোর সাটথ সাটথ চ নবটলর ওপাটশর খানল চ য়ার ার 
চপছটির দরো া ধীটর ধীটর খুটল চেল। 

চস দরো নদটয় চপ্রনসটডট  প্রটবশ করল। তার মুটখ হানস। দৃঢ় পদটক্ষপ। 
কটক্ষ পা নদটয়ই হানস মুটখ সকটলর উপর নদটয় একবার চ াখ বুনলটয় 

নিল চপ্রনসটডট । 
চ য়াটরর কাছাকানছ এটস চপ্রনসটডট  বলল, ‘গুডমনিডং   ুঅল।’ 
চপ্রনসটডট  কটক্ষ প্রটবশ করার সাটথ সাটথই সবাই উটঠ দাাঁনড়টয়টছ। 

চপ্রনসটডট  চ য়াটর এল। 
চপ্রনসটডট  বসার আটে চ য়াটরর সামটি দাাঁনড়টয়। প্রথম হাত বানড়টয় 

নদল আহমদ মুসার সাটথ হ্যাটডটশটকর েটন্য। বলল নমনি চহটস ‘নম. আহমদ 
মুসা। িাটমর তুলিায় আপনি   ুইয়ং। 

‘ধন্যবাদ এটক্সটলনে। এ া আমার চসৌভােয।’ হ্যাটডটশক করটত করটত 
চঠাাঁট  হানস চ টি বলল আহমদ মুসা। 

‘দযা ’স টু্র ইয়ংমযাি।’ বটল চপ্রনসটডট  হাত বাড়াল সারা চেফারসটির 
নদটক। 
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সারা চেফারসটির সাটথ হ্যাটডটশক করটত করটত বলল, ‘িাইস  ু নস 
ইউ নমস চেফারসি। আপিার িতুি পনর য় আমাটক আিনন্দত কটরটছ। 

‘ধন্যবাদ নম. চপ্রনসটডট ।’ বলল সারা চেফারসি। 
তারপর চপ্রনসটডট  হ্যাটডটশক করল এফ নব আই  ীফ েেড আব্রাহাম 

েিসটির সাটথ। বলল, ‘আপনি অটিক কি কটরটছি, ধন্যবাদ নম. েেড 
আব্রাহাম।’ 

আর চোর্ল্ ওয়া াটরর সাটথ হ্যাটডটশক করটত করটত চপ্রনসটডট  বলল, 
‘নম চোর্ল্ ওয়া ার আপনিই িা, নম. আহমদ মুসাটক কযানরনবয়াি চথটক মানকডি 
যুক্তরাটে এটি যত েটডটোল পানকটয়টছি।’ চপ্রনসটডটট র মুটখ হানস। 

‘আমার ধন্যবাদ পাওয়া উন ত নম. চপ্রনসটডট । কারে এ েটডটোল সৃনি 
িা করটল অটিক সবডিাশা েটডটোল দূর করা চযত িা।’ বলল চোর্ল্ ওয়া ার। 

‘সময়ই তা বটল চদটব নম. চোর্ল্ ওয়া ার।’ চপ্রনসটডটট র কটঠ নকছু া 
েম্ভীর। 

চেিাটরল চরািার্ল্ ওয়ানশং ি ও এযাডনমরাল মযাক আথডাটরর সাটথ 
হ্যাটডটশক কটর চপ্রনসটডট  এযাডামস হ্যানরসি তার চ আটর নেটয় বটস পড়ল। 

চপ্রনসটডট  পিাটশাধড। নকন্তু তাটক চদখটল  নল্লটশাটধডর চবনশ মটি হয় 
িা। 

শক্ত িাটভডর যতগুটলা চপ্রনসটডট  মানকডি যুক্তরাটে এটসটছ, তাটদর মটধয 
এই চপ্রনসটডট ও স্থাি পাটবি। সাংঘানতক চ িশটির সময়ও এযাডামস হ্যানরসি 
হাসটত পাটর। তার আর একন  গুে হটলা তার কথায় স্বচ্ছতা আটছ। মানুষ তার 
সাটথ একবার কথা বলটলই তাটক ন িটত পাটর। চপ্রনসটডট  বটসই বরল, 
এখিকার এই নমন ং ফরমাল ও ইিফরমাল দুইই। এই নমন ং এর আমার পাটশ 
কাউটক রানখনি। এই নমন ং এর চকাি নকছুই চিা  হটব িা। এই নমন ং এ সাক্ষী 
হবার মত চহায়াই  হাউটে চকই চিই। চপ্রনসটডটট র নসনকউনরন  কমবযা  চফাসডই 
শুধু এখি চহায়াই  হাউটে আটছ। সব োফটক আনম ছুন  নদটয়নছ আে অবসর 
কা াব বটল। সুতরাং আমাটদর কথা-বাতডা চপাশাক-আশাকহীি স্পি হটলই ভাল 
হয়।’ 
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বটল চপ্রনসটডট  মুহূটতডর েটন্য এক ু থামল। এক ু চযি আত্মস্থ হটলা। 
তারপর মুখ তুটল চসাো তাকাল আহমদ মুসার নদটক। বরল ‘আটমনরকায় 
আপিাটক চখাশ আহমটদদ আহমদ মুসা।’ 

‘ধন্যবাদ নম. চপ্রনসটডট ।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘আনম দুুঃনখত, চমৌলবাদী শটব্দর কদথড হটচ্ছ। যা হওয়া উন ত নছল 

পুরস্কাটরর নিনমত্ত, তাটক করা হটয়টছ নতরস্কাটরর বাহি। খ্রীটির চমৌল নশক্ষায় 
আনম অনবশ্বাসী িই, বাইটবল ছুাঁটয় শপথ নিটয় আনম চপ্রনসটডট  হটয়নছ। তাই 
আনমও চমৌলবাদী।’ বলল চপ্রনসটডট  শান্ত স্বটর। 

‘আমাটক ‘সন্ত্রাসীও’ বলা হটয়টছ।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘এ া আমার কাটছ গুরুেপূেড িয়। ‘অমুক সন্ত্রাসী’ নকংবা ‘আনম সন্ত্রাসী 

িই’ চকাি ারই মূলয চিই। সতয উদঘা ি চথটকই এর েবাব হটয় যাটব।’ 
বটল এক ু চথটমই চপ্রনসটডট  আহমদ মুসাটক লক্ষয কটর বলল, ‘নম. 

আহমদ মুসা, আপনি নক ভয় পাটচ্ছি?’ 
‘ভয় আটস হারাটিার আশংকা চথটক। আমার নকছু হারাবার চিই নম. 

চপ্রনসটডট ।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘নকন্তু সবট টয় মূলযবাি হটলা েীবি। েীবি া চতা আপিার আটছ।’ 
‘েীবি া আনম ধারে কনর মাত্র। নকন্তু এই েীবি থাকা, িা থাকা আমার 

হাটত িয়, স্রিার হাটত। তাই এ নিটয় আমার চকাি ন ন্তা চিই নম. চপ্রনসটডট ।’ 
‘নকন্তু এ ন ন্তা মানুটষর সহোত।’ চপ্রনসটডট  বলল। 
‘েীব নহটসটব তা সতয, নকন্তু মানুষ নহসাটব আমাটদরটক এ নশক্ষা নিটত 

হয় চয, চকাি শনক্তর মৃতযুর তানরখ এনেটয়ও চযমি আিটত পাটর িা, চতমনি 
চকাি-প্রয়াস মৃতযুর সময়টক নপনছটয়ও নদটত পাটর িা।’ 

চপ্রনসটডটট র মুটখ এক  ুকটরা হানস ফটু  উঠল। বলল, ‘ধন্যবাদ 
আহমদ মুসা আপনি সনতযই চদখনছ একেি অনুকরেীয় চমৌলবাদী।’ 

বটল চপ্রনসটডট  মুহূটতডর েটন্য থামল। তার মুখ েম্ভীর হটয় উঠল। 
পরক্ষটেই সকটলর নদটক চ টয় বটল উঠল, ‘আহমদ মুসা িািানদক নদটয় একেি 
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আটলান ত বযনক্তে তাই প্রথম সাক্ষাটত তারসাটথ এক ু আটলা িার সুটযাে 
নিলাম। এখি কাটের কথায় আনস।’ 

থামল চপ্রনসটডট । তাকাল েেড আব্রাহাম েিসটির নদটক। েেড 
আব্রাহাম েিসি মানকডি নিরাপত্তা নসটেটমর সবট টয় নসনিয়র আমলা। 

েেড আব্রাহাম েিসি চপ্রনসটডট টক তার নদটক তাকাটত চদটখ িটড়-
 টড় বসল। বুিল চপ্রনসটডটট র ইংনেত চয, তাটকই এক া ভূনমকা নিটত হটব। 
বলল চস ‘নবটশষ এক পনরনস্থনতটত চহায়াই  হাউটে মহামান্য চপ্রনসটডটট র 
সামটি আমরা উপনস্থত হটয়নছ। আে চদটশর প্রধাি সংবাদপত্রগুটলাটত এক া 
নিউে পনরকনল্পতভাটব প্রকাশ করা হটয়টছ। এর মূল কথা, আহমদ মুসার চযাে-
সােটসর নশকার হটয় মানকডি চপ্রনসটডট  ও তার প্রশাসি এবং মানকডি দুন  
সংেঠি, চহায়াই  ঈেল ও ‘চফম’, ইহুদীটদর সাটথ সংঘাত সৃনির েটন্য উটঠ 
পটড় চলটেটছ। ওটদর চঘাষো চথটক মটি হটচ্ছ, আে সন্ধযায় কটয়কন  ন নভ 
 যাটিটলও এই কথাগুটলা প্র ার করা হটব। এই অবস্থায় মত নবনিমটয়র েটন্যই 
এই নমন ং। চপ্রনসটডট  সরাসনর আপিাটদর কাছ চথটক নকছ ুোিটত  াি।’ থামল 
েেড আব্রাহাম। 

থামার সংটে সংটেই চপ্রনসটডট  বটল উঠল, ‘ধন্যবাদ নম. েেড।’  
বটলই চপ্রনসটডট  সরাসনর আহমদ মুসার নদটক তানকটয় নেটেস করল, 

‘নম. আহমদ মুসা, চয অনভটযাে ওরা নিটয় আসটছ তার প্রধাি আসামী আপিার 
মটত চক?’ 

আহমদ মুসার দুট াখও চপ্রনসটডটট র চ াটখ নিদ্ধ। প্রটশ্নর ধরটিই চবাধ 
হয় এক  ুকটরা হানস ফটু  উটঠটছ আহমদ মুসার চঠাাঁট । বরল, ‘মহামান্য 
চপ্রনসটডট  যাটক এই প্রশ্নন  নেটেস কটরটছি, চসই আহমদ মুসাই প্রধাি 
আসামী। নিউটে যা বলা হটয়টছ তার সব াই চপ্রনসটডট  ও তা প্রশাসটির উপর 
 াপ সৃনির লটক্ষয, যাটত চপ্রনসটডট  সংনিি সব ঘ িাটক ইহুদী নবটেষোত 
সাোটিা ঘ িা ধটর নিটয় ইহুদীটদর নবরুটদ্ধ তদন্ত বন্ধ কটর আহমদ মুসার 
নবরুটদ্ধ মামলা দাটয়র কটরি।’ 
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‘চপ্রনসটডট  যনদ চদটশর সংবাদপত্র ও ন নভ চি ওয়াটকডর এই 
সাটেশিটক গ্রহে কটরি?’ বলল চপ্রনসটডট  েম্ভীর কটটঠ। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘চপ্রনসটডট  তা করটত পাটরি। 
‘চসটক্ষটত্র আপিার ভূনমকা নক হটব?’ বরল চপ্রনসটডট । 
‘চকাি ভূনমকায় আনম অবতীেড হব, তা নিভডর করটব নমস চেফারসি ও 

নম. চোর্ল্ ওয়া াটরর ভূনমকার উপর। ওরা যনদ আমাটক সহটযানেতা কটরি, 
তাহটল মানকডি যুক্তরাটে চথটকই চেিাটরল শ্যারিটদর ষড়যন্ত্র িস্যাটতর চ িা 
করব। আর ওরা যনদ চপ্রনসটডটট র নসদ্ধাটন্তর সাটথ থাটকি, তাহটল আনম মানকডি 
সরকাটরর চগ্রফতার এনড়টয় যুনক্ত াটক আন্তেডানতক চক্ষটত্র নিটয় যাব।’ 

‘আন্তেডানতক চক্ষটত্র নিটয় যাবার অথড?’ চপ্রনসটডট  নেটেস করল। 
‘চেিাটরল শ্যারিরা চয লড়াই মানকডি নমনডয়াটত শুরু কটরটছ, তা আনম 

আন্তেডানতক নমনডয়াটত নিটয় যাব এবং ওটদর মুটখাশ নছাঁটড় ওটদর িগ্ন চ হারা 
নবশ্ববাসীর সামটি িগ্ন কটর চদব।’ বলল আহমদ মুসা। 

চপ্রনসটডটট র চ াখ দুন  উজ্জ্বল হটয় উঠল। নকন্তু মুটখর োম্ভীযড নঠকই 
থাকল। বলল চপ্রনসটডট , ‘মানকডি চগ্রফতার এড়াটবি নক কটর? আপনি চহায়াই  
হাউটে, কাযডত বন্দীই বলটত পাটরি।’ 

আহমদ মুসার হাসল। বলল, ‘আনম কাযডত বন্দী চযমি বলা যায়, চতমনি 
বন্দী মুনক্তর পথ কাযডত চখালা আটছ বলা যায়।’ 

চপ্রনসটডটট র ভ্রুকুনিত হটলা। তারপর মুটখ ফুট  উঠল চকৌতুল। বলল, 
‘চস পথ চকমি?’ 

আহমদ মুসার হাসল। বলল আমার চশার্ল্ার চহালোটর চমনশি 
নরভলবার এম ১০ আটছ, চকউ সা ড কটরনি। এই ঘটর সবাইটক বন্দী কটর আনম 
চবনরটয় চযটত পানর। চহনলকোর লযাটড করা আটছ নসাঁনড়র প্রায় ো চঘটষই। েেড 
আব্রাহাম  ানব চরটখ এটসটছ ডযাশ চবাটডডর এযাসটট্রটত। চপ্রনসটডটট র 
অয়যারটলস সংটকত চপটয় চহায়াই  হাউটের নসনকউনরন  কমবযা  চফাসড 
চহনলকোর লটক্ষয যখি প্রথম গুলী বৃনি করটব তখি চহনলকোর অন্তত পিাশ 
ফ ু উপটর উটঠ যাটব।’ 
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চপ্রনসটডটট র চঠাাঁট  হানস।  
েেড আব্রাহাটমর চ াটখ-মুটখ নবস্ময়। বলল, ‘চকউ চদটখনি নিনশ্চত হটয় 

 ানব া আনম ওখাটি চরটখনছ।’ 
েেড আব্রাহাম থামটতই চেিাটরল চরািার্ল্ ওয়ানশং ি বলল, 

‘চহনলকোর গুলী কটব িামাটবা, ও া চহায়াই  হাউটের এলাকা পার হবার 
আটেই।’ 

‘েিাব েেড আব্রাহাটমর চহনলকোরন  বুটল  প্রুফ। চোলা বষডে কটর 
যনদ পাখা চফটল চদয়া হয়, তবু এ নবটশষ চহনলকোরন  ফ্লাই করটত পাটর।’ 
বলল আহমদ মুসা হানস মুটখ। 

এবার চপ্রনসটডট সহ সকটলর চ াটখ মুটখ নবস্মটয়র ন হ্ন। বলল এফ নব 
আই  ীফ েেড আব্রাহাম েিসি, ‘চহনলকোটরর এই তবনশিয এক া ক্লযানসফাইড 
ইিফরটমশি। আপিার োিার কথা িয়।’ 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘চহনলকোটরর ড্রাইনভং চডাটরর চভতটরর 
পাটশ চমক-আপ চেট  চহনলকোটরর চস্পনসনফটকশি চলখা আটছ। ও া চথটক 
চতা চয চকউ ক্লযানসফাইড ইিফরটমশি চেটি নিটত পাটর।’ 

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা। সতযই নবস্মটয়র চয, চহায়াই  হাউটের 
চগ্রফতার এনড়টয় সটর পড়ার ন ন্তাও আপনি কটর চরটখটছি।’ 

চপ্রনসটডট  আহমদ মুসাটক এই কথা বলার পর সারা চেফারসি ও চোর্ল্ 
ওয়া ারটক উটেশ্য কটর বলল, ‘সরকার যনদ নমনডয়ার সাটেশিটক গ্রহে কটর 
চিয়, তাহটল আহমদ মুসা তার পদটক্ষপ নহসাটব দুই নবকটল্পর কথা বটলটছ। 
একন টত আপিাটদর সহটযানেতা দরকার, অন্যন টত তার নিেস্ব। আপিারা 
তাটক সহটযানেতা করটছি নক িা?’ 

‘নম. চপ্রনসটডট  বটলটছি, আনম আহমদ মুসাটক আটমনরকায় এটি এই 
েটডটোল পানকটয়নছ। নকন্তু আমার মটি হটচ্ছ তাাঁটক এটি েটডটোল দূর করার 
বযবস্থা কটরনছ। সুতরাং আনম এবং আমার সংেঠি তাটক সবডাত্মক সহটযানেতা 
করব।’ বলল চোর্ল্ ওয়া ার। 

চপ্রনসটডট  তাকাটলি সারা চেফারসটির নদটক। 
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সারা চেফারসটির মুখ েম্ভীর। বলল, ‘যুদ্ধ বা লড়াই চয া শুরু হটয়টছ, 
চস া আমাটদর লড়াই, আটমনরকািটদর লড়াই। নম. আহমদ মুসার লড়াই িয়। 
নতনি ঘ িািটম এর সাটথ েনড়ত হটয় পটড়টছি এবং সবরকম সহটযানেতা 
করটছি। আনম আটমনরকার পক্ষ চথটক তাাঁটক কৃতেতা োিানচ্ছ চয, আটমনরকা 
িা  াইটলও এ লড়াই নতনি  ালাটবি আটমনরকার বাইটর নেটয়। এ া তাাঁর পরম 
মািনবকতার প্রকাশ।’ 

সারা চেফারসটির কথা চশটষ নদটক এটস আটবটে রুদ্ধ হটয় পটড়নছল। 
এক ু থামল সারা চেফারসি। 

‘স্যনর’ বটল মুখ া এক ু ঘুনরটয় এক ু চকটস পনরস্কার কটর নিটয় আবার 
বলল, ‘আটমনরকািটদর সরকার িা  াইটলও আটমনরকািরা এ লড়াই  ালাটব। 
আটবদি করব, এ লড়াই এ নম. আহমদ মুসা আটমনরকািটদর সাটথ থাকটবি।’ 

কটঠ আবার আটবটে রুদ্ধ হটয় পড়ল সারা চেফারসটির।  
থামল সারা চেফারসি। মুখ নি ু করল চস। 
চপ্রনসটডটট র চ াখ-মুখ উজ্জ্বল হটয় উটঠটছ। এক া আটবটের কম্পি 

তারও চ াটখ-মুটখ। 
চপ্রনসটডট  চসাো হটয় বসল। বলল, ‘ধন্যবাদ নমস চেফারসি। 

চপ্রনসটডট  নহসাটব িয়, একেি আটমনরকাি নহসাটব আপিাটক অনভিনন্দত 
করনছ। আনম েনবডত চয, আটমনরকািটদরই এক নপ্রয় পূবড পুরুটষর পনরবাটরর 
আপনি সন্তাি।’ চপ্রনসটডট  এক ু থামল। 

চপ্রনসটডটট র কথাও আটবটে ভারী হটয় উটঠনছল। 
থামার সাটথ সাটথ চপ্রনসটডটট র চ াখ মুহূটতডর েটন্য বন্ধ হটয় নেটয়নছল। 

চবাধ হয় চপ্রনসটডট  আটবে দূটর সরাটত  াইল। মুহূতডকাল পটর চপ্রনসটডট  বলল, 
‘নকন্তু সব িােনরটকর সরকার নহসাটব, চদটশর চপ্রনসটডট  নহসাটব চকাি োনতেত 
েটন্দ্ব আনম চকাি পক্ষ হটত পানর িা।’ 

‘োনতেত েন্দ্ব চকাথায় নম. চপ্রনসটডট ?’ বলল সারা চেফারসি। 
‘পনরস্কার চয, এই সংঘাটত ইহুদীরা এক পক্ষ হটয় নেটয়টছ।’ 
চপ্রনসটডট  বলল। 
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‘পনরকনল্পতভাটব ওটদর এক া পক্ষ করা হটয়টছ নম. চপ্রনসটডট । 
চদটশর বাইটর আন্তেডানতক একন  ইহুদী চোটয়ন্দা গ্রুপ আমাটদর চদটশর 
ইহুদীটদর এক া ক্ষুে চোষ্ঠীর চযােসােটস এক া ষড়যন্ত্র  ালাটচ্ছ। এ া হটলা 
প্রকৃত ঘ িা। এই ঘ িার সাটথ চদটশর সাধারে ইহুদীটদর চকািই সম্পকড চিই। 
সুতরাং চয সংঘাত চবটধটছ চস া োনতেত সংঘাত িয়। সংঘাত চবটধটছ 
ষড়যন্ত্রকারী এক া  টির সাটথ। ঘ িািটম ষড়যন্ত্রকারী এই চোষ্ঠী চদটশর 
ইহুদীটদর এক া অংশ। আর এই ষড়যন্ত্রকারীরা ধরা পড়ার পর এখি চ িা করটছ 
চদটশসব ইহুদীটদর তাটদর সাটথ  ািার এবং এটক োনতেত রূপ চদয়ার। তারা 
দুট া অন্যায় করটছ। প্রথম া ওটদর ষড়যন্ত্র, অন্য া হটলা তাটদর কুকীনতডর সাটথ 
চো া ইহুদী কমুযনিন টক েনড়টয় চফলার। এইভাটব ইহুদী কমুযনিন টক ঢাল 
বানিটয় তারা তাটদর েঘন্য কুকীনতডটক ঢাকটত  াটচ্ছ। এ া আমরা হটত নদটত 
পানর িা।  

‘নমস চেফারসি আপিার সাটথ আনম একমত। নকন্তু এ কথাগুটলা সবই 
এখি মানুটষর কাটছ প্রমাে সাটপক্ষয। প্রমানিত হবার আটে েিেে চযমি পক্ষ 
চিটব িা, চতমনি সরকাটর এখি এক পটক্ষ নেটয় দাাঁড়াটিা কনঠি।’ চপ্রনসটডট  
বলল। 

‘স্যনর নম. চপ্রনসটডট , এখাটি পক্ষ চিবার প্রশ্ন উঠটছ িা। আপিার 
প্রশাসি এক া তদটন্ত হাত নদটয়টছ, চস া এখি এনেটয় চিয়ার প্রশ্ন।’ বলল সারা 
চেফারসি। 

‘চস া এনেটয় যাটব নমস চেফারসি। নকন্তু সরকারটক এখি কথা বলটত 
হটব। চস কথায় সরকার বলটব, আহমদ মুসার পক্ষ এবং ইহুদীটদর নবপক্ষ-চকাি 
বযাপাটরই এমি চকাি নবটব িা সরকাটরর মটধয চিই। প্রশাসি নকছ ুগুরুেপুেড 
বযাপাটর তদন্ত করটছ। বযনক্ত, পনর য় নিনবডটশটষ চয কাটরা কাছ চথটক প্রটয়ােিীয় 
সহটযানেতাটক ওটয়লকাম করা হটয়টছ। এটক্ষটত্র সম্মানিত ইহুদী িােনরকটদর 
সহটযানেতাটক নবটশষ মূলযবাি নবটব িা করা হটব উপযুক্ত সমটয় সবনকছুই 
েিসমটক্ষয আিা হটব।’ চপ্রনসটডটট র দপ্তর চথটক আেই একথা চঘাষো করা 
হটব। 
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‘নম. চপ্রনসটডট  তদন্ত বাি াল করার েটন্যই চেিাটরল শ্যারিরা 
এতনকছু করটছ। সুতরাং এই চঘাষো চকািই কাে চদটব িা। এ তদন্ত তারা 
আোটত চদটব িা। চপ্রনসটডটট র উপর রােচিনতক  াপ চকাি কাে িা নদটল তারা 
আরও বড় নকছ ুঘ াটব। নম. চপ্রনসটডট  নিনশ্চত থাকুি তারা সরকাটরর পতি পযডন্ত 
যাটব।’ সারা চেফারসি বলল। 

‘আনম োনি নমস চেফারসি। েেড আব্রাহাম ও মযাক আথডাররাও একথা 
বলটছি।’ বলল চপ্রনসটডট । 

‘তাহটল নম. চপ্রনসটডট  ওটদর আিমটের েবাটব আপনি অকাযডকর এই 
আত্মরক্ষার পথ নিটচ্ছি চকি?’ বলল সারা চেফারসি। 

‘সরকার এর চবনশ নকছ ুকরটত পারটব িা।’ চপ্রনসটডট  বলল। 
‘তাহটল?’ হতাশ কটটঠ চোর্ল্ ওয়া ার বলল। 
‘এ প্রটশ্নর সমাধাটির েটন্যই চতা আপিাটদর চডটকনছ। থযাংকস েড। 

যা চ টয়নছলাম তা চপটয়নছ।’ বলল চপ্রনসটডট । 
‘নক চপটয়টছি নম. চপ্রনসটডট ?’ নেটেস করল সারা চেফারসি। 
‘আহমদ মুসা আমাটক নিনশ্চত কটরটছি। তার এনেটয় যাওয়া া সরকার 

নিভডর িয়। নম. চোর্ল্ ওয়া ার তাটক সহটযানেতা করটবি চেটি খুনশ হটয়নছ। 
আর নমস চেফারসি আপিার মটধয আটমনরকার সংগ্রামী িতুি প্রেন্মটক চদখনছ। 
আনম আশানিত আপিারা ষড়যটন্ত্রর নবরুটদ্ধ েয়ী হটবি।’ বলল চপ্রনসটডট । তার 
কটটঠ আটবটের সুর। 

‘নকন্তু নম. চপ্রনসটডট , েিেটের সংক  চমা টি েিেটের সরকার নকছ ু
িা কটর সমাধাি েিেটের উপর চছটড় নদটল চস া চকমি হয়।’ বলল সারা 
চেফারসি। 

‘চদটশর নবনভন্ন পনরনস্থনতটত নবনভন্ন ধরটির কূ িীনতর আশ্রয় নিটত হয়। 
এটক প্রটয়ােিীয় একন  কূ িীনত নহটসটবই চদখুি। তটব সরকার ওটদর উপর 
িযাকডাউি করটছ িা নঠকই, তটব প্রশাসটির সব ধরটির সহটযানেতা আপিারা 
পাটবি। চস া চিয়ার দানয়ে আপিাটদর, চদয়ার দানয়ে প্রশাসটির থাকটব িা।’ 
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চপ্রনসটডট  সারা চেফারসটির উটেটশ্য কথাগুটলা বটলই তাকাল 
আহমদ মুসার নদটক। বলল, ‘নম. আহমদ মুসা, সামটি এটোটিার বযাপাটর 
আপিারা নক ন ন্তা করটছি, নকছ ুনক োিটত পানর?’ 

‘এ প্রটশ্নর উত্তর নমস সারা চেফারসি ভাল নদটত পারটবি। ওরা নকছু 
ন ন্তা কটরটছি নম. চপ্রনসটডট ।’ 

চপ্রনসটডটট র চ াখ ঘুটর চেল সারা চেফারসটির নদটক। 
আহমদ মুসার কথা চশষ হটতই সারা চেফারসি শুরু কটরটছ তার কথা। 

বলনছল, ‘নবস্তানরত আমরা নকছ ুভানবনি। তটব চয অস্ত্র নদটয় ওরা আটমনরকািটদর 
আঘাত কটরটছ, চস অস্ত্র নদটয় আমরা ওটদর আঘাত করব। অস্ত্র চরনড করার 
দানয়ে আমাটদর, নকন্তু রসদ চযাোটবি েিাব আহমদ মুসা।’ 

‘বুিটত পারনছ, কাে আমাটদরই করটত হটব। নকন্তু সরকার আমাটদর 
চকাি দায় দানয়ে চিটবি িা। বরং দরকার হটল সরকার আমাটদর কাউটক 
চগ্রফতারও চদখাটবি।’ 

কথার মািখাটি আহমদ মুসা এক ু থামল। আবার শুরু করল। বলল, 
‘রসদ ততরীর বযাপাটর নম. েেড আব্রাহাম নম.মযাক আথডার ও নম. চরািার্ল্ 
ওয়ানশং িটদর কাটরা কাটরা সহটযানেতা দরকার হটব। ওটদর সাটথ 
চযাোটযাটের চকাি সুটযাে থাকটছ নকিা? 

‘সনতযই আপনি অসাধারে আহমদ মুসা। আপিাটক চগ্রফতার চদখাবার 
মত পনরনস্থনত হটত পাটর। চেিাটরল শ্যারিটদর রােচিনতক ষড়যন্ত্র চঠকাবার 
েটন্য চশষ পযডন্ত প্রশাসিটক ঐ পযডন্ত চযটত হটত পাটর। আপনি এ া বুটিটছি 
মাটি মানকডি রােিীনতর নকছুই বুিা আপিার বানক চিই। আপিাটক ধন্যবাদ।’ 

চশষ শব্দ উচ্চারটের পর চপ্রনসটডট  এক া দম নিটয় আবার শূরু করল, 
‘িা ওটদর কাটরা সাটথ আপনি চযাোটযাটের সুটযাে পাটবি িা। আমাটদর চো া 
পুনলশ ও চোটয়ন্দা এটেেীগুটলার চ াটখর বাইটর আপিাটক কাে করটত হটব। 
যাটত চেিাটরল শ্যারি ও সংনিিরা চবাটি আপিাটদর কাটের সাটথ সরকাটরর 
চকাি সম্পকড চিই। লড়াই চথটক সরকার সটর দাাঁনড়টয়টছ। লড়াই  ালাটচ্ছি 
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আপিারা। তটব েেড আব্রাহাম, নম. মযাক আথডার ও চেিাটরল চরািার্ল্ ওয়ানশং ি 
বযনক্তেতভাটব আপিার সাটথ চযাোটযাে করটবি প্রটয়ােি হটল।’ 

‘নকন্তু আমার প্রটয়ােি হটল?’ চপ্রনসটডট  থামটতই বটল উঠল আহমদ 
মুসা। 

‘আমার সাটথ তবঠটকর পর এখাটিই ওটদর সাটথ আপনি বসটবি। 
আপিার প্রটশ্নর েবাব ওরাই চদটবি।’ বলল চপ্রনসটডট । 

এ কথা চশষ কটরই চপ্রনসটডট  বটল উঠল, ‘চলনডে এটড চেটট লমযাি, 
আপিারা কি কটর এখাটি এটস আমাটক আটলা িার সুটযাে চদয়ায় আপিাটদর 
সকলটক ধন্যবাদ। আনম এখি উঠটত  াই।’ 

উটঠ দাাঁড়াটত দাাঁড়াটত চপ্রনসটডট  বলল, ‘পাটশর ঘটর আপিাটদর  া 
অটপক্ষা করটছ। চসখাটি সকলটক আনম দাওয়াত নদনচ্ছ। নম. েেড আব্রাহাম 
েিসিটক আনম অনুটরাধ করনছ নতনি আমার পক্ষ চথটক সম্মানিত চমহমািটদর 
সাটথ এযাট টড করটবি।’ 

বটল চপ্রনসটডট  উটঠ দাাঁনড়টয় সকটলর সাটথ হ্যাটডটশক কটর চযমি 
এটসনছল, চতমনি চপছটির চসই দরোর নদটক এগুটলা। 

দরোয় নেটয় আবার নফটর দাাঁড়াল চপ্রনসটডট । বলল সারা 
চেফারসিটক লক্ষয কটর। বলল, ‘সারা চেফারসি ফরমাল নমন ং চশষ, এখি 
চতামাটক মা বলটত পানর। শুি মা সারা চেফারসি, চতামার মনট টসটলাটত থাকা 
নঠক হটব িা। লস আলাটমাস চথটকও চতামার এক মাটসর ছুন  হটয়টছ। তুনম 
এখি ওয়ানশং টি থাকটব। চতামার মাটকও আিার েটন্য আনম বটল নদটয়নছ। 
আহমদ মুসাও অবশ্যই ওয়ানশং টি থাকটবি। েেড আব্রাহাম েিসি সব বযবস্থা 
কটর চদটবি, এক বানড় নকংবা দুই বানড় চয াই চতামার চপ্রফার কর।’ 

চপ্রনসটডট   টল চেল। 
সারা চেফারসি চঠাাঁট  এক  ুকটরা হানস নিটয় তাকাল আহমদ মুসার 

নদটক। তারপর চ াখ ঘুরাল েেড আব্রাহাম েিসটির নদটক। বলল, ‘আংকল 
আমাটদর এক বানড়ই চবাধয় আমার েটন্য নিরাপদ হটব, তাই িা?’ সারা 
চেফারসটির চ াখ উজ্জ্বল। 
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েেড আব্রাহাম কথা বলার আটেই আহমদ মুসা মুখ খুলটত যানচ্ছল। নকন্তু 
তার আটেই সারা চেফারসি দ্রুত বটল উঠল, ‘আমরা এখি উঠটত পানর।’ উটঠ 
দাাঁড়াল সারা চেফারসি। 

উটঠ দাাঁড়াটত দাাঁড়াটত আরও বলল সারা চেফারসি, ‘আংকল েেড  
আব্রাহাম েিসটির পক্ষ চথটক আনম আপিাটদর সবাইটক স্বােত োিানচ্ছ  াটয়র 
চ নবটল।’ 

‘ধন্যবাদ মা, চপ্রনসটডট  যখি পাওয়ার চডনলটে  কটরটছি নম. েেডটক 
তখি নম. েেডও পাটরি তা করটত।’ বলল এযাডনমরাল মযাক আথডার হাসটত 
হাসটত। 

সবাই চহটস উঠল। উটঠ দাাঁড়াল সবাই। 
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৬ 
পট ামযাক চব’র মুটখ সুন্দর এক া দুতলা বাংটলা। বানড়র  ারনদটকর 

বাোটির োছ-পালা এতই েভীর চয দূর চথটক বানড় ার চকাি অনস্তেই চ াটখ 
পটড় িা। 

সুন্দর বাংটলা বানড় ার মানলক হাওয়াডড চহফনলি। ওয়াল নস্ট্র  
োিডাটলর বড় চশয়াটরর মানলক এবং চ য়ারমযাি। 

তখি সন্ধযা ৮ া। একন  বড় হাইলযাটডার েীপ োনড় এটস দাাঁড়াল চেট । 
চে মযাি চবনরটয় এল। 

োনড় ার ড্রাইনভং নস  চথটক িামল একেি। বলল, ‘মযাডাম সারা 
চেফারসটির োনড়।’ 

সংটে সংটে খুটল চেল প্রধাি চে । 
োনড় চভতটর প্রটবশ কটর দাাঁড়াল োনড় বারান্দায়। 
নঠক এ সময়ই চভতর চথটক চবনরটয় এল মধযবয়সী একেি চলাক। 

হাওয়াডড চহফনলি। 
চস সকলটক স্বােত োনিটয় প্রথটম হ্যাটডটশক করল সারা চেফারসটির 

সাটথ। বলল, ‘আপিার সাটথ আমার এ া নেতীয় চদখা নমস চেফারসি। প্রথম 
আপিাটক চদটখনছলাম  মাস চেফারসি চমটমানরয়াটলর এক া অনুষ্ঠাটি।’ 

‘ধন্যবাদ স্যার, এই মটি রাখার েটন্য।’ 
বটল সারা চেফারসি হাওয়াডড চহফনলিটক এটক এটক পনর য় কনরটয় 

নদল আহমদ মুসা, চোর্ল্ ওয়া ার, চবঞ্জানমি চবকি এবং নিটের নপ এস ক্লারা 
কা ডাটরর সাটথ। 

আহমদ মুসার সাটথ হ্যাটডটশক করার সময় হাওয়াডড চহফনলি বলল, 
‘আপিার সাটথ হ্যাটডটশক করায় আিন্দ ও ভয় দুট াই অনুভব করনছ। আিন্দ 
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অনুভভ করনছ এই চভটব চয, অভানবত এক চসৌভােয আমার হটলা। আর ভটয়র 
কারে হটলা আপনি চযখাটিই পা চদি, চসখাটিই িানক পনরবতডি আটস।’ 

আহমদ মুসাসহ সবাই চহটস উটঠনছল, নম. হাওয়াডড চহফনলটির এই 
কথায়। আহমদ মুসা বলল, পনরবতডি ভাটলা হটল চতা ভটয়র নকছ ুচিই।’ 

‘েিাব, চস া চতা ফল পাবার পটরর কথা।’ বলল হাওয়াডড চহফনলি। 
হাওয়াডড চহফনলি সকলটক নিটয় ড্রইং রুটম এটস বসল। বটসই নমস 

চেফারসিটক লক্ষয কটর বলল, ‘নমস চেফারসি প্রনতবাটদর চয  এক া কনপ 
আমার কাটছ পানঠটয়নছটলি। তা আনম পটড়নছ। চদখনছ ভয়িাক বযাপার। পড়ার 
সময় মটি হটয়টছ, আনম অনবশ্বাস্য এক স্বে চদখনছ। নকন্তু প্রমােগুটলা এতই 
প্রশ্নাতীত চয অনবশ্বাটসর চকাি সুটযাে চিই। ভাবনছ, চদটশ বড় নকছ ুঘট  যাটব।’ 

‘ধন্যবাদ স্যার, নসদ্ধান্ত নিশ্চয় নিটয় নিটয়টছি?’ বলল সারা চেফারসি। 
‘ঐ চতা ভয় করনছ নকছ ুঘ ার আশংকা নিটয়।’ 
বটল হাওয়াডড চহফনলি মুহূটতডর েন্য থামল। আরও এক ু আত্মস্থ হবার 

ভাব ফটু  উঠল তার চ াটখ-মুটখ। বলল, ‘আরও এক ু আটলা িার সুটযাে চিবার 
েটন্যই আপিাটদর এভাটব কি নদটয়নছ। আনম বলটত  ানচ্ছলাম, এই ভয়ািক 
চসিটসন ভ বযাপার া েিসমটক্ষ িা এটি সরকারটক োিাটলই হটয় যায় িা?’ 

‘আমরা চতা চস াই চ টয়নছলাম। নকন্তু শ্যারি- িই চতা এটক 
নমনডয়াটত নিটয় এল। আমাটদরটকই বািাল েঘন্য ষড়যটন্ত্রর আসামী। এখি শুধু 
আমাটদর আত্মরক্ষা িয়, চদশ েিেটের স্বাটথডই চো া নবষয় েিসমটক্ষ আসা 
দরকার।’ বলল সারা চেফারসি। 

‘এ াও স্বীকার করনছ নমস চেফারসি। আটে নকছু া আাঁ  করটত পারটল 
আনম ও া ছাপটত নদতাম িা। আমার এনড ররা মটি কটরটছ শতাব্দীর চসরা 
নেনিস তারা হাটত চপটয়টছ। তাই পাওয়ার সংটে সংটেই চছটপ নদটয়টছ। এখি 
ওরা পটড়টছ মহা সংকট । এই মাত্র সম্পাদক সাটহব েিাটলি, চদশ ও োনতেত 
সম্প্রীনত মারাত্মকভাটব চভটঙ পড়টব যনদ ও া ছাপা হয়।’ 

থামল হাওয়াডড চহফনলি। তার চ াটখ মুটখ েভীর ন ন্তার ছাপ।  
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‘মাফ করটবি স্যার, আপনি নক েবাব নদটয়টছি?’ নেটেস করল সারা 
চেফারসি। 

‘েবাব চদইনি। ভাবনছ। এ নিটয় আরও সংক  চদখা নদটয়টছ। 
প্রনতবাদ া আমাটদর পনত্রকা অনফটস আসার পরই এর কনপ সাংবানদক 
কমড ারীটদর হাটতও চদখা চেটছ। ভয়িাক উটত্তেিা এখি তাটদর মটধযও। 
অনধকাংশ সাংবানদক বলটছ প্রনতবাদ িা ছাপটল তারা প্রনতবাটদর নভনত্তটত নিউে 
করটব। নিউে িা ছাপটল তারা পনত্রকা প্রকাশ হটত চদটব িা। অন্যনদটক নকছু 
নসনিয়র এনড রসহ সাংবানদকটদর এক া গ্রুপ এর নবটরানধতা করটছ। এখি 
চদখনছ আমার ঘটরই আগুি লাোর দশা। আমার অনুটরাধ আপিারা এক া উপায় 
চবর করুি।’ বলল খুব িরম কটটঠ হাওয়াডড চহফনলি। 

‘নক উপাটয়র কথা বলটছি বুিলাম িা।’ বলল চোর্ল্ ওয়া ার। 
‘নকছ ুমটি করটবি িা আপিারা, আনম োিটত চপটরনছ আমাটদর তরুি 

ও যুবক সাংবানদকটদর উপর ‘চফম’ মাটি ‘নি আটমনরকা’ মুভটমটট র দারুি 
প্রভাব। ‘চফম’ ওটদরটক শান্ত করটত পাটর।’ বলল হাওয়াডড চহফনলি নেধা 
েনড়ত কটটঠ। 

ভ্রুকুনিত হটলা সারা চেফারসটির। তার মুখ লাল হটয় উটঠটছ। চস 
তাকাটলা আহমদ মুসার নদটক। তারপর হাওয়াডড চহফনলটির নদটক মুখ ঘুনরটয় 
বলল, ‘নম. হাওয়াডড আমাটক মাফ করটবি, সাংবানদকটদর শান্ত করা আপিার 
কাটছ বড় হটয় উঠল চকি? আপনি.......।’ 

সারা চেফারসটির কথার মটধযই হাওয়াডড চহফনলি বটল উঠল, 
‘অন্যনকছ ু িা নমস চেফারসি আনম আমার অনফসটক শান্ত করটত  ানচ্ছ। 
দুএকনদি পর প্রনতবাদ া আমরা চছটপ চদব। অনফটসর ঘ িায় আনম উনেগ্ন এ 
কারটে চয, এ ধরটির ঘ িা কখিই ঘট নি আমার অনফটস।’ 

‘স্যার বলুি, চেিাটরল শ্যারিরা যা কটরটছ, চস ধরটির ঘ িাও নক এর 
আটে কখিও ঘট টছ?’ বলল সারা চেফারসি নম. হাওয়াডডটক লক্ষ কটর। 

‘িা ঘট নি।’ হাওয়াডড চহফনলি বলল। 
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‘স্যার, চকািনদি িা ঘ া ঘ িা যখি ঘট  বটস, তখি তার প্রনতনিয়াও 
এমি হয় যা আটে কখটিা হয়নি। সুতরাং আপিার অনফটস যা ঘ টছ তা 
অস্বাভানবক িয়।’ 

বটল এক ু চথটম এক ু ন ন্তা কটর আবার বলল, ‘স্যার এ সমটয়র 
সবট টয় বড় প্রটয়ােি হটলা সতয প্রকাশ করা। োনতেত তবনরতার চয ভয় 
করটছি, চস া দূর হটব সতয প্রকাশ হটল। ওরা চতা ইহুদী কমুযনিন টক এক া 
পক্ষ নহটসটব দাাঁড় কনরটয়টছ। অথ  ঘ িা এ া িয়। ঘ িা হটলা আন্তেডানতক 
এক া ইহুদী চোটয়ন্দা  ি, আমাটদর চদটশর ইহুদীটদর এক া ক্ষুে চোষ্ঠীর 
চযােসােটস ষড়যন্ত্র পানকটয়টছ। এই  ি ও চোষ্ঠীর সাটথ আমাটদর ইহুদী 
িােনরকটদর চকাি সম্পকড চিই। সতয প্রকাশ হটলই শুধু এ নবষয় া সকটলর কাটছ 
পনরস্কার হটব। সুতরাং সতয যত তাড়াতানড় প্রকাশ হয় ততই ভাল।’ থামল সারা 
চেফারসি।  

হাওয়াডড চহফনলি চকাি েবাব নদল িা। তানকটয় নছল সারা 
চেফারসটির নদটক। চযি সারা চেফারসটির কথাগুটলা চবািা তার এখিও চশষ 
হয়নি। 

সারা চেফারবসিই কথা বটল উঠল আবার। বলল, ‘আংকল হাওয়াডড, 
সবাইটক নবটশষ কটর আহমদ মুসাটক নিটয় আপিার কাটছ এটসনছ আপিাটক 
আনম োনি বটল। আংকল, আন্তেডানতকভাটব সনিয় এক া ইহুদীবাদী চোষ্ঠী 
আটমনরকািটদরটক চয আটমনরকািটদর ঘটরই পরবাসী কটর তুলটছ এবং 
বযাপার া অসহিীয় মাত্রায় চপৌাঁটছ যাটচ্ছ, এ নবষয় া। মুনিটময় চয আটমনরকািরা 
চবাটি তাটদর মটধয আপনিও একেি। েিাব আহমদ মুসা ইহুদী চোটয়ন্দাটদর 
ষড়যন্ত্র আনবস্কার কটর আটমনরকািটদর চয নক অমূলয উপকার কটরটছি তাও 
আপনি নিশ্চয় উপলনব্ধ কটরটছি। অথ  তাটকই সন্ত্রাসী সাোটিা হটয়টছ, 
চক্ষনপটয় তুলটত চ িা করা হটচ্ছ আটমনরকািটদর তার নবরুটদ্ধ। এই অবস্থায়ও 
নক আমরা সতয প্রকাশ করব িা? আপিার নবটবটকর কাটছ আনম এর ফায়সালা 
 ানচ্ছ আংকল।’ থামল সারা চেফারসি। 
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ভাবিা ও নবষণ্ণতার কাটলা ছায়া চকট  যানচ্ছল হাওয়াডড চহফনলটির মুখ 
চথটক। উজ্জ্বল হটয় উঠল তার চ াখ-মুখ। বলল, ‘ধন্যবাদ সারা চেফারসি। আনম 
আপিাটদর সাটথ আনছ। আনম এখনি নিটদডশ নদনচ্ছ আমার অনফসটক। আেই 
ছাপা হটব ঐ প্রনতবাদ।’ 

বটলই হাওয়াডড চহফনলি মুখ ঘুরাটলা আহমদ মুসার নদটক। বলল, ‘নম. 
আহমদ মুসা, এই ষড়যন্ত্র-সংঘাটতর চশষ নকভাটব হটব আনম োনি িা। নকন্তু 
প্রনতবাটদর প্রনতন  শব্দ আনম নবশ্বাস কটরনছ। আমার মটি হটচ্ছ, ঈশ্বর আপিাটক 
নদটয় আটমনরকািটদর েীবি এক িতুি অধযাটয়র সূ িা ঘ াল।’ 

আহমদ মুসা নকছ ুবলটত যানচ্ছল এ সময় পাটশ বসা চবঞ্জানমি চবকটির 
চমাবাইটল চ নলটফাি কল চবটে উঠল। 

চস দ্রুত উটঠ দাাঁনড়টয় হাওয়াডড চহফনলটির নদটক চ টয় বলল, ‘মাফ 
করটবি স্যার, আনম চ নলটফাি এযাট টড কটর আসনছ।’ বটল চবঞ্জানমি চবকি 
দরোর নদটক  টল চেল। 

আহমদ মুসা তার কথা বলার েটন্য আবার মুখ তুলল হাওয়াডড 
চহফনলটির নদটক। বলল, ‘নঠকই বটলটছি েিাব, এ া ঈশ্বরই ঘন টয়টছি। তাই 
আশা হয় েয় সটতযর নদটকই আসটব।’ 

 আহমদ মুসা কথা চশষ করটতই সারা চেফারসি বটল উঠল, ‘আংকল,  
তাহটল এখি আমাটদর উঠটত হয়। সামটির কটয়ক ঘট া আমাটদর েটন্য 
গুরুেপূেড।’ 

‘আর চকাথায় যাটচ্ছি?’ নেটেস করল হাওয়াডড চহফনলি। 
‘ওয়ানশং ি চপাটি চযটত  ানচ্ছলাম।’ বলল সারা চেফারসি। 
‘তটব চ য়ারমযাি বব চবিহাটমর কাটছ িয়।’ বলল হাওয়াডড চহফনলি। 
‘আমরা যাব নঠক কটরনছ সম্পাদক ‘ওটয়ি এযালাডড’- এর কাটছ।’ 
বলল সারা চেফারসি। 
‘ওটয়ি এযালাডড নঠক আটছ। এযালাডড পযানট্রয়  এবং প্রটফশিাল। তারা 

সাহাযয আপিারা পাটবি। এটতা চেল দুই পনত্রকার বযাপার, অন্যান্য পনত্রকার নক 
খবর?’ বলল হাওয়াডড চহফনলি। 
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‘সব পনত্রকায় প্রনতবাদ চেটছ। আমাটদর চলাকও অনফসগুটলাটত আটছ। 
আমরা কথা বটলনছ নিউইয়কড  াইমস ও নিউইয়কড চপাটির সাটথ। আমাটদর 
চলাক চসখাটি যাটচ্ছ।’ সারা চেফারসি বলল। 

এ সময় কটক্ষ নফটর এল চবঞ্জানমি চবকি। 
‘ঈশ্বর আপিাটদর সফল করুি’ বটলই হাওয়াডড চহফনলি উটঠ দাাঁনড়টয় 

বলল, ‘আসুি আমরা এক ু  া খাই’ 
‘এ সময়  া িা হটলও  লত। আমরা খুব বযস্ততার মটধয আনছ।  
বলল সারা চেফারসি উটঠ দাাঁড়াটত দাাঁড়াটত। সবাই উঠল িাস্তার 

েটন্য। িাস্তা চশটষ হাওয়াটডডর কাটছ নবদায় নিটয় আহমদ মুসারা োনড়টত উঠল। 
োনড় চবনরটয় এল হাওয়াডড চহফনলটির বানড় চথটক। ড্রাইভ করনছল চবঞ্জানমি 
চবকি। হাওয়াটডডর বানড় চথটক নকছু া এটস োনড় দাাঁড় করাল চস। 

চবঞ্জানমটির পাটশর নসট  বটসনছল আহমদ মুসা। চপছটির নসট  চোর্ল্ 
ওয়া ার। তারও চপছটির নসট  পাশাপানশ বটসটছ সারা চেফারসি ও তার নপএস 
ক্লারা কা ডার। 

োনড় দাাঁড় কনরটয়ই চবঞ্জানমি চবকি আহমদ মুসাটক বলল, ‘মযাডামটক 
এক া ইিফরটমশি নদটত হটব েিাব। আপনিও শুনুি।’ 

বটল চবঞ্জানমি চবকি চপছটি সারা চেফারসটির নদটক তানকটয় বলল, 
‘মযাডাম, এখনি চয চ নলটফাি চপলাম ও া ন্যানে ময়নিহাটির। চস দুট া 
ইিফরটমশি নদল। এক া হটলা, নমনি  পাাঁট ক আটে চস হ্যানরর চ নলটফাি 
পায়। হ্যানর বটল, ‘আনম হ্যানর, চব’নভউ নস্ট্র , চসভ .......।’ এ শব্দ একন  বলার 
পর তার কথা বন্ধ হটয় যায়। তার বদটল চ নলটফাটি চভটস আটস হ্যানরর 
আতডন ৎকার।’ ন্যানের মত হটলা, হ্যানরটক চযখাটি বন্দী কটর চরটখটছ, সুটযাে 
চপটয় চসখাি চথটক চস চ নলটফাটি তার নঠকািা বলটত নেটয়নছল, নকন্তু পাটরনি 
ধরা পটড় যাওয়ায় চস নিশ্চয় বাড়নত নিযডাতটির নশকার হটয়টছ। ন্যানের নেতীয় 
ইিফরটমশি হটলা, আোমীকাল সকাল ৮ ায় চেিাটরল শ্যারিটদর সাটথ 
ইটট নলটেে নবষয়ক হাউে নসটলক্ট কনমন র চ য়ারমযাি এযাটড্র েযাকবস ও 
ফটরি নরটলশে নবষয়ক হাউে েযানটডং কনমন র চ য়ারমযাি দানিটয়ল 
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ময়নিহাটির চোপি ও গুরুেপূেড তবঠক। এ তবঠটক দাওয়াত চদয়া হটয়টছ 
ইটট নলটেে নবষয়ক নসটি  চস্পশাল কনমন র চ য়ারমযাি আিা পযাট্রনসয়া, 
নসটি  ফটরি নরটলশে কনমন র চ য়ারমযাি বব ব্রুস, নসটি  নস্পকার  ালসড 
ডনব্লউ ওয়ারিার। প্রনতনিনধ পনরষটদর নস্পকার েি চে নর াডডসিসহ নসটি  ও 
প্রনতনিনধ পনরষটদর দুই সংখযাগুরু ও দুই সংখযালঘু চিতারাও উপনস্থত থাকটবি। 
এই তবঠটক চপ্রনসটডট টক ইমপী  করার িীলিক্সা  ূড়ান্ত করা হটব।’ থামল 
চবঞ্জানমি চবকি। 

‘অতযন্ত মূলযবাি খবর চবঞ্জানমি চবকি’। নমন ং া চকাথায় হটব? বলল 
আহমদ মুসা। 

‘আে রাটতর মটধযই ন্যানে তা োিাটব বটলটছ।’ বলল চবঞ্জানমি।  
‘ধন্যবাদ নম. চবঞ্জানমি চবকি।’ 
বটল সারা চেফারসি আহমদ মুসাটক লক্ষয কটর বলল ‘নম. আহমদ 

মুসা, আমরা নক হ্যানরটক নিটয় এখি নকছু ভাবটত পানর? ওটক উদ্ধার করা চেটল 
এই মুহূটতড মূলযবাি তুরুটপর তাস হটতা চস।’ 

‘অবশ্যই ভাবা উন ত। চব’নভউ নস্ট্র  চ িা চেল। নকন্তু ‘চসভ.....’ বলটত 
‘চসটভি’, ‘চসটভিন ি, ‘চসটভিন  চথটক চসটভিন  িাইি’ ও ‘চসটভি হািটড্রড’ 
পযডন্ত বুিাটত পাটর। চব’নভউ নস্ট্রট র িাোর চসটভি হািটড্রড পযডন্ত অবশ্যই যাটব 
িা। তাহটল চসটভি হািটড্রড বাদ নদটল বানক থাটক ১২ন  িাোর। এই বারন  
িাোর আমরা চ ক করটত পানর। তার মটধয চসটভি ও চসটভিন ি আলাদা 
আলাদা, নকন্তু চসটভিন  চথটক চসটভিন  িাইি পযডন্ত িাোর এক সাটথই পাওয়া 
যাটব। সুতরাং ওয়ানশং ি চপাটির সম্পাদটকর বাসা চথটক চফরার পটথ 
চব’নভউটত আমরা চযটত পানর একবার।’ 

সারা চেফারসটির মুখ আিটন্দ উজ্জ্বল হটয় এটঠটছ। বলল, ‘নম. আহমদ 
মুসা ধন্যবাদ আপিাটক। েন ল এক া সমস্যাটক, সম্পূেড অনিনশ্চত এক া 
নবষয়টক ১২ন  পটয়টট  সীমাবদ্ধ কটর চফটলটছি আপনি। এখি আমার মটি 
হটচ্ছ, সাফলয আমাটদর মুটঠায়।’ আিটন্দ উচ্ছনসত কটটঠ বলল সারা চেফারসি। 
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হাসল আহমদ মুসা। বলল, এর মটধযও অটিকগুটলা ‘যনদ’ আটছ নমস 
চেফারসি। যনদ হ্যানর ‘চব নভউ নস্ট্র ’ িামন  নঠক বটল থাটক। কারে চসখাটি 
‘চব নভউ এটভনিউ’ ‘চব নভউ চলি’ এবং ‘চব নভউ নফ ওটয়’ িাটম আরও নতিন  
রাস্তা আটছ। যনদ হ্যানর.......।’ 

আহমদ মুসার কথার মািখাটিই কথা বটল উঠল সারা চেফারসি। 
বলল, ‘নম. আহমদ মুসা ওয়ানশং িটক আপনি এত ভাল োটিি? আমার 
েীবটির অনধকাংশ সময় চকট টছ ওয়ানশং টি। এর মটধয শত শতবার চেনছ চব’ 
এলাকায়। নকন্তু ‘চব’ িাটমর একানধক রাস্তা আটছ নক িা কখিও লক্ষয কনরনি, 
িাম োিা চতা দূটরর কথা। 

‘আপনি আটমনরকার িােনরক, আর আহমদ মুসা প্রটয়ােটি আটমনরকা 
এটসটছি। সুতরাং দুেটির আটমনরকা চদখা চতা এক হটব িা।’ বলল চবঞ্জানমি 
চবকি। 

আহমদ মুসা নপঠ  াপটড় চবঞ্জানমিটক বলল, ‘নঠক বটলটছি নম. 
চবঞ্জানমি চবকি। এখি োনড় ো ড করুি।’ 

োনড়  লটত শুরু করল আবার। 
‘তাহটল আমরা চব নভউ’ চত যানচ্ছ চতা?’ বলল সারা চেফারসি আহমদ 

মুসাটক লক্ষয কটর। 
‘অবশ্যই, আনম মটি কনর।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ধন্যবাদ।’ বলল সারা চেফারসি। 
নিরব সবাই। 
ছুট   টলটছ োনড়। 
ক্লারা কা ডার সারা চেফারসটির কাটির কাটছ মুখ নিটয় বলল ‘উনি 

অবশ্যই’ বটল চথটম চযটত পারটতি। এর সাটথ ‘আনম মটি কনর’ চযাে করটলি 
চকি?’ 

সারা চেফারসি হাসল। বলল ক্লারা কা ডাটরর কাটি কাটছ মুখ নিটয়, 
‘অবশ্যই’ নসদ্ধান্তন  উনি সবার উপর  াপাটত  াি িা। ‘আনম মটি কনর’ বটল 
‘অবশ্যই’ এর কাযডকানরতা নতনি নিটের উপর সীমাবদ্ধ রাখটলি।’ 
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‘বাব্বা! নক সট তি আর সুক্ষদশডীটর বাবা! বলল ক্লারা কা ডার চ াখ 
কপাটল তুটল। 

‘ও চয কনদি আমাটদর মনট টসটলাটত নছল, তুনম চতা নছটল িা। থাকটল 
চদখটত। সুক্ষদশডী, দূরদশডী, নপ্রয়দশডী-নক িি উনি!’ বলল সারা চেফারসি নমনি 
চহটস। 

‘নপ্রয়দশডীও বলটছি? মুখ ন টপ চহটস বলল ক্লারা কা ডার। 
চতামার চ াটখ নক বটল?‘ বলল সারা চেফারসি। 
‘আমার চ াখ নক আপিার মত অত উপটর উঠটত পাটর!’ বলল ক্লারা 

কা ডার দুিনমর হানস চহটস। 
সারা চেফারসি ক্লারা কা ডাটরর নপটঠ এক া নকল নদটয় বলল, ‘তার 

মাটি? নক বলটত  াচ্ছ তুনম? 
‘নকছ ুিয়, এক্সনকউে নম মযাডাম।’ 
বটল এক ু চথটমই আবার বলল ক্লারা কা ডার, ‘তাহটল চব’নভউটত সনতয 

আমরা যানচ্ছ? এই রাটত।  
‘হ্যাাঁ।’ বলল সারা চেফারসি। 
‘আমার নকন্তু ভয় করটছ। নকছ ুযনদ ঘট  চসখাটি।’ ক্লারা কা ডার বলল। 
‘ভয় করটছ আহমদ মুসার সাটথ থাকার পটরও? ও সাটথ থাকটল আনম 

আগুটিও িাাঁপ নদটত পানর এই নবশ্বাটস চস আগুিও পানি হটয় যাটব ওাঁর স্পটশড।’ 
সারা চেফারসটির হাল্কা কটঠ হঠাৎ ভারী হটয় উঠল। 

ক্লারা কা ডার স্তনম্ভত দৃনিটত তাকাল সারা চেফারসটির নদটক। পাথটরর 
মত শক্ত ও অিড় যার বযনক্তে, বরটফর মত ঠাটডা যার আটবে, চসই সারা 
চেফারসটির আে এ দশা! 

চকাি কথা বলটত পারল িা ক্লারা কা ডার। 
হাসল সারা চেফারসি। বলল, ‘অবাক হটয়ছ িা। অবাক হওয়ার নকছু 

চিই। মাধযাটহ্নর শনক্ত নিটয় সূযড যনদ আটস, বরটফর সব শনক্ত তখি পানি হটয় 
যায়।’ 

‘এ াই বুিটত চ িা করনছ মযাডাম।’ বলল ক্লারা কা ডার। 
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‘নকন্তু বুিটব িা তুনম ক্লারা। মধযাহ্ন সূটযডর চসই দহি জ্বালা চয নক 
বরফটক তা চকমি কটর চপাড়ায়, েলায়, নিটে তা উপলবনদ্ধ করা ছাড়া বুিটব 
িা।’ বলল সারা চেফারসি। তার চঠাাঁট  এক  ুকটরা চবদিার হানস। 

ক্লারা কা ডার নকছ ুবলটত পারল িা। সারা চেফারসটির এক া হাত তুটল 
নিল হাটত। 

ক্লারা কা ডাটরর এই মমতার স্পটশড সারা চেফারসটির নপয়াসা-বুভুক্ষ 
হৃদয় া লজ্জাবতী োটছর মত চিনতটয় পড়ল। সারা চেফারসটির মাথা ধীটর ধীটর 
নুটয় পড়ল ক্লারা কা ডাটরর কাাঁটধ। 

ক্লারা কা ডার আটরক হাত নদটয় েনড়টয় ধরল সারা চেফারসিটক। 
অটিক্ষে পর ক্লারা কা ডার সারা চেফারসটির কাটি নফসনফনসটয় বলল, 

‘বরফবটক্ষর এই বন্যাটক নিটয় সূযড নক ভাবটছি?’  
‘ওনদটকর কথা রাখ। সূযড া দৃনিহীি, বাকহীি, অনুভুনতহীি এক পাথর। 

বন্যার আছটড় পড়া শত আকুনত চস পাথটর চকাি স্পন্দি চতাটল িা।’ বলল 
অফু , ম্লাি কটটঠ সারা চেফারসি। 

‘এ অনবশ্বাস্য কথা।’ 
‘িা এ া নবশ্বাস্য। 
‘কারে?’ 
‘কারে আহমদ মুসা শুধু মানুষ িি, নতনি ‘মুসনলম মানুষ’। মুসনলম 

তিনতকতা আমাটদর েটন্য এক া অনবশ্বাস্য বস্তু। আর এই অনবশ্বাস্য বস্তুন ই 
আমাটক আরও পােল কটর তুটলটছ।’ বলল সারা চেফারসি। 

‘তাহটল?’ 
‘এই তাহটলর উত্তর ভনবষ্যত বলটব, আনম নকছ ুোনি িা, নকছ ুভাবটত 

পানর িা আনম।’ 
কাাঁপা েলায় কথাগুটলা বলটত বলটত সারা চেফারসি ক্লারা কা ডাটরর 

কাাঁধ চথটক মাথা তুটল শরীর া এনলটয় নদল োনড়র নসট । 
ক্লারাও নিবডাক হটয় চেল। 
 লটছ তখিও োনড় ফলু স্পীটড। 
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পট ামযাক চব’র নি ওটয়’ ধটর ছুট   টলটছ আহমদ মুসাটদর োনড়। 
চব’নভউ নি ওটয় চথটক প্রটবশ করা যাটব চব নভউ এটভনিউটত এবং 

চব’নভউ এটভনিউ নদটয় প্রটবশ করটত হটব চব নভউ নস্ট্রট । 
এই চব নভউ নস্ট্র  আহমদ মুসাটদর লক্ষয। 
ঘনড়র নদটক তাকাল আহমদ মসুা। চদখল ১০ া পার হটয় চেটছ। আসটল 

ওয়ানশং ি চপাটের সম্পাদক ওটয়ি এযালাডড -এর ওখাটি সময় া এক ু চবনশই 
চেটছ। তটব আহমদ মুসা খুনশ চয, ওটয়ি এযালাডড এর কাটি সব কথা তুটল চদয়া 
চেটছ। আরও খুনশ হটয়টছ চস এ া চদটখ চয, আটমনরকািটদর মাথায় কাঠাল 
চভটঙ খাওয়া এবং আটমনরকািরা নিে চদটশ পরবাসী হওয়ার বযাপার া ওটয়ি 
এযালাডডটদর কাটছ পনরস্কার। নতনি োনিটয়টছি, তার সাংবানদকটদর শতকরা 
আনশেিই ‘নি আটমনরকা’ মুভটমট  ও ‘চহায়াই  ঈেল’- নবটরাধী ঐ নিউে 
নবশ্বাস কটরনি। নিউটে মানকডি চপ্রনসটডট , প্রশাসি ও আহমদ মুসার সাটথ ‘নি 
আটমনরকা’ ও ‘চহায়াই  ঈেল’চক ব্রাটকট ড করায় চপ্রনসটডট  ও আহমদ মুসার 
প্রনতও সাধারেভাটব সমথডি ও নসমটপনথ চবটড়টছ। 

ওটয়ি এযালাডড’- এর সাটথ আটলা িার কথা ভাবটত নেটয় আহমদ 
মুসার সামটি এটস দাাঁড়াল সারা চেফারসি। হাওয়াডড চহফনলি ও ওটয়ি 
এযালাডড- এর সাটথ আটলা িায় সারা চেফারসি চয ভূনমকা পালি কটরটছ তা 
মুগ্ধ কটরটছ আহমদ মুসাটক। সারার কথা নছল চযমি শক্ত ও চতমনি হৃদয়স্পশডী। 
সনতয চস  মাস চেফারসটির চযােয উত্তরসুরী। দুলডভ সব মািনবক গুোবলীর 
অনধকারী িা হটল শুধু চদশটপ্রম নদটয় এ ধরটির মানুষ ততনর হয় িা। ভাবী 
আটমনরকার চস হটব এক নবস্মকর চিত্রী। 

হঠাৎ মি খারাপ হটয় চেল আহমদ মুসার। অপরূপ  নরটত্রর এ ধরটির 
অতুল সম্ভাবিাময় এক চমটয় িা চেটি িা বুটি অন্ধকার-বটক্ষ িাাঁনপটয় পড়টত 
পাটর চকমি কটর!। আহমদ মুসা কখিও চকাি সময় সারা চেফারসটির প্রনত 
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চকাি দুবডলতা চদনখটয়টছ বটল মটি পটড় িা। একন  স্বেটক চস তার েটন্য 
অবধানরত সতয বটল ধটর নিটয়টছ। মি চকাঁটপ উঠল আহমদ মুসার। সবডাধুনিক 
মানুষও এভাটব চকাি নবশ্বাটস বাাঁধা পটড় চযটত পাটর, ভাবটতও নবস্ময়টবাধ হয় 
তার। 

আহমদ মুসার ন ন্তায় চছদ পটড় চেল চবঞ্জানমি চবকটির কথায়। 
চবঞ্জানমি চবকি বলনছল, ‘েিাব, আমরা চব নভউ এটভনিউ- এর মািামানি এটস 
চেনছ।’ 

আহমদ মুসা সনেত নফটর চপটয় তাকাল  ানরনদটক। বলল, ‘ঐ চতা 
সামটি চদখটত পাওয়া যাটচ্ছ সবুটের গুচ্ছ। ও া চব নবউন  পাটকডর মুখ। চব’পযডন্ত 
চিটম চেটছ পাকডন । পাটকডর এ পাশ মাটি পূবড পাশ বরাবর উত্তটর চব পযডন্ত 
নবলনেত চব নভউ নস্ট্র । এ নস্ট্রট  ঢুটক যাি, তারপর রাস্তার সাইড লাইি নদটয় 
ধীটর ধীটর োনড়  ালাি। প্রথটম চদখটত হটব রাস্তার িাোনরং এযাটরেটমট া নক।  

োনড় নেটয় চপৌাঁছল চব নভউ নস্ট্রট র মুটখ। 
নস্ট্রট র মুটখ এক া চোল  ক্কর। চোল  ক্করন  এক া চছাট্ট বাোি। 

 ক্করন র পূবড পাশ নদটয় চব নভউ নস্ট্রট  চঢাকার পথ, আর পনশ্চম পাশ নস্ট্র  চথটক 
োনড় চবনরটয় আসার পথ।  ারনদক া অটিক াই নিেডি। নবটশষ কটর চব নভউ 
নস্ট্রট  োনড় চতমি চদখা যাটচ্ছ িা।  

আহমদ মুসাটদর োনড় চব নভউ নস্ট্রট  প্রটবশ কটর দুশ েটের মত 
এনেটয়টছ। এ সময় আহমদ মুসা চদখল দুন  োনড় এই পথ ধটর পােটলর মত 
ছুট  আসটছ। 

আহমদ মুসা এই চবআইনি ও অস্বাভানবক ঘ িা চদটখই বুিল, হয় দুই 
োনড়ই পালাটচ্ছ, িয়টতা সামটির া পালাটচ্ছ চপছটির োনড় া তাটক তাড়া 
করটছ। 

আহমদ মুসা চবঞ্জানমি চবকিটক োনড় দাাঁড় করাটত বলল। 
সংটে সংটেই দাাঁনড়টয় পড়ল আহমদ মুসাটদর োনড়। 
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আর প্রায় সাটথ সাটথই সামটি চথটক ছুট  আসা সামটির োনড় া 
আহমদ মুসাটদর োনড়র প্রায় িাক চঘাঁটষ দাাঁনড়টয় পড়ল এবং সংটে সংটেই এক া 
িারীকটঠ ‘বাাঁ াও’ ‘বাাঁ াও’ বটল ন ৎকার কটর উঠল। 

সামটি চথটক আসা নেতীয় োনড় াও তখি এটস পথম োনড় ার ো চঘাঁটষ 
দাাঁনড়টয়টছ। 

আহমদ মুসা ও চবঞ্জানমি চবকি দুেি দুনদক চথটক চিটম পটড়টছ।  
আহমদ মুসা চদখল, নেতীয় োনড় চথটক একেি চলাক হাটত নরভলবার 

নিটয় লানফটয় পড়টছ প্রথম োনড় ার উপর। 
চমটয় ার তখি ন ৎকার বন্ধ হটয় চেটছ। চস কাাঁপটছ থর থর কটর। 
নরভলবারধারী চলাক া চমটয় াটক বলল, ‘চতামার চকাি ভয় চিই। 

চতামাটক হাইেযাক করটত আনসনি। চতামার োনড়টত আমাটদর এক া নেনিস 
উপর চথটক নছ টক এটস পটড়টছ। ও া নিটয়ই আনম  টল যাব।’ 

আহমদ মুসা ও চবঞ্জানমি চবকি এটস দাাঁনড়টয়টছ চমটয়ন র োনড়র পনশ্চম 
পাটশ। চমটয়ন র বয়স  নব্বশ পাঁন শ বছটরর মত হটব। তার োনড় া এক া 
ওটপি প কার।  প া চফার্ল্ হটয় আটছ চপছি নদটক।  

চমটয় া আহমদ মুসা ও চবঞ্জানমি চবকিটক চদটখ নকছু া সাহস 
চপটয়টছ। চস োনড়র এ প্রাটন্ত সটর এটসটছ। এক পা চস নিট  িানমটয় নদটয়টছ। 
যাটত দরকার হটলই চস চদৌড় নদটয় আহমদ মুসাটদর কাটছ আসটত পাটর। 

‘নক ঘট টছ মযাডাম?’ বলল আহমদ মুসা চমটয়ন র নদটক তানকটয়। 
চমটয়ন  ভটয় নরভলবারধারীর নদটক একবার তাকাল। তারপর বলল, 

‘চসটভিন  নি চব নভউ নস্ট্রট  আমার বান্ধবী থাটকি। চস বাইটর চথটক তখিও 
বানড় এটস চপৌছায়নি। আনম তার অটপক্ষা করনছলাম। হঠাৎ এই চলাকন  এটস 
বটল চস আমার োনড় চদখটব। বটল চস োনড়টত উঠটত চ িা কটর। আনম প্রনতবাদ 
কনর, বাধা চদই। চস নরভলবার চবর কটর। আনম সংটে সংটে োনড় ো ড নদটয় 
পালাবার চ িা কনর।’ 

চমটয়ন র বলা ‘চসটভিন  নি’ শব্দন  আহমদ মুসার বুক াটক ছযাাঁত কটর 
চতাটল। আহমদ মুসারা চয িাোরগুটলা খুাঁেটছ তার মটধয চসটভিন  নিও রটয়টছ। 
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‘উনি বলটছি, আপিার োনড়টত উপর চথটক নকছু নছ টক এটস পটড়টছ, 
এ কথান  নক নঠক?’ নেটেস করল আহমদ মুসা চমটয়ন টক। 

‘এ রকম নকছু ঘট টছ বটল আমার মটি পড়টছ িা। আনম চকাি শব্দ 
শুনিনি। ’ বলল চমটয়ন  দৃঢ়তার সাটথ। 

চমটয়ন র কথা চশষ হটতই নরভলবারধারী চলাকন  আহমদ মুসা ও 
চবঞ্জানমি চবকটির নদটক নরভলবার উন টয় বলল, চতামরা এখাটি িাক েলাটত 
এস িা। মাটি মাটি সটর পড়। িা হটল ভাল হটব িা। 

আহমদ মুসা চযি নরভলবারধারীর কথা শুিটতই পায়নি এমি এক া 
ভাব নিটয় চলাকন টক বলল, আপনিই বলুি চতা এর োনড়টত আপিাটদর নক এটস 
পটড়টছ? 

চলাকন  এমি প্রশ্ন চযি আশাই কটরনি। মুটখ তার নবব্রতভাব ফটু  উঠল। 
নকন্তু পরক্ষটিই তার মুটখর নবব্রতভাব চকট  নেটয় প্র টড চিাটধর ন হ্ন ফটু  উঠল 
চ াটখ মুটখ। চলাক া তীব্র কটে বলল, ‘আপিারা এখাি চথটক সটর িা চেটল 
আনম নকন্তু এরপর কথা বলব িা, গুলী করব।’ 

কথা চশষ হওয়ার সাটথ সাটথই চলাক ার নরভলবার চথটক এক া ‘নক্লক’ 
শব্দ উঠল। এর অথড তার নরভলবার এখি গুলী করার েটন্য প্রস্তুত। 

আহমদ মুসা আবারও তার কথা শুিটতই পায়নি এমি ভাব কটর বলল, 
‘আপিার নেনিটসর আপনি িাম োটিি িা। নঠক আটছ নেনিসন  আপনি খুাঁটে 
চবর করুি। তটব শতড হটলা, আপনি আপিার নেনিস া নিটয় চযটত পারটবি 
আমাটদরটক ও চমটয় াটক তা চদখাটিার পর।’ 

চিাটধ জ্বটল উঠল নরভলবারধারী চলাকন । তার তজ্জডনি সনিয় হটয় 
উঠল তার নরভলবাটর.......। 

আটে চথটকই আহমদ মুসার ডাি হাতন  চখলা করনছল চকাট র চবাতাম 
নিটয়। 

চ াটখর পলটক তার হাতন   টল নেটয়নছল চকাট র নিট । তার হতা া 
চসখাি চথটক চবর হওয়া ও গুলী বষডটের ঘ িা এক সাটথই ঘ ল। 
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নরভলবারধারীর হাত চথটক নছ টক পটড় চেল নরভলবার। আহমদ মুসার 
গুলী তার হাত গুনড়টয় নদটয়টছ। 

চলাকন র কাটছ ঘ িা া ভূত চদখার মতই সংঘন ত হটয়টছ। চলাকন র 
চ াটখ মুটখ যন্ত্রো ও নবস্মটয়র ছাপ। 

আহমদ মুসার নরভলবার উদযত তখিও চলাকন র প্রনত। 
‘চিটম আসুি োনড় চথটক।’ নিটদডশ নদল আহমদ মুসা চলাকন টক। 

চলাকন  একবার আহমদ মুসার নদটক তানকটয় চিটম এল োনড় চথটক। 
‘নম. চবঞ্জানমি চদখুি চতা োনড়টত নকছ ুপাি নক িা, যা বাইটর চথটক 

নছ টক এটস পড়টত পাটর।’ বলল আহমদ মুসা চবঞ্জানমিটক লক্ষয কটর।  
চমটয় া োনড় চথটক চিটম এটসটছ। চবঞ্জানমি চবকি উটঠ চেল োনড়টত। 
োনড়র নস  এবং োনড়র চফ্লার চস তন্ন তন্ন কটর খুাঁটে চদখটত লােল। 
এমি সময় চস আিটন্দ বটল উঠল, ‘চপটয়নছ নম. আহমদ মুসা। নকন্তু 

মোর নেনিস। 
চবঞ্জানমি চবকি নেনিসন  নিটয় উটঠ দাাঁড়াল। তার হাটত এক া চপনেল 

বযা ানর। বযা ানরর সাটথ এক া ভাে করা কােে বাাঁধা।  
ভ্রুকুনিত হটলা আহমদ মুসার। পরক্ষটেই স্বাভানবক হটলা এই চভটব চয, 

নিশ্চয়ই বান্ধবীর বাসার চকউ এই কায়দায় ন নঠ পানঠটয়নছল চমটয়ন টক। আবার 
চকউ মোও করটত পাটর এইভাটব। 

‘মযাডাম চদখুি চতা, কােে া নক নেনিস। আপিার নক িা।’ 
আহমদ মুসা বলল চমটয়ন টক। 
চমটয়ন  কনম্পত হাটত বযা ানরর সাটথ বাাঁধা কােেন  হাটত নিল। 
এ সময় চলাকন  মনরয়া হটয় িাাঁনপটয় পড়ল চমটয়ন র উপর। 
সম্ভবত চমটয়ন র হাত চথটক নেনিসন টক চকটড় চিয়ার েটন্য। 
চমটয়ন র হাত চথটক নছঠটক পড়ল নেনিসন । চমটয়ন ও কাত হটয় পটড় 

চেল। 
চলাকন  তুটল নিনচ্ছল নেনিসন । 
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আহমদ মুসা নরভলবারন  পটকট  চরটখ নি ু হটয় চলাকন টক চ টি 
তুলল। 

তার হাত চথটক নেনিসন  চকটড় নিটয় তার ঘাটড় এক া  ান  চমটর বলল, 
নঠক ঠাক দাাঁনড়টয় থাক, আবার চবয়াদবী করটল আরও শানস্ত পাটব।’ 

বটল আহমদ মুসা কােেন  খুটল নিল বযা ানর চথটক। ভাে করা 
কােেন  খুটল চ াটখর সামটি চমটল ধরল। 

চলখার উপর চ াখ পড়টতই প্রথটম তার চ াটখ মুটখ নবস্ময় এবং পটর 
আিটন্দ ভটর উঠল তার মুখ। ভাে করা কােেন র চলখা চস পড়লুঃ 

‘‘আনম, হ্যানর, চসটভিন    ুচব নভউ নস্ট্রট  বন্দী। পুনলশটক বলুি অথবা 
৩৩৭-৫৩৯৫০ অথবা ৮৭৯-৯৭৯৫০চত চ নলটফাি করুি।’’ 

আহমদ মুসা নকছ ুিা বটল কােেন  চবঞ্জানমি চবকটির হাটত তুটল নদল। 
চস পটড়ই ন ৎকার কটর উঠল, ‘ইে আলমাইন ।’ 

সারা চেফারসি ও চোর্ল্ ওয়া ার এটস আহমদ মুসার পাটশ 
দাাঁনড়টয়টছ। দুেটিই প্রশ্নটবাধক দৃনিটত তানকটয়টছ আহমদ মুসার নদটক।  

‘নম. চবঞ্জানমি ওটক চবাঁটধ নিটয় ওর োনড়টত উঠুি।’ 
একথা বলার সময়ই আহমদ মুসা চবঞ্জানমটির হাটতর কােেন  নিটয় 

সারা চেফারসটির হাটত নদল এবং তাড়া চখটয় ছুট  আসা চসই চমটয়ন টক লক্ষয 
কটর বলল, ‘আপনি হ্যানর এডওয়াডড িাটমর চকাি চছটলটক নিশ্চয় চ টিি িা। 
নবপদগ্রস্থ চসই হ্যানররই ও া এক া আটবদি।’ 

‘িা ও িাটমর চকাি চছটলটক আনম োনিটি।’ ভীত চ াটখ শুকটিা কটটঠ 
বলল চমটয়ন ।’ 

‘অটহতুক আপিার এক া ধকল চেল, আপনি এখি চযটত পাটরি 
চবাি।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘যাব? আর নকছ ুভয় চিই চতা?’ বলল চমটয়ন । 
‘চলাকন টক আমরা ধটর রাখনছ। তাটক দরকার আমাটদর। আপিার 

চকাি ভয় চিই।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘পুনলশটক আনম নকছ ুবলব স্যার?’ চমটয়ন  বলল। 
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‘যা ঘট টছ চস া বটল এক া ডাইরী আপনি অবশ্যই করটত পাটরি। 
আপিাটক তাড়া করা এ চলাকন র নঠকািা এই ন নঠ অনুসাটর আপিার বান্ধবীর 
বাসার আটের বাসান  মাটি ‘চসটভিন   ু’।’ 

‘থযাংকস স্যার। থযাংকস অল।’ বটল চমটয়ন  নেটয় োনড়টত উঠল। 
‘থযাংকস েড। এটয আল্লাহর অভানবত সাহাযয নম. আহমদ মুসা। সটন্দহ 

চিই আল্লাহ আমাটদর নবেয়ী করটবি।’ বলল সারা চেফারসি আহমদ মুসাটক 
লক্ষয কটর। 

‘এখি তাহটল নক করেীয় নম. আহমদ মুসা?’ চোর্ল্ ওয়া ার বলল। 
‘আমরা এখি হ্যানরটক উদ্ধার করটত যাব। চবঞ্জানমি চলাক াটক নিটয় 

ঐ োনড়টত উঠটব। ওরা আটে যাটব আমরা ফটলা করটবা। ‘চসভিন   ’ুর পাটশই 
চকাথাও োনড় দাাঁড় করাটত হটব।’ 

কথাগুটলা চশষ কটরই আহমদ মুসা তাকাল চবঞ্জানমি চবকটির নদটক। 
চবঞ্জানমি চবকি চলাকন টক চবাঁটধ পাটশর নসট  তুটল নিটে ড্রাইনভং নসটঠ উটঠ 
বটসটছ। আহমদ মুসা তাটক বলল, ‘নম. চবঞ্জানমি, ওর কাছ চথটক দুএক নমনিট র 
মটধয সব কথা শুিটত  াই। ওর এক হাত চেটছ, দরকার হটল আটরক হাত যাটব। 
দরকার হটল ওর মাথা াও। সব কথা আমরা  াই।’ িরম নকন্তু অতযন্ত শক্ত 
উচ্চারটে কথাগুটলা বলল আহমদ মুসা। 

চলাকন  তার বাম হাত নদটয় আহত ডািহাি চ টপ ধটর বটস আটছ। 
চবঞ্জানমি চবকি পটক  চথটক নরভলবার চবর কটর সামটি ডযাশ চবাটডডর উপর 
রাখটত রাখটত চলাকন টক লক্ষয কটর বলল, ‘হ্যানর ও চসভিন    ুবাবা সম্পটকড 
সনঠক তথয োিাটল নরভলবার বযবহাটরর দরকার হটব িা।’ 

চবঞ্জানমি োনড় ঘুনরটয় চিবার েটন্য োনড় ো ড নদল। 
আহমদ মুসারাও োনড়র নদটক এগুটলা। 
চবঞ্জানমি চবকটির োনড় চসভিন    ুবাসান র সামটি প্রাইটভ  ওয়ানকং 

চেটস নেটয় দাাঁড়াল। 
আহমদ মুসাও তার োনড় চবঞ্জানমি চবকটির োনড়র পাটশ নিটয় দাাঁড় 

করাল। 
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আহমদ মুসা োনড়র োিালা নদটয় মুখ বাড়াল চবঞ্জানমি চবকটির নদটক। 
চবঞ্জানমি চবকিও মুখ বানড়টয়টছ। বলল আহমদ মুসাটক লক্ষয কটর, 

‘সহটেই কাে হটয় চেটছ নম. আহমদ মুসা। চস বলটছ, আে নবটকটল ওটদর 
পনবত্র সাবাত নদবটসর অনুষ্ঠাি শুরু হটয় চেটছ। সবাই  টল চেটছ। চসই শুধু 
বাসায় নছল। সুতরাং বাসা এখি খানল।’ থামল চবঞ্জানমি চবকি।  

আহমদ মুসার ভ্রুকুনিত হটলা। 
‘তারপর’? বলল আহমদ মুসা। 
‘আনম পরীক্ষা করার েটন্য চমাবাইল নদটয় চ নলটফাি কটরনছলাম। চকউ 

ধটরনি।  ারবার নরং হবার পর এযািসার চমনশি বলটছ, সবাই বাইটর, চমটসে 
থাকটল বলুি।’ 

‘চমটসে নকছু নদটয়টছি?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘িা’। বলল চবঞ্জানমি চবকি। 
আহমদ মুসার চঠাাঁট  এক  ুকটরা হানস ফটু  উঠল। রহস্যময় হানস। 
‘চ নলটফাি করটত নক চলাকন ই বটলনছল?’ নেটেস করল আহমদ 

মুসা। 
‘কথা া সতয নকিা পরীক্ষা করার েটন্য চসই বটলনছল। চকি নেটেস 

করটছি এ কথা?’ চবঞ্জানমি চবকটির চ াটখ সটন্দটহর ছায়া।  
আহমদ মুসা চবঞ্জানমি চবকটির নেোসার নদটক কাি িা নদটয় চপছটি 

তানকটয় চোর্ল্ ওয়া ারটক বলল, আপনি ড্রাইনভং-এ আসুি এবং এ োনড় সামটি 
এনেটয় নিটয় নিরাপদ চকাথাও পাকড করুি। আনম এই োনড়টত যানচ্ছ। ওোনড় 
এখাটিই থাকটব।’ 

চিটম যানচ্ছল আহমদ মুসা। 
‘েিাব, নক ঘ টছ োিটত পানর নকিা?’ চপছি চথটক েম্ভীর কটে বলল 

সারা চেফারসি। 
আহমদ মুসা িা চিটম নসট  নফটর এল। হাসল। বলল, ‘স্যনর নসম 

চেফারসি, তাড়াহুড়ার মটধয আনম ভুটল চেনছ। আমার মটি হটচ্ছ, আমাটদর 
উপনস্থনত শত্রুটদর োিা হটয় চেটছ। ‘বানড়টত চকউ চিই, সবাই সাবাত অনুষ্ঠাটি 
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চেটছ’ চলাকন র এই কথা সতয িয়। এবং চলাকন  ঐ ভাটব চ নলটফাি কনরটয় 
আমাটদর মাটি শত্রুর উপনস্থনত তাটদর োনিটয় নদটয়টছ। এই অবস্থায় আনম  ানচ্ছ 
আপিারা এক ু দূটর নেটয় অটপক্ষা করুি। আমরা এখাটি ওটদর অটপক্ষায় 
থাকব।’ 

‘আমাটদর করেীয়?’ নেটেস করল সারা চেফারসি। 
‘ঘ িা চকািনদটক েড়ায়........।’ কথা চশষ করটত পারটলা িা আহমদ 

মুসা। 
পাটশর োনড় চথটক চবঞ্জানমি চবকি ন ৎকার কটর উঠল, ‘নম. আহমদ 

মুসা, আমার মটি হটচ্ছ সামটি ও চপছি চথটক ওরা আসটছ।’ 
চবঞ্জানমি চবকটির কথা কাটি আসার সাটথ সাটথই গুলীর শব্দও কাটি 

এল আহমদ মুসার। 
আহমদ মুসা মুখ ঘুনরটয় সামটি ও চপছি া একবার চদটখ নিল, চপছি 

চথটক এক া মাইটিা এবং সামটি চথটক এক া েীপ গুলী করটত করটত ছুট  
আসটছ। 

আহমদ মুসা একবার তাকাল চসটভিন    ুিাোর বানড়র নদটক। বানড়র 
সামটি া নি ু প্রা ীর চঘরা। চভতটর বাোি। প্রা ীটরর সামটির ওয়াটল নগ্রটলর 
হাল্কা চে । চেট র পর এক া রাস্তা বাোটির মটধয নদটয় চসাো এনেটয় মূল চেট  
নেটয় চঠটকটছ। 

আহমদ মুসা োনড়র দরো বন্ধ কটর চসাো হটয় বসল নসট । শক্ত হাটত 
ধরল চেয়ানরং হুইল। 

মুখ ঘুনরটয় োিালা নদটয় বলল, ‘নম. চবঞ্জানমি, ফটলা নম।’ 
আর চপছি নদটক  মুখ িা ঘুনরটয়ই বলল, ‘নমস চেফারসি আপিারা 

নসট  শুটয় পড়ুি। শক্ত কটর নস  ধটর রাখুি।’ 
 কথা বলার সাটথ সাটথ আহমদ মুসা োনড় ঘুনরটয় প্র টড েনতটত ছু া 

শুরু কটরটছ ‘চসটভিন   ’ু িাোর বানড়র চে  লটক্ষয। কটয়ক মুহূটতড।  



এক নিউ ওয়ার্ল্ড  172 

 

আহমদ মুসার ছয় নসট র নবরা  হাইলযাটডার েীপন  ‘চসটভিন   ’ু 
িাোর বানড়র বনহুঃ প্রা ীটরর নগ্রটলর চে ন  চভটঙ বাোটির পথ ুকু পানড় নদটয় 
তীব্র েনতটত বারান্দায় উটঠ মূল চেট  আঘাত হািল। 

মূল চে ন  সাটবক আমটলর দুই পাল্লার নবরা  কাট র দরো। তার োটয় 
সাধারে যাতায়াটতর েটন্য উইিটডা চডার রটয়টছ। 

তীব্র েনতটত এটস িাাঁনপটয় পড়া কটয়ক া ওেটির োনড়র প্র টড 
আঘাটত দুপাটশর চদয়াটলর একাংশ ধ্বনসটয় নিটয় চে  ভূনমশযযা নিল।  

চে  চপনরটয় আহমদ মুসার োনড় বানড়র চভতটর প্রকাটড এক কনরটডাটর 
এটস দাাঁড়াল। 

োনড়র বাম পাশ নদটয় কটয়ক ধাপ এগুটলই দুতলায় ওঠার নসাঁনড়।  
োনড় দাাঁড় কনরটয়ই আহমদ মুসা চপছি নদটক লক্ষয কটর বলল, ‘নম. 

চোর্ল্ ওয়া ার আপিার নসট র নিট র দুন  চিিোি নিটয় চিটম যাি। আপনি এবং 
চবঞ্জানমি চে  রক্ষা করটবি। আনম চভতর া চদখনছ।’ 

সংটে সংটে চোর্ল্ ওয়া ার চেিোি নিটয় ভাঙা চেট র নদটক ছু ল। 
চবঞ্জানমটি োনড় তখি চভতটরর ভাঙা চে  পযডন্ত এটস চঠটকটছ। 

আহমদ মুসা োনড় চথটক মান টত পা রাখটতই উপটর নসাঁনড়টত 
অটিকগুটলা পাটয়র শব্দ চপল। আহমদ মুসা    কটর দুপা চপছটি সটর এটস 
সামটির োনড়র আড়াল নিটয় বসল। 

দ্রুত চিটম আসা পাটয়র শব্দ আরও নিক বতডী হটলা। আহমদ মুসা 
চদখল, চিিোি হাটত নিটয় নতিেি চলাক চিটম আসটছ। নসাঁনড়র চশষ লযানটডং- 
এ এটস ওরা োনড় চদখটত চপল। সংটে সংটে ওরা োনড় লটক্ষয শুরু করল 
গুলীবৃনি। 

এ অবস্থায় আহমদ মুসার পটক্ষ দাাঁড়াটিা নবপজ্জিক। লযানটডং এ 
দাাঁড়াটিা ওটদর চিিোটির গুলী চয এযাংটেটল আসটছ, তাটত গুলীর  াটেড  হটচ্ছ 
োনড়র মাথার নদক া। 

আহমদ মুসা তার চমনশি নরভলবার বানেটয় মান টত েনড়টয় েনড়টয় ইনি 
ইনি কটর এগুটলা লযানটডং-এ দাাঁড়াটিা ওটদরটক  াটেডট  আিার েটন্য। 
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আহমদ মুসা োনড়র মাথার নদটক বাম পাটশর  াকার আড়াটল মুখ নিটয় 
উাঁনক নদল নসাঁনড়র নদটক। খুনশ হটলা আহমদ মুসা। ওটদর পাটয়র নদক া চদখা 
যাটচ্ছ িা বট , নকন্তু তাটদর চদটহর উপটরর অংশ া চদখা যাটচ্ছ। আহমদ মুসা 
তার চমনশি নরভলবাটরর িল ওটদর নদটক ঘুনরটয় নিল। 

এই সময় আহমদ মুসা চদখল ওরা নতিেি িামটত শুরু কটরটছ। গুলী 
নকন্তু  ওটদর  লটছই। সম্ভবত গুলীর চকাি নরোই িা চপটয় ওরা চিটম আসটছ। 

ওরা নসাঁনড় নদটয় িামটত শুরু করায় ওটদর গুলীর েনত ডাি নদটক এক ু 
সটর চেটছ। োনড়র মাথা বরাবর আর গুলী আসটছ িা। 

আহমদ মুসা    কটর উটঠ দাাঁড়াল। আহমদ মুসার নরভলবাটরর িল 
ওটদর নতি েটির লটক্ষয উদযত। 

আহমদ মুসার তজ্জডনি নরভলবার নট্রোটর। আহমদ মুসা দাাঁড়াটিার সংটে 
সংটে ওরা চদখটত চপটয়টছ আহমদ মুসাটক।  মটক উটঠ ওরা ওটদর চিিোটির 
িল ঘুনরটয় নিনচ্ছল আহমদ মুসার নদটক।  

‘চদখ, মৃতযু িা  াইটল চতামরা চিিোি চফটল দাও। চহটর চেছ 
চতামরা।’ আহমদ মুসার েম্ভীর কটে ধ্বনিত হটলা কটঠার এই নিটদডশ। 

নকন্তু চিিোটির িল ওটদর ঘুনরটয় চিয়া বন্ধ হয়নি। 
আহমদ মুসার তজ্জডনি চ টপ বসল তার এম ১০ নরভলবাটরর নট্রোটর। 

অনবরাম গুলীর বৃনি নেটয় চছাঁটক ধরল ওটদর নতিেিটক। 
ওটদর চিিোটির িল পুটরাপুনর ঘুটর নস্থর হবার আটেই িটর পটড় চেল 

ওটদর নতিন  চদহ নসাঁনড়র উপর।  
আহমদ মুসা তার নরভলবার ঐ ভাটব ধটর চরটখ মুহূতডকাল অটপক্ষা 

করল। িা চকউ এল িা। 
আহমদ মুসা তার নরভলবার বানেটয় ধটর সটর এল োনড়র দরোর 

নদটক। সরা চেফারসিটদর দরো খুটল চফলল বাম হাত নদটয়। চদখল সারা 
চেফারসি ও ক্লারা কা ডার উটঠ বসটছ োনড়র চমটি চথটক।  

জ্বটল উঠা োনড়র ভতটরর আটলাটত আহমদ মুসা চদখল সারা 
চেফারসটির কপাটলর বাম পাটশ এক া োয়ো চথাঁতটল চেটছ। রক্ত চবরুটচ্ছ। 
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‘নমস চেফারসি, ভাল আটছি আপনি? আর চকািও আঘাত লাটেনি 
চতা?’ উনেগ্ন কে আহমদ মুসার। 

‘িা । ভাল আনছ।’ বলল সারা চেফারসি িরম েলায়। 
আহমদ মুসা তার হাত ধটর োনড় চথটক চবর কটর আিল। 
তাড়াতানড় পটক  চথটক রুমাল চবর কটর কপাটলর আহত োয়ো চথটক 

েনড়টয় আসা রক্ত মুটছ চফটল ক্ষটতর উপর রুমাল া  াপা নদটয় বরল, ‘রুমাল া 
এভাটব নকছুক্ষে ধটর রাখুি রক্ত পড়া বন্ধ হটয় যাটব। 

োনড় চথটক চবনরটয় এল ক্লারা কা ডার। 
বলল, ‘োনড় া বারান্দায় লানফটয় ওঠার সময় সাইটডর গ্লাস লটকর 

পটয়ট  া ওর কপাটল চলটেটছ।’ 
চেট  তখি উভয় পটক্ষর প্র টড চোলাগুলী শুরু হটয় চেটছ।  
‘নমস চেফারসি, চমাবাইল া আপিার বযাটে আটছ?’ দ্রুত নেটেস 

করল আহমদ মুসা। 
‘নে আটছ।’ বলল সারা চেফারসি। 
‘আপনি েেড আব্রাহামটক চ নলটফাি করুি। হ্যানরটক উদ্ধাটরর এই 

স্পট  ওটদর আসা প্রটয়ােি।’ 
সারা চেফারসি দ্রুত তার চমাবাইল চবর করল। নকন্তু চ নলটফাি করার 

আটেই আহমদ মুসা বলল, ‘নমস চেফারসি ও নমস কা ডার আপিারা আমার 
সাটথ আসুি। এখাটি থাকা নিরাপদ িয়। উপটর আরও চলাক থাকটত পাটর। 
খুাঁটে চবর করটত হটব হ্যানরটক।’ 

বটল আহমদ মুসা ছু ল নসাঁনড়র নদটক।  
নমস চেফারসি ও নমস ক্লারা কা ডারও তার চপছটি চপছটি ছু ল। 
নসাঁনড়র উপর পটড় থাকা ওটদর নতিটেির লাশ পার হটয় যাবার সময় 

আহমদ মুসা বলল, ‘আমার অনুমাি আরও একেি চলাক ওটদর আটছ এবং চস 
হ্যানরটক পাহারা নদটচ্ছ।’ 

দুতলায় উটঠ ওরা চদখটত চপল চসাফা সাোটিা নবশাল ড্রইং রুম।  
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এই ড্রইং রুম চথটক কটয়কন  কনরটডার এনদক ওনদক হটয় নবনভন্ন 
কটক্ষর নদটক  টল চেটছ। 

 আহমদ মুসারা সারা চেফারসিটক বলল, ‘আপনি এ নসাঁনড় মুখ ায় বটস 
েরুরী চ নলটফাি চসটর নিি। আনম এনদক ওনদক ঘুটর এক ু চদটখ চিই। 

সারা চেফারসি েেড আব্রাহাটমর িাোরগুটলার উপর িক কটর মুখ 
তুলল আহমদ মুসার নদটক। তার মুখ েম্ভীর। বলল, ‘আপিাটক একা ছাড়ব িা, 
আনমও একা থাকব িা।’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল ‘নঠক আটছ কথা চসটর নিি। আনম এখাটিই 
আনছ।’ 

বটল আহমদ মুসা আশ-পাশ া চদখার েটন্য এনেটয় চেল। 
আহমদ মুসা অনুমাি করল, রাস্তার নদটক োিালা আটছ এমি এক া 

কটক্ষ হ্যানরটক রাখা হটয়টছ। এই অনুমাি কটর বানড়র কক্ষগুটলার অবস্থাি বুিার 
চ িা করল। 

আহমদ মুসার মটি হটলা, দুতলার নসাঁনড়র মুখ চথটক চয কনরটডার 
লোলেী দুনদটক  টল চেটছ, তার পনশ্চম পাটশর চকাি এক া কটক্ষই হ্যানরটক 
রাখা হটয়টছ। 

হঠাৎ আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হটয় উঠল। তার মটি পড়ল, হ্যানর ন নঠ 
ছুাঁটড় নদটয়নছল ‘চসটভিন  নি’ িাোর বানড়র পাটশ দাাঁড়াটিা োনড়টত। তাহটল 
হ্যানর বন্দী আটছ নিশ্চয় ‘চসটভিন  নি’ িাোর বানড়র নদটকর চয চকাি কটক্ষ। এর 
অথড নসাঁনড়র-মুখ হটয় চয কনরটডার উত্তর নদটক চেটছ, চসই কনরটডার নদটয় 
এগুটলই বাম পাটশ চকাথাও হ্যানরর কক্ষ পাওয়া যাটব। 

আহমদ মুসা নফটর এল সারা চেফারসিটদর কাটছ। 
আহমদ মুসা আসটতই সারা চেফারসি হানস মুটখ আহমদ মুসাটক 

বলল, ‘আংটকটলর সাটথ কথা বটলনছ। সব শুটিটছি উনি। আসটছি এখনি।’ 
‘ধন্যবাদ। এনদটক আটরক সমস্যার সমাধািও হটয় চেটছ। আনম মটি 

কনর উত্তর নদটক যাওয়া এই চয কনরটডার া, এর পাটশ চকাথাও চকাি কটক্ষ 
আমরা হ্যানরটক খুাঁটে পাব।’ 
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আহমদ মুসা উত্তরমুখী হটয় দাাঁনড়টয় কথা বলনছল। আর সারা চেফারসি 
ও নমস ক্লারা দনক্ষেমুখী হটয় দাাঁনড়টয়নছল। 

হঠাৎ আহমদ মুসার চ াটখ পড়ল উত্তটরর চসই কনরটডাটর একেি চলাক 
চযি ভুটতর মত এটস আনবভুডত হটলা। তার হাটত চিিোি। তার হাটতর 
চিিোটির িল উটঠ আসটছ এনদটক লটক্ষয। 

‘নমস চেফারসি আপিারা শুটয় পড়ুি, চপছটি গুলী।’ ন ৎকার কটর 
বলল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা তার এই ন ৎকাটরর সাটথ সাটথ নিটের চদহ পাটশ চমটির 
উপর ছুটড় নদটয় নরভলবার ঘুনরটয় নিল কনরটডাটরর নদটক। নরভলবার নট্রোর 
 াপল কনরটডার লোলেী  াটেড  কটর। 

ওনদক চথটকও ব্রাশ ফায়াটরর শব্দ কাটি এল। গুলীগুটলা আহমদ 
মুসাটদর মাথার উপর নদটয়  টল চেল।  

আহমদ মুসা শুটয় চথটকই তানকটয় চদখল চলাকন  কনরটডার চথটক 
উধাও হটয় চেটছ। 

আহমদ মুসা নিনশ্চত হটলা, এত তাড়াতানড় চদৌটড় চকাথাও চস পালাটত 
পাটর িা, নিশ্চয় চযখাটি চস দাাঁনড়টয় নছল, চসখাটিই পাটশ চকাি নদটক দরো 
আটছ। ঐ দরো পটথই চস সটর চেটছ এবং চস দরো নিশ্চয়ই কনরটডাটরর বাম 
পাটশ হটব। 

আহমদ মুসা উটঠ দাাঁড়াল। উটঠ দাাঁড়ানচ্ছল সারা চেফারসিও।  
‘আপিারা নঠক আটছি চতা?’ সারা চেফারসটির নদটক তানকটয় বলল 

আহমদ মুসা। 
হ্যাাঁ সু ক মাথা িাড়ল সারা চেফারসি। কথা বলটত নেটয় তানকটয় নছল 

আহমদ মুসা সারা চেফারসটির মুটখর নদটক। চদখল, সারা চেফারসটির 
কপাটলর ক্ষত নদটয় তখিও রক্ত িরটছ। নিশ্চয় আহত োয়ো ায় আবার আঘাত 
চলটেটছ, ভাবল আহমদ মুসা। 
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আহমদ মুসা চসই উত্তর কনরটডাটরর নদটক একবার তানকটয় সটর এল 
সারা চেফারসিটদর কাটছ। বলল, ‘ভুটল নেটয়নছলাম আমার পটকট  অট া 
বযাটটডে আটছ। আপিার কপাটলর ক্ষত নদটয় চদখনছ রক্ত িরটছ।’ 

আহমদ মুসা পটক  চথটক ক্ষুে এক া পযাটক  চবর কটর তার মটধয 
চথটক এক া বযাটটডে চবটছ নিটয় সারা চেফারসটির মুটখামুনখ দাাঁড়াল। সারা 
চেফারসটির কাছ চথটক রুমালন  চ টয় নিটয় তার চ াটখর প্রান্ত নদটয় চিটম আসা 
রক্ত মুটছ নদল।  তারপর দ্রুত ক্ষত া ভাটলা কটর মুটছ নিটয় বযাটটডে া ভাটলা 
কটর বনসটয় তার  ারনদক া ভাটলা কটর চপি কটর নদল। 

বযাটটডে লাোটিার সময় চ াখ বুাঁটে নছলা সারা চেফারসি। প্রশানন্তটত 
প্রদীপ্ত হটয় উটঠনছল তার চ হারা। 

বযাটটডে চপনিং চশটষ আহমদ মুসা বলল, ‘আপিার িাভড দারুি শক্ত। 
আপিার মুখ চদটখ মটি হটলা িা এ ধরটির এক া ক্ষটতর চড্রনসং আপিার 
হটলা।’ 

তখি চ াখ খুটলটছ সারা চেফারসি। বলল, ‘চকাি চকাি বযাথা কখিও 
কখিও আিন্দ চদয়। আমার চতা মটি হনচ্ছল, এমি ক্ষত যনদ আমার চো া 
শরীটর হটতা।!’  

সারা চেফারসটির কথাগুটলা আহমদ মুসার মুটখ ঔজ্জ্বলয চযি ফুাঁ নদটয় 
নিনভটয় নদল। 

আহমদ মুসা তাড়াতানড় ঘুটর দাাঁনড়টয় দ্রুত কটে বলল, ‘নমস চেফারসি, 
আপিারা আমার সাটথ আসুি।’ 

বটলই আহমদ মুসা উত্তর কনরটডার ধটর চছা া শুরু করল। 
তার চপছটি চপছটি ছু ল সারা চেফারসি ও ক্লারা কা ডার। 
চলাকন টক চযখাটি দাাঁড়াটিা চদটখনছল, চসখাটি নেটয় দাাঁড়াল আহমদ 

মুসা। 
খুনশ হটলা আহমদ মুসা। চদখল, পাটশই পনশ্চম নদটক এক া দরো। 

এই দরো নদটয় চলাকন  চভতটর ঢুটক চেটছ। 
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দরোয় আহমদ মুসা  াপ নদটয় চদখল দরো বন্ধ। সারা চেফারসিরা 
আহমদ মুসার চপছটি এটস দাাঁড়াল। 

আহমদ মুসা চপছটি তানকটয় সারা চেফারসিটক বলল, ‘এই ঘটর 
শত্রুটদর একেি রটয়টছ।’ 

আহমদ মুসা নফটর তাকাল দরোর নদটক। তার নরভলবাটরর িল চস চস  
করল দরোর নক চহাটল তারপর নট্রোর চ টপ রাখল কটয়ক চসটকটড। এবং সংটে 
সংটেই এক ি কায় সনরটয় নদল দরো এবং চসই সাটথই নবস্ময়কর দ্রুততার 
সাটথ নিটের চদহ া কটয়কবার শূটন্য নডেবানে চখটয় এনেটয় চেল। দাাঁড়াল নেটয় 
ঘটরর মািখাটি। 

ঘটরর চভতটর চিিোিধারী চলাকন  চিিোি হাটত দাাঁনড়টয়নছল চ য়াটর 
চবাঁটধ রাখা হ্যানরর কাটছ। কটয়ক চসটকটটডর মটধয চভােবানের মত ঘ িা ঘট  
চেল এবং ঘটরর মািখাটি এটস দাাঁড়াটিা শত্রুর নরভলবার হ্যানরর নদটক নস্থর 
লটক্ষয উদযত এবং নবহব্বল হটয় পড়া চলাকন  চশষ মুহূটতড মনরয়া হটয় তার 
চিিোটির িল হ্যানরর মাথায় চঠনকটয় ন ৎকার কটর উঠল, ‘এই মুহূটতড চতামরা 
চবনরটয় িা চেটল হ্যানরর মাথা গুটড়া হটয় যাটব।’ 

ইনতমটধয সারা চেফারসিরাও ঘটর প্রটবশ কটরনছল। সারা 
চেফারসটির হাটত নরভলবার। 

কথা বলার সময় চলাকন র দুট াখ নিবদ্ধ নছল আহমদ মুসার দুট াটখর 
নদটক। 

চলাকন র কথা চশষ হবার আটেই আহমদ মুসা চলাকন র চসাো চপছটি 
োিালার নদটক তানকটয় দ্রুত এক া ইশারা করল। চযি োিালার দাাঁড়াটিা 
কাউটক নকছ ুনিটদডশ নদল আহমদ মুসা। 

চিিোিধারী চলাকন  আহমদ মুসার ইশারার প্রায় সংটে সংটেই চকাি 
অটমাঘ  াটি চপছি নদটক তাকাল। 

এই সুটযাে াই  ানচ্ছল আহমদ মুসা। চলাকন র চ াখ চপছি নদটক 
ঘুরটত শুরু করার সংটে সংটেই আহমদ মুসার প্রস্তুত নরভলবার গুলী করল 
চলাকন র চিিোটির বা  লটক্ষয। 
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চলাকন  চয চবাকা বটিটছ তা বুটি চ াখ আবার ঘুনরটয় চিবার আটেই 
তার হাত চথটক চিিোি নছ টক পটড় চেল এবং তার দুই হাতও নবধ্বস্ত হটয় চেল 
আহমদ মুসার চমনশি নরভলবাটরর গুলীটত। 

চলাকন  একন  আতডন ৎকার কটর বটস পড়ল চমটিটত। 
আহমদ মুসা নরভলবার পটকট  চরটখ হ্যানরর কাটছ নেটয় তার বাাঁধি 

খুটল নদল। 
হ্যানরর চ াটখ মুটখ আঘাটতর ন হ্ন। োটয়র োমা চছাঁড়া। চয িাই  

চপাশাটক চস ঘুনমটয় নছল, চসই চপাশাক এখিও তার পরটি। মাথার  ুল তার 
পােটলর মত উটস্কা খুটস্কা। 

আহমদ মুসা তার বাাঁধি খুটল নদটতই হ্যানর চকাঁটদ উটঠ েনড়টয় ধরল 
আহমদ মুসাটক। 

আহমদ মুসা হ্যানরর নপঠ  াপটড় আদর কটর বলল, ‘চতামার অটিক কি 
হটয়টছ, নকন্তু চতামার োনতর তুনম অসম্ভব উপকার কটরছ হ্যানর।’ 

হ্যানরটক বুক চথটক চছটড় নদটয় বলল, চতামাটদর চিত্রীটক চ ি হ্যানর? 
‘চক, মযাডাম সারা চেফারসি?’ চ াখ মুটছ বলল হ্যানর।  
‘হ্যাাঁ।’ বটল আহমদ মুসা সারা চেফারসিটক চদনখটয় বলল, ‘ইনি 

চতামাটদর মযাডাম সারা চেফারসি।’ 
হ্যানরর নবস্ময় ও অপার শ্রদ্ধা নমনশ্রত দুই চ াখ মুহূটতডর েন্য নস্থর হটলা 

সারা চেফারসটির প্রনত। তারপর চ াখ দুন  নি ু হটলা তার। মাথা িুাঁনকটয় দীঘড 
বাউ করল হ্যানর সারা চেফারসিটক। বরল, ‘মযাডাম আমরা েনবডত আপিার 
েটন্য।’ 

‘ওটয়লকাম হ্যানর। চতামরা আটমনরকার েবড।’ 
বটল এক ু থামল সারা চেফারসি। পরক্ষটেই আবার বলল হ্যানরটক 

লক্ষয কটর, ‘ওাঁটক চ ি, নযনি চতামাটক মুক্ত করটলি?’ 
হ্যানর আহমদ মুসার নদটক তাকাল। 
বলল, ‘নে িা।’ 
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‘আহমদ মুসাটক চ ি? উনি সবার স্বটের চসই আহমদ মুসা।’ বলল সারা 
চেফারসি। 

শুটিই হ্যানর মুহূটতডর েটন্য পাথটরর মত নস্থর হটয় চেল। তারপর 
িাাঁনপটয় পড়ল আহমদ মুসার পাটয়র উপর। বলটত লােল, ‘থযাংকস েড। আনম 
ভােযবাি স্যার।’ 

আহমদ মুসা তাটক চ টি তুলল। 
এই সময় ঘটর প্রটবশ করল েেড আব্রাহাম, চোর্ল্ ওয়া ার ও চবঞ্জানমি 

চবকি। 
েেড আব্রাহাম চসাো এটস আহমদ মুসার সাটথ হ্যাটডটশক কটর বলল, 

‘আনম সব শুিলাম। কৃতে আমরা আপিার কাটছ আহমদ মুসা।’ 
‘ধন্যবাদ েিাব। নকন্তু যা হটচ্ছ তা সবই আল্লাহর কাে।’ বলল আহমদ 

মুসা। তারপর চবঞ্জানমি চবকটির নদটক তানকটয় বলল, ‘ওনদটকর খবর নক?’ 
উত্তর নদল চবঞ্জানমি চবকি। বলল, ‘আটেই একেি নছল আমাটদর 

হাটত। এখাটি একেি ধরা পটড়টছ। আর দুই োনড় চথচক ধরা পটড়টছ আও ৮ 
েি। আর মারা পটড়টছ পাাঁ েি। 

চবঞ্জানমি চবকি থামটতই েেড আব্রাহাম বটল উঠল, ‘আমরা C.B.S ও 
C.B.C চ নলনভশি চি ওয়াকডটক খবর নদটয়নছ। ওরা আসটছ। এখাটি আমাটদর 
হ্যানর, নমস চেফারসি, চোর্ল্ ওয়া ার ও চবঞ্জানমি চবকিটক দরকার তাটদর 
বক্তটবযর েটন্য। আমরা  াই এ া বড় এক া চোনর চহাক।’ 

‘অসংখয ধন্যবাদ নম. েেড আব্রাহাম। সমটয়র এক া গুরুেপূেড 
সনন্ধক্ষটে আল্লাহর সাহাযয এ া।’   

থামল এক ু আহমদ মুসা। আবার বলল, ‘তাহটল নম. েেড আব্রাহাম, 
আনম এখি এখাি চথটক ছুন  চপটত পানর।’ 

‘ছুন  িয় এক ু আড়াটল যাওয়া আর নক।’ বলল েেড আব্রাহাম। 
‘তাহটল আনম  নল, ওরা হয়টতা এটস পড়টব এখনি।’ বটল হ্যাটডটশটকর 

েটন্য হাত বাড়াল েেড আব্রাহাটমর নদটক। 
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মুখ মনলি হটয় চেটছ সারা চেফারসটির। আহমদ মুসাটক আড়াটল 
পাঠাবার নসদ্ধান্ত তার মি চমটি নিটত পাটরনি। 

েেড আব্রাহাম আহমদ মুসাটক নকছ ুবলটত যানচ্ছল। তার আটেই সারা 
চেফারসি বটল উঠল, ‘আংকল আনমও এসব ফরমানলন র মটধয থাকটত  াই 
িা।’ চবঞ্জানমি চবকি ‘নি আটমনরকা’ মুভটমটট র প্রনতনিনধে করটব। আনম 
এখনি  টল চযটত  াই।’ 

েেড আব্রাহাম তাকাল আহমদ মুসার নদটক। 
আহমদ মুসা নকছ ুিা বটল তাকাল সারা চেফারসটির নদটক। 
সারা চেফারসি বলল, ‘নি আটমনরকার পক্ষ চথটক আনম কখিই েি 

সমটক্ষ আনসনি। আেও আসটত  াই িা। তাছাড়া সংনিি সবার থাকা বা কথা 
বলার দরকার চিই, চযমি আপনি থাকটত পারটছি িা।’ 

েেড আব্রাহাম আবার তাকাল আহমদ মুসার নদটক। 
‘নঠক আটছ। আমার মটি হয় নমস চেফারসি নঠকই বটলটছি। 
তাছাড়া উনি আহতও।’ বলল আহমদ মুসা। 
েেড আব্রাহাম এবার মাথা চিটড় সায় নদল আহমদ মুসার কথায়। 
েেড আব্রাহাম থামটতই সারা চেফারসি বটল উঠল, ‘ লুি নম. আহমদ 

মুসা,  ল ক্লারা।’ 
‘চবঞ্জানমি চবকি একন   যানক্স চডটক দাাঁড় কনরটয় চরটখটছ ‘চসটভিন  

নি’ িাোর বানড়র সামটি। আপিারা চবর হটবি চপছটির এক া নবকল্প দরো 
নদটয়। চবঞ্জানমি আপিাটদর চপৌটছ নদটয় আসটব।’ বলল েেড আব্রাহাম। 

সবার কাছ চথটক নবদায় নিটয় আহমদ মুসা আর একদফা হ্যানরর নপঠ 
 াপটড় নদটয় ঘর চথটক চবর হটয় এল। 

‘চসটভিন  নি’ িাোর বাসার সামটি আহমদ মুসারা যখি োনড়টত উঠল, 
তখি ঘনড়টত রাত সাটড় ১১ া বাটে।  
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আহমদ মুসারা ওয়ানশং ি চপাটির সম্পাদক ‘ওটয়ি এযালাডড’ এর বাসা 
চথটক চবর হটয় আসার আধ ঘট া পটর ওয়ানশং ি চপাটির চ য়ারমযাটির কটক্ষ 
েরুরী নমন ং বটসটছ। 

বড় চ নবল ার একপাটশ বটসটছি ওয়ানশং ি চপাটির চশয়াটরর বৃহত্তর 
অংটশর মানলক ও পনর ালিা পনরষটদর চ য়ারমযাি বব চবিহাম। এবং 
অন্যপাটশ বটসটছি পনত্রকার সম্পাদক ওটয়ি এযালাডড। চ নবটল আরও হানের 
আটছি পনত্রকার বানেনেযক বযবস্থাপক নবল গ্রাহাম এবং ল’ অনফসার নশফার 
নসমশি। 

খুবই অস্বাভানবক ধরটির নমন ং এ া। 
চ য়ারমযাি বব চবিহাম তার চো া কাযডকাটল এই প্রথমবার পনত্রকায় 

প্রকানশতবয এক া নবষটয় আটলা িার েটন্য তার চ নবটল কল করটছি সম্পাদক 
এবং পনত্রকার আরও দুেি গুরুেপূেড অনফসারটক। 

চ য়ারমযাি বব চবিহাম পনরনস্থনত সম্পটকড দীঘড নব্রনফং চদয়ার পর। 
সম্পাদক ওটয়ি এযালাডড বলল, ‘পনরনস্থনত খুবই িােুক নিুঃসটন্দটহ। আমরা যনদ 
‘নি আটমনরকা’ মুভটমট   ও ‘চহায়াই  ঈেল’ এর চদয়া প্রনতবাদ ছানপ, তাহটল 
মানকডি োনতর গুরুেপূেড অংশ ইহুদী কমুযনিন র স্বাথডটক ও তাটদর ভনবষ্যতটক 
এক া নবপযডটয়র মুটখ চঠটল চদয়া হটব একথা সতয। নকন্তু সমস্যা দাাঁনড়টয়টছ 
আমরা আটমনরকাি েুইস নপপলস লেী (AJPL) এর সরবরাহ করা আহমদ মুসা 
সম্পনকডত চয নিউে চছটপনছ, তাটত ‘নি আটমনরকা’ মুভটমট  ও ‘চহয়াই  ঈেল 
চক প্রতযক্ষভাটব েড়াটিা হটয়টছ। সুতরাং তাটদর কথা বলা এবং আমাটদর তা 
প্রকাশ করা তাটদর নলেযাল রাই  হটয় দাাঁনড়টয়টছ। নেতীয় নবষয় তাটদর প্রনতবাদ 
ছাপার সময়। আমরা তা আেও ছাপটত পানর, দুনদি পটরও ছাপটত পানর। নকন্তু 
সমস্যা দাাঁনড়টয়টছ, ওরা িেদ  াকা চপ কটর আমাটদর প্রথম পাতার এক  তথুডাংশ 
চস্পস আেটকর েটন্য নকটি নিটয়টছ প্রনতবাদ া নবোপি আকাটর ছাপার েটন্য। 
আমরা প্রনতবাদ িা ছাপটলও এই চস্পস তারা আে বযবহার করটব। সুতরাং 
নিউে আকাটর িা ছাপটলও প্রনতবাদ া নবোপি আকাটর যাটচ্ছই। প্রনতবাদ া 
যখি এভাটব যাটচ্ছই, তখি প্রনতবাদ া নিউে আকাটর িা চছটপ আমরা আমাটদর 
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চিনডনবনলন  হারাটত যাটবা চকি? তৃতীয় চয নবষয় া আমাটদর এই মুহূটতড নবটব য 
হটয় দাাঁনড়টয়টছ চস া হটলা আমাটদর সাংবানদক কমড ারীটদর সাধারে 
চসনট টমট । প্রনতবাদ ার কনপ তারা সকটল চপটয় চেটছ। তারা প্রনতবাদ া ছাপার 
েটন্য প্রবল  াপ সৃনি করটছ। তারা হুমনক নদটয়টছ আটমনরকার েিেটের স্বাথড ও 
োতীয় নিরাপত্তার সাটথ সাংঘানতকভাটব েনড়ত ও প্রনতবাদ নিউে যনদ িা ছাপা 
হয়, তাহটল আে তারা পনত্রকা চবর হটত চদটব িা এবং তারা আইটিরও আশ্রয় 
চিটব। আমাটদর েটন্য চশষ নবটব য নবষয়ন  হটলা, আমাটদর সহটযােী 
পনত্রকাগুটলা নক করটছ।’ থামল সম্পাদক ওটয়ি এযালাডড। 

নকছুক্ষে নিরবতা। ভাবনছল সবাই। 
অবটশটষ নিরবতা ভাঙল বব চবিহাম। বলল ল’ অনফসার নশফার 

নসমশিটক লক্ষয কটর, ‘আটলা িায় কতগুটলা নলেযাল প্রশ্ন এটসটছ, চতামার মত 
নক?’ 

‘স্যার, প্রথম প্রশ্ন সম্পটকড একথা আমরা সকটলই োনি, প্রনতবাদ ছাপা 
ওটদর নলেযাল রাই , তটব কটব, কতখানি ছাপা হটব এ া সম্পাদটকর 
এখনতয়ার। নেতীয়ত ওরা যনদ সব ফমডানলন  পূেড কটর চস্পস নকটি থাটক 
আেটকর েটন্য, তাহটল ওটদর নবোপিন  িা ছাপা হটল ওরা চকান  চকান  
ডলাটরর ক্ষনতপরূে দাবী কটর মামলা করটত পাটর। তৃতীয় হটলা সাংবানদক 
কমড ারীটদর ইউনিয়ি দাবীর বযাপারা। আইিত ওটদর পনত্রকা বন্ধ রাখার চকাি 
এখনতয়ার চিই তটব তারা োতীয় স্বাটথড ও নিরাপত্তার ইসুয তুটল আইটির আশ্রয় 
নিটত পাটর।’ থামল ল’ অনফসার নশফার নসমশি। 

ল, অনফসাটরর ওনপনিয়টি সম্পাদক ওটয়ি এযালাটডডর মুখ উজ্জ্বল হটয় 
উঠল। নকন্তু মনলি হটয় পড়ল চ য়ারমযাি বব চবিহাটির মুখমটডল। 

চ য়ারমযাি বব চবিহাম তাকাল বানেনেযক বযবস্থাপক নবল গ্রাহাটমর 
নদটক। বলল, ‘ওটদর চস্পস চকিার বযাপার া নক?’ 

নবল গ্রাহাম িটড়  টড় বসল। বলল, ‘স্যার, আইি মানফক িেদ  াকায় 
আেটকর েটন্য চস্পস নকটিটছ ওরা।’ 
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‘নবোপটির নবষয়বস্তুও নক চতামরা ও.চক কটর নদটয়টছা? বলল বব 
চবিহাম নক্ষপ্ত কটে। 

‘নে স্যার।’ শুকটিা কটে বলল নবল গ্রাহাম। 
‘চয চকাি নবোপিটকই নক ও.চক করা যায়?’ বব চবিহাটমর কটে 

নবরনক্ত। 
‘রাে নবটরাধী ও োতীয় স্বাটথডর পটক্ষ ক্ষনতকারক হটল তা ও.চক করা 

যায় িা স্যার। নকন্তু ও া নছল এক া নিউে ক্লযানরনফটকশি বা প্রনতবাদ।’ 
েবাটব আর চকাি কথা বলল িা চ য়ারমযাি বব চবিহাম। চ য়াটর ো 

এনলটয় নদল। চ াটখ মুটখ তার হতাশার ন হ্ন। আর চভতটর তার উটেটের িড়। 
চস আটমনরকাি েুইস নপপলস লীটের শীষড উপটদিাটদর একেি। েুইস লীটের 
উপর চয আঘাত আসটব, তার এক া অংশ তার উপরও এটস পড়টব। নকন্তু নক 
করটব চস! আর এর দায় আমরা আটমনরকার শানন্তবাদী ইহুদীরা চিব চকি? নকন্তু 
উপায় নক? ঘটর আগুি লােটল চয সবাই পুড়ব। তাহটল নক করা যায়? 

চসাো হটয় আবার বসল চ য়ারমযাি বব চবিহাম। বলল সম্পাদকটক 
উটেশ্য কটর, ‘আইিেত সমস্যা আটছ। নকন্তু আইিটক ভয় পাই িা। এর 
চমাকানবলা করার সময় পাব। এখি নম. ওটয়ি এযালাডড আপনি চদখুি অন্য 
পনত্রকাগুটলা নক করটছ। এ াই সবট টয় গুরুেপূেড।’ 

‘আনম নমন ং এর আসার আটে নিউইয়কড  াইমস ও নিউইয়কড চপাটির 
সাটথ কথা বটল এটসনছ। ওরা আটলা িা করার পর প্রনতবাদ ছাপার নসদ্ধান্ত 
নিটয়টছ। আে ওরা প্রনতবাদ ছাপটছ। ওয়াল নস্ট্র  শুটিনছ, তখি পযডন্ত ওটদর 
ছাপার নসন্ধান্ত হয়নি।’ 

মুখ া উজ্জ্বল হটয় উঠল বব চবিহাটমর। বলল, ‘ওয়াল নস্ট্র  োিডাটলর 
হাওয়াডড চহফনলি খুব শক্ত ও নবটব ক চলাক। চস িাও ছাপটত পাটর। তাহটল 
আমরা দুন  পনত্রকা অন্তত এক সাটথ থাকটত পানর।’ 

বটল চ নলটফাি তুলল বব চবিহাম। চ নলটফাি করল ওয়াল নস্ট্র  
োিডাটলর চ য়ারমযাি হাওয়াডড চহফনলিটক। 
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কথা শুরু করল বব চবিহাম খুব আিটন্দর সাটথ পটর মুখ তার অন্ধকার 
হটয় চেল। 

আটলা িা চশষ কটর নশনথল হাটত চ নলটফাি া চরটখ হতাশভাটব 
চ য়াটর ো এনলটয় নদল। মুহূতডখাটিটকর েটন্য চ াখ বুেল। 

তারপর চ াখ খুটল হতাশভাটব তাকাল সম্পাদক ওটয়ি এযালাডড এর 
নদটক। বলল, ‘নম. এযালাডড, সবাই প্রনতবাদ ছাপটছ। আপনি িা চছটপ চকমি কটর 
পারটবি? নঠক আটছ চছটপ নদি।’ 

বটল আবার চ াখ বুেল বব চবিহাম। 
ঘটর িামল এক অস্বনস্তকর নিরবতা। 
প্রনতবাদ ছাপার নসদ্ধাটন্ত খুনশ হটয়টছ সম্পাদক ওটয়ি এযালাডড, ল’ 

অনফসার নসমশি এবং নবোপি বযবস্থাপক নবল গ্রাহাম। তটব চ য়ারমযাি বব 
চবিহাটমর কথা চভটব তারা মটি খুবই পীড়া অনুভব করটছ। 

নিরবতা চভটঙ সম্পাদক ওটয়ি এযালাডড ধীর কটে বলল, ‘আমরা এখি 
উঠটত পানর? আর চকাি নিটদডশ আমাটদর প্রনত?’ 

চ াখ বন্ধ চরটখই বব চবিহাম বরল, ‘িা নম. এযালাডড আর চকাি কথা 
চিই। আপিারা আসুি। গুড িাই ।’ 

উটঠ দাাঁড়াল ওরা নতিেি। ঘর চথটক চবনরটয় আসার েটন্য পা বাড়াল 
তারা সবাই। 
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৭ 
েভীর রাত। পনশ্চম ওয়ানশং টির নিউ এে নসিােটের নবপরীত নদটক 

রাস্তার ওপাটরর এক া নবশাল বানড়র চভতটরর একন  কক্ষ কটয়কন  চসাফায় 
মুটখামুনখ বটস আটছ চেিাটরল শ্যারি, কাউনেল অফ আটমনরকাি েুইস 
এযাটসানসটয়শিস- এর  ীফ চডনভড উইনলয়াম চোিস এবং চেিাটরল 
আটলকোটডার হ্যানমল্টটির হাটত ‘নি আটমনরকা’ ও ‘চহায়াই  ঈেল’ চথটক চয 
প্রনতবাদ পাঠাটিা হটয়টছ পনত্রকাগুটলাটত চসই প্রনতবাদনলনপর এক া কনপ। এই 
কনপর উপরই চ াখ বুলানচ্ছল চেিাটরল হ্যানমল্টি। 

পড়া চশষ কটর মুখ তুলল চস। তার নবমষড চ াটখ মুটখ এবার  রম নবস্ময়। 
বলল চস, ‘নম. শ্যারি, আপনি চতা প্রনতবাটদর এ কনপ া পটড়টছি। আপিার 
অনভমত নক এ সম্পটকড?’ 

‘নম. হ্যানমল্টি ওটত যা আটছ তা ওটদর অনভমত।’ বলল চেিাটরল 
শ্যারি। 

‘চস া বুটিনছ। নকন্তু এ অনভমত সতয নকিা? তারা চয প্রমােসমূহ উটল্লখ 
কটরটছ তা নমথযা প্রমাে করটত আমরা পারব নকিা?’ বলল চেিাটরল হ্যানমল্টি। 

‘চস া চতা নব াটরর প্রশ্ন। আমাটদর প্রনতবাদ আমরা অবশ্যই করব।’ 
চেিাটরল শ্যারি বলল।  

চেিাটরল হ্যানমল্টটির মুখ ম্লাি হটয় চেল। বলল, ‘নম. শ্যারি আনম 
নব াটরর কথা বলনছ িা। আনম বলটত  ানচ্ছ, আমাটদর বক্তবযটক আমরা সতয 
বলনছ নকিা? সতয এক াই থাটক। আমাটদর কথা সতয হটল ওটদর কথা নমথযা 
অবশ্যই হটব।’ 

চেিাটরল শ্যারি তৎক্ষোৎ েবাব নদল িা। তাকাল চডনভড উইনলয়াম 
চোিটসর নদটক। তারপর বলল, ‘চেিাটরল হ্যানমল্টি আমাটদর কথাটক সতয 
আমাটদর বলটতই হটব।’ 
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‘এর অথড আমরা যা বলনছ তা সতয িয়’। চেিাটরল হ্যানমল্টি মুখ ম্লাি 
কটর বলল। 

‘নম. হ্যানমল্টি নবোিী েি েযাকটবর মত আমাটদর পূবড পুরুষরা 
আমাটদর োনতর েটন্য যা কটর চেটছি, তাই ন্যায় ও সতয। চস সতযটক রক্ষার 
েন্য আমরা লাটখা নমথযা বলটলও তা আমাটদর েন্য সতয।’ এক ু শক্ত কটে 
বলল চডনভড উইনলয়াম চোিস। 

উটেে ফটুঠ উঠল চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টটির চ াটখ মুটখ। 
চস দ্রুত কনম্পত কটে বলল, ‘তাহটল চোটয়ন্দা সুড়টঙ্গর চয অনভটযাে উটঠটছ, 
চস া সতয? 

নকছ ুবলটত যানচ্ছল চেিাটরল শ্যারি। এ সময় চ নলটফাি চবটে উঠল 
চডনভড উইনলয়াম চোিটসর। চ নলটফাি ধরল চস। 

চ নলটফাটি ওপাটরর কথা শুটিই অন্ধকার হটয় চেল চডনভড উইনলয়াম 
চোিটসর মুখ। 

ওপাটরর সাটথ কথা চশষ কটর চডনভড উইনলয়াম চোিস চ নলটফাি 
চরটখ প্রায় আতডকটে বটল, উঠল, ‘সবডিাশ হটয় চেটছ, নম. শ্যারি। হ্যানরটক ওরা 
নিটয় চেটছ। আমাটদর দশেি চলাক ওটদর হাটত ধরা পটড়টছ। মারা চেটছ আরও 
পাাঁ েি।’ 

‘অসম্ভব! নক কটর ঘ ল? কারা ঘ াল? পুনলশ? এফ নব আই? আতডকটে 
ন ৎকার কটর উঠল চেিাটরল শ্যারি। 

‘পুনলশ িয়, এফ নব আইও িয়। কারা চযি কটরটছ। পটর তারা আমাটদর 
চলাকটদর তুটল নদটয়টছ এফ নব আই-এর হাটত।’ বলল চডনভড উইনলয়াম 
চোিস। 

‘তাহটল ওরা আহমদ মুসা ছাড়া আর চকউ িয়। শয়তাটির বাচ্চা, চস 
সব সবডিাটশর মূল। ন নবটয় খাব আমরা ওটক।’ ন ৎকার কটর বটল উঠল 
চেিাটরল শ্যারি। 
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‘চস া পটরর কথা চেিাটরল। এখি হ্যানর যনদ মুনক্ত চপটয় থাটক তাহটল 
আমাটদর চোমর ফাাঁক হটয় যাটব। আোমী কাটলর ৮ ার নমন ং এ নেটয় আমরা 
নক বলব?’ বলল চেিাটরল হ্যানমল্টি। 

চেিাটরল হ্যানমল্টটির কথা চশষ হটতই আবার চ নলটফাি চবটে উঠল। 
চ নলটফাি চবটে উটঠটছ এবার চেিাটরল শ্যারটির। চেিাটরল শ্যারি 
চ নলটফাি ধরর। 

চ নলটফাটি ওপাটরর কথা শুটি মুটখর চ হারাই পাটল্ট চেল তার। 
বলল, ‘ওয়ানশং ি চপাি ও নিউইয়কড  াইমসও প্রনতবাদ ছাপটছ?’ 

শুকটিা কটঠ চেিাটরল শ্যারটির। 
ওপাটরর কথা শুটি আবার চস বলল, ‘নক বলছ তুনম, োনতটক েবাই 

করার মত নিউে ছাপার অনুমনত নদটয়টছ আমাটদর সব চবিহামরা?’ 
‘এ সব হটচ্ছ নক নম. শ্যারি? তাহটল সরকাটরর  াটপর কাটছ 

পনত্রকাগুটলা িনতস্বীকার করটলা?’ ন ৎকার কটর বটল উঠল চডনভড উইনলয়াম 
চোিস। 

চেিাটরল শ্যারি চসাো হটয় বসল। বলল, ‘সরকার চকাথায়? 
সরকাটরর নডটক্টশি নক বব চবিহামরা শুিটবি! আসটল এ গুটলা সবই শয়তাি 
আহমদ মুসার পনরকল্পিা। একনদটক সাংবানদক কমড ারীটদর চক্ষনপটয়টছ ওরা, 
অন্যনদটক সব পনত্রকার প্রথম পাতার নবরা  অংশ নবোপটির েন্য আটেই নকটি 
চফটলটছ। পনত্রকাগুটলা প্রনতবাদ নিউে আকাটর িা ছাপটলও নবোপি আকাটর 
ছাপটত যাটত বাধয হটয় পটড়। এসব বুনদ্ধ আহমদ মুসার মাথায়ই শুধু েোটত 
পাটর।’ থামল চেিাটরল শ্যারি। 

উত্তটর চকউ চকাি কথা বলল িা। আবার নিরবতা। 
নিরবতা ভাঙল চেিাটরল আটলকোটডার হ্যানমল্টি। বলল, ‘নমথযা সব 

সময় নমথযাই প্রমানেত হয় নম. শ্যারি। আর নমথযার পনরেনত এ াই হয়। আনম 
দুুঃনখত চেিাটরল শ্যারি ও নম. চোিস, আনম োিতাম িা এ া নমথযার 
বযাপার া। আমাটক িতুি কটর সব নকছ ুভাবটত হটব।’ 

‘নক ভাবটবি?’ বলল চডনভড উইনলয়াম চোিস। কে কটঠার তার। 
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‘আনম আপিাটদরটক ভাটলাবানস, আপিাটদর লক্ষয উটেশ্যটক 
ভাটলাবানস। নকন্তু চস ভাটলাবাসা আমার আটমনরকার স্বাটথডই। নকন্তু 
এখি...............?’ কথা চশষ করল িা চেিাটরল হ্যানমল্টি। 

চেিাটরল শ্যারটির চঠাাঁট  ফুট  উটঠটছ িুর হানস। বলল, ‘কথা চশষ 
করুি নম. হ্যানমল্টি। বলুি চয, এখি চস আটমনরকার বুটকই আমরা ছুনর মারনছ।’ 

এই কথা বলার সাটথ সাটথ চেিাটরল শ্যারটির হাত চবনরটয় এল পটক  
চথটক নরভলবার নিটয়। নরভলবার তার উদযত হটলা চেিাটরল হ্যানমল্টটির বুক 
লটক্ষয। 

‘এনক করটছি নম. শ্যারি। আনম এক া সতয আপিাটদর োনিটয়নছ 
মাত্র। আনম আপিাটদর শত্রু িই।’ ন ৎকার কটর কনম্পত কটে বলল চেিাটরল 
হ্যানমল্টি। 

‘এই সতযই আমাটদর শত্রু হ্যানমল্টি। এই সতয আপিার মুখ নদটয় 
বাইটর যাক আমরা তা  াই িা।’ 

এই কথার সাটথ সাটথ চেিাটরল শ্যারটির নরভলবার পর পর দুন  গুলী 
বষডে করল। 

বুক চ টপ ধটর চেিাটরল হ্যানমল্টি লুন টয় পড়ল চসাফার উপর। 
চশষ নিুঃশ্বাটসর আটে এ কথা ুকুই শুধু চস বলটত পারল, ‘আমার 

আটমনরকাটক ঈশ্বর রক্ষা করুি এই ষড়যটন্ত্রর হাত চথটক। আনম আটমনরকার 
েটন্য িতুি পৃনথবীর স্বে চদখতাম। আটমনরকার চস িতুি পৃনথবী চহাক আমাটদর 
ফাউটডার ফাদাসডটদর, চকাি ষড়যটন্ত্রর িয়।’ 

‘থযাংকস চেিাটরল শ্যারি। পযানট্রওন েম-এর বীেগুটলাটক এভাটবই 
ধ্বংস করা উন ত।’ বটল এক া দম নিল চডনভড উইনলয়াম চোিস। 

এক ু পটর বলল, ‘নম শ্যারি কাউটক চডটক বলুি এটক চরটখ নদটয় 
আসুক এর বানড়র কাটছ চকাথাও। লাটশর উপর চযি এক া ন রকু  চরটখ আটস 
চলখা থাকটব, ‘চদটশর নবরুটদ্ধ চেিাটরল শ্যারিটদর সহটযানেতা করার এ াই 
শানস্ত।’ 
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লাশ সনরটয় নিটয় চেটল পাটশর ঘটর নেটয় বসল চডনভড উইনলয়াম 
চোিস এবং চেিাটরল শ্যারি।  

বলল চডনভড উইনলয়াম চোিস, ‘নম. শ্যারি, এই নবপযডয় া খুবই বড়। 
নকন্তু আমরা চশষ হটয় চেনছ, তা হটত পাটর িা। 

‘অবশ্যই িয়। আমাটদর এই মুহূটতডর কাে হটলা, এক া পাল্টা প্রনতবাদ 
ততনর করা এবং পরশুই তা ছাপাবার বযবস্থা করা। নেতীয় কাে হটলা, চয চকাি 
মূটলয আহমদ মুসাটক দুনিয়া চথটক সনরটয় চদয়া। কাল চথটকই আমাটদর 
সবডশনক্ত এই কাটে নিটয়াে করটত হটব। একাটে ভারতীয় আটমনরকািটদর 
কাটে লাোটত হটব। তৃতীয় কাে হটলা, চোর্ল্ ওয়া ার ও সারা চেফারসিটক 
উপযুক্ত শানস্ত চদয় এবং  তথুড কাে রােচিনতক সমথডি এখি আমাটদর উচ্চমূটলয 
নকিটত হটব। চকউ সমথডক িা হটল তাটক নিরটপক্ষ রাখটত হটব।’ বলল 
চেিাটরল শ্যারি। 

‘এই চশষ কাে া অবশ্যই কনঠি হটব।’ বলল চডনভড উইনলয়াম 
চোিস। 

‘কনঠি হটব চকি? দুনিয়া  াকার বশ হটল মানুষ হটব িা চকি? 
আমলাটদর  াকার প্রনত খুব চলাভ, আর রােিীনতকটদর  াকা খুব চবশী 
প্রটয়ােি।’ বলল চেিাটরল শ্যারি। 

‘আর নসটি রটদর সাটথ কাল ৮ ার নমন ং এর নক হটব?’ 
‘নমন ং পরশু পযডন্ত নপনছটয় চদয়ার প্রস্তাব করুি। বলুি, আমাটদর পাল্টা 

প্রনতবাদ পনত্রকায় আসার পর তবঠটক বসা উপযুক্ত হটব।’ বলল চেিাটল শ্যারি। 
‘নঠক তাই’ চডনভড চোিস বলল। 
‘এখিকার মত উঠা যাক।’ বলল চেিাটরল শ্যারি। 
‘ লুি।’ বটল উটঠ দাাঁড়াল চডনভড উইনলয়াম চোিস। 
দুেি চবনরটয় এল ঘর চথটক। 
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োনড় চথটক চিটম আহমদ মুসা ও সারা চেফারসি পাশাপানশ চহাঁট  
বানড়র চভতর নদটক এগুটচ্ছ।  

‘আমার খুব আিন্দ লােটছ আহমদ মুসা, ন টে দাদুরা চয িতুি পৃনথবীর 
স্বে চদটখনছটলি, আর চেিাটরল শ্যারিরা আটমনরকার মাথায় চয িতুি পৃনথবীর 
স্বে  ানপটয় নদটয়নছটলি তার মটধয ন টে দাদুটদর স্বেই নেটত যাটচ্ছ। তার মাটি 
মুনক্ত পাটচ্ছ আটমনরকার মানুষ, মুনক্ত পাটচ্ছ পৃনথবীর মানুষ এক কাটলা 
অটক্টাপাটশর কবল চথটক।’ বলল সারা চেফারসি। 

‘আোমী কটয়ক া নদি খুবই গুরুেপূেড। এনদিগুটলা ক্ষযাপা কুকুটরর মত 
ওটদর পাল্টা আঘাত হািার নদি, সবডস্ব নদটয় ময়দাটি ন টক থাকার ওটদর বযবস্থা 
করার নদি। আমরাও যা অেডি কটরনছ তা, চযমি- প্রনতবাদ ছাপার সাফলয, 
হ্যানরটক উদ্ধার করার সাফলয, ইতযানদ কাটে লাোবারও নদি।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘আনম ভাবনছলাম, আপিার মাথা এবার হাল্কা হটব, নকন্তু চদখনছ আরও 
ভারী হটয়টছ।’ বলল সারা চেফারসি নমনি চহটস।  

‘সংসার সমরাঙ্গটির তসনিকটদর পরস্পটরর এগুটলা এক অশরীরী বাধি 
নমস চেফারসি।’ 

আহমদ মুসা কথা চশষ করটতই থমটক দাাঁড়াল সারা চেফারসি  
তার সাটথ আহমদ মুসাও থমটক দাাঁনড়টয়টছ। 
সারা চেফারসি মুখ তুটলটছ আহমদ মুসার নদটক। হনরেীর মত  ািা 

তার িীল দুন  চ াখ আহমদ মুসার দুট াটখ নিবদ্ধ। তীব্র এক যন্ত্রোর প্রকাশ তার 
চ াটখ মুটখ। বলল, ‘আপিার ‘নমস’ শব্দন  নিষু্ঠর  টিডটডার মত বার বার আমাটক 
তাড়া কটর পৃনথবীর চকাি এক প্রাটন্ত নিটয় আছটড় চফটল আহমদ মুসা। আপিার 
কনথত সংসার সমরাঙ্গটির আনমও চতা আপিার পাটশর একেি তসনিক। দুভডাো 
‘নমস’ নক ‘সারা’ হটতই পারল িা!’ 

চশষ নদটক আটবটে রুদ্ধ হটয় উটঠনছল সারা চেফারসটির কে। তার 
দুট াখ ভটর উটঠটছ অশ্রুটত।  
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এ সময় সারা চেফারসটির মা নেিা চেফারসি ‘বাছা চতামরা এতক্ষটে 
এটল, আনম সাত-পাাঁ  ন ন্তায় একদম চশষ হটয় চেনছ, আর চদরী িয় খাবার 
চ নবটল এস।’ বলটত বলটত আহমদ মুসাটদর সামটি এটস দাাঁড়াল। সারা 
চেফারসটির উপর চ াখ পড়টতই বটল উঠল, ‘নক হটয়টছ সারা? চ াটখ পানি 
চক?’ 

সারা চেফারসি চকাি কথা বলল িা। দুহাটত মুখ চঢটক ছু ল তার ঘটরর 
নদটক। 

‘নক হটয়টছ? নকছ ু ঘট টছ বাছা?’ নেিা চেফারসি নেটেস করল 
আহমদ মুসাটক। তার কটে উটেে। 

আহমদ মুসার েন্য এ া নছল কনঠি নবব্রতকর এক অবস্থা। নকন্তু নিটেটক 
সামটল নিল আহমদ মুসা। বলল নেিা চেফারসটির প্রটশ্নর েবাটব, ‘িা খালাম্মা, 
বাইটর নকছ ুঘট নি। এক ু ভুল বুিাবুনি। নঠক হটয় যাটব।  লুি।’ আহমদ মুসার 
মুটখ কি-সৃি হানস। 

‘ ল বাছা’ বটল হাাঁ টত শুরু করল নেিা চেফারসি। 
খাবার চ নবটল নেটয় োিা চেফারসি বলল, ‘তুনম বস বাছা। আনম 

সারাটক নিটয় আনস।’ 
নেিা চেফারসি এগুটলা সারার ঘটরর নদটক। 
আহমদ মুসা ডাইনিং চ য়াটর ো এনলটয় নদল। উধ্বডমুখী হটলা তার 

চ াখ। 
ধীটর ধীর তার দুট াখ আচ্ছন্ন কটর চিটম এল একরাশ চবদিা। মটি 

হটলা কাটরা হৃদয় দনলত করার চ টয় কনঠি কাে দুনিয়াটত আর নকছ ুচিই। 
সারার ঘটরর ওনদক চথটক আসা পাটয়র শটব্দ ন ন্তা সূত্র নছন্ন হটয় চেল 

আহমদ মুসার। চসাো হটয় বসল চস। 
পরবতডী বই 

নি আটমনরকা 
কতৃেতায়ুঃ Foysal Ahmed 
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১ 
ওয়াফ্র িংটমেি ভ াি । 
সক ামলি কু য়া া তখে গ ীি । 
এ ি ই ে মযে ভেডামি ল পুফ্রল  প্রযাে ফ্রবল ভবক ামি ি ে মে হ ল কু য়া ায় 

জফ্রি ময় এ ক জে ে ানুষ ভেে পমি আমে ি াস্তাি পাম । 
'ড্র াই াি গাফ্রি দাাঁি ক ি াও।' সিংমগ সিংমগই ড্র াই াি মক ফ্রে মদে  ফ্রদল 

ভবক াি । 
গাফ্রি দাাঁিাল । 
ভেডামি ল পুফ্রল  প্রযাে ফ্রবল ভবক াি পাম ি ভলাক ফ্রট ি ফ্রদমক ে ুখ ঘ ুফ্রি ময় 

বলল, 'স্যাি ি াস্তাি পাম  এ কটা ে ানুষ পমি আমে বমল ে মে হমে ।' 
পাম  বসা ভলাক ফ্রট এ েফ্রবআই-এ ি প্রযাে জজে আব্রাহাে জেসে । 
জজে আব্রাহ াে জেসে ও ফ্রবল ভবক াি ফ্রেি ফ্রেল  াফ্রজেফ্র েয়াি অি ফ্রল িংটে 

ভেমক । জরুি ী প্রময়াজমে ভ া ি ি ামত ফ্রগময়ফ্রেল ভসখামে । এ খে ফ্রেি মে। 
ফ্রবল ভবক ামি ি ক ো শু মে ভ্রুকু ফ্রিত হল জজে আব্রাহাে জেসমেি । বলল, 

'চলুে ভতা, ভেমে ভদফ্রখ ।' 
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ক াোক াফ্রে হময় তাি া ফ্রে ফ্রিত হল, ফ্রি ক এ ক জে ে ানুষ ি াস্তাি পাম  পমি 
আমে। 

আি ও ক াোক াফ্রে হময় তাি া আাঁৎমক উ ি ল, এ ক জে ে ানুমষি ি ক্তাক্ত লা  
এ টা । আি ও ক াোক াফ্রে ভগল তাি া। 

লা ফ্রট ফ্রচৎ হময় পমি আমে। পিমে ক েফ্রিট স্যেট । 
লাম ি ে ুমখি ফ্রদমক তাফ্রক ময় চে মক উ ি ল জজে আব্রাহাে ও ফ্রবল ভবক াি 

দুজমেই । 
লা ফ্রট ভজোমি ল আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে ল্টমেি । 
উ মেগ উ ৎক ন্ি া ফ্রে ময় লাম ি উ পি এ ক ট ুঝুাঁমক পিল তাি া। 
বুমক গুলীফ্রবদ্ধ হওয়াি ভক ন্দ্র দুফ্রট । আি এ ই দুফ্রট গুলীমত ই ভস ফ্রে হত 

হময়মে। 
ভদম হ ো ি ক্ত ভলমগ আমে তা জে াট বাযা। ে াফ্রট মত ি মক্তি ভ তেে ভক াে 

ফ্রচহ্ন ভেই। তাি ে ামে অন্য জায়গায় হতো ক মি এ খামে এ মে ভেমল ি াখা হময়মে।  
আমি ক বাি ভ্রুকু ফ্রিত হল জজে আব্রাহাে জেসমেি । হতো ক মি সদি 

ি াস্তাি পাম  এ মে লা  ভেমল ি াখমব ভক ে? 
এ ই প্রশ্নটা ভদখ া ফ্রদময়মে ভেডামি ল পুফ্রল  প্রযাে ফ্রবল ভবক াম ি ি ে মেও । 
হি াৎ তাম দি েজি পিল লাম ি বুমক ি মক্তি সামে ভলপমট োক া এ ক টা 

ফ্রচি কু মটি ফ্রদমক । 
তাি া আি ও ঝুাঁমক পিল ফ্রচি কুটট া ফ্র ক ও ভক ে তা ভদখাি জন্য। 
ফ্রচি কু মট এ কটা ে াত্র লাইে টাইপ ক মি ভলখা। ফ্রচি কু টট া স্প  ে ে া ক মি 

ি মক্তি োাঁক ফ্রদময় েতটা পিা ভগল তামত এ ই ভল খাাঃ 'ভদম ি সামে 
ফ্রবশ্বাসঘ াতক তা ক মি ইহুদীম দ ি সহমে াফ্রগতাি এ টাই পফ্রি ণাে ।' 

ভলখা পমি চে মক উ ি ল জজে আব্রাহাে ও পুফ্রল  প্রযাে ফ্রবল ভবক াি 
দুজমেই । 

উ মি দাাঁিাল দুজমেই। 
ফ্রবল ভবক াি তাক াল জজে আব্রাহাে জেসমেি ফ্রদমক । বলল, 'আফ্রে ফ্রক ে ু

বুঝমত পাি ফ্রে ে া স্যাি । ওিা ফ্র ক এ যি মেি ক ান্ড ঘ টামত পামি? 'ফ্র ি আমে ফ্রি ক া 
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ে ু মে ন্ট' ও 'ভহায়াইট ঈ গল' এ তটা পাগল হমত পামি ভে, এ ই ক ান্ড ঘ ফ্রট ময় তা 
আবাি সদি ি াস্তাি যামি এ মে তাম ত এ ই সাইেমবাড ে ফ্রদময় ি াখমব!' 

এ ই প্রশ্নগুমলা  ীষণ  ামব পীিা ফ্রদফ্রেল জজে আব্রাহাে জেসে মক ও। 
ফ্রক েুমতই ফ্রহসাব ভে লামত পাি ফ্রেল ে া। ফ্রবম ষ ক মি আহে দ; ে ুসা ভেখা মে সাি া 
ভজোি সে ও ভগাল্ড ওয়াটামি ি পাম  আমে, ভসখা মে এ ই যি মেি ক ান্ড ঘ টমত 
পামি ফ্র ক ক মি? তাহমল ফ্র ক তামদি অজামে অফ্রত উ ৎসাহী ভক উ এ ই ক ান্ড 
ঘ ফ্রট ময়মে? এ টাও জজে আব্রাহা মে ি ে ে ভে মে ফ্রে মত পাি মে ে া। 

জজে আব্রাহাে জেসে ফ্রবল ভবক ামি ি প্রমশ্নি উ ত্ত মি বলল, 'আে ামক ও 
বোপাি টা অবাক ক মি মে । ফ্রক ে ুবুঝমত পাি ফ্রে ে া ভবক াি ।' 

'ঝামে লাি এ ই ফ্রচি কুটফ্র ট তাহ মল সফ্রি ময় ভেলব ফ্র ক স্যাি?' বলল ফ্রবল 
ভবক াি আগ্রহী ক মন্ি । 

জজে আব্রাহাে তাক াল ফ্রবল ভব ক ামি ি ফ্রদমক । বলল, 'ে া ভবক াি, ফ্রচি কুট 
ে া ফ্রে ময় ভে াম ব আমে ভস া মবই োক মব। অপিাযীমক আিাল ক ি া ে য়, তামক 
আইমেি হামত ভসাপ দে ক ি াই আে ামদি দাফ্রয়ত্ব ।' 

'যন্যবা দ স্যাি । আফ্রে ফ্রচি কুটট ামক ফ্রবশ্বাস ক ি মত পাি ফ্রেলাে ে া তাই 
ক োটা বমলফ্র ে।' বলল ভবক াি । 

'যন্যবা দ ভবক াি । তুফ্রে ওমদি ভড মক পুফ্রল  ক মন্রামল ভটফ্র লমোে ক ি মত 
বল । ওিা আস্যক ।' 

জজে আব্রাহাে জেসমেি গাফ্র িি ভপেমেই ফ্রেল তামদি টীে-পুফ্রলম ি 
গাফ্রি । 

ফ্রবল ভবক াি ড াক ল তামদি । 
গাফ্রি ভেমক েয়জে পুফ্রল  ভেম ে দ্রুত এ ফ্রগময় এ ল । 
ফ্রবল ভবক াি ওমদি ে মযে ভে অফ্রেসাি তামক বলল, 'ফ্রড উ ফ্রট পুফ্রল মক 

ভটফ্র লমোে ক ি, ওিা আস্যক ।' 
সিংমগ সিংমগই পুফ্রল  অফ্রেসা ি তাি অয়োি মলস ফ্রে ময় এ ক টু দুমি সমি 

দাাঁিাল ক ো বলাি জমন্য। 
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এ সে য় জজে আব্রাহাে জেসে চাি ফ্রদমক এ ক বাি তাফ্রক ময় দ্রুত বমল 
উ ি ল, 'ফ্রবল ভবক াি, এ ইমতা সাে মে আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে লট মেি বাফ্রি । 
এ তক্ষমে লাম ি ফ্রদমক সব ে মোমোগ োক ায় ভক াে ফ্রদম ক তাক াবাি েিু সৎ 
হয়ফ্রে ।' 

'ফ্রি ক স্যাি । তাহমল ফ্র ক পুফ্রল  পাি াব ওমদি খবি ভদয়াি জমন্য?' বলল 
ফ্রবল ভবক াি । 

'পুফ্রল  ে য়, তুফ্রে ফ্রে মজ োও ভবক াি । ফ্রে মসস হ্যাফ্রে ল্টেমক তুফ্রে ফ্রে মজ এ 
খবি টা দাও।' জজে আব্রাহাে জেসে বলল । 

'অলি াইট স্যাি ।' 
বমল ফ্রবল ভবক াি এ ক জে পুফ্রল মক সামে ফ্রে ময় পা বািা ল ভজোমি ল 

আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে ল্টমেি বাফ্রি ি ফ্রদমক । 
অল্পক্ষ ে পমি ফ্রে মসস আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে ল্টেমক সামে ফ্রে ময় ফ্রেমি 

এ ল ফ্রবল ভবক াি । ফ্রে মসস হ্যাফ্রে ল্টে ক াাঁদফ্রেমলে । তাি সামে তাি এ ক ভে ময়, ভসও 
ক াাঁদফ্রেল । 

ফ্রে মসস হ্যাফ্রে ল্টে লা  ভদ ম খ ক ান্নায় ভ মে পমি আেমি পিমত 
োফ্রে মলে ফ্রে াঃ হ্যাফ্রে ল্টমেি লাম ি উ পি । 

জজে আব্রাহ াে তামক যমি ভে মল বলল, 'ে োড াে ধ যেেে যরুে, তদমেি 
স্ব ামেে লা টা এ ে েই ি াখমত চাই। দয়া ক মি এ ক ট ুধ যেেে যরুে, আে ামদি সাহােে 
ক রুে ।' 

ফ্রে মসস হ্যাফ্রে ল্টে বুঝল। ভস লা  আি স্প  ে ক ি মত ভগ ল ে া। ফ্রক ন্তু 
বাাঁয াো ক ান্নায় তাি ভদ হ লুফ্রট ময় পিল ে াফ্রট ি উ পি । 

জজে আব্রাহাে সদে আসা অম পক্ষে াে সিংফ্রি ষ্ট পুফ্রল  অফ্রেসাি মক স্যি ত 
হাল ফ্রি মপাটে ধ তিী ক ি মত ফ্রে মদে  ফ্রদল। 

ক ামজ ভলমগ ভগল পুফ্রল  অফ্রেসাি । 
প্রেমে ই ফ্রচি কু টফ্রট জব্দ ক ি ল পুফ্রল । 
ফ্রে মসস হ্যাফ্রে ল্টেও পিল ফ্রচি কু টফ্র ট। পমি ভক াঁমদ উ ি ল । বলল, 'ও গড, 

তাহমল 'ফ্র ি আমে ফ্রিক া' ও 'ভহায়া ইট ঈ গল'ি াই হতো কি ল আে াি স্ব াে ীমক 
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আহে দ ে ুসাি কু ে ন্ত্রোয়! ও গড, আফ্রে ক ত ফ্রে মষয ক মি ফ্রে তামক এ ই সব 
ি াজেীফ্রতমত ে া জিামোি জন্য।' 

ফ্রে মসস হ্যাফ্রে ল্টমেি ভচাম খি সাে মে ফ্রে হত ফ্রে াঃ হ্যাফ্রে ল্টমেি পমক মটি 
ে াফ্রে বোগ, ক লে, ফ্রচরুেীসহ ভোট খাট সব ফ্রজফ্র েসমক ই জব্দ তাফ্রল ক ায় ফ্রে ময় আসা 
হমলা। 

ফ্রে াঃ হ্যাফ্রে ল্টমেি েীমচি পমক ট ঘ ফ্রি জব্দ ক ি মত ফ্রগময় পুফ্রল  অফ্রেসামি ি 
ে মযে চািমলেি সৃফ্রষ্ট হমলা।  ামলা ক মি পিীক্ষ া ক ি মত ফ্রগময় অক স্মাৎ তাি 
ভ্রুকু ফ্রিত হমলা। ভস ঘ ফ্রি ফ্রট পুফ্রল  প্রযাে ফ্রবল ভবক ামি ি হা ম ত তুমল ফ্রদমত ফ্রদমত 
বলল, 'স্যাি ঘ ফ্রি ি েদ্মমবম  এ টা এ ক টা ভটপ ভি ক ড োি।' 

ফ্রবল ভবক াি ঘ ফ্রি ফ্রটি উ পি এক ট ুেজি বুফ্রলময় পুফ্রল  অফ্রেসামি ি ক োয় 
সায় ফ্রদময় তা জজে আব্রাহ াে জেসমেি হামত ফ্রদময় বলল, 'আপফ্রে ভদখুে স্যাি ।' 

ভি ক ড োি ফ্রট পিীক্ষ া ক ি মত ফ্রগময় েতুে ক মি ভ্রুকু ফ্রিত হমলা জজে 
আব্রাহাে জেসমেি । বলল ফ্রবল ভবক াি মক লক্ষ ে ক মি, 'েোিংক স গড! ভবক াি 
ভটপট া অে ক ি া আমে। তাি ে ামে ো ঘ মটমে, তাি সবই অফ্রড ও ভি ক ড োি এ ই 
ভটমপ আমে।'  

বলমত বলমত ে ুখ উ জ্জ্বল হময় উ ি ল জজে আব্রাহা মে ি । 
'এ টা এ ই ঘ টে াি সবমচ ময় ে ূলেবাে দফ্রল ল স্যাি ।' বলল ফ্রবল ভবক াি । 
'েোিংক স গড! আফ্রে চাই ঐ দুবৃেত্ত মদি  াফ্রস্ত ভহাক ।' বলল ফ্রে মসস 

হ্যাফ্রে ল্টে । 
'অবশ্য ই হম ব ে োড াে ।' ে ুমখ এ ই ক ো বলল বমট জজে আব্রাহাে জেসে 

ও ফ্রবল ভবক াি দুজমেই, ফ্রকন্তু জজে আব্রাহাে ও ফ্রবল ভব ক াি দুজমেি ই ে মেি 
ভক াোয় ভেে খচ ক মি উ ি ল । এ তবি  ুল 'ফ্র ি আমে ফ্রি ক া' ে ু মে ন্ট ও 'ভহায় াইট 
ঈ গমল'ি ভলাক ি া ক ি মত পাি ল, তা  াবম ত তামদি ক ষ্ট লাগমে। 

স্যি তহাল ফ্রি মপাটে ধ তিী ভ মষ জজে আব্রাহাে বলল, 'এ িা লা  ফ্রে ময় 
পুফ্রল  ভহড মক ায়াটো মি োক এবিং লাম ি ে য়োতদমেি বেব স্থা ক রুক । চল আে ি া 
ফ্রে মসস হ্যাফ্রে ল্টেমক ভপৌ মে ফ্রদময় পুফ্রল  ভহড মক ায়াটোমি োব। ভটপট া শু মে তাি 
ক ফ্রপ ফ্রে ময় তমবই আফ্রে ফ্রেি ব অফ্রেমস।' 
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জজে আব্রাহাে জেসে ও ফ্রবল ভবক াি েখে পুফ্রল  ভহড মক ায়াটোমি 
ভপৌেল তখে সক াল ৭ট া। 

পুফ্রল  প্রযাে ফ্রবল ভবক ামি ি ভটফ্র বমল বমস ভি ক ড েমিয়াি বাফ্রজময় ভটপ 
শু েল তাি া দুজে । 

ভটপ শু মে তাি া ফ্রবস্মময় ফ্রবে ূঢ় হময় পমিফ্র েল। তাি পি  য়ােক উ মত্ত ফ্রজত 
হময় উ ি ল তাি া দুজে । 

'স্যাি, ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােস এ বিং ভজোমি ল শ্যাি ে খুে ক মি মে 
আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে ল্টেমক । এ খফ্রে, আফ্রে ে মে ক ফ্রি, ওমদি ভগ্রেত াি ক ি া 
প্রময়াজে ।' বলল পুফ্রল  প্রযাে ফ্রবল ভবক াি জজে আব্রাহাে জেসে মক লক্ষ ে ক মি । 

'আফ্রে ভতাে াি সামে এ ক ে ত ভবক াি । ফ্রক ন্তু জােত ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে 
ভজােস ভক?  ফ্রতফ্রে ক াউ ফ্রিল অব আমে ফ্রি ক াে জুইস এ োমসাফ্রসময় েমস'ি 
স াপফ্রত। ভসফ্রদক ভেমক ভস িাজন েফ্র তক ক্ষ ে তাযি বেফ্রক্ত । আি ভজোমি ল শ্যাি ে 
আেজোফ্রতক ইহুদী ভগাময়ন্দা সিংস্থাি প্রযাে । তাি গাময় হাত ভদয়াি ে মযে বাইমি ি 
ি াজন েফ্র তক প্রফ্রতফ্রি য়াি  য় আমে। স্যতিািং তামদি মক ভগ্রে তামি ি জমন্য 
ি াজন েফ্র তক ফ্রসদ্ধাে প্রময়াজে ।' 

'তাহ মল?' 
'ভপ্রফ্রসমড মন্ট ি অনুে ফ্রত ফ্রে মত হমব। ভদফ্রখ ভপ্রফ্রসমড ন্ট মক পা ই ফ্রক ো।' 
বমল জজে আব্রাহাে পমক ট ভে মক তাি এ েফ্রবআই-এ ি ভে াব াইলট া ভবি 

ক ি ল । 
ভপ্রফ্রসমড মন্ট ি ভবড ভটফ্র লমোমে ফ্রি িং ক ি ল । 
এ ভটফ্র লমোে সি াসফ্রি ভপ্রফ্রসম ড ন্ট যমি ে । 
ওপ্রামে ভপ্রফ্রসমড মন্ট ি গলা ভপল জজে আব্রাহাে । বলল জজে আব্রাহাে  

দ্রুত েি ে ক মন্ি, 'ফ্রে াঃ ভপ্রফ্রসম ড ন্ট, স্যফ্রি । এ সে য় ভটফ্র লমো ে ক ি লাে খুব জরুি ী 
প্রময়াজমে ।' 

'যন্যবা দ ফ্রে াঃ জজে। আে াি ও জরুি ী প্রময়াজে । এ ই ে ুহুমতে আপোমক 
আ া ক ি ফ্রেলাে । বলুে, আপোি প্রময়াজেট া ফ্র ক?' 

'আফ্রে এ বিং ফ্রে াঃ ফ্রবল ভবক াি আপোি সামে ভদখা ক ি মত চাই।' 
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'এ খে?' ভপ্রফ্রসমড ন্ট বলল । 
'আে ি া খুব উ পক ৃত হব ফ্রে াঃ ভ প্রফ্রসমড ন্ট । বলল জজে আব্রাহা ে  
' ালই হমলা। উ ইফ্রল য়াে রুজম ল্ট, ভি াোল্ড ওয়াফ্র িংটে, ে োক 

আেোি মক ভড মক ফ্রে । আপোম ক খুাঁজফ্রেলাে । শু েল াে অি ফ্রল িংটে ভগমেে। আপফ্রে 
ফ্রবলমক ফ্রে ময় এ খফ্রে চমল আস্যে ।' বলল ভপ্রফ্রসমড ন্ট । 

ভটফ্র লমোে ভি মখ ফ্রদময় জজে আব্রাহাে ফ্রবল ভবক াি মক ভপ্রফ্রসমড মন্ট ি ক ো 
ফ্রব্রে ক ি ল এ বিং ভটপট া পমক মট ফ্রে ময় বলল, 'চলুে উ ফ্রি ।' 

তাি া ভবফ্রি ময় এ ল অফ্রেস ভেম ক । 
তামদি গাফ্রি েুটল ভহা য়াইট হ াউ মজি উ মেমশ্য। 
 
 
 
ভহায়া ইট হাউ মজ ভপ্রফ্রসমড ম ন্ট ি ও াল অফ্রেস । ও াল ভটফ্র বমল 

ভপ্রফ্রসমড মন্ট ি ভচয়ামি  ভপ্রফ্রসমড ন্ট এ োড াে স হ্যাফ্রি সে আসীে । 
তাি সাে মে ও াল ভটফ্র বমলি ওপাম  বমসম ে ভপ্রফ্রসমড মন্ট ি ফ্রে ি াপত্ত া 

উ পমদষ্টা উ ইফ্রল য়াে রুজম ল্ট, জজে আব্রাহাে জেসে, এ োডফ্রে ি াল ে োক আেোি, 
ফ্রবল ভবক াি এ বিং ভজোমি ল ভ ি াোল্ড ওয়াফ্র িংটে । 

ধ বি মক ভপ্রফ্রসমড ন্ট ই ক ো শু রু ক মি মে । বলফ্র েল ভস, 'ভদ  ও জেগমেি 
স্ব ামেেি সামে গ ীি  ামব সম্পৃক্ত এ ক টা ফ্রবষময় পিাে ম েি জমন্য আে ি া এ খামে 
বমসফ্রে । ইহুদী ভগাময়ন্দা সিংস্থাি প্রযাে ভজোমি ল শ্যাি েি া ভ ে ফ্রে উ জ সিংবাদ পত্র 
ও ইমলক রফ্রেক্স ফ্রে ফ্রড য়ায় প্রচাি ক মি ফ্রেল তাি জবাম ব আহে দ ে ুসা, সাি া 
ভজোি সে ও ভগা ল্ড ওয়াটাি ি া ভে বক্তবে সিংবাদপত্র ও ফ্রট ফ্র  ভেট ওয়ামক ে 
পাফ্রি ময়মেে তাি ক ফ্রপ এ বিং এ োড ওয়াড ে হ্যাফ্রি ে য়ফ্রে হামেি উ দ্ধাি সম্পফ্রক েত ভে 
ফ্রি মপাটে ফ্রে াঃ জজে আব্রাহাে পাফ্রি ময়মেে তাি ও ক ফ্রপ ি ামতই আপোি া সক মল 
ভপময়ম েে । সব ফ্রে ফ্রল ময় ফ্রবষয়ট া এ খে পফ্রি ষ্কাি হময় ভগ ম ে । এ সম্পমক ে এ খে 
আে ামদি ক ি েীয় ফ্র ক? আপোমদি ক ামে ভস পিাে  েই জােমত চাই।' 
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ভপ্রফ্রসমড ন্ট োে মতই জজে আব্রাহাে জেসে বলল, 'ফ্রোঃ ভপ্রফ্রসমড ন্ট, 
এ ক টা বি ঘ টে া ঘ মট ভগমে। ভে ফ্রবষময় ক ো বলাি জমন্য আপোি সামে ভদ খা 
ক ি মত ভচময়ফ্রেলাে । তা হমে, ভজোমি ল আমলক জান্ড াি হ্যা ফ্রে ল্টে গতি ামত খুে 
হময়মেে । খুে......।' 

জজে আব্রাহাে জেসমেি ক োি ে াঝখামেই ভপ্রফ্রসমড ন্ট বমল উ ি ল, 
'আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে ল্টে খু ে হময় মে!' 

অন্য সবাি ভচামখও ফ্রবস্ময়। সবাই ভসাজা হময় বমসমে। 
'ইময়স, ফ্রে াঃ হ্যাফ্রে ল্টে খুে হ ময়মেে । খুে ক মি মে ভজোমি ল শ্যাি ে ও 

ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােস । আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে ল্টে েখে ষিেমন্ত্রি ক ো 
জােমত পামি, তখে আমে ফ্রি ক াি স্ব ামেেি ফ্রবরুমদ্ধ ভেমত ভস অস্ব ীক াি ক মি । 
আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে ল্টে সব োাঁস ক মি ভদম ব এ ই  ময় ই ভজোমি ল শ্যাি েি া 
তামক খুে ক মি ।' 

বমল জজে আব্রাহ াে পমক ট ভেমক এ ক টা ভটপ ভবি ক মি ভটফ্র বমল ি াখল । 
বলল, 'এ ই ভটমপ ভজোমি ল আমলক জান্ড ামি ি হতো ও হতোক ালীে সক মলি 
ক েঅ বাতোি ভি ক ড ে আমে।' 

'ভি ক ড েটা বাফ্রজময় শু োে ফ্রে াঃ জজে ।' বমল ভপ্রফ্রসমড ন্ট তাি বাাঁ হাত ফ্রদময় 
ভটফ্র বমলি ফ্রে মচি তলায় ভগাপ ে এ ক টা স্যইচ পোমেমলি এ কফ্রট মত চাপ ফ্রদল। 

সিংমগ সিংমগ জজে আব্রাহা মে ি সাে মে ভটফ্র বল েুাঁমি ভবফ্রি ময় এ ল এ ক টা 
ক্ষ ুদ্র ক োমসট ভিয়াি । 

জজে আব্রাহাে ভটফ্র বল ভেমক ে াইমি া ক োমসট টা ফ্রে ময় ভি য়ামি বফ্রসময় 
ফ্রদল । 

ভিয়াি ফ্রট ক ো বমল উ ি ল । সামে সামে ভপ্রফ্রসমড ন্ট বলল, 'ভজোমি ল 
শ্যাি মেি ক োি ে াঝখামে ভে মক ক ো শু রু হমলা ভক ে ফ্রে াঃ জজে?' 

'ফ্রে াঃ ভপ্রফ্রসমড ন্ট, ে মে হয়, ভজ োমি ল হ্যাফ্রে ল্টে ক োমসট অে ক ি মত  ুমল 
ফ্রগময়ফ্রেমলে, অেবা  হমত পামি ফ্রতফ্রে ওমদি সমন্দহ ক ি াি পি ক োমসট ফ্রট অে 
ক মি ে দফ্রল ল ফ্রহমসম ব ওমদি ক ো ভি ক মড েি জমন্য।' বলল জজে আব্রাহ াে । 
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'যন্যবা দ ফ্রে াঃ জজে। ওইি কে ই এ ক টা ফ্রক ে ু ঘ মট োক মত পামি ।' 
ভপ্রফ্রসমড ন্ট বলল । 

ক োমসট ক ো বমল চলল । 
সবাি ে মোমো গ হুে ফ্রি ভখম য় পমিমে ক োমসট ভেমক ভ বফ্রি ময় আসা 

 ব্দ গুমলাি ওপি । 
ভজোমি ল শ্যাি ে, ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােস এ বিং ভজোমি ি 

হ্যাফ্রে ল্টমেি বাক ফ্রবফ্রে ে য় তা ি া শু েল । শু েল ভজোমি ল হ্যাফ্র ে ল্টমেি  য়াতে ক ন্ি । 
তাি জবাব শু েল ভজোমি ল শ্যাি মেি ক মন্ি । পিপি ই তাম দি ক ামেি এ ল দুবাি 
গুলীি  ব্দ এ বিং ভজোমি ল হ্য াফ্রে ল্টমেি আতেোদ। ভজোমি ল হ্যাফ্রে ল্টমেি ভ ষ 
স্ব মগাতফ্রক্ত । সবম মষ ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােস ভজোমি ল হ্যাফ্রে ল্টমেি লা  
এ ক ফ্রট ফ্রচি কুটস হ তাি বাফ্রি ি সাে মে ভি মখ আসাি ভে ফ্রে মদে  ফ্রদল ভসট াও সক মল 
শু েল । 

এ ি পি ভপ্রফ্রসমড ন্ট ফ্রে মজই ক োমসট ভিয়াি বন্ধ ক মি ফ্রদল। বলল 
স্ব গতক মন্ি, 'ঈ শ্বি তাি আত্মাি ে ঙ্গ ল ক রুে । ভবচাি া ফ্রবভ্রাে হময়ফ্রেল ভজোমি ল 
শ্যাি েমদি োি া। ফ্রক ন্তু জীবে ফ্রদময় ভস প্রোণ ক মি ভগল ভস এ ক জে ভদ  ভপ্রফ্রে ক 
আমে ফ্রি ক াে ।' 

'েতুে ফ্রবশ্ববেবস্থা(New World Order) প্রমশ্ন ওমদি ফ্রে ফ্রষ্ট ক ো 
অমেক আমে ফ্রি ক ােমক ই ফ্রব ভ্রাে ক মি মে । আমে ফ্রি ক ােমদি ক ামে ফ্রবষয়ফ্রট 
পফ্রি ষ্কাি হওয়া দি ক াি ।' বলল জজে আব্রাহাে জেসে । 

'শু যু 'অমেক আমে ফ্রি ক ামে'ি ক ো বলমেে ভক ে? ভ সফ্রদে সাি া 
ভজোি সমেি সামে ক ো বলা ি পি ফ্রবষয়ট া ফ্রে ময় আফ্রে েতুে ক মি গ ীি  ামব 
 াবফ্রে । ভজোমি ল আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে ল্টে জীবে ফ্রদময় ঈশ্বমি ি ক ামে তাি ভে 
প্রােেো ভি মখ ভগমলে তা আে াি হৃ দয়মক আজ তীমি ি ে ত ফ্রবদ্ধ ক ি মে ফ্রে াঃ জজে।' 
বলল ভপ্রফ্রসমড ন্ট । তাি ক মন্ি গ ীি আমবগ। 

বমলই ভপ্রফ্রসমড ন্ট ভসাজা হময় বসল । বলল উ ইফ্রল য়াে রুজম  মল্টি ফ্রদমক 
তাফ্রক ময়, 'বলুে ফ্রে াঃ রুজম ল্ট আপফ্রে ফ্র ক  াবমেে?' 
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উ ইফ্রল য়াে রুজম ল্ট েমি-চম ি ভসাজা হময় বসল । বলল, 'আইেমক তাি 
ফ্রে জস্ব গফ্রতমত চলমত ভদয়াি আফ্রে পমক্ষ । তমব ফ্রে াঃ ভপ্রফ্রসমড ন্ট আপফ্রে এ ই ফ্রসদ্ধাে 
ভেয়াি আমগ ি াজন েফ্র তক িমন্ট ি  ীষে ইহুদী ভেতা মদি ব্রীে ক ি মত পামি ে ।' 

তাি পি ভপ্রফ্রসমড ন্ট তাক ামলে জজে আব্রাহ াে জেসমেি ফ্রদমক । এ ই ামব 
এ মক এ মক সবাি ে ত ফ্রে মলে ভপ্রফ্রসমড ন্ট । সবাই সে েেে ক ি ল উ ইফ্রল য়াে 
রুজম ল্ট মক । 

সবাি ে ত ভ াোি পি ভপ্রফ্রসমড ন্ট বলল, 'আইমেি গফ্রতমক েফ্রদ  তে 
সামপক্ষ ক ি া হয় তাহমল তাি ফ্রে জস্ব গফ্রত োমক ে া। স্যতিািং  মতেি প্রময়াজে 
ভেই ।' 

'ফ্রে াঃ ভপ্রফ্রসমড ন্ট আফ্রে আম লাচোি প্রস্তাব এ জমন্য ক মি ফ্রেলাে ভে, 
ি াজন েফ্র তক িমন্ট আে ি া োম ত ক্ষ ফ্রতগ্রস্থ ে া হই।'  বলল উ ইফ্রল য়াে রুজম ল্ট। 

'ফ্রে াঃ উ ইফ্রল য়াে রুজম ল্ট ওম দি মক সব বোপামি সম্ম ত কি মত ভগমল 
ওমদি ফ্রক ে ুবোপামি আে ামদ ি মক সম্ম ত হমত হমব। এ ই  ামব সে মঝাতা ক ি মল 
আইমেি ফ্রে জস্ব গফ্রত বাযাগ্রস্থ হয়। ি াজন েফ্র তক স্ব ামেে এ ই সে মঝাতা ফ্রি ক ে য়। 
'ফ্র ি আমে ফ্রি ক া' ফ্রি ক ই বলমে ভে, আে ামদি ি াজেীফ্রত, আে ামদি গেতন্ত্র, অেেেীফ্রত 
এ ি অমেক ফ্রক ে ু স্ব ােেবাদী গ্রুমপি হামত পণবন্দী হময় পমিমে। এ ই পণবন্দী 
অবস্থা শু য ু আে ামদি ে য়, আে ামদি জাফ্রতি স্ব াযীে গফ্রতমক ও বাযাগ্রস্থ ক মি মে। 
আে ামদি ি াজেীফ্রতমক এ খে এ খাে ভেমক সফ্রি ময় আো দি ক াি ।' 

বমল ভপ্রফ্রসমড ন্ট এ ক ট ুোে ল । তাক াল জজে আব্রাহাে ও ফ্রবল ভবক ামি ি 
ফ্রদমক । বলল, 'আপোি া ভবায হয় আে াি সাক্ষ াত ভচময়ফ্রেম লে তামদি ভগ্রেতাি 
ক ি াি অনুে ফ্রতি জমন্য। আফ্রে আমদ  ফ্রদফ্রে, আপোি া আপাতত ভজোমি ল 
হ্যাফ্রে ল্টেমক হতোি অপিা ময ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজা েস এ বিং ভজোমি ল 
শ্যাি েমক ভগ্রেত াি ক ি মত পা মি ে । তমব হ্যাফ্রি মক ফ্রক ড ন্যাপ ও ল স আলামে ামসি 
ঘ টে া তদে ভ ষ হওয়াি পি েতুে ভগ্রে তামি ি ফ্রসদ্ধাে ভেয়া োমব।' 

'ফ্রে াঃ ভপ্রফ্রসমড ন্ট, বোঙ্কাি আইজোক ভবে গুফ্রি য়াে ও সাবা ভবে 
গুফ্রি য়ােমক ফ্রক ড ন্যামপি বোপাি ও আে ি া সাে মে আেমত পাফ্রি ।' বলল জজে 
আব্রাহাে জেসে । 
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'অবশ্য ই। 'ফ্র ি আমে ফ্রিক া' ও 'ভহ ায়াইট ঈ গল'ি া ভে প্রফ্রতবা দ পফ্রত্রক ায় 
পাফ্রি ময়মে তামত ও এ প্রসঙ্গ এ মসমে। স্যতিািং অবশ্য ই এ ি ও তদে ভ ষ ক ি মত 
হমব এ বিং অপিাযীম দি পা ক িাও ক ি মত হমব। তাি সামে জজে জুফ্রে য়ি মক 
ফ্রক ড ন্যাপ ক ি াি বোপাি টাও আে ি া সাে মে আেমত পাফ্রি । ভে াট ক ো হমলা, 
সিংফ্রি ষ্ট ভক াে ফ্রক েুই বাদ ভদয়া ো মব ে া।' বলল ভপ্রফ্রসমড ন্ট । 

'ফ্রে াঃ ভপ্রফ্রসমড ন্ট, শু রুমতই ভগ্রেতামি ে া ফ্রগময়ও আে ি া আইেমক এ ফ্রগময় 
ফ্রে মত পাফ্রি ।' বলল ভপ্রফ্রসমড মন্ টি ফ্রে ি াপত্ত া উ পমদষ্টা উ ইফ্রল য়াে রুজম ল্ট। 

'শু রু ভক াোয়? ল স আলামে াস ফ্রে ময় ভে ঘ টে া তাি ভতা এ টা ে াঝপে! 
আি শু রু হমলই বা ক্ষ ফ্রত ফ্র ক? খুফ্রে এ বিং জঘ ন্য ভগাময়ন্দা বৃফ্রত্ত মত ফ্রল প্ত ক াউ মক 
ভগ্রেত াি ক ি া োমব ে া, ে াফ্রক েে ফ্রবমবক এ তটা অন্ধ, ে াফ্রক েে আইে এ তটা দুবেল 
হময় োয়ফ্রে ।' ভপ্রফ্রসমড ন্ট বলল । 

'ফ্রে াঃ ভপ্রফ্রসমড ন্ট আজ সক াল আট টায় ফ্রসমেট ও হাউ জ অব 
ফ্রি মপ্রমজমন্ট ফ্রট   ভেতৃবৃ মন্দি এ ক টা ভগা পে ধ বি ক আমে ভজোমি ল শ্যাি েমদি 
সামে। ভপ্রফ্রসমড মন্ট ি আমদ  আে ি া গ্রহে ক ি লাে । ফ্রক ন্তু আমদ ফ্রট ি বাস্তবায়ে 
হমব ধ বি কফ্রট ি পি ।' জজে আব্রাহাে জেসে বলল । 

'তাি ে ামে ফ্রসদ্ধােমক আপফ্রে ঐ ধ বি মক ি েল সামপক্ষ ক ি মত চাে ফ্রে াঃ 
জজে?' বলল ভপ্রফ্রসমড ন্ট । তাি ক মন্ি ফ্রবি ফ্রক্তি স্যি । 

'ফ্রি ক ধ বি মক ি েল সামপক্ষ ে য়। তমব আমদ  বাস্তবায় মেি পন্থাি ে মযে 
েতুে ভক াে ফ্রচো আসমত পামি ফ্রে াঃ ভপ্রফ্রসমড ন্ট ।' 

ভপ্রফ্রসমড মন্ট ি ে ুমখ এ ক টুক মি া হাফ্রস েমুট উ ি ল । বলল, 'এ ক টা েতুে 
ফ্রচো আফ্রে ভোগ ক ি ফ্রে ফ্রে াঃ জজে। ঐ ভগাপে ধ বি ক ভেমক ভেিাি পমে ভজোমি ল 
শ্যাি ে ও ফ্রে াঃ ভড ফ্র ড মক ভগ্রে তাি ক রুে ।' 

ভপ্রফ্রসমড ন্ট োে ল । ফ্রক ন্তু ভেমে ই আবাি হি াৎ বমল উ ি ল, 'ফ্রিক আমে ফ্রে াঃ 
জজে ভবলা ১ ২ ট া পেেে এ ই আমলাচো আে ি া ে ূলতবী কি লাে । ফ্রিক ১ ২ টায় 
আফ্রে আপোমদি এ খামে চাই ।' 

'যন্যবা দ ফ্রে াঃ ভপ্রফ্রসমড ন্ট ।' বল ল জজে আব্রাহাে । 
'যন্যবা দ সক লমক ।' ভপ্রফ্রসমড ন্ ট বলল । তাি পি উ মি দাাঁিাল । 
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সক মল হ্যান্ড ম ক ক মি ফ্রবদা য় ফ্র ে ল । 
 
 
 
'ধ বি ক বমসম ে ইমন্ট ফ্রল মজি ফ্রবষয়ক হাউ জ ফ্রসমলক্ট ক ফ্রে ফ্রটি ভচয়াি ে োে 

এ োন্ড্র ু জোক বস এ ি বাসায়। 
ফ্রি ক আট টামতই ফ্রে ফ্রট িং-এ উ পফ্রস্থত হময়ম ে ফ্রসমেট চীে চালেস ড ফ্রিউ 

ওয়াি োি, হাউ জ অব ফ্রি মপ্রম জেমটফ্র ট  চীে ভব ফ্রি চাড েসে, ফ্রসমেট ইমন্ট ফ্রল মজি 
ভস্প  াল ক ফ্রে ফ্রটি ভচয়াি ে োে আো পোরফ্রসয়া এ বিং েমি ে ফ্রি মল েস হাউ জ 
ফ্রসমলক্ট ক ফ্রে ফ্রটি ভচয়াি ে োে বব এ ইচ ব্রুস । তামদি এ ক ট ুপমি ই এ মসমে ফ্রসমেট 
ও হাউ মজি  ভড মে াি োট দমল ি সিংসদীয় দুই দলমেতা জে টােোি ও স্ল্োড গাটেে ।  

ফ্রসমেট ও হাউ মজি ফ্রি পাবফ্রল ক াে দুই সিংসদীয় দলমেতা আসাি ক ো, 
ফ্রক ন্তু এ মস ভপৌাঁ োেফ্র ে । 

ফ্রে ফ্রট িং-এ ি ভহাস্ট এ োন্ড্র ু জো ক বস সবাইমক জাোয়, ফ্রসমেট ি দাফ্রে ময়ল 
ে য়ফ্রে হাে পাফ্রি বাফ্রি ক সে স্যাি ক াি মে এ ক ট ুভদি ীমত আসমবে । 

োি া ফ্রে ফ্রট িং-এ এ মসমেে, তামদি সবাি ই ভচাম খ-ে ুমখ প্রবল উ মত্ত জোি 
োপ। 

ফ্রে ফ্রট িং-এ ি ভহাস্ট এ োন্ড্র ু জোক বস সবাই মক হাফ্রস ে ুমখ তাি বাফ্রি মত 
স্ব াগত জাোে বমট, ফ্রক ন্তু ভদখ া োয় তামক দারুে ফ্রবব্রত। 

সবাই বসাি পি প্রেমে ই ক ো বমল ফ্রসমেট চীে চালেস ড ফ্রিউ ওয়াি োি । 
বমল এ োন্ড্র ুজোক বসমক লক্ষ ে ক মি, 'ফ্রে াঃ জোক বস জােলাে ফ্রে াঃ ে য়ফ্রে হাে এ ক ট ু
ভদি ীমত আসমবে, ফ্রে াঃ টােোি ও গাটেে ও ফ্রে িয় এ মসমে ে । ফ্রক ন্তু ফ্রে ফ্রট িং োি া 
ড াক মলে, ভসই ফ্রে াঃ ভজােসি া ভক াোয়?' 

ে ুখটা ে ফ্রল ে হময় োয় এ োন্ড্র ু জোক বমসি । বমল ভস, 'স্যফ্রি ফ্রে াঃ 
ওয়াি োি, স্যফ্রি ট ু অল, ফ্রে ফ্রেট ফ্রবম ক আমগ আফ্রে ফ্রে াঃ ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে 
ভজােমসি ভটফ্র লমোে ভপলাে । ফ্রতফ্রে জাোমলে, 'ফ্র ি আম ে ফ্রি ক া' ও 'ভহায় াইট 
ঈ গল'-এ ি ভে প্রফ্রতবাদ পত্র-পফ্রত্রক ায় োপা হময়মে ও ভটফ্র লফ্র   ে ভেট ওয়ামক ে 
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ভগমে, তাি পাল্টা প্রফ্রতবাদ ধ তিী ফ্রে ময় তাি া  ীষণ বেস্ত হময় পমিমেে। তাি া 
সবাি ক ামে ে াে ভচময়ম েে এ বিং আগাে ীক াল সক াল ৮ট া পেেে ফ্রে ফ্রট িং ে ূলতবী 
ক ি াি জমন্য সবাি ক ামে সফ্রে বেন্ধ অনুমিায জাফ্রেময়মেে।' োমে এ োন্ড্র ুজোক বস । 

ফ্রক ন্তু ভক াে ক ো ক ামি া ক াে ভ েমক আমস ে া। গম্ভীি সবাই । অবম মষ 
ক ো বমল বয়মস সবাি প্রব ীণ ফ্রসমেট চীে চালেস ড ফ্রিউ ওয়াি োি । বমল, 
'আপোম দি ে ত বলুে ।' 

আবাি ফ্রে ি বতা। 
সবাি ভচামখ-ে ুমখ এ ক টা ফ্রবি ফ্রক্তি  াব। 
এ বাি ক ো বমল ফ্রসমেট ইমন্ট ফ্রল মজি ক ফ্রে ফ্রটি ভচয়াি ে োে আো 

পোরফ্রসয়া। বমল, 'আে ি া ফ্রে ফ্রটিং ে ূলতবী ক ি মবা ফ্রক ো, ভস ফ্রবষময় ফ্রক ে ু বলাি 
আমগ আফ্রে সক লমক আহবা ে জাোফ্রে বতেোে পফ্রি ফ্রস্থফ্র ত ফ্রে ময় আমলাচোি 
জমন্য। আে ামদি এ ই এ ক ত্র হওয়া এ মত ক ামজ লাগমব এ বিং ক ালমক ি ফ্রসদ্ধাে 
ভেয়াও সহজ হমব।' 

' ামলা প্রস্তাব ফ্রক ন্তু ফ্রে াঃ ভজােম সি অনুপফ্রস্থফ্র তমত এ ই বোপাম ি ফ্র ক েলপ্রসূ 
আমলাচো ক ি া োমব? তাি ভচময় আমলাচো তামদি প্রস্তাবে ত ক াল পেেে ে ূলতবী 
ক ি াই ফ্র ক  ামলা ে য়?' বমল এ োন্ড্র ু জোক বস অমেক টা ফ্রেযাজফ্রিত ক মন্ি । 

তাি ক ো ভ ষ হমতই স্ল্োড গাটেে এ োন্ড্র ুজোক বসমক সে েেে ক মি বমল, 
'সফ্রতে ে ূল পমক্ষ ি অনুপফ্রস্থফ্র তমত আমলাচো ভতেে ক ামজ আসমব ে া। অমেক 
ফ্রক েুিই বোখো প্রময়াজে হমব ।' গাটেমেি ক ন্ি ও  ফ্রক্ত ালী ে য়, ফ্রেযাজফ্রিত। 

জে টােোি ক ো বলাি জন্য ে ুখ খুলফ্রেল, ফ্রক ন্তু তাি আমগই আো 
প্রোরফ্রসয়া বমল ওমি, 'আে িা ফ্রবচাি ক ি মত বসফ্রে ে া। স্যতিািং ভক াে পমক্ষ ি 
ভ াোফ্রে ভেবাি প্রময়াজে পমি ে া। আে ি া স্ব াযীে োগফ্রি ক ফ্রহসামব চলে াে এ ক টা 
অবস্থা পেো মলাচো ক ি ব । ভে পেোমলাচে াটা সে ময়ি জমন্য খুবই প্রময়াজেীয়।' 

আো প্রোরফ্রসয়াি ক ো ভ ষ হবাি সামে সামেই চালেস ড ফ্রিউ ওয়াি োি, 
জে ভজ ফ্রি চাড েসে এ বিং বব এ ইচ ব্রুস এ ক সমঙ্গ ই বমল ওমি, 'ফ্রি ক আমে। 
আমলাচোয় ভদাষ ফ্র ক! সে য়টা ক ামজ লাগুক ।' 
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এ ই ক োি সামে চালেস ওয়াি োি আি ও ভোগ ক মি, 'আে াি ে মে হয় 
ফ্রে াঃ শ্যাি েি া আমসেফ্র ে  ালই হময়মে। ভ ামি 'ফ্র ি আমে ফ্রি ক া'ি প্রফ্রতবাদ পিাি 
পি ে মে হময়মে, ফ্রে াঃ শ্যাি েমদি সামে ক ো বলাি আমগ আে ামদি এ ক টা পৃেক 
আমলাচো দি ক াি । ে মে হম ে ঈ শ্বি ও চাে এ আমলাচো ভহাক ।' 

'যন্যবা দ আপোমদি । যন্যবা দ ফ্রে াঃ ওয়াি োি । আফ্রে ফ্র ি আমে ফ্রি ক াি 
প্রফ্রতবাদটা এ ক বাি ে য়, ক ময়ক বাি পমিফ্র ে । সি ক াি, ফ্র ি আমে ফ্রি ক া সবাইমক 
অফ্র েকু্ত ক মি ভে ফ্রি মপাটে োপা হময়ফ্রেল তাি সামে ফ্রে ফ্রলময় পমিফ্র ে। এ  ামব 
পিমত ফ্রগময় আফ্রে এ ত উ ফ্রেগ্ন হময় পমিফ্র েলাে ভে সিংমগ সিংম গ আফ্রে অমেক গুমলা 
জায়গায় ভটফ্র লমোে ক মি ফ্রকেু ফ্রবষময় োচাই ক ি াি ভচষ্টা ক মি ফ্রে । আি তামত 
আে াি উ মেগ আি ও ভব মিমে । এ ই ফ্রবষয়গুমলা আফ্রে ে মে ক ফ্রি ভদ ম ি স্ব ামেেই 
আমলাচে হওয়া প্রময়াজে । ফ্রে াঃ ওয়াি োমি ি ে ত আে াি ও ে মে হময়ম ে এ ফ্রে ময় 
আে ামদি এ ক টা পৃেক আমলাচো হওয়া দি ক াি ।' বমল পোরফ্রসয়া। 

আো পোরফ্রসয়াি ক ো ভ ষ হমতই ফ্রসমেমটি ভড মে াি োট দলীয় ভেতা 
জে টােোি বমল ওমি, 'ফ্রি ক আমে ফ্রে স পোরফ্রসয়া। আমলাচোয় েতুে ফ্রক ে ুভপমল 
ভসট া আেমন্দি ই হমব ে মে হমে আপফ্রে ফ্রবষয়ট া ফ্রে ময় ফ্রবম ষ ামব ভ মবমেে। 
স্যতিািং আফ্রে প্রস্তাব ক ি ফ্রে, আপফ্রেই প্রেমে আমলাচো শু রু ক রুে ।' 

অন্য সবাই জে টােোিমক সে েেে ক মি ে াো োমি । শু যু এ োন্ড্র ু জোক বস 
ও স্ল্োড গাটেমেি ে ুখ ে ফ্রল ে হময় উ মি । 

'েোিংক স অল ।' বমল ক ো শু রু ক মি আো পোরফ্রসয়া, 'আপো ি া সক মলই 
পত্র-পফ্রত্রক ায় প্রক াফ্র ত ফ্রি মপাটে, ফ্রট ফ্র  চোমেমলি সফ্রচত্র ফ্রববি ণ ভদমখ মেে এ বিং 
এ ি প্রফ্রতবাদটাও আপোি া আজ পমিমেে । প্রেমে ভগাটা ফ্রবষময়ি উ পি আে াি 
 াবোটা তুমল যি ফ্রে ।' 

বমল আো পোরফ্রসয়া এ ক ট ু োমে । ে ুখটা ফ্রে চু ক মি ভবায হয় ফ্রে মজমক 
এ ক ট ুআত্মস্থ ক মি, ফ্রচোমক গুফ্রেময় ভেয় । তাি পি শু রু ক মি, 'ভগাটা ফ্রবষময়ি ে মযে 
সবমচময় গুরুত্ব পূণে হমলা ল স আলামে ামসি স্যিঙ্গ ।' আে ামদি বুঝামোি ভচষ্টা ক ি া 
হময়মে ভগা ময়ন্দা স্যিঙ্গ হওয়াি বোপাি টা আহে দ ে ুসাি অপপ্রচাি, এ টা 
আসমলই এ ফ্রক্সট স্যিঙ্গ । 'ফ্র ি আমে ফ্রি ক া' ও 'ভহায়াইট ঈ গল'-এ ি প্রফ্রতবামদ এ টা 
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প্রক ৃতই ভে ভগাময়ন্দা স্যিঙ্গ তা ি পমক্ষ ক তক গুমলা প্রোণ ভপ   ক ি া হময়মে। প্রেে 
প্রোণ ফ্রহসামব স্যিমঙ্গ ি ে াফ্রট ও পােমি ি ক াবেে ভটমস্ট ি বি াত ফ্রদময় বমলম ে, ল স 
আলামে াস স্ট্র ামটফ্র জক ফ্রি সাচে লোবমি টি ী েখে ধ তিী হময়ম ে, তখে স্যিঙ্গ ধ তিী 
হয়ফ্রে । স্যিঙ্গ ধ তিী হময়ম ে সবুজ পাহ ামি ইহুদী ফ্রবজ্ঞ ােী জে জোক মবি বাফ্রি েখে 
ধ তিী হয় তখে । ফ্রেতীয় প্রোে ফ্রহমসম ব স্যিমঙ্গ ি ফ্রে ে োণ-প্রক ৃফ্রতি বোপামি ফ্রে ে োণ-
ফ্রবম ষজ্ঞ মদি বি াত ফ্রদময় বম লমে ভে, স্যিঙ্গ ফ্রটি ফ্রে ে োণ শু রু হয় সবুজ পাহ ামিি 
ফ্রবজ্ঞ ােী জে জোক মবি বাফ্রি ভ েমক, ল স আলামে াস ভে মক ে য় । তৃতীয় প্রোণ তাি া 
ফ্রদময়মে, স্যিমঙ্গ প্রমব -ফ্রে য়ন্ত্রমেি ে োক াফ্রে জে ি ময়মে সবুজ পাহাি-প্রামেি স্যিঙ্গ 
ে ুমখ। সবুজ পাহামি জে জোক মবি বাফ্রি মত ফ্রেফ্রে োক মবে, তাি ই ফ্রে য়ন্ত্রমণ 
োক মব স্যিমঙ্গ প্রমব  এ বিং ভব ফ্রি ময় আসাি অফ্রয ক াি । তামদ ি চতেুে প্রোণ হমলা, 
স্নায়-ুেুদ্ধক ালীে সে ময়ি ভপ্রফ্রসমড ন্ট োি া ভবাঁমচ আমেে এ বিং ল স আলামে াস 
স্ট্র ামটফ্র জক ফ্রি সাচে লোমবি সামবক ড াইমি ক্টি মদি ভক উ ই জামেে ে া এ যি মেি 
এ ক টা স্যিমঙ্গ ি ক ো।' 

হামতি গ্লাসট া ভি মখ আসাি জমন্য এ ক ট ুভে মে ফ্রেমলা আো পোরফ্রসয়া। 
পোরফ্রসয়া োে মতই ফ্রসমেট ভড মে াি োট দলীয় ভেতা জে টােোি বমল 

ওমি, 'প্রোে চাি টা খুবই গুরু ত্বপূণে । ফ্রক ন্তু োচাই-এ ি প্রশ্ন আমে।' 
গ্লাস ভি মখ এ মস বসফ্রেমলা আো পোরফ্রসয়া। ভস ক ো বলাি জমন্য ে ুখ 

ভখামল । ফ্রক ন্তু তাি আমগই ফ্রসমেট স াপফ্রত চালেস ওয়াি োি বমল ওমি, 'ইময়স 
ফ্রে াঃ টােোি । প্রোণগুমলা এ মক বামি সফ্রি ক । এ খে চাই এগুমলা ভে েোক্ট তাি 
ক েোি মে  ে।' 

'যন্যবা দ ফ্রে াঃ ওয়াি োি, জে টােোি । েফ্রদও আফ্রে জাফ্রে, সি কাি ী ফ্রি মপাটে 
সব ক োমক ই ক েোে ে ক মি মে। তবু আফ্রে োচাই ক ি মত ভচষ্টা ক মি ফ্রে । আফ্রে ল স 
আলামে ামস ড াঃ হাওয়াড ে মক ভ টফ্র লমোে ক মি ফ্রেলাে । ফ্রতফ্রে স্যিমঙ্গ ঢুমকফ্র েমলে । 
বলমলে, তৃতীয় প্রোমণি ক োগুমলা সতে। স্যিঙ্গ ফ্রট ভ ষ হম য়মে সবুজ পাহা মিি 
এ ক টা অন্ধকূ মপ। স্যিঙ্গ ে ুমখি এ বমিা-ভেব মিা এ কটা পােমুি দি জা খুমল ভস 
অন্ধকূ মপ ভঢাক া োয় । ফ্রক ন্তু এ দি জা ভখালাি চাফ্রবক াফ্রি ি ময়মে অন্ধকূ মপ। 
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অন্ধকূ মপি ফ্রদক ভেমক দি জা খুমল ভে স্যিমঙ্গ ভঢামক ভসই শু যু পামি স্যিঙ্গ ভেমক 
দি জা খুমল অন্ধকূ মপ ঢুমক বা ইমি ভবফ্রি ময় ভেমত। এ ি পি.....।' 

আো পোরফ্রসয়াি ক োয় বাযা ফ্রদময় হাউ জ অব ফ্রি মপ্রমজেমটফ্র টম ি 
েমি ে ফ্রি মল ি ক ফ্রে ফ্রটি ভচয়াি ে োে বব এ ইচ ব্রুস বমল, 'আি ভক াে প্রোমণি 
দি ক াি ভেই ফ্রে স পোরফ্রসয়া। স্যিঙ্গ ফ্রট এ ফ্রক্সট স্যিঙ্গ হমল এ ি ফ্রে য়ন্ত্রে োক মতা ল স 
আলামে ামস । এ ি ফ্রে য়ন্ত্রে সবুজ পাহ ামি োক া ফ্রে াঃ সমন্দমহ প্রোণ ক মি এ টা 
ভগাময়ন্দা স্যিঙ্গ । দু োগে আে ামদি!' বব এ ইচ ব্রুমসি ক ন্ি  াি ী ও ে ুখ ে ফ্রল ে । 

'তবু ভ াো োক ে া। সব ফ্রবষময় ফ্রে ফ্রিে হওয়াি ে মযে ভক াে ক্ষ ফ্রত ভেই।' 
ব্রুস োে মতই বমল ওমি এ োন্ড্র ু জোক বস । তাি ভচামখ ে ুমখ হতা া। 

এ োন্ড্র ুি ক ো ভ ষ হমল আো পোরফ্রসয়া বমল, 'োচাই-এ ি জমন্য অন্য ভে 
ক য় জায়গায় আফ্রে ভটফ্র লমো ে ক মি ফ্রে , সব জায়গা ভেম ক ই প্রোমণি পমক্ষ 
ইফ্রতবাচক জবাব ফ্রে মলমে । স্যিমঙ্গ ি সময়ল ভটস্ট ও ফ্রে ে োণ ভটস্ট দুমটাই ক মি মে 
ল স এ মে লমসি ইউ ফ্রে  াফ্রসেফ্র ট অব ক োফ্রল মোফ্রে েয়াি ফ্রবজ্ঞ ােী ও ইফ্রে ফ্রে য়ািি া। 'ফ্র ি 
আমে ফ্রি ক া' প্রফ্রতবাম দ ো বমলমে, ভস ক ো তামদি ক াে ভেম ক ও শু মেফ্র ে। আি ড াঃ 
হাওয়াড ে বমলমেে, ল স আলামে াস স্ট োমটফ্র জক লোমবি সামবক পফ্রি চালক ি া 
ভক উ ই জােমতে ে া এ যি মেি স্যিমঙ্গ ি ক ো। এ ে েফ্র ক স্নায়ু েুমদ্ধি সবমচ ময় চি ে 
ে ুহূতে ষামটি দ মক ল স আলামে াস লোমবি পফ্রি চালক ফ্রেমলে  তায়ু ফ্রে াঃ 
ভবে াফ্রে ে বাক নুি । ফ্রতফ্রে ফ্রে মজই ভটফ্র লমোে ক মি ফ্রেমলে ড াঃ হাওয়াড েমক । ফ্রতফ্রে ঐ 
যি মেি ভক াে এ ফ্রক্সট স্যিঙ্গ ো ক াি ক ো অস্ব ীক াি ক মি মেে ।' 

'যন্যবা দ ফ্রে স পোরফ্রসয়া। অেত আে াি ক ামে আি ভক াে অস্প ষ্টতা 
ভেই । সব ঘ টে াি ে ূল ঘ টে া হমলা স্যিঙ্গ । স্যিঙ্গ টা ভেম হ তু ভগাময়ন্দা স্যিঙ্গ, 
ভসমহতু ফ্র ি আমে ফ্রি ক াি প্রফ্রতবামদি সব ক োই সতে বমল যমি ফ্রে মত হমব।' বমল 
ওমি বব এ ইচ ব্রুস। 

ফ্রক ন্তু ফ্রে াঃ ব্রুস, তাি অেে এ ই েয় ভে ফ্রে াঃ শ্যাি ে ও ফ্রে াঃ ভড ফ্র ড ভজােসি া 
ে ামে ইহুদীি া আসাে ী হমবে ।' ক্ষ ুদ্ধ ক মন্ি বমল ওমি এ োন্ড্র ু জোক বস । 

'তা ফ্রি ক । ফ্রক ন্তু আে ি া এ খামে আসাে ী ফ্রে যোিে ক ি ফ্রে ে া। দু'ি ক ে 
তমযেি ে মযে ভেমক সতেটা ভবি ক মি ভেয়াি ভচষ্টা ক ি ফ্রে ।' ব মল আো পোরফ্রসয়া। 
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'ফ্রে স পোরফ্রসয়া, ল স আলামে াস ভি াড ও সাোম ে ফ্রবে াে বন্দমিি দুই 
সন্ত্রাসী ঘ টে া সম্পমক ে আপফ্রে ফ্র ক ভ মব মেে ভসট া বলুে ।' বমল ওমি হাউ জ অব 
ফ্রি মপ্রমজেমটফ্র ট  ভড মে াি োট দলীয় ভেতা স্ল্োড গাটেে । আমলাচোি ে মযে এ ই 
প্রেে ক ো বমল ভস। 

'ল স আলামে াস-সাোমে ভি ামড ভে সন্ত্রাসীি া ফ্রে হত হময়ফ্র েল, তামদি 
ক ামে তামদি পফ্রি চয় প্রোণ ক ি াি ে ত ফ্রক ে ু পাওয়া ে ায়ফ্রে । তাি া ভক উ ই 
আমে ফ্রি ক াে িোক বা ভশ্বতাঙ্গ ে য়। তামদি জাফ্রত গত উ দ্ভ ব সম্বন্ধীয় 
(Anthropology) ভটস্ট হময়মে জজে ওয়াফ্র িংটে ভটস্ট ইউ ফ্রে  াফ্রসেফ্র টি 
অোেমরাপলফ্রজ ফ্রব ামগ। পিীক্ষ া ক মি মেে ফ্রবজ্ঞ ােী ড াঃ ফ্র ল এ ইচ হ্যাফ্রে ল্টে । তাাঁি 
ক ামে ভজমেফ্র ে তাি া সবাই সামবক ইসি াইল এ লাক াি ইহুদী বিংম াদ্ভ ুত বমল 
পিীক্ষ ায় প্রোফ্রণ ত হময় মে । অন্যফ্রদমক সাোমে ফ্রবে াে বন্দমি এ েফ্রবআই-এ ি ভে 
ফ্রবে াে ফ্রবমফাি মণ ধ্বিংস হয়, ভস ফ্রবে াে োি চালামোি ক ো ফ্রেল এ বিং ফ্রবে ােফ্র ট 
ভটক অমেি ক ময়ক ফ্রে ফ্রেট আমগ ফ্রেফ্রে অস্যস্থ হময়মেে বমল চমল োে । পমি 
প্রোফ্রে ত হয় অস্যস্থতাি  াে ক মি ফ্রতফ্রে পাফ্রল ময় োে, ফ্রতফ্রে যি া পমিম েে । ফ্রতফ্রে 
স্ব ীক াি ক মি মেে ভবাে া পাতাি ক ো। ভজোমি ল শ্যাি েি াই ভস ভবাে া তামক 
সি বি াহ ক মি অহে দ ে ুসাসহ তদে টীমে ি ক ে েক তোমদি হতোি জমন্য।' বমল 
আো পোরফ্রসয়া। 

আো পোরফ্রসয়া ক ো ভ ষ ক িমল এ ক টা ফ্রে ি বতা ভেমে আমস। 
সবাই  াবম ে । 
ফ্রে ি বতা  িংগ ক ি ল এ োন্ড্র ুজোক বস । বলল, 'আে ি া এ  ামব ইহুদীম দি 

প্রফ্রতপক্ষ ফ্রহসামব দাাঁি ক ি াফ্রে এ টা ফ্র ক ফ্রি ক? আি দু'এ ক জমেি স্ব ীক ামি াফ্রক্তি 
ফ্র ফ্র ত্ত মত ভজোমি ল শ্যাি মেি ে ত সম্ম াফ্রে ত বেফ্রক্তমক আে ি া আসাে ী ফ্রহসাম ব দাাঁি 
ক ি াব এ টাও ফ্রি ক ে য় ।' 

'ে া, ে া, ইহুদীি া অবশ্যই প্রফ্রতপক্ষ ে য়। ে াত্র এ ক টা গ্রুপ ষিেন্ত্রক াি ী 
ফ্রহসামব আে ামদি সাে মে আসমে। এ মদি সামে ভদ মপ্রফ্রে ক ইহুদীম দি ভক ােই 
সম্পক ে ভেই। আি ভজোমি ল শ্যাি মেি ে ত সম্ম াফ্রে ত ভলাক মক ফ্রবো তদমে, ফ্রবো 
প্রোমণ আসাে ী....।' 
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ক ো ভ ষ ক ি মত পাি ল ে া চালেস ওয়াি োি । ড্র ইিং রুমে প্রমব  ক ি ল 
দাফ্রে ময়ল ে য়ফ্রে হাে এ বিং ভসই সামে তাি ভেমল হ্যাফ্রি এ োডওয়াড ে ে য়ফ্রে হাে । 

হ্যাফ্রি এ োড ওয়ামড েি ফ্রবধ্বস্থ ভচহাি া। 
তাি ক পামল ও হামত বোমন্ড জ । 
ঘ মি প্রমব  ক মি ই দাফ্রে ময়ল েয়ফ্রে হাে বলল, 'গুড ে ফ্রে েিং ট ুঅল । ঈ শ্বি মক 

যন্যবাদ ে যেি ামত হ্যাফ্রি মক ফ্রেমি ভপময়ফ্রে । আফ্রে....।' 
ে য়ফ্রে হামেি ক োি ে াঝখা মেই ক ো বমল উ ি ল আো পোর ফ্রসয়া, 'ে াে 

ক ি মবে ফ্রে াঃ ে য়ফ্রে হাে । হ্যাফ্রি ে ুক্ত হওয়াি সিংবাদ আে িা ভপময়ফ্রে। ফ্রক ন্তু ে ুক্ত 
ক ি ল ভক? ফ্রক  ামব?' 

'হ্যাফ্রি মক আে ায় বাসায় ফ্রে ময় এ মসমে এ েফ্রবআই-এ ি ভলাম ক ি া। ফ্রক ন্তু 
হ্যাফ্রি মক ে ুক্ত ক ি াি অফ্র োে চাফ্রল ময়ফ্রেল স্ব য়িং আহে দ ে ুসা এ বিং সাি া 
ভজোি সে । হ্যাফ্রি মক ে ুক্ত ক ি াি পূবে ে ুহুমতে তাি া এ েফ্রবআইমক ড ামক 
ফ্রি ফ্রে োলমদি ভগ্রেতাি ক ি াি জন্য।' 

'আহে দ ে ুসা ওমক উ দ্ধাি কমি মে? তাহ মল ওমক ফ্রক ড ন্যাপ ক মি ফ্রেল 
ভক?' বলল এ োন্ড্র ু জোক বস । 

'ফ্রক ড ন্যাপ ক মি ফ্রেল ভজোমি ল শ্যাি েি া ।' বলল দাফ্রে ময়ল ে য়ফ্রে হাে । 
ভচাখ োোবিা হময় ভগমে এ োন্ড্র ু জোক বমসি । ফ্রবস্ময় েমুট উ মি মে অন্য 

সবাি ভচামখ ে ুমখ। 
'এ টা ফ্র ক ফ্রবশ্বাসমোগে ফ্রে াঃ ে য়ফ্রে হাে? স্ব ীক াি ক ি মতই হমব ভড ফ্র ড 

উ ইফ্রল য়াে ভজােমসি ে ত ইহুদী ভেতা মদি সামে এ বিং ভসই স্যবাম দ ভজোমি ল 
শ্যাি মেি সামে আে ামদি সম্পক ে খাি াপ ে য়। ভক ে তাি া ফ্রক ড ন্যাপ ক ি মব 
আপোি ভেমল মক?' ভচামখ ে ুমখ প্রবল অফ্রবশ্বাস ফ্রে ময় বলল এ োন্ড্র ু জোক বস । 

'ফ্রে াঃ জোক বস, অমেক সতে আমে ো ফ্রবশ্বামসি আওতায় পমি ে া। এ টা 
ভস যি মেি ই এ ক টা সতে।'  বলল দাফ্রে ময়ল ে য়ফ্রে হাে । গম্ভী ি ক ন্ি তাি । 

'তাহ মল ফ্রেফ্রল পমক খুে ক মি মে ভজোমি ল শ্যাি েি াই?' উ মত্ত ফ্রজত ক মন্ি 
বলল এ োন্ড্র ুজোক বস । তাি দুমচাখ লাল হময় উ মি মে। 

'হ্যাাঁ তাি াই খুে ক মি মে।' বলল দাফ্রে ময়ল ে য়ফ্রে হাে । 
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'ফ্রক ন্তু ভক ে? ফ্রেফ্রল প এ ক জে সাে ান্য হাউ জ ভসমি টাি ী । তামক খুে 
ক ি মত োম ব তাি া ভক াে স্ব ামেে?' বলল এ োন্ড্র ু জোক বস । 

'এ ি ে ূমল আমে এ ক টা ভি ক মড েড ক োমসট ।' বলল দাফ্রে ময়ল ে য়ফ্রে হাে । 
'বুঝলাে ে া।' এ োন্ড্র ু জোক বস বলল । 
'ভসফ্রদে আে ি া ভজোমি ল শ্যা ি েমদি সামে ভে ধ বি ক ক মি ফ্রেলাে, তাি 

ভগাটা আমলাচো আে ামদি অজামে ভগাপ মে ভি ক ড ে ক মি ভজোমি ল শ্যাি ে । 
ভসট াই ভস  ুমল ভেমল োয়। ভ েমহতু  ফ্রে ফ্রট িং-এ ি পি ঘ মি এক ে াত্র ফ্রেফ্রল পই োবাি 
ক ো এ বিং তাি ই ক োমসট ফ্রট পাবাি ক ো। আে ি া েখে ঘ ুফ্রে ময়, তখে ক োমসট ফ্রট 
উ দ্ধামি ি জমন্য ভজোমি ল শ্যাি েি া আে াি বাফ্রি মত ফ্রেফ্রল মপি ক ামে আমস।' 
দাফ্রে ময়ল ে য়ফ্রে হাে বলল । 

'ফ্রক ন্তু ক োমসট ফ্রট ফ্রেফ্রল প ভপম ল ফ্রদময় ভদবাি ক ো। ভস খুে ভহমব ভক ে? 
আি হ্যাফ্রি ইবা ফ্রক ড ন্যাপ হমব ভক ে?' বলল এ োন্ড্র ু জোক বস । 

'ক োমসমটি ক ো ভগাপে ি াখম ত হমল ফ্রেফ্রল প ও হ্যাফ্রি মক সফ্রি ময় ভদয়া 
োিা তামদি উ পায় ফ্রেল ে া।' বলল দাফ্রে ময়ল ে য়ফ্রে হাে । 

'সািংঘ াফ্রতক ঘ টে া। ভগাটা বোপাি এ কট ু খুমল বলুে ভতা?' বলল চলেস 
ওয়াি োি । 

'ঘ টে াি ভক ন্দ্রফ্রবন্দু ফ্রেল হ্যাফ্র ি । এ জমন্যই ওমক ফ্রে ময় এ মসফ্রে ।' বমল 
দাফ্রে ময়ল ে য়ফ্রে হাে তাক াল হ্যাফ্রি ি ফ্রদমক । বলল, 'ভবটা বলত ভসফ্রদে ফ্র ক 
ঘ মটফ্র েল? 

হ্যাফ্রি ভসফ্রদে ি ামত ভসই ফ্রে ফ্রটিং রুমে োওয়া  ভেমক শু রু ক মি তাি 
ফ্রক ড ন্যাপ হওয়া, তাি বন্দী সে ময়ি অবস্থা, তাি উ দ্ধামি ি ঘ টে া সব সিংমক্ষ মপ 
বেেে া ক ি ল। 

সক মলই গ ীি আগ্রমহ হ্যাফ্রি ি ক ো শু েল । হ্যাফ্রি ি ক ো ভ ষ হমতই 
আো পোরফ্রসয়া বলল, 'সািংঘ াফ্রতক দু াঃ সাহস ভজোমি ল শ্যা ি েমদি । ফ্রক ন্তু হ্যাফ্রি 
ক োমসট টা ভতাে াি ক ামে এ তটা গুরু ত্বপূণে ে মে হময়ফ্রেল ভক ে?'  

'ভগা পমে ভি ক ড ে ক ি া হময়ম ে বুঝমত ভপমি এ বিং ভজোমি ল শ্যাি ে 
ক োমসট টামক অত গুরুত্ব ভদয়ায় আে াি ভক ৌতুহল সৃফ্রষ্ট হয়। ফ্রে িয় এ মত  এ ে ে 
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ফ্রক েু োক মত পামি ো ফ্রদময় আে াি আব্বা মদি ভস ফ্রবপমদ ভেলমত পামি । তাি পি 
ক োমসট টা ভ াোি পি আফ্রে ফ্রে ফ্রিত হই ভে, শ্যাি েি া এ কটা ষিেন্ত্র ক ি মে ো 
আে ামদি আমে ফ্রি ক াে স্ব ামেেি পফ্রি পন্থী।' বলল হ্যাফ্রি । 

'ফ্রক ন্তু ক োমসট টা ভতাে াি আব্বামক ে া ফ্রদময় ি ফ্রবে ফ্রে ক্সেমক ফ্রদমল ভক ে?' 
ফ্রজমজ্ঞস ক ি ল জে ফ্রি চাড েসে । 

হ্যাফ্রি তাি আব্বাি ফ্রদমক এ কবাি তাফ্রক ময় ে ুখ ফ্রে চু ক ি ল । ভচামখ-ে ুমখ 
ভেমে এ ল তাি ফ্রবব্রত া ব। জবাব ফ্রদল ে া প্রমশ্নি । 

হ্যাফ্রি ি আব্বা দাফ্রে ময়ল ে য়ফ্রেহাে হাসল । বলল, 'তাি া দু' াইমবাে ে মে 
ক মি মে ক োমসট টা ভপমল আফ্রে এ মক ক ামজ লাগাব ে া, এ ে েফ্রক বোপাি টা 
ভজোমি ল শ্যাি েি া ভজমেও ভ েলমত পামি । ভস জমন্য ক োমসট টা ি ফ্রবে ফ্রে ক্সেমক 
ভপৌফ্রেময় মে এ বিং ি ফ্রবে ভসট া সিংমগ সিংমগই 'ফ্র ি আমে ফ্রি ক া'ি হামত তুমল 
ফ্রদময়মে।' 

চলেস ওয়াি োমি ি ে ুমখ ফ্রে ফ্রষ্ট হাফ্রস েমুট উ ি ল । বলল, 'হ্যাফ্র ি, ভতাে ি া 
দু' াই-ভবাে ফ্র ক তাহমল 'ফ্র ি আমে ফ্রি ক া' ে ু মে মন্ট ি সামে আে?' 

হ্যাফ্রি ি ফ্রবব্রত অবস্থা ভবমি ভগ ল । ভস ে াো তুলল ে া, জবাব ও ফ্রদল ে া। 
'ফ্রে াঃ ে য়ফ্রে হাে, আপোি বাফ্রি ই ভদখফ্রে আপোি ভবদখল হময় ভগমে।' 

বলল জে ফ্রি চাড েসে । 
হাসল দাফ্রে ময়ল ে য়ফ্রে হাে । 
অসহায় অবস্থা দাাঁিাল হ্যাফ্রি ি । 
ফ্রে ফ্রষ্ট হাফ্রস েমুট উ ি ল আো পোরফ্রসয়াি ভি াাঁমট । বলল, 'ভ বো হ্যাফ্রি, 

আে ি া ফ্রক ন্তু সবাই খু ী।' 
বমল এ ক ট ু োে ল আো পোর ফ্রসয়া । ে ুখ গম্ভীি হময় উ ি ল তাি । বলল 

আবাি, 'আমে ফ্রি ক া ভতাে াম দি জন্য গবেমবায ক ি মব হ্যাফ্রি । ভতোি ফ্রপতাি ভচময় 
ভব ী গুরুত্ব ফ্রদময়ে ভদ ম ক । ভতাে ি াই প্রক ৃত আমে ফ্রি ক াে । সফ্রতেই ফ্র ি 
আমে ফ্রি ক া ভতাে ামদি োি াই পুেজেীফ্রবত হমব।' 

'যন্যবা দ ফ্রে স পোরফ্রসয়া। আফ্রে ও গফ্রবেত হ্যাফ্রি মদি জমন্য। বলল 
দাফ্রে ময়ল ে য়ফ্রে হাে । 
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আমবমগ উ জ্জীফ্রবত তরুণ হ্যাফ্র ি ি দুগন্ড ভবময় অশ্রু গিাল । আেমন্দি 
অশ্রু। 

দাফ্রে ময়ল ে য়ফ্রে হাে ভেমলমক বুমক জফ্রি ময় যমি তাি ফ্রপি চাপমি বলল, 
'যন্যবা দ ভবটা।' 

দাফ্রে ময়ল তাি আসমে ফ্রেমি এ মল চালেস ওয়াি োি বলল, 'যন্যবাদ 
হ্যাফ্রি । তুফ্রে এ খে এ ক ট ুবাইম ি ভেমক ভবফ্রি ময় এ স?' 

ে ুখ তুলল হ্যাফ্রি । তাি ভি াাঁমট হাফ্রস । বলল, 'অবশ্যই স্যাি । সক লমক 
যন্যবাদ।' 

বমল ঘ ি ভেমক ভবফ্রি ময় ভগল হ্যাফ্রি । 
হ্যাফ্রি ভবফ্রি ময় ভেমতই চালেস ওয়াি োি ক মল উ ি ল, 'আে িা আে ামদি 

আমলাচোয় এ বাি উ পসিংহাি টােমত পাফ্রি ।' 
ফ্রক ে ুবলমত োফ্রে ল জে ফ্রি চাড েসে । 
এ সে য় ভে াবাইমল ক ল এ ল আো পোরফ্রসয়াি । 
ভেমে ভগল ফ্রি চাড েসে । 
'ে াে ক রুে ।' বমল ভে াবাইল তুমল ফ্র ে ল আো পোরফ্রসয়া। 
ভটফ্র লমোমে ক ো বলমত ফ্রগময়, ভ্রুকু ফ্রিত হল আো পোরফ্রসয়া ি । 'ও গড!' 

বমল আতেোদ ক মি উ ি ল ভস। ভ ষ ফ্রদমক ভচাখ-ে ুখ তাি উ জ্জ্বল হময় উ ি ল । বলল, 
'ঈ শ্বি আে ামদি সাহােে ক রুে।' 

ভে াবাইল অে ক মি ফ্রদময়ই সবাি ফ্রদমক ভচময় ভস বমল উি ল, 'এ ক টা 
দু াঃ সিংবাদ। ভজোমি ল আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে ল্টে খুে হময় মে ে আজ ি ামত। জজে 
আব্রাহাে জাোমলে ।' 

'ও গড!' বমল সক মল বুমক িস আাঁক ল । ে ফ্রল ে হময় উ ি ল সক মলি ে ুখ। 
ক ময়ক ে ুহূতে ভক উ ভক াে ক ো বলল ে া। 
ফ্রে ি বতা  ােল এ োন্ড্র ু জোক বস । বলল, 'আি ফ্রক েু বমলম েে ফ্রে াঃ জজে 

আব্রাহাে?' 
'বমলম েে, ফ্রে হত ভজোমি ল আমলক জান্ড ামি ি ক াে ভেম ক ভে দফ্রল ল 

উ দ্ধাি হময়মে তাম ত ভজোমি ল শ্যাি েমদি সামে তাি ে তানে মক েি ক াি মেই ফ্রতফ্রে 
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ফ্রে হত হময়মেে। সম্ভবত ভজোমি ল আমলক জান্ড াি তাি ফ্রবপ দ আাঁচ ক ি মত ভপমি 
তাাঁি পমক মটি ভগাপে ভি ক ড োি অে ক মি ভি মখফ্রেমলে । তামত খুেীমদি সামে 
ভগাটা ক েমপাক েে, এ ে েফ্র ক গুলীি  ব্দ এ বিং ে ুে ূষুে ভজোমি ল আমলক জান্ড ামি ি 
ভ ষ স্ব মগাম তাফ্রক্ত পেেে যি া প মিমে।' 

'ও গড! ভক তাি খুেী? ভজোমি ল শ্যাি ে?'  আতেোদ ক মি ঊিল চালেস 
ওয়াি োমি ি ক ন্ি । 

'ক োমসমট ভজোমি ল আমলক জান্ড াি োিাও আি ও দুজে ভজোমি ল 
শ্যাি ে ও ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভ জােমসি ক ন্ি ি ময়মে। ক োমসট অনুসামি ভজোমি ল 
শ্যাি ে গুলী ক মি মে ভজোমি ল আমলক জান্ড াি মক ।' বলল আো পোরফ্রসয়া। 

'ও গড! জজে আব্রাহাে ি া এ খেও ফ্র ক বমস আমেে?' প্রায় এ ক সিংমগই 
বমল উ ি ল ফ্রসমেট ও প্রফ্রতফ্রেফ্র য পফ্রি ষমদি ভড মে াি োট দলীয় ভেতা জে টােোি ও 
স্ল্োড গাটেে । 

'ে া ওিা বমস ভেই। ওিা ফ্রবফ্র ন্ন দমল ফ্রব ক্ত হময় ভবফ্রি ময় পমিমেে। পে 
ভেমক ভটফ্র লমোে ক মি মেে জজে আব্রাহ াে ।' বলল আো পো রফ্রসয়া। 

'ঈ শ্বি সাহােে ক রুে!' বমল উ ি ল সক মলই। এ োন্ড্র ু জোক বসও এ মদি 
ে মযে ি ময়মেে । 

এ সে য় ঝমিি ে ত ক মক্ষ প্র মব  ক ি ল ফ্রসমেট ও প্রফ্রতফ্রেফ্রয পফ্রি ষমদ 
ফ্রি পাবফ্রল ক াে দলীয় ভেতা ড ে এ োড ওয়াড ে ও ফ্রস্ট   বায়াি । 

ঘ মি ঢুমকই ড ে এ োড ওয়াড ে বলল, 'গুড ে ফ্রে েিং ট ুঅল, ফ্রক ন্তু গুড ফ্রে উ জ ও 
বোড ফ্রে উ জ আমে সক মলি জমন্য এ বিং স্যফ্রি েি আওয়াি ভলট ।' এ ক ফ্রে শ্বামস 
ক োগুমলা বলল ড ে এ োড ওয়াড ে । 

'গুড ে ফ্রে েিং ফ্রে াঃ এ োড ওয়াড ে ও ফ্রে াঃ বায়াি । বোড ফ্রে উ জটা ভবায হয় 
আে ি া জাফ্রে । গুড ফ্রে উ জট া ফ্রক?' বলল চালেস ওয়াি োি । 

'গুড ফ্রে উ জট া হমলা ফ্র ি আমে ফ্রি ক াি এ ক টা চে ৎক াি প্রফ্রতবাদ এ মসমে 
পফ্রত্রক ায় ।' 

বমলই এ ক ট ু ভেমে আবাি শুরু ক ি ল ড ে এ োড ওয়াড ে, 'বে াড ফ্রে উ জট া 
ফ্র ক শু মেমেে আপোি া? ভজোম ি ল আমলক জান্ড ামি ি ফ্রে হত হওয়া?' 
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'হ্যাাঁ।' বলল চালেস ওয়াি োি ই। 
'ফ্রক ন্তু খুেীিা ভক জামেে?' 
'জাফ্রে, ভজোমি ল শ্রািে ও ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােসমক সমন্দহ ক ি া 

হময়মে।' বলল চালেস ওয়াি ো ি । 
'সমন্দহ ফ্র ক, এ মক বামি হামত োমত যি া পিাি ে ত ঘ টে া। আে ি া এ ে 

ফ্র ব আই অফ্রেমস ফ্রগময়ফ্রেলাে । ভি ক ড ে শু মে এ লাে । ভটমপ ভ জোমি ল হ্যাফ্রে ল্টে, 
ভজোমি ল শ্যাি ে এ বিং ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােমসি গ লা এ ক দে পফ্রি ষ্কাি । 
সমন্দমহি সাে ান্যও ভক াে অবক া  ভেই।' 

'ফ্রক ন্তু ফ্রে াঃ এ োড ওয়াড ে, ফ্রে হত ভজোমি ল হ্যাফ্রে ল্টমেি পমক মট এ যি মেি 
ভটপ পাওয়া ফ্র ক অস্ব া াফ্রবক েমে হমে ে া?' বলল এ োন্ড্র ু জোক বস । 

'ে া, অস্ব া াফ্রবক ে য়। ভটপ শু েমল আপোি ক ামেও ফ্রবষয়ফ্রট পফ্রি ষ্কাি 
হময় োমব। ভটমপ তামদি ভগা টা আমলাচোি ভি ক ড ে ভেই। ভ টমপ ক ো হি াৎ ক মি 
ভজোমি ল হ্যাফ্রে ল্টমেি এ ক টা বক্তমবেি ে াঝখাে ভেমক শু রু হময়মে। এ ি অেে 
ভজোমি ল আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে ল্টে েখেই ভজোমি ল শ্যাি েমদি সমন্দহ 
ক মি মেে, তখেই তাি পমক মট ি াখা ে াইমি া ভি ক ড োি টা অে ক মি মেে । সম্ভবত 
ফ্রতফ্রে ভচময়ফ্রেমলে ভজোমি ল শ্যাি েমদি ষিেমন্ত্রি দফ্রল ল ভ োগাি ক ি মত।' 

আো পোরফ্রসয়া ফ্রক ে ুবলাি জন্য ে ুখ খুমলফ্র েল, ফ্রক ন্তু তাি আমগই  ড ে 
এ োড ওয়াড ে আবাি শু রু ক িল, 'ভজোমি ল শ্যাি েমদি ভ ে ষিেন্ত্র ভজোমি ল 
আমলক জান্ড াি জােমত পামি ে ভসট া োমত ফ্রতফ্রে বাইমি প্রক া  ক ি মত ে া পামি ে 
এ জমন্য তামক খুে ক ি া হময় মে। সম্ভবত ভজোমি ল শ্যাি েমক ফ্রি  লবাি ভবি 
ক ি মত ভদ মখই ভজোমি ল আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে ল্টে  ীত ক মন্ি ফ্রচৎক াি ক মি 
উ মি ফ্রেমলে, 'এ ফ্রক ক ি মেে ফ্রোঃ শ্যাি ে । আফ্রে এ ক টা সতে আপোমদি জাফ্রেময়ফ্রে 
ে াত্র । আফ্রে আপোমদি  ত্রু  ে ই।' ভজোমি ল আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে ল্টমেি এ ই 
আকু ল আমবদ মেি জবামব ভজ োমি ল শ্যাি ে ফ্র ক বমলফ্র েমলে জামেে? বমলফ্র েমলে 
'এ ই সতেই আে ামদি  ত্রু হ্যাফ্রে ল্টে । এ ই সতে আপোি ে ুখ ফ্রদময় বাইমি োক 
আে ি া তা চাই ে া।' ভজোমি ল শ্যাি মেি এ ই ক োি পি পিই দুবাি গুলীি  ব্দ 
ভ াো ভগমে। তাি সামে সামেই ভ াো ভগম ে ভজোম ি ল আমলক জান্ড াি 
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হ্যাফ্রে ল্টমেি আতেোদ। ে ুে ূষুে ভজোমি ল হ্যাফ্রে ল্টমেি ভ ষ ক ো ফ্র ক ফ্রেল জামেে? 
তাাঁি ভ ষ ক ো ফ্রেল, 'আে াি আমে ফ্রি ক ামক ঈ শ্বি ি ক্ষ া ক রুে এ ই ষিেমন্ত্রি হাত 
ভেমক । আফ্রে আমে ফ্রি ক াি জমন্য েতুে পৃফ্রেবীি স্ব প্ন ভদখত াে, আমে ফ্রি ক াি ভস 
েতুে পৃফ্রেবী ভহাক আে ামদ ি োউ ন্ড াি োদাি সম দি, ভক াে ষিেন্ত্রক াি ীমদি 
ে য় ।' 

োে ল ড ে এ োড ওয়াড ে । ভ মষি ফ্রদমক আমবম গ  াি ী হময় উ মি ফ্রেল ড ে 
এ োড ওয়ামড েি ক ন্ি । তাি দুমচ ামখি ভক াণ ফ্রসক্ত হময় উ মি ফ্রেল অশ্রুম ত। 

ভস ক ো বলমত পাি ল ে া। 
ক ো বমল উ ি ল হাউ জ অব ফ্রি মপ্রমজেমটফ্র টম ি ফ্রি পাবফ্রল ক াে দলীয় 

ভেতা ফ্রস্ট   বায়াি । বলল, 'জামেে ভজোমি ল আমলক জান্ড া ি হ্যাফ্রে ল্টমেি এ ই 
ক োি পি ভড ফ্র ড উ ইফ্রি য়াে ভজােস ফ্র ক বমলফ্র েল? বমলফ্র েল, 'েোিংক স ভজোমি ল 
শ্যাি ে । পোফ্ররওফ্রট জমে ি বী জগুমলামক এ ই ামব ই ধ্বিংস ক ি া উ ফ্রচত ।' োে ল 
ফ্রস্ট   বায়াি । 

ভস োে মতই ফ্রসমেট ও হাউ জ অব ফ্রি মপ্রমজেমটফ্র টম ি ভড মে া ি োট দলীয় 
ভেতা জে টােোি ও স্ল্োড গাটেে প্রায় এ ক সামেই বমল উ ি ল, 'ফ্রবশ্বাসঘ াতক ভজােস 
পোফ্ররওফ্রট জমে ি বীজ উ পমি ভেলমত চায়! তাি দুাঃ সাহস ভক াোয় ফ্রগময় ভি মক মে!' 

'এ ই ফ্রবশ্বাসঘ াতক মদি কু ে ন্ত্রোমতই আজ আে ি া এ খাম ে জে াময়ত 
হময়ফ্রেলাে । দু োগে আে ামদ ি!' বলল ফ্রসমেমট ফ্রি পাবফ্রল ক াে দলীয় ভেতা ড ে 
এ োড ওয়াড ে । 

'শু যু জে াময়ত ে য়, আে ি া ভপ্রফ্রসমড ন্ট এ বিং এ ে ফ্র ব আই ও ফ্র স আই এ 
চীেমক ইে পীচ ক ি াি ফ্রসদ্ধাে ফ্রে মত োফ্রে লাে ।' বলল দাফ্রে ম য়ল ে য়ফ্রে হাে । 

'আে ি া ভজোমি ল আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে ল্টমেি ে তই প্রতাফ্রি ত 
হময়ফ্রেলাে । ঈ শ্বি আে ামদি ি ক্ষ া ক মি মেে ।' এ োন্ড্র ুজোক বস বলল । তাি ক মন্ি 
অনুম াচোি স্যি । 

'এ ি োি া আে ি া জাফ্রতি  ফ্রবষ্যত ফ্রে ময় ক ত ক ে  াফ্রব ভসট াও প্রোণ 
হময় ভগল।  হীদ ভজোমি ল আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে ল্টম েি ভ ষ ক োটামক 
আে ামদি খুবই গুরুত্ব ফ্রদমত হমব। ফ্রতফ্রে ক াে ো ক মি মে ে, আমে ফ্রি ক াি েতুে 
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পৃফ্রেবী ভেে হয় আে ামদি োউ ন্ড াি স োদাি সমদি, ভক াে ষিেন্ত্রক াি ীমদি ে য়। 
তাাঁি ক ফ্রেত এ ই 'ষিেন্ত্রক াি ীমদি েতুে পৃফ্রেবীটা' ফ্র ক, ভস টা সম্পমক ে আে ামদি 
জােমত হমব।' বলল চালেস ওয়াি োি । 

‘ হীদ আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে ল্টমেি ঐ ভটপ ভে মক ই পফ্রি ষ্কাি, 
ভজোমি ল শ্যাি ে ও ভজােসি া 'ফ্র ে উ ওয়াল্ডে অড োি'-এ ি োমে ভে েতুে পৃফ্রেবী 
গিাি স্ব প্ন আমে ফ্রি ক াি ে াো য় চাফ্রপময় ফ্রদময়মে, ভসট াই ঐ ষিেন্ত্র।’ বলল ড ে 
এ োড ওয়োড । 

'ফ্রক ন্তু ভক ে এ টা ষিেন্ত্র আফ্রে বুঝমত পাি ফ্রে ে া। বি িং আফ্রে ভতা ভদখফ্রে, 
এ ই েতুে পৃফ্রেবীি স্ব প্ন আমে ফ্রি ক াি জমন্য ফ্রবশ্বমেতৃমত্বি ে ুকু ট ফ্রে ময় আসমব। 
এ মত ভদাষ ভক াোয়?' বলল এ োন্ড্র ু জোক বস । 

'এ ি এ কটা উ ত্তি আফ্রে ফ্রদমত পাফ্রি আে াি ভেমল হ্যাফ্রি এ োড ওয়ামড েি 
 াষায়। ফ্রক েুফ্রদে আমগ আে ামদি েোফ্রে ফ্রল গোদাফ্রি িং-এ ফ্র ে উ ওয়াল্ডে অড োি ফ্রে ময় 
ফ্রবতকে উ ি মল ভস বমলফ্র েল, 'ে াফ্রক েে েুক্তি াষ্ট্রমক ফ্রবশ্বমেতৃমত্বি ভলা  ভদফ্রখময় তামক 
ফ্রবমশ্বি 'খল োয়ক'-এ পফ্রি েত ক ি া হমে । বলা হমে, জাফ্রতসিংমঘ ি ফ্রবশ্বায়ে 
ক ে েসূচীি ভপেমেি সক ল ক লক াফ্রি ে াফ্রক েে েুক্তি ামষ্ট্রি হামত । অেেেীফ্রত, সিংসৃ্কফ্রত, 
ি াজেীফ্রত প্র ফৃ্রতি ফ্রবশ্বায়েমক েতই ভলা েীয় ভে ািমক বা জািজাত ক ি া ভহাক, 
অফ্রয ক ািং  জাফ্রত ি াষ্ট্র এ ি ফ্রবরুমদ্ধ। ফ্রবশ্ব বাফ্রণ জে সিংস্থা, তাি সামে আই এ ে এ ে 
ও ফ্রবশ্ববোিংক ি ে বযেে াে অসমোমষি ে ুমখ পিাই এ ি এ ক ফ্রট প্রোণ । ে াফ্রক েে 
েুক্তি াষ্ট্রমক এ ই ফ্রবতফ্রক েত ফ্রবশ্বায়মেি ভেতা সাফ্রজময় ও ফ্রবশ্বপফু্রল ম ি তক ে া 
পফ্রি ময় তামক ফ্রবতফ্রক েত ও ফ্রবফ্রে ন্ন ক ি া হমে । আমে ফ্রি ক াি বন্ধুি ভব  পমি 
আমে ফ্রি ক াি ফ্রবরুমদ্ধ এ টা সািং ঘ াফ্রতক ষিেন্ত্র। ভজোমি ল শ্যা ি েি া ফ্রহটলািমক ঘ ৃো 
ক মি ে, ফ্রক ন্তু তাি া ে াফ্রক েে েু ক্তি াষ্ট্রমক 'ফ্রহটলামি ি জােোেী' বাোমত চামে । এ ি 
অেে তাি া আমে ফ্রি ক াি জমন্য ফ্রহটলামি ি পফ্রি েফ্র ত আ া ক মি ।' বলল দাফ্রে ময়ল 
ে য়ফ্রে হাে । 

দাফ্রে ময়ল ে য়ফ্রে হাে োে মতই এ োন্ড্র ু জোক বস বমল উ ি ল, ' ফ্রবষ্যত 
সম্পমক ে এ টা এ ক টা যািে া ে াত্র ।' 
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হাসল আো পোরফ্রসয়া। বলল, 'যািে া বমল এ মক এ ফ্রি ময় োওয়া োম ব 
ে া ফ্রে াঃ জোক বস । ভদখুে ভগাট া দুফ্রে য়ায় ইউ মি াপ আে ামদি সবমচময় ঘ ফ্রে ষ্ঠ ফ্রে ত্র । 
তাি ে মযে আবাি বৃফ্রট  ি া আে ামদি সবমচময় ক ামেি । ভসই বৃমটমেি  ীষে েীফ্রত-
ফ্রে যোিক ি া আিামল ফ্র ক বমল োমক জামেে? বমল, 'সবাই সব জায়গায় আজ 
ভদখ মে আমে ফ্রি ক াি ভবপমি া য়া ভজদপো ও এ ক লা চল েীফ্রতমক ।' আে ামদি ই 
হা োমড েি এ ক জে ফ্রবমদ -েীফ্রত ফ্রবম ষজ্ঞ (স্যাে ুময়ল হাফ্রন্ট িংটে) বমলমে, 'ফ্রবমশ্বি 
জাফ্রত-ি াষ্ট্রসে ূহ এ বিং জেগমেি ফ্রবপিীমত ে াফ্রক েে েুক্তি াষ্ট্র ি ে বযেে াে ামব 
এ ক াক ী হময় পমিমে।' তাি ে ত হমলা, 'আমে ফ্রি ক া ক খেই ফ্রবফ্রে ন্ন আি বন্ধু 
হাি ামোি েীফ্রত গ্রহে ক ি মব ে া।, ফ্রক ন্তু তাি পদমক্ষ পই অবফ্র ষ্ট দুফ্রে য়া ভেমক 
ফ্রবফ্রে ন্ন ক মি ভেলমব।' 'ফ্র ি আমে ফ্রি ক া'ি হ্যাফ্রি এ োড ওয়াড েি া 'েতুে ফ্রবশ্ব 
বেবস্থামক' এ ই ফ্রবফ্রে ন্নক াি ী পদমক্ষ প ফ্রহসামব অফ্র ফ্র হত ক ি মে । তাম দি এ ই ে ত 
ভেমল ভদব াি ে ত ে য় ভে, ি াজন েফ্র তক, অেেনে ফ্রতক ও সািংসৃ্কফ্র তক ভগ্লাবাল াইমজ ে 
বা এ কক স্ট োন্ড াি ড াইমজ ে জাফ্রত-ি াষ্ট্রসে ূহমক ধ বি ী ক মি তুলমবই এ বিং ে াফ্রক েে 
েুক্তি াষ্ট্র ফ্রবফ্রে ন্ন হময় পিমবই। অফ্রেে ে ুহূমতে ভজোমি ল হ্যাফ্রে ল্টে এ ই ভবায 
ভেমক ই এ মক 'ষিেমন্ত্রি ফ্রবশ্ব বেবস্থা' বমল অফ্র ফ্র হত ক মি মেে এ বিং এ ি জায়গায় 
ভচময়মেে োউ ন্ড াি োদাি সি া ভে ফ্রবশ্ববেবস্থাি স্ব প্ন ভদম খমে ে ভসই ফ্রবশ্ব বেবস্থা।' 

ফ্রে রূপাময়ি এ ক টা হাফ্রস েমুট উ ি ল এ োন্ড্র ু জোক বমসি েমুখ। বলল, 
'আে ামদি োউ ন্ড াি োদাি সমদি আলাদা ফ্রবশ্ব বেবস্থাটা ফ্র ক?' 

'ভসট া হমলা, ভতাে াি হাত তুফ্রে ততটা সম্প্রসাফ্রি ত ক মি া, েতটা ক ি মল 
অমন্যি োক স্প  ে ে া ক মি । অেোৎ ক ামি া স্ব ামেে হস্তমক্ষ প ে া ক মি । েফ্রদ এ 
েীফ্রতমবাময ে ানুষ উ জ্জীফ্রবত হয়, তাহমল ই শু যু পাি স্প ফ্রিক সে তা, সম্ম াে ও 
সহমোফ্রগ তা ফ্র ফ্র ত্ত ক ফ্রবশ্ববেব স্থা গিে সম্ভব। আে ামদি োউ ন্ড াি োদাি সি া এ 
ফ্রবশ্ব বেবস্থািই স্ব প্ন ভদম খমেে ।' 

আো পোরফ্রসয়া োে মতই চালেস ওয়াি োি বমল উ ি ল, 'এ বাি আে ামদি 
ধ বি মক ি আে ি া উ পসিংহাি টােমত পাফ্রি ।' 

'আে ি া দুজে ভ ষ ে ুহূমতে এ মসফ্রে । জাফ্রেে া আমগ আি ও ফ্র ক আমলাচো 
হময়মে। তমব আফ্রে ে মে ক ফ্রি, এ ই ধ বি মক ি সে াফ্রপ্ত ঘ টামত পাফ্রি এ ক টা প্রােেোি 
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ে যে ফ্রদময়। ভসট া হমলা, 'ঈ শ্বি ভেে আহে দ ে ুসামক দীঘ ে জীবে দাে ক মি ে । ফ্রতফ্রে 
ভে ৌলবাদ ী হমলও আমে ফ্রি ক ামক এ ক টা অমক্টাপা মসি ক বল ভেমক ে ুক্ত ক ি াি 
বেবস্থা ক ি মলে । ফ্রতফ্রে শু য ুইহুদীমদি ষিেন্ত্র যমি মেে তাই ে য়, ষিেন্ত্রক াি ীমদি 
আইমেি ক াি গিায় দাাঁি কি াবাি সব বেবস্থাই সম্পন্ন ক মি মেে ।' বি ি ড ে 
এ োড ওয়াড ে । 

'ফ্রে াঃ এ োড ওয়ামড েি সব ক ো সামে আফ্রে এ ক ে ত । তমব ষিেন্ত্রটামক 
ইহুদী ষিেন্ত্র বলা ফ্রি ক ে য়। ফ্রবজ্ঞ ােী জে জোক বস, ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােসও 
ভজোমি ল শ্যাি েি া এ ক টা ষিেন্ত্রক াি ী গ্রুপ এ িং ইহুদী গ্রুপ বমট ফ্রক ন্তু আমে ফ্রি ক াি 
োি া ভদ মপ্রফ্রে ক ইহুদী তামদ ি প্রফ্রতফ্রেফ্র য তাি া ে য়। স্যতিািং এ মক ইহুদী ষিেন্ত্র 
ে া বমল ইহুদীব াদী এ ক টা গ্রুমপি ষিেন্ত্র বলা উ ফ্রচত । ভদখুে পফ্রত্রক ায় ফ্র ি 
আমে ফ্রি ক াি ভে প্রফ্রতবাদ আজ প্রক াফ্র ত হময়মে তামতই আমে ইহুদী বোিংক াি 
আইজোক ভবেগুফ্রি য়াে ও তাাঁ ি ভে ময় সাবা ভবেগুফ্রি য়াে ভজোমি ল শ্যাি েমদি 
ফ্রবমি াফ্রয তায় জীবমেি ঝুাঁফ্রক ফ্রে ময়মেে, তবু আমে ফ্রি ক াি স্ব ােে জলাে লী ফ্রদমত 
চােফ্র ে ।' বলল আো পোরফ্রসয়া । 

'যন্যবা দ ফ্রে স পোরফ্রসয়া। আপোি সামে আফ্রে এ ক ে ত । তমব আহে দ 
ে ুসা সম্পমক ে ভব ী বলাি পমক্ষ আফ্রে ে ই। ঘ টে াচমি তাাঁি সাহা েে আে ি া 
ভপময়ফ্রে । ফ্রক ন্তু তাাঁি ভে ীলবাদী চফ্রি ত্র সহমজ োবাি ে য়।' বলল এ োন্ড্র ু জোক বস । 

হাসল ড ে এ োড ওয়াড ে । বলল, 'ভে ৌলবাদ ভদম খ আে ি া অ েস্তই। 
ইহুদীম দি ভচময় বি ভে ৌলবা দী দুফ্রে য়ামত আি ভক উ ভেই। দুফ্রে য়াি সবাইমক বুমক 
ভটমে ভেবাি জন্য ইসলাে দুহা ত বাফ্রি ময় আমে। ফ্রক ন্তু ভক াে ে ে-ইহুদী ইহুদী হমত 
পামি ে া, ইহুদী হওয়া ফ্রচি ফ্রদমেি জন্য শু য ুবফ্রে ইসি াইমলি জমন্য বি াে। আি 
আহে দ ে ুসা ভেটুকু ভে ৌলবাদ ী, ভসট ুকু ভে ৌলবাদ ী আে ি া অ মেমক ই । বাইম বমলি 
ভে ৌলফ্র বযােমক আে ি া অমেম ক ই দৃঢ় ামব ভে মে চলমত চাই।' 

ড ে এ োড ওয়াড ে োে মতই চালেস ওয়াি োি বমল উ ি ল, 'ফ্রিজ ক ো ে া 
বাফ্রি ময় আে ি া আমলাচোি উ পসিংহাি টােমত চাই। ফ্রে স আো পোরফ্রসয়া ফ্রি ক ই 
বমলমেে শ্যাি ে-ভজােসমদি ষিেন্ত্রমক আে ি া ইহুদী ষিেন্ত্র বলবো। আমে ফ্রি ক া 
ও আমে ফ্রি ক াি বাইমি এ ষিেমন্ত্রি জাল ফ্রবস্তৃত হমলও ইহুদী বাদী এ ক টা গ্রুপ ে াত্র 
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এ ি সামে জফ্রি ত। আি ফ্রে াঃ এ োড ওয়াড ে উ পসিংহাি সম্পমক ে ভে পিাে  ে ফ্রদময়মেে, 
ভসট া  ামলা। তমব আহে দ ে ুসাি জমন্য ঐ প্রােেোি প্রম য়াজে ভেই, আে ি া 
আহে দ ে ুসামক যন্যবাদ জা োব, স্থাে-ক াল-পাত্র ফ্রে ফ্রবেম মষ ন্যাময়ি পমক্ষ ও 
অন্যাময়ি ফ্রবরুম দ্ধ আহে দ ে ুসা হমলা উ ন্মুক্ত তিবাি ী। আে ি া আজ এ খামে দুফ্রট 
বোপামি এ ক ে ত হমত পাফ্রি, এ ক. আহে দ ে ুসা সম্পমক ে আে ামদি এ ই অনু ুফ্রত 
সি ক ামি ি ে াযেমে আনুষ্ঠাফ্রে ক  ামব তামক আে ি া জ্ঞ াপে ক ি মবা, দুই. 
আমে ফ্রি ক া ভেমক এ ই ইহুদীব াদী ষিেন্ত্র সে ূমল উ ৎপাটমে ি জমন্য সব বেবস্থাই 
আে ামদি সি ক াি মক গ্রহে ক ি মত বলব এ বিং সি ক াি ি াজন েফ্র তক ঝুাঁফ্রক ফ্রে ময়ও 
ভে ত্বফ্রি ত এ ই ষিেন্ত্র উ দঘ াটমে এ ফ্রগময় এ মসমেে, এ জমন্য আে ি া সি ক াি মক 
যন্যবাদ জাোব।' োে ল চালে স ওয়াি োি । 

আো পোরফ্রসয়া, দাফ্রে ময়ল ে য়ফ্রে হাে ও ড ে এ োড ওয়া ড েসহ প্রায় 
সক মলই এ ক বামক ে বমল উ িল, 'হ্যাাঁ এ ই দুই ফ্রবষময় আে ি া এ ক ে ত হমত পাফ্রি ।' 

'আে াি আপফ্রত্ত ভেই, তমব আে ি া ইেেি ে াল বমসফ্রেলা ে । আে ি া 
সফ্রম্ম ফ্রল ত ামব এ সব ক ো ফ্র ক বলব?' বলল এ োন্ড্র ুজোক বস । 

'অবশ্য ই ফ্রে াঃ জোক বস । আে ি া ভজোমি ল শ্যাি েমদি ো ি া প্রতাফ্রি ত 
হময় এ ই ভে এ খামে ধ বি মক ি আময়াজে ক মি ফ্রেলাে তাি প্রায়ফ্রিত্ত হওয়া 
দি ক াি । আফ্রে এ খামে আসাি আমগ ফ্র ি আমে ফ্রি ক াি সাি া ভজোি সে ভদ খমত 
এ মসফ্রেল হ্যাফ্রি মক । ভদখলাে, তাি া ধ বি মক ি খবি জামে । সাি া ভজোি সে 
আে াি ে াযেমে আপোমদি সবাি ক ামে আপীল ক মি মেে তামদি মক সাহা েে 
ক ি াি জমন্য। আফ্রে ে মে ক ফ্রি, ধ বি মক আে ি া েফ্রদ ঐ দুফ্রট ফ্রবষময় এ ক ে ত হই, 
তাহমল তাম দি মক সাহােে ক ি া হয়, আে ামদি ও প্রায়ফ্রিত্ত হয় ।' বলল দাফ্রে ময়ল 
ে য়ফ্রে হাে আমবগ জফ্রি ত ক মন্ি । 

আি ও  ামলা হমতা, েফ্রদ আপফ্রে সাি া ভজোি সেমক দাওয়া ত ফ্রদমতে এ 
ফ্রে ফ্রট িং-এ আসাি জমন্য। তাি জমন্য সফ্রতেই গবেমবায হয়। ফ্রতফ্রে ইয়িং আমে ফ্রি ক াি 
ভোগে ভেত্র ী।' বলল ড ে এ োড ওয়াড ে । 
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'তাাঁমক দাওয়াত ভদয়াি ক োই আে াি ে াোয় আমসফ্রে । তাোিা তাাঁি ও 
সে য় ফ্রেল ে া। ফ্রতফ্রে এ ে ফ্র ব আই ভহড ভক ায়াটোমি োবাি পমে আে াি বাসায় 
উ মি ফ্রেমলে ।' বলল দাফ্রে ময়ল ে য়ফ্রে হাে । 

'আো তাহমল আে ি া উ ি মত পাফ্রি ।' বমল চর্ াালস ওয়াি োি এ োন্ড্র ু
জোক বমসি ফ্রদমক তাফ্রক ময় বলল, 'ফ্রে াঃ জোক বস আপোমক সবাি পক্ষ ভেমক 
স্যন্দ ি আফ্রতমেয়তাি জমন্য যন্যবাদ' 

বলমত বলমত উ মি দাাঁিাল চালেস ওয়াি োি । তাি সামে সামে সবাই উ মি 
দাাঁিাল । 
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২ 
ক াউ ফ্রি ল অব আমে ফ্রি ক াে জুইস এ োমসাফ্রসময় মেি স াপ ফ্রত ভড ফ্র ড 

উ ইফ্রল য়াে ভজােস এ তটাই উমত্ত ফ্রজত হময় পমিফ্র েল ভে ভে াবাইলট া ক ামে যমি 
ভি মখই ফ্রচৎক াি ক মি উ ি ল, 'ফ্রে াঃ শ্যাি ে, ফ্রে াঃ শ্যাি ে ।' 

বাে হাত গাফ্রি ি ফ্রস্ট য়াফ্রি িং হুই মল ভি মখ ড াে হাত ফ্রদময় ভে াব াইলট া ড াে 
ক ামে যমি ফ্রচৎক াি ক ি ফ্রেল ভ ড ফ্র ড ভজােস । 

ভজোমি ল শ্যাি মেি গাফ্রি লমেি এ ফ্রক্সট সামক েল ঘ ুমি ভগমট এ মস 
ভপৌম েফ্রেল বাই মি ভবরু বাি জমন্য। ভজোমি ল শ্যাি ে ফ্রে মজই ড্র াই  ক ি ফ্রেল 
গাফ্রি । 

ড ফ্র ড ভজােমসি ফ্রচৎক ামি ভস ে াো ঘ ুফ্রি ময় তাক াল । ভদখল, ফ্রে াঃ ভজােস 
তামক হাত ভেমি ড াক মে । 

ভজোমি ল শ্যাি ে তাি গাফ্রি ঘ ুফ্রি ময় ফ্র ে ল । গাফ্রি ফ্রে ময় ফ্রগময় দাাঁিাল ফ্রে াঃ 
ভজােমসি গাফ্রি ি পাম । 

ফ্রে াঃ ভজােস গাফ্রি ভেমক ভেমে এ ল । 
তাি ভচামখ ে ুমখ উ মত্ত জো । 
ভজোমি ল শ্যাি েও গাফ্রি ভেম ক োে ল । 
'ফ্র ক বোপাি ফ্রে াঃ ভজােস?' উ ফ্রেগ্ন ক ন্ি ভজোমি ল শ্যাি মেি ।' 
'অমেক দুাঃ সিংবামদি পি এ কটা  াল খবি পাওয়া ভগ মে । আে ামদি ভবে 

ইয়াফ্রেে এ ইে াত্র জাোল, পালোমে ন্ট  বে ভেমক এ কট ু দফ্রক্ষ ে-পূমবে পমটাে োক 
েদীি তীমি এ ক টা বাফ্রি মত আহে দ ে ুসা ও সাি া ভজোি সে বাস ক ি মে। তমব 
ভসখামে পুফ্রল  ও এ ে ফ্র ব আই-এ ি ভলামক ি া পাহাি ায় ি ময়মে ।' বলল ভড ফ্র ড 
উ ইফ্রল য়াে ভজােস। 
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'দা রুে খবি । আে ি া েফ্রদ দুজেমক হগাত ক ি মত প াফ্রি, তাহ মল 
আে ামদি ফ্রবরুম দ্ধ সি ক াি ী তদে োফ্রে ময় ভদয়া োমব। এ খফ্রে এ ই ি ামত আে ামদি 
অফ্র োমে োওয়া দি ক াি ।' বলল ভজোমি ল শ্যাি ে । 

'ে া এ  ামব অফ্র োে ক ি া োমব ে া। পুফ্রল  ও এ ে ফ্র ব আই-এ ি সামে 
লিাইক মি তাম দি যমি আো োমব বমল আফ্রে ে মে ক ফ্রি ে া। ভক তামদি উ পি 
হাে লা ক মি মে এ টা জােমত পাি মল আহে দ ে ুসা এ ক াই এ ক  হমব। আে ি া বেেে 
হমবা। আপফ্রে আহে দ ে ুসামক ভচোি পি এ ি কে প্রস্তাব ফ্রদমলে ভক ে ে ক মি?' 
বলল ভড ফ্র ড ভজােস । 

'ফ্রি ক বমলমেে ফ্রে াঃ ভজােস। আফ্রে উ মত্ত ফ্রজত হময় ফ্রবচাি বুফ্রদ্ধ হাফ্রি ময় 
ভেমলফ্র ে । তামক োাঁমদ ভেলমত হম ব ভক ৌ মল । বলুে আপোি ভক ােি প্রস্তাব 
আমে? বলল ভজোমি ল শ্যাি ে । 

'সাি া ভজোি সেমক আে ামদি দি ক াি ভেই। তামক ফ্রক ডন্যাপ ক ি মল 
পুমি া আমে ফ্রি ক ায় ধ হ ধ চ পমি োম ব। লাম ি ভচময় ক্ষ ফ্রত হমব আে ামদি ভব ী। 
এ ক আহে দ ে ুসামক আে ামদ ি হামত আেমত পাি মলই সি ক াি, ফ্র ি আমে ফ্রি ক া, 
ভহায়া ইট ঈ গল, সবাই অন্ধ হম য় পিমব।' ভড ফ্র ড ভজােস ব লল ।  

'আপোি েুফ্রক্তি সামে এ কেত।' বলল ভজোমি ল শ্যাি ে । 
'আফ্রে বমল ফ্রদময়ফ্রে, ভবে ইয়া ফ্রে ে বাফ্রি ি উ পি েজি ি াখমব। উ পেুক্ত 

স্যমোগ সৃফ্রষ্ট হমলই ভস আে াম দি জাোমব। আে ি া ধ তিী োক ব ভে ভক াে ে ুহূমতে 
অফ্র োে চালামোি জমন্য। আফ্রে ঐ বাফ্রি ও তাি আ পাম ি ি াস্তাঘামটি এ ক টা 
েক  া এ াঁমক ফ্রদফ্রে, আপফ্রে এ ক টা ফ্রে খুাঁত পফ্রি ক ল্পো ধতিী ক রুে ।' ভড ফ্র ড 
ভজােস বলল । 

'পফ্রি ক ল্পো সক াল, ফ্রবক াল, ফ্রদে, ি াত, ভক াে সে ময়ি হমব? সে য় 
অনুসামি পফ্রি ক ল্পো হমব আলাদা।' বলল ভজোমি ল শ্যাি ে । 

'ভে এ লাক ায় বাফ্রি, ভসট া টাইট ফ্রসফ্র ক উফ্রি ফ্রট ভজাে। ি ামতি ভবলা ভক াে 
পাফ্রখ উ িমলও ভসট া তামদি েজি এ িায় ে া। ফ্রদমেি ভবলা এ ে ে টাইট অবস্থা 
োমক ে া। সক াল ও ফ্রবমক মলি ক ো আপফ্রে  াবমত পামি ে । তমব সবফ্রক েুই ফ্রে  েি 
ক ি মে ভবে ইয়াফ্রেমেি খবমি ি উ পি ।' ভড ফ্র ড ভজােস বলল । 
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'বাফ্রি ফ্রগময় আি ক াজ ভেই। চলুে আপোি ওখামে ফ্রগময় বফ্রস । আপোি 
ওখাে ভেমক পমটাে োমক ি ঐ এ লাক ায় সি াসফ্রি ি াস্তা আমে।' বলল ভজোমি ল 
শ্যাি ে । 

'ওময়লক াে । চলুে োই। পিাে  ে ক মি পফ্রি ক ল্পোটা ধ তিী ক ি মত হমব।' 
বমল ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে তাি গাফ্রি ি ফ্রদমক এ মগাল । ভজোমি ল শ্যাি েও ফ্রগময় তাি 
গাফ্রি মত বসল । 

দুই গাফ্রি ই স্ট াটে ফ্রে ময় চলমত শু রু ক ি ল। 
 
 
 
বাফ্রি টাি োে পমটাে োক ল জ। 
বাফ্রি টাি সাে মে স্যন্দ ি সবুজ চত্বি । দুপা  এ বিং ভপেে ফ্রদম ক বাগাে । 
চত্বি ও বাগাে ফ্রে চু বাউ ন্ড াি ী ওয়াল ফ্রদময় ভঘ ি া। 
বাউ ন্ড াি ী ওয়ামলি সামে বাফ্রি মত প্রমবম ি হালক া এ ক ফ্রট ভগট । গ্রী মলি 

ধ তিী এ বিং তাি উ পি আয়ি ে  ীট ফ্রদময় ঢাক া। 
বাফ্রি ি সাে মে দাাঁিা মল ওয়ামলি উ পি ফ্রদময় চত্বি ও বাগা মেি 

অমেক খাফ্রে ভদখা োয় । 
এ ই বাফ্রি মত ই এ খে বাস ক ি মে আহে দ ে ুসা, সাি া ভজোি সে ও সাি া 

ভজোি সমেি ে া ফ্রজে া ভজো ি সে । এ ে ফ্র ব আই-এ ি ভে জ ি ভজা ফ্রস্কে বমসফ্রেল 
ভগমটি বাইমি ভব  এ বটু দুমি ি াস্তাি পাম  ঘ ামস ঢাক া সবুজ এ ক টা ফ্রট লায়। 

তখে ভবলা ৯ ট া। 
পমটাে োক ল জ ভেমক ভবফ্রি ময় এ ক টা ক েমেক  োি ীি গাফ্রি ভে জি 

ভজা'ি সাে মেি ি াস্তা যমি চমল োফ্রে ল । 
ভে জি ভজা ে ুখ তুমল বলল, 'ফ্রবফ্রি হমলা ফ্রক ে?ু' 
রাক মি ে ত ক েমেক  োি ীি গাফ্রি টাি ড্র াইফ্র িং ফ্রসট সহ ইফ্রে ে অিং  

আলাদা এ বিং তাি ভপে মে ফ্রবি াট ক েমটইোি । 
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ড্র ই ামি ি ে াোয় ভেল্ট হ্যাট । ে ুমখ ক াাঁচা-পাক া ভগাাঁে ও দাফ্রি । ে ুমখি 
ভগাাঁে-দাফ্রি বিই অপফ্রি পাফ্রট, বোস্ত ও ক াজ পাগল ে ানুমষি ফ্রে দ েে । 

ড্র াই াি ফ্রট ে ুখ ঘ ুফ্রি ময় ভে জি ভজা'ি ফ্রদমক তাফ্রক ময় বলল, 'গুড ে ফ্রে েিং 
স্যাি । এ ি া স্থায়ী ক াস্ট ে াি, আে ামদি ফ্রবফ্রি ভতা হমব ই। আজ আে ি া খু ী। 
যন্যবাদ।' 

গাফ্রি টা চমল ভগল। 
গাফ্রি টা োওয়াি ফ্রক েুক্ষে পি পমটাে োক লমজি অন্যতে ভক য়ািমটক াি 

উ ইফ্রল য়াে এ ল । হামত ক ময়ক টা ক েমেক  োি ীি পোমক ট ও ক াগমজি বোগ  ফ্রতে 
ফ্রজফ্র েসপত্র ফ্রে ময় হাাঁটফ্র েল পমট াে োক লমজি ফ্রদমক । 

ভে জি ভজা ফ্রস্কে বসা ভে মক তিাক ক মি উ মি দাাঁিাল । বলল, 'হ্যামলা 
উ ইফ্রল য়াে, তুফ্রে এ ক গাদা ক েমেক  োি ীি ফ্রজফ্র েস ফ্রে ময় আসে, আবাি 
ক েমেক  োি ীি গাফ্রি ফ্রগময় ফ্রদময় এ ল অমেক ফ্রজফ্র েস । ড াব ল  ফ্রপিং ভক ে?' 

উ ইফ্রল য়াে ভচাখ ক পামল তুম ল বলল, 'ফ্র ক বলে ভে জি, আে ামদি 
ক েমেক  োি ীি গাফ্রি সপ্তামহ দুফ্রদে আমস । আজমতা আসা ি ফ্রদে ে য়!' 

'ফ্রক ন্তু গাফ্রি মতা এ মসফ্রেল ।' ব লল ভে জি ভজা শু ক মো ক মন্ি । তাি ভচামখ-
ে ুমখ  াবোি ফ্রচহ্ন । 

'ফ্রক ন্তু এ  ামব ভতা গাফ্রি ভক াে ফ্রদে আমস ে া! োই ভদফ্রখ ।' 
বমল উ ইফ্রল য়াে হাাঁটমত  ূরু ক ি ল । 
ভে জি ভজা ফ্রস্কেও হাাঁটমত শু রু ক মি মে উ ইফ্রল য়ামে ি সামে। তাি ভচামখ-

ে ুমখ  াবোি ফ্রচহ্ন আি ও গ ী ি । 
উ ইফ্রল য়াে বাই মি ি ভগট ভপফ্রি ময় বাফ্রি ি ভ তি প্রমব ম ি দ ি জায় ফ্রগময় 

চাফ্রব ঢুক াল তালা খুলাি জমন্য দি জাি ফ্র ক ভহামল । 
ফ্রক ন্তু চাফ্রব ঘ ুফ্রি ময় ভদখল দিজা ভখাল া। ফ্রবস্ময় েমুট উ ি ল তাি ভচাম খ-

ে ুমখ। যাক্কা ফ্রদময় দি জা খুমল ভেলল ভস। 
ভপেমে এ ক বাি তাফ্রক ময় ভস দ্রুত প্রমব  ক ি ল ভ তমি । 
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ভে জি ভজা ফ্রস্কে উ ইফ্রল য়ামে ি ভপেমেই ফ্রেল । উ ইফ্রল য়ামে ি ভচাখ-ে ুমখি 
ফ্রবস্ময় ও উ মেগ তাি েজি এিাল ে া। দি জা ভখালা ভদম খ ভে জি ভজা'ি বুক ও 
েোাঁৎ ক মি উ মি ফ্রেল । 

উ ইফ্রল য়ামে ি সামে সামে ভে জি ভজা ফ্রস্কেও দ্রুত ভ তমি ঢুম ক ভগল। 
ভ তমি সব  ূন্য। 
ভদৌ মি উ ইফ্রল য়াে বাবুফ্রচেখাো য় ভগল, ভক উ ভেই। সাম েন্টস ভক ায়াটোি 

ভদখল, ভক উ ভেই। ফ্রেমি এ ল আবাি বাবুফ্রচে খাোয়। হামতি পোমক টগুমলা ভি মখ 
বাযরুে মি ফ্রদমক এ গুমলা । ভদ খল বাে রুে বন্ধ। তাি ে ুখ উজ্জ্বল হময় উ ি ল,  াবল 
ফ্রে িয় ভক উ বােরুমে ভগম ে, আি অন্যি া ফ্রে িয় ে োড ামে ি সামে ভপে মেি ফ্রদমক 
ভগমে। ফ্রক ন্তু  য়তােি া দি জা বন্ধ ক মি ফ্রে ভক ে? 

ফ্রক ন্তু পাক ঘ মি ঢুমকই ভে জি ভজা ফ্রস্কমেি ভ্রু কু াঁচমক ভগল। ভস বাতামস 
ভল ামি ােিে গোমসি গন্ধ ভপল। পাক ঘ মি ি বাইমি ভতা এ গ ন্ধ পায়ফ্রে । পাক ঘ মি 
এ গন্ধ ভক ামেমক এ ল! 

এ  াবো তাি ে মে আসমতই ভস ফ্রজমজ্ঞস ক ি ল উ ইফ্রল য়ােমক, 'ভতাে াি 
এ ক জে ে া হয় বােরু মে অন্য ভলাক ি া ভক াোয়?' 

'ফ্রে িয় ে োড ামে ি সামে বাগা ম ে হমব।' বলল উ ইফ্রল য়াে । 
'চল ভদফ্রখ বাগা মে ।' 
দুজে বাগামেি ফ্রদমক এ গুমলা। 
ভপেে ফ্রদমক ভবরুব াি জমন্য এ ক টা দি জা আমে। ভস দি জা ফ্রদময় তাি া 

ভপেমেি বাগা মে প্রমব  ক ি ল। 
বাগামে ক াউ মক ই ভচামখ পিল ে া। 
হি াৎ বাাঁ পাম  তাফ্রক ময় ফ্রচৎক াি ক মি উ ি ল উ ইফ্রল য়াে । 
উ ইফ্রল য়ামে ি দৃফ্রষ্ট অনুসি ণ ক মি ভজা ভসফ্রদমক তাক াল । ভদ খল ে োড াে 

ফ্রজে া ভজোি সমেি ভদহ পমি আমে এ ক টা েলু গামেি ওপাম । 
ভদখাি সামে সামে ভস লাে ফ্রদময় েমুলি গাে ফ্রড ফ্রে ময় ফ্রগময় ভ পৌেল পমি 

োক া ভদমহি ক ামে। 
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ঝুাঁমক পমি োক পিীক্ষ া ক ি ল ফ্রজে া ভজোি সমেি । ভদখল ভবাঁমচ আমে, 
ফ্রে াঃ শ্বাস বইমে। 

ঝুাঁমক পিমত ফ্রগময় ভসই ভল াম ি ােিমেি গন্ধ আবাি ভপল ভ ে জি ভজা। 
এ বাি বুঝল ভস সিংজ্ঞ াহীে ক ি াি া জমন্যই ভক উ ভল ামি ােিে গোস বেবহ াি 
ক মি মে । 

ভস আি ও বুঝল, ফ্রে িয়ই আিও সবেো  তাি া ক মি ভগমে। 
ফ্রচো ক ি মতই বুমক ি ি ক্ত ভেে তাি ফ্রহে হময় ভগল। 
ঝুাঁমক পিা অবস্থা ভেমক ভসাজা হময় দাাঁফ্রিময়ই বাফ্রি ি ভ তি ফ্রদমক েুটল । 

েুটমত েুটমতই বলল, ' য় ভেই উ ইফ্রল য়াে ে োড াে ভবাঁম চ আমে। এ মসা ফ্রে াঃ 
আহে দ ে ুসাি খবি ফ্র ে ই।' 

দুজমেই বাফ্রি মত ঢুমক েুটল ভ দাতালায় উ ি াি ফ্রসাঁফ্র িি ফ্রদমক । 
ভদৌিা মো অবস্থায়ই উ ইফ্রল য়াে বলল, 'ফ্রসাঁফ্র ি ফ্রগময় উ মি মে ড্র ইিংরুমে । 

ড্র ইিংরুমে ি ফ্রি ক পূবে পাম  োমক আহে দ ে ুসা। আি ফ্রসাঁফ্র িি পফ্রিে পাম  
পা পাফ্র  দুফ্রট রুমে োমক সাি া ভজোি সে ও ফ্রজে া ভজোি সে ।' 

ড্র ইিংরুমে উ মি তাি া েুটল আহে দ ে ুসাি ঘ মি ি ফ্রদমক । 
দুজমেই ফ্রগময় দাাঁিাল আহে দ ে ুসাি ভখাল া দি জায়। তাম দি দুজমেি 

চাি ফ্রট ভচাখ ফ্রগময় আেমি পিল আহে দ ে ুসাি  ূন্য ভবমড ি উ পি । 
দি জায় ফ্রগময় দাাঁিামত ই ভসই ভল ামি ােিে ফ্রসক্ত  াি ী বাতাস এ স প্রমব  

ক ি ল তামদি োমক । 
ভে জি ভজা ঘ মি ি চাি ফ্রদমক এ ক বাি েজি বুলাল । 
ভদখল ঘ মি ি সবই ফ্রি ক আম ে। শু যু ফ্রবোোি চাদমি ি ফ্রে মচি অিংম ি 

ফ্রক েুটা ভব ী ঝুমল ভগমে। 
'এ ই আযা ঘ ন্ট া আমগ েখে বাইমি োই, তখে তাাঁমক আফ্রে ঘ ুে ামো ভদমখ 

ভগফ্রে। ফ্র ক হমলা ওাঁি? ভক উ ফ্র ক ওাঁমক....।' 
ক ো ভ ষ ক ি মত পাি ল ে া। কো গলায় আট মক ভগল এ ক টা উ চ্ছ্বাস দে ে 

ক ি মত ফ্রগময়। 
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'হ্যাাঁ উ ইফ্রল য়াে, ফ্রি ক ই অনুে াে ক মি ে। সবেো  হময় ভগমে । ভক াে  ত্রু 
তাাঁমক ফ্রক ড ন্যাপ ক মি মে বমল ে মে হমে ।' 

বমল ভে জি ভজা পমক ট ভেমক অয়োি মলস ভবি ক ি ল । খবি টা জাফ্রেময় 
ফ্রদল ভস এ ে ফ্র ব আই অপামি  ে ক ে ান্ড াি বব ক াটোি মক । খবি টা ফ্রদমত ফ্রগময় 
ক ন্ি  াি ী হময় উ মি ফ্রেল ভে জি ভজা'ি । দাফ্রয়ত্ব পালমে বেেেতাি ভচময় ভে ক্ষ ফ্রত 
হমলা তাি অনু ূফ্রতই তামক পী িা ফ্রদমে ভব ী। ফ্রক ন্তু ফ্র ক ভদাষ তাি! অস্ব া াফ্রবক তা 
ফ্রক েুই ভস ভদ মখফ্রে । 

ক েমেক  োি ীি এ ে ে গাফ্রি ভতা বাফ্রি ি দি জায় দি জায় ফ্রগময়ই োমক । 
ফ্রক ন্তু ঐ গাফ্রি ই ভে এ ত বি ক ান্ড ঘ টামব, তা  াবমব ভক ে ে ক মি! 

ভটফ্র লমোে ভ ষ ক মি ই ভে জি ভজা বলল, 'চল উ ইফ্রল য়াে, ে োড াে মক 
ভ তমি ফ্রে ময় আফ্রস ।' 

তাি া দুজমে যি াযফ্র ি ক মি ফ্রজে া ভজোি সেমক বাফ্রি ি ভ তমি ফ্রে ময় 
এ ল । 

ফ্রজে া ভজোি সেমক ফ্রবোোয় শু ইময় ভে জি ভজা বলল, 'উ ইফ্রলয়াে োও 
ফ্রগময় ফ্রক মচমেি পাম ি বাে রু ে টা ভখাল । ফ্রে িয় ওখা মে ভতাে ামদি ফ্রক ে ুভলাক মক 
আট মক ভি মখমে। আফ্রে ভদফ্রখ এ াঁি সিংজ্ঞ া ভেিামো োয় ফ্রক ো।' 

বাফ্রি ি অবফ্র ষ্ট সবাইমক পা ওয়া ভগল সিংজ্ঞ াহীে অবস্থা য় ফ্রক মচমেি 
সামেি বােরুে ফ্রট মত। 

পমেি ফ্রে ফ্রেট পাি হময় মে। 
ক াি ও সিংজ্ঞ া ভেিামো োয়ফ্রে । 
এ সে য় এ ক ঝাাঁক গাফ্রি পি পি এ মস দাাঁিাল পমটাে োক লমজি সবুজ 

চত্বমি । 
ফ্রতেফ্র ট পুফ্রলম ি গাফ্রি । এ ক ফ্রট জীপ এ ে ফ্র ব আই-এ ি । তামদি সাে মে 

আি ও দুফ্রট ক াি । এ ক ফ্রট এ ে ফ্র ব আই চীে জজে আব্রাহাম ে ি । আমি ক টা সাি া 
ভজোি সমেি । 
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পমটাে োক লমজি দুাঃ সিংবাদ েখে ভে জি ভজা এ েফ্রবআই ভহড 
ভক ায়াটোমি ভদয়, তখে সাি া ভজোি সে ভসখা মেই ফ্রেল । খবি ভপ ময় জজে 
আব্রাহাে ম দি সামেই চমল এ মসমে। 

দুই ক াি ভেমক জজে আব্রাহা ে ও সাি া ভজোি সে প্রায় এ ক সামেই 
োে ল । 

ভেমেই সাি া ভজোি সে েুটল বাফ্রি ি দি জাি ফ্রদমক । তাি ভপেমে 
ভপেমে জজে আব্রাহাে । জজে আব্রাহাে সাি া ভজোি সমেি ে ত ে া ভদ ৌিামলও দ্রুত 
এ মগাল । 

সাি া ভজোি সে বাফ্রি মত ঢুমকই ভপল উ ইফ্রল য়ােমক । গাফ্রি ি  ব্দ ভপময় 
ভস বাইমি আসফ্রেল । 

উ ইফ্রল য়াে সাি া ভজোি সেম ক ভদম খই হাউ ে াউ ক মি ভক াঁমদ উ ি ল । 
ক াাঁদমত ক াাঁদমতই বলল, 'বি ে োড াে মক সিংজ্ঞ াহীে অ বস্থায় পাওয়া ভগমে 
ভপেমেি বাগা মে । আি স্যাি ভেই......।' 

সাি া ভজোি সমেি ে ুখ ে িাি ে ত েোক ামস । ি ফ্রক্তে ভি াাঁট দুমটা তাি 
ক াাঁপমে বুক ভেমক উ মি আসা ভক াে এ ক ঝি চাপমত ফ্রগময়। 

ভক াে ক ো বলল ে া। ভদৌ মি প্রায় টল মত টল মত ফ্রসাঁফ্র ি ফ্রদম য় উ মি ভগল 
সাি া ভজোি সে । 

আহে দ ে ুসাি ঘ মি ি দি জায় ফ্রগময় ে ুহূমতেি জমন্য দাাঁিাল । ঘ মি ি 
চাি ফ্রদক টা ে মে হয় ভদখল ভস। তাি পি েূমট ভগল আহে দ ে ুসাি ভবমড । 

বোকু ল ামব বাফ্রল  টা তুলল। বাফ্রল ম ি ফ্রে মচ এ ক টা ফ্রি  লবাি 
ফ্রি কি াক  ামব পমি আমে। তা ি পি সাি া ভজোি সমেি ভচা খ দুফ্রট আেমি পিল 
ভবমড ি ভপেমেি হ্যািংগামি । ে া, ভসখামে বাইমি ভবরু বাি সব সাটে, ফ্র ট-সাটে, ভক াট-
পোন্ট সবই ফ্রি ক ি াক আমে। এ ে েফ্রক তাাঁি  মখি ক লে ফ্রট পেেে জাোি পমক মট 
ভ া া পামে । 

সাি া ভজোি সমেি ভি াাঁমটি কম্পে ভবমি ফ্রগময়ফ্রেল । তাি ভ চাখ ভখালা, 
ফ্রক ন্তু দৃফ্রষ্ট ভক াোয় ভেে হাফ্রি ময় ভগ মে। 

এ সে য় ঘ মি প্রমব  ক ি ল জজে আব্রাহ াে । 
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জজে আব্রাহ াে সাি া ভজোি সমেি ফ্রবহ্বল অবস্থা ভদমখ বলল, 'স্যফ্রি ফ্রে স 
ভজোি সে । আে ি া ভবায হয়....।' 

ক ো ভ ষ ক ি মত পাি ল ে া জজে আব্রাহ াে । সাি া ভজোি সে 'ে া' বমল 
ফ্রচৎক াি ক মি উ মি ভবাাঁটা ভেম ক েল খমস পিাি ে ত ঢমল পিল আহে দ ে ুসাি 
ফ্রবোোি উ পি । 

েুমট ভগল জজে আব্রাহ াে সাি া ভজোি সমেি ফ্রদমক । 
সিংজ্ঞ া হাফ্রি ময় ভে মলমে সাি া ভ জোি সে । 
জজে আব্রাহ ামে ি পিপি ই ঘ মি প্রমব  ক ি ল পুফ্রল  প্রযাে ফ্রবল ভবক াি । 
'ফ্রে স সাি া সিংজ্ঞ া হাফ্রি ময় ভেম লমে ফ্রে াঃ ফ্রবল। হুইফ্রস্ক, ফ্রবয়াি, শ্যামম্পে ো 

পাও ভদখ ফ্রে ময় এ স অন্য ঘ ি ভেমক । আহে দ ে ুসাি ঘ মি ভত া এ সব পাওয়া োমব 
ে া।' 

ফ্রবল ভবক াি ভবফ্রি ময় োফ্রে ল । ঘ মি প্রমব  ক ি ল উ ইফ্রল য়াে । বলল, 'স্যাি 
বি ে োড ামে ি সিংজ্ঞ া ফ্রেমি মে । সব শু মে উ ফ্রে সািংঘ াফ্রতক ক ান্না শু রু ক মি মেে ।' 

'ফ্রি ক আমে আে ি া ভদখফ্রি্ তুফ্রে ফ্রবয়াি হুইফ্রস্কি ে ত ফ্রকেু ফ্রে ময় এ স 
পাম ি ঘ ি ভেমক । ভতাে াি ভোট ে োড াে সিংজ্ঞ া হাফ্রি ময়মে । তাি সিংজ্ঞ া ফ্রেি ামত 
হমব। োও।' বলল জজে আব্রাহাে । 

'ফ্রক ন্তু স্যাি ে দ জাতীয় ফ্রক েুমতা পাওয়া োম ব ে া এ বাফ্র িমত।' বলল 
উ ইফ্রল য়াে । 

'ভক ে?' 
'স্যাি এ বাফ্রি মত ভক উ ে দ খায় ে া। ভোট ে োড াে ে ে, বি ে োড াে ে ে । 

আে ি াও ভক উ খাই ে া।' 
'ফ্র ক বলে তুফ্রে?' 
'ফ্রি ক ই বলফ্র ে স্যাি । স্যাি ে দ ভখমতে ে া। তাই অন্য সবাইও ে দ খাওয়া 

ভেমি ফ্রদময়ম েে ।' 
'বুঝলাে । তুফ্রে ফ্রি ক ই বমলে। োও ভি ফ্রি জামি টি ভেমক ি ান্ড া পাফ্রে ফ্রে ময় 

এ স ।' বলল জজে আব্রাহ াে । 
উ ইফ্রল য়াে েুটল পাফ্রে আোি জমন্য। 
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'আহে দ ে ুসা সম্পমক ে ভে সব অবাক ক ি া ক ো শু মেফ্র ে, তাহমল সব 
সফ্রতে । ে াত্র ক ময়ক ফ্রদমেি সাফ্রন্ন মযে েফ্রদ ভজোি সে পফ্রি বাি ে দ োিমত পামি, 
তাহমল ইমস্ট ি ে ানুষ তাি ো দু স্প ম ে অমেক ফ্রক েূই ক ি মত পামি ।' বলল ফ্রবল 
ভবক াি । 

'আহে দ ে ুসাি োদু তাি চফ্রি ত্র। তাি চফ্রি মত্র এ ে ে এ ক টা  ফ্রক্ত আমে ো 
অফ্রত ক্ত ে ানুষ মক ও েি ে ক মি ফ্রদমত পামি । স্ব ীক াি ক ি মত লজ্জা ভেই ফ্রবল, ভস 
ে দ খায় ে া বমল তাি উ পফ্রস্থফ্রতমত ভক াে ে মদি পাত্র আম -পা ম  োক মলও আে াি 
লজ্জামবায হয়।' জজে আব্রাহা ে বলল । 

উ ইফ্রল য়াে পাফ্রে ফ্রে ময় ফ্রেমি এল । 
ক ময়ক ফ্রে ফ্রে মটি ে মযেই জ্ঞ াে ফ্রেমি ভপল সাি া ভজোি সে । উ মি বসমত 

বসমত বলল, 'স্যফ্রি ।' 
তাি পি ভতায়া মল ফ্রদময় ভচাক ে ুখ ে ুমে ফ্রবোোয় পমি ো ক া রুে ালট া 

ে াোয় ফ্রদময় বলল, 'স্যফ্রি । এ ে ে ঘ টে াি জমন্য ভক াে  ামব ই প্রস্তুত ফ্রেলাে ে া। ও 
আে াি সামে ভেম ত ভচময়ফ্রেল । ফ্রক ন্তু আফ্রে ফ্রে মষয ক মি ফ্রেলাে । ভচময়ফ্রেলাে গত 
ি ামতি বি এ ক টা যক মলি পি ও এ ক ট ুভি মস্ট োক । তখে ফ্র ক জােতাে এ ে ে 
ফ্রক েু ঘ টমব।' বলমত বলমত ভ ক াঁমদ ভেলল সাি া ভজোি সে । 

ক াাঁদমত ক াাঁদমতই বলল, 'এ খেই ফ্রক ে ুক ি মত হমব। তাাঁমক উ দ্ধাি ক ি মত 
হমব ববেি, পাষান্ড, খুেীমদি হাত ভেমক ।' 

বমল সাি া ভজোি সে তাি ভে াবাইল ভবি ক ি ল । 
জজে আব্রাহাে জেসে ও পুফ্রল  প্রযামেি ফ্রদমক ে ুখ তুমল 'এ ক্সফ্রক উ জ ফ্র ে 

স্যাি' বমল ভে াবাই মল এ ক টা ক ল ক ি ল । ওপাি ভেমক সািা পাওয়ায় বলল, 'হ্যাাঁ 
আফ্রে সাি া ভজোি সে । গুড েফ্রে েিং ভবে াফ্রে ে । ফ্রক ন্তু আে ামদি সবাি জমন্য খাি াপ 
খবি, আজ সক াল সামি ৮টায় আহে দ ে ুসা তাি ক মক্ষ ঘ ুেে অবস্থায় ফ্রক ড ন্যাপ 
হময়মেে । তুফ্রে সবাইমক জাফ্রেময় দাও। ক ামজ ভেমে পি । এটাই এ খে আে ামদি 
এ ক ে াত্র ক াজ ।' 
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আি ও ক ময়ক ফ্রট ক ো বমল  ভটফ্র লমোে ভি মখ ফ্রদময় সাি া ভজোি সে 
বলল, 'স্যাফ্রি ফ্রে াঃ জজে আব্রাহাে, ফ্রে াঃ ফ্রবল ভবক াি । ভটফ্র লমোেট া আে াি জমন্য 
খুব জরুি ী ফ্রেল । বলুে, আপোি া ফ্র ক  াব মেে?' 

'ে া ফ্রে স ভজোি সে, ভটফ্র লমোেট া শু য ু আপোি জমন্য ে য়, আে ামদি 
জমন্যও জরুি ী। সবাই এ কসামে এ গুমত হমব।' বমল এ ক ট ু োে ল আব্রাহাে 
জেসে । পিক্ষ মেই আবাি বমল উ ি ল, 'আে ামদি প্রেে  াবো হমলা আহে দ 
ে ুসামক ফ্রক  ামব ফ্রক ড ন্যাপ ক ি া হময় মে। আলােত ভেমক পফ্রি ষ্কাি আপফ্রে ভেটা 
বমলমেে ঘ ুে ে অবস্থায় ভল ামি ােিে গোস ভরপ্র ক মি তামক সিংজ্ঞ াহীে ক মি ভেলা 
হয় । তাি পি তামক ক েমেক  োি ীি  োমে তুমল ফ্রে ময় োওয়া হময়মে। 
ফ্রক ড ন্যাপক াি ী ে ূল বাফ্রহেী প্রম ব  ক মি বাফ্রি ি ভপেে ফ্রদক ফ্রদময় । আপোি ে ামক 
ঐ ভরপ্র ক মি ই সিংজ্ঞ াহীে ক মি । আে ামদি ফ্রেতীয়  াবো হমলঅ ক াি া এ ক াজ 
ক মি মে । আপোি আম্ম া ও ফ্রক মচে ি ুি া ফ্রক ড ন্যাপক াি ীমদি োমদি ভদম খমে, 
তাি া সবাই ে ুমখা  পিা ফ্রেল । ভে জি ভজা ফ্রস্কে ক েমেক  োি ীি গাফ্রি ি 
ড্র াই াি মক ভদ মখম ে, লম্বা লাল ে ুখ। ফ্রে ফ্রিত ওটা ইহুদী ভচহাি া। তমব ভদ খাি 
ক ো বাদ ফ্রদময় ভচাখ বন্ধ ক মিই বলা োয়, এ ই ঘ টে া ভজোম ি ল শ্যাি মেি ভলাক ি া 
ঘ ফ্রট ময়মে ।' 

'ভপ্রফ্রসমড ন্ট ফ্র ক এ ই খবি ভপম য়মেণ?' ফ্রজমজ্ঞস ক ি ল সাি া ভজোি সে । 
'আপোমক বলা হয়ফ্রে, গাফ্র িমত বমসই আফ্রে ভপ্রফ্রসমড ন্ টমক ঘ টে া 

জাফ্রেময়ফ্রে । ভপ্রফ্রসমড ন্ট খুবই  ক ভপময়ম েে । ফ্রতফ্রে ভ জোমি ল শ্যাি েমদি 
ভগ্রেত াি ও আহে দ ে ুসামক উদ্ধামি ি সবোত্মক উ দোমগি ফ্রে মদে  ফ্রদময়ম েে । ফ্রতফ্রে 
ভজোমি ল ভি াোল্ড ওয়াফ্র িংটে মক বমল ভদম বে স স্ত্র বা ফ্রহেী এ বিং তামদি 
ভগাময়ন্দা ফ্রব াগও এ ই ক ামজ আে ামদি সাহােে ক ি মব।' 

'এ খে আে ামদি ফ্র ক ক ি ণীয়? ওমদি সব ি ামগি ভক ন্দ্র ফ্রবন্দু আহে দ 
ে ুসা। আে াি  য় হমে, প্রফ্রতফ্রহিংসা পাগল হময় ওিা...।' 

ক ো ভ ষ ক ি মত পাি ল ে া সাি া ভজোি সে । ক ান্নায় রুদ্ধ হম য় ভগল তাি 
গলা। 
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'ে া ফ্রে স ভজোি সে আপফ্রে ফ্রেফ্র িে োকু ে, আপফ্রে ো আ িংক া ক ি মেে 
ভতেে ফ্রক ে ুঘ টমব ে া। এ ি ক েফ্র সকু ময়ি ফ্র ক ভজোমি ল শ্যা ি েি া ফ্রে িয় উ পলফ্রি 
ক মি ।' বলল জজে আব্রাহাে জেসে । 

সাি া ভজোি সে ভচাখ ে ুমে বলল, 'জামেে গতক াল ি ামতি অফ্র োে 
ভেমক ফ্রেমি েখে বললাে, োোটা এ বাি হাল্কা হমলা। তখে উ ফ্রে বমলফ্র ে মলে, 
ওিা এ খে ক্ষ োপা কু কু মি ি ে ত। আগাে ী ক ময়ক ফ্রদে খুবই গুরুত্বপূণে ।  ামগেি 
পফ্রি হাস ফ্রেফ্রে জােমতে ওিা হমব ক্ষ োপা কু কু মি ি ে ত, ভস ই ফ্রতফ্রে ই ভসই ক্ষ োপা 
কু কু ি মদি হামত....।' সাি া ভজ োি সমেি ক ো আবাি ক ান্নায় আট মক ভগল। 

জজে আব্রাহাে ও ফ্রবল ভবক াম ি ি ে ুখও ম্লাে হময় ভগমে। আহে দ ে ুসাি 
উ ফ্রক্ত ও সাি া ভজোি সমেি আ িংক াি প্রফ্রতফ্রট বণে সতে। সাি া ভজোি সমেি 
এ  ামব ভ মে পিাও ভে খুবই স্ব া াফ্রবক তাও তাি া উ পলফ্রি ক মি । তবু জজে 
আব্রাহাে সান্ত্বোি স্যমি বলল, 'ফ্রে স ভজোি সে, আহে দ ে ুসা ভেই। আপোমক 
 ক্ত হমত হমব। আপোি উ পি অমেক দাফ্রয়ত্ব । 'ফ্র ি আমে ফ্রি ক া'ি ইপি আে ামদি 
অমেক ফ্রে  েিতা।' 

'স্যফ্রি আিংক ল । আে াি এ  াম ব ক াাঁদা ফ্রি ক ে য়। ফ্রক ন্তু আহে দ ে ুসা ভেই, 
ভস ভজোমি ল শ্যাি েমদি ে ত খুেী  ত্রুমদি হামত, এ ক ো  াবমলই ে েমক আি 
যমি ি াখমত পাি ফ্রে ে া। েফ্রদ .... েফ্রদ তাি ফ্রক ে ুহময় োয়।' 

আবাি ও ক ান্নায় জফ্রি ময় ভগল সাি া ভজোি সমেি ভ মষি কোগুমল া। 
'এ ে েট া  াবা খুবই স্ব া াফ্রবক । তমব আফ্রে বলফ্র ে, ভতেে ফ্রক ে ুঘ টা খূব 

সহজ ে য়। আি আহে দ ে ুসাও সাযািে ভক উ ে ে । খাি াপ ে া ভ মব  ালট া  াবুে । 
আহে দ ে ুসা ওমদি হজে হবা ি ে ত ভক াে বন্দী ে ে ।' বললজজে আব্রাহ াে । 

বমল এ ক ট ু ভেমে ই আবাি ব লল, 'চলুে ফ্রে স ভজোি সে, বাইমি োই। 
ফ্রক েু ক াজ, ফ্রক ে ুক ো এ খেও বাফ্রক আমে। চলুে পুফ্রল  ক তদুি ফ্র ক ক ি ল ভদফ্রখ।' 

বমল উ মি দাাঁিাল জজে আব্রাহা ে । 
ফ্রবল ভবক াি ও উ ি ল । 
উ ি ল সাি া ভজোি সেও । 
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পুফ্রল  ও ভগাময়ন্দা মদি এ কটা দলমক পমটাে োক লমজি সাবেক্ষ ফ্রে ক 
পাহাি ায় বফ্রসময় জজে আব্রাহ া ে ও ফ্রবল ভবক াি পমটাে োক ল জ ভেমক েখে ভবি 
হমলা, তখে ২ ঘ ন্ট া ভপফ্রি ময় ভ গমে। 

বাফ্রি ভেমক ভবফ্রি ময় জজে আব্রা হাে ও ফ্রবল ভবক াি পা াপাফ্র  হাাঁটফ্র েল। 
'সফ্রতে ফ্রে স ভজোি সে এক মবামি ই ভ মে পমিমেে ।' বলল জজে 

আব্রাহাে । 
'এ টা ফ্র ক সহমো দ্ধাি প্রফ্রত আেফ্রি ক তা ব ত ে া এ খামে হৃদময়ি ভক াে 

বোপাি আমে?' বলল ফ্রবল ভবক াি । 
'দুজমে ভসাোয় ভসা হাগা। হৃ দয় ঘ ফ্রট ত ফ্রক ে ূ োক াটাই স্ব া াফ্রবক, ে া 

োক াটা অস্ব া াফ্রবক ।' জজে আব্রাহাে বলল । 
'তাহ মল ফ্রক ন্তু ে হাবোপ াি হম ব। বামঘ ি ঘ মি এ ক দে ভঘ ামঘ ি বাসা।' 

বলল ফ্রবল ভবক াি । 
'আহে দ ে ুসা ভঘ াঘ ে য় ফ্রে াঃ ফ্রবল । ভসও বাঘ । বামঘ ি সামে বামঘ ি 

ফ্রে লে ।' 
'ফ্রে লে ে য়, বলুে ে হাফ্রে লে । এ মক বামি দুই স েতাি ফ্রে লে ।' 
দুজে গাফ্রি ি ক ামে এ মস ফ্রহময় ফ্রেল । 
ফ্রবল ভবক াি ফ্রে মজি গাফ্রি ি ফ্রদমক এ গুমত এ গুমত বলল, 'তাহমল এ ই 

ে ুহূমতে আে ি া ফ্র ক ক ি মত োফ্রে?' 
জজে আব্রাহাে ফ্রে মজি গাফ্রি ি দি জা ভখাল াি জমন্য হাত বাফ্রি ময়ফ্রেল । 

এ ক ট ু েেমক ফ্রগময় ে ুখটা ঘ ুফ্রি ময় বলল, 'অল্পক্ষ মেি ে মযেই প্রােফ্রে ক ফ্রি মপাটে 
আে ি া ভপময় োব। ফ্রক ড ন্যাপক াি ী ক েমেক োি ী  োেফ্র ট ভক াোয়, ভজোমি ল 
শ্যাি ে ও ভড ফ্র ড ভজােসমক তামদি বাফ্রি মত পাওয়া ভগ ল ফ্রক ো, ওয়াফ্র িংটে 
 হমি ি প্রক াশ্য ও ভগাপে ই হুদী ভক ন্দ্র ও প্রফ্রতষ্ঠামেি সাচে ফ্রি মপাটে অল্পক্ষ মেি 
ে মযেই ভপময় োব। আহে দ ে ুসামক বন্দী ক মি ি াখমত পামি, ওয়াফ্র িংটে  হি 
উ পক মন্ি ি সম্ভাবে এ ে ে স্থােগুমলাি এ ক টা ফ্রি মপাটে খুব সত্ত্বি আ া ক ি ফ্রে । ভগাটা 
ভদ  ভেমক ও এ যি মেি ফ্রি মপাটে  অল্পক্ষ মেি ে মযেই আসা শু রু ক ি মব বমল ে মে 
ক ি ফ্রি্ এ সব হামত আসাি পি  ফ্রবষ্যত ক ে েপন্থা ফ্রি ক ক ি া ো মব।' 
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'ফ্রি ক আমে। আফ্রে আপোি ক মলি অমপক্ষা ক ি ব । আি আফ্রে ফ্রক ে ু
জােমত পাি মল সিংমগ সিংমগই আপোমক জাোব। ভগাটা ভদম ই পুফ্রল  ক ামজ 
ভলমগ ভগম ে।' বমল ফ্রবল ভবক াি গাফ্রি মত উ মি ভগল। 

জজে আব্রাহ াে গাফ্রি মত ঢুমক তাি ড্র াইফ্র িং ফ্রসমট আসে ফ্রে ময়মে। 
দুই গাফ্রি ই পমটাে োক ল জ ভে মক ভবফ্রি ময় েুটমত আি ম্ভ ক িল । 
 
 
 
এ স এ স ভসে বলফ্র েল, 'সব ি ক ে সহমোফ্রগত া আে ি া ক ি ব, ফ্রক ন্তু 

এ ক টাই  তে বোপাি টা ভগাপে ি াখমত হমব।' 
'অবশ্য ই ভগাপে ি াখব। আে ামদি স্ব ামেেই ভগাপে ি াখব। এ ক টা 

ে হাদুাঃ সে ময় আপোমদি আশ্রয় ভপময়ফ্রে। জামেে আহে দ েসুামক ফ্রক ড ন্যাপ ক মি 
ভেিাি পমে ভটফ্র লমোমে ভহায় াইট হাউ জ ভেমক ই া ব্রাউ ে জাোল ভে, আে ামক 
ও ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােসম ক ভগ্রেতা মি ি ফ্রে মদে  ভপ্রফ্রসম ড ন্ট ফ্রদময়মেে। শু মে 
আক া  ভেমক পিলাে । চাি ফ্রদমক অন্ধক াি ভদখলাে । এ ক ফ্রদমক আে ামদি 
বেফ্রক্তগত ফ্রে ি াপত্ত া, অন্যফ্রদম ক এ ি ভচময়ও বি প্রশ্ন দাাঁ িাল আহে দ ে ুসামক 
ভক াোয় ি াখব। ভপ্রফ্রসমড মন্ট ি ঐ আমদ  ভেমক বুমঝফ্রেলা ে, ইহুদীম দি ভক াে 
বাফ্রি, ভক াে ফ্রসে াগগ ফ্রক িংবা ইহুদী মদি ভক াে প্রফ্রতষ্ঠােই আি ফ্রে ি াপদ ে য়। 
সি ক াি ী পুফ্রল  ও ভগাময়ন্দাি া সবটাি উ পি েজি ি াখমব। এ ই অবস্থায় প্রেমে ই 
আপোি ক ো ে মে পিল। সিংমগ সিংমগ গাফ্রি ঘ ুফ্রি ময় আপোি এ খামে চমল 
এ লাে । আপফ্রে আে ামদি স্ব াগত জাফ্রেময়মেে । আে ি া ক ৃতজ্ঞ । আপ.......।' 

ভজোমি ল শ্যাি েমক ক ো ভ ষ ক ি মত ে া ফ্রদময়ই এ স এ স ভসে বমল 
উ ি ল, 'ভজোমি ল এ ত ফ্রবেয়ী হওয়াি দি ক াি ভেই। এ সাহামেেি ভপেমে 
আে ামদি ও স্ব ােে আমে। আহে দ ে ুসাি া ভেে ে আপোমদি জামেি  ত্রু, ভতেফ্র ে 
তাি া আে ামদি প্রামেি  ত্রু। আে ামদি  াি তমক ক ে জ্বালায়ফ্রে ওিা। এ খেও 
ক ে জ্বালামে ে া। আে ামদি ে াতৃসে  াি তমক ফ্রতে টুক মি া ক মি মে । ভসই জ্বালায় 
আে ি া তিপাফ্রে । আে ামদি অসহেীয় জ্বালা োে মব ে া েতফ্রদে ে া ঐ দুমটা 
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ি াষ্ট্রমক আে ি া হজে ক ি মত পাি ফ্রে । আহে দ ে ুসাি া আে ামদি লক্ষ ে অঝেমেি পমে 
প্রযাে বাযা। আে ি া চাফ্রে আযুফ্রে ক তা ও যে েফ্রে ি মপক্ষতাি আবি মে ঐ দুই ি াষ্ট্র 
ভেমক ে ুসলে ােমদি ে ুসফ্রলে পফ্রি চয়  ুফ্রলময় ফ্রদমত। আি আহে দ ে ুসাি া এ ই 
ে ুসফ্রলে পফ্রি চয়মক আি ও  াফ্রণ ত ক ি মে । তাি উ পি আহে দ ে ুসাি া এ মসমে 
আমে ফ্রি ক ায় । এ ি া এ খামে স্যফ্রবযা পাওয়াি অেে আে ামদি সবেো  হওয়া। স্যতিািং 
আপোমদি ে ত আে ি াও আহে দ ে ুসামদি ফ্রবো  চাই।' 

এ স এ স ভসে এ ি পুমি া োে । ফ্র ব সিংক ি ভসে । তাি বাপ ফ্রেল  াি মতি 
ভগাময়ন্দা সিংস্থা 'ি'-এ ি এ কজে ড াক সাইমট অফ্রেসাি । ফ্র ব সিংক ি ে াফ্রক েে 
েুক্তি ামষ্ট্র ক ফ্রম্পউ টাি পিমত এ মস এ খামেই ভেমক োয়। ভস এ ক জে প্রফ্রত াবাে 
ক ফ্রম্পউ টাি ইফ্রে ফ্রে য়াি । ভদ  ভপ্রফ্রে ক  েক ি চায়ফ্রে আফ্রে ফ্রিক ায় ভসট লড হমত। 
ফ্রক ন্তু তাি বাবা ফ্র ব দা  ভসে তামক বুফ্রঝময়মে, ফ্রহন্দুস্তামেি স্ব ামেেই তাি স্থায়ী া মব 
আমে ফ্রি ক ায় বাস ক ি া প্রময়াজে । ে াফ্রক েে েুক্তি াষ্ট্র আগাে ী ফ্রদমেি এ ক ফ্রবশ্ব। এ 
ফ্রবমশ্ব আে ি া  াগ বসামত চাই, এ ফ্রবশ্বমক আে ামদি ফ্রহন্দুস্তামেি স্ব ামেে ভপ মত চাই। 
তা ভপমত হমল ফ্রে    িংক ি মদি ে ত ফ্রহন্দুস্তােগত প্রাণ ভেমলমদি আমে ফ্রি ক ায় 
ভেমক োওয়া প্রময়াজে । ফ্রপতাি এ ই ক োয় ভস সাে মন্দই ি াজী হময় মে। 
ইফ্রে ফ্রে য়াফ্রি িং পা  ক ি াি পি ভস চাক ি ী ভেয় ফ্রবখোত আই ফ্র ব এ ে ভক াম্পােীমত। 
এ খে ভস ফ্রে মজই বি এ ক ফ্রট ভক াম্পােীি ে াফ্রল ক । ে াফ্রক েে েুক্তি ামষ্ট্রি ভে াট 
সেটওয়োি ফ্রবজমেমসি প্রায় ২০  াগ তাি পমক মট আমস । আমে ফ্রি ক াি 
অেেনে ফ্রতক  ামগেি চাক া োম দি হামত তাি ে মযে ভসও এ ক জে । ভস ে মে ক মি 
তাি ফ্রবত্ত-ধ ব ব তাি ফ্রহন্দুস্তামেি জমন্য। 

তাি সবমচ ময় বি তৃফ্রপ্ত হমলা, আমে ফ্রি ক াে সেটওয়োি ভটক েল ফ্রজ ভস 
পাচাি ক ি মত ভপমি ম ে তাি ফ্রহন্দুস্তামে । ফ্রহন্দুস্তামেি হায়দ াি াবাদ সেটওয়োি 
ভটক েল ফ্রজমত এ খে এ ক ফ্রে ফ্রে আমে ফ্রি ক া । 

ফ্র ব সিংক মি ি এ ই বাফ্রি ফ্রট ভপন্টাগমেি ফ্রি ক অপফ্রজমট পমটাে োক েদীি 
উ ত্ত ি তীমি । চাি ফ্রবঘ া জফ্রে ি উ পি ফ্রব াল বাফ্রি । বাফ্রি ি চাি ফ্রদক টা ক ৃফ্রত্রে ভলক 
আি বাগা মে সফ্রজ্জত। 
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বাফ্রি টা চাি তলা। ে াফ্রট ি ফ্রে মচ আি ও দুফ্রট ভলাি । পাি ে ােফ্র বক েুম দ্ধি 
আ িংক া সাে মে ভি মখই এ ভলাি দুফ্রট ধ তিী । ে াফ্রট ি তলায় সবেম ষ ভলাি ভেমক 
পমটাে োক েদীমত ভবি হওয়া ি এ ক টা আযুফ্রে ক স্যিঙ্গ পেও ি ময়মে। েুদ্ধ শু রু 
হমল ে াফ্রট ি ে াফ্রট ি সাি মেমসি পে ভক াে ক াি মে বন্ধ হময় ভগ মল স্যিঙ্গ ফ্রট পালাব াি 
ফ্রবক ল্প পে। 

পফ্রি বাি ফ্রে ময় ফ্র ব  িংকি এ বাফ্রি মত ই বাস ক মি । আহে দ ে ুসা এ ই 
বাফ্রি ি ই  ূগ েস্থ ভ ষ তলাি ব াে পাম ি এ ক ফ্রট ঘ মি বন্দী। 

ফ্র ব  িংক মি ি ক ো শু মে ভজ োমি ল শ্যাি ে ও ভড ফ্র ড ভজ ােমসি ে ুখ 
উ জ্জ্বল হময় উ ি ল । 

'আপোমক যন্যবাদ ফ্রে াঃ ভসে । আে ামদি এ মক বামি ফ্রে ফ্রিে ক ি মলে । 
ভদখা োমে আে ি া ও আপোি া এ ক ই লমক্ষ ে আমে ফ্রি ক ায় ক াজ ক ি ফ্রে । 
আপোমদি লক্ষ ে ফ্রহন্দুস্তাে, আি আে ামদি লক্ষ ে ভপ্রাফ্রে জড লোন্ড ইসি াইল । আি 
আে ামদি সাযািে  ত্রুও এ ক। আস্যে আে ি া এ ই  ত্রুি ফ্রবরুমদ্ধ এ ক সামে লিাই 
ক ফ্রি ।' বলল ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােস। আমবমগ  াি ী ফ্রেল তাি ক ন্ি । 

'লিাই ভতা শু রু ক মি ফ্রে ফ্রে াঃ ভজােস । ফ্রক ন্তু এ টামতা লুফ্রজিং বোটল । ল স 
আলামে ামসি স্যিঙ্গ টা ভে ভগাম য়ন্দা স্যিঙ্গ, তদে টীমে ি সদ স্যমদি হতোি জমন্য 
ল স আলামে ামসি পমে আপোি াই ভে সন্ত্রাসী হাে লা চাফ্রল ময়ফ্রেমলে এ বিং এ ক ই 
লমক্ষ ে এ ে ফ্র ব আই ফ্রবে ামে ভবাে া ভপ মত তা ধ্বিংস ক মি মেে, তা ভতা প্রোণ হময়ই 
ভগমে।' বলল ফ্র ব  িংকি ভসে । 

'হ্যাাঁ। এ গুমলা সব  য়তাে আহে দ ে ুসাি ক াজ ।' 
'ফ্রক ন্তু আজমক ি ফ্রে উ জ আি ও ে াি াত্মক । ভজোমি ল আমলক জান্ড াি 

হ্যাফ্রে ল্টমেি হতোক াি ী ফ্রহসাম ব আপোমদি দুজেমক ফ্রচফ্র হ্নত ক ি া হময়মে। ফ্রে াঃ 
হ্যাফ্রে ল্টমেি পমক মট পাওয়া এ ক টা ভটপ ভেমক হতোক ামন্ড ি ভগাটা ফ্রববি ণ োফ্রক 
তাি া ভপময় ভগ মে। ফ্রেতীয়ত ফ্রসমেট ি ে য়ফ্রে হামেি ভেমল হ্যাফ্রি মক ফ্রক ড ন্যামপি 
ফ্রক ড ন্যাপ োফ্রক আপোি াই ক মি ফ্রেমলে । হ্যাফ্রি এ বিং আপোমদি োি া যি া 
পমিমে, তামদি জবােবন্দী ভেমপম ে পফ্রত্রক াগুমলা ।' বলল আবাি ফ্র ব  িংকি 
ভসে । 
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' াগে আে ামদি ফ্রবরুম দ্ধ ভগমে ফ্রে াঃ ভসে । এ ক আহে দ ে ুসা এ মস 
আমে ফ্রি ক ায় আে ামদি সাজা মো সিংসাি মক লন্ড- ন্ড কমি ফ্রদল।' ভড ফ্র ড 
উ ইফ্রল য়াে ভজােস বলল । 

'আহে দ ে ুসামক যমি ভি মখ ফ্র ক ভপম ত চাে আপোি া? ো ক ি াি তাি 
সবফ্রক েুই ভস ক মি ভেমল মে । ফ্র ক লা  হময়ম ে এ খে তামক যমি?' বলল এ স এ স 
ভসে । 

'আপফ্রে ফ্রি ক ই বমলমেে। তামক যমি আমে ফ্রি ক ায় ভক াে লা  আে ি া 
ক ি মত পাি মবা ে া। ফ্রক ন্তু আে ি া এ ক টা প্রফ্রতম ায ভতা ফ্রে মত পাি লাে! আে ি া 
দুবেল হময় পফ্রিফ্রে তাও ভবাঝা মো ভগল।' বলল ভজোমি ল শ্যাি ে । 

'ফ্রক ন্তু এ ি ে ূলেট া অমেক বি ফ্রদমত হমব। তামক যমি ে াফ্রক েে সি ক াি মক ই 
এ ক টা চোমলে েুমি ভদয়া হময়মে। এ চোমলে অবশ্যই ে াফ্রক েে সি ক াি গ্রহে 
ক ি মব । তাি েমল আপোমদ ি ে ু মে ন্ট এ বিং আহে দ ে ুসামক বাইমি ভক াোও 
সফ্রি ময় ভেয়া ক ফ্রি ে হময় দাাঁিাম ত পামি ।' 

'ফ্রক ন্তু ভে ভক াে ে ূমলেি ভচময় আহে দ ে ুসা আে ামদি ক ামে ে ূলেবাে । 
তামক ফ্রে ময় আমে ফ্রি ক াি হয়ম তা দি ক ষাক ফ্রষ ি ফ্রক ে ু ভেই বমট, ফ্রক ন্তু এ ফ্র য়ায় 
আমে। তামক হতো ক ি মল আে ামদি জাফ্রত ভেে এ ক টা স্থায়ী ফ্রবপদ ভেমক ে ুক্ত 
হমত পামি, ভতেফ্র ে তামক হতো ে া ক ি াি  মতে এ ফ্র য়া ও আফ্রিক াি ে ুসফ্রলে 
ভদ গুমলাি ক াে ভেমক বি বি স্ব ােে আদায় হমত পামি । এ ে েফ্র ক ফ্রেফ্রল ফ্রস্তে 
উ পকূ মল 'গুড ভহা প' েীমপ ইসি াইল ি ামষ্ট্রি েতুে ভে প্রফ্রতষ্ঠা হময়ম ে তাি প্রফ্রতও 
স্ব ীক ৃফ্রত আে ি া আদায় ক ি মত পাফ্রি । তা পাি া সম্ভব হমল ফ্রেফ্রল ফ্রস্তমেি উ পিও 
ফ্রগময় ইসি াইল ি ামষ্ট্রি পমি াক্ষ অফ্রয ক াি বতো মব।' বলল ভজোমি ল শ্যাি ে । 

'ফ্রক ন্তু ভসট া ক ি মত হমল ভতা আহে দ ে ুসামক আমে ফ্রি ক াি বাইমি ভেয়া 
চাই।' বলল এ স এ স ভসে । 

'আহে দ ে ুসামক েফ্রদ ভক াে ি ক মে ইসি াইল দুতাবা মস ভেয়া োয়, 
তাহমল সহমজই বাইমি পাচাি ক ি া োমব।' ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােস বমল উ ি ল। 

'খবি দাি, এ খে তামক ইসি াইল দুতাবামস ভেয়াি োে ও ক ি মবে ে া। 
ভে জায়গা গুমলা মত সি ক াি এ খে সাবেক্ষ ফ্রে ক ভচাখ ভি মখম ে, তাি ে মযে অবশ্যই 
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 ীমষে আমে ইসি াইল দুতা বাস । তাম দি েজি এ ফ্রি ময় এ খে ভ সখামে এ কটা স্যাঁচও 
পাচাি ক ি মত পাি মবে ে া।' বলল এ স এ স ভসে । 

'যন্যবা দ। আে ি া ভসট া আাঁচ ক মি ফ্রে বমলই ভসফ্রদমক ে া ফ্রগময় আপোি 
আশ্রময় এ মসফ্রে ।' 

'আপোম দি ভসবা ক ি াি এ টকুু স্যমোগ ভদয়াি জমন্য যন্যবা দ।' 
বমল এ ক ট ু ভেমে এ ক ট ু ফ্রচো ক মি এ স এ স ভসে পুেি ায় বমল উ ি ল, 

অবশ্য আফ্রে অমেক টা এ কক ফ্রসদ্ধামেই এ টা ক মি ফ্রে । আে ামদি ক ে ুেফ্রে ফ্রট 
ভোি ামে এ ক টা েিে াল ফ্রসদ্ধা ে এ বোপামি হওয়া দি ক াি ।' 

'ভক উ ফ্র ক আপফ্রত্ত ক ি মত পামি বমল ে মে ক মি ে?' ফ্রজমজ্ঞস ক ি ল 
উ ইফ্রল য়াে ভজােস। 

'ভস ি ক ে সম্ভাবো ভেই। আপোমদি সামে আে ামদি  াি মতি 
সম্পক েমতা আজমক ি ে য়, ভসই আফ্রদক ামলি ।  াি ত োো  ামব ক ৃতজ্ঞ 
আপোমদি ক ামে।  াি মতি আজমক ি ভে পাি ে ােফ্র বক  ফ্রক্ত, ক েম  োল অস্ত্র 
ধ তিীমত ভে উ ন্নফ্র ত, তাি ফ্র ফ্র ত্ত মতা আপোি াই গমি ফ্রদময়মেে । আপোমদি 
সহমোফ্রগ তা ে া ভপমল বহু আমগই আে ামদি ক াশ্মীি ভে মক পাততাফ্রি গুটামত 
হমতা। আে ামদি ক ে ুেফ্রে ফ্রটি ভক উ ই এ সব ক ো তুলমত পামি ে া। তাোিা 
ইফ্রতে মযেই আফ্রে অমেমক ি সামে আমলাচো ক মি ফ্রে । তাি া সক মলই ভসাৎসাম হ 
এ ফ্রসদ্ধােমক স্ব াগত জাফ্রেময়ম েে । স্যতিািং ফ্রচোি ফ্রক ে ুভেই।' 

'যন্যবা দ ফ্রে াঃ ভসে ।' বলল ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােস । 
'আমি ক টা ক ো ফ্রে াঃ ভজােস, আপোি া আহে দ ে ুসামক ফ্রক ড ন্যাপ 

ক মি মেে, এ টা ফ্র ক আপোি া ক াউ মক বমলমেে বা এ সম্পমক ে ভক াে ভঘ াষে া 
ফ্রদময়মেে?' ফ্রজমজ্ঞস ক ি ল এস এ স ভসে । 

'ে াো খাি াপ! আে ি া স্ব ীক াি ক ি মত োব ভক ে? বি িং আে ি া আে ামদি 
ফ্রে ফ্রড য়ামক বমল ফ্রদময়ফ্রে, আে ি া আে ামদি সমন্দহ ক ি াি প্র ফ্রতবাদ ক ি ফ্রে, এ টা 
ভেে তাি া জাফ্রেময় ভদয় । তা োিা তাি া ভেে এ ি ক ে ভস্ট াি ী ক মি ভে, আহে দ 
ে ুসা ইহুদী ফ্রবমি াযী তাি স্ব ােে হাফ্রসল ক ি াি া পি ফ্রে মজি ইোমতই আত্মমগাপে 
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ক মি মে । এ টা তাি পুিমো অ  োস । ভে জায়গামত ই তাি ফ্রে  ে ভ ষ হময় োয়, 
ভসখাে ভেমক ভস এ  ামবই সমি পমি ।' বলল ভজোমি ল শ্যাি ে । 

'ব্রাম  া! ব্রাম া! অমেক যন্যবাদ আপোমদি । তাি া ফ্রবশ্বাস ক ি মব ে া 
এ ক ো ফ্রিক । ফ্রক ন্তু আপোমদি ও ফ্রে মদোষ দাবী ক ি াি এ কটা পে হমলা এ ি েমল । 
জেগমেি অেত এ ক টা অিং ম ক বুঝ ভদয়াি ে ত এ ক টা ক ো পাওয়া ভগল।' এ স 
এ স ভসে বলল । 

ক ো ভ ষ ক মি ই উ মি দাাঁিামত দাাঁিাম ত এ স এ স ভসে বলল, 'এ খেক াি 
ে ত উ ফ্রি ।' 

'অবশ্য ই। অমেক সে য় ফ্রদময়ম েে । অম ষ যন্যবাদ।' 
বাইমি ি ড্র ইিং রুে ভেমক ভবফ্রি ময় ভগল এ স এ স ভসে । 
 
 
 
ফ্রল েটফ্র ট ভবজমে ন্ট লাইমব্রি ীি প্রায় দি জায় এ মস দাাঁিায় । 
  ািংক ভসে ও সাগফ্রি ক া ভসে ফ্রল েট ভেমক লাইমব্রি ীি দি জায় োে ল । 
  ািংক ভসে ফ্র ব  িংক ি ভসমেি এ ক ে াত্র ভেমল এ বিং সাগফ্রি ক া ভসে তাি 

এ ক ে াত্র ভে ময় । 
দুই  াইম বামেি ে মযে সাগফ্রি ক া ভসে বি এ বিং   ািংক ভসে বয়মস 

ভোট । 
দুজমেই ওয়াফ্র িংটে ভস্ট ট ইউ ফ্রে  াফ্রসেফ্র টি োত্র । এ ক জে ইফ্রতহাস ও 

এ ক জে ক ফ্রম্পউ টাি ফ্রবজ্ঞ ামেি োত্র । 
সাগফ্রি ক া ভসে ইফ্রতহাস এ বিং   ািংক ভসে ক ফ্রম্পউ টাি ফ্রবজ্ঞ ামে পমি । 
ে ামঝ ে ামঝই ভবজমে মন্ট ি লা ইমব্রি ীম ত তামদি আসমত হয় । 
বাফ্রি ি আন্ড াি গ্রাউ ন্ড দুফ্রট ভলা ি বাফ্রি ি উ পমি ি অিংম ি এ কদে ফ্রবক ল্প 

ফ্রহসামব গমি ভতালা হয়। ভবা ে ায় েফ্রদ বাফ্রি ি উ পমি ি অিং  সম্পুেে উ মি োয় 
তাহমলও প্রাতেফ্রহক জীবে পফ্রি চালে াি সবফ্রক ে ু সহ আন্ড াি গ্রাউ ন্ড ভলাি দুফ্রট 
অবফ্র ষ্ট োক মব। 
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আন্ড াি গ্রাউ ন্ড দুফ্রট ভলামি ি উ পমি ি ফ্রট ভস্ট াি, ফ্রক মচে, অফ্র েস ইতোফ্রদ। 
আি ফ্রে মচি ভলাি ফ্রট  য়ে, লাইমব্রি ী, ড্র ইিং এ বিং পাি ে ােফ্র বক ধ্বিংসেজ্ঞ সে ময়ি 
জমন্য ফ্রবম ষ ামব ধ তিী আশ্রয় ভক ন্দ্র ফ্রে ময় গফ্রি ত। 

দুলে  ও দুষ্প্প্রাপে যি মেি বই পুস্তক, ড কু মে ন্ট ি াখা হময়মে আন্ড াি 
গ্রাউ ন্ড ভলা মি ি লাইমব্রি ীম ত । এ সব বই ও ড কু মে মন্ট ি ভখাাঁমজ ই তাি প্রায়ই 
আসমত হয় আন্ড াি গ্রাউ ন্ড ভলামি ি লাইমব্রি ীমত ।  

সাগফ্রি ক া ভসে ও   ািংক ভসে দুই  াই ভবাে আজ দুষ্প্প্রাপে ভসই বইময়ি 
ভখাাঁমজ ই আন্ড াি গ্রাউ ন্ড লাইম ব্রি ীমত এ মসমে । 

লাইমব্রি ীি দি জা খুলমত খুলমত সাগফ্রি ক া ভসে বলল, 'ে েটা আজ  াল 
লাগমে ে া। ে মে হমে ে াো য় ভেে অশ্বফ্র স্তক ি ভবাঝ াি এ ক টা চাপ। বাবা ভক ে 
বািফ্র ত ভবাঝা ে াো ভপমত ভেে ।' 

'তুফ্রে ফ্রক মসি ক ো বলে ফ্রদফ্রদ, বুঝলাে ে া আফ্রে?' বলল   ািংক ভসে । 
' ুমল ভগমল ভক ে ে ক মি এি ই ে মযে । বাবা এ ক জে ব ন্দীমক এ ে 

ভি মখমেে ে া ভবজমে মন্ট ি এ ই ভল ামি!' সাগফ্রি ক া বলল । 
'ে া  ুফ্রলফ্র ে । এ খে বুঝমত ভপম ি ফ্রে ।' 
বমল এ ক ট ু ভেমে ই আবাি ব লল   ািংক ভসে, 'সফ্রতেই বমলে ফ্রদফ্রদ, 

আে াি ে মে হমে ফ্র ক জাে? ে মে হমে এ ই ভলাি টা ভেে এ খে আি আে ামদি ে য়। 
ভক ে ে এ ক টা পি পি লাগমে ।' 

'ফ্রি ক বমলে   ািংক, এ ই অনু ূফ্রতট া আে াি ও।' বলল সাগফ্রি ক া ভসে । 
'আসমল ঘ টে াটা ফ্র ক ফ্রদফ্রদ? ভক এ ই বন্দী? ভক ে বন্দী? এবিং আে ামদি 

এ খামে ভক ে?' 
'ে া বলমত চামেে ে া। তমব ে াি সামে বাবাি ক ো বাতো আিাল ভেমক 

েতটুকু শু মেফ্র ে এ বিং ে া দু এ কটা ক ো ো বমলমেে, তামত বুম ঝফ্রে বন্দীফ্রট ভড ফ্র ড 
ভজােস আিংমক লমদি । ওমদি অস্যফ্রবযাি ক াি মে বাবা সাে ফ্রয়ক আশ্রয় ফ্রদময়ম েে 
ে াত্র ।' 

'ভড ফ্র ড ভজােস আিংমক ল ে ামে এ বন্দী তাহমল ইহুদী মদ ি ।' ফ্রবস্ময় 
জফ্রি ত ক মন্ি বলল   ািংক ভস ে । 
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এ ক ট ু ভেমে ভঢাক ফ্রগমল আবাি ক ো বমল উ ি ল   ািংক ভসে । বলল, 
'তুফ্রে গত ক ময়ক ফ্রদমেি ফ্রে উ জ লক্ষ ে ক মি ে ফ্রদফ্রদ?' 

'ভক াে ফ্রে উ মজি ক ো বলে?' বলল সাগফ্রি ক া ভসে । 
'ঐ ভে আহে দ ে ুসাি উ পি ষিেমন্ত্রি ভিে ফ্রদময় খবি ভবরু ল । খবি টা 

েফ্রদও ফ্রেল পফ্রত্রক াগুমলাি এ ক্সল ুফ্রস  আইমটে, তবুও ভব াঝা ভগমে খবি টাি 
সি বি াহক াি ী ফ্রেল ইহুদীি া। এ কফ্রদে পি এ ই খবমি ি প্রফ্রতবাদ ভবি হমলা। 
দারুে চািলেক ি । তামত ল স আলামে ামসি ভগাময়ন্দা স্যিঙ্গ সহ সবুক েুি জমন্য 
দায়ী ক ি া হমলা ইহুদী ভগাময় ন্দা সিংস্থাি ষিেন্ত্রমক । খবি টা সািংঘ াফ্রতক ধ হ ধ চ এ ি 
সৃফ্রষ্ট ক মি মে।' 

'আি ও ভতা দারুে খবি ভবি হময়মে ক াল ।' বলল সাগফ্রি ক া ভসে । 
'ভক াে খবি টাি ক ো বলে ফ্রদফ্রদ?' ফ্রজমজ্ঞস ক ি ল   ািংক ভস ে । 
'ভক ে ভজোমি ল আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে ল্টে খুে হওয়াি ক ো।' বলল 

সাগফ্রি ক া ভসে । 
'ও পমিফ্র ে, পমিফ্র ে। ও খুমে ি জমন্যও ভতা সি াসফ্রি দায়ী ক ি া হময়ম ে 

ভড ফ্র ড ভজােস আিংমক ল ও ভজোমি ল শ্যাি ে োমে ইহুদী ভগাময়ন্দা সিংস্থাি 
এ ক জেমক ।'   ািংক ভসে বলল । 

'তাহ মল ভতা ভদখ া োমে, ইহুদী ভগাময়ন্দা সিংস্থা ে ামে ইহুদীি া 
অমেক গুমলা ষিেমন্ত্রি োাঁম দ জফ্রি ময় পিল। আো   ািংক, ফ্রবজ্ঞ ােী জে 
জোক মবি বোপাি টা ফ্র ক? তুফ্রে ফ্রেতীয় ফ্রদমে প্রফ্রতবাদে ূল ক ভে ফ্রে উ মজি ক ো 
বলমল তাম ত ভতা হা মট হাাঁফ্রি ভ মে ভদয়া হময় মে। ভগা ময়ন্দা স্যিঙ্গ ধ তিী ক মি মে 
ইহুদী ফ্রবজ্ঞ ােী জে জোক ব এ বিং ফ্রতফ্রে ল স আলামে াস ভেমক গমবষণ া তেে 
অবোহত  ামব পাচাি ও ক মি মেে ঐ ভগা ময়ন্দা স্যিঙ্গ ফ্রদময়। এ ঘ টে া সতে হমল 
ভতা তা ফ্রবিাট বোপাি হময় দাাঁ িামব।' বলল সাগফ্রি ক া ভসে । 

'ফ্রবি াট বোপাি ই ভতা! ফ্রবজ্ঞ ােী জে জোক মবি ে ত ভলাক েফ্রদ ইহুদী 
স্ব ামেেি পমক্ষ ভগাময়ন্দাফ্রগফ্রি কমি োমক, তাহমল ভক াে ইহুদী মক আি ফ্রবশ্বাস ক ি া 
োমব? এ প্রশ্ন ভক াে আমে ফ্রি ক ােই এ ফ্রি ময় ভেমত পাি মব ে া।'   ািংক ভসে বলল । 
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লাইমব্রি ীি এ ক টা ভড মস্কি ভচ য়ামি বসমত বসমত সাগফ্রি ক া ভসে বলল, 
'ফ্রে উ মজ ভেসব প্রোমণি ক ো তুমল যমি মে তা অক াটে । আফ্রে বুঝমত পাি ফ্রে ে া 
হি াৎ ক মি এ ে ে ভসেফ্র সফ্রট   ফ্রে উ জ এ  ামব পফ্রত্রক ায় এল ভক ে? তাও আবাি 
সি ক াি ী স্যমত্র ে য়। 'ফ্র ি আমে ফ্রি ক া' ও 'ভহায়া ইট ঈ গমল'ি ে ত সিংগি ে এ সব ফ্রে ময় 
ে াো ঘ াে ামে, সি ক াি ে য় ভ ক ে?' 

'ফ্রদফ্রদ, প্রেে ফ্রদমেি ফ্রে উ মজ ে মে হয় এ ি উ ত্ত ি আমে। প্রেে ফ্রদমেি 
ফ্রে উ মজ ইহুদী মদি মক ভিে ভদয়া, ইহুদীম দি ফ্রবরুমদ্ধ ষিেন্ত্র ক ি াি া জমন্য আহে দ 
ে ুসাি সামে 'ফ্র ি আমে ফ্রি ক া' ও 'ভহায়া ইট ঈ গল'ভক দায়ী ক ি া হময়ফ্রেল । এ ে েফ্রক 
বলা হময়ফ্রেল, আহে দ ে ুসাি অমেেি ভলাম   এ দুই সিংগি ে আহে দ ে ুসাি ফ্রদমক 
চমল ভগমে। আি ও বলা হময়ফ্রেল, ভে ৌলবাদী আহে দ ে ুসা সি ক ামি ি উ পিও  ি 
ক মি মে । এ মতই সম্ভবত ফ্রক্ষ প্ত হময় 'ফ্র ি আমে ফ্রিক া' ও 'ভহায় াইট ঈ গল' এ ক বামি 
হামট হাাঁফ্রি ভ মে ফ্রদময়ম ে ।' বলল   ািংক ভসে । 

  ািংক ও সাগফ্রি ক া ে ুমখাে ুফ্রখ বমস মে । 
'ফ্র ি আমে ফ্রি ক া' খুব পপুলাি সিংগি ে । সবাই জামে, পোফ্রর ওটমদি এ 

সিংগি েফ্র ট ভদম ি স্ব ােে োিা অন্য ভক াে স্ব ামেে ক াজ ক মি ে া। 'ভহায়াইট ঈ গল'ও 
আমগ বণেবাদী সিংগি ে ফ্রেল, এ খে তা আি ভেই। এ মদি ভোবল ভদয়া ইহুদীমদি 
ফ্রি ক হয়ফ্রে ।' বলল সাগফ্রি ক া ভসে । 

'ফ্রি ক ই হময়ম ে ফ্রদফ্রদ। সতে প্রক াম ি এ ক টা পে হময়ম ে । ওমদি ভোবল 
ে া ফ্রদমল ইহুদীম দি এ ষিেম ন্ত্রি ক ো এ  ামব জেসে মক্ষ আসমতা ে া।'   ািংক 
ভসে বলল । 

'এ  ামব 'ইহুদীমদি' বমল সব ইহুদী মদি এ ক সামে  াফ্রেল ক ি া ফ্রিক 
ে য় ।' বলল সাগফ্রি ক া ভসে । 

'ফ্রি ক ফ্রদফ্রদ। ভদম ি ভে জফ্রি ফ্রট ইহুদী এ ষিেমন্ত্র সামে ভেই। ফ্রক ন্তু বাস্তবত া 
হমলা বদোে টা তামদি মক ও স্প  ে ক ি মব । ফ্রে মদোষ হময়ও অমেমক দু োমগেি 
ফ্র ক াি হমব।' 
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'অমন্যি ক ো ে া ভ ম ব, আে ামদি ফ্রে মজমদি ক োটাই  াব ে া   ািংক। 
খুমেি দা ময় অফ্র েকু্ত ভসই ফ্রে াঃ ভড ফ্র ড ভজােসই আাে ামদি বাফ্রি মত এ ন্রাি ভপময় 
ভগল ।' 

'ে া ভস ভতা পায়ফ্রে ।' 
'এ ক ই ক ো। তাি বন্দীমক আশ্রয় ভদয়াি অেে ফ্র ক? অেে ফ্র ক এ টা ে য় ভে 

আে ি া ফ্রে াঃ ভড ফ্র ড ভজােমসি পক্ষ ফ্রে লাে?' 
'ফ্রি ক বমলে ফ্রদফ্রদ। ড োফ্রড এ টা ভক াে ফ্রবমবচোয় ক ি মলে বুঝমত পাি ফ্রে 

ে া। ফ্রতফ্রে ভতা এ সব বোপা মি খুবই সতক ে ।' 
'সতক ে বমট, ফ্রক ন্তু তুফ্রে ভতা জাে, আে ামদি ফ্রপত ৃূফ্রে  া ি মতি সামে 

ইসি াইল ি াষ্ট্র ও ইহুদীম দি সম্পক ে খুবই গ ীি এ বিং পুমি াম ো । অনুকূ ল, প্রফ্রতকূ ল 
ভক াে অবস্থামতই এ ই সম্পক ে ে ষ্ট হয়ফ্রে । আমে ফ্রি ক ামতও ই হুদীি া  াি তীয়ম দি 
ঘ ফ্রে ষ্ঠ সহমো গী।  াি তীয়ি া ভ ে আজ ে াফ্রক েে েুক্তি ামষ্ট্র বেবসায়-বাফ্রে মজে ফ্রেতীয় 
অবস্থামে উ মি আসমত ভপমি ম ে তাি ভপেমেও ইহুদী মদি আেফ্রি ক সহমোফ্রগত া 
ি ময়মে ।' 

'ফ্রক ন্তু তাই বমল জলজোে ি াইমে ি সামে ভতা আমপাস কি া োয় ে া। 
তাও সাযািে ি াইে ে য়, ভদ ম ি ফ্রবরুমদ্ধ ষিেন্ত্র। ো পফ্রি স্কাি ি াষ্ট্রমদ্র াফ্রহতাি 
পেোময় পমি ।' 

'ড োফ্রড ওমদি এ ক জে বন্দীমক আশ্রয় ফ্রদময়মেে, এ ি ভব ী ভ তা আি ফ্রক ে ু
ক ি া হয়ফ্রে । সম্ভবত বন্দীমক ি াখাি ে ত ওমদি ভক াে জায়গায়ই আজ আি 
ফ্রে ি াপদ ে য়। এ ই অবস্থায় ওম দি এ ক টা অনুমিায আে ামদি ি ক্ষ া ক ি মত হময়ম ে। 
এ ে ে ভক্ষ মত্র ভতা 'ে া' বলা োয় ে া।' 

'বন্দী ভলাক টা ভক? ভক ে বন্দী ভস?' প্রশ্ন ক ি ল   ািংক ভসে । 
'ক ো প্রসমঙ্গ ে ামক এ ক বাি বলমত শু মেফ্র ে ভে, বন্দীমক োফ্রক ভক াে  ূলে 

ফ্রদময় ে াপা োমব ে া, এ ে ে অে ূলে ভস। ইহুদী মদি সক ল দু োমগেি ক াি েও োফ্রক 
এ ই ভলাক টাই।' বলল সাগফ্রি ক া ভসে । 

'তুফ্রে ভে বণেে া ফ্রদমল ফ্রদফ্রদ, তামত ভতা ভলাক ফ্রট মক ভদখমত ইো ক ি মে। 
অে ূলে বন্দীফ্রট ভদখমত তাহমল ভক ে ে!' 
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'ফ্রি ক বমলে   ািংক । ে া'ি েখু ভেমক ভ াোি পি আে াি ে মযেও এ ই 
ভক ৌতুহমলি সৃফ্রষ্ট হময়ম ে । এক জে ে ানুষ এ ে ে অে ূলে হম ত পামি ভক ে ে ক মি! 
আি এ ক জে ে াত্র এ ক টা জাফ্রতি সক ল দু ো মগেি ক াি ণ হমত পামি ফ্রক  ামব! ফ্রক ন্তু 
ভদখাি স্যমে াগ ফ্রক  ামব হমত পামি বলত?' 

ফ্রচো ক িফ্রেল   ািংক ভসে । 
এ ক ট ুপি হাসল । ফ্রবজয়ীি হাফ্রস । বলল, 'উ পায় ভপময়ফ্রে ফ্রদফ্রদ।' 
'উ পায়টা ফ্র ক?' 
'উ পায় হমলা ভ ফ্রন্ট মলট ি । আে ামদি পাি ে ােফ্র বক ভ ল্টাি গুমলািই 

ভক াে এ ক টামত তামক ি াখঅ হময়ম ে। আি আে ামদি পাি ে াণফ্র বক ভ ল্টামি ি 
প্রমতেক টা ে ূল ক ক্ষ ফ্রবফ্রে ন্ন েীমপি ে ত। তাি ে ামে চাি ফ্রদমক ি ভে ভক াে ফ্রদক 
ফ্রদময় ঘ মি োওয়া োয় । ঞ মিি চাি ভদয়ামলি ফ্রতে ভদয়ামল ি ই প্রায় োদ সে াে 
উ াঁচু জায়গায় ফ্রতেফ্র ট ভ ফ্রন্ট মলট মি ি বেবস্থা আমে, ফ্রক ন্তু অন্য সে য় ভ ফ্রন্ট মলট ি 
ভখালা োক াি ক ো। ফ্রে মচ আোমদি অমটা লোডাি আমে। ভস টা ফ্রদময় উ পমি উ মি 
ভ ফ্রন্ট মলট ি ফ্রদময় সহমজই আে ি া ঘ মি ি ভ তি ভদখমত পাফ্রি ।' 

সাগফ্রি ক া ভসমেি ও ে ুখ হাফ্রসমত উ জ্জ্বল হময় উ ি ল । বলল, 'যন্যবাদ 
  ািংক । খুাঁমজ ভপমত তুফ্রে এ ক টা  াল পে ভবি ক মি ে। চল ওি, এ খফ্রে োব।' 

ভসাৎসা মহ সিংমগ সিংমগই উ মি দাাঁিাল   ািংক । সাগফ্রি ক াও উ ি ল । 
অমটা লোডািফ্র ট তাি া দুজমে ভ ল্টামি ি ভপেমেি ভদয়া মল ফ্রে ময় এ ল । 
পিপি পাাঁচফ্রট ঘ ি । অেবা বলা োয় এ ক টা বি ক ক্ষ মক পাাঁচফ্রট ক মক্ষ 

ফ্রব ক্ত ক ি া হময়মে। 
এ ক দে ভ মষি ঘ ি ভেমক ব ন্দী অনুসন্ধাে শু রু ক ি াি ফ্রসদ্ধাে ফ্র ে ল তাি া 

দুজে । 
অমটা লোডামি এ ক সামে দুজে উ ি া োয়। লোডামি অমটামে ফ্রট ক ক মন্রাল 

পোমেল ি ময়মে। লোডামি বমসই তাি া অমটা ক মন্রাল পোম েমলি এ ক টা ফ্র ক'ভত 
চাপ ফ্রদল এ বিং লোডাি বক্সম ক ভপেমেি ভদয়া মলি এ ে ে জায়গায় ভসট ক ি ল 
ভেখাে ভেমক দাাঁফ্রিময় ভ ফ্রন্ট ম লট ি ফ্রদময় ঘ মি ি ভ তিট া পুমি াপুফ্রি ভদখাি স্যমোগ 
ভেয়া োয়। 
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তামদি প্রেে উ মদোগই সােম লেি ে ুখ ভদখল । ভ ফ্রন্ট মলট মি দুজে ভচাখ 
লাগামত ই বন্দীমক ঘ মি ি ভে ম ঝমত এ ক টা খাফ্রট য়ায় ভ ায়া অবস্থায় ভদখ মত ভপল। 

বন্দীি ে াোটা ফ্রবপিীত ফ্রদম ক োক ায় তাি া বন্দীি ে ুখসহ ভগাটা 
ভচহাি াটাই ভদখমত ভপল । বন্দীমক ভদমখ তাি া দুজমেই হতা   হমলা। 

ফ্রব ল ভদমহি, ফ্রবক ট ভচহাি াি ক াউ মক ভদখ মব এ ি ক ে ই তাি া আ া 
ক মি ফ্রেল । তাি া আি ও আ া ক মি ফ্রেল, বন্দীমক ি ুদ্ধ ভচহাি া বা হতা  বদে ফ্রে ময় 
বমস োক মত ভদখম ব। তাি বদমল তাি া ভদখল এ ক জে  দ্র মলাক মক, োমক এ ই 
বন্দীখাোি ভচময় তামদি ফ্রবশ্বফ্রবদোলময়ি ল াম  তামদি পাম   ে াোয় ভব ী। ি ুদ্ধ 
বা হতা াি বদমল প্রসন্ন ে ুখ ফ্রে ময় শু ময় আমে। তাি ভ চহাি াি প্রসন্নতা ও 
ফ্রে রুফ্রেগ্নতা ভদমখ ে মে হমে ভস ভেে তাি ফ্রে মজি ঘ মি ফ্রে ম জি ভবমড শু ময় এ ক ট ু
ভি স্ট ফ্রে মে । 

'এ ে ে  দ্র এ ক জে ভেমল সািংঘ াফ্রতক ফ্রবপজ্জেক বন্দী ফ্র ক ক মি হয়?' 
বলল   ািংক ভসে । 

'আে ামদি  ুল হমে ে া ভতা? বন্দী হয়মতা অন্য ভক াোও আমে, োমক 
ভদখফ্রে ভস ে মে হয় বন্দী ে য়।' বলল সাগফ্রি ক া ভসে । 

'হমত পামি । তাহমল অন্য ঘ িগুমলা ফ্র ক ভদখ ব?' বলল   ািংক ভসে । 
'ে া এ খে ে য়, পমি আসব। এ ি ে মযে জাোি স্যমে াগ হমত পামি ভে, বন্দী 

োিা আি ও ভক উ আমে ফ্র ক ে া।' 
'ফ্রি ক আমে। তাহমল চল ফ্রদফ্রদ। খবি ফ্রে ময় পমি ই আসা োম ব।' 
লোডাি বক্স চাফ্রল ময় দুজমে ভ েমে এ ল ফ্রে মচ । 
ফ্রেমি এ ল তাি া লাইম ব্রি ীমত। 
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৩ 
ভজোমি ল শ্যাি ে বলফ্র েল, 'ফ্রে াঃ আহে দ ে ুসা আপফ্রে আে ামদি জামেে, 

আে ি াও আপোমক জাফ্রে । আে ি া আপোি সামে এ কটা সফ্রন্ধমত আসমত চাই, 
েফ্রদ আপফ্রে ি াফ্রজ হে ।' 

ভজোমি ল শ্যাি ে ও ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােস দুজমে আহে দ ে ুসাি 
সাে মে দুফ্রট ভচয়ামি বমস ফ্রেল । দুজমেি হামতই ফ্রি  লবাি । আি তাম দি ভপেমে 
আি ও চাি জে আহে দ ে ুসাি ফ্রদমক ভস্ট েগাে তাক ক ক মি দাাঁফ্রিময় আমে। 

আহে দ ে ুসা বমস আমে তাি খামট দু পা উ পমি তুম ল অমেক টা 
ভোগ াসমেি ে ত। 

আহে দ ে ুসাি গাময় ফ্র ট-সাটে । পিমে ফ্রঢ লা ঢালা এ ক টা রাউ জাি । ভসফ্রদে 
সাি া ভজোি সমেি বাফ্রি মত সক ামল এ ই ভপা াক পমি ই োস্তাি পমি ঘ ুফ্রে ময় ফ্রেল 
আহে দ ে ুসা। 

আহে দ ে ুসাি ফ্র ট সাটে ও রাউ জামি ভক াোও ভক াোও ি মক্তি দাগ। তাি 
বাহু, বাজু, ঘ ামি ক ময়ক টা ভে াট বোমন্ড জ ভদখা োমে । ফ্র ট- সাটে ও রাউ জামি ি 
ফ্রে মচ এ যি মেি আি ও বোমন্ড জ আমে। 

ভজোমি ল শ্যাি ে ক ো বলফ্র েল। আহে দ ে ুসা  াবমল হীে, ফ্রে ফ্রল েপ্ত । ভস 
ভেে ভজোমি ল শ্যাি মেি ক ো শু েফ্র েল ে া। তাি ক ো আহে দ ে ুসাি ক ামে ঢুক ফ্রেল 
ে াত্র ।  

ভজোমি ল শ্যাি মেি ক ো ভ ষ হমলও আহে দ ে ুসা জবাম ব ভক াে ক ো 
বলল ে া। উ ত্ত ি ভদবাি ভক াে  াবও তাি ভচহাি ায় ভেই। 

এ ক ট ুঅমপক্ষা ক মি ভজোমি ল শ্যাি েই আবাি বমল উ ি ল, 'ফ্রে াঃ আহে দ 
ে ুসা আপোি সামে আে ামদ ি ভলাক ি া ভে আচি ে ক মি মে আে ি া তাি জমন্য 
দুাঃ ফ্রখত। বলুে, ওমদি ই বা ভদাষ ফ্র ক? েুক্তি াষ্ট্র ফ্রেল ভগাটা দুফ্রে য়ায় আে ামদি 
সবমচময় ফ্রে ি াপদ আশ্রয় । ভস আশ্রময় আপফ্রে আগুে ফ্রদময়ম ে ে । আে ামদি ভলাক ি া 
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ভক ে ে ক মি ফ্রে মজমদি সাে লামব বলুে? এ ই ক াি মে ভসফ্রদি জ্ঞ াে ভেিাি সামে 
সামে ওিা ক্ষ ুযাতে ভেক মিি ে ত আপোি উ পি ঝাাঁফ্রপম য় পমিফ্র েল। আে ি া 
উ পফ্রস্থত োক মল এ ে েট া হমত পাি মতা ে া। োক, এ যি মেি অোক াফ্রিত গে-
ফ্রপট ুফ্রে ি জমন্য আে ি া দুাঃ ফ্রখত।' োে ল ভজোমি ল শ্যাি ে । 

শ্যাি ে ভে ক ো বমলমে ভসট া ফ্রি ক। ভসফ্রদে আহে দ ে ুসামক সিংজ্ঞ াহীে 
অবস্থায় ফ্রক ড ন্যাপ ক মি ইহুদ ী ভগা ময়ন্দা সিংস্থাি এ ক টা োে হীে ঘ াাঁফ্রট মত ফ্রে ময় 
ভতামল । তাি পি সিংজ্ঞ াহীে আহে দ ে ুসামক ভি মখ ভজোম ি ল শ্যাি ে ও ভজােস 
ফ্রগময়ফ্রেল জরুি ী এ ক টা ফ্রবষময় আমলাচোি জমন্য পাম ই । ইফ্রতে মযে আহে দ 
ে ুসাি জ্ঞ াে ফ্রেমি আমস । এই স্যমোম গ শ্যাি ে ও ভজােম সি উ মত্ত ফ্রজত ভলাক ি া 
আহে দ ে ুসাি উ পি চিাও হয়। বোপাি টা ঘ মট ে যেেগুীয় ইউ মি ামপি ি াজা-
বাদ াহম দি ক ায়দায় । তাি া ভেে ে অমেক আসাে ীমক ক্ষযুাতে ভেক মিি হামত 
ভেমি ফ্রদত। তাি পি ভদখত ভেক মিি োি া ফ্রক  ামব তামদি ভদহ ফ্রেন্ন-ফ্রবফ্রে ন্ন হয়। 
আহে দ ে ুসাি ভদহ ফ্রেন্ন-ফ্রবফ্রে ন্ন হয়ফ্রে বমট, ফ্রক ন্তু অে ানুফ্র ষক  ামব ফ্রে েোফ্রতত 
হময়মে ভস। আহে দ ে ুসা আবাি জ্ঞ াে হাি ামল তমব ই ভলাম ক ি া ক্ষ াে হয়। তমব 
এ টা ফ্রি ক শ্যাি েি া এ স তামক ভদ খাি পি তাি া  াল ফ্রচফ্র ক ৎসাি বেবস্থা ক মি । 

এ বাি ভজোমি ল শ্যাি ে ো ে মতই আহে দ ে ুসা বলল, 'ভে ফ্রক দুাঃ খ 
প্রক াম ি ভক াে প্রময়াজে ভে ই ভজোমি ল শ্যাি ে । আপো ি া োই ক ি মেে তা 
আপোমদি পিাজময়ি ক াি ে হময় দাাঁিা মে । আপোি া ো ক মি মেে, এ ক টা 
পিাফ্রজত বাফ্রহেী এ টাই ক মি োমক । আপোমদি এ ই অযাঃ পতমেি জমন্য দুাঃ খ 
প্রক া  ক ি মত হয়।' 

ভজোমি ল শ্যাি মেি দুফ্রট ভচাখ জ্বমল উ মি ও আবাি ফ্রে ম  ভগল। ে ুমখ 
ক মষ্ট-সৃমষ্ট হাফ্রস ভটমে বলল, 'ি াগ ক মি মেে আহে দ ে ুসা? আপোি ভে জাজ  াল 
ক ি াি জমন্য ফ্রক ে ূস্যখবি আপ োমক ভ াোমত পাফ্রি ।' 

বমল এ ক ট ু ভেমে ই আবাি শু রু ক ি ল, 'আপোি েতুে ভপ্র ফ্রে ক া সাি া 
ভজোি সে আপোমক হাফ্রি ময় পাগমলি  ে ত হময় ভগম ে। তাম ক হাসপাতা মল ফ্রে মত 
হময়মে। তাি ভটে  ে ক ে ামোি জমন্য তামক ঘ ুমে ি ওষুয খাইময় ঘ ুে পাফ্রি ময় 
ি াখা হমে । তাি 'ফ্র ি আমে ফ্রিক া' পাগল হময় উ মি মে আপোমক উ দ্ধামি ি জমন্য। 
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অন্যফ্রদমক ে াফ্রক েে সি ক াি ি াষ্ট্রীয় ামব ভক সট ামক গ্রহে ক মি মে। আপোমক 
উ দ্ধামি ি জমন্য পুফ্রল , এ েফ্রবআই, ফ্রসআইএ, ভসোবাফ্রহেী, ভক াস্ট াল গাড ে, সীে াে 
ি ক্ষ ী প্র ফৃ্রত সক ল বাফ্রহেীমত জরুি ী অবস্থা ভঘ াষে া ক ি া হময়মে। তাি া চমষ 
ফ্রেি মে ভগাটা ভদ । ইহুদী ম দি ভক াে সিংস্থা, প্রফ্রতষ্ঠাে তাি া সাচে ক ি মত বাদ 
ি ামখফ্রে । সীে াে সীল ক ি া হময়মে শু রুমতই। আপফ্রে  াগ েবাে আহে দ ে ুসা। 
ে াফ্রক েে সি ক াি আপোমক যি াি জমন্য এ ক সে য় ভে  ফ্রক্ত ফ্রেময়াগ ক মি ফ্রেল, তাি 
 তগুে  ফ্রক্ত তাি া ফ্রে ময়াগ ক মি মে আপোমক উ দ্ধামি ি জমন্য।' োে ল ভজোমি ল 
শ্যাি ে । 

শ্যাি ে োে মতই ে ুমখ হাফ্রস ভটমে উ ইফ্রল য়াে ভজােস বম ল উ ি ল, 'ো 
বমলমেে তাি ভচময়ও আহে দ ে ুসা  াগেবাে । সাি া ভজোি সে ে াফ্রক েে েুক্তি ামষ্ট্রি 
অমঘ াফ্রষ ত োস্ট েমলফ্র ড । োি োস্ট ে পাি সে ভেই। এ ই োস্ট ে পাি সে হওয়াি জমন্য 
অমেক আমে ফ্রি ক াে ফ্রবফ্রলয়ে ফ্রবফ্রলয়ে ড লাি খি চ ক ি মত ি াফ্রজ । আহে দ ে ুসা ফ্রবো 
পয়সায় শু যু তামক ে য়, তাি হৃ দয়টাও ভপময় ভগমেে।' 

'ফ্রে াঃ ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােস আফ্রে আপোমক  দ্র মলাক ে মে ক ি তাে । 
ফ্রক ন্তু ফ্রক ে ুে া ভজমে শু মে অি ীল ক ো বলমত পামি ে এ ই বয়মস তা জােতাে ে া। 
ফ্রে স ভজোি সে এ ক জে সম্ম াফ্রে তা আমে ফ্রি ক াে । আপফ্রে আমে ফ্রি ক াে ফ্রহসামব 
তাি ে েোদা ি াখা আপোি উ ফ্রচত ফ্রেল ।' বলল ফ্রবক্ষ ুদ্ধ ক মন্ি আহে দ ে ুসা। 

'আফ্রে আি আমে ফ্রি ক াে হমত পাি লাে ক ই। ইহুদী ই ভতা ভে মক ভগলাে । 
স্যতিািং ভস উ ফ্রচতেমবা মযি ভতা য়াক্কা আফ্রে ক ফ্রি ে া।' বলল ভড ফ্র ড ভজােস। 

'ইহুদী হমলও  দ্র হম ত ভতা ভ দাষ ভেই।' বলল আহে দ ে ুসা। 
'ে ুখ সাে মল ক ো বলুে ফ্রে াঃ আহে দ ে ুসা। আপফ্রে আে ামদি বন্দী  ুমল 

োমবে ে া।' বলল ভড ফ্র ড ভজা েস । 
ভড ফ্র ড ভজােস োে মতই ভজ োমি ল শ্যাি ে বমল উ ি ল আহে দ ে ুসামক 

ভক াে ক ো বলাি স্যমোগ ে া ফ্রদময়ই, 'আে ামদি আমলাচো অমেক খাফ্রে অন্য ফ্রদমক 
চমল ভগমে। আে াি ে মে হয় ফ্রে াঃ ভজােস আে ি া আমলাচোয় ফ্রেমি ভেমত পাফ্রি ।' 
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বমলই ভস আহে দ ে ুসাি ফ্রদমক তাফ্রক ময় বলল, 'আহে দ ে ুসা আে াি প্রমশ্ন 
আফ্রে ফ্রেমি োফ্রে । আফ্রে বলফ্র েলাে, 'আে ি া আপোি সামে এ ক টা সফ্রন্ধমত 
আসমত চাই। আপোি ে ত ফ্রক?' 

আহে দ ে ুসা ে মে ে মে হাসল । ে মে ে মেই বলল, ভজোমি ল আে াি সামে 
সফ্রন্ধমত আসমত চায়, এ ি ভচম য় ভেমি বব াজী আি ফ্র ক হমত পামি । তবু ে ুমখ বলল, 
'ফ্র ক সফ্রন্ধ ফ্রে াঃ শ্যাি ে? সফ্রন্ধ ভত া হয় েুদ্ধমক্ষ মত্র । ফ্রক ন্তু আফ্রে ভ তা আপোমদি বন্দী। 
বন্দীি ক ামে সফ্রন্ধি প্রস্তাব ফ্রক মসি?' 

'আপফ্রে বন্দী হমলও বন্দী ে ে । আপফ্রে লিাইময়ি ে য়দামে আমেে, 
আে ি াও । স্যতিািং সফ্রন্ধ হমত পামি ।' বলল ভজোমি ল শ্যাি ে । 

'এ ই ভতা ফ্রে াঃ ভজােস এ খেই বলমলে আফ্রে বন্দী আফ্রে ভেে এ ক ো  ুমল 
ে া োই।' আহে দ ে ুসা বলল । তাি ে ুমখ হাফ্রস । 

হাসল ভড ফ্র ড ভজােসও। বল ল, 'ফ্রি ক ই বমলফ্র ে। ফ্রক ন্তু এ ি অেে এ ে য় ভে, 
আপফ্রে বন্দী ে ামেই বন্দী। আফ্রে বন্দী হময়ও ে ুক্ত ে ানুমষি ভচময়  ফ্রক্ত ালী। ভস 
ক োই ভজোমি ল শ্যাি ে আপোমক বলমেে ।' 

'আফ্রে ফ্র ক ক ি মত পাফ্রি বলুে ।' ভজোমি ল শ্যাি েমদি ফ্রদমক তাফ্রক ময় 
বলল আহে দ ে ুসা। 

'এ ক টা সফ্রন্ধমত আসমত পামি ে ।' ভজোমি ল শ্যাি ে বলল । 
'ফ্র ক সফ্রন্ধমত?' 
'আে ি া ফ্রক েু ভপমত চাই এ বিং ফ্রক েু ফ্রদমতও চাই।' 
'ফ্র ক ভপম ত চাে?' 
'আে ামদি ইসি াইল ি ামষ্ট্রি উ ৎখামতি পি হাইো ভেমক ৫০ ে াইল 

সাগমি ি ভ তমি োমক্কা বা 'গুড ভহাপ' েীমপ ইসি াইল ি াষ্ট্র প্রফ্রতফ্রষ্ঠত আমে, 
আপফ্রে জামেে । আে ামদি দাবী হমলা এ ক. 'হাইো ভে মক ভ তল আফ্রবব' পেেে এ ই 
এ ক ফ্রচলমত উ পকূ ল  ুফ্রে আে ামদি ফ্রদমত হমব। দুই. ইস ি াইল দখমল ভেবাি 
সে য় ফ্রেফ্রল ফ্রস্তফ্র েি া ভে 'ভসন্রাল ভস্ট ট লাইমব্রি ী ও আি ক াই ' দখল ক মি মে, ভসট া 
আে ামদি মক ভেে ে ফ্রেল ভতে ে ভেিৎ ফ্রদমত হমব। ফ্রতে. আপফ্রে আমে ফ্রি ক া তোগ 
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ক ি মবে এ বিং তাি আমগ আমে ফ্রি ক াি সামে আে ামদি আমপা  ক ফ্রি ময় ফ্রদময় 
োমবে ।' 

আহে দ ে ুসা তামদি দাবী শু মে ে মে ে মে হাসল এ বিং বুঝ ল, ইহুদীি া 
ক ফ্রি ে ভবক ায়দায় ে া পিমল এ ে ে প্রস্তাব ফ্রে ময় তাি ক ামে আসমতা ে া। বলল, 
'আি আপোি া আে ামক ফ্র ক ফ্রদমত চাে?' 

'ফ্রবফ্রে ে ময় আে ি া আপোমক ে ুফ্রক্ত ফ্রদমত চাই এ বিং  ত্রুতাি বদমল 
সহাবস্থাে অোি ক ি মত চাই।' বলল ভজোমি ল শ্যাি ে । 

'আপোি া আে াি ে ুফ্রক্তি ভে ফ্রবফ্রে ে য় দাবী ক মি মেে, আে াি ে ূলে অত 
ে য় ফ্রে াঃ শ্যাি ে ।' 

'ফ্রে াঃ আহে দ ে ুসা আে ামক ভ খাবাি ভচষ্টা ক ি মবে ে া। আেি া আপোি 
ফ্রবফ্রে ে ময় সামবক ভগাটা ইসি াইল ি াষ্ট্র েফ্রদ দাবী ক ফ্রি, তাও ভপমত পাফ্রি ।' 

'ভক ে ে ক মি? ভক ভদমব?' 
'আপোি প্রামেি ে ূলে সাম বক ইি াইল ি ামষ্ট্রি ভচময় অমেক ভব ী 

ফ্রেফ্রল ফ্রস্তে সি ক ামি ি ক ামে।' 
'এ সব আপোমদি ক ল্পো ফ্রবলাস । এ ক জে বেফ্রক্ত এ ক টা ি ামষ্ট্রি সে াে 

হয় ে া, ফ্রবফ্রে ে য় ভতা হয়ই ে া।' 
'ভসট া আে ি া ভদখ ব। আপফ্রে ি াফ্রজ ফ্রক ো বলুে?' 
'আে াি ি াফ্রজ হওয়াি প্রশ্ন ভে ই। অমন্যি সম্পফ্রত্ত, আফ্রে ফ্রদম ত ি াফ্রজ হব 

ফ্রক  ামব?' 
ফ্রেফ্রল ফ্রস্তে ি াষ্ট্র অমন্যি ে য়। আপফ্রে ফ্রেফ্রল ফ্রস্তে ি ামষ্ট্রি জেক । জেমক ি 

প্রাণ বাাঁচাবাি জমন্য ফ্রেফ্রল ফ্রস্তে তাি অমযেক ভেমি ফ্রদমত পাম ি ই । আে ি া অমযেক 
চাইফ্রে । ভচময়ফ্রে হাইে া ভেমক ভতল আফ্রবব পেেে ভোট্ট এক টা ক ফ্রি মড াি । এ টা 
ভদয়া তামদি জমন্য ফ্রক েুই ে য়।' 

'আফ্রে আে াি ে ুফ্রক্ত বা বাাঁচাি জমন্য ফ্রেফ্রল ফ্রস্তমেি এ ক ইফ্রি  ূফ্রে ও অন্য 
ক ামি া হামত ফ্রদমত ি াফ্রজ হমবা ে া।' 

'ফ্রবষয়ট া আপোি অবগফ্রত ও সম্ম ফ্রতি জমন্য আপোি ক ামে 
তুমলফ্র েলাে । ফ্রক ন্তু আপফ্রে ি াফ্রজ হওয়া, ে া হওয়ামত আে ামদ ি ফ্রক ে ুএ মস োয় ে া। 
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আে ি া দাবী ক ি মবা ফ্রেফ্রল ফ্রস্তে সি ক ামি ি ক ামে, আপোি ক ামে ে য়। দাবী পুিণ 
ক ি মব ফ্রেফ্রল ফ্রস্তে সি ক াি, আপফ্রে ে ে ।' 

' ূফ্রে ফ্রেফ্রল ফ্রস্তে সি ক ামি ি ে য়, ফ্রেফ্রল ফ্রস্তে জেগমেি ।  োক ভস ক ো, 
আে াি ে ুফ্রক্তি ফ্রবফ্রে ে ময়ও আফ্রে আপোম দি বোপা মি ভক াে ফ্রে েো ক ো ে াফ্রক েে 
সি ক াি মক বলব ে া। স্যতিািং তৃতীয়  তেও আপোমদি পূিণ হমব ে া।' 

'এ বোপা মি এ খে আে ি া আপোি সামে ক ো বলব ে া। আপোি ে ত 
 ফ্রবষ্যমত পাল্টাম ত পামি । এক জে ে ানুমষি ক তফ্রদে বন্দী োক মত  ামলা লামগ 
বলুে?' 

'ফ্রক ন্তু আফ্রে বলমলই ফ্র ক আপোমদি বোপা মি ে াফ্রক েে সি ক াি ও জেগমেি 
যািে া পাল্টা মব, তাম দি আমগি ফ্রবশ্বাস ফ্রেমি আসমব?' 

'গেতমন্ত্র বেফ্রক্ত বা সি ক াি ব ি ক ো ে য়। বেফ্রক্ত ও সি ক াি পাল্টামল 
েতুে সি ক াি এ মল েতুে পফ্রি ফ্রস্থফ্র তি সৃফ্রষ্ট হয়। ফ্রবশ্বামসি ে ােদন্ড পামল্ট োয়। 
অফ্রবশ্বাসী ফ্রবশ্বাসী হয়, আবাি ফ্রবশ্বাসী অফ্রবশ্বাসী হময় ো য় । ভসই জমন্যই ভতা 
গেতন্ত্র আে ামদি ক ামে এ ক ফ্রপ্রয়।' 

বমল ভজোমি ল শ্যাি ে এ কটু োে ল তাি পি বলল, 'আপোমক শু যু 
ফ্রবজ্ঞ ােী জোক মবি বোপামি বলমলই চলমব। আপফ্রে বলমবে, আপোি ফ্রবশ্বাস 
ফ্রবজ্ঞ ােী জে জোক মবি সেয় স্যিঙ্গ ফ্রট ভগাময়ন্দা ক ামজ বেবহাি হয়ফ্রে । তাি 
অনুপফ্রস্থফ্র তক ামল পফ্রি বতেে হমত পামি । ফ্রবজ্ঞ ােী জে জোক মবি উ পি ভেমক 
সমন্দহ চমল ভগমল পিবতেী কাজট া আে ি া ক ি মত পাি ব। ে ুফ্রক্ত েফ্রদ ভপমত চাে 
এ ই সহম োফ্রগতাটা আপোমক অবশ্যই ক ি মত হমব।' 

'আে াি ে ুফ্রক্তি জমন্য আফ্রে ফ্রে েো ক ো বলব এ ক ো আপোি া  াব মলে 
ফ্র ক ক মি?' বলল ফ্রবদ্রূপক মন্ি আহে দ ে ুসা। 

হাসল ভজোমি ল শ্যাি ে । বলল, 'আপোি এ ই ে মো াব  ফ্রবষ্যমত োও 
োক মত পামি । আপফ্রে ফ্র ে জ ইোমতই আে ি া ভে ামব বলব, ভস া মব আে ামদি 
সহমোফ্রগ তা ক ি মবে ।' 

'ভক ে ক ি মবা?' ফ্রবফ্রস্মত ক মন্ি বলল আহে দ ে ুসা। 
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'ভক ে, ফ্রবজ্ঞ াে এ ত ফ্রক ে ু পাম ি, ে ানুষ মক ইো ে ত ক ো বলামত পামি 
ে া?' 

'ে ানুষ েমন্ত্রি দাস ে য়, েন্ত্র ে ানুমষি দাস। এ জমন্যই পামি ে া।' 
'ফ্রি ক আমে,  ফ্রবষ্যৎ ফ্র ক বম ল ভদখমবে?' বলল  াবমল  হীে ক মন্ি 

ভজোমি ল শ্যাি ে । এ ে ে  াব ভেে ফ্রে ফ্রিত  ফ্রবষ্যৎটা ভস ভদ খমত পামে । 
ফ্রবফ্রস্মত হমলা আহে দ ে ুসা। 
ফ্রবজ্ঞ াে ক ো বলাম ত পামি ইোেত, এ ক োি অেে ফ্র ক? এ ে ে েন্ত্র ফ্র ক 

আফ্রবষ্কৃত হময়ম ে ো ে ানুমষি উ পি এ ে ে প্র াব সৃফ্রষ্ট ক ি মত পামি, োি েমল েন্ত্র 
ভেে েট া চায় ভস া মব ে ানুষ মক ক ো বলামত পামি? হি াৎ আহে দ ে ুসাি ে মে 
পিল ওেি বায়াি ক ো। ওেি বায়াি প্রফ্রতপক্ষ ি া োফ্রন্ত্রক ইমলমরাও ময়ম ি 
ে াযেমে ওেি বায়াি ফ্রচোমক সম্পূেে ফ্র ন্ন ফ্রদমক পফ্রি চাফ্রল ত ক মি তাি ক াে ভেমক 
ভস্ট টমে ন্ট ভোগ ামিি ভচষ্টা ক মি ফ্রেল । এ ি াও ফ্র ক এ ে ে ফ্রক েুি বেবস্থা ক মি মে? 

ে মে ে মে ফ্র উ মি উ ি ল আহ ে দ ে ুসা। আহে দ ে ুসামক ফ্রে েোতে ক মি 
ভে মি ভেলা োমব, ফ্রক ন্তু তাি ক াে ভেমক ফ্রক েু আদায় ক ি া োম ব ে া। এ ই আদাময়ি 
জমন্য ভক তাি া ফ্র ন্ন পে ফ্রে ময়মে? এ ই জমন্যই ফ্র ক আজ তাি া ফ্রে ফ্রষ্ট ফ্রে ফ্রষ্ট ক ো 
বলমে ও সফ্রন্ধি প্রস্তাব ফ্রদমে? ওেি বায়াি ে ত তাি ভক্ষ মত্রও ফ্র ক এ যি মেি ভক াে 
বেবস্থা তাি া গ্রহে ক মি মে? ফ্র ক ভস বেবস্থা? আহে দ ে ুসাি ে মে পিল ভহলফ্র সিংফ্রক 
ফ্রবশ্বফ্রবদোলময়ি ফ্রবজ্ঞ ােী অযোপক ফ্র ব. ক ে. চ-ুএ ি ১ ৩৪ পৃষ্ঠা ি দীঘ ে প্রবমন্ধি ক ো। 
প্রবন্ধফ্রট ি োে, 'The Social Reality of Artificial Mind and Body 
Control.' এ প্রবমন্ধি  ূফ্রে কায় ফ্রল মখমেে, 'ইহুদীব াদীি া তামদি ফ্রে মজমদি হাত 
ফ্রে ি াপদ ি াখাি জমন্য 'ে মোনদফ্রহক ফ্রে য়ন্ত্রণ' বেবহামি ি ে াযেমে অন্যমক তাি া 
বাফ্রিত হতো ও অন্যান্য অপিায সিংঘ টমে বাযে ক মি । ভক মেফ্র ড, ি বাটে ভক মেফ্র ড, 
ে াফ্রট েে লুোি ফ্রক িং, জজে ওয়ামলস প্রেুমখি হতোক ান্ড এ ই বেবস্থািই েল । 
ইহুদীব াদ ফ্রবমি াযী বহু ভেতাম ক ি াজন েফ্র তক ও সাে াফ্রজক ে েোদা ফ্রবসজেে ফ্রদমত 
হময়মে, এ ে েফ্রক অমেমক জীব ে ফ্রদময়মে এ ই বেবস্থাি োাঁম দ পমিই।' ফ্রবজ্ঞ ােী চ-ু
এ ি ফ্রে বন্ধ ভেমক ই আহে দ ে ুসাি আি ও ে মে পিল 'ে মোনদফ্রহক ফ্রে য়ন্ত্রণ'-এ ি 
বোপাি টা এ কটা জফ্রট ল ধ বজ্ঞ াফ্রে ক প্রফ্রি য়া। এ ই প্রফ্রি য়ায় োমক ফ্রে য়ন্ত্রণ ক ি মত 
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চাওয়া হয় 'ভব্রইেওময় রািফ্র ে  ে' ও 'অপমটাইমলরফ্র েক োল ক মন্রাল' ভক ৌ মলি 
ে াযেমে তাি ে ােব ধ দফ্রহক ভ ক্ষ মত্র পফ্রি বতেে আেমত হয়। তমব আহে দ ে ুসাি 
এ ক টা ক ো ে মে পিল ভে, এ ই ফ্রে য়ন্ত্রে বেবস্থা চফ্রি ত্রহীে বা ফ্র ফ্রেল চফ্রি মত্রি 
ভলাক মদি উ পি েতটা ক ােেক ি ীহয়, চুি ত্রবাে বা দৃঢ় চফ্রিমত্রি ভলাক মদি উ পি 
ততটা ক ােেক ি ী হয় ে া। ফ্রক ন্তু আহে দ ে ুসাি এ ই জাোটা বহুফ্রদে আমগি । তাি পি 
ফ্রবজ্ঞ াে অমেক দূি এ ফ্রগময়মে । ফ্রে য়ন্ত্রে বেবস্থামতও আি ও পফ্রি বতেণ এ মসমে। 
ফ্রে িয় আি ও ক ােেক ি ক ি া হম য়মে এ ই বেবস্থামক । এ ই বেব স্থাই ফ্র ক তাি া প্রময়াগ 
ক ি মব তাি উ পি? আবাি ফ্র উমি উ ি ল আহে দ ে ুসা। এ ই অদৃশ্য  ত্রুি ফ্রবরুম দ্ধ 
ভস ফ্রক  ামব লিাই ক ি মব?  

আহে দ ে ুসামক অমেক্ষ ে ভক াে জবাব ফ্রদমত ে া ভদমখ ভজো মি ল শ্যাি ে 
বমল উ ি ল, 'ফ্র ক ক ো বলমেে ে া ভক ে ফ্রে াঃ আহে দ ে ুসা?  য় ভপময় ভগমলে োফ্রক?' 

' য় ে য়,  াবফ্রে  ফ্রবষ্যমত ফ্র ক ভদ খব তা ফ্রে ময় ।' বলল আহে দ ে ুসা। 
'ফ্রক েুই ভদখম বে ে া। ফ্রক ে ুক িমবে ে াত্র ।' ভজোমি ল শ্যাি ে বলল । 
'ফ্রক ে ুভতা অবশ্যই ক ি ব, ফ্রক ন্তু ভসট া আপোি া বলমেে ফ্র ক ক মি?' আহে দ 

ে ুসাি প্রশ্ন । 
'আে ি া বলফ্র ে ক াি ে, আে ি া ো চাই, তাই আপফ্রে ক ি মবে ।' ভজোমি ল 

শ্যাি ে বলল । 
বমলই উ মি দাাঁিাল ভজোমি ল শ্যাি ে । বলল, 'চলুে ফ্রে াঃ ভজা েস । আহে দ 

ে ুসামক অমেক ফ্রবি ক্ত ক মি ফ্রে আি ে য়। আে ামদি সফ্রন্ধ প্রস্তাব ফ্রে ময় অবশ্য ই উ ফ্রে 
 াবমবে ।' 

উ মি দাাঁিাল ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােসও। 
ভজোমি ল শ্যাি ে োবাি জমন্য ফ্রেমি দাাঁিামত ফ্রগময় বলল, 'ফ্রে াঃ আহে দ 

ে ুসা আপোি বন্দী অবস্থামক স্যখদায়ক ক ি মত সমবোচ্চ ো ক ি া োয়, তা আে ি া 
ক মি ফ্রে । ভক াে অস্যফ্রবযা হমল বলমবে আে ি া ভ মব ভদখব।' 

ওিা ফ্র ে জ ফ্র ে জ ভচয়াি হাম ত ফ্রে ময় ভবফ্রি ময় ভগল। ওিা ঘ ি ভেমক ভবি 
হবাি সামে সামে ঘ মি ি দি জাও বন্ধ হময় ভগল। 
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ভি া চমল ভগমল আমি া অমেক ফ্রচো এ মস ঝাাঁফ্রপময় পিল আহে দ ে ুসাি 
ে াোয় । 

বন্দীখাোি এ ই স্যবেবস্থা আহ ে দ ে ুসাি ক াে ফ্রক েুক্ষে আগ পেেেও  ল 
ভলমগফ্রেল, ফ্রক ন্তু ভসই স্যবেবস্থা এ খে আহে দ ে ুসাি ক ামে ষিেন্ত্রেূলক বমল ে মে 
হমে । 

বন্দীখাোয় তামক আি াে দায়ক ফ্রবোো ভদয়া হময়মে। 
বলা োয়, আেফ্র বক ভবাে া প্রু ে এ ক ফ্রট আশ্রয় ভক মন্দ্র তাম ক বন্দী ক মি 

ি াখা হময়মে। 
এ ই ক ো ে মে হমতই এ ক টা  াবো ফ্রবদুেত চে মক ি ে ত আহে দ ে ুসাি 

ে মে এ মস প্রমব  ক ি ল। এ যি মেি আশ্রয় ভক ন্দ্র ভেমক ভবি হবাি ও এ ক টা 
আন্ড াি গ্রাউ ন্ড পে োমক । কাি ে, আণ ফ্রবক ভবাে াি আঘ ামত উ পমি ি সব ফ্রক েু 
েখে ে ষ্ট হময় োমব, তখে আন্ড াি গ্রাউ ন্ড আশ্রয়স্থল েতটা জরুি ী, ততটাই জরুি ী 
ভবি হবাি জমন্য আন্ড াি পোম সজ । স্যতিািং এ আশ্রয় ভক মন্দ্রি ও ফ্রে িয় ভস যি মেি 
আন্ড াি গ্রাউ ন্ড পোমসজ ি ময়মে। খু ী হময় উ ি ল আহে দ ে ুসাি ে ে । 

এ ই ফ্রসদ্ধামে ভপৌাঁোি সামে সাম েই আহে দ ে ুসাি ে মে ঝমিি ে ত প্রমব  
ক ি ল এ ক ফ্রট ফ্রচো। তাহমল ফ্র ক ে ৃত পাফ্রখ বাইমি ি সম্ভাবে আণ ফ্রবক ফ্রবপেেময়ি 
প্রতীক? ে ৃত পাফ্রখ এ ক টাই ভদ খা োমে । আি তা উ পমি ি ভলামি ি োমদ ফ্রচফ্র হ্নত 
এ বিং তা উ পমি উ মি োবাি দি জা-ফ্রচফ্র হ্নত স্থামে ি ময়মে। এ ি অেে ফ্রে িয় উ পমি 
উ ি াি পে ধ্বিংস হময় োওয়া বুঝামে । এ ই  াবো ভেমক আহে দ ে ুসাি ে মে 
হমলা, েক  ায় ভবি হবাি ে ূল পে বন্ধ বা ফ্রবেষ্ট ভদ খামো হ য়মে । অতএব আশ্রয় 
ভক ন্দ্র ভেমক ভবি হবাি ফ্রবক ল্প পেও ফ্রে িয়েক  ায় ফ্রচফ্র হ্নত োক মব এ বিং ভসখা মে 
অবশ্যই পাফ্রখমক ভদখ া োম ব । এ ই ফ্রচোি সামে সামেই তাি ে ে বমল উ ি ল, 
তাহমল ফ্র ক দফ্রক্ষ ণ প্রামেি ভদয়া মল ক ফ্রি মড াি ভেখা মে ভ ষ হম য়মে, ভসখামে ফ্রচফ্র হ্নত 
দি জাই ভবি হওয়াি ভগাপে পে? ভসখামে দি জা ফ্রচফ্র হ্নত স্থামে এ ক টা ে ুক্ত ড াোি 
পাফ্রখ আাঁক া ি ময়মে। এ খামে অফ্রঙ্কত পাফ্রখ জীফ্রবত ও ে ুক্ত ডাো অলা হওয়াি অেে 
ফ্রে িয় এ টাই ভে, ভবি হবাি জমন্য এ পে ফ্রে ি াপদ। 
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আল্লাহি অম ষ শু ক ফ্রি য়া আদায় ক ি ল আহে দ ে ুসা। তাি এ ই ফ্রচহ্না ও 
অনুে াে েফ্রদ সফ্রতে হয়, তাহম ল এ ফ্রজন্দ ােখাো ভেমক ভবি হওয়াি এ ক টা উ পায় 
ভস ভপময় ভগ মে। 

আেমন্দ ে ে  মি ভগল আহে দ ে ুসাি । 
এ ই প্রেে বামি ি ে ত ফ্রে মজি বন্দী দ া ফ্রে ময় উ ফ্রেগ্ন হময় উ মি ফ্রেল আহে দ 

ে ুসা। ভস এ ফ্রবজ্ঞ ােমক ফ্রবশ্বা স ক মি ভে, ধ বদুেফ্রতক বা ভি ফ্রড ও ওময়  ফ্রক িংবা 
অফ্রতক ােেক ি ী ভক াে আলরাসফ্রে ক ওময়ম  ি বেবহাি ক মি োনুমষি ফ্রচো ও ে েমে 
ধ বক লে এ মে েতুে পমে এ মক প্রবাফ্রহত ক ি াি পদ্ধফ্রত ধ বজ্ঞ াফ্রেক  ামব সম্ভব হমত 
পামি ।  এ যি মেি ক ে ান্ড কফ্রম্পউ টাি শু েমল ে ানুমষি ভব্র মেি ভক াষও শু েমত 
পামি । এ খামেই আহে দ ে ুসাি  য়। ফ্রহপমোটাইজড হওয়া ি ে ত অমন্যি হামতি 
পুতুমল পফ্রি েত হওয়াি ক ো আহে দ ে ুসা ফ্রচোই ক ি মত পামি ে া। এ ে ে দু োগে 
আে াি আমগই তামক ে ুক্ত হম ত হমব। উ মি বসল আহে দ েসুা। 

এ বন্দীখাো ভেমক ভবি হবাি ভে পমেি ক ো ভস ফ্রচো ক ি মে তা ভে ফ্রি ক, 
তা ভদখম তও তামক এ ই ক ক্ষ ভ েমক ভবি হমত হমব। ফ্রক ন্তু ভব ি হবাি পে ফ্র ক? 

এ বাি উ মি দাাঁিাল আহে দ েসুা। 
দি জাি সাে মে ফ্রগময় দাাঁিাল । 
ভদখল েক াটা আবাি । 
দুফ্রট ভলা মি ি সবগু মলা ঘ মি ি ে ুক্ত ড াোি পাফ্রখ আাঁক া। এ ি অেে বুঝমত 

পাি মে আহে দ ে ুসা, দি জা অফ্রতি ে ক ি াই ভবি হবাি এ ক ে াত্র পে। দি জায় 
পাফ্রখি উ পফ্রস্থফ্রত এ ক োই বলম ে। 

ফ্রক ন্তু দি জা অফ্রতি ে ক ি মব ফ্রক  ামব? 
আহে দ ে ুসা এ ই ঘ মি ঢুক াি সে য় লক্ষ ে ক মি মে, দি জা খুম লমে ও বন্ধ 

হময়মে স্ব য়িংফ্রি য়  ামব। 
আহে দ ে ুসা ঘ মি ি দি জা ও তাি আ -পা  আবাি গ ীি  াম ব 

পেেমবক্ষ ণ ক ি ল, ভক াে ভগাপ ে স্যইচ বা ভক াে ভবাতাে আম ে ফ্রক ো। 
ে া ভতেে ফ্রক েুই ভক াোও ভেই। অমেক সে য় দি জাি বটে ভলামি ওময়ট 

ফ্রে য়ফ্রন্ত্রত স্ব য়িংফ্রি য় বেবস্থা ো মক । এ ই ফ্রচো ক মি দি জায় বটে ভলামি অমেক 
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চাপাচাফ্রপ ও োচাোফ্রচ ক ি ল, ফ্রক ন্তু ভক াে েল হমলা ে া। দি জাি দুপাম ি সাইড 
ওয়াল এ বিং দি জাি উ পমি ি ওয়ালট াও অমেক ফ্রট পাফ্রট ফ্রপ ক ি ল আহে দ ে ুসা। 
ক ামজ এ ল ে া ফ্রক েুই। 

হতা  ে মে আহে দ ে ুসা আবাি ফ্রেমি এ ল ফ্রবোোয় । েুমি ফ্রদল ভদহ মক 
ফ্রবোোি উ পি । 

 াবল, হমত পামি দি জা দুি ফ্রে য়ফ্রন্ত্রত । 
ফ্রক ন্তু পিক্ষ মেই লাে ফ্রদময় উ মি বসল । আপে ে মে বলল, এ টা ভতা 

পাি ে াণফ্র বক আশ্রয় ভক ন্দ্র । এ খামে ে ূল বেবস্থাই োক মত হমব ভ তি ভেমক 
ভখালাি । সবাই ঘ মি আশ্রয় ফ্রেমল বাইমি ভেমক ভখাল াি ভ লাক পামব ভক াোয়? 
আবাি ভদৌি ফ্রদল দি জাি ফ্রদম ক । 

আফ্রত-পাফ্রত ক মি আবাি খুাঁজল, সমন্দহজেক ফ্রক ে ুপাওয়া ো য় ফ্রক ো। ে া 
ফ্রক েুই ভপল ে া। 

তাহমল ভদয় ামলি অন্য ভক াে জায়গায় ফ্র ক দি জা ভখালাি ভ ক াে বেবস্থা 
ভগাপে ি াখা হময় মে? 

এ ফ্রচোি সামে সামে আহে দ ে ুসা আবাি চাি ভদয়ামলি পিীক্ষ ায় ভলমগ 
ভগল । আফ্রত-পাফ্রত ক মি খুাঁজল চাি ভদয়া মলি প্রফ্রতফ্রট ইফ্রি জায়গা। ে া ভক াোও 
ফ্রক েু ভপল ে া। ভদয়ালগু মলাম ত ভটাক া ফ্রদময়ও ভদম খমে, ভ ক াোও োাঁপা ভক তাে 
জায়গা আমে ফ্রক ো, ভেখামে স্যইচ বা ভবা তাে লুক ামো ো ক মত পামি । ভসি ক ে 
জায়গা ভক াোও ভপল ে া। পফ্রি ম মষ আহে দ ে ুসা ফ্রবোো উ ফ্রল্টময় খাট সফ্রি ময়ও 
ভদখল সমন্দহ ক ি াি ে ত ভক াোও ফ্রক ে ুপাওয়া োয় ফ্রক ো? ফ্রকন্তু ভক াে ফ্রক েুই ভচামখ 
পিল ে া। 

ল াে হময় পমিমে আহে দ ে ুসা। 
শু ময় পিল আবাি । বলল ে মে ে মে স্রষ্টাি উ মেমশ্য, 'ভহ আল্লাহ, আে াি 

ভচষ্টা ভ ষ । এ বাি ভতাে াি সাহামেেি প্রতো া ক ি ফ্রে । তুফ্রে সাহােে ক ি ।' 
প্রােেো ভ ষ হয়ফ্রে, এ সে য় হি াৎ আহে দ ে ুসাি ে মে উ দয় হমলা 

দি জাগুমলা মত ে ুক্ত ড াোি ক্ষ ুমদ পাফ্রখগুমলাি ভসফ্রট িং ফ্রে খুাঁত ামব দি জাগুমলাি 
এ ক ই জায়গায়। অপফ্রি ক ফ্রল্পত বা ভি েড ে ভসফ্রট িং হমল এ িক ে হবাি ক ো ে য়। 



ফ্রি আমেফ্রি ক া  67 

 

ফ্রক ন্তু পফ্রি ক ফ্রল্পত  ামব এ ক ই জায়গায় এ ক ই ক ায়দায় পাফ্রখগুমলাি ভসফ্রট িং ভক ে? 
এ ি ে মযে ফ্র ক ইিংফ্রগত আমে? 

 াবাি সামে সামেই আহে দ ে ুসা লাে ফ্রদময় উ মি দাাঁিাল । েুটল দি জাি 
ফ্রদমক । 

দি জাি সাে মে দাাঁফ্রিময় ফ্রস্থি দৃফ্রষ্ট মত  তাক াল ক্ষ ুমদ পাফ্র খটাি ফ্রদমক 
ে ুহূতেক াল । তাি পি 'ফ্রবসফ্রে ল্লাহ' বমল তজেফ্রে ফ্রদময় ভজামি চা প ফ্রদল পাফ্রখি উ পি । 

চাপ ভদয়ি সামে সামেই েমি উ ি ল দি জা। এ ক প্রক াি ফ্রহস ফ্রহস  ব্দ 
তুমল দি জাফ্রট ড াে ফ্রদমক সমি ফ্রগময় ঢুমক ভগল ড াে ফ্রদমক ি ভদয়ামলি ভ তি । 

আেমন্দি আক ফ্রস্মক তায় আহে দ ে ুসা ফ্রক েুক্ষমেি জমন্য চলৎ ফ্রক্ত 
হাফ্রি ময় ভেমলফ্র েল। পিক্ষ মেই সাবযাে হময় দুপা এ ফ্রগময় বাই মি উ াঁফ্রক ফ্রদল, ভদখল 
বাইমি প্র স্ত ক ফ্রি মড াি । ভক উ ভেই। 

ফ্রে ি স্ত্র আহে দ ে ুসা অতেে সতক ে হময় এ ক পা দুপা ক মি ক ফ্রি মড ামি 
ভবফ্রি ময় এ ল । 

ক ফ্রি মড াি টা পফ্রিমে অল্প ফ্রগম য় ভ ষ হময়মে। 
আহে দ ে ুসা ক ফ্রি মড াি যমি দ্রু ত পূবেফ্রদ মক এ গুমলা। ভদখা েক  অ ভেমক 

আহে দ ে ুসা অনুে াে ক ি মে পূবেে ুখী এ ই ক ফ্রি মড াি টাই তামক ফ্রে ময় োমব 
দফ্রক্ষ েে ুখী ক ফ্রি মড ামি ো ভ ষ দফ্রক্ষ ে প্রামেি ভদয়ামল ফ্রচফ্র হ্নত আমে দি জা এ বিং 
অিংফ্রক ত আমে ে ুক্ত ড াোি অফ্রতক্ষ ুদ্র ভসই পাফ্রখ। ো তাি জমন্য ে ুফ্রক্তি বাতোব হ 
হমত পামি । 

আহে দ ে ুসা ভে ঘ মি বন্দী ফ্রেল তাি অনুরূপ ক ময়ক টা ঘ ি পাি হমতই 
ক ফ্রি মড াি টা এ ক টা প্র স্ত চত্বমি ফ্রগময় পিল । তাি ও চাি ফ্রদমক ঘ ি । আহে দ ে ুসা 
ভদখ মত ভপল চত্বিফ্র টি দফ্রক্ষ ে পা  ভেমক এ ক ফ্রট ক ফ্রি মড াি আি ও দফ্রক্ষ ে ফ্রদমক 
এ ফ্রগময় ভগমে। 

খু ী হমলা আহে দ ে ুসা। ওটাই তাি বাফ্রিত দফ্রক্ষ েে ুখী ক ফ্রি মড াি । 
ফ্রক ন্তু দফ্রক্ষ ে ভেমক তাি দৃফ্রষ্ট সাে মে প্রসাফ্রি ত হমতই আেন্দ টা উ মব ভগল। 

ভদখল, েে দূমতি ে ত দুই ভস্ট েগােয াি ী তাম দি উ দেত ভস্ট েগাে তাি ফ্রদমক তাক 
ক মি ে াত্র গজ পাাঁমচক দূমি ভক ামেমক ভেে  ুমতি ে ত আফ্রব ূেত হময়ম ে। 
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ভস্ট েগােয াি ীি া ভচাম খ পিাি পি আহে দ ে ুসা এ ক েহূুতেও ফ্রবলম্ব 
ক মি ফ্রে । 

তাি ে াোটা এ ক ট ু ভপে মে ঝুাঁমক পিমত ভদখ া ভগল । তাি সামে তাি 
ভদহটা এ কট ু ফ্রচৎ হমলা। তা ি পি তাি দুপা ভে মঝ ভঘ াঁমষ ফ্রবদুেৎ গফ্রতমত েুটল 
পা াপাফ্র  দাাঁিামো ভস্ট েগােয াি ীমদি ফ্রদমক । 

আহে দ ে ুসাি ভদহ েখে ঝুাঁমক পিফ্রেল, তখে গুলী বৃফ্রষ্ট শু রু হমলা 
দুজমেি ভস্ট েগাে ভেমক ই। 

ফ্রক ন্তু েখে বুমলমটি ঝাাঁক আহে দ ে ুসাি ভদহ লক্ষ ে ক মি েূম ট এ ল, তখে 
আহে দ ে ুসাি ভদহ ভে মঝ স্প ে ক মি েুমট োমে দুই ভস্ট েগােয াি ীমক লক্ষ ে ক মি । 

ে ুহূমতেই দৃশ্যপট পামল্ট ভগল। 
আহে দ ে ুসাি চলে ভদহটা ভস্ট েগােয াি ীমদি পাময় ফ্রগময় আঘ াত 

ক মি মে । 
দুজে ভস্ট েগােয াি ীি ভদহ ভ ে মঝমত ফ্রেট মক পমিমে। ভস্ট েগাে খমস 

পমিমে তামদি হাত ভেমক । 
আি আহে দ ে ুসা তামদি দুই ভস্ট েগাে কু ফ্রি ময় ফ্রে ময় উ মি দাাঁফ্রিময়মে। 

দুজমেি ফ্রদমক ভস্ট েগাে তাক ক মি বলল, 'দুই হাত ে াোি উ পি তুমল উ মি 
দাাঁিাও।' 

অফ্রে ো সমত্বও দুহাত উ পমি তুমল তাি া উ মি দাাঁিাল । 
আহে দ ে ুসা তামদি লক্ষ ে ক মি বলল, 'আফ্রে ফ্রে মদে  ভদ ব, সিংমগ সিংমগ 

তা পালে ক ি মব। অেে া ি ক্তাি ফ্রক্ত আফ্রে পেন্দ ক ফ্রি ে া, ফ্রক ন্তু ফ্রে মদেম ি অন্যো 
হমল তাি পি এ ক ে ুহূতেও ভত াে ি া ভবাঁমচ োক মব ে া। ভতাে ি া অমেক বুমলট ে ষ্ট 
ক মি ে, আে াি বুমলট ফ্রক ন্তু এ ক টাও ে ষ্ট হয় ে া ে মে ভি খ।' 

ক োটা ভ ষ ক মি ই আহে দ ে ুসা এ ক বাি চাি ফ্রদমক তাক াল । তাক ামত 
ফ্রগময় ভদখ মত ভপল তাি বাাঁ ফ্রদমক ি বন্দীখাোি ঘ ি গুমলাি পূবে-উ ত্তি ভক ামণ 
এ ক জে তরুণ ও এ ক জে তরুণী ে ূফ্রতেি ে ত ফ্রস্থি দাাঁফ্রিময় আমে। তাম দি 
ভচাখগু মলাও পােমি ি ে ত ফ্রস্থি। 
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আহে দ ে ুসা দু’যাপ ভপেমে সমি ফ্রগময় এ ক ফ্রট ভস্ট েগামেি বোমি ল 
তরুণ-তরুেীি ফ্রদমক ঘ ুফ্রি ময় ফ্রে ময়  য়িংক ি ি ান্ড া ক মন্ি বলল, 'ভস্ট েগামেি ফ্ররগাি 
আ া ক ফ্রি আে াি ফ্রট পমত হম ব ে া।' 

বমলই আহে দ ে ুসা ে াোি উ পমি হাত তুমল দাাঁিামো দুজেমক বলল, 
'ভতাে া মদি জাো ও জুতা খুমল ভেল।' 

সিংমগ সিংমগ তাি া ফ্রে মদে  পালে ক ি ল । 
তাি পি তামদি দুজমেি এ কজেমক বলল, 'তুফ্রে ভতাে াি জাো ফ্রদময় ওি 

দুহাত ফ্রপেমে ািা ক মি ভ াঁময ভেল এ বিং জুতাি ফ্রেতা ফ্রদময় ওি দু'পা ভবাঁময ভেল।' 
ভলাক ফ্রট আহে দ ে ুসাি ফ্রে মদে  পালে ক ি ল । এ ক জে বাাঁযা হময় ভগল। 
ফ্রেতীয় ভলাক ফ্রট মক আহে দ ে ুসা বলল, 'তুফ্রে উ পুি হময় শু ময় পি ।'  শু ময় 

পিল ভলাক ফ্রট । 
ে ূফ্রতেি ে ত দাাঁফ্রিময় োক া তরু ণ-তরুণীমক লক্ষ ে ক মি আহে দ ে ুসা বলল, 

'ফ্রে াঃ.. আপফ্রে এ খামে আস্যে । আে ামক এ ক ট ুসাহােে ক রুে ।' 
সিংমগ সিংমগই তরুেফ্র ট এ ল ক ফ্রম্পত পাময়। বলল, 'আে াি োে   ািংক 

ভসে ।' 
হাসল আহে দ ে ুসা। বলল, 'ফ্রে াঃ   ািংক ভসে, আপফ্রে দয়া ক মি ঐ 

ভলাক ফ্রট ি ে ত এ ভলাক ফ্রট মক ভ বাঁময ভেলুে । 
  ািংক ভসে তৎক্ষ োৎ তাি ফ্রে মদে  পালে ক ি ল । 
'যন্যবা দ ফ্রে াঃ   ািংক ভসে । ব লল আহে দ ে ুসা। 
তরুেীফ্রট ততক্ষ মে তরুেফ্র টি পাম  এ মস দাাঁফ্রিময় মে। 
দুজমেই  য়াতে দৃফ্রষ্ট মত তাফ্রক ময় আমে আহে দ ে ুসাি ফ্রদমক । ভবায হয় 

 াবমে, এ ি পি শু রু হমব তামদি পালা। 
ফ্রক ন্তু আহে দ ে ুসা ভসি ক ে ভ ক াে ফ্রে মদে  ফ্রদল ে া। বলল তামদি ফ্রদমক 

ভচময়, 'আে াি অনুে াে ফ্রে েো ে া হমল বলমত পাফ্রি, আপোি া আে াি  ত্রু ে ে?' 
'ফ্রি ক বমলমেে, আে ি া আপোি  ত্রু পমক্ষ ি বমট, ফ্রক ন্তু আপোি  ত্রু 

ে ই আে ি া।' বলল তরুেীফ্রট । 
'ভক ে  ত্রু ে ে  ত্রু পমক্ষ ি হময়ও?' 
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'আে ি া দুজমেি ভক উ ই আপোমক ফ্রচফ্র ে ে া, জাফ্রে ে া। অজাো, অমচো 
ভলাক  ত্রু হমত পামি ভক ে ে ক মি? বলল তরুেীফ্রট ই। 

'ফ্রক ন্তু পফ্রি চয় ভপমল?' আহে দ ে ুসা বলল । 
'ভসট া জাফ্রে ে া। তমব আপোি সামে অেত আে ামদি দুজমেি এ ে ে ফ্রক ে ু

ঘ মটফ্র ে োমত আপফ্রে  ত্রু হমব ে ।' তরুেীফ্রট ই বলল । 
হাসল আহে দ ে ুসা। বলল, 'আপোমদি ফ্রপতাি েফ্রদ আফ্রে  ত্রু হই, 

তাহমল আপোমদি দু' াইমবা মেি ও ফ্র ক  ত্রু হময় োব ে া? 
ক ো ভ ষ ক মি ই আহে দ ে ুসা আবাি বমল উ ি ল, ' ত্রু ে া হমল বলুে 

ভতা, এ ি া দু'জে হি াৎ ভক ামে মক এ ল?' 
'উ পমি  ূগ েস্থ ভ ল্টাি ভগমটি ওিা প্রহি ী।  ুগ েস্থ ফ্রবম ষ ফ্রক ে ূক মক্ষ ি 

দি জা খুলমল ঐ ভগমট এ োলােে বামজ। এ ই এ োলােে শু মেই এ ি া এ মসমে। সাে মে 
ভদয়ালফ্রট ি পমি ই ফ্রল েট রুে । ফ্রল েট ভেমক ভেমে তাি া এ খা মে এ মসমে।' 

'উ পমি ক জে প্রহি ী োমক? ফ্রজমজ্ঞস ক ি ল আহে দ ে ুসা। 
'এ দুজেই ফ্রেল । তাও এ ি া আমগ ফ্রেল ে া। ক ফ্রদে ভেম ক োক মে।' 

তরুেফ্র ট বলল । 
'তাি ে ামে আফ্রে বন্দী হবাি আমগ ভক াে ফ্রদে ভক াে বন্দী ফ্রেল ে া।' বলল 

আহে দ ে ুসা। 
'ভক ােফ্র দেই ফ্রেল ে া। এ টা ভ তা ভক াে বন্দীখাো ে য়।' ব লল এ বাি 

তরুণীফ্রট । 
'আফ্রে এ খামে এ লাে ফ্র ক ক মি? আপোি া ভতা  াি তীয় অফ্রি ফ্রজে । তাহমল 

 াি তীয় ফ্রহন্দু স্ব ােে ও ইহুদী স্ব ােে ফ্র ক এ ক হময় ভগমে?' 
'আে ি া জাফ্রে ে া।' বলল তরু েীফ্রট । 
' ূগ েস্থ ফ্রবম ষ ফ্রবম ষ ক মক্ষ ি দি জা খুলমল এ োলােে বাজাি বেবস্থা আি 

ভক াোয় ভক াোয় আমে?' 
'আি ও ভক াোও আমে ফ্রে িয়, ফ্রক ন্তু আে ি া জাফ্রে ে া।' বলল তরুণীফ্রট ।' 
'আপোম দি ভক াোয় বন্দী ক ফ্রি বলুে ভতা?' 
'ভক ে?' প্রশ্ন তরুমণি । 
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'আফ্রে এ খে ভবফ্রি ময় োব। ফ্রকন্তু এ  ামব আপোমদি ভি মখ আফ্রে োব ফ্র ক 
ক মি?' 

'ভক ে, আে ি া ভতা আপোি ভ ক াে ক্ষ ফ্রত ক ি ফ্রে ে া।' 
'আে াি ক্ষ ফ্রত ে য়, আপোমদি মক ক্ষ ফ্রত ভে মক ি ক্ষ া ক ি মত চাফ্রে ।' 
'আে ামদি ফ্র ক ক্ষ ফ্রত?' 
'আে ামক পালামোি সহমোফ্র হ তা ক ি াি দাময় আপোি া অফ্র েকু্ ে হমত 

পামি ে ।' 
বমলই আহে দ ে ুসা তাি ভস্ট েগাে তুমল ফ্রে মদেম ি  িংফ্রগমত বলল, 

'তািাত াফ্রি ক রুে । হয় আে াি বন্দীখাোয় বন্দী হমবে, েয়মতা অন্য ভক াোও। 
তািাতাফ্রি বলুে ।' 

'তাহ মল আে ামদি লাইমব্রি ী ক মক্ষ ।' বলল তরুলফ্র ট । 
'চলুে লাইমব্রি ীমত ।' 
ওিা দু'জে আমগ আমগ হাাঁটল, ভপে মে আহে দ ে ুসা। 
ওমদি লাইমব্রি ী মত তুমল েখে দি জা ল ক ক ি মত োফ্রে ল, তখে 

তরুণীফ্রট বলল, 'আপোি পফ্রি চয় ভতা আপফ্রে ভদেফ্র ে?' 
'আপোম দি পফ্রি চয়ও ভতা আফ্রে পাইফ্রে ।' 
'আফ্রে সাগফ্রি ক া ভসে । ওি োে ভতা ভজমেম েে । ফ্র ল্পপফ্রত ফ্র ব  িংকি 

ভসে আে ামদি ফ্রপতা। আে ি া দুজমেই োত্র । এ বাি আপোি পফ্রি চয় বলুে?' 
হাসল আহে দ ে ুসা। ভ ষ ে ুহূমতে  ত্রুতা সৃফ্রষ্ট ক মি লা  ভেই। এ খেও 

আে ি া  ত্রু ে ই, ভসট াই োক । পমি আে াি পফ্রি চয় আপোমদি ফ্রপতা, ফ্রক িংবা ভে 
ক ামি া ক াে ভেমক অবশ্যই জােমত পাি মবে । তখে  ত্রু হমলও আফ্রে জােমত 
পাি মবা ে া।' 

আহে দ ে ুসা দি জা ল ক ক ি ল। 
তাি পি চাফ্রবটা ফ্রে মচ ভপমল ভি মখ ভবফ্রি ময় োফ্রে ল । সাগফ্রি ক া ভসে 

জাোলা ফ্রদময় বলল, 'আপফ্রে োমবে ফ্রক  ামব?' 
'আন্ড াি গ্রাউ ন্ড পোমসজ ফ্রদময় অেব া উ পি ফ্রদময়। যন্যবাদ । বাই।' 
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ভবফ্রি ময় এ মস আহে দ ে ুসা চত্বিফ্র ট ভপফ্রি ময় প্রমব  ক ি ল দফ্রক্ষ ণে ুখী ভসই 
ক ফ্রি মড ামি । 

আহে দ ে ুসা ফ্রসফ্র িত ভে আন্ড াি গ্রাউ ন্ড পোমস মজ বি ভ ক াে জফ্রট লতা 
োক া স্ব া াফ্রবক ে য়। 

আহে দ ে ুসাি অনুে াে সতে হমলা। ক ফ্রি মড ামি ি দফ্রক্ষ ণ প্রাম েি ভদয়ামল 
ভেখা মে ে ুক্ত ড াোি পাফ্রখ আাঁক া আমে, তাি উ পি চাপ ফ্রদমতই ভদয়াল সমি ফ্রগময় 
এ ক টা পোমসজ ভবফ্রি ময় পিল। 

পোমসজফ্রট অন্ধক াি । 
আহে দ ে ুসা ফ্রবসফ্রে ল্লাহ বমল প্রমব  ক ি ল পোমস মজ । 
পোমসমজ প্রমব  ক ি মতই ভপেমেি দি জা বন্ধ হময় ভগল। আি দি জা 

বন্ধ হওয়াি সামে সামেই পোমসজফ্রট আমলাফ্রক ত হময় উ ি ল । 
আল্লাহি শু ক ফ্রি য়া আদায় ক িল আহে দ ে ুসা। অন্ধক াি পোমসজ ফ্রে ময় 

 ীষণ ফ্রচোয় পমিফ্র েল । ক াম ে টচ ে ভেই, ফ্র ক ক মি ভস অ ন্ধক াি পোমসজ ফ্রদময় 
সাে মে এ গুব! আল্লাহ ভস সেস্যাি সে াযাে ক মি ফ্রদময়মেে । 

ফ্রক ন্তু এ ক টা ফ্রবষয় আহে দ ে ুসাি ে মে প্রবল অস্ব ফ্রস্তি স্যফ্রষ্ট ক ি ল । 
সাগফ্রি ক া ভসেমদি ক োয় আহে দ ে ুসা বুমঝমে, বন্দীখাো ি দি জা খুলমল ভে 
এ োলােে বাজাি বেবস্থা তা এ ক াফ্রয ক জায়গায় ি ময়মে। তা হমল ে াত্র দুই প্রহি ীই 
এ ল, আি ভক উ ভখাাঁজ ফ্র ে ল ো ভক ে? বন্দীখাো ভে মক ভব রুমল আহে দ ে ুসামক 
পালাবাি জমন্য উ পমি উ ি মতই হমব এ ই ফ্রে ফ্রিত ফ্রবশ্বাস ফ্রেময় ফ্র ক ওিা ওপমি ই 
প্রস্তুত হময় বমস আমে? ফ্রকিংবা আন্ড াি গ্রাউ ন্ড পোমসজ ফ্রদময় আহে দ ে ুসা 
পালামত পামি এ ই ফ্রবষয়ট া তা ি া ফ্র ক ফ্রবমবচোমত ই আমেফ্র ে? আহে দ ে ুসা সম্পমক ে 
তাি া এ তটা ফ্রে ফ্রিত হমব, এ টা ফ্র ক ক মি সম্ভব? 

উ ত্ত ি হীে এ প্রশ্নগুমল া ভেমক সৃষ্ট অস্ব ফ্রস্ত ফ্রে ময়ই আহে দ ে ুসা এ গুমে 
পোমসজ ফ্রদময়। 

এ ক জায়গায় এ মস পোমসজ ভ ষ হময় ভগল। সাে মে ভদয়া ল । আহে দ 
ে ুসা বুঝল, এ ভদয়া মলও এ কটা দি জা আমে এ বিং এ টাই ভ ষ দি জা। এ ি পি 
তাি ে ুফ্রক্ত । 
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আহে দ ে ুসা দি জাি ে ুমখাে ুফ্রখ দাাঁিাল । ভদমখ খু ী হ মলা ভে, এ 
ভদয়ামল ও ফ্রে ফ্রদেষ্ট স্থামে ক্ষ ুদ্র াকামি ভসই ে ুক্ত ড াোি পাখী আাঁক া। 

পাফ্রখমত চাপ ফ্রদল আহে দ ে ুসা। 
সিংমগ সিংমগ ভদয় াল সমি ভগল । 
ভদয়াল সমি ভেমত ই আহে দ ে ুসা ভদখ মত ভপল এ ক টা ফ্রসাঁফ্র ি । ফ্রসাঁফ্র িট া 

ফ্রে মচ পাফ্রে পেেে ভেমে ভগমে। 
ফ্রসাঁফ্র িি ভগািায় এ ক টা বি যি মেি ভে াটি ভবাট বাাঁযা। 
ভবাট ভদ মখ আহে দ ে ুসা  াব ল, ভবাটট া ভবায হয় পাি ে াণফ্র বক ভ ল্টাি 

ভেমক ভবরুব াি ভ ষ ে াযেে । 
আহে দ ে ুসা পোমসজ ভেমক ভবফ্রি ময় ফ্রসাঁফ্র িমত এ মস দাাঁিাল । 
সিংমগ সিংমগই ভপেমে পোমস ম জি পে বন্ধ হময় ভগল । 
ফ্রসাঁফ্র ি হময় ভবা মট োে াি জম ন্য পা বাফ্রি ময়মে আহে দ েসুা, এ ই সে য় 

ভবামটি ক ক্ষ ভেমক ভড মক ভ বফ্রি ময় এ ল ভজোমি ল শ্যাি ে, ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে 
ভজােস এ বিং ফ্র ব  িংক ি ভসে । তামদি ফ্রতেজমেি ভপ েমে আি ও চাি জে 
ভস্ট েগােয াি ী । 

'আস্যে আহে দ ে ুসা। আপোমক আে ি া স্ব াগত জাোফ্রে । আস্যে ।' দুই 
হাত প্রসাফ্রি ত ক মি আগ বািামোি  িংফ্রগমত বলল ভজোমি ল শ্যাি ে । 

'আে ি া আপোি প্র িংসা কি ফ্রে আহে দ ে ুসা। আপফ্রে বমলই সম্ভব 
হময়মে পাি ে াণফ্র বক ভ ল্টাি ভেমক এ  ামব ভবফ্রি ময় আসা। আপফ্রে সফ্রতেই 
অেন্য ।' বলল ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােস । 

'আপোি ে ত প্রফ্রতেন্দ্বী োক াও ভগৌি মবি । সফ্রতেই আে াি ফ্রবশ্বাস হমত 
চাইফ্রেল ে া ভে, আে াি অফ্রত সাবযামে ধ তিী পাি ে াণফ্র বক ভ ল্টাি ভেমক ভবি 
হওয়াি ভক াড আপফ্রে  ােম ত পাি মবে । আপফ্রে সফ্রতেই অপ্রফ্রতমি াযে ।' ফ্র ব 
 িংক ি ভসে বলল । 

'ভদি ী ক মি লা  ভেই আহে দ ে ুসা। আস্যে । আপোি ভপেমে ভেিাি পে 
বন্ধ । সাে মেই আপোমক এ গুমত হমব। আি আপফ্রে সা ে মে এ গুমত  ালও 
বামসে ।' বলল ভজোমি ল শ্যাি ে ।  
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তাি ক ো ভ ষ হবাি আমগই দুজে ক মি ভস্ট েগােয াি ী ফ্রসাঁফ্র িি দুপা  
ফ্রদময় উ মি ফ্রগময় আহে দ ে ুসামক ফ্রঘ মি ভেলল এ বিং ফ্রঘ মি ভি মখই তামক ভবা মট 
োফ্রে ময় ফ্রে ময় এ ল । 

'ফ্রে াঃ আহে দ ে ুসা, আযুফ্রেক ভক াে ক লামক ৌ ল ফ্রদময় আপোমক 
আট ক ামো সম্ভব ে য় । তাই আে ি া  াবফ্রে প্রাচীে পদ্ধফ্রতমতই আপোমক বন্দী 
ি াখমত হমব। েফ্রদও তা এ ক ট ুঅে ােফ্র বক হয়। আি তামত া হমতই হমব। আপফ্রে 
ভতা ে ানুষ ে ে, অফ্রতে ানুষ । অফ্রতে ানুমষি জমন্য অে ােফ্র বক পদ্ধফ্রতই দি ক াি ।' 
বলল ভজোমি ল শ্যাি ে । 

'ভস জমন্য আে ি া ভেখা মে োফ্র ে, ভসই ব্রাইট ফ্রেমল্ড আে াি ভগাড াউ েট াই 
ওি উ পেুক্ত জায়গা হমব।' ফ্র ব  িংকি ভসে বলল । 

'আপোি ব্রাইট ফ্রেল্ডটা ভক াোয় আফ্রে ফ্রচে মত পাি ফ্রে ে া।' বলল ভড ফ্র ড 
উ ইফ্রল য়াে ভজােস। 

'আে াি গ্রীষ্মক ালীে অবক া মক ন্দ্র ভেখা মে ভসই 'আোমপাফ্রল  ' ভতা 
আপফ্রে ভচমেে । ঐ আোমপাফ্রল   ভেমক ভে প্রযাে সিক ফ্রট ওয়াফ্র িংটে ভগমে, ভসই 
সিক ফ্রট ি সামে বাফ্রল্টমে াি ভ েমক আসা সিক ফ্রট ভেখা মে ফ্রে মলমে ভসট াই ব্রাইট 
ফ্রেল্ড। এ ই ব্রাইট ফ্রেমল্ড আে াি এ ক ফ্রট সেটওয়োি েোক্টি ী ও এ ক ফ্রট ভগাড াউ ে 
আমে। এ খামে প্রযােত ফ্রি েমড ফ্রল িং ও ফ্রি এ োমসম্বমলি ক াজ হয়। এ খােক াি 
ভগাড াউ েট া ফ্রব াল ও ফ্রবফ্রচত্র । ওখামে আহে দ ে ুসাি ে ত  ত ভলাক মক হজে ক ি া 
োয় ।' 

'যন্যবা দ ফ্রে াঃ ভসে । এ ি কে টাই আে ি া ভচময়ফ্রেলাে ।' 
'যন্যবা দ।' বলল ফ্র ব  িংক ি ভসে । 
আহে দ ে ুসামক ততক্ষ মণ ভক াি বােীি গরুি ে ত আমস্ট-পৃমস্ট বাাঁযা 

হময়মে। 
ভসফ্রদমক তাফ্রক ময় ভড ফ্র ড ভজা েস বলল, 'স্যফ্রি, ফ্রে াঃ আহে দ ে ুসা, এ ি 

ভচময়  ামলা ভক াে বেবস্থা আপোি জমন্য সম্ভব ে য়। তম ব এ ই দুাঃ মখি ে মযে 
এ ক টা স্যসিংবাদ শু োই। আপ োি ভপ্রফ্রে ক ামক হাসপা তাল ভেমক োিা হময়মে। 
তমব পুফ্রল  ভবস্ট েী ভেমক োিা পায়ফ্রে । এ ক ঝাাঁক এ ে ফ্র ব আই-এ ি ভলাক সবেক্ষ ণ 
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তাি বাফ্রি ফ্রঘ মি ভি মখমে । তাম দি আ িংক া আে ি া তামক ফ্রক ড ন্যামপি পফ্রি ক ল্পো 
ক মি ফ্রে । সি ক াি তাি এ ক াক ী ফ্রক িংবা অবায োতায়াত এ মক বামি ই বন্ধ ক মি 
ফ্রদময়মে। ফ্রচো ভেই, ভস ফ্রক ে ূ ক ি মত ে া পাি মলও তাি দল 'ফ্র ি আমে ফ্রি ক া' 
 য়িংক ি ি ক ে তৎপি । তমব আেমসাস, ইহুদী প্রফ্রতষ্ঠাে ও বাফ্রি-ঘ ি তাি া খাঁমজ 
ে ি মে । আপফ্রে ভে  াি তীয় আশ্যময় এ টা তাি া ক ল্পোই ক ি মে ে া। অতএব 
আপফ্রে ে ুক্ত হমবে, ভক উ আপোমক ে ুক্ত ক ি মব এ আ া এ বাি োিমত পামি ে । 
আেমসাস সাি া ভজোি সমেি জমন্য। আপোমক ে া ভপমল ভবচাি া ে মি ই োম ব।' 

আহে দ ে ুসা ভক াে ক ো বলল ে া। ঘ ৃোি  াব েমুট উ মি মে তাি ে ুমখ। 
ভস ে ুখ ফ্রেফ্রি ময় ফ্র ে ল ভড ফ্র ড ভ জােমসি ফ্রদক ভেমক । 

উ মট দাাঁিাল ভজোমি ল শ্যাি ে, ভড ফ্র ড ভজােস এ বিং ফ্র ব সিংক ি ভসে । 
আহে দ ে ুসামক ভটমে ফ্রে ময় চলল ভবা মট তাি বন্দীখাোি ফ্রদমক । 
 
 
 
ভহায়া ইট হাউ মজি 'Meet the Citizens' ক মক্ষ বমস আমে 

আমে ফ্রি ক াে  াি তীয় এ োমসাফ্রসময় মেি(ABA) স াপফ্রত  াি ত  ূষণ ফ্র বাজী, 
ফ্রে বোহী পফ্রি চালক ফ্রবমোদ ফ্রবহ াি ী ে ালাক ি, এ ই এ মসাফ্রসময় মেি প্রযাে উ পমদষ্টা 
 ি ৎফ্রসিং বে েে এ বিং চীে পোর ে ফ্র ব  িংক ি ভসে । 

এ ি া সবাই ে াফ্রক েে েুক্তি ামষ্ট্রি ফ্রবফ্র ষ্ট োগফ্রি ক । সবাই এ ি া ফ্রবজমেস 
ে োগমেট এ বিং টাক াি কু ে ীি । 

এ ি া বি এ ক টা ভটফ্র বল ফ্রঘ মি বমস আমে। ভহামস্ট ি ভচয়াি তখেও খাফ্রল । 
ভহাস্ট স্ব য়িং ভপ্রফ্রসমড ন্ট এ োড াে স হ্যাফ্রি সে । ভপ্রফ্রসমড ন্ট তখ েও আমসফ্রে । 

ভপ্রফ্রসমড ন্ট এ মলা । সবাই দাাঁফ্রিময় তামক স্ব াগত জাোল  
ভপ্রফ্রসমড ন্ট বসমত বসমত বলল, 'স্যফ্রি, এ ক টা জরুি ী ভটফ্র লমোে 

এ োমটন্ ড ক ি মত ভে ময় ২ ফ্রে ফ্রেট ভদি ী হময় মে ।' 
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'এ ফ্রক েুই ে য় ে হাে ান্য ভপ্র ফ্রসমডন্ট । আে ি া বি িং  ময়  ময় আফ্রে 
ে হাে ান্য ভপ্রফ্রসমড ন্ট আে ামদি ফ্রচে মবে ফ্রক ো?' বলল এ োমসাফ্রসময় মেি স াপফ্রত 
 াি ত  ূষণ ফ্র বাজী। 

ভপ্রফ্রসমড ন্ট হাসল । বলল, 'আফ্রে ফ্র ক ফ্রে াঃ ফ্র বাজী, ফ্রে াঃ ভসে, ফ্রে াঃ বে েে ও 
ফ্রে াঃ ে ালাক ি মদি ে ত ভলাক মদ ি  ূলমত পাফ্রি, ে া  ুলা উ ফ্রচত! আফ্রে  ুলব ফ্র ক ক মি 
ভে, এ ক ফ্রদমেি এ ক টা অনুষ্ঠা মে আে াি ইমলক  ে োমন্ড আপোি া ৩ ০ লাখ 
ড লাি ভড ামেট ক মি ফ্রেমলে । ওটাই ফ্রেল ভস বেি আে াি ইমলক  ে োমন্ড ি 
সমবোচ্চ ভড ামে ে । আপোমদ ি এ োপময়ন্টমে ন্ট ফ্রি ক ক ি া ভদ মখ আফ্রে ই বি িং লজ্জা 
ভপময়ফ্রে । ভেখামে আে াি ড াক া উ ফ্রচত ফ্রেল, ভসখা মে আপোি াই আে ামক 
ভড মক মেে । সফ্রতেই আফ্রে দুাঃ ফ্রখত।' 

'ে হাে ান্য ভপ্রফ্রসমড ন্ট, এ ই ফ্রবেময়ি জমন্য আপোমক যন্যবাদ। আে ি া 
খু ী হময়ফ্রে ভে, আপোি স্মফৃ্রত ভেমক আে ি া ভক উ ই ে ুমে োইফ্রে ।' বলল ফ্রে াঃ 
ফ্র বাজী। 

'ঈ শ্বি মক যন্যবাদ ভে, ফ্রতফ্রে  ুফ্রলময় ভদেফ্র ে ।' 
বমল ভপ্রফ্রসমড ন্ট এ ক ট ুভেমে সক মলি উ পি এ ক বাি ভচাখ বুফ্রলময় বলল, 

'বলুে, আফ্রে আপোমদি জমন্য ফ্র ক ক ি মত পাফ্রি?' 
'ে হাে ান্য ভপ্রফ্রসমড ন্ট, আে ি া এ ক টা বি ফ্রবষয় ফ্রে ময় এ মসফ্রে । আে ি া 

আপোি ভে াি চাই।' বলল ফ্র ব  িংক ি ভসে । 
'আে াি ভে াি আপোমদি প্রফ্রত ি ময়মে, বলুে বি বো পাি টা ফ্র ক?' 

ভপ্রফ্রসমড ন্ট বলল । 
'ে হাে ন্য ভপ্রফ্রসমড ন্ট, আপো ি সি ক াি ইহুদীম দি উ পি ি োক ড াউ ে 

ক ি মে, এ ফ্রবষয়ফ্রট আে ি া পুেফ্রবেমবচোি জমন্য অনুমিায জাোমত চাই। ভড ফ্র ড 
উ ইফ্রল য়াে ভজােস ও ভজে ামি ল শ্যাি মেি উ পি ওয়ামি ন্ট জািীি ক ো 
ফ্রবম ষ ামব উ মল্লখ ক ি মত চাই। আে ামদি অনুমিায তাম দ ি ওয়ামি ন্ট প্রতোহাি 
ক রুে ।' 

ভপ্রফ্রসমড ন্ট ি হাফ্রস ে ুখ হি াৎ গম্ভীি হময় উ ি ল। বলল,  'আপোি া এ ই 
চাওয়াটা চামেে ভক ে, বলুে?' 
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'তাি া আে ামদি দীঘ ে ফ্রদমেি সহমো গী। সীে াহীে উ পক াি তামদি ক াে 
ভেমক ভপময়ফ্রে। আমে ফ্রি ক াি  াফ্রে-সে ৃফ্রদ্ধমত তামদি অবদা ে ফ্রবি াট । আে ি া োি া 
আমে ফ্রি ক ামক  ালবাফ্রস এ ই ফ্রবপেেময় তাম দি পাম  ে া দাাঁফ্র িময় আে ামদি উ পায় 
ভেই ।' বলল  াি ত  ূষণ ফ্র বাজী। 

'আপোি া সাম্প্রফ্রতক ফ্রি মপাটেগুমলা ফ্র ক ভদ মখম েে? ভপ্রফ্রসমড ন্ট বলল । 
'ভদ মখফ্রে ে হাে ান্য ভপ্রফ্রসমড ন্ট । পফ্রত্রক াি দফ্রল ল দস্তামবজ সব সে য় ফ্রি ক 

হয় ে া। তাোিা ে হাে ান্য ভপ্রফ্রসমড ন্ট আে ামদি ে মে হমে, ভক াোও ভেে এ ক টা 
 ুল হময় োমে । তা ে া হমল জে জোক মবি ে ত সবেজে শ্রমদ্ধয় ফ্রবজ্ঞ ােী 
ফ্রবশ্বাসঘ াতক হময় োমবে, এ ভ ক ে ে ক ো!' বলল ফ্র ব  িংক ি ভসে । 

' ুল হওয়াি স্যমোগ ভক াোয়? ল স আলামে ামস ভে ভগা ময়ন্দা স্যিঙ্গ 
ি ময়মে তা জে জোক মবি বাফ্রি ভেমক এ বিং তা তাি সে ময়ই ধ তিী । এ ই জলজোে 
সতেমক ফ্রক  ামব ফ্রে েো প্রোণ ক ি া োমব?' বলল ভপ্রফ্রসমড ন্ট । 

'আপোি ক ো ফ্রি ক ফ্রে াঃ ভপ্রফ্র সমড ন্ট । ফ্রক ন্তু এ ি ে মযেও ভক াোও এ ক টা 
োাঁক ভেমক োমে, ো বলাি জমন্য আজ ফ্রবজ্ঞ ােী জে জোক ব ভবাঁমচ ভেই। েখে 
ভবাঁমচ ভেই, তখে তামক ফ্রবশ্বা সঘ াতক ে া সাফ্রজময় ি ান্ড া ে াোয় আি ও ফ্রচো ক ি া 
দি ক াি । তাহমল আে ি া ে মে ক ফ্রি, ি ান্ড া েুম দ্ধি ভসই ভঘ াি তি ফ্রদমে ঐ স্যিঙ্গ 
ভখাাঁিাি েতুে ভক াে তাৎপেে ভবফ্রি ময় আসমব।' বলল  াি ত  ূষণ ফ্র বাজী। 

'শু যু ভতা ঐ স্যিঙ্গ ই ে য়, আি ও অমেক ফ্রক েুি ে মযে আমচ আম লক জান্ড াি 
হ্যাফ্রে ল্টমেি হতো। সমন্দহা তীত াম ব প্রোণ হময়ম ে ভ ে, এ ই হতোক ান্ড 
ঘ ফ্রট ময়মেে ভজোমি ল শ্যাি ে এ বিং উ ইফ্রল য়াে ভড ফ্র ড ভজােস। তাম দি পমক্ষ এ খে 
আি বলঅি ফ্র ক আমে?' ভপ্রফ্রসমড ন্ট বলল । 

'ফ্র ফ্র ড ও ভটপ ফ্রক িংবা অফ্রড ও ভটপ ভক াে সমন্দহাতী ত প্রোণ ে য়।' বলল 
ফ্র ব  িংক ি ভসে ।' বলল ফ্র ব  িংক ি ভসে । 

'শু যু ভতা অফ্রড ও ভটপ ে য়, আোমদি ভগাময়ন্দাি া প্রোণ ভপময় মে, ভেখ ামে 
আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে ল্টে খুে হময়মেে, ভস বাফ্রি ি ে াফ্রল ক ফ্রে াঃ ভড ফ্র ড ভজােস। 
তাোিিা ভে বুমলমট ে াি া ভগম ে ভস বুমলমটি ভস্প ফ্রসফ্র েমক  মেি সামে ভজোমি ল 
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শ্যাি মেি ফ্রি  লবাি ফ্রে মল োয়। আি ও ক ো হমলা, হ্যাফ্রি ে য়ফ্রে হামেি 
ফ্রক ড ন্যামপি ফ্র ক বোখো ভদয়া োমব?' ভপ্রফ্রসমড ন্ট বলল । 

'এ সব ক ো আে ি া পফ্রত্রক ায় পমিফ্র ে । তাি পিও আে ি া বলফ্র ে, ক াি ও 
 তবেমি ি ভসবা ও অবদ াে ে াত্র এ ক য়ফ্রট ঘ টে া ফ্রদময় ে ুমে ভেলা োয় ে া, তা 
ফ্রি ক ও ে য় ে হাে ান্য ভপ্রফ্রসমড ন্ ট ।' বলল আবাি ফ্র ব  িংক ি ভসেই।'আপোমদি 
ক োয় েুফ্রক্ত আমে। ফ্রক ন্তু ঘ টে া ক য়ফ্রট োই ভহাক তা এ খে অনুসন্ধাে ও আদালমতি 
ফ্রবচােে ফ্রবষয়। আস্যে, আেি া ফ্রবচামি ি ি ায় পেেে অম পক্ষা ক ফ্রি ।' বলল 
ভপ্রফ্রসমড ন্ট । 

'অবশ্য ই ক ি ব ে হাে ান্য ভ প্রফ্রসমড ন্ট । ফ্রক ন্তু তাি আমগ ে হাে ান্য 
ভপ্রফ্রসমড ন্ট, ভজোমি ল শ্যাি ে ও ফ্রে াঃ ভজােমসি জমন্য স্ব াযীে ামব ক াজ ক ি াি 
স্যমোগ ফ্রদে এ বিং তাম দি ফ্রবরুমদ্ধ, ইহুদীমদি ফ্রবরুম দ্ধ ভদ  বোপী ভে অপপ্রচাি 
চলমে, তা বন্ধ ক রুে ে হাে ান্য ভপ্রফ্রসমড ন্ট ।' বলল  াি ত  ূষণ ফ্র বাজী। 

'স্যফ্রি ফ্রে াঃ ফ্র বাজী, আপফ্রেও জামেে বেফ্রক্ত ফ্রবম মষি স্ব ামেে আমে ফ্রি ক ায় 
ভআমেি স্ব া াফ্রবক গফ্রতরুদ্ধ কি াি ভক াে স্যমোগ ভেই। অন্যফ্রদমক স্ব াযীে ভপ্রমসি 
ে ুমখ হাত চাপা ভদ বাি ভক াে  ফ্রক্ত ভতা ে াফ্রক েে সি ক ামি ি ভ েই ।' 

বমল ভপ্রফ্রসমড ন্ট োে ল । এ ক ট ুভেমে ই আবাি বমল উ ি ল, 'ওিা আহে দ 
ে ুসামক ফ্রক ড ন্যাপ ক মি মে, এ টা এ ক টা বি ইস্যে হময় পমিমে। সি ক াি খুবই 
ভবক ায়দায় পমিমে ে ুসফ্রলে ভদ গুমলাি ক ামে। এ ই ক াজ ভ ক ে ক ি ল ওিা?' 

'ে হাে ান্য ভপ্রফ্রসমড ন্ট, ওিা অফ্র মোগ অস্ব ীক াি ক মি মে । এ অস্ব ীক ৃফ্রতি 
পি ওিা ঐ ক াজ ক মি মে তা প্রোণ হবাি আমগ তামদি মক আি অফ্র েকু্ত ক ি া 
ফ্রি ক ে য়।' বলল  াি ত  ূষণ ফ্র বাজী। 

'আপোি এ ক ো ভেে ে ফ্রি ক, ভতেফ্র ে শু যু অস্ব ীক াি কমি মে বমলই 
ক ামদি মক সমন্দহ ভেমক েকু্ত ি াখা োমে ে া। এ ই বাস্ত বতামক ও আপোমদি 
জােমত হমব।' ভপ্রফ্রসমড ন্ট বলল । 

'ফ্রি ক ে হাে ান্য ভপ্রফ্রসমড ন্ট ।' বমল এ ক ট ু োে ল  াি ত  ূষণ ফ্র বাজী। 
তাি পি বলল, 'ে হাে ান্য ভপ্রফ্র সমড ন্ট, তাহ মল আে ি া ফ্র ক ফ্রে ময় ফ্রেি ফ্রে?' 

'আে াি আেফ্রি ক শু ম ো।' বলল ভপ্রফ্রসমড ন্ট । 
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'শু ম ো আে ামদি ভে ফ্রবষময় অনুমিায ভস পেেে সম্প্রসাফ্রি ত হমত পামি 
ে া ে হাে ান্য ভপ্রফ্রসমড ন্ট?' 

'এ ই ভক্ষ মত্র  আফ্রে এ টুকু আশ্বাস ফ্রদমত পাফ্রি ভে, আফ্রে ভক াে অন্যায় ও 
উ মেশ্যে ূলক ফ্রক েুমক প্রশ্রয় ভদব ে া।' 

'যন্যবা দ ফ্রে াঃ ভপ্রফ্রসমড ন্ট । আে ামদি শু ম ো সব সে য় আপোি সামে 
োক মব।' বলল  াি ত  ূষণ ফ্র বাজী। 

'যন্যবা দ, আপোমদি ক ো  ুলমবা ে া।' ভপ্রফ্রসমড ন্ট বলল । 
সবাই উ মি দাাঁিাল । 
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৪ 
বাফ্রল্টমে াি ভেমক েুমট আসমে ফ্রতেফ্র ট গাফ্রি ওয়াফ্র িংটমেি ফ্রদমক । ফ্রতেফ্র ট 

গাফ্রি ি দুফ্রট এ ে ফ্র ব আই-এ ি । অন্য গাফ্রি ফ্রট সাি া ভজোি সম েি । 
গাফ্রি ফ্রতেফ্র টি সাে মেি ফ্রট মত আমে এ ে ফ্র ব আই প্রযাে জজে আব্রাহাে 

জেসে । আব্রাহাে জেসমেি গাফ্রি ড্র াই  ক ি মে এ ে ফ্র ব আই-এ ি এ ক জে 
ড্র াই াি । জজে আব্রাহাে জেসে বমস আমে ভপেমেি ফ্রসমট । তাি ফ্রসমটি ভপেমে 
যাাঁযা এ ে ফ্র ব আই ড গ ভস্কায়া ম ড ি ভশ্রষ্ঠ কু কু ি 'ভসাজে'। 

ফ্রি চাড ে ভসাজে ফ্রেমলে সেল ভগা ময়ন্দা এ মজন্ট, ভে ফ্রদত্বীয় ফ্রবশ্বেুমদ্ধি গফ্রত 
পামল্ট ফ্রদময়ফ্রেল এ বিং েোফ্রসব ামদি পতমেি ক াি ণ হময়ফ্রেল । 

'ভসাজে' স্যপাি ভসেমসফ্রট   ফ্র ক াি ী কু কু ি । এ ক বগেে াইমলি ে মযে টামগেট 
োক মল গন্ধ ভে মক তামক টামগে ট ক ি মত পামি ভসাজে। 

ফ্রেতীয় গাফ্রি মত সাি া ভজো ি সে ও তাি প্রাইম ট ভসম ি টাি ী ল াি া 
ক াটোি । তৃতীয় গাফ্রি মত  ফ্রতে এ ে ফ্র ব আই পুফ্রল । 

এ ে ফ্র ব আই-এ ি ভক াে গাফ্রি ম তই এ ে ফ্র ব আই-এ ি ফ্রচহ্ন ভেই। এ ে ফ্র ব 
আই পুফ্রল ি াও সাি া ভপা া ম ক । 

গাফ্রি ফ্রতেফ্র ট সাফ্রি বদ্ধ ামব এ গুমে । 
সাি া ভজোি সমেি গাফ্রি ে াম ঝ। 
বাফ্রল্টমে াি ওয়াফ্র িংটে ভি াড ও আোমপাফ্রল ষ ওয়াফ্র িংটে ভি াড ভেখা মে 

ফ্রে ফ্রল ত হময়মে, ভস সফ্রন্ধমত ভপৌাঁেমত োমে গাফ্রি । 
ফ্রি ক ভসই সফ্রন্ধমত আোমপাফ্র ল  ভি ামড বাফ্রল্টমে াি ভি ামড ি ভে াহোয় 

এ ক টা ফ্রব াল এ লাক া জুমি 'ভসে সেটঅয়োি ইন্ড াফ্রস্ট্র জ (প্রাাঃ) ফ্রল ফ্রে মটড' 
অবফ্রস্থত । 

ক াি খাোফ্রট ি পফ্রিে প্রাে জুমি বাফ্রল্টমে াি ভি াড এ বিং দফ্রক্ষে প্রাে জুমি 
আোমপাফ্রল   ভি াড । 
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জজে আব্রাহাে জেসমেি গাফ্রি েখে ভসে সেটঅয়োি ক াি খাোি পাম  
বাফ্রল্টমে াি ভি ামড ি উ পি ভপৌাঁ েল, তখে জজে আব্রাহা মে ি ভ পেমে বাাঁযা ফ্র ক াি ী 
কু কু ি ভসাজে ভ ক ল ভোঁিাি জমন্য  য়ােক ফ্রবমদ্র াহ শু রু ক মি ফ্রদল। 

ভপেমে তাক াল জজে আব্রাহাে । ভদখল কু কুি ফ্রটি দৃফ্রষ্ট পাম ি 
ক াি খাোফ্রট ি উ পি ফ্রে বদ্ধ। েুটমত চামে ভসফ্রদমক ই। 

ভ্রুকু াঁচক ামলা জজে আব্রাহাে জেসে । 
গাফ্রি সিংমগ সিংমগই দাাঁি ক ি াল জজে আব্রাহাে । 
ভপেমেি দুফ্রট গাফ্রি ও দাাঁফ্রিময় পমিমে। 
গাফ্রি ভেমক ভেমেমে আব্রাহা ে জেসে । তাক াল ভস েোক্টি ীি ফ্রদমক 

আবাি । 
ফ্রব াল েোক্টি ী। সাে মেি ফ্রদ মক েোক্টি ী, ভপেমেি অিংম  ভগাড াউ ে । 

ভগাড াউ েট াও ফ্রব াল । 
গাফ্রি ভেমক োে ল সাি া ভজোি সে এ বিং পুফ্রল ি াও । এক জে পুফ্রল  

অফ্রেসাি ও সাি া ভজোি সে ফ্রগময় দাাঁফ্রিময়ম ে জজে আব্রাহা মে ি পাম । কু কু মি ি 
ফ্রবমদ্র ামহি ফ্রবষয়ফ্রট তাি াও গাফ্র ি ভেমক োে াি আমগই ভটি ভ পময়মে । 

'ঘ টে া ফ্র ক? ওফ্রদমক ফ্র ক ভদখম েে জোব?' েোক্টি ীি ফ্রদমক ইিংফ্রগত ক মি 
ফ্রজমজ্ঞস ক ি ল সাি া ভজোি সে । 

'কু কু ি এ েোক্টি ীমক সমন্দহ ক মি মে ।'  
'সমন্দহটা ফ্র ক আহে দ ে ুসাি বোপামি?' প্রশ্ন ক ি মত ফ্রগময় বুক টা েোাঁৎ 

ক মি উ ি ল সাি া ভজোি সমেি । আহে দ ে ুসাি ক ো ে মে হমলই তাি ভগাটা ভদ মহ 
অসহেীয় এ ক জ্বালা েফ্রিময় পমি ।  য়তােমদি হাম ত পম ি আহে দ ে ুসা ভক ে ে 
আমে, এ ই ফ্রচো ে মে এ মলই ভগাটা ভদহ ে ে ঢুক মি ভক াঁমদ উ ি মত চায় সাি া 
ভজোি সমেি । 

'আে াি তাই ে মে হমে । কু কুমি ি ে াোয় ভতা এ খে আহে দ ে ুসা োিা 
অন্য ফ্রক ে ুভেই।' 

'তাহ মল এ খে?' বলল সাি া ভজোি সে । 
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সাি া ভজোি মেি প্রমশ্নি জবাব ে া ফ্রদময় জজে আব্রাহাে তা ি অযাঃ স্তে 
অফ্রেসাি মক ফ্রে মদে  ফ্রদল, 'ভসা জেমক োফ্রে ময় আনুে ফ্রে াঃ ভো াক ।' 

সিংমগ সিংমগই আমদ  পালে ক ি ল ভো াক । 
কু কু ি ভসাজেমক োফ্রে ময় আেমতই ভস েুমট ভেমত লাগল েোক্টি ীি ফ্রদমক । 

অফ্রেসাি ভো াক  ক্ত হামত ভচে যমি আট ক াল ভসাজে মক । সাে মে ভোটাি গফ্রত 
বন্ধ হমল ভসামজেি গফ্রত আকা ে ুখী হমলা। লাফ্রেময় উ ি মত লাগল আক াম ি 
ফ্রদমক । 

কু কু ি ভসাজেমক োফ্রে ময় পেেমব ক্ষ ে  ক ি াি পি কু কু মি ি ভচেফ্র ট হাম ত ফ্র ে ল 
জজে আব্রাহাে । ফ্রে মদে  ফ্রদল অফ্রেসাি ভো াক মক, 'ভতাে া ি হামত এ খে েয়জে 
পুফ্রল  ি ময়মে। এ ই েয়জমেি পাাঁচজেমক বল ভপেমেি ভগা ড াউ ে ও এ ই েোক্টি ী 
ফ্রঘ মি ভেলমত। অবফ্র ষ্ট এ ক জে আে ামদি সামে োক মব।' 

অফ্রেসাি ভো াক ফ্রে মদে  ভপম য় েুটল তাি গাফ্রি ি ফ্রদমক । 
ফ্রে মদে  ভপময় পাাঁচজে এ ে ফ্র ব আই এ মজন্ট প্রমতেমক ই ভস্ট েগাে হামত 

ফ্রে ময় েুটল েোক্টি ী ফ্রঘ মি ভেল াি জমন্য। 
অবফ্র ষ্ট এ ক জে এ ল অফ্রেসাি ভো ামক ি সামে জজে আব্রাহা মে ি ক ামে। 
ভো াক ফ্রেমি এ মল তামক উ মেশ্য ক মি জজে আব্রাহাে বলল, 'এ ই এ ে 

ফ্র ব আই ক ে েীমক সামে ফ্রে ময় োও েোক্টি ী অফ্রেমস। ভে ই অফ্রেমস োক ফ্রে মজি 
পফ্রি চয় ফ্রদময় তামক তুফ্রে বল আে ি া এ ই ে ুহূমতে ভগাটা এ লাক া সাচে ক ি ব। তাি পি 
তামক সামে ফ্রে ময় চমল এ স।' 

ভো াক চমল ভগল। 
ফ্রে ফ্রে ট ফ্রতমেমক ি ে মযেই ফ্রেমি এ ল এ ক জেমক সামে ফ্রে ময় । তাি া ক ামে 

এ মল সামে আো ভলাক টামক লক্ষ ে ক মি জজে আব্রাহাে বলল,'আপোমক ক ষ্ট 
ভদয়াি জমন্য আে ি া দুাঃ ফ্রখত। আে ি া ফ্রে মখাাঁজ হওয়া এ ক জে ভলাক মক খুাঁজফ্রে। 
আে ামদি ভগাময়ন্দা কু কুি এ ই এ লাক ামক সমন্দহ ক মি বমস ম ে । তাই এ লাক া সাচে 
ক ি মত হমে আে ামদি । আফ্রে আপোমদি ে াফ্রল ক ফ্র ব  িংকি ভসেমক ফ্রচফ্র ে । ফ্রতফ্রে 
খুব  াল ভলাক । ফ্রতফ্রে ও আে ামক জামেে । ফ্রতফ্রে এ ই ঘটে ামক ওময়লক াে ই 
ক ি মবে ।' 
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সামে আসা ভলাক ফ্রট বলল, 'আে ামদি ভক াে আপফ্রত্ত ভেই স্যাি । তমব 
ভগাড াউ ে এ লাক ায় োওয়াি ে মে হয় দি ক াি হমব ে া। ওফ্রদম ক ভক াে ভলাক োমক 
ে া। 

'ভগাড াউ ে, েোক্টি ী বমল ভক াে ক ো ভেই। কু কুি ভেখ ামে োমব, আে ি া 
ভসখামে োব।' বলল জজে আব্রাহাে । 

বমলই জজে আব্রাহাে কু কু মি ি ভচেফ্র ট এ ে ফ্র ব আই অফ্রেসাি ভো ামক ি 
হামত তুমল ফ্রদল। বলল, 'স্ট াটে ক ি ।' 

ভো াক কু কু মি ি ফ্রপমি হাত বুফ্রলময় আদি ক মি ভচে লুজ ক মি ফ্রদল। 
কু কু ি চলমত শু রু ক ি ল। 
ভচে এ ক হামত যমি ভি মখ তাি ভপেমে ভপেমে হাাঁটমত শু রু ক ি ল এ ে ফ্র ব 

আই অফ্রেসাি ভো াক । 
ভো ামক ি ভপেমে জজে আব্রা হাে জেসে । আব্রাহাে জেসমেি পাম  

সাি া ভজোি সে । তাি পাম  সাি া ভজোি সমেি ভসমি টাি ী ল াি া ক াটোি । সবাি 
ভপেমে এ ে ফ্র ব আই-এ ি পুফ্রল  ক ে েী। তাি সামে েোক্টি ীি ভলাক ফ্রট । 

বুক ক াাঁপমে সাি া ভজোি সমেি । বলল জজে আব্রাহাে মক লক্ষ ে ক মি, 
'কু কু মি ি সমন্দহ ফ্রে ময় ফ্র ক  াব মেে জোব?' 

'কু কু ি  ুল ক মি ফ্রে ।' 
'এ ি অেে ি মে ই তাি ক াোক াফ্রে হফ্রে? এ ত সহমজই ফ্র ক উ দ্ধাি সম্ভব? 

ফ্রক েু ঘ টমত পামি ভসখা মে?' ব লল সাি া ভজোি সে । 
'আে ি া তাি জমন্য প্রস্তুত আফ্রে । আপোি া প্রস্তুত োকু ে ।' বলল জজে 

আব্রাহাে । 
'অবশ্য ই জোব। ফ্রক ে ুে া পাি মল জাে ফ্রদমত ভতা পাি ব।' 
কু কু ি ফ্রক েুক্ষে চলাি পি েোক্টি ীমক পাম  ভি মখ ভগাড াউ ে লমক্ষ ে চলমত 

শু রু ক মি মে। 
ভো াক বমল ইি ল, 'আে ি া েোক্টি ী ে য়, ভগাড াউ মে োফ্রে স্যাি ।' 
'ফ্রক ন্তু ভগাড াউ েগু মলাি চাফ্রব ভ তা আে াি ক ামে ভেই । তাো িা ভগাড াউ ে 

ভখালাি ক্ষ ে তাও আে াি ভেই।' বলল সামে আসা েোক্টি ীি ভলাক ফ্রট । 
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'চাফ্রব োক মল  ল হমতা, ে া োক মলও চলমব। তালা  াোি জমন্য 
আে ামদি ক ামে ফ্রি  লবাি আমে।' বলল জজে আব্রাহ াে । 

'তাহ মল স্যাি আপোি া োে, আফ্রে ে াফ্রল মক ি ক ামে ফ্রগময় ভটফ্র লমোে 
ক ফ্রি । ফ্রতফ্রে এ মস পিমত পামি ে ।' ক াাঁপা ক মন্ি বলল ভলাক ফ্রট। 

'ে া, ভক াোও আপফ্রে ভেমত পাি মবে ে া। আে ামদি সাম ে োক মবে । 
ভটফ্র লমোমেি দি ক াি হমল আি ও ভলাক আমে তাি া ক ি মব।' বলল  ক্ত আমদম ি 
স্যমি জজে আব্রাহাে জেসে । 

কু কু ি ভগাড াউ মেি ফ্রদমক োত্রা শু রু ক ি াি পি সাি া ভজোি সে ও ল াি া 
ক াটোি দুজমেি ে ে খু ী হময় উ মি মে। ভগাড াউ মেি ে ত জায়গায় আহে দ ে ুসা 
বন্দী োক মত অবশ্যই পামি । 

ফ্রক ন্তু েোক্টি ীি ক ো ে মে হমতই সাি া ভজোি সমেি ে মে প্রশ্ন জাগল, 
েোক্টি ীি ে াফ্রল মক ি োে শু মে ে মে হমলা, উ ফ্রে এ ক জে  াি তীয় বিংম াদ্ভ ুত 
ফ্র ল্পপফ্রত । তাি এ খামে আহে দ ে ুসা বন্ধী োক মব ভক ে? আমে ফ্রি ক াে  াি তীয়ি া 
ইহুদীম দি  ামগেি সামে তাম দি  াগে জিামব ভক ে? এ টা এ মক বামি ই অফ্রবশ্বাস্য 
বোপাি । ে মেি এ ই অবস্থায় প্রশ্ন ক ি ল সাি া ভজোি সে, 'জোব আমে ফ্রি ক াে 
 াি তীয়মদি এ খামে আহে দ ে ুসা আসমব ফ্র ক ক মি?' 

'এ টা ভতাে াি এ ক টা সিংগত প্রশ্ন । ফ্রক ন্তু তুফ্রে ভতা জাে ে া, এই েোক্টি ীি 
ে াফ্রল ক ফ্র ব  িংক ি ভসে সহ আমে ফ্রিক াে  াি তীয় ক ে ুাঃ ফ্রেফ্র টি ফ্রল ড াি ি া 
ক ময়ক ফ্রদে আমগ ভপ্রফ্রসমড মন্ট ি সামে সাক্ষ াৎ ক মি মে ভজোম ি ল শ্যাি ে ও ভড ফ্র ড 
উ ইফ্রল য়াে ভজােমসি পমক্ষ তৎফ্রবি বি াি জমন্য। এ টা সফ্রতে হমল আমে ফ্রি ক াে 
 াি তীয়মদি ক ামে আহে দ ে ুসা বন্দী োক মত পাি মব ে া ভ ক ে?' বলল আব্রাহ াে 
জেসে । 

'সবেো । ক েঅটা সফ্রতে হম ল এ টা হমব এ টা হমব আমে ফ্রি ক াি জমন্য 
এ ক টা অফ্রত বি ঘ টে া । আমে ফ্রি ক ায়  াি তীয় ক ে ুেফ্রেফ্রট এ বিং ইহুদী ক ে ুেফ্রে ফ্রট 
দুপক্ষই আমে ফ্রি ক ােমদি ে াোয় হাত বুফ্রলময় অেে-ফ্রবত্ত ও স্যমোগ স্যফ্রবযা অজেমেি 
ভক্ষ মত্র সবাি ভচময় অেোৎ আমে ফ্রি ক ােমদি ভচময়ও এ ফ্রগময় ভগমে। অবস্থাে ও 
স্যমোগ স্যফ্রবযা লাম ি এ সাদৃ শ্যই ফ্র ক দুই ক ে ুেফ্রে ফ্রট মক ঐ কেবদ্ধ ক মি মে? তাহমল 
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ভতা আে ামদি লিাই-এ ি িন্ট আমি া এ কটা বািল ।' বলল সাি া জোি সে উ ফ্রেগ্ন 
ক মন্ি । 

'ফ্রক ন্তু এ ই সামে আহে দ ে ুসাম ি উ দ্ধাি আমগি ভচময় আি ও জফ্রট ল হময় 
ভগল ।' বলল জজে আব্রাহাে । 

'আপফ্রে এ ক ো বলমবে ে া। বি িং বলুে ঈ শ্বি আজ ভে স্যমে াগ আে ামদি 
হামত তুমল ফ্রদময়মেে, ভসই স্যমোমগ ই আহে দ ে ুসা উ দ্ধাি হম য় োমব।' প্রায় আতে 
ক মন্ি বমল উ ি ল সাি া ভজোি সে । 

'আফ্রে ঈ শ্বমি ি ক ামে এ ই প্রা েেোই ক ি ফ্রে ফ্রে স ভজোি সে ।' বলল জজে 
আব্রাহাে । 

'ঈ শ্বি আে ামদি সাহােে ক রুে।' বলল সাি া ভজোি সে । 
ভগাড াউ মেি এ িক ভস িক ভ পফ্রি ময় এ ক টা দি জা ভখালা ভগাড াউ মেি 

দি জায় েুমট ভগল ফ্র কাি ী কু কু ি ভসাজে। 
বুক টা ভতালপ াি ক মি উ ি ল সাি া ভজোি সমেি । এ খামেই ফ্র ক আহে দ 

ে ুসা বন্দী? ফ্রক ন্তু ঘ মি ি দি জা ভখালা ভক ে? 
কু কু মি ি ভেেমে ভপেমে সবা ই ভগাড াউ মেি দি জায় ভগল। 
দি জাি বাইমি ি অিং টাি উপি  ল ক মি েজি পিমতই আাঁৎমক উ ি ল 

সবাই। 
দি জাি বাইমি দু'জায়গায় চাপ চাপ ি ক্ত। ি মক্তি উ পিট া শুফ্রক ময় ভগমে। 
ফ্রক ন্তু কু কুি ি ক্তগুমলা লাে ফ্রদম য় ফ্রড ফ্রে ময় দি জায় ফ্রগময় ভপৌ ে ল । দি জাি 

ভচৌক ামি ি ক ামে কু কুি ভসাজে ে ুখ ফ্রে চু ক মি ভলজ োিমত লা গল । 
সক মল দি জায় ফ্রগময় ভপৌেল। 
ভগাড াউ মেি ভ তি আমলা জ্বলমে। 
দি জাও আমলাফ্রক ত । 
দি জাি ওপাম ও ভদখ া ভগল ফ্রক েু ি ক্ত। ভসই ি ক্তই শু ক মে কু কু ি ভসাজে। 
ক ামি াি ই বুঝমত বাফ্রক ি ইল ে া দি জাি পাম ি ি ক্ত আহে দ ে ুসাি । 

আহে দ ে ুসাি বমলই কু কু ি ভ সাজে তা শু ক মে ও ভলজ োিমে। 
ভগাড াউ ে  ূন্য। 
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বুক টা হাহ াক াি ক মি উ ি ল সা ি া ভজোি সমেি । 
ভে আ ায় এ তক্ষে ভস বুক ভবাঁময ফ্রেল, ভস আ া ঘ মি ি  ূন্যতাি ে মযে 

ফ্রদময় উ মব োওয় ায় বুক টা এক দে দুে মি ে ুচমি ভগল। তাি উ পি আহে দ ে ুসাি 
ি ক্ত ভদমখ আ িংক া ও আতমঙ্ক দে বন্ধ হওয়াি ভোগাি হমলা সাি া ভজোি সমেি ।  

ল াি া ক াটোি তা বুঝমত ভপমি ফ্রেল । ল াি া ক াটোি তাক াল সাি া 
ভজোি সমেি ফ্রদমক । 

ল াি া ক াটোি তাি ফ্রদমক এ ফ্রগময় এ মস প্রেমে ক াাঁময হাত ভি মখ তামক 
সমচতে ক ি ল । তাি পি তামক ফ্রে মজি ভদমহি সামে জফ্রি ময় ি াখল । 

কু কু ি ভসাজে দি জা ভেমক েুটল ভগাড াউ মেি ে াঝখামে । 
ভসখামে ভে মঝি উ পি এ ক টা ক ামপেট । ক ামপেমটি উ পি পমি আমে 

ক ম্বল । এ টা হমলা এ ক টা ফ্রবেো। ফ্রবোোি উ পি পমি আম ে ফ্রসমল্কি সরু ক মড েি 
অমেক গুমলা খন্ড । 

ভসাজে ভসই ফ্রবোোয় উ মি ক াম পেট ও ক ম্বল শু ক মত লাক ল আি োিমত 
লাগল তাি ভলজ । 

সবাই এ গুমলা ফ্রবোোি ফ্রদমক । 
'বুঝা োমে, এ ই ফ্রবোোমতই আহে দ ে ুসামক ি াখা হময়ফ্রেল ।' বলল জজে 

আব্রাহাে । 
'ক মড েি এ ই খন্ড গুমলা ভক ে?' ফ্রজমজ্ঞস ক ি ল সাি া ভজোি সে । ক ন্ি তাি 

শু ক মো, ক ফ্রম্পত। 
'আে াি ে মে হমে, আহে দ ে ুসা হাত-পা বাাঁযা অবস্থায় ফ্রেল । পমি ভস 

ভক াে ামব বাাঁযেগুমলা ভক মট ে ুক্ত হয়। খন্ড-ফ্রবখন্ড হও য়া ক ড েগুমলা তাি ই 
প্রোণ ।' বলল জজে আব্রাহ াে জেসে । 

কু কু ি ভসাজেমক ফ্রে ময় জজে আব্রাহাে ভবফ্রি ময় এ ল । 
সবাই ভবফ্রি ময় এ ল ভগাড াউ ে ভ েমক । 
বাইমি ভবফ্রি ময় কু কু ি ভসাজে ে াফ্রট শু ক মত শু ক মত দফ্রক্ষ ণ ফ্রদমক চলমত 

লাগল । 
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'আহে দ ে ুসা সম্ভবত এ পে ফ্রদময়ই ভবফ্রি ময় ভগমে। ভসা জে ফ্রে িয় ভস 
পেই অনুসি ণ ক ি মে । চল সবাই ভসাজেমক অনুসি ণ ক ফ্রি।' বলল জজে আব্রাহাে 
জেসে ।  

সবাই কু কু ি ভসামজেি ভপেমে ভপেমে চলমত লাগল । 
হি াৎ সাি া ভজোি সে আতেক মন্ি বমল উ ি ল, 'ফ্রে াঃ জজে আব্রাহ াে! ঘ ামসি 

উ পি ভদখুে ি মক্তি ভোাঁটা ।' 
সবাই ভদখল ঘ ামসি উ পি ভ োাঁটা ভোাঁটা ি মক্তি এ ক টা যািা সাে মে 

এ ফ্রগময় ভগমে। 
'ভসাজে ি মক্তি এ ই যািাই অ নুসি ণ ক ি মে ফ্রে স ভজোি স ে । ফ্রে ফ্রিত, 

আহে দ ে ুসা এ পে যমি ই এ ফ্রগময় ভগমে।' 
সাি া ভজোি সমেি ভচামখ-ে ুমখ আষামঢ় ভে মঘ ি ঘ েঘ টা ।  
সবাই ফ্রে ি মব কু কুি মক অনুসি ণ ক মি এ গুমলা। 
কু কু ি ভসাজে ঘ ামসি ক াোক াফ্রে পেেে ে ুখ ফ্রে চ ুক মি এ ক গফ্রতমত সাে মে 

এ গুমে । 
আোমপাফ্রল   সিমক উ মি ভগ ল ভসাজে। 
সিমক উ মি এ ক জায়গায় এ মস ভসাজে েেমক দাাঁিাল । ে ুখ উ পমি তুমল 

চাি ফ্রদমক তাক াল । 
জজে আব্রাহাে, সাি া ভজো ি সেসহ সবাই ওখামে ভপৌাঁ েল ভদখল, 

ভসখামে ি াস্তাি এ ক প্রামে কু কুি ভসাজে এ ি সাে মে ভব  ফ্রকেূ পফ্রি ে াে ি ক্ত জে া 
হময় আমে। 

ি মক্তি দাগ আি সাে মে এ গুয়ফ্রে । 
'এ ই সিমক উ ি াি পি আহে দ ে ুসা এ খামে বমস বা শু ময় ফ্রেল । এ ই ি ক্ত 

জে া হময়ম ে তাি েমলই। তাি পি ভক উ বা ভক াে গাফ্রি তামক উ ফ্রি ময় ফ্রে ময় ভগমে।' 
বলল জজে আব্রাহাে । 

'ক াি া উ ফ্রি ময় ফ্রে ময় ভগমে, অনুে াে ক ি া োয়?' বলল সাি া ভজোসে । 
তাি ক ন্ি ভ জা। 
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'বলা ে ুস্কল । এ টকুু বলা োয় ভক াে গাফ্রি েফ্রদ তামক উ ফ্রি ময় ফ্রে ময় ফ্রগময় 
োমক, তাহমল তাি া  ত্রু োও হমত পামি । আি োমদি ক ািমণ ভস আহত হময়মে 
তাি া েফ্রদ তামক েমলা ক মি এ মস উ ফ্রি ময় ফ্রে ময় ফ্রগময় োমক, তাহমল ফ্রতফ্রে আবাি 
 তুি হামতই পমিমেে ।' 

ভ ষ বাক েটা শু মে সাি া ভজে াি সমেি ে ুমখ এ ক টা পান্ড ুি োয়া ভেমে 
এ ল । তাি ভি াাঁট ভক াঁমপ উ ি ল েি েি ক মি । ভপেে ফ্রদমক েখু এ ক ট ুঘ ুফ্রি ময় ফ্র ে ল 
সাি া ভজোি সে । 

ক ো বমলই জজে আব্রাহাে ে ুখ ঘ ুফ্রি ময় ফ্রে ময়মে তামদি সামে আসা 
েোক্টি ীি ভলাক ফ্রট ি ফ্রদমক । ব লল, 'আপফ্রে আে ামদি সাহাে ে ক ি মত পামি ে ।' 

'আফ্রে ঘ ন্ট া ফ্রতমেক হমলা অফ্রেমস এ মসফ্রে । আফ্রে ফ্রক েূই ভদ ফ্রখফ্রে, ফ্রক েুই 
শু ফ্রে ফ্রে ।' বলল ভলাক ফ্রট । 

'ফ্রক ন্তু ভগাড াউ মে ি ক্তপামতি ঘ টে া ঘ মটমে, তা এ ক ঘ ন্ট াি ভব ী আমগ 
ে য় । আপফ্রে ভক াে ভগালা-গুলী ি  ব্দ শু মেে ফ্রে?' 

'ে া, ভসি ক ে ভক াে  ব্দ শু নুে ।' বলল ভসই ভলাক ফ্রট । 
'ফ্রি ক আমে, আপফ্রে এ ক টা ভস্ট টমে ন্ট ফ্রল মখ ভদমবে ।' বমল জজে আব্রাহ াে 

এ ে ফ্র ব আই অফ্রেসাি ভো া মক ি ফ্রদমক তাফ্রক ময় বলল, 'তুফ্রে এ ি সামে এ ি 
অফ্রেমস োও। উ ফ্রে আে ামদি সামে ভেমক ো ো ভদম খমে ে, তাি উ পি এ ক টা 
ভস্ট টমে ন্ট ফ্রল মখ ভদমবে ।' 

ক ো ভ ষ ক মি ই আবাি তাক াল েোক্টি ীি ভলাক ফ্রট ি ফ্রদমক । বলল, 'ফ্রি ক 
আমে?' 

'ফ্র জ্ব স্যাি । আফ্রে ফ্রল মখ ফ্রদফ্রে ।' 
ওিা দু'জে চমল ভগল।  
জজে আব্রাহাে ঘ ুমি দাাঁিাল সাি া ভজোি সমেি ফ্রদমক । বলল, 'স্যফ্রি সাি া 

ভজোি সে, ে াত্র এ ক ঘ ন্ট াি বেবযাে আে ামদি মক আহে দ েসুাি সাক্ষ াৎ পাওয়া 
ভেমক বফ্রিত ক ি ল ।' 

'দু েগে আে ামদি, এ ক ঘ ন্ট া আমগ আসমত পাি মল আহে দ ে ুসামক 
আহত ওয়া ভেমক ও ভবায হয় আে ি া বাাঁচামত পাি তাে ।' বলল সাি া ভজোি সে ।  
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এ ক ট ুোে ল সাি া ভজোি সে । ভেমে ই আবাি শু রু ক ি ল, 'ভগাটা ফ্রবষয় 
পেেমবক্ষ ে ক মি আপোি ফ্র ক ে মে হমে?' 

'ফ্র ক ঘ মটমে, ভসই বোপাি টা?' বলল জজে আব্রাহাে । 
'হ্যাাঁ।' বলল সাি া ভজোি সে ।  
'ঘ টে া খুবই সি ল । হাত পা ভবাঁময আহে দ ে ুসামক ওিা বন্দী ক মি 

ভি মখফ্রেল । আজমক ভক ােও ামব আহে দ ে ুসা হাত পাময়ি বাাঁযে ক াটমত সে েে 
হয় । বাাঁযে ে ুক্ত হময় আহে দ ে ুসা সম্ভবত দি জাি সাে মে  ত্রুি আগেদমেি 
অমপক্ষা ক ি ফ্রেল । দি জা ভখ ালাি পি তাম দি সামে ধ্বস্ত া ধ্বফ্রস্ত হয়।  ত্রুিা 
সম্ভবত ফ্রেল দু'জে । ওমদি এ ক জমেি ফ্রি  লবাি আহে দ ে ুসা ভক মি ফ্রে ময় ওমদি 
গুলী ক মি । ওমদি দু'জমেি এ ক জে অেবা দু'জেই আহত বা ফ্রে হত হয়। ফ্রক ন্তু 
তামদি এ ক জে আহে দ ে ুসাম ক  আঘ াত ক ি মত সে েে হয়। ভস আঘ াত আহে দ 
ে ুসাি পা, বুক, ে াো োিা অ ন্য ভক াোও লামগ। এ ি েমল আহে দ ে ুসা গুরুতি 
আহত হমলও ি াস্তা পেেে হাাঁটমত সে েে হয়। ি াস্তায় ভপৌাঁ োি পি ি াস্তাি এ ক 
জায়গায় বমস গাফ্রি ি অমপক্ষ া ক মি মে ভস । তাি পি ভস  ত্রুি হামত পিল, ে া 
ভক াে গাফ্রি তামক ফ্রে ময় ভগল, তা অনুে াে ক ি া ে ুফ্রস্কল। তমব আহে দ ে ুসা ভে 
গাফ্রি ি জমন্য বমসফ্রেল, এ ক জায়গায় ঐ পফ্রি ে াে জে াট ি ক্ত তাি ই প্রোণ ।' 

'আহে দ ে ুসা বন্দী হমল তাম ক ভতা আবাি বন্দীখাো মতই ফ্রেফ্রি ময় ফ্রে ময় 
োওয়াি ক েঅ। তাম তা তাি া তক মি ফ্রে ।' সাি া ভজোি সে বলল । 

'হ্যাাঁ। ভসট াই হবাি ক ো। ফ্রক ন্তু এ ি বেফ্রতি ে ও হমত পামি । ফ্রচফ্র ক ৎসা ও 
ফ্রে ি াপত্ত াি জন্য তামক অন্যত্র সফ্রি ময়ও ফ্রে মত পামি । তমব সব ভদ মখ-শু মে আে াি 
এ খে ে মে হমে, আহে দ েসুামক অন্য ভক উ তুমল ফ্রে ময় ভগমে।, এ ফ্রদক টাই 
প্রবল ।' 

োে ল জজে আব্রাহাে । 
'ঈ শ্বি ক রুে, এ ই ভ ষ ক োটাই ভেে সতে হয়।' বলল সাি া ভজোি সে । 
পা  ভে মক সাি া ভজোি সমে ি ফ্রপএ ল াি া ক াটোি বমল উ ি ল, 'আমে ে ।' 
'চল আে াি গাফ্রি ি ফ্রদমক হাাঁফ্রট ।' 
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বমল ওপা মি ি বাফ্রল্টমে াি ভি াম ড ি ফ্রদমক গাফ্রি ি জমন্য হাাঁটম ত শু রু ক ি ল 
জজে আব্রাহ াে । 

সাি া ভজোি সেি াও হাাঁটা শু রু ক ি ল । 
সাি া ভজোি সে ও ল াি া ক াটোি পা াপাফ্র  হাাঁটমে। 
ভগাটা ি াস্তায় এ ক টা ক োও বলল ে া সাি া ভজোি সে । উ ফ্রেগ্ন ল াি া 

ক াটোি ও । এ যি মেি ফ্রে ি বতা সাি া ভজোি সমেি স্ব  াব ফ্রব রুদ্ধ। 
গাফ্রি মত বমসও ঐ এ ক ই অবস্থা। 
গাফ্রি ি ফ্রসমট গা এ ফ্রল ময় ভচাখ বুমজমে সাি া ভজোি সে । 
পাম ই বমস মে ল াি া ক াটোি। ফ্রক ন্তু ঘ াাঁটামত সাহস ক ি মে ে া সাি া 

ভজোি সেমক । তাি ে ে খাি াপ ভসট া ভতা ল াি া ক াটোি জামে । ফ্রক ন্তু  য় হমে তাি 
অস্যখ-ফ্রবস্যখ ক ি ল ফ্রক ো । এই ভতা ে াত্র ক'ফ্রদে আমগ ভস হাসপা তাল ভেমক 
ফ্রেমি মে । 

পিীক্ষ া ক ি াি জমন্য ল াি া ক াটোি তাি হাত সাি া ভজোি সম েি ক পামল 
ি াখল । 

যীমি যীমি ভচাখ খুলল সাি া ভ জোি সে । 
বলল, 'ে া ল াি া আফ্রে অস্যস্থ হময় পফ্রিফ্রে ।  াল আফ্রে ।' 
'ভক বলল  াল আমেে? গাময় ি উ ত্ত াপ অেত ফ্রড ফ্রগ্র খামেক ভ বমিমে।' 
'অবস্থাি পােে মক ে অে ে লাক চুময় ণ হময়ই োমক ।' 
'আসমল আপোি আসা ফ্রি ক হয়ফ্রে । আফ্রন্ট ফ্রি ক ই বাযা ফ্রদম য়ফ্রেমলে ।' 
'ওক ো বমলা ে া ল াি া। ে া এ ল ভক ে ে ক মি ভদখত াে আহে দ ে ুসা 

ভে মঝমত এ ক টা ক ামপেমটি ওপি এ কটা ক ম্বল গাময় ফ্রদময় ফ্র ক স্যমখ বন্দী জীবে 
ক াফ্রট ময়মে! ে া এ মল ভক ে ে ক মি ভদখা হমত া তাি ভদম হি জে াট ি ক্ত! ভক ে ে ক মি 
ভদখত াে আহে দ ে ুসা ে ুক্ত হ বাি প্রাোে ভচষ্টা ক মি ও....।' 

ক ান্নায় জফ্রি ময় ভগল সাি া ভজ োি সমেি ভ মষি ক োগুমলা । দু'হামত ে ুখ 
ঢাক ল ভস। ল াি া তাি এ ক টা হাত সাি া ভজোি সমেি ক াাঁময ভি মখ বলল, 'বৃোই 
 াবমেে । ভদখম বে, উ ফ্রে ফ্রিক ে ুক্ত হময় মেে । আিংমক ল জজে আব্রাহাে ফ্রি ক ই 
বমলমেে, তাি ে ুক্ত হবাি সম্ভ াবোি ফ্রদক টাই প্রবল ।' 
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'সবাই আে ি া এ টাই ক াে ো ক ি ফ্রে । ফ্রক ন্তু আে ি া ো চাফ্রে ভসট াই ঘ মটমে 
তা ফ্রে ফ্রিত ক মি ভক উ বলমত পাি ফ্রে ে া। ক ষ্টট া এ খামেই।' 

সি া ভজোি সে োে মলও ল ািা ক াটোি সিংমগ সিংমগ ভক াে জবাব ফ্রদল ে া। 
এ ক ট ুসে য় ফ্রে ময় যীমি যীমি বলল, 'এ ক টা ক ো বফ্রল ফ্রে স ভজোি সে ।' 

'বল ।' বলল সাি া ভজোি সে । 
'আহে দ ে ুসা সম্পফ্রক েত আপোি ফ্রসদ্ধােমক আফ্রে শ্রদ্ধা ক ফ্রি। ফ্রক ন্তু 

তাি পিও বলমত চাই, আহে দ ে ুসা এ ক টা বুমো পাফ্রখ। ভপাষ ে ােবাি ে ত ে য়।' 
ল াি া ক াটোি বলল । 

সাি া ভজোি সেও সিংমগ সিংম গ জবাব ফ্রদল ে া। বলল যীমি যীমি এ ক ট ু
সে য় ফ্রে ময়, 'আফ্রে ভতা তামক ভপাষ ে াোমত চাইফ্রে ল াি া। ফ্রক িংবা আফ্রে তামক 
আে াি বাোমতও চাইফ্রে । আফ্রে শু যু ভচময়ফ্রে তাি হমত।' 

'ঐ এ ক ই ক ো হমলা। আপফ্রে তাি হমত ভগমল ফ্রতফ্রে আপোি হমত হমব।' 
বলল ল াি া ক াটোি । 

'ে া, এ ক ই ক ো ে য়। েদী েখে সাগমি ফ্রে ম  োয়, তখে েদী সাগমি ি 
হয় ফ্রক ন্তু সাগি েদীি হয় ে া।' 

'সাগমি ি ঘ ি-সিংসাি ভেই। ফ্রক ন্তু আপোি সিংসাি চাই, ত াি ও সিংসাি 
চাই।' 

'আফ্রে এ তফ্রক েু  াফ্রবফ্রে,  াব বাি সে য়ও পাইফ্রে । তামক ভ দখাি আমগ 
আফ্রে তামক স্ব মপ্ন ভপময়ফ্রে । এটা আে াি ফ্রে য়ফ্রত ল াি া। ঈ শ্বি ো ক মি ে, তাি উ পি 
ভতা হাত ভেই ক াি ও।' 

'তামক আপোি জাোি দি ক াি ফ্রেল ।' 
'ফ্র ক দি ক াি ল াি া। ে া ভজমে ই ভতা  ালমবমসফ্র ে। জাোি ফ্র ক প্রময়াজে 

আি ।  
'ফ্রতফ্রে আপোমক ফ্রক ে ুবমলে ফ্র ে?' 
'ভসফ্রদে অফ্র োে ভেমক ফ্রেম ি আে ামক 'ফ্রে স সাি া ভজো ি সে' বলায় 

আফ্রে ভক াঁমদ ভেমলফ্র েলাস । ফ্রতফ্রে গম্ভীি হময় ফ্রগময়ফ্রেমলে । পমি এ ক সে য় ফ্রতফ্রে 
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আে ামক ফ্রক ে ু বলমত োফ্রে মল ে । ফ্রক ন্তু আফ্রে ভটফ্র লমোে যি মত বেস্ত হময় পিায় 
এ বিং তাি পি আব্বা এ মস পিায় তাি বলা আি হয়ফ্রে ।' 

'তাি সম্পমক ে ফ্র ক যি মেি ক ো ফ্রতফ্রে বলমত শু রু ক মি ফ্রেমলে?' 
'সমব ফ্রতফ্রে বলমত শু রু ক মি ফ্রেমলে, 'স্যফ্রি ফ্রে স সাি া, ে াত্র আে াি োে ফ্রট 

োিা আি ফ্রক েুই আপোমক জা োমো হয়ফ্রে ।' এ ক ো ভ ষ ক মি ই ফ্রতফ্রে ফ্রক ে ুবলমত 
োফ্রে মলে । এ ই সে য় আে াি ভটফ্র লমোে আমস।' 

'ভবা ঝা োমে তাি ফ্রক ে ু বলাি আমে। অেচ আপফ্রে ফ্রক েুই ভ ামেে ফ্রে, 
জামেে ফ্রে ।' 

'আফ্রে তাি সামে ভক াে ভলে-ভ দে ক ি মত চাইফ্রে ভে, আফ্রে ফ্রহ মসব-ফ্রে মক   
ক ি ব । ো ঘ মটমে তা এ ক ােই আে াি, এ মত তাি ও ভক াে  ফ্রি ক াো ভেই। 

ক ো ভ ষ ক ি মতই সাি া ভজোি সে ভদখল জজে আব্রাহাে তামদি ফ্রদমক 
এ ফ্রগময় আসমে। 

সাি া ভজোি সে গাফ্রি ভেমক োে ল । 
জজে আব্রাহাে এ ক ট ু ফ্রে ক টবতেী হমল সাি া ভজোি সে বলল, 'ফ্রে াঃ 

ভো াক ফ্রেমি মে। এ খে ক ি েীয়?' 
'এ খে ভেিা োিা আি ফ্র ক কি াি আমে।' বলল জজে আব্রাহ াে । 
'আপফ্রে আপোি ভলাক মদি আোমপাফ্রল  সহ আম -পা ম ি এ বিং 

ওয়াফ্র িংটমেি সক ল হাসপাতা ল ও ফ্রল ফ্রে মক ভচাখ ি াখমত ব লুে । আে াি ফ্রবশ্বাস, 
অন্য ভক উ আহত আহে দ ে ুসামক ফ্রে িয় ভক াে হাসপাত াল বা ফ্রল ফ্রে মক ফ্রে ময় ভেমত 
পামি ।' বলল সাি া ভজোি সে । 

খু ী হময় উ ি ল জজে আব্রাহাে । বলল, 'বতেোে ফ্রে ময় ভব ী বেস্ত োক ায় 
 ফ্রবষ্যৎ ফ্রে ময় ফ্রক ে ু াবম তই  ুমল ভগফ্রে। যন্যবাদ ফ্রে স সাি া ভজোি সে ।' 

বমলই পা বািাল ভো া মক ি গাফ্রি ি ফ্রদমক । বলল, 'োই ভো  াক মক বফ্রল 
এ খেই ভে মসজট া সব জায়গা য় জাফ্রেময় ভদব াি জমন্য।' 

জজে আব্রাহ াে চমল ভগল। 
'ভে াবা ইলট া দাও ল াি া।' 
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ভে াবাইলট া সাি া ভজোি সমে ি হামত ফ্রদমত ফ্রদমত ল াি া বলল, 'ফ্রবষয়ট া 
খুবই গুরু ত্বপূণে । এ তক্ষমে ভে মসজট া সবাই ভজমে ভগমল  াল হমত া।' 

'আে াি ও এ ইে াত্র ে মে পিল।' 
বমল সাি া ভজোি সে 'ফ্র ি আমে ফ্রি ক া'ি ওয়াফ্র িংটে অফ্রেমস জাফ্রেময় ফ্রদল 

ভে মসজট া । 
এ সে য় জজে আব্রাহাে সাি া ভজোি সমেি গাফ্রি ি পা  ফ্রদময় ভেিাি 

সে য় বলল, 'প্রস্তুত ফ্রে স সাি া। আে ি া এ খফ্রে স্ট াটে ক ি ব।' 
অল্প ফ্রক েুক্ষমেি ে মযে সাে মে জজে আব্রাহা মে ি গাফ্রি স্ট াটে ভেবাি  ব্দ 

পাওয়া ভগল। 
স্ট াটে ফ্র ে ল সাি া ভজোি সেমদ ি গাফ্রি ও। 
ফ্রতেফ্র ট গাফ্রি আবাি চলমত শু রু ক ি ল ওয়াফ্র িংটমেি উ মেম শ্য। 
 
 
 
ভোয়াে োফ্রবলা গাফ্রি ড্র াই  ক ি ফ্রেল । তাি পাম  বমসফ্রে ল সাগফ্রি ক া 

ভসে । 
ইহুদী ভে ময় ভোয়াে োফ্রবলা ও সাগফ্রি ক া ভসে দু'জে ঘ ফ্রে ষ্ঠ বান্ধবী। 
ভোয়াে োফ্রবলাি া আোমপাফ্রল ম ি স্থায়ী বাফ্রসন্দ া। তামদি বাফ্রি ভেমক 

অল্পদূমি এ মক বামি সে ুদ্র তীমি এ ক ফ্রট ফ্রট লাি উ পি সাগফ্রি ক া ভসেমদি 
গ্রীষ্মাবাস । 

সাে মেি ফ্রদমক দৃফ্রষ্ট ফ্রে বদ্ধ ভোয়াে োফ্রবলাই প্রেে ভদখম ত ভপম য়ফ্রেল 
ে াফ্রট মত পমি োক া ভলাক ফ্রট মক । 

'সাগফ্রি ক া ভদখ এ ক জে ভলা ক পমি আমে ি াস্তাি পাম ।' বমল উ ি ল 
ভোয়াে োফ্রবলা। 

তাি বলা ভ ষ হমত ে া হমতই গাফ্রি ভলাক ফ্রট ি সে ােি ামল চমল এ ল । 
ভোয়াে োফ্রবলাি ে ত সাগফ্রি কা ভসেও তাফ্রক ময় ফ্রেল ভলাক ফ্রট ি ফ্রদমক । 
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ভলাক ফ্রট ি কু ক িামো ভদহ পমি ফ্রেল ে াফ্রট ি উ পি । তাি ে ুখ ি াস্তাি ফ্রদমক । 
ি ক্তাক্ত ভদ মহি এ ক টা অিং । 

ভলাক ফ্রট ি ে ুমখি উ পি ভচাখ পিমতই  ীষণ চে মক উ ি ল সাগফ্রি ক া ভসে । 
অেমি ি গ ীি ভেমক উ চ্চাফ্রি ত হমলা, 'এ ভে আহে দ ে ুসা!' 

অেমি ি গ ীি ভেমক এ ক ো উ চ্চাফ্রি ত হবাি সামে সামে ই সাগফ্রি ক া 
ভসে এ ল উ ি ল ফ্রচৎক াি ক মি, 'গাফ্রি দাাঁি ক ি াও োফ্রবলা।' 

গাফ্রি ভড ড স্ট প হময় ভসখামে ই দাাঁফ্রিময় পিল। 
'ভলাক ফ্রট মক ফ্র ক সাহা েে ক ি মব? ভবাঁমচ আমে ফ্র ক ভলাক ফ্রট?' ফ্রজজ্ঞ াসা 

উ চ্চাফ্রি ত হমলা োফ্রবলাি ক মন্ি । 
ভক াে উ ত্তি ে া ফ্রদময় লাে ফ্রদম য় গাফ্রি ভেমক ভেমে সাগফ্রি ক া ভসে । 
ভস েুমট ভগল আহে দ ে ুসাি কামে। 
প্রেমে তাি এ কটা আেুল ফ্রদল আহে দ ে ুসাি োমক । 
ভবাঁমচ আমে আহে দ ে ুসা, খু ী হমলা সাগফ্রি ক া ভসে । 
এ সে য় আহে দ ে ুসা ভচাখ খুলল আেমন্নি ে ত। 
সাগফ্রি ক া ভসে উ মি দাাঁিাল । বলল োফ্রবলামক লক্ষ ে ক মি, 'এ মক গাফ্রি মত 

ফ্রে মত হমব োফ্রবলা।' 
'ভতাে াি পফ্রি ফ্রচত োফ্রক?' 
গাফ্রি ভেমক োে মত োে মত ফ্রজমজ্ঞস ক ি ল োফ্রবলা। 
'হ্যাাঁ।' সিংফ্রক্ষ প্ত উ ত্তি ফ্রদল সাগফ্রি ক া ভসে । 
'তাহ মল গাফ্রি মত ফ্রে ময় ক াজ ফ্র ক? এ ই ভতা ভতাে ামদি েোক্টি ী। ক াউ মক 

ড াক ফ্রদময় বল । তাি া এ মস বেবস্থা ক ি মব । ভতাে া মক ফ্রক েুই  াবমত হমব ে া।' 
বলল োফ্রবলা। 

'ে া। এ শু যু পফ্রি ফ্রচত ে য়, আে াি ঘ ফ্রে ষ্ঠ বন্ধ।ু এ মক আফ্রে এ মদি হামত 
ফ্রদমত পাফ্রি ে া। এ মক আফ্রে গাফ্রি মত ভেব ।' 

'তোস্তু ফ্রে স ভসে ।' বমল ভো য়াে োফ্রবলা সাগফ্রি ক া ভসমেি পাম  এ মস 
দাাঁিাল । 
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তাি পি দুজমে যি াযফ্র ি ক মি আহে দ ে ুসামক গাফ্রি ি ভপেমেি ফ্রসমট 
তুলল । 

গাফ্রি মত তুমল শু ইময় ফ্রদমত ফ্রদমত োফ্রবলা বলল, 'আফ্রে প্রেমে ভে ে 
ক মি ফ্রেি াে গাফ্রি ি এ োক ফ্রসমড ন্ট । ফ্রক ন্তু এ খে ভদখফ্রে তা ে য় । হয় গুি ী, ে া হয় 
সািংঘ াফ্রতক যি মেি েুফ্রি ক াহমতি ঘ টে া।  ীষণ ফ্রিফ্রড িং হম ে । প্রেমে ই ি ক্ত বন্ধ 
হওয়া দি ক াি ।' 

'ফ্রি ক বমলে োফ্রবলা। তুফ্রে ড্র াইফ্র িং ফ্রসমট োও। গাফ্রি স্ট াটে দাও। আি 
োষ্ট এ ইড বক্স ভেমক তুলাি বাফ্রন্ড ল এ বিং বোমন্ড জ ভটপট া আে ামক দাও।' বলল 
সাগফ্রি ক া ভসে । 

'তুফ্রে পাি মব ফ্রক ে ু ক ি মত?' তুলাি বাফ্রন্ড ল  এ বিং বোমন্ড জ ভটপ ফ্রে ময় 
গাফ্রি ভেমক োে মত োে মত ব লল ভোয়াে োফ্রবলা। 

'অম েস ভেই, ফ্রক ন্তু ক ে ে ভস ি ভতা আমে।' 
ড্র াইফ্র িং ফ্রসমট ফ্রগময় বসল ভোয়ে োফ্রবলা। 
'ভক াোয় গাফ্রি ভেমব া সাগফ্রি কা, ভক াে ফ্রল ফ্রে মক?' বলল ভোয় াে োফ্রবলা। 
'ভসাজা আোমপাফ্রল   চল ।' 
'আোমপাফ্রল ম ি ভক াে ফ্রল ফ্রে মক ভেমব?' 
'পমি বলফ্র ে।' 
আহে দ ে ুসা ভচাখ খুমলফ্র েল। ফ্রক েু বলমত োফ্রে ল । 
সাগফ্রি ক া ভসে ভি াাঁমট আেুল ভি ফ্রক ময় ক ো বলমত ফ্রে মষয ক ি ল এ বিং 

সামে সামে অন্য ফ্রদমক তাক া ল । 
সাগফ্রি ক া ভসে এ ক দলা তুলা ফ্রে ময় ে ূল ক্ষ তস্থামেি ি ক্ত েমুেই আবাি 

ভসখামে প্রক ান্ড এ ক দলা তুলা লাফ্রগময় ভচমপ যি ল এ বিং ভচমপ যমি ই োক ল । 
সাগফ্রি ক া ভসে এ তটুকু অে ত জামে এ  ামব ফ্রক েুক্ষে যমি ি াখমল 

সাি মেমসি ি ক্ত জে াট বাযম ল ভ তি ভেমক ি ক্ত ভবফ্রি ময় আসা বন্ধ হমব। তাই 
হয় ফ্রক ো ভসট াই ভদখ মত চায় ভস। 

আহে দ ে ুসা ভচাখ বন্ধ ক মি শু ময় ফ্রেল । সাগফ্রি ক া ভসে ভে ে ে ফ্রবফ্রস্মত 
হময়মে আহে দ ে ুসামক ভদমখ, আহে দ ে ুসাও ভতেফ্র ে ফ্রবফ্রস্মত হময়মে সাগফ্রি ক া 
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ভসেমক ভদমখ। প্রেমে তাি ফ্রচো হময়ফ্রেল ভে, সাগফ্রি ক া ভসে তামক ফ্রে ময় ফ্র ক ক মি 
ফ্রি ক ভেই। ভস ফ্রে ফ্রিক হমলা তখে, েখে ভস ভদখল এ খােক াি ভলাক মদি হামত 
তামক ভেমি ফ্রদল ে া এ বিং এখােক াি ভক াে ফ্রল ফ্রে মক ও তাম ক ফ্র ে ল ে া। আহে দ 
ে ুসা বুঝল, তাি ফ্রবপদ সাগফ্রি ক া ভসে বুমঝমে। সম্ভবত ভস আহে দ ে ুসামক ফ্রবপদ 
ভেমক বাাঁচাব াি ভচষ্টা ক ি মে। অেচ তাি ই ফ্রপতাি ভগা ড াউ মেি অে ােফ্র বক 
পফ্রি মবম  বন্দী ফ্রেল আহে দ ে ুসা। বুমক ি উ পমি ক াাঁমযি এ ক ট ু ফ্রে মচি 
েুফ্রি ক াঘ াতটা খুবই ে াি াত্মক  ফ্রে াঃ সমন্দমহ, ফ্রক ন্তু এ ই আঘাত তামক এ ত ক াবু 
ক ি মত পাি মতা ে া, েফ্রদ ভপ মট খাবাি োক মতা। দু'এ ক ফ্রদে পি পি আহে দ 
ে ুসামক তাি া ভে খাবাি ফ্রদম য়মে তা ে া ভদবাি ে তই। ভদহটা তাি দুবেল হময় 
পমিমে এ ক াি মেই । তাি া আহে দ ে ুসাি সে স্ত  ফ্রক্ত ভক মি ফ্রে ময় ে ুে ূষুে অবস্থায় 
বাাঁফ্রচময় ি াখমত ভচময়ফ্রেল । োম ত ে ুক্ত হবাি  ফ্রক্ত তাি ে া োম ক । সাগফ্রি ক া ভসমেি 
সামেি ভে ময়ফ্রট ি ক ো ে মে প িল আহে দ ে ুসাি । আহে দ ে ুসামক তাি সাে মে 
ক ো বলমত ফ্রে মষয ক ি ল ভক ে সাগফ্রি ক া ভসে? অবাফ্রিত ভক াে ক ো বমল ভেফ্রল 
ফ্রক ো এ জমন্য? আি সাগফ্রি ক া ভসে ভে ময়ফ্রট মক আহে দ ে ুসাি ফ্রে েো পফ্রি চয় 
ফ্রদময়মে। আহে দ ে ুসা ভতা সাগফ্রি ক া ভসমেি ঘ ফ্রে ষ্ঠ বন্ধ ুে য়। সব ফ্রে ফ্রল ময় আহে দ 
ে ুসাি পফ্রি চয় ভস ভগাপে ক মি ভগ মে। 

েখে আহে দ ে ুসা এ সব  া বফ্রেল, তখে সাগফ্রি ক াও আহে দ ে ুসাি 
ফ্র য়মি বমস ফ্রচো ক ি ফ্রেল ।  া বফ্রেল আহে দ ে ুসাি ক োই। ভসফ্রদে আহে দ ে ুসা 
তামদি দু াই-ভবােমক ফ্রে মজি পফ্রি চয় ভদয়ফ্রে । পমি ি ফ্রদেই তাি া তাম দি ে াময়ি 
ক াে ভেমক আহে দ ে ুসাি পফ্রি চয় জােমত ভপমি ফ্রেল । জােমত ভপমি ফ্রেল তামদি 
 ূগ েস্থ ক মক্ষ ফ্রেফ্রে বন্দী ফ্রেমলে ফ্রতফ্রে ফ্রবশ্বখোত ফ্রবিবী আহে দ ে ুসা। োে শু মে 
ফ্র হফ্রি ত হময়ফ্রেল সাগফ্রি ক া ভসে । পত্র-পফ্রত্রক া পমি সাগফ্রি ক া ভসমেি যািে া 
হময়ফ্রেল আহে দ ে ুসা হমব  ীে সদৃ  রুক্ষ চফ্রি মত্রি, ভে হম ব শু যু  ময়ি ই পাত্র । 
ফ্রক ন্তু ভে আহে দ ে ুসামক তাি া ভদখল, ভস এ মক বামি ই ফ্র ন্ন। সি ল, স্যদ েে এ ক 
 দ্র মলাক ভস। ভে ক ময়ক ফ্রেফ্রে মটি ভদখ ায় এ মক বামি ক ামে এ মস ফ্রগময়ফ্রেল, 
সে েেে  ও সহানু ূফ্রত আদায় ক মি ফ্রে ময়ফ্রেল । এ ে ে ভলাক মক শু যু বন্ধুই  াবা োয়, 
 ত্রু ে য়। ফ্রবফ্রস্মত হময়ফ্রেল সাগফ্রি ক া ভসে । এ ে ে এ ক জে ভলাক ফ্রবশ্ব ফ্রবিবী 
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হময়মে ফ্রক মসি ভজামি ।  ফ্রক্ত ও সন্ত্রামসি ভজামি অবশ্যই ে য়।  ফ্রক্ত ও সন্ত্রাস তাি 
অবলম্বে হমল ভসফ্রদে দু'জে প্রহি ীমক ভস হতো ক ি ত এ বিং তাম দি উ পিও 
ফ্রে েোতে হমতা, ফ্রক ন্তু তা ভস ক মি ফ্রে । তামদি দুই  াই ভবােমক আট মক ভি মখ 
ফ্রগময়ফ্রেল তাম দি ই  ামলাি জমন্য তা পমি প্রোফ্রণ ত হময়মে । তাি া ে ুক্ত োক মল 
তামদি মক অমেক ি ক ে প্রমশ্ন ি ফ্র ক াি হমত হমতা। তাি া তামদি ফ্রপতাি ক ামে 
ভতমক ই শু মেফ্র েল আহে দ ে ুসা পালামত পামি ফ্রে, যি া পমিমে। ফ্রক  ামব যি া 
পমিমে তাও তাম দি বমলমে। যি া পিাি খবি শু মে ে ে খাি াপ হময় ফ্রগময়ফ্রেল 
সাগফ্রি ক া ভসে ও তাি  াই   ািংক ভসে দুজমেি ই। এ ফ্রে ময় দু' াই-ভবাে অমেক 
আমলাচো ক মি মে। ভ মবমে তাি া, তাি া েফ্রদ আহে দ ে ুসামক ে ুক্ত ক ি াি জমন্য 
ফ্রক েু ক ি মত পাি মতা। আজ সাগফ্রি ক া ভসে ভসই স্যমোগ ই ভপ ময়মে । 

সাগফ্রি ক া ভসে ে ুখ ঘ ুফ্রি ময় তা ক াল আহে দ ে ুসাি ফ্রদমক । ভ চাখবন্ধ ক মি 
আমে আহে দ ে ুসা। েতুে ক মি আহে দ ে ুসাি ফ্রদমক তাক ামত ফ্রগময় ফ্র উ মি উ ি ল 
সাগফ্রি ক া ভসে । ফ্রক ন্তু এ ে ে সাযািে ভলাক এ তবি অসাযািে হয় ভক ে ে ক মি! ভে 
ে ুক ভস ভদখ মে ভসে ুমখ ভক াে ে ফ্রল েতা, ভক াে আফ্রবলতা, ভক াে পামপি স্প  ে ভেই। 
ফ্র শু ি ে ত ফ্রে ষ্কলুষ এ ক ে ুখ। এ ই ে ুখ ও ে ুমখি আিামল ভ ে ে ে-এ ই ভতা সাযু-
সেত্ব এ বিং  ফ্রক্ত দু'ভয়ি ই সফ্রম্ম লে ঘ মটমে। এ ক াি মেই ফ্র ক সাযািে হময়ও 
অসাযািে! শ্রদ্ধায় ভেে নুময় পিমত চাইল সাগফ্রি ক া ভসমেি ে ে । 

আহে দ ে ুসাি ে ুখ ভদমখ ফ্রবফ্রস্মত হমলা সাফ্রগি ক া ভসে আমি ক টা 
ক াি মণও । ভসট া হমলা, আহে দ ে ুসাি ভদমহ ভে ফ্রবপেেয় ঘমট ভগ মে তাি ভক াে 
প্রক া  তাি ে ুমখ ভেই । ফ্রে িয় আহে দ ে ুসা এ খে ভচতে আমে। ফ্রক ন্তু তাি ভদহ 
এ খে েন্ত্রোয় ভে জজেফ্রি ত হম ে, তাি ভক াে প্রক া  তাি ে ুমখ ভদখা োমে ে া। হয় 
তাি  ো ে পােমি ি ে ত  ক্ত, েয়মতা এ ই েন্ত্রণা হজে ক ি াি ে ত ে ােফ্র সক  ফ্রক্ত 
তাি আমে। অেবা সাযু-সে ফ্রবিবী ফ্রহসামব তাি দুফ্রট ই আম ে ।  

সাগফ্রি ক া ভসমেি  াবোি এ ই ভ লা আি ক তদূি বময় চলত ভক জামে । 
ফ্রক ন্তু সাে মেি ড্র াইফ্র িং ফ্রসট ভে মক ভোয়াে োফ্রবলা ক ো বমল উ ি ল, 'আোমপাফ্রল   
ভতা এ মস ভগলাে । বল ভক াো য় োব। ভক াে হাসপাত ামল? ভ ক াে ফ্রল ফ্রে মক?' 

'ে া ভক াোও ে া।' 
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'তাহ মল ভক াোয়? ভতাে াি বাফ্রি মত?' 
'ে া।' 
'তাহ মল?' 
'োফ্রবলা তুফ্রে ভতা আোমপাফ্রল ম ি ভে ময় । ভতাে াি ফ্র ক এ ে ে ভক াে 

ড াক্তামি ি ক ো জাো আমে ফ্রেফ্রে বাফ্রি মত ফ্রচফ্র ক ৎসা ক মি ে, বাফ্রি মত তাি 
ফ্রচফ্র ক ৎসাি েোফ্রসফ্র লফ্র ট আমে, ভেখা মে এ মক ফ্রচফ্র ক ৎসাি জমন্য ফ্রে ময় ভেম ত পাফ্রি ।' 

'ফ্রক ন্তু হাসপা তামল, ফ্রল ফ্রে মক অস্যফ্রবযা ফ্র ক? ভসখা মে আি ও ভব টাি হমব।' 
'এ ি  ত্রু  আমে। খুব  ফ্রক্ত ালী  ত্রু । তাি া হাসপাত া মল-ফ্রল ফ্রে মক 

ফ্রে িয় খুাঁজমব।' 
'ভস ি ক ে  য় োক মল পুফ্রলম ি সাহােে োও ে া।' 
'ফ্রে ি াপদ ে য় । বি বি পুফ্রল  অফ্রেসাি  ত্রুি পমক্ষ ক াজ কি মত অমেক 

সে য় বাযে হয়।' 
'ভতাে াি বন্ধু ফ্র ক এ তবি ভক উ?' 
'তাি  ত্রু বি ।' বমলই সাগফ্রি ক া ভসে তাি আমগি প্রমশ্ন ফ্রেমি ভগল। 

বলল, 'ো বললাে, ভত াে াি পফ্রি ফ্রচত ভতেে ভক াে ড াক্তাি আমে? 
'আমেে এ ক জে ি াব্বী ড াক্তাি । ফ্রতফ্রে  াল ড াক্তাি,  াল সাজেে । 

বাফ্রি মত ফ্রচফ্র ক ৎসা ক মি ে । জরুি ী ভি াগী তাি বাফ্রি মত ি াখাি বেবস্থাও আমে। তমব 
োসে  ািা ক ি মত হয় । আি ড াক্তামি ি ফ্র ে'ট া এ কট ুভব ী।' 

'তা ভহ াক । েত টাক া চাে ভদব । োসে  ািা ক ি ব ক্ষ ফ্রত ভেই। 
যন্যবাদ  ভতাে া মক  োফ্রবলা।  এ খে তাহ মল ভসই ড াক্ত ামি ি  ও খামেই  চল।' 
'অল ি াইট।' বমল গ াফ্রি ি  গফ্রত  বাফ্রি ময় ফ্রদ মত ফ্র দমত  বলল, '  ািংক  আজ 

ক খে আসমে স াগফ্রি ক া?' 
োফ্রবলা ও    ািংক  ভসে  দু'জমে বন্ধু।  শু যু বন্ধুই  েয়, দু'জে দু'জেমক  

গ ীি  ামব   াল বামস।    ািংমক ি  ে াযেমেই এ ক  পাফ্রট েমত  ভে ায়াে োফ্রবলাি  সাম ে  
সাগফ্রি ক া ভসমেি  পফ্রি চয়। 
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'হয়মত া  এ তক্ষমে এ মস ই  ভ গমে। ভ ব  ো  োফ্রবলঅ।  ভ দফ্রখ তামক  
ভটফ্র লমোে ক ি ফ্রে।  এ ি  ক ো েফ্রদ ওমক  বফ্রল, ভদখ মব আে ি া ড াক্তামি ি  ক ামে 
ভপৌাঁোি  আমগই  ভস  ভ পৌাঁম ে ভ গম ে।' 

'এ ত  ালব ামস?' 
' ালবা মস ে া মে এমকবামি   ক্ত।' 
'ফ্রক ন্তু ইফ্রে  ভদখফ্রে  এ ফ্র য়াে, আি  ভতাে ি া আমে ফ্রি ক াে।  বন্ধুত্বটা 

ফ্রক  ামব?' 
'এ টা আবাি  ভক াে বাযা হম লা োফ্রক? এ ক  ভদখামতই অমেক  সে য় 

 তবাি  ভদখ া ি  ক াজ হময় োয় ।' 
'ভস ি ক ে  ক াজ ভ তাে াি  হ ময়ম ে োফ্রক?' 
'বলমত  পাি ।' 
'আি ও ফ্রক েু বলম ত প াফ্রি  ো?' ভোয়াে োফ্রবলাি  ভচা মখ দুষ্টুে ীি  হাফ্রস। 
'ভদ খ ফ্র ন্ন  অেে  ভখ াাঁজাি  ভক াে অবক া  ভেই ।  আি  তাি  সে য় ও এ টা েয়।' 

ক ৃফ্রত্রে  গম্ভীি  হবাি  ভচষ্টা ক মি  বলল সাগফ্রি ক া ভসে। 
'ফ্রি ক  আমচ, সে ময়ই বলব।' 
বমল ভস্ল্া হময়  পিা গাফ্রি ি  গফ্র ত আবাি  বাফ্রি ময় ফ্র দল। 
েুমট চলল গ াফ্রি  আোমপ াফ্রল ম  ি  ফ্রদমক । 
 
 
 
'সাগফ্রি ক া ে াে ফ্রে  ভক ফ্রবমে ে া ে?' বলল ড াাঃ  ভবফ্রগে বাি াক । 
ড াাঃ  ভবফ্রগে  ব াি ামক ি  ক ামে ই  আহে দ ে ুসাি  ফ্রচফ্র ক ৎসা হমে ।  ড াাঃ  ভবফ্রগে 

বাি ামক ি  বাফ্রি ি  ফ্রবি াট বাফ্র িি  এ ক টা অিং  ফ্রে ময় ভস  তাি  ফ্রে ফ্রে  ফ্রল ফ্রেক 
সাফ্রজময়মে।  সা ে মেি  বি  ঘ মি  তাি  ড াক্তাি খ াো।  ভস  ড াক্তাি খাোি  ভপে মে  
ফ্রবফ্র ন্ন আক ামি ি  পাাঁচফ্রট  ভক ফ্রবে আমে। অেো ৎ আউ টমডাি  ফ্রচফ্র ক ৎসাি  বাইমি  ে াত্র  
পাাঁচজে ভি াগ ী এ ক  সিং মগ তাি  ফ্রে ফ্রে  ফ্রল ফ্রে মক   ফ্রতে হমত  প ামি ।  এ  ভক ফ্রবেগুমলা মত  
ফ্রচফ্র ক ৎসা ভসবা ে ািা ড াক্তা ম ি ি  পক্ষ ভেমক  শু শ্রুসা ও খা বাি  স্যমো মগি বেবস্থ া  
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ভেই।  শু শ্রুসাি  জমন্য ো সে  া িা ক ি া ও খাব াি  সি বি ামহি  বেবস্থা ভি াগ ীম দি  পক্ষ 
ভেমক  ক ি মত হয়।  ে ামদি  সা ে েে ভেই  তাম দি  খ াবাি  বেবস্থ া পা ম ি  চোফ্রি মটবল 
অি োমেজ ভে মক  ক ি া হয়্ আি  শু শ্রুসাি  বেবস্থা ড াক্তাি  ফ্রে মজি  তহফ্রবল ভেমক  
ক মি  োমক ে। 

ড াাঃ  ভবফ্রগে  বাি ামক ি  ফ্রচফ্র ক ৎসা  ক াজ  ত াি  যে েজীব মেি  অিং ।  ড াাঃ  বাি াক  
ইহুদী  ি াব্বী  পফ্রি বামি ি  সে াে এ বিং ফ্রে মজও এ ক জে িাব্ব ী ব া যে েগুরু।  তাি  এ বিং  
তাি  স্ত্রীি  ভগ াটা জ ীবেট াই  য মে েি  ক ামজ  উ ৎসগেীত।  এ ক জে ফ্রে ষ্ঠাবাে  ই গুদ ী 
এ বিং বহুদ েী যে েগু রু ফ্র হসাম ব চাি ফ্রদমক  তাি  স্যোে  আ মে। 

ড াাঃ  ভবফ্রগে  বাি া মক ি  ড াক্তা ি  খাোি  সাে মে  ফ্রদময় ই  ভক ফ্রবেগুমলাম ত 
োবাি  ক ফ্রি মড াি ।  ভক উ  ভক ফ্রবমে ভেমত চ াইমল ড াক্তাি খাোি  দি জা অফ্রতি ে  ক মি 
ভেমত  হয়।  আি  ড াাঃ  ব াি াক  তা ি  ড াক্তাি ী ভচয় ামি  বমস  বা ইমি ি  দি জাি ফ্রদমক  ে ুখ  
ক মি ই।  সেতিািং ভক ফ্রবমেি  ফ্র দ মক  ভে ই ে াক  তাি  েজি  এ িা য় ো। 

ড াাঃ  ভবফ্রগে বাি া মক ি  প্রশ্ন শু মে সাগফ্রি ক া ভসে দ াাঁফ্রিময়  ভগল।  ড াাঃ  
বাি ামক ি  ফ্রদ মক  ফ্রেমি  বলল, 'গুড  ই ফ্রে িং  ড ক্টি  আিং মক ল।  আফ্রে  ভক ফ্রবমে  এ ক ট ু
স্যযািংশুি  ক ামে ে াফ্রে ।' 

আহে দ ে ুসামক  সাগফ্রি ক া ভসে স্যযািংশু ভসে োমে   ফ্রতে ক মি মে 
ড াক্তামি ি  ফ্রল ফ্রে মক । 

'ো মব, এ ফ্রদমক  এ ক টু এস।' বলল ড াাঃ  ভবফ্রগে বাি াক । 
সাগফ্রি ক া ভসে ড াক্ত াি  খাোয়  প্রমব  ক ি ল ।  দাাঁিাল  ফ্রগময়  ড া াঃ  বাি ামক ি  

ভটফ্র বমলি  সাে মে। 
'বস ে াে ফ্রে  এ ক টু গল্প ক ফ্রি ।  ভি াগী -পত্র  এ খে ভেই।' 
সাগফ্রি ক া ভসে এক টা ভচয়াি  ভ টমে ফ্রে ময় বসল। 
'ভতাে াি  আ ব্বামক  গ তক াল ভটফ্র লফ্র   মে এ ক টা বেবসায় সমম্ম লমে  

ভদখলাে, উ ফ্রে  ভক াোয়?' বলল ড াাঃ  ভবফ্রগে বাি াক । 
'ওয়াফ্র িংটমে।' 
'আো, ভতাে াি  এ  বন্ধুফ্রট মক  তুফ্রে  ক তফ্রদে ভেমক  ভচে?' 
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হি াৎ এ ে ে প্রমশ্ন সাগফ্রি ক া ভ সে ফ্রবব্রত হময় পিল।  ফ্রক ন্তু  তািাতাফ্রি  
প্রমশ্নি  উ ত্ত ি  ফ্রদল, 'খুব ভব ী ফ্র দে েয়।' 

'ফ্রক  ামব পফ্রি চয় হয়?' 
আি ও ফ্রবপম দ  পিল  সাগফ্রি ক া ভসে।  এ খে  ভতা  ফ্রে েো  ক ো  ব লমত হম ব।  

ফ্রে েো ক োটা ফ্রক  হম ব ত া গুফ্রে ময় ফ্রে ময় বলল, 'ভহ ামটমল এ ক ত োমচি  প া ফ্রট েমত।' 
জবাবটা  ফ্রদময়ই  প্রসঙ্গাে মি  ে াবাি  জ মন্য  সাগফ্রি ক া প্রশ্ন  ক ি ল, 'তামক  

ভক ে ে ভদখম েে আিংমক ল, ক তফ্রদমে ভসমি  উ ি মত পামি?' 
'আে াি  ফ্রচফ্র ক ৎসা জীব মে এ ে ে ভি াগী  প াইফ্রে ।  অন্য  ভি াগী  হ মল ক ে পমক্ষ  

ফ্রতফ্রি   ফ্রদে তামক  শু ময়ই  ক াটামত হ মতা।  ফ্রক ন্তু ভস ভ তা ফ্রতেফ্র দমে ই উ মি  
দাাঁফ্রিময়মে।  এ ক টা ফ্রে ি াক ল বলমত প াি ।' 

'ক াি ে ফ্রক  আিংমক ল?' 
'ক াি ে ভেটুকু  বুমঝফ্রে  ভসট া হম লা, তাি  ে ােফ্র সক   ফ্রক্ত প্রচন্ড ।  ফ্রচফ্র ক ৎসা 

ফ্রবজ্ঞ াে বমল, এ ই ে ােফ্র সক   ফ্রক্ত অবে ােে  ভে ফ্রড ফ্রসমেি  ক াজ ক মি ।  এ ই ি ক ে  প্রচন্ড 
ে ােফ্র সক   ফ্রক্ত সম্পন্ন ে ানুষ  প্রফ্রেবীমত  ফ্রবি ল।' 

ক ো ভ ষ ক মি ই ড াাঃ  ভবফ্রগে বাি াক  তাি  প্রসিংমগ ফ্রে মি  এ ল্  বলল, 
'ভতাে াি  এ  বন্ধু ভতাে াম দি  ব াফ্রি মত ভ গমে?' 

'ফ্রজ ো আিং মক ল।' 
'ভতাে াি  আ ব্বা  ক খেও তা মক  ভদম খমে?' 
'ো আিং মক ল।' 
'বলে  এ  ভতাে াি  ঘ ফ্রে ষ্ঠ বন্ধূ, তাহমল  ভতা  এ ি  সম্প মক ে ভতা ে াি  অমেক  

ফ্রক েুই জাোি  ক ো।  তা ই ো?' 
প্রোদ গুেল  সাগফ্রি ক া ভসে।  তাি  সম্পমক ে ো জ ামে তা  ব লা ো মবো।  

এ খে ফ্রক েু জাফ্রে ো বলমলও ফ্রবশ্বাস ক ি মব ো।  অবম মষ ব লল, 'োে -যাে োিা  
ভতেে  ফ্রক েুই জাফ্রে আিং মক ল। 

'োে  জাে, ফ্রক ন্তু যাে জাে ো।' 
'ভক ে ে বমল বলমেে? 
'বল সতে  ফ্রক ো?' 
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সাগফ্রি ক া ভসে জব াবা  ফ্রদল ো ।  প্রেে বামি ি  ে ত ফ্রে রুত্ত ি  হ ম লা ভস। 
হাসল ড াাঃ  ভবফ্রগে  বাি াক ।  ব লল, 'ে াে ফ্রে  আে াি  ক ামে ভ েটা  লুক াে, 

আফ্রে  ভসট া জাফ্রে।' 
আতিংফ্রক ত হময়  উ ি ল সা গফ্রি ক া ভসে।  ভসট া তাি  ভচাখ -ে ু মখি   া মব  

প্রক া ও ভপল।  যী মি  যী মি  ফ্রেযাজফ্রিত ক মন্ি  বলল, 'আপফ্রেও ফ্রক  জােমত  
ভপমি মেে  আিংমক ল?' 

'আফ্রে  জাফ্রে ভ ে ভ স স্যযািংশু ভস ে েয়।  ভস আ হে দ ে ুসা।' 
োে ফ্রট  ড াাঃ  ভবফ্রগে  ব াি ামক ি  ক মন্ি  উ চ্চাফ্রি ত হবাি  সাম ে  সা মে  সাগফ্রি ক া 

ভসমেি  ভচহ াি া পা মল্ট ভ গল।  বামঘ ি  সাে মে পিা  হফ্রি ণীি  ে ত হময় ভগল ত াি  
ভচহাি া।  ভক ােক ো  বলমত  পা ি ল ো ভস। 

হাসল ড াাঃ  ভবফ্রগে  ব াি াক ।  বল ল, ' য় ভে ই, আফ্রে  তামক  যফ্র ি ময় ভদব  ো।  
আফ্রে  ড াক্তাি ।  তাি  উ পমি  ভজোমি ল শ্যাি ে ও ভড ফ্র ড  উ ইফ্রল য়াে ভজােসি া ো  
ক মি  আসমেে তাি  আফ্রে  ভঘ া ি  ফ্রবমি াযী। 

'ভক ে ে?' সাগফ্রি ক া ভসমেি  ভচ ামখ  ভেে  আ াি  এ ক টা তিঙ্গ  এ মস হুে ফ্রি  
ভখময়  পিল। 

'ভজোমি ল শ্যাি ে ও ফ্রে াঃ  ভ জােসি া ইহুদী  জাফ্রতমক  ফ্রে েক  এ ক টা 
পফ্রলফ্রট ক োল ইউ ফ্রে ট ফ্রহমসম ব যমি  ফ্রবশ্ববোফ্রপ ভ ে ি াজ নে ফ্রতক  ও ভগাময়ন্দা 
তৎপিতা চাল ামে তাি  সা ম ে আফ্রে  শু রু ভেমক ই  এ ক ে ত েই।  আফ্রে  ইহু দী 
জাফ্রতমক  সম্পূেে  াম ব যে েীয় ই উ ফ্রে ট ে মে ক ফ্রি।  অমন্যি  ে াে ায় বাফ্রি  ভদব াি  ে ত 
ি াজেীফ্রত ক ি াি  ইহুদী মদি  ভ ক াে অবক া  ভেই।  ফ্রেফ্রল ফ্রস্ত ফ্রে মদি  উ পি জুলুে 
অতোচাি  ক মি  শু যু ফ্রেফ্রল ফ্রস্তফ্র েমদি  ক্ষ ফ্রত েয় ইহুদী  যমে েি  ে াোয়ও ব াফ্রি  ভ দয়া  
হময়মে। ফ্রেফ্রল ফ্রস্তমে ইসি া ইলী মদি  'ফ্রপত ৃূফ্রে' তমত্ত্বি  সাম ে ও আফ্রে  এ ক ে ত েই। 
ইহু দীি া  ভে  ভদম ি  ো গফ্রি ক  ভসট াই  তাম দি  ফ্রপতৃ  ূফ্রে ।  জা তীয় ভক াে ফ্রপত ৃূফ্রে  
োক া অ বােি ।  ভ েে ে ে ুসলে ােি া ভে  ভ দম  োমক, ভসট াই তাম দি  ফ্রপত ৃূফ্রে, 
ে াতৃ ূফ্রে ।  ে ক্কা বা আি ব তাম দি  ফ্রপত ৃূফ্রে  বা ে া তৃ ূফ্রে  েয়, তীেে মক ন্দ্র ে াত্র।  এ  
েীফ্রতগত ফ্র বমি ায  তাম দি  স াম ে ে াক া োিাও  সম্প্রফ্রত  লস  আলামে া মস  ভগ াময়ন্দা  
স্যিঙ্গ মক  ভক ন্দ্র ক মি  আহে দ  ে ুসা ইহুদ ীবা দীম দি  ে ুমখা  ভ ে উ মন্ম াচে ক মি মেে, 
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তামত  আফ্রে  তাি  প্র িংসা ক ফ্রি ।  এ মত আমে ফ্রি ক ায় প্রক ৃত ইহুদীম দি  পফ্রি ণামে  
উ পক াি ই হমব।' 

'যন্যবা দ ড াক্তাি  আিংমক ল।  আে ামক  বাাঁচা মলে ।  আফ্রে  ে মি ই ে াফ্রে লাে 
 ময়।  আফ্রে   াবফ্রেলাে, আপফ্রে েখে  ফ্রচে মত  ভপমি ম ে ে, ত খে ফ্রে িয় ভজোমি ল 
শ্যাি েমদি ফ্রক িংবা আব্বাম দি ক ামে তাি ক ো জাফ্রেময় ফ্রদময়মেে ।' 

'প্রেে ফ্রদে ভদমখই আফ্রে তাম ক ফ্রচে মত ভপমি ফ্রে ।' 
'ফ্রক  ামব?' 
'আহে দ ে ুসাি েমটা আফ্রে কময়ক বাি ভদম খফ্রে । সবে ভ মষ ফ্রদে ক ময়ক 

আমগ ফ্রসে াগমগ ফ্রগময় আহে দ ে ুসাি েমটা ভোফ্রট   ভবামড ে টাোমো ভদমখ এ মসফ্রে ।' 
'ভজোমি ল শ্যাি েমদি ইহুদীব াদ সম্পমক ে আপোি ে মো াম বি ক ো ফ্র ক 

সবাই জামে?' 
'সবাই জামে । ভজোমি ল শ্যাি েি াও জামে ।' 
'তাহ মল আপফ্রে ভতা তামদি  ত্রু হময় পিাি ক ো।' 
'এ ে মো াব ভতা আে াি এ ক াি ে য়।  যে েপ্রাে ইহুদীি া সবাই আে াি ে ত 

এ ক উ ে মো াব ভপাষণ ক মি । ফ্রক ন্তু এ ি া ভ াক াল ে য় এ বিং তামদি ভক াে িাটেি ে 
ভেই বমল তামদি ক ো ে ানুষ জােমত পামি ে া।' 

'যে েপ্রাণ ইহুদীি া েফ্রদ শ্যাি ে ও ভজােসমদি ভপেমে ে া ভ েমক োমক, 
তাহমল ওিা  ফ্রক্ত এ বিং অেেফ্রবমত্ত এ ে ে সে ৃদ্ধ হময় উ ি ল ফ্র ক ক মি?' 

'সক লমক তাি া বেবহাি কমি ।  ময় ভক উ ফ্রক েু বমল ে া। তাি া 
পাইক াি ী াম ব বি বি অিংমক ি চাাঁদা তুমল । সবাই ে ুখ বুম জ চাাঁদা ভদয়। সন্ত্রাসী 
 ফ্রক্তি সামে  াফ্রেফ্র প্রয় জেগে পাি মব ভক ে ে ক মি!' বলল ডাাঃ ভবফ্রগে বাি াক । 

'ফ্রক ন্তু আফ্রে আিেে হফ্রে শ্যাি ে ও ভজােসি া আে ামদি  াি তীয় 
আমে ফ্রি ক ােমদি ক ামে টােল ভক ে ে ক মি?' বলল সাগফ্রি ক া ভসে । 

'আে ামদি এ মক শ্বি বাদী ইহুদীমদি ও ভপৌত্ত ফ্রল ক ফ্রহন্দুমদি ফ্রবশ্বামস 
ফ্রবপিীতে ুখী হমলও ি াজন েফ্র তক সখেতা খুব পুিামো। ফ্রেফ্রল ফ্রস্তমে ইসি াইল ি াষ্ট্র 
প্রফ্রতষ্ঠাি পি  াি ত ি াষ্ট্র ইসি াইমলি সহমোগ ী হময় োয়। ে ুসলে ােি া উ  ময়ি 
ক ে ে  ত্রু হময় দাাঁিায় । তখে ভেমক দুই ি াষ্ট্র, তো দুই জাফ্রত ি ে মযে গ ীি সম্পক ে 
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গমি উ মি । এ ফ্রবষয়ট া ফ্রবমশ্বি সব ইহুদী এ বিং  াি মতি ফ্রহন্দু জেগে জামে । েমল 
পিবতেীক ামল ফ্রহন্দু োি া আমে ফ্রি ক ায় এ ল তাি া এ খােক াি ইহুদীমদি মক বন্ধু 
ফ্রহমসমব ই ভপল। এ ই বন্ধুত্ব এ খে ভক ৌ লগত ধ ে ত্রীমত পফ্রি েত হময়ম ে। 
আমে ফ্রি ক ায় ভেে ে ক্ষ ুদ্র এ ক টা ক ে ুেফ্রেফ্র ট হময়ও ইহুদীি া ি াজন েফ্র তক ও 
অেেনে ফ্রতক  ামব আমে ফ্রি ক ামক ভড াফ্রে মেট ক ি মে, ভতেফ্র ে আমে ফ্রি ক ায় ফ্রহন্দুি া 
তাি ভচময় ভোট ক ে ুেফ্রে ফ্রট হময় ও অেেনে ফ্রতক  াম ব আমে ফ্রি কােমদি ে াোি উ পি 
আসীে হময়ম ে। উ  য় ক ে ুেফ্রে ফ্রট আমে ফ্রি ক ায় তামদি স্ব স্ব আসে ফ্রি ক ি াখাি জমন্য 
আজ সহমোগ ী হময় দাাঁফ্রিময়মে। তাই ইহুদী মদি ফ্রবপ দ ে ুহূমতে  াি তীয় 
আমে ফ্রি ক ােি া তাম দি ি ক্ষ াি জমন্য এ ফ্রগময় এ মসমে।' 

'ড াঃ আিংমক ল এ ই ভে বলমলে, ফ্রহন্দুি া ে ামে  াি তীয় ফ্রহন্দুি া 
আমে ফ্রি ক ায় ভোট এ ক ফ্রট ক ে ুেফ্রেফ্র ট হময়ও অেেনে ফ্রতক  ামব আমে ফ্রি ক ােমদি ে াো 
উ পি উ মি বমসম ে, এ টা এ ক ভশ্যেীি  ত্রুি ি াজন েফ্র তক প্রপাগান্ড া ে য় ফ্র ক? আফ্রে 
তাই ে মে ক ফ্রি।' বলল সাগফ্রি ক া ভসে । 

'েোক্টমক ভতা স্ব ীক াি ে া ক মি পাি মব ে া ে া ে ফ্রে । গত আদে শু ে াি ীমত 
এ তেে যি া পমিমে ভে, ভশ্বতাঙ্গ আমে ফ্রি ক ােমদি গি গৃ হস্থালী আময়ি ভচময় 
 াি তীয় আমে ফ্রি ক ােমদি গি গহৃস্থালী আয় ভব ী। গত আদে শু ে াি ীক ামল 
 াি তীয় আমে ফ্রি ক ােমদি গি আয় দাাঁফ্রিময়মে ৬১ হাজাি ে াফ্রক েে ড লাি ।  াি তীয় 
আমে ফ্রি ক ােি া বেমি ভে সম্পদ উ পাজেে ক মি তাি পফ্রি ে াে ২৫০ ফ্রবফ্রলয়ে 
আমে ফ্রি ক াে ড লাি । ে াফ্রক েে েু ক্তি ামষ্ট্রি ' ইউ োইমটড এ য়ািলাইেস' ও 'ইউ এ স 
এ য়ািওময়জ'হস প্রায় ৫০০ফ্র ট প্রেে ভ েীি ভক াম্পােী  াি তীয় আমে ফ্রি ক ােি া 
পফ্রি চালে া ক ি মে। ে াফ্রক েে েুক্তি ামষ্ট্র েত ইফ্রে গ্রোন্ট ক ে ুেফ্রে ফ্রট ি ময় মে তামদি ে মযে 
 াি তীয় আমে ফ্রি ক ােি া সবমচময় স্ব েল । এ ক টা উ দাহি ে ফ্রদমলই বুঝা োমব। 
ে াফ্রক েে েুক্তি ামষ্ট্র ে াত্র  তকি া ৬  াগ  াি তীয় আমে ফ্রি ক ােি া দফ্রি দ্র সীে াি ফ্রে মচ 
বাস ক ি মে, অেচ বৃমটমেি েত ভদ  ভেমক আসা ইফ্রে গ্রোন্ টমদি ভক্ষ মত্র ও এ ই 
হাি  তক ি া ৮  াগ। আে াি ক ো বাদ দাও, ক লফ্র ম্বয়া ফ্রবশ্বফ্রবদোলময়ি প্রমেসি 
ভতাে াম দি ই এ ক জে জগেী   গবতী ফ্র ক ফ্রল মখমেে জাে? ফ্রল মখমেে ' াি তীয় 
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ক ে ুেফ্রে ফ্রট বলা োয় আমে ফ্রি কাি 'পিবতেী ইহুদী' (Next Jews) হমত োমে । 
তাোিা....' 

সাগফ্রি ক া ভসে ড াাঃ ভবফ্রগে বাি াক মক বাযা ফ্রদময় বলল, 'োক ড াাঃ 
আিংমক ল । আি ে য়। আপফ্রে বলমত চামেে, ইহুদী ও  াি তীয় আমে ফ্রি ক ােমদি 
ে মযে স্ব ামেেি ঐ ক ে হময়মে।' 

'বলমত পাি ।' 
সাগফ্রি ক া ভসে সিংমগ সিংমগ ক ো বলল ে া। এ ক ট ু াবল । তাি পি বলল, 

'আে াি ও তাই ে মে হয় আিংমক ল । তা ে া হমল আে াি আব্বাি ে ত ভলাক ভজোমি ল 
শ্যাি েমদি বন্দীমক এ  ামব আশ্রয় ভদ মবে ভক ে?' 

'ভতাে াি আব্বা খুব বাস্তবব াদী ও বুফ্রদ্ধোে ে ানুষ । ভজোমি ল শ্যাি েমদি 
সামে তাি সায় ভদয়াটা সফ্রতেই ফ্রবস্ময়ক ি ।' বলল ড াাঃ ভবফ্রগে বাি াক । 

'আে াি  য় হমে আপোমদি ক ে ুেফ্রে ফ্রট ভে ফ্রবপেেময়ি ে ুমখ পমিমে, ভস 
যি মেি ফ্রবপেেয়মক আে ি াও ভ েে স্ব াগত জাোফ্রে ।' সাগফ্রি ক া ভসে বলল । 

'ফ্রি ক ই বমলে । বোপাি টা খা ল ভক মট কু ফ্রে ি আোি ে ত। ভতাে ি এ 
ক োটাও ফ্রি ক ভে, আে ামদি ক ে ুেফ্রে ফ্রট ফ্রবপেেময়ি ে ুমখ পম িমে । তমব ভজমে ি াখ 
ভজোমি ল শ্যাি েও ফ্রে াঃ ভজােসমদি অপিামযি দায় আে ামদি ক ে ুেফ্রেফ্র ট ফ্রে মে 
ে া। আফ্রে ভে ে ত ভপাষণ ক ফ্রি, ভস ে মতি ভলাক মদি সিংখোই আে ামদি 
ক ে ুেফ্রে ফ্রটমত ভব ী। ফ্রক ন্তু তাি া অসিংগফ্রি ত । তাি া সিংগফ্রি ত হমে ।  ীঘ্রই তাি া 
ভজোমি ল শ্যাি েমদি ে ুমখা  উ মন্মাচে ক মি ফ্রে মজমদি অব স্থাে পফ্রি স্কাি ক ি মব। 
তাি া পফ্রি ষ্কাি বমল ফ্রদমত োমে, যমে ে আে ি া ইহুদী, ফ্রক ন্তু জাফ্রতমত আে ি া 
আমে ফ্রি ক াে । আমে ফ্রি ক া আে ামদি ে াতৃ ূফ্রে, ফ্রপত ৃূফ্রে সব, ভক াে 'প্রফ্রে জড 
লোন্ড' ে য়।' ড াাঃ ভবফ্রগে বাি া ক বলল । 

'যন্যবা দ ড াাঃ আিংমক ল । আপোি সামে এ ই আমলাচো ক মি খু ী হলাে । 
ভে ক ো ভক াোও বলমত পাফ্রি ে া তা বলমত পাি লাে । আপোি ভ ষ ক োটা খুবই 
গুরুত্বপূণে । এ  ামব আে ামদি ও ফ্রচো ক ি া দি ক াি ।' সাগফ্রি ক া ভসে বলল । 

'যন্যবা দ ে া ে ফ্রে । ভতাে ামক ভদি ী ক ফ্রি ময় ফ্রদলাে । আহে দ ে ুসাি জমন্য 
তুফ্রে ো ক ি ে, তাি জমন্য ঈ শ্বি ভতাে াি প্রফ্রত খু ী হমবে । আহে দ ে ুসাি পফ্রি চয় 
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োই ভহাক, অন্যা ময়ি ফ্রবরুমদ্ধ ফ্রবযাতাি এ ক ফ্রট অস্ত্র ভস। ভস তাি জাফ্রতি জমন্য 
ক াজ ক ি মে বমট, ফ্রক ন্তু সব জাফ্রতি জমন্য ভস ণোয়পিায়েতাি এ ক জে ফ্র ক্ষক । 
আফ্রে আেফ্র ন্দত ভে, তাি ভসবা ক ি াি এ ক টা স্যমোগ আফ্রে ভ পময়ফ্রে ।' 

'সফ্রতে ড াাঃ আিংমক ল, েতই তামক ভদ খফ্রে ততই অফ্র  ূত হময় পিফ্রে। 
এ তগুমেি সে াহাি এ ক জে ে ানুমষি ে মযে হয় ফ্র ক ক মি? আফ্রে ভসফ্রদে আে াি 
আব্বাি উ ইজমড াে সম্পমক ে ফ্রবরূপ ে েবে ক মি ফ্রেলাে । সিংমগ সিংমগ ফ্রতফ্রে তাি 
পুফ্রতবাদ ক ি মলে । ফ্রপতা সম্প মক ে এ ই যি মেি ে েবে ফ্রিক ে য় । আপোি ফ্রপতা ো 
ক মি মেে জাতীয় স্ব ােে সাে মে ভি মখই ক মি মেে । জাফ্রতি বন্ধু-জাফ্রতমক সাহা েে 
ক ি ামক ফ্রতফ্রে প্রময়াজে ফ্রহসাম ব ভদ মখমেে । প্রময়াজে অমেক সে য় েীফ্রতমবা মযি 
উ পমি উ ি মত পামি । তা এ ই বাযেবাযক তাি পফ্রত সোে ফ্রহসামব আপফ্রে সে েেে 
ে া ফ্রদমলও সহানু ূফ্রত ীল হও য়া প্রময়াজে ।' সাগফ্রি ক া ভসে বলল । বলমত বলমত 
তাি ক ো আমবগপূণে হময় উ মি ফ্রেল । 

'এ জমন্যই বলফ্র েলাে, আহে দ ে ুসা তাি জাফ্রতি জমন্য ক াজ ক ি মলও 
সব ে ানুমষণ ফ্র ক্ষক হমত পাম ি ে ।' 

'যন্যবা দ ড াাঃ আিংমক ল । আফ্রে উ ফ্রি ।' 
'যন্যবা দ, এ স ।' 
সাগফ্রি ক া ভসে ভবফ্রি ময় এ ল । 
চলল আহে দ ে ুসাি  ভক ফ্রবমেি ফ্রদমক । 
ঘ মি ঢুক মত ফ্রগময় ভদ খল আহে দে ুসা োে াজ পিমে। 
ভক ফ্রবমেি দি জা পূবে ফ্রদমক । আহে দ ে ুসা োে ামজ দাাঁফ্রিময় মে পূবেে ুখী 

হময় । 
দি জা ভেমক আহে দ ে ুসাি ভগাটা সম্ম ুখ ফ্রদক টা  ামলা  ামব ভদখা 

োমে । 
সাগফ্রি ক া ভসে আহে দ ে ুসাি ফ্রদমক এ ক বাি তাফ্রক ময়ই বুঝল গ ীি 

তন্ময়তায় ড ুমব আমে আহে দ ে ুসা। এ ই তন্ময়তা  ােম ত চাইল ে া সাগফ্রি ক া 
ভসে । ভে াোজাম তি ে াযেমে োে াজ ভ ষ হমল সাগফ্রি ক া ভস ে ঘ মি ঢুক ল । 
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োে াজ ভ মষ উ মি দাাঁফ্রিময়ফ্রেল আহে দ ে ুসা। সাগফ্রি ক া ভসেমক ঘ মি 
ঢুক মত ভদ মখ বলল, 'আস্যে ফ্রেস ভসে ।' 

ভবমড ি সাে মে ভক াণাকু ফ্রণ ভক ি বসামো দু'ফ্র ট ভসাে া এ বিং সাে মে এ ক টা 
ফ্রট পয় । 

সাগফ্রি ক া ভসে ফ্রগময় এ ক ফ্রট ভসাোয় বসল । 
অন্য ভসাোফ্রট মত বসল আহে দ ে ুসা। 
প্রেে ক ো বলল সাগফ্রি ক া ভসে । বলল, 'প্রােেোয় স্রষ্টাি ক ামে ফ্র ক 

চাইমলে?' ে ুমখ হাফ্রস সাগফ্রি ক া ভসমেি । 
'ো প্রময়াজে সব ভচময়ফ্রে।' বলল আহে দ ে ুসা। তাি ভি াাঁমট হাফ্রস । ফ্রক ন্তু 

ে ুখ ফ্রে চু। 
'আপোি আবাি ভক াে প্রময়া জে আমে োফ্রক?' 
'শু যু ফ্রে মজি জমন্য ে য়, অমন্য ি প্রময়াজেও আে াি প্রময়াজে ।' 
'এ ই 'অন্য' ভক বা ক াি া? 
'ফ্রেফ্রে ে ুে ূষুে এ ক জেমক পে ভেমক তুমল এ মে এ ই স্যন্দ ি ফ্রচফ্র ক ৎসাি 

বেবস্থা ক মি ফ্রদময়ম েে, ফ্রতফ্রে ও এ ক জে ।' 
হাসল সাগফ্রি ক া ভসে, লজ্জাফ্রে ফ্রশ্র ত  হাফ্রস । বলল, 'তাি জমন্য ফ্র ক প্রােেো 

ক মি মেে?' 
'বমলফ্র ে, তামক ে ুফ্রক্ত ও ফ্রচি ে ঙ্গ মলি পমে পফ্রি চালে া ক রুে।' 
সাগফ্রি ক া ভসমেি ে ুখ ভতমক হা ফ্রস উ মব ফ্রগময় ভসখা মে আমবগ জফ্রি ত এ ক 

গাম্ভীেে ভেমে এ ল । বলল, 'ে ুফ্রক্ত ফ্র ক ভেমক? আি ফ্রচি ে ঙ্গ মলি পেটা ফ্র ক?' 
'ে ানুষ েফ্রদ এ পৃফ্রেবীমত  াল ক মি, এ জমন্য স্রষ্টাি ক ামে তাি পুিষ্কাি 

আমে। আি েফ্রদ অবাফ্রিত, অনুফ্র চত খাি াপ ক াজ ক মি, তাহমল স্রষ্টাি ক ামে 
জবাবফ্রদহ ী ক ি মত হমব এ বিং অপিাযী হমল  াফ্রস্ত ভপমত হমব । এ ভেমক আফ্রে ে ুফ্রক্ত 
ভচময়ফ্রে । আি ফ্রচত ে ঙ্গ মলি প ে হমলা ভে পমে চলমল ে ৃতেপি বতেী  অেে জীবমে 
অেে েুি স্কাি লা  হমব।' বলল আহে দ ে ুসা। 

'তাহ মল ে ুফ্রক্ত পাওয়া এ বিং অেেঝীবমে অেে পুিসক াি লা  ক ি া ভতা 
এ ক ই ফ্রবষয় হমলা।' 
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'হ্যাাঁ তাই।' 
'ভে পমে চলমল অেে জীবমে অেে পুস্কাি লা  ক ি া োমব, ভসই পে 

ভক ােফ্র ট?' 
'স্রষ্টাি প্রফ্রতফ্রেফ্র য েবী-ি াস্যলি া ভে পে ে ানুষ মক ভদফ্রখময় ভগম েে ।' 
হাসল সাগফ্রি ক া ভসে । বলল, 'োে বলুে ।' 
'ভেে ে স্রষ্টাি সবেম ষ ি স্যমলি আো পে ইসলাে ।' 
'তাি ে ামে আপফ্রে আে ামক আপোি যমে েি পমে চলাি জমন্য প্রােেো 

ক মি মেে ।' 
'ফ্রি ক তাই। ক াি ে, ফ্রে মজি জমন্য ো পেন্দ ক ফ্রি, অমন্য ি জমন্যও তা 

পেন্দ ক ি মত হয়।' 
হাসল সাগফ্রি ক া ভসে । বলল, 'আফ্রে ও েফ্রদ এ ক োই বফ্রল, আে াি ভে পে 

পেন্দ ভস পে আপোি ও ভহা ক ।' 
'ফ্রক ন্তু আপফ্রে ভস প্রােেো ক মিেফ্র ে ।' 
সাগফ্রি ক া ভসে তত্ক্ক্ষ ণাৎ জবাব ফ্রদল ে া। এ কট ু  াবল । তাি পি বলল, 

'আপফ্রে ফ্রি ক ই বমলমেে । আফ্রে ফ্রে মজমে ে ফ্রন্দ মি োই ে া, ভসখা মে আপোমক 
ড াক ব ফ্র ক ক মি?' 

বমল এ ক ট ু োে ল ।  াবল । তাি পি আবাি বলল, 'আো বলুে ভতা, 
ভক াে যমে েি অনুসি ণ ফ্র ক ে ানুমষি অপফ্রি হােে?' 

'ভে ভক াে যমে েি ে য়, সতে যম ে েি অনুসি ণ ে ানুমষি জমন্য অপফ্রি হােে।' 
'ভক ে?' 
'দুফ্রে য়াি জীবে পফ্রি চালে ায় পক্ষপাতহীে ও আমখি াত ে ুখী বেবস্থা 

লাম ি জমন্য।' 
'ভক াে ে ানুষ তাি জীবে পফ্রি চালে ায় ফ্রে ি মপক্ষ বেবস্থা ফ্রে মজ ধ তিী ক ি মত 

পামি ে া?' 
'ে ানুষ সাযািে  ামব আত্মমক ফ্রন্দ্রক । তাি উ পি ে ানুমষি ফ্রে মজি সম্পমক ে, 

জগত -জীবে সম্পমক ে জ্ঞ াে খুবই সীে াবদ্ধ। সবমচময় বি ক ো, আমখি াত বা ে ৃতেু 
পিবতেী জীবে সম্পমক ে ে ানুষ ফ্রক েুই জামে ে া।' আহে দ ে ুসা বলল । 
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'পৃফ্রেবীি জীবে পফ্রি চালে ায় ে ৃতেু পিবতেী জীবে সম্পমক ে জাো প্রময়াজে 
ভক ে?' বলল সাগফ্রি ক া ভসে । 

'দুফ্রে য়াি জীবেট া ক াজ ক ি াি আি আমখি ামতি ফ্রচি েে জীবে ভসই 
ক ামজি েল ভ াগ ক ি াি । দুফ্রে য়াি সসীে জীবমে ে ানুষ ভে ক াজ ক ি মব, 
আমখি ামতি অসীে জীবে যমি তাি ই েল ভ াগ ক ি মব। স্য তিািং দুফ্রে য়ায় ে ানুমষি 
সীফ্রে ত জীবেট া খুবই গুরুত্ব পূ ণে । দুফ্রে য়াি জীবেট া আসমলই আমখি ামতি অেে 
জীবমেি সূচোক াল । আমখি াম তি ফ্র ক সােমলেি জমন্য ফ্র ক যি মেি জীবে চাই, তা 
ে া জােমল এ পৃফ্রেবীমত  সেল জীবে পফ্রি চালে া ক িা োম ব ে া। স্যতিািং 
আমখি ামতি জ্ঞ াে দি ক াি । ভস জ্ঞ ামেি ফ্র ফ্র ত্ত মতই দুফ্রে য়াি জীবে পফ্রি চালে া 
ক ি মত হমব। 

'আমখি াম তি বোপাি টা ভতা আপপোমদি যমে েি ক ো।' 
'আে াি  যমে েি ক ো  ে য়, সত ে যমে েি ক ো।' 
'আপোি যে েই এ ক ে াত্র যে ে এ ক ো আফ্রে ে ােব ভক ে?' 
'ে ােমবে ক াি ণ, আে াি যে েই সবেম ষ যে ে এ বিং আে াি যমে েি ি াস্যলই 

সবেম ষ ি াস্যল ।' 
'সবেম ষ হওয়া  ফ্র ক সতে হওয় াি  তে?' 
'এ ক টা  তে।' 
'অন্যা ন্য  মতেি ফ্র ক হমব?' 
'অন্যা ন্য  তেও পূিণ হময়মে । এ ক ে াত্র ইসলামে ি যে েগ্রন্থ োিা আি 

ভক াে যে েগ্রন্থ অফ্রবক ৃত ভেই। ভ েমহতু যে েগ্রন্থই অফ্রবক ৃত ভেই তাই অন্য ভক াে যে েই 
আি সতে ে য়। স্যতিািং অফ্রবক ৃত যে েগ্রন্থ ও অফ্রবক ৃত ইফ্রত হাস ও ঐ ফ্রতহ্য ফ্রে ময় 
ইসলােই এ খে এ ক ে াত্র সতে যে ে।' 

হাসল সাগফ্রি ক া ভসে । বলল, 'যন্যবাদ স্যন্দ ি েুফ্রক্তি জমন্য। তমব আে াি 
হজে  ফ্রক্ত দুবেল।   ক্ত ফ্রজফ্র েস হজে ক ি মতত আে াি সসে য় লাগমব।' 

'সে য় লাগুক, হজমে ি সম্ভাব ো আমে ফ্রক ো?' 
আবাি হাসল সাফ্রগফ্রি ক া ভসে । বলল, 'বলব ে া। ওটা এ ক াে আে াি 

বববোপ াি ।' 
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বমল এ ক ট ু ভেমে বলল, 'তমব এ ক টা ে জাি খবি  ভ া োমত পাফ্রি 
আপোমক ।' 

'ফ্র ক ভসট া?' 
'ড া: আিংমক ল শু রু ভেমক ই আপোমক ফ্রচে মত ভপমি ম েে ।' 
'ড া: ভবফ্রগে বাি াক আে ামক শু রুমতই ফ্রচমেমেে?' ফ্রবস্ময় েমুট উ ি ল 

আহে দ ে ুসাি ক মন্ি । তাি ফ্রবফ্রস্মত দৃফ্রষ্ট সাগফ্রি ক া ভসমেি ে ুম খি উ পি ফ্রে বদ্ধ। 
ে ুমখ হাফ্রস সাগফ্রি ক া ভসমেি । বলল, 'ফ্রে িয়।' 
'উ ফ্রে যফ্র ি ময় ভদেফ্র ে  ভক ে আে ামক এ খেও?' 
হাসল সাগফ্রি ক া ভসে । বলল, 'উ ফ্রে আপোমক  ালমবমস ভেম লমেে ।' 
আহে দ ে ুসাি ে ুমখি গাম্ভী েে তখেও ক ামটফ্র ে । বলল, 'বলুে ভতা ঘ টে াটা 

ফ্র ক? 
'আে াি ক ো ফ্রবশ্বাস হমে ে া?' 
হাসল আহে দ ে ুসা। প্রশ্ন এ ফ্রিময় বলল, 'আসল ক োটা বলুে ।'  
'ফ্রক ন্তু সফ্রতেই ফ্রতফ্রে আপোমক  ালবামসে ।' 
'ক াি ে ফ্র ক?' 
'ক াি ে োিা ভক উ  ালবাস মত পামি ে া?' 
'ড া: ভবফ্রগে বাি াক ফ্রে িয় ভসই ভলাক ে ে?' 
'ফ্রতফ্রে ইহুদী বমলই ফ্র ক এ ই কো বলমেে?' 
'ক তক টা তাই।' 
'ইহুদীি া সব এ ক যি মেি ে য় ও এ ক ে মতিও ে য়। ড াাঃ  আিংমক ল 

ভজোমি ল শ্যাি েমদি ভঘ াি ফ্রবমি াযী।' 
'আফ্রে এ ি ক ে এ ক টা ফ্রক ে ুযািে া ক মি ফ্রেলাে । ড াাঃ বাি াক ফ্র ক ে ত ভপাষণ 

ক মি ে বলুে ভতা?' 
সাগফ্রি ক া ভসে ফ্রক েুক্ষে আমগ  তাি সামে ড া: ভবফ্রগে বাি ামক ি ভে 

আমলাচো  হমলা, তা ফ্রবস্তাফ্রি ত আহে দ ে ুসামক জাোল । সবম মষ বলল, 'সফ্রতে 
ড াাঃ আিংমক মলি েীফ্রতফ্রে ষ্ঠতা ও ে হানু বতাি ভক াে তুলো ভেই ।' 
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'সফ্রতে ড া: ভবফ্রগে বাি াক এ কজে আদ ে ে ানুষ, অনুক ি েীয় ও বি েীয় 
এ ক জে বেফ্রক্তত্ব। ফ্রক ন্তু ফ্রে স ভসে আপোি ভ ষ ক োটাি বে াপামি আে াি আপফ্রত্ত 
আমে। তুলোি েফ্রদ ভক উ ে া োমক, তাহ মল ফ্রেফ্রে আে ামক তাাঁি ভগাটা ক ে ুেফ্রে ফ্রটি 
স্ব ামেেি ফ্রবরুম দ্ধ শু য ুে য়, ফ্রপতাি ফ্রবরুমদ্ধ ফ্রবমদ্র াহ ক মি আে ামক ে ে ূষুে অবস্থায় তুমল 
এ মে ফ্রচফ্র ক ত্ক্সাি এ ে ে দূলে  বেবস্থা ক মি মেে, তামক ভক াোয় ি াখব?' 

সাগফ্রি ক া ভসে গম্ভীি হময় উ মি মে । আি ক্ত হময় উ মি মে তা ি দুই গন্ড । 
ল জ্ঝ া জফ্রি ত তাি দুই ভচাখ ফ্রে চ ু হময়ম ে । বলল, 'যন্যব াদ, ড াাঃ  আিংমক মলি 
প্রফ্রতমোগ ী আফ্রে হমত োফ্রে ে া। স্যতিািং স্থাে সন্ধামেি প্রময়া জে আমে ফ্র ক?'  

'স্যফ্রি ফ্রে স ভসে, আফ্রে এ ই অমেে ক োটা বফ্রল ফ্রে । আফ্রে ঘ টে াটা স্মিণ 
ক ি মত ভচময়ফ্রে ে াত্র । আফ্রে...।' 

ক েঅ ভেমে ভগল আহে দ েসুাি । ভখালা দি জায় এ মস দাাঁ ফ্রি ময়মে ড াাঃ 
ভবফ্রগে বাি াক । 

'এ ক টা ক ো ফ্রে স ভসমেি উ পফ্রস্থফ্রতমত আপোমক বলা দ ি ক াি তাই 
এ লাে । ফ্রক ন্তু দি জা ভখালা ভক ে?' বলল ড া: ভবফ্রগে বাি াক । 

‘ড াাঃ আিংমক ল এ টা ফ্রে াঃ আহ ে দ ে ুসামদি সিংসৃ্কফ্রত । পাফ্রি বাফ্রি ক  ামব 
সম্পক েত ে য় এ ে ে এ ক জে োি ী ও এ ক জে পুরুষ েখে ভক াে ঘ মি এ ক ফ্রত্র ত হে, 
তখে দি জা ভখালা ি ামখে ।' সাগফ্রি ক া ভসে বলল । হাসল ড া: ভবফ্রগে বাি াক । 
তাি পি হি াৎ গম্ভীি  হময় উ ি ল । বলল, 'এ জমন্যই ইসলা ে ে ানুমষি স্ব া াফ্রবক 
যে ে । ফ্রি ক ই ফ্রে জেে এ ক ফ্রট ঘ মি এ ক জে োি ী ও এ ক জে পুরু মষি এ ক ফ্রত্র ত হওয়া 
স্ব  াব পফ্রি পন্থী এ বিং অস্ব া াফ্রবক তাি জন্ম ফ্রদমত পামি । ইসলাে তাি 

প্রফ্রতফ্রবযাে ক ি মত ভচময়মে।'  আহে দ ে ুসামক ভটমে এ মে ভসা োয় বফ্রসময় 
ফ্রে মজ আহে দ ে ুসাি ভব মড বসমত বসমত বলল । 

ড াাঃ ভবফ্রগে বাি াক মক স্থাে ক মি ভদবাি জমন্য আহে দ ে ুসা ভসাো ভেমক 
উ মি দাাঁফ্রিময় ফ্রে মজি ভবমড ি ফ্রদমক োফ্রে ল । 

সাগফ্রি ক া ভসেও উ মি দাাঁফ্রিময়ফ্রেল । ভস ফ্রগময় ভবমড বমস ড াাঃ  ভবফ্রগে 
বাি াক মক ভসাে ায় বসাি জমন্য অনুমিায ক ি ল। 

ড াাঃ বাি াক ভসাে ায় এ মস বসল ।  
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বমসই বলল, 'আে াি ক োটা বমল ভেফ্রল ।' 
বমল এ ক ট ু দে ফ্রে ময় বলল, 'ফ্রে স ভসে ক াল ভি াবব াি সক ামল আফ্রে 

আহে দ ে ুসাি বোমন্ড জ খুলব । আে াি ে মে হমে আহে দ ে ুসামক অন্য ভক াোও 
ফ্র েট ক ি া দি ক াি । ফ্রক ন্তু আগাে ী ফ্রতে চাি ফ্রদে তাি  াল ভি স্ট দি ক াি । ভস 
জমন্য ভেখ ামে ফ্র েট ক ি া হম ব তা এ ক ট ুফ্রে ফ্রি ফ্রবফ্রল হমত হম ব।' 

'ভক ে ড া: আিংমক ল, ফ্রতে চাি ফ্রদে উ ফ্রে ভতা এ খামে োক মত পামি ে । 
টাক াি জমন্য ফ্রচো ক ি মবে ে া আিংমক ল ।' বলল সাগফ্রি ক া ভস ে । 

'আহে দ ে ুসাি বোপামি ভক াে টাক াি প্রশ্ন ভেই ফ্রে স ভসে । আহে দ ে ুসা 
চাইমল তাি োক াি জমন্য আে াি ভগাটা বাফ্রি ফ্রদময় ফ্রদমত পাফ্রি । ভসট া হমব আে াি 
ভসৌ াগে। ফ্রক ন্তু আফ্রে অন্য ফ্রচো ক ি ফ্রে । আফ্রে  াবফ্রে আহে দ ে ুসাি ফ্রে ি াপত্ত াি 
ক ো। আে াি ফ্রল ফ্রে ক ভতা বাজ ামি ি ে ত।' বলল ড াাঃ বাি াক । 

 াবফ্রেল সাগফ্রি ক া ভসে । এ ক ট ু পি বলল, 'আে াি ভতা  য় যফ্র ি ময় 
ফ্রদমলে ড াাঃ আিংমক ল । আে াি বুক ক াাঁপমে । ে মে হমে আজই ভক াোও ফ্র েট 
ক ফ্রি ।' 

'তাি দি ক াি ভেই। আফ্রে ক াল সক ামল বোমন্ড জ খুলব। দুপুমি ি ফ্রদমক 
ফ্র েট ক ি মলই চলমব।' 

বমল ড াাঃ  ভবফ্রগে বাি াক উ মি দাাঁিাল । 
সামে সামে আহে দ ে ুসাও উ মি দাাঁিাল । বলল, ' ড াাঃ বাি াক আফ্রে 

আপোি ক ামে ক ৃতজ্ঞ । ফ্রে স ভসমেি ক ামে শু েল াে প্রেে ফ্রদেই আপফ্রে আে ামক 
ফ্রচে মত ভপমি মেে ।' 

হাসল ড া: বাি াক । বলল, 'ফ্রে াঃ আহে দ ে ুসা, আফ্রে ঈ শ্বমি ি ক ামে ক ৃতজ্ঞ 
ভে, ঈ শ্বি আে ামক আপোি ফ্রক ে ুভসবা ক ি াি স্যমোগ ফ্রদময়মেে । আে াি জাফ্রতি 
ফ্রক েু পেভ্রষ্ট ভলাক আপোি এ অবস্থাি জমন্য দায়ী। আফ্রে আপোি ক ামে 
ক্ষ ে াপ্রােেী ।' 

বমল ড াাঃ বাি াক আহে দ ে ুসাি সামে হ্যান্ড ম ক ক মি োবা ি জমন্য ঘ ুমি 
দাাঁিাল । 

ঘ ি ভেমক ভবফ্রি ময় ভগল ড া: বা ি াক । 
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'তাহ মল আফ্রে ও চফ্রল ফ্র ে: আহে দ ে ুসা। ক ালমক ি ফ্র েমটি বোপাি ফ্রে ময় 
ফ্রক েু  াবমত হমব।' বলল সাগ ফ্রি ক া ভসে ।  

'ফ্রে স ভসে আফ্রে এ ক টা ক ো ব লমত চাই।' আহে দ ে ুসা বল ল । 
'বলুে ।' 
'আফ্রে স্যস্থ। ক াল বোমন্ড জও ভ খালা হমব। আফ্রে ভে মত চাই।' 
'ভক ে, ড াক্তাি আিংমক ল বম লমেে ক ময়ক ফ্রদে আপোি সম্পূেে ভি স্ট 

দি ক াি । আপফ্রে সম্পূেে স্যস্থ ে ে ।' 
'ভক াে অস্যফ্রবযা হমব ে া ফ্রে স ভ সে । 
'ে া, এ  ামব আপোমক আফ্রে পালা মত ভদব ে া। ে মে ক মি মেে আফ্রে 

আপোমক ফ্র েট ক ি া ফ্রে ময় ঝামে লায় পিব। তাই ে া? তা হমব ে া।' 
সাগফ্রি ক া ভসে বমসফ্রেল । আবাি উ মি দাাঁিাল । বলল, 'ে াো ভেমক ওসব 

ফ্রচো বাদ ফ্রদে। আফ্রে চফ্রল । সালাে ।' 
বমল সাগফ্রি ক া ভসে দি জাি ফ্রদমক হাাঁটা শু রু ক ি ল। তাি ে ুমখ হাফ্রস । 

'সালাে' বলাি সে য় তাি ে ুমখ এ ই ফ্রে ফ্রষ্ট হাফ্রস েমুট উ মি ফ্রেল । 
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৫ 
ভে ফ্রড ফ্রল ে ে াগোমি ট ও তাি বয়মিন্ড ললময়ড লোফ্রজও ভি স্ট ুমি মন্ট ি 

এ ক টা ভটফ্র বমল বমস আমে। ওমদি খাওয়া-দাওয়া ভ ষ । এ খে চা খামে । 
ভে ফ্রড ফ্রল ে ে াগোমি ট ভপ ায় োসে। এ খে ভস ক াজ ক ি মে ড া: ভবফ্রগে 

বাি ামক ি ফ্রল ফ্রে মক । আহে দ ে ুসাি োফ্রসেিং-এ ি জমন্য ড াাঃ ভবফ্রগে বাি াক তামক ই 
ক ামজ লাফ্রগময়মেে। ভে মড ফ্রল মেি বয়মিন্ড এ ক জে ভখমল ায় াি । 

ভখমলায় াি ললময়ডমক ভদম খই ফ্রতেজে েুবক এ ফ্রগময় এ ল তাম দি 
ভটফ্র বমলি ফ্রদমক । ললময়ড উ মি দাাঁফ্রিময় তামদি স্ব াগত জাোল । তাি া ললময়মড ি 
পফ্রি ফ্রচত । 

বসল তাি া ফ্রতেজে ভটফ্র বমল । 
তামদি ফ্রতেজমেি এ ক জমেি হামত  এ ক ফ্রট েমটা ফ্রেল । তাি হামতি েমটা 

ভস ভটফ্র বমল ি াখল । 
ভস বমসফ্রেল ভে ফ্রড ফ্রল ে ে াগোমি মটি পাম । 
স্ব া াফ্রবক  ামবই েমটাফ্রট ি ফ্রদম ক ভচাখ ফ্রগময়ফ্রেল ভে ফ্রড ফ্রল ে ে াগোমি মটি । 
েমটাফ্রট ি ফ্রদমক ভচাখ পিমতই অবাক হমলা ভে ফ্রড ফ্রল ে। ফ্র ে: স্যযািংশুি 

েমটা এ মদি হামত ভক ে? বল ল, 'এ েমটা আপোমদি হাম ত ভক ে?' 
েুবক ফ্রট ে ুখ ঘ ুফ্রি ময় তাক াল ভে ফ্রড ফ্রল মেি ফ্রদমক । বলল,  'ভক ে বলমেে এ 

ক ো? ভচমেে এ মক?' 
'ফ্রি ক ফ্রচফ্র ে বলা ফ্রি ক হমব ে া।  আফ্রে এ ক টা ফ্রল ফ্রেমক ওি োফ্রসেিং ক ি ফ্রে।' 
'ভক াে ফ্রল ফ্রে মক?' 
'ড াাঃ ভবফ্রগে বাি ামক ি ফ্রে ফ্রে ফ্রলফ্রেমক ।' 
'আে ামদি ি াব্বী ড াাঃ ভবফ্রগে ব াি াক?' 
'হ্যাাঁ।' 
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'ফ্রক ন্তু ভলাক ফ্রট ভক? আপোম দি ক ামে েফ্রব ভক ে?' বলল ভে ফ্রড ফ্রল ে 
ে াগোমি ট । 

'আে ামদি ভলাক । খুাঁমজ পাফ্রে লাে ে া। আপোি  ক ামে ভখাাঁ জ ভপলাে । 
যন্যবাদ আপোমক ।' ওমদি এ ক জে বলল । ওমদি সক মলি ভচাখ আেমন্দ 
উ জ্জ্বল ।  

ওিা উ মি দাাঁিাল । বলল, 'চফ্রল।' 
'চা খামবে ে া?' বলল ললময়ড । 
'সে য় হমে ে া। পমি ভদখা হমব। গুড ে ফ্রে েিং।' 
বমল ওিা ভবফ্রি ময় ভগল। 
'বুঝলাে ে া। ওিা এ লে, আবাি চমল ভগমলে!' বলল ভে ফ্রড ফ্রল ে । 
'ওিা এ যি মেি ই । সাি া  হি ঘ ুমি ভবিপয় দল ভবাঁময । ওমদি অসাযে 

ফ্রক েু ভেই। ফ্রক ন্তু শু মেফ্র চ ভতাে া ি ঐ ভলাক ফ্রট খুব  াল ে ানুষ, তাহমল এ মদি ভলাক 
হয় ফ্র ক ক মি?' 

'ফ্রক ে ুবুঝফ্রে ে া। চল আে ি া উ ফ্রি ।' 
তাি া উ মি দাাঁিাল । 
ভবফ্রি ময় এ ল ভি স্ট ুমি ন্ট ভেমক । 
 
 
 
ফ্রি ক তখে দুপুি বাি টা । 
ওমদি ফ্রতেজমেি জীপ এ মস োে ল ড াাঃ ভবফ্রগে বাি ামক ি ড াক্তাি খাোি 

গাফ্রি বাি ান্দায় । 
ফ্রতেজমেি ে মযে ফ্রল ড াি ভগা ম েি ভলাক ফ্রট ফ্রেল  ড্র াইফ্র িং ফ্রসম ট । 
গাফ্রি দাাঁিা মতই ভস বলল, 'ভব ফ্র ে, ভবমি টা ভতাে ি া ভ াে, ড াক্তাি েফ্রদ 

সহমোফ্রগ তা ক মি  াল । সহমে াফ্রগতা ে া ক ি মল ড াক্তাি মক ও আে ি া োিব ে া।' 
'তা ফ্র ক আি বলমত হয়, স্যােমুয়ল ।' বলল ভবফ্র ে োমে ি ভলাক ফ্রট ।। 
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'বলফ্র ে এ ক াি মণ ভে ড াাঃ ভবফ্রগ ে বাি াক খুবই সম্ম ােী ভলাক । তামক েত 
ক ে ঘ াটামো োয় ততই  াল । ভেহাময়ত ভেটুকু ে া ক ি মল আে ামদি ক ােেফ্রসফ্র দ্ধ 
হমব ে া, ভসট ুকু ই ক ি ব, তাি ভ ব ী ে য়।' বলল ফ্রল ড াি ভগা মে ি স্যাে ুময়ল । 

'েতই সম্ম ােী ভহাক, আহে দ ে ুসাি পক্ষ ভেবাি পি তাি আি সম্ম াে 
োমক ভক াোয়?' বলল ভবমি টা । 

'আহে দ ে ুসা ফ্রে িয় োে  াাঁ ফ্রি ময় এ খামে  ফ্রতে হময়মে। ড া: ভবফ্রগে 
বাি ামক ি ভক াে ভদাষ োও ো ক মত পামি ।' স্যাে ুময়ল বলল । 

গাফ্রি ভেমক োে াি আমগ ফ্রতেজে ই ফ্রসমটি তলা হমত ফ্রে ফ্রে সাইমজি 
 য়িংক ি  ফ্রক্ত ালী ক াি বাই ে ভবি ক মি ভক ামটি ভ তি ক াাঁময ঝুফ্রলময় ফ্র ে ল । 
হামতি ফ্রি  লবাি পমক মট ভি ম খ তাি া গাফ্রি ভেমক ভেমে এ ল । 

ভি াগী-পত্র তখে ফ্রেল ে া। ড া: ভবফ্রগে বাি াক ড াক্তাি খাোয় তাি ভচয়ামি 
বমস এ ক টা ভে ফ্রড ক োল জােোমল ভচাখ বুলাফ্রে ল । 

ওিা ফ্রতজে প্রমব  ক ি ল ঘ মি । 
ড াাঃ বাি াক জােোল ভেমক ে ুখ তুমল তাক াল ফ্রতেজমেি ফ্রদমক । তাফ্রক ময় 

ফ্রবফ্রস্মত হমলা ড া: বাি াক । ফ্রতেজমেি ভক উ ই তাি ভি াগীি ে ত ে য়। তামদি হাাঁটাি 
ে মযে এ ক টা উ দ্ধত  াব। 

ড াাঃ বাি াক উ মি দাাঁিাল । স্ব াগত জাোল তামদি ক । বলল, 'ভক াে 
সে স্যা? বস্যে ।' 

'যন্যবা দ ড ক্টি । বসব ে া, আে ামদি সে য় খুব ক ে। এ ক টা জরুি ী 
প্রময়াজমে আপোি ক ামে এ মসফ্রে ।' 

'ওময়লক াে । বলুে ফ্র ক প্রময়াজ ে?' 
'আপফ্রে হয়মতা জামেে ে া, আাপোি ফ্রল ফ্রেমক আহে দ ে ুসা ফ্রচফ্রক ত্ক্সাযীে 

আমে। আে ি া তামক ফ্রে ময় ভে মত এ মসফ্রে ।' বলল স্যাে ুময়ল োমে ি ভলাক ফ্রট । 
চে মক উ ি ল ড াাঃ  ভবফ্রগে বাি াক । েিেি ক মি ভক াঁমপ উ ি ল তাি বুক । 

এ ে ে  য়ই ভস ক মি আসমে। এ জমন্যই আহে দ ে ুসামক ভস এ খাে ভেমক সফ্রি ময় 
ভদবাি ভচষ্টা ক ি ফ্রেল সাগফ্রি ক া ভসে, ফ্রে মতও এ মসমে। আি এ ক ঘ ন্ট া সে য় 
ভপমলই আহে দ ে ুসামক সি ামো ভেত। ফ্রবযাতা ভস সে য়টুকু ফ্রদমলে ে া। 
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উ ত্ত ি ফ্রদমত এ কট ুভদি ী হময়ফ্রে ল ড া: ভবফ্রগে বাি ামক ি । স্যাে ুময়ল আবাি 
বমল উ ি ল, 'ড াাঃ  ভবফ্রগে বাি া ক আে ামদি মক সহমোফ্রগত া ক রুে ।' 

ড া: বাি াক উ মি দাাঁিাল । বলল, 'অবশ্যই। ফ্রক ন্তু আে াি এ খামে োি া 
ফ্রচফ্র ক ত্ক্সা ক ি ামত আমস, তাি া সবাই আে াি ভি াগী। তামদি পফ্রি চয়, োে ইতোফ্রদ 
আে াি ক ামে বি ে য় ।' 

'আপোি এ ই ভপ া-দাফ্রয়ত্বম ক আে ি া ওময়লক াে  ক ফ্রি ড ক্টি । আে ি া 
পফ্রি চয়ট া ফ্রদলাে এ ক াি মণ ভে, তামক আে ি া চাই।'  

'ফ্রক ন্তু আে াি ভক াে অস্যস্থ ভি াগীমক এ ই ামব ক ামি া হামত আফ্রে তুমল ফ্রদই 
ে া।' 

বলমত  বলমত  ড া:ভবফ্রগে বাি াক তাি ভচয়াি ভেমক উ মি ভটফ্র বমলি পাম  
সমি এ ল । 

'আপফ্রে ভতা তুমল ভদ মবে ে া। আে ি া তুমল  ফ্রে ময় োব। আপফ্রে সম্ম ােী 
বেফ্রক্ত । আপোমক ফ্রক েু ে া ব মল ফ্রে ময় োওয়াটা  াল ভদক ায় ে া। তাই বলা।' 
স্যাে ুময়ল বলল । 

ড াাঃ  ভবফ্রগে বাি াক ক ময়ক যাপ এ গময় তাম দি তেজমেি সাে মে এ মস 
দাাঁিাল । বলল, 'ে া, তা ভতাে ি া ক ি মত পাি ে া। ভি াগী স্যস্থ হময় আে াি এ খাে 
ভেমক ভবফ্রি ময় োমব, তাি পি ভ তাে ি া ো ইমে তাই ক ি ।' 

এ ক টা ি ুি হাফ্রস  েমুট উ ি ল স্যাে ুময়ল এ বিং অন্য দু'জমেি ে ুমখ। বলল 
স্যাে ুময়ল, 'আে ি া এ যি মেি ভক াে চুফ্রক্ত ক ি মত আফ্রসফ্র ে ড াাঃ ভবফ্রগে বাি াক । শু যু 
আে ি া আপোমক সম্ম াে প্রদ েে ক ি মত ভচময়ফ্রেলাে । আপফ্রে োকু ে, আে ি া 
োফ্রে আে ামদি ক ামজ । 

বমল স্যাে ুময়ল পা বািাল ঘ ি ভেমক ভবরুব াি জমন্য। 
ড া: বাি াক েুমট তাম দি সাে মে ফ্রগময় দাাঁিাল । দুই হাত সম্প্রসাফ্রি ত ক মি 

বলল, 'ে া আফ্রে ভেমত ভদ ব ে া। আফ্রে ভবাঁমচ োক মত ভতাে ি া ভেমত পাি মব ে া।' 
স্যাে ুময়ল পমক ট ভেমক ফ্রি লবাি ভবি ক ি ল। বলল, 'ড াাঃ  ভবফ্রগে 

বাি াক, পাগলাফ্রে ক ি মল আফ্রে গুলী ক ি মত বাযে হমবা।' 
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'ভতাে াি গুলী আে াি েীফ্রত ও দাফ্রয়মত্বি ভচময় বি ে য় ।' বমল ড াাঃ ভবফ্রগে 
বাি াক আমি া দৃঢ়  ামব দাাঁিা ল । 

ভচাখদু'ফ্র ট জ্বমল উ ি ল স্যাে ুময়মলি । ভস তাি ফ্রি  লবাি তুলল। গুলী 
ক ি ল । গুলী উ রুফ্রবদ্ধ ক ি ল ড াাঃ  ভবফ্রগে বাি ামক ি । 

ড াাঃ ভবফ্রগে বাি াক বমস পিল ভেখা মে ভস দাাঁফ্রিময় ফ্রেল ভসখা মেই।  
তামক ফ্রড ফ্রে ময় তাি া সবাই েুম ট ভবরু মত ভগল। 
ড াাঃ  ভবফ্রগে বাি াক তাি বাে হ াত ফ্রদময় উ রু ভচমপ যমি ড াে হাত ফ্রদময়য় 

ভক ামটি ভ ত মি ি পমক ট ভেম ক এ ক টা ফ্রি  লবাি ভবি ক িল । 
ড াাঃ বাি ামক ি ে ুখ পােমি ি েত   ক্ত। ভচাখ দু'ফ্র ট ফ্রস্থি প্রফ্রতজ্ঞায় দৃঢ়। 
দ্রুত হামত ভস ফ্রি  লবাি তুলল । গুলী ক ি ল পি পি ফ্রতেফ্র ট । অবেেে 

লক্ষ ে । ফ্রতেফ্র ট গুলী ফ্রগময় ফ্রতেজমেি ে াো গুমিা ক মি ফ্রদল। ভক উ ই দি জা পাি 
হমত পাি ল ে া। ঘ মি ি ভে মঝম ত ঝমি পিল ফ্রতেফ্র ট ভদহ। 

পিক্ষ মেই দি জায় এ মস দাাঁিা ল আহে দ ে ুসা ও সাগফ্রি ক া ভ সে । তামদি 
ভচামখ-ে ুমখ উ মেগ ও ফ্রবস্ময়। 

ফ্রচত্ক্ক াি ক মি বমল উ ি ল ড াক্তাি ভবফ্রগে বাি াক, 'আহে দ ে ুসা আপফ্রে 
তািাতাফ্রি এ খাে ভেমক চমল োে । সাগফ্রি ক া ে া ওমক ফ্রে ময় চমল োও এ ফ্রে । ওিা 
এ মসফ্রেল ওমক যমি ফ্রে ময় ভেম ত। আবাি ও ফ্রক ে ুঘ টমত পামি ।' 

ড াাঃ ভবফ্রগে বাি াক োে মতই সাগফ্রি ক া ভসে বমল উ ি ল, 'উ ফ্রে ফ্রি ক 
বমলমেে ফ্র ে: আহে দ  ে ুসা। চলুে । সব বেবস্থা আফ্রে  ফ্রি ক কমি ভি মখ এ মসফ্রে ।' 

আহে দ  ে ুসাি ে ুমখ েমুট উ টল এ ক টা শু ষ্ক হাফ্রস । বলল, 'গুলীফ্রবদ্ধ ড াাঃ 
বাি াক মক ভেমল ভি মখ আফ্রে ভক াোও োব ে া।' আহে দ ে ুসাি ক ন্ি ফ্রস্থি ও দৃঢ়। 

ঘ মি প্রমব  ক ি ল আহে দ ে ুসা। 
ড াাঃ ভবফ্রগে বাি াক আতেক মন্ি অনুমিামযি স্ব মি বমবল উ ি ল, 'ফ্রিজ ফ্রে াঃ 

আহে দ ে ুসা, ওিা আপোমক যমি ফ্রে ময় োমব অেবা ভে মি ভেলমব। । আপোি 
জীববে অমেক ে ূলেবাে । আপফ্রে োে ।' 

আহে দ ে ুসা ওমদি ফ্রতেজমেি ক াে ভেমক ফ্রে ফ্রে ক াি বাইে কু ফ্রি ময় ফ্রে মঢ 
ফ্রে মজি ক াাঁময ঝুলাল । তাি পি ভসাজা হময় দাাঁফ্রিময়ই বলল, 'ড ক্টি বাি াক আে াি 
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ফ্রচো আল্লাহি উ পি ভেমি ফ্রদ ময় ফ্রদে। আে াি ে ৃতেু বা বন্দী হওয়া েফ্রদ ওমদি 
হামত োমক তমব ভক উ আে াম ক ি ক্ষ া ক ি মত পাি মব ে া। আি েফ্রদ ে া োমক তাহমল 
ওিা আে াি ফ্রক েুই ক ি মত পা ি মব ে া।' 

ফ্রক ন্তু আহে দ ে ুসা, তাই বম ল ফ্র ক ে ানুষ আত্মিক্ষ াি বেবস্থা ক মি ে া, 
সাবযােতা অবলম্বে ক মি সা? আপফ্রে আস্যে ।' ক ান্না জফ্রিত ক মন্ি বমল উ ি ল 
সাগফ্রি ক া ভসে । 

'ফ্রি ক আমে ফ্রে স ভসে চলুে আে ি া ড াাঃ বাি াক মক অপামি  ে ফ্রেময়টামি 
ফ্র ে ই। তাি পি চমল োবাি স্যমোগ আে ি া পাব।' 

বমল আহে দ ে ুসা ড াাঃ ভবফ্রগে বাি াক মক পাাঁজামক ালা ক মি তুমল ফ্র ে ল । 
ফ্রে ময়  চলল অপামি  ে ফ্রেময়টামি ি ফ্রদমক । 

অপামি  ে ফ্রেময়টামি ফ্রে ময় ফ্রগময় শু ইময় ফ্রদল অপা মি  ে ভটফ্র বমল । 
'ফ্রে াঃ আহে দ ে ুসা, আপফ্রে ফ্র ক অপামি  ে ক ি মত পামি ে?' বলল ড াাঃ  

ভবফ্রগে বাি াক । 
 'অপামি  ে ক ি মত জাফ্রে ে া, ফ্রক ন্তু গুলীটা ভবি ক ি াি ে ত জ্ঞ াে আে াি 

আমে।' বলল আহে দ ে ুসা। 
ফ্রক ে ুবলমত োফ্রে ল ড াাঃ  ভবফ্রগে বাি াক । 
এ ে ে সে য় এ ক জে এ োমটে মড ন্ট েুমট এ ল ঘ মি । বলি হাাঁপ া মত হাাঁপামত, 

'দুই গাফ্রি  ফ্রতে ভলাক এ সমে । হামত বন্দুক । বাফ্রি ফ্রঘ মি ভ েমলমে তাি া। গাফ্রি 
ভেমক ে োড াে ভোয়ে োফ্রবলাম ক ও োে মত ভদখলাে ।' 

'ভোয়াে োফ্রবলা?' এ োমটে মড মন্ট ি ফ্রদমক তাফ্রক ময় ভ্রুকু াঁচমক ফ্রজমজ্ঞস 
ক ি ল সাগফ্রি ক া ভসে । 

'হ্যাাঁ ে োড াে ।' বলল এ োমটে ম ড ন্ট । 
'ভোয়াে োফ্রবলামক ফ্র ক ওিা যমি ফ্রে ময় এ ল?' প্রশ্ন টা অমেক টা 

স্ব গমতাফ্রক্তি ে ত হল সাগফ্রি ক া ভসমেি । 
'োফ্রবলা ে োড াে হাফ্রসখু ী। ভহমস ভহমস সামেি বন্দুক যািীমদি সামে 

আলাপ ক ি মে ভদখলাে ।' এ োমটমডন্ট বলল । 
'ভক াোয় ওিা?' 
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'আে ামদি ভগমটি সাে মেই ওমদি গাফ্রি ।' বলল এ োমটে মড ন্ট । 
'ফ্রি ক আমে আফ্রে ভদখফ্রে।' বলল সাগফ্রি ক া ভসে । 
'ফ্রে স ভসে, আে াি অনুে াে ফ্রে েো ে া হময় োক মল, ভোয়া ে োফ্রবলাই 

ভজোমি ল শ্যাি মেি ভলাক মদি ফ্রে ময় এ মসমে ।' বলল আহে দ ে ুসা। 
'ভ মষ আে ামক ও অফ্রবশ্বাস কি মবে োমতা?' সাগফ্রি ক া ভসে বলল । 
'আপফ্রে ও ভোয়াে োফ্রবলা এ ক ে ে ।' আহে দ ে ুসা বলল । 
'ে া, ওমদি সাে মে আপোি ে াওয়া চলমব ে া।' 
'আপফ্রে ক ো বলমবে, আফ্রে আিামল োক ব।' 
সাগফ্রি ক া ভসে আি ভক াে ক ো বলল ে া। ভস হাাঁটমত শু রু কি ল । 
'ড া: ভবফ্রগে বাি াক, আপো ি এ ক ট ু ক ষ্ট হমব, আফ্রে আসফ্রে।' ড া: 

বাি াক মক লক্ষ ে ক মি বলল আহে দ ে ুসা। 
'ভোয়াে োফ্রবলা সম্পমক ে আপোি ক োই ফ্রি ক আহে দ েসুা। আপফ্রে 

ওফ্রদক টা ভদখুে । এ ই ইে াি মজিী ভেস ক ি াই এ খে ভ ব ী জরুলী। ঈ শ্বি 
আপোমক সাহােে ক রুে ।' বলল  ড াাঃ ভবফ্রগে বাি াক । 

আহে দ ে ুসা তখে সাগফ্রি ক া ভ সমেি ফ্রপমে ফ্রপমে হাাঁটমত শু রু ক মি মে। 
সাগফ্রি ক া ভসে অমেক টা সাে মে চমল ফ্রগময়ফ্রেল । আহে দ ে ুসা ফ্রক েুটা 

এ ফ্রগময়ই শু েমত ভপল ভোয়াে োফ্রবলাি ক ন্ি ।  
বলমে ভস, 'সাগফ্রি ক া এ স। ভ াে । ভতাে াি বন্ধুমক তুফ্রে ভচে ে া। ভস ভতা 

সািংঘ াফ্রতক এ ক জে, োে আহ ে দ ে ুসা। আফ্রে আজ ফ্রসে াগম গ ফ্রগময় েমটা ভদম খ 
তামক ফ্রচে মত ভপ মি ফ্রে । আে াি ক ামে এ ি া শু ে সিংমগ সিংমগ ই চমল এ মসমে। ওিা 
ভ তমি ঢুক মে। তুফ্রে ভবফ্রি ময় এ স।' 

'োফ্রবলা, ভতাে াি ভলাক মদি ভ  তমি ঢুক মত  ফ্রে মষয ক মি া। ফ্রেফ্রি ময় োও 
ওমদি । আফ্রে ভতাে াি সামে ক ো বফ্রল, তাি পি ো ক ি াি ক ি মব ।' বলল  ক্ত ক মন্ি 
সাগফ্রি ক া ভসে । 

আহে দ ে ুসা আি এ কট ুএ ফ্রগময় এ টা দি জাি আিামল ফ্রগময় লুক ামলা। 
ভসখাে ভেমক ভোয়াে োফ্রবলামক এ ক ট ুএ ক ট ুক মি ভদখা োমে । সাগফ্রি ক া ভসে 
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ও ফ্রতে ভস্ট েগােয াি ী োি া ক ফ্রি মড াি যমি এ ফ্রগময় আসফ্রেল, তামদি খুব  াল ক মি 
ভদখ মত পামে ভস। 

ভস্ট েগােয াি ী ফ্রতেজে সাগফ্রি ক া ভসে ও ভোয়াে োফ্রবলাি ে াঝখামে 
ফ্রেল । তাি া দাাঁফ্রিময় পমিফ্র েল ভোয়াে োফ্রবলামক সাগফ্রি ক া ভসমেি সামে ক ো 
বলমত ভদ মখ। 

সাগফ্রি ক া ভসে োে মত ই ভোয়াে োফ্রবলা বমল উ ি ল, 'ফ্রিক আমে ওিা 
োমে ে া। বল ভতাে াি ক ো।' 

সাগফ্রি ক া ভসে বলল, 'আে াি বন্ধূি ভে োে ই ভহাক, ভে পফ্রিচয়ই ভহাক, 
ভস আে াি ভে হে াে । আে াি লা  ে া ে াফ্রি ময় ভতাে ি া তাি ক ামে ভেমত পাি মব 
ে া।' 

'তুফ্রে পাগল হময়ে সাগফ্রি ক া? তুফ্রে আহে দ ে ুসামক ভচে ে া? ফ্রবষযি সাপ 
ফ্র ক ক েেও বন্ধু হয়?' বলল ভোয়াে োফ্রবলা। 

'ভদ খ আফ্রে আহে দ ে ুসামক ফ্রচফ্র ে, ভেে ে ফ্রচফ্র ে ভজোমি ল শ্যোি ে ও ফ্রে াঃ 
ভজােসমদি মক । আহে দ ে ুসা আে াি ভে হে াে । আে াি ভে হে ামেি ভক াে ক্ষ ফ্রত 
ক ি মত ভদব ে া।' 

'ভে হে াে েফ্রদ জাফ্রতি  ত্রু  হ য়?' বলল োফ্রবলা। 
'আফ্রে ফ্রবচাি ক ে ই। ফ্রবচাি ক েখে ি ায় ভদ মব, তখে আফ্রে ভদখব।' 
'তুফ্রে আে ামদি আিংমক ল ে াম ে ভতাে াি আব্বাি ফ্রবরুমদ্ধও োে, তাফ্রক 

তুফ্রে জাে?' 
'জাফ্রে ।' 
'ফ্রক ন্তু এ ভতাে াি অন্যায় ভজদ সাগফ্রি ক া ।' 
'ন্যায়-অন্যায় ভবা ঝাি বয়স আে াি হময়মে োফ্রবলা। তুফ্রে এ ক টা 

ভগাষ্ঠ ীস্ব ামেেি পমক্ষ ক ো বলে, এ টা ফ্রিক ে য়।' 
'সাগফ্রি ক া, ভস ভগাষ্ঠী েফ্রদ আে াি হয়, তুফ্রে  তামদি সাহােে ক ি মব ে া?' 
'ড াাঃ  ভবফ্রগে বাি াক ফ্র ক ভতাে াি ভগাষ্ঠ ীি ে য়? উ ফ্রে ভতা আহে দ ে ুসাি পক্ষ 

ভেয়ায় গুলীফ্রবদ্ধ হময় ক াতিামেে ।' 
'ভক ে ে ক মি গুলীফ্রবদ্ধ হমলে?' ফ্রবফ্রস্মত ক মন্ি প্রশ্ন ক ি ল ভোয় াে োফ্রবলা।  
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'আহে দ ে ুসামক ফ্রে ময় োবাি জমন্য এ ি আমগও ফ্রতেজে এ মসফ্রেল ।' 
বলল সাগফ্রি ক া ভসে । 

'তাি া ভক াোয়?' 
'তাি া ড াাঃ আিংমক লমক গুলী ক ি মল ড াাঃ আিংমক লও তামদ ি গুলী হমি 

হতো ক মি মেে ।' বলল সাগফ্রিক া ভসে । 
'ে োড াে োফ্রবলা, আপোি া কো বলুে । আে ি া োফ্রে ভ তম ি ।' 
বমল ফ্রতেজে ভস্ট েগােয াি ী তামদি ভস্ট েগাে উ দেত ক মি ভ তমি ি 

ফ্রদমক োবাি জমন্য পা বািাল । 
সিংমগ সিংমগ সাগফ্রি ক া ভসে তাম দি সাে মে চমল এ ল এ বিং দু'হাত 

প্রসাফ্রি ত ক মি তামদি সাে মে দাাঁিাল । বলল, 'আফ্রে ভেমত ভদব ে া।' 
এ ক জে ভস্ট েগােয াি ী েুমট ফ্রগময় যাক্কা ফ্রদময় সাে মে ভে মক সফ্রি ময় ফ্রদল 

সাগফ্রি ক া ভসেমক । 
সাগফ্রি ক া ভসে ফ্রেট মক পাম  পমি ভগল। ভদয়া মলি সামে ি ুমক ভগল তাি 

ে াো। 
সিংমগ সিংমগ আহে দ ে ুসা ভ বফ্রি ময় এ ল আিাল ভেমক । হামত উ দেত 

ক াি বাইে । ভস্ট েগােয াি ী ফ্রতেজমেি ফ্রদমক তাক ক ি া। 
আহে দ ে ুসামক ভদমখই ওিা তাম দি ভস্ট েগামেি ে ল ঘিু ামত ভগল 

আহে দ ে ুসাি ফ্রদমক ।  ক্ত কমন্ি ফ্রে মদে  ফ্রদল আহে দ ে ুসা, 'ভস্ট েগাে ভতাে ি া 
ভেমল দাও, তা ে া হমল....' 

আহে দ ে ুসা ক ো ভ ষ ক ি মত পিমলা। ওমদি ভস্ট েগামেি ে ল  া তমি 
ঘ ুি ল তাি ফ্রদমক । আহে দ ে ুাসুাি তজ্জেফ্রে ফ্ররগামি ই ফ্রেল । কো বন্ধ ক মি আহে দ 
ে ুসা ফ্ররগাি ভচমপ ক াি বাইেট া ঘ ুফ্রি ময় ফ্র ে ল ওমদি ফ্রতেজমেি উ পি ফ্রদময়। এ ক 
ঝাাঁক গুলী ওদমি ঝাাঁঝিা ক মি ফ্রদল। পমি ভগল ফ্রতেফ্র ট লা  ক ফ্রি মড ামি ি উ পি । 

আহে দ ে ুসা এ ক হামত তাি ক াি বাইে যমি ভি মখ অন্য হা ত ফ্রদময় ভটমে 
তুলল সাগফ্রি ক া ভসেমক । 

উ মি দাাঁিাল সাগফ্রি ক া ভসে । 
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এ সে য় ভোোে োফ্রবলাি ক ন্ি ভ াো ভগল। ভস ফ্রচত্ক্ক াি ক মি বলমে, 
'ভতাে ি া এ ফ্রদমক এ স । আে াম দি ভলাক ি া গুলী ভখময় মে।' 

সাগফ্রি ক া ভসমেি ক পামলি এ ক টা পা  ভোঁতমল ফ্রগময়ফ্রেল । ি ক্ত ভবরুমে 
ভসখাে ভেমক । আহে দ ে ুসা পমক ট ভেমক রুে াল ভবি ক মি সাগফ্রি ক া ভসমেি 
ক্ষ মতি উ পি চাপা ফ্রদময় বলল, 'রুে ালট া ভচমপ যমি োকু ে । ি ক্ত বন্ধ হময় োম ব।' 

'এ সাে ান্য বোপাি ।  াবমবে ে া আপফ্রে । ফ্রদমক ভদখুে । োফ্রবলা ওমদি 
ভি াক মদি ভড মক মে।' 

'ওফ্রদক টা আফ্রে ভদখফ্রে।' 
বমল আহে দ ে ুসা এ ক টা ভটফ্র লমোে োম্বামি ি উ মল্লখ ক মি বলল, 'এ টা 

এ েফ্রবআই প্রদাে জজে আব্রা হাে জেসমেি ভটফ্র লমোে । আপফ্রে এ ই ফ্রল ফ্রেমক ি 
ফ্রি ক াো ফ্রদময় এ খামে ো ঘ টমে তামক বলুে ।' 

'তাম ত আপোি ভক াে ফ্রবপদ হমব ে া ভতা?' উ ফ্রেগ্ন ক মন্ি বলল সাগফ্রি ক া 
ভসে । 

'ে া ভস ি ক ে ভক াো  য় ভেই।' আহে দ ে ুসা বলল । 
ফ্রক ে ুবলাি জমন্য ে ুখ খুমলফ্র ে ল সাগফ্রি ক া ভসে, এ ে ে সে য় ক ফ্রি মড ামি ি 

সাে মে ভেমক গুলীবৃফ্রষ্ট ি  ব্দ এ লা। ক ময়ক টা গুলী তামদি সাে মে এ মসও পিল। 
আহে দ ে ুসা দ্রুত ভে দি জাি আিাল ভেমক ভবফ্রি ময় এ মসফ্রেল । এ ক 

ভদৌ মি সাগফ্রি ক া ভসেমক ভটমে ফ্রে ময়ে ভস দি জা ফ্রদময় ভ তম ি ঢুমক ভগল। 
অবোহত  ামব চলমে গুলী। এবিং গুলীি  ব্দ দ্রুত ফ্রে ক টবতেী হমে । তাি 

ে ামে ওিা গুলী ি মত ক ি মত এ ফ্রগমগয় আসমে। 
আহে দ ে ুসা সাগফ্রি ক া ভসে মক ঘ মি ি ভ তি ফ্রদমক ভি মল ফ্রদময়ই 

ভদয়ামলি আিাল ফ্রে ময় দি জায় এ মস দাাঁিাল । 
ওিা গুলীি ভদয়াল সৃফ্রষ্ট ক মি এ ফ্রগময় আমে। এ খেও ভক াে গুলী দি জাি 

লমক্ষ ে আমসফ্রে । তাি ে ামে দি জা এ খেও ওিা ভখয়াল ক মিফ্রে । 
আহে দ ে ুসা ে মে ক ি ল, এ টাই স্যমোগ ওমদি পাল্টা আি েমেি । দি জা 

এ ক বাি ওিা ভদখম ত ভপমল দি জা হম ব তখে বি টামগেট । ভস অব্োয় সি াসফ্রি 
আত্রে ে ক ফ্রি ে হমব। 
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এ ই ফ্রচোি সামে সামে আহদ ে ুসা তাি অমটা মে ফ্রট ক ক াি বাইমেি ে ল 
দি জাি ফ্রক োমি ফ্রে ময় এ মস ফ্ররগামি আেুল ভচমপ এ ক ঝটক ায় ে ুখটা বাইমি ফ্রে ময় 
এ ল । ক াি বাইে যি া দু'হাত বাইমি এ সমে আমগই ক াি বাইমেি অফ্রবি াে গুলী 
বৃফ্রষ্ট ি সামে সামে। 

ওিা চাি জে এ ফ্রগময় আসফ্রেল ক ফ্রি মড াি যমি । ওিা গুলী বৃফ্রষ্ট ক ি ফ্রেি 
ক ফ্রি মড াি বি াবি । আহে দ ে ুসামক েখে ওিা ভদখ মত ভপল, তখে আহে দ ে ুসাি 
ক াি বাইমেি গুলীি ঝাাঁক এ মস তামদি ফ্রঘ মি যমি মে। তাি া তাম দি ভস্ট েগামেি 
ে ল ঘ ুি াবাি আি স্যমোগ ভপ ল ে া। গুলীমত ঝাাঁঝিা হময় ে াওয়া ভদহ ফ্রে ময় তাি া 
লুফ্রট ময় পিল ক ফ্রি মড ামি । 

আহে দ ে ুসা ফ্রক ফ্রি মড ামি ভবফ্রি ময় এ ল । 
গুলী ক ি মত ক ি মত আি ও ফ্রক েুটা সাে মে এ গুমলা । ভদখ ল ক ফ্রি মড ামি 

আি ভক উ ভেই। আহে দ ে ুসা উ াঁফ্রক ফ্রদময় ভদখল, ক ফ্রি মড ামি ি সাে মে 
ড াক্তাি খাোি গা ভঘ াঁমষ ভে গাফ্র িট া দাাঁফ্রিময়ফ্রেল তাি আিাল ভেমক ভবফ্রি ময় ভোয়াে 
োফ্রবলা দ্রুত সমি ভগল চত্বমি ি প্রামেি ফ্রদমক । 

সাগফ্রি ক া ভসেও ভবফ্রি ময় এ মসমে ক ফ্রি মড ামি ।  য় ও উ মেমগ তাি ে ুখ 
পািং ূ হময় উ মি মে। 

'ফ্রে স ভসে, ভোয়াে োফ্রবলা ওফ্রদমক আমে। আপফ্রে বি িং তাি ক ামে োে । 
ওক াে ভেমক আপফ্রে বাফ্রি মত ফ্রেমি োমবে ।' বলল আহে দ ে ুসা। 

'আি আপফ্রে?' 
'আে াি ক ামে আমে ফ্রতেফ্র ট ক াি বাইে । আি ও সাতফ্রট ভস্ট েগাে ঐ ভদখুে 

পমি আমে। এ গুমলামত গুলী োক া পেেে আফ্রে আত্মিক্ষ া কি ব।' 
'তাি পি?' 
'গুলী েখে োক মব ে া, তখে আে াি প্রফ্রতমি ামযি দাফ্রয়ত্বও োক মব ে া। 

তখে আল্লাহি ো ইো তা হম ব।' 
'ওিা আপোমক হতো ক ি মত পামি, যমি ফ্রে ময়ও ভেম ত পাম ি ।' 
'ও দু'ফ্রট ি ভক ােফ্র টমতই তখে আে া আপফ্রত্ত োক মব ে া।' 
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'ফ্রে াঃ আহে দ ে ুসা, আপফ্রে ফ্র ক  ে ানুষ! ে ানুষ ভক ে ে ক মি ফ্রে মজি সম্পমক ে 
এ ে ফ্রে ফ্রবেক াি হমত পামি? আপোি ক োয় ে মে হমে ে ৃতেুটা পুতুল ভখলাি ভচময় 
ভব ী ফ্রক ে ুে য়।' 

ববমল এ ক ট ুভেমে আবাি বম ল উ ি ল, 'আফ্রে োফ্রে ে া।' গম্ভ ীি  াফ্রি ক ন্ি 
সাগফ্রি ক া ভসমেি । 

ফ্রি ক এ ই সে য় বাইমি ভেমক এ ক জে ভলাক ফ্রচত্ক্ক াি ক মি বমল উ ি ল, 
'আহে দ ে ুসা, বাফ্রি টা আে ি া ফ্রঘ মি ভি মখফ্রে । তুফ্রে পালামত পাি মব ে া। আে ামদি 
আি ও ভলাক আসমে।  দি ক াি পিমল বাফ্রি িি সব ইট খুমল হমলও আে ি া 
ভতাে ামক যি ব। হয় তুফ্রে ে ি মব, ে া হয় যি া পিমব। এ দু'এি ভক াে ফ্রবক ল্প ভেই।' 

হাসল আহে দ ে ুসা। বলল, ফ্রে স ভসে আপফ্রে ে া ভগমল ঐ দুই খাি াপ 
পফ্রি ফ্রে ফ্রতি ভে ভক াে এ ক টা আপোমক ভদখমত হমব।' 

'আফ্রে ভটফ্র লমোেট া ক মি আফ্রস, তাি পি জবাব ভদব।' 
বমল সাগফ্রি ক া ভসে ফ্রল ফ্রে মক ি অফ্রেমসি ফ্রদমক া এগুমলা। 
ভটফ্র লমোে ক মি ফ্রেমি এ ল সাগফ্রি ক া ভসে । বলল, 'ফ্র ে: জজে আব্রাহাে মক 

ভপময়ফ্রে । খবি টা ে মে হয় তা ি হজে ক ি মত সে য় ভলমগম ে । ক াি ণ, খবি শু মে 
ে ুহূতেক াল উ ফ্রে ক ো বলমত পামি েফ্র ে । তাি পি উ ফ্রে দ্রুত ক মন্ি বলমলে, 'আহে দ 
ে ুসা  াল আমে ভতা? তামক ফ্রক েুক্ষে আত্মিক্ষ া ক ি মত বলুে ।' বমলই ভটফ্র লমোে 
ভি মখ ফ্রদময়মেে।' 

'জােতাে উ ফ্রে এ ই ক োই বলমবে ।' 
'ফ্রক েুক্ষমেি ক ো বলমলে ভক ে?' 
'ভদ খা োক ফ্রে স ভসে, তাি ফ্রক েুক্ষমেি অেে ফ্র ক?' 
'এ মদি ৭ জে ভলাক  ফ্রে হত হ বাি পি ে মে হয় এ মদি আি ভতেে ভব ী 

ভলাক এ খামে ভেই। তাই ভব ী সিংখোয় ভলাক আোমে । আে ি া এ খে ভবফ্রি ময় 
ভেমত পাফ্রি ে া ওমদি ভলাক আসাি আমগ? 

'প্রেে ত আে ি া জাফ্রে ে া ওমদ ি ভলাক আমে ফ্র ক ভেই । স্যতিািং ফ্রে ফ্রিত ে া 
হময় পা বািামো ে ু ফ্রক ল। ফ্রেতীয়ত আে ি া ড াাঃ ভবফ্রগে বাি াক মক এ  ামব ভেমল 
ভি মখ ভেম ত পাফ্রি ে া।' বল দৃঢ় ক মন্ি আহে দ ে ুসা। 
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ক ো ভ ষ ক মি ে ুহূতেক াল ভেম ে ই আবাি বলল, 'ফ্রে স ভসে, আপফ্রে ফ্রগময় 
এ ক ট ুড াাঃ বাি ামক ি খবি ফ্রে ময় আস্যে । এ ফ্রদমক ি খবি ও বলুে ।' 

'ফ্রি ক আমে।' 
বমল সাগফ্রি ক া ভসে চলল অপ ামি  ে ফ্রেময়টামি ি ফ্রদমক । 
ফ্রেমি এ ল অল্পক্ষ ে পমি ই। 
এ ল ভদ ৌিামত ভদৌিা মত। বলল, 'ফ্র ে: আহে দ ে ুসা, ওিা ফ্রব ফ্র ন্ন দি জা 

জাোলা  াোি ভচষ্টা শু রু ক মি মে।' 
'ভটি ভপময়ফ্রে ফ্রে স ভসে । ওিা ক ফ্রি মড ামি ি ে ুমখও পফ্রজ ে ফ্রে ময়মে।' 

বলল আহে দ ে ুসা। 
'তাহ মল?' পািংশু ে ুমখ বলল সাগফ্রি ক া ভসে ।  
হাসল আহে দ ে ুসা। বলল, 'ভ স্ট েগাে চালামত পাি মবে?' 
'পাি ব। ফ্রক ন্তু ে ানুষ মক গুলী কি মত পাি ব ে া।' 
'ে ানুষ ে াি মত হমব ে া। এ ই ক ফ্রি মড ামি ভস্ট েগাে ফ্রে ময় বমস োক মবে । 

ওমদি এ গুমোি লক্ষ ণ ভপ মল শু যু অফ্রবি াে গুলী চাফ্রল ময় ো ম বে । 
তা পাি ব। ফ্রক ন্তু আপফ্রে োক মবে ে া?' 
'আে ামক দি জা-জাোলা পাহাি া ফ্রদমত হমব। প্রময়া জমে আফ্রে 

আপোমক ও সহমোফ্রগ তা ক ি মত পাি মবা।' 
'আপোমক শু যু ভদখ মত ভপমল ই চলমব।' 
'ভদ খমত ে া ভপমল?' 
' য় ক ি মব।' 
' য় ভেই। ওিা গুলী ে া ক মি সাে মে এ গুমব ে া। ওিা গুলী শু রু ক ি মল 

আপফ্রেও গুলী শু রু ক ি মবে ।' 
'বুমঝফ্রে।' 
'ফ্রক ন্তু এ ইটুকু ই সব ক ো ে য়। ওিা ভক াে দি জা বা জাোলা খুলমত 

পাি মল এ বিং ভসফ্রদমক আে াম ক বেস্ত ভদখমল ভক াে প্রক াি গুলী ে া ক মি ভগফ্রি লা 
ক ায়দায় প্রমব  ক ি াি ভচষ্টা ক ি মব। এ জমন্য ক ফ্রি মড ামি ি ফ্রদমক আপোি তীক্ষ 
দৃফ্রষ্ট ি াখমত হমব।' 
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'আফ্রে আপ্রাণ ভচষ্টা ক ি ব।' বলি সাগফ্রি ক া ভসে । 
'আপ্রাণ ভচষ্টা ক ি াি ক ো েফ্রদ বমলে, তাহমল ফ্রক ন্তু আপোমক পাহাি ায় 

বসাব ে া। আপোি ভক াে ক্ষ ফ্রত ভহ াক তা আফ্রে চাই ে া। আে াি সামে ওমদি 
 ত্রুতা, আপোি সামে ে য়। আফ্রে ভে ভক াে পফ্রি েফ্র তি জমন্য প্রস্তুত আফ্রে। জীবে-
ে ৃতেুি এ ই ভখলায় আপফ্রে জফ্রি ময় পিুে, তা আফ্রে চাইমত পাফ্রি ে া।' 

'আফ্রে আপোি ভক উ ে ই যমিই ভতা এ ে ে  ামব বলমেে?/' 
'ে া, 'ভক উ' যমি ই বলফ্র ে।' 
আহে দ ে ুসাি ে ুমখ এ ই ক ো শু মেই সাগফ্রি ক া ভসে দু'ভচা মখ ি ামজেি 

তৃষ্প্ঞ া ফ্রে ময় দু'ভচাখ তুমল যিল আহে দ ে ুসাি ফ্রদমক । 
আহে দ ে ুসা তাি দু'ভচাখ োফ্রে ময় ফ্র ে ল । দুই ভি াাঁমট তাি ফ্রে ফ্রষ্ট হাফ্রস 

েফু্রট ময় তুলল। বলল, 'বি  াই ভবাঁমচ োক মত ভোট ভবামে ি গাময় ভক াে আাঁচি 
লাগমত ফ্রদমত পামি ে া।' 

হি াৎ আেমি পিমল ভে অ বস্থা হয়, ভসই ি ক ে ে ুমখি অবস্থা হমলা 
সাগফ্রি ক া ভসমেি । ক ো বলম ত পাি মলা ে া। খু ী হয়ফ্রে এ ে ে এ ক টা অস্ব ফ্রস্ত তাি 
ভচামখ ে ুমখ। 

ফ্রি ক এ ই সে য় চাি ফ্রদক ভেমক পুফ্রলম ি গাফ্রি ি এ ক টাো  ব্দ ভ মস এ ল । 
'সাগফ্রি ক া ভসে, জজে আব্রাহা ম ে ি ভলাক ি া এ মস ভগমে। 
সাগফ্রি ক া ভসমেি ম্লাে ে ুমখ ভক াে পফ্রি বতেে এ ল ে া। অমেক টা 

স্ব গমতাফ্রক্তি ে ত বলল, 'ফ্রক ন্তু পুফ্রলম ি সামে ভতা ওমদি সখেতা।' 
'ে া সাগফ্রি ক া ভসফ্রদে চমল ভগম ে ।' বলি আহহে দ ে ুসা। 
বাইমি ক ফ্রি মড ামি ি ে ুমখি ফ্রদম ক গাফ্রি স্ট ামটেি  ব্দ ভপল আহে দ ে ুসা। 
'সাগফ্রি ক া ওিা পালামে, এ স ভদফ্রখ ।' 
বমল সাগফ্রি ক াি হাত যমি ভটমে ফ্রে ময় চলল ক ফ্রি মড ামি ি ে ুমখি ফ্রদমক । 
তাি া ভদখল, গাফ্রি গুমল া স্ট াটে ফ্রে ময় চমল োমে । 
'অফ্র ে ন্দে সাগফ্রি ক া ভতাে া ম ক, ভতাে াি এ ক ভটফ্র লমোমে ফ্র ক ক াজ 

হময়মে ভদখ।' 
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'ভটফ্র লমোেট া ভতা প্রক ৃতপমক্ষ আে াি ে য়, আপোি ফ্রেল ।'  াবমল হীে 
ফ্রে ফ্রবেক াি ক মন্ি জবাব ফ্রদল সা গফ্রি ক া ভসে । 

'ক ো আে াি ফ্রেল, ফ্রক ন্তু ভটফ্র লমোে ক মি ে তুফ্রে ।' 
ফ্রক ে ু বলমত োফ্রে ল সাগফ্রি ক া ভসে । এ সে য় বাইমি প্রচন্ড ভগালা গুলী 

শু রু হময় ভগগল । 
'ওমদি পালামত পুফ্রল বাযা ফ্রদমে ।' বলল আহে দ ে ুসা। 
'পুফ্রল  ফ্র ক ওমদি এ োমি স্ট ক ি মব বমল ে মে ক মি ে?' ফ্রক েুটা উ ত্ক্গ্রীব 

ক মন্ি বলল সাগফ্রি ক া ভসে । 
'আে াি তাই ে মে হয়।' বলি আহে দ ে ুসা। 
ক ো ভ ষ ভক মি ই আক াম  ভহফ্রল ক প্টামি ি  মব্দ উ ত্ক্ক ণে হময় উ ি ল 

আহে দ ে ুসা। 
ভহফ্রল ক প্টামি ি  ব্দ ি মে ই ফ্রে ক টবতেী হমত লাগল ।  এ ক সেয় তা ে াোি 

উ পমি চমল এ ল ।  ব্দ টা ভেমে এ ল ফ্রল ফ্রেমক ি চত্বমি । 
'সাগফ্রি ক া আে াি অনুে াে ফ্রে েো ে া হমল এ েফ্রবআই প্রযাে জজে 

আব্রাহাে জেসে আসমেে এ ভহফ্রল ক প্টামি ।' 
'উ ফ্রে ফ্রে মজ আসমেে?' ক মন্ি ফ্রবস্ময় প্রক া  ক ি ল সাগফ্রি ক া ভসে । 
'আফ্রে ে মে ক ফ্রি তাই।' 
সাগিক া ভসমেি ে ুমখ ম্লাে হাফ্রস েমুট উ ি ল । বলল, 'আপফ্রে ভে আহে দ 

ে ুসা  ুমল ফ্রগময়ফ্রেলাে । তাি জমন্য ভতা জজে আব্রাহাে ই আসমবে ।' 
সাগফ্রি ক া ভসেি ক োি ঢিংময় আহে দ ে ুসাি ে ুখ এ ক ট ুম্লাে হমলা। বলল, 

'সাগফ্রি ক া তুফ্রে আে াি প্রফ্রত সেষ্ট ে ও।' 
'আফ্রে খুবই সাে ান্য এ ক জে ভ ে ময় ।' 
সাগফ্রি ক াি এ ই ক োি সামে সামেই বাইমি এ ক টা ক ন্ি ভ াো ভগল, 

'আহে দ ে ুসা ফ্র ক ভ তমি?' 
'আে ি া তাই ে মে ক ি ফ্রে। ওিা তাই বমলমে।' এ ক টা ফ্রবেীত ক ন্ি বমল 

উ ি ল । 



ফ্রি আমেফ্রি ক া  129 

 

আহে দ ে ুসা বুঝল আমগি ক ন্ি জজে আব্রাহাে জেসমেি এবিং ভাম মষি 
ক ন্ি ফ্রট ভক াে পুফ্রল  অফ্রেসামি ি ।  

'চল ভবক াি ভ তমি োই। ভতাে ি াও এ স।' বাইমি ভেমক এ ক ই ক মন্ি 
ভ মস এ ল । 

'জজে আব্রাহাে ভ তমি আসমেে । সিংমগ পুফ্রল  প্রযাে ফ্র ে: ভবক াি ও 
আমেে ।' বলল আহে দ ে ুসা। 

'ফ্র ে: আহে দ ে ুসা, ভদখ মবে আে ামদি ভেে গুলী ক ি মবে ে া।' জজে 
আব্রাহা মে ি গলা ভ াো ভগল। 

ওিা ভ তমি ঢুক মে। ক ফ্রি মড ামি ঢুমক পমিমে। 
আহে দ ে া ও সাগফ্রি ক া ভসে দু'জমেই সাে মে এ গুমলা । 
ক ফ্রি মড ামি ি ভেখামে লা গুমলা পমিফ্র েল ভসখামে উ  য় পক্ষ ে ুমখাে ুফ্রখ 

হমলা।  
জজে আব্রাহাে জেসে েুমট এ মস আহে দ ে ুসামক জফ্রি ময় যি ল । বলল, 

'স্ব য়িং ভপ্রফ্রসমড ন্ট ও আপোি জমন্য উ ফ্রেগ্ন ফ্রেমলে । ঈ শ্বি মক যন্যবাদ ভে, আপোমক 
স্যস্থ ভপময়ফ্রে।' 

বমল জজে আব্রাহাে জেসে ভেডামি ল পুফ্রল  প্রযাে ভবক ামি ি সামে 
আহে দ ে ুসাি পফ্রি চয় ক ফ্রি ময় ফ্রদল। 

আহে দ ে ুসা তাি সামে  হ্যান্ ড ভ ক ক ি ল । 
পমি আহে দ ে ুসা সাগফ্রি ক া ভসমেি সামে তামদি পফ্রি চয় ক ফ্রি ময় ফ্রদল। 

বলল, 'ইফ্রে ফ্রবখোত ফ্র ব  িংক ি ভসমেি এ কে াত্র ভে ময় সা গফ্রি ক া ভসে । আে ামক 
ওয়াফ্র িংটে-আোমপাফ্রল   সিক ভেমক ে ুে ূষুে অবস্থায় তুমল এ মে অতেে ভগাপ মে 
এ ই ফ্রল ফ্রে মক  ফ্রতে ক মি ফ্রদময়ফ্রেমলে ।  তাি পি ভেমক ফ্রতফ্রে ই আে াি তত্ত্বাবযাে 
ক ি মেে ।' 

'ে া, তুফ্রে ই আে াি ক ামে ভটফ্র লমোে ক মি ফ্রেমল তাই ে া?' বলল জজে 
আব্রাহাে জেসে সাগফ্রি ক া ভসেমক লক্ষ ে ক মি । 

'ফ্র জ, ফ্রে াঃ  আহে দ ে ুসাই আে ামক ভটফ্র লমোে ক ি মত বমলফ্র েম লে ।' 
'ভতাে া মক অমেক যন্যবাদ ে া।' 
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বমল জজে আব্রাহাে জেসে আহে দ ে ুসাি ফ্রদমক তাফ্র ক ময় বলল, 
'ভতাে া মক ভসফ্রদে সাগফ্রি ক া ভসে ওয়াফ্র িংটে-আোমপাফ্রল   সিক ভেমক তুমল 
আোি পি পিই ভতাে াি সন্ধামে আফ্রে ও ফ্রে স সাি া ভজোি সে ভসখা মে 
ভপৌাঁম েফ্রেলাে ।' 

'আপোি া? ফ্রক  ামব? ফ্র ক ঘ টে া?' ফ্রবফ্রস্মতত ক মন্ি প্রশ্ন ক ি ল আহে দ 
ে ুসা। 

জজে আব্রাহাে জেসে আহে দ ে ুসামক বাফ্রল্টমে ামি ভখাাঁজ ক মি ভেিাি 
পমে সাগফ্রি ক ামদি ব্রাইট ফ্রেল্ড ক ফ্রম্পউ টাি ক ে মিমক্স এ মস ফ্রক  ামব ফ্র ক াি ী 
কু কু মি ি োি া আহে দ ে ুসাি ভখাাঁজ ভপল, ফ্রক  ামব বন্ধীখাে ায় ভপৌাঁ েল, ফ্রক  ামব 
বন্দীখাো ভেমক ি মক্তি দাগ যমি কু কু মি ি ভপে মে ভপেমে ি াস্তাি ভসই স্থামে এ মস 
ভপৌাঁেল সব জাফ্রেময় বলল, 'আে ি া ভসফ্রদে  ীষণ উ মেগ ফ্রে ময় ওয়াফ্র িংটে ফ্রেফ্রি । 
ফ্রে স সাি া ভজোি সে ভতা অস্যস্থ হম ে পমিে । উ ফ্রে এ খেও হাসপাতা মল ।' 

'ফ্রে স সাি া ভজোি সে হাস পাতামল? ভক ে ে আমেে ফ্রতফ্রে?' আহে দ 
ে ুসাি ক মন্ি উ মেগ। 

'তাি অস্যমখি ক াি ণই হমলা, তাি বদ্ধে ূল যািণ া আপোি ফ্রক ে ূঘ মটমে। 
তামক ফ্রক েুমতই স্ব া াফ্রবক ফ্রচোয় ফ্রেফ্রি ময় আো োমে ে া। আফ্রে আসাি সে য় 
ভটফ্র ি মোমে আপোি খবি তাম ক ফ্রদময় এ মসফ্রে ।' বলল আব্রা হাে জেসে । 

আহে দ ে ুসা প্রসিংগটা এ ফ্রি ময় বলল, 'আস্যে, এ ই ফ্রল ফ্রে মকি ে াফ্রল ক ও 
ড াক্তাি আে ামক ি ক্ষ া ক ি মত ফ্রগময় গুলীফ্রবদ্ধ হময়মেে। তািাতাফ্রি তাি বেবস্থা 
হওয়া দি ক াি ।' 

'ভ ত মি ক য়টা লা  আমে? আাপোমদি আি ভক াে ক্ষ ফ্রত হয়ফ্রে ভতা? 
বলি ভেডামি ল পুফ্রল  প্রযাে ভবক াি । 

'আল্লাহি অম ষ দয়া। আি ভ ক াে ক্ষ ফ্রত আে ামদি হয়ফ্রে । ভ তমি ওমদি 
দ টা লা  ি ময়মে।' 

পুফ্রল  প্রযাে পাম  দাাঁিামে া পুফ্রল  অফ্রেসাি মক লা গুমলা সফ্রি ময় 
ভেবাি ফ্রে মদে  ফ্রদল। 

অপামি  ে ফ্রেময়টামি ি ফ্রদমক হাাঁটমত তখে শু রু ক মি মে আহে দ ে ুসা।  
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সবাই চলল আহে দ ে ুসাি ভপেমে ভপেমে ।  
জজে আব্রাহ াে জেসে এ বিং পুফ্রল  প্রযাে ভবক াি দুজমেই ড া: ভবফ্রগে 

বাি াক মক ফ্রচে মত পাি ল । বেি খামেক আমগ ড া: বাি া ক আমে ফ্রি ক াে ফ্রপস 
এ োওয়াড ে পায়। ভসই উ পলম ক্ষ তামদি সামে ড া: বাি ামক ি পফ্রি চয় হয়। 

জজে আব্রাহ াে ড াাঃ বাি াক মক অফ্র ে ন্দে জাোল আহে দ ে ুসাি পপ্রফ্রত 
তাি ভসবা ও সাহসী পদমক্ষ ম পি জমন্য। তাি পি এ ক জে পুফ্রল  অফ্রেসাি মক 
ফ্রে মদে  ফ্রদল, 'এ োম্বুমলমেসি ভলাক জেমক ড াকু ে । ওোমক এ খুফ্রে হাসপাতা মল 
ফ্রে মত হমব।' 

পুফ্রল  অফ্রেসাি দ্রুত ভবফ্রি ময় ভগল । 
'যন্যবা দ ফ্রে াঃ জজে ও ফ্রে াঃ ভবক াি, আহে দ ে ুসামক ভসবা ক ি াি স্যমোগ 

ভপময় আফ্রে যণ ে হময়ফ্রে । ফ্রতফ্রে ভে অক্ষ ত আমেে ভস জম ন্য ঈ শ্বমি ি শু ক ফ্রি য়া 
আদায় ক ি ফ্রে ।' বলল ড া: ভবফ্র গে বাি াক । 

'ড াাঃ  বাি াক আপোি সামে আে ি াও ঈ শ্বমি ি ক ৃতজ্ঞতা আদায় ক ি ফ্রে । 
আে ি া এ বিং স্ব য়িং ভপ্রফ্রসমড ন্ট ও উ ফ্রেগ্ন ফ্রেমলে । আে ি া ফ্রেস ভসমেি ও শু ক ফ্রি য়া 
আদায় ক ি ফ্রে ভে ফ্রতফ্রে আপোি ে ত এ ক জে উ দাি ও ফ্রে ি াপদ ড াক্তামি ি ক ামে 
তামক ফ্রচফ্র ক ত্ক্সাি জমন্য ফ্রে ময় এ মসফ্রেমলে ।' জজে আব্রাহ াে জেসে বলল । 

এ োম্বুমলমিি ভলাক জে ফ্রে ময় পুফ্রল  অফ্রেসাি ফ্রট এ মস ভপৌাঁে ল । 
সবাই যি াযফ্র ি ক মি ড াাঃ ভবফ্রগ ে বাি াক মক ভস্ট্র চামি তুলল। 
ভস্ট্র চামি ভ ায়াি পি েখে এ োম্বুমলমিে ভস্ট রচাি টা তুমল ফ্রে মে, তখে 

ড া: ভবফ্রগে বাি াক আহে দ েসুামক লক্ষ ে ক মি বলল, 'ফ্রে াঃ আহে দ ে ুসা, আবাি 
ক মব ভদখা হমব?' 

'আপফ্রে স্যস্থ হময় উ ি ুে । আফ্রে আ া ক ি ফ্রে, আপোি সামে সাক্ষ াত ে া 
ক মি আফ্রে আমে ফ্রি ক া ভেমক োব ে া।' 

'যন্যবা দ ফ্র ে: আহে দ ে ুসা।' 
'যন্যবা দ ড া: বাি াক ।' 
ড াাঃ বাি াক মক ফ্রে ময় োবাি পি জজে আব্রাহাে জেসে বলল, 'চলুে 

আে ি াও চফ্রল ।' 
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সবাই ফ্রল ফ্রে ক ভেমক ভবফ্রি ময় আসাি জমন্য হাাঁটা শু রু ক ি ল । 
আহে দ ে ুসাি ক ক্ষ বি াবি এ ল সাগফ্রি ক া ভসে আহে দ ে ুসাি ক মক্ষ ঢুমক 

ভগল । 
ঘ মি ঢুমক সাগফ্রি ক া ভসে আহ ে দ ে ুসাি ক াপি ভচাপি ও বে বহােে ফ্রজফ্র েস 

বোমগ পুিল । এ গুমলা সাগফ্রি ক াই ফ্রক মে ফ্রদময়ফ্রেল আহে দ ে ুসামক । 
বোগফ্রট ফ্রে ময় সাগফ্রি ক া  ভসে েখে ফ্রল ফ্রে মকি বাইমি ভবফ্রি ম য় এ ল, তখে 

ভদখল ভহফ্রল ক প্টামি ি দি জাি সাে মে দাাঁফ্রিময় সবাই ফ্রল ফ্রেমক ি দমক তাফ্রক ময় 
আমে।  সাগফ্রি ক া ভসে বুঝল, সবাই তাি ই জমন্য অমপক্ষা কি মে । 

সাগফ্রি ক া ভসে ভসখা মে ভপৌাঁেম ল জজে আব্রাহাে জেসে বমল উ ি ল, 'ে া 
সাগফ্রি ক া আে ামদি এ খে ভে মত হয়। আহে দ ে ুসা ভতাে া ি তত্বাবযা মে ফ্রেল । 
অনুে ফ্রত দাও, তামক ফ্রে ময় ভেম ত চাই ে া।' 

ে ুখ ম্লাে হময় ভগল সাগফ্রি ক া ভ সমেি । 
এ গুমলা ভস আহে দ ে ুসাি ফ্রদমক । হামতি বোগফ্রট আহে দ ে ুসাি ফ্রদমক 

তুমল যমি বলল, 'দাদা োও ভ তাে াি ক াপি ভচাপি।' 
আহে দ ে ুসা বোগফ্রট সাগফ্রি ক াি হাত ভে মক ফ্রে ময় ফ্র ে ল । 
বোগফ্রট আহে দ ে ুসা ফ্রে মল সাগফ্রি ক া ভসে আহে দ ে ুসাি পাময়ি ক ামে 

বমস পিল। দুহাত ফ্রদময় বাহ ে দ ে ুসাি পা স্প  ে ক মি প্রণাে ক মি উ মি দাাঁিাল । 
তা ে ুখ ফ্রে চু। 

'ফ্রবদায়টা খুবই আক ফ্রস্মক হম য় ভগল সাগফ্রি ক া। তুফ্রে আে ামক গুড বাই 
বলমব ো?' আহে দ ে ুসা হাসা ি ভচষ্টা ক ি ল । 

সাগফ্রি ক া ে ুখ তুলল।  
অশ্রুমত তাি দুই গন্ড ভ মস ে ামে । 
তাি দুই ভি াাঁট ক াাঁপল। োাঁক হমলা। বলল ভস, 'গুড বা ই ে য়, তুফ্রে এ স 

দাদা।' অশ্রুম জা ক ফ্রম্পত ক ন্ি স্ব ি সাগফ্রি ক া ভসমেি । 
সাগফ্রি ক া ভসমেি অশ্রু আহে দ ে ুসামক ফ্রবব্রত ক মি তুলল। এ ক টা 

আমবগগ এ মস তামক ও ফ্রঘ মি যি ল । বলল, 'যন্যবাদ সাগফ্রি ক া । ভতাে া মদি 
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ওয়াফ্র িংটে এ বিং এ খােক াি ব াফ্রি আফ্রে ফ্রচফ্র ে । আফ্রে ই ভতাে া মক খুাঁমজ ভেব। তুফ্রে 
ফ্রি ক ই বমলে। ভতাে াি  াই সফ্রতে ফ্রবদায় ফ্রে মে ে া।'  াি ী ক ন্ি স্ব ি আহে দ ে ুসাি । 

'যন্যবা দ দাদা।' অশ্রুম জা কমন্ি বলল সাগফ্রি ক া ভসে ।  
আহে দ ে ুসা উ মি ভগল ভহফ্রল ক প্টামি । 
এ ক জে পুফ্রল  অফ্রেসামি ি ফ্রদমক তাফ্রক ময় পুফ্রল  প্রযাে ভ বক াি বলল, 

'ক'জে পুফ্রল  সামে ফ্রে ময় তুফ্রে সাগফ্রি ক া ভসেমক তাি বাফ্রি মত ভপৌাঁম ে দাও।' 
'আে াি গাফ্রি আমে।' বলল সাগফ্রি ক া ভসে । 
'তাহ মল ওি গাফ্রি ি সামে সামে ভতাে ি া ওি বাফ্রি পেেে োম ব।' পুফ্রল  

প্রযাে ভববক াি বলল । 
জজে আব্রাহ াে জেসে, ভবক াি এ বিং সামেি অন্যান্য সবাই ভহফ্রল ক প্টামি 

উ ি ল । 
ভহফ্রল ক প্টামি উ ি মত উ ি মত পুফ্রল  প্রযাে ভবক াি ফ্রচত্ক্ক াি ক মি ফ্রে মচ 

দাাঁিামো তাি পুফ্রল  অফ্রেসা ি মক বলল, 'ওমদি অস্ত্রযািী োমদি ভগ্র েতাি ক ি া 
হময়মে, তামদি সাবযামে ি াখমব। ক ি ণীয় সম্পমক ে আফ্রে জাোফ্রে ।' 

ভহফ্রল ক প্টামি সবাই উ মি ভগল । 
স্ট াটে ফ্র ে ল ভহফ্রল ক প্টাি । 
 
 
 
'আে ামদি ভে পফ্রি েফ্র ত হয়, হমব। আে ি া প্রফ্রতম ায ফ্রে মত চাই, 

প্রফ্রতম ায ।' ভবাে া ফ্রবমফাি মে ি ে ত গজেে ক মি উ ি ল ভজোম ি ল শ্যাি ে । 
'ফ্রক ন্তু ভস প্রফ্রতম াযট া ফ্র ক? আে ামদি ভলাক ি া ভেখামে এ ক া অক োত 

ফ্রল ফ্রে মক অি ফ্রক্ষ ত অবস্থায় ভপময়ও আহে দ ে ুসামক পাক িাও ক ি মত পাি মলা, 
ভসখামে আে ামদি ভলামক ি া ফ্র ক প্রফ্রতম ায ভেমব?' ক্ষ ুদ্ধ ক মন্ি বলল ভড ফ্রবড 
উ ইফ্রল য়াে ভজােস। 

'ফ্রি ক বমলমেে ফ্রে াঃ ভজােস। ফ্রবস্মময়ি বোপাি, অস্যস্থ আহে দ ে ুসামক 
অি ফ্রক্ষ ত ভপময়ও আে ামদি ভলাক ি া তামক পাক িাও ক ি মত পাি মলা ে া। শু সলাে 
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আে ামদি ভলাক ি া ভসখামে ভপৌোি প্রায় ৪ ০ ফ্রে ফ্রে ট পমি পুফ্রল  ভপৌাঁম েমে। এ ই 
চফ্রল্ল  ফ্রে ফ্রে মট আে ামদি এ ক ড জে লাক এ ক আহে দ ে ুসাি সামে ভপমি উ ি ল 
ে া। ে াঝখাে ভেমক ভলাক ভখা য়াল দ জে ।' বলল জ্ঞ াণী গয্গাযি ফ্রতলক । 

জ্ঞ ােী গঙ্গাযি ফ্রতলক আমে ফ্রি ক ায়  াি তীয় আমে ফ্রি ক াে ভস াসাইফ্রট ি েুব 
উ ইিং এ ি প্রযাে । আমে ফ্রি ক াে  াি তীয়-আমে ফ্রি ক াে ও ইগুদীি া এ ক সামে ক াজ 
ক ি াি বেোপা মি ভস খুব উ ত্ক্সাহী। তাি ে মত, প্রফ্রত াবাে ও বুফ্রদ্ধোে এ ই দুই 
জাফ্রত েফ্রদ আমে ফ্রি ক ায়  এ ক সামে ক াজ ক মি, তাহমল আম ে ফ্রি ক াি  ফ্রবষ্যমতি 
তাি াই হমব ফ্রে য়ো। 

জ্ঞ ােী গঙ্গাযি ফ্রতলক োে মতই ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােস বমল উ ি ল, 
'এ ক ড জে ভলাক ভপমলে ভক া োয় । সাতজমেি ে ৃতেুি খবি পাওয়াি পি আি ও 
দুই ড জে ভলাক পাি ামো হম য়ফ্রেল । তাি া ফ্রগময় সবাই বীি দমপে বন্দী হময়ম ে।, 
এ ক পয়সাি উ পক াি ক ি মত পামি ফ্রে ।' 

'বন্দী ফ্র ক হময়মে ে াত্র ২৪ জে? ফ্রট ফ্র  বলল বন্দীি সিংখো ঊেফ্রত্র  জে?' 
বলল জ্ঞ ােী গঙ্গাযি ফ্রতলক । 

'ঊেফ্রত্র  জেই ফ্রি ক। আমগি ৫ জে, পমি পাি ামো ২৪ জে, এ ই ভে াট 
ঊেফ্রত্র  জে । ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােস বলল । 

'আেমসাস, ঊেফ্রত্র  জে ভলা ক ভতা ফ্রবফ্রল্ড-এ ি ইট খুমলও ফ্রল ফ্রে মক ঢুক মত 
পাি মতা। এ ই লজ্জা আে ি া ভ ক াোয় ি াখব, বলুে?' বলল জ্ঞ ােী গঙ্গাযি ফ্রতলক । 

ভজোমি ল শ্যাি মেি ে ুখ লাল হময় উ মি ফ্রেল অস্ব ফ্রস্ত ও অপে ামে । বলল, 
'আপোম দি ক ো ফ্রিক । ফ্রক ন্তু ভসই সামে আপোমদি ফ্রববচা ি ক ি মত হমব োমক 
তাি া পাক িাও ক ি মত ফ্রগময়ফ্রেল ভস ভক? ভস এ ে ে এ ক জে ভ লাক ভে এ ক া এ ক টা 
ি ামস্ট্র ি ফ্রবরুমদ্ধ লমি ফ্রবজয়ী হয়। ভেে ে ভসাফ্র ময় ত ইউ ফ্রে য়ে । বুফ্রদ্ধ ও  ফ্রক্ত উ  য় 
ভক্ষ মত্রই ভসাফ্র ময়ত ইউ ফ্রে য়ে তাি ক ামে পিাফ্রজত হময়ম ে । বুফ্রদ্ধমত তাি ক ামে 
পিাফ্রজত হওয়ায় ভসাফ্র ময় মত ি  ফ্রক্ত ক ামজ লামগফ্রে । এ ই ঘ টে াই ঘ মটমে চীমে, 
ফ্রে ন্দাোওময়, ইসি াইমল, ক মক  ামস, ভস্প মে প্র ফৃ্রত স্থামে । স্যতিািং আে ামদি 
ভলক ি া েফ্রদ তাি ক ামে পিফ্র জত হময় োমক, তাহমল ভসট া ফ্র ক খুবই অস্ব া াফ্রবক?' 
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'এ ই েফ্রদ ঘ টে া হয়, তাহ মল তা ি ফ্রবরুমদ্ধ আি লিফ্র ে ভক ে?/ পাি াই েখে 
োমব ে া, তখে লমি ফ্র ক লা ! তাি ভচময়....।' 

ভজোমি ল শ্যাি ে ক ো বমল উি ায় বাযা ভপময় জ্ঞ ােী গঙ্গাযি ফ্রতলক ভেমে 
ভগল । ভজোমি ল শ্যাি ে তখে বলফ্র েল, 'আে ি া লিফ্র ে আে ামদি অফ্রস্তমত্বি জমন্য, 
লিাইময়ি ভক াে ফ্রবক ল্প ভেই বমল ।' 

বমল এ ক ট ুোে ল ভজোমি ল শ্যাি ে । সাে মেি গ্লাস ভেমক এ ক ভঢাক ে দ 
ফ্রগমল আবাি শু রু ক ি ল, 'ফ্রবজয় তাি বহু এ ক ো ফ্রিক, ফ্রক ন্তু আে ি াও তামক 
পিাফ্রজত ক মি ফ্রে । বহুবাি োাঁম দ আট মক ফ্রে । ভস োাঁদ ভক মট ভ বফ্রি ময় ভগমে এ ক োও 
ফ্রি ক, ভেে ে এ বাি ভগল । ফ্রক ন্তু সব সে য় োমা মাম ব, তা ফ্রিক ে য়। স্যতিািং লিাই 
আে ামদি চাফ্রল ময় ভেমত হমব।' 

'এ খে আে ি া ফ্র ক ক ি ব, ভসট া বলুে ।' বলল জ্ঞ হােী গঙ্গাযি ফ্রতলক । 
'ফ্রক ে ূ ক ি াি জমন্য আফ্রে এক টা খবমি ি অমপক্ষা ক ি ফ্রে।' ভজোমি ল 

শ্যাি ে বলল । 
'ফ্র ক খবি? উ দগ্রীব ক মন্ি ফ্রজমজ্ঞস ক ি ল ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােস। 
'খবি ভপময়ফ্রে, সাি া ভজোি সে জজে ওয়াফ্র িংটে ভস্ট ট হাসপাতা মল 

ফ্রচফ্র ক ত্ক্সাযীে ি ময়মে । আফ্রে ভলাক পাফ্রি ময়ফ্রেে ফ্রবস্তাফ্রি ত জাোি জমন্য ভে, ভক াে 
ওয়ামড ে ভক াোয় ভক াে ড াক্তামি ি অযীমে ফ্রচফ্র ক তত্ক্সাযীে ি ময়মে। ড াক্তামি ি 
ফ্রড উ ফ্রট  আওয়াি ফ্রক ি কে, ভ ক াে সে য় তাম দি ফ্রড উ ফ্রট ভচ ে হয়। ভেখা মে সাি া 
ভজোি সে  ফ্রতে ি ময়মে, ভস খাে ভেমক ভবি হবাি সহজ ও সিংফ্রক্ষ প্ত  পে ফ্র ক?' 
বলল ভজোমি ল শ্যাি ে । 

'তাি পি?' জ্ঞ ােী গঙ্গাযি ফ্রতলক বলল । 
'ঐ হাসপাত ামলি ড াক্তামি ি ক ময়ক টা এ োমপ্রাে ও োমসেি ভপাে াক 

ভোগ াি ক ি মত বমলফ্র ে ।' বলল ভজোমি ল শ্যাি ে । 
'তাি পি?' ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােস বলল ।  
'গীজোি োদামি ি এ ক মসট ভপা াক ও আফ্রে ময় ভি মখ ফ্রে ।' বলল 

ভজোমি ল শ্যাি ে । 
'আসল ক ো বলুে, এ সব ফ্রদম য় ফ্র ক হমব?' বলল জ্ঞ ােী গঙ্গাযি ফ্রতলক । 
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'বলা এ খামেই ভ ষ । আি বলব ে া।, ভদখা ব।' 
'ফ্র ক ভদখ ামবে?' বলল ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােস। 
'েখে ভদ খাব, ততখে ভদমখ ম বে ।' ভজোমি ল শ্যাি ে বলল । 
তাি ক ো ভ ষ হমত ই তাি হাম তি ভে াবা ইল ভবমজ উ ি ল। 
ভটফ্র লমোে যি ল ভজোমি ল শ্যাি ে । 
ওপামি ি 'হ্যামলা' শু মেই ভজোমি ল শ্যাি ে বলল, 'সব তেে ভ পময়ে এ বিং 

ো ভোগ াি ক ি াি তা ক মি ে?' 
'সব ভজাগাি হময়মে।' ওপাি ভেমক বলল । 
জোমি ল শ্যাি ে হাত ঘ ফ্রি ি ফ্রদমক তাফ্রক ময় বলল, 'এ খে সক াল ৯ ট া। 

তুফ্রে তািাতাফ্রি চমল এ স। আে ি া দ টাে ভবি হমত চাই। ১২টায় ফ্রড উ ফ্রট বদমলি 
অমেক আমগ সব ক াজ ভ ষ ক ি মত চাই।' 

'আপোি ওখামে সব ভি ফ্রড?' বলল ওপাি ভেমক । 
'ওসব ফ্রচো ক মি া ে া। সবাই ভি ফ্রড হময় আমে। তুফ্রে এ লই োত্রা শু রু 

ক ি ব ।' ভজোামি ল শ্যাি ে বলল । 
'ওমক । আফ্রে আসফ্রে।' 
'এ স। বাই।' 
বমল ভটফ্র লমোে অে ক মি ফ্রদল ভজোমি ল শ্যাি ে । 
'অমপক্ষাি খবি তাহমল ভপময় ভগ মলে?' বলল জ্ঞ ােী গঙ্গাযি ফ্রতলক । 
'হ্যাাঁ, ঈ শ্বি মক যন্যবাদ।' 
বমল ভজোমি ল শ্যাি ে উ মি দাাঁিাল । 
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৬ 
তখে ভবলা দ টা পয়তাফ্রল্ল   ফ্রে ফ্রে ট । 
অফ্র জাত জজে ওয়াফ্র িংটে ভস্ট ট হাসপাতা মলি ৩ ৩ োম্বাি ভক ফ্রবে 

ওয়ামড েি ড ক্টি'স লাউে ভেমক ফ্রতেজে ড াক্তাি ভবফ্রি ময় এ ল । অল্প দূমি দাাঁিামো 
এ ক জে োসে তামদি সামে এ মস ভোগ ফ্রদল । 

তাি া ফ্রগময় প্রমব  ক ি ল ৩ ৩ োম্বাি ভক ফ্রবে ওয়ামড েি  অফ্রেমস।  
অফ্রেসফ্রট ভক ফ্রবে ওয়ামড েি প্রমব  ে ুমখই। এ ি সাে মে ফ্রদময় এ কটা 

ক ফ্রি মড াি দি জা ভপফ্রি ময় ভ ত মি চমল ভগমে।  এ ই ক ফ্রি মড ামি ি দু'পাম  ভক ফ্রবে ।  
ভক ফ্রবে ওয়ামড েি অফ্রেমস তখে বমসফ্রেল শু য ুভহড োসে। ড াক্তামি ি আসে 

খাফ্রল । 
এ ক জে োসেসহ ফ্রতেজে ড াক্তাি অফ্রেমস প্রমব  ক ি মতই ভহ ড োসে উ মি 

দাাঁিাল । বলল  ড াক্তাি মক লক্ষ ে ক মি, 'গুড ে ফ্রে েিং স্যাি । ফ্রক েু প্রমোজে? আে ফ্র ক 
সাহােে ক মি মত পাফ্রি?' 

ফ্রতেজে ড াক্তামি ি দুজে এ বিং োসেফ্রট সাে মেি ক াাঁমচি ভদ য়াল আিাল 
ক মি দাাঁফ্রিময়মে। 

তৃতীয় ড াক্তাি অফ্রেমসি ভহ ড োমসেি ে ুমখাে ুফ্রখ দাাঁফ্রিময় ফ্রেল । ভহড 
োমসেি প্রমশ্নি জবাম ব ভস বলল, 'এ োমটফ্র ন্ড িং ড াক্তাি ফ্রস্ট মেে ভক াোয়?' 

'তামক দি ক াি? উ ফ্রে ফ্রগময়মে ে ২১ োম্বাি ভক ফ্রবমে । রুফ্রট ে...' 
ক ো ভ ষ ক ি মত াাি ল ে া ভহড োসে। তাি সাে মে দাাঁিাম ো ড াক্তাি 

এ ক টা ভল ামি ােিে ভ জা রুে াল ভচমপ যি ল ভহড োমসেি োমক । 
ে াত্র ক ময়ক ভসমক ন্ড । 
োমসেি সিংজ্ঞ াহীে ভদহ পমি োফ্রে ল । ড াক্তাি দু'হামত তুমল ফ্র ে ল তাি 

ভদহ। তাি পি ভদহ ফ্রে ময় ভস প্রমব  ক ি ল এ টাচড বামে। বােরু মে ভদহটা ভি মখ 
বাইমি ভবফ্রি ময় দি জা বন্ধ ক মি ফ্রদল ড াক্তাি ।  
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ড াক্তাি মদি সামে আসা োসে ইফ্রতে মযেই ভহড োমসেি ভচয়াম ি বমসমে। 
ড াক্তাি বােরুে ভেমক ভবফ্রি ময় এ মস বলল, 'ফ্রে স ভোয়াে োফ্রবলা, আে ি া 

সাি া ভজোি সেমক ফ্রে ময় বা ইমি ভবরুমে া পেেে এ ই অফ্রেস আপোমক দখমল 
ি াখমত হমব।' 

এ ই সে য় এ ক জে োদাি প্র মব  ক ি ল অফ্রেমস। বলল, ''আইজাক, 
আফ্রে োফ্রবলাি সামে অফ্রেমস বসফ্রে। আফ্রে এ ক টা পোম ন্ট রফ্রল ফ্রে ময় এ মসফ্রে । 
ওটা ফ্রে ময় ভতাে ি া দ্রুত চমল োও ২১ োম্বাি ভক ফ্রবমে । এ ক জে আমগ ো মব 
ড াক্তাি মক টোক ল ক ি াি জমন্য। অবফ্র ষ্ট দু'জে োমব রফ্রল ফ্রে ময় । 

ড াক্তাি ফ্রতেজে ভবফ্রি ময় ভগল। 
ওিা ভবফ্রি ময় োবাি দু'ফ্রে ফ্রে ট পমি ই দুজে ভলাক এ ল ভক ফ্রবমেি অফ্রেমস। 

তাি া ফ্রড উ ফ্রট ভটফ্র বমলি োসে অেোত  ভোয়াে োফ্রবলামক দু'ফ্র ট ক াড ৃে ভদফ্রখ ময় বলল, 
'আে ি া এ েফ্রবআমইময়ি ভলা ক । এ ই ফ্র ে ে সাি া ভজোি স মেি ফ্রি ফ্রল জ অড োি । 
ফ্রি ফ্রল জ সাফ্রট েফ্রেমক ট ফ্রদে । আে ি া তামক ফ্রে ময় োব। ভগমট সবাই অমপক্ষা....' 

এ েফ্রবআই-এ ি ভলাক ফ্রট ক ো ভ ষ ক ি মত পাি ল ে া। োদাি-এ ি 
ভপা াক পিা ভলাক ফ্রট ভপেে ফ্রদক ভেমক তাি  াি ী ভে ফ্র ে ফ্রি  লবামি ি দুফ্রট ঘ া 
ে াি মলা দুজমেি ে াোয় পূণে  ফ্রক্তমত। দুজমেই টমল উ মি পমি ভগল ভে মঝ মত। 

সিংমগ সিংমগই ভচয়াি ভেমক উ মি দাাঁিাল ভোয়াে োফ্রবলা। ভদৌ মি ফ্রগময় 
বােরু মে ি দি জা খুমল ভেল ল । তাি পি দুজে দ্রুত সিংজ্ঞ াহীে এ েফ্রবআই-এ ি 
দুজমেি ভদহ ফ্রে ময় বােরু মে ঢকু ল । 

ওফ্রদমক ফ্রতেজে োক্তামি ি এ ক জে আমগই ঢুমক ফ্রগময়ফ্রেল ভক ফ্রবমে । 
গট গট ক মি ভহাঁ মট ভসাজা ফ্রগময় ভস ভঢামক ২১ োম্বাি ভক ফ্রবমে । ভদ মখ, 

ড াাঃ ফ্রস্ট মেে দাাঁফ্রিময় দাাঁফ্রিময় সাি া ভজোি সমেি ভক সক ামড ে ফ্রক ে ুফ্রল খমেে । 
পাময়ি  ব্দ ভপময় ড াাঃ ফ্রস্ট মেে ে ুখ তুলল। অপফ্রি ফ্রচত এ ক জে 

ড াক্তাি মক তাি ফ্রদমক এ ফ্রগময় আসমত ভদম খ বলল, 'ড ক্টি.... ভক াে খবি?' 
'হ্যাাঁ ফ্রে াঃ ফ্রস্ট মেে । ড াাঃ এ ফ্রল স আপোমক জরুি ী ক ল ক মি মেে ।' 
ড াাঃ এ ফ্রল স হাসপাত ামলি ভে ফ্রড মক ল ফ্রব ামগি ড াইমি ক্টি । 
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'জরূি ী ক ল'-এ ি ক ো শু মেই ড াাঃ ফ্রস্ট মেে তফ্রিঘ ফ্রি ক মি সাি া 
ভজোি সমেি ভক সক াড েটা ঝুফ্রলময় ভি মখ দি জাি ফ্রদমক হাাঁটা শু রু ক মি বলল, 'চফ্রল 
তাহমল ।' 

ড াাঃ ফ্রস্ট মেে আগন্তুক ড াক্তাি মক অফ্রতি ে ক ি াি সামে সাম েই আগন্তুক 
ড াক্তাি ভপেে ভেমক অদ্ভ ুত ফ্রক্ষ প্রতাি সামে বাে হাত ফ্রদময় ড াাঃ ফ্রস্ট মেমেি গলা 
ভপাঁফ্রচময় যি ল এ বিং ড াে হাত ফ্রদময় ভল ামি ােিে ভ জা রুে াল ড াাঃ ফ্রস্ট মেমেি 
োমক ভচম প যি ল । 

ড াাঃ ফ্রস্ট মেে োিা পাওয়াি জমন্য ফ্রক ে ুসে য় ধ্বস্তাধ্বফ্রস্ত ক িল । তাি পি 
যীমি যীমি তাি  ি ীি ফ্রে মস্তজ হময় পিল । 

আগন্তুক ড াক্তাি সিংজ্ঞ াহীে ফ্রস্ট মেমেি ভদহ ভটমে ফ্রে ময় এটাচ্ ড বােরু মে 
ি াখল । 

বােরু মে ি দি জা বন্ধক মি ই ভস েুমট এ ল সাি া ভজোি স মেি ক ামে। 
হামতি ভল ামি ােিে ভ জা রুে ালফ্র ট এ বাি ভস ভচম প যি ল ঘ ুে ে সাি া 
ভজোি সমেি োমক । 

সাি া ভজোি সে ঘ ুে ভ মে ো ওয়ায় ভচাখ ভে লল ও োক োফ্রি ময় ভেয়াি 
ভচষ্টা ক ি ল । ফ্রক ন্তু অল্প ক ময়ক ভসমক মন্ড ি ে মযেই তাি ও ভদ হ ফ্রে মস্তজ হময় ভগল। 
সিংজ্ঞ া হাফ্রি ময় ভেলল ভস। 

ড াক্তাি ভবমে ি অপি দু'জে এ সে য় রফ্রল ফ্রে ময় সাি া ভজো ি সমেি ক মক্ষ 
ভপৌম ে  ভগল। 

দ্রুত ফ্রতেজে যি াযফ্র ি ক মি সাি া ভজোি সমেি ভদ হ রফ্রলমত তুলল এ বিং 
এ ক টা সাদা চাদি ফ্রদময় সাি া ভজোি সমেি আপাদে স্তক ভঢ মক ফ্রদল। 

ওিা ভবফ্রি ময় এ ল ভক ফ্রবে ভেম ক । 
এ মস ভপৌাঁেল ভক ফ্রবমেি বাইমি ি ক ফ্রি মড াি ফ্রট মত । 
ভক ফ্রবে ওয়ামড েি অফ্রেস অফ্রত ি ে ক ি মতই অফ্রেস ভেমক ভ বফ্রি ময় এ ল 

োদাি--এ ি ভপা াক পিা ভলা ক ফ্রট  এ বিং োসে-এ ি ভপা াক পিা ভোয়াে োফ্রবলা। 
োদাি হাাঁটমত শু রু ক ি ল রফ্রলি আমগ আমগ। রফ্রলি আমগ দু জে ড াক্তাি, 

ভপেমে এ ক জে। আি োসে হাাঁ াাঁটমে রফ্রলি ে াঝ বি াবি । 
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ড াক্তাি মব ী এ ক জে জমজ্ঞ স ক ি ল োদাি মক, 'ভড ে সাফ্রট েফ্রেমক ট ধ তিী 
ক মি ভেয়া হময়মে ভতা?' 

'হ্যাাঁ। ওটা আে াি ক ামে আমে। আফ্রে ই ভগমট ভদখাব। আফ্রে বলব, আে াি 
এ ক জে আত্মীয়া ে াি া ভগমে। ভতাে ি া লা  ভপৌা োমত আে ামক সাহােেক ি ে।' 

তাি া এ মস ভপৌাঁেল হাসপা তামলি ফ্রড পাি চাি লাউমে । ফ্রড পাি চাি 
লাউমে  ভব  অমেক পুফ্রল । লাউমেি ফ্রড পাি চাি ভগ মট দুজে ভগটি ক্ষ ী োিাও 
অমেক ক জে পুফ্রল  দাাঁফ্রিময় আমে। 

এ ক দে ফ্রেযাহীে  ামব তাি া রফ্রল ফ্রে ময় ভগমট ভপৌেল । 
'োদ াি ভড ে সাফ্রট েফ্রেমক ট ভ বি ভক ি ভগটে োমেি হামত ফ্রদল। বলল, 

'আে াি ভবাে ে াি া ভগমে। আফ্রে এ ক া ে ানুষ । ওিা আে ামক সহমোফ্রগ তা ক ি মেে ।' 
ভগটে োেফ্র ট ভড ে সাফ্রট েফ্রেমক ট অন্য ভগটে োমেি হাম ত ফ্রদময় বলল, 

'ফ্রি ফ্রল জ সাফ্রট েফ্রেমক ট ফ্রদে।' 
োদাি ফ্রি ফ্রল জ সাফ্রট েফ্রেমক ট পমক ট ভেমক ভবি ক মি ভগট ে োমেি হামত 

ফ্রদল । 
ভগমটি পুফ্রল ি াও ভড ে ও ফ্রি ফ্রল জ সাফ্রট েফ্রেমক ট ভদখল । 
এ ক জে ভগটে োে ওমক বমল ভগট খুমল ফ্রদল। 
রফ্রল ফ্রে ময় ভবি হময় এ ল তাি া। 
বাইমি ই যীঘ ে ও প্র স্ত গাফ্রি বা ি ান্দা । 
ফ্রড পাি চাি ভগট-ভসাজা গাফ্রি বাি ান্দায় ি াখা আমে তামদি গাফ্রি । 
গাফ্রি মত ভতালা হময়মে সাি া ভজোি সেমক । 
গাফ্রি ি ভপেেট া ল ক ক মি দুজে এ ফ্রগময় োমে গাফ্রি ি সাে মেি ফ্রদমক 

উ ি াি জমন্য। ভোয়াে োফ্রবলা এ বিং আমি ক জে আমগই গাফ্রি মত উ মি মে। 
োদা মি ি ভপা াক যািী শু যু দাাঁ ফ্রি ময় তখেও  গফ্রি বাি ান্দায় । 

এ সে য় অমেক ক য়জে পুফ্রল মক েুমট আসমত ভদ খা ভগল গা ফ্রি ি ফ্রদমক । 
আসমত আসমত এ ক জে ফ্রচত্ক্ক াি ক মি বলল,  'এ ক ট ুদাাঁিা ে োদাি ।' 
ওিা এ ল । 
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চাি জে এ মস োদা মি ি সাে মে দাাঁিাল এ বিং আি ও দু'জে ফ্রগময় গাফ্রি ি  
সাে মে দাাঁিাল গাফ্রি ি গফ্রতমি া য ক মি । 

এ ক জে পুফ্রল  োদ াি মক বলল, 'গাফ্রি খুলুে, আে ি া লা  ভ দখব।' 
োদাি ভদখল আি ও ক ময়ক জে পুফ্রল  এ ফ্রগময় আসমে। 
ভ তিট া জ্বমল া উি ল োদামি ি । দাাঁমত দাাঁত চাপল ভস।  ক্ত হময় উ ি ল 

ে ুখে ন্ড ল । দ্রুত তাি হাত চমল ভগল আলখাল্লাি ভ তম ি । সাে মে দাাঁিামো 
পুফ্রল ি া ফ্রক ে ুবুমঝ উ ি াি আমগই  ভে  ে ফ্রি  লবামি ি ে ি তামদি উ পি ফ্রদময় ঘ ুমি 
এ ল । 

চাি জে পুফ্রল ই গাফ্রি বাি ান্দায় লুফ্রট ময় পিল। 
গুলী ক মি ই োদ াি েুমট এ মস গাফ্রি মত উ ি ল । 
এ ফ্রদমক গাফ্রি ি সাে মে দাাঁিা মো দুজে পুফ্রল  োদ াি মক গুলী ক ি মত 

ভদম খ তামদি বন্দুক তুমলফ্র েল োদাি মক লক্ষ ে ক মি । 
ফ্রক েন্তু গাফ্রি ি ভ তি ভেমক দুফ্রট গুলী এ মস তামদি ফ্রে ি ব ক মি ফ্রদল। 

ফ্রেট মক পিল তাম দি ভদহ দু'ফ্র ট ি াস্তাি উ পি । তাম দি উ পি ফ্রদময় োদাি ম দি 
গাফ্রি টা তীি ভবম গ ভবফ্রি ময় এ ল হাসপ াতামলি এ লাক া ভেম ক । 

গাফ্রি স্ট াটে ভেবাি সে য় ভপ েমে ভচাখ ি াখা োদামি ি ভচামখ পিল, 
এ ইে াত্র গাফ্রি বাি ান্দায় প্রমব  ক ি ল এ ক ফ্রট গাফ্রি । গাফ্রি ভেম ক ভেমে এ ল আহে দ 
ে ুসা এ বিং জজে আব্রাহ াে জেসে । 

এ ক টা ি ুি হাহফ্রস েমুট উ িল োদ ামি ি  ে ুমখ। গা ভে মক োদ াি 
আি খাল্লাখুমল েুমি ভেমল গাফ্রি ি সক লমক উ মেশ্য ক মি বলল, 'এ ক টা স্যখবি 
ভতাে াি ভতাে ামদি জমন্য, আহে দ ে ুসা ও জজে আব্রা হাে জেসে এ ইে াত্র 
হাসপাত ামলি গাফ্রি বাি ান্দায় গাফ্রি ভেমক োে ল ।' 

'ফ্র ে: ভজোমি ল শ্যাি ে আে ামদি ভসফ্রদেক াি বেেেতাি ভেঅট হমলও 
এ ক টা প্রফ্রতম ায ভেয়া হমলা।' বলল ভোয়াে োফ্রবলা। 

'এ টা খুব ভোট প্রফ্রতম ায ে য় ফ্রে স োফ্রবলা। আহে দ ে ুসা েখে ফ্রগময় 
ভদখ মব তাি ভপ্রফ্রে ক া সাি া ভজোি সে ভেই এ বিং েখে জােমব তি ভচা মখি সাে মে 
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ফ্রদময়ই আে ি া তামক ফ্রে ময় ভগফ্রে, তখে হৃ দয়টা তাি খমস ো মব।' ভজোমি ল 
শ্যাি ে বলল । 

'ভপ্রফ্রে ক া, ে া বন্ধু?' বলল ভোয়াে োফ্রবলা। 
'বন্ধুি ভ ামক অস্যস্থ হময় ভক উ হাসপাতা মল আমস? আহত আহে দ ে ুসা 

আবাি  ত্রুি হামত পমিমে, অেবা ভক াোয় ফ্রগময় ফ্র ক হমলা এ ই ফ্রচোমতই সাি া 
ভজোি সে অস্যস্থ হময় পমি । ভ ষ পেেে তাি অবস্থাি অবেফ্র ত ঘ টমল তামক 
হাসপালা মল ফ্রে ময় আসমত হয়।' ভজোমি ল শ্যাি ে বলল । 

'এ ক জে ফ্রি ফ্রেোমলি জমন্য এ টা ফ্র ক স্ব া াফ্রবক? ভজোি সে ক ন্যা এ ে ে 
এ ক জে ভলামক ি জমন্য পাগল হম বে?' বলল ভোয়াে োফ্রবলা। 

'ক ামক ফ্রি ফ্রে োল বলমেে? আহে দ ে ুসা আে ামদি জাফ্রে দু  ে ে, তামক 
আবাি হামত ভপমল হতোও কি মত পাফ্রি, ফ্রক ন্তু তামক ফ্রি ফ্রে োল বলমত পাি মবা ে া। 
অতেে বেেঢ ে ফ্রবিবী জীবে তাি । শু য ুভজোি সে ক ন্যা ভক ে ভে ভক াে ক ন্যাই তাি 
সাফ্রন্ন মযে আসমত ভগৌি ব ভবায ক ি মব।' ভজোমি ল শ্যাি ে বলল । 

'তাহ মল ভস চফ্রি ত্রহীে?' বলল োফ্রবলা। 
'তাও হয়মতা ে য়। আে ি া েত দুি জাফ্রে, ক ন্যাি া তাি সাফ্রন্ন মযে োয় বমট, 

ফ্রক ন্তু ভস ক াি ও ফ্রদমক ফ্রেম ি তাক ায় ে া। ভস স্ত্রীি প্রফ্রত অতেে ফ্রবশ্বস্ত, 
আইফ্রড য়াফ্রলস্ট ।' 

োফ্রবলা এ কট ুফ্রচো ক মি বলি, 'আপোি ক ো ভবায হয় ফ্রি ক। আে ামদি 
সাগফ্রি ক া ভসে ফ্রে িয় ভবাল্ড আউ ট হময় মে । তাি ে মযে আমগি ভসই উ ত্ক্সাহ ভেই। 
ভস এ মক বামি ম্লাে হময় ভগম ে । ঘ টে াি পি এ ক বাি ভদখা হওয়াম তই এ টা আফ্রে 
বুমঝফ্রে।' 

বনি এ ক ট ুভেমে আবাি শু রু ক ি ল, 'তাহমল সাি া ভজোি সমেি বোপাি 
ফ্র ক?' 

'ফ্রবষয়ট া আে ামদি ক ামে এ খেও দুমবোযে ।' বলি ভজোমি ল শ্যাি ে । 
'ফ্রে ফ্রিত ে া হময় সাি া ভজোি সেমক ফ্রক ড ন্যাপ ক ি মলে?' োফ্রবলা বলল । 
'ফ্রক ড ন্যাপ আে ামদি ফ্রি ক হম য়মে । সাি া ভজোি সেমক আে ামদি হাত 

ভেমক উ দ্ধামি ি জমন্য আহে দ ে ুসা ফ্রে মজি জীবেও বাজ ী ি াখমব। এ ফ্রবষময় 
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আে ামদি ভক াে সমন্দহ ভেই। ভদখুে বন্দীত্ব ভেমক ে ুক্ত হব াি পি আহে দ ে ুসা 
প্রেে স্যমোমগ ই েুমট এ মসমে সাি া ভজোি সমেি ক ামে।' 

'আে ি া ভেখাে ভেমক এ মসফ্রে, ভসখামে ই োব স্যাি?' ফ্রজমজ্ঞস ক ি ল 
ড্র াইফ্র িং ফ্রসমট বসা আইজোক । 

'ে া, ফ্রে াঃ ভজােমসি েতুে ভক ো ওয়াফ্রে িংটে এ ম ফ্রে উ-এ ি েতুে বাফ্রি মত 
ফ্রে ময় চল । ওখামেই ওমক ি াখা হমব।' বলল ভজোমি ল শ্যাি ে । োে ল ভস। 

সবাই চুপচাপ। 
েুমট চমলমে গাফ্রি । 
 
 
 
ফ্রে মজি ভবমড ি পাম  এ ক টা ইফ্রজ ভচয়ামি বমসফ্রেল সাি া ভজোি সে । 

বলফ্র েল ভস, 'আে ামক ফ্রক ড ন্যাপ ক ি মলই ফ্র ক আপোমদি ক ামলা ক াজ সাদা হময় 
োমব?' 

'তা হমব ে া, ফ্রক ন্তু আহে দ ে ুসাি  াফ্রস্ত হমব। োতো-েন্ত্রোয় তামক 
েতটুকু ফ্রবপেেস্ত ক ি া োয় ভসট ু কু ই আে ামদি লা ।' ভজোমি ল শ্যাি ে বলল । 

'আে ামক ফ্রক ড ন্যাপ ক মি আহে দ ে ুসামক ফ্রক  ামব  াফ্রস্ত ভদ ম বে? োতো-
েন্ত্রোয় ভক ে ভস ফ্রবপেেস্ত হমব?' বলল সাি া ভজোি সে । 

হাসল ভজোমি ল শ্যাি ে । হাস ল ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােসও। 
উ ত্ত ি টা ফ্রদল ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােস। বলল, 'এ উ ত্ত ি ফ্রক আে ামদি 

ক াে ভেমক শু েমত চাে? আপফ্রে ফ্র ক জামেে ে া ফ্রে স ভজো ি সে আপোি ক ামে 
আহে দ ে ুসা ফ্র ক? আি আহে দ ে ৃসাি ক ামে আপফ্রে ফ্র ক?' 

ম্লাে হাসল সাি া ভজোি সে । বলল, 'আপোি া আহে দ ে ুসামক জামেে 
ে া। দাফ্রয়ত্বমব ামযি ক ামে ভক া ে দুবেলতা তাি ক ামে প্রশ্রয় পায় ে া। আি ভস ি ক ে 
ভক াে দুবেলতা তাি আমে বমল আফ্রে জাফ্রে ে া।' 

শ্যাি ে হাসল । বলল, 'আহে দ ে ুসামক আফ্রে বহু বেি যম ি ফ্রচফ্র ে । ভে 
দাফ্রয়ত্বমব ামযি ক ো আপফ্রে বলমলে, ভসই দাফ্রয়ত্বম বাযই এ খামে তামক ফ্রহি ফ্রহি 
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ক মি ভটমে আেমব। আে ি া ফ্রহম সমব এ ক টুও  ুল ক ফ্রি ফ্রে ফ্রে স ভজোি সে । আহে দ 
ে ুসাি ক ামে আপফ্রে ক তটুকু তা আপফ্রে জামেে, আহে দ ে ুসা আপোি ক ামে 
ক তটুকু তাও ভস জামে । আি আহে দ ে ুসাি ক াি মেই ভে আপোি এ অবস্থা তা 
বুঝমত আহে দ ে ুসাি এ ক ে ুহূতেও ভদি ী হয়ফ্রে । এ ই অনু ূফ্রত তামক অসহেীয় 
েন্ত্রোয় জজেফ্রি ত ক ি মে । এ ই েন্ত্রো তামক পাগমলি ে ত ভটমে ফ্রে ময় আসমব। 
ফ্রে মজমক ভে ভক াে ঝুাঁফ্রক ি ে মযে ফ্রে মক্ষ প ক মি ভস আপোমক ে ুক্ত ক ি মত চাইমব। 
আে ি া এ টাই চাই।' 

'আপোি া ো চাে ঈ শ্বি তা চাে ে া। আপোমদি সব অপক ীফ্রতে ঈ শ্বি 
প্রক া  ক মি ফ্রদময়মেে ।' বলল সাি া ভজোি সে । 

'ঈ শ্বি ক মি ে ফ্র ে, আহে দ ে ুসা ক মি মে। আহে দ ে ুসা আমে ফ্রি ক ায় ে া 
এ মল আে ামদি ফ্রক ে ুহমত া ে া। আপোমদি ফ্র ি আমে ফ্রি ক া, এ ে ফ্র ব আই আে ামদি 
ফ্রক েুই ক ি মত পাি মতা ে া। আহে দ ে ুসা আে ামদি সক ল সবেোম ি ে ূল । তামক 
হামত ভপময়ফ্রেলাে, হতো ে া ক মি আে ি া  ুল ক মি ফ্রে । এ  ুল আি আে ি া ক ি ব 
ে া। এ বাি আি বন্দী ক মি ি াখা ে য়, প্রেে স্যমোমগ ই তাম ক আে ি া এ বাি হতো 
ক ি ব ।' তীব্র ক মন্ি বলল ভজোমি ল শ্যাি ে । 

সবোঙ্গ ভক াঁমপ উ ি ল সাি া ভজোি সমেি । ভজোমি ল শ্যাি মেি ক োি 
এ ক ফ্রবন্দুও তাি অফ্রবশ্বাস হম লা ে া। ভজোমি ল শ্যাি ে িামস্ট্র  মেি ভে পেোময় 
ভপৌাঁমচ মে, ভসখা মে এ ে ে ফ্রক ে ু ক ি া তাম দি জমন্য স্ব া াফ্রবক ।  সাি া ভজোি সে 
ফ্রে মজমক সাে মল ফ্রে ময় বলল, 'আহে দ ে ুসাি উ পি এ ই ি াগ ভঝমি আপোমদি ফ্র ক 
লাব হম ব? তাি হা মত ভতা এ খে ফ্রক ে ু ভেই। আপোমদ ি ফ্রবরুমদ্ধ ফ্রবচামি ি 
আময়াজে ক ি মে সি ক াি, আহে দ ে ুসা ে য় ।' 

'ফ্রক ন্তু আহে দ ে ুসাি জমন্যই এ সব হমে ।' বলি শ্যাি ে । 
'ফ্রক ন্তু আহে দ ে ুসামক হতো ক ি মল ভতা এ সব বন্ধ হমে ে া।' সাি া 

ভজোি সে বলল । 
'আহে দ ে ুসামক সফ্রি ময় ফ্রদম ত পাি মল আে ামদি জমন্য অমেক ফ্রক েু 

ক ি াি স্যমোগ আসমব। ে াফ্রক েে পফ্রলফ্রট ফ্র য়াে ও ে াফ্রক েে আে লামদি ে মযে 
আে ামদি ভলাক ক ে ভেই।' বলল ভজোমি ল শ্যাি ে । 
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'আো ফ্রে াঃ শ্যাি ে, আমে ফ্রি ক া ও আমে ফ্রি ক ােমদি ক্ষ ফ্রত আপোি া ভক ে 
ক ি মেে?' 

'আে ি া ক াি ও ক্ষ ফ্রত ক ি ফ্রে ে া। আে ি া আে ামদি ফ্রক ে ুউ পক াি ক ি ফ্রে । 
ফ্রে মজি উ পক ামি ি জমন্য ফ্রক ে ুক ি াি অফ্রয ক াি সক মলি ই আমে।' শ্যাি ে বলল । 

'তাহ মল আহে দ ে ুসামক ভদা ষ  ফ্রদমেে ভক ে? ভস আমে ফ্রি ক ােমদি 
উ পক ামি ি জমন্য ফ্রক েু ক মি মে।' 

'ভস আে ামদি সবেো  ক মি মে।' বলল ভজোমি ল শ্যাি ে । 
'তাহ মল ভদখা োমে, আম ে ফ্রি ক ােমদি উ পক াি ে ামে আপোম দি 

সবেো । আি আপোমদি উ পক াি ে ামে আমে ফ্রি ক ােমদি সবেো । আমে ফ্রি ক া ও 
আমে ফ্রি ক ােমদি ভে াক ামবলায় এ ে ে অবস্থাে আপোি া ভবমে ফ্রে মলে ভক ে?' 

'আপোম দি ফ্র ি আমে ফ্রি ক া ভে ক াি মে বমল আমে ফ্রি ক া আমে ফ্রি ক ােমদি । 
আপোমদি ক াজমক আপোি া জাফ্রতমপ্রে বমলে, আে ামদি কাজমক ও আে ি া বফ্রল 
জাফ্রতমপ্রে ।' বলল ভজোমি ল শ্যাি ে । 

'এ টা ফ্রি ক ে য়, আে ি া ক ি ফ্রে আে ামদি ভদ মপ্রে ভেমক । ফ্রক ন্তু 
আপোমদি ক াজ পফ্রি ষ্কাি ষিেন্ত্র। এ ষিেমন্ত্রি সামে  তকি া আফ্র  াগ 
আমে ফ্রি ক াে ইহুদী ভেই । ভদখমেে ভতা চাি ফ্রদক ভেমক অফ্রবি াে ফ্রববৃফ্রত আসমে 
আমে ফ্রি ক াে ইহুদী সম্প্রদাময় ি । তাি া আপোমদি ফ্রে ন্দা ক ি মে এ বয় বলমে, 
আপোমদি সামে তাম দি ভক াে সম্পক ে ভেই । স্যতিািং জাফ্রতমপ্রে ভেমক আপোি া 
ক াজ ক ি মেে, এ টা ফ্রি ক ে য়। আপোি া শু যু আমে ফ্রি ক ােমদি সামত 
ফ্রবশ্বাসঘ াতক তা ক মি ে ফ্র ে, ফ্র ে জ সম্প্রদা ময়ি সামেি আপোি া ফ্রবম্বসঘ াতক তা 
ক মি মেে ।' 

ভি াময জ্বমল উ ি ল ভজোমি ল শ্যাি মেি দুই ভচাখ। উ মি দাাঁিাল ভস। 
আবাি বসল । তাি লাল ভচাম খ-ে ুমখ তীব্র ি াগ ও অপোমে ি ফ্রচহ্ন । ক ো  লল ে া 
ফ্রক েুক্ষে । পফ্রি ম মষ ভবাে া ো টাি ে ত তীব্র ক মন্ি বলল, 'ফ্রে স ভজোি সে, এ টা 
আপোি বাফ্রি ি ড্র ইিং রুে ে য়। আপফ্রে আে ামদি বন্দী এ বিং বন্দীি ে তই ক ো 
বলমবে । আপফ্রে ভজোি সে ক ন্যা বমল আপোমক আফ্রে েমেষ্ঠ সম্ম াে ক ি ফ্রে । 
আপোি ভগ্রট গ্রান্ড োদ াি টে াস ভজোি সমেি উ দাি গেতন্ত্র আে ামদি অসীে 
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উ পক াি ক মি মে। তাই ভজো ি সে পফ্রি বাি মক আে ি া শ্রদ্ধা ক ফ্রি । ফ্রক ন্তু ভদখফ্রে ভস 
শ্রদ্ধাি পাত্র আপফ্রে ে ে । আহ ে দ ে ুসা আপোমক ফ্রগমল ভখম য়মে । সাবযাে ক মি 
ফ্রদফ্রে আপোি ভক াে ওদ্ধেতে আে ি া বি দা ত ক ি মবা ে া।' 

'ফ্রক ন্তু ফ্রে াঃ শ্যাি ে, আহে দ ে ুসাি সামে আে াি পফ্রি চয় হওয়াি আমগ 
আপোি া আে ামক ক ময়ক বাি খুে ক ি াি ভচষ্টা ক মি মেে ।' বলল দৃঢ়ক মন্ি সাি া 
ভজোি সে । 

'ভসট া ফ্রেল এ ক টা  ুল ভবা ঝা বুফ্রঝি েল । আে ি া বমলফ্র েলা ে আপোমক 
 য় ভদখাব াি জমন্য ফ্রক ে ুক ি াি । ফ্রক ন্তু আিফ্রলক ভেতাি া বুম ঝফ্রেল অন্যি ক ে ।' 

'যন্যবা দ ভজোমি ল শ্যাি ে ।' বলল সাি া ভজোি সে । 
'ফ্রে স ভজোি সে আপফ্রে ফ্র ক আহে দ ে ুসামক ফ্রচফ্র ি ফ্রল ক মত চাে?' 
'তাম ত আপোমদি স্ব ােে?' 
'আে ামদি স্ব ােে ভতেে ভেই। তমব ফ্রপ্রয়তোি ফ্রচফ্র ি ভপমল ফ্রপ্র য়তোি ক ো 

েতুে ক মি ে মে পিমব।, ফ্রপ্রয়তোমক উ োমি ি জমন্য অফ্রস্থি হময় উ ি মব, এ টা 
আে ামদি লা ।' 

'আমি ক টা লা  আমে। ভসট া হমলা ফ্রচফ্র ি মত আে াি অনুরূপ হস্তক্ষ মি এ টা 
 ুয়া ফ্রি ক াো ফ্রল খা োক মব। ভ ে ফ্রি ক াোয় আে ামক উ দ্ধামি ি জমন্য আহে দ ে ুসা 
েুমট োমব এ বিং আপোমদি ে াাঁমদ আট ক া পিমব।' 

'ফ্রক ন্তু আহে দ ে ুসা েত তািাতাফ্রি যি া পিমব, তত তািাত াফ্রি আপোি 
ে ুফ্রক্ত । আহে দ ে ুসা আে ামদি হামত ে া আসা পেেে আে ি া আপোমক োিফ্র ে ে া। 
আহে দ ে ুসামক আফ্রপফ্রে ি ক্ষ া ক ি মত পাি মবে ে া। তামক আসমতই হমব। আি 
ভলাফ্রি ড াি জোক সে ফ্র মল আে ামদি ভে  ুল হময়ম ে, োি ক াি মে লায়লা 
ভজফ্রে োি ও ড াঃ ে াগোমি টমক ভস ে ুক্ত ক মি ফ্রে ময় োয়, ভসই  ুল এ বাি আে ি া 
ক ি ফ্রে ে া।' 

বমল উ মি দাাঁিাল ভজোমি ল শ্যাি ে । 
ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােস উ িমত উ ি মত বলল, 'ভ ষ ক োটাও ওমক বমল 

ফ্রদে ফ্রে াঃ শ্যাি ে । আে ি া এ ক ে ামসি ভব ী আহে দ ে ুসাি জমন্য ওময়ট ক ি মবা 
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ে া। আহে দ ে ুসামক এ কটা আলমটমে টাে ভদয়াি পি ভস ে া এ মল এ বিং এ ক ে াস 
পাি হময় ভগমল ফ্র ক হমব ভসট াও ফ্রে স ভজোি সেমক বমল ফ্রদে ।' 

ভজোমি ল শ্যাি ে োব াি জমন্য পা বাফ্রি ময়ফ্রেল, ভেমে ভগল। বলল, ' াল 
ক ো স্মিণ ক ফ্রি ময় ফ্রদময়ম েে ফ্রে াঃ ভজােস। দন্যব াদ আপোম ক ।' 

বমল ফ্রেি ল ভস ফ্রে স সাি া ভজোি সমেি ফ্রদমক । বলল, 'আে ি া ভতা 
অফ্রে ফ্রদেষ্টক াল আপোি ে ত স্য ন্দি ী ও ফ্রববাহ মো গো ভে ময়ম ক আে ামদি সাে ফ্রষ্ট ক 
ভক য়ামি ি াক মত পাি মবা ে া। তাই আে ি া ফ্রি ক ক মি ফ্রে, ৩০ ফ্রদে পাি হওয়াি পি 
এ ক ফ্রত্র তে ফ্রদমে আপোমক ফ্রেময় এ ক টা লট াি ী হমব। লট াি ী হমব এ ইজমন্য ভে, 
আে ামদি সবাই আপোমক চায়। ভক উ ই তামদি দাবী োিমত ি াজী ে য়। তাই 
আে ি া োি া প্রােেী তাম দি ে মযে লট াি ীি বেবস্থা ক ি া হময়মে। োি  ামগে আপোি 
োে উ ি মব, ভস  াগেবােই হম ব আপোি ে াফ্রল ক । আে ি া তাি হামত তুমল ভদব 
আপোমক । আপোি ে েোদাি ক ো ফ্রচো ক মি ফ্রবময়ি ফ্রচি বন্ধমে আপোমক ে া 
বাযাি ফ্রসদ্ধাে হময়ম ে । ফ্রল   টুমগদামি ি স্যফ্রবযা হমলা আপোি া ভক াে উ পেুক্ত 
সে ময় ফ্রবফ্রে ন্ন হময় ভেমত পা ি মবে । আপাতত এ ই বন্দীখা োই হমব আপোমদি 
ফ্রল   টুমগদা মি ি ফ্রি ক াো ।' 

ক োগুমলা এ ক টা এ ক টা ক মি অতেে  ীতল ক মন্ি বল ল ভজোমি ল 
শ্যাি ে । প্রফ্রতফ্রট ক ো চাবুমক ি ে ত আঘ াত ক ি ল সাি া ভজোি সেমক । এ ক জে 
োি ীি দুবেলতে স্থাে ভেটা ভস খামেই আঘ াত ক মি মে ভস। ভজোমি ল শ্যাি ে ও 
ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােমসি ভলালুপ দৃফ্রষ্ট ভদমখ ই সাি া ভজোি সমেি ে ে বুঝল 
ভজোমি ল শ্যাি মেি এ ক টা ক োও ফ্রে েো ে য়। 

বুমক ি ভ তিট া ক াাঁপমত শু রু ক মি মে সাি া ভজোি সমেি । 
ক ো ভ ষ ক মি ই ভজোমি ল শ্যাি ে আবাি ঘ ুমি দা৭িাল। চলমত শু রু 

ক ি ল । 
ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােস হাাঁট াি জমন্য পা বাফ্রি ময় আবাি েকু ফ্রট ঘ ুফ্রি ময় 

সাি া ভজপাি সমেি ফ্রদমক ভচম য় বলল, 'এ কে ামসি ে মযে ে ুফ্রক্ত চাইমল আে ামদি 
ে মত আপোমক চলমত হম ব ফ্রেস ভজোি সে । আপফ্রে  াবুে ।' 

বমল ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােসও হাাঁটমত শু রু ক ি ল । 
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ঘ ি ভেমক ভবফ্রি ময় ভগল ওিা। 
দি জা বন্ধ হময় ভগল ঘ মি ি । 
বুমক ি ক াাঁপফু্রে সাি া ভজোি স মেি ভগাট ভদহ মক ই অসাঢ় ক মি তুলমত 

চাইল । তাি ে মে হমলা, ভগটা পৃফ্রেবী তাি সাে মে বদমল োম ে । 
সাি া ভজোি সে ইফ্রজ ভচয়াি ভতমক উ মি টল মত টল মত ফ্রবোোয় ফ্রগমে 

লুফ্রট ময় পিল। অসহায় এ ই সে ময় আহে দ ে ুসাি অনুরূপ েফ্রবফ্রট হুদয় জুমি ভদখ া 
ভদয়াি সামে সামে তাি হৃ দয় জুমি ভেমে এ ল এ ক প্র াফ্রেও । ে ে ভেমক স্ব ফ্রস্তি 
এ ক ক ন্ি বলল, ৩ ০ ফ্রদমেি ে মযেই তাি আহে দ ে ুসা তামক উ দ্ধাি ক ি মব। 

তাি আহে দ ে ুসা তামক উ দ্ধাি ক মি ফ্রে ময় োম ব ক োটা  াবমত ফ্রগময় 
আবাি ভক াঁমপ উ ি ল সাি া ভজ োি সে । ভক ে ে ক মি আহে দ ে ুসাি সাে মে ফ্রগময় 
দাাঁিামব ভস? আহে দ ে ুসামক এ খে তাি ে মে হমে এ ক ফ্রে ফ্রষ দ্ধ েমলি ে ত। 
ওফ্রদমক তাি হাত বািাবাি ভক াে অফ্রয ক াি ভেই। আহে দ ে ুসা ফ্রববাফ্রহত ভস 
জােমতা ে া।  লায়লা ভজফ্রে োি ি া তামক হাসপা তামল ভদক ম ত ে া এ মল এ তফ্রদমেও 
ক োটা তাি জাো হমতা ে া। এ ক োই ভবায হয় আহে দ ে ুসা বাি বাি বলমত 
ভচময়মে, ফ্রক ন্তু বলা হয়ফ্রে । ভ মষ ক োটা বলা আহে দ ে ুসাি জমন্য ভবায হয় ক ফ্রি ে 
হময় ফ্রগময়ফ্রেল । এ ই আহে দ ে ুসাি সাে মে ভস তাি অসীে অপিায ফ্রে ময় ভক ে ে 
ক মি দাাঁিাম ব? আহে দ ে ুসামক ফ্রবব্রত ক ি া আি তাি ফ্রি ক হমব ে া। 

তাহমল ফ্র ক ক ি মব ভস? দুমচা খ ভবময় আবাি অশ্রু গিাল তাি । তাি 
অপিায ফ্রে ময় তামক হাে দ ে ুসাি ভচামখি আিামল সমি ভেম ত হমব। ফ্রক ন্তু তাি পি 
ফ্র ক হমব? তাি অপিামযি প্রফ্রতক াি ফ্রক মস? ভস ফ্র ক আহে দ ে ুসামক  ুমল ভেমত 
পাি মব? ভক ে ে ক মি  ুমল ো মব? ফ্রে মজি হৃ ৎফ্রপন্ড ফ্রেমি ভ েমল ভক উ ফ্র ক বাাঁচম ত 
পামি? 

বাফ্রল ম  ে ুখ গুাঁজল সাি া ভজো ি সে । 
ফ্রে ি ব ক ান্নাি ভস্রাত োে মে তা ি দুমচা মখ। 
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আহে দ ে ুসা ও জজে আব্রাহা ে জেসে গাফ্রি ভেমক গাফ্রি বাি ান্দায় পা 
ফ্রদময়ই ফ্রবস্মময়ি সাগমি হাবুডু বু ভখমত লাগল । 

চাি জে পুফ্রলম ি লা  তাম দি সাে মে । আি ও দুজে পুফ্রলম ি ফ্রপষ্ট হওয়া 
লা  তাি া ভদখম ত পামে এ কটু দুমি ি াস্তায়। দুমি এ ক টা গা ফ্রি মক পাগমলি ে ত 
েুমট পালামত ভদখমত ভপল তাি া। 

এ ে ফ্র ব আই চীে জজে আব্রাহা ে জেসে মক ভদমখ এ ে ফ্র ব আই ও পুফ্রল  
অফ্রেসাি ি া েুমট এ ল । 

এ ক জে এ ে ফ্র ব আই অফ্রেসাি বেস্ত ক মন্ি জজে আব্রাহ াে মক জাোল, 
'স্যাি, সািংঘ াফ্রতক ঘ টে া ভ া জবাজীি ে ত ঘ মট ভগল।' 

'পুফ্রল মদি ভক ে াি ল? ফ্র ক ক মি ঘ টল বলত?' ফ্রজমজ্ঞস ক ি ল আহে দ 
ে ুসা। 

এ ে ফ্র ব আই অফ্রেসাি ফ্রট ফ্রক ামব ফ্রতেজে ড াক্তাি, এ কজে োসে ও 
এ ক জে োদাি ক াপমি ঢাক া এ ক টা ভড ড বফ্রড ফ্রে ময় এ ল এ বিং ভড ে ও ফ্রি ফ্রল জ 
সাফ্রট েফ্রেমক ট ভদফ্রখ ময় ভগট ফ্রদময় ফ্রে ময় চমল ভগল, তাি ফ্রববি ে ফ্রদময় বলল, 'তাি া 
চমল োবাি পিই এ ক জে ড াক্তাি বলল দুফ্রট সাফ্রট েফ্রেমক মটিই সই জাল। তাি পিই 
পুফ্রল  পাি ামো হয় গাফ্রি োে াবাি জমন্য। আে ি া ে মে ক মি ফ্রেলাে  ভড ড বফ্রড ভচক 
ক ি মত হমব। পুফ্রল  োব াি পিই এ ে ে ঘ টে া ঘ টল ।' 

তাি ক ো ভ ষ হমতই আহে দ ে ুসা বলল, 'ফ্রে স সাি া ভজোি সেমক ফ্রে ময় 
োবাি জমন্য আপোি া এ মসম েে শু েল াে । ফ্র ক হল? তাি ফ্রি ফ্রলজ হময় মে।? 

'তাি ফ্রি ফ্রল জ ভেবাি জমন্য দু জে এ ে ফ্র ব আই অফ্রেসাি ভগ মেে । আে ি া 
তামদি ই অমপক্ষা ক ি ফ্রে ।' বলি এ ে ফ্র ব আই অফ্রেসাি ফ্রট । 

'ফ্রে স সাি া ভজোি সে ক ত োম্বাি ভক ফ্রবমে আমেে? আহে দ ে ুসা 
ফ্রজমজ্ঞস ক ি ল । 

'ফ্রতফ্রে ২১ োম্বাি ভক ফ্রবমে আম েে ।' বলল এ ে ফ্র ব আই অফ্রেসাি ফ্রট । 
'আি ভড ড বফ্রড ক ত োম্বাি ভক ফ্রবে ভেমক এ মসফ্রেল?' আহে দ ে ুসা 

ফ্রজমজ্ঞস ক ি ল । 
'ঐ ২১ োম্বাি ভক ফ্রবে ভেমক ই ।' বলল অফ্রেসাি ফ্রট । 
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'আপোি অফ্রেসাি মদি এ তক্ষমে ভেিাি ক ো তাই ে া?' দ্রুত ক মন্ি বমল 
উ ি ল আহে দ ে ুসা। 

'অবশ্য ই। ক াগজপত্র সব ভি ফ্রড আমে, এ খে শু য ু ফ্রে মে আসা।' বলি 
অফ্রেসাি ফ্রট । 

আহে দ ে ুসা দ্রুত ে ুখ ঘ ুি াল জজে আব্রাহাে জেসমেি ফ্রদমক । বলল, 
'আে াি ে মে হমে, এ ক টা বি ঘ টে া ঘ মট ভগমে। চলুে ২ ১ োম্বাি ভক ফ্রবমে ফ্র ক 
ঘ মটমে ভদফ্রখ।' 

ভ্রুকু াঁচমক ভগল জজে আব্রাহাে জেসমেি । বলল আহে দ েসুামক, 'তাি 
ে ামে আপফ্রে ফ্রে স ভজোি সে সম্পমক ে খাি াপ ফ্রক ে ু াবমেে?'  

বমলই জজে আব্রাহাে জেসে হাসপাত ামলি ফ্রদমক হাাঁটমত শু রু ক ি ল । 
সবাই চলল তাি সামে। 
২১ োম্বাি ভক ফ্রবে হাসপ াতাম লি ে াঝ বি াবি ফ্র   আই ফ্র প ভসক  মে 

অবফ্রস্থত । 
২১ োম্বাি ভক ফ্রবমেি ক াোক াফ্রে হমত ই আহে দ ে ুসাি া ড াক্তাি ও 

োসেমদি েুটােুফ্রট ভদ খমত ভপল। 
আহে দ ে ুসাি া আি ও ক াোক াফ্রে হমতই এ ক জে প্রবীে ড াক্তাি েুমট এ ল 

এ ে ফ্র ব আই প্রযাে জজে আব্রাহাে জেসমেি ফ্রদমক । ভবায হয় ভস ফ্রচমেমে জজে 
আব্রাহাে জেসে মক । বলি ভস হাাঁপা মত হাাঁপ ামত, 'স্যাি ফ্রে স সাি া ভজোি সেমক 
তাি ভক ফ্রবমে পাওয়া োমে ে া। তাি ভক ফ্রবমেি ড াক্তাি ম ক বােরু মে সিংজ্ঞ াহীে 
অবস্থায় পাওয়া ভগ মে । এ ফ্রদমক এ ই ওয়ামড েি ভহড োসে ও দুজে এ ে ফ্র ব আই 
অফ্রেসাি মক পাওয়া ভগমে ওয়াড ে অফ্রেমসি বাে রুমে সিংজ্ঞ াহ ীে অবস্থায়।' 

ে ুখ ম্লাে হময় ভগল জজে আব্রা হাে জেসমেি । তাক াল ভস আহে দ ে ুসাি 
ফ্রদমক । 

আহে দ ে ুসাি  াব মল হীে েখু। বলল, 'বুঝা ভগমে ফ্রে াঃ জজে আব্রাহাে । 
তবু চলুে ওয়াড ে অফ্রেস এ বিং ফ্রে স সাি া ভজোি সমেি ভক ফ্রবে ভদ মখ আফ্রস ।' 
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ওয়াড ে অফ্রেস এ বিং ফ্রে স সাি া ভজোি সমেি ভক ফ্রবে ভদমখ ভেিাি পমে 
এ ে ফ্র ব আই প্রযাে আহে দ ে ুসামক বলল, 'েতুে ফ্রক ে ু ভবা ঝা ভগল ফ্রে াঃ আহে দ 
ে ুসা?' 

'ভতেে ফ্রক েু ে া। অন্যমদি েত ফ্রে স ভজোি সেমক ও তাি া ভল াি েিে 
ক মি ফ্রক ড ন্যাপ ক মি মে । ে ফ্রস ভজোি সে ভসসে য় ঘ ুফ্রে ময় ফ্রেমলে ।' 

'ভদ খা োমে, ওিা ফ্রেল পাাঁচজে ভলাক । ফ্রক ন্তু এ তজে ভলাক মক ওিা 
ভল াি েিে ক ি ল, ভক াে ভগালাগুলী হমলা ে া, ধ্বস্তাধ্বফ্রস্ত হমি া ে া? ভক ে ে ক মি 
ঘ টল?' বলল আব্রাহাে জেসে । 

'ড াক্তামি ি েদ্মমব  ভেয়াি ক াি মে স্যফ্রবযা হময় মে। অতফ্রক েত চিাও হময় 
ক াজ ভসমি মে। সবাই বলমে োদাি ভহায়া ইট ে য়। অন্যি া ও ফ্রপওি ভহায়াইট ে য়। 
আে াি যািে া 'োদাি' েদ্মমবম  ভজোমি ল শ্যাি ে এ সফ্রেল । অন্যি াও 
আমে ফ্রি ক াে ইহুদী।' আহে দ ে ুসা বলল । 

'গাফ্রি ি োম্বাি ও ভক উ বলমত পাি মে ে া।' জজে আব্রাহ াে বলল । 
'তাম ত লা  হমতা ে া ফ্রে াঃ জজে আব্রাহাে । গাফ্রি ি োম্বাি  ুয়া ফ্রেল ।' 
'এ ক ি ে ফ্র ক ক ি েীয় বলুে ভ তা? ইহুদী মদি পফ্রি ফ্রচত সব সাে াফ্রজক ও 

বেফ্রক্তগত প্রফ্রতষ্ঠামেি উ পি আে ামদি ভচাখ আমে।' 
'আে াি যািে া ইহুদীম দি ভক াে পফ্রি ফ্রচত বাফ্রি বা প্রফ্রতষ্ঠামে ফ্রে স 

ভজোি সেমক ি াখা হমব ে া। ভেে ে আে ামক ও তাি া ি ামখফ্রে । আে ামক সবসে য় 
তাি া  াি তীয় আমে ফ্রি ক ােমদি আশ্রময় ভি মখমে ।' 

'আফ্রে অবাক হফ্রে  াি তীয় আমে ফ্রি ক ােি া ভক ে এ  ামব ইহুদী এ ক ফ্রট 
গ্রুমপি সক ল কু ক মে েি সহম ো গী হময় ভগল?' 

'এ ই দুফ্রট জাফ্রতি জাফ্রতগত ধবফ্র ষ্টে ও ি াজন েফ্র তক লমক্ষ েি ে মযে প্রচিু 
ফ্রে ল আমে। দুফ্রট জাফ্রতই ফ্রবশ্বাসগত  ামব সাম্প্রদাফ্রয়ক । জন্মগত হমলই ভক উ 
ভেে ে ইহুদী হমত পামি, ভত ে ফ্রে ফ্রহন্দুমদি মক ও জন্মগত ামব ফ্রহন্দু হমত হয়। 
ফ্রহন্দুমদি ক াস্ট ফ্রসমস্টে টা জন্মগত। ক ে াি মেি ে াযেমে ভক উ ফ্রহন্দু বা ইহুদী 
হমত পামি ে া। আমে ফ্রি ক ায় দুই জাফ্রতি ি াজন েফ্র তক লক্ষ েও এ ক। অেেেীফ্রত ও 
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তেে-ে াযেমেি ে ত ক্ষ ে তাি ভক ন্দ্রগুমলামক দখল ক মি তামদি সিংখোলঘ ু 
আফ্রয পতে ক াময়ে ক ি া ।' আহে দ ে ুসা বলল । 

'হ্যাাঁ ফ্রে াঃ আহে দ ে ুসা, তাম দি আচি ে োি া এ টাই তাি া আে ামদি বমল 
ফ্রদমে ।' 

বমল এ ক ট ুোে ল জজে আব্রাহা ে । এ ক ট ু াবল । বলল, 'ফ্রে াঃ আহে দ ে ুসা 
ফ্রিজ আে ামদি অফ্রেমস চলুে, আমলাচো আমে।' 

তাি া এ ে ফ্র ব আই ভহড ভক ায়াটোমি ভপৌ েল। 
অফ্রেমস বমসই জজে আব্রাহাে ভ প্রফ্রসমড ন্ট সহ প্রময়াজেীয় সবা ি ক ামেফ্রে স 

ভজোি সমেি ফ্রক ড ন্যাপ হওয়া ি খবি জাফ্রেময় ফ্রদল। 
তাি পি আহে দ ে ুসাি ে ুমখা ে ুফ্রখ হময় বলল, 'ফ্রে াঃ আহে দ ে ুসা সাি া 

ভজোি সে ফ্রক ড ন্যাপ হওয়াি খবি এ খফ্রে জেগেমক জাোম ো ফ্রি ক হমব ে া বমল 
ে মে ক ি ফ্রে ।' 

'ভক ে?' বলল আহে দ ে ুসা। 
'সাি া ভজোি সে ফ্রক ড ন্যামপি সিংবাদ ে াফ্রক েে জেগে ও 'ফ্র ি আমে ফ্রি ক া' 

আমন্দালমেি সিংগি মেি সদস্যমদি ে মযে ক্ষ ুদ্ধ প্রফ্রতফ্রি য়া সৃফ্রষ্ট ক ি মব এ বিং তা 
খাি াপ ফ্রদমক টাণ ে ভেমত পামি বমল আফ্রে, আ িংক া ক রুফ্রে ।' 

জজে আব্রাহ াে জেসে বলল । 
'খাি াপ টাণ েটা ফ্র ক?' ফ্রজমজ্ঞস ক ি ল আহে দ ে ুসা। 
'খবি প্রচাফ্রি ত হওয়াি সিংমগ সিংমগই সবাই যমি ভেমব এ ই ফ্রক ড ন্যামপি 

ক াজ শ্যাি ে ও উ ইফ্রল য়াে ভজােসমদি । ক্ষ ুদ্র এ ক ফ্রট ইহুদী গ্রু প ফ্রক ড ন্যামপি সামে 
জফ্রি ত, ফ্রক ন্তু ে ানুমষি ভি ায ফ্রগময় িপমত পামি সাদাি ে া মব ইহুফ্রদ ক ে ুেফ্রে ফ্রটি 
উ পি । ফ্রবম ষ ক মি 'ফ্র ি আম ে ফ্রি ক া'ি সদস্যি া ত্বফ্রি ত প্রফ্রতম ায গ্রহমে এ ফ্রগময় 
আসমত পামি ।' বলল জজে আব্রাহাে জেসে । ফ্রচফ্র েফ্রত ক ন্ি তাি । 

'আপোি অনুে াে ফ্রি ক ফ্রে াঃ জজে আব্রাহাে । আে াি ও এ খে তাই ে মে 
হমে । ফ্রক ন্তু এ খে তাহমল ফ্র ক ক ি েীয়? খবি ফ্রট ভতা ভগাপে ি াখা োম ব ে া।' বলল 
আহে দ ে ুসা। 
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'ে া, োমব ে া। আে ি া সি ক ািী  ামব ফ্রক ে ুে া জাোমলও হাস পাতাল সহ 
ফ্রবফ্র ন্ন স্যমত্র খবমি ি ক াগজগুম লা ফ্রে উ জফ্রট ভপময় োমব।' জজে আব্রাহ াে বলল । 

'তাহ মল?' বলল আহে দ ে ুসা। 
'আপোমক দ্রুত ফ্রক ে ু ক াজ সাি মত হমব আহে দ ে ুসা।' জজে আব্রাহাে 

বলল । 
'ফ্র ক ক াজ?' 
'ভবে াফ্রে ে ভবক েসহ 'ফ্র ি আমে ফ্রি ক া'ি  ীষে ভেতামদি সামে আপফ্রে 

অফ্রবলমম্ব বস্যে । তামদি ে াযেমে আিফ্রলক ভেতাম দি ক ামে আপফ্রে এ ক টা ভে মসজ 
পাি াে । তামদি ক ামে আপফ্রে আমবদে ক মি বলুে, সাি া ভজোি সেমক ে ুক্ত ক ি াি 
সাফ্রবেক বোবস্থা গ্রহে ক ি া হম ে । আপোি া  াে ভেমক এ ই ক ামজ সহমে াফ্রগতা 
ক রুে । ফ্রবম ষ ক মি ভক উ ভেে ইহুদী মদি উ পি ভক াে প্রফ্রতম  ায ফ্রে মত ে া োয়।' 

োে ল জজে আব্রাহাে জেসে । 
আহে দ ে ুসা বলল, 'আফ্রে বুঝমত পাি ফ্রে ে া আফ্রে এ আমবদে ক ি ব 

ভক ে? তাি া আে াি এ আমবদ ে শু েমব ভক ে?' 
জজে আব্রাহাে এ ক ট ুেমি চমি বসল । এ ক টা ফ্রবব্রত াব ভদ খা ভগল তাি 

ভচামখ-ে ুমখ। পিক্ষ মেই তাি ভচামখ-ে ুমখ ভেমে এ ল দাফ্রয়মত্বি গাম্ভ ীেে। বলল, 
'আপফ্রে জামেে ে া ফ্রে াঃ আহে দ ে ুসা, 'ফ্র ি আমে ফ্রি ক া' আমন্দালমেি ভেতা ক ে েী 
সক মলই জামে তামদি প্রাণ ফ্রপ্রয় ভেত্র ী সাি া ভজোি সে আপোমক  ালবামস। 
আপফ্রে ভজোমি ল শ্যাি েমদি হামত বন্দী হমল সাি া ভজো ি সমেি অবস্থা সবাই 
ভদম খমে । 'ফ্র ি আমে ফ্রি ক া' আমন্দালমেি ভেতা ক ে েীি া সাি া ভজোি সমেি ে ত 
আপোমক ও  ালবাসমত শু রু ক মি মে । আপোি এ ই ে ুহূমতেি ভে ভক াে 
আমবদেমক তাি া তামদি ভ েত্র ীি ফ্রে মদে  বমলই ে মে ক ি মব ।' োে ল জজে 
আব্রাহাে জেসে । 

আহে দ ে ুসাি ভচামখ-ে ুমখ ফ্রবব্রত  াব। তাি ে ুমখ লজ্জাি এ ক টা লাল 
আ াও েমুট উ মি মে । বলল আহে দ ে ুসা, 'আফ্রে দুাঃ ফ্রখত ফ্রে াঃ জজে আব্রাহাে । 
সবাই ভে ামব  াবমে, বোপা ি টা ভতেে ে য় ভে ামটই । তমব, আপফ্রে ভে আমবদে 
জাোমোি ক ো বলমেে, ভস আমবদে আফ্রে অবশ্যই জাোব। 
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ফ্রক ে ুবলমত োফ্রে ল জজে আব্রা হাে জেসে । তাি ভটফ্র লমোে ভবমজ উ ি ল। 
ভে াবাইলট া হামত তুমল ফ্র ে ল জজে আব্রাহাে জেসে । ওপা ম ি ি হ্যামলা শু মেই জজে 
আব্রাহাে জেসে ভসাজা হময় বসল । বলল, 'গুড ে ফ্রে েিং ফ্রে াঃ ভ প্রফ্রসমড ন্ট ।' 

'গুড ে ফ্রে েিং জজে । আফ্রে সাি া ভ জোি সমেি ফ্রক ড ন্যাপমি খবম ি উ ফ্রেগ্ন হময় 
পমিফ্র ে । খবি টা আে াি ক ামে ভপৌাঁোি পি ভতাে ামক ভটফ্র লমে াে ক িফ্রে । ফ্র ক  াবে 
ভতাে ি া এ খে?' বলল ওপাি ভেমক ভপ্রফ্রসমড ন্ট । 

'আফ্রে আহে দ ে ুসামক ফ্রে ময় বমসফ্রে । ভক াে  ামবই ভচষ্টাি ভক াে ত্রুফ্রট 
হমব ে া ফ্রে াঃ ভপ্রফ্রসমড ন্ট । এ টা এ খে আে ামদি োম্বাি ওয়াে অগ্রাফ্রয ক াি ।' জজে 
আব্রাহাে বলল । 

'ভদ খুে ভজোি সে পফ্রি বামি ি ভে ময় ে ামে আে াি ও ভে ময় । ভ স উ দ্ধাি ে া 
পাওয়া পেেে স্ব ফ্রস্ত পাব ে া।' ব লল ভপ্রফ্রসমড ন্ট । 

'আে ি া অনু ব ক ি ফ্রে ফ্রে াঃ ভপ্রফ্র সমড ন্ট । সবে ফ্রক্ত ও সক ল উ পায় প্রময়াগ 
ক মি আে ি া ভচষ্টা ক ি ব ।' জজে আব্রাহ াে বলল । 

'আি শ্যাি ে-ভজােসমদি ভক মসি অগ্রগফ্রত ফ্র ক? ওমদি অপিায ভতা 
আি ও এ ক টা বািল ।' 

'আ া ক ি ফ্রে দুএ ক ফ্রদমেি ে মযেই ভক ামটে ভক স উ ি মব ফ্রে াঃ ভপ্রফ্রসমড ন্ট । 
আসাে ীমদি অনুপফ্রস্থত ভি মখই ফ্রবচাি ক াজ শু রু হমব।' 

'যন্যবা দ ফ্রে াঃ জজে। ভটফ্র লমোেট া আহে দ ে ুসামক ফ্রদে ।' 
আহে দ ে ুসা ভটফ্র লমোে ফ্রে ময় বলল, 'গুড ে ফ্রে েিং ফ্রে াঃ ভপ্রফ্রসমড ন্ট ।’ 
'গুড ে ফ্রে েিং আহে দ ে ুসা। ওময় লক াে ।' 
'যন্যবা দ ফ্রে াঃ ভপ্রফ্রসমড ন্ট ।' 
'ফ্রে াঃ আহে দ ে ুসা, আপোি ে ুফ্রক্তি জমন্য ভে সবমচময় উ ৎগ্রী ব ফ্রেল, তাি 

ফ্রক ন্তু আপোি ে ুফ্রক্ত ভদখা হমল া ে া। তাি আমগ ভস ফ্রে মজই ফ্রক ড ন্যাপ হমলা।' 
'খুবই দুাঃ খজেক, উ মেগজেক ঘ টে া ফ্রে াঃ ভপ্রফ্রসমড ন্ট ।' বলল আহে দ 

ে ুসা। 
'তাি উ দ্ধামি ি বোপা মি আে িা আপোি উ পি অমেক খাফ্রে ফ্রে  েি ক ি ফ্রে 

আহে দ ে ুসা।' 
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'এ টা আে াি দাফ্রয়ত্বও ফ্রে াঃ ভপ্রফ্র সমড ন্ট ।' 
'আফ্রে জাফ্রে ফ্রে াঃ আহে দ ে ুসা। যন্যবাদ আপোমক ।' 
'যন্যবা দ ফ্রে াঃ ভপ্রফ্রসমড ন্ট ।' 
ভটফ্র লমোে অে ক মি জজে আব্রাহা মে ি হামত ফ্রদমত ফ্রদমত আহে দ ে ুসা 

বলল, 'ভপ্রফ্রসমড ন্ট সাি ামক ফ্রেময় খুব উ ফ্রেগ্ন । ফ্র ক ক ি া োয় বলুে ভতা?' 
'আফ্রে ভসট াই  াবফ্রে। ইহুদী গ্রুপফ্রট ি সামে  াি তীয় আমে ফ্রি ক ােি া েুক্ত 

হওয়ায় ফ্রবষয়ফ্রট আি ও জফ্রট ল হময়মে।' বলল জজে আব্রাহাে । 
জজে আব্রাহাে োে মলও আহ ে দ ে ুসা ক ো বলল ে া।  াবফ্রেল ভস। 

অমেক্ষ ে পি ভস বলল, 'এ গুবাি এ খে এ কটাই পে আফ্রে ভ দখমত পাফ্রে ।' 
'ভসট া ফ্র ক?' উ দগ্রীব ক মন্ি বলল জজে আব্রাহাে । 
'আফ্রে আে াি ফ্রে মজমক ওমদি হামতি োগামলি ে মযে ফ্রে ময় োওয়া।' 
'তাম ত ফ্র ক হমব?' 
'তাম ত আফ্রে ওমদি যি াি স্যম োগ পাব, ফ্রক িংবা আফ্রে ওমদি হামত যি া 

পিব।' 
'এ ি অেে?' 
'আফ্রে ওমদি যি মত পাি মল সাি ামক ে ুক্ত ক ি মত পাি মবা। আি েফ্রদ যি া 

পফ্রি, তাহ মলে সাি া ে ুফ্রক্ত পামব ।' 
'ওমদি যি মত পাি মল সাি ামক ে ুক্ত ক ি াি স্যমোগ পামবে, এটা বুঝলাে । 

ফ্রক ন্তু আপফ্রে ওমদি হামত যি া পিমল সাি া ফ্রক  ামব ে ুফ্রক্ত পা মব?' 
আহে দ ে ুসা ম্লাে হাসল । বল ল, 'ভজোমি ল শ্যাি েমক আফ্রে জাফ্রে । আফ্রে 

ফ্রে ফ্রিত ভে, আে ামক োাঁমদ ভ েলাি ভটাপ ফ্রহমসম ব ওিা সাি া ভজোি সেমক বন্দী 
ক মি মে । ওদমি ফ্রবশ্বস সাি ামক উ দ্ধাি ক ি াি জমন্য অবশ্য ই আফ্রে োব এ বিং ভসই 
স্যমোগ তাি া গ্রহে ক ি মব । সা ি া এ ক জে জেফ্র প্রয় আমে ফ্রি ক াে । সাি াি উ পি ফ্রক েু 
ভি ায োক মলও তাি া সাি াি ভক াে ক্ষ ফ্রত ক ি মত চাইমব ে া জেে মতি  ময়। 
আে ামক যি াি সিংমগ সিংমগই তাি া সাি ামক ে ুফ্রক্ত ভদ মব।' 
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'বুঝলাে আহে দ ে ুসা। আফ্রে আপোি েুফ্রক্তি সামে এ ক েতও। ফ্রক ন্তু 
আে ি া ভতা এ টা চাই ে া। আে ি া চাই সাি ামক ে ুক্ত ক ি মত, ওমদি হামত সাি াি 
সামে আপোমক ফ্রবফ্রে ে য় ক ি মত ে য়।' 

'আফ্রে ও চাই ে া। ফ্রক ন্তু আফ্রে এ োিা ভক াে উ পায় ভদখফ্রে ে া। সাি া ওমদি 
হামত এ ক ফ্রদেও োকু ক তা আে ামদি ক াি ও ক াে ে ে য়।' 

'তা ে য়, ফ্রি ক। ফ্রক ন্তু আহে দ ে ুসাি ে ূমলে আে ি া সাি া ভজ োি সেমক 
উ দ্ধাি ক ি ব, এ টা আফ্রে ভে মে ফ্র ে ফ্র ে ে া।' বলল জজে আব্রাহা ে দৃঢ় ক মন্ি । 

'ফ্রক ন্তু আে াি সাে মে এ টাই এ খে এ ক ে াত্র পে। এ ই পম েই আে ামক 
অগ্রসি হমত হমব। আে াি ক াি মেই সাি া ভজোি সে আজ চি স ফ্রবপদগ্রস্থ। তামক 
উ দ্ধাি ক ি াি ধ েফ্র তক দাফ্রয়ত্ব আে াি উ পিই সবমচ ময় ভব ী বতোয় ।' োে ল আহে দ 
ে ুসা। 

জজে আব্রাহাে উ ি ল। উ মি ফ্রগময় আহে দ ে ুসাি ভপেমে দাাঁিাল । এ কটা 
হাত ি াখল আহে দ ে ুসাি ক াাঁময । বলল, 'তাহমল আে ি াও বলমত পাফ্রি আহে দ 
ে ুসা, আে মি ফ্রক াি ক াি মে, আম ে ফ্রি ক াি জমন্যই আজ আপফ্রে এ ক ফ্রট ইহুদী গ্রুমপি 
চি ে  ত্রুমত পফ্রি েত হময় মে ে । স্যতিািং ওমদি হাত ভে মক আপোমক ি ক্ষ া ক ি া 
আে ামদি ও প্রেে ও প্রযাে দাফ্রয়ত্ব।' 

আহে দ ে ুসা হাসল । বলল, 'আফ্রে আমে ফ্রি ক াি ক ামে ক ৃতজ্ঞ । আফ্রে বন্দী 
হবাি পি আে ামক ে ুক্ত ক ি াি ভক াে ভচষ্টাই ভস বাদ ি ামখফ্রে । আবাি ও েফ্রদ ফ্রবপমদ 
পফ্রি আবাি ও তা ক ি মব । ফ্রকন্তু আফ্রে ফ্রবপমদ পিব এ ই েুফ্রক্ত তুমল আমে ফ্রি ক া 
সাি ামক উ োি ক ি াি আে াি ভচষ্টায় বাযা ভদমব, তা হয় ে া, হওয়া উ ফ্রচত ে য়। 

জজে আব্রাহ ামে ি ে ুখ গম্ভীি হময় উ ি ল । বলল, আপফ্রে ফ্রসদ্ধাে ফ্রে মল 
ভসখাে ভেমক আপোমক ভেিা মো োমব ে া ভসট া আফ্রে জাফ্রে । পিামেে এ ে ে ক মি 
ফ্রে মজমক ফ্রবফ্রলময় ভদয়াই ভবা দহয় আপোি ধ বফ্র ষ্টে । ে মে পিমে অমেক ফ্রদে 
আমগি ক ো আহে দ ে ুসা। আে াি বালক োফ্রতমক ি ক্ষ াি জন্য ভসফ্রদে ওহা ইও 
েদীি ফ্রবপজ্জেক ঘ ূফ্রণ ে ভস্রাম ত আপোমক ঝাাঁফ্রপময় পিম ত ভদমখফ্রেল াে । ভসই 
আপফ্রে আজ আি ও ে হৎ হম য়মেে । আফ্রে আপোমক অফ্র বাদে ক ফ্রি আহে দ 
ে ুসা।' আমবগ ক ফ্রম্পত  াি ী ক মন্ি বলল জজে আব্রাহাে জেসে ।  
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আহে দ ে ুসা উ মি দাাঁিাল । 
ে ুমখাে ুফ্রখ হমলা জজে আব্রাহাে জেসমেি । বলল, 'আপোি ভ স্নমহি দৃফ্রষ্ট ি 

জমন্য আফ্রে ক ৃতজ্ঞ ফ্রে াঃ জজে আব্রাহাে জেসে ।' 
জজে আব্রাহাে জেসে দুহা ত বাফ্রি ময় জফ্রি ময় যি ল আহে দ ে ুসামক । 

বলল, 'আফ্রে ভপ্রফ্রসমড ন্ট মক সব বমল ভদব। ফ্রতফ্রে খু ী হম ব ে । অে ানুমষি  ীমি 
ে ানুমষি সাক্ষ াৎ আজ দুলে  হ ময় উ মি মে।' 
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৭ 
ে াফ্রক েে ভেডামি ল ভক াটে । 
'ি াষ্ট্র বোে শ্যাি ে-ভজােস এ ন্ড আদাি স' ভক মসি চাজে ীমটি শু োেী 

চলমে। 
আসাে ীমদি ড ায়াস খাফ্রল । ভজোমি ল শ্যাি ে ও ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়ামে ি 

অনুপফ্রস্থফ্র তমতই তামদি ফ্রবচাি শু রু হমলা। 
আসাে ীমদি ফ্রবরুমদ্ধ ফ্র ন্ন ফ্র ন্ন ফ্র মি াোমে ফ্র ন্ন ফ্র ন্ন ে াে লাি ফ্র ন্ন ফ্র ন্ন 

চাজে ীট সি ক াি ী প্রফ্রসফ্রক উ টমি ি োইমল । 
প্রেমে চলমে 'ভজোমি ল আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে ল্টে হতো ে াে লা'ি 

চাজে ীট পাি ।  
দীঘ ে চাজে ীট পাি ভ ষ ক মি সি ক াি ী প্রফ্রসফ্রক উ টি তাি এ ই উ পসিংহাি 

পাি ক ি ল, ' এ টা ফ্রে েক এ ক টা হতো ে াে লা ে য়। এ ি সামে জফ্রি ত হময়মে জাফ্রত 
ও ি ামষ্ট্রি স্যদূি প্রসাি ী স্ব ামেে ি ক ো এ বিং জাফ্রত ও ি ামষ্ট্রি ফ্রবরুম দ্ধ চািলেক ি 
ষিেমন্ত্রি ফ্রবষয়। আমে ফ্রি ক াি এ ক জে ভশ্রষ্ঠ সোে ভজোমি ল আমলক জান্ড াি 
হ্যাফ্রে ল্টেমক প্রাণ ফ্রদমত হময় মে অবম মষ ফ্রতফ্রে আমে ফ্রি ক াি বুমক েুফ্রি ে াি মত 
ি াফ্রজ হেফ্র ে বমল । ভজোমি ল শ্যাি মেি ফ্র ে জ উ ফ্রক্তই প্রোে ক মি তাি া আমে ফ্রি ক াি 
বুমক েুফ্রি ে াি মেে । এ ই  য়া েক 'সতে'ফ্রট ই ভজোমি ল আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে ল্টে 
জােমত ভপমি ফ্রেমলে । তাাঁি ে াযেমে োম ত ষিেমন্ত্রি এ ই সতেফ্রট বাইমি ে া োয়, 
তাই ফ্রচি তমি তাি ে ুখ বন্ধ ক িাি জমন্যই তামক হতো ক ি া হম য়মে । ষিেমন্ত্রি সব 
সতে ফ্রববি ণ ভজোমি ল আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে ল্টে প্রক া  ক মি ভদিংয়াি স্যমোগ 
পােফ্র ে বমট, ফ্রক ন্তু ে ৃতেু-ে ুহূমতে তাি ভ ষ ক োয় ফ্রতফ্রে ভসই ষিেমন্ত্রি হাত ভেমক 
আমে ফ্রি ক ামক ি ক্ষ াি জমন্য ঈশ্বমি ি ক ামে প্রােেো ক মি মেে এ বিং সবেম ষ দুফ্রট 
ক ামক ে ষিেন্ত্র সম্পমক ে ফ্রক ে ু ইিংফ্রগতও ফ্রদময় ভগম েে । সবেম  ষ দুফ্রট বামক ে ফ্রতফ্রে 
বমলমেে আমে ফ্রি ক াি জমন্য ভে েতুে পৃফ্রেবীি স্ব প্ন ফ্রতফ্রে ভদখ মতে, ভস েতুে 
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পৃফ্রেবী ভেে হয় োউ ন্ড াি োদাসেমদি, ষিেমন্ত্রি ে য়। এ ি অেে আমে ফ্রি ক াি জমন্য 
ষিেমন্ত্রি এ ক েতুে পৃফ্রেবী অেোৎ ফ্র ে উ ওয়াল্ডে অড োি-এ ি পফ্রি ক ল্পোও আমে, 
োি সামে ভজোমি ল আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে ল্টে েুক্ত ফ্রেমলে এ বিং ভ ষ ে ুহূমতে 
েখে ফ্রতফ্রে ভটি ভপমলে এ টা ষিেন্ত্র,তখেই তামক জীবে ফ্রদমত হমলা। তাহমল 
আমে ফ্রি ক াি জমন্য ষিেমন্ত্রি ফ্রেউ ওয়াল্ডে অড োি পফ্রি ক ল্পোি প্রমণতা ফ্রে াঃ শ্যাি ে 
ও ফ্রে াঃ ভজােসি া। এ ই ক োই 'ফ্র ি আমে ফ্রি ক া' ে ু মে ন্ট ও বমল োমক । তামদি 
অফ্র মোগ হমলা, ভজোমি ল শ্যাি ে ও ভড ফ্র ড উ ইফ্রল য়াে ভজােসমদি ে ত অশু   
ভেতৃমত্বি অযীে  ফ্রক্ত ালী ও সফ্রি য় এ ক টা ইহুদী গ্রুপ তামদি ফ্রবত্ত ও প্রচামি ি 
ভজামি আমে ফ্রি ক াি ঘ ামি ষিেন্ত্রেূলক ফ্র ে উ ওয়াল্ডে অড োি চাফ্রপময় ফ্রদময়মে। ো 
জাফ্রত-ি াষ্ট্র, জাফ্রত-সিংসৃ্কফ্রত ও জাফ্রত-অেেেীফ্রতি ফ্রবমলাপ সাযে ক মি এ ক ভক ফ্রন্দ্রক 
এ ক ফ্রবশ্বায়মেি ফ্রদমক পৃফ্রেবী মক ফ্রে ময় োবাি ভচষ্টা ক ি মে। এ ই ভচষ্টা পফ্রি ণামে 
আমে ফ্রি ক ামক সবাি ক াে ভেম ক ফ্রবফ্রে ন্ন ক ি মব। 'ফ্র ি আমে ফ্রি ক া' ে ু মে ন্ট বমল 
এ বিং ভজোমি ল আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে ল্টেও তাি অফ্রেে বা তো ফ্রহমসমব বমলমেে, 
আমে ফ্রি ক ামক এ ই লমক্ষ েি ফ্রদমক পফ্রি চালে া ক ি া আমে ফ্রি ক াি োউ ন্ড াসে 
োদাসে মদি ফ্রচোি এ মক বামি ই পফ্রি পন্থী। 'ফ্র ি আমে ফ্রি ক া' ে ু মে ন্ট তাই এ ক ফ্র ি 
আমে ফ্রি ক া'ি দাবী ক ি মে, ভে আমে ফ্রি ক া োউ ন্ড াসে োদাসে মদি ইো অনুসামি 
হমব ফ্রবমশ্ব  াফ্রেি পুিাযা, জাফ্রতসে ূমহি পাফ্রি স্প ফ্রি ক সে তাফ্র ফ্র ত্ত ক সহাবস্থ ামেি 
সহমো গী এ বিং ভদ -ক াল-পা ত্র-যে ে-বণে ফ্রে ফ্রবেম মষ সক ল ে ানুমষি অফ্রয ক ামি ি 
প্রফ্রত শ্রদ্ধা ীল । আমে ফ্রি ক াে জীবমেি এ ই গুরুত্ব পূণে ফ্রবষয়ফ্রট এ খামে উ োফ্রপত 
হতো-ে াে লাি হতো-ভে াফ্রট ম ি সামে অিংগািংফ্রগ াম ব জফ্রি ত । স্যতিািং হতোি 
সামে এ টাও পৃেক  ামব ফ্রবচােে ফ্রবষয় হওয়া উ ফ্রচত । ভজোমি ল হ্যাফ্রে ল্টমেি 
আত্মদামেি দাবীও এ টা । ো উ ন্ড াসে োদাসেম দি চাওয়া 'ফ্র ি আমে ফ্রি ক া' গিে ও 
ভজাঁ মক বসা অমক্টাপা ম ি ফ্রবদাময়ি ে াযেমেই শু য ু ভজোম ি ল আমলক জান্ড াি 
হ্যাফ্রে ল্টমেি ে হাে আত্মতোগ মক সম্ম াফ্রে ত ক ি া ভেমত পামি ।' 

ভজোমি ল আমলক জান্ড াি হ্যাফ্রে ল্টমেি হতো-ে াে লাি চাজে ীট উ োপে 
ভ মষ এ ি উ পসিংহাি পাি কি াি পি সি ক াি ী প্রফ্রসফ্রক উ টি 'ল স আলামে ামসি 
ভগাময়ন্দা স্যিঙ্গ ে াে লা'ি চাজে ীট ভপ  ক ি া শু রু ক ি ল । 
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'আি ও চাি ফ্রট ে াে লাি চাজে ীট ি ময়মে সি ক াি ী প্রফ্রসফ্রক উ টমিি 
োইমল । তাি প্রেে ফ্রট হমলা, 'আইজোক ভবেগুফ্রি য়াে ও সাবাহ ভবেগুফ্রি য়াে 
ফ্রক ড ন্যাপ ে াে লা', ফ্রেতীয়ফ্রট হমলা, 'হ্যাফ্রি ে য়ফ্রে হাে ফ্রক ডন্যাপ ে াে লা।' অন্যফ্রট 
'আহে দ ে ুসা ফ্রক ড ন্যাপ ে াে লা।' সবেম মষ ি ময়মে, 'সাি া ভজোি সে ফ্রক ড ন্যাপ 
ে াে লা'ি উ পস্থাপো। 

সি ক াি ী প্রফ্রসফ্রক উ টমিি সহক াি ী ফ্রেস ফ্রেস ক মি ে াে লাি এ ই তেেগুমলা 
ফ্রদল এ ক জে সািংবাফ্রদক মক তা ি এ ক টা প্রমশ্নি জবাম ব। 

সি ক াি ী প্রযাে প্রফ্রসফ্রক উ টি তখে পমি চলফ্র েল 'ল স আলামে াস 
ভগাময়ন্দা স্যিঙ্গ ে াে লা'ি দীঘ ে চািলেক ি চাজে ীট । 

 
 
 
এ ে ফ্র ব আই ভহড ভক ায়াটোি । 
এ ে ফ্র ব আই প্রযামেি খাস ড্র ইিং রুমে দুফ্রট ে ুমখাে ুফ্রখ ভসাে ায় বমসফ্রেল 

আহে দ ে ুসা ও জজে আব্রাহা ে জেসে । আব্রাহাে জেসমেি ভক ামল তাি োফ্রত 
জজে জেসে জুফ্রে য়ি । 

'উ ফ্রে ভক বলত দাদু?' আহে দ ে ুসামক ভদফ্রখময় ফ্রজমজ্ঞস ক ি ল জজে 
আব্রাহাে জেসে তাি োফ্রতম ক । 

'আিংমক ল ।' বলল জজে জুফ্রে য়ি । 
'ওমক তুফ্রে জাে?' 
'হ্যাাঁ' 
'ফ্র ক জাে?' 
'আফ্রে ওহাইও েদীমত ড ুমব ফ্রগময়ফ্রেলাে । উ ফ্রে ঝাাঁফ্রপময় পম ি আে ামক 

বাাঁফ্রচময় ফ্রেমলে ।' বলল জজে জেসে জুফ্রে য়ি । 
'তুফ্রে সিংজ্ঞ াহীে ফ্রেমল । জাে ো। ক াি ক ামে শু মেে তুফ্রে এ ক ো?' 
'ভক ে, আম্ম ুবমলে, আবু্ব বমলে ।' 
'তুফ্রে ভক ে ে ক মি জাে ভে ইফ্রে ভসই ভলাক?' 
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'বামি, আে ামদি বাফ্রি মত আিংমক মলি েমটা টাোমো আমে ে া?' 
'েমটা টাোমো আমে? ভক াোয় ভপ ময়ে?' 
'ভক ে, আব্বা এ মেমেে ।' 
'ভতাে াি আিংমক লমক যন্যবাদ দাও জেসে ।' 
'ফ্রসওি ।' 
বমল দাদুি ভক ামল ভেমক ই েখু ঘ ুফ্রি ময় আহে দ ে ুসাি ফ্রদমক ভচময় বলল, 

'যন্যবা দ আিংমক ল ।' 
আহে দ ে ুসা 'ওময়ল ক াে স্যইট বয়' বমল ফ্রক ে ুবলমত োফ্রে ল । 
এ সে য় জজে আব্রাহ াে জেসমেি ভটফ্র লমোে ভবমজ উ ি ল। 
'এ ক্সফ্রক উ জ ফ্র ে' বমল ভটফ্র লমো ে যি ল জজে আব্রাহাে জেসে । 
ভটফ্র লমোমে ক ো বমলই জজে আব্রাহাে জেসে ভটফ্র লমোে টা আহে দ 

ে ুসাি ফ্রদমক এ ফ্রগময় ফ্রদময় বলল, 'ফ্রে স সাগফ্রি ক া ভসমেি ভটফ্র লমোে ।' 
আহে দ ে ুসা ভটফ্র লমোে যমি ই বলল 'গুড  ে ফ্রে েিং সাগফ্রি ক া । ভক ে ে আে?' 
'আসসালােু আলাইকু ে দাদ া, ে া ে ামে  াইয়া  াল আফ্রে।' 
'খু ী হময়ফ্রে সাগফ্রি ক া, তুফ্রে ভটফ্র লমোে ক মি ে।' 
'খু ী হময়ফ্রে ভতাে মক ভপম য়  াইয়া।  াইমত ই পাফ্রি ফ্রে, ফ্রে াঃ জজে 

আব্রাহাে মক ভটফ্র লমোে ক মি ভতাে ামক ভপময় োব। ভ মবফ্রেল াে ওোি ক াে ভেমক 
ভতাে াি ভটফ্র লমোে োম্বাি ভজা গাি ক ি ব।' 

'আল্লাহ আে ামদি সাহােে ক মি মেে । এ ক ে বল সালাে ভক ামেমক 
ফ্র খমল?' 

'ভক ে, ইসলামে ি উ পি দখল বুফ্রঝ আপোি এ ক াি? আে াি োক মত 
পামি ে া?' 

'অবশ্য ই পামি । আফ্রে ভসট াই জােমত চাফ্রে ।' 
'োক  াইয়া। আফ্রে ভে জমন্য আপোমক ভটফ্র লমোে ক মি ফ্রে ।  ভোয়াে 

োফ্রবলা আে ামক ভটফ্র লমোে ক মি ফ্রেল । বলল, 'ভতাে াি বন্ধ ুআহে দ ে ুসামক  ীঘ্রই 
আে ামদি হাম তি ে ুমি ায় আসমত হমব। ভস বেবস্থা হময় ভগম ে ।' আফ্রে বললাে ফ্র ক 
বেবস্থা হময় ভগম ে? ভস প্রমশ্নি জবাব ফ্রদল ে া। বলল, 'জাে ভ জোি সে পফ্রি বামি ি 
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ফ্রে স সাি া ভজোি সেও আহ ে দ ে ুসামক  ালবামস?' আফ্রে বললাে, 'দাদা মক 
সবাই  ালবাসম ত পামি, তুফ্রেও  ালবাস মত পাি ।' তাি সাম ে আি ও অমেক ক ো 
হময়মে  াইয়া। ফ্রক ন্তু  াইয়া বলুে, ফ্র ক ঘ টে া? োফ্রবলা ভক ে ে ক মি বমল ভে আপফ্রে 
তামদি হাম তি ে ুমি ায় োমেে?'  

োে ল সাগফ্রি ক া । 
ভ্রু কু ফ্রিত হময় উ মি মে আহে দ ে ুসাি । ভচামখ-ে ুমখ ত াি  াবোি 

প্রক া । বলল, 'ও ফ্রক েুো সাগফ্রি ক া, তামদি অনুে াে । ভজোমি ল শ্যাি মেি 
ভলাক ি া সাি া ভজোি সেমক ফ্রক ড ন্যাপ ক মি মে । তাই তাি া ে মে ক ি মত পামি সাি া 
ভজোি সেমক উ দ্ধাি ক ি মত ফ্রগময় ওমদি হাম ত ফ্রগময় পিব। ফ্রক ন্তু বলমতা 
সাগফ্রি ক া, ভোয়াে োফ্রবলা সাি া ভজোি সমেি ক ো জােল ফ্র ক ক মি? আি এ প্রসঙ্গ 
হি াৎ ভতাে াি ক ামে তুলল ভক ে?' 

োে ল আহে দ ে ুসা। 
'এ সিংি াে ভক াে প্রমশ্নি ভস জবাব ভদয়ফ্রে  াইয়া' বলল সাগ ফ্রি ক া ভসে । 
'ভস জবাব ে া ফ্রদমলও বুমঝফ্রে সাগফ্রি ক া । সাি া ভজোি সেম ক ফ্রক ড ন্যাপ 

ক ি া, আে াি সম্পমক ে ভজোমি ল শ্যাি েমদি পফ্রি ক ল্পো সবই ভস জামে । 
বলমত বলমত আহে দ ে ুসাি ে ুখ প্রেুল্ল হময় উ ি ল । শ্যাি েমদি ক ামে 

ভপৌোি অবলম্বে ভপময় ভগমে ভস। 
'হমত পামি  াইয়া। আফ্রে ভতা তাি বন্ধ।ু জাফ্রে আফ্রে ভে ভস ি হস্যজেক 

ভে ময় ।' সাগফ্রি ক া ভসে বলল । 
'ি হস্যজেক বলে ভক ে?' 
'ে ামঝ ে ামঝ ভক াোও উ যাও হময় োয়। ফ্রজমজ্ঞস ক ি মল বমল ে া।' 
'যন্যবা দ সাগফ্রি ক া । আফ্রে ভতা ে ামদি ওফ্রদমক আসব।' 
'আসমবে? ক মব? ক খে? খুব খু ী হমবা আফ্রে ।' 
'হি াৎ ক মি ই এ ক ফ্রদে হাফ্রজি হমবা।' 
'ফ্রক ন্তু  াইয়া, আে াি েুফ্রট ভে ভ ষ হময় োমে । এ খে ভতা ওয়াফ্র িংটমেই 

ভব ী োক ব।' 
'ফ্রক ন্তু আোমপাফ্রল ম  আে ামক ভেমত হমব।' 
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'বুমঝফ্রে। ফ্রক ন্তু আফ্রে ে া োক মল োফ্রবলামক োও ভপমত পামি ে ।' 
'তাহ মল?' 
'আফ্রে োব  াইয়া।' 
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১ 
আহমদ মুসোর রক্ষো নেই। তোক্ে ফোাঁক্দ পড়ক্তই হক্ি।’ িলল নেেোক্রল 

শ্যোরে। 
‘বেছুক্ষণ আক্ে েেোাংক্ের সোক্ে েেো হক্লো। নস িলল, ‘আে সন্ধ্যোর 

বদক্ে েোবে আহমদ মুসো আেোক্পোবলক্ে যোক্ে। অেচ তোর যোওয়োর েেো বছল েো। 
েেোাংে ও সোেবরেোই ওয়োবোংটক্ে যোক্ি শুক্েবছলোম।’ িলল নেোয়োে েোবিলো। 

‘ধন্যিোদ েোবিলো। এখে নদখক্ি আহমদ মুসোর পরিততী েোে হক্ি 
নতোমোক্ে ফক্লো েরো। নস বেবিত মক্ে েক্রক্ছ তুবম আমোক্দর সোক্ে েবড়ত এিাং 
তুবম সোরো নেফোরসে সম্পক্েত সিবেছু েোে।’ িলল নেেোক্রল শ্যোরে। 

‘এটোইক্তো চোই। আমোক্ে ফক্লো েরক্ি আর আবম তোক্ে ফোাঁক্দর মক্ধয 
বেক্য় যোি।’ নেোয়োে েোবিলো িলল। 

‘আর আমরো তোক্ে টুে েক্র খোাঁচোয় পুরি।’ িক্ল নহক্স উঠল নেেোক্রল 
শ্যোরে। 

‘আবম সিক্চক্য় নিবে খুবে, সোেবরেোক্ে তোর হোত নেক্ে রক্ষো েরোর এটো 
এেটো পে হক্ি।’ েোবিলো িলল। 
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‘শুধু নতো সোেবরেো নসে েয়, আমোক্দর তেয মক্ত েেোাংে নসেও আহমদ 
মুসোর দোরুণ ভক্ত হক্য় উক্ঠক্ছ।’ িলল নেেোক্রল শ্যোরে। 

‘নসটো আহমদ মুসো সোেবরেোর িন্ধ্ু হওয়োর েোরক্ণ। সোেবরেোক্ে সরোক্ত 
পোরক্ল েেোাংে এমবে সক্র যোক্ি।’ েোবিলো িলল। 

‘বম. শ্যোরে, আহমদ মুসোক্ে আটেোিোর আরও সুক্যোে পোবে, এটো 
আেোর েেো। বেন্তু আবম মোমলো বেক্য় সবতযই উবিগ্ন। মোমলোর চোেতবেটগুক্লো আবম 
পক্ড়বছ। আমোক্দর েন্য আইবে লড়োই চোলোিোর নেোে সুক্যোেই নেই।’ িলল 
আক্মবরেোে েোউবিলর েুইস এযোক্সোবসক্য়েেস এর প্রধোে নেবভে উইবলয়োম 
নেোেস। তোর েক্ঠঠ উক্িে। 

‘এ েক্ন্যই আইক্ের নচোখক্ে অন্যবদক্ে ঘুরোক্ত হক্ি।’ িলল নেেোক্রল 
শ্যোরে। 

‘বেভোক্ি?’ বেক্েস েরল নেবভে উইবলয়োম নেোেস। 
‘নেে আপবেও নতো েোক্েে, বিেক্য়র আেক্ে আহমদ মুসো এমে বেছু 

েক্র িসক্ি যো তোক্ে আক্মবরেোেক্দর েোক্ছ ঘৃণোর পোক্ে পবরণত েরক্ি।’ িলল 
নেেোক্রল শ্যোরে। 

‘নসটো বে? বে রেম? দোরুণ উৎসুে েক্ঠঠ েোেক্ত চোইল নেোয়োে 
েোবিলো। 

নেেোক্রল শ্যোরে ও নেবভে নেোেস  ’েক্েই তোেোল নেোয়োে েোবিলোর 
বদক্ে। বেছুটো বিব্রত ভোি  ’েক্ের নচোক্খ-মুক্খই। েিোি বদল নেেোক্রল শ্যোরে। 
িলল মুক্খ হোবস নটক্ে, ‘ও বেছুেো । আহমদ মুসো আক্মবরেোর ইহুদীক্দর বিরুক্ে 
আক্রেটো ষড়যন্ত্র েরক্ছ।’ 

‘বে ষড়যন্ত্র?’ নেোয়োে েোবিলো িলল। 
‘সিই েোেক্ত পোরক্ি। এইটুকু নেক্ে রোখ, বিেক্য়র আেক্ে অন্ধ্ হক্য় 

নস বহটলোর সোেক্ত চোক্ে।’ 
দরেোয় এ সময় েে হক্লো। 
নসবদক্ে েো তোবেক্য়ই নেেোক্রল শ্যোরে িলল, ‘এস নিে ইয়োবমে।’ 
দরেো নঠক্ল ঘক্র প্রক্িে েরল নিে ইয়োবমে। 



অক্টোপোক্ের বিদোয়  4 

 

বেক্রট ইহুদী নচহোরো নিে ইয়োবমক্ের। স্পোই বহক্সক্ি, নয নেোে ষড়যক্ন্ত্রর 
সফল অপোক্রটর বহক্সক্ি নেেোক্রল শ্যোরক্ের অস্ত্রেোলোয় নস অবিতীয়। 

নস ঘক্র ঢুেক্তই নেেোক্রল শ্যোরে িলল, ‘বে খির নিে?’ 
‘সি বঠে-ঠোে।’ 
‘বমেে েয়টোয় যোক্ে?’ 
‘সন্ধ্যো ছ’টোয়।’ 
‘বে িুঝক্ল নেোে নরবসষ্ট্যোি হক্ি? বোংিো নেোে অসুবিধো?’ 
‘নতমে সম্ভোিেো নেই। তক্ি সমস্যো হক্লো,  ’েে সোাংিোবদে নসখোক্ে 

েোক্ে। তক্ি নয সময় আমোক্দর অপোক্রেে, নস সময় তোরো অবফক্স েোেক্ি।’ 
‘গুে।’ উেবসত েক্ঠঠ িক্ল উঠল নেেোক্রল শ্যোরে। 
এেটু নেক্মই নস আিোর িলল, ‘ওখোক্ে সোাংিোবদক্ের িোসো েোেোয় 

সুবিধোই হক্লো। বমবেয়োগুক্লো ইসুযটোক্ে সোাংঘোবতেভোক্ি হোক্ত তুক্ল নেক্ি।’ 
‘আক্রেটো সুবিধো আক্ছ স্যোর। আক্মবরেোর পূিত উপকূক্ল এটোই 

ইহুদীক্দর প্রেম িসবত। মোবেতে ইহুদীক্দর বপতো িক্ল েবেত বদ নেট নেবভে 
দোবেক্য়ল এই িসবতক্তই েন্মেহে েক্রে। তোর েন্মস্থোেটো এখে বসেোেক্ে 
পবরণত হক্য়ক্ছ। বসেোেক্ের পোক্েই তোর ভূবমষ্ট্ হওয়োর ঘরবট এখেও িততমোে। 
ওটো মোবেতে ইহুদীক্দর এেটো পবিে স্থোে। ওখোক্ে নেউ হোত বদক্ল মোবেতে 
ইহুদীক্দর েবলেোয় হোত নদয়ো হক্ি।’ 

‘ব্রোক্ভো, ব্রোক্ভো। ওটোয় শুধু হোত নদয়ো েয়, বেিয় ওটো আগুক্ের েোক্স 
যোক্ি।’ িলক্ত িলক্ত নেেোক্রল শ্যোরক্ের মুক্খ এেটো ক্রুর হোবস ফুক্ট উঠল। 

নেোয়োে েোবিলো নেেোক্রল শ্যোরক্ের সোমক্ে মুক্খোমুবখ এে নেোফোয় 
িক্সবছল। তোর ভ্রু বট কুবিত হক্য় উক্ঠক্ছ। অেোহুতভোক্ি এ রেম আক্লোচেোয় 
অাংেেহে অসাংেত িক্ল নেোয়োে েোবিলো বেছু িলল েো। বেন্তু মেবট তোর খুি 
উৎসুে হক্য় উঠল। 

েেো নেষ েক্র এেটু দম বেক্য়বছল নেেোক্রল শ্যোরে। তোরপর এেট ু
েক্ড়-চক্ড় িক্স পক্েট নেক্ে এেটো অদ্ভুত লোল নমোড়ে নির েক্র নিে ইয়োবমক্ের 
বদক্ে তুক্ল ধক্র িলল, ‘এটো নতোমোর বমেক্ের েমোঠেোরক্ে বদক্য় বদও। 
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পবরেল্পেোর সোক্ে এটোও যুক্ত হক্ি। অপোক্রেে নেক্ষ নফরোর সময় নস নযে এটো 
ওখোক্ে নফক্ল নরক্খ আক্স।’ 

নিে ইয়োবমে ওটো হোক্ত বেক্য় ঘুবরক্য় বফবরক্য় নদক্খ িলল, ‘ভয়াংের 
বিক্ফোরে। ততরী হক্য়ক্ছ বলবিয়োর বেক্পোলীক্ত। অতএি............।’ 

েেো নেষ েো েক্রই নহো নহো েক্র নহক্স উঠল নিে ইয়োবমে। 
‘অতএি নিবরক্য় পড়ক্ি আহমদ মুসোর েোক্েেে। শুধু এটোই েয় আরও 

বেছু বেবেস এটো প্রমোণ েরক্ি।’ নিে ইয়োবমক্ের সোক্ে হোবসক্ত নযোে বদক্য় িলল 
নেেোক্রল শ্যোরে। 

নিে ইয়োবমে নিবরক্য় নেল। 
নেোয়োে েোবিলোও নিরুক্ত চোবেল। নেেোক্রল শ্যোরে তোক্ে লক্ষ েক্র 

িলল, ‘েোবিলো আেোক্পোবলক্ে তুবম েখে বফরছ?’ 
‘বিক্েক্ল এেটো নপ্রোেোম আক্ছ। সন্ধ্যোয় যোি আবম।’ িলল েোবিলো। 
‘তুবম নতো িলক্ল আহমদ মুসোও সন্ধ্যোয় আেোক্পোবলক্ে নপৌছক্ি। নরোে 

েো ইয়োক্র যোক্ে েোেক্ত নপক্রক্ছো বেছু?’ 
‘েো েোেক্ত পোবরবে। সোেবরেো েোক্ে বে েো েোবে েো।’ 
‘খুি ভোক্লো হক্তো যবদ আহমদ মুসো সোক্ড় আটটো েয়টো পযতন্ত রোস্তোয় 

েোেক্তো।’ িলল নেেোক্রল শ্যোরে। 
‘নেে?’ 
‘আমোক্দর পবরেল্পেোক্ে পোেো-ক্পোক্ত েরোর েন্য এটো প্রক্য়োেে।’ 
এেটু নেক্মই আিোর িক্ল উঠল নেেোক্রল শ্যোরে, ‘সন্ধ্যো ে’টোয় 

আহমদ মুসো আেোক্পোবলক্ে নপৌছক্ি নসটো আমোক্দর েোেো প্রক্য়োেে।’ 
‘আবম েোেোক্ত পোবর, আপেোরোও নটবলক্ফোে েরক্ত পোক্রে।’ 
‘ধন্যিোদ েোবিলো, নতোমোর নটবলক্ফোে েো নপক্ল ে’টোর বদক্ে আবম 

নটবলক্ফোে েরি।’ 
‘আমোক্ে নেোে েোরক্ণ েো নপক্ল েেোাংেক্ে বেক্েস েরক্লও েোেক্ত 

পোরক্িে।’ িলল নেোয়োে েোবিলো। িক্ল নেোয়োে েোবিলো উক্ঠ দোড়োল। 
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সন্ধ্যো তখে সোক্ড় সোতটো। 
নেোয়োে েোবিলোর েোবড় তীর নিক্ে এবেক্য় চলবছল আেোক্পোবলক্ের 

বদক্ে। 
এক্সক্প্রস হোইওক্য় নেক্ে েোউবঠট নরোক্ে পড়োর পর েোবড়র েবত েক্ম 

বেক্য়বছল। তোর উপর নসক্ভরো েদীর খোবড় অবতক্রম েরোর সময় ব্রীক্ের উপর 
েোবড়র েবত আরও েক্ম যোয়। এই আক্য়বে েবতক্তই নেোয়োে েোবিলোর েোবড় বেউ 
হোরমোক্ে প্রক্িে েরল। 

প্রক্িে েক্রই িন্দুক্ের বিবক্ষপ্ত গুলীর েক্ে চমক্ে উঠল নেোয়োে েোবিলো। 
আরও বেছুটো অেসর হক্লো তোর েোবড়। রোস্তোর  ’পোে নেক্েই মোনুক্ষর আতত 
বচৎেোর েোক্ে এল তোর। 

উৎেণত হক্লো নেোয়োে েোবিলো। 
আপেোক্তই নযে নেক্ম নেল তোর েোবড়। 
বঠে এ সময় েক্য়েটো েোবড়  ’পোক্ের িসবত নেক্ে মোতোক্লর েবতক্ত 

নিবরক্য় উত্তক্রর এক্সক্প্রস হোইওক্য়র বদক্ে ছুক্ট নেল। সিগুক্লো েোবড়র আক্লো 
নেভোক্েো। শুধু তোর েোক্ছর এেটো িোইক্লে বদক্য় ছুক্ট যোওয়ো এেটো েোবড়র 
নপছক্ের নেমক্েক্ট আক্লো নদখক্ত নপল। েোম্বোরটোও পড়ক্ত পোরল নস।  

প্রিল সক্েহ বেক্য় েোবড় নেক্ে েোমল নেোয়োে েোবিলো। 
বেউ হোরমোে এলোেো মোবেতে যুক্তরোক্ের এেটো প্রোচীে ইহুদী িসবত। 

বেউইয়েত েেরীর পত্তক্ের সময়ই আেোক্পোবলক্ের প্রবতষ্ঠো হয়। আেোক্পোবলক্ের 
পক্রই নমবরলযোক্ঠে নয প্রেম েেিসবত েক্ড় ওক্ঠ, নসটো বেউ হোরমোে। এখোক্ে 
প্রেম িসবত েক্ড় বেছু েোমতোে েযোেবলে। পক্র েোমতোে েযোেবলেরো বেউ হোরমোে 
বিবক্র েক্র বদক্য় আরও উত্তক্র উৎেৃষ্ট্তর েোয়েোয় সক্র যোয়। ইহুদীরো 
েযোেবলক্ের ছদ্ম পবরচক্য় বেউ হোরমোে বেক্েবছল। অক্েে পক্র তোক্দর পবরচয় 
প্রেোে হক্য় পক্ড়। এখে বেউ হোরমোে মোবেতে যুক্তরোক্ের এেটো িক্েদী ইহুদী 
িসবত। 
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বেউ হোরমোে িসবতটো খুিই সুের নলোক্েেক্ে। বেউ হোরমোে নেক্ে আধো 
বেক্লোবমটোর পুক্ি আেোক্পোবলক্ের গুরুত্বপূণত ও ঐবতহ্যিোহী নেৌ-ঘোাঁবট। আর 
নপৌক্ে এে বেক্লোবমটোর দবক্ষণ-পবিক্ম নমবরলযোক্ঠের ঐবতহোবসে নষ্ট্ট হোউে। 
বেউ হোরমোে নেক্ে আেোক্পোবলক্ের দূরত্ব এে বেক্লোবমটোক্রর েম।  

বেউ হোরমোে নেোয়োে েোবিলোর পবরবচত। তোর এে আত্মীয় পবরিোর 
এখোক্ে েোক্ে। েোবিলো এখোক্ে আক্স। 

নেোয়োে েোবিলো এে পো  ’পো েক্র বেছুটো এবেক্য়বছল। নস নদখল, 
এেেে নলোে এবদক্ে টলক্ত টলক্ত এবেক্য় আসক্ছ। 

নেোয়োে েোবিলো এগুক্লো তোর বদক্ে। 
বেন্তু েোবিলো নলোেটোর েোক্ছ নপৌছোর আক্েই নলোেটো লুবটক্য় পড়ল 

মোবটর উপর। 
নেোয়োে েোবিলো ছুক্ট বেক্য় তোর পোক্ে িসল। 
নলোেটো রক্তোক্ত। 
নদক্খই িুঝল নেোয়োে েোবিলো, নলোেটো িুক্লট বিে হক্য়ক্ছ। 
মোরো নেল েোবে নলোেটো? 
নেোয়োে েোবিলো তোড়োতোবড় নলোেটোর এেটো হোত তুক্ল বেক্য় েোবড় 

নদখল। েোবড় নেই। মোরো নেক্ছ নলোেটো। 
উক্ঠ দোড়োবেল েোবিলো। হঠোৎ তোর নচোক্খ পড়ল, নলোেটোর হোক্ত এেটো 

েযোক্সট-বভবেও েযোক্সট। ভ্রুকুবিত হক্লো েোবিলোর। 
েোবিলো নলোেটোর হোত নেক্ে েযোক্সটটো বেক্য় উক্ঠ দোাঁড়োল। 
োংেো ও উক্িক্ে মে তখে অবস্থর হক্য় উক্ঠক্ছ েোবিলোর। বেউ হোরমোক্ে 

িড় বেছু ঘক্টবে নতো! েোবড়গুক্লো ওভোক্ি আক্লো বেবভক্য় পোলোক্লো নেে? 
েোবিলো দ্রুত েোবড়ক্ত উক্ঠ েোবড় ঘুবরক্য় বেক্য় আত্মীক্য়র িোসোর বদক্ে 

চলল। 
 ’পোক্ে িোবড়, মোঝ বদক্য় চলক্ছ েোবিলোর েোবড়। ঘর িোবড়ক্ত আক্লো 

জ্বলক্ছ। বেন্তু চোরবদক্ে মৃক্তর স্তব্ধতো। িোতোস নযে ভোরী। বেক্সর েন্ধ্! তোেো 
রক্ক্তর? নলোেটোর রক্ক্তর েন্ধ্ বে তোর েোক্ে নলক্ে আক্ছ এখেও? 
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চলক্ছ তোর েোবড়। 
নদখল এেটো িোবড়র িোরোেোর পোে বদক্য় এেটো লোল নরোত েবড়ক্য় 

মোবটক্ত এক্স পড়ক্ছ। 
বেউক্র উঠল েোবিলো। চলক্ছ তোর েোবড়। 
সোমক্েই  ’নটো িোবড়। 
আেমেো হক্য় পড়ো েোবিলো হঠোৎ সোমক্ের এেটো দৃক্শ্য আাঁৎক্ে উক্ঠ 

নব্রে েরল েোবড়র। এেিোক্র েোবড়র মুক্খর েোক্ছ রোস্তোর উপর  ’নটো রক্তোক্ত 
লোে। 

সোমক্ে আক্ে-পোক্ে তোেোল েোবিলো েবম্পত িুক্ে। নদখল,  ’পোক্ের 
িোবড়র লক্ে আরও রক্তোক্ত মোনুষ পক্ড় আক্ছ। 

রোক্েযর আতাংে এক্স বঘক্র ধরল েোবিলোক্ে। নেোে নলোেেে নেই 
নেে? মোনুষ এভোক্ি খুে হক্য়ক্ছ নদক্খও মোনুষ আসক্ছ েো নেে? নেোেোও েোক্রো 
নেোে েেো নেই নেে? সিোই মক্র নেক্ছ েোবে? 

ের ের েক্র নোঁক্প উঠল েোবিলোর নেোটো েরীর। েোবড় ঘুবরক্য় লোে 
 ’বটক্ে পোে েোবটক্য় সোমক্ে এগুক্লো েোবিলো। সোমক্েই তোর আত্মীক্য়র িোবড়। 

তোর ফফুরু িোবড় এটো। 
েোবড় বেক্য় নখোলো নেট বদক্য় প্রক্িে েরল। 
েোক্রো নেোে সোড়ো েে নেই িোবড়ক্ত। 
লোফ বদক্য় েোবড় নেক্ে নেক্ম নদৌক্ড় িোরোেোয় উঠল। 
নভতক্র নঢোেোর দরেো নখোলো। 
নভতক্র ঢুেক্ত বেক্য় রক্ক্তর নরোক্ত ধোক্কো নখল েোবিলো। 
রক্ক্ত নভক্স যোক্ে ঘক্রর নমক্ঝ। রক্ক্ত ভোসক্ছ েক্য়েবট মোনুষ। 
ভীত েোবিলোর েক্ঠঠ আপেো নেক্েই এেটো আতত-বচৎেোর নিবরক্য় এল, 

‘আবঠট’। 
তোর এ বচৎেোর উঠোর সোক্ে সোক্ে ঘক্রর নমক্ঝক্ত লুক্টোপুবট খোওয়ো 

এেটো লোক্ের মোেো েক্ড় উঠল। এেটু উপক্র উঠল মোেো। ধ্ববেত হক্লো এেটো 
আততেোদ, ‘নে, িোাঁচোও আমোক্দর, িোাঁচোও।’ নমক্য়বল েঠঠ। 
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েোবিলো বচেক্ত পোরল তোর আবঠটর েঠঠ। 
েোবিলো পোেক্লর মত ছুটল তোর আবঠটর েোক্ছ। 
তোর আবঠটর মোেোর েোক্ছ িক্স পক্ড় নেোক্ল তুক্ল বেল তোর মোেো। 
‘ওরো সিোইক্ে নমক্র নফক্লক্ছ। আবম নেে মরলোম েো। আবম গুলী িৃবষ্ট্র 

মুক্খ পক্ড় নেক্ল ওরো মক্ে েক্রক্ছ আবমও মক্র নেবছ।’ েোন্নোয় নভক্ে পক্ড় িলল 
েোবিলোর আবঠট। 

‘ওরো েোরো আবঠট? তুবম এখোক্ে েখে এক্ল? তুবম নতো আেোক্পোবলক্ে 
বছক্ল?’ িলল নেোয়োে েোবিলো। 

‘সন্ধ্যোয় এক্সবছ।’ 
িক্ল মোেোটো েোবিলোর নেোক্ল এবলক্য় বদক্য় িলল, ‘ওরো েয়তোে েেোই। 

যোিোর সময় আিোর িক্ল নেল, নতোক্দর নেোরিোেী বদলোম আক্মবরেোর ইহুদীক্দর 
িোাঁচোিোর েক্ন্য।’ 

েেোগুক্লো নেোয়োে েোবিলোর েোক্ে নেল, বেন্তু তোর মক্েোক্যোে তখে 
অন্যবদক্ে। নস নদখল তোর আবঠটর েোাঁধ, িোহু ও উরুক্ত গুলী নলক্েক্ছ। 

িক্ল উঠল দ্রুত নেোয়োে েোবিলো, ‘আবঠট তুবম মোরোত্মে আহত। আর েেো 
িক্লো েো তুবম। এখবে নতোমোক্ে বিবেক্ে বেক্ত হক্ি।’ 

িক্ল েোবিলো তোর আবঠটক্ে পোাঁেোক্েোলো েক্র তুক্ল বেল। 
িহুেক্ষ্ট্ টলক্ত টলক্ত তোর আবঠটক্ে বেক্য় েোবড়ক্ত তুলল। 
েোবড় ষ্ট্োটত বদক্য় রোস্তোয় নিবরক্য় এল। 
এ সময় চোরবদে নেক্ে সোইক্রক্ের েে এল। পুবলে আসক্ছ। এিোর 

মক্ে সোহস নপল েোবিলো। 
চলক্ত লোেল েোবিলোর েোবড়। 
েক্য়ে েে সোমক্ে এগুক্তই পে নরোধ েক্র দোাঁড়োল পুবলক্ের েোবড়। 
েোবড় নেক্ে েোমল এে পুবলে অবফসোর। 
েোবিলোও েোমল েোবড় নেক্ে। 
পুবলে েেো িলোর আক্েই নেোয়োে েোবিলো বেক্ের পবরচয় বদক্য় িলল, 

‘আবম আমোর গুলীবিে মূমুষত আবঠটক্ে বেক্য় যোবে।’ 
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পুবলে অবফসোরবটও আেোক্পোবলক্ের। বচেক্ত পোরল নেোয়োে েোবিলোক্ে। 
িলল, ‘বেন্তু আপবে এখোক্ে নেোক্েক্ে?’ 

নেোয়োে েোবিলো সাংক্ক্ষক্প তোর সি েেো িলল। শুধু ভুক্ল নেল বভবেও 
েযোক্সট ও েোবড়র েোম্বোক্রর েেো িলক্ত। উক্িে-উক্ত্তেেোয় সি েেো নস গুবছক্য়ও 
িলক্ত পোরবছল েো। 

‘আপেোর ও আপেোর আবঠটর নষ্ট্টক্মঠট আমোক্দর দরেোর হক্ি। তোক্ে 
নেোে বিবেক্ে রোখক্ছে দয়ো েক্র েোেোক্িে। আপেোক্দর নদরী েরোিোর েন্য 
 ুঃবখত। িোই।’ 

িক্ল পুবলে অবফসোরবট তোর েোবড়বট েোবিলোর েোবড়র সোমক্ে নেক্ে 
সবরক্য় বেক্য় আরও সোমক্ে এগুক্লো। 

েোবড় আিোর ষ্ট্োটত বদল নেোয়োে েোবিলো। ছুক্ট চলল তোর েোবড় 
আেোক্পোবলে হোসপোতোক্লর উক্েক্শ্য। 

 
 
 
েেত আব্রোহোম েেসে পোেক্রর মত িক্স আক্ছ তোর নচয়োক্র। 
তোর বিেোল অবফস-ক্টবিক্লর উপর তোর সোমক্েই পক্ড় আক্ছ নসবদক্ের 

খিক্রর েোেেগুক্লো। নদক্খই িুঝো যোক্ে পক্ড়ই েোেেগুক্লো আলু-েোলু েক্র 
ভোাঁে েক্র রোখো হক্য়ক্ছ। 

েেত আব্রোহোম েেসক্ের মুখ পোেক্রর মত বস্থর, বেিল নদহটো নচয়োক্র 
নহলোে নদয়ো। নচোক্খ-মুক্খ এেটো বিহিল ভোি। 

ইঠটোরেম েেো িক্ল উঠল, ‘স্যোর পুবলে প্রধোে বিল নিেোর এক্সক্ছে।’ 
েঠঠ েেত আব্রোহোক্মর বপএ’র। 

‘বেক্য় এস।’ িক্ল েেত আব্রোহোম েেসে নসোেো হক্য় িসল। 
এেটু পক্রই দরেোয় েে হক্লো। 
েেত আব্রোহোম উক্ঠ দোাঁবড়ক্য়বছল আক্েই। েক্য়ে ধোপ এবেক্য় বেক্য় 

দরেো খুক্ল স্বোেত েোেোল পুবলে প্রধোে বিল নিেোরক্ে। 
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বিল নিেোরক্ে িসক্ত িক্ল েেত আব্রোহোম তোর নচয়োক্র বফক্র এল। 
‘েযোাংে ইউ ফর েবলাং। আবম আপেোক্ে নটবলক্ফোে েরক্ত যোবেলোম, 

নস সময় আপেোর নটবলক্ফোে নপক্য়বছ।’ িক্সই িলল পুবলে প্রধোে বিল নিেোর। 
‘েযোাংেস বম. নিেোর। আেক্ের েোেক্ের বেউেগুক্লো পক্ড়ক্ছে?’ 

বেক্েস েরল আব্রোহোম েেসে। 
‘পক্ড়বছ। ঐ বিষক্য়ই নতো আপেোক্ে নটবলক্ফোে েরক্ত যোবেলোম।’ বিল 

নিেোর িলল। 
েেো নেষ েক্র এেটু নেক্মই আিোর িক্ল উঠল, ‘বে ভয়োিহ খির! আবম 

নতো নচোক্খ অন্ধ্েোর নদখবছ বম. েেত। আপবে বে ভোিক্ছে বিষয়টো বেক্য়?’ 
‘খুি নিবে ভোিোর নেই। আইে তোর বেক্ের েবতক্ত চলক্ি। আহমদ মুসো 

বোংিো নেউই আইক্ের নচক্য় িড় েয়।’ িলল েেত আব্রোহোম েম্ভীর েক্ঠঠ। 
এেটু নেক্ম এেটো খিক্রর েোেে বিল নিেোক্রর বদক্ে তুক্ল ধক্র িলল, 

‘এ সম্পক্েত আরও েেো িলোর আক্ে আসুে বেউেটো আর এেিোর পক্ড় নেই। 
বেউেটো আপবে পড়ক্ল িোবধত হক্িো।’ 

েোেে হোক্ত বেল বিল নিেোর। িলল, ‘বেওর।’ 
িক্ল ওয়োবোংটে নপোস্ট নেক্ে বেউে পড়ো শুরু েরল বিল নিেোর। 
 
‘‘বেউ হোরমোক্ে েণহতযো। েোরী-বেশু যুিে-িৃেসহ ৮০ েে ইহুদী 

বেহত। বিড়োল তপস্বী ভুবমেোর অিসোে ঘবটক্য় আহমদ মুসোর স্বরূক্প 
আবিভতোি।’’ আেোক্পোবলে নেক্ে েে হ্যোেসে।  

েত সন্ধ্যোয় েণহতযোর এে েৃোংস ঘটেোয় ৮০ েে ইহুদী েোরী-বেশু যুিো-
িৃে বেহত হক্য়ক্ছ। আহত হক্য়ক্ছ ২০ েে। অিস্থো দৃক্ষ্ট্ মক্ে হয়, সেলক্েই হতযো 
েরোর ইেো বছল, বেন্তু ভোেযক্েোক্র এ েয়েে নিাঁক্চ যোয়। আহতক্দরক্ে মৃক্তর 
স্তুক্পর মক্ধয পোওয়ো নেক্ছ। 

আহতক্দর িক্তিয নেক্ে েোেো নেক্ছ, অস্ত্রধোরীরো অতবেতক্ত প্রক্িে েক্র 
বেবিতচোক্র গুলী িষতণ শুরু েক্র। সিোই বেহত হক্য়ক্ছ বেবিত হিোর পরই শুধু 
তোক্দর গুলী িষতণ িন্ধ্ হয়। হন্তোরো নেোে বেবেক্স হোত নদয়বে, তোবেক্য়ও নদক্খবে 
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নেোে বেবেক্সর বদক্ে। এ নেক্ে ধোরণো েরো হক্ে েণহতযোর উক্েক্শ্যই তোরো 
আক্স। 

অস্ত্রধোরীরো এেই ধরক্ের অস্ত্র িযিহোর েক্র। বেউ হোরমোক্ের িোবড়গুক্লো 
নেক্ে উেোরেৃত িুক্লট নেক্েই এটো েোেো নেক্ছ। 

হন্তোরো সাংখযোয় েতবছল তো েোেো েো নেক্লও সি িোবড় এেই সোক্ে 
আক্রোন্ত হওয়ো নেক্ে অনুমোে েরো হক্ে তোরো েমপক্ক্ষ ২৫ েক্ের মত বছল। 

ঘটেোবটক্ে সোম্প্রবতে ইবতহোক্সর সিক্চক্য় চোিলযের, েৃোংস ও 
তোৎপযতপণূত ঘটেো বহক্সক্ি মোনুষ মক্ে েরক্ছ। েোউবঠট পুবলে, নসই সোক্ে 
নফেোক্রল পুবলে ও এফবিআই এেই সক্ে তদন্ত শুরু েক্রক্ছ। 

এই তদন্ত েোক্ে পুবলে ও এফবিআই ঘটেোস্থল নেক্ে প্রোপ্ত েক্য়েবট 
বেবেস ও এেবট লোেক্ে খুিই গুরুত্বপূণত িক্ল মক্ে েরক্ছ। ঘটেোস্থল নেক্ে 
কুবড়ক্য় পোওয়ো বলবিয়োয় ততরী বিক্ফোরক্ের এেবট পযোক্েট, এেবট মোবেিযোে 
নেক্ে এেবট নেমেোেত ও েবম্পউটোর বপ্রঠট েরো এেবট বচরকুট পোওয়ো নেক্ছ। 
তদক্ন্তর স্বোক্েত নেম েোেত ও বচরকুক্টর বিষয়িস্তু নেোপে রোখো হক্য়ক্ছ। তক্ি এটুকু 
েোেো নেক্ছ েবম্পউটোর নমক্সেবট আরিী ভোষোয় এিাং এর সোক্ে আহমদ মুসোর 
প্রতযক্ষ সম্পেত রক্য়ক্ছ। অন্যবদক্ে ৮০বট লোক্ের িোইক্র আক্রেবট লোে ঘটেোস্থক্ল 
পোওয়ো নেক্ছ। তোক্ে আক্রমেেোরীক্দর এেেে িক্ল মক্ে েরো হক্ে। তোর 
পক্েক্ট এেবট নমোিোইল পোওয়ো নেক্ছ। নমোিোইল সূক্ে তোর নয েোম উেোর েরো 
নেক্ছ তো হক্লো ‘আেুল্লোহ’। 

সি বমবলক্য় পুবলে বেবিত নয, এই েণহতযোর নপছক্ে আহমদ মুসোর 
প্রতযক্ষ হোত রক্য়ক্ছ। মক্ে েরো হক্ে, বিবভন্ন ঘটেোর সোক্ে সাংবেস্নষ্ট্ েক্র আইক্ে 
পযোাঁক্চ ইহুদী নেতৃিৃেক্ে েবড়ক্য় এখে ইহুদীক্দর বিরুক্ে সন্ত্রোসী অবভযোে শুরু 
েরো হক্য়ক্ছ। এ বহটলোরী অবভযোক্ের মোধযক্ম আহমদ মুসোর বিড়োল তপস্বী রূপ 
উক্ি বেক্য় তোর আসল রূপ প্রেোে হক্য় পক্ড়ক্ছ িক্ল সক্চতে মহল মক্ে 
েরক্ছে।’’ 



অক্টোপোক্ের বিদোয়  13 

 

খিরবট পড়ো নেষ েক্র পুবলে প্রধোে বিল নিেোর খিক্রর েোেেবট 
নটবিক্ল নরক্খ নচয়োক্র নহলোে বদল হতোে ভাংবেক্ত। িলল, ‘আবম বেছু িুঝক্ত 
পোরবছ েো বম. েেত।’ 

 
েেত আব্রোহোম েেসক্ের দৃবষ্ট্ক্ত বিমষততো। বিল নিেোক্রর েেোয় নস 

েক্ড়-চক্ড় িসল। এে টুেক্রো হোবস মুক্খ ফবুটক্য় তুলক্ত নচষ্ট্ো েরল। িলল, ‘সতয 
অক্েে সময় অবিশ্বোস্য আেোক্রও সোমক্ে আক্স।’ 

‘বেন্তু আহমদ মুসো এই েোে েরল?’ প্রশ্ন তুলল বিল নিেোর। 
‘হ্যোাঁ েো-ক্েোেটোই িলক্ত পোরি েো বম. নিেোর। আমরো পুবলে, বিচোরে 

েই। আসুে আমরো আমোক্দর েোে েবর।’ িলল েেত আব্রোহোম ম্লোে নহক্স। 
‘এ িযোপোক্র আপবে বেছু বচন্তো েক্রক্ছে?’ 
‘আবম নপ্রবসক্েক্ঠটর সোক্ে েেো িক্লবছ। বতবেও মক্ে েক্রে এই মুহূক্তত 

আহমদ মুসোক্ে নেপ্তোর েরো ছোড়ো নেোে বিেল্প নেই।’ িলল শুস্ক েক্ঠঠ েেত 
আব্রোহোম। 

পুবলে প্রধোে বিল নিেোর মুহূততেয় েেত আব্রোহোম েেসক্ের বদক্ে 
তোবেক্য় রইল। তোরপর ধীক্র ধীক্র িলল, ‘বঠে আক্ছ স্যোর। আবম এখবে 
পদবক্ষপ বেবে। বেন্তু আবম িলবছ, এ িযোপোক্র এতটো তোড়োহুড়ো েো েরক্ল হক্তো 
েো? ঘটেো সম্পক্েত বিস্তোবরত পুবলে বরক্পোটত পোওয়োর পর আমরো এগুক্ত পোবর।’ 

‘আহমদ মুসো েো ঢোেো নদক্ি েো, পোলোক্ি েো, এ েেো বেবিত েক্র আবম 
আপবে নেউ িলক্ত পোবর েো।’ 

আহত হওয়োর বচহ্ন ফুক্ট উঠল পুবলে প্রধোে বিল নিেোক্রর নচোক্খ-মুক্খ। 
িলল, ‘আহমদ মুসো পোলোক্ি? পোলোিোর ইেো েোেক্ল নতো ইবতমক্ধযই 
পোবলক্য়ক্ছ।’ 

‘েো পোলোক্ত পোক্রবে। আবম খির নপক্য়বছ রোক্তই। খির পোওয়োর সক্ে 
সক্েই িযিস্থো বেক্য়বছ। আমোক্দর নলোেরো রোত দেটোর মক্ধযই আহমদ মুসোক্ে 
আেোক্পোবলক্ে েো. নিবেে িোরোক্ের িোবড়ক্ত খুাঁক্ে নপক্য়ক্ছ। তখে নেক্েই িোবড়র 
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চোরবদক্ে আমরো নেোপে পোহোরোর িযিস্থো েক্রবছ। নস পোলোক্ত চোইক্লও পোলোক্ত 
পোরক্তো েো।’ িলল েেত আব্রোহোম। তোর েঠঠ শুস্ক। 

ম্লোে হোসল বিল নিেোর। িলল, ‘স্যোর, পুবলে েয়, মোনুষ বহক্সক্ি 
আপেোক্ে এেটো প্রশ্ন বেক্েস েবর। এেেে মোনুষ বহক্সক্ি আপেোর মে বে 
িক্ল, আহমদ মুসো এই ঘটেো ঘবটক্য়ক্ছ?’ 

এে টেুক্রো নিদেোর হোবস ফকু্ট উঠল আব্রোহোম েেসক্ের মুক্খ। বেছুক্ষণ 
চুপ েক্র েোেল। তোরপর িলল, ‘আহমদ মুসোর েক্ন্য ভোক্লো আইেেীিী পোওয়ো 
েো নেক্ল চোকুরী নছক্ড় বদক্য় আবম তোর পক্ক্ষ দোাঁড়োি। বেন্তু এখে যতটুকুই প্রমোণ 
বমক্লক্ছ, তোক্ত আহমদ মুসো বেক্দতোষ প্রমোবণত হওয়ো ছোড়ো তোক্ে আবম বেক্দতোষ 
িলক্ত পোরক্িোেো।’ 

‘বঠে আক্ছ। বেন্তু বম. েেত আমোর মক্ে হক্ে প্রোেবমে তদন্ত ছোড়ো 
আহমদ মুসোক্ে নেপ্তোর েরো উবচত হক্ে েো। ঘটেোস্থক্ল মোবেিযোে নেক্ে পোওয়ো 
নেমেোেত, নমক্সে এিাং বেলোরক্দর এেেক্ের লোক্ের ছবি আবম নদক্খবছ। তোর 
পরও মে আমোর আশ্বস্ত হয়বে। েতেগুক্লো প্রশ্ন আমোক্ে পীড়ো বদক্ে। বেলোররো 
ধীক্র-সুক্স্থ চক্ল নেল, অেচ তোক্দর এেেক্ের লোে নফক্ল নেক্ল নেে? মোবে 
িযোেটোও আমোর েোক্ছ রহস্যপূণত। এ ধরক্ের অপোক্রেক্ে নেউ পক্েক্ট ঐ ধরক্ের 
মোবে িযোে বেক্য় যোয় েো।’ িলল পুবলে প্রধোে বিল নিেোর। 

‘লোেসহ বেবেসগুক্লো আবমও নপক্য়বছ। বেন্তু প্রশ্ন উঠক্লই নেোে বেছু 
বমক্েয হক্য় যোয় েো। তোছোড়ো নপ্রবসক্েঠট িলক্ছে, আক্মবরেোর েক্ন্য এই 
েণহতযোর ঘটেোটো খুিই িড়। ইবতমক্ধযই বতবে েেে খোক্েে নটবলক্ফোে 
নপক্য়ক্ছে। যোর মক্ধয বসক্েট ও প্রবতবেবধ পবরষক্দর প্রভোিেোলী সদস্যও 
রক্য়ক্ছে। ঘটেোটো অপরোধমূলে হওয়োর চোইক্ত রোেনেবতে রূপই নিবে পোক্ি। 
সুতরোাং আহমদ মুসোক্ে নেফতোর েো েক্র নেোে উপোয় নেই। আর নয প্রমোণগুক্লো 
বমক্লক্ছ তো প্রতযক্ষ ও পোওয়োরফলু। আহমদ মুসোক্ে রক্ষো েরোর নেোে উপোয় 
নদখো যোক্ে েো।’ িলল েেত আব্রোহোম েেসে। 

‘আর এেটো বিষয়, আহমদ মুসো এখোে নেক্ে নেক্ছে ে’টোয়, আর 
আেোক্পোবলক্ে নপৌক্ছক্ছে ে’টোয়? বেক্েস েরল বিল নিেোর। 
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‘ঐ বহসোি বঠে আক্ছ বম.ক্িেোর। আহমদ মুসো ওয়োবোংটে নেক্ে 
নিবরক্য়ক্ছ সোক্ড় ৫টোর বদক্ে। আেো নপোবলে নপৌক্ছক্ছ ৭ টোর আক্েই। ওাঁর সোক্ে 
বছল নিঞ্জোবমে নিেে। নিঞ্জোবমে নিেেক্ে নটবলক্ফোে েক্র আবম নেক্েবছ, 
স্বোভোবিে সমক্য়র আক্েই তোরো আেোক্পোবলে নপৌক্ছক্ছ।’ িলল েেত আব্রোহোম। 

‘আর নিঞ্জোবমে নিেে তোর সোক্ে বছল, নস পবেমক্ধয আহমদ মুসোক্ে 
সক্েহেেে বেছু েরক্তও নতো নদবখ বে।’ বিল নিেোর িলল। 

‘সি বহসোিই বঠে আক্ছ বম. নিেোর। তিু বেউ হোরমোক্ে েণহতযোর ঘটেো 
ঘক্টক্ছ এিাং নসখোক্ে এেেে মুসলমোক্ের লোে, এেেে মসুলমোক্ের নেমেোেত 
এিাং আহমদ মুসোর এেবট ফযোক্স নমক্সে পোওয়ো নেক্ছ এিাং আহমদ মুসো ঐ বদে 
ঘটেোর সোমোন্য আক্ে বেউ হোরমোে অবতক্রম েক্রক্ছ। সুতরোাং আহমদ মুসো 
সিবদে নেক্েই ঘটেোর সোক্ে েবড়ক্য় পড়ক্ছ।’ িলল েেত আব্রোহোম। নেক্ষর 
বদক্ে তোর েঠঠ আরও শুষ্ক হক্য় উক্ঠবছল। 

‘বঠে িক্লক্ছে বম. েেত। ঈশ্বর তোাঁক্ে রক্ষো েরুে।’ বিল নিেোর িলল। 
তোর েঠঠ নভেো। 

বিল নিেোক্রর েেো নেষ হক্তই েেত আব্রোহোম েেসক্ের বিক্েষ 
অয়যোরক্লস নমোিোইলবট নিক্ে উঠল। লোল রাংক্য়র বসেোক্রট লোইটোক্রর মত যন্ত্র 
ওটো। 

নমোিোইলটো হোক্ত তুক্ল েোক্ের েোক্ছ বেক্য় ওপোক্রর েেো শুক্েই েেিযস্ত 
িক্ল উঠল, ‘গুে মবেতাং বম. নপ্রবসক্েঠট।’ 

তোরপর ওপোক্রর েেো শুেল। তোরপর িক্ল উঠল, ‘ইক্য়স বম. 
নপ্রবসক্েঠট, ওবদক্ের সি িযোিস্থো েক্রবছ। আহমদ মুসো নযখোক্ে আক্ছ, নস িোবড়টো 
বঘক্র আক্ছ আমোক্দর বসকুবরবটর নলোক্েরো।’ 

আিোর ওপোক্রর েেো শুেল নস। মুখটো তোর ম্লোে হক্য় উঠল। িলল, ‘স্যবর 
বম. নপ্রবসক্েঠট, নেপ্তোক্রর বেক্দতে এখেও নদইবে। তক্ি নস বেিয় পোলোিোর নচষ্ট্ো 
েরক্ি েো বম. নপ্রবসক্েঠট। আর আবম তোক্ে নটবলক্ফোে েরি আত্মসমপতণ েরোর 
েক্ন্য।’ 
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তোরপর ‘গুে মবেতাং বম. নপ্রবসক্েঠট।’ িক্ল নমোিোইল েোবমক্য় রোখল েেত 
আব্রোহোম েেসে। 

পুবলে প্রধোে বিল নিেোর এযোক্টেেে েোয়দোয় উন্মুখ দৃবষ্ট্ক্ত 
তোবেক্য়বছল েেত আব্রোহোক্মর বদক্ে। 

েেত আব্রোহোম নমোিোইলটো নরক্খ মুহূততেোল আত্মস্থ নেক্ে তোেোল বিল 
নিেোক্রর বদক্ে। িলল, ‘বম. নিেোর, নপ্রবসক্েঠট ঘটেো বেক্য় খুি উবিগ্ন হক্য় 
পক্ড়ক্ছে। নদক্ের নভতর ও িোইক্র নেক্ে বতবে মোরোত্মে চোক্পর মক্ধয পক্ড়ক্ছে। 
বতবে ভয় েরক্ছে, আহমদ মুসো নেোেক্রক্ম যবদ হোত নেক্ে নিবরক্য় যোয়, তোহক্ল 
িড় রোেনেবতে সাংেট সবৃষ্ট্ হক্ত পোক্র।’ 

‘আমরো নদখক্ত চোবে ঘটেোর নভতক্রর বদেটো, আর নপ্রবসক্েঠট 
নদখক্ছে ঘটেোর ফলোফক্লর বদেটো। আমোর মক্ে হয় বতবে বঠেই েরক্ছে।’ 
িলল বিল নিেোর। 

‘হ্যোাঁ, ইহুদী লবিটো প্রপোেোঠেোর এেটো অমুলয অস্ত্র নপক্য় নেল। এখে 
তোরো নচষ্ট্ো েরক্ি বম. শ্যোরেক্দর বিরুক্ে আবেত নেসগুক্লো বেক্য় সক্েহ সৃবষ্ট্ 
েরক্ত। তোরো িলক্ি, নেসগুক্লোর পক্ক্ষ নয েকুক্মঠট নযোেোড় েরো হক্য়ক্ছ, তোর 
সিই ইহুদী বিক্িষী খুবে আহমদ মুসোর সুদূর প্রসোরী ষড়যক্ন্ত্রর সৃবষ্ট্।’ েেো নেষ 
েরোর সোক্ে সোক্ে েেত আব্রোহোক্মর এেটো দীঘতশ্বোস নিবরক্য় এল। 

পোে নেক্ে নমোিোইলটো তুক্ল বেল েেত আব্রোহোম। ‘ওখোেেোর পুবলেক্ে 
আহমদ মুসোক্ে নেপ্তোক্রর বেক্দতে বদক্য় নদই, আর আহমদ মুসোর সোক্েও েেো 
িবল।’ িক্ল েেত আব্রোহোম তোর নমোিোইক্লর ‘বে’ নিোক্েতর বদক্ে তেতবে এবেক্য় 
বেল।  

 
 
 
তখে সেোল ৮টো। 
সোেবরেো নসে েো. নিবেে িোরোক্ের েোবড় িোরোেোয় তোর েোবড়টো পোেত 

েক্র এে ঝটেোয় েোবড় নেক্ে নিবরক্য় েোবড়র দরেো িন্ধ্ েো েক্রই পোেক্লর মত 
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ছুক্ট বেক্য় প্রক্িে েরল েো. িোরোক্ের ড্রইাং রুক্ম। নদখল েোক্তোর িোরোে নসোফোয় 
িক্স আক্ছ।  ’হোক্তর  ’েনুই হোটুক্ত নরক্খ  হোক্ত মোেো নচক্প ধক্র নসোফোয় িক্স 
আক্ছ নস। তোর সোমক্ে বটপক্য় নসবদক্ের অক্েেগুক্লো েোেে। 

সোেবরেো নসক্ের পোক্য়র েক্ে মুখ তুলল েোক্তোর িোরোে। তোর দৃবষ্ট্ 
বেিে হক্লো সোেবরেো নসক্ের বদক্ে। বেন্তু তোর মুক্খ সি সমক্য়র নসই হোবসবট 
ফকু্ট উঠল েো। নচোক্খ তোর েূন্য দৃবষ্ট্। বিপযতস্ত তোর নচহোরো।  

নস উক্ঠ দোাঁবড়ক্য় সোেবরেো নসেক্ে স্বোেতও েোেোল েো। 
সোেবরেো নসে বেক্য় েোক্তোর িোরোক্ের পোক্ের এে নসোফোয় মুক্খোমুবখ 

হক্য় িসল। িক্সই িক্ল উঠল, ‘আাংেল পবেেো এসি বে বলক্খক্ছ?’ 
সাংক্ে সাংক্েই উত্তর বদল েো েো. িোরোে। ধীক্র ধীক্র নস মুখ ঘুরোল 

সোেবরেো নসক্ের বদক্ে। তোর নচোক্খ ভোিক্লেহীে দৃবষ্ট্।  
নিে অক্েে পক্র ধীর েক্ঠঠ িলল, ‘শুধু নতো পবেেো েয় সোেবরেো, 

সিগুক্লো বটবভ চযোক্েল এই এেই েেো িক্লক্ছ।’ শুষ্ক েঠঠ েোক্তোর িোরোক্ের। 
‘বেন্তু এগুক্লো নতো সতয েয়, সতয হক্ত পোক্র েো।’ েোন্নোেবড়ত আততেণ্ঠ 

সোেবরেো নসক্ের। 
‘এেেো আবমও েোবে। বেন্তু নে বিশ্বোস েরক্ি?’ শুষ্ক  িতল েণ্ঠ েোক্তোর 

িোরোক্ের। 
‘ঘটেো ঘক্টক্ছ সোক্ড় সোতটোর বদক্ে। বেন্তু আহমদ মুসো সন্ধ্যো নসোয়ো ৭টো 

নেক্ে আেোক্পোবলক্ে আমোক্দর মোক্ঝ বছক্লে। বে েক্র বতবে এই ঘটেোর সোক্ে 
যুক্ত েোেক্ত পোক্রে?’ িলল সোেবরেো নসে তীব্র প্রবতিোদী েক্ণ্ঠ। 

েিোক্ি নেোে েেো িলল েো েো. িোরোে। তোর মুখ বেচু। ভোিবছল নস। 
এেটু পর মুখ তুক্ল ধীক্র ধীক্র িলল, ‘আবম খুিই উক্িে নিোধ েরবছ সোেবরেো। 
পে-পবেেো ও বটবভ চযোক্েলগুক্লোর বরক্পোটত আগুক্ের মত ছবড়ক্য় পড়ক্ি নেোটো 
নদক্ে। আর সাংক্ে সাংক্েই বহটলোরী েণ-হতযোর সোক্ে ব্রোক্েক্টে েরো হক্ি আহমদ 
মুসোক্ে। এে মুহুক্ততই বতবে হক্য় দোাঁড়োক্িে ইহুদী হন্তো এে বহটলোর। হক্য় 
দোাঁড়োক্িে বতবে সভযতো ও মোেিতোর েত্রু। েোক্ে ে’েেক্ে িুঝোি আমরো 
আমোক্দর েেো!’ 
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ভয় ও উক্িক্ে ফযোেোক্স হক্য় উক্ঠক্ছ সোেবরেো নসক্ের মুখ। নস বেছুক্ষণ 
েেো িলক্ত পোরল েো। িলল এেটু সময় বেক্য়, ‘বেন্তু বেছু এেটো েরক্ত হক্ি। 
বে েরো যোয়.............।’ অসহোয় েণ্ঠস্বর সোেবরেোর। নভক্ে পক্ড়ক্ছ নস। 

‘েরোর এেটোই আক্ছ। নসটো হক্লো আহমদ মুসোর বিরুক্ে আবেত 
অবভক্যোে বমেযো প্রমোণ েরো।’ িলল েো. িোরোে। হতোে েণ্ঠ তোর। 

‘বেভোক্ি?’ ত্ববরত প্রশ্ন নভক্স এল সোেবরেো নসক্ের েণ্ঠ নেক্ে। 
‘েোবে েো।’ েো. িোরোে িলল। 
নখোলো দরেো বদক্য় ড্রইাং রুক্ম প্রক্িে েরল আহমদ মুসো। তোর মুক্খ 

হোবস। এক্স িসল েো. িোরোক্ের সোমক্ের এে নসোফোয়। িলল, ‘সি েোেক্ের 
বরক্পোটত পড়ো নেষ েক্র এলোম। বরক্পোটতগুক্লোর তেয এেই, উপস্থোপেো শুধু বভন্ন।’ 

েোক্তোর িোরোে ও সোেবরেো নসে নেউই নেোে েেো িলল েো। তোক্দর মুখ 
বেচু। তোরো তোেোক্ত পোরবছল েো আহমদ মুসোর বদক্ে। বে িলক্ি তোও মুক্খ 
আসবছল েো। 

আহমদ মুসোই আিোর েেো িলল। িলল, ‘আমোক্ে বেক্য় আপেোরো খুিই 
বিপক্দ পক্ড়ক্ছে েো. িোরোে, তোই েো?’ আহমদ মুসোর মুক্খ বেবিন্ত এে টুেক্রো 
হোবস। 

েো. িোরোে এিাং সোেবরেো নসে  ’েে এেই সোক্ে মুখ তুক্ল তোেোল 
আহমদ মুসোর বদক্ে। তোরো নদখল আহমদ মুসোর মুক্খর বেবিন্ত হোবসটো। বিস্ময় 
ফকু্ট উঠল  ’েক্ের মুক্খই। 

নসোেো হক্য় িসল েো. িোরোে। িলল, ‘বে ঘক্টক্ছ আপবে বে বঠে িুঝক্ত 
নপক্রক্ছে বম. আহমদ মুসো?’ েক্ণ্ঠ তোর উক্িে ঝক্র পড়ল। 

‘হ্যোাঁ। আক্মবরেোেক্দর, নেোবট নেোবট পোিোতয ও বিশ্বিোবসর নক্রোধ ও 
ঘৃণো প্রিলক্িক্ে নধক্য় আসক্ছ আমোর বদক্ে।’ 

‘তিু হোসক্ত পোরক্ছে?’ প্রোয় েোন্নো েবড়ত েণ্ঠ সোেবরেো নসক্ের। 
সাংক্ে সাংক্ে েিোি বদল েো আহমদ মুসো। 
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ধীক্র ধীক্র তোর মুখটো েম্ভীর হক্য় উঠল। নসোেো হক্য় িসল আহমদ মুসো। 
িলল, ‘হোসক্ত পোরবছ েোরণ, আল্লোহর উপর বেভতর েরো ছোড়ো আমোর এখে নেোে 
েরণীয় নেই। তোই আবম বেবিন্ত। যো েরোর আল্লোহই েরক্িে।’ 

‘েরণীয় নেই নেে?’ প্রশ্ন ছুক্ট এল সোেবরেো নসক্ের মুখ নেক্ে। আতত 
েণ্ঠ তোর। 

‘আমোর েরণীয় নেই।’ 
‘নেই নেে?’ আিোর বেক্েস েরল সোেবরেো নসে। 
‘বেছু েরক্ত হক্ল আমোক্ে িোইক্র নিরুক্ত হক্ি। নযক্ত হক্ি বেউ 

হোরমোক্ে এিাং অক্েে েোয়েোয়। বমেযো প্রমোণ েরক্ত হক্ি েকুক্মঠটগুক্লোক্ে।’ 
িলল আহমদ মুসো। 

‘িোইক্র নিরুক্ত পোরক্িে েো নেে?’ বেক্েস েরল েো. িোরোে। 
‘আবম েোযতত েেত আব্রোহোম েেসক্ের আবতক্েয রক্য়বছ। নসখোে নেক্েই 

তোাঁর েোবড় বেক্য় আবম এখোক্ে এক্সবছ। িততমোে অিস্থোয় আবম যবদ তোাঁক্ে বেছু েো 
েোবেক্য় এখোে নেক্ে সক্র পবড়, তোহক্ল নসটো পোলোক্েো হক্ি।’ িলল আহমদ 
মুসো। 

‘নেে নটবলক্ফোক্ে তোাঁক্ে এখেই েোবেক্য় বদক্ত পোক্রে।’ সোেবরেো নসে 
িলল। 

হোসল আহমদ মুসো। িলল, ‘আবম যবদ েেত আব্রোহোম েেসে হতোম 
এিাং বতবে আহমদ মুসো হক্তে, তোহক্ল আবম আহমদ মুসোক্ে আমোর হোক্তর 
মুক্ঠোর িোইক্র চক্ল নযক্ত বদতোম েো। আবম বঠে েোবে েো েেত আব্রোহোম েেসে 
এই মুহূক্তত বে ভোিক্ছে। বেন্তু আমোক্ে তোাঁর নেপ্তোর েরো িততমোে পবরবস্থবতর 
অপবরহোযত দোিী। আমোর মক্ে হক্ে, আবম যবদ তোক্ে এখে নটবলক্ফোে েবর, তক্ি 
বতবে আমোক্ে পুবলক্ের েোক্ছ আত্মসমপতণ েরক্ত িলক্িে।’ 

বিস্ময় ফকু্ট উঠল েো. িোরোে ও সোেবরেো নসে  ’েক্ের নচোক্খ-মুক্খই। 
িলল সোেবরেো নসে, ‘েেত আব্রোহোম েেসে আপেোক্ে নেপ্তোর েরক্িে?’ 
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‘এ ছোড়ো তোর নেোে উপোয় নেই। আবম তোক্দর েোক্ষ্ট্োবেক্ত নেক্ল 
সরেোক্রর উপর মোনুক্ষর নরোষ বেছু েমক্ি। আর পোবলক্য় নেক্ল সরেোর েোেো 
রেম অপপ্রচোক্রর বেেোর হক্িে এিাং বিপক্দ পড়ক্িে।’ আহমদ মুসো িলল। 

‘বতবে তোর বিপক্দর েেো ভোিক্িে, আপবে আপেোর বিপক্দর েেো 
ভোিক্িে েো? তোাঁক্ে িো সরেোরক্ে বিপদ নেক্ে রক্ষোর েক্ন্য আপবে নেপ্তোরী িরণ 
েরক্িে নেে?’ িলল সোেবরেো নসে। তীব্র নক্ষোভ ফকু্ট উঠল তোর েক্ণ্ঠ। 

আহমদ মুসো বেছু িলক্ত যোবেল, এ সময় ঘক্র প্রক্িে েরল েো. 
িোরোক্ের েমতচোরী। তোর নচোক্খ-মুক্খ উক্িে। িলল নস েো. িোরোেক্ে লক্ষ েক্র, 
‘স্যোর নভোর নেক্েই বেছু নলোে িোবড়র চোরবদক্ে ঘুরঘুর েরবছল। এইমোে পুবলে 
এক্স িোবড়র চোরবদেটো বঘক্র নফক্লক্ছ।’ 

‘বে িলছ তুবম?’ ভীত স্বক্র েেোটো িক্লই তড়োে েক্র উক্ঠ দোাঁড়োল েো. 
িোরোে। 

আহমদ মুসো হোসল। িলল, ‘বেে েো. িোরোে উবিগ্ন হক্িে েো। যো 
স্বোভোবিে, নসটোই ঘক্টক্ছ।’ 

সোেবরেো নসক্ের মুখ েোেক্ের মত সোদো হক্য় নেক্ছ। 
েো. িোরোে ধপ েক্র নেোফোয় িক্স পক্ড় িলল, ‘আবম এখবে েেত 

আব্রোহোমক্ে নটবলক্ফোে েরি। বতবে বে আহমদ মুসোক্ে িেী েক্র এে পক্ক্ষর 
মুখ িন্ধ্ েক্র বদক্য় এেতরফোভোক্ি নেস চোলোক্ত চোে।’  

িক্ল নটবলক্ফোক্ের বদক্ে হোত িোড়োল েো. িোরোে। 
বঠে এ সমক্য়ই নটবলক্ফোেটো নিক্ে উঠল। 
েো. িোরোে নটবলক্ফোক্ের বদক্ে এেটু ঝুাঁক্ে পক্ড়, বস্পেোর-এর ‘বে’নত 

চোপ বদল। 
সাংক্ে সাংক্েই ওপোর নেক্ে েণ্ঠ নভক্স এল, ‘হ্যোক্লো, েো. িোরোে।’ েণ্ঠ 

েেত আব্রোহোম েেসক্ের। 
‘হ্যোক্লো, বম. েেত। গুে মবেতাং।’ িলল েো. িোরোে। 
‘গুে মবেতাং। নেমে আক্ছে েোক্তোর?’ 
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‘ভোক্লো নেই। আপেোর পুবলে আমোর িোবড় বঘক্র িক্স আক্ছ।’ েো. 
িোরোক্ের েক্ণ্ঠ নক্ষোভ ফকু্ট উঠল। 

‘আবম  ুঃবখত েো. িোরোে। খুিই  ুঃবখত। আবম......।’ 
েেত আব্রোহোক্মর েেোয় িোধো বদক্য় েো. িোরোে িলল, ‘এসি ঢোে নঢোক্লর 

বেছুই প্রক্য়োেে বছল েো বম. েেত আব্রোহোম। নভোর নেক্েই আহমদ মুসো নেপ্তোরী 
িরণ েরোর েক্ন্য িক্স আক্ছে। আমরো হোেোর নচষ্ট্ো েক্রও তোক্ে সক্র নযক্ত 
রোেী েরোক্ত পোবরবে।’ েো. িোরোক্ের নক্ষোভ এিোর প্রোয় েোন্নোয় রূপোন্তবরত হক্লো। 

‘আবম েোবে েো. িোরোে। আবম আহমদ মুসোক্ে বচবে। নয আহমদ মুসো 
বেক্ের েীিে বিপন্ন েক্র মোনুক্ষর বিপদ নমোচে েক্রে, নসই আহমদ মুসো বে 
েক্র চোইক্িে আমোর েোক্য় আচড় লোগুে।’ ভোরী েণ্ঠস্বর েেত আব্রোহোম 
েেসক্ের। 

‘নসই আহমদ মুসোক্ে তোহক্ল েণহতযোর দোক্য় নেপ্তোর েরক্ছে বে 
েক্র?’ নক্ষোক্ভর সোক্ে িলল েো. িোরোে। 

‘আইক্ের বদে নেক্ে আপবে নযটো িলক্ছে, নসটোই বঠে। বেন্তু আসল 
েেো হক্লো, আমরো তোাঁক্ে নেপ্তোর নদখোবে পবরবস্থবতক্ে ঠোঠেো েরোর েক্ন্য। 
সোমক্ে অিস্থো বে দোাঁড়োক্ি েোবে েো, তক্ি আবম আপেোক্ে েেো বদবে েো. িোরোে 
প্রক্য়োেক্ে আবম চোকুরী নছক্ড় বদক্য় আহমদ মুসোর পক্ক্ষ আইবে লড়োই-এ েোমি।’ 
িলল েেত আব্রোহোম। প্রতযয়দীপ্ত তোর েণ্ঠস্বর। 

মুখ উজ্জ্বল হক্য় উঠল েো. িোরোক্ের এিাং সোেবরেো নসক্ের। িলল েো. 
িোরোে, ‘ধন্যিোদ বম. েেত, অক্েে ধন্যিোদ। আমোর আর নেোে নক্ষোভ নেই।’ 

‘ধন্যিোদ েোক্তোর। আহমদ মুসো বে আপেোর পোক্ে?’ 
‘হ্যোাঁ, আমোর পোক্ে।’ 
‘তোাঁক্ে নটবলক্ফোেটো বদে।’ 
‘বদবে। আিোর আপেোক্ে ধন্যিোদ।’ িক্ল েো. িোরোে নটবলক্ফোে এবেক্য় 

বদল আহমদ মুসোর বদক্ে। 
আহমদ মুসো নটবলক্ফোেটো সোমক্ে বেক্য় নসবদক্ে এেটু ঝুাঁক্ে পক্ড় িলল, 

‘হ্যোক্লো বম. েেত আব্রোহোম, নেমে আক্ছে?’ 
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‘ভোক্লো আবছ িলক্ত পোরবছ েো। েীিক্ে মক্ে হক্ে এতিড় সাংেক্ট 
পবড়বে। বেউ হোরমোক্ের হতযোেোঠে সরেোরক্ে পোেল েক্র তুক্লক্ছ।’ েেত 
আব্রোহোম েেসে িলল। 

‘আবম নেপ্তোর হক্য়বছ প্রচোর হক্ল মোনুষ বেছু েোন্ত হক্ি, পবরবস্থবতর 
পবরিততে ঘটক্ি।’ আহমদ মুসো িলল। 

‘তো ঘটক্ি। বেন্তু আমোর মত অক্েক্ের সাংেট িোড়ক্ি। তক্ি আেক্ের 
বিষয় হক্ি নয, আপবে হোক্তর েোক্ছ েোেোয় আপেোর সোহোয়য পোি।’ িলল েেত 
আব্রোহোম। 

‘যবদ িেীর সোহোযয েরোর মত আক্রো বেছু েোক্ে।’ আহমদ মুসো িলল। 
‘বেউ হোরমোক্ের েণহতযোর ঘটেো সম্পক্েত আপেোর প্রোেবমে ধোরণো বে 

বম. আহমদ মুসো?’ 
‘বেক্ের েোে নেক্ট অক্ন্যর যোেো ভক্ের নচষ্ট্ো েরো হক্য়ক্ছ।’ এে মুহূতত 

নদরী েো েক্র িলল আহমদ মুসো। 
‘বেক্ের েোে েোটো’র এই নলোেরো েোরো?’ 
‘েোে যোক্দর তোরোই নতো হক্ি।’ 
‘িুক্ঝবছ। বেন্তু প্রমোক্ণর নেোে পে নদবখ েো।’ 
‘তোহক্ল যোর িো যোক্দর যোেো ভাংে হিোর েেো, তোক্দর যোেো ভাংে হক্ি।’ 

িলল আহমদ মুসো। তোর মুক্খ হোবস। 
‘বম. আহমদ মুসো, এেটো েবঠে েেো খুি সহেভোক্ি িলক্লে। েোক্েে, 

যো ঘক্টক্ছ তোর েোবস্ত বে হক্ত পোক্র?’ 
‘বমেযো প্রমোণ েরক্ত েো পোরক্ল যো পবরণবত হিোর তো হক্তই হক্ি।’ 
‘বমেযো প্রমোণ েরোর িযোপোক্র আপেোরও বেন্তু দোবয়ত্ব আক্ছ।’ েেত 

আব্রোহোম িলল। 
‘প্রমোক্ণর বিষয়টো িোইক্রর িযোপোর। আবম নেপ্তোর হিোর পর িোইক্রর 

নেোে েোক্ের দোবয়ত্ব আমোর উপর িততোয় েো।’ িলল আহমদ মুসো। 
‘বম. আহমদ মুসো, আপবে আইেত অন্তরীণ েোেক্লও েোযতত আপবে 

আমোক্দর সহক্যোেী হক্িে। আমরো আপেোর সোহোযয চোই। আপবেই শুধু বিপদেস্ত 
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েে, আক্মবরেোও বিপদেস্ত। বেউ হোরমোক্ে যো ঘক্টক্ছ তোর মূল যবদ আমরো উপক্ড় 
নফলক্ত েো পোবর তোহক্ল ইহুদী প্রপোেোঠেো বেউ হোরমোেক্ে েোমতোেীর ‘আসউইে’-
এ পবরণত েরক্ি। আক্মবরেোয় আমরো এমে বেছু হক্ত বদক্ত পোবর েো।’ েেত 
আব্রোহোম িলল। আক্িে েবড়ত উবিগ্ন েণ্ঠ েেত আব্রোহোক্মর। 

আহমদ মুসোর নঠোাঁক্ট নিদেোেবড়ত এে টুেক্রো হোবস ফুক্ট উঠল। িলল, 
‘বম. েেত েোমতোেীর আসউইক্ে ইহুদী েণহতযোর রহস্য অধতেতোেীর নিেী সমক্য়ও 
নির েরো যোয়বে। যোরোই নির েরক্ত নেক্ছ তোরো এে অদৃশ্য েবক্তর িোরো িোধোেস্ত 
হক্য় নেক্ম নযক্ত িোধয হক্য়ক্ছ। বেউ হোরমোক্ে ইহুদী েণহতযোর এই রহস্যও উেোর 
েরো সহে হক্ি েো। আবম পবেেোগুক্লো পক্ড়বছ। তোক্ত নয েকুক্মঠটগুক্লো তোরো 
এক্েক্ছ, নসগুক্লো তোরো সিবদে নেক্েই অেোটয েরোর নচষ্ট্ো েক্রক্ছ।’ 

‘তো বঠে বম. আহমদ মুসো। বেন্তু অপরোধীরো নেোে েো নেোে দূিতলতো িো 
ফোাঁে নরক্খ যোয়ই। নসটোই আমোক্দর ভরসো।’ 

‘আল্লোহ আপেোক্দর সহোয় নহোে।’ িক্ল আহমদ মুসো মুহূক্ততর েন্য 
েোমল। পরক্ষক্ণই িলল, ‘আবম সোরো নেফোরসক্ের িযোপোক্র উবিগ্ন বম. েেত। 
আবম তোড়োতোবড় আেোক্পোবলক্ে চক্ল এক্সবছ তোর উেোক্রর েোে শুরু েরোর 
েক্ন্য।’ 

‘আমরো  ুঃবখত আহমদ মুসো। তক্ি আমোক্দর সিগুক্লো বেরোপত্তো বিভোে 
সোরো নেফোরসক্ের উেোক্রর েক্ন্য েোে েরক্ছ। আেোক্পোবলক্ে আপবে যবদ নেোে 
িু নপক্য় েোক্েে, আমোক্দর সোহোযয েরক্ত পোক্রে।’ িলল েেত আব্রোহোম। 

‘আবম আেোক্পোবলক্ে এক্সবছলোম সোেবরেোর িোন্ধ্িী ও েেোাংক্ের 
নপ্রবমেো ইহুদী নমক্য় নেোয়োে েোবিলোক্ে ফক্লো েরোর েক্ন্য। আমোর বিশ্বোস সোরো 
নেফোরসে সম্পক্েত নস সিবেছু েোক্ে। এ িযোপোক্র সোেবরেো আপেোক্দর সোহোযয 
েরক্ত পোরক্ি।’ েোমল আহমদ মুসো। 

িলল েেত আব্রোহোম ওপোর নেক্ে, ‘সোেবরেো ওখোক্ে আক্ছ?’ 
‘আক্ছ।’ 
‘ওক্ে বদে।’ 
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িক্লই েেত আব্রোহোম এেটো দম বেক্য় আিোর িলল, ‘তোর আক্ে শুনুে 
বম. আহমদ মুসো, এখবে আপবে ওয়োবোংটক্ে আমোক্দর েোক্ছ আসক্ছে।’ 

‘আমোর  ’হোত হোতেড়ো পরোর েক্ন্য প্রস্তুত হক্য় আক্ছ বম. েেত।’ 
িক্ল নহক্স উঠল আহমদ মুসো। 
‘আবম  ুঃবখত বম. আহমদ মুসো।’ েম্ভীর ও নিদেোহত েঠঠ েেত 

আব্রোহোক্মর। 
‘ধন্যিোদ েেত আব্রোহোম।’ িক্ল আহমদ মুসো নটবলক্ফোে তুক্ল বদল 

সোেবরেো নসক্ের হোক্ত। 
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২ 
নেোয়োে েোবিলোর নচোখ  ’বট খিক্রর েোেক্ের উপর বেিে। 
নেোেোক্স বেলক্ছ নেোয়োে েোবিলো বেউেটো। 
বেউে পড়ো নেষ হক্য়ক্ছ। 
বেন্তু তোর নচোখ  ’বট উক্ঠ আক্সবে খিক্রর েোেে নেক্ে। তোর েূন্য দৃবষ্ট্ 

বেিে খিক্রর েোেক্ে। িক্স আক্ছ নস পোেক্রর মত বস্থর হক্য়।  
তোর সোমক্ে েরম চো ঠোঠেো পোবে হক্য় নেক্ছ। 
নেোয়োে েোবিলোর েূন্য দৃবষ্ট্ক্ত ফকু্ট উক্ঠক্ছ তখে েতেোল সন্ধ্যোয় তোর 

নদখো বেউ হোরমোক্ের েণহতযোর দৃশ্য। খিক্রর েোেক্ে যো বলক্খক্ছ তোর নচক্য় 
সহরগুণ ভয়োিহ তো। লোল রক্ক্তর নরোত এিাং লোক্ের স্তুপ তোর নচোক্খর সোমক্ে 
আিোর েীিন্ত হক্য় উঠল। বেউক্র উঠক্লো নেোয়োে েোবিলো। তোর নেোটো 
সণোয়ুতন্ত্রীক্ত েোেল এেটো েীতল বেহরণ। তোর সোক্ে তোর মক্ে ছুক্ট এল প্রক্শ্নর 
এে তীর-বিে-ধোক্কো। আহমদ মুসো এই েণহতযো সাংঘবটত েক্রক্ছ? ঠোঠেো মোেোয় 
এে এে েক্র এই মোনুষ মোরোর েোে আহমদ মুসো েক্রক্ছ? 

েেত নেোড়ো নক্রোধ, ঘৃণোয় ভক্র নেল নেোয়োে েোবিলোর মে। বহটলোর 
নযমে বছল, আহমদ মুসোও নতো নস ধরক্েরই েেোই। বেন্তু নেে? বহটলোক্রর এেটো 
রোেয বছল, েমপক্ক্ষ নেোটো ইউক্রোপ বেক্য় তোর রোেয েড়োর েখ বছল। তোই 
ইহুদীক্দর হতযো েক্র তোর নদক্ের, েোবতর, রোেেীবত, অেতেীবত, সাংসৃ্কবত 
বেষ্কঠটে েরো তোর প্রক্য়োেে বছল। বেন্তু আহমদ মুসো মোবেতে ইহুদীক্দর উপর এই 
েণহতযো চোলোল বেক্সর আেোয়? নেোে প্রক্য়োেক্ে? 

বিস্মক্য়র নেষ নেই নেোয়োে েোবিলোর। আহমদ মুসোই, মোবেতে ইহুদীক্দর 
আে েোঠেড়োয় তুক্লক্ছ। তোর বহাংসোরক্তো প্রেমে ঘটোর েেো। বেন্তু তো েো হক্য় 
বহাংসোয় আরও উেীপ্ত হক্য় উঠল বে েক্র? 

বেন্তু আহমদ মুসো বে রক্ষো পোক্ি? 
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অপরোধ নস চোপো রোখক্ত পোক্রবে। ঘটেোর বেউক্ের সোক্ে তোর অপরোধও 
প্রেোে হক্য় পক্ড়ক্ছ। তোক্েও আইক্ের েোঠেড়োয় দোাঁড়োক্ত হক্ি এিাং নসটো 
েণহতযোর দোক্য়। তোর িোাঁচোর পে নেই।  

হঠোৎ নেোয়োে েোবিলো প্রচঠে ধোক্কো নখল তোর বচন্তোয়। তোর মক্ে পড়ল 
েতেোল বিক্েক্ল নেেোক্রল শ্যোরে ও উইবলয়োম নেোেক্সর আক্লোচেোর েেো। 
নেেোক্রল শ্যোরে তোক্ে িক্লবছল, আহমদ মুসো মোবেতে ইহুদীক্দর বিরুক্ে ষড়যন্ত্র 
েরক্ছ। এই েণহতযোই বে নসই ষড়যন্ত্র? আর নেেোক্রল শ্যোরে উইবলয়োম 
নেোেক্সর সোক্ে আক্লোচেোয় িক্লবছক্লে, বিেক্য়র আেক্ে আহমদ মুসো এমে 
বেছু েক্র িসক্ি যোক্ত নস আক্মবরেোেক্দর েোক্ছ ঘৃণোর পোক্ে পবরণত হক্ি। 
‘এমে বেছ’ু িলক্ত বে এই ঘটেোর বদক্েই ইাংবেত েরো হক্য়বছল? এই ঘটেোক্তো 
বেবিতই আহমদ মুসোক্ে আক্মবরেোেক্দর ঘৃণোর পোক্ে পবরণত েরক্ি। নদখো 
যোক্ে নেেোক্রল শ্যোরক্ের েতেোল বিক্েক্লর িলো েেো পরিততী রোক্তই ফক্ল 
নেল। এমে বেবিত েেো বতবে িলক্লে বে েক্র? এত বেখুাঁতভোক্ি বতবে েোেক্লে 
বে েক্র আহমদ মুসোর ষড়যন্ত্র এিাং বে ষড়যন্ত্র নসই েেোও? তোছোড়ো ষড়যক্ন্ত্রর 
েেো েোেোর পর নতো প্রবতেোর-প্রবতক্রোক্ধর পদক্ক্ষপ নেয়ো উবচত বছল। তো বতবে 
েক্রেবে নেে? 

আক্রেবট ধোক্কো নখল নেোয়োে েোবিলো তোর বচন্তোয়। খুি িড় হক্য় তোর 
সোমক্ে এক্স দোড়োল নেেোক্রল শ্যোরে ও শ্যোরক্ের দবক্ষণ হস্ত ইহুদী স্পোই মোষ্ট্োর 
নিে ইয়োবমক্ের েক্েোপেেে। ওরো এেটো বমেক্ের েেো িক্লবছক্লে। নয বমেেটো 
যোেো েরোর েেো েতেোল সন্ধ্যো ৬টোয়। নয বমেেটো নেোে নরবসষ্ট্যোক্ির সম্মুখীে 
হক্ি েো ওরো িলবছক্লে। এই ‘নরবসষ্ট্যোি হক্ি েো’ েেোটোর িযিহোর প্রমোণ েক্র 
বমেেটো আক্রমণোত্মে। ভোিল নেোয়োে েোবিলো। ওক্দর েক্েোপেেক্ের মোধযক্ম 
এেেো পবরষ্কোর হক্য় বেক্য়বছল নয, বমেেটো নযখোক্ে যোক্ি নসটো ইহুদী িসবত। 
এিাং তো পূিত উপকূক্লর প্রেম ইহুদী িসবত নযখোক্ে বদ নেট নেবভে দোবেক্য়ল 
েন্মেহণ েক্রে। 

এ েেো মক্ে হক্তই বেউক্র উঠল নেোয়োে েোবিলো। বদ নেট নেবভে 
দোবেক্য়ল নতো বেউ হোরমোক্ে েন্মেহণ েক্রে এিাং বেউ হোরমোেই এ অিক্লর 
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সিক্চক্য় পুক্রোক্েো ইহুদী িসবত। ভ্রু কুবিত হক্লো নেোয়োে েোবিলোর। তোহক্ল বে 
নেেোক্রল শ্যোরে েত সন্ধ্যোয় নিে ইয়োবমেক্দরক্ে বেউ হোরমোক্ে নেোে 
আক্রমণোত্মে বমেক্ে পোবঠক্য়বছক্লে যো আহমদ মুসোর বিরুক্ে আক্মবরেোেক্দর 
মক্ে ঘৃণোর সৃবষ্ট্ েরক্ি? ভীষণ নেক্প উঠল নেোয়োে েোবিলোর িুে। বেউ হোরমোক্ের 
ইহুদী িসবতক্ত বে নিে ইয়োবমেরোই আক্রমণ েক্রবছল? নসখোেেোর েণহতযো বে 
তোক্দর েোে? নেোয়োে েোবিলো মবরয়ো হক্য় ভোিক্ত নচষ্ট্ো েরল, নিে ইয়োবমেক্দর 
বমেে বছল বেউ হোরমোক্ে আহমদ মুসোক্দর আক্রমণ প্রবতক্রোধ েরো বে। বেন্তু 
যুবক্তটো নেোয়োে েোবিলো নমলোক্ত পোরল েো। অবভযোেটো বেউ হোরমোক্ে আহমদ 
মুসোর আক্রমণ নঠেোক্েোর েক্ন্য হক্ল নিে ইয়োবমে নেমে েক্র বেবিতভোক্ি 
িক্লবছল নয, নসখোক্ে নেোে নরবসষ্ট্যোি হক্ি েো। নিে ইয়োবমক্ের এই েেোর অেত 
হক্লো, বেউ হোরমোে নেক্ে তোক্দর অবভযোক্ের বিরুক্ে নেোে নরবসষ্ট্যোি হক্ি েো 
এিাং এটোই প্রমোণ হক্য়ক্ছ বেউ হোরমোক্ের ইহুদী অবধিোবসরো নেোে নরবসষ্ট্যোি 
েরক্ত পোক্রবে। নেেোক্রল শ্যোরে ও নিে ইয়োবমক্ের নেোটো েক্েোপেেক্ে তোক্দর 
বমেে আহমদ মুসোক্দর বিরুক্ে বোংিো তোক্দর বমেে নমোেোবিলোয় আহমদ মুসোর 
নেোে ভূবমেো েোেক্ি তোর উক্ল্লখ নেই। িরাং নয েেোটো তোক্দর িক্তক্িয এক্সক্ছ 
নসটো হক্লো, এমে বেছু ঘটক্ি যোক্ত আহমদ মুসো আক্মবরেোেক্দর ঘৃণোর পোে 
হক্ি। অন্যেেোয় বেউ হোরমোক্ের েণহতযো ঘটেোর দোয় আহমদ মুসোর উপর 
িততোক্ি। নসটোই িক্ততক্ছ। এিাং নেেোক্রল শ্যোরেোই তোক্দর েণহতযোর দোয় 
চোবপক্য়ক্ছ আহমদ মুসোর উপর।  

তোহক্ল বেউ হোরমোক্ের েোে বে নেোে আত্মঘোবত েোে? নেেোক্রল 
শ্যোরেরো ইহুদী স্বোক্েতর রক্ষে নসক্ে বেরপরোধ ইহুদীক্দর ছোেল-নভড়োর মত েক্র 
হতযো েরল? এই প্রশ্ন নেোয়োে েোবিলোর নেোটো সত্তো, সমস্ত সণোয়ুতন্ত্রীক্ত নযে আগুে 
ধবরক্য় বদল। 

হোক্তর েোেেটো ছুক্ড় নফক্ল লোফ বদক্য় উক্ঠ দোড়োল নেোয়োে েোবিলো।  
অবস্থরভোক্ি নস পোয়চোবর েরক্ত লোেল। 
তোর েোক্ছ অসহেীয় হক্য় উক্ঠক্ছ এই জ্বোলো নয, আমোক্দর েমুযবেবটর 

েীষতস্থোেীয় যোরো েমুযবেবটর স্বোেতরক্ষোর েক্ন্য েোে েরক্ছ তোরোই েৃোংসভোক্ি 
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হতযো েরল েমুযবেবটর নলোেক্দর। অবিশ্বোস্য এটো! বে েক্র এটো সম্ভি হক্ত 
পোক্র! তোর বহক্সক্ি বে নেোে ভুল হক্ে? নস বে নেেোক্রল শ্যোরে ও নিে 
ইয়োবমক্ের েেোর ভুল অেত েরক্ছ? আসক্লই নিে ইয়োবমক্ের বমেে বেউ হোরমোে 
েো হক্য় অন্য নেোেোও বছল? আহমদ মুসোক্ে ঘৃণোর পোে েরোর মত ঘটেো আরও 
নেোেোও ঘটক্ি? বেউ হোরমোক্ের ঘটেো বে েোেতোলীয়ভোক্ি বমক্ল নেক্ছ নেেোক্রল 
শ্যোরে ও নিে ইয়োবমক্ের েেোর সোক্ে? 

বেউ হোরমোেক্ে বেক্য় এইভোক্ি হোেোক্রো েেো ভোিক্ত বেক্য় হঠোৎ নেোয়োে 
েোবিলোর মক্ে পড়ল বেউ হোরমোক্ে এেেে বেহত িযবক্তর েোছ নেক্ে নেয়ো বভবেও 
েযোক্সক্টর েেো। ওক্ত বে আক্ছ? নেে মৃত নলোেবটর হোক্ত ওটো বছল? 

েযোক্সটটো েযোক্েক্টর পক্েক্টই বছল। 
ছুক্ট নেল নেোয়োে েোবিলো। েযোক্সট বেক্য় বফক্র এল। ওটো েবম্পউটোক্র 

ঢুবেক্য় সুইচ অে েক্র নসোফোয় এক্স িসল নস। 
েবম্পউটোর স্ক্রীক্ে দৃশ্য ফুক্ট উঠোর সোক্ে সোক্েই গুলীর অক্েেগুক্লো েে 

শুেক্ত নপল নেোয়োে েোবিলো। েেগুক্লোর নেোেটো খুি েোক্ছর, নেোেটো 
অক্পক্ষোেৃত দূর নেক্ে নভক্স আসো। নসই সোক্ে শুেক্ত নপল মোনুক্ষর েোন্নো ও 
বচৎেোর।  

েক্ের সোক্ে সোক্ে স্ক্রীক্ে নয দৃশ্যবট ফকু্ট উঠল তোক্ত নস নদখল  ’েে 
নপৌঢ় েোরী পুরুষ, এেেে যুিবত ও এেেে বেশু এেটো দরেো বদক্য় ছুক্ট এক্স 
এেটো িড় ঘক্র প্রক্িে েরল। 

ঘরবট এেটো িড় নেোিোর ঘর। 
ঘক্র এেটো িড় খোট। ঘক্রর এে নেোক্ণ নছোট এেটো রোইবটাং নটবিল। 

খোক্টর বেয়ক্র নদয়োক্ল টোেোক্েো এেটো নপইবঠটাং। রোইবটাং নটবিক্লর পোক্ে নদয়োক্ল 
এেটো আলবমরো। 

নদৌক্ড় সিক্চক্য় নেষ ঘক্র প্রক্িে েক্রক্ছ নপ্রৌঢ় নলোেবট। নস ঘক্র ঢুক্েই 
দরেো িন্ধ্ েরক্ত চোইল। বেন্তু পোরল েো। এে ঝোাঁে গুলী এক্স দরেোটোক্ে বছটক্ে 
খুক্ল বদল। আর গুলীর ঝোাঁক্ে পক্ড় নেল নপৌঢ় নলোেবট। 

গুলীক্ত ঝোাঁঝরো হক্য় যোওয়ো নদহ বেক্য় দরেোক্তই পক্ড় নেল নলোেবট। 
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নপ্রৌক্ঢ়র সোক্ের অক্ন্যরো তখে নমক্ঝক্ত শুক্য় পক্ড়ক্ছ। 
গুলী ছুড়ক্ত ছুড়ক্ত এেেে নলোে ঘক্র ঢুেল। লোবে নমক্র দরেোর 

সোমক্ে নেক্ে নপ্রৌক্ঢ়র লোেবট এে পোক্ে এেটু নঠক্ল বদক্য় নমক্ঝয় শুক্য় পড়ো 
নপ্রৌঢ়ো মবহলো, যুিবত ও বেশুর বদক্ে এগুক্লো। তোর নষ্ট্েেোক্ের িযোক্রল এেটু বেচু 
েক্র তোে েরল তোক্দরক্ে। 

ওক্দর েোক্রো মুক্খ তখে আর েোন্নো নেই। 
ভক্য় কুাঁেক্ড় নেক্ছ ওরো সিোই। ভক্য় নচোখগুক্লো ওক্দর নযে নিবরক্য় 

আসক্ত চোইক্ছ। 
নলোেটোর নষ্ট্েেোক্ের েল গুলী িষতণ েরল। গুলীর ঝোাঁে বেক্য় বঘক্র ধরল 

ওক্দর বতেেেক্ে। 
মুহুক্ততই রক্ক্তর িন্যোয় েুক্ি নেল ওরো। 
হঠোৎ মোেো ঘুবরক্য় নষ্ট্েেোেধোরী নলোেবট েোেবদক্ে েোেোল এিাং তীব্র 

েক্ণ্ঠ িক্ল উঠল, ‘নেোে হোরোমেোদোর িোচ্চো তুবম নদখোবে মেো।’ তোর নষ্ট্েেোক্ের 
েল নচোক্খর পলক্ে েোেবদক্ে ঘুক্র নেল। আর নসই সোক্েই েক্ড় নেল দৃশ্য। 
অন্তবহতত হক্য় নেল ঘক্রর দৃশ্য। তোর িদক্ল ঝক্ড়র নিক্ে এক্ের পর এে দৃশ্য 
আসক্ছ আর বমবলক্য় যোক্ে। েখেও নদয়োক্লর ছবি েখক্েো েবরক্েোক্রর ছবি, 
ইতযোবদ। 

িুঝো নেল েযোক্মরোমযোে পোলোক্ে। 
এে সময় দৃশ্য উক্ঠ নেল। 
অন্ধ্েোর নেক্ম এল েবম্পউটোর স্ক্রীক্ে। 
এসি নদখবছল িক্ট নেোয়োে েোবিলো। বেন্তু নষ্ট্েেোেধোরীক্ে নদখোর পর 

বিস্ময় বিক্ফোবরত নেোয়োে েোবিলোর শ্বোসরুেের অিস্থো। 
েবম্পউটোর স্ক্রীক্ে নষ্ট্েেোে হোক্ত গুলী েরক্ত েরক্ত নিে ইয়োবমেক্ে 

ঘক্র ঢুেক্ত নদক্খ প্রেক্ম ভুত নদখোর মত আাঁৎক্ে ওক্ঠ নেোয়োে েোবিলো। দৃশ্যটো 
তোর বিশ্বোস হক্ত চোয়বে। মক্ে হক্য়ক্ছ নস নযে এে  ুঃস্বপ্ন নদখক্ছ। 

বেন্তু  ুঃস্বপ্ন নতো েয়। 
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নস সেোল নেক্ে বেক্ের িোবড়ক্ত িক্স েত সন্ধ্যোয় বেউ হোরমোে নেক্ে 
উেোরেৃত বভবেও েযোক্সটবট িোরিোর নদখক্ছ তোর বেক্ের েবম্পউটোর স্ক্রীক্ে। 

আরও অিোে হক্লো নেোয়োে েোবিলো নয, েতেোল বিক্েক্ল নেেোক্রল 
শ্যোরক্ের সোক্ে সোক্ষোক্তর সময় নিে ইয়োবমেক্ে নয েোক্লো নপোেোক্ে নদক্খবছল, 
এখোক্ে নস নপোেোক্েই নদখক্ছ। 

দৃশ্যটোর দেতে শুরু হক্ল নেোয়োে েোবিলো উক্ত্তবেত অিস্থোয় দোাঁবড়ক্য় 
পক্ড়বছল, এখে ধপ েক্র িক্স পড়ল। তোর নদক্হর সমস্ত েবক্ত নযে নেোেোয় উক্ি 
নেল। নদক্হর নযে এে নফোটো ওেেও তোর নেই। তোর মোেোয় আেোে নভক্ে 
পড়ক্লও এতটো বিবস্মত হক্তো েো যতটো বিবস্মত হক্য়ক্ছ নস নিে ইয়োবমেক্ে বেে 
হোক্ত তোর ইহুদী ভোইক্দর েৃোংসভোক্ি খুে েরক্ত নদক্খ। 

তোর নেিলই মক্ে হক্ত লোেল, নেেোক্রল শ্যোরে, নিে ইয়োবমেরো েোরো? 
তোক্দর আসল পবরচয় বে? ওরো ইহুদী, বেন্তু বে চোয় ওরো? ওরো আহমদ মুসোক্ে 
ধ্বাংস েরক্ত চোয়, বেন্তু নসটো বে বেউ হোরমোক্ের েোরী, বেশু িৃে বেবিতক্েক্ষ 
সেলক্ে হতযো েক্র তোর দোয় আহমদ মুসোর ঘোক্ড় চোবপক্য়? এক্দর তুলেোয় 
আহমদ মুসো নতো নদিতুলয বেষ্পোপ। আহমদ মুসো এে মুসলমোে হওয়ো ছোড়ো তোর 
নেোে অপরোধ নদবখ েো। নস তোর েোবতর েক্ন্য েোে েক্র িক্ট, বেন্তু অন্য েোবতর 
ক্ষবত েক্র েয়।  ’এেবট ঘটেোয় নস আহমদ মুসোক্ে বেেট নেক্ে নদক্খক্ছ। 
আহমদ মুসো আত্মরক্ষোর প্রক্য়োেে ছোড়ো েোউক্ে হতযো েক্রেো। আহমদ মুসোক্ে 
ধরো অেিো হতযো েরোর েক্ন্যই েোবিলো ইহুদী েমোক্ঠেোক্দর বেক্য় এক্সবছল েো. 
নিবেে িোরোক্ের িোবড়ক্ত। এবদে নেক্ে নেোয়োে েোবিলোক্ে আহমদ মুসো েোক্ের 
েত্রু মক্ে েরোর েেো। বেন্তুও নস সোেবরেোক্ে িক্লক্ছ, নেোয়োে েোবিলো নযটো 
েক্রক্ছ, তোর েোয়েোয় আবম হক্ল আবমও নসটোই েরতোম। নেোে বদে বদক্য়ই নস 
অন্যোয় বেছু েক্রবে। আহমদ মুসোর এই মোেবিেতোর পোক্ে নেেোক্রল শ্যোরে 
নিে ইয়োবমেরো এক্েিোক্রই অমোনুষ। 

ভীষণ বিক্ষবু্ধ হক্য় উঠল নেোয়োে েোবিলোর মে। েো. িোরোে আাংক্েলরো 
বঠেই িক্লে, নেেোক্রল শ্যোরে, নেবভে উইবলয়োম নেোেস এিাং বিেোেী েে 
েযোেিরো মোবেতে ইহুদীক্দর েক্ন্য ‘েবে’ বহসোক্ি আবিভূতত হক্য়ক্ছে। ওরো মোবেতে 
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ইহুদীক্দর এেটো পবলবটেযোল ইউবেক্ট পবরণত েরক্ত চোক্ে যোক্দর এেমোে লক্ষ 
মোবেতে েেেক্ণর উপর রোেনেবতে, অেতনেবতে ও সোাংসৃ্কবতে আবধপতয প্রবতষ্ঠো 
েরো। নেোয়োে েোবিলোর মক্ে হক্লো, এটো অন্যোয় ও অসাংেত এেটো অবভলোষ। 
অন্যোয় অসাংেত িক্লই এই লক্ষ অেতক্ের পক্ে বেউ হোরমোক্ের বেরপরোধ 
স্বেোবতক্ে তোক্দর খুে েরক্ত হক্লো। েো. িোরোে ইহুদী হক্য়ও ঘৃণো েক্রে 
নেেোক্রল শ্যোরেক্দর এিাং ভোক্লোিোক্সে আহমদ মুসোক্ে। মক্ে পড়ল েো. 
িোরোক্ের েেো। বতবে িক্লে, মুসলমোেক্দর নেোে ইসরোইল নেই, প্রবমেে লযোঠে 
নেই। তোই তোক্দর নেই নেোে বপছু টোে। তোরো নয নদক্ে যোয়, নস নদক্েরই হক্য় 
যোয়............। 

‘েোবিলো।’ নপছে নেক্ে নেক্ে উঠল েেোাংে নসে। 
বচন্তো সূে বছন্ন হক্য় নেল নেোয়োে েোবিলোর।  
ঘুক্র িসল নস। 
‘হ্যোক্লো েোবিলো নেমে আছ?’ িক্ল েেোাংে এক্স েোবিলোর পোক্ে িক্স 

তোক্ে েবড়ক্য় ধরল। িলল, ‘েোবলতাং নতোমোক্ে বেন্তু খুি বিমষত নদখোক্ে।’ 
প্রক্শ্নর উত্তর েো বদক্য় নেোয়োে েোবিলো িলল, ‘তুবম নতো এ সময় আস েো, 

িযোপোর বে?’ 
‘তুবম খুি খুেী হক্ি, এমে এেটো খির নতোমোক্ে বদক্ত এক্সবছ।’ 
‘বে খির?’ িলল েোবিলো। 
‘আহমদ মুসোর খুি বিপদ। খির তুবম বেিয় আেক্ের েোেক্ে 

পক্ড়ক্ছো। সোেবরেো বেছুক্ষণ আক্ে নটবলক্ফোক্ে িলল, আহমদ মুসো বেউ হোরমোক্ে 
েণহতযোর অবভক্যোক্ে নেপ্তোর হক্য় যোক্ে। এবদে বদক্য় যোবেলোম। ভোিলোম িক্ল 
যোই নতোমোক্ে খিরটো।’ 

চমক্ে উঠল নেোয়োে েোবিলো। 
বেন্তুও বেক্েক্ে সোমক্ল বেক্য় িলল, ‘নতোমোর েক্ন্য এটো নতো খুেীর খির 

েয়।’ 
‘অিশ্যই েো। আবম মক্ে েবর আহমদ মুসোক্ে অন্যোয়ভোক্ি নেপ্তোর েরো 

হক্ে। নস এ েোে েরক্তই পোক্র েো।’ 
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মক্ে আিোর এেটো নখোাঁচো নখল নেোয়োে েোবিলো। অবস্থর এেটো ভোিেো 
েোেল তোর মক্ে, নে অপরোধ েক্রক্ছ, আর নে পোেড়োও হক্ে। এই প্রেম িোক্রর 
মত আহমদ মুসোর েক্ন্য এেটো দরক্দর সৃবষ্ট্ হক্লো নেোয়োে েোবিলোর মক্ে। নস 
ভোিল বেউ হোরমোে নেক্ে পোওয়ো েযোক্সক্টর েেো েেোাংে নসেক্ে িলো দরেোর। 

মুখ খুক্লবছল েোবিলো েেোাংেক্ে িলোর েক্ন্য। এ সময় েবলাংক্িল নিক্ে 
উঠল। 

েেো িলো হক্লো েো েোবিলোর। নস উক্ঠ বেক্য় নেট-ইঠটোরেক্মর সুইক্চ চোপ 
বদক্য় িলল, ‘হ্যোক্লো ওখোক্ে নে?’  

‘গুে মবেতাং। আবম নেেোক্রল শ্যোরে মযোেোম। আপেোর সোক্ে আমোর 
েরুরী েোে আক্ছ।’ ও প্রোন্ত নেক্ে েেো নভক্স এল। 

নেেোক্রল শ্যোরক্ের েণ্ঠ শুক্েই মুখ অন্ধ্েোর হক্য় নেল নেোয়োে 
েোবিলোর।  

বেন্তু মুহুক্ততই বেক্েক্ে সোমক্ল বেক্য় নেট ওক্পক্ের সুইক্চ চোপ বদক্য় 
িলল ‘গুে মবেতাং স্যোর। নভতক্র এক্স ড্রইাং-এ িসুে। আবম বেক্চ আসবছ।’ িক্ল 
অফ েক্র বদল নেট-ইঠটোরেম। 

নেোয়োে েোবিলোর বদক্ে বিবস্মত নচোক্খ তোবেক্য় আক্ছ েেোাংে নসে। 
িলল, ‘েোবিলো নতোমোক্ে খুি বিমষত ও ভীত নদখোক্ে। তুবম বে অসুস্থ? েেোাংক্ের 
েক্ণ্ঠ উক্িে। 

েোবিলো ধীক্র ধীক্র নচোখ তুলল েেোাংক্ের বদক্ে িলল, ‘বিপদ শুধু 
আহমদ মুসোর েয়। বিপদ মোবেতে ইহুদীক্দরও। নেেোক্রল শ্যোরেক্দর ষড়যন্ত্র 
আমোক্দর ধ্বাংস েরক্ি। নতোমোক্ে সি েেো িলোর সময় নেই। নেেোক্রল শ্যোরে 
এক্সক্ছে, আবম বেক্চ যোবে।’ 

েেো নেষ েক্রই েোবিলো েবম্পউটোক্রর বদক্ে এগুক্লো। েবম্পউটোর নেক্ে 
এেটো েযোক্সট নির েক্র েেোাংক্ের বদক্ে তুক্ল ধক্র িলল, ‘এই েযোক্সটটো েোও। 
েযোক্সটটো সোেবরেো অেিো আহমদ মুসোর হোক্ত নপৌছোক্ত হক্ি। মক্ে নরখ? এই 
েযোক্সক্টর মুলয আমোর, নতোমোর েীিক্ের নচক্য় অক্েে নিেী।’ 
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নেোয়োে েোবিলোর অিস্থো নদক্খ েেোাংক্ের মুক্খ বিস্ময় নলক্েই বছল। 
এিোর নসখোক্ে উক্িে নদখো বদল। িলল, ‘এত মুলযিোে বেবেস। তোড়োহুড়ো নেে। 
তুবমই ওক্দর েোক্ছ এটো নপৌক্ছ বদও। আবম অন্য এে েোয়েোয় যোিোর েক্ন্য 
নিবরক্য়বছ।’ 

নেোয়োে েোবিলোর নচোখ-মুখ উক্িক্ে ভক্র নেল। িলল, ‘েো েেোাংে। 
েযোক্সটটো বেক্য় এক্ষবে নতোমোক্ে চক্ল নযক্ত হক্ি। হঠোৎ েক্র এখোক্ে এ সময় 
নেেোক্রল শ্যোরক্ের আেমক্ের েোরণ িুঝক্ত পোরবছ েো। আমোর ভয় েরক্ছ। 
নেেোক্রল শ্যোরে নয নেোে মুক্লয এই েযোক্সট হোত েরক্ত চোইক্ি। তুবম এই 
মুহুক্তত েযোক্সটবট এই িোবড় নেক্ে সবরক্য় বেক্য় যোও।’ 

েেোাংক্ের নচোক্খও ভক্য়র বচহ্ন ফকু্ট উঠল। িলল, ‘নতোমোর নেোে বিপদ 
হক্ি েো নতো?’ 

‘আবম বেছুই িুঝক্ত পোরবছ েো েেোাংে। যোই নহোে। আহমদ মুসোক্ে 
এিাং মোবেতে ইহুদীক্দর িোাঁচোক্ত হক্ি। েযোক্সট তুবম তোড়োতোবড় আহমদ মুসোর 
হোক্ত নপৌছোও।’ 

‘আবমও নতোমোর বেছুই িুঝক্ত পোরবছ েো েোবিলো।’ 
‘েযোক্সটবট আহমদ মুসোক্ে দোও, উবেই সি িুবঝক্য় নদক্িে। যোও তুবম, 

আবম বেক্চ েোমোর আক্েই নতোমোক্ে নিবরক্য় নযক্ত হক্ি।’ অনুেক্য়র সুক্র িলল 
নেোয়োে েোবিলো। 

েযোক্সটবট হোক্ত বেক্য় নেোয়োে েোবিলোর বদক্ে এেিোর েভীর দৃবষ্ট্ক্ত 
তোবেক্য় িলল, ‘যোবে েোবলতাং। েে নেস ইউ।’ 

েেোাংে ঘুক্র দোাঁবড়ক্য় নিবরক্য় নেল ঘর নেক্ে। 
েেোাংে নিবরক্য় যোিোর বেছু পক্র নেোয়োে েোবিলো বেক্চ নেক্ম এল। 
বসবড় মুক্খর বিরোট হল ঘরটোই ড্রইাং রুম। 
‘ ুঃবখত স্যোর। এেটু ঝোক্মলোয় বছলোম। নসক্র আসক্ত নদরী হক্লো।’ 

মুক্খ হোবস নটক্ে বিেক্য়র সোক্ে িলল নেোয়োে েোবিলো। 
‘েো, েো। অল রোইট। আবমই িরাং অসমক্য় বিেো নেোবটক্ে এক্স নেবছ। 

এটো বঠে হয়বে। বেন্তু বে েরি েরুরী পবরবস্থবত নতো!’ িলল নেেোক্রল শ্যোরে। 
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নেেোক্রল শ্যোরক্ের েেোয় পুরোে অস্ববস্তটো িোড়ল নেোয়োে েোবিলোর। 
নভতক্রর ভোিটো নচক্প েোবিলো িলল, ‘িলুে স্যোর। বেিয় নেোে েরুরী 

িযোপোর?’ 
‘েোবিলো, আমরো বেউ হোরমোক্ের িযোপোক্র তেয নযোেোড় েরক্ত শুরু 

েক্রবছ। খির নপক্য়বছ, েয়তোে আহমদ মুসো েঘন্য েণহতযো সাংঘবটত েরোর পর 
তুবমই প্রেম বেউ হোরমোক্ে নেছ নসই েক্ন্যই নতোমোর েোক্ছ ছুক্ট এক্সবছ। নতোমোর 
েোছ নেক্ে বেছু েোেো দরেোর।’  

‘হ্যোাঁ, আপেোর ওখোে নেক্ে নিবরক্য় এেেে নেক্ঠের িোসোয় 
বেক্য়বছলোম। নসখোে নেক্ে িোসোয় নফরোর পক্ে ঐ ঘটেোর মুক্খ পক্ড়বছলোম।’ খুি 
সহে েক্ণ্ঠ িলল নেোয়োে েোবিলো। 

‘তুবম বে নদখক্ল, বে িুঝক্ল, নতোমোর এই েেোগুক্লো আমোক্দর েন্য 
খুিই মুলযিোে।’ নেেোক্রল শ্যোরে েোন্ত ও উদেীি েক্ণ্ঠ িলল। 

নেোয়োে েোবিলো ভোিল, ধবড়িোে শ্যোরক্ের নলোেরো হয়ক্তো তোক্ে নদক্খ 
েোেক্ি, এমেবে তোক্ে হয়ক্তো ফক্লোও েক্রক্ছ। সিই তোরো নদক্খক্ছ। এখে 
তোক্ে িোবেক্য় নদখক্ত এক্সক্ছ, আবম তোক্দরক্ে েতটুকু নদক্খবছ। সুতরোাং তোর 
সি েেোই িলো দরেোর। এই বচন্তো েক্র নেোয়োে েোবিলো িলল, ‘ ’এেটো গুলীর 
েে ও বচৎেোক্রর েক্ে আবম েোবড় েোমোই। নযক্হতু েেগুক্লো বেউ হোরমোক্ের 
বিবভন্ন বদে নেক্ে আসবছল। আমোর সক্েহ হওয়োয় েোবড় নেক্ে েোবম। এই সময় 
বেউ হোরমোক্ের বিবভন্ন স্থোে নেক্ে েক্য়েটো েোবড়ক্ে আবম দ্রুত নির হক্য় নযক্ত 
নদবখ। এর পরই নদখক্ত পোই, এেেে নলোে টলক্ত টলক্ত রোস্তোর বদক্ে এবেক্য় 
আসক্ছ। নদক্খ আমোর মক্ে হক্লো, নলোেবট আহত। আবম দ্রুত তোর বদক্ে 
এগুলোম। বেন্তু আবম তোর েোক্ছ নপৌছোর আক্েই নস মোবটক্ত পক্ড় নেল। আবম 
ছুক্ট বেক্য় তোর েোক্ছ যখে িসলোম তখে তোর নদহ বেিল-বেের। আবম হোত বদক্য় 
পরীক্ষো েক্র িুঝলোম যুিেবট মোরো নেক্ছ। নস বছল গুলী বিে। 

আবম উক্ঠ দোড়োলোম। নসই সময় আমোর নচোক্খ পড়ল, যুিেবটর েোে হোত 
সোমক্ের বদক্ে ছড়োক্েো। তোর হোক্ত এেবট েযোক্সট...............।’ 
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নেোয়োে েোবিলোর মুক্খর েেো নেষ েো হক্তই নেেোক্রল শ্যোরে দ্রুত েক্ণ্ঠ 
িক্ল উঠল, ‘েযোক্সট?’ 

নেোয়োে েোবিলো ধীর েক্ণ্ঠ িলল, ‘হ্যো েযোক্সট।’ 
‘েযোক্সট নতোমোর েোক্ছ?’ হোক্ত আেোক্ের চোাঁদ পোওয়োর মত িক্ল উঠল 

নেেোক্রল শ্যোরে। 
‘িলবছ।’ 
িক্ল নেোয়োে েোবিলো আিোর শুরু েরল, ‘গুলীর েে নেোেো বচৎেোর, 

তোরপর এই যুিেক্ে গুলীবিে নদক্খ আমোর আবঠটর েেো মক্ে......।’ 
‘এসি েেো পক্র শুেি, আক্ে িল েযোক্সটটো নেোেোয়, নতোমোর েোক্ছ?’ 

নেেোক্রল শ্যোরে নেোয়োে েোবিলোর েেোয় িোধো বদক্য় িক্ল উঠল। তোর অনধযতয 
েণ্ঠ। 

এই ভোক্ি িোধো নপক্য় নেোয়োে েোবিলো বিব্রত হক্য় পক্ড়বছল। তোছোড়ো 
েিোক্ি বে িলক্ি, নসটোও নরবে বছল েো। বে িলক্ি তো বঠে েরক্ত এেটু সময় 
নেল। িলল নস, ‘আবম ওটো পুবলেক্ে বদক্য়বছ। আবম আহত আবঠটক্ে বেক্য় 
নফরোর পক্ে পুবলে আমোক্ে আটক্েবছল। আমোক্ে বেেোসোিোদ েক্রবছল। আবম 
তোক্দর েযোক্সট বদক্য় িক্লবছলোম। এেেে মমুুষত নলোে মক্ে হয় এটো েোউক্ে 
নপৌছিোর নচষ্ট্ো েরবছল। আমোর মক্ে হক্য়বছল পুবলক্ের ওটো েোক্ে লোেক্ত 
পোক্র।’ 

নক্রোক্ধ নেেোক্রল শ্যোরক্ের নচোখ মুখ লোল হক্য় উক্ঠবছল। নক্রোধ ও 
নক্ষোক্ভর এেটো তীব্র ঝড় এে সোক্ে তোর নভতর নেক্ে নির হক্ত যোবেল। ফক্ল 
নস প্রোয় িোেরুে হক্য় পক্ড়বছল। মুহূতত েক্য়ে পক্র িলল, ‘পুবলেক্ে বদক্য়ছ? 
পুবলক্ের েোম নচহোরো মক্ে আক্ছ?’ েেতে েক্র উঠল নেেোক্রল শ্যোরক্ের েণ্ঠ। 

‘চোরবদক্ের অিস্থোয় তখে আবম দোরুণ ভীত। আহত আবঠটক্ে বেক্য় 
িযস্ত। তোর উপর পুবলে বেজ্ঞোসোিোদ শুরু েরোয় আবম আরও বিব্রত হক্য় 
পক্ড়বছলোম। মক্ের এ অিস্থো বেক্য় আবম পুবলক্ের মুক্খর বদক্ে মোে এেিোর 
তোবেক্য়বছলোম। তোর নচহোরো আমোর মক্ে নেই।’ েেোটো এইভোক্ি িলক্ত নপক্র 
খুবে হক্লো নেোয়োে েোবিলো। বমেযোটো সক্তযর মতই হক্য়ক্ছ। 
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নেোয়োে েোবিলোর েেো শুক্ে মুখবট চুপক্স নেল নেেোক্রল শ্যোরক্ের। 
উক্িক্ের বচহ্নও তোর নচোক্খ-মুক্খ স্পষ্ট্ হক্য় উঠল। িলল, ‘ঐ মৃত নলোেবট এেেে 
সোাংিোবদে। ঐ েযোক্সক্ট েয়তোে আহমদ মুসোক্দর সম্পক্েত েীিন্ত সোক্ষয পোওয়ো 
যোক্ি। েযোক্সটটো আমোক্দর অিশ্যই চোই। বেউ হোরমোক্ে েতেোল নযসি পুবলে 
অবফসোর বেক্য়বছল, তোক্দর যবদ ছবি নদখ িলক্ত পোরক্ি েো?’ 

‘িলো মুবষ্কল। এক্েক্তো রোত, তোর উপর তোর মোেোয় হ্যোট বছল। হ্যোক্টর 
ছোয়ো বছল তোর নচোক্খ-মুক্খ। উপরন্তু মুখটো তোর আবম ভোল েক্র নদবখবে।’ বিধোেস্ত 
েক্ণ্ঠ িলল নেোয়োে েোবিলো। 

‘েো তোক্ে খুাঁক্ে নপক্তই হক্ি েোবিলো এিাং আেক্েই। তুবম তোর েণ্ঠ 
শুেক্ল অিশ্যই বচেক্ত পোরক্ি।’ েণ্ঠটো েক্ঠোর শুেোল নেেোক্রল শ্যোরক্ের। 

েেো নেষ েক্রই নেেোক্রল শ্যোরে তোর হোক্তর নমোিোইক্ল এেটো েল 
েরল। 

তোরপর নমোিোইলটো েোক্ে তুক্ল বেক্য় িলল, ‘গুে মবেতাং নিে ইয়োবমে। 
শুে, েতেোল নয পুবলে অবফসোররো বেউ হোরমোক্ে বেক্য়বছল, তোক্দর সিোর েণ্ঠ 
আমোক্দর দরেোর। েোরো বেক্য়বছল তো নতো আমরো নেক্েই নেবছ। আমোক্দর 
অবেও লোইক্ব্ররীক্ত যবদ তোক্দর েণ্ঠ েো েোক্ে, তোহক্ল পুবলে নরেেত নেক্ে এখবে 
নতোমোক্ে নযোেোড় েক্র আেক্ত হক্ি। পোরক্ি েো?’ 

‘অিশ্যই। নরেেত বেপোর অবফসোর আমোক্দর নলোে। িক্ল বদবে। 
আপবে এক্লই নপক্য় যোক্িে।’ িলল ওপোর নেক্ে নিে ইয়োবমে। 

‘ধন্যিোদ নিে। আবম আসবছ। িোই।’ 
িক্ল নেেোক্রল শ্যোরে নমোিোইল অফ েক্র বদক্য় তোেোল নেোয়োে 

েোবিলোর বদক্ে। িলল, ‘েোবিলো, নতোমোক্ে নযক্ত হক্ি আমোর সোক্ে।’ তোর েক্ণ্ঠ 
সুস্পষ্ট্ বেক্দতে। 

নেোয়োে েোবিলোর মুখ চুপক্স নেল। ভয়ও নপল নস। িলল নস, ‘বেন্তু 
স্যোর। এখে নতো আমোর যোওয়ো হক্ি েো।’ 

‘েো, নেোে েেো েয়। নতোমোক্ে নযক্তই হক্ি।’ েেতে েক্র উঠল নযে 
নেেোক্রল শ্যোরক্ের েলো। 
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‘আমোর আব্বো আম্মো  ’েক্েই সেোক্ল িোইক্র নেক্ছে, তোরো েো নফরো 
পযতন্ত........।’ েেো নেষ েো েক্রই নেক্ম নেল নেোয়োে েোবিলো। ভয় বমবিত তোর 
েণ্ঠ। 

‘েো েোবিলো। এখবে আমোর সোক্ে নতোমোক্ে নযক্ত হক্ি। এখে প্রবতবট 
নসক্েঠে আমোক্দর েোক্ছ এে এেবট িছর।’  

িক্ল উক্ঠ দোড়োল নেেোক্রল শ্যোরে। 
শুধু ভয় পোওয়ো েয়, নভতরটো তখে েোাঁপক্ত শুরু েক্রক্ছ নেোয়োে 

েোবিলোর। তোর নচোক্খ ফকু্ট উক্ঠক্ছ বেউ হোরমোে হতযোর দৃশ্য। েোবিলোর নচোক্খ 
নেেোক্রল শ্যোরেরো েেোই ছোড়ো আর বেছুই েয়। তোর বমেযো ধরো পড়ক্ল তোক্ে 
হতযো েরক্ত এে মুহুততও নদরী েরক্ি েো। 

আেমেো হক্য় পক্ড়বছল নেোয়োে েোবিলো। 
নেেোক্রল শ্যোরে তোক্ে হোত ধক্র নটক্ে তুলল। িলল, ‘এে মুহূততও 

আবম নদরী েরক্ত পোরবছ েো।’ 
নেোয়োে েোবিলো োংবেত হক্য় পড়ল। তোক্ে নেেোক্রল শ্যোরে নেোর 

েক্রই বেক্য় যোক্ি। বেক্ের ভবিষ্যত বেক্য় উক্িে নিোধ েরল নেোয়োে েোবিলো। 
হঠোৎ তোর মোেোয় এেটো বচন্তো বঝবলে বদক্য় উঠল, তোক্ে নযখোক্ে নযখোক্ে বেক্য় 
নযক্ত পোক্র, তোর বঠেোেো েেোাংক্ের েোক্ছ নরক্খ যোওয়ো দরেোর। তোহক্ল উপক্র 
বেক্য় তোক্ে নটবলক্ফোে েরক্ত হক্ি নমোিোইক্ল। এিোর মক্ে এেটু সোহস বফক্র 
নপল নস। িলল, ‘স্যোর, আপবে এেটু দোাঁড়োে। আবম েোপড় পোক্ে আবস।’ 

নেোয়োে েোবিলোর পরক্ণ তখেও নব্রেফোক্স্টর নপোেোে। সুতরোাং 
নেেোক্রল শ্যোরে সময় বদক্ত আপবত্ত েরল েো। 

নেোয়োে েোবিলো উপক্র উক্ঠ নেল। 
 
 
 
েো. নিবেে িোরোে ও সোেবরেো নসে পোেক্রর মত িক্সবছল। 
েেোাংে প্রক্িে েরল। 
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েেোাংেক্ে নদক্খই সোেবরেো নসে িক্ল উঠল, ‘েেোাংে আহমদ মুসোক্ে 
এফবিআই পুবলেরো নেপ্তোর েক্র বেক্য় নেল।’ ভোরী েণ্ঠস্বর সোেবরেো নসক্ের। 

েেোাংে সোেবরেো নসক্ের পোক্ে িসক্ত িসক্ত িলল, ‘আবম বেছু িুঝক্ত 
পোরবছ েো বদবদ। ওবদক্ে নেেোক্রল শ্যোরে েোবিলোক্ে িোসো নেক্ে ধক্র বেক্য় 
নেল।’ শুষ্ক েক্ণ্ঠ িলল েেোাংে নসে। 

‘নেেোক্রল শ্যোরে েোবিলোক্ে ধক্র বেক্য় নেল? অবিশ্বোস্য েেো িলছ তুবম 
েেোাংে।’ বিবস্মত েক্ণ্ঠ িলল সোেবরেো নসে। 

‘অবিশ্বোস্য, বেন্তু সতয বদবদ। এেটো বভবেও েযোক্সক্টর সন্ধ্োক্ে এক্সবছল 
নেেোক্রল শ্যোরে েোবিলোর েোক্ছ। তোর আসোর েেো েোেক্ত নপক্রই েোবিলো 
তোড়োতোবড় েযোক্সটবট আমোর হোক্ত পোবঠক্য় বদক্য়ক্ছ নতোমোক্ে অেিো আহমদ 
মুসোক্ে নদিোর েক্ন্য। েযোক্সটবট উেোক্রর েক্ন্য েোবিলোক্ে নেেোক্রল শ্যোরে 
ধক্র বেক্য় নেক্ছ।’ 

‘েযোক্সক্ট বে আক্ছ েেোাংে?’ বিবস্মত েক্ণ্ঠ দ্রুত বেক্েস েরল 
সোেবরেো নসে। 

‘েোবে েো। নেক্ে নেিোর সময়ও নদয়বে আমোক্ে েোবিলো। তক্ি েোবিলো 
িক্লক্ছ, তোর ও আমোর েীিক্ের নচক্য়ও েযোক্সটবট মুলযিোে। নেেোক্রল শ্যোরে 
নয নেোে মুক্লয েযোক্সটবট উেোর েরক্ত চোইক্ি।’ েেোাংে িলল। 

ভ্রুকুবিত হক্লো সোেবরেো নসে ও েো. নিবেে িোরোক্ের। উদেীি েক্ণ্ঠ 
েো. িোরোে িলল, ‘েযোক্সট েোক্ে বদক্ত িক্লক্ছ, সোেবরেো িো আহমদ মুসোক্ে?’ 

‘হ্যোাঁ।’ িলল েেোাংে। 
‘তোহক্ল ওক্ত সোাংঘোবতে বেছু আক্ছ সোেবরেো।’ েো. িোরোে িলল। 
‘আমোরও তোই মক্ে হয়। চলুে েযোক্সক্ট বে আক্ছ নদখো যোে।’ িলল 

সোেবরেো নসে। 
তোরো উক্ঠ এল েবম্পউটোর নটবিক্ল। 
েেোাংে েবম্পউটোর চোলু েক্র বদক্য় েযোক্সটটো েবম্পউটোক্র নসট েক্র 

তোরপর সোেবরেো নসক্ের পোক্ে এক্স িসল। 
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বেউ হোরমোক্ের নসই দৃশ্যোিলী েবম্পউটোর স্ক্রীক্ে এক্ের পর এে ফকু্ট 
উঠক্ত লোেল। 

ঘক্র বপেপতে বেরিতো। 
ওরো নেোেোক্স বেলক্ছ দৃশ্যগুক্লো। 
এে সময় বেরিতো নভক্ে খোে খোে হক্য় নেল েো. িোরোক্ের বচৎেোক্র। 

নস বচৎেোর েক্র িক্ল উঠল, ‘গুলী েরক্ছ ঐ নলোেবট নিে ইয়োবমে। েেৎবিখযোত 
ইহুদী নেোক্য়েো। নেেোক্রল শ্যোরক্ের দক্ক্ষণ হস্ত।’ উক্ত্তবেত েণ্ঠস্বর েো. 
িোরোক্ের। 

েো. িোরোক্ের উক্ত্তবেত েণ্ঠ আিোর ধ্ববেত হক্লো, ‘ঘটেো নেোেোেোর? 
বেউ হোরমোক্ের?’ 

চমক্ে উঠল সোেবরেো ও েেোাংে নসে  ’েক্েই। তোরো এে সোক্েই মোেো 
ঘুবরক্য় তোেোল েো. িোরোক্ের বদক্ে। িলল তোরো  ’েক্েই বিস্ময়বমবিত দ্রুত 
েক্ণ্ঠ, ‘বেউ হোরমোক্ের? তোহক্ল নয িলক্লে গুলী েরক্ছ ইহুদী নেোক্য়েো, 
নেেোক্রল শ্যোরক্ের নলোে!’ 

‘আবম বঠে বঠে িলক্ত পোরবছ েো দৃশ্যগুক্লো বেউ হোরমোক্ের বেেো। 
বেন্তুও খিক্রর েোেক্ে বেউ হোরমোক্ের হতযোেোক্ঠের নয বিিরণ নিবরক্য়ক্ছ, তোর 
সোক্ে দৃশ্যগুক্লো বমক্ল যোয়।’ েোক্তোর িোরোক্ের েঠঠ শুষ্ক ও উক্ত্তবেত। নচোক্খ-
মুক্খ তোর বিস্ময় বিমূঢ় ভোি। 

নেোে েেো িলক্ত পোরল েো সোেবরেো ও েেোাংে। প্রশ্ন বঠেক্র নিরুক্ে 
তোক্দর নচোখ-মুখ নেক্েও। 

েোক্তোর িোরোেই আিোর িক্ল উঠল, ‘ঘটেো নেোেোেোর েোবিলো েোেত 
এিাং নস েক্ন্যই েযোক্সটবট আহমদ মুসোর েোক্ছ পোবঠক্য়ক্ছ। এ নেক্ে প্রমোণ হয় 
েযোক্সটবট আহমদ মুসোর খুিই প্রক্য়োেে। অন্যবদক্ে নেেোক্রল শ্যোরেও 
েযোক্সটবট নয নেোে মূক্লয নপক্ত চোয় এিাং েযোক্সট উেোক্রর েন্য েোবিলোক্ে পযতন্ত 
ধক্র বেক্য় নেক্ছ। আর এই ঘটেো ঘক্টক্ছ বেউ হোরমোক্ের ঘটেোর এেবদে পক্র। 
সুতরোাং বেউ হোরমোক্ের ঘটেোর সোক্ে এই েযোক্সক্টর সম্পেত আক্ছ আমরো ধক্র 
বেক্ত পোবর।’ 
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‘এর অেত বে দোাঁড়োয় েোক্তোর আাংক্েল? প্রশ্ন েরল েেোাংে। তোর েক্ণ্ঠ 
উক্ত্তেেো। 

বিস্ময় বিমূঢ় ভোি আরও েভীর হক্য় উঠল েোক্তোর িোরোক্ের নচোক্খ-মুক্খ। 
িলল, ‘অেত পবরষ্কোর নেেোক্রল শ্যোরেরো খুে েক্রক্ছ আমোক্দর এেবট ইহুদী 
িসবতর বেছু বেরপরোধ মোনুষক্ে।’ 

‘নেে েক্রক্ছ? উক্েশ্য বে?’ িলল েেোাংে। 
েো. িোরোক্ের মক্ে পড়ল েেত আব্রোহোমক্ে িলো আহমদ মুসোর েেো। 

আহমদ মুসোর েেোর পুেরোিৃবত্ত েক্র েোক্তোর িোরোে িলল, ‘বেক্েক্দর েোে নেক্ট 
আহমদ মুসোর যোেো ভাংে েরক্ত নচক্য়ক্ছ। আহমদ মুসোর ঘোক্ড় নদোষ চোবপক্য় 
তোক্ে নেপ্তোর েরক্ত সমেত হক্য়ক্ছ।’ 

‘তোহক্ল নতো এই েযোক্সট অবিলক্ম্ব ওয়োবোংটক্ে আহমদ মুসো িো েেত 
আব্রোহোম েেসক্ের হোক্ত নপৌছোক্ত হয়।’ িলল দ্রুত েক্ণ্ঠ সোেবরেো নসে। 

‘অিশ্যই সোেবরেো। আমরো এখেই রওয়োেো হক্ত পোবর।’ েোক্তোর 
িোরোে িলল নসোেো হক্য় িক্স।  

‘আবমও যোি।’ িলল েেোাংে। 
‘হ্যো, নতোমোক্ে নযক্তই হক্ি, তুবমই েযোক্সট এক্েছ েোবিলোর েোছ 

নেক্ে।’ সোেবরেো নসে িলল। 
উক্ঠ দোড়োল েোক্তোর িোরোে। িলল, ‘আবম েোবড়টো বঠেঠোে েক্র বেবে। 

নতোমরো এস।’ 
দে বমবেক্টর মক্ধযই েোক্তোর িোরোক্ের নেট বদক্য় এেটো েোবড় নিবরক্য় 

এল। েোবড়র ড্রোইবভাং বসক্ট েেোাংে। তোর পোক্ের বসক্ট েো. িোরোে। নপছক্ের 
বসক্ট িক্সক্ছ সোেবরেো নসে। 

ওয়োবোংটে-আেোক্পোবলে বে ওক্য় ধক্র ঝক্ড়র েবতক্ত চক্লক্ছ েোবড়বট। 
বেবেট অি েলোমবিয়ো অেতোৎ ওয়োবোংটক্ে প্রক্িক্ের আক্ে নমবরলযোক্ঠের 

নেষ েহর হক্লো বেভোরলী। 
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বেভোরলীক্ত ঢুেক্ত যোক্ে েো. িোরোক্ের েোবড়। বেওক্য়র নলক্ের িোইক্র 
ফটুপোক্তর উপর এেটো েোবড় দোবড়ক্য়বছল। েোবড়র েোক্য় নঠস বদক্য় দোবড়ক্য়বছল 
এেেে নলোে। 

েো. িোরোক্ের েোবড় েোছোেোবছ আসক্তই নলোেবট হোত তুলল। 
েেোাংে েো. িোরোক্ের বদক্ে এেিোর তোবেক্য় েোবড় দোড় েরোল ফটুপোক্ত 

দোাঁড়োক্েো েোবড়র পোক্ে। 
েেোাংেরো নদখল েোবড়র নভতক্র আরও বতেেে নলোে। তোক্দর 

এেেক্ের হোক্ত দূরিীে। 
েেোাংে েোবড় দোড় েরোক্তই েোবড় নেক্ে আরও এেেে নলোে নিবরক্য় 

এল। নচোক্খর পলক্ে তোরো  ’েে েো. িোরোক্ের েোবড়র  ’পোক্ে এক্স দোাঁড়োল। 
েেোাংেরো বেছু িুক্ঝ উঠোর আক্েই  ’েে  ’পোে নেক্ে সোেবরেোর  ’পোক্ে উক্ঠ 
এক্স িসল। 

িক্সই  ’েে বরভলিোর নির েক্র এেেে তোে েরল ড্রোইবভাং বসক্ট িসো 
েেোাংেক্ে। িলল তোক্ে লক্ষ েক্র, ‘চোলোও েোবড়।’ 

বে ঘটক্ত যোক্ে েেোাংে িুঝক্ত নপক্রবছল। নলোেবটর েেো নেষ হিোর 
আক্েই েেোাংে নদহটোক্ে গুবটক্য় বসক্টর আড়োক্ল বেক্য় েোবড়র দরেো খুক্ল িোইক্র 
েবড়ক্য় পড়ল। 

নপছক্ে নয নলোেবট েেোাংক্ের বদক্ে বরভলিোর তোে েক্রবছল নস িুঝক্ত 
পোরল ড্রোইবভাং বসক্টর নলোেবট পোলোল। নসও দ্রুত েোবড় নেক্ে নেক্ম পড়ল এিাং 
এগুক্লো েেোাংক্ের বদক্ে। 

েেোাংে পক্ড় বেক্য় পো গুবটক্য় বছল। ভোিটো এই রেম নযে নস ভীষণ ভয় 
নপক্য়ক্ছ। 

নলোেবট েোছোেোবছ আসক্তই েেোাংে গুটোক্েো পো বরপ্রক্ের মত নপছক্ে 
নঠক্ল আঘোত েরল নলোেবটর পোক্য়র নেোড়োবলর উপক্রর েোয়েোটোয়। 

নলোেবট অপ্রস্তুত বছল। এই আঘোত নখক্য় নলোেবট পক্ড় নেল। 
সাংক্ে সাংক্ে েেোাংে নলোেবটর হোক্তর উপর ঝোাঁবপক্য় পক্ড় বরভলিোর 

নেক্ড় বেল। 
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বরভলিোর হোক্ত বেক্য় উক্ঠ দোাঁবড়ক্য়ই েেোাংে নদখল পোক্ের েোবড় নেক্ে 
 ’েে বরভলিোর হোক্ত বেক্য় নিবরক্য় আসক্ছ। 

বঠে এই সমক্য়ই পুবলক্ের এেটো েোবড় েেোাংক্ের েোবড়র বঠে নপছক্ে 
এক্স দোাঁড়োল এিাং সাংক্ে সাংক্েই  ’েে পুবলে বরভলিোর িোবেক্য় নিবরক্য় এল। 

পুবলক্ের েোবড় নদক্খ পোক্ের েোবড়র নয  ’েে বরভলিোর হোক্ত নিবরক্য় 
আসবছল তোরো আিোর েোবড়ক্ত উক্ঠ েোবড় ষ্ট্োটত বদক্য় ছুটক্ত লোেল। 

পুবলক্ের েোবড় নদক্খ পোক্ের েোবড়র নয  ’েে বরভলিোর হোক্ত নিবরক্য় 
আসবছল তোরো আিোর েোবড়ক্ত উক্ঠ েোবড় ষ্ট্োটত বদক্য় ছুটক্ত লোেল। 

আর েেোাংক্ের সোমক্ে মোবটক্ত পক্ড় যোওয়ো নলোেবট উক্ঠ দোাঁবড়ক্য় নদৌক্ড় 
পোলোক্ত লোেল। বরভলিোর হোক্ত নয নলোেবট েোবড়ক্ত সোেবরেো ও েোক্তোর 
িোরোেক্ে পোহোরো বদবেল, নসও েোবড় নেক্ে নিবরক্য় নদৌড় বদল। 

পুবলে  ’েে ফোেো ফোয়োর েক্র উচ্চ স্বক্র আক্দে বদল, এরপরও 
পোলোক্ত নচষ্ট্ো েরক্ল গুলী েরি। 

নলোে  ’বট দোাঁবড়ক্য় নেল। 
পুবলে  ’েে এবেক্য় বেক্য় নলোে  ’বটর হোক্ত হ্যোঠেেোফ পবরক্য় তোক্দর 

েোবড়ক্ত বেক্য় এল। 
ততক্ষক্ণ েো. িোরোে ও সোেবরেো েোবড় নেক্ে নিবরক্য় এক্সবছল। েো. 

িোরোে পুবলেক্ে তোক্দর পবরচয় বদল এিাং িলল, ‘ওরো হোত তুক্ল আমোক্দর েোবড় 
েোবমক্য় আেবস্মেভোক্ি আমোক্দর েোবড়ক্ত উক্ঠ বরভলিোর িোবেক্য় তোক্দর বেক্দতে 
মত েোবড় চোলোিোর হুকুম বদক্য়বছল। েেোাংক্ের িুবেক্ত ওরো িোধো পোয়। আপেোরো 
এক্স আমোক্দর িোাঁবচক্য়ক্ছে। অক্েে ধন্যিোদ আপেোক্দর।’ 

‘স্যোর েোরণ বে িলুে নতো? আপেোক্দর এরো নচক্ে? েো, এটো নেোে 
বছেতোই-এর ঘটেোমোে?’ এেেে পুবলে িলল। 

েো. িোরোে সাংক্ে সাংক্ে েিোি বদল েো। এেটু বচন্তো েক্র িলল, ‘বেছে 
নেোে বছেতোই-এর ঘটেো েয় িক্লই আমোর বিশ্বোস। নেোে িড় েোক্রো িোরো 
বেক্য়োবেত নলোে এরো হক্ত পোক্র। ওক্দর এেেক্ের হোক্ত দূরিীে বছল। ওরো 
আক্ে নেক্ে নদক্খ-শুক্েই আমোক্দর েোবড় েোবমক্য়ক্ছ। আমরো এফবিআই চীফ 
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আব্রোহোম েেসক্ের েোক্ছ যোবে। আমোক্দর িোধো নদয়োই ওক্দর লক্ষ হক্ত পোক্র 
িক্ল আমোর মক্ে হক্ে।’ 

এফবিআই চীক্ফর েোক্ছ যোওয়োর েেো শুক্ে পুবলে অবফসোরবট েক্ড়-
চক্ড় দোাঁড়োল। এেটু সমীক্হর সুক্র িলল, ‘স্যোর, তোহক্ল এক্দরক্ে এেবট 
ষড়যক্ন্ত্রর অাংে বহক্সক্ি অপহরণ ও হতযো প্রক্চষ্ট্ো’র অবভক্যোক্ে নেপ্তোর নদখোক্ত 
পোবর। অবভক্যোেেোরী বহসোক্ি আপেোক্দর েোম েোেক্ি।’ 

‘বঠে আক্ছ।’ 
‘ধন্যিোদ। চলুে স্যোর, আপেোক্দর নপৌক্ছ বদক্য় আমরো অবফক্স বফরি।’ 

িলল পুবলে অবফসোরবট। 
‘বেন্তু এর বে দরেোর হক্ি?’ 
‘স্যোর, যো ঘক্টক্ছ তোর পবরক্প্রক্ক্ষক্ত এটোক্ে আমরো আমোক্দর দোবয়ত্ব 

মক্ে েরবছ। ওক্দর  ’েে পোলোক্ত নপক্রক্ছ িক্লই এই প্রক্য়োেেটো আমরো নিবে 
অনুভি েরবছ।’ 

‘ধন্যিোদ অবফসোর, চলুে।’ 
সিোই েোবড়ক্ত উঠল। চলক্ত শুরু েরল েোবড়। 
আক্ে েো. িোরোক্ের েোবড়, নপছক্ে চলক্ছ পুবলক্ের েোবড়। 
‘ঈশ্বরক্ে ধন্যিোদ আাংক্েল। আপবে বঠেই িক্লক্ছে েযোক্সক্টর ঘটেোর 

সোক্ে এর সম্পেত আক্ছ।’ েো. িোরোক্ের বদক্ে নচক্য় িলল সোেবরেো নসে। 
‘বেভোক্ি নসটো সম্ভি বদবদ? আমরো সক্েক্হর মক্ধয পড়ি নেে? িলল 

েেোাংে। 
‘েোবিলোর িোবড় নেক্ে নিবরক্য় আসক্ত নেেোক্রল শ্যোরে নতোমোক্ে 

নদক্খক্ছ েো?’ সোেবরেো িলল। 
‘নদক্খক্ছ।’ িলল েেোাংে। 
‘নেেোক্রল শ্যোরে নতোমোক্ে নচক্ে েো?’ 
‘নচক্ে’ 
‘সুতরোাং অিস্থোর নপ্রবক্ষক্ত েোবিলোর পর বিতীয় সক্েহ নতোমোক্ে েরক্ি। 

তোছোড়ো, নেোে চোক্প পক্ড় েোবিলো নতোমোর েোম িক্ল বদক্ত িোধয হক্ত পোক্র।’ 
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মুখ শুেক্েো হক্য় নেল েেোাংক্ের। উক্িে ফকু্ট উঠল তোর নচোক্খ-মুক্খ। 
িলল, ‘তো হক্ত পোক্র বদবদ?’ 

‘ইেোয় নহোে, অবেেোয় নহোে আমরো এেটো িড় যুক্ে েবড়ক্য় নেবছ 
েেোাংে।’ িলল েো. িোরোে। 

‘ওরো বে েোবিলোর সোক্ে খোরোপ িযিহোর েরক্ি?’ েেোাংক্ের েক্ণ্ঠ 
উক্িে। 

‘নভি েো েেোাংে, ঈশ্বর আক্ছে।’ সোন্তেোর সুক্র িলল সোেবরেো নসে। 
‘ওরো বেন্তু আমোক্দর আব্বোক্ে এিাং আমোক্দর ইবঠেয়োে-আক্মবরেোে 

েমুযবেবটক্ে িযিহোর েরক্ছ বদবদ। এটো আমরো হক্ত বদক্ত পোবর েো।’ ক্ষবু্ধ েণ্ঠ 
েেোাংক্ের। 

‘নেেোক্রল শ্যোরে ও ইহুদীিোদীরো মোবেতে ইহুদীক্দরও িযিহোর েরক্ছ 
েেোাংে।’ িলল েো. িোরোে। 

‘তিু তোরো এেই েমুযবেবট ভুক্ত। বেন্তু ইবঠেয়োে-আক্মবরেোে েমুযবেবট 
তোক্দর স্বোক্েতর িবল হক্ি নেে?’ েেোাংে িলল। 

‘েোরণ ইহুদীিোদীক্দর আবধপতযিোদী অবভলোক্ষর সোক্ে ইবঠেয়োে-
আক্মবরেোে েমুযবেবটর অক্েক্ের আেোঙ্খোর বমল আক্ছ।’ িলল েো. িোরোে। 

‘আমোক্দর আব্বোও বে এই আেোঙ্খো নপোষণ েক্রে?’ েেোাংে িলল। 
‘এই প্রক্শ্নর উত্তর তুবম দোও সোেবরেো?’ েো. িোরোে সোেবরেোক্ে উক্েশ্য 

েক্র িলল। 
‘বেক্ের স্বোেত নদখো মোনুক্ষর এেটো প্রেৃবত। এই প্রেৃবত ইবঠেয়োে-

আক্মবরেোে েমুযবেবটর আক্ছ। আব্বোরও আক্ছ। স্বোক্েতর এেটো ঐেয 
ইহুদীিোদীক্দর সোক্ে ইবঠেয়োে-আক্মবরেোে েমুযবেবটর রক্য়ক্ছ। বেন্তু আব্বো 
ইহুদীিোদীক্দর নেোে ষড়যক্ন্ত্র যুক্ত আক্ছে িক্ল আবম বিশ্বোস েবর েো। ওক্দর 
বিপক্দ আব্বো সোহোযয েক্রক্ছে মোে।’ িলল সোেবরেো নসে। 

‘আমোরও তোই বিশ্বোস সোেবরেো।’ েো. িোরোে িলল। 
েো. িোরোে েোমল। 
নেোে েেো নেউ িলল েো। 
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সিোর দৃবষ্ট্ সোমক্ে। এফবিআই নহে নেোয়োটতোর প্রোয় এক্স নেক্ছ। চলক্ছ 
 ’বট েোবড় পরপর এেই েবতক্ত। 

 
 
 
েেত আব্রোহোম েেসক্ের অবফস েক্ষ। 
েেত আব্রোহোম তোর নচয়োক্র িক্স। 
তোর নটবিক্লর সোমক্ে িক্স আক্ছ পুবলে প্রধোে বিল নিেোর, আহমদ 

মুসো, সোেবরেো নসে, েেোাংে ও েো. নিবেে িোরোে। 
নটবিক্লর এে পোক্ে েবম্পউটোর স্ক্রীক্ে েো. িোরোেক্দর বেক্য় আসো 

বভবেও েযোক্সক্টর নেষ দৃশ্য এই মোে েবম্পউটোর স্ক্রীে নেক্ে বমবলক্য় নেল। 
ঘক্র বপেপতে বেরিতো। 
েেত আব্রোহোম েেসে ও পুবলে প্রধোে বিল নিেোক্রর নচোক্খ-মুক্খ 

আেক্ের উজ্জ্বলয বঝেবমে েক্র উক্ঠক্ছ। আহমদ মুসোর নচহোরো ভোিক্লেহীে। 
েো. িোরোে, সোেবরেো ও েেোাংে তোবেক্য় আক্ছ এখে তোক্দর মুক্খর 

বদক্ে। 
‘ধন্যিোদ েো. িোরোে, সোেবরেো ও েেোাংে। অক্েে ধন্যিোদ আপেোক্দর 

সিতেোক্লর েঘন্য এে ষড়যক্ন্ত্রর মুক্খোে উক্ন্মোচক্ে আপেোরো সোহোযয েক্রক্ছে।’ 
বেরিতো নভক্ে প্রেম েেো িলল েেত আব্রোহোম েেসে। 

‘ধন্যিোদ েোবিলোর প্রোপয। নস বেক্েক্ে বিপক্দর মক্ধয নঠক্ল বদক্য় এই 
েোে েক্রক্ছ।’ িলল েো. িোরোে। 

‘বঠে িক্লক্ছে েোক্তোর িোরোে। নস বমে পক্ক্ষর বিরুক্ে যোিোর ঝুাঁবে বেক্য় 
বেক্ের েমুযবেবট ও বেে নদে মোবেতে যুক্তরোক্ের পক্ক্ষ ঐবতহোবসে দোবয়ত্ব পোলে 
েক্রক্ছ। এই বভবেও েযোক্সট েো নপক্ল েঘন্য ষড়যক্ন্ত্রর মুক্খোে উক্ন্মোচক্ের আর 
নেোে পে বছল েো। বেরপরোধ হক্য়ও আহমদ মুসো শুধু েয়, মুসলমোেক্দর ঘোক্ড় 
সিতেোক্লর েঘন্য এে অপরোক্ধর দোয় নচক্প িসত।’ 



অক্টোপোক্ের বিদোয়  46 

 

‘নিে ইয়োবমেক্ে নদক্খ ঘটেোর সোক্ে নেেোক্রল শ্যোরে ও ইহুদীিোদীক্দর 
েবড়ত েোেোর েেো িুঝো নেল, বেন্তু দৃক্শ্যর ঘটেো নয বেউ হোরমোক্ের তো বে েক্র 
প্রমোণ হক্ি?’ িলল েো. িোরোে। 

‘প্রেমতুঃ েোবিলোর স্বোক্ষয। বিতীয়ত, দৃক্শ্য যোক্দর পোলোক্ত ও বেহত 
হক্ত নদখো যোক্ে, বেউ হোরমোক্ের বেহতক্দর মধয নেক্ে তোক্দর বচবহ্নত েরো। 
তৃতীয়ত, নয ঘরগুক্লোর দৃশ্য ছবিক্ত নদখো যোক্ে, বেউ হোরমোক্ের নস ঘরগুক্লো 
খুাঁক্ে নির েরো। এই প্রমোণই যক্েষ্ট্ হক্ি।’ 

িক্ল েেত আব্রোহোম েেসে এেটু েোমল এিাং বিল নিেোক্রর বদক্ে 
তোেোল। িলল, ‘আপবে বেঘ্রই এই েযোক্সক্টর এেটো েবপ পুবলে নহে 
নেোয়োটতোক্র পোঠোে এিাং এেেে দোবয়ত্বেীল অবফসোরক্ে বেক্দতে বদে প্রমোণগুক্লো 
নরেক্েত আেোর েক্ন্য। বফক্ে ঘরগুক্লো ও মোনুক্ষর ছবি নয এযোাংেক্ল, নস 
এযোাংেক্লই নযে ছবিগুক্লো নেয়ো হয়। বফক্ের ছবির নলোেক্দর েোম, বঠেোেোও 
নরেক্েত আেক্ত হক্ি। ঘক্র নয রক্ক্তর আলোমত পোওয়ো যোক্ি, তো নয এই ফক্টোর 
নলোেক্দরই তোও বেবিত েরক্ত হক্ি।’ 

‘ধন্যিোদ বম. েেত। এখেই িযিস্থো েরবছ।’ 
িক্লই নস নমোিোইল তুক্ল বেক্য় নহে নেোয়োটতোক্র নটবলক্ফোে েরল। 

প্রক্য়োেেীয় বেক্দতে বদল এিাং এখবে আসক্ত িলল এফবিআই নহে নেোয়োটতোক্র। 
নটবলক্ফোক্ে েেো নেষ েক্র বিল নিেোর িলল, ‘ঈশ্বরক্ে ধন্যিোদ। 

আমরো নচোক্খ অন্ধ্েোর নদখবছলোম। বতবে আক্লো নজ্বক্ল বদক্লে অন্ধ্েোক্র।’ 
িক্ল বিল নিেোর তোেোল আহমদ মুসোর বদক্ে। িলল, ‘আপবে ভোেযিোে 

আহমদ মুসো। ঈশ্বর আপেোর পক্ক্ষ েোে েক্রক্ছে।’ 
‘আল-হোম বলল্লোহ। আল্লোহ সতযপন্থীক্দর সি সময়ই সোহোযয েক্রে। 

আল্লোহ এিোর মোবেতে যুক্তরোেক্েও বিক্েষভোক্ি সোহোযয েক্রক্ছে।’ দীঘত বেিরতো 
নভক্ে িলল আহমদ মুসো। 

‘বিক্েষ সোহোযযটো বে?’ প্রশ্ন েরল পুবলে প্রধোে বিল নিেোর। 
‘লস আলোক্মোক্সর নেোক্য়েো সুড়ে উদঘোটে ও সাংবেস্নষ্ট্ ঘটেোর মোধযক্ম 

মোবেতে যুক্তরোক্ের উপর নয অদৃশ্য ষড়যন্ত্র নচক্প িক্সবছল তোর মুক্খোে উক্ন্মোবচত 
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হক্য়ক্ছ এিাং অিক্েক্ষ বেউ হোরমোক্ের ঘটেোর মক্ধয বদক্য় মোবেতে যুক্তরোক্ের 
ধোবমতে েোবন্ত বপ্রয় ইহুদী এিাং ষড়যন্ত্রেোরী ইহুদীিোদীক্দর আল্লোহ আলোদো েক্র 
বদক্লে। এর মোধযক্ম আল্লোহ মোবেতে েোতীয় সাংহবতক্ে আরও বেরুপদ্রি েক্র 
বদক্লে।’ আহমদ মুসো িলল। 

‘সুের িযখযো বদক্য়ক্ছে আহমদ মুসো। আবম নপ্রবসক্েঠটক্ে এটো েোেোি।’ 
িলল েেত আব্রোহোম েেসে। 

‘ধন্যিোদ। বম. েেত আব্রোহোম, আবম উবিগ্ন সোরো নেফোরসে ও নেোয়োে 
েোবিলোক্ে বেক্য়। নেেোক্রল শ্যোরে েতটো েঘন্য, খুবে হক্য় উক্ঠক্ছ বেউ 
হোরমোক্ের ঘটেো তোর প্রমোণ। সোরো নেফোরসে ও নেোয়োে েোবিলোক্ে যো ইক্ে তোই 
েরক্ত তোর এেটুও বিক্িক্ে িোধক্ি েো।’ আহমদ মুসো িলল। তোর েণ্ঠস্বর ভোরী। 

েম্ভীর হক্য় উঠল েেত আব্রোহোম ও পুবলে প্রধোে  ’েক্েরই মুখ। 
েেত আব্রোহোম িলল, ‘আবম এখবে নপ্রবসক্েক্ঠটর েোক্ছ যোবে। তোাঁক্ে সি 

েোেোি। তোর বেক্দতে িক্ল আেই এই েযোক্সক্টর সবচে বিিরণ সাংিোদপে ও বটবভ 
চযোক্েক্ল যোক্ি। আবম আেো েরবছ, আেই আপবে মুক্ত মোনুষ বহক্সক্ি আপেোর 
িোসোয় বফক্র যোক্িে। সোরো নেফোরসে ও নেোয়োে েোবিলোক্ে উেোর েরোর েক্ন্য 
আপেোর সোহোযয আমরো চোই।’ 

‘ধন্যিোদ বম. েেত।’ িলল আহমদ মুসো। 
আহমদ মুসো েোমক্তই েেোাংে িক্ল উঠল দ্রুত েক্ণ্ঠ, ‘েোবিলো নেেোক্রল 

শ্যোরেক্দর হোক্ত পড়োর পূিতক্ষক্ণ আমোক্ে নটবলক্ফোে েক্র ওয়োবোংটক্ের  ’বট 
বঠেোেো বদক্য়ক্ছ। িক্লক্ছ, এখোক্েই েোবিলোক্ে এিাং সোরো নেফোরসেক্েও পোওয়ো 
যোক্ি।’ 

েেোাংে েোমোর প্রোয় আক্েই আহমদ মুসো িক্ল উঠল, ‘বঠেোেো নতোমোর 
েোক্ছ এখে আক্ছ?’ 

‘আক্ছ।’ িলল েেোাংে। 
েেোাংে পক্েক্ট হোত বদক্য় এে টুেক্রো েোেে নির েরল এিাং আহমদ 

মুসোর বদক্ে তুক্ল ধরল। 
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আেক্হর সোক্ে আহমদ মুসো েোেেবট হোক্ত বেক্য় বঠেোেো  ’বটর উপর 
ভোক্লোভোক্ি নচোখ িুবলক্য় বেল। স্মবৃতক্ত তোর নোঁক্ে বেল বঠেোেো  ’নটো। তোরপর 
আহমদ মুসো েোেেবট এবেক্য় ধরল েেত আব্রোহোক্মর বদক্ে। 

েেত আব্রোহোম বঠেোেো  ’বটর উপর নচোখ িুবলক্য় বেক্য় তো এবেক্য় বদল 
নিেোক্রর বদক্ে। িলল, ‘টুক্ে বেে বঠেোেো  ’নটো বিল নিেোর।’ 

তোরপর দ্রুত আব্রোহোম েেসে েে েরল ইঠটোরেক্মর এেটো বে’নত। 
সাংক্ে সাংক্েই েেো িক্ল উঠল এফবিআই-এর অপোক্রেে েমোঠেোর। 

েেত আব্রোহোম তোক্ে বঠেোেো  ’নটো বদক্য় বেক্দতে বদল, েোক্রো সক্েক্হর সৃবষ্ট্ েো 
হয় এভোক্ি বঠেোেো  ’নটোর উপর সোিতক্ষবণে েের রোখ। নেউ নসখোক্ে ঢুকুে 
ক্ষবত নেই, বেন্তু নেউ নিরুক্ল তোক্ে দূক্র সবরক্য় এক্ে সিোর অলক্ক্ষ নেপ্তোর 
েরক্ত হক্ি। এর অেত নেউ নযে বঠেোেো  ’নটো নেক্ে নিবরক্য় পোবলক্য় নযক্ত েো 
পোক্র।’ 

েেো নেষ েক্র েেত আব্রোহোম তোেোল বিল নিেোক্রর বদক্ে। িলল, 
‘িলুে বম. নিেোর। আর বে েরণীয়।’ 

‘বঠেোেো  ’নটোক্ত আেই অবভযোে হওয়ো দরেোর এিাং এই অবভযোে 
আহমদ মুসোর হোক্ত বদক্ল নেমে হয়।’ িলল বিল নিেোর। 

‘ধন্যিোদ বম. নিেোর। আবমও এেেোই ভোিবছলোম। আহমদ মুসো 
আমোক্দর সোক্ে েোেক্িে শুধু েয়, সি দোবয়ত্ব তোক্েই পোলে েরক্ত হক্ি। 

েেোগুক্লো িক্ল এেটু নেক্ম আহমদ মুসোর বদক্ে নচক্য় িলল, ‘এিোর 
আপবে িলুে আহমদ মুসো।’ 

‘আবম সোক্ে েোেি অিশ্যই।’ িলল আহমদ মুসো। 
‘আপবে এর নিেী বেছু িলক্িে েো তো েোবে।’ 
িক্ল েেত আব্রোহোম েেসে তোেোল েেোাংক্ের বদক্ে। িলল, ‘েেোাংে 

নতোমোক্ে সহর ধন্যিোদ বদক্লও ধন্যিোদ নেষ হক্ি েো। নদে নতোমোর েোক্ছ েৃতে 
েোেক্ি।’ 

‘স্যোর আবম িোহে মোে। যো েরোর সি েক্রক্ছ েোবিলো।’ িলল েেোাংে। 
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‘েোবিলো এ নদক্ের ইহুদীক্দর আদেত হক্ত পোক্র। তোর েমুযবেবটর স্বোক্েত, 
নদক্ের স্বোক্েত আমোক্ে ধবরক্য় নদয়োক্ে যখে নস বঠে মক্ে েক্রক্ছ, তখে আমোর 
সোক্ে তোর পবরচয়, সোেবরেোর সোক্ে তোর িন্ধ্ুত্ব, েেোাংক্ের সোক্ে তোর সম্পেত সি 
ভুক্ল বেক্য় নস ইহুদী েমোক্ঠেোক্দর সোক্ে বেক্য় আমোক্ে ধরক্ত ছুক্ট এক্সবছল। 
আর আে নদে ও তোর েমুযবেবটর স্বোক্েতই নস এেোন্ত বমে নেেোক্রল শ্যোরেক্দর 
মৃতযুিোে শুধু আমোক্দর হোক্ত তুক্ল নদয়ো েয়, বেক্েক্েও বিপক্দর মক্ধয নঠক্ল 
বদক্য়ক্ছ। ধন্যিোদ েোবিলোক্ে।’ আহমদ মুসো িলল। 

‘আমোক্দর েো. িোরোে আাংেক্লর প্রেৃত বেষ্য নস।’ িলল সোেবরেো 
নসে। 

‘আমরো তোর েক্ন্য েবিতত।’ েো. িোরোে িলল। 
‘মোনুক্ষ মোনুক্ষ েত পোেতেয। এেই েমুযবেবটর, বেন্তু েোবিলোক্ে যবদ িলো 

হয় নফক্রেতো, তোহক্ল নেেোক্রল শ্যোরেক্ে িলক্ত হয় েয়তোে।’ 
‘েোমতোেীক্ত নয ইহুদী হতযোেোঠে ঘক্টক্ছ, তো শুধু েোেীক্দর েোে েয়, 

তোর মক্ধয এই েয়তোেক্দর হোত বছল।’ িলল আহমদ মুসো। 
‘বেউ হোরমোক্ে হতযোেোক্ঠের উক্েশ্য বছল আপেোক্ে ফোাঁক্দ নফলো, 

েোমতোেীর হতযোেোক্ঠে যবদ তোক্দর হোত েোক্ে, তোহক্ল তোর উক্েশ্য বে বছল?’ 
সোেবরেো নসে িলল। 

‘ইহুদীক্দর মক্ধয বেরোপত্তোহীেতো সৃবষ্ট্ েক্র বফবলবস্তক্ে মোইক্েট েরক্ত 
িোধয েরো। বিতীয় আর এেবট েোরণ বছল, বিক্শ্বর মোনুক্ষর মক্ধয ইহুদীক্দর প্রবত 
দরদ সৃবষ্ট্ েরো এিাং বফবলবস্তক্ে ইহুদী রোক্ের পক্ক্ষ বিশ্ব েেমত সৃবষ্ট্ েরো।  ই 
উক্েশ্যই তোক্দর সফল হক্য়ক্ছ।’ িলল আহমদ মুসো। 

‘েোমতোেীর িযোপোরটো অক্েে আক্ের, যুেেোলীে অিস্থোয় তো ঘক্টবছল। 
নস সি আমোক্দর েোক্ছ খুি স্পষ্ট্ েয়। বেন্তু বেউ হোরমোক্ের ঘটেো আক্মবরেোেক্দর 
হতিোে েক্র নদক্ি।’ বিল নিেোর িলল। 

‘শুধু হতিোে েয়, অধতেতক্েরও নিবে েোল ধক্র ইহুদীিোদীরো নয ইক্মে 
েক্ড় তুক্লবছল তো ধুবলস্মোত হক্য় যোক্ি। আর আক্মবরেোেক্দর েক্ন্য এর খুি নিেী 
প্রক্য়োেে বছল।’ িলল েেত আব্রোহোম েেসে। 
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েেত আব্রোহোম েোমক্তই আহমদ মুসো িক্ল উঠল, ‘নিঞ্জোবমে নিেক্ের 
সোক্ে আমোর েরুরী নযোেোক্যোে প্রক্য়োেে বম. েেত।’ 

‘অল রোইট আহমদ মুসো আপবে আপেোর নরষ্ট্ রুক্ম বফক্র যোে। ওখোক্ে 
বেক্য়ই সুসবিত এেটো িযোে নপক্য় যোক্িে। তোক্ত সিরেম নযোেোক্যোে এিাং 
আপেোর অবভযোক্ের রেদ-পেও নপক্য় যোক্িে। আবমও এখে উঠবছ। 
নপ্রবসক্েক্ঠটর ওখোক্ে যোি।’ 

এেটু েোমল েেত আব্রোহোম। তোরপর সোেবরেো নসেক্দর বদক্ে নচক্য় 
িলল, ‘অনুেহ েক্র আপেোরোও বে বম. আহমদ মুসোর সোক্ে যোক্িে। নসখোক্ে 
আপেোক্দর নরক্ষ্ট্র িযিস্থো হক্ে। অন্তত নপ্রবসক্েক্ঠটর েোছ নেক্ে বফক্র আসো 
পযতন্ত আপেোরো আমোক্ে সময় বদে। 

‘অিশ্যই বম. েেত। আমরো যোবে আহমদ মুসোর সোক্ে।’ 
‘ধন্যিোদ আপেোক্দর সেলক্ে।’ 
আহমদ মুসো, েো. িোরোেসহ সেক্ল উক্ঠ দোড়োল। 
উক্ঠ দোড়োল েেত আব্রোহোম েেসে এিাং পুবলে প্রধোে বিল নিেোরও। 
েেত আব্রোহোম বিল নিেোক্রর বদক্ে নচক্য় িলল, ‘আপবে এেটু িসুে বম. 

নিেোর। আপবে আমোর সোক্ে নপ্রবসক্েক্ঠটর েোক্ছ যোক্িে। আবম ততরী হক্য় 
আসবছ।’ 

আহমদ মুসোরো ঘর নেক্ে নিবরক্য় নেল। আর েেত আব্রোহোম েেসে 
েক্য়েটো ফোইল, েযোক্সট, েক্য়েটো টুবেটোবে বেবেস ব্রীফক্েক্স পুক্র তোর 
পোক্ের েক্ক্ষর বদক্ে এগুক্লো। 

বিল নিেোর মক্েোক্যোে বদল খিক্রর েোেক্ের বদক্ে। 
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৩ 
‘েোবিলো তুবম আমোক্দর সোক্ে অসহক্যোবেতো েরছ। নয পুবলে নতোমোর 

সোক্ে েেো িক্লক্ছ, নয পুবলক্ের সোক্ে তুবম েেো িক্লছ, তোর ফক্টো নদক্খ, েণ্ঠস্বর 
শুক্েও বচেক্ত পোরক্ি েো, এটো অসম্ভি।’ েেতে েক্ণ্ঠ িলল নেেোক্রল শ্যোরে। 

‘ ুঃবখত আবম বচেক্ত পোরবছ েো। আবম তোর স্বোভোবিে েণ্ঠ শুক্েবছ, আর 
এখোক্ে শুেবছ যোবন্ত্রে েণ্ঠ। নস েোরক্ণই আবম আইক্েবঠটফোই েরক্ত পোরবছ েো।’ 
িলল স্বোভোবিে েক্ণ্ঠ েোবিলো। 

নেেোক্রল শ্যোরে নচয়োক্র িক্সবছল। উক্ঠ দোাঁড়োল। েক্ক্ষ পোয়চোবর েরক্ত 
লোেল অবস্থরভোক্ি। 

েক্ষটো িলো যোয় এেটো হল ঘর। 
েক্ক্ষর মোঝখোক্ে এেটো বেম্বোেৃবত নটবিল। নটবিক্লর চোরপোক্ে নচয়োর। 
এরই এেটো নচয়োক্র িক্সবছল নেেোক্রল শ্যোরে। তোর নচয়োক্রর বঠে 

বিপরীত বদক্ের নচয়োক্র িক্স আক্ছ নেোয়োে েোবিলো। নটবিক্ল আরও েক্য়েেে 
িক্স আক্ছ। তোক্দর মক্ধয এেেে হক্লো নিে ইয়োবমে। তোর পোক্েই িড় 
নচয়োরটোয় িক্স আক্ছ আক্মবরেোে েোউবিল অি েুইস এযোক্সোবসক্য়েেক্সর 
নচয়োরমযোে নেবভে উইবলয়োম নেোেস। নেোেক্সর পোক্ে িক্স আক্ছ আক্মবরেোে 
েুইস বপপলস লীক্ের যুি বিভোক্ের প্রধোে েোবমর বলকুদ। 

পোয়চোবররত অবস্থর নেেোক্রল শ্যোরে নিে ইয়োবমক্ের পোক্ে এক্স 
দোাঁড়োল। িলল, ‘নিে, বভবেওক্ত বে আক্ছ িক্ল মক্ে ের?’ 

‘ওক্ে নদখক্ত নপক্য়বছ আবম নেষ মুহুক্তত। তখে ওখোেেোর অপোক্রেে 
নেষ। আমোর মক্ে হয় ঐ িোবড়ক্ত অপোক্রেক্ের নেোটো দৃশ্যই নস ধোরণ েরক্ত 
নপক্রক্ছ।’ িলল নিে ইয়োবমে বচবন্তত েক্ণ্ঠ। 

‘তোর মোক্ে িোবড়র বেহত নলোেক্দর ছবি, ঘরগুক্লোর ছবি, তোর সোক্ে গুলী 
িষতণরত নতোমোর ছবিও উক্ঠক্ছ।’ উবিগ্ন েক্ণ্ঠ িলল নেেোক্রল শ্যোরে। 
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‘আমোর তোই আোংেো হয়।’ নিে ইয়োবমক্ের েক্ণ্ঠ অপরোধীর সুর। 
‘সিতেোে এই বভবেও েযোক্সট পুবলে িো েত্রু েোরও হোক্ত নেক্ল সিতেোে 

হক্য় যোক্ি। িলল নেবভে উইবলয়োম নেোেস। নেবভে নেোেক্সর েেোর পর নেোটো 
েক্ষ েুক্ড় েতুে েক্র আতাংক্ের পবরক্িে নেক্ম এল। 

ভীবতের এে েমেক্ম বেরিতো। 
‘বমস েোবিলো, আপবে আমোক্দর সোহোযয েরুে। পুবলেক্ে 

আইক্েবঠটফোই েক্র বদে। আমরো নয নেোে মূক্লয েযোক্সট উেোর েক্র আেি। এ 
েক্ন্য আমরো সিোই মরক্ত রোবে আবছ এিাং সিোইক্ে মোরক্তও আমরো প্রস্তুত। 
আমোক্দর েত নলোক্ের েীিক্ের নচক্য় ঐ েযোক্সক্টর মূলয অক্েে নিেী।’ িলল 
েোবমর বলকুদ বিেক্য়র সুক্র। 

‘আবম  ুঃবখত। েো বচক্েই েোউক্ে বচবহ্নত েক্র নতো নেোে লোভ হক্ি েো।’ 
েোবিলো িলল। 

এ সময় নেেোক্রল শ্যোরক্ের নমোিোইক্ল নটবলক্ফোে এল। নমোিোইক্ল েেো 
িলল নস। 

েেো নেষ েক্রই ঝট েক্র বফরল েোবিলোর বদক্ে। িলল তীব্র েক্ণ্ঠ, 
‘েোবিলো তুবম বমেযো েেো িলছ, নেোে পুবলেক্ে তুবম নসবদে নেোে েযোক্সট 
দোওবে।’ 

নেেোক্রল শ্যোরে েোমক্তই েেো িলল নেবভে উইবলয়োম নেোেস। িলল, 
‘েোর নটবলক্ফোে বছল ওটো। বে িলল নস?’ 

‘আমোক্দর এেেে পুবলে েমতীক্ে দোবয়ত্ব বদক্য়বছলোম, নয পুবলেরো 
নসবদে রোক্ত বেউ হোরমোক্ে বেক্য়বছল তোক্দর সেলক্ে নেৌেক্ল বেক্েস েরক্ত 
নয বভবেও েযোক্সক্টর মত নেোে প্রমোণ তোরো নযোেোড় েরক্ত নপক্রক্ছ বেেো। নস 
এে এে েক্র সেক্লর সোক্ে নদখো েক্রক্ছ, বেক্েস েক্রক্ছ। বেন্তু নেোে পুবলেই 
নস ধরক্ের বেছু পোয়বে।’ িলল নেেোক্রল শ্যোরে। 

‘পুবলে নস রেম বেছু নপক্ল ঘটো েক্রই িলোর েেো, েৃবতত্ব েোবহক্রর 
েক্ন্য, নেোপে েরোর েেো েয়। আর পুবলে নসবদে ওখোক্ে প্রমোণ বহক্সক্ি যো 
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নপক্য়বছল, তোর সিই পবেেোয় এক্সক্ছ। বেন্তু বভবেও েযোক্সক্টর েেো আক্সবে। 
তোর মোক্ে এটোই বঠে নয, পুবলে এ ধরক্ের বেছু পোয়বে।’ 

‘বঠে িক্লক্ছে বম. নেোেস। েোবিলো বেিয় বমেযো েেো িলক্ছ।’ 
িক্ল নেেোক্রল দৃঢ় পদক্ক্ষক্প বেক্য় েোবিলোর সোমক্ে দোাঁড়োল। 

আেবস্মেভোক্ি নেোক্র এেটো েোপ্পড় েষল নস েোবিলোর েোক্ল। তোর সোক্ে সোক্ে 
িক্ল উঠল, ‘নতোক্ে িলক্ত হক্ি েোক্ে বদক্য়বছস েযোক্সট।’ 

আেবস্মে েোপ্পড় নখক্য় পক্ড় বেক্য়বছল নেোয়োে েোবিলো। 
বেক্েক্ে সোমক্ল বেক্য় নস নমক্ঝয় উক্ঠ িসল। প্রেক্ম তোর  ই নচোখ 

ছোেোিড়ো হক্য় উক্ঠবছল। বেন্তু ধীক্র ধীক্র নস ভোি তোর চক্ল নেল। নসখোক্ে ফুক্ট 
উঠল এে দৃঢ়তো। 

েোবিলোক্ে েোপ্পড় মোরোর ঘটেো ঘক্রর সিোইক্ে চমক্ে বদক্য়বছল। সিোই 
বেরি। 

নেোটো েক্ষ বঘক্র বেরিতো। 
আিোর নমোিোইল নিক্ে উঠল নেেোক্রল শ্যোরক্ের। 
েেো িলল নমোিোইক্ল নস। 
েেো িলোর সময়ই তোর নচোখ-মুখ আিোর জ্বক্ল উঠল। 
েেো নেষ েক্র অবগ্ন ঝরো দৃবষ্ট্ক্ত নস তোেোল নেোয়োে েোবিলোর বদক্ে। নস 

েোবিলোর েোক্ছই দোাঁবড়ক্য়বছল। নেেোক্রল শ্যোরক্ের এেটো পো ছুটল েোবিলোর 
বদক্ে। 

েোবিলো নমক্ঝয় িক্সবছল। নেেোক্রল শ্যোরক্ের বি যত েবতর লোবে 
েোবিলোর েোাঁধ হক্য় মুক্খ বেক্য় আঘোত েরল। 

পক্ড় নেল েোবিলো। 
নঠোাঁট ও েোে তোর নোঁেক্ল নেক্ছ। 
েোে ও নঠোট নেক্ে ঝর ঝর েক্র রক্ত নিবরক্য় এল তোর। 
লোবে নমক্রই নেবভে নেোেক্সর বদক্ে তোবেক্য় নেেোক্রল শ্যোরে িলল, 

‘আমরো যোক্দরক্ে পোবঠক্য়বছলোম েেোাংে ও সোেবরেোর উপর নচোখ রোখোর েক্ন্য 
তোক্দর মক্ধয  ’েে পুবলক্ের হোক্ত ধরো পক্ড়ক্ছ।’ 
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‘পুবলক্ের হোক্ত? বেভোক্ি?’ িলল নেবভে নেোেস। 
‘েেোাংে, সোেবরেো ও েোক্তোর িোরোে ওয়োবোংটক্ে ঢুেবছল। বেক্দতে 

অনুসোক্র ওরো েোবড় সক্মত তোক্দরক্ে হোইেযোে েরক্ত নচষ্ট্ো েক্র। হঠোৎ পুবলে 
এক্স পড়োয় তোক্দর নচষ্ট্ো ভঠেুল হক্য় যোয় এিাং আমোক্দর  ’েে নলোে ধরো পক্ড় 
যোয়। অিবেষ্ট্  ’েে পোলোয় এিাং ওক্দর ফক্লো েক্র। পুবলে পোহোরোয় েেোাংেরো 
এফবিআই নহে নেোয়োটতোক্র যোয়। েেোাংেরো নিরুক্ি এই অক্পক্ষোয় আমোক্দর 
নলোক্েরো প্রোয়  ’ঘঠটো ওৎ নপক্ত েোক্ে। বেন্তু  ’ঘঠটোক্তও তোরো নির হয়বে। 
আমোক্দর নলোক্েরো এখেও নসখোক্ে পোহোরোয় আক্ছ। আবম ওক্দর চক্ল আসক্ত 
বেক্দতে বদক্য়বছ। ওক্দর ওখোক্ে যোিোর পক্েই িোধো নদয়োর দরেোর বছল, এখে 
পোহোরো বদক্য় লোভ নেই।’ 

েেোগুক্লো িক্ল নেেোক্রল শ্যোরে আিোর তীব্র দৃবষ্ট্ক্ত তোেোল েোবিলোর 
বদক্ে। িলল, ‘িল েেোাংেরো নেে দল নিাঁক্ধ এফবিআই নহে নেোয়োটতোক্র নেল? 
েোক্ে বদক্য়বছবল তুই েযোক্সট?’ 

েোবিলো ধীক্র ধীক্র নমক্ঝয় উক্ঠ িক্সবছল। তোর মুখ নভক্স যোক্ে রক্ক্ত। 
নস রক্ত মুছোর নচষ্ট্ো েক্রবে। তোর নচোক্খ-মুক্খ আক্ের নসই দৃঢ়তো। শ্যোরক্ের 
প্রক্শ্নর েিোক্ি নস িলল, ‘আবম যো িক্লবছ তোর িোইক্র আমোর আর বেছু িলোর 
নেই। েেোাংেক্দর েেো আবম েোবে েো।’ 

‘িলক্ত হক্ি নতোক্ে, সিই িলক্ত হক্ি। েোেবি তুই সিই।’ 
িক্ল নেেোক্রল শ্যোরে পোক্ের ওয়োল েযোবিক্েট নেক্ে এেটো চোিুে নির 

েক্র বেল এিাং চোিুে বদক্য় বেদতয়ভোক্ি প্রহোর শুরু েরল েোবিলোক্ে। 
েোবিলো দোাঁক্ত দোাঁত নচক্প নচোখ িন্ধ্ েক্র বেক্য়ক্ছ। বচৎেোর েক্র আততেোদ 

েক্র এক্দর েরুণো পোওয়ো যোক্ি েো। যোরো বেউ হোরমোক্ে ঠোঠেো মোেোয় বেক্ের 
েমুযবেবটর নলোেক্ে খুে েক্রক্ছ, তোরো মোনুষ েয়। এক্দর েোক্ছ েোন্নোর নেোে অেত 
নেই।  

এতটুকুও েোাঁদল েো েোবিলো। 
েো নফক্ট ঝর ঝর েক্র রক্ত নিবরক্য় এল। দোাঁক্ত দোাঁত নচক্প সি সহ্য 

েরল েোবিলো। 
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চোিুক্ের েক্য়েটো ঘো পড়ক্তই েোবিলো েোে গুাঁক্ে নমক্ঝয় পক্ড় নেল। 
‘আিযত, এই চোিুক্ের ঘো নখক্য় নঘোড়োও বচৎেোর েরক্তো। বেন্তু েোবিলোর 

মুক্খ এেবট রো’ও উচ্চোবরত হক্লো েো। িড় েক্ত চীে নেেোক্রল শ্যোরে।’ িলল 
নেবভে নেোেস। 

জ্বক্ল উঠল নেেোক্রল শ্যোরক্ের নচোখ। তোর হোক্তর চোিুে আরও দ্রুত 
হক্লো, আরও বেমতম হক্লো। 

মুখ তুলল েোবিলো। বিপযতস্ত নচহোরো। বেন্তু নচোখ  ’বট জ্বলক্ছ। িলল, 
‘নতোমরো মোনুষ েও। নতোমরো আক্মবরেোর েত্রু। বেউ হোরমোক্ের বেরপরোধ 
মোনুষক্দর নতোমরো খুে েক্রছ।’ 

নেক্ম নেল নেেোক্রল শ্যোরক্ের চোিুে। 
তোর নচোক্খ বিস্ময় ফুক্ট উঠল। চোিুে হোক্ত গুটোক্ত গুটোক্ত িলল, ‘নে 

িলল আমরো খুে েক্রবছ। নে িলল নতোক্ে। তুই েোেবল নেমে েক্র?’ 
‘আক্মবরেোর েত্রু েয়তোে। মক্ে েক্রবছবল নেউ েোেক্ি েো। বভবেও 

েযোক্সট নতোক্দর মুক্খোে খুক্ল নদক্ি, েগ্ন েক্র নদক্ি নতোক্দরক্ে।’ িলল তীব্র 
েক্ণ্ঠ নেোয়োে েোবিলো। 

পোেল হক্য় উঠল নযে নেেোক্রল শ্যোরে। তোর হোক্তর চোিুে েপোাং েক্র 
নছোিল হোেল েোবিলোর মুক্খ। িলল বচৎেোর েক্র, ‘িল হোরোমেোবদ, েযোক্সট 
নেোেোয়? িলক্ত হক্ি নতোক্ে?’ 

‘িলি েো আবম। আমোক্ে নমক্র নফলক্লও েো। আবম মক্র যোি বেন্তু নতোরো 
নেউ িোাঁচবি েো।’ িলল েোবিলো আতত েক্ণ্ঠ। রক্ক্ত েবড়ক্য় নেল তোর েেো। 

আিোর চোিুেবট হোক্ত গুবটক্য় বেক্য় নেেোক্রল শ্যোরে নচয়োক্র িসল। 
চোিুে তোর িযেত হক্য়ক্ছ িুক্ঝ বেক্য়ক্ছ নস। তোর নচোক্খ-মুক্খ ভোিেোর বচহ্ন। 

‘বম. শ্যোরে, চোিুে তোর বেছু েরক্ত পোক্রবে, পোরক্িও েো তো পবরষ্কোর। 
বভন্ন পক্ে বেে। যোর নদহ েক্ত, তোর মোে ও মযতোদোয় ঘো বদক্ত হয়। আদেতিোদীরো 
েীিক্ের নচক্য় মোেক্ে িড় েক্র নদক্খ।’ িলল নেবভে নেোেস। 

শুক্েই লোবফক্য় উক্ঠ দোাঁড়োল নেেোক্রল শ্যোরে। িলল, ‘ধন্যিোদ বম. 
নেোেস। নপক্য়বছ, হোরোমেোবদক্ে েেো িলোিোর অস্ত্র নপক্য়বছ।’  
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িক্ল উক্ঠ নেল েোবিলোর েোক্ছ। েোবিলোরই েোপক্ড়র এে প্রোন্ত বেক্য় তোর 
মুক্খর রক্ত পবরষ্কোর েরল। িলল, ‘েোবিলো নতোমোর সুের মুখ এেটু আহত 
হক্য়ক্ছ িক্ট, নদহটোও বেছু ক্ষতবিক্ষত হক্য়ক্ছ, বেন্তু নতোমোর অপরূপ সুের, েরম 
নদহটো নয নেোে পুরুক্ষর েোক্ছ নলোভেীয়। বিক্েষ েক্র আমোক্দর নেক্টর 
বসকুবরবট সোক্ড় ছয় ফটু উচ্চতোর পিততসম মোনুষ েৃষ্োাংে আলক্েক্ের েোক্ছ 
নতোমোর নদহটো খুিই মেোর খোদয হক্ি। তুবম এই মুহূক্তত েযোক্সট নেোেোয় েো 
িলক্ল তোক্ে েোেি। নভক্িছ তুবম মক্র রক্ষো পোক্ি? েো নতোমোক্ে মোরি েো। 
আলক্েেক্দর বদক্য় নতোক্ে কুক্র কুক্র খোওয়োি।’ 

িক্ল উক্ঠ দোাঁড়োল নেেোক্রল শ্যোরে। 
‘েয়তোে নতোক্দর নেোে সোহোযয আবম চোইি েো, ঈশ্বর আমোক্ে রক্ষো 

েরক্িে।’ েোবিলো বেন্তু েেোটো খুি দৃঢ় েক্ণ্ঠ িলক্ত পোরল েো। তোর নয নদহ-মে 
চোিুক্ের বেদতয় আঘোত সহ্য েক্রক্ছ বেরক্ি, বেন্তু নসই মে তোর এখে নোঁক্প 
উক্ঠক্ছ নেেোক্রল শ্যোরক্ের েেোয়। এই অপমোে তোর মে সইক্ত পোরক্ি েো। বেন্তু 
বে েরক্ি নস। 

েোবিলোর বচন্তো িোধো নপল নেেোক্রল শ্যোরক্ের েেোয়। শ্যোরে িলক্ছ, 
‘এই নতোর নেষ েেো? েোেি আলক্েেক্ে?’ 

‘আবম নেোে েেো নতোমোক্দর িলি েো। ঈশ্বর আমোক্ে রক্ষো েরক্িে।’ 
েবম্পত েক্ণ্ঠ েেোগুক্লো িলল েোবিলো। িুে েোাঁপক্ছ তোর। 

‘ঈশ্বর নতোক্ে িোাঁচোক্ি েো েোবিলো। ঈশ্বর নতোর েপোক্ল যো বলক্খক্ছে, তোই 
এখে ঘটক্ি।’ 

িক্ল েোবমর বলকুক্দর বদক্ে নচক্য় নেেোক্রল শ্যোরে িলল, ‘যোও তুবম 
আলক্েেক্ে বেক্য় এস েোবমর বলকুদ।’ 

েোবমর বলকুদ বেক্য় আলক্েেক্ে বেক্য় এল। 
আলক্েেক্ে নদক্খই নেেোক্রল শ্যোরে িলল, ‘আলক্েে, নতোমোর েক্ন্য 

ভোল নভোক্ের িযিস্থো েক্রবছ। েোবিলো মযোেোমক্ে বেিয় নতোমোর পছে হক্ি।’ 
আলক্েক্ের কুত কুক্ত নচোখ চে চে েক্র উঠল। তোক্ত ঝক্র পড়ল 

লোলসোর আগুে। আলক্েেক্ে নদক্খই নচোখ িন্ধ্ েক্রক্ছ েোবিলো। 



অক্টোপোক্ের বিদোয়  57 

 

‘নচোখ িন্ধ্ েরক্লও নতোমোর নদহ রক্ষো পোক্ি েো েোবিলো। নেক্ে রোখ 
আলক্েে মোেো নধোলোই েরো এে কুকুর। আক্দে পোলে ছোড়ো আর বেছু িুক্ঝ েো। 
েোক্রো প্রবত নেোে দয়ো-মোয়োও তোর নেই। এখেও নভক্ি নদখ।’ 

েোবিলো নচোখ িন্ধ্ েক্রই েোেল। নেোে েেো িলল েো। 
‘আলক্েে যোও, েোবিলো এখে নতোমোর। শুধু নদখক্ি হোরোমেোবদ যোক্ত 

েোে হোবরক্য় েো নফক্ল। সেোক্ে নরক্খ তোক্ে নভোে েরক্ত হক্ি।’ 
আলক্েে নহক্ল  ক্ল এগুক্লো তোর বদক্ে। িোঘ নযে এগুক্ে হোক্তর মক্ধয 

পোওয়ো বেেোক্রর বদক্ে। 
হঠোৎ েেো িক্ল উঠল শ্যোরে। িলল, ‘েোম আলক্েে। এত িড় 

মক্হোৎসক্ির এটো উপযুক্ত েোয়েো েয়। ওক্ে বেক্য় চল সোরো নেফোরসক্ের ঘক্র। 
নসখোক্েই অনুবষ্ঠত হক্ি নতোমোর নভোক্ের মক্হোৎসি।’ 

িক্ল নেবভে নেোেক্সর বদক্ে তোবেক্য় নেেোক্রল শ্যোরে িলল, ‘এটোই 
ভোল বম. নেোেস। আমরো সোরো নেফোরসক্েরও সোহোযয দোিী েরি েোবিলোক্ে েেো 
িলোিোর েক্ন্য।’ 

‘ভোল আইবেয়ো, চলুে।’ 
শ্যোরে ও নেবভে নেোেস উক্ঠ চক্ল এল সোরো নেফোরসক্ের েক্ক্ষ। নিে 

ইয়োবমে শ্যোরক্ের েোক্ে েোক্ে বেছু িক্ল নিবরক্য় নেল ঘর নেক্ে।  
সোরো নেফোরসে শুক্য় বছল। 
দরেো খুলক্তই নস উক্ঠ িক্সক্ছ। 
রক্তোক্ত েোবিলোক্ে নদক্খ নস চমক্ে উঠল।  
েোবিলোক্ে সোরো নেফোরসে নচক্ে েো। 
নেেোক্রল শ্যোরে েোবিলোক্ে ধোক্কো বদক্য় সোরো নেফোরসক্ের বদক্ে নঠক্ল 

বদল। িলল, ‘নতোমোর আহমদ মুসোর ভক্ত েেোাংক্ের নপ্রবমেো এ েোবিলো। 
আমোক্দর এেবট বভবেও েযোক্সট চুবর েক্র েোক্ে বদক্য়ক্ছ িলক্ছ েো। নেষ পযতন্ত 
আমরো বসেোন্ত বেক্য়বছ তোক্ে আমোক্দর এ ক্ষধুোতত আলক্েক্ের হোক্ত নছক্ড় নদি। 
আলক্েে তোক্ে কুক্র কুক্র খোক্ি, নদবখ েত সহ্য েক্র, েেো িক্ল বেেো। তোর 
আক্ে নতোমোর েোক্ছ বেক্য় এলোম। তুবম এক্ে েেো িলোক্ত পোক্রো বেেো। এ মুহূক্তত 
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আমোক্দর েোেো দরেোর েযোক্সটবট েোর েোক্ছ। পোাঁচ বমবেট সময় বদলোম 
নতোমোক্ে। এ সমক্য়র মক্ধয েেো েো িলক্ল নতোমোর সোমক্ে এখোক্েই আলক্েে 
তোর েোে শুরু েরক্ি।’ 

নেেোক্রল শ্যোরক্ের েেো শুক্ে ভীষণভোক্ি নোঁক্প উঠল সোরো নেফোরসে। 
তোর নদক্হর সমস্ত রক্ত েক্ম যোওয়োর অিস্থো হক্লো। এ ভয়াংের অিস্থো নেোে েোরী 
সহ্য েরক্ত পোক্র েো, নেোে েোরীর নচোখ তো নদখক্ত পোক্র েো। মুহূক্ততই সোরো 
নেফোরসে তোর নদক্হর সি েবক্ত, সি ওেে নযে হোবরক্য় নফলল। তোেোল নস 
েোবিলোর বদক্ে। 

েোবিলো সোরো নেফোরসক্ের পোক্য়র েোক্ছ বেক্য় হুমবড় নখক্য় পক্ড়ক্ছ। 
সোরো নেফোরসে উক্ঠ দোাঁবড়ক্য় নটক্ে তুলল েোবিলোক্ে। েোবিলো সোরো 

নেফোরসেক্ে েবড়ক্য় ধক্র নোঁক্দ উঠল। সোরো নেফোরসেও তোক্ে েবড়ক্য় ধরল। 
িলল সোরো নেফোরসে েোবিলোক্ে িুক্ে েবড়ক্য় ধক্র নরক্খই, ‘নিোে 

বভবেও েযোক্সক্টর েেো ওক্দর িক্ল দোও।’ 
েোবিলো ধীক্র ধীক্র মুখ তুলল সোরো নেফোরসক্ের িুে নেক্ে। িলল, 

‘আপো আপেোক্ে বদক্য় বচবঠ বলবখক্য় আহমদ মুসোক্ে ফোাঁক্দ আটেোক্ত চোক্ে। 
এরপর আহমদ মুসোক্ে মোবেতে সরেোর ও মোবেতে েেেক্ণর েোক্ছ ঘৃবণত অপরোধী 
প্রমোক্ণর েক্ন্য ওরো বেক্েরোই বেউ হোরমোক্ের ইহুদী েেপক্দ নয েণহতযো 
চোবলক্য়ক্ছ নসই দোয় চোবপক্য় বদক্ত চোইক্ছ আহমদ মুসোর উপর। নসখোেেোর 
িোবসেো এে সোাংিোবদক্ের এেটো বভবেও েযোক্সট নপক্য়বছ আবম, যো প্রমোণ েক্র 
ঐ হতযোেোঠে নেেোক্রল শ্যোরে ঘবটক্য়ক্ছ, আহমদ মুসো েয়। এক্দরক্ে অপরোধী 
প্রমোক্ণর এিাং আহমদ মুসোক্ে বেক্দতোষ প্রমোবণত েরোর এেমোে অিলম্বে এই 
বভবেও েযোক্সট। আবম িলি েো এটো আবম েোক্ে বদক্য়বছ। শুধু আহমদ মুসোক্ে 
বেক্দতোষ প্রমোণ েয়, আক্মবরেোে ইহুদীক্দরক্ে এক্দর ষড়যক্ন্ত্রর হোত নেক্ে 
িোাঁচোক্তও চোই আবম। আমোর েীিে বদক্য় আবম এটো েরি।’ 

বেউ হোরমোক্ের েোবহেী সোরো নেফোরসেও আে পক্ড়ক্ছ। নস বিস্মক্য় 
হতিোে হক্য় নেল েোবিলোর েেোয়। নসই সোক্ে েোবিলোর প্রবত অপবরসীম িেোয় 
ভক্র নেল তোর মে। পরক্ষক্ণই নোঁক্প উঠল তোর হৃদয় েোবিলোর পবরণবত বচন্তো 
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েক্র। সোরো নেফোরসে বেবিত, ঐ েযোক্সট উেোক্রর েক্ন্য নেোে বেছু েরক্তই 
তোক্দর িোধক্ি েো। এে েোরী মে বেক্য় েোরী েোবিলোর এই বদেটো বচন্তো েরক্ত 
বেক্য় এটোই তোর েোক্ছ িড় হক্য় উঠল। সোরো নেফোরসে আরও ভোিল, েযোক্সটবট 
েোক্ে বদক্য়ক্ছ তো িক্ল নদয়োর অেত েযোক্সটবট নেেোক্রল শ্যোরেরো নপক্য় যোওয়ো 
েয় বোংিো নসই নলোেবট শ্যোরেক্দর হোক্ত ধরো পক্ড় যোওয়ো েয়। েোবিলো ধরো 
পড়োর পর নস নলোেবট বেিয় ইবতমক্ধয বেক্েক্ে ও েযোক্সটক্ে রক্ষোর িযিস্থো 
েক্রক্ছ। সুতরোাং েোবিলো েেোটো িক্ল বদক্ল ক্ষবত নেই। এই েেো বচন্তো েক্র সোরো 
নেফোরসে েোবিলোক্ে িলল, ‘েোবিলো, নিোে, আবম নভক্ি নদখলোম েোমটো তুবম 
িলক্ত পোর।’ 

‘েো, আপো। এক্দর নেোে সহক্যোেীতো আবম েরি েো। েোম িলক্লও এরো 
আমোক্ে িোাঁচক্ত নদক্ি েো, আমোর মযতোদো রক্ষো েরক্ি েো। যোরো অন্যক্ে ফোাঁসোিোর 
েক্ন্য বেক্ের স্বেোবতর উপর েণহতযো চোলোয়, তোক্দর আবম বিশ্বোস েবর েো।’ 
েোাঁদক্ত েোাঁদক্ত িলল েোবিলো। 

েোবিলোর েেো নেষ হক্তই নেেোক্রল শ্যোরে ঝোাঁবপক্য় পড়ল েোবিলোর 
উপর এিাং েোবিলোক্ে সোরো নেফোরসক্ের হোত নেক্ে বছবেক্য় বেক্য় ছুক্ড় বদল 
আলক্েক্ের েোক্ছ। 

আলক্েে তোক্ে িুক্ে েবড়ক্য় েোমড় িসোল েোবিলোর রক্তোক্ত েোক্ল। 
নেেোক্রল শ্যোরে সোরো নেফোরসক্ের এে ফকু্টর িযিধোক্ে দোাঁবড়ক্য়বছল। তোর 
নেোক্টর সোইে পক্েক্ট বরভলিোর। বরভলিোক্রর ভোরীক্ত পক্েক্টর মুখ বেছুটো 
ফোাঁে হক্য় আক্ছ। 

সোরো নেফোরসে এটো লক্ষ েরোর সাংক্ে সাংক্ে নচোক্খর পলক্ে েোে হোত 
বদক্য় তোর পক্েট নেক্ে বরভলিোরবট তুক্ল বেক্য় বরভলিোক্রর েল নেেোক্রল 
শ্যোরক্ের মোেোয় নঠবেক্য় িলল, ‘নেেোক্রল শ্যোরে, েোবিলোক্ে নছক্ড় বদক্ত িল 
আলক্েেক্ে। েো হক্ল এখবে নতোমোর মোেো উক্ড় যোক্ি।’ 

ঘটেোর আেবস্মেতোয় বিমূঢ় হক্য় পক্ড়বছল নেেোক্রল শ্যোরে। নস দ্রুত 
িলল, ‘আলক্েে নছক্ড় দোও েোবিলোক্ে।’ 

আলক্েে েোবিলোক্ে নছক্ড় বদল। 
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ছোড়ো নপক্য় নেবভে উইবলয়োম নেোেক্সর সোমক্ে বদক্য় েোবিলো আসবছল 
সোরো নেফোরসক্ের েোক্ছ। 

হঠোৎ নেবভে নেোেস এেটু বেচু হক্য়  ’হোত েোবিলোর নেোমর িরোির 
বেক্য় নদক্হর সমস্ত েবক্ত বদক্য় তোক্ে ছুাঁক্ড় বদল সোরো নেফোরসক্ের বদক্ে।  

েোবিলো হুমবড় নখক্য় বেক্য় পড়ল সোরো নেফোরসক্ের উপর। 
ঘটেো এতটোই আেবস্মেভোক্ি ঘক্ট নেল নয, সোরো নেফোরসে সোিধোে 

হিোরও সুক্যোে নপল েো। েোবিলো তোর েোক্য়র উপর এক্স পড়োয় সোরো নেফোরসে 
ভোরসোময রক্ষো েরক্ত েো নপক্র পক্ড় নেল।  

সাংক্ে সাংক্ে নেেোক্রল শ্যোরে ঝোাঁবপক্য় পক্ড় বরভলিোর নেক্ড় বেল সোরো 
নেফোরসক্ের হোত নেক্ে। 

উক্ঠ দোাঁড়োল নেেোক্রল শ্যোরে। 
বিেট েক্ে নহো নহো েক্র নহক্স উঠল নস। িলল নস, ‘ধন্যিোদ নেবভে 

নেোেস।’  
তোরপর নস বফক্র দোাঁড়োল সোরো নেফোরসক্ের বদক্ে েয়তোক্ের মত ক্রুর 

দৃবষ্ট্ বেক্য়। িলল, ‘েয়তোবে। নতোক্ে আমরো যক্েষ্ট্ সম্মোে বদক্য়বছ, আর েয়। তুই 
িোাঁচোক্ত নচক্য়বছবল েোবিলোক্ে আলক্েক্ের হোত নেক্ে। এিোর তোহক্ল তুইই 
প্রেক্ম আলক্েক্ের স্বোদটো েহণ ের।’ 

িক্ল নেেোক্রল শ্যোরে বেচু হক্লো সোরো নেফোরসেক্ে ধরোর েক্ন্য। 
সোরো নেফোরসে তখে মোবটক্ত পক্ড়বছল। নস লক্ষ েরবছল নেেোক্রল 

শ্যোরেক্ে। 
হঠোৎ সোরো নেফোরসক্ের এেবট পো বি যত নিক্ে ছুক্ট নেল নেেোক্রল 

শ্যোরক্ের বরভলিোর ধরো হোত লক্ক্ষ। 
নেেোক্রল শ্যোরক্ের হোত নেক্ে বরভলিোর বছটক্ে বেক্য় পড়ল সোরো 

নেফোরসক্ের মোেোর নপছক্ে। 
বরভলিোর মোেোর নপছক্ে পড়ক্তই সোরো নেফোরসে তোর  ’পো নপছে 

বদক্ে ছুক্ড় বদক্য় নদহটো উবেক্য় বরভলিোক্রর উপর বেক্য় পড়ল। 
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বরভলিোর হোক্ত বেক্য়ই উক্ঠ দোাঁড়োল সোরো নেফোরসে। তোর বরভলিোক্রর 
েল তোে েরো নেেোক্রল শ্যোরক্ের বদক্ে। 

বেন্তু সোরো নেফোরসে লক্ষ েক্রবে নেবভে উইবলয়োম নেোেস তোর 
বরভলিোর নির েক্র বেক্য়ক্ছ হোক্ত। তোর বরভলিোক্রর েল উক্ঠ আসক্ছ সোরো 
নেফোরসক্ের লক্ক্ষ। 

নেবভে নেোেক্সর গুলী এক্স বিে েরল সোরো নেফোরসক্ের বরভলিোর 
ধরো হোতক্ে। 

হোত নেক্ে বরভলিোর বছটক্ে পক্ড় নেল। 
আেবস্মে এই গুলী নখক্য় সোরো নেফোরসে োঁবেক্য় উক্ঠ িোাঁ হোত বদক্য় 

নচক্প ধরল আহত েোে হোতটো। 
নেেোক্রল শ্যোরে ক্ষীপ্র েবতক্ত নমক্ঝ নেক্ে তুক্ল বেল বরভলিোর। 
আিোর নসই অট্টহোবস নেেোক্রল শ্যোরক্ের। িলল সোরো নেফোরসেক্ে 

লক্ষ েক্র, ‘তুই নয এতিড় িোবঘেী তো েোেতোম েো। ‘বে আক্মবরেোর’ নেেী নয 
তুই ভুক্লই বেক্য়বছলোম।’ 

িক্ল এেটু দম বেল নেেোক্রল শ্যোরে। তোরপর নহক্স উক্ঠ িলল, ‘সোরো 
নেফোরসে, নতোর মত িোবঘেী আলক্েক্ের মত নেবরলোর িোহু িন্ধ্ক্ে পড়ক্ল 
নেমে হয় নদখক্ত ভোলই লোেক্ি আমোক্দর।’ 

েেো নেষ েক্র নেেোক্রল শ্যোরে সোরো নেফোরসেক্ে বহড় বহড় েক্র 
নটক্ে বেক্য় ছুক্ড় বদল আলক্েক্ের েোক্ছ।  

আলক্েে নেবরলোর মত  ’হোত িোবড়ক্য় েবড়ক্য় ধরল তোক্ে। 
বচৎেোর েক্র উঠল েোবিলো, ‘নেেোক্রল শ্যোরে নছক্ড় দোও সোরো 

নেফোরসেক্ে। েযোক্সক্টর খির নতোমোক্দরক্ে বদবে।’ 
‘িল।’ িলল নেেোক্রল শ্যোরে। 
‘েেোাংেক্ে বদক্য়বছ।’ 
‘েেোাংেক্ে বদক্য়ছ? নস নতো এখে েেত আব্রোহোম েেসক্ের েোক্ছ। 

সক্েহ হক্য়বছল। বেন্তু ধরক্ত নচষ্ট্ো েক্রও আমরো পোবরবে।’ 
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িক্লই পোেক্লর মত নহক্স উঠল। িলল, ‘েয়তোবে আমোক্দর সিতেোে 
েক্রবছস, নতোক্দর সিতেোে আমরো েরি।’ 

তোরপর আলক্েেক্ে িলল, ‘তুবম নছড় েো আলক্েে, ও িড় েয়তোবে। 
আমরো চোই, েয়তোবের েোবস্ত নযে নস সোরো েীিে মোেোয় িক্য় নিড়োয়।’ 

ঘুক্র দোাঁড়োল আিোর নস েোবিলোর বদক্ে। েোবিলোক্ে তোে েক্র তুলল তোর 
বরভলিোর। 

অন্যবদক্ে আলক্েে সোরো নেফোরসেক্ে নমক্ঝয় ছুক্ড় নফক্ল ঝোাঁবপক্য় 
পড়ল তোর উপর। 

এ সময় তোর বরভলিোক্রর এেটো েেতে নেেোক্রল শ্যোরক্ের েোক্ে এক্স 
নপৌছল। বরভলিোক্রর বিেোক্র নেেোক্রল শ্যোরক্ের তেতবে বস্থর হক্য় নেল। নস 
তোেোল দরেোয় দোাঁড়োক্েো নষ্ট্েেোেধোরীর বদক্ে। নদখক্ত নপল  ’েে 
নষ্ট্েেোেধোরীর মক্ধয এেেেক্ে। িলল,‘নদখ হোরক্েল নেোেোয় নেল? েেটো তোর 
বরভলিোক্রর? 

নষ্ট্েেোেধোরী দরেোর বদক্ে ঘুক্র দোাঁড়োল। 
আলক্েেও তখে েমক্ে নেক্ছ। 
মুখ ঘুবরক্য় তোেোল আলক্েে নেেোক্রল শ্যোরক্ের বদক্ে। 
 
 
 
টোক্েতট িোবড়টোর আর এেটো িোবড়র পক্রই েেত আব্রোহোম েেসে েোবড় 

দোাঁড় েরোক্ত িলল।  
দোাঁড়োল েোবড়। েোবড়ক্ত আক্রোহী পোাঁচ েে। 
ড্রোইবভাং বসক্ট আহমদ মুসো। তোর পোক্ের বসক্ট আব্রোহোম েেসে। 

নপছক্ের বসক্ট নিঞ্জোবমে নিেে এিাং সোদো নপোেোক্ে এেেে পুবলে ও এেেে 
এফবিআই অবফসোর। 

নপছক্ে আক্রেটো মোইক্ক্রো। তোক্ত রক্য়ক্ছ আরও দে িোক্রোেে 
এফবিআই ও পুবলক্ের নলোে। 
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েোবড় দোাঁড়োক্তই আব্রোহোম েেসে তোর ওয়োবেটবেক্ত িলল, ‘বস্টক্ফে 
েত  ’ঘঠটোর বরক্পোটত িল।’ 

ওপোর নেক্ে িলল, ‘স্যোর ১ ঘঠটো ৪০ বমবেট আক্ে নেেোক্রল শ্যোরে 
েোবিলোক্ে বেক্য় এ িোবড়ক্ত ঢুক্েক্ছ। তোর সোক্ে বছল নেবভে উইবলয়োম নেোেস 
এিাং আরও  ’েে। েত  ’ঘঠটোয় তোরোই শুধু িোবড়ক্ত ঢুক্েক্ছ নেউ নির হয়বে। 
সোরোবদেই নেক্টর বসকুবরবট িক্ক্স পিততোেোর বেক্েো নলোেটো িক্সবছল। বমবেট 
পক্ের বিে আক্ে এেেে এক্স তোক্ে নভতক্র নেক্ে বেক্য় নেক্ছ। নেক্ট অন্য 
এেেে নলোে িক্সক্ছ।’ 

‘ওভোর।’ িক্ল ওপ্রোক্ন্তর েণ্ঠ েোমক্ল েেত আব্রোহোম িলল, ‘িোবড় সম্পক্েত 
নখোাঁে বেক্ত িলো হক্য়বছল। নেোে তেয নতোমোর েোক্ছ এক্সক্ছ?’ 

ওপোক্রর েণ্ঠ আিোর নভক্স এল, ‘স্যোর, িোবড়টো বেি োংের নসক্ের। 
এেটো প্রোইক্ভট বেক্টেবটভ ফোক্মতর েোক্ছ িোবড়টো ভোড়ো বছল দীঘতবদে। বদে পক্ের 
আক্ে খোবল হক্য়ক্ছ। েতুে নেোে ভোড়োবটয়ো আক্সবে। বেি োংের নসক্ের 
নলোেক্দরই এখোক্ে নদখো নেক্ছ। ওভোর।’ 

েেো নেষ েক্র ওয়োবেটবে অফ েক্র েেত আব্রোহোম িলল, ‘তোহক্ল বম. 
আহমদ মুসো, অিস্থো দোাঁড়োক্ে, সোরোবদে নেউ িোবড় নেক্ে নির হক্য় যোয়বে, ঘঠটো 
 ’নয়ক্ের মক্ধয ঢুক্েক্ছ েোবিলোসহ পোাঁচেে। আপেোর ভোিেো বে িলুে বম. 
আহমদ মুসো।’ 

‘আমোর মক্ে হয় এটো নেেোক্রল শ্যোরেক্দর নেোে ঘোাঁবট েয়। তোক্দর 
এেটো সোমবয়ে আিয় এটো। খুি িড় নেোে বেরোপত্তোর িযিস্থো আক্ছ িক্ল আমোর 
মক্ে হয় েো।’ 

‘ধন্যিোদ আহমদ মুসো। এখে আমরো বে েরি?’ িলল েেত আব্রোহোম। 
‘আমোক্দর এ েোবড়টো নেট পযতন্ত নেি। নপছক্ের েোবড়র ওরো এখোক্ে 

নেোেোও েোবড় পোেত েক্র িোবড়র চোরবদক্ে অিস্থোে বেে। পক্র নযভোক্ি িলো 
হক্য়ক্ছ, নসভোক্ি েোে েরক্ি।’ িলল আহমদ মুসো। 

নপছক্ের পুবলে অবফসোর আহমদ মুসোর এ বেক্দতে ওয়োবেটবেক্ত 
েোবেক্য় বদল নপছক্ের েোবড়ক্ে। 
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আহমদ মুসোর েোবড় ষ্ট্োটত বেল আিোর। 
েোবড় বেক্য় নেক্টর মুক্খোমুবখ দোাঁড়োল। 
লোফ বদক্য় আহমদ মুসো েোবড় নেক্ে েোমল। 
নেক্টর পোক্ে নেক্টর সোক্ে লোেোক্েো বসকুবরবট িক্স। 
েোবড় দোাঁড়োক্তই বসকুবরবট িক্ক্সর দরেোয় এেেে নলোে এক্স দোাঁড়োল। 

যুিে এেহোরো নপটো েরীর। বেন্তু দোাঁড়োক্েোর মক্ধয এেটো েোছোড়ো ভোি। আহমদ 
মুসো িুঝল এ নপেোদোর নেউ েয়। 

আহমদ মুসো নেক্টর েোক্ছ তোক্ে েোেল। নলোেবট এক্ল নস িলল, ‘আবম 
বেি োংের নসক্ের পবরবচত। নতোমোর নেট িক্ক্স বে নটবলক্ফোে আক্ছ। আবম 
নেেোক্রল শ্যোরক্ের সোক্ে এেটু েেো িলি।’ 

আহমদ মুসোর েেোগুক্লো এত সহে, স্বোভোবিে বছল নয নেোে বেছ ু
ভোিিোর তোর সুক্যোেই হক্লো েো। বেক্েক্দর নলোেক্ে নযভোক্ি স্বোেত েোেোয়, 
নসভোক্িই স্বোেত েোবেক্য় আহমদ মুসোক্ে নসই িক্ক্স বেক্য় নেল। 

নলোেবট আক্ে আক্ে যোবেল, আহমদ মুসো নপছক্ে। 
নেট িক্ক্স ঢুক্েই আহমদ মুসো নপছে নেক্ে দরেোটো নঠক্ল বদক্য় িোাঁ হোক্ত 

নলোেবটর েলো নপাঁবচক্য় ধক্র েোে হোক্ত নিোক্রোফরম পযোে তোর েোক্ে নচক্প ধরল। 
বেছুক্ষণ  ’হোক্তর িোাঁধে নখোলোর নচষ্ট্ো েক্র নলোেবট নেবতক্য় পড়ল। 

সাংেোহীে নলোেবটক্ে আহমদ মুসো নচয়োক্র িবসক্য় নটবিক্ল নঠস বদক্য় নরক্খ বদল, 
নযে নস ঘুক্মোক্ে এই ভোক্ি। 

নিবরক্য় এক্স আহমদ মুসো নেট খুক্ল েোবড় নভতক্র বেল। তোরপর নেট 
িন্ধ্ েক্র েোবড় বেক্য় েোবড় িোরোেোয় দোাঁড় েরোল। 

‘ধন্যিোদ আহমদ মুসো, নেটক্ে নযভোক্ি সহক্ে মযোক্েে েক্রক্ছে, 
নসভোক্িই সোমক্ের েোে ইশ্বর সহে েক্র নদক্িে।’ িলল েেত আব্রোহোম েেসে 
আহমদ মুসোক্ে লক্ষ েক্র।  

আহমদ মুসো েোবড় নেক্ে েোমোর েক্ন্য পো িোবড়ক্য় েেত আব্রোহোক্মর বদক্ে 
বফক্র িলল, ‘বম. েেত সি েেোই নতো হক্য়ক্ছ। আপেোরো আসুে। আবম নভতক্র 
ঢুেবছ।’ 
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আহমদ মুসো েোমল েোবড় নেক্ে। 
েোবড় িোরোেো নেক্ে েক্য়েটো ধোপ নপবরক্য় উপক্রর িোরোেোয় উঠল 

আহমদ মুসো। সোমক্েই িড় এেটো দরেো। নভতক্র নঢোেোর এটোই প্রধোে নেট। 
আক্স্ত দরেোর েক্ি চোপ বদল আহমদ মুসো। েি ঘুক্র নেল। তোর মোক্ে 

দরেো নখোলো। 
েি ঘুবরক্য় আহমদ মুসো আক্সত্ম আক্সত্ম দরেো ফোাঁে েক্র উাঁবে বদল। 

নভতক্র েোক্পতট নমোড়ো নসোফো সোেোক্েো বিরোট হলঘর। হলঘক্রর নেষ প্রোন্তটো 
নেক্ে এেটো বসাঁবড় নদোতোলোয় উক্ঠ নেক্ছ। বসাঁবড়র এ পোক্ে মোঝখোক্ের ফোাঁেো 
েোয়েোটোয় েক্য়েেে নেোল হক্য় িক্স খিক্রর েোেে নদখক্ছ। ওরো ছয়েে। 
তোক্দর প্রক্তযক্ের েোাঁক্ধ নছোট িযোক্রক্লর হোলেো সোইক্ের আধুবেেতম নষ্ট্েেোে। 

আহমদ মুসো নসোল্ডোর নহোলষ্ট্োর নেক্ে তোর বপ্রয় এম-১০ নমবেে 
বরভলিোরটো েোে হোক্ত বেক্য় িোাঁ হোক্ত বেুঃেক্ে দরেো ফোাঁে েক্র নভতক্র ঢুক্ে 
নেল। নিড়োক্লর মত েক্য়ে ধোপ এগুক্লো সোমক্ে। এিোর নেোটো হলঘর তোর েেক্র 
এল। চোরবদক্ে তোবেক্য় নদখল আর নেউ নেোেোও নেই। 

আরও েক্য়ে ধোপ এগুক্লো আহমদ মুসো। ওক্দর সোক্ে িযিধোে এখে 
মোে  ’বতে েক্ের। 

এে সোক্েই ওক্দর সিোর েেক্র পক্ড় নেল আহমদ মুসো। সাংক্ে সাংক্ে 
সিোই হোত বদক্য়বছল তোক্দর নষ্ট্েেোক্ে। 

‘হোত আর নেউ এেবতল েড়োক্ি েো। নয নয অিস্থোয় আছ উপুড় হক্য় শুক্য় 
পড়।’ অনুচ্চ েক্ণ্ঠ িলল আহমদ মুসো। 

ওরো এেিোর আহমদ মুসোর বদক্ে, আক্রেিোর তোর এম-১০ নমবেে 
েোেটোর বদক্ে তোবেক্য় শুক্য় পড়ল নমক্ঝর উপর। 

এ সময় েেত আব্রোহোম ঘক্র ঢুেল অিবেষ্ট্  ’েেক্ে বেক্য়।  
আহমদ মুসো অবফসোর  ’েেক্ে িলল, ‘আসুে ওক্দর েোক্য়র েোমো 

বছক্ড় মুক্খ পুক্র বদক্য় ওক্দরক্ে নিাঁক্ধ নফলুে।’ 
িক্ল আহমদ মুসো এগুক্লো ওক্দর বদক্ে। 
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এেেক্ের েোক্ছ বেক্য় িসল। তোর চুল ধক্র মোেোটো ঘুবরক্য় মুখ সোমক্ে 
এক্ে িলল, ‘িল নেেোক্রল শ্যোরে এখে নেোেোয় রক্য়ক্ছ? নেোে ঘক্র, নেোে 
বদক্ে? 

নলোেবট বমট বমট েক্র তোেোল। েেো িলল েো। 
আহমদ মুসো িোাঁ হোত বদক্য় পক্েট নেক্ে নছোট এেটো বরভলিোর নির 

েরল। তোর মোেোয় নঠবেক্য় িলল, ‘এখবে েিোি েো বদক্ল গুলী েরি।’ 
নলোেবটর নচহোরো িদক্ল নেল। 
মৃতযুভয় ফকু্ট উঠল তোর নচোক্খ-মুক্খ। িলল, ‘ ’তলোর দক্ক্ষক্ণ 

েবরক্েোর ধক্র বেক্য় এক্েিোক্র মুক্খোমুবখ নয দরেো পড়ক্ি নসই ঘক্র উবে 
আক্ছে।’ 

‘আর নতোক্দর েয়েে নলোে আক্ছ এ িোবড়ক্ত?’ 
েেো িলক্ত বিধো েরল নলোেবট। 
আহমদ মুসো তোর বরভলিোক্রর িযোক্রক্ল চোপ িোড়োল। 
নলোেবট ‘িলবছ’ িক্ল আিোর শুরু েরল, ‘উপক্র নেেোক্রল শ্যোরে ও 

নেবভে নেোেসসহ চোরেে আক্ছে।’ 
‘েযোাংেস।’ িক্ল আহমদ মুসো উক্ঠ দোাঁড়োল। 
 ’েে অবফসোর তখে ওক্দর ছয়েেক্ে িোাঁধবছল। 
‘আসুে আমরো উপক্র যোই।’ 
েেত আব্রোহোম ও নিঞ্জোবমে নিেেক্ে লক্ষ েক্র েেোটো িক্ল আহমদ মুসো 

এগুল বসবড়র বদক্ে। 
েেত আব্রোহোম আহমদ মুসোর নপছক্ে চলক্ত শুরু েরল। 
বসবড়র েক্য়ে ধোপ উঠক্তই আহমদ মুসো শুেক্ত নপল ‘রবিে’ েোম ধক্র 

েোেক্ত েোেক্ত নেউ এবেক্য় আসক্ছ। 
শুক্েই আহমদ মুসো তোর এম-১০ িোবেক্য় লোবফক্য় লোবফক্য় উপক্র উঠক্ত 

লোেল। আহমদ মুসোর লক্ষ, আসক্ছ নয নলোেবট নস মোেত েরোর আক্েই তোক্ে 
মোেত েরক্ত হক্ি। 

 ’তলোয় উঠক্ত আরও  ’ধোপ িোবে। 
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নলোেবটর সোক্ে মুক্খোমুবখ হক্লো আহমদ মুসো।  ’েে  ’েেক্ে এেই 
সোক্ে নদখক্ত নপক্য়ক্ছ। বেন্তু নলোেবটর নষ্ট্েেোে হোক্ত নেই, েোাঁক্ধ আক্ছ, আর 
আহমদ মুসোর  ’হোক্তর  ’বরভলিোর তোর বদক্ে উদযত। 

নলোেবট আহমদ মুসোক্ে নদক্খ ভুত নদখোর মত চমক্ে উক্ঠ েমক্ে 
দোাঁবড়ক্য়ক্ছ। 

উদযত বরভলিোক্রর মুক্খ পক্ড় বিমূঢ় হক্য় পক্ড়ক্ছ নস।  
আহমদ মুসো নেেোক্রল শ্যোরেক্দর েোক্ছ নপৌছোর আক্ে গুলী িষতক্ণর মত 

নেোে েে েরক্ত চোয় েো। তোক্ে সোিধোে হিোর নেোে সুক্যোেই বদক্ত চোয় েো 
আহমদ মুসো। 

আহমদ মুসো বরভলিোর িোবেক্য় নলোেবটর বদক্ে অেসর হক্লো। নলোেবটর 
েোক্ছ নপৌক্ছ নেক্ছ আহমদ মুসো। আহমদ মুসোর ইেো, নলোেবটর েোাঁধ নেক্ে 
নষ্ট্েেোে নেক্ড় বেক্য় বেচতলোয় নঠক্ল নদক্ি নিাঁক্ধ নফলোর েক্ন্য। 

আহমদ মুসো নলোেবটর েোক্ছ নপৌছক্তই অেস্মোৎ নলোেবট পক্ড় নেল 
নমক্ঝর উপর। নদক্খ মক্ে হক্লো নস বভমবর নখক্য় পক্ড় নেল। 

বেন্তু পড়োর পর তোর এেটো পো প্রচঠে েবক্তক্ত আঘোত েরল আহমদ 
মুসোর পোক্য়র টোেনুর উপক্রর েোয়েোয়। 

আহমদ মুসো আেবস্মে এই আঘোক্ত ভোরসোময হোবরক্য় আছক্ড় পড়ল 
নমক্ঝর উপর। 

নলোেবট প্রস্তুত েক্র বেক্য়বছল বেক্েক্ে। ঝোাঁবপক্য় পড়ল আহমদ মুসোর 
উপর। 

আহমদ মুসো পক্ড় নেল িক্ট, বেন্তু বরভলিোর ছোক্ড়বে হোত নেক্ে। 
নলোেবট বরভলিোর হোত েরোর েক্ন্য ঝোাঁবপক্য় পক্ড়বছল বরভলিোর লক্ষ েক্রই। 

বেন্তু নস বরভলিোরবট ধক্র নফলোর আক্েই বরভলিোর সক্মত হোত নটক্ে 
বেক্য়বছল আহমদ মুসো। তোর ফক্ল আহমদ মুসোর বরভলিোর সক্মত হোত নলোেবটর 
িুক্ের বেক্চ পক্ড় নেল। 
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আহমদ মুসো যো চোবেল েো তোই েরক্ত হক্লো তোক্ে। বরভলিোর এেটু 
ঘুবরক্য় পবেেক্ে বেক্য় বিেোর বটপক্লো নস বরভলিোক্রর। বরভলিোক্রর েল প্রোয় িুে 
স্পেত েক্রবছল নলোেবটর। 

নলোেবট প্রচঠে নোঁক্প উক্ঠ েোত হক্য় পড়ল। 
আহমদ মুসো নলোেবটক্ে নঠক্ল নফক্ল দ্রুত উক্ঠ দোাঁড়োল। ছুটল েবরক্েোর 

ধক্র সিত দক্ক্ষক্ণর নসই েক্ক্ষর বদক্ে।  
ততক্ষক্ণ েেত আব্রোহোম েেসে ও নিঞ্জোবমে নিেে বসাঁবড়র উপর এক্স 

নপৌক্ছবছল। তোরোও ছুটল আহমদ মুসোর নপছক্ে। 
েবরক্েোর ধক্র নদৌক্ড় আহমদ মুসো দরেোর েোক্ছ নপৌক্ছ নেক্ছ। 
দরেো নখোলো। 
দরেোয় দোাঁড়োক্েো এেেে নলোে ঘুক্র দোাঁড়োক্ে নদখক্ত নপল আহমদ 

মুসো। তোর হোক্ত নষ্ট্েেোে। 
আহমদ মুসোর  ’হোক্তর বরভলিোর উদযত বছল দরেোর লক্ক্ষ। 
আহমদ মুসো বিেোর বটপক্ল তোর েোে হোক্তর বরভলিোক্রর েক্য়েটো গুলী 

ছুটল দরেোর বদক্ে। 
দরেোর নষ্ট্েেোেধোরী ঘুক্র দোাঁবড়ক্য়ই ছুক্ট আসো আহমদ মুসোক্ে নদখক্ত 

নপক্য়বছল। নষ্ট্েেোে তুলক্ত যোবেল নস, বেন্তু তোর আক্েই গুলী নখক্য় পক্ড় নেল। 
নষ্ট্েেোেধোরী পক্ড় নযক্তই উন্মুক্ত দরেোয় আহমদ মুসো নদখক্ত নপল 

নেেোক্রল শ্যোরেক্ে। শ্যোরেও নদখক্ত নপক্য়ক্ছ আহমদ মুসোক্ে। 
নস ভূত নদখোর মত চমক্ে উক্ঠই ঘুবরক্য় বেবেল তোর বরভলিোর। বেন্তু 

আহমদ মুসোর বরভলিোর ওবদক্ে হো েক্রই বছল। তোর তেতবে আিোর নচক্প িসল 
নমবেে বরভলিোক্রর বিেোক্র নসক্েক্ঠের েক্ন্য। 

েক্য়েবট ক্ষুধোতত িুক্লট ছুক্ট নেল নেেোক্রল শ্যোরেক্ে লক্ষ েক্র। 
এেবট গুলী নেেোক্রল শ্যোরক্ের েোে হোক্তর েবি বিে েরল। 
তোর হোত নেক্ে বরভলিোর পক্ড় নেল। িোাঁ হোত বদক্য় েোে হোত নচক্প ধরল 

শ্যোরে। 
আহমদ মুসো দরেোয় এক্স দোাঁড়োল। 
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তোর আক্েই নমক্ঝয় িসো েোবিলো নেেোক্রল শ্যোরক্ের বছটক্ে পড়ো 
বরভলিোর তুক্ল বেক্য়ক্ছ। নস নদখবছল নেবভে উইবলয়োম নেোেস তোর বরভলিোর 
দরেোর বদক্ে ঘুবরক্য় বেক্ে। নস দরেোর িোম পোক্ে এেটু নদয়োল নঘক্ষ েোেোয় 
আহমদ মুসো তোক্ে নদখক্ত পোয়বে। েোবিলো বরভলিোর তুক্ল বেক্য়ই গুলী েরল 
নেবভে উইবলয়োম নেোেসক্ে। 

তোড়োহুড়ো েক্র নছোাঁড়ো েোবিলোর গুলী বিে েরল উইবলয়োম নেোেক্সর 
েোে েোাঁধক্ে। 

বরভলিোর পক্ড় নেল উইবলয়োম নেোেক্সর েোে হোত নেক্ে। 
িোাঁ হোক্ত েোাঁধ নচক্প ধক্র িক্স পড়ল নস নমক্ঝর উপর। 
দরেোয় এক্স দোাঁড়োক্েো আহমদ মুসো গুলী অনুসরণ েক্র তোবেক্য় নদখক্ত 

নপল নেোেসক্ে, নদখক্ত নপল সোরো নেফোরসক্ের উপর ঝোাঁবপক্য় পড়ো 
আলক্েেক্ে। 

সিতোে জ্বক্ল উঠল আহমদ মুসোর। 
তোর িোাঁ হোক্তর তেতবে নচক্প িসল বরভলিোক্রর বিেোক্র, এেিোর েয় 

েক্য়েিোর। 
এক্ের পর এে েক্য়েটো গুলী বেক্য় বিে েরল পিততসম-মোনুষ 

আলক্েক্ের পৃষ্ঠক্দেক্ে। 
ভুবমেক্ম্পর েিক্ল পড়োর মত তোর নদহটো প্রিলভোক্ি ঝোাঁকুবে বদক্য় উক্ঠ 

বছটক্ে পক্ড় নেল এে পোক্ে। 
সোরো নেফোরসে উক্ঠ দোাঁবড়ক্য় পোেক্লর মত ছুক্ট এক্স েবড়ক্য় ধরল 

আহমদ মুসোক্ে। সিতেবক্ত বদক্য় আাঁেক্ড় ধরক্ত চোইক্ছ আহমদ মুসোক্ে।  
আহমদ মুসো বরভলিোর পক্েক্ট নরক্খ েোে হোত সোরো নেফোরসক্ের বপক্ঠ 

িুবলক্য় িলল, ‘তুবম বঠে আছ নতো সোরো। আর ভয় নেই।’ 
েুেক্র নোঁক্দ উঠল সোরো। 
দরেোয় এক্স দোাঁবড়ক্য়ক্ছ তখে েেত আব্রোহোম েেসে ও নিঞ্জোবমে 

নিেে। 
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নিঞ্জোবমে নিেে আহমদ মুসোক্ে েবড়ক্য় েোেো সোরো নেফোরসক্ের 
গুলীবিে রক্তোক্ত ও ভীষণভোক্ি েম্পমোে েোে হোতটো নদখক্ত নপল। দ্রুত েক্ণ্ঠ 
িলল, ‘আহমদ মুসো ভোই বমস সোরো নেফোরসে আহত, তোর েোে হোত গুলীবিে।’ 

আহমদ মুসো পোেক্লর মত েোাঁদক্ত েোেো সোরো নেফোরসেক্ে িুে নেক্ে 
তুক্ল দোাঁড় েবরক্য় নটক্ে বেল তোর েোে হোত। হোক্তর অিস্থো নদক্খ আাঁৎক্ে উঠল 
আহমদ মুসো। িলল, ‘সোরো, তুবম এভোক্ি আহত হক্য়ছ?’  

‘বম. আহমদ মুসো, নেবভে নেোেস তোক্ে গুলী েক্র তোর হোত নেক্ে 
বরভলিোর নফক্ল বদক্য়বছল। প্রচঠে লড়োই েক্রক্ছ নস। আমোক্ে নসই মরোর হোত 
নেক্ে িোাঁবচক্য়ক্ছ।’ িলল েোবিলো। 

আহমদ মুসো তোেোল সোরো নেফোরসক্ের বদক্ে। আহমদ মুসোর বদক্ে 
নচোখ তুক্লক্ছ সোরো নেফোরসেও। 

সোরোর নচোক্খ এখে ভক্য়র বচহ্ন নেই। হঠোৎ নযে তোর  ’নচোক্খ এক্স 
ঝোাঁবপক্য় পক্ড়ক্ছ লিো ও রবক্তম অনুরোক্ের প্রিল িন্যো। 

শুেক্েো নঠোাঁট েোাঁপক্ছ তোর। 
আহমদ মুসো িলল, ‘ধন্যিোদ সোরো।’ 
িক্ল  ’হোক্তর  ’তেতবে বদক্য় আলক্তোভোক্ি সোরো নেফোরসক্ের 

 ’নচোক্খর বেক্চ  ’নটো অশ্রুর ধোরো মুক্ছ বদক্য় িলল, ‘নতোমোর নচোক্খ অশ্রু েয়, 
আগুে চোই সোরো।’ 

এে স্বেতীয় ঔজ্জ্বক্লয ভক্র নেল সোরোর  ’নচোখ। েোবমক্য় বেল নস নচোখ 
 ’বট। 

েেত আব্রোহোম েেসে এ সময় বচৎেোর েক্র উঠল, ‘নেেোক্রল শ্যোরে 
পোলোক্ে।’ 

বি যত নিক্ে নচোখ ঘুরোক্লো আহমদ মুসো। নদখল, নদয়োক্লর েো নঘক্ষ 
নমক্ঝক্ত সৃষ্ট্ হওয়ো এেটো সুড়ক্ে ঝোাঁবপক্য় পড়ল নেেোক্রল শ্যোরে। 

নদক্খই আহমদ মুসো ঘুক্র দোাঁবড়ক্য় নদক্হর সি েবক্ত  ’পোক্য় এক্ে 
লোবফক্য় উঠল এিাং ঝোাঁবপক্য় পড়ল সুড়ক্ে। 

নচোক্খর বেবমক্ষ ঘক্ট নেল ঘটেো। 
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নিঞ্জোবমে নিেে লোফ বদক্য় ছুক্ট নেল নসই সুড়ক্ের বদক্ে। বেন্তু নস 
সুড়ক্ে নপৌছোর আক্েই সুড়ে পে িন্ধ্ হক্য় নেল। নদখো নেল বেক্রট নমক্ঝ ছোড়ো 
সুড়ক্ের বচহ্ন নেোেোও নেই। 

হতিোে নিঞ্জোবমে নিেে নমক্ঝর উপর পরপর েক্য়েবট লোবে চোলোল, 
লোফোলোবফ েরল। বেন্তু সুড়ে পে খুলল েো। 

েেত আব্রোহোম েেসে হোসল। এবেক্য় নেল নসবদক্ে। িলল, ‘নিঞ্জোবমে 
লোবে বদক্ল িো লোফোলোবফ েরক্ল ঐ পে খুলক্ি েো। নেেোক্রল শ্যোরক্ের সোক্ে 
বরক্মোট েক্ঠিোল বছল। সুড়ে খুক্লবছল নসটো িযিহোর েক্র। এই িযিস্থোয় সুড়ে 
খুক্ল যোিোর পর বেবদতষ্ট্ েক্য়ে নসক্েঠে নখোলো েোক্ে। তোরপর আপবেই িন্ধ্ হক্য় 
যোয়। আহমদ মুসো আর এেটু নদরী েরক্ল নস সুড়ে নখোলো নপত েো।’ 

‘সবতয, নসৌভোেয শুধু আহমদ মুসোর েক্ন্যই অক্পক্ষো েক্র।’ িলল হতোে 
েক্ণ্ঠ নিঞ্জোবমে নিেে। 

হোসল েেত আব্রোহোম েেসে। িলল, ‘নসৌভোেয তোর েক্ন্য অক্পক্ষো েক্র 
েো, নসৌভোেযক্ে নস বছবেক্য় আক্ে। আমরো সিোই নেেোক্রল শ্যোরেক্ে লোবফক্য় 
পড়ক্ত নদখলোম। বেন্তু নসই শুধু সবঠে সমক্য় নেেোক্রল শ্যোরেক্ে অনুসরণ 
েরোর বসেোন্ত বেক্ত পোরল, আমরো পোরলোম েো।’ 

িক্লই েেত আব্রোহোম েেসে পক্েট নেক্ে ওয়োবেটবে নির েক্র বেছ ু
িলক্ত যোবেল, বেন্তু তোর আক্েই সোরো নেফোরসে িলল, ‘েেত আাংক্েল, নদখুে 
 ’বট বরভলিোরই উবে নফক্ল নেক্ছে। খোবল হোক্ত উবে বপছু বেক্য়ক্ছে নেেোক্রল 
শ্যোরক্ের। এই সুড়ে তোক্দর নেোে ফোাঁদও হক্ত পোক্র।’ 

েক্ণ্ঠ উক্িে ঝক্র পড়ল সোরো নেফোরসক্ের। 
‘বঠেই িক্লছ মো। সুড়ক্ের সন্ধ্োক্ে আমরো এখেই েোে শুরু েরি। তোর 

আক্ে এবদক্ের িযিস্থো হওয়ো দরেোর। আর আহমদ মুসোর েক্ন্য নভি েো মো। নস 
এতটোই আত্মবিশ্বোসী ও ঈশ্বর বিশ্বোসী নয, তোর সুক্যোে ও সোহোক্যযর অভোি হয় 
েো।’ 

িক্ল ওয়োবেটবেক্ত বেক্দতে বদল, ‘নতোমরো চক্ল এস। নেক্ট েোবড়গুক্লো 
ও এযোম্বুক্লি লোেোও। িেী ও আহতক্দর বেক্ত হক্ি।’ 



অক্টোপোক্ের বিদোয়  72 

 

েেো নেষ েক্র ওয়োবেটবে পক্েক্ট নরক্খ নিঞ্জোবমেক্ে লক্ষ েক্র িলল, 
‘েক্য়েেে পুবলে বেক্য় এেটো পুবলক্ের েোবড় েক্র সোরো মোক্ে তুবম তোড়োতোবড় 
হোসপোতোক্ল বেক্য় যোও। আবম এবদক্ে সি িযিস্থো েক্র আসবছ। েোবিলো মো, 
তুবমও সোরোর সোক্ে যোও। আবম েো যোওয়ো পযতন্ত সোরো মোর সোক্ে তুবম 
হোসপোতোক্লই েোেক্ি। নতোমোর সোক্ে অক্েে েোে আক্ছ।’ 

েোবিলো উক্ঠ এক্স সোরো নেফোরসেক্ে ধক্র হোাঁটক্ত শুরু েরল। নপছক্ে 
নপছক্ে হোাঁটক্ত লোেল নিঞ্জোবমে নিেে। 

সোরো নেফোরসেরো যখে নিবরক্য় যোক্ে, তখে েেত আব্রোহোম েেসে 
ওয়োবেটবেক্ত পুবলে প্রধোে বিল নিেোরক্ে িলক্ছ, ‘এবদক্ের খির খুি ভোল। 
সোরো নেফোরসে ও েোবিলো মুক্ত। নেবভে উইবলয়োম নেোেস আহত এিাং িেী। 
ওক্দর  ’েে মোরো নেক্ছ, আরও ছয়েে িেী হক্য়ক্ছ। আহত নেেোক্রল শ্যোরে 
পোলোক্ত পোরক্লও আহমদ মুসো তোক্ে অনুসরণ েরক্ছ। এখে......।’ 

েেত আব্রোহোমক্ে িোধো বদক্য় ওপোর নেক্ে বিল নিেোর িলল, ‘অবভেেে 
বম. েেত। আপেোক্দর সোক্ে এ ঐবতহোবসে অবভযোক্ে েোেক্ত পোরলোম েো নেষ 
মুহূক্তত েোক্ে আটেো পক্ড়। আমোর  ভতোেয।’ 

বিল নিেোর েোমক্তই েেত আব্রোহোম িক্ল উঠল, ‘তোহক্ল নসৌভোক্েযর 
বেছু েোে ের। নেোে, এ িোবড়টো নয প্রোইক্ভট নেোক্য়েো সাংস্থো িযিহোর েক্রক্ছ, 
তোক্দর েততো িযবক্তক্ে এখবে নফোে ের িোবড়টোর ইঠটোরন্যোল বেেোইেটো পোওয়োর 
েক্ন্য। শ্যোরে বেভোক্ি নেোেোয় নেোে বদক্ে পোলোল তো েোেোর েক্ন্য এখবে এটো 
প্রক্য়োেে।’ 

‘বঠে আক্ছ েেত, এখবে িযিস্থো েরবছ।’ ওপোর নেক্ে েণ্ঠ নভক্স এল 
বিল নিেোক্রর। 

‘ধন্যিোদ নিেোর।’ 
েেো নেষ েক্র বরভলিোক্রর েল নেবভে নেোেক্সর বদক্ে তোে েক্র 

িলল, ‘উঠুে, চলুে।’ 
নেবভে নেোেস উক্ঠ হোাঁটক্ত হোাঁটক্ত িলল, ‘আমরো, অন্তত আবম এসি 

চোইবে বম. েেত।’ 
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বরভলিোর িোবেক্য় ধক্র নেবভে নেোেক্সর নপছক্ে হোাঁটক্ত হোাঁটক্ত েেত 
আব্রোহোম িলল, ‘এসি বেছু চোেবে, বেন্তু সি বেছুই হক্য়ক্ছ, বেউ হোরমোক্ের 
েণহতযো পযতন্ত।’ 

‘বিশ্বোস েরুে েেত, ইহুদীিোদীক্দর েোে-েক্মতর সোক্ে আবম আবছ। নসটো 
আমোক্দর েমুযবেবটর স্বোেত নসৌভোেয েড়োর েক্ন্য। বেন্তু বেউ হোরমোক্ের ঘটেো 
ঘটুে, মক্ে প্রোক্ণ আবম চোইবে। আবম নচক্য়বছলোম সোরো নেফোরসেক্ে নটোপ 
িোবেক্য় আহমদ মুসোক্ে ধরোর নয িযিস্থো েরো হক্য়ক্ছ, নসটো বেক্য়ই েোেো নহোে। 
আহমদ মুসোর উপর প্রবতক্েোধ বেক্ত পোরক্লই আমোক্দর সিবেছু হক্য় যোক্ি। বেন্তু 
শ্যোরেসহ সিোই নেোর বদল নয, আহমদ মুসোক্ে আমরো িেী িো হতযো েরক্ল 
নেোে লোভ হক্ি েো। িরাং তোক্ত নস আরও ‘বহক্রো’ হক্ি আক্মবরেোেক্দর েোক্ছ, 
আর আমরো হক্িো বেবেত। আক্মবরেোেক্দর েোক্ছ আহমদ মুসোক্ে ঘৃণোর পোে 
েরক্ত পোরক্লই শুধু আক্মবরেোয় আমোক্দর অিস্থোে বফক্র পোওয়োর সুক্যোে সৃবষ্ট্ 
হক্ি। এই যুবক্তর নমোেোবিলো আবম েরক্ত পোবরবে।’ 

আব্রোহোম েেসেরো এে তলোয় নপৌক্ছ বেক্য়বছল। িোইক্র পুবলে ও 
এফবিআই েমতীরো সিোই এক্স নেক্ছ। েোবড় িোরোেোয় েতেগুক্লো েোবড় দোাঁড়োিোর 
েে পোওয়ো নেল। 

এেেে পুবলে অবফসোরক্ে েোেল েেত আব্রোহোম েেসে প্রক্য়োেেীয় 
বেক্দতে নদিোর েক্ন্য। 
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৪ 
আহমদ মুসো লোফ বদক্য় এেটো চলন্ত এক্সোক্লটক্র বেক্য় পড়ল। েরম 

স্পক্ঞ্জ ঢোেো এক্সোক্লটর েো হক্ল তোর মোেো েরীর আস্ত েোেক্তো েো। 
এক্সোক্লটর চলক্ছ ঘুটঘুক্ট অন্ধ্েোক্রর মক্ধয বদক্য়। 
নেেোক্রল শ্যোরে এই এক্সোক্লটক্রই আক্ছ। পোাঁচ ছয় নসক্েঠের নিেী 

িযিধোে হয়বে তোক্দর  ’েক্ের লোফ নদয়োর মক্ধয। সুতরোাং খুি নিেী  ক্র েয় 
নেেোক্রল শ্যোরে। 

এই ভোিেোর মক্ধযই আহমদ মুসো বছটক্ে পড়ল এেটো েক্ত নমক্ঝক্ত। 
েোয়েোটো এেটো নছোট্ট চত্বর, নদখল আহমদ মুসো। 
পক্ড়ই লোফ বদক্য় উক্ঠ িসল নস। নদখক্ত নপল নেেোক্রল শ্যোরে চত্বক্র 

দোাঁড়োক্েো এেটো েোবড়ক্ত উঠক্ছ। 
আহমদ মুসো আক্ে-পোক্ে তোবেক্য় নদখল আর নেোে েোবড় নেই। আহমদ 

মুসো উক্ঠ দোাঁবড়ক্য় ছুটল নেেোক্রল শ্যোরক্ের বদক্ে। ততক্ষক্ণ ষ্ট্োটত বেক্য়ক্ছ 
শ্যোরক্ের েোবড়। 

আহমদ মুসো েোবড়র নপছক্ে ছুক্ট বেক্য় রোস্তোয় উঠল। 
তোর সোমক্েই পড়ল এেটো েোবড়। নস্পোটতস েোর। এেেে তরুেী 

চোলোক্ে। হোত বদক্য় ইেোরো েক্র েোবড় েোমোক্ত আক্িদে েরল আহমদ মুসো।  
েোবড় েোমোল তরুণী। 
‘আপবে বে হোসপোতোক্ল যোক্েে?’ বেক্েস েরল আহমদ মুসো। 
‘েো।’ িলল তরুণীবট 
‘নেোে েরুরী েোক্ে?’ 
‘েো।’ 
‘তোহক্ল আমোক্ে েোবড়বট বদে। ঐ েোবড়ক্ত িড় এেেে বক্রবমেোল যোক্ে, 

তোক্ে আবম ফক্লো েরি।’ 
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তরুণীবট নচোখ তুক্ল আহমদ মুসোক্ে এেিোর নদখল। তোরপর নেক্ম এল 
ড্রোইবভাং বসট নেক্ে। 

আহমদ মুসো ড্রোইবভাং বসক্ট িসক্ত িসক্ত িলল, ‘ধন্যিোদ নিোে। 
এফবিআই প্রধোে েেত আব্রোহোমক্ে নটবলক্ফোে েরক্ল সি েোেক্ত পোরক্িে।’ 

েেো নেষ হওয়োর আক্েই চলক্ত শুরু েক্রক্ছ আহমদ মুসোর েোবড়। 
চলক্ছ  বট েোবড়। 
খুবে হক্লো আহমদ মুসো নয, শ্যোরক্ের েোবড়টো েেক্রর মক্ধযই রক্য়ক্ছ। 
আরও খুবে হক্লো আহমদ মুসো েোবড়টো এক্েিোক্র েতুে আক্মবরেোে 

েোবড়। ভোক্লো স্পীে আক্ছ। 
শ্যোরক্ের েোবড় ছুটক্ছ অরবলাংটেক্ে েোইক্ে নরক্খ হোইওক্য় ধক্র 

বস্পাংবফক্ল্ডর বদক্ে। 
ভোবেতবেয়োর প্রোন্তর বদক্য় চলক্ছ তখে  ’বট েোবড়। েোছ-েোছোবলক্ত ভরো 

চড়োই উতরোই এর মধয বদক্য়। মোক্ঝ মোক্ঝই  ’পোক্ে ছবির মত সিুে িসবত 
নচোক্খ পড়ক্ছ।  

নেোেোয় যোক্ে শ্যোরে? তোর েোে হোত বিধ্বস্ত। িোম হোত মোে সচল। 
েোবড় চোলোক্েো অিস্থোয় বরভলিোর চোলোক্ত পোরক্ি েো। নটবলক্ফোে েরক্ত চোইক্লও 
তোক্ে েোমক্ত হক্ি। এ অিস্থোয় দ্রুত তোক্ে নেোে আিক্য়র সন্ধ্োে েরক্ত হক্ি। 

েোবড়র েবতর মতই দ্রুত এই বচন্তোগুক্লো আিবততত হক্ে আহমদ মুসোর 
মোেোয়। 

সন্ধ্যো েোমোর খুি নদরী নেই। 
আহমদ মুসো েোবড়র েবত িোবড়ক্য় বদল। 
েোবড় চলবছল উপতযেোর মত এে বেচু এলোেো বদক্য়। সোমক্েই এেটো 

বটলো। সুের সোেোক্েো এেটো িোবড় নদখো যোক্ে বটলোর মোেোয়। 
বটলোর পোে বদক্য় চক্ল নেক্ছ হোইওক্য়। হোইওক্য় নেক্ে এেটো রোস্তো উক্ঠ 

নেক্ছ বটলোর িোবড়টোর বদক্ে। 
আহমদ মুসো বিস্মক্য়র সোক্ে লক্ষ েরল আহমদ মুসোর েোবড়র স্পীে 

িোড়ক্লও শ্যোরক্ের েোবড় এেই েবতক্ত চলক্ছ। 
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স্পীে িোড়োক্লো েো মোক্ে এখে নস লড়োই েরক্ত চোয়? বেন্তু বে ভোক্ি? 
তোর নতো লড়োই েরোর অিস্থো নেই। ভোিল আহমদ মুসো। 

আহমদ মুসোর েোবড় নেেোক্রল শ্যোরক্ের েোবড়র বিে পাঁবচে েক্ের মক্ধয 
নপৌক্ছ নেক্ছ। 

আহমদ মুসো পোক্য়র নমোেোর সোক্ে গুক্ে রোখো বরভলিোরটো হোক্ত বেল। 
হঠোৎ আহমদ মুসো লক্ষ েরক্লো নেেোক্রল শ্যোরক্ের েোবড়র নপছক্ের 

টপটো উক্ঠ যোক্ে। তোর আড়োল নেক্ে নিবরক্য় এল েক্য়েটো িযোক্রল। 
আাঁতক্ে উঠল আহমদ মুসো। নমবেে েোে ও নেক্েে লোিোক্রর িযোক্রল 

নদক্খই নস বচেক্ত নপক্রক্ছ। মোে সুইচ বটক্প ওগুক্লো অপোক্রট েরো যোয়। 
আহমদ মুসোর বচন্তো নেষ হিোর আক্েই সোমক্ে নেক্ে েেতে েক্র উঠল 

নমবেেেোে। এে ঝোাঁে গুলী এক্স আহমদ মুসোর েোবড়র উইঠেবস্ক্রে উবড়ক্য় বেক্য় 
নেল। ঝোাঁঝরো েক্র বদল েোবড়র সোমক্ের বদেটো। 

আহমদ মুসো বসক্টর উপর েোত হক্য় পক্ড় বেক্েক্ে রক্ষো েরল। বেন্তু 
নসই সোক্ে িুঝল আরও বে ঘটক্ত পোক্র। 

আহমদ মুসো েোবড়র ষ্ট্োটত িন্ধ্ েক্র বদক্য় তোড়োতোবড় হোতবড়ক্য় েোবড়র 
েোেেপে যো নপল বেক্য় নদহটোক্ে বেক্চ েবড়ক্য় বদল। 

বেন্তু তোর নদহটো মোবটক্ত পড়োর আক্েই তোর েোে িোহুর এেটো মোসল 
বছক্ড় বেক্য় নেল িুক্লট। 

আহমদ মুসো নসবদক্ে ভ্রুক্ক্ষপ েো েক্র নদহটোক্ে েোবড়র রোস্তোর পোক্ে 
বেক্য় নেল। 

বঠে নস সমক্য়ই এেটো নেক্েে বিক্ফোবরত হক্লো আহমদ মুসোর 
েোবড়ক্ত। মুহূক্ততই টুেক্রো টুেক্রো হক্য় ছবড়ক্য় পড়ল েোবড়। দোউ দোউ েক্র জ্বলক্ত 
লোেল আগুে।  

শুক্য় নেক্েই আহমদ মুসো নদখল নেেোক্রল শ্যোরক্ের েোবড় দ্রুত এবেক্য় 
িোাঁে বেক্য় বটলোর রোস্তো ধক্র উপক্র উক্ঠ নেল। 

আহমদ মুসো িোাঁ হোত বদক্য় েোে িোহু নচক্প ধক্র উক্ঠ দোাঁড়োল। 
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উক্ঠ দোাঁবড়ক্য়ই নদখক্ত নপল বিপরীত বদে নেক্ে এেটো েোবড় ছুক্ট 
আসক্ছ। 

আহমদ মুসো এেটু এবেক্য় হোত তুলল। নসই সোক্ে নদখল েোবড় এেবট 
েয়  বট। এেবট েীপ, আক্রেবট বপেআপ। 

েোবড়  ’বট আহমদ মুসোর িরোির এক্সই নেক্ম নেল। সাংক্ে সাংক্েই খুক্ল 
নেল েোবড়র দরেো। েোবড় নেক্ে নেক্ম এল সোমবরে ইউবেফমত পরো এেেে 
নলোে। ছুটক্ছ নস আহমদ মুসোর বদক্ে। তোর নপছক্ে আরও  ’েে অবফসোর। 

আহমদ মুসো ছুক্ট আসো সোমক্ের েেক্ে নদক্খই বচেক্ত পোরল। খুবে 
হক্লো এই  ুঃসমক্য় মোবেতে সেস্ত্র িোবহেীর প্রধোে নেেোক্রল নরোেোল্ড 
ওয়োবোংটেক্ে নদক্খ। 

‘গুে ইভবোং।’ িক্ল স্বোেত েোেোল আহমদ মুসো নরোেোল্ড ওয়োবোংটেক্ে। 
বেন্তু নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে আহমদ মুসোর েেোর বদক্ে নখয়োল 

েরল েো। নস দ্রুত আহমদ মুসোর েোক্ছ এক্স তোর আহত িোহুটো এেিোর নদক্খ 
নেোটো নদক্হর বদক্ে েের িুবলক্য় িলল, ‘বম. আহমদ মুসো আর নেোে ক্ষবত হয়বে 
নতো? আপবে বঠে আক্ছে নতো? বে ঘক্টক্ছ? নেে এমে ঘটল? আপবে...........।’ 
নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটক্ের েক্ণ্ঠ উক্িে। 

আহমদ মুসো নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটক্ের েেোয় িোধো বদক্য় িলল, 
‘বম. নেেোক্রল, আবম ভোল আবছ। সি িলবছ আবম। বেন্তু তোর আক্ে আপবে দয়ো 
েক্র ঐ বটলোর িোবড়টো বঘক্র নফলোর বেক্দতে বদে। নেেোক্রল শ্যোরে ওখোক্ে 
পোবলক্য়ক্ে্’। 

আহমদ মুসো যখে এ েেোগুক্লো িলবছল, তখে আরও এেটো েোবড় এক্স 
দোাঁড়োল এিাং তো নেক্ে ২ েে েোরী পুরুষ নেক্ম ছুক্ট এক্স আহমদ মুসোর পোক্ে 
দোাঁবড়ক্য়বছল। 

আহমদ মুসো েেো িলক্ত িলক্তই তোক্দর বদক্ে তোবেক্য়বছল। সোে 
ওয়োেোর ও নমরী নরোে আক্লেেোঠেোরক্ে নদক্খ হোবসক্ত মুখ ভক্র বেক্য়বছল 
আহমদ মুসোর। 
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‘নেেোক্রল শ্যোরে বদ েোলবপ্রট?’ আহমদ মুসোর েেো নেষ হক্তই ফুক্স 
উঠল নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটক্ের েণ্ঠ। 

িক্লই নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে তোর পোক্ে দোড়োক্েো  ’েে 
অবফসোক্রর এেেেক্ে িলল, ‘েক্ণতল িি আপবে েক্ণতল বষ্ট্ক্ভেক্ে িলুে বতবে 
নলোেক্দর বেক্য় নযে বটলোর িোবড়টো চোরবদে নেক্ে বঘক্র নফক্লে।’ 

বেক্দতক্ের সোক্ে সোক্ে েক্ণতল িি ছুটল বপেআপ েোবড়টোর বদক্ে। 
নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে যখে িিক্ে বেক্দতে বদবেল, নসই সময় আহমদ 
মুসো সোে ওয়োেোক্রর বদক্ে বফক্র িলল, ‘নতোমরো? এ সময় নেোক্েক্ে? ভোল আছ 
নতো? ওেলোলো নেমে আক্ছ?’ 

আহমদ মুসোর এত প্রক্শ্নর নেোেবটর েিোি েো বদক্য় সোে ওয়োেোর িলল, 
‘আহমদ মুসো ভোই, আপবে সোাংঘোবতে আহত। মোরোত্মে বেবোং হক্ে।’ েক্ণ্ঠ 
উক্িে সোে ওয়োেোক্রর। 

িিক্ে বেক্দতে বদক্য়ই নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে তোর বিতীয় 
অবফসোরক্ে িলল, ‘েক্ণতল টবে বস্মে তুবম বেক্য় েোবড় নেক্ে ফোস্ট এইে বেক্য় 
এক্স ওর আহত েোয়েোটো নিাঁক্ধ দোও, রক্ত িন্ধ্ হওয়ো দরেোর।’ 

েেো নেষ েক্র নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে আহমদ মুসোর বদক্ে 
বফরক্তই আহমদ মুসো সোে ওয়োেোরক্দর নদবখক্য় তোক্ে িলল, ‘এ সোে ওয়োেোর, 
তুক্খোড় ছোে, নরেইবঠেয়োে মুভক্মক্ঠের এেেে নেতো এিাং ও নমরী নরোে 
আক্লেেোঠেোর, চীফ েোবষ্ট্স আক্লেেোঠেোক্রর নমক্য়। এরো আমোর ভোই নিোে।’ 

নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে ওক্দর সোক্ে সম্ভোষণ বিবেময় েক্র 
আহমদ মুসোর বদক্ে বফক্র িলল, ‘ঘটেো বে বম. আহমদ মুসো?’ 

নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটক্ের অবফসোর েক্ণতল টবে বস্মে তখে 
আহমদ মুসোর েোে িোহুর আহত েোয়েোটো িোাঁধবছল। আহমদ মুসো নেেোক্রল 
নরোেোল্ড ওয়োবোংটক্ের বেেোসোর েিোক্ি িলল, ‘নেেোক্রল শ্যোরেক্দর এে 
ঘোবটক্ত অবভযোে চোবলক্য় সোরো নেফোরসে ও নেোয়োে েোবিলোক্ে উেোর েরো 
হক্য়ক্ছ। নেবভে উইবলয়োম নেোেস িেী হক্য়ক্ছে। আহত অিস্থোয় পোলোক্ত 
নপক্রবছক্লে নেেোক্রল শ্যোরে। তোক্ে ফক্লো েক্রই আবম এখোক্ে এক্সবছ।’ 
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নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটক্ের নচোখ মুখ উজ্জ্বল হক্য় উঠল। িলল, 
‘ঈশ্বরক্ে ধন্যিোদ।’ 

িক্ল মুহুততেোল নেক্মই আিোর শুরু েরল, ‘বেন্তু আপেোর েোবড় ও 
আপেোর এই অিস্থো হক্লো বে েক্র?’ 

‘নেেোক্রল শ্যোরক্ের েোবড়টো বছল বিক্েষ ধরক্ের। েোবড়র নপছক্ে টক্পর 
েভোক্র অক্টোক্মবটে নমবেেেোে ও নেক্েে লোিোর বফট েরো বছল। আবম নসটো 
িুঝক্ত পোবরবে। তোক্ে ধরোর েক্ন্য তোর েোবড়র েোক্ছ এক্স পক্ড়বছলোম। তোরপর 
যো ঘটোর তোই ঘক্টক্ছ। আবম মোবটক্ত পক্ড় নেক্েই নদখক্ত নপলোম, শ্যোরে েোবড় 
বেক্য় বটলোর িোবড়বটক্ত উক্ঠ নেল।’ িলল আহমদ মুসো। 

‘ঈশ্বরক্ে ধন্যিোদ। মৃতযুর মুখ নেক্ে বতবে আপেোক্ে িোাঁবচক্য়ক্ছে।’ এে 
সোক্েই িক্ল উঠল নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে এিাং সোে ওয়োেোররো। 

েেো নেষ েক্রই নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে তোেোল সোে ওয়োেোক্রর 
বদক্ে। িলল, ‘বম. সোে ওয়োেোর, আবম এেেে ষ্ট্োফ সোক্েতঠটক্ে সোক্ে বদবে। 
আপেোরো আহমদ মুসোক্ে নপঠটোেক্ের সোমবরে হোসপোতোক্ল দয়ো েক্র নপৌক্ছ 
বদে।’ 

‘বেন্তু আবম নেেোক্রল শ্যোরক্ের নেষটো েো নদক্খ যোই বে েক্র?’ 
নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটক্ের প্রস্তোি শুক্েই িক্ল উঠল আহমদ মুসো। 

‘বেে বম. আহমদ মুসো, বেে। আপেোর এখেই বিটক্মঠট দরেোর। 
শ্যোরেক্ে খুাঁক্ে নির েরক্ত এিাং ধরক্ত েতটো সময় যোক্ি িলো যোক্ে েো। 
আপেোক্ে নস সময় পযতন্ত রোখো যোয় েো, উবচত েয়। আপবে বেবিন্ত েোকুে, বেউ 
হোরমোক্ের  ষেমতই তোর নেষ  ষেমত। ওক্ে আমরো ধক্র বেক্য় আসবছ। আপবত্ত 
েরক্িে েো। যোে এক্দর সোক্ে। বেে।’ 

আহমদ মুসো হোসল। িলল, ‘বঠে আক্ছ নেেোক্রল। আল্লোহ আপেোক্দর 
সফল েরুে।’ 

খুবে হক্য় উঠল সোে ওয়োেোর ও নমরী নরোে আক্লেেোঠেোক্রর মুখ। ওরো 
আহমদ মুসোক্ে বেক্য় চলল ওক্দর েোবড়র বদক্ে। 



অক্টোপোক্ের বিদোয়  80 

 

সোে ওয়োেোর ড্রোইবভাং বসক্ট িক্স আহমদ মুসোক্ে িলল, ‘ভোইয়ো নমরী 
আপেোর সোক্ে নপছক্ে উঠুে।’ 

‘েো সোে ওয়োেোর, সোেী বহক্সক্ি অস্ত্রধোরী এিাং সোক্েতঠট আমোর েক্ন্য 
ভোল হক্ি।’ িলল আহমদ মুসো। 

আহমদ মুসোর েেো শুক্েই সোে ওয়োেোর তোর ভুল িুঝক্ত পোরল। বিেল্প 
েোেো অিস্থোয় নেোে নমক্য়ক্ে আহমদ মুসো তোর পোক্ে িসো এযোলোউ েরক্িে েো। 

সোে ওয়োেোর হোসল। িলল, ‘ভুল হক্য়ক্ছ আমোর ভোইয়ো। ইসলোক্মর সি 
এবটক্েট এখেও বেক্খ উঠক্ত পোবরবে। পক্দ পক্দই ভুল হয়।’ 

হোসল আহমদ মুসোও। িলল, ‘নমরী নরোে নদখক্ি নতোমোক্ে ছোবড়ক্য় 
যোক্ি এ িযোপোক্র।’ 

‘ভোইয়ো সোে ওয়োেোরক্ে বেক্েস েরুে নতো, নস প্রবতবদে েতটুকু 
নেোরআে েরীফ পক্ড়, এ পযতন্ত েতগুক্লো হোবদস ও পক্ড়ক্ছ।’ িলল নমরী নরোে 
েোবড়ক্ত উঠক্ত উঠক্ত। 

‘এখে পড়োর খুি চোপ যোক্ে। এ েোরক্ণই বেছুটো বপবছক্য় পক্ড়বছ 
ভোইয়ো।’ িলল েম্ভীর মুক্খ সোে ওয়োেোর। 

‘নেোে বচন্তো নেই সোে ওয়োেোর। নমরী নরোে নদখক্ি নতোমোক্ে বঠে েক্র 
নদক্ি।’ আহমদ মুসো িলল। 

‘ধন্যিোদ ভোইয়ো। আেোম েৃতেতো েোেোবে নমরীক্ে।’ িলল সোে 
ওয়োেোর। 

সিোই েোবড়ক্ত উক্ঠক্ছ। 
ছুটক্ত শুরু েরল েোবড়। 
 
 
 
নহোয়োইট হোউক্ের এেবট েবমবট েক্ষ। 
নপ্রবসক্েক্ঠটর বেরোপত্তো েবমবটর এেটো তিঠে চলক্ছ। অন্যোন্যক্দর মক্ধয 

উপবস্থত আক্ছে নপ্রবসক্েক্ঠটর বেরোপত্তো উপক্দষ্ট্োসহ সেস্ত্র িোবহেীর প্রধোে 
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নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে, বসআইএ প্রধোে এযোেবমরোল মযোে আেতোর, 
এফবিআই প্রধোে েেত আব্রোহোম েেসে, পুবলে প্রধোে বিল নিেোর। আে বিক্েষ 
আমন্ত্রক্ণ উপবস্থত আক্ছে বসক্েক্টর নেোক্য়েো বিষয়ে নস্পেোল েবমবটর 
নচয়োরমযোে আেো পযোক্িবসয়ো, প্রবতবেবধ পবরষক্দর নেোক্য়েো বিষয়ে বসক্লট 
েবমবটর নচয়োরমযোে এযোঠড্রু েযোেিস এিাং বসক্েক্টর পররোে বিষয়ে বিক্েষ 
েবমবটর নচয়োরমযোে িি এইচ ব্রুস। 

আক্লোচেো চলবছল। 
েেো িলবছল তখে বসক্েট ইেক্টবলক্েি েবমবটর নচয়োরমযোে আেো 

পযোক্িবসয়ো। িলবছল নয, ‘আবম উবিগ্ন, আমোক্দর বমবেয়োর নক্রবেবিবলবট মোরোত্মে 
হুমবের মুক্খ। নসিোর আমোক্দর ইক্লেিবেে ও বপ্রঠট বমবেয়োক্ত দোরুণ ফলোও 
েক্র খির নিরুক্লো নয, লস আলোক্মোক্সর নেোক্য়েো সুড়ক্ের িযোপোরটো ভুয়ো। ওটো 
আহমদ মুসোর েল্পেোর সৃবষ্ট্, মোবেতে ইহুদীক্দর বিপক্দ নফলোর েক্ন্য এিাং তোর 
সোক্ে সোক্ে িলো হক্লো লস আলোক্মোক্সর ঘটেোর পরিততী নয বেবলাং ও সোন্তোক্ফ 
বিমোে িেক্র বিমোে ধ্বাংস হওয়োর নয ঘটেো ঘটোল, তো আহমদ মুসোর েৃোংসতো। 
বেন্তু এেবদে পক্রই মূলত আহমদ মুসো ও বে আক্মবরেোর নচষ্ট্োয় বমবেয়োক্ত 
এেদম বিপরীত খির নিরুল। এক্েিোক্র অেোটয দবলল দস্তোক্িে বদক্য় প্রমোণ 
েরো হক্লো নয, লস আলোক্মোস ও সিুে পোহোক্ড়র সাংক্যোেেোরী নেোক্য়েো সুড়েটো 
ইহুদীক্দর ততরী এিাং পরিততী বেবলাং ও বিমোে ধ্বাংক্সর ঘটেো ইহুদীিোদী 
শ্যোরেরোই ঘবটক্য়ক্ছ লস আলোক্মোস ঘটেোর তদন্তেোরী বটমক্ে হতযোর েক্ন্য। 
আিোর েতেোলই বমবেয়ো সোাংঘোবতে খির বদল, আহমদ মুসোই বেউ হোরমোক্ে 
েণহতযো ঘবটক্য়ক্ছ। এই অবভক্যোক্ে আহমদ মুসোক্ে নেপ্তোরও েরো হক্লো। বেন্তু 
আেক্েই আিোর আমোক্দর বমবেয়ো সম্পূণত উক্েো খির প্রেোে েরক্ত িোধয হক্লো। 
যোক্ত বভবেও নটক্পর মোধযক্ম প্রমোণ েরো হক্লো মোবেতে ইবতহোক্সর এই েঘন্য 
হতযোেোঠে ইহুদীিোদী নেেোক্রল শ্যোরেরোই ঘবটক্য়ক্ছ। নসই সোক্ে খির নিরুল, 
আহমদ মুসো সোরো নেফোরসে ও েোবিলোক্ে উেোর এিাং নেবভে উইবলয়োম নেোেস 
ও নেেোক্রল শ্যোরেক্ে িেী েরোর িযোপোক্র প্রধোে ভূবমেো পোলে েক্রক্ছ।’ 
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এেটু েোমল আেো পযোক্িবসয়ো, তোরপর আিোর িলল, ‘আবম এেেোগুক্লো 
িললোম এেক্ন্য নয, বেক্েরো বেছু অনুসন্ধ্োে েো েক্র, নমোটোমুবট বেবিত েো হক্য় 
খির ছোপোক্েোর ফক্ল বমবেয়োর এই নয নক্রবেবিবলবট বিপযতয় তোর েোরণ হক্ে 
আমোক্দর বমবেয়োর িৃহত্তর অাংে আে ইহুদীিোদী শ্যোরেক্দর দখক্ল।’ েোমল 
আেো পযোক্িবসয়ো। 

‘আবম বমস আেো পযোক্িবসয়ো সোক্ে এেমত। বেন্তু সমস্যো হক্লো 
বমবেয়োক্ে বেয়ন্ত্রণ েরোর নেোে আইে মোবেতে েণতক্ন্ত্র নেই। এেটোই বিেল্প, 
নসটো হক্লো নদে নপ্রবমে বমবেয়ো সৃবষ্ট্ েরো। যোক্হোে, বিষয়টো এখোক্েই েোে। 
আমোর মক্ে হয় প্রসে নেক্ে আমরো এেটু সক্র এক্সবছ।’ িলল বসক্েক্টর পররোে 
বিষয়ে েবমবটর নচয়োরমযোে িি এইচ ব্রুস। 

নপ্রবসক্েক্ঠটর বেরোপত্তো উপক্দষ্ট্ো দ্রুত নলোর বেল। িলল, ‘লস 
আলোক্মোস ও বেউ হোরমোক্ের ঘটেো মোবেতে েেেক্ের বিশ্বোস ও নসবঠটক্মক্ঠট 
মোরোত্মে ঘো বদক্য়ক্ছ। নেেোক্রল শ্যোরে, নেবভে উইবলয়োম নেোেস ও নিে 
ইয়োমবেসহ প্রধোে েোলবপ্রটরো ধরো পক্ড়ক্ছ। অিবেষ্ট্রোও ধরো পড়ক্ি। আইে 
অনুসোক্র তোক্দর বিচোর হক্ি। ইহুদীিোদী নয প্রিণতো বেউ হোরমোক্ে েণহতযো 
চোলোল বেে েমুযবেবটর উপর এিাং লস আলোক্মোক্স বিশ্বোক্সর ঘক্র েোেোবত েরল, 
তো এ ধরক্ের েোেোবত েত েক্রক্ছ, আরও েত েরক্ি নে েোক্ে! এরো বিপক্দ 
নফক্লক্ছ মোবেতে েেেণক্ে, বিপক্দ নফক্লক্ছ মোবেতে ইহুদী েেক্েোবষ্ঠক্েও। এখে 
ভোিিোর বিষয় হক্লো, এক্দর হোত নেক্ে মোবেতে েেেণক্ে উেোক্রর েক্ন্য আমরো 
বে েরি?’ েোমল নপ্রবসক্েক্ঠটর বেরোপত্তো উপক্দষ্ট্ো। 

‘বেছু এেটো অিশ্যই েরক্ত হক্ি। নেবভে উইবলয়োম নেোেস মোেতো 
ইহুদীিোদীরো আক্মবরেোে েয়, পযোবট্টয়ট নতো েয়ই। এক্দর আনুেতয প্রবমেে 
লযোঠে ইসরোইক্লর প্রবত। তোরো ইসরোইক্লর েক্ন্যই েোে েক্র। টোেো-পয়সো 
নেক্ে তিেোবেে তেয পযতন্ত সিই তোরো ইসরোইক্লর েন্য নযোেোড় েক্র। েে 
েযোেিক্সর মত সম্মোবেত বিেোেীও আক্মবরেোে হক্ত পোক্রেবে। নেোক্য়েো সুড়ে 
েক্ড় লস আলোক্মোস নেক্ে ইসরোইক্লর েক্ন্য তিেোবেে তেয পোচোর েক্র বতবে 
বিশ্বোক্সর ঘক্র চরম েোেোবত েক্রক্ছে। েে েযোেি যখে বিশ্বোসী হেবে, তখে 
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নেোে ইহুদীিোদীক্েই বিশ্বোস েরো যোয় েো। এরো অক্টোপোক্ের মত। এই 
অক্টোপোক্ের বিদোয় েরো ছোড়ো আক্মবরেোেক্দর মুবক্তর নেোে উপোয় নদবখ েো।’ 
িলল বসক্েট ইেক্টবলক্েি েবমবটর নচয়োরমযোে আেো পযোক্িবসয়ো।’ 

‘ধন্যিোদ বমস আেো পযোক্িবসয়ো। আপবে নযটো িলক্লে, নসই বিদোয়টো 
বে? বেভোক্ি? িলল নপ্রবসক্েঠট। 

‘এই বিদোয় আক্ষবরে, অেোক্ষবরে  ই-ই হক্ত পোক্র বম. নপ্রবসক্েঠট। 
অেোক্ষবরে বিষয়টো হক্লো, আমরো আমোক্দর প্রেোসে, অেতেীবত, িযিসোয়-িোবণেয, 
বেক্ষো-স্বোক্স্থয নেোে নক্ষক্েই ইহুদীিোদীক্দর নেোে আিয় প্রিয় নদি েো। তোহক্ল 
তোরো বেক্েরোই ধীক্র ধীক্র আমোক্দর নদে তযোে েরক্ি। বিতীয়ত, ইহুদীিোদীক্দর 
প্রবমেে লযোঠে ইসরোইক্লর সোক্ে সিতবেম্ন পযতোক্য়র কূটনেবতে সম্পক্েতর িোইক্র 
নেোে সহক্যোবেতো, সমক্ঝোতোয় আমরো েোেি েো।’ আেো পযোক্িবসয়ো িলল। 

‘এটো শুধু অনুকূল েেমত, েণসক্চতেতো ও েণ পযতোক্য়র প্রবতক্রোক্ধর 
মোধযক্মই সম্ভি। সরেোক্রর এখোক্ে নিবে বেছু েরোর সুক্যোে খুিই েম।’ িলল 
নপ্রবসক্েঠট এযোেোমস হ্যোবরসে। 

‘বম. নপ্রবসক্েঠট বঠে িক্লক্ছে। আমোর মক্ে হয় এই েণ সক্চতেতো ও 
েেমত সৃবষ্ট্ হক্ি। ইবতমক্ধযই নয মোমলোগুক্লো ইহুদীিোদীক্দর বিরুক্ে হক্য়ক্ছ 
এিাং বেউ হোরমোক্ের েণহতযো, সোরো নেফোরসে ও েোবিলোর বেেন্যোপক্ে নেন্দ্র 
েক্র আরও নয নেসগুক্লো হক্ত যোক্ে নস সিই এই সক্চতেতো সৃবষ্ট্ েরক্ি। 
নেক্সর প্রবসবোংসগুক্লো নযভোক্ি বমবেয়োক্ত আসক্ি তোক্ত আমরো যো চোই নসই 
েেমক্তর সৃবষ্ট্ হক্য় যোক্ি। প্রবতক্রোধ উক্ঠ আসক্ি েেেক্ণর পযতোয় নেক্েই।’ 
িলল এফবিআই প্রধোে আব্রোহোম েেসে। 

‘এমে যবদ শুরু হয়, তোহক্ল মুসলমোেক্দর বেক্য়ও নতো প্রশ্ন উঠক্ত 
পোক্র?’ নপ্রবসক্েঠট এযোেোমস হ্যোবরসে িলল। 

‘েো বম. নপ্রবসক্েঠট, এ ধরক্ের প্রশ্ন নতোলোর নেোে সুক্যোে হক্ি েো। 
মুসবলম েোতীয়তোর এেটো আন্তেতোবতে রূপ আক্ছ সতয, বেন্তু মুসলমোেক্দর 
ভূবমেত নেোে আন্তেতোবতে নেন্দ্র নেই। মক্কো মুসলমোেক্দর প্রোেতেো ও তীেত নেন্দ্র, 
বেন্তু মক্কো িো আরক্ির প্রবত মুসলমোেক্দর নেোে রোেনেবতে আনুেতয িো 
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েবমটক্মঠট নেই। আরিক্ে তোরো তোক্দর েোতীয় আিোসভূবম মক্ে েক্র েো এিাং 
নসেন্য অেত-বিত্ত, িম, িুবে ইতযোবদ বদক্য় এক্ে েক্ড় নতোলোরও নেোে 
প্রক্য়োেেীয়তো তোরো অনুভি েক্র েো। মুসলমোেরো নেোটো  বেয়োক্েই আল্লোহর ভূবম 
মক্ে েক্র এিাং তোই নয নদক্েই তোরো িসবত স্থোপে েক্র নস নদেক্েই তোরো বেক্ের 
নদে বহক্সক্ি েহণ েক্র। সুতরোাং মুসলমোে আক্মবরেোেরো সবতযেোক্রর 
আক্মবরেোে। ইহুদীিোদীক্দর সোক্ে তোক্দর তুলেো হয় েো। তোই তোক্দর িযোপোক্র 
নেোে প্রশ্ন উঠক্ি েো। পৃবেিীক্ত মোে  বট েোবত আক্ছ, ইহুদী ও বহন্দু, যোরো তোক্দর 
ধমত বিশ্বোক্সর সোক্ে তোক্দর ভূবমক্ে এে েক্র নফক্লক্ছ। ইসরোইল ইহুদীক্দর 
প্রবমেে লযোঠে। নতমবে বহন্দুস্তোেক্ে বহন্দুরো তোক্দর েোতীয় আিোসভূবম মক্ে 
েক্র। এ েক্ন্য বহন্দুরো বহন্দুস্তোক্ে অন্যেোবতর অবস্তত্ব িরদোেত েরক্ত পোক্র েো। 
বহন্দুস্তোক্ে আসো সি েোবতক্েই তোরো েোস েক্রক্ছ। নিৌেক্দর মত িড় েোবতক্েও 
তোরো ভোরত নেক্ে বেমূতল েক্রক্ছ। পোক্রবে শুধু মুসলমোেক্দর। তোই িক্ল নচষ্ট্ো 
তোরো পবরতযোে েক্রবে।’ িলল আেো পযোক্িবসয়ো। 

‘ধন্যিোদ বমস পযোক্িবসয়ো, আপবে ভোল েেো মক্ে েবরক্য় বদক্য়ক্ছে। 
শ্যোরেক্দর তৎপরতোর সোক্ে ভোরতীয় আক্মবরেোেক্দরও নতো েবড়ত নদখো 
যোক্ে। এ িযোপোরটোও আমোক্দর বিক্িচেোয় আসো দরেোর।’ নপ্রবসক্েঠট িলল। 

‘ইক্য়স বম. নপ্রবসক্েঠট ইহুদীিোদী শ্যোরেক্দর সোক্ে ইবঠেয়োে 
আক্মবরেোেরো নদখো যোক্ে েভীরভোক্িই েবড়ক্য় পক্ড়ক্ছ। শ্যোরেরো আহমদ 
মুসোক্ে িেী েক্র নরক্খবছল ভোরতীয় আক্মবরেোে এযোক্সোবসক্য়েক্ের চীফ 
পযোক্িোে বেি োংের নসক্ের িোবড়ক্ত ও তোর ফযোটরী নেোেোউক্ে, আিোর সোরো 
নেফোরসে ও েোবিলোক্েও িেী অিস্থোয় পোওয়ো নেক্ছ তোরই আক্রে িোসোয়। 
সিতক্েক্ষ আমরো শ্যোরেক্ে নযখোে নেক্ে উেোর েরলোম, নস িোবড়টোও ঐ 
এযোক্সোবসক্য়েক্ের সভোপবত ভোরত ভূষণ বেিোেীর। নপ্রবসক্েক্ঠটর মক্ে আক্ছ 
নেেোক্রল শ্যোরেক্দর পক্ক্ষ তবির েরক্ত এক্সবছক্লে ভোরতীয় আক্মবরেোে 
এযোক্সোবসক্য়েক্ের সভোপবত ভোরত ভূষণ বেিোেী, বেিতোহী েোইক্রটর বিক্েোদ 
বিহোরী মোলোেোর, উপক্দষ্ট্ো েরৎবসাং িমতে এিাং চীফ পযোক্িোে বেি োংের নসে। 



অক্টোপোক্ের বিদোয়  85 

 

সুতরোাং নিোঝো যোক্ে ভোরতীয় আক্মবরেোেরো িযবক্তেতভোক্ি েয়, সোমবষ্ট্েভোক্ি 
নেেোক্রল শ্যোরেক্দর ষড়যক্ন্ত্রর সোক্ে েবড়ত।’ িলল েেত আব্রোহোম েেসে। 

‘বম. নপ্রবসক্েঠট, নেেোক্রল শ্যোরেক্দর বিরুক্ে নয সি মোমলো দোক্য়র 
হক্য়ক্ছ, তোর সোক্ে বেি োংের নসে এিাং ভোরত ভূষণ বেিোেী েবড়ত হক্য় 
পক্ড়ক্ছে।’ পুবলে প্রধোে বিল নিেোর িলল। 

‘আমোর মক্ে হয় এখেেোর েক্ন্য এতটুকুই যক্েষ্ট্। নদখো যোে আইে 
তোক্দর েতটো েড়োয়। তোক্দর এ ভূবমেো তোক্দর ভুল নিোঝোর েোরক্ণও হক্ত 
পোক্র।’ নপ্রবসক্েঠট িলল। 

‘ধন্যিোদ বম. নপ্রবসক্েঠট, এভোক্িই বচন্তো েরো হক্ি। তক্ি তোক্দর এই 
আতোতটো নিবেেেোল। এই  ই েমুযবেবটর মক্ধয সম্পেত ও সহক্যোবেতোর বিষয়টো 
খুিই পুরোক্েো। ইহুদীিোদী শ্যোরেক্দর আেক্ের বিপযতক্য় তোক্দর নেোে প্রেোর 
ভূবমেো অিযোহত েোেক্ত পোক্র। এমেবে ওক্দর েোে বেছুটো এরোও আেেোম 
বদক্ত পোক্র।’ িলল েেত আব্রোহোম েেসে। 

‘ধন্যিোদ বম. েেত। এক্দর উপর নচোখ রোখক্ত হক্ি এিাং এক্দর মক্ধয 
আিোর শ্যোরেক্দর সৃবষ্ট্ েো হয়, নসটো বেবিত েরক্ত হক্ি।’ নপ্রবসক্েঠট িলল। 

‘ইক্য়স বম. নপ্রবসক্েঠট।’ েেত আব্রোহোম েেসে িলল। 
‘অিোে লোেক্ছ বম. নপ্রবসক্েঠট। ঈশ্বর েখে েোক্ে বদক্য় বে েোে েরোে! 

আমরো বে নেউ ভোিক্ত নপক্রবছলোম, আহমদ মুসো এক্দক্ে এক্স যুে যুে ধক্র 
চক্ল আসো এেবট প্রোণঘোবত ষড়যন্ত্রেোল বছন্ন েক্র আক্মবরেোক্ে রক্ষো েরক্িে!’ 
িলল আেো পযোক্িোবসয়ো। 

‘সবতযই অভোিেীয় বমস আেো পযোক্িোবসয়ো। শ্যোরেক্দর ষড়যক্ন্ত্র আমরো 
িোরিোর তোক্ে সক্েহ েক্রবছ, তোক্ে নেপ্তোর েক্রবছ, নেপ্তোক্রর েক্ন্য পুবলে 
নলবলক্য় বদক্য়বছ। বেন্তু তোর েোে নস েক্রই নেক্ছ। লোখ লোখ টোেো বদক্য় বেক্য়োে 
েরক্লও েোক্রো েোছ নেক্ে এই ধরক্ের েোে পোওয়ো  ষ্কর। সবতয আহমদ মুসো 
অতুলেীয়। এ ধরক্ের নলোে পৃবেিীর সম্পদ, পৃবেিীর মোনুক্ষর সম্পদ।’ 
নপ্রবসক্েঠট নেক্ষোক্ত িোেযটো পূণত েক্রই পোবের গ্লোস তুক্ল বেক্লে। পোবে নখক্লে। 
মক্ে হয় পোবে খোওয়োর েক্ন্যই বতবে নেক্মবছক্লে।  
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নপ্রবসক্েঠট তোর হোক্তর গ্লোসটো নটবিক্ল রোখোর আক্েই নেেোক্রল নরোেোল্ড 
ওয়োবোংটে িলল, ‘এই নলোেবট নমৌলিোদী িক্ল তোর বে ভয়াংের রূপ আমোক্দর 
সোমক্ে তুক্ল ধরো হক্য়বছল! অেচ তোর মক্ধয নয মোেবিেতো নদক্খবছ তো অেন্য। 
বতবে তোর ধক্মতর প্রবত অতযন্ত বেষ্ঠোিোে, বতবে ধক্মতর নছোট-খোট বেক্দতেও অতযন্ত 
যক্ের সোক্ে পোলে েক্রে। বতবে তোর েোবতক্ে ভোক্লোিোক্সে, েোবতর েোক্েই 
বতবে তোর েীিেক্ে বিবলক্য় বদক্য়ক্ছে। বেন্তু এই সোক্ে বতবে অন্য ধমতক্ে অিেো 
েক্রে েো। অন্য ধক্মতর নলোেক্দর বতবে ভোক্লোিোক্সে, বেক্ের নলোেক্দর নযমে 
ভোক্লোিোক্সে। মোনুষ বহক্সক্ি সিোই তোর েোক্ছ সমোে। তোাঁর এই অিস্থোেক্ে 
বিপরীতমুখী এে তিত রূপ মক্ে হক্ত পোক্র। বেন্তু আহমদ মুসো এই তিপবরতযক্ে 
েয় েক্রক্ছে। বতবে অতযন্ত নেোাঁড়ো ধোবমতে এিাং অতযন্ত নেোাঁড়ো এে মোেিতোিোদী।’ 

েেত আব্রোহোম েেসক্ের মুখ খুবেক্ত উজ্জ্বল হক্য় উক্ঠবছল। িলল নস, 
‘বম. নপ্রবসক্েঠট আহমদ মুসো বে িক্লে েোক্েে। বতবে িক্লে, নয যত ভোক্লো 
মুসলমোে, নস তত ভোক্লো মোেিতোিোদী। তোর যুবক্ত হক্লো, ‘আল্লোহ সেক্লর রষ্ট্ো, 
সেক্লর পোলেেততো, সেক্লর প্রতযোিততে তোাঁরই েোক্ছ। বতবে সেল মোনুষক্ে 
ভোক্লোিোক্সে। অন্যবদক্ে এেেে ভোক্লো মুসলমোে আল্লোহক্ে ভোক্লোিোক্স বেক্ের 
েীিক্ের নচক্য় নিবে এিাং এ েোরক্ণই  বেয়োর মোনুষক্েও নস ভোক্লোিোক্স 
অনুরূপভোক্ি। এটো তোক্দর রোসুক্লরও বেক্ষো। আহমদ মুসো তোক্দর রোসুক্লর 
মোেি নপ্রক্মর অক্েে েোবহেী িক্লে। তোর মক্ধয এেবট হক্লো, অন্য ধক্মতর এে 
িৃেো রোসুল নমোহোম্মদক্ে েষ্ট্ নদিোর েক্ন্য তোর চলোর পক্ে প্রবতবদে েোাঁটো বিবছক্য় 
রোখত। এেবদে রোসুল তোর চলোর পক্ে েোাঁটো নদখক্লে েো। বতবে িৃক্ের নখোাঁে 
বেক্লে। েোেক্লে, িৃেো অসুস্থ। সাংক্ে সাংক্ে রোসুল িৃেোর িোবড়ক্ত নেক্লে। 
রোসুক্লর সোহোযয ও শুশ্রুসোক্তই িৃেো ভোক্লো হক্য় উক্ঠ। আহমদ মুসো িক্লে, 
মোনুষক্ে ভোক্লোিোসো আল্লোহক্ে ভোক্লোিোসোরই অাংে।’ েোমল েেত আব্রোহোম 
েেসে। 

‘চমৎেোর বম. েেত। এই আহমদ মুসো যবদ নমৌলিোদী হয়, তোহক্ল এই 
নমৌলিোদ  বেয়োর েক্ন্য সিক্চক্য় নিবে েোময।’ িলল নপ্রবসক্েঠট। 
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‘বেন্তু এেটো বেবেস আবম িুঝক্ত পোবর েো বম. নপ্রবসক্েঠট, ইসলোম 
প্রবতপক্ক্ষর বিরুক্ে অিযোহত যুক্ের বেক্দতে বদক্য়ক্ছ এিাং আল্লোহর ধমত প্রবতবষ্ঠত 
েো হওয়ো পযতন্ত যুে অিযোহত রোখক্ত িক্লক্ছ। ইসলোক্মর েোবন্তিোবদতোর সোক্ে এটো 
বমক্ল বে েক্র?’ িলল প্রবতবেবধ পবরষক্দর নেোক্য়েো েবমবটর নচয়োরমযোে এযোঠড্রু 
েযোেিস। 

‘বেন্তু বমুঃ েযোেিস আমরো আক্লোচেো েরবছ আহমদ মুসোক্ে বেক্য়, 
ইসলোমক্ে বেক্য় েয়।’ 

এ েেো িক্ল নপ্রবসক্েঠট েেত আব্রোহোম েেসক্ের বদক্ে নচক্য় িলল, ‘বম. 
েেত, বম. েযোেিস যো িলক্লে নস িযোপোক্র আপবে বে বেছু িলক্িে?’ 

‘ইক্য়স বম. নপ্রবসক্েঠট।’ িক্ল এেটু েোমল েেত আব্রোহোম। তোরপর 
আিোর শুরু েরল, ‘আহমদ মুসো ও ইসলোম আলোদো েয়। আহমদ মুসো 
ইসলোক্মরই প্রবতেৃবত, প্রবতবট সবতযেোর মুসলমোেও তোই। বম. েযোেিস নয 
বিষক্য় িক্লক্ছে নসটো পবরভোষোেত ভুল িুঝোিুবঝর ফল। ইসলোম নেোে িযবক্ত িো 
গ্রুপ বোংিো নেোে ধমতক্ে লড়োইক্য়র প্রবতপক্ষ মক্ে েক্রেো। ইসলোক্মর লড়োই 
েুলুম, অেোবন্ত ও অবিচোক্রর বিরুক্ে। এ বহক্সক্ি েোক্লম ও েোবন্তভাংেেোরীরোই 
ইসলোক্মর প্রবতপক্ষ। বম. নপ্রবসক্েঠট, মুসবলম রোে আরি সীমোক্ন্ত নরোমোে 
েোসেেততো সুহরোবিল িহুবদে রোেত্ব েক্রে। ইসলোক্মর েিী তোক্ে আক্রমণ 
েক্রেবে, তোর সোক্ে নেোে বিক্রোধও িোক্ধবে। বেন্তু সুহরোবিল যখে বিেো েোরক্ণ 
আন্তেতোবতে রীবত লাংঘে েক্র এেেে মুসবলম দূতক্ে হতযো েরল, তখে 
ইসলোক্মর েিী এই েুলুম ও অবিচোক্রর প্রবতেোক্রর েক্ন্য যুে যোেোর বেক্দতে 
বদক্লে। সুহরোবিক্লর অধীক্ে তখে লক্ষোবধে তসন্য, বেন্তু মুসলমোেরো বতে 
হোেোক্রর নিবে তসন্য নযোেোড় েরক্ত পোক্রবে। এরপরও ইসলোক্মর েিী 
পবরণবতর েেো বচন্তো েো েক্র অবিচোক্রর প্রবতেোরক্েই িড় েক্র নদক্খে। 
প্রবতপক্ক্ষর বিরুক্ে ইসলোক্মর যুক্ের হুকুক্মর অেত এটোই। আল্লোহর ধমত প্রবতষ্ঠোর 
েক্ন্য অিযোহত লড়োইক্য়র বেক্দতক্ের অেতও এই ধরক্ের। ইসলোক্ম ইহেোলীে ও 
পরেোলীে েোবন্ত, স্ববস্ত ও মুবক্তর পেক্েই আল্লোহর ধমত িলো হক্য়ক্ছ। েুলুম, অেোবন্ত 
ও অবিচোক্রর বিরুক্ে লড়োইক্য়র েীবত বহসোক্িই ইসলোম মোনুক্ষর েক্ন্য েোবন্ত, 
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স্ববস্ত ও সুবিচোক্রর প্রবতষ্ঠো চোয় এিাং এ েক্ন্য অিযোহত লড়োইক্য়র বেক্দতে নদয়। 
এ লড়োইক্ে তোরো মোেিতোর েক্ন্য অপবরহোযত মক্ে েক্র। আর এ লড়োই েলক্মর 
লড়োই এিাং িুবে ও যুবক্তর লড়োই। প্রক্য়োেেীয় নক্ষক্ে অক্স্ত্রর লড়োইও এর সোক্ে 
েোবমল। এ অক্স্ত্রর লড়োইক্য়র দৃষ্ট্োন্ত সুহরোবিক্লর সোক্ে মুসলমোেক্দর যুে যোেো।’ 

দীঘত িক্তক্িযর পর েোমল েেত আব্রোহোম েেসে। 
‘ধন্যিোদ বম. েেত। ভোক্লো িক্লক্ছে। নদখবছ, ইসলোম নয েোরক্ণ যুে 

েক্র তো সোিতেেীে। এ েোরক্ণ সিোই যুে েক্র এিাং েরক্ত িোধয। ‘আল্লোহর ধমত’ 
এর নয অেত েক্রক্ছে তো চমৎেোর। তোাঁর েোবন্ত, সুবিচোর, ইতযোবদর েেোক্তো সি 
ধমতই িক্ল। তোহক্ল ইসলোক্মর আলোদো তিবেষ্ট্য নেোেোয়?’ িলল নপ্রবসক্েঠট। 

‘সি এেত্বিোদী ধমতই ঈশ্বক্রর। তক্ি ওক্দর দোিী হক্লো, ইসলোম 
সিতেবেষ্ঠ ও পূণতোাংে। মোেি েীিক্ের সেল বিভোক্ে েোবন্ত ও সুবিচোর প্রবতষ্ঠোর 
পূণতোাংে দোেতবেে ও প্রোক্য়োবেে বিধোে ইসলোম নদয়, যো অন্য নেোে ধক্মত নেই।’ 
েেত আব্রোহোম িলল। 

‘এ বিষয়গুক্লো খুিই েোেুে বম. েেত, আসুে আমরো আমোক্দর 
আক্লোচেোর মূল প্রসাংক্ে বফক্র যোই। অক্টোপোক্ের মত যোরো আমোক্দর আিে েক্র 
নরক্খবছল, শ্যোরক্ের নসই ইহুদীিোদীরো শুধু আক্মবরেোয় েয় িোইক্রও আসে 
নেক্ড় িক্স আক্ছ। তোরো প্রভোিেোলীও। তোক্দর মক্ধয প্রবতবক্রয়ো অিশ্যই হক্ি। 
চোপও আসক্ি শ্যোরেক্দর নছক্ড় নদিোর। এ বদেবট বেক্য় আপেোরো নেউ বেছু 
িক্লেবে।’ িলল নপ্রবসক্েঠট। 

‘বম. নপ্রবসক্েঠট, এটো িড় নেোে সমস্যো হক্ি েো। আমরো েেেক্ণর স্বোক্েত 
েক্ঠোর ভূবমেো েহণ েরক্িো। বিশ্ব েেমক্তর েোক্ছ তোক্দর স্বরূপ আমরো 
বিস্তোবরতভোক্ি তুক্ল ধরি। এর ফক্ল তোরো আত্মরক্ষোমূলে অিস্থোক্ে নযক্ত িোধয 
হক্ি। তোরো নিবে বেছু েরোর অিেোে পোক্ি েো। তোরো এে সমক্য়র চরম অবিশ্বস্ত 
ও বেবেত অিস্থোক্ে আিোর বফক্র নযক্ত িোধয হক্ি।’ িলল বসক্েক্টর ফক্রে 
বরক্লেি েবমবটর নচয়োরমযোে িি এইচ ব্রুস। 
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‘সেলক্ে ধন্যিোদ। আমরো এখে উঠক্ত পোবর। তোর আক্ে বম. েেত 
িলুে, আহমদ মুসো নেমে আক্ছে? সুবরেোক্মর আক্রেেে নলোেক্ে উেোর 
েক্রবছক্লে, তোর খির বে?’ নপ্রবসক্েঠট িলল। 

‘আহমদ মুসো সুস্থ হক্য় উক্ঠক্ছে বম. নপ্রবসক্েঠট।  ’এেবদক্ের মক্ধযই 
ছোড়ো পোক্িে। সুবরেোক্মর নলোেবট নসখোেেোর সোক্িে প্রধোেমন্ত্রী আহমদ হোত্তো 
েোসুমে। তদবহে বেযতোতে বছল তোর অসুস্থতোর েোরণ। নসও সুস্থ হক্য় উক্ঠক্ছ। 
আহমদ মুসোর পোক্ের ঘক্র তোক্ে রোখো হক্য়ক্ছ।’ িলল েেত আব্রোহোম েেসে। 

নপ্রবসক্েঠট সেক্লর বদক্ে এেিোর তোবেক্য় িলল, ‘নদখুে আবম মক্ে 
েরবছ, আহমদ মুসোক্ে মোবেতে েোেবরেত্ব অফোর েরো উবচত। নস নয এলোেো 
নপ্রফোর েরক্ি নসখোক্ে এেটো িোবড়ও বদক্ত চোই। আবম যতদূর েোবে নসৌবদ 
সরেোর মক্কো ও মবদেোয় তোক্ে  ’বট িোবড় বদক্য়ক্ছ। এ ছোড়ো নেোে নদক্ে তোর 
বেছু নেই। তোর অিদোে মোবেতে েোবত নেোে বদে ভুলক্ি েো। ইহুদীিোদী অক্টোপোে 
আমোক্দরক্ে আমোক্দর ফোউঠেোর ফোদোরসক্দর বেক্দতবেত েোতীয় লক্ষ নেক্ে 
অক্েে দূর সবরক্য় বেক্য় বেক্য়বছল। নসখোে নেক্ে আমরো বফক্র আসবছ। অিশ্য 
সোরো নেফোরসক্ের ‘বে আক্মবরেো’ এই লক্ক্ষ আক্ে নেক্েই েোে েরবছল। বেন্তু 
আহমদ মুসো েো এক্ল, তোাঁর সহক্যোবেতো েো হক্ল এই েোবময়োিী আসক্তো েো। 
সবতযেোর ‘বে আক্মবরেো’ তোর পরে নপক্য়ই ধন্য হক্য়ক্ছ। এই েেো মোবেতে 
েোবতর নভোলো উবচত েয়।’ েোমল নপ্রবসক্েঠট। 

‘আমরো বম. নপ্রবসক্েক্ঠটর সোক্ে এেমত। সিোই খুবে হক্ি এই প্রস্তোক্ি। 
সিক্চক্য় নিবে খুবে হক্ি ‘বে আক্মবরেো’ ও সোরো নেফোরসে।’ সমক্িত েক্ণ্ঠ 
িক্ল উঠল সিোই। 

‘ধন্যিোদ সেলক্ে।’ িক্লই নপ্রবসক্েঠট তোেোল েেত আব্রোহোক্মর বদক্ে। 
িলল, ‘সোরো নেফোরসে ও আহমদ মুসোর সম্পক্েতর িযোপোক্র বম. েেত বে েতুে 
বেছু েোক্েে?’ 

‘ ’েেই এতটো চোপো, এতটো সাংযত, এতটো সতেত নয আমরো বেছুই 
েোেক্ত পোরবছ েো। বম. নপ্রক্সবেঠট।’ িলল েেত আব্রোহোম। 
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‘বম. েেত ওরো  ই সোের। পৃেে এেটো সাংক্যোে খোল ততরী ছোড়ো ওক্দর 
বমলে হক্ি েো। এই সাংক্যোক্ের েক্ন্য তৃতীয় পক্ষ চোই।’ নপ্রবসক্েঠট িলল। 

হোসল েেত আব্রোহোম। িলল, ‘বম. নপ্রবসক্েক্ঠটর ইেো আবম িুক্ঝবছ। এই 
দোবয়ত্ব আবম বেলোম।’ 

‘সেলক্ে আিোরও ধন্যিোদ।’ িক্ল নপ্রবসক্েঠট উক্ঠ দোড়োল। 
উক্ঠ দোাঁড়োল সিোই। 
 
 
নপঠটোেে বমবলটোরী হোসপোতোল। হোসপোতোক্লর বভআইবপ উইাং।  
আহমদ মুসো তোর েক্ক্ষর িোইক্র দক্ক্ষণমুখী প্রেস্ত িোরোেোয় এেটো 

নসোফোয় িক্স। তোর সোমক্ে বট নটবিল। 
বট নটবিক্লর ওপোক্র আক্রে নসোফোয় িক্স আক্ছ পিোক্েোধত এেেে 

মোনুষ। মুক্খর আদলটো তোর ইক্েোক্েেীয় ধরক্ণর। নচহোরোয় আবভেোতয। েোম 
আহমদ হোত্তো েোসুমে। 

আহমদ হোত্তো েোসুমে দক্ক্ষণ আক্মবরেোর আটলোবঠটে তীক্রর নদে 
সুবরেোক্মর এেবট প্রোচীে ও সম্মোবেত পবরিোক্রর সন্তোে এিাং নসখোেেোর এেেে 
প্রভোিেোলী রোেেীবতে। 

নসবদে নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে নসই বটলোর িোবড়বটক্ত নেেোক্রল 
শ্যোরেক্ে ধরোর েক্ন্য নয অবভযোে চোবলক্য়বছল, নসই অবভযোক্ে তোরো আহমদ 
হোত্তো েোসুমেক্েও উেোর েক্র িেীদেো নেক্ে। 

আহমদ হোত্তো েোসুমক্ের ম্লোে মুক্খ োংেোর ছোয়ো। েেো িলবছল নস। 
িলবছল, ‘েত বেিতোচে সুবরোেোক্মর মুসলমোেক্দর েক্ন্য বিপদ নেক্ে আক্ে। ঐ 
বেিতোচক্ে েোতীয় পবরষক্দর েতেরো ৪৫ ভোে আসক্ে মুসলমোেরো বেিতোবচত হয়। 
েোতীয় পবরষক্দর প্রেম অবধক্িেক্ে আমোক্ে পবরষদ নেতো বেিতোবচত েক্র। ফক্ল 
সাংবিধোে অনুসোক্র আবমই হই নদক্ের প্রধোেমন্ত্রী। আর েোতীয় পবরষক্দর বিক্রোধী 
দলীয় নেতো বেিতোবচত হে রক্মে আেরওয়োল। ইউক্রোবপয়োে েমুযবেবটর সোহোযয 
বেক্য় বতবে নচষ্ট্ো েরবছক্লে প্রধোেমন্ত্রী হওয়োর েক্ন্য। পোক্রবে। তখে নেক্েই...।’ 
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‘েোতীয় পবরষক্দ মুসলমোেরো এত সীট নপল বে েক্র?’ আহমদ হোত্তো 
েোসুমেক্ে েোবমক্য় বদক্য় বেক্েস েরল আহমদ মুসো। 

‘সুবরেোক্ম েেসাংখযোর আিোবসে বিভোেেটো েৃতত্বীয় েোবত বভবত্তে। 
নযমে বহন্দুস্তোেী, নক্রোলস (ইউক্রোপীয় ও আবেেোেক্দর বমিণ), 
ইক্েোক্েেীয়োেস, বেক্েো, আক্মবরেোে, ইবঠেয়োেস, চোইেীে ইতযোবদ। নসখোক্ে 
নভোট হয় এই েোবত বভবত্তে বিভোেে অনুসোক্র। ঐ বেিতোচক্ে মুসলমোেরো হঠোৎ 
বিক্েষ এেটো সুবিধো লোভ েক্র। বহন্দুস্তোেী, নক্রোলস ও ইক্েোক্েেীয়োেক্দর এেটো 
িড় অাংে মুসলমোে। যখে বেক্ষোর প্রসোর েম বছল, সক্চতেতো েম বছল, তখে 
বেিতোচক্ে ধমত পবরচয় নতমে এেটো প্রভোি বিস্তোর েরক্তো েো। বেন্তু বেক্ষোর হোর 
যত িোড়ক্ছ, ধমতীয় প্রভোি ততই েবক্তেোলী হক্য় উঠক্ছ। েত বেিতোচক্ে এটো 
পবরষ্কোর নিোঝো নেক্ছ। িড় প্রক্তযে েোবতর গ্রুপ নেক্ে মুসলমোেরো প্রচরু 
পবরমোক্ণ বেিতোবচত হক্য়ক্ছ। এমেবে চীেোক্দর মক্ধয নেক্েও  ’েে বেিতোবচত 
হক্য়ক্ছ। সি বমবলক্য় মুসবলম সদস্যক্দর সাংখযো দোাঁড়োয় পয়তোবল্লে।’ িলল 
আহমদ হোত্তো েোসুমে। 

‘তোর মোক্ে মুসবলম নিোধ নসখোক্ে িোড়ক্ছ?’ আহমদ মুসো িলল। 
‘হ্যোাঁ, তোই।’ 
‘বেক্ষোর প্রসোরই বে এর েোরণ, ইসলোক্মর পক্ক্ষ নসখোক্ে নেোে েোে 

হক্ে!’ বেক্েস েরল আহমদ মুসো। 
‘রোক্িতো আলক্ম আল ইসলোমীর এেটো অবফস সুবরেোক্মর রোেধোেী 

পোরোমোবরক্িো’নত রক্য়ক্ছ। রোক্িতো নেোরআে, হোবদসসহ বেছু িইক্য়র অনুিোদ 
সুবরেোক্মর সোধোরণভোক্ি েবেত ভোষো ‘টোবে টোবে’নতও েক্রক্ছ। ইাংক্রেী, েোচ, 
বহেী, উ ত বিবভন্ন আবেেোে ভোষোর ইসলোমী িইও রোক্িতো নসখোক্ে বিতরণ 
েক্রক্ছ। সুবরেোক্মর প্রতযন্ত অিক্ল পযতন্ত রোক্িতো মসবেদ, মোদ্রোসো ততরী েক্রক্ছ। 
এ সক্ির িড় এেটো প্রভোি অিশ্যই আক্ছ। বেন্তু মুসলমোেক্দর সক্চতে েক্র 
নতোলোর সিক্চক্য় িড় েোে েক্রক্ছ বহন্দুস্তোেী বহন্দুরো। তোরো িযিসোয়-িোবণেয ও 
বেল্প েোরখোেোয় খুি প্রভোিেোলী। তোক্দর মক্ধয স্বেেপ্রীবত খুি নিবে েোক্ে এিাং 
তোরো মুসলমোেক্দরক্ে বিক্িক্ষর নচোক্খ নদক্খ। তোরো নযখোক্েই েোক্ে, নসখোক্ে 
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মুসলমোেরো প্রক্িেোবধেোর পোয় েো। তোক্দর নদখোক্দবখ ইউক্রোপীয়রোও অক্েে 
নক্ষক্ে মুসলমোেক্দর সোক্ে তিষমযমুলে আচরণ েক্র। এর ফক্ল মুসলমোেরো 
চোেরী-িোেরী ও িযিসোয়-িোবণক্েয িহুল পবরমোক্ণ িিেোর বেেোর হক্ে। উদ্ভুত 
এই বিরূপ পবরবস্থবতই মুসলমোেক্দরক্ে তোক্দর স্বোেত সম্পক্েত সক্চতে েক্রক্ছ।’ 

‘িযিসোয়-িোবণেয ও চোেরী-িোেরীক্ত মুসলমোেরো উক্ল্লখক্যোেয 
পবরমোক্ণ নেই?’ প্রশ্ন েরল আহমদ মুসো। 

‘চোেরী-িোেরীক্ত যো বেছু আক্ছ নক্রোলস েোতীয় মুসলমোেরোই আক্ছ। 
বহন্দুস্তোেী মুসলমোেরো চোেরী-িোেবরক্ত নেই িলক্লই চক্ল, বেছু আক্ছ িযিসোয়-
িোবণক্েয। ইক্েোক্েেীয় মুসলমোেরো প্রোয় সেক্লই েৃবষক্ক্ষক্ে। আর বেক্েো 
মুসলমোেক্দর অিস্থো আরও খোরোপ। তোরো েোক্ে োংেক্ল ও পোহোড় এলোেোয়। সি 
বমবলক্য় েহর েীিক্ে মুসলমোেক্দর প্রভোি উক্ল্লখক্যোেয েয়।’ আহমদ হোত্তো 
েোসুমে িলল। 

‘িততমোে বিক্রোক্ধর সূেপোত বেভোক্ি হক্লো?’ বেক্েস েরল আহমদ 
মুসো। 

‘আে নেক্ে ছয় মোস আক্ে সাংবিধোে অনুসোক্র নময়োদ নেক্ষ েতুে 
বেিতোচে অনুষ্ঠোক্ের েক্ন্য আমোর নেতৃত্বোধীে মন্ত্রী সভো নভক্ে নদয়ো হয়। 
নপ্রবসক্েঠট ইউক্রোপীয় েোবত নেোবষ্ঠর। বতবে তত্বোিধোয়ে সরেোর েঠে েক্রে 
এিাং তোর প্রধোে বহসক্ি বেক্য়োে েক্রে আক্রেেে ইউক্রোপীয় িাংক্েোদ্ভুত সোক্িে 
আমলোক্ে। মহোখুবে হয় বহন্দুস্তোেী িাংক্েোদ্ভুত বহন্দু েোবতক্েোবষ্ঠরো। ইউক্রোপীয় ও 
তোরো এে হক্য় যোয়। শুরু হয় ষড়যন্ত্র। মোে এেমোক্স বিবভন্ন এলোেো নেক্ে প্রোয় 
৪ে’ মুসবলম রোেনেবতে নেতো ও েমতী হোবরক্য় যোয়। তোরো নিাঁক্চ আক্ছ বেেো তোও 
েোেো যোয়বে, আর মক্র যোিোর নেোে বচহ্নও পোওয়ো যোয়বে। তোরপর শুরু হয় 
আমোর পবরিোক্রর উপর হোমলো। আমোর এেমোে সন্তোে ফোবতমো েোসুমে 
পোরোমোবরক্িো বিশ্ববিদযোলক্য়র ছোেী। নসই আমোর সিক্চয়  িতলতম স্থোে। এই 
 িতলতম স্থোক্েই তোরো আঘোত েক্র। বমেযো নপ্রক্মর খির রটেো েক্র বহন্দুস্তোেী 
এে রোেেীবতক্ের নছক্ল তোক্ে নেোর েক্র বিক্য় েরক্ত নচষ্ট্ো েক্র। বেন্তু িযেত 
হয়। এরপর তোক্ে  ’িোর বেেন্যোপ েরোর নচষ্ট্ো েক্র। এই অিস্থোয় বদক্েহোরো 
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হক্য় আবম ফোবতমোক্ে নেোপক্ে ওয়োবোংটক্ে পোবঠক্য় নদই। এক্ত তোরো ভীষণ ক্ষীপ্ত 
হক্য় ওক্ঠ। তোরো আমোর হিু েোমোতো, অতযন্ত সম্ভোিেোময় যুিক্েতো ওয়োাং আলীক্ে 
বেেন্যোপ েক্র। তোরো দোিী েক্রক্ছ ফোবতমোক্ে ওক্দর হোক্ত তুক্ল েো বদক্ল ওরো 
ওয়োাং আলীক্ে হতযো েরক্ি। ওবদক্ে মন্ত্রীসভো নভক্ে নদয়োর বতে মোক্সর মক্ধয 
বেিতোচে হওয়োর েেো, বেন্তু তো হক্লো েো। আইে েৃাংখলোর েেো তুক্ল বেিতোচে বতে 
মোক্সর েক্ন্য বপবছক্য় নদয়ো হক্লো। উক্েশ্য, বেিতোচক্ের আক্ে আরও সময় নেয়ো 
যোক্ত মুসলমোেক্দর বেবক্ষত ও সবক্রয় অাংেক্ে ধ্বাংস েরো যোয়। তোই হক্লো। 
মুসলমোেক্দর বেবক্ষত ও সবক্রয় অাংে, বিক্েষ েক্র যুিেরো হোবরক্য় নযক্ত েোেল। 
আতাংে সৃবষ্ট্ হক্লো নদে েুক্ড়। মুসবলম যুিেরো নদে নেক্ে পোলোক্ত লোেল। 
পুবলে বেবিতেোর। পুবলে ও সরেোর স্বীেোরই েরল েো নয, নদে নেক্ে নেউ 
হোবরক্য় নেক্ছ। তোরো এক্ে বেিতোচে সোমক্ে নরক্খ অপপ্রচোক্রর এেটো নেৌেল 
বহক্সক্ি প্রচোর েরল। নেোে নেোে নক্ষক্ে লুবেক্য় নরক্খ, নদে নেক্ে িোইক্র পোবঠক্য় 
বদক্য় অক্ন্যর ঘোক্ড় নদোষ চোপোিোর ষড়যন্ত্র েরো হক্ে, এমে েেোও িলো হক্ত 
লোেল। এই সূে ধক্র নয পবরিোক্রর যুিে নছক্ল হোবরক্য় নেল নসই পবরিোক্রর 
উপর েলুুমও নেক্ম এল। বেবক্ষত ও সক্চতে েত েত মুসবলম ঘক্র আে েোন্নোর 
নরোল। মুসবলম পবরিোরগুক্লো বিপলু সাংখযোয় পোশ্বতিততী নদে ব্রোবেল, েোয়েো, নেি 
েোয়েো প্রভবৃত নদক্ে পোবলক্য় যোবেল। িযোপোরটো িবহরবিক্শ্ব েোেো-েোবে হক্য় যোক্ি 
এই ভক্য় সরেোর ও বহন্দুস্তোেীক্দর প্রোইক্ভট িোবহেী সীমোন্ত পেগুক্লোক্ত পোহোরো 
িসোল। ফক্ল পোলোিোর পেও মুসলমোেক্দর িন্ধ্ হক্য় নেল। খোাঁচোয় পুরো 
বেবেবপক্ের মতই মরক্ত লোেল মুসলমোেরো। বেিতোচে বপবছক্য় নদয়োর  মোস পর 
এেবদে আবমও বেেন্যোপ হলোম। বেেন্যোক্পর পর ওরো আমোক্ে নছক্ড় নদয়োর 
েক্ন্য বতেবট েতত বদলুঃ এে. আমোক্ে রোেেীবত ছোড়ক্ত হক্ি,  ই. আমোক্ে নদে 
তযোে েরক্ত হক্ি এিাং বতে. আমোর নমক্য় ফোবতমো েোসুমেক্ে ওক্দর হোক্ত তুক্ল 
বদক্ত হক্ি। আবম অস্বীেোর েরক্ল ওরো আমোর উপর অেেয বেযতোতে চোলোয় এিাং 
মোবেতে যুক্তরোক্ে বেক্য় আক্স। ওক্দর পবরেল্পেো বছল, সুবরেোক্ম েতুে বেিতোচে 
হওয়ো ও ফোবতমোক্ে উেোর েরোর পর আমোক্ে হতযো েরক্ি।’ 
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‘আপেোর নমক্য় ফোবতমোক্ে হোক্ত নপক্ত ওরো এতটো মবরয়ো নেে? শুধুই 
বে েোরী নদহ টোক্েতট?’ িলল আহমদ মুসো। 

‘েো তো েয়। ফোবতমোক্ে িোইক্র নরক্খ আমোক্ে হতযো েরক্ল আমোর েেো 
ও সুবরেোক্মর পবরবস্থবত প্রেোে হক্য় পড়োর ভয় েোক্ে। বিতীয়ত, আমোর নমক্য়ক্ে 
িোক্ে এক্ে আমোর বিরোট েবমদোরী তোরো েিো েরক্ত চোয়। সুবরেোম উপকূক্ল 
েৃবষক্যোেয এলোেোর মক্ধয আমোক্দর েবমদোরীটোই সিক্চক্য় িড় ও প্রোচীে। 
তৃতীয়ত, আমোক্ে ও আমোর নমক্য়ক্ে নেষ েরোর মোধযক্ম আমোক্দর পবরিোর 
ধ্বাংস েরক্ত পোরক্ল তোরো মক্ে েক্র, সুবরেোক্ম মুসবলম রোেেীবতর নমরুদঠে 
আপোতত নভক্ে পড়ক্ি।’ আহমদ হোত্তো েোসুমে িলল। 

‘ইক্েোক্েেীয়, বহন্দুস্তোেী, নক্রোলস, চীেো ইতযোবদ সি েমুযবেবট নেক্েই 
নযক্হতু নলোে হোরোক্ে এর নেোে প্রবতবক্রয়ো নেই? সাংিোদপেগুক্লো বেছু নলক্খ 
েো?’ বেক্েস েরল আহমদ মুসো। 

‘প্রবতবক্রয়ো আক্ছ, বেন্তু তো ভীবতক্ত রূপোন্তবরত হক্য়ক্ছ। আর প্রবতবক্রয়ো 
েোেোক্ি েোর বিরুক্ে? সরেোর, বহন্দুস্তোেী ও ইউক্রোপীয়রো এর সোক্ে েবড়ত, তোর 
নেোে প্রমোণ নেই। বেেন্যোপগুক্লো হক্ে খুিই পবরেবল্পতভোক্ি। িোবড় নেক্ে 
নেউই হোরোক্ে েো। হয়ক্তো এেেে েহক্র নেল, আর বফক্র এল েো। হয়ক্তো নেউ 
েঞ্জ-িোেোক্র নেক্ছ, নসই যোওয়ো তোর নেষ যোওয়ো হক্লো। েক্লে-বিশ্ববিদযোলয় 
নেক্ে অক্েে সময় েোক্য়ি হক্য় যোক্ে মুসবলম যুিেরো।’ েোমল আহমদ হোত্তো 
েোসুমে। 

‘তোর মোক্ে বেেন্যোপগুক্লো এেবট সাংঘিে নেোে গ্রুক্পর েোে, যোরো 
তোক্দর টোক্েতক্টে িযবক্তর প্রবতবদক্ের েবতবিবধ পোহোরো বদক্য় এেবদে সুক্যোে মত 
তোক্ে বেেন্যোপ েক্র। আপবে প্রধোেমন্ত্রী বছক্লে, িলক্ত পোক্রে এ ধরক্ের নেোে 
গ্রুপ সুবরেোক্ম আক্ছ?’ আহমদ মুসো িলল। 

‘েো এ ধরক্ের নেোে গ্রুপ বছল েো। বক্রবমেোলক্দর নছোট নছোট েযোাং বছল, 
বেন্তু নেোে পবলবটেযোল মবটক্ভ তোরো উিুে বছল েো। তক্ি ‘মোতৃ সন্তোে’ েোক্ম 
এেটো গ্রুপ বছল। এরো সীমোিে বছল বহন্দুস্তোেী বহন্দু সম্প্রদোক্য়র মক্ধয। তরুণ ও 
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যুিেরোই এই গ্রুক্পর সদস্য। গ্রুপটো সোাংসৃ্কবতে। প্রবতবদে সেোক্ল ঈশ্বর িেেো, 
ইবতহোস নেক্ে েক্ল্পর আসর পবরচোলেো ও েরীর চচতো তোক্দর এেমোে েোে।’ 

িক্ল এেটু েোমল আহমদ হোত্তো েোসুমে। তোরপর শুরু েরল আিোর, 
‘আমোর মক্ে হয় বেেন্যোপেোরী গ্রুপটো বিক্দেী, হোয়োর েরো। আমোক্ে যোরো 
বেেন্যোপ েক্রবছল তোক্দর প্রোয় সিোই বিক্দেী। সুবরেোক্মর মোে এেেে যুিে 
বছল তোক্দর সোক্ে। তোক্দর েেো শুক্ে মক্ে হয় তোরো েোরও পক্ক্ষ েোে েরক্ছ।’ 
েোমল আহমদ হোত্তো েোসুমে। 

‘নসই বিক্দেীরো বে নশ্বতোাংে, েো েৃষ্োাংে?’ প্রশ্ন েরল আহমদ মুসো। 
‘েৃষ্োাংে নেউ বছল েো। তক্ি নশ্বতোাংেরোও বপউর নশ্বতোাংে নেউ বছল েো। 

নদক্হর রাং ও েড়ে এবেয়োর নেোে নেোে এলোেোর মোনুক্ষর মত।’ 
হোসল আহমদ মুসো। িলল, ‘আর তোক্দর সোক্ে সুবরেোক্মর নয নলোেবট 

বছল, নস বেিয় বহন্দুস্তোেী বছল?’ 
‘হ্যোাঁ, তোই।’ িলল আহমদ হোত্তো েোসুমে। 
‘তোর মোক্ে বহন্দুস্তোেীরো হোয়োর েক্রবছল ইহুদী সন্ত্রোসীক্দর ে’েেক্ে?’ 

আহমদ মুসো িলল। 
‘ওরো ইহুদী বছল?’ হোত্তো েোসুমক্ের েক্ণ্ঠ বিস্ময়। 
‘আপবে নযখোক্ে িেী বছক্লে, নস িোবড়টো বছল ভোরতীয় আক্মবরেোেক্দর 

নেতো ভোরত ভূষণ বেিোেীর। আর ঐ িোবড় নেক্ে পুবলে নয  ’েেক্ে নেপ্তোর 
েক্রক্ছ, তোক্দর এেেে বিশ্ব ইহুদী নেোক্য়েো সাংস্থোর প্রধোে নেেোক্রল শ্যোরে, 
অন্যেে  ধতষতয ইহুদী নেোক্য়েো নিে ইয়োবমে।’ িলল আহমদ মুসো। 

বিস্মক্য় নচোখ  ’বট িড় িড় হক্য় উক্ঠক্ছ আহমদ হোত্তো েোসুমক্ের। বিস্ময়-
বিমূঢ় নস। বেছু িলক্ত পোরল েো। 

আহমদ মুসোই শুরু েরল। িলল, ‘বিস্মক্য়র বেছু নেই বম. হোত্তো। মোবেতে 
যুক্তরোক্ে ভোরতীয় আক্মবরেোেরো সহক্যোবেতো েরক্ছ ইহুদীিোদীক্দর, আর 
সুবরেোক্মর ইহুদীিোদীরো সহক্যোবেতো েরক্ত পোক্র ভোরতীয় সুবরেোমীক্দর।’ 

‘আিযত আতোাঁত। বেন্তু আমোক্দর সুবরেোক্ম নতো ইহুদী নেই! বেভোক্ি 
আতোাঁত েক্ড় উঠল?’ িলল আহমদ হোত্তো েোসুমে। 
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‘আমোর ধোরণো মোবেতে যুক্তরোক্ের ভোরতীয় েমুযবেবটর সোক্ে আপেোক্দর 
ভোরতীয় েমুযবেবটর নযোেোক্যোে আক্ছ। এই নযোেোক্যোে নেক্েই ওরো 
ইহুদীিোদীক্দর সোহোযয নপক্য়ক্ছ।’ । আহমদ মুসো িলল।  

‘ ভতোেয সুবরেোক্মর।’ িলল আহমদ হোত্তো েোসুমে। এেটো দীঘতশ্বোস 
নিবরক্য় এল তোর িুে নেক্ে। 

‘বেিতোচক্ের আর েত নদরী?’ বেক্েস েরল আহমদ মুসো। 
‘বতে মোস।’ 
‘এখে আপবে বে েরক্িে?’ 
‘এই অিস্থোয় আমরো নসখোক্ে বেিতোচে েরক্ত পোরি েো। আমোক্দর পোাঁচ 

ছ’ে সবক্রয় নেতো-েমতী হোবরক্য় নেক্ছ। আর এর সোক্ে সাংবেস্নষ্ট্ েক্র এর নচক্য়ও 
নিবে নেতো-েমতীক্ে নেক্ল পুরো হক্য়ক্ছ। বেন্তু সিক্চক্য় িড় েেো হক্লো, বেরোপত্তোর 
অভোি। নেউ সবক্রয় হক্লই তোর আর রক্ষো েোেক্ি েো। হোবরক্য় নযক্ত হক্ি, েয়ক্তো 
নেক্ল নযক্ত হক্ি মোমলোয় পক্ড়। আমোক্দর মুসবলম েমুযবেবটর প্রোয় প্রবতবট 
িোবড়ক্তই েোন্নোর নরোল, বিষোক্দর ছোয়ো। সোহস েক্র দোাঁড়োিোর েক্ত নমরুদঠে 
েোক্রোর নেই। এই অিস্থোয় তোরো বেিতোচে েরক্ি বে েক্র?’ 

িলক্ত িলক্ত েণ্ঠ ভোরী হক্য় উক্ঠক্ছ আহমদ হোত্তো েোসুমক্ের তোর 
 ’নচোক্খর নেোণোয় েক্ম উক্ঠক্ছ অশ্রু। 

আহমদ মুসোর মেও ভোরী হক্য় উক্ঠক্ছ। তোর নচোক্খর সোমক্ে ফুক্ট উঠল 
সুবরেোক্মর ক্রেে েোতর মুসবলম েেপক্দর দৃশ্য। এেটো অদৃশ্য েোক্লো েোিো 
নসই েেপদগুক্লোক্ে েোস েরক্ছ, নভক্স উঠল তোর নচোক্খ নসই দৃশ্যও। হৃদয়টো 
নমোচড় বদক্য় উঠল আহমদ মুসোর। 

ভোিবছল আহমদ মুসো। নিে এেটু পর ধীক্র ধীক্র িলল, ‘আেো িলুে 
নতো এতগুক্লো নলোে বেক্খোাঁে হক্লো িো অপহৃত হক্লো, নেোে নক্ষক্েই বে ওরো িোাঁধো 
পোয়বে, ধরো পক্ড়বে?’ 

‘েো। নভোেিোেীর মতই ঘক্ট নেক্ছ সি ঘটেো। মক্ে হয় তোরো উপযুক্ত 
সুক্যোক্ের েক্ন্য অক্পক্ষো েক্রক্ছ। সুক্যোে পোওয়োর পর িোধো নদিোর আর নেোে 
সুক্যোে নদয়বে।’ 
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‘এই অদৃশ্য েত্রুক্ে আপেোরো খুাঁক্ে নির েরোর নেোে সাংঘিে উক্দযোে 
নেেবে!’ বেক্েস েরল আহমদ মুসো। 

ম্লোে হোসল আহমদ হোত্তো েোসুমে। িলল, ‘তো েরো হক্য়ক্ছ। এেোবধেিোর 
েবমবট েঠে েরো হক্য়ক্ছ। মুসবলম পুবলে ও আমলোক্দর সোহোযয নেয়ো হক্য়ক্ছ। 
বেন্তু পো িোড়োিোর পর তোরোই আক্রোন্ত হক্য়ক্ছ। েবমবটর সদস্যরোই বেেন্যোক্পর 
বেেোর হক্য়ক্ছ। এ ধরক্ের েক্য়েবট ঘটেোর পর নেোে নলোে এমে উক্দযোে 
েহক্ণও আর সোহস পোয়বে।’ 

‘বেক্খোাঁেরো বে সি বেহত িক্ল মক্ে েক্রে?’ আহমদ মুসো িলল। 
‘এমে মক্ে েরক্ত ভয় হয়। বেন্তু নমক্র েো নফলক্ল এত নলোেক্ে তোরো 

রোখক্ি নেোেোয়? নেে রোখক্ি?’ 
‘নমক্রই যবদ নফক্ল েোক্ে, তোহক্ল বেেন্যোপ েক্র নেে? নমক্র নফক্ল 

চক্ল নযক্ত পোক্র।’  আহমদ মুসো িলল। 
‘এেই েমুযবেবটর এত নলোে বেহত হক্ল নদে ছোড়োও বিক্দক্ে এর 

প্রবতবক্রয়ো হক্ি। এই অসুবিধো নিোধ হয় তোরো এড়োক্ত নচক্য়ক্ছ।’ 
‘এতিড় ঘটেো ঘটোিোর ওক্দর প্রধোে উক্েশ্য বে?’ প্রশ্ন েরল আহমদ 

মুসো। 
‘প্রেমত, মুসলমোেক্দর বেিতোচে নেক্ে বিরত রোখো এিাং নয মুসলমোেরো 

রোেেীবতক্ত প্রধোে েবক্ত হক্ত যোবেল, তোক্দরক্ে নপছক্ে নঠক্ল নদয়ো। বেন্তু 
আসল লক্ষ হক্লো, সুবরেোক্মর বহন্দুস্তোেীেরক্ণর পে সুেম েরো। 
ইউক্রোপীয়ক্দরক্ে তোরো হোত েক্রক্ছ। এখে মুসলমোেক্দর রোেেীবতর মি নেক্ে 
সবরক্য় বদক্ত পোরক্লই তোরো বেরোপদ।’ িলল আহমদ হোত্তো েোসুমে। 

‘ধন্যিোদ বম. হোত্তো। আমোরও তোই মত।’ িক্ল এেটু েোমল আহমদ 
মুসো। তোরপর আিোর শুরু েরল, ‘সুবরেোক্মর এই মহোবিপক্দ আপবে এখে বে 
েরক্িে ভোিক্ছে?’ 

‘আমোর ওখোক্ে যোওয়োই বিপিেে। বেভোক্ি বে েরি িুঝক্ত পোরবছ 
েো।’ িলল হোত্তো েোসুমে হতোে েক্ণ্ঠ। 

‘এেটো সন্ত্রোসই তোহক্ল নসখোক্ে েয়ী হক্য় যোক্ি?’ আহমদ মুসো িলল। 
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‘ওরো সাংেবঠত, অক্ন্যরো অসাংেবঠত।’ িলল হোত্তো েোসুমে। 
আহমদ হোত্তো েোসুমে েোমক্লও আহমদ মুসো নেোে েেো িলল েো। 

ভোিবছল নস। অক্েক্ষণ পর মোেো তুলল আহমদ মুসো। িলল, ‘আপবে এখে সুস্থ। 
হোসপোতোল নেক্ে নেোেোয় যোক্িে, বে েরক্িে?’ 

‘আমোর নমক্য়ক্ে খুাঁক্ে নির েরি। তোরপর বচন্তো েরি বে েরো যোয়। 
এখক্েো বেছু ভোবিবে।’ িলল হোত্তো েোসুমে। 

‘আপেোর নমক্য়র বে েোম িক্লবছক্লে?’ 
‘ফোবতমো েোসুমে।’ 
‘পড়ক্ছে? নেোেোয় েোক্েে?’ 
‘েো এখেও ভবতত হয়বে। নেোেোয় আক্ছ আবম েোবে েো। নযখোক্ে বছল, 

নসখোক্ে বেিয় নেই। আবম বেেন্যোপ হিোর পর বেিয় নস েোয়েো পবরিততে 
েক্রক্ছ। 

হোত্তো েোসুমে তোর েেো নেষ েরক্তই তোর এযোক্টেক্েঠট এক্স িলল, 
‘স্যোর েোক্তোর এক্সক্ছে।’ 

শুক্েই ‘স্যবর’ িক্ল উক্ঠ দোাঁড়োল। 
আহমদ মুসো তোক্ে উক্েশ্য েক্র িলল, ‘শুনুে, আবম হোসপোতোল নেক্ে 

বরবলে বেক্য় বেবে। হোসপোতোল নেক্ে নিবরক্য় প্রেক্মই যোি আবম যোর েোবড় বেক্য় 
শ্যোরেক্ে ফক্লো েক্রবছলোম তোর েোক্ছ। েোবড়র ক্ষবতপরূণ বদক্ত। আপবেও 
আমোর সোক্ে েোেক্িে। আপেোর নমক্য়ক্ে খুাঁক্ে েো পোওয়ো পযতন্ত আপবে আমোর 
নমহমোে।’ 

খুবেক্ত মুখ ভক্র উঠল আহমদ হোত্তো েোসুমক্ের। ধপ েক্র নস আিোর 
নসোফোয় িক্স পড়ল।  ’হোত নচক্প ধরল নস আহমদ মুসোর। িলল, ‘এতিড় 
নসৌভোেয হক্ি আমোর? আবম আহমদ মুসোর নমহমোে হক্ত পোরি? আমোক্ে বেক্য়, 
আমোক্দর বেক্য় ভোিক্ছে আপবে?’ 

িক্ল আহমদ মুসোর  ’হোত নছক্ড় বদক্য় হোত  ’বট উপক্র তুক্ল িলল, ‘নহ 
আল্লোহ, অসহোয় আমরো, আমোক্দর সোহোযয েরুে।’ 
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েেো নেষ েক্রই উক্ঠ দোাঁড়োল হোত্তো েোসুমে। আহমদ মুসোক্ে নেোে েেো 
িলোর সুক্যোে েো বদক্য় দ্রুত তোর েক্ক্ষর বদক্ে এগুক্লো। তোর  ’নচোক্খর নেোণোয় 
অশ্রু বচে বচে েরবছল। 

আহমদ মুসো উঠক্ত যোবেল। বেন্তু নদখল িোরোেো বদক্য় তোর বদক্ে 
এবেক্য় আসক্ছ লোয়লো নেবেফোর ও তোর স্বোমী েেত এিাং সোে ওয়োেোর ও তোর স্ত্রী 
নমরী নরোে। লোয়লো নেবেফোর ও নমবর নরোে  ’েক্ের েোক্য়ই ফলু হোতো েোমো। 
মোেোর রুমোল ওক্দর েলো ও িুে েবড়ক্য় আক্ছ। 

খুবে হক্লো আহমদ মুসো। েক্ড়-চক্ড় িসল নসোফোয় আিোর। 
ওরো এক্স পড়ক্ল আহমদ মুসো উক্ঠ দোাঁবড়ক্য় ওক্দর স্বোেত েোেোল সোলোম 

বদক্য় এিাং িলল, ‘মক্ে পড়ল িুবঝ আমোর েেো?’ 
‘ভোইয়ো, েোবে এেেো আপবে িলক্িে। বেন্তু েোক্েে, আমরো  ’বদে এক্স 

বফক্র নেবছ। আপবে ঘুবমক্য় বছক্লে।’ অবভমোে ক্ষবু্ধ েণ্ঠ নেবেফোক্রর। 
‘েোবে নেবেফোর। নতোমোক্দর বিপ নতো পক্ড়বছ। বেন্তু নটবলক্ফোে েোম্বোর 

বছল েো নেোে বিক্প?’ আহমদ মুসো নসোফোয় িসক্ত িসক্ত িলল। 
‘আপবে নযক্হতু ঘুবমক্য় বছক্লে ভোইয়ো, নটবলক্ফোে েোম্বোরটো অক্ন্যর হোক্ত 

পড়োর সম্ভোিেো বছল। নসেক্ন্যই........।’ 
নেবেফোক্রর েেোর মোঝখোক্েই আহমদ মুসো িক্ল উঠল, ‘িোাঁ চমৎেোর 

তুবম নতো নেোক্য়েো হক্য় উঠছ নেবেফোর।’ আহমদ মুসোর মুক্খ হোবস। 
‘েখক্েো েো। আপেোক্ে যো নদখবছ। তোরপর ঐ পক্ে পো িোড়োি আবম?’ 

িলল নেবেফোর েৃবেম ভক্য়র সুক্র। 
‘ভোইয়ো, নেবেফোর বেন্তু এখে আক্মবরেোে বক্রক্সক্ঠটর টোেতস িীপপুঞ্জ 

েোখোর সভোক্েেী।’ নেবেফোর েোমক্তই িক্ল উঠল েেত। 
‘অবভেেে নেবেফোর। যতই মুক্খ িল, নিোে বে ভোইয়োর পে ছোড়ক্ত 

পোক্র? ’ িক্ল নহক্স উঠল আহমদ মুসো। তোরপর েোউক্ে বেছু িলোর সুক্যোে েো 
বদক্য় সিোইক্ে লক্ষ েক্র িলল, ‘আবম এই হোসপোতোক্ল নতোমরো েোেক্ল বে 
েক্র?’ 
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‘ভোইয়ো বেউ হোরমোক্ের আক্ের বদক্ের েোবহেী পক্ড় আমোক্দর 
শ্বোসরুেের অিস্থো হক্য়বছল। এরপর বে ঘক্ট? এ ষড়যন্ত্রই বে সতয হক্ি? এমে 
হোেোক্রো প্রশ্ন আর মক্ের আকুলতো বেক্য় আমরো তোবেক্য় বছলোম বটবভ চযোক্েল ও 
সাংিোদপক্ের বদক্ে। আলহোম বলল্লোহ, পক্রর বদেই আমরো েোেলোম আপেোর 
সি েোবহেী এিাং সতয ঘটেো। সাংিোদপক্েই েোেলোম আপবে আহতোিস্থোয় 
হোসপোতোক্ল। আপবে নেোে হোসপোতোক্ল তো িহুেক্ষ্ট্ নেোেোড় েক্র আমরো নসবদে 
সেোক্লই এখোক্ে ছুক্ট এসবছলোম। েেো িলক্ত েো পোরক্লও নদক্খবছলোম 
আপেোক্ে। নসবদে আমোক্দর সোক্ে ওেলোলোও বছল।’ 

‘ওেলোলো নেমে আক্ছ?’ আহমদ মুসো িলল। 
‘ভোল।’ িলল সোে ওয়োেোর। 
‘ওক্ে আমোর সোলোম বদও। আর আসক্ত িক্লো।’ আহমদ মুসো িলল। 
‘অিশ্যই ভোইয়ো।’ িলল সোে ওয়োেোর। 
‘ভোইয়ো সোরো নেফোরসে আপো নেমে আক্ছে? ওর হোসপোতোক্ল 

বেক্য়বছলোম, বেন্তু বসকুবরবটর নলোেরো নদখো েরক্ত নদয়বে।’ লোয়লো নেবেফোর 
িলল। 

‘তুবম সোরো নেফোরসেক্ে বচেক্ল বে েক্র?’ আহমদ মুসোর েক্ণ্ঠ বেছুটো 
বিস্ময়। 

‘ওাঁর মত মহোে নেেী ও বিখযোত এে আক্মবরেোেক্ে আমরো েোেি েো 
নেে? েোক্েে, আপবে যখে শ্যোরেক্দর হোক্ত িেী, সোরো নেফোরসে যখে 
হোসপোতোক্ল তখে আমরো সিোই, ওেলোলোও ওাঁর সোক্ে নদখো েরক্ত বেক্য়বছলোম। 
প্রোয়........।’ 

নেবেফোক্রর েেোয় িোধো বদক্য় আহমদ মুসো িক্ল উঠল, ‘নদখোও েক্রছ 
ওর সোক্ে?’ 

‘অিশ্যই। প্রোয়  ’ঘঠটো বছলোম ওাঁর সোক্ে। েত েল্প আমরো েক্রবছ। খুি 
খুবে হক্য়ক্ছে উবে। আপেোক্ে বেক্য় েত নয প্রশ্ন েক্রক্ছে বতবে। খুাঁক্ট খুাঁক্ট 
আপেোর সি েেো নেক্ে বেক্য়ক্ছে। সোরো আপো খুি আক্িে প্রিণ। ভোিীর সোক্ে 
েেো িলক্ত বেক্য় নোঁক্দ নফক্লে? সবতযই ভোইয়ো........।’ 
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নেবেফোরক্ে মোঝপক্ে েোবমক্য় বদক্য় আহমদ মুসো আিোর িলল, ‘তোর 
মোক্ে ‘ভোিী’ মোক্ে নেোেো নেোক্সফোইক্ের সোক্ে সোরো েেো িক্লক্ছ! নোঁক্দক্ছ!’ 
আহমদ মুসোর েক্ণ্ঠ শুস্কতো, মুখ ম্লোে। 

‘হ্যোাঁ ভোইয়ো। আমরো ভোিীর েল্প েরোর পর উবে বেছুক্তই েেো েো িক্ল 
ছোড়ক্িে েো।’ 

িক্ল এেটু েোমল লোয়লো নেবেফোর। িক্ল উঠল পরক্ষক্ণই, ‘সবতয 
ভোইয়ো সোরো নেফোরসে আপোর মত এত বমবষ্ট্ মোনুষ আবম নদবখবে। শুধু েোেক্তই 
ইক্ে েক্র ওাঁর েোক্ছ। আর আপবে ওাঁর েোক্ছ নদিতোর নচক্য় িড়। আমরো 
বিদোক্য়র সময় উবে বে িলক্লে েোক্েে, ‘নতোমরো নতোমোক্দর ভোইয়োর প্রবত 
সুবিচোর েরছ েো নেবেফোর। নয নলোে বেক্ের বদক্ে নদক্খ েো, তোাঁক্ে সিোই বমক্ল 
নদখো উবচত।’ এ েেো িলোর সময় হোসক্ত বেক্য় নোঁক্দ নফক্লবছক্লে সোরো আপো।’ 

লোয়লো নেবেফোক্রর েেোগুক্লো তীক্রর মত বিে েরল আহমদ মুসোর 
হৃদয়ক্ে। নোঁক্প উঠল আহমদ মুসো। অসহেীয় যন্ত্রণো ছবড়ক্য় পড়ল তোর নেোটো 
নদক্হ। সোরো নেফোরসক্ের ক্ষত-বিক্ষত রক্তোক্ত হৃদয় নযে তোর সোমক্ে এক্েিোক্র 
উন্মুক্ত। 

আহমদ মুসো িহুেক্ষ্ট্ বেক্েক্ে সম্বরণ েক্র প্রসেটো অন্যবদক্ে ঘুবরক্য় 
নেিোর েক্ন্য িলল, ‘সোরো নেফোরসে ভোক্লো আক্ছ। ও হোসপোতোল নেক্ে ে’বদে 
আক্েই িোসোয় নফরোর েেো। যোে। এখে িল, নতোমোক্দর েোেেমত নেমে চলক্ছ?’ 

‘বেন্তু ভোইয়ো, আমোক্দর েেো িলোর আক্ে আপেোর েেো আমরো েোেক্ত 
চোই।’ আক্রমক্ণর মুে বেক্য় িলল নেবেফোর। 

‘বে েেো?’ 
‘ভোিী নেমে আক্ছে?’ 
‘ভোল।’ 
‘প্রবতবদেই েেো িবল। আেও সেোক্ল িক্লবছ।’ 
‘হোসপোতোল নেক্ে নিবরক্য় নেোেোয় যোক্িে?’ 
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‘এেেক্ের েোবড় নেক্ড় বেক্য় নেেোক্রল শ্যোরেক্ে ফক্লো েক্রবছলোম। 
নস েোবড়র ক্ষবতপরূে নদয়োর েক্ন্য তোর েোক্ছ যোি। তোরপর যোি সোরো 
নেফোরসেক্ে নদখক্ত। নসখোক্ে আমোর িযোে-িযোক্েেও আক্ছ।’ 

‘তোরপর?’ 
সক্ে সক্ে েিোি বদল েো আহমদ মুসো। নসোফোয় েো এবলক্য় বদল। নচোখ 

িন্ধ্ েরল। নিে বেছুক্ষণ পর ধীক্র ধীক্র িলল, ‘তোরপর অবেবিত এে যোেো।’ 
অস্ববস্তের এে বেরিতো েোমল। 
বেরিতো ভোেল নেবেফোরই। িলল, ‘নেোেোয়?’ 
নচোখ খুলল। ম্লোে হোসল। 
তোরপর নসোেো হক্য় নসোফোয় িসল। িলল, ‘িলোর মত হয়বে এখেও। 

পক্র িলি নতোমোক্দর।’ 
লোয়লো নেবেফোর এ েেোয় সন্তুষ্ট্ হয়বে। বেছু িলক্ত যোবেল। 
আহমদ মুসো তোক্ে িোধো বদক্য় িলল, ‘এখে আর নেোে েেো েয়। চল 

বেছু খোই।’ 
িক্ল উক্ঠ দোাঁড়োল আহমদ মুসো। 
তোর সোক্ে সিোই উক্ঠ দোাঁড়োল। 
আধ ঘঠটো পর ওরো েযোবঠটে নেক্ে বফক্র এক্স আিোর িসল নসই 

িোরোেোয়। বঠে এ সময় আহমদ মুসো নদখল েেত আব্রোহোম েেসে তোর বদক্ে 
আসক্ছ। 

আহমদ মুসো তোক্ে স্বোেত েোবেক্য় সিোর সোক্ে পবরচয় েবরক্য় বদল। 
‘সিোইক্ে নতো নদক্খবছ। ধন্যিোদ সিোইক্ে।’ িক্ল িসল েেত আব্রোহোম। 
‘নতোমরো এেটু নভতক্র যোও, আবম বম. েক্েতর সোক্ে েেো নসক্র নেই।’ 

িলল আহমদ মুসো নেবেফোরক্দর লক্ষ েক্র। 
‘অিশ্যই।’ িক্ল উক্ঠ দোাঁড়োল নেবেফোর এিাং সেক্ল। িলল নেবেফোর, 

‘আমরো ওবদে নেক্ে এেটু ঘুক্র আবস ভোইয়ো।’ 
িোরোেো ধক্র বলফক্টর বদক্ে এগুক্লো সিোই। 
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‘স্যবর, আপেোক্দর েেোর মোঝখোক্ে এক্স পক্ড়বছ আবম।’ িলল েেত 
আব্রোহোম। 

‘েো, েো। ওরো নদখক্ত এক্সক্ছ। িক্স িক্স নখোে েল্প েরবছলোম।’ 
আহমদ মুসো এেটু েক্ড় চক্ড় িক্স িলল, ‘ধন্যিোদ বম. েেত। 

হোসপোতোক্লর িযিস্থো এত ভোল নয এেমোক্সর বেউর এে সপ্তোক্হ হক্য় নেক্ছ।’ 
‘বেন্তু েোক্তোররো নতো অন্য েেো িক্লে বম. আহমদ মুসো। তোক্দর মক্ত 

আপেোর েরীক্র বিধোতোর নদয়ো নেোে নমবেবসে িক্স আক্ছ, যো নেক্ে েরীর তোর 
বেক্ের বচবেৎসো বেক্েই েরক্ত পোক্র।’ িলল েেত আব্রোহোম। 

হোসল আহমদ মুসো। িলল, ‘ঘটেো তো েয়, েোরও েরীক্র বেউর 
তোড়োতোবড় হয়, েোরও হয় ধীক্র ধীক্র। এটো সিোরই েোেো।’ 

‘েোে ওসি। আপেোর ও আমোক্দর সেক্লর েক্ন্য সুখির আহমদ মুসো। 
নপ্রবসক্েঠট আপেোক্ে েৃতেতো েোবেক্য়ক্ছে। বতবে আপেোক্ে মোবেতে যুক্তরোক্ের 
েোেবরেত্ব অফোর েক্রক্ছে। নসই সোক্ে এে খঠে েবম। আপবে মোবেতে 
যুক্তরোক্ের নযখোক্ে চোে, নসখোক্েই আপেোক্ে েবম খঠেবট নদয়ো হক্ি।’ িলল েেত 
আব্রোহোম। 

বিব্রতের এে লিোয় নছক্য় নেল আহমদ মুসোর নচোখ-মুখ। িলল, ‘আল 
হোম বলল্লোহ। আমোর প্রবত নপ্রবসক্েক্ঠটর এই শুক্ভেোক্ে েহণ েরলোম। তোর এই 
শুক্ভেো আমোর েোক্ছ অমূলয। আল্লোহ তোর ও আক্মবরেোর মেল েরুে।’ 

‘ধন্যিোদ আহমদ মুসো। নপ্রবসক্েঠটক্ে আপেোর এই সুের আক্িক্ের 
েেো আবম েোেোি।’ িলল েেত আব্রোহোম। 

‘ধন্যিোদ বম. েেত।’ িক্ল এেটু নেক্মই আিোর মুখ খুলল, ‘নেেোক্রল 
শ্যোরেক্দর খির বে?’ 

‘বতবে এখে সুস্থ। নিে ইয়োবমেও। তোক্দর রোখো হক্য়ক্ছ নফেোক্রল 
েোরোেোক্র। েতুে েক্র আরও  বট নেস তোক্দর বিরুক্ে েরো হক্য়ক্ছ। এেটো বেউ 
হোরমোক্ের ঘটেোর বিষক্য়, আক্রেটো সোরো নেফোরসে ও েোবিলোক্ে বেেন্যোপ 
েরোর দোক্য়।’ িলল েেত আব্রোহোম। 

‘চোপ আসক্ছ েো আপেোক্দর উপর?’ 
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‘এক্সক্ছ। তোর েিোিও নদয়ো হক্য়ক্ছ। েিোক্ি এেেে েঘন্য 
বক্রবমেোক্লর পক্ক্ষ ওেোলবত েরোর েক্ন্য  ুঃখ প্রেোে েরো হক্য়ক্ছ। আর বসেোন্ত 
হক্য়ক্ছ সেল চোপক্ে উক্পক্ষো েরোর।’ 

‘ধন্যিোদ। বেন্তু আপেোরো বে সতযই ইহুদীিোদী অক্টোপোেক্ে আক্মবরেো 
নেক্ে বিদোয় েরক্ত পোরক্িে?’ আহমদ মুসো িলল। 

হোসল েেত আব্রোহোম। িলল, ‘বিষয়টো যতটো েবঠে ভোিক্ছে, তো েয়। 
ইবতমক্ধযই নদক্ের সেল অিল নেক্ে সোধোরণ ও ধোবমতে ইহুদীক্দর প্রবতবক্রয়ো 
এক্সক্ছ নপ্রবসক্েক্ঠটর েোক্ছ। তোরো সেক্লই নেেোক্রল শ্যোরে ও নেবভে 
উইবলয়োম নেোেক্সর ষড়যক্ন্ত্রর সোক্ে বেক্েক্দর সম্পৃক্ত েোেোর েেো অস্বীেোর 
েক্রক্ছ। তোরো তীব্র সমোক্লোচেো েক্রক্ছ বেউ হোরমোক্ের ঘটেোর। তোরো নেেোক্রল 
শ্যোরে ও তোর সহক্যোেীক্দর েক্ঠোর েোবস্ত দোিী েক্রক্ছ। আর মোবেতে েেেণ এ 
িযোপোক্র এে পোক্য় খোড়ো। তোক্দর েোক্ছ আপবে এখে এে ‘মহোে বহক্রো’ আহমদ 
মুসো।’ 

‘ধন্যিোদ বম. েেত। আবম ভোিবছ, নেসগুক্লোর মোধযক্ম সি ইহুদীক্দর নতো 
আপেোরো বচবহ্নত েরক্ত পোরক্ছে েো।’ আহমদ মুসো িলল। 

‘তো সম্ভিও েয়। তক্ি ইহুদীিোদীক্দর নমরুদঠে নভক্ে নদয়ো হক্ে, 
তোক্দর উক্ঠ দোাঁড়োিোর েবক্ত আর রোখো হক্ে েো। ইহুদীিোদীক্দর সেল সাংেঠে ও 
প্রবতষ্ঠোে িন্ধ্ েক্র নদয়ো হক্ে। নয েবমবট এই সুপোবরে েরক্ি, নসই েবমবটক্ত 
েো. নিবেে িোরোে, আইেযোে নিেগুবরয়োক্ের মত নিে েক্য়েেে সম্মোবেত ইহুদী 
েোেবরে েোেক্ছে। তোছোড়ো ইসরোইল রোক্ের দূতোিোস ছোড়ো ইসরোইল রোক্ের 
অন্যসি প্রবতষ্ঠোে িন্ধ্ েক্র নদয়ো হক্ে মোবেতে যুক্তরোে নেক্ে। নয দূতোিোস 
েোেক্ছ, নসখোক্ে সমোে-সাংসৃ্কবত, বেক্ষো ও সমর বিষয়ে নেোে বিভোে ও নেোে 
প্রবতবেবধ েোেক্ছ েো। ইসরোইক্লর সোক্ে মোবেতে যুক্তরোক্ের সোমবরে নেোে সম্পেত 
েোেক্ছ েো। এ সি বসেোন্ত ইহুদীিোদীক্দর নেোড়ো নেক্ট নদক্ি। উপরন্তু আক্মবরেোে 
েুইস এযোক্সোবসক্য়েে ও আক্মবরেোে েুইস েেফোক্রি বসেোন্ত বেক্য়ক্ছ, নেোে 
ইহুদীিোদীক্ে তোরো তোক্দর সবমবতর সদস্য েরক্ি েো, নেোে ইহুদীিোদী তোক্দর 
সবমবতর সদস্য েোেক্ত পোরক্ি েো।’ েোমল েেত আব্রোহোম। 
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‘আল্লোহ আক্মবরেোর মেল েরুে।’ িলল আহমদ মুসো। 
‘ধন্যিোদ।’ িক্ল েেত আব্রোহোম এেটু েক্ড়-চক্ড় িক্স িলল, ‘বম. 

আহমদ মুসো আে আপবে ছোড়ো পোক্েে, তোরপর নসোেো বেন্তু আমোর িোবড়ক্ত 
বেক্য় উঠক্িে।’ 

‘নেে?’ নঠোাঁক্ট হোবস নটক্ে িলল আহমদ মুসো। 
‘আমোর নছক্ল েে মুর ও েোবত েুবেয়র আব্রোহোম আসক্ছ। েোবত এক্সই 

আপেোর েোক্ছ বেক্য় আসোর েন্য েুলুম শুরু েরক্ি। আমোর স্ত্রী আপেোক্ে বেক্য় 
নযক্ত িক্লক্ছ।’ েেত আব্রোহোম েেসে িলল নস্নহপূণত হোবস নহক্স।  

আহমদ মুসোর মুখ এে বমবষ্ট্ হোবসক্ত ভক্র নেল। িলল, ‘েুবেয়র 
আব্রোহোমরো ে’বদে েোেক্ছ?’  

‘বদে সোক্তে। েে মুক্রর বেছু েোে আক্ছ ওয়োবোংটক্ে।’ িলল েেত 
আব্রোহোম। 

‘তোহক্ল আে আবম যোবে েো, েরুরী বেছু েোে আক্ছ।’ আহমদ মুসো 
িলল। 

‘সক্ি বরবলে হক্েে, এখবে নেোে ‘েরুরী’ েোক্ে নলক্ে পড়ো বঠে েয়। 
ে’বদে আপেোর বিিোম চোই।’ িলল েেত আব্রোহোম। 

‘নস রেম নেোে ঝুাঁবের েোে েয়। আবম হোসপোতোল নেক্ে নিবরক্য় যোি 
নসই নমক্য়বটর িোসোয় যোর েোবড় আবম িলক্ত নেক্ল নেক্ড় বেক্য় এক্সবছলোম। 
েোবড়র ক্ষবতপরূণ আবম বেক্ে বেক্য় বদক্য় আসক্ত চোই।’ আহমদ মুসো িলল। 

‘হ্যোাঁ, এটো এেটো িড় েোে অিশ্যই। আপবে বে ক্ষবত পূরক্ণর টোেোটো 
নপক্য়ক্ছে এফবিআই নেক্ে?’ 

‘হ্যোাঁ নপক্য়বছ। ধন্যিোদ আপেোক্ে।’ 
‘আবম বিবস্মত হক্য়বছ। আক্মবরেোে নমক্য়রো সোধোরণত এভোক্ি েোবড় 

নদয় েো। তোক্ে আমোক্দর তরফ নেক্েও ধন্যিোদ নদক্িে।’ েেত আব্রোহোম িলল। 
‘ক্ষবণক্ের নদখো, তিু যতটুকু নদক্খবছ তোক্ত নমক্য়বটক্ে আমোর 

ইউক্রোপীয় িো আবেেোে নিণীর আক্মবরেোে িক্ল মক্ে হয়বে।’ 
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‘ইউক্রোপীয়োে, আবেেোে নিণীর ছোড়োও িহু েোবতর আক্মবরেোে আক্ছ 
এক্দক্ে ইয়াংমযোে।’ 

‘তো আক্ছ।’ 
‘হোসপোতোল নেক্ে বেক্য় উঠক্ছে নতো সোরো নেফোরসেক্দর ওখোক্েই? েো 

লোয়লো নেবেফোররো ধক্র বেক্য় যোক্ি?’ েেত আব্রোহোম িলল। 
‘এক্সক্ছ ওরো এ উক্েক্শ্যই। বেন্তু আবম নমক্য়বটর সোক্ে নদখো েক্র সোরো 

নেফোরসেক্দর ওখোক্েই যোবে। ও সুস্থ হওয়োর পর ওর সোক্ে নদখো হয়বে। আমোর 
িযোে-িযোক্েেও আক্ছ ওখোক্ে।’ িলল আহমদ মুসো এেটু নহক্স। 

েেত আব্রোহোম আহমদ মুসোর বদক্ে পবরপূণত দৃবষ্ট্ক্ত তোেোল। এেিোর 
ভোিল সোরো নেফোরসে ও আহমদ মুসোর িযোপোক্র নয দোবয়ত্ব নপ্রবসক্েঠট তোক্ে 
বদক্য়ক্ছে নস েেো আহমদ মুসোর েোক্ছ এখেই পোড়ক্ি বেেো। বেন্তু পরক্ষক্ণই 
ভোিল, েো তোক্ে িোসোয় বেক্য় বেক্য় ভোল পবরক্িক্ে িলক্ত হক্ি। প্রসে পোবেক্য় 
েেত আব্রোহোম িলল, ‘আক্মবরেোে সরেোর নয এেখঠে েবম আপেোক্ে বদক্ত 
চোে, নসটো নেোেোয় নেক্িে েোেক্ত চোই বম. আহমদ মুসো।’ 

লিো বমবিত বিব্রতের এে হোবস ফকু্ট উঠল আহমদ মুসোর মকু্খ। িলল, 
‘বঠে আক্ছ। আক্মবরেোর নতো আবম সিবেছু বচবে েো। সোরো নেফোরসক্ের সোক্ে 
এেটু আক্লোচেো েক্র নেই।’ 

বমবষ্ট্ হোবস ফুক্ট উঠল েেত আব্রোহোক্মর নঠোাঁক্ট। িলল, ‘ওক্ে ইয়াংমযোে।’ 
েেো নেষ েক্রই েেত আব্রোহোম নমোিোইলটো হোক্ত তুক্ল বেক্য় িলল, ‘উবঠ 

বম. আহমদ মুসো।’ 
‘ ’বমবেট, এেটো েেো আক্ছ।’ সচবেত হক্য় উক্ঠ িলল আহমদ মুসো। 
তোরপর নস আহমদ হোত্তো েোসুমক্ের সমস্যোর েেো সাংক্ক্ষক্প েেত 

আব্রোহোমক্ে েোেোল এিাং িলল, ‘ওাঁক্েও আমোর সোক্ে বরবলক্ের িযিস্থো েরুে। 
আবম তোাঁক্ে সোক্ে বেক্য় নিরুি।’ আহমদ মুসো েোমল। 

ভ্রু কুবিত হক্য় উক্ঠক্ছ েেত আব্রোহোম েেসক্ের। দ্রুত তোর মুক্খ েোমল 
ভোিেোর এেটো ছোয়ো। িলল, ‘তোর মোক্ে বম. আহমদ মুসো আপবে বম. হোত্তোর 
নেসটো নটে আপ েরক্ছে?’ 
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হোসল আহমদ মুসো। িলল, ‘এখে প্রেম েোে হক্লো তোাঁর নমক্য়ক্ে খুাঁক্ে 
নদয়ো।’ 

‘তোরপর?’ 
‘তোরপর বে ঘক্ট নদখক্ত হক্ি।’ 
েম্ভীর হক্লো েেত আব্রোহোম েেসক্ের মুখ। নস  ’হোক্ত আহমদ মুসোর 

এেটো হোত নচক্প ধক্র িলল, ‘বম. আহমদ মুসো, িয়ক্স নছোট হক্য়ও আপবে অক্েে 
িড়, বেন্তু আমোর নছক্লর মত। আমোর স্ত্রী আপেোক্ে তোর বিতীয় নছক্ল দোিী েক্র। 
আবম িলবছ, দীঘত ধেল নেক্ছ আপেোর উপর বদক্য়। দীঘত এেটো বিিোম িো ছুবট 
আপেোর প্রক্য়োেে। আরও বেছু গুরুত্বপূণত বচন্তো আমরো েরবছ। এ েন্য 
আমোক্দরক্ে সময় বদক্ত হক্ি আপেোর।’ 

আহমদ মুসো তোেোল েেত আব্রোহোক্মর বদক্ে। আক্িক্ে ভোরী হক্য় উক্ঠক্ছ 
আহমদ মুসোর নচোখ-মুখ। িলল, ‘েোবে আপেোরো খুি ভোক্লোিোক্সে আমোক্ে, 
খোলোম্মো আমোক্ে খুিই আদর েক্রে। এটো আমোর নসৌভোেয। বেন্তু আপবে নতো 
িুঝক্িে, বেছু েোে, বেছু দোবয়ত্ব এমে আক্ছ যো এড়োক্েো যোয় েো, উবচতও েয়।’ 

িক্ল মুহূততেোক্লর েক্ন্য েোমল আহমদ মুসো। তোরপর িলল, ‘আবম যোই 
েবর, খোলোম্মোর অনুমবত েো বেক্য় েরি েো।’ 

নস্নক্হর আক্িক্ে উজ্জ্বল হক্য় উক্ঠক্ছ েেত আব্রোহোম েেসক্ের নচোখ-মুখ। 
‘ধন্যিোদ, নিটো।’ িক্ল উক্ঠ দোাঁড়োল েেত আব্রোহোম। উক্ঠ দোাঁড়োক্ত 

দোাঁড়োক্ত িলল, ‘েোক্েে, আপেোর খোলোম্মো আপেোর ধক্মতর উপর অক্েে িই 
নযোেোড় েক্রক্ছ। িক্ল বে েোক্েে, নয ধমত আমোর নছক্লক্ে এতিড় িোবেক্য়ক্ছ, 
নসটো আমোরও ধমত। আর এ বিষক্য় তোর সিক্চক্য় উৎসোহী ছোে হক্লো আমোক্দর 
েোবত।’ 

আহমদ মুসোও উক্ঠ দোাঁবড়ক্য়ক্ছ। বমবষ্ট্ হোবস তোর মুক্খ। িলল, ‘আল 
হোম বলল্লোহ। খোলোম্মোক্ে িলক্িে, আবম দোরুণ খুবে হক্য়বছ। আবম বেক্য় তোাঁক্ে 
নমোিোরেিোদ েোেোি।’ 

‘অিশ্যই আহমদ মুসো। আবস। ভোক্লো েোকুে। গুে মবেতাং, আসসোলোম।’ 
ঘুক্র দোাঁবড়ক্য় হোাঁটক্ত শুরু েরল েেত আব্রোহোম েেসে। 
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আহমদ মুসোও হোাঁটক্ত লোেল তোর সোক্ে বেছুটো এবেক্য় নদিোর েক্ন্য। 
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৫ 
চোরতলো এেটো িোবড়র েোবড় িোরোেোয় েোবড় নেক্ে েোমল আহমদ মুসো। 
েোবড়ক্ত িসো বছল হোত্তো েোসুমে। 
আহমদ মুসো েোবড় নেক্ে নেক্ম েোবড়র দরেো িন্ধ্ েরক্ত েরক্ত িলল, 

‘বম. হোত্তো, আপবে এেটু িসুে। নদবখ নমক্য়বট িোবড় আক্ছ বেেো।’ 
িক্ল আহমদ মুসো ছুটল নেক্টর বদক্ে। িন্ধ্ নেট। 
দরেোর েোেপোক্ে নদয়োক্ল ইঠটোরেম। 
ইঠটোরেক্মর বদক্ে হোত িোড়োল আহমদ মুসো। বেন্তু সমস্যোয় পক্ড় নেল। 

নেোে লযোক্ট েল েরক্ি নস। ৪ তলো িোবড়। ৪বট লযোট। েোবড়র েু িুক্ে শুধু 
নমক্য়বটর েোম ‘এযোবে এঠেোরসে’ ও িোবড়র েোম্বোর আক্ছ। লযোট েোম্বোর নেই। 

ভোিল আহমদ মুসো,  ’তলোর লযোট বসকুবরবটর েক্ন্য ভোক্লো। প্রেক্ম 
 ’তলোয় নদখো েরি। েো হক্ল সি তলোয় েে েরক্ত হক্ি। 

‘বিসবমল্লোহ’ িক্ল আহমদ মুসো  ’তলোর ইঠটোরেক্ম বিে েরল। 
নসক্েক্ঠের মক্ধযই ওপর নেক্ে সোড়ো এল। এেটো তরুণী েণ্ঠ েেো িক্ল 

উঠল, ‘নে ওখোক্ে?’ 
‘আবম আহমদ মুসো। নসবদে নেোর েক্র আপেোর েোবড় বেক্য় 

বেক্য়বছলোম। েোবড় নফরত নদয়োর িযোপোক্র এক্সবছ।’ 
‘আহমদ মুসো মোক্ে আপবে মুসবলম?’ 
‘হ্যোাঁ, আবম মুসবলম।’ 
‘বঠে আক্ছ, আপবে আসুে।’ 
তরুণীবটর এই েেোর সোক্ে সোক্ে নেক্টর তোলোয় এেটো বিে েে উঠল। 

তোর অেত নেট খুক্ল নদয়ো হক্য়ক্ছ। 
আহমদ মুসো মুখ ঘুবরক্য় তোর েোবড়র বদক্ে নচক্য় িলল, ‘বম. হোত্তো 

আসুে।’ 
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হোত্তো েোসুমে এক্স নেল। 
আহমদ মুসো প্রক্িে েরল তোক্ে বেক্য়। 
আহমদ মুসো  ’তলোর লযোবঠোং-এ সক্ি এক্স দোাঁবড়ক্য়ক্ছ। তোর নপছক্ে 

হোত্তো েোসুমেও। 
এেটো তরুণী  ’তলোর দরেো খুক্ল নিবরক্য় এল। 
েীল রাংক্য়র বঢলো ফলুহোতো এেটো েোউে তোর নেোটো নদহ নঢক্ে আক্ছ। 

মোেোয় এেটো রুমোল। 
দরেো খুক্লই নস তোবেক্য়ক্ছ আহমদ মুসোর বদক্ে। বেছু িলক্ত যোবেল, 

বেন্তু তোর দৃবষ্ট্ নপছক্ের আহমদ হোত্তোর উপর পড়ক্তই বিস্মক্য় তোর নচোখ 
বিক্ফোবরত ও মুখ হো হক্য় উঠল। ‘আব্বো’ িক্ল এেটো বচৎেোর বদক্য় ছুক্ট এক্স 
েবড়ক্য় ধরল আহমদ হোত্তো েোসুমেক্ে। 

‘মো, এবে তুবম!’ িক্ল হোত্তো েোসুমেও েবড়ক্য় ধক্রক্ছ তরুণীবটক্ে। 
আহমদ মুসো ঘুক্র দোাঁড়োল তোক্দর বদক্ে। তোর নচোক্খ-মুক্খও বিষ্ময় ও 

আেক্ের নখলো। আহমদ মুসো িুক্ঝ বেক্য়ক্ছ নস যোর েোক্ছ এক্সক্ছ অেতোৎ এই 
তরুণী এযোবে এঠেোরসেই ফোবতমো েোসুমে, হোত্তো েোসুমক্ের নমক্য়। 

এেটো বিরোট স্ববস্ত নেক্ম এল আহমদ মুসোর নচোক্খ-মুক্খ। খুবে হক্লো নস। 
বপতো ও েন্যো  ’েক্ের নচোক্খই অশ্রুর ঢল। েোাঁদক্ছ  ’েক্েই। 
প্রোেবমে আক্িেটো সোমক্ল নেিোর পর হোত্তো েোসুমে নমক্য়ক্ে আহমদ 

মুসোর বদক্ে ঘুবরক্য় বেক্য় িলল অশ্রুরুে েক্ণ্ঠ, ‘বম. আহমদ মুসো, এই আমোর 
নমক্য় ফোবতমো েোসুমে। আল্লোহ আমোর নমক্য়ক্ে আমোর েোক্ছ বফবরক্য় বদক্য়ক্ছে 
আহমদ মুসো।’ 

িক্লই হোত্তো েোসুমে লযোবঠোং-এর উপরই বসেদোয় পক্ড় নেল। বপতোর 
সোক্ে সোক্ে বসেদো েরল ফোবতমো েোসুমেও। 

তোরো বসেদো নেক্ে উক্ঠ দোাঁড়োল। 
‘আপেোরো, বপতো-েন্যো,  ’েেক্েই নমোিোরেিোদ।’ িলল আহমদ মুসো 

তোক্দর লক্ষ েক্র। 
‘শুেবরয়ো।’ িলল নমক্য়বট। তোর  ’নচোখ তখেও অশ্রুক্ত ভোসক্ছ।  



অক্টোপোক্ের বিদোয়  111 

 

‘লক্ষ িোর শুেবরয়ো আদোয় েরক্লও আপেোর শুেবরয়ো আদোয় হক্ি েো 
আহমদ মুসো।’ প্রোয় নমক্য়র সক্ে সক্েই িক্ল উঠল হোত্তো েোসুমে। 

‘নদখুে, বম. হোত্তো, আল্লোহর বেরাংকুে অবধেোক্র েোরও ভোে িসোক্ত 
চোক্েে আপবে।’ আহমদ মুসোর নঠোাঁক্ট হোবস, বেন্তু েক্ণ্ঠ এেটো বমবষ্ট্ েোসক্ের সুর। 

বেছু িলক্ত যোবেল হোত্তো েোসুমে। 
ফোবতমো েোসুমে তোক্ে িোাঁধো বদক্য় িলল, ‘নভতক্র চলুে আব্বো।’ তোরপর 

আহমদ মুসোর বদক্ে তোবেক্য় িলল, ‘আসুে েেোি।’ 
সিোই নভতক্র ঢুেল। 
দরেো বদক্য় নভতক্র নঢোেোর পর নছোট্ট এেটো েবরক্েোর,  ’পোক্ে 

নদয়োল। 
েবরক্েোর বেক্য় পক্ড়ক্ছ বিেোল এেটো ড্রইাংরুক্ম। 
ড্রইাংরুক্ম প্রক্িে েরল তোরো। 
সমস্ত ড্রইাং রুম েুক্ড় েক্য়ে নসট নসোফো গুেোেোক্র সোেোক্েো। হোলেো 

েীল েোক্পতক্টর উপর সোদো নসোফোর গুেগুক্লোক্ে সোের িুক্ের সক্ফদ বতলে িক্ল 
মক্ে হক্ে। 

ড্রইাং রুক্ম আহমদ মুসোক্ে এেটো নসোফোয় িসোর অনুক্রোধ েক্র ফোবতমো 
েোসুমে তোর আব্বোক্ে বেক্য় মুক্খোমুবখ আক্রেটো নসোফোয় বেক্য় িসল। 

িক্সই ফোবতমো েোসুমে আহমদ মুসোর বদক্ে তোবেক্য় িলল, ‘মোফ 
েরক্িে েেোি, শুরুক্তই আবম এেটো প্রশ্ন েরক্ত চোবে।’ 

‘েরুে।’ িলল আহমদ মুসো। 
ফোবতমো েোসুমে ত্ববরত তোেোল তোর বপতোর বদক্ে। িলল, ‘আব্বো ওাঁক্ে 

িলুে আমোক্ে ‘তুবম’ িলোর েক্ন্য। আবম বেিয় নছোট হি।’  
আহমদ মুসো হোসল। িলল, ‘বঠে আক্ছ নছোট নিোে, নতোমোর শুরুর প্রশ্নটো 

ের।’ 
সলি আেক্ে মুখ উজ্জ্বল হক্য় উঠল ফোবতমো েোসুমক্ের। নস দ্রুত উক্ঠ 

দোাঁড়োল। ছুক্ট নেল আহমদ মুসোর বদক্ে। তোর পোক্য়র েোক্ছ িসল এিাং  ’হোত 
আহমদ মুসোর  ’পোক্য় নঠবেক্য় সোলোম েরল। 
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আহমদ মুসো তোর  ’পো নটক্ে বেক্ত বেক্ত িলল, ‘এ বে েরছ ফোবতমো? 
পোক্য় হোত বদক্য় নতো সোলোম েক্র েো।’ 

‘েো, আমোক্দর সুবরেোক্ম আমরো গুরুেেক্ে পোক্য় হোত বদক্য় সোলোম 
েবর।’ 

িক্ল ফোবতমো েোসুমে বফক্র এল তোর আসক্ে, বপতোর পোক্ে। 
িক্সই নস আহমদ মুসোর বদক্ে তোবেক্য় িলল, ‘েেোি আবম েোেক্ত 

চোবে, েত বেছুবদে ধক্র আক্মবরেোর পে-পবেেোয় নয আহমদ মুসোর েেো নলখো 
হক্ে, েযোবরবিয়োে িীপপুক্ঞ্জর ইবতহোস সৃবষ্ট্েোরী ঘটেোগুক্লোক্ত নয আহমদ মুসোর 
েোম শুক্েবছ এিাং চীে, রোবেয়ো, েোি, আবেেো, বফবলপোইে, বফবলবস্তে, েক্েেোস, 
িলেোে প্রভবৃত নদক্ের েোেো ঘটেোয় নয আহমদ মুসোক্ে নপক্য়বছ, নসই আহমদ 
মুসোই নতো আপবে?’ 

আহমদ মুসো মুখ নখোলোর আক্েই আহমদ হোত্তো েোসুমে মুখ খুলল। িলল, 
‘হ্যোাঁ মো আমরো ভোেযিোে। নসই আহমদ মুসোই নতোমোর েোবড় বেক্য় বেক্য়বছক্লে, 
নসই আহমদ মুসোই আমোক্ে মুক্ত েক্রক্ছে এিাং নসই আহমদ মুসোই এখে 
আমোক্দর সোমক্ে িক্স আক্ছে।’ 

‘ও েে!’ িক্ল বিষ্ময়-বিমুগ্ধ ফোবতমো েোসুমে উক্ঠ দোাঁড়োল। দ্রুত আহমদ 
মুসোর বদক্ে ছুক্ট বেক্য় আক্ের মতই তোর পোক্য়র েোক্ছ িক্স  ’হোক্ত আহমদ 
মুসোর  ’পো স্পেত েক্র উক্ঠ দোাঁড়োল। িলল, ‘এটো সোলোম েয়। পোক্য়র ধুক্লো 
বেলোম।’ 

ফোবতমো েোসুমে তোর আসক্ে বফক্র আসবছল। আহমদ মুসো িলল, 
‘পোক্য়র ধুক্লো নেয়োর প্রচলেও বে সুবরেোক্ম আক্ছ?’ 

‘বহন্দুস্তোেীক্দর মক্ধয এটো খুি নিবে প্রচবলত। নদখোক্দবখ মুসবলম 
সমোক্েও এর বেছু চল আক্ছ।’ িলল হোত্তো েোসুমে। 

হোত্তো েোমক্তই ফোবতমো েোসুমে িক্ল উঠল, ‘আব্বো এেটো েেো িবল। 
নসবদে আবম ওভোক্ি েোবড় নদিোর েেো েয়। ওাঁর হোক্ত অস্ত্র বছল েো। আবম 
নচাঁচোক্মাঁবচ েক্র নলোে েোেোর েেো। বেন্তু আবম পোবরবে। মক্ে হক্য়বছল, উবে যো 
িলক্ছে সি সবতয। তোাঁর েেো আমোর মোেো দরেোর। আবম তোাঁক্ে েোবড় বদক্য় 
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বদক্য়বছ। পক্র আবম অক্েে নভক্িবছ, আবম তখে ঐ ভোক্ি বচন্তো েক্রবছলোম নেে? 
নেে পুতুক্লর মত ওাঁর হোক্ত েোবড় তুক্ল বদলোম। আে িুঝক্ত পোরবছ, উবে আহমদ 
মুসো বছক্লে িক্লই ওাঁর বেক্দতে েো নমক্ে উপোয় বছল েো।’  

িক্লই ফোবতমো েোসুমে ওপর বদক্ে মুখ তুলল। িলক্ত লোেল, ‘ও 
আল্লোহ, েেোি আহমদ মুসোক্ে অসোধয সোধক্ের আরও েবক্ত দোে েরুে। তোাঁক্ে 
েেত ওয়োবোংটক্ের মত সফল েরুে।’ আক্িক্ে ভোরী হক্য় নেল ফোবতমো েোসুমক্ের 
েণ্ঠ। 

‘ধন্যিোদ নিোে। নসবদে নতোমোর সোহোযয আমোক্দর বিরোট উপেোর 
েক্রক্ছ।’ িলল আহমদ মুসো। 

‘ধন্যিোদ। আমোর খুি ইেো েরক্ছ নসবদে েোবড় বেক্য় যোিোর পর বে 
ঘক্টবছল তো েোেক্ত।’ িলল ফোবতমো েোসুমে আহমদ মুসোর বদক্ে তোবেক্য়। 

‘এ ইেো খুিই স্বোভোবিে।’ িক্ল আহমদ মুসো নসবদে েোবড় বেক্য় 
নেেোক্রল শ্যোরেক্ে ফক্লো েরো, শ্যোরেক্দর েোবড় নেক্ে নেোলো-ক্েক্েে বেক্ক্ষপ, 
ফোবতমোর েোবড় ধ্বাংস হওয়ো, আহমদ মুসোর েোবড় নেক্ে নেক্ম যোওয়ো ও গুলীবিে 
হওয়ো, নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে ও সোে ওয়োেোরক্দর আেমে, নেেোক্রল 
শ্যোরেক্দর নেপ্তোক্রর দোবয়ত্ব নেেোক্রল ওয়োবোংটক্ের নেয়ো এিাং আহমদ মুসো 
হোসপোতোক্ল যোওয়োর সি েেো সাংক্ক্ষক্প েোবেক্য় িলল, ‘নতোমোর েোবড় ধ্বাংস হক্য় 
নেক্ছ। েোবড়র ক্ষবতপরূণ নদিোর েক্ন্যই আে আমোর এখোক্ে আসো।’ 

িক্ল আহমদ মুসো পক্েট নেক্ে টোেোর েক্য়েটো িোবঠেল নির েরল এিাং 
সোমক্ের বটপক্য়র উপর িোবঠেলগুলো নরক্খ িলল, ‘নতোমোর েোবড়টো েতুে বছল। 
েতুে এেটো নস্পোটতস েোক্রর দোম এক্ত আক্ছ।’ 

ফোবতমো েোসুমে হোসল। িলল, ‘আপবে েোবড়ক্ত েোেো অিস্থোয় নেক্েেটো 
যবদ েোবড়ক্ত পড়ত, আপেোর েীিক্ের ক্ষবতপরূণ বেভোক্ি হক্তো িলুে নতো?’ 

আহমদ মুসোও হোসল। িলল, ‘ঐ ক্ষবতপরূণ েরো নযত েো িক্লই ক্ষবতটো 
হয়বে ফোবতমো।’ 

েম্ভীর হক্লো ফোবতমো। িলল, ‘আল্লোহ অনুেহ েক্রক্ছে আমোক্দর সিোর 
উপর।’ 
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এেটু নেক্মই আিোর প্রশ্ন েরল, ‘আব্বোর মুবক্তর ঘটেো বেভোক্ি ঘটল?’  
‘ওটো নখোদ বম. হোত্তোই িলক্ত পোরক্িে।’ িলল আহমদ মুসো। 
আহমদ হোত্তো েোসুমে সাংক্ক্ষক্প িলল নেেোক্রল নরোেোল্ড ওয়োবোংটে, 

নেেোক্রল শ্যোরে ও নিে ইয়োবমেক্ে আহতোিস্থোয় িেী েরোর পর বেভোক্ি নেোটো 
িোবড় সোচত েরক্ত বেক্য় িেীখোেো নেক্ে তোক্ে উেোর েরো হয়। নস আরও িলল 
নপঠটোেে সোমবরে হোসপোতোক্ল ভবতত হওয়োর পর বেভোক্ি এেেে নেেোক্রক্লর 
েোক্ছ আহমদ মুসোর েোবহেী শুক্ে এিাং আহমদ মুসোর সোক্ে পবরচয় হয়। আরও 
িলল, বে আেক্হর সোক্ে আহমদ মুসো সুবরেোক্মর সি েেো শুক্ে এিাং হোসপোতোল 
নেক্ে বরবলে হওয়োর সময় তোক্েও সোক্ে েক্র বেক্য় এক্সক্ছ ফোবতমো েোসুমেক্ে 
খুাঁক্ে নদয়োর েন্য। উেবসত আক্িে বেক্য় েেো নেষ েরল নস এই ভোক্ি, ‘আমোর 
নেিলই মক্ে হক্ে আহমদ মুসোর সোক্ে আমোর নদখো হওয়োটো আমোক্দর 
নসৌভোক্েযর সুক্যতোদয়।’ 

‘বঠেই িক্লক্ছে আব্বো, ওাঁর সোক্ে নদখো হওয়োর পর আবম নতোমোক্ে খুাঁক্ে 
নপক্য়বছ, নয আেো আবম েল্পেোক্তও েরক্ত পোবরবে।’ িলল ফোবতমো েোসুমে। 
তোরও েণ্ঠ আক্িক্ে ভোরী। 

বিব্রত আহমদ মুসো প্রসে পোেোিোর েক্ন্য িলল, ‘ফোবতমো এ টোেোগুক্লো 
নতোমোর নেয়ো প্রক্য়োেে।’ 

‘েো আবম বেক্ত পোবর েো।’ িলল ফোবতমো েোসুমে। 
‘এ টোেো আমোর েয়, আবম নতোমোক্ে বদবে েো। মোবেতে সরেোর এ টোেো 

বদক্য়ক্ছ তোক্দর আইে অনুসোক্রই।’ আহমদ মুসো িলল। 
‘এ টোেো বদক্য়ক্ছ তোরো েনেে এযোবে এঠেোরসেক্ে, আহমদ হোত্তো 

েোসুমক্ের নমক্য ফোবতমো েোসুমেক্ে েয়। তোরো আমোর বপতোর প্রবত নয এহসোে 
েক্রক্ছ এিাং আমোর েোবড় নদয়োক্ত নয েোে হক্য়ক্ছ, তোক্ত এ টোেো েহণ েরক্ল 
আমোর বিক্িে মক্র যোক্ি।’ িলল ফোবতমো েোসুমে। আক্িক্ে তোর নচোখ-মুখ লোল 
হক্য় উক্ঠক্ছ। 

খুবেক্ত উজ্জ্বল হক্য় উঠল আহমদ মুসোর মুখ। িলল, ‘ধন্যিোদ ফোবতমো, 
আবম আমোর অনুক্রোধ বফবরক্য় বেবে। নতোমোর যুবক্ত আবম েহণ েক্রবছ।’ 
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‘ধন্যিোদ ভোইয়ো, আবম েোেতোম আপবে িুঝক্িে।’ 
িক্ল এেটু েোমল ফোবতমো েোসুমে। তোরপর বপতোর বদক্ে মুখ বফবরক্য় 

িলল, ‘আব্বো আপবে ওয়োাং আলীর নেষ খির নিোধ হয় েোক্েে েো।’ 
‘েো, েোবে েো। নেোে খোরোপ খির নেই নতো?’ দ্রুত েক্ণ্ঠ বেক্েস েরল 

হোত্তো েোসুমে। তোর েক্ণ্ঠ উক্িে। 
‘আক্ের নচক্য় খোরোপ।’ িলল ফোবতমো েোসুমে। 
‘বে?’ 
‘েতেোল ইয়োাং আবমক্রর এেটো নমক্সে নপক্য়বছ। তোক্ত নস বলক্খক্ছ, 

েত পরশু ওয়োাং আলীক্ে অপহরণেোরীরো এেটো বিবেক্ে বেক্য় যোয়। নস অসুস্থ 
েো আহত েোেো যোয়বে। নমক্সক্ের সোক্ে নস েত পরশুর ছোপো হওয়ো এেটো 
বিেোপে পোবঠক্য়ক্ছ। িুঝো যোক্ে বিেোপেটো ছোবপক্য়ক্ছ অপহরণেোরীরো ওয়োাং 
আলীর েোক্ম। আর সক্ম্বোধে েরো হক্য়ক্ছ বেক্খোাঁে ফোবতমো েোসুমেক্ে। িলো 
হক্য়ক্ছ, আেোমী ২১ তোবরক্খর মক্ধয যবদ তোর েোক্ছ েো বফবর, তোহক্ল নসও হোবরক্য় 
যোক্ি, নেোেবদেই আর তোক্ে নদখো যোক্ি েো। বিেোপক্ে আরও নলখো হক্য়ক্ছ, ‘২১ 
তোবরখ সন্ধ্যো ৬টো সহ প্রক্তযেবদে সন্ধ্যো ৬টোয় পোরোমোবরক্িো এয়োরক্পোক্টতর 
েোরপোক্েত নতোমোর েক্ন্য েোবড় অক্পক্ষো েরক্ি। অবভমোে ভুক্ল বফক্র এস। 
নতোমোর উপবস্থবতই শুধু আমোক্ে িোাঁচোক্ত পোক্র।’ নেষ বদক্ে ফোবতমো েোসুমক্ের 
েণ্ঠ অশ্রুরুে হক্য় পড়ল। 

ইয়োাং আবমর ওয়োাং আলীর নছোট ভোই। 
ফোবতমো েোসুমক্ের েেো নেোেোর পর আহমদ হোত্তো েোসুমক্ের মুখ উক্িে 

আতাংক্ে ফযোেোক্স হক্য় নেল। িলল নস, ‘তোর মোক্ে ২১ তোবরক্খ পর ওয়োাং 
আলীক্ে ওরো নমক্র নফলক্ি।’ 

ফোবতমো েোসুমে বেছু িলল েো। 
 ’হোক্ত মুখ ঢোেল নস। 
তোর  ’েঠে নেক্ে  ’হোক্তর ফোাঁে বদক্য় অশ্রু েবড়ক্য় পড়ক্ত লোেল। 
আহমদ মুসো েভীর মক্েোক্যোে বদক্য় ওক্দর েেো শুেবছল। নস তোক্দর 

আক্লোচেোয় নযোে নদয়বে। 
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অল্পক্ষণ পর ফোবতমো েোসুমে রুমোল বদক্য় নচোখ মুক্ছ ধীক্র ধীক্র মুখ 
তুলল।  

িলল, ‘স্যবর।’ 
তোরপর বপতোর বদক্ে তোবেক্য় িলল, ‘আব্বো ইয়োাং আবমর আরও 

েোবেক্য়ক্ছ, বেিতোচে বসবেউল অনুসোক্রই অনুবষ্ঠত হক্ি। মক্েোেয়ে পে েমো 
নদিোর নেষ বদে ২২ তোবরখ বিক্েল পোাঁচটো। নস আরও েোবেক্য়ক্ছ, ওরো অদৃশ্য 
এমে এেটো িযিস্থো েক্রক্ছ যোর ফক্ল নেোে েমুযবেবটরই উক্ল্লখক্যোেয নেোে 
মুসলমোে মক্েোেয়ে পে েমোই বদক্ত পোরক্ি েো।’ 

আহমদ হোত্তো েোসুমক্ের  ’নচোখও অশ্রুক্ত ভক্র উক্ঠবছল। নস নচোখ মুক্ছ 
িলল, ‘বেছু েরোর নেই মো। ওরো ওয়োে ওভোর বেক্ত চোয়। তো বেে িক্ল এটো 
নমক্ে নেয়ো নযক্তো, বেন্তু প্রশ্ন হক্লো তোক্দর উক্েক্শ্যর এটো নেষ েয়, শুরুমোে। 
তোরো যবদ এেক্চবটয়ো পোলতোক্মঠট দখল েরক্ত পোক্র, তোহক্ল তোক্দর পরিততী েোে 
হক্ি সুবরেোম নেক্ে ধীক্র ধীক্র মুসলমোেক্দর উক্েদ েরো। আঘোতটো প্রেম 
আসক্ি ইক্েোক্েেীয় মুসলমোেক্দর উপর। আমোক্দর েবমদোরীসহ েক্য়েটো 
েবমদোরী তোরো দখল েরক্ত পোরক্ল খুি সহক্েই তোরো মুসবলম চোষীক্দর ভূবম 
নেক্ড় বেক্য় তোক্দর উক্েদ েরক্ত পোরক্ি।’ 

‘উক্েদ েক্র সমস্যো িোড়োক্েোর চোইক্ত তোরো এেটো  ’টো েক্র 
মুসলমোেক্দর নমক্রই নেষ েরক্ি। এই ে’বদক্ে ছ’েরও নিবে মোনুষক্ে তোরো 
নমক্রক্ছ। এেটো খিরও নিরুল েো, এেটো লোেও পোওয়ো নেল েো,  বেয়োও 
েোেক্ত পোরল েো। েত েত পবরিোক্রর বেরন্তর েোন্নো ও অশ্রুর পস্নোিে নেোে মূলয 
নপল েো।’ 

িলক্ত িলক্ত আিোর নোঁক্দ নফলল ফোবতমো েোসুমে। েোাঁদক্ত েোাঁদক্তই 
িলল, ‘ওয়োাং আলীরও বদে ঘবেক্য় আসক্ছ, সিোর অলক্ক্ষ সিোর মত নসও হোবরক্য় 
যোক্ি।’ েোন্নোয় রুে হক্য় নেল ফোবতমো েোসুমক্ের নেষ েেোগুক্লো। 

ফোবতমো েোসুমক্ের েেোগুক্লো ছবি হক্য় নভক্স উক্ঠবছল আহমদ মুসোর 
নচোক্খ। আহমদ মুসো নদখক্ত পোবেল নযে সুবরেোম-উপকূক্লর েৃবষেোমগুক্লো 
এিাং পোহোড় ও িেোিক্ল সাংেোম েক্র িোাঁচো মোনুষগুক্লোক্ে। নসখোেেোর েোম-
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েেপদ নেক্ে নভক্স আসো েোন্নো নযে শুেক্ত পোবেল নস। এই েোন্নো তোর প্রবতবট 
রক্ত েবণেোয়, অবস্তক্ত্বর প্রবত রক্ে অক্ষক্মর আততেোদ েয়, বিক্ক্ষোক্ভর জ্বোলো 
ছবড়ক্য় বদল। নযে অেোক্ন্তই তোর নঠোাঁক্টর িোধে নভদ েক্র নির হক্য় এল প্রবতিোদী 
েক্য়েবট েে, ‘েো ফোবতমো ওয়োাং আলী হোবরক্য় যোক্ি েো।’ 

ঘক্রর অশ্রু সেল েরম পবরক্িক্ে নিসুক্র েেতে হক্য় নিক্ে উঠল 
আহমদ মুসোর েেো। 

ফোবতমো েোসুমে ও আহমদ হোত্তো েোসুমে অক্েেটো চমক্ে উক্ঠ তোেোল 
আহমদ মুসোর বদক্ে। 

আহমদ মুসো তোর আসক্ে েক্ড়-চক্ড় নসোেো হক্য় িসল। তোর নচোক্খ-মুক্খ 
বস্থর বসেোক্ন্তর এেটো  যবত। নঠোাঁক্ট তোর ফকু্ট উঠল েবঠে এে টুেক্রো হোবস। 
তোবেক্য়বছল ফোবতমো েোসুমেক্দর বদক্ে। িলল, ‘বম. হোত্তো, ফোবতমো, হ্যোাঁ, আবম 
নচষ্ট্ো েরি ওয়োাং আলী যোক্ত হোবরক্য় েো যোয়, নচষ্ট্ো েরি সুবরেোম নেক্ে আর নেউ 
যোক্ত েো হোরোয়।’ 

বিস্ময় ফুক্ট উঠল হোত্তো েোসুমে ও ফোবতমোর নচোক্খ-মুক্খ। িলল হোত্তো 
েোসুমে, ‘বেভোক্ি, নেমে েক্র?’ 

নসোফোয় েো এবলক্য় বদল আহমদ মুসো। িলল, ‘আবম সুবরেোম যোবে।’ 
হঠোৎ যবদ আেোক্ের চোাঁদটো আেোে নেক্ে হোক্ত এক্স পক্ড়, তোহক্ল নয 

অিস্থো দোাঁড়োয় নসই অিস্থো হক্লো হোত্তো েোসুমে ও ফোবতমোর। তোক্দর দৃবষ্ট্ বস্থর হক্য় 
নেল আহমদ মুসোর মুক্খর উপর। বিস্মক্য়র ধোক্কোয় তোরো েেো িলক্ত ভুক্ল নেল। 

বিস্মক্য়র নঘোর েোটক্ল প্রেক্ম েেো িলল ফোবতমো েোসুমে, ‘আপবে 
যোক্িে সুবরেোক্ম?’ তোর  ই নচোখ আেে ও বিস্মক্য়র আক্লোয় বচে বচে েরক্ছ। 

‘নেে বিবস্মত হে ফোবতমো?’ প্রশ্ন আহমদ মুসোর। 
‘অখযোত এে েরীি নদে আমোক্দর। অিক্হবলত ও অেোত বেছু মোনুষ 

আমরো। এমে নদক্ে আমরো আহমদ মুসোক্ে আেো েরক্ত পোবর?’ িলল ফোবতমো 
েোসুমে। 

হোসল আহমদ মুসো। িলল, ‘এর অেত আহমদ মুসোর প্রবত নতোমরো 
সুবিচোর েরছ েো। আহমদ মুসোক্ে নতোমোক্দর পোে নেক্ে  ক্র সবরক্য় বদে।’ 
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‘ঘটেো তো েয় আহমদ মুসো। আপবে আমোক্দর নদে সুবরেোক্ম যোক্িে 
এটো েল্পেোর নচক্য়ও অবিশ্বোস্য এে িযোপোর। তোই বিশ্বোস েরক্ত আমোক্দর েষ্ট্ 
হক্ে।’ িলল হোত্তো েোসুমে। 

‘আবমও নতো নেোেবদে েল্পেোয় ভোবিবে সুবরেোক্ম আবম যোি। িোস্তিতো 
সি সময় েল্পেোর নচক্য় বিস্ময়ের।’ িলল আহমদ মুসো। 

ফোবতমো েোসুমে নসোফো নেক্ে উক্ঠ আহমদ মুসোর সোমক্ে েোক্পতক্টর 
উপর হোাঁটু মুক্ড় প্রোেতেোর ভাংবেক্ত িক্স িলল, ‘আপবে সবতযই সুবরেোক্ম যোক্িে?’ 
আক্িক্ের আকুলতোয় েলো েোাঁপবছল তোর। 

‘অিশ্যই এিাং তো ২১ তোবরক্খর আক্ে।’ িলল আহমদ মুসো। 
‘আল্লোহু আেির। িক্ল েোিোমুখী হক্য় বসেদোয় পক্ড় নেল ফোবতমো 

েোসুমে। 
অক্েক্ষণ পর মুখ তুলল নস। 
অশ্রুক্ত ধুক্য় নেক্ছ তোর মুখ। িলল, ‘অক্েেবদে পর আমোর মক্ে হক্ে, 

িুক্ের উপর নেক্ে এেটো েেেল পোের নেক্ম নেল। িুে ভক্র বেশ্বোস বেক্ত 
পোরবছ আে আবম।’ 

উক্ঠ দোাঁড়োল ফোবতমো েোসুমে। িলল, ‘আব্বো আপেোরো এেটু িসুে। 
আবম চো বেক্য় আসবছ।’ 

চক্ল নেল ফোবতমো। 
‘নমক্য়টোর উপর বদক্য় খুি ধেল নেক্ছ। আবম বেেন্যোপে হলোম, তোর 

পর পরই ওয়োাং আলীক্েও তোরো অপহরণ েরল। নদে তোর েক্ন্য হক্য় উক্ঠবছল 
মৃতযুর উপতযেো। মৃতযু সি সময় তোক্ে তোড়ো েক্র বফক্রক্ছ। এই পবরবস্থবতক্ত 
িোরিোর বঠেোেো পবরিততে েক্র নস স্বেেহীে এই বিক্দক্ে িোস েরত।’ িলল 
হোত্তো েোসুমে। 

‘রোত যত েভীর হয়, নসোিক্হ সোক্দে ততই এবেক্য় আক্স।’ আহমদ মুসো 
িলল। 

ে’বমবেক্টর মক্ধযই ফোবতমো বফক্র এল এেটো িবল নঠক্ল বেক্য়। আহমদ 
মুসো নসবদক্ে নচক্য় িলল, ‘তুবম চো আেক্ত বেক্য় বেক্য় এক্ল খোিোর।’ 
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‘আমোর ক্ষধুো নলক্েক্ছ, আপেোক্দরও ক্ষধুো লোেোর েেো।’ িলল ফোবতমো। 
‘দোও, ক্ষধুো েো লোেক্লও নখক্ত পোরি। ে’বদে ধক্র হোসপোতোক্লর খোেো 

নখক্য়বছ নতো। িোবড়র খোিোর অমৃত লোেোর েেো।’ আহমদ মুসো িলল। 
‘ভোইয়ো অমৃত েো হক্লও সুবরেোক্মর খোিোর অরুবচের হক্ি েো।’ 
ফোবতমো খোিোর পবরক্িেে েরল। 
বতে েেই খোক্ে। 
‘একুে তোবরখ আসক্ত মোে বদে েক্য়ে িোবে। আমোর মক্ে হয় বচন্তো 

েরোর অক্েে বিষয়ই েোেক্ত পোক্র।’ ফোবতমো িলল। 
‘বঠে িক্লছ ফোবতমো। অক্েে বেছুই ভোিক্ত হক্ি। তোর েক্ন্য সময় আবম 

মক্ে েবর েম নেই। এই মুহূক্তত নয বসেোন্তটো হক্য় নযক্ত পোক্র তো হক্লো, আবম ১৯ 
তোবরক্খ বম. হোত্তোক্ে বেক্য় সুবরেোক্ম যোিোর েক্ন্য েোয়েোর বেউ আমষ্ট্োরেোক্ম 
েোমি। নসখোে নেক্ে েলপে-স্থলপক্ে যোি সুবরেোক্মর পোরোমোবরক্িো। আর একুে 
তোবরক্খ ফোবতমো েোমক্ি সুবরেোক্মর পোরোমোবরক্িো এয়োরক্পোক্টত। বঠে ছ’টোয় নস 
প্রক্িে েরক্ি এয়োরক্পোক্টতর েোরপোক্েত।’ িলল আহমদ মুসো। 

ফোবতমো েোসুমক্ের মুখ ভক্য় ফযোেোক্ে হক্য় নেল আহমদ মুসোর েেো 
শুক্ে। িলল, ‘আবম এেো যোি? ছ’টোয় েোরপোক্েত নতো ওরো েোেক্ি? েোরপোক্েত 
নেক্লই নতো ওরো ধক্র নফলক্ি আমোক্ে।’ 

আহমদ হোত্তো েোসুমক্ের নচোক্খ-মুক্খও উক্িক্ের ছোয়ো। 
আহমদ মুসো িলল, ‘আবম নতো নসটোই চোই তুবম ওক্দর হোক্ত পড়। ভয় 

নেই আবম আক্ে পোক্েই েোেি।’ 
‘তিু আমোর ভয় েরক্ছ। ওরো েেোই, মোনুষ েয় ভোইয়ো।’ ভয়োতত েক্ণ্ঠ 

িলল ফোবতমো। 
‘আবম েোবে। বেন্তু এ ছোড়ো নেোে বিেল্প নেই নিোে। তুবম আমোর উপর 

আস্থো রোখক্ত পোর।’ 
সাংক্ে সাংক্েই েেো িলক্লো েো ফোবতমো েোসুমে। মুখ বেচু েক্রবছল নস। 
েক্য়ে মুহূতত পক্রই মুখ তুলল। িলল নস, ‘মোফ েরক্িে ভোইয়ো। বেক্দতে 

বদক্েে, আপবে নয আহমদ মুসো তো ভুক্ল বেক্য়বছলোম। আপেোর বেক্দতে আবম 
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পোলে েরি, নযভোক্ি িলক্িে বঠে নসভোক্িই।’ ফোবতমো নঠোাঁক্ট হোবস ফবুটক্য় 
নতোলোর নচষ্ট্ো েরল। তোর নচোক্খ-মুক্খ দৃঢ়তো। 

খুবে হক্লো আহমদ মুসো। িলল, ‘ধন্যিোদ নিোে। নদখক্ি তুবম যত সোহসী 
হক্য়ছ, েত্রুরো তত দূিতল হক্য় পক্ড়ক্ছ।’ 

‘ধন্যিোদ ভোইয়ো।’ িক্ল এেটু েোমল ফোবতমো েোসুমে। িলল, ‘আমোর 
েোেক্ত ইেো েরক্ছ ভোইয়ো, আপবে েোয়োেো, সুবরেোক্ম যোেবে। বেউ আমষ্ট্োরেোম 
নদক্খেবে। বেউ আমষ্ট্োরেোম হক্য় সুবরেোম প্রক্িক্ের এই পবরেল্পেো হঠোৎ নেে, 
বেভোক্ি েরক্লে?’ 

‘আবম খুি নভক্ি েবরবে। আবম বেবিত হক্য়বছ নয, নতোমোর আব্বোক্ে 
বেক্য় পোরোমোবরক্িো এয়োরক্পোটত হক্য় নদক্ে প্রক্িে েরো যোক্ি েো। চোই েো এই 
মুহুক্তত েত্রুরো তোক্ে নদক্খ নফলুে। তোরো এটো নেক্ে বেবিন্ত েোকুে নয, বম. হোত্তো 
এখক্েো িেী আক্ছে। নদক্ে বফরক্ত পোরক্ছে েো। তোক্দর বেিতোচে বেবিতক্েই হক্য় 
যোক্ি। এ অিস্থোয় নদক্ে নফরোর েক্ন্য েল ও স্থল পে িোবে েোেল। হঠোৎ নতোমোর 
আব্বোর মত অবত পবরবচত নলোেক্ে বেক্য় নদক্ের নেোে িেক্র েোমোও বঠে হক্ি 
েো। প্রেক্ম েোয়োেো বেক্য় নসখোে নেক্ে সুবরেোক্ম প্রক্িে েরি। সুবরেোম উপকূক্লর 
সিক্চক্য় বেেটিততী িড় েহর হক্লো বেউ আমষ্ট্োরেোম। তোই প্রেক্ম নসখোক্ে নেক্ম 
সুবরেোক্ম প্রক্িক্ের বচন্তো েক্রবছ।’ 

নচোখ  ’বট উজ্জ্বল হক্য় উঠল ফোবতমোর। িলল, ‘ভোইয়ো অিোে িযোপোর, 
আপবে েো নেক্ে সুবরেোক্ম প্রক্িক্ের নয রুট বঠে েক্রক্ছে, তোর নেোে বিেল্প 
নেই। েোয়োেোর পূিতোিক্ল এেমোে বেউ আমষ্ট্োরেোম নেক্েই সুবরেোক্ম প্রক্িক্ের 
েল পে স্থল পে  ই-ই আক্ছ। আপেোর বচন্তো এক্েিোক্রই বেভূতল।’ 

‘আল হোম বলল্লোহ। এভোক্িই আল্লোহ সোহোযয েক্রে ফোবতমো।’ আহমদ 
মুসো িলল। 

ফোবতমো উেবসত হক্য় উঠল। িলল, ‘ভোইয়ো খুি আেে লোেক্ছ। মক্ে 
হক্ে েতুে েীিে বফক্র নপলোম।’ 

‘আলহোম বলল্লোহ। আল্লোহ আমোক্দর সেক্লর উপর সদয় নহোে।’ িলল 
আহমদ হোত্তো েোসুমে। 
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তোরপর এেটু নেক্ম এেটু পোবে নখক্য় বেক্য় নস আিোর িলল, ‘বম. 
আহমদ মুসো, আমরো বে েেত আব্রোহোম মোক্ে মোবেতে সরেোক্রর েোক্ছ নেোে 
সোহোযয চোইক্ত পোবর?’ 

‘হ্যোাঁ চোইক্ত পোবর। তোরো আে-অবফবসয়োলী সোহোযয েরক্ত পোক্র। বেন্তু 
এই মুহূক্তত তোর প্রক্য়োেে নেই। আমরো বেক্য় েোে শুরু েবর। প্রক্য়োেে হক্ল 
ওক্দর িলি।’ 

‘ধন্যিোদ বম. আহমদ মুসো। এেটো েেো িবল আহমদ মুসো, ওরো বেন্তু 
সোাংঘোবতে  ধতষতয, বিেোল ওক্দর সাংখযো। হঠোৎ েক্র ফোবতমোক্ে ওক্দর হোক্ত তুক্ল 
বদক্ল বিপদ হক্ি েো নতো!’ িলল েরম ও বিেীত েক্ণ্ঠ হোত্তো েোসুমে। 

আহমদ মুসো হোসল। িলল, ‘আপেোর েেো সতয, উক্িে স্বোভোবিে। বেন্তু 
ওয়োাং আলীক্ে িোাঁচোক্ত হক্ল, দ্রুত ওক্দর পবরচয় নপক্ত হক্ল, ২১ তোবরক্খ 
ফোবতমোক্ে ওক্দর মুক্খোমুবখ দোাঁড় েরোক্ত হক্ি। ২১ তোবরক্খর পর এই সুক্যোে 
আমরো হোবরক্য় নফলি।’ 

‘আব্বো বিপক্দর বিষয়বট েো নভক্ি আপবে নদখুে নয এটো েোর 
পবরেল্পেো। স্বক্প্নর নসই আহমদ মুসো বিমূতত হক্য় নেক্ম এক্সক্ছে আমোক্দর 
মোক্ঝ। বতবে আমোক্দর চোবলত েরক্ছে। আমোর আর নেোে ভয় নেই আব্বো। এখে 
আমোর মক্ে হক্ে, তোর বেক্দতে পোলে েরক্ত বেক্য় মৃতযু এক্লও আবম তো হোবস 
মুক্খ িরণ েরক্ত পোরক্িো।’  

‘বঠে িক্লছ মো। আহমদ মুসো নয আমোক্দর সোমক্ে িক্স, বতবে স্বয়াং নয 
সুবরেোক্ম যোক্েে, এেেো আবম ভুক্ল বেক্য়বছলোম।’ 

এেটু নেক্ম হোত্তো েোসুমে তোেোল আহমদ মুসোর বদক্ে। িলল, ‘আমরো 
সুবরেোক্ম যোিোর েক্ন্য প্রস্তুত আহমদ মুসো।’ 

‘ধন্যিোদ বম. হোত্তো, ধন্যিোদ নিোে ফোবতমো।’ 
‘ধন্যিোদ ভোইয়ো।’ িক্ল উক্ঠ দোাঁড়োল ফোবতমো। তোরপর িলল, ‘আপেোরো 

েল্প েরুে আবম িবলটো নরক্খ আবস এিাং  পুক্রর খোিোক্রর িযিস্থোটোও নদক্খ 
আবস।’ 
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‘ফোবতমো আমোর েক্ন্য নভি েো। আবম বেন্তু  পুক্র খোবে েো। আবম এখবে 
নিরুি।’ 

‘নেোেোয়?’ 
‘সোরো নেফোরসেক্দর ওখোক্ে যোি।’ 
‘আপবে নেোেোয় েোেক্ছে?’ 
‘ওখোক্েই আমোর িযোে-িযোক্েে আক্ছ।’ 
‘তোহক্ল?’ 
‘আবম নযখোক্েই েোবে, আে বিক্েক্লই এখোক্ে এেিোর আসি। অক্েে 

েেো আক্ছ, অক্েে বিষয় বেক্য় ভোিক্ত হক্ি।’ 
‘ধন্যিোদ ভোইয়ো।’ িক্ল ফোবতমো েোসুমে িবলটো নঠক্ল বেক্য় চক্ল নেল।  
আহমদ মুসোও উক্ঠ দোাঁড়োল যোিোর েক্ন্য। 
 
 
 
দরেো খুক্লই আহমদ মুসোক্ে নদক্খ বেেো নেফোরসে, সোরো 

নেফোরসক্ের মো আেক্ে েবড়ক্য় ধরল আহমদ মুসোক্ে। িলল, ‘িোছো আবম 
হোসপোতোক্ল নটবলক্ফোে েক্রবছলোম। ওরো িলল তুবম নসই নেোে সেোক্ল বরবলে 
বেক্য়ছ। এখে নিলো ১টো। এত নদরী হক্লো নেে িোছো আসক্ত? আর বরবলে নেক্ি 
আমোক্ে েোেোওবে নেে? আবম নতো প্রবতবদেই নটবলক্ফোে েরবছ।’ 

এতগুক্লো প্রক্শ্নর েিোক্ি আহমদ মুসো িলল, ‘আমোর সোক্ে আক্রেেে 
বরবলে বেক্য়বছল। তোক্ে নপৌক্ছ বদক্য় এলোম।’ 

‘বঠে আক্ছ, চল িোছো। নতোমোর উপর বদক্য় অক্েে ধেল নেল। তুবম 
অক্েে শুবেক্য় নেছ।’ িলল বেেো নেফোরসে আহমদ মুসোক্ে নটক্ে বেক্য় এগুক্ত 
এগুক্ত। 

আহমদ মুসো হোসল। িলল, ‘খোলোম্মো মোে এই নদড় সপ্তোক্হ আমোর ওেে 
১ নেবে নিক্ড়ক্ছ।’ 
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‘তো িোড়ক্ল বে হক্ি, আয়েোক্ত বেক্য় নদখ এেিোর নতোমোক্ে।’ িলল 
বেেো নেফোরসে। 

আহমদ মুসো ড্রইাংরুক্ম িসক্ত যোবেল। বেন্তু বেেো নেফোরসে আহমদ 
মুসোক্ে হোত ধক্র নটক্ে তোর ঘক্রর বদক্ে বেক্ত বেক্ত িলল, ‘এখে আর িসোিবস 
েয় িোছো। নসোেো ঘক্র বেক্য় েোপড় ছোড়। তোরপর নেোসল ের। আবম নটবিক্ল 
খোিোর আেবছ।’ 

িক্ল বেেো নেফোরসে আহমদ মুসোর ঘক্রর দরেো নটক্ে বদক্য় চলল 
েোইবোং-এর বদক্ে। 

আরও এে ঘঠটো পর। 
আহমদ মুসো এক্স খোিোর নটবিক্ল িসল। 
নেোসল েক্র নেস েোমো-েোপড় পক্র নিে ভোল নিোধ হক্ে আহমদ 

মুসোর। 
বেছুক্ষণ পর বফক্র এল বেেো নেফোরসে। 
িসল আহমদ মুসোর বিপরীত বদক্ের নচয়োক্র। আহমদ মুসোর নেক্ট 

খোিোর তুক্ল বদক্ত বদক্ত িলল, ‘এখে অক্েে নেে লোেক্ছ িোছো নতোমোক্ে। তুবম 
েরীক্রর উপর খুি অবিচোর ের। খোওয়োর পর বেন্তু লম্বো ঘুম নদক্ি।’ 

আহমদ মুসো েোাঁটো চোমচ এেিোর হোক্ত তুক্ল বেক্য় আিোর নরক্খ বদক্য় 
িলল, ‘খোলোম্মো, সোরো এল েো? ও নেই?’ 

বেেো নেফোরসে েোাঁটো চোমচ হোক্ত বেক্য় আহমদ মুসোর বদক্ে েো 
তোবেক্য়ই িলর, ‘েো। তুবম নখক্য় েোও িোছো। বে েরি, নতোমরো নেউ নতো েেো 
নেোেেো। বেক্ের ইেোক্েই িড় ভোি।’ বেেো নেফোরসক্ের েক্ণ্ঠ নক্ষোক্ভর প্রেোে। 

আহমদ মুসো েেো িোড়োক্লো েো। িুঝল, সোরো বেিয় খোলোম্মোর বেক্ষধ েো 
নমক্ে এই অসমক্য় নেোেোও নিবরক্য়ক্ছ। তোই নরক্ে আক্ছে বতবে। 

খোওয়োর পর আহমদ মুসো তোর ঘক্র চক্ল এল। 
তখে বিক্েল সোক্ড় চোরটো। 
আহমদ মুসো ঘুম নেক্ে উক্ঠ টয়ক্লট নসক্র নেে হক্য় এক্স িক্সক্ছ। 
ঘক্র ঢুেল বেেো নেফোরসে। 
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তোর মুখ মবলে। 
নসই মবলে মুক্খই হোবস নটক্ে িলল, ‘িোছো নরষ্ট্ হক্য়ক্ছ নতো?’ 
‘হ্যোাঁ, খোলোম্মো। সোরো এক্সক্ছ?’ 
েিোি েো বদক্য় বেেো নেফোরসে আহমদ মুসোর সোমক্ের নসোফোয় িসল। 

ধীক্র ধীক্র িলল, ‘সোরো আসক্ি েো িোছো।’ বেেো নেফোরসক্ের েণ্ঠ েোন্নোর মত 
নভেো। 

আহমদ মুসো চমক্ে উক্ঠ তোেোল বেেো নেফোরসক্ের বদক্ে। িলল, 
‘আসক্ি েো? সোরো নেোেোয় খোলোম্মো?’ 

‘লস আলোক্মোক্স।’ 
‘লস আলোক্মোক্স?’ এই বেেোসো উচ্চোরণ েরোর সোক্ে সোক্ে আহমদ 

মুসো নযে আেোে নেক্ে পড়ল। অবিশ্বোস্য মক্ে হল বেেো নেফোরসক্ের েেো। 
প্রশ্নটো উচ্চোরণ েরোর পর এেটু নেক্ম আহমদ মুসো আিোর িলল, ‘েই 

আমোক্ে নতো বেছু িক্লবে! এ সমক্য় হঠোৎ লস আলোক্মোক্স নেে? নস নতো আরও 
 ’মোস ছুবট নপক্য়ক্ছ! আর সম্পূণত সুস্থ বে নস হক্য়ক্ছ?’ 

মুখ তুলল বেেো নেফোরসে। 
তোর মুখ নিদেোয় েীণত। 
নভক্ে পড়ো অিস্থো তোর। 
বিবস্মত হক্লো আহমদ মুসো। 
বেেো নেফোরসে আহমদ মুসোর নেোে প্রক্শ্নর েিোি েো বদক্য় এেটো 

ইেক্ভলোপ তুক্ল ধরল আহমদ মুসোর বদক্ে। 
আহমদ মুসো ইেক্ভলোপবট হোক্ত বেল। ইেক্ভলোক্প আহমদ মুসোর েোম 

নলখো। নদক্খই িুঝল হস্তোক্ষর সোরো নেফোরসক্ের। 
সোরো নেফোরসক্ের বচবঠ? িুক্ের নভতরটোয় ধে েক্র উঠল আহমদ 

মুসোর। েো েোবেক্য়, অন্তত নটবলক্ফোক্ে এেটো েেোও েো িক্ল এভোক্ি বচবঠ নরক্খ 
নেক্ছ? 

িুক্ের নেোে অেোেো প্রোন্ত নেক্ে এেটো অপবরবচত অবভমোে প্রিল নিক্ে 
মোেো তুলক্ত চোইল। 
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তো সক্েও বচবঠ খুলল আহমদ মুসো। 
ইেক্ভলোক্পর নভতর নেক্ে নিবরক্য় পড়ল সোরো নেফোরসক্ের পযোক্ের 

পবরবচত নসই েীল েোেে। 
সোরো নেফোরসক্ের বচবঠ। 
বচবঠবট নমক্ল ধরল আহমদ মুসো নচোক্খর সোমক্ে। 
পড়ক্ত লোেলুঃ 
 
‘‘আসসোলোমু আলোয়কুম। 
অক্েে বচন্তো েক্রও সক্ম্বোধক্ের নেোে ভোষো খুাঁক্ে নপলোম েো।  
তোই সক্ম্বোধে ছোড়োই এই বচবঠ বলখবছ। 
আবম লস আলোক্মোক্স যোবে। আরও  ’মোস ছুবট মঞ্জুর হক্য়ক্ছ। বেন্তু ছুবট 

এখে আমোর েোক্ছ অসহেীয় লোেক্ছ। আবম েোক্ের মক্ধয েুক্ি নযক্ত চোই, েুক্ি 
েোেক্ত চোই। ভুলক্ত চোই আমোর অবস্তত্বক্ে। 

আপবে আহত অিস্থোয় হোসপোতোক্ল। আপেোক্ে িক্ল নযক্ত পোরলোম েো 
িক্ল িুে আমোর নভক্ে যোক্ে। বেন্তু আমোর িুে ভোেোর নচক্য় আপেোক্ে িলো 
আমোর েক্ন্য েবঠে বছল। 

েো িুক্ঝ আপেোক্ে আবম অক্েে েষ্ট্ বদক্য়বছ। আপেোর নেোে নদোষ নেই। 
আপবে আমোক্ে এভক্য়ে েরক্তে। বেন্তু এটোই আমোর েোক্ছ আপেোক্ে আরও 
মূলযিোে েক্র তুক্লবছল। আপবে সোমোন্য প্রিয়ও আমোক্ে নেোেবদে নদেবে। 
আপেোর এই অসোধোরণ গুণই আপেোক্ে আমোর েোক্ছ আরও নেৌরিদীপ্ত েক্র 
তুক্লবছল। আবম আমোক্ে আরও েবড়ক্য় নফক্লবছলোম। েষ্ট্ও আপেোর িোবড়ক্য় 
বদক্য়বছলোম। অক্েেিোর আপবে আপেোর সম্পক্েত িলোর নচষ্ট্ো েক্রক্ছে। বেন্তু 
আবম সুক্যোে নদইবে। অিক্েক্ষ অসুস্থ অিস্থোয় হোসপোতোক্লর নিক্ে শুক্য় এেবদে 
সি শুেলোম লোয়লো নেবেফোরক্দর েোক্ছ। শুক্ে এতবদে নয েষ্ট্ আপেোক্ে বদক্য়বছ 
সি েষ্ট্ েতগুণ আেোক্র বফক্র নপলোম আমোর িুক্ে। আমোর অন্যোক্য়র এ েোবস্ত 
আবম মোেো নপক্ত বেক্য়বছ। 
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আমোর িুক্ে নেক্ে উক্ঠবছল আেোেস্পেতী আেোঙ্খো, নস আেোঙ্খো এখে 
নেই। আমোর িুক্ে বছল এে সোের তৃষ্ো, নস তৃষ্োর জ্বোলোও এখে বেক্ভ নেক্ছ। 
এেবদে আবম আপেোর ‘সোরো’ হিোর েক্ন্য পোেল হক্য় উক্ঠবছলোম, বেন্তু হক্ত 
পোবরবে। যখে সি আেোঙ্খো, সি তৃষ্ো আমোর নেষ হক্য় নেক্ছ, তখে নসবদে 
নেেোক্রল শ্যোরক্ের িেীখোেোয় আপবে আমোক্ে ‘সোরো’ িক্ল সক্ম্বোধে েরক্লে। 
নসবদে আবম আপেোক্ে আমোর সি েবক্ত বদক্য় েবড়ক্য় ধক্রবছলোম আতাংে 
তোবড়ত হক্য় প্রোণ ভক্য়। আপবে আমোক্ে েবড়ক্য় ধক্রেবে। বপক্ঠ হোত িুবলক্য় 
সোন্তেো বদক্য়বছক্লে মোে। আপেোর এই বেবিড় স্পেত এিাং ‘সোরো’ সক্ম্বোধে তখে 
নপলোম যখে চোইবে। আমোর আল্লোহর এই মবেতর আবম অেত িুঝক্ত নচষ্ট্ো েক্রবছ। 
অিক্েক্ষ িুক্ঝবছ, এই পোওয়োটুকুক্ে আল্লোহ আমোর েীিক্ের পোক্েয় িোেোক্ত 
চোে। আবম এই পোক্েয়ক্ে পরম পোওয়ো বহক্সক্ি েহণ েক্রবছ। আবম েোবে, এক্ত 
আপেোর আপবত্ত েোেক্ি, নেোক্সফোইে আপোরও আপবত্ত েোেক্ি। বেন্তু আবম এও 
েোবে নয, এেেে মোনুক্ষর িোাঁচোর অিলম্বেক্ে আপেোরো নেক্ড় নেক্িে েো। 
আপেোক্দর  ’েক্ের েোক্ছই আবম ক্ষমোপ্রোেতী। 

সি নেক্ষ আমোর প্রোেতেো, সোরো নেফোরসে েোক্মর নেোে নমক্য়র সোক্ে 
আপেোর েখেও নদখো হক্য়বছল, এেেো দয়ো েক্র ভুক্ল যোক্িে। বেন্তু আমরো 
আক্মবরেোেরো আপেোক্ে ভুলক্ত পোরক্িো েো। েোরণ আপবে আেক্ের 
আক্মবরেোর এেেে ভ্রোতো। আমোক্দর ফোউঠেোর ফোদোরসক্দর আক্মবরেোক্ে 
আপবে আিোর আক্মবরেোেক্দর মোক্ঝ বফবরক্য় এক্েক্ছে।’’ 

এেেে আক্মবরেোে নমক্য়,  
‘সোরো নেফোরসে’ 

বচবঠ পড়ো নেষ হক্লো, বেন্তু বচবঠ নেক্ে মুখ তুলক্ত পোরল েো আহমদ 
মুসো।  ’নচোখ নেক্ে তোর েড়োক্েো অশ্রু নফোটোয় নফোটোয় ঝক্র পড়ক্ত লোেল বচবঠর 
িুক্ে। 

বেেো নেফোরসে ধীক্র ধীক্র উক্ঠ এল তোর আসে নেক্ে। আহমদ মুসোর 
নপছক্ে দোাঁবড়ক্য় আক্স্ত এেটো হোত রোখল আহমদ মুসোর েোাঁক্ধ। িলল েরম েক্ণ্ঠ, 
‘নিটো তুবম েোাঁদক্ল সোরো আরও েষ্ট্ পোক্ি।’ 
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আহমদ মুসো বেেো নেফোরসক্ের হোত আাঁেক্ড় ধক্র িলল, ‘খোলোম্মো আবম 
সোরোর সিতেোে েক্রবছ, ওক্ে সোিধোে েরোর সুক্যোে পোইবে।’ অশ্রুেবড়ত েণ্ঠ 
আহমদ মুসোর। 

‘েো নিটো, নদোষ নতোমোর েয়, নদোষ সোরোরও েয়। এটোই বছল আমোর 
নমক্য়র ভোেয।’ েরম ও উদোস েণ্ঠ বেেো নেফোরসক্ের। 

‘এখে বে হক্ি খোলোম্মো। ওক্ে বেছু িলক্তও পোরলোম েো।’ িলল 
আহমদ মুসো। 

বেেো নেফোরসে আহমদ মুসোর নপছে নেক্ে নসোফো ঘুক্র এক্স আহমদ 
মুসোর পোক্ে িসল। িলল, ‘িক্ল নেোে লোভ হক্ি েো নিটো। আবম সোরোক্ে নতো 
বচবে। হতভোেী যো িক্লক্ছ তোই নস েরক্ি।’ েোন্নোয় েড়োক্েো বেেো নেফোরসক্ের 
েেো। 

এেটু নেক্মবছল, আিোর শুরু েরল বেেো নেফোরসে, ‘আবম ওর মো। 
আবম ওক্ে িুবঝক্য়বছ, অনুক্রোধ েক্রবছ। সি েেোর েিোক্ি এেটো েেোই নস 
িক্লক্ছ, মো আমোক্ে যবদ িোাঁচক্ত বদক্ত চোও, তোহক্ল িোাঁচোর অিলম্বে আমোর েোছ 
নেক্ে নেক্ড় বেও েো। তোরপর নসও নোঁক্দক্ছ, আবমও নোঁক্দবছ। আর বেছু িলোর 
বছল েো তোক্ে।’ 

‘খোলোম্মো আমোর এখে বে েততিয?’ আহমদ মুসো িলল। 
‘বেছু েরোর নেই নিটো। তুবম সিবেছু ভুক্ল যোও। এেবদে নসও সিবেছু 

ভুক্ল বেক্য় স্বোভোবিে হক্তও পোক্র। আবম নসবদক্েরই অক্পক্ষো েরি। তক্ি নিটো 
নতোমোর এ মোক্ে ভুক্ল নযও েো। সোরোর িযোপোক্র নেোে সোহোক্যযর দরেোর হক্ল তো 
আবম নতোমোর েোক্ছ চোইি।’ িলল বেেো নেফোরসে। 

‘অিশ্যই খোলোম্মো। আপেোর এ নছক্লক্ে যখেই েোেক্িে, হোবের 
হক্িো।’ 

‘ধন্যিোদ নিটো।’ িক্ল উক্ঠ দোাঁড়োল বেেো নেফোরসে। তোরপর িলল, 
‘েোমোে পক্ড় চোক্য়র নটবিক্ল এস নিটো।’ 

বেেো নেফোরসে চক্ল নেল। 
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আহমদ মুসো সোরোর বচবঠটো সুের েক্র ভোে েক্র ইেক্ভলোক্প ভক্র উক্ঠ 
দোাঁড়োল। মক্ে মক্ে ভোিল, সোরোর বচবঠটো নেোেো নেোক্সফোইক্ের েোক্ছ পোবঠক্য় 
বদক্ত হক্ি  ’এেবদক্ের মক্ধযই। 
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৬ 
েোয়োেো এয়োরলোইেক্সর এেটো নেোবমবষ্ট্ে লোইট লযোঠে েরল বেউ 

আমষ্ট্োরেোম এয়োরক্পোক্টত।  
বেউ আমষ্ট্োরেোম েোয়োেো উপকূক্লর দক্ক্ষণোাংক্ের এেমোে িড় েহর। 
বিমোে নেক্ে সিক্েক্ষ েোমল  ’েে এবেয়োে। তোক্দর এেেে বেখ। 

 ’েক্ের পরক্েই ইউক্রোপীয় টুযবরক্ষ্ট্র নপোেোে। তোক্দর হোক্ত টুযবরষ্ট্ িযোে এিাং 
পোক্য়ও টুযবরষ্ট্ েুতো। 

বেখ নলোেটো আহমদ হোত্তো েোসুমে, আর অন্য নলোেবট আহমদ মুসো। 
ওরো  ’েে িোইক্রর লোউক্ঞ্জ নিবরক্য় এল। লোউক্ঞ্জ েক্য়েবট টুযবরষ্ট্ 

নেোম্পোেীর েোউঠটোর নদখল। 
সিক্চক্য় সোমক্ের নয টুযবরষ্ট্ েোউঠটোরবট বছল তোর েোম ‘নসক্ভে নহক্ভে 

টুযরস’। 
েোমবট মেোর। 
আহমদ মুসো এগুক্লো েোউঠটোরবটর বদক্ে। েোউঠটোক্র হোক্স্যোজ্জ্বল 

এেেে মোঝিক্য়বস নলোে িক্স। 
আহমদ মুসো েোউঠটোক্র নপৌছক্তই মোঝিক্য়বস নলোেবট উক্ঠ দোাঁবড়ক্য় 

স্বোেত েোেোল, ‘গুে মবেতাং, ওক্য়লেোম ইয়াংমযোে।’ 
‘গুে মবেতাং স্যোর।’ নহক্স েিোি বদল আহমদ মুসো। 
আহমদ মুসো েোউঠটোক্র এেটু নঠস বদক্য় দোাঁড়োল। আক্ের হোবসবট 

অিযোহত নরক্খই িলল, ‘নসক্ভে নহক্ভে টুযরস মোক্ে সোত স্বেত আপেোরো সফর 
েরোক্ত পোক্রে?’ 

নলোেবটও হোসল। িলল, ‘চুড়োন্ত বহক্সক্ি আটবটর নিবে স্বেত নেই। আমরো 
সোতবট স্বেত সফর েরোক্ত পোবর মোক্ে সিবেছুই আমরো সফর েরোক্ত পোবর 
 ’এেবট িযবতক্রম ছোড়ো। নযমে, দক্ক্ষণ সীমোক্ন্ত নেলেে পযতন্ত আপেোক্দর 
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আমরো নহক্স-ক্খক্ল বেক্য় নযক্ত পোবর। বেন্তু যবদ িক্লে, নেলেক্ের এে ইবি 
দক্ক্ষক্ণ যোক্িে। আমরো বেক্য় নযক্ত পোরি েো। যবদ িক্লে েোয়োেো-সুবরেোম 
সীমোক্ন্তর সুের েদী ‘নেোরোে’ এ আপেোরো েোমক্িে, আমরো মোফ চোইি।’ 

আহমদ মুসো নলোেবটর েেোর ভাংবেক্ত হোসল, বেন্তু নভতক্র নভতক্র 
োংবেত হক্য় উঠল নেলেক্ের দক্ক্ষক্ণ এে ইবি যোওয়ো যোক্ি েো শুক্ে। 

নেলেে েোয়োেোর দক্ক্ষণ সীমোক্ন্তর সিতক্েষ েহর। এখোে নেক্ে 
সুবরেোক্মর সীমোন্ত এে বেক্লোবমটোরও েয়। আহমদ মুসোক্দর লক্ষ হক্লো নেলেে 
নেক্ে দক্ক্ষক্ণ এবেক্য় ‘নেোরোে’ েদী পোর হক্য় সুবরেোক্ম প্রক্িে েরো। বেন্তু 
টুযবরষ্ট্ নেোম্পোেীর নলোেবটর েেো শুক্ে তোরো আেোে নেক্ে পড়ল। 

‘নেলেক্ের দক্ক্ষক্ণ এে ইবিও যোওয়ো যোক্ি েো নেে?’ বেক্েস েরল 
আহমদ মুসো। 

‘ও আপেোরো তোহক্ল েোক্েে েো। সুবরেোম সরেোর নিে েক্য়েবদে হক্লো 
তোক্দর সীমোন্ত সীল েক্র বদক্য়ক্ছ। পোেো িযিস্থো বহক্সক্ি েোয়োেো সরেোরও 
েতেোল তোর সীমোন্ত সীল েক্রক্ছ।’ িলল নলোেবট। 

বিবস্মত হক্লো আহমদ মুসো। তোেোল নস আহমদ হোত্তো েোসুমক্ের বদক্ে। 
হোত্তো েোসুমক্ের নচোক্খ-মুক্খও বিস্ময়। 

আহমদ মুসো আিোর মুখ ঘুরোক্লো টুযবরষ্ট্ েোউঠটোক্রর নলোেবটর বদক্ে। 
িলল, ‘এসি সীল েরো েবর নেে? পোেো পোবে নেে?’ 

‘সুবরেোক্ম নতো বেিতোচে। নসখোক্ে েঠেক্েোল হক্ে। অক্েে েেো নেোেো 
যোক্ে। যোই নহোে, নলোে যোক্ত পোলোক্ত েো পোক্র, বোংিো অিোবিত নেউ যোক্ত 
প্রক্িেও েরক্ত েো পোক্র, এেক্ন্যই সুবরেোম সরেোর সীমোন্ত িন্ধ্ েক্র বদক্য়ক্ছ। 
েোয়োেোর পোেো িযিস্থো স্বোভোবিে।’ 

নলোেবটর েেো শুক্ে ভ্রু কুবিত হক্লো আহমদ মুসোর। বচন্তোর ছোয়ো নেক্ে 
উঠল মুক্খ। এেটু ভোিল, তোরপর িলল, ‘েোেো েেো নেোেো যোক্ে িলক্লে, বে 
েেো নেোেো যোক্ে?’ 

নলোেবট এবদে ওবদে তোেোল। েলোর স্বর এেটু বেক্চ েোবমক্য় িলল, 
‘ওখোক্ে নদদোরক্স নলোে হোবরক্য় যোক্ে, নলোে খুে হক্ে।’ 
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আহমদ মুসো ও হোত্তো েোসুমে মুক্খর ভোি এমে েরল নযে সোাংঘোবতে 
এেটো খির তোরো শুক্েক্ছ। তোরো বেছুক্ষণ বেিতোে হক্য় েোেল। তোরপর আহমদ 
মুসো, ‘মহো ঝোক্মলোয় পড়ো নেল মেোয়।’ িলক্ত িলক্ত নতক্তো খোওয়োর মত মুখ 
েরল। 

‘বে ঝোক্মলো?’ টুযবরষ্ট্ েোউঠটোক্রর নলোেবট বেক্েস েরল। 
‘নদখুে স্থল পক্ে উপকূল সফর েরো আমোক্দর হবি। ে’িছর আক্েই এই 

বেউ আমষ্ট্োরেোম পযতন্ত আমরো েভোর েক্রবছ। এিোর এক্সবছ বেউ আমষ্ট্োরেোম 
নেক্ে উপকূল পক্ে সুবরেোক্মর পোরোমোবরক্িো পযতন্ত যোক্ি িক্ল।’ িলল আহমদ 
মুসো। েক্ণ্ঠ তোর েৃবেম হতোেোর সুর। 

নলোেবট বিবস্মত হক্লো। িলল, ‘যোক্িে বে েক্র? িেতোর সীল নতো আক্ছই। 
তোর উপর নেলেে নেক্ে সুবরেোক্মর ‘বেও বেেোরী’ েহর পযতন্ত এই চবল্লে মোইক্ল 
নেোে রোস্তো নেই। 

‘এটোই নতো মেোর মেোই। রোস্তো নেই, বেন্তু আমরো রোস্তো নির েক্র যোি- 
এটোই নতো নরোমোি।’ িলল আহমদ মুসো। 

‘িুক্ঝবছ, আপেোরো েোত টুযবরষ্ট্।’ িলল নলোেবট। 
‘েোত টুযবরষ্ট্ হক্ল বে হক্ি! বিপক্দ নতো পড়লোম। বেন্তু আমরো নতো 

বফরক্ত পোবরেো। এেটো পে নির েরুে। আমরো আেোমীেোল সন্ধ্যোয় 
পোরোমোবরক্িো নপৌছক্ত চোই।’ আহমদ মুসো নেোর বদক্য় িলল। 

‘আে উবেে তোবরখ, েোল বিে তোবরখ।’ স্বেত েক্ণ্ঠ উচ্চোরণ েরল 
নলোেবট। মুহূতত েয় বচন্তো েক্র আহমদ মুসোর বদক্ে মুখ তুক্ল িলল, ‘নেলেক্ে 
চলুে। ওখোক্ে এেটো গ্রুক্পর সোক্ে পবরচয় েবরক্য় নদি। ওরো আপেোক্দর বেও 
বেেোরীক্ত নপৌক্ছ নদিোর িযিস্থো েরক্ি। বেছু নিবে খরচ হক্ি। রোেী আক্ছে?’ 

‘হ্যোাঁ আমরো রোেী।’ িলল আহমদ মুসো। 
‘ধন্যিোদ। আবম আপেোক্দর নেলেক্ে নেিোর িযিস্থো েরবছ। 
নসবদেই নিলো ১২টোর বদক্ে আহমদ মুসোরো নেলেক্ে নপৌক্ছক্ছ। এেটো 

নহোক্টক্ল উক্ঠ নেোসল ও খোওয়ো নসক্র আহমদ মুসোরো এেটো লম্বো ঘুম বদক্য়ক্ছ। 
ঘুম ভোেক্তই তোর হোত ঘবড়ক্ত নদখল নিলো সোক্ড় বতেটো িোক্ে।  
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উক্ঠ িসল আহমদ মুসো। ‘নসবি’ েোমে নলোেটো সোক্ড় বতেটোর বদক্েই 
নতো আসোর েেো। 

নসক্ভে নহক্ভে টুযরক্সর পক্ষ নেক্ে ‘নসবি’ আহমদ মুসোক্দর সোক্ে 
নেলেক্ে এক্সক্ছ। তোক্েই সি বেক্দতে বদক্য় পোবঠক্য়ক্ছ নসক্ভে নহক্ভে টুযরক্সর 
পক্ষ নেক্ে। 

বিছোেোয় উক্ঠ িক্সবছল আহমদ হোত্তো েোসুমেও। 
আহমদ মুসো হোত্তোর বদক্ে তোবেক্য় িলল, ‘বম. হোত্তো  ই নদক্ের সরেোর 

সীমোন্ত সীল েক্র নদয়োর পবরবস্থবতক্ত আমোক্দর সুবরেোক্ম প্রক্িে বেক্য় আপবে বে 
ভোিক্ছে?’ 

‘এই সীমোন্ত বেক্য় বিক্রোধ আক্ছ। সীমোন্ত সীল হওয়োর ঘটেো আক্েও 
ঘক্টক্ছ। এিোর ঘক্টক্ছ সুবরেোক্মর অভযন্তরীণ েোরক্ণ। সুবরেোক্ম যো ঘটক্ছ, 
িোইক্রর  বেয়োক্ে তো তোরো েোেক্ত বদক্ত চোয় েো। িেতোর সীল েক্র যোতোয়োত, 
বিক্েষ েক্র অনিধ যোতোয়োত িন্ধ্ েরো যোয় েো। এিোর বে ঘক্টক্ছ েোবে েো। পুবলে 
ও সোমবরে িোবহেীর পোক্ে রোেনেবতে েযোেোররো এিোর নিবে তৎপর হক্ি।’ 
িলল আহমদ হোত্তো েোসুমে। 

হোত্তো েোসুমক্ের েেো নেষ হক্তই দরেোয় েে হক্লো। 
আহমদ মুসো বেক্য় দরেো খুলল। নদখল দরেোয় দোাঁবড়ক্য় নসবি ও 

আক্রেেে নলোে। 
‘গুে ইভবোং, আসুে।’ িক্ল আহমদ মুসো দরেোর এেপোক্ে সক্র 

দোাঁড়োল।  
ঘক্র প্রক্িে েরল ওরো  ’েে। 
আহমদ মুসো দরেো িন্ধ্ েক্র বফক্র এল। ইবতমক্ধয হোত্তো েোসুমে উক্ঠ 

দোাঁবড়ক্য় ওক্দর স্বোেত েোবেক্য়ক্ছ এিাং িসক্ত বদক্য়ক্ছ। 
ওরো নয নসোফোয় িক্সক্ছ তোর বিপরীত বদক্ের নসোফোয় পোেো পোবে 

আহমদ মুসো ও হোত্তো েোসুমে িসল।  
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নসবি তোর সোেীর পবরচয় বদক্ত বেক্য় িলল, ‘েোম বেেোে। নস 
সুবরেোক্মর েোেবরে, আিোর েোয়োেোরও েোেবরে।  ’নদক্েই তোর অিোধ েবত। 
তোর অসোধয বেছু নেই।’ 

বেেোে নলোেবট তোেোল আহমদ মুসোক্দর বদক্ে। আহমদ মুসোও তোক্ে 
নদখবছল। েোত বক্রবমেোক্লর নচহোরো বেেোক্ের। তোর দৃবষ্ট্ নদক্খ মক্ে হক্ে নস শুধু 
আহমদ মুসোক্দর নদখক্ছ েো, তোক্দর নভতরটোও নস নযে পোঠ েরক্ছ। 

বেেোে তোর নচোক্খর সোচত আহমদ মুসোক্দর উপর অিযোহত নরক্খ বেক্েস 
েরল ভোেো ইাংক্রেীক্ত, ‘আপেোক্দর সোক্ে মোলোমোল বে আক্ছ?’ 

‘নেোে মোলোমোল নেই,  ’েক্ের শুধু  ’বট হ্যোঠে িযোে।’ আহমদ মুসো 
িলল। 

বেেোে দোাঁত নির েক্র হোসল। িলল, ‘ও ভুক্ল বেক্য়বছলোম, আপেোরো 
নতো টুযবরষ্ট্। বেন্তু বিেো লোক্ভ এত েষ্ট্ েরক্িে?’ 

‘েক্ষ্ট্র অবভেতোই আমোক্দর লোভ।’ িলল আহমদ মুসো। 
‘আপেোরো নেোে পক্ে যোক্িে?’ বেক্েস েরল বেেোে। 
‘আমোক্দর নেোে ধোরণো নেই, আপবেই িলুে নেোে পক্ে যোওয়ো ভোল 

হক্ি?’ আহমদ মুসো িলল। 
‘ ’পক্ের নয নেোে এেটো পছে েরক্ত পোক্রে- েল পে ও স্থল পে। 

েল পে নেোরোে েদী হক্য় েোয়োেো উপসোের পক্ে বেও বেেোরীক্ত যোওয়ো যোক্ি। 
েল পেটো আরোমদোয়ে, বেন্তু নেোষ্ট্ েোেতক্দর হোক্ত ধরো পড়োর ভয় আক্ছ। আর 
স্থল পে নেোে পে েয়। নেোরোে েদী পোর হক্য় ৪০ মোইল হোাঁটক্ত হক্ি েেল 
েলোভূবম ও উাঁচু-বেচু পে ধক্র বেও বেেোরী পযতন্ত। এ পে তুলেোমুলেভোক্ি 
বেরোপদ। বেও বেেোরী পযতন্ত  ই পক্ের খরচ এেই, আড়োই হোেোর মোবেতে 
েলোর।’ েেোগুক্লো মুখক্স্থর মত েড় েড় েক্র িক্ল নেল বেেোে। 

আহমদ মুসো এেিোর আহমদ হোত্তোর বদক্ে চোইল। তোরপর িলল, 
‘খরচটো নিবে হক্লো েো?’ 

নহো নহো েক্র হোসল বেেোে। িলল, ‘খরচ সিতবেম্ন ধক্রবছ। এর মক্ধয 
খোওয়ো, যোওয়ো ও েবমেে সিই রক্য়ক্ছ।’ 
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‘েবমেে বে?’ মুক্খ েৃবেম বিস্ময় নটক্ে িলল আহমদ মুসো। 
সি েোন্তোর হোবস হোসল বেেোে। িলল, ‘েতুে আপেোরো েোেক্িে বে 

েক্র? সীমোক্ন্তর  ই পোক্ে সরেোরী-ক্িসরেোরী অক্েে গ্রুপ ও েযোাং আক্ছ যোক্দর 
আমোক্দর সন্তুষ্ট্ রোখক্ত হয়। এই সন্তুবষ্ট্র বফ অক্েে িড়।’ 

‘বঠে আক্ছ বম. বেেোে। দোিী অনুসোক্র খরচ পোক্ি। বেন্তু আেোমী েোল 
সন্ধ্যোর মক্ধয আমোক্দর পোরোমোবরক্িো নপৌছক্ত হক্ি।’ িলল আহমদ মুসো। 

‘বচন্তো নেই বিক্েক্লর আক্েই আপেোরো নসখোক্ে নপৌক্ছ যোক্িে।’ বেেোে 
িলল। 

‘আমরো যোেো েরবছ েখে?’ আহমদ মুসো বেক্েস েরল। 
‘আপেোরো প্রস্তুত েোেক্ল এে ঘঠটোর মক্ধযই।’ বেেোে িলল। 
‘আমরো প্রস্তুত।’ িলল আহমদ মুসো। 
‘আমোক্দর প্ররত্তবতও এে ঘঠটোর মক্ধয হক্য় যোক্ি। িক্ল উক্ঠ দোাঁড়োল 

বেেোে। বেক্ের হোত ঘবড়র বদক্ে তোবেক্য় িলল, ‘আমরো বঠে সোক্ড় চোরটোয় যোেো 
েরি। নসবি আপেোক্দরক্ে আমোক্দর ওখোক্ে বেক্য় যোক্ি।’  

‘বঠে আক্ছ।’ িলল আহমদ মুসো। 
েেো নেষ েক্রই বেেোে ঘুক্র দোাঁবড়ক্য় হোাঁটো শুরু েক্রক্ছ। 
 
 
 
নেোরোে েদী  ই ঘঠটো আক্ে নপবরক্য় এক্সক্ছ তোরো। 
রোত ৮টোয় তোরো এে বটলোয় নপৌক্ছক্ছ। 
বটলোবট নছোট-খোট এেটো পোহোড়। ঘে েোছ-েোছড়োয় আেোবদত। 
এই পোহোক্ড়র মোেোয় ঘে েোছ-েোছড়োর মক্ধয বটক্ের ততরী এেটো বিেোল 

িোবড়। নদয়োল ও চোল সিই বটক্ের ততরী। 
এই িোবড়র এেটো িড় েক্ক্ষ  ’বট বিছোেো পোতো। নসখোক্ে আহমদ মুসো 

ও হোত্তো েোসুমক্ের েোেোর স্থোে বেধতোবরত হক্য়ক্ছ। 
আহমদ মুসো ও হোত্তো েোসুমে  ’েক্েই বিছোেোয় েো এবলক্য় বদক্য়ক্ছ। 
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নেোরোে েদী পোর হক্য় তোরো সুবরেোক্ম প্রক্িে েক্রক্ছ এিাং এ পযতন্ত 
 ’ঘঠটোর পে তোরো পোবড় বদক্য়ক্ছ িড় চোেোর বরক্সো ভযোক্ে। এ বরক্সো ভযোেবট 
রোস্তোছোড়োও এিক্ড়ো-ক্েিক্ড়ো েবম ও েলেভূবমর উপর বদক্য়ও চলক্ত পোক্র। 

বরক্সো ভযোে নটক্েক্ছ  ’েে বেক্েো। আর ভযোক্ের আক্রোহী বছল চোরেে। 
আহমদ মুসোরো  ’েে এিাং বেেোে ও তোর সোেী েয়সো। 

আহমদ মুসো ও হোত্তো েোসুমে  ’েক্েই নচোখ িন্ধ্ েক্র বিিোম উপক্ভোে 
েরক্ছ। প্রোয় ২৪ ঘঠটো পর তোক্দর বপঠ বিছোেোর সোক্ষোত নপক্য়ক্ছ। 

দরেোয় েে হক্লো। 
আহমদ মুসো নচোখ খুলল। িলল, ‘আসুে।’ 
ঘক্র প্রক্িে েরল বেেোে। 
আহমদ মুসো উক্ঠ িক্স তোক্ে স্বোেত েোেোল ও িসক্ত িলল।  
 ই নিক্ের মোঝখোক্ে বিরোট খোবল েোয়েোয় এেটো নটবিল ও  ’বট নচয়োর 

বছল। তোরই এেবটক্ত িসল বেেোে। িক্স আহমদ মুসো হোত্তো েোসুমে  ’েক্ের 
বদক্ে এেিোর তোবেক্য় িলল, ‘স্যোররো নেমে আক্ছে, নেমে লোেক্ছ।’ 

‘েো, নিে ভোক্লো। ভযোে নিে নেোক্রই এক্সক্ছ। খুি ভোল নটক্েক্ছ ওরো। 
বেক্েোক্দর নেোেোয় নপক্লে? েোয়োেো ও সুবরেোক্মর এ অিক্ল যো নদখলোম সিই 
নতো এবেয়োে অবরবেে।’ িলল আহমদ মুসো। 

বেেোে হোসল। িলল, ‘এরো দোরুণ পবরিমী িবমে। অক্েে পবিক্ম 
সুবরেোক্মর ওক্য়লক্হলবমেো পিতত এলোেোয় এক্দর িোস। েোিোক্লোিো েদী নিক্য় 
এরো প্রোয়ই নেক্ম আক্স অেত উপোেতক্ের েক্ন্য। খুি সস্তোয় নেেো যোয় এক্দর িম।’ 

‘এই োংেক্ল এই সুের িোবড় বে েক্র নপক্লে?’ বেক্েস েরল আহমদ 
মুসো। 

‘হক্িই নতো। এটো বেেোরী েবমদোরক্দর এেটো তহবেল অবফস বছল 
বেছুবদে আক্েও। এখোে নেক্ে এই এলোেোর িেে ও েলে সম্পক্দর এিাং বেছু 
েৃবষ েবম আক্ছ তোর খোেেো আদোয় হক্তো। নসই সোক্ে এটো বছল পুবলে ফোাঁবড়ও।’ 
িলল বেেোে। 

‘বছল মোক্ে, এখে নেই?’ প্রশ্ন আহমদ মুসোর। 
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‘নেই। েবমদোক্রর পুবলে মোক্ে পোইে-বপয়োদো ও খোেেো আদোয়েোরীরো 
পোবলক্য় নেক্ছ েো হোবরক্য় নেক্ছ বেছু এেটো হক্য়ক্ছ।’ িলল বেেোে। 

‘এখে নে েোক্েে এখোক্ে?’ িলল আহমদ মুসো। 
‘েতুে সরেোক্রর নলোেরো।’ বেেোে িলল। 
‘সরেোক্রর নলোেরো মোক্ে সরেোরী েমতচোরীরো? তোহক্ল নতো সুবিধোই 

হক্ি।’ আহমদ মুসো েৃবেম উৎসোহ নদবখক্য় িলল।  
‘েো সরেোরী েমতচোরীরো নেউ নেই। সরেোর পক্ক্ষর নলোে আক্ছ। ওরো 

েতুে েবমদোর। নদখক্ছে েো এলোেোয় নলোেেে নেই িলক্লই চক্ল। েতুে 
েবমদোক্রর নলোেেেরো পুরোক্েো প্রেোক্দর উক্েদ েক্রক্ছ।’ িলল বেেোে। 

আহমদ মুসোর মুখ-ক্চোখ লোল হক্য় উক্ঠক্ছ। তোর েোক্ছ এটো পবরষ্কোর 
হক্য় উক্ঠক্ছ, হোত্তো েোসুমে ও ওয়োাং আলীরো নয েোক্লো েোিোর বেেোর নস েোক্লো 
েোিো এখোক্েও এক্স নপৌক্ছক্ছ। িলল নস, পুরোতে প্রেোরো নেোেোয় নেল?’ 

‘নেউ িক্ল বেক্খোাঁে হক্য়ক্ছ, নেউ িক্ল পোবলক্য়ক্ছ, নেউ নেউ িক্ল 
সীমোক্ন্তর ওপোক্র চক্ল নেক্ছ। সিোই িক্ল, বেিতোচে পযতন্ত এই অিস্থো চলক্ি।’ 
বেেোে িলল। 

েেো নেষ েক্রই বেেোে দ্রুত আিোর িলল, ‘তক্ি েতুে েবমদোক্রর 
নলোেরো আসোয় আমোক্দর সুবিধো হক্য়ক্ছ। এরো শুধু পয়সো চোয়। পয়সো বদক্য় যো 
ইক্ে তোই েরো যোয়। আক্ে তহবসক্লর নমহমোে খোেোয় আমরো বিেো পয়সোয় 
েোেক্ত পোরতোম িক্ট, বেন্তু অন্য নেোে সুক্যোে নেয়ো নযত েো। এখে নদখুে পয়সো 
বদক্য় তহবসল অবফক্সর সিক্চক্য় ভোক্লো রুম আমরো নপক্য় নেবছ।’ 

‘তোহক্ল নতো নলোেরো ভোলই। বে িক্লে?’ আহমদ মুসো িলল। 
‘টোেো নখোর স্যোর। এখে পয়সো েো বদক্ল নমহমোে খোেোক্তও েোেো যোয় 

েো।’  
েেো নেষ েক্র এেটু নেক্ম প্রসাংে পোবেক্য় নস িলল, ‘স্যোর নভোর 

পোাঁচটোয় আমরো যোেো েরি। দেটোর মক্ধযই বেও বেেোরীক্ত নপৌক্ছ যোি।’ িক্ল 
উক্ঠ দোাঁড়োল বেেোে। 

নিবরক্য় নেল ঘর নেক্ে। 



অক্টোপোক্ের বিদোয়  137 

 

আহমদ মুসো উক্ঠ বেক্য় দরেো িন্ধ্ েক্র এক্স বিছোেোয় িসল। 
আহমদ মুসো বেেোক্ের সোক্ে েেো িলোর সময় বেখক্িেী হোত্তো েোসুমে 

এেবট েেোও িক্লবে। 
আহমদ মুসো এক্স তোর বিছোেোয় িসক্তই েেো িক্ল উঠল হোত্তো েোসুমে। 

িলল, ‘আহমদ মুসো এই এলোেো বছল বেেোরীর এে েবমদোর েোক্সর সুেোক্মোর 
রোেয।  ’মোস আক্েও এই এলোেো তোরই দখক্ল বছল।’ 

িক্ল এেটো দীঘত বেুঃশ্বোস ছোড়ল হোত্তো েোসুমে। িলল, এই ভোক্িই ওরো 
বহটলোরী েোয়দোয় নদক্ের মুসবলম েমুযবেবটর প্রভোি, প্রবতপবত্ত, েবক্ত সি ধ্বাংস 
েরক্ত চোক্ে। 

‘বম. হোত্তো, আবম যতটো আাঁচ েরবছলোম তোর নচক্য়ও পবরবস্থবত ভয়োিহ। 
তক্ি েহরোিক্ল এই ভয়োিহতো এেটু েম হক্ি। েহক্র তোরো নলোেক্দর গুম েরোর 
মোধযক্ম মুসলমোেক্দর বভত ও  িতল েক্রক্ছ। বেন্তু প্রতযন্ত েোম এলোেো তোরো দখল 
েক্র বেক্ে।’ িলল আহমদ মুসো। 

‘বঠে। পবরবস্থবত এটোই বম. আহমদ মুসো।’ 
আহমদ মুসো শুক্য় পড়ল। িলল, ‘আল্লোহ ভরসো। শুক্য় পড়ুে বম. হোত্তো। 

পোাঁচটোয় নযক্ত হক্ল আমোক্দর চোরটোয় উঠক্ত হক্ি।’ 
‘বঠে।’ িক্ল হোত্তো েোসুমেও শুক্য় পড়ল। 
েভীর রোত। 
আহমদ মুসো ও হোত্তো েোসুমে ঘুবমক্য়। 
তোক্দর দরেোয় ধীক্র ধীক্র েে হক্লো। 
এেিোর।  ’িোর। বতেিোর। তৃতীয় িোক্রর সময় আহমদ মুসো নচোখ 

খুলল। উক্ঠ িসল বিছোেোয়। নদখল, হোত্তো েোসুমেও নচোখ খুক্লক্ছ। 
‘নে দরেোয়?’ দরেোর বদক্ে তোবেক্য় অনুচ্চ েক্ণ্ঠ বেক্েস েরল 

আহমদ মুসো। 
েিোি এল েো, বেন্তু দরেোয় আক্রেিোর েে হক্লো। 
আহমদ মুসো িোবলক্ের তলো নেক্ে বরভলিোর বেক্য় উক্ঠ দোাঁড়োল। 
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‘েো বম. আহমদ মুসো, েেো েো িলক্ল দরেো খুলক্িে েো। শুক্েক্ছে নতো, 
এবদক্ের অিস্থোও ভোল েয়।’ অনুচ্চ েক্ণ্ঠ িলল হোত্তো েোসুমে। 

‘বম. হোত্তো, আমোর মক্ে হক্ে দরেোয় নয েে েরক্ছ, নস আমোক্দর েত্রু 
েয়। েত্রু হক্ল দরেো খুলিোর েক্ন্য েেো িলত। তিু আবম বরভলিোর বেলোম।’ 

িক্ল আহমদ মুসো দরেোর বদক্ে এগুল। 
েোে হোক্ত বরভলিোর িোবেক্য় নরক্খ িোাঁ হোক্ত দরেো খুলল আহমদ মুসো। 
দরেোর সোমক্ে দোাঁবড়ক্য় এেেে বেক্েো। আহমদ মুসোর হোক্ত বরভলিোর 

নদক্খ ভীষণ ভয় নপক্য় নেক্ছ। সাংক্ে সাংক্েই নস  ’হোত উপক্র তুক্লক্ছ। তোরপর 
নস েোে হোত এেটু বেক্চ েোবমক্য় তেতবে তোর নঠোাঁক্ট নঠবেক্য় আহমদ মুসোক্ে েেো 
িলক্ত বেক্ষধ েরল। 

আহমদ মুসো বেক্েোর নচহোরো নদক্খই িুক্ঝক্ছ নস েত্রুতো েরক্ত আক্সবে 
এিাং আরও িুঝল নস আহমদ মুসো ছোড়োও অন্য েোউক্ে ভয় েরক্ছ এিাং তোর 
আসোক্ে নেোপে েরক্ত চোক্ে। 

আহমদ মুসো দরেোর এেটু পোক্ে সক্র বেক্য় তোক্ে লক্ষ েক্র বফস বফস 
েক্ণ্ঠ িলল, ‘নভতক্র এস।’ 

বেক্েোবট নযে এ েেোরই অক্পক্ষো েরবছল। আহমদ মুসো নভতক্র আসোর 
আহিোে েরোর সোক্ে সোক্ে নস নভতক্র ঢুক্ে নেল। 

আহমদ মুসো িোাঁ হোক্ত দরেো িন্ধ্ েক্র েোে হোক্তর বরভলিোরটো বেক্েোর 
বদে নেক্ে সবরক্য় বেক্য় নচয়োর নদবখক্য় তোক্ে িসক্ত িলল। 

নস নচয়োক্র িসল েো। িলল, ‘স্যোর বেেোে ও েয়সোক্ে ওরো নমক্র 
নফক্লক্ছ। আপেোক্দরক্েও ধরো িো মোরোর েক্ন্য নয নেোে সময় এক্স পড়ক্ি।’ 
ভয় ও উক্ত্তেেোয় েলো েোাঁপক্ছ বেক্েোবটর। 

তোর েেো শুক্ে আহমদ মুসো আেোে নেক্ে পড়ল। বিস্মক্য়র ধোক্কো 
েোটোক্ত তোর মুহুতত খোক্েে সময় লোেল। তোরপর িলল, ‘েোরো নমক্র নফক্লক্ছ?’ 
আহমদ মুসোর েণ্ঠ েক্ঠোর। তোর নচোক্খ বেক্েোর প্রবত সক্েহ দৃবষ্ট্। 

‘স্যোর, েতুে েবমদোক্রর নলোেরো।’ েিোি বদল বেক্েোবট। 
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‘েতুে েবমদোরক্দর নলোেরো? নেে নমক্রক্ছ?’ িলল আহমদ মুসো। তোর 
ভ্রু  ’বট কুবিত হক্য় উক্ঠক্ছ। ভোিক্ছ নস। 

‘েতুে েবমদোররো েোেক্ত নপক্রক্ছ আপেোরো মুসলমোে। তোই বেেোেক্ে 
তোরো িক্লবছল আপেোক্দরক্ে তোক্দর হোক্ত তুক্ল বদক্ত এিাং বিষয়টো নেোপে 
রোখক্ত। বেন্তু বেেোে তোক্ত রোেী হয়বে বেছুক্তই। েেো েোটোেোবটর এে পযতোক্য় 
ওরো বেেোে ও েয়সো  ’েেক্েই গুলী েক্র নমক্রক্ছ।’ িলল বেক্েোবট ভয় েবড়ত 
েক্ণ্ঠ। 

‘ওরো এখে নেোেোয়?’ বেক্েস েরল আহমদ মুসো। 
‘সিোইক্ে নেক্ে বেক্য় ঘক্র ঢুক্েক্ছ। মক্ে হয় পরোমেত েরক্ত িক্সক্ছ।’ 

িলল বেক্েোবট। 
‘নেমে েক্র িুঝক্ল, ওরো নয নেোে সময় আক্রমক্ণ আসক্ি?’ 
‘ওরো িক্লক্ছ স্যোর। বেেোেক্দর খুে েক্রই ওক্দর এেেে বচৎেোর েক্র 

িক্লক্ছ, ‘চল তোড়োতোবড় ছদ্মক্িেী েয়তোে  ’নটোক্ে ধরক্ত হক্ি। বেন্তু অন্য 
এেেে িক্লক্ছ, চল তোর আক্ে এেটু পরোমেত েক্র নেই। এরপর ওরো ঘক্র 
ঢুক্েক্ছ।’ 

‘ধন্যিোদ.........। বে নযে নতোমোর েোম িক্লবছক্ল?’ 
‘নিোাংক্েো। ওমর নিোাংক্েো।’ 
তোর েোম শুক্ে চমক্ে উঠল আহমদ মুসো। তোর উপর সন্ধ্োেী দৃবষ্ট্ নরক্খ 

আহমদ মুসো িলল, ‘তুবম মুসবলম? বেন্তু আক্ে নতো নিোাংক্েো েোম িক্লবছল, ওমর 
নিোাংক্েো িলবে?’ 

‘েোক্ের েক্ন্য এক্ল আমরো আমোক্দর মুসবলম পবরচয় নেোপে েবর। 
আপেোরো মুসবলম নেক্েই আমোক্দর মুসবলম পবরচয় বদলোম।’ িলল ওমর 
নিোাংক্েো। 

‘নতোমোর সোেী নেোেোয়? তোর েোম বে?’ বেক্েস েরল আহমদ মুসো। 
‘নস ওক্দর ঘক্রর িোইক্র এে স্থোক্ে লুবেক্য় ওক্দর উপর নচোখ রোখক্ছ। 

তোর েোম ‘েোবসমী ওক্য় এমিো।’ িলল ওমর নিোাংক্েোো্ 
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‘আমরো মুসলমোে িক্লই নতোমরো আমোক্দর সোহোযয েক্রছ?’ আহমদ 
মুসো িলল। 

‘বে স্যোর। তোছোড়ো আমরো আপেোক্দরই সোেী। আপেোক্দর বেউ 
বেেোরীক্ত নপৌছোক্েো আমোক্দর দোবয়ত্ব।’ িলল ওমর নিোাংক্েো। 

আহমদ মুসো  ’ধোপ এবেক্য় েভীর আক্িক্ে েবড়ক্য় ধরল ওমর 
নিোাংক্েোক্ে। িলল, ‘ধন্যিোদ ওমর নিোাংক্েো। আমরো খুি খুবে হক্য়বছ নতোমরো 
মুসলমোে নেক্ে।’ 

আহমদ মুসো ওমর নিোাংক্েোক্ে আবলাংেে নেক্ে নছক্ড় বদক্য় িলল, ‘ওমর 
নিোাংক্েো, আমোক্দর স্যোর িলক্ি েো, ভোই িলক্ি। আর নেোে তুবম এখে নতোমোর 
সোেীর েোক্ছ বফক্র যোও এিাং ওক্দর উপর েের রোখ। নেোে ভয় নেই, ওক্দরক্ে 
আমোক্দর এখোক্ে আসক্ত দোও।’ 

ওমর নিোাংক্েোর নচোক্খ-মুক্খ আেে ও েৃতে দৃবষ্ট্। 
েেো নেষ েক্র আহমদ মুসো হোত্তো েোসুমেক্ে িলল, ‘আপবে বেছ ু

িলক্িে ওমরক্ে?’  
‘ধন্যিোদ ওমর। আমরো খুি খুবে হক্য়বছ। েোে ওরো েতেে নলোে 

আক্ছ?’ হোত্তো েোসুমে িলল। 
‘ওরো চোরেে।  ’েে েতুে েবমদোক্রর নলোে। আর  ’েে প্রহরী।’ 

িলল ওমর নিোাংক্েো। 
‘ধন্যিোদ ওমর।’ হোত্তো েোসুমে িলল। 
‘ধন্যিোদ, আসসোলোম।’ িক্ল ঘুক্র দোাঁবড়ক্য় ঘর নেক্ে নিবরক্য় নেল ওমর 

নিোাংক্েো। 
আহমদ মুসো হোত্তো েোসুমক্ের বদক্ে ঘুক্র দোাঁবড়ক্য় িলল, ‘আপেোর প্রক্শ্নর 

েক্ন্য ধন্যিোদ। ওক্দর সাংখযো েোেো আমোক্দর খুি প্রক্য়োেে বছল।’ 
‘ওক্য়লেোম। বম. আহমদ মুসো, আপবে এ ঘটেোক্ে নেোে দৃবষ্ট্ক্ত 

নদখক্ছে?’ িলল হোত্তো েোসুমে। 
‘বেেোেক্দর মৃতযু খুিই নিদেোদোয়ে। তক্ি েত্রুক্দর এত তোড়োতোবড় 

নদখো পোওয়োয় খুি খুবে হক্য়বছ।’ 
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‘ওক্দর েক্ন্য অক্পক্ষো েো েক্র আমরোই ওক্দর খুাঁক্ে বেক্ল হক্তো েো?’ 
‘ওরোই প্রেম আক্রমণ েরুে বম.হোত্তো।’ 
িক্ল আহমদ মুসো বেক্য় দরেো িন্ধ্ েক্র এক্স বিছোেোয় েো এবলক্য় বদল 

এিাং িলল, ‘আসুে বম. হোত্তো এেটু ঘুবমক্য় নেয়ো যোে।’ 
‘এই অিস্থোয় আপেোর ঘুম ধরক্ি?’ হোত্তো েোসুমক্ের েক্ণ্ঠ বিস্ময়। 
‘বচন্তোর বেছু নেই, ওরোই নতো এক্স নেক্ে তুলক্ি।’ িলল আহমদ মুসো 

নঠোাঁক্ট হোবস নটক্ে।  
িক্ল আহমদ মুসো নচোখ িুেল। 
হোত্তো েোসুমেও শুক্য় পড়ল। 
বেন্তু ঘুমোক্ত পোরল েো নস। 
রোক্েযর ভোিেোর আেোক্েোেো মোেোয় বেক্য় েত সময় তোর নেল নে েোক্ে। 
হঠোৎ তোর মক্ে হক্লো দরেোর িোইক্র অক্েেগুক্লো পোক্য়র েে। উৎেণত 

হক্লো নস। বঠে পোক্য়র েেগুক্লো এেদম দরেোর নেোড়োয় এক্স নেক্ছ। 
উক্ঠ িসল হোত্তো েোসুমে। 
আহমদ মুসোক্ে েোেক্ি িক্ল দ্রুত েোমক্ত নেল। এমে সময় দরেোয় 

নযে িোে পড়ল। 
নসই ভীষণ েক্ের নরে িোতোক্স বমলোিোর আক্েই নদখো নেল ঘক্রর 

দরেো নমক্ঝয় এক্স বছটক্ে পক্ড়ক্ছ। 
ঘক্রর দরেোয় এক্স দোাঁবড়ক্য়ক্ছ  ’েে। তোক্দর হোক্ত বরভলিোর। তোক্দর 

নপছক্ে আরও  ’েে দোাঁবড়ক্য়। তোক্দর হোক্ত নষ্ট্েেোে।  
দরেো ভোেোর েক্ে আহমদ মুসোও ঘুম নেক্ে নেক্ে নেক্ছ। নস উক্ঠ 

িক্সবে। 
িোবলক্ে নঠস বদক্য় আধ িসো অিস্থোয় নস। তোর  ’হোতও িোবলক্ের 

 ’পোক্ে নঠস নদয়ো। 
আর হোত্তো েোসুমে তোর বিছোেোয় িক্স। তোর  ’পো বেক্চ েোমোক্েো। 
দরেোয় দোাঁড়োক্েো  ’েে মোঝ িয়সী বরভলিোরধোরী। নচহোরো এযোাংক্লো 

ইবঠেয়োে। েক্ত-সমেত বক্রবমেোল আেৃবতর নদখক্ত। 
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 ’েক্ের এেেে বচৎেোর েক্র িলল, ‘নতোমরো েোম ভোবেক্য় ছদ্ম পবরচয় 
বেক্য় নিআইবেভোক্ি সুবরেোক্ম প্রক্িে েক্রছ। নতোমোক্দর............।’ 

আহমদ মুসো তোর েেোয় িোাঁধো বদক্য় নেহোক্য়ত নেোক্িচোরোর মত েোন্ত 
েলোয় িলল, ‘বেছুই িুঝক্ত পোরবছ েো আপেোক্দর েেো। আমোক্দর েেো 
নেোক্েেবে। আমোক্দর েোেেপে নদক্খেবে। বে েক্র িুঝক্লে আমরো 
নিআইবেভোক্ি প্রক্িে েক্রবছ?’ 

আহমদ মুসো এেবদক্ে েেো িলক্ছ, অন্যবদক্ে তোর েোে হোত এে সুতো 
এে সুতো েক্র িোবলক্ের তলোয় এবেক্য় যোক্ে তোর এম-১০ হোত েরোর েক্ন্য। 

আহমদ মুসো েোমক্ল নসই  ’েক্ের এেেে বচৎেোর েক্র উঠল, ‘নেোে 
েোেেপে আমোক্দর নদখোর দরেোর নেই। নতোমরো মুসলমোে। পবরচয় ভোবড়ক্য় 
নতোমরো সুবরেোক্ম প্রক্িে েক্রছ।’ 

‘েো নেোে পবরচয় ভোড়োক্েো হয়বে। আমোক্দর পোসক্পোটত-বভসোয় আমোর 
েোম পবরষ্কোর নলখো আক্ছ। নদখুে েোেে পে’। িলল আহমদ মুসো এক্েিোক্র 
েোন্ত েক্ণ্ঠ। 

‘নতোমোক্দর এেেক্ের বেক্খর নচহোরো ও নপোেোে। এটো বে পবরচয় 
ভোড়োক্েো েয়?’ 

আহমদ মুসো হোসল। িলল, ‘আপেোরো নদখবছ, মুসলমোেক্দর বেছুই 
েোক্েে েো। বেখক্দর অক্েে অক্েে আক্ে নেক্ে মুসলমোেরো এই ধরক্ের দোবড় 
রোক্খ ও পোেবড় পক্র।’  

আহমদ মুসোর হোবস নদক্খ ওরো আরও জ্বক্ল উঠল। িলল, ‘েয়তোে 
মুসলমোক্ের িোচ্চো। নদখোবে মেো।’ 

িক্ল নলোেবট তোর বরভলিোর তুলবছল আহমদ মুসোর বদক্ে।  
আহমদ মুসোর েোে হোত তখে তোর এম-১০ এর িোাঁক্ট। আহমদ মুসো িক্ল 

উঠল, ‘নতোমরো এসি বে েেো িলছ। আমরো নতোমোক্দর...........।’ 
আহমদ মুসোর এ েেোর সোক্ে সোক্ে তোর েোে হোত এম-১০ বেক্য় বি যত 

নিক্ে নিবরক্য় এল। 
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ওরো আহমদ মুসোক্দর তরফ নেক্ে পোেো আক্রমক্ণর েল্পেোও েক্রবে। 
তোই তোরো খোাঁচোয় নপোরো পোবখর মতই নখলবছল আহমদ মুসোক্দর বেক্য়। আহমদ 
মুসোর এম-১০ নমবেে বরভলিোরক্ে যখে তোক্দর বদক্ে ঘুক্র আসক্ত নদখল, তখে 
অবিশ্বোস্য এই পবরবস্থবত তোৎক্ষবণেভোক্ি তোক্দর বিমূঢ় েক্র বদল। তোক্দর হোক্তর 
বরভলিোর েোক্ে লোেোক্ত পোরল েো। 

আহমদ মুসোর এম-১০ নমবেে বরভলিোর নেক্ে নিবরক্য় আসো গুলীর 
ঝোাঁে এক্স ঝোাঁবপক্য় পড়ল ওক্দর উপর। 

সোমক্ের  ’েে বরভলিোরধোরী, পক্র নপছক্ের  ’েে নষ্ট্েেোেধোরী 
গুলীবিে হক্য় ভূলুবঠঠত হক্লো। 

 আহমদ মুসো লোফ বদক্য় বিছোেো নেক্ে নেক্ম ওক্দর বদক্ে এগুল। ওক্দর 
েোউক্ে েীিন্ত তোর চোই। 

বেন্তু চোরেক্ের মক্ধয নপছক্ের নষ্ট্েেোেধোরী এেেেক্ে েেো িলোর 
পযতোয় নপল। বেন্তু নস লড়বছল মৃতযুর সোক্ে। নেোে প্রক্শ্নর েিোি নস বদল েো। 
বেছুক্ষক্ণর মক্ধয নসও মোরো নেল। 

হতোেভোক্ি উক্ঠ দোাঁড়োল আহমদ মুসো। হোত্তো েোসুমেও এক্স আহমদ 
মুসোর পোক্ে দোাঁবড়ক্য়বছল। 

‘ওক্দর এই চোরেেক্ে প্রেম পোওয়ো নেল, বেন্তু েীবিত পোওয়ো নেল েো। 
অেচ বেক্খোাঁে হওয়ো মোনুষ নেোেোয় যোক্ে, এটো েোেো খুিই দরেোর।’ হতোে েণ্ঠ 
আহমদ মুসোর। 

এ সময় ওমর নিোাংক্েো তোর সোেী েোবসমী ওক্য় এমিোক্ে বেক্য় ছুক্ট এল। 
আহমদ মুসোর েোক্ছ এক্স ওমর নিোাংক্েো িলল দ্রুত েক্ণ্ঠ, ‘আবম আড়োক্ল 
দোাঁবড়ক্য়বছলোম। সি নদক্খবছ স্যোর। আল্লোহ আপেোক্ে আরও েবক্ত বদে। এেটো 
খির আক্ছ স্যোর।’ 

‘বে খির?’ আেহ বেক্য় বেক্েস েরল আহমদ মুসো। 
‘আবম বেক্য়বছলোম ওক্য় এমিোক্ে েোেক্ত। আবম তোক্ে িোইক্র পোহোরোয় 

নরক্খবছলোম। নস এেটো খির িলল।’ 
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তোরপর ওমর নিোাংক্েো ওক্য় এমিোর বদক্ে তোবেক্য় িলল, ‘স্যোরক্ে িল 
খিরটো।’ 

ওক্য় এমিোর িয়স েম। তোরুণয এখেও েোক্টবে। তোর নচোক্খ-মুক্খ ভয় 
ও েড়তো। নস আহমদ মুসোর বদক্ে নচোখ তুক্ল এেিোর তোেোল এিাং িলল, ‘স্যোর 
এেটো িড় আক্লো এবদক্ে এ িোবড়র বদক্ে এবেক্য় আসবছল। গুলীর েে হওয়োর 
সোক্ে সোক্ে নস আক্লো বেক্ভ নেক্ছ। আর জ্বক্লবে।’ 

ভ্রু কুবিত হক্লো আহমদ মুসোর। 
‘স্যোর এেদল িো বেছু নলোে এবদক্ে আসবছল। গুলীর েে শুক্ে এ 

িোবড়ক্ে সক্েহ েক্র তোরো আক্লো বেবভক্য় বদক্য়ক্ছ।’ িলল ওমর নিোাংক্েো। 
‘বে েক্র িুঝক্ল এেদল নলোে আসবছল?’ বেক্েস েরল আহমদ মুসো। 
‘আমোক্দর োংেল পক্ে এ ধরক্ের িড় আক্লো নেোে দল েো হক্ল জ্বোলোয় 

েো।  ’এেেে হক্ল টচত িযিহোর েরক্তো।’ 
‘নেে জ্বোলোয় েো?’ 
‘রোক্ত োংেক্ল আক্লো বেক্য় চলো বিপক্দর েোরণ ঘটোয়। তোই আক্লো 

সিোই পরক্হে েক্র চক্ল। আর নিবে নলোে হক্ল আক্লো প্রক্য়োেে হয়। আর তখে 
আক্লো জ্বোলোক্েোও হয়। এ আক্লো তখে এই সাংক্েতও নদয় নয, আমোক্দর েবক্ত 
েোরও নচক্য় েম নেই। আিোর হঠোৎ যখে এ আক্লো বেক্ভ যোয়, তোর অেত দোড়োয় 
তোরো ভয় নপক্য়ক্ছ িো নেোে ষড়যন্ত্র আাঁটক্ছ।’ ওমর নিোাংক্েো িলল। 

‘তোহক্ল এেদল নলোে িো বেছু নলোে আসবছল, ভক্য় তোরো আক্লো 
বেবভক্য় বদক্য়ক্ছ?’ প্রশ্ন েরল আহমদ মুসো। 

‘তোই মক্ে হক্ে।’ িলল ওমর নিোাংক্েো। 
‘ওরো েোরো িলক্ত পোর?’ আহমদ মুসো িলল। 
এেটু বচন্তো েরল ওমর নিোাংক্েো। িলল, ‘স্যোর, হয় ওরো নচোরো চোলোেী, 

েো হয় নেোে নেোপে েোক্ে বলপ্ত।’ 
হোসল আহমদ মুসো। িলল, ‘নতোমোর িুবের প্রোংসো েরবছ নিোাংক্েো। 

এখে িলত,  ই ধরক্ের মক্ধয নেোে ধরক্ের নলোে ওরো?’ 
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‘িলক্ত পোরবছ েো স্যোর।  ’বদক্েই আমোর সমোে সক্েহ।’ িলল ওমর 
নিোাংক্েো। 

‘আমোর বিশ্বোস ওরো নেোে নেোপে েোক্ে বলপ্ত। চল নদবখ।’ 
িক্ল আহমদ মুসো িোইক্র যোওয়োর েক্ন্য হোাঁটো শুরু েরল। 
আহমদ হোত্তো েোসুমে ও ওমর নিোাংক্েোরো আহমদ মুসোর নপছে নপছে 

চলল।  
িোবড়র নেক্ট বেক্য় আহমদ মুসো ঘর নেক্ে কুবড়ক্য় আেো মৃত এেেক্ের 

বরভলিোর হোত্তো েোসুমক্ের হোক্ত বদক্য় িলল, ‘আপবে নেক্টর নভতক্র দোাঁড়োে যোক্ত 
েের এবড়ক্য় নেউ নভতক্র আত্মক্েোপে েরক্ত েো পোক্র।’ 

আহমদ মুসো ওমর নিোাংক্েোক্দর  ’েেক্ে বেক্য় সোমক্ে হোাঁটক্ত শুরু 
েরল। 

নেক্টর সোমক্ে নছোট-খোট এেটো খোবল চত্বর। তোরপর িড় িড় েোছ-পোলো 
ও নঝোপ-ঝোক্ড়র শুরু। এই েোছ-পোলো নঝোপ-ঝোক্ড়র মক্ধয এেটো নমক্ঠো পে 
বটলোর বেক্চ সমভূবমক্ত নেক্ম নেক্ছ। 

চত্বক্রর মোক্ঝ দোাঁবড়ক্য় আহমদ মুসো বেক্েস েরল ওক্য় এমিোক্ে, ‘তুবম 
িড় আক্লোটো নেোেোয় নদক্খবছক্ল?’ 

ওক্য় এমিো এেটু নপছক্ে সক্র নেল। নেক্টর পোক্ে িড় এেটো েোক্ছর 
গুবড়র উপর দোাঁবড়ক্য় িলল, ‘ঐখোক্ে বটলোর বেক্চ।’ 

আহমদ মুসোও েোক্ছর গুবড়ক্ত উঠল। নদক্খ িলল, ‘সমতক্লর নযখোে 
নেক্ে রোস্তোটো বটলোয় উক্ঠ এক্সক্ছ, নসখোক্েই তোহক্ল আক্লোটো নদখো নেক্ছ। তোর 
অেত ওরো বটলোয় উঠক্ত আসবছল।’ 

আহমদ মুসো লোফ বদক্য় েোমল েোক্ছর গুবড় নেক্ে। 
ওমর নিোাংক্েোক্দর িলল, ‘নতোমরো এস আমোর সোক্ে।’ 
িক্ল আহমদ মুসো হোাঁটক্ত শুরু েরল চত্বর বদক্য় বটলো নেক্ে নেক্ম যোওয়ো 

রোস্তোর বদক্ে। 
ওমর নিোাংক্েোরোও চলল তোর নপছক্ে। 
চোরবদক্ে ঘে অন্ধ্েোর। 
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চত্বরটোয় অন্ধ্েোর এেটু বফক্ে, বেন্তু বটলো নেক্ে সমতক্ল নেক্ম যোিোর 
রোস্তোটো ঘুটঘুক্ট অন্ধ্েোক্র ঢোেো। 

নসই রোস্তোর মুক্খ নপৌছল আহমদ মুসো। 
নপছক্ে এেিোর তোবেক্য় নদখল, ওমর নিোাংক্েোরো েতটো নপছক্ে। 

তোরপর নমবেে বরভলিোরটো হোক্ত তুক্ল বেক্য় রোস্তো বদক্য় েোমো শুরু েরল। 
 ’পোক্ে উাঁচু েোছ-পোলো ও নঝোপ ঝোড়। 
দে িোক্রো েে সক্ি এবেক্য়ক্ছ। 
হঠোৎ এ সময় আহমদ মুসোর মক্ে হক্লো ওপর নেক্ে বে এেটো তোর 

নদক্হর উপর পক্ড় তোক্ে েোপক্ট ধরল। তোর সোক্ে সোক্েই প্রিল এেটো হ্যোচেো 
টোক্ে পক্ড় নেল আহমদ মুসো। 

আহমদ মুসোর প্রেক্ম মক্ে হক্য়বছল েোক্ছর উপর নেক্ে নেউ তোর উপর 
ঝোাঁবপক্য় পক্ড়ক্ছ। বেন্তু পরক্ষক্ণই িুঝল নেোে মোনুষ েয় েোক্লর ফোাঁদ তোক্ে 
আটক্ে নফক্লক্ছ। নস আরও িুঝল, েোছ নেক্েই নেউ তোর উপর েোক্লর ফোাঁদ 
বেক্ক্ষপ েক্রক্ছ। 

আহমদ মুসো মোবটক্ত পক্ড়ই ওমর নিোাংক্েো ও ওক্য় এমিোর বচৎেোর 
শুেক্ত নপল। আহমদ মুসো িুঝল ওরোও েোক্লর ফোাঁক্দ আটেো পক্ড়ক্ছ। 

মোবটক্ত পক্ড় বস্থর হিোর পর আহমদ মুসো খুবে হক্লো তোর েোে হোক্ত 
বরভলিোর বঠেমতই আক্ছ। 

ওমর নিোাংক্েো এিাং ওক্য় এমিোর নচাঁচোক্মবচ তখেও চলবছল। তোরো 
সম্ভিত লড়োই েরক্ছ েোক্লর িোাঁধে নেক্ে নির হিোর েক্ন্য। আহমদ মুসো িুঝল 
এই নচাঁচোক্মবচ, হোত-পো ছুক্ড়োছুবড়ক্ত নেোে লোভ নেই, িরাং তোক্ত েোক্লর িোাঁধে 
আরও েক্ত হক্ি। 

আহমদ মুসো বেরক্ি অক্পক্ষো েরক্ত লোেল েোক্লর নপছক্ে নয মোনুষ 
আক্ছ নসই মোনুক্ষর েক্ন্য। 

ঘুটঘুক্ট অন্ধ্েোর। পোক্ে মোনুষ দোাঁবড়ক্য় েোেক্লও তো নচোক্খ পড়োর মত 
েয়। 
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বেছু নদখক্ত নপল েো, বেন্তু েে শুেক্ত নপল আহমদ মুসো। ভোরী বেছু 
মোবটক্ত পড়োর েে। তোহক্ল ওরো বে েোছ নেক্ে েোমল, ভোিল আহমদ মুসো। 

এই সময় এেটো চোপো েণ্ঠ েেো িক্ল উঠল সুবরেোক্মর েেয টোবে টোবে 
ভোষোয়, ‘ফোাঁদগুক্লো নতোমরো লে েক্রছ?’ 

ফোাঁদ লে েরোর অেত হক্লো ফোাঁক্দ বেেোর আটেোিোর পর েোক্লর নখোলো 
মুখ নিাঁক্ধ নফলো। 

‘হ্যোাঁ, লে েরো হক্য়ক্ছ।’ প্রোয় এেই সাংক্ে অন্ধ্েোক্রর মধয নেক্ে বতেবট 
েঠঠ েেো িক্ল উঠল।  

‘তোহক্ল েোক্েোয়োরক্দর নটক্ে চত্বক্র বেক্য় চল।’ আক্ের নসই েণ্ঠ বেক্দতে 
বদল। 

আহমদ মুসো িুঝল এখোক্ে ওরো চোরেে রক্য়ক্ছ। এই চোরেেই বে, েো 
ওরো আরও আক্ছ? 

আহমদ মুসোর ভোিেো নহোাঁচট নখল। তোক্ে নটক্ে বেক্য় যোওয়ো শুরু 
হক্য়ক্ছ। উাঁচ-ুবেচু মোবটক্ত নহোাঁচট নখক্য় ধোক্কো নখক্য় তোর নদহ চলক্ত শুরু েক্রক্ছ। 

ফোাঁদ েোক্লর মুক্খর প্রোন্ত ধক্র অল্প সোমক্ে নেক্ে নেউ তোক্ে নটক্ে বেক্য় 
যোক্ে, এটো িুঝল আহমদ মুসো। নলোেবট তখেও তোর নচোক্খ পক্ড়বে। 

আহমদ মুসো সোমক্ে এে দৃবষ্ট্ক্ত তোবেক্য় নেক্ে নলোেবটক্ে নচোক্খর 
আওতোয় আেোর নচষ্ট্ো েরক্ত লোেল। বেছুক্ষণ তোবেক্য় েোেোর পর অল্প সোমক্ে 
এেটো েমোট অন্ধ্েোরক্ে চলন্ত নদখল। আহমদ মুসো বেবিত হক্লো, এটো নসই 
নলোক্ের অিয়ি নয তোক্ে নটক্ে বেক্য় যোক্ে। 

আহমদ মুসো তোর নমবেে বরভলিোর পবেেক্ে বেক্য় এল। এখে ইেো 
েরক্ল এই নলোেবটক্ে নস হতযো েরক্ত পোক্র। বেন্তু তোক্ত লোভ হক্ি েো। আরও 
বতেেে আক্ছ। তোরো প্রবতক্েোধ নেক্ি। সুতরোাং তোক্দরক্ে এে সাংক্ে েো নপক্ল 
তোক্দর উপর চড়োও হওয়ো বঠে হক্ি েো। 

এে সময় তোক্ে নটক্ে নেয়ো িন্ধ্ হক্লো। 
আহমদ মুসো িুঝল তোক্দরক্ে চত্বক্র বেক্য় আসো হক্য়ক্ছ। 
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চত্বক্রর বফক্ে অন্ধ্েোক্রর আহমদ মুসো ওক্দর  ’েেক্ে নদখক্ত নপল 
েমোট অন্ধ্েোক্রর মত তোক্দর বেছু দূক্র দোাঁবড়ক্য় েোেক্ত। 

তোক্দর  ’েক্ের এেেে িক্ল উঠল, সুদীপ ও সম্বো আমরো এক্দর 
নদখবছ। নতোমরো  ’েক্ে নভতক্র যোও। নদক্খ এস বে ঘক্টক্ছ। মক্ে হয় এক্দর 
নেোে নলোে নভতক্র নেই। েোেক্ল এক্দর নচাঁচোক্মবচক্ত বেিয় এতক্ষণ নিবরক্য় 
আসোর েেো।’ 

চত্বক্রর অন্ধ্েোর তখে আহমদ মুসোর অক্েেখোবে নচোখসহো হক্য় নেক্ছ। 
নস নদখল, নযখোক্ে ওমর নিোাংক্েো ও ওক্য় এমিোক্ে রোখো হক্য়ক্ছ, নসখোে নেক্ে 
 ’বট ছোয়োমুবতত িোবড়ক্ত প্রক্িক্ের েন্য নেক্টর বদক্ে অেসর হক্ে। 

খুবে হক্লো আহমদ মুসো। হোত্তো েোসুমেক্ে নেক্ট নরক্খ আসো হক্য়ক্ছ। নস 
ঐ  ’েেক্ে েোিু েরক্ত পোরক্ি। তোহক্ল...........। 

আহমদ মুসোর বচন্তো নেষ হক্ত পোরক্লো েো। নেক্টর নভতর পরপর  ’বট 
গুলীর আওয়োে হক্লো। 

নেক্টর সোমক্ে নপৌক্ছ বেক্য়বছল ওরো  ’েে।  ’েক্ের েণ্ঠ নেক্েই 
আততেোক্দর েে নিবরক্য় এল। 

গুলীর েে শুক্েই আহমদ মুসোর সোমক্ে যোরো দোাঁবড়ক্য়বছল, তোরো েক্ড় 
উঠল। অন্ধ্েোরক্ে খোে খোে েক্র বদক্য় েক্েত উঠল ওক্দর নষ্ট্েেোে। 

আহমদ মুসো নদখল, এরো  ’েে গুলী েরক্ত েরক্ত এগুক্ে নেক্টর 
বদক্ে। 

আহমদ মুসো ওক্দর আর সুক্যোে বদল েো। তোর এম-১০ ওক্দর বদক্ে 
তোে েক্র বিেোর চোপল। 

নিবরক্য় নেল এে ঝোাঁে গুলী। 
ছোয়োমূবতত  ’বট আততেোদ েক্র উঠোরও সুক্যোে নপল েো। বেরক্ি ভূবম েযযো 

বেল চত্বক্র। 
তোরপর সি বেরি। 
মুহূতত েক্য়ে উৎেণত হক্য় নেক্ে আহমদ মুসো ওমর নিোাংক্েোক্ে েোেল। 

িলল, ‘নতোমরো ভোল আছ নতো?’ 
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‘বে স্যোর। বেন্তু নির হক্ত পোরবছ েো। েোলোরো নেোেোয় বেভোক্ি বেক্র 
বদক্য়ক্ছ িুঝক্ত পোরবছ েো।’ িলল ওমর নিোাংক্েো। 

‘বম. আহমদ মুসো, আবম আসবছ। ওরো তোহক্ল আপেোক্দর েোক্লর ফোাঁক্দ 
আটক্েক্ছ?’ নেক্টর বদে নেক্ে নেোেো নেল হোত্তো েোসুমক্ের েণ্ঠ। 

আহমদ মুসো তখে তোর নমোেোর নভতর নেক্ে ছুবর নির েক্র েোক্লর 
েোইলক্ের েেত েোটক্ত শুরু েক্রক্ছ। 

‘নেোেোয় আপবে বম. আহমদ মুসো। আবম এক্সবছ।’ চত্বক্রর মোঝোমোবঝ 
নেক্ে হোত্তো েোসুমক্ের েণ্ঠ নেোেো নেল। 

‘বম. হোত্তো আবম েোল েোটো শুরু েক্রবছ। আপবে ওমর নিোাংক্েোক্দর 
সোহোযয েরুে। 

সিোই মুক্ত হক্য় উক্ঠ দোাঁড়োল। 
হোত্তো েোসুমে আহমদ মুসোক্ে েবড়ক্য় ধরল। প্রোয় েোাঁদ েোাঁদ েক্ণ্ঠ িলল, 

আবম ওমর নিোাংক্েো এিাং ওক্য় এমিোর অিযোহত বচৎেোর শুক্ে এিাং আপেোর 
নেোে েণ্ঠ েো শুক্ে প্রোয় মক্রই বেক্য়বছলোম। মক্ে হক্য়বছল, আপেোর নেোে িড় 
রেক্মর ক্ষবত েক্র ওরো ওমর নিোাংক্েো ও ওক্য় এমিোক্ে ধক্রক্ছ। তোরপর ওক্দর 
এেেে যখে বচৎেোর েক্র িলল, আমরো এক্দর নদখবছ, নতোমরো  ’েে নভতক্র 
যোও, তখে িুঝলোম নযভোক্িই নহোে আপেোরো আক্ছে। তখে মক্ে হক্লো, প্রোণটো 
নযে আমোর বফক্র এল।’ 

‘ধন্যিোদ বম. হোত্তো, আপেোর েোে আপবে বঠেভোক্ি েক্রক্ছে। ওক্দর 
আবম এে সোক্ে পোবেলোম েো িক্ল গুলী েরক্ত পোরবছলোম েো।’ 

হোত্তো েোসুমেক্ে েেোটো িক্লই আহমদ মুসো বফরল ওমর নিোাংক্েোর 
বদক্ে। িলল, ‘ওমর নতোমরো বচৎেোরটো এেটু নিবে েক্রছ।’ 

‘স্যোর এটো োংেক্লর এেটো নেোপে বেয়ম। ধরো পড়ক্ল বচৎেোর ও 
েোন্নোেোবট বঠেভোক্ি েরক্ত পোরক্ল েত্রুর আঘোতটো এেটু নদরীক্ত আক্স এিাং 
আত্মরক্ষোর েক্ন্য বেছু সময় পোওয়ো যোয়।’ িলল ওমর নিোাংক্েো। 
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‘এই েোরক্ণই বে নয, েত্রুরো তোর বেেোরক্ে ভীতু ও  িতল মক্ে েক্র 
তোক্ে আর আঘোত েরোর প্রক্য়োেে মক্ে েক্র েো এিাং তোক্দর বদে নেক্ে বেবিন্ত 
েোক্ে?’ আহমদ মুসো িলল। 

‘বঠে স্যোর।’ িলল ওমর নিোাংক্েো। 
‘বম. আহমদ মুসো, আমোর মক্ে হয় এক্দর আরও নলোে আক্ছ।’ িলল 

হোত্তো েোসুমে। 
‘বেভোক্ি িুঝক্লে?’ বেক্েস েরল আহমদ মুসো। ভ্রু কুবিত হক্য় উক্ঠক্ছ 

তোর। 
‘আবম নেট নেক্ে বটলোর নেোড়োয় এেটো টক্চতর আক্লো জ্বক্ল উঠক্ত 

নদক্খবছ।’ হোত্তো েোসুমে িলল। 
আহমদ মুসো বচন্তো েরবছল। িলল, ‘ওক্দর আক্রো নলোে েোেোই 

স্বোভোবিে। ওরো চোরেে এক্সবছল এবদক্ের নখোাঁে বেক্ত।’ 
এেটু েোমল আহমদ মুসো। িলল আিোর, ‘বম. হোত্তো, আপবে ও ওক্য় 

এমিো  ’েে নষ্ট্েেোে বেক্য় দরেোয় দোাঁড়োে। ওরো রোস্তো ছোড়ো অন্য নেোে বদে 
বদক্য় আসক্ত পোক্র এিাং তোহক্ল িোবড়ক্ত নঢোেোর নচষ্ট্ো েরক্ি। আপেোরো তোক্দর 
আটেোক্িে। আবম ওমর নিোাংক্েোক্ে বেক্য় বটলোর নেোড়োয় যোবে।’ 

িক্ল আহমদ মুসো তোর সোমক্ের মৃত  ’েক্ের নষ্ট্েেোে এেবট বেক্ে 
বেক্য় অন্যবট ওমর নিোাংক্েোর হোক্ত তুক্ল বদল। 

তোরপর সিোইক্ে সোলোম বদক্য় রোস্তোর বদক্ে হোাঁটক্ত শুরু েরল। রোস্তোর 
মুক্খ বেক্য় ওমর নিোাংক্েো বফস বফস েক্র িলল, ‘স্যোর আিোর যবদ ফোাঁক্দ পবড়?’ 

আহমদ মুসো েমক্ে দোাঁড়োল। িলল, ‘বঠে িক্লক্ছো ওমর নিোাংক্েো। 
সোিধোে হওয়ো ভোক্লো?’ 

েোমল এেটু। ভোিল আহমদ মুসো। িলল নিোাংক্েোক্ে, ‘নেোে রোস্তোর 
মোঝখোক্ে বদক্য় যোক্ি েো। তুবম যোক্ি রোস্তোর িোম বেেোর বদক্য়, আর আবম যোি 
রোস্তোর েোে বেেোর বদক্য়। রোস্তোর এত বেেোক্র ফোাঁদ পোতো হয় েো।’ 

চলক্ত শুরু েরল ওরো  ’েে। 
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বটলোর নেোড়োয় নেক্ম এল আহমদ মুসো ও ওমর নিোাংক্েো। এখোক্ে নছোট-
খোট নঝোপ-ঝোড়। িড় েোছ-পোলো নেই। এর মক্ধয বদক্য় তোরো হোমোগুবড় বদক্য় 
এগুক্ে। 

এে েোয়েোয় এক্স নছোট খোট নঝোপ ঝোড়ও নেষ হক্য় নেল। 
এরপর সমতল ঘোক্স ঢোেো েবম। তক্ি  ’এেটো নছোট-খোট েোছ আক্ছ। 
সমতক্ল নেক্ম যোওয়ো রোস্তোর পোক্ে নঝোক্পর আড়োক্ল শুক্য় তোেোল 

আহমদ মুসোরো সোমক্ের বদক্ে। 
এখোক্ে অন্ধ্েোর অক্েে বফক্ে। আেোক্ে চোাঁদ নেই, বেন্তু নমঘহীে 

আেোক্ে তোরোর নমলো িক্সক্ছ। ধীক্র ধীক্র আহমদ মুসোক্দর সোমক্ে চোরবদেটো 
স্বে হক্য় এল। 

আহমদ মুসো নদখক্ত নপল, ‘খুি েোক্ছই  ’েে নলোে পোয়চোরী েরক্ছ 
এিাং অক্েেগুক্লো নলোে িক্স আক্ছ।’ 

আরও ভোক্লো েক্র নদখোর নচষ্ট্ো েরল আহমদ মুসো। নদখক্ত নপল, 
পোয়চোরীরত  ’েক্ের হোক্ত নষ্ট্েেোে। 

তোবেক্য় আক্ছ আহমদ মুসো ওক্দর বদক্ে 
আরও বেছুটো সময় পোর হক্য় নেল। 
আহমদ মুসো িুঝক্ত পোরক্লো েো, মোে  ’েে দোবড়ক্য় আর সিোই িক্স 

নেে? আর িক্স েোেো নলোেক্দর আক্ে-পোক্ে নষ্ট্েেোেধোরী  ’েক্ের পোয়চোরী 
েরোর অেতও িুঝল েো আহমদ মুসো। 

বিষয়বটর বদক্ে ওমর নিোাংক্েোর দৃবষ্ট্ আেষতণ েক্র িলল, ‘এর অেত 
িলক্তো?’ 

‘স্যোর আমোক্দর োংেক্লর রীবত অনুসোক্র মক্ে হক্ে ওরো হয় িেী, েো 
হয় পরোবেত ও আত্মসমবপতত নেউ। আর নষ্ট্েেোে বেক্য় যোরো পোহোরো বদক্ে তোরো 
ওক্দর মবেি।’ িলল ওমর নিোাংক্েো। 

ওমর নিোাংক্েোর েেো চোিুক্ের মত ঘো বদক্য় েোবেক্য় তুলল আহমদ 
মুসোক্ে। চমক্ে উঠল নস। হঠোৎ তোর মক্ে হক্লো, ঐ িক্স েোেো নলোেরো বে তোহক্ল 
সুবরেোক্মর হোবরক্য় যোওয়ো নলোেক্দরই নেউ হক্ি? 
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েেোটো মক্ে আসোর সোক্ে সোক্ে নেোটো নদহ েক্ত হক্য় উঠল আহমদ 
মুসোর। অেোক্ন্তই তোর তেতবেটো চক্ল নেল তোর নমবেে বরভলিোক্রর বিেোক্র। 

বেন্তু আহমদ মুসো তেতবে সবরক্য় বেল বিেোর নেক্ে। বসেোন্ত বেল আরও 
বেছুটো এগুক্ত হক্ি। 

বচন্তো েক্রই আহমদ মুসো ওমর নিোাংক্েোক্ে িলল, ‘আড়োল বেক্য় ক্রবলাং 
েক্র আরও বেছুটো সোমক্ে এক্েোও।’ 

ক্রবলাং েক্র বেেোরী িোক্ঘর মত বেুঃেক্ে এগুক্ত লোেল আহমদ মুসো। 
এক্েক্তো রোত, তোর উপর মোক্ঝ মোক্ঝই  ’এেটো নছোট েোছ, লম্বো ঘোস। ফক্ল 
আহমদ মুসোরো েোরও দৃবষ্ট্ নেোচর হক্লো েো। 

নষ্ট্েেোেধোরীরো আর মোে দে েক্ের মত দূক্র। আর এভোক্ি এগুক্েোর 
দরেোর নেই, ভোিল আহমদ মুসো। 

আহমদ মুসো তোর নমবেে বরভলিোর েোে হোত নেক্ে িোাঁ হোক্ত বেল এিাং 
পক্েট নেক্ে নছোট বরভলিোর েোে হোক্ত তুক্ল বেল। 

নষ্ট্েেোেধোরী  ’েে তোক্দর নষ্ট্েেোে েোে হোক্ত ঝুবলক্য় পোয়চোরী েরক্ছ। 
আহমদ মুসোর ইেো এক্দর েীিন্ত ধরো, হতযো েো েরো। এেক্ন্য এক্দর সোক্ে 
মুক্খোমুবখ লড়োই এড়োক্েো দরেোর। নসটো েরক্ত হক্ল তোক্দর বেরস্ত্র েরক্ত হক্ি। 

ওক্দর নষ্ট্েেোে ঝুলোক্েো হোত তোে েরল আহমদ মুসো। ওক্দর  ’েক্ের 
েোে হোতক্ে এেই সোক্ে তোে েরোর েন্য অক্পক্ষো েরক্ত হক্লো তোক্ে। 

নপক্য় নেল এে সময়। 
তোে েরো বরভলিোর নেক্ে ধীক্র সুক্স্থ  ’বট গুলী ছুড়ল আহমদ মুসো। 
ওক্দর  ’েক্ের হোত নেক্েই নষ্ট্েেোে খক্স পড়ল। ওরো আহত হোত 

নচক্প ধক্র গুলীর লক্ক্ষ এবদক্ে ঘুক্র দোাঁড়োল। 
আহমদ মুসো ততক্ষক্ণ লোফ বদক্য় উক্ঠ  ’হোক্ত  ই বরভলিোর িোবেক্য় 

ওক্দর সোমক্ে হোবের হক্য়ক্ছ। িলল েক্ঠোর স্বক্র, ‘নদখ চুপচোপ দোাঁবড়ক্য় েোে। 
নেোে চোলোবের নচষ্ট্ো েক্রো েো। এেটো েক্র হোত নেক্ছ, এিোর বেন্তু প্রোণটোও 
যোক্ি।’ 
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বিস্ময় ও ভক্য় ওক্দর  ’েক্ের নচোখ বিক্ফোবরত। নেোক্িচোরোর মত 
দোবড়ক্য় েোেল ওরো।  

আহমদ মুসোর পোক্ে এক্স দোাঁবড়ক্য়বছল ওমর নিোাংক্েো। আহমদ মুসো 
তোক্ে িলল, ‘ওমর তুবম ওক্দর েোমো বছক্ড় বেক্য় ওক্দর হোত িযোক্ঠেে েক্র দোও 
যোক্ত রক্ত পড়ো িন্ধ্ হয়। তোরপর ওক্দর বপছক্মোড়ো েক্র িোাঁধ।’ 

ওমর নিোাংক্েো েোক্ে নলক্ে নেল। 
আহমদ মুসো বরভলিোর িোবেক্য় পোহোরো বদবেল। 
হোত িোাঁধো হক্য় নেক্ল ওক্দর  ’েেক্ে উপুড় হক্য় শুক্য় পড়ক্ত বেক্দতে 

বদল আহমদ মুসো। 
তোরপর আহমদ মুসো িক্স েোেো নলোেক্দর বদক্ে এগুল। 
আহমদ মুসোক্ে ওবদক্ে নযক্ত নদক্খ িক্স েোেো নলোেক্দর মধয নেক্ে 

এেেে যুিে িক্ল উঠল, ‘আমোক্দর িোাঁচোে স্যোর। আমরো বেক্দতোষ। এরো 
আমোক্দর ধক্র বেক্য় যোবেল।’ 

আহমদ মুসো ওক্দর েোক্ছ বেক্য় নদখল, ‘ওক্দর প্রক্তযক্ের  ’হোত িোাঁধো। 
প্রক্তযক্ের নেোমক্র দবড় নপাঁবচক্য় এক্ে অপক্রর সোক্ে িোাঁধো ওরো। এমেভোক্ি িোাঁধো 
নয, এেেে উঠক্ল সিোইক্ে উঠক্ত হক্ি, আিোর এেেে িসক্ল সিোইক্ে িসক্ত 
হক্ি। চলক্ল সিোইক্ে সমোেতোক্ল চলক্ত হক্ি। 

আহমদ মুসোর যবদও এখে নিোঝোর িোবে নেই। তিু যুিেবটর আক্িদক্ের 
উত্তক্র আহমদ মুসো িলল, ‘নতোমরো নে? নতোমোক্দরক্ে েরু ছোেক্লর মত নিাঁক্ধ 
এরো নেোেোয় বেক্য় যোক্ে?’ 

‘খুি নিবে দূক্র েয়, পবিম বেেোরী এলোেোয় আমোক্দর িোবড়। আমোক্দর 
বিবভন্ন স্থোে নেক্ে অপহরণ েক্রক্ছ। েয়বদে যোিত আমোক্দর নখক্ত নদয়বে, 
অেেয বেযতোতে েক্রক্ছ। এখে নেোেোয় বেক্য় যোক্ে েোবেেো স্যোর।’ িলল নসই 
আক্ের যুিেবট। 

‘নেে নতোমোক্দর অপহরণ েক্রক্ছ?’ বেক্েস েরল আহমদ মুসো। 
‘আমরো বঠে েোবে েো স্যোর। বিবভন্ন স্থোে নেক্ে অপহরণ আরও হক্য়ক্ছ। 

নেোেো যোক্ে, আহমদ হোত্তো েোসুমেক্ে প্রধোেমন্ত্রী হক্ত নদক্ি েো, এেক্ন্যই নিক্ছ 
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নিক্ছ নলোে অপহরণ েরো হক্ে। আহমদ হোত্তো েোসুমেক্েও অপহরণ েরো 
হক্য়ক্ছ। তোক্ে নমক্রই নফলো হক্য়ক্ছ িক্ল মোনুষ মক্ে েরক্ছ।’ যুিেবট িলল। 

‘নিক্ছ নিক্ছ েোক্দরক্ে অপহরণ েরক্ছ?’ িলল আহমদ মুসো। 
েেো িলল েো যুিেবট। 
আহমদ মুসো িুঝল নিক্ছ নিক্ছ মুসলমোেক্দর অপহরণ েরক্ছ, এেেো 

িলক্ত যুিেবট ভয় েরক্ছ। তোর মোক্ে মুসবলম পবরচয় যুিেবট বদক্ত চোয় েো। 
আহমদ মুসো িলল, ‘নিক্ছ নিক্ছ বে মুসলমোেক্দর অপহরণ েরক্ছ?’ 
‘বে স্যোর।’ েরম ও ভীত েণ্ঠস্বর নছক্লবটর। 
‘নতোমোর েোম বে?’ 
যুিেবট এিোরও েেো িলল েো। এেিোর মোেো তুক্ল আিোর বেচু েরল। 
আহমদ মুসো প্রিল এেটো নখোাঁচো নখল িুক্ে। অিস্থো নেোে পযতোক্য় নেক্ল 

এেেে মোনুষ এভোক্ি তোর পবরচয় বদক্ত ভয় েক্র! সুবরেোক্মর অিস্থো এই পযতোক্য় 
নেক্ছ! 

আহমদ মুসো ওমর নিোাংক্েোর বদক্ে তোবেক্য় এেবট ছুবর তোর হোক্ত বদক্য় 
িলল, ‘ওক্দর সেক্লর িোাঁধে নেক্ট দোও।’ 

সিোই মুক্ত হক্য় নেক্ল আহমদ মুসো যুিেবটর েোক্ছ নেল। িলল, ‘আবমও 
মুসলমোে। মুসবলম পবরচয় বদক্ত ভয় পোে নেে?’ 

যুিেবট নোঁক্দ নফলল। িলল, ‘ওরো আমোক্দর উপর বেযতোতে েক্রক্ছ 
আর িক্লক্ছ, মুসলমোে েোম বেক্ত পোক্র এমে েোউক্ে তোরো এক্দক্ে রোখক্ি েো।’ 

আহমদ মুসো যুিেবটর বপঠ চোপক্ড় িলল, ‘আল্লোহ আক্ছে, আল্লোহর 
েবক্ত সিোর নচক্য় িড়। বে েোম নতোমোর?’ 

যুিেবট নচোখ মুক্ছ িলল, ‘হোবিি বেয়োম।’ 
‘খুি সুের েোম।’ িক্ল আহমদ মুসো যুিেবটর আক্রেিোর বপঠ চোপক্ড় 

বদক্য় সিোইক্ে লক্ষ েক্র উচ্চ েক্ণ্ঠ িলল, ‘আবম আপেোক্দর এেেে ভোই। 
আপেোক্দর আর নেোে ভয় নেই। যোরো আপেোক্দর িেী েক্র এক্েবছল তোক্দর 
মক্ধয এই  ইেে ছোড়ো সিোই বেহত হক্য়ক্ছ। আপেোরো সিোই বটলোর উপক্র চলুে। 
ওখোক্ে এেটো িোবড় আক্ছ।’ 
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েেো নেষ েক্র আহমদ মুসো ওমর নিোাংক্েোক্ে িলল, ‘তুবম নদখ ওক্দর 
লোইটটো নেোেোয় আক্ছ। ওটো নজ্বক্ল দোও।’ 

আহমদ মুসো েেো নেষ েরোর সোক্ে সোক্ে আক্রে েে যুিে এেটো 
হ্যোেোে েোতীয় লোইট হোক্ত তুক্ল িলল, ‘এই নয লোইট স্যোর। জ্বোলি?’ 

‘ধন্যিোদ। নজ্বক্ল দোও।’ িলল আহমদ মুসো। 
মোবটক্ত উপুড় হক্য় েোেো িেী  ’েক্ের  েোক্ছ এল আহমদ মুসো। ওক্দর 

নটক্ে তুক্ল িসোল নস। তোরপর বরভলিোর ওক্দর এেেক্ের বদক্ে তোে েক্র 
িলল, ‘নদখ এে প্রশ্ন আবম  ’িোর বেক্েস েবর েো। এখে িল, এক্দরক্ে নেোেোয় 
বেক্য় যোবেক্ল?’ 

 ’েক্েই মুখ তুক্ল তোেোল আহমদ মুসোর বদক্ে। ভক্য় তোক্দর মুখ 
ফযোেোক্স হক্য় নেক্ছ। বেন্তু েেো িলল েো তোরো। 

ওমর নিোাংক্েোসহ মুবক্ত পোওয়ো নলোেেে সিোই চোরবদক্ে বঘক্র 
দোাঁবড়ক্য়ক্ছ। নদখক্ছ সিোই। 

আহমদ মুসোর বরভলিোক্রর েল েক্ড় উঠল। েেতে েক্র উঠল বরভলিোর। 
এেটো িুক্লট নলোেবটর েোক্ের ক্ষদু্র এেটো অাংে বছক্ড় বেক্য় নিবরক্য় নেল। 

নলোেবট আততেোদ েক্র উঠল। রক্ক্তর এেটো ধোরো নেক্ম এল তোর আহত 
েোে নেক্ে। 

‘এখে আততেোদ েরছ। এরপর আততেোদ েরোরও আর অিসর পোক্ি েো। 
পক্রর িুক্লট নতোমোর মোেো গুক্ড়ো েক্র নদক্ি।’ 

আহমদ মুসোর েেো নেষ হক্তই তোর বরভলিোক্রর েল ঘুক্র এক্স বস্থর 
হক্লো নলোেবটর েপোল লক্ক্ষ। 

‘িলবছ স্যোর িলবছ, আমোক্ে মোরক্িে েো।’ িক্ল বচৎেোর েক্র উঠল 
নলোেবট। 

‘িল।’ িলল আহমদ মুসো। 
নলোেবট নোঁক্দ উঠল। িলল, ‘স্যোর আমোক্দর নেোে নদোষ নেই। আমরো 

েোয়োেোর নলোে। নমোটো টোেোর নলোভ নদবখক্য় আমোক্দর েরীে েক্রক্ছ।’ 
‘আমোর বেেোসোর েিোি দোও।’ েক্ঠোর েক্ণ্ঠ িলল আহমদ মুসো। 
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‘স্যোর আে রোক্ত এক্দর এখোক্ে রোখো হক্তো। েোল সেোক্ল এক্দরক্ে 
এখোে নেক্ে  ’মোইল পবিক্ম োংেক্লর েভীক্র েেমোেিেূন্য ‘বসবেমো’ হৃক্দর 
তীক্র বেক্য় যোওয়ো হক্তো। ওখোক্ে ওক্দর হতযো েক্র পোের নিাঁক্ধ পোবেক্ত েুবিক্য় 
নদয়ো হক্তো।’ 

িুেটো নোঁক্প উঠল আহমদ মুসোর। 
চোরবদক্ে দোাঁবড়ক্য় যোরো শুেক্ছ তোরোও নোঁক্প উঠল। মুখ শুবেক্য় নেল 

সিোর। 
‘ওখোক্ে এভোক্ি এ পযতন্ত েত নলোেক্ে েুবিক্য় মোরো হক্য়ক্ছ?’ প্রশ্ন েরল 

আহমদ মুসো। 
‘স্যোর আমরো েতুে। এই প্রেম এই অপোক্রেক্ে এক্সবছ।’ িলল আহত 

নলোেবট। 
‘আেো িলত, যখে মোরক্িই, তখে এতদূক্র এক্ে নেে?’ 
নলোেবট িলল, ‘আমোক্দর িলো হক্য়ক্ছ নেোে লোে েোরও নচোক্খ পড়ো 

চলক্ি েো, নেোে লোে নযে নেউ নেোে বদক্ে খুাঁক্ে েো পোয়।’ 
‘ধন্যিোদ।’ িক্ল আহমদ মুসো ওমর নিোাংক্েোক্ে িলল, ‘এর েোক্ে এেটো 

িযোক্ঠেে নিাঁক্ধ দোও।’ 
ওমর নিোাংক্েোর িযোক্ঠেে িোাঁধো হক্ল বটলোয় ওঠোর শুরুক্ত সিোর বদক্ে 

লক্ষ েক্র আহমদ মুসো িলল, ‘নতোমরো সেক্ল এেিোর ‘আল্লোহু আেিোর’ ধ্ববে 
দোও এিাং আল্লোহর েোক্ছ প্রোেতেো েক্রো, নতোমোক্দরক্ে নযভোক্ি আে আল্লোহ 
িোাঁবচক্য়ক্ছে, নসভোক্ি সি মেলুমক্ে আল্লোহ নযে রক্ষো েক্রে।’ 

সাংক্ে সাংক্েই সবম্মবলত েক্ণ্ঠর ‘আল্লোহু আেিোর’ নেস্নোেোে রোক্তর 
বেরিতোক্ে নভক্ে খোে খোে েক্র বদল। 

সিোর আক্ে আক্লো বেক্য় চলল উমর নিোাংক্েো। তোর নপছক্ে সিোই। সিোর 
নপছক্ে আহমদ মুসো। উঠক্ছ সেক্ল বটলোর উপক্র। 
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৭ 
নিলো ১২টোর মক্ধযই আহমদ মুসোরো বেও বেেোরীক্ত নপৌক্ছ নেল। 
ওমর নিোাংক্েো ও ওক্য় এমিো তোক্দরক্ে বেও বেেোরীক্ত নপৌক্ছ বদল। 
ওমর নিোাংক্েো ও ওক্য় এমিোসহ নসবদে রোক্ত উেোর েরো ২৫ েেক্ে 

আহমদ মুসো পরোমেত বদক্য়ক্ছ েোক্ম েো নেক্ে বেও বেেোরীক্ত েোেোর েক্ন্য। 
েোরণ আহমদ মুসো আোংেো েক্রক্ছ এবদে রোক্তর এই বিপযতক্য়র খির েত্রুর 
েোক্ে নপৌছক্ি। নসক্ক্ষক্ে রক্ষো পোওয়ো নলোেক্দর তোরো সন্ধ্োে েরক্ি এিাং নেোটো 
ঘটেো েোেোর তোরো নচষ্ট্ো েরক্ি। সুতরোাং েোক্ম েোেক্ল তোরো বিপক্দ পড়ক্ি। 
আহমদ মুসো পরিততী বেক্দতে েো নদয়ো িো অন্যক্েোে িযিস্থো েো েরো পযতন্ত তোরো 
ওখোক্েই েোেক্ি। ওমর নিোাংক্েোক্দর মত িুবেমোে নছক্লক্দর প্রক্য়োেে িক্ল 
ওক্দরক্েও আহমদ মুসো বেও বেেোরীক্ত েোেক্ত িক্লক্ছ। এক্দর যোিতীয় খরচ 
িহক্ের দোবয়ত্ব বেক্য়ক্ছ হোত্তো েোসুমে। তোর েবমদোরী এলোেো টটেস বেও বেেোরী 
নেক্ে ৮০ মোইক্লর মক্ধয। 

খোওয়ো দোওয়ো নসক্র নহোক্টক্ল এেটু বিিোম বেক্য় আহমদ মুসো 
নিবরক্য়বছল টুযবরষ্ট্ অবফক্স এেটো েোবড় িক্েোিক্স্তর েক্ন্য। বেন্তু নসখোক্ে বেক্য় 
যো শুেল তোক্ত তোর মোেোয় রক্ত উক্ঠ এল। টুযবরষ্ট্ মযোক্েেক্মঠট অবফস নেক্ে 
তোক্ে েোেোক্েো হক্লো, সুবরেোক্মর েোেবরে েয় এিাং সুবরেোক্ম নেোে চোকুরী িো 
িযিসোয় বোংিো তিধভোক্ি েমতরত নেোে এেবেওর সোক্ে যুক্ত েয় এমে সেলক্ে 
অবিলক্ম্ব সুবরেোম তযোে েরক্ত িলো হক্য়ক্ছ। বিক্েষ েক্র রোেধোেী 
পোরোমোবরক্িোক্ত এমে েোউক্ে ঢুেক্তই নদয়ো হক্ি েো। এই িযিস্থোর েোযতেোবরতো 
বেবিত েরোর লক্ক্ষ পোরোমোবরক্িো পযতন্ত রোস্তোয় অক্েেগুক্লো নচেক্পোষ্ট্ িসোক্েো 
হক্য়ক্ছ। টুযবরষ্ট্ অবফস নেক্ে নহোক্টক্ল নফরোর পক্ে এই বিষয় বেক্য়ই আেোে 
পোতোল ভোিবছল আহমদ মুসো। নেক্ষ ভোিল, টযোবক্স েযোি িো নরঠট-এ-েোর এর 
এেটো েোবড় যবদ হোক্ত পোওয়ো নযত, তোহক্ল তোর ড্রোইভোর নসক্ে হোত্তো েোসুমেক্ে 
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আক্রোহী িোবেক্য় পোরোমোবরক্িো যোওয়ো নযত। বেন্তু এমে েোবড় পোওয়ো যোক্ি 
নেোেোয়? হঠোৎ তোর নখয়োল হক্লো ঘণ্টো নদক্ড়ে ধক্র এই নয টযোবক্স েযোি বেক্য় নস 
ঘুরক্ছ, এর ড্রোইভোরক্ে এেটু িোবেক্য় নদখো যোয়। নেোে সোহোযয নস েরক্ত পোক্র 
বেেো। টযোবক্স েযোিবটর ড্রোইভোর িুবেদীপ্ত এে তরুণ যুিে। নচহোরো বমি িক্ণতর। 
এযোাংক্লো-আবেেোে হক্ত পোক্র, আিোর ইক্েো-আবেেোেও। চুল ও মুক্খর েোঠোক্মো 
আবেেোে, বেন্তু রাং ফসতো এিাং নচোখ অক্েেটো এবেয়োেক্দর মক্তো েোক্লো ও টোেো। 

‘নতোমোর েোম বে ইয়াংমযোে?’ আহমদ মুসো বেক্েস েরল ড্রোইভোরক্ে। 
‘নেোয়োও িোরেোরক্েো।’ িলল ড্রোইভোর। 
‘নতোমোর েোবড়টো নতোমোর বেক্ের, েো নেোম্পোেীর?’ 
‘আমোর বেক্ের।’ 
‘েত দোম েোবড়টোর।’ 
‘নসক্েঠে হ্যোঠে, বিে হোেোর বেল্ডোর বদক্য় বেক্েবছ।’ 
িক্লই নস তোেোল আহমদ মুসোর বদক্ে। প্রশ্ন েরল, ‘দোম বেক্েস 

েরক্ছে নেে স্যোর?’ 
বেেোসোর েিোি েো বদক্য় আহমদ মুসো িলল, ‘এই েোবড়টো যবদ আবম 

এখবে বেেক্ত চোই তোহক্ল েত দোম নেক্ি?’ 
নেোয়োও িোরেোরক্েো হোসল। িলল, ‘আমোর সোক্ে রবসেতো েরক্ছে।’ 
আহমদ মুসো েম্ভীর হক্লো। িলল, ‘রবসেতো েয়। আবম বিপক্দ পক্ড়বছ। 

আমোক্ে আে সন্ধ্যোর মক্ধয পোরোমোবরক্িো নপৌছক্ত হক্ি। বেন্তু আবম বিক্দেী টুযবরষ্ট্ 
িক্ল নসখোক্ে যোওয়ো আমোর েক্ন্য বেবষে। এ রেম এেটো টযোবক্স েযোি নপক্ল 
আবম পোরোমোবরক্িো নযক্ত পোবর টযোবক্স-েযোক্ির ড্রোইভোর নসক্ে।’ 

েম্ভীর হক্লো িোরেোরক্েো। িলল, ‘িুঝক্ত নপক্রবছ স্যোর। েতুে েোবড় েয়, 
এেটো নরবেষ্ট্োেত টযোবক্স-েযোক্ির ড্রোইভোর হওয়ো আপেোর প্রক্য়োেে।’ 

‘বঠে ধক্রক্ছো। এখে িল নতোমোর েেো।’ আহমদ মুসো িলল। 
‘ড্রোইভোক্রর েোেেপে নতো নচে হক্ত পোক্র।’ 
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‘নতোমোর েোবড়র সোক্ে নতোমোর েোেেপেও বেক্য় নেি। নতোমোক্ে 
উপযুক্ত পয়সো নদি, দরেোর হক্ল েতুে েোেেপে েক্র নেক্ি। অেিো েক্য়েবদে 
পর সি েোেেপে নতোমোক্ে নফরত বদক্য় নদি।’ 

‘আমোর লোইক্সক্ি নতো আমোর ফক্টো আক্ছ। যবদ ধরো পক্ড় যোে।’ 
‘এতটো নচে হক্ি আেো েবর েো। আবম বেিয়তো বদক্ত পোবর িোরেোরক্েো, 

নতোমোর নেোে ক্ষবত আমোর িোরো হক্ি েো।’ আহমদ মুসো িলল। 
‘আপেোর পোরোমোবরক্িো যোওয়ো এতটো নেে েরুরী িলুে নতো?’ বেক্েস 

েরল িোরেোরক্েো। 
‘আেোমীেোল সেোক্লর নেক্ে আমোর এেেে আত্মীয়ো আসক্িে 

পোরোমোবরক্িোক্ত। আবম তোক্ে যবদ বরবসভ েরক্ত েো পোবর, নস মহো বিপক্দ 
পড়ক্ি। আবম যখে এই এযোক্রঞ্জক্মঠটটো েবর তখে এখোেেোর েতুে আইে-েোনুে 
আমোর েোেো বছল েো। আবম বেউ আমষ্ট্োরেোম হক্য় বেও বেেোরীক্ত এক্সবছ।’  

‘আপবে আপেোর আত্মীয়োক্ে বরবসভ েরোর পর মোক্ে পোরোমোবরক্িোক্ত 
নপৌছোর পর নতো আপেোর েোবড়র নেোে প্রক্য়োেে নেই। তোই নতো?’ 

‘বঠে তোই।’ িলল আহমদ মুসো। 
‘তোহক্ল এই সোমোন্য সমক্য়র েক্ন্য আপবে এত টোেো খরচ েরক্িে 

নেে? এে েোে েরুে। আপবে েোবড় বেক্য় যোে। েোবড় নফরত নপক্ল আপেোর 
টোেো আবম নফরত নদি। ইবতমক্ধয নয সময় যোক্ি, তোর উপযুক্ত ভোড়ো আপবে 
বদক্য় নদক্িে।’ িলল িোরেোরক্েো। 

খুবে হক্লো আহমদ মুসো। িলল, ‘ধন্যিোদ িোরেোরক্েো। নহোক্টক্ল নপৌক্ছ 
তুবম আমোক্ে েোবড়র চোবি বদক্য় নদক্ি, আবম নতোমোক্ে বদক্য় নদি ২০ হোেোর 
বেল্ডোর।’ 

‘বঠে আক্ছ স্যোর। আপবে েোবড় বেক্য় চক্ল যোে। আবম েোল সেোক্লই 
পোরোমোবরক্িো নপৌছি। আপবে ইেো েরক্ল তখে আমোক্ে েোবড় বদক্য় বদক্ত 
পোরক্িে, অেিো পক্রও বদক্ত পোরক্িে।’  

‘ধন্যিোদ িোরেোরক্েো। নতোমোর েোক্ছ আবম েৃতে েোেক্িো।’ 
‘নেোেোয় আবম নদখো েরক্িো, নসটো আমোক্ে িক্ল বদে।’ 
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‘নেোেোয় নেোে নহোক্টক্ল উঠি, নেোে নহোক্টক্ল েোয়েো পোি এখেও েোবে 
েো। তুবম েোল সেোল ৯ টোয় এয়োরক্পোক্টতর েোরপোক্েত আমোর সোক্ে নদখো েরক্ি।’ 

‘বঠে আক্ছ।’ 
‘ধন্যিোদ িোরেোরক্েো।’ 
‘ধন্যিোদ স্যোর।’ 
িোরেোরক্েোর েোবড় ছুক্ট চলল নহোক্টক্লর বদক্ে। 
 
 
 
আহমদ মুসো আহমদ হোত্তো েোসুমেক্ে সরেোক্রর েতুে আইক্ের েেো 

িলক্তই উক্িক্ে প্রোয় আততেোদ েক্র উঠল। িলল, ‘বম. আহমদ মুসো আমোর 
নমক্য়র বে হক্ি। আপবে যবদ পোরোমোবরক্িো নপৌছক্ত েো পোক্রে, তোহক্ল আমোর 
ফোবতমো এয়োরক্পোক্টত নপৌক্ছই বেঘতোত ওক্দর হোক্ত পক্ড় যোক্ি। ওয়োাং আলীও নেষ 
হক্ি। ফোবতমোরও সিতেোে হক্ি।’ 

হতোেো, উক্িক্ে নভক্ে পড়ল হোত্তো েোসুমে। 
আহমদ মুসো হোসল। িলল, ‘বম. হোত্তো আপবে অক্ধতে েেো শুক্েক্ছে। 

পুক্রোটো শুনুে।’ 
িক্ল আহমদ মুসো টযোবক্স েযোক্ির মোবলে নেোয়োও িোরেোরক্েো’র সোক্ে 

তোর চুবক্তর েেো সি িলল এিাং েোেোল নয, ‘টোেো তোক্ে বদক্য় বদক্য়বছ, চোবি 
আমোর হোক্ত, েোবড় নহোক্টক্লর েোরপোক্েত দোাঁবড়ক্য় আক্ছ।’ 

‘আল হোম বলল্লোহ। বম. আহমদ মুসো বে আর িলি। আবম শুধু িলি, 
আল্লোহ আপেোক্ে দীঘতেীবি েরুে।’ 

এেটু েোমল হোত্তো েোসুমে। বচন্তো েরল। তোরপর িলল, ‘ধক্র বেলোম 
ড্রোইভোর বহক্সক্ি আপেোর েোেেপে পুবলে নদখক্ি েো, বেন্তু আমোর পবরচয় বে 
হক্ি?’ 

‘আপেোর বেক্খর নপোেোে েোেক্ি েো, বেন্তু দোবড় েোেক্ি, মোেোয় আলেো 
চুলও েোেক্ি। এেোন্তই প্রক্য়োেে পড়ক্ল আপেোর সবঠে পবরচয় নদয়ো হক্ি।’ 
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‘বেন্তু এক্ত বিপদ ঘটক্ত পোক্র।’ 
‘হ্যোাঁ তো পোক্র। ড্রোইভোর বহক্সক্ি আমোর ভূাঁয়ো পবরচয়ও ধরো পক্ড় নযক্ত 

পোক্র। তোক্তও বিপদ ঘটক্ত পোক্র। বেন্তু ঝুাঁবে েো বেক্য় উপোয় নেই। রোক্তর মক্ধয 
আমোক্দরক্ে অিশ্যই পোরোমোবরক্িো নপৌছক্ত হক্ি।’ 

‘বেন্তু রোস্তোয় যবদ বিপদ ঘক্ট?’ উবিগ্ন েণ্ঠ হোত্তো েোসুমক্ের। 
‘েত বিপদ মোেোয় বেক্য়ই আমোক্দরক্ে পোরোমোবরক্িো নপৌছক্ত হক্ি। 

ফোবতমো েোসুমেক্ে বিপক্দ নফলো যোক্ি েো।’ 
‘সবতযই তোই বম. আহমদ মুসো। আল্লোহ আমোক্দর সোহোযয েরুে।’ 

অসহোয় েণ্ঠস্বর হোত্তো েোসুমক্ের। 
আহমদ মুসো উক্ঠ দোাঁড়োক্লো। িলল, ‘নেোছ-েোছ েক্র নেয়ো যোে। বমবেট 

পক্েক্রোর মক্ধযই আমরো নিরুি।’ 
 
 
 
নিলো তখে ৪টো। 
আহমদ মুসো টযোবক্স েযোক্ির ড্রোইবভাং বসক্ট উক্ঠ িসল। পোক্ে তোর 

িযোেবট। 
নপছক্ের বসক্ট উঠল আহমদ হোত্তো েোসুমে। 
‘েোবড় ছোড়ি স্যোর?’ িলল আহমদ মুসো হোত্তো েোসুমেক্ে লক্ষ েক্র। মুক্খ 

তোর বমবষ্ট্ হোবস। 
‘বম. আহমদ মুসো আমোক্ে আর লিো নদক্িে েো। আসুে আল্লোহর েোক্ছ 

প্রোেতেো েবর, বতবে নযে আপেোর পবরেল্পেোক্ে সফল েক্রে।’ িলল হোত্তো 
েোসুমে বিব্রত েক্ণ্ঠ। 

‘আবমে।’ িলল আহমদ মুসো। েোবড় ষ্ট্োটত বেল। 
নিবরক্য় এল নহোক্টক্লর েোর পোেত নেক্ে। 
ছুটক্ত শুরু েরল েোবড়। 
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১ 
রনও রনকািী থেমক একো োত্র হাইওমে দরিমে থবরিমে েেনস ও 

থরানজা শহি হমে থেমে িাজধানী পািাোরিমবামে।  
আহেদ েূসাি োরি থবরিমে এল রনও রনকািী শহি থেমক। 
শহি থেমক থবি হওো রবরিন্ন িাস্তা রেমে রেমশমে হাইওমেমে। 
আহেদ েূসাি োরি রেমে থসই হাইমেওমে প্রমবশ কিল। 
একজন পুরলশ অরিসাি দাাঁরিমেরেল িাস্তাি পামশ। োি থকােমি 

থ ালামনা রিিলবাি এবং োি হামে একো দূিবীন। 
পুরলশ অরিসািরে িাস্তাি পাশ থেমক হাে েুমল আহেদ েূসামক োরি 

দাাঁি কিামে বলল। 
থেকমপাস্ট নে, অেে োরি দাাঁি কিামে বলা থহাল। 
এিামব োরি দাাঁি কিাি আমদশ পাওোে রবিক্ত হমলা আহেদ েুসা। 
োরি দাাঁি কিাল। 
োরি দাাঁি কিামেই পুরলশ অরিসািরে জানালা রদমে থিেমি উাঁরক রদমে 

বলল, োি কিমবন, ‘আেিা একজন থলাক খুাঁজরে’। 
‘কামক খুাঁজমেন?’ প্রশ্ন কিল ড্রাইিাি রূপী আহেদ েুসা। 
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পুরলশ অরিসািরে একো িমো আহেদ েুসাি রদমক এরেমে রদমে বলল, 
‘এই থলাকরে।’ 

িমোরেি রদমক োরকমে আহেদ েুসা েেমক উঠমলা। এ থে আহেদ হাত্তা 
নাসুেমনি িমো। 

আহেদ েুসা রজমেস কিল, থলাকরে থোি-ডাকাে, হাইজযাকাি নারক? 
‘না ইরন পরলরেরশোন। থিিাি। এখন থশানা োমে, থস থোপমন 

সুরিনামে প্রমবশ কমিমে’। 
‘থকাোে রেমেরেল থস?’ রজমেস কিল আহেদ েুসা। 
‘থদমশি বাইমি থকাোও।‘ 
‘রক কমি জানা থেল সুরিনামে প্রমবশ কমিমেন রেরন।‘ 
‘থসো থজমন লাি থনই। এখন দিকাি োমক পাওো। েরবো থদমখ 

িাখুন। োমক থপমল পুরলমশ থিান কিমবন।‘ 
বমল থলাকরে োরিি জানালা থেমক েুখ সিামে রেমে হাত্তা নাসুেমনি 

রদমক োরকমে েেমক উঠল। বলল, ‘আপনামক পরিরেে েমন হমে’। 
পুরলশ অরিসামিি কো থশষ না হমেই আহেদ েুসা সােমনি রসমেি 

দিজা খুমল রদমে বলল, ‘স্যাি দাাঁরিমে দাাঁরিমে কো বলাি োইমে োরিমে বসুন। 
বমস কো বলুন’। 

পুরলশ অরিসািরে উমঠ বসল। োি েুখ েম্ভীি। থোমখ সন্ধানী দৃরি। 
আহেদ েুসাি পামশি রসমে উমঠ বসমে বসমে হাত্তা নাসুেনমক থস বলল, 
‘আপনাি নাে রক?’ 

‘আবুল হাত্তা’। বলল আহেদ হাত্তা নাসুেন। 
‘আবুল হাত্তা, না আহেদ হাত্তা? 
বমলই পুরলশ অরিসািরে থপেমনি রসমে বমসই থোমখি পলমক োি বাে 

হােো আহেদ হাত্তাি রদমক োলনা কমি োি দারি ধমি োন রদল। দারি খমস 
এল োি হামে। সংমে সংমে রেৎকাি কমি উঠল পুরলশ অরিসাি, ‘ও েড, 
পাওো থেমে। ইউমিকা, ইউমিকা’। 
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আবাি পিিমেই রেৎকাি োরেমে পুরলশ অরিসািরে েম্ভীি কমঠঠ বমল 
উঠল, ‘োরি থেমক নােুন রে. আহেদ হাত্তা নাসুেন। আপােে নাে িাাঁিামনা, 
েদ্মমবশ রনমে প্রোিো, থিিাি হওো, থদমশি রবরুমে ষিেন্ত্র কিা, ইেযারদ 
অরিমোমে আপনামক আরে থরিোি কিলাে’। 

বমল োরিি দিজা খুলমে থেল পুরলশ অরিসাি। 
ড্রাইিাি রূপী আহেদ েুসা বলল, দিজা লক কমি রদমেরে পুরলশ 

অরিসাি। আপােে আেিা আপনামকই এমিস্ট কিলাে। 
আহেদ েুসাি কো শুমন পুরলশ অরিসাি হংকাি রদমে আহেদ েুসাি 

রদমক েুখ ঘুিাল। েুখ ঘুরিমে থদখল, আহেদ েুসাি রিিলবাি োি রদমক হা কমি 
োরকমে আমে। 

‘এরক ড্রাইিাি রক কিে েুরে। পুরলমশি রদমক েুরে রিিলবাি োক 
কমিে, এি পরিেরে রক জান?’ ধেমকি সুমি কো কেরে বলল পুরলশ অরিসাি। 

‘পমি জানমলও েলমব পুরলশ অরিসাি, আপনাি রিিলবািরে আোমক 
রদন। থদরি কিমল আোি প্রেে ুলরলোি লিয হমব আপনাি ডান হাে’। কমঠাি 
কমঠঠ বলল আহেদ েুসা। 

পুরলশ অরিসাি একবাি আহেদ েুসাি থোমখি রদমক োকাল। োিপি 
আমস্ত রিিলবািো থবি কমি আহেদ েুসাি হামে রদল। 

‘ধন্যবাদ পুরলশ অরিসাি’। বমল আহেদ েুসা পুরলমশি রিিলবাি 
থপেমনি রদমক েুাঁমি রদমে বলল, ‘রে. হাত্তা, আপরন পুরলশ অরিসামিি োো োক 
কমি িাখুন। থকান থবোদরব কিাি থেিা কিমল োি োোো এমকবামি উরিমে 
থদমবন’। 

আহেদ েুসা রনমজি হামেি রিিলবািো রস্টোরিং হইমলি সােমনি 
ডযাশ থবামডে থিমখ পুরলশ অরিসামিি রদমক থেমে বলল, রে. পুরলশ অরিসাি 
আপরন রে. হাত্তাি থে অপিামধি োরলকা রদমলন, োি েমধয োাঁি আসল থদাষোই 
থো থনই। জামনন থদাষো রক? থদাষো হমলা, একুশ োরিমখ রেরন োাঁি েমনানেন 
পত্র জো থদোি জমন্য থদমশ এমসমেন’। 
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পুরলশ অরিসািরে েুখ হাাঁরি কমি বমসরেল। থস িীেও। থকান কো বলল 
না থস। োকাল না থস আহেদ েুসাি রদমক। 

আহেদ েুসা আবাি বলল, ‘রে. পুরলশ অরিসাি, আপরন বলমলন 
রে.হাত্তা থিিাি। রেরন রক থিিাি হমেরেমলন, না োাঁমক রকডন্যাপ কিা হমেরেল? 
োাঁি থেমেমক কািা থদশ োিা কমিমে পুরলশ অরিসাি? কািা োাঁি হবু জাোোমক 
পেবন্দী কমি থিমখমে? থদমশ অপহিে, রকডন্যামপি সেলাব সৃরি কমিমে কািা? 
এসব অপিাধ রক রে. হাত্তাি? 

‘েুরে একজন ড্রাইিাি। এসব েুরে জান থকেন কমি? বলে থকান স্বামেে? 
েিাি জমন্য পাখা উমঠমে বুর ! েল থেকমপামি, থদখমব, রক ঘমে?’ সাহস থদরখমে 
অপোন-িুব্ধ কমঠঠ বলল পুরলশ অরিসািরে। 

‘িামলা কো েমন করিমে রদমেমেন রে. পুরলশ অরিসাি। 
থেকমপািুলমলাি  ামেলা এিাবাি জমন্য আপনাি সাহােয আোমদি প্রমোজন 
এবং আেিা আশা করি আপরন ো কিমবন’। বলল আহেদ েুসা েুমখ েৃদু হারস 
থেমন। 

‘েল থদখা োমব। ওখামন রেমে রিিলবাি থোোমদি লুকামে হমব। 
োিপি রক ঘমে থদখমব’। পুরলশ অরিসািরে িামে েিেি কিমে কিমে বলল। 

‘রে. পুরলশ অরিসাি, একজন উচ্চ পদস্থ পুরলশ অরিসামিি োরি 
থেকমপামস্ট থেক হমে োমব থকন? থদখমবন, আপরন ো হমে থদমবন না’। 

‘পােমলি প্রলাপ োোও ড্রাইিাি’। বমল রিন্ন রদমক েুখ ঘুিাল পুরলশ 
অরিসাি। 

আহেদ েুসাি থঠাাঁমে রেরি হারস িমুে উঠল। 
আহেদ েুসা থপেমন না োরকমেই আহেদ হাত্তা নাসুেনমক লিয কমি 

বলল, ‘রে. হাত্তা, একেু রবশ্রাে কিমে োই। সােমন থকাোও রক আিাল পাওো 
োমব?’ 

আহেদ হাত্তা নাসুেন পুরলশ অরিসামিি রদমক োি রিিলবাি োক 
কমিরেল বমে, রকন্তু োি েমন থকান থজাি রেল না। একজন পুরলশ অরিসািমক 
এিামব রকডন্যাপ কিাে িীে হমে পমিমে থস। রবষেো জানাজারন হমবই। েখন 
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সাংঘারেক রবপমদ পিমে হমব োমদিমক। রকন্তু আহেদ েসুাি রসোমেি বাইমি 
োি কিাি রকেু থনই। থস পুরলশ অরিসামিি সামে আহেদ েুসাি কোি থকান 
অেে খুাঁমজ পামেনা। পুরলশ অরিসািমক আহেদ েুসা রক পুেুল েমন কিমে! 
পুরলশ অরিসামিি ধেকমকই েুরক্ত েমন হমে োি কামে। আহেদ েুসা না হমে 
অন্য থকউ হমল হাত্তা এসব অেেহীন কোবােো োরেমে রদে ও বাস্তববাদী হমে 
বলে। রকন্তু আহেদ েুসাি থিমত্র এ ধিমনি রকেু িাবাি অবকাশ থনই। আহেদ 
েুসা রক থিমব, থকান পরিকল্পনাে রক বলমে ো োি েে থলাকমদি োোে আসাি 
কো নে। 

আহেদ েুসাি কো আহেদ হাত্তা নাসুেমনি রেোি সূত্র রেন্ন কমি রদল। 
আহেদ েুসাি রবশ্রাে থনবাি কো শুমন রবরিে হমলা হাত্তা নাসুেন। রকন্তু 

পিিমেই োি েমন হমলা, রনশ্চে আহেদ েুসা নেুন রকেু িাবমে। আহেদ েুসাি 
প্রমশ্নি জবামব বলল থস, ‘আধা োইল সােমন িাস্তাি বাে পামশই একো বাোন 
পাওো োমব। বাোমন একো পুকুিও আমে’। 

‘ধন্যবাদ রে. হাত্তা। আোমক থদরখমে থদমবন’। 
আহেদ েুসা োেল। 
সবাই রনিব। 
েুমে েলমে োরি। 
িাস্তাি বাে পামশ একো বাোন আহেদ েুসা থদখমে থপল। বলল, ‘রে. 

হাত্তা ওোই রক আপনাি থসই বাোন?’ 
‘হ্াাঁ’। বলল হাত্তা নাসুেন। 
হাইওমে থেমক একো থেমঠা িাস্তা বাোমন রেমে প্রমবশ কমিমে।  
আহেদ েুসা োরি ঘুরিমে রনমে থেমঠা পে ধমি বাোমন প্রমবশ কিল। 
বাোনো িমলি নে, বনজ। েূলযবান বনজ োমে িিা বাোন। থসই সামে 

থ াপ- ামি িরেে। 
খুরশ হমলা আহেদ েুসা। এ ধিমনি বাোনই োি োই। 
আহেদ েুসা একো ঘন থ ামপি আিামল রনমে োরি দাাঁি কিাল। বলল, 

‘রে. হাত্তা আপরন রিিলবািসহ থবি থহান’। 
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থবি হমলা হাত্তা নাসুেন। 
োিপি আহেদ েুসা পুরলশ অরিসামিি পামশি দিজা আনলক কমি 

রদমে বলল, ‘রে. পুরলশ অরিসাি আপরন থবি থহান’। 
োিরদমক োকাল পুরলশ অরিসাি। 
োি থোমখ-েুমখ িমেি রেহ্ন থদখা থেল। বলল, ‘থকন নােমে হমব 

এখামন?’ 
‘কাজ না োকমল এেরন থো আি আরসরন রে. পুরলশ অরিসাি। নােুন 

রে. অরিসাি, এক আমদশ আরে দুবাি করি না’। আহেদ েুসাি কঠঠ কমঠাি 
থশানাল। 

োরি থেমক নােল পুরলশ অরিসাি। 
বযাে থেমক থবল্ট জােীে একো িািী রজরনস এবং থসই সামে রিিলবাি 

হামে রনমে নােল আহেদ েুসা। 
োরিি পামশ দাাঁরিমে আমে পুরলশ অরিসািরে। োি সােমন উদযে 

রিিলবাি হামে দারিমে আমে হাত্তা নাসুেন। 
আহেদ েুসা রেমে পুরলশ অরিসািমক োি জাো খুলমে বলল। 
পুরলশ অরিসাি িীে দৃরিমে োকাল আহেদ েুসাি রদমক। েৃেযুিে 

িমুে উমঠমে োি থোমখ-েুমখ। 
আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘িে থনই রে. পুরলশ অরিসাি, এখামন 

থোোমক োিমে রনমে আরসরন। থদরি কমিা না’। 
পুরলশ অরিসাি জাো খুমল থিলল। 
আহেদ েুসা পুরলশ অরিসামিি থপেমন দারিমে হামেি থবল্টো োি 

বুমকি উপি রদমে পরিমে রদল। 
থপেমন হক রদমে আেমক রদল থবল্ট। 
থবল্ট থদমখই থোখ োনাবিা হমে থেমে পুরলশ অরিসামিি। 
‘রঠক অনুোন কমিে পুরলশ অরিসাি। থোোি বুমকি উপি থবমল্টি 

সামে আেকামনা ওো রবমশষ ধিমনি একরে এক্সমলারসি বুমলে, রঠক থবাো 
নে।মবাো রবমফািে ঘরেমে োিরদক ধ্বংস কমি থদে। আি এই এক্সমলারসি 
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বুমলমেি রবমফািে োিরদমক েিাে না। বুমলমেি েে থিেমি ঢুমক রেমে 
রবমফািে ঘোে। থসই থলাকরেি থিেমিি সবরকেু থশষ হমে োে রকন্তু বাইমি 
অিে োমক। আমশ-পামশি থলাকমদি োমে আাঁেি ও লামেনা’। বলল আহেদ 
েুসা। 

‘আোমক থোেিা এিামব হেযা কিমে োইে থকন?’ থলাকরেি কঠঠ 
আেেনাদ কমি উঠল। 

‘না, আেিা থোোমক হেযা কিরে না। আোমদি কো থেমন েলমল 
থোোি থকান িরে হমব না’। বলল আহেদ েুসা। 

‘থোোমদি রক কো?’ বলল পুরলশ অরিসাি। 
‘থেকমপাস্টুলমলামে োমে োরি না দাাঁি কিামে হে থসই বযবস্থা 

থোোমক কিমে হমব’। 
কো থশষ কমিই আবাি বলল, ‘জাোো এবাি পমি নাও পুরলশ 

অরিসাি। 
েমন্ত্রি েে হকুে োরেল কিল থস। 
োিপি পুরলশ অরিসািমক োরিমে েুমল রদমে হাত্তা নাসুেনমক 

োরিমে উঠমে বমল আহেদ েুসা আবাি ড্রাইরিং রসমে বসল। 
বসাি পি বযাে থেমক সাদা িংমেি একো েন্ত্র থবি কমি রস্টোরিং 

হইমলি বামে বাাঁধল এবং পুরলশ অরিসািমক লিয কমি বলল, ‘এই সাদা েন্ত্রো 
আপনাি বুমক পাো ‘রবমফািে বুমলে’োি রিমোে কনমরাল। সাদা েন্ত্রোে এই 
থে লাল থবাোে থদখমেন, এো থডমোমনেি। এোে োপ রদমলই আপনাি বুমক 
থবাোোি রবমফািে ঘেমব’। 

পুরলশ অরিসামিি েুখ িক্তহীন সাদা হমে থেল। 
‘রক আোমদি প্রস্তামব িারজ থো রে. পুরলশ অরিসাি?’ বলল আহেদ 

েুসা। 
‘রঠক আমে। রকন্তু থজমন থিখ একজন পুরলশ অরিসামিি উপি জুলুে 

কিাি িল িাল হমব না’। িীে ও িুব্ধ কমঠঠ বলল অরিসাি। 
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‘েমন থিখ, থোেিা জুলুে কিাি জমন্য আহেদ হাত্তা নাসুেনমক 
থরিোি কিমে এমসরেমল এবং আিও থে সব জুলুে কমিে, োি রকেু শারস্ত 
থোোিও পাওনা’। 

বমল একেু থেমেই আবাি স্মিে করিমে রদল পুরলশ অরিসািমক, েমন 
থিখ, পুরলশিা োরি থেক কিমে আসমলই রকন্তু লাল সুইমে োপ রদমে আরে 
রবমফািে ঘোব’। 

‘থদখ, পুরলশ োরিি রদমক আসাি অেে োরি সােে হওো নে। হঠাৎ 
আবাি লাল থবাোমে োপ রদমে বমসা না। আরে বলরে োরি সােে হমব না’। 

বলল পুরলশ অরিসাি িীে কমঠঠ। 
‘থদখ অরিসাি েুরে এেন বযবস্থা কিমব োমে োরি না দাাঁি কিামে হে। 

আেিা এো োই’। আহেদ েুসা বলল। 
‘রঠক আমে’। বলল পুরলশ অরিসাি। 
‘ধন্যবাদ রে. পুরলশ অরিসাি’। বমল আহেদ েুসা োরি স্টােে রদল। 
োরি আবাি উমঠ এল হাই ওমেমে। েুেমে লােল োরি আবাি। 
সােমনই েধয উপকূমলি একোত্র শহি েেনস। েেনস শহমিি েুমখ 

একো থেকমপাস্ট।  
থেকমপামস্টি কাোকারে হমলা োরি। পুরলশ িাস্তাি পামশ দাাঁরিমে। থদখা 

থেল োিা দুরে োরি দাাঁি করিমে থেক কিমে।ও দুরে োরি থেক থশষ হওোি 
আমেই আহেদ েুসাি োরি োমদি বিাবি থমপ াঁমে থেল। 

আহেদ েুসাি োরিমে বসা পুরলশ অরিসাি োি োোি েুরপ ডযাশ 
থবামডে খুমল থিমখরেল। থেকমপামস্টি কাোকারে হমেই থস েুরপ পমি রনমেমে। 

আহেদ েুসাি োরি থেকমপামস্টি কাোকারে থপ েমেই দুজন পুরলশ 
আহেদ েুসাি োরিি রদমক োরকমেরেল। একজন পুরলশ অরিসািমক োরিমে 
থদমখই োিা স্যালুে রদল এবং োরি োরলমে থেমে ইশািা কিল। 

আহেদ েুসাি োরিমে বসা পুরলশ অরিসাি হাে েুমল োমদি স্যালুে 
রহে কিল এবং হাে থনমি হারস েুমখ োমদি ধন্যবাদ জানাল। 

োরি থেকমপাস্ট থপরিমে এল। 
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আহেদ েুসা ধন্যবাদ জানাল পুরলশ অরিসািমক। 
োিপি শস্যশ্যােল উপকূল-উপেযকাি পে ধমি োরি পারি রদল এক 

দীঘে পে। দু’ঘঠো পি োরি থপ েল েুযরিস্টমদি বি আকষেনীে উপকূল শহি 
থরারননজমন। শহমি থঢাকাি পমে থকান থেকমপাস্ট থনই। থেকমপাস্ট এল শহি 
থেমক থবি হবাি পমে। এখামনও োরি দাাঁি কিামে হমলা না। োরিমে একজন 
পুরলশ অরিসািমক থদমখই োরি োরলমে েমল থেমে ইশািা কিল। 

থরারননজন শহমিি রেরিশ রকমলারেোি দরিমে িাজধানী 
পািাোরিমবা। 

িাজধানীি উপকমঠঠ িমেমে বি থেকমপাস্ট। আহেদ েুসা আশংকা 
কিল এ থেকমপামস্ট উচ্চপদস্থ পুরলশ অরিসাি োকমে পামি। োরি োিা দাাঁি 
কিামেও পামি। রকন্তু দাাঁি কিামে হমলা না োরি। থেকমপামস্টি কামে এমসই 
আহেদ েুসামদি পুরলশ অরিসািরে িাস্তাি পামশ দাাঁিামনা পুরলশমদি উমেমশ্য 
হাে থনমি স্বােে জানাল। পুরলশিাও হাে থনমি শুমিজ্ো োপন কিল। 

ওাঁিা োরি দাাঁি কিামে ইশািা কিল না। 
হাাঁি থেমি বাাঁেল আহেদ েুসা। বলল, ‘ধন্যবাদ রে. পুরলশ অরিসাি’। 
‘ধন্যবাদ রদমে হমব না। সােমন আি থেকমপাস্ট থনই। এবাি দো কমি 

আোি বুক থেমক আজিাইলোমক নাোন’। বলল পুরলশ অরিসািরে। 
আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘আপনাি রডউরে অরিমসি থেরলমিান নম্বি 

রদন’। 
‘থকন?’ পুরলশ অরিসামিি থোমখ-েুমখ রবস্মে। 
আরে ওমদি সামে থোোমোে কমি রদরে, ওমদি সামে আপনামক কো 

বলমে হমব’। বলল আহেদ েুসা। 
‘রক কো?’ 
‘আপরন অরিসমক বলমবন, পারিবারিক জরুিী পরিরস্থরেমে হঠাৎ 

আপনামক পািাোরিমবা আসমে হমেমে। আিও রেনরদন আপনাি েুরে 
প্রমোজন’। আহেদ েুসা বলল। 
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আোি থো েুরেি প্রমোজন থনই। আপনািা পািাোরিমবা থমপ াঁমে 
থেমেন, আরে আজই রিিব’। বলল পুরলশ অরিসাি। 

‘আপনাি েুরেি প্রমোজন থনই, রকন্তু আোমদি আমে’। 
‘োি অেে?’ ভ্রু কুরিে কমি বলল পুরলশ অরিসাি। 
‘রনবোেমনি নরেমনশন থপপাি সাবরেে হবাি পি আোেী ২২ োরিমখ 

আপরন োিা পামবন। আেিা থকান  ুাঁরক রনমে োইনা। আহেদ হাত্তা পািাোরিমবা 
এমসমেন, এো শুধু আপরনই জামনন। আপরন থিিাি সমে সমে সবাই এো 
জানমব এবং এেন রকেু কিা হমব, োমে রে. হাত্তা নরেমনশন থপপাি সাবরেে 
কিমে না পামিন, থিামে দাাঁিামে না পামিন’। 

‘োি োমন আপনািা আোমক বন্দী কমি িাখমে োন’। 
‘হ্াাঁ এমক বন্দী বলমে পামিন’। বলল আহেদ েুসা। 
একেু থেমেই আবাি বলল আহেদ েুসা, ‘বলুন আপনাি রডউরে 

অরিমসি নম্বি বলুন’। 
হঠাৎ পুরলশ অরিসািরেি থোমখেুমখ িমেি রেহ্ন িমুে উঠল। বলল 

একেু সেে রনমে, ‘থোবাইল আোমক রদন, আরে থেরলমিান কিরে’। 
‘না। আরে থোোমোে কমি থদব, আপরন কো বলমবন। আরে রনরশ্চে 

হমে োই, রডউরে অরিস আপনাি কো থজমনমে’। আহেদ েুসা বলল। 
‘না জানামলও থো েমল’। বলল পুরলশ অরিসািরে। 
‘অবশ্যই জানামে হমব। না হমল একজন পুরলশ অরিসাি রনমখাাঁজ হওো 

রনমে থদশবযাপী হলস্থুল পমি োমব। আপনামক িাস্তাি থেকমপামস্ট পুরলশিা 
থদমখমে। সুেিাং আোমদি োরি উোি ও আোমদি ধিাি জন্য পুরলশিা হমন্য 
হমে উঠমব’। 

পুরলশ অরিসািরে কো বলল না। োি থোমখ-েুমখ থসই িমেি রেহ্নো 
আিও বািল। 

আহেদ েুসাি েুখ কমঠাি হমে উঠল। বলল, ‘আোমদি সেে নি 
কিমেন রে. পুরলশ অরিসাি। আপরন েরদ নাম্বািো না বমলন, োহমল পুরলশিা 
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োমে থকান রদনই আপনামক খুাঁমজ না পাে থসই বযবস্থা কিব। থস জমন্য 
থডমোমনেমিি ঐ লাল থবাোেোে একো োপ রদমে হমব োত্র’।  

িমে আাঁৎমক উঠল পুরলশ অরিসাি। বলল িীে কমঠঠ, ‘নাম্বািো এই 
েুহূমেে আোি েমন পিমে না’। 

ভ্রুকুরিে হমলা আহেদ েুসাি। েীক্ষ্ণ দৃরিমে থস োকাল পুরলশ 
অরিসািরেি রদমক। একেু রেো কিল। বলল োিপি, ‘আপরন রক োহমল পুরলশ 
নন, িুো পুরলশ? এজমন্যই রক আপনাি ইউরনিমেে থনেমলে থনই?’ 

পুরলশ অরিসািরেি েুখ িমে িযাকামশ হমে থেল। কো বলল না। 
‘আপনাি নাে রক?’ েীব্র কমঠঠ রজমেস কিল আহেদ েুসা। 
পুরলশ অরিসািরে আহেদ েুসাি রদমক একবাি থোখ েুমল োকাল। 

োি থোমখ-েুমখ েৃেযু িে। েুখ আবাি রনেু কিল। বলল, ‘িবােে েযাকিাল িাে’। 
‘জম্ম ইউমিামপ, না িািমে?’ 
‘ইউমিামপ’। 
‘আপনামক থকউ রনমোে কমিমে, না আপরন রনমোেকেোমদি একজন?’ 
আহেদ েুসাি রজোসাি থকান জবাব রদল না িবােে েযাকিাল িাে। 

আহেদ েুসা আবাি রজমেস কিল, ‘আপনামদি কে জন িূো পুরলশ অরিসাি 
এিামব আহেদ হাত্তামদি রবরুমে কামজ থনমেমেন?’ 

এবািও জবাব রদল না িবােে িাে। 
‘রে হাত্তা োহমল আেিা আি থহামেমল োরে না। আপরন পািাোরিমবাি 

থে রঠকানাুলমলা আোমক রদমেরেমলন, োি এক নম্বি রঠকানাে আরে থেমে োই’। 
থপেমন না োরকমেই আহেদ হাত্তা নাসুেনমক উমেশ্য কমি বলল আহেদ েুসা। 

‘থকন ওখামন থকন? থহামেল নে থকন?’ বলল হাত্তা নাসুেন। 
‘িবােে িামেি বযাপািো আমে থসমেল কিমে োই রে. হাত্তা’। আহেদ 

েুসা বলল। 
এোিমপােে থেমক জােোো অমনক দূমি হমব। কালমক িামেোমক রনমে 

থপ্রারামে থকান অসুরবধা হমব না থো?’ 
‘অবশ্যই না’। 
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‘রঠক আমে েলুন। ওখামন থকান অসুরবধা থনই’। 
‘এখন থো শহমি ঢুমকরে। িাস্তা বমল রদমবন রে. হাত্তা’। আহেদ েুসা 

বলল। 
‘রঠক আমে’। বলল হাত্তা নাসুেন। 
‘বু মলন রে. হাত্তা, এিা আে-ঘাে থবাঁমধ থনমেমে। বডোি সীল কিাি 

আমিকো কািে থদখা োমে আপনামক থঠকামনা’। আহেদ েুসা বলল। 
‘োই থো েমন হমে’। হাত্তা নাসুেন বলল। 
‘আো িবােে িাে, আপনামক একো সহজ প্রশ্ন করি। আহেদ হাত্তা 

নাসুেন উোি থপমেমেন, সুরিনামে আসমেন, এো আপনািা জানমলন রক কমি?’ 
িবােে িামেি রদমক থেমে প্রশ্ন কিল আহেদ েুসা। 

িবােে িাে রনরবেকাি। থকান জবাব রদল না। 
আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘বুম রে আপরন এখন রনরশ্চে, আপনাি সব 

কো না থজমন আপনামক আেিা হেযা কিব না। অেএব আি থকান কো থনই 
আপােে। রঠক আমে োই থহাক’। 

বমল আহেদ েুসা েুপ কিল। 
সবাই েুপোা্প। 
েলমে োরি। 
 
 
 
‘রে. িবােে িাে আবাি আপনামক স্মিে করিমে থদই এক প্রশ্ন আরে দুবাি 

করি না। প্রেমে আপনামক থসই সহজ প্রশ্নোই কিরে, ‘আহেদ হাত্তা েুক্ত 
হমেমেন, সুরিনামে আসমেন, এো আপনািা রকিামব থজমনমেন?’ প্রশ্ন কিল 
আহেদ েুসা িবােে েযাকিাল িােমক। 

িবােে িাে বমস আমে আহেদ েুসাি সােমন এক থেোমি। ো খামন 
একো থেরবল। 

থবশ বি ঘিরে। আো-মোিা কামপেে থোিা। 
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আহেদ েুসামদি পামশই রকেু দূমি থসািাে বমস আমে আহেদ হাত্তা 
নাসুেন। 

দিজাে দাাঁরিমে দুজন থলাক। হামে োমদি থকান অস্ত্র থনই। রকন্তু 
পমকমে োমদি রিিলবাি িমেমে। এিা হাত্তা নাসুেমনি থলাক। পারেে কযাডামিি 
সদস্য এিা। 

এ বারিোও পারেেি একরে থিস্টহাউজ। সুরিনাে নদীি ধাি থঘমষ 
বারিো। সুরিনাে নদীি থিেি থেমকই উমঠ এমসমে বারিোি দরিমেি থদোল। 
দরিমনি জানালাে দাাঁিামল সুরিনাে নদীি রিগ্ধ বাোমসি পিশ পাওো োে। 

থে ঘিরেমে আহেদ েুসা বমস আমে, থস ঘিরেও দরিমেি নদী প্রামেি 
একরে ঘি। 

সুরিনাে নদীি দুপাি রনমেই েমি উমঠমে পািাোরিমবা শহি। েমব 
শহমিি েূল অংশ নদীি উত্তি প্রামে। 

পািাোরিমবামে প্রমবমশি পি নদীি পাি বলমে আি রকেুই থনই। নদী-
েীমিি বারিুলমলা নদীি পারনমে থেন িাসমে। 

আহেদ েুসাি প্রশ্ন শুমন িবােে িাে আহেদ েুসাি রদমক োকাল। থবাধ 
হে আহেদ েুসামক বু মে থেিা কিমলা। বলল, আরে েেেুকু জারন ো হমলা, 
োি উোি হওোি খবি নারক থসখানকাি থকান কােমজ থবি হে। থসই খবি 
থেরলমিামন সুরিনামে জানামনা হে’। 

‘উরন সুরিনামে আসমেন, এো জানা থেল রক কমি?’ 
িবােে িাে একেু িাবল। োিপি বলল, ‘আরে সব কো জারন না। েমব 

েমন হে বযাপািো এিকে থে, রেরন েুরক্ত থপমল দ্রুে সুরিনামে েমল আসমবন 
এো েমন কিাই স্বািারবক’। 

‘আহেদ হাত্তামক কািা রকডন্যাপ কমিরেল, োমদি েমধয আপরন 
রেমলন?’ 

‘না’। 
‘কািা রেল?’ 
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‘আরে োমদি রেরন না। ঐ রকডন্যামপি সামে জরিে রেল পািাোরিমবাি 
থলামকিা, রনও রনকািীি থকউ রেল না’। 

‘আপনামদি থনোমক থো রেমনন?’ 
উত্তি রদল না িবােে িাে। থস োো রনেু কিল। 
আহেদ েুসা থেরবল থেমক রিিলবািো হামে েুমল রনল। বলল, ‘প্রেমে 

হাে োওো পেন্দ কিমবন, না কান োওো পেন্দ কিমবন?’ 
িবােে িাে েুখ েুমল িীে দৃরিমে োকাল আহেদ েুসাি রদমক। বলল, 

‘বলরে স্যাি’। 
বমল একেু োেল। োিপি শুরু কিল, োসুস(োমেি সূেে সোন) নামে 

একরে সংেঠন আমে। থোো থদমশ রহন্দুমদি েমধয এই সংেঠন েমি থোলা 
হমেমে। এই সংেঠমনি থনো হমলন ‘রেলক লাজপে পাল’। োি রনমদেমশই সব 
রকেু হে। ইউমিাপীে ও ইরঠডোন কেুযরনরেি িাজনীরে এমদমশ রেরনই রনেন্ত্রে 
কমিন’। 

‘ওি থহড থকাোেোি থকাোে?’ 
‘বু্লমেমঠেইন হ্রমদি েীমি ব্রুমকাপনমডা’থে। 
ব্রুমকাপনমডা’থো একো বি শহি। এ শহমিি থকাোে োি থহড 

থকাোেোি?’ 
জবাব রদল না িবােে িাে। 
‘রবিক্ত কিমবন না িবােে িাে। বাি বাি রিিলবাি নাোমে আরে পািমবা 

না। ো রজমেস কিব, সমে সমে রঠক রঠক োি জবাব থদমবন’। েীব্র কমঠঠ বলল 
আহেদ েুসা। 

েেমক উমঠ েুখ েুলল িবােে িাে। িমে থোখ-েুখ োি কুরিে। বলল, 
স্যাি আরে ব্রুমকাপনমডা’থে োইরন। েমব আরে শুমনরে, থসখামন ‘রশবাজী কালী 
েরন্দি’ নামে একো েরন্দি আমে। থসখামন বা োি পামশই রেলক লাজপে 
পামলি থহড থকাোেোি’। 

‘ুলে, হেযা, অপহিে, ইেযারদ কিমে থক? রেলমকি থলাকিা?’ 
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‘এই কামজ ‘োসুস’ থক সহমোরেো কিমে ইউমিাপীে ইরঠডোন 
িাজননরেক দল ‘সুরিনাে রপপলস কংমরস পারেে’। 

‘পািাোরিমবা’থে রেলক লাজপে পামলি অরিস বা ঘাাঁরেুলমলা 
থকাোে?’ 

একেু থদিী কমি আবাি দ্রুে েুখ েুলল এবং বলমে লােল থস, ‘সুরিনাে 
ও সাবাোক্কা নামে দুরে কালী েরন্দমি বা োি পামশ রেলমকি দুরে অরিস বা ঘাাঁরে 
আমে পািাোরিমবামে। আি প্রমেযক েহল্লাে োসুস-এি একো কমি ইউরনে 
আমে। োি অরিসই ‘োসুস-এি অরিস বমল পরিরেে’। 

‘এ েরন্দিুলমলা থকাোে?’ রজমেস কিল আহেদ েুসা। 
দুরে েরন্দিই সুরিনাে নদীি ধামি এবং উত্তি পামশ। নদী পে ও সিক 

পে দুপমেই োওো োে। অরধকাংশ েরন্দমিই েরন্দমিি পামশ পুমিারহেমদি 
বারি োমক। 

‘োসুস-এি অরিস বা ঘাাঁরে রক ঐ ধিমনি বারিমে?’ 
‘ওোং আলীমক ওিা থকাোে থিমখমে? 
আরে জারননা। েমব আরে জারন থে, প্রমেযক েরন্দমিই বন্দীখানা আমে। 

এ িকে জােোে বন্দী কমি িাখা সবমেমে রনিাপদ। পুরলশিা েরন্দিমক 
সাধািেে এরিমে েমল’। 

‘আপরন জামনন ওোং আলীমক থকাোে িাখা হমেমে?’ কমঠাি কমঠঠ 
বলল আহেদ েুসা। 

িবােে িাে েুখ েুমল োকাল আহেদ েুসাি রদমক। োি েুমখ একো 
অসহাে িাব িমুে উঠল। বলল, ‘সরেযই আরে জারন না। একরদন আমলােনাে 
ওোং আলীি কো উঠমল একজন বমলরেল, ওোং আলীমক থকউ উোি কিমে 
পািমব না। পামশই োনা। োনাও আোমদি। সংমকে থপমলই পুরলশ এমস 
পিমব’। 

আহেদ েুসাি েুখ উজ্জ্বল হমে উঠল। বলল, ‘রে. িবােে িাে, আপরন 
‘োসুস’ এি থকান দারেমে?’ 
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িবােে িাে আহেদ েুসাি রদমক েুখ েুমল োইল। োি থোমখ িে। বলল, 
‘আরে থকান দারেমে থনই, রনবোহী করেরেি সদস্য োত্র’। 

‘রনবোহী করেরেি সদস্য কেজন?’ 
‘দশজন’। 
‘োত্র দশজন?’ 
‘েহাকালী দশিূজা বমল ‘োমেি সূেে সোন’থদি শীষে করেরেও 

দশজন’। 
োহমল থো আপরন অমনক রকেুই জামনন। আপরন রেেযা কো বলমেন 

থে, আপরন ব্রুমকাপনমডামে োন রন’। 
‘না স্যাি, আরে ব্রুমকাপনমডামে োইরন। ওখামন রনবোহী করেরেি থকান 

রেরেং হে না। ওো থহড থকাোেোি হমলও রেলক লাজপে পাল োি পামসানোল 
স্টািমদি রনমে ওখামন োমকন। বাইমিি থলাকমদি থকান োোোে থসখামন 
থনই’। বলল িবােে িাে। 

আহেদ েুসা উমঠ দাাঁিাল। বলল, ‘ধন্যবাদ রে. িবােে িাে’। 
আহেদ েুসা থেমে শুরু কিমল িবােে িাে বলল, ‘স্যাি আোমক আি 

দিকাি আমে? রনও রনকািীমে আোি পরিবাি খুব অসুরবধাে আমে’। 
‘আমে থদরখ আপনাি থদো েেয কেো সেয। আোমদি কাজ থশষ 

হমলই আপরন োিা পামবন’। আহেদ েুসা বলল। 
আহেদ েুসা থবরিমে এল ঘি থেমক। োি সামে সামে থবরিমে এল হাত্তা 

নাসুেনও। 
দুজন রেমে বসল আহেদ েুসাি কমি। 
‘থকেন েমন হমলা িবামেেি কোমক?’ রজমেস কিল হাত্তা নাসুেন। 
‘আোি েমন হে ও ো বমলমে সেয বমলমে। োমক থো োিরে না। সেয 

না বমল োমব থকাোে’। আহেদ েুসা বলল। 
‘এখন রক কিেীে? ওোং আলী রঠক থকাোে আমে োমো বলমে পািল 

না’। বলল হাত্তা নাসুেন। 



সুরিনামেি সংকমে  18 

 

‘থে রঠকানাুলমলা ও রদমেমে ো োোই কিাি জন্য এখনই আরে থবি 
হরে। আপনামদি থলাকমদি বলুন থোেখাে একো থবাে থজাোি কিমে’। 

‘থবাে আোমদিই আমে। রকন্তু এেবি জারনে কমি আসাি পি এখরন 
আবাি থবরুমবন এো রঠক নে’। 

‘এখন সেে আোমদি খুব েূলযবান। আোেী কাল সকামলই ওমদি 
েুমখােুরখ হমে হমব। োি আমেই ওমদি সম্পমকে েেো পািা োে জানা দিকাি। 

‘নদী পমে থকন?’ 
‘পািাোরিমবামে ওমদি থে দুমো ঘাাঁরেি সন্ধান িবােে রদমেমে, থস দুমোই 

নদীি েীমি কালী েরন্দি বা োি পামশ। নদী পমে থেমল নদী েীমিি কালী েরন্দি 
সহমজই থবি কিা োমব’। 

কো থশষ কমিই আহেদ েুসা উমঠ দাাঁিাল। বলল, ‘োই থপাশাক পামল্ট 
থনই’। 

বমল আহেদ েুসা এুলমলা থড্ররসং রুমেি রদমক। 
‘আরে রক থপাশাক পিব?’ বলল আহেদ হাত্তা নাসুেন। 
েেমক দাাঁিাল আহেদ েুসা। বলল, ‘আপরন থো এখন থবরুমেন না’। 
‘থকন? োহমল থক োমব সামে?’ 
‘থকউ নে। এেন রক থবােও আরেই োলাব’। 
হাত্তা নাসুেন থেন আকাশ থেমক পিল। থোমখ-েুমখ এেন রবিে রনমে 

থস বলল, ‘থে সাংঘারেক পরিরস্থরে োমে এ ধিমনি কামজ আপনাি একা 
থবরুমনা রঠক নে। োি উপি আপরন এখামন নেুন’। 

‘রে. হাত্তা, অবস্থা সাংঘারেক বমলই দমল িািী হমে নে, একা থবরুমনা 
দিকাি। আরে রবমদশী েুযরিস্ট, শহি থদখমে থবরিমেরে। সামে থলাক দিকাি 
রক’। 

একেু থেমেই আহেদ েুসা আবাি বলল, রে. হাত্তা, আপনাি জরুিী কাজ 
আমে। আপরন রক থদমশি সব জােোে এ থেমসজ রদমেমেন থে, োমদি থিামে 
দাাঁিামনাি কো সবাইমকই থিামে দাাঁিামে হমব। থজল বা হাজমে োিা আমে 
োমদিমকও’। 
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‘বযবস্থা কমিরে। সকামলি েমধয সবাই খবাি থপমে োমব’। বলল হাত্তা 
নাসুেন। 

‘২১ োরিমখ নরেমনশন থপপাি সাবরেে হমব, এই োরিমখই রবকামল 
জনসিাি বযবস্থা করুন। থস জনসিাে বমল থদমবন আপনামক কািা রকডন্যাপ 
কমিরেল এবং রকিামব োরকেন প্রশাসন আপনামক উোি কমিমে’। 

‘এে োিাোরি এই কনফ্রমঠেশমন োওো রক রঠক হমব?’ বলল হাত্তা 
নাসুেন। 

কনফ্রমঠেশন নে, প্রকৃে ঘেনা জনেনমক অবরহে কিমবন োত্র। বেেোন 
অবস্থাে অবশ্য এো রকেুো আক্রেোত্মক হমব বমে, রকন্তু এোই হমব আপনামদি 
সবমেমে বি রডমিন্স। অে:পি আপনামক রনিাপত্তা থদো হমব সিকামিি 
দারেে। সিকাি েরদ আপনামক থরিোিও কমি থসো হমব আপনাি জমন্য 
লািজনক।‘ আহেদ েুসা বলল। 

‘ওোং আলী থো এখনও ওমদি হামে’। হাত্তা নাসুেমনি েমধয রিধা। 
‘একুশ োরিখ রবমকল আসমে এখনও ৪৩ ঘঠোি েে বারক। আল্লাহি 

উপি িিসা করুন’। 
বমল আহেদ েুসা ঢুমক থেল থড্ররসং রুমে। 
রেরনে দমশক পি থবরিমে এল ইউমিাপীে েুযরিস্ট হমে। োি হামে 

পািাোরিমবা শহমিি েুযরিস্ট োইড। 
ইরিন থবােো স্টােে থদবাি আমে আহেদ েুসা শহমিি োনরেত্রোি উপি 

থোখ বুলাল। থদখল, থস থেখামন দাাঁরিমে আমে থসো শহমিি পূবে প্রামে। এি 
একেু পূমবেই সােি। আেলারঠেমকি েজেন থবশ কামন আসমে। োি োমন োমক 
থেমে হমব পরশ্চে রদমক। শহিরেি নব্বই িােই পরশ্চমে। 

থবাে স্টােে রদল আহেদ েুসা। 
থবােরে সুরিনাে নদী ধমি এরেমে েলল। 
আহেদ েুসাি থোখ নদীি ডান পামি, উত্তি পামশ। োি থোখ দুরে সন্ধান 

কিমে কালী েরন্দমিি ঐরেহ্বাহী েূিা। 
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সুরিনাে সুন্দি নদী। থদমশি দীঘেেে এ নদীরে পরশ্চে সুরিনামেি ইিােে 
দা োউমঠেন থেমক থবি হমে আেলারঠেমক রেমে পমিমে। 

নানা বেে ও নানািকে থবামেি আনামোনাে েুখরিে োমক নদীি বুক। 
রকন্তু নদীি বুক এখন অমনকোই শাে। িাে থবশ হমেমে। 

সবমেমে সুন্দি লােমে নদীি দুপামশ আরদেে আমলাি থেলা। থেন 
নদীরে পমিমে আকাশী োিাি োলা। 

রেরনে পমনি েলাি পি আহেদ েুসা থদখমে থপল একো েরন্দমিি 
আমলাকজ্জ্বল েূিা। েরন্দিরে নদীি েীি থঘাঁমষ। 

েরন্দমিি একো ঘাে িমেমে। থবশ বি ঘাে। একো অংশ থজরেি 
আকামি তেিী। 

আহেদ েুসা োনরেমত্র থদমখমে এ েরন্দমিি আমশ-পামশ থকাোও োনা 
থনই, োনা আমে সােমনি সাবাোক্কা েরন্দমিি কামে। োনা আমে ব্রুমকাপনমডাি 
রশবাজী েরন্দমিি পামশও। 

েরন্দিো থদখাি জমন্য নােমে ইো হমলা আহেদ েুসাি। রকন্তু পিিমে 
িাবল, রিেীে েরন্দিোও োি খুাঁমজ পাওো দিকাি। সাবাোক্কা েরন্দি থদমখ 
এমস থিিাি পমে এ েরন্দি থদখা োমব। 

আবাি থজামি েুেমে শুরু কিল আহেদ েুসাি থবাে। 
আিও রবশ রেরনে েলাি পি অন্য আি একো েরন্দমিি েূিা থদখমে 

থপল আহেদ েুসা। 
কামে এমস থদখল এ েরন্দমিি ও একো ঘাে আমে। ঘামেি সামে 

থজরেও। থজরেমে একো েেি থবাে বাাঁধা। 
আহেদ েুসাি থবাে ধীমি ধীমি পা বািাল থজরেি রদমক। ইমোেমধয 

আহেদ েুসা েরন্দমিি োিরদমক েেো সম্ভব থোখ বুলাল। 
েরন্দিো প্রােীি রদমে থঘিা। প্রােীি ও েরন্দি রবরডং এি ো খামন 

রকেুো িাাঁকা জােো আমে আন্দাজ কিা োমে। েরন্দমিি পরশ্চে পামশই োনাো। 
সুরিনামেি পোকা উিমে থদমখই বু ল ওো োনা। 
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েরন্দমিি থজরেমে থবাে থবাঁমধ নােল আহেদ েুসা ঘামে। এক থদ মি 
রসাঁরি রদমে উমঠ েরন্দমিি েেমি পা িাখল থস। েরন্দি দরিে েুখী। েরন্দমিি 
উত্তমিি প্রােীমি আমিকো বি থেে আমে। প্রােীমিি বাইমি রদমে প্রােীি থঘাঁমষ 
িাস্তা। 

আহেদ েুসা োিরদকো থদমখ রিমি এল েরন্দমিি সম্মুখ েেমি। 
েরন্দিো থোল রপিারেড আকৃরেি। 
েরন্দমি থঢাকাি একোই দিজা। 
অমনকুলমলা রসাঁরি থিমে থস দিজাে থমপ াঁেমে হে। দিজা দুেলা 

পরিোে উাঁেুমে। 
দিজা থপরুমল রবশ িমুেি েে দীঘে এক করিমডাি। করিমডামিি পি 

রবরডং এি রঠক থকমে রডম্বাকৃরে এক রবশাল হলঘি। হলঘমিি োিরদমক অসংখয 
ঘি ও কুঠিী। হলঘমিি অবস্থানই বমল থদে হলঘমিি রনমেও িমেমে অমনক ঘি। 
আঠডাি রাউঠড থবজমেমঠেও োকমে পামি থোপন কুঠিী। 

রডম্বাকৃরে হলঘমিি থশষ থক রেক প্রামে প্ররেরিে িমেমে রবশাল কালী 
েূরেে। 

কালী েূরেেি সােমন বমসমে কীেেমনি আসি। ধুমপি থধাাঁোে োিরদক 
লারবে, বাোস িািী। 

দুজন পুমিারহে কালী েূরেেি সােমন ধযানেগ্ন। আমিকজন পুমিারহে 
সারবেক েদািরকমে িমেমে। থস বসমে, আবাি োম  োম  উমঠও োমে। 

েুযরিস্ট রূপী আহেদ েুসা কীেেন আসমিি একপামশ দাাঁরিমে। োি 
বােরদমক একেু সােমনই কালী েূরেে। রঠক োি সােমনই একেু দূমি বমস আমে 
ধযানেগ্ন দুই পুমিারহে। েৃেীে পুমিারহেও োি সােমন রদমেই োওো আসা 
কিমে। 

একবাি পুমিারহেরে উমঠ এমল আহেদ েুসা োি রদমক রকেুো এরেমে 
রেমে বলল, ‘েহািাজ, আরে একজন েুযরিস্ট। েরন্দিো আরে ঘুমি রিমি থদখমে 
োই’। 
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পুমিারহে থলাকরে েেমক দাাঁিাল এবং থদখল আহেদ েুসামক। বলল, 
‘এইমো থদখমেন, আি রক থদখমে োন?’ 

‘থেখামন োই, েরন্দি আরে থদরখ। েরন্দমিি রনেোে তশলীি বযাপামি 
আরে খুব আরহী’। বলল আহেদ েুসা। 

পুমিারহে আবাি োি থোখ রস্থি কিল আহেদ েুসাি রদমক। োিপি েুখ 
ঘুরিমে একেু িাবল। োিপি বলল, ‘হ্াাঁ েুযরিস্টিা থকউ থকউ েরন্দি এিামব 
থদখমে োে। রঠক আমে। আজ শরনবাি আষামেি অোবস্যা, এখরন কীেেন থশষ 
হমব। োিপিই শুরু হমব তিিবী নৃেয। ওো েলমব থশষ িাে পেেে। নাে শুরু 
হমলই আরে আপনামক ঘুরিমে সব থদখাব’। 

‘অমনক ধন্যবাদ’। বলল আহেদ েুসা। 
‘নেমস্ত’। বমল হাাঁেমে শুরু কিল পুমিারহে। 
আহেদ েুসা রিমি এল থেখামন থস আমে দাাঁরিমে রেল থসখামন। পমনি 

রেরনে পি শুরু হমলা তিিবী নৃেয। 
পুমিারহে এমস থডমক রনমে থেল আহেদ েুসামক। 
হল সংলগ্ন বি একো ঘমি প্রমবশ কিল োিা। ঘিরে বসাি ঘি। ঘমি 

কামপেে আমে। থোো ঘি থসািাে সাজামনা। 
পুমিারহে বলল, ‘থে হল ঘি থেমক আেিা এলাে, থসই হলঘমিি 

োিরদমক এই িকমেি দু’সারি ঘি আমে। প্রেে সারিমে এই ধিমনি কমেকো 
বসাি ঘি আমে। প্রেে সারিি বাদ বারক ঘিুলমলা রবরিন্ন থদবো ও েুরন-ঋরষি 
নামে উৎসরেেে। রিেীে সারিি ঘিুলমলা পুমিারহেমদি অরিস। এই ঘিুলমলাি 
উপমি অেোৎ েরন্দমিি েৃেীে েলাে পুমিারহে ও থেহোনমদি আবাসস্থল। আি 
েরন্দমিি েেেুে েলা প্রধান পুমিারহমেি বাসস্থান। হল রুমেি রনমে েরন্দমিি প্রেে 
েলা েরন্দমিি সংরহশালা। এই থো আোমদি থোট্ট এই েরন্দমিি রববিে’। 

পুমিারহে োেমেই আহেদ েুসা থোমখ-েুমখ দারুন আরহ এমন রজমেস 
কিল, ‘সংরহশালাে রক আমে?’ 

পুমিারহমেি েুখ উজ্জ্বল হমে উঠল। েমবেি ঔজ্জ্বলয। বলল, ‘রবরিন্ন থদশ 
রবরিন্ন অিল থেমক সংরহ কিা থদব-মদবীি েূরেে, েুরন-ঋরষমদি েূরেে, রেত্র, 
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িািমেি অজোি েে েরন্দমিি থদোল রেমত্রি অনুরেত্র, িােকৃষ্ঞ পিেহংসমদব, 
স্বােী রবমবকানন্দ, েহাত্মা োন্ধীি েে রহন্দু েহাুলরুমদি েরব, বােী, রেত্র, ইেযারদ। 

‘অপূবে সংরহশালা। না থদখমলই নে। সব বাদ রদমে এই সংরহ শালাই 
আরে থদখমে োই’। বলল আহেদ েুসা এেন িাব কমি থে এই সংরহশালা 
থদখমে োি দারুে আরহ। 

‘িামে থো এো থদখামনা োমব না’। বলল পুমিারহে। 
‘সবেনাশ। আরে থো বযস্ত। আোি থো আি সেে হমব না!’ বলল আহেদ 

েুসা েিে হোশ কমঠঠ। আহেদ েুসাি রেো, থে থকানিামবই থহাক েরন্দমিি 
রনমেি অংশো থদখমে হমব। আহেদ েুসা আমিা িাবল, পুমিারহে থো থবসমেঠে 
থলামিি (আঠডাি রাউমঠডি) কো রকেু বলল না। থস রক এরিমে থেল, না এ 
ধিমনি থকান থলাি এখামন থনই? 

আহেদ েুসা হোশা প্রকামশি পি পুমিারহে িাবরেল। একেু পমি বলল, 
রঠক আমে েলুন। ো দশিূজাি থপেন রদক রদমে রসাঁরি। ওরদক রদমেই নােমে 
হমব’। 

রসাঁরি রদমে নােল োিা রাউঠড থলামি। 
আমলা জ্বালামলা পুমিারহে। 
রাউঠড থলাি একো হলঘি। রকন্তু এে রপলাি থে এক নজমি রকেুই 

থদখা োে না। োি উপি প্রমেযক দুই রপলাি আবাি অধে বৃত্তাকাি োাঁেুরন িািা 
সংেুক্ত। দু’ রপলাি কােেেঃ একো দিজাি আকাি রনমেমে। িমল থোো হলঘি 
োি দিজাওোলা অমনকুলমলা ঘমিি সোহাি হমে দাাঁরিমেমে। 

সরেয হলঘিো থদব-মদবোি েূরেে, রেত্র ও রেত্ররলরপমে ঠাসা। থদখাি 
েে সংরহ বমে। আহেদ েুসা রজমেস কিল, ‘এে বি বি েূরেে রক কমি 
ঢুকামলন? ঐ সংকীেে রসাঁরি রদমে?’ 

পুমিারহে হাসল। বলল, ‘রনশ্চে লিয কমিমেন বা সােমন থদখমবন 
হমলি বাইমিি অংমশ োা্ম  োম  রস্টমলি থদোল। আসমল ওো থদোল নে 
দিজা। োি ো োলা রদমে লক কিা। এিকে থোে োিো দিজা আমে হলঘমি। 
এুলমলা রদমেই েূরেেুলমলা আনা হমেমে’। 
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অোরেেিামব এই েেযরে জানমে থপমি দারুে খুরশ হমলা আহেদ েুসা। 
পুমিারহমেি সামে থস ঘুমি ঘুমি থদখমে বমে, রকন্তু োি োোে ঘুিপাক 

খামে একোই রেো। এই েরন্দমিই রক ওোং আলী বন্দী আমে? পািাোরিমবা 
শহমি সুরিনাে নদী েীমিি দুই েরন্দমিি েমধয এ েরন্দমিি সামেই একো োনা 
আমে। িবােে িামেি কো অনুসামি োনা সংলগ্ন এ েরন্দমিই থো ওোং আলী 
োকাি কো। 

ঘুিমে ঘুিমে োিা থেম ি উপি এক থবেপ দিজাি সােমন এমস 
দাাঁিাল। রবরডং এি সাইড ওোল থেমক োি িেু দুিমেি সোেিামল দুরে থদোল 
থেম ি অমনকখারন থিেমি েমল এমসমে। দু’ থদোমলি েুমখ এক রবশাল দিজা। 

থবশ দূিমে অবরস্থে থবেপ এই দিজা আহেদ েুসাি দৃরি আকষেে 
কিল। এো ঘি হওোি েে প্রশস্ত নে, আবাি আলোিী হওোি েে থোে নে। 
োহমল রক? 

এ সেে আহেদ েুসাি কামন একো রেৎকাি থিমস এল। 
উৎকেে হমলা আহেদ েুসা। থসই রেৎকাি আি োি কামন এল না। রকন্তু 

একেু পমিই থসই িীে রেৎকাি থিমস এল আবাি। 
উৎকেে আহেদ েুসাি েমন হমলা থবঢপ ঐ দিজাি রদক থেমকই 

রেৎকািো থিমস আসমে। 
েেমক উঠল আহেদ েুসা। দিজাো রক বন্দী থসমলি? রকন্তু পিিমেই 

েমন হমলা রেৎকািো এে কামেি নে। রেৎকািো েমন হে থকান দূিবেেী স্থান 
হমে থিমস আসমে। 

েে কমি এ সেে আহেদ েুসাি োোে এল, োহমল এ দিজারে থকান 
রসাঁরি ঘমিি? রেৎকািো রক রসাঁরি রদমে আঠডাি রাউঠড থেমক থিমস আসা থকান 
শব্দ? 

এই কো েমন হমেই আহেদ েুসাি থোো থদমহ উমত্তজনাি একো ঊষ্ঞ 
থরাে বমে থেল। থোো সত্ত্বা জুমি একো প্রশ্ন থজমে উঠল, ওোং আলী রক এই 
আঠডাি রাউমঠড বন্দী আমে? 
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আহেদ েুসা পুমিারহমেি রদমক েুখ রিিাল। বলল, ‘এই বি 
দিজাওোলা ঘিরে রক জমন্য েহািাজ?’ 

পুমিারহে েেমক উমঠ োকাল আহেদ েুসাি রদমক। প্রেে রদমকি একো 
রবব্রেিাব কারেমেই থস বমল উঠল, ‘এি রিেমি রবমশষ রকেু েূলযবান বস্তু িাখা 
হমেমে’। 

বমলই পুমিারহে েলমে শুরু কিল। বলল, ‘আসুন থদরি হমে োমে’। 
আহেদ েুসা পমকে থেমক রিিলবাি থবি কিল। রিিলবাি পুমিারহমেি 

রদমক োক কমি বলল, ‘দাাঁিান েহািাজ। দিজাো খুলুন’। 
পুমিারহে ঘুমি দাাঁিাল। োি রদমক রিিলবাি োক কিা আহেদ েুসামক 

থদমখ িূে থদখাি েে েেমক উঠল থস। 
‘দিজা খুলুন েহািাজ’। রিিলবাি নারেমে রনমদেশ রদল আহেদ েুসা। 
‘প্রধান পুমিারহে োিা এ দিজা থকউ খুলমে পামিনা’। িোেে কমঠঠ 

বলল পুমিারহে। 
আহেদ েুসা রিিলবামিি ররোমি আঙুল থেমপ বলল, ‘আোি 

রিিলবামি সাইমলন্সাি লাোমনা আমে। আপনামক হেযা কিব, একেুও শব্দ হমব 
না’। 

‘আোমক থেমি থিলমলও আরে দিজা খুলমে পািমবা না। এি োরব 
োমক প্রধান পুমিারহেমদি কামে’। বলল পুমিারহেরে কাাঁমদা কাাঁমদা কমঠঠ। 

আহেদ েুসা োি কো রবশ্বাস কিল। বলল, ‘রঠক আমে োহমল বল, 
রনমে রক বন্দী খানা? 

পুমিারহে করম্পে কমঠঠ বলল, হ্াাঁ। 
আহেদ েুসা রিিলবাি ঘুরিমে রনল দিজাি রদমক। দিজাি কী থহামল 

োক কিল োি রিিলবামিি নল। 
এ সেে পুমিারহে বমল উঠল, ‘োলা িাঙমলও আপরন থিেমি ঢুকমে 

পািমবন না। দিজাি সামে এযালােে সংেুক্ত আমে। দিজা খুলমলই এলােে থবমজ 
উঠমব। েুমে আসমব েরন্দমিি প্রহিীিা রনমে। এক রিিলবাি রদমে আপরন রকেুই 
কিমে পািমবন না’। 
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রকন্তু এই িরবষ্যে িাবাি সেে োি রেল না।আহেদ েুসা রনরশ্চে থে, 
এখামনই ওোং আলী বন্দী আমে। োমক উোি কিমেই হমব। 

আহেদ েুসা ুললী কিল কী থহামল। 
কী থহাল উমি থেল। 
খুমল থেল দিজা। 
আহেদ েুসা পুমিারহমেি রদমক োরকমে বলল, ‘েল’। 
দিজা থেমকই একো রসাঁরি থনমে থেমে রনমেি রদমক। 
পুমিারহে োি রদমক রিিলবাি োক কিা আহেদ েুসাি কমঠাি েুমখি 

রদমক একবাি থেমে রসাঁরি রদমে রনমে নােমে শুরু কিল। 
আহেদ েুসা দিজা বন্ধ কমি পুমিারহমেি রপেু রপেু রসাঁরি রদমে আঠডাি 

রাউঠড থলামি নােমে শুরু কিল। 
রনমে রসাঁরিি পমিই বি থোলাকাি একো হলঘি। হলঘিরেমে 

অমনকুলমলা বি বি বাক্স। হলঘমিি োিরদক রঘমি অমনক কি। 
রসাঁরিি সােমন দুরে ঘমিি পমিি ঘি থেমকই রেৎকাি থশানা োমে। 
আহেদ েুসা পুমিারহেমক রনমে থসই ঘমিি সােমন এমস হারজি হমলা। 
‘দিজা থখাল েহািাজ’। বলল আহেদ েুসা পুমিারহেমক। 
‘স্যাি আোি কামে োরব থনই। এসব োরব োমক প্রধান পুমিারহমেি 

কামে’। অসহাে কমঠঠ বলল পুমিারহে। 
আহেদ েুসামক আবাি রিিলবাি বযবহাি কিমে হমলা। 
দিজাি কী থহামল ুললী কমি দিজা খুমল থিলল আহেদ েুসা। 
ঘমি ঢুমক থদখল একজন েুবকমক উবু কমি োরঙমে িাখা হমেমে। 

আহেদ েুসামক রিিলবাি হামে ঘমি ঢুকমে থদমখ েুবকরে আমিা থজামি রেৎকাি 
কমি উঠল, ‘আরে রকেুই করিরন, আরে রকেুই জারন না। আোমক আি কি থদমবন 
না, থেমি থিলুন আোমক’। 

েুবকরে খুব িসো। োি থেহািাি েমধয েীনা তবরশিয আমে, ইউমিাপীে 
তবরশিযও আমে, আবাি থিড ইরঠডোন তবরশিযও আমে। 

আহেদ েুসা িাবল এই-ই ওোং আলী। 



সুরিনামেি সংকমে  27 

 

েুবকরেমক থদমখ আহেদ েুসা একেু থবশী এরেমে রেমেরেল। রিিলবাি 
ধিা হােোও োি রনমে থনমে এমসরেল। আি থপেমন পমি রেমেরেল পুমিারহে। 

থপেমন পিা পুমিারহমেি েুখো হঠাৎ পরিবরেেে হমে রেমেরেল। শক্ত 
হমে উমঠরেল োি েুখ। 

হঠাৎ োি হােো েমল থেল োি তেরিক োদমিি থিেমি। 
আহেদ েুসা একেু েুখ ঘুরিমে বলল, ‘েহািাজ আপনাি েুরিোি খুবই 

দিকাি। েুরিো থবি কমি ওি পামেি বাাঁধন থকমে রদন’। 
পুমিারহমেি েুখ োইমেি েে িযাকামশ হমে থেল। করম্পে হামে েুরি 

থবি কিল থস। ঘমিি খারেোো থেমন এমন োি উপি উমঠ েুবকরেি পামেি বাাঁধন 
থকমে রদল থস। 

েুবকরেি থদহ আহেদ েুসা দুহাে রদমে ধমি রনল এবং ধীমি ধীমি দাাঁি 
কিামে লােল। 

আহেদ েুসাি েমনামোে পুমিারহমেি রদক থেমক একেু রবরেন্ন 
হমেরেল। 

পুমিারহে এিই সুমোে রহে কিল। েুরি বারেমে থস  াাঁরপমে পিল 
আহেদ েুসাি উপি। 

আহেদ েুসাি দুহাে েখনও েুবকরেমক ধমি আমে। োই পুমিারহেমক 
থশষ েূহমেে  াাঁরপমে পিমে থদখমে থপমেও আত্মিিাি জমন্য রকেুই কিমে 
পািল না থস। শুধু থসই েূহমেে েুবকরেমক রনমে সােমনি রদমক থস  ুাঁমক 
রেমেরেল। 

পুমিারহে  াাঁরপমে পমিরেল আহেদ েুসাি উপি। আহেদ েুসা োি 
োোি বাে কামনি পামশ েীব্র েন্ত্রো অনুিব কিল। 

েুবকরেমক রনমে আহেদ েুসা পমি রেমেরেল। রকন্তু পুমিারহে ো 
থেমেরেল থসিামব আহেদ েুসামক েুরি বরসমে জাপমে ধমি পিমে পামিরন। োি 
েুরিি িলা লামে আহেদ েুসাি োোি বাে পামশ। থশষ েূহূমেে আহেদ েুসা োি 
থদহো সােমনি রদমক সরিমে থনোে পুমিারহমেি থদহো রকেুো িািসােয হািাে 
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ও আহেদ েুসাি পামশ পমি োে। েমব োি হামেি েুরিো লিযভ্রি হমলও 
আহেদ েুসাি োোি বাে পামশি অমনকো জােো রেমি থবরিমে োে। 

আহেদ েুসা পমি রেমেই োি হাে থেমক খমস পিা রিিলবাি কুরিমে 
রনমে রিিলবামিি ররোমি হাে থেমপই রনমজমক ঘুরিমে রনল পুমিারহমেি রদমক। 
থদখল পুমিারহমেি থেহািা হমে উমঠমে রহংর বামঘি েে। োি হামেি উদযে েুরি 
েুমে আসমে োি বুক লিয কমি। 

আহেদ েুসা োি েজেরন োপল রিিলবামিি ররোমি। 
আহেদ েুসাি বুক লমিয েুমে আসা পুমিারহমেি েুরি েখন ো  পমে। 
আহেদ েুসাি রিিলবামিি ুলরল পুমিারহমেি েুরি ধিা ডান হামেি 

কব্জীমে রেমে আঘাে কিল। 
েুরি পমি থেল োি হাে থেমক। 
আহেদ েুসা উমঠ দাাঁিাল। 
বা হাে রদমে আহেদ েুসা োি োোি আহে স্থানোি একো ধািো 

থনোি থেি কিল। থদখল েুরিি িলাে োি ইরি পরিোে জােো রেমি থেমে। 
েুবকরেও এ সেে ধীমি ধীমি উমঠ দাাঁিাল। আহেদ েুসাি রদমক োরকমে 

বলল, ‘ইস, আপনাি োোি আহে জােো রদমে িীষে িক্ত থবরুমে’। 
উপমি এ সেে অমনকুলমলা উমত্তরজে কো-বােো ও পামেি শব্দ থশানা 

থেল। 
আহেদ েুসা বু ল, দিজা থখালাি সংমকে থপমেই রনশ্চে ওিা এমসমে। 

এখরন ওিা রনমে আসমব। 
আহেদ েুসা দ্রুে বলল েুবকরেমক, ‘েুরে রিিলবাি োলামে জান?’ 
েুবকরেও উপমিি কোবােো ও থদ িামদ রিি শব্দ শুনমে থপমেমে। িমে 

িযাকামশ হমে উমঠমে োি েুখ। বলল, ‘পািব’। 
আহেদ েুসা োি পামেি থোজাে ুলাঁমজ িাখা একো রিিলবাি থবি কমি 

েুবকরেি হামে রদল। 
োি পি আহেদ েুসা পুমিারহেমক থেমন েুমল দাাঁি কিাল। বলল, ‘েল 

আোমদি সামে’। 
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আহেদ েুসা োমক রনমে ঘি থেমক থবি হমে এল। থপেমন থপেমন এল 
েুবকরে। 

রসাঁরিি থোিাে আসমেই আহেদ েুসা রসাঁরিি েুমখই অমনকুলমলা পামেি 
শব্দ থপল। 

এক  েকাে আহেদ েুসা পুমিারহেমক থেমন রনমে থপেমন সমি এল। 
পুমিারহেমক েুবকরেি রদমক থঠমল রদমে বলল, ‘েুরে এি রদমক নজি িাখ। থকান 
শেোনী থেন না কিমে পামি’। 

েুবকরে পুমিারহেমক থেমন রনমে োি রদমক রিিলবাি বারেমে রসাঁরিি 
েলাে রেমে দাাঁিাল। 

আহেদ েুসা োি ডান হামে এে-১০ বারেমে রসাঁরিি থোিাে রেমে ুলাঁরি 
থেমি বসল। ঘমিি আমলাো রসাঁরিি রবপিীে রদমকি প্রামে োকাে রসাঁরিি োো 
পমিমে এরদমক। থস কািমে রসাঁরিি থোিাো থোোেুরে অন্ধকাি। 

রসাঁরি েুমখি দিজাো প্রেঠড শমব্দ খুমল থেল। আহেদ েুসা রসাঁরি রদমে 
নাোি আমে দিজাো থিরজমে রদমে এমসরেল। 

আহেদ েুসা বু ল, কািও প্রেঠড লারেমে দিজাো খুমল থেমে। 
দিজা খুমল োবাি পিই ুলরলি বৃরি েুমে এমলা রসাঁরি রদমে রনমে। 
পামেি শব্দ পামে আহেদ েুসা। অমনকুলমলা পামেি শব্দ। বু ল, ুললী 

কিমে কিমে ওিা নােমে। 
েেই ওিা নােমে, ুলরল বৃরিি েরে রসাঁরিি থোিা থেমক েেই সমি 

োমে। 
এক সেে ুললীি েরে রসাঁরিি থোিা থেমক আিও সমি থেল এবং 

অমনকো থেম ি সোেিাল হমে উঠল। 
আহেদ েুসা বু ল, ওিা রসাঁরিি ো াোর  অংমশ থপ াঁমে থেমে। 
আহেদ েুসা এে-১০ এি ররোমি েজেরন থেমপ এক ধাপ পরিোে সােমন 

এরেমে এক  েকাে উমঠ দাাঁিাল। োি এে-১০ থেরশন রিিলবামিি নল েখন 
রসাঁরিি সোেিামল উপমিি রদমক। 
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রসাঁরিমে ওিা েখন োিজন আি রসাঁরিি েুমখ দাাঁরিমেরেল দুজন। আহেদ 
েুসাি আকরস্মক আক্রেমেি েুমখ ওিা ওমদি থস্টনোন আহেদ েুসাি রদমক 
ঘুরিমে রনমে পািল না। 

আহেদ েুসা োি িেংকি এে-১০ এি ররোি োত্র কমেক থসমকঠড 
থেমপ থিমখ রসাঁরিি ঐ থলাকমদি উপি ঘুরিমে রনমে এল। েেরে থদহ বুমলমেি 
আঘামে  াাঁ িা হমে থেল।  মি পিল রসাঁরিি উপি। 

ুলরল োরেমেই আহেদ েুসা ডাকল েুবকরেমক। েুবকরে পুমিারহেমক 
সমে কমি রনমে আহেদ েুসাি কামে এল। আহেদ েুসা পুমিারহেমক সােমন রনমে 
বলল, ‘ওঠ রসাঁরি রদমে’। 

পুমিারহে ুলরলরবে োি ডান হােমক বাাঁ হাে রদমে থেমপ ধমি আমে। থস 
আহেদ েুসাি রনমদেমশি সংমে সংমে রসাঁরি রদমে উপমি উঠমে লােল। আহেদ 
েুসা োি রঠক থপেমন। আি েুবকরে আহেদ েুসাি থপেমন। 

রসাঁরিি েুমখি কাোকারে রেমেই আহেদ েুসা োি বাাঁ হাে রদমে 
পুমিারহমেি েলা থপাঁরেমে রনমজি থদমহি সামে থসাঁমে রনমে েুবকরেমক রনমদেশ 
রদল, ‘েুরে রঠক আোি থপেমন োকমব এবং থপেন রদকো সােলামব’। 

পুমিারহেমক ঢাল রহমসমব সােমন থিমখ আহেদ েুসা উমঠ এল রসাঁরিি 
োোে। োি ডান হামে উদযে এে-১০ থেরশন রিিলবাি। 

রসাঁরিি োোে উঠমেই আহেদ েুসা থদখল ওিা আিও োিজন েুমে 
আসমে রসাঁরিি েুমখি রদমক। ওমদিও হামে উদযে থস্টনোন। রকন্তু ুলরল কিমে 
রেমে েুহূমেেি জমন্য রিধাি সৃরি হমেরেল োমদি েমধয। োিা থদখল, োিা ুলরল 
কিমল প্রেমেই োিা পমি পুমিারহে। 

োমদি এই রিধাি সুমোে রনল আহেদ েুসা। োি এে-১০ রিিলবাি 
এক  াাঁক ুলরল ওমদি োিজনমক থোঁমক ধিল। ওমদি োিজমনি িক্তাক্ত থদহ  মি 
পিল োরেমে। 

দুেলা থেমক থনমে আসা রসাঁরি রদমে আমিা দুজন নােরেল। োিা 
োিজমনি এই অবস্থা থদমখ েুমে পালাল রসাঁরি রদমে উপমি। 

থশানা োমে, উপমি রবিাে তহ তে েলমে। 
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আহেদ েুসা িাবল থদাোলাি পমে প্রধান থেে রদমে থবরুমনা সম্ভব নে। 
েমন পিল োি পুমিারহমেি কামে থশানা এ হলঘমিি োিরে রস্টমলি থেমেি 
কো। 

খুরশ হমে উঠল আহেদ েুসা। োি বাাঁ পামশই এ হলঘমিি দরিে 
থদোল। এ থদোমল খুব সােমনই এ ধিমনি একো থেে। 

আহেদ েুসা পুমিারহেমক ঐিামব সােমন ধমি থিমখ রপেু হমে েলল 
দরিে থদোমলি থসই রস্টল থেমেি কামে। 

আহেদ েুসা আিও খুরশ হমলা এই থিমব থে, এ থদোমলি পি েেিো। 
োি পমিই নদী। 

বন্ধ রস্টল থেমেি সােমন রেমে আহেদ েুসা থেমি রদল পুমিারহেমক। থস 
রবরস্মে হমলা, ওিা আি থকউ এ হলঘমি আসমে না থকন? রনহে এই দশজনই 
রক ওমদি সশস্ত্র প্রহিী রেল, না অন্য থকান পরিকল্পনা? 

আহেদ েুসা রস্টমলি দিজাি কী থহালো পিীিা কিমে কিমে 
পুমিারহেমক রজমেস কিল, ‘েরন্দমি আপনামদি প্রহিী কেজন?’ 

‘থমে েজন। দুজন েুরেমে’। বলল পুমিারহে। 
‘এেিমে রক পুরলশ এমস থপ াঁমেমে বাইমি?’ বলল আহেদ েুসা। 
‘পুরলশ?’ রবস্মে প্রকাশ কিল পুমিারহে। 
আহেদ েুসা োি রদমক রিিলবাি োক কমি বলল, ‘িরনো োি 

েহািাজ। থকান ঘেনা ঘেমল সংমে সংমে পুরলশমক সংমকে থদবাি বযবস্থা 
েরন্দমি আমে। আরে রজমেস কিরে, পুরলশ রনশ্চে এমসমে। রকন্তু োিা এখামন 
আসমে না থকন?’ 

পুমিারহে থবদনাে কুাঁকমি রেমে রবরস্মে থোমখ োকাল আহেদ েুসাি 
রদমক। আহেদ েুসা ঐ থোপন রবষেো রক কমি জানল এোই থবাধ হে োি 
রবস্মমেি কািে। একেু সেে রনমে বলল থস, ‘পুরলশ উপমিি হলরুমে এমস 
অমপিা কিমে পামি, আবাি েরন্দমিি েেমি পরজশন রনমে পামি। আরে রঠক 
জারন না’। 
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আহেদ েুসা েুবকরেি রদমক োকাল। বলল, ‘এই দিজাি পমি একো 
েেি। োি পমিই নদী। নদীি ঘামে রেমে আোমদি থন কাে উঠমে হমব। আোি 
থপেন থপেন আসমব। েরদ দিকাি হে থপেন রদকো সাোল থদমব’। 

আহেদ েুসা এবাি রিমি দাাঁরিমে দিজাি রদমক েমনামোে রদল। ুলরল 
কমি োলা িাঙা োিা আি থকান উপাে থনই। রকন্তু এ োলা িাঙাি শমব্দ শত্রু 
পি আোমদি অবস্থান থজমন োমব এবং আোমদি পরিকল্পনা রক োও বু মে 
পািমব। রকন্তু ুলরল কমি োলা িাঙা োিা থকান উপােও থনই। 

দিজাি কী থহামল রিিলবামিি নল থঠরকমে ুলরল কিল আহেদ েুসা। 
খুমল থিলল দিজা এক  েকাে। োি হামে উদযে এে-১০। অন্যরদমক 

পুমিারহেমক ধমি থিমখমে সােমন। 
জােোো েরন্দমিি রবশালাকাি েূল প্রমবশ রসাঁরিি পামশই। থসাজা 

এুলমল রসাঁরিি পাশ রদমে োিা প্রােীমিি দরিে দিজাে থপ াঁমে োমব। 
আহেদ েুসা সােমন কাউমকই থদখল না। েমব রসাঁরিি উপি রদমক 

োনুমষি তহ তে ও পামেি শব্দ পাওো থেল। আহেদ েুসা বু মে পািল ওিা রনমে 
শব্দ শুমন আসমে। 

থপেমন োরকমে আহেদ েুসা দ্রুে কমঠঠ েুবকমক বলল, ‘েুরে সব সেে 
আোি থপেমন োকমব’। 

বমলই আহেদ েুসা পুমিারহেমক থঠমল রনমে েুেল রসাঁরিি থোিা বিাবি। 
রসাঁরিি থোিাে থপ াঁমেই আহেদ েুসা ঘুমি দাাঁিাল। এে-১০ এি ররোমি 

রেল োি আঙুল। ঘুিবাি সেে ররোমি থেমপ বমসরেল োি েজেরনো। 
বৃরিি েে ুলরল েুমে থেল থোো রসাঁরি কিাি কমি উপি রদমক। 
রসাঁরি ধমি নােরেল কমেকজন পুরলশ ও আিও কমেকজন োনুষও। 
ুলরল বৃরি হওোি সংমে সংমে পুরলশ ও থলাকুলমলা রসাঁরিি উপি পমি 

থেল। কেজন ুললী থখমে পিল আি কেজন বাাঁোি জমন্য শুমে পিল ো বু ল 
না আহেদ েুসা। বু াি সেেও োি থনই। 
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পুরলশ ও থলাকুলমলা সব রসাঁরিি উপি পমি থেমেই আহেদ েুসা 
পুমিারহেমক থেমি রদমে বাে হাে রদমে পমকে থেমক রডমেি েে থস্মাক থবাো 
থবি কমি েুাঁমি োিল রসাঁরি লমিয। 

থবাো িাোি থেমে হাল্কা শমব্দ থস্মাক থবাো রবমফারিে হমলা। সংমে 
সংমে কামলা থধাাঁোে থেমে থেল রসাঁরি ও োি আশ পাশো। 

প্রােীমিি রদমক ঘুমি দাাঁরিমে েুবকমক বলল, ‘থদ ি দাও’। 
োিপি আহেদ েুসা পুমিারহেমক বলল, ‘েুরে এখামন শুমে পি, না 

হমল ুললীমে েিমব’। বমল থস েুেল প্রােীমিি দিজাি রদমক। োি থপেমন েুেমে 
েুবকরে। রসাঁরিি রদক থেমক ুললীি শব্দ হমে লােল। রকন্তু আন্দামজি উপি থোাঁিা 
ুললীি দু’একো ুললী আশ-পাশ রদমে েমল থেল। আহেদ েুসািা রনিাপমদ পাি 
হল প্রােীমিি দিজা। 

প্রােীমিি পামশি িাস্তা ধমি েুমে েলল আহেদ েুসা ও েুবকরে। আহেদ 
েুসাি লিয ঘামে থবাঁমধ থিমখ আসা থবাে। 

থবামে উঠল োিা দুজন। 
আহেদ েুসা বসল রেমে ড্রাইরিং রসমে। থবাে স্টােে রদমে োি রিিলবাি 

োক কিল থজরেমে থবাঁমধ িাখা অন্য একরে থবােমক। ররোি রেপল আহেদ েুসা। 
কমেকো ুললী রেমে রবে কিল থবামেি ওোোি লাইন থঘাঁমস। থবামেি োমে 
কমেকো েমেেি সৃরি হমলা। আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘ওিা ঐ থবােো রনমে 
পিাশ েজও এুলমে পািমব না’। 

আহেদ েুসাি থবাে েখন েলমে শুরু কমিমে। োিা থদখল রেনজন 
পুরলশ ও আিও কমেকজন থলাক েরন্দমিি রদক থেমক েুমে এমস থজরেমে বাাঁধা 
থসই থবামে উঠল। স্টােে রনমে েুমে েলমে শুরু কিল োমদি থবাে। 

োত্র কমেক রেরনে, দূি থেমকই আহেদ েুসািা আমলাি আাঁকা বাাঁকা েরে 
থদমখ বু ল ঐ থবামে তহ তে শুরু হমে থেমে। আমলাি েরে থবাঁমক থেল। থবাে োিা 
কুমল থিিাবাি থেিা কিমে বু ল আহেদ েুসািা। রকন্তু পািল না। আমলাো 
েরলমে থেল। েরলমে থেল থবাে। অনুোন কিল আহেদ েুসািা পারনমে হাবুডুবু 
খামে রনশ্চে ওিা সাে আেজন োনুষ। 
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আহেদ েুসািা েখন অমনক দূি েমল এমসমে। পুরলশিা বা ওিা নেুন 
কমি থবাে থজাোি কমি আবাি আহেদ েুসামদি রপেু থনমব থসো অসম্ভব। 

স্বরস্তি রেহ্ন িমুে উমঠমে েুবকরেি থোমখ েুমখ। বলল থস আহেদ েুসামক 
লিয কমি, ‘ওমদি থবাে িমুো কমি আসমে হমব এই রেোো েখন আপনাি 
োোে এমলা রক কমি?’ 

‘থদখ বাাঁোি থেিা েখন োনুমষি েমধয েুখয হমে উমঠ, েখন কে বুরে 
থবি হে!’ বলল আহেদ েুসা। 

‘আপনামক ধন্যবাদ স্যাি। আপরন িীরেেে এক েুে কমিমেন। আরে 
রনজ থোমখ না থদখমল এমক েমন হমো এক রসমনোি েল্প। একজন োত্র থলাক 
এেন অসাধয সাধন কিমে পামি, ো আোি কামে এেরদন অরবশ্বাস্য রেল’। 
বলল েুবকরে। 

আহেদ েুসা থকান জবাব রদল না। 
েুবকরেই আবাি কো বলল। বলল থস, ‘স্যাি আজমকি িােই আোি 

থশষ িাে রেল। আপরন আোমক বাাঁরেমেমেন। থক আপরন স্যাি? 
েুবকরেি প্রমশ্নি জবাব না রদমে আহেদ েুসা রজমেস কিল,  
‘েুরে রক ওোং আলী?’ 
‘রজ না। আরে ওিানমডা এল থেমিক। আপরন ওোং আলীমক থেমনন?’ 

বলল ওিানমডা এল থেমিক নামেি েুবকরে। 
‘েুরে থেন?’ রজমেস কিল আহেদ েুসা। 
‘রেরন না। ওমদি কোবােোে ওোং আলীি নাে শুমনরে। উরন থো 

এখামনই রেমলন। আজ রবমকমল অন্য থকাোও রনমে থেমে’। 
‘থকাোে রনমে থেমে?’ 
‘ো জানমে পারিরন। েমব ওমদি কো থেমক শুমনরে আোেী কাল রবশ 

োরিমখি পি োিা ওোং আলীমক হেযা কিমব। রকন্তু আপরন োমক থেমনন?’ 
‘রেরন না, রকন্তু জারন। োমক উোি কিাি জমন্যই আোি এই 

থঘািাঘুরি’। 
‘ঈশ্বিমক ধন্যবাদ োমক উোি কিমে এমস আোমক উোি কিমলন’। 
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‘আরেও ঈশ্বিমক ধন্যবাদ রদরে। আোি অরিোন বযেে হেরন। ওোং 
আলীমক উোি কিে না পািমলও থোোমক উোি কমিরে’। 

‘রকন্তু স্যাি রবপদ আোি কামেরন। আজ সন্ধযাে ওমদি একজমনি কামে 
শুনলাে, আজই ওিা আোি স্ত্রীমক রকডন্যাপ কিমব। োমক এমন অেযাোি কমি 
আোমক কো বলমে বাধয কিমব’। থিমঙ পিা কমঠঠ বলল ওিানমডা। 

‘থোোমক রক বলামে োে? রক শত্রুো ওমদি সামে থোোি?’ 
‘বলল, ‘থস অমনক কো স্যাি। বলরে। রকন্তু োি আমে আপনাি োোি 

আঘাে থেমক িক্ত বন্ধ কিা দিকাি’। 
উমঠ দাাঁিাল ওিানমডা। 
‘না, ওিানমডা বস। িক্ত ো পিাি ো পমি থেমে। এখন থেেন একো 

পিমে না।এখনই বন্ধ হমে োমব।েুরে বল থোোি কো’। 
ওিানমডা বসল আহেদ েুসাি কাোকারে এমস। বলল, ‘স্যাি এই 

সুরিনাে নদীি েুমখ নদীি রঠক উত্তি উপকুল থঘাঁমষ, এই পািাোরিমবা শহমিি 
পূবে প্রামে আোমদি পাাঁেশ একমিি একো থস্টে আমে। থস্টমেি রঠক ো  বিাবি 
আোমদি বারি। বারিো প্রাে রবলীন হমে থেমে থসই দুমেেি েমধয। দুেেমক ‘কাপ্তান 
দুেে’ বলে। থসই রহমসমব আোমদি বারিমকও ‘কাপ্তান বা থেমিক বারি’ বলা হে। 
ওমদি থোখ দুেে এলাকাি উপি। ওিা আোমদি থোো থস্টেোই রিুলন-রেনুলন 
দাে রদমে রকনমে থেমেরেল। আেিা িাজী হইরন। থশমষ ওিা দুেে এলাকা রকনমে 
োে এবং আোমদিমক বারি সরিমে রনমে বমল। ওিা কমেক ুলন থবরশ দামে 
জােোো রকনমব এবং অন্যত্র বারিও োিা তেিী কমি থদমব। রকন্তু এমে আেিা 
সম্মে হইরন। এো রনমেই রবমিামধি সূত্রপাে। থশষ পেেে ওিা আোমক রকডন্যাপ 
কমিমে। ওিা আোি কামে দুরে রজরনস জানমে োমে। একরে হমলা, পরিবামিি 
পুিমনা কােজ পমত্রি বাক্সো কাি কামে, থকাোে আমে? রিেীেরে হমলা, দুেে 
এলাকা রবরক্র কিাি সম্মরে’। 

‘জােোো থোেিা োিমো না থকন? পুিমনা কােজ পমত্র রক আমে?’ 
‘ঐ থস্টে-এি সামে, ঐ দুমেেি সামে আোমদি শেশে বেমিি 

পারিবারিক ইরেহাস জরিে। থকান েূমলযই এো আেিা কাউমক রদমে পারি না’। 
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‘আি পারিবারিক পুিমনা কােজ পত্র?’ 
‘ওোও আোমদি পরিবামিি এক অরে েূলযবান সম্পদ। ঐ কােজ 

পমত্রি আেিা অমনক রকেুই বুর না। বযবহারিক থকান েূলযও থনই। েবু আোমদি 
পরিবাি ওো এেরদন েমিি ধমনি েে আেমল থিমখমে। কাউমক থকান েূমলযই 
আেিা রদমে পারিনা ওো’। 

‘এ সমবি জন্য ওিা এেন েরিো হমে উমঠমে থকন?’ 
‘আেিা এি িহস্য জানোে না। রকন্তু ওমদি কাে থেমক একো কারহনী 

শুমনরে। কমেকরদন আমে থোখ বন্ধ কমি েিাি েে পমিরেলাে। দীঘেিে 
নানািকে রনেোেন োলাবাি পি ওিা বমস রজরিমে রনরেল।ওিা েমন কমিরেল 
আরে োন হারিমে থিমলরে। ওিা দুজন েল্প কিরেল। ওমদি েল্প থেমক 
জানলাে, দুমেেি থকান এক রবমশষ স্থামন জাহাজ িমি আনা থসানা পুাঁমে িাখা 
আমে। আোমদি পারিবারিক কােজপমত্র থকাোে স্বেে িাখা আমে োি সংমকে 
পাওো োমব’। 

‘এ ধিমেি ুলপ্তধমনি কো থোোি পরিবাি জামন না, রকন্তু এিা জানল 
রক কমি?’ 

‘ওমদি েমল্প এ রবষমেও রকেু জানলাে। ওিা বলল, রত্ররনদামদি সােমন 
থকাোে থেন কলম্বামসি জাহাজ বহি হ্ারিমকমনি কবমল পমিরেল। সবাই জামন 
থস হ্ারিমকমন রবশরে জাহাজ ডুমব োে, রকন্তু আসমল ডুমব উরনশরে। একরে 
জাহাজ কযামেমনি অদ্ভূে দিোে িরেরস্ত হমেও থবাঁমে োে। রকন্তু হ্ারিমকন 
োরিে হমে েমল আমস সুরিনাে উপকুমল। িীষে িরেরস্ত জাহাজ ডুমব োবাি 
আমেই জাহামজি কযামেন আিহমেন এল থেমিক জাহাজ থবা াই থসানা কূমল 
নারেমে থনে’। 

‘শুনমে রূপকোি েে লােল। থসানা পােল ইউমিাপীেমদি এেন 
হাজামিা েল্প আমে। আবাি হমে পামি এো সেয ঘেনা’। 

‘আপরন রঠকই বমলমেন। আোি কামেও এমক রূপ কোি েে েমন 
হমেমে। ইউমিামপি কো বলমেন থকন, থসানা রনমে লামখা কারহনী আমে 
আোমদি আমেরিকামেও’। 
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‘আি থস েমল্পি অনুসিমে থসানা খুাঁজমে রেমে কে থলাক থে কেিামব 
হারিমে থেমে োি ইোত্তা থনই’। 

‘থেেন আেিা ওমদি থসানা থখাাঁজাি পাল্লাে পমি সব হািামে বমসরে’। 
কো বমলই ওিানমডা দ্রুে থোখ েুমল আহেদ েুসাি রদমক োকাল এবং 

দ্রুে কমঠঠই বলল, স্যাি আোি ওোইিমক রকডন্যাপ কিমে ওমদি আজ 
োওোি কো, েরদ রেমে োমক!’ ওিানমডা’ি কোে থেন কান্না  মি পিল। 

আহেদ েুসা থবামেি রিড বারিমে রদল। বলল, ‘আল্লাহ িিসা 
ওিানমডা। েল থদখা োক। রকডন্যাপ কিমল ওিা ওমক থকাোে রনমে োমব?’ 

‘আরে থেখামন বন্দী রেলাে থসখামন আোি কামে ওাঁমক রনমে োবাি 
কো’। 

‘আো েল থদখা োক’। 
বমল আহেদ েুসা আবাি সােমনি রদমক েমনামোে রদল। 
ওিানমডা বমল উঠল, ‘স্যাি, আপরন আোি বাসাে োমবন?’ 
‘থকন, আোমক রনমে োবাি ইো থনই?’ 
‘আমে বমলই রজমেস কিরে স্যাি। আোি ো, আোি দাদী আপনামক 

থপমল খুব খুশী হমব’। 
‘থোোি দাদী আমে? কে বেস?’ 
‘একশ পাাঁে’। 
‘োহমল রবিাে বহদশেী থো রেরন। আি থক আমে থোোি?’ 
‘আব্বাি কো বলমেন থো? রেরন থনই’। 
‘স্যরি’। বলল আহেদ েুসা। 
থকান উত্তি রদল না ওিানমডা। 
আহেদ েুসাি দৃরি সােমন রনবে। 
সবেুকু শরক্ত রদমে এরেমে েমলমে থবাে। 
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২ 
ওিানমডা এল থেমিমকি থস্টমে প্রমবশ কিল ওিানমডামদি োরি। 

ড্রাইি কিরেল আহেদ েুসা। 
থস্টমেি ো খামন ওিানমডামদি বারি। বারিি োিরদমক থস্টে জুমি 

বাোন ও িসমলি থিে। োম  োম  জংোলাকীেে রেলা। 
নদীি েীি থেমক একো প্রশস্ত পােমুি িাস্তা থস্টমেি থেে থপরিমে 

থস্টমেি থিেি রদমে এরেমে থেমে বারিি রদমক। 
পােমুি িাস্তাি দুধামি িসমলি থিে। দু একো রেলামকও অরেক্রে 

কিমে হমেমে িাস্তামক। 
থস্টমেি উত্তি ও পরশ্চে অংমশ বাোন। 
থোো থস্টেোই প্রােীি রদমে থঘিা। 
থস্টমেি িাস্তা রদমে বারিমে থমপ াঁোি ো াোর  পমে এমসমে আহেদ 

েুসাি োরি। 
আহেদ েুসা থদখল ওিানমডাি বারিি রদক থেমক োিরে থহডলাইে দ্রুে 

এরেমে আসমে। 
‘থোোমদি কেরে োরি ওিানমডা?’ রজমেস কিল আহেদ েুসা। 
‘দুমো োরি। এই একো আি বারিমে আমে একো’। বলল ওিানমডা। 
‘োহমল এে িামে থোোমদি বারি থেমক দুমো োরি একসামে থবরিে 

আসমে থকন?’ প্রশ্ন আহেদ েুসাি। 
‘আরেও োই িাবরে? োহমল রক…..?’ 
কো থশষ না কমিই থেমে থেল ওিানমডা। োি কমঠঠ  মি পিল 

উমিে। 
‘থোোি আশংকা েমন হে রঠক ওিানমডা’। 
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বমলই আহেদ েুসা োি োরি িাস্তাি রঠক ো  বিাবি রনমে এরেমে 
েলল। 

িাস্তা প্রশস্ত হমলও পাশাপারশ দুরে োরি েলাি েে পে। 
আহেদ েুসাি োরি িাস্তাি ো খামন আসাে োি োরি পাশ কারেমে 

োবাি আি পে োকমলা না। 
িাস্তাি দুপামশই ধামনি থিে। থিে িাস্তা থেমক রনেু এবং োমে পারন 

িমেমে। 
‘ওিানমডা োরি দুরেি েরে থদমখ েমন হমে শত্রু পমিিই। েমন হে 

রেশন থশষ কমি পালামে’। আহেদ েুসা বলল। 
‘োহমল রকডন্যাপ কমিমে ওিা আোি স্ত্রীমক?’ প্রাে আেেনাদ কমি উঠল 

ওিানমডাি কঠঠ। 
‘ওিানমডা দুবেল হমে পিাি সেে এো নে’। 
বমল আহেদ েুসা োি োরি থডড স্টপ কিাি েে োরেমে রদল। 
থ াাঁক সােলামে না থপমি ওিানমডা ডযাশ থবামডেি উপি েুখ েবুমি 

পিমে োরেল। আহেদ েুসা বাাঁ হাে রদমে োমক আেমক রদল। 
থসাজা হমে বমস ওিানমডা বলল, ‘োরি োরেমে রদমলন থে’। 
‘োরেমে থদইরন। বলমে হমব আোমদি োরি নি হমে থেমে’। আহেদ 

েুসা বলল।  
‘োমে রক হমব?’ রজমেস কিল ওিানমডা। োি কমঠঠ রবস্মে। 
‘আোমদি োরিি পাশ কারেমে ওিা থেমে পািমব না। োোমে বাধয হমব 

ওমদি োরি। োিপি থদখমব রক ঘমে’। আহেদ েুসা বলল। 
সােমনি দুরে োরি একদে কামে েমল এমসমে। সাইড থদবাি জমন্য 

অরবিাে হনে রদমে। 
আহেদ েুসা োি রিিলবািো থকামেি বাে পমকমে থিমখ ডান হামে 

রনল এে-১০ োইমক্রা থেরশন োন। বলল ওিানমডামক, ‘েুরে োরিমেই বমস 
োকমব। থোলাুললী শুরু হমল েখন েুরে োরিি থেম ে শুমে পিমব’। 
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আহেদ েুসা োরি থেমক নাোি সেে ওিানমডা বলল, ‘আোি কামেও 
রিিলবাি আমে। আরেও নােমে পারি’। 

‘থোোি পরিবামিি থকউ েরদ ওমদি োরিমে োমক, োহমল আোমদি 
পি থেমক ুললী-মোলাে সাবধান হমে হমব। আপােেঃ োরিমেই োক’। 

আহেদ েুসা নােল োরি থেমক। োিপি দ্রুে এরেমে োরিি সােমনি 
ঢাকনা েুমল থিলল। একেু  ুাঁমক পমি োরিি ইরিমনি এো ওো পিীিা কিমে 
লােল। থেন খািাপ োরি সািাবাি থেিা কিমে থস। 

বাে হাে রদমে ইরিমনি এো ওো থদখমলও োি কান সেকে এবং ডান 
হামে োি এে-১০ প্রস্তুে। 

ওমদি দু োরি এমস আহেদ েুসাি োরিি পাাঁে েে েজ সােমন দাাঁরিমে 
পিল। 

োরি দাাঁি করিমেই দু োরি থেমক োি পাাঁেজন এক সামে থনমে পিল। 
প্রাে সেস্বমি রেৎকাি কমি উঠল। অকেয োরল রদমে োিা বমল উঠল, ‘শুমোমিি 
বাচ্চা োরি সিা’। 

আহেদ েুসা থসাজা হমে দাাঁিাল। নিে কমঠঠ বলল, ‘রক কিব স্যাি, 
হঠাৎ োরি খািাপ হমে থেল’। 

‘রক কিরব, োরি থঠমল থিমল থদ রনমে’। ওমদি একজন রেৎকাি কমি 
বলল। 

‘স্যাি একেু অমপিা করুন। আরে ‘কাপ্তান বারি’ থেমক এক খঠড োি 
রনমে আরস। োহমলই োরি রঠক হমে োমব’। আহেদ েুসাি কমঠঠ অনুনমেি সুি। 

আিও দুজন ওমদি োরি থেমক নােল। ওিা এক সামে রেৎকাি কমি 
উঠল, ‘এক েুহূেেও সেে থদবনা। থঠমল থিমল দাও োরি রনমে’। 

‘স্যাি, কাপ্তান বারিি একজন সম্মারনে থেহোন আমে োরিমে’। 
আহেদ েুসাি অসহাে সুি। 

‘শালা আবাি কো বমল। জাহান্নামে োক কাপ্তান বারিি থেহোন। শালা 
সিা োরি। না হমল ুললী খারব রকন্তু’। বলল ওমদি একজন রেৎকাি কমি। 
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‘আরে থো একা োরি থঠমল থিলমে পািমবা না স্যাি। থিলমল েুলমে 
পািমবা না। আপনািা একেু িহে করুন স্যাি। আপনািাও থো কাপ্তান বারি 
থেমকই এমলন’। আহেদ েুসা থেন ওমদি বু াবাি জন্য েরিো। 

‘হ্াাঁ এলাে। আেিা কাপ্তান বারিি োোে বারি থেমি এলাে। একেু কান 
থপমে থশান, ও বারিি কান্না শুনমে পারব। আেিা ওমদি ধ্বংস কিমে োই’। 

বমলই থলাকরে ওমদি সবাইমক আহবান কমি বলল, ‘এমসা থোেিা 
সবাই। ও শালামক রদমে হমব না। আেিা োরি থিমল রদমে পে পরিষ্কাি করি। 

ওি সবাই এরেমে আসমে আহেদ েুসাি োরিি রদমক। 
দু’পমিি োরিি োম ি িাাঁকা জােোোে ওিা এমস থপ াঁমেমে। সােজন 

ওিা। 
আহেদ েুসাি ডান হাে রবদুযে থবমে থবরিমে এল োি থকামেি আিাল 

থেমক। োি েজেরন রেল এে-১০ এি ররোমিই। শুধু েজেরন থেমপ ধিল থস 
ররোিোে। আি ঘুরিমে রনল এে ১০এি নল ওমদি উপি রদমে। 

আহেদ েুসাি এে-১০ এি নল থেমক েখনও থধাাঁো থবরুরেল। এ সেে 
থদখমে থপল সােমনি কািরেি এরদমকি দিজা আমস্ত আমস্ত খুমল োমে। একজন 
থলাক আধমখালা দিজাি িাাঁক রদমে েরিমে পিল োরেমে। োি হামে োক কিা 
রিিলবাি। থস োরেমে পিাি সামে সামেই োি রিিলবাি থেমক ুলরল থবরিমে 
আসে। রকন্তু আহেদ েুসা প্রস্তুে রেল োি আমে থেমকই। োি এে ১০-এি এক 
 াাঁক ুলরল রেমে দিজা ও থলাকরেমক আঘাে কিল। ুললীি ধাক্কাে দিজা বন্ধ হমে 
োওোে থলাকরেি থোো থদহই েমল এল আহেদ েুসাি এে-১০ এি আওোে। 
ুললীি  াাঁক থলাকরেমক এমকবামি িেো কমি থিলল। 

এে ১০ বারেমেই আহেদ েুসা েুেল োরি দুরেি রদমক। 
রকন্তু সােমনি োরিমে কাউমক থদখল না। থপেমনি োরিমে থলাকরেি 

লাশ থেখামন পমিরেল, থসই দিজাি জানালা রদমে আহেদ েুসা থদখল একজন 
থেমে েুখ বাাঁধা অবস্থাে থপেমনি রসমে বমস আমে। 

থেমেরেমক থদমখই আহেদ েুসা েুখ রিরিমে ডাকল, ‘ওিানমডা থবমিাও 
োরি থেমক, এরদমক এমসা’। 



সুরিনামেি সংকমে  42 

 

েুমে এল ওিানমডা। 
আহেদ েুসা োরিি দিজা আমেই খুমল থিমলরেল। ওিানমডা দিজা 

রদমে একবাি োরকমে ঢুমক থেল থিেমি। েুমখি বাাঁধন খুমল থিলল থেমেরেি। 
বলল দ্রুে কমঠঠ, ‘জযারক েুরে রঠক আে থো?’ 

ঢুকমি থকাঁমদ উঠল থেমেরে।  াাঁরপমে পিল ওিানমডাি বুমক। 
ওিানমডা থেমেরেি রপঠ োপমি বলল, ‘আি িে থনই জযারক। আরে 

রিমি আসমে থপমিরে, েুরে েুক্ত হমেে’। 
ওিানমডা থেমেরেমক োরি থেমক থবি কমি আনল। 
এখান থেমক ওিানমডাি বারি থবরশ দুমি নে। 
থসরদমক োরকমে ওিানমডা রেৎকাি কমি ডাকল, ‘জন, আলমফ্রড, 

রদমেমো’। 
োি ডাকাি সামে সামেই ওরদমকি অন্ধকাি থেমক কমেকরে েেে জ্বমল 

উঠল এবং কমেকরে কঠঠ রেৎকাি কমি উঠল, ‘আেিা আরে, আেিা আসরে’। 
অল্পিমেি েমধযই েুমে এল পাাঁেজন থলাক। 
পাাঁেজমনি েমধয িমেমে একজন েরুেী। থস এমসই থকাঁমদ উমঠ জরিমে 

ধিল ওিানমডামক। 
ওিানমডা োমক সান্ত্বনা রদমে আহেদ েুসাি রদমক োরকমে েরুেীরেমক 

থদরখমে বলল, ‘এ আোি থোে থবান রলসা থেমিক’। 
আহেদ েুসা হামেি এে-১০ থেরশন রিিলবাি থকামেি রনমে থশাডাি 

থহালস্টামি িাখমে িাখমে েরুেীরেমক থিমহি স্বমি বলল, ‘কান্না থকন? িাইমক 
রিমি থপমেে, এখন হাসমে হমব’। 

‘শুধু িাইমক নে িাবীমকও রিমি থপমেে’। বলল ওিানমডা। 
েরুেীরে সংমে সংমেই ওিানমডাি থপেন রদমক োরকমে েুমে থেল। 

জরিমে ধিল িাবীমক। 
‘ও! আরে িূমল রেমেরেলাে। োহমল আনন্দ থো ডবল’। 
বমল োেল আহেদ েুসা। অন্যান্য োিা এমসমে োমদি রদমক োকাল। 
ওিানমডা বলল, ‘ওিা সবাই আোমদি থস্টমেি কেেোিী’। 
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একজন ো বেসীমক থদরখমে বলল, ‘ইরন আোমদি থস্টমেি 
েযামনজাি’। 

ওিানমডা োেমেই আহেদ েুসা বলল, ‘ওিানমডা থোোি এখামন 
থকান কাজ থনই। েুরে েযাডােমক রনমে বারিমে োও’। 

‘আপরনও েলুন’। বলল ওিানমডা। 
‘কো বমলা না। েুরে োও। এরদমকি কাজ থসমি ওমদি রনমে আরে 

আসরে’। আহেদ েুসা বলল। 
‘এখামন থো আি থকান কাজ থনই’। বলল ওিানমডা। 
‘ওিানমডা আরে এমদি আেজন এবং োরি দুমো সােে কমি থদখব। 

োিপি লাশুলমলা ও োরিি বযবস্থা কমি আরে আসরে’। আহেদ েুসা বলল। 
‘লাশুলমলাি বযবস্থা রক? েযামনজাি পুরলশমক খবি রদমলই সব বযবস্থা 

হমে োমব’। বলল ওিানমডা। 
‘আরে েমন করি পুরলশ জরেলোি সৃরি কিমব। োিা এই ঘেনা ঘোল, 

থসই গ্রুমপি সামে বেেোন সিকামিি েিীি সম্পকে আমে এবং থসই সুমত্র 
পুরলশও এমদি কোই শুনমব’। আহেদ েুসা বলল। 

উরিগ্ন থদখাল ওিানমডামক। একেু রেো কমি বলল, ‘রঠকই বমলমেন 
আপরন। আরে বন্দী োকাকামল ওমদি েুমখ এ ধিমনি কোই শুমনরে। েেকাল 
রবমকমলও ওিা আোমক বমলমে, সিকািও আোমদি, পুরলশও আোমদি। কািও 
সাহােয থোেিা পামব না’। 

বমল একেু রেো কমি ওিানমডা বলল, ‘োহমল আপরন রক কিমে োন?’ 
‘োরিমে েুমল থোোি থলাকিা লাশুলমলা নদীমে থিমল রদমে আসমব। 

অল্পিমেই ওুলমলা েমল োমব সােমি’। আহেদ েুসা বলল। 
‘রঠক আমে আপরন োই করুন। রকন্তু োিাোরি েমল আসুন আপরন’। 
বমল থবান রলসামক রনমে স্ত্রী জযারকি হাে ধমি বারিি রদমক হাাঁেমে শুরু 

কিল ওিানমডা। 
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ওিানমডাি থশাবাি ঘমি ওিানমডা, োি স্ত্রী জযাকুরলন, োি ো ও দাদী 

বমস েল্প কিরেল। ঘমি প্রমবশ কিল ওিানমডাি থোে থবান রলসা থেমিক। 
বলল, ‘সােো বামজ িাইো। থোোি থেহোনমক থো ডাকমে হমব সামি ৭োে’। 

‘এই থো ঘুোমলা সামি োিোে, সামি ৭োে উঠমব রক কমি?’ বলল 
ওিানমডাি ো। 

‘রকন্তু উরন বাি বাি বমলমেন সামি ৭োে ওাঁমক উঠমে হমব’। 
থজাি রদমে বলল রলসা থেমিক। 
‘ওাঁি থেমে থদরখ থোোি েিজ থবরশ’। 
েুখ লাল হমে উঠল রলসাি। 
রলসাি বেস ২০ বেমিি েে হমব। পািাোরিমবা থস্টে ইউরনিারসেরেমে 

পমি। 
রলসা রনমজমক সােমল রনমে রবিুব্ধ হমে উঠল। বলল, িাবী, োত্র ঘঠো 

দুমেমকি কো-বােোে আেিা সবাই থদমখরে উরন কো কে বমলন। রকন্তু ো বমলন, 
োি েমধয কোি কো োমকনা’। 

‘েুরে এে থখোল কমিে রলসা?’ বলল োি িাবী জযারক। 
েুখ লাল কমি রকেু বলমে োরেল রলসা। োি ো োমক বাধা রদমে বলল, 

‘থেমলোি োো রকন্তু সাংঘারেক আহে হমেমে। রনশ্চে অমনক িক্ত পমিমে’। 
‘হ্াাঁ ো, থোো পেই িক্ত পমিমে। আরে একবাি কাপি রদমে থবাঁমধ 

রদমে থেমেরেলাে। রকন্তু রেরন িাজী হনরন। বমলরেমলন, িক্ত পিা কমে থেমে, 
এেরনমেই বন্ধ হমে োমব। অদ্ভূে থলাক ো, োোে অেবি আঘাে থপমেমে, োি 
কো বােো ও আোি আেিমে কখনও ো েমনই হেরন’। বলল ওিানমডা। 

‘ও োনুষ নে থবো। ও রনশ্চে থকান থদবদূে। থোোি কামে ও থব োি 
কামে ো শুনলাে, থেিামব থোোমক ও জযারকমক থস উোি কমিমে, ো থকান 
একজন োনুমষি পমি সম্ভব নে। থিমব থদমখা এই িামে আঠাি উরনশজন থলাক 
েমিমে োি হামে। রনমজি জীবন রবপন্ন কমিই থস এো কমিমে। ঈশ্বি বাোি 
েেল করুন’। বলল ওিানমডাি ো। 
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‘থে ওোং আলীমক রেরন উোি কিমে রেমেরেমলন, থস ওোং আলী থক 
িাইো?’ বলল রলসা। 

‘ো ওাঁমক রজমেস করিরন’। বলল ওিানমডা। 
‘এক ওোং আলীি কো আরে জারন। উরন আোমদি রবশ্ব রবদযালমেি 

থবাধ হে থশষ বমষেি োত্র। খুব িামলা োত্র, রকন্তু িাজননরেক কেেী। োত্র 
আমন্দালমন সব সেে সরক্রে। খুব জনরপ্রে। শুমনরে উরন রনমখাাঁজ। ওি সামে 
আোমদি সামবক প্রধান েন্ত্রী আহেদ হাত্তা নাসুেমনি থেমে িারেো নাসুেমনি 
রবমেি কো রেল’। বলল রলসা। 

‘থস ওোং আলীও হমে পামি। আরে জারন না’। ওিানমডা বলল। 
‘থোোি থেহোমনি নাে রক িাইো?’ 
ওিানমডাি েুমখ রবব্রে িাব থদখা রদল। োিপি হাসল থস। বলল, ‘োাঁি 

নাে রজমেস কিাি সুমোে আরে পাইরন। রবিাে িলূ আোি এো’। 
‘আোি েমন হে থস েুসলোন িাইো’। বলল রলসা। 
‘থকেন কমি বু রল?’ রজমেস কিল ওিানমডা। 
‘থস থশাবাি আমে প্রােেনা কিরেল। েুসলোনিা ওিামব প্রােেনা কমি’। 

বলল রলসা। 
‘হমে পামি োমক খুাঁজমেন রেরন থসই ওোং আলীও থো েুসলোন’। 

বলল ওিানমডা। 
‘থোিা রক জারনস, আোমদি দুমেে একো ‘েস্ক’ োমন েসরজদ রেল’। 

বলল ওিানমডাি দাদী। 
‘বল রক দাদী, আোমদি দুমেে েসরজদ রেল?’ ওিানমডা বলল। 
‘হ্াাঁ ওিানমডা। আরে েখন নেুন বউ হমে আরস এ বারিমে, থস সেে 

একরদন দাদী শ্বাশুিী আোমক ঘুমি ঘুমি দুেে থদখারেমলন। একো বি িাঙা 
ঘমিি সােমনি পাকা েেি পাি হমে রেমে হঠাৎ দাাঁরিমে থেমলন। বলমলন, থবান 
পামেি জুো খুমল থিমলা। বমল রেরনও োাঁি পামেি জুো খুমল থিলমলন। আরে 
জুো খুলমে খুলমে বললাে, পামেি জুো খুলমে হমব থকন দাদী? রেরন বলমলন, 
‘এই ঘি একো প্রােেনাি জােো। এই েেিও োি অংশ’। এ পরবত্র জােোে 
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জুো পামে ওঠা রনমষধ। আরে বললাে, রক বলে েুরে দাদীো, েরন্দি, েীজো সব 
প্রােেনাি ঘমিই জুো পামে থঢাকা োে। রেরন বলমলন, এো েরন্দি বা েীজো নে, 
এো েুসলোনমদি েস্ক। এ প্রােেনা েৃমহ জুো পামে থঢাকা োে না। প্রােেনা ঘিরেি 
থদোল থকান থকান জােোে এখনও খািা আমে’। 

ওিানমডাি দাদী কো থশষ কিল। 
ওিানমডাি থোমখ-েুমখ রবিে। বলল, ‘রকন্তু দাদী, এ দুমেে েুসলোনমদি 

েসরজদ এল রক কমি?’ 
‘আরে জারননা। থোোি দাদা একো েল্প কমিরেমলন। েল্পো রেরন 

শুমনরেমলন োি আব্বাি কামে। থস সেে নারক একজন পুিােেরবদ পেেেক দুেে 
এলাকা পেেমবিে কমি রবিে প্রকাশ কমিরেমলন। রেরন নারক বমলরেমলন, এ 
দুমেেি কো ইউমিাপীে বা আমেরিকান থকান রববিমে থনই। অেে রবশাল এই 
দুেেো তেিী হমেমে কলম্বামসি সেমে। কলম্বামসি থকান জাহাজ সুরিনামে লযাঠড 
কিাি থকান দলীল থনই। দুমেেি েসরজদ থদমখও রেরন রবিে প্রকাশ কমিরেমলন 
এবং রেরন বমলরেমলন, দুমেেি অবস্থামনি রবোমি এই েসরজদই রেল দুমেেি 
থকেরবন্দু। োি েমে দুমেেি িবনুলমলাি েমধয েসরজদোই সবমেমে সুরনরেেে। 
োি কো সেয। থদখ, থোো দুেে োরেি সামে রেমশ থেমে। রকন্তু েসরজমদি 
থদোমলি অমনকাংশ এখনও খািা। আি থেম  প্রাে অিে’। 

োেল ওিানমডাি দাদী। 
হঠাৎ ওিানমডাি েুখো ম্লান হমে থেল। বলল, ‘দাদী এই িহমস্যি সামে 

আিও িহস্য থোে হমেমে। আোমক রকডন্যাপ কিা হমেরেল থকন জান?’ 
হ্াাঁ, থসো বমলরেস। থস্টে, থস্টে না হমল দুেে এলাকা রবরক্রমে িাজী হমে 

বাধয কিাি জমন্য’। বলল ওিানমডাি ো। 
‘রকনমে োে থকন োি েমধযই িমেমে আসল িহস্য আম্মা। আরে আরি 

থপমে ওমদি আমলােনা শুমন জানমে থপমিরে, এই দুেে এলাকাি থকাোও জাহাজ 
থবা াই কমি আনা স্বেে পুাঁমে িাখা হমেমে। থকাোে পুাঁমে িাখা হমেমে, থসোও 
নারক পাওো থেমে পামি আোমদি পারিবারিক পুিমনা কােজ পমত্র। থস জমন্যই 
ওিা দুেে এলাকা রকনমে োে এবং আোমদি পারিবারিক পুিমনা কােজ-পত্র োে। 
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শে রনেোেমনও েখন িাজী হরেলাে না, েখন জযারকমক ওিা রকডন্যাপ কিাি 
রসোে থনে। োমে োি উপি অেযাোি কিমল বাধয হই বলমে’। 

োেল ওিানমডা। 
সবাি থোমখ উমিে ও রবিে। 
ওিানমডাি ো-ই প্রেে কো বমল উঠল। বলল, ‘ঈশ্বিমক অসংখয 

ধন্যবাদ। জযারকমক রেরন িিা কমিমেন। রকন্তু েুরে এরক খবি থশানামল। ওিকে 
ুলপ্তধন োকমল থসো আোমদি জমন্য একো বি ঘেনা। রকন্তু োি থেমেও বি 
ঘেনা হমলা, এ ুলপ্তধন পাওোি থজদ েখন ওমদি োোে থেমপ বমসমে, েখন 
আেিা শারেমে োকমে পািমবা না। থে থকান সেে থে থকান ঘেনা ওিা ঘোমে 
পামি। এি থেমক বাাঁোি পে বারি-ঘি সব থেমি েমল োওো। রকন্তু………..!’ 

কান্নাে থিমঙ পিল ওিানমডাি ো। 
ওিানমডাি ো কাাঁদমে। আি অন্য সবাি থোমখ-েুমখ েরিমে পমিমে 

আেংক। 
‘এিামব থিমঙ পমিা না আম্মা। থদখ ওমদি কো আরে শুমনরে, শুমনও 

রকন্তু রঠক আরে’। বলল ওিানমডা। 
‘রঠক োকরব রক কমি? আসমলই েহারবপদ আোমদি উপমি। আোি 

িে হমে, ওিা দিকাি হমল আোমদি থোো পরিবািমকই ধ্বংস কিমব’। বলল 
ওিানমডাি ো। 

ওিানমডাি ো’ি কো এবাি ওিানমডামকও উরিগ্ন কমি েুলল। বু ল 
োি ো’ি থিমঙ পিাি েমধয েুরক্ত আমে। োমেি কোি উত্তমি রক বলমব 
ওিানমডা ো খুাঁমজ পারেল না। 

এ সেে কামজি থেমে এমস খবি রদল, ‘থেহোন ঘুে থেমক উমঠমেন। 
ডাকমেন। 

লাি রদমে উমঠ দাাঁিাল ওিানমডা। 
ওিানমডাি োও উঠল। বলল, ‘েল আরেও োব’। 
ওিানমডাি দাদীও োি হামেি লারঠো খািা কমি উমঠ দাাঁিামে দাাঁিামে 

বলল, ‘েল আেিাও োই। িামে থো কো বলা হেরন’। 
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‘নাস্তা রক থিরড?’ কামজি থেমেমক রজমেস কিল ওিানমডাি ো।  
‘হ্াাঁ থিরড’। 
‘োহমল থেরবমল দাও’। বমল ওিানমডাি ো ওিানমডাি রদমক োরকমে 

বলল, ‘োও থেহোনমক রনমে এস।নাস্তা কমি কো বলা োমব’। 
ওিানমডা েমল থেল থেহোনখানাি রদমক। ওিানমডাি ো েলল নাস্তাি 

থেরবমলি রদমক। 
নাস্তা থশমষ সবাই এমস ওিানমডামদি িযারেরল ড্রইংরুমে বসল। 
ওিানমডাি দাদী থসািাে আহেদ েুসাি পামশ বসমে বসমে বলল, 

‘িাই, িামেও েুরে েুিেী, খারস রকেুই খাওরন। শুধু রডে থখমেে। এখনও শুধু 
রডে আি থব্রডই থখমল। সবরজও থখমল না। কািে রক বলে?’ 

আহেদ েুসামক একেু রবব্রে থদখাল। বলল, ‘স্যরি দাদী আপনামদি 
রবপমদ থিমলরে। রকন্তু রক কিব, আোমদি ধমেেি রবধান হমলা, আল্লাহি নাে রনমে 
জবাই কিা নে এেন থোশে খাওো োমব না। সাধািেে আমেরিকান 
থদশুলমলামে সবরজমে শুকমিি থোশে বযবহাি কমি। এজমন্য আরে সবরজ 
খাওো এরিমে থেলাে’। 

‘েুরে আমে বলরন থকন িাই?’ বলল ওিানমডাি দাদী। 
হাসল আেদ েুসা। বলল, ‘খুবই থোে একো বযাপাি জারনমে 

আপনামদি কি থদো আরে রঠক েমন করিরন’। 
‘রকন্তু রনমজমক কি থদো রঠক বুর ’। 
বমলই ওিানমডাি দাদী প্রসংে পরিবেেন কমি বমল উঠল, ‘থোোমদি 

ঐ রবধামনি োৎপেে রক বলে?’ 
আহেদ েুসা েম্ভীি হমলা। বলল, ‘দু’ এক কোে এি জবাব থদো 

েুশরকল। রিা ও সৃরিি সম্পকে, সৃরিি থপেমন রিাি উমেশ্য, রিাি প্ররে সৃরিি 
দারেে ইেযারদ অমনক কো বলমে হে। সংমিমপ এেুকু বলমে পারি, সব রকেু 
আল্লাহি সৃরি। এক সৃরিি অরধকাি থনই আমিক সৃরিমক হেযা কিাি। ো কিমে 
পািা োে শুধু আল্লাহি রবধান অনুসামি। থস রবধান হমলা, এক সৃরিমক আমিক 
সৃরিি জন্য হালাল কিা। আল্লাহ েুিেী, খারস, েরু োনুমষি জমন্য হালাল 
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কমিমেন। োমন থখমে বমলমেন। সুেিাং ওুলমলা োনুষ জবাই কমি থখমে পামি। 
রকন্তু জবাই কিমে হমব আল্লাহি নাে রনমে, অেোৎ আল্লাহি রবধানমক স্মিে 
কমি’। োহমলই জবাই তবধ হমব, খাওোও তবধ হমব’। 

‘েেৎকাি, েেৎকাি দাদী’। বলল রলসা। 
‘আোি েুমখি কো থকমি রনমেরেস রলসা। আরে ওকো বলমে 

োরেলাে’। বমল রলসাি রদক থেমক েুখ ঘুরিমে আহেদ েুসাি রদমক োরকমে 
বলল, ‘িাই েুরে জান না, েুরে রক সাংঘারেক কো বমলে। আোি এখন রক েমন 
হমে জান, এেরদন আোমদি থোশে খাওোো অনবধ হমেমে। োক আল্লাহমক 
স্মিে কিাি েন্ত্রো েুরে রশরখমে রদও’। 

বমল একেু োেল। োিপমি আবাি বলল, ‘েুরে থবাধ হে খুব ধেে পালন 
কি িাই?’ 

‘হ্াাঁ দাদী। আল্লাহি নাে স্মিে না কিমল থেেন থোশে খাওো অনবধ 
হমে োে, থেেরন ধেে না োনমল োনুমষি জীবন অনবধ ও িরেি পমে পরিোরলে 
হে’। বলল আহেদ েুসা। 

আহেদ েুসা কো থশষ কিল। 
রকন্তু সংমে সংমে থকান উত্তি রদমে পািমলা না ওিানমডাি দাদী। হা 

কমি োরকমে োকল আহেদ েুসাি রদমক। োি থোমখ-েুমখ রবিে। বলল 
রকেুিে সেে রনমে, ‘থোোি কোি োৎপেে অনুিব কিমে পািরে, থবা াি 
জমন্য েুরক্ত খুাঁমজ পারে না। একেু বুর মে বলমে পাি?’ 

‘এখামনও অমনক কো বলমে হমব। রবষেো সংমিমপ এিামব বলা োে 
থে, শারে না োকাি অেে অশারে, সুখ না োকমল দুঃমখি সৃরি হে, সোজ-সম্পকে 
রবপেেস্ত হমল োনুমষি জীবন সংকে হে, োনুমষি জীবনধািা অসুস্থ হমল অন্যাে, 
অরবোি ইেযারদি সৃরি হে। আি োনুমষি জীবনধািা অসুস্থ হে, োনুমষি সোজ-
সম্পকে রবপেেস্ত হে এবং োনুমষি শারে সুখ ধ্বমস পমি েখন, েখন আল্লাহি 
সাবেমি েে অস্বীকাি কমি, োি থদো রবধান বা ধেে উমপিা কমি থকান োনুষ 
রনমজ প্রিূ থসমজ বমস এবং অপিাপি োনুষমক োি স্বামেেি রশকাি রহমসমব েেয 
কমি। োনুমষি এই থস্বোোরিোই সকল অন্যাে, অরবোি, েুরি, ডাকারে, হেযা, 
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লুঠঠন, আত্মসাৎ ইেযারদ অপিামধি েূল উৎস। সুেিাং থে সোজ ও থে োনুষ 
ধমেেি রবধান থেমন েলমবনা, থস োনুষ ও থস সোজ িরে ও ধ্বংমসি পমে 
পরিোরলে হমব’। 

োেল আহেদ েুসা। 
ওিানমডাি দাদীসহ সকমলি থোমখ-েুমখ স্তরম্ভে দৃরি। 
আহেদ েুসাি উপি পলকহীন থোখ থিমখ ওিানমডাি দাদী বলল, 

আসমলই রক েুরে একজন ধেে প্রোিক িাই? রকন্তু োই বা রক কমি বরল? েে 
িামে েুরে নারক দু’ডজন থলাক হেযা কমিে, ওিানমডামদি েুক্ত কমিে’। 

‘থকন দাদী, োাঁিা ধেে থেমন েমল, োিা রক অন্যামেি রবরুমে লিাই কমি 
না!’ আি আোমদি ধমেে ধেে প্রোিক বমল থকান থোিী থনই। োিা ধেে থেমন েমল, 
োিা অন্যমকও ধেে োনাবাি থেিা কমি। সুেিাং থে ধেে থেমন েমল থস ধমেেি 
প্রোিকও’। বলল আহেদ েুসা। 

ওিানমডাি দাদী রকেু বলমে োরেল, রকন্তু োি আমেই বমল উঠল রলসা 
থেমিক, ‘আপরন ধমেেি থে রূপ েুমল ধমিমেন, থস রূপ সব ধমেেি থনই। থেেন 
আোমদি খৃি ধেে। ো থেমক আেিা আোমদি প্রােযারহক জীবমনি জমন্য থকান 
রনমদেশই পাই না’। 

আহেদ েুসা রলসাি রদমক েুখ ঘুরিমে রনল। বলল, ‘থোোি কো রঠক 
রলসা। থোোমদি কামে োি থেমে বলরে, খৃি ধেে সবেেুমেি ধেে নে। ঐ ধেে 
দুহাজাি বেি আমেি একো সেমেি এক থশ্রেীি োনুমষি জমন্য এমসরেল। এই 
ধেে থসই োনুমষি জমন্য েমেি রেল। রকন্তু এখন অেল হমে পমিমে। পিবেেীকামল 
ইসলাে এমসমে সবেেুমেি সকল োনুমষি জমন্য। আধুরনক, উত্তি-আধুরনক সব 
োনুমষি প্রমোজন পূিে কমি ইসলাে’। 

রলসাি েুমখ হারস িুমে উঠল। বলল, ‘আপনাি সামজশন আরে বুম রে। 
রকন্তু সব োনুষ রক ইসলাে রহন কিমব? আেিা না হে আপনাি েেৎকাি 
বযাখযাে সব বু লাে, আপরন ক’জনমক……’। 

‘রলসা এখন োে, এ জরেল রবষে রনমে পমি ওাঁি সামে আমলােনা 
কমিা’। 
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বমল একেু োেল ওিানমডাি ো। োিপি আহেদ েুসাি রদমক োকাল। 
বলল, ‘বাো, থোোমদি কোে বাধা থদোি জন্য আরে দুঃরেে। এো আরে কিরে, 
কািে থোোমক রকেু কো বলাি জমন্য অরস্থি হমে উমঠরে’। 

‘রক কো আম্মা, বলুন’। আহেদ েুসা বলল। 
‘ঈশ্বি থোোি েেল করুন বাবা। েুরে আোি থেমলমক উোি কমিে 

রনমজি জীবন রবপন্ন কমি। আোি বউোমকও বাাঁরেমেে। এি িমল আেিা েিা 
থদমহ প্রাে রিমি থপমেরে। রকন্তু বাবা আেিা হাসবাি সুমোে পারেনা। আিও 
ুলরুেি রবপদ আোমদি উপি থেমপ বমসমে’। 

োেল ওিানমডাি আম্মা। 
‘ওিা আবাি হােলা কিমব, রকডন্যাপ কিমব থসই রেো কিমেন?’ বলল 

আহেদ েুসা। 
‘এই রবিান দুমেেি থকাোও জাহাজ থবা াই থসানা এমন পুাঁমে িাখা 

হমেমে রকনা জারননা। রকন্তু এই রবষেো েখন ওমদি োোে ঢুমকমে, েখন 
আোমদি িিা থনই। আোমদি থোো পরিবািমক ধ্বংস কমি হমলও ওিা থশষ 
থদমখ োিমব’। বলমে বলমে কান্নাে থিংমঙ পিল ওিানমডাি ো। 

আহেদ েুসাি থোমখ-েুমখ একো রবব্রে িাব িুমে উঠল। 
‘আোি থব ো রঠকই বমলমে িাই। আমে রেল ওমদি আোমদি উৎখাে 

কিাি োমেেে। এবাি প্ররেমশাধ িৃহাও থোে হমলা। 
েেিামেি প্ররেমশাধ রনমে ওিা আসমব অবশ্যই। রকংবা আিও 

থকানিামব প্ররেমশাধ রনমে পামি’। বলল ওিানমডাি দাদী। 
আহেদ েুসা িাবরেল। বলল, ‘রঠক দাদীো, ওিা এো কিমে পামি। 

পিাজে ও িরেি প্ররেমশাধ ও ওিা রনমব। েমব িে পামবন না। আল্লাহই সাহােয 
কিমবন’। 

‘েুরে ক’রদন োক বাবা। োোিা েুরে অসুস্থ। ক’রদন রবশ্রােও থনো 
হমব’। বলল ওিানমডাি ো। 

‘রকন্তু আোমক থো এখরন থেমে হমব’। বলল আহেদ েুসা রেরেে কমঠঠ। 
‘থকাোে?’ বলল ওিানমডাি ো। 
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‘আপনামদি সামবক প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তা নাসুেমনি থেমে সকাল 
দশোে নােমে পািাোরিমবা রবোন বন্দমি। আোমক থস সেে রবোন বন্দমি 
োকমে হমব’। আহেদ েুসা বলল। 

‘থোোি শিীমিি এ অবস্থা রনমে?’ রবিে প্রকাশ কিল ওিানমডাি ো। 
‘আরে োরকেন েুক্তিাষ্ট্র থেমক এমসরে এোিমপামেে হারজি োকাি জমন্য। 

আজ ২০ োরিখ সন্ধযা ৬োি েমধয েরদ আহেদ হাত্তাি থেমে িারেো নাসুেন 
ওমদি হামে ধিা না থদে, োহমল ওিা িারেো নাসুেমনি িাবী স্বােী ওোং 
আলীমক হেযা কিমব। বাধয হমে িারেো নাসুেনমক থদমশ রিরিমে আনা হমে। 
ওোং আলী……..’। 

আহেদ েুসাি কোে বাধা রদল রলসা থেমিক। বলল, ‘আপনািা িারেো 
নাসুেনমক ওমদি হামে েুমল রদমবন?’ রলসাি কমঠঠ রবিে। 

‘আেিা িারেো নাসুেন ও ওোং আলী দুজনমকই বাাঁোমে োই। িারেো 
নাসুেমনি পািাোরিমবা রবোন বন্দমি লযাঠড কিাি কো রেল আজ সন্ধযা ৬োে। 
সন্ধযা ৬োে সন্ত্রাসীমদি োরি অমপিা কিমব িারেো নাসুেমনি জমন্য। আেিা 
সেেো এরেমে সকাল দশোে এমনরে। শুরুমেই িারেোমক ওমদি হামে েুমল 
রদমে োই না’। বলল আহেদ েুসা। 

‘এই থে বলমলন ওোং আলী ও িারেো নাসুেন দুজনমকই বাাঁোমে োন। 
োহমল আবাি িারেো নাসুেনমক ওমদি হামে েুমল থদবাি প্রশ্ন উঠমে থকন?’ 
বলল রলসা। 

‘িারেো নাসুেনমক ওমদি হামে েুমল থদো দিকাি ওমদি সন্ধান 
লামিি জমন্য। োমে িারেো নাসুেন ও ওোং আলী দু’জনমকই বাাঁোমনা োে’। 
আহেদ েুসা বলল। 

‘োহমল আবাি সন্ধযা ৬োি বদমল িারেো নাসুেনমক সকাল ১০োে 
আনমেন থকন? সন্ত্রাসীমদি োরিমো সন্ধযা ৬োে োকমব িারেোি জমন্য!’ 

‘িারেো নাসুেন োমে আোমদি থোমখি সােমনই ওমদি হামে পমি, 
থস জমন্যই এই বযবস্থা। সন্ধযা ৬োে সন্ত্রাসীিাও রবোন বন্দমি োকমব। রবোন 
বন্দমিি থিেি থেমকও িারেোমক োিা রকডন্যাপ কিমে পামি। োহমল আেিা 
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রকেুই জানমে পািমবা না এবং োমদি িমলাও কিমে পািমবা না। োমে ওমদি 
দুজনমক বাাঁোমনা করঠন হমে পিমব। এ জমন্য আেিা িারেোমক আমে রনমে 
আসরে। সন্ধযা ৬ োে থস এোিমপামেে আসমব। েখন আেিা িারেোি থপেমন 
থপেমনই োকব’। আহেদ েুসা বলল। 

‘বু মে পািরে বাো, েুরে োমব। রকন্তু আোমদি রক হমব’। বলল 
ওিানমডাি ো উরিগ্ন কমঠঠ। 

ওিানমডাি ো োেমেই ওিানমডাি দাদী বমল উঠল, ‘েুরে থকাোে 
োকে িাই? উমঠমো থকাোে?’ 

‘থকাোও োকাি সুমোে থপলাে কই? পািাোরিমবামে থমপ াঁোি রকেুিন 
পিই থবরিমে এমসরে। প্রেে থো ঘুোলাে আপনামদি এখামনই। আপনামদি 
সামবক প্রধানেন্ত্রী থিস্টহাউস জােীে বারিমে েুমলরেমলন। আোমদি সামে 
একজন বন্দী রেমলন। কমেক ঘঠো রেলাে থসখামন’। আহেদ েুসা বলল। 

‘োহমল িাই আোমদি বাসামেই োক। আেিা সাহস পাব’। বলল 
ওিানমডাি দাদী। 

‘আোমদি একো োরি আপনাি সামে োকমব। েলা থিিাে থকান 
অসুরবধা হমব না’। ওিানমডা বলল। 

‘ঘেনা আোমক কখন থকাোে রনমে োমব, আরে জারন না। িামে েরদ 
ঘুোবাি সেে পাই, োহমল আপনামদি এখামনই আসব’। বলল আহেদ েুসা। 

‘ধন্যবাদ থবো। োমেি অনুমিাধ েুরে শুমনে। সরেযই আরে আেংক 
থবাধ কিরে’। ওিানমডাি ো বলল। 

‘ওোংমক োিা রকডন্যাপ কমিমে, িারেো নাসুেমনি থপেমন োিা 
থলমেমে, োিা থদমশ একো রবিাে িাজননরেক সংকে সৃরি কমিমে, োিা 
আপনামদি থপেমনও থলমেমে। এমদি রবরুমে কাজ শুরু হমেমে। আল্লাহি কামে 
থদাো করুন’। বলল আহেদ েুসা। 

‘এিা োহমল থো খুব বি শরক্ত! এিা কািা?’ রজমেস কিল ওিানমডা। 
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‘কািা রঠক জারন না। েমব থোোমদি সামবক প্রধানেন্ত্রী হাত্তা নাসুেমনি 
রবরুমে থে িাজননরেক থজাে তেিী হমেমে, োমদি সামে এমদি থোে িমেমে’। 
আহেদ েুসা বলল। 

‘িাজননরেক সংকমেি কো রক থেন বলমলন?’ বলল ওিানমডা। 
‘এিা সুরিনামেি অেবেেেীকালীন সিকািমক রনবোেন রপরেমে রদমে বাধয 

কমিমে। আহেদ হাত্তাি পমিি থলাকমদি ওিা বযাপকিামব রকডন্যাপ কিমে। 
ওিা আহেদ হাত্তাি পমিি কাউমক রনবোেমন দাাঁিামে রদমব না। আহেদ 
হাত্তামকও ওিা রকডন্যাপ কমিরেল। ওমদি হাে থেমক রনমজমক েুক্ত কমি েে 
িামে রেরন এখামন এমস থমপ াঁমেমেন। এই সংকমেি কোই থোোমক 
বমলরে’।বলল আহেদ েুসা। 

‘জনেন ওমদি এ ষিেন্ত্র োনমব থকন? আেিা থো সকমল আহেদ 
হাত্তাি সেেেক’। বলল ওিানমডা। 

‘জনেে জানমে পািমল থো? থেেন থোেিাও বযাপািো জানমে না’। 
‘আেিা এেরনমেই আহেদ হাত্তাি পমিি’। বলল ওিানমডা। 
‘সব সেে?’ প্রশ্ন আহেদ েুসাি। 
‘শুধু োাঁমক নে, সব সেে আেিা েুসলোমনমদি সামে আরে’। ওিানমডা 

বলল। 
‘থকন?’ প্রশ্ন কিল আহেদ েুসা। 
‘জারন না। আরে আোি আব্বামক এ িকেই কিমে থদমখরে। েমব আজ 

দাদীি কামে এক েজাি কো শুনলাে। আোমদি ধ্বংস হওো দুমেেি েমধয নারক 
একো েসরজদ রেল’। বলল ওিানমডা। 

‘েসরজদ রেল?’ আহেদ েুসা বলল। থোমখ-েুমখ োি রবিমেি প্রকাশ। 
প্রশ্ন কমিই আহেদ েুসা একেু থেমে আবাি বলল দাদীমক লিয কমি, 

‘সরেয দাদীো? ওিানমডা রঠক বলমে?’ 
‘হ্াাঁ িাই’। বলল ওিানমডাি দাদী। 
‘েসরজদো রনশ্চেই এখন থনই। রক কমি থেনা থেল েসরজদ?’ আহেদ 

েুসা বলল। 
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‘আরে রেনমে পারিরন’। বমল ওিানমডাি দাদী দুেে থদমখমে রেমে ো 
ঘমেরেল, দাদী শ্বাশুিীি কামে ো শুমনরেল সব বলল। 

‘েসরজমদি থকান রেহ্ন এখন রনশ্চে থনই?’ আহেদ েুসাি থোমখ-েুমখ 
আনন্দ। কমঠঠ  মি পিল অপাি আরহ। 

‘থোো দুমেেি েমধয েসরজমদি থদোমলিই রকেুো এখনও দাাঁরিমে 
আমে, থেম ও অিে আমে’। বলল ওিানমডাি দাদী। 

‘এখরন েসরজমদি ধ্বংসাবমশষো থদখমে ইো কিমে। িাবমে ইো 
কিমে সুরিনামেি প্রােীন ও একোত্র দুমেে এই েসরজদ এল রক কমি?’ আহেদ 
েুসা বলল। 

‘েলুন, এখরন েলুন। আেিা সবাই োব’। বলল রলসা থেমিক। 
আহেদ েুসা ঘরিি রদমক োরকমে বলল, ‘না এখন আি সেে হমব না। 

আোমক ৯োি েমধয রবোন বন্দমি থপ াঁোমে হমব। আহেদ হাত্তা নাসুেমনি সামে 
থেরলমিামন কো হমেমে। উরনও ৯-োি েমধয রবোন বন্দমি এমস থপ াঁেমবন’। 

কো থশষ কমিই আহেদ েুসা সবাি রদমক োরকমে বলল, ‘োহমল 
আোমক এখন উঠমে হে’। 

‘োহমল আরেও তেিী হমে থনই। আরে আপনামক থপ াঁমে থদব 
এোিমপামেে’। বলল ওিানমডা। 

‘না ওিানমডা, থোোি থিস্ট দিকাি। োোিা থোোি বারি োিা 
েলমবনা এখন’। আহেদ েুসা বলল। 

ওিানমডাি েুখ ম্লান হমে থেল। বলল, ‘আপরন থকান রকেুি আশংকা 
কমিন?’ 

‘রদমনি থবলা থেেন আশংকা করি না। েমব ওমদি থকউ না থকউ থে 
থকানিামব থখাাঁজ রনমে আসমব, এো রনরশ্চে। থিরিওোলা বা থকান প্রকাি থহাে 
সারিেমসি েদ্মমবমশও আসমে পামি’। আহেদ েুসা বলল। 

ওিানমডাসহ সবাি েুখ উমিে-আেংমক িমি থেল। থকউ থকান কো 
বলল না। বলমে পািমলা না। 
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আহেদ েুসাই আবাি বলল, ‘িমেি রকেু থনই রদমনি থবলা থেেন রকেু 
ঘেমব না বমল েমন করি। েমব আোি অনুমিাধ থকউ একা শহমি থবরুমবন না। 
কো রদরে ওরদমকি কাজ থশষ হমলই আরে েমল আসব। আহেদ েুসা বলল। 

েুখ উজ্জ্বল হমে উঠল ওিানমডাি োমেি। বলল, ‘বাবা েুরে আোমদি 
জমন্য ঈশ্বমিি সাহােয। আেিা থোোি পে থেমে োকব’। 

োমেি কো থশষ হমেই ওিানমডা আহেদ েুসামক লিয কমি বলল, 
‘োহমল একো োরি রনমে োন। অসুরবধা হমব না’। 

‘দিকাি হমব না ওিানমডা। একেু হাাঁেমে িালই লােমব। িাস্তাে 
উঠমলই োরি থপমে োব। আি থে োরি রনমে আেিা েেকাল রনও রনকািী থেমক 
এমসরে, থস োরি রবোন বন্দমি আোমদি জমন্য অমপিা কিমব’। 

বমল আহেদ েুসা উঠমে োরেল। ওিানমডাি ো বাধা রদমে বলল, 
‘একেু বস বাবা। সবই হমলা, রকন্তু থোোি নাে পরিেেোই জানা হেরন 
আোমদি’। 

এক েুকমিা হারস িমুে উঠল আহেদ েুসাি থঠাাঁমে। েুখ রনেু কমি োকল। 
োিপি বলল, ‘আরে একজন োনুষ। আপনামদি শুিাকাঙ্খী। এেুকু পরিেে 
োকমল েমল না? 

‘রক বল বাবা, থোোি নাে ধমি ডাকমবা না?’ থোোি বারি-ঘমিি কো 
জানমবা না?’ বলল ওিানমডাি ো রেরি থহমস। 

‘নাে আোি একো আমে। রকন্তু আোি থো থস িকে থকান বারি ঘি 
থনই’। আহেদ েুসা বলল। 

‘রক বল বাো! অেন কো েুমখ এমনা না। প্রাসাদ দিকাি থনই। একো 
রঠকানা হমলই েমল’। বলল ওিানমডাি ো। 

‘অেন একো স্থােী রঠকানা থো আোি থনই আম্মা’। বলল আহেদ েুসা। 
ম্লান হমে থেল ওিানমডাি োমেি েুখ। 
‘এিপি রক বলমব িাই থে, থোোি নােও থনই?’ রেরি থহমস বলল 

ওিানমডাি দাদী। 
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‘না দাদী ো বলব না, আোি নাে আহেদ েুসা’। হাসমে হাসমে বলল 
আহেদ েুসা। উমঠও দাাঁিাল থসই সামে। 

নাে শুমনই রবিে রবফারিে থোমখ রলসা েুমে এল আহেদ েুসাি 
সােমন। বলল দ্রুে কমঠঠ, ‘রকেুরদন আমে োকেস িীপপুমিি ঘেনা এবং সম্প্ররে 
োরকেন েুক্তিামষ্ট্রি রকেু ঘেনা রনমে োি নাে পত্র-পরত্রকা ও থেরলরিশমন এমসমে 
থসই আহেদ েুসা আপরন?’ 

‘ধমি নাও োই’। হারস েুমখ কোো বমলই আহেদ েুসা সবাি উমেমশ্য 
বলল, আরস আরে, থদরি হমে োমব আোি’। োিপি ওিানমডামক বলল, ‘এস 
েুরে আোমক একেু এরেমে থদমব’। 

আহেদ েুসা পা বািাল ঘি থেমক থবরুবাি জমন্য। 
ঘমিি সবাই রনবোক। সবাি থোমখ রবিে ও অসংখয প্রশ্ন। ওিানমডাি 

অবস্থাও োই। আহেদ েুসাি রনমদেশ থপমে থস েন্ত্রেুমগ্ধি েে োি থপেন থপেন 
েলল। 

ওিানমডা োমদি থস্টমেি থেে পেেে আহেদ েুসামক এরেমে রদমে এল। 
থোো িাস্তাে ওিানমডা একো কোও বলমে পামিরন। শুধু শুমনমে অহেদ েুসাি 
কো। নাে শুমন আহেদ েুসামক থস রেনমে পামিরন। পমি রলসাি কো শুমন োি 
েমন পমিমে আহেদ েুসাি কো। োকেস িীপপুমি থে ইরেহাস সৃরি কমিমে, 
োরকেন েুক্তিামষ্ট্র থে ঐরেহারসক কাঠড ঘোল থসই আহেদ েুসা ইরন, োি পামশ, 
োি বারিমে? এ কো েমন আসমেই োি বাকমিাধ হমে োমে।  

আহেদ েুসামক রবদাে রদমে রিমি এমস ওিানমডা ঘমি ঢুকমেই রলসা 
েুমে োি সােমন রেমে বলল, ‘িাইো উরন আি রকেু বমলমেন?’ 

‘অন্য রবষমে বমলমেন। োি রবষমে শুধু বমলমেন, োাঁি সুরিনামে আসাি 
বযাপািো এই েুহূমেে কাউমক না জানামে’। 

বমল ওিানমডা ধপ কমি বমস পিল থসািাে। বমল উঠল, ‘আজ বু মে 
পািরে, আোমক থেিামব উোি কমিমেন, থেিামব জযারকমক বাাঁরেমেমেন, ো 
আহেদ েুসা বমলই সম্ভব হমেমে। ঈশ্বি সবমেমে বি সাহােযোই আোমদি 
জমন্য পারঠমেমেন। আোি আি থকান িে থনই’। 
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রলসা ওিানমডাি পামশ বসমে বসমে বলল, ‘িে থনই বলে থকন 
িাইো?’ 

‘কািে আহেদ েুসা বমলমেন িে থনই’। বলল ওিানমডা। 
‘আোি রবশ্বাস হমে োমে না িাইো থে, আহেদ েুসা আোমদি বাসাে 

এমসরেমলন, িামে আোমদি বাসাে ঘুরেমেমেন এবং এখন রেরন আোমদি সবাি 
সােমন রদমে েমল থেমলন। সবই স্বপ্ন বমল েমন হমে। জামনা িাইো, পিশু 
আোমদি থসরেনাি ক্লামস সেসােরেক ঘেনাি আমলােনাে আহেদ েুসাি প্রসে 
উমঠরেল। আোমদি রিরস স্যাি োি সোপনী বক্তমবয বমলরেমলন, রবলব থে 
কলযামেি হমে পামি, রবলবীি বুমলে থে েেমলি হমে পামি, রবলবী থে েহান 
োনবোবাদী হমে পামিন, রবশ্ববযাপী অসংখয ঘেনাে আহেদ েুসা ো প্রোে 
কমিমেন’। 

‘আোি এখন িে কিমে, এে বি রবশ্ব বযরক্তেমক থকাোে িাখমবা। 
রেরন আসমে থেমেমেন, অবশ্যই আসমবন’। আমবে  মি পিল ওিানমডাি 
কমঠঠ। 

‘রক থে বলরেস! আরে থো থদখরে ও শাে, সুন্দি, লাজকু এক থেমল 
আোি। োকা, খাওো রনমে থকান োওো থনই, অহংকাি থনই। আোমদি অসুরবধা 
হমব থিমব োি অসুরবধাি কো আোমদি জানমে থদেরন। ওিানমডা েুই থো 
এেনো থকানরদনই পািরব না’। বলল ওিানমডাি ো। 

‘েুরে রঠকই বমলে বউো, সাোন্য সেমেই থস আোি শেবেি 
পরিেমেি নারে হমে থেমে। এক রনরেমষ থে অেনিামব রেমশ থেমে পামি, থস 
বিেহীন খুব বি োনুষ। োমক রনমে িাবরেস ওিানমডা!’ ওিানমডাি দাদী 
বলল। 

‘রকন্তু দাদী আোি খুব িে কিমে। আেিা না থকান িূল কমি বরস, থকান 
অেেোদা হমে োে োাঁি। উরন থকান থোশেই খান রন আল্লাহি নাে রনমে জবাই 
কিা নে বমল। এোি আেিা রক কিব?’ বলল জযারক, ওিানমডাি স্ত্রী। 

‘আেিা আল্লাহি নাে রনমেই জবাই কিমে পারি থো’। বলল 
ওিানমডাি ো। 
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‘রকিামব আল্লাহি নাে রনমে জবাই কিমল খাওো োে োমো আেিা 
জারন না’। ওিানমডা বলল। 

‘রঠক আমে, আহেদ েুসা আজ এমল োি কাে থেমক রশমখ রনমে জবাই 
কিমলই হমব’। বলল ওিানমডাি ো। 

‘থদমখে ো, ওাঁি প্রােেনাো কে সুন্দি। আেিা রশখমে পারি না?’ রলসা 
বলল। 

‘োহমল েুসলোন হমব নারক? উরন থো েুসলোন’। বলল জযারক। োি 
েুমখ হারস। 

‘আেিা থো েরন্দি, েীজো থকাোও োই না। িরে রক, েুসলোন হমল? 
োহমল বারিমে বমসও থো প্রােেনা কিা োমব। আি আোমদি দুমেে থো এককামল 
েসরজদ রেলই’। বলল রলসা। 

‘রঠক বমলরেস রলসা। িাইরে আোি আসুক। বলব থে, েুসলোন হমে 
হমল রক রক কিমে হমব আোমদি রশরখমে দাও’। বলল ওিানমডাি দাদী। 

‘োহমলমো িালই হমব দাদীো। আহেদ হাত্তা নাসুেনমদি সামে এক 
জারে হমে োব আেিা’। ওিানমডা বলল। 

‘আি োহমল থো আরে িারেো নাসুেনমক বলমে পািব, আরেও 
েুসলোন’। বলল রলসা। 

‘দুমেেি েসরজদোমকও থো োহমল আেিা নেুন কমি েিমে পািব’। 
ওিানমডাি ো বলল। 

বমলই ওিানমডাি ো উমঠ দাাঁিাল। বলল, ‘োই ওরদমক অমনক কাজ 
পমি আমে’। 

োি সামে সামে ওিানমডাি স্ত্রী জযারকও উমঠ দাাঁিাল। বলল থস 
ওিানমডামক লিয কমি, ‘েুরে রেমে থিস্ট নাও’। 

ওিা সবাই থবরিমে থেমল রলসা রেমে দাদীি পামশ বমস োি েলা জরিমে 
ধিল। 

‘রকমি থোমক থো খুব খুরশ থদখামে। বযাপাি রক?’ বলল ওিানমডাি 
দাদী নােনীমক আিও কামে থেমন রনমে। 
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‘বযাপাি রক আবাি? িাইো উোি থপমেমে, িাবী িিা থপমেমে। েুরে 
খুরশ হওরন?’ রলসা বলল। 

‘রকন্তু থোি খুরশমে লাল িং থদখরে’। 
‘থোোি েশো আবাি বদলামে হমব দাদী’। 
‘আোি নেুন িাইরেমক থকেন থদখরলমি? নাে জাোই…..’। 
রলসা োি দাদীি কো থশষ হমে রদল না। দাদীি েুমখ আঙুল োপা রদমে 

বলল, ‘োমকই থদখ থসই থোোি নাে জাোই হমে োে, অেে এাঁমক েুরে িিা 
কি’। 

রলসাি দাদী েুখ থেমক রলসাি হাে সরিমে রদমে বলল, ‘থকন? আোি 
নােরন কে রক! োি জমন্য সবমেমে িালোই আরে োই’। 

রলসা োি দাদীি দুই হাে জরিমে ধমি বলল, ‘থোোি হাে ধমি 
অনুমিাধ কিরে দাদী, থোোি পােলােী থেন ওাঁি কান পেেে না োে। েুরে জান 
না থোোি নােনীি েে লি নােনী থজািা রদমলও োাঁি সোন হমব না। োাঁমক 
েুরে অপোন কমিা না দাদী’। 

‘েুই আোি এ িাইরেমক রেনমেই পারিস রন। এক রনরেমষ আরে োমক 
শে বেমিি থেনা রেমনরে’। বলল দাদী হাসমে হাসমে। 

দাদীমক থেমি রদমে এক  েকাে উমঠ দাাঁিাল রলসা। বলল, দাদী েুরে 
েরদ এই কো রিেীে বাি আি কামিা কামে বল, োাঁি েরদ কামন োে, োহমল 
থজমনা এক দঠড আি এ বারিমে োকব না আরে’। 

বমল েধযো আঙুমলি একো োট্টা দাদীি োোে থেমি েুমে থবরিমে থেল 
রলসা। 
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৩ 
সুরিনাে নদীি উত্তি েীমি নদীরেি একোত্র ব্রীমজি পরশ্চে পামশ 

সুরিনাে হাইওমেি ো থঘাঁমষ রবশাল এলাকা জুমি পালোমেঠে কেমলক্স। এখামন 
পালোমেঠে িবন োিাও আমে এেরপমদি থহামস্টল, থপ্ররসমডঠে, প্রধানেন্ত্রী, েন্ত্রী 
ও রসরনেি থসমক্রোরিমেে স্টািমদি বারি এবং প্রধান থসমক্রোরিমেে িবন। 

েখন সকাল সামি দশো। 
থপ্ররসমডঠে িবমনি িযারেরল োরি বািান্দাো নদীি ো থঘমষ। 
জনসাধািমেি জমন্য এো রনরষে এলাকা। থপ্ররসমডঠে িবমনি 

অরিরসোল অংশ হমলা সুরিনাে হাইওমে সংলগ্ন পূবে রদমক। 
িযারেরল োরি বািান্দাি রঠক উপমি দুেলাে িযারেরল ড্রইংরুে। 
রুে িাি ড্রইংরুে। 
ড্রইংরুমে কো বলমে রেনজন থলাক। একজন জুমলস থেনমডল, 

সুরিনামেি অেবেেেীকালীন সিকামিি থপ্ররসমডঠে। অন্যজন থিানাড িেলাল, 
সুরিনাে রপপলস কংমরস (এসরপরস)-এি সিাপরে। আি েৃেীে জন হমলন 
দরিে আমেরিকাি েিেপন্থী রহন্দু সংেঠন ‘োমেি সূেে সোন’(োসুস)-এি 
সুরিনাে শাখাি সিাপরে রেলক লাজপে পাল। 

রেনজনই িোনক েম্ভীি। 
কো বলরেল থিানাড িেলাল। বলরেল, ‘আোমদি সব আশা থদরখ ুলমি 

বারল হবাি পমে। রিপাবরলকান পারেেি একো সূত্র থেমক খবি পাওো থেল 
আহেদ হাত্তা নাসুেন েে িামে পািাোরিমবামে থপ াঁমেমেন। আোেীকাল 
নরেমনশন থপপাি সাবরেমেি োধযমে থিামে দাাঁিাবাি সব প্রস্তুরে রেরন নারক 
রনমেন। থদমশি সব এলাকাে নারক খবি পাঠামনা হমে প্রমেযক রনবোেনী 
এলাকাি সম্ভাবয সব প্রােেীমক নরেমনশন থপপাি সাবরেে কিাি জমন্য। পমি 
বাোই কমি একজনমক েমনানেন থদো হমব। দশোি রদমক থেরলমিান থপলাে, 
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আজ সকাল দশোি রদমক োরকেন েুক্তিাষ্ট্র থেমক থপামেেরিমকা হমে থে লাইে 
আসমে, োি োত্রী োরলকাে এি. নাসুেন নামে একো থেমেি নাে আমে। েমন 
কিা হমে িারেো নাসুেন এই লাইমে পািাোরিমবা আসমে’। 

োেল থিানাড িেলাল। থেমেই সােমন থেমক গ্লাস থেমন রনমে ঢক ঢক 
কমি এক গ্লাস পারন থখমে রনল। 

এই িাাঁমক রেলক লাজপে পাল নমি-েমি বমস বমল উঠল, ‘িারেো 
নাসুেন আসমে, এই খবিেুকুই রদমেমে? আি রকেু বমলরন?’ 

পারন থখমে গ্লাসো থেরবমল থিমখ থিানাড িেলাল বমল উঠল, ‘হ্াাঁ, 
এোিমপামেেি থলামকিা খবি পাঠাবাি পিই আোমদি থলাকিা েুমে থেমে 
এোিমপামেে। িারেো েরদ আমসই, োহমল োমক ওখান থেমক রকডন্যাপ কিা 
হমব’। 

‘হ্াাঁ, এো খুব দিকাি। োহমল আহেদ হাত্তামক জব্দ কিাি একো পে 
হমব। ওোং আলী আোমদি হামে থো িমেমেই’। বলল রেলক লাজপে পাল। 

‘রকন্তু পরিরস্থরে থো পামল্ট োমে রে. পাল। থকািাজ নদীি কামে রসরকো 
এলাকাে থে শক্ত ঘাাঁরে আেিা থপমেরেলাে োি পেন ঘমেমে। ওখামন আোমদি 
বািজন থলামকি সবাই খুন হমেমে। সবমেমে উমিমেি বযাপাি হমলা, পরশ্চে রনও 
রনকািীি পাঁরেশজন েুসরলে েুবকমক রসরকো হ্রমদ রনমে োরেল। োিা ওমদি 
রনমে োরেল োমদি দুজমনি লাশ পাওো থেমে আোমদি রসরকো ঘাাঁরেি রনমেি 
সেেমল। অপি দুজমনি থকান সন্ধান পাওো োমে না, আি থসই পাঁরেশজন েুবক 
রনও রনকািীি রদমক থেমে বমল খবি পাওো থেমে’। বলল থিানাড িেলাল। 

রেলক লাজপে পামলি েুখ অন্ধকাি হমে থেমে। বলল থস, ‘আোমদি 
োিজমনি অপি দুজন ওমদি হামে ধিা পমিমে। আোমদি রসরকো ঘাাঁরেি রনমেি 
সেেমল একো থনােবুক কুরিমে পাওো থেমে। থনাে বুকরে ওমদি হামে েিা 
োোনাি রনরক এেবাি’। 

‘ওিা কািা, োিা এই সবেনাশ ঘোল?’ আোমদি দুজমনি কাে থেমক 
থো ওিা সব থজমন থনমব’। বলল থিানাড িেলাল। োি কমঠঠ উমিে। 
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‘ওিা কািা জানমে পািমল থো লযাঠাই েুমক থেে। থদমখ রনোে োমক। 
েমব ঐ দুেেে অিমল থক োমব। আোি েেদূি েমন হে স্থানীে থকউ বা রকেু থলাক 
সুমোে বুম  এই কাজ কমিমে’। বলল রেলক লাজপে পাল। 

‘আপরন রবষেোমক েে সহজ কমি রদমলন, রবষেো রক অেই সহজ? 
বলুন থো েে িামে আোমদি অে থলাকমক খুন কমি দূমিেদয স্থান থেমক 
ওিানমডামক েুক্ত কমি রনমে থেল থক? োত্র একজন এমস এেবি কাঠড ঘরেমে 
থেমে বমে, রকন্তু থস অবশ্যই একা নে। এমদিমক থোে কমি থদখা োে না’। বলল 
থিানাড িেলাল। 

থস োেমেই রেলক লাজপে পামলি থোবাইল থবমজ উঠল। 
থোবাইল েুমল রনল রেলক লাজপে পাল। কো শুরু কিল হারস েুমখ। 

রকন্তু ওপামিি কো শুমন েুহূমেেই োি েুমখ অোবস্যাি অন্ধকাি থনমে এল। সব 
কো শুমন থোবাইল িাখমে িাখমে থস বলল, ‘আমিকো উমিেজনক খবি। 
ওিানমডাি স্ত্রীমক ধিাি জমন্য দুোরি থলাক পাঠামনা হমেরেল। ওিা থকউ রিমি 
আমসরন এবং থকান খবিও থদেরন’। শুষ্ক কঠঠ লাজপে পামলি। 

‘রক বলমেন রে. লাজপে। দশ বামিা জন থলাক হাওো হমে থেল? থখাাঁজ 
থনবাি জমন্য ওখামন থলাক োেরন?’ বলল থিানাড িেলাল উরিগ্ন কমঠঠ। 

‘িল রবমক্রোি েদ্মমবশ একজন থলাকমক পাঠামনা হমেরেল। রকন্তু 
থস্টমেি থিেমি রেমে অস্বািারবক থস রকেুই থদমখরন। থস্টমেি োকি-বাকি 
থস্টমেি জরেমে কাজ কিমে। োিাও স্বািারবক। োনা ও হাসপাোমলও থখাাঁজ 
থনো হমেমে। নেিীমে থকান দুঘেেনা ঘমেরন। আোমদি েরন্দমিি হেযাকাঠড 
োিা নেিীমে থকান হেযাকামঠডি ঘেনাও ঘমেরন। ওিানমডা বারিমে রিমি 
আসাি ঘেনা পুরলশ জামন। রকন্তু ও বারিমে েেিামে রকেু ঘোি কো পুরলশ 
বমলরন’। বলল লাজপে পাল উরিগ্ন কমঠঠ। 

থসািাে থঠস রদমে বসল থিানাড িেলাল। োি থোমখ-েুমখ হোশা। 
দীঘে রনিবো থিমঙ থপ্ররসমডঠে জুমলস থেনমডল বলল, ‘আপনািা রক 

িাবমেন জারন না, েমব আরে েমন কিরে রসরকোি ঘেনা এবং আহেদ হাত্তা ও 
িারেো নাসুেমনি রিমি আসাি ঘেনা পিিি রবরেন্ন নে। এখন ওিানমডা 
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উোি হওো ও ওিানমডাি বারিমে পাঠামনা দুোরি োনুষ োমেব হমে োওোি 
ঘেনামক আমেি রেন ঘেনাি সামে থজািা থদো োে রকনা থদখুন’। 

থপ্ররসমডঠে োেমেই থিানাড িেলাল বমল উঠল, ‘আমেি রেন ঘেনামক 
এক সামে জুমি থদো োে। েমব ওিানমডা ও ওিানমডাি বারি থকরেক ঘেনা 
েমন হে রবরেন্নই। ওিানমডামদি পরিবাি এমকবামি অিাজননরেক’। 

োেল থিানাড িেলাল। সমে সমেই কো বমল উঠল লাজপে পাল। 
বলল, ‘আোি েমন হে ওিানমডাি আমলােনা এখন োক। দুোরি োনুষমক 
োমেব কিাি সাধয ওিানমডা পরিবামিি থনই। থস দুোরি োনুষ থকাোে থেল, 
ওিানমডা েুক্ত হমলা রকিামব এ রবষেো আেিা পমি থদখব। থে থকান সেে 
আেিা হামে রেমপ োিমে পারি ওিানমমডা পরিবািমক। আজ িামে সেে হমল 
আরে রনমজই আমিক অরিোমন থনেৃে থদব। এ রবষেো োক। এখন আেিা 
আহেদ হাত্তাি আমলােনাে আরস। কালমক নরেমনশন থপপাি সাবরেমেি 
ুলরুেপূেে রদন। ো রসোে থনোি আজমকই রনমে হমব’। 

োেল লাজপে পাল। 
সংমে সংমে থকউ কো বলমলা না। সবাই িাবমে। 
রনিবো িাঙল স্বেং থপ্ররসমডঠে। বলল, ‘োরকেন পিিাষ্ট্র দিেি থেমক 

একো থনাে থপমেরে। থনামে োিা বমলমে, ‘সুরিনামেি সামবক প্রধানেন্ত্রী আহেদ 
হাত্তা নাসুেনমক োিা োরকেন েুক্তিামষ্ট্রি একো বারি হমে বন্দী অবস্থা থেমক 
উোি কমি।বারিো ইহদী থোমেন্দা ও িািেীে আমেরিকানমদি একো সংস্থাি 
রনেন্ত্রমে রেল। োরকেন েুক্তিাষ্ট্র েমন কমি সুরিনামেি থকান িাজননরেক পমিি 
স্বামেে ওিা োাঁমক ওিামব বন্দী কমি িামখ’। োরকেন েুক্তিামষ্ট্রি এই থনামেি িাল 
েন্দ দুরে রদক আমে। েন্দ রদক হমলা, আহেদ হাত্তাি োই ঘেুক, থস বযাপামি 
োরকেন েুক্তিামষ্ট্রি একো আরহ োকমব আি িাল রদক হমলা, আহেদ হাত্তাি োই 
ঘেুক, ো োরকেন েুক্তিামষ্ট্রি কামে নেুন বমল েমন হমব না। োিা েমন কিমব, 
পুিমনা থসই িাজননরেক তবরিো থেমকই ঘেনাো ঘমেমে। এই রদকো সােমন 
আনাি পি আরে থে কোো বলমে োরে ো হমলা, আহেদ হাত্তা নেুন কমি 
পাবরলক লযােিমেে োবাি আমেই ো কিাি ো কিমে হমব। োনুমষি একো 
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থোোেুরে রবশ্বাস দাাঁরিমেমে থে, আহেদ হাত্তা রনমখাাঁজ নে রনহেই হমেমে। এই 
অবস্থাি সুমোে থনো। আহেদ হাত্তা েরদ নেুন কমি আবাি জনেমেি কামে 
োবাি সুমোে পাে এবং জনেেমক োি উপি রনেোেন ও বন্দী জীবমনি কারহনী 
বলমে পামি, োহমল থদমশি িাজননরেক পরিরস্থরে োি আিও অনুকুমল েমল 
োমব। োি িমল রবপলু থিাোরধমকয রবজমেি পে োি জমন্য পরিষ্কাি হমে 
োমব। োমে আোি ও আপনামদি সবািই িাজননরেক সোরধ িরেে হমব। থস 
িেোে আসমে পািমল োি উপি রনেোেমনি থশাধ থস সুমদ আসমল রহে 
কিমব’। 

োেল থপ্ররসমডঠে জুমলস থেনমডস। 
আবাি রনিবো। 
এ রনিবো থিমঙ থিানাড িেলাল বলল, ‘রে. লাজপে, এসব বযাপামি 

আেিা আপনাি উপিই রনিেি করি থবরশ। বলুন আপরন রক িাবমেন?’ 
রেলক লাজপে পাল থসাজা হমে থসািাে বসল। বলল, ‘আোি কো 

হমলা, আোেীকাল োমক থকান েমেই নরেমনশন থপপাি সাবরেে কিমে থদো 
োমব না’।  

‘রকিামব?’ বলল থিানাড িেলাল। 
‘আজ রদন ও িামেি েমধয োমক জীরবে অেবা েৃে আোমদি হামে 

আনমে হমব। োমক েরদ না পাওো োে, োহমল কাল রনবোেন অরিস আোমদি 
থঘিাও কমি িাখমে হমব। থস ওখামন থপ াঁোি সামে সামে পাকিাও কিমে হমব। 
আি আজ ও আোেীকাল নরেমনশন থপপাি িাইমলি পূবে পেেে থস োমে থকান 
পাবরলক থপ্রারামে না থেমে পামি, ো রনরশ্চে কিমে হমব োিরদমক পাহািা 
বসাবাি োধযমে। এবং সব থশষ কাজরে হমলা, থস থে সুরিনামে রিমিমে এ 
ধিমনি থকান রনউজ থেন আোেীকামলি পরত্রকাে না োে’। বলল রেলক 
লাজপে পাল’। 

‘ধন্যবাদ রে.লাজপে। আোমদি এুলবাি একরে সুন্দি পে আপরন থবি 
কমিমেন’। 
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কোো বমল থিানাড িেলাল োকাল থপ্ররসমডমঠেি রদমক। বলল, ‘রে. 
থপ্ররসমডঠে, রে. লাজপমেি অরিেে সম্পমকে আপরন রক িাবমেন?’ 

‘রে. লাজপে ো বমলমেন োি বাইমি থকান পে থখালা থনই। প্রশ্ন হমলা 
এি বাস্তবােন রকিামব? আরে এই সহমোরেো কিমে পারি থে, আপনামদি 
পাশাপারশ আোমদি থোমেন্দা রবিামেি একো রবশ্বস্ত অংশমক কামজ লাোব 
োমক খুাঁমজ থবি কিাি জমন্য। পত্র-পরত্রকাে োি প্রেযাবেেমনি রনউজ োমে না 
থবি হে, থস থেিা আপনািাও কিমবন, আোমদি থোমেন্দা রবিােও কিমব। আি 
কাল নরেমনশন থপপাি সাবরেমেি সেে আপনািা োই করুন, আোমদি পুরলশ 
থসরদমক োকামবনা’। 

োেল থপ্ররসমডঠে। 
থিানাড িেলাল খুরশমে দু’থোখ উজ্জ্বল কমি বলল, ‘ধন্যবাদ রে. 

থপ্ররসমডঠে। আপনাি ঐেুকু সাহােয থপমলই আোমদি েলমব’। 
‘আমিকো কো আেিা আহেদ হাত্তামক নরেমনশন থপপাি সাবরেে কিা 

থেমক রবিে িাখমে পািমলও োি দমলি থলামকিা নরেমনশন থপপাি সাবরেে 
কমিই থিলমব। নরেমনশন পাওো রনরদেি থকউ োকমল থসো থিাধ কিাি থেি 
কিা থেে। রকন্তু োমো হমে না। থেমহেু অমনমকই নরেমনশন থপপাি িাইল 
কিমে আসমব, কামক আেিা বাধা থদব’। বলল রেলক লাজপে পাল। 

‘দিকাি থনই কাউমক বাধা থদওোি। আহেদ হাত্তা েরদ নরেমনশন 
থপপাি িাইল কিমে না পামি, োহমল ওিা এেরনমেই পারলমে োমব’। বলল 
থিানাড িেলাল। 

‘রঠক বমলমেন রে. িেলাল’। বলল থপ্ররসমডঠে। 
‘আজ অমনক কাজ আোমদি। উঠমে পারি আেিা এখন’। বলল 

িেলাল। 
‘ধন্যবাদ আপনামদি’। বলল থপ্ররসমডঠে। 
থপ্ররসমডঠে উমঠ দাাঁিাল। 
সামে সামে সবাই উমঠ দাাঁিাল। 
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ড্রইং রুে থেমক থবরুমে থবরুমে থপ্ররসমডঠে বলল, ‘ওিানমডামদি 
বযাপািো আোমক উরিগ্ন কমিমে। ওিানমডাি উোি এবং দুোরি থলাক উধাও 
হওো খুব বি ঘেনা। থদরখ আরেও থেিা কিব আোি অরিরসোল েযামনমল ঘেনা 
রক ো জানাি জন্য’। 

‘ধন্যবাদ থপ্ররসমডঠে। আেিা আপনাি কামে কৃেে োকব’। বলল 
থিানাড ও লাজপে পাল দুজমনই। 

হাসল থপ্ররসমডঠে। বলল, ‘আরেও রবনা লামি রকেু কিরে না। আপনািা 
থদশ পামবন, আি আরে পাব থপ্ররসমডমঠেি স্থােী থেোি। আোি পাওনাোও খুব 
থোে নে’। 

থহমস উঠল রেনজনই। 
 
 
 
রডপািোি লাউমিি কািপামকে প্রেিু োরি। 
সােমনি সারিমে পাশাপারশ দুরে োরি। একো োরি দােী জাপানী 

পামজমিা, োমে থশড থদো কাাঁে। আমিকো থলমেস্ট েমডমলি আমেরিকান 
েযারক্স। 

পামজমিাি থপেমনি রসমে বমস আমে আহেদ হাত্তা নাসুেন। আি 
ড্রাইিাি োি রসমে। িারেো নাসুেন এমল এই োরিমেই উঠমব। 

েযারক্সোে থঠস রদমে দাাঁরিমে আমে রশমখি থপাশাক পিা আহেদ েুসা। 
োি পামশ দাাঁরিমে থজাোও বানোিমডা, েযারক্সি োরলক োি কাে থেমক েযারক্সরে 
িািা রনমেরেল আহেদ েুসা। 

আহেদ েুসা, আহেদ হাত্তা নাসুেন, থজাোও বানোিমডা সকমলি দৃরি 
রডপািোি লাউমিি থেমেি রদমক। 

থলন লযাঠড কমিমে ৪৫ রেরনে হমলা। অমধেমকি থবশী োত্রী থবরিমে 
থেমে। রকন্তু িারেো নাসুেমনি এখমনা থদখাই থনই। সবাি উদরীব দৃরি সন্ধান 
কিমে িারেো নাসুেনমক। 
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আহেদ েুসাি েযারক্সি রেন োি েজ দূমি আি একো প্রাইমিে কাি। 
রডপািোি লাউি থেমক থবরিমে দুজন থলাক োরিোি কামে এল। দুজমনি 
একজন োি হামেি বযাে ড্রাইিামিি হামে রদমে োরিি দিজাি রদমক এরেমে 
থেমে থেমে বলল, ‘থদশো থদখরে েমেি েুল্লুমক পরিেে হমেমে। প্রকাশ্য 
রদবামলামক সকমলি থোমখি সােমন একো থেমেমক এইিামব হাইজযাক কিল। 
পুরলশও রকেুই বলল না। একজন সামবক প্রধান েন্ত্রীি থেমেি েরদ এই দুদেশা হে 
োহমল সাধািে োনুষ থকাোে োমব!’ 

থলাকরেি সবুলমলা কোই আহেদ েুসাি কামন থেল। োি বুকো েযাে 
কমি উঠল। সামবক প্রধান েন্ত্রীি থেমে? োহমল রক…….। 

আি রেন্তুা কিমে পািল না আহেদ েুসা। েুমে থেল থলাকরেি কামে। 
বলল, ‘োি কিমবন, রক বলমলন আপরন, একজন সামবক প্রধান েন্ত্রীি থেমে 
হাইজযাক হমেমে? থকামথেমক? থকাোে ওিা?’ 

থলাকো োরিি দিজা খুমলরেল, থস ঘুমি দাাঁিাল। বলল, হ্াাঁ লাউমিি 
থিেি থেমক হাইজযাক হমলা সামবক প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তা নাসুেমনি থেমে। 
সবাই থদমখমে। ঐ থদখুন োমক থেোমি কমি থিােী সারজমে োইমক্রামে েুলমে। 
থঢমক িাখা কাপিো েুলমলই থদখা োমব থেমেরেি েুখ ও হাে-পা বাাঁধা’’। 

থলাকরেি অংুলরল সংমকে অনুসিে কমি োরকমে আহেদ েুসা 
োইমক্রারে থদখমে থপল। থেোি থেমক থেমেরেমক োরিমে থোলা েখন হমে 
থেমে। থেোিরে োরেমে থিমল রদমে পাাঁে েে জনমক োরিমে উঠমে থদখা থেল। 

আহেদ েুসা েুেল আহেদ হাত্তা নাসুেমনি োরিি রদমক। 
আহেদ েুসামক আসমে থদমখ আহেদ হাত্তা োিাোরি োরিি দিজা 

খুমল থিলল। 
আহেদ েুসা একেু  ুাঁমক োরিি জানালাে েুখ রনমে বলল, ‘রে. হাত্তা, 

িারেোমক ওিা লাউমিি থিেি থেমকই রকডন্যাপ কমিমে। ওিা পালামে। 
আপরন বাসাে রিমি োন। আরে ওমদি িমলা কিরে। আল্লাহ িিসা’। 

বমল আহেদ েুসা আহেদ হাত্তাি থকান উত্তমিি অমপিা না কমি ঘুমি 
দাাঁরিমে েুেল োি েযারক্সি রদমক। 
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েযারক্সি ড্রাইরিং রসমেি দিজা খুমল উমঠ বসমে বসমে বলল, 
‘বানোিমডা েরুে আোি সামে থেমেও পাি, রকংবা থোোি থহামেমল আোি জন্য 
অমপিা কিমে পাি’। 

বমল আহেদ েুসা োরিি দিজা বন্ধ কমি োরি স্টােে রদল। 
‘অবশ্যই আরে োব’। বমল থজাোও বানোিমডা ড্রাইরিং এি পামশি রসমে 

উমঠ বসল। 
োইমক্রারে েখন কািপাকে পাি হমে িাস্তাে রেমে পমিমে। 
আহেদ েুসাি োরি েুেল োি থপেমন। 
এোিমপােেরে পািাোরিমবা শহি থেমক উত্তি পূবে রদমক সােি েীমিি 

রবস্তৃে এলাকাে। 
এোিমপােে থেমক একো প্রশস্ত িাস্তা েীমিি েে থসাজা রেমে প্রমবশ 

কমিমে পািাোরিমবা শহমি। 
োরি কে নে এোিমপােে থিামি। এি েমধযও োইমক্রারে থবশ িীমি 

েলমে। রকন্তু আহেদ েুসাি োরিরেও নেুন। সুেিাং আহেদ েুসা অল্পিমেি 
েমধযই োইমক্রারেি কাোকারে থপ াঁমে থেল। 

‘োইমক্রারে থবাধ হে সমন্দহ কিল আহেদ েুসাি েযারক্সমক। 
হঠাৎ িীড থবমি থেল োইমক্রারেি। 
আহেদ েুসাও িীড বারিমে রদল। 
এই অবস্হাে শহমি প্রমবশ কিল দুরে োরি। 
োইমক্রারে এ িাস্তা থস িাস্তা ঘুমি অমনক থেিা কিল আহেদ েুসাি 

েযারক্সমক থপেমন থিলমে, রকন্তু পািল না। আহেদ েুসা রসোে রনমেমে, 
োইমক্রারেি রঠকানাে অবশ্যই োমক থেমে হমব। োইমক্রারে থেখামন োমব, 
থসখামনই োি উপি েিাও হমব। তহ তে থোলমোে সৃরি হমল োি লাি। থস 
োনুষমক বলমে পািমব, ওিা সামবক প্রধান েন্ত্রী আহেদ হাত্তাি থেমেমক 
রকডন্যাপ কমি রনমে এমসমে। আি োনুষ থো জলজযাে থদখমেই পামব োমক। 
এমে োমদিই রবপদ থবরশ হমব। 
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োইমক্রা থবাধ হে আহেদ েুসাি থবপমিাো েমনািাব বু মে থপমিরেল। 
এক সেে থদখা থেমলা, োইমক্রারে থসাজা পরশ্চে রদমক েলমে শুরু কমিমে। 

পািাোরিমবা িাজধানী শহি পাি হমে আিও পরশ্চমে এরেমে েলল 
োইমক্রারে। 

আহেদ েুসাি পাশ থেমক থজাোও বানোিমডা বলল, ‘স্যাি আেিা এখন 
বু্লমেমস্টইন হাইওমে ধমি এুলরে। হাইওমেরে বু্লমেমস্টইন হ্রমদি েীিস্থ 
ব্রুমকাপনমডা শহমি রেমে থশষ হমেমে’। 

‘োইমক্রারে রনশ্চে োহমল ব্রুমকাপনমডামেই োমে। ওখামন ওমদি 
একো বি ঘাাঁরে আমে’। বলল আহেদ েুসা। 

উপকূমলি সেিূরে এলাকা পাি হমে োরি েখন প্রমবশ কমিমে 
জংেলাকীেে রেলােে এলাকাে। উাঁেু-রনেু পে। োরিি েরে আমেি থেমে কমে 
থেমে। 

জংেলাোরদে একো প্রশস্ত রেলাে উঠল আহেদ েুসাি েযারক্স। 
রেলাে উমঠ আহেদ েুসা োি রিোিরিউমে থদখমে থপল সােমনি 

োইমক্রাি েেই আমিকো োইমক্রা রেলাি থোিাে, উমঠ আসমে রেলাি উপমি। 
অন্যরদমক সােমন োরকমে আহেদ েুসা রবরস্মে হমলা থে, সােমনি 

োইমক্রারে োি িীড করেমে রদমে আমেরশ িংরেমে েলমে। 
েেমক উঠল আহেদ েুসা, ওিা রক োমক িাাঁমদ আেকামলা? এই িাাঁমদ 

আেকামনাি জমন্য ওিা শহমিি বাইমি এমসমে? এোই রঠক। শহি থেমক দূমি 
সবাি অলমিয সােমন ও থপেন থেমক আক্রেন কমি োমক ওিা থশষ কিমে োে। 

হাসল আহেদ েুসা। 
জােোোও ওিা িাল থবমে রনমেমে। রেলাোমক তদঘেয-প্রমস্থি রদক রদমে 

একো বি েিাই বলা োে। জংেল ও বি বি োে পালাে থঘিা। কাউমক ুলে 
কিাি উপেুক্ত জােো বমে। রনশ্চে ওিা থোবাইমল থোোমোে কমি এই জােোো 
রনধোিে কমিমে। 
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দাাঁমে দাাঁে োপল আহেদ েুসা। ওমদি থখাশ-মখোল সিল হমে থস 
থদমব না। সােমন থপেমন একসামে লিাই না কমি রিন্ন রিন্নিামব লিাি রসোে 
রনল থস। 

েযারক্সি েরে বারিমে রদল। 
োইমক্রারে রিিলবামিি থিমি আসাি সংমে সংমে আহেদ েুসা ডযাশ 

থবামডে িাখা এে-১০ রিিলবািরে ডান হাে রদমে েুমল রনল এবং জানালাে হাে 
রনমে ধীমি সুমস্থ ুললী কিল োইমক্রাি থপেমনি োোমি। 

োোি সশমব্দ থিমে থেল এবং  াাঁরক থখমে োরিো িাস্তাি বাাঁ পামশ 
দাাঁরিমে থেল। 

োইমক্রারে দাাঁিামনাি সংমে সংমেই োইমক্রা থেমক থনমে এল ওিা েে 
জন ুললী কিমে কিমে। 

েেজমনি হামেই রিিলবাি। 
একমোমে আহেদ েুসাি েযারক্স লমিয ুললী কিমে কিমে ওিা েুমে 

আসমে। 
আহেদ েুসা োি হামেি রিিলবাি আমেই থিমখ রদমেরেল ডযাশ 

থবামডে। এবাি থস েুমল রনল এে-১০ থেরশন রিিলবাি। 
থজাোও বানোিমডামক আহেদ েুসা আমেই রসমেি উপি শুমে পিমে 

বমলরেল। 
আহেদ েুসা োো রনেু কমি এে-১০ এি ররোমি েজেরন িশে কমি এি 

নল জানালাি বাইমি রনমে েযারক্সি োোি উপি রদমে ওমদি োক কিল। 
ওিা েখন এমস থেমে েযারক্স ও োইমক্রাি ো  বিাবি। 
আহেদ েুসা েজেরন থেমপ ধিল এে-১০ এি ররোমি। 
েযারক্সি োোি উপি রদমে ুলরলি  াাঁক েুমে থেল ৬ জন রিিলবািধািীি 

রদমক। 
ওমদি লুকাবাি থকান জােো রেল না। শুমে পিািও সেে থপল না। এক 

 াাঁক ুললীমে  াাঁ িা হমে োরেমে লুরেমে পিল ৬রে লাশ। 
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আহেদে েুসা বানোিমডাি রদমক োি ডযাশ থবামডেি রিিলবাি এরেমে 
ধমি বলল, ‘আরে োইমক্রামে োরে। থোোি উপমি দারেে হমলা থপেমনি 
োইমক্রারে রিিলবামিি থিমি আসাি সংমে সংমে েেো পাি ুললী কিমব 
োইমক্রারেি োোমি। আরে োই ওিা োরি থেমক থনমে এরেমে আসুক। পািমব 
থো?’ 

‘পািমবা’। রিিলবাি লােমব না। আোি কামে রিিলবাি আমে’। বলল 
বানোিমডা। 

‘ধন্যবাদ’। বমল আহেদ েুসা থনমে পিল েযারক্স থেমক। 
থদ মি রেমে উঠল োইমক্রামে। 
েুখ ও হাে-পা বাাঁধা অবস্থাে বমস আমে িারেো নাসুেন। 
োি দুমোমখ আেংক রঠকমি পিরেল। আহেদ েুসামক থদমখ থেন প্রাে 

রিমি থপল িারেো নাসুেন। োি দুমোমখ আনমন্দি রবদুযে থখমল থেল। 
আহেদ েুসা দ্রুে োি হামেি বাাঁধন খুমল রদল। বলল, ‘আমিকো 

োইমক্রামে ওিা আসমে। আরে ওরদকো থদরখ। থোোি বাাঁধনুলমলা খুমল নাও 
েুরে’। 

বমল আহেদ েুসা েুমে থেল োইমক্রাি থপেন রদমক। এে-১০ এি বাে 
রদমে োইমক্রাি থপেমনি কাাঁে রকেুো থিমঙ থিলল। 

থদখল থপেমনি োইমক্রারে উমঠ এমসমে রেলাে। েুমে আসমে েযারক্সি 
রদমক। আিও রকেুো আসমেই রিিলবাি েজেন কমি উঠাি শব্দ থপল আহদে 
েুসা। পিপি কমেকো ুলরলি শব্দ। 

খুরশ হমলা আহেদ েুসা। বানোিমডা রঠক সেমেই ুললী কমিমে। 
ুললী খাওোি পিিমেই বাাঁ রদমকি োকা হারিমে োইমক্রারে বাাঁ রদমক 

একেু কাে হমে েুখ েবুমি পিল। 
সংমে সংমেই োইমক্রারে থেমক ুললী কিমে কিমে পাাঁেজন থলাক থনমে 

এল, োমদি সবাি হামে থস্টনোন। 
োমদি লিয েযারক্সরে। 
েুমে আসমে ওিা েযারক্সি রদমক ুললী বৃরি কিমে কিমে। 
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ওিা েখন েযারক্স এবং ওমদি োইমক্রাি ো াোর  জােোে। 
আহেদ েুসাি েজেরন থেমপ ধিল এে-১০ এি ররোি। 
ুললীি  াাঁক থবরিমে থেমে লােল এে১০ থেমক। 
ওিা োইমক্রাি রদক থেমক আক্রেে আশা কমিরন। লিয রেল ওমদি 

েযারক্সি রদমক। 
সুেিাং এে-১০ এি ুললী ওমদি অিরিে অবস্থাে থপল। েুহূমেেই  াাঁ িা 

হমে থেল ওমদি থদহ। পাাঁেরে লাশ আেমি পিল িাস্তাে। 
এরদমক িারেো োি েুখ ও পামেি বাাঁধন খুমল থিমলরেল। 
আহেদ েুসা এরেমে থেল িারেোি কামে। বলল, ‘েুরে রঠকঠাক আে 

িারেো?’ 
থকাঁমদ উঠল িারেো। থকান কো বলমে পািল না থস। 
‘আি কাাঁদা থকন িারেো? আল্লাহ আোমদি সাহােয কমিমেন’। 
বমল োইমক্রা থেমক নােমে নােমে আহেদ েুসা বলল, ‘এস েযারক্সমে 

োই’। 
আহেদ েুসা ও িারেো এল েযারক্সি কামে। থদখল আহেদ েুসা থজাোও 

বানোিমডা থশাো অবস্থা থেমক উমঠমে। বলল আহেদ েুসা, ‘েুরে রঠক আে থো 
বানোিমডা? োইমক্রাি োকাে রঠক সেমেই ুললী কমিরেমল। ধন্যবাদ থোোমক’। 

থজাোও বানোিমডা ড্রাইরিং রসমেি পামশই োি রসমে রিমি আসমে 
আসমে বলল, ‘স্যাি, আপরন থে অসাধয সাধন কিমলন, এজন্য থক ধন্যবাদ 
থদমব আপনামক?’ 

আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘আরে ধন্যবাদ োই না। আরে আল্লাহি সন্তুরি 
োই বানোিমডা’। 

বমলই আহেদ েুসা োরিি রদমক েমনামোে রদল। বলল, 
‘আলহােদুরলল্লাহ, োরিি োকাুলমলা রঠক আমে। রকন্তু বরড থশষ হমে থেমে। 
আেিা বাাঁেমলও থোোি োরিো  াাঁ িা হমে থেমে’। 

োরিি থপেমনি দিজা খুমল িারেোমক বসমে বমল আহেদ েুসা রিমি 
এল োি ড্রাইরিং রসমে। 



সুরিনামেি সংকমে  74 

 

োরি স্টােে রদল। 
েুমে েলল োরি পািাোরিমবা শহমিি রদমক। 
এক সেে েুখো থপমেমনি রদমক একেু ঘুরিমে বলল, ‘িারেো বারি 

োওো থোোি রঠক হমব না। থোোি আব্বাও বারিমে োকমেন না। থোোমদি 
পারেেি থবনােী কেুলমলা বারি আমে। োিই একরেমে থোোি আব্বাসহ আেিা 
উমঠরে। থসখামনই আেিা এখন োব’। 

আপনাি েে আোি েে িাইো’। বলল িারেো। 
সােমনই বারি। 
বারিি কাোকারে থপ াঁেমেই আহেদ েুসা থদখল, বারিি সােমন জেলা। 
অস্বািারবক েমন হমলা বযাপািো আহেদ েুসাি কামে। 
োরি বািান্দাে থপ াঁোি আমেই আহেদ েুসা োরি দাাঁি কিাল। এে-১০ 

থকামেি থিেমি থশাডাি থহালস্টামি রনমে এল। 
োরিি দিজা খুলল। 
োরি থেমক নাোি আমে িারেোমক বলল, ‘েুরে োরিমে োক ঘেনা রক 

আরে থদরখ’। 
আহেদ েুসা নােল োরি থেমক। 
জেলাি েমধয বারিি থেমে দাাঁরিমেরেল দমলি কমেকজন এবং বারিি 

এমেনমডঠে সুকেে। 
আহেদ েুসা রশমখি থপাশামক োকমলও সুকেে আহেদ েসুামক রেনমে 

পািল। কািে সকামল আহেদ েুসা এই থপাশাক োি সােমনই পমিমে। 
েুমে এল সুকেে আহেদ েুসাি কামে। বলল, ‘স্যািমক ধমি রনমে থেমে’। 

বমলই থকাঁমদ উঠল সুকেে। 
থশানাি সমে সমে আহেদ েুসাি থোো শিীমি শীেল থরাে বমে থেল। 

বলল সুকেেমক লিয কমি, ‘থক ধমি রনমে থেমে, কখন ধমি রনমে থেমে?’ 
‘কািা জারন না। স্যাি রবোন বন্দি থেমক এমস কাপি থেমি রবশ্রাে 

রনরেমলন, এই সেে দুরে োরিমে দশ বামিা জন থলাক আমস। োমদি সবাি 
কামে রিিলবাি, থস্টনোন ইেযারদ রেল। ওিাই ধমি রনমে থেমে’। বলল সুকেে। 
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‘থেমে পাহািা রেল না?’ রজমেস কিল আহেদ েুসা। 
‘দুজন পাহািাে রেল। রকন্তু োিা রকেু বুম  উঠাি আমেই োমদি উপি 

েিাও হে এবং থবাঁমধ থিমল’। সুকেে বলল। 
‘োিা ধমি রনমে থেমে োিা থকান কো বমলরেল?’ রজমেস কিল 

আহেদ েুসা। 
‘থকান কো বমলরন। োরিমে থোলাি সেে ওমদি সিদাি েে থলাকো 

বমলমে স্যািমক লিয কমি, আবাি প্রধানেন্ত্রী হমে থেমেরেমলন স্যাি। থস আশা 
আি পুিে হমলা না। েমব জাোই, থেমে রনমে একসামে স্বমেে োওোি বযবস্থা কমি 
থদব’। বলল সুকেে। 

‘োরিি নম্বি থিমখে?’ বলল আহেদ েুসা। 
‘রজ্ব হ্াাঁ’ বমল একো রেিকুে আহেদ েুসাি হামে েুমল রদমে রদমে 

বলল, ‘দুই োরিি নাম্বািই এমে আমে’। 
আহেদ েুসা নম্বি দুরে কােমজ েুমক রনমে রেিকুেো সুকেেমক থিিে 

রদমে রদমে বলল, ‘এই নম্বি রদমে থোেিা োনাে একো োেলা কিমব আজই’। 
একেু থেমেই আহেদ েুসা আবাি বলল, ‘থোোমদি থোে েযাডাে 

িারেোমক উোি কিা হমেমে। থস এই োরিমে আমে। োমক অন্য থকাোও রনমে 
োরে। এখামন বা বারিমে থস রনিাপদ নে। আি থশান একজন থলাকমক আরে 
এখামন থিমখ োরে। আরে রকেুিমেি েমধযই এখামন রিমি আসরে’। 

বমল আহেদ েুসা েযারক্সমে রিমি থেল। 
আহেদ েুসামক রিিমে থদমখই উরিগ্ন িারেো নাসুেন বলল, ‘রক 

ঘমেমে? খািাপ রকে?ু’ 
‘হ্াাঁ, থবান। থোোি আব্বা রকডন্যাপ হমেমেন। আরে েমল রেমেরেলাে 

থোোমক থে োরি রকডন্যাপ কমিমে োি থপেমন, আি রেরন বাসাে রিমি 
এমসরেমলন। রিমি আসাি রকেুিমেি েমধয উরন রকডন্যাপ হন। আোি েমন হে 
রবোন বন্দমি থকউ োমক থদমখরেল এবং োিা োাঁমক অনুসিে কমি’। বলল 
আহেদ েুসা। 
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িারেো নাসুেন রকেু বলল না। আহেদ েুসা থদখল, থস দুহাে রদমে েুখ 
ঢাকমে’। 

আহেদ েুসাি বু মে বারক িইল না, িারেো নাসুেন কান্না থিাধ কিাি 
থেি কিমে। 

আহেদ েুসা িারেোমক রকেু না বমল োকামলা বানোিমডাি রদমক। 
বলল, বানোিমডা েুরে এ বারিমে রকেুিে অমপিা কি। আরে আসরে’। 

োরি থেমক নােল বানোিমডা। 
সুকেে পামশই দাাঁরিমে রেল। োমক লিয কমি বলল আহেদ েুসা, ‘সুকেে 

এমক রনমে োও, আরে আসরে’। 
সুকেে বানোিমডামক রনমে েমল থেল। 
আহেদ েুসা ড্রাইরিং রসমে উমঠ বসল। 
িারেো নাসুেন থপেমনি রসে থেমক এমস আহেদ েুসাি পামশি রসমে 

বসল। 
োরি েলমে শুরু কিল। 
রকেুিে পি িারেো থোখ েুমে বলল, ‘আেিা থকাোে োরে?’ 
েেকাল পািাোরিমবামে আসাি পিই একজন ো থপমে থেরে, একজন 

দাদী থপমে থেরে, থসখামনই আপােে েুরে োকমব। থোোমক ওখামন থিমখ আরে 
থবরুমবা রে. হাত্তাি সন্ধামন’। 

িারেো নাসুেন োকাল আহেদ েুসাি রদমক। োি দুেঠড থবমে েরিমে 
পিমে লােল অশ্রুি দুরে ধািা। রকেুই বলল না থস। 

আহেদ েুসাই আবাি কো বলল। বলল, ‘আল্লাহি উপি িিসা কি 
থবান। ইনশাআল্লাহ আেিাই রজেব’। 

থোখ েুেল িারেো নাসুেন। 
রকেুিে পি বলল, ‘থকাোে োমদি বারি?’ 
‘থেমিক থস্টমে। থেমিক থস্টেোই ওমদি’। 
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‘থেমিক থস্টমেি নাে শুমনরে। ঐ থস্টমেই সুরিনামেি একোত্র ও 
প্রােীনেে দুমেেি ধ্বংসাবমশষ িমেমে। েমব থেমিক পরিবামিি কাউমক রেরননা’। 
বলল িারেো নাসুেন। 

‘রকন্তু থোোমদি ওিা থেমন। থোোি আব্বাি িক্ত ওিা। ঐ পরিবামিি 
থেমে রলসা থেমিক থো থোোমদি রবশ্বরবদযালমেই পমি’। আহেদ েুসা বলল। 

‘োহমল থদখমল হেমো রেনমেও পারি’। বলল িারেো নাসুেন।োি 
েুখ অমনকখারন স্বািারবক হমে উমঠমে। 

‘আরে আশা করি িালই োকমব েুরে থসখামন। খুব পুিােন ঐরেহ্বাহী 
পরিবাি ওিা। আোি েমন হে ওমদি একো েুসরলে বযাকরাউঠড োকমে 
পামি’। আহেদ েুসা বলল। 

‘থকন, রকিামব?’ 
‘ওমদি রবিান হওো দুমেে নারক একো েসরজদ রেল। দুেে রবিান হমে 

থেমলও েসরজমদি রকেু থদোল এবং থেম  নারক এখমনা অিে আমে’। বলল 
আহেদ েুসা। 

িারেো নাসুেন রবরিে দৃরিমে োকাল আহেদ েুসাি রদমক। বলল, 
‘সুরিনামেি প্রােীন ইরেহামসি উপি আোি অনুসন্ধান আমে। রকন্তু প্রােীন ও 
রবিান এই দুমেেি সামে েুসলোনমদি থকান সম্পকে োকাি কো আরে থকাোও 
পাইরন। দুেে সম্পমকে সকমলই একেে থে, ইউমিাপীোন কমলানাইমজশমনি থসই 
কামল থকান জলদসুযমদি ঘাাঁরে এখামন রেল। োিাই এই দুেে তেিী কমি। েমব, 
একো অমনমকই রলমখমে, জলদসুযিা থিন, পেুেোল, বৃমেন থে থদমশিই থহাক 
েুসরলে স্থাপেয সম্পমকে োমদি অরিেো রেল। থিনীে েুসরলে স্থাপমেযি বহ 
রজরনমসি এখামন অনুকিে কিা হমেমে’। 

‘রকন্তু আরে অন্য আমিক কারহনী শুমনরে িারেো। েে িামে আরে 
পািাোরিমবা থপ াঁোি পি িামেই ওোং আলীি থখাাঁমজ ওমদি একো ঘারেমে 
ঢুমকরেলাে। থসই ঘাাঁরে থেমক বন্দী একজন েুবকমক উোি কমি রনমে আরস। 
আরে েমন কমিরেলাে থসই ওোং হমব। রকন্তু পমি থদখলাে থস ওিানমডা 
থেমিক’। 



সুরিনামেি সংকমে  78 

 

বমল আহেদ েুসা ওিানমডাি স্ত্রী জযাকুরলমনি ঐ িামে রকডন্যাপ হওো 
ও উোি কারহনীসহ ওিানমডা থে কারহনী অপহিেকািীমদি কাে থেমক শুনরেল 
সব কো িারেোি কামে বেেনা কমি শুনাল। 

িারেো রবিমে থোখ কপামল েুমল বলল, ‘বমলন রক? কযারিরবোমনি 
থিনীে েিেেি ওিানমডাি ডুমব োওো ২০রে জাহামজি একরে োহমল ডুমবরন 
এবং থসো থিমস এসরেল সুরিনাে উপকূমল? ঐ জাহামজি কযামেন রক থকান 
েুসরলে রেল? থসই রক তেিী কমিরেল এই দুেে?’ 

োেল িারেো। োি কমঠঠ প্রবল একো আমবে  মি পিল। 
‘আরে রকেু জারন না িারেো। থোেিা সুরিনামেি োনুষ। এসব প্রমশ্নি 

উত্তি থো থোোমদি কামে আেিা োই। বলল আহেদ েুসা।  
‘জাহাজ িিা থসানা এমন দুমেেি এলাকাে পুাঁমে িাখা সম্পমকে আপরন রক 

বমলন?’ িারেো রজমেস কিল। 
‘বলা েুশরকল। থসো এেন একো সেে রেল েখন রবশ্বাস কিা না কিা 

উিে অবস্থাই েুরক্তেুক্ত েমন হমে পামি’। বলল আহেদ েুসা। 
‘রকন্তু রবশ্বাস কিাি থপেমন েুরক্তোই থবরশ শরক্তশালী। ওিানমডাি থসই 

জাহাজ বহমি থসানা থবা াই জাহাজ রেল, ডুমব োওো থেমক থবাঁমে রেমে থসানা 
থবা াই একো জাহাজ থিমন থপ াঁমেরেল, এো ইরেহাস। ডুমব োওো থেমক িিা 
পাওো একো জাহাজ েরদ থিমন থপ াঁমেমে পামি, োহমল আমিকো জাহাজ  ি 
োরিে হমে সুরিনামেও থপ াঁেমে পামি’। িারেো বলল। 

‘থোোি কোে েুরক্ত আমে িারেো। সেয হমল থসো খুরশি কোই 
হমব’। বলল আহেদ েুসা। 

‘খুরশি কািে বলমেন থকেন কমি? এই থসানা থলািীমদি হামে থেমিক 
পরিবাি ধ্বংস হবাি পমে। আরে রনরশ্চে, দুমেেি েলাে থসানা োকাি কো েখন 
িমেমে, েখন থেমিক পরিবামিি আি িিা থনই। থসানা রনমে থে িক্তািরক্ত 
আমেিাকাে হমেমে, থস িকে িক্তািরক্ত আমেরিকাি েুেুলমলামেও হেরন’। 
বলল িারেো। 

‘আরেও এ বযাপািো রনমে উরিগ্ন িারেো’। 
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বমল একেু থেমেই আহেদ েুসা আবাি বলল, ‘আো বলমে পাি, 
থোোি আব্বাি িাজননরেক প্ররেপি আি এই থসানা সন্ধানীিা এক হমে থেল 
রক কমি?’ 

‘এক হমে োেরন। ওিা একোই শরক্ত। আি সম্পদ সংরমহ ওিা েরিো। 
ওিা বমল ‘োমেি’ জমন্য োমদি ওুলমলা। এ জমন্যই োিা োমদি িাজননরেক 
দল সুরিনাে রপপলস কংমরমসি পাশাপারশ ‘োমেি সূেে সোন’ (োসুস) নামে 
একো সন্ত্রাসী সংেঠন েমিমে। ওিা িাজননরেক প্ররেপিমক ধ্বংস কমি থেেন 
িাজনীরেমক ওমদি েমনাপরল কিমে োে, থেেরনিামব ওিা সম্পদও দখল 
কিমব, এোই স্বািারবক। আোি েমন হে এক জাহাজ স্বমেেি থলাি ওমদি কামে 
একো থদশ দখমলি থেমে কে নে। োই আেিা থে রবপমদ পমিরে, োি থেমে 
থেমিক পরিবামিি রবপদ থকান অংমশ থোে নে’। িারেো বলল। 

‘িারেো, েুরে থদখরে আোমক িে ধরিমে রদমল’। বলল আহেদ েুসা। 
‘ো েরদ থপমি োরক, োহমল আল্লাহি শুকরিো আদাে কিরে’। 
‘থকন?’ 
‘োহমল থেমিক পরিবামিি বাাঁোি একো পে থবি হমব। আপনামক োিা 

পামশ পামব, থেেন আেিা থপমেরে’। থহমস বলল িারেো। 
‘িারেো, আেিাা্ এমস থেরে। ঐ থো ওমদি বারি। থদমখা, থেমে দাাঁরিমে 

দুজন এরদমক োরকমে আমে। ওমদি একজন ওিানমডা থেমিক, অন্যজন োি 
থবান রলসা থেমিক’। 

বমলই আহেদ েুসা োরিি জানালা রদমে োমদি রদমক হাে নািমে 
লােল। 

উত্তমি ওিাও হাে নািল এবং থদ মি আসমে লােল োরিি রদমক। 
 
 
 
তেিী হমে আহেদ েুসা উমঠ দাাঁিাল। 
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ঘমি উপরস্থে ওিানমডাি ো, ওিানমডাি দাদী, ওিানমডা, ওিানমডাি 
স্ত্রী জযাকুরলন, রলসা থেমিক, িারেো নাসুেন সকমলই। 

রলসা থেমিক জরিমে ধমি আমে িারেো নাসুেনমক। 
আহেদ েুসা োবাি জন্য উমঠ দাাঁিামল ওিানমডাি ো কাাঁমদা কাাঁমদা 

কমঠঠ বমল উঠল, ‘বাবা েে িামেি সব কো থো আরে জারন। িারেোি কাে 
থেমক আজ সকামলি কোও শুনলাে। েে িাে থেমক থোোি শিীমিি উপি 
রদমে  ি বমে োমে, এ শিীি রনমে েুরে থকেন কমি থবরুে?’ 

ওিানমডাি ো োেমেই িারেো বমল উঠল, ‘েে িাে থেমক নে 
খালাম্মা, ১৯ োরিমখ োোনাি রনউ আেস্টািডামে থমপ াঁোি পি আজ পেেে ো 
ওি উপি রদমে ঘমে থেমে, ো রদমে এক েহাকাবয থলখা োমব’। 

হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘কারহনী থশষ হবাি পি থো েহাকাবয থলখা 
হে, কারহনী থো এখনও থশষ হেরন। এখন থে থবরুরে, ো কারহনীিই একো 
অংশ’। 

েম্ভীি হমলা িারেোি েুখ। বলল, ‘আপরন থকাোে থবরুমেন, আেিা 
জানমে পারি না?’ 

‘আোি কামেও এখনও িি নে থে, আোমক থকাোে থেমে হমব। 
একারধক রবকল্প আোি কামে আমে। পমে থবি হবাি পি আরে আশা কিরে 
আল্লাহই রঠক কমি থদমবন, আোমক থকাোে থেমে হমব’। েম্ভীি কঠঠ আহেদ 
েুসািও। 

ঘমিি পরিমবশো হঠাৎ কমি িািী হমে উমঠমে। 
‘আপনাি েে এেন কমি আেিা আল্লাহি উপি িিসা কিমে পারি না 

থকন?’ বলল রলসা। োি দু’থোখ েল েল হমে উমঠমে। 
‘এই থে অনুিূরে েুরে লাি কমিে, এোই আল্লাহি প্ররে িামলাবাসাি 

রদমক থোোমক রনমে োমব। িামলাবাসমল োি উপি িিসা কিা োে রলসা’। 
আহেদ েুসা বলল। 

‘আপনাি কো সেয থহাক’। বলল রলসা। 
োবাি জন্য বযােো হামে েুমল রনল আহেদ েুসা। 
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ওিানমডা বমল উঠল, ‘আোমদি রকেু বলমবন িাইো?’ 
আহেদ েুসা োি ডান হােো ওিানমডাি ঘামি িাখল। বলল, ‘সাবধান 

থেমকা। িাে পেেে আরে রিমি আসব ইনশাআল্লাহ’। 
বমলই আহেদ েুসা োকাল িারেোি রদমক। বলল, ‘রেো কমিা না 

িারেো। আল্লাহি সাহােয আোমদি সামে আমে’। 
িারেো রকেু বলমে পািমলা না। রিমজ উমঠমে োি থোমখি দু’থকাে। 
‘আরস, সবাই থদাো কিমবন’। বমল বাইমি থবরুবাি জমন্য পা বািাল 

আহেদ েুসা। 
আহেদ েুসামক োরি পেেে এরদমে রদল ওিানমডা। বলল, ‘িাইো এ 

োরি থো থশষ হমে থেমে। আোিো রনমে োন’। 
আহেদ েুসা োরিি ড্রাইরিং রসমে বসমে বসমে বলল, ‘এ োরি রনমে 

েুমে একবাি রজমেরে। এ োরি রদমেই আবাি রবসরেল্লাহ কিমে োই’। 
োরিি দিজা বন্ধ কমি োরি স্টােে রদল আহেদ েুসা। 
েুেমে শুরু কিল োরি। 
থপ েল আহেদ েুসা আহেদ হাত্তাি বারিমে। 
োরিি শব্দ থপমেই থবরিমে এল থিেি থেমক থজাোও বানোিমডা ও 

সুকেে। আহেদ েুসা োমদি রনমে থিেমি রেমে বসল। 
আহেদ েুসা বানোিমডাি রদমক োরকমে বলল, ‘থোোমক ক্লাে 

থদখামে। েুরে থিস্ট নাওরন?’ 
‘একেু বাইমি রেমেরেলাে’। বলল থজাোও বানোিমডা। 
‘ও আো’ বমল আহেদ েুসা একেু োেল। একেু িাবল। োিপি বলল, 

‘সুকেে ওিা থোোি স্যািমক রনমে োবাি সেে বমলরেল থে, জাোই, থেমে ও 
থোোমক এক সংমে স্বমেে পাঠাব, একো রঠক থো?’ 

‘রজ স্যাি’। উত্তি রদল সুকেে। 
থসািাে ো এরলমে রদমে থোখ বুজল আহেদ েুসা। িাবমে থস। রকেুিে 

পি থোখ খুমল থজাোও বানোিমডাি রদমক োরকমে বলল, ‘বানোিমডা িারেো 
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নাসুেনমক ওিা ব্রুমকাপনমডাি রদমক োমন ব্রুমকাপনমডামে রনমে োরেল োই 
না?’ 

‘হ্াাঁ সাি, আরেও োই েমন করি’। বলল বানোিমডা। 
‘আোি েমন হে ওোং আলীমক ওিা ব্রুমকাপনমডামেই বন্দী কমি 

থিমখমে’। আহেদ েুসা বলল। 
‘থকন েমন কিমেন?’ বলল বানোিমডা। 
‘ঐ থে ওিা বমলমে রেনজনমক একসামে স্বমেে পাঠামব। োমন 

রেনজনমক োিা একরত্রে কিমব। আোি েমন হমে আহেদ হাত্তামকও ওিা 
ব্রুকপনমডামেই রনমে থেমে’। আহেদ েুসা বলল। 

রবিে িমুে উঠল থজাোও বানোিমডাি েুমখ। বলল আহেদ েুসামক লিয 
কমি, ‘আপরন অদ্ভূে রনখুাঁে একরে অংক কমষমেন ওমদি একো উরক্তমক থকে 
কমি। ধন্যবাদ আপনামক’। 

‘এ অংকো রনখুাঁে রক কমি বু মল?’ রজমেস কিল আহেদ েুসা। 
থজাোও বানোিমডা একেু হাসল। বলল, ‘আপরন েমল থেমল আরে একেু 

বাইমি রেমেরেলাে। আোি পারিরেে েহমল রকেু থখাাঁজ খবি রনলাে। োরিি নম্বি 
দুমো থেক কমি ওিা বলল, এ নাম্বামিি দুরে োরি সামি ১১ োি সেে 
ব্রুমকাপনমডাি রদমক থেমে থদখা থেমে। আজ সামি ১১োি সেে থে রেলাে 
েযাডাে িারেোমক রনমে ঘেনা ঘেল ওিা থসই রেলা অরেক্রে কমিমে’। 

আহেদ েুসাি থোখ দুমো েিল হমে উঠল। থস েিীি দৃরিমে একবাি 
োকাল বানোিমডাি রদমক। একেু িাবল। থোখ দুরে এক সেে উজ্জ্বল হমে উঠল 
আহেদ েুসাি। বলল, ‘বানোিমডা েুরে থো থোমেন্দা রিমপােে রদমল’। 

েেমক উমঠ বানোিমডা োকাল আহেদ েুসাি রদমক। রকন্তু পিিমেই 
োিও েুমখ এক েুকমিা হারস িুমে উঠল। বলল, ‘আপরন এোও বুম  
থিমলমেন?’ 

‘বু াি রকেুো বারক আমে’। আহেদ েুসা বলল। 
‘রক?’ বলল বানোিমডা। 
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‘থোমেন্দা অরিসািমদি েমধয আত্মীে বন্ধু আমে, না েুরেও থোমেন্দা 
অরিসাি?’ আহেদ েুসা বলল। 

রবিে িমুে উঠল বানোিমডাি থোমখ েুমখ। রকেুিে রস্থি দৃরিমে োরকমে 
িইল আহেদ েুসাি রদমক। োিপি বলল, ‘আপনাি েে এেন রিেীে োনুষ 
আরে জীবমন থদরখরন। আপনাি পরিেে আরে জারন না। রকন্তু আপরন সাধািে 
থকউ নন’। 

বমল একেু োেল বানোিমডা। পিিমেই আবাি বমল উঠল, ‘আপনাি 
রিেীে অনুোনোই রঠক। আরে একজন থোমেন্দা অরিসাি। েমব আমিকো 
পরিেে আোি আমে। আপরন থসো অনুোন কিমে পামিন রন’। েমুখ হারস 
বানোিমডাি। 

আহেদ েুসাি েুমখও হারস িমুে উঠল। বলল, ‘আমে অনুোন কিমে 
পারিরন, রকন্তু এই েুহূমেে অনুোন কিমে পািরে’। 

‘বলুন থো থসো রক?’ বলল বানোিমডা হারস েুমখ। 
‘েুরে েুসলোন’। আহেদ েুসা বলল। 
রবিে ও আনমন্দ থোখ দুমো থনমে উঠল বানোিমডাি। থস েুমে এমস 

আহেদ েুসাি পামেি কামে বসল। বমল উঠল, ‘আপরন অসাধািে, অসাধািে 
আপরন। রবশ্বাস করুন স্যাি, শুরু থেমকই আরে েবেমবাধ কিরে থে, এ ধিমেি 
অসাধািে োনুষ আোমদি েুসলোনমদি েমধযও আমে’। 

‘শুরুমে রক কমি বু মল আরে েুসলোন?’ আহেদ েুসা বলল। 
‘আপরন েখন আোি েযারক্সমে উমঠন, েখনই আপনাি কপামল রসজদাি 

দাে থদমখ বুর  থে আপরন েুসলোন। থকান রবমশষ কািমে আপরন রশমখি 
েদ্মমবশ রনমেমেন। োিপি আপরন েখন পািাোরিমবা আসাি জমন্য োরি 
োইমলন, েখন থকন জারন আোি েমন হমেরেল, আপনামক আোি সহমোরেো 
কিা দিকাি’। বলল বানোিমডা। 

‘েুরে পািাোরিমবা আসাি রসোে রনমল থকন? এো আোমক রবরিে 
কমিমে’। আহেদ েুসা বলল। 
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‘োরি রিরিমে থনওো একো কািে রেল বমে, রকন্তু সবমেমে বি কািে 
রেল আপনামদি সম্পমকে আোি থক েুহল। একজন েুসরলে রশখ সাজা এবং শুধু 
পািাোরিমবা োবাি জমন্য একো োরি রকমন থিলা কে কো নে’। বলল 
বানোিমডা। 

‘রকন্তু থোোি নাে থজাোও বানোিমডা থকন?’ রজমেস কিল আহেদ 
েুসা। 

‘থস অমনক কো। থকামপনাস নদী েীমিি উইোমরা এলাকাে আোি 
বারি। উইোমরাসহ োিরদমকি থলামকিা রেল রাইবাল ধমেে রবশ্বাসী। উইোমরা 
শহমি রেল থবশ রকেু কযােরলক খৃস্টান। দূেেে এলাকা বমলই 

হেমো থসখামন েখনও থকান এরশোন োেরন। উইোমরামে েখন রেল 
একোই সু্কল। োরলক রেল কযােরলক খৃিানিা। থসই সু্কমল িরেে হমে হমল 
সবাইমক থকান ইউমিাপীে নাে রনমে হমো। ো না হমল রবনােূমলয বই, রেরিন 
ও অেে সাহােয পাওো থেমো না। থস জমন্য সবাই ইউমিাপীে নাে রনমে সু্কমল 
িরেে হমো। সবাি েে আরেও আোি েুসরলে নাে েহরসন েুহাম্মাদ পরিবেেন 
কমি ইউমিাপীে নাে রনমেরে’। বলল থজাোও বানোিমডা। 

‘থোোি েুসরলে নাে থো খুব সুন্দি’। 
বমল আহেদ েুসা একেু োেল। পিিমেই বমল উঠল, ‘এস এবাি 

কামজি কোে আরস েহরসন বানোিমডা। রক কিা োে বল থো? এো থবাধ হে 
রনরশ্চে থে, আহেদ হাত্তামক ওিা ব্রুমকাপনমডামেই রনমে থেমে’। 

বানোিমডা একেু িাবল। োিপি বলল, ‘সুরিনামেি অরেরিক্ত আইরজরপ 
এবং পািাোরিমবাি সহকািী পুরলশ করেশনাি (অপামিশন) সামবক প্রধানেন্ত্রী 
আহেদ হাত্তাি সেেেক। োিা িামলাবামসন আহেদ হাত্তামক। োমদি একো 
পিােশে থনো োে রকনা রেো কমি থদখুন’। 

আহেদ েুসাি েুখ উজ্জ্বল হমে উঠল। বলল, ‘োমদি সামে রক থোোি 
জানামশানা আমে’। 

‘হ্াাঁ, অরেরিক্ত আইরজ আোি থরইনাি রেমলন। রেরন আোমক খুব থিহ 
কমিন। থোমেন্দা রবিামেি জন্য রেরনই আোমক বাোই কমিন। আি 
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পািাোরিমবাি সহকািী পুরলশ করেশনাি আোি এলাকাি থলাক। রেরনই 
আোমক উৎসাহ রদমে পুরলমশ ঢুরকমেমেন’। বলল বানোিমডা। 

‘আলহােদুরলল্লাহ। খুব সুখবি রদমল েুরে। রকন্তু বলে ওিা থকান ধমেেি 
থকান এলাকাি থলাক?’ আহেদ েুসা রজমেস কিল। 

‘সহকািী পুরলশ করেশনাি থকান এলাকাি োমো আরে আমেই বমলরে। 
রেরন আমফ্রা-ইউমিাপীে জারে থোিীি এবং খৃিান। সৎ ও স্বাধীনমেো অরিসাি 
বমল সােরিক সিকামিি আেমল রেরন অমনক রনরমহি রশকাি হন ও োি 
পদাবনরে ঘমে। সােরিক শাসন পিবেেী েেোরন্ত্রক সিকামিি কামেও রেরন 
সুরবোি পানরন। আহেদ হাত্তাি সিকাি োি সেোি েূলযােন কমিন এবং রেরন 
দ্রুে পমদান্নরে পান। রেরন আহেদ হাত্তাি সিকািমক পিপােহীন সুরবোিক 
সিকাি বমল েমন কমিন। আি অরেরিক্ত আইরজরপ আহেদ হাত্তাি এলাকাি 
থলাক। অহেদ হাত্তামদি জরেদািীমেই োমদি বাস। অরেরিক্ত আইরজরপ 
সামহমবি বি িাই সু্কল থেমক কমলজ জীবন পেেে আহেদ হাত্তাি সহপাঠী ও বন্ধু 
রেমলন। পারিবারিক িামবই ওিা আহেদ হাত্তাি িক্ত’। 

োেল বানোিমডা। 
আহেদ েুসা থকান কো বলল না। রেো কিরেল। এক সেে হারস েুমখ 

বলল আহেদ েুসা, ‘এই দুজন পুরলশ অরিসামিি সন্ধান পাওোমক আল্লাহি 
সাহােয বমল েমন হমে। বানোিমডা েুরে োও ওমদি কামে। সব কো রেমে বল। 
োিা রক বমলন, শুমন এস’। বলল আহেদ েুসা। 

খুরশ হমলা বানোিমডা। বলল, ‘োহমল োরে স্যাি’। 
বমল বানোিমডা উমঠ দাাঁরিমে ঘমিি বাইমি েমল থেল। 
রিমি এল বানোিমডা পাকা রেন ঘঠো পি। 
আহেদ েুসা শুমে থিস্ট রনরেল। বানোিমডা রিমি এমসমে একো শুমনই 

আহেদ েুসা উমঠ বসল। 
বানোিমডা থেেন েুমে থবরিমে রেমেরেল, থেেরন েুমে ঘমি প্রমবশ কিল। 

োি হামে একো বি পযামকে এবং েুমখ হারস। 
‘থোোমক থো খুব খুরশ থদখামে, রেশন সিল?’ বলল আহেদ েুসা। 
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বানোিমডা বসমে বসমে বলল, ‘রেশন সিলও বলব না, বযেেও 
বলবনা’। 

‘না বানোিমডা, রেশন বযেে না হমলই ো সিল’। আহেদ েুসা বলল। 
‘োহমল সকমল আেিা আলহােদুরলল্লাহ পিব’। বানোিমডা বলল। 
‘আলহােদুরলল্লাহ কখনই করঠডশনাল নে বানোিমডা। আলহােদুরলল্লামহ 

িারব্বল আলারেন ওো আলা কুমল্ল হারলন। সুখ-দুঃমখ, সািলয-বযেেো সব 
অবস্থামেই আেিা আল্লাহি প্রশংসা করি। বল, থোোি কো বল’। 

‘আরে প্রেে থদখা কমিরে, এরডশনাল আইরজ’ি সামে। থদখলাে ঘেনা 
োাঁিা জানমে থপমিমেন। রকন্তু থহাে রেরনরে এই ঘেনাি সামে পুরলশমক জরিে 
হমে রনমষধ কমিমে। রেরন বমলমেন এ বযাপামি পুরলমশি পমি রকেুই কিা সম্ভব 
নে। সুেিাং ো রকেু কিাি থবসিকািীিামব কিমে হমব। বমল রেরন আোমক 
রনমদেশ রদমলন সহকািী পুরলশ করেশনামিি সামে সািাৎ কিমে। রেরন ো বলাি 
পুরলশ করেশনামিি কামে বমল রদমলন। এলাে সহকািী পুরলশ করেশনামিি 
কামে। উদ্ভূে পরিরস্থরেি জমন্য রেরন দুঃখ প্রকাশ কিমলন। বলমলন, আোমদি 
রকেুই কিাি থনই। অেবেেীকালীন সিকাি কোে রনিমপি, রকন্তু কাজ কিমেন 
সুরিনাে রপপলস কংমরমসি থিানাড িেলাল এবং ‘োমেি সূেেয সোন’ (োসুস) 
এি রেলক লাজপে পামলি রনমদেশ ক্রমে। স্যামিি সামে আোি কো হমেমে। 
আেিা এেুকু কিমে পারি, পুরলমশি একো োরি ও রকেু থপাশাক থোোমদি 
থদব। ো রকেু কিাি থোোমদি কিমে হমব’। 

একেু দে রনমেই বানোিমডা োি হামেি পযামকমেি রদমক ইংরেে কমি 
বলল, ‘এমে পুরলমশি পাাঁে থসে থপাশাক আমে। আি োরিো রঠক পাাঁেোে 
আোমদি েরলি েুমখ োকমব’। োেল বানোিমডা। 

আহেদ েুসা বলল, ‘রে. হাত্তা এখন থকাোে থস বযাপামি রকেু বমলরন? 
‘হ্াাঁ, বমলমেন। সবেমশষ থোমেন্দা রিমপােে অনুসামি ব্রুমকাপনমডাি 

রশবাজী কালী েরন্দমিি থপেমন োমন পরশ্চে রদমক একো বারি আমে। থস বারিি 
পমিই একো রবিাে রজেমনরশোে আমে। রজেমনরশোেো জংেী সংেঠন ‘োমেি 
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সূেে সোন’ (োসুস) এি থররনং থকে। এিই আঠডাি রাউঠড থলামি রে. হাত্তামক 
িাখা হমেমে’। বলল বানোিমডা। 

‘আলহােদুরলল্লাহ। খুব েূলযবান ইনিিমেশন রদমেমেন ওাঁিা। আেিা 
রেমে খুাঁমজ েিোে রশবাজী কালী েরন্দমি। থপোে না’। 

আহেদ েুসা একেু োেল এবং থপাশামকি পযামকেো থেমন রনমে রনমে 
বলল, ‘থোোি রেশন আশােীে সিল বানোিমডা। পুরলশ রনমজ এযাকশমন োমব, 
ো আরে থকান সেেই িারবরন। োিা থে সাহােয কমিমে ো অেূলয’। োেল 
আহেদ েুসা। 

‘এখন আপনাি পরিকল্পনা রক বলুন’। বলল বানোিমডা। 
‘এখন পাাঁে সদমস্যি একো শরক্তশালী পুরলশ েীে েরঠে হমব। পাাঁে 

সদমস্যি েমধয আেিা দুজন আরে, আি দিকাি রেনজন। েুরে োও রে. হাত্তাি 
থলাকমদি েধয থেমক রেনজন থলাকমক বাোই কমি রনমে এস। োিা িামলা ুললী 
োলামে পামি এবং রে. হাত্তামক উোমিি জমন্য েিমে িাজী আমে’। আহেদ েুসা 
বলল। 

লাি রদমে উমঠ দাাঁিাল বানোিমডা। বলল, আরে এখুরন বাোই কমি রনমে 
আসরে’। েমল থেল বানোিমডা। 

আধা ঘঠো পি রে. হাত্তাি বারি থেমক পাাঁেজন পুরলশ থবরিমে এল। 
োমদি ইউরনিমেে বি বি অিমি থলখা রসআইরব পুরলশ। 
রসআইরব (মসঠরাল ইনমিরস্টমেশন বুযমিা) পুরলশ সুরিনামেি 

থবসােরিক প্রশাসমনি সবমেমে শরক্তশালী বারহনী। োিা েদমেি স্বামেে থে থকান 
জােোে থে থকান সেে প্রমবশ কিমে পামি। রবনা ওোমিমঠে থে থকান কাউমক 
থরিোি কিমে পামি। 

পাাঁেজন পুরলমশি েমধয একজমনি ইউরনিমেেি কাাঁমধ লাল িংমেি ডবল 
স্টাি। োি োমন রেরন এসরপ পেোমেি একজন রসরনেি অরিসাি। োি থকােমি 
 ুলামনা রিিলবাি। থশাডাি থহালস্টামি  ুলামনা এে-১০। অন্যমদি কাাঁমধ 
 ুলামনা থস্টনোন। 
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এসরপ’ি থপাশামক আহেদ েুসা এবং থজাোও বানোিমডাসহ অন্যিা 
সামজেমঠেি ইউরনিমেে। 

োিা েরলি েুমখ এমস থদখল, রঠক রসআইরব পুরলমশি একো োরি 
দাাঁরিমে আমে। 

আহেদ েুসা থজাোও বানোিমডামক বসমে বলল ড্রাইরিং রসমে এবং 
রনমজ োি পামশি রসমে রেমে বসল। অন্য রেনজন থপেমনি রসমে উঠল। 

সবাই উঠমল বানোিমডা োকাল আহেদ েুসাি রদমক। আহেদ েুসা 
বলল, ‘রবসরেল্লাহ’। 

োরি স্টােে রদল বানোিমডা। 
োরি েুমে েলল পরশ্চমে ব্রুমকাপনমডাি রদমক। 
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৪ 
োিরদমক ঘুেঘুমে অন্ধকাি। 
আহেদ হাত্তা অনুোন কিমে পািমে না এখন িাে না রদন। োমক 

এখামন রনমে আসাি পি কেো সেে থেমে বু মে পািমে না থস। হামেি ঘরিো 
োিা খুমল রনমেমে, সেে োপাি থকান উপাে থনই। 

থোখ থবাঁমধ োমক রনমে এমসমে, থোখ থবাঁমধই োমক এখামন ঢুরকমেমে। 
োই থস এখন থকান এলাকাে থকাোে ো জানাি সুমোে হেরন। 

বযো থবদনাে থোো শিীি োি েনেন কিমে। দুই হােসহ শিীিমক 
থেোমিি সামে এেনিামব থবাঁমধমে থে রেল পরিোে নিােিাি ও থকান উপাে 
থনই। কে ঘঠো ধমি থস এিামব থেোমিি সামে বাাঁধা আমে? হে থো হমব নে দশ 
ঘঠো। রকন্তু োি েমন হমে কমেকরদন থকমে থেমে। থোো শিীি োি পােমিি 
েে রস্থি হমে থেমে। পােমিি থবদনা েন্ত্রো োমক না, রকন্তু োি শিীমি এোই 
এখন প্রধান সেস্যা। 

োিা োমক ধমি রনমে এমসমে োিা েুমখাশ পিা রেল। োমদি কাউমকই 
থেনা োেরন। রকন্তু আহেদ হাত্তাি বু মে কি হেরন থে, োিা কািা? 

হঠাৎ োি েমন পিল িারেোি কো। বুকো োি থকাঁমপ উঠল। আহেদ 
েুসা রক োমক উোি কিমে থপমিমে? েরদ না থপমি োমক! না পািমল রক ঘমেমে, 
বা রক ঘেমে পামি, ো িাবমে পািমে না আহেদ হাত্তা। রনঃশ্বাস বন্ধ হমে আসমে 
োমে োি। 

এিই েমধয ঘমি একো েীব্র লাল বারে জ্বমল উঠল। অসহনীে একো 
আমলা েরিমে পিল থোো ঘমি। এি েুলনাে অন্ধকাি রেল আশীবোমদি েে। 

থোখ খুলমে কি হমে আহেদ হাত্তাি। 
এ সেে পরশ্চে থদওোমল ঘমিি একোত্র দিজাো রনঃশমব্দ খুমল থেল। 

ঘমি প্রমবশ কিল েুমখাশধািী একজন থলাক। োি থপেন থপেন আিও োিজন 
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থলাক এমস ঘিরেি থসই দিজাে দাাঁিাল। োমদিও েুমখ েুমখাশ। হামে 
থস্টনোন। 

ঘমি থঢাকা েুমখাশধািী এরেমে এল আহেদ হাত্তাি রদমক। 
আহেদ হাত্তাি েুমখােুরখ দাাঁিাল থস। বলল, থোোি জমন্য খুরশি খবি 

হাত্তা থে, থোোি থেমেমক আোমদি থলামকিা ধমি আনমে পামিরন। আোমদি 
এোিজন থলাকমক খুন কমি থক একজন োমক উোি কমি রনমে থেমে। 
আোমদি ধািো এই থলাকই থসরদন েরন্দি থেমক আোমদি বাি থেিজন 
থলাকমক খুন কমি ওিানমডা থেমিকমক েুক্ত কমি রনমে থেমে। আোমদি রবশ্বাস 
থস ওোং আলীমক উোি কিমে এমস ওিানমডামক থপমে োে। আোমদি ধািো 
এই দুঃসাহসী ঘেনা থে ঘরেমেমে, থস থলাকই থসরদন আোমদি দুই োরি িরেে 
নে দশজন থলাকমক খুন কমি ওিানমডাি স্ত্রীমক উোি কমিমে। আেিা জানমে 
োই রে. হাত্তা, এই সবেমনমশ থলাকরে থক বা কািা?’ 

খুরশ হমলা আহেদ হাত্তা, দারুে খুরশ। অেেঃ িারেো এ পশুমদি হাে 
থেমক িিা থপমেমে। থসই সামে কৃেেোে নুমে এল আহেদ হাত্তাি হৃদে 
আহেদ েুসাি প্ররে। িারেোি রকেু হমব না বমল থে রনশ্চেো রেরন রদমেরেমলন, 
ো রেরন িিা কমিমেন। রকন্তু এক িামে এে থলাক রনহে হমেমে! আহেদ 
েুসামক োহমল কে কমঠাি পরিরস্থরেি থোকারবলা কিমে হমেমে! 

রেোে ডুমব রেমেরেল আহেদ হাত্তা। উত্তি থপল না েুমখাশধািী। ধেমক 
উঠল থস, ‘বলুন। আোি প্রমশ্নি জবাব রদন। এই সব হেযাকাঠড থক ঘরেমেমে?’ 

‘োমক খুাঁমজ থবি কিাি েিজ আপনামদি। আরে সাহােয কিমবা থকন?’ 
‘এিামব উত্তি থদমবন না। এো আপনাি সাংবারদক সমম্মলন নে থে, প্রশ্ন 

পাশ কারেমে োমবন। সত্ত্বি জবাব রদন’। বলল েুমখাশধািী। 
‘আপনািা সুরিনামেি অমনক িরে কমিমেন। আপনামদি থকান প্রমশ্নি 

জবাব আরে থদমবা না’। আহেদ হাত্তা বলল। 
‘বলমবন, বলমবন। ওোং আলীমক থেমনন?’ বলল েুমখাশধািী। 
‘আপনািা থো োমক বন্দী কমি থিমখমেন’। আহেদ হাত্তা বলল। 
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‘আি বন্দী কমি িাখমবা না। আোি প্রমশ্নি উত্তি না রদমল োমক এখরন 
েমেি বারি পাঠামবা’। 

বমল েুমখাশধািী থেমেি রদমক োরকমে বলল, ‘োও একজন রেমে ওোং 
আলীমক রনমে এস’। 

সংমে সংমেই একজন প্রহিী েুেল। 
দু’রেরনমেি েমধয হাে বাাঁধা ওোং আলীমক রনমে ঘমি প্রমবশ কিল থস। 
একুশ বাইশ বেমিি সুন্দি েুবক ওোং আলী। েীনা থেহািা। োি সামে 

রকেুো থসমেরেক রেশ্রে আমে, ো োমক আিও সুন্দি কমি েুমলমে। রকন্তু রবধ্বস্ত 
থেহািা োি। োোি েুল উসু্ক-খুসু্ক। জাো-কাপি েেলা-কুেকামনা। েরলন 
থেহািা। 

ওোং আলীমক থদমখই আহেদ হাত্তা বমল উঠল, ‘এরক অবস্থা কমিে 
োি? োি থো থকান অপিাধ থনই’। 

‘িাখুন ওসব কো। আোমদি প্রমশ্নি জবাব রদমবন রকনা বলুন’। 
বমলই থস থদোমল োোমনা োবুক রনমে এমস প্রেঠড এক ঘা লাোল ওোং 

আলীমক। 
কাঁরকমে উঠল ওোং আলী। 
বলল েুমখাশধািী, ‘সমব এক ঘা লারেমেরে। েৃেযু পেেে োি উপি 

োবুমকি ঘা পিমেই োকমব, জলরদ আোমদি প্রমশ্নি জবাব রদন’। 
‘থদখ এই জুলুমেি পরিেরে থোোমদি িাল হমব না’। 
‘িামলা হমব না’। বমল থহা থহা কমি থহমস উঠল েুমখাশধািী। বলল, 

‘িামলা হমব না থো রক হমব? েুরে আবাি প্রধানেন্ত্রী হমব থিমবে? কাল নরেমনশন 
থপপাি সাবরেমেি থশষ রদন। েুরে োিা পামো না এবং থকান রদনই োিা পামব 
না। িাবে থোোি দল িেোে আসমব, পালোমেমঠে আসমব? োমেও ুলমি বারল। 
োিা নরেমনশন থপপাি সাবরেে কিমলও রনবোেন কিমে পািমব না। আোমদি 
এবং আোমদি অনুমোরদে থলাক োিা থকউই প্রােেী োকমব না। সবাই প্রােেীো 
প্রেযাহাি কিমব। থে প্রেযাহাি কিমব না দুরনো থেমকই োমক রবদাে হমে হমব, 
রনবোেন কিাি সুমোে োি হমব না’। 
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‘রকন্তু েমন থিখ, সবাি উপমি আল্লাহ আমেন’। আহেদ হাত্তা বলল। 
‘আল্লাহ-োল্লাি কো আরে শুনমে োই না। এখন বলুন, আোি প্রমশ্নি 

জবাব থদমবন রকনা?’ 
আহেদ হাত্তা রকেু বলাি আমেই ওোং আলী বমল উঠল, ‘স্যাি আপরন 

এমদি থকান সহমোরেো কিমবন না। লাি হমব না। এিা এেরনমেই আোমক 
থেমি থিলমব। আপরন ওমদি সহমোরেো কিমলও আপনামক আোমক ওিা 
বাাঁেমে থদমব না। সুেিাং আল্লাহি উপি িিসা করুন। এমদি থকান কো শুনমবন 
না’। 

ওোং আলীি কো থশষ হমেই েুমখাশধািীি হামেি োবুক েুমে এল 
ওোং আলীি রদমক। োিপি োবুমকি এমলাপাোরি থোবল পিমে লােল োি 
উপি অরবিােিামব। 

িমক্ত রিমজ উমঠমে ওোং আলীি জাোকাপি। থেম ি উপি এরলমে 
পমিমে োি থদহ। রকন্তু ওোং আলীি েুমখ শব্দ থনই। দাাঁমে দাাঁে থেমপ থস সহ্ 
কিমে অসহনীে েন্ত্রো। রেৎকাি কিমল, কাাঁদমল ওমদি উৎসাহ আিও বািমব, 
আি দুবেল হমে পিমবন আহেদ হাত্তা। অসহ্ েন্ত্রোি েমধযই এসব িাবমে ওোং 
আলী। 

আহে, িক্তাক্ত, লুরেমে পিা থদমহি উপিই অরবিাে োবুক োলামে 
েুমখাশধািী। 

থোখ বন্ধ কমিমে আহেদ হাত্তা। েমন েমন আকুল প্রােেনা কিমে থস, ‘থহ 
আল্লাহ, ওোং আলীমক েুরে িিা কি, বাাঁোও েুরে োমক। আরে আহেদ েুসাি 
নাে ওমদি রদমে োই না। আহেদ েুসাও োন, সুরিনামে োি আেেমনি কো 
থোপন োকুক’। 

থেম ি উপি েিােরি রদমে কােিারেল ওোং আলী। 
এক সেে থদখা থেল োি কােিানী কমে থেমে। থেমে োমে োি 

েিােরি। 
এো থদমখ রেৎকাি কমি উঠল আহেদ হাত্তা, থোেিা খুন কমি থিলমল 

ওোংমক’। 



সুরিনামেি সংকমে  93 

 

বমলই উপি রদমক েুখ েুমল কাঁরকমে উঠল আহেদ হাত্তা, ‘থহ আল্লাহ 
েুরে বাাঁোও ওোং আলীমক’। 

োি কঠঠ রবশাল ঘিোে ধ্বরনে প্ররেধ্বরনে হমলা। 
রঠক এই ধ্বরন প্ররেধ্বরনি সামে হঠাৎ রেমশ থেল কমেকো থস্টনোন ও 

থেরশন রিিলবামিি অবযাহে ুলরল বষেমনি শব্দ। 
ঘমিি দিজাে দাাঁিামনা োি থস্টনোনধািী েুমে থেল ওরদমক। 
অরবিাে ুললীি শব্দ োিা আি রকেু থশানা োমে না। 
হামেি োবুক থেমে থেমে েুমখাশধািীি। োি হামে উমঠ এমসমে 

রিিলবাি। দু’থোখ দিজাি রদমক রস্থি রনবে। থবাধ হে োি থস্টনোনধািী রক 
খবি আমন োিই অমপিা কিমে। 

না োিা এল না।  
রকন্তু দ্রুে ুলরলি শব্দ এরেমে আসমে এরদমক।  
এ সেে একজন থস্টনোনধািী েুমে এল ঘমি। বলল হাাঁপামে হাাঁপামে, 

‘বস, রসআইরব পুরলশ এমসমে। ওপমিি ঘিুলমলা োিা সােে কমিমে। োিা 
আঠডাি রাউঠড থলামি নােমে োইমল আোমদি থলামকিা বাাঁধা থদে। বাধা 
অোন্য কমি োাঁিা এুলমে োইমল আোমদি থলাকিা ুললী োলামে থেমল োিা 
পাল্টা ুলরল বষেে শুরু কমি। ওিা এরেমে আসমে’। 

‘কেজন পুরলশ?’ 
‘ঢুমকমে োিজন পুরলশ’। 
‘োিজনমক থশষ কিমে এেিে লামে?’ 
‘েমন হে ওপমি আোমদি থকান থলাক থবাঁমে থনই। এখন রনমে আোমদি 

রেনজন থস্টনোনধািী রেমে ওমদি বাধা রদমে’। 
‘েল থদমখ আরস পুরলমশি বাচ্চামদিমক’। বমল থস েুেল দিজাি রদমক। 

োি থপেমন থস্টনোনধািী। 
দিজা ওিা পাি হমেই অরবিাে ুললীি  াাঁক এমস ওমদি রঘমি ধিল। 

থোমখি রনরেমষ দিজাি েুমখ লুরেমে পিল োমদি দুজমনি  াাঁ িা থদহ। 
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েুখ উপমি েুমল আহেদ হাত্তা করম্পে কমঠঠ উচ্চািে কিল, 
আলহােদুরলল্লাহ। 

পিিমেই দুজন পুরলশ অরিসাি ঘমি প্রমবশ কিল। 
একজন েুমে এল আহেদ হাত্তাি কামে। বলল, ‘রে. হাত্তা, আপরন রঠক 

আমেন? থেম ে ওরক ওোং আলী?’ 
‘আপরন আহেদ েুসা? পুরলমশি থপাশামক?’ রবরিে কঠঠ আহেদ 

হাত্তাি। 
আহেদ েুসা আহেদ হাত্তাি বাাঁধন খুমল রদমে রদমে বলল,’ও রক ওোং 

আলী?’ 
‘হ্াাঁ’। 
‘রঠক আমে থস?’ 
‘আল্লাহি ইো’।বলল আহেদ হাত্তা। 
বাাঁধন থখালা হমে থেমল েুমে থেল আহেদ েুসা ওোং আলীি কামে এবং 

পাাঁজামকালা কমি েুমল রনল োমক। সামেি পুরলশ সামজেঠেমক আহেদ েুসা বলল 
আহেদ হাত্তামক েলমে সাহােয কিাি জমন্য। 

‘পাাঁজামকালা কমি রনমে একেু এুলমেই থোখ খুলল ওোং আলী। োকাল 
আহেদ েুসাি রদমক। 

‘ওোং আলী েুরে রঠক আে?’ বলল আহেদ েুসা োমক লিয কমি। 
‘শুকরিো, আোমদি বাাঁরেমেমেন স্যাি। ওিা বমল, সব পুরলশ নামক 

ওমদি। সব পুরলশ ওমদি অবশ্যই নে’। বলল ওোং আলী অমনকো আেন্ন 
স্বমি। 

‘অবশ্যই নে, ওোং’। আহেদ েুসা বলল। 
আহেদ েুসাি উমঠ এল রাউঠড থলামি। 
রাউঠড থলামিি রসাঁরিি েুমখ দাাঁরিমে রেল আিও দুজন রসআইরব পুরলশ। 

আহেদ েুসা রাউঠড থলামি উমঠ এমল োমদি একজন বলল, ‘স্যাি বাইমিি 
থেমে অমনক থলাক জমেমে। ওরসসহ োনাি কমেকজন পুরলশ এমসমে। ওিা 
থিেমি ঢুকমে োরেল, রকন্তু থেমে দাাঁিামনা বানোিমডা ওমদি বাধা রদমেমে’। 
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‘োনাে খবি থক রদমেমে, এমদি থকউ রক?’ আহেদ েুসা বলল। 
‘থকউ থবাধহে খবি থদেরন। োনা নারক পামশই। থোলা-ুলরলি শব্দ শুমন 

ওিা এমসমে’। 
‘রঠক আমে, েল’। 
বমল আহেদ েুসা আমে আমে েলল। োি থপেমন আহেদ হাত্তা। সব 

থশমষ রেনজন পুরলশ। 
হঠাৎ আহেদ েুসা েেমক দাাঁিাল। আহেদ হাত্তাি রদমক োরকমে বলল, 

রে. হাত্তা, আপনাি োমেি জাোো রোঁমি খুমল থিলুন’। 
আহেদ হাত্তাি উমেমশ্য কো থশষ কমিই একজন পুরলশমক লিয কমি 

বলল আহেদ েুসা, ‘েুরে থোঁিা জাোোি একো অংশ িমক্ত রিরজমে রে. হাত্তাি 
কপামল থবাঁমধ দাও োমে বযামঠডজ বাঁধা জাোি একো অংশ েুমখি একপাশ রদমে 
থনমে আমস। আেিা োই সামবক প্রধানেন্ত্রী রে. হাত্তামক োনাি পুরলশসহ থকউ 
না রেনুক এবং থসই সামে োমদি এোও বু ামে হমব থে, জরুিী অবস্থাে রে. 
হাত্তাি জাো রোঁমি োি কপামল বযামঠডজ বাাঁধা হমেমে’। 

আহেদ েুসাি কো থশষ হবাি আমেই রে. হাত্তা োি োমেি জাো রোঁমি 
থিমলমে। 

থেম ি এখামন ওখামন লাশ। িমক্ত িাসমে থেম । থসই িমক্ত জাোি 
একো অংশ রিরজমে একজন রসআইরব পুরলশ আহেদ হাত্তাি কপাল ও োো 
জুমি বযামঠডজ থবাঁমধ রদল। 

এমকমো োমে জাো থনই। োি উপি থোমখি প্রাে পেেে নাোমনা 
বযামঠডজ ও অমধেক েুখ ঢাকা। থেনাই োমে না আহেদ হাত্তামক। 

‘িাইন হমেমে’। বলল আহেদ েুসা। 
আবাি হাাঁেমে শুরু কিল থস। 
থবরিমে এল বারি থেমক। 
বাউঠডািী ওোমলি সামেি রীমলি থেেরে বন্ধ। রীল থেমেি এ পামি 

দাাঁরিমে আমে পুরলশ থবমশ বানোিমডা। ওপামি দাাঁরিমে আমে কমেকজন পুরলশ। 
পুরলমশি থপেমন থক েুহলী রকেু োনুষ। 
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েে েে কমি থহাঁমে আহেদ েুসা থেমে দাাঁিামনা বানোিমডাি কাোকারে 
হমেই বলল, ‘থেে খুমল দাও, এমদি োরিমে েুলমে হমব’। 

আহেদ েুসাি থকামল পাাঁজামকালা কমি ধমি িাখা আহে িক্তাক্ত ওোং 
আলী। 

থেে খুমল থেল। 
থেমেি সােমন থপ াঁমে আহেদ েুসা পুরলশমদি রদমক োরকমে বলল, 

‘োনাি ওরস সামহব থক?’ 
থেে থখালাি সামে সামে থেমেি ওপামি দাাঁিামনা োনাি পুরলশিা থেমেি 

এক পামশ সমি দাাঁরিমেরেল। 
োমদি একজন এক ধাপ সােমন এরেমে এমস আহেদ েুসামক স্যালুে 

কমি বলল, ‘আরে স্যাি’। 
‘আপনামদি োনাি পামশ রক্ররেনালমদি এে বি আড্ডা রেল?’ বলল 

আহেদ েুসা। 
োনাি ওরসি েূমখ একো রবব্রে িাব িুমঠ উঠল। বলল, ‘আেিা 

জানোে এিা খুব িামলা থলাক স্যাি। সােরদন আমে একজন েন্ত্রী এমদি একো 
পুরুষ্কাি রবেিেী অনুিামন এমসরেমলন। উপমিি পুরলশ অরিসামিিাও োম  
োম  এখামন আমসন’। 

‘সবাইমক এিা থবাকা বারনমেরেল। আোমদি উোি কিা এ দুজন 
থলাকমক োিা রকডন্যাপ কমি এমনরেল। আোমদি থপ াঁেমে থদিী হমল এমদি 
থেমিই থিলমো ওিা’। 

বমল একেু থেমেই আহেদ েুসা আবাি বলল, ‘ওরস সামহব আপনািা 
থিেমি রেমে লামশি বযবস্থা করুন। ো থদখমলন ও শুনমলন োি উপি একো 
োেলা থিকডে করুন। এমদি হাসপাোমল থপ াঁরেমেই প্রমোজনীে আিও রবষে 
আরে আপনাি োনামক জারনমে থদব’। 

আহেদ েুসা োেমেই ওরস থলাকরে বমল উঠল, ‘আোমদিমক এেিে 
থিেমি ঢুকমে থদেরন স্যাি’। 



সুরিনামেি সংকমে  97 

 

হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘আোি রনমদেশ রেল কাউমক ঢুকমে না 
থদবাি। োনাি পুরলশও ঢুকমে পািমব না, থস রনমদেশ আোি রেল না। থস িূল 
কমিমে। েমব থস আোি রনমদেশ পালন কমিমে’। 

‘ধন্যবাদ স্যাি। আরে বুম রে’। বলল োনাি ওরস। 
‘ধন্যবাদ ওরস সামহব। আপনািা োহমল থিেমি োন। আেিা েরল’। 
বমল আহেদ েুসা প্রােীমিি বাইমি দাাঁিামনা োরিি রদমক েলল। 

থক েুহলী োনুষ োিা থেমেি বাইমি রেল োিা দূমি সমি থেমে। 
আহেদ েুসাি সামে বাইমি থবরিমে এল সবাই। 
সবাই োরিমে উঠল। 
োরিি থপেমন রেনজন রসআইরব পুরলশমবশীি সামে থোলা হমলা 

আহেদ হাত্তা ও ওোং আলীমক। আি োরিি ড্রাইিং রসমে বসল বানোিমডা। োি 
পামশ আহেদ েুসা। 

োরি েখন েলমে শুরু কমিমে। আহেদ েুসা বলল, ‘ধন্যবাদ 
বানোিমডা’। 

‘রক জমন্য স্যাি?’ বলল বানোিমডা। 
‘েুরে থেমে োনা পুরলশমক থঠরকমে িাখমে থপমিরেমল এজমন্য’। 

আহেদ েুসা বলল। 
‘ওরস সামহব থজািাজুরি শুরু কমিরেমলন থঢাকাি জমন্য। বলরেমলন থে, 

রনশ্চে রসআইরব’ি রকেু িূল হমে। এখামন োিা োমকন োিা সিকামিিই থলাক। 
আেিা োমদি রেরন। আরে রসআইরব’ি স্যামিি সামে কো বলমলই রেরন সব 
বু মবন’। আরে ধেক রদমে বমলরেলাে, থেমেি এক ইরি থিেমি ঢুকমল ুলরল 
কিমবা। োিা আি থঢামকরন, রকন্তু েজিারেল’। বলল বানোিমডা। 

‘েুরে রঠক কমিে। ধন্যবাদ বানোিমডা’। আহেদ েুসা বলল। 
‘ধন্যবাদ স্যাি’। বানোিমডা বলল। 
েীি থবমে েলরেল োরি। 
রকেুিমেি েমধয ব্রুমকাপনমডাি বাইমি থবরিমে এল োরি। িাস্তা থেমি 

প্রমবশ কিল জংেমল। 
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জংেলো একো রেলা, রেলাি থশষ প্রামে এমস দাাঁিাল োরি। রেলাি 
পমিই রবশাল এক জলাশে। 

থসখামন একো োইমক্রা দাাঁরিমেরেল। 
আহেদ েুসা লাি রদমে োরি থেমক নােল। সামে সামে সবাই থনমে 

পিল। 
পরিকল্পনা আমেই কিা রেল। সবাই পুরলমশি থপাশাক খুমল োইমক্রামে 

িাখা রনজ রনজ থপাশাক পমি রনল। পুরলমশি থপাশাক থিমখ রদল রসআইরব 
পুরলমশি োরিমে। আহেদ হাত্তামক নেুন থপাশাক পিামনা হমলা। 

োইমক্রামে আমেই থোলা হমেমে ওোং আলীমক। আহেদ হাত্তাও 
োইমক্রামে উঠমলন। 

আহেদ েুসা অন্যমদি রনমে রসআইরব পুরলমশি োরিোমক থঠমল রনমেি 
জলাশমে থিমল রদল। 

োিপি সবাই োরিমে উমঠ বসল। 
এবািও ড্রাইরিং রসমে বানোিমডা। 
োরি স্টােে রনল। 
উমঠ এল োমদি োরি পািাোরিমবা হাইওমেমে। 
সন্ধযাি অন্ধকাি েখন োে হমে উমঠমে। োরিমেই োেরিমবি নাোজ 

পমি রনল সবাই। নাোজ পিল বানোিমডাও। নাোজ থশমষ বানোিমডা বলল, 
‘েেরদন রামে পরিবামিি সামে রেলাে নাোজ পমিরে। আজ পমনি বেি পি 
আবাি নাোজ পিলাে। খুব িাল লােল। েমন হমে আজ আরে নেুন োনুষ’। 

আবাি োরি েলমে শুরু কিল পািাোরিমবাি উমেমশ্য। 
‘রে. আহেদ েুসা, আপনামক ধন্যবাদ। আপনামদি পুরলমশি থপাশামক 

থদমখ থে রবিমেি সৃরি হমেরেল ো আোি এখনও কামেরন’। বলল আহেদ হাত্তা 
নাসুেন। প্রেে েুখ খুলল থস। 

‘এ জমন্য ধন্যবাদ রদমে হমব এযরডশনাল আইরজরপ ও পািাোরিমবাি 
সহকািী পুরলশ করেশনািমক। আপনাি স্বামেে ওিা এই সহােো রদমেমেন’। 
আহেদ েুসা বলল। 
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‘রকন্তু ওমদি সামে থোোমোে হমলা রক কমি?’ পুনিাে রজমেস কিল 
আহেদ হাত্তা। 

‘এজন্য ধন্যবাদ রদমে হমব বানোিমডামক। থসই থোোমোে কমি 
পুরলমশি থপাশাক ও পুরলমশি োরিি বমন্দাবস্ত কমিমে’। বলল আহেদ েুসা। 

‘রকন্তু বানোিমডা এো রকিামব কিল? থস থো রনও রনকািীি থলাক। 
সকামল এমসমে পািাোরিমবামে’। আহেদ হাত্তা বলল। 

‘ও! আপরন জামনন না। োি আিও দুরে বি পরিেে আমে। একরে হমলা, 
থস একজন থোমেন্দা অরিসাি। েযারক্সকযাব োলামনা োি একো েদ্মমবশ। 
োোিা পািাোরিমবাি সহকািী পুরলশ করেশনাি আপনাি িক্ত ও োি এলাকাি 
থলাক। এযরডশনাল আইরজ আপনাি থলাক এবং বানোিমডাি পূবে পরিরেে। 
সুেিাং োমদি সামে সািাে কিমে োি অসুরবধা হেরন’। আহেদ েুসা বলল। 

‘ধন্যবাদ বানোিমডা’। বলল আহেদ হাত্তা। 
আহেদ েুসা েরিঘরি কমি বমল উঠল, ‘একেু পমি ধন্যবাদ থদমবন। 

বলমে িূমল থেরে, বানোিমডাি আমিকো বি পরিেে আমে। থস েুসলোন’। 
‘ও! অরিনন্দন বানোিমডা। থদখরে, আল্লাহ আোমদিমক সব রদক 

থেমকই সাহােয কমিমেন’। উেরসে কমঠঠ বলল আহেদ হাত্তা। 
একেু থেমেই আহেদ হাত্তা আবাি বমল উঠল, ‘রে. আহেদ েুসা 

আপনামক আপনাি রেেমক ধন্যবাদ। আপনািা থপ াঁেমে আমিকেু থদিী হমল 
ওোং আলীমক বাাঁোমনা থেমো না’। 

‘আল্লাহ থেো থেমেমেন, থসোই হমেমে। সব প্রশংসা োাঁিই’। আহেদ 
েুসা বলল। 

‘আলহােদুরলল্লাহ। িারেো থকাোে রে. আহেদ েুসা?’ বলল আহেদ 
হাত্তা। 

‘আপরন ওিানমডামক থেমনন, েেিামে েরন্দমিি বন্দীখানা থেমক োমক 
উোি কমিরে, িারেো োি বারিমে আমে। ওিানমডাি থবান রবশ্বরবদযালমে 
পমি এবং িারেোি সামে পরিরেে’। আহেদ েুসা বলল। 
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আপরন রঠক রসোে রনমেমেন আহেদ েুসা। োমক বারিমে িাখা রঠক 
হমো না এবং অন্য থকাোও োমক িাখাও থেে না’। বলল আহেদ হাত্তা। 

‘রকন্তু ওিানমডািা খুব রবপমদ। থস রকডন্যাপ হমেরেল, োি স্ত্রীমকও 
রকডন্যাপ কমি রনমে োরেল। োমদি বারি আক্রাে হওোি সম্ভাবনা আমে। 
রেলক লাজপে পামলি ‘োসুস’-এি থলাকিা এি সামে জরিে’। আহেদ েুসা 
বলল। 

‘সবেনাশ। োহমল…….’। 
কো থশষ না কমিই থেমে থেল আহেদ হাত্তা। োি কমঠঠ উমিে। 
‘একো রবরহে না হওো পেেে আরে ওখামন োকাি রসোে রনমেরে’। 

আহেদ েুসা বলল। 
‘রকন্তু োমদি এ রবপদ থকন?’ রজমেস কিল আহেদ হাত্তা। 
‘এি থপেমন ুলরুেি একো কারহনী আমে। আপনামক পমি বলব। েমব 

একো কো বমল িারখ ওিানমডামদি থেমিক পরিবাি ও োমদি রবিান দুমেেি 
একো েুসরলে বযাকরাউঠড আমে’। আহেদ েুসা বলল। 

‘অদ্ভূে কো থশানামলন আহেদ েুসা। েল্প শুমনমেন, না এি থপেমন 
থকান িযাক্ট আমে?’ রবিে-রবজরিে কমঠঠ বলল আহেদ হাত্তা। 

‘িযাক্ট আমে, রূপকো নে’। থহমস বলল আহেদ েুসা। 
‘েবু আোি কামে অরবশ্বাসই েমন হমে’। রেরেে কমঠঠ বলল আহেদ 

হাত্তা। 
‘আপনাি সংশে ইনশাআল্লাহ দূি হমব’। 
কোো থশষ কমিই আহেদ েুসা একেু োেল এবং পিিমেই আবাি 

বমল উঠল, ‘আপরন থকাোে উঠমবন রঠক কমিমেন? বারিমে রনশ্চে নে?’ 
‘আপনাি েে োই আহেদ েুসা’। বলল আহেদ হাত্তা। 
‘কালমক নরেমনশন থপপাি সাবরেে পেেে অেে আপনাি একেু সমি 

োকা দিকাি’। আহেদ েুসা বলল। 
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‘আরেও োই িাবরে। োহমল আোমদি আিও একো থিস্ট হাউজ 
আমে, থসখামন উঠমে োই। ওোও একো প্রাইমিে বাসাি েে। আোি পরিবাি 
োিা এি সন্ধান আি থকউ জামননা’। বলল আহেদ হাত্তা। 

‘রনিাপত্তা বযবস্থা ওখামন থকেন?’ রজমেস কিল আহেদ েুসা। 
‘থেমেি রসরকউরিরে বমক্স দুজন কমি সাবেিরেক প্রহিী োমক। ওখামন 

রেমে আিও রকেু বািরে বযবস্থা কমি থিলা োমব’। বলল আহেদ হাত্তা। 
‘রঠক আমে, োমদি সামে বানোিমডা এবং এিা রেনজনও আপনাি 

ওখামন োকুক’। আহেদ েুসা বলল। 
‘ওিা রেনজনমো োকমবই। বানোিমডা োকমল খুবই িামলা হে। আরে 

খুবই কৃেে হমবা’। বলল আহেদ হাত্তা। 
‘রঠক আমে, োহমল এই কোই। আরে আপনামদি ওখামন নারেমে 

ওিানমডাি ওখামন োমবা’। আহেদ েুসা বলল। 
‘ওখামন থো আপনাি থেমেই হমব। রকন্তু আোেী কাল রনমে রক রেো 

িাবনা কিমেন। আরে রকেুই িাবমে পািরে না’। 
‘নরেমনশন থপপাি সাবরেে কিমে োওোি রবষে রনমে কাল সকামল 

আেিা িাবব। বানোিমডামক কো বলমে হমব সহকািী পুরলশ করেশনামিি 
সামে। ইমোেমধয আপনামক থে কাজো কিমে হমব থসো হমলা, আপনামদি 
রনবোেনী অরিমসি োিরদকো কাউমক বু মে না রদমে আপনামদি রনমজমদি 
থলাকমদি দখমল আনমে হমব। কোে আপরন োমবন থসো োমদি জানামনা হমব 
আপরন থসখামন থপ াঁোি ৫ রেরনে আমে। োমদি দারেে হমব রনবোেনী অরিমস 
থঢাকাি পেোমক রনিাপদ িাখা’। আহেদ েুসা বলল। 

‘হ্াাঁ, এ বযবস্থা আরে িামেই রঠক কমি থিলব’। বলল আহেদ হাত্তা। 
‘বারক কাজো আরে কিব। আিও কিেীে োকমল থসো সহকািী পুরলশ 

করেশনাি কিমবন’। আহেদ েুসা বলল। 
‘ধন্যবাদ রে. আহেদ েুসা। এখন োরিো সােমনি এরিরনউ ধমি ডান 

রদমক োমব’। এই এরিরনউ-এি থশষ োোে সুরিনাে নদীি একদে েীমিি উপি 
থিস্ট হাউজো’। বলল আহেদ হাত্তা। 
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আি োত্র দশ রেরনমেি েমধযই োরিো থপ াঁমে থেল এরিরনউরেি থশষ 
োোে সুরিনাে নদীি েীমি। 

োরি দাাঁিাল। 
‘রে. হাত্তা, ওোং আলীি রেরকৎসা রনশ্চে বাসাে োমন এখামনই হমব?’ 

আহেদ েুসা বলল। 
‘হ্াাঁ, রে. আহেদ েুসা। রনজস্ব রক্লরনক আমে, েবু থকান  ুাঁরক রনমে 

োইনা। এখামন থকান অসুরবধা হমব না। আোমদি পারিবারিক ডাক্তািমক 
থেরলমিান কিমল এখুরন এমস োমব’। বলল আহেদ হাত্তা। 

‘আপরন রঠক রসোে রনমেমেন রে. হাত্তা’। আহেদ েুসা বলল। 
বানোিমডা থনমে থেমে ড্রাইরিং রসে থেমক। থপেমন ওিা নারেমে রনমে 

ওোং আলীমক। থশমষ নােমলন আহেদ হাত্তা। 
আহেদ েুসাও নােল। 
প্রশস্ত োরি বািান্দা। 
থিস্ট হাউজরে োিেলা। খুব সুন্দি থদখমে। 
রে. হাত্তা, এখানকাি থেরলমিান নাম্বািরে রদন’। বলল আহেদ েুসা, 

আহেদ হাত্তামক লিয কমি। 
‘উপমি েলুন আহেদ েুসা, একেু থদখমবন’। বলল আহেদ হাত্তা। 
‘না রে. হাত্তা, থপাশাক আশামকি এই অবস্থা রনমে নে’। আহেদ েুসা 

বলল। 
িক্তাক্ত ওোং আলীমক থকামল থনো আহেদ েুসাি দুহাে ও সােমনি 

রদকো িমক্ত রিমজ রেমেরেল। জাো পাল্টামলও নেুন সাদা শােেো নি হমে থেমে 
িমক্তি দাে থলমে। 

‘রঠক, োহমল আজ নে’। বমল আহেদ হাত্তা রকেু দূমি দাাঁরিমে োকা 
থকোি থেকামিি রদমক এরেমে থেল। োমক রকেু বলমেই থস পমকে থেমক একো 
কাডে থবি কমি রে. আহেদ হাত্তাি হামে রদল। আহেদ হাত্তা কাডেরে রনমে আহেদ 
েুসামক রদল। 
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আহেদ েুসা কামডে একবাি থোখ বুরলমে থদখল োমে থিস্টহাউমজি 
রঠকানা ও থেরলমিান নম্বি দুই-ই িমেমে। 

‘োহমল েরল রে. হাত্তা’। বমল আহেদ েুসা হাত্তাি সামে হ্াঠডমশক কমি 
এুলমলা ওোং আলীি রদমক।  

ওোং আলীমক েখন থেোমি থোলা হমেমে। পূেে সোমন এখন ওোং 
আলী। 

আহেদ েুসা োি োোে হাে বুরলমে বলল, ‘সব রঠক হমে োমব 
ইোংেযান। আল্লাহ থোোমক সেি সুস্থ করুন’। 

ওোং আলী প্রশ্নমবাধক দৃরিমে োকাল অপরিরেে ও অসাধািে 
আকষেেীে েুবক আহেদ েুসাি রদমক। রবিে িমুে উঠল োি থোমখ িমক্তি দাে 
লাো আহেদ েুসাি জাো-কাপি থদমখ। 

পামশ এমস দাাঁরিমেরেল আহেদ হাত্তা নাসুেন। থস ওোং আলীমক বলল 
আহেদ েুসাি রদমক ইংরেে কমি, ‘ইরনই আোমদি উোি কমিমেন ওোং। 
সংোহীন অবস্থাে থোোমক থকামল কমি থবি কমি এমনমেন ইরনই। আিও 
অমনক েেকপ্রদ কারহনী আমে, শুনমব েুরে’। 

আহেদ েুসা থসাজা হমে দাাঁরিমেমে। 
পামশি বানোিমডামক উমেশ্য কমি বলল, ‘সাবধান থেমকা বানোিমডা’। 
‘রজ্ব স্যাি। থদাো করুন’। বলল বানোিমডা। 
‘িামেই থোোি সামে একবাি আরে কো বলব। থোোমক সকামলই 

সম্ভবেঃ সহকািী পুরলশ করেশনামিি কামে থেমে হমব’। 
‘রঠক আমে স্যাি। আরে সব সেমেি জন্য প্রস্তুে’। বলল বানোিমডা। 
হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘আি স্যাি নে বানোিমডা। েুসলোনিা 

সবাই িাই িাই’। 
‘আরস’। বমল সবাইমক সালাে জারনমে আহেদ েুসা এমস োরিমে 

উঠল। 
স্টােে রনমে োরি উমঠ এল এরিরনউমে। 
েুেল োরি পূবে পািাোরিমবাি থেমিক থস্টমেি রদমক। 
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ওিানমডামদি থেমিক থস্টমেি এলাকাে থপ াঁমে থেমে আহেদ েুসা। 
থেমিক থস্টে এি নাে েমন পিাে আহেদ েুসাি েমন প্রশ্ন জােল 

‘থেমিক’ থকান িাষাি শব্দ। থডরনস, পেূেেীজ, িযারনশ রকংবা ইংমিজী িাষাে 
এ ধিমেি শব্দ থনই। সুরিনামেি থকান িাষািও শব্দ এো নে। আরফ্রকান থকান 
িাষা থেমকও এ শব্দ আমসরন। ওিানমডািা োিাও অমনকমক রজমেস কমি 
আহেদ েুসা এ শমব্দি থকান হরদস পােরন। কািও নাে অনুসামি হেমো এই 
নােকিে কিা হমেমে। রকন্তু এেন নােমো কামিা হবাি কো নে। 

আহেদ েুসাি োরি এখন েলমে থেমিক থস্টমেি বাউঠডািী ওোমলি 
পাশ রদমে। 

রবশাল থেমিক থস্টেরে োিরদক থেমক বাউঠডািী প্রােীি রদমে থঘিা। 
থেমিক থস্টমেি পরশ্চে পামশ সিকািী অরিস এলাকা। রবমশষ কমি থকােে 
িবনুলমলা এখামন অবরস্থে। উত্তি পামশ সেুদ্র উপকূমলি সোেিামল রবশাল 
এলাকা জুমি থসনা োউরন এবং থসনা বারহনীি সদি দিেি। দরিমেি বাউঠডািী 
ওোমলি সোেিামল ওমসোন হাইওমে। হাইওমেরে সােমন বীে পেেে এরেমে 
রেমে উত্তি রদমক থোি রনমে বীমেি পরশ্চে প্রাে ধমি এরেমে থেমে উত্তি 
সুরিনামেি রদমক। থেমিক থস্টমেি পূবে বাউঠডািী ওোমলি ধাি থঘাঁমষই এ িাস্তা 
উত্তমি এরেমেমে। আি থেমিক থস্টমেি দরিে বাউঠডািী প্রােীমিি পমিই থে 
ওমসোন হাইওমে োি সোেিামলই সুরিনাে নদী বমে থেমে সােমিি রদমক। 

সবরদক থেমকই থেমিক থস্টমেি অবস্থান অেযে থলািনীে। খুব িামলা 
লামে থেমিক থস্টে আহেদ েুসাি। আহেদ েুসাি েখন িামলা থলমেমে, েখন 
সবািই িামলা লাোি কো। োি উপি এি সামে থোে হমেমে থেমিক থস্টমেি 
োরেি েলাে জাহাজ থবা াই স্বেে েজুদ োকাি কো। সব রেরলমেই আজ 
েহারবপদ থেমপমে থেমিক থস্টমেি োোে। 
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থেমিক থস্টমেি একোই োত্র থেে। থসো দরিে প্রােীমি, ওমসোন 
হাইওমেি েুমখােুরখ। 

থেমিক থস্টমেি দরিে বাউঠডািী প্রােীমিি সোেিামল ওমসোন 
হাইওমে ধমি েলমে আহেদ েুসাি োরি। 

থেমিক থস্টমেি থেে আি থবরশ দূমি নে। থেমেি দুপামশি দুরে আমলা 
থদখমে পামে আহেদ েুসা। 

হঠাৎ একো েীক্ষ্ণ ও ককেশ শব্দ কামন এল আহেদ েুসাি। 
শব্দো সােমন থেমকই আসমে। 
সােমন োরকমে উৎকেে হমলা আহেদ েুসা। 
হ্াাঁ, শব্দো থেমিক থস্টমেি থেে থেমক আসমে। থকউ িািী িড রদমে 

থেন থেমে আঘাে কিমে। 
বুকো েযাৎ কমি উঠল আহেদ েুসাি। থকউ রক বাইমি থেমক থেে 

থখালাি থেিা কিমে। 
োরিি েরে থলা কমি রদমেরেল আহেদ েুসা। এখন এমকবামি োরেমে 

রদল োরি। 
আহেদ েুসা োরিি জানালা রদমে উাঁরক োিল। থেমেি আমলাে থস 

থদখমে থপল থেমেি সােমন দুরে রেরন োইমক্রা দাাঁরিমে আমে। 
দুজন থলাক োমদি হামেি িড রদমে থেমে আঘাে কিমে আি ডাকমে 

কাউমক। রনশ্চে থেেেযানমক। 
দুরে োরিই অপরিরেে োমন ওিানমডামদি নে। আি োরি দুরে 

ওিানমডামদি হমে পামি না এই কািমে থে, ওিানমডািা থেমে ধাক্কাবাি কো 
নে। রনরদেি সংমকে আমে থস সংমকে অনুসামি হেে বাজামলই রকংবা থোকা 
রদমলই দিজা খুমল োে। 

সুেিাং োরি দুরে বাইমিি। 
ঘরিি রদমক োকাল আহেদ েুসা। িাে ১১ো বামজ। এ সেে খবি না 

রদমে বাইমিি থকউ থেমিক থস্টমে আসাি কো নে। োহমল রক ঐ শত্রুমদি থকউ? 
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আহেদ েুসা োরিি আমলা আমেই রনরিমে রদমেমে। োরিোমক 
প্রােীমিি পামশ অন্ধকাি এলাকাে সরিমে রনল আহেদ েুসা। 

আহেদ েুসা থহালস্টামি হাে রদমে োি এে-১০ একবাি িশে কিল। 
োিপি োরি থেমক থনমে এল আহেদ েুসা। 

োরি থেমক থনমে আহেদ েুসা প্রােীমিি থোিা ধমি োোন্ধকামিি েমধয 
রদমে রবিামলল েে রনঃশমব্দ এুলমে লােল। থদোমলি থোিা রদমে োম  োম  
থোেখাে োে-োেিা োকাে এুলমে োি সুরবধা হমলা। 

থেমেি একদে পামশ একো থোট্ট োমেি আিামল ুলাঁরি থেমি বসল 
আহেদ েুসা। থেমেি সবো থদখা োে থসখান থেমক। 

আহেদ েুসা থদখল, থে দুজন িড রদমে দিজাে আঘাে কমি 
থেেেযামনি দৃরি আকষেমেি থেিা কিরেল, োিা থেে থেমক সমি োরি দুরেি কামে 
এমস বলল, ‘এিামব দিজা থখালা োমব না’। এি পমিই োরি থেমক একজমনি 
িািী কঠঠ ধ্বরনে হমলা, ‘থোেিা সবাই থনমে পি। থেে েপকামে হমব’। কঠঠরে 
থেমে োবাি সংমে সংমেই দুোরি থেমক দশজন থলাক থনমে এল। োমদি সবাি 
হামে থস্টনোন। সােমনি োরিি সােমনি রসে থেমক সবেমশমষ নােল থেরুো 
ইউরনিিে পিা কপামল রেলক আাঁকা প্রাে েেিুে দীঘে একজন েধযবেসী োনুষ। 
থনমেই থস বলল, ‘সবাই থেে রডঙামনাি দিকাি থনই। োিজন থেমেি উপমি 
উঠমব। দুজন পাহািা থদমব আি দুজন রনমে থনমে থেে খুমল থদমব’। 

আহেদ েুসা রেো কিল, ওমদিমক থেে খুমল থিেমি থঢাকাি সুমোে 
থদো রঠক হমব না। এমদি েরেি এখন আহেদ েুসাি কামে পরিষ্কাি। এিা 
রেলক লাজপে পামলি ‘োমেি সূেে সোন’ দমলি থলাক রনশ্চে। এমসমে 
ওিানমডাি বারিমে হেযা অরিোমন। 

আহেদ েুসা োি এে-১০থক ওমদি রদমক োক কিল। োিপি েজেরন 
রনমে থেল এে-১০ এি ররোমি। 

উমঠ দাাঁিাল আহেদ েুসা। বমল উঠল উচ্চ কমঠঠ, ‘আপনামদি েেলব 
রসে হমব না। সবাই অস্ত্র থিমল রদন’। েুরিি েীক্ষ্ণ িলাি েে ধািামলা আহেদ 
েুসাি কঠঠস্বি। 
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ওিা সবাই েেমক রিমি োরকমেরেল আহেদ েুসাি রদমক। রকন্তু থেরুো 
ইউরনিিে ধািীি থোখ আহেদ েুসাি রদমক থিিাি সামে সামে োি িেংকি 
উরজোনোও রিমিরেল আহেদ েুসাি রদমক। 

আহেদ েুসাি অরে সেকে দৃরিমে ধিা পমিরেল রক ঘেমে োমে। 
থোমখি পলক পরিোে সেেও নি হেরন োি। োি েজেরন থেমপ বমসরেল এে-
১০ এি ররোমি। ুললীি প্রেে  াাঁকো েুমে থেল থেরুো ইউরনিিেধািীমক লিয 
কমি। োিপি থোমখি পলমক োি এে-১০ এি বযামিল ঘুমি এল দুরে োইমক্রাি 
পামশ দাাঁিামনা থলাকমদি উপি রদমে। 

ওমদি কল্পনাি বাইমি আকরিকিামব ঘমে থেল ঘেনা। আক্রেন ও 
আত্মিিাি থকান সুমোেই োিা থপল না। থেরুো ইউরনিিেধািী দারুে 
রিপ্রোি সামে আক্রেমন আসাি থেিা কমিরেল। রকন্তু সেমে কুলােরন। আহেদ 
েুসাি প্রস্তুে এে-১০ োি আমেই আক্রেমে অবেীেে হমেমে। এিই িল রহমসমব 
দুোরিি পামশ ৯রে লাশ পমি থেল। 

এমদি উপি রদমে এে-১০ ঘরুিমে থনবাি পি আহেদ েুসা এে ১০-এি 
ররোি থেমক েজেনী সরিমে রনমেরেল। োি এে-১০ এি নলও রনমেি রদমক একেু 
নুইমে পমিরেল। এ সেে হঠাৎ আহেদ েুসাি থখোল হমলা ওমদি োিজন থো 
থেমে উঠরেল। 

রবদুযে থবমে আহেদ েুসাি থোখ ঘুমি থেল থেমে। থদখল, থেমেি 
একজমনি থস্টনোমনি বযামিল উমঠ আসমে োমক লিয কমি। 

থদখাি পি এক েুহূেেও থস নি কমিরন। পা দুমোমক রঠক থিমখ থদহোমক 
থস থঠমল রদল প্রােীমিি থোিাে। 

আহেদ েুসামক োক কিা থলাকরেও ুললী কিমে থদরি কমি থিমলরেল। 
এক হামে থেে ধমি থিমখ অন্য এক হামে থস্টোন আেলামে একেু থদরি কমি 
থিমলরেল থস। োি ুললীি  াাঁক েখন েুমে এল আহেদ েুসাি লমিয, েখন 
আহেদ েুসাি থদহরে প্রােীমিি থোিাে। থেমেি পাল্লাে দাাঁরিমে থোাঁিা ুললী 
থদোমলি এই থোিাে আসা সম্ভব নে ো খামন প্রােীমিি থকাো আিাল সৃরি 
কিাি কািমে। 
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রকন্তু ওমদি থস্টনোমনি ুলরল সোমন েুেমে আহেদ েুসা থেখামন 
দাাঁরিমেরেল, থসই স্থান লমিয। 

আহেদ েুসা থদোমলি থোিা ধমি ক্ররলং কমি দ্রুে এুলমে লােল 
থেমেি রদমক। 

আহেদ েুসা লিয কিল, ওমদি থস্টনোমনি ুললীি উচ্চো কমে 
আসমে। এি অেে ওিা ুললী েুাঁিমে েুাঁিমে ধীমি ধীমি থেে থেমক থনমে আসমে, 
বু ল আহেদ েুসা। আহেদ েুসা োি ক্ররলং দ্রুে কিল। 

থেমেি রদক থেমক এক ুলে শব্দ থিমস এল। ওিা থেমেি পাল্লা থেমক 
রনমে োরেমে লারিমে পমিমে, বু ল আহেদ েুসা। 

আহেদ েুসা থেমে থেল।  
োি এে -১০ োক কিল প্রােীমিি সোেিামল। োমক থখাাঁজাি জমন্য 

ওমদিমক অবশ্যই থেে থেমি বাইমি থবরিমে আসমে হমব। থবরিমে না এমল 
োমক োমেেেও কিমে পািমব না। ওমদি থেমে আহেদ েুসা সুরবধাজনক 
অবস্থামন আমে। খুরশ হমলা আহেদ েুসা। 

ওমদি ুললী বন্ধ হমে থেমে। বু ল আহেদ েুসা এো  মিি পূবেিে।  
আহেদ েুসাি েজেরন এে-১০ এি ররোমি। 
রুেশ্বামস অমপিা কিমে থস। 
হঠাৎ  ি শুরু হমে থেল। ওিা োিজন ুলরল কিমে কিমে  মিি থবমে 

থবরিমে এল। 
আহেদ েুসাি েজেরন পলক পরিোে সেেও রবলম্ব কমিরন। ওমদি থদহ 

প্রােীমিি সোেিাল থিখা অরেক্রে কমি দৃশ্যোন হবাি সামে সামে েজেরন থেমপ 
বমসমে এে-১০ এি ররোমি। 

ুললীি অবযাহে  াাঁক েুমে থেল থেমেি সােমনি প্রােীমিি সোেিাল 
এলাকা জুমি। 

ওিা ুললী কিমে কিমে থবরুল বমে, রকন্তু এে-১০ এি ুললী বৃরিি 
থদোল োিা অরেক্রে কিমে পািল না।  াাঁক ধমি আসা বুমলমেি আঘাে রনমে 
ওমদি থদহ রেেমক পিল এরদমক থসরদমক। 



সুরিনামেি সংকমে  109 

 

এ সেে পূবে রদক থেমক পুরলমশি একারধক হইমসমলি আওোজ থিমস 
এল। 

আহেদ েুসা বু ল, ুললীি আওোজ থপমে েহল পুরলশ এরদমক এরেমে 
আসমে। 

আহেদ েুসা রসোে রনল, এই েুহূমেেই োমক এখান থেমক সমি থেমে 
হমব। পুরলমশি হাংোো েুকমল োিপি রিমি আসা োমব। 

োো রনেু কমি ুলরি থেমি আহেদ েুসা থদ ি রদল প্রােীমিি থোিা ধমি 
পরশ্চে রদমক। 

রকেু দুমি প্রােীমিি পামশ আহেদ েুসাি োরি দাাঁরিমে আমে। 
আহেদ েুসা রেমে োরিমে উঠল। োরিি আমলা রনরিমে থিমখই দ্রুে 

োরি থস ঘুরিমে রনল। 
েুেল আহেদ েুসাি োরি ওমসোন হাইওমে ধমি পরশ্চে রদমক। একবাি 

থপেমন োরকমে আহেদ েুসা থদখল, পুরলশ থেমেি কাোকারে থপ াঁমেমে। আহেদ 
েুসা িাবল, পুরলমশি থোখ থেমেি রদমক থকরেিূে োকাে োি আমলা থনিামনা 
েরি োমদি নজমি নাও পিমে পামি। 

থকােে কেমলমক্সি পরশ্চমে এবং সুরিনাে রবশ্বরবদযালমেি পূমবে 
ো খামনি জােোরেমে একো পাকে আমে। নাে ইস্ট পাকে। পামকেি বাউঠডািী ও 
িাস্তা বিাবি ো খামন অমনক জােো। এ জােোে সারিবে  াউ ও অন্যান্য 
োে। 

আহেদ েুসা এইসব োমেি আিাল রনমে োি োরি দাাঁি কিাল। 
ঘরি থদখল আহেদ েুসা। িাে সামি ১১ো বামজ। 
আহেদ েুসা রনরশ্চে োমক দীঘে সেে এখামন কাোমে হমব। ওখানকাি 

পুরলশ হাংোো কেিমে েুকমব, োিপিই থস থেমে পািমব। পুরলশ রনশ্চে 
ওিানমডামদি ডাকমব, কািে োমদিই থেমে ঘমেমে ঘেনা। 

পুরলশ রক ওিানমডামদি জিামে পামি ঘেনাি সামে? ো পািমব না। 
লাশুলমলাি অবস্থান ও আহে হওোি প্রকৃরে থেমকই প্রোে হমব ুললী পরশ্চে রদক 
থেমক হমেমে। রনশ্চে োমদি অনুসন্ধামন ুললীি থখাশাও থবরিমে পিমব। 
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এসব সাে পাাঁে রেো রনমে অমনকিে বমস কাোল আহেদ েুসা রকন্তু 
ক্লারেমে শিীি থিমঙ পিমে োি। বমস োকমে পািমে না। 

ড্রাইরিং রসমে োো থিমখ পা েরিমে রদল পামশি রসমেি উপি। থকান 
িকমে থশাোি একো বযবস্থা হমলা। 

খািাপ লােমে না আহেদ েুসাি। থশাবাি এেেুকু সুমোেমকই এখন 
োি কামে অেৃে বমল েমন হমে। 

হারস থপল আহেদ েুসাি। সেে ও সুমোমেি পরিবেেমন োনুমষি োওো-
পাওোি প্রকৃরে কে থে রূপ পাল্টাে। 

কামেই থকামথেমক পযাাঁোি ডাক কামন এল আহেদ েুসাি। রনশ্চে 
পামশই পামকেি থকান োমে এমস বমসমে পযাাঁোো। 

থডমকই েলল পযাাঁোো। 
িামেি রনঃশব্দ প্রহমি এই ডাক অপরিরেে এক পরিমবমশি সৃরস্ট কিল।  
হঠাৎ েমন পিল থডানা থজামসিাইমনি কো। আহেদ েুসাি থঠাাঁমে এক 

েুকমিা রেরি হারস িমুে উঠল। এই পযাাঁোি ডাকমক থডানা অপেন্দ কমি, িে 
কমি। েমন পিল থস রদ আিমবি আরসি অিমলি এক েরুদযামন িাে কাোবাি 
কো। থসো রেল েরুিূরেি িীরেকি এক রনঃশব্দ িাে। েেৃপুিীি েে রনিবো 
োিরদমক। এই সেে রনিবোি বুমক থবাো রবমফািমেি েে থডমক উমঠরেল 
পযাাঁোি কঠঠ। 

থডানা রবোনাি ওপ্রাে থেমক েুমে এমস জরিমে ধমিরেল আহেদ 
েুসামক। পযাাঁো েমল না োওো পেেে থডানা োমক োমিরন। আহেদ েুসা হাসমল 
থডানা বমলরেল, ‘িামেি রনঃশব্দ প্রহমি পযাাঁোি ডামকি েমধয একো হাহাকাি 
আমে, আরে ওো সহ্ কিমে পারি না’। আহেদ েুসা থডানামক জরিমে ধমি 
লুরকমে থিমলরেল বুমকি েমধয। 

অেীমেি এই স্মরৃেোিে কিমে রেমে েনো খািাপ হমে থেল আহেদ 
েুসাি। 

েনো োি েুমে থেল থডানা থজামসিাইমনি কামে। 
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থডানা এখন রক কিমে? থস রদ আিমব এখন িাে সামি ৮ো। থডানা 
িামেি রডনাি থসমি এখন রনশ্চে বাোন সংলগ্ন বািান্দাে পােোরি কিমে, অেবা 
ইরজ থেোমি আধমশাো অবস্থাে থকান বই পিমে। 

রকেুিমেি েমধযই শুমে োমব থডানা। থশমষি রেরঠোে থডানা রলমখমে, 
থশাবাি সেে থস পরশ্চমেি জানালাো খুমল থদে। বারলমশ োো থিমখ জানালা 
রদমে পরশ্চে রদেমেি রদমক োি দুমোখ থেমল ধমি। োি থোমখি সােমন এমস 
দাাঁিাে েরবি েে সাজামনা আমেরিকা থদশরে। আহেদ েুসা জীবে রূপ ধমি 
হারজি হে োি থোমখ। থসরদমক অপলক োরকমে হাজামিা কল্পনাি জাল বুনমে 
বুনমেই থস ঘুরেমে পমি। 

আহেদ েুসািও দুমোখ হাজাি হাজাি োইল পে পারি রদমে হারজি 
হমলা েরদনা শিীমিি োি সুন্দি বারিরেমে। থদখমে পামে থস ইরজ থেোমি 
আধমশাো থডানা থজামসিাইনমক। আিও অপরূপ হমেমে থডানা থজামসিাইন। 
োি পলকহীন থোখ োমক থদখমে থো থদখমেই, েন বুনমে নানা সুখ-স্বমপ্নি 
জাল। 

এক সেে ধীমি ধীমি বুমজ থেল আহেদ েুসাি থোখ। ঘুমেি িামজয 
হারিমে থেল থস। 

 
 
 
ঘুে িাংমেই েরিঘরি কমি উমঠ বসল আহেদ েুসা। থদখল, োিরদকো 

একদে িসো হমে থেমে। পারখি কল-কাকলীমে িমি থেমে পামশি পাকে। একেু 
েন খািাপ হমে থেল আহেদ েুসাি। থশষ পেেে িােো এখামনই থকমে থেল। 
কখন ঘুরেমে পমিমে বু মেই পামিরন। ওরদমক ওিানমডামদি রক অবস্থা থক 
জামন। 

আহেদ েুসা োিাোরি রনমে থনমে োোম্মুে কমি নাোজ পিমলা। 
োিপি োরিমে উমঠ োরি োরলমে েমল এল িাস্তাে। েুমে েলল োরি 

ওিানমডামদি বারিমি রদমক। 
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রকেুদূি োকমেই ওিানমডামদি থেমেি রদমক লিয কিল আহেদ েুসা। 
না, থেমে থকউ থনই। থেে পরিষ্কাি। আহেদ েুসা আশংকা কমিরেল থেমে পুরলশ 
পাহািা বসমে পামি। পুরলশ কেৃেপি েরদ থেমেি ঘেনাি জমন্য ওিানমডামদি 
সমন্দহ কমি, োহমল থেমে পুরলশ পাহািা বসমে পামি। আবাি পুরলশ েরদ 
ওিানমডামদি রনিাপত্তাি আশংকা কমি, োহমলও পুরলশ পাহািা বসমে পামি। 
েমন হে পুরলশ ওিানমডামদি সমন্দহ কমি রন, আবাি োমদি রনিাপত্তাি 
আশংকাও কমিরন। োহমল রক পুরলশ থেমেি ঘেনামক িাস্তাি থকান ঘেনা বমল 
েমন কমিমে ো ঘেনাক্রমে ওিানমডামদি থেমে সংঘরেে হমেমে। 

ওিানমডামদি থস্টমেি থেমে রেমে দাাঁিাল আহেদ েুসাি োরি। 
রনরদেি রনেমে দুবাি হেে বাজমেই খুমল থেল দিজা। 
থেে খুমল দিজাে এস দাাঁরিমেমে দুজন। আহেদ েুসামক থদমখ ওিা 

িীষন খুরশ হমে উঠল। 
আহেদ েুসা োরিি জানালা রদমে েুখ বারিমে ওমদি কুশল রজমেস 

কিমেই ওমদি একজন থোমখ েুমখ আেংমকি িাব সৃরি কমি েি েি কমি বমল 
েলল িামে থেমে রক েহাঘেনা ঘমেরেল থসই কারহনী। সব থশমষ বলল, ‘স্যাি 
বারিি থকউ আজ ঘুোেরন, সবাই থজমে বমস আমে আপনাি জমন্য। রেরেে 
সবাই’। 

থেেেযানমদি ধন্যবাদ রদমে আহেদ েুসা েলল ওিানমডামদি বারিি 
রদমক। 

োরি বারিি কাোকারে থপ াঁেমেই আহেদ েুসা থদখল, বারিি সবাই 
থবরিমে এমসমে। ওিানমডাি দাদী পেেে োমদি েমধয িমেমে। সবাি থেহািাি 
েমধয একো রবপেেস্ত িাব। সরেযই োহমল ওিা ঘুোেরন, িাবল আহেদ েুসা। 
থেমেি ঘেনা রনমে অবশ্যই সািািাে ওমদি উমিমে থকমেমে।  

আহেদ েুসামক থদমখ ওমদি রবপেেস্ত অবস্থাি েমধয নেুন জীবমনি 
একো আনন্দ িমুে উমঠমে। 

আহেদ েুসা ওমদি সােমন োরি দাাঁি কিামে োরেল। 
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ওিানমডাি ো দুধাপ এরেমে এমস হাে থনমি আহেদ েুসামক োরি দাাঁি 
কিামে রনমষধ কিল। বলল, ‘বাো েুরে োও’। 

িাস্তাি উপি দাাঁিামনা ওিা সবাই দুধামি সমি রেমে োরিি পে কমি 
রদল। 

আহেদ েুসা ধীমি ধীমি োরি োলাল। োরিি দুধাি রদমে ওিা হাাঁেমে। 
আহেদ েুসাি ড্রাইরিং জানালাি পাশ রদমে হাাঁেমে ওিানমডা, রলসা 

এবং িারেো। 
আহেদ েুসামক উমেশ্য কমি রলসা বলল, ‘জামনন আেিা সািািাে 

থকউ ঘুোমে পারিরন। আপরন থকাোে হারিমে রেমেরেমলন?’  
‘হারিমে রেমেরেলাে োমন?’ বলল আহেদ েুসা। 
‘বা! আপরন িারেোি আব্বাি ওখান থেমক থবরিমেমেন সামি দশোে, 

োিপি সািািাে থখাাঁজ থনই’। বলল রলসা অরিোন িুব্ধ থিামিি সামে। 
‘এ খবি জানমল রক কমি?’ আহেদ েুসা বলল। 
‘িাে ১২োি রদমক িারেোি আব্বা থেরলমিান কমিরেমলন। োিপি 

সািািাে ধমিই উরন থেরলমিান কমিমেন। অেেঃ রবশবাি রেরন থেরলমিান 
কমিমেন। ওনাি এবং আোমদি সবািই শ্বাসরুেকি অবস্থা’। আমবে অরিোমন 
কাাঁপরেল রলসাি েলা। 

োরি েখন থপ াঁমে থেমে োরি বািান্দাে। 
আহেদ েুসা োরি থেমক নােল। 
থনমেই রলসাি কোি জবাব রদল। বলল, ‘এেনো ঘো স্বািারবক, সরেয 

আরে দুঃরখে’। 
েেিমে আহেদ েুসাি শিীমিি উপি নজি পমি থেমে সবাি। সবাই 

েুমে এল। 
‘োমে এে িক্ত?’ থোোি রক হমেমে বাো?’ ‘আপরন রঠক আমেন থো?’ 

প্রাে সবাই এক সামে নানা প্রশ্ন কিল আহেদ েুসামক। 
ওিানমডা এমস জরিমে ধিল আহেদ েুসামক। বলল, ‘েলুন, থিেমি 

েলুন’। 
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‘থোেিা বাোমক না থদমখ-শুমনই োি সামে  েিা শুরু কমি রদমেে’। 
বলল ওিানমডাি ো রলসামক লিয কমি। 

আহেদ েুসা বু ামে থেিা কিল থে, োি রকেু হেরন, িামলা আমে থস। 
রকন্তু োমক কো বলমেই রদল না থকউ। োমক ধমি রনমে েলল বারিি থিেি। 

এমকবামি োমক রনমে থেল োি থশাবাি ঘমি। োমক শুইমে থদমব, এই 
অবস্থা দাাঁিাল। 

আহেদ েুসা ওিানমডাি হাে থেমক রনমজমক োরিমে রনমে থসািাে 
রেমে বসল। সবাই োমক রঘমি দাাঁরিমেমে। সবাই থদখমে োে োি আঘাে 
থকাোে। ডাক্তাি ডাকা, এযাম্বুমলন্স ডাকা, ইেযারদ রনমে আমলােনা শুরু হমে 
থেমে। 

আহেদ েুসা থসািাে বমস দুহাে েুমল সবাইমক বসমে বমল বলল, 
‘আপনামদি ঘাবিাবাি থকান কািে থনই। আরে আহে হইরন, আরে িামলা আরে। 
আোি োমে থে িক্ত থদখমেন ো ওোং আলীি িক্ত। োমক আহে অবস্থাে থকামল 
রনমে হমেরেল’। 

কোো থশষ কমিই োকাল িারেো নাসুেমনি রদমক। বলল, ‘েুরে 
আবাি িে থপমো না। ওোং আলী ুলরুেি আহে নে। রনশ্চে শুমনে থস িামলা 
আমে’। 

‘আলহােদুরলল্লাহ। আপনামক ধন্যবাদ িাইো। এবািও আব্বামক 
আপরনই উোি কিমলন, থসই সামে ওোংমকও’। থশমষি কোুলমলা কান্নাে বুাঁমজ 
থেল িারেোি। 

রলসা িারেোমক কামে থেমন রনমে োি রপমঠ হাে বুলামে বুলামে 
আহেদ েুসামক উমেশ্য কমি বলল, ‘স্যরি, আমেি প্রশ্নই কিরে, সািা িাে 
আপরন থকাোে রেমলন?’ 

‘ইস্ট পামকেি সােমনি  াউ োেুলমলাি আিামল োরি থিমখ োরিমে 
ঘুরেমে কারেমেরে সািা িাে। 

বমল আহেদ েুসা উমঠ দাাঁিামলা এবং সবাইমক উমেমশ্য কমি বলল, ‘দু 
রেরনে রলজ, আরে কাপি থেমি আসরে’। 
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আহেদ েুসা দুপ্রস্ত কাপি রনমে েেমলমে ঢুমক থেল। 
ওিানমডাি ো ওিানমডাি স্ত্রীমক লিয কমি বলল, ‘বউো েুরে রেমে 

বাোি জমন্য নাস্তা আি ো রদমে বমল এস। বাো িামে রনশ্চে রকেু খােরন’। 
ওিানমডাি স্ত্রী জযাকুরলন েমল থেল। 
রঠক দুরেরনে পি আহেদ েুসা নেুন কাপি পমি থোোমল রদমে হাে-

েুখ েুেমে েুেমে থবরিমে এল। 
বসল আহেদ েুসা োি থসািাে। 
এ সেে ওিানমডাি স্ত্রী জযাকুরলন নাস্তাি ররল থঠমল রনমে এমস থপ াঁেল। 
রলসা োিাোরি ররল থেমক আহেদ েুসাি সােমন নাস্তা সাজামে 

সাজামে বলল, ‘এুলমলা রকন্তু আপনাি িামেি খানা। নাস্তাি সেে আবাি 
আোমদি সামে নাস্তা কিমে হমব’। 

আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘ো িুধা থলমেমে, োমে দুবাি থকন, 
রেনবািও নাস্তা কিমে পািব’। 

সবাই থহমস উঠল। 
আহেদ েুসা িমলি  ুরি থেমক দুমো আঙুি েুমল রনমে পামশ বসা 

ওিানমডাি দাদীি েুমখােুরখ হমে বলল, ‘দাদী হা করুন, দুমো আঙুি থখমে শুরু 
কমি রদন। আরে থশষ কিব’। 

ওিানমডাি দাদী খুরশমে হা কিল। আহেদ েুসা দুমো আঙুি পুমি রদল 
োি েুমখ। 

ওিানমডাি দাদী আঙুি রেমবামে রেমবামে বলল, ‘ওিানমডা থদখরল, 
থোি থেমে এ িাই আোমক থবরশ িামলাবামস। েুই খাবাি সেে আোি কো 
কখনও েমন করিস?’ 

হাসল ওিানমডা। বলল, ‘রঠক আমে, উরন থোোি নম্বি ওোন নারে হমল 
আরে দু নম্বি নারে হমে িারজ আরে’। 

ওিানমডা োেমেই রলসা বমল উঠল, ‘দাদী আরে রকন্তু এক নম্বি 
নােনী’। 



সুরিনামেি সংকমে  116 

 

বমলই রলসা োকাল িারেোি রদমক। বলল, ‘না েুরে আোি এক নম্বি 
আসন থকমি থনবাি েেলব আাঁেে?’ 

হাসল িারেো। সবাই থহমস উঠল। 
আহেদ েুসা েখন থখমে শুরু কমিমে। রলসা বমল উঠল আহেদ েুসামক 

লিয কমি, ‘এবাি োহমল আোি প্রশ্ন শুরু কিমে পারি?’ 
আহেদ েুসা রকেু বলাি আমেই ওিানমডাি ো বমল উঠল, ‘রলসা থোি 

পুরলশী থজিা এখন োক। আরে বাোি সামে একেু কো বরল’। 
োিপি ওিানমডাি ো োইল আহেদ েুসাি রদমক। বলল, ‘েুরে সরেযই 

ইস্ট পামকে োরিমে শুমেরেমল বাো?’ 
‘রজ হ্াাঁ’। 
‘রকন্তু ঘেনা রক বাো?’ 
আহেদ েুসা হাসল। বলরে আম্মা। োি আমে ওিানমডাি কাে থেমক 

একো রবষে থজমন থনই। 
ওিানমডাি রদমক োরকমে আহেদ েুসা বলল, ‘ওিানমডা, থেমেি 

ঘেনাি পি পুরলশ থোোমদি থডমকরেল?’ 
‘হ্াাঁ থডমকরেল’। 
‘থকন থডমকরেল?’ 
‘রজমেস কমিরেল, োরি ও োরিি থলাকমদি আেিা রেরন রকনা। আরে 

বমলরেলাে, রেরন না। োিপি রজমেস কমিরেল, বারিমে থকান সেে ডাকারে 
হমেমে রকনা? আরে বমলরে, না হেরন। এিপি রজমেস কমিরেল, ওিা থেমে 
ধাক্কা-ধারক্ক কমিরেল রকনা? আরে না –সূেক জবাব থদই। আোমক আি রকেু 
বমলরন ওিা’। বলল ওিানমডা। 

‘ঘেনা রকিামব ঘেল, থক ওমদি হেযা কিল এ সম্বমন্ধ রকেু আমলােনা 
কমিমে ওিা?’ আহেদ েুসা বলল। 

‘ওমদি আমলােনাে শুনলাে, থোলাুলরল শুমন পুরলশিা েখন থেমেি 
রদমক েুমে আসরেল, েখন ওমদি দুজন নারক একো আমলা থনিামনা োরিমক 
পরশ্চে রদমক েুমে থেমে থদমখমে। পুরলমশি কো শুমন েমন হমলা, রেলক লাজপে 
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পামলি সংেঠন ও অন্য থকান সংেঠমনি েমধযকাি পািিরিক তবরিোি িমলই 
এই হেযাকাঠড ঘমেমে। রেলক লাজপে পাল স্বেং রনহে হমেমে এই ঘেনাে’। 
বলল ওিানমডা। 

রেলক লাজপে পাল রনহে হওোি কো শুমন েেমক উঠল আহেদ েুসা। 
বলল দ্রুে কমঠঠ, ‘রেলক লাজপে পাল রনহে হমেমে! োহমল ঐ থেরুো 
ইউরনিিে পিা থলাকরেই রক রেলক লাজপে পাল রেল?’ 

বমল নাস্তাি থলে থেমক হাে েুমল থসাজা হমে বসল আহেদ েুসা। বলমে 
লােল, ‘েরদ ো ঘমে োমক, ঐ থলাকরেই েরদ রেলক লাজপে পাল হমে োমক, 
োহমল বি একো ঘেনা ঘমেমে’। 

লাজপে পালমক ওিানমডািা থকউ থেমন না। রকন্তু লাজপে পাল 
সম্পমকে আহেদ েুসাি কো সকমলি েমধয রবিে সৃরি কমিমে। বলল রলসা, 
‘থেরুো ইউরনিিেধািীমক থদখমলন রক কমি? থস খুন হমেমে জানমলন রক 
কমি?’ 

হাসল আহেদ েুসা। বলল িামেি সব ঘেনা। সব থশমষ বলল, ‘পুরলশ 
এমস পিাে আরে আি থিেমি ঢুরকরন। থিমবরেলাে ইস্ট পামকেি ওখামন রকেুো 
অমপিা কমি পুরলশ েমল থেমল থিেমি ঢুকব। রকন্তু ঘুরেমে পিাে ো আি 
হেরন’। োেল আহেদ েুসা। 

আহেদ েুসাি কারহনী সবাই শুনল। আহেদ েুসা োেমলও থকউ থকান 
কো বলল না। আেংক ও উমিমেি োো সকমলি থোমখ-েুমখ। ওিানমডাি ো 
উঠল োি থসািা থেমক। ধীমি ধীমি রেমে দাাঁিাল আহেদ েুসাি থপেন রদমক। 
ডান হাে রদমে আহেদ েুসাি োো িশে কমি বলল, ‘বাবা থোোমক রক বমল 
আশীবোদ কিব োি িাষা আোি জানা থনই। িাবমে আেংক থবাধ হমে, েুরে 
রঠক সেমে থেমে না থপ াঁেমল রকংবা ওমদিমক ঐিামব থশষ কিমে না পািমল ওিা 
থিেমি প্রমবশ কিে, োহমল রক ঘেে! েুরে েৃেীে বামিি েে আোমদি 
পরিবািমক সবেনাশ থেমক বাাঁোমল বাবা’। 

েম্ভীি হমলা আহেদ েুসা। বলল, ‘আল্লাহি ইোে সব হমেমে, আরে 
রনরেত্তোত্র।ুললী কিমে আোি থসমকঠড পরিোে রবলম্ব হমল রেলক লাজপমেি 
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ুললীমে আোি থদহ  াাঁ িা হমে থেে। অন্যরদমক রেলক লাজপে পামলি ুললী 
কিমে থসমকঠড পরিোে থদিী হওোে আোি ুললীমে োি থদহই শুধু  াাঁ িা 
হেরন, োমদি সবাইমকই েিমে হমেমে। জীবন-েৃেযু রনধোরিে হমেমে 
থসমকমঠডি বযাবধামন। এই বযবধান সৃরি হমেমে আল্লাহি ইোে’। 

‘আি বমলানা বাো। বুক কাাঁপমে আোি। এক থসমকঠড আমে েরদ থস 
ুললী েুাঁিে, োহমল থোোি রক হমো বাো। এসব রক শুরু হমলা?’ িািী থশানাল 
ওিানমডাি োমেি কঠঠ। 

ওিানমডাি ো রিমি এল আসমন। 
‘জীবন-েৃেযুি এ থখলাে আপরন থনমেমেন পমিি জমন্য, আপনাি খািাপ 

লামে না?’ বলল রলসা। 
‘পমিি জমন্য থকাোে রলসা?’ আেিা সকমল এক আদমেি সোন না? 

আি থক কাি জমন্য রক কিমব, এো আল্লাহই রনধোিে কমি থদন। আরে থো 
থকামনা রদন ইো করিরন সুরিনামে আসমবা। রকন্তু এমস থেরে। আল্লাহই আোমক 
রনমে এমসমেন। আরে ো কিরে আল্লাহিই কাজ কিরে, আল্লাহি জমন্যই কিরে’। 
বলল আহেদ েুসা। 

রকেু বলমে োরেল রলসা। 
থেরলমিান থবমজ উঠল। ধিল থেরলমিান ওিানমডা। ওিানমডা 

ওপামিি কো শুমনই বমল উঠল, ‘স্যাি আপরন ওাঁি সামেই কো বলুন’। 
বমল থেরলমিান আহেদ েুসাি হামে েুমল রদমে রদমে বলল, ‘সামবক 

প্রধানেন্ত্রী স্যামিি থেরলমিান’। 
আহেদ েুসা থেরলমিান ধিল। প্রেে রকেু সেে থেল েে িামে বারিমে 

না থিিাি কািে বযাখযাে। আহেদ েুসা থেরলমিামন েেেুকু বলা োে েেেুকু 
বলল। োিপি জানাল, আরে রঠক সকাল সামি এোিোে আপনাি ওখামন 
থপ াঁেব। আপনামক সামে রনমে সামি বািোে োত্রা কিব ইমলকশন অরিমসি 
উমেমশ্য। আোমদি োকমব দুরে োরি। সােমনি োরি ড্রাইি কিব আরে। আোি 
পামশ োকমব বানোিমডা। থপেমনি রসমেি ো খামন বসমবন আপরন। আপনাি 
এক পামশ বসমব আপনাি দমলি রনবোেন পরিোলক, আমিক পামশ আপনাি 
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থসমক্রোিী বসমব। আি থপেমনি োরিমে োকমব আপনাি বাোই কিা পাাঁেজন 
থলাক। োমদি প্রমেযমকি কামে রিিলবাি োকমে হমব। সামি বািোে স্টােে 
কিাি আমেই সব কােজ পত্র তেিী, িিোরদ রিলাপ কমি ব্রীিমকমস থিমখ 
থদমবন। জাোনমেি োকাি ড্রািোও থেন কােজপমত্রি সামে োমক’। 

োেল আহেদ েুসা। ওপামিি রকেু কো থশানাি পি আহেদ েুসা বলল, 
‘আপরন থেরলমিানো বানোিমডামক রদন’। 

বানোিমডা থেরলমিান ধিমল আহেদ েুসা োি সামে কুশল রবরনেমেি 
পি বলল, ‘আরে রকেু কো রে. হাত্তামক বমলরে। েুরে থসুলমলা ওাঁি কাে থেমক 
থজমন রনও। আি থোোি জমন্য কো হমলা, েুরে এযারসমস্টঠে পুরলশ করেশনামিি 
সামে থদখা কমিা। আেিা সামি বািোি রদমক রনবোেন অরিমসি উমেমশ্য োত্রা 
কিরে। ইমলকশন অরিমসি জমন্য আেিা ো কমিরে, থসো ওাঁমক বমল োাঁমক 
অনুমিাধ কিমব োাঁি েরদ রকেু কিেীে োমক রেরন থেন কমিন। রঠক আমে?’ 

ওপাি থেমক বানোিমডাি কো শুমন আহেদ েুসা বলল, ‘রঠক আমে, 
িাখরে। ওোস সালাে’। 

থেরলমিান আহেদ েুসা থিমখ রদমেই ওিানমডাি ো বমল উঠল, ‘সামি 
এোিোে আবাি থবরুে বাো?’ োি কমঠঠ রবিে। 

‘হ্াাঁ আম্মা। আজ রনবোেমনি জমন্য নরেমনশন থপপাি সাবরেে কিাি 
থশষ রদন। ওিা সবোত্মক থেিা কিমব আহেদ হাত্তা থেন নরেমনশন থপপাি জো 
রদমে না পামি। আেিা থেিা কিব জো থদোি জমন্য। আপনামদি সকমলি থদাো 
প্রমোজন’। বলল আহেদ েুসা। 

আহেদ েুসা োেমলও থকউ থকান কো বলমলা না। সবাই িাবমে। 
ঘেনাি ুলরুে অনুিব কিমে পািমে সবাই। োমদি পমিি, োমদি পেমন্দি 
িাজননরেক শরক্ত রেমক োকা না োকাি সামে োমদি িােযও কে জরিে নে। 
আহেদ হাত্তা সিকামিি থেোদ থশষ হবাি পি থদশ আজ সন্ত্রামস িমি থেমে। 
োমদি থেমিক পরিবামিি উপি রবপদ থনমেমে এই সেমেই। 

অবমশমষ রনিবোে থেদ নােল। রনিবো থিমঙ ওিানমডাি দাদী বলল, 
‘বু মে পািরে। একো সংকেকাল েলমে। এ সংকমে থোোিই প্রধান দারেে। 



সুরিনামেি সংকমে  120 

 

রকন্তু েুরে থোোি কো িাবমব না িাই। েুরে রঠক না োকমল রকেুই থে রঠক 
োকমব না’। 

আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘আরে েরদ আোমক রনমে িারব, োমে থকান 
লাি হমব না। বিং োমে দুবেলই হমে পিব। রেরন িাবমল আোি লাি হমব, থসই 
আল্লাহ রনশ্চেই আোমক রনমে িাবমেন’। 

আহেদ েুসাি কো থশষ হমেই রলসা বমল উঠল, ‘জামনন আেিা একো 
কুিআন শিীি থজাোি কমিরে। িারেো আোমদি থশখামে’। 

‘এ সুখবমিি জন্য ধন্যবাদ রলসা থোোমদিমক’। োিপি িারেোি 
রদমক োরকমে বলল, ‘িারেো থোোমক ধন্যবাদ। েুরে রক কুিআমনি অেেও 
কিমে পাি?’ 

‘রজ হ্াাঁ িাইো। আরে পরিবাি থেমকই এো রশমখরে। থোেকামলই েৃহ 
রশিমকি কামে আিবী িাষা থশখা হমে থেমে। এখন হারদস কুিআন সবই অেেসহ 
পিমে পারি’। বলল িারেো নাসুেন। 

‘থোবািকবাদ িারেো’। আহেদ েুসা বলল। 
রকেু বলমে োরেল রলসা। 
রকন্তু োি আমেই ওিানমডাি ো উমঠ দাাঁিামে দাাঁিামে বমল উঠল, 

‘সবাই উঠ, আি থকান কো নে। বাোমক রবশ্রাে কিমে দাও’।  
সবাই উমঠ দাাঁিাল। 
উঠমে উঠমেই রলসা বলল আহেদ েুসামক, ‘আো আপনাি েে েনমক 

িেহীন কিমে হমল রক কিমে হমব?’ 
‘আল্লাহমক িে কিমে হমব। আল্লাহমক েরদ সরেযকামিি অমেে িে কি, 

োহমল অন্য সব িে েন থেমক দূি হমে োমব। কািে েখন েুরে িাবমে রশখমব, 
আল্লাহ সব শরক্তি বি শরক্ত। রেরন েখন ইো কমিন, েখনই ো হমে োে, 
অেএব োি উপি িিসা কিমল কাউমক িে কিাি প্রশ্নই উমঠ না’। বলল আহেদ 
েুসা। 

‘আরে বু মে পািরে না, রকিামব আোি েনো ঐ িকে হমব’। হোশ 
কঠঠ রলসাি। 
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আহেদ েুসা রকেু বলমে োরেল। োি আমেই দাদী বমল উঠল, ‘েুমখি 
কোে হমব না থবান, রবশ্বামসি শরক্তমে েনমক সরিে কিমে হমব’। 

দাদীি েুমখ এ কো শুমন রবরিে হমলা আহেদ েুসা। বলল, ‘দাদী এ 
কোই আরে বলমে োরেলাে। আপরন এো রশখমলন বা পিমলন থকাোে?’ 

দাদীি েুখ েম্ভীি হমলা। বলল, ‘আোি দাদী শ্বাশুিীি ঘমি োোমনা 
কামঠি একো রবলমবামডে এ ধিমনি একো কো থলখা রেল। রবল থবাডেো শুমনরে 
দুমেেি থকাোও ওাঁিা থপমেরেমলন’। 

‘রবল থবাডেো এখন থনই দাদী?’ বলল আহেদ েুসা উৎসুক কমঠঠ। 
‘োকমে পামি পুিমনা থকান বাক্স-মপেিাে। দুমেেি অংশ রনমে তেিী 

পুিমনা বারিো থিমঙ এ নেুন বারি তেিী কিা হে। নেুন বারি সাজাবাি সেে 
পুিমনা অমনক রজরনষই বযবহাি কিা হেরন। থোোি কোে রবলমবাডেোি প্ররে 
আোি আরহ থজমেমে। থদখব খুাঁমজ পাওো োে রকনা’। দাদী বলল। 

‘েুরে খুাঁজমব রক দাদী, আরেই খুাঁমজ থবি কিব’। বলল রলসা। 
হ্াাঁ, েুরে এক রজরনস থবি কিমে রেমে দশ রজরনস নি কিমব। পুিমনা 

রকেুমে থোোি হাে রদমে হমব না’। 
রকেু বলমে োরেল রলসা। 
োি আমেই োি ো বমল উঠল, ‘না আি কো নে। োও ওরদমক রেমে 

দাদীমক বু ামে থেিা কি থে, পুিমনা থকান রজরনস থখাাঁজাি েে েমেি তধেেয 
থোোি আমে’। 

‘আম্মা েুরে দাদীি পি রনমল’। প্ররেবামদি সুমি এ কো বলমে বলমে 
রলসা ঘি থেমক থবি হমে থেল। 

ঘমিি বাইমি এল সবাই। 
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৫ 
থপ্ররসমডঠে িবমনি পারিবারিক অংশ দরিে অরলমন্দি পারিবারিক 

ড্রইংরুে। 
থপ্ররসমডঠে জুমলস থেনমডল বমস আমেন এক থসািাে। েুখো োি ঈষৎ 

রনেু। রবেষে থেহািা। 
োি সােমনি থসািাে পাশাপারশ বমস আমে িাজননরেক দল সুরিনাে 

রপপলস কংমরস (এসরপরস) এি থেোিেযান থিানাড িেলাল এবং োসুস 
(োমেি সূেে সোন) সংেঠমনি িািপ্রাপ্ত থেোিেযান রশবিাে রশবাজী। োমদি 
দুজনমকই থদখারেল উমত্তরজে। 

‘োসুস’ সংেঠমনি থেোিেযান রেমলন রেলক লাজপে পাল। েে িামে 
থেমিক থস্টমেি থেমে অন্যমদি সামে থস রনহে হওোে রশবিাে রশবাজী 
‘োসুস’এি িািপ্রাপ্ত থেোিেযান রহমসমব সংেঠমনি দারেে রহে কমিমে। 

কো বলরেল রশবিাে রশবাজী। বলরেল থস, ‘োত্র দুিাে দুরদমন সবরকেু 
লঠডিঠড হমে থেল আোমদি। প্রেে ঘেনা ঘমেমে উত্তি সুরিনামে থকািাজ নদী 
সংলগ্ন আোমদি ঘাাঁরেমে। থসখামন আোমদি ৮ জন থলাক রনহে হমেমে, ঘাাঁরে 
হাে োিা হমেমে এবং প্রেেবামিি েে আোমদি হাে থেমক দু’ডজমনি েে 
বন্দী পরলমে থেমে। এিপি েে দুিাে একরদমন আোমদি ৬০ জমনি েে থলাক 
রনহে হমেমে, আোমদি শীষে থনো রেলকসহ। ওিানমডা েুক্ত হমেমে এবং ওোং 
েুক্ত হমেমে। িারেো ও আহেদ হাত্তামক ধমিও আেিা িাখমে পারিরন। 
িূরেকমম্পি েে এ ঘেনাুলমলা রকিামব ঘেল, থক ঘোল আেিা বু মে পািরে 
না’। 

োেল রশবিাে রশবাজী। োি কঠঠ িীষে উমত্তরজে। থোখ-েূখ োি 
লাল। 
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‘আোমদি কামে এো েিে রবিে থে, এ ঘেনাুলমলা থক ঘোল, রকিামব 
ঘেল। আেিা আহেদ হাত্তামদি রিপাবরলকান পারেেি সবাইমক জারন। োমদি 
সাধয থনই এ ধিমনি ঘেনা ঘোমনাি’। বলল থিানাড িেলাল। োি কমঠঠ উমিে। 

‘োহমল আহেদ হাত্তািা রক বাইমি থেমক থলাক হাোি কমিমে?’ 
বলল থপ্ররসমডঠে জুমলস থেনমডল। 
‘রকন্তু থে ঘেনাুলমলা ঘমেমে, োমে থবশী থলামকি িূরেকা থদখরেনা। 

েরন্দমিি বন্দীখানা থেমক ওিানমডামক উোি কমিমে একজন থলাক। থেমিক 
থস্টমেি থেমে েেিামে থে ঘেনা ঘমেমে, পুরলমশি বক্তবয অনুসামি ো ঘরেমেমে 
একজন থলাক। িারেোমক উোি কিমে রেমেরেল োত্র দুজন থলাক। শুধু আহেদ 
হাত্তা ও ওোংমক উোমিি জমন্য পুরলমশি থপাশামক পাাঁেজন রেমেরেল। রকন্তু 
প্রেযিদশেী পুরলমশি ধািো হমলা থসখামন সব ঘেনা একজনই ঘরেমেমে। বাইমি 
থেমক এেন একজন দুজন থলাক এমস এসব ঘোমে পামি?’ বলল থিানাড 
িেলাল। 

‘োহমল রক এসব এ থদমশি থকান েপ থেিরিস্ট রকংবা সামবক থকান 
পুরলশ বা থোমেন্দা অরিসামিি কাজ? োিামো ‘োসুস’ ও সুরিনাে রপপলস 
পারেেি দুবেলো সম্পমকে জামন’। বলল থপরসমডঠে। 

‘আোমদি পুরলশ ও থোমেন্দামদি আেিা রেরন রে. থপ্ররসমডঠে। োমদি 
কামিা েমধযই এই সাহস ও রিপ্রো থনই’। বলল থিানাড িেলাল। 

‘োহমল শত্রুমকই আেিা েখন রেনরে না, েখন আেিা োমদি 
থোকারবলা কিব রক কমি? পািাোরিমবামে আোমদি থে িাইরেং থিাসে রেল, থে 
থিাসে বেমিি পি বেি ধমি েমি েুমলরেলাে, থস থিাসে প্রাে রনঃমশষ। আরে এ 
রবপেেেমক রকেুমেই স্বািারবক বমল থেমন রনমে পািরেনা’। বলল রশবিাে 
রশবাজী। 

‘অস্বািারবক রক আপরন রেো কিমেন?’ বলল থিানাড িেলাল। 
‘আোি েমন হমে থদমশি পরিরস্থরেমে বি িকমেি একো পরিবেেন 

ঘমেমে। আেিা থদমশি েুসরলে িাজননরেক শরক্তমক উৎখাে কিমে 
থেমেরেলাে। এ লমিয কমেক হাজাি েুসরলে িাজনীরে সমেেন েুবকমক থশষ 
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কমিরে। োমদি থনোমক রকডন্যাপ কমি থদমশি বাইমি বন্দী কমি থিমখরেলাে। 
আোি েমন হমে েে দুিামেই এ পরিবেেন হে, োহমল আরে েমন করি খুব বি 
একো শরক্ত আোমদি থদমশ প্রমবশ কমিমে। োিা আোমদি প্ররে একো 
োিাত্মক েযামলি েুাঁমি রদমেমে’। বলল রশবিাে রশবাজী। 

‘আরে আপনাি সামে একেে রে. রশবিাে। রনশ্চে ঐ িকে একো রকে ু
ঘমেমে’। বলল থিানাড িেলাল। 

‘রকন্তু েে এক োমস থদমশি রবোন বন্দি ও সেুদ্র বন্দি রদমে োিা 
থদমশ প্রমবশ কমিমে এবং েে এক োমস থহামেলুলমলাে োিা এমসমে, োমদি 
পূেে োরলকা আোি কামে আমে। অপরিরেে ও উমল্লখ কিাি েে থকান রবমদশী 
োমদি েমধয থনই’। বলল থপ্ররসমডঠে। 

‘আসমল োিা ওিামব জানান রদমে আসমব না’। রশবিাে রশবাজী বলল। 
‘রঠক আমে ধমি থনো হমলা একো গ্রুপ থদমশ প্রমবশ কমিমে। এখন রক 

কিেীে?’ বলল থিানাড িেলাল। 
‘েরদ এ িকে থকান গ্রুপ থদমশ এমস োমক রিপাবরলকান পারেেমক 

সহমোরেো কিাি জমন্য, োহমল অবশ্যই োিা আহেদ হাত্তাসহ রিপাবরলকান 
থনেৃবৃমন্দি সামে থোোমোে িাখমব। সুেিাং আহেদ হাত্তাসহ রিপাবরলকান 
থনেৃবৃমন্দি উপি সাবেিরেক নজি িাখমে হমব’। বলল রশবিাে রশবাজী। 

‘আোমদি পুরলশ ও থোমেন্দা রবিাে োমদি উপি নজি িাখমে। রঠক 
আমে এো আিও থজািদাি কিা োমব’। থপ্ররসমডঠে বলল। 

‘ধন্যবাদ রে. থপ্ররসমডঠে। শুধু পুরলমশি রুরেন পাহািা রদমে ওমদি ধিা 
োমব না। আরে েমন করি, দমলি সাহসী ও থে কশ থেমল-মেমেমদিমকও পুরলমশি 
পাশাপারশ কামজ লাোমে হমব’। বলল রশবিাে রশবাজী। 

‘আরেও একেে। এখন আপনািা আসুন আজমকি রবষে রনমে 
আমলােনা করি। আজ নরেমনশন থপপাি িাইমলি থশষ রদন। আহেদ হাত্তামক 
রকেুমেই নরেমনশন থপপাি দারখল কিমে থদো োমব না। এখন রক কিা উরেে 
বলুন’। থিানাড িেলাল বলল। 
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‘আপনািা রক রেো কমিমেন বলুন। পুরলমশি পমি রকংবা সিকািীিামব 
সিাসরি রকেু কিা সম্ভব হমব না’। বলল থপ্ররসমডঠে। 

‘অেবেেীকালীন সিকাি েঠমনি পি এ পেেে আেিা থে সব পদমিপ 
রনমেরে োি লিযই হমলা আহেদ হাত্তাি িাজনীরে বন্ধ কমি থদো, োমক 
রনবোেমন দাাঁিামে না থদো। আজ েরদ আেিা োমক নরেমনশন থপপাি দারখমল 
বাধা রদমে বযেে হই, োহমল আোমদি এেরদনকাি সব কাজ বযেে হমে োমব। 
সুেিাং থে থকান েূমলয োমক আজ বাধা রদমে হমব। আেিা এ পেেে থে বযবস্থা 
রহে কমিরে ো হমলা রনবোেন অরিসেূখী সব িাস্তাে আোমদি পাহািা োকমব। 
প্রমেযকো োরি সােে কিা হমব।আহেদ হাত্তামক থে থকান েূমলয আেকামনা হমব’। 
বলল থিানাড িেলাল। 

থিানাড িেলাল োেমেই থপ্ররসমডঠে বমল উঠল, ‘েে দুরদমনি ঘেনা 
সােমন িাখাি পি আপনািা রকিামব রনরশ্চে হমেন থে আহেদ হাত্তামক আপনািা 
আেকামে পািমবন?’ 

‘োিা িাস্তাে োিাোরি কমি হেযাকাঠড ঘরেমে নরেমনশন থপপাি জো 
রদমে আসমব এবং জো রদমে েমল োমব আেিা এো েমন করি না। আোমদি 
থলাক োিা আহেদ হাত্তামদি বাধা থদমব, োমদিমক েরদ ওিা খুন কমি, োহমল 
সংমে সংমে অন্য োিরে স্থামন পাহািাে বসা থলাকিা থোবাইমল খবি থপমে োমব 
এবং োিা সংমে সংমেই েমল আসমব রনবোেন অরিমসি সােমন। োিা একমোমে 
আহেদ হাত্তামক আেক কিমব খুরন রহমসমব এবং নরেমনশন থপপাি দারখমলি 
সেে পাি হমে থেমল োমক োনাে থসাপদে কিমব অেবা অন্য থকান বযবস্থা 
কিমব’। বলল থিানাড িেলাল। 

‘অন্য রক বযবস্থা কিমবন?’ রজমেস কিল থপ্ররসমডঠে। 
‘থেেন ধরুন আেিা রজোসাবাদ কিাি পি পুরলশ থডমক োমদি হামে 

েুমল রদলাে। োনাে রনমে োবাি পমে আহেদ হাত্তা পালামে রেমে পুরলমশি 
ুললীমে োিা োমব, ইেযারদ’। বলল থিানাড িেলাল। 

‘না, না এিকে রকেু কিা োমব না। এমে আোমদি সিকামিি বদনাে 
হমব। োি থেমে িামলা হমব েরদ এ িকে হে থে, আপনামদি গ্রুপুলমলা রনবোেন 
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অরিমসি সােমন থেমক োমক ধমি রনমে থেল, রকন্তু থক ধমি রনমে থেল ো থকউ 
স্বীকাি কিল না। োমেব হমে থেল আহেদ হাত্তা। এমে সিকামিি উপি দােো 
কে বেোমব’। বলল থপ্ররসমডঠে। 

‘থপ্ররসমডঠে, আপরন থোিে বযবস্থাপত্র রদমেমেন োমে সাপও রনরশ্চে 
োিা পিমব রকন্তু লারঠি রকেুই হমব না’। বলল রশবিাে রশবাজী উেরসে কমঠঠ। 

থিানাড িেলালও থপ্ররসমডঠেমক উমেশ্য কমি বলল, ‘আোিও ধন্যবাদ 
রহে করুন রে. থপ্ররসমডঠে। আপরন থে িকে বমলমেন, থস িকে ঘো োনুমষি 
কামেও েুরক্তেুক্ত হমব। োনুষ েমন কিমব, রনবোেন রনমে িাস্তাে হানাহারনিই িল 
এো এবং আহেদ হাত্তামক থকউ ধমি রনমে থেমে পামি, আবাি পারলমে 
আত্মমোপনও কিমে পামি খুমনি দাে থেমক বাাঁোি জমন্য’। 

থহমস উঠল থপ্ররসমডঠে ও রশবিাে রশবাজী দুজমনই। বলল থপ্ররসমডঠে, 
‘আি এ রবষেো োনুষমক রবশ্বাস কিাবাি েে প্রপাোঠডা থেরশন আোমদি হামে 
িমেমে’। 

কোো থশষ কমি থপ্ররসমডঠে জুমলস থেনমডল েম্ভীি হমে উঠল। 
িাবনাি একো রেহ্ন োি থোমখ-েুমখ িমুে উঠল। বলল, ‘আহেদ হাত্তামক না হে 
এিামব সিামনা থেমলা, রকন্তু ঐ অদৃশ্য শরক্তি রক হমব ো োত্র দুিাে এক রদমন 
আোমদি ষাে-সত্তি জন থলাকমক খুন কমি আোমদি সব পরিকল্পনামক লঠড-
িঠড কমি রদল? আহেদ হাত্তাি েরদ এ িকে রকেু ঘমে োহমল ঐ শরক্ত রনশ্চে 
প্ররেমশাধ রনমে পােল হমে উঠমব’। 

থিানাড িেলাল বমল উঠল, ‘প্ররেমশাধ রনমে েুমে আসমে পামি, আবাি 
আহেদ হাত্তা থনই থদমখ পালামেও পামি। িািাকািী বা হাোিকািী না োকমল, 
িািাে আসা থলামকিাও োমক না’। 

‘আপনাি েুরক্ত রঠক রে. থিানাড। রকেুই ঘেমব না, ওিা পারলমে োমব। 
রকন্তু এ িামলা রেোি পামশ খািাপ রদকোও আোমদি রবমবেনা কিা দিকাি’। 
বলল থপ্ররসমডঠে েম্ভীি কমঠঠ। 

‘আপরন রঠক বমলমেন রে. থপ্ররসমডঠে। খািাপ রদকো রনমেও আোমদি 
িাবা দিকাি। ঐ অদৃশ্য শরক্তি থোকারবলাে আেিা বযেে হমেরে। নেুন সংঘাে 
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বাধমল এ বযেেো আিও প্রকে হমে পামি। আোমদি স্বীকাি কিমেই হমব, 
আোমদি থরইঠড ও কােেকিী জনশরক্ত েে দুরদমন প্রাে থশষ হমে থেমে। আজ 
আহেদ হাত্তামক থঠকাবাি জমন্য রবরিন্ন িাস্তাে োমদি আেিা পাহািাে বসারে, 
োমদি অরধকাংশই সাদা থপাশামকি পুরলশ। রসরিল থড্রমস োিা আোমদি 
সহােো কিমে। রকন্তু এিামব পুরলশ রদমে আি কেরদন ওমদি থোকারবলা কিা 
োমব? এই অবস্থাে আোমদি নেুন রকেু রেো কিা দিকাি’। রশবিাে রশবাজী 
বলল েম্ভীি কমঠঠ। 

‘নেুন রেোো রক হমে পামি বলুন?’ বলল থিানাড িেলাল। 
‘বলরে। োি আমে আমিকো কো বরল, পািমল থোো থেমিক থস্টে, না 

পািমল অেে থেমিক দুেে কব্জা কিা ও োি োরেি েলা থেমক এক জাহাজ 
পরিোে লুরকমে িাখা থসানা উোি কিা আোমদি বি োমেেে। এ জমন্যও 
আোমদি শরক্ত প্রমোজন। সব রেরলমে আরে েমন করি, থকান োরিো গ্রুমপি 
সাহােয থনো আোমদি প্রমোজন। োিা অেযে কূশলী ও থপশাদাি থোো। 
োিাই পািমব এখানকাি অদৃশ্য শরক্তি থোকারবলা কমি আোমদি কামেোোি 
কমি রদমে। 

আোি েমন হে হাত্তািাও থকান োরিো গ্রুপমকই হাোি কমিমে। না 
হমল এে অল্প সেমে এেবি রবপেেে আোমদি ঘেমে পামি না’। রশবিাে 
রশবাজী বলল। 

রশবিাে রশবাজী োেমলও সংমে সংমে কো বলল না থপ্ররসমডঠে রকংবা 
থিানাড িেলাল। োিা েম্ভীি হমে উমঠমে।িাবমে োিা। েুখ খুলল প্রেমে 
থপ্ররসমডঠে। বলল, ‘োিা এ জমন্য রবিাে রবরনেে োইমব। োোিা িমেমে 
অেুলমলা থসানা উোমিি বযাপাি’। 

‘আোি েমন হে থসানাি একো িাে রদমে োইমল আি রকেুই োিা 
োইমব না’। রশবিাে রশবাজী বলল। 

‘থসানাি িাে রক োমদি থদো রঠক হমব? আি থসানা েরদ অবমশমষ না 
পাওো োে?’ বলল থিানাড িেলাল। 
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হাসল রশবিাে রশবাজী। বলল, ‘থসানা না োকাি প্রশ্নই উমঠ না। রেলক 
লাজপে পাল লি ডলাি খিে কমি সামঠো থডারেমোি েদারনেন েিনেি 
ওিানমডাি উত্তিারধকািী পাওমলা থিাসীি কাে থেমক থে পুিমনা ডুকমেঠেুলমলা 
রকমনরেমলা, োি একরেমে ওিানমডা রনমজি হামে রলমখমে, ‘১৫০২ সামলি ১লা 
জুন কলম্বামসি পিােশে উমপিা কমি দুরে থসানা থবা াই জাহাজসহ ২৭রে জাহাজ 
থিমনি উমেমশ্য সেুমদ্র পাঠালাে। সবাই জামন এি েমধয ২০রে জাহাজ  মিি 
কবমল পমি কযারিরবোন সােমি ডুমব রেমেরেল। আি েেরে রিমি এমসরেল 
সামঠো থডরমোমোি উপকূমল। আি একরে থসানা থবা াই জাহাজ থপ মোঁরেল 
থিমন। রকন্তু আসল ঘেনা হমলা জাহাজ ডুমবরেল ১৯রে। একরে জাহাজ  মিি 
রিন্ন একো ঘূনোবমেে পমি দরিমে থিমস রেমেরেল। এই জাহাজরে রেল থসানা 
থবা াই রিেীে জাহাজ। জাহামজি সৎ ও সেযবাদী কযামেন সবেমশষ বােোে 
আোমক জারনমেরেল, োি িরেরস্ত ও রনেিোন জাহাজরে সুরিনাে উপকূমল 
লযাঠড কমিমে। োিপি সব থোোমোে োি সামে আোি বন্ধ হমে োে। এ 
জাহামজি েেযরে সবাি থেমক আরে থোপন করি দুই কািমে। প্রেেেঃ থিন 
সিকামিি অরধকেি শারস্তি হাে থেমক বাাঁেমে, রিেীেেঃ সবাইমক রবশ্বাস 
কিামে পািব থে জাহাজরে ডুমব থেমে। আোি ইো রেল সুরিনাে থেমক 
থসানাুলমলা রনমজ উোি কিাি। রকন্তু পরিরস্থরে আোমক থস সুমোে থদেরন। পমি 
এক সেে িাবমে শুরু করি, োক জাহাজরেি কযামেন অেযে িামলা োনুষ 
থসানাুলমলা কযামেন আব্দুি িহোন আল োরিমকি কামজ লাুলক। থস 
আেলারঠেমকি সেদু্র অরিোন ুলমলামে অেূলয অবদান থিমখমে। থসই েূলনাে থস 
বরিে হমেমে। রনমলোি ও িাল োনুষ বমল োমক ঠকামনা হমেমে। থসানাুলমলা 
রবধাোই োমক পুরুস্কাি রহমসমব রদমেমে’। ডকুমেমঠেি এই কোুলমলাি পি রক 
থকান সমন্দহ োমক থে, থেমিক দুমেেি োরেি েলাে থসানা থনই?’ 

‘আরে সমন্দহ করিরন। একো আশংকা প্রকাশ কমিরে োত্র’। বলল 
থিানাড িেলাল। 

‘আশংকাি থকান কািে থনই। রেলক লাজপে পাল থেমিক দূেে সম্পমকে 
অমনক অনুসন্ধান কমিমেন এবং রেরন রনরশ্চে হমেমেন থে, থসানা থবা াই জাহাজ 
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পািাোরিমবামেই থনাংেি কমিরেল এবং থসই জাহামজি থলাকিাই এই থেমিক 
দূমেেি রনেোো। োোিা রেলক লাজপে পাল হাজাি হাজাি ডলাি খিে কমি 
দরিে আমেরিকাি এই অিমলি িূ-সম্পদ ও খরনজ সম্পদ রবষেক উপরহ 
েরনেরিং রিমপােে থোোি কমিরেমলন, োমেও পািাোরিমবা এলাকাে সরলড 
থোমডি অরস্তে ধিা পমিমে’। রশবিাে রশবাজী বলল। 

থপ্ররসমডঠে ও থিানাড িেলামলি থোখুলমলা থলামি েকেক কমি উঠল। 
বলল থিানাড িেলাল, ‘উপরহ েরনেরিং রিমপােে ও পাওমলা থিাসীি কাে থেমক 
থকনা ওিানমডাি ডকুমেঠেুলমলা থকাোে?’ 

‘এুলমলা রেল রেলমকি পামসোনাল থোপন ডকুমেঠে। থকাোে থিমখমেন 
বলা েুরষ্কল। আপনািা সবাই উমদযাে রনমে োি পরিবািমক বমল থখাাঁজাখুাঁরজ 
কিমল রনশ্চে পাওো োমব’। বলল রশবিাে রশবাজী। 

‘রঠক আমে ওো থদখা হমব। এখন আসুন আেিা রঠক করি, থকান োরিো 
গ্রুমপি আেিা সাহােয রনমে পারি’। বলল থিানাড িেপাল। 

‘এ বযাপামি সাহােয কিমে পািমব আপনাি সহকািী সােি 
আেিওোল। েধয ও লযারেন আমেরিকাে োি বযবসা োলামে রেমে অমনক 
োরিোি সংিমশে োমক আসমে হমেমে। েধয আমেরিকা ও আোমদি লযারেন 
আমেরিকাি োরিোিাই এখন পৃরেবীমক ডরেমনে কিমে’। বলল রশবিাে 
রশবাজী। 

খুরশ হমে থিানাড িেলাল বলল, ‘োহমল থো কাজো অমনক সহমজই 
হমে থেল’। 

এ কোি পি থিানাড িেলাল থপ্ররসমডমঠেি রদমক োরকমে বলল, 
‘ওমদি থো অেে রদমলই েমল, ওমদি সামে থসানা িাোিারেি দিকাি আমে?’ 

‘থসানা ও অেে একই একই কো। থসানাি কো েখন ওিা জানমেই 
পািমব, উোিও কিমব োিা থসানা, েখন থসানাি একো অংশ োমদি থদোই 
সুরবধাজনক হমব। কািে থসানা উোিমক েখন ওিা োমদি প্রারপ্তি সামে সম্পকে 
েুক্ত রহমসমব থদখমব। িাল কাজ পাওো োমব োমদি কাে থেমক’। বলল 
থপ্ররসমডঠে। 
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‘োহমল োই হমব। রে. থপ্ররসমডঠে আেিা এখন উরঠ’। 
বমল উমঠ দাাঁিাল থিানাড িংলাল। উঠমে উঠমে বলল, ‘রে. থপ্ররসমডঠে 

আপরনও একেু আইরজমক বলমবন রনবোেন অরিমস পুরলশ থেন রনরিে োমক। 
ো কিাি আোমদি থলাকিাই কিমব। োিা থেন রঠক সেমে একেু সমি োমক’। 

থপ্ররসমডঠেও উমঠ দাাঁরিমেরেল। বলল, ‘রঠক আমে বলব আরে োমক’।  
বলাি পমিই থপ্ররসমডমঠেি েুখেঠডমল িাবনাি োো প্রকাশ থপল। হঠাৎ 

োো রনেু কমি একেু িাবল। োিপি বলল, ‘রে. থিানাড, পুরলশ রনরিে োকমে 
পামি, হাোোি সেে একেু সমিও োকমে পামি, রকন্তু রনবোেন অরিমসি থিেি 
থেমক বািরে থকান সুমোে আপনািা পামবন না। থদশ-রবমদমশি সাংবারদকিা 
থসখামন োকমব। ইো োকমলও থকান অনবধ সহমোরেো োিা রদমে পািমব 
না’। 

‘ইমেস রে. থপ্ররসমডঠে, এো আেিা জারন। পুরলমশি ঐেুকু সহমোরেো 
হমলই আোমদি েলমব’। বলল থিানাড িেলাল। 

বমলই হাে বারিমে হ্াঠডশ্যাক কমি োিা রবদাে রনল’। 
 
 
 
থসঠরাল থিাড ধমি এুলমে আহেদ েুসামদি োরি। দুরে োরি এক 

লাইমন সােমন এুলমে। 
আমেি োরিরে পামজমিা থশ্রেীি আমেরিকান জীপ। আহেদ েুসা ড্রাইি 

কিমে। পামশি রসমে বানোিমডা। থপেমনি রসমেি ো খামন আহেদ হাত্তা। োি 
এক পামশ োি দমলি রনবোেন পরিোলক, অন্য পামশ আহেদ হাত্তাি থসমক্রোিী। 

থপেমনি োরিো একো রেরন োইমক্রা। োমে পাাঁেজন থলাক। 
আহেদ েুসাি জীপরেি লযাে স্টযামঠড রিপাবরলকান পারেেি পোকা। 
োরিমে আহেদ হাত্তা এিামব পোকা েুলমে োেরন। রকন্তু আহেদ 

েুসাি ইোমেই োরিমে পোকা লাোমে হমেমে। এি স্বপমি েুরক্ত রহমসমব 
আহেদ েুসা বমলমে, ‘আপরন সামবক প্রধানেন্ত্রী এবং রিপাবরলকান পারেেি 
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প্রধান। আপরন োরিমে পারেেি পোকা েুমল সবাইমক জারনমে রনবোেন অরিমস 
োমেন নরেমনশন থপপাি দারখল কিমে। এিপি েরদ আপনামক বাধা থদোি 
েে রকেু ঘমে থসো হমব পরিকরল্পে সন্ত্রাস। এই সন্ত্রামসি রবরুমে থসাচ্চাি হমব 
থোো দুরনো’। 

আহেদ েুসাি এ েুরক্ত হারস েুমখ থেমন রনমেরেল আহেদ হাত্তা।  
রঠক ১২ো দশ রেরনমে োরি থসঠরাল সামকেল পাি হমে থসঠরাল থিাড 

ওোন-এ প্রমবশ কিল। 
থসঠরাল সামকেল নেিীি সবমেমে অরিজাে ও জনবহল বাজাি এলাকা। 

সামকেমলি ো খামন পারকেং-এি রবশাল জােো। 
থসঠরাল সামকেল থেমক থসঠরাল থিাড দু’ শাখাে রবিক্ত হমে পরশ্চমে 

এরেমে রনবোেন অরিমসি সােমন সুরিনাে এরিরনউমে রেমে পমিমে। থসঠরাল 
থিাড ওোন হমলা োবাি এবং থসঠরাল থিাড েু হমলা থিিাি। 

থসঠরাল থিাড ওোমন প্রমবশ কমিই একেু সােমন দুরে োইমক্রামক িাস্তাি 
দু পামশ থবআইরনিামব দাাঁরিমে োকমে থদখল। এই অসংেরে থদমখ িাস্তাি 
দুপামশ েমনামোে রদল আহেদ েুসা। থদখমে থপল, িাস্তাি দুপামশই থিারডং 
থেোি থপমে বমস আমে বামিা থে েজন থলাক। প্রাে একই বেমসি। থদমখই েমন 
হমে িাস্তা পাহািা রদমে ওিা। 

ভ্রু কুরিে হমলা আহেদ েুসাি। 
ওমদিও দৃরিমে পমি থেমে আহেদ েুসামদি োরি। ওমদি সবাি দৃরি 

আহেদ েুসামদি োরিি রদমক। 
ওমদি েমধয থেমক একো রেৎকাি থিমস এল, ‘রিপাবরলকান পারেেি 

পোকা োরিমে। শালা আহেদ হাত্তা এ োরিমেই োমে রনবোেন অরিমস। উমঠ 
দাাঁিাও সকমল, আেকাও োরিমক’। 

ওমদি েমধয েুোেুরে শুরু হমে থেল। ওমদি সবাি হামে উমঠ এমসমে 
থস্টনোন। 

কমেকজন থস্টনোন উাঁরেমে আহেদ েুসামদি োরিি সােমন এমস 
দাাঁিাল। কমেকজন েুমে আসমে োরিি রদমক।  
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েুহূমেেই ঘমে থেল এ ঘেনাুলমলা। 
আহেদ েুসাি কামে রবষেো েখন পরিষ্কাি হমে থেমে। ওিা োমদিই 

আমপিাে বমস রেল। থে থকান েূমলয োরি আেকামব। 
আহেদ েুসা রিিলবাি েুমল রনল হামে। বমল উঠল একেু উচ্চ কমঠঠ, 

‘সবাই রসমেি উপি শুমে পিুন। বানোিমডা েুরে বাে রদমকি োইমক্রাি োোি 
িমুো কমি দাও’। 

বমলই আহেদ েুসা ুললী েুাঁিমলা ডানরদমকি োইমক্রাি থপেমনি োকাি 
উমেমশ্য। 

প্রাে একই সামে দুরে োোি িাোি শব্দ উঠল। 
ুললী কমিই আহেদ েুসা সােমনি িাস্তাি উপি থোখ বুরলমে োো রনেু 

কমি োরি োরলমে রদল েীব্র েরেমে। ওমদি থস্টনোন থেমক ুললী বৃরি শুরু হমে 
থেমে। প্রখে থসই ুললীি  াাঁক আসমে লােল সােমনি রদক থেমক। পিিমে পাশ 
থেমকও। 

রকন্তু পাশ থেমক েখন ুললী বৃরি শুরু হমেমে, েখন আহেদ েুসামদি 
োরি পামশি অস্ত্রধািীমদি প্রাে পাশ কারেমে েমল এমসমে সােমন। োত্র কমেকো 
ুললী দুপাশ থেমক োরিি পাশোমক আঘাে কিল। 

সােমনি ুললী োরিি সােমনি উইঠড রশডমক রনরশ্চহ্ন কমি রদমেমে। 
িাঙা কাাঁমেি বৃরি এমস পিমে আহেদ েুসা ও বানোিমডাি োমে। 

রকন্তু থে পাাঁে েেজন অস্ত্রধািী োরি আেকাবাি জমন্য োরিি সােমন 
অবস্থান রনমেরেল ও ুললী বৃরি কিরেল প্রােপমন, োিা সকমলই আহেদ েুসাি 
োরিি োকাে রপমশ থেমে। 

পাাঁে সাে থসমকঠড পমি আহেদ েুসা োো েুলল। থদখল, সােমনি িাস্তা 
পরিষ্কাি। রিোি রিউমে োরকমে থদখল, কেুলমলা লাশ পমি আমে িাস্তাে, আি 
অমন্যিা েুোেুরে কিমে। 

পাশ থেমক বানোিমডা বমল উঠল, ‘স্যাি ওিা আোমদি রপেু থনবাি 
জমন্য োইমক্রামে উঠমে। এেোই থবরদশা হমে থেমে থে, োরি দুমোি োকা থে 
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থিমে থেমে, থস কো কামিা েমন থনই। রকংবা থখোলও কমিরন। থোবািকবাদ 
স্যাি, োরি দুমোি োকা নি কিাি আপনাি রসোেমক’। 

‘আল্লাহ এিামবই ষিেন্ত্রকািীমদি সাজামনা স্বপ্নমক ুলাঁরিমে থদন’। 
বমল আহেদ েুসা একবাি ঘরিি রদমক োকাল। বলল, ‘আি পাাঁে 

রেরনমে রক আেিা থপ াঁেব রনবোেন অরিমস?’ 
‘হ্াাঁ আেিা থপ াঁেমে পািব’। বলল বানোিমডা। 
আহেদ েুসা থপেন রদমক োো ঘুরিমে বলল, ‘রে. হাত্তা, আপরন আপনাি 

থলাকমদি রনমদেশ রদন, রনবোেন অরিসেূখী সব িাস্তা থেন োিা বন্ধ কমি থদে। 
থকান িাস্তা রদমে থকান োরি োমে রনবোেন অরিমস থপ াঁেমে না পামি। আোি 
েমন হমে, রনবোেন অরিসেূখী সব িাস্তাে ওিা এিামব পাহািা বরসমেমে। 
থোবাইমল রনশ্চে োিা জানমে পািমব থে, োমদি বাধা থিমঙ আেিা রনবোেন 
অরিমস থপ াঁেমে োরে। জানমে পািাি পি োিা সকমলই রনবোেন অরিমসি 
রদমক েুেমব। এিা োমে রনবোেন অরিমস থপ াঁেমে না পামি’। 

‘ধন্যবাদ আহেদ েুসা আপনামক। আোমদি রবিমেি থঘাি এখমনা 
কামেরন। এক সেে েমন হরেল োিরদমকি েুমে আসা বুমলে আোমদি িেো কমি 
থিলমব। রকন্তু পি েুহূমেেই সব পরিষ্কাি হমে থেমে। আোমদি রনবোেন পরিোলক 
ও আোি থসমক্রোিী থো এখনও কাাঁপমে’। 

বমল আহেদ হাত্তা থোবাইল েুমল রনল হামে। এমক এমক পাাঁেরে 
থেরলমিান কিল। কো বলল ও োমদি রনমদেশ জারনমে রদল। থেরলমিান থশষ 
কমি আহেদ েুসামক উমেশ্য কমি বলল, ‘রে. আহেদ েুসা, আেিা ো 
থেমেরেলাে োি থেমে অমনক থবরশ থলামকি সোেে হমেমে। ওিা বলমে, 
রনবোেন অরিস সংলগ্ন পাাঁেরে িাস্তা এেরনমেই বন্ধ হমে থেমে। পাাঁমে হাাঁো থলাক 
োিা থকউ এরদক ওরদক থেমে পািমে না। আোমদি থসঠরাল থিাডও বন্ধ। এখন 
আোমদি োরি োওোি পযামসজ ওিা তেিী কিমে’। 

‘পুরলশ থনই? পুরলশ রকেু কিমে না থিাড ব্লক দূি কিাি জমন্য?’ বলল 
আহেদ েুসা। 
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‘না পুরলশ রকেু কিমেনা। ওিা জানাল, পুরলশ এমকবামি রনরিে’। 
আহেদ হাত্তা বলল। 

সরেয োরিো আি রকেু দূি এুলমেই িাস্তাে থলামকি িীি থদখা থেমে 
লােল। েেই োরি সােমন এুলমে িীি েেই বািমে। এক সেে রুে হমে থেল 
োরিি েরে। 

েখন োনুষ জানমে পািল োরিো আহেদ হাত্তা নাসুেমনি, েখন 
থলাোন উঠমে লােল োিরদক থেমক, ‘আহেদ হাত্তা নাসুেন রজন্দাবাদ, 
রিপাবরলকান পারেে রজন্দাবাদ’। 

জনো ও দমলি কেেীিা সকমল রেমলই োরিি জমন্য পযামসজ সৃরি 
কিমে লােল। থসই পযামসজ ধমি োরি এুলমলা। 

োরি েখন রনবোেন অরিমসি সােমন থপ াঁেল, েখন োিরদমক জনসেূদ্র। 
সকমল েুহূমেে থজমনও থেল োমদি রপ্রে থনো আহেদ হাত্তা নাসুেন রনবোেন 
অরিমস থপ াঁমে থেমে। োিরদক থেমক েেন রবদািী ঐ একই থলাোন উঠল, 
‘আহেদ হাত্তা নাসুেন রজন্দাবাদ, রিপাবরলকান পারেে রজন্দাবাদ’। 

উৎসাহী সেেেকমদি িীি থঠমল আহেদ হাত্তাি োরি রনবোেন অরিমসি 
োরি বািান্দাে থপ াঁেল। একদল থদশী-রবমদশী সাংবারদক এমস রঘমি ধিল 
আহেদ হাত্তামক। 

োরিি রনরশ্চহ্ন উইঠড রশড ও বুমলমে  াাঁ িা হমে োওো োরিি 
সােমনি রদকো সকল সাংবারদমকি দৃরি আকষেে কিল। আহেদ হাত্তামক 
প্রেমেই প্রশ্ন কিল একদল রবমদশী সাংবারদক, ‘োরিি এ অবস্থা থকন? েমন হমে 
োরি েুেমিত্র থেমক এল! 

আহেদ হাত্তা বলল, ‘েুেমিত্র নে, আক্রেে থিত্র বলমে পামিন। 
থসখামন েুে হেরন। ওিা আক্রেে কমিমে, আেিা আক্রেমেি রশকাি হমেরে। 
োরি োরলমে থকান েমে আেিা থবাঁমে আসমে থপমিরে। 

‘কািা, থকন আক্রেে কমিরেল?’ প্রশ্ন কিল আমিকজন সাংবারদক।  
‘থিানাড িেলামলি থনেৃোধীন সুরিনাে রপপলস কংমরমসি থলাকিা 

আক্রেে কমিরেল। ওমদি লিয রেল আোমক রনবোেন অরিমস আসমে না থদো। 
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সুমোে থপমল হেযা কিা। োিা িিাডুরবি িমে আোমক এবং রিপাবরলকান 
পারেেি জনরপ্রে থনো কেেীমদি রনবোেন কিমে রদমে োে না। এই উমেমশ্য োিা 
অেবেেেীকালীন সিকাি িেোে আসাি পি থেমক আোমদি থনো, কেেী ও 
সেেেকমদি উপি অেযাোি োলামে। োমদি হেযা ও ুলমেি রশকাি হমেমে 
অসংখয োনুষ’। 

আহেদ হাত্তা োেমেই অন্য একজন সাংবারদক বমল উঠল, ‘এ ধিমনি 
থকান খবি থো পত্র-পরত্রকাে আমসরন। রবষেো আপরন রবস্তারিে বলুন’। 

‘োি করুন নরেমনশন থপপাি জো রদমে আরে এমসরে। আরে এখন 
এেো সেে রদমে পািমবা না। দু এক রদমনি েমধযই সাংবারদক সমম্মলন কমি 
সব ঘেনা আরে আোি থদমশি জনেন ও দুরনোবাসীমক জানাব’। 

বমল আহেদ হাত্তা, োি থসমক্রোিী ও দমলি রনবোেন পরিোলক 
সাংবারদকমদি িীি থঠমল রনবোেন অরিমস উমঠ থেল। 

আহেদ েুসা ও বানোিমডা োরিমে বমস িইল। 
আহেদ েুসাি পিমন রশখ ড্রাইিামিি থপাশাক। 
নরেমনশন থপপাি দারখল থশমষ প্রাে এক ঘঠো পি থবরিমে এল আহেদ 

হাত্তা। থডমক রনল আহেদ েুসা ও বানোিমডামক ওমেরেং রুমে। বলল আহেদ 
েুসামক, ‘আপরন থেিামব বমলরেমলন, থসিামব আরে থপ্ররসমডঠেমক থেরলমিামন 
সব ঘেনা জারনমেরে। উরন আইরজমক বমল দুোরি পুরলশ পাঠামেন। ওিা 
আোমদি থপ াঁমে থদমব। থপ্ররসমডঠে আিও বমলমে, আোি বারিমে োমে উপেুক্ত 
পুরলশ পাহািা োমক, এ জমন্য রেরন আইরজমক বমল থদমবন’। 

হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘োমদি েমন োই োক, এই বারহ্ক 
পাহািামেও অমনক কাজ হমব’। 

‘রঠক আমে, পুরলশ আসা পেেে আেিা অমপিা করি’। বলল আহেদ 
হাত্তা। 

‘রঠক আমে। েমব পুরলমশি দুরে োরিই সােমন োকমব, একরে সােমন 
একরে থপেমন এিামব নে’। আহেদ েুসা বলল। 

‘রকন্তু এিামব নে থকন? এিামবই রনিাপদ থবরশ’। বলল আহেদ হাত্তা। 
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থকন নে একো বুর মে বলা েুশরকল। েমব পুরলশ সম্পমকে রনরশ্চে না 
হমে োমদি আমে রপমে থিমখ এুলবাি রপেুবাি পে বন্ধ কিা রঠক নে’। আহেদ 
েুসা বলল। 

আহেদ হাত্তা রকেু বলল না। 
রস্থি, স্তরম্ভে দৃরিমে োরকমে োকল আহেদ হাত্তা আহেদ েুসাি রদমক। 

আকরিকিামব থস জরিমে ধিল আহেদ েুসামক। বলল, ‘আল্লাহ আপনামক এে 
দূিদশেী কমিমেন। আলহােদুরলল্লাহ’। 

এই সেে একরে থেরলমিান এল বানোিমডাি থোবাইমল। থেরলমিান 
ধিল থস। রনেু স্বমি কো বলল। কো বলমে রেমে োি থেহািাে উমিে িুমে 
উঠল। 

বানোিমডা থেরলমিান থশষ কিমেই আহেদ েুসা রজমেস কিল, ‘কাি 
থেরলমিান বানোিমডা?’ 

‘সহকািী পুরলশ করেশনামিি’। বলল বানোিমডা। 
‘থকান খািাপ খবি?’ রজমেস কিল আহেদ েুসা। 
‘সহকািী পুরলশ করেশনাি সামহব বলমলন, থদমশি থোপন হেযা-সন্ত্রাস 

পরিরস্থরেি থে রববিে সামবক প্রধানেন্ত্রী সাংবারদক সমম্মলমনি োধযমে থঘাষো 
কিমবন বমলমেন, ো থিেমিি পরিরস্থরেমক অরগ্নেিে কমি েুমলমে। থে থকান 
সেে থে থকান ঘেনা ঘেমে পামি। ওিা েরিো হমে উমঠমে। খুব উরিগ্ন েমন হমলা 
সহকািী পুরলশ করেশনািমকও’। বলল বানোিমডা। 

‘আি রকেু বমলমে?’ রজমেস কিল আহেদ েুসা। 
‘বমলমেন পুরলমশি উপি রনিেি কমি বমস োকা োমব না’। বলল 

বানোিমডা। 
আহেদ হাত্তা এক ধাপ এরেমে এমস অনুচ্চকমঠঠ বলল, ‘রে. আহেদ 

েুসা, সহকািী পুরলশ করেশনাি আপনাি কোই কনিািে কিমলন। রকন্তু কমেক 
োমসি বযবধামন ওিা সব পুরলশমক পামল্ট থিমলমে?’ 

‘সব পুরলশমক পাল্টাবাি দিকাি থনই। সব পুরলশমক ওিা সব কামজ 
বযবহাি কমি না’। বলল আহেদ েুসা। 
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এ সেে আহেদ হাত্তাি থসমক্রোিী ওমেরেং রুমে প্রমবশ কিল। বলল 
আহেদ হাত্তামক, ‘স্যাি, পুরলমশি োরি দুরে এমসমে। 

আহেদ হাত্তা োকাল আহেদ েুসাি রদমক। আহেদ েুসা বলল, ‘েলুন’। 
আহেদ হাত্তা েলমে শুরু কমি আবাি রিমি দাাঁিাল থসমক্রোিীি রদমক। 

বলল, ‘েুরে পুরলশ অরিসািক বমল দাও পুরলমশি োরি দুরে আোমদি োরিি 
সােমন োকমব’। 

‘রঠক আমে স্যাি, এখরন বমল রদরে’। বমল থসমক্রোিী েখনই থবরিমে 
থেল। 

আহেদ েুসািাও থবরিমে এল ওমেরেং রুে থেমক। 
নােল োরি বািান্দাে। 
আহেদ েুসা োরি বািান্দাে এমস দাাঁিামেই োমদি রিেীে োরিি 

একজন আমিাহী আহেদ েুসাি কামে এমস দাাঁিাল। 
োমক থদমখই আহেদ েুসা একেু সেরকে হল। বলল, ‘সবেিে নজি 

থিমখরেমল এরদমক?’ 
‘রজ স্যাি। অন্য থকান োনুষ োরিি কামে আমসরন। োত্র একজন িমো-

সাংবারদক োরিি থিেি ও বাইমিি িমো রনমেমে’। 
ভ্রুকুরিে হমলা আহেদ েুসাি। বলল, ‘থিেমিি িমো রকিামব রনল?’ 
‘স্যাি, োরিি সােমনি েমপি উপি উমঠ উইঠড রশমডি িাঙা জােো 

রদমে রিেমি েুখ বারিমে িমো েুমলমে’। বলল থলাকরে। 
‘কেুলমলা িযাপ রনমেমে?’ আহেদ েুসা প্রশ্ন কিল। 
‘োি পাাঁেো’। 
‘েুরে িযাপ থনো থদমখে, না ‘রক্লক শুমন বুম ে? এ োরিি বন্ধ কামোঁি 

েমধয রদমে থপেন থেমক থোোি রকেু শুনমে পাওোি কো নে’। বলল আহেদ 
েুসা। 

‘লামসি আমলা থদমখরে’। থলাকরে বলল। 
‘লাসুলমলা পিপি হমেমে?’ রজমেস কিল আহেদ েুসা। 
‘প্রেে লামসি রকেুপি অবরশি লাসুলমলা হমেমে’। থলাকরে বলল। 
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‘রঠক আমে। োও। ধন্যবাদ’। বলল আহেদ েুসা। 
থলাকরেি সামে কো থশষ কমি রিমি োরকমে থদখল, বাইমিি 

থলােনািে হাজাি হাজাি থলামকি প্ররে হাে নািা থশষ কমি আহেদ হাত্তা উমঠ 
োমে োরিমে। পামশ দমলি রনবোেন পারিোলক লানসানা কনমে োরিমে উঠাি 
জন্য অমপিা কিমে। আহেদ েুসা বমল উঠল, ‘রে হাত্তা, োরিমে উঠমবন না’। 

েেমক দাাঁিাল আহেদ হাত্তা। রিমি োকাল আহেদ েুসাি রদমক। 
িাবােি লিয কিল আহেদ েুসাি থোমখ েুমখ। 

আহেদ হাত্তা দ্রুে এমস দাাঁিাল আহেদ েুসাি সােমন। বলল, ‘রে. 
আহেদ েুসা, আপরন রকেু িাবমেন েমন হমে?’ 

এ সেে আহেদ হাত্তাি থসমক্রোিী এমস দাাঁিাল োমদি সােমন। বলল, 
‘স্যাি, রডএসরপ সামহবমক বমলরে, োমদি দুরে োরি আোমদি োরিি সােমন 
োকমব। রডএসরপ সামহব জানামলন, সবরদক রবমবেনা কমি কেৃেপি োবাি পে 
এবং রনিাপত্তা বযবস্থা রঠক কমি রদমেমেন। পুরলমশি দুোরিই োকমব থপেমন 
োমে সােমনি রদমক থোখ থিমখ থপেমনি রনিাপত্তা রনরশ্চে কিমে পারি। থপেমন 
পুরলশ োকমল সােমন আক্রেমনি সুমোে পামবনা। রকন্তু পুরলশ সােমন োকমল 
থপেনো এমকবামিই অিরিে হমে পিমব’। রডএসরপ সামহমবি একোি জবামব 
আরে বমল রদমেরে, পুরলমশি দুোরি সােমন োকমব আোি প্ররে স্যামিি এোই 
রনমদেশ’। আোি এ কোি পি রেরন বমলমেন, স্যাি থেো বমলমেন থসোই হমব’। 

‘োবাি পে থকানো হমব বমলমেন?’ রজমেস কিল আহেদ েুসা। 
‘আেিা আসাি পমে থেমহেু একবাি এযাকরসমডঠে ঘমেমে, থসজমন্য ঐ 

পমে ওিা োমে না। উত্তমিি রিং থিাড ধমি ওমসোন হাইওমে হমে স্যামিি 
বারিমে থপ াঁো োমব’। বলল আহেদ হাত্তাি থসমক্রোিী।  

‘েন্দ নে। িাস্তা রফ্র, োরি-মঘািা খুবই কে। োিাোরি োওো োমব’। 
আহেদ হাত্তা বলল। 

আহেদ হাত্তাি কো থশষ হমেই আহেদ েুসা বলল, ‘রঠক আমে’। 
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বমলই আহেদ েুসা আহেদ হাত্তাি থসমক্রোিীি রদমক োরকমে বলল, 
‘েুরে রডএসরপ সামহবমক বল, আোমদি এ োরিো এক্সমলারসি রডমেক্টি রদমে 
থেক কিমে হমব’। 

শুমনই আহেদ হাত্তা, লানসানা ও আহেদ হাত্তাি থসমক্রোিীি থোখ 
োনাবিা হমে উঠল। বলল আহেদ হাত্তা, ‘আপরন এজমন্যই আোমক োরিমে 
উঠমে রনমষধ কমিমেন?’ োি কমঠঠ উমিে  মি পিল। 

‘হ্াাঁ, আরে সমন্দহ কিরে রে. হাত্তা’। বলল আহেদ েুসা। 
‘রকেু ঘমেমে ইমোেমধয?’ আহেদ হাত্তা রজমেস কিল। 
‘আরে ওমেরেং রুমে োবাি সেে আপনাি একজন থলাকমক আোমদি 

এ োরিি রদমক থোখ িাখমে বমল রেমেরেলাে। োি কাে থেমক শুনলাে একজন 
িমো সাংবারদক এ োরিি িমো রনমে সােমনি েমপ উমঠ উইঠড রশমডি িাঙা 
অংশ রদমে েুখ থিেমি রনমে থিেমিি েরব েুমলমে। থকান িমো সাংবারদক 
এিামব থিেমিি েরব থোলাি কো নে। আরে রনরশ্চে নই, রকন্তু আোি সমন্দহ 
হমে োরিি েমধয রকেু একো ঘোমনা হমেমে’। বলল আহেদ েুসা। 

েুখ শুরকমে থেল আহেদ হাত্তাি। 
‘স্যাি, আরে রডএসরপ সামহবমক বরল’। বমল থদ ি রদল আহেদ হাত্তাি 

থে্মক্রোিী। 
রেরনে খামনমকি েমধযই রডএসরপ েুমে এল। বলল আহেদ হাত্তামক, 

‘স্যাি সমন্দহ েখন হমেমে, েখন এ োরিমে েিা োমব না। রকন্তু আোমদি কামে 
থো রবমফািক রডমেক্টি থনই’। 

‘োহমল?’ বমল উঠল অহেদ হাত্তা। 
‘স্যাি, রিন্ন একো োরিি বযবস্থা কিমে হমব’। রডএসরপ বলল।  
‘রডএসরপ সামহব, থস বযবস্থা কিা োমব। োি আমে আপরন আোমদি 

োরিোি সােমন একো দরি থবাঁমধ থেমন বাইমি থনবাি থেিা করুন। আোি েমন 
হে থবাো েরদ োরিি থিেমি পাো হমে োমক, োহমল থস থবাো সাউঠড অেবা 
িীড থসনরসরেি হমব। িীড থসনরসরেি হমল োরি েরে পাওোি সামে সামেই 
থবাোি রবমফািে ঘমে োমব’। বলল আহেদ েুসা। 
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রডএসরপ রবরিে দৃরিমে োকাল আহেদ েুসাি রদমক। বলল আহেদ 
হাত্তামক লিয কমি, ‘স্যাি আপনাি এই থলাক অমনক রকেু জামনন থদখরে এবং 
খুব বুরেোন। আোি োোে এ রেো আসমোই না। রঠক আমে স্যাি, এ পিীিা 
আরে কিরে’। 

বমল রডএসরপ েুমে থেল োি োরিি কামে। কমেকজন পুরলশ ও দরি 
রনমে রিমি এল। ইমোেমধয আহেদ েুসাি রনমদেমশ আহেদ েুসামদি রিেীে 
োরি বাইমি পুরলমশি োরিি থপেমন থনো হমলা। 

ইমোেমধয বাইমি অমপিোন থলাকমদি েমধয খবি িমে থেমে থে, 
আহেদ হাত্তাি োরিমে থবাো িাখা আমে। এই খবমি োনুষ উমত্তরজে হমে 
উমঠমে। নানািকে থলাোন উঠমে শুরু কমিমে বাইমি। 

রডএসরপসহ আহেদ েুসািা োরি বািান্দা থেমক অরিমসি থিেমি েমল 
থেল। 

আহেদ েুসামদি োরিি সােমন লম্বা দরি থবাঁমধ োিজন পুরলশ োি থশষ 
প্রাে ধমি োনা শুরু কিল। প্রেমে আমস্ত, োিপি োরিি েরে বািমে লােল। 
োরি িারনং করঠডশমন উঠমেই ঘেল োরিমে প্রেঠড রবমফািে। 

েখন োরিবািান্দা পাি হমে োরিরে শূন্য েেমি রেমে থপ মোঁরেল। 
প্রেঠড রবমফািমে োরি েুকমিা েুকমিা হমে রবশ পরোঁশ েজ উমধ্বে উৎরিপ্ত হমলা। 
রবমফািমেি শমব্দ থকাঁমপ উঠল থোো রবরডং, থকাঁমপ উঠল োিরদমকি োরে 
িূরেকমম্পি েে। থধাাঁোে অন্ধকাি হমে থেল োিরদক। থধাাঁো প্রমবশ কমিমে 
রনবোেন অরিমসও। 

রডএসরপসহ আহেদ েুসািা ওমেরেং রুমেি থেম ে দাাঁরিমে অমপিা 
কিরেল। থবাো রবমফািমেি প্রেঠড শব্দ ও কম্পমন সবাই োমদি অলমিযই থস 
থেম ে বমস পমিরেল, শুধু দাাঁরিমেরেল আহেদ েুসা। 

থবাো রবমফািমেি প্রেঠড শমব্দি থিশ েখনও রেরলমে োেরন, আেংমকি 
থঘাি েখনও কামেরন। 

আহেদ েুসা বমল উঠল, ‘রডএসরপ সামহব আসুন থদরখ পুরলশ োিজমনি 
রক হমলা?’ 
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বমল আহেদ েুসা বাইমি েুেমলা। রবমফািমেি জােোোমক পাশ 
কারেমে আহেদ েুসা সােমন এরেমে থদখল, োিজন পুরলশই োরেমে লুমোপুরে 
খামে। প্রেে দৃরিমে বু ল, সবাই রকেু রকেু আহে হমেমে, েমব েমন হে 
োিাত্মক রকেু নে। রকন্তু আেংক অবস্থা ওমদি এখমনা কামেরন। 

আহেদ েুসা ওমদিমক এমক এমক থেমেি কামে রনমে িাখল। থশষ 
জনমক েখন রনমে থেল, েখন রডএসরপ সামহব এমস থপ াঁেল, পুরলশিাও োরি 
থেমক থনমে এল। 

আহে পুরলমশি িমক্ত আহেদ েুসাি জাোও িক্তাক্ত হমে থেমে। 
রডএসরপ সামহব আহেদ েুসামক লিয কমি বলল, ‘ধন্যবাদ ইোংেযান। আপরন 
শুধু বুরেোন নন, সাহসীও’। 

রনবোেন অরিস এলাকাে থে পুরলশ অরিসাি দারেে পালন কিমে, থসও 
এ সেে এমস থপ াঁেল।  

‘আপরন এেিে থকাোে রেমলন? আরে আসাি পি আপনামক থদরখরন’। 
পুরলশ অরিসািরেমক লিয কমি বলল রডএসরপ। 

‘স্যাি, বাইমি রবিাে উেৃঙ্খল জনো, আরে ওরদকো থদখরেলাে’। 
বলল পুরলশ অরিসািরে অপিাধীি কমঠঠ। 

‘রঠক আমে, এখন এরদমকি সবরকেু বুম  রনন’। বমল রডএসরপ সামহব 
আহেদ হাত্তাি োরিমে একজন িমো সাংবারদমকি থবশধািী থলাক কেৃেক থবাো 
িাখাি ঘেনা থেমক শুরু কমি ো ঘমেমে োি একো ব্রীি রদল পুরলশ 
অরিসািমক।  

আহেদ হাত্তা থনমে আসরেল োরি বািান্দাে, েখন োমক থদখমে থপল 
রডএসরপ সামহব। সংমে সংমে রেৎকাি কমি বমল উঠল ‘স্যাি, আপরন বািান্দা 
থেমক নােমবন না। োরি রঠক কমি আপনামক থডমক আনব’। 

‘অরিসাি োরি পাওো থেমে। আোমদি একজন থলামকি োরি পারকেং-
এ আমে, রনমে আসমে’। বলল আহেদ হাত্তা অরিমসি বািান্দাে থেমে থেমে। 

রডএসরপ সামহব োকাল আহেদ েুসাি রদমক। বলল, ‘স্যাি থে োরিি 
কো বলমলন, থসো থনো োে রকনা আপরন থদখুন’। 
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‘রঠক আমে অরিসাি’। আহেদ েুসা বলল। 
পুরলশমক এযাম্বুমলমন্স উঠামনা হমে। োিাত্মক আহে নে োিা। রকন্তু 

প্রমেযমকিই শিীমি দু োিো কমি রস্প্রঠোি ঢুমকমে। 
রনবোেন অরিমসি পারকেং থেমক একো োরি এল োরি বািান্দাে। 
আহেদ েুসা এল োরিি কামে। োরিরে রিপাবরলকান পারেেি একজন 

কেেকেোি। রজমেস কমি রনরশ্চে হমলা আহেদ েুসা থে োরিমে সব সেে োনুষ 
রেল। বাইমিি থকউ োরি িশে কমিরন। 

এ সেে বাইমি প্রবল তহ তে শুরু হমলা। থবাো রবমফািমেি পি োনুষ 
আেংকরস্ত হমে এরদক ওরদক সমি রেমেরেল। োিা রিমি এমসমে আবাি। নেুন 
উমদযামে সংেরঠে হমে উমঠমে হাজাি হাজাি থলাক। প্রবল থলাোন উঠমে 
সুরিনাে কংমরস পারেেি রবরুমে, কংমরস পারেেি থনো থিানাড িেলামলি 
রবরুমে। থবাো থপমে আহেদ হাত্তামক হেযা প্রমেিাি রবোি ও উমল্লরখে 
থনোমদি োিা িাাঁরস দাবী কিমে। 

বাইমি রকেু উেৃঙ্খল অবস্থাি সৃরি হমল রডএসরপ সামহব আহেদ 
হাত্তামক অনুমিাধ কমি বলমলন জনোমক শাে কিাি জমন্য রকেু কিমে। আহেদ 
হাত্তা পারেেি রনবোেন পরিোলক ও সামবক স্বিাষ্ট্রেন্ত্রী লানসানা কনমেমক রনমদেশ 
রদল বাইমি রেমে জনোমক সব রকেু বুর মে বলমে থে, আেিা এখরন েমল োরে, 
োিাও সবাই থেন েমল োে। 

লানসানা কনমে বাইমি থবরিমে থেল। 
আহেদ েুসামদি োরি প্রস্তুে। পুরলমশি োরিও প্রস্তুে। 
আহেদ হাত্তা বািান্দা থেমক োরি বািান্দাে নােমে োরেল। 
রনবোেন করেশনাি থবরিমে এল োি অরিস থেমক। আহেদ হাত্তাি 

সােমন এমস বলল, ‘জনাব, আরে ও আোি অরিমসি পি থেমক দুঃখ প্রকাশ 
কিরে রনবোেন অরিমস এসব ঘেনাি জমন্য। ঈশ্বি আপনামক বাাঁরেমেমেন, 
এজমন্য ঈশ্বিমক ধন্যবাদ। আরে এই রনিাপত্তাহীনোি কো থপ্ররসমডঠেমক 
বলব’। 
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আহেদ হাত্তা রনবোেন করেশনািমক ধন্যবাদ জারনমে থনমে এল োরি 
বািান্দাে। 

লানসানা কনমেও এমস থপ াঁেল। 
আহেদ হাত্তািা োরিমে উমঠ বসল। পুরলশিাও। 
প্রবল থলাোনিে জনোি িীি থঠমল োত্রা শুরু হমলা। 
প্রেমে পুরলমশি দুরে োরি। 
আহেদ েুসামদি দুরে োরি োি থপেমন। 
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৬ 
োিরে োরিই েুমে েলল রিং থিামডি রদমক। 
সােমনি দুরে োরি পুরলমশি। থপেমন দুরেি একরেমে আহেদ েুসা ও 

আহেদ হাত্তািা, অপিরেমে আহেদ হাত্তাি রনজস্ব রনিাপত্তা প্রহিী। 
পুরলমশি দুোরিি একরে েে রসমেি জীপ। এই োরিমেই রডএসরপ 

সামহব িমেমে। রডএসরপ োিাও িমেমে একজন ড্রাইিাি ও োিজন পুরলশ। 
এ জীমপি থপেমনই িমেমে পুরলমশি রিেীে োরি। কযারিোি থশ্রেীি। 

থপেনো থখালা। এমে িমেমে আেজন পুরলশ। 
পুরলমশি এই কযারিোমিি েলুনাে আহেদ েুসাি কািো খুবই থোে 

থদখামে। 
আহেদ েুসা োি কািো কযারিোি থেমক থবশ থপেমন থিমখ োলামে, 

োমে সােমনি রদকো একেু ওোইডিামব থদখা োে। 
রনঃশমব্দ েলমে োরি। োরিি থিেমিও থকান কো থনই। 
এক সেে কো বমল উঠল আহেদ হাত্তা। বলল, ‘রে. আহেদ েুসা, সবাি 

সােমন প্রাে খুমল আপনামক ধন্যবাদ রদমে পারিরন। থিমবরেলাে েহান িাইমক 
বুমক জরিমে ধিব, োও পারিরন। আল্লাহ আপনাি োধযমে এবাি শুধু আোমক 
নে, োরিশুে থলাকমক েেোরেক েৃেযুি হাে থেমক িিা কিমলন। অেে খুব থোট্ট 
একো ঘেনা, আোি একজন থলাকমক োরিি রদমক থোখ িাখমে বমল 
রেমেরেমলন। এই থোে কাজোই পমি পবেে প্রোে ুলরুেপূেে হমে দাাঁিাল। এমকই 
বমল সরেযকাি দূিদৃরি। োিপি িমো-সাংবারদমকি কাজমক আপরন থে দৃরিমে 
থদমখমেন, থসোও এক অসাধািে সূি দৃরিি বযাপাি। এই দূিদৃরি ও সূষ্ম দ দৃরি 
রকিামব আেিা অজেন কিমে পারি আহেদ েুসা?’ 
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‘এ কোি িািা আপরন বলমে োমেন, এ ুলেুলমলা আপনাি থনই। 
আল্লাহ এ ুলেুলমলা আপনামক থদন রন। আল্লাহি রবরুমে অরিমোে রক আনা 
োে?’ বলল আহেদ েুসা। 

‘না না, রে. আহেদ েুসা, কোো আরে এ অমেে বরলরন। আরে বু ামে 
থেমেরে, আপনাি োোে ো এমসমে, আোমদি োোে ো আমসরন। রকিামব ো 
আনা োে’। শশবযমস্ত বলল আহেদ হাত্তা। 

‘রে. আহেদ হাত্তা োনুমষি থদহ-েন-েেজ আল্লাহি থদো অসীে শরক্তি 
িাঠডাি, এ িাঠডাি থেমক আল্লাহি থদো থনোেেুলমলা থবি কমি আনমে হে 
থেিাি োধযমে। রজেন্যাস্টমদি থদমখ আেিা রবরিে হই, িাবামিি েে এেন 
ইলারস্টক থদহ োিা রকিামব তেিী কিল। বরড রবডািমদি থদমখ আেিা অবাক 
হই, থলাহাি েে থপশীওোলা এেন শিীি োিা েিল রক কমি? এসব রকন্তু 
আকরিকিামব থপমে োেরন। থেিাি োধযমেই অজেন কমিমে। োন-বুরেি 
থিমত্রও এই একই কো। েেোি োধযমে োমনি রবস্তাি ঘোমে হে। রনমজমদি 
েমধয থে সম্ভাবনা লুরকমে আমে, ো খুাঁমজ থবি কিা োন েেোিই একো অংশ। 
রে. আহেদ হাত্তা, আপরন রক থকানরদন একামে বমস রনমজি থিেমিি রদমক থোখ 
থিমল থখাাঁজ থনবাি থেিা কমিমেন থে, আল্লাহ রক রক শরক্ত সম্পমদ আপনামক 
সরিে কমিমেন? এ শরক্ত-সম্পদমক রক আপরন েেোে আনাি থেিা কমিমেন?’ 

‘স্যরি আহেদ েুসা, রনমজমক থকানরদন আরে এ দৃরিমে থদরখইরন’। 
বলল আহেদ হাত্তা। 

‘আসমল রে. আহেদ হাত্তা, আল্লাহ আোমদিমক রক রদমেমেন, আল্লাহ 
আোমদি কামে রক োন, এ েূল রবষেোই আেিা জারন না। আোমদি বযেেোি 
োত্রা শুরু এখান থেমকই’। বলল আহেদ েুসা। 

‘স্যরি রে. আহেদ েুসা, এেন ধিমনি িাবনাও থে আমে, এেন ধিমনি 
িাবনা থে জীবমনি জমন্য অপরিহােেয, এ থবাধই থো থকানরদন আোি েমধয 
জামেরন। এখান থেমকই প্রশ্ন জামে আহেদ েুসা, জীবন সম্পমকে এই দৃরিিরে 
এবং এই জীবন রজোসাি অনুিূরে োনুমষি েমধয সৃরি হমে পামি রকিামব? 
সবাইমক রক দশেন পিমে হমব?’ 
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হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘রে. হাত্তা, থোো কুিআন শিীি রক অেেসহ 
পমিমেন?’ অেেঃ েূল হারদস রন্থুলমলা রক পমিমেন? কুিআন ও হরদমসি 
রিরত্তমে থে রবশাল ইসলােী সারহমেযি িাঠডাি েমি উমঠমে, ো রক পমিমেন?’ 

‘স্যরি, আহেদ েুসা োত্র কমেকো থোে সিূাি অেে পমিরে। ৪০ হারদস 
ও োেলা োোমেমলি একো বই পমিরে’। বলল আহেদ হাত্তা। 

‘আপরন ো পমিমেন ো থে ল োন সেুমদ্রি এক থিাাঁো পারন োত্র। 
আপরন জীবনমক রকিামব জানমবন? রকিামব জানমবন আপনাি পরিেে? 
জানমবন রক কমি আল্লাহি ইোমক?’ আহেদ েুসা বলল। 

‘আরে থলখাপিা কমিরে সুরিনামে। রপএইেরড কমিরে আমেরিকা 
থেমক। রকন্তু থকাোও এই সুমোে হেরন, সুমোে রেল না’। বলল আহেদ হাত্তা 
রবনীে কমঠঠ।  

হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘আপরন সুরিনামেি প্রধানেন্ত্রী হমেও রকন্তু 
সুরিনামেি এই রশিাি বযবস্থা কমিন রন’। আহেদ েুসা বলল। 

‘আোমক এেন রকেু কিমে হমব োওমো থকানরদন আোি োোে 
আমসরন’।বলল আহেদ হাত্তা। 

আহেদ েুসা েম্ভীি হমলা। বলল, ‘একো শক্ত কো বরল রে. হাত্তা, আহে 
হমবন না থো?’ 

আহেদ হাত্তা হাসল। োিপি েম্ভীি হমে উঠল োি থেহািা। উপমে পিা 
আমবমেি রবেুিে ঘেল োি থোমখ-েূমখ। বলল, রে. আহেদ েুসা, এখন েরদ 
আোি োমে োবুক োলান, োহমলও েমন কিব, এো আোি জমন্য আশীবোদ। 
বলুন আপরন’। 

‘রে. হাত্তা আরে থে কো বলব ো শুধু আপনাি জমন্য নে, আোমদি 
অমনমকি জমন্য প্রমোজয। আেিা অমনমকই রপো-োো সূমত্র েুসলোন, রকন্তু 
কােেে আেিা েুসলোন হইরন’। আহেদ েুসা বলল। 

সংমে সংমে উত্তি রদল না আহেদ হাত্তা। একো আকরিক িাবনা োমক 
আেন্ন কমি থিমলরেল। রকেুিে পি ধীি কমঠঠ বলল, ‘রকিামব োহমল েুসলোন 
হমে হে?’ 
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‘একজন েুসরলে কেুলমলা ুলমেি সোহাি থেমক তেিী হে। থেেন থস 
আল্লাহমক পালনকেো ও রবধান দাো একোত্র প্রিূ বমল োমন, েুহাম্মাদুি 
িাসূলুল্লাহমক আল্লাহি সবেমশষ বােোবাহক রহমসমব োমন, থস রবশ্বাস কমি থে, 
দুরনোে োি প্ররেরে িামলা কামজি জমন্য আমখিামে পুরুষ্কাি পামব ও প্ররেরে 
েন্দ কামজি জন্য োমক আমখিামে জওোবরদহী কিমে হমব ও শারস্তি সম্মূখীন 
হমে হমব। এই িেমক সােমন থিমখ আল্লাহ এবং োি িাসূল ো রনমষধ কমিমেন 
ো থস পিমহজ কমি েমল এবং ো কিাি রনমদেশ কমিমেন ো েমেি সামে পালন 
কমি োমক।মকান থলাি োমক এ পে থেমক রবেুযে কিমে পামি না। ইেযারদ। 
এই ুলেুলমলা কািও েমধয সৃরি হমল থস েুসরলে ঘমি জম্মরহন না কিমলও থস 
েুসলোন হমে োে, অন্যরদমক েুসরলে ঘমি জম্ম রহে কিাি পিও কািও েমধয 
েরদ এই ুলেুলমলা না োমক, োহমল থস কােেেঃ েুসলোন োমক না’। োেল 
আহেদ েুসা। 

আহেদ েুসা োেমলও হাত্তা কো বলল না। িাবরেল থস। বলল একে ু
পি, ‘এই ুলেুলমলা আেে সামপি এবং জানা ও থশখা সামপি। না জানমল, না 
রশখমল থো এ ুলেুলমলা আেে কিা োমব না’। 

‘এ জমন্যই থো েুসলোনমদি জমন্য োনাজেন িিজ, ধেেীে ও জােরেক 
সব োনই’। বলল আহেদ েুসা। 

‘এো থো আেিা করিরন, আোমদি থলাকিা কমিরন’। আহেদ হাত্তা 
বলল। 

‘এ জমন্য প্রধানে দােী সোমজি থনোিা, জারেি থনোিা’। বলল 
আহেদ েুসা। 

‘োি োমন আরে দােী হরে’। আহেদ হাত্তা বলল। 
হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘শুধু দােী নন, প্রধান দােী’। 
‘থকন?’ বলল আহেদ হাত্তা। 
‘আল্লাহ েখন কাউমক িেোে বসান, োি অপরিহােে কাজুলমলাি 

একরে হমে দাাঁিাে োনুষমক িাল কামজি রনমদেশ থদো, েন্দ কাজ থেমক রবিে 
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িাখা। এই কাজোই োনুষমক েুসলোন বানাবাি কাজ। আপরন এ দারেে পালন 
কমিন রন’। আহেদ েুসা বলল। 

‘রকন্তু রক কিমে হমব, ো জানোে না এবং ঐ িকে রকেু কিা থে আোি 
দারেে োও জানোে না’। বলল আহেদ হাত্তা। 

‘এখন জানাি পি রক কিমবন?’ বলল আহেদ েুসা। 
‘আল্লাহ েরদ আোমক িেোে োবাি সুমোে থদন, োহমল প্রেমেই দুরে 

কাজ কিব। একরে হমলা, েুসলোনমদি জমন্য ইসলােী োনাজেমনি বযবস্থা। 
রিেীে কাজ রহমসমব োনুষমক িামলা কামজি রনমদেশ ও েন্দ কাজ থেমক োনুষমক 
রবিে িাখাি লমিয িাষ্ট্রীে উমদযাে রহে কিমবা’। বলল আহেদ হাত্তা। 

‘ধন্যবাদ রে. হাত্তা। আল্লাহ আপনামক আপনাি জারেি থনেৃে থদবাি 
সুমোে রদন’। আহেদ েুসা বলল। 

আহেদ েুসা সােমন োরকমে কো বলরেল। হঠাৎ একো ব্রীজ োি 
থোমখ পিল। সােমন িাস্তাো ধনুমকি েে থবাঁমক পূবে রদমক থোি রনমেমে। 
ধনুমকি রঠক েধযিামেি রকেেুা পমিই ব্রীজো। 

আহেদ েুসা োি েুমখি কোো থশষ কমিই আহেদ হাত্তামক লিয কমি 
বলল, ‘রে. হাত্তা ব্রীজ থদখরে। ব্রীজ থকামথেমক এমলা?’ 

‘থকন, সুরিনাে নদীিই একো শাখাি উপি এই ব্রীজ। ব্রাউনস ওমে 
থেমক এ শাখা সুরিনাে নদীি েূল ধািা থেমক রবরেন্ন হমেমে’। বলল আহেদ 
হাত্তা। 

‘রকন্তু আরে নেিীি থকাোও আি থো ব্রীজ থদরখরন। এ শাখা রক 
সুরিনামে পমিরন?’ আহেদ েুসা বলল। 

‘না শাখারে বাাঁক রনমে শহমি প্রমবশ কমি আবাি থবাঁমক রেমে থসাজা 
আেলারঠেমক পমিমে’। বলল আহেদ হাত্তা। 

‘োি োমন আোমদি এখন দুরে ব্রীজ থপরুমে হমব’। আহেদ েুসা 
বলল। 

‘হ্াাঁ’। বলল আহেদ হাত্তা। 
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‘আেিা থো অমনক থঘািা পমে োরে, োই না?’ প্রশ্ন কিল আহেদ 
েুসা। 

‘হ্াাঁ’। বলল আহেদ হাত্তা। 
‘এি থেমে সংরিপ্ত িাস্তা রেল না?’ আহেদ েুসা বলল। 
‘রেল। েমন হে িীি কে ফ্রী িাস্তা বমলই এ িাস্তা থবমে থনো হমেমে’। 

বলল আহেদ হাত্তা। 
েুরক্তো আহেদ েুসাি কামে েমনাপুে হমলা না। পািাোরিমবাি থকান 

িাস্তাই এেন িীমিি নে থে এজমন্য এেো থঘািা পে থবমে রনমে হমব। 
হঠাৎ েনো খািাপ হমে থেল আহেদ েুসাি। দুবেল লােল খুব রনমজমক। 

এি প্রিাব পিল োরি োলনাি উপিও। আহেদ েুসাি োরি পুরলমশি কযারিোি 
িযান থেমক রকেুো রপরেমেই পিল। 

পুরলমশি জীপরে ব্রীমজ উমঠ পমিমে। পিিমে পুরলমশি কযারিোি 
িযানরেও ব্রীমজ উমঠ পিল। 

ব্রীমজি উপি রকেুো এরেমেমে োরি দুমো। 
আহেদ েুসাি োরি ব্রীমজি েুখ থেমক এখনও রকেুো দূমি। 
এ সেে সােমন থেমক প্রেঠড রবমফািমেি শব্দ হমলা। 
িূরেকমম্পি েে প্রেঠডিামব থকাঁমপ উমঠমে িাস্তা, প্রবল  াাঁকুরন থখমেমে 

োরি।  
আহেদ েুসাি পা থেন অজামেই থব্রক কমষমে োরিি। 
আহেদ েুসা থদখল সােমন প্রলেকাঠড ঘমে থেমে। থধাাঁোি েধয রদমেই 

থদখা োমে, ব্রীমজি এ রদমকি অংশো রনরশ্চহ্ন হমে থেমে। থসই সামে দুরে 
োরিও। 

রবেূে অবস্থা থকমে থেমেই আহেদ েুসা দ্রুে োরি থেমক নােল। োরি 
থেমক নােল বানোিমডাও। থপেমনি োরিি রনিাপত্তা োডেিাও থনমে এল োরি 
থেমক। থনমে এমসমে োরি থেমক আহেদ হাত্তা ও অন্যিাও। 

সকমলি থোমখ েুমখই রবেূে আেংকিাব, শংরকে প্রশ্ন। 
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এিই েমধয বানোিমডা আহেদ হাত্তামক লিয কমি বলল, ‘স্যাি আপনাি 
বাইমি থবরুমনা রঠক হেরন। আপরন থিেমি োন স্যাি। ষিেন্ত্র কমিই আোমদি 
েরেমিাধ কিা হমেমে’। 

‘না বানোিমডা, ওমদি ষিেমন্ত্রি কাজ থশষ হমেমে। ওিা আোমদি 
দুোরিমক ধ্বংস কিাি জমন্যই ব্রীমজ থবাো থপমেরেল। ওমদি দুিোেয, আোমদি 
োরিি বদমল পুরলমশি দুোরি থবাোি রশকাি হমলা’। শাে কমঠঠ বলল আহেদ 
েুসা। 

আহেদ হাত্তাি েুমখ রবিমেি রবমফািে। এই সামে োি দুমোখ িিা 
আেংক। বলল আহেদ েুসামক লিয কমি, ‘রে আহেদ েুসা আপনাি োধযমে 
আল্লাহ আবাি আোমদি সবাইমক িিা কিমলন। পুরলমশি দুরে োরিমক আমে 
রদমে আোমদি োরি দুরেমক থপেমন না িাখমল আেিাই থবাোি রশকাি হোে। 
আপনামক……..? 

আহেদ েুসা আহেদ হাত্তাি কোে বাধা রদমে বলল, রে. হাত্তা আপরন 
এখরন থপ্ররসমডঠেমক থেরলমিামন ঘেনাি কো জানান ও উোমিি জমন্য আমবদন 
করুন’। 

আহেদ হাত্তাি সামে কো বলা থশষ কমিই আহেদ েুসা আহেদ হাত্তাি 
থসমক্রোিীমক বলল, ‘আপরন থেরলমিান করুন আইরজমক এবং োিাোরি 
সাহােয পাঠামে বলুন’। 

আবাি আহেদ েুসা রিিল বানোিমডাি রদমক। বলল, ‘বানোিমডা, েুরে 
রে. হাত্তামক রনমে এখামন োক। রে. হাত্তাি থসমক্রোিীও এখামন োকমব। আরে 
অন্য সবাইমক রনমে নদীমে োরে, থদরখ রকেু কিা োে রকনা’। 

বমল আহেদ েুসা পাাঁেজন রনিাপত্তা োডেমক রনমে িাস্তা থেমক নদীমে 
নাোি জন্য োত্রা শুরু কিল। 

 
 
 
সকাল আেো। ঘুে িামঙরন আহেদ েুসাি েখনও। 
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েে িাে দুইোে আহেদ েুসা বাসাে রিমিমে। 
েেকাল অেযে বযস্ত রদন থেমে আহেদ েুসাি। 
ব্রীমজি থবাো রবমফািমেি ঘেনাে দুোরি পুরলমশি থকউ বামোঁরন। 
এই ঘেনাি পি আহেদ েুসা আহেদ হাত্তামক রনমে থসাজা েমল 

রেমেরেল োনাে। দুরে থকস দামেি কমিরেল। োমক হেযাি জমন্যই রনবোেন 
অরিমস োি োরিমে থবাো থপমে িাখা হমেরেল। আবাি োমক হেযাি জমন্যই 
ব্রীমজ থবাো থপমে িাখা হে। পুরলশ কেৃেপি আহেদ হাত্তাি জমন্য থপ্ররিে পুরলশ 
রেেমক ব্রীি কমিরেল, পুরলমশি োরি দুরে আহেদ হাত্তাি োরি দুরেি থপেমন 
োকমব। আহেদ হাত্তাি থিিাি জমন্য রিং থিাডমক োিা রনরদেি কমি রদমেরেল। 
এই েেয থিানাড িেলামলি সুরিনাে রপপলস কংমরস িাাঁস কিমে সেেে হে 
এবং ব্রীমজ থবাো থপমে োমক হেযাি ষিেন্ত্র কমি। 

োনাে োেলা দামেমিি পিই আহেদ েুসা আহেদ হাত্তামক রনমে েমল 
োে জােীে থপ্রস ক্লামব। পূমবেই আহেদ হাত্তাি থসমক্রোিীমক থপ্রস ক্লামব পাঠামনা 
হমেরেল জরুিী রিরত্তমে সাংবারদক সমম্মলন আমোজমনি জমন্য। িাে আেোে 
থদশী-রবমদশী সাংবারদকমদি রনমে সুরিনামেি সামবক প্রধানেন্ত্রী ও আসন্ন 
রনবোেন প্রােেী আহেদ হাত্তাি জনাকীেে সাংবারদক সমম্মলন অনুরিে হে। সিল 
সাংবারদক সমম্মলমনি পি েে োি োমসি েমধয প্রেে বামিি েে আহেদ হাত্তা 
পারেে অরিমস োে এবং পারেেি রনবোহী করেরেি তবঠক অনুরিে হে। 

আহেদ হাত্তামক বারি থপ াঁমে রদমে ওিানমডামদি ওখামন থপ াঁেমে 
আহেদ েুসাি িাে দুমো থবমজ োে। 

িাে সামি রেনোে শুমেমে আহেদ েুসা। 
রঠক সকাল আেোে থেরবমল নাস্তা সাজামনা হমলা। 
ওিানমডা আমেই এমস বমসরেল থিেমিি ড্রইংরুমে। ধীমি ধীমি 

থসখামন ওিানমডাি দাদী, ওিানমডাি ো, ওিানমডাি স্ত্রী জযাকুরলন, রলসা, 
িারেো সবাই এমস বসল। 

োিা থেখামন বমসমে থসখান থেমক আহেদ েুসাি থশাবাি ঘমিি দিজা 
থদখা োে। 
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রলসা এমসই ওিানমডামক বলল, ‘িাইো উরন উমঠমেন রকনা থদমখে, 
নাস্তাি সেে থো েমল োমে’। 

‘িাখ থোোি নাস্তা। কাল ওাঁি উপি রদমে থে ধকল থেমে, োমে দুরেন 
রদন ওাঁমক ঘুোমনা দিকাি’। বলল ওিানমডা। 

‘িামে িারেোি আব্বা আোমদি সামবক প্রধানেন্ত্রী সামহব থেরলমিান 
কমিরেমলন আহেদ েুসা বাসাে থপ াঁমেমে রকনা জানাি জমন্য। রেরন িারেোমক 
বমলমেন, এক রদমন আহেদ েুসা ো কমিমে, োমেই থদমশি পরিরস্থরে পামল্ট 
থেমে। রিপাবরলকান পারেে শুমে পমিরেল, আহেদ েুসা একরদমনই দাাঁি করিমে 
রদমেমেন’। বলল ওিানমডাি ো।  

ওিানমডাি ো োেমেই িারেো বমল উঠল, ‘েেকাল রেনবাি উরন 
আব্বামক োি থলাকজন সমেে সািাে েৃেযুি হাে থেমক িিা কমিমেন’। বমল 
িারেো োি আব্বাি কাে থেমক ো শুমনরেল সব এমক এমক বলল। 

‘রকন্তু আহেদ েুসা থো িামে এসমবি রকেু বমলরন। োি কো শুমন েমন 
হমেমে বি থেেন রকেু ঘমেরন’। বলল ওিানমডাি ো। 

‘প্রমোজমনি থবশী রেরন একেুও বমলন না। থদখুন না, করদন হমলা 
আোমদি সামে পরিেে। রকন্তু রক জারন োি থদশ থকাোে, থক আমে োি? জারন 
না’। বলল জযাকুরলন, ওিানমডাি স্ত্রী। 

‘েে ১৯ োরিখ িাে থেমক আজ ২১ োরিখ পেেে দুরদন রেন িামে 
আহেদ েুসা িাই থে কাজ কমিমেন ো আেিা রেন বেি রেন েুমেও পািোে 
না। সামবক প্রধানেন্ত্রী জনাব আহেদ হাত্তা রঠকই বমলমেন দুরদমন রেরন 
সুরিনােমি পরিরস্থরে পামল্ট রদমেমেন। োিা কাজ কমিন োিা কো বমলন না। 
োিা বি োিা বিে প্রোি কমিন না। আজ সকামলি রবরবরস ও িমেস অব 
আমেরিকাি দুরে বুমলরেনই আরে শুমনরে। োমে েে রদন ও িামেি সব ঘেনা 
রবস্তারিে বমলমে এবং সব কৃরেে থদো হমেমে জনাব আহেদ হাত্তাি রশখ 
ড্রাইিািমক। োি োমন আহেদ েুসাি েে থলাক জনাব আহেদ হাত্তাি ড্রাইিামি 
পরিেে হমলন। শুনমে আোি খুব খািাপ থলমেমে, েনো খে খে কমিমে। ইো 
হমেমে রেৎকাি কমি বরল, রেরন ড্রাইিাি নন, রেরন রবশ্বরবখযাে আহেদ েুসা। 
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রকন্তু আোি কামে ো খুবই খািাপ থলমেমে থসো আহেদ েুসাি কামে রকেুই নে। 
বলল ওিানমডা। 

‘রবরবরস ও িমেস অব আমেরিকা আি রক বমলমে িাইো?’ রলসা বলল। 
‘অমনক কো বমলমে। একদে হামে হাাঁরি থিমঙ রদমেমে। রনবোেন 

অরিমস জনাব হাত্তাি োরি ও ব্রীমজ থবাো রবমফািমেি জন্য থিানাড িেলামলি 
সুরিনাে রপপলস কংমরসমক দােী কিা হমেমে। বলা হমেমে, নরেমনশন থপপাি 
জো থদোি আমেই জনাব হাত্তামক িেলালিা আেকামে থেমেরেল, ো না থপমি 
নরেমনশন থপপাি জো থদোি পি োমক হেযা কিাি থেিা কমি। থবশ রকেু েেয 
প্রোে রদমে রবরবরস- িমেস অব আমেরিকা বমলমে, এসব ঘেনাে পুরলমশি 
একাংমশি ঘরনি থোেসাজস আমে। অন্যরদমক থপ্রস ক্লামব অনুরিে সাংবারদক 
সমম্মলমন সামবক প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তা হামে হাাঁরি িাঙাি কাজ কেরলে কমি 
রদমেমেন। রবরবরস ও িমেস অব আমেরিকা এই সাংবারদক সমম্মলমনি উপি 
রবস্তারিে রিমপােে কমিমে। সাংবারদক সমম্মলমন আহেদ হাত্তা োি রনবোেন কিা 
বন্ধ কিাি জন্য িেলামলি সুরিনাে কংমরস রকিামব োমক রকডন্যাপ কমি 
থদমশি বাইমি রনমে রেমেরেল, রকিামব োি থেমেমক থদশ োিমে বাধয 
কমিরেল, রকিামব েে োিোমস সুরিনামেি হাজাি হাজাি েরুন থনো-কেেীমক 
রকডন্যাপ কমি হেযা কমিমে, রকিামব োমক থোপমন নাে িাাঁরিমে থদমশ প্রমবশ 
কিমে হে, থদমশ রিিমল োমক ও োি কন্যামক রকিামব রকডন্যামপি থেিা কিা 
হে, ওোং আলীি উপি রকিামব রনেোেন োলামনা হে, নরেমনশন থপপাি জো 
থদোি জমন্য রনবোেন অরিমস োওোি পমে রকিামব োি উপি হােলা োলামনা 
হে এবং সব থশমষ রকিামব োরি ও ব্রীমজ থবাো থপমে োমক হেযাি থেিা কিা 
হে োি রবস্তারিে রববিে েেয প্রোে, োরিখ ইেযারদ সমেে সাংবারদকমদি 
সােমন উপরস্থে কমিন। জনাব আহেদ হাত্তা এসব ঘেনাি রবোি রবিােীে েদে 
দাবী কমিমেন এবং এসব অপিামধি জন্য থিানাড িেলালসহ সুরিনাে কংমরস 
থনেৃবৃমন্দি রবোি ও োমদিমক রনবোেমনি অমোেয থঘাষোি দাবী জারনমেমেন’। 

োেমলা ওিানমডা। 
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ওিানমডা োেমেই রলসা বমল উঠল, ‘এবাি থদমখা আহেদ হাত্তা 
আংমকল ও রিপারবরলকান পারেে আমেি থেমে অমনক থবরশ আসন রনমে জেলাি 
কিমব’। 

এ সেে আজমকি সংবাদপত্রুলমলা রদমে থেল কামজি থেমলো। 
খবমিি কােজুলমলা থপমে োি উপি হেরি থখমে পিল সবাই। 
রলসা ঘুমি ঘুমি সবাি কামে রেমে সব কােমজি উপি থোখ বুলামনা থশষ 

কমি বলল, ‘এরক িাইো কংমরস সেেেক কােজুলমলাও থো সব খবি 
িামলািামব রদমেমে’। 

‘না রদমে োমব থকাোে। রবরবরস ও িমেস অব আমেরিকাি োধযমে 
সবাই সব খবি জানমে থপমিমে। এখন খবি োপা রদমল থো পাঠকমদি রকল 
থখমে হমব’। বলল ওিানমডা। 

‘িাবরে, কংমরমসি িেলাল বাবুিা এখন েুখ থদখামব রক কমি?’ বলল 
রলসা। 

‘বল রক েুরে, আজমকই সাংবারদক সমম্মলন কমি ওিা বলমব, ‘হাত্তা ো 
বমলমে সব রেেযা’। ওিানমডা বলল। 

‘োনুষ ো রবশ্বাস কিমব থকন?’ বলল রলসা। 
‘োনুষ রবশ্বাস না করুক, েুখ থদখামনাি কাজো হমে থেল’। ওিানমডা 

বলল। 
আহেদ েুসাি ঘমিি দিজাে শব্দ হমলা। 
সবাই োকামলা থসরদমক। 
থদখমলা সবাই, আহেদ েুসাি দিজা খুমল থেমে। এখরন থবরিমে আসমব 

থস । 
জযাকুরলন, রলসা ও িারেো রেনজমনই োমদি োোি ওিনা কপাল 

পেেে থেমন রনল। রঠক ঠাক কিল ওিনাি োমেি অংশও।  
আহেদ েুসা ড্রইংরুমে প্রমবশ কিল। সালাে রদল সবাইমক।  
আহেদ েুসামক থদমখই উমঠ দাাঁরিমেমে ওিানমডাি দাদী। বলল 

আহেদ েুসামক লিয কমি, িাই েল নাস্তাি থেরবমল। 
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সবাই উমঠ দাাঁিাল। 
নাস্তাি থেরবমল আহেদ েুসাি পামশ বসমে বসমে ওিানমডা বলল, 

‘আহেদ েুসা িাই, আপনাি রেশন সাকমসসিলু। এবাি কমেকরদন শুধু 
আপনামক ঘুোমেই হমব’। 

হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘নােমকি একো অংমকি সোরপ্তমক নােমকি 
সোরপ্ত বমলা না ওিানমডা’। 

‘িেলালমদি আি রক কিাি আমে িাইো?’ ওিানমডা বলল। 
‘িেলাল ও রেলক লাজপে পামলি উত্তিসূিীিা রক কিমে পামি ো বমল 

থোোি েন খািাপ কিামবা না, োি থেমে বল আজমকি কােজুলমলা রক 
রলমখমে’। বলল আহেদ েুসা। 

‘রক থলমখরন থসো বলুন িাইো। রকেু বাদ থদেরন। কংমরমসি 
কােজুলমলা থে হঠাৎ আজ োনুষ হমে থেমে’। ওিানমডা বলল। 

ওিানমডা োেমেই রলসা বমল উঠল, ‘বলুনমো পুরলমশি দুোরিমক 
আমে োকমে বমলরেমলন থকন, থবাোি কো জানমেন?’ 

হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘ মি বক পমি, িরকমিি থকিােরে বামি’ 
বযাপািো এই িকে। আরে পুরলশমক সমন্দহ কমিরেলাে। পুরলশ থপেমন োকমে 
থেমেরেল। িাজী হইরন। কািে পুরলমশি সামে শত্রুপমিি থোেসাজশ োকমল 
এবং শত্রুিা সােমন আক্রেে কিমল দুরদমকি োমপ আেিা রেিা েযাো হমে োব। 
োই থপেনো উম্মুক্ত িাখমে থেমেরেলাে। থবাোি বযাপািো জানমল পুরলশমক 
বাাঁোমনাও আোমদি অবশ্য কেেবয হমো। 

আহেদ েুসা োেমেই িারেো বমল উঠল, ‘রনবোেন অরিমস োরি 
থবাোি ঘেনাে আপরন িমো সাংবারদকমক সমন্দহ কিমলন থকন? থস থবাো 
িাখমে পামি িাবমলন রক কমি?’ 

‘থকন পরত্রকাে থলমখরন? িমো সাংবারদকমক োরিি সােমনি েমপ উমঠ 
থিেমি েুখ থনো এবং থশমষি িযাপুলমলা থদরি কমি থনোি কো শুমনই আোি 
সমন্দহ হমেমে থে, থস োরিমে অন্য রকেু কমিমে। অন্য রকেু োমন, থস েরদ শত্রু 
হে েমব থবাো পাোই স্বািারবক’। 
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আহেদ েুসা োেল। 
ওিানমডাি ো েম্ভীি হমে িাবরেল। আহেদ েুসা োেমেই থস বমল 

উঠল, ‘েুরে বলমল বাো, নােমকি একো অংক থশষ, নােক থশষ হেরন। োি 
োমন নােমকি আিও অংক বারক। রক থস অংক বাবা?’ 

আহেদ েুসা রকেু বলাি জন্য েুখ খুমলরেল। এ সেে থেরলমিান থবমজ 
উঠল। ওিানমডা থেরলমিান ধমি কো বমল আহেদ েুসাি রদমক োরকমে বলল, 
‘িাইো আপনাি থেরলমিান। সামবক প্রধানেন্ত্রী রে. আহেদ হাত্তা কো বলমবন’। 

আহেদ েুসা উমঠ থেল থেরলমিান ধিমে। 
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৭ 
‘হ্াাঁ, আোমদি রকেু অসুরবধা হমেমে। েে রেন রদমন আোমদি েূলযবান 

থলাকিে হমেমে ও আোমদি প্রাে অধেডজন পরিকল্পনা োমঠ োিা থেমে। 
আহেদ হাত্তা এি িমল রকেু প্রোি সুরবধা থপমে থেমে। রকন্তু আেিা পিারজে 
হইরন। েে রেন রদমনি বযেেো আহেদ হাত্তামদি কামে আোমদি পিাজে নে। 
বাইমি থেমক হাোি কিা শরক্ত রদমে থে রবজে অজেন কমিমে, ো োমদি রবজে 
নে। আেিা োমদি সােরেক এ সািমলযি উৎস থবি কিাি কামজ হাে রদমেরে। 
আেিা……....’। 

থিানাড িেলাল বাধা থপল। সােমন বসা সুরিনাে কংমরমসি 
থপ্ররসরডোে সদস্যমদি েমধয থেমক একজন ‘রে. থেোিেযান’ বমল উমঠ 
দাাঁরিমেমে। 

উদ্ভূে পরিরস্থরেি রবষমে আমলােনাি জমন্য সুরিনাে রপপলস কংমরমসি 
রনবোহী করেরেি তবঠক থডমকমে দমলি থেোিেযান থিানাড িেলাল। তবঠমক 
‘োমেি সূেে সোন’ সংেঠমনি অস্থােী প্রধান রশবিাে রশবাজীসহ রনবোহী করেরেি 
সকলমকই দাওোে থদো হমেমে। 

থপ্ররসরডোে সদস্যরে ‘রে. থেোিেযান’ বমল উমঠ দাাঁিামল থিানাড 
িেলাল থেমে রেমে বলল, ‘বলুন রক বলমে োন’। 

বলল সদস্যরে, ‘আপরন থে সব কো বমলমেন, ো আেিা সকমলই 
জারন। আহেদ হাত্তাি একজন ড্রাইিামিি কামে েেকাল আপনামদি সব 
পরিকল্পনা ধিা পমি থেমে, এই লিাি কো শুমন আোমদি লাি থনই। হাোি 
কিা থলামকি কো বলমেন। েেকালমকি রেনরে ঘেনাে থকাোে রেল হাোি কিা 
থলাক? েে রেন রদমনি ঘেনা সম্পমকে আেিা অন্ধকামি রেলাে। এখন বলমেন, 
ওমদি সািমলযি উৎস খুাঁজমে শুরু কমিমেন। থোমখি সােমন থে ঘেনা ঘেল, 
োি সািমলযি উৎস রক ঘেনাি সামেই থনই? অনুসন্ধামনি রক থকান প্রমোজন 
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আমে? এসব কো শুমন থকান লাি থনই। জানমে োই, আপনাি কামে িরবষ্যমেি 
থকান পরিকল্পনা আমে রকনা’। 

থিানাড িেলামলি থোখ-েুখ অপোমন লাল হমে উমঠমে। রকন্তু রকেু 
বলাি থনই। থপ্ররসরডোে সদস্যরে ো বমলমে, ো অমে রক্তক নে। 

থপ্ররসরডোে সদস্যরে োেমলও থিানাড িেলাল সংমে সংমে রকেু বলমে 
পািল না। রনমজমক একেু সােমল রনমে বলল, ‘সম্মারনে েুবক সদস্য থে আমবে 
রনমে কো বমলমেন, োমক আরে স্বােে জানারে। থসই সামে বাস্তবো অনুধাবন 
কিাি অনুমিাধ কিরে। আরে বু মে পািরে েুবক থপ্ররসরডোে সদমস্যি আমবে 
দারুনিামব আহে হমেমে, রকন্তু েে রেন রদমনি ঘেনাে আোি থোো অরস্তমে 
আুলন ধমি থেমে। রদমশহািা হমে থেরে আরে। েমন হমে, েহাকালীি কৃপাে, 
রশমবি েহাস্ত্র েক্র থেন ওিা থপমে থেমে। েহাকালীি কৃপাে ও রশমবি েমক্র আেিা 
কেুকাো হমে থেলাে! রকন্তু এো রঠক েহাকালীি কৃপাে ও রশমবি েক্র ওমদি 
পাবাি কো নে এবং পােরন। োহমল এই অসাধয সাধন ওিা কিমে থকান 
শরক্তমে? এই শরক্তমক রেরহ্নে কিমে পািমলই শুধু োি প্ররেমিাধ ও প্ররেকাি 
আেিা কিমে পািমবা। এই কোই আরে বলরেলাে সম্মারনে থপ্ররসরডোে 
সদস্যেন’। োেল থিানাড িেলাল। 

থপ্ররসরডোে সদস্যিা থকউ সংমে সংমে কো বলল না। িাবনাি প্রকাশ 
োমদি থোমখ-েুমখ। 

থসই েুবক থপ্ররসরডোে সদস্যই আবাি উমঠ দাাঁিাল। বলল, ‘স্যরি রে. 
থেোিেযান, আোি বক্তবয হমলা ‘রেরহ্নে কিমে হমব’ এো আেিা শুনমে োই 
না, রেরহ্নে কিা হমেমে, প্ররেকামিি বযবস্থা কিা হমেমে, আেিা শুনমে োই এই 
খবি’। 

‘আরে আপনামদি আশ্বস্ত কিাি জন্য অংেীকাি কিরে সেিই এ খবি 
আপনামদি থদব’। বলল িেলাল। 

‘রে. থেোিেযান আপরন বমলমেন আপরন ওমদি সািমলযি উৎস থবি 
কিাি কামজ হাে রদমেমেন, থস কাজো রক?’ বলল আি একজন থপ্ররসরডোে 
সদস্য। 
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‘আেিা েমন করি, আোমদি থোকারবলা কিাি জমন্য শরক্তশালী থকান 
োরিো গ্রুপমক আেদানী কমিমেন আহেদ হাত্তা। আেিাও আমেরিকাি 
সবমেমে থসিা, সব থেমে শরক্তশালী োরিো গ্রুপমক রনমে আসরে। োমদি 
অরবেেী একো দল ইমোেমধযই পািাোরিমবা থপ াঁমে থেমে। আরে এ তবঠমকি 
পি োমদি সামে বসব’। বলল থিানাড িেলাল। 

থিানাড িেলামলি কো থশষ হমেই একজন থপ্ররসরডোে সদস্য েে 
কমি উমঠ দাাঁিাল। বলল, ‘রকন্তু থদমশি অিযেিীে রবষমেি সামে োরিোমদি 
জরিে কিা রক রঠক হমব? ওিা োকাে ক্রেমোেয দুধািী েমলাোি। োকা রদমে 
শত্রুিাও ওমদি কামজ লাোমে পামি। োোিা আোমদি দুবেলো থেি পাবাি পি 
আোমদি ঘামি েরদ ওিা রসন্দাবামদি িূমেি েে থেমপ বমস?’ 

হাসল থিানাড িেলাল। বলল, ‘এ িে অেূলক সম্মারনে সদস্য। 
োরিোিা োমদি অংেীকামিি প্ররে রবশ্বস্ত হমে োমক। থে কামজি জমন্য োিা 
োকা থনে, জীবন রদমে হমলও ো োিা সোধা কমি। না পািমল োমদি রনমজি 
থেমকই োকা থিিে থদবাি দৃিােও আমে। আি োমদি না থডমক উপােও থো 
থনই। আহেদ হাত্তািা থে অস্ত্র রদমে লিাই কিমে, থস অস্ত্র আোমদিও বযবহাি 
কিমে হমব’। 

‘রকন্তু আহেদ হাত্তািা োরিোমদি থডমকমে, োমো প্রোরেে 
হেরন’।বলল অন্য আি একজন থপ্ররসরডোে সদস্য। 

‘ো রঠক, প্রোরেে হেরন। রকন্তু আোমদি অনুোন রেেযা নে। েে রেন 
রদমন আোমদি থরইঠড ও অেযে সুদি সত্তি আরশজন থলাক থেিামব কেুকাো 
হমেমে ো প্রমিশনাল রকলাি োরিোমদি পমিই শুধু সম্ভব। প্রেে থে ঘেনাে 
ওোং হােোিা হে, থস ঘেনা ঘরেমেমে োত্র একজন থলাক। অসম্ভব রিপ্র ও 
অরবশ্বাস্য দুঃসাহসী থস থলাক। ব্রুমকাপনমডা হাইওমেি থে হেযাকাঠড োও 
ঘরেমেমে োত্র দুজন থলাক। আোে খবি থপমে আোমদি দুোরি থলাক োমদিমক 
দুরদক থেমক রঘমি থিমলও সবাই রনহে হমেমে। থেমিক থস্টমেি থেমেি থে 
হেযাকাঠড োও ঘরেমেমে একজন থলাক। এেন থলাক আহেদ হাত্তাি 
রিপাবরলকান পারেেমে থকন, থকান থদমশি থকান িাজননরেক দমলি হামে োকা 
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অসম্ভব। আসমল আহেদ হাত্তািা েূিাে োি খাবাি পি অরস্তে িিাি জমন্য 
োরিোমদিই আশ্রে রনমেমে। োরকেন েুক্তিামষ্ট্র বন্দী অবস্থা থেমক োিা পাবাি 
পি থস ওখামনই োরিোমদি সামে একো বমন্দাবস্ত কমি থিমলমে। ো না হমল 
থস এবং োি থেমে িারেো এমদমশ পা িাখাি সাহস পাে?’ 

‘আেিা আোমদি ‘োসুস’ (োমেি সূেে সোন) কেেীমদি খুব দুধেষেয েমন 
কিোে। োিা রক কিল? দুোরি থস্টনোনধািী সামে োকাি পিও োত্র 
একজমনি থোকারবলাে রেলক লাজপে পামলি েে বযরক্তেও বাাঁেমে পামিরন। 
োহমল রক রদমে আেিা ‘োমেি িাজয’ কামেে কিাি আশা কিরে? বলল 
আমিকজন থপ্ররসরডোে সদস্য।  

‘আোমদি উমিে থো ওখামনই। আোমদি ‘োসুস’ সদস্যিা অমোেয 
নে। োিাই থো েে োি োমস আহেদ হাত্তা, োি রিপাবরলকান পারেে, সুরিনামেি 
েুসরলে জনশরক্ত ও োমদি সহমোেীমদি ‘রজমিা’থে রনমে এমসরেল। এ 
রনবোেমন আহেদ হাত্তা দাাঁিাবািই সাহস থপে না এবং থকান েুসলোন ও োমদি 
সহমোেীিা এই রনবোেমন রনবোরেে হবাি সুমোে থপে না। রকন্তু োত্র রেন রদমনি 
ঘেনা সব ওলে পালে কমি রদল। োিা এই ওলেপালে কমি রদল, োিাই এখন 
আোমদি োমেেে। োমদি থশষ কিমে পািমল আহেদ হাত্তামদি ‘রজমিা’ থে রনমে 
থেমে আোমদি থদিী হমব না’। বলল থিানাড িেলাল। 

কো থশষ কমি একেু থেমেই থিানাড িেলাল আবাি বমল উঠল, 
‘তবঠমকি অবরশি এমজঠডাুলমলা আমলােনাে আোমদি িাইস থেোিেযান সামহব 
সিাপরেে করুন। োরিো প্ররেরনরধিা অমপিা কিমে। আরে ওখামন োরে। 
আোি সামে রশবিাে রশবাজীও আসুন’। 

বমল থেোি থেমক উমঠ দাাঁিাল থিানাড িেলাল। থিানাড িেলাল ও 
রশবিাে রশবাজী রেরেং কি থেমক থবি হমে থেল। 

 
 
 
থিানাড িেলাল ও রশবিাে রশবাজী পাশাপারশ থসািাে বমস। 
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োমদি সােমনি থসািাে বমস আিও দুজন। েীমিি েে ঋজু োমদি 
শিীি। োমেি িং বাদােী। রেশ্র থেহািা, েমব েধয আমেরিকান ধাাঁেো থবরশ। 

দুজমনি একজন ন্যািা োো। অন্যজমনি েুল লম্বা, থপেমন থঘািাি 
থলমজি েে কমি বাাঁধা। দুজমনিই উচ্চো ে’িমুেি কে হমব না। 

দুজমনিই থোখ েুরিি েে ধািাল। েুমখ কারঠন্য ও আক্রেনাত্মক িাব। 
থদমখ েমন হে এখরন থেন  াাঁরপমে পিমব। খুন এমদি কামে কো বলাি েে 
সহজ, ো থদমখই থবা া োে। 

খুরশ হমেমে থিানাড িেলাল ও রশবিাে রশবাজী। এমকই বমল 
প্রমিশনাল। এ িকে থলাকই থো োমদি োই। 

কো বলরেল থিানাড িেলাল। েে রেন রদমন োমদি রক রবপদ ঘমেমে 
োি রবস্তারিে রববিে রদমে বলল, ‘সুরিনামে আেদারন হওো এই শত্রুমদি 
আেিা সেূমল থশষ কিমে োই, এজমন্যই আেিা আপনামদি িািস্থ হমেরে। বলুন 
রকিামব আোমদি সহমোরেো কিমে পামিন’। 

‘োকাি অংক আেিা জারনমেরে। আপনািা িাজী?’ বলল বি েুলওোলা 
থলাকো। 

‘এ বযাপামি আেিা রকেু বলমে োই’। বলল থিানাড িেলাল। 
‘না, আেিা এক কোে কাজ করি। আেিা ো বমলরে োমে ইমেস কিমল 

আপনািা ো বমলমেন োমেও আেিা ইমেস কিব। েৃেীে থকান কোি সুমোে 
থনই’। বলল েুলওোলা থসই থলাকরেই। 

‘রঠক আমে। রকন্তু শত্রুি রবনাশ োই’। বলল থিানাড িেলাল। 
‘আপনামদি থসই শত্রুমদি োরলকা রদন। োকা অমধেক পাওোি পি 

কাজ শুরু কিব’। বলল থসই েুল ওোলা। 
‘অমধেকো আজই থপমেঠে কিব। রকন্তু েে রেন রদমন থে বা োিা ঘেনা 

ঘোল, োমদি নাে পরিেে থো আেিা জারন না। েমব আহেদ হাত্তা, োি থেমে 
িারেো, হবু জাোো ওোং এবং রিপাবরলকান পারেেি অন্যান্য থনোমদি োরলকা 
তেিী কমি রদমে রদরে। আোমদি ইো হমলা, রনবোেমনি আমে এমদি হেযা কিা 
োমব না। ‘এযাকরসমডমঠেি েে ঘেনাে োমদি রনহে হমে হমব’। 
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‘থসো আেিা জারন। রলস্টো রদন। রলস্ট ধমি োন রদমলই অদৃশ্যিাও 
এমস হারজি হমব, নাে পারিেে দিকাি থনই। 

বমল একেু থেমেই েুলওোলা বমল উঠল, ‘থেমিক দুমেেি থসানা উোি 
সম্পমকে বলুন। এক েেেুোংশ থসানা থেমেরে এবং োকাি একরে অংক থেমেরে। 
থসানা থবি না হমল ঐ োকাি বাইমি আোমদি থকান দাবী োকমবনা। আপনািা 
িাজী?’ 

থিানাড ও রশবিাে রশবাজী পিিি েুখ োওো োওেী কিল। থশমষ 
রশবিাে রশবাজী ইরেবােক োো নািল। থিানাড িেলাল সংমে সংমে বমল 
উঠল, ‘আেিা িারজ’। 

‘থেমিক পরিবামিি একো োরলকা আোমদি রদন’। বলল েুলওোলা 
থলাকরে। 

‘থসো থিরড’। বলল িেলাল। 
কো থশষ কমি পিিমেই আবাি থিানাড িেলাল বমল উঠল, 

‘আপনামদি থনো থজাোও থোলােে কমব আসমেন? োি সামে আিও রকেু কো 
বলমে পািমল আেিা খুশী হমবা’। 

েুলওোলা থলাকরেি থোখ দুমো হঠাৎ জ্বমল উঠল। বলল, ‘থজাোও 
থোলােে এি সামে থকানরদনই আপনামদি থদখা হমব না। আপনািা কাজ থনমবন। 
আোমদি বযাপামি থকান থক েুহল থেন আপনামদি েমধয না জামে। আি 
‘থজাোও থোলােে’ নােো িূমল োমবন’। 

‘রঠক আমে। আপনামদি োকাি বমন্দাবস্ত…….’। 
কো থশষ কিমে পািল না থিানাড িেলাল। বাধা রদল েুলওোলা। 

বলল, ‘একবাি থো বমলরে, শুধু কাজ বুম  থনো োিা আোমদি থকান বযাপামি 
থকান রকেু িাবমবন না আপনািা। আেিা োকব আকামশ না পাোমল থসো 
আোমদি বযাপাি’। রবিরক্তি সামে কোুলমলা বলল েুলওোলা। 

িেলাল ও রশবিাে রশবাজী দুজমনই রবব্রে হমে পমিরেল েুলওোলাি 
কোি ধিমন। রনমজমক সােমল রনমে িেলাল বলল, ‘ধন্যবাদ, বুম রে’। 
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রিপাবরলকান পারেেি অরিসুলমলাি রঠকানা এবং থে নােুলমলা আোমদি 
রদমেমেন োমদি রঠকানা আোমদি থদমবন’। বলল েুলওোলা। 

‘থিরড আমে সবরকেু। আোমদি থলামকিা োমদি বারি ও অরিসুলমলা 
থদরখমেও থদমব’। বলল িেলাল। 

‘খুাঁমজ থবি কিা আোমদি কাজ। আপনামদি থকান থলাক কখনই 
আোমদি সামে থকাোও োমবনা। এই থদখা হমব কাজ থশষ হমল িাইনাল 
থপমেমঠেি সেে’। েুলওোলা বলল। 

কো শুমন একরদমক খুরশ হমলা িেলাল থে, রনমজমদি থকান দােদারেে 
োকমে না। অন্যরদমক িাবনাি সৃরি হমলা। পরিরস্থরেি থপ্ররিমে েরদ থকান 
পরিবেেমনি প্রমোজন হে। এই রেো থেমক থিানাড িেলাল বলল, ‘েরদ রকেু 
বলাি প্রমোজন হে, েরদ থকান সংমশাধমনি বা সংমোজমনি প্রমোজন হে, োহমল 
থসো রকিামব হমব?’ 

‘থস রেো আজমকই কিমে হমব’। বলল েুলওোলা। 
‘িাবনাে পমি থেল থিানাড িেলাল। 
রকন্তু রশবিাে রশবাজী বলল, ‘বাদ রদন এ রেো। থস ধিমনি থকান রকেুি 

প্রমোজন হমব না’। 
‘রঠক আমে। প্রমোজন হমব না’। বলল িেলালও। 
‘বমল থিানাড িেলাল থেরবমলি উপি হমে নাে ও রঠকানা সম্বরলে 

একো ইনমিলাপ েুমল রনল হামে। এরেমে রদল েুলওোলাি রদমক। 
েুলওোলা ব্রীি থকস খুমল োকাি বারঠডলুলমলা রনমে ব্রীিমকস বন্ধ 

কিল। ইনমিলাপ পমকমে পুিল। 
উমঠ দাাঁিাল এবং ‘ুলডবাই’ বমল হাাঁো শুরু কমি রদল। 
ওিা দুজন থবরিমে থেমেই রশবিাে রশবাজী বমল উঠল, ‘োরিোমদি 

‘িদ্র’ হমে থনই নারক?’ 
‘িাখুন ওসব। এখন েরদ থকউ োমল একো োপ্পি রদমেও কাজ কমি 

থদে, থসোই িাল’। বলল থিানাড িেলাল। 
‘োরিো এ গ্রুপোি নাে রক?’ রজমেস কিল রশবিাে রশবাজী। 
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‘থক রজমেস কিমব বলুন। রজমেস কিমল হেমো রডল বারেল কমি উমঠ 
থেে’। বলল িেলাল। 

থহমস উঠল রশবিাে রশবাজী এবং উমঠ দাাঁিাল। 
থিানাড িেলাল ও উঠল। 
 
 
 
‘পিনাে’ শহি থেমক পািাোরিমবা রিিরেল আহেদ হাত্তা। থবলা 

থদিোি েে ‘অড’ সেে েখন। 
আহেদ েুসা ড্রাইি কিমে। আহেদ হাত্তা োি পামশি রসমে। থপেমনি 

রসমে আহেদ হাত্তাি থসমক্রোিী এবং ওোং। 
িাস্তাে োরি খুব কে। 
রিোিরিউমে আহেদ েুসা থদখল থপেমন একো কাি থদিুলে থবশী 

েরেমে েুমে আসমে। 
সােমনই একো ক্ররসং। 
ক্ররসং এ প্রাে থপ াঁমে োমে আহেদ েুসাি োরি। থপেমনি োরিরেও 

এমস থেমে োি োরিি সোেিামল। 
সোেিামল এমসই োরিরে োি বািরে িীড করেমে রদমেমে। 
আহেদ েুসা রকেুো রবরিে হমে থসরদমক থোখ থিিামে োরেল। 
রঠক এই সেমেই আহেদ েুসাি নজমি পিল, বাে পামশি ‘পিনাে’ 

োেী সিক রদমে েুমে আসা একো রাক হঠাৎ ক্ররসং এ বাাঁক রনমে ক্ররসং রদমে 
োমদি িাস্তাি রদমক েুমে আসমে। 

রাকরে এমকবামি আহেদ েুসাি োরিি ঘামি পিাি থোোি। ডান রদমক 
োনে থনবাি পে বন্ধ থপেমনি োরিরে পামশ েমল আসাে। 

একো রেো হঠাৎ আহেদ েুসাি োোে র রলক রদমে উঠল এো রক োি 
োরি রপমষ থিলাি একো িাাঁদ? 
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১ 
হ্যারিমেন ঝমেি েত ঘামেি উপি এমস আপরততপ্রায় ট্রােরি দদমে 

দেষ েুহূমতে দে আেঙ্কাি রিন্তা আহেদ েুসাি োথায় রঝরলে রদময় উমেরিল, তা 
তাি অনুভূরতমে দভাোঁতা েমি দদয়া নয় বিং তাি দেমনি েোন্ড অরিসমে 
রবদ্যুৎগরতি সরিয়তা দান েমিরিল। আহেদ েুসাি দেমনি েোন্ড েত দ্রুত 
রিল, তাি দিময়ও দ্রুত গরতমত গারেি দেে েষল আহেদ েুসাি পা। 

তাি োমন ট্রামেি সবেমনমে েতলমবি রিন্তািা আহেদ েুসাি োথায় 
রঝরলে রদময় ওোি সামথ সামথই দস েরেন এে দেে েমষরিল গারেি। গারে আি 
এে ইরিও না এরগময় দডডস্টপ হময় দাোঁরেময় রগময়রিল। 

রেন্তু আহেদ েুসাি গারেি সোন্তিামল িমল আসা গারেিা দাোঁোয়রন। 
আহেদ েুসাি গারেমে অরতিে েমি এরগময় দগল সােমন। 

আহেদ েুসাি গারেমে অরতিে েমি পাোঁি িিুও এমগায়রন গারেিা। 
ঘমি দগল েেোরন্তে ঘিনা। 

দ্য’হামত রস্টয়ারিং ধমি রবেূঢ়ভামব সােমন তারেময় থাো আহেদ েুসাি 
দিামেি উপি িলন্ত দদয়ামলি এেিা পদো সৃরি েমি আহেদ েুসাি গারেি প্রায় 
নাে দঘমষ ট্রােরি রগময় ঝাোঁরপময় পেল গারেিাি উপি। 
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আহেদ েুসা সমে সমেই গারে দথমে লাি রদময় নােল। 
গারেি দপিন ঘুমি দ্রুত দস দগল গারেিাি োমি োি ঘামে এমস পমেমি 

ট্রােরি। 
গারেিা দ্যেমে-েুিমে এেদে ভতো হময় দগমি। 
গারেি আমিাহীি রে অবস্থা হময়মি দসিা দদোি জমে আহেদ েুসা 

গারেিাি ঘরনষ্ঠ হরিল। 
এ সেয় ট্রােরিি ইরিন গজেন েমি উেল। দসই সামথ নমে উেল ট্রােরি। 
রপিু হিমি ট্রাে। 
পালামি? 
গারেি রদে দথমে ট্রােরিি রদমে ঘুমি দাোঁোল আহেদ েুসা। দসই সামথ 

আহেদ েুসাি হামত উমে এমসমি তাি রিভলবাি। 
আহেদ েুসা ট্রামেি িায়ামি গুলী েিমত রগময় তাি দিাে পেল ট্রামেি 

জানালা রদময় ড্রাইরভং রসমিি উপি। দদেল, এেজন দনমে োথা দলামেি বাে 
হাত রস্টয়ারিং হুইমল এবং তাি রিভলবাি ধিা ডান হাত প্রসারিত হমি তাি 
রদমে। 

দদমেই আহেদ েুসা ঝাপ রদল ট্রামেি গারেি রবপিীত রদমে রিোঁমে-
িুাপিা হওয়া গারেরিি পামে এবং োরিমত পমেই আহেদ েুসা অরবিাে িািরি 
গুলী েিল। তাি দ্যরি ড্রাইভািমে লক্ষ্ু েমি উইন্ডরিমন, অে দ্যরি ট্রামেি 
সােমনি দ্যই িায়ামি। 

প্রথে দ্যরি গুলীমত উইন্ডরিন সম্পূর্েিাই দভমে পমেমি। রেন্তু দনমে 
োথা দলােরি দবোঁমি দগমি। তমব এেিা োজ হময়মি দনমে োথা দলােরিি 
রিভলবাি আহেদ েুসামে লক্ষ্ু েমি এেিা বুথে গুলী েিাি পি তাে েিরিল 
গারেি দলােমদি োমদি েমধু িময়মি আহেদ হাত্তা ও ওয়াং আলী। রেন্তু আহেদ 
েুসা গুলীি েুমে পমে দস তাি রিভলবাি সরিময় রনময়রিল এবং েিীিিামে রসমিি 
সামথ গুরিময় ট্রাে দপিমন সরিময় রনরিল। 

রেন্তু আহেদ েুসাি তৃতীয় গুলী ট্রামেি সােমনি এেরি িাো িারিময় 
রদল। 
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ভািী ট্রামেি সােমনি িাো েুে থবুমে পোি পি ট্রাে আি এে ইরিও 
দপিমন সিমত পািমলা না। 

ট্রামেি িাো রবমফারিত হমতই আহেদ েুসা রিৎোি েমি বলল, ‘ওয়াং 
তুরে গারে দপিমন সরিময় রনময় োও।’ 

এই েথাগুমলা বলাি সামথ সামথই আহেদ েুসা দোয়া অবস্থামতই 
েিীিিামে দ্রুত গরেময় রিমে-িুাপিা হময় পো গারেি দপিমন রনময় এল। 

আহেদ েুসাি আেঙ্কা রেে, ট্রামেি িায়াি দিমি োওয়াি পি েেন 
গারেমে আি দপিমন দনয়া দগল না, তেন োোোথা দলােরি তাি রিভলবাি 
দিমল দস্টনগান হামত তুমল রনময় সােমন ডামন দবপমিায়া গুলী েিমত শুরু 
েমিমি। 

ততক্ষ্মন ওয়াং তামদি গারেমে অমনে-োরন সরিময় রনময়মি। আহেদ 
েুসা গারেি দপিমন সমি না দগমল এবং ওয়াং গারেিামে সরিময় না রনমল আহেদ 
েুসা দেেন দস্টনগামনি গুলীি েুমে পমে দেত, দতেরন গারেিাও ঝাোঁঝিা হময় 
দেত। 

আহেদ েুসা গারেমত বমস হাসল। েমন েমন বলল, োো োথা বন্ধু, 
দতাোি ট্রামেি দ্যই পােই এেন এে-১০ এি পাহািায়। দতাোমে দতা 
নােমতই.........। 

আহেদ েুসাি রিন্তা তেনও দেষ হয়রন। 
োোোথা দলােরি বাে দিজাি সোন্তিামল দস্টনগামনি নল দরক্ষ্র্েুেী 

েমি অরবিাে তাি গুলী বৃরিি েমধু ট্রাে দথমে দনমে ঐ গুলীি েভামি ট্রামেি 
পুবপামে দঘমষ উত্তি রদমে িুিল।  

আহেদ েুসা অপ্রস্তুত থাোয় আমগই গুলী বৃরি শুরু েিমত পামিরন। 
োো দলােরিি অরবিাে গুলী বৃরিি েুমে দিজাি সোন্তিামল তাি এে-১০ দে 
আি তুমল ধিমত পািমলা না। 

রেন্তু আহেদ েুসা গুলীি েুমোেুরে অবস্থান দথমে সমি োবাি রবেল্প 
বুবস্থা রেে েমি দিমলমি। 
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আহেদ েুসা গুোঁরে দেমি বসা তাি েিীিিামে পুবরদমে দ্য’বাি উরিময় 
রনল। রবধ্বস্ত গারেরিি পুব োথায় রগময় দপ োঁিল। 

গুলীি রনোনা দথমে দবরিময় এল আহেদ েুসা। োো দলােরি তেন 
রপিু হমি িুিরিল, আি এেই রনোনায় গুলী িুোঁেরিল। এিই সুমোগ গ্রহর্ েিমলা 
আহেদ েুসা। 

আহেদ েুসা এে-১০ দিমে রিভলবাি তুমল রনময় ধীমি সুমস্থ দলােরিি 
দস্টনগান ধিা ডান হাত লমক্ষ্ু গুলী েিল। 

োো দলােরিি হাত দথমে রিিমে পমে দগল দস্টনগান। 
আহেদ েুসা রিভলবাি বারগময় সমে সমেই উমে দাোঁোল। বলল রিৎোি 

েমি, ‘শুন োো োথা বন্ধু, ডান হাতিা দগমি, জীবন হািামত না িাইমল বাোঁ হাত 
উপমি তুমল িুপিাপ দাোঁরেময় থাে।’ 

বমল আহেদ েুসা দলােরিি উপি দিাে দিমেই রিৎোি েমি উেল, 
‘ওয়াং গারে রনময় এমসা।’ 

েুহূতে েময়মেি েমধুই ওয়াং গারে এমন আহেদ েুসাি পামে দাোঁে 
েিাল। 

োো োথা দলােরি আহেদ েুসাি রনমদেে োমনরন। হাত দতামলরন দস। 
তারেময় আমি দস আহেদ েুসাি রদমে। দ্য’দিামে তাি আগুন ঝিমি। 

আহেদ েুসা এগুমলা তাি রদমে। 
দলােরি েরিয়া হময় বাোঁ হাত রদময় দস্টনগান তুমল রনমত োরিল। 
আহেদ েুসা দবপমিায়া এই দলােরিমে রনরিয় েিাি জমে গুলী েমি 

তাি বাে হাতমেও রনরিয় েমি রদল। বলল আহেদ েুসা, ‘দতাোমে োিব না। 
ধিমত িাই দতাোমে। োি ভাো োিি দতােিা তা জানমত িাই।’  

োো োথা দলােরি দহা দহা েমি দহমস উেল। 
বলল, ‘োিমত তুরে পাি, ধিমত পািমব না আোমদি।’ বমলই তাি 

আহত ডান হাতরি েুমে তুমল োেমে ধিল এেিা আঙুল। 
সমে সমেই বুঝমত পািল আহেদ েুসা, রনশ্চয় দলােরিি হামত 

সাইনাময়ড রবমষি আংরি আমি। দসিাই দস োেমে ধমিমি। 
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দদ ে রদময়রিল আহেদ েুসা দলােরিমে বাোঁিাবাি জমে। রেন্তু পািল না। 
আহেদ েুসা েেন রগময় তাি হাতরি েুে দথমে সরিময় রনল, তেন তাি রনষ্প্প্রার্ 
দদহরি আহেদ েুসাি হামতই ঢমল পেল। 

দলােরিমে বাোঁিামত না পািা আহেদ েুসামে েতোরন েি রদল, তাি 
দিময় অমনে রবরিত হমলা দস ধিা পো দথমে বাোঁিাি জমে আত্মাহুরত দদয়াি এ 
ঘিনায়। 

ঝমেি দবমগ অমনে প্রশ্ন অমনে ভাবনা এমস প্রমবে েিল আহেদ েুসাি 
েমন। 

দোন পরলরিেুাল এেরিরভস্টিা এ ধিমনি োজ েিমত পামি না  তািা 
িাজনীরত েমি জীবমনি জমে, তািা এভামব ধিা পোি ভময় জীবন রবসজেন 
রদমত পামি না। রেংবা দোন পরলরিেুাল রিরেনাল এভামব জীবন রবসজেন দদমব 
দেন? এেথা তািাও জামন এবং সবাই জামন দে িাজননরতে িাঘব দবায়ালিা 
তামদি রনময়াগ েমি। সুতিাং তািা ধিা পিমল তামদি ক্ষ্রত দতা দতেন দনই। 
রবমেষ েমি সুরিনামে োিা আহেদ হাত্তামদি রবরুমে োজ েমিমি, তািা দতা 
সিোমিি আেীবোদ পুি। তািা ধিা পেমল থানায় দগমলই িাো দপময় দেমত 
পামি। রেংবা দোমিে দগমলও তািা দবল দপময় োমব। সুতিাং তািা ধিা পোি 
ভময় েিমত োমব দোন দ্যুঃমে? রেন্তু এ দলাে তাহমল এভামব আত্মহতুা েিল 
দেন? 

অবাে েিা এই নতুন রিন্তাগুমলা আহেদ েুসামে দপময় বমসরিল।  
আহেদ হাত্তা, ওয়াং আলীিা েেন তাি পামে এমস দাোঁরেময়মি দিি 

পায়রন আহেদ েুসা। অবমেমষ আহেদ হাত্তা বমল উেল, ‘রে বুাপাি রে. আহেদ 
েুসা? রে ভাবমিন? দলােরি রে োিা দগল?’ 

আহেদ েুসা তাোল আহেদ হাত্তাি রদমে। বলল, ‘দলােরি পিারেয়াে 
সাইনাময়ড দেময় আত্মহতুা েমিমি।’ 

আহেদ েুসা দলােরিি দদহ োরিমত দিমে উমে দাোঁোল। বলল, ‘িলুন রে. 
হাত্তা, গারেি দলােরিি রে অবস্থা হময়মি দদরে।’ 

সবাই িলল গারেি রদমে। 
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গারেিা এেদে রিমে-িুাপিা হময় দগমি, দেউ বাোঁিাি নয়। গারেিা রিল 
দলিি হ্যান্ড ড্রাইভ। তাি উপি বাোঁ রদে দথমেই আঘাত দেময়মি। 

গারেি ড্রাইরভং রসমিি আমিাহীই এেোত্র আমিাহী রিল। 
সবাই গারে রঘমি দাোঁোল। 
উোঁরে রদময় দদো দগল, ড্রাইভাি দলােিাি েিীমিি দপিন রদমেি বৃহত্তি 

অংে অদৃশ্য, দ্যেমে আসা গারেি এেিা অংমেি রনমি িাপা পমে আমি। দেিুকু 
দদো োমি তা িমে ভাসমি। 

আহেদ েুসা দোন েমত এেিা হাত ঢুরেময় পিীক্ষ্া েমি দদেল দলােিা 
োিা দগমি। 

দলােরিি বাে হাত প্রায় গুোঁমো হময় দগমি, আি ডান হাতিা োোঁধ ও 
রপমেি রনমি পমে দগমি। 

আহেদ েুসা দিমন দবি েিল তাি হাতিা। তাি অনারেোয় এেিা আংরি 
দদেমত দপল। পিীক্ষ্া েমি রনরশ্চত হমলা, এিাও ঐ দলােিাি েতই সাইনাময়ড 
রিং। 

ভ্রুকুরিত হমলা আহেদ েুসাি। তাি েমন পেল এ পেেন্ত সুরিনামে 
প্ররতপমক্ষ্ি োিা রনহত হময়মি, তামদি োমদিমে তাি পিীক্ষ্া েিাি সুমোগ 
ঘমিমি, োিও হামতই এই সাইনাময়ড রিং দদমেরন। রেন্তু এোমন দ্যজমনি হামত 
সাইনাময়মডি রিং পাওয়াি অথে হমলা, এিা দ্যজন এেদমলি শুধু নয়, রবমেষ 
এেিা গ্রুমপি অংে। 

আহেদ েুসা এই নতুন ভাবনাি সামথ সামথ ধীমি ধীমি গারেি রদমে 
এগুমলা। 

গারেমত দেস রদময় দাোঁরেময় আহেদ হাত্তাি দসমিিািীমে লক্ষ্ু েমি 
বলল, ‘আপরন রে. আহেদ হাত্তাি দসমিিািীি পরিিয় রদময় পুরলেমে দিরলমিান 
েরুন। বলুন দে, এোমন অন্তঘোতেূলে এুােরসমডন্ি ঘমিমি। দ্যজন োিা দগমি। 
আপনািা েীঘ্র আসুন। আেিা অমপক্ষ্া েিরি।’ 

আহেদ হাত্তাি দসমিিািী তাি দোবাইল তুমল রনল দিরলমিান েিাি 
জে। 
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দসমিিািীি দিরলমিান দেষ হমতই আহেদ হাত্তা আহেদ েুসামে লক্ষ্ু 
েমি বমল ওেল, ‘রে. আহেদ েুসা, রবমেষ রেিু আপরন ভাবমিন বমল েমন 
হমি?’ 

‘হ্যাোঁ রে. হাত্তা। আোি েমন হমি গত েময়েরদন োমদি সামথ আোমদি 
সংঘাত হময়মি, গত েময়েরদন োিা আোমদি উপি আিের্ পরিিালনা েমিমি, 
তািা এবং এিা এে নয়।’ বলল আহেদ েুসা। 

‘দেন এেথা বলমিন?’ আহেদ হাত্তা বলল। 
‘িেলালমদি দলাে হমল এিা ধিা পোি ভময় এইভামব আত্মহতুাি 

েথা নয়। োিা দোন েমতই রনমজমদি পরিিয় প্রোে েিমত িায় না, রেংবা 
রনমজমদি দোন তথু বাইমি প্রোে হমত রদমত িায় না, তািা এইভামব 
আত্মহতুাি পথ দবমি দনয়। রেন্তু িেলামলি দলােিা দতা এসব রিন্তা েিাি েথা 
নয়। তামদি ষেেন্ত্র এেন সবাই জামন এবং িেলামলি েত িাজনীরতেিা 
এসবমে ভয়ও েমি না।’ বলল আহেদ েুসা। 

‘এভামব রবষয়িামে দতা আরে ভারবরন  রেেই বমলমিন আপরন। িেলাল 
ও ‘োসুস’ – এি েুাডািিা এেন প্রমিেনাল নয়।’ 

এেিু থােল আহেদ হাত্তা এবং পিক্ষ্মর্ই আবাি বমল উেল, ‘তাহমল 
এিা োিা?’ িেলালিা আোমদি িাজননরতে েত্রু হওয়া িাো আি দতা দোন 
েত্রু আোমদি দনই।’ 

‘আমিেিা রবষয় লক্ষ্ু েমিমিন, দলােগুমলাি দিহািা রেন্তু পুমিাপুরি 
সুরিনামেি নয়, েলরিয়া বা দভরনজুময়লানমদি সামথ এমদি রেল দবরে।’ বলল 
আহেদ েুসা। 

রবরিত দিামে তাোল আহেদ হাত্তা আহেদ েুসাি রদমে। বলল, ‘প্রথে 
দদমে আোি েমন প্রশ্ন দজমগরিল। রেন্তু দসিা েুব দ্যবেল প্রশ্ন। আপরন রবষয়িামে 
এত গভীিভামব দদমেমিন? রেেই বমলমিন, এমদি ইউরনিিে পিামল রেে 
েলরিয়ান সসরনে অথবা ড্রাগ বারহনীি সদস্যমদি েত দদোমব।’ 
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‘ওমদি দপাোমেি রদমে দেয়াল েমিমিন? দে ধিমনি োিে ও পুান্ি 
ওিা পমি আমি, এ পেেন্ত সুরিনামে োমিা পিমন এেন রডজাইমনি োিে-পুান্ি 
আরে দদরেরন।’ 

ট্রামেি পামে পমি থাো লামেি রদমে আবাি তাোল আহেদ হাত্তা। 
এেিু দদমে রনময় বলল, ‘রেে বমলমিন রে. আহেদ েুসা, পুামন্িি বিে িরডংিা 
সুরিনামে, রবমেষ েমি েহিািমল এমেবামিই অনুপরস্থত। োমিেি েলাি ও দিস্ট 
দেিও সুরিনামে নতুন।’ 

বমল এেিু হাসল আহেদ হাত্তা তািপি বলল, ‘রেন্তু আহেদ েুসা এত 
সব রবষয় এে সামথ আপনাি নজমি পেল রে েমি? আরেও দদমেরি, আোি দতা 
রেিু েমন হয়রন?’ 

‘সব দদো, দদো নয় রে. হাত্তা। আপরন েমনামোগ রদময় দদেমল ওসব 
আপনাি দিামেও ধিা পেমতা।’ আহেদ েুসা বলল। 

‘সব দদো দেেন দদো নয়, দতেরন সব দিামেই সব দদোি আইরেউ 
থামে না- এিাও সম্ভবত রেে। োে। এেন বলুন, এিা সুরিনামেি দলাে না হমল 
তাি অথে রে দাোঁোয়?’ বলল আহেদ হাত্তা। 

‘এিা বাইমিি এবং প্রমিেনাল। এিা রেে হমল বলমত হমব আপনাি 
েত্রু সংেুা বােমলা। এেন দদেমত হমব এই েত্রু োিা, এই েত্রু এবং আমগি 
েত্রুি েমধু সম্পেে রে, রেংবা দ্যই েত্রু এে েত্রু রেনা। তমব আোি েমন হমি 
এিা রবপজ্জনে। োির্ োিা রবনা রিধায় েৃতুু মে আরলেন েিমত পামি, তামদি 
সােমন ভয় বমল দোন রজরনস থামে না। এেন দবপমিায়া েত্রুমে সাোল দদয়া 
েুবই েরেন।’ থােল আহেদ েুসা। 

েুে শুরেময় দগল আহেদ হাত্তাি। বলল, ‘আজ ওমদি িামগেি রে রিল?’ 
‘ওমদি িামগেি রিল আোমদি গারেমে ধ্বংস েিা।’ আহেদ েুসা বলল। 
‘তাি অথে আোমে হতুা েিা।’ বলল আহেদ হাত্তা। 
‘সাধাির্ রহমসব এিাই। রেন্তু েত্রুমে দিনাি আমগ এিা রনরশ্চত েমি 

বলা োমি না। রবষয়িা দোন রেস িায়ারিং-এি ঘিনাও হমত পামি। আবাি 
রনিে এরিমডন্িও হমত পামি।’ আহেদ েুসা বলল। 
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‘রেন্তু তামদি আত্মহতুাি ঘিনা এবং এরিমডমন্িি পি আোমদিমে 
হতুা দিিাি রে বুােুা হমব তাহমল?’ বলল আহেদ হাত্তা। 

‘হ্যাোঁ, রে. হাত্তা। এ দ্যরি ঘিনাি বুােুা পাওয়া েরেন। রবষয়িা আোমদি 
ভাবমত হমব।’ আহেদ েুসা বলল। 

‘পুরলে দতা আসমি, পুরলেমে আেিা রে বলব?’ 
‘ো ঘমিমি, ো আেিা দদমেরি সব বলব। তমব আেিা ো বুমঝরি দসিা 

বলব না।’ আহেদ েুসা বলল। 
‘আেিা রে বুমঝরি?’ রজমেস েিল আহেদ হাত্তা। 
‘আেিা বুমঝরি এিা দপোদাি সন্ত্রাসী এবং এিা সম্ভবত সুরিনামেি 

বাইমিি দলাে। আমিেিা রজরনস আেিা বুমঝরি। দসিা হমলা, এমদি আিেমর্ি 
িামগেি রিলাে আেিা। শুধু আেিা বুঝমত পারিরন, আেিাই েরদ এমদি 
আিেমর্ি িামগেি হময় থারে, তাহমল দেন এই আিের্? এিা োিা?’ আহেদ 
েুসা বলল।  

এ সেয় পুরলমেি গারেি সাইমিন তামদি োমন এল। 
সােমন তারেময় তািা দদেল পািাোরিমবাি রদে দথমে পুরলমেি গারে 

আসমি। দ্যরি গারে। 
সবাই ঘুমি দাোঁোল সােমনি রদমে। 
অমপক্ষ্া েিমত লাগল তািা পুরলমেি গারেি। 
 
 
 
েবমিি োগজিা হামত রনময় দসরদমনি সরিত্র রলড রনউজিাি উপি নজি 

পেমতই রিৎোি েমি উেল রেবিাে রেবাজী, ‘সবেনাে রে. িেলাল, সবেনাে।’ 
রেবিাে রেবাজীি দিাে সরিত্র রনউজিাি এেিা িরবি উপি রনবে। 
রবিয় ও আতংে রেেমি পেমি তাি দিাে রদময়। 
দিানাড িেলাল উমে রগময়রিল তাি িাইরিং পুাড ও েলে আনমত। 
িুমি এল িেলাল। 
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বসল রেবিাে রেবাজীি পামেি দসািায়। রেবিাে রেবাজী তাি হামতি 
োগজিা এেিু এরগময় সরিত্র েবিিা দেমল ধিল দিানাড িেলামলি দিামেি 
সােমন। 

িরবি োো োথা এেিা দলামেি উপি দিাে পেমতই ভীষর্ িেমে 
উেল। িেলাল বলল, ‘এরে  এমে আোমদি দসই োরিয়া দ্যই দনতাি এেজন ’ 

দ্রুত নজি বুলাল দস েুাপেমনি উপি। পেল, ‘এরিমডন্ি ঘরিময় 
এেজন দলাে হতুাি পি ধিা পোি ভময় পিারেয়াে সাইনাময়ড রিং িুমষ 
আত্মহতুা েমিমি এই অোত পরিিয় দলােরি।’ 

েুাপেন পমেই তাোতারে দৃরি দিিাল রনউজ আইমিমেি দহরডং এি 
রদমে। 

পেলুঃ ‘আহেদ হাত্তামে হতুাি আবাি পরিেরল্পত প্রমিিা। দ্যঘেিনায় 
অোতনাো এেজন রনহত। হন্তা ট্রাে ড্রাইভামিি আত্মহতুা।’ 

দহরডং পমি দিানাড িেলামলি ভ্রু-কুরিত হময় উেল। বলল দ্রুত, 
‘আবািও বুথে? পেুন দতা রে. রেবিাে রেবাজী রনউজিা।’ েরম্পত েণ্ঠ 
িেলামলি। 

রেবিাে রেবাজী পরত্রোিা তাি রদমে দিমন রনল। পেমত শুরু েিলুঃ  
গতোল ব্রুমোপনমডা হাইওময়মত পিনাে েহি ও িাজধানী 

পািাোরিমবাি োঝাোরঝ জায়গায় এে ভয়াবহ ঘিনায় এেরি ট্রাে এেরি োি 
দে রপি েিমল োিরিি এেোত্র আমিাহী ড্রাইভাি রনহত হয়। হন্তা ট্রােরিি 
ড্রাইভাি ধিা পো আসন্ন দদমে পিারেয়াে সাইনাময়ড রিং িুমষ আত্মহতুা েমি। 
অেরদমে ড্রাইভামিি অপূবে দক্ষ্তাি জমে সামবে প্রধানেন্ত্রী ও তাি ভাবী 
জাোতা ওয়াং আলী অমল্পি জমে সাক্ষ্াত েৃতুু ি হাত দথমে দবোঁমি োন। 

তদন্তোিী পুরলে ও সাংবারদেমদি েমত েেোরন্তে ঘিনারি সামবে 
প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তামে হতুািই এেিা প্রমিিা রিল। প্রাপ্ত আলােত ও ঘিনাি 
সুিতহাল রিমপামিেি রভরত্তমত গরেত পুরলমেি প্রাথরেে ধাির্া হমলা, হন্তা ট্রামেি 
আত্মহতুাোিী ড্রাইভাি ও রপি োি- এি রনহত এেোত্র আমিাহী এেই গ্রুমপি, 
তামদি উভময়ি হামতই পিারেয়াে সাইনাময়ড রিং পাওয়া দগমি। পুরলমেি েমত 
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ষেেন্ত্রিা রিল এই িেে- রপি োিরি আহেদ হাত্তাি গারেমে ডান রদে দথমে 
ব্লে েিমব, োমত আহেদ হাত্তাি গারে দিি দপময় দগমলও দ্যঘেিনা এোমনাি জে 
দেষ েুহূমতেও ডান রদমে িানে রনমত না পামি। রনরদেি পময়মন্ি দপ োঁিমতই িরসং-
এি পমথ দ্রুত দবমগ আসা ট্রাে আহেদ হাত্তাি গারেমে আঘাত েিমব। আি তাি 
আমগই ব্লে েমি থাো সহমোগী োিরি দথমে োমব। তাি িমল দবমঘামি রপি 
হময় োমব আহেদ হাত্তাি গারে সব োত্রী সমেত।  

রেন্তু এ ষেেন্ত্র সিল হয়রন। আহেদ হাত্তাি অরতদক্ষ্ ড্রাইভাি রবপদ 
আোঁি েিাি সমে সমেই দেে েমষ গারে দডডস্টপ েিমত সেথে হয়। ডানরদে 
দথমে আহেদ হাত্তাি গারে ব্লেোিী োিরি রেন্তু তা পামিরন। োিরি সােমন 
এরগময় োয়। িমল ঘিনািা দসেসাইড হময় োয়। ট্রােরি দেোমন রপি েিাি েথা 
আহেদ হাত্তাি গারেমে, দসোমন তা রপি েমি তাি সহমোগীমে। 

আহেদ হাত্তাি দসমিিারিি দোবাইমল েবি দপময় পুরলে দ্রুত 
ঘিনাস্থমল হারজি হয়। 

থানায় আহেদ হাত্তাি দাময়ি েৃত োেলাি রববির্ দথমে ঘিনাি আিও 
রববির্ পাওয়া দগমি। হন্তা ট্রােরি েেন ঘিনাি পি পালামত দিিা েমি তেন 
আহেদ হাত্তাি ড্রাইভাি ট্রােরিি িায়াি লমক্ষ্ু গুলী েমি এবং গুলীমত িায়াি 
দিমি োওয়ায় ট্রােরি দথমে োয়। ট্রােরিি ড্রাইভাি তেন আহেদ হাত্তাি গারেি 
লমক্ষ্ু গুলী েিমত েিমত ট্রাে দথমে দনমে আমস। আেরিে এই গুলীি েুমে 
পমি আহেদ হাত্তাি োিরি দ্রুত দপিমন সমি োয়। এই সুমোমগ ট্রামেি দলােরি 
তাি ট্রামেি আোল রনময় িুমি পালামত দিিা েমি। তেন আহেদ হাত্তাি োিরি 
দ্রুত আবাি সােমন িমল আমস। আহেদ হাত্তাি গারেমে তাি দপিমন আসমত 
দদমে দলােরি ঘুমি দাোঁরেময় গারে লমক্ষ্ু দস্টনগামনি োে িায়াি েিমত দিিা 
েমি। রেন্তু তাি আমগই আহেদ হাত্তাি ড্রাইভামিি গুলী দেময় দলােরি আহত 
হময় পমে োয় এবং ধিা পো আসন্ন দদমে সাইনাময়ড দেময় আত্মহতুা েমি। 

ঘিনাস্থমল পিবতেীমত উপরস্থত সহোিী পুরলে েরেেনাি এেিা 
গুরুত্বপূর্ে তথু রদময়মিন। তাি েমত আিের্ েিা দলাে দ্যরি সুরিনামেি নয়। 
েলরিয়া বা লুারিন অিমলি অে দোন দদমেি হমত পামি। তমব রতরন এও 



সুরিনামে োরিয়া  13 

 

জানান পিীক্ষ্াি পমিই এ বুাপামি রনরশ্চত হওয়া োমব। রতরন বমলন, তামদি এই 
অনুোন েরদ সতু হয় তাহমল তা দদমেি আইন-েৃঙ্খলাি জমে েুবই উমিগজনে 
হমব। োির্ আোমদি অভুন্তিীর্ বুাপামি বাইমিি দেউ বা দোন গ্রুপ আগ্রহী 
হমল বা দদমেি দেউ বা দোন গ্রুপ েরদ তামদি হীন স্বাথে িরিতামথেি জমে 
বাইমিি সন্ত্রাসীমদি দদমে দডমে আমন, তাহমল আইন-েৃঙ্খলাি অবনরত ঘিমত 
পামি। 

সব রেরলময় রনবোিমনি প্রাক্কামল দদমেি অোন্ত িাজননরতে পরিরস্থরতি 
সামথ উমিগজনে নতুন োত্রা দোগ হমলা বমল ওয়ারেিহাল েহল েমন েমিন। 
তািা েমন েিমিন, এই ঘিনাি পি িাজনীরতেমদি রবমেষ েমি সামবে 
প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তাি জমে েরেোলী রনিাপত্তা বুবস্থা দিোি।’ 

পো দেষ েমিই রেবিাে রেবাজী বমল উেল, ‘এবািও দদেরি 
ড্রাইভািই বাোঁিাল আহেদ হাত্তামে এবং ড্রাইভািই গুলী েমি দিমল দদয় 
আত্মহতুাোিী োো োথামে।’ 

‘তামতা হমলা, রেন্তু আোমদি হায়াি েিা োরিয়ামদি দ্যজন পরিেল্পনা 
েমি দ্যরদে দথমে রঘমিও োবু েিমত পািমলা না এে ড্রাইভািমে?’ বলল 
িেলাল। 

‘রেে ড্রাইভািমতা, রনশ্চয় তাোঁি সােরিে দট্ররনং আমি। ড্রাইভাি ও 
বরডগাডে দ্যময়ি দারয়ত্ব পালন েিমি।’ বলল রেবিাে রেবাজী। 

েুে তেন ভীষর্ গম্ভীি হময় উমেমি দিানাড িেলামলি। বলল, ‘এই 
আিের্িায় আোমদি দোন লাভ হমলা না, লাভ হমলা েত্রুমদি আি ক্ষ্রতগ্রস্ত 
হলাে আেিা।’ 

‘দেেন?’ 
‘আিও দবরে সহানুভূরত অজেন েিমব আহেদ হাত্তা। অেরদমে এই 

হতুা প্রমিিাি দায় আোমদি ঘামেই িাপামব অমনে োনুষ। আেিা তামদি 
সেথেন হািাব। তািাো োরিয়ািা দে এমদমে প্রমবে েমিমি এবং আোমদি 
সহায়তাি জমেই প্রমবে েমিমি, এিাও প্রোে হময় পেমত পামি।’ িেলাল 
বলল। 
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‘এি েমধু িাজননরতে রদেিাই দবরে গুরুত্বপূর্ে রে. িেলাল। 
এেরনমতই রবিাি সেমবদনা দভাি তাি রদমে িমল দগমি। এই ঘিনাি পি তাি 
সংেুািা আিও বােল।’ রেবিাে রেবাজী বলল। 

‘রেন্তু রে. রেবাজী, এই ক্ষ্রতি দিময়ও বে ক্ষ্রত হময় দগল।’ 
‘দসিা রে?’ 
‘দসিা হমলা, এেন আহেদ হাত্তা দেভামব দেোমনই রনহত দহাে, তাি 

জমে আোমদিমেই সমেহ েিা হমব। ইরতহামসও এ দায় আোমদি বহন েিমত 
হমব।’ বলল িেলাল। 

‘আহেদ হাত্তামে েরদ এেনই সরিময় দদয়া োয়, দিমিে দ্যমগেি স্বর্ে েরদ 
আেিা দপময় োই, তাহমল এ দায় বহন েিমত িারজ আরি।’ রেবিাে রেবাজী 
বলল। 

‘রেন্তু তা পািরি েই? দ্যজন োরিয়াি েৃতুু  রবিাি ঘিনা। রেন্তু লাভ 
রেিুই হমলা না।’ বলল িেলাল। 

‘ক্ষ্রত হময়মি োরিয়ামদি রেন্তু এেিা লাভ আোমদি হময়মি।’ 
‘রে দসিা?’ 
‘এমত রনশ্চয় দক্ষ্মপ দগমি োরিয়ািা। সামপি দলমজ পাো রদমল সাপ 

দেেন দিাবল োমি সমে সমেই, দতেরন োরিয়ািাও পাগমলি েত দিাবল োিমত 
িুমি োমব আহেদ হাত্তামে।’ 

রেিু বলমত োরিল িেলাল, এ সেময় দিরলমিান দবমজ উেল। 
দিরলমিান ধিল িেলাল। বলল, ‘গুড েরনেং।’ 
ওপামিি েণ্ঠ দোনা দগল। বলল, ‘গুড েরনেং স্যাি। রেন্তু সেয় েুব ভামলা 

দেেমি না।’ 
‘দেন, রে হময়মি?’ বলল িেলাল। 
‘গতোল ব্রুমোপনমডা হাইওময়মত দে ঘিনা ঘমিমি, দস রিমপািে রনশ্চয় 

পমেমিন স্যাি।’ বলল ওপাি দথমে। 
‘হ্যাোঁ পমেরি।’ 
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‘রিমপামিে পুরলমেি বিাত রদময় রভেরিে দ্যজনমে রবমদেী বলা হময়মি। 
আি দগাময়ো রিমপািে ঘিনামে এেিা হতুা ষেেন্ত্র বমলমি। বলা হময়মি, সামবে 
প্রধানেন্ত্রী এবং রনবোিন প্রাথেী আহেদ হাত্তামে হতুাি জমেই এই ষেেন্ত্র েিা 
হয়। এি সাগমথ সদু ক্ষ্েতাতুাগী প্রধানেন্ত্রী িেলালমদি দোগসাজস থােমত 
পামি বমল রিমপামিে উমেে েমিমি।’ বলল দিরলমিামনি ও প্রান্ত দথমে। 

‘েুমনি দিিা েিল রবমদেী সন্ত্রাসীিা। আোমে জোমনা হমব দেন?’ 
িেলাল বলল। 

‘সমেহ েিা হমি ওিা ভাোরিয়া দপোদাি। আপনািা তামদি রনময়াগ 
েমিমিন।’ বলল ওপাি দথমে। 

‘সমেহ েিমলই হমলা?’ িেলাল বলল। 
‘তদন্ত শুরু হময়মি। সাবধামন থােমবন। আপরন দোথায় োন, োি সামথ 

িমলন, সব েরনিি েিা হমি। আরে পুরলমেি প্রধান হমলও আোি রেিু েিাি 
দনই।’ বলল দিরলমিামনি ওপাি দথমে। 

‘েরুেমগ, রেিুই পামব না।’ বলল িেলাল। 
‘রেন্তু েময়েরদন আমগ দ্যজন রবমদেী আপনাি ও রেবিাে রেবাজীি 

সামথ দদো েমিরিল।’ 
‘তামত রে প্রোর্ হয়? আরে িাজনীরতে, দসই সামথ বে বুবসায়ীও। 

রবমদেীিা দতা আসমতই পামি আোি োমি।’ িেলাল বলল।  
‘োিা ব্রুমোপনমডা হাইওময়ি ঘিনায় োিা দগল এবং োিা আপনাি 

সামথ দদো েমিরিল, তািা এেই গ্রুমপি এবং তামদি বুবসায়ী বমল েমন েিা 
হমি না। তািা দোন দহামিমল ওমেরন। দে েমল তািা তামদি থাোি জায়গা 
আোল েমি িােমি।’ 

‘তাি োমন তুরেও আোমে সমেহ েিি?’ 
‘সমেহ নয় সাহােু েিমত িারি।’ 
‘বল রে পিােেে।’ িেলাল বলল নিে গলায়। 
‘রনবোিমনি আমগ আহেদ হাত্তাি োমত দোন ক্ষ্রত না হয়, আপরন 

দদেুন। এিা আপনাি স্বামথেই। োির্ োনুমষি সব সমেহ এেন আপনাি রদমে। 
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আইন োই েরুে, তাোঁি রেিু হমল োনুমষি অসমন্তাষ দথমে আপরন বাোঁিমবন না।’ 
বলল দিরলমিামনি ওপ্রান্ত দথমে। 

‘রনবোিমনি িল সম্পমেে রে ভাবি?’ 
‘রসেমপথী দভাি আহেদ হাত্তাি পমক্ষ্ দগমি  দয়া েমি আি বােমত 

দদমবন না। এেনও আপনাি হতাে হবাি রেিু দনই বমল আরে েমন েরি।’ 
‘থুাংেস অরিসাি।’ বলল িেলাল। 
‘থুাংেস স্যাি।’ বলল দিরলমিামনি ওপ্রান্ত দথমে। 
েথা দেষ েমি দিরলমিান দিমেই িেলাল রেবিাে রেবাজীি রদমে দিময় 

বলল, ‘এেন রে েিা োয়?’ 
‘রে বলল পুরলমেি েতো?’ রেবিাে রেবাজী বলল। 
‘রনবোিমনি আমগ আহেদ হাত্তাি দেন রেিু না হয় তা দদোি জমে।’ 
ভাবল রেবিাে রেবাজী এেিু। তািপি বলল, ‘রেভামব দসিা সম্ভব?’ 
‘পুরলমেি েতো েথা রেেই বমলমিন, রেন্তু ওমদি রনমষধ েিমত 

িাইমলও দতা দস সুমোগ দনই। ওমদি দোন রেোনা দতা আেিা জারন না।’ বলল 
িেলাল। 

‘তীি দিাো হময় দগমি রে. িেলাল। এেন রে েিাি আমি।’ 
‘রিন্তা দনই রেবিাে। ভালিাই আেিা েমিরি। আহেদ হাত্তামে েরদ 

দৃশ্যপি দথমে সরিময় দদয়া োয়, তাহমল আি রেিুই ঘিমব না। সব রেে হময় 
োমব, সবাই রেে হময় োমব।’ 

‘আি ওিা েরদ তামে দৃশ্যপি দেমে সরিময় রদমত না পামি?’ রেবিাে 
রেবাজী বলল। 

‘েরদ রনময় রিন্তা েমি লাভ দনই। তুরে ো বমলমিা তীি দিাো দতা হময়ই 
দগমি। দদো োে। এিাই দেষ তীি নয়। িল উো োে।’ 

বমল উমে দাোঁোল দিানাড িেলাল। 
উেল রেবিাে রেবাজীও। 
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২ 
‘হ্যামলা।’ দিরলমিান োমনেেন দপমতই বমল উেল িারতো নাসুেন। 
‘হ্যামলা, িারতো আপা, দেেন আমিন?’ দিরলমিামনি ও প্রান্ত দথমে 

বলল রলসা দিমিে, ওভানমডা দিমিমেি দবান। 
‘ভামলা, রেন্তু দোোঁজ দতা নাওনা।’ বলল িারতো। 
‘দ্যরদন োত্র দতা দিরলমিান েরিরন। সেয়িা েুব দিনেমন োমি আপা। 

আপনািও দতা।’ রলসা দিমিে বলল। 
‘রেে বমলি রলসা, আব্বামে রনময় েুব উমিমগি েমধু আরি।’ বলল 

িারতো। 
‘এ সেয় আহেদ েুসা না থােমল দে রে হমতা  েল্পনা েিমতও ভয় 

লামগ।’ রলসা দিমিে বলল। 
‘উরনমতা সাক্ষ্াত আোহি সাহােু। উরন না থােমল হয়মতা আব্বামেই 

উোি েিা দেত না, তাোঁি দদমে আসা ও রনবোিন েিা দতা দূমিি েথা।’ বলল 
িারতো। 

েথা দেষ েমিই িারতো নাসুেন আবাি বমল উেল, ‘উরন দোথায়? 
জরুিী েথা আমি।’ 

‘নাোজ পেমিন।’ রলসা জানাল। 
‘তুরে নাোজ পেি দতা?’ বলল িারতো। 
‘আরে শুধু এো দেন সবাই পেমত শুরু েমিমি। এরদমে রে হময়মি 

তামতা জামনন না।’ 
‘রে হময়মি?’ উদগ্রীব েমণ্ঠ বলল িারতো। 
‘গত পিশু আহেদ েুসা ভাই আোমদি পরিবামিি লাইমেিীি এেিা 

পুিামনা বইময়ি দভতি দথমে োগমজি েময়েিা রেি দপময়মিন, তা পিীক্ষ্া েমি 
এে অেল্পনীয় রজরনস আরবষ্কাি েমিমিন।’ 
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েথায় এেিু দিদ দনমে আসমতই িারতো বমল উেল, ‘অেল্পনীয় 
রজরনসিা রে?’ 

‘বলরি, সাংঘারতে রজরনস, অেল্পনীয় বুাপাি।’ বমল আবাি থােল 
রলসা দিমিে। 

অরস্থি েমণ্ঠ বলল িারতো নাসুেন, ‘আোমে আি অন্ধোমি দিে না। 
তাোতারে বল।’ 

‘আোমদি পুিমনা দরলল বইময়ি দভতি দথমে পাওয়া েগমজি 
রেিগুমলা আিবী ভাষায় দলো এেিা েসো দরলমলি েময়েিা পাতা। তা রতরন 
দপময়মিন সুরিনামে আোমদি বংমেি প্ররতষ্ঠাতা ও দিমিে দ্যমগেি রনেোতা 
েুারিরবয়ান অিমল দেমনি প্রথে গভনেি এবং রতরন ওভানমডাি এেজন 
েুামেন রিমলন। ১৫০২ সামল আিলারন্িমে েরথত ডুমব োওয়া জাহাজগুমলাি 
এেরি রিল তাি জাহাজ। জাহাজরি রিল দসানা দবাঝাই। আসমল জাহাজরি তেন 
দডামবরন, ক্ষ্রতগ্রস্ত হময়রিল এবং ঝমেি ধাক্কায় ভাসমত ভাসমত এমস দেমেরিল 
আোমদি সুরিনাে উপকূমল।’ এেিু থােল রলসা দিমিে। 

সমে সমেই বমল উেল িারতো, ‘দিমিে দ্যমগেি স্বর্ে-সন্ধানীিা দতা এই 
এেই েথাই বমল। তাহমল তামদি েথা দতা দদো োমি রেে। এই েথা বলমত 
িারিমল?’ 

‘না। আসল েথাই দতা বরলরন।’ বলল রলসা দিমিে। 
‘দসিা আবাি রে? বল তাোতারে।’ 
‘আোমদি ঐ পূবে পুরুষ েুসলোন রিমলন। নাে আব্দুি িহোন আল-

তারিে। তাি আল-তারিে নাে অনুসামিই দ্যমগেি ও আোমদি পরিবামিি নাে 
‘এল-মিমিে’ হময়মি।’ 

রলসা দিমিে েথা দেষ েিমলও এরদে দথমে িারতো রেিুক্ষ্র্ েথা 
বলমত পািমলা না। রবিময়ি ধাক্কা োরিময় উমে এেিু পি বলল, ‘সরতু বলি 
রলসা? আোি সামথ েজা েিি না দতা?’ 

‘োগমজি েময়েিা রেমি তাি দেিুকু অসম্পূর্ে জীবন োরহনী আমি তাও 
এে রুপেথা আপা।’ 



সুরিনামে োরিয়া  19 

 

‘দতাোমদি অরভনেন রলসা। ভাগুবান দতােিা। োরহনী পেমত আসব 
আরে সুমোগ দপমলই।’ 

‘পিমবন রে েমি, দস দতা আিবী ভাষায় দলো। শুধু.........।’ 
আিও রেিু বলমত োরিল রলসা, আহেদ েুসা এ সেয় এমস পেল। 
রলসা তাি োথাি োপেিা েপাল পেেন্ত দিমন রনমত রনমত বলল, 

‘িারতো আপা, ভাইয়া এমস দগমি। তুরে তাি সামথ েথা বল। পমি এে সেয় 
আরে দতাোি সামথ েথা বলব।’ 

আহেদ েুসা দিরলমিান হামত রনল। বলল, ‘আসসালােু আলাইকুে। 
িারতো, রে েবি?’ 

‘ওয়া আলাইকুেুস সালাে। ভাইয়া, আপরন রে আব্বাি রপএসমে 
রেিুক্ষ্র্ আমগ দিরলমিান েমিরিমলন?’ 

‘না। এ প্রশ্ন দেন? এ ধিমনি দিরলমিান রতরন দপময়রিমলন?’ 
‘হ্যাোঁ, রতরন বলমলন, আপরন রেিুক্ষ্ন আমগ দিরলমিান েমিরিমলন।’ 

বলল িারতো। 
‘বুমঝরি, দেউ আোি নামে দিরলমিান েমিরিমলন। রতরন রে 

বমলরিমলন?’ রজমেস েিল আহেদ েুসা। 
‘আব্বা আমিন রেনা রজমেস েমিরিমলন। রপএস সামহব েেন বমলন, 

‘আমিন ঘুেুমিন’ তেন রতরন বমলন, ‘রেে আমি রডস্টাবে েিব না। পমি আবাি 
দিরলমিান েিব’ বমল দিরলমিান দিমে দদন। রপএস সামহব এ েবি আোমে 
জানাবাি পি আরে আপনামে দিরলমিান েিলাে রে োিমর্ দিরলমিান 
েমিরিমলন তা জানাি জমে।’ 

‘বুমঝরি িারতো। ওিা েত্রুি দিরলমিান রিল। দতাোি আব্বা দোথায়?’ 
‘ঘুেুমিন।’ 
‘রেে আমি। আরে আসরি। দতােিা সাবধামন দথমো। দগমি পুরলে 

পাহািা আমি দতা?’ 
আহেদ েুসাি েমণ্ঠ উমেগ। 
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‘হ্যাোঁ ভাইয়া, দগমি পুরলে পাহািা আমি। োিাপ রেিু আেংো েিমিন?’ 
িারতো নাসুেমনি েমণ্ঠও উমেগ। 

িারতোি প্রশ্ন এরেময় আহেদ েুসা বলল, ‘আোহ ভিসা। আরে 
আসরি।’ 

বমল আহেদ েুসা সালাে রদময় দিরলমিান দিমে রদল। 
দ্রুত িুিল ঘমিি রদমে সতরি হওয়াি জমে। 
আহেদ েুসা েেন সতরি হময় ঘি দথমে দবরুরিল তেন সােমন পমে 

দগল ওভানমডা। রলসাও দাোঁরেময়রিল ওোমন। 
আহেদ েুসামে ওভামব তাোহুমো েমি দবরুমত দদমে ওভানমডা 

রজমেস েিল, ‘দোথায় দবরুমিন ভাইয়া?’ 
রে. হাত্তাি ওোমন। আোি অনুোন রেথুা না হমল দসোমন এেিা ঘিনা 

ঘিমত পামি।’ 
‘আরে দেমত পারি?’ বলল ওভানমডা। 
আহেদ েুসা থেমে দাোঁরেময় ওভানমডাি রদমে রিমি বলল, ‘না 

ওভানমডা বাসায় থাো দিোি। দগমি পুরলে থােমলও সাবধানতাি প্রময়াজন 
আমি।’ 

বমল আহেদ েুসা ঘুমি দাোঁরেময় পা বাোল বাইমি দবরুবাি জমে।  
 
 
 
এেিা োি এবং তাি রপমি এেিা োইমিা দসন্ট্রাল দিাড ধমি এমস নথে-

সাউথ দিামড পমে তীে গরতমত এরগময় িলল। 
এ িাস্তামতই আহেদ হাত্তাি বারে। বারেিা িাস্তাি এেদে দেষ প্রামন্ত 

সুরিনাে নদীি এমেবামি তীি দঘোঁমষ। 
োমি আমিাহী িািজন। দ্যজন সােমনি রসমি দ্যজন দপিমন। িািজন 

আমিাহী োইমিামতও। 



সুরিনামে োরিয়া  21 

 

৮ জন আমিাহীি সেমলই সুরিনাে দসনাবারহনীি েোমন্ডাি দপাোে 
পিা। োথায় বাোঁধা োল োপে রপে পেেন্ত দনমে এমসমি। গাময় োল জাো, পিমন 
োল ট্রাউজাি। আি দিামে োল গগলস। 

োি দে ড্রাইভ েিমি তাি োোঁমধ দ্যরি লাল স্টাি। আিজমনি রিেরিি 
দসই সবমিময় বে অরিসাি। েুেিা তাি পাথমিি েত েে। তাি দিাে দ্যরিি দৃরি 
োনুষমে ভীত েমি দতালাি েত েমোি। অে সেমলি েত তাি দোেমি ঝুলামনা 
িিু োমনমেি েত লিা ভয়ংেি ‘উরজ’ দস্টনগান। এেিা রিভলবাি, এেিা 
োপবে িুরি ও এেিা ওয়ুািমলস দসি। োোঁধ ঝুমল থাো এেিা দবাো ভরতে থমল, 
তমব দে রজরনসিা তাি োমি দবরে আমি দসিা হমলা তাি গলায় ঝুলামনা এেিা 
পমেি েরম্পউিাি। এই েরম্পউিামি দিেডে েিা আমি েহমিি রবরভন্ন িাস্তা ও 
উমেেমোগু বারে-ঘমিি অবস্থান এবং বারে-ঘমিি অভুন্তিীর্ নিা। এ ধিমনি 
দগানী েরম্পউিাি দগাময়ো রবভামগি েীষে পেোময়ি জমে সংিরক্ষ্ত। 

এেই গরতমত এে লাইমন িলরিল োি ও োইমিারি। 
োমিি ড্রাইরভং রসমি বসা দলােরি সােমন প্রসারিত তাি দৃরি না ঘুরিময়ই 

পামেি দলােরিমে উমেশ্য েমি বলল, ‘এনড্রা, সবাইমে তামদি ‘উরজ’দত 
সাইমলন্সাি লাগামত বল।’ 

এনড্রা নামেি পামেি দলােরি ওয়ুািমলস তুমল রনমদেে রদল সবাইমে 
এবং দসই সামথ রনমজি ‘উরজ’দতও সাইমলন্সাি লারগময় রনল। 

‘রনমিি তলায় িয়জন পুরলে গাডে িাো আি দতা দোন প্রহিী দনই েমন 
হয়।’ বলল এনড্রা নামেি দলােরি। 

ড্রাইরভং রসমিি দলােরি আমগি েত সােমন দিাে দিমেই ধীি েমণ্ঠ 
জবাব রদল, ‘পুরলে গুনি দেন? পুরলমেি সংেুা দবরে হমল রে রিমি োমব? 

ধীি রেন্তু েমোি শুনাল তাি েথা। 
েুহূমতে েুমেি ভাব পরিবরতেত হময় দগল এনড্রাি। ভয় দপময়মি বুঝা 

দগল। বলল দস, ‘োি েরুন বস। ভয় েব্দরি োরিয়া রেরনে দোবিা-এি 
অরভধামন দনই। আরে ভয় দপময় পুরলমেি সংেুা গুরর্রন, আরে সাবধান হমত 
দিময়রি।’ 
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‘রেন্তু দতাোি সাবধানী রিন্তা এই প্রথে দদেলাে।’ 
এনড্রা নামেি দলােিা সমে সমে উত্তি না রদময় এেিু রিন্তা েমি বলল, 

‘ধেবাদ বস। আপরন রেে ধমিমিন। রে জারন ব্রুমোপনমডা হাইওময়মত 
আোমদি দভলাকুময়জ ও হােবািমিা রনহত হওয়াি ঘিনা আরে রেিুমতই ভুলমত 
পািরি না। ওিা ‘রেরনে দোবিা’-এি দ্যই অমজয় সদস্য রিল। প্রথে পিাজয় ও 
েৃতুু  তামদি এেই সামথ ঘিল।’ 

‘পিারজত হবাি পি বাোঁিাি তামদি অরধোি রিল না।’ েমোি েণ্ঠ 
ধ্বরনত হমলা বমসি। 

‘রেরনে দোবিা’-এি এিাই রবধান এবং এজে তামদি েৃতুু মত আরে 
গরবেত। রেন্তু ‘ব্রুমোপনমডা’ি ঐ ঘিনা আরে িির্ েিরি অে োিমর্। আরে 
বুঝমত পািরি না বস আেিা োি দোোরবলা েিরি? দসরে আহেদ হাত্তা 
নাসুেন?’ বলল এনড্রা। 

‘তাহমল রে আেিা দোোরবলা েিরি রেে ড্রাইভািমে?’ 
‘তাও ভাবমত পািরি না বস।’ 
‘দেন পািি না, এেন পেেন্ত সব ঘিনাি দেন্দ্ররবন্দুমত দতা দস-ই?’ 
‘রেন্তু অমজয় ‘রেরনে দোবিা’-এি প্ররতিন্দ্বী হমব রে এেজন 

ড্রাইভাি?’ 
‘তুরে রেে বমলি এনড্রা। আেিা সরতুই এে ধাোঁধায় পমেরি। অতীমত 

দোন সেয়ই এেন হয়রন। িামগেি রহমসমব আোমদি সােমন দাোঁরেময় আমি 
আহেদ হাত্তা নাসুেন। রেন্তু দস রেিুই েিমিই না। অদৃশ্য দে দেন হাত্তাি পক্ষ্ 
দথমে সব রেিু সম্পাদন েমি িলমি।’ 

‘বস আোি েমন হয়, োন িানমল োথা আসাি েত, সব রেিুই আেিা 
জানমত পািব েরদ আহেদ হাত্তামে হামতি েুমোয় আরন।’ 

‘আরেও দসই েথাই ভাবরি এনড্রা। আেিা আহেদ হাত্তামে রেডোপ 
েিব। িেলামলি সামথ আোমদি িুরে তামে েুন েিাি। রেন্তু েুন েিমল সব ক্লু 
হারিময় দেমত পামি। তাহমল দভলাকুময়জ ও হােবািমিা হতুাি প্ররতমোধ দনয়া 
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হমব না। এেন আোমদি দ্যরি িামগেি। এে, িেলালমদি দদয়া রেেন পুিা েিা 
এবং দ্যই, আোমদি দলাে হতুাি প্ররতমোধ দনয়া।’ 

‘তাহমল আেিা আজ আহেদ হাত্তামে হতুা না েমি তামে রেডোপ 
েিব এই দতা?’ 

‘হ্যাোঁ। তাি দপিমন অদৃমশ্য দে োজ েিমি তা জানাি এিাই পথ।’ 
‘অল িাইি বস। এই পরিেল্পনাি জমে আপনামে ধেবাদ।’ 
বমল েুহুমতেি জমে দথমেই আবাি শুরু েিল এনড্রা। বলল, ‘এেিা 

রবষয় লক্ষ্ু েরুন বস, আহেদ হাত্তা আমেরিোয় বেীদো দথমে েুে হবাি পি 
হোৎ েমি দেন েরেোলী হময় দগমি। তাি রবজয় শুরু হময় দগমি দস সেয় 
দথমেই। আরে ভাবরি, োরেেন সিোি োমন রসআইএ তামে সাহােু েিমি 
রেনা। জানা দগমি, বেী দো দথমে েুে হবাি দস সােরিে হাসপাতামলি 
রভআইরপ দসেেমন রিরেৎসা দপময়মি। এই রিন্তাি সেথেমন আমিেিা রবষয়ও 
সােমন আনা োয়। দসিা হমলা, োরেেন েুেিামে ইহুদীমদি রবপেেয় ঘিাি পি 
োরেেন সিোি েুসলোনমদি বন্ধু হময় দগমি। আহেদ হাত্তাও এেজন েুসরলে 
িাজনীরতে।’ থােল এনড্রা। 

ড্রাইরভং রসমি বসা ‘বস’ সমিাধন পাওয়া দলােরি এই প্রথেবামিি েত 
এনড্রাি রদমে তাোল। রেন্তু তাি েুমেি পাথমুি োরেমে এেিুও পরিবতেন 
আমসরন। বলল দস গম্ভীি েমণ্ঠ, ‘ধেবাদ এনড্রা, দতাোি এই ভাবনাি জমে। 
েুগ-েুগামন্তি ইহুদী ষেেন্ত্র ধ্বংমস েুসলোনমদি সাহােু পাবাি পি োরেেন 
সিোি েুসলোনমদি বন্ধু হময় দগমি এেথা রেে। রেন্তু রসআইএ আহেদ 
হাত্তামে সাহােু েিমল ‘রেরনে দোবিা’ তা জানমত পািমতা। দতাোি অজানা 
নয়, সব োরিয়া দমলি সামথ রসআইএ-ি দগানী সম্পেে আমি, পািেরিে 
সহমোরগতা আমি েরদ প্রময়াজন পমে। সুতিাং আহেদ হাত্তাি সামথ রসআইএ 
েুে থােমল আেিা জানমত পািতাে এবং দসমক্ষ্মত্র িেলালমদি সামথ দোন 
‘ড্রীল’ আেিা েিতাে না।’ 
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‘তাহমল োিা জুিল আহেদ হাত্তাি সামথ? আহেদ েুসা আমেরিোয় 
অসাধু সাধন েমিমিন। রতরন রে আসমত পামিন আহেদ হাত্তাি সাহামেু?’ বলল 
এনড্রা। 

এতক্ষ্মর্ ‘বস’ দলােিাি দোোঁমি এে িুেমিা হারস িুমি উেল। 
তারিমলুি হারস। বলল, ‘রেমস আি রেমস ধামন আি তুমষ। আহেদ েুসা আসমব 
সুরিনামে  জান তাি োথাি েূলু এেন েত? রবরলয়ন রবরলয়ন ডলাি। ইহুদীিা 
তামে পাওয়াি জমে ো িাইমব তাই দদমব। িুমনাপুরি আহেদ হাত্তাি জমে দস 
আসমত োমব দেন?’ 

‘োই বলুন আহেদ েুসা লােী োনুষ। দস দেোমন োয়, সািলু তাি 
আমগ আমগ োয়।’ বলল এনড্রা। 

‘না তা রেে নয় এনড্রা। োরেেন েুেিামে তাি অোনুরষে েি েিমত 
হময়মি সািলু রিরনময় আনাি জমে। এে সেয় এেন হময়রিল োরেেন 
সিোিসহ দগািা দদে তাি সবিী। পা িাোি রনিাপদ জায়গা রিল না তাি জমে 
োরেেন েুেিামে।’ 

‘রেন্তু আোি েমন হয় আহেদ েুসা বাোঁিমত পািমব না ইহুদীমদি হাত 
দথমে।’ বলল এনড্রা। 

‘আোিও তাই েমন হয়। ইরতেমধুই ইহুদী দগাময়ো সংস্থা আমেরিো 
ইউমিামপি সব োরিয়া গ্রুমপি সামথ আমলািনা েমিমি। সেমলি সাহােু 
দিময়মি আহেদ েুসামে ধমি দদয়াি জমে।’ 

‘আহেদ েুসা এেজন বুরেোত্র। তাি দোন দল দনই। দস রে েমি 
োতব্বিী েিমি?’ এনড্রাি েমণ্ঠ রবিয়। 

‘রতরন দল রনময় ঘুমি দবোন না এিা রেে। রেন্তু তাি দল দনই দে বলল? 
দেোমন দে দদমেই বাস েরুে প্ররতরি েুসরলে তাি দমলি সদস্য। এেন অজস্র 
েৃিানও তাি পক্ষ্ হময় দগমি।’ 

‘এিা রে েমি সম্ভব হমলা?’ বলল এনড্রা। 
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‘রতরন এে নীরতমবামধি পমক্ষ্ োজ েিমিন। দসিা জামলমেি রবরুমে 
েজলুেমে সাহােু। এ জমেই দ্যরনয়াি সব েজলুে ও রবমবেবানিা তামে 
ভামলাবামস।’ 

‘রেন্তু দস দতা দদেরি শুধু েুসলোনমদি পমক্ষ্ই োজ েমি।’ 
‘োির্ েুসলোনিাই আজ জারত রহমসমব রনেোতন-রনপীেন ও ষেেমন্ত্রি 

রেোি। দেেন দদেি এই সুরিনামে। িেলালিা রেিুমতই েুসলোনমদি োসন 
ক্ষ্েতায় আসমত দদমব না।’ 

‘রেন্তু আেিা দে এই িেলালমদিই সাহােু েিরি?’ 
‘োির্ আেিা আহেদ েুসাি নীরতমবাধমে বহু আমগই পদ-রপি েমি 

দেষ েমি এমসরি। ‘রেরনে দোবিা’ি এেন িাো োোমনাি েন্ত্র। ‘রেরনে 
দোবিা’ি অথে সূমেেি দিাবল জান? োনুষ এমে দদমে না, জামন না, বুমঝ না, রেন্তু 
এি সবেগ্রাসী দহনজ্বালায় দস দেষ হময় োয়। আেিা পৃরথবীিামেই জ্বারলময় রদমত 
িাই। আহেদ েুসামেও।’ 

‘বস’ দলােরি থােল। 
রেন্তু দোন জবাব এল না এনড্রাি োি দথমে। ‘বস’ দলােরিই আবাি 

বলল, ‘জান, দেন?’ 
‘জারন না।’ বলল এনড্রা সম্ভ্রমেি সামথ। 
‘স্বামথেি সপে দগািা পৃরথবীমে তাি অমটাপামস দবোঁমধ দিমলমি। তাি রবষ 

রনুঃশ্বামস জ্বলমি দগািা দ্যরনয়া। এ দ্যরনয়া আজ ধংমসি দোগু। আি......।’ 
আিও রেিু বলমত োরিল ‘বস’ দলােরি। তামে বাোঁধা রদময় এনড্রা বমল 

উেল, ‘বস’ এই দতা আেিা এমস দগরি। ঐ সােমনি পুব পামেি দগিিাই আহেদ 
হাত্তা নাসুেমনি।’ 

‘বস’ বমল েরথত দলােরিি হাত রিল রস্টয়ারিং হুইমল। এনড্রাি েথা 
শুমন দস দসাজা হময় বসল। 

তাি দ্য’দিামে িুমি দগল আহেদ হাত্তা নাসুেমনি বারেি রদমে। রনবে 
হমলা রগময় বারেি উপি। 

আহেদ হাত্তাি রতন তলা বারেরি রবিাি। বন্ধ দগি। 
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দ্যরি গারে রগময় দগমিি সােমন দাোঁোমতই ‘বস’ বমল েরথত দলােরি লাি 
রদময় দগমিি সােমন দাোঁোল। এেই সেময় দ্যজন পুরলে পামেি গাডে রুে দথমে 
দবরিময় এল। তািা সুরিনাে আরেেি েোমন্ডা অরিসািমে দদমেই েো এেিা 
স্যালুি রদল। 

‘আেিা স্যািমে রনমত এমসরি।’ বলল েোমন্ডা অরিসামিি দপাোমে 
‘বস’ বমল েরথত দলােরি। 

এসেয় আিও দ্যজন পুরলে দবরিময় এল। তািা সালাে েুমে দগি দোলাি 
োমজ অে দ্যজন পুরলেমে সাহােু েিমত দলমগ দগল। 

দগি েুলমতই েোমন্ডা অরিসামিি দপাোে পিা ‘বস’ দলােরি গি গি 
েমি দভতমি ঢুমে দগল। রতনজন েোমন্ডা তাি দপিন দপিন িলল। অবরেি 
িািজমনি দ্যজন দগমিি দিজা এেিু দভরজময় রদময় িািজন পুরলে দে সােমন 
দিমে দগমিি দভতমি দাোঁোল। অে দ্যজন দগমিি বাইমি গারেি পামস এুামিনেন 
অবস্থায় দাোঁরেময় িইল। 

েোমন্ডা অরিসািমবেী ‘বস’ দলােরি দভতমি ঢুমেই রসোঁরে রদময় এে 
লামি দদাতলায় উমে দগল। তাি দপিমন রতনজন েোমন্ডাও। 

দদাতলায় উোি রসোঁরেি েুমেই অভুথেনা েক্ষ্। দসোমন বমসরিল আহেদ 
হাত্তাি রপএস হাসান েুসমতা। 

েোমন্ডা অরিসািমে দদমেই দস িুমি দবরিময় এল। েোমন্ডা 
অরিসামিি সােমন দাোঁরেময় বলল, ‘রে বুাপাি? আপনািা?’ 

‘আেিা স্যািমে রনময় দেমত এমসরি।’ বলল অরিসািমবেী েোমন্ডা। 
‘আেিা দতা রেিু জারন না। এ ধিমনি দোন রনমদেে দতা আোমদি োমি 

আমসরন।’ বলল হাসান েুসমতা। 
‘তা আেিা জারন।’ বমল েোমন্ডা অরিসাি রতন তলায় উোি জে পা 

বাোল রসোঁরেি রদমে। 
দ্য’ধাপ এরগময় দগমল বাোঁধা রদল হাসান েুসমতা। বলল, ‘এেিু দাোঁোন, 

আরে স্যািমে রজমেস েরি।’ 



সুরিনামে োরিয়া  27 

 

বমল দোবাইল দবি েিমলা হাসান েুসমতা। সমে সমে অরিসািমবেী 
েোমন্ডাি ‘উরজ’ি নল উমে এল হাসান েুসমতাি লমক্ষ্ু। দবরিময় এল এে ঝাোঁে 
গুলী রনুঃেমব্দ। 

রিিমে পেল হাসান েুসমতাি দদহ রসোঁরেি েুমে এবং গরেময় পমে দগল 
রনমি, এে তলায়। 

িািজন পুরলমেিই দবাধ হয় দিামে পমেরিল বুাপািিা। হাসান েুসমতাি 
দদহ গরেময় পমে রস্থি হবাি আমগই িুমি আসা িািজন পুরলেমে দসোমন এমস 
দাোঁোমত দদো দগল। তািা তাোল উপমি। দদেল, অরিসািমবেী েোমন্ডাি 
‘উরজ’ ধিা হাত তেনও উদুত। 

অেিাৎ অভারবত দ্রুততায় উমে এল পুরলমেি িািরি দস্টনগামনি নল। 
রেন্তু পিক্ষ্মর্ই দপিন দথমে এে ঝাোঁে গুলী এমস ঝাোঁঝিা েমি রদল 

তামদি দদহ। হাসান েুসমতাি লামেি পামেই পমে দগল তামদি লাে। 
দগমিি দভতমি দাোঁোমনা দ্যজন েোমন্ডা ওমদি গুলী েমিরিল। 
‘থুাংেস িু আওয়াি শুিািস’ বমল অরিসািমবেী ‘বস’ েোমন্ডা 

লারিময় উেমত লাগল রতন তলাি রসোঁরে রদময়। 
সামথি রতনজন েোমন্ডাি এেজন দদাতলাি রসোঁরেি েুমে দাোঁরেময় 

থােল। আি দ্যজন উমে দগল অরিসািমবেী েোমন্ডাি সামথ। অরিসাি েোমন্ডা 
দলােরি রতন তলায় উমেই রলরভং রুমেি েমধু রদময় িুিল এবং দিাট্ট এেিা 
েরিমডাি অরতিে েমি এেিা দিজায় প্রি্ড  দজামি এেিা লারথ োিল। 

তাি দেন সব েুেস্ত। দোন পমথ দোথায় দোন ঘমি দেমত হমব তা আমগ 
দথমেই দেন রেে েমি িাো। আসমলই তাই। এোমন আসাি আমগ রবস্তারিত 
েুেস্ত েমি দোন ঘমি এ সেয় আহেদ হাত্তা দিস্ট দনন তা দজমনই তািা এমসমি। 

অরিসাি েোমন্ডাি সামথ রতনতলায় উমে আসা দ্যজন েোমন্ডাি 
এেজন রতন তলাি রসোঁরেি েুমে অবস্থান রনমল, অেজন অরিসাি েোমন্ডাি 
দপিমন িুমি এল। 
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প্রি্ড  লারথমত দিজাি হুে রিিমে রগময় দিজা েুমল দগল। আরিসাি 
েোমন্ডা দদেমত দপল আহেদ হাত্তা রবিানায় বসা এবং এেজন তরুর্ী 
দিরলমিামন বুস্ত। 

েোমন্ডা অরিসািমে দিজায় দদেমত দপময়ই আহেদ হাত্তা েে েমণ্ঠ 
বমল উেল, ‘অনুেরত না রনময় দতােিা এোমন দেন? দতােিা পুরলেমে েুন েমিি 
দেন?’ ভয় রেরিত উমত্তরজত েণ্ঠ আহেদ হাত্তাি। 

েোমন্ডা অরিসাি দোন উত্তি রদল না। পামে দাোঁোমনা তাি েোমন্ডামে 
এেিা ইংরগত েিমলা। তািপি রিভলবামিি বুামিল িারতোি হামত ধিা 
দিরলমিামনি রদমে রিরিময় গুলী েিমলা। দিরলমিামনি রিরসভাি ধিা থােল 
আহেদ হাত্তাি দেময় িারতোি হামত, রেন্তু দিরলমিান দসিরি গুোঁমো হময় দগল। 

এরদমে অরিসামিি ইংরগত পাওয়াি পি সামথ সামথ অে েোমন্ডা 
ঝাোঁরপময় পমেমি আহেদ হাত্তাি উপি এবং দক্লামিািিে দভজামনা এেিা রুোল 
দিমপ ধমিমি তাি নামে। দসই অবস্থামতই হাত-পা দিাোঁো িত আহেদ হাত্তামে 
দস োোঁমধ তুমল রনল। 

‘আোি আব্বামে রনময় দেও না’ বমল প্রি্ড  রিৎোি রদল িারতো 
নাসুেন এবং পমি তাি সংোহীন দদহ লুরিময় পেল দেমঝি উপি। 

আহেদ হাত্তাি দদহ োোঁমধ তুমল রনময়ই িুিল েোমন্ডারি। ইরতেমধুই 
েোমন্ডা অরিসািরি ঘমিি বাইমি রগময় দপ োঁমিরিল। 

োোঁমধ দনয়াি পিও হাত-পা িুোঁেরিল আহেদ হাত্তা। রেন্তু েময়ে েুহূতে 
পমিই রনমস্তজ হময় পেল তাি দদহ। 

েোমডা অরিসািরি ও অে েোমন্ডািা দ্রুত নােরিল রনমি সংোহীন 
আহেদ হাত্তামে রনময়। 

দ্যতলা দথমে নাোি রসোঁরেি েুমে দপ োঁিমতই বাইমি দথমে োে িায়ামিি 
েব্দ োমন এল। 

েোমন্ডা অরিসািরি দ্যতলায় নাোি রসোঁরেি রদমে পা বাোল এবং বলল, 
‘রনশ্চয় বাইমি পুরলে এমসমি। হাত্তাি ঐ দেময়িাই তাহমল পুরলেমে দডমেমি।’ 
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তািা রসোঁরে রদময় এে তলায় দনমে এমস দসই লােগুমলাি পামে দাোঁোল। 
বাইমি োে িায়াি তেনও িলমি। 

দে দ্যজন েোমন্ডা দগমিি দভতমিি িত্বমি দাোঁরেময় রিল, তািা তেনও 
দসোমনই দাোঁরেময় আমি। েোমন্ডা অরিসামিি সামথ রতনজন েোমন্ডাও রগময় 
তামদি পামে দাোঁোল। তামদি এেজন বলল েোমন্ডা অরিসািমে লক্ষ্ু েমি, 
‘বস, আেিা রে বাইমি দবরুব?’ 

‘বাইমি পরিরস্থরত িুামেল েিাি দারয়ত্ব তামদি দ্যজমনি। েত্রুিা 
দভতমি এমল, তমবই দতাোমদি দারয়ত্ব বতোমব ওমদি দোোরবলা েিাি।’ 

বমল এেিু থােল, তািপি আবাি শুরু েিমলা, ‘রিন্তা েমিা না, প্রথে 
রদমে পুরলমেি পািা গুলীই রিল প্রবল, রেন্তু এেন িলমি আোমদি এে তিিা 
গুলী। সম্ভবত পুরলে রভতমি দঢাোি জমে এে সামথ সবাই দনমেরিল। সুতিাং 
সবাই এে সামথ গুলীি েুমে পমেমি। আোমদি দলােিা রিল গারেমত, আোমল, 
আি ওিা উন্মুে িাস্তাি উপি। তাই লোই দবরেক্ষ্র্ িমলরন।’  

েোমন্ডা অরিসামিি েথা থােমতই বাইমিি গুলীও দথমে দগল। 
‘অল রক্লয়াি। িল গারেমত সেমল।’ বলল দ্রুত েমণ্ঠ েোমন্ডা অরিসাি 

এবং রনমজও িুিল বাইমি দবরুবাি জমে। 
বাইমি দবরিময় দগমিি সােমনই পাোঁিজন পুরলমেি লাে দদেমত দপল। 
আহেদ হাত্তাসহ ওিা োইমিামত উোি পি েোমন্ডা অরিসাি োি-এ 

উোি সেয় োইমিাি রদমে তারেময় বলল, ‘জিগ, ইউরিমো দতাোমদি 
ধেবাদ, পুরলে দতাোমদি প্ররতিক্ষ্া লাইন অরতিে েিমত পামিরন।’ 

োি ও োইমিা গারে দ্যরি এবাউি িানে েমি দে রদে দথমে এমসরিল 
দসরদমে আবাি এরগময় িলল। 

 
 
 
তীে গরতমত িুমি আসরিল আহেদ েুসাি গারে। রেন্তু ওমসয়ান দিাড 

দথমে নথে-সাউথ দিামড পোি সেয় সাবধানতাি জমে গরত েরেময় রদময়রিল। 



সুরিনামে োরিয়া  30 

 

রেন্তু তািপিও তীে গরতমত িুমি আসা এেিা প্রাইমভি োি আহেদ েুসাি োি-
এি ফ্রন্ি গাডোমিি সামথ দোেি দেল। 

সমে সমে আহেদ েুসাি োি বাে রদমে দবোঁমে রগময় েময়েবাি ঘুিপাে 
দেময় উমি রগময়ও আবাি দসাজা হময় দাোঁরেময় দগল িাস্তাি রেনািায় এমস। 
অেরদমে প্রবল দবমগ ধাক্কা দদয়া োিরি ডান রদমে রিিমে োয় এবং োমিি 
দপিমনি দিজারি েুমল োয়। িমল অে গারেি সামথ এুারিমডন্ি হওয়া দথমে 
দবোঁমি োয়। 

এই এুারিমডমন্িি পি পিই আমগি োিরিি েতই রবদ্যুৎমবমগ দধময় 
আসা এেিা োইমিা এুারিমডন্ি এি জায়গায় হাডে দেে েমষ দথমে োয়। হাডে 
দেমেি িমল প্রবল ঝাোঁকুরন োয়। 

োইমিারি থােমতই সােমনি োিরিও দথমে োয়। দবরিময় আমস োমিি 
দপিমনি রসি দথমে এেজন। রিৎোি েমি বমল োইমিারিমে লক্ষ্ু েমি, 
‘জিগ, ইউরিমো, দতােিা ওমে?’ 

োইমিা দথমেও এেজন দলাে দনমে এমসরিল। দস জবাব রদল। বলল, 
‘ওমে রট্ররজমো, দতােিা রেে আি?’ 

‘হ্যাোঁ তাোতারে এস।’ বমল সােমনি গারেি রট্ররজমো নামেি দলােরি 
গারেি দিজা েুমল োওয়াি িমল িাস্তায় রিিমে পিা হাতবুাগিা তুমল রনময় 
গারেমত ঢুমে দগল। 

প্রায় এেই সামথ োইমিাি দলােরিও গারেমত উমে দগমি।  
ভাবরিল আহেদ েুসা, সম্পূর্ে অোয়ভামব এুােরসমডন্ি ঘিাল, অথি 

এেিু দ্যুঃে প্রোে েিল না  সুরিনাে আরেেি দস জেমবামধি োন রে এত রনিু  
এুােরসমডন্ি ঘিামনা োি ও োইমিা দথমে দবরিময় আসা দলাে দ্যজমনি 
দপাোে দদমেই আহেদ েুসা বুঝমত দপমিরিল ওিা সুরিনাে আরেেি েোমন্ডা 
ইউরনমিি দলাে। 

হোৎ আহেদ েুসাি েমন আমিেিা রিন্তাি উদয় হমলা, োমিি দলােরি 
েলরিয়া িামেি এেিা ক্ষ্ুদ্র দগাষ্ঠী দোেমিামদি ভাষায় েথা বলল দেন? আি 
োইমিারিি দলােই বা গুময়মতোলা িামেি োয়া ভাষায় েথা বলল দেন? এই 
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প্রশ্ন আহেদ েুসামে আমিেিা প্রমশ্নি রদমে দিমন রনময় দগল। দলাে দ্যরিমে 
আহেদ েুসা েতিুকু দদমেমি, তামত েমন হময়মি ওিা সুরিনামেি দলাে নয়। 
ওমদি এেজন েলরিয়াি দোেমিা দগাষ্ঠীি, অেজন গুময়মতোলাি োয়া দগাষ্ঠীি 
দলাে হমব। তাহমল রে সুরিনাে আরেেমত েলরিয়া, গুময়মতোলাসহ েধু ও দরক্ষ্র্ 
আমেরিোি অোে দদমেি দলােও আমি? রেন্তু আহেদ েুসাি েন োনমত 
িাইমলা না, এেিা দদমেি েোমন্ডা ইউরনমি রে েমি অে দদমেি দলাে থােমত 
পামি  তাহমল রে ওিা সুরিনামেি নাগরিে? বাইমি দথমে এমস এোমন বসরত 
গমেমি। েরদ তাই হয় তাহমল দসনাবারহনীি সবমিময় এরলি অংমে িাকুিী েমিও 
রবমদমেি ভাষায় ওিা েথা বলমব এবং দ্যজন দ্যই রভন্ন ভাষায়  

অবাে হমলা আহেদ েুসা। 
এসব রিন্তা দঝমে দিমল দসাজা হময় দাোঁোল আহেদ েুসা। রনমজি গারেি 

রদমে ঘুমি দাোঁোমত রগময় তাি দিাে পেল িাস্তাি উপি। দদেল এেিা েুাে 
দেমোি েত োগজ িাস্তাি ওরদে দথমে উমে এমস তাি গারেি িাোয় আিমে 
দগল। 

দেমোরিমে আনমোিা নতুন দদমে দেয়াল বমেই উমেশ্য রবহীনভামব 
তুমল রনল আহেদ েুসা। েহমিি এেিা রবেুাত লন্ড্রীি দেমো। নামেি রদমে 
দিাে পেমতই আগ্রহ দবমে দগল আহেদ েুসাি। ‘রট্ররজমো’ োমন দে োি তাি 
গারেমে ধাক্কা রদময়রিল, দসই গারে দথমে দনমে আসা দলােরিিই তাহমল রিপিা। 
তারিে দদেল, দসিা োত্র এেরদন আমগ। তাি োমন লন্ড্রীি রিপিা তাি জমে 
েুব েূলুবান। আপাতত রিপিা রনমজি োমি দিমে দদয়াি রিন্তা েিল আহেদ 
েুসা। পমেমি িাোি আমগ রেোনাি রদমে নজি বুলাল দস। দদেল রেোনা ও 
দিরলমিান নিি দ্যই-ই আমি। েুরে হমলা আহেদ েুসা। ওমদি োিিা তামে 
আঘাত েিমলও তামদি দস এেিা উপোি েিমত পািমব।  

দেমোিা পমেমি দিমল আহেদ েুসা গারেমত উমে বসল। আহেদ েুসা 
েুরে হমলা গারেি সােমনি পােিা ক্ষ্রতগ্রস্ত হমলও গারেি সবরেিু রেে আমি। 

গারে স্টািে রদময় ঘুরিময় রনময় িুমি িলল নথে-সাউথ দিাড ধমি। 
দবে রেিুিা সেয় নি হময়মি এই ঘিনায়। গরত বারেময় রদল দস গারেি। 
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িারতো নাসুেমনি দিরলমিান পাওয়াি পি দথমেই এেিা অস্বরস্ত তামে 
দপময় বমসমি। অস্বরস্তিা দূি হমি না রেিুমতই। আহেদ েুসাি পরিিয় রদময় োিা 
দিরলমিান েিমত পামি আহেদ হাত্তাি দোোঁজ দনবাি জমে, রনশ্চয় তািা সহজ 
এবং সাধাির্ দেউ নয়। আহেদ েুসা দবে রেিু রদন আহেদ হাত্তাি গারে ড্রাইভ 
েিমি, রেন্তু তাি পরিিয় ড্রাইভাি তা দেউ েমন েিমি না। সবাই েমন েিমি 
ড্রাইভািরূপী বুরেরি আহেদ হাত্তাি রনিাপত্তাি দারয়ত্বেীল রেংবা আিও ঘরনষ্ঠ 
দেউ। আহেদ েুসাি পরিিয় বুবহাি েমি ো তািা জানমত দিময়মি দসিা রনশ্চয় 
েুব বে ও গুরুতি রবষয়। রনশ্চয় ঐ দিরলমিামনি িািা তািা রনরশ্চত হমত দিময়মি 
আহেদ হাত্তা বাসায় আমিন রেনা। রেন্তু দেন? রদমনি দবলায় পুরলে প্রহিাধীন 
বাসায় হােলা হওয়াি েথা নয়। তাহমল? 

অস্বরস্তিাি দোন রেনািা হমলা না। ভাবনাও তাি দেষ হমলা না। 
গারে এমস দগমি। 
বাোঁেিা ঘুিমলই আহেদ হাত্তা নাসুেমনি দগি দদো োমব। 
বাোঁে ঘুিল গারে। 
আহেদ হাত্তাি বারে নজমি এল আহেদ েুসাি। আহেদ হাত্তাি দগমি 

পুরলমেি অমনেগুমলা গারে ও পুরলমেি িুিািুরি দদমে বুেিা িুাোঁৎ েমি উেল 
আহেদ েুসাি। বে রেিু না ঘিমল পুরলমেি এত গারে ও এত পুরলমেি সোগে 
হমত পামি না। 

রে ঘিমত পামি? 
নানা আেংোয় দ্যমল উেল আহেদ েুসাি েন। 
দগমিি আিও োমি আসমতই পুরলে িলািমলি িাোঁে রদময় দগমিি 

সােমন এবং আিও এেিু রপিমন িাস্তাি উপি রবরক্ষ্প্ত রেিু লাে দদেমত দপল। 
প্রবল আেংোয় দেোঁমপ উেল তাি েন। বে ধিমনি সংঘাত িাো দতা 

এত লাে পেমত পামি না। 
সংঘামতি দেন্দ্র রবন্দুমত আহেদ হাত্তা রনশ্চয়। রতরন দেেন আমিন? 
আহেদ েুসাি আেংো োতি েমন েথাগুমলা এমেি পি এে উমে 

আসমত লাগল। 
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আহেদ হাত্তাি দগমিি েময়ে গজ সােমন দাোঁোল আহেদ েুসাি গারে। 
গারে দথমে নােল আহেদ েুসা। এগুমলা দগমিি রদমে। 
দদেল দগমিি ওপামেি লােগুমলা পুরলমেি। ডানরদমে এেিু এরদমে 

দে লােগুমলা পমে আমি তাও পুরলমেি। দস লােগুমলাি পামেই পুরলমেি 
দপমট্রাল গারে। 

আহেদ েুসা বুঝল, দগমিি ওপামেি লােগুমলা বারেি প্রহিী 
পুরলেমদি। রেন্তু এই পুরলেিা দোমেমে এল, োিা পেল রেভামব? 

আহেদ েুসা দগমিি রদমে অগ্রসি হমল পুরলে বাোঁধা রদল। বলল, 
‘উপমিি স্যািমদি হুকুে িাো দভতমি োউমে দেমত দদয়া হমব না।’ 

‘আপনাি স্যািমদি বলুন আোমে দভতমি দেমত হমব। রেন্তু তাি আমগ 
বলুন আহেদ হাত্তা রেে আমিন দতা?’ 

‘স্যাি রেে থােমল রে আি হুলস্থুল হমতা? োিা দেন তামে রেডোপ 
েমিমি।’ বলল এেজন পুরলে। 

আহেদ হাত্তাি রেডোমপি েবিরি দারুর্ভামব রবে েিল আহেদ 
েুসাি হৃদয়মে। 

দ্রুত েমন্ে রজমেস েিল, ‘তাোঁি দেময় িারতো নাসুেন দেেন আমি?’ 
‘ভাল আমিন, তমব আহত।’ বলল পুরলেরি। 
‘আোমে তাোতারে দেমত হমব। সেয় এেন েুব েূলুবান। আপরন 

আপনাি স্যািমদি েবি রদন।’ আহেদ েুসা বলল।  
এই সেয় পুরলে েরেেনািমে দ্রুত আসমত দদো দগল আহেদ েুসাি 

রদমে। এেিু োিাোরি এমসই বমল উেল, ‘সবেনাে হময় দগমি রে. আব্দুোহ। 
এত রেিু েমিও দেষ িক্ষ্া েিমত পািমলন না। স্যািমে ওিা রনময় দগমি।’ 

পুরলে েরেেনাি থােমতই আহেদ েুসা বমল উেল, ‘রে. েরেেনাি, 
তামে রেডোপ হমত দে দদমেমি?’ 

‘োিা দদমেমিন তামদি েমধু েুাডাে িামতোই শুধু দবোঁমি আমিন। 
রনমিি তলাি িােি-বােিমদিও দ্যএেজন দদমেমি।’ বলল পুরলে েরেেনাি। 
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‘রে. েরেেনাি, আরে েুাডাে িামতোি সামথ েথা বলমত িাই। দয়া 
েমি তাোতারে বুবস্থা েরুন।’ 

‘রেে আমি এেজন অরিসাি পাোরি। তাি অনুেরত রনময় আসাি। 
উরনও রেিুিা আহত।’ বমল পুরলে েুে ঘুরিময় এেজন পুরলে অরিসািমে রনমদেে 
রদল। 

এ সেয় রতন তলাি বািাো দথমে এেিা েণ্ঠ দভমস এল, ‘ভাইয়া 
আপরন আসুন।’ ভািী ও োন্না িাপা েণ্ঠরি। 

আহেদ েুসাসহ সবাই তাোল দসরদমে। দদেল, রতন তলাি বািাোয় 
েুমে রুোল দিমপ দাোঁরেময় আমি িারতো নাসুেন। 

‘আসরি িারতো।’ বমল দভতমি োবাি জমে পা বাোল আহেদ েুসা। 
‘িলুন।’ বলল পুরলে েরেেনাি। 
িারতো নাসুেন দাোঁরেময়রিল তাি আব্বাি ঘমিি দিজায়। 
আহেদ েুসা রতন তলায় উমে িারতো নাসুেমনি রনেিবতেী হমতই 

িরুিময় দেোঁমদ উেল িারতো। 
‘সধেে ধি িারতো সব রেে হময় োমব।’ গম্ভীি েমণ্ঠ বলল আহেদ েুসা। 
এেিু দথমেই আবাি বলল, ‘িল দোথা দথমে ওোঁমে রনময় দগমি এেিু 

দদেমত িাই।’ 
িারতো নাসুেন রুোমল দিাে েুমি বলল, ‘আসুন।’ 
তািা প্রমবে েিল আহেদ হাত্তাি দোবাি ঘমি। 
ঘমিি রডভানিা দদরেময় বলল িারতো, ‘আব্বা এোমন শুময়রিমলন। 

ওিা দিজা দভমে ঘমি ঢুেমল রতরন উমে বমসন। ঐ অবস্থা দথমেই তামে 
দক্লামিািিে েমি ধমি রনময় দগমি।’ োন্নায় আবাি দভমে পেল িারতোি েণ্ঠ। 

আহেদ েুসা দবড এবং িািরদেিায় ভামলা েমি নজি বুলাল। না বােরত 
দোন রিহ্ন দোথাও দনই। ঘি, েরিমডাি সব জায়গায় োমপেি থাোয় জুতাি 
দাগও দোথাও পমেরন। রেন্তু হতাে হমলা না দস। 

‘িল িারতো আেিা বরস। বমস েথা বরল।’ বলল আহেদ েুসা িারতো 
নাসুেনমে। পামেই এেিা প্রেস্ত েরিমডাি। েরিমডামিি রি সামেেমল রগময় 
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দাোঁোল তািা। পুরলে েরেেনািও তামদি সামথ দগল। রগময় তািা এেিা রি 
দিরবল রঘমি রতনজন রতন দসািায় বসল। 

বমসই আহেদ েুসা পুরলে েইরেেনািমে বলল, ‘ঘিনাি দেিুকু িারতো 
নাসুেন জামনন, দসিুকু দতা আপনািা দজমন রনময়মিন, না?’ 

‘হ্যাোঁ দসিা দজমনই আেিা িািরদমে দোোঁজ-েবি দনবাি রনমদেে রদময়রি। 
সহোিী পুরলে েরেেনাি রনমজ এ বুাপািিা হামত রনময়মিন।’ বলল পুরলে 
েরেেনাি। 

‘এেন আরেও এেিু দজমন রনমত িাই।’ আহেদ েুসা বলল। 
‘োি েিমবন, আপনাি েথা আোি সহোিী েরেেনামিি োি দথমে 

অমনে শুমনরি। অবশ্য আরে এেনও জারন না, আপনাি সামথ রে. হাত্তাি সম্পেে 
রে।’ বলল পুরলে েরেেনাি অমনেিা সংমোমিি সামথ। সংমোি ভাবিা দেরে। 
আসমল আহেদ েুসাি আগেন তাি পিে হয়রন।  

হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘আমেরিোয় ওনাি সামথ আোি পরিিয় 
হয়। ওনাি নানা িেে রবপদ আপদ োমি। ওনাি সামথ থাোি জমে এেন 
সাবেক্ষ্রর্ে এেজন দলামেি প্রময়াজন পমে রেরন তামে পিােেেও রদমত 
পািমবন। দসই সেয় হমত আরে তাি সামথ দথমে োই, তািপি এেনও আরি।’ 

‘আপরন দতা সব সেয় তাি সামথ আমিন, আজ ো ঘিল এেন ঘিনাি 
রে রতরন দোন আেংো েমিরিমলন?’ বলল পুরলে েরেেনাি। 

‘সব সেয়ই রতরন নানা আেংোি েমধু রিমলন। রেন্তু বাসায় হােলা 
হমব, এেন আেংো রতরন েেনও েমিনরন।’ আহেদ েুসা বলল। 

‘আজ োিা ভূয়া নামে দিরলমিান েমি স্যামিি বারেমত থাো সম্পমেে 
েনিােে হময়রিল, তািাই তামে রেডোপ েমিমি। তািা আপনাি নাে রনময় 
দেমহতু দিরলমিান েমিমি, বুঝা োমি তািা আপনামে দিমন।’ বলল পুরলে 
েরেেনাি কূিননরতে ডায়ালমগি ঢংমগ। 

‘আহেদ হাত্তা সামহমবি োিা েত্রু, তািা দতা অবশ্যই আোমে রিনমব।’ 
বলল আহেদ েুসা। 
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‘তা রেে তা রেে। রেে আমি আপরন ওি সামথ েথা বলুন।’ রেিুিা 
অপ্রস্তুত হওয়াি ভরেমত বলল পুরলে েরেেনাি। 

আহেদ েুসা দসািায় দহলান রদল। এেিু ভাবল। তািপি আবাি দসাজা 
হময় বসল। িারতোমে লক্ষ্ু েমি বলল, ‘িারতো ঘিনা ো দদমেি বল।’ 

‘দিরলমিামন েেন আপরন আোমদি এোমন এক্ষ্ুরন আসমিন বলমলন 
এবং সাবধান থােমত বলমলন, তেরন অজানা আেংোয় আোি বুে দেোঁমপ ওমে। 
আপনাি দিরলমিান িাোি রতন িাি রেরনমিি েমধুই আোমদি দগমি দ্যরি গারে 
দাোঁোবাি েব্দ দপলাে। দেন জারন বুেিা আোি িুাৎ েমি উেল সমে সমেই। 
আপরন দতা অতদূি দথমে এসেয় আসাি প্রশ্নই ওমে না, তাহমল দে এল? আরে 
দবরিময় রগময় বুালেরন দথমে উোঁরে রদলাে দগমি। দদেলাে এেিা সাদা োি ও 
এেিা সাদা োইমিা দগমি এমস দাোঁরেময়মি। তা দথমে নােমি আোমদি 
দসনাবারহনীি োমলা ইউরনিিে পিা েোমন্ডািা। দসরি.........।’ 

িারতোমে বাোঁধা রদময় বলল, ‘তুরে রে বলমল এেিা সাদা োি ও এেিা 
সাদা োইমিা। তুরে এিা রেে দদমেমিা দতা?’ 

‘হ্যাোঁ রেে দদমেরি।’ 
‘তুরে রে রেে বলি ওিা দসনাবারহনীি েোমন্ডাি োমলা দপাষামে অে 

দেউ দতা হমত পামি ’ আহেদ েুসা বলল। 
‘তা হমত পামি। রেন্তু আরে ওমদি ইউরনিমেে আোমদি দসনাবারহনীি 

ইনরসগরনয়াি সামথ েোমন্ডা ইউরনমিি ইনরসগরনয়া পরিষ্কাি দদমেরি।’ বলল 
িারতো দৃঢ়তাি সামথ। 

‘রেে আমি, বমল োও।’ আহেদ েুসা বলল। 
এেিু দথমেই দস আবাি বলমত শুরু েিল, ‘দসনাবারহনীি েোমন্ডামদি 

নােমত দদমে আরে েুরে হলাে। ভাবলাে, সিোি আোমদি রনিাপত্তাি জমে 
ওমদি পারেময়রি। আরে বুালেরনমত দাোঁরেময়ই থােলাে এই আোয় দে, রনশ্চয় 
আব্বাি রপএ হাসান েুসমতা আোমে ডােমব এবং আোমে রেিু বলমত হমব। 
ওিা ঢুমে দগল দভতমি। আরে দাোঁরেময়ই আরি। োত্র েময়ে েুহূতে। হোৎ দদেলাে 
িত্বমিি িািজন পুরলে বারেি দভতমি রদমে োউমে লক্ষ্ু েমি দস্টনগান তুলমি। 
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পিক্ষ্মর্ই িািজন পুরলে এেসামথ গুলী রবে হময় পমে দগল। গুলীগুমলা দভতি 
রদে দথমে এমসমি এবং সাইমলন্সাি লাগামনা থাোয় দোন েব্দ হয়রন। সমে 
সমেই আোি োমি পরিষ্কাি হময় দগল েোমন্ডািা আোমদি রেত্র নয়, েত্রু। 
রবষয়িা বুঝমত দপমিই আরে দ্রুত িুমি এলাে আব্বাি ঘমি আব্বামে সব রেিু 
জানাবাি ও পুরলেমে দিরলমিান েিাি জমে। 

এিপি আরে ঘমি এমসই রিিরেরন লারগময় রদময় আব্বাি োমি দগলাে 
তাোঁমে জাগাবাি জমে। রেন্তু ভাবলাে এমত দদিী হময় োমব দিরলমিান েিমত। 
আব্বামে না দডমে িুিলাে দিরলমিান েিমত। পুরলেমে দিরলমিান েিা প্রায় 
দেষ হওয়াি পমথ এই সেয় দিজা দভমে দ্য’জন েোমন্ডা ঘমিি দভতমি ঢুেল। 
তামদি এেজন গুলী েমি আোি দিরলমিামনি দসি দভমে দিলল। আমিেজন 
আব্বামে রনময় দক্লামিািিে েমি তামে োোঁমধ তুমল রনল। ‘আোি আব্বামে রনময় 
দেও না’ বমল রিৎোি েমি উমেরিলাে, তািপমি আি রেিু েমন দনই। সংো 
হারিময় দিমলরিলাে আরে।’ থােল িারতো নাসুেন। 

‘রেে আমি আপনািা েথা বলুন আরে ওরদমে এেিু দদরে।’ বমল উমে 
দাোঁোল পুরলে েরেেনাি। িমল দগল দস। 

দস িমল দেমতই আহেদ েুসা প্রশ্ন েিল িারতোমে, ‘আিা বলত, তুরে 
োি ও োইমিা এই গারে দ্যমিামে েেন দগমি দদেমল, তেন গারে দ্যমিাি োথা 
দোন রদমে রিল?’ 

‘উত্তি রদমে।’ 
‘োইমিাি দিজা দ্যপামে, না এে পামে রিল, েমন েিমত পাি তুরে?’ 
‘অবশ্যই, োইমিাি পরশ্চে পামেি দিজা রদময় দনমে গারে ঘুমি ওিা 

এরদমে এমসমি। সুতিাং দিজা এেপামেই রিল।’ 
আহেদ েুসা দিাে-েুে উজ্জ্বল হময় উেল। 
েথা দেষ েমি িারতো এেিু দথমেই আবাি বমল উেল, ‘এ তমথু 

সাংঘারতে আগ্রহ দদেরি আপনাি  রেন্তু রে হমব এসব রদময়?’ 
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‘পমি বলব। তুরে েুবই গুরুত্বপূর্ে তথু রদময়মি। এেন বল, 
েোমন্ডামদি েুমেি দিহািা দতা দদমেি, রবমেষ েমি োিা রেডোপ েিমত ঘমি 
ঢুমেরিল?’ 

‘হ্যাোঁ দদমেরি। ওমদি োউমেই সুরিনামেি বমল েমন হয়রন।’ 
‘দোথাোি দলাে বমল েমন হময়মি?’ 
‘ওমদি দে দ্যজন ঘমি ঢুমেরিল তামদি এেজন ‘োয়া’, আমিেজমনি 

দিহািায় ‘দোোমিা’ি ভাব দবরে রিল।’ 
ভ্রু-কুরিত হমলা আহেদ েুসাি। িাস্তায় দে োিরিি সামথ তাি এরিমডন্ি 

হময়রিল, তাি এেজমনি নাে দস শুমনমি ‘রট্ররজমো’ এবং ‘জািমগা ইউরিমো’। 
এ দ্যরিি এেরি ‘োয়া’ নাে, আমিেিা ‘দোোমিা’ জারতি োনুমষি নাে এবং এিা 
দেউ সুরিনামেি নয়। ‘োয়া’দদি প্রধানত বাস গুময়মতোলায় আি ‘দোোমিা’ 
জারতি প্রধান আবাস েলরিয়ায়। তাহমল দতা িারতোি বর্েনাি সামথ সবরেিু 
রেমল োমি। তাহমল ঐ গারে দ্যরিই রে আহেদ হাত্তামে রেডোপ েমি রনময় ঐ 
ভামব পাগমলি েত িুিরিল  

‘আপরন রে রেিু ভাবমিন?’ বলল িারতো। 
িারতোি েথায় সরিত রিমি দপল আহেদ েুসা। 
‘হ্যাোঁ ভাবরি িারতো। আোহ মে ধেবাদ। রে. হাত্তামে োিা রেডোপ 

েমি রনময় োরিল, তামদি সামথ েমন হয় িাস্তায় সাক্ষ্াত হময়রিল।’ বলল 
আহেদ েুসা।  

রবিয় ও প্রবল উত্সসুেু িমুি উেল িারতো নাসুেমনি দিামে-েুমে। 
দসাজা হময় বসল। বলল, ‘দদো হময়রিল? রেভামব?’ 

আসাি সেয় তাি এরিমডমন্িি উমেে েমি আহেদ েুসা বলল, 
‘দবপমিায়া গরতি এেিা োি আোি োিমে ধাক্কা দদয়। িিরেি েত আোি 
োিরি ঘিুপাে দেমলও আোি গারে বে ধিমনি এরিমডন্ি দথমে দবোঁমি রগময় 
দাোঁরেময় পমে। এই সেয় এেিা োইমিাও দসোমন এমস দাোঁরেময় োয় এবং 
আোি গারেমে ধাক্কা দদয়া োিিাও সাোে এেিু এরগময় দাোঁরেময় পমে। ঐ োি 
ও োইমিা দথমে দ্যজন দলাে নামে। তািা এমে অপমিি নাে ধমি দডমে েথা 
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বলরিল। দতাোি বর্েনা শুমন েমন হমি তািাই রে. হাত্তামে রেডোপ েমিমি।’ 
বলল আহেদ েুসা। 

‘রেন্তু দেন েমন হমি? রে প্রোর্ দপময়মিন?’ িারতো নাসুেন বলল। 
‘প্রথে প্রোর্ হমলা রেডোপোিীমদি এেিা োি ও এেিা োইমিা 

রিল, ওোমনও তাই। দ্যই দক্ষ্মত্রই গারেি িং সাদা। তুরে বমলি েোমন্ডািা 
সুরিনামেি নয়, আরে দে দ্যজনমে দদমেরি তািাও সুরিনামেি নয়। সবমিময় বে 
েথা হমলা, দে দ্যজন ঘমি ঢুমেরিল তামদি এেজনমে ‘োয়া’ অেজনমে 
‘দোোমিা’ বমল দতাোি েমন হময়মি। অেরদমে আরে দে দ্যজনমে দদমেরি 
তামদি এেজমনি নাে ‘োয়া’দদি অে নােরি ‘দোোমিা’ দগাষ্ঠীি।’ থােল 
আহেদ েুসা। 

েথা বলল না িারতো। রবেষেভাব তাি দিহািায়। এেিু পি ভাো গলায় 
বলল, ‘ওিা দতা িমল দগমি। এেন রে হমব। গারেি নিি আপরন দদমেমিন?’ 

হতাে েণ্ঠ িারতোি। 
‘দদোি দিিা েরিরন। দদেমলও এবং েমন িােমলও দোন লাভ হমতা 

না। গারেমত লাগামনা নিি অবশ্যই ভূয়া রিল।’ 
েথা দেষ েমিই আহেদ েুসাি েমন পমে দগল লরন্ড্রি রিমপি েথা। 

ওমত দতা গারেি অেতে আমিাহী রট্ররজমোি রেোনা আমি। 
েুরেমত ভমি দগল আহেদ েুসাি েুেেন্ডল। েুে িমুে দস বমল দিলল, 

‘আল হােদ্যরলোহ।’ আনমেি উিাস তাি েমণ্ঠ। 
‘রে বুাপাি ভাইয়া, রে হল?’ বলল িারতো। 
‘আরে এেন দবরুমত িাই িারতো।’ আহেদ েুসা বলল। 
‘দোথায়?’ 
‘রে. হাত্তাি সন্ধামন।’ 
‘ওমদি রেোনা দজমনমিন তাহমল?’ বলল িারতো। তাি দিাে-েুমে 

িমুত উমেমি আোি আনে। 
‘েমন হমি।’ বমল আহেদ েুসা লরন্ড্রি রিমপি সব েথা তামে জারনময় 

বলল, ‘আোহ তাি বাোহমদি প্রময়াজমন এভামবই সাহােু েমি থামেন।’ 
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‘আল হােদ্যরলোহ। আপরন এেরন দবি হমবন?’ িারতো বলল। 
‘হ্যাোঁ।’ 
‘পুরলেমে বলমবন না?’ 
‘পুরলে েরেেনািমে বলব না। আরে রনুঃসমেহ দে িেলামলি দলােিাই 

আহেদ হাত্তামে রেডোপ েমিমি এবং এেন আোি েমন হমি, িেলালিা 
বাইমি দথমে োরিয়া ভাো েমি এমনমি। দসরদন ব্রুমোপনমডা হাইওময়ি ঘিনায় 
োিা েমিমি, তািা এবং আজমেি রেডোপোিীিা এেই গ্রুমপি দলাে, 
িেলালিা রনমজ না দপমি োরিয়ামদি দডমে এমনমি। সাংঘারতে রেিু ঘিামনা 
ওমদি লক্ষ্ু। আরে এেিা রেোনা দপময়রি এিা পুরলে েরেেনাি জানমত পািমল 
সমে সমেই দস তা জারনময় দদমব িেলালমে। তাি িমল আরে রেোনায় দপ োঁিাি 
আমগই ওিা হাওয়া হময় োমব।’ থােল আহেদ েুসা। 

‘বুমঝরি ভাইয়া। আপরন এো োরিয়া ও িেলালমদি রবরুমে এভামব 
োওয়া রে রেে হমব?’ বলল িারতো দিামে-েুমে অসহায় ভানব রনময়। 

‘তুরে দিরলমিামন ওভানমডা বা রলসামে রেোনািা জারনময় দাও। আি 
বমল দাও এেরন দেন তািা এিা বানোিমডামে জারনময় দদয়। বানোিমডা সহোিী 
পুরলে েরেেনািমে রবষয়িা জানামব এবং রনমজি েতেবুও দস রেে েমি দনমব।’ 
আহেদ েুসা বলল। 

‘বানোিমডা আপনাি সাহামেু সমে সমে দেন োয় এিা বলব না?’ 
আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘দসিা বানোিমডামেই রেে েিমত দাও।’ 
‘আপরন আশ্চেে দলাে ভাইয়া। তামে আপরন হুকুে দদমবন না, সব দ্যবেহ 

ভাি এোই বইমবন।’ বলল িারতো ভািী েমণ্ঠ। 
‘তা নয় িারতো। রনউ রনোিী দথমে গতোল দস রসরনয়ি দগাময়ো 

অরিসাি রহমসমব বদলী হময় এমসমি পািাোরিমবামত। দস দতা এেন আোি 
হুকুমেি অধীন নয়।’ 

বমল আহেদ েুসা উমে দাোঁোল। 
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৩ 
‘েতই অতুািাি-রনপীেন েি দতাোমদি পরিিয় না বলমল দতাোি 

দোন প্রমশ্নিই জবাব আরে দদব না। দতােিা আোমদি দসনা-েোমন্ডামদি 
দপাোমে পমি এই অপিাধ েমিি। োিা দতােিা?’ আহত ও েরম্পত েণ্ঠ 
আহেদ হাত্তা নাসুেমনি। 

আহেদ হাত্তা পমে আমি দেমঝমত। 
তাি জাো-োপমে িমেি দাগ। িুল তাি উমকা-েুমকা। রবপেেস্ত দিহািা। 
তাি পামেই এে দিয়ামি বমস আমি দসই বস েোমন্ডা অরিসাি 

দলােরি। 
এেিু দূমি দাোঁরেময় আমি গুন্ডা োেো এেজন দলাে। তাি হামত িােোি 

এেরি িাবুে। িাবুমে িমেি দাগ। 
এই িাবুে রদময়ই রনেোতন েিা হময়মি আহেদ হাত্তামে। 
আিও এেজন দলাে িময়মি ওোমন। দস পাথমিি েত রস্থিভামব দাোঁরেময় 

আমি দিয়ামি বসা দলােরিি রেে রপিমন। অমনেিা এমিনমন্ডি রেংবা 
বরডগামডেি েত। 

ঘিরি এেরি হলঘি। 
িািরদমেই দিজা। েমন হয় সমেলন দেন্দ্র রহমসমব বুবহ্রত হয়।  
আহেদ হাত্তা থােমতই দিয়ামি বসা সামপি েত োন্ডা দৃরি ও ইোমতি 

েত েরেন োোমোি দলােিা বমল উেল, ‘আোমদি পরিিয় জানাি জমে অত 
বুস্ত হময় উেমিন দেন? পরিিয় জানমলও পৃরথবীি োউমে তা বলাি সুমোগ 
পামবন না। বারেমতই আেিা আপনামে হতুা েমি আসতাে। রেন্তু হতুা েরিরন 
এেিা োিমর্। দসিা হমলা, আেিা আপনাি বরডগাডে-োে ড্রাইভািমে হামত 
দপমত িাই এবং জানমত িাই তাি পরিিয়, ো আপনামে আমগই বমলরি। এতক্ষ্র্ 
আপরন দবোঁমিও আমিন এই োিমর্ই। আোমদি োমি আপনাি দোন েূলু দনই। 
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এেন আপনাি বরডগাডে-ড্রাইভাি আোমদি োমি েূলুবান। দস আোমদি দ্যজন 
দলােমে হতুা েমিমি। তাি প্ররতমোধ আেিা তাি উপি দনব।’ 

‘তাহমল দতােিা আোমে েুন েিমত িাও দেন?’ বলল আহেদ হাত্তা। 
‘আেিা িাই না, অমেিা এিা িায়। দসই ‘অে’দদি আেিা সাহােু 

েিরি।’ বলল দিয়ামি বসা দলােিা। 
‘অমথেি রবরনেময়?’ 
‘অবশ্যই।’ 
‘তাহমল দতােিা ভাোমি োরিয়া। শুধু িাোি জমে দতােিা এত রনমি 

দনমেি?’ বলল আহেদ হাত্তা। 
‘শুধু িাোি অভাব েেন োনুষমে রনমি নাোয়, তেন িাো উপাজেমনি 

জমে োনুষ রনমি নােমব না দেন?’ 
‘শুধুই িাোি অভাব সরতুোি োনুষমে রনমি নাোমত পামি না।’ 

আহেদ হাত্তা বলল। 
হাসল দলােিা। োন্ডা হারস। 
বলল, ‘দ্যএেজনমে পামবন, তািা দোন না দোনভামব সুরবধামভাগী 

ভাগুবান। বারে ৯০ ভাগ অভাগুবানিা িাোি অভামব সব হািায়। সব পাবাি 
জমে এমদি োমি িাোই সবমিময় বে, অে সব োজই িাোি দিময় দিাি।’ 

সামপি েত োন্ডা দৃরিি এবং ইোমতি োোমোি দলােিাি েুে দথমে 
দবরিময় আসা এই েথাগুমলামে অমনেিা রবলামপি েত েমন হমলা। 

আহেদ হাত্তা রেিুিা অবাে হময় তাোল দলােিাি রদমে। েুে েমলরিল 
রেিু বলাি জমে। রেন্তু তাি আমগই গমজে উেল দলােিাি েণ্ঠ। 

‘বলুন দলােরি দে?’ 
‘দতাোি পরিিয় এেনও বলরন। তুরেই দতা দদেরি দলমনতা।’ বলল 

আহেদ েুসা। 
‘আোি পরিিয় দতা আপরনই বমলমিন। আরে োরিয়া। িাোি রবরনেময় 

সব োজ েরি।’ বলল দলােরি। 



সুরিনামে োরিয়া  43 

 

‘এিা দোন পরিিয় নয়। োমজি পরিিয় বল। দতাোমদি দমলি নাে 
রে? দতাোি নাে রে? িেলালই দতাোমদি রনময়াগ েমিমি রেনা?’ বলল আহেদ 
হাত্তা। 

হাসল দিয়ামি বসা দলােিা। েরুর্াি হারস। বলল, তাহমল বাোঁিাি আো 
এেনও েমিন  এসব দজমন িেলামলি রবরুমে োমজ লাগামবন, এ সুে স্বপ্ন 
এেনও দদেমিন  অথি েৃতুু  আপনাি জমে অবধারিত। এেন বলুন আপনাি 
গাডে-োে ড্রাইভাি দলােরি দে, তাি নাে রে?’ 

‘বািবাি এেই প্রশ্ন দেন? এ প্রমশ্নি উত্তি আরে দদব না। এ প্রমশ্নি উত্তি 
না দদয়া পেেন্তই দতা আরে দবোঁমি আরি। েিবাি জমে এ প্রমশ্নি উত্তি আরে দদব 
না।’ বলল আহেদ হাত্তা। 

‘অমনে সেয় েৃতুু ি দিময় জীবন দবরে ভীরতেি হমত পামি। এেন 
েৃতুু ি ভময় ো বলমিন না, জীবমনি ভময় তা বলমবন।’ বলল দিয়ামি বসা দনতা 
দলােরি। 

‘জীবমনি দোন ভয়ই েৃতুু ি ভময়ি দিময় বে হমত পামি না।’ আহেদ 
হাত্তা বলল। 

দিয়ামি বসা দলােরিি দিাে দ্যরি আিও োন্ডা, েুে তাি আিও েে হময় 
উেল। বমল উেল োন্ডা গলায়, ‘বলমবন না তাহমল?’ 

‘বলব না। রেন্তু রে েিমব তাি পরিিয় রদময়? আোি েত তামেও 
দতােিা োিমত িাও। োিাি জমে রেোনা দিোি, তাি পরিিয় দিোি হয় না।’ 

‘আোমদি দলাে হতুাি প্ররতমোধ রহমসমব তামে োিা প্রময়াজন। রেন্তু 
এি দিময় দবরে প্রময়াজন তাি পরিিয় জানা। আোমদি ‘রেরনে দোবিা’ি দোন 
সদস্যমে এ পেেন্ত দ্যরনয়াি দেউ দোথাও হতুা েিমত পামিরন। দসই প্রথে 
আোমদি দ্যজনমে হতুা েমিমি। শুমনরি, সুরিনামে আিও রেিু অসাধু সাধন দস 
েমিমি। সব রেরলময় দস আোমদি োমি অজানা এে রবিয়। দসজে তাি 
পরিিয় আোমদি জানমতই হমব।’ বলল দলােরি। 

‘রেে আমি তাি পরিিয় তাহমল উোি েি।’ আহেদ হাত্তা বলল। 
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‘হ্যাোঁ দস দিিাই আরে এবাি েিব।’ আিও অেি োন্ডা গলায় দস 
বলল। তাি সামপি েত োন্ডা দিাে দ্যরি আিও দিাি হময় এল। 

বমলই দলােরি িাবুেধািীি রদমে তাোল। বলল, ‘এোঁমে নামিি আসমন 
রনময় বসাও।’ 

িাবুেধািী এরগময় এল আহেদ হাত্তাি রদমে। আহেদ হাত্তামে দস 
দ্যহামত পাোঁজামোলা েমি তুমল রনল এবং অল্প দূমি ঘমিি দদয়ামলি সামথ দসোঁমি 
িাো এেিা উোঁিু দিয়ামি রনময় বরসময় রদল। 

দিয়ািিা রবমেষ ধিমনি। উোঁিু ও েজবুত দলাহাি সতরি। দিয়ামিি িািরি 
পায়া রবমেষ েংরিি দবরদি সামথ আিোমনা। দিয়ামিি আসন ও দপিনিা সরলড 
োমেি। 

আহেদ হাত্তা দিয়ামি বসমত বসমত দিয়ামি বসা দসই দলােরিমে 
উমেশ্য েমি বলল, ‘দতাোি দমলি নাে েুবই সুেি ভয়ংেি। দতাোি নাে রে?’ 

দিয়ামি বসা দনতা দলােরিি োন্ডা দিাে দ্যরি রনবে হমলা আহেদ হাত্তাি 
প্ররত। তাি োন্ডা দিামে হাল্কা এেিা ঔজ্জ্বলু। বলল, ‘ভয়ংেি েমব্দি আমগ 
সুেি েব্দ আপনামদি েত গর্তন্ত্রীিা, আইমনি ধ্বজাধািীিা বসামত পামিন না। 
এিা ‘রেরনে দোবিা’ি এেে অরধোি। সব রনষু্ঠিতা তাি োমি রেল্প, সব 
ভয়ংেিতা তাি োমি আনমেি।’ 

‘ধ্বরনগত দস েমেেি েথা বমলরি। দোবিাি অে-োোমো এেিা রেল্প 
হমলও তাি দিাবমল আমি েৃতুু , তা আরে জারন। তবুও রজমেস েিরিলাে এজে 
দে দতাোি নােিাও এিেেই রেনা।’ 

‘শুনমবন না, এেরন দদেমবন।’ বমল উেল দসই দনতা দলােরি। 
ততক্ষ্মর্ আহেদ হাত্তামে দিয়ামিি সামথ বাোঁধা শুরু হময় দগমি। 

দিয়ামিি দ্যই হাতমলি সামথ তাি দ্যই হাত বাোঁধা হমলা। তাি দদহমেও বাোঁধা হমলা 
দিয়ামিি সামথ। দিয়ামিি পাদারনমত আিমে দদয়া হময়মি তাি দ্য’পামে। 

আহেদ হাত্তা তাি দদমহি বাোঁধমনি রদমে রনিাসে দৃরিমত তারেময় 
বলল, ‘দেমি দিলাি দিময় বে দতােিা আি রে েিমত পাি?’ 
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দ্যরি তাোি রক্লপ পিামনা হমলা আহেদ হাত্তাি পাময়ি দ্যই বুমো আেুমল 
রিং-এি েত েমি। তাোি দ্যই রক্লমপি সামথ রবদ্যুমতি তাি বাোঁধা। 

‘তা এেরন দদেমবন রে. হাত্তা।’ বলল দলােরি। 
বাোঁধা দেষ েমি িাবুেধািী দলােরি এেিু দূমি রগময় দাোঁোল। তাি হামত 

এেিা ক্ষ্ুদ্র সুইি দবাডে। দস সুইি দবাডে দথমে এেিা তাি রগময় আহেদ হাত্তাি 
দ্যই বুমো আেুমল েুে হময়মি। তামিি আমিেিা প্রান্ত দদয়ামলি সুইি দবামডে। 

‘স্যাি বুঝমত দপমিমিন, রে ঘিমত োমি? দদেুন, ঐ দলােরিি হামত 
সুইি আমি। সুইি িাপ রদমলই রবদ্যুৎ প্রবাহ রগময় দিাবল হানমব আপনাি দদমহি 
প্ররতরি অর্ু-পিোর্ুমত।’ বলল দনতা দলােরি েুবই রনিােে ভরেমত োন্ডা 
গলায়। 

েুহূমতেি জমে দিাে বুমজরিল আহেদ হাত্তা। ধীমি ধীমি দিাে েুলল দস। 
তাি দিামে-েুমে এেিা িািলু। বলল, ‘তুরেই বমলি, আিও আমগই আোি েমি 
োবাি েথা রিল। সুতিাং েৃত োনুষমে ভয় দদরেময় লাভ রে ’ 

‘রেে আমি।’ বমল দনতা দলােরি তাোল সুইি হামত দাোঁোমনা দলােিাি 
রদমে। 

দলােরি েুহূমতেই এমিনেন হময় দাোঁোল। তাি ডান হাতরি উমে এল 
আমিেিু সােমন। বুমো আেুল তাি দিমপ ধিল সুইি দবামডেি লাল দবাতাে। 
দবাতােরিি সােমনই এেিা েরনিরিং রেিাি-উইনমডা। লাল দবাতাে িাপ দদবাি 
সামথ সামথই এেিা লাল ইনরডমেিি ডামন িুমি িলল। 

অেরদমে দলােরি লাল দবাতাে িাপ দদবাি সামথ সামথই আহেদ 
হাত্তাি দদহ লাি রদময় উোি েত ভয়ানেভামব দেোঁমপ উেল। দসই সামথ বুে িািা 
রিৎোি দবরিময় এল আহেদ হাত্তাি েুে দথমে। দিাে দ্যরি বে বে হময় িক্ষ্ু 
দোিি দথমে দবরিময় আসমত িাইল। অসহ্য েন্ত্রর্া তারেত দদমহি প্রবল 
ঝাোঁকুরনমত হাত ও দদমহি বাোঁধনগুমলা আিও োেমে ধিল দদহমে। 

সুইি ধিা দলােরিি নজি রিল সুইি ইনরডমেিমিি রদমে। িলোন 
সবদ্যুরতে োোঁিািা লাল ডিলাইন েেে েিাি সমে সমেই সুইি অি েমি রদল 
দলােরি। লাল ডিলাইনিা দডিাি পময়ন্ি। এ পময়ন্ি অরতিে েিমল োনুষ 
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েৃতুু ি রদমে অগ্রসি হয়। আহেদ হাত্তাি দদহ দথমে রবদ্যুৎ রবরিন্ন হমতই 
রিৎোি দথমে দগল তাি। দিাে বুজল দস। দদহিা দনরতময় পেল দিয়ামিি উপি। 

‘স্যাি দেেন লাগল। আোমদি েথায় রে িাজী আমিন? বলমবন রে 
দলােিাি পরিিয়?’ 

আহেদ হাত্তা দোন েথা বলল না। দিাে েুললও না। 
দনতা দলােিাি োন্ডা দিাে উেল রবদ্যুমতি সুইি ধিা দলােরিি রদমে। 
সমে সমেই দলােরি তাি দিাে রিরিময় রনল হামতি সুইি দবাডেিাি রদমে 

তাি বুমো আেুল আবাি দিমপ বসল লাল দবাতােিাি উপি। 
োনিািা েমব্দ আবাি েোঁরেময় উেল আহেদ হাত্তা। রবমফারিত দিাে 

দ্যরিি দগালাোি অরক্ষ্মগালে তাি দেন রিিমে দবরিময় পেমব। রিৎোিিত 
আহেদ হাত্তাি েুমেি ভাোঁমজ ভাোঁমজ অসহনীয় েন্ত্রর্াি িাপ। 

এি আমগি েতই এে সেয় আহেদ হাত্তাি দদহ দথমে রবদ্যুৎ সংমোগ 
রবরিন্ন হমলা। 

সমে সমে রিৎোি দথমে দগল আহেদ হাত্তাি এবং এি সামথ সামথই 
োথািা তাি দনরতময় পেল দিয়ামিি উপি। দিাে দ্যরিও তাি বুমজ দগমি। েরম্পত 
শ্বাস-প্রশ্বামস তাি অসীে ক্লারন্ত। 

হাসল দিয়ামি বসা দলােরি দসরদমে তারেময়। বলল োন্ডা েমণ্ঠ, ‘ োত্র 
দ্যই দিাবমলই এতিা দভমে পমেমিন রে. হাত্তা। রবদ্যুমতি এই দিাবল িলমতই 
থােমব েতক্ষ্র্ আপরন না বলমবন দলােরিি পরিিয়। বলুন রে ভাবমিন?’ 

আহেদ হাত্তাি েমধু দলােিাি েথাি দোন প্ররতরিয়া হমলা না। তাি 
দদহিা দিয়ামিি উপি দেেন দনরতময় পমেরিল, দতেরন পমে থােল। োথািা 
সাোেও নেল না। দিাে দ্যরিও তাি েুলল না। 

েময়ে েুহূতে জবামবি জমে অমপক্ষ্া েমি প্রথে বামিি েত অসরহষ্ণু 
েমণ্ঠ গজেন েমি উেল, ‘রে. হাত্তা েথা আপনামে বলমতই হমব। েমি বাোঁিমবন দস 
পথ আপনাি দনই। েিমত িাইমলও আোমদি প্রমশ্নি উত্তি আপনামে রদময়ই 
তমব েিমত হমব।’ থােল দলােরি। 

পল পল েমি আবাি বময় িলল সেয়। 
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আহেদ হাত্তাি েমধু দোনই ভাবান্তি দনই। দেন দোন রেিুই শুনমি না। 
দলােরি বমল উেল, ‘রেে আমি, েথা না বলমল রিৎোিই আেিা তাহমল 

শুরন। রনমদেে রদরি আবাি দিাবল োিাি জমে।’ 
দলােরি থােমতই দিাে েুলল আহেদ হাত্তা। রেন্তু োথারি তাি োো 

হমলা না। বলল ধীমি ধীমি, ‘দোন, ইসলামেি নবীমে জীবন্ত েিাত রদময় দিিা 
হময়মি। দতাোি দদয়া েন্ত্রর্া তাি দিময় বে নয়। রেন্তু তাোঁমদি তুলনায় আরে দ্যবেল 
বুরে। সহ্য েিমত পািরি না এই েন্ত্রর্া। রেন্তু েন্ত্রর্া েরদ তুরে দাও, সহ্য েিা 
িাো আোি দোন উপায় দনই। তাোঁি পরিিয় দগানী িাোি দে েথা রদময়রি, দস 
েথা ভাোি িাইমত আোি রনুঃমেষ হময় োওয়া অমনে সহজ। সুতিাং অেথা 
েথা বাোি দেন?’ 

জ্বমল উেল দলােরিি দিাে। তাোল দস সুইি দবাডেধািীি রদমে। বলল, 
‘শুরু েি দিাবল এবং অবুাহতভামব িারলময় োও। তুরে োমঝ োমঝ থােমব, রেন্তু 
তামে স্বাভারবে রনুঃশ্বাস দিলাি সুমোগ দদমব না। তাোঁি দদমহি নািন আি 
রিৎোি দেন রস্থি হবাি সুমোগ না পায়।’ বমল দলােিা দিয়াি দথমে উমে ধীি 
পদমক্ষ্মপ ঘি দথমে দবি হময় দগল। 

নমে-িমে দাোঁোল সুইিধািী দলােরি। সুইি দবাডেরি এবাি দস বাোঁ হামত 
রনল। ডান হামতি িাি আেুল রনল বাোঁ হামতি রনমি এবং ডান হামতি বুমো আেুল 
োস্ত েিল লাল সুইিরিি উপি। দ্যহামত দস সুইি দবাডেরি দিামেি আিও োমি 
তুমল রনল। 

ডান হামতি বুমো আেুল তাি দিমপ বসল লাল সুইিিাি উপি। 
প্রবল ঝাোঁকুরন দেল আহেদ হাত্তাি দদহ। েুে দিমি তাোঁি দবরিময় এল 

আবাি দসই আতে রিৎোি, অসহ্য েন্ত্রর্ায় অসহায় বুে িািা রিৎোি। 
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বারেি দনে দেমিি উপি নজি পেমতই েুরে হময় উেল আহেদ েুসাি 
েন। োমেি দেমিি সাদা অক্ষ্মি দলো- ‘১৩১ েুানাল স্ট্রীি’। এই রেোনাই 
দলো আমি লরন্ড্রি রিমপ। 

বারেিা েুানাল স্ট্রীমিি পরশ্চে পামেি দেষ বারে। তাি পমিই এেরি 
োল। োলরি রগময় পমেমি সুরিনাে নদীমত। 

িাস্তাি দেষ প্রান্ত হওয়াি োিমর্ গারে-মঘাো দনই বলমলই িমল। 
অমনেিাই রনজেন-রনরিরবরল পরিমবে। দ্যষ্কৃতোিীমদি অবস্থামনি জে এ ধিমর্ি 
স্থান েুবই দলাভনীয়। 

রেন্তু আহেদ েুসা দনে দেমিি উপমি রিতীয়বাি দিাে বুলামত রগময় দমে 
দগল। দেমিি রেোনাি উপমি নামেি জায়গায় দলো িময়মি ‘রসরভল রডমিন্স-
৩’। তাি োমন এিা রসরভল রডমিমন্সি রতন নিি অরিস, ভাবল আহেদ েুসা। 

তাহমল রে লরন্ড্রি রিমপ ভুল রেোনা দলো হময়মি? ধাোঁধায় পমে দগল 
আহেদ েুসা। 

হতাে ভরেমত আহেদ েুসা তাোল বারেিাি রদমে। 
প্রািীি দঘিা বারে। 
রনিু প্রািীি। 
রস্টমলি দগি। দগি বন্ধ। 
প্রািীমিি উপি রদময় বারেি দগািা অবয়ব দদো োমি। রতন তলা বারে। 
প্রািীমিি পি দিাি ঘামস ঢাো এেিা িত্বি। িত্বমিি পি রতন ধামপি 

রসোঁরে রডরঙময় বািাোয় উো োয়। তািপি দসাজা এগুমলই বারেি দভতমি দঢাোি 
দিজা। দিজা বন্ধ। বারেি এরদমেি দোন জানালা দোলা দনই। 

এিা রসরভল রডমিমন্সি দোন অরিস, না বাসা? দভতমি রগময় দোোঁজ দনয়া 
োয়। পিক্ষ্মর্ই আবাি ভাবল আহেদ েুসা, লরন্ড্রি রিমপি রেোনা রেেও হমত 
পামি। দলােরি রসরভল রডমিন্স অরিস রেংবা বাসামতও দতা থােমত পামি  
দেমষি এ রিন্তামেই আহেদ েুসা সবমিময় রবশ্বাসমোগু রবেল্প বমল ধমি রনল। 
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িািরদমে তাোমলা। জন োনুমষি রিহ্ন দোথাও দনই। আবাি বারেি 
রদমে তাোল আহেদ েুসা। িািরদমেি েত বারেিাও রনিব। দোন োনুষ দদো 
োমি না, দোন েব্দও আসমি না। 

দভতমি ঢুেমব রে আহেদ েুসা। 
েমন পেল আহেদ হাত্তাি েথা। তামে উোমিি এেিাই োত্র ক্লু তাি 

হামত। দসিা হমলা এই রেোনা। সুতিাং এই রেোনাি সূত্র ধমি আগামনা িাো 
দোন রবেল্প তাি োমি দনই। 

আহেদ েুসা প্রািীমিি পাে দথমে সমি এমস এগুমলা দগমিি রদমে। 
দগমি তালা দনই। হুে রদময় দগি বন্ধ। েুরে হমলা আহেদ েুসা। বারে বা 

অরিসরিমত রনশ্চয় োনুষ আমি। না থােমল দগমি তালা দদয়া থােত। দগমি 
তালারি ঝুলমি। 

হুে েুমল আহেদ েুসা প্রমবে েিল দভতমিি িত্বমি। 
এগুমলা বািাোি রদমে। বািাোয় উমে দিজায় নে েিমব দস? 

রনমজমে রনমজই প্রশ্ন েিল আহেদ েুসা। অরিস বাোঁ বাসাি রনশ্চয় দেউ দবরিময় 
আসমব। রেন্তু বাসায় েরদ রট্ররজমোিা থামে, তাহমল দতা রজমেস েিমল রহমত 
রবপিীত ঘিমব। 

তাহমল রে েিমব দস? 
অে দোনভামব বারেমত ঢুেমত দিিা েিমব? তামত দিাি রহমসমব ধিা 

পোি সম্ভাবনা আমি। 
দসিাই বিং ভামলা। দস অবস্থায় দোোরবলা েিা োমব। 
পিক্ষ্মর্ই আবাি ভাবল আহেদ েুসা, েরদ এিা রনিেই এেরি রসরভল 

রডমিন্স অরিস হয়, তাহমল এোমন এভামব দঢাো রবেতেি হমব। রট্ররজমোিা 
এোমনই থামে এিা রনরশ্চত না হময় দঢাো উরিত হমব না। 

তাহমল? 
আবাি প্রথে রিন্তামতই রিমি এল আহেদ েুসা। দগমি নে েমিই দস 

ঢুেমব। রট্ররজমো েরদ দিজা দোমল, তাহমল বুঝা-পো দসোমনই শুরু হময় োমব। 
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রট্ররজমো দিজা না েুলমল দে েুলমব তামে রট্ররজমো সম্পমেে রজমেস েিমত হমব। 
তািপি অবস্থা বুমঝ বুবস্থা দনয়া োমব। 

রবসরেোহ বমল আহেদ েুসা উেমলা বািাোয়। এগুমলা দিজাি রদমে। 
বািাো পাো। লাল িং-এি। দিজা সােমন দবে ধুলা। ধুলায় এোরধে 

োনুমষি পাময়ি এবমো দথবমো রিহ্ন। ভাবল আহেদ েুসা, তাি োমন দভতমি 
দলাে আমি। 

রিধাহীনভামব দিজায় নে েিমলা আহেদ েুসা। দথমে দথমে রতনবাি 
দিজায় নে েিমলা দস। তৃতীয় বাি নে েিাি পি ঘমিি দভতমি পাময়ি েব্দ 
দপল আহেদ েুসা। 

েময়ে েুহূতে। দিজা েুমল দগল।। দিজাি সােমন দাোঁরেময় এেজন 
েুবে। পিমন রজমন্সি পুান্ি। গাময় রি সািে, ইন েিা দোেমি িওো দবি। দ্যই 
বাহু দপেীবহুল। দপি, েুে দোথাও বােরত দেদ দনই। দিামে-েুমে উমত্তজনা। 
নতুন েমি রবিরেি ভাব িমুি উমেমি তামত। এই োত্র দোথাও োিাোরি েমি 
এল, অমনেিা এই িেে ভাব। তমব এিা পরিষ্কাি দে, আহেদ েুসামে দস 
অনাোরিত অরতরথ রহমসমব রনময়মি। 

আহেদ েুসাি পিমন রেমেি দপাোে দনই। রেমেি দসই দাোঁরেও দনই। 
দপাোমে-আষামে এে রনিীহ ভদ্রমলামেি দিহািা আহেদ েুসাি। 

‘রে িাই আপনাি?’ রবিরেি সামথ রজমেস েিল দলােরি। 
‘আরে রট্ররজমোি োমি এমসরি।’ 
আহেদ েুসা এেন রনরশ্চত েমণ্ঠ েথািা বলল দেন দস জামন রট্ররজমো 

এোমন আমি। 
দলােরিি দিাে তীক্ষ্ণ হময় উেল। 
তামত সন্ধারন দৃরি। বলল, ‘দে আপরন?’ 
প্রশ্নিা শুমন েুব েুরে হমলা আহেদ েুসা। বুঝল দস, রট্ররজমো এোমন না 

থােমল এেন প্রশ্ন দলােরি েিত না। বলল, ‘রট্ররজমোমে ডাকুন। দস আোমে 
দিমন। দসই আসমত বমলমি আোমে।’ 
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দলােরিি দিামে-েুমে রবিয়। তািপি দসোমন প্রবল অরবশ্বামসি রিহ্ন 
িমুি উেল। পমি তাি দোোঁমিি দোমর্ িমুি উেল এে িুেমিা বাোঁো হারস। দস 
হারসি েমধু রসোন্ত গ্রহমর্ি িাপ আমি। 

‘রট্ররজমোি সামথ দদো েিমবন, তাহমল দভতমি আসুন।’ 
বমল দলােরি এেপামে সমি দাোঁোল এবং আহেদ েুসামে দভতমি 

দঢাোি জায়গা েমি রদল।  
দলােরিি দিাে-েুমেি অরবশ্বাস ও তাি দোোঁমিি সূক্ষ্ম হারসিা আহেদ 

েুসাি নজি এোয়রন। 
রেন্তু দগামবিািা দলামেি েতই আহেদ েুসা ঘমি ঢুেল। সামথ সামথই 

দলােরি বন্ধ েমি রদল দিজা। দিজা বন্ধ েমিই দলােরি পমেি দথমে রিভলবাি 
দবি েমি দতমে এল আহেদ েুসাি রদমে। রিভলবািরি দস আহেদ েুসাি োথায় 
তাে েমি বলল, ‘তুরে রনশ্চয় সিোমিি দগাময়ো রেংবা আহেদ হাত্তাি দলাে। 
রেন্তু এই রেোনা দপমল রে েমি?’ 

আহেদ েুসা েুমে রবিয় ও ভময়ি ভাব িরুিময় তুমল বলল, ‘এসব রে 
বলমিন  আরে দতা রট্ররজমোি সামথ দদো েিমত এমসরি।’ 

‘ভরনতা িাে। ‘রেরনে দোবিা’ি দলােিা রনমজি রপতা-োতা, স্ত্রীমেও 
রবশ্বাস েমি না, তািা োউমেই রেোনা জানায় না। আি দতাোমে.........।’ 

দলােরি েথা দেষ েিমত পািল না। আহেদ েুসাি ডান পা বুমলমিি 
গরতমত রগময় দলােরিি পাময়ি দগাোলীি উপমিি স্থানিায় আঘাত েিল। 
দলােরিি বাে পা রিিমে দগল দপিন রদমে এবং দগাো োিা গামিি েত দলােরি 
আহেদ েুসাি বাোঁ পাে রদময় আিমে পমে দগল। দেমঝি উপি। 

দলােরি েুে থবুমে পমে রগময়রিল োরিি উপমি। রিভলভাি ধিা ডান 
বাহুিা তাি বুমেি তমল পমে রগময়রিল। রেন্তু তাি রিভলবাি সমেত ডান হাতিা 
বাইমি দবরিময় রিল। 

আহেদ েুসা ঘুমি দাোঁরেময় বাে পা রদময় দলােরিি েরি দিমপ ধিল এবং 
বাোঁ হাত রদময় দেমে রনল রিভলবাি। 
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রেন্তু এই সেময়ই দলােরি আেরিেভামব অদ্ভুত রক্ষ্প্রতাি সামথ তাি 
দদহিামে ডান রদমে দোিে রদময় দদমহি সবিুকু ভাি িুমে রদল আহেদ েুসাি 
পা লমক্ষ্ু। 

আহেদ েুসা দদমহি ভািসােু হারিময় দলােরিি দদমহি উপি রদময় োত 
হময় পমে দগল োরিমত। পমে রগময়ও আহেদ েুসা তাি হামতি রিভলবাি 
িামেরন। 

দলােরি দোিে দদয়ায় তাি দদহরি রিৎ হময় পমেরিল এবং আহেদ েুসা 
পমে োওয়ায় দলােরি সতরি হওয়াি সুমোগ দপময় রগময়রিল। দলােরি উমে 
ঝাোঁরপময় পেল আহেদ েুসাি উপি। আহেদ েুসা তাি রিভলবাি দিরড েমি 
রনময়রিল এবং ইমি েিমল দলােরিি োথা উরেময় রদমত পািমতা। রেন্তু আহেদ 
েুসা এেরন রিভলবাি বুবহাি েমি অেমদি এুালািে েিমত িায় না। সুতিাং 
অে পথ দবমি রনল আহেদ েুসা। 

এেজন দক্ষ্ এুািবুামিি েত আহেদ েুসা তাি পা দ্যরি আোমেি 
রদমে িুমে রদল এবং তাি দদহ অধেিন্দ্রাোমি ঘুমি োরিমত রগময় পেল। আহেদ 
েুসাি দদমহি প্রবল ধাক্কা দলােরিি দদহমেও রিিমে রদময়রিল। দ্যই দদহ েেন 
রিিমে োরিমত পেল, তেন আহেদ েুসা দলােরিি বুমেি উপি। রিভলবাি 
তেনও আহেদ েুসাি হামত। 

আহেদ েুসা রিভলবািিা দলােিাি েপামল দিমপ ধমি বলল, 
‘এমেবামি িুপ, সাোে দবয়াদরব েিমল োথা গুমো েমি দদব। েমন দিে এে 
েথা আরে দ্য’বাি বরল না। বল আহেদ হাত্তামে দতােিা দোথায় দিমেি?’ 

দলােরি এেিুও ভয় দপল না। বলল িুে েমণ্ঠ, ‘তুরে আোমে দেমি 
দিলমত পাি, রেন্তু ‘রেরনে দোবিা’ি দিাবল দথমে দ্যরনয়াি দেউ দতাোমে িক্ষ্া 
েিমত পািমব না। আহেদ হাত্তাি দোোঁজ েমি লাভ দনই, রেরনে দোবিা’ি হামত 
পেমল আি দেউ বাোঁমি না।’ 

দলােিাি েথা বাগােিি নয়। তা রবশ্বাস েিল আহেদ েুসা। তাি েমন 
পমে দগল ব্রুমোপনমডা দিামড ওমদি এেজন ধিা পো এোমত রগময় আত্মহতুা 
েমিরিল। আহেদ েুসাি নজমি পমেমি এিও হামত দসই সাইনাময়ড রিং। 
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এই রসোমন্তি সামথ সামথই আহেদ েুসাি রিভলবাি ধিা হাতরি ওপমি 
উেল এবং রবদ্যুৎমবমগ রগময় আঘাত েিল দলােিাি োমনি উপমিি নিে 
জায়গায়িায়।  

আহেদ েুসাি েুমো দথমে দবরিময় থাো রিভলবামিি দভাতা োথা 
ভয়ংেি হাতুরেি োজ েিল। েুহূমতেই দলােরি সংো হারিময় দিলল। 

আহেদ েুসা উমে দাোঁোল। িািরদমে তারেময় দদেল দস এেিা 
েরিমডামি দাোঁরেময়। েরিমডািিা বারেমত দঢাো ও দবরুমনাি পুামসমজ। 
পুামসজরিি দ্য’পামে দদয়াল। দদয়ামল এেরি েমি দিজা। দিজা দ্যরিি এেরি 
বন্ধ, অেরি দোলা। 

আহেদ েুসা দ্রুত সংোহীন দলােিামে দিমন রনময় দিজা রদময় দভতমি 
ঢুমে দগল। 

ঘিরি দবে বে। 
তািপি সংোহীন দলােিামে দিমন পামেি ঘমিি দিজাি পামে 

অমপক্ষ্ােৃত অন্ধোি দোর্িায় িােল। 
দলােরিমে দিমে দসাজা হময় দাোঁোমতই ঘমিি দিজাি বিাবি রবপিীত 

রদমেি দদয়ামল এেিা রস্টোি দদেমত দপল। তামত দলোুঃ আপনাি প্রময়াজন 
রিমসপেরনস্টমে বলুন এবং অমপক্ষ্া েরুন। 

আহেদ েুসা দদেল ঘিরি রসরভল রডমিন্স অরিমসি অভুথেনা েক্ষ্। রেন্তু 
দিয়াি-মিরবল দোথায়? দোন আসবাবপত্র দনই দেন? 

েমনি দোমর্ এেিা রিন্তা রঝরলে রদময় উেল আহেদ েুসাি। তাহমল রে 
রসরভল রডমিন্স অরিস এোন দথমে উমে দগমি? বারেিা দিমে রদময়মি তািা? 
বারেিা অে দেউ ভাো রনময়মি? রেন্তু দগমিি সাইনমবাডেিা বদলায়রন দেন? ভুল 
হমত পামি। পিক্ষ্মর্ই আবাি ভাবল আহেদ েুসা, এিা েুামোমেজও হমত 
পামি। রে বলল দলােিা? 

‘রেরনে দোবিা’? তাহমল ওমদি দমলি নাে ওিা, ভাবল আহেদ েুসা। 
নােই বলমি সাংঘারতে এে োরিয়া িি এিা। ‘রেরনে দোবিা’ই তাহমল 
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বারেিা ভাো রনময়মি। েুামোমেজ রহমসমব বুবহাি েিমি রসরভল রডমিন্স 
অরিমসি সাইনমবাডেিামে। 

দিজাি রদমে এগুমলা আহেদ েুসা। দিজা রদময় েুে বাোমতই 
এেজমনি েুমোেুরে হময় দগল দস। এ দলােরিি পিমনও রজমন্সি পুান্ি। তমব 
গাময় হাি জুামেি। এ দলােরিও আমগি দলােরিি েতই দপেীবহুল, দপিা 
েিীি। পাময় তাি দেিস। েমন হমি দেন দস োিাোরি েিমত দবরিময়মি। 

এই েুমোেুরে হওয়ািা আহেদ েুসাি োমি অপ্রতুারেত রিল, দতেরন 
দলােরিও ভূত দদোি েত িেমে উমেরিল আহেদ েুসামে দদমে। 

রেন্তু তা েুহূমতেি জমেই। েুহূমতেই রবেষে ভাব উমব রগময় জ্বমল উেল তাি 
দিাে-েুে। দনেমেি েত দস ঝাোঁরপময় পেল আহেদ েুসাি উপি। 

আহেদ েুসা এি জমে প্রস্তুত রিল না। এই অস্বাভারবে রক্ষ্প্রতা তাি 
োি দথমে আহেদ েুসা েল্পনাও েমিরন। রবরিত হমলা আহেদ েুসা, 
অেল্পনীয়ভামব েত্রুি েুমোেুরে হবাি িিে রবেূঢ় ভাব োরিময় দেউ এত দ্রুত 
আিেমর্ দেমত পামি  এই েত্রুি বুাপামি তাি অবেূলুায়ন হময়মি। 

এসব রিন্তা রনময়ই আহেদ েুসামে ভূরে েেুা রনমত হমলা। আত্মিক্ষ্াি 
দোনই সুমোগ রনমত পািল না দস। দলােরি তাি বুমেি উপি দিমপ দ্য’হাত রদময় 
োোঁোরসি েত রিমপ ধমিমি তাি গলা। 

রঝে রঝে েমি উেল আহেদ েুসাি োথা। বুঝমত পািল দস, োথায় 
অরিমজন সাোই হমি না। তাি োমন শ্বাস বন্ধ হময় দগমি তাি। 

দ্যই হাত রদময় গলা দথমে দলােরিি দ্য’হাত েুমল দিলাি েত েমথি েরে 
দস হাত দ্যরিমত পামি না। 

আবাি দবোয়দা অবস্থাি জমে দ্য’হাত রদময় তাি গলা রিমপ ধিাি 
সুমোগও দস েিমত পািমি না। 

পা দ্যরি তাি েুে আমি। 
পা দ্যরি উপমি িুোঁমে দলােরিমে বুে দথমে রিিমে দিলাি দ্য’এেবাি 

দিিা েিল, রেন্তু দলােরিমে বুে দথমে নোমনা দগল না। 
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রনুঃশ্বাস বন্ধ হওয়ায় বুমে িাপ বােমি আহেদ েুসাি। অসহনীয় অবস্থাি 
রদমে োমি দস। 

েরিয়া হময় আহেদ েুসা হাোঁিু ভাোঁজ েমি দ্য’পা োরিি উপি েুোঁরিি েত 
দাোঁে েরিময় সেস্ত েরে দ্য’পাময়ি উপি দেন্দ্রীভূত েমি প্রবল এে ঝাোঁকুরন রদময় 
দোেিিামে উপমি িুোঁমে রদল। 

এমত োজ হমলা। 
দলােিা নমে উেল। রেিুিা রিিমে দস সােমনি রদমে সমি এমসরিল। 
আহেদ েুসাি পা দ্যরি এবাি এি সুমোগ গ্রহর্ েিাল। পা দ্যরি তাি 

রিিমে উমে দদহিামে উমি রদময় রপিমন রগময় পেল।  
দলােরিি হাত দ্যরি েমস দগল গলা দথমে। পামেই গরেময় পেল 

দলােরি। 
বুে ভমি শ্বাস রনময় র্প্রং এি েত উমে দাোঁোল আহেদ েুসা। 
দলােরিও উমে দাোঁরেময়মি। 
জুামেমিি পমেমি হাত ঢুোরিল দস। 
আহেদ েুসা তাি ডান পা’িা তীে গরতমত িুোঁমে রদল দলােরিি ডান পা 

লমক্ষ্ু। 
দলােরি বাোঁ রদমে োত হময় পমে দগল োরিমত, অমনেিা আহেদ েুসাি 

রদমে েুে েমি। 
আহেদ েুসাি ডান পা ততক্ষ্মর্ আবাি প্রস্তুত হময়মি। এবাি ডান 

পাময়ি লারথ িালাল দস দলােরিি তলমপি লমক্ষ্ু। 
কুোঁেমে দগল দলােরিি দদহ। তাি কুোঁেমে োওয়া দদমহি উন্মুে ঘামেি 

উপি োমনি পাে লমক্ষ্ু আিও এেিা োিাত িালাল আহেদ েুসা। 
সংো হািাল দলােরি। 
এ দলােরিমে আমগি দলােরিি পামে দিমন এমন তামদি জাো রিমে 

রপিমোো েমি তামদি হাত-পা দবোঁমধ দিলল। রেিুিা েুমে পুমি রিৎোমিি পথ 
বন্ধ েমি িােল। 

ঘি দথমে দবরিময় এল আহেদ েুসা। 
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রিভলবাি সমেত হাত পমেমি পুমি এগুমলা সােমন। েরিমডািরি দেষ 
হময়মি রবোল দলগাোি লাউমি। লাউিরি িাোঁো। এরি সম্ভবত সমেলন, 
সোমবেসহ নানা োমজ বুবহৃত হয়। লাউিরিি িািরদে রঘমি ঘমিি সারি। 
থামেি দলগাোি সারি িময়মি হল ঘিরিি িািরদে রঘমি। 

দোন রদমে োমব আহেদ েুসা? সমেহ দনই এোমনই বেী িময়মি 
আহেদ হাত্তা। রেন্তু দোথায়? উপমিি দ্যরি দোমিি দোথাও? 

উপমি উোি রসোঁরে দোথায়? 
এ সেয় এেিা নািী েণ্ঠ দভমস এল আহেদ েুসাি োমনুঃ ‘রিরস্টনা 

আসি না দেন? এস। আরে োরি।’ 
নািী েণ্ঠরি উপি দথমে রনমি দনমে আসাি েত দোনাল। 
আহেদ েুসা দেোমন দাোঁরেময় আমি তাি রবপিীত রদমে অথোৎ 

লাউিরিি পরশ্চে রদমেি ঘি দথমে এই েণ্ঠ দভমস এল। তাি োমন ওোমনই 
দোথাও উপমি ওোি রসোঁরে। 

রেন্তু বুাপািিা রবদ্ঘুমি লাগল আহেদ েুসাি োমি। অরিমসি প্রমবে 
পথ দথমে অত দূমি উপমি উোি রসোঁরে হমত পামি না। 

আবাি ভাবল আহেদ েুসা, এরদমেও আমিেিা রসোঁরে থােমত পামি। 
হয়মতা রসোঁরে ঘমি দিজা বন্ধ থাোি জমে তাি দিামে পেমি না। 

দে নািী েণ্ঠরি েথা বলল, দস রে দবরিময় আসমি? তাহমল দতা এেরন 
লাউমি দবরিময় পেমব। 

এেিা থামেি আোমল লুোমলা আহেদ েুসা। দবে রেিুক্ষ্র্ অমপক্ষ্া 
েিল। না, দেউ দবরিময় এল না। 

দেময়রি তাহমল দগল দোথায়? 
রিন্তায় পমে দগল আহেদ েুসা। 
থামেি আোল দথমে দবরিময় আহেদ েুসা বন্ধ দিজািগুমলাি সােমন 

রদময় ধীমি ধীমি এগুমলা পরশ্চে রদমে। সহমজ োমিা দিামে পমে দেমত না হয় 
এজমে দস লাউমিি েমধু রদময় দসাজা োওয়াি পথ পরিহাি েমিমি। 
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দে দিজাি রদে দথমে নািী েমণ্ঠি আওয়াজ দস দপময়রিল, দস দিজাি 
সােমন রগময় দস দাোঁোল। 

আহেদ েুসা আনরেত হমলা দে, দিজািা অোে দিজা দথমে িওো। 
তাি োমন এিা রসোঁরে ঘমিি দিজা হবািই েথা। 

আমস্ত েমি দিজায় িাপ রদল আহেদ েুসা। 
আহেদ েুসামে রবরিত েমি রদময় প্রায় সমে সমেই এে ঝিোয় দিজা 

েুমল দগল। 
আহেদ েুসা দদেল, দোন নািীি বদমল তাি সােমন এেজন েুবে। 

তাি হামত রিভলবাি। তাি রিভলবামিি নল আহেদ েুসাি নাে বিাবি দতালা। 
এ েুবেরিি পিমনও দসই রজমন্সি পুান্ি। তমব গাময় দগাল গলাি 

হাতাওয়ালা পুরু দগরি। 
িাোঁে হওয়া দিজা আেরিেভামব েুমল দেমত দদমেই রে ঘিমত োমি 

আহেদ েুসা বুঝমত দপমিরিল। দে দোন পরিরস্থরতি জমে দস প্রস্তুত হময়রিল। 
তাি নাে বিাবি উদুত রিভলবাি দদমে রবন্দুোত্র রিত্ত িািলু ঘমিরন 

আহেদ েুসাি। দস জামন এই পরিরস্থরতমত তাি পরিিয় না দজমন রেংবা েথা না 
বমল গুলী েিমব না দলােরি। এিই সুমোগ গ্রহর্ েিল আহেদ েুসা। 

দিজা েুমল োওয়া এবং রিভলবামিি নল তাি রদমে তাে েিা এিা 
দদোি সামথ সামথ আহেদ েুসাি োথা তরেত গরতমত রনিু হমলা এবং পা দ্যরি 
তাি িুিল সােমন। েমন হমব আহেদ েুসা অবস্থাি আেরিেতায় ভময় ভীেরি 
দেময় রিৎপিাং হময়মি। হয়মতা েুবেরিও তাই েমন েমিরিল। দদো দগল তাি 
রিভলবামিি নল েময়ে েুহূতে পেেন্ত রস্থি রিল। 

রেন্তু েেন রবপদ আোঁি েিমত পািল, আহেদ েুসাি তীমিি েত িুমি 
োওয়া পা দ্যরি তেন তাি দ্যই পাময় তীে গরতমত আঘাত েমিমি। দস হুেরে দেময় 
পমে দগল। 

েুবেরি পমে দেমতই আহেদ েুসা পাে রিমি উমে বসল এবং ডান 
হামতি কুনই রদময় প্রি্ড  আঘাত হানল দলােরিি ঘামে। তাি হাত দথমে দেমে 
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রনল রিভলবাি। রিভলবামিি বাোঁি রদময় আমিেিা প্রি্ড  আঘাত েিল েুবেরিি 
োথায়। 

ঘামেি আঘামতই েুবেরি রনমস্তজ হময় পমেরিল। োথায় ঘা দেময় দস 
সংো হারিময় দিলল। 

েুবেরিমে আহেদ েুসা দিমন রনময় দগল রসোঁরেি রনমি। দসোমন এেিা 
পুারেং বামিি সামথ োরস্টে েডে দপল। েুবেরিি পা সহ হাত রপি দোো েমি 
বাোঁধল এবং গাময়ি দগরি রিোঁমে তাি েুমে ঢুরেময় রদল। 

উমে দাোঁোল আহেদ েুসা। আোহ ি শুেরিয়া আদায় েিল দস। এেনও 
রিভলবাি বুবহাি েিমত হয়রন, রনিমবই রতন জনমে রনরিয় েিা দগমি। 

রসোঁরেি দগাোয় এমস আহেদ েুসা উপি রদমে তাোল। এ সেয় আহেদ 
েুসাি আবাি েমন পেল নািী েমণ্ঠি েথা। আহেদ েুসাি রনরশ্চত রবশ্বাস দেময়রি 
দ্য’তলা দথমে নােমত নােমত েথা বমলমি। 

রেন্তু এে তলায় দনমে ‘আরে োরি’ বমল দেময়রি দগল দোথায়? রসোঁরে 
ঘি দথমে না দবরিময় রনি তলাি আি দোন ঘমি োবাি তাি উপায় দনই। 

হোৎ আহেদ েুসাি নজমি পেল অস্বাভারবে অবস্থামন এেিা দিজা। 
দ্য’তলা দথমে আসা রসোঁরেি দদয়াল লুারন্ডং-এি বাউন্ডািী ওয়াল হময় 

ঘমিি দদয়ামলি সামথ রগময় দেোি েথা। রসোঁরেঘমিি গেনও এই েথাই বমল। 
রেন্তু এোমন এেতলাি লুারন্ডংিা ডানরদমে প্রায় ৪ িুি পরিোর্ দবমে দগমি। 
এই বােরত লুারন্ডং-এি েুমোেুরে রসোঁরেি দদয়ামলি সামথ লাগামনা এেিা দিজা। 
এই রবদ্ঘুমি দিজাি অথে েুোঁমজ দপল না আহেদ েুসা। 

দিজাি রদমে এগুমলা দস। 
দিজাি দ্যই পাোয় িানা বা দেলাি হাতল। দিজাি এেিা পাোয় িারব 

প্রমবে েিামনাি রিদ্র দদমে বুঝা োমি দিজায় বরডলে। 
আহেদ েুসা দ্যই দিজাি দ্যই হুে হাত রদময় ধমি িান রদল। সমে সমে 

েুমল দগল দিজা। 
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দোলা দিজা রদময় সােমন তারেময় রবিময় হা হময় দগল তাি েুে। 
দদেল, দিজাি পি দিাট্ট এেিা স্টুারন্ডং। তািপি রনমিি রদমে এেিা রসোঁরে 
দনমে দগমি। 

রবিময়ি দঘাি দেমি দগমল আনমে ভমি দগল আহেদ েুসাি েন। এই 
রসোঁরেি অথে রনমি আন্ডাি গ্রাউন্ড দোি িময়মি এবং রনুঃসমেহ দে, এই রবরডং-এ 
েরদ আহেদ হাত্তা বেী থামে, তাহমল এই আন্ডাি দোমিই িময়মি। আি ‘আরে 
োরি’ বমল দেময়রি দোথায় দগমি, তাও এই রসোঁরেিাই বমল রদমি। 

দেময়রিি বুাপামি আমিেিা প্রমশ্নি দস সোধান পামি না। ‘রেরনে 
দোবিা’ি েথা োরিয়ািা তামদি রপতা, োতা, স্ত্রীমেও বমল না, তামদি ঘাোঁরি 
দদোয় না। তাহমল এই দেময়িা এোমন এল দোমেমে। দেয়ািাও রে তাহমল 
এেজন োরিয়া সদস্য। 

আহেদ েুসা দিজা পাি হময় রসোঁরেি স্টুারন্ডং-এ রগময় দাোঁোল এবং 
রসোঁরে েুমেি দিজািা বন্ধ েমি রদল। 

রসোঁরেি দিজা বন্ধ েিমতই রসোঁরেমত আমলা জ্বমল উেল। রসোঁরেি আল-
অন্ধোি তাহমল রসোঁরেি দিজা দোলা বন্ধ েিাি সামথ সম্পরেেত বুঝল আহেদ 
েুসা। 

রসোঁরেি দিজা রে রসোঁরেি আমলাি সামথই শুধু সম্পরেেত? দোন এলােে 
এি সামথ সম্পরেেত থােমত পামি না? থােমত পািািাই স্বাভারবে। েরদ তাই 
থামে, তাহমল এরেরন দেউ িুমি আসমব। 

আহেদ েুসা দ্যই পমেি দথমে দ্যই রিভলবাি দ্য’হামত তুমল রনময় 
অমপক্ষ্া েিমত লাগল। 

পল পল েমি সেয় বময় িলল। 
দ্য’রেরনি পাি হময় দগল দেউ এল না। 
আহেদ েুসা রনরশ্চন্ত হমলা দে, এলােে দবল দনই। তািপি দিজা েুমল 

িােল। রসোঁরে অন্ধোি হমল ক্ষ্রত দনই। অন্ধোিই তাি প্রময়াজন। দিজা দোলা 
দিমেই অন্ধোি রসোঁরে রদময় অরত সন্তপেমর্ নাো শুরু েিল। 

রসোঁরেি অমধেেিা নােমতই রিৎোমিি েব্দ তাি োমন এল। 
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উৎের্ে হমলা আহেদ েুসা। েমন হমি রিৎোিরি আহেদ হাত্তাি। 
রসোঁরে রদময় দ্রুত নােমত লাগল আহেদ েুসা। েেন রসোঁরেি দগাোয় 

নােল, তেন রিৎোিিা বন্ধ হময় দগল। 
রিৎোিিা দোন রদে দথমে এমসরিল, তা রেে েিাি দিিা েিল। রেন্তু 

পািল না। 
রসোঁরে দথমে দেোমন নােল দসিাও এেিা লাউমিি েত। সম্ভবত এই 

আন্ডাি গ্রাউন্ড দোি রবপদোলীন আিয় দেন্দ্র রহমসমব সতরি হময়রিল, অনুোন 
েিল আহেদ েুসা। 

আহেদ েুসা িািরদমে তাোল। দদেল, লাউি দথমে অমনেগুমলা 
েরিমডাি রবরভন্ন রদমে িমল দগমি। দদমে আহেদ েুসাি েমন হমলা আন্ডাি 
গ্রাউন্ড দোমি অমনে েক্ষ্ িময়মি। 

এে রেরনিও হয়রন আবাি শুরু হমলা দসই রিৎোি। 
আহেদ েুসা তেনও রসোঁরেি দগাোয় দাোঁরেময়। এবাি আহেদ েুসা 

রনরশ্চত হমলা, বাোঁ রদমেি দোন ঘি দথমে আহেদ হাত্তাি এই রিৎোি আসমি। 
আহেদ েুসা িুিল দসরদমে। 
লাউি দথমে েরিমডামি প্রমবে েিল আহেদ েুসা। রেোমিি দপিমন 

ধাওয়া েিা দনেমেি েত রনুঃেমব্দ িুিমি দস। অমনে ঘি, আোআরে অমনে 
েরিমডাি পাি হমলা দস। অবমেমষ এেিা দিজায় এমস েরিমডািিা দেষ হমলা। 
এই ঘি দথমেই রিৎোমিি েব্দ আসমি। 

আহেদ হাত্তামে রনেোতন েিমি, এিা দস বুঝমত পািমি। রে রনেোতন 
েিা হমি তামে? এেন বুে িািা রিৎোি েিমি দেন? 

েরিমডামিি দেষ প্রামন্ত ঘিরিি দিজায় এমস েেন দস দপ োঁমিমি, তেন 
আবাি রিৎোি দথমে দগল। 

আহেদ েুসাও এেিু থেমে দাোঁোল দিজায়। আন্ডাি গ্রাউমন্ড নাোি 
পি দোন বাধা দস এেনও পায়রন। আন্ডাি গ্রাউমন্ডি প্রমবে পথ ও হল ঘি 
এলাোয় দোন প্রহিী তািা িামেরন। বুঝা োমি বাইমি রতনজনমে পাহািায় 
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দিমেই তািা রনরশ্চত হময়মি। তমব ঘমিি দভতি রনশ্চয় দলাে আমি। সুতিাং 
ঢুেমত হমল রহমসব েমিই ঢুেমত হমব। 

আবাি রিৎোি শুরু হমলা আহেদ হাত্তাি। 
িিল হময় উেল আহেদ েুসা। 
রহমসব েিাি সেয় দনই। 
আহেদ েুসা দ্যই হামত দ্যই রিভলবাি রনময় ডান হামতি রিভলবামিি নল 

রদময়ই দিজা দেলা রদল। 
দিজা েুমল দগল। দবে বে এেিা হল ঘি। 
বাোঁধা অবস্থায় এেিা দিয়ামি বমস আমি আহেদ হাত্তা। দদমেই বুঝল 

আহেদ েুসা, আহেদ হাত্তামে ইমলেরট্রে েে দদয়া হমি।  
আহেদ হাত্তাি এেিু দূমি এেজন দলােমে দদেমত দপল আহেদ েুসা। 

তাি দ্যই হামতি েুমো দথমে দ্যরি সবদ্যুরতে তাি দবরিময় আসা দদমেই বুঝল তাি 
হামত সবদ্যুরতে সুইি। জ্বমল উেল আহেদ েুসাি েিীি। রিন্তা েিাি জমে আি 
অমপক্ষ্া দস েিমত পািল না। গমজে উেল তাি ডান হামতি রিভলবাি। গুলী রগময় 
রবে েিল সুইি ধিা দলােিাি দ্যই হাতমে এে সামথ। 

দলােরিও আহেদ েুসামে দদেমত দপময়রিল। রেন্তু রেিু ভাবাি আমগই 
েুমোবে দ্যই হামত গুলী দেময় আতেনাদ েমি বমস পেল। 

আহেদ হাত্তাি দিয়ামিি সামথ রবদ্যুৎ সংমোগ রবরিন্ন হময় দগমি। 
রিৎোি বন্ধ হময় দগমি আহেদ হাত্তাি। 

আহেদ েুসা িুিল আহেদ হাত্তাি োমি। 
ভীষর্ ক্লারন্তমত আহেদ হাত্তা ধুোঁেরিল। তাি দ্যই দিাে বন্ধ। 
‘রে. হাত্তা আরে এমসরি। আি ভয় দনই।’ এই েথাগুমলা বলমত বলমত 

আহেদ েুসা ডান হামতি রিভলবাি পমেমি পুমি বাে হামতি রিভলবািমে 
পাহািায় দিমে ডান হামত আহেদ হাত্তাি বাোঁধন েুলরিল। 

আহেদ েুসাি েথা শুমন দিাে েুলল আহেদ হাত্তা। বলল, ‘আরে 
জানতাে আোহ আপনামে পাোমবন। তাই ওমদি েত রনপীেন সমেও ওমদি 
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োমি নরত স্বীোি েরিরন। সধেেু ধমি অমপক্ষ্া েিরিলাে। আল হােদ্যরলোহ। 
আোহিই সব প্রেংসা।’ 

‘আপনামে দেমি দিলা বা বেী িাোি েথা রনবোিন পেেন্ত, রনেোতন 
েিমব দেন ’ বাোঁধন েুলমত েুলমতই বলল আহেদ েুসা। 

‘ওিা আোমে রনেোতন েিরিল আপনাি পরিিয় জানাি জমে। 
আপনাি পরিিয় জানা পেেন্ত ওিা আোি হতুা স্থরগত দিমেরিল এবং েৃতুু ি 
দিময়ও ভয়াবহ েন্ত্রর্া রদরিল আোি েুে দোলাি জমে। ওমদি আসল দনতা 
দলােিা এেন দনই। িমল দগল এই রেরনি োমনে আমগ। এমেবামি োন্ডা োথাি 
দলােিা।’ বলল আহেদ হাত্তা।  

বাোঁধন দোলা হময় দগমি আহেদ হাত্তাি। রেে এই সেয় ঘমিি দ্যই প্রামন্তি 
দ্যই দিজা রদময় গুলী েিমত েিমত দ্যই গ্রুপমে আসমত দদেল আহেদ েুসা। 
আহেদ হাত্তামে দিয়াি সমেত ধাক্কা রদময় ওরদমে দিমল রদময় রনমজ শুময় পেল 
এবং দসই সামথ দোডাি দহালস্টাি দথমে এে-১০ দবি েমি রনল। শুময় দথমেই 
আহেদ েুসা গুলী েিমত লাগল এেবাি এ দিজায়, আমিেবাি ওই দিজায়। 
োিা গুলী েিমত েিমত আসরিল তািা দিজাি আোমল রপরিময় দগমি। আোল 
দথমেই দ্য’এেিা গুলী েিমি। 

এ সেয় দিজাি রদে দথমেই দ্যরি দবাো এমস সেমব্দ রবমফারিত হমলা 
ঘমিি োঝোমন। 

েুহূমতে োল অন্ধোমি দঢমে দগল দগািা ঘি। আহেদ েুসা বুঝমত পািল 
ওমদি িালারে। দস এেবাি এ দিজায় আবাি ওই দিজায় গুলী বৃরি অবুাহত 
িােল। 

রেন্তু ওরদে দথমে দোন গুলীি েব্দ এল না। রেরনমিিও দবরে পাি হময় 
দগল। হোৎ আহেদ েুসাি দেয়াল হমলা, ঘিরিমত োত্র ঐ দ্যরি দিজাই নয়, আিও 
দ্যরি দিজা িময়মি। রনশ্চয় ওই দিজা পমথ ওিা এতক্ষ্র্ আহেদ হাত্তামে রনময় 
দগমি। 

উমে দাোঁোল আহেদ েুসা। 
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এ সেয় আহেদ েুসা দে দিজা রদময় ঢুমেরিল তাি রবপিীত রদমেি 
দিজাি রদে দথমে এেিা েব্দ দভমস এল, ‘দদমো এ দলােরিও দেন পালামত না 
পামি।’ ধীি ো্ড া েণ্ঠস্বি দলােরিি। 

‘এই উমত্তজনােি েুহূমতে এত োন্ডা েণ্ঠস্বি  এই রে ‘রেরনে দোবিা’ি 
দনতা, আহেদ হাত্তাি েথায় দে ‘োন্ডা েয়তান ’ ভাবল আহেদ েুসা। ভাবাি 
সামথ সামথ দধাোঁয়াি অন্ধোি দেমল আহেদ েুসা িুিল ঐ দিজাি রদমে, ঐ েমব্দ 
লমক্ষ্ু।’ 

দিজাি ওপামে দধাোঁয়া অমনে পাতলা। আহেদ েুসা দদেল ইংরলে 
দপাোে পিা সুমবেধািী এেজন দলাে িাজাি েত দহোঁমি এরগময় োমি। 

আহেদ েুসাি েমন দোন সমেহ িইল না, এই দসই োন্ডা গলায় েথা 
বলা দলাে, োমন ‘রেরনে দোবিা’ি দনতা। 

আহেদ েুসা তাি রপিু রনল। দস রনরশ্চত দে, আহেদ হাত্তামে দেোমন 
রনময় দগমি, রেরনে দোবিা’ি দনতাও রনশ্চয় দসোমন োমি। 

আহেদ েুসা ওপামিি েরিমডাি রদময় আসাি সেয় ো দদমেমি, 
এোমনও তাই দদেল। দ্য’পামে েমক্ষ্ি সারি। েমন হয় রসরভল রডমিমন্সি দলােিা 
েক্ষ্গুমলামে দস্টাি রহমসমব বুবহাি েমিমি। 

দলােরি এেই গরতমত িলমি। আহেদ েুসা অমনে োরন দূিত্ব বজায় 
দিমে রবোমলি েত রনুঃেমব্দ তাি রপিু রপিু োমি। 

এে সেয় দলােরি ডান রদমে দোে রনময় রুি পরিবতেন েিল।  
ডামন দঘািাি সেয়ও দলােরি দপিন রিমি তাোল না। হাোঁিাি গরত 

দিামেি ডাইমিেেন এেই দিমে শুধু িাইি িানে েমি এেই গরতমত দহোঁমি িলল। 
দলােরি দিাবি নারে, ভাবল আহেদ েুসা। দিাবিই এভামব পথ িমল, 

দোন জুান্ত োনুষ এভামব িলাি েথা নয়। 
িাইি িামনেি পি েরিমডাি রদময় রেিু দূি এরগময় রগময় বাোঁ রদমে আবাি 

িানে রনল আমগি দসই এেই ভরেমত। 
এবাি এ েরিমডাি ধমি এরগময় িলল দলােরি। 
অমনে োরন দূিত্ব দিমে আহেদ েুসা তামে অনুসির্ েিমি। 
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এ েরিমডািরি এেিা দিজায় রগময় দেষ হময়মি। 
দলােরি দিজাি েুমোেুরে হময়ই বাে হাত তুমল বাে পামেি দি োে 

েেে েিল। সমে সমে দিজাি দ্যই পাো েুমল দদয়ামলি দভতমি ঢুমে দগল। 
আহেদ েুসা বুঝল, দিজািা রনয়রন্ত্রত। 
দলােরি ঘমি ঢুমে দগল। 
রেন্তু দিজা বন্ধ হমলা না। দলােিা দিজা বন্ধ েিল না। 
আহেদ েুসা োিাোরি হময়মি দিজাি। 
দিজা বিাবি ঘমিি দভতমি ওপ্রামন্ত দ্যরি দসািা নজমি পেল আহেদ 

েুসাি। দসািাি দপিমন দদেমত দপল এেরি দিজা। দলােিা ঘমি ঢুমে দসািা 
সােমন দিমে দাোঁরেময় এ রদমে দপিন রিমি রসগামিি ধিামি। রসগামিি ধিামনা 
দেষ হমল দলােরি লাইিাি িাোি জমে পমেমি হাত িােল। 

আহেদ েুসা তেন দিজায় দপ োঁমি রগময়রিমলা। ঘমি না ঢুমে দিজায় 
থেমে দাোঁোল দস। 

আহেদ েুসা দিজায় থেমে দাোঁোমতই দলােরি হা হা েমি এেিা োন্ডা 
হারস রদময় উেল। 

এই হারসি সমে সমেই দিজাি পাো দদয়ামলি দভতি দথমে দবরিময় 
এল রবদ্যুৎ গরতমত এবং দিজাি পাোি দভতি দথমে দবরিময় এল িািরি দিাবি 
হাত। আহেদ েুসা রেিু বুমঝ উোি আমগই দিজা এমস দ্য’রদে দথমে তামে 
দিমপ ধিল এবং িািরি দিাবি হাত তামে অমটাপামসি েত জরেময় দিলল। 

দিজাি পাো দ্যরিমে তাি রদমে আসমত দদমে আহেদ েুসা হাত দ্যরি 
তুমলরিল বাোঁধা দদয়াি জমে। তাি িমল দ্যই হাত তাি আিমে পো দথমে দবোঁমি 
দগল। 

আহেদ েুসা হাত দ্যরি আিমে পো দথমে দবোঁমি োওয়াি োিমর্ 
দলােরিি হারস বন্ধ হময় দগল। হারস বন্ধ েমিই ঘুমি দাোঁোল দলােরি। 

দলােরিি উপি দিাে পেমতই আহেদ েুসা বুঝল, দস োয়া জারত-মগাষ্ঠী 
বা োয়া-মেরস্টমগা রেির্ জারত-মগাষ্ঠীি দেউ হমব দলােিা। 
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োন্ডা হারস শুমন তামে েতিা বীভৎস রিরেনাল েমন েমিরিল আহেদ 
েুসাি, ততিা বীভৎস দস নয়। তাি েুমেি পামপি রিহ্নগুমলা বাদ রদমল তাি 
েুমেি পরিিন্ন োোমোই দবরিময় আমস। তমব তাি দিামেি দৃরি ও েুমেি ভাব 
দদমে তামে এেজন েুব োন্ডা োথাি রিরেনাল বমল েমন হয়। 

ঘুমি দাোঁরেময় আহেদ েুসাি উপি দিাে দিমলই দলােরি বমল উেল, ‘ও 
তুরে রবমদেী। তাইমতা আহেদ হাত্তামে উোমিি জমে দবাোি েত এোমন 
আসমত দপমিি।’ োন্ডা গলা দলােরিি। 

‘তুরেও দতা রবমদেী। তুরে আহেদ হাত্তামে রেডোপ েমিি দোন স্বামথে 
দোন সাহমস?’ বলল আহেদ েুসা োন্ত ও রনরুরিগ্ন েমণ্ঠ। 

‘দতাোি দদেরি ভয়ও দনই। েমন হমি দতাোি সবেেোনায় বমস তুরে 
আোমে োসন েিি  দে তুরে?’ 

‘আোিও ঐ এেই প্রশ্ন, দে তুরে আহেদ হাত্তামে রেডোপ েমিি?’ 
বলল আহেদ েুসা। 

‘দদে আরে সাহস পিে েরি, রেন্তু দবয়াদরব সহ্য েিমত পারি না। 
দতাোমে এভামব না আিমে গুলী েমি োিমত পািতাে। রেন্তু োরিরন, 

তুরে দে তা জানাি আগ্রহ দজমগমি। তুরে দে োয়দায় আোি রতনজন দলােমে 
কুমপাোত েমিি, দস িেে দোগুতাি দলাে আমেরিোয় আমি বমল আোি 
রবশ্বাস হয়রন। আোি রবশ্বাসই রেে। তুরে নন আমেরিোন। দদে, আরে রতন পেেন্ত 
গুনব, এি েমধু তুরে দে, দোন দদমেি দলাে না বলমল আরে দতাোমে গুলী েমি 
োিব।’ বলল দলােরি েুব োন্ত েমণ্ঠ। 

‘েরদ বরল, তাহমল তুরে রে েিমব?’ দহমস বলল আহেদ েুসা। 
‘আশ্চেে  তুরে হাসি? পাগল নারে তুরে?’ দলােরি বলল। 
‘হাসরি দতাোি ভাব দদমে। েমন হমি জীবন এবং েৃতুু  দ্যমিািই োরলে 

তুরে।’ বলল আহেদ েুসা। 
‘অবশ্যই, আোি রিভলবামিি আজমেি প্রথে বুমলমি দতাোি েৃতুু , দস 

বুমলি না িুেমলই দতাোি জীবন।’ বলল দলােরি। 
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‘তুরে দেন দ্যরনয়াি দোন োনুষ এেথা বলমত পামিনা। োনুষ তাি 
ভরবষ্যমতি এে ইরিও দদেমত পায় না।’ আহেদ েুসা বলল। 

‘এেনই তা প্রোর্ হমব। আরে গুর্মত শুরু েিরি রতন পেেন্ত।’  
বমলই দলােরি গুর্া শুরু েিল, এে......... 
জীবন-েৃতুু  দলােরিি হামত দনই এিা আহেদ েুসাি দৃঢ় রবশ্বাস। তমব 

দস দে গুলী েিমত দিময়মি, এ েথায় দস অরবশ্বাস েমিরন। 
আহেদ েুসাি রিন্তা ঘুিরিল েত োইল দবমগ। 
হোৎ আহেদ েুসাি েমন হমলা, এ দিজািরি সুইি রিমপ এবং দূি 

রনয়ন্ত্রর্ দ্যভামবই বুবহাি েিা োয়। দলােিাও দ্য’পন্থাই বুবহাি েমিমি। 
েমন হওয়াি সমে সমেই আহেদ েুসা বাে হাতিা দোনভামব দিজাি 

বাোঁ পাোিাি বাইমি দিমন রনময় বাোঁ দি োমেি দোর্ায় অবরস্থত দবাতাে হাতরেময় 
দবি েমি রনময় রিমপ রদল। 

দলােিা তেন গুনরিল, দ্যই...... 
আহেদ েুসা রে েিমি দস তা দেয়াল েমিরন। 
সুইি রিপমতই দিামেি রনরেমষ দিজাি দিাবি হাতসহ দিজাি পাো দ্যরি 

দদয়ামলি েমধু ঢুমে দগল। 
দিামেি সােমন ঘিা অভারবত ঘিনা দবাধ হয় বুঝাি দিিা েিরিল 

দলােরি। 
রেন্তু আহেদ েুসা এে েুহূতেও নি েমিরন। 
দিজাি িাোঁমে পো তাি দ্য’হাত উপমি দতালাই রিল। দিজা সমি 

দেমতই আহেদ েুসা দ্য’হাত দেমঝি উপি িুোঁমে রদময় পা দ্যরি েূমে তুমল 
বৃত্তাোমি তা িারলময় রদল দলােিামে লক্ষ্ু েমি। 

আহেদ েুসাি দ্য’পা রগময় আঘাত েিল দলােরিি বুমে। দলােরি রিিমে 
পমে দগল দসািাি উপি। আি আহেদ েুসা রিৎ হময় পমে দগল দেমঝি উপি। 
আহেদ েুসা পমে রগময়ই দক্ষ্ এুামিাবুামিি েত দদহমে উপমি িুোঁমে রদময় উমে 
দাোঁোল। দসই সামথ পমেি দথমে রিভলবািিাও তাি হামত উমে এমসমি। 
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দলােরি দসািায় পমেই দসাজা হময় বমসমি। তাি হাতও পমেি দথমে 
দবি হরিল। হামত রিভলবাি। 

‘হাত দেভামব আমি, দসভামবই িাে। দতালাি দিিা েমিা না, োথাি েুরল 
উমে োমব।’ 

োন্ত, রেন্তু েমোি েমণ্ঠ বলল আহেদ েুসা রিভলবাি দলােিাি রদমে 
তাে েমি। 

এই সেয় আেরিেভামব এেরি বারলো ‘োরে’ ‘োরে’ বমল ডােমত 
ডােমত দলােরিি দপিমনি দিজা রদময় িুমি ঘমি প্রমবে েিল এবং উদুত 
রিভলবাি হামত দাোঁোমনা আহেদ েুসাি উপি দিাে পেমতই থেমে দাোঁোল। 
ততক্ষ্মর্ দস দলােরিি পামে দপ োঁমি রগময়রিল। 

দলােরি দিামেি পলমেই দেময়রিমে সােমন রনময় রিভলবাি তুলল 
আহেদ েুসাি রদমে। দহমস উেল। বলল, ‘রিভলবাি দিমল দাও তুরে। না হমল 
দতাোি োথাই িাতু হময় োমব।’ 

দেময়রি আি নয় বিমিি। সুেি িিু-িমুি রনষ্পাপ দিহািা। রেন্তু 
আতংমে রবফারিত দ্যই দিাে। 

েুেরেমল পমে দগল আহেদ েুসা। 
দেময়রিমে ঢাল রহমসমব বুবহাি েমিমি দলােরি। দলােরিমে গুলী 

েিমত দগমল দেময়রিই হয়মতা প্রথে বরল হমব তাি বুমলমিি। 
পািল না আহেদ েুসা গুলী েিমত। 
এ সেয় ঘমিি পামেি আমিে দিজা রদময় এেরি দেময় িুমি এমস 

প্রমবে েিল ঘমি। রিৎোি েমি বমল উেল, ‘দজায়াও, দতাোমদি লোইমত 
আোি দেময়রিমে রগরনরপগ বারনও না। দিমে দাও তামে।’ 

আিাে উনরত্রে বিমিি দেময়রি েুবই সুেিী। রেন্তু োয়া বা দেরস্টমগা 
দিহািা নয়। রেিুিা সুরিনােীয়, রেিুিা আবাি এেীয়। 

দলােরি দেময়রিি েথায় ের্েপাত েিল না। আবাি বমল উেল, ‘তুরে 
সুমোগ হারিময়ি। দেময়রিমে োিমত পামিারন। অতএব আোমেও আি োিমত 
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পািমব না। দিমল দাও রিভলবাি।’ োন্ত, োন্ডা এবং েতেিা দে তুেপূর্ে েণ্ঠ 
তাি। 

সরতুই দেময়রিমে দস দেভামব ঢাল রহমসমব বুবহাি েমিমি তামত 
দেময়রিমে না দেমি দলােরিমে আঘাত েিাি রসোন্ত দনয়া োয় না। এই অবস্থায় 
আহেদ েুসাই এেন অিরক্ষ্ত হময় পমেমি। দলােরি তামে রিভলবাি দিমল 
রদমত না বমল গুলীও েিমত পািমতা। সম্ভবত আহেদ হাত্তাি েত তামেও 
দলােরি বাোঁরিময় িােমত িায়। ভাবল আহেদ েুসা। পিক্ষ্মর্ই আবাি প্রশ্ন জাগল, 
দেন বাোঁরিময় িােমত িায়? হমত পামি, আহেদ হাত্তাি রেে ড্রাইভামিি পরিিয় 
উোমিি দে প্রময়াজমন আহেদ হাত্তামে এতক্ষ্র্ বাোঁরিময় দিমেমি, দসই এেই 
প্রময়াজমন হয়মতা তামে বাোঁরিময় িােমত িায়। 

অবমেমষ আহেদ েুসা রসোন্ত রনল, হামতি রিভলবাি দিমল না রদময় 
তাি উপায় দনই। তািাো পমেমি রিভলবাি তাি আিও আমি। পিবতেী দোন 
সুমোমগি অমপক্ষ্া তামে েিমত হমব। 

আহেদ েুসা হামতি রিভলবাি দিমল রদমত রদমত বলল, ‘দতাোি 
পরিিয় রে আরে জারন না। রেন্তু এেজন রেশুমে ঢাল বানামনাি দিময় বে 
োপুরুষতা আি দনই।’ 

দলােরিি েুমে এে িুেমিা রনরুত্তাপ হারস দদো রদল। 
রেে এই সেময় দে পথ রদময় আহেদ েুসা প্রমবে েমিরিল ঘমি, দস পথ 

রদময় দ্যজন দলাে হন্তদন্ত হময় প্রমবে েিল। তািা দিজা দপরিময়ই এেমোমগ 
রেিু বলমত োরিল দলােরিমে লক্ষ্ু েমি। 

আহত-িোে দলাে দ্যজমনি রদমে এেবাি গভীি দৃরিমত তারেময়ই 
দজায়াও দলােরি ধেমে উেল, ‘থাে, দতােিা রে বলমব আরে তা জারন। এেন 
এই দলােরিমে দবোঁমধ দিল।’ 

দজায়াও তাি রিভলবামিি নল দোন সেয়ই এেিু নোয়রন আহেদ 
েুসাি রদে দথমে। 

দলাে দ্যজন এমস আহেদ েুসামে রপিমোো েমি দবোঁমধ দিলল।  
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তািা েেন তামে বাোঁধরিল, তেন দজায়াও দলােরি তামদিমে প্রশ্ন েমি, 
‘আোমদি ে’জন দলােমে ওিা দেমিমি?’ 

দ্যজমনি এেজন জবামব বলল, ‘পাোঁিজন।’ 
‘আহেদ হাত্তামে উোি েমি রনময় দগল ওিা োিা? পুরলে রনশ্চয় নয়।’ 

রজমেস েমি দজায়াও। 
‘নয় বমলই েমন হয়। সাদা দপাষামে ওিা িািজন রিল। আেিা আহেদ 

হাত্তামে রনময় দবি হবাি েুমে ওিা অতরেেত আিের্ েমি বমস।’ বমল দ্যজমনি 
দসই আমগি দলােরিই। 

‘আহেদ হাত্তামে রনময় সবাই দতা িমল োয়রন।’ বলল দজায়াও। 
‘না, এেজন িাস্তায় দাোঁরেময় আমি।’ বলল দ্যজমনি দসই এেজন। 
‘ওিা আবাি আসমব। দলােরি পুরলমেি অমপক্ষ্া েিমি। দলামপজ 

দোথায়?’ বলল দজায়াও। 
আহেদ েুসা ওমদি েথা শুনরিল। েুব েুরে হমলা এই দভমব দে, আহেদ 

হাত্তা উোি হময়মি। পিশু তাি রনবোিন। েুব প্রময়াজন রিল তাি বাইমি 
দবরুমনাি। রেন্তু তামে উোি েিল দে? িািজন োিা রিল? তাহমল বানোিমডা 
এমসরিল আিও রতনজনমে রনময়? েমন েমন ধেবাদ রদল বানোিমডামে। দস 
দোগু-সাথীি োজ েমিমি। বাইমি িাস্তায় দে দাোঁরেময় আমি? রনশ্চয় বানোিমডা। 
এই দজায়াও দলােরি রেে বমলমি দস পুরলমেি অমপক্ষ্া েিমি। আহেদ েুসা েমন 
েমন প্রেংসা েিল দজায়াও দলােরিি। পরিরস্থরত অনুধাবন েিাি তাি অসীে 
ক্ষ্েতা দদমে আহেদ েুসা েুগ্ধ হময়মি। োরিয়াি দনতাি এেন োন্ডা আিির্ ও 
তীক্ষ্ণ বুরে রবিয়েি রনুঃসমেমহ। 

দলােরি থােমতই দ্যজমনি এেজন রেিু বলাি জমে েুে েুমলরিল। রেে 
এই সেয় ঘমি দদ মে প্রমবে েিল এেজন। 

তামে দদমেই দজায়াও বমল উেল, ‘রে বুাপাি দলামপজ?’ 
দলােরি দজায়াও-এি সােমন এমস িািরদে তাোমত রগময় দিাে পেল 

তাি হাত বাোঁধা আহেদ েুসাি উপি। দলােিামে দ্য’দিাে দেন আিমে দগল 
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আহেদ েুসাি েুমে। প্রথমে তাি দিামে-েুমে িমুি উেল রবিয়। পিক্ষ্মর্ই তাি 
দিামে-েুমে দনমে এল রবহ্বলতা। 

দোন েথা িিুল না তাি েুমে। 
দবাবা হময় দগমি দেন। 
দজায়াও তাি হাত বাোঁধা বেীি রদমে দলামপজমে ঐভামব দিময় থােমত 

দদমে এবং দলামপমজি রবহ্বল অবস্থা দদমে দস ভাবল, দলামপজ দলােিামে দিমন 
নারে? তা না হমল তাি এ রবহ্বলতা দেন? বেী দলােিা ভময়ি বস্তু হমলও বেী 
অবস্থায় তামে দতা ভয় পাবাি েথা নয়  এসব রিন্তা দথমেই দজায়াও দলামপজমে 
রজমেস েিল, ‘দলামপজ দলােিামে তুরে দিন নারে? েমন হমি তুরে বামঘি েুমে 
পমেি। রে বুাপাি বলত?’ 

‘এ শুধু বাঘ নয় বস, এ হাজাি বামঘি বাপ। দোমেমে এমলন ইরন? 
আোি ভয় হমি, আরে স্বপ্ন দদেরি রেনা ’ বলল দলামপজ দলােিা। 

ভ্রুকুরিত হমলা দজায়াও-এি। দলামপজ ‘রেরনে দোবিা’ি িপ 
অপামিেন েোমন্ডামদি এেজন। রবমশ্বি দূিতে অিমল এবং েরেন 
অপামিেমনি প্ররতই তাি দবরে আগ্রহ। এেিাও বামজ েথা বলাি দলাে দস নয়। 
রেন্তু দসই দলামপজ োমে দদমে রবহ্বল হময় পেমত পামি দস বুরেরি দে? রজমেস 
েিল দজায়াও, ‘দহয়ালী েমিা না দলামপজ। েুমল বল দলােরি দে?’ 

দলামপজ দজায়াওমে োথা ঝুোঁরেময় এেিা বাউ েমি বলল, ‘স্যরি বস। 
সরতুই এোঁমে দদমে আোি বুরে দলাপ পাবাি অবস্থা। আোমেি িাোঁদ েরদ হোৎ 
েমি হামত এমস োয়, তাহমল বুাপািিা দেেন হমব  িাোঁদ হামত পাওয়াি দিময়ও 
বে ঘিনা এিা। অনুবেি িাোঁদ েেমনা দেউ েূলু রদময় রেনমব না। রেন্তু এই 
দলােরিি ো ওজন তাি েময়েগুন দবরে ডলাি এি রবরনেময় পাওয়া দেমত পামি 
বস।’ 

লাি রদময় উমে দাোঁোল দজায়াও। তাি দ্যই দিাে রবফারিত। বলল, ‘দে 
ইরন? আহেদ েুসা  আোমদি আন্ডাি ওয়ামডেি েবমি এেন েূলুবান বুরে 
বতেোমন আহেদ েুসাই ’ 

‘হ্যাোঁ, বস। ইরন দসই সাত িাজাি ধন আহেদ েুসা।’ 



সুরিনামে োরিয়া  71 

 

রবিময় রেিুক্ষ্মর্ি জমে দেন রনবোে হময় দগল দজায়াও। আহেদ েুসাি 
রদমে রনবোে অপলে দৃরি দিি প্রশ্ন েিল, ‘দলামপজ, তুরে রেে রিমনি?’ 

‘দোন সমেহ দনই বস। এোঁি িমিা আরে অমনেবাি দদমেরি ইউমিামপ 
থাো োমল। সম্প্ররত ইহুরদ দগাময়ো সংস্থা ইিগুনজাই রলউরে ও ইসিাইল 
দগাময়ো সংস্থা দোসাদ তাোঁি িরব আবাি সিবিাহ েমিমি। আপরনও দদমেমিন।’ 
থােল দলামপজ। 

রেন্তু তৎক্ষ্র্াৎ েথা বলল না দজায়াও। ভাবরিল দস। দোনা আহেদ 
েুসাি সামথ এই দদো আহেদ েুসামে দস রেরলময় রনরিল। তাোঁি েমন হমত লাগল 
এ পেেন্ত এই দলামেি দে সবরেিু দস দদমেমি তামত এই দলােরি আহেদ েুসা 
হমলই শুধু োনায়। দেভামব দিজায় আিমে পো অবস্থা দথমে েুে হমলা, তাি 
আমগ আোমদি রতনজন দলােমে সংোহীন েমি এ ঘারিমত দেভামব প্রমবে 
েমিমি, তা আহেদ েুসাি েত সবেেয় প্ররতভাি অরধোিীি পমক্ষ্ই সম্ভব। রেন্তু 
দে রজরনসরি তাোঁি োমি সবমিময় বে হময় দদো রদল দসিা হমলা, দজায়াও 
রনমজমে িক্ষ্াি জমে এেজন রেশুমে ঢাল বানাল, রেন্তু দলােরি এেরি রেশুমে 
হতুা না েমি রনমজমে বেী হওয়াি েত িিে রবপমদি েমধু দেমল রদল। 
আজমেি রবেবী ও অস্ত্র-বাজমদি েমধু এই েহত্ গুর্ শুধু আহেদ েুসাি েমধুই 
আমি। তািাো তামে ঘাোঁরিমত দঢাোি পমথ বাধাদানোিী তামদি ‘রেরনে 
দোবিা’ি রতনজন দলামেি এেজনমেও দস হতুা েমিরন, সংোহীন অবস্থায় 
দবোঁমধ দিমে তামদি রনরিয় েমিমি োত্র। পািতপমক্ষ্ দোন োনুষমে হতুা না 
েিাি েত গুর্ শুধু আহেদ েুসািই আমি। 

েুগ্ধ দৃরি িুমি উেল দজায়াও-এি দিামে। রেন্তু তািপমিই তাি দ্যই 
দিােমে আিন্ন েিল িেিমে দলাভ। তাি দ্যই দোোঁি প্রসন্ন হারসমত ভমি দগল। 
বলল, ‘দতাোমে ধেবাদ দলামপজ। রেরনে দোবিাি জীবমনি সবেমিষ্ঠ রদন 
আজ। দোসাদ ও রলউরে আহেদ েুসাি েত দাে দদমব বলমত পাি?’ 

‘তুরে েতিা িাইমত পাি দজায়াও। আহেদ েুসাি রবরনেয় রহমসমব দোন 
অঙ্কই তামদি োমি বে হমব না।’ 
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‘হ্যাোঁ, োরেেন েুেিামেি সবেমেষ ঘিনায় িূোন্ত োি োওয়াি পি ইহুদীিা 
আহেদ েুসাি প্ররত আগুন হময় আমি।’ 

েুহূমতেি জমে থােল দজায়াও। তািপি আহেদ েুসাি রদমে দিময় বলল, 
‘আপনামে ওময়লোে স্যাি। আোমদি অরতমথু আপনাি সেয় ভালই োিমব। 
আপরন এেন আোমদি সবমিময় বে পুোঁরজ।’ 

বমল দজায়াও আবাি থােল। তাোল আহেদ েুসামে োিা দবোঁমধরিল 
দসই দলাে দ্যজমনি রদমে। এেজনমে লক্ষ্ু েমি বলল, ‘োও তুরে পাময়ি দবরে 
ও হ্যান্ডোি রনময় এস।’ 

দদ মে দবরিময় দগল দসই দলােরি। দদে দ্য’রেরনমিি েমধুই রিমি এল 
দবরে ও হ্যান্ডোি রনময়। 

দজায়াও এবাি তাোল আহেদ েুসাি রদমে। বলল, ‘এিরেউজ রে 
স্যাি, আেিা এভামব আপনামে দিমে আোমদি েমনি ভয় দূি েিমত পািরি না। 
আেিা এেন েুভ েিমবা দতা  আেিা োমত রনরশ্চমন্ত থােমত পারি এজমেই 
আপনাি হাত পাময় এ দ্যরি পরিময় রদমত িাই। রেিু েমন েিমবন না।’ 

েথা দেষ েমি হ্যান্ডোি দে এমনরিল তামে ইংরগত েিল। 
দলােরি আহেদ েুসাি হাত ও পাময় দলাহাি রেেল পরিময় রদল এবং তা 

তালাবে েমি িারব দ্যরি তুমল রদল দজায়াও-এি হামত। 
আহেদ েুসা োন্তভামব দাোঁরেময় দথমে ওমদি েথা শুনরিল ও োজ 

দদেরিল। 
হাত ও পাময়ি রেেল পিামনা হময় দগমল আহেদ েুসা বলল, ‘আোি 

হাত পা লে েমিই রে রনরশ্চমন্ত থােমত পািমবন?’ 
দজায়াও এবাি আহেদ েুসাি রদমে তাে েিা রিভলবাি সরিময় রনময় 

পমেমি পুমি বলল, ‘রনরশ্চন্ত হবাি জমে রনিাপদ জায়গায় আপনামে আেিা 
িােব। আেিা জারন বতেোন অবস্থায় আপরন েত দিিা েিমলও দসোন দথমে 
দবি হমত পািমবন না। দজমন িােুন, রেরনে দোবিা বাগােিি েমি না।’ 

আহেদ েুসা হাসল। রেিু বলল না। 
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‘দোসাদ ও রলউরে’ি হামত আপনামে তুমল দদবাি েথা শুমন আপনাি 
রে েমন হমি?’ বলল দজায়াও। 

‘দ্যই োিমর্ েুরে লাগমি। এে, এি িািা আপনািা অমনে িাো পামবন। 
দ্যই, পুিমনা বন্ধুমদি সামথ আোি আবাি দদো হমব।’ োন্ত েমণ্ঠ বলল আহেদ 
েুসা। 

রবিয় িুমি উেল দজায়াও-এি দিামে-েুমে। দলামপমজি েুেও রবিময় 
হা হময় দগমি। 

েরহলারি তেনও দাোঁরেময়রিল দে দিজা রদময় দস প্রমবে েমিরিল দসই 
দিজাি সােমনই। বারলোরিও দজায়াও-এি হাত দথমে িাো দপময় োমে জরেময় 
ধমি আহেদ েুসাি রদমে তারেময় দাোঁরেময় আমি। দস তাি োমে রিস রিস েমি 
বলল, ‘দলােরিি ভয় দনই দেন আো?’ 

েরহলা স্তরম্ভত অবস্থায় স্থানুি েত দাোঁরেময়রিল। দজায়াও রিরস্টনামে 
িক্ষ্া েিমত রগময় বেী হমলা। এ ঘিনায় হতবাে হময় রগময়রিল েরহলারি। 
তািপি দলামপমজি োমি আহেদ েুসাি পরিিয় দোনাি পি বুমঝমি আহেদ েুসা 
বমলই এেরি বারলোমে বাোঁিামনাি েত েহত্ োজিা েিমত দপমিমি। এেন 
আমিে ধিমর্ি রবিয় তামে অরভভূত েমি তুলমি। আহেদ েুসামে দিামেি 
সােমন দদোি অসম্ভব ঘিনায় দস বুরেমলাপ পাবাি েত আিন্ন হময় পমেমি। 

রিরস্টনাি েথায় সরিত রিমি দপল েরহলারি। 
েরহলারি বারলোি রদমে তাোল। রেিুক্ষ্র্ তারেময় দথমে ধীমি ধীমি 

বলল, ‘দ্যরনয়ামত অমনে োনুষ আমি রিরস্টনা োিা দোন রেিুমতই ভয় পায় না।’ 
‘দোন রেিুমতই না? দেন?’ বলল বারলো রিরস্টনা। 
‘তা ওিাই বলমত পামি রিরস্টনা।’ বলল েরহলারি। 
‘সরতুই দলােরিমে রে রবরি েিা হমব োরে?’ রিরস্টনাি েমণ্ঠ উমেগ। 
‘দেন রজমেস েিি?’ রজমেস েিল েরহলারি। 
‘দলােিা ভামলা োরে। আোমে গুলী েমিরন।’ 
েরহলারি রেিু বলাি জমে েুে েুমলরিল। 
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ওরদমে দজায়াও রবিময়ি দঘাি োরিময় আহেদ েুসামে লক্ষ্ু েমি 
বলল, ‘রে. আহেদ েুসা, আপরন না বুমঝ এ েথাগুমলা বমলমিন তা আরে েমন 
েরি না। আবাি আপরন দবরে সাহমসি বোই দদোমবন তাও োনমত আোি েন 
িায় না। তাহমল ঘিনা রে বলুন দতা ’ 

‘এসব েথা থাে।’ বলল আহেদ েুসা। েথা দেষ েমিই আহেদ েুসা 
আবাি বলল, ‘বলুন দতা আপনািা আহেদ হাত্তাি রপিমন দলমগমিন দেন? 
আপনািা রবমদেী। রতরন বা তাোঁি দল দতা আপনামদি দোন ক্ষ্রত েমিরন ’ 

আহেদ েুসাি েথা দোনাি পি দজায়াও অল্পক্ষ্মর্ি জমে োথা রনিু 
েিল। তািপি দসাজা আহেদ েুসাি রদমে তারেময় বলল, ‘রে. আহেদ েুসা, 
রেরনে দোবিা’ি োেেিে সম্পমেে দোন প্রমশ্নি জবাব আেিা দদব না। তবু 
এিুকু বরল, আহেদ হাত্তামে আেিা হতুা েিমবা। দে বা োিা তামে িারেময় 
রনময় দগমি জারন না। তমব আজ দস িাো দপময়মি, োল তামে েিমতই হমব। 
‘রেরনে দোবিা’ োউমে িামগেি েিমল দস আি বাোঁমি না।’ 

বমলই দজায়াও তাোল েরহলাি রদমে। তারেময় বলল, ‘রলন্ডা তুরে 
রিরস্টনামে রনময় সুেে পমথ দবামি িমল োও এেরন।’ 

েরহলারিমে অথোৎ রলন্ডামে রনমদেে রদময়ই দজায়াও তাোল দলামপজসহ 
তাোঁি দলােমদি রদমে। বলল, ‘দতােিা আহেদ েুসামে সুেে পমথ দবামি রনময় 
িমল োও। আরে এরদমেি বুবস্থা েমি আসরি। আোি ধাির্া রেথুা না হমল এেন 
দথমে দে-পমনি রেরনমিি েমধু পুরলে এমস দপ োঁিমব।’ 

তািপি দজায়াও তাোল আবাি আহেদ েুসাি রদমে। বলল, ‘আপরন 
ভাবমবন না। আপনামে দবিাি জায়গামতই আেিা রনরি। তমব এেিু অসুরবধা 
আপনাি হমব। দসিা হমলা ওোন দথমে পালামনা েরেন হমব। পালামত দিিা 
েিমল রনঘোত োিা পেমবন।’ বমল দজায়াও উমে দাোঁোল। 

দেময়রি রিরস্টনামে রনময় রলন্ডা এবং দলামপজিা আহেদ েুসামে রনময় 
তেন ঘি দথমে দবরুবাি োত্রা শুরু েমিমি। 
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‘রলন্ডা দলামিন, সুরিনামে আোি োজ সোপ্ত হওয়াি পমথ। এেন 

আোি োজিুকুই...।’ 
দজায়াও-এি দোথায় দিদ নােল রলন্ডা েথা বমল উোয়। রলন্ডা বলল, 

‘োজ দেষ হবাি পমথ  আহেদ হাত্তাই দতা দবোঁমি আমি। দোথায় োজ দেষ 
হমলা?’ 

‘রেরনে দোবিা’ি জীবমন এিাই প্রথে ওয়াদা দেলাপী। আরে 
িেলালমে তামদি দদয়া অগ্রীে িাো দিিত রদময়রি। আহেদ হাত্তা আোমদি 
হাত দথমে েুে হবাি এেরদন পমিই রনবোিন হময়মি, তামত রতরন প্রধানেন্ত্রী 
রনবোরিত হময়মিন। এেিা দদমেি রনবোরিত প্রধানেন্ত্রীমে হতুাি িুরে তামদি 
সামথ আোমদি হয়রন। তািাো আহেদ েুসামে পাওয়াি পি এসব দিাি-োমিা 
োমজি প্ররত আেষের্ েমে দগমি। এেন দিমিে দস্টি-এি োজিা হমলই আেিা 
িমল োব। তুরে ডকুমেন্িিা আোমদি দাও।’ 

ডকুমেমন্িি েথা শুনমতই রলন্ডা দলামিমনি েুে রবষণ্ণ হময় দগল। বলল, 
‘তুরে জান, দতাোি এ সব োমজ দোন সহমোরগতা আরে েিমবা না। তবু দেন 
তুরে আোমে সুরিনামে রনময় এমসি?’ 

‘দতাোমে আোি প্রময়াজন রিল না। রেন্তু পরিরস্থরত দতাোমে রনময় 
এমসমি, তা তুরে জান। তুরে বমলি, দতাোি ডকুমেন্ি সুরিনামে আমি তাই 
দতাোমেও সুরিনামে আসমত হময়মি। ডকুমেন্িিা তুরে আোি হামত রদমল, 
তেনই তুরে িমল দেমত পািমব সুরিনাে দথমে।’ োন্ত োন্ডা েমণ্ঠ বলল দজায়াও 
দলগািে। 

‘আমগ রে েিতাে জারন না। রেন্তু এেন সবরেিু জানাি পমি এ ডকুমেন্ি 
দতাোমে আরে দদব না। ভামলা দলােমদি সম্পদ দতাোমদি েত দলােমদি হামত 
পেুে, তা আরে িাই না।’ 

রুমে দাোঁোমনাি ভরেমত বলল রলন্ডা দলামিন। 
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োন্ডা হারস হাসল দজায়াও দলগািে। বলল, ‘দতাোি এই দোথায় আরে 
িাগরি না। োির্ আরে জারন ডকুমেন্িিা তুরে আোমদি দদমব। োির্ তুরে জান, 
আরে ো িাই তা আদায় েমিই িারে।’ 

‘রে েমি আদায় েিমব?’ 
‘অোনুষ হমবা।’ 
‘অোনুষ হবাি দতাোি রেিু বারে আমি? এেবাি তুরে রনমজি রদমে 

দিময় দদে, দোথায় রিমল দোথায় এমসি।’ 
‘আরে দপিমন তাোই না। ভাল িাইমল আোি েথা দতাোমে শুনমত 

হমব।’ বলল দজায়াও দলগািে। 
‘আোমে তুরে অেেমলি ভয় দদরেও না। আোি অেেমলি তুরে রে 

বারে দিমেি। আরে আি োনুষ দনই। জীবমনি প্ররতও আোি দোন োয়া দনই।’ 
শুষ্ক েমণ্ঠ বলল রলন্ডা দলামিন। 

‘দতাোি জীবমনি প্ররত োয়া না থােমলও রিরস্টনাি জীবমনি প্ররত োয়া 
দতাোি আমি।’ েয়তামনি েত িুি েণ্ঠ দজায়াও দলগামিেি। 

িেমে উেল রলন্ডা দলামিন। 
ভময় তাোঁি েুে কুিমে দগল। বলল, ‘দতাোি এ েথাি অথে রে দজায়াও 

দলগািে?’ 
‘আোি েথাি অথে তুরে জান। রিরস্টনা আোি েূলুবান অস্ত্র। দতাোমে 

লাইমন আোি জে এিাই দেষ অস্ত্র সব সেয় রিল, এেনও আমি।’ 
‘তুরে রে েিমত িাও রিরস্টনামে? তুরে দসরদন রনমজমে িক্ষ্াি জমে 

তামে ঢাল বারনময়রিমল। এেজন েত্রু দে োনবতাি পরিিয় রদময়মি, দসিাও তুরে 
দদোমত পািরন।’ বলল রলন্ডা দলামিন ক্ষ্ু্ব্ধ েমণ্ঠ। 

‘রিরস্টনামে রে েিমবা দসিা পমিি েথা। আমগ তুরে বল, ডকুমেন্ি 
তুরে রদি রে না।’ 

েথা বলল না রলন্ডা দলামিন। 
দজায়াও রেিুক্ষ্র্ অমপক্ষ্া েিল। 
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তািপি বলল, ‘আোি সেয় এেন েুব েূলুবান রলন্ডা। নি েিাি েত 
সেয় আোি দনই। আজই আরে ডকুমেন্িিা িাই। আসমি িাত দভাি ৪িায় এেিা 
জাহাজ এোমন আসমব। দস জাহামজ েমি আহেদ েুসামে রনময় বাইমি োব 
ে’রদমনি জমে। োবাি আমগ আোমে ডকুমেন্িিা হামত দপমতই হমব। আরে 
এেন বাইমি োরি। ডকুমেন্ি রেেোে েমি িােমব। আোমে তুরে দিন। আি 
এেবািও দতাোমে আরে অনুমিাধ েিমবা না। এিপি দদেমব, আরে রে েিমত 
পারি।’ 

বমল উমে দাোঁোল দজায়াও দলগািে। 
দবরিময় দগল ধীি পাময় দস ঘি দথমে। 
দজায়াও দলগামিেি দেষ েথায় রলন্ডা দলামিমনি দিামে-েুমে নতুন েমি 

আবাি ভময়ি রিহ্ন িমুি উেল। তাোঁি ভয়াতে দ্যই দিাে তারেময় থােল ধীি গরতমত 
দবরিময় োওয়া দলগামিেি রদমে। দজায়াও েত ধীি, েথায় েত োন্ডা হয়, ততই 
দস রনষু্ঠি হয়। 

দজায়াও দলগািে িমল দগল। 
রলন্ডা দলামিন রেন্তু দস রদমেই দিময় আমি। দিামে তাোঁি শুে দৃরি। 
অতীমত িমল দগমি তাোঁি েন। 
ডুমব দগল েন িৃরতি অনথ সেুমদ্র। 
দ্য’দিামেি দোর্ায় জমে উেল অশ্রু। 
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৪ 
রবিানায় উমে বসল রলন্ডা দলামিন। রসোন্ত রনময় দিমলমি দস। 
দস দতা েমি দগমিই। রিরস্টনামেও দস বাোঁিামত পািমব না। তাই 

ডকুমেন্ি দস রেিুমতই দজায়াওমদি হামত তুমল দদমব না। এই ডকুমেন্ি তাি 
বংেীয় আোনত। তািাো এোমন এমস দস জানমত দপমিমি, এই ডকুমেমন্ি দে 
ডায়াগ্রাে িময়মি, দসিা অনুসির্ েমি োওয়া োমব দিমিে দস্টমিি এে স্বর্ে 
ভান্ডামি। দে স্বর্ে তাি পূবে পুরুষ েলিামসি েুামেন সরিত েমি দিমেমিন, 
দসিা উোি েিা োমব। এই পরবত্র সম্পদ দস রেিুমতই সন্ত্রাসীমদি হামত তুমল 
দদমব না। এই সম্পদ ওমদিমে রদমলও ওিা রিরস্টনামে োনুমষি েত বাোঁিমত 
দদমব না, দেেন দস রনমজমে বাোঁিামত পামিরন। রপতপৃুরুমষি এই সম্পদ িক্ষ্াি 
জমে তাি জীবন রদমত হমলও দদমব। তাি আমগ দিিা েিমব আহেদ েুসাি েত 
ভামলা োনুষমে উোি েিমত। আহেদ েুসাি েত রবশ্ব বুরেত্ব রনমজি জীবন 
রবপন্ন েমি এেজন অেুাত বারলোমে বাোঁরিময়মিন। তাোঁমে বাোঁিামত েরদ তামদি 
দ্যই ো-মবরিি জীবন দোিবারন হয়, তামত পৃরথবীই উপেৃত হমব। 

হাত ঘরেি রদমে তাোল রলন্ডা। িাত ১২ িা বামজ। 
উমে দাোঁোল রলন্ডা। 
ঘমিি গুমোি বাতামস হাোঁরপময় উমেমি দস। 
িামদি উন্মুে বাতামসি জমে েন আকুরল-রবকুরল েমি উেল। 
রলন্ডাি েক্ষ্রি িািতলায়। রসোঁরেি পামেই। এোমন আসাি পি দথমে 

সুমোগ দপমলই সেয়িা দস িামদ রগময় োরিময়মি। 
রলন্ডা উমে দগল িামদ। 
িামদি োঝোমন দাোঁরেময় বুে ভমি শ্বাস রনল রলন্ডা। েুে পরিমবে, েুে 

আোে তাি ভামলা লামগ। এ দোলা প্রেৃরত তাি রবোলত্ব ও উদািতা রদময় তাি 
বুে ভিা দবদনায় োরন্তি পিে বুলায়। 
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িামদি দবরিিাি উপি বসল রলন্ডা। 
তাি দিােিা ঘুমি এল এেবাি িািরদে। 
সেুমদ্র ভাসোন এেিা রিলাি উপি এই বারেিা। িািরদমেই পারন। 

অবশ্য পরশ্চে রদমে অল্প দূমিই উপকূল। সুরিনাে নদীি দোহনামতই বলমত 
দগমল এই রিলািা। সুরিনাে নদীি পরল রদময়ই গমে উমেমি এিা। নদী েুমে 
পািাোরিমবা বেমিি আমলা দিাে ধাোঁরধময় রদমি, দোলাহলও দোনা োমি রেিু 
রেিু। 

রলন্ডা শুমনমি, রিলাি এই বারেিা সতরি েমিরিল সুরিনামেি এে ধনাঢু 
বুবসায়ী িীপিা রেমন রনময়। রেন্তু দিািািালান আি সন্ত্রাসীমদি অতুািামি দস 
রিেমত পামিরন। রবরি েিমত বাধু হময়মি। এেন এিা োরিয়া িমিি িাজধানী। 
রেরনে দোবিা েময়েরদমনি জমে এিা রনময়মি।  

িািরদমেি পরিমবেসহ বারেিা রলন্ডাি ভাল দলমগরিল। রেন্তু এেন েমন 
হমি বারেিা এেিা বেীোনা। এোন দথমে আহেদ েুসামে দেেন েমি দস 
পারলময় দেমত সাহােু েিমব? 

রলন্ডা দলামিন আবাি তাি ঘরেি রদমে তাোল। িাত দসায়া ১২িা। 
উেল দবরি দথমে। দনমে এল তাি ঘমি আবাি। 
দ্রুত পমে রনল েুাবামি ডুান্সামিি েত দসিী দপাোে। তামে রনলেজ্জ 

োতাল েুাবামি ডুান্সামিি ভূরেোয় অরভনয় েিমত হমব, তা না হমল আহেদ 
েুসাি োমি দপ োঁিামনা োমব না।  

োপে পমে তাি দসতামিি পমেি দথমে দবি েিল দিাট্ট এেিা 
রিভলবাি এবং তা গুমজ িােল ঘামেি সামথ দলমগ থাো আরস্তমনি এেিা 
পমেমি। 

প্রস্তুত হময় পারিেেন দডাি রদময় প্রমবে েিল পামেি েমক্ষ্। দস ঘমি 
এেিা দবমড অমঘামি ঘুেুমি রিরস্টনা। 

দবমডি উপি ঝুোঁমে পমে এেিা িুেু দেল রিরস্টনামে। 
ঘি দথমে দবরিময় এল রলন্ডা। 
দাোঁোল েরিমডামি। 
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রে েিমত হমব তা আমিে বাি তামে রেে েমি রনমত হমব। 
আহেদ েুসামে িাো হময়মি আন্ডািগ্রাউন্ড দোমিি এেিা রুমে। 
দদাতলাি রসোঁরেি পামেি এেরি েমক্ষ্ িময়মি আন্ডািগ্রাউমন্ড নাোি 

রসোঁরে। দজায়াও দলগািে স্বয়ং থামে ঐ েক্ষ্রিমত। 
দদাতলা দথমে এেতলা পেেন্ত িময়মি িাইি রনিাপত্তাি বুবস্থা। 

দদাতলাি রসোঁরেি েুমে এবং দজায়াও দলগামিেি েমক্ষ্ি দিজায় দ্যজন েমি 
িািজমনি সাবেক্ষ্রর্ে পাহািা দস দদমেমি। এে তলায় রনিাপত্তাি রে বুবস্থা 
িময়মি তা দস জামন না। তমব দজায়াও দলগামিেি োমি দস শুমনমি, এোন দথমে 
দেই পালামত দিিা েরুে োিা পেমব। দেন োিা পেমব তা দস জানমত পামিরন। 

এসব রিন্তা েিমত েিমত তাি োথািা ভািী হময় উেল। 
রেন্তু পিক্ষ্মর্ই দস োথা দসাজা েমি দাোঁোল। সব রিন্তা দস িুমে দিলল 

োথা দথমে। দস ভাবল, এসব তাি ভাবনা নয়। তাি লক্ষ্ু আহেদ েুসামে েুে 
েিা। তািপি ো ঘিাি ঘিমব। 

িািতলা দথমে নাোি রসোঁরেি রদমে পা বাোল রলন্ডা দলামিন। 
অরভনয় শুরু েিল। িলমত িলমত নােমি দস। েুমে তাি অসংলগ্ন েথা। 
দদেমলই েমন হমব েদ দেময় োতাল হময়মি রলন্ডা দলামিন। 
দদাতলাি লুারন্ডং-এ নােল দস িলমত িলমত। 
দনমেই দস দদেমত দপল এে তলায় নাোি রসোঁরেি েুমে দাোঁরেময় দ্যজন 

প্রহিী। 
োথািা এেরদমে ঝুোঁরেময় িলায়োন অবস্থায় থেমে দাোঁোল রলন্ডা 

দলামিন। তািপি বলল ওমদিমে লক্ষ্ু েমি োতামলি েত জরেত ভাষায়, ‘এই 
দতািা রে েিরিস এোমন  দজায়াও দোথায়? দোথায় আোি ডািরলং?’ 

বমল ওমদি রদমে এগুমলা। 
প্রহিী দ্যজন দ্য’ধাপ রপরিময় রসোঁরেি এমেবামি েুমে রগময় দাোঁোল। 

তামদি দিামে রবিয় ও সম্ভ্রমেি দৃরি। তািা জামন, রলন্ডা তামদি বস এি োস 
দলাে। বস তামে োরনময় িমল। 

তাি দোন অসুরবধা বস হমত দদয় না। 
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এেজন প্রহিী সংকুরিতভামব সম্ভ্রে জরেত েমণ্ঠ বলল, ‘েুাডাে, বস 
বাইমি দগমিন।’ 

‘দতািা সব রেথুাবাদী। এইমতা দজায়াও আোমে আসমত বলল।’ বমল 
রলন্ডা প্রহিীমদি দথমে ঘুমি দাোঁরেময় দজায়াও-এি ঘমিি রদমে িলল। 

দজায়াও-এি ঘমিি সােমনও রিল দ্যজন প্রহিী। 
রলন্ডা িলমত িলমত বলল, ‘দতািা এোমন রে েিরিস? দতামদি ষেেন্ত্র 

সব বমল দদব দজায়াওমে। ো দ্যি হ।’ 
বমল সাতাি োিাি েত েি েমি এগুমত লাগল দিজাি রদমে। 
দিজাি দ্যজন প্রহিী স্তরম্ভত ও ভীত। এেজন রেিুিা এরগময় রলন্ডামে 

বাধা দদওয়াি দিিা েমি বলল, ‘েুাডাে, দিজা বন্ধ। বস দিজা লে েমি বাইমি 
দগমিন। আপরন......।’ 

রলন্ডা িলা অবুাহত দিমে েুে ঘুরিময় জরেত েমণ্ঠ বলল, ‘িুপ, এেিা 
েথাও নয়। দজায়াও দতামদি আস্ত িােমব না।’ 

দিজায় দপ োঁমি দগমি রলন্ডা। 
ধাক্কা রদল দিজায়। বন্ধ দিজা। 
োতাল েমণ্ঠ রলন্ডা বমল উেল, ‘দজায়াও ডারলেং, দিজা দোল। আরে 

দতাোি োমি এমসরি।’ 
েথা দেষ েমি পিক্ষ্মর্ই বমল উেল, ‘রে দজায়াও দিজা েুলমব না। 

ঘুরেময় দগি? আোি সামথ িরসেতা?’ 
বমল রলন্ডা পমেি দথমে তাি রিতীয় রিভলবাি দবি েমি রনময় োতাল 

–েরম্পত হামত রিভলবামিি নল অরতেমি দিজাি রেমহামল লারগময় গুলী েিল। 
দিজাি লে গুমো হময় দগল। 
দিজা িাোঁে েিল রলন্ডা। বমল উেল, ‘তুরে দোথায়? আোি েুব ঘুে 

পামি।’ 
বমল দ্য’ধাপ দভতমি এরগময় দপিমন না ঘুমিই দিজা বন্ধ েমি রদল এবং 

বমল উেল। ‘দোথায় তুরে, আরে ঘুোব, আরে ঘু..ো....ব।’ 
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েথা দেমষ রলন্ডা দসাজা হময় দাোঁোল। ঘুমি দাোঁরেময় আমস্ত আমস্ত দিজাি 
উপি ও রনমিি দ্যরি রিিরেরনই লারগময় রদল। তািপি ঘুমি দাোঁরেময় রিভলবািিা 
পমেমি দিমে এগুল ঘমিি এেোত্র আলোরিিাি রদমে। দস দজায়াও-এি োি 
দথমেই শুমনমি এই ঘি দথমেই আন্ডািগ্রাউমন্ড নােবাি রসোঁরে আমি। ঘমিি 
দেমঝমত এেন দোন রসোঁরে দস দদমেরন। রনশ্চয় তাহমল রসোঁরেিা আলোরিি রভতি 
দথমে রনমি দনমে দগমি। 

আলাোরিি সােমন রগময় দাোঁোল রলন্ডা। হাত ঘুরিময় আলোরি দোলাি 
দিিা েিল। 

আলোরি বন্ধ। 
আবাি রিভলবাি দবি েিল। 
আলোরিি রেমহামল রিভলবামিি নল লারগময় গুলী েিল। 
েুমল দগল আলোরি। 
আলোরি েুমল দভতমি তারেময় এমেবামি িুপমস দগল রলন্ডা। আলোরি 

দথমে রসোঁরে জাতীয় রেিু দনই। িাোঁো আলোরি। আলাোরিমত দোন তােও দনই। 
দদেমত রেে ওয়ানেুান রেরন রলিি রুমেি েত। আলোরিি তলায় শুধু এেিা 
রেরন দেরেনগান ‘উরজ’ ও তাি সামথ েময়েিা েুাগারজন পমে আমি োত্র। 

উরিগ্ন হমলা রলন্ডা। তাি হামত সেয় দবরে দনই। সাধাির্ত দস দেষ িামত 
রিিমলও দোন সেয় দে দস এমস পেমব তাি রেে দনই। 

রলন্ডা আলোরিি পাো লারগময় সমি এল। নজি বুলাল দগািা দেমঝি 
উপি। োমিি তলাসহ সবিা দেমঝ দস পিীক্ষ্া েিল। রেরন দেরেনগান ‘উরজ’ি 
বাোঁি রদময় দিাো রদময় দদেল দদয়ালও। না সমেহ েিাি েত রেিুই দস দপল না। 

দাোঁোল দস দেমঝি োঝোমন। 
ঘরেি রদমে তাোল রলন্ডা। িাত দপ মন এেিা বামজ। 
আতংে, ক্লারন্ত এমস তামে রঘমি ধিল। ঘাে ঝমি পেমত লাগল েপাল 

দথমে। 
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আকুরল-রবকুরল েমি উেল তাি েন। তাহমল রে দস বুথে হময় োমব? এ 
বুথেতাি অথে আহেদ েুসা, দস এবং রিরস্টনা সবািই জীবন োমব। আি সিল 
হমল অন্তত আহেদ েুসাি েত এেজন ভামলা দলাে দবোঁমি োমব। 

েনিামে আবাি েে েিল রলন্ডা। 
রসোঁরে দোোঁজাি জমে আবাি েরিয়া হময় উেল দস। 
আলোরিি পামেি দদয়াল পিীক্ষ্া েিমত রগময় হোত্ তাি নজমি পেল, 

আলোরিিা দদয়ামলি দভতি দসোঁমি োওয়া। এেন দেন? পিক্ষ্মর্ই তাি েমন 
হমলা, আলোরিি রপিনিা রসোঁরে েুমেি দিজা হমত পামি। 

ভাবনািা োথায় আসমতই িুিল রলন্ডা আলোরিি রদমে। পাো েুমল 
দিলল আলোরিি। ডান হাত বারেময় িাপ রদল আলোরিি দপিনিায়। না, নোি 
েথা দনই, দবে েে। েমন েমন েথাগুমলা আওোল রলন্ডা। আলোরিি 
দপিনিায় িাপ রদমত রগময় রলন্ডা এেিা রজরনস দেয়াল েিল, আলোরিি 
দপিমনি পাোিাি রতন রদমে্ ওময়রডং েমি আলোরিি সামথ আিমে দদয়া দনই। 
তাি উপি দস দদেল দপিন পাোি ডানরদমেি উপি-রনি লিা-লরি প্রান্তিা েিা 
রদময় আলোরিি সামথ আিোমনা। অথোত্ এিা রসরেোঁি েুমেি দিজা রন:সমেমহ 
বুঝল রলন্ডা। 

রেন্তু দিজািা েুলমব রেভামব? 
রিিরেরন, হাতল অথবা সবদ্যুরতে দবাতামেি সন্ধামন প্ররতরি ইরি স্থামন 

নজি বুলাল রলন্ডা। রেন্তু রেিুই দপলনা। হাত রদময় আবাি ধাক্কা-ধারক্ক েিল। 
রেন্তু অনে দিজা। 

আবাি হতাো এমস রঘমি ধিল রলন্ডামে। দিজা েুলমত না পািমল দতা 
সব দিিাই তাি বৃথা োমব। তাি ও রিরস্টনাি জীবন োমব, রেন্তু এ জীবন দান 
দোন োমজ আসমব না। 

অরস্থি হময় পেল রলন্ডা। 
এ সেয় ঘমিি দিজাি বাইমি দথমে দজায়াও-এি গলা দোনা দগল। 

রলন্ডামে ডােমি দস। 
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েময়েিা ডামেি পি রলন্ডাি সাো না দপময় দিজায় েিাঘাত েিমত 
লাগল। 

দজায়াও-এি েণ্ঠ শুমনই রলন্ডাি দগািা েিীি উমিগ-আতংমে অসাে 
হময় পোি উপিে হময়মি। সাজামনা দ্যরনয়া তাি োমি উলি-পালি হময় দগল। 
দজায়াও-এি েণ্ঠমে তাি আজিাঈমলি েণ্ঠ বমল েমন হমি। 

দিজাি ধাক্কা দবমে দগল। 
এবাি লারথ পেমি দিজায়। 
রলন্ডাি বুঝমত বারে িইলনা এেরন দিজা ওিা দভমঙ দিলমব। রে েিমব 

রলন্ডা এেন? 
রলন্ডা আতংমেি সামথ দদেল দিজাি রনমিি রিিরেরন দভমঙ েমস 

পমেমি। উপমিিিাও এেরন দভমঙ পেমব। রলন্ডা তেনও দাোঁরেময় আলোরিি 
দভতি। দস আি দোন রদো না দপময় আলোরিি দিজা লারগময় রদল। দদেল, 
আলোরিি দিজাি দভতি রদমে উপমি ও রনমি দ্যরি রিিরেরন আমি। 

রলন্ডাি েমন হল স্বয়ং ঈশ্বি দেন রিিরেরন তাি জমেই এইোত্র সতিী 
েমি রদমলন। 

রলন্ডা ত্বরিত হাত িারলময় আলোরিি দিজাি দ্যরি রিিরেরনই লারগময় 
রদল। 

রিিরেরন বন্ধ েিাি সমে সমেই ঘমি দগল অভাবনীয় ঘিনািা। 
আলোরিি দপিমনি রস্টমলি পাোিা েুমল দগল। 

রলন্ডা রপিমনি রক্লে েমব্দ দপিন রিমি দদেল। স্তরম্ভত হময় দগল দস। 
তাি সােমন আমলােজ্জ্বল রসোঁরে। 

তাি রবিয় পিক্ষ্মর্ই আনমে রুপান্তরিত হমলা। 
দপিমন ঘমিি দভতি ভীষর্ েমব্দ রে দেন দভমঙ পেল। রনশ্চয় ঘমিি 

দিজা দভমঙ পমেমি, ভাবল রলন্ডা। আতংরেত হময় উেল দস। এে হামত ‘উরজ’ 
োিবাইন, অে হামত রিভলবাি রনময় দদ ে রদল রসোঁরে পমথ। 

রসোঁরে রগময় দেষ হময়মি লাউি ধিমনি এেিা হলঘমি। প্রায় িািরদে 
রঘমিই ঘি। 



সুরিনামে োরিয়া  85 

 

িািরদমে তারেময় রনমজমে রনমজই প্রশ্ন েমি বসল রলন্ডা, দোথায় বেী 
আহেদ েুসা? সেয় দতা দবরে দনই। এেরন দজায়াও আলোরিি দিজা দভমঙ 
দিলমব। তািপি ো ঘিমব, তা েল্পনাও েিমত পামি না দস। সবাই তািা 
দবমঘামি োিা পেমব। বাোঁিমত হমল আহেদ েুসামে বাোঁিামত হমব, দজায়াও আসাি 
আমগ আহেদ েুসামে েুে েিমত হমব। 

রেন্তু রেভামব তামে েুে েিব? সব ঘি দোোঁজা তাি পমক্ষ্ সম্ভব? 
প্রিন্ড েব্দ এল উপি দথমে। 
ওিা আলোরিি দিজা ভাঙাি দিিা েিমি। 
রবেূঢ় হময় পেল রলন্ডা। দস বুাকুল েমণ্ঠ রিত্সোি েিমত লাগল, ‘রে 

আহেদ েুসা আপরন দোথায়?’ 
এ সেয় রসোঁরেি দগাোয় দাোঁোমনা রলন্ডাি রেে নাে বিাবি সােমন 

লাউমিি ওপামিি এেরি েমক্ষ্ি দিজা দথমে েব্দ এল। রলন্ডা িুিল দস দিজাি 
রদমে রনশ্চয় আহেদ েুসাই তাি ডামে সাো রদময়মি। 

দাোঁোল দিজাি সােমন। 
দিজারি েজবুত োমেি। তামত ইোমতি েীি বসামনা। 
রলন্ডা দিজাি রেমহামল রিভলবামিি নল লারগময় গুলী েিল। এেবাি 

নয়, দ্যবাি। আতংরেত রলন্ডাি বুরে-োন হারিময় োবাি দো। 
আলোরিমত ধাক্কামনা বন্ধ হময় দগমি। রসোঁরেি োথাি রদে দথমে েব্দ 

আসমি। ঢুমে পমেমি দজায়াওিা। 
রলন্ডাি গুলীি দতামেই দিজাি লে দভমঙ দিজা েুমল দগমি। রলন্ডাি 

দিামে পেল দিজাি বাোঁ রদমেি দদয়ামলি পামে দাোঁরেময় আমি আহেদ েুসা তাি 
হামত পাময় দলাহাি েো পিামনা। 

রলন্ডা দ্রুত রেিু বলমত োরিল আহেদ েুসামে। রেন্তু েুে েুলমলও তা 
দথমে েব্দ দবরুল না। দপিন দথমে গমজে উমেমি দজায়াও-এি েণ্ঠ, ‘রলন্ডা আি 
এে ইরিও এরগময়া না। হাত দথমে অস্ত্র-মিমল দাও। হাত উপমি দতাল।’ 

রলন্ডাি বাে হামত ‘উরজ’ এবং ডান হামত রিল রিভলবাি।  
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রলন্ডা দজায়াও-এি রনমদেমেি সামথ সামথই দ্যহাত দথমে অস্ত্র দিমে রদল। 
রেন্তু ‘উরজ’ রেরন দেরেনগানিামে দস আি এেিু বাোঁ রদমে িুোঁমে রদল। োমত অস্ত্রিা 
দিজাি এেিু আোল হয় এবং দসিা আহেদ েুসা পায়। 

অস্ত্র দিমল রদময় দ্যহাত উপমি তুমলমি রলন্ডা। 
দপিন দথমে দজায়াও-এি েণ্ঠ আবাি দ্রুত ধ্বরনত হমলা, ‘দডাোন 

তাোতারে োও অস্ত্রগুমলা কুরেময় নাও।’ 
দডাোন আসা শুরু েিল। 
রলন্ডা দ্যহাত উপমি দিমেই ঘুমি দাোঁোল। তাি দভতমি তেন ঝে বইমি। 

সবই দতা দেষ হময় োমি। এেন দেষ দিিা েমিই দস েিমব। 
রলন্ডাি োথাি উপমি দতালা দ্য হাত োন বিাবি দনমে এমসমি। তাি 

হাত দথমে ঘামেি আরস্তমন গুোঁমজ িাো রিভলবামিি বামিি দূিত্ব রতন ইরিি দবরে 
হমব না। 

ওরদমে আহেদ েুসা গুরি গুরি এরগময় এমস বমস পমেমি দেমঝয়। 
হ্যান্ডোমি বাধা দ্য হাত এরগময় রনমি দস ‘উরজ’ োিবাইনিাি রদমে। দস 
বুমঝমি রলন্ডা তাি জমেই অস্ত্রিামে তাি রদমে িুোঁমে রদময়মি। েমন েমন রলন্ডাি 
বুরেি প্রেংসা েিল আহেদ েুসা এবং রেে েিল ো েিবাি দডাোন দলােিা 
আসাি আমগই েিমত হমব। 

রলন্ডা ঘুিমতই দজায়াও বমল উেল, ‘রলন্ডা দপিন রিমিই থামো, েুেিা 
দদোমত লজ্জা...।’ েথা দেষ েিমত পািল না দজায়াও। রলন্ডাি ডান হামত উমে 
এমসমি আরস্তমন গুমজ িাো রিভলবাি এবং দিামেি পলমে তা দথমে িুমি োওয়া 
গুলী রগময় রবে েিল দজায়াও-এি ডান োোঁমধি প্রামন্তি ডান বাহুি সরন্ধস্থলমে। 

আহেদ েুসাি দ্যহামত উমে এমসরিল ‘উরজ’িা। 
রলন্ডাি গুলীি প্রায় সামথ সামথই আহেদ েুসাি উরজিাও গজেন েমি 

উেল এবং এে ঝাোঁে গুলী রগময় দডাোন, দজায়াও এবং রসরেি দগাোয় দাোমনা 
রতনজনমে রঘমি ধিল। 

পাোঁিরি দদহই ভুলুরণ্ঠত হমলা। 
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ঘুমি দাোঁোল রলন্ডা। বলল আহেদ েুসামে লক্ষ্ু েমি, ‘ধেবাদ রে. 
আহেদ েুসা। এেবাি দেময়মে িক্ষ্া েমিরিমলন, এবাি আোমে িক্ষ্া েিমলন।’ 

‘ধেবাদ আরেই দতা আপনামে দদব। আপরনই ...।’ 
েথা দেষ েিমত পািমলা না আহেদ েুসা। রলন্ডা তাি েথায় বাধা রদময় 

বলল, ‘আপনাি হাত-পাময়ি দলাহাি েো এেন রেভামব েুলব বলুন। রনমিি 
দলােিা উপমি এমস পেমত পামি।’  

‘আপনাি রিভলবাি রদমে েো দ্যমিাি লে-এ গুলী েরুন।’ বলল 
আহেদ েুসা। 

সমে সমে রলন্ডা হামতি রিভলবাি তুমল গুলী েিল লমেি রেমহাল 
দ্যমিাি উপি। 

েুমল দগল আহেদ েুসাি হাত-পাময়ি েো। 
আহেদ েুসাি হামতই রিল ‘উরজ’িা, উমে দাোঁোল দস। 
রলন্ডা িলমত শুরু েমি বলল, ‘আসুন রে. আহেদ েুসা।’ 
রলন্ডা দজায়াও-এি পামে রগময় থেমে দাোঁোল। 
দজায়াও-এি োমধ এেিা গুলী দলমগমি। এিাো আিও দ্যরি গুলী 

দলমগমি। এেিা পাোঁজমি, অেরি বাে বাহুমত। 
বলল রলন্ডা তামে লক্ষ্ু েমি, ‘দতাোমে োিমত িাইরন এবং োিব না 

দজায়াও। দতাোি হামত গুলী েমিরিলাে দলমগমি োোঁমধ। তুরে এভামব গুরুতি 
আহত হবাি জমে আরে দ্য:রেত। দতাোি দলােমদি বলরি দতাোমে হাসপাতামল 
রনমত।’ 

বমল হাোঁিমত শুরু েমিই আবাি থেমে দাোঁোল রলন্ডা। বলল, ‘তুরে 
আোমে এবং আোি রিরস্টনামে হতুা েিমত িাইমব। আরে আি েৃতুু মে ভয় 
েরি না। রবমদেী এেজন ভামলা োনুষ আহেদ েুসামে েুে েিমত দপমি আরে 
েুরে এবং এইভামব আোি রপতৃপরুুমষি পরবত্র সম্পদ দতাোি হাত দথমে িক্ষ্া 
েিমত পািমল আরে েুরে হমবা।’ 

েথা দেষ েমিই আবাি হাোঁিমত শুরু েিল রলন্ডা। 
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তাি দপিমন দপিমন িলল আহেদ েুসা। উমে এল তািা দ্য’তলাি 
বািাোয়। 

বলল রলন্ডা আহেদ েুসামে লক্ষ্ু েমি, ‘রনমি এমদি আিও রেিু দলাে 
আমি। তামদি সাি েিমত পািমলই আপরন ঘামি দপ োঁিমবন। দসোমন এোরধে 
দবাি আমি। আরে রে ...।’ 

রলন্ডাি েথাি োঝোমন আহেদ েুসা বমল উেল, ‘না আিও রেিু আমি 
রনমি। এমদি এেদল রেোিী কুকুি আমি, োিা বন্দুেধািী দলােমদি দিময়ও 
দবরে রবপজ্জনে। এিাো পাতা আমি রবদ্যুমতি িাোঁদ। 

রলন্ডা আহেদ েুসাি োরল পাময়ি রদমে তারেময় হাসল। বলল, ‘আহেদ 
েুসা অবশ্যই সব রেিু জানমবন, দসিাই স্বাভারবে। আরে আপনামে িাবাি 
দসামলি এে দজাো জুতা রদরি। দসিা পাময় থােমল রবদ্যুমতি িাোঁদ দোন োমজ 
আসমব না। ওিা বেীমদি োরল পাময় এ জমেই িামে োমত বেী পালামল োরল 
পাময় পালামত বাধু হয়।’ 

েথািুকু দেষ েমি এেিু দে রনময়ই আবাি বমল উেল, ‘কুকুিগুমলা 
আোমে দিমন। ওমদি ভয় দনই। ওমদি পাি েমি রদময় আসব আরে আপনামে।’ 

‘আসব োমন, আপরন োমবন না আোি সামথ?’ 
‘দোথায় োব?’ 
‘আপাতত আোি সামথ দবি হমবন। দজায়াও দতা এেরন আপনামে ও 

আপনাি দেময়মে দেমি দিলমব।’ আহেদ েুসা বলল। ‘দোথাও রগময়ই আরে 
দজায়াও এি হাত দথমে বাোঁিমত পািব না। ওমদি রেরনে দোবিা’ি হাত দথমে 
োিও রনস্তাি নাই। সুতিাং আরে পারলময় োিও আিময় রগময় আমিা অমনেমে 
রবপদগ্রস্ত েিমত িাই না।’ থােল এেিু। 

রেন্তু আহেদ েুসা েথা শুরু েিাি আমগই আবাি বমল উেল, ‘এেি ু
দাোঁোন, আরে আপনামে জুতা এমন দদই।’ 

বমলই িুিল দজায়াও-এি পামেি ঘমি। দসোন দথমে এেিা দেিস এমন 
আহেদ েুসামে রদল। বলল, ‘পমি রনন।’ 
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আহেদ েুসাি জুতা পিা হমল বলল, ‘িলুন আপনামে কুকুি বারহনীি 
িাজত্ব পাি েমি রদময় আরস।’ 

‘না আপরন আসমবন না, আোি সামথ দেমত হমব আপনামে।’ আহেদ 
েুসা বলল। 

‘আরে রে বমলরি বুমঝমিন দতা?’ বলল রলন্ডা। 
‘বুমঝই বলরি। আপনামে েৃতুুি েুমে দিমল আরে োবনা। এই আরে 

বসলাে।’ বমলই সরতুই বমস পেল আহেদ েুসা। 
এেিু রবেত হমলা রলন্ডা। এেিু ভাবল। তািপি বলল, ‘আপরন রনমজ 

রবমদেী। আপরন দয়া েমি রবপদ বাোমবন না। আোি বুাপািিা আোি উপি 
দিমে রদন।’ 

‘রেে আমি, তাহমল আরে সামথই থােরি। রে হয় দসিা দদমেই আরে 
োব।’ আহেদ েুসা বলল। 

‘রেজ দয়া েমি আোি সামথ আপনামে জোমবন না। আরে জারন 
আপনাি জীবন অমনে েূলুবান। দ্যরনয়াি অমনে োজ হমব আপনামে রদময়।’ 
বলল রলন্ডা। 

‘আোি এই েুহূমতেি োজ হমলা, আপনামে এবং রিরস্টনামে িক্ষ্া 
েিা। সুতিাং আোমে আপনামদি সামথই থােমত হমব।’ আহেদ েুসা বলল। 

রলন্ডা দিাে তুমল আহেদ েুসাি রদমে এেবাি তাোল। বুঝল, আহেদ 
েুসা ো বলমি তাই েিমব। বলল, ‘রেে আমি। আপরন এেিু দাোঁোন আরে 
রিরস্টনামে রনময় আরস।’ 

বমলই দস দদ মে উপমি উেমত লাগল। 
আহেদ েুসা দাোঁোল দদাতলাি রসোঁরেি েুমে। আহেদ েুসাি োথায় নানা 

রিন্তা ঘুি পাে োমি। রলন্ডা দজায়াওমে োিমত িায় না, আবাি দজায়াও-এি 
হামত দস ও রিরস্টনা েিমব, দোথাও রগময় বাোঁিমবনা, এ বুাপামি রলন্ডা রনরশ্চত। 
তাহমল দস দজায়াওমে োিমত িায়না দেন? দজায়াও-এি সামথ রলন্ডাি রে 
সম্পেে? 
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তািা অবশ্যই স্বােী-স্ত্রী নয়। তাহমল রিরস্টনা রে দজায়াও-এি দেময়? 
তািা রে বন্ধু রিল? বা এেনও আমি? রলন্ডাি রপতপৃুরুমষি সম্পমদি রবষয়িা রে? 
দেন রলন্ডা জীবন রদময়ও দস সম্পদ দজায়াও-এি হাত দথমে বাোঁিামত িায়? সব 
সম্পদ রদময় হমলও সবাই রনমজমে বাোঁিামত িাইমব, এিাই দতা সাধাির্ প্রবর্তা? 

আহেদ েুসা এেিু আনেনা হময় পমেরিল। রসোঁরেমত পাময়ি েমব্দ সরিত 
রিমি দপল দস। তাোল রসোঁরেি রদমে। িািজন উমে আসমি রসোঁরে রদময়। তামদি 
িািজমনি হামত রেরন দেরেনগান ‘উরজ’। এেমজনি ‘উরজ’ আহেদ েুসাি রদমে 
তাে েিা। 

আহেদ েুসাি ‘উরজ’িা ঝুলমি তাি হামত। 
রে েির্ীয় দ্রুত ভাবমি আহেদ েুসা। 
এ সেয় আহেদ েুসাি দপিমন রতন তলাি রসরেি রদে দথমে এেিা 

গুলীি েব্দ এল। 
রসোঁরে রদময় উমে আসা িািজমনি দে দলােরিি ‘উরজ’ আহেদ েুসাি 

রদমে তাে েিা রিল তাি হাত দথমে ‘উরজ’িা রিিমে পমে দগল। আি দলােরি 
আতেনাদ েমি উমে তাি গুলীরবে ডান হাতরি বাোঁ হাত রদময় দিমপ ধমি বমস 
পেল। 

আহেদ েুসা েব্দ শুমনই বুঝমত দপমিরিল রলন্ডা রতন তলাি রসোঁরে রদময় 
নােমি। দসই গুলী েমিমি। আহেদ েুসাও এে েুহূতে নি েমিরন। দলােরিি হাত 
দথমে ‘উরজরি’ রিিমে পোি সামথ সামথই আহেদ েুসাি ‘উরজ’ উমে এমসরিল 
রসোঁরে রদময় উমে আসা অবরেি রতনজমনি লমক্ষ্ু। 

আহেদ েুসা ‘উরজ’ি রট্রগাি দিমপ ধমিরিল দবে েময়ে দসমেন্ড। গুরল 
বৃরি রগময় রসোঁরে রদময় উমে আসা িািজনমেও ঝাোঁঝিা েমি রদল।  

রিরস্টনামে রনময় দনমে এমসমি রলন্ডা। 
এমস দাোঁোল দস আহেদ েুসাি পামে। 
আহেদ েুসা তাি রদমে তারেময় বলল, ‘ধেবাদ রলন্ডা রিতীয়বাি 

আপরন গুলীি েুে দথমে আোমে বাোঁিামলন। ’ 



সুরিনামে োরিয়া  91 

 

‘লজ্জা দদমবন না। আপনাি দিাে দতা রসোঁরেি রদমে রিল। রেন্তু ওিা উমে 
আসমি তা দিি দপমলন না দেন?’ বলল রলন্ডা। 

হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘স্যরি, এেিা ভাবনায় ডুমব রগময়রিলাে।’  
‘এেন জরুিী ভাবনািা রে?’ বলল রলন্ডা। 
‘বলব এে সেয়, এেন আসুন, িরল।’ আহেদ েুসা বলল। 
িলমত শুরু েমি রিরস্টনামে লক্ষ্ু েমি বলল, ‘এস ো রিরস্টনা। 
আোমে এবং রিরস্টনামে আমগ দেমত হমব রে. আহেদ েুসা। দিজা 

দপমিামলই রেন্তু িুমি আসমব কুকুি বারহনী।’ বমল রলন্ডা রিরস্টনাি হাত ধমি 
আহেদ েুসামে রডরঙময় আমগ িলমত শুরু েিল। 

‘রনমি রে এমদি আিও দলাে আমি?’ রজমেস েিল আহেদ েুসা। 
‘েমন হয় দনই। এত গুলী দগালাি েব্দ দোনাি পি দেউ বাইমি থাোি 

েথা নয়। ‘রেরনে দোবিা’ি োিা সুরিনামে এমসমি, তামদি দবরেি ভাগই থামে 
েূল েহমি। দজায়াও-এি েয়জন োস দলােই শুধু এোমন থামে, এোনোি 
রনিাপত্তা রনরশ্চত েিাি জমে।’ 

তািা এে তলায় দনমে এল। 
এে তলায়ও োউমে দদো দগল না।  
বাইমি দবরুবাি দগমি এমস দপ োঁিল তািা। দগমিি বাইমি এেিা িাোঁো 

িত্বি। এ িত্বিিা বারেিামে িািরদে দথমে রঘমি আমি। এ িত্বিিামেই পাহািা 
দদয় কুকুি বারহনী।  

িত্বিিাি পি পারনি ধাি দঘোঁমষ িািরদে জুমে রঘমি আমি োোঁিাতামিি 
দবো। 

দগি েুমল প্রথে দবরুল রলন্ডা। তাি সামথ রিরস্টনা। সবমেমষ আহেদ 
েুসা। 

দগি দথমে পাথি রবিামনা এেিা পথ িমল দগমি ঘাি পেেন্ত। ঘাি 
পাওয়াি আমগ োমেি সতরি আমিেিা দগি পাি হমত হয়। দ্যই রদে দথমে 
োোঁিাতামিি দবো এমস িাস্তািাি দ্য’প্রামন্ত দেষ হময়মি। দ্য’প্রামন্তি দবোমে 
সংমোগ েমি দাোঁরেময় আমি দগিিা। দগমিি রনমিি িাস্তায় বসামনা হময়মি এেিা 
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ইোমতি বে েীি। দগমিি এপ্রান্ত-ওপ্রান্ত জুমেই িময়মি েীিিা। দগি পাি হমত 
হমল এই দলাহাি রেমি সবাইমে পা িােমত হমব।  

আহেদ েুসািা বারে দথমে দবি হওয়াি প্রায় সামথ সামথই দ্যরদে দথমে 
িুমি এল পাোঁি িয়িা কুকুমিি এেিা দল। তামদি েুমে রহংস্র হুংোি। কুকুি 
গুমলাি জ্বলন্ত দিােগুমলা দেন আহেদ েুসামে পুরেময় িািোি েমি রদমত িায়।  

আহেদ েুসা দারেময়মি রলন্ডা ও রিরস্টনাি োঝোমন।  
রলন্ডা ও রিরস্টনা দ্যজমনই হাত তুমল েুমে এে প্রোি েব্দ েমি 

কুকুিগুমলামে োন্ত েিাি দিিা েিল।  
রলন্ডা ও রিরস্টনাি েথায় কুকুিগুমলা োন্ত হমলা ও দলজ নােমত শুরু 

েিল। রনশ্চয় কুকুিগুমলা বুমঝমি আহেদ েুসা অপরিরিত হমলও অনাত্মীয় নয়। 
ধীমি ধীমি রিমি দগল কুকুিগুমলা।  
রতনজন এরগময় িলল ঘামিি রদমে।  
সবাি সােমন রিল রলন্ডা। 
রলন্ডা োমেি দগিিা েুলমত েুলমত বলল, ‘দগমিি রনমি িাস্তাি উপি এই 

দে আইিন েীিিা দদেমিন, তা সম্পূর্েিাই রবদ্যুতারয়ত এবং বারেি িািরদে রঘমি 
এই দে োোঁিাতামিি দবো দদেমিন এিাও রবদ্যুত্ বহন েিমি। এই বারেমত 
আিে দোন বেী পালামত দগমল দভতমিি প্রহিী ও বাইমিি কুকুমিি হাত দথমে 
দোনভামব বাোঁিমলও োিাতামিি দবো অথবা দগমিি এই সবদ্যুরতে িাোঁদ দথমে 
বাোঁিমত পািমবনা।’ 

‘রেন্তু আরে দবোঁমি দগলাে। োমদি বাোঁিাি েথা, তািা এভামবই দবোঁমি 
োয়।’ বলল আহেদ েুসা। 

‘তা রেে।’ বলল রলন্ডা। 
ঘামি দপ োঁিল তািা।  
ঘামি এেিা দবাি বাোঁধা আমি। 
দবািরি আিলারন্িমেি অবুাহত তিে দদালায় অরবিাে দ্যলমি। রলন্ডা 

রগময় দবামি উেল এবং রিরস্টনামে হাত ধমি দবামি তুলল। 



সুরিনামে োরিয়া  93 

 

 আহেদ েুসা দবামি উেমত উেমত বলল, ‘এেরিই দতা দবাি দদেরি। 
আেিা রনময় দগমল এিা দতা আিো পমে োমব।’ 

‘না আমে-পামে রেংবা বেি এলাোয় এমদি আিও দবাি আমি। 
ওগুমলা োমলাবাজারিমত রলপ্ত। দোবাইমল সংমেত দপমল সংমগ সংমগই িমল 
আসমব।’ বলল রলন্ডা। 

‘তাহমল এেনও আেিা রবপদেুে নই  ওিা দোবাইল েিমল দবািগুমলা 
আোমদি ধাওয়া েিমত পমি।’ আহেদ েুসা বলল। 

‘তা পামি, েরদ দজায়াও তামদি দোবাইল েিমত পামি। রেন্তু দজায়াও 
এি োমি দোবাইল দনই। জুামেিসহ তাি দোবাইলিা রিল রসোঁরে ঘমিি বাইমিি 
দিরলং-এ। আরে দোবাইলিা রনময় এমসরি।’ বলল রলন্ডা। 

‘ধেবাদ আপনামে । এ পেেন্ত আপনাি প্রমতুেিা োজই এেজন ঝাোঁনু 
দগাময়োি েত ।’ 

 আেহদ েুসা বলল। 
হাসল রলন্ডা। ম্লান হারস। বলল, ‘আরে রেরনে দোবিা’ি সদস্য রিলাে 

না । রেন্তু অমনে বিি দথমে তামদি দদেরি । সুতিাং রেি ুদতা দেোি েথা।’ 
‘আপরন রেরনে দোবিা’ি সদস্য নন, রেন্তু তািা আপনামে তামদি োজ 

দদেমত রদমি দেন?’ আহেদ েুসা বলল। 
ম্লান হময় দগল রলন্ডাি েুে। 
রেিু বলমত োরিল রলন্ডা, রেন্তু তাি আমগই রিরস্টনা বলল, ‘ঘুে পামি 

আো আোি ।’ 
বুস্ত হময় উেল রলন্ডা। বলল, ‘রে. আহেদ েুসা আরে আসরি ওমে 

শুইময় রদময়।’ 
বমল রিরস্টনামে রনময় দদাতলাি দেরবমন উোি জমে অগ্রসি হমলা 

রলন্ডা। 
‘রেে আমি আপরন আসুন। আরে ততক্ষ্মর্ দবাি স্টািে  রদময় দদই।’ 
বমল আহেদ েুসাও এগুমলা দবামিি ইরিমনি রদমে। 
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রেরনি পাোঁমিে পি রিমি এল রলন্ডা । বসল দস আহেদ েুসাি ড্রাইরভং 
দিয়ামিি পামেি দিয়ািিায়। 

রলন্ডা বসমতই আহেদ েুসা বমল উেল, ‘আপরন রিরস্টনামে আনমত 
দগমল দদাতলাি রসোঁরেি েুমে দাোঁরেময় আরে আপনাি েথাই ভাবরিলাে।’ 

‘রে ভাবরিমলন?’ ম্লান েণ্ঠ রলন্ডাি। 
‘আরে ভাবরিলাে, আপরন সুমোগ দপময়ও দজায়াও দে োিমলন না, 

অথি দজায়াও আপনামে ও রিরস্টনামে দেমি দিলমব, এিা আপরন রনরশ্চতভামব 
জামনন। আপনামে আরে বলমত শুমনরি আপনাি রপতপৃুরুমষি পরবত্র সম্পদ তাি 
হাত দথমে িক্ষ্া েিমত িান। আপনাি সামথ দজায়াও-এি সম্পেেিা রে? আপনাি 
রপতপৃুরুমষি সম্পদ পরবত্রই বা হমলা রে েমি? এসব প্রশ্নই আোি োথায় তেন 
রেলরবল েিরিল।’  

প্রায় এে রনশ্বামস েথাগুমলা বমল দগল আহেদ েুসা। 
আহেদ েুসা থােমলও েথা বলল না রলন্ডা। তাি েুে রনিু এবং ম্লান। 

ভাবরিল দস। এেিু পি েুে তুলল রলন্ডা। বলল, ‘প্রশ্নগুমলাি উত্তি অমনে 
োরহনীি সামথ জরেত। এে অেুাত-অোত ভাগুাহত েরহলাি দস োরহনী 
আপনাি শুমন রে লাভ ’ 

‘রে লাভ হমব আরে জারন না। রেন্তু দজায়াও-এি োিাগাি দথমে 
আপনাি িািা েুরে লামভি োধুমে দে লাভ আরে দপময়রি, তামত এ রজোসাি 
জবাব আোি জানা দিোি।’ 

আহেদ েুসা বলল। 
‘আপরন আোমে দয়া েিমত িান, তাই না?’ বলল রলন্ডা। 
‘হ্যাোঁ। োির্ আপরন আোমে দয়া েমিমিন।’ আহেদ েুসা বলল। 
উত্তমি রেিু বলল না রলন্ডা। 
েুে রনিু েমি িুপ েমি থােল রেিুক্ষ্র্। এেিু পি েুে তুলল। তাোল 

আহেদ েুসাি রদমে। লজ্জারেরিত এে িুেমিা ম্লান হারস িুমি উেল তাি দোোঁমি। 
বলমত শুরু েিল, ‘আোি পুমিা নাে রলন্ডা দলামিন। আেিা ও দজায়াও দলগািেিা 
গুময়মতোলাি িাজধানী গুময়মতোলা েহমিি এে অরভজাত এলাোয় প্ররতমবেী 
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রিলাে। আোি আব্বা রিমলন জারত-সংমঘি এেিা এমজন্সীি েেেেতো, আি 
দজায়াও দলগামিেি আব্বা রিমলন এেজন ধনী িাজনীরতে। আেিা এেই কুমল 
পেতাে। আেিা েুব ঘরনষ্ঠ রিলাে। পমি আরে উচ্চতি দলোপোি জমে িমল 
োই োরেেন েুেিামেি দোরিডায় এবং অবমেমষ দপো রহসমব রবোন বালাি 
িাকুিী গ্রহর্ েরি দসন্ট্রাল আমেরিোন এয়াি লাইমন্স। আরে রবোনবালা রহমসমব 
েুব সিল হই দীঘেমদহী ও এেিু রভন্নতি দিহািা হওয়াি োিমর্ই। এেজন 
পাইলিমে রবময় েরি। রেন্তু দ্যভোগু রিরস্ট্রনা হওয়াি রেিুরদন পি আোি স্বােী 
রবোন দ্যঘেিনায় োিা োন। আরে রিমি আরস গুময়মতোলায় বাবাি েমি। তেন 
রতরন জারতসংমঘি িাকুিী দথমে অবসি রনময় গুময়মতোলাি স্থায়ী বারসো 
হময়ময়িন। আরে গুময়মতোলায় আসাি পি দজায়াও দলগামিেি সামথ ঘনঘন দদো 
হওয়া শুরু হয়। আমগি দসই সম্পেে আবাি রিমি আমস। অমনে রদন পি বুঝমত 
পারি এই দজায়াও দলগািে আমগি দজায়াও দলগািে নয়। তাি রপতাি িাজননরতে 
রবপেেময়ি পি তাি দেহেয় সৎ িাজনীরতে রপতাি প্ররতপমক্ষ্ি রবরুমে প্ররতমোধ 
পিায়র্ হময় দস দোগ দদয় এে সন্ত্রাসী দমল। েেন আরে এ রবষয়িা জানমত পারি, 
তেন দস সন্ত্রাসী দল ‘রেরনে দোবিা’ি এে নিি দনতা।’ তেন আোি আব্বা 
োিা দগমিন। অসহায় আরে তেন । সব দজমনও আরে দজায়াও দলগামিেি োি 
দথমে সমি দেমত পারিরন। দজায়াও তা হমত দদয়রন। রিরস্টনাি রনিাপত্তাি েথা 
রিন্তা েমি এবং তাি বে হবাি অমপক্ষ্ায় আোি ইিা-অরনিামে দোিবানী 
দদই। সবমেমষ আোমদি পরবত্র সম্পদ হস্তগত েিাি দস দিিা েমি, তামত িাজী 
না হমল আোমদি দ্যই ো-মবরিমে হতুা েিাি দস রসোন্ত দনয় এবং এজমে দস 
আোমে ও আোি দেময়মে গুময়মতোলা দথমে সুরিনামে রনময় এমসমি। 
আি....।’ 

‘সুরিনামে দেন?’ রলন্ডাি েথাি োঝোমন বমল উেল আহেদ েুসা।  
‘তামদি েথায় ‘অেূলু দসই সম্পদ’ সুরিনামে আোি রপতৃপরুুমষি 

রভিাি তলায় লুোরয়ত আমি।’ বলল রলন্ডা। 
‘রপতপৃুরুমষি রভিা দোথায়?’ রজমেস েিল আহেদ েুসা। 
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‘আরে রেে জারননা, দরলমলই নারে সব দলো আমি। দরললিা আরে রেে 
বুরঝনা। দে তূহল বমে দজায়াও ওিা আোি োমি দথমে রনময় অে োমিা োি 
দথমে পরেময় দনয়। তেন রেন্তু দজায়াও দরললগুমলামে গুরুত্ব দদয়রন।’ রেন্তু 
িেলালমদি এুাসাইনমেন্ি রনময় সুরিনাে আসাি পি রে ঘিল আরে জারন না। 
হোৎ েমি গুময়মতোলায় রিমি োয় এবং দরললগুমলা আোি োি দথমে রনমত 
িায়। তাি উমেশ্য রনময় আোি সমেহ হয়। তািাো দরললগুমলা রপতাি পরবত্র 
আোনত আোি োমি। দসই আোনত আরে এেজন সন্ত্রাসী দনতাি হামত দদব 
দেন? অথি দদব না বমল িক্ষ্া পাওয়াও েুেরেল। অবমেমষ আরে রেথুা বরল। 
তামে জানাই দে, আরে েেন রেিু রদন আমগ সুরিনাে রগময়রিলাে ইউমনমকাি 
এে সমেলমন তেন দরললগুমলা রনময় রগময়রিলাে এেজন পুিাতত্বরবদমে 
দদোবাি জমে। ওোমনই এে রবশ্বস্ত স্থামন দিমে এমসরি। দস আোি েথায় 
সরেগ্ধ হময় ওমে এবং ভীষর্ দিমগ োয়। দস ভামব, আরে দরললগুমলা রনময় দোন 
েতলব আোঁিরি। সমে সমেই দস আোমে ও রিরস্টনামে সুরিনাে রনময় আমস 
দজাি েমি এবং তেন দথমেই দরললগুমলা হাত েিাি জমে েরিয়া হময় দিিা 
িারলময় োমি। আমগ আরে বুরঝরন দরললগুমলা দস দেন িায়। রেন্তু সুরিনাে এমস 
ধীমি ধীমি জানমত পািলাে, দরললগুমলাি েমধু ডায়াগ্রাে ও রদেরনমদেেনা আমি 
ো অনুসির্ েমি আোি রপতপৃুরুমষি িাো রবোল সম্পদ োরিি তলা দথমে তুমল 
আনা োমব। এিা জানাি পি আরে আিও েে হময় োই এবং জীবন দগমলও 
পরবত্র ঐ সপরত্রে সম্পদ তাি েত সন্ত্রাসীি হামত দেমত দদবনা, এই রসোন্ত দনই।’  

‘আপনাি সপরত্রে সম্পরত্ত সুরিনামে দেন?’ রজমেস েিল আহেদ েুসা। 
‘এি সবিুকু উত্তি আোি জানা দনই। তবু এিুকু বলমত পারি, আরে 

শুমনরি আোি দগ্রি গ্রুান্ড িাদাি িাত্র জীবমন সুরিনাে দথমে সামন্িা 
দডারেংমগামত িমল আমসন এবং দসোমনই স্থায়ী রনবাস গমেন। দাদাও সামন্িা 
দডারেংমগামত বাস েমিন। আব্বা দলো-পো েমিন দোরিডায়। দসোন দথমেই 
জারতসংঘ সংস্থায় িাকুিী রনময় আমসন গুময়মতোলায়। দাদাি েৃতুু ি পি আব্বা 
গুময়মতোলামতই স্থায়ীভামব বসরত স্থাপন েমিন। আব্বা দরললগুমলা দপময়রিমলন 
দাদাি োি দথমে। আব্বা এগুমলা আোমে রদময় োন। রতরন সুরিনামে আোমদি 
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পুবেপরুুষ ও আত্মীয়স্বজন সম্পমেে দতেন রেিু জানমতন না। শুধু বলমতন দাদাি 
োমি রতরন শুমনমিন সুরিনামে রিল তামদি রবিাি ও প্রািীন পরিবাি। িাজধানী 
পািাোরিমবা নারে তামদিই গো। েেন তামদি সুরদন রিল, তেন তামদি বারেই 
প্রায় এেিা েহি রিল। দাদা দোনরদন োন রন। তমব আব্বা সুরিনামে তাি 
পরিবামিি জে গবে েিমতন। এই গবে আোমদি েমধুও আমি। সুরিনামে এমল 
েন আকুরল-রবকুরল েমি পরিবামিি সন্ধান েিাি জমে। রেন্তু রেিুই দতা জারন 
না এোনোি পরিবাি সম্পমেে। 

‘দরলমল রেিু দনই এ সম্পমেে?’ আহেদ েুসা বলল। 
‘দরলল আরে পরেরন। দরললিা ইংমিরজ ভাষায় নয়।’ 
‘তাহমল রে সুরিনামেি ভাষায়?’ 
‘তাও নয়।’ 
‘তাহমল রে ভাষায়?’ 
‘আব্বাও পেমত পািমতন না বমল আরেও দোনরদন ভাল েমি দদোি 

দিিা েরিরন।’ বলল রলন্ডা। 
‘দরললিা দোথায়? আোমে রে দদোমনা োমব?’ আহেদ েুসা বলল। 
‘আপনামে দদোমত না পািমল দ্যরনয়াি োউমে আি দদোমনা োমব না।’ 

বলল রলন্ডা। 
‘এই রবশ্বামসি োির্?’ 
‘োির্ অমনেগুমলা। এেরি হল, জীবমনি প্ররত আপনাি দোন দলাভ 

দনই। দ্যরনয়াি প্ররত োি দোন দলাভ থামে না, দ্যরনয়াি সম্পমদি প্ররতও দস দোন 
দলাভ িামে না। আমিেরি োির্ হল, আপরন েুসলোন।’ বলল রলন্ডা। 

‘েুসলোনমদি প্ররত আপনাি এই পক্ষ্পারতত্ব দেন?’ আহেদ েুসাি 
রজোসা। 

‘জারন না। তমব আরে এয়াি দহামস্টস থাো োমল অমনে জারতি 
োনুমষি সংেমেে এমসরি। তামদি েমধু েুসলোনমদিমেই আরে েদ ও নািীি 
বুাপামি সবমিময় সংেত দদমেরি। আি তািা ধেে পালন েিা জারতও। দেমনি 
েমধুও তািা প্রাথেনা েিমত দভামল না। আি সবমিময় বে হল, দাদ্যি োমি এেিা 
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দোনা েথা। রতরন বলমতন, আোমদি পরিবামিি সামথ েুসলোনমদি এেিা 
দোগসূত্র িময়মি। তািাো আপরন েুসলোন দজমন সরতুই আোি েুব েুরে 
দলমগমি।’ 

‘রেস রলন্ডা, আপনাি েথা শুমন আোিও েুরে ও দে তূহল দ্যই-ই সৃরি 
হময়মি। আপনাি দসই দরললগুমলা দোথায়?’ আহেদ েুসা বলল। 

হাসল রলন্ডা। বলল, ‘দরললগুমলা আোি এই হ্যান্ডবুামগি তলায় 
িােোি দ্যই দলয়ামিি োঝোমন িময়মি।’ 

‘আপনাি নাইস বুরেমতা ’ দহমস বলল আহেদ েুসা। 
ততক্ষ্মর্ রলন্ডা দলামিন বুাগ দথমে দিাি েমি এেিা োোঁরি দবি েমি 

বুামগি তলা োিমত শুরু েমিমি। বুামগি এেিা প্রান্ত দেমি দভতমি দ্যই আেুল 
ঢুরেময় দবি েমি আনল েময়েে্ড  োগজ। োগমজি ভাোঁজ েুলমত লাগল রলন্ডা। 

আহেদ েুসা োগমজি রদমে দিময় বলল, ‘রেস রলন্ডা, োগজগুমলা েুব 
প্রািীন েমন হমি না।’ 

‘রেেই বমলমিন। এগুমলা আসমল েূল দরলমলি িমিােরপ। দদমেই 
দবাঝা োয়। সম্ভবত আোি দগ্রি গ্রান্ডিাদাি েেন িাইনারল সুরিনাে দথমে িমল 
আমসন তেন দরললগুমলা িমিােরপ েমি রনময় আমসন। েূল দরলল রনশ্চয় 
পরিবামিি েূল অংমেি সামথই িময়মি।’ 

এতক্ষ্মর্ োগজগুমলাি ভাোঁজ দোলা হময় দগমি। 
েথা দেষ েমি এেিু দথমেই আবাি বলল, ‘দরললগুমলাি েমধু এেিা 

পাল দতালা জাহামজি দকি আমি, অধে ডুবন্ত। পামেই উপকূল। উপকূমলি নাে 
ও জাহামজি নাে েুারনে ভাষামতই দলো আমি। জাহামজি নাে দদেরি 
সান্তাোরিয়া এবং উপকূমলি নাে দদেরি সুরিনাে দোস্ট।’ থােল রলন্ডা দলামিন। 

‘েলিামসি প্রথে সেুদ্র োত্রায় দে জাহাজগুমলা রিল, তাি এেরিি নাে 
সান্তাোরিয়া। রেন্তু েলিামসি প্রথে অরভোনমতা সুরিনাে দোস্ট পেেন্ত আমসরন। 
তাহমল এোমন সান্তাোরিয়া ডুবমব দেন?’ বলল আহেদ েুসা। 

‘রে. আহেদ েুসা, দবামিি হুইলিা আরে ধমিরি। আপরন এ োগজগুমলা 
এেিু দদেুন। আপরন বুঝমত পামিন রে না। দরললগুমলাি েমধু সান্তাোরিয়ামে 
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সুরিনাে দোমস্ট েেন ডুবমত দদমেরি তেন দরললগুমলামত গুরুত্বপূর্ে তথু 
থােমত পামি।’ 

বমল রলন্ডা উমে দবামিি হুইলিা ধিল এবং আহেদ েুসা ড্রাইরভং রসি 
দথমে পামেি রসমি সমি এল। 

আহেদ েুসা দিয়ামি বমস দডে দিরবল দথমে তুমল রনল দরললগুমলা। 
দরললগুমলাি উপি নজি পেমতই ভূত দদোি েত িেমে উেল আহেদ েুসা। 
দরললগুমলা সবই আিবীমত দলো। দ্রুত দিাে বুলাল দস। প্রথে দরললরিি 
রেমিানাে ‘আোি েথা’। দ্রুত পাতা উরিময় দেষ পাতায় দদেল নাে স্বাক্ষ্ি 
‘আব্দুি িহোন আত-তারিে’। পরিিয় দলো আমি ‘েুামেন, রেপ 
সান্তাোরিয়া।’ রিতীয় দরললরিি রেমিানাে ‘আোহি দান আোহি জমে’। এ 
দরলমলিও দেষ পাতায় দসই এেই স্বাক্ষ্ি ও এেই পরিিয়। তৃতীয় দরললিা হল 
‘সান্তাোরিয়া জাহামজি দকি’। এি রেমিানাে আগােী রদমনি সুরিনারেমদি জমে 
সুমভনীি। এোমনও ঐ এেই স্বাক্ষ্ি এবং পরিিয়। 

রবিয়-আনমে দবাবা হময় দগল আহেদ েুসা। তাি েমন এেন আি 
রেিুোত্র সমেহ দনই, দিমিে দ্যমগেিই এসব দরলল পত্র। দিমিে, োমন আল-
তারিে দ্যমগেি প্ররতষ্ঠাতা সান্তাোরিয়া জাহামজি েুামেন আব্দুি িহোন আল-
তারিে  এিা েুসরলে দ্যগে  সম্ভবত সেগ্র দরক্ষ্র্ আমেরিোি এিাই প্রথে এবং 
হয়মতা এেোত্র েুসরলে রনরেেত দ্যগে। আি ওভানমডািা এবং রলন্ডা দলামিনিা 
এেই পরিবাি। 

আিও েতক্ষ্র্ আহেদ েুসা রবিয় ও আনমেি সেুমদ্র সরিতহািা হময় 
থােমতা দে জামন। রেন্তু রলন্ডা দলামিমনি েথায় সরিত রিমি দপল আহেদ েুসা। 
রলন্ডা দলামিন বলরিল, ‘রে বুাপাি রে. আহেদ েুসা, আপরন এিেে হময় দগমলন 
দেন? ভূত দদেমলন নারে?’ 

আহেদ েুসা ধীমি ধীমি েুে তুলল। বলল, ‘না রেস রলন্ডা, ভূমতি দিময় 
বে রেিু।’ 

‘রে বুাপাি?’ বলল রলন্ডা। তাি দিামে-েুমে উমিগ।  
‘জামনন, দরললগুমলা আিবীমত দলো।’ 
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‘আোঁো-বাোঁো হামতি দলো দদমে আরে বুঝমত পারি রন। তমব শুমনরি 
রবমদেী ভাষায় দলো। রেন্তু এি োির্ রে? আিবী ভাষায় দেন?’ বলল রলন্ডা। 

‘শুধু আিবী ভাষাি েথা নয়। োি দরলল রতরন এেজন েুসলোন ’ 
আহেদ েুসা বলল। 

‘েুসলোন?’ দিাে েপামল তুমল বলল রলন্ডা দলামিন। 
‘হ্যাোঁ। নাে আব্দুি িহোন আল-তারিে।’ 
‘তাি োমন আোমদি পূবেপরুুষ েুসলোন এবং তাি নাে আব্দুি িহোন 

আল-তারিে?’ প্রায় রিৎোি েমি বলল রলন্ডা দলামিন। তাি দিামে-েুমে আবাি 
রবিয়। 

‘আরেও রবরিত রেস রলন্ডা। রেন্তু রবরিত এই োিমর্ দে, আোি অপূর্ে 
রজোসাি জবাব এই দরলমল রেলমব তা ভারবরন।’ বলল আহেদ েুসা। 

‘বুঝলাে না রে. আহেদ েুসা।’ 
‘আপনাি অপূর্ে রজোসািা রে রিল?’ রলন্ডা বলল। 
েুমে হারস দিমন আহেদ েুসা বলল, ‘আোি রিতীয় রজোসা রিল, 

আপনাি পরিিয় সম্পমেে আপনাি রপতপৃুরুমষি রবোল দস্টি ধ্বংস প্রাপ্ত দ্যমগে 
েুসলোনমদি প্রাথেনা গহৃ েসরজমদি ধ্বংসাবমেষ িময়মি। আপনাি আত্মীয়-
স্বজনিা এেনও দসোমন বসবাস েমিন।’ 

রলন্ডা দলামিমনি দিামে রবিয়। বলল, ‘আোি পূবে পুরুমষি দস্টি আমি, 
তামদি ভাো দ্যগে আমি, আরে জারন না। আপরন জানমলন রে েমি?’ 

হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘আপনাি পূবে পুরুমষি দস্টমিই দতা 
আপনামে রনময় োরি।’ 

‘দসিা আোি জে েহা আনমেি েথা। রেন্তু আোি প্রমশ্নি জবাব দতা 
রদমলন না, আোি রপত ৃ পুরুমষি পরিবাি, তামদি দস্টি আপরন রিনমলন রে 
েমি?’ বলল রলন্ডা। 

‘আরে দসোমন থারে। আপনাি রপতপৃুরুমষি পরিবামিি আরে অরতরথ।’ 
বলল আহেদ েুসা। 
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‘রেন্তু আপরন রবমদেী। পরিিয় হল রে েমি তামদি সামথ?’ রজমেস 
েিল রলন্ডা। 

আহেদ েুসা ওভানমডামে রেভামব উোি েমি, তািপি রে সব ঘমি 
এবং রেভামব দস তামদি স্থায়ী অরতরথ হময় দগল, বলল সব সংমক্ষ্মপ। 

‘ধেবাদ রে. আহেদ েুসা। অমেষ ধেবাদ ঈশ্বিমে। আোি জীবমনি 
সবমিময় েুরেি রদন আজ। দস ভাগু দে আপনাি সামথ দদো হময়রিল। এেনও 
আোি োমি সবরেিু স্বপ্ন বমল েমন হমি। ঈশ্বি এ দস ভাগুস্বপ্ন দেন দভমে না 
দদন।’ বলল রলন্ডা। 

‘আপনাি দিময় আোি আনে েে নয় রেস রলন্ডা। সুদূি সুরিনামে এমস 
েরদ দদরে দে আধুরনে সুরিনামেি প্ররতষ্ঠাতা এেজন েুসলোন, আোি ভাই, 
তাহমল আনে িাোি জায়গা রে থামে?’ আহেদ েুসা বলল। 

‘আোি পূবে পুরুষ আব্দুি িহোন আল-তারিেমে েরদ আপরন ভাই 
বমলন, তাহমল আরে দতা আপনাি দবান হময় দগলাে।’ 

‘দবান হময় দগমলন নয়, দবান হময় দগমিন। রেন্তু এেিা েথা িির্ 
েরিময় দদই, আব্দুি িহোন আল-তারিে েুসলোন রিমলন। রেন্তু দবান রলন্ডা 
দলামিন রেন্তু আব্দুি িহোন আল-তারিমেি ধমেে দনই।’ 

‘দদেুন ভাইজান, আরে দতা আমগই বমলরি েুসলোনমদি আোি ভাল 
লামগ। আহেদ েুসাি দবান হওয়াি আমগ েুসলোনমদি ভাল দলমগ থােমল, 
আহেদ েুসাি দবান হবাি পি এবং রপতপৃুরুমষি েুসরলে পরিিয় পাবাি পি 
েুসলোন হবাি বারে থামে রে ’ বলল রলন্ডা। 

‘ধেবাদ দবান। এিা আোি জে আমিেিা েুরেি েবি।’ আহেদ েুসা 
বলল। 

‘বুঝা দগল আরে েুসলোন না হমল আপনাি এই েুরেিা দপতাে না। 
আপরন দতা সাম্প্রদারয়ে েুব ’ হাসমত হাসমত বলল রলন্ডা দলামিন। 

‘েলুার্ গ্রহর্ ও তাি প্ররতষ্ঠায় এেরনষ্ঠ হওয়া েরদ সাম্প্রদারয়েতা হয়, 
তাহমল অবশ্যই আরে সাম্প্রদারয়ে এবং সব োনুমষিই সাম্প্রদারয়ে হওয়া 
উরিত।’ আহেদ েুসা বলল। 
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‘েুসলোরনত্ব ও েলুার্মে তাহমল দতা আপরন এে েমি দিমলমিন।’ 
বলল রলন্ডা। 

‘আরে এে েমি দিলরি না। েুসলোরনত্ব ও েলুার্ আসমলই এে। 
ইসলাে হল োনুমষি জে স্রিাি েমনানীত জীবন-োপন পেরত। োনুমষি 
ইহোলীন সব েলুার্, পিোলীন েুরে এই জীবন-োপন পেরতি েমধুই রনরহত 
িময়মি।’ আহেদ েুসা বলল। 

‘আপরন ো বলমলন এই রবশ্বামসি প্ররত েরদ এেরনষ্ঠ হমত হয়, তাহমল 
দতা োনুষমে এই পমথ রনময় আসাি জে েরে প্রময়াগও সবধ, দেেন ঔষধ 
োওয়াি জমে দিাগীি উপি প্রময়াজন হমল ডাোি েরে প্রময়াগ েমিন।’ বলল 
রলন্ডা দলামিন। 

আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘ইসলাে ঔষধ নয়। দিাগীি ঔষধ োওয়া-
না োওয়াি রপিমন তাি দবোঁমি থাো, না থাোি প্রশ্ন জরেত। রেন্তু ইসলাে গ্রহর্ 
েিা- না েিাি সামথ এই প্রশ্ন জরেত নয়। েলুামর্ি পথ েরদ োনুষ গ্রহর্ না 
েমি, তাহমল তাি অেলুার্ হমব। তেন দস অেলুার্ দথমে সতেে হমব ও 
েলুামর্ি পমথ রিমি আসমত িাইমব। তামে এই পমথ সাহােু েিমত হমব োত্র। 
এজেই ইসলাে বা েলুামর্ি পতাোবাহীমে রনিন্তি েলুামর্ি পথ োনুমষি 
সােমন তুমল ধিমত হমব। োনুষ িাইমল তা গ্রহর্ েিমব, না িাইমল তা গ্রহর্ েিমব 
না। োনুমষি োথায় বারে দেমি বা বাধু েমি োনুষমে ইসলামেি পমথ আনা 
ইসলামেি পথ নয়।’ 

‘তাহমল দতা ইসলাে অথোৎ েলুামর্ি প্ররতষ্ঠা হমব না।’ বলল রলন্ডা 
দলামিন। 

‘েলুামর্ি প্ররতষ্ঠা না হমল অেলুামর্ি প্ররতষ্ঠা হমব। অেলুামর্ি 
প্ররতষ্ঠা হমল োনুষ অেলুার্ সম্পমেে সতেে ও সমিতন হমব এবং েলুামর্ি রদমে 
রিমি আসমব। েলুামর্ি পথ অবুাহতভামব োনুমষি সােমন তুমল ধমি োনুমষি 
এই পরিবতেনমেই উৎসারহত েিমত হমব।’ আহেদ েুসা বলল। 

‘েরদ োনুমষি পরিবতেন না হয়? অরধোংে োনুষ েরদ েলুামর্ি পমথ না 
আমস?’ রজমেস েিল রলন্ডা। 
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‘দে আসমব না, তাি পরির্রত দসই দভাগ েিমব। দ্যরনয়ামত দস 
অেলুামর্ি েমধু রনরেরজ্জত হমব এবং পিোমল তামে জাহান্নামেি োরস্তি স্বাদ 
গ্রহর্ েিমত হমব। স্রিা দতা এজে পুিষ্কাি ও োরস্তি জায়গা দবমহেত ও দদাজে 
দ্যই-ই সৃরি েমি দিমেমিন’। 

‘তাি োমন আপরন বলমত িামিন, ইসলাে আইমনি পথ, গর্তমন্ত্রি পথ 
এবং োনুমষি স্বাধীন রিন্তামে স্বীোি েমি দনয়াি পথ।’ বলল রলন্ডা। 

‘রেে স্বীোি েমি দনয়া নয়। ইসলাে োনুমষি অেলুামর্ি পমথ িলাি 
স্বাধীন রিন্তামে পরিবতেন েিাি অরবিাে প্রমিিা, রেন্তু দসিা গাময়ি দজামি নয়, 
ঘৃর্া িরেময় নয় রেংবা অসহমোগ েমি নয়।’ আহেদ েুসা বলল। 

‘তাহমল দতা এিা আইন ও গর্তমন্ত্রি পথ হল।’ বলল রলন্ডা। 
‘হ্যাোঁ অবশ্যই।’ 
‘রেে আমি। তাহমল আপরন সাম্প্রদারয়ে নন, িিেপন্থীও নন। রেন্তু 

এেিা প্রমশ্নি উত্তি রদন, অেেমলি স্বাধীন রিন্তামে আপরন গাময়ি দজামি বাোঁধা 
রদমিন না, আইনানুগ ও গর্তমন্ত্রি পমথ তাি পরিবতেমনি দিিা েিমিন, রেন্তু 
অেেমলি পথিািীিা েরদ গাময়ি দজামি আপনাি অথোৎ ইসলামেি এই দিিায় 
বাোঁধ সামধ, তাহমল রে হমব?’ 

‘তাহমল এই দবআইরন ও অগর্তারন্ত্রে বাোঁধা রডঙামনাি সব সবধ উপায়ই 
গ্রহর্ েিমত হমব। অেেল দে েরে রনময় আসমব, েেমলি েরেমে তাি দিময় 
দবেী েরে রনময় এরগময় দেমত হমব। তামত েুে লোই সবই হমত পামি।’ আহেদ 
েুসা বলল। 

‘আপরন অেেমলি দবআইরন ও অগর্তারন্ত্রে বাোঁধা রডঙামনাি সব সবধ 
পথ গ্রহমর্ি েথা বমলমিন। এোমন ‘সবধ পথ’ বলমত রে দবাঝামত দিময়মিন?’ 
বলল রলন্ডা। 

‘োিা বাোঁধা রদমত আসমি, োিা লোই েিমত আসমি, তামদি রবরুমে 
লোই েরুন। রেন্তু প্রতুক্ষ্ লোই-এ দনই এেন অসােরিে, রনিপিাধ োনুষ, 
নািী, রেশুমে হতুা েিা, রনেোতন েিা সবধ পথ নয়। প্রতুক্ষ্ েুমেি সামথ সংরিি 
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না হমল েত্রুপমক্ষ্ি হমলও ধেেস্থান, িসমলি দক্ষ্ত, বাগান ইতুারদ ধ্বংস েিাও 
সবধ োজ নয়। ইসলাে এগুমলামে অনবধ দঘাষর্া েমিমি।’ 

আহেদ েুসা বলল। 
থােল আহেদ েুসা। প্রোন্ত েুে রলন্ডাি। আহেদ েুসা থাোি পি এেিু 

দভমব রনময় দস বলল, ‘আইন ও গর্তমন্ত্রি পমথ িমলও এবং োনুমষি েেল োেনা 
েমি েলুামর্ি পমথ িলাি পমিও রেন্তু ইসলাে েুে বন্ধ েিমত পািল না 
ভাইজান।’ 

‘পৃরথবী েতরদন থােমব, আদে ও ইবরলসও ততরদন থােমব এবং 
ইবরলস- আদমেি োরন্তি সংসামি হানা দদমবই। তাই আদে অথোৎ েেমলি েরে 
িাইমলও েুে-লোই বন্ধ হমি না।’ থােল আহেদ েুসা। 

েথা বলল না রলন্ডাও। ভাবরিল দস। এেিু পি বলল, ‘এসব ভািী েথা 
এেন থাে ভাইজান। দরললগুমলামত রে আমি তা দদেমত অনুমিাধ েমিরিলাে 
আরে।’ 

আহেদ েুসা প্রথে দরললিা তাি দিামেি সােমন তুমল ধিল। দডে 
দিরবমলি আমলািা এডজাস্ট েমি রনময় বলল, ‘দবান আরে অনুবাদিাই শুধু 
আপনামে দোনারি। শুনুন।’ বমল আিবীিা আমস্ত আমস্ত পমে অনুবাদিা দজামি 
বলমত লাগলুঃ 

‘রবসরেোরহি িাহোরনি িাহীে। আরে আোি ভরবষ্যত 
বংেধিমদি জে রেিু েথা রলমে োরি। আোি োতৃভাষা আিবীমতই 
রলেরি। স্বর্েভা্ড ামিি রনমদেরেো দরললিাও আিবীমত রলেলাে। োির্, 
আরে িাই আিবী পামোোমিি েত এে উপেুে সেময় আল-তারিে 
দ্যমগেি ইরতহাস ও দ্যমগেি তলাি স্বর্েভা্ড াি আোি বংেধিমদি হামত 
পেুে। আরে িাই, আোহি দন এই স্বর্ে ভা্ড ামিি বৃহত্তি অংে আোহি 
োমজ বুয় দহাে। 

আরে আব্দুি িহোন আল-তারিে। ১৫০১ সামলি রদমে 
দেমনি িাজা িারডেনান্ড ও িানী ইসামবলা েুারিরবয়ান িীপপুমিি 
রহসপারনওয়ালা এলাোি গভনেি রহমসমব ওভানমডামে দপ্রির্ েমিন 
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৩০ রি জাহাজসহ। আোমে দজাি েমি জাহাজ বহমিি িীি দনভীমগিি 
ও অগ্রবতেী জাহাজরিি েুামেন েমি গভনেি ওভানমডাি সামথ 
েুারিরবয়ান িীপপুমি পাোমনা হয়। রেন্তু আরে এ জীবন িাইরন। 

আরে আোি িাত্র জীবমনি শুরু দথমেই ভূমগাল ও 
সেুদ্ররবোমনি প্ররত অনুিে। আোি িাত্রজীবমনি সেল পেোময় আরে 
এই দ্যই রবষময় ভাল দিজাি েমিরি। আরে এই দ্যই রবষময় েমডোভা 
রবশ্বরবদুালয় দথমে সমবোচ্চ রডগ্রী লাভ েরি। আোি আবালু স্বপ্ন রিল 
েমডোভাি েত রবশ্বরবদুালময়ি রেক্ষ্ে হব। আরে রেক্ষ্ে রহমসমব 
রনময়াগ লাভ েরি এবং এি োধুমে আোি দস স্বপ্ন সিল হয়। রেন্তু 
দ্যভোগু, রেক্ষ্ে রহমসমব ক্লাস দনয়া শুরু েিাি আমগই েমডোভা এলাো 
েুসলোনমদি হাত িাো হময় োয় এবং িারডেনান্ড ও ইসামবলাি বারহনী 
েমডোভা দেল েমি দনয়। অোে অমনমেি সামথ আরেও পারলময় োই 
েমডোভা দথমে। রেন্তু েীঘ্রই আোি েপাল ভামঙ। আোি এে েৃস্টান 
সহপােী আোি বুাপামি িারডেনান্ডমে বমল দদয়। আোমে ভূমগাল 
সেুদ্র রবোনী রহমসমব িারডেনামন্ডি োমি তুমল ধিা হয়। িারডেনান্ড 
সিোি আোি সন্ধান েিমত থামে। আরে তেন গ্রানাডা দথমে রতরিে-
িরেে োইল দূমি এে সুেি পাবেতু উপতুোয় আোি রনমজি গ্রাে 
‘ওয়ারদউল গানী’দত বাস েিরি। আরে তেনও রবময় েরিরন। এে বৃো 
ো িাো আোি দেউ রিল না। দ্যজমনি অতুন্ত সুেী ও স্বিল সংসাি 
আোমদি। এে িামত দসোমনই হারজি হল িারডেনামন্ডি দলােিা। িাস্তা 
রিরনময়রিল আোি দসই েৃস্টান সহপােী। দজাি েমি আোমে তুমল রনময় 
আমস আোি েেুা দথমে। পামেি ঘমি ঘুরেময় থাো ো’ি োি দথমেও 
রবদায় রনমত দদয় রন। এভামবই আোমে োরেল েিা হয় ওভানমডাি 
জাহাজ বহমি। আোি নতুন নাে হয় ‘েরিজ রপজামিা’। 

এে োমসি সেুদ্র োত্রা দেমষ আিলারন্িে পারে রদময় আেিা 
সামন্িা দডারেংমগামত দপ োঁিলাে। 
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েুারিরবয়ান িীপপুমিি রহোরনওয়ালা অিমলি িাজধানী 
তেন এই সামন্িা দডারেংমগা। ’ সামন্িা দডারেংমগাি সেুদ্র তীমি এে 
দিাি বারেমত হল আোি রনবাস। রেন্তু এে েুহুমতেি জমে এমে আোি 
রনবাস বমল দেমন রনমত পারিরন। প্ররতরদমনি অবসি সেয়িা জানালায় 
বমস েুারিরবয়ান সাগমিি রদমে রনেলে দৃরিমত তারেময় থাো রিল 
আোি অভুাস। েুারিরবয়ান সাগি দপরিময় আিলারন্িে সাগি পারে 
রদময় আোি েন িুমি দেত দেমনি পাহাে দঘিা ‘ওয়ারদউল গানী’দত। 
দিামে িমুি উেমতা োময়ি েেতােয়ী দিহািা। পিক্ষ্মর্ই আবাি দিামেি 
সােমন িমুি উেমতা পাগল পািা হময় আোমে েুোঁমজ দিিা োময়ি দৃশ্য। 
ভাবতাে ো আোি রনশ্চয় দবোঁমি দনই। সন্তামনি দোোঁমজ িুমি দবোমনা 
নাওয়া-োওয়াহীন ো দোথায় পমে এেরদন দেষ রনুঃশ্বাস তুাগ েমিমি  
এসব ভাবমত রগময় দিাে রদময় অরবিাে অশ্রু গোত। 

এেরন অবস্থায় েেন আোি োল োিমি, তেন এেরদন গভনেি 
ওভানমডা আোমে দডমে পাোল। আরে হারজি হমল বলল, ‘দদমে 
োবাি জমে তুরে পাগল হময় আি। রেিুরদমনি জমে দতাোমে দদমে 
পাোমনাি বুবস্থা েমিরি। রজরনসপত্রসহ ২৪রি জাহামজি এেিা বহি 
পাোরি দেমন। তুরে এেিা জাহামজি েুামেন থােমব।’ 

সম্ভবত তারিেিা ১৫০২ সামলি জুমনি ১৫ তারিে। আেিা 
২৪রি জাহাজ রনময় সামন্িা দডারেংমগা বেি তুাগ েমি আিলারন্িমে 
পারে জোলাে। দনাঙি দতালাি েুহূমতে গভনেি এমস আোমে বলল, 
‘বহমিি দ্যরি জাহামজ স্বর্ে দবাঝাই আমি। দ্যরি জাহামজি েমধু দতাোিিা 
এেিা। সাবধামন দেও।’ রেন্তু সাবধানতা োমজ এল না। োত্রা েিাি 
রিতীয় রদন দেমষ ভয়াবহ হারিমেন ঝমে আিান্ত হল আোমদি জাহাজ 
বহি। দিামেি সােমনই এমেি পি এে জাহাজ ডুমব দেমত লাগল। 
আোি জাহাজ োিাত্মে ক্ষ্রতগ্রস্ত হল। অমধেমেি দবেী নারবে োিা 
দগল। সােমন এগুবাি রিন্তা বাদ রদময় জাহাজমে বাোঁরিময় িাোি বুবস্থা 
েমি ঝমেি হামত সমপ রদলাে জাহামজি ভাগু। রদমনি দোন রহমসব 
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রিল না। সম্ভবত রদন সামতে পি আোি জাহাজ এেিা কূমল রভেল। 
কূমল দভোি েময়ে ঘন্িাি েমধুই জাহাজ ডুমব দগল। অস্ত্র-েস্ত্র, োবাি 
ও অরত প্রময়াজনীয় রেিু রজরনসসহ আেিা তীমি দনমে এলাে। এই 
দদেরি হল সুরিনাে। আি জায়গািা রিল সুরিনাে নদীি পািাোরিমবা 
দোহনা। 

আেিা জাহাজ দথমে দনমেরিলাে ১৭ জন। এই ১৭ জমনি 
েমধু ১০ জন নারবেই রিল েুসলোন। অবরেিিা রিল েুাথরলে। 
আেিা ১৭ জন এেিা পরিবামি পরির্ত হলাে। গমে তুললাে সুরিনামে 
ইউমিামপি প্রথে েমলারন। েমলারন গেমলও েমলারনয়ারলস্টমদি েত 
আিির্ আেিা েরিরন। সুমে-দ্যমে সব োমজ সব সেয় স্থানীয় দিড 
ইরন্ডয়ানিা ও আেিা এেসামথ দথমেরি। ধীমি ধীমি অরত দগাপমন 
আেিা দসানা োলাে েিরিলাে জাহাজ দথমে। দিড ইরন্ডয়ান ও স্থানীয় 
উপজারতমদি আেিা রবষয়িা না জানামলও এেিা ভাগ রহমসব েমি 
প্রিিু অথে আেিা ওমদি রদময়রি।  

সেমলি সহমোরগতা রনময় প্রিুি অথে েিি েমি সুরিনাে নদীি 
দোহনাি পামে আেিা আল-তারিে দ্যগে গমে তুললাে। দ্যগেিাি রডজাইন 
েিলাে দেমনি প্রথে েুসরলে দ্যগে ‘আত-তারিে’ এি অনুেিমর্। 
দ্যমগেি দেমন্দ্র সতিী েিলাে রবোল েসরজদ। রনমজি বারেিা সতিী 
েিলাে েসরজমদি পামে। আোমদি ১৭ জমনি পরিবামিি েুাথরলে 
েয়জনও ইসলাে ধেে গ্রহর্ েমিমি। দ্যমগেি েমধুই অবরেি সমতি 
জমনি বারে সতরি হল। আেিা সেমলই তেন রবময় েমিরি দিড 
ইরন্ডয়ান পরিবামি। এই রববাহ-সূমত্র দিড ইরন্ডয়ানিা আি আেিা এে 
হময় দগলাে। তামদিও আধুরনে বারেঘি সতরি েমি দদয়া হল 
পািাোরিমবা দোহনায়। এভামব রভরত্ত স্থারপত হল পািাোরিমবা েহমিি। 

দ্যগে সতরিি পি দষাল জনমে তামদি িারহদা অনুোয়ী স্বর্ে রদময় 
অবরেি স্বমর্েি রবোল ভা্ড াি আরে সরিত েমি িােলাে োরিি তলায়। 
আোহি দান এ স্বর্ে আরে আোহি জমেই িােলাে োরিি তলায়। 
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আোহ আোি ইিামে েবুল েরুন। পরিবাি পরিজন রনময় আরে সুেী। 
সুরিনােমে রনমজি দদে রহমসমব গ্রহর্ েমিরি। ো’ি জে োোঁদা আোি 
অমনে েমে দগমি। ধমি রনময়রি এবং সতুও দে ো এতরদমন োিা 
দগমিন। অতএব তাোঁমে দদোি, রতরন দেেন আমিন তা জানাি জমে 
েন আকুরল-রবকুরল েমি ওমে না। রেন্তু এি পিও দেমনি আোি দ্যুঃেী 
স্বজন-স্বজারতি জমে েন োোঁমদ। আোি রপ্রয় ‘ওয়ারদউল গানী’ 
েমডোভা রবশ্বরবদুালয় ও েমডোভা-গ্রানাডাি েথা েমন হমল আরে আবাি 
পাগল হময় োই। অশ্রু দনমে আমস দ্য’গাল দবময়। ঘুমেি েমধু 
‘ওয়ারদউল গানী’ িাো দোন স্বপ্নই আরে দদরে না। রদমনি সজাগ েুহূমতে 
আরে থারে এই সুরিনামেি আল-তারিে দ্যমগে। রেন্তু িামতি স্বমপ্ন আরে 
রিমি োই আোি সেেব, সেমোি আি দে বমনি স্বপ্নভরূে ওয়ারদউল 
গানীমত। দোনরদন আি রে দেমত পািব দসোমন? আরে না পািমলও 
আোি বংেধিিা দেউ দসোমন োমব। আোি োময়ি েবি রে তািা 
েুোঁমজ পামব দসোমন? এ প্রমশ্নি উত্তি আরে জারন না। রেন্তু তবু রলমে 
দগলাে আোি হৃদময়ি আকুরত। আোহ এমে েবুল েরুন।’ 

দরললিা পো েেন আহেদ েুসা দেষ েিল, তেন তাি দিামেি 
দিািা দিািা অশ্রুমত দরলমলি অমনেোরন রভমজ দগমি। 

পো দেষ েমি আহেদ েুসা দিাে তুলল রলন্ডা দলামিমনি 
রদমে। দদেল তাি অপলে দিাে দ্যরি সােমনি রদমে রনবে। দ্যমিাে 
দথমে দনমে আসা অশ্রুি ঢমল তাি দ্যই গ্ড  ধুময় োমি। তাি দাোঁত 
োেমে ধমিমি তাি রনমিি দোোঁিিামে। 
পো দেষ হমলও অমনেক্ষ্র্ দেউ েথা বলল না। 
প্রথে রনিবতা ভাঙল রলন্ডা দলামিন। বলল, ‘আরে গরবেত ভাইজান এেন 

এেজন পূবেপরুুমষি উত্তি সূিী আরে।’ তাি েণ্ঠ দভমঙ পেল োন্নায়। 
রনমজমে এেিু সােমল রনময় আবাি বমল উেল, ‘েমন হমি রে জামনন  

তাি ‘ওয়ারদউল গানী’িা দেন আোি ওয়ারদউল গানী। েন আোি িুমি দেমত 
িামি দসোমন।’ থােল রলন্ডা দলামিন। 
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আহেদ েুসাও েথা বলল না। তাি েূে দৃরিিা হারিময় দগমি সাগমিি 
অন্ধোমি। 

এে সেয় ধীি েমণ্ঠ আহেদ েুসা বলল, ‘আজ দিমিে দস্টমি অথোৎ 
আল তারিে দস্টমি রেভামব ঢুেব তাই ভাবরি। আব্দুি িহোন আল-তারিমেি 
গো দস্টমিি ধুরল ের্ায় পা পেমল, তাি রবোল দ্যমগেি রদমে িাইমল, েসরজমদি 
ধ্বংসাবমেমষি পামে তাি বারেিা দদেমত না দপমল েনিা হুহু েমি দেোঁমদ উেমব।’ 

‘আি আোি হমব আমিে অরভেতা। েমন হমব আরে প্রমবে েিরি 
স্বমপ্নি দদে অথোৎ িাোঁমদি দদমে।’ বলল রলন্ডা দলামিন উদাস েমণ্ঠ। 

আহেদ েুসা আবাি তাি দিাে রিরিময় আনল দরলমলি পাতায়। পাতা 
উরিময় রিতীয় দরলল দস দবি েিল। বলল, ‘এবাি তাহমল রেস রলন্ডা স্বর্ে 
ভান্ডামিি রনমদেরেোিা পরে?’ 

রলন্ডা সংমগ সংমগই জবাব রদল না। রেিুক্ষ্র্ পি বলল, ‘না ভাইজান। 
ওিা বিং আপরন ওভানমডা ভাইজানমে পমে দোনামবন। ঐ স্বমর্েি সামথ দে 
দারয়ত্ব জরেময় আমি তাি ভাি বহন েিাি ক্ষ্েতা আপনাি আমি, ওভানমডা 
ভাইয়ািও হমত পামি। আরে অনুমিাধ েিব, আোমে স্বর্ে ভান্ডমিি রনমদেরেো 
নয়, আোমে দয়া েমি আপরন ‘ওয়ারদউল গানী’ি রদে রনমদেরেো দোনান। আি 
রেিু না দহাে, আোি েহান দাদ্যি দেষ ইিািুকু েরদ পূির্ েিমত পারি, তমব 
জীবন জনে সব আোি সাথেে হমব।’ োন্নায় জরেময় দগল তাি দেষ েথাগুমলা। 

রলন্ডা দলামিমনি হৃদয় ভাঙা আহেদ েুসামেও েেে েমিমি। তাি 
দ্য’দিামেি দোনায়ও জমে উমেমি অশ্রু। 

আহেদ েুসা দোন েথা বলল না। তাি দ্য’দিাে আবাি রিমি দগমি 
সাগমিি অন্ধোমি। রলন্ডা দলামিমনিও দ্যই দিাে সােমন রনবে। 

জোি রনিবতা। 
এই রনিবতাি োমঝ দবাি তাি ইরিমনি দবসুমিা েব্দ িািরদমে িরেময় 

তীে গরতমত এরগময় োমি পািাোরিমবা বেি িারেময় দিমিে দস্টমিি রনজস্ব 
ঘামিি রদমে। 
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৫ 
‘না ো, আজও আহেদ েুসাি দোন দোোঁজ দেমলরন।’ নীিু েমণ্ঠ রবষণ্ন 

েুমে বলল সুরিনামেি নতুন প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তা। 
পামেই আমিে দসািায় োথা রনিু েমি দ্য’হামতি তালুমত েুে দিমে 

বমসরিল িারতো নাসুেন। িল িল েিমি তাি দ্যই দিাে। বলল, ‘আোি েুব 
োিাপ লাগমি আব্বা। তুরে রেডোপ হবাি পি দতাোমে েুোঁমজ দপমত আহেদ 
েুসাি সেয় লামগরন। রেন্তু আজ েময়ে রদমনও দতাোি দগািা পুরলে বারহনী 
রেমলও আহেদ েুসাি সন্ধান েিমত পািমলা না।’ 

‘আহেদ েুসাি পামে আোমদি দগািা পুরলে বারহনীমেও দাোঁে েিামনা 
িমল না ো। তুরে দতা জান, দগািা োরেেন দগাময়ো ও পুরলে রবভাগ বিমিি পি 
বিি ধমি ো পামিরন, আহেদ েুসা তাই দপমিরি। তবু ো, আোমদি পুরলে 
বারহনী দিিাি দোন ত্রুরি েিমি না। পািাোরিমবাি সমেহজনে প্ররতরি বারে-
ঘি তািা তন্নতন্ন েমি েুোঁজমি। েমন হমি আহেদ েুসা পািাোরিমবামতই দনই।’ 
বলল আহেদ হাত্তা। 

‘আোি েমন হয় িেলালিা জামন আব্বা। তামদি রজোসাবাদ েিা 
হময়মি?’ বলল িারতো নাসুেন। 

‘পুরলে তামে নজমি দিমেমি। েথাও বমলমি তাি সামথ। আরেও তামে 
দডমেরিলাে। েথা বমলরি। সব দদাষ দস স্বীোি েমিমি, তমব আোমে রেডোপ 
েিা ও আোি ড্রাইভাি (আহেদ েুসা) উধাও হবাি বুাপামি দস রেিুই জামন না 
বমল জারনময়মি। তামদি অজামন্তই োরিয়ািা রেিু েমি থােমত পামি তামদি 
দলাে হতুাি প্ররতমোধ দনবাি জমে। আরে বেী অবস্থায় তামদি দে েথা শুমনরি, 
তামত িেলামলি েথা সতু। োরিয়ামদি সব িাগ আহেদ েুসাি উপি। তািা 
রনরশ্চত দে, আহেদ েুসাি হামতই তামদি দলাে েমিমি।’ 
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ভময়-উমিমগ আিও িুাোমস হময় উেল িারতো নাসুেমনি েুে। বুে 
তাি থিথি েমি দেোঁমপ উেল, আহেদ েুসা দতা ওমদি হামতই পমেমি  আি রিন্তা 
েিমত পািল না িারতো। তাি রপতা থােমলও দোন েথা দস বলমত পািল না। 

তাি রপতা প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তাই আবাি েথা বলল। বলল, ‘আোি 
েুব োিাপ লাগমি ো। সািা িাত ধমি এই আনে দপ্রাগােিা আরে েিমত িাইরন। 
রেন্তু দদমেি দিওয়াজ রহমসমব আোমে িাজী হমত হময়মি। দতাোি েতই 
আোিও অনুষ্ঠান ভামলা লাগমি না বমল এোমন এমস বমসরি।’ 

‘স্যরি আব্বা। িামেি দে রনয়েনীরত তা দতা দেমন িলাই উরিত। বুে 
দথমে উমিমগি পাথিিা সিামত পািরি না বমলই সহ হুমোে দথমে এেিু সমি 
এমসরি।’ বলল িারতো। 

‘তাি জমে আোমদি এই উমিগ স্বাভারবে ো। তাি সাহােু না দপমল 
প্রধানেন্ত্রী হওয়া দূমিি েথা ওমদি হামত আিে অবস্থামতই হয়মতা আোি জীবন 
দেষ হময় দেত। দতাোিও দদো দপতাে না।’ বলমত বলমত আহেদ হাত্তাি েণ্ঠ 
োন্নায় ভািী হময় উেল। তাি দ্যই দিাে অশ্রুমত ভমি উমেমি। 

িারতো নাসুেন উমে দাোঁোল। ধীমি ধীমি উমে এল তাি আব্বাি োমি। 
আমস্ত রপতাি োোঁমধ হাত দিমে বলল, ‘আব্বা তুরে দ্যবেল হময় পেমব না। তুরে 
দভমঙ পেমল আেিা আিয় পাব দোথায়। এতক্ষ্র্ দতাোি অনুষ্ঠামনি বাইমি 
থাো ভাল দদোমি না। িল আব্বা, আরেও োরি দতাোি সামথ।’ 

িারতোি েথা দেষ হমতই দিজায় প্রধানেন্ত্রীি রপএস-এি েণ্ঠ দোনা 
দগল। দস দভতমি আসাি অনুেরত িারিল। 

আহেদ হাত্তা তাোতারে রুোল রদময় দিাে েুমি বলল, ‘এস।’ 
রপএস ঘমি ঢুমে বলল, ‘স্যাি পুরলে প্রধান ও দগাময়ো প্রধান আপনাি 

সামথ েথা বলমত িান।’ 
‘োও আসমত বমলা।’ বলল প্রধানেন্ত্রী। 
িমল দগল রপএস। 
আহেদ হাত্তা ঘরেি রদমে তাোল। বলল িারতোমে লক্ষ্ু েমি, ‘ো 

িাত রতনিা বামজ। তুরে পামেি ঘমি রগময় দিস্ট নাও। আরে দতাোমে ডােব।’ 
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‘ধেবাদ আব্বা।’ বমল িারতো িমল দগল পামেি ঘমি। 
ঘমি ঢুেল পুরলে প্রধান আলী রসলভু ও দগাময়ো প্রধান আহোদ্য রসিু। 
প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তা উমে ওমদি স্বাগত জারনময় বলল, ‘রে. আলী 

এবং রে. আহোদ্য দোন েবি দপমলন?’ 
পুরলে প্রধান আলী রসলভু ও দগাময়ো প্রধান আহোদ্য রসিূ বসল। 

তামদি দিামে–েুমে রবষণ্নতা। বলল আলী রসলভ,ু ‘স্যাি গতোল পেেন্ত আেিা 
প্রধানত রবমদেী ও রে. িেলালমদি দমল ও অবস্থামন আোমদি অনুসন্ধান 
সীোবে দিমেরিলাে। আেিা আোমদি পুরলে ও দগাময়ো েরেি দগািািাই এই 
োমজ রনময়ারজত েমিরিলাে। রেন্তু তাি দোন দোোঁজ আেিা পাইরন। আজ আেিা 
রভন্ন আমিেিা িুামনল ওমপন েমিরি।’ 

‘রে দসিা?’ উদগ্রীব েমণ্ঠ বলল প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তা। 
পুরলে প্রধান আলী রসলভু দগাময়ো প্রধান আহোদ্য রসিুমে লক্ষ্ু েমি 

বলল, ‘বলুন রে. আহোদ্য। আপরনই দতা রবষয়িা প্রতুক্ষ্ভামব ড্রীল েিমিন।’ 
নমে-িমে বসল দগাময়ো প্রধান আহোদ্য রসিু। বলল দস প্রধানেন্ত্রীমে 

লক্ষ্ু েমি, ‘স্যাি আোমদি রবশ্বাস এবং িেলামলি সামথ আমলািনা েমি ো 
বুমঝরি, আিে েিাি ঘিনািা এেিা োরিয়া গ্রুমপি িািা সংঘরিত হময়মি এবং 
আেিা রনরশ্চত িেলাল সামহবিা দে োরিয়া গ্রুপমে হায়াি েমি এমনরিল 
ঘিনািা তািাই ঘরিময়মি। আেিা......।’ 

দগাময়ো প্রধান আহোদ্য রসমিি েথা দেষ হমলা না, তাি আমগই েথা 
বমল উেল প্রধানেন্ত্রী, ‘তািা দোন গ্রুপ, দোথাোি, তামদি দনতা দে, এিা রে 
িেলালিা বমলমি?’ 

‘স্যাি, িেলালিা তা বলমত পামিরন। আি োরিয়ািা েেনই তা জানমত 
দদয় না স্যাি।’ বলল আহোদ্য রসিু। 

‘ইময়স, আপনাি েথা দেষ েরুন রে. আহোদ্য।’ প্রধানেন্ত্রী বলল। 
‘ইময়স স্যাি।’ বমল আহোদ্য রসিু আবাি েথা শুরু েিল, ‘স্যাি 

আন্ডাি ওয়ামডেি এে রবমদেী গ্রুমপি সামথ আজ দোগামোগ েমিরি। 
ব্রুমোপনমডাি ঘিনায় োিা রনহত হময়মি এবং আপনামে উোমিি ঘিনায় োিা 
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রনহত হময়মি, দসই রবমদেী োরিয়ামদি লামেি িরব আেিা তামদি দদরেময়রি। 
তািা দদমেই বমলমি রনহত দলােিা ‘রেরনে দোবিা’ি োরিয়া দমলি সদস্য। 
ওিা শুমনমি ‘রেরনে দোবিা’ি দনতাও নারে এেন পািাোরিমবামত।’ 

‘রেরনে দোবিা’ োিা?’ রজমেস েিল প্রধানেন্ত্রী। 
‘রেরনে দোবিা’ েধু আমেরিোি এেিা দ্যধেষে োরিয়া িি। 

গুময়মতোলায় ওমদি দহড দোয়ািোি হমলও দগািা আমেরিো জুমেই ওিা ঘুমি 
দবোয়। েেন দোথায় থামে তাি রেে দনই।’ বলল দগাময়ো প্রধান আহোদ্য 
রসিু। 

‘িেলালিা তাহমল এমদিমেই হায়াি েমিরিল?’ রজমেস েিল 
প্রধানেন্ত্রী। 

‘তাইমতা প্রোর্ হমি স্যাি।’ বলল দগাময়ো প্রধানই। 
‘আসল েথা রে হময়মি, তামদি োমি দোন সহমোরগতা দিময়ি?’ 

রজমেস েিল প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তা। তাি েমণ্ঠ অনধেেু ভাব। 
‘রেে িিোল সাহােু আেিা িাইরন। তমব দোন সাহােু তামদি েিাি 

আমি রেনা, এেন প্রশ্ন আেিা তুমলরিলাে। তািা দে জবাব রদময়মি, তামে 
আোমদি ইরতবািে বমল েমন হয়রন। তািা বমলমি, ‘রেরনে দোবিা’ তামদি 
রসরনয়ি দল। তামদি সামথ সংঘামত নাো ওমদি জমে অমস জেেূলে হমব, 
রবমেষ েমি ‘রেরনে দোবিা’ েেন তামদি দোন ক্ষ্রত েমিরন। তািা আিও 
বমলমি, ‘রেরনে দোবিা’ি েত দ্যধেষে গ্রুপ আি আমেরিোয় দনই। দোন 
অপামিেমন তামদি দলাে োিা োবাি দোন নজীি দনই। অথি সুরিনামে এ পেেন্ত 
তািা প্রায় দপ মন এেডজমনি েত দলাে হারিময়মি। এি ভয়াবহ িেমেি 
প্ররতমোধ না রনময় ওিা িােমব না।’ থােল দগাময়ো প্রধান। 

‘রেরনে দোবিা’ি দোন দলামেেন বা রেোনা দপময়মি রে না তািা?’ 
প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তাি আবাি রজমেসা। 

‘দেন রেরনে দোবিা’ি সুরিনামে’- এই দে তুহল দথমে তািা রনমজিাই 
রেরনে দোিবা’ি সন্ধান শুরু েমিমি। রেন্তু এেমনা পায়রন তামদি রেোনা।’ 
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‘তাহমল এেন এগুমবন দোন পমথ?’ রজমেস েিল প্রধানেন্ত্রী আহেদ 
হাত্তা। 

‘স্যাি, গুময়মতোলা সিোিমে অনুমিাধ েমিরি ‘রেরনে দোবিা’ 
োরিয়া গ্রুমপি প্রধানসহ তাি দলােমদি িমিা সিবিাহ েিমত। আো েিরি 
সত্তিই আেিা দপময় োব। িমিাগুমলা দপমলই আেিা রিরুনী তোরেমত দনমে 
োব।’ বলল দগাময়ো প্রধান আহোদ্য রসিু। 

প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তা রেিু বলাি জমে েুে েুমলরিল। এ সেয় দবমজ 
উেল তাি পামেি দোবাইলিা। 

আহেদ হাত্তা দোবাইলিা হামত তুমল রনল। 
সালাে রবরনেময়ি পি ওপামিি েথা শুমন ভ্রু কুরিত হমলা আহেদ 

হাত্তাি। বলল, ‘রেে আমি। দতােিা দিজা েুল না আি েতিা পাি বাধা দাও। 
আোমদি পুরলে োমি।’ 

বমল দিরলমিান দিমে রদল আহেদ হাত্তা। উমত্তরজত দস। পুরলে প্রধান 
আলী রসলভু ও দগাময়ো প্রধান আহোদ্যি দিামে-েুমেও উমিগ িুমি উমেমি। 
তািা উদগ্রীবভামব অমপক্ষ্া েিমি প্রধানেন্ত্রীি েথাি। 

দিরলমিান দিমে রদময়ই আহেদ হাত্তা বমল উেল, ‘রে. আলী রসলভু 
আপরন তাোতারে দিমিে দস্টমি ওভানমডামদি বারেমত পুরলে পাোন। নতুন 
পুরলে েরেেনাি সামহব দেন রনমজ এেিা বে পুরলে দল রনময় দসোমন োন।’ 

‘রে ঘিনা স্যাি?’ বলল পুরলে প্রধান আলী রসলভু। 
‘ওভানমডাি বারেমত দে বা োিা হােলা েমিমি। হােলাোিীিা তামদি 

ঘমিি দিজা ভাঙমত িামি।’ বলল প্রধানেন্ত্রী এে রনশ্বামস। 
‘ও আোহ।’ বমল উেল পুরলে প্রধান এবং ঘুমে দাোঁোল। বলল, ‘স্যাি, 

পুরলে েরেেনাি সামহব এোমনই আমিন। আরে তামে এেরন পারেময় রদরি 
স্যাি।’ বমল সালাে রদময় োবাি জমে ঘুমি দাোঁোল পুরলে প্রধান। 

দগাময়ো প্রধান বলল, ‘আরেও উেমত িারি স্যাি, অনুেরত রদন। 
আরেও এেিু দোোঁজ-েবি দনই।’ বমল উমে দাোঁোল দগামেো প্রধানও। 
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‘আপনািা আসুন। আোহ আোমদি সাহােু েরুন।’ বমল প্রধানেন্ত্রী 
তাি দোবাইলিা আবাি তুমল রনল হামত। 

 
 
 
‘ইময়স বস, আেিা এেন দিমিে দস্টমি। ওভানমডামদি বারে আেিা 

রঘমি দিমলরি। দগমিি রতনজন পুরলে আোমদি দেরেময়রিল। রেন্তু তামদি রদমে 
দস্টনগান তাে েমি রতনরি এেে ডলামিি দনাি তামদিমে দদরেময় বমলরিলাে, 
দতােিা জান দদমব, না িাো দনমব। তািা িাোই পিে েমিমি। তমব তামদি 
অনুমিামধ তামদিমে দক্লামিিিে রদময় ঘুে পাোমত হময়মি।’ এে রনশ্বামস 
েথাগুমলা বমল থােমলা রলউনামদো। 

দিরলমিামনি ওপ্রান্ত দথমে জবাব এল, ‘ধেবাদ রলউনামদো। রেন্তু আসল 
োজিা রেেেত হওয়া িাই। দে দোন েূমলু ওমদি বারেমত ঢুেমত হমব। বারেি 
সবাইমে দবোঁমধ দিমল বারে দেল েমি বমস থােমত হমব। আজ িামত আহেদ 
েুসা অবশ্যই দসোমন োমব। দগমল দিজা েুমল সবাই রেমল ঝাোঁরপময় পেমত হমব 
আহেদ েুসা ও রলন্ডাি উপি। তামদি দ্য’জনমেই আরে জীবন্ত িাই রলউনামদো। 
আোি দদমহি েত দিািা িে ওিা ঝরিময়মি, প্ররত দিাোঁিা িমেি েূলু আরে 
ওমদি গা দথমে তুলব। রেে আমি?’ ওপ্রামন্তি েণ্ঠ দথমে দগল। 

রলউনামদো বমল উেল, ‘ইময়স বস, আেিা সব বুমঝরি। আেিা আপনাি 
রনমদেে পালন েিব।’ থােল রলউনামদো। 

ওপ্রান্ত দথমে েথা দভমস এল আবাি, ‘দিিা েিমব দিজা না দভমঙ এবং 
দিজায় দোন গুলী-মগালাি দাগ না দিমে প্রমবে েিমত। আহেদ েুসাি দিময় 
ধরেবাজ আি দেউ দনই। দস এসব দদেমল সমেহ েিমব এবং সমি পেমত 
পামি। দস সুমোগ তামে দদয়া োমব না রলউনামদো।’ থােল ওপামিি েণ্ঠ। 

রলউনামদো বলল, ‘ইময়স বস, আেিা এই দিিাই েিব। আমিেিা েথা 
বস, আেিা েরদ েময়েজন বামি অবস্থান েরি এবং েময়েজন দভতমি ঢুমে 
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অমপক্ষ্া েরি, তাহমল দেেন হয়? তামত তাি পালামনা আিোমনা োমব এবং 
সােমন-রপিমন দ্যরদে দথমেই তামে আিের্ েিা োমব।’ থােল রলউনামদো। 

ওপ্রান্ত দথমে আবাি েথা বমল উেল, ‘দতােিা ো ভাল দবাঝ তাই েি। 
আরে িাই তািা দতাোমদি হামত ধিা পেুে, তা দেভামবই দহাে। আরে আি 
ভাবমত পািরি না।’ 

‘জারন আপনাি েুব েি হমি বস। অপামিেমনি পি সব রেে হময় 
োমব। অপামিেমনি সব রেিু রেেোে হময় োয়রন ইরতেমধু?’ থােল রলউনামদো। 

ওপাি দথমে বলল, ‘হ্যাোঁ, রলউনামদো। ডাোি প্রস্তুত, অপামিমেমনি সব 
রেিু প্রস্তুত। অপামিেমনি দিরবমল দোবাি আমগ দতাোমে এই দিরলমিান 
েমিরি।’ থােমলা ওপামিি েন্ে। 

রলউনামদো বলল, ‘ঈশ্বি সাহােু েরুন।’ 
‘ধেবাদ, গুডবাই রলউনামদো।’ বলল ওপামিি েণ্ঠ। 
ওপাি দথমে লাইন দেমি দগমি। রলউনামদো দোবাইল অি েমি পমেমি 

িােল। দিরলমিামনি ওপ্রান্ত দথমে রলউনামদোি সামথ েথা বলল ভীষর্ভামব 
আহত দজায়াও দলগািে। 

আহেদ েুসা ও রলন্ডা দজায়াও দে আহত অবস্থায় দিমে িমল আসাি পি 
দস বহুেমি েিীমিি সব েরে বুবহাি েমি উমে আমস আন্ডাি গ্রাউন্ড েক্ষ্ 
দথমে উপমি তাি দোগামোগ েমক্ষ্। দিরলমিান েমি পািাোরিমবা েহমি 
অবস্থানোিী তাি প্রধান সহোিী রলউনামদোমে। সব েথা তামে জারনময় রনমদেে 
দদয় তেরন দিমিে দস্টমি ওভানমডামদি বারেমত অরভোন িালামত সবিা 
জনেরে রনময়। রনমদেে পাওয়াি সামথ সামথই রলউনামদো তাি এগািজন 
েোমন্ডা রনময় োত্রা েমি দিমিে দস্টমি ওভানমডামদি বারেমত। িাত দপ মন 
রতনিাি েমধুই তািা দিমিে দস্টমিি বাইমিি দগমি দপ মি োয়। 

দজায়াও দলগামিেি সামথ েথা বমল দিরলমিান পমেমি দিমে রদময়ই েুে 
তুলল তাি সহোিীি রদমে। বলল, ‘ওরদমেি রে েবি?’ 

‘ধারক্কময়, ডাোডারে েমি দিজা দোলামনা োমব না। প্রথমে দ্য’এেিা 
েথা বমলমি। এেন এমেবামি রনিব।’ বলল রলউনামদোি সহোিী িবামতো। 
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‘বস বমলমিন, বাইমিি রদমেি দিজা ভাঙা োমব না রেংবা গুলী েমি 
তালা আনলে েিা ও রিিরেরন নি েিাও োমব না। োির্ বাইমি দথমেই 
বারেমত রেিু ঘমিমি এিা আোঁি েিমত পািমল আহেদ েুসা পারলময় োমব।’ বলল 
রলউনামদো। 

‘তা হমব দেন? আেিা তামে পালামত দদব দেন। আেিা েরদ িািরদমে 
ওোঁৎ দপমত থারে, পালামত পািমব দেেন েমি দস?’ বলল িবামতো। 

‘আোি েুরেও দতাোি েতই অমনেিা। রেন্তু বস অরত সাবধানী। রতরন 
আহেদ েুসা ও েুাডাে রলন্ডামে িাি দদয়ামলি েমধু ঢুোমত িান, তািপি 
তামদি উপি ঝাোঁরপময় পোি েথা বমলমিন। তাি েথায় বাস্তবতা আমি। আহেদ 
েুসামে রতরন আোমদি দিময় দবরে দিমনন। জামনা রেিুক্ষ্র্ আমগ দ্যমভেদু 
বেীোনা দথমে আোমদি রেরনে দোবিা’ি ৮ জনমে হতুা েমি এবং বসমে 
োিাত্মে আহত েমি রলন্ডা ও তাি দেময়মে রনময় পারলময় এমসমি। েল্পনা 
েিমত পাি েতবে ধরেবাজ কুেলী দস  

বেী অবস্থায় আিজনমে হতুা েমি দে পারলময় আসমত পামি, আেিা 
১১জন বাইমি লোই েমি তামে হািামত পািব, এ রনরশ্চত দারব আেিা রে েিমত 
পারি? এই োিমর্ই বস িান রনুঃসমেহ েমন অপ্রস্তুত অবস্থায় দেন দস আোমদি 
িাোঁমদ পা দদয়, তাি বুবস্থা েিমত। থােল রলউনামদো।  

অপ্রস্তুত রতরন নাও দতা থােমত পামিন। আেিা এমসরি দিজা 
ধারক্কময়রি, দভতমি দঢাোি দিিা েিরি, এ সব রবষয় দভতমিি সবাি জানা হময় 
দগমি এবং আেিা দে তামদি েত্রু পক্ষ্ দস সিমন্ধ তামদি েমন সমেহ দনই। েরদ 
তাই হয় তাহমল এতক্ষ্মর্ রবষয়িা তািা পুরলমে জারনময় রদময়মি। বলল, 
িবামতো।  

রেন্তু দিরলমিামনি সব লাইন দতা আেিা দেমি রদময়রি। বলল 
রলউনামদো।  

দোবাইল েরদ ওমদি থামে। বলল, িবামতো।  
ওহ গড এ েথা দতা েমন আমস রন। আমি রে ওমদি োমিা দোবাইল? 

বলল রলউনামদো।  



সুরিনামে োরিয়া  118 

 

জারন না। রেন্তু আমি ধমি রনমত হমব। বলল িবামতো। 
রেে বমলি িবামতো।  
েথািাি পি এেিু দথমেই আবাি বমল উেল রলউনামদো, িবামতো তুরে 

দ্য’জনমে রনময় িমল োও দগমি। সংোহীন রতনজন পুরলমেি দপাোে েুমল রনময় 
তা দতােিা রতনজন পমি রনময় দগমি অমপক্ষ্া েি। পুরলে েরদ আমস তাহমল তািা 
দেন এ বারে পেেন্ত দপ িমত না পামি তাি বুবস্থা েিমব। রে ভামব েিমব তা 
দতােিাই রেে েিমব। দতাোমদিমে ওিা সমেহ েিমব না, এিাই হমব 
দতাোমদি জমে বে োস পময়ন্ি। আি এরদমে িাোঁদ পাতাি োজিা আেিা 
েিরি। থােল রলউনামদো।  

রলউনামদো থােমতই িবামতো বমল উেল, োরি বস। এেিা েথা বমল 
োই। আরে বারেিাি িাি রদে ঘুমি দদমেরি। দূমগেি রনয়মে সতিী বারেিা। দোন 
প্রািীি দনই দে িপমে দভতমি োওয়া োমব। িাি রদে রদময়ই ঘমিি সারি। দিজা 
দভমঙ দভতমি ঢুেমত না িাইমল িামদ উেমত হমব। আোি রবশ্বাস দভতমি বারেি 
োঝোমন এেিা িত্বি আমি। িাদ রদময় দসোমন নােমত পািমল বারেি দলােমদি 
সহমজ েিায় আনা োমব।  

বলা দেষ েমি ধেবামদি অমপক্ষ্া না েমি িবামতো দ্য’জনমে রনময় িুিল 
দগমিি রদমে।  

দগমিি োিাোরি িমল এমসমি িবামতোিা। পরিষ্কাি দদেমত পামি 
তািা দগি। রেন্তু দগি দোলা দদমে িবামতোিা রবরিত হমলা। সংোহীন পুরলে 
রতনজনমে দগমিি এপামে দিমে দগিমতা তািা দভতি দথমে বন্ধ েমি রগময়রিল। 
দে দগি েুলল। দেই েুলুে তামে প্রািীি রডরঙময় দভতমি ঢুেমত হময়মি। আি 
েরদ দেউ দভতমি ঢুমে থামে, দগি েুমল থামে তাহমল দতা তািা দগমিি পামেি 
সংোহীন পুরলেমদিমেও দদেমত দপময়মি, আহেদ েুসা রে এমসমি রলন্ডামে 
রনময়? না আহেদ েুসা দগি বন্ধ দদেমল প্রািীি রডরঙময় ঢুেমব না। তািাো দিমিে 
দস্টমি ঢুেবাি এেিা দগানী পথ নারে আমি। দসিা আহেদ েুসা অবশ্যই জামন। 
দস রলন্ডামে রনময় দিমিে দস্টমি ঢুেবাি জমে সােমনি দগি অবশ্যই বুবহাি 
েিমব না। তাহমল রে পুরলে এমসমি? হমত পামি।  
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িবামতোিা িাস্তা দিমে রদময় পামেই এেিা রিলাি পামে গুোঁরি দেমি বসল।  
এে রেরনিও দগল না।  
দগি রদময় পুরলমেি দ্য’রি জীপ এবং দ্য’রি বে েুরিয়াি প্রমবে েিল।  
পুরলমেি গারেবহি এগুমি ওমভানমডামদি বারেি রদমে।  
তাি ওপি রনমদেে পুরলেমে বাোঁধা রদমত হমব ওভানমডামদি বারে োওয়া 

দথমে। রেন্তু রেভামব এিা সম্ভব? পুরলমেি সংেুা রত্রমেি দবেী হমব। পুরলেিা 
দেমহতু গারেি দপ্রামিেেমন এবং আোল অবস্থায় আমি তাই তামদি দস্টনগামনি 
প্রথে আিেমর্ ে’জনমেই বা তািা রনরিয় েিমত পািমব? রেন্তু তািপমিই তািা 
এুােেমন আসমব। তামদি হামত গারে থাোয় তািা সুরবধা দবেী পামব। তাি 
িমল পুরলেমদিমে ওভানমডামদি বারে োওয়া দথমে রবিত িাো োমব না। এই 
অবস্থায় পুরলেমে দ্য’রদে দথমে আিের্ েমি োবু েিমত পািমল আহেদ েুসাি 
জমে রনিাপমদ অমপক্ষ্া েিাি এেিা সুমোগ সৃরি হমত পামি।  

এই রিন্তা েমি িবামতো তাি দোবাইমল দিান েিল রলউনামদোমে। তামে 
বলল তাি রিন্তাি েথা। রলউনামদো সব শুমন তামে বলল িবামতো দে প্রস্তাব 
রদময়মি দসিাই এেন দবি রবেল্প। রেন্তু পুরলমেি লোইময় নােমল আহেদ 
েুসামে িাোঁমদ আিোবাি আোমদি পরিেল্পনা োমে োিা দেমত পামি। এেিাই 
শুধু আো, আেিা েরদ পুরলমেি ঝামেলািা তাোতারে রেরিময় দিলমত পারি, 
তাহমল আোমদি উমেশ্য সিল হমত পামি। উত্তমি িবামতো তামে বলল, আসুন 
আেিা এ দিিাই েরি। ওপ্রান্ত দথমে রলউনামদো সেরত জানামলা, রেে আমি 
আসরি।  

দিমিে দস্টমি দঢাোি পি পুরলমেি গারে ধীি গরতমত এগুমি। িবামতো 
তাি দ্য’ই সাথীমদি রনময় েতিা সম্ভব দদহ গুরিময় োথা রনিু েমি দ্রুত এরগময় 
িলল গারেি দপিমন। গারেি সামথ এেিা অনূকুল এুাংমগমল আসাি পি তাি 
দ্যই সাথীমে লক্ষ্ু েমি বলল, দতােিা গােীগুমলাি উপমিি অংমে িায়াি েি 
আি আরে গারেগুমলাি িায়াি েতিা নি েিা োয় দদরে।  

িবামতোমদি িায়াি শুরু হমলা।  
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গারেগুমলা তেন ওভানমডামদি বারেি পমথ অমধেমেিও দবরে 
এরগময়মি? 

িবামতোমদি িায়াি শুরু হবাি সামথ সামথ িািরি গারেই দথমে দগল। 
দ্য’রি িায়াি িািাি েব্দ হমলা, তাও দপিমনি দ্য’রি েুারিয়ামিি। 
গারেি ওপি গুলীবষের্ িলমত থােল অরবিােভামব োমত ওিা গারে 

দথমে দনমে পরজেন দনওয়াি সু্মোগ না পায়। আি েরদ গারেি ওপামে ওিা 
নাোি দিিা েমি তাহমল রলউনামদো ওমদি িামগেি েিমব।  

িবামতোি এই রিন্তাি সামথ সামথই ওপাি দথমে অমনেগুমলা দস্টনগান 
গজেন েমি উেল। গােীি আিও েময়েরি িায়াি িািাি েব্দ হমলা।  

গারে দথমে দোন গুলী হমি না। এরদে দথমে িবামতো ওরদে দথমে 
রলউনামদো গুলী বষের্ অবুাহত দিমে গারেি রদমে এরগময় আসমি। তামদি িামগেি 
গারেগুমলামে িািরদে দথমে রঘমি দিমল লোইিামে েুমোেুরে পেোময় রনময় 
োওয়া। োির্ তামদি দিোি তাোতারে লোই সোপ্ত হওয়া।  

রেন্তু িবামতো ও রলউনামদো গারেি োিাোরি দপ োঁিমতই িািরি গারে 
দথমে এেসামথ গুলী বষের্ শুরু হমলা।  

িবামতো ভাবল পুরলে তামদি োমি আসািই অমপক্ষ্া েিমি োমত তািা 
িামগেি সুরনরদেি েিমত পামি।  

রেন্তু তামদি িামগেি সুরনরদেি হমি না। পুরলেমে এমলাপাতারে গুলী 
িুেমত হমি। 

গারে িািরি ঝাোঁঝিা হময় দগল। রেন্তু পুরলে েয়জন আহত-রনহত হময়মি 
বুঝমত পািল না িবামতোিা। তমব পুরলে অবরুে হময় দবোয়দায় পমেমি 
রনুঃসমেহ।  

আবািও হোৎ পুরলমেি গুলী বষের্ এেসামথ বন্ধ হময় দগল। রলউনামদো 
িবামতোমে দিরলমিামন জানাল পুরলে আোমদি আিও দক্লাজ েিমত িামি 
তামদি োমি। এি অথে তামদি আিও সুরনরদেি হওয়াি সুমোগ দদয়া অথবা লোই 
লংগাি েিাি জমে তামদি গুলী তািা সািয় েিমত িামি। 
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িবামতো উত্তমি বলল, এ সুমোগ তামদি দদয়া োমব না বস। সেয় দপমল 
দিরলমিান েমি আিও পুরলে তািা আনমব। আেিা তামত রবপমদ পেব। আোি 
প্রস্তাব হমলা আেিা িািরদে দথমে গুলী অবুাহত িারে, আি েময়েজন িরলং 
েমি রগময় গারে দেল েরুে। এই অন্ধোমি ওমদি দিােমে িাোঁরে দদয়া োমব। 
তািাো ওমদি নজি থােমব গুলীি উৎমসি রদমে।  

রলউনামদো বলল দিরলমিামন, রেে আমি। আরে পাোঁিজনমে পাোরি, 
তুরে এেজনমে পা..................। হোৎ েন্ে দথমে দগল রলউনামদোি।  

 
 
 
ওভানমডামদি বারেমত প্রায় এমস দগমি আহেদ েুসা। দ্য’ে গজ দূমিও 

নয় আি বারেিা। হোৎ প্রিন্ড দগালা-গুলীি েমব্দ থেমে দাোঁোল আহেদ েুসা 
এবং রলন্ডা ও রিরস্টনাও। 

আমগ হাোঁিরিল আহেদ েুসা। আহেদ েুসাি দপিমন রিরস্টনা। সবাি 
দেমষ রলন্ডা।  

িবামতোি ধাির্াই রেে। আহেদ েুসা দিমিে দস্টমি প্রমবে েমিমি 
দগার্ী দিজা রদময়। দিজািা ধ্বংস প্রাপ্ত দ্যগে দথমে দসাজা পূবেরদমেি প্রািীমি।  

দগার্ী দিজাি জায়গািায় সেুদ্র-তীমিি দোিাল হাইওময় এবং দিমিে 
দস্টমিি োঝোমন িময়মি ভাঙা রেনামিি েত উোঁিু স্থাপনা। এে সেয় এিা বারতঘি 
রিল বমল েমন েিা হয়। ভাঙা রেনািরি দিমিে দস্টমিিই অংে। দিমিে দস্টমিি 
প্রািীি এবং ভাঙা রেনামিি পরশ্চে দদয়াল এেই। এই দদয়ামলি োঝ বিাবি প্রায় 
িয় িিু উোঁিুমত দদো োমব এেিা েরিিা ধিা দপমিমেি োথা। আি রেে তাি রনমি 
দেমঝ দথমে দ্যই িিু উপমি আোই বগেিিু আয়তমনি এেিা জানালা। জানালািা 
ভািী ইোমতি দেি রদময় ঢাো। এিাই দিমিে দস্টমি দঢাোি দগানী দিজা। 
র্প্রং লমেি িািা রনয়রন্ত্রত। দপমিমেি োথািা িানমল দিজা উপমি উমে োয়। 
দিজা পাি হময় ওপামি রগময় দিজািা দিমন রনমি নারেময় আনমল দপমিেিা 
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আবাি দভতমি ঢুমে রগময় দিজা বন্ধ িামে। দভতমিি পামেও অনুরুপ দপমিমেি 
সুইি আমি। 

গুলী দগালাি েমব্দ থেমে দাোঁরেময়ই আহেদ েুসা েব্দ লমক্ষ্ু রিমি 
তাোল। বলল, ‘রলন্ডা সংঘষেিা িলমি দিমিে দস্টমিি দভতমি দ্যই গ্রুমপি েমধু। 
আরে েমন েিরি, এই সংঘমষেি সামথ ওভানমডামদি সম্পেে আমি। দতােিা এস, 
আোি সামথ দদ োও।’ 

বমল আহেদ েুসা িুিল ওভানমডামদি বারেি রদমে। 
দাোঁোল রগময় ওভানমডামদি দগমি। দিজা বন্ধ। বাইমি দেউ দনই, 

দভতমিও দোন সাো েব্দ দনই। তাহমল ঘুেুমি রে সবাই? সংঘষেিা তাহমল 
োমদি েমধু? দগমি েময়েবাি েিাঘাত েিল। দেউ সাো রদল না। 

ইরতেমধু রলন্ডা ও রিরস্টনা এমস আহেদ েুসাি পামে দাোঁরেময়মি। 
আহেদ েুসা তাি রদমে েুে ঘুরিময় বলল, ‘রলন্ডা এিাই ওভানমডামদি 

বারে। দ্যগে দথমে সমি আসাি পি এোমনই এেিা বারে বানামনা হয়। দসিাও 
দভমঙ দগমল পমি এই বারে বানামনা হময়মি।’ 

েথা দেষ েমিই আহেদ েুসা বলল, ‘রলন্ডা ও রিরস্টনা দতােিা এোমন 
দাোঁোও বা আসমত পাি। ওরদমে রগময় দডমে দদরে। এোন দথমে ওমদি জাগামনা 
োমব না। 

‘আোমদি ভয় েিমি, আপনাি সামথ োব।’ 
বমল রলন্ডা ও রিরস্টনা হাোঁিা শুরু েিল আহেদ েুসাি দপিমন দপিমন। 
ওভানমডাি ঘিিা বারেি দরক্ষ্র্ রদমেি এমেবামি োঝাোরঝ জায়গায়। 
আহেদ েুসা রগময় দাোঁোল ওভানমডাি জানালা বিাবি রনমি। 
ওভানমডা থামে দদাতলায়। দলাহাি গিামদ ঢাো। আহেদ েুসা দসোমন 

দাোঁরেময় উপি রদমে দিাে তুলমত রগময় এেতলাি গিামদি িাোঁে রদময় আমলা 
দদেমত দপল। েথাি অেি েব্দও তাি োমন এল। 

দে িাোঁে রদময় আমলা আসমি দস িাোঁমে দিাে লাগাল আহেদ েুসা। 
িুারেরল গুাদারিং-এি সবমিময় বে লাউি এোমন। এবং এোমনই বারেি 
আন্ডাি গ্রাউন্ড দসন্িামি নাোি দগানী রসোঁরেপথ িময়মি। 
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আহেদ েুসা দিাে লারগময় পরিষ্কাি রেিু দদেমত দপল না। তমব বুঝল, 
দলােজন িময়মি দভতমি। 

আহেদ েুসা হাত রদময় নে েিল দলাহাি গিামদ। দোন িল হমলা না। 
অবমেমষ জানালাি গিামদ ধাক্কামলা এবং গিামদি িাোঁমে েুে রনময় 

‘ওভানমডা, ওভানমডা, বমল ডাো শুরু েিল। 
রেরনি োমনে পমি দলাহাি গিাদিা দ্য’ইরি েুমল দগল। বাইমি অন্ধোি, 

রেিু দদেমত পামি না। েণ্ঠ দভমস এল, ‘দে আহেদ েুসা ভাই?’ ভয়াতে েণ্ঠ 
ওভানমডাি। 

‘হ্যাোঁ, আরে আহেদ েুসা ওভানমডা।’ বলল আহেদ েুসা গিামদি িাোঁমে 
েুে রনময়। 

সংমগই সংমগই দগািা জানালািা েুমল দগল। দদো দগল দভমতি 
পরিবামিি সবাই। ভময় কুেোঁমে আমি সেমল। 

জানালা েুলমতই আহেদ েুসা দ্রুত েমণ্ঠ বলল, ‘ওভানমডা তাোতারে 
দগি েুমল দাও। েথা পমি বলরি।’ 

‘ভাইয়া, আপরন দগমি োন। আরে োরি দগমি।’ বমলই ওভানমডা ঘুমি 
দাোঁরেময় িুিল। 

আহেদ েুসািাও িুিল দগমিি রদমে। দগি েুলল ওভানমডা। তাি সামথ 
পরিবামিি সবাই হারজি। ওভানমডা জরেময় ধিল আহেদ েুসামে। রেশুি েত 
দেোঁমদ উেল ওভানমডা। বলল, ‘আপরন দিমিেতা ভাইজান। আোহ আপনামে 
রেে সেময়ই পাোন।’ 

ভময় কুোঁেমে োওয়া ওভানমডাি দবান রলসা, েুমে ওেনা রদময় োন্না 
িাপাি দিিা েিমি। ওভানমডাি ো, দাদী, স্ত্রী সবাি দিামেই পারন।  

আি এরদমে রলন্ডা ও রিরস্টনা রবিয়ভিা দিামে দদেমি পরিবামিি 
সবাইমে। 

আহেদ েুসা ওভানমডাি োি দথমে রনমজমে িারেময় রনময় বলল, 
‘ওভানমডা এেন ভয় বা আমবগ প্রোমেি সেয় নয়, তুরে বল রে ঘমিমি?’ 

ওভানমডা দিাে েুমি বলল, ‘স্যরি।’ 
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তািপি দস দোন অোত েত্রু েতৃেে তামদি বারে রঘমি দিলাি েথা, 
দিজা ধাক্কানীি েথা এবং ওমদি দিজা দোলাি নানা দিিাি রববির্ রদময় বলল, 
‘হোৎ েমিই এই সংঘষে ওোমন শুরু হময় দগমি। আেিা রেিুই বুঝমত পািরি 
না। তমব এইিুকু বুঝমত পািরি, এই সংঘষে শুরু না হমল ওিা এতক্ষ্মর্ আোমদি 
দিজা দভমঙ বারেমত ঢুমে দেত।’ 

‘দতােিা রে পুরলমে দিরলমিান েমিরিমল?’ রজমেস েিল আহেদ 
েুসা। 

‘হ্যাোঁ, রলসা দিরলমিান েমিরিল।’ বলল ওভানমডা। 
আহেদ েুসা তাোল রলসাি রদমে। রলসা দিাে েুিরিল। বলল, ‘ভাইয়া 

আরে দিরলমিান েমিরিলাে প্রধানেন্ত্রীমে, িারতোি আব্বামে। উরন সংমগ 
সংমগই পুরলে পাোমিন বমলরিমলন।’ 

‘ধেবাদ রলসা, তুরে রেে জায়গায় দিরলমিান েমিরিমল। পুরলমেি 
োমি দিরলমিান েিমল পুরলে অতিা গুরুত্ব নাও রদমত পািমতা।’ 

এেিু দথমে ওভানমডাি রদমে তারেময় বলল, ‘সমেহ দনই ওভানমডা, 
পুরলমেি সামথ দসই অোত েত্রুমদি সংঘষে হমি। তমব আরে েমন েরি, েত্রু 
অোত নয়। োরিয়া অথোৎ ‘রেরনে দোবিা’ি সদস্যিাই এোমন অরভোমন 
এমসমি।’ 

‘রেরনে দোবিা?’ রবরিত ওভানমডাি েুমে প্রশ্ন িুমি উেল। 
‘দতাোি প্রমশ্নি উত্তি পমি হমব।’ বমল সেলমে উমেশ্য েমি রলন্ডা ও 

রিরস্টনামে দদরেময় বলল, ‘এমদি আপনািা দভতমি রনময় োন। এমদি পরিিয় 
এমদি োি দথমেই আপনািা দজমন দনমবন। আরে ওরদমে োই। রে ঘিমি দদরে। 
পুরলেমে ওিা োবু েিমত পািমল ওিা হােলা েিমব এোমন।’ 

আহেদ েুসা তাি রেরন দেরেনগান ‘উরজ’ হামত রনময় ঘুমি দাোঁরেময় 
িলমত রগময়ও থেমে দাোঁোল। বলল ওভানমডামে, ‘তুরে ঘি দথমে আোি এে-
১০ িা এমন দাও। েুাগরজন রেে আমি রেনা দদমো।’ 

ওভানমডা িুিল দভতমি। ওভানমডাি ো রলন্ডামে লক্ষ্ু েমি বলল, ‘ো 
তুরে দভতমি এস।’ বমল রনমজি এবং পরিবামিি সবাি পরিিয় রদল রলন্ডামে। 
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‘ো, আোি পরিিয়িা? আরে দদেরি পরিবামিি বাইমিি হময় দগলাে ’ 
দোোঁমি হারস দিমন বলল আহেদ েুসা। 

রেরস্ট হাসল ওভানমডাি ো। বলল, ‘তুরে আোি বে দিমল, আোি এই 
নতুন ো তা ভামলা েমিই জামন। পরিিয় রদমত হমব দেন?’ 

‘আরে রেন্তু ো আপনাি সবমিময় বে সন্তান। রে. আহেদ েুসা ভাইয়া 
রনশ্চয় বয়মস আোি দিাি হমবন।’ বলল রলন্ডা ওভানমডাি োমে লক্ষ্ু েমি। 

‘রনশ্চয় ো, ওময়লোে।’ বমল ওভানমডাি ো দ্যই হাত বাোমলা রলন্ডাি 
রদমে। রলন্ডা রগময় জরেময় ধিল ওভানমডাি োমে। 

রলন্ডা এমে এমে দাদী, ওভানমডাি স্ত্রী জুারে, রলসা সবাইমে জরেময় 
ধিল। 

রলসা রলন্ডামে দিমে রদময়ই োমি দিমন রনল রিরস্টনামে। বলল, 
‘োেরন, আরে দতাোি আরন্ি।’ 

‘দাদী, এই েুহুমতে রলন্ডা ও রিরস্টনা দে আদি দপল এে োমসও তা 
আরে পাইরন। তাই দতা োনুষ বমল, ‘িমেি িান সবমিময় বে িান।’ েৃরত্রে 
অরভোমনি স্বমি বলল আহেদ েুসা। 

‘দে সব সেয় োিাোরি আি দগালাগুলী রনময় থামে, দস োনুমষি আদি-
েেতা বুঝমব রে েমি  োে দস েথা ভাই, িমেি িামনি েথা বলি দেন? রলন্ডা 
দে?’ 

এ সেয় এে-১০ রনময় হারজি হমলা ওভানমডা। 
আহেদ েুসা তাি হাত দথমে এে-১০ রনময় রনল। বলল দাদীি েথাি 

উত্তমি, ‘দাদী এ প্রমশ্নি জবাব আোি দিময় রলন্ডাই ভাল রদমত পািমব।’ 
বমল ঘুমি দাোঁোমত োরিল আহেদ েুসা। ওভানমডা বলল, ‘ভাইয়া আরে 

আপনাি সামথ োব। আোি জমে দস্টনগান রনময় এমসরি এেিা।’ 
আহেদ েুসা দথমে রগময় েে দৃরিমত ওভানমডাি রদমে তারেময় বলল, 

‘এত বে বারেমত এই পরিরস্থরতমত এতগুমলা জীবমনি পাহািায় এেজন পুরুষ 
রে থাো উরিৎ নয় ওভানমডা?’ 

ওভানমডা েুে রনিু েিল। রেিু বলমত পািমলা না। 
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আহেদ েুসা আবাি ঘুমি দাোঁোমত োরিল। ওভানমডাি দাদী বমল উেল 
আহেদ েুসামে লক্ষ্ু েমি, ‘ভাই তুরে দতা োিও েেতা, ভালবাসাি রদমে এে 
রবন্দুও তাোও না। এইমতা ওভানমডাি েেতামে তুরে েতেমবুি হাতুরে রদময় 
রেভামব গুরেময় রদমল ’ 

আহেদ েুসা থেমে দাোঁরেময়রিল। বলল, ‘েেতা-ভালবাসাি সুেীতল 
অংগন সবাি জমে নয় দাদী ’ 

আহেদ েুসা ঘুমি দাোঁরেময় দ্রুত হািমত শুরু েিল।  
সবাি অপলে দৃরি আহেদ েুসাি রদমে। ওভানমডাি দাদী বমল উেল, 

‘আোি েতেবু-পাগল এ ভাইরিমে দদেমল েমন হয় দস অে দোন রেিুিই 
দতায়াক্কা েমি না। রেন্তু তাি দভতমি িময়মি োন্নাি এে সাগি। োন্নাি এ বুভুক্ষ্া 
েেতাি রপয়াসী।’ ধীি স্বগমতারেি েত েণ্ঠস্বি ওভানমডাি দাদীি। 

দরক্ষ্র্ রদে দথমে দভমস আসা অরবিাে গুলী বষেমর্ি উত্তপ্ত তিমে 
দবসুমিা লাগল ওভানমডাি দাদীি েেতাি সুি। 

ওভানমডা ধীমি ধীমি এরগময় দিজা বন্ধ েিমত েিমত বলল, ‘ভাইয়ামে 
জীবন-েৃতুু ি দেলায় দেমল রদময় এভামব তাি দপিন দথমে দিজা বন্ধ েিমত েুব 
োিাপ লাগমি।’ 

‘আহেদ েুসা সবাি জমে ভামলািাই রিন্তা েমি ওভানমডা।’ বলল 
ওভানমডাি ো। 

‘শুধু রনমজি ভামলািা িাো, আো।’ বলল ওভানমডা দিজা বন্ধ েমি 
রিিমত রিিমত। 

‘আরে পািমবা না, রেন্তু দতাি েথাি জবাব আোি ঐ দিমলি োমি 
আমি।’ বমল ওভানমডাি ো রলন্ডাি এে হাত ধমি বলল, ‘িল ো।’ 

ওভানমডাি ো রলন্ডামে রনময় হাোঁিা শুরু েিল। তাি সামথ িলল 
রিরস্টনাও। 

ওরদমে আহেদ েুসা ওভানমডামদি বারেি এলাো পাি হবাি পি 
সংঘমষেি স্থানিামে দোিােুরি রিরহ্নত েমি রনময় দ্রুত দপ োঁিাবাি জমে োমেি 
েমধু রদময় িুিল। িাস্তা রদময় দগমল দদেগুর্ িাস্তা দবরে অরতিে েিমত হয়। 
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আহেদ েুসা দগালাগুলীি দিমি আসাি পি োরিমত শুময় পমে িরলং 
েমি এগুমত লাগল। প্রায় ১০০ গমজি েমধু এমস দগমি আহেদ েুসা। এেন 
সােমনি সবিাই তাি োমি পরিষ্কাি হময় দগমি। িাস্তাি উপি িািরি গারে 
দাোঁরেময়। দ্যরি জীপ এবং দ্যরি েুারিয়াি। আহেদ েুসা রনরশ্চত ৪রি গারেই 
পুরলমেি। দবাঝা োমি পুরলমেি গারে আিান্ত হময়মি ‘রেরনে দোবিা’দদি 
িািা। ভাল েমি দেয়াল েমি দস বুঝল, এই েুহুমতে গারে দথমে গুলী আসমি না। 
উত্তি রদে দথমে দবরেি ভাগ গুলী োমি। দরক্ষ্র্ রদে দথমেও গুলী আসমি, তমব 
েে। েুরে হমলা আহেদ েুসা। োির্ দস এগুমি দরক্ষ্র্ রদমে। দরক্ষ্র্ রদে দথমে 
গুলী এমল এগুমনা েরেন হমতা। 

দেোমন গারে িািরি দাোঁরেময় আমি, দসোমন িাস্তা উত্তি-পরশ্চে দথমে 
দরক্ষ্র্-পরশ্চে দোনাকুরন। আি আহেদ েুসা দসাজা দরক্ষ্মর্ এগুমি। অতএব 
গারেগুমলা তাি েুমোেুরে। েতিা দস বুঝমত পািমলা গারেগুমলাি িায়াি নি েমি 
দদয়া হময়মি, োমত গারেগুমলা িলমত না পামি। গারে না িলুে পুরলমেি তিি 
দথমে গুলী আসমি না দেন? সব পুরলে োিা দগমি, এিা অসম্ভব। তাহমল এিা 
তামদি দোন দে েল? 

পুরলমেি গারেি রদমে গুলী োমি দেমহতু উত্তি রদে দথমে দবরে, 
দসমহতু আহেদ েুসা রনরশ্চত হমলা ‘রেরনে দোবিা’দদি েূল েরে উত্তি রদমে। 

আহেদ েুসা তাি গরত পরিবতেন েমি পরশ্চে রদমে এগুমলা। ‘রেরনে 
দোবিা’দদি রেে দপিমন রগময় ওমদি রদমে অগ্রসি হবাি জমে। 

আহেদ েুসা এগুমলা রনুঃেমব্দ, সামপি েত। ‘উরজ’ োিবাইনিা োোঁমধ 
ঝুলামনা, আি হামত িময়মি তাি রপ্রয় এে-১০। 

আহেদ েুসা পরশ্চে রদমে এরগময় ওমদি দপিমন দপ িাি পি এগুমত 
লাগল রেরনে দোবিা’ি রদমে। 

অমনেিা এরগময়মি আহেদ েুসা, োঝোমন দেগজও দ্যিত্ব দনই। 
িায়ােূরতেি েত ওমদি প্রমতুেমেই দদেমত পামি আহেদ েুসা। ওিা িয়-
সাতজন হমব। 

আহেদ েুসাি এে-১০ দিরড। এে-১০ এি রট্রগামি িময়মি তাি তজেরন। 
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আহেদ েুসা েি েমি তামদি দদেমত িায়। 
আিও সােমন এগুমত লাগল দস। 
হোৎ এেিা ধারে ইোঁদ্যি তাি সােমন রদময় বাোঁ রদে দথমে ডান রদমে িমল 

দগল। োবাি সেয় ইদ্যিিা েময়েিা শুেমনা পাতা সমজামি উরিময় রদময় দগল। 
রেে দসই সেয় গুলী বষেমর্ এেিা দিদ দনমেরিল। রনিবতাি েমধু শুেমনা পাতাি 
েব্দ দেন বুমলমিি েতই েব্দ েমি উেল। 

েংরেত ও সতেে আহেদ েুসা দদেল দোবাইল োমন ধমি িাো এেজন 
দলাে এরদমে রিমি তারেমেমি এবং আহেদ েুসামে দদেমতও দপময়মি। দদেমত 
পাওয়াি সামথ সামথ তাি হামতি দোবাইলিা পমে দগল এবং ডান হামতি রদমে 
িুমি দগল তাি বাে হাত। 

রে ঘিমত োমি আহেদ েুসা বুঝমত দপমিরিল। রেন্তু দলােিাি 
দস্টনগান গমজে উোি আমগই আহেদ েুসাি এে-১০ গমজে উেল। শুধু ঐ 
দলােরিই নয়, ওমদি সবাি উপি রদময় এেবাি ঘুমি এল তাি এে-১০। 

গুলী েিাি পি েময়ে েুহূতে অমপক্ষ্া েিল আহেদ েুসা। ‘রেরনে 
দোবিা’ি এ দলােমদি তিি দথমে আি দোন সাো এল না। 

আহেদ েুসা এগুমলা ওমদি রদমে। দদেল, গুলী দেময় পমে োওয়া 
লােগুমলাি উমে দাোঁোবাি দোন লক্ষ্র্ দনই। দোবাইমল দে দলােরি েথা বলরিল 
তাি লামেি পামে দোবাইলিা পাওয়া দগল। দোবাইলিা তুমল রনল আহেদ েুসা। 
দোবাইলিা অন রিল তেনও। দোবাইলিা আহেদ েুসা োমন ধিল। ওপাি দথমে 
এেিা েণ্ঠ রিৎোি েিমি, ‘রলউনামদো, রে বুাপাি? রে ঘমিমি? েথা বলি না 
দেন?’ 

‘রলউনামদোসহ এোমন সাতজন োিা দগমি। দতােিা অস্ত্র দিমল রদময় 
সামিন্ডাি েি।’ উচ্চ েমণ্ঠ রনমদেে রদল আহেদ েুসা। 

আহেদ েুসাি েণ্ঠ গারেি পুরলেিাও শুনমত দপময়রিল। দৃশ্যপমি তৃতীয় 
পক্ষ্ হারজি হময়মি এবং এই তৃতীয় পক্ষ্ই দে উত্তি পামেি েত্রু গ্রুমপি উপি 
গুলী বষের্ েমিমি তাও তািা দদমেমি। 
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আহেদ েুসাি েণ্ঠ থাোি সামথ সামথ সােমনি জীমপি দেমঝমত আিয় 
দনয়া পুরলে েরেেনাি জীমপি দেমঝমতই উমে বমস বলল, ‘আপরন দে জারন না। 
আপনামে ধেবাদ। েত্রু এেন শুধু এে রদ....।’ 

তাি েথা দেষ হমলা না, গুলী বষের্ শুরু হমলা দরক্ষ্র্ রদে দথমে। 
পুরলমেি দসই েণ্ঠ েথা অসোপ্ত দিমেই পুরলমেি উমেমশ্য রনমদেে রদল, 

‘িায়াি’। 
পুরলে গুলী িুেমি তামদি গারে দথমে সুরনরদেি িামগেি না েমি। 

অেরদমে দরক্ষ্র্ রদে দথমে রেরনে দোবিা’ি দলােিা দে গুলী িুেমি তাি 
সুরনরদেি দোন রেিুমে িামগেি রনময় নয়, গারেি রদমে। 

আহেদ েুসাি েমন হমলা, পুরলমেি িামগেি েত্রুমদি পরিিান্ত েিা, 
তামদি অনধেে েমি দতামল দেিামিি বাইমি রনময় আসা এবং ওমদি গুলী দেষ 
েিা। 

পুরলমেি এ প্রমিি সেয় সামপক্ষ্। তািাো েত্রু গুলী দেষ হবাি আমগ 
আিয় দথমে দবরিময় না এমস পারলময়ও দেমত পামি। 

আহেদ েুসা পুরলমেি সনাতন ও দায়সািা দে েমলি উপি রনভেি না 
েমি িরলং েমি আিও পরশ্চে রদমে এরগময় অমনে দূি রদময় পুরলমেি গারে 
অরতিে েমি দরক্ষ্র্ রদমে এগুমলা। ‘রেরনে দোবিা’ি দলামেিা দে অবস্থামন 
দথমে পুরলমেি গারেি রদমে গুলী িুেমি, তাি দপিমন না দপ োঁিা পেেন্ত আহেদ 
েুসা তাি দরক্ষ্র্ েুমে োওয়া অবুাহত িােল। রেরনে দোবিা’দদি দপিন বিাবি 
দপ োঁিাি পি আহেদ েুসা তাি এগুমনাি রদে পরিবতেন েমি রেিুিা পূব রদমে 
এরগময় তািপি উত্তি রদমে এগুমত লাগল। 

অল্পক্ষ্মর্ি েমধু আহেদ েুসা ওমদি দপিমন িমল এল। প্রায় দে গমজি 
েমধু। এেরদমে গুলীি েব্দ, অেরদমে েমনামোগ সােমনি রদমে রনবে থাোয় 
রেরনে দোবিা’ি দলামেিা রেিুই দিি দপল না। 

আহেদ েুসা দদেল, রেরনে দোবিা’ি দলােিা োত্র রতনজন। ওিা 
এেিা রঢরবি আোমল পাোপারে হাোঁিু দগমে বমস গুলী েিমি। 



সুরিনামে োরিয়া  130 

 

আহেদ েুসা তাি এে-১০ তুমল ধিল। তািপি এে-১০ এি নল তাে 
েিল ওমদি রদমে। আহেদ েুসা তাি তজেরন িােল এে-১০ এি রট্রগামি। 
তািপি দস েুমে এেিা েীষ রদময় উেল ওমদি দৃরি আেষেমর্ি জমে। 

আহেদ েুসা েীষ দদবাি সামথ সামথই ওিা রতনজন এেসামথ রবদূুত্ 
দবমগ েুে রিিাল এবং ঘুমি এল তামদি দস্টনগানসহ অরবশ্বাস্য দ্রুত গরতমত গুলী 
বষের্ অবুাহত দিমেই। 

আহেদ েুসা ওমদি অরবশ্বাস্য দ্রুততায় দসমেমন্ডি জমে রবেূঢ় হময় 
পমেরিল। রস্থি হময় পমেরিল রট্রগামি িাো তাি তজেরন। পিক্ষ্মর্ই আহেদ েুসা 
সােমল রনময়রিল রনমজমে। তাি তজেরন দিমপ ধমিরিল এে-১০ এি রট্রগামি। ওিা 
দস্টনগান ঘুরিময় রনময়রিল এবং গুলীি বৃরিও দবরিময় এমসরিল তামদি রতনজমনি 
দস্টনগান দথমে রেন্তু তামদি দস্টনগামনি নল ভূরে এুাংমগমল দনমে আসাি সেয় 
পায়রন, িমল শুময় থাো আহেদ েুসামে নাগাল পায়রন দসই গুলীগুমলা। আহেদ 
েুসাি আোই রিি রতন রিি উপি রদময় িমল োয় গুলীি ঝাোঁে। দসই সুমোমগ 
আহেদ েুসাি এে-১০ এি গুলীি বৃরি ঝাোঁঝিা েমি রদময়মি ওমদি রতনজনমে। 

েৃতুু রুপী বুমলমিি ঝাোঁে দথমে তামে িক্ষ্া েিায় দস আোহি শুেরিয়া 
আদায় েিল। 

এেনও গুলী বৃরি হমি পুরলমেি গারে দথমে। 
আহেদ েুসা শুময় দথমেই রিত্সোি েমি উেল, পুরলেমদি উমেমশ্য, 

‘আপনািা গুলী বন্ধ েরুন। এিা সবাই োিা দগমি। আরে প্রধানেন্ত্রী আহেদ 
হাত্তাি দলাে বলরি।’ 

এি েময়ে দসমেন্ড পি গুলী দথমে দগল এবং তাি সংমগ সংমগ গারে 
দথমে দনমে িুমি এল পুরলে। তামদি সবাি হামতই িিে।  

আহেদ েুসা ভূরেেেুা দথমে উমে বসল। 
আহেদ েুসাি উপি দিাে পেমতই এেজন পুরলে আনমে রিত্সোি 

েমি উেল, ‘স্যাি, এ দে দদেরি প্রধানেন্ত্রীি ড্রাইভাি-োে-রসরেউরিরি, রেরন 
রেডোপ হময়রিমলন।’ 
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হন্তদন্ত হময় িুমি এল পুরলে েরেেনাি। আহেদ েুসা ততক্ষ্মর্ উমে 
দাোঁরেময়মি। তাি এেহামত ‘উরজ’ োিবাইন, অেহামত এে- ১০।  

আহেদ েুসাি রদমে তারেময় পুরলে েরেেনাি বলল, ‘ঈশ্বিমে 
ধেবাদ, েত দোরি ধেবাদ দে, আপনামে পাওয়া দগমি। েহা েুরে হমবন এ 
েবি দপমল প্রধানেন্ত্রী েমহাদয়।’ 

বমলই পমেি দথমে দোবাইল দবি েিল পুরলে েরেেনাি। বলল 
আহেদ েুসামে লক্ষ্ু েমি, ‘দাোঁোন রেস্টাি, আপনাি সামথ পমি েথা বলরি। 
প্রধানেন্ত্রী েমহাদয়মে েবিিা জারনময় দদই।’ 

পুরলে েরেেনামিি েথা দেষ হমলা, তাি সামথ সামথ দোবাইমল দস 
প্রধানেন্ত্রীমে দপময়ও দগল। রবগরলত েমন্ে সম্ভাষর্ জারনময় দস বলমত শুরু েিল, 
‘োননীয় প্রধানেন্ত্রী স্যাি, সুেবি। রেডোপ হওয়া আপনাি ‘ড্রাইভাি-োে-
রসরেউরিরি’ সামহবমে পাওয়া দগমি।’ 

‘হ্যাোঁ োননীয় প্রধানেন্ত্রী, উরন ভাল আমিন। এই দতা আোি সােমন। ওি 
এে হামত এেনও এে ১০ এবং অেহামত ‘উরজ’ োিবাইন।’ 

‘এোনোি গন্ডমগাল এেন দেষ োননীয় প্রধানেন্ত্রী। সংঘমষে আেিাই 
রজমতরি। অবশ্য উরন এমস না পেমল লোই দভাি পেেন্ত িলত। িািরদমেি গুলী 
বৃরিি োঝোমন আেিা িািিা গারেমত অবরুে হময় পমেরিলাে। উরন এো 
ওমদি সবাইমে হতুা েমিমিন। তািপি আেিা গারে দথমে দনমে এলাে।’ 

‘স্যাি, উরন রেভামব দোমেমে এমস দপ োঁিমলন আরে এেনও শুরনরন 
স্যাি। আি আেিা রে. ওভানমডামদি বারেমত দপ োঁিমতই পারিরন। দিমিে 
দস্টমিি োঝ বিাবি েেন গারে বহি, তেন আেিা োরিয়ামদি িািা আিান্ত 
হই।’ 

‘হ্যাোঁ প্রধানেন্ত্রী েমহাদয় স্যাি। আেিা োব রে. ওভানমডামদি বারেমত 
এবং েময়েজন পুরলে দিমে আসব তামদি বারেমত।’ 

‘হ্যাোঁ স্যাি, ইময়স স্যাি। দিরলমিান দদব ওোঁমে? রদরি। স্যাি রবদায়, 
ঈশ্বি আপনাি েেল েরুন।’ 
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েথা দেষ েমি পুরলে েরেেনাি দোবাইলিা আহেদ েুসাি হামত তুমল 
রদময় বলল, ‘রনন, তাোতারে ধরুন। প্রধানেন্ত্রী েমহাদয় েথা বলমবন।’ 

আহেদ েুসা দিরলমিান ধিল। সালাে ও কুেল রবরনেময়ি পি বলল, 
‘না আপরন বুস্ত হমবন না, উরিগ্ন হবাি রেিু দনই। আরে এেদে ভাল আরি। আরে 
এমস সব বলব।’ 

‘বলরি, আজ িাত ১ িায় ওমদি বেীোনা দথমে েুে হমত সেথে হই। 
সেুদ্র উপকুমল রিলাি েত এেিা দিাট্ট িীমপি এে বারেমত আোমে বেী েমি 
িাো হময়রিল। েুে হবাি পিই আরে ওভানমডামদি এোমন িুমি আরস। এমস 
দদরে সংঘষে িলমি।’  

‘দস অমনে েথা। এমস বলব।’ 
‘হ্যাোঁ, ওভানমডািা সবাই ভাল আমি। আোি েমন হয় পুরলে এমস না 

পেমল ওমদি ক্ষ্রত হমত পািমতা।’ 
‘না রে. হাত্তা। দে োজিামে আোি বলমিন, দসিা েিাি আরে এেিা 

রনরেত্ত োত্র। আোহ সুমোগ সৃরি েমি রদময়মিন এবং আোমে সােথেু ও 
রদময়মিন। অতএব প্রেংসাি েরদ রেিু থামে, দসিা েহান আোহিই প্রাপু।’ 

‘রেে আমি। আজমেই দদো হমব।’ 
‘না না। আোি পুরলে প্রমিেেন দিোি দনই। ওভানমডামদি বারেমত 

েময়েজন পুরলে থােমলই িলমব।’ 
‘রেে আমি। এেনোি েত এিুকুই। পমি দদো হমব।’ 
সালাে রদময় দোবাইলিা আহেদ েুসা পুরলে েরেেনামিি রদমে তুমল 

ধমি বলল, ‘পুরলমেি দলােজনমে এমদি লাে রনময় দেমত বলুন। িলুন আেিা 
ওভানমডামদি ওোমন োই।’ পুরলে েরেেনািমে লক্ষ্ু েমি বলল আহেদ েুসা। 

পুরলে েরেেনাি েময়েজন পুরলেমে প্রময়াজনীয় রনমদেে রদময় অে 
পুরলেমদি সামথ রনময় ওভানমডামদি বারেি রদমে োত্রা শুরু েিল। 

আহেদ েুসাি সামথ হাোঁিমি তািা।  
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৬ 
োওয়াি দিরবল দথমে ড্রইংরুমেি দসািায় এমস বসল আহেদ েুসা। 

দসািায় গা এরলময় রদল দস। রনমজমে েুব পরিতৃপ্ত ও প্রোন্ত অনুভব েিমি 
আহেদ েুসা।  

এি এেিা োির্ দবাধ হয় এই দে, দীঘে ঘুে রদময়মি দস। িজমিি 
নাোজ পমে ৫ িায় দস ঘুরেময়রিল, উমেমি দবলা ১ িায়। 

দগাসল, নাোজ ও োওয়া দসমি এই এমস বসল ড্রইং রুমে। 
তাি পরিতৃরপ্ত ও প্রষণ্নতাি আমিেিা োির্ হমত পামি োরিয়া 

দজামসিাইমনি রিরে। ঘুে দথমে উমেই স্ত্রী োরিয়া দজামসিাইমনি রিরে দপময়মি। 
োরেেন েুেিাে দথমে আসাি সেয় দস দজামসিাইনমে রিরে রলমে এমসরিল। 
দসই রিরেিই জবাব দপময়মি দস আজ। রপ্রয় হামতি েেে জরেত রিরে তাি জমে 
রনময় এমসমি অেৃমতি স্বাদ। বািবাি দস পমেমি রিরেিা।  

পমেি দথমে আবাি দস দবি েিল দসই রিরে। পেমত লাগলুঃ 
রপ্রয়তে, আসসালােু আলাইকুে। 
আোি এ রিরে েেন সুরিনামে ওভানমডামদি বারেমত দপ োঁিমব, তেন 

তুরে সুরিনামে থােমব রেনা জারন না। তবু আোি এ রিরে দতাোি হামত দপ োঁিমব 
এ আো রনময়ই রলেরি। পারেি েত দতাোি এই উমে দবোমনাি েমধু 
প্রময়াজনিাই রনয়ােে েরে, তা দতাোি েত আরেও জারন এবং োরন। রেন্তু এি 
েমধু, আোি েমন হয় দতাোি জমে এেিা বােরত দিাোি আমি, রেন্তু আোি 
জমে িময়মি অরনশ্চয়তাি িািা তারেত হবাি বােরত এেিা েি, এেথা 
দতাোমে না বলমল অরবশ্বস্ততা হয়। তমব, রপ্রয়তে, এই েমিি েমধুও প্রারপ্তি 
এেিা প্রোরন্ত আমি ো আোি োমি অেূলু। এই অেূমলুি স্বাদ আোমে 
দস ভামগুি েীমষে তুমলমি।  
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দতাোি আমেরিোি রিরে এবং তাি সামথ সািা দজিািসমনি রিরে, ো 
তুরে পারেময়ি, আরে বাি বাি পমেরি। োরেেন েুেিােমে আরে দেন নতুন েমি 
আরবষ্কাি েিলাে। বুঝলাে, ইহুদী রবোনী জন জুােবমদি পদপীরেত োরেেন 
েুেিাে, আি সািা দজিািসমনি োরেেন েুেিাে এে রজরনস নয়। সািা 
দজিািসমনি োরেেন েুেিাে আোমে েুগ্ধ েমিমি। দে দদমে রবোল হৃদয় সািা 
দজিািসমনি বাস, দস দদেরিমে আরে এেবাি দদেমত িাই রপ্রয়তে। এেবাি 
োব আরে দসোমন। সািা দজিািসমনি ‘েরন্িমসমলা’ আোি োমি দেন এে েন্ড 
স্বমপ্নি স্বগে। তাই বমল আরে সুরিনােমে দোনভামবই দিাি েিরি না, এেথা 
ওভানমডা, রলসা, িারতোমদি বমলা। আোি এেিা পিােেে দতাোি োমি, 
দজায়াও বানোিমডা এবং রলসামে এে সামথ োনামব দবে। তুরে দভমব দদমো। 

আরে ভাল আরি। আোমদি ‘ভাবী ভরবষ্যত’ রনময় োমঝ োমঝই স্বপ্ন 
দদরে জান। এেরদন দদেলাে, এেিা সাদা সােরিে দহরলেোমি সওয়াি হময় 
দস এমস িাহোতুরেল আলারেমনি েয়নাগাি, েসরজমদ নববীি নীল গিমুজ 
েমলোেরিত ও জারতসংমঘি দোহিাংরেত সবুজ পতাো উড্ডীন েিমি। পািমব 
রে দস রবজয় েুমগি এেন এেজন রসপাহসালাি হমত  

তুরে দেেন আি জানমত িাইব না। তুরে ভাল থাে এিা আোি সব 
সেময়ি প্রাথেনা। এে সেয় েুব উমিমগ থােতাে। রেন্তু ধীমি ধীমি বুমঝরি, এই 
উমিমগ পীরেত হওয়া িাবু্বল আলােীমনি উপি এেজন েুরেমনি অিুি আস্থাি 
বুমে দ্যবেলতাি এেিা োমলা দাগ। এই দ্যবেলতাি েেে দথমে বাোঁিবাি জমে 
অরবিাে দিিা েরি। দতাোমে অসংেু ধেবাদ দে, তুরে সব সেয় সব েবি 
জারনময় আোমে সাহােু েি।  

রিরে দেষ েিাি আমগ এেিা রবষময়ি রদমে দতাোি দৃরি আেষের্ েিরি, 
োির্ রবষয়িা দতাোি নজি এরেময়ও দেমত পামি। আজাি বাইজান, কুরদেস্তান, 
আিগারনস্তান, েধুএরেয়া জুমে নতুন দে োমলাদানব তাি িায়া দিলমত োমি 
দসিা তুরে জান। রেে এই রবষয়রিি সামথ সংরিি এে োরহনী দবি হময়মি 
ফ্রামন্সি লা’েমন্ডি এই োমসি প্রথে তারিমেি ইসুুমত। েবিরি েুবই 
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উমিগজনে। োরিংরি এই েহূুমতে েুোঁমজ পারি না। তুরে েুোঁমজ পামব োগজিা। 
অথবা ইন্িািমনমিও দপমত পাি। পমে রনও।  

আজ এ পেেন্তই। আরস। ওয়াসসালাে। 
দতাোি োরিয়া দজামসিাইন। 
রিরে পো অমনেক্ষ্র্ আমগ দেষ হময়মি। রেন্তু রিরেি রদমে রনেলে 

তারেময় আমি আহেদ েুসা। তাি দিামে েূে দৃরি। হারিময় দগমি দেন দস রিরেি 
জগমত। 

ড্রইং রুমে এমে এমে প্রমবে েিল ওভানমডাি ো, রলসা, ওভানমডাি 
স্ত্রী জুাকুরলন, ওভানমডা এবং রলন্ডা। 

সবাই বসল। রেন্তু রলসা এগুমলা আহেদ েুসাি রদমে। রবোমলি েত 
রনুঃেব্দ পাময় আহেদ েুসাি োমি দপ োঁমি ডান হামতি তজেনী রদময় আহেদ েুসাি 
হামতি রিরেমত এেিা দিাো রদময় বলল, ‘ভাইয়া, ভাবীি রিরে রনময় রে রদবাস্বপ্ন 
দদেমিন?’ 

সরিত রিমি দপল আহেদ েুসা। হাসল। 
রিরেিা ভাোঁজ েমি হামতি েুমোয় রনময় আহেদ েুসা তাোল রলসাি 

রদমে। আহেদ েুসা েথা বলাি জমে েুে েুমলরিল। রেন্তু তাি আমগই রলসা বমল 
উেমলা, ‘দগাময়ো সামহব আপনামে দিরলমিান েমিরিমলন।’ 

‘দোন দগাময়ো সামহব?’ আহেদ েুসা বলল। 
‘দগাময়ো অরিসাি।’ 
‘দোন দগাময়ো অরিসাি?’ আহেদ েুসা েুে রিমপ দহমস বলল। 
‘তাও বলমত হমব? রেুঃ দোহােদ দজায়াও বানোিমডা ’। বলল রলসা 

েুেিা উজ্জ্বল েমি। 
‘বানোিমডাি নামে দতা “দোহােদ” দনই  এিা দপমল দোথায়?’ বলল 

আহেদ েুসা। আমগি হারস তেনও তাি েুমে। 
‘দজায়াও বানোিমডা’ নাে শুনমল ‘েুসলোন’ বমল বুঝা োয় না। তাই 

দোহােদ লারগময় রদলাে।’ বলল রলসা েুব হালো েমণ্ঠ। 
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‘আমিা অমনমেি নাে শুনমল েুসলোন বমল বুঝা োয় না। দসোমন দতা 
‘দোহােদ’ লাগাও রন ’ দহমস বলল আহেদ েুসা। 

েুহুমতেি জমে এেিা রবেত, সলজ্জ্বভাব িমুি উেল রলসাি েুমে। সমে 
সমেই দস রনমজমে সােমল রনময় বমল উেল, ‘োির্ েুব ভামলা েুসলোন হওয়াি 
জমে দস উমে পমে দলমগমি।’ 

'তুরে জানমল রে েমি?' অমনেিা দিাি ধিাি আনে রনময় বলল আহেদ 
েুসা। 

'আোি প্রমশ্নি উত্তি এেনও দদন রন। আপনাি সব প্রমশ্নি উত্তি রদমত 
হমব দেন?' োথা ঝাোঁরেময় বলল রলসা। 

হাসল আহেদ েুসা। রেে আমি দতাোি প্রমশ্নি জবাব রদরি। তািপি 
বলল আহেদ েুসা, 'আরে রদবা স্বপ্ন দদেরিলাে না, ভাবরিলাে।' 

'রে ভাবরিমলন?' রলসা বলল। 
'দতাোি ভাবী এেিা পিােেে রদময়মি, দসই পিােেে রনময়।' বলল 

আহেদ েুসা। 
'রে পিােেে?' 
হাসল আহেদ েুসা। বলল, 'রিরেি ঐ অংেিা দতাোমে দদোরি। তুরেই 

পমে দদে রে পিােেে।' 
বমল আহেদ েুসা রিরেি ভাোঁজ েুমল রিরেি ঐ অংেিা রলসাি সােমন তুমল 

ধিল। 
রলসা আহেদ েুসাি সােমন োমপেমিি উপি বমস আহেদ েুসাি হামত 

ধিা রিরে দথমে ঐ অংেিা পেমত লাগল। পেমত পেমত তাি েুে লাল হময় 
উেল। পো দেষ েমিই রিরে দিমে রদময় দ্য'হামত েুে দঢমে রিৎোি েমি উেল, 
'ভাবীমে দপমল আরে োিব।' বমল উমে দাোঁরেময় িুমি পালাল ড্রইংরুে দথমে। 

ড্রইংরুমে উপরস্থত সবাই উদরগ্রব হময় উমেমি। রলসা িুমি পালামতই 
ওভানমডাি স্ত্রী জুারে বমল উেল, 'রে পিােেে রদময়মিন উরন ভাইজান?' 

'আরে পেরি, শুনুন।' বমল আহেদ েুসা রিরেি অংেিা পমে দোনাল। 
পো দেষ হবাি সামথ সামথই ওভানমডাি স্ত্রী 'ওময়লোে, ওময়লোে' বমল 
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রিৎোি েমি উেল। েুে রিমপ হাসমত লাগল ওভানমডাি ো। আি 'রহপ রহপ 
হুিমি' বমল লারিময় উেল ওভানমডা। 

ওভানমডা থােমতই ওভানমডাি ো আহেদ েুসামে লক্ষ্ু েমি বলল, 
'দব ো দতা দতাোমে পিােেে রদময়মি দবিা। এেন দতাোি েথা বল।' 

আহেদ েুসা হাসল। বলল, 'আপনাি দব ো আোি েমনি েথা জানমত 
দপমিমিন।' 

'আল হােদ্যরলোহ।' সংমগ সমে বমল উেল ওভানমডাি ো। 
'রেমসি 'আল হােদ্যরলোহ' পেি দব ো?' ড্রইংরুমে প্রমবে েিমত 

েিমত বলল ওভানমডাি দাদী। 
ওভানমডাি দাদী বসল আহেদ েুসাি পামে। 
ওভানমডাি ো রিরেি পিােেেসহ ো ঘমিমি সব েথা েুমল বলল। শুমন 

ওভানমডাি দাদীও 'আল হােদ্যরলোহ' পমে বলল, 'ও এজমেই রলসা েুে লাল 
েমি ওরদমে পালাল। েুব ভামলা হমলা, েথািা এভামব এমস োওয়ায়। দব ো, 
আোি েরদনাি নাতমব মে তুরে ধেবাদ পাোও।' 

েথা দেষ েমি রিিল ওভানমডাি দাদী আহেদ েুসাি রদমে। বলল, 
'তুরে আজ এেিা ঘুে রদময়মিা বমি। দ্য'রতনবাি এমস দিিত দগরি।' 

'দেন রে বুাপাি দাদী? বলুন।' 
'বলব রে ভাই। তুরে আোহি দিমিেতা হময় এ বারেমত এমসি।এমেি 

পি এে রবপদ দথমে আোমদি উোি েিি, এিাই শুধু নয়, তুরে আোমদি 
অতীতমে দিিত রদময়ি। আোমদি পুবে পুরুষ েুসলোন রিল, এিা দতাোি োি 
দথমেই আেিা জানাি সুমোগ দপময়রি। সব দেমষ তুরে ভাই আোমদি ভাো 
পরিবািমে আবাি জুমে রদময়ি। তুরে আোমদি রিরিময় রদময়ি রলন্ডা দলামিন 
এবং রিরিনামে আোমদি োমি। আজ দথমে িাি পুরুষ আমগ রলন্ডাি দগ্রি 
গ্রুান্ড িাদাি সুরিনাে দথমে িমল োবাি পি পরিবািিা দভমে পমেরিল, 
সম্পেেহীন হময় পমেরিল। আজ রলন্ডা ও রিরিনা রিমি আসাি পি পরিবািিা 
আবাি দজাো লাগল। এি সবিা দতাোি েৃরতত্ব ভাই ’ বলমত বলমত আমবমগ 
েণ্ঠ ভািী হময় উেল ওভানমডাি দাদীি েণ্ঠ। থােমলা ওভানমডাি দাদী। 
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‘রলন্ডাি সামথ আপনামদি সব পরিিয় হময় দগমি দাদী?’ রজমেস েিল 
আহেদ েুসা। 

‘সব পরিিয় দোমেমে আসমব ভাই। রলন্ডা তাি দগ্রি গ্রুান্ড িাদামিি 
নাে এবং রতরন সুরিনাে দথমে দগমিন, এিুকু িাো আি রেিুই জামন না।’ বলল 
দাদী। 

‘তাহমল পরিিয় হমলা রে েমি?’ 
‘ওি দগ্রি গ্রুান্ড িাদামিি নাে শুমনই আরে রিনমত দপমিরি।’ 
‘আপরন তাোঁমে রিনমতন?’ 
‘আোি শ্বশুমিি দিাি ভাই রিনমবা না দেন? তমব েুব দবেী রদন দদরেরন। 

আরে নতুন বউ হময় এ বারেমত আসাি েময়ে োস পমিই আলমফ্রড দিমিে, ওি 
দগ্রি গ্রুান্ড িাদাি, পেমত োয়। এিপি েময়েবাি দস এমসমি। এেবাি এমস 
পারিবারিে দরলল পত্র েরপ েমি রনময় োয়। দসই তাি দেষ োওয়া। েুব 
দবরেরদন না দদেমলও আলমফ্রমডি দিহািা আোি দবে েমন আমি।’ েথা বলমত 
বলমত দাদীি দিাে-েুে উজ্জ্বল হময় উমেমি। 

দাদী থােমল আহেদ েুসা বলল, ‘ওিা এবং আপনািা দেউ আি েেনও 
দোগামোগ েমিনরন?’ 

‘রেিুরদন োমন আলমফ্রড দিমিে দবোঁমি থাো পেেন্ত রেিু রেিু রিরে 
দোগামোগ রিল। তাি এে রিরেমত তাি রবময় েিাি েবি জানমত পারি। আি 
এে রিরেমত দস তাি প্রথে দিমল ‘দজাস ভাসকুময়জ’ হবাি েথা জারনময়রিল।’ 

‘রলন্ডাি দ্যুঃমেি েথা শুমনমিন দাদী?’ রজমেস েিল আহেদ েুসা। 
‘সব বমলমি। সবই ভাগু। দস েরদ পরিবামিি েমধু থােমতা, এো না 

পমে দেমতা, তাহমল রে এসব ঘিমত পািমতা  দতাোমে ধেবাদ ভাই, আোমদি 
দ্যুঃেী রলন্ডামেও তুরে বাোঁরিময়ি।’ দাদী বলল। 

‘রলন্ডাও আোমে বাোঁরিময়মিন দাদী।’ বলল আহেদ েুসা। 
‘রেন্তু দসিা আপরন রিরস্টনামে বাোঁরিময়মিন বমলই। আপনামে আোি 

বাোঁিামনািা রনুঃস্বাথে রিল না।’ রেরি প্ররতবাদ েমি বলল রলন্ডা। 
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আহেদ েুসা রেিু বলমত োরিল। তামে থারেময় রদময় দাদী বলল, 
‘দতাোমদি আমেপামেি ঝগোিা এেিু পমি েমিা। সোল দথমে দে েথা বলাি 
জে ঘুিরি, দসিা আমগ বলমত দাও।’ 

‘দসিা আবাি রে দাদী?’ 
‘রলন্ডাি োমি শুনলাে, আোমদি পারিবারিে দরলমলি এেিা েরপ তুরে 

রলন্ডামে পমে শুরনময়ি। রলন্ডাি োমি তাি রবস্তারিত আেিা শুমনরি। ভাই, 
আিবু উপোমসি দিময়ও িািলুেি এবং েেোরন্তে এ োরহনী। রেন্তু দসই সামথ 
আোমদি পরিবামিি জে েহা আনমেি। আেিা আোমদি রেেে েুোঁমজ 
দপময়রি। েুোঁমজ দপময়রি আোমদি পরিিয়। আি ভাই, তুরে আোমদি দস ভাগু 
সূেে। তুরে আসাি পি এমেি পি এে সুেবিই তুরে রদি। আোহমে অমেষ 
ধেবাদ দে রতরন দতাোমে েূরতেোন সাহােু রহমসমব আোমদি োমি 
পারেময়মিন। এেন...।’ 

‘দাদী, আপনামদি রনময় আোি আনেিাই দবরে। সুরিনামে এমস 
আপনামদি আরতমথু দথমে এেোত্র আপনামদি পরিবামিি সামথই রেমেরি। 
এেিা গভীি সম্পমেেিও সৃরি হময়মি। েেন বুঝলাে, জানলাে আপনামদি পূবে 
পুরুষ েুসলোন রিমলন তেন দে আনে দপময়রি, দস আনে দাদী আপনািা 
পানরন। আপনািা আপনামদি অতীত পরিিয় জানাি পি এেন আপনামদিমে 
রবশ্বাস ও সংকৃরতি পরিবতেন েিমত হমি, অেরদমে আোি রবশ্বাস ও সংকৃরতি 
নতুন সাথী রহসামব আপনামদি দপময়রি। আপনািা এেিা হারিময় আমিেিা 
দপমলন। আি আরে দোন রেিু হািাইরন, বিং আিও দপময়রি। সুতিাং আোমেই 
আোহ ি শুেরিয়া আদায় েমি আপনামদি ধেবাদ রদমত হমব ।’ বলল আহেদ 
েুসা। 

দাদী রেিু বলমত োরিল। তাোঁমে থারেময় রদল ওভানমডা। বলল, ‘স্যরি 
দাদী, আরে আমগ বমল রনই। আরে প্রোর্ েিমবা দে, আেিাই দবরে আনে 
দপময়রি আহেদ েুসা ভাই আোমদি োমঝ আসাি োিমর্।’ বমল এেিু দথমেই 
ওভানমডা আবাি শুরু েিল, ‘ভাইয়া আপনাি সাহামেু শুধু আেিা নই, 
সুরিনামেি সব েুসলোনিা দে উপোি দপময়মি তা বমল দেষ েিা োমব না। 
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আপরন তামদি নতুন জীবন রদময়মিন। আপরন আহেদ হাত্তা নাসেুনমে 
আমেরিো দথমে রনময় এমস, তাোঁমে রনিাপত্তা রদময়, িেলালমদি সব ষেেন্ত্র 
বানিাল েমি রদময় আহেদ হাত্তাসহ আিও েুসরলে িাজনীরতেমে এবং তামদি 
দলমে শুধু ক্ষ্েতায় পারেময়মিন তা নয়, সুরিনামেি িাজনীরতি দগািা োনরিত্রই 
আপরন পামি রদময়মিন। িেলালমদি ‘সুরিনাে রপপলস েংমগ্রস’ এবং রেবিাে 
রেবাজীমদি ‘োময়ি সূেে সন্তান’ সংগেন আহেদ হাত্তা নাসুেনমে রেডোপ েমি, 
সরিয় েুসরলে দনতা, েুবে ও তরুর্মদি রেডোপ ও রনধমনি োধুমে 
েুসলোনমদিমে প্রথমে সুরিনামেি িাজনীরত দথমে উমিদ এবং পমি দদে দথমে 
তামদি রনেূেল েিমত দিময়রিল। এই োমজ তািা অমনে দূি অগ্রসি হময়রিল। 
েময়ে হাজাি েুসরলে েুবে ও তরুর্ ইরতেমধুই রনমোোঁজ হময়মি। এই ভামবই 
তািা সুরিনােমে আমিে দেমন পরির্ত েিমত দিময়রিল। আপরন সুরিনামেি 
েুসলোনমদি িাজনীরত এবং তামদি অরস্তত্ব িক্ষ্া েমিমিন। অেরদমে দদে 
রবমদমেি রেরডয়ামে আপরন বুবহামিি দে দে েল েমিমিন, তামত িেলাল ও 
রেবিাে রেবাজীমদি অপিাধ দদমেি জনগর্সহ রবশ্ববাসীি োমি প্রোে হময় 
পমেমি। তামদি রবিাি ও োরস্তি রবষয়িা অবধারিত হময় পমেমি। জামনন 
ভাইয়া, িেলালিা এেন আমপামেি জমে উমে-পমে দলমগমি। ওিা ‘োময়ি সূেে 
সন্তান’-এি েত েুসরলে রবমিষী সংগেনমে দভমে রদময়মি এবং েুসলোনমদি 
রবরুমে ষেেন্ত্রোিী রেিু েীষে দনতামেও তািা সুরিনাে রপপলস েংমগ্রস দথমে 
বরহষ্কাি েিমত িারজ হময়মি। সুরিনামে েুসরলে িাজনীরতি এই সািমলুি 
এেে স্থপরত আপরনই আহেদ েুসা ভাই। রেন্তু দ্যুঃে হমলা, আপনাি এই েহান 
অবদামনি েথা সুরিনােবাসীিা জামন না, এেনরে প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তা এবং 
তাি দেময় িারতো িাো সিোি এবং েুসলোনমদিও দেউ জামন না। সুতিাং 
আপরন আোমদি ধেবাদ জানামবন তাি দোন সুমোগ দনই। আেিা েত-মোরি 
ধেবাদ রেংবা দোন রেিু রদময় সুরিনামেি েুসলোনিা আপনাি দান দোধ 
েিমত পািমব না।’ থােল ওভানমডা। 



সুরিনামে োরিয়া  141 

 

ওভানমডা থােমতই আহেদ েুসা রেিু বলাি জমে েুে েুমলরিল। রেন্তু 
তাি আমগই ওভানমডাি ো বমল উেল, ‘দতাোি েথা তুরে োনুষমে, এেনরে 
সিোমিি অেমদিমেও জানমত রদমত িাও না দেন?’ 

আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘প্রথে েথা হমলা, এি দোন প্রময়াজন দনই। 
রিতীয়ত, এই োজিা েিা হমল সুরিনামেি বতেোন ঘিনাবরলি সামথ আহেদ 
েুসা জরেময় দগমল সুরিনাে আন্তজোরতেভামব োমিা দশ্যন দৃরিমত পোি সম্ভাবনা 
আমি। রবনা োিমর্ সুরিনামেি েুসলোনমদি এেন রবপমদ জোমনা হমব দেন?’ 

আহেদ েুসা থােমলও সংমগ সংমগ দেউ েথা বলল না। এেিু পমি 
ওভানমডাি ো’ই বমল উেল, ‘আোহ দতাোি উপি িহে েরুন বািা। এ ধিমর্ি 
ভাবনা ভাবা শুধু দতাোি পমক্ষ্ই সম্ভব। আোমদি ভামলািাও আোমদি বুঝাি 
েরে দনই বািা ’ 

ওভানমডাি ো থােমতই ওভানমডাি দাদী বমল উেল, ‘দতােিা আোি 
আমলািনা অেরদমে অমনে দূি দেমল রনময় দগি। আরে ো বলমত এমসরি তা 
এেনও বলাই হয়রন।' 

'রেন্তু আপরন দতা বলমলন অমনে েথা। রেে আমি বলুন। আরে প্রস্তুত 
দাদী।' দহমস বলল আহেদ েুসা। 

দাদী নমে-িমে বসল। গম্ভীি হময় উেল তাি েুে। বলল, 'দিমিে দ্যমগেি 
দোথাও আোমদি পূবে পুরুষ পিে সোরনত আব্দুি িহোন আল-তারিে দে স্বর্ে 
েওজদু দিমেমিন দসই সম্পমেেই বলব। রলন্ডাি োমিও এ বুাপামি শুমনরি। রেন্তু 
দদেলাে দস এ রবষময় এমেবামিই আগ্রহী নয়। তাি এেিাই এেন স্বপ্ন দস 
রপতপৃুরুমষি বাসস্থান দেমনি 'ওয়ারদউল গানী'দত োমব। আরে তামে 
অরভনেন জানাই। দসই সামথ আরে ওভানমডামদিও বলব, আোমদি পরিবামিি 
রেেে সন্ধামন তািাও দেমন োে। শুধু দতা দেন নয়। দেমন আোমদি 
রেেমেি েূল পাওয়া োমব না, দস েূল দপমত হমল আোমদি দেমত হমব আিব 
ভূরেমত, দহোমে এবং েক্কায়। আি...।' আমবমগ ভািী হময় উেল দাদীি েণ্ঠ। 
অবমেমষ তা রুে হময় দগল। 
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সােমল রনল দাদী রনমজমে। এেিু দথমেই আবাি বলমত শুরু েিল, 
'আি রেেে েুোঁজমত দগমল রবরিত্র ইরতহাস এবং ভয়াবহ এে বাস্তবতাি সেুেীন 
আেিা হমবা। দে বুাপামি দতাোি দিময় আি দেউ দবরে জামন না ভাই। সুরিনামে 
েুসলোনমদি দে অবস্থা হময়রিল, দস অবস্থা েুসলোনমদি বহু দদমেই। এতরদন 
এগুমলা শুধু পমেরি, আজ এই রনেোরততমদি এেজন রহসামব দারয়ত্বও অনুভব 
েিরি। দিমিে দ্যমগে দে অথে আমি তা প্রময়াজমনি তুলনায় েুব দবরে হয়মতা হমব 
না। রেন্তু েতিাই পািা োয় তামে োমজ লাগামত িাই। তাই সম্পদগুমলা-মিমিে 
দ্যগে দথমে উোি েিা দহাে তা আরে িাই। এই েুহুমতেই দসই োজ শুরু েি ভাই।' 

বমল োপমেি দভতি দথমে এেিা োগমজি পুামেি দবি েমি দাদী 
আহেদ েুসাি রদমে বারেময় ধিল এবং বলল, 'এগুমলা েূল দরলল। রলন্ডাি োমি 
ো দদমেি দসগুমলা িমিােরপ। তুরে এ দরললগুমলাি দভতি দথমে স্বর্ে েজুদ 
সংিান্ত দরললিা দবি েি। দদমে বল, এেন আোমদি রে েিমত হমব।' 

আহেদ েুসা পুামেিরি হামত রনময় দরললগুমলা দথমে স্বর্ে েজুদ সংিান্ত 
দরলল আলাদা েমি হামত রনল। নজি বুলাল দরললরিি উপি। 

দরললিাি েীমষে এেিা রেমিানাে 
'পরবত্র আোনত"। 
এিপি েময়েিা লাইন আিরবমত দলো। তাি রনমি এেিা ডায়াগ্রাে 

এবং রেিু সংমেত। আহেদ েুসা দরলল দথমে েুে তুমল বলল, 'এ দরলমলি 
রেমিানাে দদয়া হময়মি "পরবত্র আোনত" তািপি রেমিানামেি রনমি আিরবমত 
েময়েিা বােু দলো হময়মি। আরে অনুবাদ পেরিুঃ 'আরে আোহি দদয়া স্বমর্েি 
এেিা রবোল ভান্ডাি আোনত রহসামব দিমে োরি। আোহ িাবু্বল আলারেমনি 
োমি আোি প্রাথেনা, আোি বংমেি দোন উপেুে বংেধি এই আোনত উোি 
েরুন এবং রনমজমদি সবধ প্রময়াজমন রেিু দিমে অবরেি সব অথে আোমদি নতুন 
দদে সুরিনাে ও েুসরলে উোহি েলুামর্ েিি েরুন। আোি বংমেি দে বা োিা 
এই দারয়ত্ব পালন েিমবন, তামদি উপি আোহ িাবু্বল আলারেন তাি িহেত 
বষেন েরুন। তামদি জে িইমলা আোি প্রার্ঢালা ভামলাবাসা।’ পো দেষ েমি 
থােল আহেদ েুসা। 



সুরিনামে োরিয়া  143 

 

উদগ্রীব হময় সেস্ত েমনামোগ রদময় সবাই আহেদ েুসাি পো শুনরিল। 
আমবমগ ভািী হময় উমেমি সবাি দিাে-েুে। 

আহেদ েুসা থােমতই দাদী বমল উেল, ‘ওভানমডা, রলন্ডা, রলসা 
দতােিা রে পািমব না েহান পুবে পুরুমষি দদয়া এ দারয়ত্ব গ্রহর্ েিমত? পািমব 
না আোহ ি িহেত ও দসই েহান পুবে পুরুমষি প্রার্ঢালা ভামলাবাসাি োরলে 
হমত? আমবগ-েরম্পত েণ্ঠ দাদীি। 

দিাে-েুে উজ্জ্বল হময় উমেমি ওভানমডা, রলন্ডা ও রলসাি। তািা সেস্বমি 
বলল, ‘পািব দাদী।’ বলমত রগময় তামদি েণ্ঠও োোঁপল। রলন্ডা ও ওভানমডাি 
দিাে রভমজ উমেমি অশ্রুমত। 

দিাে েুমি রলন্ডা বলল, দাদী আরেও এ দারয়ত্ব গ্রহর্ েিলাে। রেন্তু এ 
দারয়মত্বি সব োেেেিী ভাি ও অরধোি আরে ওভানমডাি উপি অপের্ েিলাে। 

‘আরেও।’ বলল রলসা। 
রলসা অমনে আমগই আবাি রিমি এমসমি ড্রইংরুমে। 
ওভানমডা রিল নতেুমে। েুে তুলল দস। বলল, ‘দবানিা পামে থােমল 

দবানমদি দদয়া দারয়ত্ব আরে গ্রহর্ েিমত িারজ আরি। তমব েুসরলে উোহি 
েলুামর্ েিি েিাি দে দারয়ত্ব তা গ্রহর্ েিমত আরে ভাইয়া আহেদ েুসামে 
সবাি তিি দথমে অনুমিাধ েিরি।’ 

‘অবশ্যই দস এই দারয়ত্ব গ্রহর্ েিমব। দসরে আোমদি বে দিমল নয়?’ 
বলল ওভানমডাি ো। 

‘দব ো রেেই বমলি। আি আোি ভাইিাি এিাই দতা োজ।’ দাদী 
সেথেন েিল ওভানমডাি োমে। 

‘দারয়ত্ব দনবাি প্রময়াজন পমে না। আরে দতা ওভানমডামে সাহােু 
েিবই।’ বলল আহেদ েুসা। 

‘রেে আমি ভাই, দারয়ত্ব পালনিা েরদ সাহামেুি আোমি হয় ওভানমডা 
আপরত্ত েিমব দেন? এ রনময় েথা েিি না েমি বিং তািপি দরলমল রে দলো 
আমি দসিা পে।’ বলল দাদী। 
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আহেদ েুসা নজি বুলাল আবাি দরলমলি উপি। দরলমলি পিবতেী 
অংেিা দ্যমগেি নিা। নিাি দেন্দ্র রবন্দুমত িময়মি েসরজদ। িািরদমে গভীি দিো 
রদময় দঘিা বামিি েমধু দ্যমগেি নিা। দ্যমগেি নিাি উপি এেিা দ্যই লাইমনি 
েরবতা। েরবতায় বলা হময়মি 

‘অপূর্েমে পূর্ে েি, 
পূমর্েি রনমিি পথ ধি।’ 
আিবী এ েরবতা পমেই আহেদ েুসাি েমন হমলা, এ েরবতাই গুপ্তধমনি 

দোড বা িারব। 
আহেদ েুসা গভীিভামব দ্যমগেি নিা পেেমবক্ষ্র্ েিমত লাগল। রেন্তু 

এমত দোন প্রোি সংমেত দপল না। দোড বা েরবতা দথমে বুঝা োমি, এেিা 
অপূর্েতামে পূর্ে েিমত হমব। রেন্তু দ্যমগেি োোমোমত বা অংেমন দোথাও 
অপূর্েতা েুোঁমজ দপল না আহেদ েুসা। 

দ্যমগেি নিাি আউি লাইন দিোি রনমি দৃরি পেমতই দস দদেমত দপল 
েতেগুমলা রবরক্ষ্প্ত িরব। প্রথমেই দাোঁোমনা আিবী দপাষামে দারেওয়ালা এেজন 
বুজগে। তাি োথায় দগাল িুরপ। তাি পামে পমে আমি লিালরি ভাোঁজ েিা লিা 
এে প্রস্থ সাদা োপে। তািও এেিু দূমি পমে আমি এেিা লিা লারে। তািপি 
িময়মি রতন দস্টমপি এেিা রসোঁরে।  

সবগুমলা রজরনমসি উপি এেবাি নজি পেমতই আহেদ েুসাি োমি 
রবষয়িা অমনেোরন পরিকাি হময় দগল। রজরনসগুমলা আলাদা আলাদাভামব 
অপূর্ে। এগুমলামে পূর্ে েিা োয়। 

বুজমগেি পামে পমে থাো লিা-লরি োপেমে পাগেী রহমসমব ধমি 
বুজমগেি োথায় পাগেী বাোঁধা োয় তািপি তাি হামত লারে তুমল রদমল এেজন 
িলোন বৃে বুজমগেি রিত্র পূর্ে হময় োয়। রেন্তু রতন দিমপি রসোঁরেিাি অথে রে? বুজগে 
বুরেরি রে লারে হামত রসোঁরে রদময় দোথাও উেমবন? রেন্তু রতন দিমপি রসোঁরে রদময় 
দোথায় উেমবন? রতন দিমপি রসোঁরে দেন? 
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হোৎ রবদ্যুত িেমেি েত এেিা রিন্তা এমস তাি োথায় ঢুেল। বুজগে 
বুরেরি লারে হামত প্রথে দিমপ পা দিমে তৃতীয় দিমপ বসমলই দতা রসোঁরেিা জুেআ 
েসরজমদি রেিি হময় োয়। েসরজমদি রেিমিি রসোঁরেি ধাপ দতা রতনিাই হয়। 

েুরে হমলা আহেদ েুসা। দোড-এি প্রথে েমতেি অপূর্েতামে পূর্ে েিা 
দগমি। রেন্তু পিক্ষ্মর্ই তাি েমন হমলা রেিমি ইোে বসমলই দতা রেিি পূর্েতা 
পায় না। রেিমিি পূর্েতাি জে জুেআ েসরজদ অপরিহােে। 

হোৎ িেমে উোি েত আহেদ েুসাি দ্যই দিাে িুমি রগময় দ্যমগেি নিায় 
আিমে পেল দেহিামবি ডান পামেি স্থানরিমত। না দসোমন রেিমিি জায়গায় 
রেিি দনই। দদমেই আহেদ েুসা আনমে উচ্চস্বমি বমল উেল, ‘আোহু 
আেবাি।’ 

সেমলি দৃরি আহেদ েুসাি উপি রনবে। সবাই জামন আহেদ েুসা 
দরলমলি নিা ও সংমেত পিীক্ষ্া েিমি, বুঝাি দিিা েিমি। হোৎ আহেদ েুসাি 
উচ্চস্বমি ‘আোহু আেবাি’ ধ্বরন সবাইমে রেিুিা িেমে রদল। আহেদ েুসা সব 
সেয় েৃদ্য ভাষী, রেি ভাষী। উচ্চস্বমি েথা দস বমল না। 

সবাি আমগ রবরিত দাদীই বমল উেল, ‘রে ভাই, রে হল?’ 
‘দপময় দগরি দাদী, স্বর্ে ভান্ডামিি সন্ধান দপময় দগরি। ধাোঁধাি সোধান 

েিমত দপমিরি।’ 
বমল আহেদ েুসা সােমনি রি দিরবলিা োমি দিমন রনল। িােল নিাি 

দরললিা দিরবমলি উপি। তািপি ডােল সবাইমে। বলল, ‘আপনািা আসুন, 
দদেুন ধাোঁধািা। রেিু বুঝমত পামিন রে না।’ 

সবাই এমস রি দিরবমলি িািপামে োমপেমিি উপি বসল। শুধু 
ওভানমডাি দাদী ও ো বসল দসািায় আহেদ েুসাি দ্য’পামে। 

প্রথমে আহেদ েুসা নিাি োথাি আিবী েরবতাি অথে েমি দোনাল। 
তািপি দ্যমগেি নিা ও এি েমধুোি েসরজদ দদোমলা। পমি নিাি রনমিি 
আিবী দপাোে পরিরহত দােী ও িুরপওয়ালা বুজগে, লিা-লরি ভাোঁজ েিা োপে 
েন্ড, লারে ও রতন ধামপি রসোঁরে দদোল এবং বলল, ‘এেন দবি েিমত হমব স্বর্ে 
ভান্ডামি দপ োঁিাি পথ দোথায় হমব।’ 
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সবাই নিাি উপমি ঝুোঁমে পমে দ্যমগেি নিা ও সংমেত বুঝাি দিিা 
েিমত লাগল। 

রেিুক্ষ্র্ পি দাদী ও ওভানমডাি ো বলল, ‘রেিুই োথায় ঢুেমি না, 
রেিুই বুঝমত পািরি না।’ 

ওভানমডা বমল উেল, ‘অপূর্েতাই েুোঁমজ পারি না, পূর্ে েিব রে?’ 
রলসা তাি আমগই হাল দিমে রদময় দসাজা হময় বমস আমি। 
রলন্ডা বলল, ‘দোড বা েরবতাি রনমদেে বুঝমত পািরি এবং বুঝমত 

পািরি দে, নিাি রনমিি আইমিেগুমলাি দোড-এ এি সোধান িময়মি। রেন্তু 
নিাি সংমেতগুমলা এমেবামিই দ্যমভেদু। ওভানমডাি েত আরেও দোথাও 
অপূর্েতা েুোঁমজ পারি না।’ 

আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘আপনামদি পুবে পুরুষ আব্দুি িহোন আল 
তারিে তাি স্বর্ে ভান্ডািমে এেন এে ধাোঁধাোঁয় আিমে দিমে দগমিন, োি সোধান 
েুসরলে সোজ জীবন সম্পমেে পূর্ে োন িাো োমিা পমক্ষ্ বুঝা সম্ভব নয়। তাি 
অথে রতরন িানরন অেুসলোনিা এই স্বর্ে ভান্ডাি েুোঁমজ পাে। 

‘আোমদি বুরঝময় বলুন ভাইয়া, আেিা রেিুই বুঝমত পািরি না।’ বলল 
ওভানমডা। 

‘ধাোঁধাি েূল েথা হমলা...’ বলমত শুরু েিল আহেদ েুসা, ‘অপূর্েমে পূর্ে 
েিমত হমব। রেভামব েিমত হমব? সংমেমতি উপরস্থরত বমল রদমি, 
সংমেতগুমলাি বুবহামিি োধুমেই তা েিমত হমব। এ দথমে বুঝা োমি 
সংমেতগুমলা অপূর্ে। েুসলোনমদি িীরত নীরত, দপাোে, সাোরজেতা সম্পমেে 
োন থােমল ও রেিুিা বুরেোন হমল এই অপূর্েতা পরিকাি হময় োয়। আপনািা 
দদেুন, প্রথমেই িময়মি আিবী দপাোে পিা িুরপ ও দাোঁরেওয়ালা এেজন দলাে, 
তাি পামেই িময়মি লিা-লরি গুিামনা এে ে্ড  োপে। োপেিা পাগেী। পামে 
পাগেী থাোয় দলােরিি দপাোে হময়মি অপূর্ে। তামে োথায় পাগেী পিমত 
হমব। আবাি তাি পামেই িময়মি লিা লারে। পামেি লারে িাোও দলােরি অপুর্ে 
দথমে োয়। তামে লারে হামত রনমত হমব। এিপি থামে রতন দিমপি রসোঁরে। ধাোঁধাি 
এই অংেিা জরিল। রেন্তু এেজন প্রুােরিরসং েুসলোমনি জমে দোমিই েরেন 
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নয়। লারেিা অস্বাভারবে লিা, প্রায় বুে পেেন্ত দীঘে। এ ধিমর্ি লারে পথ িলাি 
জমে দোন োনুষ বুবহাি েমি না। দে রনয়রেত জুেআি নাোজ পমে দস জামন 
জুেআি দোৎবা দদয়াি সেয় ইোে সামহব এই ধিমর্ি লারে বুবহাি েমিন । 
এই রবষয়রি তাি েমন হবাি সংমগ সংমগ দস বুঝমব রতন দিমপি রসোঁরেিা 
েসরজমদি রেিি ো ইোে সামহব দোৎবা দদয়াি সেয় বসা ও দাোঁোবাি জমে 
বুবহাি েমিন। লারে ধিা পাগেী পো দলােরি রতন দিমপি রেিমি বসাি পি 
সংমেতগুমলাি অপূর্েতা পূর্ে হময় োয়। রেন্তু এি পমিও আমিেিা অপূর্েতা থামে, 
দসিা হমলা ইোে সামহমবি বসাি রেিি দেোমন আমি দসোমন থামে না, থামে 
েসরজমদি দেহিামবি পামে রনরদেি স্থামন। সুতিাং রেিমিি অবস্থানমে পূর্ে েিমত 
হমল এেিা জামে েসরজদ দিোি। এিপি েসরজমদি সন্ধামন দ্যমগেি েসরজমদি 
রদমে নজি রদন। দদেুন দসোমন রেিমিি জায়গা োরল আমি রেনা।’ 

বমল আহেদ েুসা তাি তজেরনিা রনময় দগল দ্যমগেি েসরজমদ রেিমিি 
পামে এেিা রনরদেি স্থামন। বলল, ‘রেে এই জায়গায় রেিি থাোি েথা, রেন্তু 
দনই। িমল েসরজদ এোমন অপূর্ে হময় োয়। অেরদমে সংমেমতি রেিিিা 
েসরজদ িাো অপূর্ে হময় িময়মি। এেন সংমেমতি রেিি েসরজমদি োরল 
জায়গািায় রনময় এমস বসামলই েসরজদ ও রেিি দ্যই-ই পূর্েতা দপময় োয়। এই 
রেিমিি রনমি বা পামেই িময়মি স্বর্ে ভান্ডামি োবাি পথ।’ থােল আহেদ েুসা। 

আহেদ েুসা থােমলও দেউ দোন েথা বলল না। দবাবাি েত রনবোে 
সেমল। সেমলি অপলে দৃরি আহেদ েুসাি প্ররত রনবে। 

প্রথে েথা বলল রলন্ডা। বলল, ‘ওয়ান্ডািিলু  েমন হমি দরললিা 
আপনাি সতরি, ধাোঁধা আপনাি পরিেল্পনা  এে েুহূমতে দদমেই েত েত বিমিি 
পুিমনা এেিা জরিল ধাোঁধাি এই ‘জলবৎ তিলৎ’ বুােুা রে েমি সম্ভব ’ 

ওভানমডাি ো বলল, ‘রেেই বমলি রলন্ডা ো। আেিা দেন সুরিনামেি 
োমিা পমক্ষ্ই এই ধাোঁধাি আসল িহস্য উোি েিা সম্ভব রিল না। রেরনে 
দোবিা’ি দজায়াও দলগািেিা এই দরলল হাত েিমত দিময়রিল। দপমলও তামদি 
দোনই লাভ হমতা না। হাজাি বিমিও ধাোঁধাি সোধান তািা েিমত পািমতা না।’ 
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‘আরে অে েথা ভাবরি আো। স্বর্ে ভান্ডামিি িারব রহমসমব এই ধাোঁধারি 
দিমে োওয়াি োধুমে আোমদি পুবে পুরুষিা আো েমিরিমলন তামদি উত্তি 
পুরুষিা সবাই েুসলোন থােমব। রেন্তু আেিা দতা েুসলোন থােমত পারিরন। 
আেিা আধা েৃিান, আধা জংলী ধমেে রবশ্বাসী হময় রগময়রিলাে। আরে ভাবরি, এই 
স্বর্ে ভান্ডাি আোমদি পুবে পুরুষিা তামদি ‘উপেুে বংেধি’দদি জমে 
দিমেমিন, োমদি জমে তািা দদায়া েমিমিন এবং প্রার্ঢালা ভামলাবাসা 
রদময়মিন। আেিা তামদি দসই ভাগুবান বংেধি নই।’ বলল ওভানমডা গম্ভীি 
েমন্ে। 

আহেদ েুসা রেিু বলাি জমে েুে েুমলরিল, রেন্তু তাি আমগই দাদী 
বমল উেল, ‘দতাোি অনুভূরত রেে ওভানমডা, রেন্তু দগািা বুাপািমে তুরে এে 
সামথ েমি দদেমিা না দেন? তুরে আোমদি পুবে পুরুষমদি দে উপেুে 
বংেধিমদি েথা বলি, দস উপেুে বংেধি গমে দদয়াি জমেই দতা আোহ 
আহেদ েুসামে সুরিনামে পারেময়মিন। আেিা আধা েৃিান ও আধা জংলী ধমেে 
রিলাে বমি, রেন্তু এেন দতা দনই। আেিা সেমলই ইসলাে ধমেে রিমি রগময়রি। 
দসই ‘উপেুে পুবেপুরুষ’ দতােিা হময় রগময়ি। এি আমিেিা প্রোর্ হমলা ধাোঁধাি 
সোধান হময় রগময়মি। দারয়ত্ব গ্রহমর্ি জে উপেুে পুবেপুরুষ না থােমল আোহ 
অবশ্যই ধাোঁধাি সোধান েমি রদমতন না।’ থােমলা দাদী। 

দাদী থােমতই িি েমি ওভানমডা বমল উেল, ‘ধাোঁধাি সোধান দতা 
আহেদ েুসা ভাই েমিমিন, আেিা েরিরন।’ 

‘আহেদ েুসা ভাই শুধু ধাোঁধাি সোধানই েমিরন, আোমদি েুসলোনও 
বারনময়মি এবং আোমদি ভাো পরিবািমে এেরত্রতও েমিমি। তুরে তাি এই 
োজগুমলামে এেরি দথমে আমিেরিমে আলাদা েিি দেন? বলল দাদী। 

‘রেে দাদী। রবষয়িামে আপরন রেেভামব তুমল ধমিমিন। আপনামে 
ধেবাদ। এেিা রজরনস বুঝমত দিিা েমিা ওভানমডা, েত েত বিি দগমি রেন্তু 
দতাোমদি পরিবামিি সােমন স্বর্ে ভান্ডামিি ধাোঁধািা আমসরন, তাি সোধানও 
হয়রন, েত েত বিি দগমি দতােিা ইসলাে ধমেে রিমি আসাি সুমোগও পাওরন। 
রেন্তু আজ দতাোমদি ইসলামে রিমি োওয়া এবং স্বর্ে ভান্ডামিি ধাোঁধা দতাোমদি 
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সােমন আসা ও সোধান হওয়াি ঘিনা এে সামথ ঘিল দেন? ওভানমডা এি অথে 
এই দে, দতােিাই দসই ‘উপেুে’ ও ‘দস ভাগুবান’ উত্তি পুরুষ োমদি জমে 
দতাোমদি দসই পুবেপুরুষিা আন্তরিে দদায়া ও প্রার্ঢালা ভামলাবাসা রদময় 
দগমিন।’ 

‘রেন্তু ভাইয়া আরে রে আেিা রে এই দারয়ত্ব গ্রহমর্ি উপেুে, তাোঁমদি 
দসই েহান দদায়া ও ভামলাবাসা পাওয়াি দোগু?’ বলমত বলমত আমবগ রুে হময় 
দগল ওভানমডাি েণ্ঠ। দ্য’হামত েুে দঢমে োন্না দিামধি দিিা েিমত লাগল দস। 

আহেদ েুসা ওভানমডাি োোঁমধ হাত দিমে নিে েমণ্ঠ বলল, ‘দারয়মত্বি 
প্ররত দে দলাভ েমি না, দস-ই প্রেৃতপমক্ষ্ দারয়ত্ব গ্রহমর্ি উপেুে। দতাোি ও 
দতাোমদি এ গুমর্ি জমেই দতাোমদি পুবেপরুুষমদি দসই ‘উপেুে বংেধি’ 
রহমসমব আোহ দতাোমদি েমনানীত েমিমিন। এ দারয়ত্ব গ্রহর্ েমি ‘আল 
হােদ্যরলোহ’ বল।’ 

ওভানমডা আহেদ েুসাি হাত জরেময় ধমি বলল, ‘আল হােদ্যরলোহ।’ 
ওভানমডাি সামথ সামথ রলসা, রলন্ডা, ওভানমডাি দাদী, ো, স্ত্রী সেমলই 

বমল উেল, ‘আল হােদ্যরলোহ।’ 
আহেদ েুসাও বলল, ‘আল হােদ্যরলোহ।’ এি পি সবাই রনিব। রেি ু

সেয় দেমি দগল এই রনিবতাি েধু রদময়। 
রনিবতা ভাঙল ওভানমডাি দাদী। বলল আহেদ েুসামে লক্ষ্ু েমি, 

‘ভাই এেরন তাহমল রবিান ঐ েসরজদিাি আসল জায়গািা দদরেময় দাও, দোথায় 
েুোঁেমত হমব। পরিবামিি েময়েজন রবশ্বস্ত দলােমে লারগময় দাও দোোঁোি জমে।’ 

‘এত তাো দেন দাদী?’ বলল আহেদ েুসা। 
‘েেন দতাোমে পাব েেন পাব না তাি রেে দনই ভাই। আরে িাই স্বমর্েি 

সব িায়সালা দতাোি উপরস্থরতমত দতাোি িািা হমত হমব।’ বলল দাদী এবং 
দসই সামথ উমে দাোঁোল। 

 উমে দাোঁোল আহেদ েুসা এবং সবাই। 
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আহেদ েুসা েসরজমদি রদমে হাোঁিা শুরু েমি বলল, রেে আমি সন্ধুা 
পেেন্ত আোি হামত সেয় আমি, সন্ধুায় োব প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তাি ওোমন। 
হামতি সেয়িা এেন োমজ লাগামনা োে।’ 

িলল সবাই দ্যমগেি রবিান েসরজমদি রদমে। 
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৭ 
পুরলে প্রধান আলী রসলভু ও দগাময়ো প্রধান আহোদ্য রসি ুভািী পদো 

দেমল প্রধানেন্ত্রীি ড্রইংরুমে প্রমবে েিল। দিামে-েুমে দারুর্ উমত্তজনাি িাপ। 
বসল তািা। তামদি দপিমন দপিমন প্রমবে েমিরিল প্রধানেন্ত্রীি রপএস। 
প্রধানিয় বসমল রপএস বলল, ‘স্যাি আপনািা বসুন। প্রধানেন্ত্রী স্যাি 

এেরন আসমিন।’ 
বমল প্রধানেন্ত্রীি রপএস ঘি দথমে দবরিময় দগল। 
রপএস দবরিময় দেমতই দগাময়ো প্রধান রসিু পুরলে প্রধানমে বলল, 

‘অসেময় আেিা হোৎ এভামব এমস পেলাে। স্যাি হয়মতা রবিে হমবন।’ 
‘রবিে হমবন রে, দে েবি আেিা রনময় এমসরি তা দোনাি পি আোে 

দথমে পেমবন। বলমবন েবিিা আমিা আমগ আেিা দদইরন দেন। েুরে হমবন 
রতরন েবিিা রনময় আেিা স্বয়ং তাোঁি োমি আসাি জমে।’ বলল পুরলে প্রধান 
আলী রসলভু। 

পুরলে প্রধামনি েথা দেষ হমতই প্রধানেন্ত্রী ড্রইংরুমে প্রমবে েিল। 
পুরলে প্রধান ও দগাময়ো প্রধান েেবুস্ত হময় উমে দাোঁোল। তািা 

এতিাই উমত্তরজত ও রবেত রিল দে প্রধানেন্ত্রীমে সালাে রদমতও ভুমল দগল। 
প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তা তামদি সালাে রদময় তামদি বসমত বমল রনমজ 

বসল। 
পুরলে প্রধান বসমত বসমত বলল, ‘স্যাি আেিা দ্যুঃরেত, অসেময় 

আপনামে রবিে েিলাে। রেন্তু এেন এেিা জরুিী েবি দে, রনমজিাই িমল 
আসা রেে েমন েিলাে।’ 

‘রে েবি?’ প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তা উৎসুে েমণ্ঠ রজমেস েিল। 
‘স্যাি, আেিা োরিয়া ‘রেরনে দোবিা’ি রবরুমে দে োরিয়া গ্রুপমে 

েবি সংগ্রমহি জে রনময়াগ েমিরিলাে, তামদি দলাে এই রেিুক্ষ্র্ আমগ 
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আোমদি অরিমস এমসরিল। গুরুত্বপূর্ে েবি আেিা তাি োি দথমে দপলাে।’ 
বলল পুরলে প্রধান। 

‘েবিিা রে?’ রজমেস েিল প্রধানেন্ত্রী। 
‘স্যাি আপনাি দলাে রে. আব্দুোহ োমে রেরনে দোবিাি দলােিা 

রেডোপ েমিরিল, রতরন রেরনে দোবিাি দে বামিাজন দলােমে হতুা েমি 
পারলময়মিন। রেরনে দোবিাি দনতা দজায়াও দলগািে আহত হবাি পি গতোল 
োিা দগমি। আপরন জামনন, গত িামতই দজায়াও দলগামিেি রনমদেমে রেরনে 
দোবিাি দলােিা ওভানমডামদি বারে আিের্ েিমত োয়। িাি গারে পুরলে 
পাোমনা হয় আপনাি রনমদেমে। রেন্তু হোৎ পুরলমেি িাি গারেই রেরনে দোবিাি 
দলােমদি িািা দঘিাও হময় িািরদমেি অরবিাে গুলী বষেমর্ি েুমে রবপন্ন হময় 
পমে। পাোঁিজন পুরলে োিা োয়। এই সেয় আপনাি দসই দলাে এমস পুরলেমে 
উোি েমি। রেরনে দোবিা’ি এগািজন দলামেি সবাই তাি হামত োিা োয়।’ 
থােমলা পুরলে প্রধান। 

‘আরেও এসব েবি শুমনরি। তমব রেরনে দোবিা’ি প্রধান দজায়াও 
দলগািে োিা োবাি েবি শুরনরন এবং রেরনে দোবিা ও পুরলমেি েত দলাে োিা 
দগমি তাি সংেুাও শুরনরন। এই েবিগুমলা দদয়াি জে ধেবাদ।’ বলল 
প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তা প্রসন্ন েুমে। 

‘স্যাি, আিও েবি আমি। সাংঘারতে েবি।’ বলল পুরলে প্রধান। 
‘রে েবি?’ উদগ্রীব েন্ে প্রধানেন্ত্রীি। 
নমে-িমে বসল পুরলে প্রধান। বলল, ‘আপনাি ড্রাইভাি-োে-

রসরেউরিরি রে. আবদ্যোহ দলােিা দে আপরন জামনন স্যাি?’ 
‘দেন এেথা বলি?’ বলল প্রধানেন্ত্রী। 
‘স্যাি, আোমদি ঐ োরিয়া দনতা বলল, ‘ঐ দলােিা আহেদ েুসা। 

িদ্মমবে রনময় আপনাি সামথ আমি।’ বলল দগাময়ো প্রধান। 
‘আপনািা আহেদ েুসামে দিমনন?’ রজমেস েিল প্রধানেন্ত্রী। 
‘রিনমল দতা ধমিই দিলতাে। তামে আেিা জারন স্যাি।’ বলল পুরলে 

প্রধান। 
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‘রতরন এেজন রবেবী েুসরলে দনতা। সম্প্ররত আমেরিোয় রতরন 
সাংঘারতে নাে েমিমিন। েুারিরবয়ামনও রতরন রবেুাত হময়মিন। তমব ইহুদীিা 
তামে দপমল রবরলয়ন রবরলয়ন ডলাি েূমলু রেনমত িারজ।’ বলল দগাময়ো প্রধান 
পুরলে প্রধামনি েথা দেষ হমতই। 

‘আপনািা তামে দেেন েমন েমিন?’ 
‘তামে োিাপ ভাবাি রেিুই আেিা পাইরন স্যাি। রেন্তু রতরন িদ্মমবমে 

এোমন দেন, দসিা ভাবরি।’ বলল তািা দ্যজমন। 
এ সেয় ঘমি প্রধানেন্ত্রীি রপএস প্রমবে েিল। 
রপএস প্রমবে েিাি আমগই প্রধানেন্ত্রী বলল, ‘আহেদ েুসা এমসমিন?’ 
‘রজ স্যাি।’ বলল রপএস। 
‘আসমত বল তাোঁমে।’ রনমদেে রদল প্রধানেন্ত্রী। 
পুরলে প্রধান ও দগাময়ো প্রধামনি দিামে-েুমে রবিয়। 
রপএস বাইমি িমল দগল। পি েুহুমতেই আবাি আহেদ েুসামে সামথ 

েমি ঘমি এমন দপ োঁমি রদময় িমল দগল । 
আহেদ েুসা ঢুেমতই প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তা উমে দাোঁোল এবং সালাে 

রদল আহেদ েুসামে। 
সালাে রদময়ই েময়ে ধাপ এরগময় রগময় আহেদ েুসামে জরেময় ধিল। 

বলল, ‘দেেন আমিন? েিীি ভাল আমি দতা?’ 
‘ভাল আরি।’ বলল আহেদ েুসা। এেিু দথমেই আবাি বমল উেল, 

‘প্রধানেন্ত্রী রনবোরিত হওয়াি জে আপনামে ধেবাদ রে. হাত্তা।’ 
‘ভাইয়া আপরন আবু্বমে অরভনেন জানামবন, না আবু্ব আপনামে 

অরভনেন জানামবন তামে প্রধানেন্ত্রী েিাি জে?’ েথাগুমলা বলমত বলমত 
দদ মে ড্রইংরুমে প্রমবে েিল িারতো নাসুেন। 

ঢুমে েথা দেষ েমিই িারতো সালাে রদল আহেদ েুসা এবং পুরলে ও 
দগাময়ো প্রধানিয়মে। 



সুরিনামে োরিয়া  154 

 

আহেদ েুসা সালাে গ্রহর্ েমি বলল, ‘দবান আোহ’ি সামথ োউমে 
েিীে েিা োয় না। আোহ দতাোি আবু্বমে প্রধানেন্ত্রী েমিমিন। আোমে এি 
সামথ জরেময় দগানাহগাি েিি দেন?’ 

হাসল িারতো। বলল, ‘আোহই েমিমিন, রেে আমি। রেন্তু আোহই 
আপনামে পারেময়মিন তাি োজিা েিাি জমে।’ 

‘তাহমল েৃরতত্বিা আোহিই হমলা।’ দহমস বলল আহেদ েুসা। 
‘ভাইয়া, আপনাি সামথ েুরেমত পািমবা না। রেন্তু আপরন রে েৃতেতাও 

জানামত দদমবন না। আোি ও আবু্বি নতুন জীবন লাভ েিা, আব্বাি রবপন্ন 
অবস্থা দথমে আজ প্রধানেন্ত্রী হওয়া, সনিামজু রনেরজ্জত সুরিনাে নতুন জীবমন 
প্রমবে েিা, ইতুারদ োমজ রেরন জীবন রবপন্ন েমি োজ েমিমিন, তামে 
েৃতেতাও জানামত পািব না।’ থােল িারতো। আমবমগ িারতোি েণ্ঠ দভমঙ 
পোি উপিে হময়রিল। 

েুহুমতেই রনমজমে সােমল রনময় িারতো আবাি বমল উেল, ‘ভাইয়া, 
েৃতে হওয়ামে আোহ ভালবামসন। আপরন রনমষধ েিমবন দেন?’ 

‘স্যরি দবান। তুরে রবষয়িামে রসরিয়াসরল রনময়ি। োে দোন। প্রেংসা 
োনুমষি েমধু অহরেোি সৃরি েমি। আি অহরেো োনুষমে ধ্বংস েমি, দেেন 
দিমিেতাতুলু আোেীল ধ্বংস হময় হময়মি ইবরলস।’ বলল আহেদ েুসা। 

‘আরে প্রেংসাি েথা বরলরন, েৃতেতাি েথা বমলরি ভাইয়া।’ দ্রুত 
বলল িারতো। 

‘প্রেংসা ও েৃতেতাি েমধু দভদমিো েুবই সুক্ষ্ম দবান। েৃতে হওয়া 
ভাল গুর্, রেন্তু েৃতেতাি প্রোে অপ্রময়াজনীয়। েৃতেতাি প্রোে এে পেোময় 
রগময় প্রেংসা হময় পেমত পামি।’ আহেদ েুসা বলল। 

দহমস দিলল িারতো। বলল, ‘ধেবাদ ভাইয়া, আপনাি বুারিিাি 
হওয়া উরিত রিল।’ বমলই রজব োিল। বলল, ‘স্যরি, এিা প্রেংসা হময় দগল।’ 

অপাি রবিয় রনময় আোে-পাতাল রিন্তা েিরিল পুরলে প্রধান ও 
দগাময়ো প্রধানিয়। প্রধানেন্ত্রী আহেদ েুসামে জরেময় ধিা এবং আহেদ েুসা, 
প্রধানেন্ত্রী ও িারতোি েমথাপেথন দথমে তামদি রনেি পরিকাি হময় দগমি দে, 
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আহেদ েুসা রহমসমবই দস প্রধানেন্ত্রী ও তাি পরিবামিি সামথ ঘরনষ্ঠ। তািা অবাে 
হমলা দে, এতবে এেিা রবষয় তািা জানমত পামিরন, রেংবা প্রধানেন্ত্রীও তামদি 
োমি বমলনরন। 

আহেদ েুসাি েত েহা-েবি প্রধানেন্ত্রীমে জানামত এমস হোৎ েমি 
দসই বুরেত্বমে সােমন হারজি দদমে দারুর্ সংকুরিতও হময় পমেরিল তািা। 

আহেদ হাত্তা তামদি রদমে এেবাি দিময় আহেদ েুসামে বলল, ‘পুরলে 
প্রধান ও দগাময়ো প্রধানিয়মে দতা আপরন রনশ্চয় দিমনন আহেদ েুসা?’ 

আহেদ েুসা তামদি সামথ আমগই হ্যান্ডমেে েমিরিল। এবাি বলল, 
‘আরে ওমদি দ্যজনমেই রিরন।’ 

থােল এেিু আহেদ েুসা। তািপি বমল উেল পুরলে প্রধানমে লক্ষ্ু 
েমি, ‘গতিামত ওভানমডামদি বারেমত পুরলে পাোমনাি জমে আপনামে 
ধেবাদ। েথাসেময় পুরলে না দপ িমল ওভানমডামদি ক্ষ্রত হমতা।’ 

‘আি আপরন েথাসেময় এমস না দপ িমল আোমদি দগািা পুরলে 
োিুনিাই ধ্বংস হময় দেত।’ 

এেিু দথমেই আবাি বলল পুরলে প্রধান আহেদ েুসামে লক্ষ্ু েমি, 
‘স্যাি, আোমদি োি েিমবন। আেিা আপনামে রিনমত পারিরন। অমনে 
দবয়াদবী হময় দগমি, আপনামে আোমদি োমঝ দদমে েুবই আনরেত ও গবেমবাধ 
েিরি স্যাি।’ 

‘ধেবাদ আপনামদি রে. আলী ও রে. আহোদ্য। দবয়াদবীি দোন প্রশ্ন 
দনই। আরে আপনামদি ভাই িাো আি রেিু নই।’ আহেদ েুসা বলল। 

‘স্যাি সরতুই আপরন আোমদি ভাই, রেন্তু এেন ভাই আি আেিা 
পাইরন।’ বলল দগাময়ো প্রধান। 

‘রে. আলী ও রে. আহোদ্য, রে. আহেুদ েুসাি পরিিয় এোমন োউমে 
দদইরন দ্যরি োিমর্। রতরন এোমন এমসমিন, আোমদি সামথ আমিন, এেথা 
প্রোে হময় দগমল আোমদি েত্রুিা সাবধান হমব। রিতীয়ত, রতরন এোমন আমিন 
প্রোে হমল দগািা দ্যরনয়াি তাি েত্রুিা এোমন িুমি আসমতা। তাি িমল 
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এোনোি সংেি জরিল হমতা এবং আোমদি রনমজমদি সেস্যা সোধান েরেন 
হময় পেমতা।’ প্রধানেন্ত্রী বলল।  

‘আপরন রেে বমলমিন স্যাি, আপনামদি রসোন্তিা সরেে রিল।’ বলল 
পুরলে প্রধান। 

‘এেনও আেিা িাই রে. আহোদ্য ও রে. আলী, রে. আহেদ েুসাি 
বুাপািিা এবং তাি এেনোি োজগুমলা পত্র-পরত্রোয় প্রোে না দহাে। এিা 
আপনামদি রনরশ্চত েিমত হমব। োরিয়ািা েেন দজমনমি, তেন রেিু প্রিাি দতা 
হমবই। দসিুকু দহাে আোমদি আপরত্ত দনই।’ বলল প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তা। 

‘আপনাি রনমদেে পারলত হমব স্যাি।’ বলল পুরলে প্রধান আলী রসলভ।ু 
েথা দেষ েমিই আলী রসল্ভু আবাি বমল উেল প্রধানেন্ত্রীমে উমেশ্য 

েমি, ‘আি দোন রনমদেে স্যাি, আেিা উেমত পারি?’ 
‘ধেবাদ রে. আলী ও রে. আহোদ্য।’ বলল প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তা। 
উমে দাোঁোল পুরলে প্রধান ও দগাময়ো প্রধান। দ্যজমনই আহেদ েুসামে 

তামদি অরিস পরিদেেমনি জমে আমবদন জানাল। বলল, ‘স্যাি, আপরন এমল 
আোমদি অরিস িির্ীয় হময় থােমব, েরদ আোমদি অরিমস আমসন।’ 

‘ধেবাদ। দিিা েিব আরে।’ বলল আহেদ েুসা। 
ওিা দবরিময় দেমতই আহেদ েুসা বলল প্রধানেন্ত্রীমে, ‘রে. হাত্তা, আরে 

লা’েমন্ডি দে সংেুাি েথা আপনাি রপএসমে বমলরিলাে দসিা দস সংগ্রহ েিল 
রে না?’ 

‘রে বুাপাি রে. আহেদ েুসা লা’েমন্ডি ঐ েরপমত রে আমি? ঐ েরপিা 
আোমদি দদমে আমসরন। দোোঁজ রনময় জানা দগল দরক্ষ্র্ আমেরিোি দোন 
দদমেই লা’েমন্ডি ঐ রদমনি েরপ আমসরন। আলমজরিয়াি িােদতূ এমসরিমলন 
আজ রবমেমল। রতরনও বলমলন, লা’েমন্ডি ঐ সংেুা দসরদন উত্তি আরফ্রোয়ও 
পাওয়া োয়রন। রতরন জানামলন, লা’েমন্ডি ইন্িািোেনাল এরডেন দসরদন 
বাইমি দডসপািই েিা হয়রন। তাি বদমল দোথাও দোথাও পাোমনা হময়মি 
ইউমিাপীয় এরডেন।’ বলল প্রধানেন্ত্রী। 
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‘আোি স্ত্রী তাি রিরেমত আোমে ঐ রদমনি লা’েমন্ড পেমত বমলমিন। 
রে পেমত হমব, দেন পেমত হমব তা রতরন জানানরন।’ আহেদ েুসা বলল। 

‘তাহমল দতা রনশ্চয় ভাবী সামহবা ঐ োগজিা পমেমিন।’ বলল 
প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তা। 

‘ওি োমি োরিংও রিল। রেন্তু হারিময় দিমলমিন। পাোমত পামিনরন।’ 
আহেদ েুসা বলল। 

‘দদো োমি উরন দতা তাহমল োগজ দপময়রিমলন।’ প্রধানেন্ত্রী বলল। 
‘হয়মতা দস রদ আিব সিাসরি ঐ পরত্রোি োি দথমে রেিু েরপ দজাগাে 

েমি থােমত পামি।’ আহেদ েুসা বলল। 
‘তাই হমব। োে। আেিা ইন্িািমনি দথমে েময়েিা েরপ সতরি েিরি। 

এেরন এমস পেমব।’ বলল প্রধানেন্ত্রী। 
প্রধানেন্ত্রীি েথা দেষ হমতই প্রধানেন্ত্রীি রপএস ঘমি ঢুেল। তাি হামত 

দ্যরি লা’েমন্ড। দস এে েরপ রদল প্রধানেন্ত্রীমে ও আমিে েরপ রদল আহেদ 
েুসাি হামত। 

পরত্রো দপময়ই দ্রুত তামত দিাে বুলামত লাগল আহেদ েুসা। এমেি 
পি এে দহরডং পমে দেমত লাগল দস। রবরভন্ন আন্তজোরতে রবষয়সহ েুসরলে 
রবমশ্বি অমনে রনউজ তাি দিামে পেল, ো গুরুত্বপূর্ে। রেন্তু তামে পেমতই হমব 
এেন েমন হমলা না দসগুমলাি দোনরি দদমেই। হোৎ রসংমগল েলাে দহরডং এি 
উপি তাি দিাে আিমে দগল। দহরডংিা হমলা ‘এেরি েুসরলে দগাময়ো িােে- 
এি িহস্যজনে অন্তধোন’। এই দহরডং- এি রনমি বিে দোডািও দদয়া আমি। 
তাহমলা, ‘িাজনীরতেমদি সন্তানিা দগাময়ো হময়রিল।’ 

রনউজরিি রেমিানাে পমে আহেদ েুসা রনউজিা না পমে আি থােমত 
পািমলা না। 

পেমলা রনউজিা। 
‘োসবাগে দথমে বুমেরদন দবোহ।। 
‘েুিরনে’ নােে সন্ত্রাসরবমিাধী োেেিমে ইউমিাপীয় ইউরনয়মনি 

রতনবাি স্বর্েপদে রবজয়ী প্রাইমভি দগাময়ো িােে িহস্যজনেভামব পুমে িাই 
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হময় দগমি িাি রদন আমগ। বাইমি দথমে রবরডং-এি দোন ক্ষ্রত দদো োয় না। 
রেন্তু দভতমি প্রমবে েমি দদো দগমি দোন এে অোত ধিমর্ি উত্তামপ 
িাইলপত্র ও েরম্পউিাি সিিওয়ুাি জাতীয় সব রেিু রনরশ্চহ্ন হময় দগমি। রিমলি 
দসিভমি থাো িাইলপত্র ও েরম্পউিাি রডমকিও হময়মি এেই অবস্থা। 

রডমিেরিভ িােেরিি ৭ জন োেেিত দগাময়োমদিও েুোঁমজ পাওয়া োমি 
না। গত দ্যই রদমনও উে ৭ জন দগাময়ো ও তামদি েেেিািীিা বারে না রিিমল 
বারে দথমে তামদি অরিমস দোোঁজ েিা হয়। দিরলমিামন না দপময় বারেি দলােিা 
অরিমস োয় এবং অরিমসি অবস্থা দদমে পুরলমে েবি দদয়। 

পুরলমেি েমত রবমেষ ধিমর্ি দেরেমেল বুবহাি েমি অরিমসি 
দভতিিা পুরেময় দদয়া হময়মি। এ রবমেষ ধিমর্ি দেরেমেল রনরদেি এে 
পরিসীোি েমধু বাতামসি সামথ রেমে দে দোন স্থামন প্রমবে েমি োগজ ও 
েরম্পউিাি সিিওয়ুাি জাতীয় সব রেিু ধ্বংস েমি দিলমত পামি। পুরলে এমে 
বে ধিমর্ি নােেতােূলে োজ বমল েমন েিমি। 

রডমিেরিভমদি পারিবারিে ও বন্ধুমদি সূমত্র জানা দগমি ৭ জন 
দগাময়োিই রবমেষ পরিিয় আমি। তাোঁিা সেমলই রবেুাত রবেুাত 
িাজনীরতেমদি সন্তান অথবা বংেধি। 

জানা দগমি, ৭ জমনি এেজন হমলন রেসমিি বাদোহ িারুমেি উত্তি 
পুরুষ আলী আবদ্যোহ আল-িারুে। রিতীয়জন রলরবয়াি বাদোহ ইদরিমসি 
বংেধি আহেদ আল দসনুসী। তৃতীয় ও িতথুেজন হমলন তুিমকি সুলতান রিতীয় 
আব্দুল হারেমদি ৭ে পুরুষ ওসোন আব্দুল হারেদ ও দোস্তিা োোল আতাতুমেেি 
৬ষ্ঠ পুরুষ োোল সুলাইোন। পিেজন ইিামনি বাদোহ দিজাোহ পাহলবীি 
উত্তিসুিী দোহােদ আলী দিজা, ৬ষ্ঠজন ইমোমনরেয়াি দপ্ররসমডন্ি আহেদ 
দসাোমনোি উত্তি পুরুষ দোহাোদ সুের্ে এবং সপ্তেজন দেমনি রবিৃত উোইয়া 
িাজ বংমেি রবিতৃ এে িাজপুত্র আব্দুি িহোন। এমদি সেমলই দেউ ফ্রান্স, 
দেউ জােোনীি নাগরিে। সেমলই ফ্রান্স ও জােোনীি রবশ্বরবদুালময়ি রেরলয়ান্ি 
িাত্র এবং োেতালীয়ভামব সবাই ইনিিমেেন ইরিরনয়ারিং-এ সমবোচ্চ 
রডগ্রীধািী। 
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োসবামগেি ইউমিাপীয় ইউরনয়ন দহডমোয়ািোমি সন্ত্রাসরবমিাধী এে 
দসরেনামি এই সাতজমনি পরিিয় ঘমি এবং এই পরিিয়ই সন্ত্রাস-সন্ধানী 
দগাময়ো িােে ‘েুিরনে’- তামদি এেরত্রত েমি। ‘েুিরনে’ গরেত হবাি 
েময়ে বিমিি েমধু ৭রি সন্ত্রাসী গ্রুপমে তািা রিরহ্নত েমি তামদি পােোও 
োমজ ইউমিাপীয় ইউরনয়নমে সাহােু দদয়। সািমলুি এই দিেডে ইউমিামপ 
সমবোচ্চ। এই োিমর্ িােেরি রতনবাি ইউমিাপীয় ইউরনয়মনি স্বর্েপদমে ভূরষত 
হয়। 

অনুসন্ধান দথমে জানা দগমি, সম্প্ররত তািা অতীমতি বে বে েময়েরি 
সন্ত্রাসী ঘিনাি রেেে সন্ধামন োজ েিরিল। এি েমধু িময়মি রনউইয়মেেি 
রলবারিে িাওয়াি ও দডমোিুারস িাওয়াি ধ্বংমসি ঘিনাসহ েময়েরি দদমেি 
োরেেন দূতাবামস আিেমর্ি ঘিনা। দগাময়োমদি পারিবারিে সূমত্র জানা দগমি, 
বে বে এইসব সন্ত্রাসী ঘিনাি অনুসন্ধামন তািা অরডও, রভরডওসহ েুলুবান 
দরলল-দস্তামবজ দোগাে েমিরিমলন। অল্পরদমনি েমধুই তািা এ সংিান্ত 
রিমপািে িাইনাল েিমত োরিমলন। জানা দগমি, এই দক্ষ্মত্র োজ শুরু েিাি পি 
দথমেই হুেরে ধেরেসহ নানািেে আিেমর্ি রেোি তািা হময়মিন। পুরলে 
দিেমডে এসমবি উমেে িময়মি বমল তািা জানায়। 

দগাময়োমদি উধাও হওয়া সম্পমেে অরভে েহমলি অরভেত হমলা 
তামদিমে হতুা েিা হময়মি এ সম্ভাবনা েুবই েে। তামদিমে দোথাও আিমে 
িাো হময়মি এবং তামদি োি দথমে তামদি অনুসন্ধান সম্পমেে আিও তথু 
উোি ও তািা তামদি সংগহৃীত তথু আিও দোথাও সরিময় দিমেমি রেনা তা 
দবি েিাি সব িেে দিিা েিা হমব, এিাই স্বাভারবে। 

‘েুিরনে’ ধ্বংস এবং দগাময়োমদি োিা অপহির্ েমিমি তামদিমে 
েুবই েরেোলী ও সুরবস্তৃত এে িি বমল েমন েিা হমি। ‘েুিরনে’-এি 
সবেমেষ অনুসন্ধান োেেিে ও েুিরনে ধ্বংস হওয়া দথমে অরভে েহল েমন 
েিমিন, রলবারিে এবং দডমোিুারস িাওয়ািিয় ধ্বংমসি ঘিনাসহ দসই সেময় 
রেিু োরেেন দূতাবামস হােলাি দপিমন অনুদঘারিত দোন বে সতু লুরেময় 
আমি। উমেেু, এই সব ঘিনায় রেিু েুসরলে সরিয়তাবাদী’ সংগেনমেও 
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িিেপন্থী ও সন্ত্রাসী আেুারয়ত েমি দদমে দদমে তামদি রবরুমে উৎোত অরভোন 
িলরিল। সুতিাং োরন্তোেী, োনবতাবাদী ও সতুসন্ধানী ‘েুিরনে’ সংস্থারিি 
ধ্বংস হওয়া ও এি পরিিালেিা অপহৃত হওয়াি ঘিনাি রদমে রবশ্ববাসীি দৃরি 
আেৃি হওয়া উরিত বমল অরভে েহল েমন েমিন। 

এ ঘিনা সম্পমেে আিও এেরি উমিগজনে রদমেি প্ররত পেেমবক্ষ্ে েহল 
দৃরি আেষের্ েমিমিন। দসিা হমলা এেরি অোত েহল েুিরনে ধ্বংমসি 
ঘিনামে ধাো িাপা দদবাি দিিা েিমি। তািা িামি দে এ সম্পরেেত দোন েবি 
দেন পত্র-পরত্রোয় না আমস। অোত োিমর্ স্ট্রাসবামগেি স্থানীয় পরত্রোয় এ 
েবিিা আজ পেেন্ত উমেরন। লা’েমন্ডি এই সংবাদদাতাও বাধাি সেুেীন হন। 
ধ্বংস প্রাপ্ত ‘েুিরনে’ োেোলয় পরিদেেন এবং এ সংিান্ত তথুানুসন্ধান দথমে 
দিিাি পমথ তাি গারে দ্যঘেিনায় পমে। সংবাদদাতাও আহত হন। তাি েুামেিা, 
দিেডোি ও বুাগ হারিময় োয়। 

জানা দগমি, ‘েুিরনে’- এি এ ঘিনাি তদন্তভাি ইউমিাপীয় 
ইউরনয়মনি দগাময়ো রবভাগ গ্রহর্ েমিমি বমি, রেন্তু গত িাি রদমনও তািা 
ঘিনাস্থমল োনরন এবং রভেরিেমদি আত্মীয় স্বজনমদি সামথও দোন দোগামোগ 
েমিনরন। তমব আোি েথা হমলা, োরেেন দিডামিল দগাময়ো রবভাগ ইরত-
েমধুই ঘিনাস্থমল দগমিন। বতেোন োরেেন প্রোসন সতুানুসন্ধামন এরগময় 
আসমত পামিন বমল পেেমবক্ষ্ে েহল েমন েিমিন।’ 

রনঊজিা পমে আহেদ েুসাি েমন হমলা, এই রনউজিাি প্ররতই দডানা 
তাি দৃরি আেষের্ েমিরিল। েমন েমন ধেবাদ জানামলা তামে এবং দসই সামথ 
রবরিতও হমলা, এত বে েবি অথি তাি নজমি এল বহু পমি  সব রদমেি রবিামি 
সাম্প্ররতে োমলি সবমিময় বে ঘিনা এিা। আহেদ েুসামে সবমিময় দবরে 
অরভভূত েমিমি ৬রি প্রভাবোলী েুসরলে দদমেি ৭জন িােনায়ে ও 
িাজনীরতমেি সন্তানমদি েুিরনমেি োিিিমে রবিয়েি এেত্র সমেলন। আি 
রেিু না দহাে, এই সাতজন রবেুাত সন্তান এেমত্র অপহির্ হওয়াই দ্যরনয়াি 
এেরি বে েবি। তাি উপি ‘েুিরনে’-এি োধুমে তািা ো েমিমি এবং দে 
অনুসন্ধান তািা িালারিল তা অতুন্ত িািুলুেি। সুতিাং ঘিনািা দ্যরনয়ায় 
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বুাপে প্রিাি পাওয়া উরিত রিল। রেন্তু তা হয়রন। লা’েমন্ড েবি দিমপমি বমি, 
রেন্তু রসংমগল েলামে। েবিরি অেমোন পরত্রো রলিি েমিমি বমল তাি নজমি 
পমেরন। রবমশ্বি বে বে সংবাদ োধুে ও ইমলেট্ররনে রেরডয়া েবিিা এরেময় 
দগমি। ওয়াডে রনউজ এমজরন্স এবং রফ্র ওয়াডে রিরভ এই রনউজ েভাি েিমত 
দপমিমি রেনা দে জামন  সবেবুারপ রনউজ রেল- এি এই ঘিনা োিা ঘরিময়মি 
তািা েুব বে েরে। োিা এই েরে ... 

‘রে. আহেদ েুসা, রনশ্চয়ই বে দোন রবষয় রনময় ভাবমিন  হোৎ রে 
দপমলন? দপময়মিন রে রনউজিা?’ বলল প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তা। 

‘দপময়রি রে. হাত্তা। দসিা রনময়ই ভাবরি।’ আহেদ েুসা বলল । 
‘বুঝমত পািরি ভাবী সামহবা তাহমল েুব গুরুত্বপূর্ে রবষময়ি রদমেই 

আপনাি দৃরি আেষের্ েমিরিমলন। রে দস রনউজিা?’ রজমেস েিল প্রধানেন্ত্রী 
আহেদ হাত্তা। 

িারতোও তাোল আহেদ েুসাি রদমে। তাি দিামেও রজোসা। 
আহেদ েুসা োগজিা আবাি হামত তুমল রনল এবং পমে দোনাল পুমিা 

রনউজিা। 
রনউজ শুমন আহেদ হাত্তা এবং িারতো দ্যজমনই রেিুক্ষ্র্ রেিু েথা 

বলমত পািমলা না। ভাবনাি রিহ্ন তামদি দিামে-েুমে। 
‘সাংঘারতে েবি?’ প্রথে প্ররতরিয়া রহমসমব বলল আহেদ হাত্তা। 
‘হ্যাোঁ রে. হাত্তা েুবই সাংঘারতে েবি। সবমিময় সাংঘারতে হমলা 

েুসলোনমদি ৭ জন দিষ্ঠ সন্তান সরেরলত হবাি পি এই ভামব এে সামথ হারিময় 
োওয়া।’ 

‘রেে বমলমিন রে. আহেদ েুসা। রবিয় লাগমি, সাত দিষ্ঠি সাতজন 
দিষ্ঠ সন্তান এইভামব এেরত্রত হওয়া এেরি অরবশ্বাস্য ঘিনা। রেভামব এিা 
ঘিল?’ বলল প্রধানেন্ত্রী। 

‘েমন হয় আোহ রবমেষ উমেমশ্যই এিা ঘরিময়মিন।’ আহেদ েুসা 
বলল। 



সুরিনামে োরিয়া  162 

 

‘অনুসন্ধান এবং তাি প্রোে ও প্রিাি। রবশ্বোমন গ্রহর্মোগু এই োজ 
েিাি দেউ আোমদি রিল না। েময়েজন দিষ্ঠ সন্তান এই োজ শুরু 
েমিরিমলন।’ আহেদ েুসা বলল। 

‘আিমসাস। োজিা রেন্তু শুরু হময়ও আগামত পািমলা না।’ বলল 
প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তা। 

আহেদ হাত্তা থােমলও আহেদ েুসা দোন েথা বলল না। ভাবরিল দস। 
আহেদ েুসামে ভাবনায় ডুমব দেমত দদমে আহেদ হাত্তাও রেিু বলল 

না। রেিুক্ষ্র্ পি অনধেেু হময় িারতো বলল, ‘রে ভাবমিন এত ভাইয়া?’ 
‘রহমসব েিরি।’ বলল আহেদ েুসা। 
‘রে রহমসব?’ িারতো বলল। 
‘েরদনা েিীি হময় োসবাগে োব, না সিাসরি োব।’ বলল আহেদ েুসা 

ভাবনায় ডুমব দথমেই। 
‘রে বলমিন ভাইয়া আপরন?’ বমল রিৎোি েমি উমে দাোঁোল িারতো। 

আবাি বমল উেল, ‘এেন রেিুমতই আপনাি োওয়া হমব না সুরিনাে দথমে।’ 
রেিু বলাি জমে েুে েুমলরিল আহেদ হাত্তা। রেন্তু তাি আমগই আহেদ 

েুসা বলল, ‘রে. হাত্তা আপনাি দিরলমিানিা এেিু বুবহাি েিমত পারি?’ 
‘ওময়লোে, অবশ্যই।’ বলল আহেদ হাত্তা। 
আহেদ েুসা দিরলমিান হামত রনময় রিং েিমলা ওভানমডামে। বলল, 

‘ভাই ওভানমডা, োল সোমলই েরদ রলসাি সামথ বানোিমডাি রবময় হয় তামত 
দতাোমদি আপরত্ত আমি?’ 

‘অবশ্যই দনই।’ বলল ওভানমডা ওপাি দথমে। 
‘না, তুরে আো, দাদী এেনরে রলসামে রজমেস েমি আোমে বল।’ 

বলল আহেদ েুসা। 
‘এেিু ধরুন ভাইয়া।’ বমল দিরলমিান দিমে রদল। রেিুক্ষ্র্ পি আবাি 

দিরলমিান ধমি বলল, ‘না ভাইয়া দোন সেস্যা দনই। আপনাি ইিাই আোমদি 
ইিা।’ 
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‘ধেবাদ ওভানমডা। দতােিা আময়াজন েি। আরে বানোিমডামে 
জানারি।’ বমল আহেদ েুসা দিরলমিান দিমে রদল। 

তািপি আহেদ হাত্তা ও িারতোি রদমে েুে তুমল বলল, ‘আপনামদি 
দাওয়াত বানোিমডা ও রলসাি রবময়মত। ওয়াং আলীমেও রদরি িারতো।’ 

তবুও দোন রেিু োমন না তুমল বলল, ‘না ভাইয়া আপনামে এত 
তাোতারে দেমত দদব না। আপরন দেমত পািমবন না।’ োন্না দভজা আমবদন 
িারতোি। 

হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘দেমতই দতা হমব দবান। োয়া বারেময় লাভ 
আমি বল? আজ দে েি দতাোি হমি, দেরদন পি দস েি আিও বােমব।’ 

‘আরে দোন েথা শুনব না। আবু্ব তামে এভামব দেমত রদও না।’ বমল 
োন্না িাপমত িাপমত দভতমি িুিমলা িারতো। 

িারতো িমল দেমতই প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তা বলল, ‘রে. আহেদ েুসা, 
আপনাি দোন োমজই বাধা রদমত আেিা পািমবা না। এেরদন আেিা না 
বলমলও আপরন এমসরিমলন, আবাি আজ আেিা বাধা রদমলও আপরন িমল 
োমবন জারন। রেন্তু আেিা দেউ এিা দেমন রনমত পািমবা না। আপনাি সতরি নতুন 
সুরিনােমে আপরন আিও সেয় দদমবন, এ আো আেিা েমিরিলাে।’ আমবমগ 
ভািী হময় উেল আহেদ হাত্তাি দেষ েথাগুমলা। 

আহেদ েুসা উমে রগময় আহেদ হাত্তাি রপমে হাত দিমে বলল, রেুঃ হাত্তা, 
িারতো োোঁদমব, ওয়াং আলী, ওভানমডা, রলসািাও োোঁদমব, রেন্তু আপনাি দ্যবেল 
হমল িমল না। আপরন এেজন েুসরলে িামেি প্রধান। আপনাি দারয়ত্ব শুধু 
সুরিনামেি জনগর্ রনময় নয়, রবমশ্বি অোে অংমেি েুসলোনমদি সেস্যাি 
েথাও আপনামে ভাবমত হমব।’ 

আহেদ হাত্তা উত্তমি দোন েথা বলমত পািল না। রেিুক্ষ্র্ পি রনমজমে 
সােমল রনময় বলল, ‘দদায়া েরুন আপরন, এভামব ভাবাি দোগুতা দেন আোহ 
আোমে দদন।’ 

দিাে েুিল আহেদ হাত্তা। এেিু ম্লান হারস দিািাবাি দিিা েিল েুমে। 
তািপি বলল, ‘িলুন িারতো োবাি রনময় বমস আমি।’ 
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বমল আহেদ হাত্তা উেল। 
আহেদ েুসাও উেমত উেমত বলল, ‘রে. হাত্তা আপনাি দিরলমিানিা 

আমিেিু রদন। ওয়ারেংিমন এিরবআই িীি রে. জজেমে ঘিনািা জারনময় িারে। 
তাি সাহামেুি আোি প্রময়াজন হমব।’ 

 
 
 
সন্ধুাি সুরিনাে এয়ািমপািে।  
সুরিনাে দসনাবারহনী ও পুরলমেি এেরি দমলি গাডে অব অনাি রনময় 

আহেদ েুসা এগুমলা দেমনি রদমে। 
তাি িািপাে রঘমি হাোঁিমি আহেদ হাত্তা, ওভানমডা, িারতো এবং ওয়াং 

আলী। 
ওভানমডাি ো ও দাদী আহেদ েুসাি েপামল রবদায়ী িুেু রদময় বলল, 

‘েতরদন বাোঁিমবা দতাোি অমপক্ষ্া েিমবা বািা।’ 
রবোমনি রসোঁরেমত ওোি আমগ ওভানমডা আহেদ েুসামে এে পামে 

দিমন রনময় দগল। আহেদ েুসাি হামত পাোঁি দোরি ডলামিি পাোঁিরি ড্রািি তুমল 
রদময় বলল, ‘দিমিে দ্যমগেি স্বমর্েি িািরি ভাগ েিা হময়মি। এে ভাগ আোমদি 
পরিবামিি। আমিে ভাগ সুরিনামেি জে। অবরেি দ্যই ভাগ রবমশ্বি 
েুসলোনমদি জমে। তাি েধু দথমে পাোঁি দোরি ডলাি আপনামে রদলাে। 
অবরেি অংে দজোস্থ ইসলােী দডমভলপমেন্ি বুাংমে আপনাি এোউমন্ি জো 
হমব।’ 

‘এই েুহুমতে এত ডলাি রদময় আরে রে েিব ওভানমডা?’ বলল আহেদ 
েুসা। 

‘ভাইয়া, দে রেেন রনময় আপরন োমিন, দস রেেমনি বুয়ভাি েমন 
েরুন এমে।’ বলল ওভানমডা। 

‘সুরিনামেি অংেিা রে েিমব?’ রজমেস েিল আহেদ েুসা। 
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‘প্রধানেন্ত্রী রে. হাত্তামে এ বুাপামি আরে বমলরি। এিা তাোঁি দারয়মত্ব 
থােমব।’ 

‘ধেবাদ ওভানমডা।’ 
বমল রবোমনি রসোঁরেমত উেল আহেদ েুসা। রসোঁরেমত উমে এেবাি দপিন 

রিমি তাোল। দৃরি দিিাল এেবাি অশ্রু সজল সব েুমেি রদমে। রেিু বলমত 
িাইল আহেদ েুসা। রেন্তু পািল না। হোৎ বুে দথমে উমে আসা এেিা োন্না তাি 
েণ্ঠ রুে েমি রদল। দ্য’দিািা অশ্রু এমস জো হল তাি দ্য’দিামেি দোর্ায়। এই 
রপিমন তাোমনািাই আহেদ েুসাি জমে সব দিময় দবরে দবদনাি। দ্য’হাত 
নােমত নােমত আহেদ েুসা তাোতারে সােমনি রদমে ঘুমি দাোঁোল। 

দ্রুত রসোঁরে দবময় উমে দগল দেমন। 
আহেদ েুসা বমসমি রগময় রসমি। এেিু পমিই তাি পামে এমস বসল 

রিরস্টনা। তািপি রিরস্টনাি পামে এমস বসল রলন্ডা দলামিন, এেন রলন্ডা আল 
তারিে। 

আহেদ েুসাি রবিয়ভিা দিাে রলন্ডাি রদমে। রলন্ডা বলল, ‘ভাইয়া, 
আপাতত আপনাি সামথ েরদনা েিীি, েক্কা েিীি হময় োসবামগে। তািপি আরে 
রিরস্টনামে রনময় োব দেমন পুবে পুরুমষি ইরতহাস েুোঁজমত।’ 

‘ধেবাদ রলন্ডা।’ 
‘ওময়লোে ভাইয়া।’ 
িুিমি রবোন আিলারন্িমেি উপি রদময়। বাইমি রনেে োমলা অন্ধোি। 

দসই অন্ধোমিি বুমে হারিময় দগমি আহেদ েুসাি েন। েন দেন তাি েুোঁমজ 
রিিমি আি এে রেেমনি গন্তবু। দোথায় তািা? তামদি জমে আবাি সতরি 
হয়রন দতা আমিে ‘গুলাগ িীপপুি’? আমলেজান্ডাি দসালমঝরনৎরসমনি গুলাগ 
িীপপুমিি পি িরিত হময়রিল আমিে গুলাগ েুারিরবয়ামন।’ তািপি এিা হমব 
রে আি এে নতুন ‘গুলাগ ’ 

পিবতেী বই 

নতুন গুলাগ 
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১ 
‘তাহলল বললব না ডকুলমন্টগুললা ক াথায় কেলেছ?’ বলল োলগ ক াে মুে 

লাল  লে এ  সারেলত রতনরট ক য়ালে বসা রতনজলনে মালেে জন সামলন হাাঁটু 
কেলে দাাঁড়ালনা রতন বন্দীল  লক্ষ্য  লে।  

হাাঁটু কেলে দাাঁড়ালনা রতন বন্দীে োরল গা। পেলন পাতলা  াপলড়ে হাফ 
ট্রাউজাে।  

বন্দীলদে ক হাো রবপর্যস্ত। শেীলে শত রনর্যাতলনে র হ্ন।  
রতন বন্দীই  াাঁপরছল। পা, হাাঁটু তালদে কদলহে োে বইলত পােরছল না। 

র ন্তু বসাে উপায় কনই, রনল  তীক্ষ্ণ কপলে  আাঁটা ক য়াে। আবাে কসাজা হলয় 
দাাঁড়াবােও সুলর্াগ কনই, মাথাে  াে ইরি উপলেই অনুরূপ তীক্ষ্ণ কপলে  আাঁটা 
ইস্পালতে কবাডয রিে হলয় আলছ।  

‘এই প্রশ্ন কতামো শতবাে  লেছ। এ পর্যন্ত শতবােই জবাব রদলয়রছ, 
কতামো আমালদে স্পুটরন  অরফস পুরড়লয় সব র ছু ধ্বংস  লে রদলয়ছ।’  ান্নায় 
কেলে পড়া  লন্ে বলল রতন বন্দীে মালেে জন।  

‘আমো রবশ্বাস  রে না কতামালদে  থা। কতামো  ম ধরড়বাজ নও। 
ডকুলমন্টগুললাে শুধু এ রট  লে  রপ কতামালদে  ালছ রছল এটা অরবশ্বাস্য। 
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কতামালদে বললত হলব ডকুলমন্টগুললাে ডুরিল ট ক াথায়।’ বলল ক য়ালে বসা 
কসই মালেে জনই।  

বন্দীো তালদে সহ্য ও শরিে কশষ সীমায় কপ াঁলছরছল। তালদে কদলহ 
 ম্পন কবলড় কগলছ। শেীে তালদে আাঁ া-বাাঁ াোলব দুললত শুরু  লেলছ। ক াে 
তালদে রবলফারেত হলয় উলেলছ।  

হোৎ রতনরট কদহ তালদে এ  সালথই েলস পড়ল সারে সারে কপলে  
আাঁটা ক য়ালেে উপে। সলে সলে তালদে রতনরট  ন্েই র্ন্ত্রনায় বু ফাটা র ৎ াে 
রদলয় উেল।  

ক য়ালে বসা রতনজন কহা কহা  লে কহলস উেল। বলল রতনজলনে ডান 
পালশে জন, ‘কতালদে ঈমান কগল ক াথায়? দাাঁরড়লয় থা লত পােরল না কতা 
ঈমালনে শরিলত। কতালদে আল্লাহ শরি কর্াগাল না হাাঁটুলত এবং পালয়?’  

রতন বন্দীই র্ন্ত্রনায় আতযনাদ  েরছল। র ন্তু আে উলে দাাঁড়ালত পােরছল 
না।  ােণ কপলে  আাঁটা কসই ইস্পালতে কবাডয কনলম এলসলছ রে  আলগে মতই 
মাথাে  াে ইরি উপলে।  

 ােরদ  কথল  শত শত র্ন্ত্রনা-জজযরেত ক াে কদেরছল তালদে অসহ্য 
আহাজারে।  

িানটা রবশাল এ রট কগালা াে হলঘে। রন ু ছাদ আট-নয় ফলুটে কবরশ 
উ ুাঁ হলব না।  

হলঘেটাে  ােরদ  রঘলে কমাটা কলাহাে গ্রীল কঘো কছাট কছাট ঘে। 
ঘেগুললাল  কোাঁয়াে বলাই োল। ঘেগুললালত দাড়ালনা র্ায় না, পা কমলল কশায়াও 
র্ায় না। ঘলেে কমলেগুললা এবলড়া-কথবলড়া  ালেে ততেী। মাথাে উপলেে 
 ংরিলটে ছাদগুললা মুলেবল। সুই  রটলপ কসগুললা সরেলয় কদয়া র্ায়, আবাে 
লাগালনা র্ায়। দে াে হলল বন্দীলদে কোলদ কপাড়ালনা, আবাে বেফ বৃরিলত শারস্ত 
কদবাে জলেই এই বযবিা।  

রবশাল ঘলেে রে  মােোলন প্রায় ২০ বগযফটু আয়তলনে কগালা াে 
এ টা  ংরিলটে কবদী। এই  ত্বলেে উপলেে ছাদটা গম্বলুজে মলতা উাঁ ু। 
রবলশষোলব রনরমযত এই গম্বুলজ এবং কবদীে রনল  রনর্যাতলনে হাজালো উপ েণ 
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সারজলয় োো। র্েন কর্টা তালদে প্রলয়াজন সুই  রটপললই উপে কথল  কনলম 
আলস এবং রন  কথল  উলে আলস। বন্দীলদে এ া ী বা দলবদ্ধোলব এোলন এলন 
রনর্যাতন  ো হয়। রনর্যাতলনে র্তপ্র াে মাোত্ম  পন্থা আলছ, সবই তাো পেীক্ষ্া 
 লেলছ এোলন বন্দীলদে উপে।  

হলঘলেে  ােপ্রালন্তে দু’এ রট ছাড়া সবগুললা কোাঁয়ালড়ই বন্দী েলয়লছ। 
তালদে সংেযা দু’শ জলনে  ম হলব না। তালদেই কবদনা জজযরেত ক াে অসহায় 
দৃরিলত কদেলছ রতন বন্দীে উপলে  লমান রনর্যাতন। ক উ ক উ ক াে বন্ধ  লে 
 ালন আেুল রদলয় ক িা  েলছ বাাঁ লত। র ন্তু মলনে  ি তালত এ  রবন্দুও লাঘব 
হলে না। ক উ ক উ ফুাঁরপলয় ফুাঁরপলয়  াাঁদলছ প্রাথযনাে হাত উপলে তুলল।  

রতন বন্দীে অসহায়  াতোনী ছারপলয় ধ্বরনত হলে ক য়ালে বসা 
রতনজলনে উল্লাস ধ্বরন।  

এ  োাঁ  কপলে  রবদ্ধ িান কথল  েি েেলছ রতন বন্দীে। েি ক য়াে 
কথল  গরড়লয় পড়লছ কবরদলত।  

রনর্যাতন ােী রটলমে রতনজলনে মালেে জনই রটম রলডাে। তাে বয়স 
অে দু’জলনে ক লয় র ছু কবশী। তলব  ালো বয়স  রল্ললশে কবরশ নয়। রতনজলনে 
পেলনই ইউলোরপয়ান সুযট। তলব ইউলোরপয়ানলদে মত সাদা নয়। মুলেে গড়নও 
এযাোলেজ ইউলোপীয় কথল  আলাদা। র্াো ইসোইরল প্রধানমন্ত্রী কবগীন, ইয়াহুদ 
বাো , এযারেলয়ল শ্যােনলদে কদলেলছন, তাো বললবন এো রতনজন ঐ 
প্রধানমন্ত্রীলদে োই হলবন ক ান না ক ান রদ  কথল । এো কর্ রনোদ ইহুদী তা 
তালদে রদল  এ বাে তার লয়ই ওয়ার ফহাল কর্ ক উ বলল রদলত পালে।  

রতন ক য়ালেে মালেে কলা রট তাে ডান পালশে কলা রটল  লক্ষ্য  লে 
বলল উেল, ‘রম. আইজযা , সুইল  এবাে হাত রদন। েি কবরশ কগলল আমালদে 
ক্ষ্রত।’  

হাসল আইজযা  শারমে। বলল, ‘রে  বলললছন রম. দারনলয়ল কডরেড, 
ওলদে কতা আমালদে বাাঁর লয় োেলত হলব। আমালদে ডকুলমলন্টে মতই ওলদে 
েি আমালদে  ালছ মুলযবান। ওো বাাঁ লল ডকুলমন্ট কবে হলবই।’  
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বলল আইজযা  শারমে তাে ক য়ালেে পালশই কমলেে উপে কসট  ো 
এ টা বালেে ঢা না েুলল কফলল এ টা হু  অন  লে। ওটা ইললক্ট্ররন   নলট্রাল 
বে। পযালনলল সারে সারে অলন  সুই । এ টা পযালনললে এ টা সুই ল  
আইজযা  শারমে কেড ক রবন কথল  গ্রীন ক রবলন রনলয় কগল। সংলগ সংলগই 
রতনজন বন্দীে রন  কথল  কপলে  আাঁটা ক য়াে কমলেে কেতে ঢুল  কগল এবং 
অনুরূপোলব মাথাে উপে কথল  কপলে  রবছালনা ইস্পালতে আয়তা াে 
কবাডযরটও ক ালেে রনলমলষ উলে গম্বলুজ ঢুল  কগল।  

আহত েিাি বন্দী রতনজন আছলড় পড়ল মারটলত। বসবাে তালদে 
শরি রছল না, উপায়ও রছল না। তালদে রতনরট কদহই কমলেলত শুলয় পড়ল।  

রনর্যাতনী টীলমে রজজ্ঞাসাবাদ ােী রতনজলনে কনতা দারনলয়ল কডরেড 
বলল উেল সংলগ সংলগই, ‘না কতামো শুলত পােলব না, আোম কতামালদে  পাল 
কথল  মুলছ কগলছ। পে ালল র্েন কবলহশত আশা  ে, তেন জাহান্নালমে শারস্তটা 
এোলনই কোগ  লে র্াও।’  

বলল দারনলয়ল কডরেড ক য়ালেে হাতলল তাে হালতে রনল ই থা া এ টা 
সুইল   াপ রদল।  াপ কদয়াে সালথ সালথই কবরদরটে এ  প্রান্ত কথল  ৩ বগযফলুটে 
মত জায়গাে কমলে এ টু রনল  কনলম কমলেে আড়ালল হারেলয় কগল এবং উলে এল 
এ টা রলফট। রলফলট এ জন মানুষ। কলা রটে পেলন সামরে  ইউরনফময। 
কুরস্তগীলেে মত ক হাো।  

‘এসরট রজলো ওয়ান, তুরম ওলদে আমালদে সামলন সারেবদ্ধ  লে বরসলয় 
র্াও। আে এ  কপগ  লে ব্রারন্ড দাও ওলদে।’ রলফট রদলয় উলে আসা 
ইউরনফেমধােীল  লক্ষ্য  লে বলল দারনলয়ল কডরেড।  

আলদশ শুলন এসরট রজলো ওয়ান রলফলট  লে আবাে রনল  কনলম কগল। 
এ  কবাতল ব্রারন্ড রনলয় রফলে এল আধা রমরনলটে মলধযই।  

রজলো ওয়ান কলা রট রতনরট ক য়ালেে সামলন রতনজন বন্দীল  কেলনাে 
মত তুলল এলন বরসলয় রদল।  

বন্দীলদে এোলব বসাে ক্ষ্মতা রছল না। বলসই তাো  াঁর লয় উেল 
বযথায়। ক্লারন্ত ও র্ন্ত্রনায় তাো মাথা কসাজা  লে বলস থা লত পােরছল না।  
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রজলো ওয়ান কপগ েরতয ব্রারন্ড ওলদে সামলন কেলে বলল, ‘কেলয় নাও। 
এ হললা এেন াে জলে কমরডরসন। কেললই কদেলব মাথা কসাজা  েলত পােছ।’  

‘কতামো এতরদলন রনশ্চয়ই বুলেছ, মদ, ব্রারন্ড ধেলনে হাোম রজরনস 
আমালদে োওয়ালত পােলব না। র ছু রদলত  াইলল আমালদে পারন দাও।’ বলল 
রতনজলনে সারে কথল  মালেে বন্দী।  

‘ব্রারন্ড না কেলল কতামালদে পারন কদওয়া হলব না।’ দারনলয়ল কডরেড 
বলল।  

দারনলয়ল কডরেড ৩ জলনে রজজ্ঞাসাবাদ ােী দললে কনতা।  
বন্দীো ক উ ক ান  থা বলল না।  
দারনলয়ল কডরেড তাে বাম পালশে কলাল ে রদল  মুে রফরেলয় বলল, 

‘রম. হাইম হােলজল তাহলল আপনাে রজজ্ঞাসাবাদটা কসলে রনন।’  
হাইম হােলজল নলড়  লড় বসল।  
তা াল বন্দীলদে রদল ।  
ক াে তাে রনরদযি  েল মালেে জলনে রদল । বলল, ‘ ামাল সুলাইমান, 

অলন   থাই বললছ। এেন বল, কমাস্তাফা  ামাল আতাতুল যে বংশধে হবাে 
পলেও কতামাে এই পরেবতযন ক ন?’  

‘ক ান পরেবতযন?’ হাইম হােলজললে রদল  ক াে তুলল রজলজ্ঞস  েল 
 ামাল সুলাইমান।  

এই  ামাল সুলাইমান ৭ জলনে কগালয়ন্দা সংিা স্পুটরন  এে প্রধান। 
কস  ামাল আতাতুল যে বংশধে, এ মাত্র জীরবত বংশধে।  

‘কতামালদে কম লবাদ গ্রহলনে  থা বলরছ।  ামাল আতাতুল যে রু্রি ও 
প্রগরতে পথ পরেতযাগ  লে কতামো কম লবাদী পথ কবলছ রনলত কগলল ক ন? কর্মন 
ধে কতামাে নালমে দুলটা অংশ ‘ ামাল’ ও ‘সুলাইমান’।  ামাল রে  আলছ, এটা 
পারেবারে  ঐরতহ্য ও ইরতহালসে প্ররত স্বী ৃরত। র ন্তু সুললমান ক ন ?‘সুললমান’ 
কতা ওসমানীয় েরলফালদে এ জলনে নাম।  ামাল আতাতু য এলদে পরেতযাগ 
 লেরছললন। এলদে এ জন কতামাে নালমে অংশ হললা র   লে?’ বলল হাইম 
হােলজল।  
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‘নামটা কেলেরছললন আমাে রপতা। রতরন আমাে নাম োোে সময় 
পারেবারে  ইরতহাস এবং জাতীয় ঐরতহ্য দুই-ই সামলন কেলেরছললন’। বলল 
 ামাল সুলাইমান।  

‘জাতীয় ঐরতহ্য ক ানটা? সুললমান নাম?’ রজলজ্ঞস  েল হাইম 
হােলজল।  

‘হ্যাাঁ, সুলাইমান নাম’। বলল  ামাল সুলাইমান।  
‘সুলাইমান জাতীয় ঐরতহ্য হললা র   লে?  ামাল আতাতু য কতা এই 

ঐরতহ্য পরেতযাগ  লেরছললন’। বলল হাইম হােলজল।  
‘ ামাল আতাতু য র্াাঁল  এবং র্াাঁলদেল  পরেতযাগ  লেরছললন, আমাে 

রপতা রনশ্চয় তাাঁলদেল ই গ্রহন  লেরছললন। রতরন ক লয়রছললন ওসমানীয় 
রেলাফলতে মহান রবলজতা, মহান শাস  এবং ইউলোলপে মহােলয়ে োন্ডা 
সুলাইমানল  আবাে আমালদে মালে রফরেলয় আনলত। তাে  াওয়াে স্মাে  
আমাে ‘সুলাইমান নাম’। বলল  ামাল সুলাইমান।  

‘তাে মালন কতামাে রপতা তাহলল  ামাল আতাতুল যে 
ধমযরনেলপক্ষ্তাবাদ, তুর যো শুধুই তুর য এবং তুর যলদে পরে ালনা  েলব তুেস্ক ও 
পাশ্চালতযে জ্ঞান, ইসলাম নয়-এই মতবাদ পরেতযাগ  লেরছললন?’ বলল হাইম 
হােলজল।  

‘শুধু আমাে রপতা ক ন, সাধােণোলব তুর যো সবাই এই মতবাদ 
পরেতযাগ  লেলছ’।  ামাল আতাতু য ১৭ বাে সামরে  আইন বযবহাে  লে তুর য 
জনগণল  ধমযরনেলপক্ষ্ বানালনাে জলে বহু আইন  লেলছন, র ন্তু এেপেও 
মসরজলদ বসাে আসন িাপন  ,মসরজলদ জুতা পালয় নামাজ আদায়, নামালজে 
োষা রহলসলব তুর য োষা  ালু, আেবী রবললাপ, নামালজ কসজদাে রনয়ম বারতল, 
মসরজলদ প্রাথযনাল  সুন্দে  োে জলে আধুরন  বাদযর্ন্ত্র  ালু ইতযারদে মত 
পরে ল্পনা তাল  প্রতযাহাে  েলত বাধয হলত হয়। কসই তুর য জনগণ আজ আেও 
স্বাধীন এবং শরিশালী’। বলল  ামাল সুলাইমান।  

‘আো কতামাে রপতাে  থা বাদ রদলাম। কতামাে রপতা আং াো 
রবশ্বরবদযাললয়ে এ জন সাধােণ গ্রাজুলয়ট। র ন্তু তুরম কতা ইউলোলপে 
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রবশ্বরবদযালয় কথল  সলবযাচ্চ রডগ্রী লাে  লেছ, ইউলোলপে সংসৃ্করত-সেযতাে 
মলধয বড় হলয়ছ, র ন্তু তুরম কম লবাদী হলল র   লে?’ রজলজ্ঞস  েল হাইম 
হােলজল।  

‘কম লবাদ বা কম লবাদী পরেোষা পরশ্চলমে এ লেণীে সংবাদ মাধযলমে 
উলেশ্যমূল  সৃরি। মুসরলম জারতে কক্ষ্লত্র এই পরেোষা প্রলর্াজয নয়। সুতোং 
আমাল  কম লবাদী নই, বললত পালেন ধমযরনেলপক্ষ্তা পরেহাে  লে আরম 
মুসরলম হলাম র   লে’। বলল  ামাল সুলাইমান।  

‘রে  আলছ বল, কগাাঁড়া মুসরলম হলল র   লে?’ বলল হাইম হােলজল।  
‘কগাাঁড়া বা অলগাাঁড়া মুসলমান বলল র ছু মুসরলম জারতে মলধয কনই’। 

‘মুসরলম’ হওয়াে গুণগুললা র্াে মলধয র্ত কবরশ বতযমান কস তত কবরশ পূণযাংগ 
মুসলমান, র্াে মলধয র্ত  ম কস তত অপূণযাংগ।’  ামাল সুলাইমান বলল।  

‘আো বল, কর্  ামাল আতাতু য এ রদন বললরছললন, ‘ক বলমাত্র 
ইসলালমে  তৃযত্ব রনমূযল  োে পেই তুর যো অগ্রগরত লাে  েলত পালে এবং 
সম্মারনত আধুরন  জারতলত পরেণত হলত পালে’, কসই  ামাল আতাতু য 
পরেবালেে কছলল হলয় পূণযাংগ মুসলমান হলল র   লে? বলল হাইম হােলজল।  

‘এই প্রলশ্নে জবালবে সালথ আমাে বন্দী হওয়া বা কতামালদে স্বালথযে কতা 
সম্প য কদেরছ না?’  ামাল সুলাইমান বলল।  

‘কদে, কতামালদে ‘স্পুটরন ’ সংিা ধ্বংস ও কতামালদে বন্দী  োে 
কপছলন রনউইয়ল যে কডলমািযারস ও রলবারটয টাওয়াে ধ্বংস রবষলয় কতামালদে 
তদন্ত বান াল  ো রছল এ রট বড়  ােণ মাত্র, সব  ােণ নয়। আমালদে উলেলগে 
রবষয় হললা, ধমযরনেলপক্ষ্তা, ধমযহীনতা, কোগ-রবলাস আে  রেত্রহীনতাে 
সয়লালবে মলধয কথল  কতামো এবং কতামালদে মত হাজাে হাজাে রু্ব  র   লে 
রনোাঁদ ইসলালম রফলে এললা!এই রফলে আসাে পথগুললা,  ােণগুললা আমো 
র রহ্নত  েলত  াই। এ জলেই কদে আমো কতা কতামালদে সাতজনল ই মাত্র 
ধরেরন। এই বন্দীোনালতই কতামো আছ দু’শজলনে মত। কতামালদে সালথ আেও 
র্াো এোলন আলছ, তাো সবাই কতামালদে মত কনতৃিানীয় এবং ‘ডু অে ডাই’ 
ধেলনে সাংঘারত  এযা রটরেস্ট রু্ব । তালদে ধলে তালদে আলন্দালন বান াল 
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 েলত ক লয়রছ এটা রে , র ন্তু আসল  ােণ এলদে আদশযবারদতাে উৎস সন্ধান 
 ো। এেলে  োে মত  লে সব অজানা েহস্য কজলন কনয়া। এই এ ই  ােলণ 
কতামাল  এই রজজ্ঞাসাবাদ। এেন বল, উত্তে দাও’। বলল হাইম হােলজল। তাে 
দুই ক ালে োন্ডা সালপে মত িুেতা।  

‘এই অজানাল  জানা কতামালদে ক ান  ালজ লাগলব?’ রজলজ্ঞস  েল 
 ামাল সুলাইমান।  

োন্ডা হারস হাসল হাইম হােলজল। বলল, ‘কোগ জীবানু র , ক মন, তাে 
ধময র  জানললই কতা ক বল প্ররতলষধ  ততেী  ো র্ায়। কতামালদে কম লবাদ 
ক ালেল  র োলব এল জানলল তলবই কতা প্ররতরবধালনে পথ কবে  ো র্ালব। 
আো বল, আমাে প্রলশ্নে জবাব দাও।  

‘তুরম কর্ প্রশ্ন  লেছ, এ   থায় তাে ক ান জবাব কনই। অলন   থা 
বললত হলব এজে’। বলল  ামাল সুলাইমান।  

‘ক্ষ্রত কনই বল। আমো শুধু তা শুনবই না কে ডযও  েব।’ বলল হাইম 
হােলজল।  

‘তুরম রে ই বললছ, ধমযরনেলপক্ষ্তা, ধমযহীনতা এবং কোগবারদতাে 
সয়লালবে মলধয আরম মানুষ হলয়রছ জামযানীে এ  অরেজাত পল্লীলত। আমাে 
রপতাে মলধয ঐরতহ্য-প্রীরত প্রবল রছল। র ন্তু কসটা রছল তাে মলনে মলধয 
সীমাবদ্ধ। বাইলেে  াজ- লময তাে ক ান প্র াশ রছল না। জামযান-সংসৃ্করতে 
আবহাওয়ায় আে দু’দশজলনে মতই আরম মানুষ হলয়রছলাম। ক তনা আমাে 
প্রথম ধাক্কা কেল নূেী এযালেন-এে Turkey today and tomorrow বইলয়ে 
 লয় টা লাইন পলড়।  ামাল আতাতুল যে অনা ালেে রবরুলদ্ধ রবলরাহ ােীলদে 
মলধয ৪৬ জন কুরদয কনতাল   ামাল এ  সালথ ফাাঁরস রদলয়রছললন। ফাাঁরসে মলি 
এ জন কুরদয কনতা কশে সাইদ হতযা ােীল  কর্  য়রট বললরছললন, নূেী এযালেন 
তাে বইলত কস  থাগুললা উলল্লে  লেলছন। কশে সাইদ বললরছললন, ‘কতামাে 
প্ররত আমাে ক ান ঘৃণা কনই। তুরম ও কতামাে মরনব  ামাল আল্লাহে রন ট ঘৃরণত। 
কশষ রব ালেে রদলন আল্লাহে  ালছ আমালদে ফায়সালা হলব।’ কশে সাইলদে এ 
 থাগুরল প্রথমবালেে মত আমাে মলন  াবুল ে মত আঘাত  লে। এই ঘটনাে 
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পেপেই আলে টা বড় ঘটনা ঘলট। কসই ঘটনা আমাে  ালছ প্রায় অপরের ত 
আমালদে গ্রন্থ আল ক ােআন-এে মর্যাদা আমাে  ালছ আ াশস্পশযী  লে 
কতালল। ঘটনারট হললা, এ টা মযাগারজলন বৃরটশ োজনীরত  গ্লাডলস্টান-এে 
এ টা উরি পাে। উরিরট বৃরটশ পালযালমলন্ট গ্লাডলস্টান-এে োষলণে এ টা 
অংশ। এলত বৃরটশ পালযালমলন্টে ‘কসলিটােী ফে  ললারনজ’ রম. গ্লাডলস্টান 
বললরছললন। ‘র্তরদন মুসলমানলদে আল ক াোন থা লব, আমো ততরদন 
তালদেল  বশ  েলত পােলবা না। হয় আমালদেল  তালদে  াছ কথল  এরট ক লড় 
রনলত হলব, অথবা তাো কর্ন এে প্ররত োললাবাসা হারেলয় কফলল তাে বযবিা 
 েলত হলব। (So long as the Muslims have the Quran, “we shall 
be unable to dominate them. We must either take it from 
them, or make them lose their love of it.”) এই বিবয পাে  োে 
সংলগ সংলগ আমাে মলন েলড়ে কবলগ এ রট  থা প্রলবশ  েল এবং কসটা হললা, 
‘আল ক ােআনই আমালদে মালন মুসলমানলদে স্বাধীনতাে শরি, মাথা উাঁ ু  লে 
কবাঁল  থা াে গযাোরন্ট। আেও মলন হললা, আমাে পূবয-পুরুষ কমাস্তফা  ামাল 
তাহলল হয়লতা তাে অজালন্তই গ্লাডলস্টানলদে পরে ল্পনাই বাস্তবায়ন 
 লেরছললন। এই র ন্তা হোৎ  লে আমাল  নতুন মানুলষ পরেণত  েল। পালে 
কগল আমাে জীবন ধাো। পড়া-কশানাে রবষয় আমাে পালে কগল। পরেবালেে 
সবাইল  রবরস্মত  লে আরম নামাজী বলন কগলাম। এই সময় আরম কমাস্তফা 
 ামাললে সমসামরয়  তুেলস্কে রনেযী  জনলনতা বরদউজ্জামান নূেসীে জীবন ও 
 লমযে উপে এ টা গ্রন্থ পড়লাম র্া আমাে জীবনল  আমূল পালে রদল। তাে 
অলন   থা আমাে  ালছ অথথ সমুলর পথহাো নারবল ে  ালছ ‘বারত ঘে’ এে 
মত জীবনদারয়নী মলন হললা । কর্মন কমাস্তফা  ামাল এ  ঘটনায় নামাজল  
 টাক্ষ্  লে উরি  েলল জনাব নুেসী তুেলস্কে কল হ মানলবে মুলেে উপে 
বললরছললন, ‘পা া, ঈমালনে পে ফের্ নামাজই কতা ইসলালমে অরত গুরুত্বপূণয 
রবষয়। র্াো নামাজ আদায়  লে না, তাো রবশ্বাসঘাত । আে রবশ্বাসঘাতল ে 
অরেমত গ্রহন  ো র্ায় না।’ ইসলালমে প্ররত োললাবাসাও আরম নূেসীে  াছ 
কথল  রশলেরছ। কমাস্তফা  ামাললে শাসলন তুেলে ইউলোপীয় সংসৃ্করতে সয়লাব 
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র্েন অপ্ররতরুদ্ধ হলয় উেল, তেন স্বািযগতোলব নুেসী েুবই কেলে পড়ললন, 
অথ  তাে ক ান কোগ রছল না। এ রবষলয় রজজ্ঞারসত হলল রতরন বললরছললন, ‘আরম 
আমাে রনলজে দুুঃে গুললা সইলত পারে। র ন্তু ইসলালমে দুুঃে আমাল  রবধ্বস্ত 
 লে কফলললছ। ইসলামী দুরনয়াে উপে আরম প্রদত্ত প্ররতরট আঘাত আমাে 
অন্তলেে উপে হানা কদয়। তাই আরম এমন কেলে কগরছ। শত্রু-রমত্র রনরবযলশলষ 
স ললে উপে নীরত ও আইনল  িান কদয়া, মানুষল  োললাবাসা, 
মুসলমানলদেল  োললাবাসাে রশক্ষ্াও আরম জনাব নুেসীে  াছ কথল  কপলয়রছ। 
কমাস্তফা  ামাল আতাতু য জনাব নুেসীে উপে কজল-জুলুম, অতযা াে, রনর্যাতন, 
রনবযাসন  তই না  লেলছন। র ন্তু র্েন কমাস্তফা  ামাললে রবরুলদ্ধ অস্ত্র, তসে, 
কগালা-বারুদ সব প্রস্তুত  লে তাে  ালছ রু্লদ্ধে অনুমরত  াওয়া হললা, তেন রতরন 
বললরছললন, ‘আপনাো  াে রবরুলদ্ধ লড়াই  েলত  ান? কমাস্তফা  ামাললে তসে 
 াো? ওো এলদলশেই কছলল। আপরন  ালদেল  হতযা  েলবন? তাো  াল  
হতযা  েলব? আপরন র   ান আহমদ মুহাম্মদল  আে হাসান কহাসাইনল  হতযা 
 রু ।’ কর্ ক ান অবিায় অলস্ত্রে ক লয় রু্রিল , বুরদ্ধল  অগ্রারধ াে কদবাে রশক্ষ্া 
আরম নূেসীে  াছ কথল ই কপলয়রছ। রতরন সশস্ত্র তৎপেতাে কঘাে রবলোধী 
রছললন। রু্রি ও বুরদ্ধ অস্ত্রল ই রতরন সবল লয় শরিশালী ও  ার্য ে মলন 
 েলতন। আমো ‘স্পুটরন ’ গলড়রছ তা অলন টা তাাঁে এ রশক্ষ্া কথল ই। আমাে 
রনরশ্চত রবশ্বাস রু্রি ও বুরদ্ধে অস্ত্র রদলয়ই আপনালদে এবং স ললে সব ষড়র্ন্ত্র 
আমো নস্যাত  েলত পােব।’ থামল  ামাল সুলাইমান।  

‘র্রদ কবাঁল  থা ।’ বললই হাইম হােলজল ক াে কফোল  ামাল 
সুলাইমালনে বামপালশ বসা ওসমান আবদুল হারমলদে রদল । তুেলেে 
ওসমানীয় রেলাফলতে কশষ সরিয় েরলফা সুলতান আবদুল হারমলদে বংশধে। 
তাে রদল  ক াে তুলল ধলে বলল হাইম হােলজল, ‘কতামাে পূবয পুরুষলদে  ামাল 
আতাতু য সুইজােলযালন্ড রনবযাসন রদলয়রছল। পেবতযী ালল কতামালদে পরেবাে 
রনলেট এ রট ইউলোপীয় পরেবালে পরেণত হয়। আেবী োষাে   যা তালদে মধয 
কথল  উলে র্ায়। আেবী োষা েুলল র্ায় তাো। তুরম র োলব কম লবাদী হলল মালন 
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পূণযাংগ মুসলমান হলল কস  ারহনী কতামাে  াছ কথল  শুলনরছ। শুধু এ টা রবষয়ই 
জানাে বার  আলছ কসটা হললা, তুরম আেবী রশেলল ক াথায়?’  

‘আেবী আরম রশরেরন। আেবী োষা আরম জারন না। সলব রশেলত শুরু 
 লেরছ।’ বলল ওসমান আবদুল হারমদ।  

‘জান না? তাহলল ক ােআন ও হারদস পড় র   লে?’ হাইম হােলজল 
বলল।  

‘ইংলেজী অনুবাদ পরড়।’ জবাব রদল ওসমান আবদুল হারমদ।  
‘ও, আো।’ বলল হাইম হােলজল ফারুল ে বংশধে এবাে আবদুল্লাহ 

আল ফারুল ে রদল  তা াল। তাল  উলেশ্য  লে বলল হাইম হােলজল, ‘কসরদন 
কতামাে  াছ কথল  র ছু কজলনরছ, র ন্তু গুরুত্বপূণয  লয় টা রবষয় রজলজ্ঞস  েলত 
বার  েলয় কগলছ। বল, কতামাে ঘলে কফোে উপলক্ষ্ বা  ােণটা র ?’  

‘ঘলে কফো মালন র  ইসলালম রফলে আসা?’ রজলজ্ঞস  েল আবদুল্লাহ 
আল ফারু ।  

‘হ্যাাঁ রে , ইসলালম কফো।’ বলল হাইম হােলজল।  
‘এটা রে  ইসলালমে   যা আমালদে পরেবাে কথল  কলাপ কপলয়রছল। 

র ন্তু আমো মুসলমান এ  থা ক উ আমো  েলনাও েুরলরন। তােপে নানা 
 ার্য ােণ ও ঘটনায় পূণযাংগ ইসলালম আরম রফলে এলসরছ। কস অলন   থা, 
ক ানটা বলব আরম?’ বলল আবদুল্লাহ আল ফারু ।  

‘শুধু বল, ক ােআন হারদস পলড়, না র োলব কতামো প্রথম ক াে েুলল?’ 
বলল হাইম হােলজল।  

সংলগ সংলগ উত্তে রদল না আবদুল্লাহ আল ফারু  হােলজললে প্রলশ্নে। 
োবরছল কস। এ টু পে কস বলল, ‘আরম তেন পযারেস রবশ্বরবদযাললয়ে ছাত্র। 
এ রদন লাইলব্রেীলত বলস কনাট ততেী  েরছলাম। কনাট কশলষ বলস এ টু রবোম 
রনরেলাম। হোৎ কদেলাম আমাে হালতে  ালছই ইবলন োলদুলনে মু াোমা 
পলড় আলছ। এই রবেযাত বইরটে অলন  নাম শুলনরছ। র ন্তু ক ান রদন হালত রনলয় 
কদরেরন।  ালছ কপলয় আজ হালত তুলল রনলাম। সূ ীটা কদলে রনলাম। তােপে 
পাতা উোলত লাগলাম। এ  জায়গায়  লয় টা লাইন সবুজ মা যাে রদলয় র রহ্নত 
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 ো কদেলাম। োবলাম আমাে মতই কনাট ােী পােল ে  াজ। আগ্রহ রনলয় মা য 
 ো লাইন  রট পড়লত লাগলামুঃ ‘নবীে আল্লাহ প্রদত্ত বাণী ছাড়া োজথনরত  ও 
িারয়ত্ব অজযলন আেবো অক্ষ্ম।  ােণ  ারেরত্র   লোেতা, গবয, ববযেতা এবং 
োজথনরত  বযাপালে পেস্পলেে প্ররতরহংসা তালদে মজ্জাগত। ইো ও আ াঙ্খাে 
ঐ য ছাড়া এগুললা দূরেেূত হওয়া েুবই  ি ে। নবীে ধমযই তালদে রুক্ষ্তা ও 
প্ররতরহংসাল  দমন  েলত পালে।  ােণ এই ধমযই তালদেল  ববযে জারত কথল  
দুরনয়াে কেষ্ঠ জারতলত পরেণত  লেলছ। তালদে মলধয এ সময় এমন বযরিে 
আরবেযাব হওয়া উর ত রর্রন তালদেল  সলতযে রদল  আহ্বান  েলবন এবং অসতয 
কথল  রবেত োেলবন তলবই তাো ঐ যবদ্ধ হলত পােলব এবং কনতৃত্ব দালন সক্ষ্ম 
হলব।’ ইবলন োলদুলনে এ বিবয এ বাে দু’বাে নয় অলন বাে পড়লাম। 
 থাগুললা সলম্মারহত  লে কফলল আমাল । আমাে মলন হললা এই লাইন 
 য়রটলত পৃরথবীে সমাজ রবজ্ঞালনে জন  ইবলন োলদুন র্া বলললছন তাে ক লয় 
বড় সতয আে র ছু কনই। এ  মুহূলতযই আেব কদশগুললাে অথন য, দূবযলতা, লক্ষ্য 
ও উলেলশ্যে বহুমুরেতা, পােষ্পরে  েন্দ্ব-সংঘাত ইতযারদে  ােণ আমাে  ালছ 
পরেোে হলয় কগল। মলন হললা, নবীে রশক্ষ্া ও আদলশযে শরিই আেবলদে এবং 
মুসলমানলদে আবাে কেষ্ঠ জারতলত পরেণত  েলত পালে। এই র ন্তা আমাে সত্ত্বা 
জুলড় তরড়ত প্রবালহে মত ছরড়লয় পড়ল। আরম কর্ন নতুন র ন্তা ক তনায় নতুন 
মানুলষ পরেণত হলাম। তােপে  লয় রদলন আরম ইবলন োলদুলনে এই মু াোমা 
পলড় কশষ  েলাম। তেন শুধু আেব জীবন, আেব ইরতহাস নয়, কগাটা পৃরথবীে 
ইরতহাস ও সেযতা নতুন পরে য় রনলয় আমাে সামলন আরবেুযত হললা। আমাে 
মলন হললা মুসলমানো ঈমান, ক ােআন ও হাদীলসে েূরম া পরেহাে  েলল 
তালদে সংসৃ্করত সেযতাে আে র ছুই অবরশি থাল  না-আেবতত্ত্ব নয়, জারততত্ত্ব 
নয়, লীন হলয় কর্লত হয় তবেী সেযতা সংসৃ্করত ও জারতলদলহে মলধয। কসরদনই 
আরম রসদ্ধান্ত রনলাম শুধু স্বাধীন ও মর্যাদাপূণয জীবন রনলয় বাাঁ াে জলে নয়, সুন্দে 
মৃতযু ও মৃতযু পেবতযী র েন্তন শারন্তে জলে আমাল  ইসলালম রফলে আসলত হলব। 
এই হললা আমাে ঘলে কফোে  ারহনী।’ থামল আবদুল্লাহ আল ফারু ।  
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আবদুল্লাহ আল ফারু  থামলতই দারনলয়ল কডরেড বলল উেল আবদুল্লাহ 
আল ফারু লদেল  লক্ষ্য  লে, ‘কতামো েুব সেল এবং সৎ। র ন্তু স্বাধীন ও 
মর্যাদাপূণয জীবন কতামালদে োলগয কনই, সুন্দে মৃতযুও নয়। পে ালীন শারন্ত 
হয়লতা পালব।  ােণ আে র্াই কহা  আজল ে রবশ্ব পরে ালনা কতামালদে োো 
সম্ভব নয়।’  

‘হ্যাাঁ, জালনায়ালেে রবশ্ব র্রদ হয় তা পরে লানা আমালদে পলক্ষ্ সম্ভব নয়, 
র ন্তু মানুলষে রবশ্ব পরে ালনা সম্ভব। আে এ রবশ্ব জালনায়ােলদে নয় মানুলষে।’ 
বলল  ামাল সুলাইমান।  

‘জালনা মানুষই সবল লয় বড় জালনায়াে?’ বলল দারনলয়ল কডরেড।  
‘তালদে মানুষ  োে জেই কতা কশষ নবীে কশষ কেসালত।’  ামাল 

সুলাইমান বলল।  
‘র ন্তু তা  েলত পালেরন কতামালদে কশষ নবীে কশষ কেসালত। এই 

 ােলণই কতা জালনায়াে বন্দী  েলত পােরন, র্ালদে জালনায়াে বল তাো 
কতামালদে বন্দী  লে এলনলছ।’ বলল দারনলয়ল কডরেড।  

‘কতামাে  থাই কশষ  থা নয়, কদলো মার যন রু্িোলে কতামালদে লীলা-
কেলাে ইরত ঘটলছ, ঘটলব। কসোলন কজনালেল শ্যােনসহ কতামালদে অলনল ই 
রব ালেে সম্মুরেন হলে।’  

ক াে দুরট জ্বলল উেললা দারনলয়ল কডরেলডে। দাাঁলত দাাঁত ক লপ বলল, 
‘তাে কশাধ রনরে আমো এবং কনব।’  

বলল এ টু থামল দারনলয়ল কডরেড। এ টু পে বলল, ‘কতামালদে 
আফালন বুদবুলদে মত। জালনা, রম.হাইম হােলজল কতামালদে  াছ কথল  র  
কজলন রনল?’  

 ামাল সুলাইমানো এ রজজ্ঞাসাে জবালব র ছুই বলল না। দারনলয়ল 
কডরেডই আবাে  থা বলল উেল। বলল, ‘কতামালদে ঈমান ও শরিে গেীেতা 
রতরন র্া াই  েললন। কদেললন, মূল ক ােআন হারদস কথল  ক ান রশক্ষ্া কতামো 
পাওরন। ক ােআন হারদলসে কগাটা রশক্ষ্াও কতামো জান না। র ছু  ার্য ােলণে 
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মাধযলম কতামালদে মলধয এ টা জাতীয় আলবলগে সৃরি হলয়লছ মাত্র এবং এটা 
পেীক্ষ্ায় রট লব না। কতামো আমালদে  ালছ আত্মসমপযণ  েলত বাধয হলব।’  

হাসল  ামাল সুলাইমান। বলল, ‘ইসলালমে প্রথম রু্লগ র্াাঁো মক্কায় 
শহীদ হলয়রছললন, বদে প্রান্তলে র্াাঁো শহীদ হলয়রছললন, ওলহাদ-েন্দল  শহীদ 
হলয়রছললন র্াাঁো, তাাঁো স লল কগাটা ক ােআন পলড়লছন-কজলনলছন বলললছন 
বললই শহীদ হনরন। বেং ঈমালনে জলে নয় আমললে জলে কগাটা ক ােআন 
জানা শতয। আে মানুষ জীবন রদলত পালে ঈমালনে রু্রিলতই। সুতোং কতামালদে 
ইো এতরদন পূেণ হয়রন, ক ানরদনই পূেণ হলব না।’  

ক াে দু’রট আবাে জ্বলল উেল দারনলয়ল কডরেলডে। শি হলয় উেল তাে 
ক ায়াল। কস তাে ডান রদল  বসা আইজযা  শারমলেে রদল  মুে ঘুরেলয় র ছ ু
রনলদযশ রদলত র্ারেল এমন সময় এ টা শরিশালী বীপ বীপ শব্দ কেলস এল।  

সংলগ সংলগ রনলজল  সামলল রনলয় লাল ক ালে  ামাল সুলাইমালনে 
রদল  ক লয় বলল, ‘বস আসলছ। এেন আে সময় কনই। কর্ মুলে এই অহং ালেে 
 থা বললল, কস মুে গুাঁলড়া  লে কদব। ততেী কথ ।’  

 থা কশষ  েল এবং তাে পলেই দু’পালশে দু’জনল  বলল, ‘ ল এলদে 
কোাঁয়ালড় কেলে আরস।’  

বললই বন্দী রতনজনল  কটলন রনলয় ওো ছুটল কোয়ালড়ে রদল ।  
ওলদে কোয়ালড়ে মলধয ছুাঁলড় রদলয়, গ্রীললে দেজায় রবশাল তালা েুরললয় 

দ্রুত রফলে এল রনজ রনজ ক য়ালেে  ালছ।  
বীপ বীপ শব্দ তেনও  লরছল।  
র ন্তু তালদে সামলনে কমলেে ক হাোটা পালে কগলছ। বন্দীলদে েলি 

কেজা কমলেটা ক াথায় সলে কগলছ। তাে জায়গায় কশাো পালে কশ্বত পাথলেে 
সুন্দে কমলে।  

ওো রতনজন রফলে এলস ক য়ালে বসল না। তালদে দৃরি কশ্বত পাথলেে 
কমলেে রদল । অলপক্ষ্া  েলছ তাো তালদে বলসে।  

মাত্র  লয়  মুহূলতযে অলপক্ষ্া।  
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তাে পলেই কশ্বত পাথলেে ওপাশ কঘাঁলষ অলন োরন জায়গায় কমলে সলে 
কগল এবং কসোলন ক ালেে পলল  উলে এল এ টা ক য়াে সলমত এ জন মানুষ। 
ক য়ালে বসা কলা টাে তীলেে মত ঋজু কদহ। লাল মুেটা পাথলেে মত  রেন। 
ক ালেে দৃরিটা শূণয। তালত ক ান োষা কনই। গালয় সামরে  কপাশা । হালত 
কসানাে এ রট কগ্লাব। কগ্লালবে মালে কজরুসালললমে কপ্রারথত নল আ ালেে এ টা 
কসানােই দন্ড। তাে মাথায় ছয় তাে াে এ টা পতা া।  

ইরনই আজে ওয়াইজমযান। ‘ওয়ার্ল্য রিডম আরমযে’ অরবসংবারদত 
কনতা। তাে হালতে কগ্লাবরট কনতাে মলনাগ্রাম। কনতাে হালতই শুধু এটা কশাো 
পায়।  

ওো রতনজন দাাঁরড়লয়ই রছল।  
আজে ওয়াইজমযান উলে এলস রিে হলতই ওো রতনজন তাল  সামরে  

 ায়দায় স্যালুট রদল।  
আজে ওয়াইজমযানও এ জন সবযারধনায়ল ে মত সামরে   ায়দায় 

স্যালুট গ্রহন  েল এবং তালদেল  ‘গুড মরনযং’ বলল স্বাগত জারনলয় বসলত বলল।  
বসল ওো রতনজন।  
‘রম.দারনলয়ল কডরেড, আপনালদে মুে কদলেই বুেলত পােরছ, 

আপনালদে হাত শূণয। র ন্তু আজ রতন সপ্তাহ র্ালে।’ বলল আজে ওয়াইজমযান।  
‘আমো দুুঃরেত। আমালদে হাত সরতযই শূণয। অরবশ্বাস্য বযাপাে স্যাে, 

শােীরে  এধেলনে রনর্যাতলন হারতও  থা বলল র ন্তু এই রনর্যাতলনও তালদে  থা 
বলা পােলছ না।’ বলল দারনলয়ল কডরেড।  

‘রবস্মলয়ে  থা বললছন ক ন? এটা কতা জানা  থা। আে হারতে সালথও 
তুলনা  লল না। হারত পশু, মানুষ নয়। সুতোং মানুষ হারতে ক লয় শি হলব। আে 
মানুলষে মলধয মুসলমানো শরিশালী, এ থা বাইলে না বলললও কতামালদে কতা 
মলন োো উর ত।’ আজে ওয়াইজমযান বলল।  

‘রে  বলললছন স্যাে। রনর্যাতলনে এোন াে স ল প্ররিয়াই বযথয হলয়লছ 
তালদে  থা বলালত। তাো বলল জাহান্নালমে শারস্ত এে ক লয়ও েয়াবহ।’ বলল 
দারনলয়ল কডরেড।  
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‘এটাই কতা ওলদে শরি। মৃতযুল  র্াো কসানালী জগলত প্রলবলশে 
কসানাে রসংহোে বলল মলন  লে, তাো দুরনয়াে সব েয়ল ই জয়  লে। র ন্তু 
রম.দারনলয়ল কডরেড, তালদে  থা বলালত হলব। ডকুলমলন্টে ডুরিল ট তালদে 
 ালছ অবশ্যই আলছ এবং কসগুললা আমালদে অবশ্যই  াই।’ আে ওয়াইজমযান 
বলল।  

‘ডুরিল টগুললা র্েন ওলদে  ালছ আলছ, রনশ্চয় তাো ক াথাও কসগুললা 
কেলেলছ। স্যাে, কসগুললা েুাঁলজ পাওয়া র  সম্ভব নয়?’ বলল দারনলয়ল কডরেড।  

‘তা েুাঁলজ পাওয়াে ক িা আমো  লেরছ। ফল হয়রন। আবাে ক িা আমো 
শুরু  েলত র্ারে। এই সাতজলনে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব  াউল ই এই 
অনুসন্ধান তারল া কথল  বাদ কদয়া হলব না। এেপে আমো র ন্তা  লেরছ, এই 
সাতজলনে র্ালদে স্ত্রী-সন্তান-সন্তরত আলছ তালদে এোলন রনলয় আসব। তালদে 
 থা বলাবাে এটাই কশষ পথ।’ আজে ওয়াইজমযান বলল।  

আজে ওয়াইজমযালনে কশলষে  থাগুললা শুলন রতনজলনে ক ােমুে 
উজ্জ্বল হলয় উেল। বলল দারনলয়ল কডরেড, ‘স্যাে ওলদে  থা বলাবাে হলে 
ওলদে স্ত্রী সন্তান ও মালয়োই হলব অবযথয অস্ত্র। স্যাে, আমাে মলত এই সাতজলনে 
আত্মীয় বন্ধুলদে সন্ধালন সময় বযয় না  লে অরবললম্ব এলদে পরেবাে পরেজনলদে 
এোলন আনললই  াজ হলব কবরশ।’  

‘হ্যাাঁ, কসটাও আমো োবরছ। আরম র্ারে স্ট্রাসবালগয দু’এ রদলনে 
মলধয।’ আজে ওয়াইজমযান বলল।  

‘আপনাল ই কর্লত হলব? েুব বড়  াজ কতা ওটা নয়। রনলদযশ রদললই কতা 
ওলদে এোলন রনলয় আসলব।’ বলল দারনলয়ল কডরেড।  

‘ওোলন কর্লত হলব। মলন হলে আমো নতুন এ  রবপলদে মুলে পড়লত 
র্ারে। েবে পাওয়া কগলছ, আহমদ মুসা নার  স্ট্রাসবালগযে উলেলশ্য সুরেনাম 
কছলড়লছ। আমো েবেটাল  অরবশ্বাস  েরছ না। কর্ মারফয়া গ্রুলপে  ালছ কথল  
েবে পাওয়া কগলছ তালদে সালথ োল সম্প য সুরেনাম সে ালেে। তালদে মাধযলম 
আহমদ মুসাে রটর লটে রবস্তারেত রববেণ কপলয় কগরছ। কস সুরেনাম কথল  
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মরদনায়, মরদনা কথল  আসলছ স্ট্রাসবালগয। এই স্ট্রাসবালগয আসাে রদনক্ষ্ণটাই 
অরনরশ্চত েলয় কগলছ আমালদে  ালছ।’ আজে ওয়াইজমযান বলল।  

‘ক ন কস আসলছ স্ট্রাসবালগয?’ রজলজ্ঞস  েল দারনলয়ল কডরেলডে পাশ 
কথল  হাইম হােলজল।  

‘ইউলোলপে এ মাত্র  ার্য ে মুসরলম কগালয়ন্দা সংিা স্পুটরন  ধ্বংস 
হলয়লছ, সংিাে ৭জন পরে ালল ে সবাই রনলোাঁজ। স্ট্রাসবালগয এমন সাংঘারত  
ঘটনা ঘটাে পে রজজ্ঞাসাে প্রলয়াজন আলছ র  কর্ আহমদ মুসা কসোলন ক ন 
আসলছ!’  

‘স্যরে। রে  বলললছন স্যাে। র ন্তু আরম োবরছলাম, ইউলোলপে বাঘা 
বাঘা কগালয়ন্দাো কর্োলন স্পুটরন  ঘটনাে ক ান কুল র নাো  েলত পালেরন, 
কসোলন আহমদ মুসা এলস র   েলব।’ বলল হাইম হােলজল।  

‘মার যন রু্িোলে আহমদ মুসা র  ঘরটলয়লছ এটা কদোে পলেও আপরন 
এ থা বললছন? মার যন এফরবআই বহু বছলেও র্াে রটর ে নাগাল পায়রন, 
আহমদ মুসা তাে শুধু নাগাল পাওয়া নয়, ইহুদীলদে শত বছলেে সব আলয়াজনই 
কতা কস ধ্বংস  লে রদলয়লছ। ইহুরদ কগালয়ন্দা প্রধান কজনালেল শ্যােলনে গালয় 
ক উ ক ান রদন হাত রদলত পালে রন। র ন্তু আহমদ মুসা তাল  মার যন  াোগালে 
রনলক্ষ্প  লে এমন মামলায় জরড়লয়লছ কর্ কজললে বাইলে আসাই হয়লতা তাে 
পলক্ষ্ আে সম্ভব নয়।’ আজে ওয়াইজমযান বলল।  

মুে শুর লয় কগলছ হাইম হােলজললে। মুে রন ু  েল কস।  থা বললত 
পােল না।  

মুে েুলল দারনলয়ল কডরেড। বলল, ‘স্ট্রাসবালগয আহমদ মুসাে আগমন 
সরতযই েুব োোপ েবে। আজ পর্যন্ত দুরনয়াে কর্ জায়গালতই কস পা রদলয়লছ, 
কসোলনই োলগযে আনুকুলয কস কপলয়লছ। আে.........।’  

‘রম.হাইম হােলজল আহমদ মুসাল  রজলো  েলত ক লয়রছললন। আে 
আপরন তাল  ‘রহলো’  েলত  ালেন। আমো র্রদ তাল  অলজয় রহলোই মলন 
 রে, তাহলল কতা আমালদে  োে র ছুই থাল  না।’ বলল আজে ওয়াইজমযান।  

‘স্যরে স্যাে।’ দারনলয়ল কডরেড বলল।  
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‘ধেবাদ রম.দারনলয়ল কডরেড। আসলল র  জালনন, অতীলত আহমদ 
মুসা সম্পল য আমালদে পরলরটে রে  হয়রন। তাল  বন্দী  লে আমো আরথয  ও 
োজথনরত  ফায়দা হারসল  েলত ক লয়রছ। এটা রে  হয়রন। তাে মত কলা ল  
কর্ বন্দী োো র্ায় না, এটা বুেলত আমো েুল  লেরছ। সুতোং এবাে আমালদে 
রসদ্ধান্ত সুট অন সাইট। কদো মাত্রই তাল  গুলী  ো হলব। তাল  আমালদে 
দে াে কনই, তাে লাশ দে াে।’  

‘স্ট্রাসবালগয আপরন  লব র্ালবন স্যাে?’ রজলজ্ঞস  েল দারনলয়ল 
কডরেড।  

‘আজই।’ আজে ওয়াইজমযান বলল।  
‘এ টা  থা স্যাে।’ বলল দারনলয়ল কডরেড।  
‘র   থা?’  
‘স্পুটরনল ে ৭জন ছাড়া আে ২শে মত র্াো আলছ, তাো র ন্তু এলদে 

োো প্রোরবত হলে। মুে কথল  মুলে,  ান কথল   ালন এই পদ্ধরতলত তাো তথয 
আদান-প্রদান ও রশক্ষ্া ক্লাস  ালু  লেলছ। এলদে এ  সালথ এইোলব োো 
আমালদে ললক্ষ্যে পলক্ষ্  লযাণ ে হলে না।’ বলল দারনলয়ল কডরেড।  

হাসল আজে ওয়াইজমযান। বলল, ‘রম.কডরেড, স্পুটরনল ে সাতজন 
ছাড়াও র্ালদে এোলন োো হলয়লছ, তাো প্রলতযল ই তালদে স্ব স্ব অিললে 
ইসলালমে কনতা। তাো প্রলতযল ই এ রট  লে শরিে কজনালেটে। এোলন 
তালদে কশোে এবং কশোবাে র ছু কনই রম.কডরেড।’  

বলল এ টু থামল আজে ওয়াইজমযান। শুরু  েল আবাে, ‘আমালদে 
এটাল  ‘ যাম্প রগ্রনডাে’ বললত পালেন। মানুষল  কপষণ  লে তাে েস রনংলড় 
কনয়াই এই  যালম্পে লক্ষ্য। ওলদে  াছ কথল  সব তথয, সব  থা রনংলড় রনলয় 
ওলদে আমো আটলারন্টল  ডুরবলয় কদব।’  

‘র ন্তু ওলদে সন্ত্রাসী সংগেন ও অস্ত্রপারত সম্পল য কতা র ছুই জানা র্ালে 
না। বললছ না র ছুই ওো শত রনর্যাতলনও।’ বলল রতনজলনে এ জন আইজযা  
শারমে।  
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‘থা লল কতা বললব র ছু ওো। ওো সন্ত্রাসী নয়, সন্ত্রাসী ক ান সংগেনও 
ওলদে কনই।’ আজে ওয়াইজমযান বলল।  

‘র ন্তু আমো ওলদে সংগেনল  রনরষদ্ধ  লেরছ সন্ত্রাসী সংগেন হওয়াে 
অরেলর্ালগ এবং ওলদেও কতা আট   লেরছ েয়ান  সন্ত্রাসী রহলসলব।’ বলল কসই 
আইজযা  শারমেই।  

আজে ওয়াইজমযালনে পাথুলে মুলে হারস ফলুট উেল বলল, ‘কতামো 
জান, ওটা আমালদে কপ্রাপাগান্ডা, ওলদে সংগেন রনরষদ্ধ  ো ও ওলদে আট  
 োে এ টা ওজে। আসলল আমো  াই, ইসলামী পূণজযাগেলনে সব সংিা 
সংগেন ধ্বংস  েলত এবং ওলদে পুনজযাগেলণে কগাপন  থাগুললা জানলত।’  

‘র ন্তু কসে ম ক ান তথয আমো কবে  েলত পােরছ র ?’ বলল হাইম 
হােলজল।  

‘প্র াে। এই র ছুক্ষ্ণ আলগ  ামাল সুলাইমালনে  াছ কথল  কর্ 
 থাগুললা কবে  েললন, তাে রপ্রলন্টে উপে আরম আসাে সময় ক াে বুরললয় 
এলসরছ। অতযন্ত গুরুত্বপূণয তথয কস রদলয়লছ। আমালদে উলেলগে রবষয় হললা, গত 
৫০ বছলে মুসরলম রবলশ্ব এমন র  ঘটল কর্, মুসরলম তরুণো, রু্ব ো হোৎ  লে 
ধময রনেলপক্ষ্, এমন র  তালদে অরতরপ্রয় োষা ও আিরল  জাতীয়তাবাদ কছলড় 
রদলয় ইসলালমে প্ররত অসীম োললাবাসায় পাগল হলয় উেল। এই েহস্য উদঘাটন 
হলে। এই কতা  ’রমরনট আলগ  ামাল সুলাইমানলদে  াছ কথল  র্া শুনলল, 
তালত অতযন্ত গুরুত্বপূণয তথয পাওয়া কগলছ।’ থামল আজে ওয়াইজমযান।  

কস থামলতই দারনলয়ল কডরেড বলল উেল, ‘কসটা র ?’  
‘এ  ধেলনে ইরতহাস, এ  ধেলনে বই-পুস্ত  এবং এ  ধেলনে 

ঘটনাবলী এমনর  কসকুলাে মুসরলম রু্ব লদেল ও ইসলালম রফরেলয় আনাে 
কক্ষ্লত্র প্রবল শরিশালী কজনালেটলেে েূরম া পালন  েলছ।  ামাল 
সুলাইমানলদে কদয়া তথয কথল  এই রবষয়টা সুরনরদযিোলব জানা কগল।’ বলল 
আজে ওয়াইজমযান।  

‘এই জানায় লাে র ?’  ামাল সুলাইমান বলল।  
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‘জানায় লাে হললা, আমো এেন মুসরলম পাবরলল শন্স এবং মুসরলম 
লাইলব্রেীসহ সব পাবরলল শন্স ও লাইলব্রেীে রদল  নজে কদব। র ছু রদলনে 
মলধযই কদেলবন, লাইলব্রেী কথল  ঐ ধেলনে বইগুললা উধাও হলয় কগলছ, পুস্ত  
রবলিতালদে কদা ান কথল  ঐ ধেলনে বই সব োতাোরত রবরি হলয় কগলছ এবং 
ক ান প্র াশনাই আে ঐ ধেলনে বই প্র াশ  েলছ না। দু’এ টা প্র াশনা র্রদ 
কবয়াড়া হয়, তাহলল স্পুটরনল ে মতই কসগুললা জলেে মলতা ধ্বংস হলয় র্ালব। 
তাছাড়া সন্ত্রালসে রবরুলদ্ধ সংগ্রালমে অংশ রহলসলব আমো মুসরলম 
সে ােগুললাল  বাধয  েলবা র্ালত কম লবাদী, উলত্তজ , প্রলো   ঐসব বই এে 
প্র াশনা শারন্তে স্বালথযই বন্ধ  লে কদয়া হয়।’ থামল আজে ওয়াইজমযান।  

দারনলয়ল কডরেলডে ক াে-মুে েুরশলত উজ্জ্বল হলয় উেল। বলল দারনলয়ল 
কডরেড, ‘ধেবাদ স্যাে। আমো রে  পলথই এলগারে। র ন্তু স্যাে, মার যন 
রু্িোলেে সে াে রনলয় র   েলবন? ওো আমালদে রবরুলদ্ধ কতা উলে পলড় 
কললগলছ। কজনালেল শ্যােনল  ওো মলন হয় ফাাঁরস রদলয়ই ছাড়লব।’  

র ন্তা  েরছল আজে ওয়াইজমযান। দারনলয়ল কডরেড থামাে এ টু পে 
বলল, ‘মার যন রু্িোে গণতারন্ত্র  কদশ। মার যন জনগণ তালদে স্বালথয আাঁ ড় 
লাগালত রদলতও নাোজ। আমো ইহুদীবাদীো এই বাস্তবতাল  গুরুত্ব কদইরন। 
আমো তালদে পালতে োত ক লড় কেলত শুরু  লেরছলাম। র ছু মানুষল  হয়লতা 
র েরদনই কবা া বারনলয় োো র্ায়, তলব সব মানুষল  সব সমলয়ে জলে কবা া 
বারনলয় োো অসম্ভব, আমো এ সতযটাল ও আমলল কদইরন। রনউইয়ল যে রলবারটয 
টাওয়াে ও কডলমািারস টাওয়াে ধ্বংলসে দায় মুসলমানলদে ঘালড় সফলোলব 
 াপাবাে পে কর্ মহাসুলর্াগ আমো কপলয়রছলাম, তা আমালদেল  কবরশ কবপলোয়া 
 লে তুললরছল। এটা আমালদে ক্ষ্রত  লেলছ। আে আহমদ মুসা আলমরে ায় 
রগলয় এেই সুলর্াগ গ্রহন  লেলছ। এেন মার যন রু্িোলেে কগাটা পরেলবশ 
আমালদে প্ররতূললল। নতুন  লে র্াত্রা শুরু  েলত হলব আমালদে কসোলন। েলয়ে 
র ছু কনই, আমো র ন্তা  েরছ, আগামী রনবযা লন মার যন  ংলগ্রলস আমালদে প্ররত 
সহানুেূরতশীল কলা লদে সংেযাগরেষ্ঠ  োে ক িায় আমো হাত রদলয়রছ এবং 
পেবতযী মার যন কপ্ররসলডন্ট আমালদে পছন্দনীয় হয় তাে জলে আমো সবযাত্ম  
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ক িা  েরছ। র ন্তু আমালদে এসব প্রল িা বান াল হলয় র্ালব র্রদ রনউইয়ল যে 
রলবারটয ও কডলমািযারস টাওয়াে ধ্বংলসে আসল েহস্য মার যন জনগলনে সামলন 
এলস র্ায়। এজলেই আমো স্পুটরন  ধ্বংস  লেরছ, স্পুটরনল ে কহাতা সাত 
শয়তানল  আমো আট   লেরছ এবং তালদে সংগ্রহ  ো রলবারটয ও কডলমািযারস 
টাওয়াে ধ্বংলসে প্র ৃত প্রমাণারদ আমো হাত  োে ক িা  েরছ। ঐ সাত 
শয়তালনে  াছ কথল  কর্ ক ান মূললয আমালদেল  ঐ ডকুলমন্ট উদ্ধাে  েলতই 
হলব। দে াে হলল ওলদে সব আত্মীয় পরেজনল  এোলন রনলয় আসব এবং সাত 
শয়তালনে মুে কোলাে জলে এলদে রগরনরপগ বানাব। সুতোং এই সাও কতাোহ 
েীলপে আমালদে রমশন সফল হওয়াে উপেই রনেযে  েলছ মার যন রু্িোলে 
আমালদে েরবষ্যত। রনউইয়ল যে রলবারটয ও কডলমািযারস টাওয়াে ধ্বংলসে েহস্য 
ফাাঁস হলয় কগলল শুধু মার যন রু্িোে নয়, কগাটা দুরনয়াে  ালছ আমো 
রবশ্বাসঘাতল  পরেণত হলবা।’ থামল আজে ওয়াইজমযান।  

আজে ওয়াইজমযালনে পাথুলে মুে োবললশহীন। র ন্তু দারনলয়ল 
কডরেলডে ক ালে মুলে উলেগ ছরড়লয় পলড়লছ। বলল দারনলয়ল কডরেড, ‘স্যাে, 
সাও কতাোহ রমশন বযথয হলব না স্যাে। সাত শয়তানল  অবলশলষ  থা বললতই 
হলব। তলব আহমদ মুসাল  কে ালনা দে াে স্যাে।’  

‘হ্যাাঁ, আহমদ মুসাে বযাপােটা আমো কদেরছ। কর্ র্ালত স্পুটরনল ে 
ঘটনাে বযাপালে না  গলালত না পালে, কস বযবিা আমো কর্ ক ান মূললযই  েব। 
আরম আজই র্ারে কসোলন।’  

 থা কশষ  লেই ‘গুড মরনযং টু অল। উইথ ইউ গুডলা ’ বলল  লল কগল 
আজে ওয়াইজমযান।  

‘গুড মরনযং’ বলল দারনলয়ল কডরেডোও তরড়ঘরড় উলে দাাঁড়াল।  
ততক্ষ্লন ক য়াে সলমত আজে ওয়াইজমযান অদৃশ্য হলয়লছ।  
রতনজনই আবাে বলস পড়ল ক য়ালে। ঘরড়ে রদল  তা াল দারনলয়ল 

কডরেড। বলল, ‘ লুন আমালদেও সময় হলয়লছ র্াবাে।’  
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২ 
উপে কথল  কদেলত অদ্ভুত সুন্দে লাগলছ স্ট্রাসবাগয শহেল । রবমানরট 

তেন  ক্কে রদলে স্ট্রাসবালগযে আ ালশ। সবুজ োইন উপতয া। গাঢ় সবুজ 
উপতয াে পরশ্চম বোবে কনলম আসা পাহালড়ে কদয়াল। ইউলোলপে প্রধান ধমনী 
োইন নদী বলয়  লললছ আ ালশে েংধনুে মত এ  রদগন্ত কথল  আলে  রদগলন্ত। 
উপতয াে সবুজ শারড়লত োইন কর্ন জীবন্ত এ  রূপালী পাড়।  

আহমদ মুসাে মুগ্ধ ক াে দু’রট োইন উপতয া ঘুলে এলস রনবদ্ধ হললা 
স্ট্রাসবালগযে উপে।  

সবুলজে সমুলর লাল-সাদায় কমশালনা সুন্দে শহে স্ট্রাসবাগয। শহলেে 
সবর ছু ছারড়লয় সবাে উপলে মাথা তুলল দাাঁরড়লয় আলছ ঐরতহারস  ‘গরথ  
গীজযা’। গরথ  গীজযাে উপে রনবদ্ধ হললা আহমদ মুসাে উৎসু  দু’রট ক াে। 
শহলেে সবল লয় পুোলনা অংশ এই ঐরতহারস  গীজযাে সামলনই ‘রদ োইন 
ইন্টােোশনাল কহালটল’। এ কহালটলল রসট বু   ো আলছ আহমদ মুসাে।  

আহমদ মুসাে নজে পড়ল সুন্দে পাহাড়ী নদী ‘োইলন’ে উপে। এই 
নদীরট রঘলেই গলড় উলেলছ স্ট্রাসবাগয নগেী। ‘োইন’ কথল  এ টা  যালনল রগলয় 
পলড়লছ োইলন। এে ফললই স্ট্রাসবাগয  ার্যত সমুর বন্দলে পরেণত হলয়লছ।  

স্ট্রাসবাগয এয়ােলপালটয নামল আহমদ মুসা। স্ট্রাসবাগয এয়ােলপাটয কথল  
োস্তাটা তীলেে মত কসাজা রগলয় প্রলবশ  লেলছ স্ট্রাসবালগয। গারড়ে রেয়াে রেউলত 
দীঘয পথ এবং পলথ গারড়ে দীঘয সারেে কগাটাটাই নজলে আলস।  

স্ট্রাসবালগয ঢুল  রবরস্মত হললা আহমদ মুসা। েুবই প্রা ীন শহে, র ন্তু 
োস্তাগুললা আধুরন । এয়ােলপাটয কোলডে মতই োস্তাগুললা কসাজা, ছরবে মত 
সাজালনা। গারড় কথল  সামলন কপছলন অলন দূে কদো র্ায়। ক াে োো র্ায় 
অলন  দূে।  
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োড়া  ো টযারেে পয়সা রমরটলয় রদলয় আহমদ মুসা প্রলবশ  েল রদ 
োইন ইন্টােোশনাল কহালটলল।  

রেলসপশন  াউন্টালেে সামলন রগলয় দাাঁড়ালতই রেলসপশরনস্ট কমলয়টা 
জামযান রমরেত ফোসী োষায় আহমদ মুসাল  স্বাগত জানাল। আে কমলয়টাল ও 
পুলো জামযান মলন হললা না, আবাে পুলো ফোসীও নয়।  

োষা ও ক হাোগত রদ টা এই োইন উপতয া এবং এে সরন্নরহত 
এলা াে এ টা তবরশিয।  ােণ িান্স ও জামযান বডযালেে এই এলা াটা শত শত 
বছে ধলে িান্স-জামযান সংঘালতে রশ াে। এই অিলটা  েনও িালন্সে অংশ 
কথল লছ,  েনওবা জামযানীে অংশ হলয়লছ। ১৫০০ েৃিাব্দ পর্যন্ত এই এলা া 
জামযানো শাসন  লেলছ। তােপে ফোসীো এটা দেল  লে। জনগণ তালদে 
উপে ফোসী পরে য়  ারপলয় কদয়াে রবরুলদ্ধ লড়াই  লে। র ন্তু এই জনগনই 
আবাে ১৭৮৯ সাললে ফোসী রবিলবে পে ফোসী হবাে জলে পাগল হলয় ওলে। 
১৮৭১ সালল জামযানো র্েন এই এলা া দেলল  লে কনয়, তেন এই এলা াে 
মানুষ জামযানলদে প্রতযােযান  লে িালন্স রহজেত  লে। প্রথম রবশ্বরু্লদ্ধ ফোসীো 
এই এলা া জামযানলদে  াছ কথল  রছরনলয় কনয়। র ন্তু রেতীয় রবশ্বরু্লদ্ধে শুরুলতই 
জামযান এ অিলটা আবাে দেল  লে কনয়। রু্লদ্ধে পে িান্স অিলটা আবাে 
রফলে পায়।  

রেলসপশরনস্ট কমলয়টা স্বাগত জানালল আহমদ মুসা তাল  ধেবাদ রদলয় 
বলল, ‘আরম রবলদশী বললই আমাে ক  তূহল। আরম বুেলত পােরছ না আপরন 
জামযান না ফোসী।’  

কমলয়টা হাসল। বলল, ‘আপনাে র  মলন হয়?’  
‘জামযান ও ফোসী দুই-ই মলন হয় আমাে  ালছ।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘আরম ইউলোপীয়।’ বলল আবাে হাসল কমলয়রট। বলল আবাে আহমদ 

মুসাল   থা বলবাে সুলর্াগ না রদলয়ই, ‘এটা বললাম ক ন জালনন, স্ট্রাসবাগয 
ইউলোপীয় ইউরনয়লনে োজধানী, মালন এোলন ইউলোপীয় ইউরনয়লনে কহড 
ক ায়াটযাে।’  

‘জারন।’ আহমদ মুসা বলল।  
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‘আেও র  জালনন, স্ট্রাসবাগয সম্রাট শাললযমযালনে রস্পরে ুয়াল  যারপটাল 
রছল?’ কহলস বলল কমলয়রট।  

‘জারন। র ন্তু শাললযমযালনে ধমযোলজযে রস্পরে ুয়াল  যারপটালল  
ইউলোপীয় কনতৃবৃন্দ তালদে ইউলোপীয় ইউরনয়লনে োজধানী রহলসলব কবলছ 
রনললন ক ন?’ হারসে সালথ হাল া  লন্েই বলল আহমদ মুসা।  

প্রায় ৫০ বছে আলগ জামযানী ও িালন্সে দুই োেপ্রধান এই স্ট্রাসবালগয 
বলসই শাললযমযালনে আদলশয ইউলোপল  ঐ যবদ্ধ  োে নীল নো  লেরছললন 
বলল কবাধ হয়।’  

‘শাললযমযালনে েৃিীয় কম লবাদী আদলশয নবয ইউলোপীয় ইউরনয়ন!’ 
আহমদ মুসাে ক ালে মুলে  ৃরত্রম রবস্ময়।  

‘তা জারন না।’ কহলস উলে  থাটা বললই কমলয়রট মুলে রসরেয়াস োব 
ফরুটলয় তুলল বলল, ‘ওল  স্যাে। এবাে রনরশ্চন্ত থাকুন আরম এ জন ফোসী।’  

‘আরম আহমদ আবদুল্লাহ। কস রদ আেব কথল  এ টা  ক্ষ্ বু   ো 
আলছ। বুর ং নাম্বাে ডবল ‘এ’ ডবল ‘রজলো’ ডবল ‘নাইন’।  

‘রিজ স্যাে, বলল কমলয়রট  মরপউটাে  ী কবালডয আেুল ঘুরেলয় স্ক্রীলনে 
উপে দৃরি বুরললয় বলল, ‘ওল  স্যাে। ওলয়ল াম।’  

ফেমারলরটজ কসলে আহমদ মুসাে হালত  ারব তুলল রদলত রগলয় হোৎ 
র ছু মলন পড়ায় বলল উেল, ‘রম.আহমদ আবদুল্লাহ, এ টা েবে রদলত েুলল 
কগরছ। আপনাে দুজন বন্ধু আপরন এলসলছন র না,  লব আসলবন জানলত 
ক লয়রছললন। র ন্তু নাম বললনরন।’  

ভ্রুকুরিত হললা আহমদ মুসাে। বলল, ‘আমাে বন্ধু, নাম বললরন!’  
‘স্যাে, বযাপােটা েুবই অলস জেমূল  এবং অগ্রহনলর্াগয। কসজলে 

রবষয়টাে আমো ফেমাল কে ডযও  রেরন।’ বলল কমলয়রট।  
‘মাফ  রুন, বললত পালেন  ন্ে দুরট র  জামযান না ফোসী রছল?’  
‘ওল  স্যাে। জামযান-ফোসী ক ানরটই নয়। োাঁরট বৃরটশ উচ্চােণ।’ বলল 

কমলয়রট।  
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োবরছল আহমদ মুসা। এমন ক ান বৃরটশ বন্ধু কনই র্াো তাে এোলন 
আসাে  থা জালন এবং এোলন রসট বু   োে  থা জানলত পালে!আবাে োবল, 
েুলও কতা ওলদে হলত পালে? আবাে এমনও হলত পালে মুসরলম নালম বুর ং কদলে 
সে ােী ক ান এলজন্সী অথবা অে ক ান মহল পরে য় ক    োে জলেই 
কটরললফান  েলত পালে। কবদনাদায়  হললও এটা সতয কর্, রনউইয়ল যে রলবারটয 
ও কডলমািারস টাওয়াে ধ্বংলসে পে কথল  মুসলমানলদেল  ইউলোপ 
আলমরে ায় সলন্দলহে ক ালে কদো হলে। র ন্তু কসটা হলল সব মুসরলম কবাডযালেে 
বযাপালেই কোাঁজ-েবে কনয়া হলব। কসটা হলে র ?  

এটা র ন্তা  লেই আহমদ মুসা রেলসপশরনস্ট কমলয়টাল  রজলজ্ঞস  েল, 
‘কহালটলল র  আে ক ান মুসরলম কবাডযাে আলছন?’  

‘আলছন। দু’জন। এ জন জামযান ছাত্রী ‘ফারতমা  ামাল’, অেজন 
ফোসী ছাত্র র্ালয়দ ফারু । র ন্তু ক ন বলুন কতা?’  

‘তালদে বযাপালে ক উ র  কটরললফালন র ছু রজলজ্ঞস  লেলছ?’  
‘না ।’ ভ্রুকুরিত হলয় উলেলছ কমলয়রটে। বলল কস আবাে, ‘রম.আহমদ 

আবদুল্লাহ, আপরন র ছু সলন্দহ  েলছন?’  
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘োবরছলাম। কবনামী কটরললফান কতা!’  
‘রম.আহমদ আবদুল্লাহ, আপরন ইো  েলল পুরলশল  জানালত পালেন।’  
আবাে হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আপাতত থা । ধেবাদ 

আপনাল ।’  
আহমদ মুসা  লক্ষ্ে  ারব রনলয়  লল কগল তাে  লক্ষ্।  
 ক্ষ্ পছন্দ হললা আহমদ মুসাে।  লক্ষ্ে স্টাইল গরথ  গীজযাে মত 

কট্ররডশনাল হললও উপ েণ সবই আধুরন  ।  
আহমদ মুসা কগাসল কসলে রবোলম কর্লত কর্লত কেলব রনল।  াজ শুরু 

 োে আলগ শহেটাল  োললা  লে কদলে কনলব । আজ পূণয রবোম,  াল কথল  
শহে কদলে শুরু।  

কসরদন আহমদ মুসা রফেরছল ‘ইউলোপা’ কোড হলয় । রবেযাত এই 
ইউলোপা কোলডই ইউলোপীয় ইউরনয়লনে কহড ক ায়াটযাে। আহমদ মুসা োস্তাে 
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থাডয কলইন ধলে গারড়  ালারেল। অেযাস বশতই কেয়ােরেউলত ক াে র্ারেল 
তাে।  

এ  সময় রবরস্মত আহমদ মুসাে ক াে দুরট আোে মত কললগ কগল 
কেয়ােরেউলত। কদেল, দু’রট গারড়, এ টা ব্রাউন, অেরট এযাশ ালাে, অলনক্ষ্ণ 
ধলে তাে কপছলন আসলছ এ ই গরতলত। গারড় দুরট মালে মালেই সমান্তোলল  লল 
র্ালে, আবাে আলগ রপলছ  লল আসলছ। তাও আবাে বাই কোলটশালন এ বাে 
ব্রাউনটা আলগ আসলছ, পলে আবাে এযাশ ালােটা। হোৎ আহমদ মুসাে মলন 
পড়ল গত ালও গারড় দুরটল  কস তাে কপছলন কদলেলছ এবং এয়ােলপাটয কথল  
আসাে কসই প্রথম রদলনও এই গারড়ই তাে কপছলন রছল । হলত পালে অোে 
রদলনও গারড় দুরট তাে কপছলন রছল, র ন্তু হয়লতা তাে ক ালে পলড়রন।  

োবল আহমদ মুসা। এটা র  ক ান ক া-ইরন্সলডন্ট, না ক উ তাল  ফললা 
 েলছ? রসদ্ধান্ত রনল আহমদ মুসা, আগামী ালও কস এ রবষয়রট পেীক্ষ্া  েলব।  

কহালটললে পার যং কিলস গারড় পা য  লে গারড় কথল  নামল আহমদ 
মুসা। গারড় কথল  কনলমই গীজযা ও কহালটললে মালেে োস্তাে উপে ক াে কফলল, 
না গারড়টা এ োস্তায় কঢাল রন। গীজযাে কমালড় বাাঁ  রনলয় তাল  গীজযাে োস্তায় 
প্রলবশ  েলত হলয়লছ। হলত পালে, ওো বাাঁল ে আড়ালল দাাঁরড়লয় এরদল  ক াে 
োেলছ।  

আহমদ মুসা ঢুল  কগল কহালটলল।  
পেরদন আহমদ মুসা র্ারেল ধ্বংস হলয় র্াওয়া স্পুটরন  অরফলস। 

কসরদন এলসই এ বাে কগলছ। র ন্তু আেও োললা  লে কদো প্রলয়াজন।  
র্া কেলবরছল তাই। গারড় দু’রট আসলছ তাে কপছলন।  
ওো ফললা  েলছ তাল , এটা রনরশ্চত। র ন্তু ওো  াো? ওো র  তাল  

নবাগত মুসরলম বযরিত্ব রহলসলব ফললা  েলছ, না তাল  আহমদ মুসা রহলসলব 
ফললা  েলছ? র ন্তু তাল  আহমদ মুসা রহলসলব র নলব র   লে? সলন্দহ কনই, 
তাে ফলটা ইহুদী কগালয়ন্দা সংিা ‘ইেগুন র্াই রলউরম’ ও ‘কমাসালদ’ে  ালছ 
আলছ। র ন্তু আহমদ মুসাে এই স্বাোরব  ক াহাোে ফলটা তালদে  ালছ কনই। 
তাছাড়া তাল  আহমদ মুসা রহলসলব র্রদ র লনই থাল , তাহলল তাল  শুধু ফললা 



নতুন গুলাগ  28 

 

 েলব ক ন? তাল  এ  য়রদলন হতযা বা বন্দী  োে উলদযাগ কনয়াই স্বাোরব  
রছল। তাহলল র  ওো আমাল  ধোে আলগ আমাে  ন্টযাক্ট পলয়ন্টগুলল র রহ্নত 
 েলত  ায়? র্ালদেল  তালদে দে াে হলত পালে? শুধু মুসরলম বযরিত্ববলল 
পরে য় জানা বা  ন্টযাক্ট পলয়ন্টগুললাে সন্ধান  োে জলে এোলব ক উ কপছলন 
কললগ থা লত পালে? হয়লতা পালে। তলব আহমদ মুসাে মন বলল, ওো রনছ  
এ জন মুসরলম বযরিলত্ব সন্ধালন ঘুেলছ না। তাহলল? তাহলল র  তাো তাল  
আহমদ মুসা রহলসলব র নলত কপলেলছ, না আহমদ মুসা রহলসলব সলন্দহ  েলছ?  

গ্রীন সাল যলল কপ াঁলছ কগলছ আহমদ মুসা। এই গ্রীন সাল যললই 
স্পুটরনল ে অরফস রছল।  

গ্রীন সাল যলটা রবশাল এ রট সাকুযলাে মাল যট। রবশাল সাকুযলাে 
মাল যটরটে মােোলন রবোট গ্রীন সাল যল, বৃত্তা াে রবোট বাগান। বাগানটা গালছ 
োসা। মালে মালে বসাে কবরি ও বাচ্চালদে কদালনা। বৃত্তা াে বাগানরটে 
মােোলন আবাে ঘালস ঢা া বৃত্তা ারে এ রট উেুি  ত্বে। বৃত্তা াে বাগান ও 
তাে  ােপাশ রঘলে বৃত্তা াে মাল যটরট, মােোন রদলয় বৃত্তা াে এ রট োস্তা। 
আবাে বৃত্তা াে মাল যটরটে বাইলেে  ােপাশ রঘলে এ টা প্রশস্ত সাকুযলাে কোড।  

আহমদ মুসাে গারড় প্রলবশ  েল এই সাকুযলাে কোলড। রদনটা কোববাে। 
রবল ল। মাল যট বন্ধ।  

সাকুযলাে কোলড গারড় রছল না বলললই  লল।  
আহমদ মুসাে এ  রমরনট পে অনুসেণ ােী গারড় দুরট প্রলবশ  েল 

সাকুযলাে কোলড।  
আহমদ মুসা র   েলব কস রসদ্ধান্ত রনলয় রনলয়লছ। কর্ কলন রদলয় স্পুটরন  

অরফলস প্রলবশ  েলত হয়, কসই কলন রদলয় আহমদ মুসা ধীে গরতলত প্রলবশ  েল 
মাল যট ও বৃত্তা াে বাগালনে মালেে ইনাে সাকুযলাে কোলড।  

গারড় দুরটও প্রলবশ  েল।  
বাগালন দু’ াে জন কলা  কদো র্ালে। ছুরটে রদলন বাগালন কর্ েীে হয়, 

তা এেনও হলয় ওলেরন।  
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আহমদ মুসা তাে গারড়ে রেয়ােরেউলত কদেল, গারড় দুলটা দুেত্ব আলগে 
ক লয়  রমলয় রদলয়লছ। সাকুযলাে কোড হওয়াে  ােলণ আহমদ মুসাে গারড় র্ালত 
ক ালেে আড়ালল না র্ায়, কসজলেই এ দূেত্ব  রমলয় কদয়া হলয়লছ।  

কপছলনে গারড় দুরট পাশাপারশ ড্রাইে  লে আহমদ মুসাে কপছলন কপছলন 
আসরছল।  

আহমদ মুসা এ  সময় ক ালেে পলল  তাে গারড় ঘুরেলয় রনলয় তীব্র 
কবলগ এরগলয় গারড় দুরট ব্ল   লে তালদে সামলন দাাঁড়াল এবং তাে সালথ সালথই 
গারড় কথল  কবরড়লয় এল আহমদ মুসা।  

গারড় দুরটও হাডয কব্র   লষ দারড়লয় পলড়রছল। প্রথমটায় তাো হ  র লয় 
রগলয়রছল। কস োবটা  ারটলয় উলে আহমদ মুসাল  সামলন দারড়লয় থা লত 
কদলেই ওো গারড়ে দুপালশ দুজন কবরেলয় এল। তাো দুরদ  কথল  দুজন এ  পা 
দু’পা  লে এরগলয় আসলত লাগল। তালদে এ জলনে হালত রেেলবাে ক ালটে 
আড়ালল লু ালনা। আলে জলনে হালত কেশরম ফাাঁস। ওো এত তাড়াতারড় 
এলগ্ররসে হলয় উেলব, আহমদ মুসা তা োলব রন। আে আহমদ মুসা এোলব 
এোলন রেেলোে বযবহাে  োল ও োল মলন  েলছ না।  

আহমদ মুসা তাে োবনা কশষ  লে ক ান রসদ্ধালন্ত কপ াঁছালনাে আলগই 
কস কদেল, র্াে হালত ফারস তাে ফাাঁরসটা আ ালশ উড়লত শুরু  লেলছ।  

সংলগ সংলগই আহমদ মুসা রসদ্ধান্ত রনলয় রনল এবং এযালিাবযারট  
 ায়দায় দু’হাত প্রসারেত  লে সামলন মারটে রদল  ছুাঁলড় রদলয় পা আ াশ রদলয় 
ঘুরেলয় রনলয় শূলেই শেীেটাল  এ বাে ঘুরেলয় রনলয় দু’পালয়ে প্র ন্ড লারথ 
মােল রেেলবাে হালত রনলয় দাড়াাঁলনা কলা রটে মাথায়।  

কলা রট রেেলবাে তুললরছল এবং গুরলও  লেরছল আহমদ মুসাে লারথ 
তাে মাথায় আঘাত  োে সময়। র ন্তু গুরলটা ৭৫ রডগ্রী ক াণ  লে আসা আহমদ 
মুসাে কদলহে অলন  রন  রদলয়  লল কগল।  

কজাড়া পালয়ে লারথ কেলয় কলা রটে কদহ রছটল  পলড় কগল গারড়ে 
পালশ। তাে সালথ আহমদ মুসাে কদহও েূপারতত হললা।  
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মারটলত পলড়ই উলে বসল আহমদ মুসা। কলা রটে হাত কথল  রছটল  
পড়া রেেলবাে কুরড়লয় রনলয়লছ কস।  

কলা রট উলে কবলসরছল। আহমদ মুসা তাে উপে োাঁরপলয় পলড় 
রেেলবালেে বাট রদলয় তাে মাথায় প্র ন্ড এ  ঘা রদল।  

কলা রট সংগা হারেলয় কফলল।  
আহমদ মুসা উাঁর  রদলয় কদোে ক িা  েল ফাাঁরসওয়ালা কলা রট 

ক াথায়। র ন্তু  াউল  কদেলত কপল না।  
আহমদ মুসা িরলং  লে গারড়ে কপছলন ঘুলে গারড়ে ওপাশটায় উর  

রদল। র ন্তু ক উ কনই।  
‘তাহলল র  ওপালশে গারড়ে ওপালে লুর লয়লছ?’ োবল আহমদ মুসা।  
োবাে সংলগ সংলগই আহমদ মুসা হালত রেেলবাে বারগলয় ধলে  লয়  

লালফ ওগারড়ে কপছলন  লল কগল। তাে পে মুহূতয াল কথলমই গারড়ে ওপাশটায় 
উাঁর  রদল। না ক উ কনই। তাহলল র  পারললয়লছ?  

পেক্ষ্লনই তাে মলন হললা, কস কতা তাল  কবা া বানায়রন?  
সংলগ সংলগই র্প্রং এে মত উলে দারড়লয় কপছন রফেল আহমদ মুসা। 

র ন্তু তেন কদেী হলয় কগলছ। তাে ক ালেে সামলন রদলয় প্রথম গারড়টা সাাঁ  লে 
কবরড়লয় কগল। কদেল, র্াবাে সময় রেতীয় কলা রট তাে সংগাহীন সারথল  তুলল 
রনলয় কগলছ। বুেল আহমদ মুসা, কস র্েন দু’গারড়ে এপাশ ওপাশ কদেরছল, তেন 
ঐ রেতীয় কলা রট প্রথম গারড়ে সামলনে রদ টায় রগলয় লুর লয়রছল। তােপে কস 
রেতীয় গারড়ে রদল   লল র্াওয়ায় তাে সুলর্াগ রনলয় সারথল  সহ পারললয়লছ।  

কবা াে মত র ছুক্ষ্ন দাাঁরড়লয় থা ল আহমদ মুসা। তােপে রেেলবােটা 
পল লট কফলল এগুললা রেতীয় গারড়টাে রদল । টালগযট হললা, ওলদে কোাঁজ 
পাওয়াে মত ক ান  াগজপত্র ওলদে গারড়লত পাওয়া র্ায় র না।  

গারড়লত লাইলসন্স, বু্লবু  ছাড়া  াগজ জাতীয় আে র ছুই কপল না।  
লাইলসন্স ও বু্লবুল ে রে ানাগুললা টুল  রনলয় গারড় কথল  কবরেলয় এল 

আহমদ মুসা।  
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আসলেে নামালজে সময় তেন র্ায় র্ায় অবিা। আহমদ মুসা তাড়াতারড় 
বাগালন প্রলবশ  লে এ টা গালছে আড়াল েুাঁলজ রনলয় দরক্ষ্ণ-পরশ্চম অথযাৎ 
 াবামুেী হলয় নামালজ দাাঁরড়লয় কগল।  

 ােরট ক াে আহমদ মুসাল  ফললা  েরছল। এ জন তরুনীে দুই ক াে 
এবং এ জন তরুলনে দুই ক াে। এই  াে ক াে আহমদ মুসাে সালথ দুই 
গারড়ওয়ালাে সংঘাত –সংঘষযটাও কদলেলছ। র োলব আহমদ মুসাে গারড়টা 
অনুসেণ ােী দু’গারড়ে মুলোমুরে হললা, র োলব আহমদ মুসা এ জন 
রেেলবােওয়ালা ও এ জন ফাাঁসওয়ালাে মুলোমুরে হললা, ক মন দক্ষ্ 
এযালিাবযারট   ায়দায় আহমদ মুসা এ ই সালথ ফাাঁস কথল  বা ল এবং 
রেেলবােধােীল  কুলপা াৎ  েল, র োলব এ জন গারড়ওয়ালা সংগাহীন 
এ জন সাথীল  রনলয় পারললয় বাাঁ ল, সবই তালদে  াে ক াে অবললা ন  লেলছ 
বাগালনে এ  গালছে আড়ালল দাাঁরড়লয়। আহমদ মুসা বাগালন প্রলবশ  োে পেও 
কস তালদে ক ালেে সামলনই রছল। তালদে কস রবস্মলয়ে কঘাে তেনও  ালটরন কর্, 
এ জন শান্তরশি ক হাোে ও সাধােণ মালপে এ জন মানুষ র োলব দু’জন 
ষন্ডামা যা ফোসীল  নাল  েত রদলয় ছাড়ল!র ন্তু তাো র্েন আহমদ মুসাল  
নামাজ পড়লত কদেল তেন তালদে  াে ক াে রবস্মলয় ছানাবড়া হলয় কগল। দু’জন 
এ  সালথই স্বগত  লন্ে বলল উেল, ‘কলা রট তাহলল মুসলমান।’  

ধীলে ধীলে তালদে দু’জলনে ক ােমুলেে রবস্ময় ক লট রগলয় কসোলন 
আনলন্দে প্র াশ ঘটল। আহমদ মুসা মুসলমান এ থা জানাে পে তালদে মলন 
আনলন্দে অন্ত েইল না। তাো কেলব েুরশ হললা কর্, এ জন এরশয়ান মুসরলম 
দু’জন বন্দু ধােী ফোসীল  অবলীলািলম পোরজত  েলত পােল।  

দুজলনই ধীলে ধীলে এগুললা নামাজেত আহমদ মুসাে রদল ।  
আহমদ মুসা তেন মুনাজাত  েলছ।  
আহমদ মুসাে পালশ রগলয় থমল  দাাঁড়াল ওো।  
আহমদ মুসাও মুনাজাত এই সময় কশষ  লেরছল। ঘালসে উপে পালয়ে 

ক্ষ্ীণ নেম শব্দ আহমদ মুসাে  ান এড়ায়রন। তা াল আহমদ মুসা ওলদে রদল ।  
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আহমদ মুসাে ক ালে রছল ক্ষ্ীপ্র এ  সত যতা। ক াে র্েন কস ওলদে 
রদল  ঘুোরেল, তেন তাে হাত  লল কগল রগলয়রছল রেেলবালেে বাাঁলট।  

পালশ এলস দাাঁড়ালনা তরুণ-তরুণীলদেও এটা ক ালে পলড়রছল।  
আহমদ মুসাে ক াে ওলদে উপে পড়লতই তরুণীরট বলল উেল, 

‘আসসালামু আলাইকুম।’  
‘আসসালামু আলাইকুম।’ তরুণরটও বলল উেল তরুণীরটে  ন্ে 

থামলতই।  
তরুণ তরুণী দু’জলনে ক হাোই ইউলোপ-এরশয়ায় কমশালনা। ক াে ও 

 ুল ওলদে এরশয়ান। র ন্তু গালয়ে েং ইউলোপীয়, তলব তাে সালথ এ টা কসানালী 
রমেণ আলছ র্া তালদেল  অপরূপ  লে তুলললছ।  

এমন এ  কজাড়া তরুণ-তরুণীে  াছ কথল  আ রস্ম  সালাম কপলয় 
আহমদ মুসা রবস্মলয়ে এ টা ধাক্কা কেল। কস এ সময় তাে শত্রুলদেল ই আশা 
 লেরছল।  

আহমদ মুসাে মুহূতয াললে রনেবতাে সুলর্ালগ তরুণীরটই আবাে বলল 
উেল, ‘রেেলবাে হালত োোে দে াে কনই। আমো আপনাে বন্ধু। আপনাে 
মাোমারে আমো কদলেরছ। আপরন মুসরলম কদলে পরে লয়ে জলে আমো 
এলাম।’ কমলয়রটে মুলে রমরস্ট হারস।  

আহমদ মুসাে মুলেও হারস ফুলট উেল। বলল, ‘দু’রট সংলশাধনী। 
আপনাো আমাে বন্ধু না হলয় োই কবান হলল েুরশ হলবা। রেতীয়ত, ঘটনাটা 
মাোমারে রছল না। ওো আমাল  মােলত ক লয়রছল, আরম আত্মেক্ষ্া  লেরছ।’  

তরুণ তরুণী দু’জলনই হাসল। আহমদ মুসাে সামলন বসলত বসলত 
বলল, ‘ওলয়ল াম। আমো আনলন্দে সালথ োই-কবান হলত োজী আরছ। তলব 
শতয ‘আপরন’ সলম্বাধন ‘তুরম’ কত রনলয় আসলত হলব। রেতীয়টাও আমো কমলন 
রনরে। দু’গারড়ওয়ালাো আসলল, র্তদূে বুলেরছ, আপনাল  ওো ফললা  েরছল 
এবং কসোন কথল ই ঘটনাে সৃরি। সুতোং তাোই আিমন ােী।’  

‘র ন্তু োইয়া, ক ান জামযান-ফোসীল  আরম ক ানরদন এইোলব 
এরশয়ালনে হালত কুলপা াত হলত কদরেরন। এই রবজলয়ে জলে আপনাল  
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ধেবাদ এবং কসই সালথ জানারে ওো র ন্তু আপনাল  ছাড়লব না। আে র  ঘটনা 
আলছ জারন না, র ন্তু ওলদে আর্য অহং এ দারুণ ঘা কললগলছ।’ বলল তরুণীরট।  

‘কবান, জামযান ফোসী ও এরশয়ান এই দৃরিলত রবষয়রটল  না কদোই 
োল। এটা কর্মন োয়-অোলয়ে এ টা েন্দ্ব রছল, কতমরন র্েন ক ান সংঘাত 
বালধ কসটা ক ান অোয় কথল ই বালধ। র ছু রিরমনাল ছাড়া সব জামযান ফোসীই 
োলয়ে পলক্ষ্ এবং অোলয়ে রবরুলদ্ধ।’ বলল আহমদ মুসা।  

তরুণীরট আহমদ মুসাে মুলেে কশষ শব্দ সম্পূণয হবাে আলগই বলল উেল, 
‘আপরন ক  জারন না। আপনাে র ন্তা অবশ্যই মহৎ। র ন্তু সাধােণোলব এটা বাস্তব 
নয়। পরশ্চলমে র্াো এরশয়া আরি া দেল  লে এ রদন এরশয়া আরি াে 
মানুষল  র্লথি শাসন কশাষলনে রশ ালে পরেণত  লেরছল, তাো এেনও এরশয়া 
আরি াে মানুষল  কসই এ ই দৃরিলত কদলে। শাসন কশাষলনে ক  শল শুধু তাো 
পালেলছ।’  

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘কতামাে  থা আরম অস্বী াে  েরছ না 
কবান। র ন্তু এল  পূব-পরশ্চলমে সংঘাত বা পরশ্চলমে কশাষণ রহসালব কদলো না। 
কবদনাদায়  হললও কর্টা ঘটলছ, কসটাই স্বাোরব । প্রলতয  বযরিে মত প্ররতরট 
জারত কগাষ্ঠীই তালদে োল র ন্তা  েলব, স্বাথয র ন্তা  েলব এটাই স্বাোরব । পরশ্চম 
আজ ‘গণতলন্ত্রে’ নালম এরশয়া আরি াে রবরেন্ন কদলশে োজনীরতলত কর্ হস্তলক্ষ্প 
 েলছ, মুি অথযনীরতে নালম এরশয়া আরি াে রবরেন্ন কদলশে োজনীরতল  কর্ 
 ব্জা  েলছ, মানবারধ ালেে কলাগান তুলল এরশয়া আরি াে রবরেন্ন কদলশে 
জারত গেন ও সংহরতল  কর্ বাধাগ্রি  েলছ এবং তথা রথত ‘সাসলটইলনবল 
কফইথ বা েযালুলজ’ে নালম তাো জাতীয় সংসৃ্করত ও ধলমযে উপে কর্ ছরড় ঘুোলত 
 ালে, কসটা পরশ্চমী রবরেন্ন োে বা জারতে ‘োল’ বা ‘স্বাথয’ র ন্তা  লেই। প্রশ্ন 
হললা তালদে এই ‘োল’ বা ‘স্বাথয’ র ন্তা আমালদে ক্ষ্রত  েলছ। আমালদে এই 
ক্ষ্রত তাো  েলত পােলছ তালদে বুরদ্ধ ও শরিে বলল। এে প্ররত াে রেক্ষ্া ক লয় 
পাওয়া র্ালব না,  ােণ রেক্ষ্ুল ে আলবদলন তাো র ছু রেক্ষ্া রদলত পালে, র ন্তু 
তালদে ‘োল’ বা ‘স্বাথয’ র্ালত, কসোন কথল  সলে দাাঁড়ালব না। এে অথয হললা 
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আমালদে ‘োললা’ আমালদে ‘স্বাথয’ আমালদে কদেলত হলব। রনরশ্চত  েলত 
হলব।’ থামল আহমদ মুসা।  

আহমদ মুসা থামলতই তরুনীরট বলল উেল, ‘আপনাল  ধেবাদ। আপরন 
র ন্তাে এ টা বাস্তব ও রবিবাত্ম  রদগন্ত উলোর ত  লেলছন। র ন্তু এটা র োলব? 
আপরনই কতা বলললন, ওো শরি ও বুরদ্ধে কজালে এটা  েলছ। শরি বা বুরদ্ধ ক ান 
রু্লদ্ধই কতা আমো ওলদে সালথ পােলবা না।’  

‘না পাো পর্যন্ত মাে কেলতই হলব। দুবযলো এোলবই মাে োয়।’ বলল 
আহমদ মুসা।  

‘ক োে র  এোলনই কশষ? ক ান পথ তাহলল কনই?’ বলল তরুনীরট।  
‘আলছ। ইউলোলপে  াছ কথল  রশক্ষ্া রনলত হলব। ইউলোপ র্রদ তালদে 

স্বালথয এ   মুরা, এ   অথযনীরত, এ   এ রট পালযালমন্ট গড়লত পালে, তাহলল 
মুসরলম কদশগুললা অথযাৎ এরশয়া আরি াে কদশগুললা রনজস্ব বারনজয বযবিা, 
রনজস্ব রবরনলয়াগ বযবিা ইতযারদ গড়লত পােলব না ক ন?’ আহমদ মুসা হাসল।  

‘আপনাে মাোমারে কদলে মলন হলয়রছল, আপরন সাংঘারত  এ জন 
লড়াকু বযরি, র ন্তু এেন মলন হলে আপরন এ জন সাংঘারত  পরলরটরশয়ান। 
আসলল..........।’  

তরুণীরট তরুণল  বাধা রদলয় বলল উেল, ‘এই প্রসলে পলে আসা র্ালব, 
আলগ রবশ্ব োজনীরতটা কশষ কহা ।’  

তরুণীরট মুহূলতযে জলে থামল। মুে ঘুরেলয় তা াল আহমদ মুসাে 
রদল । বলল, আপরন মুসরলম কদশ ও আলিা-এশীয় কদশগুললাল  র্া  েলত 
বলললছন, তাে জলেও কতা োজথনরত  ও অথযথনরত  শরি দে াে।’  

‘সবল লয় কবরশ প্রলয়াজন োয়ল  োললাবাসা এবং অোলয়ে সালথ 
ক ান সমলোতায় না র্াওয়াে শরি। এই শরি অেসব শরি সৃরি  লে।’ আহমদ 
মুসা বলল।  

‘আপরন এ  দূলযে শরিে  থা বলললন, র্াে দুরেযক্ষ্ এেন সবল লয় 
প্র ট।’ আহমদ মুসা থামলতই দ্রুত  লন্ে বলল উেল তরুণরট।  
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আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এই দুরেযক্ষ্ প্র ট বললই আমালদে 
কোগারন্তও প্র ট।’  

‘ধেবাদ। োজনীরতে  থা এেন থা । বলুন, দুই ইউলোপীয় 
আপনাল  তাড়া  েরছল ক ন? ক লনন ওলদে? বলল তরুণরট।  

‘ওলদে র রন না। র ন্তু তাড়া  োে  ােণ কবাধ হয় জারন।’ আহমদ মুসা 
বলল।  

‘র   ােণ?’ বলল তরুণীরট।  
আহমদ মুসা ওলদে দুজলনে রদল  তা াল। বলল, ‘তাে আলগ 

কতামালদে পরে য় জানা দে াে।’  
সংলগ সংলগ তরুণীরট বলল উেল, ‘আরম ফারতমা  ামাল। জামযানীে 

‘বন’ এ বারড়। বলনে কস্টট ইউরনোরসযরটে ছাত্রী।’  
তরুণীরট  থা কশষ না হলতই তরুণরট বলা শুরু  েল, ‘আে আরম র্ালয়দ 

ফারু । পযারেলস বারড়। পযারেস ইউরনোরসযরটে ছাত্র।’  
রবস্ময় ও আনলন্দে র হ্ন আহমদ মুসাে ক ালে মুলে। তরুনরটে  থা কশষ 

হলতই আহমদ মুসা বলল, ‘কতামো র  রদ োইন ইন্টযােোশনাল কহালটলল থা ?’  
‘হ্যাাঁ। র   লে জানললন?’ এ  সালথ বলল উেল তরুণ-তরুণী দু’জলনই।  
‘আরমও ঐ কহালটললই উলেরছ।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘র ন্তু আমালদে  থা জানললন র   লে?’ বলল তরুণীরট।  
‘আরম কর্রদন কহালটলল আরস, কসরদনই আরম  াউন্টালে কোাঁজ 

রনলয়রছলাম আে ক ান মুসরলম এই কহালটলল আলছ র না? তাোই আমাল  
কতামালদে দু’জলনে নাম বললরছল।’  

বলল এ টু কথলমই আবাে শুরু  েল, ‘র ন্তু কতামো কতা দুই প্রালন্তে 
দুইজন, কতামালদে পরে য় র োলব? না বন্ধু রছলল কতামো?’  

‘না ক উ  াউল  র নতাম না। আরম কর্রদন কহালটলল আরস, কসরদন 
রেলসপশলন ‘হালাল’ োবাে রনলয় আলাপ  েরছলাম। এ সময় র্ালয়দ পালশ 
দারড়লয় রছল। কস অর্ারর্তোলবই আমাল  সাহার্য  েলত এরগলয় আলস। 
এোলবই আমালদে পরে য়।’ বলল তরুণীরট।  
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‘কতামো র  হালাল-হাোম মান? রজলজ্ঞস  েল আহমদ মুসা। কোলট এ  
টু লো হাাঁরস।  

‘না মানলল মুসলমারনত্ব থা লব র   লে?’ তরুণরট বলল।  
আহমদ মুসাে কোলট আেও স্পি রমরস্ট হারস ফলুট উেল। বলল, 

‘মুসলমারনত্ব েক্ষ্াে জলে আে র   ে? কতামো দুজন র  আসলেে নামাজ 
পলড়ছ?’  

তরুণ-তরুণী দুজলনে মুেই ম্লান হলয় কগল। মুে রন ু হলয় কগল তালদে। 
এ টু পলেই তরুনীরট মুে তুলল। বলল, ‘স্যরে োইয়া। আরম নামাজ পরড়। তলব 
বাইলে কবরুলল অলন  সময় অবিাে  ােলণ পড়লত পারে না। র ন্তু  াজা পলড় 
কনই।’  

র্ালয়দ ফারুল ে মুে লাল। তরুনীরট মালন ফারতমা  ামাল থামলতই 
র্ালয়দ ফারু  বলল উেল, ‘আমাে জবাব কদবাে র ছু কনই োইয়া। আমাল  ক উ 
ক ানরদন এোলব বললরন। নামাজ না পড়াে অপোধ-কবাধ আমাে কেতলে আলছ। 
আরম আজ কথল  নামাজ পড়ব োইয়া।’  

‘কতামালদে ধেবাদ।’  
বলল এ টু থামল আহমদ মুসা। তােপে বলল, ‘কতামো রজলজ্ঞস 

 েরছলল ওো আমাল  তাড়া  োে  ােণ র , তাই না? আরম স্ট্রাসবাগয 
রবমানবন্দলে নামাে পে কথল ই ওো আমাল  ফললা  েলছ। আরম কর্োলন র্ারে, 
তাো রপছু রপছু র্ালে। প্রথম দু’রদন আরম বুেলত পারেরন। আজ রসদ্ধান্ত 
রনলয়রছলাম ওলদে মুলোমুরে হলবা। তালদে মুলোমুরে হলত রগলয়ই এই সংঘষয।’ 
থামল আহমদ মুসা।  

ফারতমা ও র্ালয়দ দু’জলনে ক ালে মুলে রবস্ময়। আহমদ মুসা থামলতই 
তাো বলল, ‘সাংঘারত  ঘটনা। র ন্তু এ শত্রুতাে  ােণ র ?’  

‘ ােণ র  আরম জারন না। তলব আরম কর্টা অনুমান  রে, কসটা হললা 
বযাপােটা েুবই বড়।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘র  কসটা?’ বলল ফারতমা  ামাল। তাে ক ালে শং া।  
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আহমদ মুসাে ক ালে মুলে কনলম এল গাম্ভীর্য। ধীলে ধীলে বলল, ‘আমাে 
মলন হয় ‘স্পুটরন ’ নালমে কগালয়ন্দা সংিা র্াো ধ্বংস  লেলছ এবং এে 
কগালয়ন্দালদে র্াো র ডোপ  লেলছ, তাো বা তালদে োড়া  ো কলা  এো।’ 
আহমদ মুসা থামল।  

‘স্পুটরনল ’ে নাম শুলনই  মল  উলেলছ র্ালয়দ ও ফারতমা দু’জলনই। 
আহমদ মুসা র্েন তাে  থা বলা কশষ  েল, তেন রবস্ময় শং ায় আেন্ন হলয় 
কগলছ তালদে ক হাো।  

আহমদ মুসা থামললও  লয়  মুহূতয তাো  থা বললত পােল না। পলে 
ফারতমা  ামালই ধীলে ধীলে বলল, ‘আপরন স্পুটরনল ে ঘটনা জালনন? র ন্তু ওো 
আপনাে কপছলন লাগলব ক ন?’  

‘জারন। লা-মলন্ড পরত্র ায় পলড়রছ।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘আে ওো আপনাে কপছলন ক ন? বলল ফারতমা  ামাল।  
‘ওো কবাধ হয় ধলে রনলয়লছ আরম র্েন স্ট্রাসবালগয এলসরছ, তেন 

স্পুটরনল ে বযাপাে রনলয় রনশ্চয় আরম র ছু  েব। এ জলেই তাো আমাে গরত 
রবরধে উপে নজে োেলছ।’  

র্ালয়দ ও ফারতমাে রবধ্বস্ত  াে ক াে আহমদ মুসাে উপে রনবদ্ধ।  
এ  সময় ফারতমাে ধীে  ন্ে কথল  কবে হলয় এল, ‘আপরন ক  োইয়া? 

আপনাে  থা কথল ই প্রমাণ হলে স্পুটরন  ধ্বংস ােীো আপনাল  ক লন এবং 
স্ট্রাসবালগয এলল আপরন স্পুটরন  ঘটনাে অনুসন্ধান  েলত পালেন, তাও তাো 
জালন। ক  তাহলল আপরন োইয়া?’  

ফারতমা থামলতই র্ালয়দ বলল উেল, ‘রে , আমো এ পর্যন্ত কতা আপনাে 
র ছু জারন না। এমনর  আপনাে নাম পর্যন্তও না। বলুন োই।’  

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমাল  আহমদ আবদুল্লাহ বলল ডা াই 
র্লথস্ট নয় র ?’  

‘আপরন ক ালেল  এলসলছন?’ বলল ফারতমা।  
‘কস রদ আেব কথল ।’ আহমদ মুসা বলল।  
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‘র ন্তু আপরন এোলন এললই স্পুটরন  বযাপালে অনুসন্ধান  েলবন এটা 
তাো োবলত কগল ক ন? আপনাল  ক মন  লে ওো ক লন?’ রজলজ্ঞস  েল 
র্ালয়দ ফারু ।  

‘আরম কগালয়ন্দা  ালজ েুব আগ্রহী। রবলশষ  লে মুসলমানো এ ধেলনে 
ক ান রবপলদ পড়লল আরম কসোলন র্াই।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘র ন্তু মলন হলে ওো আপনাল  েয়  লে। কস জলে আপনাে গরতরবরধ 
ওো পাহাো রদলে এবং সুলর্াগ কপলয়ই আপনাল  আট াবাে বা মাোে ক িা 
 লেরছল। এটা ক ন?’ বলল ফারতমা।  

‘স্পুটরনল ে বযাপালে ক উ কোাঁজেবে রন , ক উ এে সালথ জরড়লয় 
পড়ু  তা রনশ্চয় তাো  ায় না।  ােণ এটাই।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘আমোও কতা এই  ালজই এলসরছ এবং এ রনলয় প্রাইলেট কগালয়ন্দা 
সংিাে সালথও আলাপ  লেরছ। আমো তালদে আত্মীয়। আমো এ ঘটনায় জরড়ত 
হলয় পড়লতই পারে। র ন্তু আমালদে উপে তালদে ক াে পলড়রন।’ বলল ফারতমা।  

‘কতামো তালদে আত্মীয়? ক  কতামো?’ রজলজ্ঞস  েল আহমদ মুসা।  
ফারতমাই প্রথম  থা বলল উেল। বলল, ‘আরম স্পুটরনল ে নাম্বাে ওয়ান 

কগালয়ন্দা পরে াল   ামাল সুলাইমালনে কছাট কবান। আরম বলনে পারেবারে  
বারড়লত থার । স্পুটরনল ে বযাপালে অনুসন্ধালনে জলেই এোলন এলসরছ। শত্রু 
ক াে এড়াবাে জলেই োইয়াে বারড়লত উরেরন। আে র্ালয়দও স্পুটরনল ে রেতীয় 
কগালয়ন্দা পরে াল  আবদুল্লাহ ফারুল ে কছাট োই। কসও এ ই ললক্ষ্য 
স্ট্রাসবালগয এবং আমাে মত এ ই  ােলণ কহালটলল উলেলছ।’  

‘কতামালদে অরেনন্দন। তাহলল আমো এ ই উলেলশ্য স্ট্রাসবালগয 
এলসরছ এবং  া তালীয়োলব এ ই কহালটলল অবিান  েরছ। শুধু এ টাই 
পাথয য। আরম স্পুটরনল ে সাতজন ঐরতহারস  পরে ালল ে  ােও সালথই 
ক ানোলব সম্পর যত নই।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘আপনাল ও ধেবাদ। আমালদে মলধয আলে টা পাথয য আলছ। কসটা 
হললা আমো এলসরছ েলিে টালন, আে আপরন এলসলছন হৃদলয়ে টালন। েলিে 
টালনে ক লয় হৃদলয়ে টানটাই কবরশ মূলযবান।’ বলল ফারতমা  ামাল।  
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‘এসব  থা থা  কবান। কতামো এবাে  ালজে  থায় এস। র ছুক্ষ্ণ 
আলগ র্া ঘটল, তালত শত্রুে কললজ পা পলড়লছ। এো দ্রুত এ টা পাো কছাবল 
মােলব।’ বলল আহমদ মুসা।  

র্ালয়দ ও ফারতমা দু’জলনেই ক ালে মুলে শং া ফুলট উেল। র্ালয়দ 
বলল, ‘তাে মালন ওো আিমন  েলব?’  

‘আমাে তাই রবশ্বাস।’  
বলল আহমদ মুসা এ টু থামল। এ টু োবল। তােপে বলল, 

‘আিমন ােী গারড় দুরটে নাম্বােসহ থানায় এ টা ডালয়েী  েলত  াই কর্, গ্রীন 
সাল যললে ইনাে সাকুযলাে কোলড আরম আিান্ত হই। দু’রট গারড়লত দু’জন কলা  
আমাল  র ডোপ  োে ক িা  লে। ওলদে এ টা গারড় এবং কতামো ঘটনাে 
সাক্ষ্ী।’  

‘আমো সাক্ষ্ী হলত োরজ আরছ। র ন্তু পুরললশে  ালছ রবলশষ ক ান 
সাহার্য রমললব না।’ বলল র্ালয়দ।  

‘আরম পুরললশে সাহার্য  াই না, আইনল  আমাে পলক্ষ্  াই। এ জলেই 
এই ডালয়েী।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘আপনাে র ন্তা রে  োইয়া। গ্রীন সাল যললে এ টু পলেই এ টা থানা 
আলছ। র্াবাে সময় ডালয়েী  ো র্ালব।’ ফারতমা বলল।  

‘কর্ গারড় কফলল ওো পারললয়লছ, কসই গারড়ও পুরললশে হালত কদওয়া 
দে াে।’ বলল র্ালয়দ।  

‘সাল যল পুরলশল  কডল  বলললই হলব।’ ফারতমা বলল।  
‘র্ালয়দ-ফারতমা, ঘটনাে বযাপালে কতামো র  পরেমাণ এরগলয়ছ?’ বলল 

আহমদ মুসা।  
‘না োইয়া। আমো র ছুই এগুলত পারেরন। আমালদে দু’জলনে পরে য় 

হবাে পে আমো ক িা  েরছ োইয়াো কর্ সব  লেলছন ও  েলছন তাে রেরত্তলত 
োইয়ালদে শত্রুলদে এ টা তারল া  োে।’ ফারতমা বলল।  

‘র োলব  েছ?’ বলল আহমদ মুসা।  
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‘অতীলতে পত্র-পরত্র া কঘাঁলট ও োইয়ালদে বন্ধু-বান্ধবলদে 
রজজ্ঞাসাবালদে মাধযলম।’ বলল র্ালয়দ।  

‘আপনাে  াজ  তদূে োইয়া?’ ফারতমা বলল।  
‘সলব আজ  াজ শুরু হললা। এ  য়রদন আরম শহে কদলে কবরড়লয়রছ।’ 

বলল আহমদ মুসা।  
‘আজ র োলব  াজ শুরু হললা’, ফারতমা বলল।  
‘র ছুক্ষ্ণ আলগ গ্রীন সাল যলল ওলদে আিমলনে মাধযলম। শুরুটা েুবই 

োল হলয়লছ।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘র োলব?’ র্ালয়দ বলল।  
‘শত্রুো আিমন  ো মালন শত্রুে সালথ কদো হওয়া। তাে মাধযলম 

শত্রুলদে পরে য় উদ্ধালেে এ টা সুলর্াগ সৃরি হললা। গারড়  ুরে  ো ও গারড়ে 
লাইলসন্স ও ব্লবু  েূয়া হলত পালে, র ন্তু ওগুললালত হালতে কর্ ছাপ আলছ তা েূয়া 
নয়। সবল লয় বড়  থা হললা, এই সংঘাত আেও সংঘালতে সুলর্াগ সৃরি  লেলছ। 
সুতোং আরম েুরশ কর্, আবােও তালদে কদো পাব।’ বলল আহমদ মুসা।  

ফারতমা ও র্ালয়লদে ক ালে মুলে রবস্ময়। ফারতমা বলল, ‘ওো আবাে 
আিমন  েলব। আেও সংঘাত হলব। এলত আপরন েুরশ। র ন্তু আমালদে কতা বু  
 াাঁপলছ।’  

‘বুেলাম, আপরন জাত কগালয়ন্দা োইয়া। র ন্তু সংঘালতে কেজাে পলক্ষ্-
রবপলক্ষ্ দুই-ই হলত পালে। রবপলক্ষ্ র্ালব কস েয় আপনাে কনই?’ বলল র্ালয়দ।  

‘এসব োবলল কতা এগুলনা র্ালব না।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘বুো কগল, আপরন আমালদে মত সাধােণ ক উ নন এবং এও বুো কগল 

ওো আপনাল  েয়  লে ক ন?’ বলল ফারতমা।  
‘আমো আনরন্দত োইয়া। আল্লাহ আপনাল  সাহার্য  রুন। আমো র্া 

 েরছ, কসটা পুরলশ র্া  েলছ কস ে মই। র ছুই হলব না এলত।’ র্ালয়দ বলল।  
র্ালয়দ থামলতই ফারতমা  ামাল বলল উেল, ‘োইয়া, আমালদে 

দু’জনল  র  আপরন সালথ রনলত পালেন?’  
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ফারতমাে হোৎ এই প্রলশ্ন আহমদ মুসা মুে তুলল তালদে রদল  তা াল। 
তােপে মুে রন ু  লে র ছুক্ষ্ণ োবল। তােপে বলল, ‘রনলত পারে। র ন্তু এ টা 
সমস্যা আলছ।’  

‘র  সমস্যা?’ বলল ফারতমা।  
‘সমস্যা হললা কতামো দু’জন রববারহত নও।’ আহমদ মুসা বলল।  
ফারতমা ও র্ালয়দ দু’জলনে মুলেই রবস্ময় ফলুট উেল তােপে লজ্জায় 

োো হলয় উেল মুে।  
সংলগ সংলগ  থা বললত পােল না তাো। এ টু পে ফারতমা বলল, 

‘আপনাে  থা বুেলাম না োইয়া। রবলয়ে সালথ আমালদে প্রস্তালবে সম্প য র !’  
‘অনরধ াে   যাে জলে মাফ  লো কবান। আরম কতামালদে দু’জলনে 

মলধয াে রবলয়ে  থা বলরছ। কতামালদে দু’জলনে মলধয রবলয় না হলয় থা লল 
র ংবা রবলয় না হলল কতামো দু’জলন কর্মন এ লত্র এোলব  াজ  েলত পাে না, 
কতমরন কতামো দু’জলন রববারহত হললই শুধু কতামো এ লত্র আমাে সালথ  াজ 
 েলত পাে।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘এে  ােণ র  োইয়া?’ ফারতমাই বলল আবাে।  
‘ইসলালমে রবধান অনুসালে র্ালদে মলধয রববাহ রনরষদ্ধ নয়, এমন কছলল 

কমলয়ো রববাহ ছাড়া এোলব কমলালমশা  েলত পালে না। এমনর  ইো ৃতোলব 
রনেৃলত দু’জলনে মলধয র ছুক্ষ্লনে জলেও কদো হওয়া রনরষদ্ধ।’  

‘রনরষদ্ধ? মালন হাোম?’ বলল ফারতমা।  
‘হ্যাাঁ, তাই।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘ ােণ?’ বলল ফারতমা।  
‘ ােণ শয়তান মানুষল  োোপ পলথ কটলন কনবাে জলে সদা প্রস্তুত। 

আে ইসলাম স ল অঘটলনে পথ বন্ধ  েলত  ায়।’  
‘বুলেরছ।’ লাজ োো মুলে বলল ফারতমা।  
এ টু কথলমই আবাে বলল উেল, ‘র ন্তু োইয়া আরম ও র্ালয়দ এমন 

রনেৃলত অলন  বলসরছ, রমলশরছ।’  
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‘র ছু ঘলটরন। র ন্তু ঘটলব না এমন  থা র  রনরশ্চত  লে বলা র্ায়? আে 
বযরতিম কতা থা লতই পালে। র ন্তু আইন হয় স ললে জলে। স লল ই কসই 
আইন মানলত হয়। বযরতিম র্াো, তালদেল ও।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘তাহলল কতা আমো এতরদন অপোধ  লেরছ োইয়া। র ন্তু আমালদে র  
কদাষ? আমালদে জামযানীলত মুসরলম পরেবালে এমন কমলালমশা আলছ।’ ফারতমা 
বলল।  

‘আপরন র  ইসলালমে স ল রবরধরবধান কমলন  ললন োইয়া?’ বলল 
র্ালয়দ।  

‘পরেলবশ পরেরিরতে  ােলণ অলন  সময়ই পারে না। র ন্তু মানাে ইো 
আলছ, ক িা আলছ।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘আমালদেও তাই  ো উর ত। র ন্তু োইয়া আপরন কর্ রবষলয় প্রস্তাব 
 লেলছন, কসটা রনলয় আরম  েনও োরবরন। র্ালয়দ কেলবলছ র না জারন না।’ 
বলল ফারতমা।  

র্ালয়লদে মুলে সলজ্জ হারস ফলুট উেল। বলল, ‘আরম োইয়াে  ালছ 
রমথযা বলব না। রমস ফারতমা আমাল  মাফ  রুন, আরম তাাঁল  রনলয় কেলবরছ।’  

‘র ন্তু আমাে অজ্ঞালত কসটা, আমাল  র ছু বলরন  েনও।’ বলল 
ফারতমা লজ্জায় লাল হলয়।  

‘দুুঃরেত, োবনাটা  েন কর্ আমাে মলন এলসলছ বললত পােব না। র্েন 
োবনাটা আমাে জলে সমস্যা হলয় দারড়লয়লছ, তেন রবষয়টা বাে বাে আরম 
কতামাল  বললত ক লয়রছ, র ন্তু তুরম এল  র োলব কনলব তাই বললত সাহস পাই 
রন।’  

‘তাহলল তুরম আমাল  েয়  ে কদেরছ?’ ফারতমাে কোাঁলট লজ্জা ও হারসে 
রমেণ।  

‘ ােণ, সরতযই কতামাে প্ররত আরম দুবযল হলয় পলড়রছলাম।’ বলল 
র্ালয়দ মুে রন ু  লে।  

‘ও, এই  ােলণই অপ্রলয়াজলনও কতামাল  আমাে  লক্ষ্ আসলত 
কদলেরছ।’ বলল ফারতমা। তাে  লন্ে শাসলনে সুে।  
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‘আরম দুুঃরেত ফারতমা আমাে দূবযলতাে জলে।’ বলল র্ালয়দ নেম 
 লন্ে।  

ফারতমা কহলস উেল। বলল আহমদ মুসাল  লক্ষ্য  লে, ‘োইয়া, আল্লাহ 
আমালদে মাফ  রুন। আমো ধো পলড় কগরছ। আরম রবলয়ে  থা োরবরন বলট, 
র ন্তু শুধু র্ালয়দ নয়, আরমও কদেরছ ওে প্ররত দূবযল হলয় পলড়রছলাম। আরম ওে 
ঘলে র্াইরন বলট, র ন্তু আরম মলন মলন  াইতাম ও আমাে ঘলে আেও কবরশ 
আসু । আরম আেও স্বী াে  েরছ োইয়া। আপনাে  থাই রে । র ছু ঘলটরন 
বলট, র ন্তু সব র ছুই ঘটলত পােলতা। আরম আপনাে প্রস্তালব োজী োইয়া। এেন 
ওে মত রজজ্ঞাসা  রুন।’ ফারতমাে কশলষে  থাগুললা  ান্নাজরড়ত আলবলগ রুদ্ধ 
হলয় পলড়রছল।  

র্ালয়দ মুে তুলল বলল, ‘অোয় অবারিত কগাপন দূবযলতাে জলে 
আল্লাহ আমালদে মাফ  রুন। অবাধ কমলালমশােই এটা স্বাোরব  পরেণরত রছল। 
োইয়া, আপরন রে ই বলললছন এই অবিা অবযাহত থা া আে এ  মুহূতযও উর ত 
নয়। ফারতমাল  ধেবাদ। ফারতমা র  োবলব এজলে আমাে োজী থা াে  থা 
বললত পারেরন। আরম আনলন্দে সালথ আমাে মত রদরে।’  

র্ালয়দ থামলতই ফারতমা বলল উেল, ‘আনন্দ শব্দ কর্াগ  োে ক ান 
দে াে রছল না। োইয়া সম্মরতে  থা জানলত ক লয়লছন, ক ান রবলশষণ নয়।’  

‘স্যরে। তলব এটা োোপ রবলশষণ নয়, োল রবলশষণ।’ র্ালয়দ বলল।  
‘পযারেলসে কলা লদে ঘলোয়া বুরদ্ধ কমাটা শুলনরছলাম। আজ প্রমাণ 

কপলাম। আমালদে ‘বলন’ বযরিে লজ্জাশীলতা এেনও আলছ, পযারেলস তা কনই।’ 
বলল ফারতমা।  

‘কদেুন োইয়া, ফারতমা পযারেস তুলল  থা বললছ। বন আে জামযানীে 
 থা আমো  ম জারন না।’  ৃরত্রম কক্ষ্াে ফলুট উেল র্ালয়লদে  লন্ে।  

ফারতমা র ছু বললত র্ারেল। আহমদ মুসা বাধা রদলয় বলল, ‘রবলয়টা 
বন-পযারেলসে মলধয হলে না, হলে ফারতমা ও র্ালয়লদে মলধয। তালদে  াল াে 
শুধুই বন ও পযারেস রেরত্ত  নয়।’  
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থামল আহমদ মুসা। কথলমই আবাে বলল উেল, ‘তাহলল কতামো 
কতামালদে অরেোব লদে সালথ  থা বললা। শুে  াজ সত্ত্বেই হলয় র্াওয়া 
উর ত।’  

বলল আহমদ মুসা ঘরড়ে রদল  তার লয় উলে দাাঁড়াল। বলল, ‘মাগরেলবে 
সময় হলয় কগলছ। কতামো র্াও অজু  লে এস। দু’জলনই আমাে সালথ নামাজ 
পড়লব।’  

ওোও আহমদ মুসাে সালথ উলে দারড়লয়লছ। আনলন্দে সালথ ওো  লল 
অজু  োে জলে।  

 
 
 
ঘুম কেলে কগল আহমদ মুসাে।  
এ টা শলব্দ তাে ঘুম কেলে কগলছ।  
র লসে শব্দ?  
ধীলে ধীলে ক াে েুলল আহমদ মুসা।  
ঘে অন্ধ াে। র ন্তু দরক্ষ্লনে কদয়াল কজাড়া নীল পদযাে মলধয রদলয় 

বাইলেে নগে োলতে রনস্তব্ধতা এলস ঘলেে দরক্ষ্ণ প্রালন্তে স্বেতা র ছুটা রফাঁল  
 লে কফলললছ।  

আহমদ মুসা ক াে কোলাে পে তাে ক াে আশপাশটা ঘুলে এলস প্রথলমই 
কসাজা রগলয় রনবদ্ধ হললা দরক্ষ্ণ কদয়াললে পূব প্রালন্তে তাে বোবে পদযাে উপে। 
ক াে পড়লতই আটল  কগল কসোলন তাে ক াে। পদযা নড়লছ।  

ক ন নড়লছ? দরক্ষ্লণ কগাটাটাই  াাঁল ে কদয়াল। ক ান ফাাঁ  কনই। 
বাতালসে প্রবাহ প্রলবলশে ক ান সুলর্াগ কনই। তাহলল নড়লব ক ন পদযা?  

নলড় উো পদযা আবাে রিে হলয়লছ।  
আহমদ মুসা ক াে সোয়রন পদযাে কসই অংলশে উপে কথল ।  
মুহূতয াল পলেই পদযা ধীে গরতলত আবাে দুলল উেল এবং কসই সালথ 

এ টা  লন্ত ছায়ামূরতয পদযা কেলল কবরেলয় এল।  
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ঘলেে অন্ধ ালে ছায়ামূরতযরটল  আেও গাঢ় অন্ধ াে কদোলে। 
অন্ধ ালেে মলধয আহমদ মুসা কদেল ছায়ামূরতযরটে ডান হাত ক ামে পর্যন্ত উ ুাঁলত 
প্রসারেত। কদহরট সামলনে রদল  এ টু কবাঁল  আসা।  

কলা রটে ডান হালত রেেলবাে এবং কস আিমণাত্ম  েংরগলত পা পা 
 লে অরত সাবধালন তাে কবলডে রদল  এরগলয় আসলছ।  

বুেল আহমদ মুসা র  ঘটলত র্ালে।  
শি হলয় উেল আহমদ মুসাে কদহ। তাে ক াে দু’রট রিে রনবদ্ধ কলা রটে 

উপে।  
আলস্ত আলস্ত আহমদ মুসা তাে ডান হাত বারললশে তলায় রনল। র ন্তু 

হোৎ আহমদ মুসাে মলন পড়ল  াে রেেলবােটা জযাল লটে পল লটই েলয় 
কগলছ। গত োলত বাইলে কথল  কফোে পে রেেলবােটা েীরত অনুসালে পল ট 
কথল  কবে  লে বারললশে তলায় োো হয়রন।  

মনটা োোপ হলয় কগল আহমদ মুসাে। কর্রদন প্রলয়াজন কসরদনই তাে 
এ েূলটা হলয় কগলছ।  

কলা রট এরগলয় আসলছ।  
কশষ মুহূতয পর্যন্ত ঘুলমে োন  লে থা াে রসদ্ধান্ত রনলয়লছ আহমদ মুসা। 

কর্লহতু ওে হালত রেেলবাে, তাই কস দূলে থা লত প্ররতলোধ বা প্ররতআিমলনে 
ক িা  লে লাে কনই।  

কলা রট োলটে  াছা ারছ কপ াঁলছ োট ঘুলে আহমদ মুসাে কপছন রদ  
কথল  সামলনে রদল  অগ্রসে হললা। োলটে পরশ্চম পাশ রদলয় আহমদ মুসাে মাে 
বোবে আসাে পে কলা রট বাম হাত কথল  ডান হালত রেেলবােরট রনল এবং 
কলা রটে ডান হাত ঢুল  কগল তাে পল লট। কবরেলয় এল সাদা েলেে র ছু এ টা 
রনলয়।  

আহমদ মুসা বুেল ওটা এ টা সাদা রুমাল। সাদা রুমাল ক ন? মলন 
প্রশ্নটা জাগাে সালথ সালথই আহমদ মুসা বুেল, রনশ্চয় ঐ রুমাললে কেতে োো 
আলছ কক্লালোফেম  যাপসুল। হালতে  ালপ ওটা কেলে রনলয় রুমাল নাল   াপাে 
কসল লন্ডে মলধযই এ জন মানুষ সংগা হারেলয় কফলল।  
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কলা রটে পরে ল্পনা বুলে েুরশ হললা আহমদ মুসা। এেন আহমদ মুসা 
রনরশ্চত কর্, কস প্রথলমই গুলী  েলব না।  

কলা রট আহমদ মুসাে ডান পাশ ঘুলে তাে মাথাে কপছলন আসরছল। তাে 
রেেলবাে ধো বাম হাতরট তেন আহমদ মুসাে ডান বাহুে উপলে। রেেলবালেে 
নল আহমদ মুসাে কদহল  তা   লে নয়, বুল ে উপে রদলয় সমান্তোল।  

আহমদ মুসা বুেলত পােল, কলা রট মাথাে কপছলন দাাঁরড়লয় তাল  
কক্লালোফেম  েলত  ায়। র্ালত আহমদ মুসাে ঘুম োেললও হাত রদলয় আিমন 
 োে উপরু্ু্ি সুরবধা না পায়।  

তাে আলগই তাে হালত কর্ সুবণয সুলর্াগ এলসলছ তাে সেযবহালেে রসদ্ধান্ত 
রনল। এমন এ রট রনোপদ সুলর্ালগেই কস অলপক্ষ্া  েরছল।  

রসদ্ধালন্তে সালথ সালথই  াজ।  
আহমদ মুসাে ডান হাত রবদুযত কবলগ উলে এল এবং আঘাত  েল 

কলা রটে রেেলবাে ধো বাম হালত।  
রেেলবাে তাে হাত কথল  রছটল  পলড় কগল।  
আহমদ মুসা তাে কদহটাল  এ টা পা  রদলয় কমলেয় কনলম দাাঁড়াল। 

র ন্তু আহমদ মুসা রিে হলয় দাাঁড়াবাে আলগই কলা রট আহমদ মুসাে উপে 
োাঁরপলয় পড়ল।  

আহমদ মুসা সলে দাাঁড়াবাে সুলর্াগ কপল না। কস পলড় কগল কমলেে উপে 
এবং তাে কদলহে উপে এলস পড়ল কলা রট।  

কলা রট এলস পড়াে সালথ সালথই আহমদ মুসা তাল   রেনোলব দু’হাত 
রদলয় জরড়লয় কফলল, র্ালত কস এযা শলন র্াবাে সুলর্াগ না পায়। তােপে আহমদ 
মুসা কলা রটে পাো র ছু শুরু  োে আলগই রনলজে কদহটায় এ টা কমা ড় রদলয় 
কলা রটল  রনল  কফলল। তােপে তাল   াবু  োে জলে আহমদ মুসা তাে বুল  
উলে বসাে জলে কদহটাল  এ টু গুরটলয় রনলত কগল। তাে ফলল স্বাোরব োলবই 
আহমদ মুসাে কদলহে  াপ র ছুটা লুজ হলয়রছল মুহূলতযে জলে। এই সুলর্াগই 
 ালজ লাগাল কলা রট। কস কদহটাল  এ টা প্র ন্ড োাঁকুরন রদলয় আহমদ মুসাল  
রছটল  কফলল আবাে কস আহমদ মুসাে উপে ক লপ বসল।  
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র ন্তু কসও আহমদ মুসাল  সামলালত পােল না। আহমদ মুসা আবাে 
কলা রটল  কফলল রদলয় তাে উপে  লড় বসল।  

রে  এই সময় অন্ধ ালেে কেতে কথল  এ জন এলস োাঁরপলয় পড়ল 
আহমদ মুসাে উপে।  

আহমদ মুসাে উপে োরপলয় পড়া এই কলা রট দরক্ষ্ণ কদয়াললে পরশ্চম 
পাশ রদলয়  াাঁ  ক লট রেতলে প্রলবশ  লেরছল। আহমদ মুসাে নজে শুধু পুব রদল  
রনবদ্ধ রছল বলল পরশ্চম রদ  রদলয়ও কর্ আলে জন ঘলে প্রলবশ  েলছ কসটা 
কদেলত পায়রন।  

কলা রট এতক্ষ্ন অন্ধ ালে দাাঁরড়লয় শত্রু-রমত্র ক নাে ক িা  লেলছ। 
রনরশ্চত হলয় কস োাঁরপলয় পলড়লছ আহমদ মুসাে উপে।  

আহমদ মুসা রছটল  পড়ল পালশই। আ রি  এই আিমলনে জলে 
প্রস্তুত রছল না আহমদ মুসা। ঘালড় আঘাত কপল কস।  

রছটল  পড়াে পে রনলজল  সামলল রনলত এ টু কদেী হললা আহমদ 
মুসাে। রনলজল  সামলল রনলয় উলে দাাঁড়াল আহমদ মুসা। এ সময় ওো দু’জন 
এলস োাঁরপলয় পড়ল তাে উপে।  

আহমদ মুসা র ৎ হলয় আছলড় পড়ল আবাে।  
আছলড় পড়াে পে আহমদ মুসা অনুেব  েল তাে ডান হাত রগলয় 

পলড়লছ এ টা শি ধাতব রজরনলসে উপে। হাত কনলড় পেীক্ষ্া  লে আনরন্দত 
হললা আহমদ মুসা ধাতব রজরনসরট এ রট রেেলবাে। আহমদ মুসাে মলন পড়ল 
এই রেেলবােরটই প্রথম কলা রটে হাত কথল  রছটল  পলড়রছল।  

ওো দু’জন এলস ক লপ বলসরছল আহমদ মুসাে উপে। কক্লালোফেলমে 
গন্ধ আবাে কপল আহমদ মুসা। বুেল, ওো তাল  সংগাহীন  োে ক িা  েলছ।  

আহমদ মুসা তাে ডান হাত সরিয়  েল। রসদ্ধান্ত রনলয় কফলললছ, 
রেেলবাে বযবহাে না  লে উপায় কনই।  

ডান হাতটা কটলন এলন আহমদ মুসা প্রথম গুলীটা  েল তাে উপে ক লপ 
বসা এ জলনে বুল ে পাাঁজলে কের লয়।  
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কলা টা বু  ফাটা র ৎ াে  লে তাে বুল ে উপে কথল  উলে পড়ল 
তাে পালশে কলা রটে উপে।  

আহমদ মুসা আে েুাঁর  কনয়া রে  মলন  েল না। রেতীয় কলা রটে হালত 
রেেলবাে থা লত পালে। কস এবাে রেেলবাে বযবহালে মরেয়া হলয় উেলব।  

ইরতমলধয পালশে কলা রট র ৎ াে  লে উলেলছ, ‘কুত্তাে বাচ্চা গুলী 
 লেছ। কতামাল ও মেলত.....’  

কলা রট  থা কশষ  েলত পােল না। আহমদ মুসাে রেেলবাে শব্দ ললক্ষ্য 
পে পে দু’বাে অরিবৃরি  েল।  

কলা রট র ৎ াে  োেও সুলর্াগ কপল না। রনেব হলয় কগল।  
উলে দাাঁড়াল আহমদ মুসা।  লক্ষ্ে আললা কজ্বলল রদলয় কসাজা 

কটরললফালনে  ালছ কগল। কটরললফান  েল কহালটল রসকুরেরটল । বলল, ‘আমাে 
ঘলে দু’জন কলা  ঢুল  আমাল  আিমন  লেরছল। দু’জলনই রনহত হলয়লছ। 
আপনাে আসুন, পুরললশ েবে রদন।’  

সংলগ সংলগই কহালটল রসকুরেরটে কলাল ো এলস কগল। দশ রমরনলটে 
মলধযই এলস কগল পুরলশ। এল কগালয়ন্দা রবোলগে কলা জনও।  

পুরললশে হাোমা কশষ হলত স াল ৮টা কবলজ কগল। পারেপারশ্বয  সব 
তথযারদ পাওয়াে পে পুরলশ আহমদ মুসাে বিবয গ্রহন  লেলছ। প্রথমত, 
প্রমারণত হলয়লছ কলা  দু’জন কহালটললে সম্মুে দেজা রদলয় তবধোলব প্রলবলশে 
ক ান কে ডয কনই। রেতীয়ত, প্রমারণত হলয়লছ অসৎ উলেলশ্য তাো লাইলন  ডয 
বযবহাে  লে কপছন কদয়াল কবলয় আহমদ মুসাে ঘলে প্রলবশ  লেলছ। কলা  
দু’জলনে জুতাে তলায় কহালটললে কদয়াললে রপং  েং পাওয়া কগলছ। তৃতীয়ত, 
কগালয়ন্দা পুরললশে মাইলিা এেলে  যালমোয় দরক্ষ্ণ কদয়াললে কর্ গ্লাস ক লট 
ওো দু’জন প্রলবশ  লেরছল, তালত তালদে আেুললে ছাপ পাওয়া কগলছ।  তথুযত, 
কক্লালোফেম কলা  দু’জনই বহন  লেলছ তাে প্রমাণ তালদে পল ট কথল  পাওয়া 
কগলছ। সবযলশষ আহমদ মুসাে হালত কর্ রেেলবাে আলছ তালত রনহত দু’জলনে 
এ জলনে হালতে আেুললে ছাপও পাওয়া কগলছ। সব রমরললয় পুরলশ রনরশ্চত 
হলয়লছ, আহমদ মুসা রনলদযাষ এবং কলা  দু’জন আহমদ মুসাল  র ডোপ  েলত 
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এলসই রনহত হলয়লছ। তালদে কমারটে রহলসলব কে ডয  লেলছ, স্পুটরন  ঘটনায় 
অপহৃতলদে দু’জন আত্মীয় আহমদ আবদুল্লাহ (আহমদ মুসা)সহ এলসলছন 
স্ট্রাসবালগয স্পুটরনল ে বযাপালে কোাঁজ রনলত এবং স্পুটরনল ে ঘটনা র্াো 
ঘরটলয়লছ তালদে আিমলনে এো রশ াে হলয়লছ।  

পুরলশ এই ক সল  ডা ারত ও অপহেণ  োে ক িাে মামলা রহলসলব 
গ্রহন  লে আহমদ মুসাল  সব সলন্দহ ও দায় কথল  অবযাহরত রদলয়লছ এবং 
পুরলশবাদী ক স রহলসলব এল  গ্রহন  ো হলয়লছ।  

আহমদ মুসাে  ক্ষ্ল  পুরলশ সীল  েল। কহালটল  তৃযপক্ষ্ আহমদ 
মুসাল  কহালটললে সলবযাচ্চ তলায় এ টা অরধ তে রনোপদ  ক্ষ্ বোে  েল।  

পুরলশ  লল কর্লতই ফারতমা  ামাল আহমদ মুসাল  বলল, ‘োইয়া, 
কবয়াো আপনাে সুটল স আপনাে ঘলে রনলয় র্া । আপরন এেন আমাে ঘলে 
 লুন। ওোলন র্ালয়দ অলপক্ষ্া  েলছ। অলন  জরুেী  থা আলছ।’  

বললই, ফারতমা  ামাল কবয়াোল  আহমদ মুসাে সুটল স তাে  লক্ষ্ 
রনলয় র্াবাে রনলদযশ রদলয় আহমদ মুসাে হ্যান্ড বযাগটা হালত তুলল রনলয় হাাঁটলত 
শুরু  লে বলল, ‘আসুন োইয়া’।  

আহমদ মুসা তাে সালথ হাাঁটলত শুরু  েল।  
ফারতমা  ামাললে ঘলে এলস বসল সবাই।  
আহমদ মুসা বসলতই র্ালয়দ বলল উেল, ‘আল্লাহে হাজাে কশা ে কর্, 

রতরন েয়ং ে ঘটনা কথল  আপনাল  েক্ষ্া  লেলছন, আমালদেল ও সাহার্য 
 লেলছন।’  

‘আমাে র ন্তু এেনও স্বপ্ন মলন হলে র্ালয়দ। অন্ধ াে োত। দু’জন 
কলা  টালগযট  লে কদলে শুলন োাঁরপলয় পড়ল। র ন্তু র্াো আিমন  েল তালদেল  
তালদেই রেেলবাে রদলয় হতযা  ো হললা। এ কর্ন জগলতে শীষয এ  কগালয়ন্দা 
 ারহনী।’ বলল ফারতমা  ামাল।  

‘তুরম রে ই বললছ ফারতমা। আশায় আমাে বু  েলে উলেলছ। আমালদে 
জলে র্া অসম্ভব, আমালদে জলে র্া অ ল্পনীয়, কসটাই আমালদে এই নতুন 
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োইয়াে জলে েুবই সাধােণ। আল্লাহ তাাঁল  পারেলয়লছন আমালদে মহাসং লট। 
বু  আমাে েলে উলেলছ আশায়।’ বলল র্ালয়দ।  

‘এ জন কগালয়ন্দা অরফসাে র  মন্তবয  লেলছন জান। বলললছন, 
‘আটঘাট বাধাাঁ ষড়র্ন্ত্র কথল  বাাঁ া অসম্ভব রছল। রম.আহমদ আবদুল্লাহ রনশ্চয় 
অসাধােণ কলা ।’ বলল ফারতমা  ামাল।  

‘এই জলেই রবপদ তাাঁে উপে এলস ক লপ বলসলছ। নতুন রবপদও 
আসন্ন।’ র্ালয়দ বলল।  

‘র  রবপদ?’ সংলগ সংলগই প্রশ্ন  লে উেল ফারতমা  ামাল। উলেলগ তাে 
দু’ক াে  পালল।  

‘ঐ রবপলদে  থাই কতা কতামাল  বললরছ। োইয়াল  এেনই আসলত 
বললরছলাম কস  থা বলাে জলেই।’ বলল র্ালয়দ।  

‘বল তাড়াতারড়।’ ফারতমা  ামাল বলল।  
‘োলত ঘটনাে েবে পাওয়াে পে থানা  ময তযাে সালথ পুরললশে কর্ বড় 

অরফসাে, সহ ােী পুরলশ  রমশনাে এলসরছললন, রতরন আমাে পরের ত। আমাে 
এ  বন্ধুে বড় োই। কোে পর্যন্ত রতরন এোলন রছললন। তােপে  লল র্ান। দশ 
রমরনট আলগ আমাল  কটরললফান  লে েয়াবহ েবে রদললন। কসটা হললা, পুরলশ 
 রমশনাে হোৎ উলে কগলছন। রতরন পুরলশল  রনলদযশ রদলয়লছন সুলর্াগমত 
ক ান কে ডয বা সাক্ষ্ী না কেলে োইয়াল  কগ্রপ্তাে  েলত। রতরন মলন  লেন, 
োইয়াল  র্াো অপহেণ  েলত রগলয়রছল তালদে কপছলন সাংঘারত  বড় ক ান 
পক্ষ্ আলছ, হলত পালে তাো স্পুটরন  ধ্বংস ও এে ৭জনল  অপহেণ  োে সালথ 
জরড়ত। রতরন আশং া  লেন পুরলশ োইয়াল  ধলে রনলয় রগলয় ঐ পলক্ষ্ে হালত 
তুলল রদলব।’ থামল র্ালয়দ।  

সংলগ সংলগই ফারতমা  ামাল বলল উেল, ‘র োলব পুরলশ কগ্রফতাে 
 েলব? পুরললশে স্পট ইনলেরস্টলগশন রেলপালটযে (SIP) কর্  রপ োইয়াল  
পুরলশ রদলয়লছ তালত তাল  সব সলন্দহ কথল  মুি  ো হলয়লছ।’  
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‘বললাম কতা, পুরলশ কতা আইলনে মাধযলম কগ্রপ্তাে কদোলব না। ক ান 
কে ডয বা সাক্ষ্ী না থাল  এমনোলব  থা বলাে জলে তাল  তুলল রনলয় এবং 
তােপে গালয়ব  েলব।’ বলল র্ালয়দ ফারু ।  

‘ফোসী পুরললশে এ জন শীষয অরফসােল  এইোলব মুহূলতয পালে 
কফলল, এই পক্ষ্টা আসলল ক ?’ ফারতমা  ামাল বলল।  

র্ালয়দ ফারু  র ছু বলল না।  
আহমদ মুসাে কোাঁলটে ক ালণ ক বল এ  টু লো হারস ফলুট উেল। বলল, 

‘র ন্তা  লো না ফারতমা। রনশ্চয় শীঘ্র তালদে পরে য় রদলনে আললালত কবরেলয় 
আসলব। কস পর্যন্ত তধর্যয ধে।’ বলল আহমদ মুসা শান্ত  লন্ে।  

‘আল্লাহ কসটা  রুন, র ন্তু তাে আলগ কতা মহারবপদ। সব কতা শুনললন 
োইয়া, আমো এেন র   েব?’ ফারতমা  ামাল বলল।  

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘র ন্তাে র ছু কনই। শত্রুো এসব  লে 
আমালদেই সাহার্য  েলছ।’  

‘র োলব োইয়া?’ দু’ক ালে  পালল তুলল প্রশ্ন  েল র্ালয়দ ফারু ।  
‘শত্রুো আমালদেল  ক লন, আমো তালদে র রন না। তাো এযা শলন না 

এলল আমো এযা শলন র্াব র   লে?’ বলল আহমদ মুসা।  
‘বুেলাম। তাো এযা শলন এল। কসই পরেমালণ এযা শলন র্াবাে ক্ষ্মতা 

র  আমালদে আলছ? তাে উপে কদেরছ পুরলশ ওলদে সহলর্ারগতা  েলব বলল।’  
‘এটা নতুন র ছু নয়। পুরললশে এ টা গ্রুপ রনশ্চয় ওলদে সহলর্ারগতা 

 লে আসলছ। তা না হলল স্পুটরন  মামলাটা এগুলে না ক ন?’  
‘ডবল রবপদ। এেন তাহলল আমালদে র   েণীয়? বুো র্ালে, পুরলশ 

এেন ওাঁৎ পাতলছ আপনাল  ধোে জলে।’ উরেি  লন্ে বলল ফারতমা  ামাল।  
‘এত উরেি হবাে র ছু কনই কবান। কহালটল  তৃযপক্ষ্ল  আরম এেরন 

জারনলয় রদরে। কহালটলল  ক্ষ্ আমাে রে ই থা লব। র ন্তু রনোপত্তাে  ােলণ 
আরম বাইলে থা ব।’ শান্ত  লন্ে বলল আহমদ মুসা।  

‘আমো ক াথায় র্ালবা?’ রজলজ্ঞস  েল ফারতমা  ামাল।  
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‘কতামালদেল  কহালটল কছলড় রদলত হলব। কতামো কতামালদে আত্মীলয়ে 
বারড়লত রগলয় উেলব। অথবা বারড়  লল র্াও।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘না োইয়া। আত্মীয়ো এমরনলতই রবপলদে মলধয আলছ। তালদে রবপদ 
বাড়ালত  াই না। আপনাল  কস েবে কতা এেনও বরলরন। আমালদে দু’জলনে 
আত্মীলয়ে বাসা আজ োলত তন্ন তন্ন  লে সা য  ো হলয়লছ। অোে...............’  

 থা কশষ  েলত পােললা না র্ালয়দ। আহমদ মুসা তাে  থাে মােোলন 
বলল উেল, ‘কতামালদে দু’জন আত্মীয় মালন আব্দুল্লাহ আল ফারু  ও  ামাল 
সুলাইমালনে বাসা?’  

‘রজ োইয়া।’ বলল র্ালয়দ।  
‘ াো সা য  লেলছ, পুরলশ?’ রজলজ্ঞস  েল আহমদ মুসা।  
‘পুরলশ নয়। অে ক উ। বারড়ে সবাইল  কক্লালোফেম  লে অলঢল সময় 

রনলয় তাো বারড়লত র  কর্ন েুাঁলজলছ। প্ররতরট সুটল স, বযাগ,  াপলবাডয, ড্রয়াে, 
আলরমোসহ বারড়ে প্ররতরট ইরি জায়গা তাো সা য  লেলছ। এমন র  কসাফা, 
ক য়ালেে গরদও তাো কফাঁলড় কদলেলছ।’ বলল র্ালয়দ।  

‘অে পাাঁ জলনে বাসা?’ আহমদ মুসা রজলজ্ঞস  েল।  
‘েবে জানলত পারেরন। তলব আেও জানলত কপলেরছ, আব্দুল্লাহ আল 

ফারু  ও  ামাল সুলাইমালনে বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন র্াো স্ট্রাসবালগয 
আলছন, তালদে বাসাও এোলব সা য  ো হলয়লছ।’ বলল র্ালয়দ।  

‘বল র ?’  
বলল আহমদ মুসা অল্প র ছুক্ষ্ণ োবল। তােপে বলল, ‘ক ান 

অরতমূলযবান দরলল বা ক ান প্রমাণ তাো হাত  েলত  ায়। র ন্তু কস দরলল বা 
প্রমাণ ক াথায় আলছ তা তাো জালন না। আমাে মলন হলে, অে পাাঁ জলনে বারড় 
ও তালদে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজলনে বারড়ও আজ োলত সা য  ো হলয়লছ।’  

থামল আহমদ মুসা। র ন্তু তাে  পাল তেনও কুরিত। োবলছ কস। 
আবাে কস বলা শুরু  েল, ‘এই ঘটনাে কপ্ররক্ষ্লত আমাে রতনটা রজরনস মলন 
হলে-এ , ৭জন র্ালদে অপহেণ  ো হলয়লছ তালদে ইলন্টলোলগট  লেও ক ান 
এ  মূলযবান দরলললে হরদস কবে  েলত শত্রুো পালেরন। অবলশলষ রনলজোই 
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দরলল উদ্ধালে কবে হলয়লছ। দুই, সবর ছু সলমত স্পুটরন  অরফস পুলড় ছাই হলয় 
কগললও ক ান অরত গুরুত্বপূণয দরলল বা প্রমাণ এেনও অক্ষ্ত আলছ র্া স্পুটরন  
অরফলসে বাইলে ক াথাও সরেলয় োো হলয়রছল। রতন, আমাে মলন আশা জাগলছ, 
এই দরলল হাত  োে পূবয পর্যন্ত অপহৃতলদে শত্রুো হতযা  েলব না।’ থামল 
আহমদ মুসা।  

ফারতমা ও র্ালয়দ হা  লে তার লয় আলছ আহমদ মুসাে রদল । 
ফারতমাে দু’ক ালেে ক ানায় অশ্রু র   র    েলছ।  

দু’জলনই র ছুক্ষ্ণ  থা বললত পােল না।  
প্রথম তালদে রনেবতা োেল ফারতমা। বলল, ‘োইয়া, আল্লাহ আপনাে 

 থা মঞ্জুে  রুন। তাো কবাঁল  আলছন, এ থা সতয কহা ।’  ান্নায় োেী হলয় কগল 
ফারতমাে  ন্ে।  

‘োইয়া, আরম আল্লাহে শু রেয়া আদায়  েরছ। আপনাে মত সাহসী, 
শরিমান ও তীক্ষ্ণধী সংগ্রামী মানুলষে আমালদে প্রলয়াজন রছল। আল্লাহ তা পূেণ 
 লেলছন।’  

বলল এ টু কথলমই আবাে বলা শুরু  েল, ‘োইয়া, বারড় সা য  ো কথল  
আপরন কর্ রতনরট রজরনস কবে  লে আনললন, তাে প্ররতরট অক্ষ্ে আমাে  ালছ 
সতয মলন হলে। োইয়া বলুন, এেন আমো র   েলত র্ারে। আমো রতনজলনই 
কতা এ টা বারড় রনলত পারে।’  

‘না, কতামো এ  সালথ বারড় রনলত পাে না। কতামো...........’  
আহমদ মুসাল   থা কশষ  েলত না রদলয় মােোন কথল  র্ালয়দ বলল 

উেল, ‘োইয়া, আরম ও ফারতমা রসদ্ধান্ত রনলয় কফললরছ। দু’জলনে পরেবােল ও 
জারনলয়রছ। এেন আপনাে অনুমরত হললই আমো রবলয়  েলত পারে।’ লজ্জা 
সংল াল  রবব্রত  ন্ে র্ালয়লদে।  

লজ্জা এলস কছলয় কফলললছ ফারতমাে মুলে। োো হলয় উলেলছ তাে 
মুেমন্ডল। নত মুলে কসও বলল উেল, ‘োইয়া, ও রে ই বলললছ।’  

‘আমাে অনুমরত ক ন?’ আহমদ মুসা বলল।  
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‘োইয়া, আপনাল ই আমো প্র ৃত অরেোব  মলন  েরছ। আপরন 
কর্োলব আমালদে  লযাণ  ামনা  লেলছন, কর্োলব আপরন আমালদে বযরি 
জীবলনে রদল  তার লয়লছন, কোলালমলা পোমশয রদলয়লছন, কসোলব আমালদে 
পরেবাে আমালদে রদল   েনও তা ায়রন।’ বলল র্ালয়দ।  

‘তবু আরম কতামালদে পরেবালেে ক উ নই। পরেবালেে অনুমরত 
কতামালদে অবশ্যই রনলত হলব। কতামো পরেবালেে প্ররত দারয়ত্বশীল হওয়াে 
মাধযলম তালদেল  দারয়ত্বশীল  লে তুললত হলব।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘র ন্তু সব মুসলমানই কতা োই োই এবং এ রট পরেবালেে মত।’ বলল 
ফারতমা  ামাল।  

‘হ্যাাঁ, ইসলাম এটা বলললছ। র ন্তু কসই সালথ পারেবারে  বন্ধনল  আেও 
দৃঢ়  েলত বলললছ এবং পরেবালেে প্ররত দারয়ত্বশীল হওয়া প্রথম  তযবয বলল 
উলল্লে  লেলছ।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘রে  আলছ োইয়া। আমো পরেবােল  জারনলয়রছ মালন তালদে 
অনুমরতও রনলয়রছ।’ বলল ফারতমা।  

‘ধেবাদ। তাহলল র্ালয়দ তুরম পযারেলস কতামাে দু’এ জন রন টতম 
কলা লদে রনলয় জামযারনে বলন ফারতমাে বারড়লত র্াও। কসোলনই রবলয় অনুরষ্ঠত 
কহা ।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘োইয়া, তাহলল আপনাল  কর্লত হলব। সবাই েুরশ হলব।’ বলল 
ফারতমা।  

‘পলে র্াব। কতামালদে দু’জলনে শুধু নয়, স্পুটরনল ে ৭জলনে পরেবাে 
সম্পল য আমাে দারুণ আগ্রহ। পরেবােগুললাল  আরম কদেলত  াই, তালদে  থা 
শুনলত  াই। র   লে এই ঐরতহারস  ও কসকুলাে পরেবােগুললা কথল  
স্পুটরনল ে জে হললা, তা জানাে আমাে ইো অসীম। এই পরেবােগুললা 
এ রদন মুসরলম রবশ্বল  কনতৃত্ব রদলয়লছ, মুসরলম উম্মাহে বতযমান রবপর্যলয়ে 
জলে এই পরেবােগুললা রবোটোলব দায়ী। কসই পরেবাে কথল ই আবাে 
স্পুটরনল ে জে ক মন  লে হললা তা আরম জানলত  াই।’ থামল আহমদ মুসা। 
আলবলগ তাে  ন্ে োেী হলয় উলেরছল।  
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ফারতমা ও র্ালয়লদে রবস্ময় ও েদ্ধারমরেত  াে ক াে রনবদ্ধ রছল আহমদ 
মুসাে উপে। বলল, োইয়া,  া ালতা োই  ামাল সুলাইমালনে পরেবতযন র োলব 
হললা কসটা আমালদে  ালছ রবস্ময়। কমাস্তফা  ামাল আতাতুল যে উত্তে পুরুষ 
 ামাল সুলাইমান  ামাল আতাতুল যে মতই ইসলালমে প্ররত রিরট যাল রছল। 
রনউইয়ল যে টুইন (রলবারটয ও কডলমালিরস)টাওয়াে ধ্বংলসে জলে মুসলমানো 
র্েন অরের্িু হললা, তেন কস ইসলাম ও কম লবাদী মুসলমানলদে গারলগালাজ 
 োে বযাপালে অোো জামযানলদে ক লয়ও অগ্রণী রছল। তােপে হোৎ  লে তাে 
পরেবতযন ঘটল। শুধু তাে পরেবতযন নয়, কগাটা পরেবােল ও কস পরেবতযন  লে 
কছলড়লছ। আমাে সালথ কদো হললই বললতা, ‘হাসরব  ম। মলন োেরব তুই মজলুম 
মুসরলম জারতে এ জন সদস্য।’ মালেই মালেই আেও বলত, ‘জারনস 
মুসলমানলদে উপে আজ কর্ রু্লুম  ললছ তাে জলে মুসলমানো দায়ী নয়, দায়ী 
এ রট সুপরে রল্পত ষড়র্ন্ত্র। র্াো মুসলমানলদে ঘে বারড় কথল  উলেদ  লেলছ, 
র্াো তালদে সহায় সম্পরত্ত ক লড় রনলয়লছ, তাোই পুরলশ কসলজ  ুরে ডা ারতে 
অরেলর্ালগ মুসলমানলদে কগ্রফতাে  েলছ এবং রনলজো  ুরে ডা ারত ও েুন জেম 
সংঘরটত  লে মুসলমানলদে ফাাঁরসলত লট ালে।’ থামল ফারতমা।  ান্নায় রুদ্ধ 
হলয় উলেরছল তাে  ন্ে।  

আহমদ মুসা সংলগ সংলগ  থা বলল না। তােও মুে গম্ভীে হলয় উলেলছ।  
র্ালয়লদে মুে রন ু।  
আহমদ মুসাই রনেবতা োেল। বলল, ‘আলহামদুরল্লাহ।  ামাল 

সুলাইমান ‘ ামাল’ না হলয় ‘সুলাইমান’ হলয়লছন।’  
‘বুেলাম না োইয়া।’ বলল র্ালয়দ।  
‘অথয হললা  ামাল সুলাইমান তুেলেে কমাস্তফা  ামাল না হলয় তুেলেে 

ওসমানীয় রেলাফলতে ‘সুলাইমান, রদ মযাগরনরফলসন্ট’ হলয়লছন। সুলাইমান রদ 
মযাগরনরফলসন্ট (১৪৯৪ েৃুঃ-১৫৬৬েৃুঃ) তুর য রেলাফলতে সবল লয় সফল শাস । 
কগাটা েূমধযসাগলে তাে কন বারহনী রছল অপ্ররতলোধয।’  

 থা কশষ  লে এ টু থামলতই আহমদ মুসা আবাে বলল উেল, 
‘ইরতহালসে এসব  থা থা । এস, বতযমান রনলয় োরব।’  
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ফারতমা  ামাল ক াে মুলছ বলল, ‘আপরনও আমালদে সালথ ‘বন’ এ 
র্ালবন, এ থা এেনও বললনরন।’  

‘না কবান এ সময় নয়। শত্রুো অলন   াছা ারছ এলসলছ। এ সময় দূলে 
সো র্ালব না। ওো আমালদে বারড়লত ঢুল লছ, এেন আমো ওলদে বারড়লত 
ঢু লত  াই।’ বলল আহমদ মুসা নেম  লন্ে।  

‘তাহলল ‘বন’ কথল  ওলদে আসলত বরল। র্ালয়দও বলু  তাে 
পরেবােল  আসাে জলে। রবলয় স্ট্রাসবালগযই হলব।’ ফারতমা বলল দৃঢ়  লন্ে।  

‘ফারতমা রে ই বলললছ। এটাই হলব।’ বলল এ টু থামল র্ালয়দ। এ টু 
কেলব রনলয় আবাে বলল, ‘তাহলল বারড় কনয়াে র  হলব? আজ এ মুহূলতযই কতা 
আপনাে কহালটল কথল  সো দে াে োইয়া।’  

‘রে  আলছ। এ টা বারড় আজই রে   লে কফল। কলাল শন র্ালত 
রনরেরবরল ও রনোপদ হয়। বারড়টাে এ  অংলশ আরম থা ব। অে অংলশ রবলয়ে 
পে কতামো থা লব।’  

‘তাহলল োইয়া, আরম বারড়ে কোাঁলজ কবে হরে। উেব, অনুমরত রদন।’  
‘রে  আলছ, আরমও কবে হরে।  ল।’  
বলল আহমদ মুসা উলে দাড়াল।  
‘র ন্তু বাইলে কতা পুরলশ ওাঁৎ কপলত আলছ।’ এ  সালথ বলল উেল 

ফারতমা ও র্ালয়দ। তালদে  লন্ে প্ররতবালদে সুে।  
‘শুধু পুরলশ ক ন, ওোও ওাঁৎ কপলত থা াে  থা।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘তাহলল কবরুলবন ক ন?’ দুজলনই আবাে বলল উেল।  
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘পুরলশ এবং ওো জালন আরম কহালটলল 

আরছ। এই অবিায় বাইলে র্াওয়া ও কেতলে থা া এ   থাই। পুরলশ পলক্ষ্ 
থা লল কহালটললে কেতেটা ওলদে জলে আেও সুরবধাজন ।’  

বলল আহমদ মুসা কসাফায় কসাজা হলয় বসল। বলল, ‘কতামো র ন্তা  লো 
না। আল্লাহ আলছন।’  

উলে দাড়াল আহমদ মুসা।  
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র্ালয়দও উলে দাড়াল। বলল, ‘আপরন এলগান োইয়া, আরম আমাে রুম 
কথল  আসরছ।’  

র্ালয়দ সালাম রদলয়  ক্ষ্ কথল  কবরুবাে জলে হাাঁটলত শুরু  েল।  
আহমদ মুসাও।  
রনেব ফারতমা। উরেি তাে দু’ক াে। শূে দৃরি কমলল তার লয় থা ল 

ওলদে র্াত্রা পলথে রদল ।  
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৩ 
আজে ওয়াইজমযালনে ক াে দু’রট তাে সামলন কটরবলল োো দু’রট 

ফলটাে উপে রিেোলব রনবদ্ধ।  
দু’রট ফলটাই আহমদ মুসাে বলল  রথত। এ রট ফলটা ওয়াইজমযানলদে 

ফলটা। আহমদ মুসাে ফলটা রহসালব ফাইলল সংেরক্ষ্ত। আলে রট ফলটা স্ট্রাসবাগয 
পুরললশে  াছ কথল  সদয সংগৃহীত। ফলটারট পুরলশ তুলললছ আহমদ মুসাে 
কহালটল  লক্ষ্ দু’জন রনহত হওয়াে ঘটনাে পে।  

আজে ওয়াইজমযালনে হালত এ টা পাওয়ােফলু এযামরিফায়াে কলন্স। 
কসটা রদলয় েুাঁলট েুাঁলট কস পেীক্ষ্া  েলছ ফলটা দু’রটল ।  

আজে ওয়াইজমযান ওয়ার্ল্য রিডম আরমযে (WFA) প্রধান। সাও কতাোহ 
েীপ কথল  মাত্র র ছুক্ষ্ণ আলগ কস স্ট্রাসবালগয কপ লছলছ।  

ফলটা দুরট গেীে মলনালর্ালগে সালথ পেীক্ষ্া  োে পে মুে তুলল আজে 
ওয়াইজমযান। হালতে কলন্সটা কটরবলল কেলে সামলন বসা WFA এে স্ট্রাসবাগয 
এে কস্টশন  ীফ লাইবােমযানল  উলেশ্য  লে বলল, ‘আমালদে ফাইল ফলটাে 
সালথ কহালটললে  রথত আহমদ মুসাে ফলটাে মুলেে আদল হুবহু রমলল র্ালে। 
র ন্তু ক াে-মুলেে মাইলিা রেরডং রমললছ না। এল বালেই আলাদা। এটা র   লে 
সম্ভব বুেলত পােরছ না।’  

আজে ওয়াইজমযান থামলতই লাইবােমযান বলল উেল, ‘র ন্তু কহালটললে 
এই কলা  আহমদ মুসা হলতই হলব। গ্রীন সাল যল ও কহালটললে সাংঘারত  ঘটনা 
প্রমাণ  েলছ কলা রট আহমদ মুসা না হলয়ই পালে না। কহালটললে ঘটনায় পুরলশ 
পর্যন্ত রবরস্মত হলয়লছ। সাফললযে সালথ আমালদে কলাল ো কহালটল  লক্ষ্ প্রলবশ 
 লেরছল। পুরললশে মলত তাো প্রথলম আিমণ  োেও সুলর্াগ কপলয়রছল। 
কক্লালোফেম কেজা রুমাল োলটে পালশ পাওয়াে অথয আহমদ মুসাল  তাো 
রনররত অবিায় কপলয়রছল এবং তাল  সংগাহীন  োে জলে কক্লালোফেমসহ 
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রুমালও তাো কবে  লেরছল। র ন্তু রনররত অবিায় প্রথলম আিমণ  লেও দু’জলন 
আহমদ মুসাল  এাঁলট উেলত পালেরন। আহমদ মুসাে মত অসাধােণ ক উ না হলল 
এটা সম্ভব রছল না।’  

‘আমাে  থাও এটাই। মরদনা কথল  স্ট্রাসবালগয আসা আহমদ মুসাে 
রসরডউললে সালথ এ কলা রটে স্টাসবালগয আসাে রসরডউল রমলল র্ালে। ক হাো 
ও মুলেে আদলটাও রমলল র্ালে। র ন্তু আসল জায়গায় কতা রমললছ না’, বলল 
আজে ওয়াইজমযান।  

‘ক ান  ােণ রনশ্চয় আলছ। র ন্তু কলা  কর্ এ ই এ বযাপালে ক ান 
সলন্দহ কনই।’ লাইবােমযান বলল।  

‘কস  ােণটা র  হলত পালে?’ রজলজ্ঞস  েল আজে ওয়াইজমযান।  
‘হলত পালে দুরট ফলটাগ্রালফে ক ান এ রটলত আহমদ মুসাে ছদ্মলবশ 

আলছ।’ বলল লাইবােমযান।  
‘র ন্তু ছদ্মলবশ কতা মুলেে মাইলিারেরডং পাোলত পালে না।’ আজে 

ওয়াইজমযান বলল।  
‘পালে স্যাে। িারস্ট  কম আপ সম্পল য আমাে রবলশষ পড়াশুনা আলছ। 

আরম জারন, সবযাধুরন  এমন র ছু িারস্ট  কম আপ আলছ র্া সব রদ  রদলয় 
 ামড়াে মত।  ামড়াে মতই এলত কেো, কলাম ও কলামূলপ আলছ। আলট্রা 
মাইলিা কললন্সও  ামড়াে সালথ এে ক ান রেন্নতা ধো পলড় না।’ বলল 
লাইবােমযান।  

‘ধেবাদ লাইবােমযান। আপনাে এ মত আরম গ্রহন  েরছ এবং আমো 
এেন এ রসদ্ধালন্ত আসলত পারে কর্, কহালটললে এই কলা রট আহমদ মুসাই।’ 
আজে ওয়াইজমযান বলল।  

‘অবশ্যই।’ বলল লাইবােমযান।  
‘তাহলল এ থাও বলা র্ায় কর্, কস এেন আমালদে হালতে মুলোয়।’ 

আজে ওয়াইজমযান বলল।  
‘তা আমো বললত পারে। কহালটল  লক্ষ্ রনহত হওয়াে ঘটনাে পুরলশ 

রেলপাটযরট আহমদ মুসাে পলক্ষ্ কগললও পুরলশ আমালদেল  সহলর্ারগতা  েলব 
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তাে বযবিা হলয়লছ। পুরলশ  রমশনাে পুরললশে প্ররত র ছু রনলদযশ রদলয়লছন। 
তাো সুলর্াগমত আহমদ মুসাল  কগ্রপ্তাে  লে আমালদে হালত তুলল কদলব।’ বলল 
লাইবােমযান।  

‘পুরললশে সাহার্য এ টা বাড়রত রবষয়। তালদে উপে রনেযে  লে বলস 
থা া র্ালব না।’ আজে ওয়াইজমযান বলল।  

‘না স্যাে। আমো বলস কনই। কহালটললে  ােরদল  আমো ২৪ ঘন্টা 
পাহাো বরসলয় কেলেরছ। আমো আহমদ মুসাল  ক ালেে আড়াল হলত কদব না। 
সুলর্াগ কপলল আমো পুরললশে অলপক্ষ্া  েব না। আমো রনলজোই তাল  জালল 
আট াব।’ বলল লাইবােমযান।  

‘আরম  াই আহমদ মুসাল  ‘সাও কতাোহ’ েীলপে োাঁ ায় পুেলত। তাল  
োাঁ ায় েেলত পােলল শুধু বহু তথয পাওয়া র্ালব তা নয়, কগাটা দুরনয়ায় আমালদে 
রমশন রনোপদ হলয় র্ালব।’ আজে ওয়াইজমযান বলল।  

‘মার যন রু্িোলে আমালদে এতবড় রবপর্যয় ঘটালত আহমদ মুসা পােল 
র োলব?’ রজলজ্ঞস  েল লাইবােমযান।  

‘আহমদ মুসা শৃগাললে মত ধূতয, বালঘে মত রক্ষ্প্র, রসংলহে মত সাহসী 
এবং স্যাে এ.এই . ডুনালন্টে ক লয়ও মানরব  এবং কপালপে ক লয়ও দয়ালু। 
ক ান গুলণে ঘাটরত তাে কেতে কনই। রনলজে জীবন রবপন্ন  লে রবপজ্জন  
ওহাইও নদীলত ডুলব র্াওয়া কথল  এফরবআই  ীফ রম.জলজযে নারতল  উদ্ধাে 
 লে আহমদ মুসা এফরবআই  ীলফে হৃদয় জয়  লে কনয়। সবুজ পাহাড় ও লস 
আলামালসে মধয াে আণরব  ও সামরে  তথয পা ালেে ইহুদী কগালয়ন্দা সুড়ে 
আরবোে  লে তা মার যন সে ালেে হালত তুলল কদয়াসহ বহু রনুঃস্বাথয ও উপ ােী 
 ালজে মাধযলম কস মার যন কপ্ররসলডলন্টে আিা অজযন  লে। অেরদল  কস 
আমালদে কবশ র ছু অপোধমূল  বড় ধেলনে  াজল  হালত নালত ধরেলয় কদয়। 
এোলবই কস গত এ শ বছলে মার যন মারটলত কপ্রারথত আমালদে কশ ড়ল  
আমূল উপলড় কফলাে বযবিা  লেলছ। মার যন সে াে, মার যন  ংলগ্রস ও মার যন 
সমালজ আমালদে শরিশালী লরব আজ সম্পূণযই অ ার্য ে হলয় পলড়লছ এ  
আহমদ মুসাে তৎপেতায়। এই আহমদ মুসাই এলসলছ স্ট্রাসবালগয। স্পুটরন  কর্ 
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 াজ হালত রনলয়রছল, কস  াজ  োে জলনই কস র্রদ স্ট্রাসবালগয এলস থাল , 
তাহলল আমালদে সবযনাশ হলয় র্ালব।  লয়  বছে আলগ সংঘরটত রনউইয়ল যে 
‘রলবারটয ও কডলমািযারস’ টাওয়াে ধ্বংস আমোই  লেরছ এ থা র্রদ কস প্রমাণ 
 েলত পালে, তাহলল দুরনয়াে ক াথাও আমালদে জায়গা হলব না। সুতোং 
স্ট্রাসবালগয এেন আমালদে এ মাত্র  াজ সবযশরি রদলয় আহমদ মুসাল  ধ্বংস 
 ো।’  

দীঘয বিবয কদয়াে পে থামল আজে ওয়াইজমযান। তাে ক ালে-মুলে 
সফলেে ক্লারন্ত এবং  লন্ে হতাশাে সুে।  

‘স্যাে, আপরন র  রনরশ্চত আহমদ মুসা ‘স্পুটরন  রমশন’ রনলয় স্টাসবাগয 
এলসলছ?’ বলল লাইবােমযান উরেি  লন্ে।  

‘এছাড়া ক ান  ালজ কস স্ট্রাসবাগয আসলব? আহমদ মুসাে ইরতহাস 
পর্যাললা না  েলল কদো র্ালব, এ ধেলনে রমশন রনলয় কস বাে বাে রবরেন্ন 
জায়গায় কগলছ। আে ‘স্পুটরন  রমশলন’ে বযাপােটা সফল হয়, তাহলল এ রদল  
মুসরলম জারতল  তাো ইরতহালসে জঘণয অপোলধে দায় কথল  বা াাঁলত পােলব, 
অেরদল  আমালদে তাো আসামীে  ােগড়ায় দাাঁড়  োলত পােলব।’ আজে 
ওয়াইজমযান বলল।  

‘স্পুটরনল ে সবই কতা ধ্বংস হলয় কগলছ। তাছাড়া স্পুটরনল ে সাত 
শয়তানও আমালদে হালত। আহমদ মুসা র্তই  রেত মযা কহা , আমাে রবশ্বাস 
েুব কবরশ সামলন এগুলত পােলব না। আলে টা বড় রবষয় হললা, স্ট্রাসবাগয 
পুরললশে  াছ কথল  কস োল সহায়তা পালব না।’ লাইবােমযান বলল।  

লাইবােমযালনে ক ালে-মুলে র্তটা স্বরস্তে োব ফুলট উলেরছল, ততটাই 
অস্বরস্ত প্র াশ পারেল আজে ওয়াইজমযালনে মুলে। তাে  পাল কুরিত। 
অস্বরস্ত ে োবনায় ডুলব র্াওয়া তাে মুেমন্ডল। লাইবােমযান থামাে পে এ টু 
সময় রনলয় ধীলে ধীলে কস বলল, ‘স্পুটরন  অরফলসে সবে লমে দরলল দস্তালবজ 
আমো ধ্বংস  লেরছ। র ন্তু অরফলসে দরলল দস্তালবজই কর্ সবটুকু এটা ক  
বললব। এ সলবে  রপ তাো অেল ান রনোপদ জায়গায় োেলব, এটাই 
স্বাোরব । এগুললা কতা আহমদ মুসা কপলয়ও কর্লত পালে।  ােণ, স্পুটরনল ে 
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সালথ জরড়ত সব পরেবাে কথল ই কস সমান সহলর্ারগতা পালব।’ থামল আজে 
ওয়াইজমযান।  

উলেলগ েলে উলেলছ লাইবােমযালনে ক াে-মুে। বলল, ‘তাহলল এ 
দরললগুললা কতা আমালদে কর্ ক ান মূললয েুাঁলজ কপলত হলব। সাও কতাোলহ ওলদে 
 াছ কথল  র ছু জানলত পালেনরন, বললরন র ছু তাো?’ লাইবােমযালনে  লন্ে 
উলত্তজনা।  

‘না র ছুই বললরন। ক ানওোলবই তালদে মুে কোলা র্ায়রন। কর্ 
রনর্যাতলন হারতও র ৎ াে  েলব, কস রনর্যাতনও তাো হজম  লে।’ আজে 
ওয়াইজমযান বলল।  

‘মানুষ এমন হলত পালে?’ রবস্ময় লাইবােমযালনে  লন্ে।  
‘তাো রেন্ন মানুষ।’ বলল ওয়াইজমযান।  
‘ক মন?’  
‘মৃতযুল  ওো সাফললযে রসংহোে বলল মলন  লে। কসই সাফললযে 

তুলনায় এই  িটা নার  েুবই কছাট।’ ওয়াইজমযান বলল।  
‘তাহলল?’  
‘পথ এ টাই, আহমদ মুসাল  সরেলয় কদয়া।’ বলল ওয়াইজমযান।  
‘কসটা কতা এ  নাম্বাে  াজ। স্পুটরন  পরেবালে র  হানা কদয়া র্ায় না 

এই দরলল দস্তালবলজে সন্ধালন?’ লাইবােমযান বলল।  
‘ক ন, গত োলত কতা স্পুটরনল ে ৭ কনতাে বারড়সহ ওলদে আত্মীয়স্বজন 

ও বন্ধুবান্ধলবে বারড় আদযপান্ত সা য  লেছ।’ বলল আজে ওয়াইজমযান।  
‘আো, তাহলল এসব  াগজই র  েুাঁলজরছ গত োলত? র ন্তু র ছুই কতা 

কমললরন!’ লাইবােমযান হতাশ  লন্ে বলল।  
‘রমললব র  এত সহলজ! ওলদে কব -কবরটল ও রনলয় কর্লত হলব সাও 

কতাোহলত। কদো র্ালব তােপে তালদে মুে বন্ধ থাল   তক্ষ্ণ।’ বলল 
ওয়াইজমযান।  
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‘রে  বুরদ্ধ। ওলদে কদহ র্তটা শি, তালদে তনরত তা ততটাই 
স্পশয াতে। কব  কবরটে ইজ্জত কর্লত কদেলল, করালতে মত কবরেলয় আসলব ওলদে 
মুে কথল   থা।’  

বলল এ টু কথলমই কস আবাে বলা শুরু  েল, ‘তাহলল এই  ালজ আমো 
কদরে  েরছ ক ন? রনলদযশ রদন আমো শুরু  রে।’  

‘না রম.লাইবােমযান। আহমদ মুসাল  ধ্বংস  োই প্রথম  াজ। তাল  
কশষ  েলল, অে  াজ ধীলে সুলি  োয় ক ান ক্ষ্রত হলব না।’  

এ সময় কটরললফান কবলজ উেল লাইবােমযালনে।  
কটরললফান  ালনে  ালছ তুলল রনল লাইবােমযান। ওপ্রালন্তে  থা শুলন 

কস বলল উেল, ‘জরুেী েবে? বল বল।’  
ওপালেে েবে শুনল। তােপে এ  েল  তা াল কস ওয়াইজমযালনে 

রদল  এবং বলল ওপ্রান্তল , ‘এ টু কহার্ল্  ে,  থা বরল স্যালেে সালথ।’  
বলল কটরললফান এ  পালশ সরেলয় রনলয় ওয়াইজমযানল  লক্ষ্য  লে 

দ্রুত লন্ে বলল, ‘স্যাে, আহমদ মুসা কহালটল কথল  কবরেলয়লছ। কস এ া এ রট 
টযারেলত  লড় রবষমা য কোড ধলে এরদল ই এরগলয় আসলছ।’ থামল 
লাইবােমযান।  

লাইবােমযান থামলতই আজে ওয়াইজমযান বলল ঊেল, ‘ওো র্াো আলছ 
সবাইল  রপছু রনলত বল। ঈল পাল যে কমালড় ওল   ােরদ  কথল  আট ালত 
হলব। এ অিলটায় মানুলষে র্াতায়াত েুবই পাতলা। এোলনই ওে রনপাত ঘটালত 
হলব। বলল দাও আমো আসরছ।’  

লাইবােমযান সব  থা ওলদে বুরেলয় বলল কটরললফান োেল।  
ওয়াইজমযান লাইবােমযানল  লক্ষ্য  লে বলল, ‘আেও র্ালদে দে াে 

তালদে বলল দাও কসোলন কর্লত। কদে, আমালদে বযথয হওয়া  ললব না। আে 
ততেী হও এেরন।’  

বলল ওয়াইজমযান উলে দাাঁড়াল।  
উৎসালহে সালথ উলে দাড়াল লাইবােমযানও।  
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ওয়াইজমযান তাে  লক্ষ্ে রদল  পা বাড়ালত রগলয় পালশ রফলে তার লয় 
লাইবােমযানল  বলল, ‘পুরলশ  রমশনােল  র  আমালদে এই রমশলনে  থা 
বললব?’  

‘হ্যাাঁ, বলল তালদে সাহার্যও পাওয়া কর্লত পালে।’ লাইবােমযান বলল।  
র ন্তা  েরছল ওয়াইজমযান। বলল উেল, ‘না লাইবােমযান, পুরলশল  

জরড়লয় লাে কনই। তালদে  ােলণ ক ান সমস্যােও সৃরি হলত পালে।’  
বলল কস পুনোয়  ললত শুরু  েল তাে  লক্ষ্ে রদল  ততেী হওয়াে 

জলে।  
লাইবােমযানও এগুললা তাে  লক্ষ্ে রদল ।  
ঈল পা যরট স্ট্রাসবাগয শহলেে মতই পুোতন।  
পা যরট নদীে সমান্তোলল। রবোট জায়গা জুলড়।  
পাল যে পাশ রদলয় োস্তা। োস্তাে সমান্তোলল নদীে তীে কঘাঁলষ মালে মালে 

কহালটল ও টুযরেস্ট রেলায় মালে মালে েলয়লছ বাগান। এ বাগানগুললা নদীে পারন 
পর্যন্ত কনলম কগলছ।  

শান্ত রনরেরবরল এলা া। শহলেে তহ-হুলল্লালড়ে রবন্দুমাত্রও এোলন কনই।  
পাল যে পালশে সড়  ধলে  ললছ আহমদ মুসাে গারড়।  
আহমদ মুসাে টালগযট নগেীে কময়ে অরফস। কময়ে অরফলসে 

কেরজলস্ট্রশন রবোগ কথল  আহমদ মুসা এ টা রে ানা কর্াগাড়  েলত  ায়। 
গত াল রবল লল তাড়া কেলয় কর্ গারড় কছলড় ওো পারললয়রছল, কস আলমরে ান 
গারড়টাে  াগজপলত্র কর্ নাম রে ানা পাওয়া কগলছ, তালত োস্তাে নাম আলছ, র ন্তু 
বারড়ে নাম ও নাম্বাে কনই। কময়ে অরফস কথল  এই নাম নাম্বাে পাওয়া র্ায় র না, 
কসটাই কস কদেলত  ায়।  

আহমদ মুসাে গারড়  লরছল মধযম গরতলত।  
সামলনই ঈল পাল যে এ টা কমাড়। কমাড়টা রত্রোস্তাে এ রট সংলর্াগ 

িল। এই কমাড় কথল  এ টা োস্তা ঈল নদীে র নাো পর্যন্ত কনলম কগলছ।  
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কমাড়টালতও কতমন েীড় ও গারড় কঘাড়াে সমাগম কনই। তলব কবশ র ছু 
গারড় পা য  ো আলছ কদেলত কপল আহমদ মুসা। সবগুললা গারড়েই মুে কমালড়ে 
রদল । হয়লতা আলোহীো কনলম পাল য ঢুল লছ োবল আহমদ মুসা।  

কমালড় প্রলবশ  েল আহমদ মুসাে গারড়।  
আহমদ মুসাে গারড় তেন কমালড়ে মাোমারে এলস কপ াঁলছলছ। হোৎ 

আহমদ মুসা রবস্মলয়ে সালথ কদেল, সামলন ও বাম রদ  কথল  এ  কজাড়া  লে 
দুই কজাড়া গারড় তীেলবলগ এরগলয় আসলছ। প্রথলম আহমদ মুসা মলন  লেরছল 
কমাড় ঘুলে গারড়গুললা ক ান রদল   লল র্ালব। র ন্তু পেক্ষ্লনই তাে বুেলত বার  
েইল না গারড়গুললা তাে গারড় লক্ষ্য  লেই পাগলা গরতলত এরগলয় আসলছ।  

হোৎ  লেই কব্র   লষলছ আহমদ মুসা তাে গারড়। সামলন এগুলনা র্ায় 
না, বালমও না। আে ডাইলন পাল যে কদয়াল। কপছলন হটা ছাড়া পথ কনই।  

র ন্তু কপছলন হটলত রগলয় রেয়ােরেউলত ক াে পড়লতই কদেল, কপছন 
কথল  আে এ  কজাড়া গারড় কসই এ ই গরতলত তাে রদল  এরগলয় আসলছ।  

গারড়লত আবাে কব্র   লষ গারড় কথল  আহমদ মুসা কবলোলত র্ালব এমন 
সময় রতন রদ  কথল  বৃরিে মত গুলী শুরু হললা।  

রতন রদল ে গুরলে বৃরি এলস কছাঁল  ধেল তাে গারড়ল । গারড়ে সামলন 
ও কপছলনে উইন্ড রস্ক্রন ও সব জানালা মুহূলতযই উলড় কগল। োাঁেো হলত লাগল 
গারড়।  

কহালটল কথল  োড়ায় আনা গারড়টাে জলে  ি লাগল আহমদ মুসাে। 
গারড়ে কমলেয় শুলয় রনলজে আত্মেক্ষ্াে বযবিা  েল।  

পাো আিমলনে ক ান সুলর্াগ কপল না আহমদ মুসা। রতন রদল ে 
অরবোম গুরলবৃরিে মলধয মুহূলতযে জলেও মাথা কতালাে ক ান সুলর্াগ কনই। আে 
এ টা মাত্র রেেলবাে রদলয় কস সামলালব ক ান রদল ।  

হোৎ গুলীবষযণ রতন রদ  কথল ই কথলম কগল। র  বযাপাে? মুে ঘুরেলয় 
ক াে উপলে তুলল আহমদ মুসা। কদেল,  ােরদ  কথল ই ছয়রট কস্টনগালনে নল 
প্রলবশ  লেলছ আহমদ মুসাে গারড়ে মলধয।  
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আহমদ মুসা গারড়ে কমলে কথল  উলে বসল। শান্ত স্বাোরব   লন্ে বলল, 
‘র  বযাপাে? ক  কতামো? এোলব ক ন আমাল  আিমন  লেছ, আমাে গারড় 
ধ্বংস  লেছ?’  

‘বাুঃ আহমদ মুসা বাুঃ! ছয় ছয়রট কস্টনগালনে মুলে দাাঁরড়লয়ও এমন 
স্বাোরব   লন্ে  থা বললত পাে তুরম?’ বলল সালড় ছয় ফটু লম্বা বযরিত্বসম্পন্ন 
ও কনতা কগালছে এ জন কলা ।  

বললই কস এ জনল  রনলদযশ রদল, ‘ওল  কবে  লে আন।’  
তালদে কপছন কথল  আেও দু’রতন জন কলা  ছুলট এল। তালদে এ জন 

টান রদলয় োাঁেো হলয় র্াওয়া এ টা দেজা েুলল কফলল।  
দু’জলন রহড় রহড়  লে কটলন আহমদ মুসাল  গারড় কথল  কবে  েল এবং 

শুইলয় রদল োস্তায়।  
সালড় ছয় ফটু লম্বা কসই কলা রট এরগলয় এল আহমদ মুসাে  ালছ। 

বলল, ‘ওলয়ল াম আহমদ মুসা। গত দুরদন রছল কতামাে, আজ তৃতীয় রদনটা 
আমালদে এবং এই তৃতীয় রদনটাই ফাইনাল। কতামাল  হতযা  েলতই 
ক লয়রছলাম। র ন্তু কদেলাম, কতামাে কপলটে অলন   থা তাহলল র েরদলনে জলে 
হারেলয় র্ালব। কস  থাগুললা আমালদে েুবই দে াে। এ জলেই এেনও তুরম 
প্রালণ কবাঁল  আছ।’  

‘আমাে কস োগয।’ বলল আহমদ মুসা কলা রটে রদল  তার লয়। এই 
সালথ োবল আহমদ মুসা, এই কলা রটই র  স্পুটরন  ধ্বংলসে কনতা? কনতা না 
হলল কনতা কগালছে কর্ ক উ হলবন তালত ক ান সলন্দহ কনই।  

‘কস োগয নয়, প্রমাণ হলব এটাই  েম দুেযাগয, র্েন র্ালব ‘সাও 
কতাোহ’কত। আলল জান্ডাে কসাললেরনৎরসলনে ‘গুলাগ’টা  াল্পরন  রছল, 
ঈশ্বলেে এই ‘গুলাগ’ র ন্তু  াল্পরন  নয়।’  

‘ঈশ্বলেে ক ান ‘গুলাগ’ থাল  না রম.। তাাঁে আলছ জাহান্নাম।’ আহমদ 
মুসা বলল।  

‘হ্যাাঁ ‘গুলাগ’ না বলল ‘জাহান্নাম’ও এল  বললত পাে।  ােণ এোলনও 
কলা  কঢাল , র ন্তু কবে হয় না।’ বলল কসই সালড় ছয় ফটু লম্বা কলা টা।  
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‘দুরনয়াে সাজা ন ল ঈশ্বেলদে জাহান্নাম সম্পল য এ দাবী  ো র্ায় না 
রম.।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘আমো দুরনয়াে ঈশ্বে নই, অধীশ্বে আহমদ মুসা। জাহান্নাম সম্পল য ঐ 
 থা বলছ? রে  আলছ কতামাল  রদলয়ই তাে প্রমাণ হলব, তুরম কদেলত পালব।’  

বললই কলা রট র্াো আহমদ মুসাল  কটলন কবে  লেরছল, তালদে 
এ জনল  লক্ষ্য  লে বলল, ‘এল  কক্লালোফেম লাগাও।’  

সংলগ সংলগই কলা রট এরগলয় এল।  
আহমদ মুসাে  ালছ এলস পল ট কথল  কবে  েল কক্লালোফেম 

ক্প্রয়াে।  
আহমদ মুসাও তা াল কক্লালোফেম ক্প্রয়াে  নলটইনালেে রদল । 

কদলেই র নল ওটা েয়ং ে ধেলনে এ টা কক্লালোফেম। এ কক্লালোফেম রদলয় 
 াউল  অজ্ঞান  েলল দশ বালো ঘন্টাে আলগ তাে জ্ঞান কফলে না। এে 
 ার্য ারেতাও অতযন্ত দ্রুত।  ালো নাল  ক্প্র  োে দুই রতন কসল লন্ডে মলধয 
কস সম্পূণয জ্ঞান হারেলয় কফলল। আবাে এে আলে টা গুণ হললা, ক াথাও এটা 
ক্প্র  েলল রতন  াে গলজে মলধয ক উ থা লল কসও জ্ঞান হারেলয় কফলল। সুতোং 
এটা কর্ বযবহাে  লে তাল  এ টা কছাট গযাস মাস্ক পেলত হয়। তলব এে এ টা 
অসুরবধা েলয়লছ। কসটা হললা, এে সংজ্ঞাহীন  োে  ার্য ারেতা ক্প্র  োে এ  
রমরনলটে কবরশ িায়ী হয় না।  

কলা রট কক্লালোফেম ক্প্রয়াে হালত কনয়াে সালথ সালথ নাল  গযাস 
মাস্কও পলে রনলয়লছ।  

গযাস মালস্কে রট্রগালে তাে তজযরন িাপন  েল কলা রট।  
আহমদ মুসাল  রঘলে োো কস্টনগানধােীো তালদে কস্টনগান আহমদ 

মুসাে রদল  উদযত কেলেই ওো  াে পাাঁ  গজ দূলে সলে কগল।  
আহমদ মুসাল  র ৎ  লে শুইলয় োো হলয়লছ।  
কলা রট ক্প্র  েলত লাগল আহমদ মুসাে নাল । প্রায় পাাঁ  কসল ন্ড কস 

ক্প্রটা ধলে োেল আহমদ মুসাে নাল ে উপে।  



নতুন গুলাগ  68 

 

পাাঁ  কসল ন্ড ক্প্র  োে পে ক্প্র বন্ধ  লে কস দু’রতন কসল ন্ড অলপক্ষ্া 
 েল। তােপে হোৎ আ রি োলব কস কলাহাে স্পাই ওয়ালা জুতাে কগাড়ালী 
রদলয় প্র ন্ড এ  ঘা রদল আহমদ মুসাে বাম হালতে তালুলত। আহমদ মুসাে কদহ 
নড়ল না, হাতও নয়। শুধু মুে কথল  অফুট ‘আ....আ’ শব্দ কবরেলয় এল। তাে 
গলাে স্বেটা ঘুরমলয় পড়লছ এমন মানুলষে  ন্েস্বলেে মত কশানাল।  

কলা রট আবাে কসল ন্ড োলন  সময় রনলয় আহমদ মুসাে নাল  ক্প্র 
 েল।  

তােপে কসল ন্ড কদলড়  অলপক্ষ্  লে আলগে মত কলাহাে স্পাই  কদয়া 
কগাড়ারল রদলয় আ রি োলব প্র ন্ড এ  আঘাত  েল আহমদ মুসাে পালয়ে 
পাতায়।  

র ন্তু এবাে আে আহমদ মুসাে মুে রদলয় ক ান শব্দ কবরুল না।  
‘ধেবাদ জযা ব, কতামাে  াজ কশষ। এেন তুরম ওল  কটলন রনলয় 

লাইবােমযালনে মাইলিাটাে  ালছ  ল।’ বলল কসই সালড় ছয়ফুট লম্বা কলা রট 
কক্লালোফেম ক্প্র  ো ‘জযা ব’ নাম  কলা রটল  লক্ষ্য  লে।  

জযা ব আহমদ মুসাল  কটলন রনলয় এল লাইবােমযালনে মাইলিাে 
 ালছ।  

কলা রট এোলন কপ াঁলছ তাে না  কথল  গযাস মাস্ক েুলল কফলল।  
সবাই কসোলন এল।  
কসই সালড় ছয়ফুট লম্বা কলা রটও।  
কস বলল লাইবােমযানল  লক্ষ্য  লে, ‘লাইবােমযান, রমশন সফল। পূণয 

সফল হলব র্েন এল  ‘সাও কতাোহ’কত রনলয় োাঁ ায় পুেলত পােব। এে জলে 
কসোলন এ টা কসানাে োাঁ া ততেী  েব। অে োাঁ ায় এল  মানায় না।’  

বলল এ টু কথলম লাইবােমযানল  লক্ষ্য  লে আবাে বলল উেল, 
‘আহমদ মুসাল  রনলয় কতামাে মাইলিাে কমলেলত শুইলয় দাও। আেও  ােজন 
কস্টনগানধােীল  নাও কতামাে মাইলিালত। কস দশ বালো ঘন্টাে আলগ জাগলব 
না। তবু সাবধান থা লব। রনলয় রগলয় হাত পা কবাঁলধ োাঁ ায় কফলল োেলব। আরম 
‘োইন ইন্টােোশনাল কহালটল’ হলয় ঘাাঁরটলত রফেব।  
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‘োইন ইন্টােোশনাল কহালটলল ক ন রম.আজে ওয়াইজমযান?’ বলল 
লাইবােমযান।  

‘আহমদ মুসাে নতুন রুম ক ানরট, তাে হ্যান্ডবযাগসহ তাে লালগজ 
ক াথায় কস সব কোাঁজ রনলয় আসব। ওগুললা হাত  োে বযবিা  েলত হলব। কর্ 
ডকুলমন্টগুললা আরম েুাঁজরছ তা আহমদ মুসাে  ালছ থা াে সম্ভাবনাই সবল লয় 
কবরশ। সাত কগালয়ন্দাে অসমাপ্ত  াজ এে পলক্ষ্ই  ো সম্ভব। কদো র্া , এে 
 ালছ ঐ সব ক ান র ছু তথয পাওয়া র্ায় র না।’ বলল সালড় ছয় ফটু লম্বা আজে 
ওয়াইজমযান কলা রট।  

‘ঐ ছুাঁরড়-কছাাঁড়া দু’জলনে র   ো র্ায়?’ লাইবােমযান বলল।  
‘ওো রজলো। ওলদে গালয় হাত রদলয় োমাো ক ন পুরললশে োলমলায় 

পড়লত র্ালব?’ বলল ওয়াইজমযান।  
‘রে  আলছ স্যাে।’ লাইবােমযান বলল।  
 থা কশষ  লেই কলা জলনে রদল  ক লয় বলল, ‘কতামো আহমদ 

মুসাল  আমাে মাইলিালত কতাল। আে কস্টনগানওয়ালা  ােজন ওে আমাে 
গারড়লত।’  

বলল লাইবােমযান এগুললা তাে গারড়লত ওোে জলে।  
ওয়াইজমযানও এগুললা তাে  ালেে রদল ।  
অল্পক্ষ্লনে মলধযই এলা াটা ফাাঁ া হলয় কগল। শুধু পলড় থা ল আহমদ 

মুসাে োড়া  লে আনা োাঁেো হলয় র্াওয়া গারড়টা।  
 ললছ লাইবােমযালনে মাইলিাবাসরট। গারড়ে কমলেে উপে উপুড় হলয় 

আলছ আহমদ মুসা।  
তাে পালশই গারড়ে রসলট পাশপারশ বলস আলছ  ােজন কলা ।  
আে গারড়ে িন্ট রসলট বলস আলছ লাইবােমযান। তাে পালশ ড্রাইরেং 

রসলট আলে জন ড্রাইে  েলছ গারড়।  
কস্টনগানধােী এ জন তাে জুতা রদলয় আহমদ মুসাে গালয় কটা া রদলয় 

বলল, ‘বযাটা নার  েুব সাংঘারত । র ন্তু আমালদে বুরদ্ধে  ালছ কুলপা াত!এমন 
ফাাঁলদ কফলা হলয়লছ কর্, র ছুই  েলত পােল না।’  
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‘আমালদে দু’জন কলা  কমলেলছ গত োলত এই কলা । মজা  লে কশাধ 
কনয়া র্ালব।’ বলল তাে পালশে আলে জন কস্টনগানধােী।  

‘র  কশাধ কনলব, এলতা কদেরছ রল রলল  কছলল মানুষ। এে সম্পল য 
কশানা  থাগুললা আমাে েুব রবশ্বাস হয় না।’ বলল আলে জন।  

‘এল  আমাে ক াথায় রনরে, শাললযমযালনে ৫নং বারড়লত, না বড় বলসে 
ফ্ল্যালট?’  তথুযজন বলল উেল।  

‘ক ন বলছ এ থা?’ প্রথমজন বলল।  
‘কশাধ কতালাে  থা বলছ তাই। ফ্ল্যালট রনলল কতা কসোলন আমালদে 

কশাধ কনয়া র্ালব না।’  তথুযজন উত্তে রদল।  
‘র ন্তা  লো না, কতামালদে সব ইো পূেন হলব। কতামো কর্োলন  াে 

কসোলনই কনয়া হলব।’ বলল লাইবােমযান।  
তালদে এই সব গল্প  থা  ললতই থা ল।  
আহমদ মুসা সবই শুনরছল। কক্লালোফেম তাল  সংজ্ঞাহীণ  েলত পালে 

রন। কক্লালোফেম ক্প্র  োে সময় কথল  পা া কদড় রমরনট কস রনুঃশ্বাস বন্ধ  লে 
রছল। তাল  গারড়ে রদল  কটলন কনয়াে সময় র্েন কস রনুঃশ্বাস রনলয়লছ, তেন 
কক্লালোফেম এে  ার্য ারেতা কশষ।  

সংজ্ঞাহীন হওয়াে োন  েলত রগলয় তাল  দারুণ  ি  েলত হলয়লছ। 
জুতাে কলাহাে স্পাই ওয়ালা কগাড়ালী রদলয় তাে হালতে তালুলত আ রি  এমন 
আঘাত  লেলছ কর্  ুপ  লে থা া অসম্ভব। আহমদ মুসা তধলর্যযে সব শরি 
এ রত্রত  লে  ুপ কথল লছ শুধু এ টা ক্ষ্ীণ ‘আহ’ শব্দ  োে মাধযলম। এটকুু শব্দ 
আহমদ মুসা ইো  লেই  লেলছ এটা প্রমাণ  োে জলে কর্, আহমদ মুসা 
সংজ্ঞাহীন হলয় পলড়লছ। পালয়ে তালুলত রেতীয় আঘাতও তাল  হজম  েলত 
হলয়লছ ক ান শব্দ না  লে।  

তালদে গলল্পে মালে আহমদ মুসা এ বাে পলল ে জলে ক াে েুলল। 
তাে োগয োল কর্ উপুড় অবিায় তাে মুে কস্টনগানধােীলদে রদল  কফোলনা 
রছল। ফলল পল টুকুলতই কদেলত কপল তাে পালশই গারড়ে রসলট বসা 
 ােজনল । তালদে পাগুললা আহমদ মুসাে গা প্রায় স্পশয  লে আলছ। তালদে 
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এ জলনে কস্টনগানটা ক ালল। অে রতনজলনে কস্টনগান মারটলত কেলে বযালেল 
ক ালল কেলস কদয়া। এ জলনে কস্টনগালনে কগাড়া আহমদ মুসাে ডান বাহু স্পশয 
 লে আলছ।  

আহমদ মুসা রহলসব  ষল, সামলন কথল  লাইবােমযালনে এযা শলন 
আসলত  তক্ষ্ন সময় কনলব? এে মলধয কস র  কপছনটা রনল শ  েলত পােলব? 
র ন্তু এছাড়া কতা উপায় কনই।  

মসৃণ োজপলথে উপে রদলয় মাইলিাটা  লরছল তীলেে কবলগ।  
ক াে দুরট আহমদ মুসা আবাে অধয রনরমযরললতে মত েুলল কস্টনগালনে 

বাটটা আবাে কদলে রনল।  
তােপে ক ালেে পলল  আহমদ মুসা বাট ধলে কস্টনগানটা কটলন রনলয়ই 

কদহটা ঘুরেলয় র ৎ হলয় কগল।  
ওলদে  ােজলনেই ক াে পলড় রগলয়রছল আহমদ মুসাে উপে। র ন্তু েুত 

কদোে মত আৎল  উলেরছল সবাই। তালদে এই আৎল  ওোে োব তাো  ারটলয় 
ওোে আলগই আহমদ মুসাে হালতে কস্টনগান ওলদে  ােজলনে উপে রদলয় ঘুলে 
এল।  

র  কেজাে হলয়লছ না কদলেই কশায়া অবিালতই মুেটা ডানরদল  ঘুরেলয় 
রনলয় কস্টনগান তা   েললা লাইবােমযানল ।  

ক য়ালেে আড়ালল কস। তবু তাে ক য়ালেে ডানপাশ রদলয় তাে শেীলে 
ডান পালশে র ছু কদো র্ালে। র ন্তু আহমদ মুসাে হালত রনেুাঁত টালগযট কনবাে 
সময় রছল না। সরে  ললক্ষ্যই আহমদ মুসাে কস্টনগান কথল  গুরলে োাঁ  কবরেলয় 
কগলছ।  

গুরল  লেই আহমদ মুসা উলে দাড়াল। গারড় র ন্তু ছুলট  ললছ তীে 
কবলগই।  

আহমদ মুসাে হালতে কস্টনগান তা   ো ড্রাইোলেে রদল । বলল, 
‘ড্রাইোে, সামলন গারড় দাাঁড়  োও। মলন কেে রেতীয়বাে বলব না, গুলী  েব।’  

বলাে সংলগ সংলগই ড্রাইোে গারড়ে কলন ক ঞ্জ  লে োস্তাে র নালে রনলয় 
কগল।  লয়  গজ রগলয়ই গারড় দাাঁরড়লয় পড়ল।  
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আহমদ মুসা হালতে কস্টনগানটা গারড়ে কপছলন ছুাঁলড় রদলয় দেজা েুলল 
নামলত নামলত বলল, ‘ড্রাইোে, এেরন এলদে ক ান রক্লরনল  রনলল এলদে ক উ 
ক উ কবাঁল  কর্লত পালে।’  

 থা কশষ হবাে আলগই আহমদ মুসা গারড় কথল  কনলম পলড়রছল।  
আহমদ মুসা গারড় কথল  কনলম ওোলনই দারড়লয় থা ল। মাইলিারট 

ক ালেে আড়ালল  লল র্াবাে পে এ টা টযারে কডল  তালত উলে বসলত বসলত 
বলল, ‘কহালটল োইন ইন্টােোশনাল’।  

কহালটল োইন ইন্টােোশনাল র্াওয়াে  থা আহমদ মুসা বলল বলট, 
র ন্তু পলে র ন্তায় এল, ওলদে বড় বস আজে ওয়াইজমযান কতা কহালটল োইলনই 
কগলছ। কস কসোলন র   েলব, র  বললব ক  জালন!হুট  লে কহালটলল র্াওয়া তাে 
রে  হলব র না। র ন্তু কহালটলল না কগলল কস র্ালব ক াথায়? কস কর্ 
লাইবােমযানলদে হাত কথল  মুি হলয়লছ এ থা আজে ওয়াইজমযান এেরন 
জানলত পােলব। জানলত পাোে সংলগ সংলগ কস রনশ্চয় এবাে পুরলশল  কলরললয় 
কদয়াে বযাপালে তৎপে হলব। এই সালথ ওয়াইজমযানোও আেও মরেয়া হলয় 
উেলব। এই অবিায় কোাঁজ েবে না রনলয় কহালটলল প্রলবশ  ো তাে জলে রে  
হলব র না। তাছাড়া কহালটললে টুরেস্ট কস শলনে কর্ গারড় কস োড়ায় রনলয় 
রগলয়রছল, কসটা ক াথায় এ প্রশ্নও উেলব। গারড় হারেলয় কগলছ এ  থাও বলা র্ালব 
না, আবাে কর্ হাল হলয়লছ গারড়ে কসটাও বলা র্ালব না।  ােণ তালত অলন  প্রশ্ন 
উেলব, র্াে জবাব কস রদলত পােলব না।  

এসব র ন্তাে মলধযই আহমদ মুসা কপ াঁলছ কগল কহালটললে  ালছ। কস রে  
 েল কহালটলল না রগলয় আপাতত কস গীজযাে সামলন কনলম র্ালব।  

গীজযাে পার যং এ কনলম পালশে এ টা গারড়ে রদল  তা ালতই েুরশ হলয় 
উেল আহমদ মুসা। কদেল, ফারতমা ও র্ালয়দ এ টা গারড়লত বলস।  

ওলদে কদলে েুরশ হওয়াে পেক্ষ্লনই আবাে র রন্তত হলয় পড়ল আহমদ 
মুসা। ফারতমাো কহালটললে বদলল গীজযাে পার যং এ ক ন? কহালটলল র  র ছু 
ঘলটলছ?  

আহমদ মুসা এগুললা ওলদে রদল ।  
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ওোও কদেলত কপলয়লছ আহমদ মুসাল ।  
ওো ছুলট এল আহমদ মুসাল  কদলে।  
ওলদে মুলে এ সময় কর্ হারসটা থা া স্বাোরব  কসটা কনই।  
ওলদে এই অবিা কদলে আহমদ মুসাও হাসলত পােল না।  
ওো  ালছ আসলতই আহমদ মুসা বলল, ‘র  বযাপাে, কতামো এোলন? 

োল আলছা কতা?’  
আহমদ মুসাে রজজ্ঞাসাে ক ান জবাব না রদলয় ফারতমা ও র্ালয়দ এ  

সালথ বলল উেল, ‘আপরন সুি আলছন, আপরন োল আলছন কতা োইয়া?’ তালদে 
 লন্ে উলেগ।  

‘কতামো এ থা বলছ ক ন? উরেি ক ন কতামো এত?’ রজলজ্ঞস  েল 
আহমদ মুসা।  

‘োইয়া আপনাল  ওো ধলে রনলয় র্ায়রন?’ বলল র্ালয়দ ক াে  পালল 
তুলল।  

‘হ্যাাঁ রগলয়রছল। মুি হলয় আসলাম। র ন্তু তুরম জানলল র   লে?’  
‘এই কতা  ’রমরনট আলগ আরম আসাে সময় ঈল পাল যে কমালড় আপনাে 

গারড় োাঁেো অবিায় কদেলাম। আরম গারড়ে নাম্বাে কদলে র নলত পারে ও গারড় 
কথল  কনলম পরড়। রজলজ্ঞস  লে কসোলন জলড়া হওয়া কলা লদে এ জলনে  ালছ 
শুনলাম, ছয় সাতটা গারড় এ গারড়টাল  রঘলে কফলল রবোমহীন কমরশনগালনে গুলী 
 ারললয় গারড়ে এ হাল  লেলছ। এ গারড় কথল  এ জনল  কবে  লে ঐ 
গারড়ওয়ালাো ধলে রনলয় কগলছ। র  ঘলটরছল োইয়া, র   লে আপরন মুি 
হললন?’ বলল র্ালয়দ।  

আহমদ মুসা সংলক্ষ্লপ ঘটনাটা ওলদে বলল। ঘটনা শুলন ওলদে ক াে 
ছানাবড়া হলয় কগল। বলল ফারতমা, ‘োইয়া মাত্র ১২ ঘন্টাে মলধয আপরন 
রেতীয়বাে জীবন কপললন।’  

তােপে র্ালয়দ ও ফারতমা দু’জলনই হাত উপলে তুলল বলল, 
‘আলহামদুরলল্লাহ। কহ আল্লাহ, আমালদে োইয়াে বুরদ্ধ, শরি, সাহস আেও 
বারড়লয় রদন। এ ধেলনে সব রবপলদই রতরন কর্ন জয়  েলত পালেন।’  
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তাো থামলতই আহমদ মুসা বলল, ‘কতামো এোলন র   েছ? ঐ 
শয়তানলদে এ জন কনতা আজে ওয়াইজমযান কতা কহালটলল আসাে  থা আমাে 
রুলমে কোাঁজ েবে কনবাে জলে!’  

‘কস এলসরছল এবং কোাঁজ রনলত আপনাে  লক্ষ্ও ঢুল রছল। কস র্েন 
 াউন্টালে  থা বলরছল, তেন আরম  াউন্টালেে পালশ রছলাম। সব আরম শুরন 
এবং তাল  ফললা  রে। তাে ছরবও আরম রনলয়রছ। কর্োলব অথরেরটে সালথ কস 
 থা বলরছল এবং  াজ  েরছল, তালত আমাে মলন হলয়লছ কস ষড়র্ন্ত্র ােীলদে 
এ জন বড় ক উ হলবন। র্াই কহা , তাে  থা শুলন আরম বুলে কর্, আপনাে ক ান 
রবপদ হলয়লছ। কসজলে কহালটললে লরবলত বলসই আরম র্ালয়লদে অলপক্ষ্া  রে। 
কস এলল তাে  ালছ সব শুলন গারড় রনলয় আমো কহালটল কথল  সলে এলস এোলন 
অলপক্ষ্া  রে। আমালদে েয় হরেল আপনাল  হস্তগত  োে পে আমালদে 
 লক্ষ্ও ওো হানা কদলব।’ বলল ফারতমা  ামাল।  

‘রদলত পালে।  ােণ তাো কর্ রজরনস েুাঁজলছ তা আমাে সুটল লস 
পায়রন। আমাে হ্যান্ডবযাগ ও কতামালদে বযালগজ কদোে জলে কতামালদে 
 লক্ষ্ও হানা রদলত পালে।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘র  েুাঁজলছ োইয়া ওো?’ বলল র্ালয়দ।  
‘স্পুটরনল ে কগালয়ন্দাো রনউইয়ল যে টুইন (রলবারটয ও কডলমািারস) 

টাওয়াে ধ্বংলসে প্র ৃত ঘটনা সম্পল য কর্ দরলল দস্তালবজ কর্াগাড়  লেরছল, কস 
সলবেই  ত গুললা বা ক ানরট সম্ভবত তাো েুাঁজলছ। লা-মলন্ডে রেলপালটয 
কগালয়ন্দা অপহেণ  োে  ােণ রহসালব এ ধেলনে র ছুল ই সলন্দহ  ো 
হলয়রছল। আজ আজে ওয়াইজমযালনে মুলেও এ ধেলনে  থাই শুলনরছ।’ আহমদ 
মুসা বলল।  

‘োইয়া, আপরন ওলদে জাল রছাঁলড় কবরেলয় আসাে পে ওো রনশ্চয় দারুণ 
কক্ষ্লপ কগলছ। এই অবিায় কহালটল আপনাে জলে আেও রবপজ্জন  হলয় উলেলছ, 
আমালদে জলেও। র   ো র্ায় এেন। বারড় এ টা কপলয়রছ। োড়া এ টু কবরশ 
হললও আপরন কর্মন ক লয়রছললন, কসে মই বারড়টা। বারড়টালত  ালল  উেলল 
োল হয়, ‘তলব আজল ও উো র্ায়।’ বলল র্ালয়দ।  



নতুন গুলাগ  75 

 

‘আমো এেরন কহালটল কছলড় কদব। আরম ও র্ালয়দ রগলয় উেব োড়া 
 ো বারড়লত। আে ফারতমা উেলব আপাতত তাে আত্মীলয়ে বারড়লত।’ আহমদ 
মুসা বলল।  

ম্লান হলয় কগল ফারতমা  ামাললে মুেমন্ডল। পেক্ষ্লনই লজ্জায় কছলয় 
কগল তাে মুে। ফলুট উেল কোাঁলট লজ্জা রমরেত হারস। বলল, ‘োইয়া, আপনাে 
জলে আেও র ছু েবে আলছ।  ামাল সুলাইমান োইয়াে বাসা কথল  অল্পক্ষ্ন 
আলগ জারনলয়লছ, আজ বাদ আসে স্ট্রাসবাগয মসরজদ  মুযরনরট হলল দু’পক্ষ্ই 
রবলয়ে আলয়াজন  োে বযাপালে োজী। আপনাে মত কপললই এটা  ূড়ান্ত হলব।’  

আহমদ মুসাে মুলে ফলুট উেল রমরস্ট হারস। বলল, ‘ওলয়ল াম কবান। 
আমাে আলগে  থা বারতল। তুরমও আজ র্ালয়লদে সালথ োড়াবারড়লত উেলব। 
ওলদে বলল দাও। শুেস্য শীঘ্রম।’  

‘ধেবাদ োইয়া।’ মুে নত  লে বলল ফারতমা  ামাল।  
আহমদ মুসাে মুলে সংল া  জরড়ত এ  ট ুলো হারস ফলুট উেল। বলল, 

‘ফারতমা, র্ালয়দ, মলন  েলত পালো আরম কতামালদে উপে অোয়  ারপলয় 
রদলয়রছ। োবলত পাে কর্, কতামালদে ইনরটরগ্ররটল  আরম সলন্দহ  েরছ। 
আরম.........’।  

আহমদ মুসাে  থায় বাধা রদলয় ফারতমা  ামাল বলল উেল, ‘োইয়া 
আপনাে  থা রে  নয়। আপরন আমালদে সরতয াে অরেোবল ে  াজ 
 লেলছন। আপরন আমালদে রশরেলয় রদলয়লছন, আমো আমালদে অল্পই জারন, 
রিা জালনন সবটুকুই। সুতোং আমালদে জলে তাাঁে রনলদযশই  ূড়ান্ত।’ ফারতমাে 
 ন্ে আলবগািুত ও দৃঢ়।  

‘ধেবাদ কবান’, বলল এ টু থামল আহমদ মুসা। তােপে বলল, ‘ ল 
কহালটললে রবল  ুর লয় আমো  লল আরস।’  

আহমদ মুসাসহ ওো দু’জন আবাে রগলয় গারড়লত বসল।  
গারড়  ললত শুরু  েল কহালটললে রদল ।  
‘োইয়া, আমো কহালটল কথল  কবরেলয় ক াথায় র্ারে?’ বলল ফারতমা 

 ামাল।  
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‘বাদ আসলেে অনুষ্ঠান পর্যন্ত তুরম কতামাে োইয়া  ামাল সুলাইমালনে 
বারড়লত থা লব। আরম র্ালয়দল  রনলয় োড়া বারড়লত উেব। র্ালয়দ বাসায় উলে 
বারড় গুছালব। আে আরম পেবতযী অরের্ালনে জলে র ছু কোাঁজ-েবে কনয়াে ক িা 
 েব।’  

‘র  অরের্ান?’ রজলজ্ঞস  েল ফারতমা।  
‘ও  থা এেন থা । পলে বলব।’ বলল আহমদ মুসা।  
গারড় প্রলবশ  েল কহালটললে  াে পার যং এ।  
 
 
 
সরতযই আহমদ মুসা কর্মন ক লয়রছল, কস ে মই বারড়টা।  
আহমদ মুসাে  ক্ষ্রট কবশ বড়। এটা ড বাথ।  ক্ষ্ কথল  ফ্ল্যালটে 

বাইলে কবরুবাে ইরন্ডলপনলডন্ট পযালসজ। অেরদল  দুরট কবডরুম আে এ রদল  
কগস্টরুম রনলয় ফারতমা র্ালয়দলদে অংশ। আহমদ মুসাে  ক্ষ্ কথল  ডাইরনং ড্রইং 
এ প্রলবলশে এ টা দেজা েলয়লছ। এই দেজা বন্ধ থা লল ফ্ল্যালটে দুই অংশ বলা 
র্ায় আলাদাই হলয় পলড়। দেজাটা দুই রদ  কথল ই বন্ধ  ো র্ায়। রসদ্ধান্ত হলয়লছ 
দেজাটা দুই রদ  কথল ই বন্ধ োো হলব। দুই পলক্ষ্ে  ােও প্রলয়াজন হলল ন  
 লে দেজা েুললত হলব। ফ্ল্যাট কথল  বাইলে কবরুবাে জে ফারতমা-র্ালয়দলদে 
পযালসজও আলাদা।  

নতুন দম্পরত রহলসলব ফারতমা ও র্ালয়দ ফ্ল্ালট উলেলছ মাগরেলবে 
নামালজে আধা ঘন্টা আলগ। স্ট্রাসবাগয মসরজদ  মুযরনরট হলল তালদে রবলয়ে 
অনুষ্ঠানরট হলয়লছ েুবই সুন্দে, র ন্তু সংরক্ষ্প্ত। স্ট্রাসবালগযে পলনেরট মুসরলম 
পরেবাে কর্াগ রদলয়রছল এই রবলয়ে অনুষ্ঠালন। রবলয়ে পে ফারতমা ও র্ালয়লদে 
আত্মীয় স্বজনো তালদেল  ফ্ল্যালট তুলল রদলয় কগলছ।  

োত ১১টা। আহমদ মুসা ন   েল ফারতমা-র্ালয়দলদে অংলশ কঢা াে 
পারটযশন কডালে।  

েুলল কগল দেজা।  
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দেজা েুলল রদলয়লছ র্ালয়দ।  
আহমদ মুসা সালাম রদল র্ালয়দ ও ফারতমা দুজনল ।  
ফারতমা  ামাল বলসরছল কসাফায়।  
আহমদ মুসা দেজায় এলস সালাম রদলতই সালালমে জবাব রদলয় উলে 

দাড়াল ফারতমা। আেও বলল, ‘ওলয়ল াম োইয়া।’  
রবলয়ে কপাশা টা কনই ফারতমা  ামাললে পেলন। র ন্তু কর্ কপাশা  

পলেলছ তালতও তাল  নববধুই লাগলছ। ফলুহাতা  ারমজ তাে পা পর্যন্ত কনলমলছ। 
মাথাে রুমাল  পাল কঢল  গলা জরড়লয় বু  পর্যন্ত কনলম এলসলছ। ফারতমা 
 ামাললে কশ্বতাে কগালাপী কদলহ কগালাপী এই কপাশা  তাল  অপরূপ  লে 
তুলললছ।  

নত দৃরিলত আহমদ মুসা র্ালয়লদে সালথ রগলয় কসাফায় বসল।  
ফারতমা  ামালও বসল।  
র্ালয়দ রগলয় বলসলছ ফারতমাে পালশ। আে আহমদ মুসা তালদে 

সামলনে আলে রট কসাফায়।  
ফারতমাে ক ালে মুলে লজ্জাে ছাপ। লাল হলয় উলেলছ মুে।  
র্ালয়দও অলন টাই রবব্রত।  
প্রথম রনেবতা োেল আহমদ মুসাই। বলল, ‘নতুন সংসাে, ক ান 

অসুরবধা কনই কতা কতামালদে?’  
‘আলহামদুরলল্লাহ। ক ান অসুরবধা কনই োইয়া।’ বলল র্ালয়দ। তাে 

মুলে সলজ্জ হারস।  
‘োইয়া, আমো কতা জারন না, আপরন র  বাইলে কবরেলয়রছললন? 

রফেললন এেন?’ বলল ফারতমা।  
‘না কতা, ক াথাও কবে হইরন? ক ন বলছ এ  থা?’ আহমদ মুসা বলল।  
‘বাইলেে কপাশা  আপনাে পেলন।’ বলল ফারতমা।  
‘ও’ বলল হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘বাইলে কবে হইরন, কবে হলবা। কস 

 থাই কতামালদে বললত এলসরছ।’ আহমদ মুসা বলল।  
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‘এই োত ১১টায় বাইলে কবরুলবন? ক াথায়?’ বলল ফারতমা ও র্ালয়দ 
এ ই সালথ। তালদে  লন্ে রবস্ময়।  

‘বললরছলাম কতা এ  অরের্ালন কবরুলত হলব।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘ক াথায়?’ বলল র্ালয়দ।  
‘ওলদে এ টা আস্তানাে সন্ধান কপলয়রছ। আরম র্েন সংজ্ঞাহীন হওয়াে 

োন  লে ওলদে গারড়ে কমলেলত পলড়রছলাম, তেন ওলদে  থাবাতযাে মধয রদলয় 
আরম ওলদে এ টা ঘাাঁরটে রে ানা কপলয় র্াই। কসোলনই র্াব। কদরে, ওলদে 
পরে য়, পরে ল্পনা এবং অপহৃত সাতজনল  ক াথায় কেলেলছ-এসব বযাপালে 
ক ান তথয উদ্ধাে  ো র্ায় র না।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘আজই এ টা বড় ঘটনা ঘলটলছ। ওো সাংঘারত  কক্ষ্লপ আলছ আপনাে 
উপে। এই অবিায় এত োলত আপনাে এ া তালদে ঘাাঁরটলত র্াওয়া রে  হলব 
না।’ বলল ফারতমা দৃঢ় প্ররতবালদে  লন্ে।  

‘না ফারতমা। শত্রুল  আঘাত  োে পে শত্রু পাো আঘাত  োে 
আলগই র্রদ তাল  আবাে আঘাত  ো র্ায়, তাহলল শত্রুল  তাড়াতারড়  াবু  ো 
র্ায়। আজ ওো কর্ আঘাত কেলয়লছ, তাে পাো আঘালতে র ন্তায় ওো এেন বযস্ত। 
নতুন আঘাত আসলত পালে এটা তাো োবলছ না এবং আত্মেক্ষ্ােও ক ান র ন্তা 
তালদে মাথায় কনই। সুতোং এটা এ টা বড় সুলর্াগ।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘আপনাে সালথ রু্রিলত পােলবা না োইয়া। আপনাে এই রু্রিে জবালব 
র  বললত হলব আমাে জানা কনই। র ন্তু আরম কর্টা জারন, কসটা হললা আপনাে 
এ া ঐ শত্রুপুেীলত র্াওয়া রে  নয়’।  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এসব অরের্ান দল কবলধ হয় না ফারতমা। 
দলবল রনলয় কগলল শত্রুলদে আগাম কজলন কফলাে সম্ভাবনা থাল । তালত 
কলা ক্ষ্য় হললও লক্ষ্য অজযন হয় না। এ জলে এ া র্াওয়াটাই রনোপদ ও 
ফলপ্রসু’।  

‘র ন্তু এ া রগলয় র্রদ আপরন রবপলদ পলড়ন, ক ান সাহালর্যে র্রদ 
আপনাে দে াে হয়? না োইয়া, আপনাে এ া র্াওয়া হলব না’। বলল ফারতমা।  
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হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সবল লয় বড় সাহার্যদাতা রর্রন, রতরন কতা 
সালথই আলছন। রতরনই সাহার্য  েলবন ফারতমা। আমালদে তাে উপেই রনেযে 
 ো উর ত’।  

‘আল্লাহে  থা বললছন োইয়া? রতরন কতা আলছনই। রতরন অবশ্যই 
সাহার্য  েলবন। র ন্তু রতরনই কতা শত্রু কমা ারবলায় আমালদে উপরু্ি প্রস্তুরত 
রনলত বলললছন। র ন্তু আপরন তা  লেলছন না োইয়া’। বলল ফারতমাই।  

‘আমাে সাধয র্া কসোলবই আরম প্রস্তুরত রনলয়রছ ফারতমা। বললত পাে, 
কলা  সালথ কনই, এ া র্ারে। র ন্তু শত্রুে রবরুলদ্ধ এমন অলন   াজ আলছ র্া 
এ া  েলত হয়। আরম কস ে ম এ টা  ালজই র্ারে। আরম কগাপলন তালদে 
ঘাাঁরটলত ঢু ব। অনুসন্ধান  েব। তালদে সম্পল য তথযারদ কর্াগালড়ে ক িা  েব। 
এমন ধেলনে  ালজ এ া কর্লত হয়। আরম কসটাই  েরছ কবান’। আহমদ মুসা 
বলল।  

‘বুেলাম। র ন্তু োইয়া, এ ধেলনে  ালজও কতা সংঘষয হয়। প্রলয়াজনীয় 
সাহালর্যে দে াে হয়’। বলল ফারতমা।  

‘কদায়া  ে কতামো কবান। এই সাহার্য কর্ন আল্লাহ  লেন, আমাল  
কতামো বাধা রদওনা। আরম এই  াজ রনলয় এ াই কতা এলসরছ শুধুমাত্র আল্লাহে 
উপে েেসা  লে। সবযজ্ঞ আল্লাহ এটা জালনন এবং রতরনই আমাল  সাহার্য 
 েলবন’।  

ফারতমা ক ান জবাব রদল না। তাে অপল  দু’ক াে তার লয় আলছ 
আহমদ মুসাে রদল ।  

র্ালয়লদে রবস্ময় রবমুগ্ধ দু’ক াে রনবদ্ধ আহমদ মুসাে মুলেে উপে।  
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘োই কবানো এোলব তার লয় ক ন?’  
‘োবরছ োইয়া’। ফারতমা বলল।  
‘র  োবছ?’ বলল আহমদ মুসা।  
‘োবরছ, োইয়াে পরে য় জানাে োগয র  আমালদে এেনও হললা না? 

আরম রনরশ্চত োইয়া, আপনাে এমন এ টা পরে য় আলছ র্া এত বড় কর্ আমো 
সামাে মানুষ হলয় তা জানা রে  নয়’। ফারতমা বলল।  
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আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, ‘ফারতমা, র্ালয়দ, গত দু’রতন রদলনে 
পরে য় কথল , আমাে আ েণ কথল  র  কতামালদে এই রবশ্বাসই হলয়লছ?’  

‘না োইয়া, এ রবশ্বাস নয় বেং উলো রবশ্বাসই হলয়লছ এবং এ  ােলণই 
মলন  ি লাগলছ কর্, এত আপন  লে রর্রন আমালদে রনলয়লছন, কেহ ও 
অরেোব লত্বে ছত্রছায়া রর্রন আমালদে পেম আ ারঙ্খত এ  নতুন জীবলন রনলয় 
এলসলছন, তাে পরে য় আমো জারন না, আমালদে জলে এটা অবশ্যই বড়  লিে 
োইয়া’। বলল ফারতমা আলবলগ োেী  ন্ে তাে।  

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘কতামাে  থা বুেলত পােরছ কবান। 
কতামালদে  াছ কথল  আমাে পরে য় কগাপন  োে ক ান রসদ্ধান্ত আরম কনইরন। 
আরম এই রমশলন এোলন আসাে আলগ নীরতগত রসদ্ধান্ত রনলয়রছলাম, আমাে 
পরে য় আরম ক াথাও প্র াশ  েব না। তালত আমাে  াজ অলন োরন সহজ হলব 
এবং শত্রুল  অলন োরন অসত য ও অপ্রস্তুত অবিায় পাওয়া র্ালব। র ন্তু শত্রুো 
আমাে পরে য় কর্োলবই কহা  কজলন কফলললছ। আমাে পরে য় আগাম কজলনই 
আজ স ালল ওো আমাল  ঐোলব আট-ঘাট কবাঁলধ বন্দী  েলত এলসরছল। 
শত্রুলদে  াছ কথল  আমাে পরে য় কগাপন োোে জলেই রনলজে পরে য় কগাপন 
োোে রসদ্ধান্ত রনলয়রছলাম। শত্রুো কসই পরে য় র্েন কজলনই কফলললছ, তেন 
আে পরে য় কগাপলনে প্রলয়াজন কদরে না’।  

বলল আহমদ মুসা সামলনে রট কটরবল কথল  রিপ কপপালেে এ টা পাতা 
রছলড় রনলয় তালত েস েস  লে রনলজে নাম রলেল এবং তা রিপ পযালডে রনল  
 াপা রদলয় এ টু কহলস বলল, ‘আরম আমাে পরে য় রললে োেলাম, পলে পলড় 
রনও’।  

বলল আহমদ মুসা এ টু থামল। গম্ভীে হলয় উেল তাে মুে। পল ট 
কথল  এ  টু লো  াগজ কবে  লে তা র্ালয়লদে হালত রদলয় বলল, ‘এলত আরম 
কর্োলন র্ারে তাে রে ানা কলো আলছ। আরম র্রদ কোে পর্যন্ত না রফরে, তাহলল 
কতামাে পরের ত পুরলশ অরফসােল  এবং পুরলশ কস্টশনল  এই রে ানা জারনলয় 
বললব, স্পুটরন  র্াো ধ্বংস  লেলছ, স্পুটরনল ে ৭ কগালয়ন্দাল  র্াো র ডোপ 
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 লেলছ, তালদে এ টা ঘাাঁরটে রে ানা এটা। রে ানাটায় আপনাো এেরন কেড 
 রুন’।  

র্ালয়দ রিপটা হাত কপলত রনল। র ন্তু ক ান  থা বলল না।  
ফারতমাও র ছু বলল না।  
হোৎ  লে তালদে দু’জলনে দু’ক াে ছল ছল  লে উলেলছ। উলেলগ-

আশঙ্কায় তালদে মুে পান্ডুে।  
ফারতমাে দু’ক ালেে অশ্রু তাে দু’গন্ড কবলয় গরড়লয় পড়লত লাগল।  
আহমদ মুসা তালদে অশ্রু কদলে আেও গম্ভীে হলয় উেল। বলল, 

‘কতামালদে এই মমতাে জলে আরম  ৃতজ্ঞ। র ন্তু কতামো র ন্তা  লো না। 
আল্লাহই আমালদে সহায়’।  

বলল উলে দাাঁড়াল আহমদ মুসা।  
সালাম রদলয় ঘুলে দারড়লয় আহমদ মুসা ফ্ল্যালটে কগলটে রদল  এগুললা।  
ফারতমা ও র্ালয়দ দু’জলনই উেল। তাো আহমদ মুসাে কপছন কপছন 

কগট পর্যন্ত এগুললা। তােপে ‘রফ আমারনল্লাহ, আল্লাহ হালফজ’ বলল রবদায় জানাল 
আহমদ মুসাল ।  

আহমদ মুসাও ‘আল্লাহ হালফজ’ বলল রলফলটে রদল  এগুললা।  
রলফট কনলম কগললও ফারতমা ও র্ালয়দ দু’জলনই কগলটে দু’ক   ালে 

কেস রদলয় সামলন শূণয দৃরি কমলল দাাঁরড়লয় থা ল।  
অলন ক্ষ্ন পে ফারতমা এ ইোলব সামলনে রদল  দৃরি কমলল বলল 

উেল, ‘র্ালয়দ, োইয়া কতা আসললই আমালদে ক উ নন। র ন্তু মন মানলছ না 
ক ন? তাে রবপলদে েয় এমন  লে মনল  পীড়া রদলে ক ন? এ র লসে টান 
র্ালয়দ?’  

র্ালয়দও ঐোলবই স্বগলতারিে মত জবাব রদল, ‘আরমও জারন না 
ফারতমা। তলব এটুকু অনুেব  রে, রতরন তাে অসীম মমতা রদলয় আমালদে মন 
জয়  লে রনলয়লছন। বললত পাে ফারতমা, তাে মত এত মমতা এত দারয়ত্বলবাধ, 
এত মধুে শাসন আে  ােও  াছ কথল   েনও আমো কপলয়রছ?  
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‘র ন্তু ক ন রতরন এত আদে  লেন, ক ন তাাঁে এই দারয়ত্বলবাধ, ক ন এই 
মধুে শাসন র্ালয়দ? আমো কতা তাাঁে ক উ নই’। বলল ফারতমা উদাস  লন্ে।  

‘হলত পালে এটা এ  আদলশযে সহমরমযতা’। র্ালয়দ বলল।  
‘র ন্তু আদরশয  োইলদে সালথ কতা আমালদে  ম কদো হয়রন। এমন কতা 

কদরেরন  েনও’।  
‘হলত পালে োাঁরট আদলশয গড়া এ  মানুলষে সন্ধান আমো এই প্রথম 

কপলাম’। র্ালয়দ বলল।  
ক  তাহলল আমালদে অলদো, অল না অতুলনীয় এই মানুষরট? রজজ্ঞাসা 

ফলুট উেল ফারতমাে  লন্ে।  
‘ ল কদরে, তাাঁে পরে য়, রতরন র  রললে কগলছন’। বলল র্ালয়দ কসাজা 

হলয় দাাঁড়াল।  
সরম্বত রফলে পাওয়াে মত  মল  উলে ঘুলে দাাঁড়াল ফারতমা। কেতে 

রদল  ছুটলত ছুটলত বলল, ‘ধেবাদ র্ালয়দ, তুরম স্মেণ  রেলয় রদলয়ছ। এস 
তুরম’।  

ফারতমা ছুলট রগলয় না বলসই রিপ পযালডে রন  কথল  আহমদ মুসাে োো 
 াগজটা তুলল রনল।  াগলজে উপে ক াে বুলালত বুলালত কসাজা হলয় দাাঁড়াল 
ফারতমা।  

রিলপ কলো ‘আহমদ মুসা’ নাম পলড় প্র ন্ড এ  ধাক্কা কেল ফারতমা। 
সমস্ত সত্তায় তাে কর্ ধাক্কাটা বযঙ্ময় হলয় উেল তা হললাুঃ ‘আহমদ মুসা। ক ান 
আহমদ মুসা?  যারেরবয়ান, আলমরে া ও সুরেনালমে ঘটনায় সদয আললার ত কসই 
আহমদ মুসা, রর্রন িালন্স, সুইজােলযান্ড,  ংলগা, রফরলরস্তন, োরশয়া, মধয 
এরশয়া, রমন্দানাওলয়ে অসংেয সুঘটনাে জন ?’  

এই সব রজজ্ঞাসাে মলধয হারেলয় কগল ফারতমা।  াগলজে রিপটা তাে 
হালত ধো। তাে উপে আোে মত কললগ আলছ ফারতমাে ক াে। মূরতযে মত রনেব-
রনশ্চল ফারতমা।  

র্ালয়দও ফারতমাে  ালছ এলস কপ ছাল। বলল, ‘র  ফারতমা, র  
কদেলল? র  নাম, র  পরে য় রললেলছন রতরন?’  
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ক ান  থা বলল না ফারতমা।  
রনবযা  মূরতযে মত হালতে  াগজটা র্ালয়লদে হালত তুলল রদলয় ধপ  লে 

বলস পড়ল কসাফায়।  
 াগজরটলত দ্রুত ক াে বুলাল র্ালয়দ।  
‘আহমদ মুসা’ে নাম পলড়  মল  উেল র্ালয়দ।  লয় বাে পড়ল 

নামটা। না তাে পড়া রে । এই নামটাই কলো আলছ  াগলজ।  াগজ কথল  মাথা 
তুলল োবল এ টু আহমদ মুসাে  থা। তােপে ‘ও গড’ বলল বলস পড়ল কসাফায় 
ফারতমাে পালশ।  

দু’জন পাশাপারশ বলস।  
দু’জলনই রনেব।  
দু’জলনে ক ালে-মুলেই রবস্ময় ও রবহবলতাে োব।  
রনেবতা োেল র্ালয়দ। বলল, ‘আরম োবলত পােরছ না ফারতমা। আমো 

রতন রদন ধলে আহমদ মুসাে সালথ আরছ। োবললই আমাে  ালছ স্বপ্ন মলন হলে 
কর্, ঐ ঘেরটলত রবশ্ব রবেযাত আহমদ মুসা থাল ন, আে এইমাত্র রতরন কবরেলয় 
কগললন আমালদে সালথ  থা বলল’।  

ধীলে ধীলে ফারতমা মুে েুলল। সলম্মারহত  লন্ে স্বগলতারিে মত বলল, 
‘রবশ্বাস হলে না আমােও, আহমদ মুসা এত সহজ, এত সেল, এত সাধােণ। 
আবাে রবশ্বাস হলে এই  ােলণ কর্, গত রতন রদলন রতরন র্া  লেলছন কসটা 
আহমদ মুসােই  াজ। আজল ে পাশ্চালতযে দুরবযনীত, অহং ােী কর্াগযতাল  
এোলব ধুলায় রমরশলয় রদলত আহমদ মুসাই পালেন, আে ক উ নয়’। আলবলগ  ন্ে 
োেী হলয় উলেলছ ফারতমাে।  

‘আমাে  ালছ স্বপ্ন মলন হলে কর্, আহমদ মুসা স্ট্রাসবালগয এলসলছন, 
স্পুটরন  ধ্বংলসে ক সটাল  রতরন গ্রহন  লেলছন এবং মুসলামানলদে এইটুকু 
রবপদও তাাঁে দৃরি আ ষযণ  লেলছ’। আলবলগ োেী হলয় উলেলছ র্ালয়লদে  ন্েও।  

ফারতমাে স্বগত  ন্ে আবাে, ‘বড়লত্বে প্র াশ এ টুও তাাঁে মলধয কনই। 
র ন্তু কেহ-মমতাে রসরড় কবলয় রতরন  েন কর্ন আমালদে মাথাে উপে উলে 
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বলসলছন। রতরন র্া বললন তা  ো আমালদে জে অলমাঘ হলয় র্ায়। এ োলবই 
বুরে রতরন কনতা না হলয়ও সবাে কনতা’।  

‘আলহামদুরলল্লাহ ফারতমা। আরম আল্লাহে  ালছ  ৃতজ্ঞ। স্ট্রাসবালগয 
আহমদ মুসাে সাথী হবাে জলে আল্লাহ আমালদেল ই কবলছ রনলয়লছন’। বলল 
আলবগ জরড়ত  লন্ে র্ালয়দ।  

ফারতমা এ টু ঘুলে বলস র্ালয়লদে দু’হাত ক লপ ধলে বলল, ‘তুরম রে  
বললছ র্ালয়দ। এটা আমালদে জলে পেম গলবযে’। থামল ফারতমা।  

র্ালয়দ র ছু বলল না। দু’জলনই রনেব।  
এ টু পে রনেবতা োেল ফারতমাই। বলল, ‘র ন্তু আমো তাল  ক ান 

সহলর্ারগতা  েলত পােরছ  ই? রবপজ্জন  ও সংঘালতে সব  াজ রতরন এ াই 
 লেলছন। আজও তাই কগললন। আজ স াললে ঘটনায় রতরন বন্দী হলয়রছললন। 
োবলত পাে, র্রদ রতরন মুি হলত না পােলতন। তাে মত এত মূলযবান মানুষ 
এতটা রনোপত্তাহীন থা া র  রে ?’  

‘আমো র  সহলর্ারগতা  েব, আে র  সহলর্ারগতা রতরন কনলবন। আমো 
রেেলবাে  ালালত পাো ছাড়া এই লাইলন আে ক ান অরেজ্ঞতাই কনই। আো 
বল, এেন কর্ অবিাে সৃরি হলয়লছ তালত আমালদে র   েণীয়?’ বলল র্ালয়দ।  

‘আমাে মাথায় এ টা বুরদ্ধ এলসলছ’। বলল ফারতমা।  
‘র  বুরদ্ধ?’ রজলজ্ঞস  েল র্ালয়দ।  
‘পলে বলরছ। বুরদ্ধটা এ টু পার লয় কনই’।  
 থা কশষ  লে উলে দাাঁড়ালত দাাঁড়ালত বলল ফারতমা, ‘তাে আলগ এ টু 

গরড়লয় কনব’।  
র্ালয়দও উলে দারড়লয়লছ। বলল, ‘আরম?’  
‘কতামাে পথ তুরম কদে? কতামাে কবডরুম ওরদল ’। বলল ফারতমা। তাে 

কোাঁলট হারস।  
‘র ন্তু আজ দুই পথ কতা এ  হলয় কগলছ।’ বলল র্ালয়দ। তােও মুলে 

হারস।  
‘তা রে । র ন্তু আমো কতা রু্দ্ধলক্ষ্লত্র।’ ফারতমা বলল।  
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হাসল র্ালয়দ। বলল, ‘রু্দ্ধলক্ষ্লত্র নয়, বললত পাে রু্লদ্ধে তাাঁবুলত। 
এলক্ষ্লত্র আল্লাহে োসূললে (স.) দৃিান্তই আমালদে পথ কদোলত পালে’। হাসল 
র্ালয়দ।  

সলজ্জ হারসলত োো হলয় উেল ফারতমাে মুে। বলল, ‘মলন থাল  কর্ন 
সব কক্ষ্লত্রই আল্লাহে োসূললে (সুঃ) এে দৃিান্ত এোলব কোাঁজ  ো হলব’।  

‘অবশ্যই’। বলল র্ালয়দ তাে এ  হাত বারড়লয় রদল ফারতমাে রদল ।  
ফারতমাে এ  হাত এরগলয় এলস ধেল র্ালয়লদে হাত।  
দু’জলনই এ  সালথ পা বাড়াল সামলন।  
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৪ 
শাললযমযান কোলডে ৫ নাম্বাে বারড়টা কবশ বড়। রতনতলা বারড়। প্রা ীে 

কঘো। 
কগলটে উপে রবোট সাইনলবাডয। তালত কলো, ‘রহউমযান োইটস 

ইউরনোসযাল গ্রুপ, স্ট্রাসবাগয’। সাইনলবালডয োস্তাে নামও কনই, বারড়ে নাম্বােও 
কনই। 

আহমদ মুসা রবল লল এলস কদলে না কগলল এই বারড় েুাঁলজ পাওয়া মুরস্কল 
হলতা। আলশ পালশে কলা লদে রজলজ্ঞস  লে তলবই আহমদ মুসা ‘রহউমযান 
োইটস ইউরনোসযাল গ্রলপ’ে অরফসল  ৫ নাম্বাে বারড় বলল র নলত কপলেরছল। 

বারড়টা ক না আলছ বলল আহমদ মুসা েুব রনরশ্চলন্ত বারড় কথল  কবশ দূলে 
গারড় কথল  কনলম গারড়টা কছলড় রদল। 

পথ ােীে মত কহাঁলট কহাঁলট বারড়টাে প্রালন্ত এলস মুহূলতযে জলে থমল  
দাাঁড়াল আহমদ মুসা। 

আে র ছুটা এগুলল কগট। র ন্তু আহমদ মুসা কগট রদলয় প্রলবশ  েলত 
 ায় না।  

আহমদ মুসা কর্োলন এলস দারড়লয়রছল, কসোন কথল ই বারড়টাে প্রা ীে 
শুরু। কসোন কথল  এ টা প্রা ীে শাললযমান সড়ল ে পাশ কঘাঁলষ দরক্ষ্লণ এরগলয় 
কগলছ। এই প্রা ীলেই বারড়লত প্রলবলশে কগট। আলে টা প্রা ীে বারড়ে উত্তে 
সীমান্ত রদলয় পরশ্চলম এরগলয় কগলছ। এই প্রা ীেটাই বারড়ে পরশ্চম ও দরক্ষ্ণ 
সীমানা ঘুলে শাললযমযান কোলডে প্রা ীলেে সালথ এলস রমলশলছ। 

আহমদ মুসা তাাঁে হাত ঘরড়ে রদল  তা াল। কদেল, োত সালড় এগােটা 
বালজ। 

কস উত্তলেে প্রা ীলেে ধাে কঘাঁলষ পরশ্চম রদল  এগুললা। 
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আহমদ মুসা রে   লেলছ প্রা ীে টপল  কস কেতলে ঢু লব। এোলব 
সবাে অললক্ষ্যই কস কেতলে ঢু লব। মাোমারে বা শত্রু রনধলন তাে ক ান লাে 
কনই। তাে  াই র ছু দরলল-প্রমাণ। র্া কথল  জানা র্ালব, স্পুটরনল  র  ঘটলছ, 
ক ন ঘটলছ এবং স্পুটরনল ে ৭ কগালয়ন্দা ক াথায়। এজলে কগাপলন কস বারড় সা য 
 েলত  ায়। কস রনরশ্চত কর্, এোলবই কস এ রদন এোন কথল  বা কসোন কথল  
প্রলয়াজনীয় দরলল দস্তালবজ কপলয়ই র্ালব। 

আহমদ মুসা পরশ্চম প্রা ীলেে মাোমারে জায়গায় রগলয় দাড়াল। 
এ প্রা ীলেে পে এ টা ফললে বাগান। তােপে বারড়টা। বারড়টাে উত্তে, 

পূবয ও দরক্ষ্ণ রদল  ফুললে বাগান। ফললে বাগান শুধু পরশ্চম রদল ই। 
বারড়টালত কপ াঁছা পর্যন্ত গালছে আড়াল পাওয়া র্ালব বললই আহমদ মুসা 

এ রদ টা কবলছ রনলয়লছ। প্রা ীেটা সাত ফলুটে মত উাঁ ু। 
ক ান  িই হললা না আহমদ মুসাে প্রা ীে রডোলত।  
এ টু কদ লড় এলস  লয়  ফুট প্রা ীে কবলয় উলে রগলয় প্রা ীলেে মাথা 

ধলে কফলল েুব সহলজই প্রা ীে রডরেলয় কগল আহমদ মুসা। 
বাগালনে গাছগুললা কবশ দূলে দূলে। তাে ফললই গাছগুললা বড় বড়।  
আহমদ মুসা রবড়াললে মত রনুঃশলব্দ এলগালে বারড়ে রদল । 
বারড়ে  ােরদল   ােরট আললাে বযবিা আলছ। কসই আললালত বারড় 

পরেোে কদো র্ালে, র ন্তু বাগালনে জমাট অন্ধ াে এ টুও দূে হয়রন। অলন টা 
অলন্ধে মতই হাাঁটলছ আহমদ মুসা। 

ক ালে র ছু কদেলছ না বললই  ান দু’রট কস কবরশ সত য কেলেলছ। হোৎ 
তাে মলন হললা, নেম ঘালসে উপে তাে পালয়ে কর্ শব্দ, কস ে ম অলন গুললা 
শব্দ তাে  ালন আসলছ। কর্ন তাে ডালন, বালম, কপছলন অলন গুললা পা তাে মত 
 লেই সামলন অগ্রসে হলে, এই অনুেূরত হওয়াে সালথ সালথই থমল  দাাঁড়াল 
আহমদ মুসা। 

 ােরদল  সত য ক াে বুলালে কস। 
এই সময় এ টা গম্ভীে  লন্ে ধ্বরনত হললা, ‘রে ই সলন্দহ  লেছ 

আহমদ মুসা। আমো রঘলে কফললরছ কতামাল   ােরদ  কথল । ডজনোলন  
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কস্টনগান কতামাল  তা   লে আলছ। আমালদে প্রলতযল ে ক ালে ইনিালেড 
গগলস। কতামাে সবর ছুই আমো কদেরছ। ক ান কবয়াদবীে দূমযরত হলল 
এল বালে েতযা হলয় র্ালব। কর্োলব হাাঁটরছলল, কসোলবই সামলন এগুলত থা ’। 
 ন্েরট কথলম কগল। 

তাে প্রলতয রট  থাই আহমদ মুসা রবশ্বাস  েল। মলন েুব  ি লাগল 
আহমদ মুসাে, এমন রদলনই কস তাে ইনিালেড গগলস রনলয় আলসরন। 

হাাঁটলত লাগল আহমদ মুসা। কসই  ন্েরট অন্ধ ালে কহা কহা  লে কহলস 
উেল। বলল, আজ গারড়লত আমালদে এ জন কলা  কবা াে মত এই ৫ নাম্বাে 
বারড়ে  থা উচ্চােণ  লেরছল, তুরম পালাবাে পে আমো বুলেরছ তুরম ৫ নাম্বাে 
বারড়লত আসলব। র ন্তু এত দ্রুত আসলব, আজই আসলব, কসটা আমো 
 ল্পনালতও োরবরন। র ন্তু আহমদ মুসা তুরম  ালা  হলয়ও এই কবা ারম ক ন 
 েলল। প্র ালশ্য রদবাললাল  তুরম বারড় কদেলত আসলব, বারড় কদলে র্ালব, আে 
কতামাল  ক উ কদেলব না, এটা তুরম োবলত পােলল ক মন  লে। এটাই ঈশ্বলেে 
মাে বুেলল?’ 

‘কতামো ঈশ্বে মান নার ?’ আহমদ মুসা বলল। তাে  লন্ে রবদ্রুপ। 
‘মালয়ে  ালছ মারসে  থা বল না আহমদ মুসা। তুরমও জান ইহুদীো 

মালন বরন ইসোইলা ঈশ্বলেে র ে ালীন বাছাই  ো সন্তান’। বলল  ন্েরট। 
‘বাছাই  ো রে ই, তলব কসটা কবলহশলত র্াওয়াে জলে নয় রনশ্চয়’। 

আহমদ মুসা বলল। 
বারড়ে কপছলন তেন তাো কপ াঁলছ কগলছ। আললাে মলধয সবাই দারড়লয়।  
আহমদ মুসা কদেল, রে ই প্রায় ক  েজন কস্টনগানধােী তাল  রঘলে 

আলছ। 
‘আহাম্মল ে  থাে ক ালনা জবাব হয় না আহমদ মুসা’। 
আহমদ মুসা কদেল  ন্েরট ওয়ার্ল্য রিডম আরমযে স্ট্রাসবালগযে কস্টশন 

 ীফ লাইবােমযালনে। 



নতুন গুলাগ  89 

 

লাইবােমযালনে বাম হালত রেেলবাে। আে ডান হাতটা গলাে সালথ 
েুরললয় োো। আহমদ মুসা বুেল, লাইবােমযান স াললে ঘটনায় শুধু আহতই 
হলয়রছল। 

 থা কশষ  লেই লাইবােমযান ঘুলে দাাঁড়াল বারড়ে রদল । তােপে 
রেেলবােটা পল লট কেলে পল ট কথল  বাাঁ হাত রদলয় ক্ষ্ুর কমাবাইল কসলটে মত 
এ টা র ছু কবে  েল। 

সামলনই রছল এ টা দেজা। বারড়ে কপছলনে দেজা এটাই।  
লাইবােমযান তাে বাম হাত উাঁ ু  েল দেজারটে সমান্তোলল। সংলগ 

সংলগ দেজাটা েুলল কগল। আহমদ মুসা বুেল লাইবােমযালনে হালতে ওটা 
রেলমাট  নলট্রাল। 

দেজা েুলল কর্লতই এ জন কলা  কবরেলয় এল দেজা রদলয়। তাে হালত 
এ রট হ্যান্ড াফ। 

তাল  কদলেই লাইবােমযান বলল উেল, ‘হ্যাাঁ, তুরম আহমদ মুসাল  
হ্যান্ড াফ পরেলয় দাও। স াললে েুল আমো  েব না’। 

আহমদ মুসাল  হ্যান্ড াফ পোলনা হলল তাল  রনলয় সবাই বারড়ে 
কেতে প্রলবশ  েল। সবাে আলগ লাইবােমযান। তাে কপছলন আহমদ মুসা। অে 
অস্ত্রধােীো আহমদ মুসাে কপছলন। 

বারড়ে কেতলে ঢুল  আহমদ মুসাল  রনলয় সবাই এল এ টা রসরড় ঘলে। 
এোন কথল  রসরড় উলে কগলছ দু’তলা, রতনতলায়। 

রসাঁরড় ঘলে ঢুল ই তবদুযরত  কবালডযে সুইল ে সারে কথল  এ টা সুইল  
 াপ রদল লাইবােমযান। সুই টা অন  োে সালথ সালথই রসরড়ঘলেে কমলেে 
এ াংশ সলে কগল। কবরেলয় পড়ল রনল  নামাে রসরড়। 

রসরড় রদলয় নামল ওো আহমদ মুসাল  রনলয়। 
রনল ে আন্ডােগ্রাইন্ড কফ্ল্ােটাে মােোলন কসাফা সরজ্জত এ টা লবী 

ছাড়া কগাটাটাই কছাট বড় রবরেন্ন  লক্ষ্ েো। 
আহমদ মুসাল  রনলয় ওো এ রট  লক্ষ্ তুলল।  ক্ষ্রট কবশ বড়।  লক্ষ্ে 

এ প্রালন্ত রসংগল সাইলজে কলাহাে োট। োটরট কমলেে সালথ রফেড  ো। 
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আহমদ মুসাল   লক্ষ্ ঢুর লয়ই লাইবােমযান বলল, ‘আহমদ মুসা এটাই 
কতামাে ঘে। তলব কবরশক্ষ্ণ কতামাল  এোলন থা লত হলব না। ঘন্টা দুলয়ল ে 
মলধযই আজে ওয়াইজমযান আসলছন। রতরন রফলে এললই আমো এোলন আসব। 
আমো আসাে আগ পর্যন্ত তুরম শুলয় শুলয় কতামাে জীবলনে এ টা রহলসব রনল ষও 
 লে রনও।  ােণ আমো আসাে পে আে তুরম সুলর্াগ পালব না’। থামল 
লাইবােমযান। 

‘পাব না র্রদ তুরম ঈশ্বে হও। র ন্তু তুরম ঈশ্বে নও রম.লাইবােমযান’। 
বলল আহমদ মুসা। 

‘ঈশ্বে হওয়াে প্রলয়াজন কনই আহমদ মুসা। ঈশ্বে অলন  স্বাধীনতাই 
মানুষল  রদলয় রদলয়লছন’। থামল লাইবােমযান। 

র ন্তু আহমদ মুসা ক ান উত্তে রদল না। োবল, কবহুদা আললা নায় ক ান 
লাে কনই। 

লাইবােমযানই আবাে  থা বলল উেল। বলল, ‘আহমদ মুসা আজ 
স াল পর্যন্ত তুরম অসংেযবাে সুলর্াগ কপলয়ছ। র ন্তু সব র ছুেই এ টা কশষ আলছ 
আহমদ মুসা। কসই কশষ মাথায় তুরম কপ াঁলছ কগছ। আে কতামাল  রনলয় আমোও 
তধর্যয সলহ্যে কশষ মাথায় কপ াঁলছরছ। কতামাে লাশ পড়ত ঐ অন্ধ াে বাগালনই। 
র ন্তু আজে ওয়াইজমযান রনলজই কতামাে কশষ রব ােটা  েলত  ান বললই তুরম 
র ছুটা সময় কপলয় কগলল’। 

বললই ঘুলে দাাঁড়াল লাইবােমযান। র ন্তু ঘুলে দাাঁরড়লয়ই আবাে রফেল কস। 
বলল কস এ জনল  লক্ষ্য  লে, ‘কলগ ক ইনটা আনরন?’ 

‘ইলয়স বস’। বলল কলা রট। 
‘লাগাওরন ক ন এতক্ষ্ণ?’ িুদ্ধ  লন্ে বলল লাইবােমযান। 
‘বস আরম আপনাে রনলদযলশে অলপক্ষ্া  েরছ’। বলল কলা রট। 
 থা কশষ  লেই কলা রট তরড়ঘরড়  লে আহমদ মুসাে পালয়ে  ালছ 

বলস পড়ল। পালয় কবরড় পরেলয় রদল আহমদ মুসাে এবং কসটা ল   লে রদল। 
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লাইবােমযান বলল উেল, ‘কতামাে বযাপালে আমো আে ক ান েুাঁর  রনলত 
 াই না আহমদ মুসা। স ালল কতামাে হাত-পালয় শৃঙ্খল পোলল আমালদে 
রতনজন কলা ল  জীবন রদলত হলতা না, আরমও আহত হতাম না’। 

‘এেন কতামো রনশ্চয় রনরশ্চন্তই লাইবােমযান?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘বললত পাে। তুরম পালালত পােছ না, কতামাে হাত-পা রনরিয়  ো 

কগলছ এবযাপালে আমো রনরশ্চত। স াললে েুল আমো শুধলে রনলয়রছ’। 
বলল ঘুলে দাাঁড়াল লাইবােমযান। কবরেলয় কগল কস ঘে কথল । 
তাে সালথ সালথ অে স ললও। 
লাইবােমযান তাে কশষ  থাটাে ক ান জবাব কপল না আহমদ মুসাে  াছ 

কথল । র ন্তু ঘুলে না দাাঁরড়লয় আহমদ মুসাে মুলেে রদল  তা ালল কস কদেলত 
কপত এ টা হারস। এ হারস রবদ্রুপ  েলছ লাইবােমযানল । 

আহমদ মুসাে কপছলন দেজাটা বন্ধ হলয় কগল। 
দেজা বন্ধ হলতই বলস পড়ল আহমদ মুসা কমলেলত। 
তাে হালতে হ্যান্ড ালফে মতই পালয়ে ক ইনটা। ছয়সাত ইরিে কবরশ 

লম্বা নয়। 
দুই হাাঁটু দুই রদল  ছরড়লয় বসলত পােল না আহমদ মুসা। ঐোলব বসলত 

পােলল জুতাে কগাড়ালী হালতে কবরশ  ালছ কপত। দুই হাটু এ রদল  রনলয় দুই পা 
এ  সালথ ছরড়লয় বসল আহমদ মুসা। 

পা দু’রট গুরটলয় র্থাসম্ভব  ালছ রনলয় এল কস। তােপে দু’হাত রদলয় 
ডান জুতায় হু  রদলয় আট ালনা কগাড়ারলটা েুলল কফলল। 

জুতাে কগাড়ালী হালত রনলয় আহমদ মুসা কগাড়ালীে কেতলেে পালশে 
এ টা রবলশষ িালন  াপ রদলতই কগাড়ালীে কগাটা সােলফসটাই রক্ল   লে উলে 
কগল। কবরেলয় পড়ল এ টা ক রবন। ক রবন কথল  আহমদ মুসা কবে  লে আনল 
রসগালেলটে ক লয় সরু এবং আধা রসগালেলটে মত লম্বা সু রবহীন রসরেলঞ্জে মত 
এ টা কছাট বস্তু। এটাই ‘মাইলিা কলসাে ট য’। এে কলসাে বীম রদলয় কর্ ক ান 
তালা, সরু সাইলজে কর্ ক ান আইেন বাে এবং আধা ইরি পরেমাণ পুরু রস্টলরশট 
গরললয় কফলা র্ায়, ক লট কফলা র্ায়। 
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আহমদ মুসা জুতাে কগাড়ারলটা আবাে লারগলয় রদলয় হাত-পালয়ে শৃঙ্খল 
 াটাে রদল  মলনালর্াগ রদল। 

কলসাে বীম রদলয় হ্যান্ড ালফে ল  এবং পালয়ে ক ইলনে ল  গরললয় 
কশষ  লে রদলতই হাত পালয়ে ক ইন েুলল কগল আহমদ মুসাে। 

আহমদ মুসা কলসাে ট য পল লট পুলে হ্যান্ড াফ ও পালয়ে ক ইন কুরড়লয় 
রনলয় উলে দাড়াল। এগুললা োলটে রদল । 

রস্টললে োলটে উপে েরেন  াপলড় কমাড়া কফালমে কতাষ । পালয়ে 
রদল  এ টা  ম্বল মুরড়লয় োো।  ম্বল কদলে েুরশ হললা আহমদ মুসা।  ম্বল মুরড় 
রদলয় তাে হাত-পাল  কস ওলদে ক ালেে আড়ালল োেলত পােলব। 

আহমদ মুসা হালতে হ্যান্ড াফ ও পালয়ে ক ইন কতাষল ে তলল কেলে 
 ম্বল মুরড় রদলয় শুলয় পড়ল। 

ঘুমাবাে আলগ আহমদ মুসাে এ টাই অস্বরস্ত রছল কর্, তাে  ালছ ক ান 
অস্ত্র কনই। সা য  লে সব অস্ত্রই ওো ক লড় রনলয়লছ। এমনর  ঘরড়,  লমও। তাে 
োগয োল কর্ জুতা কজাড়া েুলল কনয়রন তাো। 

দেজা কোলাে শলব্দ আহমদ মুসাে তন্দ্রা োেল। র ন্তু ক াে েুলল না কস। 
র ন্তু অনুেব  েল ঘলে অলন  কলা  প্রলবশ  লেলছ। 

প্রথম  ন্ে শুনলত কপল কস লাইবােমযালনে। বলরছল কস, ‘ঘুমালে 
আহমদ মুসা’। 

‘এই অবিায় মানুলষে ঘুম আলস। আো কলা  এই আহমদ মুসা’। 
এ রট োেী  ন্ে বলল উেল। আহমদ মুসা বুেলত পােল এ  ন্ে আজে 
ওয়াইজমযালনে। 

‘কশষ ঘুম কতা স্যাে’। বলল লাইবােমযান। 
বলল এ টু কথলমই বলল উেল কস আবাে, ‘এই ঘুমটাই তাে কশষ ঘুম 

কহা  স্যাে’।  
‘না লাইবােমযান, মৃতযুটা তাহলল েুব শারন্তে হলব তাে। কস মেলব েুবই 

অসহায়োলব এবং অসহ্য র্ন্ত্রনা তাল  কপলত হলব’। 
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বলল এ টা দম রনলয় হালতে রেেলবােটাল  এ বাে ক    লে 
এ জনল  লক্ষ্য  লে বলল, ‘তুরম রগলয় ওল  লারথ কমলে জারগলয় দাও। কদেু  
কস র্ম তাে রশয়লে’। 

আহমদ মুসা অনুেব  েল এ জন তাে রদল  এরগলয় আসলছ। 
কলা রটে পালয়ে শব্দ র্েন প্রায় মাথাে পাশ পর্যন্ত এল, তেন আহমদ মুসা ক াে 
ও মুেল  ঘুম  াতে কেলেই দু’ক ালেে পাতা সামাে েুলল। কদেলত কপল, 
কস্টনগানধােী এ জন কলা  দু’হালত কস্টনগান ধলে বযালেল উ ু  লে কেলে তাে 
ডান পা তুললছ আহমদ মুসাে বুল  লারথ মাোে জলে। 

তাে লারথটা আহমদ মুসাে বু  স্পশয  োে আলগই ক ালেে পলল  
আহমদ মুসাে দু’হাত ছুলট রগলয় কলা রটে কস্টনগান ক লড় রনল এবং শুলয় 
কথল ই তাে আগুন েো কস্টনগানল  ঘলেে এ প্রান্ত কথল  আলে  প্রালন্ত ঘুরেলয় 
রনলত লাগল। 

তাে মলধযই কস কদেলত কপল এ জনল  ঢাল সারজলয় তাে আড়ালল 
দাাঁরড়লয় রপছু হলট ক  এ জন ঘে কথল  দ্রুত কবরেলয় কগল। 

ঘলে তেন ক উ দারড়লয় কনই। সবাে েিাি কদহ মারটলত লুটালনা। েলি 
োসলছ তাো। 

আহমদ মুসা কিনগান হালত কেলেই উলে দাাঁড়াল। লাশগুললাে রদল  
এ বাে নজে  েল। লাইবােমযালনে লাশ কস কদেলত কপল, র ন্তু আজে 
ওয়াইজমযানল  কদেলত কপলনা। বুেল কস, আজে ওয়াইজমযানই তাহলল তালদে 
এ জনল  ঢাল সারজলয় রনলজল  েক্ষ্া  লে পারললয় কগলছ। র ন্তু তাল  কপলল 
কতা সব পাওয়া হলয় র্ায়। 

র ন্তাটা মাথায় আসলতই আহমদ মুসা ছুটল তাে রপছু কনবাে জে। 
আহমদ মুসা ঘে কথল  কবরেলয় কদ লড় রসাঁরড়লত এল। 
রসাঁরড় মুেটা বন্ধ। 
আহমদ মুসা কদেল রসাঁরড় মুলেে ক াথাও ক ান কবাতাম বা ক ান সুই  

কনই। 
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দ্রুত কনলম এললা আহমদ মুসা রসাঁরড় ঘলে। রসাঁরড় ঘলে কস কপলয় কগল 
সুই লবাডয। কদেল, সব সুই  অন, শুধু এ টাই অফ। অফ সুই টাল  অন  লে 
রদলয় আহমদ মুসা রসাঁরড়ে কগাড়ায় ছুলট এল। কদেলত কপল, রসাঁরড়ে মুে েুলল 
কগলছ। 

আহমদ মুসা কদ লড় রসাঁরড় রদলয় উপলে উেল। রসাঁরড় ঘলে কফাাঁটা কফাাঁটা 
েি ক ালে পড়ল তাে। কফাাঁটা কফাাঁটা েলিে দাগ দেজা রদলয় কবরেলয় কগলছ। 

আহমদ মুসা রনরশ্চত হললা কর্, আজে ওয়াইজমযান আহত হলয়লছ। 
েলিে দাগ অনুসেন  লে ছুটল আহমদ মুসা। 
বাইলেে কগলট র্েন এলস দাাঁড়াল, কদেলত কপল ছুটন্ত এ টা গারড়ে 

কপছলনে লাল আললা। 
‘ঐ গারড়লতই পালাল আজে ওয়াইজমযান, োবল আহমদ মুসা। 
এ সময় পালশ এ ারধ  পালয়ে শব্দ শুলন কিনগান তা   লে তাড়া  

 লে ঘুলে দাাঁড়াল আহমদ মুসা। 
‘োইয়া, আমো বলল র ৎ াে  লে উেল সামলন কথল । 
আহমদ মুসা তাে কিনগালনে বযালেল সংলগ সংলগই রন ু  েল। 
এ  োাঁ  গুলী রগলয় মারটলত রবদ্ধ হললা। আহমদ মুসা ততক্ষ্লন 

কিনগালনে রট্রগাে কথল  তাে তজ্জযরন সরেলয় রনলয়লছ। 
হাাঁপালত হাাঁপালত তাে সামলন এলস দাাঁড়াল র্ালয়দ এবং ফারতমা। 
প্র ন্ড রবস্ময় ও রবেরি আহমদ মুসাে ক ালে মুলে। ধমল ে স্বলে বলল, 

এ কতামো র  পাগলামী  লেছ, এেরন সাংঘারত  র ছ ুঘলট কর্লত পােলতা। 
‘আমালদে েুল হলয়লছ োইয়া।  থা না বলল এোলব এলগালনা রে  

হয়রন।’ েয় রমরেত কেজা গলায় বলল ফারতমা। 
‘তাে ক লয় বড় েুল হলয়লছ এোলব কতামালদে আসা।’ বলল 
আহমদ মুসা। 
‘ফারতমা প্রস্তাব  েল। আরমও রে  মলন  েলাম। তাই........।’ 
 থা কশষ না  লেই কথলম কগল র্ালয়দ। 
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র্ালয়দ থামলতই ফারতমা বলল উেল, ‘মাফ  েলবন োইয়া, আমো সব 
জানাে পে ঘলে শুলয় থা লত পারেরন। রবলশষ  লে র্েন কেলবরছ আমো বাসায় 
োত র্াপন  েরছ, আে আমালদে এ  োই আমালদে জে মৃতযুে সালথ লড়াই 
 েলছ, তেন ঘলে থা া আমালদে পলক্ষ্ অসম্ভব হলয়লছ।’ ফারতমাে আলবগ 
জরড়ত  লন্ে  ান্নাে সুে। 

আহমদ মুসাে মুলে হারস ফলুট উেল। বলল, ‘ধেবাদ কতামালদে 
দারয়ত্বলবালধে জে। আরম হয়লতা রে  মলন  েরছ না। র ন্তু কতামো র্া  ো 
উর ত, কসটাই  লেছ।’  

‘ধেবাদ োইয়া। আপনাে মন, আপনাে রব ােলবাধ এবং আপনাে কেহ 
এত বড় বললই আপরন এত বড় এবং আহমদ মুসা। আপনাে প্ররত আমালদে 
অরেনন্দন। আজ আমো দু’জন আমালদে ক  সব ক লয় োগযবান মলন  েরছ।’ 

‘ওলয়ল াম কবান কতামালদে। কতামালদে  ান্ড কদলে আমাে স্ত্রী 
কজালসফাইলনে  থা মলন পড়লছ। ঘটনাগুললা রবলয়ে আলগে। আরম ওল  রনলদযশ 
রদলয় আসতাম। র ন্তু আমাে অনুপরিরতে সময় কস তাে রব ােলবাধ োো 
পরে ারলত হলতা। কবশ র ছু অরের্ালন কস আমাে রনলদযশ অমাে  লে আমাে 
রপছ ুরনলয়লছ এবং আসন্ন মৃতযুে হাত কথল  আমাল  বাাঁর লয়লছ।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘োইয়া, োবীল  এজলে র  আপরন বল লছন?’ বলল ফারতমা মুলে 
হারস কটলন। 

‘বল রছ। র ন্তু তাে রু্রিলত রতরন অনড়। আমাে অনুপরিরতলত তাাঁে 
রব ােলবাধ োো পরে ারলত হবাে অরধ াে তাাঁে েলয়লছ বলল রতরন মলন  লেন।’ 

ফারতমাে মুলে রমরি হারস ফলুট উেল। বলল, ‘এ জলেই রতরন আমালদে 
োবী এবং আপনাে উপরু্ি সরেনী।’ 

ফারতমা থামলতই র্ালয়দ তরড়ঘরড় বলল উেল, ‘োইয়া আপরন শুধ ু
আমালদে োইয়া নন, আমালদে মালন ফোসীলদে জামাই আপরন। এটা আমালদে 
এ টা বড় গবয, কর্টা ফারতমালদে কনই।’ র  ে ম? বুেলাম না। োইয়া 
ফোসীলদে জামাই র   লে? বলল ফারতমা। তাে  লন্ে রবস্ময়। 
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‘ও, তুরম জানই না। োবী কতা মারেয়া কজালসফাইন লুই, িালন্সে সবযলশষ 
োজবংশ বেবুনলদে োজকুমােী। ‘লুই দযা কগ্রট’ নালম পরের ত িালন্সে শরিমান 
সম্রাট  তদুযশ লুই-এে রতরন সোসরে বংশধে।’ বলল র্ালয়দ ক াে–মুে উজ্জল 
 লে। 

‘ও কগ্রট রনউজ আমালদে জলে। র ন্তু র্ালয়দ ফোসী রহসালব কতামাে কর্ 
গবয, তাে ক লয় আমাে গবয বড়, মুসলমান রহসালব। 

আমাে এ জন োই রবলয়  লেলছন কতামালদে োজকুমােীল ।’ 
ফারতমা বলল। 
‘কসই রহসালব কতা আমাে গবয ডবল। ফোসী হওয়াে পাশা পারশ আরম 

মুসলমানও।’  ট  লে বলল র্ালয়দ। 
ফারতমা র ছু বললত র্ারেল। আহমদ মুসা তাল  বধা রদলয় বলল, 

কতামো েগড়াটা বারড়লত রগলয়  লো। এেন  ালজে  থায় এস। 
কতামো এলস োলই হলয়লছ, এত বড় বারড় সা য  েলত হলব, কতামালদে 

সাহার্য দে াে।  ললা কেতলে। বলল আহমদ মুসা  ললত শুরু  েল। 
র্ালয়দ ও ফারতমা  লল তাে কপছলন কপছলন। 
রসাঁরড় রুলম ঢুল  আহমদ মুসা বলল, ‘ ললা র্াই আলগ আন্ডাে গ্রাউন্ড 

কফ্ল্ালে। ওোলন ডজন োলন  মানুষ মলে পলড় আলছ। ওলদে সা য  ো কথল ই 
 াজ শুরু  রে।’ 

আহমদ মুসা সুই  অন  লে রসাঁরড় মুে উেুি  লে নামলত লাগল রসাঁরড় 
কবলয়। র্ালয়দ ও ফারতমা তাে কপছলন কপছলন  লল। 

তাো কপ ছল কসই েি িারবত  ক্ষ্। 
ঘলে েলিে বো ও লালশে স্তুপ কদলে আাঁৎল  উেল ফারতমা। 
বলল, এত েি এত লাশ। 
‘ফারতমা, এই  ক্ষ্ আমাে লাশ পলড় থা াে  থা রছল, র ন্তু আল্লাহে 

ইোয় পলড় আলছ তালদে লাশ। আরম এোলন আসব, আলগই ওো আাঁ   েলত 
কপলেরছল। তাে ফলল আরম এলসই ওলদে ফাাঁলদ পলড় র্াই এবং বন্দী হই। হাত 
পালয় কবরড় লারগলয় এ ঘলেই ওো আমাল  বন্দী  লে কেলেরছল। আজ োলতই 



নতুন গুলাগ  97 

 

আমাল  হতযা  োে  থা। কস উলেলশ্যই-অল্প  ’রমরনট আলগ ওো আমাে ঘলে 
ঢুল রছল। র ন্তু আল্লাহে ইো রছল রেন্ন। মােলত এলস সবাই ওো মলেলছ শুধু 
পালালত কপলেলছ ওলদে শীষযলনতা কলা রট।’ বলল থামল আহমদ মুসা। 

ফারতমা ও র্ালয়দ দু’জলনেই রবস্ময় রবমুগ্ধ দৃরি আহমদ মুসাে রদল । 
আহমদ মুসা থামললও সংলগ সংলগ  থা বলল না ওো। 
এ টু পে র্ালয়দ বলল উেল, ‘এ জন আহত, েিাি কলা ল  আমো 

গারড়  লে পালালত কদেলাম। কসই তাহলল কনতা?’ 
র্ালয়দ থামলতই ফারতমা বলল, ‘আলহামদুরলল্লাহ। আপনাল  

অরেনন্দন োইয়া।’ মাত্র দুই রদলন  ােরট অেূতপূবয রবজয়। আলগে অবিায় 
রবরস্মত হতাম, র ন্তু এোন কসই অবিা কনই। এসব রবজয় আহমদ মুসাে জে 
র ছুই নয়। শুধু বলব, আল্লাহ আপনাল  দীঘযজীবী  রুন। 

আহমদ মুসা তেন মৃতলদে সা য শুরু  লে রদলয়লছ। র্ালয়দ ও আহমদ 
মুসাল  সহলর্ারগতা  েলত লাগল। র ন্তু তালদে  ালছ র ছুই পাওয়া কগল না। 

আহমদ মুসা কসাজা হলয় দাাঁড়ালত দাাঁড়ালত বলল, ওলদে পল লট ক ান 
তথয-প্রমাণ না কপলল ও এ টা বড় রজরনস পাওয়া কগলছ। কসরদন কহালটলল মৃত 
দু’জলনে সালটযে  লালে কর্ ইনরসগরনয়া পাওয়া রগলয়রছল, এলদেও সালটযে 
 লালে কসই ইনরসগরনয়াই েলয়লছ। তাো কর্ এ ই দললে কলা  পুরলশ এটা 
সহলজই বুেলত পােলব।এটা স্পুটরন  ক লসে জে োলই হলব। 

‘র ন্তু এই ঘটনায় পুরলশ র  আপনাল  সলন্দহ  েলব?’ বলল ফারতমা। 
‘পুরলশ বুেলব র না জারন না, র ন্তু পুরলশল  বুোলনা হলব। আজে 

ওয়াইজমযান কবাঁল  কগলছ। কসই পুরললশে রবলশষ  াউল  জানালত পালে এবং 
আমাে রপছলন পুরলশল  কলরললয় কদয়াে  াজ কজােদাে  েলত পালে। তলব 
আইনগতোলব পুরললশে র ন্তা আজে ওয়াইজমযানলদে রবরুলদ্ধই র্ালব।’ 

 থা কশষ  লেই আহমদ মুসা দেজাে রদল  হাাঁটা শুরু  েল। বলল, 
‘এস উপলে সব কফলাে সা য  েলত হলব, রনশ্চয় র ছ ুপাওয়া র্ালব।’ 

ফারতমা ও র্ালয়দ আহমদ মুসাে রপলছ রপলছ  লল। 
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রনল ে তলায় তাো র ছুই কপল না। কদলে তালদে মলন হললা, রনল ে 
তলাটা এ  সময় কিাে ও  া ে বা েলদে বাসিান রহলসলবই বযবহৃত হলতা। 
অবশ্য  লয় রটলত র ছুক্ষ্ন আলগও কলা  রছললা বলল তালদে মলন হললা। 

দু’তলাটা সুসরজ্জত। দু’তলাে ঘেগুললা প্রায় সবগুলই ক য়াে- কটরবল-
কসাফায় সাজালনা অরফস ও রসরটং  ক্ষ্। তলব  াগজপত্র কনই ক ান কটরবলল। 
আরফসগুললা পরেতযি মলন হললা তালদে। কটরবললে ড্রয়াে, আলমারে হাতরড়লয় 
র ছু  াগজপত্র ও  লয় টা কটরললফান ইনলডে র্া কপল তা সবই বযাবসা 
প্ররতষ্ঠালনে এবং পুোনা। 

রতন তলাে অরধ াংশ  ক্ষ্ই ফাাঁ া। দরক্ষ্ন রদল  কপল  ােটা কবড রুম 
এ ই সারেলত। কদলে মলন হললা, এ কবড রুমগুললা বযবহৃত হলে।  ােরট কবড 
রুলমে পালশ এ টা  রম্পউটাে  ক্ষ্ েুাঁলজ কপলয় কগল। ঘেরট এ দম তাজা। 
র ছুক্ষ্ন আলগও বযবহৃত হলয়লছ বলল মলন হললা তালদে।  লয় রট বাটলন রক্ল  
 লে আহমদ মুসা রনরশ্চত হললা কর্,  রম্পউটাে আজও বযবহৃত হলয়লছ। 

ঘুলে দাাঁড়াল আহমদ মুসা ফারতমা ও র্ালয়লদে রদল । বলল, র্ালয়দ, 
ফারতমা এবাে কতামালদে রবদযাে পেীক্ষ্া হলব। দু’টা  রম্পউটাে টারমযনাললে সব 
ফাইল, সব র ছ ু কতামালদে েুাঁলট েুাঁলট সা য  েলত হলব। আরম ততক্ষ্লণ অে 
 ক্ষ্গুললা কদলে আরস।’ 

বলল আহমদ মুসা ঘে কথল  কবরুলত র্ারেল। র্ালয়দ কপছন কথল  বলল 
উেল,  রম্পউটালেে রসলিট ফাইলগুললা আমালদে জে গুরুত্বপূণয কবরশ। রনশ্চয় 
ওগুললাে ক াড ক াথাও কেলে র্ায় রন। ক ান ফাইলল বা ক ান কপ্রাগ্রালম ক াড বা 
ক াডগুললাল   যালমালফ্ল্জ  লে কেলে কগললও তা এত তাড়াতারড় কবে  ো 
অসম্ভব হলত পালে। ওলদে ক াড র  হলত পালে, এ বযাপালে আপরন র ছ ুঅনুমান 
 লেন র  না। 

থমল  দাাঁরড়লয়রছল আহমদ মুসা। তাে ক লে মুলে কনলম এল োবনাে 
ছাপ। মুে রন ু হললা তাে। ক াে দু’রটও বন্ধ হলয় কগল মুহুলতযে জে। বুো কগল 
কগাটা োবনাল  কস ক ন্দ্রীেূত  োে ক িা  েলছ। 

এ টু পে ক াে েুলল আহমদ মুসা। মুে তুলল কস। 
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র্ালয়দে মুলে দুই ক াে রনবদ্ধ  লে বলল আহমদ মুসা, ‘অতযন্ত  রেন, 
মালন অসম্ভব এ টা প্রশ্ন  লেলছ র্ালয়দ। তলব আরম র্রদ ওলদে ক উ হতাম, 
তাহলল কর্ ক াডগুললা আরম বযবহাে  েতাম, কসটা কতামাল  বললত পারে।’ 

বলল আহমদ মুসা মুহূতয াল র ন্তা  লে বলল, ‘কতামাল  অলন গুললা 
অপশন রনলয় ট্রাই  েলত হলব। তাে প্রথমরট হললা, ‘Harzel’ অথবা ‘H’, রেতীয় 
‘Azr Wiseman’ অথবা AW, তৃতীয় ‘World Freedom Army’ অথবা 
‘WFA,  তথুয ‘HAWWFA’, পিম ‘HAWFA’ এবং ষষ্ঠ ‘New Gulag’ 
অথবা ‘NG’, হললা সবযলশষ।’ 

আহমদ মুসা থামলতই রবরস্মত  লন্ে ফারতমা বলল, ‘World 
Freedom Army’(WFA) কথল  কর্ ক াড রনলয়লছন তাে রু্রি 

বুেলাম।ওটা ওলদে সংগেলনে নাম। সংগেলনে নালম ক াড হলত পালে। 
র ন্তু অে ক াডগুললাে রু্রি বুেরছ না। ওগুললা র  আপনাে রনছ   ল্পনা? 

‘ক ানটাই  ল্পনা নয় ফারতমা। ইহুদীো ইরতহাস ও ঐরতহ্য রপ্রয়। 
Hazrel (H) ইহুদীবালদে জন । Azr Wiseman (AW) এে Wiseman 
এ জন বৃরটশ ইহুদী রবজ্ঞানী, রতরন বলা র্ায় ইসোইল োলেে জন । আে ‘Azr’ 
হললা ‘World Freedom Army’ (WFA) আলন্দাললনে জন । 
‘HAWWFA’ and ‘HAWFA’ উপলোি রতনরট নালমে শব্দগুললাে 
আদযাক্ষ্লেে সমাহাে। সব কশষ সালব  কসারেলয়লতে ‘New Gulag’ সংসৃ্করতে 
প্ররত ইহুদীলদে আ ষযণ েুব কবরশ। সবয  রনষ্ঠ রহসালব সালব  কসারেলয়লতে 
‘রনমূযল েণ’ সংসৃ্করত তাো অনুসেণ  েলছ। সুতোং তালদে জে ‘New 
Gulag’ সুন্দে ক াড ওয়াডয হলত পালে। বলল, আহমদ মুসা। 

‘ধেবাদ োইয়া। র ন্তু এ টা  থা। ইহুদীো ইরতহাস-ঐরতহ্য রপ্রয় হলল 
কতা’ Temple’ ‘Solomon’ ‘Sabat’ ইতযারদ ঐরতহ্যবাহী শব্দও কতা তালদে 
ক াড ওয়াডয হলত পালে। র ন্তু এগুললাল  কতা আপরন বাদ রদলয়লছন।’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ইসোইল, ইহুদী কগালয়ন্দা সংিা ‘কমাসাদ’ 
‘ইেগুনজাইরলউরম’ ‘ওয়ার্ল্য রিলডাম আরময’ প্রেৃরত ধমযবাদী নয়, ইহুদীবাদী, 
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আরধপতযবাদী ঐরতলহ্যে প্ররত তালদে আগ্রহ কবরশ। এ  ােলণ ওলদে ধমযবাদী 
ঐরতলহ্যে ক লয় ইহুদীবাদী ঐরতলহ্যে প্ররতই নজে রদলত হলব। 

‘ধেবাদ োইয়া।’  
হারস মুলে এ  সালথ বলল উেল ফারতমা ও র্ালয়দ। পলে র্ালয়দ আবাে 

বলল, ‘আল্লাহ আপনাে র ন্তাল   বুল  রুন এবং আমালদে  ারময়াব  রুন।’ 
বলল র্ালয়দ  রম্পউটালেে রদল  ঘুলে দাাঁড়াল। ফারতমাও। 
আহমদ মুসাও আবাে ঘুলে দাাঁরড়লয় হাটা শুরু  লেলছ। 
আধা ঘন্টা পলে আহমদ মুসা রফলে এললা হতাশ হলয়। রতনতলাে 

অবরশি ঘেগুললা সা য  লে র ছুই পাওয়া র্ায়রন। 
আহমদ মুসা  রম্পউটাে রুলম ঢু লতই ফারতমা  াপা র ৎ াে  লে বলল 

উেল, ‘ইউলে া, ইউলে া। আমো র্া েুাঁজরছলাম তা কবাধ হয় কপলয় কগরছ 
োইয়া। সব আমো বুেরছ না, আপরন বুেলবন। আসুন। 

আহমদ মুসা রগলয় র্ালয়লদে পালশ বসল। 
 থা কশষ  লেই ফারতমা আবাে বলল উেল, আপনাল  আেও 

অরেনন্দন োইয়া। আপনাে অনুমান সতয। আপনাে কদয়া ক াড রদলয় দুই 
 রম্পউটালেে রসলিট ফাইলগুললা কোলা কগলছ।’ 

‘ক ান দু’রট?’ রজজ্ঞাসা আহমদ মুসাে। 
‘New Gulag এবং Harzel’ উত্তে রদললা ফারতমা। 
আহমদ মুসা আে ক ান  থা না বলল মলনালর্াগ রদল  রম্পউটালেে 

স্ক্রীলণে রদল । 
‘োইয়া মলন হয় আমো সাংঘারত  রজরনস কপলয় কগরছ।’ বলল র্ালয়দ। 

তােপে র্ালয়দ ‘র লবালডয’ এ টা কবাতাম  াপ রদলয় স্ক্রীলনে এ টা রজরনলসে 
রদল  ইংরগত  লে বলল, ওটা র  র নলত পােলছন োইয়া। 

হ্যাাঁ , ওটা ‘স্পুটরন ।’ োরশয়াে প্রথম  ৃরত্রম উপগ্রহ।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘ধেবাদ োইয়া।’ স্পুটরনল ে রনল ে কহরডংটা পড়ুন। বলল, র্ালয়দ। 
‘এে রবপজ্জন  পরে ল্পো’-পড়ল রশলোনামরট আহমদ মসুা। 
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স্ক্রীলনে রশেনাম কদয়া পাতারট র্ালয়দ ধীলে ধীলে উপলে তুলল। বলল, 
‘োইয়া, এবাে স্পুটরনল ে রবপজ্জন  পরে ল্পনাটা, পড়ুন। 

পড়লত লাগল আহমদ মুসা। পাতারট ধীলে ধীলে উপলে উেলছ আে 
পড়লছ তা আহমদ মুসা। 

পড়াে এ  পর্যায় এলস আহমদ মুসা আনলন্দ র্ালয়লদে রপে  াপলড় 
র ৎ াে  লে উেল, ‘র্ালয়দ, এ কতা আমালদে স্পুটরনল ে পরে ল্পনা! 

রনউইয়ল যে ‘রলবারটয’ ও কডলমািারস’ টাওয়াে ধ্বংলসে েহস্য উলো লন 
স্পুটরন  তদলন্তে কর্ পরে ল্পনা  লেরছল এবং এে কর্ উলেশ রছল, এ সবইলতা 
এোলন বলা হলয়লছ ! আলহামদুরলল্লাহ। থামল আহমদ মুসা। 

 রম্পউটাে স্ক্রীলন পাতারট কথলম রগলয়রছল। আবাে তা উপলে উেলত 
লাগল। সামলন এলস দাাঁড়াল পাতাে রেতীয় রশেনাম। র্ালয়দ বলল, ‘োইয়া 
পলড়ন রশলোনামটা।’ 

‘িাে ওয়ােুঃ স্পুটরন ল  গুরল  লে নামালনা’ পড়ল রশলোনামরট আহমদ 
মুসা। বলল, ‘তাে মালন এবাে স্পুটরন  ধ্বংলসে পরে ল্পনা। আগাও র্ালয়দ।’ 

 রম্পউটাে স্ক্রীলন পাতা উপলে উেলত লাগল। উম্মুি হলত লাগল 
পাতাে কলোগুললা। বলল র্ালয়দ, ‘ধীলে ধীলে পড়লত থাকুন োইয়া’ পড়লত 
লাগল আহমদ মুসা। তাে পড়া র্তই এগুললা, তাে ক ালে-মুলে আনন্দ-রবস্মলয়ে 
কেলা ততই বাড়লত লাগল। 

এ  সময় পাতাটা  রম্পাউটাে স্ক্রীলন রিে হলয় কগল। তাে মালন রেতীয় 
রশলোনালমে বিবয কশষ। 

র্ালয়দ বলল, ‘র  বুেললন োইয়া?’ 
আহমদ মুসা োবরছল। তাে োবনায় কছদ নামল র্ালয়লদে  থায়। 
তা াল কস র্ালয়লদে রদল । বলল, এ টু  যালমালফ্ল্জ  লেলছ। র ন্তু 

ষড়র্ন্ত্র বুেলত এ টুও  ি হয় না। ওলদে ‘িাে ওয়াে’ টা হললা রনউইয়ল যে 
টাওয়াে ধ্বংলসে েহস্য অনুসন্ধালন স্পুটরনল ে পরে ল্পনা। ‘িাে ওয়াে’ বজযন 
মালন স্পুটরনল ে তদন্ত বজযন  োে জে তাো স্পুটরনল ে রপসফলু কডথ কঘাষনা 
 লেলছ। ষড়র্লন্ত্রে এই প্র লল্প আেও কদো র্ালে ওলদে  ালছ স্পুটরনল ে ক লয় 
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বড় হললা স্পুটরনল ে সাত রনমযাতা।  ােণ ‘স্পুটরন  ওয়ান’ হাোলল ‘স্পুটরন  
টু’ ততেী  েলত পালে। তাই স্পুটরনল ে জে কর্ দন্ড কসই দন্ড সাত রনমযাতাে 
জেও। তলব তাে আলগ সাত রনমযাতাে এেলে প্রলয়াজন ‘িােওয়াে’ অথযাৎ টুইন 
টাওয়াে ধ্বংলসে েহস্য সন্ধালন তাো  তটুকু এরগলয়লছ,  ালদেল  আেও তাো 
জারনলয়লছ তা কবে  োে জে।’ থামল আহমদ মুসা। 

‘ধেবাদ োইয়া, আমো এটাই বুলেরছ। তলব স্পুটরনল ে ‘রপসফলু 
কডথ’ বযাপােটা বুরেরন।’ বলল উেল র্ালয়দ ও ফারতমা প্রায় এ  সংলগই। 

‘রপসফলু কডথ’ মালন উত্তাপ-উলত্তজনাহীন রনেব মৃতযু। স্পুটরন ল  
এোলবই ধ্বংস  ো হলয়লছ। স্পুটরনল ে সবই ধ্বংস হলয় কগলছ। র ন্তু রবরর্ল্ং-
এে গালয় ক ান আাঁ ড় লালগরন, আসবাবপত্রও সব রে  আলছ। শুধু কনই ফাইল 
 াগজ-পত্র, রফল্ম এবং  রম্পউটালেে সফটওয়াে ও রডস্কগুললা। এগুললা কনই, 
র ন্তু র  হলয়লছ এগুললাে সামাে রনদযশনও ক াথাও কনই। মলন হলত পালে, 
স্পুটরনল ে সাত কগালয়ন্দা অরফস কছলড় রদলয় ফাইল-পত্র রনলয় ক াথাও উধাও 
হলয়লছ। এটাল  বলা হলয়লছ স্পুটরনল ে রপসফলু কডথ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘অদ্ভুত এ ক  শল োইয়া। ফাোসী কগলয়ন্দাো র্রদ স্পুটরনল ে 
অরফলসে ক রমল ল কটি না  েত, তাহলল কর্ েয়াবহ ঘটনা ঘলটলছ তাে র ছুই 
জানা কর্ত না, বলল ফারতমা। 

ফারতমা থামলতই র্ালয়দ বলল উেল, আেও মজাে রজরনস োইয়া, 
আমো র্াে র ছুই বুেলত পারেলন।’ 

 থা বললত বললতই র্ালয়দ  রস্পউটালেে  ীলবালডয তাে আেুল  ালনা 
শুরু  লেলছ। আহমদ মুসা তার লয় আলছ  রম্পউটালেে স্ক্রীলনে রদল । বলল, 
মজাে রজরনসটা র  র্ালয়দ? 

‘এ টা মানর ত্র োইয়া।’ বললই র্ালয়দ  রম্পউটাে স্ক্রীলনে রদল  
আেুরল সংল ত  েল, কদেুন োইয়া তৃতীয় এ টা রশলোনাম।’ 

আহমদ মুসা আবাে ক াে রফোল  রম্পউটাে স্ক্রীলনে রদল । তা ালতই 
ক ালে পড়ল ‘রনউগুলাগ’ রশলোনামটা। ভ্রুকুরিত হললা আহমদ মুসাে। 

রশলোনামটা উপলে উলে এল। 
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তাে সালথ সালথ স্ক্রীলন কেলস উেল এ টা মানর ত্র। 
মানর ত্রটা কর্ এ টা েীলপে, তা পরেস্কাে বুো র্ায় তাে  ােরদল ে েং 

কদলে। মানর লত্রও রবরেন্ন বলনযে লযান্ড কস্কপ। মানর লত্রে নীল  কলো ‘রনউ গুলাগ 
সাও কতাোহ।’ 

 রম্পউটাে স্ক্রীলনে উপে েুাঁল  পলড়লছ আহমদ মুসা। 
র্ালয়দ, ফারতমাও রনেব। 
র ছুক্ষ্ন পে মাথা কসাজা  লে বসল আহমদ মুসা। ক াে বন্ধ তাে। 
োবলছ আহমদ মুসা। 
মূহূতয  লয় পে ক াে েুলল আহমদ মুসা। বলল, ‘এটা মজাে রজরনস 

নয় র্ালয়দ। এটা েয়ং ে এ টা িালনে মানর ত্র। মানর লত্রে রনল  ফটু কনট 
আ ালে তাে া র রহ্নত দু’কটা পযাোগ্রাফ পলড়ছ র্ালয়দ?’ 

‘রজ্ব, োইয়া।’ র্ালয়দ বলল। 
‘কদে এ  নাম্বাে পযাোগ্রালফ বলা হলয়লছ, ধমযহীন ও ধমযরনেলপক্ষ্ রছল 

বলল, ‘ওর্ল্ গুলাগ’ বযথয হলয়লছ। র ন্তু ‘রনউ গুলালগ’ে রেরত্ত হলব ঈশ্বলেে 
মলনানীত ধময এবং রনউ গুলাগ পরে ালনা  েলব ঈশ্বলেে সহর সহর বছলেে 
পেীরক্ষ্ত ও মলনানীত কলাল ো। রেতীয় পযাোগ্রালফ আলছ, রনউ গুলাগ ঈশ্বলেে 
রবশ্ব গড়াে এ টা  ােোনা এবং লযাবলেটেী। পৃরথবীে পথভ্রি রমরলটযান্ট-
কম লবাদীলদে এোলন এলন এেলে  ো হলব এবং তাে ফলাফললে রেরত্তলত 
র র ৎসা  ললব, কগাটা পৃরথবীলত র্ালত দ্রুত ইসোইললে ঈশ্বলেে োজত্ব  ালয়ম 
হয়।’ 

থামল আহমদ মুসা। এ টু কথলমই আবাে বলল, র  বুেলল র্ালয়দ, 
ফারতমা। 

‘বুেলাম, ধমযহীন  মুযরনিলদে গুলাগ বযথয হলয়রছল, র ন্তু ইহুদীলদে 
ধলমযে রনউ গুলাগ সফল হলব। র ন্তু েুেলত পােরছনা এলে-কে এবং তাে 
ফলাফললে রেরত্তলত রবশ্ববযাপী র র ৎসাে বযাপােটা।’ বলল, ফারতমা। 

‘বযাপােটা আমাে  ালছও েুব স্পি নয়। তলব র্তটুকু বুেলত কপলেরছ 
তালত রবষয়টা এই ে ম হলত পালে, প্ররতেন্দ্বীলদে রনউ গুলালগ ধলে রনলয় র্ালব। 
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কসোলন তালদে সব  থা কবে  লে কনয়া হলব বা কজলন কনয়া হলব কর্মন এেলে’ে 
মাধযলম  ো হয়। এে ফলাফললে রেরত্তলতই অতুঃপে কগাটা দুরনয়ায় তাো 
অপালেশন পরে ালনা  েলব।’ 

আহমদ মুসা বলল। 
‘ধেবাদ োইয়া। আমােও তাই মলন হয়।’ বলল র্ালয়দ। 
‘সবটাই েয়ং ে বযাপাে োইয়া। ঐ এেলেে পে রনশ্চয়ই ওোলন 
 াউল  বাাঁর লয় োো হলব না। আে রবশ্ববযাপী ওলদে অপালেশনটা ওর্ল্ 

গুলালগে িযারললনে মত।’ বলল ফারতমা। তাে ক ালে-মুলে আতং । 
‘রে  বললছ ফারতমা। তলব ইহুদীবদীো এটা  েলব ধময, মানবতা, 

মানবারধ াে ও সন্ত্রাস দমলনে কপাশা  পলে।’ বলল এ টা দম রনলয়ই আহমদ 
মুসা আবাে বলল, ‘আমাে অনুমান র্রদ রমথযা না হলয় থাল , তাহলল আমালদে 
স্পুটরনল ে সাত কগালয়ন্দাল  রনউ গুলাগ সাও কতাোহ েীলপই োো হলয়লছ।’ 

 মল  উেল ফারতমা ও র্ালয়দ দু’জলনই। তালদে দু’জলনে ক ালে-
মুলেই কনলম এল অন্ধ াে। দু’জলন এ  সালথ বলল উেল, ‘ক াথায় এই েীপ?’ 
 ান্নাে মত োেী কশানাল তালদে  ন্েস্বে। 

আহমদ মুসা গা এরললয় রদল ক য়ালে। বলল, এটাই এেন প্রধান প্রশ্ন।’ 
সংলগ সংলগই আবাে কসাজা হলয় বসল আহমদ মুসা। বলল, ‘র্ালয়দ 

সবগুললাে রপ্রন্ট নাও। আে  ল র্াবাে আলগ পুরলশল  কটরললফালন সব র ছু বলল 
র্াই।’ 

উলে দাাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, ‘র্ালয়দ তুরম রপ্রন্টগুললা তাড়াতারড় 
কসলে কফল। আরম এেরন আসরছ।’ 

আহমদ মুসা ঘে কথল  কবরেলয় কগল। রফলে এল পাাঁ  রমরনট পলে দ্রুত। 
বলল, ‘র্ালয়দ রপ্রন্ট কশষ?’ 

‘রজ োইয়া।’ বলল র্ালয়দ। 
‘তাহলল কতামো দু’জন দ্রুত আমাে কপছলন এস।’ বললই আহমদ মুসা 

ঘে কথল  কবরুবাে জে হাাঁটা শুরু  েল। 
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ফারতমা উলে দাাঁরড়লয়রছল সংলগ সংলগই। র্ালয়দও  াজ গুরছলয় রনলয় 
আহমদ মসুাে কপছলন হাাঁটলত লাগল। 

তাো দ্রুত কনলম এল রনল ে তলায়। 
এলস বারড়ে কেতলে প্রলবলশে কগট কথল  কর্  রেলডােটা কেতলে এরগলয় 

এলসলছ তাে মুলে কদয়াললে আড়ালল ওাঁৎ কপলত দাাঁড়াল তাো। আহমদ মুসা তাে 
হালত রেেলবাে তুলল রনলয়লছ। 

ফারতমা ও র্ালয়দ দু’জলনেই ক ালে-মুলে উলেগ। বলল, র্ালয়দ ‘র  
বযাপাে োইয়া?’ রফস রফস  ন্ে র্ালয়লদে। 

‘এ টা প্রাইলেট  ােল  আরম বাইলেে কগলট দাাঁড়ালত কদলেরছ। কদলেরছ 
দু’জন কলা  নামলত। এো রনশ্চয় WFA-এে কলা । ওলদে রেলযাে মুড কদলে 
মলন হলয়লছ ওো এোন াে কেতলেে েবে জালন না।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘তাহলল আমো এোলন দাাঁরড়লয় ক ন? আমো এগুরেনা ক ন?’ ফারতমা 
বলল। 

‘সামলন এরগলয় ওলদে মলুোমুরে হলয় আরম আে লড়াই বাধালত  াই না। 
আরম ওলদে ধেলত  াই। এ পর্যন্ত ওলদে  াউল  আমো জীবন্ত হালত পাইরন। 
ওলদে  াউল  জীবন্ত হালত কপলল ‘রনউ গুলাগ সাও কতাোহ’ েীপ ক াথায় জানাে 
ক িা  ো কর্ত। 

ফারতমা ও র্ালয়লদে মুে উজ্জল হলয় উেল। ফারতমা বলল উেল, 
‘আপনাে এ র ন্তা রে  োইয়া।’ 

‘র ন্তু ওো কতা এতক্ষ্লন কেতলে প্রলবশ  োে  থা। আসলছনা ক ন? 
রে  আলছ, কতামো এোলন দাাঁড়াও। আরমএ টু ওরদল .....।’ 

আহমদ মুসা  থা কশষ  েলত পােলনা। কপছন কথল  এ টা   যশ  ন্ে 
ধ্বরনত হললা, ‘ও রদল  নয়, এ রদল  কতামাে র্ম আহম .......। তােও  থা কশষ 
হলত পােল না। 

কপছলনে রদল    যশ  ন্ে ধ্বরনত হবাে সালথ সালথই আহমদ মুসা 
অদ্ভুত রক্ষ্প্রতাে সালথ রনলজল  ছুলড় রদল কমলেলত এবং কসই সালথই তাে হালতে 
রেেলবাে গজযন  লে উেল পেপে  লয় বাে। 
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ওরদল  কপছন কথল  কর্  ন্ে গজযন  লে উেরছল তাো রছল দু’জন 
পাশাপারশ দাাঁরড়লয়। দু’জলনে হালত উদযত রেেলবাে। তালদে  ন্ে কথলম র্াবাে 
সালথ সালথ তালদে রেেলবাে ও গজযন  লে উলেরছল। 

আহমদ মুসা আলগই কমলেয় রছটল  পড়াে ফলল গুরল দু’রট তাে উপে 
রদলয়  লল র্ায়। তাো রেতীয় গুরল  োে আলগই আহমদ মুসাে গুরল তালদে রবদ্ধ 
 েল। বুল  গুরল কেল তাো দু’জলনই। তালদে েিাি কদহ লুলটাপুরট োরেল 
কমলেলত। 

আহমদ মুসা উলে দাাঁড়াল। 
েয় ও আ রস্ম তায়  াে হলয় ফারতমা ও র্ালয়দ পাথলেে মূরতযে মত 

দাাঁরড়লয়রছল। বা লোধ হলয় কগলছ কর্ন তালদে। মৃতযুল  কর্ন তাো এ দম 
ক ালেে উপে না লত কদেল। জীবন ও মৃতযু এত  াছা ারছ! 

আহমদ মুসা র্রদ রে  সমলয় কমেলত রনলজল  ছুাঁলড় রদলত না পােলতা, 
তাহলল ওলদে প্রথম গুরলই তাে বক্ষ্ কেদ  েত। তােপে আহমদ মুসা র্রদ তাে 
গুরলগুললা  েলত  লয়  মুহুতযও রবলম্ব  েলতা, তাহলল ওলদে রেতীয় গুলীে 
রশ াে হলতা আহমদ মুসা। তােপে ওলদে তৃতীয় গুরল রনশ্চয় ছুলট আসলতা 
র্ালয়দ ও ফারতমাে ললক্ষ্য। তালদে পল লট এ রট  লে রেেলবাে আলছ, র ন্তু 
কবে  োে  থা মলন হয় রন,  েন কবে  েলব তাও বুেলত পালেরন। আহমদ মুসা 
এত দ্রুত রসদ্ধান্ত রনলত পালেন!এত রক্ষ্প্র রতরন !র্া ঘলট কগল তা অরবশ্বাস্য এ  
ঘটনা বলল মলন হলে তালদে  ালছ। তালদে রিে ক ালেে শূে দৃরি আহমদ মুসাে 
উপে রনবদ্ধ। 

আহমদ মুসা উলে দাাঁরড়লয় বলল, ‘এস র্ালয়দ এলদে এ টু ক    রে।’ 
বলল আহমদ মুসা ওলদে রদল  এগুললা। 
আহমদ মুসাে  থা শুনল র্ালয়দ। র ন্তু ক ান প্ররতরিয়া হললানা তাে 

মলধয। কর্মন রনশ্চল দাাঁরড়লয়রছল, কতমরন দাাঁরড়লয় েইল। 
আহমদ মুসা প্রথলমই ওলদে জামাে  লাে বযান্ড পেীক্ষ্া  েল। তােপে 

তালদে পল টগুললা সা য  েল। দু’জলনে পল লট দু’রট মারনবযাগ ছাড়া আে 
র ছুই কপলনা। মারনবযালগ ক ান  াগজপত্র কপলনা। এমনর  ক ান কনম াডযও 



নতুন গুলাগ  107 

 

নয়। শুধু র ছ ুইউলো মুরা েলয়লছ মারনবযালগ। মারনবযাগ দু’রট আবাে ওলদে 
পল লট কেলে রদলয় আহমদ মুসা উলে দাাঁড়াল এবং বলল, ‘র্ালয়দ ফারতমা এ 
দু’জলনে  লাে বযালন্ড ঐ এ ই ইনরসগরনয়া েলয়লছ।’ 

 থা কশষ  লে এ টু কথলমই আবাে বলল,  ললা আমো র্াই। 
আলশ-পালশে ক ান কটরললফান বুথ কথল  পুরলশল  এেরন েবেটা 

জানালত হলব। র্ালত WFA -এে ক উ এোলন আসাে আলগই পুরলশ আসলত 
পালে, কসটাও আমালদে কদেলত হলব। 

আহমদ মুসা ‘এলসা’ বলল হাাঁটলত শুরু  েল। 
রনশ্চল মূরতযে আবিা কথল  ওো নলড় উেল এবং আহমদ মুসাে সালথ 

হাাঁটলত শুরু  েল। হাাঁটলত হাাঁটলত ফারতমা বলল, ‘এ ধেলনে সংঘালত জীবন-
মৃতযু কর্  ত  াছা ারছ, তা আজ প্রথম কদেলাম। 

আপনাে োোপ লালগনা োইয়া? এ টুও র ন্তা হয়না আপনাে? আমাে 
বু  এেলনাও  াাঁপলছ। র্রদ কমলেয় রছটল  পলড়গুলী  েলত এ মুহুতযও কদেী 
 েলতন তাহললই কতা আপরন আে থা লতন না। আরম োবলতই পােরছনা এ সব 
 থা।’  ন্েস্বে োেী হলয় উেরছল ফারতমাে। 

‘জীবন-মৃতযু ক ান বুলললটে বা ক ান অলস্ত্রে হালত নয়। এে ফায়সালা 
আলস আল্লাহে  াছ কথল  এবং তা আলস র্েন তা আসাে  থা। সুতোং এ রনলয় 
োবনাে র ছ ুকনই।’ তাো কগলট কপ লছ রগলয়রছল। 

‘োইয়া সামলনই োস্তাে পূবয পালশ কটরললফান আলছ। আরম আসাে আলগ 
কদলেরছ।’ বলল, র্ালয়দ কগলট কপ লছই। 

‘র্ালয়দ  ল, কটরললফানটা  েলব তুরম। কটরললফান  লে আমো পালশই 
ক াথাও অলপক্ষ্া  েব। এ বারড়টা পাহাড়া রদলত হলব, র্ালত পুরলশ আসাে আলগ 
ওো ক উ আসলত না পালে।’ 

আহমদ মুসা ‘এস’ বলল আবাে হাাঁটা শুরু  েল। 
‘কটরললফালন র  বলব োইয়া?’ বলল র্ালয়দ। 
‘বললব, ‘অমু  নাম্বাে বারড়লত কগালাগুরলে আওয়াজ শুলনরছ। বড় র ছু 

ঘটলছ কসোলন। বযস আে র ছ ুনয়।’ আহমদ মুসা বলল। 
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কটরললফান  লে আহমদ মুসাো পালশই অলপক্ষ্া  েল। দশ রমরনটও 
পাে হললা না। পুরললশে দু’রট গারড় ছুলট এল তীব্রলবলগ এবং তালদে অরতিম 
 লে  লল কগল বারড়টাে রদল । 

এবাে র্ালয়দ গারড় িাটয রদল র্াবাে জলে। গেীে োলতে রনেবতা কেলে 
ছুলট  ললছ গারড়। র্ালয়লদে পালশ আহমদ মুসা। 

কপছলনে রসলট ফারতমা। 
ক াে বন্ধ  লে গারড়ে রসলট গা এরললয় রদলয়লছ আহমদ মুসা। 
রতন জলনই রনেব। 
রনেবতা োেল র্ালয়দ। বলল, ‘আলহামদুরলল্লাহ, আমালদে স্বেণীয় োত 

র ে স্বেণীয়োলব  াটল োইয়া। আমো েুব েুরশ।’ 
‘কতামালদে অরেনন্দন। র ন্তু মলন কেে, কতামালদে দু’জলনে নতুন 

জীবন রু্লদ্ধে মলধয রদলয় শুরু হলয়লছ।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘এবং কস রু্দ্ধটা অোলয়ে রবরুলদ্ধ োলয়ল  প্ররতষ্ঠাে জে। সুতোং এটা 

আমালদে কস োগয।’ র্ালয়দ বলল। 
‘ধেবাদ র্ালয়দ, কতামালদে মত  লে সব মুসলমান কর্ রদন োলয়ে 

প্ররতষ্ঠা ও অোলয়ে প্ররতলোলধে সংগ্রাম ক  তালদে জে কস োলগযে মলন 
 েলব, কসরদন কগাটা দুরনয়াে মুসলমানলদে জীবন কথল , অন্ধ ালেে অমারনশা 
ক লট র্ালব।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘কসরদন  ত দূলে োইয়া? ফারতমা বলল। 
‘কসটা রনেযে  েলছ কতামো তরুন-তরুনীো  ত দ্রুত সামলন আগালত 

পােলছা তাে ওপে।’ বলল আহমদ মুসা। 
ফারতমা ক ান  থাে উত্তে রদল না। তাে রনেব দৃরি প্রসারেত হললা 

সামলন। 
র্ালয়লদে দৃরিও সামলন প্রসারেত। 
আবাে আহমদ মুসা তাে ক াে বন্ধ  লেলছ। োবলছ কস। 
এ  সময় র্ালয়দ মুে তুলল আহমদ মুসাে রদল । বলল, র  োবলছন 

োইয়া?  
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ক াে েুলল আহমদ মুসা। গম্ভীে হলয় উেল তাে মুে। বলল, ‘োবরছ 
ওলদে রনউ গুলাগ ‘সাও কতাোহ’ েীলপে  থা। ক থায় এই েয়ং ে েীপটা? র ন্তু 
এই মুহুলতয তাে ক লয়ও কবরশ োবরছ আজল ে োলতে ঘটনাল  পুরলশ  তটা, 
র োলব বযাবহাে  েলব? তাো কপ্রসল  এ  ািলয ে রবষয়টা জানলত রদলব 
র না? 

বললই আহমদ মুসা হেৎ কসাজা হলয় বসল। তাে ক লে- মুলে  ািললযে 
র হ্ন কদো রদল। বলল দ্রুত  লন্ে, র্ালয়দ ফারতমা ক ান সাংবারদল ে রে ানা 
কতামালদে  ালছ আলছ? 

ফারতমা, র্ালয়দ দু’জলনই কসাজা হলয় বসল। র্ালয়দ বলল, আমাে  ালছ 
ক ান সাংবারদল ে কটরললফান নাম্বাে কনই। তলব আবদুল্লাহ োইলয়ে বাসায় 
সাংবারদ  বুলমরদন রবল্লাহে কটরললফান নাম্বাে থা লত পালে।  াল ঐ সাংবারদ  
োইয়াে পরেবালেে সালথ কর্াগালর্াগ  লে রছললন।’ 

‘বুলমরদন রবল্লাহ’ মালন লা-মলন্ডে সাংবারদ  রর্রন প্রথম রনউজটা 
 লেরছললন।’ 

‘হ্যাাঁ োইয়া।’ বলল র্ালয়দ। 
েুরশ হললা আহমদ মুসা। বলল, তাল ই আজ কবরশ দে াে। র ন্তু রতরন 

র  স্ট্রাসবালগয আলছন? 
‘শুলনরছলাম আলছন। রতরন নার  এই ক সটাে বযাপালে আগ্রহী।’ র্ালয়দ 

বলল। 
‘আলহামদুরলল্লাহ। তাহলল র্ালয়দ কমাবাইলল তুরম কতামাে োইয়াে 

বাসায় কটরললফান  ে। সাংবারদ  বুলমদীন রবল্লাহে কটরললফান নাম্বাে নাও।’ 
দ্রুত  লন্ে বলল আহমদ মুসা। 

গারড়ে রিয়ারেং এ এ  হাত কেলে অে হালত কমাবাইলল কটরললফান  েল 
র্ালয়দ। প্রথমবাে ও রেতীয়বালেে ক িালতও কটরললফান ক উ ধেল না। তৃতীয় 
বালেে ক িায় কটরললফান রেরসে  েল ওপাে কথল । েুরশলত মুে উজ্জল হলয় 
উেল র্ালয়লদে। বুলমদীন রবল্লাহে নাম্বাে কস রনলয় রনল। 
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কটরললফান অফ  লে রদলয় বলল র্ালয়দ, ‘আলহামদুরলল্লাহ, নাম্বােটা 
কপলয়রছ োইয়া।’ 

‘আলহামদুরলল্লাহ। এবাে, রমুঃ বুলমদীন রবল্লাহল  কদে। কপলল তাল  
বল, ‘শাললযমযান কোলডে ৫নং বারড়টা স্পুটরন  ধ্বংস ােী ও সাত কগালয়ন্দাল  
অপহেন ােীলদে এ টা ঘাাঁরট। আজ োলত ওোলন ওলদে বাে ক  েজন কলা  
মাো কগলছ। ওোলন ওলদে ঐ অরফলস  লয় টা  রম্পউটাে েলয়লছ।  রম্পউটালে 
স্পুটরন  ধ্বংস ও সাত কগালয়ন্দাল  অপহেলনে বযাপালে  ািল ে তথয পাওয়া 
কর্লত পালে। 

বযাস, এই টুকুই বললল হলয় র্ালব। এই মাত্র পুরলশ কসোলন কগলছ।’ 
বলল আহমদ মুসা। 

‘ধেবাদ োইয়া’ বলল র্ালয়দ কমাবাইল তুলল রনল। কটরললফান  েল। 
প্রথম বালেই ওপাে কথল  সাড়া কপলয় কগল র্ালয়দ। আহমদ মুসা কর্োলব 
বললরছল কসই োলবই সব  থা র্ালয়দ সাংবারদ  বুলমরদন রবল্লাহল  জানাল। 
তােপে ওপালেে  থা কস শুনল। ক াে-মুে উজ্জ্বল হলয় উেল র্ালয়লদে। ধেবাদ 
বলল কস কমাবাইলটা অফ  লে রদল। 

আহমদ মুসা ও ফারতমা উদগ্রীব হলয় শুনরছল র্ালয়লদে  থা। 
র্ালয়দ  থা কশষ  েলতই ফারতমা দ্রুত  লন্ে বলল, র  কেজাে? র  

বলল সাংবারদ  বুলমদীন রবল্লাহ?  
‘েুব েুশী হলয়লছন। এেরন র্ালেন উরন ৫নং শাললযমযান কোলড। আমাল  

অলন   লে ধেবাদ রদলয়লছন রতরন।’ বলল র্ালয়দ। 
‘আলহামদুরলল্লাহ। ধেবাদ র্ালয়দ কতামাে এ সফল রমশলনে জে। 

র্রদ রবষয়টা পরত্র ায় আনা র্ায় তাহলল কতা এ টা রবোট বযাপাে হলব। ফোরস 
পুরলশও তেন  ালপ পড়লব।’ থামল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা থামলতই র্ালয়দ বলল উেল, ‘রমশন আমাে ক াথায় োইয়া! 
আরম কতা মাত্র আপনাে প্ররে রদলাম।’ 

‘োে এসব  থা। বল, আেও র ছু বলললছন উরন? বলল আহমদমুসা। 
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‘এ টা প্রশ্ন উরন  লেলছন। কসটা হললা, ক  তালদে হতযা  েল। প্রশ্ন 
 লে রতরনই আবাে তাে উত্তে রদলয়লছন। বলললন কসরদন কহালটলল কর্ োলব কর্ 
 ােলন মলেলছ, কস ধেলনে ঘটনাই কবাধহয় ঘলটলছ। কদেললই কবাো র্ালব। 
বাড়রত এ থা টুকুই রতরন বলললছন।’ র্ালয়দ বলল। 

‘এ  থাটুকুই অলন   থা র্ালয়দ। সাংবারদ  বুলমদীন রবল্লাহ কদেরছ 
েুব বুরদ্ধমান। আমাে রবশ্বাস ওোন াে সব র ছুই তাে  ালছ ধো পলড় র্ালব।’ 
বলল আহমদ মুসা। 

‘তাই কর্ন হয় োইয়া।’ বলল উেল ফারতমা ও র্ালয়দ দু’জলনই। 
আহমদ মুসা আে র ছ ুবললনা। গারড়ে ক য়ালে গা এরললয় রদল ফারতমা 

ও র্ালয়দ রনেব। আশায় উজ্জ্বল তালদে  ােরট ক াে সামলন রনবদ্ধ। 
ছুলট  ললছ গারড়। 
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৫ 
আহমদ মুসা বলস আলছ ড্রইংরুলম পুলবে জানালাে পালশ এ  কসাফায়।  
আহমদ মুসালদে এ ফ্ল্যাটরট আট তলায়। বারড়টা দাাঁড়ালনা এল বালে ঈল 

নদী তীে কঘাঁলষ।  
আহমদ মুসাে দৃরি জানালা রদলয় বাইলে রনবদ্ধ। ঈল নদী কপরেলয় সুন্দে 

োইন উপতয াে অলন োরনই কদো র্ায় এ জানালা রদলয়। আহমদ মুসা ক াে 
বুলালে োইন উপতয াে সবুজ বুল ে উপে।  

আহমদ মুসাে ক াে দুরট োইন উপতয াে নেম সবুলজে উপে রনবদ্ধ 
থা ললও মন তাে হারেলয় কগলছ কফলল আসা এ  অতীলতে রদল । তাে দু’ক ালে 
কেলস উেল োইলনে সবুলজে অন্তোলল জমাট েলিে এ  সাগে। পৃরথবীে দুেযাগা 
র্তগুললা েুেন্ড আলছ তাে মলধয সুন্দে সবুজ এই োইন উপতয াও এ রট। 
িান্স-জামযান আরধপলতযে লড়াই সবল লয় কবরশ পীরড়ত  লেলছ এই োইন 
উপতয াল । সপ্তম শতারব্দ কশলষ এই উপতয া সম্রাট শাললযমযালনে সম্রালজযে 
অংলশ পরেণত হয়। শাললযমযালনে উত্তেসুেীলদে  াছ কথল  জামযারন এই উপতয া 
ক লড় কনয়। ১৫ শত  পর্যন্ত এোলন  লল জামযারনে আরধপতয। পলে িান্স ক লড় 
কনয় এই উপতয া জামযারনে  াছ কথল  এবং শুরু  লে এোলন ফোসী েণ। 
রবলশষ  লে ফোসী রবিলবে পে এোন াে জনগণ এতটাই ফোসী হলয় র্ায় কর্, 
অিাদশ শতারব্দে কশষোলগ র্েন এই উপতয া জামযারন দেল  লে কনয় এবং 
পাো জামযারন েণ শুরু  লে তেন এোন াে ৫০হাজাে মানুষ িালন্স রহজেত 
 লে। প্রথম রবশ্বরু্লদ্ধে পে িান্স োইন উপতয াে উপে তাে অরধ াে রফলে 
পায়। র ন্তু রেতীয় রবশ্বরু্লদ্ধে শুরুলতই জামযারন এটা আবাে দেল  লে কনয়। 
রেতীয় রবশ্বরু্লদ্ধে পে এই উপতয াে উপে িালন্সে আরধপতয পুনুঃ প্ররতষ্ঠত হয়। 
তাে পে অধয শতারব্দে কবরশ  াল ধলে এোলন  লল িালন্সে শাসন। আবাে 
জামযানো এোলন রফলে আসলব না এ গযাোরন্ট ইরতহাস রদলত পালেনা।  
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দুই আরধপতযবাদী শরিে মালে োইন উপতয াে মানুষ তৃতীয় শরি। 
র ন্তু তাো দূবযল। দূবযল বললই তালদে স্বাতন্ত্র, স্বারধ াে ও স্ব-মলতে ক ান মূলয 
কনই। এই দূবযলতাে  ােলণ সুন্দে এই োইন উপতয াে মানুষ শুধু নয়, তালদে 
মত শত শত জারত-কগারষ্ঠ আজ শরিমানলদে োো পদদরলত হলে এ ইোলব। 
স্বাধীনতা, সাবযলে মত্ব, গণতন্ত্র, স্বাধী াে, মানবারধ াে সবই শরি রনেযে। 
র্ালদে শরি আলছ তালদে এসব রনরশ্চত থা লব, আে র্ালদে তা কনই, এ অরধ াে 
কোলগে অরধ াে তালদে পদদরলত হলে। স্বাধীনতা, স্বাধী াে, মানবারধ াে, 
সন্ত্রাস এসব র ছুেই সংগা শরি রনেযে হলয় উলেলছ। শরিমানো এসলবে কর্ 
সংগা কদয় কসটাই হলয় উলে অনুসেণীয়। বামযা’ে সুর ’ে আলন্দালন গনতন্ত্র, র ন্তু 
আলরজরেয়াে আব্বাস মাদানীে আলন্দালন তা নয়। সূ ী কপল কনালবল পুেস্কাে, 
আে আব্বাস মাদানী কপল কজল-দন্ড। পূবয তীমুলেে আলন্দালন স্বাধীনতা সংগ্রাম, 
র ন্তু  াশ্মীে ও রফরলরস্তলনে স্বাধীনতা সংগ্রাম অরেরহত হলয়লছ সন্ত্রাস রহলসলব। 
এ সলবে সংগায়লনে বযাপালে জারতসংলঘে র ছু  েনীয় কনই। জারতসংঘ 
শরিমানো গেন  লেরছল এবং তা শরিমানলদে  থা শুনলতই বাধয। জারতসংঘ 
আজ োেবাহী গাধাে মত। কস শুধু োে বহন ােী, োে রনধযােণ, রনয়ন্ত্রলণে ক ান 
সুলর্াগ তাে কনই। জারতসংঘ ত্বরেত রগলয় পূবয তীমুলেে োেটা গ্রহণ  লেরছল, 
র ন্তু  াশ্মীে ও রফরলরস্তন র ংবা ক  রনয়াে োে কস গ্রহণ  েলত পালেরন। এরদ  
কথ  জারতসংঘ র ছুটা সাম্প্রদারয়  হলয় পড়লতও বাধয হলয়লছ। কর্মন ...........।  

হোৎ আহমদ মুসাে র ন্তায় কছদ এলস পড়ল ফারতমাে  থায়। বলরছল 
ফারতমা, ‘োইন উপতয া রনলয় এত গেীে োলব র  োবলছন োইয়া ?  

এে আলগই ফারতমা ও র্ালয়দ আহমদ মুসাে সামলন এ  কসাফায় এলস 
পাশাপারশ বলস পলড়রছল।  

দু’জনল ই সুনদে কপাশাল  েুব কিশ লাগরছল। ফারতমাল  
ঐরতহ্যবাহী মুসরলম পরেপালেে এ জন গহৃবধু বলল মলন হলে। তাে পেলন পা 
পর্যন্ত কনলম র্াওয়া ঐরতহ্যবাহী ঘাগো। গালয় ফলুহাতা রঢলা  ারমজ। মাথাে 
রুমালটা গলা কপাঁর লয়  াাঁধ ও বু  পর্যন্ত কনলম এলসলছ।  
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আহমদ মুসা ফারতমাে  থা শুলন মুে ঘুরেলয় রনলয় সামলনে রদল  
তা াল। দু’জলনে রদল  পলল ে জে দৃরি রদলয় কসাফায় গা এরললয় উপলেে 
রদল  শুে দৃরি তুলল ধলে বলল, ‘হ্যাাঁ, ফারতমা, আরম োইন উপতয া রনলয়ই 
োবরছলাম। কতামো দু’আসামীই আমাে সামলন হারজে। কতামো জামযান ও 
ফোসীো সুন্দে সবুজ অরত মলনাহে এই োইন উপতয াল  এবং তাে 
মানুষলদেল  ফটুবল বারনলয়ছ।  

ফারতমা ও র্ালয়দ দু’জলন মুে  াওয়া- াওরয়  েল। ফারতমা র্ালয়লদে 
রদল  ইশাো  েল উত্তে কদবাে জে। র ন্তু র্ালয়দ ইশাো  েল ফারতমাল  উত্তে 
কদবাে জে। ফারতমা বলল, োইয়া আপরন জামযান-ফোসীলদে দুষলছন ক ন! 
েূরম রনলয় এমন লড়াই কতা দুরনয়াে সব ক লয় প্রা ীন ইরতহাস। ক ান কদশ, ক ান 
জারত র  এই কদাষ কথল  মুি আলছ?’  

‘র ন্তু কছাট রবলশষ এ টা েুেন্ড রনলয় এমন েিক্ষ্য়ী টাগ অব ওয়াে 
পৃরথবীে আে ক াথাও কনই ফারতমা।’ আহমদমুসা বলল।  

‘ক ান দুই কদলশে সীমালন্ত োইন উপতয াে মত এমন সুন্দে ও রবলশষ 
অবিালনে লযান্ডও দুরনয়াে ক াথাও কনই োইয়া। পাহালড়ে কদয়াল এল  রবরেন্ন 
 লেলছ িান্স কথল , আবাে োইলনে মত  

আন্তজযারত  নদী এল  রবরেন্ন  লেলছ জামযান কথল । দুই কদশই এই 
ো াোল বযারেয়ালেে অজুহাত তুলল এলা াটা দেলল োেলত  ায়। রনশ্চয় এ 
রবষয়গুললা রবলশষ রবলব নাে রবষয় োইয়া।’  

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘তাে মালন সংগত  ােলনই আরধপলত্তযে এ 
লড়াই  ললতই থা লব?’  

হাসল ফারতমা। বলল, ‘আমো তা  াইনা।  াইনা বললই কতা জামযান 
এবং িান্স এ  হলয় কগরছ।’  

আহমদ মুসা ও র্ালয়দ দু’জলনই এ  সংলগ কহলস উেল।  
আহমদ মুসা র ছু বললত র্ারেল।  
বাধা রদলয় ফারতমা বলল উেল, ‘এ রনলয় আে  থা নয়। বলুন, ওলদে 

নতুন গুলাগ ‘সাও কতাোহ’ রনলয় আে র  োবলছন।  
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আবাে কসাফায় কহলান রদলয় বসল আহমদ মুসা। গম্ভীে হলয় উেল তাে 
মুে। সংলগ সংলগই ক ান উত্তে রদল না। পলে ধীলে ধীলে বলল, ‘কেলবরছ, র ন্তু 
কেলব ক ান কুল পাইরন। আমো শুধু েীপটাে নামটাই জানলত কপলেরছ, আে র ছু 
নয়। এবং আরম রনরশ্চত এই নামটা আসল নয়।’  

‘সবযনাশ নামটাও র্রদ ন ল হয় তাহলল? বলল ফারতমা।  ন্ে তাে 
আতযনালদে মত কশানাল।  

‘েীপটাল  র োলব ক না র্ালব, এটাই এেন প্রধান সমস্যা আমালদে 
 ালছ। কস জেই আরম ক লয়রছলাম ওলদে  াউল  জীবন্ত ধেলত। র ন্তু পােলাম 
না।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘ক িা কতা কসরদন  লেরছললন। আো আপরন র্রদ ও দু’জনল  গুরল না 
 েলতন, তাহলল র  ঘটত? ওো র  গুরল  েত?  

র্ালয়দ ‘র  ঘটত আরম জারননা। তলব ওলদে প্রথম গুরল  ো কথল  বুো 
র্ায়, ওলদে মােলত না পােলল ওলদে হালত আমালদে মেলত হলতা।’ বলল 
আহমদ মুসা।  

‘আলে টা রব ল্প হয়লতা রছল। কসটা হললা অস্ত্র কফলল রদলয় ওলদে 
 ালছ আত্মসমপযন  ো। র্া হলতা আমালদে জে মৃতযুে ক লয়ও েয়ং ে।’ র্ালয়দ 
বলল।  

হ্যাাঁ, এটাও রব ল্প হলত পােলতা।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘আল্লাহ আমালদে বাাঁর লয়লছন। আমাে রবস্ময় এেলনা  ালটরন োইয়া, 

আপরন বুেললন র   লে কর্, আপনাল  শুলয় পলড় গুলী  েলত হলব?’ বলল 
ফারতমা।  

‘ওো আলগই আমালদে রদল  রেেলবাে তা   লেরছল। আমো 
রেেলবাে ওলদে রদল  তুললত কগললই ওলদে গুলী কেলত হলতা। মারটলত রনলজল  
রছটল  রদলয়রছলাম ওলদে ক ালেে আড়ালল রেেলবাে তা   োে সুলর্াগ কনয়া 
এবং র্রদ ওো গুলী  লে বলস তাও এড়ালত পাোে জে।’  

‘ধেবাদ োইয়া। আপনাে দু’লক্ষ্যই অরজযত হলয়রছল।’ বলল র্ালয়দ।  
‘আল্লাহ সাহার্য  লেলছন।’ আহমদ মুসা বলল।  
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‘আলহামদুরলল্লাহ।’ বলল এ টু দম রনলয়ই ফারতমা আবাে বলল উেল, 
‘আলগে  থায় রফলে আরস োইয়া।’ সাও কতাোলহ’ে সন্ধান  োে জে আপরন 
এেন র  র ন্তা  েলছন।  

‘র ন্তা  লে ক ান র নাোয় কপ াঁছালত পারেরন আরম। নানাোলব রবষয়টা 
রনলয় োবরছ। েীপটাে নালমে দু’রট শব্দআলছ এ রট ‘সাও’ অেরট ‘কতাোহ’। 
এে মলধয ‘সাও’ লযারটনীয় স্পযালনশ। আে ‘কতাোহ’ শব্দ ওর্ল্ কটস্টালমলন্টে। 
শব্দ-প্র ৃরতে রব াে কথল  আরম মলন  রে, েীপটা রমড-উত্তে আটলারন্টল ে 
পূবযাংলশ অথবা রমড-দরক্ষ্ণ আটলারন্টল ে মধয ও দরক্ষ্ণ আলমরে াে লযারটন 
এলা াে ক াথাও হলব।’  

ফারতমা ও র্ালয়দ তার লয়রছল আহমদ মুসাে মুলেে রদল ।  
তালদে ক ালে-মুলে রবস্ময়। র ছু বললত র্রেল র্ালয়দ। এ সময় দেজায় 

ন  হললা। ওলে রদলয় দেজা েুলল র্ালয়দ।  
রন  কথল  কবয়াো আজল ে  লয় রট  াগজ রনলয় এলসলছ।  
দেজা বন্ধ  েলত  েলত র্ালয়দ উপলে কর্  াগজটা আলছ তাে রদল  

নজে বুলারেল।  
নজে বুরললয়ই র ৎ াে  লে উেল র্ালয়দ। বলল, ‘কসরদলনে ঘটনাল  

লা-মলন্ড রলড আইলটম  লেলছ োইয়া।’  
বলল দেজা বন্ধ  লে ছুলট এল র্ালয়দ।  াগজটা আহমদ মুসাে হালত 

রদল।  
আহমদ মুসা  াগজ হালত রনলয় তা াল কহরডংটাে উপে। পড়ল 

কহরডংটাুঃ  
‘ঘটনাে  ািলয ে কমাে, স্পটুরন  ধ্বংলসে সালথ জরড়তলদে আেও ১৪ 

জন রনহত ও  রম্পউটাে কথল  পুরলশ  তৃয  মূলযবান দরলল উদ্ধাে।’  
কহরডংটা পলড়ই ক াে দু’রট উজ্জ্বল হলয় উেল আহমদ মুসাে। ক াে বুলাল 

কিরডট লাইলনে উপে। কদেল কলো আলছ ‘োসবাগয কথল  বুলমরদন রবল্লাহ।’ 
আেও েুরশ হলয় উেল আহমদ মুসা বুলমরদন রবল্লাহে নাম কদলে। কস নাম কগাপন 
 লেরন। সাহস আলছ তাে।  



নতুন গুলাগ  117 

 

র্ালয়দ ও ফারতমা তেন আে পরত্র ায় নজে বুলারেল। র্ালয়দ বলল 
উেল, পযারেলসে আে মাত্র দু’রট পরত্র া এবং োসবালগযে এ রট পরত্র া রসংগল 
 লালম রনউজরট রদলয়লছ। বললছ, অজ্ঞাতনামা আততায়ীে গুরললত ১৪ জন 
অজ্ঞাত নামা রনহত।’  

‘লা-মলন্ডই র্লথি র্ালয়দ। আল্লাহে শু রেয়া, লা-মলন্ড রবস্ময় ে োলব 
ইহুদী  াপ উলপক্ষ্া  লেলছ। আরম.........।’  

আহমদ মুসাে  থাে মােোলনই র্ালয়দ বলল উেল, ‘এে  ােণ আলছ 
োইয়া। অরত-সম্প্ররত লা-মলন্ড দয গলপন্থীলদে হালত এলসলছ।  

এে সম্পাদ ও রনরু্ি হলয়লছ এ জন োশনারলি।’  
‘ও,  ােণ তাহলল এটাই।’ বলল আহমদ মুসা তাে হালতে লা-মলন্ডরট 

র্ালয়লদে রদল  তুলল ধলে বলল, ‘র্ালয়দ পড় রনউজটা। র  রললেলছ কদো র্া ।’  
র্ালয়দ হালত রনল  াগজটা।  
কস আবাে  াগজটা ফারতমাে রদল  বারড়লয় রদলয় বলল, ‘পড় না, পড়ায় 

তুরম েুব োল।’  
‘কতামালদে ফোসী তুরমই পড়।’ বলল ফারতমা।  
‘োইয়া কদেুন, অল্পক্ষ্ণ আলগও বললছ আমো জামযান-ফোসী এ  হলয় 

কগরছ। আে এেন র  বললছ শুনুন।’ র্ালয়দ বলল।  
ফারতমা হাসল। র্ালয়লদে মুে কথল   থা ক লড় রনলয় বলল উেল, ‘োইয় 

 থা কস অে রদল  ঘুরেলয় রনলে। আরম োষাে  থা বলরছ। আে প্রলতয  জারতে 
জলে তাে োষা আল্লাহে দান।’  

‘আো, কতামালদে েগড়াে ফয়সালা পলে  েব। এবাে েবেটা পড়। 
লা-মলন্ড কতামালদে  াগজ র্ালয়দ, তুামই এটা পড়লব।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘আরমও োইয়াল  সমথযন  েরছ।’ বলল ফারতমা মুে রটলপ কহলস।  
‘কোট তুরম না রদললও আরম পড়রছ।’ বলল র্ালয়দ  াগজ গুরছলয় রনলয় 

সামলন ধেল এবং পড়লত শুরু  েলুঃ  
‘স্ট্রাসবাগয কথল  বুলমরদন রবল্লাহ্। গত পেশু গেীে োলত স্ট্রাসবালগযে 

শাললযমযান কোলডে ৫নং বারড় কথল  পুরলশ স্পুটরন  ধ্বংলসে সালথ জরড়ত বলল 
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 রথত ১৪ জলনে লাশ উদ্ধাে  লেলছ। কসই বারড়রটে তৃতীয় তলায় তালদে অরফস 
 রম্পউটাে কথল মূলযবান দলীল দস্তালবজ ও উদ্ধাে  লেলছ পুরলশ। এই উদ্ধালেে 
 ালজে সময় লা-মলন্ডে এই রেলপাটযােও কসোলন উপরিত রছললন। ১৪ জলনে 
মলধয ১২ জলনে লাশ পাওয়া র্ায় েূগেযি এ রট  ক্ষ্। আে বাে জলনে মলধয ১১ 
জলনে  ালছই এ রট  লে কিনগান পাওয়ালগলছ, অবরশি এ জলনে  ালছ 
পাওয়া কগলছ এ রট রেেলবাে।  

 ক্ষ্রটল  বরন্দোনা বলল সলন্দহ  ো হলয়লছ। ঘলে এ টা রসংলগল োট 
কদো কগলছ এবং োলটে উপে পাওয়া কগলছ এ রট হ্যান্ড াফ। হ্যান্ড ালফে 
তালা লযাসাে বীম রদলয় পুরড়লয় কফলা। পুরলশ মলন  েলছ এ জন কলা ল  
এোলন বন্দী  লে োো হলয়রছল। কসই বন্দী হ্যান্ড ালফে তালা গরললয় মুি হয় 
এবং ঘলে প্রলবশ ােী ১২ জনল  তালদেই কিনগান রদলয় হতযা  লে পালালত 
সমথয হয়।  

উলল্লেয,  ’রদন আলগ কহালটল োইন ইন্টােোশনাললে এ রট  লক্ষ্ 
দু’জলনে লাশ পাওয়া র্ায়। তাোও  লক্ষ্ে বারসন্দাল  হতযা বা র ডোপ  েলত 
রগলয় রনহত হয় বলল পুরলশ রনশ্চত হলয়লছ। এো দু’জন এবং উপলোি ক  েজন 
এ ই দললে বলল পুরলশ রনরশ্চত োলব মলন  েলছ। তালদে স ললেই  লাে 
বযালন্ড এ ই ধেলনে ইনরসগরনয়া পাওয়া কগলছ।  

শাললযমযান কোলডে ৫ নং বারড়লত অবরশি ২ জলনে লাশ পাওয়া র্ায় 
নীল ে এ   রেলডালে। পুরলশ মলন  েলছ বন্দী পালাবাে সময় এ দু’জনল  
হতযা  লে। এ দু’জলনে হালতও এ রট  লে রেেলবাে পাওয়া কগলছ।  

রনহতলদে সব অস্ত্রই লাইলসন্স রবহীন অথবধ বলল পুরলশ উলল্লে  লেলছ।  
রতন তলাে অরফস  ক্ষ্  রম্পউটালে কর্ দরলল দস্তালবজ পাওয়া কগলছ 

তাে মলধয স্পুটরন  ধ্বংলসে বু্ল- রপ্রন্টও েলয়লছ। পুরলশ তালদে তদলন্তে স্বালথয এ 
বু্ল-রপ্রলন্টে রববেণ সম্পর যত ক ান র ছু জানালত োজী হয়রন। তলব পুরলশ বললছ, 
রনছ  ঐ বু্ল-রপ্রন্ট রদলয় সংরলি দল বা বযারিল  র রহ্নত  ো মুরস্কল।  

রনহতলদে সূত্র ধলে রিরমনাল দলরটে সন্ধান  ো র্ায় র না এ সম্পর যত 
প্রলশ্নে জবালব পুরলশ বলললছ তাো তা ক িা শুরু  লেলছ।  
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রিরমনাল দলরটে পরে য় সম্পল য পুরলশ বললত না পােললও 
ইনরসগরনয়াে তবরশলিে প্ররত ইংরগত  লে ওয়ার ফহাল মহল বলললন, ক ান 
ইহুদী সংগেন স্পুটরন  ধ্বংলসে ঘটনাে সালথ জরড়ত।  

রিরমনাল এই ইহুদী সংগেনরটে সালথ  ালদে সংঘাত কবলধলছ, র্াল  
কসরদন তাো কহলটলল মােলত বা ধেলত রগলয়রছল তাে পরে য় র  এবং  াল  তাো 
শাললযমযান কোলডে ৫ নাম্বাে বারড়লত বন্দী  লেরছল, কস সম্পল য পুরলশ এবং 
পর্যলবক্ষ্  মহল র ছুই বললত পােলছ না। তলব তালদে মলত পুরললশে তদন্ত 
আগালত বযাথয হওয়াে পটেুরমলত প্ররত াে ও সাত কগালয়ন্দাল  উদ্ধালেে জলে 
ক ান তৃতীয় পক্ষ্ এরগলয় এলসলছ র ংবা স্পুটরন  পরেবােো এই তৃতীয় পক্ষ্ল  
রনলয়াগ  লেলছ। অবশ্য  লয় রট স্পুটরন  পরেবালেে সালথ এই প্রশ্ন রনলয় 
কর্াগালর্াগ  ো হলল তাো এধেলনে ক ান পদলক্ষ্লপে র ন্তাই  লেরন বলল 
জারনলয়লছ।  

এই তৃতীয় পলক্ষ্ে পরে য় সম্পল য কহালটল োইলন আিান্ত বযারিরট 
আসল  থা জানলত পালেন বলল মলন  ো হলে। র ন্তু রজজ্ঞাসাবালদে জে 
কলা রটল  েুাঁলজ পাওয়া র্ায় রন। কলা রট কহারটল কথল   লল কগলছন এবং গা 
ঢা া রদলয়লছ। রিরমনাল দলরটে েলয় এবং তালদে আিমন কথল  আত্মেক্ষ্াে 
জেই কলা টা এটা  লেলছ বলল পুরলশও মলন  লেলছ। তলব তাল  পুরললশে 
এেন েুব কবরশ প্রলয়াজন।  

স্পুটরন  ধ্বংস কথল  শুরু  লে গত পেশু োত পর্যন্ত সংঘরটত ঘটনা 
কদলশে সল তন ও শারন্ত ামী মানুষল  োরবলয় তুলললছ। ক ান ইহুদী সংগেন র্রদ 
স্পুটরন  ধ্বংস ও সাত কগালয়ন্দাল  অপহেলনে সালথ জরড়ত থাল , তাহলল প্রশ্ন 
ওলে এ ইইহুদী সংগেন স্পুটরনল ে রবরুলদ্ধ েড়গহস্ত হওয়াে  ােণ র ? উলল্লেয, 
সাত কগলয়ন্দাে স্পুটরন  সংিা রনউইয়ল যে টুইন টাওয়াে ধ্বংস সম্পল য নতুন 
 লে তদন্ত শুরু ও র ছু দরলল হাত  োে পলেই তালদে উপে ধ্বংসও রবপর্যয় 
কনলম আলস।’  

পড়া কশষ  লেই  াগজটা রট কটরবলল োেলত োেলত বলল র্ালয়দ, 
‘োইয়া পুরলশ আপনাে কোাঁজ  েলছ বন্ধু রহসালব না শত্রু রহসালব?  
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‘আরম ক ? ইহুদী সংগেনরটে সালথ র্ালদে সংঘাত কবাঁলধলছ, তালদে 
পরে য় জানাে জে আমাল  তালদে প্রলয়াজন। শুরুটা ওলদে বন্ধুত্বপূনয হললও 
পলে বন্ধু থা লব বলল আরম মলন  রেনা।’  

‘ক ন থা লব না? আপনাে কদয়া তথয ও আপনাে  াজ কতা পুরললশে 
তদলন্ত বাড়রত শরি কর্াগালব।’ বলল, র্ালয়দ।  

‘আমো কহালটল কথল  ক ন তারড়ঘরড়  লল এলাম, এত তাড়াতারড় েূলল 
কগছ? পুরললশে এ টা গ্রুপ উধ্বযতন পুরললশে রনলদযলশ আমাল  আন অরফরসয়ালী 
কগ্রপ্তাে  লে ঐ ইহুদী সংগেলনে হালত তুলল কদলব, এটা জানলত কপলেই কতা  লল 
এলসরছ।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘বুলেরছ োইয়া।’ বলল র্ালয়দ।  
‘পুরলশ কর্ আন্তরে  নয়, লা-মলন্ডে এ রেলপাটয কথল ও তা বুো র্ালে।’ 

আহমদ মুসা বলল।  
‘র  কথল  বুো কগল োইয়া?’ বলল ফারতমা।  
‘ রম্পউটালে স্পুটরন  ধবংলসে কর্ বু্ল রপ্রন্ট রছল তাে র ছুই পুরলশ 

জানায় রন। উপেন্তু বলললছ, রনছ  ঐ বু্ল রপ্রন্ট কথল  সংরলি দল বা বযারিল  
র রহ্নত  ো র্ালব না। এে অথয বু্ল রপ্রন্টরটল  অল জ এ টা দরলল রহসালব ক ার্ল্ 
কস্টালেলজ কেলল রদলত পালে। সব ক লয় বড়  থা হললা রিরমনালো রনলজোই 
র্াল  নতুন গুলাগ রহসালব অরেরহত  লেলছ, কসই ‘সাও কতাোহ’ েীলপে 
মানর ত্ররট রনউলজ কনই। পুরলশো সাংবারদল ে  াছ কথল  রবষয়টা এ দম 
কগাপন  লে কফলললছ। ক ান রদলনই হয়লতা সাংবারদ ো বা বাইলেে দুরনয়া 
পুরললশে  াছ কথল  ‘সাও কতাোলহ’ে  থা আে জানলত পােলব না।’ আহমদ 
মুসা বলল।  

আহমদ মুসা থামল ও সংলগ সংলগ ক ান  থা বলল না ফারতমা ও 
র্ালয়দ। তালদে ক াে-মুলে োবনা ও হতাশাে র হ্ন।  

এ টু পলে ফারতমা হতাশা জরড়ত  লন্ে বলল, ‘আমো পুরললশে 
েুরম ায় এ বযােযা  েলত পারে কর্, ‘পুরলশ তদলন্তে স্বালথযই এটা প্র াশ  লে রন। 
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সাও কতাোহ েীলপে মানর ত্র পুরললশে হালত পলড়লছ জানলল রিরমনালো সাবধান 
হলয় র্ালব এবং েীপ কথল  সব র ছু তাো অেত্র সরেলয় কফললব।’  

আহমদ মুসা হাসল।বলল, ‘এ রু্রি োলটনা ফারতমা।  রম্পউটাে 
পুরললশে হালত পড়াে পে ওো রনরশ্চত হলয়লছ, সাও কতাোলহে মানর ত্রও পুরলশ 
কপলয় কগলছ। রবলশষ  লে স্পুটরন  ধ্বংলসে বু্ল রপ্রন্টটা পুরলশ র্েন কপলয়লছ, এটা 
রিরমনালো বুেলত মুহুতযও কদরে হবাে  থা নয়।’  

‘ধেবাদ োইয়া। আপরন রে  বলললছন। তা হলল বযাপােটা এই 
দাাঁড়ালে কর্, পুরললশে ক ান সহলর্ারগতা আমো পারে না।’ বলল ফারতমা হতাশ 
 লন্ে।  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, এ টা সহলর্ারগতা আমো কপলাম।  
‘র  কসটা? ত্বরড়ত  লন্ে প্রশ্ন  েল র্ালয়দ।  
‘পুরলশ দরললগুললা প্র াশ না  োয় এবং রিরমনাললদে সালথ আাঁতাত 

 োয় আমো এেন রনরশ্চত হলত পােরছ কর্, রিরমনাললদে নতুন গুলাগ ‘সাও 
কতাোহ’ েীলপই থা লছ। পুরলশ রিরমনাললদে সালথ কর্াগসালজালশ না রগলয় 
মানর ত্রসহ দরলল প্র াশ  েলল, ফারতমা কর্টা বলললছ, রিরমনালো সাবধান 
হলতা এবং সাও কতাোহ কথল  সব র ছু সরেলয় রনত। তালত আমো কর্ টুকু এরগলয় 
রছলাম, কস টুকু রপরছলয় পড়তাম।’ আহমদ মুসা থামল।  

আহমদ মুসা থামলতই ফারতমা ও র্ালয়দ আনলন্দ হাততারল রদলয় উেল। 
ফারতমা বলল, ‘তাহলল আজল ে রনউলজে এটাই এ মাত্র লাে োইয়া।’  

‘না, আেও লাে।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘আেও লােটা র ?’ রজজ্ঞাসা র্ালয়লদে।  
‘এই রনউজটা প্রথম বালেে মত এ  থা সামলন রনলয় এল কর্, স্পুটরন  

ধ্বংস ও সাত কগালয়ন্দাল  অপহেলণে  াজ ইহুদী এ টা রিরমনাল সংগেন 
 লেলছ। রনউজরট আলে রট বড় রবষয় সামলন রনলয় এলসলছ কসটা হললা, 
রনউইয়ল যে টুইনটাওয়াে ধ্বংলসে সালথ রিরমনাল ইহুদী সংগেনরট জরড়ত 
থা লত পালে। তা না হলল টুইন টাওয়ালেে ঘটনাে উপে নতুন োলব তদন্ত ােী 
স্পটরনল ে উপে রিরমনাল ইহুদী সংগেনরট েড়গহস্ত হললা ক ন? রনউজরট 
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স্পুটরনল ে তদন্ত  ালজ পুরললশে বযাথযতাল ও তুলল ধলেলছ এবং বলললছ কর্, 
প্ররত াে ও সাত কগালয়ন্দাল  উদ্ধালেে জে অবলশলষ তৃতীয় এ রট পক্ষ্  ালজ 
কনলমলছ। এই তৃতীয় পক্ষ্ল  ধ্বংলসে জেও ইহুদী রিরমনাল সংগেনরট উলে 
পলড়লল কগলছ এবং এে কেসােত রহসালব সংগেনরটে এপর্যন্ত  ম পলক্ষ্ কষাল 
জনল  বলী হলত হলয়লছ।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘র ন্তু রনউজটা সবল লয় বড় েবে তৃতীয় পক্ষ্ রহসালব স্বয়ং আহমদ মুসা 
আরবেূযত এ থা বললত পালেরন।’ বলল ফারতমা। তাে মুলে আনলন্দে হারস।  

‘রেলপাটযােল  এ জে ধেবাদ ফারতমা।’ কহলস উলে বলল র্ালয়দ।  
ফারতমা হারসলত কর্াগ রদল না। হোৎ গম্ভীে হলয় উেল কস। বলল, ‘স্যরে 

োইয়া। হাল া র ন্তাে সময় এটা নয়। পুরললশে সাহার্য আমো পারে না। আপরন 
 ার্যতুঃ এ া। র  োবলছন োইয়া?  

‘সরতয রনউজটা আমালদে উপ াে  লেলছ। পুরললশে কর্াগসাজস অন্তত 
এ রট কক্ষ্লত্র আমালদে ‘শালপবে’ হলয়লছ। বলল আহমদ মুসা কসাফায় গা এরললয় 
রদল। গম্ভীে হলয় উেল তাে মুে। মুহুতয  লয়  রনেব থা াে পে কস ধীলে ধীলে 
বললত শুরু  েল, ক ান োবনাে  থা বলব ফারতমা। কশষ কনই। আমালদে 
সামলন দীঘয পথ। স্পুটরনল ে সাত কনতাল  উদ্ধাে  েলত হলব, তােপে আসলব  

স্পুটরন  রমশন সফল  োে  াজ  েলব। এই পলথে কগাটাটাই আজ 
অন্ধ ালে।’  

ফারতমাে দুই ক াে উজ্জ্বল হলয় উেল। বলল, ‘োইয়া স্পুটরনল ে রমশন’ 
মালন রনউইয়ল যে টুইন টাওয়াে ধ্বংলসে তদলন্তে দারয়ত্ব আপরন কনলব?  

‘দারয়ত্ব কতা স্পুটরন  রনলয়লে্ স্পুটরন ল  সাহার্য  েলত পােলল আরম 
েুরশ হলবা। আে এটা এমন এ টা  াজ র্াে সালথ রবলশ্বে প্ররতরট মুসলমালনে 
স্বাথয আজ জরড়ত আলছ। মুসলমানলদে মাথা কথল  পুোলনা এ টা  লংল ে 
কবাো নামালত হলল কর্ সতয রমথযাে স্তুলপ ঢা া পলড়লছ তাল  উদ্ধাে  েলত 
হলব।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘এত রদন পে সতযটা আসললই উদ্ধাে  ো র্ালব? আপরনও অলন  রদন 
আলমরে া রছললন, তেন র ছু র  কেলবরছললন? রজলজ্ঞস  েল র্ালয়দ।  
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‘উদ্ধাে  ো র্ালব না ক ন? আরম শুলনরছ, স্পুটরন  অলন  এরগলয়রছল। 
তাছাড়া এেন এ বযাপালে মার যন সে ালেে সহলর্ারগতা পাওয়া র্ালব। কতামো 
জান, মার যন রু্িোলে এেন দাবাে ছ  পালে কগলছ। ‘ধোল  সো’ জ্ঞান  ােী 
কজনালেল শ্যােণ কসোলন আজ বন্দী এবং রব ালেে সম্মুরেন।’  

বলল এ টু থামল আহমদ মুসা। তােপে আবাে বলা শুরু  েল, ‘মার যন 
রু্িোলে থা াে সময় কডলমািারস টাওয়াে’ ও ‘রলবারটয টাওয়াে’ রবষয় রনলয় 
োবাে আমাে সুলর্াগ হয়রন। আরম আনরন্দত কর্, স্পুটরন  গুরুত্বপূণয  াজটা শুরু 
 লেলছ।’  

বললত বললত আহমদ মুসা কসাজা হলয় বসল। বলল, ‘স্পুটরনল ে সাত 
কনতা উদ্ধাে হলল এ রবষলয়  াজ  োে সময় আসলব, এেন নয়। এেন তালদে 
উদ্ধােই আমালদে সামলন এ মাত্র রবষয়।’  

‘রে  োইয়া, ‘সাও কতাোহ’ েীপ ক াথায়, এ প্রশ্নটাই এেন সব ক লয় 
বড়।’ বলল র্ালয়দ।  

‘োইয়া আমো আগামী  াল  ামাল সুলাইমান োইয়াে বাসায় র্ারে। 
লরতফা োবী র ন্তু এ জন েুলগালরবদ। তাে সালথ ‘সাও কতাোহ’ রনলয় 
আললা না  ো কর্লত পালে।’ ফারতমা বলল।  

‘উরন র  ক াথাও অধযাপনা  লেন? রজলজ্ঞস  েল আহসদ মুসা।  
‘হ্যাাঁ উরন স্ট্রসবাগয রবশ্বরবদযাললয়ে েূলগাল রবোলগে এ জন রশক্ষ্ ।’ 

বলল ফারতমা।  
েুরশ হললা আহমদ মুসা। বলল, োলই হললা, কদো র্া  রতরন ক ান 

আললা কদোলত পালেন র না।’  
বললত বললত উলে দাাঁড়াল আহমদ মুসা।  
‘আপরন ক াথাও র্ালবন োইয়া?’ রজজ্ঞাসা  েল র্ালয়দ।  
‘হ্যাাঁ, আরম এ টু কবরুরে।’ বলল ওলদে সামলন রদলয় আহমদ মুসা তাে 

 লক্ষ্ে রদল  হাাঁটা শুরু  েল।  
‘োই সালহব, আমালদে পরেবালে গত  লয়  কজনালেশলনে মলধয 

কমাস্তফা  ামাল এ জনই হলয়লছন। কমাস্তফা  ামাললে জে আে হয়রন। অতএব 
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ইসলাম সম্পল য কমাস্তফা  ামাললে রবলশষ দৃরিেংরগ আমালদে পরেবালেে আে 
 ােও মলধযই আে কদো র্ায় রন। বেং ইরতহাস হললা, আমালদে পরেবালেে 
তৃতীয় কজনালেশলনে রর্রন তুেস্ক কছলড় জামযানীলত এলস িায়ী বসরত গলড়ন, রতরন 
ক লয় রছললন কমাস্তফা  ামাল আতাতুল যে স্মরৃত কঘো পরেলবশ কথল  দূলে সলে 
আসলত। রতরন বললতন, তাে পূবযপরুুষ কমাস্তফা  ামাল আতাতু য রনলজে মত 
 লে এ রট জারত গড়লত রগলয় র্া  লেলছন  ,কস স্মরৃত এ রট সুন্দে ও সুি 

পরেবালেে জে দুুঃসহ। এই দুুঃসহ স্মরৃতে হাত কথল  বাাঁ াে জেই রতরন 
জামযানীলত রহজেত  লেন।’  

আহমদ মুসাে এ  রজজ্ঞাসাে জবালব  থাগুললা বলরছললা লরতফা 
 ামাল। স্পুটরনল ে প্রধান কগালয়ন্দা ও প্রধান পরে াল   ামাল সুলাইমালনে স্ত্রী 
কস।  

আহমদ মুসাে সামলনে এ  কসাফায় বলস  থা বলরছললা লরতফা 
 ামাল। কমাস্তফা  ামাল তুর য মরহলালদে ইংলেজী কপাশা  পরড়লয় রছললন। মাথা 
কথল  েুলল কফললরছললন রুমাল এবং নারমলয় রদলয়রছললন গা কথল   াদে। র ন্তু 
কমাস্তফা  ামাল পরেবালেে সদস্য লরতফা  ামাললে পেলন তুেলস্কে ঐরতহ্যবাহী 
মুসরলম গহৃবধুে কপাশা ।  

লরতফা  ামাললে পালশ বলসলছ ফারতমা  ামাল। আে আহমদ মুসাে 
পালশে কসাফায় বলসলছ র্ালয়দ।  

এটা লরতফা  ামাল ও  ামাল সুলাইমালনে বারড়। স্বামী  ামাল 
সুলাইমান র ডোপ হবাে পে লরতফা  ামাললে বাপ-মা এবং মালে মালে 
োইো এলস থা লছ এোলন।  

লরতফা থামলতই আহমদ মুসা বলল, কবান রমলসস  ামাল, ‘বড় 
আনলন্দে েবে রদললন আপরন। ধেবাদ আপনাল । এ কথল  আবােও প্রমারণত 
হললা, সব র ছু মূললে রদল ই কফলে।’  

‘কমাস্তফা  ামাললে পরেবাে মূললে রদল  রফলেলছ। তলব কমাস্তফা 
 ামাললে কদশ র ন্তু এেনও মূললে রদল  রফেলত পালেরন।’ আহমদ মুসা বলল।  
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‘অরধ াংশ মানুষ মূললে রদল  রফেলছ, র ন্তু অরধ াংশ কনতা মূললে 
রদল  কফলেনরন োইয়া।’ বলল ফারতমা।  

‘ফারতমা রে  বলললছ োই সালহব।’ লরতফা  ামাল বলল আহমদ 
মুসাল  লক্ষ্য  লে। ‘হ্যাাঁ রমলসস  ামাল, ফারতমা রে ই বলললছ। তলব আমাে 
মলত কনতাো বড় বাধা নয়, বাধা কসোন াে  ামালীয় সংরবধান। গণতলন্ত্র জনতা 
জনলনতালদে গলড় রনলত পালে, র ন্তু কসোন াে সংরবধান জনতাে ধো-কছাাঁয়াে 
উলধয বলল আহমদ মুসা।  

হারস ফুলট উেল লরতফা  ামাললে মুলে। বলল, ‘েুললই রগলয়রছলাম কর্ 
আপরন আহমদ মুসা। ফারতমা ও আমালদে জানা এবং আপনাে জানাে মলধয 
কর্াজন পাথয য। আপরন কর্টা বলললছন, কসটাই রে । সংরবধানই আসল বাধা।  

বলল এ টু থামল লরতফা  ামাল। মুহুলতযে জলে মাথাটা নী ু  েল। 
তাে ক ালে মুলে ফলুট উেল গাম্ভীর্য। আহমদ মুসাে রদল  ক াে তুলল কস বলল, 
‘ ামাল সুলাইমান প্রায়ই বলত, , আমালদে কদশ ছাড়া হওয়াটা আমালদে 
পারেবারে  পালপে এ টা প্রায়রশ্চত্ত। কমাস্তফা  ামাল কর্ ইউলোপীয় হলত ক লয় 
রছললন, তাে পরেবাে আজ কস ইউলোপীয় হলয়লছ। র ন্তু এলতই আমালদে 
প্রয়রশ্চত্ত হলয়লছ বলল  ামাল সুলাইমান মলন  েলতন না। বললতন, আমালদে 
পরেবােল  আেও মূলয রদলত হলব। স্পুটরনল ে ঘটনা, রতরন রনলোাঁজ হওয়াে 
ঘটনা তাে  রথত কসই মূলয র না ক  জালন।’  

থামল লরতফা  ামাল।  াাঁপা  ান্নায় তাে  ন্ে প্রায় রুদ্ধ হলয় উলেরছল। 
হোৎই ড্রইংরুলমে পরেলবশ োেী হলয় উেল। কবদনাে ছায়া কনলম এল উপরিত 
সবাে মুলে।  

কনলম এলসরছল এ  রনেবতাও।  
রনেবতা োেল আহমদ মুসা। বলল, আরম  ামাল সুলাইমালনে সালথ 

এ মত নই। আল্লাহ এল ে পালপ অেল  শারস্ত কদন না। আে  ামাল পরেবালেে 
জামযারনলত রহজেত আল্লাহে শারস্ত নয় পুরুস্কাে। আল্লাহ  ামাল পরেবালেে  াছ 
কথল  ইউলোলপে মারটলত ইসলালমে পলক্ষ্ কেদমত রনলত  ান। কসই কেদমত 
 ামাল পরেবাে  েলছ।  
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স্পুটরন  তােই এ টা অমে দৃিান্ত। স্পুটরনল  র্া ঘলটলছ,  ামাল 
সুলাইমালনে র্া ঘলটলছ তা আদলশযে তসরনল ে জে এ টা স্বাোরব  ঘটনা। এ 
ঘটনা প্রমাণ  লেলছ অোেলদে সালথ  ামাল পরেবাল ও আল্লাহ  বুল 
 লেলছন।’  

লরতফা  ামাল ক াে মুলছ বলল, ‘ধেবাদ োই সালহব। আপনাে মত 
বুে আল্লাহ আমালদে দান  রুন।  ামাললে দুেযাগয কর্ কস আপনাে কদো 
কপলনা।’  

‘কদায়া  রুন োবী, এ োইয়াে সালথ  ামাল োইয়াে কদো হলব।  
োইয়া কতা তাাঁলদে জলেই িালন্স এলসলছন োবী।’  
‘আল্লাহ সাহার্য  রুন। কতামালদে  ালছ কর্রদন আরম োই সালহলবে 

 থা শুলনরছ, কসরদন গত  লয়  সপ্তালহে মলধয প্রথমবালেে মত বু টা আরম হাল্কা 
অনুেব  লেরছ, বু  েলে আরম রনুঃশ্বাস রনলত কপলেরছ। মলন হলয়লছ, আল্লাহ তাাঁে 
রবলশষ দয়াে দৃরি আমালদে উপে রদলয়লছন।’ বলল আলবগ– রম্পত  লন্ে 
লরতফা  ামাল।  

‘োবী আপনাে এ টা সাহার্য আমালদে প্রলয়াজন।’ বলল ফারতমা।  
‘সাহালর্যে  থা বলছ ক ন? বল র   াজ আমাল   েলত হলব?’  
বলল লরতফা  ামাল। তেনও োেী তাে  ন্েস্বে।  
লরতফা থামলতই  থা বলল উেল আহমদ মুসা। ‘আমো এ টা েীলপে 

সন্ধান  েরছ, কর্ েীলপ  ামাল সুলাইমানো বন্দী থা লত পালেন বলল সলন্দহ।’  
‘েীলপে নাম র ? উদগ্রীব  লন্ে বলল লরতফা  ামাল।  
‘সাও কতাোহ।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘সাও কতাোহ’ নামরট মুলে উচ্চােণ  লে োবল র ছুক্ষ্ণ লরতফা 

 ামাল। তােপে বলল, ‘এই ধেলনে ক ান েীপ আলছ বলল আরম জারন না। এটা 
ক ান ছদ্মনাম হলব।’  

আহমদ মুসা পল ট কথল  এ টা  াগজ কবে  লে কসটা লরতফা 
 ামাললে রদল  কমলল ধলে বলল, ‘এটা েীপটাে আ াে। আ াে কদলে ক ান 
আন্দাজ  েলত পালেন র না কদেুন।’  
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লরতফা  ামাল  াগজরট র ছুক্ষ্ণ হালত কদলে বলল, ‘স্যরে, আমাে 
এরবদযা কনই োই সালহব। ‘সমুর পৃি ও েীপত্তত্ব রবষলয় র্াো পড়া শুনা  লেলছন, 
তালদে পলক্ষ্ই শুধু এবযাপালে র ছু বলা সম্ভব।’  

এই সময়  রলংলবল কবলজ উেল কটরবলল োো  রলং বে কথল ।  
লরতফা  ামাল ‘এের উজ রম’ বলল  রলং বেটা কটলন সামলন রনলয় 

এ টা সুই  অন  লে বলল, ‘রমলসস  ামাল বলরছ, ক  আপরন দয়া  লে বলুন’  
ওপালেে  থা শুনল লরতফা  ামাল। শুলনই প্রবল এ টা রবব্রতোব ফুলট 

উেল তাে ক াে মুলে। বলল কস ওপালেে কলা ল  উলেশ্য  লে, ‘কহার্ল্ অন 
রিজ।’  

বলল  রলং বে রনেব  লে রদলয় বলল, ‘স্যরে োই সাহব, এ টা  ান্ড 
ঘলট কগলছ। আরম লা-মলন্ডে রেলপাটযাে বুলমদীন রবল্লাহল  সময় রদলয়রছলাম। 
আরম েুললই রগলয়রছলাম এই এযাপলয়ন্টলমলন্টে  থা। রতরন এলসলছন। র   রে 
এেন?  

‘বুলমদী রবল্লাহ?’ ক ান অসুরবধা কনই রমলসস  ামাল। তাাঁল  ডাকুন। 
তাাঁে সালথ কদো হলল আমোও েুরশ হলবা। রতরন আপনাে সালথ এ ালন্ত  থা 
বললত  াইলল আমো পালশে ঘলে সলে র্ালব’ বলল আহমদ মুসা।  

‘ধেবাদ োই সালহব।’ বলল লরতফা  ামাল  রলং বে অন  লে বলল, 
‘স্যরে ফে ট্রাবল, রিজ আপরন আসুন।’  

লরতফা  ামাল  রলং বে অফ  েলতই আহমদ মুসা বলল উেল, রমলসস 
 ামাল, বুলমদীন রবল্লাহে সালথ আমালদে এই কদো হওয়াল  আরম আল্লাহে এ  
সাহার্য বলল মলন  েরছ। মলন মলন তাাঁল  আরম  াইরছলাম।  

র্রদ উরন োজী হন আমো  থা বললল আপনাে আপরত্ত কনই কতা?  
রবষণ্ণতা ফলুট উেল লরতফা  ামাললে মুলে। বলল, ‘এোলব অনাত্মীলয়ে 

মত  থা বললছন ক ন? আরম এবং আপনাো র  আলাদা োই সালহব?  
‘ধেবাদ কবান লরতফা  ামাল।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘র্াই উরন এলস পড়লবন’ বলল লরতফা  ামাল উলে কগল দেজাে রদল  

কমহমানল  রেরসে  োে জে।  
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আধা রমরনলটে মলধয কমহমানল  রেরসে  লে সালথ রনলয় ড্রইংরুলম 
প্রলবশ  েল লরতফা  ামাল।  

আহমদ মুসা, ফারতমা ও র্ালয়দ উলে দাাঁরড়লয়লছ কমহমানল  স্বাগত 
জানালনাে জে।  

বুলমদীন রবল্লাহল  কদলে রবরস্মত হললা আহমদ মুসা। এল বালে 
আললজরেয়াে স্বাধীনতা সংগ্রালমে কনতা ‘আহমদ কবন কবল্লা’ে ক হাো।  

কবন কবল্লাহে কর্ ক হাো আহমদ মুসাে ক ালে োসলছ তাে বয়স এ ট ু
কবরশ, এে বয়স এ টু  ম।  

আহমদ মুসা বুলমদীন রবল্লাহল  স্বাগত জারনলয় হ্যান্ডলশল ে জে হাত 
বারড়লয় রদলয় বলল, আপনাল  ‘বুলমদীন রবল্লাহ’ না বলল ‘কবন কবল্লাহ’ বলললই 
মানাত োল।’  

বুলমদীন রবল্লাহ হ্যান্ডলশল ে জে হাত বারড়লয় রদলয় কহলস বলল, 
‘আহমদ কবন কবল্লাহে’ কবল্লাহ’ কতা আলছই, আমাে মাতৃূলললে ঐরতহারস  
বযারি ‘হুয়ােী বুলমরদলন’ে ‘বুলমদীন’ বাদ কদলবন ক ন। আমাে রপতা আমাে 
রপতকৃুল মাতৃকুলল  এ  সলে ধলে োোে জেই দুই ইরতহাসল  কর্াগ  লে 
আমাে নাম কেলেলছন।’  

আহমদ মুসা তাল   ালছ কটলন রনলয় জরড়লয় ধলে বলল, ‘দুই ইরতহালসে 
কর্াগ ফল হলয় আপরন তালদে ক লয় বড় ইরতহাস।’  

বুলমদীন রবল্লাহ আহমদ মুসাল  জরড়লয় ধলে বলল, ‘আরম মৃত 
ইরতহালসে সাক্ষ্ী বলট, র ন্তু আপরন ইরতহাস সৃরি  লেলছন। পুরলশ আপনাল  
েুাঁজলছ, তাে ক লয়ও কবরশ েুাঁজরছ আরম। আরম র ন্তু আপনাল  ছাড়রছনা।’  

আহমদ মুসা জরড়লয় ধো কথল  কছলড় রদলয় তাল  রনলয় এ  কসাফায় 
পাশাপারশ বসলত বসলত বলল, ‘আরমও আপনাল  ছাড়রছ না রমুঃ বুলমদীন 
রবল্লাহ। রবলশষ  লে আপনাে রেতীয় রনউজ পড়াে পে আপনাল  দারুণোলব 
প্রলয়াজন হলয় পলড়লছ।’  

‘ মৎ াে, দু’জনল  দু’জনাে প্রলয়াজন। আসুন তাহলল, আলে বাে 
হ্যান্ডলশ   রে।’ বলল বুলমদীন রবল্লাহ।  
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‘দু’জলন হ্যান্ডলশ   েল আবাে।  
আহমদ মুসা হ্যান্ডলশ   লে বুলমদীন রবল্লাহল  ধলে কেলেই বলল, 

‘আপরন আমাল  র নললন র   লে?  
‘কসরদন োলত কহালটল  লক্ষ্ দু’জন কলা  রনহত হওয়াে ঘটনাে পে 

পুরললশে সালথ আরমও রগলয়রছলাম। কদলেরছ আপনাল ।  
আপনাে কোলাে  থা নয়। পুরলশ র্াই োবু , কসরদন োলতই র ন্তু 

আমাে মলন হলয়লছ পুলো পরে য় আপনাে পাওয়া কগল না।  
তােপে কসরদন োইন পাল যে কমালড় গুরললত োাঁেো হলয় র্ওয়া কর্ গারড় 

পাওয়া কগলছ তাে আলোহী রছললন আপরন, কসটা অনুসন্ধালন আরম জানলত 
কপলেরছ। এেপে শাললযমযালনে ৫ নং বারড়ে ১৪ জলনে হতযাে কর্ ঘটনা কসও 
আপরনই ঘরটলয়লছন বলল আরম রনরশ্চত।  

আপরন কসোলন বন্দী রছললন। ওলদে হতযা  লে আপরন মুি হলয়লছন। 
এ সব কথল  আমাে রনরশ্চত ধােনা হলয়লছ, স্পটুরনল ে ঘটনায় আপরন তৃতীয় 
পক্ষ্। এই তৃতীয় পলক্ষ্ে ক ান পরে য় আমাে জানা কনই। এটা না জানলল আরম 
ঘটনা রনলয় আরম আগালত পােরছ না।’ বলল বুলমদীন রবল্লাহ।  

‘োইন পাল যে কমালড় গুরললত োাঁেো হলয় র্াওয়া গারড়ে আরম আেহী 
রছলাম, এটা কহালটল োইলনে গারড় কেরজিাে কথল  জানা সম্ভব, র ন্তু 
শাললযমযালনে ৫ নং বারড়লত ১৪ জন রনহত হওয়াে ঘটনাে সালথ আমাল  জরড়ত 
 েলছন র লসে রেরত্তলত? রজলজ্ঞসা  েলল আহমদ মুসা।  

‘দুই  ােলণ আরম এটা মলন  েরছ। এ , কহালটললে রনহত দু’জন এবং 
শাললযমযান ৫ নং বারড়লত রনহত ১৪ জন এ ই গ্রুলপে। রেতীয়তুঃ স্পুটরন  
ধ্বংস ােী এই গ্রুলপে সালথ আপরন ছাড়া আে  ালো সালথ সংঘাত বালধরন। 
বলল বুলমদীন রবল্লাহ।  

‘ঘটনাে কপছলন কমারটে এ টা বড় রজরনস। আমাল  আপরন তৃতীয় পক্ষ্ 
ধলে রনলয়লছন। র ন্তু এই তৃতীয় পক্ষ্ আরম হলবা ক ন? আমাে স্বাথয র  এোলন? 
আহমদ মুসা বলল।  
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‘এটা আমােও প্রশ্ন। এই প্রলশ্নে সমাধান আরম  েলত পারেরন। এই 
 ােলণই আরম আপনাল  েুাঁজরছ। আপনাে পরে য় জানলত পােলল কমারটেটা 
পরেস্কাে হলত পালে’ বলল বুলমদীন রবল্লাহ।  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, রমুঃ বুলমদীন রবল্লাহ, আমো র ন্তু রমলসস 
 ামাললে প্ররত অরব াে  েরছ। আপনাে এপলয়ন্টলমন্ট হলয়লছ রমলসস  ামাললে 
সালথ। আে এলস  থা বললছন আপরন আমাে সালথ।  

এটা রে  নয়। এবাে আপরন.............।’  
 থাে মােোলন আহমদ মুসাল  থারমলয় বুলমদীন রবল্লাহ লরতফা 

 ামাললে রদল  তার লয় হাত কজাড়  লে বলল উেল, ‘মযাডাম রমলসস  ামাল 
আমাল  মাফ  রুন। আসলল তৃতীয় পক্ষ্ সম্পল য আপরন র  জালনন, র ংবা 
জানাে বযাপালে র  সাহার্য  েলত পালেন, আপনাে আত্মীয় এই ফারতমা 
 ামালল  ক াথায় পাওয়া র্ালব, এসব রজজ্ঞাসাে জলেই আরম আপনাে 
এপলয়ন্টলমন্ট রনলয়রছলাম। এেন আপনাে এোলন এলস কদরে শুধু ফারতমা 
 ামাল ও র্ালয়দ নয়, স্বয়ং তৃতীয় পক্ষ্ এোলন হারজে। সুতোং তাে সালথই  থা 
বলরছ। আরম আপনাে সহলর্ারগতা  াই।’  

হাসল লরতফা  ামাল। বলল, আরম এোলন এেন তৃতীয় পক্ষ্। 
আপনালদে দু’পক্ষ্ল ই আরম সমান সহলর্ারগতা  েব।’ কদেুন রমুঃ বুলমদীন 
রবল্লাহ, আপরন আসাে প্রায় পূবয মুহুলতয রমলসস লরতফা  ামাল আমাল  বলললছন, 
রতরন এবং আমো এ পক্ষ্। এেন রতরন আলাদা হলত  ালেন।’ আহমদ মুসা 
বলল মুলে  ৃরত্রম গাম্ভীর্য কটলন।  

হাসল লরতফা  ামাল। বলল, রে  আলছ। আপনাে  থা আরম অস্বী াে 
 েরছনা। র ন্তু এ  পলক্ষ্ে হলয়ও অে পক্ষ্ল  সহলর্াগীতা  ো র্ায়, র্রদ 
স্বপলক্ষ্ে স্বালথযে রবরুলদ্ধ না র্ায়। তাছাড়া কহাি রহসালব আমাে কমহমানদােীেও 
এ টা েুরম া আলছ।  

‘এেপে আে ক ান  থা কনই। কমহমানদােীে প্রলয়াজনটা আসন্ন হলয় 
উলেলছ। সুতোং রমলসস  ামাললে প্রস্তালবে প্ররত আমাে পূণয সম্মরত আলছ।’ বলল 
আহমদ মুসা হাসলত হাসলত।  



নতুন গুলাগ  131 

 

আহমদ মুসা  থা কশষ  েলতই বুলমদীন রবল্লাহ বলল উেল, ‘রনুঃস্পরত্ত 
হলয় কগল। আসুন তাহলল আমো আমালদে  থায় রফলে আরস।’  

‘অবশ্যই। তলব শুরুটা এবাে আরম  েব।’ বলল আহমদ মুসা।  
বুলমদীন রবল্লাহ থমল  রগলয় এ টু র ন্তা  লে বলল, ‘রে  আলছ 

রম.আহমদ আবদুল্লাহ। শুরু  রুন।’  
‘আো রম. বুলমদীন রবল্লাহ, কসরদন শাললযমযান কোলড ওলদে অরফস 

 রম্পউটােটা র  আপরন কদলে রছললন?’  
‘হ্যাাঁ কদলেরছ। পুরলশ পেীক্ষ্া ও রডল াড  োে জে  রম্পউটাে তালদে 

অরফলস রনলয় র্ায়।’  
‘ রম্পউটালে পাওয়া দরলল-দস্তালবজ সম্পল য কপ্রস রব্ররফং ালল পুরলশ 

র  দরললগুললা আপনালদে কদরেলয়রছল?’ রজলজ্ঞস  েল আহমদ মুসা।  
‘তালদে কনাট কথল  আমালদে বললরছল।’ বুলমদীন রবল্লাহ বলল।  
‘নতুন গুলাগ’ সম্পল য র ছু বললরছল? রজলজ্ঞসা  েল আহমদ মুসা।  
‘নতুন গুলাগ?’  ালদে নতুন গুলাগ? রবস্মলয় ক াে  পালল তুলল বলল। 

‘বলরছ। র ন্তু তাে আলগ আপনাল  এ টা  থা রদলত হলব কর্, ‘আমালদে 
এোন াে কগাটা আললা না ‘অফ দযা কে ডয।’ এে ক ান র ছুই পরত্র ায় রদলত 
পােলবন না। মলন  রুন আপরন আমাে সালথ  থা বললছন কবন কবল্লাহ ও হুয়ােী 
বুলমদীনলদে এ জন উত্তেসেূী রহসালব, সাংবারদ  রহসালব নয়। বলল আহমদ 
মুসা শান্ত এবং দৃঢ়  লন্ে।  

‘আপরন মজাে  থা বললছন আহমদ আব্দুল্লাহ। আমাে পরে য়ল  
এোলব ক উ ক ান রদন তুলল ধলেরন।’ বললই আহমদ মুসাে রদল  হাত বারড়লয় 
তাে হাত ধলে বলল, হ্যাাঁ আরম  থা রদরে আহমদ আবদুল্লাহ।’  

‘ধেবাদ রম. বুলমদীন রবল্লাহ।’ বলল এ টু কথলমই আহমদ মুসা আবাে 
বললত শুরু  েল, ‘‘আলল জান্ডাে কসাললে-রনৎসীলনে উপোলস ‘গুলাগ 
েীপপুলঞ্জ’ে  থা আলছ। মানবতাে কদাজে অমন ‘গুলাগ’ কসারেলয়ত কদলশ 
অলন  রছল। তলব কস অতীলতে  থা। র ন্তু ইহুদী সন্ত্রাসবাদী সংগেন ‘ওয়ার্ল্য 
রিডমআরময’(WFA) কসারেলয়ত ও নাজী স্টাইলল ‘নতুন গুলাগ’ িাপন  লেলছ।’  
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রবস্ময় কজলগ উেল বুলমদীন রবল্লাহে ক ালে-মুলে। বলল, র  উলেলশ্য 
িাপন  লেলছ? নতুন গুলালগ  াো আলছ?  

‘তালদে গুলাগ কলা   ক্ষ্ুে সামলন এেলনা আলসরন। তলব আরম মলন 
 রে, সরিয়বাদী মুসরলম ও  ামাল সুলাইমানলদে মত সতযসন্ধানীো আলছন।’  

ভ্রু কু ল  কগল বুলমদীন রবল্লাহে। বলল, ‘তাে মালন র  আপরন মলন 
 লেন  ামাল সুলাইমান সহ স্পুটরনল ে সবাইল  ঐ নতুন গুলালগ োো হলয়লছ?  

‘আরম এ র ন্তা  েলত  াইনা, র ন্তু এ র ন্তাে ক ান রব ল্প কনই।’ আহমদ 
মুসাে  ন্ে শান্ত এবং দৃঢ়।  

আহমদ মুসাে এ  থা কশানাে সালথ সালথ েয় ও উলেগ ফলুট উেল 
লরতফা  ামাললে ক ালে মুলে।  

বুলমদীন রবল্লাহে ক ালে-মুলেও োবান্তে। আহমদ মুসা থামললও কস  থা 
বললনা। এ টু পে কস বলল উেল, ‘এই গুলালগে  থা র  শাললযমযান কোলড 
কসরদন ধাো পড়া  রম্পউটালে আলছ? ‘ওয়ার্ল্য রিডম আরময’ নামটাও র  ঐ 
 রম্পউটালে আলছ?  

‘হ্যাাঁ আলছ।’ আহমদ মুসা বলল। ‘র ন্তু আপরন জানললন র   লে? 
রজজ্ঞাসা বুলমদীন রবল্লাহে।  

‘ওোন কথল  কফোে আলগ আমো কসরদন রতন তলাে অরফস-
 রম্পউটােটা ক    লেরছলাম এবং সব দরলল-দস্তালবলজে রপ্রন্ট রনলয় এলসরছ।’ 
আহমদ মুসা বলল।  

প্রবল রবস্মলয় কছলয় কগল বুলমদীন রবল্লাহে মুে। বলল কস, ‘ক াড 
কেলেরছললন আপনাো? র ন্তু পুরলশ কতা পালেরন। অরফলস রনলয় রবলশষজ্ঞ এলন 
তলবই  রম্পউটালেে কগাপন ফাইলগুললা ওলপন  ো সম্ভব হয়।’  

‘হ্যাাঁ ক াড োো সম্ভব হলয়রছল।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘আমাো র্াওয়াে  থা আপরন বলললন। ‘আমো’- এে মলধয আে ক  

রছল।’ রজজ্ঞাসা  েল বুলমরদন রবল্লাহ।  
‘ফারতমা ও র্ালয়দ।’ আহমদ মুসা বলল।  
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বুলমদীন রবল্লাহ রবরস্মত ক ালে তা াল ফারতমা ও র্ালয়লদে রদল । 
বলল, ‘আপনাো এ বযাপালে রবলশষজ্ঞ। রবশ্বরবদযাললয় আপনালদে পড়াে রবষয় 
র  রছল?  

হাসল র্ালয়দ। বলল, ‘রবশ্বরবদযাললয় আমালদে সাবলজক্ট  রম্পউটাে 
রবজ্ঞান নয়। আরম কসরদন  রম্পউটাে অপালেট  লেরছ বলট, র ন্তু োইয়া আমাল  
 তগুললা ক াড ট্রাই  েলত বললরছল এবং তােই দু’রট রদলয় দুই  রম্পউটালেে 
ল  েুলল রগলয়রছল।’  

বুলমরদন রবল্লাহ রবরস্মত ক ালে তা াল আহমদ মুসাে রদল ।  
বুলমরদন রবল্লাহে র ছু বলাে আলগ আহমদ মুসা বলল উেল, রনশ্চয় 

আপরন এেন প্রশ্ন  েলবন,  রম্পউটালেে নতুন গুলালগ র  রছল?  
বুলমরদন রবল্লাহ গম্ভীে  লন্ে বলল, ‘না’ আমাে প্রশ্ন আপরন আসলল ক ? 

শুলনরছ, র্াে হালত বন্দু  েুব কবরশ  লল তাে মাথা কবরশ  লল না। র ন্তু আপরন 
কদেরছ, বন্দু   ালনা ও মাথা  ালনায় সমান দক্ষ্। র্া  এ প্রশ্ন। আপরন ঐ প্রলশ্নে 
জবাব রদন, বলুন রনউ গুলালগ র  আলছ?’ রনউ গুলাগ ফাইলল আলছ এ টা েীলপে 
কস্ক  এবং রনউ গুলালগে উলেশ্য সম্পল য র ছু  থা।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘েীলপে কস্ক  তাে মালন ঐ েীপটাই রনউ গুলাগ? েীপটাে নাম র ? দ্রুত 
ও এ  রনুঃশ্বালস  থাগুললা বলল বুলমদীন রবল্লাহ।  

‘েীলপে নাম ‘সাও কতাোহ।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘সাও কতাোহ?’ ক াথায় এেীপ? বলল বুলমদীন রবল্লাহ।  
‘এই প্রলশ্নেই জবাব আরম সন্ধান  েরছ বুলমদীন রবল্লাহ। রমলসস লরতফা 

 ামাললে  ালছও এলসরছলাম এই উলেলশ্য। রতরন েূলগালরবদ, েীপটাে সন্ধান 
রনশ্চয় রতরন রদলত পােলবন, এ আশা রনলয়ই আমো ছুলট এলসরছলাম।’ আহমদ 
মুসা বলল।  

আহমদ মুসাে  থা শুলন বুলমদীন রবল্লাহ এ বাে তা াল রমলসস 
 ামাললে রদল । তােপে আহমদ মুসাল  লক্ষ্য  লে বলল, ‘কপলয়লছন েীলপে 
সন্ধান?’  
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‘েীলপে সন্ধান পাইরন, তলব েীলপে সন্ধান  াে  ালছ পাওয়া কর্লত পালে 
কসটা রতরন আমালদে জারনলয়লছন।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘আরম র  জানলত পারে েীলপে সন্ধানটা ক াথায় পাওয়া র্ালব?’ বুলমদীন 
রবল্লাহ বলল।  

‘উরন বলললছন, সমুরপৃষ্ঠ ও েীপতত্ত্ব রবলশষলজ্ঞে  ালছ এে সন্ধান 
পাওয়া কর্লত পালে।’ বলল আহমদ মুসা।  

আহমদ মুসা থামলতই লরতফা  ামাল বলল উেল, হ্যাাঁ, আরম এটাই 
বলরছ। ‘সমুরপৃষ্ঠ ও েীপতত্ত্ব’ রবশােদো েীলপে সাইজ কদলে সমুর করাত রনণযয় 
 েলত পালেন এবং সমুর করাত রব াে  লে সমুলরে িানটাও র রহ্নত  ো তাাঁলদে 
পলক্ষ্ সম্ভব হয়। এছাড়া আেও উপাদান ও উপলক্ষ্ তাাঁলদে রব ার্য আলছ।  

‘ধেবাদ রমলসস  ামাল। আপনাে এ থায় আমাে মলন আশা জাগলছ 
কর্, েীপটাে সন্ধান আমো পাব। আমাে মলন হয় তাো েীলপে নাম কদে ও েীলপে 
এলা া রনধযােণ  েলত পােলবন। কর্মন আরম োবরছ, মধয ও দরক্ষ্ণ আলমরে াে 
লযারটন অিললে ক াথাও অথবা উত্তে আটালারন্টল ে কস্পন ও পতুযগাল বোবে 
পরশ্চলম ক াথাও এ েীপটা থা লত পালে।’  

‘োই সালহব, এই োবনাে আপনাে রেরত্ত র ? রজলজ্ঞস  েল রমলসস 
 ামাল।  

‘েীলপে নালমে দুরট অংশ আলছ। তাে এ  অংশ রহব্রু, অে অংশ 
লযরটন। আরম মলন  েরছ রহব্রু শব্দটা এলসলছ ইহুদীলদে ঐরতহ্য কবাধ কথল  এবং 
লযারটন অংশটা এলসলছ আিরল  রবলব না বা প্রোব কথল । আরম কর্ অিল 
গুললাে উলল্লে  েরছ কসগুললা লযারটন োষা প্রোরবত।’ আহমদ মুসা বলল।  

 মৎ াে। আপনাে রু্রি অ াটয রমুঃ আহমদ আবদুল্লাহ। আমাে রবশ্বাস 
আপনাে এ রু্রি রবলশষজ্ঞলদে এই েীপ সন্ধালন সাহার্য  েলব।’ বলল বুলমদীন 
রবল্লাহ।  

‘আপনাল  ধেবাদ োই সালহব। আপরন কর্ র ন্তা  েলছন, আমাে 
মাথায় এই র ন্তা ক ান রদন আসত র না সলন্দহ’ লরতফা  ামাল বলল।  
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‘রমলসস  ামাল, োরয়ত্ব মানুষল  োরয়ত্বশীল বানায়। োরয়ত্ব এলস 
পড়ললই র ন্তা এমরনলতই মাথায়  াপত।’  

বলল আহমদ মুসা এ টু থামল, তােপে বলল উেল, রমলসস  ামাল, 
পোমশয রদন  াে  ালছ আমো কর্লত পারে। আরম কতা  াউল  র রন না।  

‘আমাে রবশ্বরবদযাললয় এ বযাপালে রবলশষজ্ঞ রর্রন, রতরন এেন কদলশে 
বাইলে। অে  াউল  কতা আরম কদেরছনা।’ বলল রমলসস  ামাল।  

রমলসস  ামাল থামলতই বুলমদীন রবল্লাহ বলল, রমুঃ আবদুল্লাহ, এ জন 
প্রবীণ আটলারন্ট  রবলশষলজ্ঞে সালথ আমাে পরে য় আলছ। রতরন পযারেস 
রবশ্বরবদযাললয়ে অধযাপ  এরমরেটাস। বাস  লেন এই স্ট্রাসবালগযই।  

আটলারন্ট  সমুর করাত, েূতত্ব, েীলপে গেন ও প্র ৃরত ইতযারদ 
আটলারনট  সংিান্ত রবষলয়ে উপে তাাঁে অলন  বই আলছ। আরম মলন  রে তাে 
সালথ আপরন  নসাে  েলত পালেন। আরম সালথ  লে রনলয় কর্লত পারে। র ন্তু 
তাে আলগ এ টা  থা বলুন, আপরন ক ন এসব  েলবন। আপনাে লক্ষ্য র ?  

‘আপরন কতা আলগই আমাল  তৃতীয় পক্ষ্ বলল অরেরহত  লেলছন। 
আসললই আরম তৃতীয় পক্ষ্। আরম স্পুটরনল ে অপহৃত কনতালদে উদ্ধাে  েলত 
 াই। এবং কসটা  েলত রগলয় স্পুটরন  ধ্বংলসে আসল লক্ষ্য সম্পল য কোাঁজ-েবে 
কনয়া এবং এ রবষলয় র ছু  েণীয় থা লল  েলত  াই।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘র ন্তু র্ত দূে জারন আপরন এ া। এ ার   েলত পােলবন।’ বলল 
বুলমদীন রবল্লাহ।  

‘না এ া নই, সালথ আল্লাহ আলছন।’ আহমদ মুসা বলল।  
বুলমদীন রবল্লাহে মুে উজ্জল হলয় উেল। বলল, আলে টা  থা, স্পুটরন  

রনউইয়ল যে কডলমািারস ও রলবারটয টাওয়াে ধ্বংলসে উপে তদন্ত  েরছল। এ 
বযাপালে আপনাে মত র ?  

‘আরম মলন  রে স্পটুরন  সবল লয় গুরুত্বপূণয এ টা  াজ হালত 
রদলয়লছ। এই তদন্ত হওয়া প্রলয়াজন। স্পুটরন   াইলল আরমও তালদে সালথ 
থা ব।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘এবাে আরম আমাে পুোনা প্রশ্ন  েলত  াই রমুঃ আহমদ আবদুল্লাহ।  
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কসটা হললা, আপরন ক ? ক ন আপরন তৃতীয় পক্ষ্ হলত এললন? বলল 
বুলমদীন রবল্লাহ।  

‘আমাে প্রলশ্নে জবাব কদবাে আলগ আরম আপনাল  এ টা প্রশ্ন  েলত 
 াই, আপরন এই স্পুটরন  ক লস ক ন রবলশষ আগ্রহ কদোলেন?  

ক ন আপরন আমালদে সহলর্ারগতা  েলত  ালেন? িালন্সে 
সাংবারদ লদে মলধয আপরন বযারতিম ক ন ? রজজ্ঞাসা আহমদ মুসাে।  

আহমদ মুসাে  থা কশষ  োে পে সংলগ সংলগ জবাব রদল না বুলমদীন 
রবল্লাহ। মুেটা কস এ টু নী ু  েলছ। গম্ভীে হলয় উলেলছ তাে মুেমন্ডল।  

 লয়  মুহুতয  ুপ  লে থা াে পে ধীলে ধীলে বলল, স্পুটরন  ধ্বংসর্জ্ঞ 
আমাল  আহত  লেলছ। পুরললশে রনরস্ক্রয়তা আরম কমলন রনলত পারেরন, 
সাংবারদ লদে তবষময দৃরি আমাল  েীষণ  ি রদলয়লছ। তাই স্পুটরনল ে পালশ 
এলস দাাঁরড়লয়রছ।’  

‘স্পুটরনল ে ধ্বংসর্জ্ঞ আপনাল  আহত  লেলছ ক ন? কসটা র  শুধু 
স্পুটরন  এ টা োল মানবতাবাদী সংিা বললই? রজলজ্ঞস  েল আহমদ মুসা।  

আবাে রনেবতা বুলমদীন রবল্লাহে। এ টু পলে কস বলল উেল, র  আপরন 
জানলত  ালেন, আরম বুেলত কপলেরছ। হ্যাাঁ, রমুঃ আহমদ আবদুল্লাহ, র ন্তু ফোসী 
পুরলশও র ছু ফোসী সাংবারদ  েৃিান ও ইহুদী হওয়াে  ােলণ কর্মন মুসরলম 
প্ররতষ্ঠালনে সালথ অসহলর্ারগতা  লেলছ, কতমরন আরম মুসরলম রহসালব 
স্পুটরন ল  সহলর্ারগতা  েলত  ারে।’  

বুলমদীন রবল্লাহ থামলতই আহমদ মুসা বলল উেল, ধেবাদ রমুঃ রবল্লাহ। 
আপনাে মত ঐ এ ই  ােলণই আরম স্ট্রসবাগয ছুলট এলসরছ।  ােণ আরমও 
এ জন মুসরলম। রনউইয়ল যে কডলমািারস ও রলবারটয টাওয়াে ধ্বংলসে পুোলনা 
দায়টা আমো মুসলমানো এেনও বলয় কবড়ারে। স্পুটরন  এ দায় কথল  
আমালদে মুি  েলত ক লয়রছল। তাই স্পুটরনল ে উপে ধ্বংসর্জ্ঞ আপনাে মত 
আমাল ও আহত  লেলছ। স্পুটরনল ে সাত কগালয়ন্দাে মহান রমশনল  
সহলর্ারগতা  োে জে আরম এলসরছ।’  
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‘রম. আহমদ আবদুল্লাহ আপনাল  ধেবাদ। আপনাে  ালছ আমাে দু’রট 
প্রশ্ন রছল। দু’রটে মলধয ‘আপরন ক ন এলসলছন’ এ প্রলশ্নে জবাব আপরন রদললন। 
র ন্তু ‘আপরন ক ’ এই প্রলশ্নে জবাব র ন্তু এেনও হয়রন।’  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, আজই হললা প্রথম সাক্ষ্াত। প্রথম রদলনই 
জানা কশানা সব কশষ হলয় র্াওয়া রে  নয়। পলেে জে র ছু োেুন।’  

বুলমদীন রবল্লাহও হাসল। বলল, আমাে আপরত্ত কনই। তলব আগ্রহটা 
আমাে আেও বাড়ল।  

বুলমদীন রবল্লাহ  থা কশষ  েলতই লরতফা  ামাল উলে দাাঁরড়লয় বলল, 
‘োবাে কটরবলল নাস্তা এলসলছ। আরম স লল  নাস্তা োবাে আমন্ত্রণ জানারে।  

‘োবাে সামলন কেলে নামাজও  লল না,  থা কতা  ললতই পালে না। 
সুতোং  লুন।’ বললত বললত উলে দাাঁড়াল আহমদ মুসা।  

তাে সালথ সালথ সবাই উলে দাাঁড়াল। 
 
 
 
‘শুনললন কতা অধযাপ  কডরেড দারনলয়ল, আমো  ত বড় শরনে দশায় 

পলড়রছ!’ বলল আজে ওয়াইজমযান।  
‘র ন্তু এত বড় বোনডাে র োলব হললা? আরম বুেলাম, আপনাে 

কলাল ো প্রাণপণ লড়াই  লেলছ। সবাই মাো কগলছ এটাই তাে প্রমাণ। র ন্তু 
লড়াই-এে মত সমান গুরুত্বপূণয রছল  রম্পউটালেে কে ডয নি  লে কদয়া। র ন্তু 
তাো কসটা  লেরন।’ অধযাপ  কডরেড দারনলয়ল বলল।  

‘আহমদ মুসা বন্দী হবাে পে এত বড় বোন্ডাে ঘটলব, এটা  ােও 
 ল্পনালতও রছল না। র্া , র্েন রবপর্যয় ঘলটলছ তেন আমালদে দূবযলতালতই 
ঘলটলছ তালত ক ান সলন্দহ কনই। এেন বলুন কশষ েক্ষ্াে উপায়, স্পুটরন  
ধবংলসে পরে ল্পনা, ওলদে সাত জনল  র ডোপ  োে ডকুলমন্ট, সাও কতােহ 
েীলপে মানর ত্র, সবই রগলয় পলড়লছ পুরললশে হালত। স্ট্রসবালগযে পুরলশ 
 রমশনােল  অনুলোধ  লে ক ান ে লম মানর ত্র ও ডকুলমলন্টে রবস্তারেত কপ্রলস 
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কদয়া আট ালত কপলেরছ। র ন্তু ডকুলমন্টগুললা পযারেস কথল  ক লয় পাোলনা 
হলয়লছ। ডকুলমন্টগুললা পযারেলস কগললই পরত্র ায় এলস র্ালব। পুরলশ প্রধান কর্ 
ধেলনে কলা , আরম ক ান  থা-ই তাল  মানালত পােলবা না। কর্ টুকু পরত্র ায় 
এলসলছ, তালতই আমালদে বাইলে কবরুবাে উপায় কনই। এে পে ডকুলমলন্টে সব 
 থা র্রদ পরত্র ায় আলস তাহলল আমো কশষ হলয় র্াব।’  

‘আমে মন র ছুলতই মানলছ না রম.ওয়াইজমযান, এ জন কলা  এ াই 
এোলব আপনালদে তুলা ধুনা  েল।’ বলল অধযাপ  কডরেড দারনলয়ল।  

‘আমালদে  থা আে র  বলব। আপরন জালনন, বললত কগলল আহমদ 
মুসাে এ াে হালতই ইহুদীবালদে গবয কজনালেল শ্যােণ তাে দলবল সহ কশষ হলয় 
কগল। কগাটা ইহুদীবাদই আজ মহা রবপর্যলয়ে মলধয পড়লছ অধযাপ  কডরেড। কর্ 
ক ান োলব ডকুলমন্টগুললাে কপ্রলস র্াওয়া আট ালত হলব।’ আজে ওয়াইজমযান 
বলল।  

‘আমাল  র   েলত হলব বলুন।’ অধযাপ  কডরেড দারনলয়ল বলল।  
‘জনাব পযারেস রবশ্বরবদযাললয়ে সবল লয় সম্মারনত প্রলফসে এরমলেটাস 

আপরন। তাে উপে কপ্ররসলডন্ট আপনাে বযারিগত বন্ধু। এই সুলর্াগ আপনাল  
 ালজ লাগাবাে অনুলোধ  েরছ।’ বলল আজে ওয়াইজমযান।  

‘কপ্ররসলডন্টল  আরম র  বলব? অধযাপ  কডরেড দারনলয়ল বলল।  
‘ডকুলমন্টগুললা েূয়া বলল কগাটা রবষয়টাই ধামা  াপা রদলত হলব। বললত 

হলব কর্, মুসরলম কম লবাদীো ইহুদীলদে ফাাঁসাবাে জে এই েূয়া ডকুলমন্ট 
সারজলয়লছ।’ বলল আজে ওয়াইজমযান।  

‘র ন্তু রম.ওয়াইজমযান, এটুকু  েললই আপনাে রবপদ ক লট র্ালব। মূল 
রবপদ কতা বললছন আহমদ মুসা। তাে র   েলবন! এত র ছু পােলছন, ফোসী 
পুরললশে সাহার্য রনলয় তাল  পথ কথল  সোলত পােলছন না? অধযাপ  কডরেড 
দারনলয়ল বলল।  

‘কসোলনও এ  রবপদ আলছ। ফোসী োজকুমােীল  আহমদ মুসা রবলয় 
 োে পে ফোসী পুরললশে  ালছ কস অলন টা আপন হলয় কগলছ। তাে উপে 
আলমরে াে সাম্প্ররত  ঘটনাবলীলত ফোসী পুরললশে  ালছ আহমদ মুসাে ইলমজ 
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অলন  অলন  কবলড় কগলছ। এই অবিায় ফোসী পুরললশে  াউল   াউল  তাে 
রবরুলদ্ধ পাওয়া র্ালব, সবাইল  পাওয়া র্ালব না।’ বলল আজে ওয়াইজমযান।  

‘র ন্তু এই কর্ বলললন, পুরলশ স্ট্রাসবালগয ক াথাও আহমদ মুসাল  
কদেলত কপলল ধলে তাল  আপনালদে হালত তুলল কদলব। কসটা র োলব? অধযাপ  
কডরেড দারনলয়ল বলল।  

‘স্ট্রাসবালগযে পুরললশে  ালছ আহমদ মুসাে পরে য় আহমদ আবদুল্লাহ 
রহসালব। তাো আহমদ আবদুল্লাহল  আমালদে হালত তুলল কদলব, আহমদ মুসাল  
নয়।’ বলল আজে ওয়াইজমযান।  

অধযাপ  কডরেড দারনলয়ল র ছু বললত র্ারেল। আজে ওয়াইজমযালনে 
কমাবাইলরট কবলজ উেল।  

কথলম কগল অধযাপ  কডরেড দারনলয়ল।  
‘মাফ  রুন’ বলল আজে ওয়াইজমযান কটরললফান ধেল।  
ওপালেে  থা শুলনই ভ্রু কুাঁ ল  উেল আজে ওয়াইজমযালনে। বলল দ্রুত 

 লন্ে, ‘কতামাে দু’জন বারড়ে সামলন পাহাোয় থা  আরম কলা জন রনলয় আসরছ।  
বলল কমাবাইল অফ  লে রদলয় আজে ওয়াইজমযান অধযাপ  কডরেলডে 

উলেলশ্য দ্রুত  লন্ে বলল, ‘অধযাপ  কডরেড আহমদ মুসাে সন্ধান পাওয়া কগলছ। 
এ টা বারড়লত কস আেও দু’জনল  সালথ রনলয় থাল । আমালদে দু’জন কলা  
বারড়টাে সামলন পাহাোয় আলছ।  

কলা জন রনলয় আরম ওোলনই র্ারে। পলে আবাে  থা বলব আপনাে 
সংলগ।’ বলল অধযাপ  কডরেড দারনলয়ললে  াছ কথল  রবদায় রনলয় কবরেলয় এল 
আজে ওয়াইজমযান।  

 ােজন কলা  রনলয় ছুটল কস আহমদ মুসাে বারড়ে উলেলশ্য।  
র ন্তু আজে ওয়াইজমযান র্েন তাে কলা জন রনলয় আহমদ মুসাে 

আটতলায় রগলয় কপ ছল, তাে কবশ র ছু আলগ আহমদ মুসা বুলমদীন রবল্লাহল  
রনলয় আটলারন্ট  রবলশষজ্ঞ অধযাপ  এরমরেটাস জযা  সাইমলনে সালথ কদো 
 োে জে কবরেলয় কগলছ। আে তেন ফারতমা এবং র্ালয়দ ও বাসা কথল  কবরেলয় 
রলফলটে রদল  এগুরেল। এই সময় তাো কদেল রলফে কথল  কবরেলয় তালদে 
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ফলালটে রদল  এগুলে  ’জন কলা । এটা কদলে ফারতমা এবং র্ালয়দ দুজলন 
এ টা আড়াল রনলয় দাাঁরড়লয় পড়ল বযাপাে র  তা কদোে জলে। ওো পাাঁ জন 
র্েন ফারতমালদে দেজায় রগলয় দাাঁরড়লয়লছ, কস সময় ওলদে এ জলনে কমাবাইল 
কবলজ উেল। কলা রট কমাবাইল তুলল রনলয়  াপা  লন্ে বলল, ‘ইলয়স, আজে 
ওয়াইজমযান।’  

কলা টা ওপালেে  থা শুনল। শুলনই গা োড়া রদলয় সটান হলয় দাাঁড়াল। 
উলত্তজনা রে লে পড়লত লাগল তাে ক াে মুে কথল । অলন টা স্বাগতুঃই বলল 
উেল কলা টা, ‘আমো আহমদ মুসাে তালালশ এলসরছ তাে বারড়লত, আে আহমদ 
মুসা রগলয় বলস আলছ আমালদে হালতে মুলোে মধয।  ল স লল।  

তাো পাাঁ জন আবাে রলফলট রগলয় উেল।  
 লল কগল তাো।  
আড়াল কথল  বাইলে কবরেলয় কগল ফারতমা ও র্ালয়দ।  
দু’জলনেই ক াে মুে শু লনা।  
ক াে-মুলে তালদে উলেগ।  
আজে ওয়াইজমযান স্বাগলতারিলত র্া বলললছ তা শুনলত কপলয়লছ 

ফারতমা ও র্ালয়দ দুজলনই।  
দু’জন  ালো মুলে ক ান  থা কনই। অবলশলষ রনেবতা োেল ফারতমা। 

বলল, ‘আহমদ মুসা োইয়াো আজে ওয়াইজমযনলদে হালতে মুলোয় র্ালবন র  
 লে? ওো কতা কগললন অধযপ  সাইমলনে সালথ কদো  েলত। তাহলল র  
বুলমদীন রবল্লাহ রবশ্বাসঘাত তা  লেলছ?  

আহমদ মুসা োইল  অে ক াথাও রনলয় তুললছ? থামল ফারতমা।  
আতং  ফলুট উেল র্ালয়লদে ক লে-মুলে। বলল, ‘আমােও এই ে মই 

সলন্দহ হলে।  
ফারতমা রিে দাাঁরড়লয়রছল। নলড় উেল।  ললত শুরু  েল ফ্ল্যালটে 

দেজাে রদল । বলল, এস র্ালয়দ, কনাট বুল  অধযাপ  জযা  সাইমলনে রে ানা 
কলো আলছ।’  
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র্ালয়দ ফরতমাে সালথ হাাঁটলত হাাঁটলত বলল, ‘অধযপ  জযা  সাইমলনে 
রে ানা রদলয় র   েলব?  

‘র ছু এ টা কতা  েলত হলব আলগ জযা  সাইমলনে রে ানা কতা কদরে!  
দেজা েুলল দু’জলনই ফ্ল্যালট প্রলবশ  েল।  
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৬ 
গারড় থামল রবশাল এ  গারড় বাোন্দায়।  
গারড় থামলতই উদযীপো এ জন রু্ব  বাোন্দা কথল  দ্রুত কনলম এল। 

এলস গারড়ে দেজা েুলল সামলন বসা বুলমদীন রবল্লাহল  লক্ষ্য  লে বলল, স্যাে 
আপরন রনশ্চয় রমুঃ রবল্লাহ। স্যাে আপনালদে জে অলপক্ষ্া  েলছন। 
ওলয়ল াম।’  

বুলমদীন রবল্লাহ গারড় কথল  কনলম ‘ধেবাদ’ বলল আহমদ মুসাে রদল  
তা াল।  

আহমদ মুসাও গারড় কথল  কনলমলছ।  
আহমদ মুসা গারড় কথল  কনলম বুলমদীন রবল্লাহ ও এযালটনডযালন্টে রদল  

 াইলতই গারড়ে বাোন্দাে উপলে বাোন্দায় উোে রসাঁরড়ে পালশই কদয়া সুন্দে 
এ রট কনম কিট আহমদ মুসাে নজলে পড়ল।  

কনমলিটরটলত সাদা পটেুরমে উপে সুন্দে সাদালট নীল  ারললত কলো 
প্রলফসে (এরমরেটাস) জযা  সাইমন। কনমলিলটে সাদা পটেূরমে উপে ও নীল ে 
কগাটা অংশ সাদালট নীল।  

আহমদ মুসা গারড় ঘুলে বুলমদীন রবল্লাহে পালশ এলস এ সালথ রসাঁরড়ে 
রদল  হাাঁটলত শুরু  েল।  

আলগ  লরছল এযালটনডযান্ট।  
হাাঁটলত হাাঁটলত আহমদ মুসা বুলমদীন রবল্লাহল  কনমলিটরট কদরেলয় 

বলল, ‘নামটা তুলল রনলয় র্রদ ওোলন নীল েংলয়ে নালমে বদলল র্রদ নীল ছয় 
ক াণা তাে া বসালনা র্ায়, তাহলল ওটা র  হয় বলুন কতা?  

মুহুলতযে জে থমল  দাাঁরড়লয় কনমলিলটে রদল  তার লয় এ টু র ন্তা  লে 
বল, ‘বললত পােলাম না। এ ে ম ক ান রজরনলসে  থা আমাে মলন পড়লছ না।’  

‘ইসোইল োলেে পতা া। এেন রমরললয় কদেুন।’  
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মলন  োে এ টু ক িা  লে বুলমদীন রবল্লাহ বলল, ‘পতা া কদলেরছ, 
র ন্তু এেন স্মরৃতলত আনলত পােরছ না। র ন্তু আহমদ আবদুল্লাহ সুদুলেে দুই 
রবষয়ল  এোলব রমলালনাে  থা আপনাে মলন পড়ল র   লে?  

‘ ালাে এবং তাে কসট আপ ও আ াে কদলে মলন হললা।’ বলল আহমদ 
মুসা।  

আবাে  ললত শুরু  েলছ দু’জন।  
কেতলে ঢুল  এ টা  ক্ষ্ কপরেলয় এ টা দেজাে সামলন এযালটনন্ডযান্ট 

থমল  দাাঁড়াল। আহমদ মুসাোও তাে কপছলন রগলয় দাাঁরড়লয় পড়ল।  
এযালটনন্ডযান্ট কলা রট বন্ধ দেজায়  লয় বাে ন   েল। কেতে কথল  

এ টা  ন্ে কেলস এ, ‘ইলয়স’।  
এযালটনন্ডযান্ট বলল, ‘স্যাে আপনাো র্ান।’  
দেজা কেলল আহমদ মুসা ও বুলমদীন রবল্লাহ ঘলে প্রলবশ  েল।  
তাো কদেল, কপ্র ঢ় দীঘযলদহী োেী  শমাওয়ালা কসানালী সাদা েংলয়ে 

এ জন কলা  দেজাে রদল  তার লয় বলস আলছ।  
আহমদ মুসাো ঢু লতই কলা রট উলে দাাঁড়ল এবং  লয়  ধাপ এরগলয় 

এল। ‘ওলয়ল াম’ বলল আহমদ মুসাে সালথ হাত কমলাল।  
বুলমদীন রবল্লাহ রনলজে পরে য় রদলয় আহমদ মুসাল  কদরেলয় বলল,  
‘আমাে বন্ধু। নাম আলী আবদুল্লাহ। সমুর ভ্রমলনে কনশা। ইদারনং রতরন 

সমুলরে উপে কুইজ ততেী  েলছন।’  
আহমদ মুসাে এই নাম ও পরে য় আলগই রে   লে কেলেরছল বুলমদীন 

রবল্লাহ। তাে রু্রি রছল োইন ইন্টােোশনাল কহালটলল দু’জন কলা  রনহত 
হওয়াে ঘটনাে পে ‘আহমদ আবদুল্লাহ’ নামরট পত্র-পরত্র ায় এলসলছ। এ নাম 
প্রলফসে জযা  সাইমন ও পত্র-পরত্র ায় কদেলত পালেন। সুতোং নামরট ক ান 
রবপরত্তে সৃরি  েলত পালে। আহমদ মুসা ও বুলমদীন রবল্লাহে এ র ন্তাল  
ওলয়ল াম  লেরছল।  
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‘ওলয়ল াম টু কবাথ’ বলল প্রলফসে জযা  সাইমন বাম পালশে দুরট 
কসাফাে রদল  ইংরগত  লে বসলত বলল এবং রনলজও রফেল কসাফায় বসাে 
জে।  

আহমদ মুসা ও বুলমদীন রবল্লাহ কসাফায় বসল।  
ঘেরট বৃত্তা াে। ঘলেে  ােরদল  বৃত্তা াে  লেই কসাফা সাজালনা।  
বৃলত্তে মােোনটা ফাাঁ া।  
বসাে পে প্রলফসে জযা  সাইমন আহমদ মুসাে রদল  ক লয় বলল, 

‘আপরন সমুরল  োলবালসন কজলন েুরশ হলয়রছ। সমুরল  আরমও োলবারস। 
তলব কবরশ োলবারস আটলারন্ট ল ।’  

‘ধেবাদ। বলুন র   েলত পারে আপনাে জলে।’ প্রলফসে জযা  
সাইমন বলল।  

‘স্যাে জামযানীে এ  কুইজ ফাময কথল  র ছু কুইজ কপলয়রছ, কসগুললা 
আরম  ালজ লাগালত  াই। র ন্তু এ টা আইলযালন্ডে ক ান কট্রস  েলত পােরছ 
না। বুলমদীন রবল্লাহ বলল, এে সমাধান শুধু আপনাে  ালছই পাওয়া কর্লত পালে। 
বলল আহমদ মুসা।  

‘আইলযালন্ডে ছরব আলছ। এে নাম, অবিান ও ক ান োলেে অংশ, এটা 
বলল রদলত হলব কতা? প্রলফসে জযা  সাইমন বলল।  

‘রজ স্যাে।’ বলল বুলমদীন রবল্লাহ।  
‘দাও ছরবটা। প্রলফসে জযা  সাইমন বলল।  
‘ছরব নয় আ াে কবাো র্ায় এমন এ টা কস্ক  আলছ।’ বলল আহমদ মুসা 

কস্ক টা প্রলফসে সাইমলনে হালত তুলল রদল।  
কস্ক রট হালত রনল প্রলফসে জযা  সাইমন।  
ক ালেে সামলন তুলল ধেল কস্ক রট।  
কদেলত লাগল কস েীপটাল ।  
ধীলে ধীলে ভ্রুকুরিত হলয় উেল তাে। রবস্ময়, কসই সালথ রজজ্ঞাসা ফুলট 

উেল তাে ক াে-মুলে। এ  সময় এ  ক াো দৃরিলত তা াল কস আহমদ মুসাে 
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রদল । তােপে হোৎ সহজ হলয় উলে প্রশ্ন  েল, ‘রদল ে র হ্নটা র  রে  আলছ 
েীলপে ?  

‘রজ হ্যাাঁ।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘েীপ সম্পল য আপনাো র ছু আন্দাজ  েলত কপলেলছন? প্রলফসে জযা  

সাইমন বলল।  
‘না, পারেরন।’ বলল আহমদ মুসা।  
আহমদ মুসা থামলতই প্রলফসে জযা  সাইমন বলল উেল, ‘েীপটাে 

সাইজ এযাোলেজ  যালেক্টলেে। এ  দৃরিলত র রহ্নত  ো মুরস্কল।  
আপনাো এ টু বসুন। আমাে  রম্পউটালেে ইনলডে ও  যাটালগ এ টু 

 নসাে  লে আরস। আপনাো গল্প  রুন।  া পারেলয় রদরে।’  
বলল উলে কেতলে  লল কগল প্রলফসে জযা  সাইমন।  
প্রলফসে জযা  সাইমন  লল র্াবাে পে বুলমদীন রবল্লাহ আহমদ মুসাল  

রফস রফস  লে বলল, ‘র  মলন  েলছন , েীপটাল  উরন র  র রহ্নত  েলত 
পােলবন?  

‘রম. বুলমদীন রবল্লাহ আমাে ক াে র্রদ েুল না কদলে থাল  তাহলল আরম 
বলব রতরন েীপটাল  ইরতমলধযই র রহ্নত  লেছন।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘র   লে বুেললন? রজলজ্ঞস  েল বুলমদীন রবল্লাহ।  
‘আমাে রদল  ক লয় র্েন রতরন  থা বলরছললন, তেন তাে ক াে-মুলেে 

োব কদলে আরম এটা বুলেরছ। না র নলত পােলল কর্ অবিা, কর্ ক হাো মানুলষে 
হয়, কসটা তাাঁে মলধয আরম কদেলাম না। র্েন রতরন ইনলডে ও  যটালগ কদোে 
 থা বলললন, তেনও  থায় অন্তলেে ক ান স্পশয রছল না।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘র নলত পােলল তা কগাপন  েলবন ক ন?  রম্পউটালে ইনলডে ও 
 যাটালগ  নসাে  োে  থাইবা বললবন ক ন? বুলমদীন রবল্লাহ বলল।  

‘আমাে  থাটা  ুড়ান্ত নয় রমুঃ রবল্লাহ। ওটা আমাে এ টা ধােনা। হলত 
পালে প্রলফসে জযা  সাইমন এমন এ  ধেলনে মানুষ র্াে মলনে োবটা ক াে-
মুলে ফুলট উেলত পালে না এবং ক াে-মুলেে োব মলনে  থা বলল না। এ ধেলনে 
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শি মলনে বযরতিমী বযারিত্ব দুরনয়ালত অলন  আলছ। প্রলফসে জযা  সাইমন 
হলত পালেন তালদেই এ জন। বলল আহমদ মুসা।  

 া এলস রগলয়রছল।  ালয়  ুমু  রদলয় বলল বুলমদীন রবল্লাহ, েীলপে সন্ধান 
কপলল র   েলবন রমুঃ আহমদ আবদুল্লাহ?  

‘েীপ সম্পল য কোজ েবে রনলত হলব। তাে পে প্রলয়াজলন েীলপ কর্লত 
হলব, র্রদ স্পুটরনল ে কলাল ো কসোলন আট  থাল ।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘আপনাে সালথ কদো হওয়াে পে রিললে প্ররত আমাে আ ষযণ কবলড়লছ। 
মলন হলে র  জালনন, এ ধেলনে অরের্ালন আরম আপনাে সংগী হই।’ বুলমদীন 
রবল্লাহ বলল।  

‘তাহলল সাংবারদ তাে র  হলব? রজলজ্ঞস  েল আহমদ মুসা।  
‘এ ধেলনে অরের্ালন সাংবারদ তা বাধা হলব ক ন? রু্লদ্ধ র  

সাংবারদ ো শেী  হয় না? বলল বুলমদীন রবল্লাহ। আহমদ মুসা হাসল। বলল 
‘আসলল র  জালনন, আপরন আপনাল  র নলত পালেন রন, দুই ঐরতহারস  েলিে 
ধাো আপনাে শেীলে। এ রট ধাো এলসলছ আললজরেয়াে রবিবী কনতা আহমদ 
কবন কবল্লাহে  াছ কথল । এ কসই মহান কবন কবল্লাহ রর্রন ১৯৫৪ সালল ফোসী 
ঔপরনলবরশ লদে রবরুলদ্ধ আললজরেয়াে জনগলণে রবলরালহ কনতৃত্ব রদলয়রছললন 
এবং কদশ স্বাধীন হওয়াে পে আললজরেয়াে কপ্ররসলডন্ট হলয় রছললন। আলে রট 
েলিে ধাো হুয়ারে বুলমদীলনে রদ  কথল । রতরনও আললজরেয়াে এ জন স্বাধীন 
সংগ্রামী এবং আললজরেয়াে দীঘয ালীন কপ্ররসলডন্ট। এই দুই েি আপনাল  
এ টা স্বোব সংগ্রামী মানরস তা রদলয়লছ। আপনাে সাংবারদ তা আপনাে এই 
স্বোব সংগ্রালমেই অংশ। এেন আবাে প্রতযক্ষ্ সংগ্রালমে পরেলবশ কদলে আপনাে 
মন তাে সালথও শারমল হলত  ালে।’ থামল আহমদ মুসা।  

রবস্ময় দৃরিলত বুলমদীন রবল্লাহ অপল  তার লয় আলছ আহমদ মুসাে 
রদল । আহমদ মুসা থামলল আেও  লয়  মুহুতয সময় রনলয় বুলমদীন রবল্লাহ ধীলে 
ধীলে বলল, ‘আপরন ক  জারন না। র ন্তু মলন হয় আপরন আে এ  আহমদ কবন 
কবল্লাহ হলবন, রর্রন মানুষল  জাগালত, তাল  সংগ্রামী বানালত পালেন। এেন 
সরতযই আমাে রনলজল  নতুন পরে লয়ে নতুন মানুষ মলন হলে। আরম  েনই 
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কবন কবল্লাহ র ংবা বুলমদীনল  আমাে মলডল োবলত পারেরন, বেং ঘৃনা  লেরছ 
তালদে োজনীরতল । অথ  এই মুহুলতয আমাে মলন হলে, আহমদ কবন কবল্লাহ ও 
বুলমদীলনে আলে টা পরে য় রছল। কসটা রবিবীে পরে য়। এই পরে য় আমাে 
জে মলডল হলত পালে এবং এটা সমলয়েও প্রলয়াজন। আপনাল ............।  

আেও র ছু বললত র্ারেল বুলমদীন রবল্লাহ। র ন্তু এ সময় ড্ররয়ং রুলম 
রফলে এললন প্রলফসে জযা  সাইমন।  

তাে কসাফায় বসলত বসলত প্রলফসে জযা  সাইমন বলল, ‘স্যরে, 
অলনক্ষ্ণ আপনালদে বরসলয় কেলেরছ। ‘  

‘স্যরে স্যাে। আমালদেই কতা দুুঃে প্র াশ  ো দে াে। আপনাল   ি 
রদরে আমো।’ বলল বুলমদীন রবল্লাহ।  

আমালদে জলে ক ান সুেবে আলছ স্যাে ?’ আহমদ মুসা বলল।  
‘অবশ্যই ইয়ংমযান।’ বলল এ টু থামল প্রলফসে জযা  সাইমন।  
তােপে ধীলে ধীলে আবাে শুরু  েল, ‘কুইলজে উলদযািালদে ধেবাদ 

রদলত হয় রম. আলী আবদুল্লাহ। এ েীলপে সন্ধান তাো কপল র   লে ?  
ক ান মানর ত্র, এমনর  স্যাটালাইট র লত্রও এ েীলপে ক ান আ াে স্পি 

নয়। র ন্তু আপনাে কস্কল  েীপরটে রনেুাঁত আ াে এল র   লে?  
 থা কশষ  েলতই প্রলফসে জযা  সাইমলনে কমাবাইল কবলজ উেল।  
কমাবাইল তুলল রনলয় প্রলফসে জযা  সাইমন বলল, ‘ইলয়স সাইমন 

রস্পর ং।’  
ওপালেে  থা শুলন বলল, ‘ইলয়স।’ OK, বলল কমাবাইল কেলে রদল।  
কমাবাইল কেলে রদলয়ই প্রলফসে জযা  সাইমন তাে পূবয  থাে কেশ ধলে 

বলল উেল , হ্যাাঁ রম. আলী আবদুল্লাহ , কুইজ উলদযািাো এ েীলপে এই রনেুাঁত 
মাপটা কপল ক াথায়?’  

ভ্রু কুরিত হললা আহমদ মুসাে। এ টু োবল আহমদ মুসা। প্রলফসাে 
জযা  সাইমলনে এ রজজ্ঞাসাে মলধয রবদ্রুপ ও অরের্ুি  োে মানরস তা 
েলয়লছ। তাে ক ালে-মুলেও এ টা অলর্ রি   ারেে।  
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আহমদ মুসা ধীলে ধীলে বলল, ‘ক ান অরের্ারত্র, ক ান গ্রন্থ অথবা 
সে ােী ক ান সতূ্র কথল ও কপলত পালে।’  

প্রলফসে জযা  সাইমন আহমদ মুসাো কর্ দেজা রদলয় প্রলবশ  লেরছল 
কসই দেজাে রদল  তার লয়রছল। তাে কোলট ফলুট উলেলছ এ  টু লো শি হারস। 
আহমদ মুসাে  থা কশষ হলতই প্রলফসে বলল উেল,  

‘ক ন ক ান রতন তলাে  রম্পউটাে কথল  কপলত পালে না?  
প্রলফসে জযা  সাইমলনে  থা কশষ হবাে আলগই আহমদ মুসা কর্ন এ  

োাঁকুরন রদলয় কজলগ উেল।  েন তাে ডান হাত ক ালটে পল লট  লল রগলয়রছল। 
কবে হলয় এল রেেলবাে। রেেলবােরট উেল প্রলফসে জযা  সাইমলনে মাথা 
ললক্ষ্য। কসই সালথ আহমদ মুসাে  ন্ে কথল  কবরেলয় এল, ‘কদেী হলয় কগলছ, কনম 
কিটটা কদলেই আমাে সব র ছু বুো উর ত রছল।’  

হোৎ কহা কহা হারসে শব্দ এল ড্রইংরুলমে সামলনে দেজাে রদ  কথল ।  
তা াল আহমদ মুসা কসরদল । কদেল,  ােরট কিনগান ও এ রট 

রেেলবাে তালদে রদল  তা   ো। কহা কহা  ো  ন্েরট আজে ওয়াইজমযালনে। 
হারসে সালথ সালথই কস বলল উেল, ‘সরতযই কদেী হলয় কগলছ আহমদ মুসা। আে 
কতামাে  োে র ছুই কনই।’  

বলল কস প্রলফসে জযা  সাইমনল  লক্ষ্য  লে বলল, ‘প্রলফসে কডরেড 
দারনলয়ল, আপনাল  অসংেয ধেবাদ আপনাে ঐরতহারস  কটরললফালনে জে। 
আপরন দয়া  লে আহমদ মুসাে হাত কথল  রেেলবােরট রনলয় রনন।’  

প্রলফসে জযা  সাইমন উলে এলস আহমদ মুসাে কপছলন দাাঁরড়লয় হাত 
বারড়লয় রেেলবাে ক লড় রনল।  

‘প্রলফসে জযা  সাইমন আপনাে ইহুদী নাম কদেরছ কডরেড দারনলয়ল। 
নাম  লব পালেলছন? রজজ্ঞাসা আহমদ মুসাে।  

‘পাোব ক ন? ফযারমলী নাম রহসালব এটা সব সময়  ালু আলছ। 
পাবরল লী আরম জযা  সাইমন।’  
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‘রম. জযা  সাইমন আপনাে মত কলা  কর্ ছব্দলবশী হলবন এটা রবশ্বাস 
 েলত মন  ায়রন। তাই রেেলবাে কবে  েলত অলন  কদেী হলয়লছ।’ আহমদ 
মুসা বলল।  

‘ক ন আমাল  সলন্দহ  লেরছলল নার ? রজলজ্ঞস  েল জযা  সাইমন।  
‘অবশ্যই। আপনাে কনমলিটটা কতা এ টা ইসোইরল পতা া।’ আহমদ 

মুসা বলল।  
‘তাও তুরম ধলে কফললছ? তুরম সরতযই অরেতীয় আহমদ মুসা।’ বলল 

প্রলফসে জযা  সাইমন।  
প্রলফসে জযা  সাইমন থামলতই আজে ওয়াইজমযান বলল উেল, 

‘প্রলফসে কডরেড দারনলয়ল আহমদ মুসাে এই  থা বলা র ন্তু এ টা ক  শল। 
শৃগাললে মত ধূতয, আে সালপে মত রবষাি এই কলা  রমুঃ প্রলফসে। আপরন দূলে 
থাকুন।  

বললই আজে ওয়াইজমযান ক াে কফোল আহমদ মুসাে রদল । বলল, 
‘কতামো দু’জন কমলেলত উপুড় হলয় শুলয় পড় আহমদ মুসা। আরম র ন্তু দু’বাে 
রনলদযশ কদব না এবং কতামাল  এ  মূহুতয বাাঁর লয় োোে ইোও আমাে কনই।  

আহমদ মুসা তা াল বুলমদীন রবল্লাহে রদল । কদেল বুলমদীন রবল্লাহে 
ক াে েো এ োশ রবস্ময় রনলয় তার লয় আলছ আহমদ মুসাে রদল । আহমদ মুসা 
তাে রদল   াইলত কস বলল উেল, ‘ওো র্া বলললছ এটার  রে ? আপরন সরতযই 
আহমদ মুসা?  

‘হ্যাাঁ োই।’ বলল এ টু থামল। তােপে কহলস বলল, ‘আসুন রমুঃ 
ওয়াইজমযালনে রনলদযশ অক্ষ্লে অক্ষ্লে পালন  রে।’  

আহমদ মুসা কসাফা কথল  উেল এবং এগুললা কমলেে মােোনটাে 
রদল ।  

বুলমদীন রবল্লাহও আহমদ মুসাে কপছলন।  
আহমদ মুসা পূবয রদল  মাথা রদলয় উপুে হলয়  ালপযলটে উপে শুলয় 

পড়ল। বুলমদীন রবল্লাহ আহমদ মুসাে বাম পালশ এ ইোলব শুলয় পড়ল।  
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‘বাে বাে ঘুঘু তুরম কেলয় র্াও ধান, এইবাে ঘুঘু কতামাে বরধব পোন’ 
বুেলল আহমদ মুসা। দু’বাে কতামাে োগয সহায় হলয়লছ, োাঁ া ক লট পালালত 
কপলেছ। এবাে কতামাল  মেলত হলব, তলব তাে আলগ কতামাল  এ টু না ালত 
 াই।’ বলল আজে ওয়াইজমযান আহমদ মুসাল  লক্ষ্  লে।  

 থা কশষ  লেই আজে ওয়াইজমযান এ জন কিনগানধােীে রদল  
এ টা পযার ং কটলপে বারন্ডল ছুলড় রদলয় রনলদযশ রদল ওলদে রপছ কমাড়া  লে 
কবাঁলধ কফল।  

রনলদযশ রদলয় আজে ওয়াইজমযান প্রলফসে কডরেড দারনলয়লল  লক্ষ্য 
 লে বলল, রমুঃ কডরেড দারনলয়ল, আসুন পালশে ঘলে এ ট ু থা বরল।’  

আজে ওয়াইজমযান ও প্রলফসে কডরেড দারনলয়ল পালশে ঘলে  লল 
কগল।  

এ জন কিনগানধােী এ  হালত কিনগান অে হালত কটপ রনলয় এগুললা 
প্রথলম আহমদ মুসাে রদল ।  

কস আহমদ মুসাে কপছন রদ  রদলয় রগলয় তাে উপে ক লপ বলস তাল  
রপছলমাড়া  লে বাাঁধলত  াইল।  

আহমদ মুসা দু’পা এবং দু’হাত ছরড়লয় শুলয় রছল।  
কিনগানধােী কলা রট আহমদ মুসাে দু’পালয়ে মােোন রদলয় এগুললা 

তাে রপলেে রদল ।  
কলা রট র্েন আহমদ মুসাে রনতলম্বে  াছা ারছ এলস কপ লছলছ, তেন 

আহমদ মুসাে দুই পা তীব্র কবলগ উলে এলস কলা রটে দুই হাাঁটুে উপে আঘাত 
 েল। আ রস্ম  এই আঘালত কলা রট মুে থবুলড় পলড় কগল আহমদ মুসাে 
উপে। আে তাে কিনগানরট রগলয় পড়ল আহমদ মুসাে পালশ এল বালে তাে ডান 
হালতে উপে।  

আহমদ মুসা এ  মুহুতযও সময় নি  লেরন। কলা রট আহমদ মুসাে উপে 
পলড় র্াবাে আলগই আহমদ মুসা পাশ রফলে তাে বাম হাত ঘুরেলয় রনলয়রছল ডান 
হালতে  ালছ। কিনগান ডান হালতে উপে পড়াে সালথ সালথই আহমদ মুসাে দুই 
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হাত কিনগান রনলয় তা   েল রতন কিনগানধােীল । শুলয় কথল ই আহমদ মুসা 
রট্রগাে  াপল।  

রতনজন কিনগানধােী ঘটনাে আ রস্ম তায় রবমূঢ় হলয় পলড়রছল। তাে 
উপে তালদে সহলর্াগী কলা রট আহমদ মুসাে উপে রগলয় পড়ায় তাো রেধায় 
পলড় রগলয়রছল।  

ফলল অসহায়োলব তাো আহমদ মুসাে গুলী বৃািে রশ াে হললা। 
মূহুলতযই রতনজলনে োাঁেো হলয় র্াওয়া কদহ েলে পড়ল কমলেে উপে।  

এরদল  আহমদ মুসা উপে পলড় র্াওয়া কলা রট প্রাথরম  ধাক্কা  ারটলয় 
ঘটনা বুলে উলেই সরিয় হলয় উেল। আহমদ মুসা র্েন গুলী  েরছল, তেন 
কলা রটে দু’হাত সাাঁড়াশীে মত আহমদ মুসাে গলা ললক্ষ্য কপ াঁলছ রগলয়রছল।  

আহমদ মুসা র্েন রতনজন কিনগানধােীল  েূপারতত  লে তাে 
কিনগালনে বযালেল নীল  নামাল, তেন কলা রটে দুই হাত সাাঁড়াশীে মত ক লপ 
বলসলছ আহমদ মুসাে গলায়।  

প্ররতেক্ষ্াে জে আহমদ মুসা কিনগানল ই বযাবহাে  েল।  
দু’হালত ধো কিনগালনে বাট রদলয় প্র ন্ড গুাঁতা মােল আহমদ মুসা 

কলা রটে মাথায় এবং সালথ সালথই আহমদ মুসা কমা ড় রদলয় কদহটাল  ঘুরেলয় 
রনল।  

মাথায় আঘাত কপলয় কলা টাে দুই হাত আহমদ মুসাে গলা কথল  
আলগা হলয় পলড়রছল এবং কদহটাও রশরথল হলয় পলড়রছল।  

আহমদ মুসাে কদলহে ধাক্কায় কস পালশ গরড়লয় পড়ল। কলা রট তেন 
গলা কছলড় রদলয় কিনগান ধোে জে োাঁরপলয় পড়ল। আহমদ মুসা ততক্ষ্লণ তাে 
কিনগান ঘুরেলয় রনলয়লছ। আহমদ মুসা রট্রগাে ক লপ ধেল কিনগালনে বযালেল তাে 
পাাঁজলে কের লয়।  

কলা টা োাঁরপলয় পড়া এবং আহমদ মুসা রট্রগাে  াপা এ  সালথই 
হলয়রছল। এ  োাঁ  গুলীে কতালড় কলা টাে কদহ এ টা েিাি মাংসরপলন্ড 
পরেনত হললা।  
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আহমদ মুসা উলে দাাঁড়ারেল। এই সময় র ৎ াে  লে উেল বুলমদীন 
রবল্লাহ, রমুঃ আহমদ মুসা গুলী..........।’  

েীত, আতংর ত বুলমদীন রবল্লাহ তেনও গুলী কগালাে মলধয উলে 
দাাঁড়ালত সাহস পায়রন। শুলয় কথল ই  ােরদ টা কস কদোে ক িা  েরছল।  

বুলমদীন রবল্লাহে র ৎ াে  লে উোে সংলগ সংলগই আহমদ মুসা রনলজে 
কদহ কপছলনে রদল  ছুাঁলড় রদল। তাে উপে রদলয় এ টা বুললট শাাঁ  লে  লল রগলয় 
কদয়ালল রবদ্ধ হললা।  

আহমদ মুসা মারটলত আছলড় পড়ললও কিনগান তাে হাত কথল  পলড়রন 
এবং তাে আেুল রট্রগাে কথল  সলেরন।  

কর্ রদ  কথল  গুলী এলসলছ, তাে রবপরেত রদল  পলড়লছ আহমদ মুসাে 
মাথা। ফলল কস কমলেলত শুলয় পড়লল তাে ক াে রগলয় পলড়লছ দেজারটে উপে 
কর্োলন আজে ওয়াইজমযান গুলী  লেলছ।  

আহমদ মুসা শুলয় পলড়ই রট্রগাে রটলপলছ তাে কিনগালনে। এ  োাঁ  
গুলী ছুলট কগল দেজাে উপে।  

আজে ওয়াইজমযান টালগযট রে   লে রেতীয় গুলী  োে আে সুলর্াগ 
কপল না। আহমদ মুসা কদেলত কপল তাে কদহটা এ টা োাঁর  রদলয় উলে দেজাে 
আড়ালল ছুলট কগল। আহমদ মুসাে মলন হললা আহত হলয়লছ আজে ওয়াইজমযান।  

কশায়া অবিা কথল  আহমদ মুসা তড়া   লে উলে দাাঁড়াল এবং ছুটল 
দেজাে রদল ।  

আহমদ মুসা দেজাে ওপালে েলিে কফাটা কফাটা দাগ কদেলত কপল। 
েলিে দাগ অনুসেণ  লে ছুটল।  

বাইলেে বােন্দায় কবরেলয় কদেল এ টা গারড় কবরেলয় র্ালে কগট রদলয়।  
আহমদ মুসা রফেলত র্ারেল এ সময় এ টা থালমে আড়াল কথল  

কবরড়লয় এল ফারতমা ও র্ালয়দ। কবরেলয়ই েলি কেজা আহমদ মুসাে রদল  
আতংর ত ক ালে ফারতমা বলল, ‘আপরন রে  আলছন োইয়া?  াাঁধ ক লপ ধলে 
এ জন এরদ  রদলয় পালাল।’  
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‘োল আরছ। কতামো এস।’ বলল আহমদ মুসা ছুটল কেতলে। প্রলফসাে 
জযা  সাইমনল  কপলত হলব, ধেলত হলব তাল ।  

আহমদ মুসা  ােরট লাশ পলড় থা া েিাি হল রুমরটলত প্রলবশ 
 েলতই সামলনে দেজাে রদ  কথল , কর্ দেজা রদলয় প্রলফসাে জযা  সাইমন 
ওেলফ কডরেড দারনলয়ল েীলপে ইনলডে ও  যাটালগ কদোে জে কেতলে 
রগলয়রছল, বুলমদীন রবল্লাহে র ৎ াে কেলস এল রমুঃ আহমদ মুসা প্রলফসে জযা  
সাইমন পালারেল ধলে কফললরছ।’  

বললত বললত বুলমদীন রবল্লাহ প্রলফসে জযা  সাইমনল  রহড় রহড়  লে 
কটলন রনলয় দেজা রদলয় হল রুলম প্রলবশ  েল এবং বলল, ‘আমাে অনুমান র্রদ 
রমথযা না হয়, তাহলল এই প্রলফসেই কটরললফান  লে এই র লােলদে কডল  
এলনলছ।’  

‘আপরন রে  অনুমান  লেলছন রম. রবল্লাহ। েীলপে ইনলন্ডে ও  যাটালগ 
কদোে োন  লে ইরন আজে ওয়াইজমযানলদে কটরললফান  োে জেই কেতলে 
রগলয়রছললন। আধা ঘন্টাে ও কবরশ কেতলে কদেী  লেরছললন তালদে আসাে 
সুলর্াগ কদয়াে জে। এল  পা ড়াও  োে জে আপনাল  ধেবাদ রমুঃ রবল্লাহ।’ 
বলল আহমদ মুসা।  

বুলমদীন রবল্লাহ প্রলফসে জযা  সাইমনল  কসাফাে উপে ছুলড় কফলল 
রদলয় আ রস্ম োলব আহমদ মুসাে সামলন েুাঁল  পলড় আহমদ মুসাে দু’পালয় 
দুই হাত রদলয় বলল, আপনাে পদধুরল গ্রহন  েলাম দুই আনলন্দ। এ রট আু্নন্দ 
হললা র ংবদন্তী নায়  আহমদ মুসাল  কদেলাম। অেরট হললা, তাাঁে সালথ এ টা 
অরের্ালন শরে  হওয়াে আনন্দ।’  

বললত বললত উলে দাঁরড়লয় রবস্ময় রবমূঢ়তায় স্তব্ধ ফারতমালদে লক্ষ্য  লে 
বলল, রমুঃ র্ালয়দ ও রমলসস ফারতমা আসুন পদধুরল রনন, জালনন ইরন ক ?  

‘আলগই পদধুরল রনলয়রছ আমো।’ বলল র্ালয়দ।  
র ছু বলাে জলে মুে েুললরছ বুলমদীন রবল্লাহ। আহমদ মুসা তাল  বাধা 

রদলয় বলল, রমুঃ রবল্লাহ অলন   াজ বার । প্রলফসে জযা  সাইমন আমালদে 
 তটা সময় কনলব ক  জালন!’  
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বললই আহমদ মুসা তা াল ফারতমাে রদল । বলল, ‘কতামো র  বাইলে 
কথল  গুলীে আওয়াজ কপলয়ছ?  

‘গুলীে শব্দ বলল বুরেরন। তলব এ  ধেলনে শব্দ কপলয়রছ। আহত আজে 
ওয়াইজমযানল  পালালত কদলে বুেলাম ওগুললা গুলীে শব্দ রছল।’ বলল র্ালয়দ।  

‘ঘেগুললা োল শব্দ প্রুফ। রনশ্চয় বারড়ে বাইলে ক ান শব্দ র্ায়রন। 
‘আহমদ মুসা বলল। তাে মুলে েুরশ হওয়াে র হ্ন।  

 থাটা বললই আহমদ মুসা রফেল প্রলফসে জযা  সাইমলনে রদল ।  
প্রলফসে জযা  সাইমন জলড়াসলড়া হলয় কসাফায় বলস রছল।  
আহমদ মুসা তাে  াছা ারছ হলয় বলল, ‘প্রলফসে জযা  সাইমন আপরন 

নাম োাঁরড়লয় রবশ্বরবদযাললয়  াকুেী  লেলছ?  
‘নাম োাঁরড়লয় নয়। আমাে সারটযরফল ট নামই জযা  সাইমন।’ শুস্ক  লন্ে 

বলল জযা  সাইমন।  
‘র ন্তু আপনাে আসল নাম কতা কডরেড দারনলয়ল।’ আহমদ মুসা বলল।  
 থা বলল না প্রলফসে জযা  সাইমন।  
‘েৃস্টান কসলজ সাো জীবন কগাপলন ইহুদীলদে পলক্ষ্  াজ  লে 

এলসলছন, এোলব প্রতােণা  লেলছন জনগলনে সালথ।’ বলল আহমদ মুসা।  
মুে েুলল না প্রলফসে জযা  সাইমন।  
‘স্পুটরন  ধ্বংস  ো, স্পুটরনল ে কলা লদে র ডোপ  োে সালথ 

আপরন জরড়ত।’ বলল আহমদ মুসা। আহমদ মুসাে  ন্ে  লোে।  
মুে রন ু  লে রছল প্রলফসে জযা  সাইমন।  মল  উলে মুে তুলল কস। 

আতয লন্ে বলল উেল, ‘না আরম এে সালথ জরড়ত নয়। আরম পলে জানলত 
কপলেরছ।’  

‘আপনাে এ থা রে  নয়। আপরন জরড়ত না থা লল, পলে জানলত 
পােলল পুরলশল  আপরন এ রবষয় জানান রন ক ন? বলল আহমদ মুসা।  

 থা বলল না প্রলফসে জযা  সাইমন। ফযাল ফযাল  লে তার লয় েইল 
আহমদ মুসাে রদল ।  
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‘আরম এ জন সাংবারদ  রনলয় স্পুটরন  ধবংস- ঘটনাে অনুসন্ধালনে 
বযাপালে এ টা তথয রনলত আপনাে  ালছ এলসরছলাম, আপরন আমালদে েুন 
 োে জলে কটরললফান  লে রিরমনাললদে এলনলছন।  

‘েুন  োে জলে নয়, আরম তালদে েবে রদলয়রছলাম মাত্র।’ আতয লন্ে 
 রম্পত গলায় বলল প্রলফসে জযা  সাইমন।  

‘েুন  োে জলে নয় তাহলল বন্দী  োে জলে? বলল আহমদ মুসা।  
‘তাও নয়। এসব ঘটলব আরম োবলত পারেরন।’ বলল প্রলফসে জযা  

সাইমন।  ান্নাজরড়ত  ন্ে তাে।  
‘তাহলল ঘটাল ক ? আহমদ মুসা বলল।  
‘ওো এসব ঘটালব বুরেরন।’ বলল প্রলফসে জযা  সাইমন। তাাঁে  লন্ে 

 ান্না রমরেত অনুনলয়ে সুে।  
‘তাহলল এই  াজ আপরন সমথযন  লেন না? রজজ্ঞাসা আহমদ মুসাে।  
‘না সমথযন  রে না। ‘ লন্ে শরি এলন বলাে ক িা  েল প্রলফসাে জযা  

সাইমন।  
‘আপরন র  স্পুটরন  ধবংস সমথযন  লেন? স্পুটরনল ে ৭ জনল  

র ডোপ  ো সমথযন  লেন? আহমদ মুসা রজলজ্ঞস  েল।  
‘না সমথযন  রে না।’ দৃঢ়  লন্ে বলল প্রলফসাে জযা  সাইমন।  
‘তাহলল তালদে এই অোলয়ে রবরুলদ্ধ সাহার্য  ো আপনাে  তযবয নয়? 

আহমদ মুসা বলল।  
মাথা রন ু  েল প্রলফসে জযা  সাইমন। ক ান উত্তে রদল না।  
‘তাহলল ওলদে অোয়ল ই সহলর্ারগতা  েলবন? বলল আহমদ মুসা 

 লোে  লন্ে।  
‘ওলদে সাহার্য না  েলল ওো আমাল  কমলে কফললব। ‘বলল ক াঁলদ 

উেল প্রলফসে জযা  সাইমন। এ টু থামল। কথলমই আবাে বলা শুরু  েল, 
‘জালননা ওো স্বজারত হললও শত্রুে ক লয়ও বড় শত্রু। ওো কর্ সহলর্ারগতা  াইলব, 
কস সহলর্ারগতা না কদয়াে অথয মৃতযুল  আরলংগন  ো। আরম এ জন ধময প্রান 
ইহুদী রছলাম। ইহুদীবাদীলদে সমথযন  েতাম না। র ন্তু প্রালণে েলয় বাধয হলয়রছ 
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তালদে সহলর্ারগতা  েলত এবং র্েন র্া  ায় কসই পরেমাণ অথয সাহার্যও  েলত 
হয়। আেও জালনন না, ইহুদীো আজ ইহুদীবাদীলদে ক না কগালাম। ইসোইল 
োলেে নাগরে  না হলয়ও ইসোইললে নাগরে লদে ক লয়ও রেগুন টযাে আমালদে 
রদলত হয় ইসোইল োিল । আমাে সামলনে কর্ কনমলিট ওটা ওলদে সেবোহ 
 ো। আরম টাোলত বাধয হলয়রছ। এ ে ম বাধয কলাল ে সংেযা ওলদে লাে লাে।  

‘আপনাে  থা আরম রবশ্বাস  েলাম। আমালদেল  আপরন সাহার্য 
 রুন। আমো আপনাে রনোপত্তাে দারয়ত্ব কনব।’ বলল আহমদ মুসা।  

উলেগ ফুলট উেল প্রলফসে জযা  সাইমলনে ক ালে- মুলে। বলল, ‘র  
সাহার্য ?  

‘আপাতত আমো জানলত  াই, ‘সাও কতাোহ েীপটা ক াথায়?  
প্রলফসে জযা  সাইমন  রম্পত  লন্ে বলল, ‘আপনাো এ রবষয়টা 

জানললই ওো রনরশ্চত হলয় র্ালব কর্, তথযটা আরমই আপনালদে রদলয়রছ। তেন 
দুরনয়াে ক াথাও রগলয় আরম বাাঁ লত পােলবা না। কর্োলন র্াব কসোলন রগলয়ই 
ওো আমাল  হতযা  েলব। আতয লন্ে বলল প্রলফসে জযা  সাইমন।  

‘এ েয় আপনাল   েলত হলব না। এ বারড়লত থা া আপনাে রে  হলব 
না। আপরন এেন আজে ওয়াইজমযানল  কটরললফান  রুন। বলুন কর্, বারড় কথল  
আরম পারললয় এলসরছ। িালন্সে বাইলে  লল র্ারে  ,আহমদ মুসালদে হাত কথল  
বাাঁ লত হলল আমাল  র ছু রদন আত্মলগাপলন  েলত হলব। এই  থা কস জানাে 
পে আপনাল  কদাষ রদলত পােলব না ক ান মকতই।’ বলল আহমদ মুসা।  

প্রলফসে জযা  সাইমলনে মুে উজ্জল হলয় উেল আনলন্দ। ক  শলরট তাে 
েুব পছন্দ হলয়লছ বলল মলন হললা। বলল, ‘র ন্তু আরম থা ব ক াথায়?  

‘পযারেলসই থা লবন। আমো সব বযবিা  লে কদব। আপনাে রনোপত্তাে 
রদ টা আমালদে কলাল োই কদেলব। ‘আহমদ মুসা বলল। ‘ধেবাদ রমুঃ আহমদ 
মুসা। আরম আপনাে  ালছ  ৃতজ্ঞ কর্, আপরন আমাল  রবশ্বাস  লেলছন। ‘বলল 
এ টু থামল প্রলফসে জযা  সাইমন। তােপে বলল আবাে, ‘আরম আপনাে 
অলন   থা শুলনরছ। সাম্প্ররত  আলমরে াে ঘটনাও আরম জারন। মার যন 
রু্িোলে ইহুদীবাদল  রনমূযল  োে বযাবিা আপরন  লেলছন। র্রদ এোলব কগাটা 
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রবলশ্বে ইহুদীলদেল  আপরন ইহুদীবালদে অলক্টাপাশ কথল  মুি  েলত পােলতন, 
তাহলল তালদে কদায়া আপরন কপলতন।’ আলবলগ  ন্ে োেী হলয় উলেরছল। 
প্রলফসে জযা  সাইমলনে।  

‘ধেবাদ প্রলফসে জযা  সাইমন। ইহুদীবালদে পাপই ইহুদীবাদল  
ধবংস  েলব। র ন্তু আমাে এ টা ধােনা রছল, অরধ াংশ ইহুদী ইসোইল োেল  
সমথযন  লে।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘এ  সময়  েত। র্তরদন ইসোইল শারন্ত  ামনা  লেলছ, আেবলদে 
উপে হাত কতাললরন ততরদন সব ইহুদীই ইসোইলল  সমথযন  লেলছ। তাো 
 ামনা  লেলছ আেবো এবং অে সবাই ইসোইলল  স্বী ৃরত রদলয় শারন্তলত 
থা াে বযাবিা  রু । র ন্তু পলে র্েন ইসোইল শরি রনেযে হলয় উেল, অলেে 
েূেন্ড দেল  লে রনলত শুরু  েল এবং রফরলরস্তলন ইহুদী বসরত বাড়ালনাে 
অবযাহত প্রল িা রনলয় এরগলয়  লল, তেন কথল ই রবলশ্বে শারন্ত ামী ইহুদীো 
বুলে রনলয়লছ শারন্ত ইসোইল ও ইহুদীবাদীলদে লক্ষ্য নয় তাো এ  সাম্রাজযবাদ 
প্ররতষ্ঠা  লেলছ র্া জ্বারললয় োেলব এ  অশারন্তে আগুন। ধমযপ্রাণ ইহুদীো 
ইসোইলল  আজ তালদে জলে রবপজ্জন  মলন  েলছ।’ বলল প্রলফসে জযা  
সাইমন।  

বলল এ টা দম রনল। কসাফায় এ টু কহলান রদল। তােপে বলল, ‘নতুন 
গুলাগ বা সাও কতাোহ েীলপে  থা আপরন রজলজ্ঞস  লেলছন।’ েীপটা ক ান 
মানর লত্র কনই। পতুযগাল কথল  ৮০০ মাইল পরশ্চলম ৩৮ রডগ্রী নথয লযারট ুলডে 
উপে আটলারন্টল ে ‘আলজােস’ েীপপুঞ্জ। এ েীপপুঞ্জ কথল  কসায়া’শ মাইল 
উত্তে-পরশ্চলম ক্ষ্ুর কফ্ল্ালেস েীপপুঞ্জ। কফ্ল্ালেস েীপপুলঞ্জে মাথাে উপে ‘ েলো’ 
নালম এ াটা েীপ।  েলো েীলপে ৫ মাইল কসাজা উত্তলে ৩০ রডগ্রী পরশ্চম 
লযারট ুলডে ৫০ মাইল পরশ্চলম কছাট্ট কবনামা রনজযন এ টা েীপ। এটাই ‘রনউ 
গুলাগ’। নাম োো হলয়লছ ‘সাও কতাোহ’ েীপ।’ থামল প্রলফসে জযা  সাইমন।  

েুরশলত মুে উজ্জল হলয় উেলছ আহমদ মুসাে মুে। বলল, ধেবাদ 
প্রলফসে জযা  সাইমন। সাও কতাোহ েীপল  আপরন রনজযন বললছন। ওোলন 
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ক ান মানুষই বাস  লে না। ‘না’ বলল প্রলফসে জযা  সাইমন। ‘তাহলল কগাটা 
েীলপ বন্দীো এবং তালদে পাহাোদােোই শুধু বারসন্দা। ‘আহমদ মুসা বলল।  

‘হ্যাাঁ তাই। আসলল কগাটা েীপ পাহালড়ে রটলায় েরতয। প্রায় সমগ্র উপুকুল 
জুলড় ক াথাও োড়া পাহালড়ে কদয়াল, র ছু র ছু সমতল উপূলল েূরমও েলয়লছ। 
সব রমরললয় েীপটা সাধােণ োলব বাসলর্াগয নয়।’ বলল প্রলফসে জযা  সাইমন।  

‘কসোলন র  বন্দীোনা গড়া হলয়লছ, না কগাটা েীপল ই বন্দীোনা 
বানালনা হলয়লছ? রজজ্ঞাসা  েল আহমদ মুসা।  

‘স্যরে। এ সম্পল য তাো ক ান সময়ই আমাে সামলন ক ান আললা না 
 লেরন এবং আরমও রজজ্ঞাসা  রেরন।’ বলল প্রলফসে সাইমন।  

ধেবাদ প্রলফসে।  লুন আমো এেন উরে। এেরন আমালদে  লল 
র্াওয়া উর ত, গারড়লত শুইলয় রনলয় র্াব আপনাল , ক উ কটে পালব না, বাইলে 
রগলয় আজে ওয়াইজমযানল  কটরললফান  েলবন। আজল ে মলধযই আমো 
আপনাল  পযারেস কপ ছালবা।’  

‘এ লাশগুললাে র  হলব এবং আমাে বারড়ে? রজজ্ঞাসা  েল প্রলফসে 
সাইমন।  

‘লাশগুললা গুম  োে বযাবিা আমো  েরছ। আে আপনাে বারড়টা 
আপাতত তালাবদ্ধ থা লব। আপনাে পারললয় র্াওয়া কলা জন রনশ্চয় রফেলব না 
আপরন না রফো পর্যন্ত। আহমদ মুসা বলল।  

‘রে  আলছ।’ বলল সায় রদল প্রলফসে সাইমন। সবাই কবরেলয় এললা ঘে 
কথল ।  

প্রলফসে সাইমন, ফারতমা ও র্ালয়দল  তালদে গারড়লত তুলল রনল।  
গারড় স্টাটয রনলয়  ললত শুরু  েল।  
আহমদ মুসা কমাবাইল কবে  েল কটরললফান  োে জলে। কসরদন 

ফারতমা-র্ালয়লদে রবলয়লত রগলয় মুসরলম কসোলসবী এ টা গ্রুলপে সালথ 
পরের রত হলয়রছল, র্ালদে সালথ ‘সাইমুলম’ে সম্প য আলছ বলল তাো 
জারনলয়রছল। তালদে নাম্বালেই কটরললফান  েলত লাগল আহমদ মুসা।  
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উলত্তজনায় রমলসস লরতফা  ামাললে মুে লাল হলয় উলেলছ। বলরছল কস, 

আমাে গয়না আলছ বযাংল ে ল ালে। কস জেই ল াে েুললত রগলয়রছলাম। গত 
ছয়মালসে মলধয ল াে েুরলরন। শুধুমাত্র  ামাল ও আরমই এই ল াে েুললত 
পারে। গত ছয়মালস  ামাললই  লয় বাে ল াে েুলললছ। আমাে র্াওয়াে 
প্রলয়াজন হয়রন।  

বলল এ টু দম রনলয় আবাে শুরু  েল রমলসস লরতফা  ামাল, আজ 
রগলয় ল াে েুলল গহনা অোে ফযারমলী ডকুলমলনটে সালথ কছাট ও সুদৃশ্য 
এ টা িারস্ট  বযাগ কদেলত কপলাম। কদলে রবরস্মত হলাম এ ধেলনে বযাগ 
আমালদে ল ালে রছল না। তাহলল র   ামাল পলে কেলেলছ?  

মলন প্রশ্ন জাগায় নতুন বযাগটাই প্রথলম েুললাম। েুলল কদেলাম বযালগ 
েলয়লছ  তগুললা  াগজ পত্র এবং তাে সালথ ডজন োলন ে মত রডস্ক। আরম 
এ টা  াগজ হালত রনলয় তালত ক াে বুলালাম। কদেলাম, ওটা স্পুটরনল ে এ টা 
অনুসন্ধান রেলপাটয। আলে টা  াগলজও কদেলাম তাই। বুেলাম  াগজপত্র ও 
রডস্ক সবগুললাই স্পুটরন  সম্পর যত। আরম েয় কপলয় কগলাম। মলন হললা, এই 
ডকুলমন্টগুললাই শয়তানো েুাঁজলছ। এগুললাে সন্ধালনই তাো আমালদে বারড় এবং 
আত্মী-স্বজলনে বারড় পর্যন্ত তছনছ  লেলছ। েলয় আরম  াাঁপলত লাগলাম। 
তাড়াতারড় বযাগ বন্ধ  লে ল াে ল   লে আরম  লল এলসরছ।’ থামল রমলসস 
লরতফা  ামাল।  

লরতফাে পালশই বলস ফারতমা। তালদে সামলনে কসাফায় পাশা-পারশ 
বলস আহমদ মুসা ও র্ালয়দ।  

আহমদ মুসাে ক াে-মুে আনলন্দ উজ্জল হলয় উলেলছ। বলল আহমদ মুসা 
দ্রুত লন্ে, ‘ওটা ক ান বযাংল ?  

‘আলমরে ান এেলপ্রস বযাং ।’ রমলসস লরতফা  ামাল বলল। ‘গুড। 
মযালনজাে ক  জালনন? রজজ্ঞাসা  েল আহমদ মুসা।  

‘রজ। রমুঃ  াটযাে জুরনয়ে।’ বলল রমলসস  ামাল।  
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‘রমুঃ জন  াটযাে জরুনয়ে? রজজ্ঞাসা আহমদ মুসাে।  
‘রজ, পুলো নাম রম. জন  যাটাে জরুনয়ে।’  
‘আল হামদুরলল্লাহ। কলা টা োল। এে আলগ রতরন এ বাে পযারেলস 

রছললন।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘োইয়া, ল ালেে কোাঁজ র ন্তু ওো কপলয় র্ালব। সরেলয় কনয়াই র  

রনোপদ নয়? বলল ফারতমা।  
‘র ন্তু আরম মলন  রে, ল ােটাই এেন কবরশ রনোপদ। আলমরে ান 

বযাংল ে রসলস্টম োল। তাে উপে মযালনজাে েুব োল কলা । তাে উপে 
ইহুদীলদে ক ান  াপ পড়লব না। আমালদে ক ান বারড়ই এেন রনোপদ কনই।’ 
আহমদ মুসা বলল।  

‘ডুরিল ট  লে এ  কসট অে ক াথাও োেলল োললা হয় না।’ বলল 
র্ালয়দ।  

‘তা  ো র্ায়। র ন্তু ডকুলমন্ট রনলয় আমালদে ক উ মুে  ো রে  হলব 
র না োব বাে রবষয়। তলব সুলর্াগ কপলল ডুরির ট  ো র্ায়। রে  আলছ, কদো 
র্া  অবিা র  দাাঁড়ায়।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘র্াই কহা , ডকুলমন্টগুললা আপনাে এ বাে পড়া প্রলয়াজন।’ বলল 
ফারতমা।  

‘এেন এ রদ  র ন্তা  েরছ না ফারতমা। এেন প্রথম  াজ গুলাগ 
অরের্ান,  ামাল সুলাইমানলদে উদ্ধাে। এেপে শুরু হলব ইনশাআল্লাহ টুইন 
টাওয়াে ধ্বংলসে েহস্য উদ্ধাে।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘তাহলল ডকুলমন্টগুললা ল ালেই থা লছ? প্রশ্ন  েল রমলসস  ামাল।  
‘হ্যাাঁ। ডুরিল ট র্রদ  ো র্ায়, কসটা বাইলে োো র্ালব।’ আহমদ মুসা 

বলল।  
‘রে  আলছ। তাই হলব রম. আহমদ মুসা।’ বলল রমলসস  ামাল।  
আহমদ মুসা র ছু বললত র্ারেল। এ সমলয় র্ালয়দ রফলে এল। কস 

বাোন্দায় উলে রগলয়রছল। এলস আহমদ মুসাল  বলল, ‘োইয়া এ টা টযারে 
এরদল  মুে  লে কসই আপরন আসাে সময় কথল  দাাঁরড়লয় আলছ।  
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‘রে  আলছ আরম উেরছ। কদেলবা আরম। কতামো পলে র্ালব।  
বলল আহমদ মুসা উলে দাাঁড়াল। বলল, ‘আরস রমলসস  ামাল।’  
‘োইয়া প্রলফসে সাইমন র  পযারেলস কপ লছলছ?’ বলল ফারতমা।  
‘হ্যাাঁ, বুলমদীন রবল্লাহ কপ লছ কটরললফান  লেরছল।’  
বলল আহমদ মুসা হালতে বযাগটা তুলল রনলয় বাথরুলম ঢুল  কগল।  
র ছুক্ষ্ন পলে কবরেলয় এল  াাঁ া-পা া দারড়- ুলওয়ালা কপ্র ঢ় কসলজ।  
পেলন ফলুপযান্ট জযাল লটে পরেবলতয লুজ সাটয ও ট্রাউজাে।  
র্ালয়দো সবাই কহলস উেল। রমলসস  ামাল বলল, আমাে আলগ জানা 

না থা লল আমােই র ৎ াে  লে ওোে দশা হত।  
‘ধেবাদ স লল । আসসালামু আলাইকুম।’ বলল আহমদ মুসা কবরেলয় 

কগল।  
আহমদ মুসা বারড় কথল  কবরড়লয় ধীলে ধীলে এগুললা টযারেটাে রদল ।  
রন টবতযী হললা কস টযারেটাে।  
টযারে ড্রাইোে কলা রট গারড়ে দেজা েুলল ড্রাইরেং রসটল  ইরজ ক য়ালে 

পরেনত  লে রমলসস  ামাললে বারড়ে রদল  তার লয় বলসরছল। কপ্র ঢ় বয়সী 
আহমদ মুসাে রদল  তা াবাে প্রলয়াজনই কবাধ  লেরন কলা টা।  

আহমদ মুসা গারড়ে  ালছ  লল এলসলছ।  
হোৎ এ টা কুকুে লাফ রদলয় গারড় কথল  কবরেলয় এলস প্র ন্ড গজযন 

 লে োাঁরপলয় পড়ল আহমদ মুসাে উপে।  
ঘটনারট আহমদ মুসাে জে অ ল্পনীয় রছল।  
কশষ মূহুলতয আহমদ মুসা তাে মাথা ললক্ষ্য ছুলট আসা কুকুেল  মাথাে 

 াপড় ধো কদয়াে জলে বাম বাহুল  লারেে মত শি  লে সামলন বারড়লয় রদল 
এবং ডান হাতরট প্রলবশ  েল পল লট রেেলবাে কবে  োে জলে।  

উলড় আসা  লন্ত কুকুে হালতে সালথ ধাক্কা কেলয় হাতটা  ামলড় মারটলত 
পলড় কগল। বাহুে কর্টুকু অংশ কুকুেরট  ামলড় ধলেরছল তা রছাঁলড় রনলয় কগল।  

আহমদ মুসাে ডান হাত তেন কবরেলয় এলসলছ রেেলবাে রনলয়।  
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মারটলত পলড় র্াওয়াে সংলগ সংলগই আবাে কুকুেরট উলে দাাঁরড়লয়রছল 
এবং নতুন  লে আিমলনে জে সামলনে দু’পা উপলে তুলল কপছলনে দু’পালয়ে 
উপে েে রদলয় োাঁরপলয় পড়লত র্ারেল।  

আহমদ মুসাে ডান হালতে তজযরন রট্রগাে রটপলত এ টুও কদেী  লেরন। 
বুললট ছুলট রগলয় কুকুেরটে বু  এলফাাঁড় ওলফাাঁড়  লে রদল।  

কুকুেরটে কদহটা উলে আছলড় পলড় কগল মারটলত।  
আহমদ মুসা গুলী  লেই তা াল গারড়ে রসলট বসা কলা রটে রদল । 

কদেল, কলা রটে ডান হাত কবরড়লয় আসলছ ক ালটে পল ট কথল । হালত 
রেেলবাে।  

আহমদ মুসা ক াে কলা রটে রদল  ঘুলে র্াবাে সালথ সালথই আহমদ 
মুসাে হালতে রেেলবােও ঘুলে রগলয়রছল কলা রটে রদল ।  

আহমদ মসাে তজযরন ক লপ বসল রেেলবালেে রট্রগালে। এ টা গুলী ছুলট 
রগলয় কুকুেরটে মতই এলফাাঁড় ওলফাাঁড়  লে রদল কলা রট বু ।  

গারড়ে দেজা কোলাই রছল।  
আহমদ মুসা  লয়  ধাপ এরগলয় রগলয় কলা রটল  কটলন রসট কথল  

মারটলত নারমলয় গারড়ে ড্রাইরেং রসলট উলে বসল আহমদ মুসা।  
দ্রুত পল ট কথল  রুমাল কবে  লে বাম বাহুে েিক্ষ্েণেত আহত 

িানটা ডান হাত ও দাাঁলতে সাহালর্য কবাঁলধ গারড় স্টাট রদল।  
 ারেরদল  ক লয় কদেল আলশ-পালশ ক উ কনই। োস্তাে বাম পালশ 

দু’তলাে বযাল রনলত দাাঁরড়লয় দু’জন কলা  এরদল  তার লয় আলছ। আে সামলন 
োস্তাে ডান পালশ রমলসস লরতফা  ামাললে বারড়ে বযাল রনলত ওলদে দাাঁরড়লয় 
থা লত কদো র্ালে।  

আহমদ মুসা েুরশ হললা। অল্পক্ষ্লনে মলধযই এোলন পুরলশ আসলব এবং 
কোজ-েবে রনলয় জানলত পােলব কর্, এ জন দারড়ওয়ালা কপ্র ঢ় কলা ল  এ রট 
কুকুে আিমন  লে  ামলড় ধলেরছললা। কলা রট কুকুে ও কুকুলেে মারল  
গারড়ওয়ালাল  হতযা  লে গারড় রনলয় পারললয় কগলছ।  
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আনরন্দত হবাে সালথ সালথ র রন্ততও হললা কস। আহমদ মুসাে ক ান 
সলন্দহ কনই কর্, কুকুেরটল  রশরেলয় পরড়লয় আনা হলয়রছল আহমদ মুসাল  ধোে 
জলেই এবং কুকুে তাল  রেল ই র লনরছল। আজে ওয়াইজমযানো কর্ সাংঘারত  
কবপলোয়া হলয় উলেলছ আহমদ মুসাল  ধোে জলে কুকুলেে বযাবহাে এেই 
এ টা প্রমাণ। এই ঘটনাে তাে গালয় আেও আগুন ধেলব। রমলসস লরতফা 
 ামাললে এ বারড়টা কছলড় কদয়া দে াে, োবল আহমদ মুসা। রহংসায় অন্ধ হলয় 
আজে ওয়াইজমযানো র ছু ঘরটলয় কফললত পালে।  

এ  সময় গারড়ে রস্টয়ারেং হুইলললে নীল  তা ালতই এ টা মারনবযাগ 
ক ালে পড়ল আহমদ মুসাে। োবল, গুলীলত কর্ মাো কগলছ মারনবযাগটা কস 
কলাল ে হলত পালে। মারনবযাগটা তুলল রনললা আহমদ মুসা।  

মারনবযালগ কদেল  লয় শ ডলালেে কনাট, ২রট কনম  াডয এবং এ রট 
র রে পতুযগীজ োষায়। পতুযগীজ োষা আহমদ মুসা জালন না রবধায় র রেে কস 
র ছুই বুেলত পােল না।  ালডযে রদল  মলনালর্াগ রদল।  মল  উেল আহমদ 
মুসা।  াডযরটলত রে ানাে বটলম কলো েলয়লছ ‘আলজােস েীপপুঞ্জ’। আলজােস 
েীপপুলঞ্জে নাম পলড়ই  ালডযে অবরশিটুকু কগাগ্রালস পড়ল আহমদ মুসা।  ালডযে 
নামরট হললা, ‘এযানরটরনও কসালেস।’ পরে য় রহসালব কলো ‘বযাবসায়ী ও 
সমাজ মযী’। আে রে ানা, ‘১১, গনজাললা কোড, হেতা, সাও জজয, আলজােস। 
আ ালশে  াাঁদ হলত পাওয়াে মতই েুরশ হললা আহমদ মুসা। রে ানা কপলয়। র রে 
রদলয়  াডযটা মুরড়লয়  াডযটা পল লট কেলে রদলত রদলত আহমদ মুসা োবল, প্রথম 
সুলর্ালগই র রেটা  ােও  াছ কথল  পলড় রনলত হলব। এই র ন্তাে কেশ ধলেই 
আহমদ মুসা োবলত লাগল, ক  এই এযনরটরনও? র রেটাও তাে হবাে সম্ভাবনা 
কবরশ। র ন্তু এসব এই সন্ত্রাসীে  ালছ ক ন? এযনরটরনও র  এলদে দললে? এমন 
হাজালো র ন্তা এলস রঘলে ধেল আহমদ মুসাল । গারড়  ললছ আহমদ মুসাে। 
কফাটা কফাটা েি েেলছ আহমদ মুসাে আহত বাম বাহু কথল ।  
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৭ 
আন্তজযারত  পুরলশ ইন্টােলপালল’ে ইউলোপীয় সদে দফতে পযারেলস 

ইউলোপীয় ‘ইন্টােলপাল’ তবে । এ তবেল  ইন্টােলপাললে ইউলোপীয়  রমরট 
ছাড়াও িান্স সহ  লয় রট কদলশে পুালশ প্রধানও হারজে।  

তবেল  স্বাগরত  কদলশে পুরলশ প্রধান রমুঃ রমলতোাঁ তাে স্বাগরত  
বিযলব এলজন্ডাে উপে রব্ররফং রদরেললন। বলরছললন, ‘ইন্টােলপালল  ধেবাদ 
কর্, আমালদে আলবদলন রবলশষ এ  এলজন্ডাে উপে আললা না  েলত োরজ 
হলয়লছ।’  

এলজন্ডাে রবষলয় আমাে প্রথরম  বিবয হললা, আপনাোও র ছুটা 
হললও স্ট্রাসবালগযে দুরট ঘটনা সম্পল য কজলনলছন। এ দুই ঘটনাে এ রট ঘটনা 
ঘলট কগলছ, আলে রট ঘটলত  ললছ। র ছুরদন আলগ ইউলোলপে রবেযাত এ টা 
অনুসন্ধানী সংিা স্পুটরন ল  সমূলল ধবংস  ো হলয়লছ এবং এে ৭ জন 
 ময তযাল  অপহেণ  ো হলয়লছ বলল মলন  ো হলে। এতই রনপুন োলব 
 াজটা  ো হলয়লছ কর্, ক ান ক্লুই পাওয়া র্ায়রন সামলন এগুবাে। তাে ফললই 
গত  লয়  মালস এে তদলন্ত ক ান অগ্রগরত হয়রন। র ন্তু গত এ  পক্ষ্ ালল ঐ 
স্ট্রাসবালগযই র ছু ঘটনা ঘলটলছ র্াে সালথ স্পুটরন  ধবংলসে ঘটনা সম্পর যত হলয় 
পলড়লছ। স্ট্রাসবালগযে শাললযমযান কোলডে ৫ নং বারড় কথল  ১৪রট লাশ ও দু’রট 
 রম্পউটাে পাওয়া কগলছ। এ সম্পর তয েবে পরত্র ায় ছাপা হলয়লছ, আপনাো 
কদলেলছন। তলব রেলপালটয অলন  র ছুই ছাপা হয়রন।  

ঐ রেলপাটয ও আমালদে অনুসন্ধান কথল  জানা কগলছ ‘ওয়ার্ল্য রিডম 
আরময’ নালম এ টা ইহুদী সংিা সুপরে রল্পতোলব স্পুটরন  ধ্বংলসে ঘটনা 
ঘরটলয়লছ এবং  রম্পউটাে কথল  আেও তথয পাওয়া কর্লত পালে বলল মলন  ো 
হলে।’ থামল িালন্সে পুরলশ প্রধান।  
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পুরলশ প্রধান থামলতই ইন্টােলপাললে প্রধান জজয জযা ব রবেরিে স্বলে 
বলল উেল, রমুঃ রমলতোাঁ  রম্পউটাে কথল  পাওয়া ক ান তথয দরলল নয়। 
 রম্পউটালে কর্ ক উ কর্ ক ান রজরনস ঢুর লয় রদলত পালে।  

আপরন বলুন, স্ট্রাবালগয এ পর্যন্ত কদড় ডজলনে ও কবরশ কলা  েুন হলয়লছ। 
এই েুনগুললা ক   েললা? র্াো এই েুনগুললা  েলত পালে, তাো  রম্পউটালে 
ক ান তথয ঢুর লয় রদলত পালে।’  

‘রম.জযা ব, র্াো েুন হলয়লছ তাো স ললই এ  দললে কলা  এবং এো 
আিমন ােী রহসালব েুন হলয়লছ।’ বলল িালন্সে পুরলশ প্রধান।  

‘ াল  এবং ক ন তাো আিমন  েলত রগলয়রছল? র্াল  তাো আিমন 
 েলত রগলয়রছল কসই  ালরপ্রটল  আপনাো কবে  োে র  ক িা  লেলছন? কস 
র   েলছ িালন্স, তা র  সন্ধান  লেলছন? মাফ  েলবন, আমাে মলন হয় িালন্সে 
পুরললশে মলধয নাজী পন্থী না হললও এযারন্ট কসলমরট  প্রবনতাে রবস্তাে ঘলটলছ।’ 
বলল ইনটােলপাললে প্রধান স্পি ও দৃঢ়  লন্ে।  

িালন্সে পুরলশ প্রধালনে রমলতোাঁে মুে লাল হলয় উলেলছ। বলল, ‘সব 
জারতে মলধযই রিরমনাল আলছ, রিরমনাল গ্রুপ আলছ। কতমরন ইহুদীবাদীলদে 
মলধযও রিরমনাল গ্রুপ থা লত পালে। র ন্তু তাো ক ান অপোলধ জরড়ত হবাে 
ঘটনা ঘটললই এ থা বলা অেযালস পরেনত হলয়লছ কর্, এটা এযারন্ট -
কসলমরট লদে ষড়র্ন্ত্র। আপনালদে সবাে  ালছ ফাইল কদয়া হলয়লছ। ফাইলই 
সুস্পিোলব প্রমান  েলছ, ওয়ার্ল্য রিডম আরময রবরুলদ্ধ অরেলর্াগ এযারন্ট 
কসলমরট  ক ান ষড়র্ন্ত্র নয়।’ থামল রমলতোাঁ।  

সংলগ সংলগই বলল উেল ইন্টােলপাললে প্রধান জযা ব, ‘ফাইল কদলেরছ। 
প্রমাণগুললা সবই অবিাগত এবং  রম্পউটাে কে ডয রেরত্ত । র্াো মাো কগলছ, 
তাো সবাই এ দললে বলা হলে এবং কেরসয়াল কটলিও প্রমান  েলছ তাো সবাই 
ইহুদী। সবগুললা হতযা ান্ড ঘলটলছ আহমদ মুসাে োো, কসটা কর্ পরেরিরতলতই 
কহা । প্ররতপক্ষ্ এোলন আহমদ মুসা। রনছ   রম্পউটালে পাওয়া তলথযে 
রেরত্তলত স্ট্রাসবালগযে সাম্প্ররত   লয় টা ঘটনাল  স্পুটরনল ে সালথ জুলড় কদয়া 
রে  হলব না। রবষয়টাল  আহমদ মুসাে সালথ সংঘাত রহসালব কদেলত হলব।’  
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ইন্টােলপাল প্রধান জযা ব থামলতই তবেল  উপরিত অলনল ই এ  
সালথ বলল উেল, ‘সলন্দহাতীত আেও প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত মাোমারে এই 
রসদ্ধান্তই রু্রিরু্ি হলব।’  

সংলগ সংলগই ফোসী পুরলশ প্রধান বলল উেল, ‘আরম দুুঃরেত কর্, 
আপনালদে এই মলতে সালথ আরম এ মত হলত পােলাম না। ফোসী পুরলশ মলন 
 লে, স্পুটরনল ে ঘটনাে সালথ স্ট্রাসবালগযে সাম্প্ররত  ঘটনাগুললা গেীে োলব 
সম্পর যত। স্পুটরনল ে অপহৃতলদে আত্মীয় স্বজলনে পক্ষ্ কথল ই আহমদ মুসা 
স্পুটরন  ধবংলসে ঘটনা রনলয়  াজ  েলছ। সুতোং আহমদ মুসাে সালথ ওয়ার্ল্য 
রিডম আমযীে সংঘাতল  রবরেন্ন বলল  লাবাে ক ান রু্রি কনই। তাছাড়া আহমদ 
মুসা  াজ শুরু  োে পে স্পটুরনল ে ঘটনায় অপহৃত ৭ জলনে আত্মীয় স্বজন ও 
বন্ধু-বান্ধব সবাে বাসা তছনছ হলয়লছ। আহমদ মুসাে উপে বাে বাে 
আিমন ােী ওয়ার্ল্য রিডম আমযীই কর্ এই তছনলছে  াজ  লেলছ এলত 
আমালদে পুরললশে ক ান সলন্দহ কনই। স্পুটরনল ে সালথ সম্পর যত কলা লদে 
বাসাবারড়ে উপে তাো ক াে োেলছ এটা প্ররতরষ্ঠত সতয। সবযলশষ হতযা ালন্ডে 
ঘটনা ঘলট স্পটুরনল ে প্রধান কগালয়ন্দা  ামাল সুলাইমালনে বারড়ে সামলন। 
প্রতযক্ষ্দশযীে সাক্ষ্য অনুসালে  ামাল সুলাইমালনে বারড় কথল  এ জন কলা  
কবরেলয় এলল তাে উপে আিমন  ালালনা হয়। র ন্তু সংঘলষয আিমন ােী 
কলা রট এবং তাে কুকুে মাো র্ায়। কর্ কলা রট মাো র্ায় কস ওয়ার্ল্য রিডম আমযীে 
সদস্য। সুতোং আহমদ মুসাল  এবং স্ট্রাবালগযে সাম্প্ররত  ঘটনাল  স্পুটরনল ে 
ঘটনা কথল  রবরেন্ন  ো ক ানোলবই সম্ভব নয়। এই বাস্তবতাল ই র্রদ 
ইন্টােলপাল অস্বী াে  লে তাহলল তালদে সাহার্য আমো পাব র   লে? আমো 
ইন্টােলপাললে সাহার্য এই জেই ক লয়রছলাম কর্, স্পুটরন  র্াো ধবংস  লেলছ 
এবং এে কলা লদে র্াো র ডোপ  লেলছ, তাো িালন্স সীমাবদ্ধ নয়। আমলদে 
রনরশ্চত রবশ্বাস স্পুটরনল ে কলা লদে আটল ও কেলেলছ িালন্সে বাইলে। এরদ  
কথল ই ইন্টােলপাললে সাহার্য আমালদে প্রলয়াজন রছললা।’ বলল িালন্সে পুরলশ 
প্রধান রমুঃ রমলতোাঁ।  



নতুন গুলাগ  167 

 

ইন্টােলপাললে বৃরটশ প্ররতরনরধ রমুঃ উইলসন বলল, ‘আরম রমুঃ রমলতোাঁে 
রু্রিল  সমথযন  েরছ। স্পুটরন  ও স্ট্রাবালগযে সাম্প্ররত  ঘটনা রবরেন্ন নয়। 
িান্সল  এই কক্ষ্লত্র আমালদে সাহার্যও  ো উর ত। তলব এ টা  থা। িালন্সে 
জামাই আহমদ মুসাে প্ররত িালন্সে দুবযলতাে অথয আমো বুেলত পােরছ। র ন্তু 
ইহুদীলদে প্ররত রমলতোাঁ এত  লোে হলয় উেললন ক ন?  

আবাে রমলতোাঁ বলল উেল, ‘স্পুটরনল ে মত ক ান র ছু ধবংলসে ঘটনা 
র্রদ ওয়ার্ল্য রিডম আমযী বৃলটলন ঘটাত, তাহলল রমুঃ উইলসন আমাে ক লয়ও 
 লোে হলতন আরম হলফ  লে বললত পারে।’  

এইোলব আললা না  লল।  
দীঘয আললা নাে পে তবে  রতনরট রসন্ধালন্ত উপনীত হললাুঃ এ , রবশ্ব 

মুরি কসনা বা ওয়ার্ল্য রিডম আমযীল  (WFA) স্ট্রাসবালগযে ঘটনাবলীে জে দায়ী 
বলল প্রাথরম োলব র রহ্নত  ো হললা, তলব এই সংিাল  ইহুদী সংগেন রহসালব 
প্র াশ  ো হলব না, দুই, ঘটনাে সালথ  

‘ওয়ার্ল্য রিডম আমযী’ (WFA) জরড়ত থা া সম্পল য িান্সল  আেও 
প্রতযক্ষ্ প্রমান সংগ্রহ  েলত হলব এবং রতন, ইন্টােলপাল িান্সল  সব ে ম 
সহলর্ারগতা  েলব।  

তবে  কথল  কবরেলয় র্াবাে সময় রমলতোাঁ, উইলসান এবং জামযান পুরলশ 
প্রধান েন িলয়গাে এ  সালথ হাাঁটরছল। িালন্সে পুরলশ প্রধান রমলতোাঁ বলল, 
‘ইহুদীবাদীলদে এ ধেলনে পাপল  আে  তরদন আমো কঢল  োেব? মার যন 
রু্িোলেে সাম্প্ররত  ঘটনাবলী রবলশষ  লে রবজ্ঞানী জন জযা ব ও কজনালেলল 
শ্যােণলদে অপ ীরতয কথল  র  আমো রশক্ষ্া গ্রহন  েলবা না?  

বৃরটশ পুরলশ প্রধান জজয উইলসলনে মুে গম্ভীে হলয় উেল। বলল, ‘রমরটং 
এ অলন  সমলয়ই কপাষা ী  থা বললত হয়। র ন্তু ফযক্ট হললা আমালদে প্রেয় 
র ন্তু ইহুদীলদে আেও রিরমনাল বানালে এবং এে মাধযলম তালদেই ক্ষ্রত  েরছ 
আমো।’  
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উইলসন থামলতই েন িলয়গাে বলল উেল, ‘এে পরেনরত হলত পালে 
েয়ং ে। ‘নাজী’ো হয়লতা ক ানরদনই আে রফেলব না। র ন্তু ‘নাজী’কদে 
োইলয়ো কতা রফেলত পালে।’  

‘সাংঘারত   থা বললছন রমুঃ িলয়গাে।’ বলল উেল জজয উইলসন।  
র ছু বললত র্ারেল েন িলয়গাে। র ন্তু বলা হললা না ইনটােলপাল 

প্রধান রমুঃ জন জযা ব তালদে মলধয এলস পড়ায়।  
 থাে প্রসংগ পাোল েন িলয়গাে।  
হাাঁটলত লাগল  ােজন।  
 
 
 
কটরললফান ধলে ওপালেে  থা শুলনই  মল  উলে কসাজা হলয় দাাঁড়াল 

ফারতমা। বলল, এলেললরন্স, রিজ কহার্ল্  রুন। উরন আলছন, ওনাল  রদরে 
আরম।  

বলল ফারতমা মহাবযস্ত হলয় কটরললফাটা আহমদ মুসাে রদল  এরগলয় 
রদলত রদলত বলল, ‘োইয়া রফরলরস্তলনে কপ্ররসলডলন্টে কটরললফান।’  

হাাঁ ফারতমা গলা শুলনই বুেলত কপলেরছ।’ বলল আহমদ মুসা কটরললফান 
কসট সামলন কটলন রনল। আহমদ মুসা সালাম রদলয়  থা বলা শুরু  েল। বলল, 
‘মাহমুদ ক মন আছ?’  

‘োল োইয়া। আপরন ক মন আলছন?  তরদন পে আপনাে সালথ  থা 
বলরছ।’ ওপাে কথল  বলল রফরলরস্তন কপ্ররসলডন্ট মাহমুদ।  

‘তুরম েুব বযাস্ত, তা আরম জারন।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘আমাে প্ররত অরব াে  েলবন না োইয়া। আমাে র ছু বযাস্ততা আলছ এ 

 থা রে , র ন্তু আপনাল  েুাঁলজ পাওয়াই আমালদে জে  রেন হলয় র্ায়।’ বলল 
মাহমুদ।  
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‘তুরম রে  বললছ মাহমুদ। অবিাে  ােলণ সব েবে কতামালদে আরম সব 
সময় জানালত পারে না। র্া , এসব  থা। কতামাে স্ত্রী এরমরলয়াে  ালছ সব 
শুলনরছ। এেন বল, হাসান তারে  ক াথায়? বলল আহমদ মুসা।  

‘আমাে পালশ বলস আলছ োইয়া। তাল  কটরললফান কদব, তাে আলগ 
বলুন, আপনাে ডা  পাবাে এই কস োগয হাসান তারেল ে ক ন হললা? বলল 
মাহমুদ।  

‘এটা কস োগয নয় মাহমুদ, দুেযাগয।  রেন এ  অরেজালন ওল  সাথী 
 েলত  ারে। র ছু রদলনে জে ওল  স ল সুে ক ােবারন রদলত হলব।’ আহমদ 
মুসা বলল।  

‘ক ােবারনে সুলর্াগ কতা মুসলমানলদে জে কস োলগযে োইয়া? বলল 
মাহমুদ।  

‘এটা হাসান তারে ই বলু ।’ কহলস বলল আহমদ মুসা।  
পেক্ষ্লণই কটরললফালন হাসান তারেল ে  ন্ে কশানা কগল। বলল ‘আমাে 

উপে আপনাে এই োলগে  ােন র  োইয়া?’  
‘োগ ক াথায় কদেলল?’ আহমদ মুসা বলল।  
‘এই কর্ আপরন বলললন ক ােবানী আরম রদলত পােব র না তা আমাল ই 

বললত হলব। এটা কতা অনািা অথবা োলগে  থা োইয়া।’ বলল হাসান তারে ।  
আহমদ মুসা হাসল। তােপে গম্ভীে হলয় উেল তাে মুে।  
বলল, ‘হাসান তারে  কতামাে উপে েুব োগ, েুব অরবশ্বাস কতা, তাই 

 রেন এ  অরের্ালন সারথ হবাে জলে কতামাল ই স্মেণ  েরছ।’  
‘আমাে কস োগয োইয়া কর্, আপরন আমাল  এত োলবালসন।’ বললত 

বললত ক াঁলদ কফলল হাসান তারে ।  
‘কতামাে আলবগ কদরে আলগে মতই আলছ। মুলছ কফল ক ালেে পারন। 

বল, আলয়শা আরললয়ো ক মন আলছ?’ বলল আহমদ মুসা।  
‘োল। আরম র্ারে শুনলল কস র ন্তু রপছু কনলব। আপনাে হুকুমই শুধ ু

তাল  থামালত পালে। ‘হাসান তারে  বলল।  
‘কস আরম কদেব। তুরম ততেী হও আসাে জে।’ আহমদ মুসা বলল।  
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‘কশানা র  র্ালব অরের্ানটা ক াথায়? বলল হাসান তারে ।  
‘বলা কগলল শুরুলতই বলতাম।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘স্যরে োইয়া।’ বলল হাসান তারে ।  
‘ধেবাদ হাসান তারে । এেন োরে।’ বলল, সালাম রদলয় আহমদ মুসা 

কটরললফাটা কেলে রদল।  
ড্রইংরুলম র্ালয়দ, ফরতমা ও লরতফা  ামাল উদগ্রীব হলয় শুনরছল 

আহমদ মুসালদে  থা-বাতযা।  
আহমদ মুসা কটরললফান োেলতই ফারতমা বলল উেল, ‘আপরন ক ান 

অরের্ালন মালন ক াথাও র্ালেন োইয়া?  
আহমদম মুসা তা াল র্ালয়দ ও ফারতমাে রদল । বলল, ‘হ্যাাঁ কবান 

এবাে কর্লত হলব ‘সাও কতাোহ’ েীলপ।’  
মরলন হলয় উেল র্ালয়দ, ফারতমা ও লরতফা  ামাললে মুে। ফারতমাই 

আবাে বলল, কসরদন প্রলফসে জযা  সাইমলনে  ালছ সাও কতাোহ েীলপে কর্ 
পরে য় শুলনরছ, তালত আমাে মলন হলয়লছ ওটা রূপ থাে এ  দানবীয় েীপ। 
ওোলন কর্লত হলল তসে-কসনাপরত দে াে। আপরন সরতযই কসোলন র্ালবন 
োইয়া? োরে  ন্ে ফারতমাে।  

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, ‘ওটা রূপ থাে েীপ নয় ফারতমা, 
আটলারন্টল ে বুল ে এ  বাস্তব সতয। আে ওটা দানবীয় েীপ নয়, আমাে 
অনুমান সতয হলল ওটা র ছু অমানুলষে অলক্টাপালশ বাাঁধা এ টা অশ্রুে েীপ, এ  
‘রনউ গুলাগ’। ওোলন কর্লত তসে-কসনাপরতে দে াে কনই, দে াে শুধু মানুলষে 
প্ররত মমতাে অস্ত্র।’  

‘আপরন র  রনরশ্চত োই সালহব, ওোলনই  ামাল সুলাইমানলদে োো 
হলয়লছ? বলল রমলসস লরতফা  ামাল।  

‘ রম্পউটালেে ডকুলমন্টগুললা পাওয়াে পে আরম রনরশ্চত হলয়রছ, সাও 
কতাোহ েীলপই বন্দীলদে োো হলয়লছ।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘তাই র্রদ হয়, তাহলল পুরলশ ও সে ােল  বললত পারে এবং সে াে 
দ্রুত তালদে উদ্ধালেে বযাবিা  েলত পালে।’ বলল লরতফা  ামাল।  
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‘কর্  রম্পউটাে কথল  আমো তথয কপলয়রছ কস  রম্পউটাে এেন 
পুরললশে হালত। পুরলশ তালদে কপ্রস রব্ররফং ালল সাও কতাোহ েীলপে  থা 
কগাপন  লেলছ। এটা দুই  ােলণ হলত পালে, এ , ক  শলগত  ােলণ পুরলশ এটা 
প্র াশ  লেরন। দুই, পুরলশ উলেশ্যমূল োলবই এই তথযটা গালয়ব  লেলছ। 
আমাে র্তদুে মলন হলে পুরলশল  রদলয় এটা গালয়ব  োলনা হলয়লছ।  াু্েণ 
পুরলশ সাও কতাোহ েীলপে বযাপালে ক ান এযা শলন র্াবাে ক ান লক্ষ্ণ কদো 
র্ালে না। এই অবিায় সাও কতাোহ েীলপে সন্ধান র্রদ পুরলশল  বা সে ােল  
কদয়া হয়, তাহলল এ েবে সংলগ সংলগই শত্রুলদে  ালন কপ লছ র্ালব এবং শত্রুো 
র্েনই জানলব, সাও কতাোহ েীলপে  থা ফাাঁস হলয় কগলছ, সংলগ সংলগই 
বন্দীলদেল  ওো সাও কতাোহ েীপ কথল  অে ক াথাও সরেলয় রনলত পালে, 
এমনর  হতযাও  লে কফললত পালে।’  

আহমদ মুসাে কশষ  থায় েীষন ক াঁলপ উলেলছ রমলসস লরতফা  ামাল, 
ফারতমা ও র্ালয়দ। তালদে সবাে মুে পাংশু হলয় কগলছ। রমলসস  ামাল আতয লন্ে 
বলল উেল, ‘োই সালহব আরম আমাে  থা প্রতযাহাে  েরছ।  

সে াে র ংবা পুরলশল  জানালনাে দে াে কনই।’  
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘তাহললই কদেুন, আমালদে কসোলন র্াওয়াে 

ক ান রব ল্প কনই।’ আহমদ মুসা থামল।  
রতনজলনে ক উ ক ান  থা বলল না।  
র ছুক্ষ্ণ পে র্ালয়দ ধীলে ধীলে বলল, ‘োইয়া আমো কসোলন কর্লত 

পারে না? আমো এ সালথ র্ালত আপনাে সংলগ  াজ  েলত পারে, এ জলেই 
কতা আপরন রবলয়  রেলয়লছন।’  

‘না র্ালয়দ, এই অরের্ান ফারতমাে জে উপরু্ি নয়।’ বলল আহমদ 
মুসা।  

‘রে  আলছ তাহলল আমাল  রনন। তাহলল এই অরের্ালন স্পুটরন  
পরেবালেে অংশ গ্রহণও থা ল।  

‘না র্ালয়দ ফারতমা ও স্পুটরন  পরেবালেে সালথ তুরম থা ।’  
‘বুলেরছ আরম কর্াগয নই।’  
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‘অলর্াগযতাে ক ান প্রশ্ন কনই র্ালয়দ। হাসান তারে  ছাড়াও ডজন ডজন 
কর্াগয সহ মযী আলছ র্াো ডা  কপললই ছুলট আসলব। তালদে বাদ রদলয় আরম 
হাসান তারে ল  রনরে ক ন? রনরে এই  ােলণ কর্, কস ইহুদীবাদী রবলশষজ্ঞ 
হওয়া ছাড়াও এ জন কমরেন ইরঞ্জয়াে। এই অরেজালন র্াো র্ালব তালদে এই 
জ্ঞালনে দে াে হলব।’ আহমদ মুসা বলল।  

মাথা রন ু  েল। ক ান  থা বলল না র্ালয়দ।  
মুে তুলল রমলসস লরতফা  ামাল। বলল, ‘আরম গরবযত োই সালহব 

আল্লাহ আপনাে মত এ জনল  মুসলমানলদে মলধয সৃরি  লেলছন। আপনাল  
আমালদে বু  েো  ৃতজ্ঞতা ও কদায়া ছাড়া কদবাে র ছু কনই।’ কশলষ  ান্নায় রুদ্ধ 
হলয় কগল লরতফা  ামাললে  ন্েস্বে।  

ফারতমা র ছু বললত র্ারেল তাে আলগই আহমদ মুসা হাতঘরড়ে রদল  
তার লয় দ্রুত বলল উেল, ‘আমাে েুব ক্ষ্ুধা কললগলছ। অলনক্ষ্ণ ধলে নাস্তা কটরবলল 
অলপক্ষ্া  েলছ।  ললা উরে। আমাল  এেরন এ টু বাইলে কবরুলত হলব।’  

বলল আহমদ মুসা উলে দাাঁড়াল।  
তাে সালথ সালথ ফারতমা, র্ালয়দ ও লরতফা  ামালও উেল। 
 
 
  
রলবসন শহেতলীলত অন্ধ াে কঘো আললা জ্জ্বল এ  বারড়। বারড়টাে 

ড্রইংরুলম বলস আলছ লালমুে দীঘযলদহী এ জন মানুষ। তাে ক ালে-মুলে দারুন 
উলত্তজনা। কবরশক্ষ্ণ কস বলস থা লত পােলছ না। উলে পায় ারে  লে কবড়ালে 
ঘেময়। মালে মালেই তা ালে কটরললফালনে রদল , আবাে ঘরড়ে রদল ও। বুো 
র্ালে আ ারেেত এ টা কটরললফান  ল কস পালে না, অেরদল  সময় বলয় 
র্ালে।  

কলা রটে নাম মারেও কজালসফ। কস WFA এে রলসবন কিশন  ীফ। কস 
এই মাত্র ইসোইলী কগালয়ন্দা সংিা সুলত্র েবে কপলয়লছ, দু’জন মুসলমান নাম 
োরড়লয় দুরট পতুযগীজ পাসলপাটয কজাগাে  লেলছ এবং আজ োত ১২টাে রদল  
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পতুযগীজ ইয়ালে আজেস েীপপুলঞ্জে ‘কললজ’ এয়ােলপাটয র্াত্রা  েলছ। ক ান 
নালম পাসলপাটয ক ান নালম রটর ট তাে র ছুই জানা র্ায়রন। এই নাম জানাে 
জলেই মারেও কজালসফ পাগল হলয় উলেলছ। নাম জানলল তলবই তালদে 
আলজােস েীপপুলঞ্জ র্াওয়া আট ালনা র্ালব।  

ওয়ার্ল্য রিডম আরময সম্প্ররত রসদ্ধান্ত রনলয়লছ ক ান মুসলমানল ই 
আলজােস েীপপুলঞ্জ কর্লত কদয়া হলব না। এই রসদ্ধালন্তে পে অলনল ে র্াত্রা তাো 
কের লয়লছ। এ রবষয়টা ইরতমলধয মুসলমানলদে মলধয জানা জারন হলয় কগলছ। 
এেপে মুসলমানো নাম োাঁরড়লয় আলজােলস র্াবাে ক িা  েলছ। এ ধেলনেই 
এ টা ক িাে েবে আজ মারেও কজালসফ কপলয়লছ। কর্ ক ান মুললয তাল  এলদে 
এই র্াত্রা বন্ধ  েলত হলব। না পােলল আজে ওয়াইজমযালনে কিালধে আগুলন 
জ্বলল পুলড় মেলত হলব।  

কটরললফান কবলজ উেল মারেও কজালসলফে। পায় ারে  েরছল মারেও 
কজালসফ। দাাঁরড়লয় পলড় দ্রুত রগলয় কটরললফালনে েলয়স কবাতালম  াপ রদল। 
সংলগ সংলগ ওপাে কথল   ন্ে কেলস এল, রমুঃ মারেও কজালসফ দুুঃরেত, বহু ক িা 
 লেও কলা  দু’জলনে নাম পাওয়া কগল না। তলব এই টুকু জানা কগলছ, আজ োত 
১২ টাে কিলনে রটল ট র্াো র লনলছ তাো সবাই কশ্বতাংগ রতনজন ছাড়া। এ জন 
তুর য ক হাোে এশীয় দু’রট রটর ট র লনলছ এবং এ জন আরি ান র লনলছ 
এ রট। রলসবলনে কহালটল ক    লে আলে টা রবষয় জানা কগলছ, গত সাত রদলন 
মাত্র তুর য ক হাোে বা এশীয় দু’জন রলসবলনে কহালটলল উেলছ এবং এো 
দু’জলনই োলস্কাডাগামা কশোটন কহালটললে ৭১১ ও ৭১২ নাম্বাে  লক্ষ্ েলয়লছন।  

এ  নাগালড়  থাগুললা বলল থামললা ওপালেে  ন্েরট।  ন্েরট রলসবলনে 
এ জন শীষয কগালয়ন্দা অরফসালেে।  

‘ধেবাদ রম. এযানলটারনও। নাম রদলতনা পােললও কর্ তথয রদলয়লছন, 
কসটা  ম মূলযবান নয়। আবােও ‘ধেবাদ আপনাল ।’  

বলল কটরললফান অফ  লে রদল মারেও কজালসফ। তােপে কসাফায় কসাজা 
হলয় বলসই ডা ল, ‘রসলো।’  

ক ামলে রেেলবাে েুলালনা কিনগানধােী এ জন ঘলে প্রলবশ  েল।  
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কলা রট প্রলবশ  েলতই মারেও কজালসফ বলল, ‘সবাই ক  ততেী হলত 
বল। দুরট গারড় কেরড  ে। এেরন র্াব োলস্কাডাগামা কশোটলন।’  থা কশষ  লেই 
উলে দাাঁড়াল। বলল, ‘র্াও, আরম ততেী হলয় আসরছ।’  

পাাঁ  রমরনলটে মলধযই বারড়টা কথল  দুরট গারড় কবরেলয় এল। এ রট জীপ, 
অেরট মাইলিা। গারড় দু’রট ছুটলছ কহালটল োলস্কাডাগামা কশোটন ললক্ষ্য।  
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১ 
ভলসবননর হ ানেল িানকাদাগামা। 
পাশাপাভশ দুভে কক্ষ। 
৭১১ নং কনক্ষ থানক রবীন ভসং রাফানেল ওরনফ আ মদ মুসা এবং ৭১২ 

নং কনক্ষ থানক লছমন ভলওনানদদা ওরনফ  াসান তাভরক। 
দুজন দুকনক্ষ থাকনলও দুজননই এখন আ মদ মুসার কনক্ষ দুনেোনর বনস। 
তানদর সামনন হেভবনল উভিষ্ট খাবার, কনেক ভমভনে আনগ তারা খাবার হশষ 

কনরনছ। 
দশোে তানদর এোরনপানেদ হপৌছনত  নব বনল খাবার খাওো তারা আনগই 

হসনর ভননেনছ। হবোরা এনস এখননা উভিষ্টগুনলা ভননে যােভন।  
হবোরা এনস হগল। 
উভিষ্ট খাবার আর বাসনপত্র হগাছানত হগাছানত বলল, ‘স্যার, আপনানদর 

পভরভেত হক একজন এনসভছল। আপনারা কনক্ষ আনছন ভকনা ভজনেস করল। 
ভকন্তু আভম ‘আনছন’ বলার পর তারা ঘনর প্রনবশ না কনর তাড়াতাভড় েনল হগল।’ 

‘এো তুভম কখনকার ঘেনা বলছ?’ ভজনেস করল রবীন ভসং রাফানেল 
ওরনফ আ মদ মুসা। 
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‘এই হতা স্যার ৫ ভমভনেও  েভন।’ বলল হবোরা। 
‘ভক রকম হে ারা বলত?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
‘বলা যাে পতুদগীজ হে ারাই। তনব মুখ অনপক্ষাকৃত লাল। হমাোমুভে লম্বা-

েওড়া।’ বলল হবোরা। 
আ মদ মুসা হবোরানক বখভশশ ভদনে বলল, ‘একেু হদখনব, তানক হদখা 

যাে ভকনা। হপনল ভননে আসনব।’  
হবোরা েনল হগল। 
 হবোরা েনল হযনতই  াসান তাভরক বনল উঠল, ‘আভম ভনভিত িাইো, 

শত্রুরা আমানদর হখাোঁজ হপনে হগনছ।’ 
‘তাইনতা মনন  নি।’ বলল আ মদ মুসা। 
‘তা নল?’ 
িাবভছল আ মদ মুসা। বলল, ‘আমার মনন  ে ওরা লবীনত অনপক্ষা 

করনছ। এমনও  নত পানর ওরা হ ানেনলর োরভদনকই পা ারাে আনছ।’ 
‘দুজন মুসলমান আমরা, একথা তারা ভনভিত জাননন। তাই আমার মনন  ে 

মাত্র দুজন মুসলমাননক ধরার জনে ওনদর এতভকছ ুকরা স্বািাভবক নে।’ বলল 
 াসান তাভরক। 

‘হতামার কথাই ভঠক। ভকন্তু আমানদর িাবনত  নব খারাপোর কথা।’ 
আ মদ মুসা বলল। 

‘এখন তা নল আমানদর ভক করণীে?’ বলল  াসান তাভরক। 
‘আমানদর করণীে  নলা আনজারস দ্বীপপুনে হপৌনছ যাওো। তার আনগ 

হকান সংঘানত জভড়নে না পড়া, যা আমানদর আনজারস যাত্রাে হকান ভবঘ্ন ঘোনত 
পানর।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘ভকন্তু সংঘাত আসন্ন মনন  নি িাইো।’ বলল  াসান তাভরক। 
‘হদখা যাক। তুভম হরভি হতা এোরনপােদ যাত্রার জনে?’  
‘হ্াোঁ িাইো। বযাগো হরভি কনর হরনখভছ।’ 
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‘ধেবাদ, তনব শুধু এোরনপােদ যাওোর জনে হরভি নে, লড়াইনের জনেও 
হরভি  নব। যাও, বযাগ ভননে হবভরনে এস। হ ানেনলর ভবল পভরনশাধ কনর 
এনসভছ। হেক আউেও  নে হগনছ। আভম হবরুভি।’ 

 াসান তাভরক উনঠ দাোঁড়াল। বলল, ‘আসুন, আভমও হবর  ভি।’ 
আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক দুজননই কভরনিানর হবভরনে এল। দুজননর 

 ানত দুভে বযাগ। 
‘আমরা ভক হসাজা লভব  নে হবর  নবা িাইো?’  াসান তাভরক বলল। 
‘হ্াোঁ অবশ্যই।’ বনল ভলফে রুনমর ভদনক  াোঁো শুরু করল আ মদ মুসা। 
 াসান তাভরকও তার হপছনন  াোঁো শুরু করল।  
তারা দুজন যখন ভলফনের সামনন এনস দাোঁড়াল, ভঠক তখভন ভলফে হথনক 

হবভরনে এল হবোরা হসই দুজন হলাকনক সানথ ভননে। 
আ মদ মুসা অপভরভেত দুজননর ভদনক একবার তাভকনেই বুঝনত পারল, 

হবোরা ওোর্ল্দ ভিিম আভমদর দুজন হলাকনক তানদরই ঘনর ভননে আসনছ। 
হবোরার সানথ ছফুনের মত লম্বা ও ভজমোনষ্টর মত স্বানযযর অভধকারী হয 

হলাকভে আ মদ মুসার সন্ধানন হ ানেনল ছুনে এনসনছ তার নাম মাভরও হজানসফ। 
আর তার সানথর হলাকভে  নলা, তার দভক্ষণ  স্ত, হসই ভসলিা। 

যানদরনক আ মদ মুসা এড়ানত োনি, তানদর একদম মুনখামুভখ  নেও 
আ মদ মুসার হোনখ-মুনখ োঞ্চনলযর সামাে ছাোও পড়ল না। 

 াভসমুনখ হস বলল, ‘হবোরা, আমানদর হখাোঁজ করভছনলন যারা তানদরনক ভক 
হপনল?’ 

‘স্যার, এরাই হতা তাোঁরা, আপনানদর কানছ ভননে যাভিলাম।’ বলল হবোরা 
খুভশ  নে দ্রুত কনে। 

হবোরার কথা হশষ  নতই আ মদ মুসা হ্ান্িনশনকর জনে হনতা হগানছর 
লম্বা-েওড়াজন অথদাৎ মাভরও হজানসনফর ভদনক  াত বাভড়নে বলল, ‘ওনেলকাম, 
আভম রবীন ভসং রাফানেল এবং আমার সাভথ লছমন ভলওনানদদা। আপনারা নাভক 
আমানদর হখাোঁজ করভছনলন?’ 
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‘আপনারা ভক আজ রাত ১২োর হেনন আনজারাস যানিন?’ ভজনেস করল 
মাভরও হজানসফ। 

আ মদ মুসা একেুও ভ্রু কুেকানলা না, মুনখ সামাে িাোঁজও পড়ল না। 
প্রনের সংনগ সংনগই স জ ও সরল কনে বলল, ‘হ্াোঁ যাভি হতা?’ 

মুখ উজ্জ্বল  নে উঠল মাভরও হজানসনফর। বলল, ‘আপনানদর দুজননক 
আমানদর সানথ একেু হযনত  নব।’ 

‘হকাথাে?’ আ মদ মুসার কনে কৃভত্রম ভবস্মনের সুর। 
‘আমানদর অভফনস।’ বলল মাভরও হজানসফ। 
‘আপনানদর পভরেে ভকন্তু হদনভন।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘আভম এযানন্েভনও। ভলসবননর এই অঞ্চনলর িারপ্রাপ্ত অভফসার আভম।’ 

বলল মাভরও হজানসফ। 
এক হকৌতুনকর  াভস ফনুে উঠল আ মদ মুসার মুনখ। বলল, ‘এমন হক্ষনত্র 

আপনার আইনিনভেভে কািদ হদভখনে এ ধরননর কথা বলা উভেত। তা আপভন 
হদখানভন।’ 

‘মাফ করনবন। আপভন হস ধরননর হকউনকো নন বনলই হদখাননা  েভন। 
েলুন আপনারা।’ বলল মাভরও হজানসফ। 

‘যভদ বভল যাব না আমরা। এক ঘন্োর মনধয আমানদর এোরনপানেদ হপৌছনত 
 নব। আপনারা োনিন হেনো আমানদর হফল হ াক।’ আ মদ মুসা বলল। 

খুভশনত উজ্জ্বল  নে উঠল মাভরও হজানসনফর মুখ। বলল, ‘ধেবাদ। 
আমানদর সনে নক আপনারা সতয প্রমাণ কনরনছন। আপনারা যানবন না আমরা 
জানতাম। এজনে ভননে যাবার সব বযবযাই কনর এনসভছ। হ ানেল কতৃদপক্ষও 
আমানদর স নযাভগতা করনবন। সুতরাং না ভগনে আপনানদর উপাে হনই।’ বলল 
কনঠার কনে মাভরও হজানসফ। 

‘সব বুঝলাম। ভকন্তু আমরা বুঝনত পারভছ না আমানদর হকন হযনত  নব? 
আমরা ভক হকান অপরাধ কনরভছ?’ বলল আ মদ মুসা। তার কনে কৃভত্রম ক্ষুদ্ধতার 
সুর। 
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‘এো হ ানেল। এখানন আমরা সব কথার আসর বসানত পাভর না। অভফনস 
েলুন, সবই জাননত পারনবন।’ বলল এযানন্েভনও ছদ্মনানমর মাভরও হজানসফ। 

আ মদ মুসা িাবভছল। হলাকভে যা বনলনছ সব সভতয। ওরা আে-ঘাে হবোঁনধই 
এনসনছ। আর এই হ ানেনল ওনদর সানথ লড়াইনে নামার মনধয হকান মংগল 
হনই। তানত পতুদগাল  নে আনজারাস যাওোর পথ বন্ধ  নে হযনত পানর। 
পতুদগানলর পাসনপানেদ পতুদগাল  নে আনজারস দ্বীপপুনে যাওোর অননক সুভবধা। 
এ সুভবধা আ মদ মুসা  াতছাড়া করনত োে না। সুতরাং এই আনজারস যাওোর 
পথ যতো ভনরুপদ্রব  ে হস ধরননর বযবযাই করনত  নব। আ মদ মুসা এোও 
িাবল হয, আনজারস যাওোর পনথ শুরুনতই ওনদর  ানত বেী  বার মনধযও ঝুোঁভক 
আনছ। আনজারস দ্বীপপুনে যাওোই যভদ বাধাগ্রস্ত  ে, তা নল হতা আসল কাজই 
পন্ি  নে যানব। অবনশনষ আ মদ মুসা িাবল, ওনদর  ানত বেীও  ওো যানব 
না, ভকন্তু এই মু ূনতদ হকান ঘেনাও ঘোননা যানব না, এই উিে সংকনে আ মদ 
মুসা ধধযদয ও অনপক্ষারই ভসদ্ধান্ত গ্র ণ করল। 

মাভরও হজানসফ থামনল আ মদ মুসা তাকাল  াসান তাভরনকর ভদনক। মুনখ 
একেু  াভস হেনন বলল, ‘লছমন ভক বল, এনদর সানথ যাওোর জনে হরভি?’ 

 াসান তাভরনকর হঠাোঁনেও  াভস ফুনে উঠল। বলল, ‘হরভি, তনব ভঠক সমনে 
হেন আমানদর ধরনত  নব।’ 

‘শুনননছন হতা ভম. এযানন্েভনও? আমানদর হেন ছাড়ার আর মাত্র ৪০ ভমভনে 
বাভক। েলুন।’ বলল আ মদ মুসা। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক আনগ আনগ েলল। তানদর হপছনন মাভরও 
হজানসফরা। 

হ ানেল হথনক হবভরনে এল তারা। 
গাভড় বারাোে একো পানজনরা জীপ এবং একো মাইনরা দাোঁভড়নেভছল। 
দুগাভড় ভঘনর হলাকরা দাোঁভড়নেভছল। 
মাভরও হজানসফ হসখানন হপৌনছই হলাকনদর উনেশ্য কনর বলল, ‘দুজননক 

দুগাভড়নত তুনল  হতামরা ওঠ গাভড়নত।’ বনল মাভরও হজানসফ ভননজ ভগনে জীনপর 
ড্রাইভিং ভসনে উঠল। 
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হলাকরা আ মদ মুসানক জীনপ এবং  াসান তাভরকনক মাইনরানত তুলনত 
হগল। 

আ মদ মুসার  ানত ভছল একো হ্ান্ি বযাগ,  াসান তাভরনকর  ানতও 
একো। 

আ মদ মুসা জীনপ ওঠার আনগ  ঠাৎ থমনক দাোঁড়াল। বলল  াসান 
তাভরকনক লক্ষয কনর, ‘লছমন, আমার বযাগোও হতামার কানছ থাক।’ 

বনল আ মদ মুসা কনেক ধাপ এভগনে তার  ানতর বযাগ  াসান তাভরনকর 
 ানত তুনল ভদল। তারপর হপছন ভফনর জীনপর ভদনক কনেক ধাপ এভগনে আবার 
থমনক দাোঁভড়নে মুখ হপছন ভদনক ঘুভরনে  াসান তাভরকনক লক্ষয কনর বলল, 
‘লছমন, বযাগো বন্ধ করনত িুনল হগভছ। তুভম বন্ধ কনরা।’ 

‘ভঠক আনছ। বুনঝভছ।’ ওভদক হথনক বলল  াসান তাভরক। 
আ মদ মুসার হঠাোঁনে এক েুকনরা  াভস ফনুে উঠল। 
গাভড়নত উনঠ বনসনছ আ মদ মুসা। 
দুভে গাভড় ছুনে েনলনছ শ রতলীর ভদনক। 
গাভড় ষ্টােদ ভদনতই ওরা সব ভসগানরে ধভরনেনছ। দুভদনকর দুভে জানালা খুনল 

হদোর পরও গাভড় িনর হগনছ ভসগানরনের হধাোঁোে। 
আ মদ মুসা প্রভতবাদ করল। বলল, ‘আপনারা গাভড়নক গযাস হেম্বার 

বাভননে হফলনলন, এো হকান িদ্রতা?’ 
আ মদ মুসার এ কথা ভননে ওনদর মনধয  াভস-ঠাট্টা শুরু  নলা। প্রথনমই 

মাভরও হজানসফ বলল, ‘তা নল বুঝনু ভ েলার কতো িদ্র ভছল এবং তার গযাস 
হেম্বারগুনলা হকমন ভছল!’ 

‘বস, ভসগানরনের হধাোঁোনক হয গযাস বনল তার পনক্ষ ভ েলারী গযাস সম্পনকদ 
ধারণা করা সম্ভব নে।’ একজন বনল উঠল। 

হস থামনতই আনরকজন বলল, ‘ভসগানরনের হধাোঁো যার কানছ গযানসর মত 
অসহ্ হস মুসলমান না  নে পানর না। আপভন ভঠকই সনে  কনরনছন বস।’ 

এই কে থামনতই আনরকজন বনল উঠল, ‘বস, এনক আসল গযাস হেম্বানরর 
স্বাদ পাইনে ভদনত  নব।’ 
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‘মনন  নি ঈশ্বর হতামানদর আশা পূরণ করনবন।’ বলল মাভরও হজানসফ। 
এইিানব তানদর আনলােনা েলনতই থাকল। 
আ মদ মুসার হঠাোঁনে ফনুে উঠল আনগর হসই  াভস।  াভসো ধীনর ধীনর কভঠন 

এক ভসদ্ধানন্ত পভরণত  নলা। 
ঘভড় হদখল আ মদ মুসা। দশ ভমভনে গাভড় েনলনছ। তার মানন ভবমান বেনর 

ভরনপােদ করার আর মাত্র ৩০ ভমভনে বাভক। 
আ মদ মুসা পনকে হথনক ‘মাউথ-হনাজ গযাস কিার’ হবর করল। এো 

ক্ষুদ্রাকানরর এক ধরননর গযাসমাক। এর কাযদকাভরতা পাোঁে দশ ভমভননের হবভশ 
থানক না। 

রাস্তা-ঘাে, কল-কারখানা এবং ভবনশষ ঝুোঁভকপূণদ যানন আকভস্মক হকান 
গন্ধমে পভরনবনশর সৃভষ্ট  নল এো বযব ার করা  ে। 

আ মদ মুসা গযাসমাকভে পনর ভনল। 
 াভসর হুনলাড় পনড় হগল গাভড়নত। 
মাভরও হজানসফ বনল উঠল, ‘হ নসা না, ফাোঁভসর আসামীও মুভির স্বপ্ন 

হদনখ।’ 
গযাসমানকর সানথই মানবদনলর মত কানলা রংনের গযানসর ভিনামাইে হবর 

কনরভছল আ মদ মুসা। আ মদ মুসার গযাসমাক ভননে  াভস ঠাট্টারত হকউই এো 
হখোল কনরভন। 

গযাস-ভিনামাইনের কানলা শরীনরর এক জােগাে জ্বল জ্বল কনর জ্বলভছল 
একো লাল ভবন্দু। এোই গযাস-ভিনামাইনের ভিগার ভপন। ভপনভে খুনল ভননলই 
গযাস-ভিনামাইনের ভবনফারণ ঘনে। ভবনফারণ ঘনে মানন গযাস-ভিনামাইেভে 
তার িেংকর গযাস ভনিঃসরণ শুরু কনর। এ গযাস-ভিনামাইে আলনিি হনানবনলর 
ভিনামাইনের মত সবভকছু ধ্বংস কনর না, ভকন্তু ছে বগদগনজর মনধয হকান জীবননর 
অভস্তত্ব রানখ না। এ কারনণই জীবন ধ্বংনসর এ ভনরব-অস্ত্রনক ভিনামাইে নাম হদো 
 নেনছ। 

 ানতর মুনঠার মনধয লুকাননা জীবন ধ্বংসী এ মারণানস্ত্রর ভিগার ভপন খুলনত 
ভগনে হকোঁনপ উঠল আ মদ মুসা। ধ  হুনলাড়,  াভস ঠাট্টাে বযস্ত এ জীবন্ত 
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মানুষগুনলার জীবন ভক এতই সস্তা হয, আগামী কনেক হসনকনন্ির মনধযই তারা 
ধ্বংস  নে হযনত পারনব! ওনদর সুের পৃভথবী, মমতাে গড়া ওনদর পভরবার হথনক 
ওরা ভেরতনর এনকবানর ভবনা হনাভেনশ ভবভিন্ন  নে যানব হকন! পরক্ষনণই আ মদ 
মুসার মন হথনক হক হযন বনল উঠল, পৃভথবীর মানব বাগান ভযভন সৃভষ্ট কনরনছন 
হসই ‘ম া ভতভন’ই সৃভষ্টর সানথ ধ্বংসনক একই সানথ জুনড় ভদনেনছন। িূভমকম্প, 
বো, জনলািাস, ঝড়-সাইনলান-হ্াভরনকন, ম ামাভর এই ধ্বংনসরই এক একভে 
ম া অস্ত্র। আগাম হনাভেশ ভদনে ভদনক্ষণ ভঠক কনর এরা আনস না। আবার মন 
হথনকই আনরকজন বনল উঠল,  তযা এবং প্রাকৃভতক দুনযদানগর ধ্বংস হতা এক 
ভজভনস নে। মন হথনক এরও উত্তর এল সংনগ সংনগই। বলা  নলা, গাছনক রক্ষার 
জনে আগাছা হতা মানুষই ধ্বংস কনর। না করনল আগাছাই গাছনক হশষ কনর 
হদে। মানব সমানজও রনেনছ এ ধরননর অসংখয আগাছা। যারা আ মদ মুসা ও 
 াসান তাভরকনক ধনর ভননে যানি এরা ষড়যন্ত্রকারী এবং সন্ত্রাসী নানমর আগাছা, 
এনদর  তযা করনত না পারনল এরাই  তযা করনব আ মদ মুসা ও  াসান 
তাভরকনক। ওরা আ মদ মুসানক আসল গযাস হেম্বানরর স্বাদ পাইনে ভদনত োে। 
ওনদর সুনযাগ ভদনল ওরা এোই করনব। আর এ জানলমরা জুলুনমর ভজোনখানা 
সাও হতারা  দ্বীনপ যাবার পনথ বাধা। এই আগাছানদর ভবনাশ না  নল এক ইভঞ্চও 
আ মদ মুসা এগুনত পারনব না। শুধু তাই নে, জীবন ভদনে মাশুল ভদনত  নব 
অোে দুবদলতার। 

আ মদ মুসা হজনগ উঠল মু ূনতদর িাবানবগ হথনক। কনঠার  নে উঠল 
আ মদ মুসার মুখ। 

ভঠক এই সমনেই মাভরও হজানসফ বনল উঠল, ‘িন ভসলিানক বনল দাও, 
আমরা অভফনস যাভি না। এসব ঝানমলা অভফনস ভননে লাি হনই। সামনন 
পাইননর পাকদোে হযনত বল। আর বনল দাও কথাবাতদাে সমে খরে করার 
প্রনোজন হনই। কাপড় খুনল হদখনব খাতনা আনছ ভকনা। যভদ থানক তা নল হসাজা 
বুনক কনেকো গুলী ঢুভকনে হদনব। বযস।’ থামল মাভরও হজানসফ।  

তার থামার সানথ সানথই জীপো  ঠাৎ বাোঁক ভননে আনরকো রাস্তাে প্রনবশ 
করল। 
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আ মদ মুসা বুঝল তানদরনক পাইননর পানকদ ভননে যাওো  নি। 
কভঠন একো  াভস ফনুে উঠল আ মদ মুসার হঠাোঁনে। গযাস- ভিনামাইে 

দু ানতর মুনঠানত ভননে খুনল হফলল লাল ভপনো। তারপর সামননর ভসনের ভনে 
ভদনে কাল বলো গভড়নে ভদল সামনন। 

এক হসনকন্ি, দুনসনকন্ি কনর গভড়নে েলল সমে, ভঠক দশ হসনকনন্ির 
মাথাে গাভড়র ষ্টােদ বন্ধ  নে হগল। ড্রাইভিং ভসে হথনক মাভরও হজানসফ দূবদল 
তন্দ্রালূ কনে বলল, ‘িন, তুভম ড্রাইভিং ভসনে এস,  ঠাৎ হকমন হযন  নে হগল 
শরীর।’ 

‘ ঠাৎ এ রকম  নলা হকন? মনন  নি আমার শরীর হতামার হেনেও খারাপ। 
উনঠ দাোঁড়াবার শভি আমার হনই।’ হেনন হেনন দুবদল কনে বলল িন। 

‘ভক বলনল?’ তড়াক কনর উনঠ দাোঁড়াবার হেষ্টা কনর ভেৎকার কনর বনল উঠল 
মাভরও হজানসফ, ‘গুলী কর, খুন কর এই হলাকনক।’ 

বনল মাভরও হজানসফ ভননজই পনকে হথনক ভরিলবার হবর করার হেষ্টা 
করল। 

ভকন্তু তার আনগই আ মদ মুসা পানশর ভঝমুভন আরান্ত হলাকভের  াত হথনক 
হষ্টনগান হকনড় ভননে উনঠ দাোঁড়াল। বলল, ‘হয হযখানন হযিানব আছ বনস থাক। 
একেু হবোদবী করনল মরনব গুলী হখনে।’ 

বনল আ মদ মুসা ভপছু  নে গাভড় হথনক হননম এল। বন্ধ কনর ভদল গাভড়র 
দরজা।  

হপছননর গাভড়ো প্রাে এনস পনড়নছ। আ মদ মুসা তার হষ্টনগান তুলল 
গাভড়োনক লক্ষয কনর। 

সংনগ সংনগ গাভড় হথনক ভেৎকার হশানা হগল, ‘িাইো, গুলী করনবন না। 
আভম গাভড় োলাভি।’ 

আ মদ মুসা হষ্টনগাননর বযানরল ভননে নাভমনে ভিগার হথনক তজদভন সভরনে 
ভনল। বলল হসই সানথ ভেৎকার কনর, ‘হিতনরর খবর ভক?’ 

‘সবাই ঘুভমনেনছ ভকংবা............।’  াসান তাভরক কথা হশষ না কনরই হথনম 
হগল। 
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গাভড় হথনক তাড়াতাভড় হননম ছুনে এল  াসান তাভরক। ভফসভফস কনর বলল, 
‘িাইো, হখালা বযানগর মাধযনম আপভন হয হমনসজ ভদনেভছনলন, তা সংনগ সংনগই 
আভম বাস্তবােন কনরভছ।’ 

‘ধেবাদ  াসান তাভরক। আভম দুভিন্তাে ভছলাম হয, তুভম ভবষেো তাড়াতাভড় 
ধনর হফলনত পারনব ভকনা। আল ামদুভললা ।’ 

বনল আ মদ মুসা ঘুনর দাোঁভড়নে দ্রুত জীনপর কানছ এল। ভননজর মুনখর 
গযাসমাক িানলািানব মুনখ-নানক হসে  নে আনছ ভকনা হদনখ জীনপর দরজা খুনল 
হফলল। এগুনলা লানশর ভদনক। পানশ এনস দাোঁড়াল  াসান তাভরক। দুজনন 
লাশগুনলা রাস্তাে নাভমনে হফলল। 

‘ াসান তাভরক, বযাগগুনলা ভননে এস হতামার মাইনরা হথনক।’ বনল 
আ মদ মুসা এগুনলা জীনপর ড্রাইভিং ভসনের ভদনক। 

 াসান তাভরক মাইনরা হথনক দুভে হ্ান্ি বযাগ ভননে এনস আ মদ মুসার 
পানশর ভসনে উনঠ বসল। 

আ মদ মুসা গাভড় ষ্টােদ ভদল। ঘভড়র ভদনক তাভকনে বলল, ‘এোরনপানেদ 
ভরনপােদ করার আর মাত্র ২৫ ভমভনে বাভক  াসান তাভরক।’ 

‘ইনশাআলা  আমরা ভঠক হপৌনছ যাব িাইো।’ বলল  াসান তাভরক। 
‘ভকন্তু সামনন ভগনে এ গাভড়ো হছনড় ভদনে হকান েযাভি-মযাভি ভননত  নব 

 াসান তাভরক। এ গাভড়ো পুভলনশর পভরভেত  নব ভনিে। সুতরাং এ গাভড় 
এোরনপানেদ হনো যানব না।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘ভঠক বনলনছন িাইো। এোরনপানেদ ভক হকান ঝানমলা  নত পানর? ভক 
িাবনছন আপভন?’ বলল  াসান তাভরক। 

‘মুসলমাননদর আনজারস দ্বীপপুনে যাওো বন্ধ। হকানিানব ওরা সনে  
কনরনছ আমরা মুসলমান, ওরা ভনভিত  বার জনেই আমানদর ধনর ভননে 
যাভিল। আমরা আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক এো ওরা জানন না। সুতরাং 
এোরনপানেদ নতুন হকান ঝানমলা  নব বনল মনন  ে না। তাছাড়া হয নাম আমরা 
এযানন্োভনওনদর বনলভছ, হস নানম আমানদর ভেনকে নে। ভেনকনে আমানদর 
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পতুদগীজ-নেনীে নাম রনেনছ। আর পতুদগীজ পড়নত না পারনলও পতুদগীজ িাল 
বলনত পাভর আমরা।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘আপনার কথা সতয হ াক িাইো। আমানদর যাত্রার অবভশষ্ট সমে আলা  
ভনরুপদ্রব করুন।’ বলল  াসান তাভরক। 

আ মদ মুসার গাভড় হসই হরানি উনঠ আসার পর ভকছু দূর এভগনে একভে 
েযাভি ষ্টযান্ি হদনখ জীপভে রাস্তার পানশ হছনড় ভদনে আ মদ মুসারা হননম পড়ল। 

তারপর একো েযাভি ভননে ছুেল ভলসবন এোরনপানেদ। 
 
 
 
আনজারস দ্বীপপুনের হেরভসনেরা দ্বীনপর ‘ভলনজ’ এোরনপানেদর ইভমনগ্রশন 

কাউন্োর। 
কাউন্োনর আ মদ মুসা এবং তার হপছনন  াসান তাভরক দাোঁভড়নে। 
ইভমনগ্রশন অভফসার আ মদ মুসা ও  াসান তাভরনকর পাসনপােদ নাড়াোড়া 

কনর বলল, ‘আপনানদর ভেনকে হদভখ।’ 
আ মদ মুসা তার  ানত দুভে ভেনকে তুনল ভদল। 
হলাকভে ভেনকনের পাতা উভিনে হদখল। তারপর বলল, আপনানদর কার 

নাম রুইজজদ এবং কার নাম হপনড্রা হপাভেদে? 
‘আভম রুইজজদ, আর ও হপনড্রা হপাভেদে।’ বলল আ মদ মুসা। 
‘আপনানদর নাম পতুদগীজ, ভকন্তু আপনারা হতা এভশোন?’ অভফসার হলাকভে 

বলল। 
‘পতুদগানল আভিকান, রাভশোনস  ভবভিন্ন হদনশর হলাক বাস কনর। তানদর 

সানথ অননক এভশোনও।’ হ নস বলল আ মদ মুসা। 
‘তা ভঠক।’ অননকো ভবব্রত কনেই বলল অভফসার হলাকভে। 
একো দম হনবার পরই হস আবার বনল উঠল, ‘আিা আপনারা রভবন ভসং 

রাফানেল ও লছমন ভলওনানদদা নানমর দুএভশোননক হেননন?’ 
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আ মদ মুসা মনন মনন আোঁৎনক উঠল এই হিনব হয, ‘ভলসবননর তানদর সব 
খবরই তা নল আনজারস-এ হপৌনছ হগনছ।’ 

ভকন্তু আ মদ মুসার এই আোঁৎনক উঠা িাব মুনখর হে ারাে সামােও প্রকাশ 
হপল না। অভফসার হলাকভে থামনতই আ মদ মুসা বনল উঠল, ‘না, এমন নানমর 
কাউনক আমরা ভেভন না। ওরা এই ভবমানন যানব ভকনা হসো যাত্রীনদর তাভলকা 
হদখনলই হতা জানা যাে।’ 

‘ওরা খুব সাংঘাভতক হলাক এবং মুসলমান। যাত্রী তাভলকাে ঐ দুজননর 
নানম হকান যাত্রী হনই। ভনিে ওরা ভবভিন্ন সমে ভবভিন্ন কানজ ছদ্মনাম বযব ার 
করনছ। হকান ছদ্মনাম ভননেই ওরা হেনন উনঠনছ।’ বলল অভফসার হলাকভে। 

হথনমই আবার বনল উঠল হলাকভে আ মদ মুসানদর পাসনপােদ ও ভেভকে 
হফরত ভদনত ভদনত, ‘যাই হ াক। সনে  কনর হতা আমরা সব হলাকনক হ নস্তা 
করনত পাভর না। আপনারা যান। ধেবাদ।’ 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক পাসনপােদ ও ভেভকে ভননে ইভমনগ্রশন হথনক 
হবভরনে লানগজ লাউনে প্রনবশ করল। 

 াসান তাভরক আ মদ মুসানক ভফসভফস কনর বলল, ‘ইভমনগ্রশন 
অভফসারভে হন ানেত িদ্রনলাক। আভম হতা িাবভছলাম, উভন বনল বসনবন হয, 
আপনানদর নাম পভরেে হয ভঠক তা প্রমানণর জনে আসুন আপনানদর ভফভজকযাল 
হেষ্ট ভদনত  নব। প্রমাণ করনত  নব আপনারা মুসলমান নন।’ 

‘হদখনল না হলাকোর হে ারা? হস খাোঁভে পতুদগীজ নে। ‘আনজারী’ হস। মানন 
আনজারনসর মানুষ হস।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘আনজারী’রাও পতুদগীজ?’ বলল  াসান তাভরক। 
‘পতুদগীজ নে, ভমিি পতুদগীজ। পতুদগীজরা যখন এই ভবজন দ্বীপপুে দখল 

ও বসভত গনড়, তখন তারা প্রেুর েযাভনশনক এখানন ভননে আনস। পরবতদীকানল 
নথদ আনমভরকান আভদবাভস এবং এভকনমারাও হবশ সংখযাে নানািানব এখানন 
এনস ভছেনক পনড়। সব ভমভলনে ‘আনজারী’রা একভে ভমশ্র জাভত।’ আ মদ মুসা 
বলল। 
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‘তাই  নব। ভকন্তু িাইো, এই হয ফাোঁড়াো কােল, এোই হশষ ফাোঁড়া নে বনল 
মনন  নি।’ বলল  াসান তাভরক। 

‘হকান সনে  হনই এ বযাপানর  াসান তাভরক। ওোর্ল্দ ভিিম আভমদ (WFA) 
ভনভিত হয, হ ানেনল আমানদর ধরনত যাওো দুগাভড়র হলাকনদর  তযা কনর 
আমরা ভবমানন উনঠভছ ভলসবন হথনক আনজারনসর ‘ভলনজ’ আসার জনে।’ 
আ মদ মুসা বলল। 

‘তা নল হতা প্রকৃত ভবপদ আমানদর জনে বাইনর অনপক্ষা করনছ!’ বলল 
 াসান তাভরক। 

‘ভঠক অনুমান কনরছ  াসান তাভরক!’ আ মদ মুসা বলল। 
 াসান তাভরক থমনক দাোঁড়াল। বলল, ‘হবরুবার আনগ হতা ভকছ ু তা নল 

িাবনত  ে। আসুন একেু দাোঁড়াননা যাক।’ 
আ মদ মুসাও দাোঁভড়নে পড়ল। 
মুনখামুভখ  নলা দু’জন। 
‘ভঠক বনলছ  াসান তাভরক। একেু িাবা প্রনোজন। তনব ভবকল্প ভকছু করার 

সুনযাগ খুব একো আনছ বনল মনন  ে না।’ 
‘হকন?’ বলল  াসান তাভরক। 
‘ভবমান বের হথনক হবরুবার একোই পথ এবং হস পথোই যভদ ওরা 

আগনল থানক!’ আ মদ মুসা বলল। 
‘তা নল শুরুনতই হতা সংঘানত জভড়নে পড়নত  নব!’ বলল  াসান তাভরক। 
‘ভকন্তু আমরা স নজই ভেভিত  নে যাব, এমন সংঘানত জভড়নে পড়নল 

আমানদর ভমশননর ক্ষভত  নব।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘আভমও তাই িাবভছ িাইো। ভকন্তু ভবকল্প হনই আপভনই হতা বলনলন।’ 

বলল  াসান তাভরক। 
 াসল আ মদ মুসা। বলল, ‘ েনতা আমরা হবভশ হবভশই িাবভছ।  েনতা 

হকউ আমানদর পথ আগনল হনই।’ 
‘যভদ থানক তা নল ভক  নব, হসোই হতা আনলােনার ভবষে।’  াসান তাভরক 

বলল। 
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‘হয ভবষনের উপর আমানদর ভনেন্ত্রণ হনই, এসব ভবষে ভননে আর হিনব ভক 
 নব। রণাঙ্গনই বনল ভদনব ধসভননকর িূভমকা ভক  নব। এস, অে ভবষনে একেু 
িাভব।’ বনল আ মদ মুসা লাউনের একো হেোনর ভগনে বসল। 

 াসান তাভরক ভগনে বসল তার পানশ। 
আ মদ মুসা বযানগর পনকে হথনক একো কাগজ হবর করল। কাগজো 

একো মানভেত্র। আনজারস দ্বীপপুনের একো মানভেত্র। 
মানভেত্রভে আ মদ মুসা সামনন হমনল ধরল।  াসান তাভরকও তার উপর 

হোখ রাখল। 
মানভেনত্রর উপনরর অংনশ একো দ্বীনপর উপর আঙুল হরনখ বলল, হলানরস 

দ্বীনপর উত্তনর এো করনিা দ্বীপ। প্রনফসর জযাক সাইমননর বিবয অনুসানর এই 
দ্বীনপর কনেক মাইল দূনর সাও হতারা  দ্বীপ। করনিার উত্তনর হয সাদা ভবন্দুো 
হদখা যানি, এো সাও হতারা   নত পানর। এই দ্বীনপর সবনেনে কানছর শ র 
 নলা হলানরস দ্বীনপর ‘সান্তারুজ’। আমার মনন  ে সাও হতারা  দ্বীনপর সবনেনে 
কানছর শ র ভ নসনব এর উপর WFA এর খুব হবভশ দৃভষ্ট থাকনব এখন। সুতরাং 
এখানন সাও হতারা  দ্বীপ ভননে আনলােনা করা ভনরাপদ  নব না। এই কারনণ 
আভম মনন কভর, সাও হতারা  দ্বীনপর পরবতদী ভনকেতম শ র  নলা সান্তারুজ। 
সান্তারুনজর হসাোশ’ মাইল দভক্ষণ-পূনবদ ভপনকা দ্বীনপর ‘ ারতা’ শ র। এই 
 ারতা শ রনকই আমরা আপাতত হবজ করনত পাভর। এখান হথনক সব 
খবরাখবর ভননে প্রস্তুত  নে পরবতদী হবজ ভ সানব আমরা সান্তারুনজ হযনত পাভর।’ 
থামল আ মদ মুসা। 

আ মদ মুসা থামনতই  াসান তাভরক বনল উঠল, ‘ ারতা এবং সান্তারুজ 
সম্পনকদও হতা আমানদর ভকছ ুজানা প্রনোজন।’ 

‘হ্াোঁ,  াসান তাভরক। হসো করনত  নব। পতুদগীজ ইোরবকু হথনক ভকছ ুজানা 
হগনছ। ওো তুভম একেু হদনখ ভনও। ‘ভলনজ’ হথনক আমরা ভকছু েুযভরষ্ট ভলোনরোর 
হযাগাড় করনত পারব। হসখান হথনকও ভকছু জানা যানব।’ বলল আ মদ মুসা। 

একেু হথনমই আবার হস বনল উঠল, ‘আমরা আপাতত একো োইম 
ভসভিউল এ ধরননর করনত পাভর হয, হখাোঁজ-খবনরর জনে ‘ভলনজ’হত ভতন ভদন 
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কাভেনে ৪থদ ভদনন আমরা ‘ ারতা’হত হপৌছব এবং  ারতা ভগনে পরবতদী 
পভরকল্পনা করব।’ 

‘ ারতা ভগনে হকাথাে উঠব, এ সম্পনকদ আমরা হকান ভেন্তা করব ভকনা। হছাে 
শ নরর হ ানেলগুনলা আমার মনত ভনরাপদ নে।’ বলল  াসান তাভরক। 

‘তুভম ভঠকই বনলছ  াসান তাভরক। ফাইনালী ভক  নব আভম জাভন না। তনব 
আপাতত ভেন্তা কনরভছ,  ারতার কযাথভলক গীজদার অভতভথশালাে উঠব। আভম 
ইোরবনুক হদনখভছ, ‘ ারতা হসন্েপল’ গীজদার ভবশাল অভতভথশালা সবার জনেই 
উন্মুি।’ আ মদ মুসা বলল। 

খুভশ  নলা  াসান তাভরক। বলল, ‘কযানমানলজো িানলাই  নব িাইো।’ 
‘এস এবার উভঠ।’ বনল উনঠ দাোঁড়াল আ মদ মুসা। 
 াসান তাভরকও উঠল। 
েলল তারা ভিপারোর লাউনের ভদনক। 
লাউে হথনক হবর  বার দরজার পানশ একো সুদৃশ্য কাউন্োর। কাউন্োনরর 

এক প্রানন্ত ভবলনবানিদ একভে ভবেভপ্ত। বলা  নেনছ, এখান হথনক গাভড় িাড়া 
করনত পানরন। হযৌভিক িাড়া ও ভবশ্বস্ততার প্রতীক আনজারস োশনাল 
হকাম্পানী।’ 

ভবলনবািদভে পনড় আননে মুখ উজ্জ্বল  নে উঠল আ মদ মুসার। বতদমান 
অবযাে ভবশ্বস্ত গাভড় পাওো হসৌিানগযর বযাপার। 

আ মদ মুসা  াসান তাভরকনক কানন কানন বলল, ‘কাউন্োনর যাও। এনদর 
হথনকই গাভড় িাড়া কর। বাইনর ভগনে গাভড় িাড়া করার ঝুোঁভক হনো যানব না।’ 

 াসান তাভরক কাউন্োনর হগল। গাভড় িাড়া  নে হগল। তানদর ভনজস্ব 
কভমউভননকশন হনে ওোনকদর মাধযনম বনল হদোর পাোঁে ভমভননের মনধয ইউভনফমদ 
পরা ড্রাইিার লাউনে ঢুকল এবং আ মদ মুসানদর ‘ওনেলকাম’ কনর গাভড়নত 
ভননে হগল। 

হেন হথনক নামার পর হথনকই আ মদ মুসার দুনোখ সতকদ ভছল। োরভদনক 
সতকদ দৃভষ্ট হরনখই গাভড়নত উনঠ বসল। 

‘স্যার হকাথাে?’ ড্রাইভিং ভসনে বনস ভষ্টোভরং-এ  াত হরনখ বলল ড্রাইিার। 
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আ মদ মুসার ভেন্তা করাই ভছল। বলল, ‘গোনলস ইন্োরোশনাল হ ানেনল 
েল।’ 

‘ভলনজ’ এোরনপানেদর ভবপরীত ভদনক শ নরর সাগর প্রানন্ত একো হছাে 
পা ানড়র উপর এই হ ানেলভে। ভলনজ এোরনপােদ হথনক দীঘদ সরল এক পথ 
হপভরনে ‘ভলনজ’ শ নর প্রনবশ করনত  ে। তারপর শ র হপভরনে হছাে একো 
পা াড়ী পথ পাভড় ভদনে পা াড় শীনষদর ‘গোনলস ইন্োরোশনাল’ হ ানেনল 
হপৌছনত  ে। হবশ দীঘদ পথ। খুভশই  নলা ড্রাইিার। তার মুখ হদখা হগল প্রসন্ন। 

গাভড় ষ্টােদ ভননেনছ। েলনছ গাভড়। 
গাভড় তখন ভবমান বের হথনক হবভরনে এনসনছ। 
 াসান তাভরক আ মদ মুসার কাননর কানছ মুখ ভননে বলল, ‘যাত্রার শুরুো 

হবাধ  ে িানলাই  নলা িাইো।’ 
‘হতামার কথা সতয  নল িানলা। ভকন্তু আমার অে রকম মনন  নি। 

ভিপারোর লাউনে একজন ভরভমনাল হে ারার হলাক সবদক্ষণ আমানদর উপর 
হোখ হরনখনছ। আমরা হবর  নে এনল হসও হবভরনে একো সাদা গাভড়নত েনড়নছ। 
এছাড়া কার-পানকদও আনরকো সাদা গাভড়র আনরকজন হলানকর দুনোখ আঠার 
মত হগোঁনথ ভছল আমানদর উপর। আমানদর গাভড় ষ্টােদ ভননল হসই গাভড়নকও ষ্টােদ 
 নত হদনখভছ।’ বলল আ মদ মুসা। 

 াসান তাভরনকর মুখ ম্লান  নে হগল। তাকাল হস হপছন ভদনক। হবাধ  ে 
হসই দুভে সাদা গাভড় ভপছু ভননেনছ ভকনা তা হদখার জনে। ভকন্তু হপছনন গাভড়র 
সাভর। অভধকাংশই সাদা গাভড়।  তাশ  নে হোখ দুভে ভফনর এল  াসান 
তাভরনকর। 

ভকন্তু শ র হপভরনে পাবদতয পনথ প্রনবনশর পর সনে  আর থাকনলা না। দুনো 
সাদা গাভড়নক হদখা হগল আ মদ মুসার গাভড়র সমান গভতনত ছুনে আসনছ। 
আ মদ মুসা ড্রাইিারনক বনল গাভড়র গভত বাভড়নে কভমনে ভনভিত  নলা হয, গাভড় 
দুনো তানদরনকই অনুসরণ করনছ। 

আ মদ মুসা পভরভযভতো ড্রাইিারনক জানাননা ও তার মননািাব হজনন 
হনোর জনে বলল, ‘ড্রাইিার, দুনো গাভড় হদখভছ আমানদর ফনলা করনছ।’ 
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‘স্যার, আপনানদর হকান শত্রু আনছ?’ বলল ড্রাইিার। তার কনে উনদ্বগ। 
‘এনদনশ আমরা হবড়ানত এনসভছ। থাকনত পানর। ভকন্তু ওরা সরকানরর হকউ 

ভকংবা িাকাত-োকাত নেনতা?’ আ মদ মুসা বলল। 
‘স্যার, সরকারী নে। সরকানরর হকান বযাপার  নল হসো ভবমান বেনরই 

ঘেত। আর এ ধরননর িাকাতও আমানদর আনজারনস হনই। স্যার,  নত পানর 
আপনানদর হকান শত্রু পতুদগাল হথনকই আপনানদর অনুসরণ করনছ।’ বলল 
ড্রাইিার। 

‘তা নল এখন ভক করা যাে ড্রাইিার?’ আ মদ মুসা বলল। 
‘ভেন্তা হনই স্যার। গোনলস ইন্োরোশনাল হ ানেল। ওখানন শভিশালী 

পুভলশ হষ্টশন আনছ। আমরা ভঠক হ ানেনল হপৌনছ যাব, ওরা আমানদর ধরনতই 
পারনব না।’ বলল ড্রাইিার। 

পাবদতয পনথ আরও ভকছুো এগুনলা আ মদ মুসানদর গাভড়। 
হঝানপ ঢাকা ভেলার একো বাোঁক ঘুরনতই আ মদ মুসা হদখনত হপল দুশ 

গনজর মত দূনর একো মাইনরা ও একো জীপ তানদর পথ হরাধ কনর দাোঁভড়নে 
আনছ। হপছনন তাকাল হস। হদখল হপছনন ছুনে আসা দুভে গাভড়র সানথ আনরকভে 
গাভড় হযাগ  নেনছ।  

ড্রাইিার ভবষেো হখোল কনরনছ। গাভড় থাভমনে ভদনেনছ হস। তার হোনখ 
িনের ছাপ। বলল হস, ‘সবদনাশ স্যার! ওরা দুভদক হথনক ভঘনর হফনলনছ।’ 

আ মদ মুসানদর গাভড়র সামননই রাস্তার একো ভত্রনমা নী। হ ানেলগামী 
হরাি হথনক আনরকো রাস্তা হবভরনে পাবদতয এলাকার মনধয ভদনে পভিম ভদনক 
েনল হগনছ। 

রাস্তাভের ভদনক একবার তাভকনে আ মদ মুসা ড্রাইিারনক লক্ষয কনর বলল, 
‘পভিম এ রাস্তাো হকাথাে হগনছ ড্রাইিার?’ 

‘স্যার, পাবদতয এলাকা ছাভড়নে রাস্তাো আমানদর এ দ্বীনপর একমাত্র বীে 
পযদন্ত হগনছ। হসখানন মননারম একো েুযভরষ্ট েে আনছ।’ 

‘ড্রাইিার গাভড়ো পভিনমর ঐ রাস্তাে নাও।’ ভননদদনশর স্বনর বলল আ মদ 
মুসা। 
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‘ওভদনক হতা হকান আশ্রে হনই স্যার। মাত্র েুযভরষ্ট েনে একো পুভলশ হষ্টশন 
আনছ। হস হতা অননক দূনর?’ 

‘িে কনরা না ড্রাইিার, হতামার এবং হতামার হকাম্পানীর হকান ক্ষভত  নব 
না। তুভম গাভড় ঘুভরনে নাও।’ এবার দৃঢ় কনে ভননদদশ ভদল আ মদ মুসা। 

ড্রাইিার গাভড় ঘুভরনে ভননে পভিনমর রাস্তাে েলনত শুরু করল। 
একেু  াসল আ মদ মুসা। বলল ড্রাইিারনক লক্ষয কনর, ‘শত্রুর কানছ 

আত্মসমপদণ করার োইনত শত্রুর  াত হথনক বাোঁোর হেষ্টা করাই উভেত নে ভক 
ড্রাইিার?’ 

‘অবশ্যই স্যার। ভকন্তু শত্রুনদরনক খুব প্রবল হদখভছ। স্যার, ওরা কারা 
আোজ করনত পানরন?’ ড্রাইিার বলল। 

‘বেী ভকছ ু হলাকনক আমরা উদ্ধার করনত োই।  নত পানর আেককারী 
দনলর ওরা হকউ।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘বেীরা হক স্যার?’ বলল ড্রাইিার। 
‘ভনরপরাধ হলাক। ওনদর মুখ বন্ধ করার জনে ওনদর অপ রণ করা 

 নেনছ।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘বেীরা ভক আপনানদর আত্মীে?’ ড্রাইিার বলল। 
‘না। অোনের প্রভতভবধান করনতই আমরা ওনদর সা াযয করনত োই।’ 

বলল আ মদ মুসা।  
ড্রাইিানরর মুখ গম্ভীর  নে উনঠনছ। কপাল তার কুভঞ্চত। 
আর হকান কথা বলল না হস। 
আ মদ মুসা তখন অে কানজ মননানযাগ ভদনেনছ। হ্ান্ি বযাগ হথনক োভব 

হবর কনর লানগনজ কনর আনা বযাগো হেনন ভননে খুনল হফলল। হবর করল োভষ্টক 
কননেইনার হথনক তার এম-১০ হমভশন ভরিলবার। 

োভষ্টক কননেইনারভে ভবনশষিানব ধতভর। ‘এিনর’ বা হকান ‘হর’ হফলনল 
এর হিতরকার ভকছ ুহদখা যাে না। ‘হর’ হফলনলই কননেইনারভে আেনার মত 
স্বি একো ছভব উপ ার হদে। এই কননেইনানর কনরই আ মদ মুসা ও  াসান 
তাভরক তানদর অস্ত্র ভননে এনসনছ। 
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 াসান তাভরকও তার অস্ত্র হবর কনর ভননেনছ। 
এক জােগাে এনস  ঠাৎ ড্রাইিার  ািদ হব্রক কনষ গাভড় দাোঁড় করাল। 
‘ভক  নলা ড্রাইিার?’ বনল উঠল আ মদ মুসা। 
‘স্যার, ইভেন িাবল ভদনি। হদখভছ আভম।’ বনল ড্রাইিার দ্রুত ষ্টােদার হথনক 

োভবর ভরং খুনল ভননে গাভড় হথনক হননম ঘুনর দাোঁভড়নে দরজা বন্ধ কনর ইভেননর 
ভদনক এগুনলা। তারপর ইভেননর েপো খুনল হফনল দাোঁড় কভরনে ভদল। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক তখন বযস্ত হপছনো হদখনত। 
হপছনন ছুনে আসা গাভড় ৫ভে কত দূনর আনছ হসো আোজ করনত হেষ্টা করভছল। 

হবশ সমে পার  নে হগল। 
ইভেননর ভদক হথনক হকান শব্দ না হপনে আ মদ মুসা সামনন তাকাল। ভকন্তু 

ইভেন ভননে কাজ করার হকান শব্দ হস শুননত হপল না। তাছাড়া ড্রাইিারনকও 
হদখনত হপল না। 

গাভড়র জানালা খুনল হদখার হেষ্টা করল আ মদ মুসা। ভকন্তু গাভড়র জানালা 
হখালা হগল না। লক করা। দরজা হখালার হেষ্টা করল। ভকন্তু হদখল দরজাও লক 
করা। 

েমনক উঠল আ মদ মুসা। 
দ্রুত হস এভগনে ড্রাইিানরর দরজাে নব ঘুরানত হেষ্টা করল। ঘুরল না। 
‘ াসান তাভরক, ড্রাইিার পাভলনেনছ এবং হসই সানথ হস আমানদরনক বেী 

কনর হরনখ হগনছ।’ দ্রুত কনে বলল আ মদ মুসা। 
ভবদুযতেৃনষ্টর মত ঘুরল  াসান তাভরক। বলল, ‘এ জনেই হস োভব ভননে 

হননম হগনছ।’ 
আ মদ মুসা হপছনো হদনখ জানালার হকাণা ভদনে সামননর ভদকো হদখার 

হেষ্টা কনর বলল, ‘ াসান তাভরক, সামনন হথনকও দুভে গাভড় আসনছ। দুভতনশ 
গনজর হবভশ দূনর নে ওরা। হপছননর পাোঁেো গাভড়ও দুএকভমভননের মনধয এনস 
পড়নব।’ 

‘তার মানন লক করা গাভড়নত আমরা বেী  নে পনড়ভছ।’ বনলই  াসান 
তাভরক তার হমভশন ভরিলবারো তাক করল জানালা গুনড়া কনর হদবার জনে। 
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আ মদ মুসা তানক বাধা ভদনে দ্রুত বলল, ‘গুলী নে, বাে ভদনে হিনঙ হফল। 
গুলীর শব্দ কনর আমানদর অবযা ওনদর জানানত োই না।’ 

 াসান তাভরক হমভশন ভরিলবানরর বাোঁে ভদনে হিনঙ হফলল জানালা। 
িাঙা জানালা ভদনে বযাগগুনলা আনগ বাইনর হফনল ভদনে  াসান তাভরক ও 

আ মদ মুসা বাইনর হবভরনে এল। 
হবর  নেই আ মদ মুসা বলল, ‘যতদূর ধারণা কভর উত্তর ভদনক ভকছ ুদূনরই 

সাগর আর দভক্ষনণ পাবদতয এলাকা পার  নল পাওো যানব বনাঞ্চল, তারপর 
হলাকালে। হকান ভদকো আমরা হবনছ হনব  াসান তাভরক?’ 

‘আমার মনত দভক্ষণ ভদক িাইো।’  াসান তাভরক বলল। 
আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক গাভড় ঘুনর গাভড়র দভক্ষন পানশ এনস দ্রুত 

রাস্তা হথনক হননম একো ভেলার আড়াল ভননে দভক্ষন ভদনক এগুনলা। 
দুভদক হথনক গাভড়গুনলা তখন এনস পনড়নছ। 
আ মদ মুসানদর গাভড়র সামনন ও ভপছনন দাোঁড়াল ৭ভে গাভড়র একভে ব র। 
৭ভে গাভড় হথনক নামল ৪০ জননর একভে ভবরাে দল। তানদর সানথ দুভে 

ভশকারী কুকুর। 
জীপ হথনক হননম আসা দীঘদনদ ী ঋজু শরীনরর এবং উনত্তভজত হে ারার 

একজন হলাক আ মদ মুসানদর গাভড়র হিতরোে একবার হোখ বুভলনে িাঙা 
জানালা হদনখ সবার উনেনশ্য ভেৎকার কনর বলল, ‘হকান ভদনক হগনছ হদখ। 
শেতাননদর ভকছুনতই পালানত হদো যানব না।’  

দুভে কুকুর ধনর রাখা দুজন হলাক তানদর  ানতর ইননিলাপ হথনক দুখন্ি 
কাপড় হবর কনর কুকুর দুভেনক ভদনে তা শুভকনে ভনল এবং কুকুর দুভেনক হবোঁনধ 
রাখা দভড়র হশষ প্রান্ত ধনর হরনখ পুনরা দভড় হছনড় ভদল। 

সংনগ সংনগই কুকুর দুভে গাভড় ঘুনর উত্তর পাশ হথনক দভক্ষণ পানশ ভগনে 
ছুেনত শুরু করল দভক্ষণ ভদনক। কুকুনরর দভড় ধনর রাখা হলাক দু’জনও ছুেল তার 
সানথ। অবভশষ্ট আেভত্রশজনও তানদর ভপছনন েলনত লাগল। 

হসই লম্বা হলাকভের হনতৃনত্ব ওরা েলনছ অস্ত্র বাভগনে জংগল যুনদ্ধর ফরনমশন 
ভননে। 
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ভপনঠ বযাগ ঝুভলনে পথ ীন পাবদতয িূভমর উপর ভদনে আ মদ মুসারাও 
েলভছল। 

পাবদতয িূভম েড়াই-উৎরাই, পা ানড়র ভেলা, খাড়া ও গিীর উপতযকা এবং 
গাছ ও হঝাপ-জংগনল িরা। পথ েলা খুব কভঠন। ভকন্তু খুভশ  নলা আ মদ মুসা। 
এই পভরনবনশ WFA-এর হলাকরা তানদর খুোঁনজ পানব না। আ মদ মুসা ভেন্তা 
করল, তারা জংগনলর ভদনক না ভগনে পুনব ‘ভলনজ’ শ নরর ভদনক  াোঁো শুরু করনত 
পানর। ভকন্তু আবার িাবল, শত্রুনদর গভতভবভধ সম্পনকদ ভনভিত না  নে শ রমূখী 
 ওো তানদর ভঠক  নব না। 

প্রাে ১ ঘন্ো েলার পর একো উচ্চিভূমর উপর বসল আ মদ মুসা ও  াসান 
তাভরক। 

উচ্চ িূভমো সমতল। হঝাপ ও বড় বড় গাছ-গাছড়াে িরা। ভবশাল উচ্চ 
িূভমো পুরাকীভতদর হকান গনড়র মত। এই গড়োরই উত্তর প্রানন্ত এনস বনসনছ 
আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক। এখানন বনস হপছনন হফনল আসা পাবদতয 
অঞ্চলোর উপর হোখ রাখা যানি। ওরা ফনলা করনছ না ভফনর হগনছ এো খুব 
জানা দরকার। 

আ মদ মুসার এ ভেন্তাে হছদ পড়ল  াসান তাভরনকর কথাে। হস বলভছল, 
‘িাইো, আমরা কাক িাকা হিানর খাভল হপনে হবভরনেভছ। খাবার ভবষেোও 
আমানদর িাবনাে রাখা যাে।’ 

আ মদ মুসা  াসল। বলল, ‘তুভম ভঠক বনলছ  াসান তাভরক। আভমও 
হপেনক বুঝানত পারভছ না। ভকন্তু ভক খানব? বযানগর পনকনে আনছ ভবমান হথনক 
পাওো মাত্র কনেকো েকনলে।’ 

বনল আ মদ মুসা েকনলেগুনলা হবর কনর  াসান তাভরকনক ভদল, ভননজও 
ভনল। 

েকনলে মুনখ ভদনে  াসান তাভরক বলল, ‘িাইো বুঝনত পারভছ না, সাত 
গাভড় হলাক হগল হকাথাে! আমানদর ফনলা না কনর ওরা ভফনর যানব এো ভক 
স্বািাভবক?’ 

‘না, স্বািাভবক নে।’ আ মদ মুসা বলল। 
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কথা হশষ  নতই আ মদ মুসার কানন এল একো অপ্রতযাভশত শব্দ। একো 
কুকুনরর কে শব্দ তুলনত ভগনেও আকভস্মকিানব রুদ্ধ  নে হগল। 

েমনক উঠল আ মদ মুসা। 
 ঠাৎ একো ভেন্তা তার মাথাে ভঝভলক ভদনে উঠল। ওরা ভক কুকুর ভননে 

এগুনি? ওরা ভক আ মদ মুসানদর হদখনত হপনেনছ? উৎসা ী কুকুরনক 
সামলাবার জনেই ভক ঐিানব তার মুখ হেনপ ধরনত  নেনছ? 

এই ভেন্তা তার মাথাে আসার সানথ সানথই আ মদ মুসা বনল উঠল, ‘ াসান 
তাভরক, তাড়াতাভড় আড়াল নাও। সম্ভবত আমরা শত্রুর হোনখ পনড় হগভছ।’ 

বনল আ মদ মুসা ভননজও দ্রুত গভড়নে উচ্চিভূমর প্রান্ত হথনক একেু হিতনর 
সনর এল। 

 াসান তাভরকও গভড়নে একো হঝানপর আড়ানল েনল এনসনছ। 
আড়ানল এনসই  াসান তাভরক ছুনে এল আ মদ মুসার কানছ। বলল, ‘ভক 

বযাপার িাইো?’ 
‘আভম একো কুকুনরর অসমাপ্ত ভেৎকার কানন শুননভছ। হকউ কুকুনরর 

ভেৎকারনক মাঝ পনথ থাভমনে ভদনেনছ। আমার ভবশ্বাস, আমানদর শত্রুরা কুকুনরর 
ভদক-ভননদদশনাে ভনিঃশনব্দ আমানদর খুব কানছ এনস হপৌনছনছ।’ বলল আ মদ 
মুসা। 

‘দুিঃভখত, কুকুনরর ভেৎকারো আভম হখোল কভরভন। শব্দ হকান ভদক হথনক 
এনসনছ িাইো?’  াসান তাভরক বলল। 

‘উত্তর ভদক। একদম এই সামনন হথনক। আমার মনন  ে, এই উচ্চিভূম 
হযখান হথনক উনঠ এনসনছ হস পযদন্ত ওরা হপৌনছ হগনছ।’ বলল আ মদ মুসা। 

‘তার মানন ওরা এখন এই  াইলযানন্ি ওঠার প্রস্তুভত ভননি।’  াসান তাভরক 
বলল। 

‘আমার মনন  ে কুকুরনক অনুসরণ কনর আমানদর  ানতর মুনঠাে পাওো 
পযদন্ত ওরা ভনরনব এগুনব এবং তারপর আমানদর উপর ঝাোঁভপনে পড়নব।’ বলল 
আ মদ মুসা। 
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‘আমরা ভক করব এখন? আমরা ভক আরও সামনন সনর যাব?’  াসান তাভরক 
বলল। 

‘ওরা োে আমানদরনক ওনদর োনগদনের মনধয ভননত। আর আমরা োইব 
ওনদরনক আমানদর োনগদনের মনধয আননত। এভদক হথনক আমরা হযখানন 
রনেভছ, হসো আমানদর জনে িানলা জােগা। আমানদর এ উচ্চিভূম হথনক হয ঢাল 
ওনদর ভদনক হননম হগনছ তা খুব লযাে এবং উন্মুি। হছাে দুোরো গাছ-গাছড়া ও 
ঘাস ছাড়া আর ভকছু হনই। এই ঢানল তারা আত্মনগাপননর হকান সুনযাগ পানব না 
এবং এই ঢাল ভদনেই তানদর উনঠ আসনত  নব। পূবদ ভদনক উচ্চিভূমর সানথ 
পা াড় যুি  নেনছ। ওভদক ভদনে আসনত পারনছ না। ঢাল ঘুনর পভিম ভদক  নে 
তানদর আসার হকান যুভি হনই। কারণ আমরা তানদর সম্বনন্ধ জাননত হপনরভছ 
এো তারা জানন না এবং স্বািাভবকিানব কুকুর তানদর এই পনথই ভননে আসনব।’ 
বলল আ মদ মুসা। 

 াসান তাভরক  াসল। বলল, ‘আল ামদুভললা , আলা  আমানদর উপযুি 
জােগাে এনন ওনদর মুনখামুভখ কনরনছন।’ 

আ মদ মুসা ঢানলর প্রান্ত বরাবর এলাকা পযদনবক্ষণ কনর মাঝামাভঝ 
জােগাে একো উোঁেু যান হদখনত হপল। উোঁেু জােগাো ঢানলর একদম প্রানন্ত হবদীর 
মত হদখনত এবং ওো পভরকভল্পতিানব ধতভর মনন  নলা তার কানছ। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক রভলং কনর ভগনে উঠল হসই হবভদনত। 
আ মদ মুসারা হবভদনত উঠনতই ভবরাে আকানরর দুভে বড় সাপ হবভদ হথনক হননম 
হগল। 

ভবভস্মত  নলা আ মদ মুসা, হবভদর হমনঝো পাথনরর। পাথনরর হজাড়াগুনলা 
ভদনে গাছ-গাছড়া উনঠ পাথরগুনলা হঢনক ভদনেনছ। হবভদর উপর দুভে পাথনরর 
বাভে। বাভেগুনলা হিজা হদনখ ভ্রু কুভঞ্চত  নলা আ মদ মুসার। োরভদনক োইল। 

হবভদর উত্তর প্রানন্ত অবযান ভনল আ মদ মুসারা। তারা খুভশ  নলা হয, হগাো 
ঢালোই তানদর নজনর আসনছ। অবশ্য ঢানলর পভিম প্রান্ত দভক্ষণ ভদনক হবোঁনক 
হগনছ বনল হশষো হদখা যানি না। 
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হবভশক্ষণ বসনত  নলা না আ মদ মুসানদর। হদখা হগল, ভঠক তানদর 
হসাজাসুভজ জংগনলর হিতর হথনক ঢানলর হগাড়াে উনঠ এল দুজন হলাক। তানদর 
সামনন দুভে কুকুর। কুকুর দুভের দভড় তানদর  ানত। কুকুর দুভে িবলমানেদর 
িংভগনত হদৌড়ানি। 

কুকুর হকাোনির পরই হবভরনে এল মূল বাভ নী।  ানত হষ্টনগান, হকামনর 
ভপস্তল সভিত ভবরাে একো দল। সংখযা ৪০ হথনক ৫০এর মনধয  নব বনল 
অনুমান করল আ মদ মুসা। রীভতমত যুনদ্ধর আনোজন। ভবভস্মত  নলা আ মদ 
মুসা। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরনকর হমভশন ভরিলবার প্রস্তুত।  
আ মদ মুসা তাকাল  াসান তাভরনকর ভদনক। বলল, ‘ওরা ঢানলর মাঝ 

বরাবর আসার আনগ আমরা গুলী করব না।’  
ওরা ঢানলর মাঝ বরাবর এনস হগনছ। 
আ মদ মুসা তার এম-১০ হমভশন ভরিলবার িান  ানত হরনখ বাম  াত ভদনে 

পনকে হথনক আরও একো ভরিলবার হবর কনর ওনদর মাথার উপর ভদনে গুলী 
করল। সংনগ সংনগই ওনদর কনেক িজন হষ্টনগান ও ভরিলবার এক সানথ গজদন 
কনর উঠল আ মদ মুসার ভরিলবানরর শব্দ লনক্ষয। ভকন্তু তানদর গুলীগুনলা প্রাে 
৪০ ভিগ্রী হকানণ মাথার উপর ভদনে েনল হগল।  

ওনদর গুলীর প্রথম ধাপ আ মদ মুসানদর অভতরম করার সানথ সানথই 
আ মদ মুসা ও  াসান তাভরনকর হমভশন ভরিলবার গজদন কনর উঠল এবং ঘুরনত 
লাগল দলভের উপর ভদনে। 

মাত্র কনেক হসনকন্ি। দলভের সবাই িূভম শযযা ভনল। 
কনেকভে হদ  ঢাল হবনে গভড়নে জংগনল ঢুনক হগল। 
অেগুনলা ভনজদীব পনড় থাকল ঢানলর উপর। 
ঢাল হথনক হদ গুনলা জংগনল গভড়নে যাবার পর পরই ওভদক হথনক আ মদ 

মুসানদর উচ্চিভূম লনক্ষয অভনেভমত বযবধানন গুলী আসনত লাগল। 
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আ মদ মুসারা গুলী খরে না কনর অনপক্ষা করার নীভত অনুসরণ করল। 
ওখানন বনস গুলী কনর ওনদর লাি হনই। সামনন এগুনতই  নব ওনদর। হসই 
সমনের অনপক্ষা করনত লাগল ওরা। 

পল পল কনর সমে পার  নে যানি। ওপার হথনক হসই অভনেভমত গুলী 
একোনা েলনছই। 

ভবরভি ও ভবস্মে ভকছুো আিন্ন কনরনছ আ মদ মুসানক। অথদ ীন ও 
অবযা ত এই গুলীর অথদ ভক? এমন ভক ভন ত-আ তনদর ভননে যাবারও ওরা হেষ্টা 
করনছ না! 

এ সমে আ মদ মুসানদর ভঠক হপছনন অননকখাভন উপনর শূে হথনক দুভে 
কারবাইন হ্ান্ি হমভশনগান গজদন কনর উঠল। 

আকাশ হথনক পড়ার মত প্রবল শক হখনে আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক 
দুজননই হপছন ভফনর তাকাল। 
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২ 
হবভদনত উঠনত উঠনত িযাভনসা গনজানলা বলল, ‘িাইো, গত মানস আমরা 

আসনত পাভরভন। তানতই হদনখা মনন  নি হবভদো জংগনল িনর হগনছ। এ রকম 
হতা  ওোর কথা ভছল না।’ 

সাভগদও গনজানলাও হবভদনত উঠভছল হিভনসার সানথ। বলল, ‘ভিনেনীরা 
এনসভছল হতা। মনন  ে ওরা হবভদো পভরষ্কার কনর যােভন।’ 

‘তাই  নব। আজ আমানদর সংগ্রানমর শভিরা দুধ হখনে যাবার পর আমরা 
হবভদো পভরষ্কার করব িাইো’। বলল িযাভনসা গনজানলা। 

‘আভমও তাই িাবভছ।’ বলল সাভগদও গনজানলা। 
দুজননই উঠল হবভদনত। 
দুজননর  ানতই দুো কারবাইন হশ্রণীর ক্ষুদ্র সাবনমভশনগান। দুজননই 

 ানতর সাবনমভশনগান কাোঁনধ ঝুভলনে কাোঁনধর থনল হথনক হবর করল োভষ্টনকর 
একো পে। পনের মুখ খুলনত খুলনত ওরা দুজনন হগল হবভদর মাঝখানন রাখা 
দুনো পাথনরর বড় বাভের ভদনক। পনের মুখ খুনল ওরা দুজন পাথনরর দুই বাভেনত 
পনের সবেুকু দুধ হঢনল ভদল। 

পনের মুখ বন্ধ কনর কাোঁনধর ঝুলাননা বযানগ হরনখ দুজননই কাোঁধ হথনক 
সাবনমভশনগান  ানত ভনল এবং দুজননই সাবনমভশনগাননর বযানরল বাভের দুনধ 
হিাবাল। তারপর আবার সাবনমভশনগান কাোঁনধ ঝুভলনে দ্রুত হননম এল হবভদ 
হথনক। 

দুজননরই পরনন ফলু সামভরক হপাশাক। কাোঁনধর সাবনমভশনগান ছাড়াও 
ওনদর হকামনর একভদনক ঝুলাননা ভরিলবার, অেভদনক খাপবদ্ধ ছুভর। 

দুজননর মাথাে সামভরক েুভপ। 
দুজনন ওরা িাই হবান। আনজারস দ্বীপপুনের স্বাধীনতা সংগ্রানমর হনতা। এ 

কারনণই পতুগদীজ আইনন গনজানলা বংশ ভবনদ্রা ী পভরবার। আনজারস 
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দ্বীপপুনের পতুদগীজ আইন ও পুভলশ এই পভরবানরর সন্ধানন সবদক্ষণ পই পই কনর 
ঘুরনছ। 

হবভদ হথনক হননম সাভগদও এনগাভিল দভক্ষণ ভদনক। 
িযাভনসা গনজানলা বলল, ‘িাইো, হবভদো গাছ-গাছড়াে হছনে হগনছ। 

আমরা হযখানন দাোঁভড়নে হবভদনত আমানদর অভতভথনদর আসা-যাওো হদভখ, 
হসখান হথনক আজ হবভদর ভকছুই হদখা যানব না।’ 

‘তা নল।’ থমনক দাোঁভড়নে বলল সাভগদও গনজানলা। 
‘েল এই গাছোে উনঠ যাই। ওখান হথনক িানলা কনর হদখনত পাব।’ বলল 

িযাভনসা গনজানলা। 
‘ভঠক, িযাভনসা গানছ ওঠা যাে। সব িানলা কনর হদখা যানব। ভকন্তু তুভম গানছ 

উঠনত পারনব হতা?’ সাভগদও গনজানলা বলল। 
‘ভক বলছ িাইো। তুভম ভক নতুন  নল নাভক?’ বলল িযাভনসা গনজানলা। 
‘ভঠক আনছ। েনলা।’ বনল সাভগদও গনজানলা গানছর ভদনক এনগানলা। 
হবভদর পুবপানশ একো উোঁেু গানছ তারা উনঠ বসল। ওখান হথনক উচ্চিভূমর 

ভবরাে এলাকাস  উত্তর ভদনক হননম যাওো ঢালনকও পভরষ্কার হদখা যাে। 
ওরা হবভদনক সামনন হরনখ পভিমমুখী  নে বসল। 
তারা গানছ উনঠ বসার পর দশ ভমভনেও হগল না। পূব ভদক হথনক এক হজাড়া 

দীঘদ সাপ এক সানথ এনস হবভদনত উঠল। এগুনলা তারা দুধ িভতদ পাথনরর বাভের 
ভদনক। সাপ দুভে দুবাভে হথনক দুধ খাওো শুরু করল। 

গানছ বনস দুিাইনবান সাভগদও ও িযাভনসা আননের সানথ হদখভছল এই 
দৃশ্য। দৃশ্যো হদখনত হদখনত সাভগদও গনজানলা বনল উঠল, ‘আমানদর োর পুরুষ 
সানপরও োর পুরুষ ধনর এই দৃশ্য এিানবই হদনখ  নে আসনছ। এই সাপরা 
আমানদর শভি ছাড়া, সংগ্রাম ও ঐভতনহ্র প্রতীক।’ 

‘ভকন্তু িাইো, সানপর অবযথদ হছাবনলর মত আমরা শত্রুর উপর অবযথদ 
আঘাত  াননত পারভছ কই? আমরা এগুনত পারভছ না হকন?’ বলল িযাভনসা। 
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সাভগদও ভকছু বলনত যাভিল। ভকন্তু িযাভনসার হোখ ঢানলর উপর পড়নতই 
িূত হদখার মত েমনক উনঠ সাভগদওর মুখ হেনপ ধনর বলল, ‘ঢানলর ভদনক হদখ 
িাইো।’ 

সংনগ সংনগই সাভগদও হোখ হফরানলা ঢানলর ভদনক। 
হদখনলা দুজন হলাক পাশাপাভশ ঢাল হবনে দ্রুত উনঠ আসনছ। 
ভ্রুকুভঞ্চত  নলা সাভগদও গনজানলার। ভফস ভফস কনর বলল িযাভনসানক, 

‘দুজননর হকউ এনদনশর নে, ইউনরানপরও নে।’ 
‘তা নল হকাথাকার?’ 
‘এভশোন মনন  নি িযাভনসা আমার কানছ।’ 
‘তা নল ওরা আমানদর শত্রু  ওোর কথা নে। ভকন্তু িাইো দুজননর  ানতই 

হতা হমভশন ভরিলবার?’ 
‘আসনলই এভশোনরা আমানদর শত্রু  বার কথা নে। ভকন্তু ওরা হযন তু 

অস্ত্রধারী হসন তু শত্রু  নতও পানর। আর ওনদর েলার িংভগ হদনখ মনন  নি অস্ত্র 
তারা কানরা না কানরা ভবরুনদ্ধই ব ন করনছ। তানদর হসই শত্রু হক? আমরাও 
 নত পাভর। আর আমানদরই রানজযর মনধয এখন ওরা।’ বলল সাভগদও। 

হলাক দু’জন তখন উচ্চিভূমর প্রানন্ত উনঠ এনসনছ। বসল তারা। ভকন্তু উন্মুি 
জােগাে না বনস হছাে গাছ-গাছড়ার মনধয বসল। 

ভনেু কনে তারা কথা বলভছল। মানঝ মানঝই উোঁভক ভদভিল ঢানলর ভদনক। 
 ঠাৎ এক সমে তারা ভননের উপতযকার ভদনক তাভকনে দ্রুত গভড়নে উচ্চিভূমর 
প্রান্ত হথনক ভকছুো হিতনর গাছ-গাছড়ার আরও আড়ানল সনর এল। 

উৎকণদ  নে উঠল সাভগদও। বলল ভফসভফস কনর, ‘ভননে উপতযকাে মনন  ে 
কুকুনরর ভেৎকার শুনলাম। মনন  ে ওরা দুজনও শুননত হপনেনছ কুকুনরর 
ভেৎকার। এ জনেই গভড়নে ওরা আরও আড়ানল সনর এল। ভনিে ওরা কানরা 
তাড়া হখনে পাভলনে আসনছ এবং তাড়াকারীরা ভননের উপতযকাে হপৌনছ হগনছ।’ 

‘ভকন্তু িাইো এনদর হোনখ-মুনখ হতা পলাতকনদর মত িে ও উনদ্বগ হনই!’ 
বলল িযাভনসা। 

‘তা ভঠক। ভকন্তু এর অথদ এই নে হয তারা পলাতক নে।’ সাভগদও বলল। 
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ওরা এ সমে হদখল, হলাক দু’জন হবভদর ভদনক এগুনি। 
আোঁৎনক উঠল িযাভনসা। ভফসভফস কনর বলল, ‘িাইো, আমানদর হম মান 

সপদরাজরা হতা এখনও হবভদনত!’ 
‘আমরা দশদক, যা ঘেনব তা ঘেনত দাও। পাপ করনল পানপর সাজা ওনদর 

হপনত  নব।’ বলল সাভগদও। 
হলাক দুজন তখন হবভদনত উঠভছল। 
সাভগদও ও িযাভনসা ভবস্মনের সানথ হদখল, সাপ দুভে হবভদর দভক্ষণ প্রান্ত ভদনে 

সাভর হবনধ হননম েনল হগল। 
তানদর ভবস্মনের বড় কারণ  নলা, প্রভতভদন সাপ দুনো দুধ খাওোর জে 

হযমন হবভদনত উনঠ আনস পূবদ প্রান্ত ভদনে দুধ খাওোর পর হননমও যাে হতমভন 
পূবদ প্রান্ত ভদনে। ভকন্তু আজ প্রথমবার ওরা নামল দভক্ষণ প্রান্ত ভদনে। 

তার মানন তানদর হম মান সাপ দুনো আনপাশ করল হলাক দুজননর সানথ, 
িাবল সাভগদও। হলাক দুজন হবভদনত উঠার আনগই হযমন সাপ দুনো েনল হগল, 
হতমভন ভিন্ন রাস্তা ভদনে হগল একই রাস্তা বযব ানরর সংঘাত এভড়নে। 

‘িাইো, ভক বুঝনল?’ বলল িযাভনসা। 
‘বুঝলাম, এ দুজন আমানদর শত্রু নে, বা আমানদর জনে ক্ষভতকর নে।’ 

বলল সাভগদও। 
‘আমারও তাই মত। আর ওনদর দুজননর হে ারা হকানও িানবই 

ভরভমনানলর মত নে। ভনরী , ভনষ্পাপ িদ্রনলাক বনলই ওনদর মনন  ে।’ বলল 
িযাভনসা। 

কথা হশষ কনরই িযাভনসা আবার োপা উনত্তভজত কনে বলল, ‘িাইো হদখ, 
ওরা দুজন ওনদর হমভশন ভরিলবার বাভগনে যুনদ্ধর পভজশন ভননে বনস আনছ।’ 

সাপ দুনো ভঠক পনথ হগল ভকনা হদখভছল সাভগদও। িযাভনসার কথাে হস মুখ 
ভফরাল, হদখল, হলাক দুজন হবভদর উত্তর প্রানন্ত গাছ-গাছড়ার আড়াল ভননে ঢানলর 
ভদনক তানদর ভরিলবার তাক কনর বনস আনছ। 

এক ভমভনেও পার  নলা না। 
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ভননের উপতযকার জংগল হথনক দুভে কুকুর ভননে হষ্টনগানধারী দুজন হলাক 
হবভরনে এল। তারা উঠনত শুরু করল ঢাল হবনে। 

তানদর হপছনন হপছনন হবভরনে এল েভলশ পোঁেতাভলশ জননর ভবশাল 
বাভ নী। প্রনতযনকর  ানতই উদযত হষ্টনগান। মনন  নি একদল হযাদ্ধা এগুনি 
যুনদ্ধর জনে। 

‘তা নল ওরাই তাড়া কনর ভননে আসনছ এ দুজননক?’ বলল িযাভনসা 
ভফসভফস কনর সাভগদওর উনেনশ্য। 

‘িাবভছ, এ দুজন ভবনদশী। ভকন্তু ওরা কারা? ভক ভননে এই লড়াই?’ ধীনর 
ধীনর োপা কনে বলল িযাভনসা। 

‘দূর হথনক হদনখ যতো বুঝা যানি, তানত সবাইনকই হতা এনদশী বনল মনন 
 নি।’ বলল সাভগদও। 

হলাক দুজন ভরিলবার বাভগনে বনস আনছ। আর ওরা ঢাল হবনে উনঠ 
আসনছ। 

‘দুই ভরিলবার ভদনে ওনদর সানথ ভকিানব এরা লড়াই করনব, এরা এতদূর 
পাভলনে এল, ভকন্তু এখন আবার রুনখ দাোঁড়াল হকন?’ িযাভনসা বলল। 

‘এনদর ষ্ট্রানেভজক োন খুব েনেনন িযাভনসা। এরা খুবই সুভবধাজনক 
অবযান হবনছ ভননেনছ। এ রকম জােগা এনদর সামননও ভছল না, হপছননও হনই।’ 
বলল সাভগদও। 

‘ভকন্তু এরা এিানব বনস হকন? ওনদর এগুনত ভদনি হকন?’ োপা উনত্তভজত 
কনে বলল িযাভনসা। 

ওরা তখন ঢানলর মাঝামাভঝ জােগাে বনস আনছ। 
ওনদর ভদনক তাক কনর বসা এনদর একজন এ সমে ওনদর ভদনক একো 

ফাোঁকা গুলী করল সাধারণ ভরিলবার হথনক। উত্তনর ওরা সংনগ সংনগ একসানথ 
গুলী বৃভষ্ট শুরু করল হবভদ লনক্ষয। এরাও হবভদর উপর শুনে পনড় তানদর দুই 
হমভশন ভরিলবানরর ভিগার ভেনপ ওনদর উপর ঘুভরনে ভননত লাগল। মাত্র কনেক 
হসনকন্ি। ওভদক হথনক গুলী হছাড়া বন্ধ  নে হগল। ঢানল আর কাউনকই দাোঁড়াননা 
হদখা হগল না। 
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ওভদনকর গুলী বন্ধ  নল এরাও গুলী হছাড়া বন্ধ কনর ভদল এবং উনঠ বসল 
হবভদর উপর। 

‘ভক আিযদ, ওরা ভক সবাই মনর হগল?’ প্রে তুলল িযাভনসা। 
‘বনলভছলাম না িযাভনসা। এরা খুব কুশলী। উপযুি জােগা হবনছ ভননেনছ। 

আবার ওনদর ভননেও এনসনছ ঢানলর মাঝখানন, তারপর আরমণ কনরনছ। যানত 
পালানত না পানর।’ সাভগদও বলল। 

‘না িাইো, এরা প্রথম আরমণ কনরভন। ঢাল হথনক ওরাই প্রথম আরমণ 
কনরভছল। ভকন্তু িাইো, এরা ঐ একো ফাোঁকা গুলী হকন কনরভছল?’ 

‘ভঠক জাভন না।  নত পানর ওনদরনক প্রথনম আরমনণ আনা অথবা  ভেনে 
হদোর জনে।’ 

‘ওনদরনক এরা আরমনণ আননত োইনব হকন?’ আবার ভজোসা 
িযাভনসার। 

‘আভমও বযাপারো বুঝনত পারভছ না িযাভনসা।’ বলল সাভগদও। 
‘ভকন্তু এরা এখন ভকনসর অনপক্ষা করনছ। ঢানল হতা এখন হননম হযনত 

পানর। যুদ্ধ জে হতা  নেই হগনছ।’ বলল িযাভনসা। 
‘হবাধ  ে এরা আশংকা করনছ, উপতযকাে ওনদর শত্রু পনক্ষর হলাক আরও 

আনছ।’ সাভগদও বলল। 
ভকছু বলনত ভগনেও তার মুখ ভদনে আর কথা হবরুল না। হস হদখল, পভিম 

ভদক হথনক দুজন হষ্টনগানধারী হবভদর হপছন পযদন্ত এনস হপৌনছনছ। 
িযাভনসা োপা কনে দ্রুত বলল, ‘িাইো, হবভদর হপছনন।’ 
সাভগদও তাভকনেভছল ঢানলর ভদনক। হস তাড়াতাভড় মুখ ঘুরাল হবভদর হপছনন। 

হদখনত হপল দুজন হষ্টনগানধারীনক। তানদর হষ্টনগাননর বযানরল তখন হলাক 
দুভেনক লক্ষয কনর এভগনে আসনছ। 

হদনখই োপা কনে ‘িযাভনসা........’ বলনত বলনতই সাভগদও তার 
কারবাইননর ভিগার হেনপ ধরল ঐ দুজন হষ্টনগাধারীর লনক্ষয। 

িযাভনসাও আনগই তার কারবাইন ঘুভরনে ভননেভছল। সাভগদওর সানথ তারও 
কারবাইন গজদন কনর উনঠভছল। 
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দুজন হষ্টনগানধারীর ঝাোঁঝরা  নে যাওো হদ  ঝনর পড়ল মাভেনত। 
সাভগদও ও িযাভনসা হদখল হসই হলাক দুজন প্রথনমই গানছ েনড় থাকা তানদর 

ভদনকই ভফনর তাভকনেনছ। তারপর ধীনর ধীনর তানদর দৃভষ্ট ঘুনর হগল হবভদর 
হপছনন পনড় থাকা লাশ দুভের ভদনক। তারা হবভদর দভক্ষণ প্রান্ত পযদন্ত এভগনে লাশ 
দুভেনক হদখল। আবার তানদর হোখ উনঠ এনস ভনবদ্ধ  নলা সাভগদওনদর উপর। 

হলাক দুজননর একজন আ মদ মুসা, সাভগদওনদর উনেনশ্য পতুদগীজ িাষাে 
বলল, ‘ধেবাদ। আপনারা দুজননক  তযা কনর আমানদর দুজননর প্রাণ 
বাোঁভেনেনছন। অথে আপনারা ওনদর ভকংবা আমানদর কাউনকই হেননন না।’ 

সাভগদওরা হননম এল। সাভগদও বলল আ মদ মুসার মুনখামুভখ দাোঁভড়নে, 
‘আমরা ওনদরনক বা আপনানদরনক ভেভন না বনে। ভকন্তু আরমণকারী হক আর 
আরান্ত হক তা আমরা হদনখভছ। আমরা আরান্তনক সা াযয কনরভছ।’ 

‘অপরাধী আরমণকারীরা  ে, ভকন্তু আরান্তরাও  নত পানর।’ আ মদ মুসা 
বলল। 

‘তা  নত পানর। তনব আমানদর হস িুল  েভন, আপনার কথাে ভনভিত 
 লাম।’ বলল সাভগদও। 

‘ধেবাদ। প্রথনম আমার মনন  নেভছল আপনারা হযন স্বনগদর দূত। 
আমানদর রক্ষার জনে দো কনর ঈশ্বর আপনানদর পাভঠনেনছন। আমার ভবস্মে 
এখনও যােভন। এখানন আপনারা এনলন ভক কনর? দো কনর আপনানদর পভরেে 
হদনবন?’ আ মদ মুসা বলল। 

‘আভম সাভগদও গনজানলা।’ বলল সাভগদও। তারপর িযাভনসানক হদভখনে 
বলল, ‘এ আমার সন াদরা হছাে হবান িযাভনসা গনজানলা। আমরা এ এলাকার। 
এর হবভশ ভকছ ুবলার আনগ আপনারা হক তা আমানদর জানা প্রনোজন।’ 

‘আমরা ভবনদশী। ভলনজ ভবমান বেনর নামার পর যাভিলাম ‘গোনলস 
ইন্োরোশনাল হ ানেনল’ থাকার জনে।’ 

বনল একেু থামল আ মদ মুসা। তারপর হ ানেনলর পনথ তানদর ভকিোপ 
এবং  তযা প্রনেষ্টাস  গাভড়র জানালা হিনঙ তানদর পলােননর সব কথা খুনল 
বলল। 
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‘আপনারা ভবনদশী। আপনানদর সানথ ওনদর শত্রুতা হকন? ওরা কারা?’ 
বলল িযাভনসা। 

‘ওোর্ল্দ ভিিম আভমদ’ (WFA) এর সানথ আপনানদর পভরেে আনছ?’ 
আ মদ মুসা সাভগদও ও িযাভনসা দুজননর ভদনক তাভকনে ভজনেস করল। 

উত্তনর সাভগদও বলল, ‘পভরেে হনই, তনব জাভন আমরা ঐ সংগঠননক। 
সংগঠনো েরম ইহুদীবাদী। হগাো দুভনো দখনলর দুিঃস্বপ্ন ওনদর। আজর 
ওোইজমযান ওনদর হনতা।’ 

‘ধেবাদ ভম. সাভগদও। আপনারানতা হদখভছ ওনদর অননক ভকছুই জাননন। 
ওনদর.......।’ আ মদ মুসার কথা সমাপ্ত  নত পারনলা না। 

আ মদ মুসানক মাঝপনথ থাভমনে ভদনে সাভগদও আবার বনল উঠল, 
‘আনজারনসর পতুদগীজ গিনদর ‘হপনড্রা’র স্ত্রী ‘ভরভষ্টন করভণকা’ ইহুদী। এই 
সুবানদ WFA এখানন বযাপক সুভবধা ভননি। ভকন্তু আপনানদর সানথ WFA এর 
শত্রুতা ভকনসর? আপনানদর পভরেে ভকন্তু বনলনভন।’  

আ মদ মুসা একেু িাবল। তারপর মুখ তুলল সাভগদওর ভদনক। গিীর 
দৃভষ্টনত একবার হস হদখল সাভগদওনক। 

উত্তর ভদনত ভকছু হদভর  নলা আ মদ মুসার। 
 াসল সাভগদও। বলল, ‘বুনঝভছ, ভবশ্বাস করনত পারনছন না আমানদর।’ 
আ মদ মুসা সলি  াসল। বলল, ‘স্যভর, এো অভবশ্বাস নে, সতকদতা। 

ভবনশষ পভরভযভতনত এো সবাইনকই করনত  ে। হযমন আপনারাও আপনানদর 
সবো পভরেে আমানদর কানছ ভদনত পানরনভন।’ 

আবার  াসল সাভগদও। বলল, ‘ভকছু পভরেে আমরা হগাপন হরনখভছ বনল ভক 
আপভন মনন কনরন?’ 

হঠাোঁনে  াভস ফনুে উঠল আ মদ মুসার। বলল, ‘আপনারা বযভি পভরেে 
ভদনেনছন। ভকন্তু দলীে বা সাংগঠভনক একো পভরেে আপনানদর আনছ হসো 
হদনভন।’ 

‘ভক কনর বুঝনলন আমানদর একো সাংগঠভনক পভরেেও আনছ?’ গম্ভীর 
কেস্বর সাভগদওর। 
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‘আপনানদর ইউভনফরম বযভিগত নে, ভনিে হকান দল বা সংগঠননর। 
ভবনশষ কনর আপনানদর ইউভনফরনমর বুনক উদীেমান সূনযদর আনলাকস্নাত 
আনজারস দ্বীপপুনের হয ইনভসগভনো হসো বযভিগত নে অবশ্যই। আপনানদর 
কারবাইননও ঐ একই ইনভসগভনো আভম হদখনত হপনেভছ। এর অথদ এই 
অস্ত্রগুনলাও আপনানদর বযভিগত নে।’ 

সাভগদও ও িযাভনসার হোনখ-মুনখ অপার ভবস্মে। তানদর দুজননরই গিীর 
ভবস্মে দৃভষ্ট আ মদ মুসার উপর ভনবদ্ধ। বনল উঠল সাভগদও গম্ভীর কনে, 
‘আপনানদর পভরেনের বযাপানর খুব আগ্র ী ভছলাম না। ভকন্তু এখন আপনার 
পভরেে জানার হকৌতূ ল দমন করা ভকছুনতই সম্ভব  নি না। এ রকম সুক্ষ ও 
সাভবদক দৃভষ্টওোলা হলাকনক আভম শালদক হ ামস-এর বইনত হদনখভছ, আর আজ 
আপনানক জীবন্ত হদখলাম। অতএব এখন আপনার পভরেে জাননতই  নব। তার 
আনগ আমানদর হছাট্ট পভরেেো বলভছ।’ 

বনল একেু থামল সাভগদও। একেু মাথা ভনেু করল। মাথা তুলল পরক্ষনণই 
এবং বলা শুরু করল, ‘ইনভসগভনোর উদীেমান সূযদো স্বাধীনতার সূযদ। আমরা 
োই আমানদর হগাো আনজারস স্বাধীনতা সূনযদর হসানালী আনলাক ধারাে সণাত 
হ াক। আমানদর সংগনঠনর নাম..........’ 

সাভগদও’র মুখ হথনক কথা হকনড় ভননে আ মদ মুসা বনল উঠল, ‘আনজারস 
ইনভিনপননিন্ে ভপপল’ (AIP)।  

 াসল সাভগদও। বলল, ‘আভম ভবভস্মত  লাম না। কারণ আপভন নতুন এক 
শালদক হ ামস। অতএব আনজারস দ্বীপপুনের স্বাধীনতা সংগ্রানমর নাম জানা 
আপনার জনে বড় কথা নে।’  

বনল একেু হথনমই আবার শুরু করল, ‘আনজারনসর স্বাধীনতা সংগ্রানম 
‘আনজারস ইনভিনপননিন্ে ভপপল (AIP) -নক হনতৃত্ব ভদনি আনজারস দ্বীপপুে 
আভবষ্কারক এবং এখানন প্রথম বসভতযাপনকারী গনজানলা পভরবার।  আমরা 
হসই ‘গনজানলা’ পভরবানরর সদস্য। আমার বড়িাই ভরকানিদা এখানকার 
পতুদগীজ সরকানরর  ানত বেী  বার পর আভম আনোলননক হদখাশূনা করার 
দাভেত্ব পালন করভছ।’ থামল সাভগদও। 
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হথনমই আবার বনল উঠল, ‘আমানদর সব কথা বনলভছ। এবার আপনানদর 
কথা বলুন।’ 

 াসল আ মদ মুসা। বলল, ‘আমানদর কথা খুব হবভশ নে। WFA ভকছ ু
হলাকনক এই দ্বীপপুনের হকান এক দ্বীনপ বেী কনর হরনখনছ। আমরা এনসভছ 
তানদর উদ্ধার করনত।’ 

‘বেী কনরনছ তারা কারা?’ ভজোসা িযাভনসার। 
‘ওরা কনেকজন একভে হগানেো ফানমদর কমদকতদা। ওনদর হগানেো ফামদ 

WFA ধ্বংস কনর ভদনেনছ এবং তার ৭ জন কমদকতদানক ভকিোপ কনরনছ।’ 
আ মদ মুসা বলল। 

‘হসই ফামদ ভক িানের ষ্ট্রাসবানগদর েুেভনক?’ বলল ত্বভরত কনে িযাভনসা। 
‘হ্াোঁ, তুভম জাননল হকমন কনর?’ ভজোসা আ মদ মুসার। 
‘আভম ঐ সমে িানে ভছলাম। লা-মনন্িনত ঐ ভনউজ আভম পনড়ভছ। 

েুেভননকর হগানেোরা হদড় যুগ আনগর ভনউইেনকদর েুইন-োওোর ধ্বংনসর 
কাযদকরণ অনুসন্ধান করভছল।’ বলল িযাভনসা। 

‘ভকন্তু WFA এই হগানেোনদর প্রভতষ্ঠান ধ্বংস ও হগানেোনদর ভকিোপ 
করল হকন?’ িযাভনসা থামনতই বনল উঠল সাভগদও। 

‘আপনার প্রনের উত্তর ভ নসনব, ‘ঠাকুর ঘনর হকনর, আভম কলা খাইভন’ এই 
প্রবাদ প্রনযাজয।’ 

ভবস্মে ফনুে উঠল সাভগদওর হোনখ-মুনখ। বলল, ‘তার মানন WFA েুইন 
োওোর ধ্বংনসর তদন্ত বানোল করার জনে েুেভনক ধ্বংস কনরনছ এবং তার ৭ 
হগানেোনক ভকিোপ কনরনছ?’ 

‘ওনদর িূভমকা হতা তাই প্রমাণ করনছ।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘আরও একো মজার খবর আনছ, হযভদন েুেভনক ধ্বংস  ে, তার একভদন 

পর ইসরাইল হরভিওর হদশরক্ষা ভবিানগর একো সমীক্ষাে মন্তবয করা  ে হয, 
‘েুেভননকর সব কানজর মনধয একো সাম্প্রদাভেক লক্ষয আনছ। হদড় যুনগরও 
হবভশ পর তারা েুইন োওোর ধ্বংস ভননে হয কাজ করনছ, তাও সাম্প্রদাভেক 
উনেশ্য প্রনণাভদত। মাভকদন যুিরানষ্ট্রর মুসলমাননদর িীষণ একগুনেভম এবং 
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বতদমান মাভকদন সরকানরর প্রশ্রনেই েুইন োওোর ধ্বংনসর মত হিি ইসুয ভননে 
েুেভনক কাজ করার সুনযাগ হপনেনছ।’ মাভকদন সরকারও েুেভননকর 
হযাগসাজনস পভরোভলত এই ষড়যনন্ত্রর ভবরুনদ্ধ ভবশ্ব ভবনবকনক রুনখ দাোঁড়াবার 
জনে আ বান জানাে।’ বলল  াসান তাভরক। 

‘হ্াোঁ, ইসরাইল সরকানরর এই প্রভতভরোও প্রমাণ করনছ, েুইন োওোর 
ধ্বংনসর ভবষনে হকান কাযদকর তদন্ত হ াক তা তারা োে না। এই না োওোর অথদ 
এই ধরা যাে হয, েুইন োওোর ধ্বংনসর সানথ সংভশস্নষ্ট হকান সতয তারা হগাপন 
করনত োে।’ সাভগদও বলল। 

‘হ্াোঁ, েুেভনক ধ্বংস  ওো এবং তার হগানেোরা ভকিোপ  ওোর এোই 
কারণ।’ বলল আ মদ মুসা। 

‘আপনারা ভক েুেভননকর হলাক?’ ভজোসা সাভগদওর। 
‘না, আমরা েুেভননকর হলাক নই। আমরা েুেভননকর শুিাকাংখী। এতবড় 

অোনের প্রভতভবধান  ওো উভেত বনলই আমরা কানজ হননমভছ।’ আ মদ মুসা 
বলল। 

‘আপনার তা নল হক?’ ভজনেস করল িযাভনসা। 
আ মদ মুসা একেু  াসল।  াসান তাভরকনক হদভখনে বলল, ‘ইভন ভফভলভস্তন 

ভবেনবর একজন হনতা। এখন ভফভলভস্তন সরকানরর একজন উপনদষ্টা। নাম 
 াসান তাভরক।’ 

বনল আ মদ মুসা একেু থামল। হথনমই আবার বলল, ‘আর আমার নাম 
আ মদ মুসা।  াসান তাভরনকর মত আমার ভবনশষ হকান পভরেে হনই।’ 

‘আ মদ মুসা’ নাম শুনন সাভগদও ও িযাভনসা দুজননরই কপাল কুভঞ্চত  নে 
উঠল। হোনখ-মুনখ ফুনে উঠল প্রবল ভজোসা। িযাভনসাই প্রথম কথা বনল উঠল, 
‘হকান আ মদ মুসা? এই ক’ভদন আনগ মাভকদন যুিরাষ্ট্র ও সুভরনানম যানক ভননে 
ম া ধ  ধে  নে হগল হসই আ মদ মুসা?’ িযাভনসার কেস্বর দ্রুত। হযন এক 
মু ূনতদই সব কথা বনল হফলনত োে। 

আ মদ মুসা ভকছু বলার আনগই কথা বনল উঠল  াসান তাভরক। বলল, ‘হ্াোঁ, 
উভন হসই আ মদ মুসা। তনব ধ  ধে শুধু মাভকদন যুিরানষ্ট্র ও সুভরনানম নে, েীন, 
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রাভশো, কনকশাস, িাে, ভফভলভস্তন সব জােগানতই একো কনর িূভমকম্প 
ঘভেনেনছন ভতভন।’ 

 াসান তাভরক থামনতই সাভগদও ও িযাভনসা দুজননই হকামর বাোঁভকনে সামনন 
মাথা ঝুোঁভকনে আ মদ মুসানক বাউ কনর ভকছু বলনত যাভিল, এমন সমে একো 
োলু ইভেননর শব্দ কানন এল। 

হথনম হগল সাভগদও ও িযাভনসা। উৎকণদ  নে উঠল তারা। 
আ মদ মুসাও উৎকণদ  নে উনঠভছল। মু ূতদ কনেক কান হপনতই হস বনল 

উঠল, ‘দুভে হ ভলকপ্টার আসনছ এভদনক। আমার ধারণা ভমথযা না  নল ওরা 
এখাননই লযান্ি করনব।’ 

ভবস্মে ফুনে উনঠনছ সাভগদও ও িযাভনসার হোনখ-মুনখ। বলল সাভগদও, ‘হকন 
আসনব হ ভলকপ্টার, কার হ ভলকপ্টার? আভম হতা জাভন WFA-এর হকান 
হ ভলকপ্টার হনই।’  

‘ভঠক কনর বলা মুভষ্কল। তনব আভম আোজ করভছ, WFA হ ভলকপ্টার 
িাড়া কনরনছ তার হপ্রভরত বাভ নীর হখাোঁজ হনবার জনে।’ আ মদ মসুা বলল। 

‘হ ভলকপ্টারগুনলা পুভলনশর বনল মনন করনছন না হকন? WFA পুভলশনক 
বনল পুভলনশর সা াযয ভননত পানর। আমার মনন  ে, হয দু’জন হলাক হপছন হথনক 
আরমণ করার জনে উপনর উনঠ এনসভছল, তারাই হমাবাইনল জাভননে ভদনেভছল 
তানদর বাভ নী ধ্বংস  নে যাবার কথা।’ বলল সাভগদও। 

‘আভম WFA-হক যতো জাভন তানত বলনত পাভর, তারা এনক্ষনত্র পুভলনশর 
সা াযয হননব না। এমনভক এতবড় মযাসাকানরর কথা তারা পুভলনশর কাছ হথনক 
হগাপন করনব।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘হকন?’ বলল সাভগদও। 
‘প্রথম কারণ, WFA তার এতবড় ভবপযদে ও দুবদলতার কথা পুভলশনক 

জানানত োইনব না। ভদ্বতীে কারণ, এ ধরননর বড় খুন-খারাভবর কথা জাননত 
পারনল আইন-শৃঙ্খলার কারনণই পুভলশ WFA-এর কানজ  স্তনক্ষপ করনত পানর 
বা তানদর উপর হোখ রাখনত পানর, এমন আশংকা করনত পানর WFA’রা।’ 
আ মদ মুসা বলল। 
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সাভগদও ও িযাভনসা ভবভস্মত হোনখ তাভকনে আনছ আ মদ মুসার ভদনক। ধীনর 
ধীনর তানদর হোনখ ফুনে উঠল মুগ্ধ দৃভষ্ট। বলল সাভগদও, ‘ধেবাদ ভম. আ মদ 
মুসা। আপনার ভেন্তাই ভঠক।’ 

বাকযো হশষ কনরই মু ূনতদর জনে একেু হথনমই আবার বনল উঠল, ‘এখন 
করণীে ভক, ভঠক করা দরকার। আভম মনন কভর, হ ভলকপ্টারগুনলা যভদ WFA-
এরই  নে থানক, তা নল ওগুনলা লযান্ি করার আনগই ধ্বংস কনর ভদনত পাভর।’ 

‘না ভম. সাভগদও, আমরা যা বলভছ সবই অনুমান। ভনভিত না  নে এতবড় 
পদনক্ষনপ যাওো ভঠক  নব না। এমনও হতা  নত পানর, পুভলনশ ইনফরনমশন 
ভদনে তানদর োতসানর এই হ ভলকপ্টার দুভে পাঠানি WFA, অথবা এই 
হ ভলকপ্টানর দুএকজন পুভলশনকও তারা পাঠানি। আমরা যভদ হ ভলকপ্টার 
ধ্বংস কভর, আর হয দুভে ভবকনল্পর কথা আভম বললাম, তার হয হকান একভে যভদ 
সতয  ে, তা নল পুভলনশর সানথ সংঘাত আমানদর অবশ্যম্ভাবী  নে উঠনব। 
আমরা এই সংঘাত এখন এড়ানত োই।’ বলল আ মদ মুসা। 

 াসল সাভগদও। বলল, ‘ধেবাদ আপনানক। আ মদ মুসার কথার পর আর 
হকান কথা েনল না। এখন বলুন আমানদর ভক করণীে। হ ভলকপ্টারগুনলা এনস 
পড়ল বনল।’ 

‘এই উচ্চিভূমর পানশ এমন হকাথাও আমানদর আত্মনগাপন কনর অনপক্ষা 
করনত  নব, হযখান হথনক এই উচ্চ িূভমো হদখা যাে। ওনদর এ ধারণা ভদনত  নব 
হয, সংঘানতর পনরই এ যান হছনড় আমরা অে হকাথাও েনল হগভছ।’ 

‘এর দ্বারা আমরা ভক অজদন করনত োভি?’ ভজোসা সাভগদওর। 
‘ভনরথদক এই সংঘাত এড়াননার হেষ্টা করা।’ বলল আ মদ মুসা। 
‘ভনরথদক হকন?’ িযাভনসা ভজনেস করল। 
‘এ সংঘানত আমানদর জড়াননার মনধয ওনদর লক্ষয  নলা আমানদর ক্ষভত 

করা, ধ্বংস করা। ভকন্তু আমানদর লক্ষয ওনদর ধ্বংস করা নে, আমানদর বেী 
হলাকনদর উদ্ধার করা। আমরা এই সংঘানত জভড়নে পড়নল আমানদর লক্ষয অজদন 
জভেলতর  নব। ভদ্বতীেত, আভম োই না এ সংঘানত আপনারা আমানদর সানথ 
আনছন এো হকানওিানব তানদর জানার সুনযাগ হ াক।’ বলল আ মদ মুসা। 
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‘হকন োন না?’ িযাভনসাই আবার ভজনেস করল। 
‘নতুন শত্রু সৃভষ্ট করা আপনানদর ভঠক  নব না। আপনানদর স্বাধীনতা 

সংগ্রানমর জে WFA এখন হকান প্রতযক্ষ শত্রু নে, ভকন্তু আমানদর  নে ওনদর 
সানথ সংঘানত নামনল আপনারাও শত্রু  নে যানবন।’ বলল আ মদ মুসা। 

ভবস্মে ফুনে উনঠনছ সাভগদও ও িযাভনসার হোনখ-মুনখ। বলল সাভগদও, 
‘আমানদর স্বাধীনতা সংগ্রাম ভননে আপভন এর মনধযই এতো িাবনছন! হয লাি-
ক্ষভতর কথা আমানদর মাথাে আনসভন, হসোও আপনার িাবনার ভবষে!’ 

বনল একেু  াসল সাভগদও।  াভসোর মনধয ভদনে ফনুে উঠল তার হৃদনের 
একরাশ ভবমুগ্ধতা। হস ভকছু বলনত যাভিল। ভকন্তু তার আনগই িযাভনসা বনল 
উঠল, ‘পরনক আপভন এত আপন কনর িাবনত পানরন বনলই আপভন এত বড়, 
আপনার এত সাফলয আ মদ মুসা। এমন মানুনষর কানছই মানুষ তার সবভকছু 
 াভরনে বসনত পানর।’ আনবগ-কভম্পত কে িযাভনসার। 

িযাভনসা থামনতই আ মদ মুসা উৎকণদ  নে বনল উঠল, ‘ওরা আরও কানছ 
এনস হগনছ, আমানদর এখভন সরনত  নব।’ 

ভকন্তু সাভগদও আ মদ মুসার কথাে ভ্রুনক্ষপ না কনর ধীনর ধীনর বনল উঠল, 
‘এতভদন আমরা হিনব এনসভছ, যত পার শত্রুনক মার, তানতই লাি। ভকন্তু আজ 
আপনার কানছ ভশখলাম, লক্ষযনকই বড় কনর হদখনত  নব। লক্ষয অজদনন স ােক 
 ে না বা লক্ষয অজদননক জভেল কনর হতানল এমন সংঘাত,  তযাকান্ি অনথদক, 
তানক অবশ্যই এড়ানত  নব। এো হয কত বড় ভশক্ষা! ধেবাদ আপনানক ভম. 
আ মদ মুসা।’ 

‘লক্ষযনক বড় কনর হদখার অথদ ভকন্তু আবার এই নে হয, লক্ষয অজদননর জনে 
যা ইিা তাই করা যানব। লক্ষয অজদনন স ােক নে এমন অনথদক ভকংবা ক্ষভতকর 
সংঘাত সংঘষদ হযমন পভরতযাজয, হতমভন ভনছক লক্ষয অজদননর স্বানথদ  নলও 
অনযৌভিক ও অোে  ে এমন হকান কাজ বা ঘেনাও ঘোননা যানব না।’ বলল 
আ মদ মুসা। 

‘ভকন্তু আপনানদর WFA এবং আমানদর হক্ষনত্র পতুদগীজ সরকার ভক এই 
নীভতনবাধ মাননছ?’ ভজনেস করল সাভগদও। 
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‘তানদর লক্ষযই হযখানন অববধ, হসখানন তানদর পন্থার ধবধতা ভননে 
আনলােনা েনল না। ভকন্তু আমার আপনার লক্ষয ম ৎ, হকান অববধ পথ ও পন্থার 
হলদ ভদনে এনক কলুভষত করা যানব না।’ বলল আ মদ মুসা। 

কথা হশষ কনরই আ মদ মুসা ননড় উঠল। বলল, ‘েলুন ভম. সাভগদও, হকান 
ভদনক হযনত  নব।’ 

সভম্বত ভফনর পাওোর মত ননড় উঠল সাভগদও। েলনত শুরু কনর বলল, 
‘আসুন, আপভন হযমন বনলনছন, হতমন িানলা হশিার আনছ। ওখান হথনক সনর 
পড়ারও িানলা পথ আনছ।’ 

সবার সানথ িযাভনসাও েলনত শুরু কনরনছ।  াোঁেনছ হস আ মদ মুসার 
পাশাপাভশ। তার মুখ গম্ভীর। েলনত েলনত আ মদ মুসানক লক্ষয কনর বলল হস, 
‘লক্ষয অজদনন হয পন্থার ভদনক সবনশনষ আপভন ইংভগত কনরনছন, হসো গ্র ণ 
করনল হতা আমানদর সবাইনক ‘হসন্ে’ অে কথাে সাধু-সন্ত  নত  নব। অস্ত্র ধরা 
যানব না। স্বাধীনতা সংগ্রানমর তা নল ভক  নব?’ 

 াসল আ মদ মুসা। বলল, ‘হতামার লক্ষয স্বাধীনতা অজদন, বন্দুক ধরা 
হতামার লক্ষয নে। লক্ষযনক রক্ষার জনেই যখন বন্দুক ধরা প্রনোজন তখন 
অবশ্যই বন্দুক ধরনত  নব। সাধু-সন্ত  নলও ধরনত  নব।’ 

 াসল িযাভনসা। বলল, ‘বুনঝভছ। লক্ষয অজদনন আনপাশ ীন  নত  নব, লক্ষয 
রক্ষার জনেই লড়াই করনত  নব।’ 

থামল িযাভনসা। হথনমই আবার বনল উঠল, ‘ইভত াস সাক্ষী, আপভন মানঠর 
একজন ভবেবী। ভকন্তু আবার মনন  নি আপভন নীভতবাভগশ দাশদভনক একজন 
হসইন্ে। এো ভক ধবপভরতয নে?’ 

‘আমরা মুসলমান। একজন মুসভলম একই সানথ গ ৃী, পুভলশ এবং 
ধসভনক।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘আপভন মুসভলম! ও, তাইনতা আ মদ মুসা হতা মুসলমানই।’ বলল 
িযাভনসা। 

‘মন খারাপ  নলা হতামার?’ বলল আ মদ মুসা িযাভনসানক লক্ষয কনর। 
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‘মন খারাপ  নব হকন? বরং একেু িালই লাগনছ। আনজারস দ্বীপপুনের 
পতুদগীজ সরকার আমানদর স্বাধীনতা সংগ্রানম ভবনিদ সৃভষ্ট ও এই সংগ্রানম 
গনজানলস পভরবানরর হনতৃত্ব নষ্ট কনর এনক দুবদল করার জনে অপপ্রোর কনর 
হবড়াে হয, গনজানলা পভরবার নাভক আভদনত মুসভলম ভছল। অপপ্রোর  নলও 
মুসলমাননদর প্রভত ভকছুো আকষদণ হতা আমানদর থাকনবই।’ িযাভনসা বলল। 

‘অবাক খবর ভদনল তুভম। আসল সতযো ভক সাভগদও?’ বলল আ মদ মুসা। 
‘আমরা এ বযাপানর ভকছুই জাভন না। অপপ্রোর ভননে মাথা ঘামাবার 

প্রনোজন হবাধ কভরভন আমরা হকান সমে।’ সাভগদও বলল। 
হ ভলকপ্টার দুনো এনস পনড়নছ। দুএক ভমভননের মনধযই ওরা এই উচ্চিভূমর 

আকানশ এনস হপৌছনব। 
উচ্চিভূমর পূবদ-দভক্ষণ পানশ পা ানড়র হগাড়াে এনস হগনছ আ মদ মুসারা।  
একো সংকীণদ ভগভরপনথ ঢুকনত ঢুকনত সাভগদও বলল, ‘এনস হগভছ আমরা। 

সাত আে ভফে উপনর উঠনলই একো দীঘদ ভগভরপনথর মুনখ হশিারো। তার উপর 
পা ানড়র ছাদ। সামনন উচ্চিভূমর ভদকো উন্মুি, ভকন্তু গাছ-গাছড়াে ঢাকা।’ 

সবাই সংকীণদ ভগভরপথ হবনে উঠনত লাগল হশিানরর ভদনক। 
 
 
 
হ ভলকপ্টার দুভে লযান্ি করল আ মদ মুসানদর গু া মুনখর ভঠক ভননেই। 
উচ্চিভূমর হগাো এলাকা গাছ-পালাে ঢাকা। উচ্চিভূমর উত্তর ভদনক ঢালু 

হলাপ, পভিম ভদনকও তাই। এই দুই ঢানল হ ভলকপ্টার লযান্ি করা সম্ভব নে। 
উচ্চিভূমর দভক্ষণ ভদকো দুগদম। ভদকো অসংখয পা াড় ভেলা, সংকীণদ 

উপতযকা ও গাছপালাে আিাভদত। ওভদনক হ ভলকপ্টার লযানন্ির হকান সুনযাগ 
হনই। উচ্চিভূমর মাঝখানন সমতল পাথনুর একো েত্বর আনছ। এই েত্বনরই লযান্ি 
কনরনছ হ ভলকপ্টার দুভে। 
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হ ভলকপ্টার দুভে পূবমুখী  নে পাশাপাভশ লযান্ি কনরনছ। এনদর ভবশাল 
পাখার হেিগুনলা আ মদ মুসানদর গু ামুনখর মাত্র সাত আে ফেু দূর ভদনে 
ঘুরনছ। 

হ ভলকপ্টার লযাভন্িং এর জনে এই যানভে হবনছ হনোে আ মদ মুসা দারুন 
খুভশ। ওনদর ওঠানামা এবং কথাবাতদারও অননক ভকছুই তারা শুননত পানব। 

লযান্ি করার ভমভনে পাোঁনেক পর হ ভলকপ্টার দুভের দরজা একই সানথ খুনল 
হগল। দরজা হখালার সানথ সানথই দুভে হ ভলকপ্টার হথনক ৩জন কনর ছেজন 
হলাক লাফ ভদনে নামল। তানদর সকনলর  ানতই উদযত হষ্টনগান। 

হননমই তারা হ ভলকপ্টারনক হপছনন হরনখ সামনন ছুনে ভগনে পভজশন ভনল। 
পরক্ষনণই ছেভে হষ্টনগান হথনক গুলী শুরু  নলা। উচ্চিভূমর সব ভদক লক্ষয কনরই 
তারা গুলী ছুড়নছ। 

ভমভনে পাোঁনেক একোনা গুলীর পর তানদর ছেভে হষ্টনগানই হথনম হগল। 
আ মদ মুসা বুঝল, শত্রুনক আতংভকত করা ভকংবা শত্রুর উপভযভত ও 

প্রভতভরো যাোই করার জনে ফাোঁকাগুলীর এ ম ড়া েলনছ। 
আরও ভমভনে পাোঁনেক পার  নলা। 
হ ভলকপ্টার হথনক আরও দুজন হননম এল। তানদর কাোঁনধও হষ্টনগান 

ঝুলাননা এবং দুজননর  ানতই একভে কনর হফাভর্ল্ং হেোর। 
হ ভলকপ্টার দুভের মাঝখানন তারা হেোর দুভে সামনা সামভন কনর পাতল। 
কাোঁো পাকা েুনলর দুজন রাশিারী হলাক হননম এল হ ভলকপ্টার হথনক। 

বসল তারা হেোর দুভেনত। 
দুজননর কাউনকই ভেননত পারল না আ মদ মুসা। দুজন ভনিে বড় হনতা 

হগানছর হকউ  নব। তনব হস ভনভিত হয এনদর মনধয WFA-এর প্রধান আজর 
ওোইজমযান হনই। 

বনসই দুজননর একজন মুখ তুনল পভজশন ভননে  াোঁেু হগনড় বনস থাকা 
ছেজননর একজননক লক্ষয কনর উচ্চকনে বনল উঠল, ‘ভরকানিদা’ দুজননক 
পা ারাে হরনখ হতামরা োরজন ওভদনক যাও। হকউ হবোঁনে আনছ ভকনা হদখ। 
েভলশভে লাশই গুনণ আসনব। হদখলাম অস্ত্রগুনলা পনড় আনছ। ওগুনলা ভননে 
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আসনব। সবার কানছই হমাবাইল থাকার কথা। িানলা কনর সােদ কনর হদনখ 
ওগুনলা অবশ্যই ভননে আসনব। মনন হরখ, হমাবাইলগুনলা অনস্ত্রর হেনেও 
গুরুত্বপূণদ।’ 

কথাগুনলা আ মদ মুসারাও শুননত হপল। শুনন মনো খেখে কনর উঠল 
আ মদ মুসার। হমাবাইল ওনদর কানছ আনছ, এ কথা মননই কনরভন আ মদ 
মুসারা। হমাবাইলগুনলা শুধু হেভলনফান ইননিিই নে, কার সানথ কখন 
হযাগানযাগ  নেনছ তারও একো বতদমান ভনঘদণ্ট। আর আপনসাস কনর লাি হনই, 
ওগুনলা এখন ওনদর  ানতই পনড় হগল, িাবল আ মদ মুসা। 

ওভদনক ভরকানিদা নামক হলাকভে ভতনজননক সানথ কনর ভননে েনল হগল 
উচ্চিভূমর উত্তর ঢানলর ভদনক। 

ওরা েনল হগনল হেোনর বসা হনতা হগানছর হসই রাশিারী হলাকভে সামননর 
হেোনর বসা ভদ্বতীে হলাকভেনক উনেশ্য কনর বলল, ‘ভম. হিভিি িাোর, খবর 
পাওোর পননর ভমভননের মনধয আমরা হপৌনছ হগভছ। ওরা সনর পড়ার জনে খুব 
হবভশ  নলও সাত আে ভমভনে সমে হপনেনছ। এই সমে ওরা এক মাইল পথও 
হযনত পানরভন। সুতরাং ওনদর আনশ পানশই হপনে যাব।’ 

‘ভম. এিাম এভরনেল, আমারও তাই মত। ভকন্তু ওনদর আনশ-পানশ হপনত 
 নল এখনই আমানদর কাজ শুরু করা দরকার।’ 

‘হ্াোঁ হসোই  নব ভম. িাোর।’ বনল এিাম এভরনেল পনকে হথনক একো 
কাগজ হবর করল। হমনল ধরল কাগজভে সামনন। 

কাগজভে হেরভসনেরা দ্বীনপর একো মানভেত্র। 
আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক দুজননর হোনখই দূরবীন। এিাম এভরনেলরা 

আে নে ভফে ভননে ৪০ ভিগ্রী হকানণ আনছ বনল দূরবীননর হফাকাস স নজই 
মানভেনত্রর উপরও হফলা যানি। 

মানভেত্র হদখনত ভগনে ওরা ভনেু স্বনর কথা বলা শুরু কনরনছ। 
আ মদ মুসা তাড়াতাভড় ভপনঠর বযাগ হথনক সাউন্ি হসের হরভিও হবর কনর 

ভনল। 
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যন্ত্রভে একো পনকে হরভিওর মত। তানত দুভফে লম্বা একো এনন্েনা। এই 
এনন্েনাো দুশ বগদগনজর মনধযকার সব শব্দ মভনের কনর আলাদা আলাদা কনর 
লাভসফাইি হরকনিদর পর তা প্রোর করনত পানর। 

আ মদ মুসা এনন্েনা তুনল ‘ভ উমযান িনেস’ ‘ভক’হত োপ ভদনে যন্ত্রভেনক 
সবার মধযখানন হরনখ ভদল। 

আ মদ মুসা দূরবীন ভদনে মানভেনত্রর যতো পারা যাে হদখনত লাগল এবং 
শুননত লাগল ওনদর কথা হরভিও ভরনল হথনক। 

হয কে তখন ভরনল  ভিল, হসো এিাম এভরনেনলর কে। শুননই তা বুঝনত 
পারল আ মদ মুসা। 

বলভছল এিাম এভরনেল, ‘উচ্চিভূমর োরভদনকর অবযা বুঝনলন হতা! এখন 
হদখুন, আ মদ মুসার যাবার এলাকা একমাত্র দভক্ষণ ভদকোই। উত্তর ভদক হথনক 
হস পাভলনে এনসনছ, অতএব ওভদনক হস এই মু ূনতদ যানব না। পভিম ভদনক 
হছােিূভমর পনরই ভবশাল জলািূভম। ওভদনক আ মদ মুসার হকান আশ্রে হনই এবং 
সামনন এগুবার তার হকান পথ হনই। আর পূব ভদনক পা াড়। এই পা ানড়র পনথ 
হকান গন্তনবয হপৌছা তার পনক্ষ সম্ভব নে। অবশ্য আত্মনগাপননর জােগা এ 
পা ানড় থাকনত পানর। ভকন্তু আ মদ মুসা আত্মনগাপননর কথা িাবনছ না। তার 
লক্ষয হকান শ র বেনর হপৌছা। সুতরাং দভক্ষণই তার যাবার একমাত্র পথ। 
দভক্ষনণর পা াড়-উপতযকার পথ কষ্টকর  নলও এ পনথ ভকছুদূর সামনন এগুনল 
হস পানব একো িাইবাল এভরো। এভকনমা, হরি ইভন্িোন বংনশাদ্ভুত ভকছু হলাক 
এবং পলাতক এক হশ্রণীর অপরাধীনদর উত্তর পুরুষ এই এলাকাে বাস কনর। 
এখান হথনক দভক্ষণ ও পূবদ উপকূনলর কনেকভে বেনর ও দভক্ষনণর হ নরাইমা 
শ নর যাবার পা াড়ী পথ আনছ। সুতরাং আ মদ মুসা এই আশ্রনের সন্ধাননই 
এনগানব।’ 

 াসল হিভিি িাোর। বলল, ‘আ মদ মুসা উচ্চিভূমর োরভদনকর এত ভকছু 
জাননলই না আশ্রনের সন্ধানন দভক্ষনণ অগ্রসর  নব। তার এতসব জানার কথা 
নে। হস আজ রানত দ্বীনপর ভবমান বেনর লযান্ি কনরনছ এবং সংনগ সংনগই তাড়া 
হখনে হস পাভলনে এনসনছ। আমার ধারণা এত ভকছু হিনব হস এগুনত পারনব না।’ 
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এিাম এভরনেলও  াসল। বলল, ‘আসনল আপভন আ মদ মুসানক হেননন 
না। হস হয হদনশ বা হযখানন পা হদে তার সবভকছুই হস আনগ হজনন হনে। আমার 
ভবশ্বাস এই দ্বীনপর হকান ভকছুই তার অজানা নে।’ 

‘ভকন্তু আপভন ভক কনর ধনর ভননিন হয, হস-ই আ মদ মুসা। আভম হতা 
শুনলাম আজর ওোইজমযানও এ বযাপানর ভনভিন্ত  নত পানরনভন।’ বলল হিভিি 
িাোর। 

‘আনগ ভতভন ভনভিত না  নলও এখন ভতভন ভনভিত  নেনছন। এখানকার 
ভবপযদনের খবর হয হমাবাইনল ভদনেভছল, হস জানাে, তারা আনগ আরান্ত  েভন। 
একো ফাোঁকা গুলী তার মাথার উপর ভদনে েনল যাে। এই ফাোঁকা গুলীর পর তারা 
আরমণ করনল পািা গুলী বষদণ শুরু  ে আ মদ মুসার ভদক হথনক। এোই 
আ মদ মুসার যুনদ্ধর সাধারণ হকৌশল। হস শত্রুনক হকানওিানব এলােদ না কনর 
আরমণ সাধারণত কনর না। এই ঘেনা হযন তু এখানন ঘনেনছ তাই এখন 
ভনসনেন  বলা যাে, এই মযাসাকার আ মদ মুসার দ্বারাই  নেনছ।’ 

‘শত্রুনক আরমনণর আনগ এলােদ করার আ মদ মুসার এই হকৌশল হকন? 
হকন কনর হস এো?’ বলল হিভিি িাোর। 

‘সম্ভবত যুদ্ধ শুরুর দাে আ মদ মুসা তার ঘানড় ভননত োে না, োপানত োে 
শত্রুর কাোঁনধ। শত্রুনক এলােদ কনর হস শত্রুনক আরমনণ ভননে আনস, তারপর হস 
তার জবাব হদে।’ বলল এিাম এভরনেল। 

‘যুনদ্ধ হননম যুনদ্ধর দাে হস ভননত োে না হকন?’ হিভিি িাোর বলল। 
‘হস ভননজনক শাভন্তবাদী ভ নসনব হদখানত োে। হস হদখানত োে হয, হস 

জুলুনমর ভবরুনদ্ধ আত্মরক্ষার লড়াই কনর।’ বলল এিাম এভরনেল। 
 াসল হিভিি িাোর। বলল, ‘িূনতর মুনখ রাম-নাম।’ 
 াসল এিাম এভরনেলও। বলল, ‘থাক, এখন যা করার দ্রুত করনত  নব। 

আমানদর সবদসম্মত ভসদ্ধান্ত আ মদ মুসানক আর বাোঁেনত হদো যানব না।’ 
‘বলুন, ভক করনত োন? হশষ একো অস্ত্র হতা আমরা সানথ এনন..........।’ 
হিভিি িাোনরর কথা হশষ  নলা না।  ন্তদন্ত  নে একজন হননম এল 

হ ভলকপ্টার হথনক। উনত্তভজত কনে বলল হস এিাম এভরনেলনক লক্ষয কনর, 
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‘স্যার, আমরা আমানদর সাউন্ি হরকিদ হথনক ভরনল গ্র ণ করনত ভগনে হদখভছ, 
আপনানদর কথা িাবল ভরনল  নি। তার মানন আপনানদর কথা আরও হকান 
জােগা হথনক হরকিদ ও ভরনল  নি।’  

শুননই এিাম এভরনেল ও হিভিি িাোর ভবদুযতপৃনষ্টর মত েমনক উনঠ 
হসাজা  নে বসল। এিাম এভরনেল ভেৎকার কনর উঠল, ‘িাইনরকশন 
আইনিনভেফাই কনরছ?’ 

হ ভলকপ্টার হথনক হননম আসা হলাকভে বলল, ‘ভজ স্যার। পা ানড়র ভদক 
মানন পূব ভদক হথনক আসনছ।’ 

‘তার মানন আ মদ মুসা পা ানড়রই হকাথাও লুভকনে আনছ।’ বলল আবার 
ভেৎকার কনর এিাম এভরনেল। 

‘স্যার, আপনার একথাগুনলাও ওরা শুননত পানি।’ ভকছুো ভনেু স্বনর বলল 
হলাকভে। 

ভকছুো ভবব্রত কনে এিাম এভরনেল বলল, ‘স্যভর। ধেবাদ হতামানক।’ 
কথাো বনলই এিাম এভরনেল উনঠ দ্রুত হিভিি িাোনরর কানছ হগল। 

তানক কানন কানন ভক হযন বলল। 
হিভিি িাোর সাে ভদল এিাম এভরনেনলর কথাে মাথা ঝাোঁভকনে। 
এরপর এিাম এভরনেল কানন কানন ভকছু বলল হ ভলকপ্টার হথনক হননম 

আসা হলাকভেনক। 
শুননই মাথা ঝাোঁভকনে সাে ভদনে হলাকভে দ্রুত হ ভলকপ্টানর উঠল। 
ওভদনক হিভিি িাোরও হ ভলকপ্টানর উনঠ হগল। 
এিাম এভরনেল  াত ইশারা কনর িাকল পা ারাে দাোঁড়াননা হলাক দুজননক। 
ওরা এনল ওনদর দুজননকই কানন কানন ভকছু বলল এিাম এভরনেল। ওরাও 

সাে ভদল এিাম এভরনেনলর কথাে মাথা হননড়। 
ওনদর সানথ কথা হশষ কনরই এিাম এভরনেল উনঠ হগল হ ভলকপ্টানর। 
হ ভলকপ্টানরর পাখা ঘুরনত শুরু করল। 
গজদন শুরু কনরনছ হ ভলকপ্টার দুভের ইভেন। 
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হ ভলকপ্টার হথনক নামল আরও দুজন হষ্টনগানধারী। তানদর দুজননরই 
কাোঁনধ ঝুলাননা হষ্টনগান এবং হকামনর ভরিলবার। শুধু একজননর  ানত বাড়ভত বড় 
একভে বযাগ। 

আনগর দুজনস  োরজন হষ্টনগানধারী হদৌনড় হ ভলকপ্টানরর ভনে হথনক 
একেু দূনর সনর হগল। 

হ ভলকপ্টার উনঠ হগল আকানশ। 
রুদ্ধশ্বানস হদখভছল আ মদ মুসারা এই দৃশ্য। আ মদ মুসারা হজনননছ, 

তানদর মভনেভরং ধনর হফলার সানথ সানথ আ মদ মুসানদর অবযাননর এলাকাও 
তারা ভেভিত কনরনছ। এখন ভক ওরা আরমনণ আসনব? ভকন্তু হষ্টনগানধারীনদর 
হরনখ হ ভলকপ্টার দুনো আকানশ উড়ল হকন? হষ্টনগানধারীনদর পা ারাে হরনখ 
ওরা ভবনশষ হকান প্রস্তুভতর জনে উপনর উনঠনছ। তা নল ভক হ ভলকপ্টার ভননে 
ওরা আ মদ মুসানদর অবযান ভেভিত করার জনে হবরুল? 

এসব ভেন্তা আ মদ মুসার মাথাে ঘুরপাক হখনত লাগল। 
হ ভলকপ্টার দুনো তখন আকানশ উনঠ হগনছ এবং পূবমুখী  নে উড়নত শুরু 

কনরনছ। 
ভননের োরজন হষ্টনগানধারীনদর একজন হ ভলকপ্টার হথনক নামাননা বড় 

বযাগো খুনল হফলল। তার হিতর হথনক এক এক কনর হবর কনর আনল 
অননকগুনলা গযাসমাক। 

গযাসমাকগুনলার ভদনক নজর পড়নতই েমনক উঠল আ মদ মুসা। পানশর 
সাউন্ি হসেরো গুভেনে বযানগর মনধয ছুোঁনড় ভদনে  ন্তদন্ত  নে উনঠ দাোঁড়ানত 
দাোঁড়ানত বলল, ‘ াসান তাভরক, ওরা হ ভলকপ্টার হথনক গযাস হফলনব এখভন। 
হতামরা আমার সানথ এস।’ 

বনল আ মদ মুসা হয পথ ভদনে উনঠভছল হসই পনথ নামা শুরু করল। বলল, 
‘িে হনই এস, ওনদর গযাসমাক আমানদর দখল করনত  নব।’ 

‘িাইো, আমানদর কানছ হতা দু’হো গযাসমাক আনছ। ও দুনো ভম. সাভগদও 
ও ভমস িযাভনসানক পভরনে হদই?’ েলনত েলনতই বলল  াসান তাভরক। 
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 াসান তাভরক, সাভগদও ও িযাভনসা আ মদ মুসার হপছনন হপছনন তখন 
হদৌড়ানত শুরু কনরনছ। 

 াসান তাভরনকর কথার জবানব আ মদ মুসা হদৌড়রত অবযাে বলল, ‘ও 
গযাসমাকগুনলা কাযদকরী থানক মাত্র দু’এক ভমভনে মাত্র। তবুও ভদনত পার।’ 

আ মদ মুসারা সবাই ছুেনছ। ভকন্তু এগুবার জনে যতো কসরত  নি, 
ততো এগুননা যানি না। খাড়া পা ানড় ওঠা যতো কভঠন, নামা তার হেনেও 
কভঠন। তার উপর অননকো পথ ঘুনর তানদর আসনত  নব হ ভলকপ্টার হযখানন 
দাোঁভড়নেভছল হসই েত্বরোে। 

সাভগদও ও িযাভনসার মুখ উনদ্বগ উৎকোে আিন্ন। 
আ মদ মুসা এক ঝলক হপছনন তাভকনে ওনদর লক্ষয কনর বলল, ‘িনের 

ভকছু হনই। হ ভলকপ্টারগুনলা পা ানড়র পুব অঞ্চনল গযাস হরপ্র করনত করনত 
আসনছ, যানত এর মনধয তানদর সব হলাকরা গযাসমাক পনর ভননত পানর।’ 

‘ওরা এতবড় অমানুষ! এ গযাস প্রনোনগ হতা অোে ভনরপরাধস  পশু-
পাভখও মারা পরনব।’ বনল উঠল সাভগদও। 

 াসল আ মদ মুসা। বলল, ‘মানুষ যখন অমানুষ  ে, তখন হস পশুর হেনেও 
খারাপ  নে যাে।’ 

‘িাইো, আপভন এই সমনেও এমন ভনমদল  াসনত পারনলন? আপনার মুনখ 
হতা হকান উনদ্বগ হদখভছ না।’ আ মদ মুসাক লক্ষয কনর বলল িযাভনসা। 

‘আলা  যা ঘোনবন তাই ঘেনব, ভেন্তা কনর লাি ভক হবান?’ বলল আ মদ 
মুসা। 

‘তা নল হতা আমানদর হেষ্টা কনর হকান লাি হনই।’ িযাভনসা বলল। 
‘আমরা হয হেষ্টা করভছ, সবদশভি ভদনেই করভছ, হসোও আলা ই ঘোনিন। 

ভকন্তু উনদ্বগ-আতংক আলা  ঘোন না, কারণ ওো হকান কাজ নে।’ 
 াসল িযাভনসা। বলল, ‘অভবস্মরণীে এক ভশক্ষার কথা বনলনছন িাইো।’ 
পূবদ ভদক হথনক হ ভলকপ্টানরর গজদন হিনস আসনছ। দ্রুত ছুনে আসনছ ওরা। 
আ মদ মুসা ভকছু বলনত ভগনেও হথনম হগল। তার মনন পড়ল, তানদর 

একথাগুনলা হতা হ ভলকপ্টার হথনক ওরা মভনের করনছ এবং এর মাধযনম স নজই 
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ওরা আ মদ মুসানদর অবযান ভেভিত করনত পারনব। অলনরভি ওরা তা  েনতা 
কনরনছও। 

িযাভনসা ভকছু বলনত যাভিল। আ মদ মুসা োপা কনে বনল উঠল, ‘হনা হমার 
েক। ওরা আমানদর অবযান ধনর হফলনব।’ 

আনরক ঝলক উনদ্বগ হননম এল সাভগদও এবং িযাভনসার হোনখ-মুনখ। 
েত্বনরর কাছাকাভছ হপৌনছ হগনছ আ মদ মুসারা। োরভদনকর বাতাস িারী 

 নে উনঠনছ। ওরা পূব ভদক হথনক হয গযাস হরপ্র করনত করনত আসনছ, তার 
প্রিাব এখানকার বাতানসও ছভড়নে পনড়নছ। 

আরও দ্রুত পা োলানলা আ মদ মুসা। হস আরও একো ভবষে হিনব উভদ্বগ্ন 
 নলা। গযাসমাক ওোলারা োরজনই যভদ গযাসমাকগুনলা উচ্চিভূমর ঢানল তানদর 
স কমদীনদর কানছ ভননে ভগনে থানক! হস হক্ষনত্র মুভকনল পড়নব তারা। গযাসমাক 
সংগ্র  তানদর পনক্ষ কভঠন  নে যানব। 

আশা-ভনরাশার হদালাে দুনল আ মদ মুসা হষ্টনগান সামননর ভদনক তাক 
কনর ভগভরপনথর আড়াল হথনক মুখ বাড়াল। হদখল ভতনজন হষ্টনগানধারী রনেনছ। 
েতথুদজন সঙ্গীনদর গযাসমাক সরবরা  করনত হগনছ ঢানল, বুঝল আ মদ মুসা। 
গযাসমানকর বযাগোও পনড় আনছ েত্বনর। 

‘পভিমমুখী  নে পভজশন ভননে বনস থাকা গযাসমাক পরা হষ্টনগানধারীনদর 
অলনক্ষয তানদর হপছন হথনক গযাসমানকর বযাগ ভননে আসনব ভকনা, ইতযাভদ ভননে 
আ মদ মুসা হকান ভসদ্ধানন্ত হপৌছার আনগই হপছন হথনক প্রেন্ি  াোঁভে ভদনে উঠল 
িযাভনসা। 

বাতাস ভকছুো দুভষত  নে পড়ার কারনণই এোর হকান এলাভজদক প্রভতভরো 
 নত পানর। 

 াোঁভের সানথ সানথই ভতনজন হষ্টনগানধারী হোনখর পলনক ঘুনর দাোঁড়াল। 
তানদর হষ্টনগানও উনঠ আসভছল। 

আ মদ মুসা সংঘনষদ যাওো ছাড়া গযাসমাক দখনলর আর হকান উপাে 
হদখল না। 

আ মদ মুসার হষ্টনগান তাক করাই ভছল। শুধু ভিগার হেনপ ধরল হস। 
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ওরা আর গুলী করার সুনযাগ হপল না। গুলী হখনে পনড় হগল ভতনভে হদ ই। 
আ মদ মুসা হষ্টনগান বাভগনে ধনর ছুেল বযানগর ভদনক। তার হপছনন হপছনন 

ছুেল  াসান তাভরক ও িযাভনসারাও।  
বযানগই গযাসমাক পাওো হগল। 
দ্রুত গযাসমাক পনর ভনল সবাই। 
হ ভলকপ্টার এনস হগনছ। ভনিে হ ভলকপ্টানর ওরা হষ্টনগাননর শব্দ শুনননছ। 

ওনদর দূরবীনন আ মদ মুসারা ধরাও পনড় হযনত পানর। 
‘সবাই এস, জংগনলর আড়ানল হযনত  নব।’ খুব ভনেু স্বনর কথাগুনলা বনল 

আ মদ মুসা ছুেল জংগনলর ভদনক। তার সানথ সবাই। 
হ ভলকপ্টার আসভছল গযাস হরপ্র করনত করনত। হ ভলকপ্টার হথনক 

হমভশনগান দাগাও শুরু  নলা। 
‘হ ভলকপ্টার ভনিে হষ্টনগাননর শব্দ শুনননছ, এখন হদখনত হপনেনছ তানদর 

হলাকনদর লাশও। আমরা উচ্চিভূমর জংগনল আশ্রে ভননেভছ, এোও ভনিে ওরা 
হদখনত হপনেনছ। এস, আমরা উত্তর ভদনকর ঢানলর ভদনক আগাই। ওভদনক 
তানদর হলাক আনছ। ওভদনক হমভশনগাননর ফাোর কম  নত পানর।’ 

ভনেু োপা কনে কথাগুনলা বলার সানথ সানথ আ মদ মুসা উত্তর ভদনক 
হদৌড়ানত শুরু কনরনছ। তার হষ্টনগাননর নল সামনন উদযত। আঙুল হষ্টনগাননর 
ভিগানর। তার হপছনন অে সবাই। 

পনথর মাঝামাভঝ জােগাে একো ঘন হঝানপর পাশ কাভেনে সামনন 
এগুনতই আ মদ মুসা ৫জন হষ্টনগানধারীর এনকবানর মুনখামুভখ পনড় হগল। 
ওরাও হদৌনড় আসভছল, সম্ভবত এভদনক হষ্টনগাননর আওোজ শুননই। 

ঘেনার আকভস্মকতা উিে পক্ষনকই ভবমূঢ় কনর ভদনেভছল। ভকন্তু আ মদ 
মুসা এ ধরনণর অবযার জনে আনগ হথনকই প্রস্তুত ভছল। তার হষ্টনগানও  ানত 
বাভগনে ধরা ভছল,  ানতর আঙুলও ভছল ভিগানর। সুতরাং ভজনত হগল আ মদ 
মুসাই। হস দ্রুত ভননজনক সামনল ভননে ভিগানর হেনপ ধরল আঙুল। 

ওরাও ভবমূঢ়তার প্রাথভমক ধাক্কা কাভেনে সভরে  নে উনঠভছল। ননড় 
উনঠভছল তানদর হষ্টনগানও। 
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ভকন্তু তারা এযাকশনন যাবার আনগই হস সুনযাগ তানদর হশষ  নে হগল। 
পাোঁেজনই হষ্টনগাননর গুলীনত ঝাোঁঝরা  নে িূভম শযযা ভনল। 

আ মদ মুসা একবার হপছনন তাভকনে ‘এস হতামরা’ বনল আবার হদৌড়ানত 
শুরু করল। 

সবাই এনস হপৌছল উত্তর ঢানলর মুনখ। আ মদ মুসা সবাইনক বড় গানছর 
হগাড়াে আশ্রে ভননত বলল। 

ভকন্তু হ ভলকপ্টানরর গুলী জংগনলর মাঝামাভঝ অভতরম করার পর বন্ধ  নে 
হগল। 

হ ভলকপ্টার েনল এল ঢানলর ওপর। 
‘ওরা ঢানল পাঠাননা ওনদর হলাকনদর খুোঁজনছ।’ বনল একেু  াসল আ মদ 

মুসা। বলল ভনেু স্বনর আবার, ‘ঢানল ওনদর হলাকনদর পানি না। সুতরাং এখন 
ভনিে ওরা িাবনছ, তানদর হলাকরা ঢানলর কাজ হসনর উচ্চিভূমর জংগনল উনঠ 
এনসনছ। এই হষ্টনগাননর ফাোরও তানদর কানন হগনছ। অতএব এখন তারা 
িাবনত বাধয  নব, জংগনল তানদর হলাকনদর সানথ আমানদর হলাকনদর সংঘষদ 
েলনছ। ফনল এখন তানদর হমভশনগান ও গযাস আরমণ দুনোই অনকনজা।’ 

‘ভক কনর?’ বলল িযাভনসা খুব আনসত্ম। তার ভবস্মে-ভবমুগ্ধ হোনখ সপ্রশংস 
দৃভষ্ট। 

‘গযাসমাক আমরা দখল কনরভছ, এ ভবষনে তারা ভনভিত। সুতরাং গযাস 
আরমণ হকান কাজ হদনব না। আর হযন তু ওরা ধনর ভননত বাধয  নেনছ, ওনদর 
হলাকরাও এখন উচ্চিভূমনত, তাই হ ভলকপ্টার হথনক হমভশনগান আরমণও তারা 
োলানত পারনছ না।’ আ মদ মুসা বলল প্রাে ভফসভফস কনর। 

কথাো বনলই আ মদ মুসা তাকাল  াসান তাভরনকর ভদনক। দ্রুত োপা কনে 
ভননদদশ ভদল, ‘ াসান তাভরক, তুভম যাও এখভন হয লাশগুনলা পড়ল ওনদর কানছ। 
ওরা ওনদর স কমদীনদর হমাবাইলগুনলা সংগ্রন র কথা বনলভছল। সবাইনক সােদ 
কনর হমাবাইলগুনলা ভননে এস।’ 

‘আভম হযনত পাভর ভম. তাভরনকর সানথ। তানক স নযাভগতা করব।’ বলল 
সাভগদও যথাসাধয তার দরাজ কেনক ভনেু হরনখ। 
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‘না ভম. সাভগদও, আপভন িযাভনসার কানছ থাকুন।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘আপভন হতা আনছনই।’ বলল সাভগদও। 
‘না আভম থাকভছ না। এখভন গানছ উঠব।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘গানছ হকন?’  
‘ওখান হথনক হ ভলকপ্টারনক িানলািানব পযদনবক্ষণ করা যানব। ওনদর ভকছু 

একো বযবযা করা দরকার।’ বনলই আ মদ মুসা এগুনলা সামননর সবনেনে বড় 
গাছোর ভদনক। 

গানছ উঠল আ মদ মুসা। 
গানছর এমন এক জােগাে উনঠ হস বসল যানত োরভদনকর আকাশোনক 

িানলািানব হদখা যাে। মাথার উপরোনতই গানছর িাল-পালার আড়াল। 
হ ভলকপ্টার সরাসভর উপর হথনক তানক হদখনত পানব না। ভকন্তু হস 
হ ভলকপ্টারনক োনগদে করনত পারনব। ভকন্তু অসুভবধা হযো  নব হসো  নলা, 
একমাত্র উপর ছাড়া োরপাশ হথনক হ ভলকপ্টার তানক হদখনত পানব, যভদ তারা 
ভবনশষিানব এভদকোর ভদনক তাকাে। 

উচ্চিভূমর হগাো আকাশোই েক্কর ভদনি হ ভলকপ্টার দুভে। তনব এক সানথ 
নে, আলাদািানব এবং হবশ দূরত্ব হরনখ। 

আ মদ মুসা গানছর িানল যুতসইিানব বনস তখনও ধতভর  নে উঠনত 
পানরভন। এই সমে হদখনত হপল, একভে হ ভলকপ্টার পূবভদনক ভকছু দূনর  ঠাৎ 
দাোঁভড়নে হগল। আ মদ মুসার মনন  নলা, হ ভলকপ্টারভে তানক হদখনত হপনেনছ। 
হ ভলকপ্টানরর হখালা দরজা এভদনক  া কনর তাভকনে আনছ। ভনিে দূরবীননর 
দুভে হোখ এ ভদনক ভযরিানব ভনবদ্ধ, িাবল আ মদ মুসা। 

দভক্ষণ ভদনকর ভদ্বতীে হ ভলকপ্টারভে উনড় আসভছল পভিম ভদক হথনক পূবদ 
ভদনক। হস হ ভলকপ্টারভেও  ঠাৎ দাোঁভড়নে পড়ল, হদখল আ মদ মুসা। হসই সানথ 
হদখনত হপল, হ ভলকপ্টারভের মাথা হবাোঁ কনর উত্তরমুখী  নে ঘুনর হগল। দ্রুত 
আ মদ মুসা তাকাল পূনবর হ ভলকপ্টারভের ভদনক। হদখল, পূনবর 
হ ভলকপ্টারভের মাথাও পভিম ভদনক ঘুনর হগনছ। আ মদ মুসার বুঝনত বাভক 



গুলাগ অভিযান  54 

 

রইল না দভক্ষণ ভদনকর হ ভলকপ্টারভে, পূনবর হ ভলকপ্টারনক সবভকছু জাভননে 
ভদনেনছ। এখন দুভে হ ভলকপ্টারই তানক আরমণ করার জনে প্রস্তুত। 

আ মদ মুসার এই ভেন্তা হশষ  বার আনগই হদখল, হ ভলকপ্টার দুভে তার 
ভদনক হদৌড় শুরু কনরনছ। 

আ মদ মুসা দ্রুত িাবল, হস ঝুলাননা দভড় হবনে ভননে হননম আত্মরক্ষার 
বযবযা করনত পানর। ভকন্তু তার ফনল হ ভলকপ্টার দুভে হবপনরাো আরমনণর 
সুনযাগ হপনে যানব উচ্চিভূমর উপনর। কারণ তারা এখন ভনভিত মনন করনব, 
তানদর হলানকরা উচ্চিভূমনত জীভবত থাকনল তানদর শত্রুরা এিানব গানছ উঠনত 
পারনতা না। সুতরাং হ ভলকপ্টার দুনোনক হস সুনযাগ হদো যানব না। 

এ ভেন্তার সানথ সানথ আ মদ মুসা োরভদনক তাকাল। তার োর ভদনকই গাছ 
আনছ তনব হবশ দূনর দূনর। হকান হকানভের দূরত্ব পননর-ভবশফেু  নব। 

দভক্ষণ পূবদ হকানণর ভদনক একো গাছনক োনগদে করল আ মদ মুসা। 
আ মদ মুসা দ্রুত উনঠ এনস আনশ-পানশর কনেকো হছাে িাল হিনঙ তার 

শরীনরর ভবভিন্ন যানন গুোঁনজ ভদনে বাদুনড়র মত খুব স জিানব এগুনলা দভক্ষণ 
পূবমুখী একো হমাো িাল হবনে। 

িানলর প্রানন্তর ভদনক রভশর মাথা শি কনর হবোঁনধ আ মদ মুসা ভফনর এল 
তার আনগর জােগাে রভশর হশষ প্রান্তো  ানত ধনর। তার পর দ্রুত ভকছুো হননম 
এনস দু ানত রভশর দুপ্রান্ত জভড়নে দুপানে গাছভেনক প্রেন্ি শভিনত হপছনন হঠনল 
ঝাোঁভপনে পড়ল আ মদ মুসা। মু ূনতদই লম্বা রভশর ঝুলন্ত গভতনবগ হক্ষপণানস্ত্রর মত 
আ মদ মুসানক হপৌনছ ভদল দভক্ষণ-পুনবর হসই গাছভের একো িানলর সাভন্ননধয। 
আ মদ মুসা এক  ানত িালভে ধনর হফনল রভশ হছনড় ভদনে দু ানত িালভে আোঁকনড় 
উনঠ হগল গানছ। 

দুভে হ ভলকপ্টানরর শব্দও অননক কানছ এনস হগনছ। 
আ মদ মুসা দ্রুত গানছর উপর ভদনক উনঠ যানি। পাতাে জড়াননা 

অননকগুনলা িানলর এক গ্রভন্থনত আশ্রে ভনল আ মদ মুসা।  
হ ভলকপ্টার দুভে এনস হগনছ। তানদর োনগদে সবনেনে লম্বা ঐ গাছভে। 
প্রবল এক পশলা গুলী বষদণ করল গাছভের উপর। 
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গানছর উপর আকানশ ইতস্তত ঘুরনত লাগল হ ভলকপ্টার দুভে।  
গাছভেনত হকান হলাক হনই এবং হস হয ভননে হননম হগনছ তা তারা বুনঝ 

হফনলনছ। 
এ সমে একো হবামা ভবনফাভরত  নলা গানছর ভননে। 
ওরা হবামা হফনলনছ, বুঝল আ মদ মুসা। গযাস হবামা নে, আগুনন হবামা। 

তবু আ মদ মুসা তার গযাস মুনখাশোনক িানলা কনর হেনন-েুনন ভঠক কনর ভনল। 
ধুোঁো হধনে আসনছ ভনে হথনক উপর ভদনক। 
আ মদ মুসা খুভশ  নলা এই হিনব হয, ধুোঁো তানক হঢনক হফলনব এবং 

হ ভলকপ্টার হথনক হকউ তানক হদখনত পানব না। ভকন্তু এই সানথ িাবল ধুোঁোে 
আিন্ন  নল হ ভলকপ্টার দুনোনক োনগদে করা তার জনে কভঠন  নে পড়নব। তার 
উপর হ ভলকপ্টার দুভে যভদ এই অবযাে অেভদনক সনর যাে, তা নল তার গানছ 
উঠাই হবকার যানব। 

এই ভেন্তার সানথ সানথই আ মদ মুসা দু ানত তার দুভে হষ্টনগাননক ধতভর 
কনর ভননেনছ। 

তখন হধাোঁো উনঠ আনসভন এবং তখনও হ ভলকপ্টার দুনো গাছভের আকানশ 
েক্কর ভদনি। গভত তানদর খুব হলা। 

িানলর গ্রভন্থনত পা হরনখ আ মদ মুসা গানছর কানন্ি হঠস ভদনে দাোঁভড়নেনছ। 
তার হষ্টনগান দুভের বযানরল অধীরিানব অনপক্ষা করনছ হ ভলকপ্টার দুভে তার 
নাগানলর মনধয আসার। 

আ মদ মুসা জানন, তার প্রথম আরমণই হশষ আরমণ  নব। প্রথম 
আরমণ হথনক যভদ ওরা হবোঁনে যাে, তা নল ওনদর পািা আরমনণর মুনখ 
আ মদ মুসা ভদ্বতীে আরমনণর সুনযাগ পানব না। 

এজনেই আ মদ মুসার হষ্টনগান দুভে খুব সতকদ। 
এক সমে উত্তর ও দভক্ষণ গামী হ ভলকপ্টার দুভে আ মদ মুসার মাথার 

উপনর প্রাে ২০ ভিগ্রী হকানণ পাশাপাভশ েনল এল। দভক্ষণমুভখ হ ভলকপ্টারভে 
পুবপানশ, আর উত্তরমুভখভে পভিম পানশ। দুভে ফুনেল েযাংকার হষ্টনগাননর 
নাগানলর মনধয এনসনছ। 
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গনজদ উঠল আ মদ মুসার দু ানতর দুভে হষ্টনগান। অভবরাম গুলীর ঝাোঁক ছুনে 
েলল হ ভলকপ্টার দুভেনক লক্ষয কনর। 

আরান্ত  নেই হ ভলকপ্টার দুভে দ্রুত সনর হযনত লাগল এবং অভবরাম 
গুলীবৃভষ্ট তারাও শুরু করল িূভমর ভদনক। 

আ মদ মুসা আলা র শুকভরো আদাে করল। হ ভলকপ্টার দুভে সনর ভগনে 
গুলীবৃভষ্ট শুরু না করনল আ মদ মুসা পূব পানশর হ ভলকপ্টানরর গুলীনত এতক্ষণ 
ঝাোঁঝরা  নে হগাশনতর স্তুনপ পভরণত  নে হযত। 

হ ভলকপ্টার দুভে দুভদনক েনল হগল, আর ভফনর এল না। 
আ মদ মুসার এ গাছো অনপক্ষাকৃত হছাে এবং হসও গানছর শীষদ হথনক 

অননকখাভন ভননে, তাই আকাশো আর তার হোনখ পড়নছ না। 
আ মদ মুসা একেু অনপক্ষার ভসদ্ধান্ত ভনল। 
একেু পনরই ভনে হথনক সাভগদও ভেৎকার কনর উঠল, ‘ভম. আ মদ মুসা, 

একভে হ ভলকপ্টানর আগুন ধনর হগনছ, অেভেও ক্ষভতগ্রস্ত  নেনছ বনল মনন  নি। 
দ্রুত ভফনর যানি।’ 

সাভগদও’র কথা হশষ না  নতই প্রেন্ি ভবনফারননর শব্দ হশানা হগল পুব ভদক 
হথনক। 

‘হ ভলকপ্টারভে ধ্বংস  নে হগনছ ভম. আ মদ মুসা।’ ভনে হথনক আননে 
ভেৎকার কনর উঠল সাভগদও’র কে। 

‘আল ামদুভললা ।’ বনল আ মদ মুসা গাছ হথনক নামা শুরু করল। 
গানছর ভননে দাোঁভড়নেভছল  াসান তাভরক, সাভগদও এবং িযাভনসা। 
আ মদ মুসা গাছ হথনক নামনতই সাভগদও  াত বাভড়নে ভদনে বলল, 

‘অভিনেন ভম. আ মদ মুসা। আমানদর হেরভসনেরা দ্বীপ অভবস্মরণীে এক যুদ্ধ 
হদখল। হসই সানথ হদখল আ মদ .........।’ 

আ মদ মুসা তানক বাধা ভদনে বনল উঠল, ‘আর হদভর নে ভম. সাভগদও, এখভন 
এখান হথনক সরনত  নব। আমানদরনক অন তুক যুদ্ধ এড়ানত  নব।’ 

‘অন তুক হকন? এ যুনদ্ধ শত্রুরা দারুণিানব ক্ষভতগ্রস্ত  নেনছ এবং দূবদল 
 নেনছ।’ 
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‘এেুকুই লাি ভম. সাভগদও। ভকন্তু এই লাি করনত ভগনে শত্রুনদর হয পভরমাণ 
উনক ভদনেভছ তানত উনেশ্য  াভসনলর পনথ এগুবার বদনল আত্মরক্ষার লড়াই-এ 
বযস্ত থাকনত  নব।’ বলল আ মদ মুসা। 

সাভগদও ও িযাভনসা ভযর দৃভষ্ট তুনল আ মদ মুসার ভদনক তাভকনে আনছ। 
তানদর হোনখ-মুনখ ভবস্মে। আ মদ মুসা থামার একেু পনর সাভগদও বনল উঠল, 
‘ধেবাদ ভম. আ মদ মুসা। আপভন হযিানব হিনবনছন, ওো আমানদর মাথানতই 
আনসভন। আপভন ভঠকই বনলনছন।’ 

সাভগদও একেু হথনমই পরক্ষনণ আবার বলল, ‘ওনদর নতুন আরমনণর 
আশংকা করনছন আপভন?’ 

‘এই পভরভযভতনত ওরা বড় ধরননর আরমনণ না এনসই পানর না। আভম  নল 
হতা সবদশভি ভদনে আরমণ করতাম।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘তা নল েলুন আমরা এখন হথনক তাড়াতাভড় সনর পভড়।’ বলল সাভগদও। 
‘অস্ত্রগুনলা কানজ লাগনব, ভকন্তু এতগুনলা অস্ত্র হনো  নব ভক কনর ভম. 

সাভগদও?’ 
‘অসুভবধা  নব না, আমরা সবাই িাগ কনর হনব। একেু এগুনলই আমরা দুভে 

হঘাড়া হপনে যাব।’ বলল সাভগদও। 
‘আপনারা হঘাড়াে এনসভছনলন? সামনন তা নল হঘাড়া েলার মত িানলা 

রাস্তা আনছ?’ আ মদ মুসা বলল। 
‘দভক্ষনণর পা াড়-উপতযকার খাড়া েড়াই-উৎরাইো খুব হবভশ নে। 

তারপনরই হঘাড়া েলনত পানর।’ বলল সাভগদও। 
ধতভর  নে েলনত শুরু করল তারা। 
হয ভগভরপথ ভদনে তারা পা ানড় উনঠভছল লুকাবার জনে, হস ভগভরপথ 

ভদনেই তানদর েলা শুরু  নলা। 
‘আমানদর এ যাত্রা হকাথাে? আপনানদর বাভড়নত? হকাথাে আপনানদর 

বাভড়?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা সাভগদওনক। 
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‘এই উচ্চ িূভমোই ভছল আমানদর আভদ বাভড়। িূভমকনম্প ধ্বংস  নে হগনল 
আরও দভক্ষনণ সনর একো বাভড় ধতভর করা  নেভছল। যখন ভনভরভবভল সমে 
কাোনত োই, তখন এ বাভড়নতই আমরা আভস।’ বলল সাভগদও। 

‘এই উচ্চিভূমো ভক কনর বাভড়  ে? না সমুনদ্রর তীর, না নদীর ধার এো।’ 
আ মদ মুসা বলল। 

‘এোই ভছল তখন সমুদ্র তীর। এই উচ্চিভূমো একো দূগদ। দূগদো ধতভর 
 নেভছল সমুদ্র তীনর। এর উত্তনরর অঞ্চলো িূভমকনম্পর ফনল হজনগ উনঠনছ।’ 

‘এই দুগদো আপনানদর পভরবানরর বাভড়  নল ধনর ভননত  নব হয আপনারাই 
এ দ্বীনপর আভদ শাসক পভরবার?’ ভজোসা আ মদ মুসার। 

‘এ দ্বীনপর নে এ দ্বীপপুনের। আমানদর গনজানলা পভরবারই এ দ্বীনপর 
আভদ শাসক।’ বলল সাভগদও। 

পূবদমুখী ভগভরপথ ভকছুো ভগনে এনকবানর এবাউে োণদ কনর পভিমমুখী  নে 
একো সমতল উপতযকাে প্রনবশ করল। োরভদনকর পা ানড়র হদোল হঘরা 
উপতযকাো হবশ বড়। সাভর সাভর কবর হস উপতযকাে। প্রভতভে কবনরর ভশেনর 
রুস হশািা পানি। 

‘এো আমানদর আভদ পাভরবাভরক কবরযান। িূভমকম্প আমানদর দূগদ ধ্বংস 
কনরনছ। ভকন্তু এ কবরযানো অক্ষত আনছ।’ বলল সাভগদও। 

উপতযকার মাঝ বরাবর ভদনে তারা পভিনম এভগনে েলল। দুধানর কবনরর 
সাভর। 

সামনন েলভছল  াসান তাভরক। তারপর িযাভনসা। িযাভনসার পনর সাভগদও। 
সবনশনষ আ মদ মুসা। 

উপতযকার পভিম প্রানন্ত তারা এনস হগনছ। 
 ঠাৎ  াসান তাভরক থমনক দাোঁভড়নেনছ। 
‘এভক হদখভছ আ মদ মুসা িাই?’ বলল  াসান তাভরক। 
‘ভক  ল? ভক হদখনছন?’ বলল সাভগদও ও িযাভনসা এক সানথ। তানদর 

কেস্বনর উৎকো। 
দ্রুত আ মদ মুসা সামনন েলনত েলনত বলল, ‘ভক  নেনছ, ভক হদখছ?’ 
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 াসান তাভরক মুনখ ভকছু না বনল আঙুল ভদনে ইংভগত করল সামননর কবনরর 
ভদনক। 

তাকাল আ মদ মুসা। কবরগুনলা হোনখ পড়ল তার। তাোঁর ভ্রুও কুভঞ্চত  নে 
উঠল। উপতযকার পভিম প্রান্ত হথনক শুরু  নে হবশ ভকছু দূর পযদন্ত অননকগুনলা 
কবনরর ভশেনর রস রাখা হনই। এই কবরগুনলার সবগুনলার উপনরর কাঠানমা 
হিনঙ লন্ি-িন্ি করা। ভকন্তু তারপরও কবনরর বুভনোদ ভনভিি  নে যােভন। এই 
কবরগুনলা দভক্ষণ উত্তরমুখী কনর ধতরী। অথে এর পনরর সবগুনলা কবরই পূব-
পভিম মুখী এবং এনদর প্রনতযকভের ভশেনর রস যাভপত আনছ। 

আ মদ মুসাও ভবস্মনে  তবাক  নে ভগনেভছল। 
হপছন হথনক সাভগদও সামনন এনস আ মদ মুসা ও  াসান তাভরনকর 

মাঝখানন দাোঁড়াল। সামনন তাভকনে মুনখ  াভস হেনন বনল উঠল, ‘ও এই 
কবরগুনলা িাঙা হকন! অবাক  নেনছন আপনারা?’ বনল একেু থামল সাভগদও। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক ভকছু বলল না। 
সাভগদওই আবার কথা বনল উঠল। বলল, ‘সব কথা জাভন না। তনব শুননভছ, 

প্রাে একশ বছর আনগ আমানদর এক পূবদ পুরুষ আমানদর আনজারস দ্বীপপুনের 
আজনকর আধুভনক আনোলননর প্রভতষ্ঠাতা হগানমজ গনজানলা এই কবরগুনলা 
হিনঙ হফনলন। হসই সমে ইউনরানপর এক সংবাদপনত্র আমানদর পভরবানরর 
দুনদাম রোবার জনে ভক হযন হলখা  ে, তারপনরই ভতভন এই কবরগুনলা হিনঙ 
হফনলন। শুধু তাই নে, হিংনগ প্রথম কবরোর পানশ পাভরবাভরক একো বািও 
সমাভধয কনরন এবং কবরযাননক ভবনদশীনদর জনে ভনভষদ্ধ কনর হদন। একশ 
বছনরর মনধয আপনারাই প্রথম ভবনদশী এই কবরযানন প্রনবশ কনরনছন।’ 

‘বািো হকন সমাভধয  নলা, ভকছ ুজাননন?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
‘আভম জাভন না। তনব অনুমান কভর, কবরগুনলা হয কারনণ িাঙা  নেনছ, 

হসই একই কারনণ বািোনকও সমাভধয করা  নেনছ।’ বলল সাভগদও। 
‘ভকন্তু ঐ কবনরর কানছ হকন? হয হকান জােগাে করনলই হতা  নতা!’ 

ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
‘আমারও হসই প্রে, ভকন্তু উত্তর জাভন না।’ সাভগদও বলল। 
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সাভগদও থামনতই িযাভনসা বনল উঠল, ‘মনন  ে পভরতযাজয হগাপন ভকছু 
সমাভধয করা  নেনছ।’ 

‘ধেবাদ িযাভনসা। আমারও তাই মনন  ে।’ বলল আ মদ মুসা। 
‘কবরগুনলা িাঙা  নলা হকন, এই বযাপানর আপনার ভক মনন  ে িাইো?’ 
‘হতামার প্রনের উত্তর আভম জাভন। ভকন্তু বলনবা না। হতামানদর একশ বছর 

আনগর পূবদ পুরুষ হযমন তা সহ্ করনত পানরভন, হতমভন  েনতা হতামরাও পারনব 
না।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘পারনবা িাইো।’ বলল িযাভনসা। 
‘ভঠক আনছ বলব। আজ নে। ঐ বািো হযভদন উদ্ধার করব, হসভদন বলব। 

এমনও  নত পানর আমানক ভকছুই বলনত  নব না। বািোই বনল হদনব সব।’ 
আ মদ মুসা বলল। 

ভবস্মে ফুনে উঠল সাভগদও ও িযাভনসা দুজননরই হোনখ-মুনখ। বনল উঠল 
সাভগদও, ‘বানি ভক আনছ হকমন কনর অনুমান করনত পারনছন? আর ঐ বাি 
আপভন পানবনই বা ভক কনর?’ 

‘অনুমান ভকিানব তার উত্তর িযাভনসাই ভদনেনছ। হয কারনণ কবরগুনলা 
িাঙা হসই একই কারনণ বািভেনকও সমাভধয করা  নেনছ। এভদক হথনক বানি 
ভক থাকনত পানর অনুমান করভছ। আর বাি পাব ভক কনর? মাভে খুোঁনড় হবর করনত 
 নব।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘বািোনক আপভন এত জরুরী মনন কনরন?’ সাভগদও বলল। 
‘হ্াোঁ ভম. সাভগদও। আপনারা রাজী  নল এখভন খুোঁনড় ওো হবর করনত োই।’ 

বলল আ মদ মুসা। 
‘না ভম. আ মদ মুসা। আজ নে। আর একভদন আসব আমরা এভদনক। আর 

এ বযাপানর আম্মানকও আমার রাভজ করনত  নব। কারণ ওো ভছল পাভরবাভরক 
এক ভসদ্ধানন্তর বযাপার।’ সাভগদও বলল। 

‘আমার আপভত্ত হনই ভম. সাভগদও।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘তা নল আবার যাত্রা শুরু হ াক।’ সাভগদও বলল। 
যাত্রা আবার শুরু  নলা আনগর মতই। 
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 াোঁো শুরু কনর িযাভনসা আ মদ মুসানক লক্ষয কনর বলল, ‘কবর িাঙার 
র স্য জানার বযাপারো হতা হদখভছ অভনভদদষ্ট সমে হেনপ রাখনত  নব, ভকন্তু আভম 
হতা এক মু ূতদও তা পারভছ না।’ 

‘হবভশ প্রতযাশার ভজভনস  নল হবভশ িানলা লাগনব িযাভনসা।’ বলল আ মদ 
মুসা একেু রভসকতার সুনর। 

‘ভকন্তু ভম. আ মদ মুসা, প্রতযাশা ও না পাওোর ভতি অভিেতার মনধয ভদনে 
েলনছ িযাভনসা। তার উপর আরও হলাি োপাননা আরও দুিঃখজনক  নব।’ সাভগদও 
বলল। 

‘ভক হস ভতি অভিেতা?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
সাভগদও মুখ খুলনত যাভিল। 
িযাভনসা ভেৎকার কনর তানক বাধা ভদনে বলল, ‘িাইো, আভম ভকন্তু এখানন 

বনস পড়ব।’ লিাে রভিম  নে উনঠনছ তার মুখ। 
‘ভঠক আনছ বলব না।’ বলল সাভগদও। 
আ মদ মুসা  াসল। বলল, ‘বলার দরকার হনই। আমার বুঝা  নে হগনছ। 

আমার ভজোসা ভম. সাভগদও, উভন ভক এখন রাজবেী, না ভবনদনশ?’ 
ভবস্মে ফুনে উঠল িযাভনসা ও সাভগদও দুজননর হোনখ মুনখ। পরক্ষনণই 

ভবস্মনের যান দখল কনর ভনল হবদনা। বলল সাভগদও ধীনর ধীনর, ‘রাজবেী নে, 
তনব নজরবেী।’ 

‘ঘেনা ভক?’ ভজোসা আ মদ মুসার। 
‘ঘেনাো হবদনার। িযাভনসা ভবনদ্রা ী গনজানলা পভরবানরর হমনে, আর হস 

আনজারনসর পতুদগীজ গিণদর হপনড্রা পাওনলো’র হছনল। দুজননই ভলসবন 
ভবশ্বভবদযালনের স পাভঠ ভছল। পাশ কনর এনসনছ। এখন লুই জুনগা রাজধানী পন্ে 
হিলগািানরর বাইনর হবরুনত পানর না। আর িযাভনসার জনে রাজধানীনত হঢাকা 
কভঠন।’ বলল সাভগদও। 

আ মদ মুসার হঠাোঁনে  াভস ফনুে উঠল। বলল, ‘এসব হকান বযাপারই নে। 
আভম আনগর কথাই একেু ঘুভরনে বলব, িানলা লাগার বস্তু পাওো একেু কভঠন 
 ওো বাজার অথদনীভতর জনেও স্বািাভবক।’ 
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সাভগদও মুখ ভেনপ  াসল। 
আরও রভিম  নে উঠল িযাভনসার মুখ। 
ভকছু বলল না হকউ। 
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৩ 
‘ভেন্তার ভকছ ু হনই স্যার। িাল খবরই আমরা আশা করভছ।’ বলল জযাক 

শাভমর আজর ওোইজমযাননক উনেশ্য কনর। 
‘জযাক শাভমর WFA-এর একজন হনতা এবং আনজারস দ্বীপপুনের 

রাজধানী ‘পন্ে হিলগািা’র হষ্টশন েীফ ভ নসনব কাজ করনছ বতদমানন। 
‘পাোঁে ঘন্োর জনে ওরা হ ভলকপ্টার িাড়া কনরভছল। ভকন্তু এখন পার  নে 

হগনছ ৬ ঘন্ো। তারা অবশ্যই হফরার কথা। ভকন্তু তারা ভকছ ুজানানি না, আবার 
তানদর হমাবাইলও বন্ধ। কারণো তা নল ভক?’ বলল আজর ওোইজমযান সামনন 
বসা জযাক শাভমরনক লক্ষয কনর। 

আজর ওোইজমযান কথা বলনছ জযাক শাভমরনক লক্ষয কনর, ভকন্তু তার হোখ 
জানালা হপভরনে আনজারস সাগনরর উপর ভনবদ্ধ। 

আনজারস সাগরনক তার যতো সুের লাগনতা, আজ ততো সুের লাগনছ 
না। সুেনরর পানশ হসখানন িেংকর একো রূপও হস হদখনছ। মাত্র দুজন হলানক 
তার েভলশজন হলাক হশষ কনর ভদল, এই িেংকর ভেন্তা হযমন তার সমগ্র সত্তানক 
আিন্ন কনরনছ, হতমভন গ্রাস করনছ হযন সামননর সাগরোনকও। 

জযাক শাভমর বলভছল, ‘এভদকো িাববার ভবষেই বনে। তনব স্যার এো 
ঘেনত পানর হযন তু তারা পাোঁে ঘন্োর মনধয ভফরনত পানরভন।’  

আজর ওোইজমযান মুখ ভফভরনে ভনল সাগনরর ভদক হথনক। তাকাল জযাক 
শাভমনরর ভদনক। তার কথার প্রভত ভ্রুনক্ষপ না কনর বলল, ‘ভক হযন বলনলন, 
পুভলশ প্রধান আসনবন, না আমানক হযনত  নব?’ 

‘পুভলশ প্রধান ভম. বারনবাসা হপানেদ ভক এক ভমভেং-এ যানিন, এভদক ভদনে 
ভফরনবন, হস সমে এখানন উঠনবন।’ 

আবার আজর ওোইজমযান সাগনরর ভদনক ভফনর তাকাল। ভকছু বলনত 
যাভিল। এ সমে হবনজ উঠল তার হেভলনফান। 
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ঘুরল আজর ওোইজমযান হমাবাইনলর ভদনক। তুনল ভনল হেভলনফানো। 
ওপার হথনক বনল উঠল, ‘হিভিি িাোর বলভছ।’ 
‘হতামানদর ভক খবর? আমানদর ওখানকার েীফ এিাম এভরনেল হকাথাে? 

এত হদভরনত হেভলনফান করছ হকন?’ এক সানথ প্রেগুনলা কনর েুপ করল আজর 
ওোইজমযান। 

তারপর ওপানরর কথা শুননত লাগল আজর ওোইজমযান। শুননত ভগনে 
মুনখর িাব পানি হযনত লাগল তার। হশনষ তার মুখ ফযাকানস  নে ভগনে রানগ-
দুিঃনখ হযন কাোঁপনত লাগল তার হঠাোঁে। 

সব শুনন হশনষ হছাট্ট কনর হস বলল, ‘ও দুজননক ঐ হতরভসনেরা দ্বীপ হথনক 
হবর  নত হদো যানব না। হতামরা অনপক্ষা কর। আভম বযবযা করভছ।’ 

বনল হেভলনফান হরনখ ভদল আজর ওোইজমযান। 
শ্বাসরুদ্ধ অবযাে অনপক্ষা করভছল জযাক শাভমর। আজর ওোইজমযান 

হেভলনফান রাখনতই বলল, ‘ওখানকার ভক খবর স্যার।’ 
হেভলনফান রাখার পর মু ূতদকাল হসাজা  নে মাথা ভনেু কনর বনস থাকল 

হেোনর। বলল, ধীনর ধীনর, ‘আমানদর হ ভলকপ্টার অভিযান ধ্বংস  নেনছ। 
গ্রাউনন্ি নামাননা দশজন কমানন্িাই ভন ত। একভে হ ভলকপ্টার ধ্বংস  ওোর 
ফনল একজন রুস  এিাম এভরনেল ভন ত  নেনছ। আনরকো হ ভলকপ্টারও 
ক্ষভতগ্রয  নেনছ। হিভিি িাোর আ ত। ঐ হ ভলকপ্টানরর একজন রু মাত্র 
অক্ষত আনছ।’ 

ভবস্মে ও হবদনার ধাক্কার সংনগ সংনগ কথা বলনত পারল না জযাক শাভমর। 
ভননজনক সামনল ভননে একেু পর বলল, ‘এমন অভবশ্বাস্য ঘেনা আবারও ঘেনত 
পারল ভক কনর? ওনদর সানথ আর হকউ ভক হযাগ ভদনেনছ?’ 

‘তার হকান প্রমান পাওো যােভন। প্রথম অভিযাননর প্রথম আরমনণর পর 
হয দুজন হবোঁনে ভগনেভছল, তারা স্বেনক্ষ দুজননকই মাত্র হদনখনছ। হমাবাইল করার 
পর ওরাও সম্ভবত ভন ত  ে।’ বলল আজর ওোইজমযান। 

জযাক শাভমর ভকছু বলনব এমন সমে এনেনিযান্ে ঘনর প্রনবশ কনর জযাক 
শাভমরনক উনেশ্য কনর বলল, ‘স্যার, পুভলশ প্রধান ভম. বারনবাসা এনসনছ।’ 
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সংনগ সংনগ উনঠ দাোঁড়াল জযাক শাভমর ও আজর ওোইজমযান।  
তারা ঘনরর বাইনর ভগনে স্বাগত জানাল আনজারস দ্বীপপুনের পুভলশ প্রধান 

বারনবাসানক। 
ভতনজনই ঘনর এনস ভতন হসাফাে মুনখামুভখ বসল। 
পুভলশ প্রধান বারনবাসা বসনত বসনতই বনল উঠল, ‘ভম. ওোইজমযান 

আপনানক খুব ভেভন্তত হদখানি। বযাপার ভক?’ 
আজর ওোইজমযান ম্লান  াসল। বলল, ‘দুজন সন্ত্রাসী মুসলমান আমানদর 

সাংঘাভতক কষ্ট ভদনি ভম. বারনবাসা।’ 
‘হকাথাে তারা? হকান হকস কনরনছন?’ ভজনেস করল পুভলশ প্রধান। 
‘সনব গত রানত তারা ‘ভলনজ’ এোরনপানেদ হননম হতরভসনেরা দ্বীনপ প্রনবশ 

কনরনছ।’ আজর ওোইজমযান বলল। 
‘আনজারস দ্বীপপুনে মুসলমাননদর একো সন্ত্রাসী দনলর প্রনবশ করার 

পভরকল্পনা আনছ, আপনানদর এই ইনফরনমশননর ভিভত্তনত সরকার হতা 
আনজারস দ্বীপপুনে মুসলমাননদর প্রনবশ ভনভষদ্ধ কনর ভদনেনছন। তারা প্রনবশ 
করল ভকিানব?’ বলল পুভলশ প্রধান। 

‘ওরা ছদ্মনাম ভননে প্রনবশ কনরনছ।’ আজর ওোইজমযান বলল। 
‘তানদর ছদ্মনাম জাননন ভক না?’ 
‘হ্াোঁ। একজননর নাম ‘রুই জজদ’, অেজননর নাম ‘হপনড্রা হপভিে।’ 
‘পুভলশনক আনগ জানানভন হকন?’ ভজোসা পুভলশ প্রধাননর। 
‘ওরা এোরনপানেদ নামার পর সনে   ওোে ওনদর ফনলা করনত ভগনে 

আমরা এো জাননত হপনরভছ।’ উত্তর ভদল আজর ওোইজমযান। 
‘হকন আপনারা সনে  করনলন? আমানদর পুভলশ হতা সনে  করনত 

পানরভন।’ বলল পুভলশ প্রধান। 
‘এোরনপানেদর বাইনর ওনদর কথাবাতদা শুনন আমানদর হলাকনদর সনে  

 ে। পনর হখাোঁজ ভননে এই তথয জানা হগনছ।’ আজর ওোইজমযান বলল। 
‘এখন বলুন ওরা ভক কষ্ট ভদনি, আমরা ভক করনত পাভর? আর একো 

উপকার করুন, আপনারা হযন ত ুপ্রথম হজনননছন তাই আপনারা ওনদর দুজননর 
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ভবরুনদ্ধ একো মামলা দানের করুন হয, তারা নাম িাোঁভড়নে অববধিানব এখানন 
প্রনবশ কনরনছ।’ বলল পুভলশ প্রধান। 

‘আমানদর হলাকরা ওনদর তাড়া করনল ওরা আশ্রে হনে গনজানলা 
উচ্চিভূমনত। আমানদর দুভে হ ভলকপ্টার ওনদর তাড়া কনরভছল। ওনদর ধরনত 
হেষ্টা করনত হগনল ওরা আমানদর একো হ ভলকপ্টার ধ্বংস কনর এবং দশজন 
হলাকনক  তযা কনর। অে হ ভলকপ্টারও আমানদর ক্ষভতগ্রয  নেনছ।’ বলল 
আজর ওোইজমযান। কনে হস অস াে সুর ফভুেনে তুলনত হেষ্টা করল। 

ভ্রুকুভঞ্চত  নে উনঠনছ পুভলশ প্রধাননর। বলল, ‘সাংঘাভতক ঘেনা ঘনেনছ। 
পুভলশনক না জাভননে আপনারা এিানব হগনলন হকন? সন্ত্রাসীনদর বানগ আনা ভক 
আপনানদর কাজ?’ 

‘পুভলশনক জানাননার আমরা সুনযাগ পাইভন। ওরা পাভলনে যানব এই 
আশংকাে আমানদর হলাকরা তাৎক্ষভণক ভসদ্ধান্ত ভননে ওনদর অনুসরণ কনর।’ 
আজর ওোইজমযান বলল। 

‘একো কথা বলুন ভম. ওোইজমযান, হয কাজ পুভলনশর হস কাজ আপনারা 
কাোঁনধ তুনল ভননত ভগনেভছনলন হকন? ওনদর সানথ আপনানদর ভক হকান ভবনশষ 
শত্রুতা আনছ?’ বলল পুভলশ প্রধান। 

একেু ভবব্রত হদখাল আজর ওোইজমযাননক। একেু েুপ কনর থাকল, 
তারপর বলল ধীর কনে, ‘মুসভলম সন্ত্রাসীরা আমানদর ইসরাইল রানষ্ট্রর ভবনরাধী 
ভছল, আমানদর অভস্তনত্বরও ওরা ভবনরাধী। আমানদর অবযান হযখানন ওনদর 
সন্ত্রাসও হসখানন। ভবশ বছর আনগ মাভকদন যুিরাষ্ট্র সন্ত্রানসর ভবরুনদ্ধ যুদ্ধ হঘাষণা 
কনরভছল, ভকন্তু যুদ্ধো তারা হশষ কনরভন। বরং মাভকদনীরা এখন রমান্বনে  নে 
উঠনছ মুসলমাননদর বন্ধু। এর ফনল ওনদর সন্ত্রানসর প্রধান লক্ষয  নে পনড়ভছ 
আমরা। এই আনজারস দ্বীপপুনেও ওরা আমানদর শাভন্তনত থাকনত ভদনত োে 
না।’ থামল আজর ওোইজমযান। হশষ ভদনক তার কে  তাশ ও করুণ  নে 
পনড়ভছল। 

স ানুিূভত ফুনে উঠল পুভলশ প্রধান বারনবাসার হোনখ-মুনখ। বলল, ‘ভম. 
ওোইজমযান ভেন্তা করনবন না। আমানদর এই দ্বীপপুে শাভন্তর হদশ। এখানন হকান 
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সন্ত্রাসীর জােগা  নব না। আপভন দো কনর একো অভিনযাগ দানের করুন। 
আমরা হদখভছ বযাপারো?’ 

‘ভকন্তু স্যার বযাপারো খুব জরুরী। এই মু ূনতদ ওনদর যভদ পাকড়াও করা না 
যাে, তা নল আরও খুননাখুভন তারা করনব। আর একবার নাগানলর বাইনর েনল 
হগনল ওনদর খুোঁনজ পাওো যানব না।’ বলল আজর ওোইজমযান। 

‘ওরা হকাথাে এখন?’ ভজনেস করল পুভলশ প্রধান। 
‘আমরা মনন করভছ, গনজানলা উচ্চিভূম হথনক দভক্ষণ ভদনক সনর িাইবাল 

এভরো ভসলিার িযাভল’হত তারা প্রনবশ কনরনছ। এখান হথনক তানদর পভরকল্পনা 
হমাতানবক দ্বীপপুনের অে হকাথাও যাওো তানদর জনে স জ  নব।’ আজর 
ওোইজমযান বলল। 

‘ভঠক আনছ ভম. ওোইজমযান, আভম হতরভসনেরা দ্বীনপর পুভলশ প্রধাননক 
ভননদদশ ভদভি ভতভন হযন ভসলিার িযাভল’ হথনক হবরুবার পথগুনলার উপর নজর 
রানখন এবং এই ঘেনার তদন্ত হযন ভতভন শুরু কনরন।’ বলল পুভলশ প্রধান। 

একেু হথনমই আবার হস বনল উঠল, ‘আমানক এখন উঠনত  ে ভম. 
ওোইজমযান।’ 

আজর ওোইজমযান উনঠ দাোঁভড়নে বলল, ‘আমার অভফনস আপনার এই 
পদধুভলর জনে আভম কৃতে ভম. বারনবাসা। আরও ধেবাদ স নযাভগতার আশ্বাস 
হপনেভছ তার জনে।’ 

বনল আজর ওোইজমযান  াত বাড়ানলা পুভলশ প্রধাননর ভদনক। 
‘ধেবাদ। বাই।’ বনল হ্ান্িনশক কনর হবভরনে হগল পুভলশ প্রধান। 
গাভড় বারাো পযদন্ত পুভলশ প্রধাননক হপৌনছ ভদনে ভফনর এল আজর 

ওোইজমযান ও জযাক শাভমর। 
বসল তারা আবার মুনখামুভখ হসাফাে। 
হসাফাে গা এভলনে রুব্ধ কনে আজর ওোইজমযান বলল, ‘এই হবো পুভলশ 

প্রধান জামদান অভরভজন। নাভজনদর রি আনছ এর শরীনর। ইহুদীরা হযন ওর কানছ 
ভকছুই নে। বনল তদন্ত করব। হগালাে যাক হতার তদন্ত। হতরভসনেরার পুভলশ 
প্রধান হতার হেনে  াজার গুণ িাল তার সানথ অলনরভি হযাগানযাগ  নেনছ। িলার 
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একেু হবভশ হেনেনছ। তা হ াক, আমানদর আজনকর প্রনোজননর হেনে এো বড় 
ভকছু নে।’ 

‘তা নল হতা ভম. বারনবাসানক এসব বনল িুল  নলা। ভতভন যভদ এখন 
হতরভসনেরা দ্বীনপর পুভলশ প্রধাননর কানজ  স্তনক্ষপ কনরন।’ বলল জযাক শাভমর।  

‘তুভম এসব ভননে হিব না। এখন তুভম বল, আনজারস এর শীষদ সন্ত্রাসী হনতা 
‘ভফনগা’হক খবর ভদনেছ?’ আজর ওোইজমযান বলল। 

জযাক শাভমর ঘভড়র ভদনক তাকাল। বলল, ‘খবর ভদনেভছ। এখভন এনস 
পড়নব।’ 

‘ভঠকই বনলছ তুভম, পুভলশ প্রধান ভম. বারনবাসানক এসব কথা না বলনলই 
িাল ভছল। এভদকো হিনবই ভকন্তু আভম হতামানক ভফনগানক খবর ভদনত 
বনলভছলাম। মাঝখানন আবার বনল হফললাম পুভলশ প্রধাননক। থাক, একভদক 
ভদনে িালই  নলা। ওনানক হতা জাভননেই ভদলাম, ত্বভরৎ ভকছু না করনল ওরা 
খুননাখুভনর সুনযাগ হপনে যানব। এখন এই দ্বীনপ ভবনশষ কনর ভসলিার িযাভল 
অঞ্চনল যা ভকছুই ঘেুক এর জনে দােী  নব আ মদ মুসা। এো িালই  নলা 
আমানদর জনে।’ বলল আজর ওোইজমযান। 

ভকছু বলার জনে মুখ খুনলভছল জযাক শাভমর। দরজাে নক কনর ঘনর ঢুকল 
এযানেননিন্ে। বলল জযাক শাভমরনক, ‘স্যার ভম. ভফনগা নানম একজন হলাক 
এনসনছন।’  

শুননই উনঠ দাোঁড়াল জযাক শাভমর। ‘স্যার আপভন বসুন। আভম ওোঁনক ভননে 
আসভছ।’ বনল হবভরনে হগল জযাক শাভমর। 

ভমভনে খাননক পনরই ভবরাে বপু একজননক ভননে ঘনর ঢুকল জযাক শাভমর। 
সাদাকানলা ষ্ট্রাইনফর ভেসােদ গানে। পরনন সাদা পযান্ে। মাথাে সাদা হ্াে। 
এরই নাম আলনিি ভফনগা। 
এনকবানর খাোঁভে পতুদগীজ হে ারা। হদনখই মনন  ে ভসউর এক জলদসুয। 

তনব ভফনগা জনল দসুযতা কনর না। হস আনজারস দ্বীপপুনের আন্িারওোনর্ল্দর 
হনতা। তার বাভ নী এই দ্বীপপুনে অপ্রভতদ্বন্দ্বী। 
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ভফনগা ঘনর ঢুকনতই আজর ওোইজমযান উনঠ দাোঁড়াল। কনেক ধাপ এভগনে 
হ্ান্িনশক কনর বলল, ‘ওনেলকাম ওনেলকাম, আভম আপনারই অনপক্ষা 
করভছ।’ 

‘গুি ইিভনং স্যার’ বনল বসনত বসনত আবার বনল উঠল, ‘মনন  নলা পুভলশ 
প্রধান এখান হথনক হবভরনে হগল?’ 

‘হ্াোঁ, এনসভছনলন। হপােদ হথনক হফরার পনথ একেু ঢুোঁ হমনর হগনলন। অননক 
ভদন হথনক জানানশানা হতা!’ বলল আজর ওোইজমযান। 

‘বলুন স্যার। আমানক হিনকনছন হকন? আমরা আপনার হকান কানজ 
লাগনত পাভর?’ বলল ভফনগা। একদম ভনরস কে তার। 

‘ভম. ভফনগা, আমরা আপনার সা াযয োই।’ আজর ওোইজমযান বলল। 
‘ভক কাজ? হকান ধরননর কাজ?’ বলল ভফনগা। 
‘আমানদর ভবনদশী দুজন শত্রু প্রনবশ কনরনছ হতরভসনেরা দ্বীনপ। গত 

রানতই ‘ভলনজ’ এোরনপােদ  নে এনসনছ ওরা। আমানদর হলাকরা তানদর তাড়া 
কনরভছল। ভকন্তু আমানদর হলাকনদর  তযা কনর ওরা পাভলনেনছ। এ দুজননক 
জীবন্ত অথবা মৃত আমরা োই।’ আজর ওোইজমযান বলল। 

‘ওরা হকাথাে, মানন হকান অঞ্চনল এখন?’ ভজনেস করল ভফনগা। 
‘দুপুনর পাওো তথয অনুসানর ওরা ভসলিার িযাভলনত প্রনবশ কনরনছ। 

দুএকভদন সমে হপনল ওরা অে দ্বীনপ পালানব। আমরা োই হতরভসনেরা দ্বীনপই 
যানত ওনদর জীবননর ইভত ঘনে।’ বলল আজর ওোইজমযান। 

‘ভসলিার িযাভল  নলা গনজানলানদর এলাকা। ওখানন হতা হকান ভবনদশী 
আশ্রে পাবার কথা নে।’ ভফনগা বলল। 

‘আশ্রে  েনতা পানব না। ওভদক ভদনে  েনতা তারা পালাবার হেষ্টা করনব। 
আমরা োই তারা পালানত না পারুক। আমরা োই তারা মরুক, অথবা ধরা 
পড়ুক।’ বলল আজর ওোইজমযান। 

‘বলুন আমানদর ভক করনত  নব।’ বলল ভফনগা। 
‘ওরা ঐ অঞ্চল হথনক পালাবার আনগই ওনদর ধরনত  নব, না  ে মারনত 

 নব।’ আজর ওোইজমযান বলল। 
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‘আমরা ভক পাব?’ বলল ভফনগা।  
‘বলুন ভক োন?’ আজর ওোইজমযান বলল। 
‘কম কনর  নলও ভমভলেন িলানরর ভননে আমরা এসব কানজ  াত হদই না।’ 

বলল ভফনগা। 
‘আমরা রাজী। ভকন্তু অনধদকো এখন পানবন, বাভক অনধদকো পানবন কাজ 

হশষ  ওোর পর।’ 
‘ভঠক আনছ। তাই  নব। আর হকান কথা আনছ?’ বলল ভফনগা। 
‘আমরা দ্রুত কাজ োই। আগামী ভতন ভদননর মনধয সবভকছুর ইভত ঘোনত 

 নব। প্রথম সুনযানগই তারা দ্বীপ হছনড় পালানব। হসো হ াক আমরা তা োই না।’ 
বলল আজর ওোইজমযান। 

‘হসই দুজন হলানকর ফনো আমানদর ভদন এবং োকাও।’ বনল ভফনগা উনঠ 
দাোঁড়াল। 

আজর ওোইজমযান ইশারা করল জযাক শাভমরনক। 
শাভমর েনল হগল। ভমভনে খাননক পনরই প্রনবশ করল বড় একো ব্রীফনকস 

ভননে।  
আজর ওোইজমযান ব্রীফনকস খুনল ভফনগার ভদনক হমনল ধনর বলল, 

‘আমরা োকা ভননে দর কষাকভষ কভরভন। আশা কভর, কানজর হক্ষনত্রও আমানদর 
হকান ওজর শুননত  নব না। গুনণ ভনন োকাগুনলা।’ 

ভফনগা ব্রীফনকস  ানত ভননে তা বন্ধ কনর ভদনে বলল, ‘আভম হকান সমেই 
োকা গুনণ হনই না। আমরা ভবশ্বানসর উপর ভবজননস কভর।’ 

‘গুিবাই’ বনল ঘর হথনক গে গে কনর েনল হগল ভফনগা। 
স্বভস্তর ভেি ফনুে উঠল আজর ওোইজমযাননর হোনখ-মুনখ। 
‘ভবরাে একো কাজ  নলা স্যার।’ ভফনগা েনল যাওোর পর বলল জযাক 

শাভমর। 
‘কাজ  নলা নে, কাজ হদো  নলা মাত্র। ঈশ্বর সা াযয করুন।’ বলল আজর 

ওোইজমযান। 
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‘ভফনগানদর অসাধয ভকছ ু হনই স্যার। পুভলশও তানদর  ানতর মুনঠাে।’ 
জযাক শাভমর বলল। 

‘হতামার কথা সতয হ াক শাভমর।’ বলল আজর ওোইজমযান। 
‘আভমন।’ বনল উঠল জযাক শাভমর। 
 
 
 
আ মদ মুসা মাগভরনবর নামাজ পনড় হ ানেনলর কক্ষ হথনক হবভরনে 

বারাোে এনস বনসনছ। 
হ ানেলভে হদাতলা। বারাোো হ ানেনলর দভক্ষনণর বযালকভন। 
বযালকভনর ভননেই রাস্তা। রাস্তাো ভসলিার িযাভলর গিীর হথনক এনস পুনব 

ভকছু দূর এভগনে ভগনে দভক্ষণ ভদনক বাোঁক ভননে দভক্ষণ উপকূনলর সবনেনে বড় 
শ র আংগ্রা হি হ নরমা বের পযদন্ত এভগনে হগনছ। এই রাস্তারই আনরকো শাখা 
দ্বীনপর পূব উপকূনলর একো অখযাত বেনর সাও ভসিালাে ভগনে হশষ  নেনছ। 

রাস্তাোনক ভঠক রাস্তা বলা যাে না। বলা যাে রাস্তার একো ভেি এো। হঘাড়া 
ও মানুনষর যাতাোত এই পথ-ভেনির সৃভষ্ট কনরনছ। 

রাস্তার পনরই ভনউ োগুস নদী। রাস্তাো নদীনক অনুসরণ কনরই এভগনে হগনছ 
আংগ্রা হি হ নরমা পযদন্ত। পা াড় ও েড়াই-উৎরাই বাধার কারনণ রাস্তাো সব সমে 
নদীর তীর হবনে এগুনত পানরভন। 

নদীো খুবই খরনরাতা। ভসলিার িযাভলনতই শুধু এো ভকছুো নাবয, তারপর 
হগাোোই অনাবয। 

হ ানেলো ভসলিার িযাভলর পূব মুনখর উপর দানরাোননর মত দাোঁভড়নে। 
হ ানেলো উত্তর হথনক এভগনে আসা একো পা াড়-নশ্রণীর দভক্ষণ প্রানন্তর 

হশষ ভেলার উপনর। হ ানেনলর পনরই রাস্তা, রাস্তার পর নদী এবং নদীর পনরই 
পা াড়-নশ্রণীো প্রথনম দভক্ষনণ ভকছু দূর এভগনে দুিাগ  নে একো দভক্ষনণ, অেভে 
পভিনম এভগনে হগনছ। 
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পুব ভদক হথনক ভসলিার িযাভলনত প্রনবনশর পথ এই একোই। এই প্রনবশ 
পনথরই দ্বাররক্ষী হযন হ ানেলো। 

হ ানেলোও আবার ভঠক হ ানেল নে। অননকোই সরাইখানার মত। 
ভসলিার িযাভলনত উৎপাভদত শস্য, ফল-মুল হকনার জনে হয বযাপারী, পাইকার 
ও হযসব ফভড়োরা উপতযকাে আনসন, তারাই এই সরাইখানাে উনঠ থানকন। 
হ ানেল বা সরাইখানাে ভনেভমত রান্নার হকান বযবযা হনই। অভতভথ হকউ আসনল 
তার জনে রান্না  ে। এই হ ানেনলর মাভলক ও তার পভরবার থানকন পানশই 
পা ানড়র এক গু ানক হকন্দ্র কনর ধতভর বাভড়নত। 

হ ানেনলর মাভলক নব্বই বছর বেনসর এক বৃদ্ধ। নাম নুননা কাপুনো। 
আভিকান, হরি ইভন্িোন ও এভকনমা সবারই ভকছু ভকছু ধবভশষ্টয ভননে তার 
হে ারা। তার িাষাও এই ধরননর ভমশ্র। গত হদড় ভদনন আ মদ মুসার সানথ তার 
হবশ িাব  নে হগনছ। কাপুনো ইভতমনধযই আ মদ মুসানক গনবদর সানথ 
জাভননেনছ, তারাই দ্বীপপুনের আভদ বাভসো, তানদর িাষাই দ্বীপপুনের ভনজস্ব 
িাষা। ভবনদশীনদর একভদন এই দ্বীপপুে তযাগ করনতই  নব। তনব আ মদ 
মুসানক হস ভবনদশী বনল না, বনল হম মান। 

আ মদ মুসা ইভজ হেোনর বনস ভছল। তার মুখ পভিনম ভসলিার িযাভলর 
ভদনক। হজাৎস্না-স্নাত িযাভলর বুনক তার হোখ দুভে ভনবদ্ধ। গত হদড়ো ভদন হস 
িযাভলনত ঘুনর হবভড়নেনছ। উপতযকাোর নাম ভসলিার িযাভল। নামো স্বাথদক। 
ভসলিার িযাভলর োরভদনকই পা াড়। পা াড় হথনক িযাভলনত হননম এনসনছ 
অননক সনফদ ঝণদা। এই ঝণদাগুনলা সমৃদ্ধ ও হবগবান কনরনছ উপতযকার একমাত্র 
নদী ভনউ োগুসনক। এই পা াড়ী োগুনসর জন্ম আরও পভিনমর উোঁেু পা ানড়। 
সনফদ ঝণদা, রূপালী নদী, সবুজ হসানালী শস্যভক্ষত এবং ফনলর অজর বাগান ও 
সবুনজ আিাভদত পা ানড়র হদোল অপরূপ কনর তুনলনছ ভসলিার িযাভলনক। 
সন্ধযার  ালকা আোঁধানরর ওপর রূপালী হজযাৎস্নার ভবিুরণ এক মাোমে দৃনশ্যর 
সৃভষ্ট কনরনছ উপতযকাভেনক ভঘনর। আ মদ মুসা এই দৃশ্যই উপনিাগ করনছ। 

উপতযকার গিীনর তারার মত একো আনলা জ্বলজ্বল কনর জ্বলনছ। আ মদ 
মুসা ভনভিত ওো সাভগদও িযাভনসানদর বাভড়র আনলা। 
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সাভগদও িযাভনসানদর বাভড় ভসলিার উপতযকার মাঝখানন একো পা ানড়র 
উপর। পা ানড়র হগাড়া ভদনে বনে যানি ভনউ োগুস নদী।  

োরভদনকর সবুনজর মাঝখানন ওনদর সাদা পাথনরর সনফদ বাভড়ো ছভবর 
মত সুের। 

ভকন্তু আ মদ মুসা তানদর বাভড়নত উঠনত রাজী  েভন। আ মদ মুসা ওনদর 
বাভড়নত উঠনত অস্বীকার করনল হকোঁনদ হফনলভছল িযাভনসা। সাভগদও কাোঁনদভন বনে, 
ভকন্তু দুিঃখ হপনেভছল, ভকছুো অপমাভনতও হবাধ কনরভছল। আ মদ মুসা ওনদর 
বুঝানত হেষ্টা করনল সাভগদও বনলভছল, ‘আপভন ভসলিার িযাভলনত এনলন, অথে 
আমানদর বাভড়নত না উনঠ ভগনে থাকনবন োল-েুনলা ীন একো সরাইখানাে, এো 
আমানদর জনে েরম দুিঃনখর এবং অপমাননরও।’ িারী  নে উনঠভছল সাভগদওর 
কেস্বর। 

গম্ভীর  নে উনঠভছল আ মদ মুসা। ধীর কনে বনলভছল, ‘হতামানদর ওখানন 
উঠনত পারনল হতামানদর হেনে আভমই খুভশ  তাম হবভশ। ভকন্তু বৃ ত্তর স্বানথদ আভম 
এই খুভশনক কুরবানী ভদনত োই।’ 

‘হস স্বাথদো ভক?’ ত্বভরত কনে বনল উনঠভছল িযাভনসা। 
‘হতামরা কভঠন ও ম ান এক দাভেত্ব পালন করছ হতামানদর জনগননর 

পনক্ষ। আভম োই, হকানিানবই হযন আমার দ্বারা হতামানদর এ আনোলননর হকান 
ক্ষভত না  ে।’ আ মদ মুসা বনলভছল। 

‘এ প্রে উঠনছ হকন? আপভন যানিন আমানদর বাভড়নত। আমানদর 
স্বাধীনতা আনোলননর ক্ষভতর প্রে এখানন ওনঠ ভক কনর?’ বনলভছল িযাভনসা। 

‘হতামানদর বাভড়নত যাওো বড় কথা নে। এই যাওোর মাধযনম হতামানদর 
সানথ আমার পভরেে ও সম্পনকদর ঘভনষ্ঠতা সবাই জাননব, এো বড় কথা। এই 
ভবষেোনক হতামানদর শত্রুরা, হতামানদর সরকার হতামানদর স্বাধীনতা 
আনোলননর ভবরুনদ্ধ বযব ার করনত পানর।’ আ মদ মুসা বনলভছল। 

‘ভকিানব?’ বনলভছল িযাভনসা। 
‘বলনব, এো ওনদর স্বাধীনতা আনোলন নে, বরং হদশ ভবভর করার একো 

ষড়যন্ত্র। ওরা হদশনক ভবনদশ, ভবধমদী ও হমৌলবানদর োরণনক্ষত্র বানানত োে। 
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সম্প্রভত সন্ত্রাসী ও হমৌলবাদী হনতা আ মদ মুসা নাম িাভড়নে এনদনশ প্রনবশ কনর 
ওনদর বাভড়নত হগাপনন অবযান কনরনছ। সুতরাং গনজানলা পভরবার ভবনদ্রা ী, 
ষড়যন্ত্রকারী ও ভবনদশীনদর এনজন্ে। বযস, হকলাফনত। হতামরা হতা বলনত 
পারনব না আভম আভসভন, আভম হতামানদর সানথ থাভকভন।’ আ মদ মুসা বনলভছল। 

সংনগ সংনগ কথা বনলভন সাভগদও ও িযাভনসা। তানদর হোনখ-মুনখ ফনুে 
উনঠনছ িাবনার ভেি। 

একেু পনর ম্লান হ নসভছল সাভগদও। বনলভছল, ‘ভঠক বনলনছন িাই, এই কথা 
তারা বলনত পানর।’ 

‘বলনত পানর নে ভম. সাভগদও, তারা বলনব। আরও একো কথা ভম. সাভগদও। 
আমার আশংকা যভদ সতয  ে, তা নল ভনভিত জাননবন ওরা আমানদর সন্ধানন 
আসনছ। ওরা এনস পড়ার আনগই যভদ আভম ভসলিার িযাভল তযাগ করনত না 
পাভর, তা নল সংঘাত বাধনত পানর। হসই সংঘানত গনজানলা পভরবার জভড়নে 
পড়নল ম াক্ষভত  নব আপনানদর পভরবানরর এবং আপনানদর ম ান 
আনোলননর। আভম যভদ এই িযাভলনতই আলাদা থাভক, তা নল সংঘাত বাধনলও 
হসো  নব আমার ও ওনদর মনধয। মনন করা  নব, আভম িযাভলনত এনস 
লুভকনেভছলাম। িযাভলর কানরা সানথ আমার হকান সম্পকদ হনই। 

ম্লান  াভস ফুনে উনঠভছল িযাভনসার মুনখও। বনলভছল আ মদ মুসা থামনতই, 
‘আপনার কথা সতয িাইো, ভকন্তু এখন আপনার ভননজর কথা িাবার কথা, 
আমানদর কথা িাবনছন হকন?’ 

‘হকৌশল ভনধদারণ করনত  নল সবো ভবষেই এক সানথ িাবনত  নব 
িযাভনসা।’ বনলভছল আ মদ মুসা। 

গম্ভীর  নে উনঠভছল িযাভনসার মুখ। বনলভছল, ‘জনাব আ মদ মুসার সানথ 
যুভি বুভদ্ধ হকান ভদক ভদনেই পারনবা না। ভকন্তু আভম ভজোসা কভর, আপভন ভক 
আমানদরনক অমন তৃতীে হশ্রণীর সরাইখানাে রাখনত পারনতন?’ 

আনবনগ রুদ্ধ  নে উনঠভছল িযাভনসার কে। ছলছনল  নে উনঠভছল তার 
হোখ। 
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ম্লান  াভস ফনুে উনঠভছল আ মদ মুসার হঠাোঁনে। বনলভছল সান্তনা হদওোর 
সুনর, ‘তুভম ভঠক বনলছ িযাভনসা। আভমও পারতাম না হতামানদরনক তৃতীে হশ্রণীর 
সরাইখানাে রাখনত। ভকন্তু আমানদর হতা এখন হসই শাভন্তর সমে নে। আমরা 
যুদ্ধনক্ষনত্র এখন। থাকা, খাওো, ঘুম ইতযাভদর যুদ্ধকাভলন অবযা শাভন্তর সমে 
হথনক একদমই আলাদা। তুভম যভদ এভদকো িাব িযাভনসা তা নল আর খারাপ 
লাগনব না।’ 

হোখ িরা অশ্রু ভননে হ নস উনঠভছল িযাভনসা। বনলভছল, ‘আপভন হকন 
বন্দুক  ানত ভননত হগনলন িাইো। এক শাভন্তর নীনড়, এক হস্ন মে িাইনের 
প্রভতিভব আপভন। মাত্র কনেক ঘন্োর পভরেে আপনার সানথ। তবু আভম িাবভছ, 
আপনার জাতীে ও সামাভজক রূনপর োইনত আপনার পাভরবাভরক রূপোই  নব 
মননামুগ্ধকর হবভশ।’ 

একেু থামল িযাভনসা। ভকন্তু আ মদ মুসানক ভকছু বলার সুনযাগ না ভদনে 
মু ূতকদানলর মনধযই আবার বনল উনঠভছল, ‘আপনার প্রস্তানব এক শনতদ রাজী।’ 

‘ভক হসই শতদ?’ বনলভছল আ মদ মুসা। 
‘সরাইখানার ভবছানা বযব ার করনত পারনবন না, খাবার হখনতও আপভন 

পারনবন না। ভবছানা আমানদর বাসা হথনক ওখানন যানব, খাবারও যানব ভনেভমত 
হসখানন।’ িযাভনসা বনলভছল। 

‘আভম হতামার প্রস্তানব রাজী, তনব একো শনতদ।’ বনলভছল আ মদ মুসা। 
‘ভক শতদ?’ জাননত হেনেভছল িযাভনসা। 
‘ভবছানা, খাবার হতামানদর বাসা হথনক আসনত পারনব, আমরা তানত পরম 

আনেও হবাধ করব, তনব শতদ  নলা এ ভবষেো কাকপক্ষীরও জানা েলনব না।’ 
বনলভছল আ মদ মুসা। 

‘আভম রাজী এ শনতদ।’ িযাভনসা বনলভছল আনভেত কনে। 
‘ভকন্তু িযাভনসা, কাকপক্ষী না জানার শতদ পূরণ কনর ভকিানব তুভম ভনেভমত 

খাবার পাঠানব?’ বনলভছল সাভগদও। 
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হ নসভছল িযাভনসা। বনলভছল, ‘আমানদর হিড়া-ছাগল-গরুর পালো এখন 
উপতযকার পুব-মুখ হঘোঁনষই অবযান করনছ। পানলর সানথ োর পাোঁেজন রাখাল 
রনেনছ। তানদর যাতাোত আনছ সরাইখানাে। ওরাই খাবার হপৌছানব।’  

খুভশ  নেভছল সাভগদও। িযাভনসানক ধেবাদ ভদনে হস বনলভছল, ‘এ ভেন্তা 
হতামার মাথাে এল ভক কনর? যতই ভেন্তা কভর এ ভবষেো আমার মাথাে আসনতা 
না।’ 

আ মদ মুসাও ধেবাদ ভদনেভছল িযাভনসানক। 
সভতয িযাভনসা তার কথা অক্ষনর অক্ষনর রক্ষা কনরনছ। রাখালরাই ভতন হবলা 

তার খাবার ভননে আনস। হ ানেল মাভলক নুননা কাপুনোর কাছ হথনকও খাবার 
আনস। ওগুনলা রাখালরা ভননে যাে ভননজরা হিাজ করার জনে। 

আ মদ মুসা শুকভরো আদাে করল হয, এখন পযদন্ত হকান ভদক হথনক ভকছু 
ঘনেভন। িালই যানি সমে। মনন মনন আ মদ মুসা কৃতেতা জানাল সাভগদও ও 
িযাভনসানদর। 

আ মদ মুসা তার হোখ ভফভরনে আনল িযাভনসানদর বাভড়র ভদক হথনক। 
হপছনন পানের শব্দ হপনেনছ আ মদ মুসা। 
দৃভষ্টো ভফভরনে তাকাল আ মদ মুসা হপছন ভদনক। হদখল  াসান তাভরক ও 

হ ানেনলর মাভলক নুননা কাপুনো বযালকভননত প্রনবশ কনরনছ। 
এই অসমনে হ ানেল মাভলক নুননা কাপুনোনক আসনত হদনখ ভকছুো 

ভবভস্মতই  নলা আ মদ মুসা। 
আ মদ মুসা উনঠ দাোঁভড়নে একো হেোর হেনন সামনন এনন বসনত বলল 

নুননা কাপুনোনক। 
আ মদ মুসার পানশর হেোনর বসল  াসান তাভরক। 
বনসই  াসান তাভরক বনল উঠল, ‘িাইো, ভম. কাপুনো বলনছন ভকছ ুহলাক 

নাভক িযালীনত ভবনদশীনদর হখাোঁজ করনছ।’ 
ভ্রুকুেকানলা আ মদ মুসা। হেোনর ননড়-েনড় বসল। বলল, ‘ভম. কাপুনো, 

ঘেনা ভক?’ 



গুলাগ অভিযান  77 

 

‘হ্াোঁ,  ঠাৎ হযন সবাই আজ ভবনদশী হখাোঁজ করনত হলনগ হগনছ। আজ 
বাজানর আমানদর ভতনজন কাভবলা প্রধান আমানক ভজনেস কনরনছ আমানদর 
ভসলিার িযাভলনত আভম দুজন ভবনদশীনক হদনখভছ ভকনা। আজ দুপুনরর পর দুজন 
বাইনরর হলাক এনসভছল হ ানেনল। ভজনেস কনরভছল, হ ানেনল হকান ভবনদশী 
এনসনছ ভকনা, এনসভছল ভকনা। আভম বুঝনত পারভছ না ঘেনা ভক!’ বলল নুননা 
কাপুনো। 

‘বাইনর হথনক এনসভছল ওরা কারা?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। তার 
হোনখ-মুনখ িাবনার ছাপ। 

‘ওরা ফল বযবসােীর হলাক। মানঝ মানঝই ওরা আনস ফল মূনলর পাইকারী 
মানকদনে।’ বলল নুননা কাপুনো। 

‘ওরা কানক খুোঁজনছ, হকন খুোঁজনছ বনলনছ ভকছ?ু’ ভজোসা আ মদ মুসার। 
‘হস রকম সুভনভদদভষ্ট কনর ভকছ ুবনলভন। বনলনছ, দুজন ভবনদশী  াভরনে হগনছ, 

তানদরনকই ওরা খুোঁজনছ। ওরা নাভক গনজানলা পযানলনসও হখাোঁজ কনরনছ। 
হসখাননও হকান ভবনদশী হনই।’ বলল নুননা কাপুনো। 

‘হদখা যানি, অননক হলাক হলনগনছ হখাোঁজ করনত?’ আ মদ মুসা বলল। 
‘হ্াোঁ অননক হলাক। িযাভলরও অননক হলাক হলনগনছ। কনেকজন কভবলা 

প্রধানও। হয হকান মূনলয ভবনদশীনদর নাভক ওনদর খুোঁনজ হবর করা োই।’ বলল 
নুননা কাপুনো। 

‘আমরাও হতা ভবনদশী। হকউ হতা আমানদর হখাোঁজ কনরভন?’ আ মদ মুসা 
বলল। 

‘আভম হতা ভবনদশী বভলভন। আভম বনলভছ আমার দুজন হম মান আনছ, আর 
হকউ হনই আমার হ ানেনল।’ বলল নুননা কাপুনো। 

‘আপনার কথা ওরা ভবশ্বাস কনরনছ?’ আ মদ মুসা বলল। 
‘তারা ভবশ্বাস করা বা না করার সানথ আমার ভকছ ুএনস যাে না। তারা 

ভননজরাও হখাোঁজ ভননত পানর। তাছাড়া তারা শুধু হতা আমানক নে, আরও 
অননকনকই ভজোসাবাদ করনছ।’ বলল নুননা কাপুনো। 

 াসল আ মদ মুসা। বলল, ‘ভঠকই বনলনছন আপভন।’ 
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নুননা কাপুনো উনঠ দাোঁড়াল। বলল, ‘উভঠ আভম এখন, বাইনর কাজ আনছ।’ 
‘দুনে দুনে োর হযমন সতয, এোও হতমভন সতয  াসান তাভরক। ওরা আসনব 

এো অবধাভরত ভছল।’ বলল আ মদ মুসা। 
আ মদ মুসার কথা হশষ  নতই বযালকভননত প্রনবশ করল যুনো, সাভগদওনদর 

হ ি রাখাল। 
‘ভক বযাপার যুনো? তুভম এ সমে?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
‘স্যার, ভকছুো সামনন িযাভলর বাইনর দুভে িাক ও একভে মাইনরা হবাঝাই 

হলাক এনসনছ। তার সানথ এনসনছ একো জীপ। আভম কথাবাতদাে শুননভছ, তারা 
এই হ ানেল হরি করনব। দুজন ভবনদশীনক তারা ধরনব। আভম খবরো ভননে 
ভগনেভছলাম আমানদর স্যানরর কানছ। ভতভন আপনানক এই ভেভঠ ভদনেনছন।’ 

বনল যুনো একো ভেভঠ তুনল ভদল আ মদ মুসার  ানত। 
আ মদ মুসা তাড়াতাভড় ভেভঠো খুলল। 
পড়লিঃ  
‘িাই সান ব, 

আপনানদর অবযান শত্রুনদর কানছ ধরা পনড় হগনছ। যুনো আপনানক 
বলনব। আভম ও িযাভনসা হগাপন একো ভগভরপনথ োরো হঘাড়া ভননে 
অনপক্ষা করভছ। যুনোর সানথ আপনারা েনল আসুন। শত্রুনক কাোঁেকলা 
হদভখনে আমরা উপতযকা হথনক হবভরনে যাব। সংঘাত এড়াননার 
আপনার হকৌশল সামনন হরনখই আভম এই বযবযা কনরভছ।’’ 

আপনার িাই, 
‘সাভগদও’ 

ভেভঠো আ মদ মুসা পনড়  াসান তাভরনকর  ানত তুনল ভদল পড়ার জনে। 
তারপর তাকাল যুনোর ভদনক। বলল, ‘উপতযকার মুনখ ওরা কখন এনসনছ?’ 
‘এক ঘন্ো আনগ।’ বলল যুনো। 
‘ভকন্তু ওরা বাইনর অনপক্ষাে হকন? ঢকুনছ না হকন হিতনর?’ বলল আ মদ 

মুসা। 
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আড়াল হথনক ওনদর কথা যতেুকু শুননভছ তানত ধারণা  নেনছ ওরা হলাক 
পাভঠনেনছ ওনদর পভরভেত কনেকজন কাভবলা প্রধাননর কানছ উপতযকাে হঢাকার 
অনুমভতর জনে। অনুমভত হপনল মনন  ে ওরা ঢুকনব। 

‘কাভবলা প্রধানরা অনুমভত হদনব?’ আ মদ মুসা ভজনেস করল। 
‘সরাসভর হদনব না। আমানদর স্যার উপতযকা কভমভের প্রধান। তাোঁর কাছ 

হথনক অনুমভত ভননত  নব। হস অনুমভত ওরা পানি না। কারণ আমানদর স্যার 
ইভতমনধযই বাভড় হথনক হবভরনে হগনছন।’ বলল যুনো। 

‘তা নল অনুমভত ওরা পানি না। অনুমভত না ভননে ভক ওরা ঢুকনব?’ বলল 
আ মদ মুসা। 

‘উপতযকাবাসীনদর সানথ লড়াই-এ ওরা নামনত োইনব না। গাভড় হবাঝাই 
 নে না ঢুনক এমভন দু’োরজন ঢুকনত পানর।’ ভেভঠ পড়া  নে ভগনেভছল  াসান 
তাভরনকর। বলল, ‘িাইো ভক ভসদ্ধান্ত ভননিন?’ 

‘সাভগদও ভঠকই বনলনছ। েল আমরা হবর  ই।’ আ মদ মুসা বলল। 
পাোঁে ভমভননের মনধযই ওরা ধতরী  নে দুতলার ভসোঁভড়র মুনখ এনস ভমভলত 

 নলা। 
তাকাল আ মদ মুসা  াসান তাভরনকর ভদনক। বলল, ‘হতামার হমভশন 

ভরিলবারো হকাথাে?’ 
‘আমার বযানগ।’ বলল  াসান তাভরক। 
‘না, ওো হশার্ল্ার হ ালষ্টানর নাও। হকানের হবাতাম খুনল রাখ।’ আ মদ 

মুসা বলল। 
‘ভঠক আনছ িাইো।’ বনল  াসান তাভরক বযাগ হথনক ভরিলবার হশার্ল্ার 

হ ালষ্টানর পুরল। 
ভসোঁভড় ভদনে নামল আ মদ মুসারা। 
হ ানেনলর কাউন্োনরর সামনন আসনতই ভবভিন্ন ভদক হথনক হবভরনে এনস 

জনাছনেক হলাক আ মদ মুসানদর ভঘনর ধরল। কাপনড়র হিতর হথনক তারা হবর 
করল ভরিলবার। এক সানথ ছেো ভরিলবার তাক করা আ মদ মুসানদর ভদনক। 
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ছে ভদক হথনক ছেো ভরিলবারনক  া কনর উঠনত হদনখ আতদনাদ কনর উঠল 
যুনো। 

আ মদ মুসা তাকাল  াসান তাভরনকর ভদনক। বলল, ‘তুভম যুনোর মত 
ভেৎকার কনরা না। না হজনন-শুনন এরা ভনিে গুলী করনব না। ভনিে হকাথাও িুল 
 নেনছ এনদর।’  

বনল আ মদ মুসা ভরিলবারধারী ছেজননর ভদনকই একবার কনর তাকাল। 
তারপর এক জননর ভদনক হোখ ভযর কনর বলল, ‘আপভনই ভনিে এনদর েীফ। 
এখন বলুন ঘেনা ভক?’ 

‘ঘেনা ভকছুই নে, আমানদর সানথ েলুন। একেু ভজোসাবাদ আনছ।’ বলল 
হলাকভে। 

‘হকাথাে হযনত  নব?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
‘এই একেু সামনন।’ বলল হলাকভে। 
‘ভজোসা হকন বলুন হতা? হকান হকস-হেস আনছ নাভক আমানদর ভবরুনদ্ধ।’ 

ভজোসা আ মদ মুসার। 
‘সবই জাননত পারনবন।’ বলল হলাকভে। 
‘না হজনন হযনত যভদ না োই?’ আ মদ মুসা বলল। 
‘আমার নাম ভফনগা। আভম পাভখর মত মানুষ মারনত পাভর। ভদ্বতীেবার আভম 

আর আনদশ করব না। এই মু ূনতদ যাবার জনে পা না তুলনল গুলী করনব আমার 
হলাকরা।’ বলল ভফনগা হলাকো। 

কৃভত্রম িে ফভুেনে তুলল আ মদ মুসা তার হোনখ-মুনখ। বলল, ‘গুলীর 
দরকার হনই। আমরা যাব, এবং আপনানদর ভক ভজোসাবাদ আনছ শুনব।’ 

একেু থামল। হথনমই আবার বনল উঠল, ‘ভম. ভফনগা, হ ানেনলর ভবল ভমভেনে 
ভদনে ভক আমরা হবনরানবা?’ 

ভবস্মে ফুনে উঠল ভফনগার হোনখ-মুনখ। বলল, ‘ভবল ভননে এখন আপভন 
িাবনছন? ভঠক আনছ ভবল ভমভেনে ভদন।’ 

আ মদ মুসা হ ানেনলর কাউন্োনরর ভদনক এগুনলা। কাউন্োনর একজন 
অল্প বেভস বে কাঠ  নে বনসভছল, হযন ফাোঁভসর আসামী। আ মদ মুসা তার 
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সামনন একো পাোঁেশ িলানর হনাে হরনখ বলল, ‘ভবল কত  নেনছ তুভম হতা বলনত 
পারনব না। ভম. কাপুনোনক এই োকাো ভদনে ভদনো। যভদ ভকছু বাভক থানক পনর 
হশাধ করব।’  

আ মদ মুসা কাউন্োর হথনক সনর এল। তাকাল  াসান তাভরনকর ভদনক। 
বলল, ‘েল, না ভগনে হতা বাোঁো যানি না।’ 

বনল আনগ আনগ  াোঁেনত লাগল আ মদ মুসা। তার হপছনন  াসান তাভরক 
শুরু করল  াোঁো। তানদর হপছনন ঐ ছেজন। তানদর ভরিলবারগুনলা এখন আনগর 
মত আ মদ মুসানদর ভদনক তাক করা নে এবং ভিগার পনেনন্েও নে। 

রাস্তাে নামার পনরই শুরু  নলা অন্ধকানর পথ েলা। 
হ ানেল হথনক পুনব দুশ’গজ পনর পা াড় ও নদীর মানঝর পযানসজো 

সবনেনে সংকীণদ। হকান রকনম দুভে গাভড় এই পযানসজ ভদনে পাশাপাভশ েলনত 
পানর। এোই ভসলিার উপতযকাে প্রনবনশর হগে। 

ভকন্তু হগনে হকান দরজা হনই। 
হগে পার  নে ওপানর হপৌনছ হগল সবাই। 
ওপানর হপৌছনতই হপছন হথনক ভফনগার কে হশানা হগল। বনল উঠনছ হস, 

‘হয হযিানব আছ হসিানব দাোঁড়াও।’ 
ভফনগার কে োপা বনের মত হশানাল। 
সবাই দাোঁভড়নে হগল। 
আবার ধ্বভনত  নলা ভফনগার কে। বলল তার দুজন সাথীনক লক্ষয কনর, 

‘হজভি ও কষ্টা, হতামরা শেতান দুনোনক হবোঁনধ হফল।’ 
আ মদ মুসা দাোঁড়াবার আনদশ হপনতই  াসান তাভরকও তার পানশ ভগনে 

দাোঁভড়নেনছ।  াসান তাভরক পানশ দাোঁড়ানতই আ মদ মুসা ভফসভফস কনে বনল 
উঠল, ‘ওরা দ্রুত ভকছু ঘোনত পানর। প্রস্তুত।’ 

ভফনগার ভননদদশ পাবার পর হজভি ও কষ্টা নানমর দুই বযভি এগুনলা আ মদ 
মুসানদর ভদনক। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক পুবমুনখা  নে দাোঁভড়নে আনছ। 
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হজভি ও কষ্টা হপছন হথনক এগুনি ওনদর ভদনক। োরভদনকর ভনভিদ্র 
ভনরবতার মানঝ তানদর পানের হকিস পাথনুর রাস্তার বুনক শব্দ তুলনছ। আ মদ 
মুসার কান দুভে উৎকণদ হসই শনব্দর ভদনক। প্রভতভে পদভক্ষপ হযন গুণনছ। 

পানের শব্দভে আ মদ মুসার হপছনন এনস দাোঁড়াবার সানথ সানথ আ মদ 
মুসা একভদনক তার িান  াতনক এভগনে ভদল হশার্ল্ার হ ালষ্টানর রাখা তার এম-
১০ হমভশন ভরিলবানরর ভদনক। অেভদনক হবাোঁ কনর এবাউে োনণদ তার বাোঁ  াতনক 
ছুোঁনড় ভদল হপছনন দাোঁড়াননা হলাকভের গলার ভদনক।  াতভে অনটাপানশর মত 
হলাকভের গলা হপোঁভেনে তানক যখন হেনন ভননে আসভছল আ মদ মুসার ভদনক, 
তখন আ মদ মুসার িান  ানত উনঠ আসা এম-১০ বুনলে বৃভষ্ট শুরু কনরভছল 
সামনন দাোঁড়াননা হলাকনদর ভদনক। 

হিাজবাজীর মত এ ঘেনা বুনঝ ওঠার আনগ তানদর ভরিলবানরর ভিগার 
হেপার সমে হপছননর হলাকরা হপল না। শুধু ভরিলবানরর ভিগার হেপার সমে 
হপনেভছল ভফনগা। দুনো গুলীও ছুোঁনড়ভছল আ মদ মুসানক লক্ষয কনর। ভকন্তু গুলী 
দুনো আ মদ মুসার বক্ষ হিদ না কনর তার বুনক হেনপ ধরা ভফনগার সাথীরই ভপঠ 
ফনুো কনর ভদল। তৃতীে গুলী হছাোঁড়ার সুনযাগ ভফনগা আর পােভন। আ মদ মুসা ও 
 াসান তাভরনকর গুলীবৃভষ্ট তানকও ঝাোঁঝরা কনর ভদনেভছল। 

আ মদ মুসা গুলী বষদণ শুরু করার সানথ সানথ  াসান তাভরক  াোঁেু হগনড় 
বনস পনড়ভছল। হসই সানথ তার  ানত আসা হমভশন ভরিলবার প্রথনমই গুলী 
কনরভছল তানক বাোঁধনত আসা হলাকভেনক এবং তারপর সামননর ভদনক ব্রাশ-
ফাোর কনরভছল অভনভদদষ্ট লনক্ষয। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরনকর ভরিলবার যখন ভনরব  নলা, তখন 
অন্ধকানরই হদখা হগল সামনন হকউ দাভড়নে হনই। তনব অন্ধকানরর কারনণ বুঝার 
উপাে হনই কার ভক অবযা। 

‘ভনিে হকউ হবোঁনে হনই।’ প্রথম কথা বলল  াসান তাভরক। 
‘হ্াোঁ তাই। হবোঁনে থাকনল গুলী করার এই সুনযাগ তারা ভনত।’ বলল আ মদ 

মুসা। 
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আ মদ মুসার কথা হশষ  নতই তারা শুননত হপল তানদর হপছনন ইভেননর 
গজদন। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক দুজননই হপছন ভফনর পুব ভদনক তাকাল। 
হদখনত হপল অল্প সামনন ভতনভে গাভড়র ছেভে হ িলাইে জ্বনল উনঠনছ। এভগনে 
আসনছ গাভড়গুনলা। 

‘গুলীর শব্দ শুনন ভক ঘনেনছ তা হদখার জেই ভনিে ওরা আসনছ।’ বলল 
 াসান তাভরক। 

‘এবং তারা মনন করনছ, হয গুলীর শব্দ তারা শুনননছ তা তানদর 
হলাকনদরই।’  াসান তাভরক থামনতই বনল উঠল আ মদ মুসা। 

‘তা নল এখন আমরা ভক করব?’  াসান তাভরক বলল। 
‘আমরা ভকছ ুকরব না, ওরা ভক কনর হসো হদখনত োই।’ 
কথাো বনল একেু হথনমই আবার বনল উঠল, ‘েল, আমরা ভসলিার িযাভলর 

ভদনক হ োঁনে ভগনে িযাভলর মুনখর ওপানশ দাোঁড়াই। ওরা এস সাথীনদর লাশ হদখুক। 
তারপর ভক কনর হদখা যাক।’ 

বনল আ মদ মুসা ভসলিার িযাভলর ভদনক  াোঁো শুরু করল। 
 াোঁেনত লাগল  াসান তাভরক আ মদ মুসার হপছনন। 
ভতন গাভড়র ব রভে লাশগুনলার সামনন এনস দাোঁভড়নে হগল। সামননর গাভড়র 

হ িলাইনের আনলা ছভড়নে পড়ল লাশগুনলার উপর। 
ভতনভে গাভড়র হ িলাইেই জ্বলনছ। 
হ িলাইনের আনলানত গাভড়গুনলাও েষ্ট  নে উনঠনছ। সবার সামনন 

মাইনরা। মাইনরার ছানদ ভবশাল সাইনজর একো হমভশনগান ভফে করা। 
গাভড় ভতনভে লানশর সামনন থামার সানথ সানথ মাইনরার হপছননর জীপ 

হথনক দুজন দ্রুত হননম এল। 
তারা মাইনরার আড়াল হথনক লাশগুনলা হদনখ আবার দ্রুত ভফনর হগল 

জীনপ। তারা জীনপ ভফনর হযনতই মাইনরার ছানদ ভফে করা হমভশনগান গজদন 
কনর উঠল। গুলীর বৃভষ্ট প্রনবশ করল সংকীণদ পথ ভদনে উপতযকরা হিতনর। 
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আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক পা ানড়র আড়ানল না থাকনল তানদর হদ  
ঝাোঁঝরা  নে হযত। 

গুলীবৃভষ্টর মনধয মাইনরা হথনক মানুষ নামল। তারা এক এক কনর লাশগুনলা 
ভননে গাভড়নত তুলনত লাগল। 

আ মদ মুসা ভফসভফস কনর বলল, ‘তাভরক, ওরা আরমনণ আসনছ না। 
ওনদর হমভশনগাননর গুলী ওনদর লাশ সভরনে হনবার ঢাল মাত্র।’ 

‘ভকন্তু এত তাড়াতাভড় ওরা রনণ িংগ হদনব?’ বলল  াসান তাভরক। তার 
হোনখ ভবস্মে। 

‘একভে কারনণ  নত পানর। হসো  নলা যারা মারা হগনছ তানদর মনধয 
তানদর সদদার রনেনছ।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘হ্াোঁ িাইো, ভঠক বনলনছন। ওনদর ভলিার হয ভছল হস হকান বড় হনতাই 
 নব। ভকন্তু প্রে  নলা, তানদর লাশ ভননে যাবার এই গরজ হকন?’ বলল  াসান 
তাভরক। 

‘লাশ পনড় থাকনল লানশর মাধযনম তানদর পভরেে প্রকাশ  নে পড়নব, 
 েনতা এো ওরা োে না।’ আ মদ মুসা বলল। 

অবযা ত গুলীর আড়ানল তারা সবগুনলা লাশ তুনল ভনল গাভড়নত। গুলী 
তানদর বন্ধ  নে হগল। ভকন্তু গাভড়গুনলা নড়ল না। ভননজনদর জােগাে ঠাে দাোঁভড়নে 
রইল। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক পা ানড়র আড়াল হথনক হবভরনে উপতযকার 
সংকীণদ মুখোে এনস দাোঁড়াল। 

‘ওরা দাোঁভড়নে হকন। সামননও এগুনি না, হপছননও সরনছ না। কারণ ভক?’  
ভ্রু-কুভঞ্চত  নে উঠল আ মদ মুসার। 
হবাোঁ কনর আ মদ মুসা ঘুনর দাোঁড়াল। ঘুরা অবযাে আ মদ মুসা তার এম-১০ 

এর বযানরল তুনল ভনভিল। 
ভকন্তু আ মদ মুসা ঘুনর দাোঁভড়নে ভযর  বার আনগই একই সানথ দুভে গুলী 

এনস আঘাত করল তার এম-১০ হমভশন ভরিলবারভেনক। আঘানত তার তজদনীও 
আ ত  নলা। 
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ভরিলবার পনড় হগল তার  াত হথনক। 
আ মদ মুসার হেনেও অবযা খারাপ  াসান তাভরনকর। তার ভদনক গুলী 

এনসভছল হসনকন্ি খাননক পনর।  াসান তাভরক ভরিলবার তুনলভছল গুলী করার 
জনে। ভকন্তু তার ভিগার হেপার আনগই গুলী এনস ভবদ্ধ কনরনছ তার িান বাহুনক। 
ভছেনক পনড় হগনছ তার  াত হথনক ভরিলবার। 

সামনন হথনক অট্ট াভস হিনস এল। 
আ মদ মুসা তানদর সামনন ভতনজন হলাকনক হদখনত হপনেভছল। ভকন্তু 

অন্ধকানর তানদর অবেব পভরষ্কার ভছল না। আ মদ মুসা বুঝনত পারভছল না ওরা 
কারা? উপতযকার হিতনরর হলাক ওরা, না ওনদর সানথ আসা একো অংশ। লাশ 
তুনল ভননে যাওোর হক্ষনত্র ওনদর সমে হক্ষপনণর হকৌশল এবং লাশ তুনল হনোর 
পরও দাোঁভড়নে থাকা হদনখই আ মদ মুসার হশষ মু ূনতদ মনন  নেভছল, লাশ হতালা 
নােনকর দৃনশ্যর ভদনক তানদর মননানযাগ সভরনে ভননে আরমনণর ভিন্ন হকৌশল 
তারা গ্র ণ কনরনছ এবং হসো তানদর হপছন ভদক হথনকই  ওো স্বািাভবক। এ 
িাবনার সানথ সানথই আ মদ মুসা ঘুনর দাোঁভড়নেভছল, ভকন্তু তখন হদভর  নে হগনছ। 

অট্ট াভসো শুননই ভকন্তু আ মদ মুসা ভেননত পারল ওো আজর 
ওোইজমযাননর গলা। 

অট্ট াভস থামল এবং হসই সানথ হিনস এনলা আজর ওোইজমযাননর কন্ঠ। 
বলল আ মদ মুসা, এবার আমরা িুল কভরভন। অধযাপক দাভননেনলর বাভড়নত হয 
িুল আমরা কনরভছলাম, হসো আর  নবনা। হতামানক কাউন্োর আরমননর আর 
সুনযাগ আমরা হদবনা।  

আজর ওোইজমযাননর কথা হশষ  নতই তার পানশর ছাোমূভতদভের লম্বা ও 
হমাো বযানরনলর বন্দুক হোনখর পলনক উপনর উঠল। গজদন কনর উঠল 
ভক্ষপণানস্ত্রর মত। পর মু ূনতদই হদখা হগল একো জাল ভগনে জভড়নে হফনলনছ 
আ মদ মুসা ও  াসান তাভরকনক। 

জালো অদ্ভুত ইলাভষ্টক ধরননর। 
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হবশ প্রশস্ত জালভে আ মদ মুসানদর জভড়নে হফলার পর সংকুভেত  নে 
এনকবানর লানগজ বযানগ পভরণত  নেনছ।  াত-পা নড়াননা ও মুখ এভদক-ওভদক 
করার সামােতম সুনযাগও হনই। 

আজর ওোইজমযান আবার হ নস উঠল হ া হ া কনর।  াভসর পর বনল উঠল 
আবার, ‘আ মদ মুসা, আভম হতামানক  তযা করনত পারতাম।  তযা করনত 
হেনেভছলামও। ভকন্তু  তযা কভরভন। তুভম হমৌলবাদী ও ভমভলেযান্েনদর বযাপানর যা 
জান, দুভনোর হকউ তা জানন না। আজনকর মুসভলম হরননসাপন্থীনদর তুভম এক 
অনে অভিধান। হতামানক  তযা করনল এই অমূলয অভিধান ভেরতনর  াভরনে 
যানব। আমরা হতামানক এিনর কনর ধীনর ধীনর সব তথয হবর কনর ভননত োই। 
তনব তুভম হবোড়া  নল  তযা করনত এক হসনকন্িও হদভর করা  নব না।’ 

কথা হশষ কনরই পনকে হথনক হমাবাইল হবর করল। হেভলনফান করল 
কাউনক। হমাবাইলো কানন ধনর ওপার হথনক সাড়া হপনেই বনল উঠল, ‘সুসংবাদ 
নাও, দুজননকই জানল আেনকভছ। ওভদনকর খবর ভক?’ 

ওপানরর কথা শুনন আবার বনল উঠল, ‘আ  হবোরা আলনিি ভফনগা! আভম 
এোইনতা আশংকা কনরভছলাম। ভবরাে ক্ষভত  নলা আমানদর। হতামরা ভেন্তা কনরা 
না। ভফনগার কানছ কভমে করা পুনরা অংকই হতামরা হপনে যানব। আবার োইনল 
হতামরা আমার সানথও কাজ করনত পারনব। যাক, এখন জলভদ গাভড় ভননে এস।’ 

কথা হশষ কনরই হমাবাইল বন্ধ করল আজর ওোইজমযান। সংনগ সংনগই 
হস তার বাম পানশর দুই সাথীস  অস্বািাভবক দ্রুত গভতনত হপছনন ভফরনছ। 
ভবভস্মত  নে আজর ওোইজমযান হপছন ভফরল। ভফনরই গুলীর মুনখামুভখ  নলা 
হস। তার হোনখ পড়ল অল্প দূনর অন্ধকানর দাোঁভড়নে আনছ দুভে ছাোমূভতদ। তানদর 
 ানত উদযত ভরিলবার। আরও হোনখ পড়ল, তার পানশর দুই সাথী গুলী ভবদ্ধ 
 নে িূভমশযযা ভনল। 

উরুনত গুলীভবদ্ধ  নেনছ আজর ওোইজমযান। 
হস দাভড়নেভছল নদীর তীর হঘনষই। 
তার জামা-কাপড় ভদনে তখনও পাভন ঝরনছ। পভরকল্পনা কনর নদীর উজান 

হবনে সামনন এনসই তারা হপছন হথনক আরমণ কনরভছল আ মদ মুসানদরনক। 



গুলাগ অভিযান  87 

 

পািা আরমনণর সুনযাগ হদখল না আজর ওোইজমযান। িান  ানতর 
ভরিলবার তুলনত হগনলই ওনদর গুলীনত ঝাোঁঝরা  নত  নব। 

মু ূনতদই তার ভসদ্ধান্ত  নে ভগনেভছল। 
তার হদ ো ভছেনক দভক্ষণ ভদনক পনড় হগল। তারপর আনরকো গড়া ভদনেই 

নদীনত ভগনে পড়ল। ছাোমূভতদ দুভে এবার দ্রুত এভগনে এল জানল জড়াননা 
লানগনজ পভরণত  ওো আ মদ মুসানদর কানছ। 

দুভে ছাোমূভতদর একজন সাভগদও গনজানলা, অেজন িযাভনসা। 
সাভগদও গনজানলা তাড়াতাভড় তার হমাজার মনধয গুনজ রাখা একো োকু হবর 

কনর জালো হকনে হফলল। 
আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক উনঠ দাোঁড়াল। 
‘ধেবাদ ভম. সাভগদও, আপভন ভঠক সমনে এনস পনড়ভছনলন।’ 
‘িাই সান ব, ধেবাদো জুনোর প্রাপয। আপভন ও ভম.  াসান তাভরক 

আকভস্মকিানব বেী  নল হস ওনদর হোখ এভড়নে পালাে এবং ছুনে যাে আমানদর 
কানছ। তা না  নল ওখানন আমরা আপনানদর জনে কতক্ষণ দাোঁড়াতাম হক জানন!’ 
বলল সাভগদও। 

‘আলা র শুকভরো হয, জুনোনক তারা আমানদর সানথ ধনরভন।’ আ মদ মুসা 
বলল। 

‘িাইো, আপনার হকৌশল কানজ হলনগনছ। উপতযকার হকউ আপনার সানথ 
হনই, আপনারা পাভলনে এনস উপতযকার হ ানেনল উনঠনছন, এোই তারা সম্ভবত 
মনন কনরনছ।’ বলল িযাভনসা। 

‘ভকন্তু আপনারা ওনদর হমনর আমানদর উদ্ধার কনরনছন, এ হথনক ওরা ভক 
িাবনব হসো এখন ভেন্তার ভবষে।’  াসান তাভরক বলল। 

 াসান তাভরনকর কথা হশষ  নতই আ মদ মুসা দ্রুত লাশ দুভের ভদনক 
এগুনলা। 

ওনদর একবার হদনখ বনল উঠল আ মদ মুসা, ‘হ্াোঁ ভম. সাভগদও, তৃতীেজন 
মানন আজর ওোইজমযান হকাথাে?’ 
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‘আ ত  বার পর ভযভন নদীনত ঝাোঁভপনে পনড়নছন। উভন ভক আজর 
ওোইজমযান ভছনলন? ও গি! উভনই হতা প্রথম ভশকার  ওো উভেত ভছল।’ বলল 
সাভগদও গনজানলা। 

আপভন ভক করনবন ভম. সাভগদও, আলা  ওনক আনরকেু সমে ভদনেনছন তার 
পানপর িারো পূণদ করার।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘তাই  নব িাই সান ব।’ বনল একেু থামল সাভগদও। পরক্ষনণই আবার বনল 
উঠল, ‘আমরা আসার পনথ প্রেন্ি গুলী-নগালার শব্দ শুননভছলাম। আর আজর 
ওোইজমযাননর হেভলনফান েনক বুঝলাম, আলনিি ভফনগা নানম হনতা হগানছর 
হকউ মারা হগনছ। ঘেনা ভক িাই সান ব?’ 

আ মদ মুসা সংনক্ষনপ তানদর বেী কনর ভননে আসা, ওনদর ছেজননক 
 তযা কনর তানদর মুি  ওো, হমভশনগাননর অবযা তগুলীর আড়ানল ওনদর লাশ 
তুনল ভননে যাওো এবং হপছন হথনক আকভস্মক আরমনণর মাধযনম তানদর বেী 
 ওোর কাভ নী বলল। 

‘তা নল ঐ ছেজননর একজনই ভফনগা  নব। তানকই আজর ওোইজমযান 
িাড়া কনরভছল আপনানদর  তযা অথবা বেী................।’ 

সাভগদও’র কথা হশষ  নলা না। 
হপছন হথনক ভতনভে ইভেন প্রেন্ি গজদন কনর উঠনল আ মদ মুসা ও 

সাভগদওস  সকনল পুব ভদনক ভফনর তাকাল। হদখল, ভতনভে গাভড় উপতযকার ভদনক 
আসনছ। 

সাভগদও দ্রুতকনে বনল উঠল, ‘িাই সান ব, বেী ভ নসনব আপনানক ভননে 
হযনত আসনছ। আজর ওোইজমযান ওনদর আসার ভননদদশ ভদনেভছল।’ 

‘আজর ওোইজমযাননর এই ইিাও পূরণ  নলা না। ভকন্তু আমরা রিপাত 
এড়ানত োই।’ বলল আ মদ মুসা। 

সবাই ছুনে আসা গাভড়র ভদনক মুখ কনরই দাোঁভড়নেভছল। 
ভকছু বলনত যাভিল  াসান তাভরক। ভকন্তু হথনম হগল। 
সবাই হদখল, উপতযকার মুনখ হপৌছার আনগই হথনম হগল গাভড়গুনলা। 
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‘হথনম হগল হকন গাভড়গুনলা? আজর ওোইজমযাননর ভননদদশ হমাতানবক 
গাভড়গুনলা দ্রুত এখানন েনল আসার কথা।’ বলল সাভগদও ভবভস্মতকনে। 

িাবভছল আ মদ মুসা। 
 ঠাৎ তার মুনখ হননম এল প্রসন্নতা। বলল, ‘ভযভন ওনদর আসার ভননদদশ 

ভদনেভছনলন, ভতভনই ওনদর থাভমনে ভদনেনছন ভম. সাভগদও।’ 
‘তার মানন আ ত আজর ওোইজমযান নদী হথনক কাজ শুরু কনর 

ভদনেনছন।’  াসান তাভরক বলল। 
‘হ্াোঁ তাই  াসান তাভরক। এ ছাড়া গাভড়গুনলা হথনম যাবার আর হকান যুভি 

হনই।’ বলল আ মদ মুসা। 
 ঠাৎ িযাভনসা োপাকনে আতদভেৎকার কনর উঠল, ‘সাভগদও িাইো, ওরা হতা 

আ ত। হদখ, আ মদ মুসা িাইোর িান  ানত এবং  াসান তাভরক িাইোর িান 
বাহুনত রি।’ 

আ মদ মুসা তৎক্ষণাৎ বনল উঠল, ‘ভেন্তার কারণ হনই িযাভনসা, বুনড়া 
আঙুনলর হগাড়াো গুলীর ধাক্কাে একেু ভছোঁনড় হগনছ। আজর ওোইজমযাননর গুলী 
আমার ভপস্তলনক আঘাত কনরভছল।’  

 াসান তাভরকও বনল উঠল, ‘আমার বাহুোও ভছোঁনড় হগনছ। গুলী অল্প একে ু
জােগা ভছোঁনড় ভননে হবভরনে হগনছ, এখন রি খুব অল্পই হবর  নি।’ 

িযাভনসা তাড়াতাভড় তার বযানগর হেইনো খুনল গলাে বাোঁধা একো কাফদ হবর 
করল। তাড়াতাভড় তা ভছোঁনড় একো অংশ ভদনে  াসান তাভরনকর বাহু ও আ মদ 
মুসার আঙুল হবোঁনধ ভদল। তার বাোঁধার ষ্টাইল হদনখ  াসান তাভরক বলল, ‘আপভন 
িািার নাভক?’ 

‘িািার নে, নাসদ বলনত পানরন। আমানদর গনজানলা পভরবার এবং 
আমানদর পা াড়ী ও যাযাবর সব উপজাভতর মভ লানদরই এই হিভনং আনছ। 
আমরা দীঘদ এক যুনদ্ধ জভড়ত। আমানদর মভ লানদরনকই িািার ও নানসদর কাজ 
হবভশ করনত  ে।’ বলল িযাভনসা। 

‘ধেবাদ হবান।’ আ মদ মুসা বলল। 
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িযাভনসা ভকছু বলার জনে মুখ খুনলভছল। ভকন্তু হথনম হগল। ইভেননর শনব্দ 
তারা সামনন ভফনর তাকাল। হদখনত হপল সামননর গাভড়ো আবার এভগনে আসনত 
শুরু কনরনছ। 

ওভদনক হোখ হরনখ আ মদ মুসা ধীনর ধীনর বলল, ‘আজর ওোইজমযান ভক 
আবার নতুন কনর আরমনণ আসনত োে? ভকন্তু এই রিপাত আমানদর জনে 
অপ্রনোজনীে এবং ভসলিার িযাভলর জনে ক্ষভতকর। এই অবযাে আমানদর ভক 
করণীে।’ 

আ মদ মুসা থামল। 
আ মদ মুসা থামার সানথ সানথ গাভড়র ইভেননর শব্দও হথনম হগল। 
গাভড়ো উপতযকার প্রনবশ পনথর মুনখ হথনম হগছ। দাোঁভড়নেনছ পা ানড়র 

হদোনলর ভঠক গা হঘোঁনষ। পর মু ূনতদ হপছননর গাভড়োও এনস তার পানশ দাোঁড়াল। 
উপতযকার প্রনবশ মুনখ গাভড় দুভে এমনিানব দাোঁড়াল হয, তৃতীে হকান গাভড় 

যাওো আসার পথ বন্ধ  নে হগল। এখন গাভড় দুভের দুপাশ ভদনে শুধু পানে  াোঁো 
হলাকই েলােল করনত পারনব। 

গাভড় দুভের হ িলাইে উপতযকার মুখস  অননকখাভন এলাকা আনলাকজ্জ্বল 
কনর তুনলনছ। এখন উপতযকার বাইনর হযই হযনত োইনব, গাভড়র পনড় যানব। 

দুভে গাভড়র ছানদর উপর হমভশনগান সাজাননা। হমভশনগাননর বযানরল  া 
কনর আনছ উপতযকার ভদনক। 

আ মদ মুসার কপাল কুভঞ্চত। 
িাবভছল হস। 
বলল একেু পর, ‘ভম. সাভগদও ওরা উপতযকা অবনরাধ কনর বসল।’ 
‘অবনরাধ? অবনরাধ কনর ভক করনব?’ বলল সাভগদও। 
‘আমানক ও  াসান তাভরকনক ধরনব।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘ভকিানব? অবনরাধ কনর বনস থাকনলই ভক ধরা যানব? কেভদন ওিানব বনস 

থাকনব তারা?’ বলল সাভগদও। 
‘উপতযকার মুনখ ওরা এিানব হবভশ সমে বনস থাকনব না। আমার ধারণা 

তারা তানদর শভি বৃভদ্ধর হেষ্টা করনব এবং পুভলনশরও সা াযয োইনব 
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ভবশ্বাসনযাগয হকান কাভ নী হফোঁনদ। উপতযকার হিতনরর কারও সানথ হযাগানযাগ 
করনব। সবনশনষ প্রনবশ করনব উপতযকাে।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘আর আমরা এ সমে উপতযকাে বনস  াওো খাব তাই না? আপনারা হয 
পনথ এনসনছন, হসই পনথই আবার হবভরনে হযনত পানরন, এো ভক তারা জানন 
না?’ সাভগদও বলল। 

আ মদ মুসা  াসল। বলল, ‘হস ভদনকর বযবযাও তারা ভনিে করনছ।’ 
‘তার মানন তারা ঐ পথ অবনরানধরও বযবযা হননব?’ বলল সাভগদও। 
‘শুধু অবনরাধ নে, ঐ পনথ এ উপতযকাে তারা অভিযাননরও বযবযা করনত 

পানর। তানদর ক্ষভত কম  েভন। তারা ভনিে মনন করনছ এ সব আ মদ মুসার 
কাজ। আ মদ মুসানক ধরার এেুকু বযবযা তারা করনবই।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘তা নল আমানদর এখন ভক করণীে িাই সান ব?’ বলল সাভগদও। 
‘আমরা হযিানব ভনরনব উপতযকাে এনসভছলাম, হসিানবই হবভরনে যাব 

অথদাৎ হয পনথ এনসভছলাম হস পনথই।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘ভকন্তু আপভন হয বলনলন ঐ পনথও ওরা অবনরাধ বসানি বা অভিযানন 

আসনছ?’ বলল সাভগদও। 
‘পা ানড় ওনদর হোখ এড়াননা সম্ভব  নব। সাউন্ি মভনেভরং আমানদর 

সা াযয করনত পানর ওনদর আগমন ভেভিত করার কানজ।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘ভকন্তু এরপরও সংঘাত বাধনত পানর। ভকন্তু আপভন োনিন সংঘাত 

এড়ানত।’ বলল সাভগদও। 
‘সংঘাত সব সমে এড়াননার হেষ্টা করা উভেত। তনব হকউ ঘানড় এনস 

পড়নল জবাব ভদনতই  ে। হস যাক। আমানদর এখন যাত্রা করা উভেত ভম. 
সাভগদও।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘ভকন্তু তার আনগ আমানদর বাসাে হযনত  নব, এো আপনার ওোদা ভছল।’ 
বলল িযাভনসা। 

একেু থামল আ মদ মুসা। বলল, ‘এই উপতযকার প্রভত একো মমতার সৃভষ্ট 
 নেনছ। এই মমতা আর বাড়ানত োই না। আর সমেও হনই হতামানদর বাভড়নত 
যাবার।’ 
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‘আপনার হকান কথা শুনব না। হযনত  নব আমানদর বাভড়নত।’ বনল 
িযাভনসা তাকাল সাভগদও গনজানলার ভদনক। বলল, ‘িাইো’ এস ওনদর ভননে।’ 

কথা হশষ কনর  াোঁেনত লাগল িযাভনসা। 
সাভগদও আ মদ মুসার ভদনক হেনে বলল, ‘েলুন, উপাে হনই।’ 
 

 

 
 
 
 
 



গুলাগ অভিযান  93 

 

৪ 
আ মদ মুসা িাইভনং হথনক ড্রইংরুনম প্রনবশ কনর হশাফাে বসনত বসনত 

বলল, ‘ াসান তাভরক, ভম. সাভগদও, িযাভনসা এস আমরা একেু বভস। গন্তবয ভননে 
একো আনলােনা হসনর হনই।’  

ড্রইং রুনমর োরভদনক হোখ বুলাভিল  াসান তাভরক। হস বসনত বসনত 
বলল, ‘িাইো, যাত্রা শুরুর আনগ এ কাজো অবশ্যই আমানদর সারনত  নব। ভকন্তু 
তার আনগ একো কথা বভল িাইো, ভম. সাভগদওনদর হগাো ড্রইং রুমোই হযন 
একো ভবরাে এযানভেকস। ভবশাল হশানকসোর এযানভেকসগুনলার মত হসাফা, 
কানপদে, ওোলমযাে, ছভব সবভকছুই হদখার মত এযানভেি।’ 

‘ াসান তাভরক িাইো ভঠকই বনলনছন। এগুনলা সবই আমানদর পুরাননা 
বাভড় হথনক আনা সম্পদ; আমানদর জীবন্ত অতীত।’ 

‘তার মানন এগুনলার হকান হকানভের বেস পাোঁেশ’ ছ’শ বছরও  নত পানর?’ 
ভজোসা আ মদ মুসার কনে। 

‘অবশ্যই িাইো। আপভন হশানকনসর বড় হয তরবাভরো হদখনছন ওো এই 
দ্বীনপ আমানদর আভদ পূবদ পুরুষ ভম. গনজানলার। প্রনতযকো এযানভেকনসর সানথই 
তার বেস ও পভরেে সম্পনকদ একো হনাে আনছ।’ 

‘হবশ মজার হতা! হদখনত হতা  ে।’ বলল আ মদ মুসা। 
‘হদখনবন? আসুন, খুব খুভশ  নবা।’ বলনত বলনত উনঠ দাোঁড়ানলা িযাভনসা। 
আ মদ মুসা উনঠ দাোঁড়াল। 
সবাই উঠল। 
সভতযই হদখার মত অননক ভজভনস। 
আ মদ মুসা এো ওো হদনখ  ানত তুনল ভনল একো স্বণদমদু্রা। মুদ্রার আরবী 

বণদমালা তার দৃভষ্ট আকষদণ করল। হোনখর সামনন তুনল ধরল হস মুদ্রাো। মুখো 
উজ্জ্বল  নে উঠল আ মদ মুসার। কযাভলগ্রাভফক আরবী বণদমালাে মুদ্রার উপর 
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অংনশর প্রান্ত হঘোঁনষ অধদেন্দ্রাকানর হলখা ‘আব্দুর র মান আল নাভসর ভল দ্বীভনলা ’। 
আর ভননের অংনশ ‘৩১১ ভ জরী’। োকাো দ্রুত উিাল আ মদ মুসা। হদখল 
োকার হগাো বুক জুনড় কাবার ছভব। কাবার ছভব ভঘনর োকার প্রান্ত হঘোঁনষ বৃত্তাকানর 
হলখা, ‘লা-ইলা া ইলালাহু মু াম্মাদুর রাসুলুলা ।’ 

আ মদ মুসা বুঝল মুদ্রাভে হেননর। হেননর সুলতান তৃতীে আবদুর 
র মান এ মুদ্রা োলু কনরভছনলন ভ জরী ৩১১ সানল। তাোঁর উপাভধ ভছল ‘আল 
নাভসর ভল দ্বীভনলা ’। ভতভন হেননর ভসং াসনন আনরা ণ কনরন ৩০০ ভ জরীনত। 
ভতভন দীঘদ ৬৬ বছর হেন শাসন কনরন। ইংনরজী সাল ভ নসনব ৯১২ খৃষ্টাব্দ হথনক 
৯৭৬ খৃষ্টাব্দ পযদন্ত তার শাসনকাল ভবস্তৃত ভছল। ভতভন তার ভসং াসনন আনরা নণর 
একাদশ বছনর এই স্বণদমুদ্রা োলু কনরন। তার শাসকাল হেনন মুসভলম শাসননর 
স্বণদযগু। 

হসই হসানালী দৃশ্যো স্বণদমুদ্রার মনধয ভদনে হযন হদখনত হপল আ মদ মুসা। 
অপ্রভতনরাধয এক আনবনগ হৃদেো তার হমােড় ভদনে উঠল।  ানতর মুদ্রাো হযন 
মুদ্রা নে, একো হসানালী ইভত াস।  াতস  মুদ্রাো উনঠ এল হঠাোঁনে। আ মদ মুসা 
একো েুম্বন এোঁনক ভদল মুদ্রার বুনক। 

আ মদ মুসার দুনোনখর হকাণাে অশ্রু েলমল কনর উনঠনছ। 
িযাভনসা লক্ষয করভছল আ মদ মুসানক। ভবস্মে ও হকৌতু ল ফনুে উনঠনছ 

িযাভনসার হোনখ-মুনখ। বলল, ‘িাইো আপনার হোনখ অশ্রু হকন? মুদ্রাে আপভন 
েুমু হখনলন। মুদ্রাো ভক িাইো?’ 

সভম্বত ভফনর হপল আ মদ মুসা। ভফনর এল ইভত ানসর জগত হথনক বাস্তনব। 
তাড়াতাভড় রুমাল ভদনে হোখ মুনছ হফনল ম্লান হ নস বলল, ‘স্যভর। মদু্রাো আমানক 
এক হসানালী অতীনত ভননে ভগনেভছল। মুদ্রানক আভম েুমু খাইভন, মুদ্রার মাধযনম 
আভম েুমু হখনেভছ হসই ইভত াসনক।’ 

‘মুদ্রাো আমরা সব সমে হদনখ আসভছ। ওর দুনবদাধয হলখা আমরা পড়নত 
পাভরভন। আমরা শুননভছ স্বণদমদু্রাো এই দ্বীনপ আসা আমানদর আভদ পুরুষ সানথ 
কনর এননভছনলন। মুদ্রাো ভতভন যনের সানথ সংরক্ষণ কনর এনসনছন। আমরাও 
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তাই কভর। না বুনঝই কভর। ভকন্তু আপভন ভক বুঝনলন হয েুমু হখনলন? িযাভনসার 
মত আমারও এো ভজোসা।’ বলল সাভগদও। 

আ মদ মুসার ভ্রু-কুভঞ্চত  নে উনঠনছ। বলল, ‘এই দ্বীনপ আসা আপনানদর 
প্রথম পূবদ পুরুষ এই মুদ্রানক যে করনতন? ভকন্তু হকন?’ 

‘আপভন যনের হেনে হবভশ ভকছ ুকনরনছন। েুমু হখনেনছন। ভকন্তু হকন? এ 
‘হকন’র জবাব হপনল ঐ ‘হকন’-রও জবাব  েনতা পাওো যানব।’ বলল িযাভনসা। 

‘পাওো যানব ভক?’ বনল আ মদ মুসা একেু থামল।  ানতর মুদ্রাো  াসান 
তাভরনকর  ানত ভদল। তারপর আবার কথা বনল উঠল, ‘মুদ্রার উপর হেননর 
মুসভলম সুলতান তৃতীে আবদুর র মাননর নাম ‘আবদুর র মান আল নাভসর ভল 
দ্বীভনলা ’ হলখা রনেনছ। ভতভন ৩১১ ভ জরী অনব্দ এই মুদ্রা োলু কনরন। মুদ্রার 
আনরক পানশ রনেনছ আমানদর পভবত্র তীথদ হকন্দ্র ‘কাবা শরীনফ’র ছভব। হসই 
সানথ তার পানশ রনেনছ আমানদর কানলমা উৎকীণদ। এই মুদ্রার মনধয আকভস্মক 
আমানদর হসানালী ইভত ানসর মুনখামুভখ  নে অভিিূত  নে পনড়ভছলাম।’ 

‘বুনঝভছ িাইো। ভকন্তু আভম বুঝনত পারভছ না আপনার মনতা হলানকর হৃদে 
এত নরম, এত সংনবদনশীল ভকিানব?’ বলল িযাভনসা। 

‘হকন, অোনের ভবরুনদ্ধ যারা সংগ্রাম করনব, তানদর মন থাকনত হনই 
নাভক? হতামরাও হতা অোনের ভবরুনদ্ধ লড়ছ। হতামানদর মন হনই?’ আ মদ মুসা 
বলল। 

‘আনছ িাইো। ভকন্তু আমানদর অতীত আমানক কাোঁদােভন, এিানব আমানক 
অভিিূত কনরভন হকানভদনই।’ বলল িযাভনসা। 

কথাো হশষ কনর একেু হথনমই আবার বনল উঠল, ‘মুদ্রাো হদখভছ 
আপনানদর ইভত াস-আনবনগর সানথ জভড়ত। তা নল আমানদর হসই ম ান 
পূবদপরুুষ এই মুদ্রানক ওিানব যে করনতন হকন? যনক্ষর ধননর মত অমন কনর 
আগনল হরনখ ভদনলন হকন?’ 

‘ নত পানর এই মুদ্রার সানথ তাোঁর হকান কাভ নী বা স্মভৃত জভড়ত।’ বলল 
আ মদ মুসা। 

‘এো  নত পানর।’ বলল সাভগদও। 
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আ মদ মুসা ভকছু বলল না। তার হোনখ মুনখ িাবনার ছাো। মননানযাগ ভদল 
হস হশানকনসর অোে এযানভেকনসর ভদনক।  াত বাভড়নে হস  ানত তুনল ভনল 
খাপবদ্ধ একো লম্বা তরবাভর। 

তরবাভর  ানত ভননে হসাজা  নে দাোঁড়ানত দাোঁড়ানত বলল, ‘তরবাভরর এই পুরু 
ও সুের োমড়ার খাপোও ভক হসই সমনের ভম. সাভগদও।’ 

‘না িাইসান ব, তরবাভরোর সংরক্ষনণর জনে খাপো পরবতদীকানল ধতভর।’ 
সাভগদও বলল। 

‘খাপো খুলনত পাভর সাভগদও?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
‘অবশ্যই। ’ বলল সাভগদও। 
তরবাভরর খাপ খুনল হফলল আ মদ মুসা। 
দীঘদ ও মজবুত তরবাভরোও। 
তরবাভরর হসই আনগর রং হনই। ভকছুো ম্লান  নে হগনছ ঔজ্জ্বলয। ভকন্তু মভরো 

েশদ কনরভন তরবাভরনক। 
তরবাভরর হমোলো ঘভনষ্ঠিানব পরীক্ষা করনত ভগনে বাোঁনের পনরই তরবাভরর 

হগাড়ার উপর নজর পড়নতই আবার ভ্রু কুোঁেনক হগল আ মদ মুসার। আবার হসই 
আরবী বণদমালা। তরবাভরর হগাড়াে হখাদাই কনর হলখা পড়ল আ মদ মুসািঃ 
‘গাজী আলী ভবন জামাল।’ ভনিে মাভলনকর নাম, িাবল আ মদ মুসা। 

তরবাভর হথনক মুখ তুলল আ মদ মুসা। তাকাল সাভগদওর ভদনক। বলল, ‘এ 
তরবাভরোর মাভলক হক সাভগদও?’ 

‘হকন, এ দ্বীনপ আমানদর পভরবানরর প্রথম মানুষ ‘গনজানলা গাব্রালা।’ 
সাভগদও বলল। 

‘ভকন্তু তরবাভরনত হলখা হতা ভিন্ন নাম।’ বলল আ মদ মুসা। 
‘ভক নাম?’ সাভগদও বলল। 
‘গাজী আলী ভবন জামাল এবং এ নামোও আরবীনত হলখা।’ বলল আ মদ 

মুসা। 
ভবস্মনে মুখ  া  নে হগনছ সাভগদও এবং িযাভনসা দুজননরই। 
ভকছুক্ষণ তারা কথা বলনতই পারল না। 
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পনর ধীনর ধীনর বলল সাভগদও, ‘ভকন্তু িাই সান ব, এই তরবাভর আমানদর 
পূবদ পুরুষ গনজানলার, এ বযাপানর হকান সনে  হনই। শত শত বছর ধনর 
আমানদর পভরবার এই কথা বনল আসনছ এবং এনক সংরক্ষণ কনর আসনছ। ভিন্ন 
হলানকর একো ভজভনসনক, তা যতই মূলযবান হ াক, আমানদর পভরবার ভননজর 
বনল দাবী করনব হকন?’ 

‘আপনার কথা ভঠক ভম. সাভগদও। বযাপারো এ রকমও  নত পানর। আপনার 
পূবদপরুুষ গনজানলা গাব্রালা হেননর স্বণদমদু্রানক হয কারনণ সংরক্ষণ কনরনছন, 
হতমন হকান কারনণই  েনতা ভতভন এই তরবাভরনকও সংরক্ষণ কনরনছন।’ বলল 
আ মদ মুসা। 

‘োকা ভবভনমনের মাধযম মাত্র। আর তরবাভর বযব ানরর ভজভনস। দুনোর 
মাভলকানা এক রকনমর নে। সুতরাং তরবাভরর সানথ োকার ভবষনের হকান তুলনা 
 ে না িাই সান ব।’ সাভগদও বলল। 

‘তা ভঠক। ভকন্তু তা নল এর বযাখযা ভক  নত পানর?’ বলল আ মদ মুসা। 
‘ নত পানর ভতভন তরবাভরো তার মাভলনকর কাছ হথনক ভকনননছন বা 

হপনেনছন।’ সাভগদও বলল। 
আ মদ মুসা হকান উত্তর ভদল না। 
িাবভছল হস। 
একেু পনরই বলল, ‘আনরকো র নস্যরও ভকনারা করনত পারভছ না সাভগদও। 

ভসলিার িযাভলর প্রধান নদী ভনউ োগুস। ভকন্তু োগুস নানম একো নদী আনছ 
হেননও। হেননর রাজধানী মাভদ্রনদর দভক্ষনণ হেননর ঐভত াভসক শ র 
েনলনিা। এই েনলনিা শ নরর মুসভলম ভবশ্বভবদযালে ভবশ্ব-ভবখযাত ভছল। েনলনিা 
শ রভে োগুস নদীর তীনর অবভযত। আমার মনন  নি এই ‘ভনউ োগুস’ নদীর 
নাম েনলনিার ‘োগুস’ নদীর নাম অনুসানরই রাখা  নেনছ। এোও একো র স্য।’ 

আ মদ মুসা থামনতই িযাভনসা বনল উঠল, ‘আপভন বলনত পানরন 
বযাপারো ‘ভনউইেকদ’ ‘ভনউজাভসদ’ ‘ভনউ অরভলে’ ‘ভনউ হ্াম্পশাোর’ ইতযাভদর 
মত। ‘ইংলযানন্ির ইেকদ’ ‘অরভলে’ ‘হ্াম্পশাোনরর’ হলাকরা আনমভরকাে ভগনে 
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তানদর এসব নানমর আনগ ‘ভনউ’, হযাগ কনর তানদর নতুন বসভত এলাকার 
নামকরণ কনরনছ।’ 

‘হ্াোঁ িাভনসা, এ রকমই মনন  ে।’ বলল আ মদ মুসা।  
হ নস উঠল িযাভনসা। বলল, ‘িাইো, আপভন আসার সানথ সানথ আমানদর 

একমাত্র স্বণদমদু্রাো মুসলমাননদর  নে হগল, আমানদর পাভরবাভরক গনবদর বস্তু 
তরবাভরোও মুসলমাননদর  নে হগল, আমানদর প্রধান নদীর নামোও এক 
সমনের মুসভলম হদশ হেননর  নে হগল, শুধু আমরাই এখন মুসলমান  ওোর 
বাভক।’ 

বনল আবার  াসনত লাগল িযাভনসা। 
‘হকন, আমানদর উপর এ ইলজাম পতুদগীজ সরকার বহুভদন হথনকই 

করনছ।’ বলল সাভগদও। তারও মুনখ  াভস। 
ভকন্তু আ মদ মুসার মুনখ  াভস হনই। হস িাবভছল। এক সমে হস বনল উঠল, 

‘ভম. সাভগদও, হতামানদর কবরস্তাননর উত্তর-দভক্ষণমুখী কবরগুনলা িাঙা হকন, 
প্রথম কবরভের পানশ হতামানদর ভক সব ভজভনস সমাভধয করা  নেনছ তা ভক 
অনুসন্ধান কনর আভম হদখনত পাভর?’ 

‘হ্াোঁ িাইসান ব। এ কথা আনগই আপভন আমানক বনলভছনলন। আভম 
আম্মার সানথ ভবষেো ভননে আনলােনা কনরভছ। ভতভন অনুমভত ভদনেনছন একো 
শনতদ। হসো  নলা, হদখার পর ভজভনসগুনলা আবার ওখাননই হরনখ ভদনত  নব।’ 
বলল সাভগদও। 

‘আল ামদুভললা । হতামার আম্মার কানছ আভম কৃতে ভম. সাভগদও। তাোঁনক 
ভনিেতা ভদনবন একো ভজভনসও নষ্ট করা  নব না।’ আ মদ মুসা বলল। 

আ মদ মুসা থামনতই সাভগদও বনল উঠল, ‘কাজ তা নল আমানদর বাড়ল 
িাইসান ব। সমাধীভক্ষনত্রর হখাড়াখুভড়নত হবশ সমে যানব। আসুন, মযাপো 
পরীক্ষা কনর আমানদর গন্তবয ও রুে সম্পনকদ ভসদ্ধান্ত ভননে হফভল।’ 

বনল সাভগদও হসাফাে হেভবনলর কানছ ভফনর এল। 
আ মদ মুসারাও। 
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সাভগদও হসাফাে ভফনর ভগনে হেভবনল রাখা ‘হতরভসনেরা’ দ্বীনপর মানভেত্রো 
কানছ হেনন ভনল। 

আ মদ মুসা ভগনে সাভগদওর পানশ বসল। 
সাভগদওর সানথ আ মদ মুসাও মানভেনত্রর উপর ঝুোঁনক পড়ল। 
ভকন্তু মানভেত্রো পতুদগীজ িাষাে। 
হ াোঁেে হখল আ মদ মুসার হোখ। 
বলল আ মদ মুসা, ‘আভম পতুদগীজ িাষা বুঝনত পাভর, পড়নত পাভর না।’ 
বনলই  ঠাৎ আ মদ মুসা হসাজা  নে বসল। আনে প্রকাশ হপল তার 

হোনখ-মুনখ। বনল উঠল, ‘মাফ োভি ভম. সাভগদও। িুনল যাব, কথাো বনল হফভল। 
পতুদগীজ িাষার একো ভেভঠ উদ্ধার কনরভছ WFA-এর একজন মৃতনলানকর পনকে 
হথনক। ভেভঠো গুরুত্বপূণদ  নত পানর। ভকন্তু কাউনক ভদনে ভেভঠো পভড়নে হনবার 
সুনযাগ করনত পাভরভন এখন।’ 

‘ভেভঠো এখন আপনার কানছ আনছ?’ বলল সাভগদও। 
‘হ্াোঁ আনছ।’ বলল আ মদ মুসা। 
‘তা নল ভদন ভেভঠো। এখভন পনড় হফভল। না  নল আবার িুনল হযনত পাভর 

আমরা।’ 
‘ধেবাদ ভম. সাভগদও।’ বনল আ মদ মুসা মাভনবযানগর পনকে হথনক ভেভঠো 

হবর কনর সাভগদওর  ানত ভদল। 
সাভগদও ভেভঠো একবার উনিপানি হদখল। বলল, ‘ভেভঠো ভলনখনছ একজন 

মা সাও জজদ দ্বীনপর ‘ ারতা’ হথনক তার হছনল ‘এযানন্েভনও হসানরস’হক। মা 
থানকন ‘ ারতা’র ১১নং গনজানলা হরানি। ভকন্তু হছনলর হকান ভঠকানা ভেভঠনত 
হনই। ভনিে ইননিলানপ ভেভঠো এনসনছ। ভঠকানাো ইননিলানপই ভছল। 

‘যাক,  ারতার অন্তত একো ভঠকানা পাওো হগল। এবার পড়ুন ভেভঠো ভম. 
সাভগদও।’ সাভগদও পড়নত শুরু করলিঃ 

‘‘হবো এযানন্েভনও হসানরস, 
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আশা কভর ইশ্বনরর কৃপাে তুভম িাল আছ। এক মাস  নলা তুভম োকুরী ভননে 
পতুদগাল হগছ। ভকন্তু মনন  নি এক যুগ পার  নে হগনছ।  েনতা এমন 
 নতা না হবো, ভকন্তু অবযার কারনণই হতামানক খুব হবভশ মনন পড়নছ। 
যানদর সানথ তুভম পভরেে কনর ভদনে হগছ, যারা হতামানক োকুরী ভদনেনছ 
তারা হলাক িানলা নে হসানরস। তারা দুভবদণীত, দুিঃিভরত্র এবং তানদর 
প্রভতভে আেরণই সনে জনক। ওরা মনন  ে মানুষ পাোরকারী ধরননর 
হকউ  নব। ভকংবা সন্ত্রাসী হকান দলও  নত পানর। ওরা ওনদর সাংঘাভতক 
সব অস্ত্রশস্ত্র হরনখ হঢনক রাখারও প্রনোজন হবাধ কনর না। কভদন আনগ 
একজন হলাকনক আনল। এভশোন  নব। অসুয। তার উপর খুব অতযাোর 
 নেনছ মনন  নলা। একভদন পনরই তানক সাও হতারা  দ্বীনপ ভননে যাে। 
এই সাও হতারা  দ্বীনপর কথা ওনদর মুনখ প্রাে শুভন। দ্বীপভে হকাথাে? 
ওনদর কথা-বাতদা শুনন মনন  ে সাও হতারাে বড় হকান বযাপার আনছ। 
আমার এসব িাল লাগনছ না হবো। তুভম তাড়াতাভড় এস। দরকার  নল 
োকুরী হছনড় ভদনে এস। ওনদর  াত হথনক আমানদর বাোঁোও, হতামার 
হবাননক বাোঁোও। হতামার ভেভঠ নে, হতামার আসার অনপক্ষাে রইলাম।’’ 

হতামার ‘মা’ 
ভেভঠ পড়া হশষ  নলা। 
মুখ ম্লান  নে উনঠনছ আ মদ মুসার। হবদনার একো োদর হযন তার হোখ-

মুখ হঢনক ভদনেনছ। বলল, ‘স্যভর। মা হছনলর পথ হেনে বনস থাকনব, ভবপদগ্রস্ত 
হবাননর অভযর দু’ভে হোখ িাইনের অনপক্ষা করনব। ভকন্তু পভরবানরর ভযভন  াল 
ধরনবন, হসই িাই আর হকান ভদনই বাভড়নত হপৌছনব না। হবোরা ভন ত  নেনছ।’ 

থামল আ মদ মুসা। 
তার কে কান্নার মত িারী। 
‘দুিঃনখর এভদকো বাদ ভদনল ভেভঠো খুবই মূলযবান িাইো। জানা হগল, সাও 

হতারা নত তানদর হলাক পাোর অবযা ত আনছ। সাও হতারা  হথনক ওরা সনর 
পড়নব, এ িে মনন  ে হনই। আমানদর অভিযান দ্রুত করনত  নব িাইো।’ বলল 
 াসান তাভরক। 
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‘সভতযই মনো খারাপ  নে হগল িাইসান ব। থাক, আসুন মযাপো হদভখ।’ 
বনল সাভগদও আবার মযানপর উপর ঝুোঁনক পড়ল। 

আ মদ মুসাও। 
ভকন্তু মুখ তার আনগর মতই হবদনাতদ। 
 ানতর হপভেনলর িগা ভদনে মানভেনত্রর যান ভবনশষ েশদ কনর বলল 

সাভগদও, ‘আমরা উত্তনরর পাবদতয পনথ উপতযকা হথনক হবর  ভি। তারপর দ্বীপ 
হথনক হবর  বার আমানদর সামনন দুভে পথ হখালা থাকনব। একো  নলা আমানদর 
পূবদপরুুনষর ভিো পযদন্ত হয পথ ভদনে আপনারা এনসভছনলন হসই পনথ। অেভে 
আমানদর পাভরবাভরক সমাধীভক্ষত্র হথনক হসাজা পভিম ভদনক জলা িূভমোনক 
িাইনন হরনখ দ্বীনপর উপকূল পযদন্ত এগুননা। হস উপকূনল আমানদর একো ঘাোঁভে 
আনছ, হমাের হবানেরও বযবযা আনছ। ভকন্তু এই পথো অনপক্ষাকৃত দুগদম। এই 
িাকো আমরা ছাড়া আর হকউ বযব ার কনর না এবং এর সন্ধানও হকউ জানন না। 
এখন...........।’ 

সাভগদওর কথার মাঝখাননই আ মদ মুসা বনল উঠল, ‘পভিনমর এই দূগদম 
পথোই আমানদর জনে ভনরাপদ। হোখ বন্ধ কনর আমরা এ পথ বাছাই করনত 
পাভর।’ 

‘ধেবাদ িাইসান ব। এখন বলুন গন্তবয হকাথাে  নব। হসই অনুসানর 
আমানদর ঘাোঁভেনক ইনষ্ট্রাকশন ভদনত  নব আনোজন করার।’ বলল সাভগদও। 

আ মদ মুসা মানভেত্র হথনক মুখ তুলল। বলল, ‘হসোও হোখ বন্ধ কনর বলা 
যাে। আমরা সাও জজদ দ্বীনপর ‘ ারতা’ যাভি।’ 

সাভগদও মুখ তুলল আ মদ মুসার ভদনক। বলল, ‘হলানরস দ্বীনপর সান্তরুজ 
হকন নে িাইসান ব। ওখান হথনক সাও হতারা  যাওো স জ  নব।’ 

‘এমভননতই আনগ হথনক আমরা  ারতানক প্রথম হবজ কযাম্প ভ নসনব বাছাই 
কনরভছলাম সাও হতারা  সম্পনকদ খবর সংগ্রন র জনে। এখন হসখানন যাওো 
ফরজ  নে হগনছ।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘ফরজ ভক?’ ভজোসা সাভগদওর। 
 াসল আ মদ মুসা। বলল, ‘ফরজ অথদ  নলা, অবশ্য কতদবয।’ 



গুলাগ অভিযান  102 

 

‘ ারতা যাওো অবশ্য কতদবয  নলা হকন?’ ভজনেস করল সাভগদও।  
‘আভম এযানন্েভনও হসানরনসর বাভড় হযনত োই।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘এযানন্েভনও হসানরনসর বাভড় হকন?’ সাভগদও বলল। 
‘এযানন্েভনও হসানরনসর মা-হবাননদর অনপক্ষার অবসান ঘোনত  নব।’ 

বলল আ মদ মুসা। তার মুখ গম্ভীর। 
সবাই তাকাল আ মদ মুসার ভদনক। ভকন্তু হকউ হকান কথা বলল না। 
সবাই ভনরব। 
একেু পর সাভগদও বলল, ‘ভসদ্ধান্ত এোই  নলা। তা নল ওঠা যাক। ধতভর  নে 

হতা এখনই যাত্রা করনত  নব। 
সবাই উঠল। 
উঠনত উঠনত িযাভনসা আ মদ মুসানক লক্ষয কনর বলল, ‘আমার খুবই ইিা 

 নি  ারতা যাবার।’ 
‘না হবান, তুভম এবং সাভগদও কাউনকই এখন এই কানজ জড়াব না। হতামরা 

হয পভবত্র সংগ্রাম করছ তানক সব আনভেত উপসগদ হথনক ভনরাপদ রাখনত  নব। 
হতামানদর স্বাধীনতা আনোলননক যভদ হকানওিানব মুসলমান তথা হমৌলবাদ 
তথা সন্ত্রাসীনদর সানথ যুি করনত পানর, তা নল হতামানদর অপূরণীে ক্ষভত  নব। 
এই ক্ষভত হতামরা আমরা হকউই োই না।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘যুভি আপনার ভঠক। ভকন্তু মননক মানাবার মত নে।’ বলল সাভগদও। 
‘তবু মননক মানানতই  নব িাই।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘আপনার ভননদদশ অবশ্যই ভশনরাধাযদ।’ বলল সাভগদও। 
‘ভকন্তু একো শনতদ।’ বনল উঠল িযাভনসা। 
‘ভক শতদ?’ বলল আ মদ মুসা। 
‘আপনারা িানলা থাকনল হসো আমানদর জানার দরকার হনই। ভকন্তু ভবপনদ 

পড়নল হসো হযন আমরা জাননত পাভর।’ িযাভনসা বলল। তার মুখ ম্লান, কে 
িারী। 

‘হেষ্টা করনবা িযাভনসা হতামার শতদ মাননত।’ বলল আ মদ মুসা। 
‘ধেবাদ িাইসান ব। েলুন।’ সাভগদও বলল। 
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সবাই আবার  াোঁেনত শুরু করল। 
 
 
 
 ঠাৎ ধাতব ভেৎকার উঠল শাবনলর আঘাতো মাভের গিীনর ভগনে আছনড় 

পড়নতই। 
ধাতব ভেৎকার উঠার সানথ সানথই আননে হুররা ভদনে উঠল সাভগদও।  
শাবল োলাভিল আ মদ মুসা। 
হঘনম হস একাকার  নে হগনছ। 
প্রাে সাতফুে মাভের ভননে ভগনে এই প্রথম ধাতব শব্দ পাওো হগল। 
আ মদ মুসা,  াসান তাভরক ও সাভগদও পযদােরনম খনননর কাজ করভছল। 
অন্ধকানর োোঁনদর আনলােুকুনক সম্বল কনর মাভে খুোঁড়নত  ভিল। 
বাইনরর আনলা জ্বালাননা যানি না। 
তারা আসার পনথ আজর ওোইজমযাননর বাভ নীর মুনখ পনড় ভগনেভছল। 

সমাধীভক্ষনত্রর এক বাোঁক দভক্ষনণ একো প্রশস্ত েড়াইনে যখন আ মদ মুসারা 
উঠভছল হসই সমে দুভে হ ভলকপ্টার হবাঝাই সশস্ত্র হলাক ওখানন লযান্ি করনত 
আনস। পাথনরর আড়ানল লুভকনে ওরা হ ভলকপ্টানরর লাশ ও ধরা পড়া হথনক 
ভননজনদর রক্ষা কনর। সশস্ত্র হলাকরা েড়াই-এ নামার পর আ মদ মুসানদর পাশ 
ভদনেই দভক্ষনণ েনল যাে। দুভে হ ভলকপ্টানরর একভে ওনদর কািার ভদনে দভক্ষনণ 
অগ্রসর  ে, অেভে ভগভরপনথর িাক ধনর উত্তনর েলনত শুরু কনর। দুভে 
হ ভলকপ্টারই হগাো এই পনথর উপর ে ল ভদনে ভফরনছ। আনলা হদখনলই ওরা 
এনস ঝাোঁভপনে পড়নব। তাই খনননর কাজো তানদরনক অন্ধকানরর মনধযই করনত 
 নি। 

হকাথাে খুোঁড়নব এ ভননেও তারা ভবপনদ পনড়ভছল। এ বযাপানর মা-দাদীও খুব 
হবশী সা াযয করনত পানরভন। শুধু বনলভছল, ভজভনসগুনলা প্রথম কবনরর পানশ 
পুোঁনত রাখা  নেনছ। সমস্যাে পড়নত  ে প্রথম কবর হকাথাে তা ভননে। উত্তর-
দভক্ষণ কবর যখন, তখন তা মুসলমাননর  ওোর সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনা সামনন 
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হরনখ আ মদ মুসা ভসদ্ধান্ত হনে পভিম প্রানন্তর সবদ উত্তর হথনক কবর শুরু  নেনছ। 
সুতরাং সবদ উত্তনররোই প্রথম কবর। 

তারপর সমস্যা হদখা হদে কবনরর হকান পানশ ভজভনসগুনলা পুোঁনত রাখা 
 নেনছ। প্রথম ও ভদ্বতীে কবনরর অবযান পযদনবক্ষণ কনর আ মদ মুসা ভসদ্ধান্ত 
হনে এই দু কবনরর মাঝখানন হয হেস তানত হতমন হকান বড় ভজভনস পুনত 
রাখার মত নে। সুতরাং অবনশনষ হস পভিম ও উত্তর পানশই অবযান ভবোনর ধনর 
কবনরর ভসথাননর ভদনকই ভজভনসগুনলা পুোঁনত রাখা  নেনছ। 

ভসথাননর ভদনক সাত ভফে খনননর পর শাবনলর আঘাত হথনক ধাতব শব্দ 
উঠাে পুোঁনত রাখা ভষ্টনলর বাি পাওো হগনছ বনল সবাই খুভশ  নে উঠল। 

‘কবনরর হলনিল হথনকও অননক ভননে পুোঁনত হরনখনছ বািো। অথে মৃতনদর 
সানথ সংভশস্নষ্ট হকান ভজভনস কবনর বা কবনরর হলনিনলই রাখা  ে।’ বলল গনতদর 
হিতর হথনক শাবল োলানত োলানতই। 

‘যারা এো হরনখনছন তারা োনভন হয, এো হকউ খুোঁনজ পাক।’  াসান তাভরক 
বলল। 

‘আজ িাইো না থাকনল আমানদর শত হেষ্টা বযথদ  নতা। আমরা এই বািো 
খুোঁনজ হপতাম না।’ বলল িযাভনসা। 

িযাভনসার কথা হশষ  নতই গতদ হথনক আ মদ মুসা বলল, ‘এবার এস 
 াসান তাভরক। আলগা  নেনছ বািো। এখন হতালা যানব।’  

 াসান তাভরক লাফ ভদনে নামল ভননে। 
সাভগদও এভগনে হগল। 
বািো উপনর উনঠ এল। 
৬ বগদফুনের ভবশাল বািো। 
বািো হেনন তার পানশই পা ানড়র এক গু াে ভননে হগল। 
পুরু পভলভথনন হমাড়া বািো। 
‘ভম. সাভগদও, যারা বািোনক কবর ভদনেভছল, তারা বািোনক হকউ খুোঁনজ 

পাক তা োনভন। ভকন্তু বািোনকও তারা নষ্ট করনত োনভন। এোরোইে 
পভলভথননর হমাড়ক এনকবানর অক্ষত হরনখনছ বািোনক।’ বলল আ মদ মুসা। 
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‘তার মানন আমানদর পূবদ পুরুষরা পাভরবাভরক এই সম্পদনক লুভকনে 
হরনখনছন, ভেরতনর কবরয কনরনভন!’ সাভগদও বলল। 

‘অথদাৎ তারা হেনেভছনলন হকান এক সমে পভরবানরর হকউ এো খুোঁনজ 
পাক?’ িযাভনসা বলল। 

‘তাই মনন  ে।’ বলল সাভগদও। 
‘ভকন্তু আজনক ভক হসই ‘হকান এক সমে’ বলা যাে?’ িযাভনসা বলল। 
‘স্বেং আ মদ মুসা বািোনক মাভের ভনে হথনক তুনলনছন। আভম মনন কভর 

এর হেনে বড় ঐভত াভসক সমে িভবষ্যনত আর আসনব না।’ বলল সাভগদও। 
িযাভনসার মুখ খুভশনত উজ্জ্বল  নে উনঠনছ। বলল, ‘আভমও তাই মনন করভছ। 

আমানদর পভরবানরর জনে এো হসৌিাগয।’ 
বাি লক করা ভছল না। 
িালা হখালা  নলা বানির। আ মদ মুসাই খুলল। 
ভতনভদনক বন্ধ ধবদুযভতক লন্ঠন জ্বালাননা  নেভছল। যানত বাইনর আনলা 

হদখা না যাে। 
বানির িালা হখালা  নলা। আনলাকসম্পানত বানির অিযন্তনর হদখা হগল, 

একো কাল কাপনড় বানির হিতরো ঢাকা। কাল কাপনড়র উপনর পনড় আনছ 
একো ইননিলাপ। 

‘ইননিলাপো তুনল ভননে আ মদ মুসা সাভগদওর  ানত ভদনে বলল, ‘সবার 
উপর যখন এই ইননিলাপো, তখন এই বাি সম্পনকদই এই ইননিলানপ ভকছু 
হলখা আনছ। পভরবানর পক্ষ হথনক এো পড়ার  ক হতামার।’ 

ইননিলাপো  ানত ভনল সাভগদও। 
শত বছনরর পুরাননা ইননিলাপ। শি  নে হগনছ। ধীনর ধীনর ইননিলাপো 

খুনল তার হিতর হথনক ভেভঠ হবর করল সাভগদও। 
ধীনর ধীনর ভেভঠর িাোঁজ খুলল। 
সমনের তুলনাে ভেভঠর কাগনজর অবযা অননক িানলা। এোরোইে অবযাে 

থাকার কারনণই ক্ষভত  েভন কাগনজর। ভেভঠর িাোঁজ খুলনলও কাগনজর হকান ক্ষভত 
 নলা না। ভেভঠ পড়নত লাগল সাভগদওিঃ 
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 ‘‘পভরবানরর ম ান সদস্যনদর প্রভত, 
আমার দৃঢ় ভবশ্বাস মাভের তলা হথনক বািবেী এই সম্পদ আমানদর 
বংশধনররাই একভদন উনত্তালন করনব। এই ভবশ্বাস হথনকই এই সনম্বাধন 
করলাম। 
পভরবানরর একভে ইভত াস, একভে পভরেে আজ বািবেী  নে আমার 
 ানত মাভে োপা পড়ল। পভরবানরর এক সমনের পভরেনের হেনে 
পভরবানরর অভস্তত্ব বড়। আবার একভে পভরবানরর অভস্তনত্বর হেনে হদনশর 
অভস্তত্ব অননক বড়। এই ভবনবেনানতই পভরবানরর একভে পভরেে 
সমাভধয করলাম।  
হদনশর স্বাধীনতা আনোলন আজ সংকনে। পতুদগীজ সরকার সুেষ্ট 
অভিনযাগ তুনলনছ, স্বাধীনতা সংগ্রানম হনতৃত্বদানকারী গনজানলা 
পভরবার এবং স্বেং গনজানলা মুসলমান ভছনলন। গনজানলা পভরবানরর 
খৃষ্টান পভরেে একো ছদ্মনবশ মাত্র। এই ছদ্মনবশ ভননে আনজারস 
দ্বীপপুেনক তারা কুভক্ষগত করনত োে, হমৌলবাদী একভে হদনশ পভরণত 
করনত োে। পতুদগীজ সরকানরর এই প্রোর আমানদর উপর বোঘাত 
 ানন। এর উপযুি উত্তর না ভদনল ভপ্রে মাতৃিূভম আনজারনসর স্বাধীনতা 
সংগ্রামনক িোনকিানব ক্ষভতগ্রস্ত করনব। ভকন্তু পতুদগীজ সরকানরর 
অভিনযাগ সম্পনকদ আমানদর ভকছু জানা হনই। আমরা ভক জবাব হদব? 
পভরবানরর পুরাননা কাগজপত্র ও এযানভেকসগুনলা পরীক্ষা করনত 
লাগলাম। পুরাননা হপাশাকাভদ ও দভললপত্র এবং প্রাপ্ত একো িাইরী 
হথনক ভনভিত প্রমাভণত  নলা সম্মাভনত পুবদপরুুষ গনজানলাস  আমানদর 
পুবদ পুরুষরা মুসলমান ভছনলন। এো জানার পর পভরবানরর স্বানথদ হদনশর 
স্বানথদ প্রথম প্রনোজন  নে পড়ল পাভরবাভরক এই অতীত হথনক 
ভননজনদর ভবভিন্ন করা এবং তারপর পতুদগীজ সরকানরর জবানব বলা 
হয, গনজানলা পভরবার পতুদগীজ সরকানরর দুরভিসভন্ধমূলক 
অভিনযাগনক প্রতযাখযান করনছ। গনজানলারা আনজারস দ্বীপপুনে 
সবনেনে পুরাননা এবং ঐভতহ্বা ী খৃষ্টান পভরবার। অজানা ও 
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অপ্রমাভণত হকান অতীত সম্পনকদ তারা ভকছু জাননত োে না, তার 
প্রনোজনও হনই। ম ান ভযশুর রাজয ভ নসনবই আনজারস তার স্বাধীনতার 
জনে সংগ্রাম করনছ। পতুদগীজ সরকার ভমথযা হকান অভিনযাগ এনন বা 
ভবভ্রাভন্ত ছভড়নে এই আনোলন বানোল করনত পারনব না। 
এই বিবয  হদোর জনেই ভসদ্ধান্ত হনো  নলা পূবদপুরুষ মুসলমান 
 ওোর সব প্রমাণ নষ্ট কনর হফলা  নব। এই ভসদ্ধান্ত অনুসানর এক এক 
কনর বাছাই কনর স্তুভপকৃত করা  নলা পুভড়নে হফলার জনে। ভকন্তু 
পুড়াননা হগল না। আম্মা, দাদী কান্না শুরু করনলন। আভমও পারলাম না 
আগুন ভদনত। মনন  ভিল, পূবদ পুরুষনদর গানেই হযন আগুন ভদনত 
যাভি। অবনশনষ ভঠক  নলা আনজারনস আমানদর প্রথম পুরুনষর কবনরর 
পানশ এগুনলা সমাভধয করা  নব। সমাভধয করনত ভগনে হদখা হগল, 
প্রথম ভদনকর সব কবরই উত্তর-দভক্ষণ। অথদাৎ তারা মুসলমান ভছনলন। 
অতীনত বহুবার এই সমাধীভক্ষনত্র হগভছ, ভকন্তু ভবষেো হকউ আমরা 
হখোল কভরভন। এই দৃশ্য আমানদর আতংভকত কনর তুলল। এই দৃনশ্যর 
ছভব যভদ পতুদগীজ সরকানরর  ানত যাে, আর একবার যভদ তা পত্র-
পভত্রকাে আনস, তা নল কথা বলারও আর মুখ থাকনব না। গনজানলা 
পভরবার আকাশ হথনক এনকবানর ধুলাে পনড় যানব। সনঙ্গ সনঙ্গই ভসদ্ধান্ত 
হনো  নলা প্রথম ভদনকর সব কবর ভনভিি কনর হদোর।  হসই ভদনই এই 
ভসদ্ধান্ত বাস্তবাভেত করা  নলা।  

এিানবই গনজানলা পভরবার তার অতীতনক মুনছ হফলল এক অপভর াযদ 
প্রনোজনন। 
আর এ কথাগুনলা আমরা হরনখ হগলাম িভবষ্যনতর এক প্রনোজননক সামনন 
হরনখ।’ 
-গনজানলার ইভত াস।’’ 
পড়া হশষ করল সাভগদও। 
সবাই মূভতদর মত ভযর বনস পড়া শুনভছল। পড়া হশষ  নলও তারা হতমভন ভযর 

বনস রইল। নড়নতও তারা হযন িুনল হগনছ। 



গুলাগ অভিযান  108 

 

কানরা মুনখই হকান কথা হনই। 
পড়ার পর সাভগদও ভননজও বাক ীন। 
অননকক্ষণ পর ভনরবতা িাঙল িযাভনসা। বলল, ‘বনলভছলাম না, িাইোর 

আগমনন স্বণদমুদ্রা, তরবাভর, ভসলিার উপতযকার নদীও মুসলমান  নে হগনছ, 
এখন আমরাই শুধু মুসলমান  নত বাভক। হসই বাভকোও এখন জানা  নে হগল, 
আমরা মুসলমাননদর বংশধর। মুসলমাননদর রি আমানদর ধমনীনত, মানন 
আমরাও মুসলমান।’ 

‘এিানব কথা বনলা না িযাভনসা। এক সমে  েনতা আমানদর পভরবার 
মুসলমান ভছল, ভকন্তু এখন খৃষ্টান। এোই আজনকর বাস্তবতা।’ বলল সাভগদও। 

‘জাভন িাইো। এই বাস্তবতাই হতা বাস্তব এক অতীতনক কবরয কনরনছ।’ 
িযাভনসা বলল। 

‘হতামানদর িাইনবাননর ভবনরাধ এখন থাক। আমরা একো মৃতলানশর 
হপাষ্টমনেদম করভছ মাত্র। এর শুধুই ঐভত াভসক মূলয আনছ। অতীনতর ঘাোঁোঘাোঁভে 
যভদ ভবনরানধর ভবষে  নে দাোঁড়াে, তা নল আর অগ্রসর না  ওোই িাল।’ বলল 
আ মদ মুসা। 

‘স্যভর িাইসান ব। আভম িযাভনসার আনবগনক একে ু থাভমনে ভদনত 
হেনেভছ। আর ভকছু নে। আমানদর পভরবানরর এই ইভত াস উদ্ধার আমার জনেই 
বরাে ভছল, এো আভম মনন কভর এবং এর জনে আভম গভবদত। এই হতা আমার 
এক পুবদপরুুনষর বিবয পড়লাম, পাভরবাভরক অভস্তত্ব রক্ষার জনে ইভত াস 
ভবসজদন ভদনত  নব। ভকন্তু আভম মনন কভর, ইভত াস পভরতযাগ কনর পভরবার, জাভত 
ভকছুই বাোঁেনত পানর না। ইভত াস হবোঁনে থাকনল হস ইভত াস নতুন কনর জাভত, 
পভরবার গড়নত পানর। আমার জাভতর সদয উদ্ধারকৃত ইভত াস আমানক নতুন 
শভি ভদনেনছ িাইসান ব।’ সাভগদও বলল। তার কে আনবনগ িারী। 

সাভগদও থামনতই িযাভনসা বলল, ‘ধেবাদ িাইো। আমার কথাই বলনলন 
আপভন। তনব হয আমানক বকনলন!’  

 াসল সাভগদও। বলল, ‘সব কথা সব সমে বলার প্রনোজন  ে না।’  
‘ভকন্তু আপভন বলনলন িাইো।’ 
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‘আভম প্রনোজনন বনলভছ িযাভনসা।’  াসনত  াসনত বলল সাভগদও। 
‘তা নল ভম. সাভগদও, একেু হদখুন বানি ভক আনছ।’ আ মদ মুসা বলল। 
সাভগদও অনুসন্ধান শুরু করল। 
এক এক কনর সাভগদও বানির ভজভনসগুনলা হবর করনত লাগল। 
হবরুনত লাগল নানা ধরননর সাধারণ ও সামভরক হপাশাক, যা হেননর 

সাধারণ মুসভলম মুর এবং ধসভনক ও শাসকরা পরত। আরবী োরবানও পাওো 
হগল। পাওো হগল নানা ধরননর মুসভলম ভশরস্ত্রাণস  একো তুভকদ েুভপ। কনেকো 
আরবী কযাভলওগ্রাভফ, ভকছু ওোল হ্াং, ভকছু আরবী গ্রন্থস  হকারআন শরীফ, 
মক্কা শরীফ ও মভদনা শরীনফর বাোঁধাননা ফনো এবং আরও ভকছু েুভকোভকস  
একভে িাইরীও পাওো হগল। 

সব ভজভনস হবর করার পর সাভগদও বলল, ‘সব হদখনলন িাইসান ব। আভম 
যতো বুনঝভছ, সবো ভজভনসই মুসভলম কালোনরর স্মারক। অবশ্য বইগুনলা ও 
িাইরীনত ভক আনছ আভম জাভন না। এখন বলুন, আরও হবভশ জানার ভক সা াযয 
আমানদর করনত পানরন।’ 

‘বইগুনলার মনধয একভে  নলা হকারআন শরীফ। অেগুনলা আরবীনত হলখা 
ইভত াস ও  াভদসগ্রন্থ। আমার মনত আরও হবভশ জানার হক্ষনত্র িাইরীোই 
আমানদর সা াযয করনব।’ আ মদ মুসা বলল। 

সাভগদও িাইরীো  ানত ভননে তা খুলল। হিতরো একবার হদনখই বনল উঠল, 
‘আমার অপভরভেত িাষা িাইসান ব। আপভন হদখুন।’   

আ মদ মুসা িাইরীো  ানত ভননে বলল, ‘িাইরীোও আরবী িাষাে হলখা। 
তনব একো িূভমকা আনছ, হসো হলখক হেনীে িাষাে ভলনখনছন।’ 

‘পড়ুন িাইসান ব।’ সাভগদও বলল। 
‘িাইরীো পড়নত সমে লাগনব। অতো সমে আমরা এখন ভদনত পারনবা 

না। ওনদর হ ভলকপ্টার এভদনক একেু ঘন ঘনই আসনছ। মনন  ে ওরা জাননত 
হপনরনছ আমরা ভসলিার উপতযকাে হনই। সুতরাং রানতর আোঁধানরই যতো সম্ভব 
পভিনম সনর পড়া দরকার।’ বনল একেু থামল আ মদ মুসা। তারপর িাইরীো 
লেননর আনলার ভদনক একেু সভরনে বলল, ‘আভম শুরু হথনক পড়ভছ।’ 
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বনল পড়নত শুরু করল আ মদ মুসািঃ 
‘‘আভম গাজী আলী জামাল। আমানদর বাভড় হেননর েনলনিা শ নর। 
আমানদর সুের বাভড়ো ভছল োগুস নদীর তীনর। শুরু হথনকই আমরা 
সামভরক পভরবার। হেননর সুলতান তৃতীে আবদুর র মাননর সমনে 
আমানদর পভরবানরর একজন হেননর হনৌবাভ নীনত োকুরী হনে। সুলতান 
 াভজব আল মনসুনরর সমনে আমানদর পভরবানরর একজন একভে রণতরীর 
কমান্িার পনদ উন্নীত  ন। পভরবানরর ঐভতহ্ অনুসানর আভমও হেননর 
হনৌবাভ নীনত হযাগদান কভর। ভকন্তু হেননর হনৌবাভ নী তখন কংকানল 
পভরণত  নেনছ। হেননর মুসভলম সাম্রাজয গ্রানািার মনধয সীমাবদ্ধ  নে 
পড়নল হেননর হনৌবাভ নী হিনঙ পনড়। ১৪২৩ সানল সুলতান তৃতীে 
ইউসুনফর মৃতযু  নল হেননর হনৌবাভ নীর কংকালোও হশষ  নে যাে। 
িারারান্ত মনন আভম এর আনগই ধসভনক ভ নসনব মাতৃিূভমর হসবার আর 
হকান সুনযাগ না হদনখ তুরনষ্কর সুলতান ভদ্বতীে মুরানদর হনৌবাভ নীনত 
হযাগদান কভর। তুরনষ্কর সামভরক শভি তখন উদীেমান। ইউনরানপর 
সাভবদো, আলনবভনো, বুলনগভরো, গ্রীস তখন তুভকদবাভ নীর পদিানর 
কভম্পত। তুভকদ হনৌবাভ নী িূমধযসাগনর অপ্রভতদ্বন্দ্বী  নে উনঠনছ। ১৪২২ 
সানল তুভকদ বাভ নী কতৃদক কনষ্টযাভন্েননাপল অবনরানধর ঐভত াভসক 
ঘেনানতও আভম অংশগ্র ণ কভর। ভকন্তু শীঘ্রই আভম তুভকদ হনৌবাভ নীনত 
োকুরীর বযাপানর বীতশ্রদ্ধ  নে পভড়। একভে ঘেনা হথনক এর সূত্রপাত ঘনে। 
সমেো  নব ১৪২৩ সানলর হশনষর ভদনক। তুরনষ্কর, সুলতান ভদ্বতীে 
মুরানদর ভসং াসন আনরা ননর তৃতীে বছর এবং সুলতান তৃতীে ইউসুনফর 
মৃতযু-পরবতদী হেনীে গ্রানািা রানজযর ভবপযদনের কাল। হসই সমে তুভকদ 
হনৌবাভ নীর ভতনভে জা ানজর একো ব র আসভছল মরনক্কার কযাসাবস্নাংকা 
হথনক। আমরা িূমধযসাগনরর হমজরকা দ্বীপ হথনক ৫০ মাইল দূনর অবযান 
করভছ। আমরা হদখলাম, হেননর মুসভলম রাজয গ্রানািার পতাকাবা ী 
একো বাভণজয জা াজনক ভঘনর হফলনলা ক্ষুদ্র দুভে রণতরী। একভে িানের 
মারসাই, অপরভেনত হেননর খৃষ্টান রাজা বারনসনলানার পতাকা। আভম 
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আমানদর হনৌব নরর কমান্িার ইশমত পাশানক অনুনরাধ করলাম গ্রানািার 
জা াজভেনক বাোঁোবার জনে। কমান্িার বলনলন, গ্রানািানক সা াযয করার 
হকান রাজবনভতক ভসদ্ধান্ত আমানদর হনই। আভম বললাম, এো গ্রানািানক 
সা াযয করার বযাপার নে, ভবষেো রাজবনভতক দসুযনদর  াত হথনক একো 
বাভণজয জা াজনক রক্ষা করার। কমান্িার বলল, বাভণজয জা াজভে 
গ্রানািার উমাইোনদর। উমাইোনদর হকান সা াযয করা  নব না। আমানদর 
ভতনভে রণতরীর সামননই গ্রানািার বাভণজযতরীভে িানের মারসাই ও 
বারনসনলানার দুভে ক্ষুদ্র রণতরী লুেন করল এবং বাভণজয জা ানজর সব 
হলাকনদর  তযা করল। আভমও হেননর একজন আরব মুসলমান। আমার 
হোনখর সামননই আমার স্বজননদর  তযা করল খৃষ্টান দুভে রণতরীর 
হলাকরা। এই আরমনণ হেননর বারনসনলাননা ও িানের মারসাই-এর 
খৃষ্টান ধসে এক  নত পারল, ভকন্তু তুভকদ সুলতাননর অপ্রভতদ্বন্দ্বী ভতনভে 
যুদ্ধজা াজ গ্রানািার অস াে এক মুসভলম বাভণজয জা াজনক সা াযয 
করনত পারল না। অননক কাোঁদলাম আভম। মন ভবনদ্রা ী  নে উঠল। তুভকদ 
জা ানজ একভদন, এক ভমভনে, এক হসনকন্ি অবযান করা অসম্ভব  নে 
উঠল। সবার অলনক্ষয ঝাোঁভপনে পড়লাম তুভকদ রণতরী হথনক িূমধযসাগনর। 
এক ঘণ্টা সাোঁতনর ভগনে উঠলাম গ্রানািার লুভেত জা ানজ। লুভেত জা ানজ 
লাশ ছাড়া আর ভকছুই হপলাম না। তবু মনন সান্তনা হপলাম এই হিনব হয, 
আভম মজলুমনদর সানথ আভছ। দীঘদ ৭ ভদন একা জা াজ োভলনে হেননর 
মালাগা বেনর এনস হপৌছলাম। মালাগা বেনরর শূে হজভেগুনলা হদনখ 
মনো হকোঁনদ উঠল। একভদন হনৌবাভ নীর জা ানজ িভতদ থাকত মালাগা 
বের। আজ একভেও হনই। অেনদর সানথ ভননে লাশগুনলা দাফন করার 
পর আভম পতুদগানলর এক জা ানজ েনড় হেনও ছাড়লাম। েনল এলাম 
পতুদগানলর রাজধানী ভলসবনন। পতুদগানলর তখন সমুদ্র-অভিযাননর 
প্রাথভমককাল। সমদু্র সম্পনকদ অভিে হনভিনগের হযাদ্ধানদর হসখানন দারুণ 
কদর। োকরী হপনে হগলাম ভলসবননর বড় একো হকাম্পানীর হনৌব নর। 
খুব অল্প সমনের মনধযই হনভিনগের হথনক একো কমাভন্িং জা ানজর 
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কমান্িার পনদ উন্নীত  লাম পভরশ্রম ও প্রভতিাগুনণ এবং আলা র সা ানযয। 
১৪৩১ সানলর জুলাই মাস। আমার জা াজভে উত্তর আেলাভন্েনকর ভদক 
হথনক মধয আেলাভন্েনকর ভদনক অগ্রসর  ভিল ধীর গভতনত। হস ভদন 
জুলাই-এর এগার তাভরখ। আভম জা ানজর হিনক বনসভছলাম। হোনখ 
দূরবীন। আভম জাভন পভিনম কানািার উপকূল আর পূনবদ ইউনরা আভিকান 
উপকূনলর মাঝখানন হকান দ্বীনপর অভস্তত্ত্ব হনই। তবু আমার অিযস্ত হোনখর 
হকান লাভন্ত হনই। দূরবীননর সানধযর হশষ পযদন্ত েনষ ভফরভছল আমার দুভে 
হোখ।  ঠাৎ আমার হোখ দুভে আেনক হগল সবুজ পা ানড়র েূড়াে। হোখ 
দুভেনক আমার ভবশ্বাস  নলা না। হোখ হথনক দূরবীন সভরনে হোখ দুভে মুনছ 
ভনলাম। আবার হদখলাম। না, আমার হোখ িুল হদনখভন। সতযই ওো একো 
বড় সবুজ দ্বীপ। তার মানন আভম একো নতুন িূখন্ি আভবষ্কার কনরভছ। 
আননে লাভফনে উঠলাম। ভেৎকার কনর ভননদদশ ভদলাম জা ানজর গভত 
দভক্ষণ-পভিম হকানণ ঘুভরনে হনবার। োর ঘন্ো েলার পর দ্বীপোর ভনকেবতদী 
 লাম। ততক্ষনণ দ্বীপোর পভিনম আনরা ভতনো দ্বীনপর সবুজ ভদগন্ত আমার 
হোনখ ধরা পনড় হগনছ। আননে আবারও ভেৎকার কনর উঠলাম, একো 
দ্বীপপুে আভবকার কনরভছ। এগারই জুলাই (১৪৩১) হবলা ১োর সমে 
আমানদর জা াজ প্রথম দ্বীনপ হনাঙর হফলল। এর আধঘন্ো পনর আভম 
জংগল আিাভদত তীনর পা রাখলাম। আননে উনদ্বভলত জা ানজর সকনলই 
হননমভছল দ্বীনপ। তখন হযা র নামানজর সমে। সবাই যখন এভদক-ওভদক 
ঘুরনত বযস্ত তখন আভম হযা র নামাজো পনড় ভনলাম। হবলা ২োে আমরা 
সবাই খাওোর জনে একভত্রত  লাম। খাওোর পর দ্বীপপুনের নামকরণ ও 
পতাকা উনত্তালননর ভসদ্ধান্ত হনো  নলা। ভঠক হযা র নামানজর সমে 
দ্বীপপুনে পা হরনখভছ বনল আভম প্রস্তাব করলাম দ্বীপপুনের নাম  নব ‘আয- 
হযা র।’ সবাই  াততাভল ভদনে সমথদন জানাল। পনর সবার পক্ষ হথনক আয-
হযা র দ্বীপপুনে পতুদগানলর পতাকা উনত্তালণ করলাম। আমরা দ্বীনপ পননর 
ভদন অবযান করলাম। দ্বীনপ হকান মানুষ ভছল না। উপকূনলর কানছই একো 
উচ্চিভূমনত একো বাভড় ধতভর করলাম। এই বাভড়োনকই পনর আভম দূনগদ 
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রূপ ভদনেভছলাম। নাম হরনখভছলাম ‘গাজী আলী জামাল’ দূগদ। পনর পতুগদাল 
হথনক পভরবার-পভরজন আনার পর এই দূগদই আমার যােী ভনবানস পভরণত 
 ে। পতুগদাল সরকার আমানক দ্বীপপুনের গিণদনরর দাভেত্ব হদন। 
দ্বীপপুনের গিণদর ভ নসনব সবগুনলা দ্বীনপ বসভত যাপননর উনদযাগ গ্র ণ 
কভর। এই সুনযাগনক আভম আলা র হদো বড় একো র মত ভ নসনব গ্র ণ 
কভর। হেননর িাগযা ত মুসলমাননদর এই দ্বীপপুনে ভননে আসার 
পভরকল্পনা ভননে আভম হেননর মুসভলম হনতৃবৃনের সানথ হযাগানযানগর 
উনদযাগ ভনলাম। একবার পতুদগাল সফরকানল এই উনেনশ্য আভম হগাপনন 
গ্রানািা হগলাম। 
আভম.............।’  
‘িাইো খুব কানছই হ ভলকপ্টানরর শব্দ। মনন  ে একো হ ভলকপ্টার হননম 

আসনছ।’ আ মদ মুসার পড়ার মাঝখানন োপা-উনত্তভজত কনে বলল  াসান 
তাভরক। হস বনসভছল একদ গু ার মুনখই। 

আ মদ মুসার িাইরী পড়া বন্ধ  নে হগল। 
সবাই উৎকণদ  নে উনঠনছ। 
আ মদ মুসা িাইরীো সাভগদও’র  ানত ভদনে দ্রুত সনর এল গু ার মুনখ 

 াসান তাভরনকর পানশ। 
মুি আকানশর ভদনক কান হপনত একেু হশানার হেষ্টা কনরই আ মদ মুসা 

বনল উঠল, ‘আমানদর মাথার উপনর হ ভলকপ্টার। মনন  নি আনলা না জ্বাভলনে 
খুব ভনেু ভদনে ওরা এনসনছ।’ 

বনলই আ মদ মুসা মু ূনতদর জনে থামল। পরমু ূনতদই আ মদ মুসা বযাগ 
হথনক মুনখাশ হবর কনর একো ভননজ ভননে অেগুনলা সকনলর সামনন ছুনড় ভদনে 
োপা উনত্তভজত কনে বনল উঠল, ‘হতামরা সকনল তাড়াতাভড় গযাস মুনখাশ পনড় 
নাও। ভনিে শব্দ মভনেভরং কনর আমানদর অবযান ভপন পনেন্ে করার পর তারা 
এনসনছ। অন্ধকানর ভনিে তারা নামনত সা স পানব না। গযাস হবামাই তানদর 
োনগদে।’ 
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আ মদ মুসার কথা হশষ  ওোর আনগই োরভদক হথনক হছাে হছাে হবলুন 
ফােনল হযমন শব্দ  ে হসরকম শব্দ উঠনত শুরু কনরভছল। 

সবাই গযাস মুনখাশ পনর ভননেভছল। আ মদ মুসাও তাড়াতাভড় গযাস মুনখাশ 
পনর ভনল। 

িযাভনসা ও সাভগদও’র মুনখ আতংক। িযাভনসা বলল, ‘িাইো.......।’ 
িযাভনসা মুখ খুলনতই আ মদ মুসা হঠাোঁনে আঙুল হেনপ তানক কথা বলনত 

ভননষধ করল। 
‘িাইো’ শব্দ হবর  ওোর পরই িযাভনসার মুখ বন্ধ  নে হগল। 
আ মদ মুসা ভফসভফস কনে বলল, ‘হ ভলকপ্টানর ওনদর শভিশালী 

শব্দগ্রা ক যন্ত্র আনছ। আর হকান কথা নে। ওনদর বুঝানত  নব হয, ওনদর 
প্রাণঘাভত গযাস হবামাে আমরা সবাই মারা হগভছ। এ ভবশ্বাস যভদ ওনদর  ে 
তা নল ওরা ভনভিনন্ত েনল যানব, অথবা আরও ভনভিত  বার জনে ভনিংকভেনত্ত 
এই গু ার সামনন লযান্ি করনব।’ 

কথা হশষ কনর আ মদ মুসা গু ামুনখর ভদনক একেু সনর ভগনে বসল। 
তারপর অখন্ি ভনরবতা। আকানশ হ ভলকপ্টানরর োপা  ালকা যাভন্ত্রক 

গজদন, ভননে আনশ-পানশ মানঝ মানঝ গযাসনবামা ফাোর ফেফে শব্দ। 
দীঘদ এক ঘন্ো ভনরবতার পর সবাই অনুিব করল হ ভলকপ্টানরর শব্দ আরও 

ভনকেতর  নি। বুঝল সবাই নামনছ হ ভলকপ্টার হথনক। 
আ মদ মুসা  াসান তাভরনকর ভদনক তাভকনে ভফসভফস কনে বলল, ‘ওরা 

সম্ভবত হদখনত নামনছ হয আমরা হবোঁনে আভছ ভকনা। ওরা গু ামুনখর ভদনক 
আসনব, সাবধানন হথনকা। আভম ওনদর হপছন ভদনক যাবার হেষ্টা করভছ।’ 

বনল আ মদ মুসা গু া হথনক হবভরনে হগল। তার মুনখ গযাস মুনখাশ এবং 
 ানত এম-১০ হমভশন ভরিলবার। 

হ ভলকপ্টার লযান্ি করল গু ার একেু সামনন সমাধীনক্ষনত্রর উপর। 
আ মদ মুসা তখন রভলং কনর গু ামুখ হথনক অননকখাভন সনর হগনছ। 
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আকাশো হমনঘ হঢনক যাওোে অন্ধকার এখন ভনভিদ্র  নে উনঠনছ। 
হ ভলকপ্টারভেনক অন্ধকানরর বুনক আরও অন্ধকার একো ভপন্ি বনল মনন  নি। 
হোনখর সামনন আর সবভকছুই অন্ধকানর  াভরনে হগনছ। 

 ঠাৎ অন্ধকানরর মনধয একো ব্রাশ ফাোনরর শব্দ উঠল এবং তা 
অবযা তিানব েলল। 

আ মদ মুসা বুঝল, ব্রাশফাোনরর হকন্দ্রভবন্দু  নলা গু ামুখ। আ মদ মুসা 
ভনভিত  নলা, ওরা গু ার ভদনক যানব। এই ব্রাশফাোর তারই পূবদ প্রস্তুভত। তারা 
হদখনত োে গুলীর হকান জবাব আনস ভকনা। হকউ জীভবত থাকনল ভনিে 
আত্মরক্ষার জনে জবাব হদনব। 

 াসান তাভরক ব্রাশফাোনরর হকান জবাব ভদল না। 
খুভশ  নলা আ মদ মুসা,  াসান তাভরক ওনদর পাতা ফাোঁনদ পা হদেভন। 

শভিশালী শত্রুনক বাইনর গু া বা ঘনরর হিতর হথনক সমথদক গুলী োভলনে শত্রুর 
কানছ ভননজর অভস্তনত্বর জানান হদো ভঠক নে। কারণ তানত হবামা বা হগ্রননি 
 ামলার ভশকার  নে ভবপযদে ঘোর সম্ভাবনা থানক। গু া বা ঘর হথনক বাইনরর 
প্রবল শভির প্রভত আরমণো ভপনপনেনন্েি ও েূড়ান্ত  নত  ে। 

আ মদ মুসা এসব িাবভছল আর হ ভলকপ্টানরর হপছন ভদনক অগ্রসর 
 ভিল। 

আ মদ মুসা পাোঁে ভমভননের মত রভলং কনর েলার পর হ ভলকপ্টানরর 
হপছনন ভগনে হপৌছল। 

ধীনর ধীনর উনঠ বসল আ মদ মুসা। 
উনঠ বসার পর মাথাো ভযর  বার সানথ সানথই একো কভঠন বস্তু এনস 

মাথাে হেনপ বসল। সংনগ সংনগই িারী একো কে, ‘আমার হোনখ ইনিানরি 
গগলস আনছ। হতামার সবভকছুই আভম হদখনত পাভি। োলাভক করার হেষ্টা করনল 
মাথার খুভল উনড় যানব।’ রুক্ষ ও কনঠার কে হলাকভের। 

আ মদ মুসার  ানত এম-১০, ভকন্তু  াত হযমন ভছল হতমভন হকানলর উপর 
রাখল। আরমণকারীর হোনখ ইনিানরি গগলস আনছ তা আ মদ মুসা ভবশ্বাস 
কনরনছ। এই গগলসো থাকার কারনণই হস আ মদ মুসানক হদনখ ফনলা কনরনছ। 
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আরমণকারী হলাকভে একেু হথনমই আবার বনল উঠল, ‘হবনন্ো, ওর  ানতর 
িেংকর এম-১০ো ভননে নাও।’  

সংনগ সংনগই একজন হলাক আ মদ মুসার পানশ এনস আ মদ মুসার  াত 
হথনক এম-১০ো ভননে ভনল। 

পরক্ষনণই হপছননর ভরিলবারধারী হলাকভে তার ভরিলবানরর নল ভদনে 
আ মদ মুসার মাথানক একেু সামনন হঠনল ভদনে বনল উঠল, ‘উনঠ দাোঁড়াও।’ 

আ মদ মুসা উনঠ দাোঁড়ানল হস বলল, ‘সামনন আগাও হ ভলকপ্টানরর 
দরজার ভদনক।’ 

 াোঁেনত লাগল আ মদ মুসা। 
হপছনন ভরিলবারধারী হলাকভের ভরিলবার আ মদ মুসার মাথা হথনক ভতল 

পভরমাণও ননড়ভন। 
হ ভলকপ্টানরর দরজার কানছ ভগনে দাোঁড়াল আ মদ মুসা। 
ভরিলবারধারী হপছন হথনক বলল, ‘হবনন্ো, ওর দু ানত হপছনন এনন হবোঁনধ 

হফল।’ 
হবনন্ো নামক হলাকভেনক আ মদ মুসার হপছনন জােগা কনর হদবার জনে 

ভরিলবারধারী আ মদ মুসার পানশ সনর আসভছল। তার ভরিলবানরর নলভেও 
আ মদ মুসার মাথা হথনক আলগা  নে ভগনেভছল। 

মু ূনতদর এই ফাোঁনকই ঘনে হগল ঘেনাো। 
 ঠাৎ আ মদ মুসার মাথা তীর হবনগ ভনমণমুখী  নলা, আর তার দুই পা ঈষৎ 

ফাোঁক  নে হক্ষপণানস্ত্রর মত উৎভক্ষপ্ত  নলা উপর ভদনক এবং ধনুনকর মত তা হবোঁনক 
একো আঘাত করল ভরিলবারধারীর হোনখ-মুনখ, অে পা ভে  াতুড়ীর মত ভগনে 
পড়ল আ মদ মুসানক বাোঁধার জনে এভগনে আসা ভদ্বতীে হলাকভের বুনক। 

দুজননই পনড় ভগনেভছল। 
ভরিলবারধারীর অবযাই হবভশ খারাপ  নেভছল। আ মদ মুসার পানের 

আঘানত হলাকভের ইনিানরি গগলস হিনঙ হোনখ ঢুনক ভগনেভছল। ভকন্তু  ানতর 
ভরিলবার তার  াত হথনক ছুনে যােভন। হস পনড় ভগনে হোখ বন্ধ হরনখই 
এনলাপাথাভড় গুলী করা শুরু কনর ভদনেভছল। 
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আ মদ মুসাও পনড় ভগনেভছল। 
শুনে হথনকই ভরিলবারধারীর ভরিলবার ধরা  াত হস ভেভিত করনত পারল 

গুলী বষদণ হদনখ। 
আ মদ মুসা ঝাোঁভপনে পনড় দু াত ভদনে তার ভরিলবার হকনড় হনোর হেষ্টা 

করল। 
হলাকভেও তার দু াত ভদনে ভরিলবার আোঁকনড় ধনর গুলী করভছল। 
ভরিলবার ভননে ধস্তাধভস্ত শুরু  নে হগল দুজননর মনধয। 
হলাকভে তার সবদশভি ভদনে ভরিলবানরর নল আ মদ মুসার ভদনক ঘুরানত 

হেষ্টা করভছল এবং আ মদ মুসাও। 
আ মদ মুসাই হশনষ ভজনত হগল। হলাকভের ভরিলবানরর গুলী তার ভননজরই 

থথুভনর ভনে ভদনে ঢুনক মস্তক ভবদ্ধ করল। 
ভরিলবারভে  ানত ভননে আ মদ মুসা পানশর হলাকভের ভদনক এগুনলা। হস 

মাভেনত পনড়ভছল। আ মদ মুসা িাবল, হলাকভে এনলাপাথাড়ী গুলীর মনধয 
মাভেনত পনড় হথনক আত্মরক্ষা করনছ। 

অন্ধকানরই আোজ কনর আ মদ মুসা তার ভরিলবার হলাকভের মাথাে 
হেনপ ধরল এবং বলল, ‘দু াত একেু নড়ানত হেষ্টা করনল মাথা ছাত ুকনর হদব।’  

বনল আ মদ মুসা তার বাম  াত ভদনে হলাকভের িান কভি হেনপ ধরল। 
ভকন্তু  াতভে ভনসাড়। আ মদ মুসা তার বাম  াতভে আরও সামনন সভরনে ভননতই 
অনুিব করল হলাকভের  াত হখালা, তার ভশভথল  ানতর পানশই আ মদ মুসা 
হপনে হগল তার এম-১০ হমভশন ভরিলবার। 

হলাকভে ভক োন  াভরনেনছ? - এই ভেন্তা কনরই আ মদ মুসা তার িান  াত 
হলাকভের মুনখর উপর ভননে এল। 

গরম তরল ভকছুনত আ মদ মুসার িান  াতো িুনব হগল। ‘রি ভনিে’- 
িাবল আ মদ মুসা। 

আ মদ মুসা তার  াত হলাকভের মাথাে ভননে এল। 
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মাথাে রনির বো। আ মদ মুসা বুঝল হলাকভে মাথাে গুলী হখনে মনরনছ। 
এো ভরিলবারধারী হলাকভের এনলাপাথাড়ী গুলীরই ফল। মাথাে গুলী খাওোে 
ভেৎকানররও অবসর পােভন। 

উনঠ দাোঁড়াল আ মদ মুসা। 
এই সমে তার হপছনন গু ামুখ হথনক সাব-নমভশনগাননর একোনা গজদন 

হিনস এল। 
আ মদ মুসা গুলীর একোনা ষ্টাইল হদনখই বুঝল এ সাব হমভশনগান  াসান 

তাভরনকর। 
খুভশ  নলা আ মদ মুসা হয,  াসান তাভরক প্রথম গুলী ছুনড়নছ এবং োনগদে 

ভপনপনেন্ে কনরই গুলী ছুড়নছ। এনদর পািা আরমনণর আর অবসর  নব না। 
তাই  নলা। 
 াসান তাভরনকর সাব হমভশনগান হথনম হগল। ভকন্তু এ পনক্ষর পািা 

আরমণ আর  নলা না। ভকছুক্ষণ ভনরবতা। 
শত্রুপনক্ষর হকউ আর অবভশষ্ট হনই, ভনভিত  নলা আ মদ মুসা। 
গু া মুনখর ভদনক লক্ষয কনর আ মদ মুসা বলল, ‘ াসান তাভরক, হতামরা 

হবভরনে এস, হগম ইজ ওিার।’ 
ধবদুযভতক লেন সানথ কনর হবভরনে এল  াসান তাভরকরা। 
েনল এল ওরা হ ভলকপ্টানরর কানছ। 
‘ওভদনকর ভক খবর  াসান তাভরক?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
‘ওরা পাোঁেজন ভগনেভছল। পাোঁেজনই মারা পনড়নছ িাইো।’  াসান তাভরক 

বলল। 
‘এভদনক ঐনয দুজননর লাশ হদখ, ওরাই শুধু ভছল।’ বনল উঠল আ মদ 

মুসা। 
‘তার মানন হ ভলকপ্টারভে এখন আমানদর।’ আননে বনল উঠল িযাভনসা। 
‘হ্াোঁ, যুদ্ধ-লব্ধ মাল। ভননজর অবশ্যই বলনত পার।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘এখন হ ভলকপ্টানর উনঠ হতা আনলা জ্বালাননা যাে।’ বলল িযাভনসা। 
‘হ্াোঁ যাে।’ বনলই আ মদ মুসা উৎকণদ  নে দভক্ষণ ভদনক তাকাল। 
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 ঠাৎ আ মদ মুসানক এিানব উৎকণদ  নে উঠনত হদনখ সবাই তাকাল 
দভক্ষণ ভদনক। 

সবাই শুননত হপনেনছ দভক্ষণ ভদক হথনক একো হ ভলকপ্টানরর শব্দ হিনস 
আসনছ। 

সবাই তাভকনে থাকল ওভদনক। 
শব্দভে কানছ েনল এনসনছ। 
খুব ভনেু ভদনে উনড় আসনছ হ ভলকপ্টারভে আনলা ভনভিনে। তাই খুব কানছ 

এনস হগনলও হ ভলকপ্টারভে হদখা যানি না। 
আ মদ মুসা দ্রুত হ ভলকপ্টানর উনঠ হগল। ভমভনেখানননকর মনধযই হননম 

এল এযাভন্ে-এোররাপ্ট ধরননর  ালকা গান ভননে। এ গানগুনলা হলালাইং ভবমান, 
হ ভলকপ্টার ভকংবা মাভেনত থাকা হয হকান  ালকা ধরননর যাপনা ধ্বংনস বংব ার 
করা যাে। এোর হথনক এোর, এোর হথনক গ্রাউন্ি সব রকনমই এগুনলা বযব ার 
করা যাে। 

োরভে গাননর একো ভননজ হরনখ অে ভতনভে  াসান তাভরক, সাভগদও ও 
িযাভনসানক ভদনে বলল, ‘প্রথম হ ভলকপ্টারভে আমানদর দখনল। ভদ্বতীে শত্রু 
হ ভলকপ্টারভে আসনছ  ে প্রথমভের হখাোঁজ ভননত, অথবা প্রথমভের আমন্ত্রণ হপনে। 
শত্রু হ ভলকপ্টারভে ভনকে আকানশ আসার পর আমানদর োরজননর একনযানগ 
প্রথম আঘানতই তানক ধ্বংস করনত  নব। হবামা হফলার সুনযাগ তানক হদো যানব 
না।’  

থামল আ মদ মুসা। 
ওরা ভতনজন একসানথই বনল উঠল, ‘আমরা বুনঝভছ িাইো।’ 
লযান্ি করা হ ভলকপ্টারভের দভক্ষণপূবদ হকাণ বরাবর সমাধীনক্ষনত্রর 

মাঝখানন পভজশন ভননে সবাই বসল আ মদ মুসার ভননদদনশ। 
লম্বালভম্ব এক লাইনন প্রথনম আ মদ মুসা, তারপনর সাভগদও, পনর িযাভনসা 

এবং সবনশনষ  াসান তাভরক। 
রানতর কানলা আোঁধার হকনে তনতাভধক কানলা হ ভলকপ্টারভে যমদূনতর মত 

আসনছ খুব োপা একো গজদন তুনল। 
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সমাধীনক্ষনত্রর আকানশ ঢুনক পনড়নছ হ ভলকপ্টারভে। 
গভত তার ধীর  নেনছ। 
অননকো ভদ্বধাগ্রস্ত গভত। 
মনন  ে অেযারনলনসর হযাগানযানগ প্রথম হ ভলকপ্টার হথনক সাড়া পানি 

না।  ঠাৎ সমাধীনক্ষনত্রর মাঝখাননর আকানশ এনস ভযর  নে থাকা হ ভলকপ্টার 
হথনক সােদ লাইনের একো তীব্র আনলা ভগনে পড়ল মাভেনত লযান্ি করা 
হ ভলকপ্টারভের উপর।  

হসই আনলানত হ ভলকপ্টানরর দভক্ষণ পানশ পনড় থাকা দুভে লানশর দৃশ্যও 
েষ্ট  নে উঠল। 

‘ফাোর। ওো এখন ভবোভলনেশনন আসনব।’ োপা কনে গজদন কনর উঠল 
আ মদ মুসা। 

সংনগ সংনগই োরভে এযাভন্ে-এোররযাফে গান গজদন কনর উঠল। 
োরভে গান হথনক আেভে আগুননর বুনলে ছুনে হগল হ ভলকপ্টানরর ভদনক। 
আকানশ দাোঁড়াননা হ ভলকপ্টারনক তাক কনর ধীনর সুনয হছাোঁড়া আেভে 

বুনলেই ভগনে আঘাত করল হ ভলকপ্টারভেনক। 
িীষণিানব হকোঁনপ উঠল হ ভলকপ্টারভে। পরক্ষনণই মাথা ভনেু কনর একো 

ড্রাইি ভদনে উত্তর ভদক  নে পূবদ ভদনক ঘুরল। হসই সানথ একাধানর হমভশনগাননর 
গুলী ও হবামা পড়নত শুরু কনরনছ হ ভলকপ্টার হথনক। 

হ ভলকপ্টারভে একেু পূবদ ভদনক ভগনে আবার পভিম ভদনক হফরার হেষ্টা কনর 
আবার পূবদমুখী  নে ছুেনত শুরু করল। আগুননর ফলুভক হবরুনি হ ভলকপ্টানরর 
ইভেন হথনক। 

কনেক হসনকনন্ির মনধযই হ ভলকপ্টারভে পা ানড়র আড়ানল দৃভষ্টসীমার 
বাইনর েনল হগল। 

অল্পক্ষণ পনরই পূবদ ভদনক িোনক ভবনফারনণর শব্দ হিনস এল। 
‘হ ভলকপ্টারভে ধ্বংস  নে হগল, িাইো।’ বলল িযাভনসা আ মদ মুসানক 

লক্ষয কনর। 
সবাই উনঠ দাোঁভড়নেনছ বসা পভজশন হথনক। ভকন্তু আ মদ মুসা ওনঠভন। 
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‘িাইো আসুন। আমরা গু ামুনখর ভদনক একেু সনর যাই। হবামার আগুন 
এভদনক আসনছ।’ বলল  াসান তাভরক আ মদ মুসানক লক্ষয কনর। 

 াসান তাভরনকর কথার ভদনক ভ্রুনক্ষপ না কনর আ মদ মুসা বনল উঠল, 
‘হ ভলকপ্টার ভবনফারনণ হয বভন আদমরা মারা হগল, তার জে আমরা কতেুকু 
দােী  াসান তাভরক?’ ধীর, বযভথত কে আ মদ মুসার। 

‘আমরা দােী নই িাইো। আমরা আত্মরক্ষার জনেই গুলী কনরভছ 
হ ভলকপ্টারনক। ওরা বুঝনত হপনরভছল ওনদর হ ভলকপ্টানরর সব হলাক মারা 
হগনছ। ওরা এর প্রভতনশাধ ভননত হবামা ও গুলীর সেলাব বইনে ভদত এই 
সমাধীনক্ষনত্র। ওনদর হ ভলকপ্টারনক না মারনল আমানদরনকই মরনত  নতা।’ 
বলল  াসান তাভরক। 

 াসান তাভরক থামনতই সাভগদও বনল উঠল, ‘এ প্রে আপভন তুলনছন ভক কনর 
িাই? এো যুনদ্ধর মেদান। মারার জনেই তারা এনসভছল, তারা না মরনল 
আমানদর মরনত  নতা।’ 

ম্লান  াসল আ মদ মুসা। বলল, ‘আপনানদর যুভিগুনলা আমারও জানা। 
ভকন্তু অননক সমে অননক ঘেনাে ভননজর ভদনে ভননজনক জানাননা যাে না। 
ভনিঃসনেন  এই  তযাগুনলা প্রনোজননর। আলা র ভবধান এনক স্বীকৃভত হদে। ভকন্তু 
তবু মনন  ে তাোঁর বাো নদর প্রভত আলা  অপভরসীম হমন রবান। আলা  বযাথা 
পান তার বাো নদর এইসব মৃতযুনত।’ 

‘না িাইো, আলা  বযাথা পান বাো নদর পথভ্রষ্টতাে। বাো নদর পথ 
ভ্রষ্টতাই হতা এইসব করুণ পভরণভতর জে দােী।’ বলল  াসান তাভরক। 

‘তুভম ভঠক বনলছ  াসান তাভরক। বাো নদর পথভ্রষ্টতাই মূল কথা। এই 
পথভ্রষ্টতা সব  ানা াভন, জুলূম-ভনযদাতন এবং  তা নতর জে দােী। শাভন্তর 
জেই এই পথভ্রষ্টতার  াত হথনক মানুষনক বাোঁোনত  নব।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘বাোঁোবার এই সংগ্রামই হতা ইসলাম করনছ। ভকন্তু কলযানণর এই 
সংগ্রামনকই উৎখাত করার জে এভগনে এনসনছ পথভ্রষ্টরা। েলার পথ হথনক 
পথভ্রষ্টনদর সরানত না পারনল মানবতার শাভন্তর সংগ্রাম, মানবতার মুভির সংগ্রাম 
হথনম যানব, হশষ  নে যানব। সুতরাং মানুনষর শাভন্ত ও মুভির জেই হতা সংগ্রাম 
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প্রনোজন পথভ্রষ্টনদর ভবরুনদ্ধ। এই সংগ্রানম আজনকর হ ভলকপ্টার ভবধ্বস্ত 
 ওোর মত আরও অসংখয ঘেনা ঘেনতই পানর।’ বলল  াসান তাভরক। 

‘ধেবাদ ভম.  াসান তাভরক। আজ আপনানদর কথা খুব আপন বনল মনন 
 নি। মনন  নি মুসভলম ও ইসলাম হগৌরনবর বস্তু। ভকন্তু এতভদন এনক 
অপমানজনক মনন কনর এনসভছ।’ সাভগদও বলল। 

‘শুধু অপমানজনক নে, আমরা ভনষু্ঠরিানব আমানদর পূবদ পুরুনষর কবর 
হিনঙ হফনলভছ এবং পভরবানরর ইভত াসনক সমাভধয কনরভছ।’ বলল িযাভনসা। 

‘যারা কবর হিনঙনছন, যারা ইভত াস কবরয কনরনছন তানদর হসৌিাগয 
 েভন িাইরীো পড়ার, যা আজ আ মদ মুসা িাই আমানদর পনড় হশানানলন।’ 
সাভগদও বলল। 

‘িাইরী পড়া হতা হশষ  েভন িাইো।’ বলল িযাভনসা। 
িযাভনসা থামনতই আ মদ মুসা বনল উঠল, ‘সব আনলােনা এখন বন্ধ। 

এখন কাজ। প্রথম কথা  নলা, বািো গনতদ নাভমনে আনগর অবযাে হরনখ হদো। 
আর.............।’ 

আ মদ মুসার কথার মাঝখাননই সাভগদও বনল উঠল, ‘বািভেনক আর মাভের 
তলাে পাঠাননা  নব না িাইো। হদখনছন হতা, পভরবানরর ইভত াসনক সমাভধয 
করা ভননে িযাভনসা ভক রকম ভরভেকযাল কথাবাতদা বলনছ শুরু হথনকই।’ 

‘না িাইো, আমার মত আনছ। বািোনক মাভের তলাে হযখানন ভছল 
হসখানন পাভঠনে ভদন।’ বনল  াসনত লাগল িযাভনসা।  াসনত  াসনতই আবার 
বনল উঠল, ‘জাভন িাইো, আপভন পারনবন না আর বািোনক সমাভধয করনত। 
দাদু গাজী আল জামাল এক মু ূনতদই আমানদর মাথানক আকাশেশদী কনরনছন। 
আমরা ভক পাভর এই মাথানক আবার লুভেনে ভদনত!’ আনবগ কভম্পত কে 
িযাভনসার কান্নাে িনর হগল। মুনখর  াভস ভননি হগল হোনখর পাভননত। 

ম্লান  াসল সাভগদও। আনবগ উনত্তজনাে লাল  নে উনঠনছ তার মুখও। বলল, 
‘ভঠক বনলছ হবান, ঐ বািো গনজানলা পভরবারনক নতুন জীবন দান করল। ওনক 
কবর নে, আমানদর মাথাে রাখনত  নব।’ 
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‘ভকন্তু আম্মার হতা শতদ ভছল, বাি আবার মাভের তলাে রাখনত  নব।’ 
দ্রুতকনে বলল আ মদ মুসা। 

‘আম্মা যা বনলনছন, আম্মাই তা আর মাননবন না। সুতরাং হস ভেন্তা হনই।’ 
সাভগদও বলল। 

‘তাছাড়া আমানদর পূবদ পুরুষ ভযভন এই ইভত াসনক সমাভধয কনরভছনলন, 
তাোঁর ভেভঠওনতা শুনলাম। ভতভনও আশা কনরভছনলন তারই উত্তর পুরুনষর হকউ এই 
ইভত াস উদ্ধার করনবন। আজ তাোঁর আশাই পূণদ  নলা। সুতরাং আনগর অবযাে 
ভফনর যাবার হকান প্রে হনই।’ বলল িযাভনসা। 

আ মদ মুসা  াসল। স্বভস্তর  াভস। বলল সাভগদওনক উনেশ্য কনর, ‘তা নল 
এখন করণীে বলুন।’ 

‘এখন আমরা হ ভলকপ্টার ভননে যাত্রা করব।’ বলল সাভগদও। 
‘হকাথাে?’ আ মদ মুসা বলল। 
‘পভিম উপকূনল আমানদর ঘাোঁভেনত, যার কথা আভম আনগও বনলভছলাম।’ 

বলল সাভগদও। 
‘হ ভলকপ্টার ভননল অসুভবধা  নব না? হকউ হদনখ হফলনব না? ভজনেস করল 

আ মদ মুসা। 
‘আমানদর ঘাোঁভেো  নলা পভিম উপকূলীে শ র ‘ভসনরো ও দজ ভরনবরা’র 

মাঝখানন এক পাবদতয উপতযকাে। ঐ ঘাোঁভেনত হকান বাভড়-ঘর হনই। পা ানড়র 
ভবভিন্ন গু ানক বাভড়নত রূপান্তভরত করা  নেনছ। সুতরাং ও ঘাোঁভে কারও নজনর 
পড়ার মত নে। হ ভলকপ্টারভে জংগনলর আড়াল কনর োভলনে ভননে যাব। আর 
ওখানন ভননে ভগনেই হ ভলকপ্টানর নতুন রং ভদনে ওো পানি হফলব আমরা। এ 
হ ভলকপ্টানরই আমরা হকনকা দ্বীনপর  ারতা হপৌছনত পাভর।’ বলল সাভগদও। 

‘এখানন হ ভলকপ্টানরর হরভজনষ্ট্রশন হনই?’ আ মদ মুসা বলল। 
‘আনছ কমাভশদোল হ ভলকপ্টারগুনলার। পানসদানাল হ ভলকপ্টানরর হনই।’ 

বলল সাভগদও। 
মুখো প্রসন্ন  নে উঠল আ মদ মুসার। বলল, ‘েলুন বািো হ ভলকপ্টানর 

তুনল যাত্রার জে ধতভর  ই।’ 
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বনল আ মদ মুসা গু া লনক্ষয  াোঁেনত শুরু করল। 
িযাভনসা  াোঁেনত শুরু কনর বলল, ‘হ ভলকপ্টার ভজোবাদ।’ 
‘হ ভলকপ্টার ভজোবাদ হকন?’ হপছন ভফনর ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
‘হ ভলকপ্টারই আমানক ও সাভগদও িাইোনক ওভদনক ভননে যানি। আমরা 

বাদই পনড় ভগনেভছলাম।’ বলল িযাভনসা আদুনর ভশশুর িংভগনত। 
সবাই হ নস উঠল। 
 
 
 
হ ভলকপ্টার উনড় েনলনছ হতরভসনেরা দ্বীনপর পভিম উপকূনলর ভদনক।  
হ ভলকপ্টার োলানি  াসান তাভরক। 
তার হপছননই ভতনভে ভসনে বনস আনছ আ মদ মুসা, সাভগদও ও িযাভনসা। 
কথা বলভছল সাভগদও, ‘আভম আিযদ  নে যাভি আ মদ মুসা িাই, ‘গাজী 

আলী জামাল’  নে হগল ‘গনজানলা’। আমানদর পভরবারও হের হপল না এই 
ভবকৃভত।’ 

শুধু ‘গাজী আলী জামাল’ নাম হকন, দ্বীপপুনের নামও হতা ভবকৃত  নেনছ। 
হকাথাে নামো ভছল ‘আয-হযা র’ হসো  নে হগল ‘আনজারস’। এ রকমই  ে। 
সমনের পভরবতদনন যখন হকান িাষার েেদা কনম যাে, ভকংবা আনদৌ থানক না, 
তখন হস িাষার শব্দগুনলা ভবকৃত  নে যাে। অেিাষার হলখকরা এই ভবকৃভতনক 
ত্বরাভন্বত কনর। হযমন হেননর ‘জাবালুত তাভরক’  নেনছ ‘ভজব্রালোর’। বলল 
আ মদ মুসা। 

আমার মনন  ে দ্বীপপুনের ভবভিন্ন নানমর মত মানুনষর ঐভতহ্-সংকৃভত 
হযো আনগ ভছল, হসোরও বযাপক ভবকৃভত ঘনেনছ।’ িযাভনসা বলল। 

এ সমে আ মদ মুসা একেু ননড়-েনড় বসল। তার হোনখ-মুনখ  ঠাৎ প্রে 
হিনস উঠল। হকান কথা হযন  ঠাৎ তার মনন পনড় হগনছ। হস দ্রুত কনে বনল 
উঠল, ‘একো কথা মনন পনড়নছ িযাভনসা। হসই উচ্চ িূভমোে, হযখানন হতামানদর 
আভদ বাভড় ভছল বনলভছনল, হয হবভদো আনছ হসখানন আভম পাথনরর বাভে 
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হদনখভছ। হবভদও পাথনরর ভছল। হসখান হথনক দুনো ভবশাল সাপনক হননম হযনত 
হদনখভছ। এখন আমার মনন পড়নছ সাপ দুনো বাভেনত ভকছু হখনেনছ। আবার 
হতামরা দুজন হবভদর পানশই গানছর উপর ভছনল। হতামরা সব হদখার কথা। ভক 
হদনখছ? হতামরা ওখানন গানছই বা হকন ভছনল? এসব প্রে আমার রনেনছ। জবাব 
খুোঁনজ পাইভন।’ 

আ মদ মুসা থামনতই িযাভনসা সাভগদওর ভদনক হেনে গম্ভীর কনে বলল, 
‘িাইো, তুভমই উত্তরো দাও।’ 

গম্ভীর  নে উনঠনছ সাভগদও। একেু িাবল। 
একো ম্লান  াভস ফনুে উঠল তার হঠাোঁনে। বলল, ‘সাপ দুনোনক আমানদর 

পভরবানরর সদস্য মনন করা  ে। পননর ভদন বা এক মাস পর পর হবভদর ঐ পাথর 
বাভেোে দুধ হদো  ে। সাপ দুনো তা হখনে যাে। এই ভনেম েনল আসনছ কত 
যুগযুগ ধনর তা আমরা জাভন না। আমানদর পূবদ পুরুষরা এো কনরনছ, সাপ দুনোর 
ভপতা-দাদারাও এিানব একই ভনেনম দুধ হখনে এনসনছ। ভবস্মনের বযাপার এক 
সানথ দুনোর হবভশ সাপ দুধ হখনত আনস না। আমানদর পাভরবাভরক ভবশ্বাস  নলা, 
সাপ দুনো আমানদর হসৌিানগযর প্রতীক। আভদ ভিো আমরা হছনড়ভছ, ভকন্তু তারা 
ছানড়ভন। তারা আভদ বাস্তুভিোনক ধনর হরনখনছ লড়াইনে জেী  নে। আমানদর 
পভরবানরর ভবশ্বাস  নলা, আমরা অতীনতর শভি, সম্পদ সব একভদন ভফনর পাব। 
দ্বীপপুনে একভদন আবার গনজানলা পভরবানরর পতাকা উড়নব। সাপ দুনো 
আমানদর ঐশ্বযদ ও ঐভতনহ্র পাদভপঠনক আোঁকনড় থাকা তারই একো প্রমাণ।’ 

একেু থামল সাভগদও। 
সাভগদও থামনতই আ মদ মুসা বলল, ‘লড়াইনে জেী  নে’ কথাোর অথদ 

বুঝলাম না। আর আপনানদর সানপর ইভত াস কার হথনক শুরু? ভনিে শুরু হথনক 
নে।’ 

‘অবশ্যই শুরু হথনক নে’, বলনত শুরু করল সাভগদও, ‘আমানদর পাভরবাভরক 
এক ম াভবপযদনের সমে হথনক সানপর ইভত াস শুরু বনল আভম শুননভছ। 
ইভত াসো  নলািঃ গনজানলা পভরবার তখনও দ্বীনপর শাসক। হসই সমনের হকান 
একভদন আমানদর পাভরবাভরক বাভড় ও শাসননকন্দ্র দুগদভে আরান্ত  ে উত্তর 
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আেলাভন্েনকর সবনেনে বড় জলদসুযর হনৌবাভ নী দ্বারা। রানতর হবলা আরমণো 
এতই আকভস্মক ভছল হয, আত্মরক্ষার হকান উনদযাগ হনোই সম্ভব  েভন। দূনগদর 
ধসে ও প্র রীরা সবাই মমদাভন্তক গণ তযার ভশকার  ে। পভরবানরর পুরুষ 
সদস্যরা হবভশর িাগই মারা যাে। ভকন্তু আমানদর পভরবানরর শীষদ ও দ্বীপপুনের 
শাসকপনদ অভধভষ্ঠত বযভিভে তার অবভশষ্ট পভরবার-পভরজন ভননে দভক্ষনণ 
ভসলিার উপতযকাে পাভলনে হযনত সক্ষম  ে। 

জলদসুয হরিভরংগর বাভ নী আমানদর দূগদ দখনলর ঐ রানতই হিানর 
আমানদর দ্বীনপ িোব  িূভমকম্প সংঘভেত  ে। িূভমকনম্পর হকন্দ্র হযন ভছল 
আমানদর দূগদভে। দূগদ সম্পূণদ ভবধ্বস্ত  নে হগল। হসই সানথ ধ্বংস  নে হগল 
জলদসুয হরিভরংগস  তার বাভ নী। পরভদন দূনগদর শাসক আমানদর পূবদপুরুষ 
হদখনত এনসভছনলন দুনগদর অবযা। আর দুনগদর আনশ-পানশর হলাকনদর 
সা ানযযর জনে এননভছনলন দুধ, রুভে, ভবকুে ইতযাভদ। ভতভন এনস হদনখন পাড়া-
প্রভতনবশীনদর হতমন ক্ষভত  েভন। শুধু ধ্বংস  নেনছ দুগদোই। সবনেনে ভবস্মেকর 
হয ঘেনা হদনখন হসো  নলা, জলদসুয সদদার হরিভরংগ ও তার স্ত্রী দুনগদর হগনের 
বাইনর মৃত অবযাে পনড় আনছ। জানা যাে সপদ দংশনন তানদর মৃতযু  নেনছ। আর 
হয সাপ দুনো তানদর কামনড়ভছল হস দুনো সাপ তানদর পানশই বনসভছল। 
মানুনষর িীড় হস দৃশ্য অবনলাকন কনরনছ। দ্বীপপুনের শাসক আমানদর পুবদপুরুষ 
হসখানন হপৌছনতই সাপ দুনো েনল হযনত থানক। হযন সাপ দুনো লাশ দুভেনক 
পা ারা ভদনে হরনখভছল দ্বীনপর শাসনকর আগমননর অনপক্ষাে। উপভযত 
প্রবীণনদর হকউ হকউ আমানদর পূবদপরুুষনক বনল, ‘ও দুনো আপনানদর বাস্তু 
সাপ। ওরা প্রভতনশাধ ভননেনছ ভরংগর উপনর, হযমন প্রভতনশাধ হনে ঈশ্বর 
িূভমকনম্পর মাধযনম। আপনানদর সানপর দুধ হখনত ভদন। সংনগ সংনগই 
আমানদর পূবদপুরুষভে তার একজন হলানকর  াত হথনক দুনধর একো বালভত ভননে 
ভকছু দূনর হরনখ হদন। সাপ দুনো ভফনর এনস দুধ হখনে েনল যাে। হসই হথনকই 
ওখানন ভনভদদষ্ট সমে পরপর দুধ রাখার ভনেম হমনন আসা  নি। দুভে সাপও হসই 
হথনক দুধ হখনে যাওোর ভনেম হমনন েলনছ।’ 
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একেু থামল সাভগদও। হথনমই আবার বনল উঠল, ‘কাভ নী আপভন  েনতা 
ভবশ্বাস করনবন না, ভবোনও ভবশ্বাস করনব না। ভকন্তু আপভন হতা হদনখনছন দুনো 
সাপনক দুধ হখনে হযনত।’ 

আ মদ মুসা  াসল। বলল, ‘এক ধরননর সাপ হকাথাও দুনধর সন্ধান হপনল 
ভনভদদষ্ট ভনেনমই হসখানন বার বার আনস। িূভমকনম্পর সন্ধান প্রাণীকূল আনগই 
হপনে থানক। হসভদন িূভমকনম্পর আনগ ভনিে হসখানকার সাপগুনলা মাভের তলা 
হথনক হবভরনে এনসভছল। িূভমকম্প শুরু  নল মানুষ পালাভিল, সাপও পালাভিল। 
এই সমে হরিভরংগরা িীত-সন্ত্রস্ত সানপর আরমনণর ভশকার  ে। এরপরও 
সানপর একো ভনজস্ব জগৎ আনছ, হসই সানথ আলা রও ইিা আনছ। সুতরাং ভকছু 
ঘেনা অনলৌভকক পযদানে পড়নতই পানর। আভম সাপনক দুধ খাওোননা বন্ধ করনত 
বলনবা না। তনব সাপনক িানলামনের ভনোমক িাবা েলনব না।’ 

ম্লান  াসল সাভগদও। বলল, ‘আপনার বযাখযাভে ভঠক। তবু হয ভবশ্বাস আশা 
হযাগাে, শভি হযাগাে এবং তা যভদ ক্ষভতকর না  ে, তা নল হস ভবশ্বাস রাখনল 
ক্ষভত ভক!’ 

 াসল আ মদ মুসা। বলল, ‘গাজী আলী জামাল ওরনফ গনজানলা পভরবার 
আবার ঐশ্বযদ ঐভতহ্ ভফনর পানব, এ ভবশ্বানসর জনে সাপনক অবলম্বন করার 
দরকার হনই। আপনানদর সংগ্রামই তা প্রমাণ কনর হদনব, হস শুি ভদন আপনানদর 
অবশ্যই আসনব।’ 

‘ধেবাদ আ মদ মুসা িাই। ভকন্তু এ ধরননর ভবশ্বাস ধমদনীভতর পভরপন্থী?’ 
বলল সাভগদও। 

‘হ্াোঁ, আমানদর ইসলাম ধনমদর পভরপন্থী। ইসলানমর বিবয  নলা, আলা ই 
সবভকছুর রষ্টা, প্রভতপালক, প্রতযাবতদনযল। সব িানলা-মে তারই  ানত। 
পৃভথবীর হকান পরারমশালী শাসকনকই িানলা-মনের মাভলক বলা যানব না। 
হবআইনীিানব তার কানছ মাথাও হনাোননা যানব না।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘িাইো, রষ্টা মানন আলা  যভদ মনেরও মাভলক  ন, তা নল মনের জনে 
হতা ভতভনই দােী  ন। তা নল মনের ভবোর ভতভন করনবন হকমন কনর?’ বলল 
িযাভনসা। 
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আ মদ মুসা  াসল। বলল, ‘আমল বা আেরণ মানুনষর স্বাধীন ইিার জনে 
ভনধদাভরত। ভকন্তু এর ফলো  ে হখাদােী ভবধান অনুসানর। ফলাফনলর এ অংশো 
আলা র এখভতোনর। ভকন্তু এই ফলাফল আনস আলা র হদো প্রাকৃভতক ভবধান 
অনুসানর, তনব মানুনষর আমল ও আেরনণর ভিভত্তনত। সুতরাং মনের জে 
আেরণকারী মানুষই দােী।’ 

‘িাইো আসুন, আমরা উদ্ভুত অবযার আনলােনাে আভস।’ বনল একে ু
হথনমই আবার বলা শুরু করল, ‘পাভরবাভরক ইভত াস ও পূবদ পুরুনষর পভরেে 
পাওোর পর সবভকছুই উলে-পালে  নে হগল। আমানদর পভরেে এখন ভক  নব 
হসোই িাবভছ।’ বলল সাভগদও। 

‘হতামরা হয পভরেে োও, হসোই  নব সাভগদও।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘আভম বুঝনত পারভছ না আ মদ মুসা িাই, একভে মুসভলম পভরবার ভকিানব 

খৃষ্টান পভরবানর রূপান্তভরত  নলা?’ বলল সাভগদও। 
‘অস্বািাভবক নে সাভগদও। শত শত বছর খৃষ্টান পভরনবনশ যভদ একভে বা 

কনেকভে মুসভলম পভরবার থানক এবং হসই সানথ যভদ তানদর ভশক্ষা-দীক্ষার হকান 
বযবযা না থানক, তা নল ধীনর ধীনর জীবনােরণ তানদর পভরবভতদত  নে যাে, হসই 
সানথ  াভরনে যাে তানদর ভবশ্বাসও। এক সমে োরভদনকর েলমান ধমদই তানদর 
ধমদ  নে যাে। এিানবই গাজী আলী জামাল পভরবার আমূল বদনল হগনছ।’ 
আ মদ মুসা বলল। 

‘পূবদ-পভরেনের এই আভবকার ভবস্মেকর। ভকন্তু পভরেেো আমার জনে 
হগৌরনবর। আমার পূবদ পুরুষরা হেননর হনৌবাভ নীনত ভছল, অনোমান 
হনৌবাভ নীনত ভছল। ভকন্তু সবনেনে হগৌরনবর মনন  নি আধুভনক যুগ ও অনে 
সিযতার ভনমদাতা আরব মুসলমানরা আমানদর পূবদ পুরুষ। ভননজনক মুসলমান 
িাবনত হগৌরবই হবাধ করভছ।’ বলল িযাভনসা। 

‘ভকন্তু হতামানদর মুসভলম পভরেে প্রকাশ  নল আনজারনসর স্বাধীনতা 
সংগ্রানম হনতৃত্ব হদো গনজানলা পভরবানরর জনে অসুভবধা  নব না?’ আ মদ মুসা 
বলল। 
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জবাব ভদল সাভগদও। বলল, ‘আমানদর পূবদ পুরুষরা পতুগদাল সরকানরর 
প্রপাগান্িানক যতো িে কনরভছল, ততো িনের হকান কারণ হনই। পতুগদানলর 
প্রপাগান্িাে হকান কাজ  েভন। গনজানলা পভরবানরর ধমদ আনজারসবাসীনদর 
কানছ হকান ভবনবেয ভবষে নে। গনজানলা পভরবানরর হনতৃত্ব তানদর ইভত ানসর 
কারনণ। গনজানলা পভরবার মুসভলম  নল হস ইভত াস ভমথযা  নে যানব না।’ 

‘ভকন্তু মুসলমাননদর ভবরুনদ্ধ হতা ভবশ্ববযাপী একো খারাপ প্রপাগান্িা েলনছ। 
গনজানলা পভরবানরর মুসভলম পভরেে আনজারনসর স্বাধীনতা সংগ্রানম একো 
সংকে সৃভষ্ট করনত পানর।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘হস প্রপাগান্িার ধার অননকো হিাোঁতা  নে হগনছ। এ প্রপাগান্িার মূনল হতা 
ভছল, ইহুদীরা। হস ইহুদীনদর হমরুদন্ি হিনঙ হগনছ মাভকদন যুিরানষ্ট্র। মাভকদন 
যুিরানষ্ট্র ইহুদীরা এখন প্রধান আসামীর কাঠগড়াে দন্িােমান এবং একজন 
মুসলমান আপভনই এই হক্ষনত্র সা াযয কনরনছন মাভকদন যুিরাষ্ট্রনক। সুতরাং 
মুসলমাননদরই সুভদন ভফনর আসনছ। তারপরও যভদ আমানদর পভরবানরর 
মুসভলম পভরেে আমানদর হনতৃনত্বর পনথ বাধা  নে দাোঁড়াে, আমরা হনতৃত্ব হছনড় 
ভদনে কমদীর কাতানর দাোঁড়ানত একেুও ভদ্বধা করনবা না। হনতৃত্ব ছাড়ব, ভকন্তু 
ইভত াস আর ছাড়ব না, আদশদ ছাড়ব না।’ বলল সাভগদও। 

‘ধেবাদ িাইো। আমারও মত এোই।’ আননে ভেৎকার কনর উঠল 
িযাভনসা। 

‘কনগ্রােুনলশন। হতামানদর স্বাগত জানাভি িযাভনসা, সাভগদও।’ বলল 
আ মদ মুসা। 

‘ওনেলকাম িাইো। খুবই খুভশ লাগনছ আপনার সানথ এক  নত হপনর। 
আরও খুভশ লাগনতা যভদ আপনার অভিযানন শরীক  নত পারতাম।’ িযাভনসা 
বলল। 

আ মদ মুসা  াসল। বলল, ‘এও  নত পানর, বাধয  নেই হতামানদর 
অভিযানন হযাগ ভদনত  নি। আমরা  ারতা যাভি মূল অভিযাননর প্রস্তুভতর জে। 
িভবষ্যত সম্পনকদ আমরা ভকছুই জাভন না। শত্রুর শভি এবং হসখানকার পভরভযভত 
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সম্পনকদও নে।  নত পানর হয, অভিযানন হতামানদর অংশগ্র ণ অপভর াযদ  নে 
পনড়নছ। অতএব  তাশ  নো না। বরং প্রস্তুত হথনকা।’ 

‘অবশ্যই িাইো।  ারতা কনব যাত্রা করনছন?’ িযাভনসা বলল। 
‘পভিম উপকূনল হতামানদর ঘাোঁভেনত যাবার পর হতামানদর সানথ পরামশদ 

কনর ভসদ্ধান্ত হনব।’ বলল আ মদ মুসা। 
‘হ ভলকপ্টানরই যানবন?’ িযাভনসা বলল। 
‘হসোও ভঠক  নব ওখানন যাবার পর। হ ভলকপ্টার ভননল হ ভলকপ্টারভে 

ভফভরনে আনার জে হতামানদর, মানন অন্তত সাভগদওর হযনত  নব।’ বলল আ মদ 
মুসা। 

‘তা নল হ ভলকপ্টার হনন িাইো।’ িযাভনসা বলল। 
আ মদ মুসা  াসল। 
অে সকনলই হ নস উঠল িযাভনসার বাচ্চাসুলি আবদানর। 
 াভস থামনলও হকউ হকান কথা তৎক্ষণাৎ বলল না। 
হননম এল ভনরবতা। 
এই ভনরবতার মনধয হ ভলকপ্টানরর োপা গজদনো আরও েষ্ট  নে উঠল। 
সকনলর দৃভষ্টই সামনন। 
লক্ষক্ষযর পনথ হযন প্রাণপনণ উনড় েনলনছ হ ভলকপ্টার। 
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৫ 
আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক হরষ্টুনরন্ে হথনক এক ভপস কনর ভিনমর িাই 

ও ো হখনে রাস্তাে নামল।  াোঁেনত শুরু করল ফেুপাত ধনর। 
আজ সকাল ছ’োে তারা গনজানলা হরানির মুনখ এনস হননমনছ। আর 

 ারতাে এনসনছ তারা একভদন আনগ। সাভগদও ও িযাভনসা তানদরনক 
হ ভলকপ্টানর কনর হপৌনছ ভদনে হগনছ তারও একভদন আনগ। হ ভলকপ্টার ভননে 
তারা নানম  ারতা হথনক েভলশ ভকনলাভমোর দূনর দভক্ষণ উপকূনলর হছাে শ র 
‘হফনেরা’র সমুদ্র তনে। 

হফনেরা আনজারস দ্বীপপুনের এ দ্বীপভের হকাষ্টাল  াইওনে হনেওোনকদর 
উপর ধতভর একো বযস্ত শ র। শ র হথনক উপকূলো দুমাইল দূনর। আ মদ 
মুসানদর হ ভলকপ্টার এখাননই অবতরণ কনর।  

দ্বীনপর োরভদনক বৃত্তাকানর হবভষ্টত হকাষ্টাল  াইওনের শ রগুনলা ভনেভমত 
কমাভশদোল বাসলাইননর দ্বারা যুি। একো ভদন আ মদ মুসারা হফনেরা শ নর 
অবযান কনর  ারতা সম্পনকদ হমাোমুভে হজনন ভননে হিানরর বানস  ারতা আনস। 
হ ানেনল উনঠ একো ভদন  ারতা শ র ও এই দ্বীপ সম্পনকদ হখাোঁজ খবর ভননে তারা 
কাোে। পরভদন সকানল এনস তারা প্রনবশ কনরনছ গনজানলা হরানি। 

সকাল ছ’োে গনজানলা হরানি হননম পানে হ োঁনে হরানির দুপাশোে হোখ 
বুভলনে ভননেনছ। গনজানলা ১১ নং বাভড়োও তারা হদনখনছ। খুবই সাধারণ দুতলা 
বাভড়োে দাভরনদ্রর ছাপ েষ্ট। 

হরষ্টুনরন্ে হথনক হবভরনে ফেুপাত ধনর আ মদ মুসারা পােোরী করার মত 
হ োঁনে ১১ নং বাভড়োর ভদনকই এগুভিল। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক দুজননর মুনখই হছাে কনর ছাোঁো মুখিরা 
দাভড়। পরনণ েুযভরনষ্টর হপাশাক। েুনল হসানালী রং করা। দাভড়ও হসানালী। মুনখও 
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আনছ  াল্কা হমকআপ। তানদরনক এশীে বনল হেনার হকান উপাে হনই। মনন  নব 
ইউনরানপর হকান হদশ হথনক আনজারস সফনর এনসনছ। 

ফেুপাত ধনর তারা  াোঁেভছল। 
দুজন পাশাপাভশ কথা বলনত বলনত  াোঁেভছল। একজন হপ্রৌঢ়া তানদর সামনন 

পনড় হগল। থমনক দাোঁভড়নেভছল হপ্রৌঢ়া। 
আ মদ মুসারা গনল্পর তানলই দুজন দুভদনক সনর ভগনে হপ্রৌঢ়ানক পাশ 

কাভেনে সামনন এগুনলা। 
হপ্রৌঢ়া ভকন্তু দাোঁভড়নেই রইল। িাবভছল হস। হস  ঠাৎ হপছন ভফনর আ মদ 

মুসানদর ভদনক হদৌড় ভদল। 
হপছন হথনক পতুদগীজ িাষাে ‘হ্ানলা’ আ বান করল। আ মদ মুসা ও 

 াসান তাভরক দুজননই এক সানথ হপছন ভফরল। হদখল যানক পাশ কাভেনে 
এনসনছ হসই হপ্রৌঢ়া।  

এবার হপ্রৌঢ়া মভ লাভের ভদনক িানলা কনর তাকাল আ মদ মুসা। হপ্রৌঢ়া এ 
মভ লানক হকাথাও হদনখনছ বনল মনন  নলা আ মদ মুসার। দ্রুত মনন করার হেষ্টা 
করনত লাগল। হপ্রৌঢ়া মভ লাভে ততক্ষনণ সামনন এনস হপৌনছনছ। বলল হপ্রৌঢ়া 
মভ লাে উিভসত কনে, ‘হতামরা বাছা তারা না? আভম ভঠক ভেননত হপনরভছ। 
‘হফনেরা’ হথনক আসার পনথ বানস আমানক ও আমার হমনেনক বসনত ভদনে 
সারাো পথ হতামরা দাোঁভড়নেভছনল। তা হতামরা বাছা এখানন হকাথাে?’ 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরকও হপ্রৌঢ়া মভ লানক ভেননত হপনরনছ। ভঠক, 
হফনেরা হথনক আসার পনথ বানস এই মভ লার সানথ তানদর হদখা  নেভছল। এই 
মভ লা ও তার সানথর একভে হমনেনক তানদর জােগা হছনড় ভদনে সারা পথ তারা 
দাোঁভড়নে এনসনছ। 

হসভদন হিানর যাত্রী ভছল প্রেুর। বানসর সব ভেভকে আনগই ভবভর  নে 
ভগনেভছল। ওই হপ্রৌঢ়া মভ লা ও তার সানথর হমনে এনস ভেভকে পােভন ভকন্তু তানদর 
আসনতই  নব  ারতাে সকানল। নানছাড়বাো  নে দাোঁভড়নে যাবার শনতদ তারা 
বানস ওনঠ। আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক ভননজনদর জােগাে হপ্রৌঢ়া মভ লা ও 
তার সানথর হমনেনক বভসনে ভননজরা দাোঁভড়নে আনস। মভ লারা বসনত ভকছুনতই 
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রাজী  েভন। ভকন্তু যখন আ মদ মুসারা বনল হয, মানের মত গুরুজননক দাোঁড় 
কভরনে হরনখ তারা বনস থাকনত পারনব না, তারাও তানদর সানথ দাোঁভড়নে থাকনব, 
তখন হপ্রৌঢ়া ও তার হমনে ভসনে বনস। বসনত বসনত মভ লাভে বনল, ঈশ্বর 
হতামানদর িাল করুন বাছা, সভতযই আমার হছনলর কাজ কনরছ।’ 

হপ্রৌঢ়ার কথার উত্তনর আ মদ মুসা বলল, ‘স্যভর বুভড়মা, প্রথনম ভেননত 
পাভরভন। এখন ভঠক ভেননত পারভছ। িাল আনছন আপভন?’ 

‘িাল আভছ বাছা। তনব আমানক মা বনলা না। মা িাক শুননল আমার হছনলর 
কথা মনন পড়নব। কান্না পানব। তার হেনে ‘আভন্ে’ বনলা।’ 

হপ্রৌঢ়া একেু থামল। হথনমই আবার বনল উঠল, ‘হতামরা হকাথাে যাি? 
হকাথাে উনঠছ? ও বুঝনত হপনরভছ হমইন লযান্ি হথনক হতামরা হবড়ানত এনসছ।’ 

আ মদ মুসা িাবভছল। হপ্রৌঢ়া মভ লা থামনতই বনল উঠল, ‘হ্াোঁ আভন্ে, 
আমরা হবড়ানত এনসভছ। আনশ-পানশ একো বাসা খুোঁজভছ িাড়া হনবার জনে।’ 

শুননই হপ্রৌঢ়া মভ লাভে আ মদ মুসানদর ভদনক হোখ তুনল পভরপূণদিানব 
একবার তাকাল। তার হোনখ-মুনখ আকভস্মক িাবনার একো ছাো। মু ূনতদই হোখ 
আবার নাভমনে ভনল হস। ‘আমার বাসাে ভক হতামরা উঠনব বাছা? পছে  নব ভক? 
আমরা দুতলাে থাভক। ভনে তলাো খাভলই থানক। মানঝ মানঝ অবশ্য হম মান 
আনস। ভকন্তু ভননে োরভে হশাবার ঘর আনছ। হতামরা দুনোে থাকনলও দুনো খাভল 
থাকনব।’ 

‘হকান অসুভবধা হনই। আপনার কানছ দুনো ঘর িাড়া হপনল আমরা খুবই 
খুভশ  নবা আভন্ে।’ আ মদ মুসা বলল। 

‘সভতযই হতামরা িাড়া হননব? অে আর হকান অসুভবধা হনই। ঐ একে ু
হম মাননর জ্বালাতন। হতামরা উঠনল হস জ্বালাতন কমাবারও একো পথ  নব। 
আভম খুব খুভশ  নবা বাছা হতামরা এনল।’ বলল হপ্রৌঢ়া মভ লা। 

একেু থামল। আবার বনল উঠল হপ্রৌঢ়া, ‘তা নল বাছা হকনা-কাোে এখন 
যাভি না। েল হতামরা বাভড়ো হদখনব। এস।’ 

বনল হপ্রৌঢ়া ভফনর দাোঁভড়নে  াোঁো শুরু করল। 
আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক পাশাপাভশ হ োঁনে মভ লাভের হপছনন েলভছল। 
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হপ্রৌঢ়া মভ লাভে এনস নক করল এগার নম্বর বাভড়নত। 
‘এো আপনার বাভড় আভন্ে?’ প্রবল আনে ও ভবস্মে হেনপ ভজনেস করল 

আ মদ মুসা। 
 াসান তাভরনকর হোনখ-মুনখও উপনে পড়া আনে। 
‘হ্াোঁ, আমার বাভড়। হকমন মনন  নি বাছা?’ হপছন ভফনর আ মদ মুসার 

ভদনক তাভকনে ভজনেস করল হপ্রৌঢ়া মভ লা। 
‘আভন্ের বাভড় ভক কখনও খারাপ  নত পানর?’ মুনখ  াভস হেনন বলল আ মদ 

মুসা। ভকন্তু মনন মনন বলল, ‘আলা র অসীম র মত হয, ভতভন তানদরনক এই 
বাভড়নত হঢাকার সুনযাগ কনর ভদনেনছন। এই বাভড়োর লনক্ষযই হতা তারা 
হতরভসনেরা দ্বীপ হথনক এখানন ছুনে এনসনছ। 

দরজা খুনল হগল। 
দরজাে হদখা হগল পযান্ে-সােদ পরা একজন সুেরী তরুণীনক। তরুণীভে 

দরজা খুনল মানক হদনখই ভকছু বলনত যাভিল, ভকন্তু একেু হপছনন দাোঁড়াননা 
আ মদ মুসানদর উপর নজর পড়নতই হথনম হগল তরুণীভে। দরজার সামনন 
হথনক সনর ভগনে বলল, ‘এস মা।’ 

হপ্রৌঢ়া হপছন ভফনর আ মদ মুসানদর ভদনক তাভকনে ‘এস বাছা’ বনল হিতনর 
প্রনবশ করল। 

আ মদ মুসারাও প্রনবশ করল। 
হমনেভে দরজার পানশ দাোঁভড়নে ‘গুি মভনদং’ বনল স্বাগত জানাল আ মদ 

মুসানদর। 
হিতনর ঢুনকই ঘুনর দাোঁড়াল এবং হমনেভেনক হদভখনে আ মদ মুসানদর লক্ষয 

কনর বলল, ‘ভেননত পারছ? আমার হমনে ‘পলা হজানস।’ তারপর হমনেনক বলল, 
‘ভেননত পারভছস পলা? হফনেরার বানস হদনখভছভল। মনন পড়নছ?’ 

হমনেভে  াসল। বলল, ‘এখন পুনরাপুভর মনন পড়নছ মা।’ বনল হমনেভে 
আ মদ মুসানদর লক্ষয কনর স ানস্য সপ্রভতি কনে বলল, ‘ওনেলকাম, আসুন।’ 

আ মদ মুসানদর ভননে একেু সামনন এভগনে হসাফা হদভখনে ভদল বসার 
জনে। 
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‘ধেবাদ’ বনল আ মদ মুসারা বসল। 
হপ্রৌঢ়া আ মদ মুসানদর ভদনক দুধাপ এভগনে এনস বলল, ‘বাছা হতামরা 

একেু বস। আভম পলানক ভননে ভগনে কনেকো কাজ বুভঝনে ভদনে একেু হবরুব।’ 
বনল হপ্রৌঢ়া দুতলার ওঠার ভসোঁভড়র পাশ ভদনে আনরকো ঘনরর দরজার ভদনক 

এগুনলা। 
হমনেভে আ মদ মুসানদর লক্ষয কনর বলল, ‘আপনানদর নাস্তা  েভন ভনিে?’ 
‘ধেবাদ। নাস্তা কনরভছ।’ হসৌজেমূলক একেু হ নস বলল আ মদ মুসা। 
‘একেু বসুন’ বনল দুতলাে ওঠার ভসোঁভড়র ভদনক এগুনলা। তার মা হয ঘনর 

হগনছ হসভদনক তাভকনে একেু কেো বাভড়নে বলল, ‘একে ুবসুন। আভম এক্ষভণ 
আসভছ।’ 

বনল হদৌনড় ভসোঁভড় ভদনে দুতলাে উনঠ হগল। 
ভমভনে দুই পনরই দু ানত হি ধনর ভসোঁভড় ভদনে হননম এল। 
হিনত ভবোনরর দুভে কযান। দুভে গ্লাস। একো পাভনর হবাতল। একো বাভেনত 

ভকছু বরফ। ভেপনসর একো হঠাঙা। 
হমনেো হি এনন আ মদ মুসানদর সামনন হেভবনল হরনখ হ নস বলল, ‘শুধু 

শুধু বনস থাকার হেনে ভকছ ুএকো ভননে বযস্ত থাকুন। আভম মার সানথ কথা বনল 
আভস।’ 

বনলই পলা হজানস ধেবাদ হদবার মত সমেেুকু না ভদনেই ছুেল তার 
মানের কানছ। 

পলা হজানস েনল যাবার পর আ মদ মুসা বলল, ‘হমনেভে খুব বুভদ্ধমতী, িদ্র 
ও ভদলনখালা। ভকন্তু তার হোনখ-মুনখ একো অস্বভস্তর ছাো আনছ।’ 

কথাগুনলা অননকো স্বনগাতভির মত বনলই আ মদ মুসা তার বযাগো হেনন 
ভননে  াসান তাভরক ও তার মানঝ রাখল। দ্রুত  ানত খুনল হফলল বযানগর হেন। 
হবর করল ভরনমাে সাউন্ি মভনেভরং যন্ত্রো। যন্ত্রো অন কনর ভদনে ভেকানরর 
িভলেম কভমনে ভদল। 

‘ওনদর বযভিগত পাভরবাভরক কথা জানা আমানদর ভঠক  নব িাইো?’ 
 াসান তাভরক বলল। 
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‘তা ভনিে ভঠক নে। ভকন্তু  াসান তাভরক, দশো বযভিগত পাভরবাভরক কথার 
মনধয একভে কথাও WFA (ওোর্ল্দ ভিনিাম আভমদ) সম্পনকদ যভদ থানক হসো 
আমানদর জনে মূলযবান। এই মু ূনতদ আমানদর জানা দরকার ভেভঠনত আমরা 
হযো পনড়ভছ, হসো ভঠক ভকনা? WFA -এর হলাকরা এখানন আনছ ভকনা, আনস 
ভকনা?’ 

‘ভঠক িাইো।’  াসান তাভরক বলল। 
আ মদ মুসা আর কথা বাড়াল না। মভনেনরর ভেকার কথা বলনত শুরু 

কনরনছ ভফসভফস কনে। 
হশানা যাভিল হপ্রৌঢ়ার কে। বলভছল, ‘বাছারা খুব িানলা। ওরা বাসা 

খুোঁজভছল। আভম ভননে এলাম। ভননের তলাো ওনদর ভদনে হদব।’ 
‘বুনঝভছ মা তুভম ভক োও। ভকন্তু ওনদর সানথ সংঘানত যাওো ভক িানলা 

 নব?’ বলল হমনেভে মানন পলা হজানস। 
‘সংঘানত হকন? আমরা েলনত পারভছ না। হতামার োকরীর বযবযা এখনও 

 েভন। বাসা আমানদর িাড়া হদো প্রনোজন।’ বলল হপ্রৌঢ়া। 
‘ভকন্তু ওরা এমনিানব হজোঁনক বনসনছ। মনন করনছ ওনদরই বাভড় এো।’ 

বলল হমনেভে। 
‘তুভম ওনদর প্রশ্রে ভদি পলা। তার ফনলই ওরা আরও হজোঁনক বনসনছ। ওরা 

হলাক িাল নে।’ বলল হপ্রৌঢ়া। 
‘আভম ওনদর প্রশ্রে ভদভি না মা। ওনদর সব ভকছু সহ্ কনর যাভি। না কনর 

উপাে ভক। আমানদর আত্মরক্ষার শভি হনই। ওরা যখন ইিা, যা ইিা করনত 
পানর। হকৌশল কনরই না এখনও হবোঁনে আভছ।’ বলল পলা হজানস। 

‘এই জনেই হতা ভনেতলা িাড়া ভদনত োভি। এনত আমানদর একো 
ভনরাপত্তারও বযবযা  নব।’ হপ্রৌঢ়া মভ লা বলল। 

‘ভনরাপত্তা নে মা, বরং ঐ ভনরী  দুজন মানুষনক ভবপনদ হফলা  নব। ওনদর 
আভম যতেুকু জাভন, তুভম ততেুকু জান না। ওরা ভদন-দুপুনর আমানদর সকলনক 
খুন কনর েনল হযনত পানর। আমরা সভতযই সংকনে আভছ মা। িাইো ভননখাোঁজ। 



গুলাগ অভিযান  137 

 

ওনদর সানথ ঝগড়া কনর বাোঁেনবা না। িাইোনক আমরা ভফনর হপনত পাভর তানদর 
মাধযনমই।’ বলল পলা হজানস। 

সংনগ সংনগ হপ্রৌঢ়া মভ লা, পলার মা কথা বলনলা না। একেু পর ধীনর ধীনর 
বলল, ‘ধেবাদ পলা। তুভম যতো হিনবছ, আভম ততো িাভবভন। তারপরও আমার 
মন বলনছ, একো অবলম্বন আমানদর খুোঁনজ হনো দরকার। আমার মনন  নি 
ওনদর দুজননক যখন  ানতর কানছ হপনেভছ, তখন এ সুনযাগ আমানদর  াতছাড়া 
করা ভঠক  নব না। আমানদর  ারতার হলাকরা শাভন্ত শাভন্ত করনত ভগনে 
হমরুদন্ি ীন  নে হগনছ। এনদর কারও উপর িরসা করা যানব না। হমইনলযান্ি 
ইউনরানপর হলাকরা এমন নে।’ 

‘হতামার যুভি আভম মানভছ মা। ঈশ্বর আমানদর সা াযয করুন। তনব এনদর 
িাড়া ভদনেছ, একথা ওনদর জাভনও না। বলনত  নব, ‘হফনেরা’হত এনদর সানথ 
পভরেে।  ারতাে এনসনছ, কভদন থাকনব।’ পলা হজানস বলল। 

‘ধেবাদ পলা। অননক ধেবাদ হতামানক। খাসা বুভদ্ধ হবর কনরছ। কভদন 
েলুক। হদখা যাক ভক  ে।’ বলল পলার মা। 

পলার মার কে হথনম যাবার পর আবার তা কথা বনল উঠল, ‘তা নল পলা, 
আভম হকনাকাো হসনর আভস। তুভম বাছানদরনক এ ভদনকর দুনো ঘর ভঠক কনর 
দাও।’ 

‘ভঠক আনছ মা।’ বলল পলা। 
‘আমার মনন  ে হছনল দুনো িালই  নব, ভক বভলস। আমানদর আনজারনসর 

হকউ এিানব হজদ কনর জােগা হছনড় ভদনে দাোঁভড়নে থাকনতা না।’ পলার মা 
বলল। 

‘একো পাথদকয ইভতমনধয আমার কানছ ধরা পনড়নছ মা। হকান সুেরী হমনে 
সামনন হপনল সবাই দুনোখ ভদনে হগাগ্রানস হগনল। ভকন্তু এরা এখনও আমার ভদনক 
একবারও পভরপূণদ দৃভষ্টনত তাকােভন।’ বলল পলা হজানস। 

‘ঈশ্বর বাছানদর িানলা করুন।’ পলার মা বলল। 
ভনরব  নে হগল মভনেভরং যন্ত্র। 



গুলাগ অভিযান  138 

 

‘ওরা তা নল আসনছ’ স্বগতিানব কথাো বলার সানথ সানথ দ্রুত যন্ত্রো 
আ মদ মুসা বযানগ পুরল। 

ড্রইংরুনম ঢুনকই পলার মা আ মদ মুসানদর লক্ষয কনর বলল, ‘বাছারা, 
হতামরা বস। পলা হতামানদর ঘর ভঠক-ঠাক কনর হদনব। আভম একেু আভস।’ 

‘আভন্ে, আপনানদর অসুভবধা করভছ না হতা? আমরা হেষ্টা করনল অেত্রও 
বাসা ভঠক কনর ভননত পারব।’ বলল আ মদ মুসা। 

‘না বাছা, আমানদর হকান অসুভবধা হনই। িাবভছ, হতামানদর অসুভবধা  নব 
ভকনা। মানঝ মানঝই নানারকম হম মান আনস। থানকও তারা দুোরভদন। অবশ্য 
ভননে ঘর আনছ োরো। দুনো ঘর হম মাননদর জে থাকনব। অসুভবধা  বার কথা 
নে।’ বলল পলার মা। 

‘এনত আমানদর হকান অসুভবধা হনই আভন্ে। আপনানদর হম মান মানন 
আমানদরও হম মান। আমানদর জনে তানদর হকান অসুভবধা  নব না।’ আ মদ 
মুসা বলল। 

‘ধেবাদ বাছা। আভম জাভন হতামরা খুব িানলা হছনল।’ 
বনল পলার মা হবভরনে হগল। 
পলার মা হবভরনে যাবার পর পলা হজানস বলল, ‘আপনারা একেু বসুন। 

আভম ঘর দুনো ভঠক কনর ভদনে আসভছ।’ 
বনল পলা হদৌনড় ঘনরর ভদনক েনল হগল। 
দশ ভমভনে পনর ভফনর এনলা পলা। বলল, ‘আসুন, ঘর দুনো আপনানদর 

বুভঝনে হদই।’  
আ মদ মুসারা েলল পলার সানথ। ড্রইং রুম হথনক দুতলাে ওঠার ভসোঁভড়র 

পাশ ভদনে একো কভরনিার বাভড়র দভক্ষনণর হশষ হদোল পযদন্ত হগনছ। এই 
কভরনিানরর দুপানশ দুভে ঘর। দরজা মুনখামুভখ। 

দুনোই সাধারণিানব সুসভিত ঘর। হশাবার খাে, হলখার হেভবল, হপাশানকর 
জনে ওোল কযাভবননে, ভমভন ভিজার প্রিভৃত সাধারণিানব প্রনোজনীে সবই 
রনেনছ। তনব একভে ঘনরর দভক্ষণ ওোনল একো বাড়ভত দরজা রনেনছ। পলা 
জানাল ওো একো ইমারনজেী দরজা। ভননের তলা হথনক জরুরী অবযাে হবর 
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 বার এো একো ভবকল্প দরজা। দরজা ভদনে হবভরনে একো সংকীণদ পথ ভদনে 
উত্তনরর রাস্তাে হবর  ওো যাে।’ 

‘হম মানরা এনল হকাথাে থানক সাধারণত।’ বলল আ মদ মুসা। 
‘ড্রইংরুনমর পূবদ পানশ দুনো ঘর আনছ। ঘর দুনো আরও প্রশস্ত। রাস্তার ভদনক 

জানালা আনছ। হম মানরা ও ঘর দুনোই বযব ার কনর এ জনেই এ ঘর দুনো 
আপনানদর হদো  নলা।’ 

আ মদ মুসা ভবকল্প দরজাওোলা ঘরোই হবনছ ভনল। 
যাওোর আনগ পলা বলল আ মদ মুসানদর লক্ষয কনর, ‘আম্মা বনলনভন, 

ভকন্তু একো কথা আপনানদর বভল, যানদর আমরা হম মান বলভছ, তারা আমানদর 
আত্মীে নন। আমার িাইো সূনত্র ওরা আনসন। আমার িাইোনক ওরা একো 
িানলা োকুরী ভদনেনছন।’ 

‘আপনার িাইো হকাথাে?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। হসৌজনের 
খাভতনরই এো ভজোসা করা। 

হোখ-মুখ ম্লান  নে উঠল পলা হজাননসর। বলল, ‘উভন োকুরী ভননে ৪ মাস 
আনগ ভলসবনন হগনছন।’ 

‘হবভশ হতা দূনর নে, কানছই।’ বলল আ মদ মুসা। 
‘তবু মনন  নি সবনেনে হবভশ দূর।’ পলা হজানস বলল। 
‘হকন?’ বলল আ মদ মুসা। 
‘িাইো ভনেভমত হেভলনফানন কথা বলত। ধীনর ধীনর তার হেভলনফানন কথা 

বলা কনম যানি। তার কথাবাতদাে িে ও রাখ-ঢানকর বযাপার রনমই েষ্টতর 
 নে উনঠনছ। আম্মা একো জরুরী ভেভঠ পাভঠনেনছন। তার উত্তর পাওো যােভন। 
আজ ৭ ভদন হকান হেভলনফানও তার আনসভন।’ 

আ মদ মুসার হদ -মনন যন্ত্রণার একো হরাত বনে হগল। তার িাইোনক হয 
োকুরী হদো  নেভছল হসো হয োকুরী নে, এক সন্ত্রাসী কাজ এবং হস কাজ করনত 
ভগনেই হস ভন ত  নেনছ, একথা জাননত পারনল এ অস াে পভরবারভের ভক অবযা 
দাোঁড়ানব! আর এ ভন ত  ওোর ঘেনা হয আ মদ মুসানদর  ানত  নেনছ এোও 
আ মদ মুসানদর জনে খুবই ভবব্রতকর ও হবদনাদােক।  ঠাৎ আ মদ মুসার 
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মনন  নলা, তারা হয এ পভরবানরর সানথ এিানব জভড়নে পড়ল, এর হপছনন ভনিে 
আলা র হকান ইিা আনি। এ পভরবানরর একো দাে ভক আলা  এিানব তানদর 
উপর তুনল ভদনলন? ভেন্তাে আিন্ন  নে পড়াে উত্তর ভদনত হদভর  নে হগল আ মদ 
মুসার। 

একো দীঘদ ভনিঃশ্বাস নামল পলা হজানের বুক হথনক। বলল, ‘আমানদর 
দুিঃনখর কথা আপনানদর জানাননার প্রনোজন ভছল না। তবু বললাম এ কারনণ হয, 
অননক কথাই  েনতা আপনারা জাননত পারনবন।’ 

‘ভমস পলা হজাে, প্রনোজনো কার হবভশ, হসো না আমরা জাভন আর না 
আপভন জাননন। আভম বলব প্রনোজননই আপভন বনলনছন।’ বলল আ মদ মুসা। 

ম্লান  াসল পলা হজাে। বলল, ‘দাশদভননকর মত কথা বলনলন। তবু যা হ াক 
সান্তনা হপলাম। ধেবাদ।’ 

‘দশদনই  নলা অন্তভনদভ ত বাস্তবতা। আমরা আজ এখানন এনস উঠব, তা 
আপনারা বা আমরা হকউ িাভবভন। এই অিাবনীে ভবষনের একো দাশদভনক 
বাস্তবতা ভনিে আনছ।’ আ মদ মুসা বলল। 

পলা হজাে মুখ তুনল পূণদ দৃভষ্টনত তাকাল আ মদ মুসার ভদনক। কনেক মু ূতদ 
তাভকনে হথনক বলল, ‘দশদননর কথাো আভম ‘ফান’ কনর বনলভছলাম। ভকন্তু এখন 
হদখভছ আপভন সভতযই দাশদভনক।’ 

বনল একেু থামল পলা হজাে। বলল আবার, ‘আপনারা এখানন ওঠার 
অিাবনীে ঘেনার মনধয হকান দাশদভনক তাৎপযদ আনছ বনল মনন কনরন?’ 

 াসল আ মদ মুসা। বলল, ‘জগনত দৃশ্যমান যা ঘনে, অদৃশ্যমাননর সংখযা 
তার হেনে  াজারগুণ হবভশ। সুতরাং দৃশ্যমান ঘেনার হপছনন অদৃশ্যমান 
কাযদকরণ থাকনব, এো একো ভবশ্বাস।’ 

পলা হজানের হোখ-মুনখর ভবস্মেো আরও বাড়ল। তার ভবস্মে দৃভষ্ট আবার 
ভনবদ্ধ  নলা আ মদ মুসার উপর। হসই সানথ তার হোনখ ভজোসাও েষ্ট  নে 
উনঠনছ। ধীনর ধীনর হস বলল, ‘আপনানদর পভরেে ভকন্তু জানা  েভন। যারা েুযনর 
যান তারা েুযভরষ্ট। ভকন্তু েুযভরষ্টনদর একো হপশা ও পভরেে থানক, আপনানদর হসই 
পভরেে আমরা জাভন না। তনব আভম ভনভিত, আমরা োরভদনক যানদর হদভখ, যারা 



গুলাগ অভিযান  141 

 

এখানন আনসন, তানদর হথনক আপনারা আলাদা। হদখলাম, আপনারা ভবোর 
খানভন।’ 

এক েুকনরা  াভস ফনুে উঠল আ মদ মুসার হঠাোঁনে। বলল, ‘আমরা দু’জননই 
সুভনভদদষ্ট হকান হপশার সানথ জভড়ত নই। সুতরাং হস ধরননর হকান পভরেে 
আমানদর হনই। এভদক হথনক  েনতা ভকছু আলাদা আমরা অেনদর হথনক।’ 

‘হপশা নে, মন-মানভসকতাে পাথদনকযর কথা আভম বনলভছ।’ বনলই হ নস 
উঠল পলা হজাে। বলল আবার, ‘অননক কথা বনলভছ। যাই, প্রনোজন  নল 
িাকনবন। হয হকান সমে দু’তলাে আসনত পানরন। পলা বলনবন, ভমস বলার 
প্রনোজন হনই। অন্তত বেনস হছাে ভ নসনব এ দাবী আভম করনত পাভর।’ 

একথা বনল ঘর হথনক হবভরনে হগল পলা হজাে। 
ভরভিং হেভবনলর সানথ একো মাত্র হেোর। আ মদ মুসা হেোরোনত ভগনে 

বসল। 
 াসান তাভরক ভগনে বসল খানে। বনসই বলল, ‘এখন ভক িাবনছন িাইো?’ 
‘হমনেো খুব বুভদ্ধমতী, িালই  নলা।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘হ্াোঁ, এপযদন্ত সবভকছু িালই যানি। ভকন্তু আসল পক্ষ হতা ভসনন এখনও 

আনসভন।’ বলল  াসান তাভরক। 
‘হদাো কনরা, ভসনন তারা যত তাড়াতাভড় আনস ততই মঙ্গল। আসল কানজ 

ভকন্তু আমরা এখনও এক ইভঞ্চও এগুনত পাভরভন।’ 
‘আল ামদুভললা । আমরা প্রথম বানরর মত WFA-এর হলাকনদর সবনেনে 

ভনকনে হপৌছনত যাভি।’ 
‘আল ামদুভললা , প্রভতপনদই আলা  আমানদর সা াযয করনছন।’ 
‘আমার িে  নি, আজর ওোইজমযান সাও হতারা  হথনক সবাইনক ভননে 

িাগনব না হতা?’ বলল  াসান তাভরক। 
‘হ্াোঁ, হতামার কথাে যুভি আনছ। আজর ওোইজমযান আ ত এবং 

হতরভসনেরা দ্বীনপ তার সবদাত্মক অভিযান েূড়ান্তিানব বযথদ  নেনছ। ভকন্তু সাও 
হতারা  দ্বীপ হতরভসনেরা দ্বীপ হথনক অননক দূনর। আরও একো বযাপানর তারা 
আশ্বস্ত আনছ হয, হতরভসনেরা দ্বীনপ তারা আমানদরনক ধরনত না পারনলও এবং 
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তানদর অননক ক্ষভত  নলও তারা আমানদরনক আমানদর োনমত অগ্রসর  নত 
হদেভন, আমানদর পভরকভল্পত অগ্রযাত্রানক তারা বযথদ কনর ভদনেনছ। এো তানদর 
সাফলয। অতএব সাও হতারা  দ্বীনপ আমরা আমানদর পভরকল্পনা মত হপৌনছ 
হযনত পারব, এো ভনিে আজর ওোইজমযান মনন করনছ না। সুতরাং সাও 
হতারা  দ্বীপ হথনক তানদর সরার হকান প্রে হনই।’ আ মদ মুসা বলল। 

 ঠাৎ খুভশ  নে উঠল  াসান তাভরক। বলল, ‘আমানদর িাগয যভদ িানলা 
 ে, ওরা যভদ এখানন আনস, তা নল আজর ওোইজমযাননর গভতভবভধ সম্পনকদ 
অবশ্যই ভকছ ুজানা যানব।’ 

‘এখানন আমানদর আসার একো বড় উনেশ্য এোই।’ বলল আ মদ মুসা। 
আ মদ মুসার কথা হশষ  নতই বাইনরর দরজাে নক  নত শুরু করল। 
উচ্চ ও অসিয রকনমর নক  নি দরজাে। হকউ হযন অভযর  নে উনঠনছ 

দরজা হখালার জনে। 
পলা হজাে হদাতলা হথনক ছুনে নামভছল। হস হদাতলার ভসোঁভড়মুনখ হপৌছনতই 

হদখল, আ মদ মুসা ভগনে দরজা খুনল ভদনেনছ। হস হদাতলার ভসোঁভড় মুনখই থমনক 
দাোঁড়াল। দরজা তার নজনর পনড়নছ। আ মদ মুসার পাশ ভদনে তাভকনে দরজার 
ওপানশ দাোঁড়াননা হলাক দু’জননক ভেননত পারল পলা। তানদর ঘানড় যারা হেনপ 
বনস আনছ হসই হম মানরাই এনসনছ। পলা হজাে ভননজনক ভসোঁভড়র হরভলং-এর 
আড়ানল হনবার হেষ্টা করল। 

আ মদ মুসা দরজা খুলনতই দরজার বাইনর দু’জননক দাোঁড়াননা হদখল। 
দু’জননরই খাভল  াত। লম্বা-েওড়া শি-সামথদ গানের গড়ন। হোনখ সানপর মত 
ঠান্িা দৃভষ্ট এবং তানত হশোনলর মত ধূতদতার ছাপ। 

আ মদ মুসানক হদনখই দু’জননর সামননর জন ভবরভির সানথ বনল উঠল, 
‘হক হ  তুভম? হকানেনক?’ 

বনল হস আ মদ মুসানক পাশ কাভেনে ঢুকনত যাভিল। 
আ মদ মুসা তানক বাধা ভদনে বলল, ‘হক আপনারা? কানক োই? ভক 

প্রনোজন বলুন?’ 
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আ মদ মুসা ওনদর নক করার ধরন এবং ওনদর হদনখই বুঝনত হপনরনছ 
ওরা কারা, তবু আ মদ মুসা হয প্রেগুনলা একান্তই না করনল নে অপভরভেত 
হলাকনদর হস প্রেগুনলা কনরনছ। 

হলাকভে থমনক দাোঁভড়নে বলল, ‘তুভম হকন? বুভড় অথবা পলানক িাক।’ 
‘আপভন পলা হজাে ও তার মানক হযিানব সনম্বাধন করনছন, তানত বুঝলাম 

হয, আপনারা এোঁনদর আত্মীে। স্যভর। আপনারা আসুন। ওনেলকাম।’  াভস মুনখ 
বলল আ মদ মুসা। 

‘আত্মীে নই, আত্মীনের হেনে বড়। ভকন্তু হতামরা হক? এবার হতামানদর 
পভরেে বল।’ হিতনর ঢুনক বলল হলাকভে। 

আ মদ মুসা ওনদর দু’জননর সানথ ড্রইংরুনমর ভদনক এগুনত এগুনত বলল, 
‘ভমস পলা হজানের মা ভমনসস হজানের সানথ পূবদ পভরেে আনছ। হসই পভরেনেই 
এখানন উনঠভছ।’ 

‘বাভড় হকাথাে?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
মু ূনতদর জে ভদ্বধা করল আ মদ মুসা। ভকন্তু পরক্ষনণই বনল উঠল ভদ্বধা ীন 

কনে, ‘কযানষ্টনলা ব্রাংনকা।’ 
কযানষ্টনলা ব্রাংনকা এই দ্বীনপরই দভক্ষণ-পভিম হকানণর একো শ র। 

আ মদ মুসা শ রোনক হোনখ হদনখভন। 
‘ভকন্তু হতামরা হতা ওখানকার বাভসো নও। হতামানদর হে ারানতা তা 

বনলনা।’ বলল হলাকভে। 
‘হে ারা ভক বনল?’ হ নস বলল আ মদ মুসা। 
‘আনজারীনদর সানথ হমনল না।’ বলল হলাকভে। 
‘হসো আনজারনসর দুিদাগয। আজ আনজারনস আসল আনজারীনদর হেনে 

নকল আনজারীনদর সংখযা হবভশ। নকনলর সানথ আসল ভমলনব না, এোই 
স্বািাভবক এবং এো অোে নে।’ 

‘থাক, থাক। এধরননর জভেল আনলােনা আমার িাল লানগ না। ভঠক আনছ 
আপনার আসল-নকল সবাই আনজারী। এখন বলুন, আপনারা ক’ভদন থাকনছন?’ 
বলল হলাকভে। 
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‘এ প্রেও আপভন করনছন? প্রেো ভমনসস হজানের জনে হরনখ ভদনলই 
িানলা  ে।’ হ নস বলল আ মদ মুসা। 

হলাকভে মুখ ঘুভরনে আ মদ মসুার ভদনক তাকাল। বলল, ‘হদখুন এ বাভড়নত 
আমার কথা ও ভমনসস হজানের কথা আলাদা নে।’ 

‘স্যভর, জানতাম না একথা। এর পর মনন থাকনব।’ মুনখ কৃভত্রম গাম্ভীযদ 
হেনন বলল আ মদ মুসা। 

হসাফার কানছ তারা সবাই হপৌনছ হগনছ। 
আ মদ মুসা ওনদর দু’জননক বসার আ বান জাভননে বলল, ‘আপনারা 

বসুন। আভম ভমস পলা হজােনক িাকভছ। ভমনসস হজাে বাসাে হনই।’ 
‘থাক থাক। আমানক হম মান সাজাননার প্রনোজন হনই। ভমস হজাে এখভন 

আসনবন। আর আমানদর ঘর আমরা ভেভন। কারও হদভখনে হদোরও প্রনোজন 
হনই। এ বাভড়নত আমরা হম মান নই। ভমস হজােনদর বাভড় আমানদরই বাভড়।’ 

‘স্যার, তা নল হতা আর হকান কথা হনই। আমরা আভস। বাই।’ বনল আ মদ 
মুসা ও  াসান তাভরক  াোঁেনত লাগনলা তানদর ঘনরর উনেনশ্য। 

ভসোঁভড়র আড়ানল দাোঁভড়নে  াসভছল পলা হজাে উনড় এনস জুনড় বসা 
হম মাননদর সানথ আ মদ মুসার কথা শুনন। 
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৬ 
সন্ধযা তখন ৭ো। 
হবনন্ো ও সসানদর েযাভি আ মদ মুসানদর অভতরম করনতই আ মদ মুসা 

ও  াসান তাভরক তানদর িাড়া করা েযাভিনত উনঠ বলল, ‘ড্রাইিার ঐ েযাভিোর 
সানথ েনলা। হবনন্ো ও সসা ভমস পলা হজােনদর বাভড়নত আসা হসই দুজন হলাক। 
পলা হজানের কাছ হথনক এ দুজননর নাম হজনন ভননেনছ আ মদ মুসারা। আলিা 
হসননসভেি সাউন্ি মভনেভরং ভদনে আভড় হপনত হজনননছ ওনদর পভরকল্পনার 
কথা। তারা এখন যানি জবনক এমানুনেনলর কানছ। হকাথাে ভক হযন পভরবতদন 
ঘনেনছ, হসো এমানুনেল তানদর জানানব এবং করণীে সম্পনকদ ভননদদশ হদনব। 
এো জানার পরই আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক তার ভপছু ভননেনছ। পভরবতদননর 
কথাে ভেভন্তত  নে পনড়নছ আ মদ মুসারা। বড় ধরননর হকান পভরবতদন ঘেনছ না 
হতা? তারা সাও হতারা  হথনক সনর যােভন হতা? এই উনদ্বনগর কারনণ হবনন্ো ও 
সসানক অনুসরণ খুবই গুরুত্বপূণদ  নে দাোঁভড়নেনছ। তানদর অবশ্যই জাননত  নব 
পভরবতদননর বযাপারো। 

এপথ ওপথ ঘুনর হবনন্োনদর গাভড় হকাষ্টাল  াইওনেনত উনঠ ছুেনত লাগল 
উত্তর ভদনক। শ নরর প্রানন্ত হপৌনছ হগল গাভড়। 

তবু হবনন্ো ও সসানদর গাভড় একই গভতনত এভগনে েলনছ। 
‘ওরা ভক হের হপনেনছ হয আমরা ওনদর অনুসরণ করভছ? না, এমানুনেল 

হলাকো শ নরর বাইনরই থানক।’ স্বগত কনে বলল আ মদ মুসা। 
‘িাইো, রাস্তাে প্রেরু গাভড়। আমার মনন  ে না তারা আমানদর সনে  

করনত হপনরনছ।’  াসান তাভরক বলল ধীর কনে। 
শ নরর বাইনর েনল এনসনছ গাভড়। রাস্তার দুধানর ঘর-বাভড়, হদাকান-পানের 

বদনল এখন হঝাপ-জংগল আর গাছ হদখা যানি। রনমই ঘন  নে উঠনছ দুপানশর 
বননরখা। 
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প্রাে ২শ গজ হপছন হথনক আ মদ মুসারা অনুসরণ করনছ হবনন্োনদর 
গাভড়োনক।  ঠাৎ হবনন্োনদর গাভড়ো িান ভদনক বাোঁক ভননে জংগনলর মনধয অদৃশ্য 
 নে হগল। 

ভনিে িানভদনক যাবার ওখানন রাস্তা আনছ। ভকন্তু সাগর হতা পানশই। রাস্তাো 
হকাথাে যানব! আ মদ মুসার এ িাবনা হশষ  বার আনগই গাভড়ো বাোঁক হনবার 
জােগাে আ মদ মুসারা হপৌনছ হগল। 

আ মদ মুসার ভননদদনশ গাভড় হথনম ভগনেভছল। হদখা হগল হকাষ্টাল  াইওনে 
হথনক পাথর ভবছাননা একো কাোঁো রাস্তা পুব ভদনক েনল হগনছ। রাস্তার মুনখই 
একো সাইননবািদ োঙাননা। তানত হলখা, ‘প্রাইনিে হরাি। পূবদ অনুমভত 
বযভতনরনক প্রনবশ ভনভষদ্ধ।’ 

‘স্যার এখানন লাল সান নবর বাভড় এবং তার অভফস। এই প্রাইনিে রাস্তা 
ভদনে শ’দুনেক গজ এগুনলই তার বাভড়। এখানন এক েুকনরা িূখন্ি সাগনরর 
মনধয ঢুনক ভগনে দ্বীনপর আকার ভননেনছ। হকাষ্টাল  াইওনে হথনক দ্বীপ পযদন্ত 
জােগাো লাল সান নবর বযভিগত।’ বলল ড্রাইিার। 

‘লাল সান ব হক, ভক কনরন?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা ড্রাইিানরর কথা 
হশষ  বার সানথ সানথই। 

‘স্যার, লাল সান ব ‘একভবশ্ব একনদশ একজাভত’ নামক একো এনভজও-র 
মাভলক। ভতভন  ারতাে থানকন না। মানঝ মানঝ আনসন। আসনল এ বাভড়নতই 
ওনঠন।’ ড্রাইিার বলল। 

‘ভতভন হকাথাে থানকন?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
‘তা জাভন না।’ বলল ড্রাইিার, 
‘আনগর গাভড়ো হতা তা নল লাল সান নবর বাভড়নতই হগনছ। না এভদনক 

আর হকান বাভড় আনছ ড্রাইিার?’ আ মদ মুসা বলল। 
‘স্যার এই প্রাইনিে হরাি লাল সান নবর। এই হরানি আর হকান বাভড় 

হনই।’ বলল ড্রাইিার। 
‘তা নল গাভড় ঘুরাও ড্রাইিার। েল লাল সান নবর বাভড়।’ বলল আ মদ 

মুসা। 
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‘স্যভর স্যার। অনুমভত ছাড়া প্রাইনিে হরানি গাভড় ঢুকাননা ভঠক  নব না। 
তার উপর লাল সান নবর হলাকজন িাল নে স্যার।’ ড্রাইিার বলল। 

‘িাল নে বলছ হকন?’ ভজনেস করল আ মদ মুসা। 
‘স্যার একবার িাড়া ভননে ঐ বাভড়নত ভগনেভছলাম। এক ঘন্ো বভসনে হরনখ 

িাড়া ভদনেভছল অনধদক। প্রভতবাদ করনল বাভড়র অোে হলাকজন এনস আমানক 
গাল মে কর এবং আমার গাভড়র পাম্প হছনড় হদে।’ বলল ড্রাইিার। 

‘লাল সান নবর বাভড় হকমন, কত বড়?’ আ মদ মুসা বলল। 
‘ভতন তলা বাভড়। ভননের তলাে অভফস। বাভড়র ভতন ভদনক হরাপন করা 

গানছর বাগান। বাভড়র সামনন ফলু গানছর বাগান। ফলু বাগাননর মাঝখান ভদনে 
রাস্তা উনঠ হগনছ গাভড় বারাোে।’ বলল ড্রাইিার। 

‘ধেবাদ। তা নল তুভম এখন ভক করনব ড্রাইিার?’ ভজনেস করল আ মদ 
মুসা। 

‘যা বলনবন স্যার। আপনারা এখানন অনপক্ষা করনত বলনল অনপক্ষা করব। 
েনল হযনত বলনল েনল যাব।’ বলল ড্রাইিার। 

‘ভঠক আনছ তুভম গাভড় একে ুআড়ানল ভননে অনপক্ষা কর।’ আ মদ মুসা 
বলল। 

আ মদ মুসা গাভড় হথনক নামল। 
 াসান তাভরকও। 
তারা  াোঁো শুরু করল পাথর ভবছাননা পথ ভদনে। 
ড্রাইিার দভক্ষণ ভদনক সনর হগল তার গাভড় ভননে। 
মাত্র দুভে গাভড় পাশাপাভশ যাওোর সরু পথ। দুপানশ ঘন বন।  
পাশাপাভশ  াোঁেনছ আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক। 
দুভমভনে েলার পর রাস্তার একো বাোঁক ঘুরনতই তারা হদখল সামনন েলার 

পথ বন্ধ। রাস্তার আড়াআভড় ৩ ফেু উোঁেুনত ভষ্টনলর পাইপ ভদনে রাস্তা বন্ধ করা। 
আ মদ মুসারা পাইনপর কানছ হপৌছনতই পাইনপর দভক্ষণ ভদনকর প্রান্ত 

হথনক দুজন হলাক এগুনত লাগল আ মদ মুসানদর ভদনক। 
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পানের শব্দ হপনে তাকাল আ মদ মুসা হসভদনক। হদখল হলাক দুজননক। 
তানদর দুজননর ঘানড়ই হষ্টনগান ঝুলাননা। একজননর  ানত হমাবাইল। আরও 
হদখল, গািদ রুম, জংগনলর সানথ ভমনশ আনছ। 

হলাক দুজন এনসই েযানলে করল, ‘হক হতামরা?’ 
ভনরী  কনে আ মদ মুসা বলল, ‘আমরা  ারতার হলাক। লাল সান নবর 

কানছ এনসভছ।’ 
হলাক দুজন হজাৎসণার ভবপরীনত দাোঁড়াননা ভছল। ওনদর মুনখর িাব হদখা 

হগল না। ভকছুক্ষণ কথা বলল না তারা। একেু পনরই ককদশ কনে একজন বনল 
উঠল, ‘মতলববাজ, হজানচ্চার, এখভন পালাও এখান হথনক। না  নল গুলী করব।’ 

বনল হলাকভে সভতয সভতযই তার কাোঁধ হথনক হষ্টনগান নাভমনে ভননত যাভিল। 
আ মদ মুসা বুনঝ হফলল, কথাে আর কাজ  নব না। সংনগ সংনগই পনকে 

হথনক তার িান  াত ভরিলবার সনমত হবভরনে এল। 
ভরিলবারভে ওনদর দুজননর ভদনক তাক কনর বলল, ‘ াত তুনল দাোঁড়াও, না 

 নল দুজননর মাথা এখভন গুোঁনড়া  নে যানব।’ 
হলাক দুজন প্রথনম ভদ্বধা করল। ভকন্তু পরক্ষনণই দুজননর  াত উপনর উনঠ 

হগল। 
ওনদর দুজননর  াত উপনর উঠনতই  াসান তাভরক এভগনে ভগনে হমাবাইল 

ও দুভে হষ্টনগান ওনদর কাছ হথনক ভননে ভনল। ওনদর পনকে  াতভড়নে আর হকান 
অস্ত্র হপল না। 

আ মদ মুসা  াসান তাভরকনক লক্ষয কনর বলল, ‘ধেবাদ। তুভম ওনদর 
দুজননক এবার ঘুম পাভড়নে দাও।’ 

সংনগ সংনগ  াসান তাভরক হষ্টনগান দুনো কাোঁনধ হফনল এবং হমাবাইলভে 
পনকনে হরনখ পনকে হথনক হলানরাফরম হরপ্রোর হবর করল। হরপ্রোনরর মুনখর 
কযাপ খুনল দুজননর নানকই হরপ্র করল এনক এনক। 

মাত্র কনেক হসনকনন্ির মনধযই হলাক দুজন সংো  াভরনে লুভেনে পড়ল 
মাভেনত।  
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আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক ওনদরনক হেনন গািদরুনম ভননে এল। তারা 
ওনদর গািদ-ইউভনফরম খুনল পনর ভনল এবং ভননজনদর কাপড়গুনলা রাস্তার পানশ 
একো হঝানপ লুভকনে রাখল। 

তারপর দুজন দুভে হষ্টনগান কাোঁনধ হফনল পাশাপাভশ হ োঁনে এগুনলা বাভড়র 
ভদনক। ওখান হথনকই হজাৎসণার আনলানত বাভড়র সামননর বাগানো পভরষ্কার 
হদখা যানি। ফুনলর বাগানন হবশ ভকছু বড় বড় ফনুলর গাছও আনছ। তাই বাভড়ো 
পভরষ্কার হদখা যানি না। 

গাভড় বারাোর আনলা ছাড়া বাভড়র আর হকান আনলা হদখা যানি না। 
জানালার িারী পদদার ফাোঁক গভলনে ভকছু আনলার হরশ হোনখ পড়নছ মাত্র তনব 
বাভড়র ভতনতলা ও ভনেতলাে হকান আনলা জ্বলনছ না। 

বাভড়র দুতলার দভক্ষণ ভদনকর জানালাগুনলানত আনলা হবভশ হদখা যানি। 
আ মদ মুসারা বাভড়র সামননর বাগাননর পাশ কাভেনে বাভড়র দভক্ষণ ভদনক 

ভগনে হপৌছল। বাভড়র ভননে দাোঁভড়নে উপর ভদনক তাভকনে হদখল, গাছ হবনে উনঠ 
িাল ভদনে কষ্ট কনর ভতন তলার ছানদ হপৌছা যাে। তারপর ভতন তলা হথনক 
দুতলাে হননম আসা যানব। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক িাল হবনে ভতন তলার ছানদ নামল বনে, ভকন্তু 
আ মদ মুসা হননমই ভতন তলার ভসোঁভড়র মুনখ ঘনরর ছাোে লুভকনে থাকা 
একজননর মুখ হদখনত হপল। 

আ মদ মুসা হননমভছল ভসোঁভড় ঘরভের পুব পানশ,  াসান তাভরক পভিম 
পানশ। আর হলাকভে বনসভছল ভসোঁভড় ঘনরর পুব পানশর অন্ধকানর। 

আ মদ মুসা িাল হথনক ছাদ লনক্ষয লাফ ভদনে ছানদর প্রােীর আোঁকনড় 
ধনরভছল। হসখান হথনক ছানদ নামার সমেই লুকাননা হলাকভে ছুনে এনস হপছন 
হথনক আ মদ মুসার মাথাে ভপস্তল হেনপ ধনর। 

আ মদ মুসার মাথাে ভপস্তল ধনর হরনখই বলল, ‘হননম এস। আিা হতা 
হতামার সা স! এই ির সন্ধযাে তুভম েুভর করনত এনসছ।’ 

আ মদ মুসা আশ্বস্ত  নলা হয, তানক হোর িাবা  নেনছ। অতএব হুে কনর 
হস গুলী োলাননার প্রনোজন হবাধ করনব না। 
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আ মদ মুসা সুনবাধ বালনকর মত তার হুকুম তাভমল করল। হননম এল হস। 
আ মদ মুসার মাথাে ভপস্তল ধনর হরনখই বলল, ‘েল  াোঁেনত থাক। ভননে 

নামনত  নব। হকান োলাভকর হেষ্টা কনরা না। তুভম যভদ অেনকান শত্রু না  ও, 
তা নল হতামার িে হনই। আমরা হতামানক ভকছুই করব না। শুধু পুভলনশ হদব 
েুভরর হেষ্টার দানে।’ 

আ মদ মুসা একেুও হদভর না কনর  াোঁেনত লাগল। তানদরনক হতা ভননে 
নামনতই  নব, তার সানথই নামা যাক। যাওোর পনথই একো পথ হবভরনে যানব। 
তাছাড়া  াসান তাভরক হতা ওপানশ হননমনছ। এ বযাপারো ভনিে তারও হোনখ 
পনড় যানব। 

ছানদর দরজা ভদনে আ মদ মুসা ভসোঁভড় ঘনর প্রনবশ কনরনছ। 
 ঠাৎ ‘কক’ কনর একো শব্দ  নলা এবং তার মাথা হথনক ভরিলবানরর নলো 

সনর হগল। 
আ মদ মুসা হপছন ভফনর তাকাল। হদখল,  াসান তাভরনকর বাম  াত 

হলাকোর নানক-মুনখ একো রুমাল হেনপ ধনর তানক হপোঁভেনে ধনরনছ এবং তার 
িান  াত ভদনে  াসান তাভরক হলাকোর ভরিলবার হকনড় ভননেনছ। 

কনেক হসনকনন্ির মনধযই হলাকভে সংো  াভরনে হফলল। 
আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক ধরাধভর কনর হলাকোনক হেনন ভননে অন্ধকার 

ভসোঁভড় ঘনরর হকাণাে হরনখ ভদল। 
‘আল ামদুভললা ।  াসান তাভরক, শুরুো আমানদর িালই  নেনছ। 

দুনক্ষনত্রই হগালাগুলী ছাড়াই আমরা কাজ সারনত হপনরভছ। হগালাগুলী  নল 
হিতনর ওরা সাবধান  নে হযনতা। েল এবার আমরা ভতন তলাে নাভম।’ বলল 
আ মদ মুসা। 

ভতন তলাে নামল আ মদ মুসারা। ভতন তলাে অননকগুনলা ঘর। সবগুনলাই 
অন্ধকার এবং বন্ধ। 

দুতলাে নামার ভসোঁভড়র মুনখ ভগনে দাোঁড়াল তারা। 
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‘িাইো আমরা সাউন্ি মভনের বযব ার করনত পাভর। হবনন্ো ও সসা’হদর 
অবযান এর দ্বারা ভেভিত করা যানব। ভনিে হকাথাও তানদর কথা  নি।’ বলল 
 াসান তাভরক। 

‘ভঠক বনলছ,  াসান তাভরক।’ বনল আ মদ মুসা কাোঁনধ ঝুলাননা হছাট্ট বযাগ 
হথনক আলিা হসননসভেি সাউন্ি মভনেভরং যন্ত্র হবর করল। হলািনেনস যন্ত্রভে অন 
কনর ভদল আ মদ মুসা। 

সংনগ সংনগই কথা বনল উঠল যন্ত্রভে। প্রথম কেোই হবনন্োর। ভকন্তু 
োরভদনক নানা শব্দ কথানক অেষ্ট কনর তুলভছল। 

িাইনরকশন ইভন্িনকের ঘুভরনে আ মদ মুসা ভঠক করল হবনন্োনদর কথা 
হকান ভদক হথনক আসনছ। তারপর মভনেভরং যনন্ত্রর অে সব ভদক বন্ধ কনর ভদল। 
এবার হবনন্োনদর কথা পভরষ্কার  নেনছ। কথা বলভছল তখন একো অপভরভেত 
িারী কে। বলভছল, ‘হতরভসনেরা দ্বীনপর ঘেনা সবভকছু ওলেপালে কনর 
ভদনেনছ। গতকাল আমানদর ভসদ্ধান্ত  নেনছ হয, সাও হতারা  দ্বীনপ ভশকার ভননে 
যাওোর হপ্রাগ্রাম এখন বন্ধ থাকনব। শুধু তাই নে, ওখানন যাতাোতও এনকবানর 
বন্ধ কনর হদো  নেনছ।’  

‘তা নল আগামীকাল  ারতাে হয োলান আসার কথা ভছল তা আসনছ না?’ 
বলল হবনন্োর কে। 

‘না আসনছ না।’ বলল হসই অপভরভেত কে। 
‘সাও হতারা  যাবার জনে হয ‘ভমভন সাব’ এনসনছ, ওো ভক েনল যানব?’ 

তৃতীে কে বলল। কেভে সসা’র। 
‘ইভতমনধয ওো েনল হগনছ।’ বলল হসই অপভরভেত কে। 
‘এতবড় পভরবতদন, হতরভসনেরানত এমন ভক ঘনেনছ?’ বলল হবনন্ো। 
‘এমন ভক ঘনেনছ বলনছা? আমানদর অধদশনতর মত হলাক হসখানন ভন ত 

 নেনছ। দুভে িাড়া করা হ ভলকপ্টার ধ্বংস  নেনছ, একো ভননখাোঁজ রনেনছ। স্বেং 
আমানদর েীফ আ ত।’ 

‘কানদর সানথ এ সংঘষদ  নেনছ?’ সসা’র কে বলল। 
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‘হসো আমানদর বলা  েভন। তনব মনন  ে, একভদন ভনউইেনকদর েুইন 
োওোর যারা ধ্বংস কনরভছল, তানদরই উত্তরসূরী ওরা হবাধ  ে।’ বলল 
অপভরভেত কে। 

েতথুদ একভে কে কথা বনল উঠল। বলল, ‘ভকন্তু ভনউইেনকদর েুইন োওোর 
যারা ধ্বংস কনরভছল, এো ভননে হতা এখন ভিন্ন কথা হশানা যানি। বতদমান মাভকদন 
হপ্রভসনিন্ে ভম. হ্াভরসন হখাদ নাভক মনন কনরন হয, হসই সমনের মাভকদন সরকার 
হয ভসদ্ধানন্ত হপৌনছভছল হসো ভছল পভরভযভত তাভড়ত, উপযুি প্রমাণ ভিভত্তক নে।’ 

‘হ্াোঁ, মাভকদন যুিরানষ্ট্রর সাম্প্রভতক ঘেনাপ্রবা  হসনদনশর আিযন্তরীণ ও 
ধবনদভশক নীভত দুই-ই পানি ভদনেনছ। ভকন্তু তুভম হপ্রভসনিন্ে হ্াভরসননর এ 
কথাো কার কানছ শুননল?’ বলল অপভরভেত হসই প্রথম কে। 

‘মাভকদন হষ্টশন ভিপােদনমনন্ের একজন উধ্বদতন অভফসার েুযভরষ্ট ভ নসনব 
 ারতাে এনসভছনলন। তার সানথ পভরেে  ে। ভতভনই একথা আমানক 
বনলভছনলন।’ েতুথদ কেভে উত্তনর বলল। 

‘যাক এসব উনদ্বগজনক কথা আমানদর না হশানাই িাল।’ বনল একেু 
হথনমই প্রথম কেভে আবার কথা শুরু করল, ‘সাও হতারা  ভশকার ভননে যাবার 
কমদসূেী বাভতল  নলা, এ ভননে অেরকম ভকছু িাবার অবকাশ হনই। ভশকার ধরা 
েলনছ এবং সাও হতারা  প্রনজট েলনছ এবং েলনব।’ 

‘তনব আমরা খুভশ  তাম যভদ সাও হতারা ে আমরা কতো ভক করনত পারভছ 
তা জাননত পারতাম।’ বলল েতথুদ কে। 

মু ূতদকাল ভনরবতা। 
পনর কথা বনল উঠল হসই প্রথম হলাকভে। বলল, ‘আভম এ ভবষনে ভকছ ুজাভন 

না। সাও হতারা  আভম হদভখওভন। তার প্রনোজনও হনই। যা  বার তাই  নি 
হসখানন।’ 

কেভে থামনতই নারী কনের কান্না হিনস এল সাউন্ি মভনেভরং যনন্ত্র।  
কান্নারত নারী কে কথা বনল উঠল। বলল কান্নাজভড়ত কনে, ‘ভম. হবনন্ো, 

ভম. সসা আপনারা আমানক হকাথাে ভননে এনসনছন, হকন ভননে এনসনছন?’ 
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নারী কে শুনন আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক দুজননই েমনক উঠল। এনতা 
ভমস পলা হজানের কে। হবনন্ো ও সসা ভক ঐ গাভড়নত কনর পলা হজােনকও 
ভননে এনসভছল? 

নারী কে থামনতই অপভরভেত হসই প্রথম কেভে বনল উঠল, ‘সুেরী হতামার 
গল্প হবনন্োনদর মুনখ অননক শুননভছ। ভকন্তু সমে  েভন সাক্ষাত করার। আজ 
অননক ভদন পর আমরা অনননকই এক সানথ বসনত হপনরভছ। আমরা োই তুভম 
আমানদর এ সনম্মলননক স্মরণীে কনর রাখ। আমরা আজ সারারাত হতামানক 
ভঘনর নােব, গাইব। আমরা সকনলই খুভশ  নত োই হতামার সঙ্গলানি।’ 

হলাকভে একেু হথনমই আবার বনল উঠল, ‘আভম সকলনক নানে শভরক  বার 
জনে আমন্ত্রণ জানাভি। আসুন ভমস পলা।’ 

‘না, আভম নােব না। আমানক বাভড়নত হরনখ আসুন।’ কান্নাজভড়ত কনে 
প্রভতবাদ কনর উঠল পলা হজাে। 

‘হতামার কান্না হতামার ভেৎকার হকউ শুননত পানব না সুেরী। ইিাে না 
 নল, অভনিানতই হতামানক সবভকছুনত রাজী  নত  নব।’ 

একেু ভনরবতা। 
তারপনরই পলা হজানের কে আতদ-ভেৎকার কনর উঠল, ‘হছনড় দাও 

আমানক, হযনত দাও। ইশ্বনরর হদা াই।’ 
‘ াসান তাভরক এস, পলার সবদনাশ  নে যানব।’ বনল আ মদ মুসা সাউন্ি 

হরকভিংো পনকনে হফনল হষ্টনগানো  ানত ভননে দ্রুত নামনত লাগল ভসোঁভড় হবনে। 
 াসান তাভরকও হপছনন ছুেল আ মদ মুসার। তারও  াত হষ্টনগান। 
হদৌড়াননা অবযাে আ মদ মুসা পনকে হথনক সাউন্ে মভনেভরং যন্ত্রো হবর 

কনর ঘরোর হলানকশন আবার ভঠক কনর ভনল। তখনও সাউন্ি মভনেভরং-এ পলা 
হজানের ভেৎকার ও প্রেন্ি ধস্তাধভস্তর শব্দ হিনস আসনছ। 

ঘরভের দরজাে ভগনে দাোঁড়াল আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক। দরজাো হঠনল 
হদখল দরজা লক করা। 

‘হরভি  াসান তাভরক’ বনল আ মদ মুসা গুলী করল লকানরর কী হ ানল। 
গুলী কনরই প্রেন্ি এক লাভথ োলাল দরজাে। খুনল হগল দরজা। 
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ঘনর জনা সানতক হলাক। সবাই দাোঁড়াননা। 
ঘনরর একদম দভক্ষণ প্রানন্ত আ ত ও অদ্ধদনগ্ন অবযাে পলা হজােনক 

একজন হলাক পাোঁজানকালা কনর সম্ভবত পানশর ঘনর ভননে যাভিল। পানশই 
একো দরজা হখালা। 

দরজা খুনল হযনতই ঘনররর সবাই তাভকনে ভছল দরজার ভদনক। হসই সানথ 
দুজননর  ানত উনঠ এনসভছল ভরিলবার। হয হলাকভে পলা হজােনক পাজানকালা 
কনর ভননে যাভিল, হোনখর পলনক হস পলা হজােনক হছনড় ভদনে ভরিলবার তুনল 
ভনল পনকে হথনক। 

আ মদ মুসারা হেনেভছল পলা হজােনক উদ্ধার করনত। এ জনেই দরজা 
হখালার সানথ সানথ তারা গুলী কনরভন। ভকন্তু মু ূতদ হদভর করনল তারা গুলীর 
ভশকার  নব। 

হস সুনযাগ ভদল না ওনদর আ মদ মুসারা। ওনদর  ানতর ভরিলবার োনগদনে 
উনঠ আসার আনগই আ মদ মুসা ও  াসান তাভরনকর হষ্টনগান ঘনরর ভতন ভদক 
ঘুনর অভগ্নবৃভষ্ট করল। 

সাতভে হদ ই লুভেনে পড়ল হমনঝনত। ঝাোঁঝরা হদ গুনলা ওনদর কনেক 
হসনকনন্ির মনধযই ভযর  নে হগল। 

আ মদ মুসা ছুেল ঘনরর দভক্ষণ প্রানন্তর ভদনক। 
পলা হজানের প্রাে নগ্ন হদ  কুকনড় পনড় ভছল। িে ও আতংনক তার দুনোখ 

ভবনফাভরত। মুনখ মৃতযুর পান্িুরতা। 
আ মদ মুসা পলার জযানকেভে কুভড়নে ভননে তার ভদনক ছুোঁনড় ভদনে হপছন 

ভফনর দাোঁভড়নে বলল, ‘পনর নাও।’ 
উনঠ বসা পলা হজাে গানের হছোঁড়া হগভে ও সানেদর উপর জযানকে পনর ভনল। 

তারপর কােদ ভঠক কনর ভননে উনঠ দাোঁড়াল। 
আ মদ মুসা  াসান তাভরনকর ভদনক হেনে বলল, ‘তুভম পলানক ভননে বাইনর 

ভগনে দাোঁড়াও। আভম এনদর সােদ কনর বাইনর আসভছ। দুতলা ও এক তলার 
ঘরগুনলাও সােদ করনত  নব।’ 

 াসান তাভরক পলা হজােনক ভননে বাইনর হগল। 
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পলানক দাোঁড় কভরনে হরনখই আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক দুতলার ঘরগুনলা 
সােদ করল। কাগজপত্র সনে জনক যা হপল কুভড়নে ভনল। দুতলাে হপল 
একভেমাত্র কভম্পউোর হসে। ভিকগুনলা ভননে ভনল আ মদ মুসা। 

িে ও আতংক ভকছুো কনম হগনল পলা হজাে আ মদ মুসা ও  াসান 
তাভরকনক ভননে ভবস্মনের হদালাে দুলভছল। গানিদর ইউভনফরম ও কপাল পযদন্ত 
নামাননা হ্াে পরা ভলননসি আ মদ মুসা ও  াসান তাভরকনক ভেননত পারভছল না 
পলা হজাে। ভকন্তু ওনদর কথা মানঝ মানঝ তার কানছ পভরভেত মনন  ভিল। এই 
অপভরভেত দুজন হলাক এই ভবরাে  তযাকান্ি ঘভেনেও তানক বাোঁোল হকন এো হস 
ভকছুনতই বুঝনত পারনছ না। এরা এখানন ভক খুোঁজনছ হসোও তার মনন ভবস্মনের 
সৃভষ্ট কনরনছ। 

আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক পলা হজােনক ভননে বাভড় হথনক হবভরনে 
এল। 

গাভড় বারাোে এনস গাভড়নত ওঠার সমে পলা হজাে বলল, ‘মাফ করনবন 
আমরা হকাথাে যাভি?’ আমানদর বাভড়নত মা কান্না-কাভে করনছন।’ 

‘হ্াোঁ, তুভম বাভড়নতই যানব।’ বনল আ মদ মুসা ড্রাইভিং ভসনে উঠল। পানশ 
উঠল  াসান তাভরক। হপছননর ভসনে তুলল পলা হজােনক। 

প্রাইনিে হরাি হথনক হকাষ্টাল  াইওনেনত উনঠ হরনখ যাওো েযাভির কানছ 
দাোঁড়াল। 

আ মদ মুসা িাকল েযাভিওোলানক। বলল, ‘আনরকো গাভড় হযাগাড়  নে 
হগনছ। অনপক্ষা করার জনে হতামানক ধেবাদ।’ বনল একমুনঠা োকা 
েযাভিওোলার  ানত তুনল ভদল। 

োকার ভদনক একবার তাভকনেই হোখ দুনো উজ্জ্বল  নে উঠল 
েযাভিওোলার। একো লম্বা ধেবাদ ভদনে ছুেল হস তার েযাভির ভদনক। 

গনজানলা হরানির মুনখ এনস আ মদ মুসা তার গাভড় িান পানশর পাকদোর 
কারপানকদ দাোঁড় করাল। 

গাভড় হথনক নামল আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক। পলা হজােনক গাভড় 
হথনক নামনত বলল। 
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পানকদর ভদনক তাভকনে পলা হজাে বলল, ‘আমার বাভড়নতা এখানন নে।’ 
‘এস। ১১নং গনজানলা হরাি খুব দূনর নে। হ োঁনেই যাওো যানব।’ আ মদ 

মুসা বলল। 
ভবস্মে ফনুে উঠল পলা হজানের মুনখ। বলল, ‘আমার বাভড় আপনারা 

হেননন?’ 
‘ওো হতা এখন আমানদরও বাভড়।’ আ মদ মুসা বলল। 
‘হক আপনারা?’ বনল উঠল পলা হজাে। তার কনে সংশে সনে । 
উত্তর না ভদনে আ মদ মুসা ‘এস’ বনল পলা হজানের বাভড়র ভদনক  াোঁেনত 

শুরু করল। 
‘গাভড় না হনোর অথদ বুঝলাম না।’ বলল পলা হজাে। 
আ মদ মুসা ভফনর দাোঁভড়নে বলল, ‘এই অপো গাভড়ো বাভড়নত ভননল ওো 

সভরনে হফলার জনে আবার পভরশ্রম করনত  নব।’ 
বনল  াোঁেনত লাগল আ মদ মুসা। 
তার হপছনন  াোঁেনত লাগল  াসান তাভরক ও পলা হজাে। 
পলা হজাে  াোঁেনছ। ভকন্তু তার মাথাে ভেন্তা ঘুরপাক খানি ঝনড়র হবনগ। 

আ মদ মুসার হশষ কথা শুনন তার ভনভিত মনন  নি তানদর নতুন হম মান 
িাইোর গলা ওো। ভকন্তু িাইোনদর সানথ এনদর হে ারার ভমল হনই। আর এরা 
অভধকাংশ সমেই দুনবদাধয িাষাে কথা বনলনছ, যা িাইোনদর পনক্ষ সম্ভব নে। 

পলা হজানের বাভড়নত হপৌছল তারা। 
দরজাে নক কনর পলা হজােই প্রথনম প্রনবশ করল বাভড়নত। 
পলার মা ভমনসস হজাে পলানক জভড়নে ধনর কান্নার  াে বভসনে ভদল। 
পলানক উদ্ধার কনরনছ এই পূনের সুবানদ ভমনসস হজাে আ মদ 

মুসানদরনকও হিতনর প্রনবনশর অনুমভত ভদল। 
‘আপনারা বসুন দো কনর। আভম কাপড় পানি ো ভননে আসভছ। 
েনল হগল পলা উপনর দুতলাে। 
‘পলার ভক  নেভছল? হবনন্ো ও সসা হকাথাে ভননে ভগনেভছল পলানক? 

হতামরা হক?’ ভজনেস করল ভমনসস হজাে। 
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‘আভন্ে, পভরেে বলভছ।’ বনল আ মদ মুসা মাথা হথনক হ্াে খুনল বযাগ 
হথনক েুল ও দাভড় পনর ভনল।  াসান তাভরকও। 

ভমনসস হজানের হোখ ছানাবড়া  নে উঠল ভবস্মনে। বলল, ‘বাছা হতামরা? 
হতা......।’ 

ভবস্মে জভড়ত কনে কথা জভড়নে হগল ভমনসস হজানের। একেু পর বলল, 
‘আভম ভকছ ুবুঝনত পারভছ না বাছা!’ 

‘সব বলব আভন্ে।’ বলল আ মদ মুসা। 
এ সমে ো ভননে হননম এল পলা হজাে। আ মদ মুসানদর লক্ষয কনর বলল, 

‘িাইো আপনারা?  ঠাৎ হকানেনক?’ 
বনলই পলা হজানের হোনখ পড়ল আ মদ মুসানদর পরননর হপাশানকর 

উপনর। হসই গানিদর ইউভনফরম। সংনগ সংনগ সব পভরষ্কার  নে হগল তার 
কানছ। শরীনরর উপর ভনেন্ত্রণ তার হয ভশভথল  নে পড়ল। তার  াত হথনক খনস 
পড়ল োনের হি। প্রেন্ি শনব্দ তা আছনড় পড়ল মাভেনত। 

পলা হজানের মুখ হথনক একো ভেৎকার হবভরনে এল, ‘িাইো আপনারা।’ 
ভেৎকানরর সানথ তার হোখ দুভে ভযর  নলা আ মদ মুসানদর উপর। 
অবাক ভবস্মে আর অননক প্রনের অপ্রভতনরাধয োনপ ভবনফাভরত তার 

দুনোখ। 
ভেৎকার তার হথনম হগল, ভকন্তু হোখ দুভে তার হযন পাথর  নে হগনছ। কথা 

সরনছ না পলা হজানের মুখ হথনক। 
আ মদ মুসা  াসল পলা হজানের ভদনক হেনে। বলল, ‘হতামানদর এ ভবস্মে 

স্বািাভবক।  আমানদর সব কথা হতামানদর শুননত  নব।’ 
পলা হজানের ভযর হোখ একেুও নড়ল না। তার হঠাোঁে দুভে ননড় উঠল। বলল, 

‘সবকথা পনর শুনব। সবার আনগ এক কথাে বলুন, ‘আপনারা হক? ভক উনেনশ্য 
আপনারা এনসনছন?’ শুষ্ক কে পলার। 

আ মদ মুসা পভরপূণদিানব তাকাল পলা হজানের ভদনক। তার অনড় হোনখর 
অতল দৃভষ্টনত আ মদ মুসা অে রকম এক পলা হজােনক হদখল। মনন  নলা, 
এর কানছ ভমথযা বলার প্রনোজন হনই। আ মদ মুসা বলল, ‘আমরা দুজননই 
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মুসভলম। আমরা িাে হথনক ভলসবন  নে এখানন এনসভছ। একো িেংকর ের 
সাও হতারা  দ্বীনপ আমানদর ভকছু িাইনক বেী কনর হরনখনছ। আমরা তানদর 
উদ্ধার করনত োই।’ 

আ মদ মুসা থামনলও পলা হজাে কথা বলল না। তার অপলক, অনড় দৃভষ্ট 
আরও তীক্ষ্ণ  নে উনঠনছ আ মদ মুসানদর উপর। হযন অননক ভকছু ভননে িাবনছ 
হস। ভকছুক্ষণ পর পলা হজাে ধীর কনে বলল, ‘আপভন আপনানদর পভরেনের 
সবেুকু হবাধ  ে বনলনভন। আর ভলসবন  নে  ারতা আপনারা আনসনভন। ভলসবন 
হথনক হতরভসনেরা  নে  ারতা এনসনছন।’ 

এবার ভবস্মে ফনুে উঠল আ মদ মুসার হোনখ-মুনখ। বলল, ‘তুভম জান এো? 
ভক কনর?’ 

‘আপভনই হতা বলনলন।’ বলল পলা হজাে। 
‘কখন?’ আ মদ মুসা বলল। 
‘এইনতা বলনলন হয, িাে হথনক ভলসবন  নে  ারতা হপৌনছনছন। হয দুজন 

মুসলমান ভলসবন  নে আনজারস দ্বীপপুনে এনসনছন, তারা প্রথনম  ারতাে 
হননমনছন এবং অননক ঘেনাও ঘভেনেনছন।’ বলল পলা হজাে। 

ভ্রু কুোঁেনক উনঠনছ আ মদ মুসার। ভবস্মে জভড়ত হোনখর দৃভষ্ট তার আরও 
তীক্ষ্ণ  নে উনঠনছ। বলল, ‘ভমস পলা হজাে আপভন হক?’ 

‘আভম আনজারস এর ‘হসন্িাল কাউন্োর এসপানোননজ এনজেী’ (CCEA) 
এর সদস্য।’ ভদ্বধা ীন যাভন্ত্রক স্বনর বলল পলা হজাে। 

নতুন ভবস্মে ভননে তাকাল আ মদ মুসা ও  াসান তাভরক পলা হজানের 
ভদনক। 

ভবস্মে-ভবনফাভরত  নে উনঠনছ ভমনসস হজানের হোখও। 
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৭ 
আজর ওোইজমযান সাও হতারা  দ্বীনপ ৪০ ফেু মাভের ভননে তার অভফস 

হেভবল বনস। জ্বলনছ তার হোখ আগুননর মত। হযন তা পুভড়নে হফলনব সামনন 
বসা তার দভক্ষণ  স্ত দাভননেল হিভিিনক। 

আজর ওোইজমযাননর জ্বলন্ত হোখ হননে উঠল। মুখ হথনক তার শনব্দর হশল 
বভষদত  নলা দাভননেল হিভিিনক লক্ষয কনর, ‘২৪ ঘন্োর মনধয আভম  ারতাে জজদ 
এমানুনেনলর বাভড়নত ভক ঘনেনছ তার সভঠক ভরনপােদ োই। আমার ভবশ্বাস হসখানন 
আ মদ মুসা আনসভন। সমুদ্র পনথর উপর আমানদর কড়া নজর আনছ। গত ৭ 
ভদনন হতরভসনেরা হথনক হকান হছাে হনৌকা বা হবাে পভিনমর হকান দ্বীনপ যােভন। 
সবনেনে বড় কথা  নলা, হয ঘনর  তযা কান্িো ঘনেনছ, হসখানন হছড়া সােদ ও 
হগেীর হয েুকনরা পাওো হগনছ তা হকান হমনের। হলভিজ ঘভড়ও হসখানন পাওো 
হগনছ। এ হথনক প্রমাণ  ে হকান হমনেনক হকন্দ্র কনর এই  তযাকান্ি ঘনেনছ। 
হখাোঁজ নাও িাল কনর।’ 

একেু থামল আজর ওোইজমযান। বলল আবার একেু পনর, ‘সবাইনক খবর 
হপৌছাও সাও হতারা মুখী জা াজ, লঞ্চ, হ ভলকপ্টার সবভকছুনক হযন ভবনা 
ভজোসাে ধ্বংস কনর হদো  ে। আমানদর ভনজস্ব হযাগানযাগ ‘ভমভন-সাব’ এর 
মাধযনম েলনব। আর মাভের উপনরর বেীখানানক িূগনিদ ঢুভকনে দাও। হযন 
মাভের উপনর জংগল ও পা াড় ছাড়া আর হকান ভকছুর ভেি না থানক।’ 

আবার একেু দম ভনল আজর ওোইজমযান। কনেক মু ূতদ পনর শুরু করল 
আবার, ‘েুইন োওোনরর ধ্বংস সম্পভকদত েেুভনক এর অনুসন্ধান ভরনপানেদর 
বাড়ভত কভপ উদ্ধার করা এখনও সম্ভব  নলা না। অথে এর মনধযই রনেনছ 
আমানদর প্রাণ।’ 

অননকো স্বগত কনে এ কথাগুনলা বনলই আজর ওোইজমযান পাগনলর মত 
ভেৎকার কনর উঠল, ‘নতুন বেী সাংবাভদক বুনমদীন ভবলা নক আমার কানছ ভননে 
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এস। হস কামাল সুলাইমাননর স্ত্রী লভতফা কামাল, হবান ফাভতমা কামাল এবং 
যানেদ ভবন ফারুনকর হখাোঁজ-খবর জানন। তার কাছ হথনক হবর কনর ভননত  নব 
ওনদর ভঠকানা। আর েুেভননকর ৭ জননর কানছ হশষ হেষ্টা োলাও। হবর কর 
ভরনপানেদর কভপ হকাথাে হরনখনছ। সমে আমানদর  ানত হনই।  ে ওরা বলনব না 
 ে ওনদর সবাইনক মরনত  নব। যাও।’ 

হবভরনে হগল দাভননেল হিভিি। 
 
 

পরবতদী বই 

গুলাগ হথনক েইুনোওোর 
 
 

কৃতেতােিঃ Mahfuzur Rahman 
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১ 
ে াাঁদকে মম কসস  থ ানস। 
অকঝার  ধারায়  ঝরকে  তার  থ া খ থে কে  অশ্রু। 
থ াাঁট োম কে ে ান্না  া পার  থ ষ্ট া ে র কে পলা  থ ানস। 
আহম দ ম ুসা ও হাসান ত ামর কে র  মবব্রত থ হার ায় থবদনার  এ ে টা ম মলন 

আস্তর ণ থনকম এল। 
‘স্যমর, এ ই ম ম মামিে  ঘ টন া থর াধ ে র ার  থে ান উ পায় আম া কদ র  মেল না।’ 

বলল  থস  নর ম  ও থ বদনা   মে ত ে কে। 
ধীকর  ধীকর  থ াখ  খুকল  মম কসস থ  ানস বলল, ‘বাো  থত াম াকদর  থে ান থদাষ  

থনই।  থত াম র া আত্মরক্ষ ার   কে যা ে র ার  তা ই ে কর ে। তা না  ে র কল হয়ক তা  
থতাম াক দর ই ম র কত  হকতা।  এ র া থয  ে তবে  খুমন  ববমর, তা আ বার ও  প্রমামণ ত 
হকয়কে।  আম ার  দু:খ............. ....।‘ 

ে ো থে ষ ে র কত পার কলা না মম কসস থ ানস।  ে ান্নায় থেক ে পেল থস  
আবার । 

সািনার থে ান োষা খুাঁ ক  থপ ল না আহম দ ম ুসা।  বুে  োো  ে ান্না যাকে  
বকল থসই ে ান্না  শু কন য াওয়া  ে াো তা কদর  থে ান উপায়  মেল না। 
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অস্ব মস্তে র  এ েটা অবস্থা। 
 র ম  মবব্রতে র  অবস্থা আ হম দ  ম ুসাকদ র । 
অসহনীয়  মন র বতাটা  এ বার  োেল  পলা  থ ানস।  ম ুখ  থ েকে  রুম াল  

সমর কয় মন কয় থ া খ ম ুকে বলল, ‘আপনার া না বলকল ে াইয়া  খুন হ কয়কে  বা ম কর  
থগকে  থসট া ও আম র া  ানকত  পার তাম  না।  ওরা  আম াকদ র   ানাত ন া।  থ বমে  
পীোপীমে  ে র কল আম া কদর ই ওরা খুন ে র কতা। 

আহম দ ম ুসা ম ুহূ কতমর  ক ে প লা থ ান কসর  মদকে  ত া ে াল।  ব লল, ‘স্যমর, 
আমম  বুঝকত  পার মে  না, আপমন আক ারস -এ র  ম াকন  প তুমগাকলর  থগা কয়ন্দা  
মবোকগর  ে ম মী হ কয়ও  ওক দর  েয় ে কর ন থে ন? আপমন থগা ক য়ন্দা মবো গকে  বকল  
থতা এ ক দর  ে াকয়স্তা  ে র কত প া কর ন। 

ম্লান হাসর  পলা  থ ানস।  হাম সট া ে ান্নার  থ কয়ও  ে রুণ।  বলল, ‘বকল 
থে ান লাে  হক তা  না।  আমম  থ খাাঁ  মন কয়  থ কনম ে, এ র া WFA এ র  োো  ে র া 
থলাে ।  আর  আম াকদর  থ দক ে র  থগাকয়ন্দা  প্রধান  WFA এ র   ীফ  আ র  
ওয়াই ম যাকনর  অন্ধ  বন্ধু।  আ র  আমম  ম াত্র ে কয়ে মদন আকগ  ে াক  থ যাগ দান ে র া 
এ ে  ন সাম াে থগা কয়ন্দা অমফসার ।’ 

‘অন্ধ বন্ধু  বলক েন থে ন?’ বলল আহম দ ম ুসা।  তার  ে কে মব স্ময়। 
‘আম াকদর  থগা কয়ন্দা  প্রধান  স ে ল নীমত -মন য়ম  েংে  ে কর  আ ক ারস -এ র 

পামন  সীম ায় WFA-এ র  মমমন  সাব ও অ োে  ল যাকনর  অব াধ মব র কণর  অনুম মত 
পাইকয়  মদকয় কেন এ বং  দূ কর র  মবমি ন্ন এ ে টা দ্বীপ ও কদর  নাকম  লী  ে মর কয় 
মদকয়কেন।’ বলল  পলা  থ ানস। 

‘নাম  মে  দ্বীপটার?’ ম কেস ে র ল আহম দ ম ুসা। 
‘দ্বীকপর  এ ে টা নাম  আ কে, আমম  শু কনম ে। মে ন্তু েু কল থগমে  না ম টা।’ বলল  

পলা থ ানস। 
‘ম যাকপ নাম  পাওয়া  য াকব  না?’ আহম দ ম ুসা  বলল। 
‘ফরম ামল  দ্বীপটার আলাদ া না ম ে রণ হয়মন ।  ম ানম  কত্র পার্শ্ম বতমী দ্ব ীকপর  

নাকম ই ত াকে  হ য়কতা  ড াে া হ য়।  তকব  থলাে  ম ুকখ  দ্বীপটার আলাদা এ ে টা নাম  
আকে, তা আমম  েু কল থ গমে।’ বলল  পলা থ ানস। 
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‘সাও থতার া হ মে?’ ম ে াসা আহম দ ম ুসার । 
হাসল পলা  থ ানস।  বলল, ‘এ  নাম টা মে  ে কর   ানকলন? থবক্ট া  

সসাকদর  ে াক ে শু কনক েন?’ 
‘এ  নাম  আম র া আকগ থেকে ই  ামন।  এ  দ্বীকপই আম াকদর  থল াকে র া বন্দী 

আকে ব কল ম কন  হয়।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 
‘এ  নাম  আমম  থবক্ট া -সসাক দ র  ে ো থেকে   ামন ।  মে ন্তু দ্বীপটা ম ম ন না।  

এ  নাকম র  থে ান দ্বীপ আ ক ারস  দ্বীপপু কে  থনই।  হ কত পাকর  এ টা থে ান দ্বীক পর নতুন 
নাম ।’ পলা থ ানস বলল। 

ে ো থে ষ ে কর  এ ে টা দম  মন কয়ই আব ার  বকল  উ  ল পলা থ ানস, ‘ও  
দ্বীকপ শু ধু আপনাক দর  থলাে র াই থনই।  অে থলাে র াও আকে  আম াকদর  এ  দ্বীকপর  
রুকটও থতা  অকনে  বন্দী  থস খা কন যায়।’ 

‘আপনাকদর  থগা কয়ন্দা মবে াগ এ  মবষয়ট া  াকন না? মে েু ে কর  না থে ন?’ 
 ট  ে কর  প্রশ্ন ে র ল আহম দ ম ু সা। 

‘আক ারস দ্বী পপুে  অ কনে টা ম ুক্ত থ দে ।  পতুমগাল  মে ংবা ইউ কর াপীয়  
থে ান থ দকে র  মেসা  োে কল  থ স আক ারা কস প্রকবে  ে র কত পাকর ।  তা োো  ওরা  
বন্দীকদর  মন কয় আ কস থে ানও ম বকে ষ বযবস্থায়  ল পকে। এ  ম বস্তীণম  লপে প াহার া  
থদবার  থে ান বযবস্থা  আক ার স -এ র  থনই।  এ র পরও থগাকয় ন্দা মবোগ এ বং  থে ান  
পযমাকয়  পুমলে র াও  এ  মবষয়ট া   া কন বকল  আম ার  ম কন  হকয় কে।  আমম  এ ে মদন 
ে োয় ে োয় আম ার  উ ধমতন অমফসার কে  এ  মবষকয় বলকল মত মন  ম িবয ে র মেকলন, 
WFA এ র  থলাে র া এ  দ্বী প পুকে র  মেআইমপ। এ কদর  মন কয় ম াে া ঘ ামম ও  না।  
এ ে মদন হার তার  পুমলে  ইন  াক মর  গ ামে কত  আমম  থ বক্ট া -সসাকদর  থ দকখমে।’ 
বলল  পলা থ ানস। 

‘থয দ্বীপ ওকদর  ল ী  থ দয়া  হকয় কে, থস দ্বী কপ তাহ কল  আক ারস 
সর ে াকর র  থে ানই উ পমস্থমত থ নই?’ প্রশ্ন ে র ল আহম দ ম ুসা । 

‘থসট াই  স্ব াোমবে ।’ পলা  থ া নস  বলল। 
‘আপমন থগ াকয়ন্দা  মবো কগর থ লাে  এ  ে ো মে  থবক্ট া -সসার া   াকন?‘ প্রশ্ন 

আহম দ ম ুসা। 
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‘ াকন  না।   ান কল আম ার  উ পর ওক দর  আর ও  অমধ ে ার  ব তমাকব  ব কল  
আমম  েয় ে মর ।’ বলল  পলা থ  ানস। 

‘আক ারস -এ র  এ ে  ন থগ াকয়ন্দা এ তটা  অসহ ায়? তা র  সাম াে 
আত্মরক্ষ ার  অমধ ে ার ও থস আ দায় ে র কত  পার কব  না মড প াটমক ম ্ট  থেকে?’ আহম দ 
ম ুসা হাসল।  ত ার  ে কে মবস্ময় । 

ম্লান হাসল পলা থ ানস।  বল ল, ‘থম কয় হওয়ার  অকনে  অসু মবধা আকে।  
আম ার  দূবমলতা থটর  থপকল অমফকসর  যা কদর  ে াকে  আশ্র য়  াইব, তার াও এ ই  
সুকযাগ  বয বহার  ে র কত প াকর ।  তাোে া মেআ ইমপকদর  মবরু কে  অমেক যাগ  ে র কল 
 াকু র ীর  অসুমবধা হওয় ার  েয় কতা আম ার  আ কে ই।’ 

আহম দ ম ুসা এ ে টু হাসল।  তা র  পকর ই গম্ভীর  হকয় উ  ল তার  ম ুখ।  বলল, 
‘ম ুক্ত থসাসাইমট কত’ থম কয়র া  সম ানামধে ার  পাওয়ার  পকর ও  থম কয়কদর  এ ই  
অসহায়ত্ব  থগল  না?’ 

‘আর ও থ বকেক ে। আ কগ  থম ক য়র া পামর বামর ে  প্র কটে ে কন োে ত। মে ন্তু 
এ খন পকে -ঘ া কট, অমফকস -কর ক স্তারায় পুরুষ কদর  ম ত মন ক কদ র  প্রকটে ে ন  তাকদর  
মন ক কদর ই ে র কত  হয়।  মে ন্তু সম ানামধে ার  থপকলও প্রাে ৃমতে োকব অসম  নার ীর া  
থস প্র কটে ে ন থদয়ার ক্ষ ম তা  র াকখ  না।  ফ কল প কে -ঘ াকট, অমফস -আদালক ত অবাধ  
মব র কণর  আ াদী  তাক দর কে   ার পাকে র  যকেি া াকর র  ম ে ীকর  থবাঁ কধ থ ফকলক ে। 
সম ানামধে াকর র  বযাপার টা এ ে টা গাাঁ াখুমর, তা এ খন আ র  বু ঝার  বামে  থনই।  
সম ানামধে ার  থপকয়ও ন ার ীর া লামে ত হব ার  অমেক যাগ  অ মবর াম  তুলকে, মে ন্তু 
এ ে  ন পুরুষ ে খনও এ ই অমেকযাগ  থ তাকল  না।  উ েকয় র  ম কধযে ার  প্রাে ৃমতে  
অসম তাই এ র  ে ার ণ।’ বলল  পলা থ ানস। 

থস োম ক তই মম কসস  থ ানস  ব লল, ‘থতাম র া ে ো বল বাো।  আমম  এ েট ু
ওপর  থে কে  আমস।’ 

বকল মম কসস  থ ানস  ে াপে ম দকয় ে াকলা  ে কর  থ া খ ম ুক ে উ ক  দাাঁোল। 
‘ধেবাদ  মম স পলা থ ানস ।  আ কে র  ঘ টন াকে  আপনার  অমফস 

মে োকব থ দখক ব?’ আহম দ ম ু সা বলল। 
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‘আমম  এ কত ইনেলে আমে, এ  ে ো আমম  মে েুকত ই প্রে া ে  ে র ব না।  
প্রমাণ হকয় কে  থব ক্ট া, সসা, ‘এ ে  মবর্শ্ -এ ে  থদকে -এ ে   ামত’ এ নম  ও এ র  
এ ম ানুকয়লর া  সবাই  WFA-এ র  থলাে ।  এ ই  ঘ টন ার   কে  থ গাকয়ন্দা  মবোগ  উ কট া  
আম াকে  দায়ী  ে র কত  পা কর ।  তার  থ কয় বে ে ো  হকলা, এ ে ো প্রে াে  হ কল  আমম 
WFA-এ র  টাকগমকট  পমর ণত হ কবা।  ে াইয়া কে  ওরা  থম কর কে, আম াকে ও ম ার কব।’ 
বলল  শু ষ্ক  ে কে  পলা  থ ানস, তার  থ া কখ -ম ুক খ ে কয়র  ম হ্ন। 

‘মে ন্তু আম ার  মবর্শ্াস, আপ নাকদর  থগা কয় ন্দা মবোগ এ বং WFA 
সমি মল তোকবই থবর  ে র কত থ  ষ্টা ে র কব ে ার া  এ  ঘ টন ার  সা কে  মে ত।  থব ক্ট া ও  
সসার া এ  বামে কত োে ক তা এ  খবর  তাক দর   ানা োে কত প াকর ।’ বলল  আহম দ 
ম ুসা। 

‘তাহ কল..........?‘ ে ো থে ষ না ে কর ই থ েকম  থগল পলা থ  ানস।  তার  
ে কে উ কদ্বগ ঝ কর  পেল। 

‘উ মদ্বগ্ন হওয় ার  মে েু থনই মম স পলা  থ ানস।  ওক দর  ে া   ওরা শু রু 
ে রুে ।  আম াকদর ও মে েু ে র কতহকব।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 

‘WFA আপনাক দর  থলাে ক দ র  থে ন বন্দী ে কর  থর কখ কে, তা মে ন্তু 
বকলন মন ।’ বলল  পলা  থ ানস। 

‘আপমন মে েু মে  আন্দ া  ে করন?’ ম ুকখ এ ে টু হামস থটকন ম কেস ে র ল 
আহম দ ম ুসা। 

‘আপনাকদর  যার া  বন্দী আ কে, তার া মে  ম ুসলম ান?’ প্রশ্ন পলা  থ ানকসর । 
‘হ্াাঁ  ম ুসলম ান।’ আহম দ ম ুসা  বলল। 
‘তাহ কল বন্দীটা  র া ন নম তে  উ কেশ্য প্রসতূ। ে ার ণ, আমম   ামন WFA-

এ র   ীফই শু ধু ইহুদী  তা  নয়, থগাটা WFA টাই  ইহু দী।  গত  র াকতর ঘ টন ায় ‘এ ে  
মবর্শ্  এ ে   ামত’ এ নম  ওর  থয ইম ানুকয়ল  ম ার া থগল থসও ইহু দী।  সুতরাং ইহু দীর া  
থে ান  র া ন নম তে  উ কেকশ্য ই  আপনাকদর  থলাে কদর  আট ে  ে কর কে।  এ টা  আর ও  
থবমে  পমর ষ্কার  হক ব, যমদ  ান া যায়  ওরা মে  ে র কতন।’ বলল  পলা থ ানস। 

হাসল আহম দ ম ুসা।  বলল, ‘আপমন................।’ 
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আহম দ ম ুসাকে  োমম কয় মদ কয়  ে ো ব কল উ  ল পলা  থ ানস, ‘আম াকে 
‘আপমন’ সকবাধ কনর  ম ে  প্রকয়া ন  আকে? গত র াকত আ ম াকে  উ োকর র  ে ম ন 
ম ুহূকতম আপমন আম াকে  ‘তু মম’ সকবাধন  ে কর মেকলন, আম ার  খুব োকল া 
থলকগমেল।  আমম  আপনা কদর  থোট থবা কনর  ম ত হ কত প ামর  না!’ 

োম ল পলা থ ানস। 
‘ধেবাদ  পল া।  তুমম  আম া কদ র  থোট  থ বাকনর  ম ত  নও, থোট  থব ানই  তুমম  

আম াকদর ।’ বকল  আহম দ ম ুসা  তাে াল  হ াসান  ত ামর কে র  মদক ে ।  বলল, ‘তাই  মে না 
হাসান ত ামর ে?’ 

‘অবশ্যই  ো ইয়া।’ বলল  হ াসা ন  তামর ে  আনকন্দ  ম ুখ উ জ্জ্বল  ে কর । 
বকলই  হাস ান তামর ে  পলা  থ ানকসর মদ কে  ত ামে কয় বকল উ  ল, 

‘আক ারস -এ র  হার ত ায় এ ক স আম র া আকর ে টা থ বান থপ কয়মে, এ  ে ো শু নকল  
থতাম ার  ো বীর া খুব খুমে  হকব ।’ 

‘আম ার  মে  তাহকল  এ খন দু ই োবী?’ থহ কস  বলল পলা থ া নস। 
‘অবশ্যই।’ হ াসান  ত ামর ে  বলল। 
‘ও! গুড  গড!  থ যখা কন এ ে মট ও মেল  না, থসখা কন দুই  োব ী থপলাম, ওরা 

োকে ন থে াোয়?’ বলল পলা থ ানস। 
‘আম ার  স্ত্রী োকে ন মফমল মস্তকন আর  োইয়ার থম াহত ার াম া ো কে ন থসৌমদ  

আর কবর  ম মদনা ে র ীকফ।’ হা সান  তামর ে  বলল। 
‘আপনার া আর ব? তাহকল  থত া WFA-এ র  সাকে লো ই লা গার  ে োই।  

যাাঁর া আ র  ওয়াই ম যা কনর  হাকত  আট ে  আকেন, ওাঁরা থে ান থদ কে র?’ ম কেস 
ে র ল পলা থ ানস। 

‘ওরা ৭  ন  েয়  থ দকে র ।  দু ন  তুরকষ্কর, ইর ান মম সর  মল মবয়া 
ইকন্দাকনম ে য়া ও  থে কনর  এ ে  ন েকর।’ বলল  আহম দ  ম ুসা। 

‘থবাধ  হয়  এ ে ই সাকে  ধকর ক ে, মে ন্তু এ ে  সাকে থপল  মে  ে কর?’ পলা  
থ ানস বলল।  ত ার  থ াকখ -ম ুক খ মবস্ময়। 
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‘ওরা ৭  ন ফ্রাকের  ষ্টাসমব া কগম এ ে টা থগাকয়ন্দা ফ াম ম খুক লম েল।  থস 
থগাকয়ন্দা  ফ াম মমট কে ও ধ্বংস  ে কর কে, তাকদর কে ও  মে ড োপ ে কর কে।’ বলল  
আহম দ ম ুসা। 

‘ওরা মে  ইহুদীক দর  মবরুক ে ম ে ংবা WFA-এ র  মবরুকে থে া ন থে স মন কয় 
ে া  ে র মেল?‘ প্রশ্ন  ে র ল পলা থ ানস। 

‘থতাম ার  এ  ে ো  ম কন হকলা  মে  ে কর?’ আহম দ ম ুসার  ম ে াসা। 
‘থগা কয়ন্দা ফাম মটাও  যখন  ধ্বং স ে কর কে, তখন বলক ত হ কব ফাম মমট  খুব  

বে বযাপ ার  মন কয় স াম কন এগুম িল ।’ বলল  পলা  থ ানস। 
‘ধেবাদ পলা।  ম ে  বকলে তুমম ।  থগাকয়ন্দা ফাম মমট  ধ্বংস ে র ার  পর থসই  

ে া  সম্পকে ম তেয  থনয়ার   ক েই ওকদর  মে ড োপ ে কর ক ে।’ আহম দ ম ুসা  বলল। 
‘োইয়া  আপনার া থে?’ প্রশ্ন পলা থ ানকসর। 
‘থে ন এ প্রশ্ন?’ বলল আহম দ  ম ুসা। 
‘ে ার ণ বন্দী থগা কয়ন্দাক দর  য া র া উ োর  ে র কত আ কসন, তার া আর ও  বে  

থে উ ।  আর  এ র  প্রমাণও  গত  র াকত আমম  থপ কয়মে।  থদ কখ  ম কন হকয়মেল, পৃমেবীর  
থবষ্ট ে ম াক্ড াক দর  আমম  থ দখম ে। আবার  ম ানুষ  মহস াকব ও আপনার া অসাধারণ ।  
সুতরাং আপনার া অসাধারণ  থ ে উ  হকবন মনশ্চয়।’ পলা থ া নস  বলল। 

আহম দ ম ুসা  থ হকস  মে েু বল কত যামি ল, এ  সম য় বাই কর র  থগকট  নে  
হকলা। 

আহম দ ম ুসা থেকম  থগল। 
পলা থ ানস এ ে বার  দর  ার মদকে  তামে কয় বলল।  ‘আপ নার া বসুন, 

আমম  থদমখ থে?’ 
বকল পলা থ ানস ত াোতামে  উ ক  মগকয় দর  ার লুমে ং থহাল মদকয় বা ইকর  

তামে কয় থদক খই দ্রুত মফকর  এ কস বলল, ‘এ ে  ন থগাকয়ন্দা ে ম মে তমা এ বং আর ও 
এ ে  ন থলাে ।’ পলা থ ানক সর  থ াক খ-ম ুকখ  এ ে টা েীত ে াব। 

‘আম র া থেতকর  যামি ।  ওক দ র  এ কন বসাও। আম র া পকর  প্রকয়া কন 
আসব।  থতাম ার  থে ান েয় থন ই।’ দ্রুত  ে কে  বলল  আহম দ  ম ুসা। 

বকলই আ হম দ ম ুসা  উ ক  েুটল  তার  ঘ কর র  মদকে ।  হ াসান ত াম র ে ও। 
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পলা থ ানস মফকর  মগকয় থগ ট খুকল মদল এ বং থগা কয়ন্দা ে ম মে তমাকে 
স্ব াগত   ামনকয় বলল, ‘গুড  ম মন মং স্যার ।  আপমন ে ষ্ট ে কর  আম াকদর  বাসা ায়! 
আম াকে  খবর  মদ কলই থতা  হক তা।’ 

থগাকয়ন্দা  ে ম মে তমার  নাম  মেক্টর  র াইয়া। হার তার  থগা কয়ন্দা প্রধান থস। 
ে ো থে ষ  ে কর  এ ে টু থে কম ই  আবার  ব কল উ  ল পলা  থ া নস, ‘স্যার, 

আসুন স্যার, থেতকর  আসুন।’ 
থেতকর  ঢুে কত ঢুে কত  বলল, ‘বযাপার টা  খুব   রুর ী থতা।  তাে াতামে  

থতাম ার  এ খা কন আসকত ই হক তা।  তাই   কল  এ লাম। 
থেতকর  ঢুকে এ ে টু েমকে  দাাঁোল।  থপেন মফ কর  তার  থ পেকন আসা  

সাকের থলাে মট র  মদকে  ইংমগ ত ে কর  থগা কয়ন্দা প্রধান মেক্ট র  র াইয়া বলল, ‘ইমন  
‘এ ে  মবর্শ্’ এ নম  ও‘র  োই স  থ য়ার ম যান।  নাম  থে লম েন  থে কনইকর া।  এ ই  
সে াকল  মতমন  হার তা  এ কস  থপ ৌকেক েন।  ওাঁক দর  এ ে টা ে া  আম াকদর কে  এ খা কন 
মন কয় এ কসকে।’ 

বকল আব ার  হাাঁটক ত লা গল মে ক্টর  থসাফা  লক্ষ য ে কর । 
পলা থ ানস  ও  থে লম েন থে কনইকর া  সম্ভাষণ  মবমন ম কয়র  পর তার াও  

হাাঁটকত ল াগল থসাফ ার  মদকে । 
পলা থ ানকসর ম ুখটা ম মল ন ।  ওকদর  থদক খই  বুঝক ত থপ কর কে পল া 

থ ানস থয, এ র া গতে াকলর  ঘ টন া তদি ে র ার   কে এ খাকন এ কসকে। থস থ য 
 মে ত এ ই মবে াল হ তযাে াক্ ড র  সাকে, এ র া মে  তা  ান কত  থপ কর কে?’ 

আে ংে া ও অস্ব মস্তকত  েকর  থ গ ল তার  ম ন। 
ওকদর কে  বমসকয় ত াকদর  স াম কনর  এ ে  থসাফায় মগকয় বসল পলা 

থ ানস। 
পলা থ ানস বসকত ই থগা কয় ন্দা ে ম মে তমা মেক্টর  র াইয়া  বকল উ  ল, 

‘থবক্ট া  ও  সসা ন াকম র  দু ন থ লাে  এ বার ও থত া থতাম ার  এ খ াকনই উ ক ক ে?’ 
থেতকর  থেতকর  আৎকে  উ  ল পলা থ ানস।  মে ন্তু স্ব াোমবে  ে কে বলল, 

‘ম  স্যার ।’ 
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’র াকত থতা ওরা বামে  আ কসমন ।  থখাাঁ  মন কয়  মে েু থ কনে?’ বলল মেক্টর  
র াইয়া। 

‘হ্াাঁ, ওরা বামে  আকসমন ।  মে ন্তু আপমন  ানকলন মে  ে কর  স্যার?’ পলা 
থ ানস বলল। 

‘বলম ে। আম ার  প্রকশ্নর  মদ্বত ীয় অংকে র  উ ত্ত র  দাও।’ বলল  মে ক্টর । 
এ ে  টুে কর া মবব্রত  হওয়ার  ম ত হামস।  বলল, থখাাঁ  থনয়ার  প্রকয়া ন  হয়  

না।  ওরা এ  র ে ম  প্রায়ই  ে ক র ন।  এ ম ন মে  এে বার  বামে  থে কে  থে ান ে াক  
থবরুব ার  পর  কল  মগকয়মে কলন ।  মতন মাস পর মফ কর মেকলন ।’ 

‘ওরা খুন হকয় কে।’  া্ড া  গলা য়  বলল  মেক্ট র । 
‘খুন? ে খন, থে াোয়?’ থ াকখ  ম ুকখ  উ কদ্বগ  ও  থব দনার  ম হ্ন  থম কখ বলল 

পলা থ ানস। 
‘শু ধু তার া  নয়, আর ও ে কয়ে  ন খুন হকয়ক ে  তাক দর  স া কে।’ মেক্টর  

বলল। 
‘থে াোয়?’ বলল পলা থ  ানস । 
‘এ ে  মবর্শ্ এ ে  থদে‘ এ নম  ও‘র  ম ম . এ ম ানুকয়কলর  বামে  থ ন?’ মেক্টর 

বলল। 
‘ম ম ন না, তকব থলাকে ে নট া  ামন।’ বলল  পলা  থ ানস। 
‘ঐ  বামে কতই ত ার াসহ এ ম া নুকয়ল ও অো ের া খুন হক য়কে।’ মেক্টর  

বলল। 
র াক যর  উ কদ্বগ আতংে  থটকন আনল  পলা থ ানস তার  থ াক খ -ম ুকখ।  তার  

ম ুখ হ্াাঁ  হকয়  থ গকে। ে ো  সর ক েনা থ যন মুকখ। 
‘মম স পলা থ ানস গতে াল ওরা ে খন থবমর কয়মেকলন?’ ম ে াসা 

থে লম েন থে কনইরার ।  তার  থ াকখও  সন্ধানী  দৃমষ্ট । 
‘গতে াল সন্ধযার  পর  ওাঁরা থবম র কয় যান।’ বলল  পলা  থ ানস। 
‘তাক দর  সাক ে মে  আর  থে উ  ম েল?’ থে লম েন থে কনইরা বল ল । 
বুে টা থে াঁকপ  উ  ল পলা  থ ান কসর ।  ওরা মে   ানকত  থপকর ক ে থ য, পলা 

ওকদর  সা কে ম েল!  পলা স্মরণ  ে কর  খুমে  হকলা থয, থস য খন ওকদর  সা কে গ ামে কত  
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উ ক মেল, তখন আ কে -পাকে  থ ে উ  মেল না।  সন্ধযার  আকল া - োয়ায় দূর  থ েকে  সব  
থদখা  ও বু ঝাও ে ার ও প কক্ষ  স ম্ভব মেল না।  ম ে াসার  উ ত্ত কর  পলা থ ানস  বলল, 
‘স্যমর ।  ওকদর  য াওয়াটা  আমম  থদমখমন।’ 

‘পাোর বা  ে হকর র  থে ান  থম কয়  বা  থম কয়কদর  সাক ে  ওক দর  উ  াবসা মেল?’ 
বলল থে লম েন থে কনইরা। 

‘ওকদর  সাক ে  থে ান থম কয়  ে খনও আম াক দর  বামে কত  আক সমন, বাইকর  
মে েু ঘ কট োে কল আমম  মে েু বলকত প ার কবা না।’ পলা থ া নস  বলল।  তার  ে ো 
স্ব াোমবে  র াখার  থ ষ্টা  ে র কে।  মে ন্তু  উ কদ্বগটাতার  থ াক খ-ম ুকখ  ম ে কর  পেকে। 

থে লম েন থে কনইরা ে ো বলল, ‘থদ খুন গত র াক ত এ ম ানুকয়ক লর  বামে কত 
থয  গণহতযার  ঘ টন া ঘ নট কে, থসখাকন  এ ে  ন থম কয়র  উ পমস্থমত মেল।  থসখানে ার  
পুকর া ঘ টন াটা অিত থস ই থম কয়কে  থে ন্দ্র ে কর ই সংঘ মট ত হকয়কে। ত ার  সাটম ও  
ব্লাউ ক র  থেো  অংে  পা ওয়া থ গকে। পা ওয়া থগকে  থ ন - কোঁো  এ ে মট  থলম ড   হাত 
ঘ মে ।  হাত  ঘ মে র  থোঁো  থ কন  র কক্তর  দাগ  আ কে।  এ র  অেম  এ ে  ন থম কয় থসখা কন  
মন যমামতত হকয় কে। অবস্থা  বল কে মন যম াতন  ে কর কে  এ ম ানুকয়লর া।  তার া সে কল ই  
ম কর কে। মে ন্তু থম কয়মট র  লাে  থে াোও  থনই।  তার  ম াকন  থ ম কয়টাকে  উ োর  ে র  
হকয়কে।  য ার া  উ ে ার  ে কর কে  তার াই  হতযা  ে কর কে  এ ম ানুকয় লকদর কে ।  থম কয়টা কে  
খুাঁক  থ পকল হতযাে ার ীকদর কে ও পাওয়া  যা কব।  আম াক দর  মবর্শ্াস যা কদর  ম াধযকম  
থসখাকন  থম ক য় থনয়া  হক ত পাক র, তাক দর  ম কধয  থব ক্ট াক দর  ে োই প্র েম আকস।  
এ  কেই প্র েকম  এ কসমে।  থবক ্ট াকদর  ে ো  ানকত।’ 

থেতরট া ে াাঁপমেল পলা থ া নকস র ।  থে লম েন থে কনইরার প্রকতযে টা 
ে োই সতয। ওরা  মে  আর ও মে েু  াকন? ম কনর  মদে  মদক য় ম ুষকে পেল পলা  
থ ানস।  মে ন্তু পরক্ষ কণই আবার  োবল, পমর মস্থম তর থম াে ামবলা তাকে  ে র কত  
হকব।  থে লম েন থে কনইরার  মদকে  ম ুখ তুলল পলা থ ান স।  বলল, ‘আর  মে 
 ানকত  ান? ওরা ম াকঝ ম াক ঝ এ খাকন এ কস ে াে কতন।  এ র  বাইকর  থে ান প্রে ার  
সম্পে ম তাকদর  সাকে  আম াক দ র  মেল না।’ 

থে লম েকনর  হ াৎ  ন র  পেল  পলা থ ানকসর  ড ান  হা কতর  ে মির  উ পর।  
ে মির  এ েটু উ পকর   াম ো মেকে যাওয় া।  তাোে া হা কত র  থোট্ট  বযাক্ড ক র  
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পাকে ও  আাঁ কের  ম হ্ন।  ভ্রু  কু াঁ কে  উ  ল থে লম েকনর ।  বকল  উ  ল, ‘আপনার  হা কত 
মে  হকয়কে  মম স থ ানস? এ যাে মসকড্ট  ে কর মেকলন  বকল ম ক ন হকি।  ে কব?’ 

‘ ম কে  উ ক মেল পলা থ ানস।  মন ক র  থেতরট াকে  আোল ে র ার   কে 
পলা থ ানস ত ার  ম ুখ নামম কয়  মন ল এ বং হাতটাকে  মন ক র  থে াকলর  ম কধয থটকন 
মন কয় বলল, ‘হ্াাঁ, এ েটু মেকে থগকে।’ 

‘আপমন ঘ মে  মন শ্চয় ড ান হাক ত  পকর ন?‘ বলল থে লম েন থে কনইরা।  তা র  
থ াকখ -ম ুকখ প্রবল  াঞ্চলয ম ে কর  পেকে। 

 মে কত ম ুখ তু কল এ ে বার  থ কয় বলল, ‘হ্াাঁ, থে ন বলক েন এ  ে ো?’ 
ে কের  ে ম্পন পলা থ ানস  আ োল ে র কত পার কলা  না। 

‘ম াফ ে র কবন  মম স থ ানস।’ বকল  থে লম েন  থে কনইরা  মেক্টর  র াইয়ার  
সাকে  এ ে টুক্ষ ণ  ে াকন  ে াকন  ে ো বলল  এ বং পকে ট  থ েকে  এ ে টা  থলম ড   ঘ মে  
থবর  ে কর  মেক্টর  র াইয়া‘র  হা ক ত মদল। 

মেক্টর  র াইয়া ঘ মে র  মদকে  এ ে বার  তামে কয়ই ব কল উ  ল, ‘মম স পলা, 
আম ার  যতটা ম কন প কে থত া ম ার  ঘ মে টাও এ ই র ে ম ই।  মনকয় এ সকতা থতাম ার  
ঘ মে টা।’ 

েকয় ফযাে াকস হকয় থগল পল া থ ানকসর  ম ুখ।  থে াঁকপ উ  ল তার  বুে ।  
বুঝল সব  ওরা থ কন থফকল কে ।  তার  ম ুখ থেকে  থে ান েো থ ব র  হকলা  না। 

ভ্রু কু মঞ্চত হ কলা থগা কয়ন্দা ে ম মে তমা মেক্টর  র াইয়ার।  এ ে র াে প্রশ্ন থ কগ  
উ ক কে তার  থ াক খ।  থস  বকল  উ  ল, ‘মম স পলা, তাহ কল থ তাম াকে ই ধকর  মন কয়  
মগকয়মেল ওরা?’ 

দুহাক ত ম ুখ  থঢকে  থে াঁকদ উ  ল মম স পলা। 
থে লম েন থে কনইরা আবার  মেক্টর  র াইয়ার ে াকন ে াকন ে ো বলল।  মেক্টর 

থে কনইরা  বলল, ‘মম স পলা আম র া দু:মখত, থতাম ার  উ পর   ুলুম হকয় কে। মে ন্তু  
থে ষ পযমি থবাঁ ক  থ গে।  থ তাম াক ে  থে  বা ে ার া  উ েঅর  ে র ল মম স পলা?’ 

‘আমম   ামন না।  আম াকে  উ োর  ে কর  এ কন পাকে মর  সাম কন নামম কয়  
মদকয়কে।’ ে ান্না  মে ত  ে ে  প লা থ ান কসর । 

‘তার া ে য় ন মেল?’ ম কেস ে র ল থে লম েন থে কনইরা। 
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‘তার া ে কয়ে  ন মেল।  থখ য়াল ে কর  থদমখমন ে য় ন।’ েয় ও  
মদ্বধা মেত  ে কে  বলল  পলা থ  ানস। 

থে লম েন তাে াল মেক্টর  র াই য়ার মদকে ।  থে লম েকনর  থ াক খ সকন্দহ।  
পরক্ষ কণই থস ম ুখ ঘ ুর াল পলা থ  াকের  মদকে ।  বলল, ‘উ োর ে ার ীকদর  থতা  আপমন 
থদক খকেন।’ 

‘হ্াাঁ।’ বলল  পলা  থ ানস। 
‘থদখ কল থতা  মন শ্চ য় ম ন কত  পা র কবন।’ থে লম েন  বলল। 
‘আকলা  আাঁধার ীর  ম কধয থদ ক খমে থ তা!’ বলল  পলা  থ া নস।  আবার  

মদ্বধা মেত  ে ে  তার । 
থে লম েন থে কনইরা তাে াল ম েক্টর  র াইয়ার মদকে ।  তার  থ া কখ মবর মক্তর  

োব সুে ষ্ট।  বলল, ‘মম . র াইয়া  লুন এ কে  আম াকদর  অমফক স মন কয় যা ই।  ফা ইকল  
আম াকদর  প্র রু  ফকটা আ কে। মি মম নাল থেকে  অস্ত্রবা  থে উ  বাদ থনই।  ফ াইল 
থদক খ পলা  থ ানস আমাক দর  ম ূলযবান সহক যামগতা  ে র কত পার কবন।’ 

‘থসট াই  োল।  তা ই  লুন।’ ব লল  মেক্টর  র াইয়া। 
ম ুখ শু মে কয় এ তটুকু ন হ কয়  থগ ল পলা  থ ানকসর ।  েয়  ও  উ ক দ্বকগ  আিন্ন  

হকয় থগল তার  থ াখ -ম ুখ।  ম ুখ  থেকে  থে ান  ে ো সর ল না  তা র । 
মেক্টর  র াইয়াই ে ো  বকল  উ  ল আবার, ‘ত তরী হকয়  মন ন মমস পলা।’ 
মেক্টর  র াইয়ার ে ো থে ষ হবা র  আকগই ড্র ইং রুকম  প্র কবে  ে র ল মম কসস 

থ ানস। 
‘পলা, থে াোও যামি স নামে?’ বকল মম কসস থ ানস মেক্ট র  র াইয়া ও 

থে লম েন থে কনইরার  মদকে  মব স্মকয়র  থ াকখ  তাে াল। 
পলা থ ানস  ে মম্পত গলায়  মেক্টর  র াইয় াকে  থদমখ কয়  বলল, ‘ইমন  

হার তার  থগা কয়ন্দা মবো কগর মড ম ।’ আর  থে লম েন  থে কনইর াকে  থদমখকয় বলল, 
‘ইমন  গত র াকত মযমন ম ার া  থগকেন থসই এ ম ানুকয়কলর  দকলর  এ ে  ন বে 
ে ম মে তমা।  এ াঁর া গতর াকতর ঘট নার  তদকি  এ কসকেন।’ 

‘ওকয়লে াম  আপনাকদর কে ।  ম ে ন্তু পলা থে াোও যাক ব থযন বলম েকলন ।’ 
বলল  মম কসস  থ ানস  মেক্টর  র া ইয়াকে  লক্ষ য  ে কর । 
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‘মম . থে লম েকনর  অমফকস।  মম স পলাকে  উ োর  ে র কত মগকয় ে ার া 
হতযাে া্ড  ঘ টায়, নানা ে ার কণ এ টা আম াকদর   ানা দর ে ার ।  তাকদর কে  ম ম হ্নত 
ে র ার  বযাপাকর  আম র া মম স পলার  সাহা যয  া ই।  মে েু  া নকত  াই  তাাঁর  ে াে  
থেকে ।’ মেক্টর  র াইয়া  বলল। 

শু কন উ কদ্বগ  ফকুট উ  ল মম ক সস  থ ান কসর  থ াকখ -ম ুকখ।  এ ে টু থেকব  
বলল, ‘পলার  যাওয়ার  দর ে ার  থে ন? এ খাকনই তাকে  ম ে াস াবাদ  ে রুন।  আম ার 
ম কন হয়  থ স থতমন  মে েু  বল ক ত প ার কব  না।  থস  থত া  ম হাআ তংে গ্রস্ত হ কয়  মন ক কে  
মন কয়ই বযস্ত  মেল।  থে ান মদ কে  ন র  থদয়ার  তার  সু কযাগ  মে ল থে াোয়?’ 

‘তবু এ ে ম াত্র উ মন ই থসই  থলা ে কদর কে  থদ কখক েন ।  ওক দর  খুাঁ ক  পা ওয়ার  
বযাপাকর  এ ে ম াত্র উ মন ই সাহা যয ে র কত পাকর ন।’ বলল  থে লম েন  থে কনইরা  দৃঢ়  
ে কে। 

‘মে ন্তু ে ালকে র  ঘ টন ার  পর তাকে  আমম  এ োক ব ে ােক ত পামর  না।  
গতে াকলর  বুকে র  ে াাঁপমুন  আ ম ার  আ ও থে ষ হয়মন ।’ মম ক সস  থ ানস  বলল। 

‘মে ন্তু ম যাড াম  থ ানস, তাকে  থ তা থ যকত ই হকব।  গতে ালকে র  ঘ টন া থোট  
মে েু নয়।  বলকত  থগ কল গণহত যা সংঘ মট ত হ কয়কে।  যার া  এ টা ঘ মট কয়কে তার া মম স  
পলাকে  উ োর  ে কর কে বকট, মে ন্তু উ োর  ের কতই শু ধু তার া মগকয়মেল বকল  
আম াকদর  ম কন হয় না।  মম স পলার  উ োর  এ ে টা আনুসম িে  ঘ টন া, আসল লক্ষ য 
তাকদর  মে  তা  আম াকদর   া না দর ে ার ।  সুতরাং মম স পলাকে  আম াকদর  সা কে  
থযকত ই হকব।’ বলল  থে লম েন  থে কনইরা।  তার  ে ে  ে ক ার  শু নাল। 

‘মম কসস থ ানস, মম . থে লম েন যা.................।’ বলকত শু রু ে কর মেল  
মেক্টর  র াইয়া। 

এ  সম য় আে মস্মে  বা  পোর  ম ত প্র ্ড ে কে  ড্র ইংরুকম র  বাইকর র  
দর  া খুকল  থগল। 

দর  া মদকয় ঝ কের  থব কগ প্র ক বে  ে র ল দুই ন ম ুকখা ে ধারী।  দু কনর ই 
ে র ীর  ঢাে া মবকে ষ এ ে  ইউ মন ফরকম।  দু কনর  হা কতই  উ দয ত মর েলবার । 

‘থে  আপনার া?’ বকল  ম ৎে ার  ে কর  উ ক  দাাঁোমি ল মম কস স থ ানস।  
ম ুকখাে ধারীকদর  এ ে  ন অস্ব া োমবে  োর ী  ে কে  পতুমগী  োষায় ম ৎে ার  ে কর  
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উ  ল, ‘থয থযে াকব আ কেন, থসোক ব োকু ন।  এ ে  ইমঞ্চ নে কলই ম াোর  খুমল 
উ কে............।’ 

ম ুকখাে ধারীর  ে ো  থে ষ হও য়ার আকগ ই  থ া কখর  পলকে  থে লম েন 
থে কনইরা প কে ট থে কে  মর েলবার  থবর  ে কর  ম ুকখ াে ধারীক দর  লকক্ষ য তুলমেল।  
মে ন্তু তার  আকগই ম ু কখাে ধা র ীর  ে ো থেকম  থগল এ বং  সংকগ সং কগই  তার  
মর েলবার  অমগ্নবৃমষ্ট  ে র ল।  গুলী মগকয়  থে লম েকনর  হা কত র  ে িীকত লাগ কতই  
মর েলবার  পকে থগল ত ার  হা ত  থে কে । 

গুলী ে কর ই ম ুকখ াে ধারীমট  পা কে র  সােীর  উ কে কশ্য বলল, ‘থে লম েনকে 
ঘ ুম  পামে কয় গামে ক ত তু কল না ও।’ 

সংকগ সংক গই মদ্বতীয় ম ুক খাে ধারীমট  দ্রুত এ কগাল থে লম েকনর  মদকে  এ বং 
পকে ট থে কে  ক্ষ ুদ্র  থরপ্রয়ার  থব র  ে কর  থে লম েকনর  নাকে  থরপ্র  ে র ল।  ম ুহূকতমই তার  
থদহ  থসা ফায় ঢ কল পেল। 

মদ্বতীয় ম ুক খাে ধারীমট  থে লম েক নর  সংে াহীন  থ দহ   পাাঁ াকে াল া ে কর  তুকল  
মন কয় থপ েন মফ কর  দর  ার মদ কে  হাাঁটক ত  লাগল।  ত ার  আ কগ ই প্র েম ম ুকখ াে ধারী 
মদ্বতীয় ম ুকখাে ধারীর  হাত  থে ক ে  থরপ্রয়ার মন কয়  মন কয়কে। 

থে লম েনকে মন কয় মদ্বতীয়  ম ুক খাে ধারী থবমর কয়  থগ কল প্রেম  ম ুকখাে ধারী  
বাম  হাক ত থ রপ্রটা থর ক খ ড ান হাকত  মর েলবার  তাে  ে র ল মেক্টর  র াইয়া, মম কসস 
থ ানস ও  পলা  থ ান কসর  মদক ে । 

মবম ূঢ় মেক্টর  র াইয়া অকনে টা ম মর য়া হকয়ই বলল, ‘আপনার া থে? এ সব 
মে ন্তু োল হকি  না।  আম র া স র ে ার ী থলাে ।’ 

প্রেম  ম ুকখাে ধারীর  অস্ব াোমব ে  োর ী ে েট া মসংকহর  ম ত গ মন ে কর 
উ  ল, ‘হ্াাঁ, আপমন ও পলা থ  ানস সর ে ার ী থলাে ।  মে ন্তু মনল মকের  ম ত মবকদে ী  
ষেযন্ত্রে ার ী থে লম েনকদর  ো ো খ াটকেন।  ত াকদর  হ াকত  আক ারস দ্বী পপুে কে  
ই ারা মদকয় বকস আ কেন।  আক ারসবাসী আপন াকদর ও মব ার  ে র কব।’ বকল  
ম ুকখাে ধারীমট  তার  হাকতর  থর প্রটার  থবাতাম  মট কপ  মেক্টর  র াইয়া, পলা থ ানস ও  
মম কস স থ ানকসর  উ পর  ঘ ুমর কয় মন ল।’ 

ম ুহূকতমর ম কধয ত ার া সংে াহ ীন  হকয়  ঢকল পেল থস াফার  উ প ক র । 
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প্রেম  ম ুকখাে ধারী মগ কয় গ ামে ক ত উ  কতই গামে টা থ েকে  মদল । 
মদ্বতীয় ম ুকখাে ধারী আক গই ম গকয় ড্র াইমেং মস কট বকসমেল ।  আর  প্রেম  

ম ুকখাে ধারী থপে কনর  মসকট ম গকয় ব কসকে। ত ার  সাম কন গামে র  থম কঝর উ পর 
থে লম ে কনর  সংে াহীন থদহ। 

গামে টা েুটকে। 
প্রেম  ম ুকখ াে ধারী মদ্বতীয়  ম ু কখাে ধারীকে  লক্ষ য  ে কর  ব লল, ‘হাসান  

তামর ে, গামে র  নাবার  থেট  ব দকলে থতা?’ 
‘ম  োইয় া।’ বলল  হাস ান  তা মর ে । 
ওমদকে  প্র েম ঘ ুম  োেল  মেক্টর  র াইয়ার।  থস  লাফ  মদকয়  উ ক  বকসই  েুটল  

বাইকর ।  থদ খল তার  গামে  থন ই।  দ্রুত পকে ট থেকে  থ বর  ে র ল তার  থম াবাইল।  
প্রেকম ই থটম লকফ ান ে র ল থহ ড  থে ায়াটমাকর ।  তার  গামে র  নাবার   ামনকয় মদকয়  
বলল, ‘থযখা কন পা ও গামে টাক ে  আট ে াও এ বং গামে র  সবা ইকে  থগ্র ফতার  ে কর া।  
আহত থে লম েনকে তাে াতাম ে মি মন কে  থনকব।’ এ র পর  ম েক্টর  র াইয়া  মদ্বতীয়  
থটম লকফানম ট  ে র ল  আ র  ওয়াই ম যানকে ।  তাকে   ান াল  সব ে ো। 

থটম লকফাকনর  ওপ্র াি থ েকে  উ কত্ত ম ত আ র  ওয়াই ম যান বলল, ‘ওরা 
মে  গন াকলাকদর  থলাে, না থেতকর র  অ েকে ান  াত ীয় তাবাদ ী গ্রু প? থে ান 
সকন্দহ থনই, এ র াই গতর াক ত এ ম ানুকয়কলর  বামে কত  গণহতয া সংঘ মট ত ে কর কে।  
যাই থহাে  থ য থে ানো কব ও কদ র  পাে োও ে র া  াই।  আমম  মদ্বতীয় ে কলর  অকপক্ষা  
ে র মে।’ 

মেক্টর  র াইয়া  থম াব াইল  বন্ধ  ে কর  পলা  থ ানস কদর  ড্র ইং রুকম  প্রকবে  
ে র ল।  তখনও পলা থ ানস ও মম কসস থ ানকসর  ে ান থফক র মন । 

মেক্টর  র াইয়া  া্ড া পামন  এ ক ন ওকদর  থ াক খ -ম ুকখ  মেমট কয় ওকদর  ে ান  
মফমর কয় আনল । 

মম কসস থ ানস  উ ক  বকস ই প লা থ ানস কে   মে কয় ধ কর  ব লল, ‘এ সব 
মে  সবমকনকে  ে া্ড  ঘ টকে।’ বকলই  মম কসস  থ ানস  মেক্টর  র াইয়ার  মদ কে  মফ কর  
বলল, ‘থদাহা ই আম ার  থম কয়র  থে ান থদাষ থনই।  তাকে  ওরা ধকর  মন কয় মগকয়মেল।  
প্রাকণ থ বাঁক  এ কসকে। তাকে  আর  থে াোও থনকবন  না দয়া ে কর ।’ 
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‘ন া, মম কসস থ ানস মম স পলা কে  এ খন থে াোও মন মি  না।  ম ম . থে লম েন 
মফকর  এ কল থদখ া যাক ব মে  ে র া যায়।  আম ার  ম কন হ কি, মম স পলা ওকদর  মন শ্চয় 
থ কন  না  এ বং তাক দর  স াকে  থ ে ানও সম্পে মও থনই।  এ খন যার া হাম লা  ে কর মেল, 
তার াই  সম্ভবত  গতর াকত  এ ম া নুকয়কলর  ব ামে কত  ঘ টন া ঘ মট কয়মেল।  এ র া আম াক দর  
সবার   কে ই মবপ েনে ।’ ব লল  মেক্টর  র াইয়া। 

মবস্ময় ফকুট উ  ল মম কসস থ া নকসর থ াকখ -ম ুকখ।  মে েু বলক ত যামি ল।  
মে ন্তু তার  আকগই মেক্টর  র াইয়া উ ক  দাাঁমেকয় বলল, ‘আমম   মল।  মম স পলা, 
ম যাড াম  থ ানস আপনার া  এ ে টু সাবধাকন  োে কবন।’ 

বকল ব াইকর  থব রুবার    কে  দর  ার মদকে  এ গুকল া মেক্টর  র াইয়া। 
সংে া থ ফরার  পর  এ ে মট  ে োও  বকলম ন  পলা  থ ানস।  আকগই  থস ই 

উ কদ্বগ, আতংে  থ াক খ -ম ুকখ  থ নই,  বর ং থ া কখ -ম ুক খ স্ব মস্ত ও  আনন্দ । 
মম কসস থ ানস উ ক  দাাঁোল।  বলল, ‘যাই বাে াকদর  ড ামে, ঝাকম লা থত া  

থগকে। ও কদর  থ দখকত  থপ কল ঝাকম লা আর ও বােত।  বুম েম াকনর  ে া  ে কর কে না 
থবমর কয়।’ 

মম কসস থ ানস হাাঁটা শু রু  ে কর মেল আহম দ ম ুসাক দর  ঘ কর র  মদকে ।  পলা  
থ ানস হাসল।  বলল, ‘আি া ওরা ঘ কর  থনই।  আম র া সংে াহীন োে ার  সম য় ওরা 
থে াোও থগক ে।’ 

‘মে ন্তু তুমম  থদখকল  মে  ে কর? আর  তার া আম াকদর  ওে াকব  থ ফকল থ যকত  
পাকর  না।’ বকল  মম কসস  থ ান স  আবার  হাাঁটা  শু রু  ে র ল। 

‘ওরা থনই  আি া।’ থহকস  আব ার  বলল পলা  থ ানস। 
মে ন্তু মম কসস থ ানস পল ার  ে ো এ বার  গ্রাহ্  না  ে কর  থ গল আহম দ  

ম ুসাকদর  ঘ কর ।  পরক্ষ কণই আ বার  মফকর  এ ল।  তার  থ াক খ - ম ুকখ মবস্ময়।  বলল, 
‘বাোর া  এ োকব  থ তা বাই কর  থ যকত পাকর  ন া।  মে ন্তু ঘ টন া মে? থে াোয় ওরা?’ 

‘থেব  না আি া।  ওরা  মফকর  আসকবন।’ বলল  পলা এ ব ার  গম্ভীর  ে কে । 
‘তুমম  তাহ কল  ান, বলে না  থে ন?’ বলল মম কসস থ ানস অনধ যমযকর  

সাকে। 
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‘দু ন ম ুকখ াে ধারী  ওরাই  আি া।  ম হামবপদ থে কে  ওাঁরা আ বার  আম াকে  
বাাঁম কয়কেন।’ বলল  পল া থ া নস।  তার  ে ে  োর ী। 

মবস্মকয়  োনাবে া হকয়  থ গকে  ম ম কসস থ ানকসর থ াখ।  তার  স্ব গত ে কে 
উ চ্চামর ত হকলা, ‘ওরা বা োর া ম েল?মে ন্তু এ োকব এ ে া  ওরা  ে র ল থে ন? তাকদর  
মবপদ থতা  আর ও বােল?’ 

বকল ধপ ে কর  থস াফায় বকস পেল মম কসস থ ানস।  তার  থ  াকখ র াক যর  
মবস্ময় আর  দুেম াবনা। 

 
 
 
ধীকর  ধীকর  থ াখ  খুলল থে লম েন থে কনইরা।  তাে াল থস থ সানালী দ ামে  

 ুলওয়ালা প যমটে কবে ী আহ ম দ ম ুসা ও  হ াসান তামর ক ে র  মদকে ।  তার পর 
 ার মদকে  তাে াল  থস।  তার  থ াকখর  েয়  ও  উ ৎে োটা আর ও  গেীর  হ কলা। বলল, 
‘থতাম র া আম া কে  থে াোয়  এ ক নে।  থে  থত া ম র া? মে   াও?’ 

থে লম েন ঘ াকসর  উ পর থে ায়া অবস্থায় ম েল।  আ হম দ ম ুসা  থ ে ান ে ো না  
বকল তা কে  তুকল  বসাল।  উ  কত মগকয়  গুলীমব ে ড ান হাক ত এ ে টু  াপ লাগায়  
ে াঁমে কয় উ  ল থস।  তাে াল থে লম েন তার  গুলীমব ে ড ান  হা ক তর মদকে । 

‘ম িা থন ই মম . থে লম েন।  গুলী  থেত কর  থন ই।  ো কলা ে কর  বযা ক্ড   ে কর  
মদকয়মে।  আপমন থবাঁক  োে ক ল ঘ া শু ে াকত  থবমে  সম য়  থনক ব না।’ বলল  আ হম দ  
ম ুসা। 

আবার   ার মদকে  ত াে াল থে ল মেন । 
 ায়গাটা ম তন মদে  থে কে  পা হাে থঘ র া।  সাম কন  শু ধু সাগ ক র র  মদে টাই 

উ ন্মুখ।   ায়গাটা এ ে টা মবে াল সম তল উ পতযে া।  পােকুর  েুমম র  উ পর ঘ াকসর  
আস্তর ণ।  থদখকল  ম কন হ কব  ম বে াল এ ে  থঘ াে থদৌ কে র  ম া  ।  সবক কয়  লক্ষ ণীয় 
মদে  হকলা, ম া টার  উ ত্ত র  প্রাি হ াৎ খ াোো কব  মন ক  থনকম থ গকে  ২০  গ ক র  ম ত। 
তার পর তা থনকম থ গকে  সাগকর ।  এ র  ফকল পাহ াকের  প্র া ীর  থ ঘ র া ম া টা থযন এ ে  
মবর াট ম কঞ্চ পমর ণত হকয়কে। ম কঞ্চর  পকর র  মন ক র  অঞ্চলট া গােপালায়  াস া থযন  
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এ ে  সবু  ে া কপমট।  ম াক  দ াাঁমে কয় এ ই  সবু ক র  উ পর  মদ কয় থদখা  যায়  প্রে াি  এ ে  
নীল সাগর।  সমতযই  অপরূপ  এ খানে ার  দৃশ্য। 

থে লম েনকে আবার   ার মদকে  তাে াকত  থদ কখ  আহম দ ম ুসা  বলল, ‘মে  
থদখ কেন মম . থে লম েন? থ না র  থ ষ্টা ে র কেন  ায়গাটা, হার তা থেকে  খুব থবমে  
দূকর  নয়  ায় গাটা।  ম াত্র........ ...।‘ 

আহম দ ম ুসা কে  ব াধা  মদ কয়  ব ক ল উ  ল থে লম েন, ‘আম াকে  আর   ায়গা  
ম ম নও না।  এ টা মপে মনে  েট ‘সািামসম া’।  এ টা  আম াকদর ই   ায়গা।  ‘এ ে  মবর্শ্  
এ ে  থদে  এ ে   ামত’ এ নম  ও এ ই ‘সািামসম া’ ল ী  মন কয়ক ে ৫০ বেকর র   ক ে।’ 

োম ল থে লম েন। 
মবস্ময় ফু কট উ  ল আহম দ ম ুস ার  থ াক খ -ম ুকখ।  ‘এ ে  মবর্শ্ এ ে  থদে  এ ে  

 ামত’ এ নম  ও ম া কন  থতা  WFA (ওয়ার্ল্ম মফ্র কড াম  আমম ম)।  আ র  ওয়াই ম যাকনর  
ওয়ার্ল্ম মফ্র কড াম  আমম ম এ টা  লী  হ মন কয় কে!  থে ন? এ ই প্রশ্নটা ই আহম দ ম ুসা  ে র ল 
থে লম েনকে।  বলল, ‘এ ই  ায়গাটা আপনার া  লী  মন কয় কে ন থে ন?’ 

‘এ র  সাকে থত াম াকদর  থে ান সম্পে ম থনই।  এ খন বল থতাম র া থে? থে ন 
আম াকে  ধকর  এ কনে? থতাম র া ই মে  গতর াকত পলা  থ ানস ক ে  উ োর  ে র কত মগকয় 
খুন ে কর ে অত গুকলা  থল াে কে? মে ন্তু ম কন থর খ.........।’ 

‘োে  োে, আপনার  প্রকশ্নর   বাব থদবার   কে আপ নাকে  মন কয় 
আমসম ন।  আম াকদর  প্রকশ্নর   ব াব থ দক বন আপমন।’ বলল  আ হম দ ম ুসা। 

‘থতাম র া থে   ামন না।  তকব থ তাম র া আম াকদর  থ ন না বকল ই ম কন হকি।  
তুমম  থয স্ব কর  ে ো বলে, থসই  স্ব কর  ইউ কর াকপর থে ান সর ে া র ও আম াকদর  সাক ে 
ে ো বলকত  পাকর  ন া।  যাে ।  আমম  এ ে টা মসগাকর ট থখকত প ামর?’ থে লম েন বলল। 

‘ন া, এ খন নয়।  ম ে াসাবাকদ র  পর খাক বন।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 
‘ম ে াসাবাদ!  মে  ম ে াসাবা দ?’ থে লম েন বলল। 
‘আক ারস দ্বী পপুে  দ খকলর  আপনাকদর  ষেয কন্ত্র স াহা যয ে র কে থে  বা  

ে ার া?’ ম ে াসা আহম দ  ম ুসা র । 
‘আম র া আক ারস দ খল ে কর মে! না, এ ে ো ম ে  নয়।’ বলল  থে লম েন। 
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‘আপনার া ইমতম কধযই এ ে টা দ্বীপ দখল  ে কর  মন কয়কেন।  প্রক তযে  দ্বীকপই  
আপনার া ঘ াাঁমট  গ কেকেন  এ বং  আপনা কদর  থলাে  স ংখযা  ব া োকিন ।  এ ই  থয  ৫০  
বেকর র   কে লী  মন কয় কেন ।  এ টাই ঔপমনকবমে ে কদর  থদ ে  দখল ে র ার  প্রধান 
থে ৌে ল।’ আহম দ ম ুসা বলল। 

‘থে ান দ্ব ীপ  আম র া দ খল ে কর মে? সাও থ তার াহ? ওটা থ তা  আম র া লী  
মন কয়মে।  এ  ধর কনর  লী  থ দয় া -কনয়া  হ কি মবমেন্ন থদে  ও দ্ব ীপপুকে ।  থে উ  এ কে 
থদে  দখল  ব কল না।’ বলল  থ ে লম েন। 

‘অের া  যাই  ে রুে, আপনার া থ দে  দ খল ে র কেন? আপনার া সর ে াকর র  
থ াখকে  ফাাঁমে  মদকয়  থগ াপন ে ম ুযমন কেে ন বযবস্থা গকে  তুক লকেন।  এ ম নম ে  তার  
ম কধয ‘মম মন  সাবকম মর ন’ বযবস্থ াও  ালু  ে কর কেন।’ 

মবস্মকয় থ াখ  োনা বো হকয়  থগ ল থে লম েকনর ।  তীক্ষè দৃমষ্ট কত  তাে াল থস  
আহম দ ম ুসার  মদকে ।  বলল, ‘থে  থতাম র া? মবকদ্র াহী গন াক লা গ্রুকপর থল া ে? যমদ  
তাই হকয়  োে  থে ান, আক া র স দ্বীপপুে  স্ব াধীনত ার  পক্ষ - মবপক্ষ ে াকর া সা কেই  
আম াকদর  থে ান সম্পে ম থনই।’ 

োম কলা থে লম েন। 
‘ে ার ণ আপনর া তৃ তীয়পক্ষ।  আপনার াই দ্বীপপুে কে  গ্রাস  ে র কত  ান।  

আপনার া ‘স াও  থত ার াহ’ দ্বী ক প ে াউ কে  থয কত  থদন  না।  ে ার ণ  ওখা কন  স াম মর ে 
ঘ াাঁমট  গকেকেন।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 

‘এ  অমেকযা গ সতয নয়।  এ ম ন অমেকযা গ সর ে াকর র  ে াকেও সম্ভব ত  
থগকে। পরশু  সর ে ার ী এ ে টা সাকেম মবম ান দ্ব ীপটার উ পর মদকয় ফ্লা ই ে কর কে। 
আম র া শু কনম ে পাহ াে, ঘ াস ও  ংগকলর  উ প তযে া োো  আর  মে েুই থদ কখমন ।  
ঘ াাঁমট  বলে, ওখা কন এ ে টা ব ামে র ও সন্ধান পাক ব না।  আসল  ে ো  হকল া, আম র া 
দ্বীপটাকে  পৃমেব ীর  সে ল বৃক্ষ - প্র ামতর  অেয়ার ণয ব ানামি।’ 

‘এ ে টা বামে ও যমদ না ে াকে, তাহকল যার া অ েয়ার ণয বা নাকি তার া 
োকে  থে াে ায়?’ ম কেস ে র ল আহম দ ম ুসা। 
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েতম ত থখ কয় থ গল থে লম ে ন থে কনইরা।  মে ন্তু তা ম ুহূক তমর  কে।  
মন ক কে  সাম কল  মন কয়  থস  দ্রু ত বলল, ‘থে ন েযা ক্ট ে ন  ে ম মীকদর   কে  অস্থায়ী  
তাাঁবুই  মে  যকেষ্ট  নয়?’ 

আহম দ ম ুসা  হাসল।  োবমেল  থস।  সং কগ  সংকগ  থে ান ে ো  বলল  না।  
মে ন্তু ে ো ব কল  উ  ল হ াসান  তা মর ে ।  বলল, ‘মে ন্তু এ ই থ য  বল কলন  সর ে ার ী মবম ান  
থসখাকন  পা হাে, ঘ াস ও  ং গক লর  উ পতযে া োো  মে েুই থ দক খমন !’ 

‘মবম ান থেকে   ং গকলর  ম কধয  থোট থোট  তাাঁবু থদখ কব মে  ে কর?’ বলল 
থে লম েন। 

‘আক ারকসর ম বরুক ে  থতাম া র  বদম তলব  না  োে কল  মম মন  সাব  মদ কয়  
থতাম র া মে  ে র?’ ম কেস ে র ল আহম দ ম ুসা। 

‘মম মন  সাব’ এ র  ে ো শু কন  থে লম েন   ম কে  উ ক  তাে াল  আ হম দ ম সুার  
মদকে ।  থ ার  ধর া পোর  ম ত ম ুকখর  থ হার া হকলা  তার ।  বল ল, ‘মম মন  সাব? মম মন 
সাব আম র া মে  ে র ব?’ 

আহম দ ম ুসার  ম ুখ ে ক ার  হ ক য় উ  ল।  হাকতর মর েলবার টা থে লম েকনর 
মদকে  তাে  ে কর  বলল, ‘সতয ে ো বল কত যমদ আর  এ ে টুও থদর ী  হয়, তাহকল  
এ খমন  থতাম ার  ড ান োনট া উ ক ে যাক ব।’ 

েকয়র  ম হ্ন ফকুট উ ল থে লম েকনর  থ াকখ -ম ুকখ।  ম মর য়া হকয় বলার থ ষ্টা 
ে র ল, ‘না আমম  .............।’ 

সংকগ সং কগ ই  আহম দ ম ুসার  মর েলবাকর র  নল  সকর  এ কস  মস্থর  হকলা  
থে লম েকনর  ড ান ে ান লকক্ষ য ।  তার  তেমমন  থ ক প বসকত  যামি ল মর েলবাকর র  
মিগাকর ।   

েকয় মবক ফামর ত হকয়  হকয়  উ  ল থে লম েকনর  থ াখ।  ে াঁমে কয় উ  ল, 
‘বলম ে আমম ।’ 

বকল এ ে টু থেকম ই  শু রু ে র ল, ‘নাম  ‘মম মন  সাব’ হ কলও  এ টা  সাম মর ে 
যান  নয়।  মন েে  পমর বহন  যান  আম াকদর  মম মন  সাব।’ 

‘মম েযা ে ো।  ম ামে মন যুক্তর া ষ্ট্র, বৃকটন, ফ্রাে, র ামে য়ার ম ত থ দে ও 
পমর বহন যান মহসা কব সা বকম মর ন বা মম মন  সাবকে  বযবহার  ে কর  না।  আপনাকদর  
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ম ত এ ে টা এ নম  ও’র   কে  এ র  থে ানই প্র কয়া ন হকত  প াক র  না।’ বলল  আহম দ  
ম ুসা। 

মদ্বধায় পেল  থে লম েন।  ম কন হয়  ব াব  খুাঁ মেল।  অবকে কষ  বলল, ‘এ ই 
পমর বহন সবক কয় মন র াপদ  ও মন মর মবমল বকল আম র া বযবহ ার  ে র মে।’ 

‘আক ারস দ্বীপপু কে র  থনৌপ েকে  থে ান মদে  মদকয়ই মে  অমন র াপদ ও 
অমন মর মবমল ম কন হয়?’ ম কেস ে র ল আহম দ ম ুসা। 

আবার  মদ্বধায় পকে থগল  থ ে লম েন।  উ ত্তর  ম ে  ে কর  মনকয় বলল, 
‘মন র াপদ না হবার  ও মন মর মবমল না হ বার  অ বস্থা থনই।’ 

‘তাহ কল মম মন  সাব পমর বহকনর  মবলামসতা থে ন? আসল ে ো হকলা, মম মন 
সাব সাম মর ে -যান।  এ ই মম মন  সাব ও স াও থতার াহ  দ্বীপ কে  আক ারকসর মবরু কে  
থে ান সাম মর ে  ষেযকন্ত্রর  অং ে  মহকসকব  বযব হার  ে র া হক ি এ বং মন শ্চয় এ ই  
ষেযকন্ত্রর  মপেকন  বা ইকর র  থে া ন েম ক্ত ে া  ে র কে।’ 

বকল আহম দ ম ুসা এ ে টু থেক ম ই আবার  তীব্র ে কে ব কল উ  ল, ‘বলুন 
আপনার া ে ার  এ ক ্ট  মহকস ক ব ে া  ে র কেন?’ 

ে ো থে ষ হবার  আক গই আ হম দ ম ুসার  মর েলবার  থে লম েকনর  বুে  
বর াবকর  এ কস  মস্থর  হকলা।   

ফযাে াকে  হকয় উ  ল থে লম েক নর  ম ুখ।  ে মম্পত ে কে থে লম েন বলল, ‘না 
না আম র া আক ারকসর মবরুক ে  থে ান ষেযন্ত্র ে র মে না।  এম ন মবষয় আম াকদর  
ে ল্পনাকতও থন ই।’ 

‘তাহ কল মে  ে র কেন আপনা র া আক ারস?‘ ে কের  স্ব র  ে ক ার  হকয়  
উ ক কে আহম দ  ম ুসার ।   

থে লম েন থে ান উ ত্ত র  মদল না।  তার  থ াখ -ম ুখ েয় ও উ ক দ্বকগ আর ও  
 ুপকস থগল। 

আহম দ ম ুসা োবল, আসল ে ো থে লম েন বলক ব না, মর কলও না।  
সুতরাং এ  পকে  না  মগ কয় বর ং  প্রকয়া নীয়  তেয যা পাওয়া  যায় এ র  ে াে থ েকে  
উ োর  ে র া উ ম ত।  বলল আহ ম দ ম ুসা, ‘থতাম া কদর  মম মন  সা ব দ্বীপ পুকে র  থে াোয়  
থে াোয় লযা্ড  ে কর? মন  স্ব  থ  মট কত, না থে ান প্রাই কেট থ মট কত?’ 
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‘থে ান থ মট কতই  লযা্ড  ে কর  না।  থে ান  দ্বীকপ  এ কল  মম মন  সাব  উ পকর  
থেকস  ওক  এ বং  এ র পর থব া কট র  ম াধযকম ত ীকর  যাত ায়াত   ক ল।’ বলল  থে লম েন। 

‘মম মন  সাব  দ্বীপপু কে র  থনৌ পক ের সব  রু কটই   কল, না এ র  মন  স্ব  রুট  
আকে?’ আহম দ ম ুসা  বলল। 

‘মন  স্ব  রুট আকে।’ 
‘এ ই রু কট থে ান থে ান দ্বীপ  প কে?’ 
‘র া ধানী পাঁত া থদলগা  বন্দর  ও হার তা  পকে।  এ ে টা মম মন  সাব পাঁতা  

থদলগা  থে কে  হ ার তা আ কস এ বং আবার  পাঁ তা  থদলগ াকত  ম ফকর  যায়।  আকর ে টা 
মম মন  সাব সাও  থত ার াহ ও হ ার তা প যমি য াতায়া ত ে কর ।’ 

‘সাও থতার ার  থতা  মন  স্ব  থ ম ট আকে।’ আ হম দ ম ুসা  বলল । 
‘না সাও থ তার ার  থে ান থ মট  থ নই থে ান বন্দর ও থনই।’ থে ল মে ন বলল। 
‘তাহ কল সাও থতার ার  থব াট,  াহা  ইতয ামদ থে াে ায় ো কে? মম মন  সাবই 

বা থে াে ায় থে কে?’ ম কেস ে র ল আহম দ ম ুসা।  তার  ভ্রু  কু মঞ্চত। 
আহম দ ম ুসার  ে ক ার  ম ুখোকবর  মদকে  এ ে বার  তামে ক য় থে লম েন 

আম তা আম তা  ে কর  বলল, ‘সাও থতার া হ’র  স াকে  শু ধু  মম ম ন  সাক বর  ম াধযকমই  
থযাগ াকয াগ  হয়।  থব াট  বা  লকঞ্চ  সাও  থতার া হ  থগ কলও  উ পকূ কল মগকয়  মম মন  স াকব ই  
উ  কত হয়। 

‘থে ন?’ আহম দ ম ুসার  থ া কখ- ম ুকখ অপ ার  মবস্ময়। 
নতুন েয় ও উ কদ্ব গসহ  এ ে টা অসহায়ো ব ফু কট উ  ল থে লম েকনর  থ াক খ -

ম ুকখ।  বলল, ‘এ ে টা মসগাকর ট থখ কত পামর ।’ 
‘খান।’ আহম দ ম ুসা অনুম মত  মদল। 
থে লম েন থে কনইরা পকে ট থে কে  মসগাকর কটর  পযাকে ট নয় মসগাকর ট থবর  

ে র ল। 
থস মসগা কর ট থ বর  ে র ার  সম য় হ াৎ আ হম দ ম ুসার  থ  াকখ  পেল  

মসগাকর কটর  থগাোর মদ কে  মসগাকর কটর  গাকয় ম ফটার  র ং ম ে ই আকে, মে ন্তু 
মফটার  থনই, ফাাঁে া।  তার  উ পর মসগাকর টট া ম কন হ কলা স্ব া োমবকে র  থ কয়  এ ে টু 
লবা। 
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ভ্রুকু মঞ্চত হকলা আ হম দ ম ুসা র ।  আহম দ ম ুসার  মর েলবার  থে লম েকনর 
মদকে  তাে  ে র াই  মেল।  তেমম নট াও তার   কল এ ল আব ার  মি গাকর ।  োব না ও ত ার  
সম্পূণম হকয় কে।  বলল  আহম দ  ম ুসা, ‘আপনার  মসগা কর টট াকতা খু বই  সুন্দ র ।  থদম খ  
মে  ব্রাক্ড র  ওটা।’ 

মে ন্তু ততক্ষ কণ থে লম েন মসগাক র র টা তার  থ াাঁকট তু কল মন কয় কে  দ্রুত। 
‘হাসান তামর ে  শু কয় পে’ ব কলই আহম দ ম ুসার  ত মমন  ম র েলবাকর র  

মিগাকর  থ কপ ধ কর  মন ক কে  ম ামট র  উ পর েুকে মদ কয়কে। 
পরপর  দুমট  গুলী েুকে কে আহম দ ম ুসা।  এ ে মট  গুলী মবে ে কর কে  

থে লম েকনর  বুে, অে গুলীমট  মবে ে কর কে  তার  ব াম  পাাঁ র ক ে । 
বকস োে া থে লম েকনর  থদ হটা থপেন মদ কে  মেট কে  পকে থগ কে। 

মসগাকর টট া তার  ম ুখ  থে কে  খক স পকেক ে ম ামট কত  ঘ াকসর  উ প র । 
আহম দ ম ুসা ও হ াসান তামর ে  দু কনই  উ ক  ব কসকে। 
‘মে  ঘ কটকে  োইয় া  ওকে  থ য গু লী ে র কলন? মসগাকর টট াকে  আপমন সকন্দহ  

ে কর কেন?’ বলল হাসান তামর ে । 
‘হ্াাঁ হাসান ত ামর ে ।  আম ার  থ াখ যমদ ম ে  থদক খ ো কে, তাহকল ওটা  

এ ে টা েয়ংে র  বন্দুে ।’ 
বকল আ হম দ  ম ুসা উ ক  মগকয়  মসগাকর টট া  হা কত  তুকল  মন ল।  মসগাকর ট  

মট উ কবর  দুপ্রাকি  থ াখ  বুমলকয়  বলল, ‘সকন্দহটা ম ে  হ াসান তামর ে ।  র ীমতম ত এ টা 
এ ে টা থম মে নগান।  এ র  মফটা র  টকপর  উ পর  থ াাঁকটর   াপ  প েকলই মট গ্র ার  সমি য় 
হকয় উ ক  এ বং সুক র  অগ্রে াক গর ম ত সূক্ষè ও তীক্ষè এ ে  ঝাাঁে  বুকলট  থবমর কয়  
মগকয়  া র মদে  েমেকয়  প কে আঘ াত ে কর ।  সাম কন  দে  বা র  ন থলাে  ে াে কলও  
তাকদর  সে লকে  ে োর  ে র ার   কে  এ ে বার  মিগাকর   াপ থ দয়াই যকেষ্ট।’ 

‘মন শ্চয় থে ান েয়ংে র  মবষ থম ে াকনা আকে ঐ  বুকলট গু কলা কত। না হকল  
সু াগ্র বু কলট  ে তটুকু  আর  ক্ষ মত ে র কব?’ বলল হাস ান তামর ে । 

আহম দ ম ুসা বলল, ‘তুমম  ম ে  বকলে হাসা ন  তামর ে ।   লত পরীক্ষ া  
ে মর ।’ 
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বকল আ হম দ  ম ুসা এ ে টু মপম েকয় মগ কয়  এ ে  ধর কনর  গা কে র  বে পুরু  
পাতায় এ ে টা ফায়ার ে র ল।  ে কয়ে টা সু াগ্র বুকলট  মগকয় ম বে ে র ল পাতামট কে । 

মম মন টখাকনে  অকপক্ষা ে র কত হকলা। এ র  ম কধযই  বে প াত ামট  থনম তকয়  
মগকয় তার  ে াক্ড র  উ পর ঝুকল  পেল। 

মবস্ময় আ হম দ  ম ুসা ও হাসা ন তামর ে  দু কনর  থ াকখ -ম ুক খই।  হ াসান  
তামর ে  বলল, ‘আহম দ ম ুসা  োই এ টা  েয়ংে র  ধর কনর  এ ে  পয় ন য া  ীমবত  
সবমে েুকে ই ম ুহূকতম  ধ্বংস  ে র কত প াকর ।’ 

‘আল্লাহ আম া কদর  র ক্ষ া ে কর কেন হ াসান ত ামর ে ।’ বকল  ঘ ুকর  দাাঁমেকয়  
সাম কনর  মদকে  হ াাঁটা শু রু  ে কর  বলল, ‘ ল হাসান তামর ে, এ লাে াটা এ ে টু ঘ ুকর  
থদখা  য াে ।’ 

তার া এ মদে  ওমদে  ঘ ুকর  পাহ াে থঘ র া উ পতযে া ে মর কড ার মট র  এ ে দম 
উ ত্ত র  প্রাকি মগকয় দাাঁোকল া।  এ খান থেকে  উ পতযে া প্রায় খাোো কব মবে  গ  
থনকম থগ কে। তার পর ঘ ন গ াে -পালায়  ঢাে া উ পতযে ামট  আধা ম াই কলর  ম ত 
এ মগকয় সাগকর  মম কে কে। 

হ াৎ হাসান ত ামর ে  ভ্রু কু মঞ্চত ে কর  সাম কন র  মদকে  তামে কয় বকল উ  ল, 
‘এ খাকন এে  ধর কনর  থত কলর  গন্ধ পামি  আ হম দ ম ুসা  োই।’ 

শু কন আহম দ ম ুসাও থসট া অ নুেকবর  থ ষ্টা ে র ল।  ম ুহূতম ে কয়ে  পকর  
আহম দ ম ুসাও  বকল  উ  ল, ‘সমতয ব কলে, এ ে  ধর কনর  থতকলর  গন্ধ  পা ওয়া 
যাকি।’ 

‘গন্ধটা থবে  োর ী আ হম দ ম ুস া োই।  এ র  উ ৎস খুব দূ কর  হক ব না।’ বলল  
হাসান ত ামর ে । 

‘সাগকর র  পামন কত থতল পে ক ত পাকর ।  সাগর থ তা খু ব দুকর  নয়।’ আহম দ 
ম ুসা বলল। 

োবমেল হাস ান তামর ে ।  বলল, ‘োইয়া স াগকর র  পামন কত থতল থম ে ার  
পর তার  গন্ধ  এ তটা োর ী  হব া র  ে ো নয়।’ 

‘তাহ কল?’ বলল আহম দ  ম ুসা । 
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‘আম ার  ম কন হয় মেন্ন  থে ান উ ৎস থেকে  থ তকলর  এ ই গন্ধ  আসকে।’ 
হাসান ত ামর ে  বলল। 

‘থস মেন্ন  উ ৎসটা  মে  হক ত প াক র?’ ম ে াসা আহম দ  ম ুসার । 
‘আমম  বুঝকত  পার মে ন া আহম দ ম ুসা ে াই।’ বলল  হ াসান  তা মর ে । 
আহম দ ম ুসার া হাাঁটকত  হাাঁটক ত  ে ো বলম েল।  তার া এ কস প কেকে ঘ াকস  

ঢাে া উ ন্মুক্ত উ পতযে াটার  উ ত্ত র -পূবম থে াকণর  এ ে দম  প্রাক ি।  সাম কনই প াহা কের  
প্রা ীর । 

হ াৎ প াহা কের  প্রা ীকর র  এ ে  টুে কর া নীল  র ংকয়র  উ পর  থ াখ আট কে  
থগল আহম দ  ম ুসার । 

এ মগকয় থগল  আহম দ  ম ুসা  প্রা  ীকর র  ে াকে। থদখল, নীর  র ং মদকয় এ ে টা 
উ ধমম ূখী তীর  আাঁে া।  তীকর র  দ্ড মট  ম গ যাগ। তীকর র   ার মদে  মঘ কর  বহুকে ৌমণ ে 
এ ে টা সীম াি আাঁে া  সীম াকির  উ পর থ াখ  বুল াকত  মগকয়   ম ক ে  উ  ল আহম দ  ম ুসা।  
বহুকে ৌমণ ে  সীম ািমট কে  ম কন হকলা এ ে মট  মহব্রু অক্ষ র  যা র  উ চ্চার ণ ইংকর  ী 
‘প্রমসড’ এ র  সম ােমে । 

আহম দ ম ুসার  ম ুখ উ জ্জ্বল হকয়  উ  ল।  মে ন্তু পরক্ষ কণই এ ে  প্রশ্ন এ কস এ ই  
ঔজ্জ্বলযকে  আিন্ন  ে কর  মদল। 

আহম দ ম ুসা প াহা কের  থ দয়াক লর  অংে নম টর  মদকে  ইংমগত ে কর  বলল, 
‘হাসান  তামর ে  থদ খ থতা মে েু  বুঝকত  পাকর া।’ 

আহম দ ম ুসার  সাক ে হ াসান  তামর ে ও অংে নম টকে  থদখম েল।  বলল, 
‘তীর মট  উ পকর র  মদকে  অ েমাৎ সাম কনর  মদকে  এ ে টা পকের ইংমগত ে র কে।’ 

‘আর   ার মদকে র  থে ৌমণ ে  বৃত্ত মট?’ ম কেস ে র ল আহম দ ম ু সা। 
‘আমম  বুঝকত  পার মে ন া ো ইয় া।’ 
‘থদখ  ওটা  এ ে টা মহব্রু অক্ষ র ।’ 
ভ্রু কু মঞ্চত হ কয় উ  ল হ াসান তামর কে র ।  বলল, ‘ম ে  োইয় া।’ 
তার পকর ই হাসান  তামর ে  আব ার  উ িম সত ে কে বকল  উ  ল, ‘থে উ  থযন  

সাম কন ‘প্রমসড’ ম াকন  অ গ্রসর  হবার   ক ে মন ক দমে  মদকি।’ 
‘মন কদমে  দা তা থে?’ প্রসন্ন ম ুকখ ম কেস ে র ল আহম দ  ম ুসা । 
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‘মহব্রু  অক্ষ কর র  উ পমস্থমত  প্রমা ণ ে র কে থস  মন কদে মদা তা  ইহু দী  থে উ ।’ 
বলল  হাস ান  তামর ে । 

‘ধেবাদ  হ াসান ত ামর ে ।’ আহম দ ম ুসা বলল। 
‘মে ন্তু থে াোয় অগ্রসর  হকত  মন কদমে  মদকি?’ ম ে াসা হাসান  তামর কে র । 
‘থসট াই  এ খন প্রশ্ন।’ বকল  এ ে টু  োম ল  আহম দ  ম ুসা।  তা র পর  আবার  

বকল  উ  ল, ‘থে লম েকনর  ে াে থেকে  আম র া  ানলাম এ ই উ পতযে াটা ইহুদীর া  
ম াকন WFA (ওয়ার্ল্ম মফ্র কড াম  আমম ম) লী  মন কয়কে। মল   মন কয়কে মন শ্চয় থে ান 
ে াক  লাগা বার   ক ে।  থসই  ে া ট া মে? আম ার  ম কন হয় এ ই ‘তীর মট’র  সাক ে  
এ ই ম ে াসার  সম্পে ম  আকে।’ 

‘তার  ম াকন তীকর র  মন কদমে  অ নুসাকর  সাম কন অগ্রসর  হ কল ম  ে াসামট র 
 বাব পাওয়া  যা কব।’ বলল  হ াসান  তামর ে । 

‘তাই  ম কন হয়।’ আহম দ  ম ুসা  বলল। 
‘মে ন্তু অগ্রসর  হকব া মে োকব?’  ার মদকে  থ াখ বুলাবার  সাকে সা কে  

ম কেস ে র ল হাসান ত ামর ে । 
‘ ার মদকে  নয় হাসান তামর ে ।  তীকর র  মদে -মন কদমে নার  মদকে  তাে াও। 

থদখ আম র া প াহা কের  প্রা ীর  থ বকয় যম দ উ পকর  উ ম , তাহ কল ম ে েুটা উ পকর  মগকয়ই 
আম র া এ ে টা ‘থষ্টপ’ প ামি ।  থষ্টপট া  দু ই পাহ াকের  মট লা র  ম ধয  মদকয়  সাম কন  
এ মগকয়  থগ কে স াম কনর  আকর ে  পাহ াকের  থদয়া কলর  মদকে ।  ঐ   থ দয়া কল  থ পৌক ে ম ে  
ে র কত  হকব, তার  মন কদমে  থ বা ধ হয় ওখ াকন থগকলই  পাওয় া যাকব।’ বলল  আহম দ  
ম ুসা। 

হাসান  তামর কে র  থ া খ উ জ্জ্বল হকয়  উ ক কে। বলল, ‘ লুন ো ইয়া তাহ কল  
অগ্রসর  হ ই।  ম ে াসামট র   ব াব না  মন কয় আম র া মফর মে না।’  

‘আম ার ও তাই ম ত।  ল হাস ান তামর ে ।’ বকল  আহম দ ম ুসা পাহ াকের  
থদয়াকল  ও ার   ক ে স াম কন  অগ্রসর  হ কলা। 

দু কনই পাহ াকের  ধা কপ উ ক  এ ল। 
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ধাপ বা থষ্টকপর  ম ুখটা সরু।  ম ে ন্তু তার া থদখল, ম ুকখর  ে কয়ে  গ  পকর ই  
ধাপটা প্রে স্ত হকয় কে এ বং তা  এ মগকয় থগ কে সাম কনর  পা হা েট ার  থদয়াল পযম ি।  
তার পর তা সংে ীণম এ ে  মগমরপে আে াকর  এ াঁকে  থবাঁকে  এ মগ কয় থগ কে উ ত্ত র  মদকে । 

‘ ল আম র া এ কগা ই।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 
‘থে াো?’ ম ে াসা হাসান তাম র কে র । 
‘ ামন না।  তকব প কে এ গুকল এ ই উ পতযে া থে ন WFA লী  মন কয়কে  

তার  র হস্য  ানা  য াকব।  এ ই  পকে গুরুত্ব পূণম পা হাকের  গাক য় তীর  ম হ্ন তা প্রমাণ 
ে কর ।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 

মগমর পে ধকর  এ গুকলা  তার া। 
হ াৎ এ ে  সম য়  ম ামট  থেকে  এ ে টা ম ম নস তুকল  মন কয়  ম ৎে ার  ে কর 

বলল, ‘এ ই থ য আ হম দ ম ুসা  োই এ ে টা মসগ াকর কটর  থ গাে া পা ওয়া  থগ কে। ত ার  
ম াকন মগমর পে মদ কয় থল াে  ন যাতায়া ত ে কর কে।’ 

আহম দ ম ুসা েমকে  দাাঁমেকয় মফর ল।  হাত বামে কয়  বলল, ‘দাও  থদমখ  
মসগাকর কটর  থগাে াটা।’ 

মসগাকর কটর  থগাে াটা হ াকত  মন কয় এ ে টু নাো াো ে কর  বল ল, ‘থগাোটা  
টাট ে া নয় থদখমে।  দুএ ে মদকনর  ম কধয নয়, তকব এ ই  প কে থল াে  যা তা য়াত  
ে কর কে।’ 

আবার  হাাঁটা  শু রু ে র ল তার া। 
পকে মসগা কর কটর  টুে কর া, োো  ার াগাে,  ে কলকটর  থম া েে, প্রেমৃত 

ম ানুষ   লা কলর  আর ও মে েু  ম হ্ন  তার া  থ পল।  মে ন্তু স বই  থ বে  পুরা কনা।  এ ে  
 ায়গায় থপল এ ে খ্ড  দল া পাে াকনা ে াগ । 

আহম দ ম ুসা তাো তামে  তু কল মন ল ে াগক র  দলামট ।  ে াগক  র  দলামট  
তাোতামে  খুলল। 

ে াগ টা আয়তাে ৃমতর  এ ে টা মিপ থপপার ।  ে াগক র  এ ে  পৃষ্ঠা সা দা।  
অে পৃষ্ঠায়  এ ে টা থম াবাইল  থটম লকফান নাবার  থলখ া।  তার  সাকে ে কয়ে মট  
তামর খ।  এ কলাপাে ােী থলখা  তামর খগুকলা  সবই  সাম কনর । 
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থম াবাইল  নাবার মট  ম ন ক ত পা র ল আহম দ  ম ুসা।  থে লম েকনর  ে াে থেকে  
এ ে টাই থম াবাইল  থটম লকফা ন  নাবার  পাওয়া  থ গকে। আর  থস টা এ ই নাবার । 

হাসান  তামর ে ও ে াগ মট থ দখল।  থ সও  থটম লকফান  নাব ার মট  ম ন কত 
পার ল।  মে ন্তু তামর খ সম্পকে ম বলল, ‘এ গুকলার থবাধ  হয়  থ ে ান অেম  থনই।  থে উ  
এ ম মন ই এ কলাপাোমে  মল ক খ ে াে কত পা কর ।’ 

‘হকত  প াকর, মে ন্তু থদখ  তামর খগুকলার  এ ে টা তামর খ  থে কট  মদকয়  থসট া 
আ বার  থলখ া হ কয়ক ে। অেম হীন  আাঁ ে হ কল এ ে টা তামর খ থ ে কট মদকয় ত া আ বার  
সংকে াধন  ে র ার  দর ে ার  মেল  না।’ বকল  আ হম দ  ম ুসা ে াগ ক র  খ্ড মট  পকে কট  
থর কখ মদল। 

মগমর পে ধকর  তার া  এ কে বাকর  উ পকূ কল থপৌ কে থগল। 
উ পকূ ল থদকখ  তার া  মবমস্মত  হ কলা। 
পাহাে থঘ র া ম া  থেকে  থ য উ পতযে া থনকম এ কসকে ত ার  থ ে ষ প্রা িটা, 

ম াকন উ পকূ ল অংে টা পাহাে থঘ র া ঘ াকস ঢাে া ম া টা থযম ন খাো মবে  ফটু থনকম 
মগকয় এ ে টা স বু  সম তল  উ প তযে ার  সৃমষ্ট  ে কর কে, থতমম ন নগ্ন প ােকুর  উ পকূ লম ট 
খাো সম ুকদ্র  থনকম থগকে।  সব ক কয় লক্ষ ণীয় হকলা  সাগর এ খাকন োি। 

মবমস্মত হাস ান তামর ে  বকল উ  ল, ‘োইয়া এ টা এ ে টা ো া র াল থপাটম।  
পােকুর  উ পকূ লট া এ ে টা ো  ার াল থ মট ও  এ বং স াগর এ খাকন অতযি  গেীর ।  
সাবকম মর নসহ থয  থে ান  াহা   এ ই পােু কর  থ মট কত  লযা্ড  ে র কত পাকর ।  এ ম ন 
ো ার াল থ পাটম পৃমে বীক ত আ র  আকে মে  না  সকন্দহ।’ 

আহম দ ম ুসা অপার  মব স্ময় মন ক য় তাে াল হাস ান তামর কে র  মদকে ।  বলল, 
‘সাগর এ খা কন  অতযি  গেীর  ম ে  ে কর  বুঝকল?’ 

থম মর ন ইমে মন য়ার হাসান তামর ে   বাব মদল, উ পকূ ল হওয়া সকেও  
সাগর এ খাকন  এ তটা ে াি হও য়াই ত ার  প্রমাণ।’ 

‘ও  আল্লাহ!  প াহাে  থঘ র া  দুগম ম  এ ই  উ পতযে া ো ার াল  থ পাটম ব কলই  
WFA এ টা লী  মন কয়ক ে।’ বকলই  আহম দ  ম ুসা প্রবল  উ িাকস  ম ৎে ার  ে কর  
উ  ল, ‘এ টাই তা হকল ওকদর  দুই  মম মন -সাব ল াইকনর  সং কযাগ  বন্দর ।  ‘পাঁত া  
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থদলগা’ থে কে  আসা মম মন -সা ব এ খাকন  থনাে র  ে কর, আবার  এ খান থে কে ই মম মন -
সাব সা ও থতার াহ  যায়।’ 

হাসান  তামর ে ও উ িম সত  হ ক য় উ  ল।  বলল, ‘ম ে  বকলক েন ো ইয়া, 
এ টাই ওকদর  সংকয াগ বন্দর ।’ 

এ ে টু থেকম ই হাসান  তামর ে  আবার  বকল উ  ল, ‘োইয়া  থত কলর  থয গন্ধ  
থপকয়মেলাম  থসট া  এ খান  থে কে ই।  থদ খুন এ খানে ার  ম াম ট থেকে ই  এ ই  গন্ধ  
আসকে। এ টা সাব কম মর ন ওকয় কলর  গন্ধ।’ 

আহম দ ম ুসার  ম ুক খ হামস  ফকু ট উ  ল।  বলল, ‘হ্াাঁ থত কলর  গন্ধ  এ খান  
থেকে ই উ ক কে। এ  থেকে  আ র ও মন মশ্চত প্রমাণ হকি থয, ওকদর  মম মন  সাবকম মর ন 
এ খাকন থনাের  ে কর ।’ 

‘মে ন্তু আশ্চযম োইয়া, ওরা এ খাকন থে ান স্থাপনা গকে থ তাক লম ন।’ বলল  
হাসান  ত ামর ে । 

‘ ল এ ে টু ঘুকর  থদখা  য াে ।’ আহম দ ম ুসা বলল। 
‘ লুন।’ বলল  হ াসান  তামর ে ।  
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২ 
হার তা  থগ াকয়ন্দা  সদর  দফ তকর র  আ্ড ার  গ্রাউ ্ড  এ ে টা ে কক্ষ  বে  

ধর কনর  এ ে টা থ য়াকর  আেক ে বসা কলা  পলা  থ ানসকে  আ র  ওয়াই ম যাকনর  
দুধমষম দমক্ষ ণ হস্ত থড মেড  ইয়াম ম ন। 

থড মেড  ইয়ামমন  ইে াকতর  ম ত ে ক্ত ও ঋ  ু দীঘ মে ায় থল া ে ।  নাকে র 
মন ক  এ ে খ্ড  মহটলারী  থগা ফ ।  তার  থ াখ -ম ুখ থেকে  ম ে কর  পেকে  নৃে ংসতা।  
পলা থ ানসকে  থ য় াকর  আে ক ে থফকল ই থড মেড  ইয়ামমন  ব কল উ  ল, ‘মম . মেক্টর 
র াইয়া আমম  দু:মখত থয প লা  থ ানস আপনার  এ ে  ন ষ্টাফ।  আপনাকদর  
অ াকিই  েয়ংে র  এ ে  ে ত্রুর এ ক ্ট  থস।  সুতরাং ত ার  প্রমত থে ান দয় া -ম ায়া 
আপনাকদর  অব শ্যই থনই।  মম . থে লম েনসহ আম াকদর  যতক লাে  খুন হকয়কে ত ার  
 কে  প্রধানত  এ ই  ম মহলা  দায়ী। আম ার  উ পর মন ক দমে  হ কলা  থে লম েনকে 
মে ড োপে ার ী দু কনর  পমর  য় পলার  ে াে থেকে  আদ ায় ে র কত  হক ব থয  
থে ানোকবই।  আপনার  ম ূল যবান সহ কযামগ তা  আম র া থপকয়মে।  আম া কদর  
থ নাকর ল (আ র  ওয় াই ম যান)  আে া ে কর ন এ কক্ষ কত্র ও আপমন আম া কদর  
সহকযামগ তা ে র কবন।’ 

বকল থড মেড  ইয়ামমন  এ ে টু থেকম ই আবার  বকল উ  ল, ‘মম . মেক্টর  র াইয়া 
আপমন এে টু দাাঁোন।  আমম  উ পর থেকে  আসমে।’ 

থড মেড  ইয়ামমন  থদ ৌকে  মসাঁম ে মদকয় উ ক  থগল  উ পকর । 
থড মেড  ইয়ামমন  উ পকর  উ ক  থ যকতই  হার তার  থগা কয়ন্দা প্রধান মেক্টর  

র াইয়া পলা  থ ানকসর ে াকে  েু কট থগল।  বলল, ‘পলা আমম  থ তাম াকে  থে ান স াহা যয  
ে র কত পার কবা  না।  এ কদর  স ম্পে ম থড পুমট গেনমর, থদ কে র  প্রধানম ন্ত্রী, থগাকয়ন্দা  
প্রধান সে কলর  সা কে। আমম  শু ধু তা ক দর  হুকু ম ই ত ামম ল ে র কত পামর, আর  মে েু 
নয়।  তুমম  যা  ান  বকল  দ াও এ কদর ।  তুমম  ে ার ও এ ক ্ট  নও আমম   ামন।’ 



গু লা গ থ েকে  টুইন টাওয়ার  32 

 

‘স্যার  ম ে  বকল কেন, আমম  ে ার ও এ ক ্ট  নই।  ওক দর  সম্প ক ে ম খুব  থবমে  
মে েু  ামন না।  থসমদন র াকত WFA-এ র  থলাে কদর  হাকত ধ মষ মত ও মন হত হওয়া  
থেকে  ওরা আম াকে  র ক্ষ া ে কর  ও উ োর  ে কর ।  আমম  ওকদর  সম্পকে ম থযটুকু   ামন, 
থসট ুকু ও আমম  বলব না।’ বল ল  পলা থ ানস। 

‘মে ন্তু তুমম   ান আমম  থতাম াকে  এ কদর  হাত থে কে  র ক্ষ া ের কত পার কবা  
না।  এ কদর  অফরু ি টাে া আকে, অকে ষ প্রতাপ আ কে। এ র া থড পুমট গেনমর, 
গেনমর সহ অ কনে কে ই মে কন থফকলক ে। আম ার  অমফকস  থ ত াম ার  উ পর য া ইকি  
তাই হ কব, থসট াও আম ার  পক ক্ষ  সহ্ ে র া ম ুেমে ল।  সবক ক য় োল, তুমম  যা  ান 
সব এ কদর  বকল দাও।’ নর ম  ে কে  বলল  মেক্টর  র াইয়া। 

পলা থ ানকসর  দু ক াখ  মদ ক য় অশ্রু  গোল।  বলল  থস, ‘আপনার 
সহানুেূমতর   ক ে আপনা কে  ধেবা দ স্য ার ।  মে ন্তু এ ই ম নকদমে  আমম  ম ানকত  
পার কবা  না।  আম ার   ীবন থগক লও আমম  এ  ে য়তান কদর  থে ান সহক যামগতা  ে র কবা  
না। 

মেক্টর  র াইয়া স ংকগ  সংক গ ে ো বলল না।  মে ন্তু তার  থ াক খ -ম ুকখ এ ে টা 
দৃঢ়তা  মফকর  এ কসকে।  উ জ্জ্বল  হকয়  উ ক কে  ত ার  থ াখ দুমট ।  বলল, ‘থতাম া কে  
ধেবাদ  ম া।  আম র া প্র কতযে  আক ারসবাসী  যমদ  থতাম ার  ম ত হতাম  ।’ তার ও  
থ াকখর  থে াণ  অশ্রু কত  মেক  উ ক কে। 

এ ে টু থেকম ই আবার  মে েু বল ার   কে ম ুখ খুকলম েল।  এ  স ম য় থড মেড  
ইয়ামমন  েুকট থনকম এ ল মসাঁম ে মদকয়।  তার  থ াখ -ম ুখ  থে ক ে  থি াধ ও উ কত্ত  না 
ম ে কর  পেকে। মেক্টর  র াইয়ার  ে াোে ামে এ কসই  থস  বলল, ‘মম . মেক্টর  র াইয় া, এ ই 
হার াম  ামদ সব ই  া কন।  এ ইম াত্র আম াকদর  থলা কে র া খব র  মদল, এ র  ম া বুমে 
হার াম  া মদকে  আম া কদর  থলাক ে র া আিা ে কর  থপটাকনার  প র  স্ব ীে ার  ে কর কে থস  
পযমটে  দু ন  থলাে কে  তার  বামে র  দুকটা  ে ক্ষ  ে াো  মদকয় মেল।  আম ার  সকন্দহ  
থনই, এ  দু ন সব  ে াক র  থ হা তা।  আর  তা কদর  সহ কয াগী  মে ল এ ই হার াম  া দী।’ 

বকলই  থড মেড  ইয়ামমন  েু কট থ গল পলা  থ ানকসর  থ য়া কর র  ে াকে। তার  
হাত দু কটা আট ে াকনা মেল থ য়াকর র  হাতকলর  হুকে র  সাক ে। এ বার  পা দুকটা কে ও  
আট কে  মদল প াটাতকনর  হুকে র  সাকে।  আর  থ য়াকর র  বয াক ে র  সাকে  মবকে ষোক ব  
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ত তরী দুকটা র াব াকর র  হুে  দুমদ ে  থেকে  এ কস ে পাল থবষ্টন  ে কর  পলা থ ান কসর  
ম াোটাকে  থ য়া কর র  বযা কে র  সাকে থসাঁকট ম দল। 

ে ো থবর  ে র া ও  ে ামস্ত থ দয়া র  এ ে  থম াক্ষ ম  হামত য়ার এ ই  ত বদুযমতে  
থ য়ার । 

পলা থ ানস কে  থবাঁকধ  থফলার  পর থড মেড  ইয়ামমন  থ য়াকর র  থপেকন হু কে  
ঝুলাকনা  ত বদুযমতে  সুই  মম টার  হ াকত  মন কয়  পল া  থ ানসক ে  লক্ষ য ে কর  বলল, 
‘ে য়তামন, হাকতর  এ ই সু ই  মট পকলই থতা  ত বদুযমতে  না ন  শু রু হ কয়  যা কব।  থে ষ 
সুকযাগ  মদমি।  বল, থলাে  দুম ট থে, এ খন থে াোয়  ত ার া? থে লম েনকে থে াোয়  
মন কয় থগ কে।’ ম ৎে ার  ে কর  ে োগুকল া বলল  থড মেড  ইয় ামম ন। 

পলা থ ানস থ াখ বন্ধ ে কর  ম েল।  থ াখ  খুলল না, ে োও ব লল না। 
আগুন জ্বকল  উ  ল থড মেড  ই য়ামমকনর  থ াকখ -ম ুকখ।  ত ার  ড ান হাক তর 

অমস্থর  বুকো  আেুলম ট থ কপ  ব সল হা কতর সুই  মম টাকর র  লাল থবা তাম মট র  উ পর। 
ম ুহূকতমই ম ৎ ে ার  ে কর  উ  ল পলা থ ানস।  বুে  ফ াটা থস  ম ৎে ার ।  থসই 

সাকে অমস্থর  ে ম্পকনর  বাাঁধন থ োঁো থঢউ  থ কগ  উ  ল তার  থগ াটা ে র ীকর ।  থবদনায়  
মবে ৃত হকয়  থগল  তার  ম ুখ।  ম ে কর  থবমর কয় আসক ত  ামি ল তার  দুই  থ া খ। 

ম ুহূতমে াল থবাতাম  থ কপ থেক ে ই সকর  এ ল থড মেড  ইয়ামমকনর  বুকো  
আেুল থবাত াম মট  থেকে । 

এ র পর হামস ফকুট উ  ল থ ড মেড  ইয়ামমকনর  থ াকখ -ম ুক খ।  বলল, 
‘মম টাকর র  ে াাঁটাকতা থে বল ম সমে কত উ ক কে, তাক তই এ ই অবস্থ া।  বুঝ কতই  
পার মেসে াাঁটাটা অকধম কে  বা  পু কর াকত  উ  কল মে  হক ব! বল, আম ার  প্রকশ্নর   বা ব  
থদ? বল, ঐ  দু কনর  এ ে  ন আহম দ ম ুসা মেল  মে না।’ 

পলা থ ানকসর  ম া োটা  ঝুকল  থগ কে  দুমদে  থে কে  আসা  হু কে র  সাকে।  
থদহটাও  থনম তকয়  পকে কে থ য়া কর র  উ পর।  তার  থ াখ দুমট  বন্ধ ।  থড মেড  ইয়ামমকনর 
হুংে ার  থযন থে ান প্রমতমি য়াই  সৃমষ্ট  ে র ল না। 

থি াকধ মবে ৃত হকয় থগল থড মে ড  ইয়ামমকনর  ম ুখ।  হাকতর মবদু যত মম টাকর র 
লাল থব াতাম টা থ কপ  ধর ল থস । 
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অবামর ত মবদুযত  মগকয় থো ব ল হানল  পলা  থ ানক সর  থদ ক হ।  ম ৎে াকর 
থ ৌমবর  হ কয় থগল  থযন  পলা  থ  ানকসর  বুে ।  ম ৎে াকর র  সা কে স াকে  বাাঁধন  থেে া  
তীব্রতায়  মখাঁ মুন  মদ কয় উ  ল তার  থদ হ।  ে পাকলর  দুপাে  এ বং হাত  ও  পা -এ র  
বাাঁধকন থেেকল  যা ওয়া অংে  থ েকে  লাল র কক্তর  প্রবাহ  থন কম  এ ল। 

আ্ড ার  গ্রাউ ্ড  থফ্লা কর র  মসাঁম ের  ম ুকখ দ াাঁোকনা  দু ন থ ষ্টন গানধ ার ী  
অপলে  থ াক খ গ্রাউ ্ড  থফ্ল াকর র  এ ই দৃশ্যটা থদ খকে। ত াক দর  থপে কন এ কস দাাঁোল  
ে াপম থ হ ার ার  ঋ  ু থ দক হর  এ ে  ন তরুণী।  গ্রাউ ্ড  থফ্ল াকর র  মদকে  ত ামে কয়ই তার  
থ াখ ে ানাবো হকয় উ  ল।  পরম ুহূকতমই ম ৎে ার  ে কর  উ  ল, ‘আব্বা এ সব মে  
হকি? পলা আম ার  ি াসকম ট, বন্ধু।  এ র া ে ার া?’  

বকলই  তরুণীমট  অপমর ম ত প্র হর ী দু ন কে  থ কল  মসম ে মদ ক য় নাম মেল।  
প্রহর ী দু ন  তা কে  বাধা  মদক ত যামি ল।   

‘থসামফয়া  সুসান, তুমম  দাাঁো ও আমম  আসমে।’ 
ে ো বলার সা কে স াকে ই মেক্ট র  মসাঁম ের  মদকে  হাাঁটকত  শু রু ে কর কে।  
থসামফয়া  সুসান হার তার  থ গাকয়ন্দা প্রধান মেক্টর  র াই য়ার থম কয়।  

থসনাবামহনীর  ে যা কেন।  অম ফকস মপত ার  ে াকে  এ কসমেল ।  অমফকস না  থ পকয় 
এ মদকে  আকে শু কন   কল  এ কস কে। 

প্রহর ী দু ন থসামফয় া সুসানক ে  বাধা মদকত এ কস ম াঝ পকে থেকম  থগ কে।  
থড মেড  ইয়ামমন  ইংমগক ত ত াক দর  োমম কয় ম দকয়ক ে। 

মপতা মসাঁম েকত থপ ৌোর  আক গ ই থসামফয়া সুসান মসাঁম ে থপম র কয় আ্ড ার 
গ্রাউ ্ড  থফ্ল াকর  থপৌ কে থগল। 

তার  মপতা  আসমেল। 
থসামফয়া সুস ান তার  ম ুক খাম ুমখ হকল া।  আকগর প্র কশ্নর ই পুন র াবৃমত্ত  ে র ল 

থসামফয়া সুস ান, ‘এ  সব মে  হকি আব্বা? পলা আম ার  বন্ধু, ত াকে  আমম   ামন।  মে 
অপরাধ ে কর কে থস?’ 

থম কয়র  প্র কশ্নর  উ ত্ত র  না  মদ কয়  মেক্টর  র া ইয়া  বলল, ‘সব ব লব ম া, তুমম 
এ খান থে কে   কল যাও।’ 
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‘এ র া ে ার া আব্বা? এ র া থতাম ার  থগাকয়ন্দা মবো কগর থলা ে  নয়?’ প্রশ্ন  
ে র ল থসামফয়া সুসান। 

‘সবই বলব।  ল উ প কর ।’ ব লল  মেক্টর  র াইয়া। 
‘না আব্ব া সব  শু নকত  াই।  ও র া থে ন পলাকে  মন যম াতন ে র ক ে। মে  থদাষ  

পলার? ওরা মন যমাতন  ে র কবন থে ন?’ 
মবব্রত ো ব ফু কট উ  ল মেক্টর  র াইয়ার থ াক খ -ম ুকখ।  ম ুখ  মফমর কয় তাে াল  

থস থড মেড  ইয়ামমকনর  মদ কে ।  তার পর বলল, ‘থস অ কনে  ে ো ম া,  ল বলম ে  
আমম ।’ 

‘না আব্বা, পলা থত াম ার  থগাক য়ন্দা ে ম মী।  বাইকর র  থলাে  তাকে  মন যমাতন  
ে র কে। এ র  ে ার ণ না বলকল আমম  পলাকে  মন কয় যাব।’ বল ল  থসামফয়া  সুসান। 

পলা থ ানক সর  থদহটা  থনম তক য় পকেম েল থ য় াকর র  উ পর। তার  থ াখ  
বন্ধ । 

থড মেড  ইয়ামমন  তার  হাক তর মবদুযত মম টার টা থম ক ঝর উ পর থফকল ম দকয়  
তাে াল থসামফয়া  সুসা কনর  মদ ক ে ।  বলল, ‘মম স সুসান, মম স পলা থ ানস  থম ৌলবা দী  
সন্ত্রাসী আহম দ ম ুসা কে  আশ্রয় মদকয়কে, সাহা যয ে কর কে এ বং  আম াকদর  ে কয়ে  ন 
থলাে কে  হতযা  ে মর কয়কে।’ 

মবস্ময় ফু কট উ ল থস ামফয়া  সু সাকনর  থ া কখ -ম কু খ।  গে ীর  দৃম ষ্টকত ত াে াল 
থস থড মেড  ইয়ামমকনর  মদকে ।  োবনার  ম হ্ন  ফকুট উ  ল ত ার  থ া কখ -ম ুকখ।  বলল, 
‘ও! আপমন ত াহ কল আ র  ও য়াই ম যাকনর  থলাে !’ 

গম্ভীর  ে কে  এ  ে োগু কলা  ব ক লই থহকস উ  ল  থসামফয় া  সু সান।  বলল 
থড মেড  ইয়ামমন কে  হালে া  ে কে, ‘মম . থড মেড  ইয়ামমন  আ পনার  ে ো ম ে  নয়।  
পলা থ ানস  আহম দ ম ুসা কে  সাহাযয  ে র কত পা কর  না, বর ং আহম দ ম ুসা সা হাযয  
ে র কত পাকর  পলা  থ ানসকে ।  ে ার ণ পলা থ ানকসর  ে া ইকে  আপনার া হতযা  
ে কর কেন।  আর  আপনাক দর  ে কয়ে  ন থলাে কে  পলা  থ ান স হতয া ে কর মন, মন হত 
হকয় ে াে কল আহম দ  ম ুসাই  তাক দর  হতযা  ে কর কেন।  আহম দ ম ুসার  সাক ে 
আপনাকদর  এ টা পুরকন া যু ে।’ 
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বকল এ ে টু থেকম ই  এ ে টু থহক স থসামফয়া  সুসান বলল, ‘আহম দ ম ুসাকে  
আপমন থম ৌলব াদী  সন্ত্র াসী  বলক েন, মে ন্তু  াকনন  থতা  থখা দ  ম া মে মন যুক্তর াষ্ট্র ইহু দী  
সন্ত্রাস ও  ষেযকন্ত্রর  মবরু কে  আ কম মর ে ার  এ ে  ম ুমক্তকযাো মহ ক সকব তাকে  আ খযাময়ত 
ে কর কে।’ 

মে েু বলকত  যামি ল  থড মেড  ই য়ামমন ।  এ ম ন সম য় উ পর থেক ে  ে কয়ে টা 
গুলীর ে ে  থেকস  এ ল। 

থড মেড  ইয়ামমন  থে কম  থগল। 
সবাই উ ৎে ণম হ কয় উ পর মদ ক ে  তাে াল। 
পর ম ুহূকতমই মসাঁম ের  ম ুকখ দাাঁ োকনা প্র হর ী দু নাকে  ত াক দ র  থষ্টন গান 

তুলকত থদখ া থগল।  তা কদর  থ াকখ -ম ুক খ উ কত্ত  না। 
মে ন্তু তাকদর  থষ্টন গান টাকগম কট মস্থর  হবার  আকগই দুমট  গুলী র  ে ে  হকলা 

এ বং প্রহর ী দু ন গুলীমবে  হ ক য় ঢকল পেল। 
পকে ট থেকে  মর েলবার  থবর  ে র ল থড মেড  ইয়ামমন । 
মসাঁম ের  ম ুুকুখ এ কস দাাঁমেকয়ক ে  আহম দ ম ুসা  ও  হাসান  তামর ে । 
মর েলবার  তুকল গুলী ে র ল থড মেড  ইয়ামমন । 
আহম দ ম ুসা ও হাসান  তামর ে  মসাঁম ে ম ুকখ এ কসই  ত ামে কয়মেল মন ক ।  

থদখ কত থপকয়মেল তাক দর  মদক ে  উ ক  আসা মর েলবার ।  ঝাাঁম পকয় প কেম েল তার া  
দু কন মসাঁমের  উ পর। 

মসাঁম ে মদকয় ত ার া গমেকয়  আসক ত লাগল।  থড মেড  ইয়ামমন  প র  পর মতনম ট 
গুলী েুেল।  মে ন্তু মসাঁম ে মদ কয় গমেকয় পো  থদ হ দুমট র  এ ে মটর ও নাগাল থপল না।   

আকগ গমেকয় প কেম েল আহ ম দ ম ুসা।  মর েলবাকর র  মিগার  থেকে  তার  
ত মমন  ম ুহূকতমর   কে আলগ া হয়মন ।  মসাঁম ে থেকে  তার  থদ হ থম কঝয় মেট কে  পকে  
মস্থর  হবার  আকগই আ হম দ ম ুসার  মর েলবাকর র  গুলী েুকট থ গ ল থড মেড  ইয়ামমকনর  
মদকে । 

থড মেড  ইয়ামমন ও  তার  মর েলবার  তু কলম েল আ হম দ  ম ুসার  লকক্ষ য।  থস  
অকপক্ষা ে র মেল আহম দ  ম ুসা র  থদহ  থম কঝয়  পকে  মস্থর  হব া র   কে, যাকত  তার  
থে ষ দুমট  গুলী  লক্ষ য ভ্রষ্ট না  হ য়। 
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মে ন্তু গুলী ে র ার  আর  সুকয াগ হকলা ন া থড মেড  ইয়ামমকনর ।  তার  আকগই  
গুলী মব ে হ কয় লুমট কয়  পেল তার  থদ হ। 

আহম দ ম ুসা উ ক  দাাঁোল। 
হাসান ত ামর ে ও গমেকয়  কল এ কসমেল।  থসও উ ক  দাাঁোল। 
দ্রুত এ কগ াল আহম দ  ম ুসা পল া থ ান কসর  মদকে ।  হ াসান তাম র ে ও। 
আহম দ ম ুসা ও হাসান তামর ে  দু কনই পলা  থ ানকসর  ব াাঁধন খুলকত  

লাগল। 
থগালা গুলীর ে কে  পলা  থ ানস থ াখ  খুকলম েল।  তার  থনম ত কয় পে া থদ হ  

থটকন থসা া ে র ার  থ ষ্টা ে ক র মেল তার া।  আহম দ ম ুসা তার  বাাঁধন থখালা  শু রু  
ে র কল থস ‘ে াইয়া’ ব কল  ে ান্না য়  থেকে  পেল। 

থসামফয়া  সুসান থদখমেল  আহ ম দ ম ুসাকে ।  ম ুহূকতম ই ত ার  ম কন হ কয়কে, 
ইমন ই আহম দ ম ুসা  হ কবন।  ত ার  থ াক খ -ম ুকখ  ফকুট  উ ক মেল সপ্রেংস মবস্ময়।  থস  
থ াখ থফরাকত  পাকর মন  আহম দ ম ুসার  মদে  থেকে ।  অকনে টাই থস আনম না হ কয় 
পকেম েল।  মে ন্তু হ াৎ তার  মপ তাকে  আে মস্মে  দ্রুততায়  মসাঁম ে ম ুকখর  মদকে  মফকর  
তাে াকত থদ কখ থসামফয়া  সুসা নও থসমদ কে  থ া খ তুলল। 

থসামফয়া  সুসা কনর  আ ব্বা  দ াাঁমেকয়মেল থসামফয়া  সুস াকনর  পকর ই।  ত ার  
পকর ই মে েু দূকর  আ হম দ  ম ুসা ও  হাস ান তামর ে  দ্রু ত পলা থ  ানকসর  বাাঁধন  খুকল  
মদমিল।  সুতরাং সুস াকনর  মপ তার  দৃমষ্ট  মসাঁম ে ম ুকখর  মদকে  ঘ ুকর  থয কতই  থস ামফয়া  
তাকে  অনুসর ণ ে কর মেল। 

থসামফয়া  সুসান থদ খল, মসাঁম ে ম ুকখ দু ন  থলাে  এ কস দাাঁ মে ক য়কে। তা কদর  
দু কনর  থ া খ মন হত  থড মেড  ইয়ামমকনর  লাকে র  মদকে ।  মব স্ময় মবক ফামর ত দৃমষ্ট  
তাকদর  থ াক খ -ম ুকখ। 

পরম ুহূকতমই তা কদর  থ া খ ঘ ুক র  থগল আহম দ ম ুসা ও হা সা ন তামর কে র 
মদকে ।  থলাে  দু কনর  হা কত ম র েলবার ।  আহম দ ম ুসাক দর  এ ে বার  থদকখ  মন কয়ই  
থলাে  দু ন তাক দর  মর েলবার  তুলমেল। 

তাকদর  ম তল ব  বুঝ কত  থপ কর মেল থ সামফয়া  সুসান।  আহম দ  ম ুসা ও  তার  
সােীই ত াক দর  টাকগমট।  উ মদ্বগ্ন হকয় উ ক মেল থসামফয়া সু সাকনর  ম ন।  মবপরীত 
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মদকে  ঘ ুকর  আহম দ ম ুসার া প লা থ ানকসর  ব াাঁধন খুলমেল।  মন ঘ মাত ম ার া পেকব  
তার া।  এ ই কু ম িাটা থসামফয়া সুসাকনর  ম নকে  আিন্ন  ে র ার  সাকে সা কেই  থ া কখর  
পলকে  তার  হা কতর  মর েলবার টা উ ক  এ ল  এ বং  তার  দক্ষ  হা ত ফ ায়ার ে র ল থলাে  
দু নকে ।   

আহম দ ম ুসাকদর  লক্ষ য ে কর  থ লাে  দু কনর  মর েলবার  থতালা র  ম কধয মেল 
মদ্বধাগ্রস্তোব।  স ম্ভবত  তার া  মন মশ্চত হক ত প ার মেল না, থে  থড মেড  ইয়ামমন কে  
হতযা  ে কর কে, আহম দ ম ুসা র া না  মেক্টর  র া ইয়ারা। থসাম ফয়া সুসাকনর  হা কত  
মর েলবার  থদক খই স ম্ভবত  এ ই  ম ে াসা তা কদর  ম কন  থ কগম েল। 

এ র  ফকলই সু কযা গ থপকয়  থ গ ল থসামফয় া সুস ান।  তার  মর ে লবাকর র  পর 
পর দুমট  গুলী  মগকয়  মবে  ে র ল থলাে  দু কনর  বক্ষ । 

গুলীর ে ে  শু কনই  আহম দ  ম ু সা ও  হ াসান তামর ে  তোে  ে কর  মফকর  
তাে াল।  থদখল  মেক্টর  র াইয়া র  পাকে  দ াাঁোকনা  তরুণীর  মর ে লবার  মসাঁম ে ম ুকখর  
মদকে  উ দযত। থধ াাঁয়ার  থর ে  তখনও ত ার  মর েলবাকর র  নক ল।  আর  মসাঁম ে ম ুকখর  
দু ন থলাে  গুলী থ খকয় প কে য াকি।  তরুণীমট র  বয়স মবে -বা ইকে র  থবমে  হকব না।  
ড ীপ বু্ল ি াউ  াকর র  উ পর ড ীপ  বু্ল সাটম।  গাে  নীকলর  আবর ক ণ থযন মন খুাঁত এ ে মট  
সাদ থগালাপ।  থযম ন ঋ ু থ ে ামট ম থদহ, থতম মন  অসাধারণ  বুমেদ ীপ্ত থ হার া। 

‘েযাংে স মম স.....।’ 
থসামফয়া  সুসাকনর  মদ কে  তামে কয় বলল  আহম দ ম ুসা। 
‘আমম  থসামফয় া সুসান ।’ আ হ ম দ ম ুসার  মদ কে  ত ামে কয় বলল থস ামফয়া  

সুসান। 
পলা থ ানকসর  ব াাঁধন থখাল া  হকয় মগকয়মেল।  আহম দ ম ু সা ও হাস ান 

তামর ে  তাকে  তুকল দাাঁে ে র ামি ল।  থসামফয়া সুসাকনর  ে ো র  উ ত্ত কর  আহম দ ম ুসা 
বলল, ‘আপমন মেক্টর  র াইয়ার থম কয় মন শ্চয়?’ 

 পলা  থ ানস  উ ক  দাাঁমেকয়মে ল।  দূবমল ে কে  থটকন  থটকন  ব লল থস  ‘হ্ াাঁ  
োইয়া।  থস আম ার  বন্ধুও।’ 
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‘হ্াাঁ, থতাম ার  বন্ধু  ব কলই  আ ম াকদর   ী বনও উ মন  র ক্ষ া  ে ক র কেন।  মে ন্তু 
এ র া দু ন এ ল  থে াকে কে? আমম  আসার  সম য়  এ র া বাধ া  থ দয়মন  থে ন?’ বলল 
আহম দ ম ুসা। 

‘আমম  থদ কখমে।  ওরা  সম াকন  ম দ মগলম েল।  স ম্ভবত  গুলীর ে কে  ওক দর  
থনে া থে কট য ায়।’ বলল  থসাম ফয়া সুসান। 

‘তাই  হ কব।’ ব কল  আহম দ  ম ু সা তাে াল  হাসান  ত ামর কে র  মদকে ।  বলল, 
‘তুমম  ম ৃত ে কয়ে  নকে  সা ম ে কর  থদখ ও কদর  থে ান ম ে ানা বা মম মন -সাব সম্প কে ম  
থে ান তেয পাও  মে না।’ 

ে ো থে ষ ে কর ই আহম দ ম ুসা  ঘ ুকর  দাাঁোল মেক্টর  র াইয়ার মদকে ।  বলল, 
‘মম . মেক্টর  র াইয়া  আমম   ামন আপমন পলা  থ ানসকে  ̄ থুœহ ে কর ন।  মে ন্তু আ শ্চযম  
হমি  WFA এ র  আ র  ওয়াই ম যান আক ারস সর ে াকর র  উ পর এ তটাই প্রোব  
র াকখ থয, আপনাকে  মন র কব তা কদর   ঘ ে আব দার  থম কন মনক ত হ কলা!’ 

মবব্রত থদখা কলা  মেক্টর  র াইয়াক ে ।  বলল থস, ‘পলা থ ানস  তাকদর  ে ত্রু  
নয়।  আপনার   কেই  তার  এ ই দূ দমে া।’ 

‘আপমন ম ে ই বকলকেন।  মে ন্তু তাই ব কল আপনার  এ ে  অধঃ স্তন ষ্টাফকে 
আপমন থ কল থদক বন  া কনায়া কর র  হাকত?’ বলল আহম দ ম ু সা। 

‘পলার  উ ম ত মেল  আপনার  ে ো ও কদর  ব কল থদয়া।  আপনাকে  থস  
আোল ে র কব থে ন?’ মেক্টর  র াইয়া বলল। 

‘আপনার  এ ে োও  ম ে ।  মেন্তু তা ই বকল  আপনার  এ ে  ন ষ্টাফকে  
আ র  ওয়াই ম যাকনর  থলাে ক দর  হা কত  থে কে থদ কবন? আ র  ওয়াই ম যানক দর  
ে াকে ম কন হকি আ পনার  সর ে ার  অসহায়।  থে ন?’  

মে েুটা মবর মক্ত মে েুটা থি াধ প্রে াে  থপল  মেক্টর  র াইয় ার  থ  াকখ -ম ুক খ।  
মে েু বলকত  যা মি ল  মে ন্তু তাক ে  বাধা  মদকয়  থস ামফয়া সু সান আহম দ ম ুসার  মদ কে  
তামে কয় বকল উ  ল, ‘ম াফ ে র কবন।  আপমন মন শ্চয় আহম দ  ম ুসা।  আম ার  মপতার  
 বাবটা আমম ই ম দমি ।  থদ খু ন, আক ারস থে ান  র াষ্ট্র নয়, এ ে টা র াকষ্ট্রর  অংে 
ম াত্র।  আম ার  আব্বা এ ই  অংক ে র  এ ে  ন অমফসার  ম াত্র।  তাাঁর  পেন্দ অপেকন্দর  
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সীম া খুব ই স ীমম ত। আর  এ  ম বষয়ট া আপনার  থ কয়  োল  থ ে উ   ানার  ে ো নয়।  
সুতরাং আপনার  প্রশ্ন  অব াির ।’ 

‘আপনার  ে ো ম ে ।  মে ন্তু থেন্দ্র মে ংবা প্রাকদমে ে  WFA থ ে  এ  ধর কনর 
সহকযামগ তা থ দয়ার মসোি মন ক য়কে বকল আম ার  ম কন হয় না।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 

‘মসোি থনয়ার প্র কয়া ন হ য় না।  যখন থে ন্দ্রীয় মে ংবা  প্রাকদমে ে  
ে তৃমপক্ষ অসম্ভব  সব  সুকয াগ - সুমবধা WFA-কে  মদকি, তখন অধস্তন  ে ম মে তমাকদর  
বুঝকত  বামে  োকে  না  তা কদর  মে  ে র কত হক ব।  এ র  ব াইকর  থলা ে -লালসার  প্রশ্ন 
থতা আক েই।  এ ে টা অমেে তার  ে ো বমল ।  থনৌবামহনীর  অ নুসন্ধানী মবম া ন ে ল 
ে র ল থয, সাও থত ার াহ দ্বীপ  থে কে  তার া ম া কঝ ম া কঝই  দুক বমাধয ই কলক্ট্রম নে  
মসগোল ম মন টর  ে র কে যার  মড কে াড  ও সন্ধান পা ওয়া প্রকয় া ন।  ে ম া্ড  অমফস 
থেকে  আমম ই মর কপ াটম সুপামর ে সহ প্রকদে  ও থে কন্দ্র  পাম কয় মেলাম।  দুমদন পকর ই  
উ ত্ত র  এ কসমেল, ‘দ্বীপটা থবাটাম নে যাল গকবষণ ার   কে  লী  থ দয়া হ কয়কে। দ্ব ীকপর  
বযাপার গুকল া থত াম র া ইগকনা র  ে র।’ অে   াতীয় মন র া পত্ত ার  সুষ্পষ্ট মবধান  
হকলা, র াষ্ট্রীয় সীম ানার  থেতর  থেকে  থে উ ই এ  ধর কনর  থর মড ও মসগে াল  আদান -
প্রদান ের কত পার কব  না।’ বল ল  থসামফয়া  সুসান। 

‘মম স সুসান, আপমন মে  থনৌবামহনীকত   াকু র ী ে কর ন?’ মবমস্মত ে কে  
ম ে াসা ে র ল আহম দ ম ুসা। 

‘হ্াাঁ, থনৌবামহনীর  এ ে  ন েযাকেন আমম ।’ সুসান  বলল। 
‘সাও থতার া হ সম্প কে ম আর  থ ে ান তেয আপনার  ে াকে  আক ে?’ ম ে াসা 

আহম দ ম ুসার । 
‘আর  মে েু  ামন না।  থে ন এ ে ো ম কেস ে র কেন?’ সুসান বলল।   
আহম দ ম ুসা এ ে টু মদ্বধা ে র ল, তার পর বলল, ‘আমম  ম কন ে মর  মবষয়ট া 

আপনাকে  অ বশ্যই   ানাকনা  যায়।’ ে ো  থে ষ  ে র ল।  এ ে টা  দম  ম ন ল  আ হম দ  
ম ুসা।  তার পর  বলল, ‘আমম  সাও থ তার াহ দ্ব ীকপ  থয কত  া ই।  আম ার  নাম  যখন 
 াকনন  তখন  এ টা মন শ্চয়  া ক নন  থয, WFA আম ার  পুরকনা  ে ত্রু।’ 

‘মে ন্তু ে ত্রুতার   কে  সাও  থত ার াহ দ্বী কপ থে ন?’ ম ে াসা সুসাকনর । 
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‘সাও থতার াহ  দ্বী কপ এ খন আ  র  ওয়াই ম যানকে  পা ওয়া য াকব।  এ োো  
মবকে ষ ে ার ণও আকে।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 

‘আপনার  সম্প কে ম য তদূর  আম াক দর   ানা  আ কে  তাকত  আ র  
ওয়াই ম যানকে  থখাাঁ ার   ক ে বা হতয ার   কে আপমন সাও থতার া হ মন শ্চয় 
যাকবন  না।  তা হকল  থ দখা  যাক ি মবকে ষ  ে ার ণট াই আসল  ে ার ণ এ বং থসট া  থোট  
ে ার ণ নয়।  থে ৌতূহল হকি  ানার ।  আর  আপমন আপনার  সােীকে  ও কদর  থে ান 
ম ে ানা বা মম মন -সাব সম্প ক ে ম মে েু পাওয়া যায় মে না থ দখকত  বলকলন ।  সা ও 
থতার ায় ওকদর  ম ে ানা  াকন ন আপমন।  আবার  ম ে ানা থ দখা  থে ন? মম মন -সাব 
ম াকন মমম ন -সাবকম মর কনর  বযাপ ার টা মে?’ থসামফয়া  সুসান বল ল। 

‘মম মন  সাবকম মর ন ওক দ র  থগা পন বা হন।  এ  বাহ কন  কে তার া সা ও  
থতার াহস হ ম বমেন্ন  থগাপন  মম ে কন যাত ায়াত  ে কর ।  ও কদর  ম ে ান খুাঁ মে ে ার ণ 
সাও থতার া হ  যাব ার   কে  ওক দর  থ গাপন  বা হন মম মন  স াব -এ র  সন্ধান  লাে।’ বলল  
আহম দ ম ুসা। 

আহম দ ম ুসা  োম ক তই  থসামফ য়া সুসান  ব কল উ  ল, ‘আর  সাও থতার ায়  
যাওয়ার  ে ার ণট া মে?’  

‘আমম  মবকদে ী।  আমম  স াও থতার াহ  দ্বী কপ থে ান সম য় যা ইমন ।  সাও  
থতার াহ  দ্বীক প মে  হ কি আমম  য মদ বমল  মবর্শ্াস  হ কব?’ ম ে াসা আহম দ  ম ুসার । 

‘আপমন বল কল  মবর্শ্াস  হ কব।  আমম  আপনাকে   াম ন।  আপমন 
থ গুকয়ে ার া, ম াওকস তুং ও থলম নকনর  ম ত এ ে  ন মবেবী।  মে ন্তু তাকদর  ম ত  
উ কেশ্য  সাধকনর   কে  আপম ন ষেযন্ত্র, মম েযা ার, প্রতার ণা, খুন, ইতযামদ কে  ত বধ 
ম কন ে কর ন না।  আপনার  মবেব আপনার  স্ব াকেম বা থে ান  া মতর  স্ব াকেম নয়, এ ে 
পরম  সত্ত ার  স্ব াকেম মযমন সব ম ানুকষর  ¯ু রষ্ট া এ বং মযমন সব ম ানুষ কে  োলবাকসন  
ও প্রমতপ ালন  ে কর ন।  আপনা র  মবেব  থদে -ে াষা-বণম  মন মবমক ে কষ ম ানুকষর  ম ি কলর  
 কে।  সুতরাং  এ কত  থে ান  ম ঘ াংসাবৃমত্ত  থনই, অকহতুে র ক্ত পাত থনই, তাোহুো 
থনই এ বং  সব   াি া, সব থবা োর  রূপ  মন কয়, সবার  অমধ ে তমা হকয়  থ কপ বসার  
অহমম ে াও থনই।’ ে ো থে ষ  ে র ল  থসামফয়া সুসান।  ে কে  তার  আকব কগর  আোস, 
থ াখ দুমট  তার  উ জ্জ্বল। 
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মবস্ময় ফকুট উ ক কে আ হম দ ম ু সার  থ াকখ -ম ুকখ।  আক ারস থ সনাবামহনীর  
এ ে  ন ে যাকেন এ ে মট  থম ক য় এ ই  ে োগু কলা  মে োকব  ব লকত পার ল! দীঘ ম ও  
গেীর  পযমক বক্ষ ণ োো থয  ম িবয ে র া যায় না, থস ম িবয তরুণীর  ম ুকখ এ ল মে  
ে কর ! বলল আহম দ ম ুসা  থম ক য়মট কে  লক্ষ য ে কর, ‘এ টা আপনার  ম ূলযায়ন?’ 

হাসল থম কয়মট ।  বলল, ‘মবর্শ্া স  হকি না? আম ার ও মবর্শ্াস হকি না থয, 
আহম দ ম ুসা  এ ম ন অল্প  ব য়কসর, এ ম ন েদ্র কলাে  থগা কের এ বং  মসকনম ার  
নায়ে সুলে থ হার ার  এ ম ন এ ে  ন ম ানুষ  হকবন।  ত কব  হ্াাঁ, আপনার  মম ে কনর 
সাকে আ পনাকে ই ম ানায়।’ 

বকল এ ে টু োম ল থসামফয়া  সু সান।  আবার  বল কত  শু রু ে র ল, ‘আপনার  
অমবর্শ্াস ম ে ।  এ  ম ূলযায়ন  আ ম ার  নয়।  ে কয়ে মদন আকগ  আম াকদর  থনে াল থহড  
থে ায়াটমাকর, ে নকটম কপার ামর  থ নক স ইন থর েুলুে নার ী মেংমে ং এ ্ড  মফউ  ার 
ষ্ট্রাকট ী ফর োে নাল মড কফে’ ে ীষমে  মবষকয়র  উ পর  আি ুঃ  পযাকসমফে  এ ে মট 
থসমম নার  অনুম ষ্ঠত  হয়।  এ ই থ সমম নাকর র  সবক কয়  ম ূলযবান  বক্তা মে কলন  ম ামে মন  
থসনাবামহনী  প্রধ ান  থ নাকর ল  থর ানার্ল্ ওয়ামে ংটন ।  তাাঁর  ম ূল যায়নই  আমম  আম ার  
ম ত ে কর  আপনাকে  বললাম ।’ 

‘আপমন যা  বলকলন, ম াকন আপমন থয  ম ুলযায়ন থে াট ে র কলন  তামে  
আপমন মবর্শ্াস ে কর ন?’ বলল আহম দ ম ুসা। 

‘মবর্শ্াস না  ে র কল ম কন রাখতা ম  না, বলতাম ও না।   াকনন, তাাঁর  বক্তৃতা  
থে ানার  পর আমম  আপনার  স ম্পকে ম সব  ইনফর কম ে ন নতুন ে কর  পকেম ে।  তা কত  
মবর্শ্াস আম ার  আর ও দৃ ঢ় হকয়ক ে এ বং আপনা কে  থদ খার  এ ে টা প্রবল ইিা আম ার  
ম কধয সৃমষ্ট  হকয়মেল।  আম ার  থস ইিাও  আ  পূণম  হ কলা। ঈ র্শ্র কে  ধেবাদ।’ 
থসামফয়া  সুসান  বলল। 

‘থ নাকর ল ওয়ামে ংটন  তা কদর  থ দকে র  পমলমস স ম্পকে ম মে েু 
বকলম েকলন?’ ম  ে াসা আহম দ ম ুসার । 

‘মতমন  অকনে  ে ো বকলম েকল ন।  থনাট থদ খকল স ব ে ো  ব লকত পার ব।  
তকব গুরুত্বপূণম এ ে টা ে ো আম ার  ম কন আকে। থসট া হক লা, মবে  বের আকগ  
মন উ ইয়কে মর  টুইনট াওয়ার  মলবামট ম ও থড কম াি যামস ধ্ব ংকসর  মবষয়।  মতমন 
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বকলম েকলন, এ ই টুইন  টাও য়ার ধ্বংকসর   কে  ম ুসমলম  থম ৌলব াদী  ও  আল -
ে াকয়দার  সদস্যক দর  ওপর  থদা ষ  ামপকয়মেলাম আম র া।  এ টা এ খন আর  প্রশ্নাতীত  
নয় বকল আম র াও ম কন ে মর ।  আহম দ ম ুসাও এ র  অনুসন্ধান ে াক   মে কয় প কেকে  
বকল   ানকত  থপকর মে।  আম র া ও এ  বযাপ ার টাকে  খমত কয়  থ দ খমে।  ম কন  হকি  মবে  
বের আক গ আম র া  যা কে  সতয  বকল ধ কর  মন কয়মেলাম, থসট া পাকট  য াকব।  এ ম নও 
হকত প াকর, আম াকদর  থম মর লযা্ড অংগর াক যর  ‘ম ন উ  হার ম ান’-এ র  সাম্প্রমতে 
গণহতযার  ম তই  আর  এ ে  ে ামহনী হ কয়  দাাঁো কব  মন উ ইয়কে মর  টুইনট াওয়ার  
ধ্বংকসর  ঘ টন া।’ থ নাকর ল  ওয়ামে ংটকনর  এ ই উ মক্ত  বলকত পাকর ন - আম ার  মপকল  
 ম কে  মদকয়কে।’ বলল  থসামফ য়া সুসান। 

‘এ ম ন সাংঘ ামতে  তেয, এ ত বে  এ ে টা খ বর  থে ান পম ত্রে ায় মে ন্তু 
আকসমন !’ আহম দ  ম ুসা বলল। 

‘থসমম নাকর র  থগাটা মবষয় ই ম েল অফ দযা থর ে ড ম।  থে ান সাংবামদে কে  
ড াে া হয়মন ।  থে ান থপ্রস মর ম ল ও ে র া হয়মন ।  বা োই  ে র া থড মল কগটর াই শু ধু  
থশ্রাতা মে কলন ।  আমম  ষ্ট্রাকটম  ে  ে ম াক্ড া ইউ মন কটর  এে  ন ে ম া্ড ার  মহসাকব 
থড মল কগট মেলাম।’ ব কল  এ ে টু  থেকম ই আ বার  শু রু  ে র ল, ‘থদখুন, আমম  শু ধু 
আপনার  প্রকশ্নর   ব াব  মদকয়  য ামি ।  আম ার  প্র কশ্নর   ব াব  মদন ।  আপমন থে ন থযক ত 
 ান সাও  থতার ায়?’ 

‘সাও থতার া হ এ ে টা বন্দীে া লা। ওখানে ার  মন র পরাধ বন্দ ীকদর  উ ে ার  
ে র কত  াই  এ বং তার  ম াধয কম  টুইন টাও য়ার ধ্বং কসর  থহা তা কদর  সন্ধান  ত্বরামিত  
ে র কত  াই।’ বলল  আহম দ  ম ুসা। 

‘মে  বলকেন আ পমন? সাও থত ার াহ দ্ব ীপ বন্দীে ালা? ে াকদর  বন্দীে ালা? 
মে কসর  বন্দীে ালা? আর  থস বন্দী উ োকর র  সাকে টুইনট া ওয়াকর র  মে  সম্পে ম?’ 
থসামফয়া  সুসান বলল।  উ কত্ত ম ত ে ে তার । 

‘আপমন যত প্রশ্ন ে কর কেন, তার  উ ত্ত র  মদকত হকল ইমতহাস বলকত  হয়।  
আ র  ওয়াই ম যান............. .....।’ 

ে ো থে ষ ে র কত পার ল না আ হম দ ম ুসা।  মেক্টর  র াইয়ার দুহ া ত মেল তার  
থে াকটর  দুই পকে কট।  আে মস্মে  তার  দুহাত থ বমর কয় এ কসকে দুই মর েলবার  মন কয়।  
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মবদুযতকব কগ ত ার  ড ান হা ত উ ক   এ কসকে আহম দ  ম ুসার  প্রমত ।  তার  ড ান হাত  গুলী  
বষমণ  ে কর কে আহম দ  ম ুসা র  ল কক্ষ য।  শু রুকতই  বযাপ ার টা ন ক র  পকেম েল থসামফয়া  
সুসাকনর ।  ‘ম ে  ে র কেন  আব্ব া আপমন’ বকল  থস ামফয়া  সুসান  বাধা থদয়ার  েংমগক ত  
দুহাত  বামে কয়  তার  মপতা  ও  আহম দ ম ুসার  ম াঝখ াকন  েুকট  মগকয়  দাাঁোল।  মে ন্তু 
ততক্ষ কণ মেক্টর  র াইয়া তার  মর েলবাকর র  মিগার  মট কপ থ ফকলকে। গুলী মগ কয় 
আঘ াত ে র ল থসামফয় া সুস াক নর  ে াাঁকধ।  তার  ে াাঁকধ ম বে  না  হ কল গুলীটা  আহম দ  
ম ুসার  বাম  বুকে  মগ কয় আঘ াত  ে র কতা। 

থসামফয়া সুস ান গুল ী মবে  হ ওয়ায় মেক্টর  র াইয়া  ম কে  উ ক  েমকে  
মগকয়মেল এ বং  মর েলবার  ধ র া তার  ড ান  হাতটা  মন ক  থ নকম মগকয়মেল।  মে ন্তু 
পরম ুহূকতমই তার  থ াখ  দুমট  জ্ব ক ল উ ক মেল এ বং  তার  বাম  হাক তর মর েলবার  এ ে টু 
নকে উ ক  আহম দ  ম ুসাকে  তা ে  ে কর মেল।  তার  তেমমন  মি গাকর  থ কপ  বসমেল।  
মে ন্তু মিগার মট  ফায়ার থলকেক ল থপৌোর  আক গই মসাঁম ের  মদে  থেকে  েুকট আসা  
এ ে মট  গুলী তার  মর েলবার কে  মবে ে র ল।  তার  হাত থ েক ে  মেট কে  পকে থগল  
মর েলবার ।   

ম ুহূকতমর  কে েমকে  মগ কয়মেল  মেক্টর  র াইয়া। মে ন্তু মন মম কষই তার  
হাকতর মর েলবার  উ প কর  উ ক  এ ল।  আবার  লক্ষ য আহম দ ম ু সা। 

গুলীমবে হকয় বকস পো থস াম ফয়া সুসানকে  ত খন পরীক্ষ া ে র মেল থস, 
গুলী ত ার  থে াোয়  থল কগক ে। 

থসামফয়া সুস ান থ দখক ত থ পক য়মেল তার  মপতার  ড ান হাক ত র  মর েলবার 
উ ক  আসা।  ম ৎে ার  ে কর  উ ক  মেল, ‘মম . আহম দ ম ুসা  গুলী ।’ 

মে ন্তু এ বার ও গুলী ে র কত পার ল না মেক্টর  র াইয়া। এ বার  মদ্বতীয়  
আকর ে টা গুলী  মসাঁম ের  মদে  থ েকে  েুকট  এ কস মেক্টর  র াইয়ার ড ান  হ াকতর  
মর েলবার কে  আঘ াত ে র ল। আকগর ম তই তার  হা ত থ েকে  মেট কে  পেল 
মর েলবার । 

মসাঁম ের  মদে  থে কে  দুমট  গুলীই  ে কর মেল হাসান  ত ামর ে ।  থস  সা ম ে র মে ল  
WFA এ র  থলাে কদর  ল াে ।  থসামফয়া  সুসাকনর  ম ৎে ার  ও গুলীর  ে কে  মফকর  
তামে কয়মেল থসামফয় া সুসা কন র  মদকে ।  আাঁৎকে  উ ক মেল অম বর্শ্াস্য ঘ টন া থদ কখ।  
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দ্রুত তার  হাত  পকে ট থেকে  থ বর  ে কর  এ কনম েল তার  মর েল বার ।  তার  থোাঁো  দু ই 
গুলী বযেম ে কর  মদ কয়মেল আ হম দ ম ুসাকে  হতযার  মেক্টর  র াইয়ার থে কষ র  দুই 
উ কদযাগকে ।  আর  প্রেম  উ ক দয াগ বযেম  ে কর  ম দকয়মেল  থস ামফ য়া সুস ান গুলীটাকে  
মন ক র  থদক হ ধারণ  ে কর । 

মেক্টর  র াইয়া ড ান হা কত গুলী থখকয়ও  বাম  হ াকত  আবার  ত ার  হাত থেকে  
মেট কে  পো মর েলবার টা তুল ক ত যামি ল। 

‘পলা  তুমম  মম স  সুসানকে  থ দখ’ বকলই  আ হম দ  ম ুসা সু সানকে  থ েকে  মদ কয়  
দ্রুত হাম া গুমে  মদকয় এ মগ কয় ম েক্টর  র াইয়ার আকগই থম কঝয় পকে োে া মর েলবার  
দুমট  তুকল মন কয়  উ ক  দ াাঁোল।  বলল দ্রু ত ে কে, ‘হাসান তা মর ে  তুমম  থদখ, মম স 
সুসানকে  দ্রুত  থে ান হাসপা তা কল থনয়ার বযবস্থা  ে র কত হ কব ।’ 

পলা থ ানকসর  গা কয়  থ হলান  মদকয়  বকস  মম স  সুসান  বলল, ‘েযাংে স মম .  
আহম দ ম ুসা।  আমম  সাম মর ে হাসপা তাকল যাব।  পলা  আম াকে  থসখা কন থনক ব।  
বাইকর ই  গামে  আকে  অসুমবধা  হ কব  না।  আমম  থসখান  থ েকে ই ে ানায় ম ম ড  ে র ব 
থয, আম ার  মপতার  সাকে বন্ধুক ত্বর সুকযাগ  মন কয় থড মেড  ইয় া মম ন থগাকয়ন্দা ে ম মী 
পলা থ ানস কে  অসৎ উ কেক শ্য থব কম ্ট  ে কক্ষ  মন কয় এ কস মেল।  থটর  থপকয়  আমম  
েুকট আমস ।  থড মেড  ইয়ামমন সহ ওক দর  পাাঁ  নকে  আমম  হতযা ে মর ।  ওকদর  
এ ে  ন আম াকে  আহত  ে কর  পামল কয়  যায়।  ঘ টন াটা এ োকব  সহ ক ই  মম কট  
যাকব।’ 

‘েযাংে স মম স সুস ান।’ ব কল  আহম দ ম ুসা  তাে াল  মেক্টর  র াইয়ার  মদকে ।  
বলল, ‘মম . মেক্টর  র াইয় া, আমম  আপনার  বা  আপনার  থ দে  আক ারস -এ র  এ ম ন 
থে ান ক্ষ মত ে মরমন  থয, আম াকে  খুন ে র ার   কে আপমন এ ম ন মমর য়া হকয় 
উ  কবন।’ 

থ াকখ -ম ুকখ এ ে টা মবম ূঢ় োব  মন কয় দাাঁমেকয়মেল মেক্টর  র াই য়া। আহম দ  
ম ুসার  ে োয় তার  ম ুকখ  আব ার  ে ক ার োব মফকর  এ ল।  ে ক্ত ে কে থস বলল, 
‘থটর মসকয়রা দ্বীকপর মসল োর  েযামল সহ মবমেন্নস্থাকন দুড  কনর ও থবমে  খুকনর  
 কে তুমম  দায়ী।’  
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আহম দ ম ুসা হাসল।  বলল, ‘এ  বযাপাকর  থে ান ম াম লা হ য়মন, তদিও  
হয়মন ।  তদি  হকল  এ  হতযাে া ক্ ড র   কে দায়ী  হকব  WFA এ বং ত াকদর  োো  ে র া 
গু্ড ার া।  সুতরাং  এ  ে ো  সত য নয় থয, এ  ে ার কণই আপমন  আম াকে  খুন ে র কত  
 ান।’ 

‘থেকে  মদন  এ  প্রসংগ  মম . আ হম দ ম ুসা।  আম ার  আব্ব া  নর ম  ও  সর ল 
ম কনর  ম ানুষ ।  WFA তার  ে া ন োর ী ে কর  থর কখকে।’ বলল  মম স  সুসান। 

‘আমম  দুঃ মখত সুস ান।  তুমম  য া কে  বাাঁ া বার   ক ে এ ত  ঘ টন া ঘ টাকল, যার  
 কে হয়কতা  আমম  আম ার  এ ে ম াত্র থম কয়র  হতযাে ার ীকত  পমর ণত হতাম, থসই  
আহম দ ম ুসাকে  তুমম  ে তটা  ম ন !’ মেক্টর  র াইয়া বলল। 

‘আব্বা, ে াউ কে  সার া  ীবন থদক খও ম ন া য ায় না, আবার  ে াউ কে  
এ ে বার  থদক খই  সার া  ীবকন র  থ না  হকয়  য ায়।  আহম দ  ম ু সা এ ই  থে ষ থশ্রণ ীর  
ম ানুষ ।’ বলল  সুসান।  আক বক গ োর ী হকয়  উ  ল  তার  ে ে। 

ে ো থে ষ ে কর ই  থে কম  ত াে াল পলা  থ ানকসর মদ কে ।  ব লল, ‘ কলা 
পলা।’ 

সুসাকনর  ে ো থে ষ হকতই আ হম দ ম ুসা তাে াল মেক্টর  র াইয়ার মদকে ।  
বলল, ‘ওর  এ ে া যাওয়া  আমম  ম ে  ম কন ে র মে ন া।  আম র া ওকদর  ফকলা  ে র কত  
 াই।’ 

‘থয কত পাকর ন আপনার া।  আমম  যামি  ওক দর  সা কে।’ বলল  মেক্টর  
র াইয়া। 

আহম দ ম ুসা  ও  হাসান  তামর ক ে র  হাকত  ত খনও  মর েলবার ।  আহম দ ম ুসা  
বলল, ‘আম র া আম াকদর  মর েলবার  পকে কট রাখ কত  পামর  মম . মেক্টর  র াইয়া?’ 

‘মম . আহম দ  ম ুসা আ পনার  স াকে  আম ার  থে ান  বযমক্তগত  ে ত্রুতা থনই।  
মে ন্তু র াকষ্ট্রর  এ ে  ন অমফসার  মহকসকব  উ পকর র  ইি া অনু সাকর  আম াকে   ল কত  
হয়।’ গম্ভ ীর  ে কে  বলল  মেক্টর  র াইয়া। 

‘আম াকে  হতযা  ে র া মে  উ পক র র  মন কদমে?’ আহম দ ম ুসা  বল ল। 
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‘তা  নয়।  আ র  ওয় াই ম যান  আম ার  বন্ধু।  তা কে  সা হাযয  ে র া আম ার 
এ ে টা দা ময়ত্ব।  আম ার  থ াক খর  সাম কন  তাক দর  থলাে কদ র  হতযা  ে কর  ত াকদর  
বন্দীকদর  মেমন কয়  মন কয় যাকিা  তুমম ।  এ র   বাব আম া কে  মদ কত হকব।’ 

‘বুকঝমে  মম . মেক্টর  র াইয়া।’ বকল  আহম দ  ম ুসা তার  মর েলবার  মেক্টর  
র াইয়ার  মদকে  তাে  ে কর  বল ল  হাসান  তামর ে কে, ‘তুমম  এ কে  মপেকম াো ে কর  
থবাঁকধ  ম ুকখ ে াপে  গুাঁ ক  দ াও, যাকত  ম ৎে ার  ে র কত না পাকর ।’ 

সংকগ  সংকগ  হ াসান  তামর ে  এ মগকয় এ কস  এ ে টাকন মেক্টর  র াই য়ার গা কয়র  
সাটম মেকে  থফলল।  ত ার  দুটা  অংে  মদকয়  মেক্টর  র াইয়ার হা ত -পা  মপেকম াো  ে কর  
থবাঁকধ  থফলল।  ত ার পর অবমে ষ্ট অংে  মেক্টর  র াইয়ার ম ুক খ গুাঁ ক  মদল। 

দুক াখ  োনা বো হকয়  মগকয়মে ল মেক্টর  র াইয়া র ।  অোম বত আে মস্মে তায় 
মবম ূঢ় তার  থ হার া, মবস্ময় থসাম ফয়া সুসা কনর  থ া কখ -ম ুক খও। 

আহম দ ম ুসা থসামফয়া  সুসা কন র  মদকে  থ কয় বলল, ‘এ খন আপনার  আব্বা  
আ র  ওয়াই ম যাকনর  ে াকে  বলকত  পার কবন  এ বং  উ পকর  ম র কপাটম মদ কত  পার কবন  
থয, সন্ত্রাসীর া আকগই আম া কে  বন্দী ে কর ।  থে উ  যাকত  ানক ত না পাকর  এ   কে  
সাকে  মন কয় মগ কয় ঐ  ম ম মামিে  ঘ টন া ঘ মট কয় পলা  থ ানসক ে  ম ুক্ত ে কর ।  হ াৎ  
সাম কন এ কস  পে ায়  থসামফয় া  সুসান কে ও গুলী  ে কর ।  পলা  থ ানসই  তার  বন্ধু  
থসামফয়া  সুসানকে  হ াসপাত াক ল থপৌ োয়।’ 

মবস্ময় ও  অমস্থর তার  এ ে টা থম ঘ  থে কট থগল থসামফয়া  সুস াকন র  থ াখ -ম ুখ 
থেকে ।  ত ার  ম ুক খ  হামস  ফু ক ট উ  ল।  বলল, ‘ধেবাদ  আহম দ ম ুসা।  আম ার  
মপতাকে  আ পমন মবপেনে  এ ে  পমর মস্থম ত থে কে  ব াাঁ াকলন ।  এ ত দ্রুত  এ ত  দূ কর র  
ে ো আপমন থে কবক েন!’ 

ে ো থে ষ  ে কর  এ ে টু থ েকম ই  আবার  বলল, ‘তাকত া  হক বই।  আপমন থত া 
আহম দ ম ুসা।’ এ বার  মবম ুগ্ধ  গম্ভীর  ে ে  তার । 

থে ান ে ো না  ব কল আ হম দ  ম ুসা হাস ান ত ামর ে কে  লক্ষ য  ে কর  বলল, 
‘আমম  মগকয় বাই কর র  অবস্থা থ দমখ।  পলা থ ানস মম স সুসা নকে  মন কয় আসকব।  
তুমম  ওকদর  স াহা যয ে র ।’ 

বকল আহম দ  ম ুসা হাাঁটকত  উ দয ত হ কলা। 
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এ  সম য় পলা  থ ানস হ াৎ দ্রু ত ে কে  বকল  উ  ল আহম দ  ম ু সাকে  লক্ষ য 
ে কর, ‘োইয়া  এ ে টা খবর ।  আমম  ওকদর  ে কো পে েকন শু কনম ে, থে খুল ইসলাম 
ড . আহম দ ম ুহাি াদ ন াকম র  এ ে  গুরুত্বপূণম বন্দী কে  আ  র াক ত ওরা সাও  থত ার াহ  
মন কয় যা কি।’ 

‘মে  নাম  বল কল থে খুল ইসল াম  ড . আ হম দ  ম ুহাি াদ?’ বলল আহম দ  
ম ুসা।  তার  ে কে অপ ার  মবস্ময় ।  থ াক খ -ম ুকখ  থব দনার  এ ে টা ঝলে । 

‘থে  উ মন? ম কনন তাাঁ কে?’ ম ে াসা পলা  থ ানক সর । 
‘হ্াাঁ।  মতমন  মম সর ীয়।  তকব উ চ্চ মে ক্ষ া লাে ে কর কেন সউ দী আর কব।  মে ন্তু 

ে ম মকক্ষ ত্র তার  থগাটা দুমন য়া। থগ্রট ম ুসমলম  মম ে নার ী মতমন।  দুমন য়া ম ন্থন ে র া 
ে ানসম ৃে এ ে  ন সুকয াগয  ত ামে মে  এ বং যা দুে র ী বক্ত া।  লা কখা  ম ানুষ  ম ুসলম ান  
হকয়কে  তার  ে ো  শু কন।  সম্প্রমত ম ুসলম ানকদর  ঐ ে যবে ে র ার  ে াক  ম কনামনকবে  
ে কর মেকলন ।’ 

এ ে টু োম ল আহম দ  ম ুসা।  পরক্ষ কণই আবার  ব কল উ  ল, ‘আর  মে  শু কনে  
তার  সবকন্ধ?’ 

‘হাতমা হকয় আ  তাকে  সাও থতার াহ মন কয় যাওয়া হক ব।  তার া বলম েল  
এ ই এ ে ই সা কে  যমদ  আপনা কে ও তার া  সা ও থতার াহ  মন ক য় থ যকত  পার ত!  এ ই  
আে াকতই  আপনার  ম ে ানা   ানার   ক ে তার া  আম ার  উ পর  র ম   ুলুম শু রু 
ে কর মেল।’ বল ল পলা থ ানস । 

আহম দ ম ুসা  ঘ মে র  মদ কে  ত া ে াল।  তার পর ত াে াল হাসা ন তামর কে র  
মদকে ।  বলল, ‘হাসান  তামর ে  ওক দর  হা সপাতা কল থপৌ কে  মদকয় থসই  উ পতযে ায়  
আম াকদর  আবার  থযক ত হ কব।  আম াকদর  সকন্দ কহর  পরীক্ষ াট াও হ কয় য াকব।  ম ে 
আকে তুমম  এ াঁক দর  বা ইকর  মন কয়  এ স।’ 

বকল আহম দ  ম ুসা দ্রুত  পা   া লাল মসাঁম ের  মদকে । 
সাম মর ে  হাসপাতা কলর  থ গকট  মম স থস ামফয়া  সুসান, তার  মপতা মেক্টর  

র াইয়া ও পলা থ ানসকে  থ পৌ কে মদ কয় আহম দ  ম ুসা মবদ ায়  াইল মম স সুসানক দর  
ে াকে। 
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মম স সুসান অকনে খামন  য ন্ত্রণাে াতর হকয় পকে কে। থ স মন ষ্পলে 
তামে কয়মেল আহম দ ম ুসার  মদকে ।  আহম দ ম ুসার  ে ো থ ে ষ হকতই মম স সুসা ন  
বলল, ‘মম . আহম দ  ম ুসা  আ পনার া আসুন।  মন শ্চয়  এ ই  হ াসপাতা কলই  আবার  
মফর কেন।  আম র া অকপক্ষা ে র ব।  আর  এে টা ে ো, আম ার  অনুম ান যমদ েুল না 
হয় তাহ কল বুঝ ব, আপনার া ড . আহম দ ম ুহাি াকদর  সন্ধ াক ন যাকিন ।  হাতম া হ কয়  
তাকে  থনবার  পকে  যমদ  ব াধা  থ দয়া যায়  এ ই আে ায়।  গড থব্ল স ইউ ।  এ ে টা ে ো  
বমল, তাকে  মন শ্চয়  ওরা   লপ কেই  থনক ব।  ত কব  থে ান  দ্বীক প র  থে ান বন্দর  তা কদর  
বযবহার  ে র কত থ দখা যায়মন ।  এ ই মে েুক্ষণ  আকগ মম মন -সাব এ র  ে ো আপনার  
ম ুখ থে কে  শু নল াম ।  আমম ও  ামন মম মন -সাব তার া  বযব হার  ে কর ।  এ  পার মম ে নও 
তার া মন কয়  থর কখক ে। আম ার  ম কন হয়  ত াকদর  থ গাপন  ে াক   তার া  মম মন  স াবই  
বযবহার  ে কর ।  মম মন  সাকবই মন শ্চয় তার া ড . আহম দ ম ুহাি াদকে  পা ার  ে র কব।  
মে ন্তু মে  ে কর  আপনার া মম মন  সাব -এ র  সন্ধান পাকবন?’ দুেমা গয আমম  আপনাক দর  
সাহাযয  ে র কত প ার লাম না।’ বে  ি াি  থে ানাল  থসামফয় া সু সাকনর  ে েস্ব র । 

‘ধেবাদ  মম স সুসান।  আপনা র  ে াে থে কে   ীবন বাাঁ াব ার  ম ত অম ূলয 
সাহাযয  আম র া থপ কয়মে।  আল্লা হ আপনা কে  দ্রুত  সুস্থ  ে রুন।  সে লকে  ধেবাদ।’ 
বকল  আহম দ  ম ুসা তার  গামে র  মদকে  প া ব াোল। 

তার  থপে কন হাসান তামর ে । 
মম স সুসানকদর  মতন  কনর  দৃম ষ্টই আহম দ ম ুসা কদর  মদ কে  মন বে।   
মেক্টর  র াইয়ার থ া কখও  সপ্রেংস দৃমষ্ট ।  গামে র  থ খালা  দর  া মদকয়  মম স 

সুসান তামে কয় আ কে। ত ার  থ াকখ উ দাস এ ে  দৃমষ্ট । 
ষ্টাটম মন কয় যাত্র া শু রু  ে কর কে আহম দ ম ুসার  গামে । 
পলা থ ানস এ ে  সম য় তা র  থ াখ মফমর কয় মন কয় তাে া ল থসামফয়া  

সুসাকনর  মদকে ।  বলল, ‘অদ্ভ ুত থলাে  আম ার  এ ই নতুন ো ইয়া। সাধারণ  দৃমষ্ট কত  
মতমন  ম ুসমলম  স্ব াকেমর  এ ে  ন থসমেয়ার, মে ন্তু ে াযম ত মতমন  সব ম ানুকষর  স্ব াক েমর  
পকক্ষ  ে া  ে কর ন।’ 

সংকগ  সংকগ  ে ো  বলল ন া থ সামফয়া  সুসান।  তার ও  গামে   লকত শু রু 
ে কর কে।  ালাকি থসামফয় ার  আব্বা মেক্টর  র াইয় া। 
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থসামফয়া  সুসাকনর  উ দ াস দৃমষ্ট  তখনও  বাই কর  মন বে।  ধ ীকর  ধীকর  বলল  
থস, ‘সুকযাগ  থপ কল অকনকে ই  উ পে ার  ে র কত পাকর, ে মক্ত ও বুমে  োে কল  থ য  থে উ  
লোইকয় ম তকত ও পা কর ।  মে ন্তু তাাঁর  ম ত প্রে াি থ াখ আ মম  থে াোও থদমখমন।  
থসৌন্দকযমর  হৃ দয়  সয়লাব ী  ম াদ ে তা থস খাকন  থে ান সাম া ে   াঞ্চকলযর ও সৃমষ্ট  ে কর  
না।  থ া খ  দুমট  থযন  অ তলাি  এ ে  সাগর।  থে ান  থঢউ  থস খা কন থে ানম দন উ ক ক ে 
বকল ম কন হয় না।  এ র াই ে ত সাধন ার  সূকযমা দ য়।’ 

হাসল পলা থ ানস।  বলল, ‘অবাে  ে র কল, থতাম ার  ম ত ে ক্ত থম কয়কে  
থতা  এ ম ন আত্মহার া  হকত  থে া নম দন থদম খমন ! থ দখমে, োইয়া কে  আবার  নতুন ে কর  
থদখ কত হকব।’ 

থসামফয়া সুসানও হাসল।  ব লল, ‘বকলম ে না, ে ত বেকর র  থ না এ ে  
দক্ড ই হ কয় য ায়, আবার  ে ত বের থদ কখও থ না হয়  না।’ ে ো হামস  মদকয়  শু রু 
ে র কলও  থে কষ  ে ে  োর ী  হকয়  উ  ল তার ।   

মে েু বলকত যামি ল পল া থ া নস।  তার  আকগ ই ে ো  বকল  উ  ল সাম কনর  
ড্র াইমেং মসট  থেকে  মেক্টর  র া ইয়া, ‘সাম মরে  হাসপা তাকল  যাওয়ার  থসা া  প েটা 
োল নয়, এ ে টু ঘ ুর া পকেই  যামি ।  তুমম  থবমে  ে ো  বকল া না ম া  সুসান।  আর ও  
দূবমল হ কয় পেকব।’ 

‘ম ে  বকলকেন  স্যা র ।’ বকল  পলা  থ ানস  সুসাকনর  র ক্তক্ষ র ণ আর ও 
ে মম কয় থদব ার   কে  থসামফ য়া সুস াকনর  আঘ াতপ্র াপ্ত স্থ ান টা আর  এ ে টু থ কপ  
ধর ল। 

 
 
 
সািামসম া উ পতযে ার  প ােকুর  থ মট কত  পা  থর ক খই  থপ েন থ েকে  হা সান 

তামর ে  বকল  উ  ল, আপমন মে  ে কর  মন মশ্চত  হকলন  োইয় া থ য, থে খুল ইসলামকে 
ওরা এ  পকেই মন কয় য া কব।  আ ম র া এ খাকন বকসই মন মশ্চতো ক ব তার  সন্ধান পাব।’ 
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আহম দ ম ুসা থপে কন না  মফক র  তার  হাাঁটা  অবয াহত  থর ক খ বলল, ‘থগাটা  
হার তায়  সািামসম া  উ পতযে া র  বাই কর  স কন্দহ  ে র ার  ম ত  মদ্বতীয়   ায়গা  থন ই 
বকলই এ খ াকন এলাম ।’ 

পােকুর  থ মট র  এ ে  প্রাকি এ ে খ্ড  পাে কর র  উ পর দু কন  ব সল। 
বকসই আ হম দ ম ুসা বলল, ‘আম াকদর  সকবম াৎে ৃষ্ট যা ে র ণীয় মেল, তা  

আম র া ে র লাম।  এ খন েমবষ্যত আল্লাহর  হাক ত।’ 
‘আল্লাহ আম া কদর  সফল  ে রু ন।’ বলল  হ াসান  ত ামর ে । 
আহম দ ম ুসা থে ান ে ো বলল  না।  তার  দুমট  থ াখ   াাঁ কদর  ত র ল আকলা  

োমবত স াগকর র  ে াি বু কে  মন বে। 
হাসান ত ামর কে র  থ াখও  মগকয়  পেল থস ই স াগকর র  বু কে । 
সম য় বকয়  লল  পল পল  ে কর । 
 ম াট মনর বতা  ার মদকে । 
এ ই মন র বতার ও এ ে টা োষা আকে। 
এ ই োষায়  ে ো হয়  বনানীর সাকে  ম ামট র ।  ম ামট র  সাকে সা গকর র  এ বং  

সাগকর র  সাক ে আে াকে র । 
মন ঃ েে  ে োর  এ ই ম কহাৎসকব  আহম দ ম ুসা এ ে  সম য় ে ে  ে কর  উ  ল। 

বলল, ‘অন্ধে ার  ও মন ঃ ে ে তা এ ে  অমবো য সত্ত া।  এ ই সত্ত ার  র া ত্ব থগাটা 
আে াে   ুকে।  আে াকে র  ম ত  ে ত থে ামট  ত ার ার  দ্বীপ  থসখা ক ন আকলা  জ্বালায়  না।  
আকলামে ত ে কর  ম ানুকষর  পৃমেবীর  ম ত পৃমে বীকে, প্রমতমবমবত হয় শু ধুই  ম ানুকষর  
থ াকখ।  পৃমেব ীর  আ কলা  এ বং  ম ানুষ  ে ে  ও  স লত ারূপী   ী বক নর  প্রতীে ।  পৃমে বীর  
মদন তা ই আ কে র   ানা  মব র্শ্ - র া কর র  এ ে ম াত্র  ীবন।  এ ই  পৃমেবীর  প্রমতমট  
র াত আব ার  অন্ধে ার  ও  মন ঃ ে ে  ম হাে াকে র  স াকে  হয়  যায়  এ ে াে ার, হকয়  দাাঁোয়  
এ ে খ্ড  ম ৃতযুর  প্রমতমবব।  আম াকদর  এ ই পৃমেবী কত   ীবন -ম ৃ তুযর এ ই থখলা   ল কে  
প্রমতমদন।   ীবন -ম ৃতযুর  দুই  রূপ  প্রমতমদন ই ম ুমতমমান  হকয়  আমেেুমত  হ কি  
আম াকদর  থ াকখর  সা ম কন।  মে ন্তু আম র া ম াকন  ম ানুষ কদর  অকন ে কে ই মদকনর   ী বন 
যতটা মবম ুগ্ধ ে কর, র াকতর মৃতু য ম হো ত তটা েী ত ে কর  না।’ 



গু লা গ থ েকে  টুইন টাওয়ার  52 

 

‘মে ন্তু োইয় া, ম ানুষ  ম ৃতযুকে  েয়  ে কর  বকলই   ীবনকে  তার া থবমে  
োলবাকস।’ বলল  হাসান  তাম র ে । 

‘থতাম ার  ে ো  দৃশ্য ত ম ে  হা সান ত ামর ে ।  মে ন্তু এ টা থে ষ  ে ো  নয়।  
ম ৃতযুকে  সমতযই  েয় ে র কল   ীবনকে  োল বাসা  তা কদর  থ বমহসাব  হ কত  পার কত া 
না।   ীবনকে  ে ালবাসা  ে াল, মে ন্তু থবমহসাব  হওয় া থদা ক ষর ।   ীবন সম্পকে ম  
থবমহসাব  হওয়ার  অেম  ম ৃতযু  বা  পরে াল সম্পকে ম  থবমহস াব  হ ওয়া এ বং  এ ই   মর ত্র  
ম ানুষ কে  ত স্ব র া ার ী থফরাউন  ে কর  থতাকল।’ আহম দ  ম ুসা ব লল।   

‘ ীবনকে  মহকস বী ে র ার  এ বং থবমহসা বী না ে র ার  থেদ থ র খা সবার  
 কে স হ  নয় োইয়া।’ বল ল  হাসান  তামর ে । 

‘হালাল  উ পা মন থে ানট া, থে  না  াকন বলত? ম ানুষ কে  োলবাসা উ ম ত, 
মন  সহ ে াকর া অমধ ে ার  হর ণ না ে র া ে তমবয,  ীবন পমর  া লন া সম্পকে ম থম ৌমল ে  
মবধান থদয়ার অমধ ে ার  এ ে ম াত্র স্রষ্টার এ বং তা ম া ে ে র া সে কলর   কে 
অপমর হাযম -  এ ই  ে োগুকল া থ ে  না  া কন? ইসলাম থত া এ  ে োগু কলারই সম মষ্ট ।  
 ীবন পমর  ালন া  সম্পকে ম  এ ই সব  মবমধ -মবক ব নাই  থ তা ম হসাব - কবমহস াকবর  
থেদকর খ া।’ 

তাকদর  অনুচ্চ ে কের  এ ই  ো র ী আকলা না   লকতই  োে ল ।  এ ে  সম য় 
আপনাকতই  তা  বন্ধ  হ কয় থগল।  তা কদর  দু কনর ই থ াখ  মগ কয়  ম নবে হকলা  সাম কনর  
থ াৎ¯œুা¯œুাত  লর াে ীর  উ পর।   

 াাঁদ তখন ম াে ার  উ পকর ।  ম াোর  উ পকর র   াাঁদ থযন ে াি সাগ ক র র  পামন কত 
থনকম আসা  রূপালী  স্ব গম। 

সাগকর র  বুে  থেকে  হাস ান ত ামর কে র  থ াখ  এ ে  সম য় মফকর  তাে াল তার  
ঘ মে র  মদকে ।  থদখল র াত  মতন টা বাক । 

ঘ মে  থেকে  থ াখ  সমর কয় মন কয় অকনে টা স্ব গকতা মক্তর  ম তই ব লল, ‘থে খুল  
ইসলামকে সাও  থত ার ায় মন কয়  থয কত ওরা এ খা কন আসক ব থ ে ন োইয়া?’ 

আহম দ ম ুসা ে ো  ব কল উ  ল, ‘থে ন  ামন না।  তক ব ত েয থযটা  ানা  
থগকে থসট া হকলা, ওকদর  রুট এ খন হার তা হ কয় সা ও থত ার াহ।  রুট হ ার তা হ কয়  
যাওয়ার  অেম  হ ার তা  ওক দর  এ ে টা থষ্টে ন।  থষ্টে কন মে  হয়? নাম া-উ  া হয়।  এ ই 
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মবকব না  থে কে  আম র া  বলকত  পামর, হার তার  থে াে াও  এ কস  ওরা নাম কব, তার পর 
হার তা থেকে  তাক দর  নতুন য া ত্রা হক ব সা ও থতার াহ  দ্বী কপ।’ 

‘মে ন্তু হার তার  থসই থষ্টে নট া থয এ ই সািামসম া উ পতযে া হ ক ব, থসট া মে  
এ কে বাকর  মন মশ্চত?’ আবার  ম  ে াসা হাস ান তামর কে র । 

‘থে লম েন ও অোে সূ কত্র যা  এ  পযমি  ানা থগ কে ত াকত স া িামসম াই হয় 
তাকদর  থস থষ্টে ন।’ বলল  আহ ম দ ম ুসা। 

হাসান ত ামর ে  মে েু বলকত  যাম িল । 
হ াৎ আহম দ  ম ুসা ত ার  ম ুখ থ  কপ ধকর  ে ো বন্ধ  ে কর  মদল। 
হাসান  তামর ে  মবস্ম কয়  আহম দ ম ুসার  মদকে  থ া খ  মফমর কয় থ দখল  তার  

উ দগ্রীব  দু ক াখ   ন্দ্রা কলামে ত  সাগকর র   কল র  উ পর মন ব ে।  থস থযন  মে েু থদ খকে  
মবস্মকয়র  সা কে। 

‘মে  োইয়া?’ ম কেস ে র ল হাসান তামর ে  মফসমফকস  ে কে। 
‘থদখ  সা বকম মর কনর  থপমর কষ্কা প এ বং পামন র  আকন্দালন।’ মফসমফকস  

ে কে  বলল  আহম দ  ম ুসা। 
হাসান তামর ে ও থ দখক ত থপ ক য়কে। মবস্ময় ও  আনন্দ  তার  থ  াকখ -ম ুক খ।  

বলল, ‘োইয়া এ ে টা সা বকম মর ন  থেকস উ  কে।’ 
‘হ্াাঁ, বকল আ হম দ ম ুসা  উ ক   দাাঁমেকয় বলল, ‘এ স আম র া এ ে টু আোকল 

যাই।’  
ওরা দু কন  থপ েকনর  এ ে টা ব ে পাে কর র  আোকল  কল থ গল । 
সাব থম মর নট া থে কস উ  ল।  মম মন  সাবকম মর ন। 
পুকর াটা থেকস উ  ল না।  আধা  আমধ ।  মম মন সাবকম মর কনর  থপমর কষ্কাপ ও 

এ যাক্ট নাগুকলাস হ থসইলট া ম া ত্র থদ খা থয কত লা গল।  থগ াটা থ দহটা পামন র  তলায়ই  
র কয় থগল।  মম মন  সাবকম মর নট া এ মগকয় এ ল পােকুর  থ মট র  মদ কে ।  তার  ড ুকব োে া  
থনা টা এ কে বাকর  থযন  থ মট র  ড ুকব ে াে া গা কয় এ কস  থ ে ল। 

আনকন্দ থ া খ  উ জ্জ্বল  হকয়  উ ক কে আ হম দ  ম ুসা ও  হা সান ত ামর ে  
দু কনর ই।  তার া  োব কত ল া গল, এ ই এ খমন  মম মন  সাবক ম মর ন পুকর াটা  থেকস  
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উ  কব।  খুকল যাক ব মপ ক র  হ্া  ট া।  থবমর কয় আস কব  ম ানুষ ।  থ ে খুল ইসলামকে এ ই  
মম মন  সাবকম মর কনই আনা হকি  সাও  থতার া হকত  থপ ৌো কনার   কে। 

মে ন্তু না মম মন  সাবকম মর নট া থে কস উ  ল না। 
পল পল ে কর  বকয়  লল  সম য়। 
থে কট থগল  আধা -ঘ ণ্টার মত সম য়। 
এ ে  সম য় হ াৎ সাবকম মর নট া ড ুকব থগল।  প্রবলে া কব পামন  আকন্দামলত 

হকয় উ  ল।   কল য াকি মম মন  সাবকম মর নট া।  পূবম মদে  থে কে  এ কসমেল, থসই পূবম  
মদকে ই আবার   কল থগল। 

স্তমবত আহম দ  ম ুসা  ও  হাসান  তামর ে ।  তাকদর  থ া কখ -ম ুক খ  হ তাে ার  ম হ্ন।  
তার া খুবই আে া ে কর মেল থে খুল ইসলাকম র  থদ খা তার া প া কব এ বং তা কে  ম ুক্ত 
ে র ার   কে মে েু  ে র কত  পার কব।  ে াবকত  ল াগল  তার া, মম মন সাব কম মর নট া থেকস  
উ  ল না থে ন? তাকদর  উ পমস্থমত মে  থটর  থপ কয়কে  সা বকম মর নট া! তা কদর  উ পমস্থমত  
থটর  থপ কয়ই  মে  মম মন  স াবক ম মর নট া থেকস  না  উ ক ই   ক ল থগল!  মে ন্তু  থে খুল  
ইসলামকে সাও  থত ার াহ’থত  থ পৌোব ার  তা হকল  ম ে  হকল া! মম ে ন  ম ে  বামতল  ে র কত  
পাকর? না পমর মস্থ মত থ দকখ  ম ফকর  থ গল মম মন  সাব কম মর নট া থে ান ে াক ? মফকর 
আসকব মে  আব ার? 

অকপক্ষা ে র াই ম ে  ম কন ের ল আহম দ ম ুসা। 
অন্ধে াকর র  ম কধয পাে কর  বক স আবার  অক পক্ষা ে র ার  পালা। 
মফস মফস ে কর  গল্প   লল আ বার । 
হাসান  তামর ে  বলল, ‘োইয়া মদ্বত ীয়  মবর্শ্যুক ের  পর ১ ৯৪ ৮ সাকল  

মফমল মস্তকন ইহুদী কদর  ইস র াই ল র াষ্ট্র প্রমতষ্ঠার  আগ  পযমি  খৃষ্ট ান ও ইহু দীক দর  ম কধয  
মেল সাকপ -কনউ কল  সম্পকে ম।  তার ই এ ে টা প্রে াে  মেল ম হটল াকর র  ইহুদী  মন ধন ।  
তার া ইহু দীক দর  থবাঝ া ম াে া থেকে  নাম া বার   ক েই  মফমল মস্তকন ইসর াইল  র াষ্ট্র  
 ামপকয় মদ কয় ইহু দীক দর  ওখা কন পা াল।  তার পর ইহু দীব া দী ও ম ুসলম ান ক দর  
ম কধয মবকর াধ  শু রু হকলা, আর  সখযতা গকে  উ  ল খৃষ্টান  ও ই হুদীবা দীক দর  ম কধয, 
মবকষ ে কর  আর ব ম বর্শ্কে  ে াকয়স্তা  ে র ার   ে।  আম ার  ম কন হ কি খৃষ্টান ও 
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ইহুদীক দর  ম কধযে ার  হামন ম ুন থে ষ হ কত যাকি।  ম ামে মন যুক্তর াকষ্ট্র ইহু দীক দর  
মবপযময় ত ার ই য াত্রা শু রু  ব কল ম কন হয়।’ 

‘তুমম  বুঝকলও  ইহুদ ীর া বু কঝমন।  তার া ম কন ে র কে, ম ুসলম ানকদর  সাহা যয  
ও পরাম কে মই খৃষ্টানর া ইহু দী কদর  নানা থদাষ ত্রুমট  ধর কে ও অমেযকু্ত ে র কে।  
তাকদর  মন ক কদর  ষেযন্ত্র ও  অ পে ীমতমই থয  তাক দর  মবপযময়  ঘ টাকি, থস ে ো তার া  
এ কে বাকর ই আোকল  র াখক ে। তার া ো বকে, ম ুসলম ানকদর  ঘাে োেক ত প া র কলই  
আবার  তার া খৃষ্টানকদর  ম াোয়  উ ক  বসক ত প ার কব।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 

‘মে ন্তু ম ামে মন যুক্তর াকষ্ট্রর  ম া োয় বকস  টুইন টা ওয়ার  ধ্ব ংকসর  দ ায়  
ম ুসলম ানকদর  ঘ াকে  ামপকয় ও ম ুসলম ানকদর  ম াো োে ক ত পাকর মন  ইহু দীর া।  
এ খন মে  পার কব? এ খন থতা  ওরা আত্মরক্ষ ায় থনকমক ে।’ হ া সান  তামর ে  বলল। 

‘আত্মরক্ষ ায় থনকমকে  বলে  থে ন?’ বলল আহম দ  ম ুসা। 
‘ওরা এ খন  টুইন টাও য়ার ধ্বংকসর  ে ামহনী  ধামা া পা  মদকত  সবমে মক্ত  

মন কয়াগ ে কর কে।’ হাস ান  তামর ে  বলল। 
‘ম ে ।  মে ন্তু থসই সাক ে ওরা ম ুসলম ানকদর  ঘ াে োোর ও  থ  ষ্টা ে র কে। 

ম ুসলম ানকদর কে  ওরা বুমেবৃম ত্ত ে োকব থনতৃত্বহ ীন ে র ার  থ  ষ্টা  ালা কি।  সাও  
থতার াহ  দ্বীক প য াকদর  আট কে  র াখা হকয় কে, তাক দর  ম কধয  ন সাকতে কে  টুইন  
টাওয়ার  ঘ টন ার  তদকির  সাকে   মে ত োে ার  ে ার কণ আট ে  ে র া হকয়কে, অকের া  
সবাই ম ুসমলম  মবকর্শ্র  মবমেন্ন প্রাকির  ম ুসমলম  বুমে ীমব থ নতা।’ বলল  আহম দ  
ম ুসা। 

‘মে ন্তু োইয়া, এ োকব মে  এ ে টা  ামতর  ঘ াে  োো যায়?’ হাসান তামর ে  
বলল। 

‘থসট া মেন্ন  প্রশ্ন।  মে ন্তু ইহুদী বাদী কদর  ষেযকন্ত্রর  ঘ র  র ক্ষ া ে র কত হকল  
ম ুসলম ানকদর  সক তনতা  ও  স মি য়তা ধ্বংস ে র কত  হ কব, এ টাই ত াকদর  ে াকে  বে 
ে ো।’ বলল  আহম দ  ম ুসা। 

ে ো থে ষ ে কর  আহম দ ম ুসা হ াৎ ম াো খাে া ে কর  থসা া হকলা। দৃমষ্ট  
তার  থ যাৎ¯œুা¯œুাত সা গকর র  বুকে ।  মফসমফকস ে কে বকল উ  ল থস, ‘হাসান 
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তামর ে  আবার  থসই থ পমর কষ্কাপ।  পামন র  থসই আ কন্দালন।  উ পকূ কলর  মদকে  
আসকে এ ে মট  সাবকম মর ন।’ 

‘মম মন  সাবকম মর নট া মে  আবার  মফকর  এ ল?’ বলল হাস ান ত ামর ে । 
‘হকত  পা কর ।  মে ন্তু এ  আসকে  পমশ্চম মদে  থে কে ।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 
আকগর ম তই মম মন  সাব কম মর নম ট থেকস উ  ল।  তার  ‘থসইল’ ও 

এ ক্ট নাগুকলাই  শু ধু  থদখ া থয কত ল াগল।  আধা  থে কস  উ  া  মম মন  সাব কম মর নম ট 
আকগর  ম তই  উ পকূ কলর  পা েকু র  থ মট র  ম ুকখাম ুমখ  এ কস  দাাঁে াল।  তার  ড ুক ব োে া  
থনা টা  থ যন  প ােকুর  থ মট  ে ে ম  ে কর কে। 

আবার  আে ামিত হ কলা  আহ ম দ ম ুসা ও  হ াসান ত ামর ে ।  এ খমন  মম মন 
সাবকম মর নম ট পুকর া থে কস উ  ক ব এ বং ত ার  হ্ া  খু কল থবমর ক য় আসকব  ম ানুষ । 

এ ই আে ায়  লল তা কদর  অকপক্ষা।  মে ন্তু অধম থেকস  উ  া মম মন  
সাবকম মর নম ট মনশ্চল দাাঁমেকয় োে ল।  পুকর া থ েকস  উ  কলা ন া। 

উ দগ্রীব  অকপক্ষার  ম কধয  সম য় ে তটা বকয়  থগল  তার া  থখয় াল  ে কর মন । 
হ াৎ এ ে  সম য় মম মন  সাবকম মর ন ঝাকু মন  মদকয় উ  ল।  আকন্দামলত হকলা  

পামন ।  সকর  থ গল মম মন  সা বকম মর নম ট পােকুর  থ মট  থে কে ।  তা র পর ঝুপ ে কর  ড ুক ব  
থগল ত া প ামন র  তলায়।  থেকস  োে ল ম াত্র থ পমর কষ্কাপটা।  দ্রু ত  লকত  লাগল  মম মন  
সাবকম মর নট া থয  মদে  থে কে  এ কসমেল থসই  পমশ্চম মদ কে । 

আহম দ ম ুসা ও  হাস ান তামর ে  দু কনর ই থ া খ থসম দকে  ম নবে।  থ াক খ 
তাকদর  ে ূে  দৃমষ্ট ।  ম ুকখর  থ হার ায় থ বাে া ব কন যাবার  ো ব।  মম মন  সাবকম মর নট া 
দুবার ই তার  থ হার া থদমখ কয়  কল থগল।  থে কস উ ক ও আব ার  উ  ল না।  উ পকূ কল 
মেকেও থে উ  নাম কলা  না।  তা কদর  ে া ে লা থদ খাকনা ই মে  ওকদর  উ ক েশ্য! ওরা  
মে  তাহকল  থটর  থপকয় কে আ হ ম দ ম ুসার া এ খা কন! মে ন্তু মে ে াকব   ানকব? ওখাকন 
ওকদর  থে উ  বাাঁক মন  থয  আম াক দর  ফকলা  ে র কব। 

উ ক  দাাঁোকল া আহম দ  ম ুসা।  হাসান ত ামর ে ও। 
দু কন এ কস  পায় ার ী  ে র ল থগাটা  পা েকুর  থ মট টায়।  থ যখাকন  দুকটা  

সাবকম মর নই এ কস  দাাঁমেকয়মে ল, থসখাকন  তার া  অকনে ক্ষ ণ দাাঁোল।  মে ন্তু মে েুই  
বুঝকলা  না। 
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ঘ ুকর  দাাঁোল  আহম দ  ম ুসা।  ব লল, ‘ ল হাস ান তামর ে, এ খানে ার  থে িা 
থে ষ।’ 

বকল  লক ত লাগল  আহম দ  ম ুসা। 
হাসান ত ামর ে ও। 
 লকত শু রু  ে কর  হা সান ত ামর ে  বলল, ‘থে িা থতা  বামে  র ইল না োইয় া।  

থে লম েন ম ার া থগল।  ওখা কনও থে উ  ব াাঁ কলা  না।  এ খা কন এ কসও মে েু মম লল না।  
সাম কন এ কগা ব আম র া মে  ে কর? থে খুল ইসল াম কে  থত া থ ে ান সাহা যয আম র া 
ে র কত পার লাম না।’ হতাে ার  সুর  হাস ান  তামর কে র  ে কে। 

‘হতাে  হকি া থে ন হাসান ত ামর ে ।  এ খাকন এ কস মবর াট লাে ে কর মে 
আম র া।  প্রমাণ হ কলা, এ টাই মম মন  সাবকম মর কনর  ঘ াাঁমট ।  তার  উ পর আম র া থ দখলাম  
ওকদর  মম মন  সাবকম মর নকে ।  আ  থ দখলাম, ে াল ওকত  ম নশ্চয় আম র া উ  ব।  
সাম কন এগুবার  পে মন শ্চয়  আ ল্লাহ ে কর  থদক বন।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 

‘তাই  থযন  হয়  োইয় া।’ বলল  হাসান  ত ামর ে । 
সািামসম া উ পতযে া থপমর কয় থ বমর কয় এ ল ওরা। 
থঝাক পর আোকল  ওরা গ ামে  লু মে কয় এ কসমেল। 
গামে কত মগ কয় উ  ল আহম দ  ম ুসার া। 
তার া গামে  ষ্টাটম থদব ার  আকগ ই হ াৎ ত াকদর  ে া কন এ ল আ কর ে মট  গামে 

ষ্টাটম থদব ার  ে ে । 
আহম দ ম ুসা ত াে াল হাস ান ত ামর কে র  মদকে ।  হাসান তামর ে  গামে  থে কে  

দ্রুত থ বমর কয় েুটল র াস্তার ম দক ে ।  র াস্তায় মগকয় য খন থস  থপ ৌ েল থদ খল এ ে টা গামে  
র াস্তার এ  প াকে র ই মে েু  পমশ্চ কম র  এ ে টা থঝা প  থে কে  এ ে টা গামে  থ বমর কয় পূবম  
মদকে  েুটল। 

হাসান  তামর ে  েুটল তার  গাম ের  মদকে ।  গামে ক ত উ ক  ব স কত বসকত  
বলল আম াকদর  পাকে র  থ ঝাপ থেকে  এ ে টা গামে  থবমর কয় পূ বম মদকে  যাকি। 

শু নকতই আহম দ  ম ুসার  দু ক া কখ মব স্মকয়র  এ ে টা ঝলে  থ খকল থগল।  
কু মঞ্চত হকলা  তার  ে পাল।  গ া মে  ষ্টাটম মদকত  মদকত  থস  বলল, ‘আম াকদর  পাকে র  
থঝাপ  থে কে  থবমর কয়  এ কসকে?’ আহম দ ম ুসার  ে কেও মব স্ময় । 
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‘হ্াাঁ ে াইয়া, র াস্তার এ  পাকে  গ   মতমর কে ে  পমশ্চকম র  এ েটা থঝাপ থেকে  
থবমর কয় এ ল গ ামে টা।’ বলল  হ াসান  তামর ে । 

আহম দ ম ুসার  গামে  থবমর কয়  এ কসকে  র াস্তায়। ত ীর  বর া বর  থ সা া র াস্ত ায়  
থস থ দখক ত থপল স াম কনর  গাম েট ার  থপেকনর  লাল  দু কটা আক লা। 

‘ধর কত হ কব গ ামে টাকে  হাস া ন তামর ে ।  গামে টা আম াকদর  ফকলা  ে কর  
এ খাকন এ কসমেল মে না তা থদ খকত হকব।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 

‘না ে াইয়া, গামে টা যমদ  আ ম াকদর  ফ কলা  ে কর  এ খা কন এ কস োে ত  
তাহকল  আম র া যাওয় ার  আ কগ  থস এ ো কব  পাল াত  না।  তকব  আম ার  ম কন হয় থে ান 
এ ে টা র হস্য আকে, যা আমম  বুঝকত  পার মে না।’ 

আহম দ ম ুসার  গামে র  মে কড ামম টাকর র  ে াাঁটা দ্রুত  উ  কত  লাগল সত্ত র  
থেকে  আমে, আমে  থেকে  এ ে ে ।  এ েে  মত্র কে  ে াাঁটা মস্থর  হক লা।  

ে াাঁপকে গ ামে ।  েুকট  ল কে পা গকলর  ম ত। 
ে ম্পনর ত থষ্টয়ামর ং -হুইকল হা ত থর কখ স াম কন মস্থর  দৃমষ্ট  থফ ক ল স্ব গতে কে 

আহম দ ম ুসা বলল, ‘তুমম  ম ে  বকলে হাসান তামর ে ।  গামে টা আম াকদর  ফকলা  
ে কর  এ কল প ালাত  না।  থে ান োর কণ পালাকল ও থপে কনর  আকলা জ্ব ামল কয়  র াখক তা  
না।’ 

‘আম ার ও তাই  ম কন হয় ে া ইয়া। মে ন্তু োইয় া এ ই  থঝা ক পর আোকল 
গামে টা এ ল থে ন?’ বলল হাস ান তামর ে । 

‘থসট াই  থত া প্রশ্ন।  সাম কন   ল, উ ত্ত র  পাওয়া য ায় মে না  থদম খ।’ আহম দ  
ম ুসা বলল। 

ঝকের  থব কগ  ল কে আ হম দ ম ু সার  গামে ।  সাম কনর  গামে মট  আকগর থসই  
এ ে ই ম ধযম  গমতকত  লকে ।  সাম কনর  গামে টার  অকনে  ে াকে  কল  এ কসকে  
আহম দ ম ুসার  গামে । 

‘আল্লাহর  শু ে মর য়া। গামে টা আম াকদর  এ ে টুও সকন্দহ  ে ক র মন  হাসান 
তামর ে ।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 

গামে টার  এ ে দম  থপেকন   ক ল এ কসকে  আহম দ  ম ুসার  গ ামে ।  হ াৎ 
গামে টার  নাবাকর র  উ পর ন র  পেকতই  ম কে  উ  ল আহ ম দ ম ুসা।  দ্রুতে কে 
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আহম দ ম ুসা বলল, ‘হাসান  তামর ে  গামে র  নাবার টা থদ খ।  পলা থ ানসকে  
উ োকর র   কে মম . মেক্টর  র াইয়ার অমফকস থঢাে ার  সম য় এ ই  গামে টা থদ কখমেলাম, 
আবার  থবরু বার  সম য়ও থদ কখম েলাম  গামে টাকে  দাাঁমেকয় ে াে কত। আর  এ টা মেক্টর 
র াইয়ার গামে  নয় এ বং  থসাম ফয়া সুসা কনর  গামে ও  নয়।  য মদ তা ই হয়, তাহ কল  
গামে টা অব শ্যই WFA এ র  হ কব।’  

োম ল আহম দ ম ুসা।  বলল হাসান ত ামর ে, ‘ম ে  োইয়া, মম . মেক্টর  
র াইয়ার হ কল থসট া  সর ে ার ী গামে  হ কতা।  আর  মম স সুস াকন র  গামে কতা  আম া কদর  
সাকে হাসপ াতা কল মগকয়মেল।  সুতরাং আপনার  অনুম ানই  ম ে  োইয়া।’ 

আহম দ ম ুসা থে ান ে ো  বলল  না।  গামে র  গমত আে মস্মে  আর ও থবকে  
থগল।  মম মন ট দুকয়কে র  ম কধযই আহম দ ম ুসার  গামে  স াম ক নর  গামে কে  ি স ে কর 
মে েুটা সাম কন এম গকয় বাাঁে  মন কয় গামে টাকে  ব্লে  ে কর  দাাঁে া ল। 

গামে টা আহম দ  ম ুসাকদর  গাম েকে  পাে  ে াটাবার  থ ষ্টা ে ক র  না থপ কর  
দ্রুত ঘ ুকর  থপেন ম দকে  পাল াব ার  থ ষ্টা ে র ল। 

হাসান  তামর কে র  প াকে র   ানা লা থখালা  মেল।   যা কে কটর  প কে ট থে কে  
মর েলবার  তুকল মন কয়ই  হ াসান তামর ে  গুলী ে র ল।   

পলায়নপর  গামে টা ত খনও থ সা া হ কয় সা কর মন ।  হাসান ত ামর কে র  গুলী 
মগকয় মবে  ে র ল গামে টার  সাম কনর   াে ার  টায়ার ।  ম ুখ েবু ক ে পেল গামে টা। 

আহম দ ম ুসা ও  হাস ান তামর ে  গামে  থেকে  থবমর কয় েুটল ঐ  গামে টার 
মদকে । 

গামে র  আকর াহী থব মর কয় এ কস মেল গামে  থে কে ।  পালাবার   কে থ দৌে  
মদকয়মেল।  হাস ান তামর ে  ঝাাঁম পকয় পেল  তার  উ পর। 

ম ধয বয়সী থলাে মট ।  মে ন্তু থলাে মট র  মষ্ট ল থর াবকটর  ম ত ে ক্ত এ বং 
থসর ে কম র ই ে মক্ত।  তাকে  বাক গ আনকত  সম য় লাগল  হাস ান তামর কে র । 

অবকে কষ আ হম দ ম ুসার া তাক ে  থটকন তুলল তাক দর  গামে ক ত।  
সম য় থবমে  মন ল  না।  অল্প দূকর ই র াস্তা  থে কে  থনকম এ ে টা থঝাকপর  

আোকল এ ে টা ফাাঁে া  ায়গায়  গামে  দাাঁে  ে র াল।  গামে  থেকে  নাম াল থলাে মট কে । 
থলাে মট কে  দাাঁে ে মর কয় গামে ক ত থ হলান মদ কয় দ াাঁোল আ হম দ ম ুসা। 
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থলাে মট  র াকগ  ফসুমেল।  দাাঁমে কয়ই  বকল  উ  ল, ‘থে  থতাম র া? আম াকে  
এ োকব আি ম ণ ে র ার  অেম ম ে? মে   াও থতাম র া?’ 

 বকল থলাে মট  তার  থ াখ আ হম দ ম ুসা ও হাসান ত ামর কে র  মদকে  
তীক্ষè ে র ল।   াাঁকদর  আকলাক তই থস আহম দ  ম ুসা ও হাস া ন তামর ে কে  োকলা 
ে কর  থদখার  থ ষ্টা ে র ল। 

আহম দ ম ুসা বলল, ‘থবমে  মে েু  াই না।  স ািামসম া উ প তযে ায় মে  
ে র মেকল, তাই  ানকত  াই।’ 

‘সািামসম া উ পতযে াই  আমম  ম  মন  না।’ বলল  থলাে মট । 
‘থে লম েন ম ন ত, তুমম  ম ন কব না থে ন?’ আহম দ ম ুসা বলল। 
থলাে মট  সকি  সকি  উ ত্ত র  মদল না।  তার  দুক াখ উ ক  এ ল আ হম দ ম ুসার  

মদকে ।  থযন দৃমষ্ট  আর ও তীক্ষè ে কর  আহম দ ম ুসাকে  আকর া গেীর ো কব থদখ ার  
থ ষ্টা ে র কে। এ ে  সম য় বকল  উ  ল থস, ‘ও, তাহকল আ হম দ  ম ুসার াই থতাম র া?’ 

‘আম ার  প্রকশ্নর   ব াব দাও।’ গক ম  উ  ল আহম দ  ম ুসা। 
‘থতাম র া  আম াকদর  সবমনাকে র  ম ূল।  থে ান  বাব  থত াম র া পা কব  না।’ 

বলল  থলাে মট  দৃ ঢ় ে কে। 
‘ে ো বলা কত আম র া  ামন।  থে লম েনকেও ম ুখ খুলক ত হকয়মেল।’ 

আহম দ ম ুসা বলল। 
থলাে মট  থহা  থহা  ে কর  থহক স উ  ল।  বলল, ‘থে লম েন থতা ম াকদর  মে েুই  

বকলম ন।  বলকল আম া কে  প্রশ্ন ে র ার ই দর ে ার  হকতা ন া।’ 
আহম দ ম ুসা  ত ার  মদ কে  মর ে লবার  তু কল বলল, ‘নষ্ট  ে র ার  ম ত সম য় 

আম াকদর  থনই।  বল, থে খুল ই সলাম আহম দ ম ুহ াি াদ থে াে ায়?’ 
থলাে মট  আবার  থ হা  থ হা  ে কর  থহকস  উ  ল।  বলল, ‘ ামন থ তাম র া ে ো  

বলাকত  পার ।  মে ন্তু লাে  থত া ে ো বকল  না।’ 
বকলই  থলাে মট  তার  এ ে টা  আেুল ে াম কে ধর ল।  মে  ঘ টকে বু ঝকত  পার ল  

আহম দ ম ুসা। 
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সকি  সকি ই আ হম দ ম ুসা  তা র  উ পর ঝাাঁমপকয়  পেল।  থল া ে মট র  হাত 
মেমন কয় আনল  তার  ম ুখ থেক ে ।  মে ন্তু থদখল থলাে মট র  আেুল খামল ।  মন শ্চয় 
আংমট টা থলাে মট র  ম ুকখ।   

আহম দ ম ুসা তার  ম ুকখ হাত  মদকত মগ কয় থ দখল ম ুখ মে মেল।  বুঝল, 
সমতযই থলাে মট  লাে  হকয় থগক ে। 

উ ক  দাাঁোল  আহম দ  ম ুসা।  বলল, ‘হাসান  তামর ে, পটামসয়াম  
সাইনাইকড র  আংমট  মের  তার  হাকত। লাে  থত া এ খন আর  ে ো বলকত পার কব না।  
থদখ  সা ম ে কর  মে েু পাও  মে না।’ 

আহম দ ম ুসা আব ার  মগকয়  গাম েকত থ স ম দকয় দাাঁোল।  ম নট া  খার াপ  হকয়  
থগকে  আহম দ  ম ুসার ।  ম ানুকষ র   ীবন -ম ৃতযু এ ত  ে াোে ামে ! আর  এ ে টা মম েযা  
মবর্শ্াকসর   কে  ম ানুষ  এ ম ন অবলীলাি কম   ীবন  মদকত  প াকর ! তা হকল ত াকদর  
তুলনায় ম ুসলম ানর া ে ত থপ ে কন! 

োবনায় ড ু কব মগ কয়মেল আ হ ম দ ম ুসা।  হ াসান তামর কে র  ে োয় তার  
সমবত মফকর  এ ল। 

হাসান  তামর ে  বলক ে, ‘োইয়া ম ে ানা থলখা  এ ে টা ম র কু ট োো  তার  
ে াে থে কে  উ কল্লখ ে র ার  ম ত ম ে েু  পাওয়া  যায়মন ।’ 

‘ম র কু কট মে  আকে?’ বলল আহম দ ম ুসা। 
‘ে কয়ে  লাইন থল খা।  এ খকনা  পেকত প ামর মন ।’ হাসান  তামর ে  বলল। 
থসা া হকয়  দাাঁে াল আহম দ  ম ু সা।  বলল, ‘দাও  থদম খ।’ 
আহম দ ম ুসা  ম র কু টম ট হাকত  মন কয়  গামে র  থ েতকর  ঢুকে ম গকয় পেকত  

লাগল ুঃ   
সুমল োন, আসকে সন্ধযায়  ৭১  থব  মষ্ট্র কট  এ স।  এ োকব   লক ত পা কর  না।  

বস েীষণ  ক্ষ ুব্ধ ।  আম র া এ খন ড ু অর  ড াই ে ম্ড ে কন।’ -থড ম েড  থড মন ম । 
ম র কু টটা পকে আহম দ  ম ুসা হ াসান তামর কে র  মদকে  তাে াল । 
আহম দ ম ুসা তার  মদকে  ম র কু টট া তুকল ধ কর  বলল, ‘পে।’ 
হাসান তামর ে  ম র কু টট া পকেই বকল উ  ল, ‘আম াকদর  পরবতমী গিবয  

তাহকল  ৭১  থব মষ্ট্র ট। 
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‘হ্াাঁ  তাই।’ 
বকল আহম দ  ম ুসা গামে  ষ্টাটম ম দল। 
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৩ 
সাও থ তার াহ  দ্বীক পর আ্ডার  গ্রাউ ্ড  থ লখ ানা। 
থ লখানা  বলা  ম ে  নয়।  আ সকল মবে াল  এ ে  ে নকসনকি ে ন ে যাম্প 

এ টা।  WFA-এ র  থনতা আ র  ওয়াই ম যান ে ত  মন যমাত ক ন মন মষ্পষ্ট বন্দীক দর  
মবদ্রুপ ে কর  ব কল, ‘আল্লাহ নাম ে  থতাম াক দর   কে  ম হাসােব কর  ম হাসুকখর  থব কহশ্ত  
সাম কয় থর ক খকেন, থসখাকন য াবার  আক গ থ দা ক খর  স্ব াদটা  মন কয় যা ও।’ 

আর  বন্দীখানা  ব া ে নকসনক ি ে ন ে যাম্পটা আ্ড ার  গ্রাউ ্ড  এ ই অক েম থয, 
ম াকঝ ম া কঝ এ  বন্দীখ ানা ম া মট র  উ পর থেকে  আ্ড ার  গ্রা উ ক্ড  থনকম  আকস।  
বন্দীখানাটার  োদ   ুকে  ব াগ ান।  উ পর থে কে  থদখ কল ম ক ন হক ব সুন্দ র  সবু  
পমর িন্ন  এ েটা েূমম খ -।  যখন  বন্দীখানাটা  আ্ড ার  গ্রাউ ক্ড   কল যায়, তখন থতা  
ে োই থনই।  থে উ  উ পর থেক ে  থদকখ  হ া ার থ ষ্টা  ে কর ও বলকত প ার কব ন া থ য, 
বাগানট া ে ৃমত্রম  মে েু এ বং এর  মন ক  এ ে  মবে াল বন্দীখানা আকে। থে ন এ টা 
দুমন য়ার অমদ্বতীয় থদা খখান া তার  প কক্ষ  আ র  ওয়াই ম যান যুমক্ত থদন থয, 
আম র া এ ই থদা খখান ার   কে থয  থটে নল ম  বযবহার  ে কর মে, মহটলার তার 
ে নকসনকিেন  ে যাকম্পর   কে  তা ে ল্পনাও  ে কর নম ন।  আকর ে টা পােমকে যর  ে ো 
আ র  ওয়াই ম যান ব কল ে া কে ।  থসট া হ কলা, মহটলার মে কলন  ত স্ব র া ার ী, আর 
আম র া দুমন য়ায় গণতন্ত্র  প্রকম া ট ে র মে। 

এ ে দল বন্দী বন্দীখ ানার  ম য়লা পমর ষ্কার ও ম া া -ঘ সা ে র মেল।   
সপ্তাকহ এ ে মদন বন্দী খানা ম া  া ঘ সা ও  পমর ষ্কার -পমর িন্ন  ে র া হয়।   
সাও থতার াহ -এ র  বন্দীক দর   কে সপ্তা কহর  এ  মদনমট  বহু ল আে ামিত 

মদন।  ে া  ে র কত মগ কয় স ব ার  এ মদন এ ে ত্র হব ার  সুক যা গ হয়।  হা কত  পা কয় 
পর াকনা হয় নতুন  থে ে ল।  থে ে ল থদেফুট লব া হওয়ায়   লা -কফরায় মে েুটা  সুমবধা  
হয়।  সব ক কয়   বে  ে ো  পা কয় পরাকনা  ে াাঁটার   ুত া খুক ল থনয়া  হকয়  ো কে, 
বন্দীকদর   কে  এ ই ে াাঁটার   ু তা খু বই  েয়ংে র ।   ুতার  সু খ তলীকত  বসা কনা োকে  
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অমতসূক্ষè ে াাঁটার  সামর ।  এ ই ে াাঁটা অতযি  যন্ত্রণাদ ায়ে ।  এ   ুতা  প াকয়  মদকয়  হাাঁটা  
থতা দূকর র  ে ো দ াাঁোকনা ও য ায় না।   ুতা  পাকয়র  স াকে  ল ে  ে র া োকে  বকল  
থখালাও  য ায় না।  এ   ু তা বন্দীকদর  উ পর মনযমা তকনর  থক্ষ কত্র  নতুন সংকয া ন। 

সমতয বমন্দ খানাকে  আ র  ওয়াই ম যান থ দা ক খ পমর ণত ে কর কে।  
বন্দীকদর  ে বল  ও  ে াপে আর াম দায়ে  না  হকল ও ে ষ্টদায়ে  মেল না  শু রুর  মদ কে ।  
মে ন্তু এ খন ে বল ও ে াপে -ক াপে হ কয় দাাঁমেকয় কে আক র ে  েীমতর  ে ারণ। 
ওগুকলা কত  োর কপ াে া  াতীয়  এ ে  ধর কনর  থপাে ার  বাসা।  গাকয়  মদকল ই ওগুকল া 
গাকয়  কর  থ বোক ত শু রু  ে কর  এ বং ে াম োকত োকে ।  ত াোে াও ে বল ও  ে াপেত -
থ াপে গা কয় মদকলই সবমাি   ু লে াকত শু রু ে কর ।  েীষণ  জ্বালা -যন্ত্রণায় ে বল ও 
থপাে াে  গা কয়  র াখা  খু বই  ে ম ন হকয়  দাাঁোয়।  আ বার  প্র -  ে ীকতর ম কধয  ও গুকলা  
গা থ েকে  নাম াকনা ও য ায় না।  এ ে  েয়ংে র  অবস্থার ম ধয মদকয় বন্দী কদর  প্রমতমট  
ম ুহূতম অমতব ামহত  হয়। 

সুতরাং সা তমদকনর  এ ই  এ ে টা মদন  তা কদর   কে  পরম  আে াক্সক্ষার, 
যমদও  এ  মদন  তা কদর  থয  ে া  ট া ে র কত হয় তা  মি নার  ও  থম েরকদর  ে া ।  ৬ 
মদকন বন্দীখানায় থয ম ল -ম ূত্র ও ম য়লা  কম  ৭ম  মদকন তা পমর ষ্কার ে র কত হয়। 
তবু পা কয় ে াাঁটার   ুতা ে াকে  না এ বং মেন্ন  ধর কনর  ে াপে পরা যায় বকল এ ই  
ে া ট াই সবার  ে াক ে পরম  আর াম দায়ে । 

আ র  ওয়াই ম যাকনর  ম ক ত সপ্তাকহর  সপ্তম  ম দনকে  মে েুটা আর াম দায়ে  
ে র া  হকয়ক ে  েয়মদকনর  ে ষ্টকে  তী ব্র  ে কর  থ তালার  কে।  ে ষ্ট অেযা কস  পমর ণত 
হকল  ে ষ্ট ে কম  যায়।  এ টা যা কত  না  হয়  এ   কেই  আ র  ওয়াই ম যাকনর  এ ই  
বযবস্থা। 

এ ে দল বন্দী এ ে টু সুকযা গ  থপ কয় আলা প ে র মেল।  ইক ন্দাকনম ে য়ার 
এ ে  ন বন্দী োে া  ইংকর  ী ক ত ম কেস  ে র ল তুরকষ্কর  এ ে  ন বন্দীকে, ‘মম . 
বায়ার  গ ত সপ্তা কহ  আপনার  ে াে থে কে  বয াপার টা  ানার  পর থেকে ই  আমম  
োবমে।  আম ার  ম কন হকি  মে   াকনন, দুমন য়ার এ  থদা খ খ ানাটা ম ুসলম ানকদর  
প্রায়মশ্চত্ত  ে র ার  থে ষ ম নম  ল।  ম ুমক্তর  সূকযমাদয়  খুব  সাম কন ই।’ 

‘থে ান বযা পার টা মম . হাম দ আ ম র?’ বলল  ালাল বায়ার। 
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 ালাল ব ায়ার তুরকষ্কর  এ ে টা ম ু সমল ম   যামর মট  ফাক্ড র  প্র ধান ।  তুরষ্ক  
মেম ত্ত ে  এ  ফা্ড মট  থগাটা দুমন য়ায় মবে ান মবষয়ে  মে ক্ষ ার  উ ন্নয়কন ে া  ে কর । 
থসই স াকে  অসহ ায় মে ন্তু প্রমত োবান এ ম ন ম ুসমলম  মে ক্ষ ােমীকদর  আমেমে  সহ ায়তা  
দান ে কর ।  আ র  ওয় াই ম যা কনর  WFA এ ই ফা্ড  ধ্বংকস র  এ ে  অংে  মহকস কব  
 ালাল বা য়ারকে  মে ড োপ  ে কর কে। তার  মবরু কে অম েকযাগ  হ কলা  মে ক্ষ া -
সহায়তার  না কম  তার  ফা্ড  ইসলামী থর াঁকনস া ত ো ম ুসল ম ানকদর  ম কধয মহংস া  
উ েীপ্ত ের ার  ে া  ে র কে। 

আর  ইকন্দা কনম ে য়ার হামদ  আ ম র  ‘মল মেং  ম স্ক  ম ুেকম ্ট’ ব া ‘ম সম দ  
আবাদ আকন্দালন’-এ র  থনতা।  এ  আকন্দালকনর  ে া  হকলা, মসম দ সংস্কার  ে র া, 
ম সম কদ পাাঁ  ওয়াক্ত  নাম াক  র  বযবস্থা ে র া এ বং ম সম দকে  এ লাে ার  ে ামি -
ে ৃিলার  থে কন্দ্র পমর ণত ে র া।  আ র  ওয়াই ম যাকনর  ওয়ার্ল্ম মফ্র ড ম  আমম ম  
(WFA) -এ র  ে াকে এ টা খুব ই আপমত্ত ে র  ম কন হকয়কে। হাদ ী  আম র কে  মে ড োপ 
ে র া হকয়কে এ ই অমেকয াকগ থ য, থস সাম্প্রদাময়ে তাকে  উ ে ী প্ত ে কর  স ন্ত্রাসবাদকে  
সাহাযয ে র কে। ত ার  ে াকে এ খন দাবী ে র া হ কি তার   নে মক্তর  এে টা পূণম 
তামল ে া। 

‘থে ন ম কন থনই, আপমন বকলম েকলন  দুমন য়ার এ ই থ দা খখ ানায় 
আম াকদর  ইকন্দাকনম ে য়ার মপতৃ স্থানীয় আহম দ সুে কনমর  বংে ধর  থম াহাি দ সুে কনমর  
সাকে র কয় কেন আপন াকদর  মপতা ে াম াল আ তাতুকে মর  উ ত্ত র  সু র ী ে াম াল 
সুলাইম ান, মম সকর র  বাদে াহ  ফারুকে র  প্রতযক্ষ  বংে ধর  আবদুল্লাহ ফারুে, 
মল মবয়ার  বাদে াহ ইদমর কসর  উ ত্ত র সূর ী আহম দ আল থস নুম স, তুরকষ্কর থে ষ 
খমল ফা আব দুল হামম কদর  উ ত্ত র -পুরুষ ওসমান  আবদুল  হ ামম দ, ইর াকনর  থর  াোহ  
পাহলবীর  বংে ধর  থম াহ াি দ  আলী  থর  া  এ বং থে কনর  থসানালী  ইমত হ াকসর  
মন ম মাতা ওমাইয়া ে াসে ক দর  ধ্বংসাব কে কষর  সপ্তদে  পুরু ষ আবদুল র হম ান।  
দুমন য়ার এ ই থদ া খখ ানায় এ াঁকদর  ঐ মতহামসে  এ ই সকি লন  ে াে তালীয় বলা  
যাকব, মে ন্তু আম ার  ম কন হকয়ক ে এ টা আল্লাহ তাআলারই এ ে  পমর ে ল্পনা। এ ই 
সাত বযমক্ত ঐ মতহামসে  থয  স াত বযমক্তর  উ ত্ত র সূর ী, থসই স াত বযমক্তকে আল্লাহ  
তাকদর  মন   মন   থদ কে  সব  দ --ম কু -র  ে তমা ব ামন কয়মেকল ন, মে ন্তু তার া  ামত  
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গ কনর  পমর বকতম   ামতকে  মব  াতীয়ক দর  হ াকত  তু কল ম দকয়ক েন।  এ ই ঐ মতহ ামসে  
সাকতর পাক পরই প্রায়মশ্চত্ত  ে র কত এ কসকেন আপনার া, বলা  যায় থস ই সাত নই  
এ খন দুমন য়ার এ ই থ দা খ খান ায়।’ বলল  হামদ  আম র । 

দুঃ কখর  ম কধযও হাসল  ালাল  বায়ার।  বলল, ‘আপমন  ম ৎে ার  এ েটা 
ইকু কয়ে ন েকরকেন।  মে ন্তু ম ুমক্তর  সূকযমা দয় আপমন থে াোয়  থদখ কত থপকলন?’ 

‘ম ে  থদখক ত পাইমন ।  ে ল্পনার মদগকি  তৃ তীয় নয়ন  মদকয়  অবকলাে ন  
ে র মে।  অকনে  খবর  এ  থ লখ ানার  বাত াকসও  ে াসকে।  তার  এ ে মট  হকলা, আহম দ  
ম ুসা আক ারস  দ্বীপপু কে  এ ক সকেন।  আহম দ  ম ুসা  আল্লাহ র  এ ম ন এ ে  বান্দাহ  
যাকে  সং গ্রাম  এ বং স াফলয অ নুসর ণ ে কর  োকে ।’ 

‘হ্াাঁ, হ্াাঁ, আহম দ ম ুসার  ে ো আমম ও  শু নল াম ।  ে কয়ে  ম ম মন ট আকগ  
আম াকদর  ে াম াল সুলা ইম ান ও ওসমান আ বদুল হামম দ ব লল থয, আহম দ ম ুসা 
থতরম সকয়র া দ্বী কপ WFA-কে  মবধ্বস্ত ে কর  ‘হার তা’ দ্ব ীকপ  এ কসকেন।’ বলল  
 ালাল  বায় ার । 

‘সমতয? ে ার  ে াে থে কে  তা র া  ানকলন?’ হামদ আম র  আনকন্দ থ াখ  
উ জ্জ্বল ে কর  বলল। 

‘ফ্রাে থেকে  সাংব ামদে  বু কম দ ীন মবল্লা হকে  ওরা ধ কর  এ কনক ে ।  তাাঁর  ে া ে 
থেকে ই এ র া শু কন কেন।’ বলল   ালাল  বায়ার। 

‘বুকম দীন মবল্ল াহ? আলক মর য়ার মপতসৃ্থানীয় থ বন থবল্ল াহর  মে  থে উ?’ 
ম ে াসা হা দী আম র -এ র । 

‘শু নল াম, শু ধু থবন থ বল্লাহ  নয়, আলক মর য়ার দীঘ ম মদ কনর  ে াসে  হুয়ার ী 
বুকম দীকনর  বং কে র  সাকেও  মত মন  সম্পমে মত। মতমন  থযম ন থব ন থবল্লাহর  ‘থগ্রট  থগ্রট  
গ্রা্ড  সান’, থতমম ন মতমন  হুয়া র ী বুকম দী কনর ও থ গ্রট থ গ্রট গ্র া্ ড -ড টাকর র  স্ব াম ী।’ 

স্থান-ে াল -পাত্র েুকল মগ কয় হা দী আম র  হাততামল  মদ কয় উ  ল।  বলল উ চ্চ 
স্ব কর, ‘তাহকল  বংে ীয়  প্রায়ম শ্চত্ত ে র ার  সংখযা  আট -এ  দ াাঁোল।  আর  বুকম দীন  
মবল্লাহ প্র ায়মশ্চত্ত  ে র কবন দু ক ন.............’ 

ে ো থে ষ  ে র কত পার ল না  হা দী  আম র ।  পাে  থেকে  উ মে ত বাকঘ র  ম ত  
মহং¯ু র গ মকন তার  ে ্  থেক ম  থগল।  ম ুখ মফমর কয়  থ দখল, দু ন তা কদর  মদ কে  
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থতকে আসক ে। ে াাঁকধ তাক দর  থ ষ্টন গান, হাকত থপকর ে  মবোকন া বযাটন ।  এ ই বযাটন  
থষ্টন গাকনর  গুলীর থ কয় েয়াব হ।  থষ্টন গান মন মম কষই ম ানুষ কে  থম কর  থফকল, মে ন্তু 
থপকর ে  মবে াকনা  বযাটকনর  প্র হার  ম ৃতযুর  থ কয়ও  েীমতে র  ও  অসহনী য়।  এ ই  
থপকর ে  মবো কনা বযাটন  WFA-এ র  মন যমাতন -অকস্ত্রর  ত ামল ে ায় আকর ে মট  নতুন 
সংকযা ন। 

হাদী  আম র র া  ার  ন দাাঁমেকয়  গল্প ে র মেল। 
বযাটন ধারী দু ন  এ কস   ার  নকে  এ কলাপাে ােী  প্রহার  শু রু  ে কর  মদল।  

 ালাল বায় ার  ও হাদ ী আম র ক ে  সবক কয়  মন দময়োক ব প্র হার  ে র কত লাগল।  ে ীঘ্রই  
র কক্তর  মপক্ড  পমর ণত হকলা  দু মট  থদ হ।  অে  দুমট  থদ হও  র ক্ত াক্ত অবস্থায়  ম ামট কত 
লুমট কয় পকেম েল। 

অোে  বন্দীর া  ার মদে  থেক ে  সামর বেোকব  এ মগকয়  আস মেল র কক্তর  
মপক্ড  পমর ণত হওয় া ত াকদর  সােীক দর  মদকে । 

এ ম ন ঘ টন া বন্দীখানার  সাধা র ণ বযাপার ।  সুক যাগ  থপ কল এ কে  অপরকে  
থসবা-শু শ্রুষা  ে কর  ো কে  বন্দী র া। 

বযাটন ধারীর া তা কদর  র ক্ত¯œুাত  বযাটন  থফ কল ম দকয়  হ াক ত মন কয়মেল  
থষ্টন গান। 

এ  সম য়  ার মদকে  এ ে টা গম্ভীর  ে ে ধ্বমন ত হকলা, ‘ধেবাদ ঈ র্শ্কর র  
সিান প্রহর ীর া।   ার  ন বন্দীকে  ে াক র  সম য় অে া  ে রার  ে ামস্ত মহসাকব থ য  
র কক্তর  থপাে াে  পমর কয়ে থস কে থত াম াকদর  ধেব াদ।  এ খ ন বে এ ে মট  সাকে মল 
দাও  ওক দর   ার মদ কে ।  ে কয়ে টা থ য়ার  স াম কয়  দা ও র কক্তর  থপ াে াে  পরা  
 ার  কনর  সাম কন।   

মবখযাত নতুন  থম হম ান মনকয়  আম র া আসমে। 
র ক্তােুত হা দী  আম র কদর  সাম কন েকয়ে টা থ য়ার  উ ক  এ ল। 
তার  সাকে  উ পর থ েকে  থন কম  এ ল এ ে টা মসাঁম ে।  মসাঁম ে মদকয় থনকম এ ল 

র া পরুুকষর  স া সো  পমর মহত এ ে  ন দ ীঘ মে ায় ম ানু ষ।  থস  এ কস  বসল 
মসংহাসকনর  ম ত এ ে টা সুন্দ র  থ য়াকর । 
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তার  পকর ই  থনকম  এ ল সকফ দ শ্ম শ্রুওয়ালা  স্ব গমীয়  থ হ ার া র  এ ে  ন 
থলাে ।  তাকে  ধকর  নামম কয় মন কয় এ কসমেল আকর ে  ন।  তাকে  বসাকন া হকল া  
মসংহাসনাে ৃমত থ য়া কর র  সাম কনর  এ ে টা থ য়াকর ।  থস  থনক ম  আসকতই  বন্দীক দর  
ম কধয গুে ন শু রু  হ কয়  মগকয়মেল ।  থে উ  থে উ  উ ক  দাাঁমেকয়মেল ।  মে ন্তু এ ে  ন প্রহর ী  
ম ৎে ার  ে কর  উ ল, ‘থে উ  েো বলক ব না, থে উ  নে কব না।  মদ্বতীয়বার  আকদে  
থদয়া  হক ব না।’ 

বন্দীর া সব  ুপ ে র ল।  মে ন্তু সে কলর  থ াকখ -ম ুকখ মব স্ময়  ও থব দনার  
োপ।  

সকফদ শ্মশ্রুওয় ালা স্ব গমীয়  থ হার ার  থলাে মট ই থে খুল ই সলাম আহম দ  
ম ুহাি াদ।  ইমন  ম ামে মন যুক্তর াষ্ট্র  মেম ত্ত ে  ‘আি মামতে  মহউম যান থড েলপকম ্ট  এ ্ড  
এ ইড স ফর অক প্রসড’ (IHDAAFD) -এ র  প্রধান।  তাকে  ম ে ড োপ ে কর  সাও  
থতার াক হ আনা  হকয় কে। 

থে খুল ইসলাম বসার  পর ম সাঁমে মদকয় থনকম এ ল ম াঝব য়সী ে ম ন 
থ হার ার  এ ে  ন থলাে ।  থস  ব সল থে খুল ইসল াকম র  ড ান প া কে  ম ুকখাম ুমখ। 

মসাঁম ে মদকয় প্রেম  থনকম আসা  মসংহাসনাে ৃমতর  থ য়া কর  বস া র া মসে  
থপাে াকে র  থলাে মট  আ র  ওয়াই ম যান।  আর  সবমকে ষ থনকম আসা ে ক ার  
থ হার ার  থল াে মট  থবক্ট া  থবমগ ন।  আ র  ওয়াই ম যাকনর  ন তুন অপা কর ে ন  ীফ। 

সবাই এ কস  বসকল  আ র  ওয়া ই ম যান তার  মসংহাস কন নকে -  কে থসা া  
হকয় বসল।  তাে াল র ক্ত মপ ক্ ড র  ম ত পকে ে াে া  ার  কনর  মদকে । 

ওকদর  গ া থেকে  তখনও  র ক্ত ঝরকে।  ে াতরা কি ওরা  যন্ত্র ণায়।  ওকদর  
এ ে  ন ‘পামন’ ‘পামন’ ব কল  ম বলাপ ে র কে। 

আ র  ওয়াই ম যা কনর  দৃমষ্ট  তার  প্রমতই  মন ব ে হকলা।  বল ল, ‘ত ধযম ধর  
হামদ  আম র ।  দুমন য়ার প ামন  থ খকয়  মে  হ কব, থবকহে কতর  ে র াবন তহুরা  থতাম া কদর  
 কে অ কপক্ষা ে র কে।’ 

বকলই ত াে াল এ ে  ন প্রহর ীর  মদকে ।  বলল, ‘যাও হাদ ী আম র কে  এে 
গ্লাস পামন  থদম খকয় মফমর কয়  মন কয় এ স।’ 
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োম ল আ র  ওয় াই ম যান।  হাসল  এ ে টু।  তার পর  া র মদকে  বসা  
বন্দীকদর  মদ কে  এ ে বার  থ াখ  ঘ ুমর কয় মন কয় বলল, ‘থতাম র া ম বমস্মত হ কয়ে থে খুল 
ইসলাকম র  ম ত মবখযাত এ ে  ন  নকসবে  ও সে কলর  শ্রো ো ন থলাে কে  থে ন 
আম র া দুমন য়ার এ ই  থদা কখ  মন কয়  এ লাম।  ে ার ণ এ ে টাই থসট া  হকল া, যার া 
আম াকদর  বন্ধু নয়, তার াই আ ম াকদর  ে ত্রু। থে খুল ইসলাম সব ম ানুকষর  বন্ধু, মে ন্তু 
আম াকদর  বন্ধু  হক ত র া ী  হনম ন।  তাই মতমন  এ খ াকন।’ 

এ ে টু থেকম ই আ র  ওয়া ই ম যান তার  থ াখ  থে খুল ই সলাকম র  মদকে  
ঘ ুমর কয় মন ল। 

থে খুল ইসল াম  থদখমেল   ার মদকে র  বন্দীক দর ।  বন্দীক দর  অমধ ে াংে ই 
মবখযাত  থলাে  এ বং  থে খুল  ইসলাকম র  পমর ম ত।  প্রেকম  তার  মবস্ম কয়র  পালা। 
তাহকল  মন কখ াাঁ  বকল  প্র ামর ত সব াইকে  এ খাকন  এ কন  বন্দী  র াখা হকয় কে!  এ  স বই  
WFA -এ র  ে া !  তার  ম ন থ ে াঁকদ উ  ল সে কলর  অবস্থা  থদ কখ।  মব কে ষ ে কর  হাদ ী 
আম র কদর  অবস্থা  তা কে  মদ কে হার া ে কর  তুলল। মবকে ষ ে ক র   ালাল বায়ার  ও  
হাদী  আম র  দু কনই  তার  খুব  মপ্রয় বযমক্ত। 

‘ নাব  থে খুল  ইসলাম, আপমন সবই  থ দখ কলন  এ বং  থ দখ কেন, এ খন 
বলুন আপমন আম া কদর  স হকযামগ তা  ে র কত র া ী  ম ে না।’ বলল  আ র  
ওয়াই ম যান  থে খুল  ইসলামক ে  লক্ষ য  ে কর । 

‘নতুন থে ান  সহ কযামগ তার  ম বষয় হ কল  বলুন ।’ থে খুল  ই সলাম বলল  
মন মল মপ্ত ও মন রুত্ত াপ ে কে। 

‘আম াকদর  প্রকয় া কনর  ে ো আবার  বলম ে। এ ে . আপনার  ‘মহউম যান  
থড েকলপকম ্ট’ ও  ‘এ ইড  ফ র  অকপ্রসড’ থপ্রাগ্র াকম  য ার া সাহাযয  ে কর  আসকে  
তাকদর  এ ে টা  পূণম তামল ে া আম র া  াই।  দুই. ে ুটম নে  তার  ড কু কম ্ট গুকলা  
থে াোয়  লুমে কয়  থর কখ কে, তার ও সন্ধান আম া কদর  প্র কয়া ন।’ ে ক্ত মে ন্তু  ে াি  ে কে  
বলল  আ র  ওয়াই ম যান। 

থে খুল ইসল াম  ত ার  থ য় াকর  থস া া  হকয়  বসল।  বলল  ধীর ে কে, 
‘তামল ে া আপনার  প্রকয়া ন  থ নই, সুতরাং তা  আপনার া প াক বন না, এ  ে ো আক গই  
বকলম ে। আর  মম . ে াম াল সুলাইম ানকদর  ে ুটম নে -এ র  ডকুকম ্ট  সম্পকে ম আমম  
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মে েুই  ামন না।  তার া আম ার  পমর ম ত, ম াকঝ ম াক ঝই ত াক দ র  সাকে আম ার  ে ো 
হকয়কে, মে ন্তু ড কু কম ্ট মন কয় থে ান ে ো থে ান মদন হয়ম ন, এ  ে োও আমম 
আপনাকদর  ব কলম ে।’ 

‘তামল ে ার  প্র কশ্ন প কর  আসমে  নাব।  ড কু কম ক্ট র  বযাপাকর  আপনার  ে ো 
যমদ থে ষ হয়, তাহকল  এ  ড কু কম ক্ট র  খবর  থে   ানকব  না ব ।  ে াম াল সুলাইম ানর া 
মন শ্চয়?’ বলল আ র  ওয় াই ম যান। 

‘তা অবশ্যই   ানক ব।’ থে খুল  ইসলাম  বলল। 
‘তাহ কল দয়া  ে কর  ওকদর  ব কল মদন থ যন ড কু কম ্ট গুকলা থে াোয় তা  

আম াকদর  বকল  থ দয়।’ বলল  আ র  ওয়াই ম যান। 
‘ে ুটম নে  ধ্বংস হবার  সাক ে সাকে ও কদর ও অিধমান ঘ কটকে ।  ওরাও মে  

তাহকল  আপনার  এ খা কন বন্দী?’ থে খুল ইসলাম বলল। 
‘হ্াাঁ, ওরাও আম ার  এ  থদা খখানার  মবকে ষ থম হম ান।  এ খমন  ওকদর  

মন কয় আসা  হকি।  তার া  আপন াকে  শ্রে া  ে কর ।  আপমন  ওক দর  র া ী ে র ান।’ বলল  
আ র  ওয়াই ম যান । 

আ র  ওয়াই ম যাকনর  ে ো থ ে ষ হকতই  তাক দর  এ বং হাদী  আম র কদর  
ম াঝখাকন  েয়  সা ত  বগমফু কটর  এ ে টা থসল  মট উ ব  উ ক  এ ল ।  তার  ম কধয ে াম াল  
সুলাইম ানসহ ে ুটম নকে র  ওরা েয় ন দাাঁমেকয়। 

থসল মট উ বমট  থম কঝর সম াির াকল এ কস মস্থর  হ কতই  থস কলর   ার মদকে র  
প্রা ীর  আবার  মন ক  মফকর  থগল।  উ ন্মুক্ত থম কঝর উ পর দাাঁোকন া ে াম াল 
সুলাইম ানর া েয় ন। 

ওকদর  েয় কনর ই মব ধ্বস্ত অ ব য়ব।  থেকে পো  স্ব াস্থয।  দূবমল থদহ।  মে ন্তু 
থ াখ-ম ুক খ ত াকদর  সুস্থতার  অ দ্ভ ুত দুযমত ও  আত্মমবর্শ্া কসর  অ পরূপ আকল া। 

ে ায়খুল ইসলাম  এ ে  দৃমষ্ট ক ত  তামে কয়মেল ও কদর  সাত ন  অেমাৎ  ে াম াল 
সুলাইম ান, আবদুল্লাহ আল ফারুে, আহম দ আল থসনুম স, ওসমান আবদুল  
হামম দ, থম াহাি দ আলী থর  া, থম াহাি দ সুে ণম, আবদুল র হম ান উ ম াইয়া -এ র  
মদকে ।  ওকদর  অবস্থ া থদ কখ  অির  থে াঁকদ  উ ক মেল থে খুল ইসলাকম র ।  হতাে া  ও  
দূবমলতা এ কস ত াকে  থ কপ ধ কর মেল  ার মদে  থেকে ।  মে ন্তু ওকদর  থ া খ -ম ুকখর  
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মদকে  তামে কয় দূবমলতা  ও হত াে া  ম ুহূকতম  মবদায়  মন ল তার ।  ে ান্নার  বদকল উ েীপ্ত  
হকয় উ  ল ত ার  ম ন।  থযন  ওক দ র  থ াখ -ম ুক খর  দ ীমপ্ত কত ম ূমতমমা ন হকয়  উ ক কে  দয়ালু  
আল্লাহর  অকে ষ দয়া। 

আত্মমবর্শ্াকসর  আকল া মফকর  এ ল থে খুল ইসল াকম র  থ া কখ -ম ুক খও।  
আ র  ওয়াই ম যান থে খুল ই সলামকে বলল, ‘আপমন ওকদ র  থবাঝান।  

টুইনট াওয়ার  ধ্বংকসর  অির া ক লর  ঘ টন া সম্পকে ম থয দমল লপ ত্র ওরা সংগ্র হ ে কর কে, 
তা আম াক দর  মদকয়  মদে ।’ 

মবস্ময় ফু কট উ  ল থে খুল ইস লাকম র  থ া কখ -ম ুক খ।  বলল, ‘টুইনট াওয়ার  
ধ্বংকসর  অির াকলর  ঘ টন া মে? থস ঘ টন া সম্পমে মত ড কু কম ্ট  আপমন থে ন  ান?’ 
বলল থে খুল ইসলাম আ র  ওয়াই ম যানকে  লক্ষ য ে কর । 

আ র  ওয়াই ম া কনর  দু ক াখ  জ্বকল  উ  ল।  বলল, ‘আপনা কে  এ খাকন  
আনা হ কয়কে  প্রশ্ন  ে র ার   ক ে নয়, প্রকশ্নর  উ ত্ত র  থদব ার   কে।  আপনা কে  য া  
বকলম ে ত াই ে রুন।’ 

আ র  ওয়াই ম যাকনর  ে ো থে ষ না হকত ই  ওক দর  ৭   ক নর  এ ে  ন 
ওসমান আবদুল  হামম দ  বকল  উ  ল, ‘ম ুহতার াম, উ মন   বাব থদ কবন মে  ে কর? ঐ  
ষেযন্ত্রে ার ীর াই মন উ ইয়কে মর  মল বামট ম ও  থড কম াি ামস ট াওয়ার  ধ্বংস  ে কর  
ম ুসলম ানকদর  ঘ াকে  ামপ কয়মে ল, এ  ে োই আম র া ম াকন  ে ুটম নে  প্রমাণ ে র কত 
যামি লাম।  দমল ল মে েু আম র া উ োর ও ে কর মে।  এ টাই আম া কদর  অপরাধ।’ 

মবস্মকয়  মবক ফামর ত হকয়  উ ক ক ে থে খুল ইসলাকম র  দুই  থ াখ ।  এ ই তেয  
তার  ে া কে  খুবই  নতুন।  পত্র - পমত্রে ায় এ  ধর কনর  মে েু  খব র  প্রে ামে ত হ কয়মেল  
ে ুটম নে  ধ্বংকসর  ফকল া -আপ  মহসাক ব।  মে ন্তু থস ম বষয়ট াকে  থে উ ই থতমন  গু রুত্ব  
থদয়মন, ে ার ণ টুইন টাওয়ার  ধ্বংকসর  পরও  এ  ধর কনর  আে ংে া ও  সম্ভা বনার  ে ো  
নানাোকব প্রে ামে ত হকয়মেল।  যা গু রুত্ব না  পাওয় ায় আপনা ক তই থে কম  মগকয়মেল। 

মে েু বলার  ক ে ম ুখ  খু কলম ে ল থে খুল ইসলাম।  ম ুকখর  ম কধযই ে ো  তার  
থেকম  থগল।  থ দখল থস, আ র  ওয়াই ম যাকনর  ইংমগ কত  এ ে  ন প্রহর ী থপ কর ে  
মবোকনা  এ ে টা বযাটন  হ াকত  ঝাাঁমপকয়  পকেক ে ও সম ান আব দুল হ ামম কদর  উ পর।  
ম ুহূকতমই  তার  থ দহ  র ক্তােুত  হ কয় উ  ল।  প কে  থগ কে  থস।  থ ে ায়া অ বস্থা য়ই  ত াকে  
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থপটাকনা  হ কি।  অব াে  বযা প ার ।  ম ুকখ থে ান অমে বযমক্ত থ নই ওসমান  আবদুল  
হামম কদর ।  তার  থ া খ বন্ধ।  ে া ন হার াল নামে  থস।  আাঁৎকে  উ  ল থে খুল ইসলাম।  
আ র  ওয়াই ম যাকনর  ম দকে  তামে কয়  অকনে টা অনুকরাকধ র  ে কে বলল, ‘এ ই 
ববমর তা ে াম ান মম. ওয়া ই ম যান।’ 

‘আপমন ও কদর  বলুন ড কু কম ্ ট গুকলা  থে াোয়  ত া  বলকত।  স ংকগ  সংকগ ই 
অপাকর ে ন থে কম  যা কব।’ বল ল  আ র  ওয়াই ম যান  মন মল মপ্ত  ে কে। 

থে খুল ইসল াম  মে েু  বলার   কে  ম ুখ খুকলম েল, তার  আ কগই  ে াম াল 
সুলাইম ান ব কল উ  ল, ‘ম ুহতার াম  থে খুল  ইসলাম, আপমন এ ই ষেযন্ত্রে ার ী  
দুবৃমত্ত কদর  থে ান সহক যামগত া ে র কবন না।  আর  আমর া ম কর থগকলও ড কু কম ক্ট র  
ে ো বলব  না।  আম র া থয  থে া ন পমর ণম তর  কে  প্রস্তু ত। আ ল্লাহ োো  এ কদর  থে ান  
ে ৃপা আম াকদর  ে াম য নয়।  ম ুসলম ানকদর  ে ৃপা ে র ার  থে ান থ যাগযতা ই এ র া র াকখ  
না।’ 

ে াম াল সুলাইম াকনর  ে ো থে ষ না হক তই গ ক ম উ ক কে আ র  
ওয়াই ম যান।  তার  দু ক া কখ আগুন।  গক ম উ ক ই থস  ইংমগ ত ে কর কে আ কর ে  ন 
প্রহর ীকে ।  সংকগ  সং কগই  থস  প্রহর ী  থ পকর ে  মবো কনা  থস ই বয াটন  হা কত  েুটল  
ে াম াল সুলাইম াকনর  মদকে । 

অকন্ধল ম তই এ কলা পাোে ী বয াটন   া ম শু রু ে র ল ে াম াল সুলাইম াকনর  
উ পর।  প্রমতমট  আঘ াকতই  ে াম াল সুলাইম া কনর  থ দহ  থে কে  র ক্ত ঝরণ াধারার  ম ত  
মফনম ে  মদকয় থব রুকত  লাগল। 

ে কয়খ ম ুহূকতমর  ম কধযই  ে াম াল সুলাইম াকনর  থ দহ  ম ামট কত আ েকে পেল।  
র কক্তর  লাল র ংকয় ঢাে া  পকে  থগল ে াম াল সুলা ইম াকনর  থ দ হ। 

ওসমান আবদুল  হামম কদর  ম তই ে াম াল  সুলাইম া কনর  ম ুখ  থেকে  এ ে মট  
ে ে ও থবরু কলা  না।  দাাঁত  মদক য় থ াাঁট  ে াম কে থ াখ  বন্ধ  ে ক র  ম ামট কত প কে আ কে  
থস। 

অসহনীয়  এ ই দৃশ্য  থে কে  বাাঁ ার   কে থ াখ  বন্ধ  ে ক র কে থে খুল  
ইসলাম।  থবদনায়  ম ুখ তার  নী ল হকয়  থগ কে। 
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থে খুল ইসলামকে লক্ষ য ে কর  আ র  ওয়া ই ম যান ে ক ার  ে কে বলল, 
‘থ াখ  বন্ধ র া খকল বাইকর র  ঘ টন া বন্ধ োে ক ব না থে খুল ই সলাম।  থ াখ খুলুন।  
ওকদর  থবাঝ ান।’ 

থ াখ  খুলল থে খুল ইসলাম।  বলল, ‘আমম  েকয় থ াখ বন্ধ  ে মর মন  মম . 
ওয়াই ম যান।  ম ানুকষর  এ ই ববমর তা সমতযই  অসহনীয়।  আর  ওকদর  থব াঝাব ার  
ে ো বলকেন।  থে ন ওর া বুঝ ক ব, যমদ থস  বুঝটা  ামতর  স্ব াক েমর  মবরুক ে হয়।  যার া  
েয়কে   য়  ে র কত প াকর, হুম মে, মন যমাতন ইতযামদ কত  তা কদ র  মে েুই হয়  না।  মন   
থ াকখ ই থতা  তা  থদ খকেন।’ 

হাসল আ র  ওয়াই ম যান।  ব লল, ‘যার া মন ক র  উ পর মন যমা তনকে  হামস 
ম ুকখ সহ্ ে র কত পা কর, তার া ই আবার  অকনে  থক্ষ কত্র অ কে র  উ পর মন যমাতন সহ্ 
ে র কত পাকর  না, থেকে প কে।’ 

ে ো থে ষ ে কর ই এ ে  ন প্রহর ীর  মদকে  থ কয় বলল, ‘তুমম  থে খুল 
ইসলামকে ওকদর  ে া কে মন কয়  যাও। র েীন সা ক  এ কে ও স া  াও।  থদমখ  বযাটার া  
ম ুখ থখা কল মে না।’ 

সকি  সকি  প্রহর ীমট  েুকট এ ল  থে খুল  ইসলা কম র  ে াকে। প্র হর ী ত াকে  
ধর কত যাক ব এ সম য় থে খুল ইস লাম বলল, ‘ধকর  মন কত হক ব না, আমম  মন ক ই যামি  
থযখা কন মনকত   াও।’ 

‘অত বে াই ে কর া না থে খুল ই সলাম, তুমম  থে ান মদন আেুকল র  আঘ াতও 
খাওমন, এ ই থদা খী বযাটন -  া ম থখ কয় তুমম  হামতর  ম ত ম ৎে ার  ে র কব।  থস 
ম ৎে ার  ওকদর  ম ুখ খুলকত বা ধয ে র কব।’ বলল  আ র  ওয়া ই ম যান   া্ড া স্ব কর । 

 ‘থতাম ার  ে ো ম ে  মেল আ র  ওয়াই ম যান মে েুক্ষণ  আকগ পযমি।  
এ খন আর  থস  অবস্থা  থনই।  আ মম  মে ক্ষ া মন কয়মে এ ই  থেকল কদ র  ে াে থে কে ।  সার া  
 ীবকনর  মবদয া আম া কে  যা  থ ে খায়মন, তা আমম  মে কখমে  থ েকলকদর  দী প্ত  থ হ ার া  
থদক খ এ বং  থয  থে ান  ে ষ্ট  য়  ে র ার  ত ধযময থদ কখ।  তুমম  এ ে বার  পরীক্ষ া ে কর  থ দখ  
আ র  ওয়াই ম যান।’ পাে কর র  ম ত ে ক্ত  আর   া্ড া স্ব কর  েোগুকল া বকল  থে খুল  
ইসলাম হাাঁটক ত শু রু  ে র ল। 
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এ  সম য় থ বক্ট া  থবমগন  উ ক  এ ল তার  আসন  থে কে ।  বন্দী কদর  সামর ক ত 
বসা  নতুন বন্দী  সাংব ামদে  বু কম দী ন  মবল্লাহর  মদ কে  ইংমগত  ে কর  আ র  
ওয়াই ম যাকনর  ে াকন মফসম ফস ে কর  বলল, ‘থে খুল ই সলাম আম াকদর  থে ষ 
তুরুকপর ত াস।  সবকে কষর   ক ে তাকে  থর কখ সাং বামদে  বু ক ম দীন মবল্লাহকে  থটষ্ট  
ে র কত পামর  আম র া।  সাংবাম দে  বুকম দীন  মবল্লাহ  ে ুটম নে  ধ্বংকসর  আকগর ও 
পকর র  ঘ টন ার  সাকে স ব থ কয় থবমে  সংমি ষ্ট ।’ 

ে ো শু কন এ ে টু োবল আ র  ওয়াই ম যান।  তার  থ া কখ - ম ুকখ হামসর  
থর খা ফকুট উ  ল।  বলল, ‘তুমম  ম ে  বকলে থবমগন।  মন কয় এ স বুকম দীন মবল্লাহ কে ।’ 

থবক্ট া  থবমগন  উ ক  এ কগাল  তা র  ড ান পাকে র  বন্দীর  স ামর র  মদকে ।   
আ র  ওয়াই ম যান  থে খুল  ই সলামকে বলল, ‘আপমন ওখ া কনই ওকদর  

ে াকে বসুন।  আপনা র  টাম মটা এ ে টু পকর ।  সাংবামদে  বুকম দীন মবল্লাহ আম াক দর  
থদা খ খানার  ব ামসন্দ া মহ কসক ব আপনার  মসম নয়ার।  তার  দা বীটাই আ কগ।’ 

থবক্ট া থবমগন মন কয় এ ল সাংবামদে  বুকম দ ীন মবল্লাহ কে ।  বুকম দীন  
মবল্লাহর  থ হার ায় গ াম্ভী যম।  মে ন্তু ম ুকখ ে কয়র  ম হ্ন থনই। 

বুকম দীন ম বল্লাহ  আসকত ই আ  র  ওয়াই ম যান তাকে  থে খু ল ইসলা কম র  
থর কখ যাওয়া  থ য় াকর  বস কত ব লল। 

থবক্ট া  থবমগন  তার  থ য়াকর  বক সকে। 
বুকম দীন মবল্ল াহ থসই  মন কদমমে ত থ য়া কর  মগকয়  বসল। 
বুকম দীন মবল্লা হ বসক তই আ র  ওয়াই ম যান হালে া ে কে বলল, ‘তুমম 

থতা স াংবাম দে, আম াকদর  ে ো শু নকল।  থত াম ার  ম তাম ত বল ার  ম ত মে েু আকে?’ 
‘অমম ত বলে ালী বাঘ  মে ে ার  ধকর ও তাকে  ব াকগ  আনকত পার কে না, 

এ টাই বুঝলাম  আমম ।’ বলল  বুকম দীন  মবল্ল াহ। 
‘ ম ৎে ার,  ম ৎে ার ।  থতাম ার  উ পমা এ ে ে’োগ ম ে ।  ম কন হকি  তুমম  

খুব বুম েম ান থে কল।  থ য সা হায য আম র া  ামি, থস সাহ াযয  তুম ম  ে র কত পার কব।’ 
তৎক্ষ ণাৎ উ ত্ত র  মদল না বুকম দ ীন মবল্লাহ।  ম াে া মন  ু ে কর কে  থ স।  থযন থস  

গেীর  োবনায়  প কেকে। 
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খুমে কত উ জ্জ্বল  হ কয়  উ  ল আ  র  ওয়াই ম যা কনর  ম ুখ।  থস  ম নম শ্চত বু ঝল 
বুকম দীন মবল্ল াহর  ে াকে  ম ূলযবা ন তেযমট  আকে, না হকল  সংকগ  সংকগই  থস অস্ব ীে ার  
ে র কতা।  বুকম দীন মবল্লা হর  ে েঅ বলকত থদমর  থ দকখ  উ দগ্রীব ে কে আ র  
ওয়াই ম যান বকল  উ  ল, ‘বুক ম দীন মবল্লা হ  আম াকদর  সাহ ায য ে র ।  আম র া সা হাযয  
 াই থ য থে ান মূকলয।’ 

ম ুখ তুলকলা  বু কম দীন ম বল্লাহ ।  বলল গ ম্ভীর  ে কে, ‘আমম আপনাক দর  
সাহাযয  ে র ব।  মে ন্তু এ ই অম ূলয তকেযর  কে  আমম  মে  ম ূলয পাব?’ 

থে খুল ইসল াম  ে োগু কলা  শু নম েল।  ে াম াল সুলা ইম ানসহ  স বার  ে াকন ই  
ে োগুকলা  থপ ৌকেমেল।  বুকম দ ীন মবল্লাহর  থে ষ ে ো ে াম াল  সুলাইম াকনর  ে াকন  
থপৌে কতই  নকে উ  ল ে াম াল সুলাইম াকনর  র ক্তমপ্ড আে াক র র  থদহ।  অ কনে  ে কষ্ট 
ম াো তুলল থস।  বলল থস বুকম দীন মবল্লা হকে  লক্ষ য ে কর, ‘মম . মবল্লাহ  টাে ার   কে  
 ামতর  এ তবে সবমনাে  ে র কবন না।  এ কদর  আপমন থ কনন  না।  ড কু কম ্ট গুকলার 
খবর  ওকদর  মদ কলও ওরা আ পনাকে  বাাঁ ক ত থ দকব ন া।  থে া ন ম ুসলম াকনর  প্রমতই 
তাকদর  আস্থ া থনই।’ 

ি াি ে ে োম ল ে াম াল সুলাই ম াকনর । 
ে াম াল সুলাইম ান  োম ক তই  আ র  ওয়াই ম যান  ব কল  উ  ল, ‘মবল্লাহ  এ  

ে য়তানকদর  ে ো মবর্শ্ াস ে র কব না।  এ ক দর  দুেম াকগযর স াক ে সব  ম ুসলম ানকে  
 োকত  াকি, থতাম া কে ও  োকত পার কল ওরা  খুমে  হয়।  আম র া থতাম ার  ম ত 
ম াকন ে াম াল আতা তুকে মর  ম ত ম ুসলম ানকদর  বন্ধু।  এ টা  তুমম  মন ক ই থদখ কত  
পাকব।’ 

আ র  ওয়াই ম যাকনর  ে ো  থ ে ষ হবার  সকি  সকি  বুকম দীন  মবল্লাহ বকল  
উ  ল ে াম াল সুলাইম ানকে  লক্ষ য ে কর, ‘মম . সুলাইম ান আমম  থে ান  প্রে ার  
সাম্প্রদাময়ে তার  ম কধয থনই।  আম াকে  থদাষ  থদ কবন না।  আ মম  আপনা পূবম পুরুষ  
ে াম াল আতাতুকে মর  অনুস ার ী।  আমম  ম কন ে মর  টুইনট াওয়া র  ধ্বংকসর  মবে  বের  
পর এ  মন কয়  স াম্প্রদাময়ে  সংঘ াত  ব াধাবার  থে ান  যুমক্ত থনই।  সু তরাং 
ড কু কম ্ট গুকলা ওক দর  হা কত  তু কল মদকয়  এ  সংঘ াত -সম্ভাবন া র  ইমত ঘ টাকত   া ই।  
এ কত আপনা কদর ও উ পে ার  হকব, উ পে ার  হকব আ পনাক দর  পমর বার গুকলার।  
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 াকনন, আপনাকদর  পমর বার  সাবমক্ষ মণ ে  উ কদ্বগ  মন কয়  মে োক ব প ামল কয়  থ বোকি? 
আমম  ওকদর কে ও ব াাঁ াক ত  া ই ।’ 

োম ল বুকম দ ীন মবল্লাহ। 
‘আম াকদর  এ বং আম া কদর  পম র বার  মন কয়  আপনাকে  োব কত  হ কব  না  মম . 

মবল্লাহ।  আ র  ওয়াই ম যান  আ পনার   কে  ে তটা  ে র কবন  ামন  না, মে ন্তু 
আম াকদর   কে  আল্লা হ আক ে ন।  তাাঁর  উ পর আম র া মন মশ্চত ের সা ে র কত পামর ।  
ইমতহাস ব কল, অসাম্প্রদাময়ে  থসক  থে উ ই অত ীকত লা ে বান হয়মন, আপমনও 
হকবন না  মম . মবল্লা হ।’ 

‘আমম ও বলম ে ইমত হাসও  বলকব।  থসট া থ দখার   কে আ র  
ওয়াই ম যান আ পনাকদর   ী মবত র াখুন, এ টা আমম   া ই ব।’ বলল  বু কম দীন  
মবল্লাহ। 

‘হ্াাঁ, মবল্লাহ।  অিত  থতাম ার  ইমতহাস  তার া  থ দকখ ই  ম র কব ।  এ খন বল  
তুমম  মে  মবমন ম য়  াও। আম র া দ্রুত  আগাক ত  া ই।’ 

বুকম দীন মবল্লা হ এ ে টু োবল ।  তার পর বলল, ‘মবমন ম য় মহসাকব মতনম ট  
ে তম। এ ে .  আম ার  ম ুমক্ত, দুই. বৃকটন  ও  ফ্রাকের  দুমট  ে াগ ক   খবর  ে াপকত  হ কব  
থয, আপমন আম াকে  সাংব ামদ ে  মহকসক ব স াও  থতার া হ দ্বীকপ র  থবাটামন ে যাল মর সা ম  
পমর দে মন ও মর কপাটম ে র ার   কে এ ই  দ্বীক প মন কয়  এ কসকেন, মতন. এ ে  মবমলয়ন 
ড লার এ ক্সকপ্রস  বযাং কে  আ ম ার  এ ে াউ ক্ট   ম া ম দকত  হ কব।  থে ষ দুমট  ে া  
আপনাকদর  ত েয থদবার  আকগ ই সম্পন্ন হকত  হ কব এ বং  বযা ংক ে র  মড কপাম ট  ি ীপ 
এ বং মন উ  সহ পমত্রে া আম াক ে  থপকত  হ কব।’ 

সংকগ সংক গই উ ত্ত র  মদল না আ র  ওয়াই ম যান।  োবল  এ ে টুক্ষণ। 
তার পর বলল, ‘থে ান ে কতম ই  আম ার  থে ান আ পমত্ত  থনই।  ত কব  মন উ   প্রে াে  
ে র কত হকব  থে ন?’ 

‘ওটা আম ার  মন র াপত্ত ার  গযা র াম্ট  মম . আ র  ওয়াই ম যান।  মন উ   
প্রে ামে ত হকল আম াকে  হতয া  ে র া আপনার   কে ে ম ন হকব।  হ তযা ে র কলও 
আপমন শু ধু নন, সাও থত ার াহ দ্বীপও আস াম ীর  ে া গোয় দ াাঁ োকব।  ওটুকু  গযার াম্ট  
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আম ার   কে  না  োে কল  আমম  মন ঃ ে তম থে ান ঝুাঁমে  মন কত  প ামর  না।’ বলল  বুকম দ ীন  
মবল্লাহ। 

‘ম ে  আকে থতাম ার  মতনম ট েতমই আমম  থম কন মন লাম।  মে ন্তু আম ার  এ েটা 
ে তম আকে।  থসট া  হকলা, ‘ড কু কম ্ট  আম াকদর  হাক ত  না  আসা প যমি  থত াম াকে  
এ খাকনই ে াে কত হকব।’ আ র  ওয়াই ম যান  বলল। 

‘এ খাকন এ ই  থ লখানায়  ো ে ব মে  ে কর ।  প্রেম  সু কযা কগ ই থ তা  ওরা  
আম াকে  থম কর  থ ফলকব।’ বল ল  বুকম দীন  মবল্লাহ  থ াকখ-ম ু কখ  উ কদ্বগ থটকন। 

‘হ্াাঁ  থসট া  ম িার  মব ষয়।  থত াম া কে  ওক দর  সা কে  র াখা  যা কব  না ।  ম ে  আকে 
তুমম  আম াকদর  থলাে কদর  স াকে  এ যাড মম মন কষ্ট্রে ন থসে ে কন োে কব।’ আ র  
ওয়াই ম যান  বলল। 

বকলই আ র  ওয়াই ম যান উ ক  দাাঁো কলা। 
উ ক  দাাঁোকল া থবক্ট া  থবমগনও । 
‘থবমগন, বুকম দীন মবল্ল াহকে  থ তাম াকদর  সাক ে মন কয়  এ স।  এ খন থ েকে  থস  

থতাম াক দর  সাক ে ে াে কব।’ 
বকল মসাঁম ের  মদকে  এ গু কলা  আ র  ওয়াই ম যান। 
আ র  ওয়াই ম যান  উ ক  য াব ার  পর বু কম দীন  মবল্লাহ কে  মন কয় মসাঁম েকত  

উ  কত উ  কত বলল  এ ে  ন প্রহর ীকে  লক্ষ য ে কর, বুকম দীন  মবল্লাহর  থসকল  এ খন  
থেকে  ে াে কব থে খুল ইসলাম।’ 

মসাঁম ে মদকয় উ  ার  সম য়  বুকম দীন মবল্লা হ ে াম াল  সুলায়মা নকদর  মদকে  
থ কয় বলল, ‘মম . সুলায়মান, ইমতহাস আম ার  শু রু  হ কলা।’ 

‘আপনার  ইমতহ াস আপমন  মল খকবন না, মল খকবন ঐ মতহামস ে র া।’ বলল  
ে াম াল  সুলায়মান  ক্ষ ীণ  ে কে। 

‘যা ঘ কট  ঐ মতহামসে র া তা ই থ লকখ।  আমম  ঘ টাব, ইমতহাস  ত াই মল খ কব।’ 
বুকম দীন  মবল্ল াহ বলল। 

‘মবর্শ্াসঘ াতে  মবর্শ্াসঘ াতে  মহসাকব  ঘ টন া ঘ টায় না।  মে ন্তু ইমতহ াস  
তাকে  মবর্শ্াসঘ াতে  বকল।’ ব লল  ে াম াল  সুলাইম ান  দুবমল ও ে াাঁপা ে কে। 
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হাসল বু কম দীন মবল্ল াহ।  বলল, ‘থস ইমতহ াস থদখ া প যমি আ পনার া থবাঁ ক  
োকু ন, আমম   াই।’ 

মে েু বলার  কে  ম ুখ খুকলম ে ল ে াম াল সুলা ইম ান।  মে ন্তু বুক ম দীন মবল্লা হ  
উ পকর  উ ক  অদৃ শ্য হ কয় থগক ে ।  মসাঁম েও  উ ক  যা কি। 

 
 
 
আহম দ ম ুসা  ধী কর  ধী কর  গ ামে   ামল কয়  ৭১  থ ব মষ্ট্র ট -এ র  সাম কন মদ কয়  

এ ে বার  দমক্ষ কণ  কল থ গল। 
‘োইয়া, ৭১  থব মষ্ট্র ট থতা  এ ে টা বদ্বীপ।’ বলল  হাসান  তামর ে । 
‘হ্াাঁ, মন শ্চয় বামে টা ব -দ্বী কপর থ ে ন্দ্রস্থকল হক ব।  গামে   ামল কয়  যাওয়া  য াকব  

না।  প্রধান সেে  থে কে  ৭১  থ ব মষ্ট্র ট -এ র  থগট থপমর কয়  অকন ে টা হাাঁটকত হকব  ম কন  
হকি।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 

মে েুটা এ মগকয় গামে  আবার  থফরাল আহম দ ম ুা।  ৭১  থ ব মষ্ট্র ট -এ র  
ে াোে ামে এ কস গামে টা এ ে টা থঝ াকপর  আোকল  থর কখ  দু ন থহাঁ কট থ হাঁকট ৭১  থ ব  
মষ্ট্র ট বামে টার  মদকে  এ গুকত  লা গল। 

থব  মষ্ট্র টট া সাগ কর র  ধার থঘ াঁক ষ ত তমর ।  র া স্তার প কর  থসফম ট থফঞ্চ  ব া 
মন র াপত্ত া থবো।  তার  পকর ই  সাগর।  তকব  থে ান থে ান স্থা ক ন েূখ্ড  ম াো  বামে কয় 
সাগকর  ঢুকে মগকয় বদ্বী কপর আ ে ার  মন কয়কে। এ সব স্থাকন মে ন্তু বাাঁে  না মন কয় র াস্তা 
থসা া  কল থগক ে। এ ই ধর কন র ই স্থান হ কলা ৭১  থ ব মষ্ট্র ট। 

তখন সন্ধযা  পুকর াপুমর  থনকম কে। মে ন্তু  সাগর ত ীকর র  স ন্ধযা আকলা -
আাঁধার ীর  এ ে  মম শ্রণ। 

আকলা-আাঁধার ীর  বুে  ম কর এ ম গকয় য াকি আ হম দ ম ুসা ও  হা সান তামর ে  
প্রে স্ত ফটুপাত ধ কর । 

 ার মদে টা মন র ব। 
ম াকঝ ম াকঝ মে ে  মদকয় য াকি র াস্তার  লম ান গামে ।  ে দাম ৎ দুএ ে  ন 

থলাে  থদ খা যা কি ফটুপা কত  লা ল ে র কত। 
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৭১  থব মষ্ট্র ট -এ র  দুপা কে ই  সা গর তীকর র  মে েু দূর  প যমি থ ো ট -খাট গাে -
গােো ও থঝাপ -ঝাে।  থঝাপ -ঝাে মম কে কে  মগকয়  ৭১  থব ম ষ্ট্রট  থগকটর  দুপ্র াকি।  
মন শ্চয় এ ই ধর কনর  থঝাপ -ঝা ে থে কটই থগটট া ত তমর  ে র া হকয়কে। থগট থ েকে  থয  
র াস্তা ব -দ্বী কপর অেযি কর  এ মগকয় থ গকে তাও দুপা কে র  ঘ ন থঝাপ - ঝাকের  ম ধয 
মদকয়। 

থগাটা ব-দ্বীপটা ই ঘ ন  ি কলর  বকম ম ঢাে া। 
৭১  থব  মষ্ট্র ট এর  থগট ত খন থ দা  থয কত শু রু ে কর কে। 
ফটুপাকতর  প্রাি  থঘ াঁকষ থঝা প -ঝাকের  োয় া-ঘ ন অন্ধে াক র  মন ক কদর  

আোল ে কর  থগ কটর  মদকে  এ মগকয় য াকি আ হম দ ম ুসা  ও  হা সান তামর ে । 
থগকটর  এ কে বাকর  পাকে  এ কস  থগকে  তার া। 
থগকট দর  া আক ে, মে ন্তু থখাল া। 
হয়কতা  দর  া  র াকত  বন্ধ হয় ম ে েু সম কয়র   ে, মে ংবা হয়ই  না। 
থগকটর  থে তকর র  র াস্তাটা মন  ম ন। 
র াস্তায় আকলা  আকে, মে ন্তু যকে ষ্ট নয়। 
থগকটর  থে তকর র  র াস্তাটা প্র া ইকেট।  আকলার বয বস্থা দূকর  দূকর ।  থস ই 

আকলা র াস্তা কে  যক েষ্ট আকলাম ে ত ে র কত পাকর মন । 
আহম দ ম ুসা  হ াতঘ মে র  মদকে  তাে াকলা। র াত  ৮টা  ব াক ।  সূ যম অস্ত  যাবার  

পর আধা  ঘ ণ্টা পার  হকয় কে।  এ ই সম য়টাকে ই  প্রে ৃত  সন্ধযা  বলা হয়  এ ই  অঞ্চকল। 
‘থগট থ খালা, তার  উ পর থগ ক ট ওকদর  থলাে  থনই থে ন হা সান তামর ে 

বলকত পাকর া?’ আহম দ ম ুসা বলল। 
‘োইয়া  ে মদন এ খা কন থেক ে  বুকঝমে, এ খানে ার  প্রাইক েট বামে র  

প্রাইকেট  থর াড গু কলার সং সৃ্কমত এ ে  ধর কনর  নয়।  থে াে াও  থগট  আকে, থে াোও  
থগট থনই।  থে াোও  প্র হর ী ো ক ে, থে াোও োকে  না।’ বলল  হাসান  ত ামর ে । 

‘মে ন্তু হাসান তামর ে, োকলা  ে কর  থদখ।  ওপা কে  থগ কটর  পাকে ই থ োট 
এ ে টা গাড মরুম ।  গাড মরুকম র  দর  া থখ ালা। থেত কর  এ ই অ ন্ধে াকর ও এ ে টা থোট  
মে েুর অমস্তত্ব থদখ া য াকি।  ওটা থ য়ার ই  হক ব।  যমদ  তা ই  হয়, তাহ কল থ য় াকর  
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ম ানুষ  োকে ।  মে ন্তু এ খন  থনই ।  থস  থগল  থে াে ায়? মবকে ষ ে কর  আ  সন্ধয ায় যখন  
ওকদর  মব কে ষ অনুষ্ঠান।’ 

‘ম ে, সাবমক্ষ মণ ে  থলাকে র  থত া থগট থ ফকল থে াে াও  কল  যা ওয়ার  ে ো 
নয়।  তাই  আম াক দর  মে েুটা অকপক্ষা  ে র া উ ম ত।  বয াপা র টা আর ও পমর ষ্কার  
হকব।’ 

‘হ্াাঁ, হাসান তামর ে, এ টাই যুমক্তসংগত।  তক ব  ল.........।’ 
ে ো থে ষ ে র কত  পার কলা  না  আহম দ ম ুসা।  এ ে টা হাত  এ ক স সাাঁোমে র  

ম ত তর গলা  থ ক প ধর ল।  আ কর ে টা হাত এ কস  থ কপ বসল তার  নাকে । 
সংকগ সং কগই  আহম দ  ম ুসা বু ঝল তা কে  থি াকর াফরম  ে র া হকি।   
আহম দ ম ুসা থস ম ুহূক তমই র্শ্ াস  বন্ধ ে কর  থ গাটা থদক হ র  োর  ম নক র মদকে  

েুাঁকে মদ কয়ই দুহ াত থ াকর  সা ম কনর  মদকে  েুকে  মদল।  ফ কল থদ কহর  ে াকর  ব ােম ত  
গমতর সৃমষ্ট  হ কলা  এ বং  আে মস্মে  এ ই গমতর  ে মক্তই আি ম ণে ার ীর  থদহ কে  সাম কন  
উ কট মদল।  তার  হাত  খ কস প েকলা আহম দ  ম ুসার  নাে  ও  গলা থ েকে । 

থলাে মট  উ কট মগকয়  পকেম েল  আহম দ ম ুসার  সাম কন।  তার  ম াো  আ হম দ 
ম ুসার  এ ে দম  দুহাকতর ম কধয। 

থলাে মট  পকে মগ কয়ই  পাে  মফ কর  উ ক  দাাঁে াবার  থ ষ্টা ে র মে ল।  আহম দ 
ম ুসা তার  ড ান  হা কতর এ ে মট  তীব্র ে ার াত   ালাল  তার  ে াক নর  মন ক র   ায়গায়।  
তার  থদ হটা আ বার  পকে  থ গল ম ামট র  উ পর। 

আহম দ ম ুসা  ত াকে  উ পুে  ে কর  থ ফকল  তার  দুহ াতদ  মপে কম াো  ে কর  থবাঁকধ  
থফলল প কে ট  থেকে  অযাকড মস ে থটপ থবর  ে কর । 

তাে াল এ বার  আহম দ  ম ুসা  হ াসান ত ামর কে র  মদকে ।  থস  আ ি াি হব ার  
আকগই বু ঝকত  থপ কর মেল।  থদ খল, হাসান তামর ে  তার  আি ম ণে ার ীকে  ধর াে ায়ী 
ে কর  থফকলকে। আহম দ  ম ুসা তার  মদকে  তাে াকত ই হ াসান তামর ে  মফস মফস ে কর 
বকল উ  ল, ‘এ  এ ে টু থিা মেল, আম ার  উ পর এ কস পো র  আক গই থটর  থ পকয় যাই।’ 

‘হাসান  তামর ে, ওকে  থবাঁকধ  থ ফল।  ল এ ে টু দূকর  ও কদর  সমর কয় মন কয়  
যাই।  এ ক দর  ে াে থেকে  মে েু  ানা য ায় মে না থদখ কত হক ব।’ বলল  আহম দ  ম ুসা। 
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ওকদর  থটকন মন য় থগল এ ে দম  সাগকর র  মে নাকর ।  এ েটা পােকর র  উ পর 
ওকদর  আেকে  থফকল  মদ কয়  আহম দ ম ুসা  বলল, ‘বল থ ত ার া আম াক দর  উ পর 
আি ম ণ ে কর মেস থে ন?’ হাক তর মর েলবার টা ওকদর  মদকে  তাে  ে র ল আহম দ 
ম ুসা। 

প্রবল থক্ষ াে  ফকুট  উ ক কে থলা ে  দুমট র  থ াকখ -ম ুকখ।  মে ন্তু ে ো বলল  না।   
আহম দ ম ুসার  মর েলবার  নকে  উ  ল।  প্রায়  মন ে কে  এ ে টা গু লী থ বমর কয় 

ওকদর  এ ে  কনর  ম াোর  মে েু  ুল মোঁকে  মন কয়  কল  থগল।  ব কল উ  ল তার  সা কে  
সাকেই  আহম দ  ম ুসা, ‘এ ে টা সুকযাগ  মদলাম ।  মদ্বত ীয় গুলীটা য় এ বার  মে ন্তু থতাম ার  
ড ান োনট া উ কে য াকব।  ম র ার  আকগ  থতাম া কে  অকনে বার  ম র কত হ কব।’ 

আহম দ ম ুসার  মর েলবাকর র  ন ল নকে - কে আ বার  মস্থর  হ কলা তার  মদকে । 
থলাে মট  মম ট মম ট ে কর   াইল ।  থ াখ  ম ুখ  তার  হ াৎ  ে ক্ত হ কয় উ ক কে।  

অে স্মাৎ তার  ম ুখমট  ড ান মদ কে  মন  ু হকয় তার  সাকটমর  এ ে টা থবাতাম  ে াম কে  
ধর ল। 

আহম দ ম ুসা  বুঝ কত  থপ কর ই  হা ত থেকে র  মর েলবার মট  থ ফকল মদ কয় 
থলাে মট র   ামার ে লার ধকর  থ াকর  টান মদ কয়   ামার থবা তাম মট  থলাে মট র  ম ুখ 
থেকে  সর াকত   া ইল মে ন্তু  পার ল না।   ামা  তার  ম ুখ  থে কে  স কর  এ ল, মে ন্তু থবাতাম  
র কয় থগল  থলাে মট র  ম ুকখই। 

যখন  আ হম দ ম ুসা  এ মদকে  বয স্ত, তখন হ াসান তামর ে  মদ্বতী য় থলাে মট র  
 ামা তার  গ া থেকে  মোঁ কে খু ক ল থফকল কে। 

আহম দ ম ুসা তামে কয়মেল প্র েম থলাে মট র  লাকে র  মদকে । মবস্ময় তার  
থ াকখ -ম ুকখ।  এ ই  হার ত াকতই  তার  থ া কখর  স াম কন এ  পযমি  WFA-এ র  মতন  ন 
থলাে  ধর া পোর   া ইকত   ী বন থদয় া থ বমে  পেন্দ ে র ল! তার  ম াকন মন ক কদর  
আোল ে র াকে  তার া ত াকদর   ীবকনর  থ কয়ও থবমে  ম ূলযবা ন মকন ে কর । 

আহম দ ম ুসা  লাকে র  মদে  থে ক ে  থ াখ  মফমর কয়  তাে াল হাসা ন তামর কে র  
মদকে ।  বলল, ‘ধেবাদ  হাসা ন তামর ে ।  তুমম  এ ে  নকে   ীবি হা কত র াখ কত  
থপকর কে া।’ 
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বকলই  আহম দ  ম ুসা ঘ ুকর  দাাঁে াল মদ্বতীয়  থল াে মট র  মদকে, থলাে মট  বলা  
যায় এ ে  ন নব  যুবে ।  থ াক খ -ম ুকখ  এ ে টা দুমবমনীত  োব।  থদয় াকল  মপ  থ কে  
থগকল য া হয়।  আহম দ ম ুসা ত াকে  লক্ষ য ে কর  বলল, ‘থতাম ার  সি ী মবনা ে ার কণই 
মন ক কে  থে ষ ে র ল।’ 

থলাে মট  ে ো বলল না।  শু ধু  এ ে বার  তাে াল আহম দ  ম ুসার  ম দকে । 
আহম দ ম ুসা আ বার  বলল, ‘তুমম  মে  থড মেড  থড মন কম র   াকু রী ে র?’ 
থলাে মট   ম কে  উ ক  ম ুখ তুলল ।  বলল, ‘তুমম  মে  ে কর  তাকে   ান?’ 
‘আম র া থতা  তার  ে াক েই  যাম িল াম ।’ আহম দ ম ুসা বলল। 
‘হ্াাঁ  থতাম া কদর ই  এ  সম য় আ সার  ে ো।’ বলল  থলাে মট । 
‘তুমম  মে  ে কর   ান?’ আহম দ ম ুসার  ম ে াসা। 
‘থতাম র াই  সুমল োন ও  থে লম েনকদর  খুনী।’ বলল  থলাে মট । 
‘থে  বকলক ে, থড মেড  থড মন ম? তাহকল তুমম  থত া সব ই   ান।  তুমম 

আম াকদর  সাহ াযয  ে র কত পার কব।’ ে ীতল  ে কে  বলল  আ হম দ ম ুসা। 
‘আমম  থতাম াক দর  সা হাযয  ে র ব?’ বলল থলাে মট ।  তার  ে কে  মবস্ময়। 
আহম দ ম ুসা বলল, ‘হ্াাঁ, তুমম  আম াকদর  সাহা যয ে র কব।  থসট া হকল া, 

আম র া থড মেড  থড মন ম -এ র  ে াে থে কে  না  থ ফরা পযমি  তুমম  এ খা কন োে কব  এ বং  
থবাঁক  োে কব।  থতাম া কে  মদকয়  আম াকদর  অকনে  ে া  আক ে ।’ 

হাসল থলাে মট ও। বলল, ‘থতাম র া থড মেড  থড মন ম -এ র  ে াকে থ যকত  
পার ার  আে া ে র ে? আবার  থস খান থ েকে  মফকর  আস ার  আে া ও ে র ে?’ 

‘মতমন  আসম াকন ো কে ন না।  থে াোয় োকে ন আম র া  া মন ।’ বলল  
আহম দ ম ুসা। 

‘থতাম র া আম াক দর  দু নকে  প র ােূত ে কর  সব  য় ে কর ে  ম ক ন ে কর া না।  
এ ে বার  থ ষ্টা ে কর  থ দখ।’ থলা ে মট  বলল। 

আহম দ ম ুসা ত াে াল হ াসান তামর কে র  মদকে ।  বলল, ‘তুমম  এ র  ম ুখটা 
োকলা  ে কর  থটপ মদ কয়  আট ক ে  দাও।  তার পর পাটা  থবাঁ কধ  ঐ  গ াকের  ে া্ড টার 
সাকে ে ক্ত ে কর  থবাঁ কধ র াখ।’ 
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হাসান তামর ে  থলাে মট কে  মন ক য় এ ে টু উ ত্ত কর  তীর  থঘ াঁকষ  দাাঁে াকনা  গােটার  
মদকে  এ গুল। 

থলাে মট  যাওয়ার   কে প া তু কল আবার  মফ কর  তামে কয় আ হম দ ম ুসাকে  
বলল, ‘আবার  থর কখ  যা ওয়া থ ে ন।  আম াকে ও থম কর  থফল।’ 

‘বললাম  থতা  তুমম  আম াকদর  অ কনে  ে াক  লাগ কব।’ বলল  আ হম দ ম ুসা। 
তার পর হাসান ত ামর ে কে  লক্ষয ে কর  বলল, ‘তুমম  ওকে  থবাঁ ক ধ সা ম ে কর  

এ স।  ওকে  সা ম ে কর  থদ খ া হ য়মন ।  আমম  ওকে  থদখমে।’ 
বকলই আ হম দ ম ুসা  লাে মট র  পাকে  ব কস ত াকে  সা ম  ে র কত শু রু ে র ল। 
ম াত্র ে কয়ে  ম ুহূতম, এ ে  মম মনটও পার  হয়মন । 
‘দাাঁোও, না হকল  গুলী  ে র ব।’ হাসান  তামর কে র  এ ই  ম ৎে ার  শু নকত থ পল  

আহম দ ম ুসা। 
 ম কে  থপেন মফ কর  থ দখল, হাত ব াাঁধা থলাে মট  সাগ কর  ঝাাঁম পকয় পে কে, 

আর  হাসান তামর ে  গুলী েুেক ে তার  মর েলবার  থেকে । 
আহম দ ম ুসা দ্রুত উ ক  দাাঁোল । 
থদখল  হাসান  তামর ে ও সাগ ক র  ঝাাঁমপকয়  পেকত  যা কি।   
‘হাসান  তামর ে  দাাঁো ও।’ ব কল  ম ৎে ার  ে কর  উ  ল  আহম দ ম ুসা। 
হাসান ত ামর ে  আহম দ ম ুসার  ম দকে  তামে কয় েমকে  দাাঁে াল। 
আহম দ ম ুসা থদৌ কে মগ কয় থপৌ েল হাস ান তামর কে র  ে া কে। 
‘থে ন মন কষধ ে র কলন  োইয়া ।  তার  থতা হাত  বাাঁধা  আকে।  সাাঁতরাকত  

পার কব ন া।  ধর া যাক ব ত াকে ।’ দ্রু তে কে  বলল  হ াসান  তামর ে ।  তার  থ া কখ-ম ুক খ  
অনুম মত  াওয়ার  ো ব। 

আহম দ ম ুসা ে াি ে কে বল ল, ‘হয়কতা ত াকে  ধর া থ যত ।  মে ন্তু এ কত 
থতাম ার  মবপদ ব ােত।  তুমম  থ খয়াল ে র মন, থয থটপ মদকয় ও কে  বাাঁধা হ কয়মেল তা  
ওয়াটার  সমল উ ল।  পামন কত  প োর সাক ে স াকে ই ওটা গকল  থ গকে। মদ্বত ীয়ত, খাো 
তীর  থদ কখই  থ বাঝা  যা কি এ খাকন স াগর গেীর ।  তৃ তীয়ত, থ াৎ¯œুার  আকলা  
োে কলও গাে - গােোর  ে ার ক ণ উ পকূ লট া অন্ধে ার ।  তার  উ পর এ লাে াটা ওর 
থ না।  সুতরাং ধর ার  থ ষ্টা বৃ ো ই হ কতা।’ 
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‘এ ে টা সুকযাগ  আম র া হা র ালা ম ।’ হতাে  ে কে  বলল  হা সান  তামর ে । 
োবমেল আ হম দ  ম ুসা  সাগ র  এ বং থড মেড  থড মন কম র  বামে র  মদকে  

তামে কয়।  থসই ৭১  থব মষ্ট্র ট -এ র  থড মেড  থড মন কম র  বামে টা এ ে টু উত্ত কর  সাগকর র 
ম কধয ঢুকে যাওয় া এ ই উ পদ্ব ীপ াে ৃমত েূখক্ড র  ম াোর  ম দকে ই মন শ্চয় হকব।  আ হম দ  
ম ুসা মন মশ্চত, থলাে মট  সাাঁতকর  থড মেড  থড মন কম র  বামে কত  মগক য়ই উ  কত প াকর । 

হ াৎ আহম দ  ম ুসার  ম ুখমট  আ নকন্দ উ জ্জ্বল হ কয় উ  ল। 
আহম দ ম ুসা  হাসান  ত ামর কে র  ে োর  মদ কে  ভ্রু কক্ষ প  না  ে কর  বলল, 

‘হাসান  তামর ে  আম াকদর কে ও  সাগকর  নাম কত হকব।’ 
ভ্রু কু মঞ্চত হকলা  হ াসান তাম র কে র ।  এ েটু োবল।  মবস্ময়  ফকুট  উ  ল 

হাসান তামর কে র  থ াক খ-ম ুকখ ।  বলল, ‘সাগকর র  প কে থড মেড  থড মন কম র  ওখা কন  
থযকত   া কিন  োইয় া?’ 

‘হ্াাঁ  হ াসান  তামর ে ।  এ ই  পক ে সংঘ া কতর স ম্ভাবনা  ে ম ।  অিত ম বনা  
সংঘ াকত আম র া থড মেড  থড মন কম র  বামে  পযমি থপৌ েকত প ার ব।’ বলল  আহম দ  
ম ুসা। 

‘এ ে টা মবষয় ে াইয়া, ওকদর  সতে মতা ও  আম া কদর  উ পর আি ম ণ থদকখ  
ম কন হকি, আম র া আসব ও র া  ানত। তাই  সব মদে  থে কে ই আট -ঘ াট থবাঁকধ  
থর কখকে  ওরা।’ হাসান  তামর ে  বলল। 

‘থতাম ার  ে ো  ম ে  হাস ান ত া মর ে ।  মে ন্তু  ানকব মে  ে কর  ওরা?’ বলল 
আহম দ ম ুসা। 

‘হকত  প াকর  সুমল ো কনর  অিধমা কনর  মবষয় ত ার া থযে াকব   ানক ত থ পকর কে, 
থসোক বই  ানকত  পাকর ।’ হা সান  তামর ে  বলল। 

‘তাকত  প্রমাণ হয়  না  আম র া এ খাকন আস ব।  ও কদর  অ কনে  থল াে ই থতা  
এ োকব ম ার া থগ কে।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 

‘ম ে  োইয়া। মে ন্তু এ  ে োয়  থ ে ান সকন্দহ থনই  থয, ওরা বে  থে ান সকন্দহ  
ে কর কে।’ 
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আহম দ ম ুসা থে ান উ ত্ত র  না ম দকয় এ ে টু থে কব  বলল, ‘থতা ম ার  বযাগটা  
ওয়াটার  প্রুফ নয়, আম ার টাও নয়।  থে ান ধর কনর  থবা ম াই থন য় যাকি না।  ও গুকলা  
থফকল ম দকয়   ল য াই।  আম ার  মবর্শ্াস ও গুকলার প্র কয়া নও  হ কব না।’ 

আহম দ ম ুসা  ও  হাসান  তামর ে  দু কনই  ধীকর  ধীকর  পামন র  মে নার ায় থনকম  
মগকয় সাগ কর র  পামন কত  গা  োম সকয় মদল। 

৭১  নং থব  মষ্ট্র ট বামে মট  সাগকর  ঢুকে যাওয়া  দ্বীকপর একে ব াকর  থে ষ প্রাকি  
গকে উ ক কে। দ্বীক পর এ ই থে ষ প্রাকি হ াৎ ে কর ই ম াে া উ াঁ ু ে কর  দাাঁমেকয়কে থ োট  
থোট পাহা কের  মট লায় ের া প ােকর র  থ দয়াল। থসখান  থে কে  পা হাে থনকম থগক ে  
সাগকর র  পামন কত। উ পকূ ল এ খাকন দুগমম ।  পামন র  প্রাি থর খা থেকে  পাের ও মট লার 
ফাাঁকে  ফাাঁ কে  গম কয়  উ ক কে  গাে। থঢকে  ম দকয়ক ে মট লাকে । 

পাহা কের  থদয় ালকে  থ পেকন  থ র কখই ত তমর  হ কয়কে  ৭১  থব মষ্ট্র ট বামে মট । 
সাগর থে কে  থসা াসুম  তাে াকল বে  বে গ াে ও ত ার  ফাাঁ কে  পােকুর  

মট লার দৃশ্য  োো  আর  মে েুই থ দখা  যায়  না।  দুপ াে  থেকে ও  ঘ ন  ংগল  বামে টাকে  
থঢকে  থর কখ কে। 

আহম দ ম ুসার াও  মম মন  উ পদ্বী পটার নাে  বর াবর  সাম কন  এ কস উ পকূ কল  
উ ক  বসল।  তা র া উ পকর র  মদক ে  তামে কয় আকলা -আাঁধা কর  থঘ র া  ংগল োো আর  
মে েুই থদখ কত  থপল  না। 

‘তাহ কল থদখা  য াকি  োইয় া উ পকূ কলর  সাকে  বামে র  থে ান স ম্পে ম থনই।  
আম ার  দমক্ষ ণ পাকে ও থদক খমে ঘ ন  ংগল।  ম কন হয় বামে টা উ পকূ ল থেকে  দূকর  
দ্বীকপর মাঝ  বর াবর  হকব।’ ব লল  হাসান  তামর ে । 

‘বামে টা উ পকূ ল থঘ াঁকষ  না হকল ও পামন  পযমি ন াম ার  থে ান পয া কস  তার া  
র াখকব না, তা স্ব াোমবে  নয়।’ আহম দ ম ুসা  বলল। 

‘আম র া মে  খুাঁ ব থস পয াকস ?’ বলল হাসান তামর ে । 
‘তার  প্রকয়া ন  থনই।  থসট া  খুাঁ  কত  থয  শ্রম  এ বং  সম য় যাক ব, তা  মদকয়  

আম র া উ পকর  থপৌ কে  যাব।’ আহম দ ম ুসা বলল। 
প্রায় আধ ঘ ণ্টার প্র ক ষ্টায় আ হ ম দ ম ুসার া ৩০ ফটু  উ পকর  পা হাকের  এ ে  

গমল পকে  উ ক  এ ল।  ঘ ুটঘ ুকট অন্ধে ার ।  গাে -পালার বাধা  অমতি ম  ে কর   াাঁকদর  
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আকলা মন ক  পযমি থপৌ েকত পা কর মন ।  এ র  ম কধযই পমশ্চমম ূখী লক্ষ য ম ে  থর কখ এ াঁকে  
থবাঁকে, থে াোও থে াোও  পা হ াে মট লার থোট  থোট  বাধা  ম ড মে কয় তার া এ গু কত 
লাগল। 

পকনর  মম মন ট  লা র  পর এ েটা মট লার থদয়াল মড মে কয় এ ে টা সম তকল 
এ কস নাম কতই  তার া  এ ে টা মবর াট বামে র  ম ুকখাম ুমখ হকলা। 

বামে টা মতনতলা। 
বামে র  ধবধক ব  সাদা  র কের  উ পর  াাঁক দর  আ কলা  বামে টাকে   ার মদকে র 

মন র ব পমর কবকে  এ ে  স্ব প্নপুর ী কত  পমর ণত ে কর কে।  মবদুয কত র  ঝাাঁঝা কলা  আকল া ও 
ইট -পােকর র  নগ্ন  থ হার া  থ দখা য় অেযস্ত  আহম দ  ম ুসার া  থযন  অমেেূত হকয়  পেল  
বামে টার  মদকে  তামে কয়। 

বামে টা এ খনও   মল্লে  পঞ্চা ে  গ  দূকর ।  ম াঝ খাকন  থ োট থে াট গ াে -
গােো ও ঘ াকসর  স বু   ত্বর। 

বামে র  দুতলা ও  মতনতলার থে ান থে ান  ানালা ম দকয় আকলার থর ে  
বাইকর  েমেকয় আ কে। গ্র াউ ্ড  থফ্লা কর র  থগাটাট া ই অন্ধে া র ।  থবাধ হয়  থে ান  
 ানালা থ খালা  থনই, অেবা হক ত পা কর  সবগু কলা  আকলা  মন ো কনা। 

আহম দ ম ুসা  ার মদে টা এ ে বার  থদ খল।  থপে কন পা হা কের  থদয়াল।  
সাম কন দ াাঁমেকয়  আকে  বামে টা, আর  সাম কনর  স বু   ত্বক র র  উ ত্ত র  ও দমক্ষ ণ  
দুপাকে ই  ঘ ন গাে - পালার সাম র ।  গাকের সামর র  মন  ট ায় ঘ ুটঘ ুকট অন্ধে ার । 

‘ ল আম াক দর কে   ত্বকর র  পা কে  গাে -পালার  অন্ধে াকর র  ে োর  মন কয় 
এ গুকত হ কব।’ হাসান  তামর ে কে  লক্ষ য  ে কর  ে োগুকলা বকল  হাাঁটকত লা গল আহম দ  
ম ুসা  ত্বকর র  দমক্ষ ণ  পাে  লক ক্ষ য। 

হাসান তামর ে ও হাাঁটক ত লাগ ল পাে া -পামে ।  দু কনই থে া র্ল্ার  থহালষ্টার  
থেকে  থম মে ন মর েলবার  থ বর  ে কর  হাকত  মন কয়কে। 

তার া দু ন  হাাঁটক ত লাগল  অন্ধ ে া কর  গা ঢাে া  মদকয়  বামে র  মদ কে । 
বামে র  ে াোে ামে থ পৌক ে থগকে  তার া। 
এ ে   ায়গায় এ কস  ড ান প া ম ামট কত থ ফকলই  আহম দ  ম ুসার  ম কন হকলা, 

ম ামট টা নর ম  ও মপমি ল। 
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েমকে  দাাঁোল আ হম দ ম ুসা। 
বাাঁ হাত  মদ কয় ম ামট  ে ে ম ে র ল।  ম ামট  থে া।  ‘হ াৎ এ খা কন  ম ামট  মে ল  

ম ে  ে কর?’ মন ক কে ই প্রশ্ন ে র ল আহম দ ম ুসা। 
বকস পেল আহম দ  ম ুসা।  পরীক্ষ া ে কর  থ দখল  এ ে  থদে  বগম ফটু  ায়গা  

 ুকে ম ামট  থে া। 
‘মে  োইয়া।’ হাস ান  তামর ে  ঝুাঁকে  পকে  ম ে াসা ে র ল  আহম দ ম ুসাকে । 
আহম দ ম ুসা উ ক  দাাঁোল।  ব লল ‘থবে  এ ে টু   ায়গা  ুকে  ম ামট  থে া।  

এ টা  হক ত পাকর  থ য, পালা কনা  থলাে মট  এ খ াকন  এ কস  তার  ে াপে ম কপ কে। যমদ  
তাই হয়, তাহকল  এ খাকন ই থে াোও সাগকর  ন াম ার  তাক দর  প যাকস  আ কে। 

‘খুাঁক  থদ খকল হয় না  ো ইয়া?’ বলল হ াসান তামর ে । 
‘থবাধ হয় ত ার  প্রকয় া ন থনই ।   ল সাম কন এ কগাই।  স াবধা ন, ওরা মে ন্তু 

সব  ানক ত থ পকর কে।’ আহম দ ম ুসা বলল। 
মবোকলর  ম ত মন ে ে  পা থফকল  এ গুকি আ হম দ ম ুসার া। 
বামে র  দমক্ষ ণ -পমশ্চম থে াণায় থপৌক ে থগ কে তার া।  গাক ের অ ন্ধে ার  থেকে  

থবমর কয় এ ে টু ডাকন ঘুকর  েয়  সাত গ  হাাঁটকল ই ব ামে র  থদয় াল ে ে ম ে র া যাক ব। 
এ খান থেকে  ব ামে র  পুব ও  দমক্ষ ণ পাে টা পমর ষ্কার থদখা যাকি।  

দুপাকে র ই দুতলা মতন  তলার  অকনে গুকলা   ানালা  মদকয়  আ কলা থদখা  য াকি। 
বামে র  এ  পাে টা  থপ েন মদে ।  র াস্তার ম ুকখাম ুমখ পমশ্চম ম দ ে টা বামে র 

সি ুখোব ত া মন মশ্চত। 
বামে র  থেতরট াকত ও এ ে দম  মপনপতন মন র বতা। 
দাাঁমেকয় প কেকে  আহম দ  ম ুসা। 
বামে টা মে  ফযামম লী থর মসকডে, না অমফস! ফযামম মল  থর মসকডে  হকল  

এ ম ন ের  সন্ধযায় বামে  এ ম ন ম নর ব োে কব তা স্ব াে ামবে  নয় ।   
হ াৎ ত ার  ম কন  পেল  পামল কয়  আসা  থল াে মট র  ম াধযকম মন শ্চ য় ইমতম কধয  

সবমে েু  ানা ামন  হ কয়  থগ কে ।  তাই  মে  এ ই  মন র বতা? ঝে ও ার মে  পূবমা োস  
এ টা? 
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আহম দ ম ুসার  এ ই ম িা থে ষ হবার  আক গই ত ীব্র আ কলার এ ে টা থঢউ 
এ কস তাক দর   ার মদে টা োমস কয় মদল। 

আহম দ ম ুসা ও হাসান ত ামর ে  দু কনই পমশ্চমম ুকখা  হকয়  দাাঁমে কয়মেল।  
তার া থদখল, তাকদর  সাম কন   ার গক র  ম কধয দাাঁমেকয়  উ দযত থষ্টন গান হাক ত 
 ার  ন।  তাকদর  এ ে  কনর  হ াকতই  ফ্লাে  লা ইট। 

থসই  ার  কনর  এ ে  ন থে ান মন কদমে  মদকত  যামি ল আহম দ  
ম ুসাকদর কে । 

মে ন্তু তার  ম ুখ  থেকে  ে ো  থব র  হবার  আক গই  আহম দ  ম ুসা র  থদ হ  ড ান  
মদকে  মেট কে  পেল।  তার  পা দুমট  ে ূকে  উ  ল।  আর  ে ূে থ েকে  তার  থদহ  য খন  
ম ামট কত পেমেল ত খন তার  হা কতর এম -১ ০ গুলী  ে র মেল থস ই  ার  ন লকক্ষ য। 

থ াকখর  পল কে  ঘ কট থগল ঘ টন াটা।   ার  ন গুলী বৃমষ্ট র  অস হায় মে ে াকর  
পমর ণত হকলা।   ার  কনর ই  গুলীকত  ঝ াাঁঝরা  থদ হ  ম ামট কত  ঝকর  প কেকে।  ফ্লাে  
লাইটও প কে থ গকে  ম ামট কত। এ ম নোকব পকে কে যাক ত আক লার ফ্লাে  দমক্ষ ণ মদকে  
ঘ ুকর  থগকে। 

আহম দ ম ুসার  সা কে  সাক ে হা সান তামর ে ও ম ামট কত  শু কয় প কেম েল ে ত্রু 
পকক্ষ র  থে ান আি ম ণ হকল তা  থে কে  বাাঁ ার   কে। 

আহম দ ম ুসা  ও  হাস ান ত ামর ে  ম ামট কত শু কয়  এ ে টুক্ষ ণ অকপক্ষা ে র ল 
ওপকক্ষ র  প্রমতমি য়া  ানার   কে।  ওক দর   ার  কনর  সব াই ম ার া থগ কে  মে না, 
ওপকক্ষ র  থে ান  আি ম ণ আক স মে না! আ হম দ  ম ুসা ও  হাস ান তামর ে  দু কনর ই  
থ াখ পমশ্চম মদকে  অেমাৎ  ওরা  থয খাকন  গুলী  থখ কয় পকে থগক ে থস  মদকে  মন ব ে। 

ওমদকে  অনুসম ন্ধৎসু  থ াখ  থর কখই  আহম দ  ম ুসা  ও  হাস ান তামর ে  উ ক  
বসল।  দু ন প াে াপামে । 

আহম দ ম ুসা  মফস  মফস  ে কর  মে েু বলার  সাক ে  সাকে  উ  কত  যামি ল।  এ  
সম য় আহম দ ম ুসা  ও হাসান  তামর ে  দু কনই অনুেব ে র ল তাক দর  মপক  োর ী 
মে েু এ ে টার  ে ে ম এ বং শু নকত থপল থপেন  থে কে  ে াি ও ে ক্ত এ ে মট  ে ে, 
‘আম াকদর  স ােী কদর  থযে াকব  হতযা  ে র কল আম র াও  এ খন থ তাম াকদর  থসো কবই  
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হতযা ে র কত প ামর ।  মে ন্তু তা ে র ব না যমদ অস্ত্র থর ক খ হ া ত ওপ কর  থত াল এ  
ম ুহূকতমই।’ 

ইমতম কধয থপেন থ েকে  আি ম ণে ার ীকদর  এ ে  ন ফ্লাে  লাইটম ট তুকল 
মন কয় তার  ফ্ল াে টা এ মদকে  মফম র কয় মদকয় কে। 

আকলাকত  উ জ্জ্বল হকয় উ ক কে  ার মদে  আবার । 
আহম দ ম ুসা  ও  হাসান  ত ামর ে  দু কনই  হা ত  তুকল কে। ে ার ী  ব স্তুর  ে ে মটা 

এ খনও তাক দর  মপক  থলকগ ই আকে। 
োর ী বস্তুর  ে ে মটা থষ্টন গ াকন র  নকলর  এ  ে ো  শু রুকত ই  বু কঝ  মন কয়কে  

আহম দ ম ুসা। 
আকলা জ্ব কল  উ  কতই  থপ েন থ েকে  এ ে  ন থল াে  এ কস  আ হম দ ম ুসা  ও  

হাসান ত ামর কে র  দুহাত  মপে ক ম াো ে কর  থবাঁ কধ থফলল। 
মপক  থ কস োে া থষ্টন গ াকনর  নল  ধাক্কা থম কর  আহম দ ম ুসা ক দর  সাম কনর  

মদকে  থ কল  মদল।  থসই  সাক ে থপেন থে কে  আকগর  থসই  ে ে বকল  উ  ল, ‘সাম কন  
আগাও। পালা বার  থ ষ্টা ে র ক ল কু কু কর র  ম ত গুলী ে কর  ম ার ব।’ 

থয থল াে মট  হাত থবাঁকধম েল, থস ই থলাে মট  আকগ আ কগ  লল।  তার  থপে কন 
 লকত লাগল  আহম দ  ম ুসা ও  হাসান ত ামর ে । 

দুতলায় উ ক  এ ে টা হলঘ কর  প্রকবে  ে র ল তার া। 
পুকর া ে াকপমট থম াো  থসাফ ায় স া াকনা ঘ র ।  ঘ কর র  ম াঝখাকন বে থসাফ ায়  

বকস আ কে এ ে  ন।  দীঘ ম থদহ, র া মসে  থপাষাে । 
আহম দ ম ুসার া  দর  ায়  থপৌ েকতই  থলাে মট  ব কস  থে কে ই বকল  উ  ল  

আহম দ ম ুসাক দর  লক্ষ য ে কর, ‘আমম  থড মেড  থড মন ম ।  আপনাক দর   কে ই অ কপক্ষা  
ে র মে।  তকব আর  এ ে টু অকপক্ষা ে র কত হকব।  মেক্টর  র াইয়া ও থসামফয়া  সুসানকে  
আনার   কে থলাে  পাম কয়মে ।  ওকদর ও স াহা যয  া ই।’ 

ে োটা থে ষ ে কর  থলাে মট  থ াখ ঘ ুর াল আহম দ  ম ুসাকদ র  থপেকনর  
থষ্টন গানধ ার ীর  মদকে ।  বলল, ‘ধেবা দ   ীম।  থপেন থে ক ে  থতাম ার  আি ম ণ 
খুবই ে াযমে র ী হ কয়কে। যাও ওকদর  পা কে র  ঘ কর  বন্ধ ে কর  র াখ।  ওরা এ কল এ কদর  
মন কয় আসকব।’ 
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থষ্টন গানধ ার ী  ীম থলাে মট  আহম দ ম ুসাক দর  হল ঘ র  থ েক ে  থবর  ে কর  
মন কয় পাকে র  এ ে মট  থোট ঘ কর  ঢুম ে কয় ঘ র  বন্ধ ে কর  মদল। 

ঘ র টার  দর  া বন্ধ হকত ই অন্ধ ে াকর  ড ুকব থ গল ঘ র ।  ঘ র টাকত থে ান আকলা  
থনই। 

‘এ ই ওকয়মট ং রু কম র  বযবস্থা আল্লাহই আম াক দর   ে ে কর কেন হাস ান 
তামর ে ।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 

‘থে ন এে ো বলক েন ো ইয়া?’ হাসান ত ামর ে  বলল। 
‘ম ুমক্ত র  পে  থবর  ে র ার   ক ে এ ে টা এ ক্সি ুমসে  সম য় পাওয়া  থ গল।’ 

বলল  আহম দ ম ুসা। 
‘তা ম ে ।  মে ন্তু  ানালাহ ীন এ  বন্ধ ঘ কর  প ে মে  আম র া পাব?’ হাসান  

তামর ে  বলল। 
‘আম াকদর  মে  মদকয়  থ বাঁকধক ে থ দকখে?’ বলল আহম দ ম ুসা। 
‘অকটা োমষ্ট ে  ে ড ম।’ হাসান  তামর ে  বলল। 
‘হ্াাঁ।  এ  ে কড ম  মগর া থ দয়া  যায়  না।  বাাঁধার পর  দুই  প্রাি  ম ুকে ম দকল ে ামষ্ট ে  

ে কড মর  মগর ার  থ কয় ে তগুণ ে মক্তে ালী হয়।  মে ন্তু ম ুকে থদয়া প্রাি থখ ালা খু ব সহ ।  
শু ধু উ কটামদকে  ঘ ুমর কয় মদ কল ই হ কলা।’ 

থহকস  উ  ল হাসান  ত ামর ে ।  বলল, ‘বুকঝমে  ে াইয়া।  আপ নার টা আমম, 
আর  আম ার টা আপমন।’ 

 
 
 
খুকল থগল দর  া। 
খুকল য াওয়া  দর  া ম দকয়  প্রকব ে  ে র ল এ ে  র াে  আকলা। 
মপেকম াো ে কর  বাাঁধা  অবস্থা য় পাে াপামে  ব কস মেল  আহ ম দ ম ুসা ও  

হাসান ত ামর ে । 
আকলার ফ্লাে  মগ কয় প কেকে  ত াকদর  উ পর। 
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 ীম নাকম র  থলাে টা দর  ায় এ কস দ াাঁমেকয়কে।  তার  হা কত  আকগর ম তই  
থষ্টন গান।  তার  থ পেকন  আর ও দু ন থষ্টন গানধ ার ী। 

‘উ ক  এ স দু ন।’ বলল   ীম  নাকম র  থলাে টা। 
উ  ল আহম দ ম ুসা ও  হাস ান তামর ে  দু কনই। 
 ীম আকগ  আক গ  লল।  থপে কন আহম দ  ম ুসার া  দু ন।  ত া কদর  থপেকন  

দু ন থষ্টন গানধ ার ী। 
ঘ কর  ঢুকে আহম দ ম ুসা থদখ ল, থড মেড  থড মন ম  বকস আক ে তার  থসই  

থসাফায়।  তার  স াম কন পাে াপ ামে  থসাফায় ব কস আক ে মেক্ট র  র াইয়া ও থসামফয় া 
সুসান।  তা কদর  থপেনট া  আহম দ ম ুসার  মদকে ।  মে ন্তু  থপেনট া  থদক খই  আহম দ  ম ুসা  
ম ন কত পার ল ও কদর । 

দর  ার থেত কর  দুপা কে  আর ও দু ন থষ্টন গানধ ার ী দাাঁমেকয় মেল। 
আহম দ ম ুসা ঘ কর  ঢুে কতই থড ম েড থড মন ম  বকল উ  ল  ীমকে লক্ষ য ে কর, 

‘ওকদর  এ মদকে  মন কয় এ স।’ বকলই ইংমগ ত  ে র ল  তার  ড ান  পাকে  ও থসামফয় া 
সুসানকদর  ব াম  পাে  অ েমাৎ  দ র  ার  থসা াসুম   ায়গাটার  ম দকে । 

 ীম আহম দ ম ুসা  ও হাসান  ত ামর ে কে  মন কয় এ ল থস  ায় গাক তই। 
থড মেড  থড মন ম -এ র  ে ো শু কন থস ামফয়া  সুসান  ও  ম েক্টর  র াইয়া  

তামে কয়মেল থপ েন মদকে ।  আ হম দ ম ুসাকে  থদক খ ত ার া দু ক নই  ম কে  উ  ল। 
মবকে ষ ে কর  োনা -বো  হকয়  থ গকে থসামফয় া সুসা কনর  থ াখ।  পর ম ুহূকতম ই  

েয় ও উ ক দ্বকগ  ফযাাঁে াকস  হ কয় উ  ল থসামফয়া সুস াকনর  ম ুখ। 
আহম দ ম ুসা ও হাস ান তাম র ে কে  এ কন দাাঁে ে র াকনা হকলা থড মেড  

থড মন কম র  ড ানপাে  ও  থস ামফয়া সুস ানকদর  বাম  পাকে র  ম ধযবতমী ফাাঁে া  
 ায়গাটায়। 

আহম দ ম ুসার  ম ুকখাম ুমখ  হ বা র   কে  থড মেড  থড মন ম  এ ে টু ড ানম দকে  
ঘ ুকর  বসল।  মেক্টর  র াইয়া  ও  থ সামফয়া  সুসানকে ও  বাম মদ কে  ঘ ুকর  তাে াকত  হকলা  
আহম দ ম ুসাক দর  থ দখার   ক ে। 

থষ্টন গান বামগকয়   ীম দাাঁো ল আহম দ ম ুসাকদর  ব াম  পা কে  থড মেড  
থড মন কম র  ে াোে ামে  ায়গায়  আহম দ ম ুসার  মদ কে  থষ্টন গান তাে  ে কর । 
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ঘ কর  আসা অবমে ষ্ট  ার  ন থষ্টন গানধ ার ী  দাাঁে াল দর  ায় আহম দ  
ম ুসাকদর  মদকে  থ াখ  থর ক খ। 

আহম দ ম ুসা  মস্থর  হ কয়  দাাঁো বার  আক গই  থড মেড  থড মন ম  থ হা থহ া ে কর  
থহকস  উ  ল।  বলল, ‘োবে  থ বাধ হয়  থ তাম ার   ক ে ফ াাঁদ  পাতা  হকল া মে  ে কর? 
আম র া  ানলাম মে  ে কর  থয  তুমম  আসে!’ 

োম ল থড মেড  থড মন ম ।  থহা  থহ া ে কর  থহ কস  উ  ল আবার ।  বলল, 
‘সুমল োনকে  খুন  ে কর  তার  পকে কট ম র কু ট থপকয়  থধ কয়  আসমেকল  আম াকে  
পরবতমী মে ে ার  বানাক ত। মে ন্তু  ানকত  না সুমল ে াকনর  ে াকে  থযম ন ম র কু ট মেল, 
থতমম ন মেল এ ে টা িােম ম টার   ীফ যা  খুাঁক  পাওয় া থতাম ার  সাধয মেল না।’ 

‘আম র া সুমল োনকে  ম ন্দ া  থ কয়মেলাম।  মে ন্তু থে লম েকনর  ম ত 
সুমল োনও মন ক কে  মন ক ই  হ তযা  ে কর কে, এ টা আপমন  াকনন ।  সুমল োন  
হাতোে া হবার  পকর ই  ম র কু ট থেকে  সন্ধ ান প াওয়ার  পর আপনার  সন্ধা কন  
এ কসমে।’ আহম দ ম ুসা  বলল। 

‘সুমল োনকে  থে ন ম ন্দ া  থ কয়মেকল? আম ার  সন্ধাকন  থ ে ন?’ বলল 
থড মেড  থড মন ম । 

‘এ  প্রকশ্নর  উ ত্ত র  প্রশ্নে তমার  মন ক র ই  ানা  আকে।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 
আহম দ ম ুসার  উ ত্ত কর র  সকি  সকি  ে ো  বলল  না  থড মে ড  থড মন ম ।  আগুন 

ঝরা তার  দৃমষ্ট  তুকল  ধর ল  থস  আহম দ ম ুসার  মদকে ।  বলল এ ে টু সময় মন কয়  ধীকর  
ও ে ক্ত ে কে, ‘তুমম  থে   ামন না।  অ কনকে ই থতাম া কে  আহ ম দ ম ুসা বকল।  মে ন্তু  
আমম  থতাম াকে  অত বে োব কত  া ই না।  থ তাম ার  প্রসংক গ  পকর  আসব।  আ  
থড কে মে মেক্টর  র াইয়া  ও থসাম ফয়া সুসান কে ।  ওকদর  থে সট া থস কট ে র ার   কে  
সুমল োনকে  থড কে মেলাম।  থস থনই।  মে ন্তু তাই ব কল ক্ষ মত হয় মন  মে েু। তার  বদকল  
থপকয়মে  থ তাম াক দর কে, ম াকন প্রধান আসাম ী কে ।  প্রধান  আ সাম ীর  সাম কন  মব ার  
হকব  ে লাবকর টর  আসাম ীকদর ।’ 

বকল থড মেড  থড মন ম  তাে াল ম েক্টর  র াইয়ার মদকে ।  বলল, ‘মেক্টর  র াইয়া 
আপনাকদর  থে ন থড কে মে  া ক নন?’ 

মেক্টর  র াইয়া থে ান  বাব  মদল  না।  প্র ্ড মবর মক্ত মন কয়  তাে াল শু ধু।   



গু লা গ থ েকে  টুইন টাওয়ার  93 

 

‘থড কে মে আপনা কে  উ পলমব্ধ  ে র াবার   কে থয আ র  ওয়া ই ম যাকনর  
‘ওয়ার্ল্ম  মফ্র কড াম  আমম ম’র  মব রুকে  য াওয়ার  ে ামস্ত  ে ত েয় াবহ।’ বলল  থড মেড  
থড মন ম । 

‘মম . থড মেড  আপমন আম ার  থ দকে  বকস  এ  থ দকে র ই এ ে  ন দাময়ত্ব ে ীল 
অমফসার কে  হুম মে  মদকিন ।’ মেক্টর  র াইয়া। 

হাসল থড মেড  থড মন ম ।  বলল, ‘থদ কে   ন্ম মন কলই  থদ কে র  ম ামল ে  হওয়া  
যায় না।  থ দকে  যা কদর  ে াসন  কল থসই  হয় থদকে র  ম ামল ে ।  থতাম াকদর  সর ে ার  
পালমাকম ্ট  ও  প্রে াসন ইিা -অ মন িায় আম াকদর  ে াসকনর  অ ধীন।  আম র া যা   া ই, 
তাই এ খ াকন হয়।  থগ ালাম থবয় া দব ও মব কদ্র াহী  হকল  তার  মে  পমর ণাম  হওয়া উ ম ত  
মেক্টর  র াইয়া?’ 

‘মম . থড মেড, োকলা থল াে কদর  শু কেিাকে, ে রুণাকে  থগালা ম ী বকল েুল 
ে র কেন।  থদে  থে উ  মবমি  ে কর মন  আপনাকদর  ে াকে।’ বলল  মেক্টর  র াইয়া। 

আবার  হাসল থড মেড  থড মন ম ।  বলল, ‘মেক্টর  র াইয়া, শু কেিার মবমন ম কয় 
ে রুণার  মবমন ম কয় থে উ  মবমল য়ন মবমলয়ন  ড লার  হস্তগ ত  ে কর  না, আবার  থে উ  
মবমলয়ন  মবমলয়ন  ড লার মদ কয় শু কেিা, ে রুণা থে কন  না।  য খ ন এ  ধর কনর  মবমন ম য় 
হয়, তখন থসট া  হ কয় োকে  ি য় -মবি য়।  সুতরাং আপনার া  ম বমি  হকয়ক েন, আম র া 
মে কন মনকয়মে।  ি ীতদাসর া মন েে  থগালা কম র  থ কয় ও মন ে ৃষ্ট মে েু।’ 

 ুপকস থগল মেক্টর  র াইয় ার  ম ুখ।  থে ান উত্ত র  থস মদল  না।   
থসই  হামস  হাসল  আবার  থড ম েড থড মন ম ।  বলল, ‘মেক্টর  র াইয়া, পলা 

থ ানকসর  ব ামে র  হতযাে া্ড, এ যাম ানুকয়কলর  বামে কত  সংঘ মট ত হতযাে া্ড  এ বং  
থগাকয়ন্দা  স দর  দ ফতকর র  হতযাে া্ড  আপনার  ে াতসা কর  হ কয়কে।  মবকে ষ  
থগাকয়ন্দা  স দর  দ ফতকর র  হ ত যাে াক্ড  আপমন  ও  থস ামফয়া  সু সান ে র ীে  মেকলন ।  
হতযার  ব দকল হতযার  মন ক দমে  এ কসকে আম া কদর  ে াকে।’ 

উ কদ্বগ ফু কট উ ক কে  মেক্টর  র াইয়ার থ াক খ -ম ুকখ।  এ বার ও  থে ান  ে ো 
বলল না মেক্টর  র াইয় া। 

ে ো বলল থস ামফয়া সুস ান।  তার  থ াখ -ম ুখ লাল হকয়  উ ক মেল।  প্রবল  
থি াধ ম ে কর  পকেম েল  তার  থ াখ -ম ুখ  থ ে কে ।  বলল  থস, ‘টাে ায় মবমি  হওয়া  
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ে কয়ে  ন থলাে  থ দকে র  ম াম লে  নয়।  থদ কে র  ম ামল ে  থদ কে র   নগণ ।  তার া  
ে খকনা আপনাকদর  থগালাম ন য়, থদে ও আপনাক দর  থে না সম্পমত্ত  নয়।  আর  মম . 
থড মেড, আপনাকদর  ি াইম  আপনাকদর কে  থ য পমর ণম তর মে ে ার  ে কর কে, তার  
দায় অ কের  ঘ াকে   াপ াকবন  না।’ েীষণ  উ কত্ত ম ত  ে ে  থসাম ফয়া সুসা কনর । 

ে োগুকলা বকল এ ে টু োম ল থ সামফয়া সুসান।  এ ে টু দম  মন কয়ই থসামফয়া  
সুসান আবার  বকল উ  ল, ‘আব্বা উ  ুন, আর  এ ে  ম ুহূতম নয় এ খাকন।’ 

উ ক  দাাঁোল থসামফয়া  সুসান। 
থসা া হকয় বসল থড মেড  থড মন ম ।  বলল থসামফয়া সুসানকে  লক্ষ য ে কর, 

‘এ টা থতাম ার  ে ম াক্ড া  থ হড ক ে ায়াটমার  নয়, এ টা থতাম ার  প্র েুর থহড কে ায়াটমার ।’ 
বকল এ ে টু থে কম ই  আবার  ব লা শু রু  ে র ল, ‘থতাম ার  ে র ীর  থবাধ  হয়  

এ ে টু থবমে  গরম।  আম র া  া্ড া ে র কতও  ামন।  ে ো থে ষ ে কর ই থড মেড  থড মন ম 
তাে াল দর  ায় দাাঁোকন া এ ে  ন থষ্টন গানধ ার ীর  মদকে ।  ব লল, ‘ড গ, তুমম  থতা  
থম কয়কদর  সি  এ ে টু থবমে  পেন্দ ে র ।  এ স সুসানকে  এেটু   া্ড া ে কর  মদকয়  
যাও। ত ার  পূ নীয়  মপত াসহ  স বাই  থদ খুে, তার  থ দকহর  গরম  মে োকব  া্ড া  হয়।’ 

বকল থড মেড  থড মন ম  তাে াল আহম দ ম ুসা ও মেক্টর  র াইয়ার মদকে ।  বলল, 
‘োবক বন না  ওর  এ ে টুকু ও লো আ কে। ওকে  আ দর  ে কর  সবাই  আম র া ড গ  ব কল  
ড ামে ।  এ  ড গ কু মস্ত লেকতা।  এ খন আম াকদর  ব ামহনীকত।’ 

‘ড গ’ নাকম র  থল াে টা  থসামফ য়া সুসাকনর  সাম কন  এ কস  দ াাঁ োল।  তার  
হাকতর  থষ্টন গানট া  থস  ে াাঁকধ  ঝুলাল।  তার পর  দু হাত  ব ামে ক য়  সুসান কে  ধকর  দ াাঁে  
ে র াকত  থগল। 

সকি  সকি ই মরপ্রং এ র  ম ত উ ক  দাাঁোল মেক্টর  র াইয়া। প্র ্ ড  এ ে  ঘমুষ 
 ালাল ‘ড গ’থে  লক্ষ য  ে কর ।  ঘ ুমষট া তার  থ াক খর  মন  ট াকে  আহত ে র ল।  মফনম ে 
মদকয়  র ক্ত থবমর কয়  এ ল  থসখান  থে কে । 

ড গ এ র  মন  ু হকয় যাওয় া হ াত টা ঘ ুকর  এ ল মেক্টর  র াইয়ার মদকে ।  দুহাত  
তার   কে া হকলা।  ত ার পর তা  মগকয় আঘ াত  ে র ল মেক্টর  র াই য়ার ে পাকল।  মেক্টর  
র াইয়ার থদ হটা টকল  উ ক  ঘ ুর পাে  থখ কয় প কে থগল থম কঝর উ পর। 

থ াকখর  পলকে  ঘ ুকর  থ গল ড গ  এ র  দুহাত আ বার  সুসা কনর  মদ কে । 
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পকে মগকয় টল কত টল ক তই আ বার  উ ক  দাাঁোমি ল মেক্টর  র াইয়া। বলম েল 
থস, ‘আমম  থবাঁক  োে কত  আম া র  থম কয়র  গা কয় হ াত ম দকত  পা র কব না কু কু র ।’ 

ম ে  থস সম কয়ই  থ া কখর  পল কে  থবমর কয়  এ ল থড মেড  থড মন ম -এ র  হাত  
পকে ট থে কে  মর েলবার  সকম ত। মর েলবার  থে কে  এ ে টা গুলী থবমর কয় এ ল।  ত া 
মগকয় আঘ াত ে র ল মেক্টর  র াইয়ার ড ান হা কতর ে িীকে ।  বকল উ  ল থড মেড  
থড মন ম  থসই সা কে, ‘এ  মে েু নয় মেক্টর  র াইয়া, আম ার  ড কগর গাকয় হাত  থতাল ার  
থোট্ট  ে ামস্ত।  এ ে টু অকপক্ষা ে র  সুসাকনর  পর থতাম ার  প ালা আসকে।’ 

মেক্টর  র াইয়া আতমনাদ  ে কর  উ ক  বাম  হ াত ম দকয় ড ান  হা তটা  থ কপ  ধকর  
বকস প কেম েল। 

থসামফয়া  সুসান  ড গ -এ র  হাত কে  পাে  ে ামট কয় থ ষ্টা  ে র ল তার  আহ ত  
মপতার  মদকে  েুকট আসকত। ম ে ন্তু ড গ তার  বাাঁ হাত মদ কয় খ াম ক  ধর ল সুসাকনর  
সাকটমর  ে লার এ বং এ ে টা হ্ া ে া টান মদ কয় থটকন মন ল মন ক র  মদকে ।  সা কটমর  
বাম  পাে টা মে কে ে াাঁকধর  মন ক  থনকম থগল।   

থসামফয়া  সুসা কনর  বাাঁম  ে াাঁধট া আহ ত  মেল।  ও খাকন  আঘ া ত প াওয়ায়  
ে মে কয় উ  ল থস।  মে ন্তু ে াঁমেকয় উ  কলও থস থস া া হ কয় দাাঁমেকয়ই ত ার  ড ান 
হাকতর ঘুম ষ  াল াল ড গ -এ র  ব াম  থ াক খর  থস ই আ হত  ায় গা কতই।   

ে ম াক্ড া সুসা কনর  এ  ঘ ুমষট া  খুবই  ে াযমে র  হ কয়মেল।  েমক ে  মগকয়মেল 
ড গ। থস দু হাক ত থ কপ  ধকর মে ল তার  ব াম  থ া খটা। 

মে ন্তু পরক্ষ কণই দু হ াত  তার  থন কম  এ ল থ াখ  থ েকে ।  তার  র ক্তাক্ত থ হার া  
েয়ংে র  হকয় উ  ল।  কু মস্তর  প্রমতপকক্ষ র  ম তই থস ঝ াাঁমপকয়  প েল সুসাকনর  উ পর। 

ে ম াক্ড া সুসান   মে কত মন ক  কে  সমর কয় মন ল।  ড গ  উ পু ে হক য় হুম মে  
থখকয়  পেল মগ কয় থ সাফার  উ প র । 

সকি  সকি  সুসান তার  ড ান হাক তর ে নুইটাকে  তীব্র থ বকগ েুক ে মদল ড গ-
এ র  মপক র  ড ান পাে টা লকক্ষ য। 

আঘ াত ে কর ই ড গ -এ র  থষ্টন গা নট া থে কে মন ল। 
মে ন্তু থষ্টন গান  মন কয় থসা া  হকয়  দাাঁে াবার  আকগ ই থড মে ড  থড মন কম র  

মর েলবাকর র  গুলী মগ কয় মব ে ে র ল থসামফয়া সুসা কনর  ড ান হাতকে । 
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তার  হাত  থ েকে  থষ্টন গ ান পকে  থগল। 
‘ ীম, তুমম  থষ্টন গানট া সমর কয়  নাও।  ড গটা  এ খমন  উ  কব।  তার  ে া ট া  

থে ষ ে র া পযমি আম র া অক পক্ষা ে র ব।’ বলল  থড মেড  থড মন ম   ীমকে  লক্ষ য  ে কর । 
 ীম তার  থষ্টন গান আহম দ  ম ুসাকদর  মদকে  তাে  ে কর  ম ূমতমর ম ত 

দাাঁমেকয়মেল। তার  দৃমষ্ট  থস ম ুহূ কতমর  কে আহম দ ম ুসা কদর  থ েকে  মবমি ন্ন ে কর মন।  
থড মেড  থড মন ম -এ র  মন কদমে  থপকয় থস নকে  উ  ল।  ম াো ঘ ুমর কয় থস তাে াল  
সুসাকনর  ে াকে  পকে  োে া থষ্ট নগাকনর  মদকে । 

আহম দ ম ুসা এ ই  সুক যাকগরই  অকপক্ষা ে র মেল। 
মপেকম াো ে কর  বাাঁধা  আহম দ ম ুসার  দু হাত  নকে উ  ল।  তার  হা কতর 

থখালা  বাাঁধনম ট খ কস পেল হ া ত থে কে ।  থ া কখর  পল কে  আহ ম দ ম ুসার  দু হাত  েুকট  
থগল  ী কম র  থষ্টন গাকনর  মদ কে ।  থে কে মন ল থষ্টন গান। 

থে কে মন কয়ই  আ হম দ ম ুসা  ব্রাে  ফায় ার  ে র ল দর  ায়  দ াাঁমেকয় ে াে া  
মতন ন কে  লক্ষ য ে কর । 

 ীম ঘ ুকর  দাাঁমেকয়মেল। 
মে ন্তু ততক্ষ কণ আহম দ ম ুসার  থষ্টন গাকনর  বযাকর ল ঘ ুকর  এ কস কে  ীমকে  

লক্ষ য ে কর । 
ওমদকে  হাস ান তামর ে  ঝাাঁমপ কয়  পকেক ে থড মেড  থড মন কম র  উ পর।  থস তার  

মর েলবার  তুলমেল আহ ম দ  ম ুসাকে  লক্ষ য ে কর । 
থড মেড  থড মন ম  আহম দ ম ুসা কে  লক্ষ য ে কর  মিগার  মট পক ত যামি ল।  

হাসান  তামর ে  তার  উ পর ঝ াাঁমপ কয় পে ায় থড মেড  থড মন কম র  হা তমট  থবাঁ কে  য ায় এ বং  
থসই সাকে  ফ ায়ারও হকয়  য ায়।  বুকলট মট  মগ কয় ম বে  হয়  থড মে ড  থড মন কম র  দুক াকখর  
সমন্ধস্থকল। মাোটা এ কফ াাঁে -ও কফাাঁে হকয়  যায় । 

ওমদকে  ড গ  উ ক  দাাঁমেক য় ত ার  থষ্টন গান  হ াকত  তু কল  মন ক য়মেল।  তার  
থষ্টন গাকনর  বযা কর ল ঘ ুর মেল আহম দ ম ুসার  মদকে ।  মে ন্তু ত ার  আকগই  থস  আহম দ  
ম ুসার  তৃতীয় ব্রাস ফায়া কর র  মে ে ার  হকলা। 

হ াৎ উ ৎে ণম হ কয়  উ  ল আহম দ ম ুসা।  বাই কর  অকনে গুকলা  পাকয়র  ে ে ।  
এ মদকে ই েুকট আস কে। 
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আহম দ ম ুসা  মন ক র   যা কে টম ট খুকল  থস ামফয়া  সুসাকনর  ম দক ে  েুকে ম দকয়  
েুটল দর  ার মদকে ।  বলল, ‘হাসান ত ামর ে  তুমম ও এ স।’ 

আহম দ ম ুসা দর  ায় থপৌ োর  আকগই  ে কয়ে  ন দর  ায় এ কস  
মগকয়মেল।  প্রকতয কে র  হাক তই থষ্টন গান। 

দর  ায় যার া  এ কস  দাাঁমে কয়মে ল তার া  থেতকর র  অবস্থা  বুঝার   ক ে  এ ে ট ু
সম য় মন কয়মেল।  এ  সম য়টুকু ই  মেল  আহম দ  ম ুসার   কে  থ বা নাস সম য়।  আ হম দ 
ম ুসা দর  ার মদকে  এ গুকনা  অ বস্থাকতই  তার  থষ্টন গাকনর  মিগা র  মট কপ দর  ার উ পর 
মদকয় ঘ ুমর কয় মন ল। 

পাাঁ  ন ওরা এ কস  দাাঁমেকয়মে ল দর  ায়।  দর  ার উ পরই স্তু প হকয়  পকে  
থগল ও কদর  লাে । 

আহম দ ম ুসা ও  হাস ান তামর ে  দু কনই মগ কয় দর  ায় দাাঁ োল।  দু ন 
দুমদকে  উ মে  মদল। 

আহম দ ম ুসা উ মে  মদকয় কে  বাাঁ  মদকে ।  এ মদকে ই মন ক  নাম ার  মসাঁম ে।   
আহম দ ম ুসা থদখল  মসাঁম েম ুখ থে কে  এ ে টু এ মদকে  দু ন দাাঁমেকয়।  

মদ্বধাগ্রস্তোকব  ওরা  এ মগকয় আ সমেল।  ওকদর  থষ্টন গাকনর  বয া কর ল মে েুটা মন  ু। 
আহম দ ম ুসা  ও কদর  থ দকখ ই  বকল  উ  ল, ‘থষ্টন গান হাত  থ েকে  থফকল 

দাও।’ 
ওরাও থ দকখ  থ ফকলক ে আ হম দ ম ুসাকে ।  থ সা া  হকয়  দ াাঁমেকয়কে  ওরা।  

ওকদর  থষ্টন গান উক  আস কে আহম দ ম ুসা ল কক্ষ য।   
মে ন্তু লক্ষ য পযমি  উ ক  আ সার  সুক যাগ  থ পল না  ওকদর  থষ্টন গান।  তার  

আকগই  আহম দ  ম ুসার  থষ্টন গান থ েকে  েুকট যাওয় া এ ে  ঝাাঁে  গুল ী দুই  
থষ্টন গানধ ার ীর  থদ হকে  ঝ াাঁঝরা  ে কর  মদল। 

হাসান ত ামর ে  আহম দ ম ুসার  পাকে  এ কস দাাঁমেকয়মেল। 
‘হাসান ত ামর ে, তুমম  দুপাকে র  ঘ র গুকলা থদ খ, থে ান ে াগ -পত্র পাওয়া  

যায় মে না।  আমম  এ কদর  সা ম  ে কর  থদমখ।’ বলল  আহম দ  ম ুসা। 
আহম দ ম ুসা  ঘ কর  প্রকবে  ে র ল।  থদখল, থসামফয়া  মন ক র  থ োঁো  াম াটা 

মেকে থফকল থসই টুে কর া মদক য় তার  মপতা মেক্টর  র াইয়ার হ াকত বযা ক্ড   বাাঁধার  
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থ ষ্টা ে র কে।  তার  মপতা  ব াাঁ  হাত  মদকয়  স হক যামগতা  ে র কে ।  মে ন্তু দুই  বাম  হাত  
মম কলও ে া ট া োলো কব  ে র কত প ার কে না। 

আহম দ ম ুসা দ্রুত  মগকয়  বলল, ‘সুসান দ াও মম . র া ইয়ার বয াক্ ড  ট া আমম  
থবাঁকধ  থদ ই।’ 

বকল সুস াকনর  হাত  থে কে  ে া পে মন কয়  মেক্টর  র াইয়ার  হা ক ত বযা ক্ড   
বাাঁধকত বাাঁধকত বলল, ‘আল্লাহকে  ধেবা দ মম . র াইয়া, বুক লট টা ে িীর  হােকে  
আঘ াত ে র কলও তা  পাে  থে কট থগকে।  বে র ে কম র  ফ্রাে  া র  ম কন হয় হয়মন ।’ 

‘ঈ র্শ্কর র  আকগ ধ েবা দ আপ নার  প্রাপয  আহম দ  ম ুসা।  আম র া ে ৃতে।’ 
বলল  মেক্টর  র াইয়া  আকবগ   ম েত ে কে। 

আহম দ ম ুসা মেক্টর  র াইয়ার বয াক্ড   থে ষ ে কর  থসাম ফয়া সুস াকনর  মদকে  
এ গুকত এ গুকত  বলল, ‘আমম  থ যটা ে কর মে, থসট া  ঈ র্শ্র ই ে মর কয়কেন।  সু তরাং স ব 
প্রে ংসা তাাঁর ই প্রাপয  মম . র াইয় া।’ 

আহম দ ম ুসা  থম কঝ  থ েকে  সুস াকনর  থোঁে া  ামা  তু কল মন কয়  এ ে টু মোঁকে 
মন কয় বলল, ‘থতাম ার  হাতটা  দ াও সুসান।’ 

আহম দ ম ুসার  থ দয়া   যা কে টট া পরকত  প াকর মন  সুস ান।  বাাঁম  ে াাঁধট া  
আহত োে ায়   বাাঁ  হ াত  নাোক না তার   ক ে ে ষ্টে র  মেল।  ড ান হা তটা গুলী  মবে  
হওয়ায়  থসট াও  ে া  ে র মেল না।  তবুও  বাম  হাত  মদ কয় ে ষ্ট ে কর   যাকে টট া থস  
ধকর  থর কখমেল গা কয়র  উ পর।  ধীকর  ধীকর  থস তার  ড ান হা তটা  আহম দ ম ুসার  মদকে  
এ মগকয় মদল এ বং  বলল, ‘ঈ র্শ্র  মে ন্তু সবাইকে  মদ কয় ে া  ে র ান না।’ 

‘হ্াাঁ, ম ে।  আপনাকে  মদ কয়  আল্লাহ আ  ম ূল  ে া মট  ে মর কয় মন কয় কেন 
এ  কে আপনাকে  ধ েবা দ।’ আহম দ ম ুসা বলল। 

‘মে োকব?’ বলল থস ামফয়া সু সান। 
‘আপমন’ ড গ কে  ে াবু  ে কর  ও  ীমকে  আম াকদর  সাবমক্ষ ম ণে  পাহার া  

থেকে  সমর কয় এ কন  আম াকদর ক ে  এ যাে ে কন আসার  সুকযাগ  ে কর  মদকয়কেন।’ 
হাসল থ সামফয়া সুসান।  বলল, ‘লোই-এ র  পে থদ খাকনা  আর  লোই ে র া 

এ ে  ম ম নস নয়।  য াে ।  আমম  ম বমস্মত  হকয়মে, আপনাকদর  বাাঁ ধা হাত  ে খন মে ো কব  
খুকল থগল?’ 
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‘মপেকম াো ে কর  থবাঁকধ  দু নক ে  যমদ এ ে ই  ায়গায়  মন মর মবমল র াখা হয়, 
তাহকল  তাক দর  বাাঁধন থখালা  স ম স্যা হয় না।  আম াক দর কে  থবাঁ কধ ওরা প াকে র  ঘ কর  
থর কখমেল।’ আ হম দ ম ুসা বল ল। 

‘ঈ র্শ্র কে  ধেবাদ।  আপনা ক দর  বাাঁধন  থ খালা  না  ে াে কল, আপনার া 
সাহাযয  ে র কত না  পার কল  সবম নাে  থর াধ ে র া থ যত না।  ম র ক তও হ কতা  আম াকদর  
দু নকে ই।  আব্ব া  ম ে ই বক লকেন।  সমতযই  আম র া  ে ৃতে।’ বলল  থসামফয়া  
সুসান। 

আহম দ ম ুসা  ত তক্ষকণ থসাম ফয়া সু সাকনর  বযাক্ড   ব াাঁধ া থে ষ ে কর  
থফকলক ে। 

সুসাকনর  ে োর  উ ত্ত কর  থে ান  ে ো  না  ব কল  আহম দ  ম ুসা  লাে গুকলার 
পকে ট সা ম শু রু  ে কর  মদল।   ীম  থেকে ই  থস  প্রেম  ে া  শু রু  ে র ল। 

হাকত  বয াক্ড   বাাঁ ধার  পর থসাম ফয়া সুস ান আ হম দ  ম ুসার   যা কে টট া ে ষ্ট 
ে কর  হকলও  পরকত  প ার ল।   যাকে ট পকর  মন কয় থসামফয়া  সুসান  বলল, ‘সাক ম  
আমম ও আপনাকদর  স াহা যয ে র কত পামর ।’ 

বকল থসামফয়া  সুসান স াক মর   কে থড মেড  থড মন কম র  মদকে  এ গুকলা। 
‘আসকল আপমন মে   া কিন  আহম দ ম ুসা?’ প্রশ্ন ে র ল মেক্টর  র াইয়া  

আহম দ ম ুসাকে । 
‘সাও থতার াহ  দ্বীপ  সম্পকে ম  া নকত  াই,  ানকত  া ই সাও  থ তার াহ দ্ব ীকপ  

ওকদর  যাতায় াকতর  ম াধযম  মম মন সাব -এ র  গমতমবমধ  সম্প কে ম।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 
‘মম মন  সাব এ র  গমতমবমধ  মদক য় মে  ে র কবন।  সাও থতার া হ যাবার   কে  

মে  মম মন সাব বযাবহার  ে র কত   ান?’ ম ে াসা মেক্টর  র াইয়ার । 
‘ম ে  তাই।’ বলল  আহম দ ম ু সা। 
‘থে ন, থয থে ানোকব ই থত া স াও থত ার াহ য াওয়া যায়।’ থস াম ফয়া সুসান  

বলল। 
‘যাওয়া  যায়, মে ন্তু তাকত  মম ে ন সফল  হ ওয়ার  স ম্ভাবনা  ে ম ।  আে াে  পে 

মে ংবা সী -সার কফস  দুপ কের থয মদে  মদ কয়ই য াওয়া থহ াে  ওকদর  থ াকখ  ধর া 
পেকত হকব।  তা কত  তার া  বন্দ ীকদর কে  মন কয়  পাল াবার  সুকয া গ পা কব  মম মন -সাব এ  
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ে কর ।  অেবা বন্দীক দর  হতযা  ে কর  তার া আম াকদর  মম ে নট াকে ই বযেম ে কর  মদ কত 
পাকর ।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 

‘বুকঝমে।’ বলল  থসামফয়া  সু সান।  তার পর  তাে াল  ত ার  ম পতা মেক্টর  
র াইয়ার  মদকে ।  বলল, ‘তাহ কল আব্বা  তুমম ই  এ ে টা বযবস্থা  ে র  না ‘মম মন -সাক ব’র ।  
থসট াকত   কে  ওাঁরা য াকবন।’ 

‘মম মন -সাব ব া সাবকম মর ন আম াক দর  থ গাকয়ন্দা  মবে াকগর থনই।  
থনৌবামহনীর  আক ে। মে ন্তু থসস ব মড কফে  ে ম াক্ড ার  অধীন।’ বলল  মেক্টর  র া ইয়া। 

‘হ্াাঁ, আম র া ে ম াক্ড া ইউ মন টও মম মন -সাব বযবহ ার  ে মর ।  মে ন্তু এ  মম মন -
সাবগুকল ার  য াতায় াত  থে ন্দ্রীয় োকব  ম মন টর  ে র া হয়।  মন শ্চ য় সাও  থতার াহ  দ্ব ী কপ  
এ যালাও ে র কব না।  তকব  সা ও থত ার াকহর   কে  মবকে ষ থ প্রাগ্রাম  ত তরী  ে র া যায়  
আ  এ কদর  থ য েয় াবহ  রূপ  থ দখলাম তার  মেম ত্ত কত।’ থস ামফয়া সুসান  বলল। 

‘না সুস ান, এ োকব  থপ্র াগ্রাম  ত তরী ে র কলও তা  থে ান ে া   থ দকব  না।  
ে ার ণ এ  খবর  ফাাঁস  হ কয়  যা ক ব এ বং  সা ও  থতার া হ  সাবধান  হ কয়  যা কব।  মদ্ব তীয়ত  
আমম  শু কনম ে, সাও থতার া হ  দ্বী কপর আে াে  থেকে  থত ালা  থগা কয়ন্দা ফ কটাকত  স াও  
থতার াহ  দ্বী কপ  থে ান  থড ে  বা  থ ে ান থ মট  খুাঁক  পা ওয়া  য ায়মন ।  এ ম নম ে  ম ানুকষর  
বসবাসক যাগয থে ান স্থাপনা ও  নয়।  এ ই অবস্থায়  থত াম াকদ র  মম মন  সাব ওখা কন 
থপৌে কলও লাে হকব  না।  ওকদ র  ঘ াাঁমট  খুাঁক  পাওয়া যাক ব না।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 

সা ম ে র া থফকল  থস ামফয়া  সুসা ন থসা া হকয়  দ াাঁোল।  ত াে াল থস  আহম দ  
ম ুসার  মদকে ।  তার  থ াকখ  মবস্ম য় মবম ুগ্ধ দৃমষ্ট । 

মে েু বলার  কে থস ম ুখ হা  ে কর মেল।  মে ন্তু তার  আকগই  তার  মপতা  
মেক্টর  র াইয়া বকল উ  ল, ‘ম ে  বকলকেন।  এ ম ন থগাক য়ন্দা েমব আমম ও থদ কখমে।  
আপনার  ে ো ম ে ।’ 

মেক্টর  র াইয়া োম কতই  থসামফ য়া সুসান বকল  উ  ল, ‘আপমন এ ত মে েু 
ম িা ে র কেন? এ ত দুর দৃমষ্ট  আপনার? আপমন তেয ফাাঁস হওয়ার  ে ো বলকলন ।  
মে ন্তু মসোি হ কব ে ম াক্ড া  অ পাকর ে ন ে ম া্ড  থেকে ।  থসখ ান থে কে  তেয ফাাঁস  
হওয়ার  থে ান সম্ভাবন া থন ই।’ 
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হাসল আ হম দ  ম ুসা।  বলল, ‘থতাম ার  ে ো ই হয়কত া ম ে ।  মে ন্তু  এ ে ট ু
আকগ থড মেড  থড মন কম র  ে াে থেকে  থ কনে ওরা টাে া মদকয় সবমে েুই মে কন  
োকে ।  এ টা সতয  হ কল এ ক দর  থে নার  হ াত থে ান প যমি থপৌ কেকে  মে না মে  ে কর  
 ানকব? সুতরাং সকন্দহ  থে কে ই যায়।’ 

ম ুখ ম্লান হকয় থগল থস ামফয়া  সুসাকনর ।  থোট্ট  ে কর  বলল, ‘স্যমর  মম . 
আহম দ ম ুসা।  আম াক দর   ামত র  দুেমাগয  থয, তাকদর  থশ্রষ্ঠ সি ানর াও মবমি  হয়।’ 

বকল আব ার  সা ম ে র ায় ম কন াক যাগ ম দল থস ামফয়া সু সান। 
‘এ টা আপনার   ামতর  এ ে ার  দুেমাগয নয়।  পৃমে বীর  বহুকদ কে র  

বহু ামতর  অসংখয  থশ্র ষ্ঠ সিা ন ইহুদী বাদী কদর  টাে ার  ে াক ে মবমি  হকয় কে অেব া  
ওকদর  ষেযকন্ত্রর  ফাাঁ কদ আত্মস ম পমণ ে র কত বাধয হকয়কে। ে তামধ ে  বের ধকর    ম 
ওয়ামে ংটন  আব্রাহাম  মল ংে ন -টম াস থ ফার সকনর  থ দে  ম ামে মন যুক্তর াষ্ট্র ওকদর  
কু টবুমের  দ্বার া থড ামম কনকটড  হকয়কে, ওকদর  স্ব াকেমর  বাহন  থসক  ে ামির  নাকম  
অে ামির  ধ্ব া উ মে কয়ক ে দুম নয়ায়।  সকব থস থদে মট  ম ুমক্ত লাে ে কর ক ে ও কদর  
অকক্টাপাে  থে কে ।  অকনে  থদে  এ খনও  ম ুমক্ত পায়মন ।  থতাম া ক দর  আক ারস  তার ই  
এ ে টু ক্ষদু্র  দৃষ্টাি।’ বলল  আ হ ম দ ম ুসা। 

আবার  থসা া হকয় দাাঁমেকয়ক ে  থসামফয়া সুস ান।  তাে াল আহম দ ম ুসার  
মদকে ।  আকব কগ  তার  থ াখ -ম ুখ  োর ী  হকয়  উ ক কে।  বলল, ‘ম ামে মনীকদর  এ ই  ম ুমক্তর  
এ ে টা মন মম ত্ত  আপমনও মেকল ন।  আম র া এ বং আম া কদর   া তীয় ম যম াদা  থে া োয় 
থপৌাঁক েকে  তার  মে েুটা থত া আ    ানকলন ।  আপমন  মে  আম াকদর  আক ার সকে  
সাহাযয  ে র কবন।’ আকবক গ  রু ে হকয়  থগল  থসামফয় া সুসা কনর  ে ে।  দুক াকখ ত ার  
টল টল  ে র কত লাগল  অশ্রু। 

ম্লান হাসল আহম দ ম ুসা।  ব লল, ‘এ  সুকযাগ  যমদ আম ার  োকগয ঘ কট, 
আমম  আনম ন্দত হকবা  সুসান।’  

থসামফয়া  সুসান  সাম কন ম া ো  ঝুাঁমে কয় থে াম র  বাাঁমে কয়  বা ও ে র ল আহম দ 
ম ুসাকে ।  তার  দুক াখ থেকে  থ নকম এল দুকফ াটা অ শ্রু। 

থ াখ ম ু কে আ বার  সা ক মর  ে া  শু রু ে র ল থসামফয় া সুসান। 
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আহম দ ম ুসা ও থ সামফয়া  সুস ান থম াট ১ ৪ মট  ম ৃতকদহ  সা ম  ে র ল।  মে ন্তু 
আশ্চযম ে ার ও  পকে কটই  মে েু  থপল  না।  এ কে বাকর  ে ূে  পকে টগু কলা। প কে কট 
তাকদর  ম ামন বযা গ আক ে, মে ন্তু তাকত  টাে া োে া আর  মে েুই থ নই। 

এ  সম য় মফকর  এ ল হাসান  তা মর ে ও। বলল, ‘দুতলার  সব গুকলা  ে ক্ষ ই 
থবড  রুম ।  এ ই হলঘ কর র  প াক ে  এ ে টা অমফসরুম  র কয়ক ে, থ সখাকন থটম বল, থ য়ার  
ও এ ে মট  ে মম্পউ টার।  ে মম্পউটার মট ও ে ূে।’ 

‘ম ে  ওকদর  পকে কটর  ম ত।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 
বকলই এ ে টু োবল আহম দ ম ুসা।  তার পর আবার  বকল উ  ল, ‘আম ার  

ম কন হকি মম . মেক্টর  র াইয়া  ও থসামফয় া সুসা কনর  বযাপ াকর   ূোি মসোি  থনয়ার 
পর তার া ত াকদর  সব ড কু কম ্ট  সমর কয়কে, ে মম্পউটার ও খামল  ে কর কে।’ 

‘থে ন?’ বলল মেক্টর  র াইয়া। 
‘আপনাকদর  হতয ার  পর প্রে াসকনর  অিত  এ ে টা অংে  থে কে  

মর টামল কয়ে ন হকত  পা কর, এ  ে কয়ই  তার া  তা কদর  পমর  কয়র  স ব র ে ম  ম হ্ন  থগা পন 
ে কর  থফকলক ে।’ 

‘ম ে  বকলকেন মম . আ হম দ ম ুসা।  এ টাই এ র  এ ে ম াত্র বযাখযা।’ বলল  
মেক্টর  র াইয়া। 

মেক্টর  র াইয়া দ াাঁমেকয়মেল থড মেড  থড মন কম র  লাকে র  পাকে । 
তাে াল আহম দ  ম ুসা মেক্টর  র া ইয়ার মদকে  মে েু বলার   ক ে । 
মেক্টর  র াইয়ার মদকে  তাে াকত মগকয়ই আহম দ ম ুসার  ন র  প েল থড মেড 

থড মন কম র  গলায় োে া  এ ে টা  ে  কে  ম ম নকসর  উ পর।  পাকে ই দাাঁমেকয়মেল  
থসামফয়া সুস ান।  আহম দ ম ুসা  থসামফয়া সুস ানকে  ম কেস ে র ল, ‘মম . থড মেকডর 
গলায়  ে  কে  ওটা মে?’ 

‘থসানার  এ ে টা ি স।’ বলল  থ সামফয়া সুসান। 
‘ইহুদী  থড মেকডর  গল ায় খ্র ীকষ্ট র  ি স!’ 
বকল আহম দ ম ুসা দ্রু ত এ মগক য় এ ে টু ঝুাঁকে  পকে থসানার  ি সট া থসানার  

থ ন থে কে  মোঁকে  মন ল।  ধর ল থ া কখর  সাম কন।  বলল স্ব গ ত ে কে, থম াটা -কসাটা  
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এ তবে ি স থত া ে ার ও গল া য় ে খনও থ দমখমন।  আর  এ ে  ন ে ট্ট র  ইহুদীবাদ ী 
ি স পরকব এ টাও অমবর্শ্াস্য ঘ টন া। 

বকল উ কট -পা কট থদখ কত ল া গল আহম দ ম ুসা  ি সমট কে । 
হ াৎ ভ্রুকু  কে  থগল আহম দ ম ুসার ।  থস থদখল ি কসর  দুপ াকে ই লবা -

লম ব থ াো  লাগা কনার  ম ত থসা  া সর ল থর খা। 
আহম দ ম ুসা ি সট া দুহ াকত ধ কর  থ াোর  ম ত লাই কনর  দুপা কে  দুহা কতর  

দুআেুকলর নখ থসট  ে কর  দুমদ কে  টান মদল। 
সংকগ সং কগ দুোগ  হ কয় থগল  ি সমট ।  থেতর থে কে  থবমর ক য় এ ল দুমট  

ফাইবার   ীপ।  ীপ  দুমট  হাক ত তুকল মন ল আহম দ  ম ুসা।  মবস্ম য় তার  থ াকখ -ম ুকখ। 
থ াখ বুলাল  ীপ স দুমট র  উ প র ।  থদখল দুমট কত ই ে কয়ে মট  ইংকর  ী বণম  

ও ে কয়ে মট  ে কর  ইংকর  ী অংে  থখাদা ই ে র া।  পেল আহম দ ম ুসা।  প্রেম মট কত  
থলখা  ‘FAMS 0 0 6 5 4 1 2 3’ এ বং  মদ্বতীয়মট কত  থ খাদ াই  ে র া  হকয়ক ে ‘FAST 
00 45 63 21’  

সবাই থদ খমেল আহম দ  ম ুসাক ে ।  সবার  থ াক খ -ম ুকখ  মবস্ময়।  ি সও থে ান  
মে েু লুে াকনার  আধার হক ত প া কর  তাহ কল! 

‘ওগুকল া ম কন হ কি ফা ইবার   ীপস। ওগু কলাকত  মে েু থলখা  আকে?’ বলল 
থসামফয়া  সুসান। 

আহম দ ম ুসা থে ান েো না  ব ক ল  ীপস দুমট  তুকল  মদল সুস াক নর  হাকত। 
ওরা এ কে  এ কে  সবাই থদ খল  ীপস দুমট কে ।  সবমকে কষ হা কত  থপল মেক্টর  

র াইয়া। 
মেক্টর   ীপস  দুমট কত  থ াখ  বুম লকয়ই  বকল  উ  ল, ‘ ীপস  দুম ট গু রুত্বপূণম  

থে াড  নাবার  ব হন ের কে।’ 
‘ম  থসট া  পমর ষ্কার।  মে ন্তু থে াড  নাবার  মে কসর  হ কত পাকর?’ ম ে াসা 

আহম দ ম ুসার । 
‘ ীপকসর  থে াকড  ৮মট  মড ম ট  থ েকে  ধকর  থনয়া  থ যকত  পা কর  ও গুকলা থে ান 

লে কে  আনল ে  ে র ার  থে াড  নাবার ।  থস লে  ে মম্পউ টাকর র ও হ কত পাকর ।  মে ন্তু 



গু লা গ থ েকে  টুইন টাওয়ার  104 

 

বণমম ালাগুকলা  দ্বার া মে  বুঝ াক ি তা  ান কত প ার কল র হক স্যর  সম াধান সহ  
হকতা।’ বলল  মেক্টর  র াইয় া। 

গেীর  ম িায় ড ুক ব মগ কয়মেল আহম দ ম ুসা। 
থস  ীপস  দুমট  মেক্টর  র াইয় া র  হাত থেকে  মন কয়  আবার  ন র  বুলাকত  

লাগল।  উ কট -পা কট থদখ কত লাগল োকল া ে কর ।  এ ে   ায়গায় মগকয়  তার  থ াখ  
আট কে  থগল।  থ দখল, প্রেম   ীপকসর  থে ষ ড ান প্রা কি থসা নালী র ংকয়র   ী পকস  
থসানালী র ং কয়র  এ ে টা এ যাকর া আর ও ড ান মদে কে  ম াকন বাই কর র  মদে কে  ইংমগত  
ে র কে। এ র  মবপরীত দৃ শ্য মদ্ব তীয়  ী পসমটকত।  থসট ার  বাম  প্রাকি  এ ে মট  এ যাকর া।  
এ যাকর ার  ম াো থেতর মদ কে, মাকন থে াড কে  ইংমগত ে র কে। 

আহম দ ম ুসা থদখ াল এ যাকর াম ট সে লকে ।  বলল, ‘দু ীপ কস র  দুকে াকড র  
ম কধয সম্পে ম র কয়কে। থ য  ী প কসর  এ যাকর া ব াইকর র  মদে কে  ইংমগত ে র কে, থসট া 
প্রেম  বযবহার  ে র কত হ কব এ বং থয  ীপকসর  এ যাকর া থেত র ম ুমখ হ কয় থে াড কে  
ইংমগত ে র কে থসট া মদ্বত ীয়, এ কে  প্রেম টার  পকর  বযবহার  ে র কত হ কব।’ 

হামস ফুকট উ ল মেক্টর  র াইয়ার ম ুকখ।  বলল, ‘আপনার  র হস্যকেদী ে ান  
অতুলনীয়।  এ খন বামে  ে াে ল বণমম ালাগুকল ার  অেম  উ োর ।’ 

হ াৎ আহম দ  ম ুসার  থ া খ ম ুখ উ জ্জ্বল  হকয়  উ  ল।  মে ন্তু পরক্ষ কণই  
মন ক কে  সাম কল মন কয়  থস স্ব া োমবে  হকয় থগল।  তার পর  ী পসগুকলা  ি কস পুকর  
পকে কট র াখ কত  র াখক ত  বলল, ‘র হস্য উ ে ার  যখন  শু রু  হকয় ক ে, তখন থে ষও ে ী ঘ্রই 
হকয় যাক ব ইনে াআল্লা হ।’ 

ে ো থে ষে কর  এ ে টু থে কম ই  আবার  ব কল উ  ল, ‘না এ খাক ন আর  থ দমর  
নয়।  আপনার া আহত।  লুন আম র া যাই।  যাব ার  সম য় মন ক র  থফ্লার টা এ ে টু থদ কখ  
থযকত  হ কব। 

বকলই ত াে াল হাস ান তামর ক ে র  মদকে ।  বলল, ‘তুমম  আকগ  লকব  
সাবধাকন, থদক খ-শু কন।  ে ত্রু লুমে কয় োে কত পা কর  সুকয াক গর অকপক্ষায়।  আর  
থপেন মদে টা থদখ ার  দাময় ত্ব আম ার ।’ 

মন কদমকে র  সাকে সা কেই  থষ্টন গান হা কত মন কয় হ াাঁটকত শু রু ে র ল হাসান 
তামর ে । 



গু লা গ থ েকে  টুইন টাওয়ার  105 

 

মেক্টর  র াইয়া ও  থসামফয় া সুসা নও হাাঁটক ত শু রু  ে কর কে। 
আহম দ ম ুসা হ াাঁটকত শু রু  ে কর ই আবার  েমকে  দাাঁোল।  বল ল, ‘দাাঁোও  

হাসান ত ামর ে ।’ 
দাাঁমেকয় পেল  সবা ই। 
‘হাসান  ত ামর ে, থড মেড  থড মন কম র  ম ৃতকদ হ  থর কখ  যাওয়া  যাক ব না।  তু কল  

মন কয় সাগকর  ড ুমব কয় র াখক ত হকব, অেব া অে  থে াে াও লু ে াকত হ কব যাকত  তার  
ম ৃতকদহ  থে উ  না প ায়।’  

‘থে ন? এ র  মে  প্রকয়া ন? সবার  ম ৃতকদহই  থত া োে কে।’ আহম দ ম ুসা 
ে ো থে ষ  ে র কতই বকল  উ  ল  থসামফয়া  সুসান। 

‘তার  লাে  এ খাকন োে কল আ  র  ওয়াই ম যান অবশ্যই থ কন যাক ব থয, 
থড মেড  থড মন কম র  গলায়  ি সট া থনই, তখন থস  অ বশ্যই  স ক ন্দহ ে র কত পাকর  থয, 
দুমট  থে াড  নাবার  ে ত্রুর হাকত পকে থগ কে। তার  ফকল এ ই থ ে াড  মদকয় আর  থে ান 
লাে হ কব না।’ বলল  আ হম দ ম ুসা। 

থসামফয়া সুস াকনর  মবম ুগ্ধ দৃম ষ্ট আহম দ ম ুসার  উ পর।  বলল, ‘মে ন্তু 
এ ে োও থতা  ম কন ের কত পাক র  টাে ার  থলাকেই  থে উ  ি সট া  মন কয় থ গকে।’ 

‘টাে ার  থলাে োে কল  এ তগুক লা ম ামন বযাগ ত ার া থনয়ম ন থে ন? তাোো  
আ র  ওয়াই ম যান   াকন  য া র া এ ই  লো ই  ে কর কে, তার া টাে ার   কে  লালাময়ত  
নয়।’ আহম দ ম ুসা  বলল। 

‘ধেবাদ।’ বলল  থসামফয় া সু সান।  অসীম  ম ুগ্ধতায়  আকলাম ে ত  থসামফয়া  
সুসাকনর  থগ াটা  থ হার া। 

‘আম ার ও ধেবা দ গ্রহণ  ে রু ন আহম দ  ম ুসা।  আপনা কে  য তই থদখমে, 
ততই অমেেূত হকয়  পেমে।’ ম েক্টর  র াইয়া বলল। 

মেক্টর  র াইয়া  যখন  ে োগু কল া বলম েল, তখন এ মদকে  ে ান না ম দকয়  
আহম দ ম ুসা এ মগকয়  মগকয়  থড ম েড থড মন কম র  লাে  ে াাঁকধ তু ক ল মন মি ল। 

েুকট এল  হ াসান ত ামর ে । 
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‘আপমন  াকনন  ে াইয়া, এ  ধরকনর  োর  বই কত আম ার  খুব ে াল লাকগ।’ 
বকল  আহম দ ম ুসার  হ াত  থেক ে  থড মেড  থড মন কম র  লাে  মেমনকয় মন কয়  তা মন ক র  
ে াাঁকধ  তুকল  মন ল। 

থসামফয়া সু সান  তার  আ হত হা ত মদকয় ই এ ে টা থষ্টন গান তু ক ল মন ল এ বং 
গুলীর ম যাগাম ন টা পরীক্ষ া ে র ল।  তার পর বলল আহমদ ম ুসাকে  লক্ষ য ে কর, 
‘এ বার  মম . হাসান  তামর কে র  দ াময়ত্ব আমম  পালন  ে র ব।’ 

বকল সাম কন  এ মগকয় স বার  সা ম কন থস হাাঁটকত  লাগল। 
‘ধেবাদ  সুসান।  তুমম  সমতয ই  এ ে  ন েম াক্ড া।’ বলল  আ হম দ ম ুসা। 
‘েুকল  যা কিন  থবাধ  হয়  থয, আপমন আহম দ  ম ুসা।  সাধারণ  ে ার ও   কে  

আপনার  ম ুখ থে কে  এ তবে প্র ে ংসা ম ানায় না।’ 
‘এ টা প্রে ংসা নয়, সকতযর স্বী ে ৃমত।’ আহম দ ম ুসা বলল। 
‘আপনার  এ ই  ে ো  এ বং  সবম ে েু আম ার  ে াক ে  স্ব প্ন ম কন  হক ি।  েয় হকি  

স্ব প্ন না আবার  থে কে য ায়।’ আকবকগ  গলাটা  ে াাঁপল সুসা কন র ।   
বকলই দ্রুত   লকত  শু রু ে কর ক ে সুসান। 
সবাই  ল কত শু রু  ে র ল। 
আহম দ ম ুসাও। 
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৪ 
সািামসম া উ পতযে ার  পাকে  হাইও কয় থে কে  এ ে টু থনকম গামে  দাাঁমেকয়  

পেল। 
গামে র  ড্র াইমেং মসট  থেকে  প্র েকম  নাম ল হ াসান ত ামর ে । 
আহম দ ম ুসাও  নাম ল তার  প ক র  পাকে র  মসট  থে কে । 
‘ম ে  এ খান  মদকয়ই সুমল োক নর  গামে কে  র াস্তায় উ  কত থদকখমেলাম।’ 

বলল  হাস ান  তামর ে । 
আহম দ ম ুসা   ার মদ কে  ত াে াল।  থদ খল, তার া  থ যখা কন দাাঁম েকয় আ কে  

থসখান থ েকে  বে গ াে পাল া ম ুক্ত এ ে টা েমর কড ার  এ াঁকে -কবাঁকে  সাম কন এ মগকয়  
থগকে।  তার  দুপা কে ই থঝা প - ঝাে ও  গ াে -প ালা। প ােকর -ম ামট কত থম ে াকনা েূমম ।  
ঘ াকস ঢাে া। 

‘সুমল োন মন শ্চয়  গামে টা সে ে  থেকে  থদ খা  যা কব  এ ম ন  ায়গায় পাে ম  
ে কর মন ।  ম কন হয়  যতটা  থপক র কে থেতকর  মন কয়ক ে। এ খন  থদখ, গামে  যাওয়ার  
ম হ্নট া খুাঁক  পাওয় া যায় মে না ।  তাহকল  মে েুটা অি ত পমর ষ্ক ার  হক ব থয, থে ন থস  
এ খাকন এ কসমেল? এ মদকে  তাকদর  নতুন থে ান আস্তানা আ কে  মে না।’ আহম দ ম ুসা 
বলল। 

আহম দ ম ুসা ও  হাস ান তামর ে  দু কনই গ ামে র   াে ার  ম হ্ন খুাঁ কত  
লাগল।  থয গামে  সুমল োন বয বহার  ে কর মেল তা বে গামে  না হকলও  আকম মর ে ান 
ে ার মট র  ও ন ে ম  নয়।  এ  ও কনর   াকপ ে ম  ঘ াস থয  থে ত কল যা কব, পাতা মোঁ কে 
যাকব, ে ম  গােগুকলা  থে কে যা কব, তা খু বই  সাধারন  দৃ শ্য। 

আহম দ ম ু সার া এ ই  ম হ্নই স ন্ধান ে র কত লাগল। 
অবাে  হকলা  তার া সন্ধান ে র ক ত মগকয়।  থদ খল, ঘ াকস ঢাে া ে মর কড ার টার 

ম াঝাম ামঝ লবা -লম ব  থগ াটা  া য়গার ই ঘ াস  অকনে টা থেতলা কনা, পাতা  থোঁে া এ বং  
ে ম  গােও ম া কঝ  ম াকঝ  মপষ্ট হওয়া।  মব স্মকয়র  বয াপার  হকল া, থেতলাকনা  ও  থ োঁো  
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থে ান ঘ াস বা  ে ম  গাে ম কর  শু মে কয় থগকে, থে ানট া আবার  থেতলা কনা ও থ োঁো  
হকলও  ঐ োকব  ম কর  যায়মন ।  মবমস্মত  আহম দ  ম ুসা  মব ষয়ট ার  মদকে  হাসান  
তামর কে র  দৃমষ্ট  আে ষমণ  ে র ল। 

ভ্রুকু মঞ্চত হকল া হাসান  তাম র কে র ।  বলল, ‘ম ে  বকলকেন ো ইয়া।  
মবষয়ট া এ তক্ষণ  আমম  থখয়াল ে মর মন।  এ টা এ ে টা মবর াট বযাপার ।  এ র  অেম হ কলা, 
শু ধু সুমল ো কনর  গ ামে  নয়, এ  ধর কনর  গামে  এ খা কন আ কগও  এ কসকে। হয়কতা  ব ার  
বার ই এ কসক ে।’ 

োবমেল আ হম দ  ম ুসা।  বলল, ‘আর  সুমল োনকদর  ম ত  গাম ে বার  বার  
আসার  অেম হকলা, সাম কন এম ন মে েু আকে, থয খাকন  গামে গু কলা এ কস কে।’ 

‘ম ে  বকলকেন  ো ইয়া।  মে ন্তু প্রশ্ন হ কলা, সািামসম া উ পতয ে ার  পােকুর  
থ মট  োোও ত াকদর  আর  থে া ন ঘ াাঁমট  মে  এমদকে  আকে, থে লম েকনর  ে োয় মে ন্তু 
এ টা বুঝা যায়মন ।’ বলল  হাস া ন  তামর ে । 

‘সািামসম ার  এ  পাে টাকে  সা িামসম া উ পতযে ার  ব াইকর  ধর ে থে ন?’ 
আহম দ ম ুসা বলল। 

‘তাও হক ত পা কর ।’ 
‘ ল, গামে র  এ  িাে  ধকর  আম র া এ মগকয় য াই।’ 
বকল হ াাঁটা শু রু  ে র ল আহম দ ম ুসা। 
হাসান ত ামর ে ও  লল পাে াপা মে । 
যতই স াম কন, ম াকন উ ত্ত কর  এ গুকত লা গল তার া, ততই এ াঁকে -কবাঁকে  

অকনে  থঝা প -ঝাে  পাে  ে ামট কয় এ মগকয় যাওয়া  ঘ াকসর  ে ম র কড ার টায় থোট -খ াট 
আগাো ও গাে - গােোর  সংখয া বােকত ল াগল।  এ খাকন গামে  যাতায়া কতর িাে টা  
আর ও ষ্পষ্ট হ কয় উ ক কে। 

মবস্ময় ব ােকত  লাগল  আহম দ  ম ুসা ও  হাস ান ত ামর কে র ।   ংগকলর  ম কধয  
এ োকব  গামে  মন কয় আস ার  র হস্য মে ! র হস্য  মে  ন া বুঝকল ও থে ান  এ ে টা বে  
বযাপার  আক ে, থস মবষ কয় ত ার া মন মশ্চত হকলা। 

এ ে টা পাহাকের  বে  মট লার থ গাোয় এ কস  তা কদর  এ ই  যাত্র া থে ষ হকয়  
থগল।  থদ খল, মট লাটার থগাো য় এ কস গ ামে   লার থস ই ি াে টা থে ষ হ কয় থগকে। 
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আহম দ ম ুসার া েমকে  দাাঁোল  থসখাকন। 
 ার মদকে  তাে াল আহম দ ম ুস া। 
‘োইয়া  উ পকূ ল মে ন্তু খুব থবম ে  দূকর  নয়।’ বলল  হাস ান  তাম র ে । 
‘মে ন্তু সাম কনট া আর ও  উ াঁ ু  হক য় উ ক কে।  সািামসম া  উ পতযে ার  ম ত েূমম  

হ াৎ মন  ু হ কয় উ পকূ কলর  সম া ির াল হকয়  যায়মন ।’ আ হম দ ম ুসা বলল। 
‘হ্াাঁ ে াইয়া। আম ার  ম কন হ য়  সাম কনর  পাহােট া  সাগর থেকে  উ ক  

এ কসকে। থস খাকন  হয়ক তা আ ম র া থে ান নাবয উ পকূ ল পা ব না।’ বলল  হাস ান  
তামর ে । 

‘আম র া উ পকূ কল যামি  না হাসান ত ামর ে ।  গামে র  থলাে র া থে াোয় 
এ কসমেল থসট া  খুাঁ মে। আম ার  ধারণ া এ টা ওক দর  উ পকূ কল যা বার  থে ান র াস্ত া নয়।  
মম মন -সাকবর  থনাে কর র   ক ে তার া থয  সাি া মসম ার  প ােকুর  থ মট টাকে ই বয বহার  
ে কর, থসট া থ তা থসমদন আম র া  মন ক কদর  থ াক খই  থদমখম ে।’ আহম দ ম ুসা বলল। 

‘এ ই  ংগকল  তা হকল  তার া থে ন আসকব?’ বলল হাসান তামর ে । 
োবমেল আ হম দ ম ুসা।  বলল  এ ে  সম য় থস  উ ৎসামহত  ে ক ে, ‘থখয়াল 

ে কর ে হাসান তামর ে, থসমদন  মম মন -সাব যখন সািামসম া থ  মট কত এ কসমে ল, থস 
সম য়টাকতই সুমল োন  এ ই  ং গকল ব া এ ই এ লাে ায়  মেল।’ 

‘োইয়া তাহ কল আপমন বল কত  াকিন, মম মন -সাব থনা ের  ে র া ও 
সুমল োন এখাকন আস ার  ম কধয  এ ে টা থযাগসতূ্র  আকে।’ হা সা ন  তামর ে  বলল। 

‘থযা গসতূ্র না োে কল ম ে  এ  সম য় সুমল োন এ খাকন এ কস মেল থে ন?’ 
স্ব গত প্রশ্ন আ হম দ ম ুসার । 

‘থ মট কতই  থ তা  আম র া লুমে ক য় মেলাম।  সুমল োন  থতা  থস খা কন য ায়মন ।’ 
বলল  হাস ান  তামর ে । 

‘হকত  প াকর  সুমল োন  বা  মম মন -সাব  আম াকদর  অবস্থান  থটর  থপকয়মেল।  
সুমল োনও থসখ াকন যায়মন  এ ব ং মম মন  সাবও থ মট কত থন াের  ে কর মন ।’ বকল  ম ুহূতম  
খাকনে  োম ল  আ হম দ ম ুসা।  তার পর  আবার  ব কল  উ  ল, ‘মে ন্তু এ ম ন মে েু ঘ টার 
অেম হকলা, সুমল োন আম াকদ র  অবস্থান  থটর  থ পকয়মেল।  য মদ তা  থ পকয়  ো কে, 
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তাহকল  সং কগ  সংকগ  তা  থড মেড  থড মন ম কদর   ানাবার  ে ো।  মে ন্তু থড মেড  
থড মন ম কদর  ে ো বা তমায় এ ম ন মে েু আাঁ  ে র া যায়মন ।’ 

‘আম র া মবর াট ধ াাঁধায়  পকে  থ গলাম  ো ইয়া।  থে ানট াকে  স তয ব কল  গ্রহণ  
ে র ব’।  বলল  হাসান  তামর ে । 

‘সুমল োনকদর  গামে  এ খা কন বার  বার  আকস এ টাকে ই সত য বকল গ্র হণ 
ে র ব।  এ স, থে ন এ কসমেল  এ  সতযটা  থ বর  ে মর, তাহকল  সব মে েুই পমর ষ্কার হ কয়  
যাকব।’ বকল  আহম দ  ম ুসা ম ক নাকযাগ  মন মবষ্ট  ে র ল  তার   া র পাকে ।  বুঝার  থ ষ্টা  
ে র ল, গামে  থেকে  থনকম থে ান  মদকে  থ গকে।  

এ  সম য় হাসান  ত ামর ে  এ ে টু পুব ম দকে  এ মগকয়  ঝুাঁকে  পকে  এ ে টা ে ম  
 ার া হ াকত  তুকল  মন কয়  আহম দ  ম ুসাকে  থদমখ কয়  বলল, ‘থদখুন এ   ার া গ ােটা  থগাে া  
থেকে প কেম েল, অকনে খামন  শু মে কয় থগকে।’ 

‘আহম দ ম ুসার  ম ুখ আনকন্দ উ জ্জ্বল হকয় উ  ল।  বলল, ‘ ল আম াকদর  
ড ান মদকে ই এ গু কত হক ব।’ 

এ ে টু এমগকয় আহম দ ম ুসা থ দখল, এ ে টা পাের তার   ায়গা থে কে  
উ পকে উ কট আকে। আহম দ  ম ুসা হাসান তামর ে কে  পাে র টা থদমখকয় বলল, 
‘আম র া ম ে  পকেই এ গুমি  হা সান তামর ে ।’ 

আহম দ ম ুসার া এ ই োকব  থোট -খাট ম হ্ন  অনুসর ণ ে কর  মট লা টার  দমক্ষ ণ 
পাে  হ কয় পূব  পাে  ঘ ুকর  উ ত্ত র  পা কে  মগকয়  থপৌ েল।  মট লাটা র  উ ত্ত র  পাকে  এ ে টা 
অগেীর  উ পতযে া।  উ পতযে াটার  পকর ই এ ে টা পােকুর  পা হা ে।  পাহােট ার  মন ক র  
মদে টা  ংগকল ঢাে া হ কলও উ পকর র  অংে  অকনে টাই নাং গা, সমল ড  পােকর র । 
ম াকঝ ম াক ঝ গ াে আ কে। 

আহম দ ম ুসার া  ম হ্ন  ধকর  পােু ক র  পাহ ােট ার ও উ ত্ত র  প্র াকি  মগক য় থ পৌেল।  
সাম কন তাে াকত ই থদ খকত  থপ ল পাহা কের  থগাোয়  এ ে টা আকগর ম তই অগে ীর, 
মে ন্তু সংে ীণম উ পতযে া।  উ পতযে ার  পকর ই উ াঁ ু হ কয় উ ক কে  এ ে টা উ চ্চেমূম  এ বং 
োকদর  আে া কর  তা  মে েুটা এ মগকয় থগকে।  তার  প কর ই সা গর। 

মন ক র  সংে ীণম উ পতযে াটা  ঘ ন গা ে -পাল ায়  ঢাে া।   ংগ কলর  উ পর থ াখ  
পেকতই  এ ে টা মবষকয়র  প্রম ত তার  দৃমষ্ট  দ ারুণোক ব আ ে ৃষ্ট হকলা। থ দখল, 
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অকনে গুকলা গাক ের ম কধয দাাঁ োকনা এ ে টা থদব দা রুর  ম ত থসা া লব া হ কয় ও া  
গাকের ম াে াটা ে াো।  োো  ম া োটা ঝু কল আক ে। োো  অংে টা শু মে কয় থগক ে। 

আহম দ ম ুসার  ম ুখটা উ জ্জ্বল  হকয় উ  ল।  গাক ের োো  ম া োটা হ াসান 
তামর ে কে  থদমখকয়  বলল, ‘আম ার  ম কন হয় ওটা  এ ে টা সংক ে ত হাসান তামর ে ।’ 

‘আপমন ম কন  ে কর ন, থে উ  ড া লট া থে কে থর কখ কে?’ হাসান  ত ামর ে  বলল। 
‘আম ার  তাই  ম কন হয়।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 
‘ঝে বা  অে  থে ান োর কণও  থতা োেকত  পা কর?’ হাসান ত া মর ে  বলল। 
‘থদখ, গােটার পূব, পমশ্চম ও  উ ত্ত র  সব মদকে ই গ াকের প্র া  ীর ।  দমক্ষ ণ 

মদে টা ফাাঁে া।  মে ন্তু এ মদ কে  আবার  পা হাকের  প্রা ীর ।  সুতরাং এ ই  অবস্থ ায়  
অকপক্ষাে ৃত থ োট গ ােটা এ ই োকব  োেকত  পা কর  না।’ বল ল  আহম দ ম ুসা। 

‘যুমক্তট া ম ে  োইয়া।’ হাস ান  তামর ে  বলল। 
‘ ল ওমদকে  থদমখ  বযা পার টা ম ে?’ বলল আহম দ  ম ুসা। 
বকল আহম দ  ম ুসা পাহ াে থ েক ে  উ পতযে ার  মদকে  নাম কত শু রু ে র ল। 
সাকে হাসান  তামর ে ও। 
উ পতযে ায় থনকম এল আ হম দ  ম ুসার া। 
উ পতযে ার  তলাটা ঘ ন আগাে ায়  ের া। 
‘োইয়া এ খ াকনও থলাে   লা কলর  ম হ্ন পাওয়া যাকি।’ হা সান  তামর ে 

বলল। 
‘মে ন্তু হাসান তামর ে  এ ে টা ম ম নস থদখ, থপেকন আম র া থ যম নট া থদক খ 

এ কসমে, এ খানে ার  ঘ াস ও আ গাো থস র ে ম  দমল ত -ম মে ত নয়।  এ খাকন  লাকফরা  
হকয়কে  খু ব সা বধাকন।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 

‘ে ার ণ থবাধ  হয়  এ ই  থয, এ খাকন ও কদ র  আ গমন  ওরা  লুে াক ত থ কয়কে।  
মে ন্তু থে ন?’ 

‘বযাপার টা ম কন  হয়  ম ে ানা লুে াবার  ম ত। আম র া হয় কতা ওকদর  
গুরুত্বপূণম  থে ান মে েুর ে াোে ামে থপ ৌকে  থ গমে।’ আহম দ  ম ু সা  বলল। 

আহম দ ম ুসা  ও  হাসান  ত ামর ে  দু কনই   ার মদকে  সত ে মোকব  থ াখ  
বুলাকত  লাগল।  মে ন্তু দৃমষ্ট  আ ে ষমকণর  ম ত থে ান মে েুই থে া ো ও থদখল  না।   
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‘ ল আম র া ম াো  োো  গােটা র  মদকে  আগাই।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 
গাকের থগাোয়  থ পৌোর  আকগ ই গা কের উ ত্ত র  পা কে  গা কের ম নক ই গ াে -

আগাোর  এ ে টা বৃত্ত  তার  দৃমষ্ট  আে ষমণ  ে র ল।  বৃত্ত টার  বমহঃসীম া অে ষ্ট হকলও  
বৃত্ত টা  ার পাকে র   ংগল থেক ে  আলাদা হকয় থগক ে তা এ ে টু সতে ম দৃমষ্ট কতই 
থ াকখ  পকে।  বৃকত্ত র  থেত কর র  ঘ াস -আগাে ার   ংগল প্রাে ৃমতে োকব মব েস্ত নয়, 
পমর ে মল্পতোকব সা া কনা।  এ ই পােমে যই বৃত্ত কে  আলাদা  ে কর কে। 

আহম দ ম ুসা বৃত্ত টা থদ খাল হা সান তামর ে কে । 
মবমস্মত ে কে  হাস ান ত ামর ে  ব লল, ‘উ পকর  গাক ের ড াল  থে ক ে র াখা, মন ক  

 ংগকলর  এ ে টা ম যান -কম ড  বৃ কত্ত র  মন শ্চয় এ ে টা অেম আক ে োইয়া।’ 
আহম দ ম ুসা থে ান  বাব  মদল না।  এ গুকলা  গা কের থগ া োয় বৃত্ত টার  

মদকে । 
হাসান ত ামর ে ও। 
বৃত্ত টার  পাকে  থপ ৌেকত ই  হাস া ন তামর ে  ব কল উ  ল, ‘বৃত্ত টাকে  এ খন মে ন্তু 

োইয়া  ার মদে  থে কে   ংগল এ লাে া থেকে  আলা দা ে র া যা কি না।’ 
‘হ্াাঁ  তাই  হয়।  মে ল্পী কদ র  এ ে  থশ্রণ ীর  েমবকে  ে াে  থ েকে  থদখা কল ত ার  

থে ান আে ার  বুঝা যায় না।  ম ে ন্তু দূর  থেকে  থদ খকল আে ার  পমর ষ্কার হকয় ওক ।  
এ  বযাপার টাও থস  র ে ম ।  এ  বৃত্ত টাকে  অে ম ানুকষর  থ া খ থেকে  লুে াবার   ক ে  
এ টা এ ে টা থে ৌে ল।’ বকলই আহম দ ম ুসা বৃকত্ত র   ার মদে টা  থদ খকত  লাগল। 

ম ামট র  উ পর ঝুাঁকে  পকে প র ীক্ষ া ে র কত মগকয় আ হম দ ম ু সা থদ খল, 
‘বাই কর র  সাকে বৃকত্ত র  প্রাি ব র াবর  ফাটল  এ বং তার  সাকে ম ে েুটা আলগা ম ামট ও 
েমেকয় মেমট কয় োে া। 

বযাপার টা হাস ান তামর কে র ও ন কর পকেম েল।  থস মবমস্মত ।  বলল থস  
আহম দ ম ুসাকে  লক্ষ য ে কর, ‘োইয়া ম কন হ কি থ যন বৃত্ত  এ ে টা আলগা ম ম নস।’ 

‘থতাম ার  ম িায় আকর ে টা মব ষয়ও থযাগ  ে র ।  থদখ বৃকত্ত র  প্রাি ধুমল  
ধূসমর ত হকলও খু ব ে ক্ত।  থয ন মসকমক্ট ত তরী ।  তার  অেম প্রািটা প্রাে ৃমতে  নয়  
মবকে ষোকব  ত তরী ে র া হকয় ক ে।’ ব কল  উ ক  দাাঁে াল  আ হম দ ম ুসা।  তার  ে পাল  
কু মঞ্চত।  োবকে  আহম দ ম ুসা। 
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হাসান ত ামর ে ও উ ক  দাাঁমেকয় ক ে। তার ও থ াক খ -ম কুখ  মবস্ময়। 
আহম দ ম ুসা আবার  ঘ ুকর  এ ল বৃত্ত টার  ে াকে। বলল, ‘বৃত্ত টাকে 

ম যানকহাকলর  ঢাে নার  ম ত মে েু বলকল  থে ম ন হয়?’ 
থ াখ  ে পাকল  তুলল হাসান  তা মর ে ।  তার  ম াকন  ংগল -ঢাে া  এ ই থগাটা  

বৃত্ত টা সর াকনা যাকব?’ 
‘প্রাি বর াবর  আলগা ম ামট  থ দকখ ম কন হ কি এ টা উ ক কে -কনকমকে।’ 

আহম দ ম ুসা বলল। 
‘মে ন্তু মে োকব সম্ভ ব? থে নইবা উ  কব? এ ই  ংগকল  এ ম ন মবদঘ ুকট 

 ায়গায় মে  ে াে কত প াকর?’ হ াসান তামর ে  বলল। 
আহম দ ম ুসা ে াবমেল।  তা মে কয়মেল পূব মদ কে ।  বলল, ‘আম র া 

সািামসম া প ােকুর  থ মট র  প্র া য় সম াির াকল  দ াাঁমেকয়  আমে।  এ খান  থে কে  প ােকুর  
থ মট টা ে তগ  হ কব হাসান  তামর ে?’ 

হাসান তামর ে  পূব মদে টা এ ে টু োল ে কর  থদকখ বলল, ‘োইয়া আম র া 
থতা  পা েকুর  থ মট টার  পা কে ই  দ াাঁমেকয়  আমে।  প ােকুর  থ ম টর  পমশ্চম প াকে  থয  
পােকুর  থ দয়াল থদক খমে, যাকে  আম র া পাহাে থেকবমে, থসট া আম াকদর  সাম কনর  
উ চ্চেমূম র  থদয়াল। আমাকদর  এ খান থেকে  থস থ দয়া কলর  দূর ত্ব মবে -পাঁম ে  গক র  
থবমে  হক ব না।’ 

আহম দ ম ুসার  ম ুখ  উ জ্জ্বল  হ কয় উ  ল।  বলল, ‘এ ই বৃত্ত টা যমদ  থে ান  
ঢাে না  াতীয় মে েু হয়, তাহক ল আম ার  ম কন হকি  এ ই হ াই লযাক্ড র  মন ক  থে ান  
স্থাপনা ত তরী ে র া হকয়ক ে য ার  সাকে পােু কর  থ মট র  সম্পে ম আকে।’ 

হাসান ত ামর ে  সংকগ সং কগ ে ো বলল না।  তার  থ াকখ -ম ুক খ আনন্দ  ও 
মবস্মকয়র  সম াহার ।  পকর  ধীকর  ধীকর  বলল, ‘তাহকল ো ইয়া, সািামসম া উ পতযে ার  
এ ই আসল ঘ াাঁমট ।  এ খাকন থঢা ে ার  পেও ত াহকল  এ ই বৃত্ত -ম ু খটাই।’ 

বকল এ ে টু থেকম ই আবার  বল া শু রু ে র ল হাসান তামর ে, ‘বৃত্ত টা এ েটা 
ঢাে না হকল বাই কর  থখাল ার  এ ে টা পে অবশ্যই ে াে কব।  থস টাই এ খন আম াকদর  
থদখা  দর ে ার  োইয় া।’ 
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‘হ্াাঁ, এ টা থে ান ঢাে না  হ কল তা থখাল ার  উ পায়  থতা  অ বশ্য ই ে াে কব।’ 
বকল  আহম দ  ম ুসা  ব কস  পেল ।  বৃকত্ত র  উ পর  আবার  থ াখ  বুলাকত  লাগল।  মে ন্তু  
 ার মদে  ঘ ুকর ও সকন্দহ  ে র ার  ম ত মে ে ু থপল  না।  আহম দ ম ুসা মন মশ্চত থয, থে ান  
ইকলক্ট্রম নে  বযবস্থা োো এ  ধর কনর  ত দতযাে ার  ঢাে না উ  াকনা নাম াকনা সম্ভ ব নয়।  
ইকলক্ট্রম নে  বযবস্থার থ স ধর কন র  থে ৌে ল খুাঁক  থপল  না আহম দ ম ুসা। 

মে ন্তু ম াো োো  গা েটার বর াবকর  এ ক স আ হম দ  ম ুসা বৃক ত্ত র  বাইকর  
আগাোর  থেতর আলগা ম াম টর  এে টা অে ষ্ট লাইন থদখকত থ পল।  আগাোর  
ম কধয এ  ধর কনর  আলগা ম ামট  অস্ব াোমবে । 

আহম দ ম ুসা  দুহা কত  আগা ো  দুমদকে  সমর কয়  ে াকলা  ে কর  থ দখল  আলগা  
ম ামট র  লাইনট াকে । 

আলগা ম ামট র  এ  লাইনম ট শু রু হ কয়ক ে বৃ কত্ত র  প্রাকির  সাক ে থল কগ োে া  
বাইকর র  ম ামট র  প্রায় থে ানা থেকে ।  আর  থে ষ হকয়কে গা কের থগাোয়  মগকয়।  
আহম দ ম ুসা ম ামট র  িাে মট  অ নুসর ণ ে কর  গাকের থ গাোয় ম গকয় থপৌেল। 

ঘ াস ও আগ াোর  মেকে  গা কের  থগাে াটা থ দখা ই যায় না। 
আহম দ ম ুসা  আলগা  ম ামট র  লাইন থসা া  গা কের  ায়গাট ার  আগাে ার  

ফাাঁে  মদ কয়  তাে াল  গা কের থগা োর মদকে ।  থদ খকত  থপল  ম ামট  থ েকে  পাাঁ -েয়  ইমঞ্চ  
উ পকর  গাকের থগাে ার  এ ে টা  ায়গা  ার  বগম ইমঞ্চ আে াকর  থগাল ে কর  ে াটা এ বং  
ম ামট  থেকে  ে াটা প যমি  ায়গা টা গাক ের পাত া মদ কয় থঢকে  থ দয়া। 

আহম দ ম ুসা ড ান হাক ত  ংগল  ফাাঁে  ে কর  থর কখ বাাঁ হাত মদ কয় পাতাগু কলা  
সমর কয় থফলল।  সংকগ  সং কগই  তার  ন কর  পেল গাকের  গা  থ বকয় ম ামট  থে কে  উ ক  
আসা এ ে টা মবদুযকতর  তার । 

দুক াখ  উ জ্জ্বল  হকয়  উ  ল আহ ম দ ম ুসার ।  ে াটা অংে টা ধ কর  টান মদল।  
হাকতর স াকে  ে াটা অংে টা উ ক   এ ল। 

ে াটা অংে টা  মেল ঢাে নার  ম ত লা গাকনা ।  ঢাে না  তুলকত ই  থ দখা থগল  
োমষ্ট কে র  এ ে টা ক্ষদু্র  সুই  ব ক্স। সুই  পযা কনকলর  এ ে টা প্রাি নীল, অে প্রািটা  
লাল।  সুই ট া নীল  প্রাকি  থটকন  থদয় া আক ে। 

আহম দ ম ুসা থসা া  হ কয় দ াাঁো ল। 
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থপেকনই  দাাঁমেকয়ম েল হাস ান তামর ে ।  হাসান তামর ে ও থদখ কত থ পকয়মেল  
সবমে েু। 

আহম দ ম ুসা উ ক  দাাঁোক তই হ াসান তামর ে  বকল উ  ল, ‘োই য়া, সমতযই  
আম র া ম ে   ায়গায় এ কস থগমে। এ খাকন সুই  মট কপই এ ই ত দতযাে ার  ঢাে নাটা 
থখালা  যা কব।’ 

‘হ্াাঁ  হাসান  তামর ে ।  সুই ট া নীল প্রাি থে কে  লাল প্র াকি আ নকলই মসাঁম ে  
বা গু হা ম ুকখর  ঢাে নাটা খু কল যাকব।  মে ন্তু আমম  োবমে হাসা ন তামর ে, এ টা  দর  া 
থখালার সু ই , না দর  া থখা লার  কে সং কে ত থ পৌো বার  সুই ।’ ম িা   মে ত  
ে কে  বলল  আহম দ  ম ুসা। 

‘থযটাই  থহাে  োইয় া, সুই  ম টপকল দর  া  খুকল  যা কব।’ ব লল  হাস ান  
তামর ে । 

‘তা ম ে ।  মে ন্তু এ টা দর  া  থখ ালার সংকে ত  হকল, দর  ার ম ুকখই  থলাে  
োে কব আম াক দর  স্ব াগত   ানা কনার   কে।’ 

‘এ র  পকর ও থতা  আম াকদর  সা ম কন এ গুকত হ কব ে াইয়া।’ হা সান  তামর ে  
বলল। 

‘হ্াাঁ হাসান  তামর ে  ত তরী হও।  মর েলবার টা হা কত নাও।  ঢাে নাটার  প্রাকি  
মগকয় দ াাঁোও। আমম  সুই  মট প মে।’ 

বকল আহম দ ম ুসা হাত বাো ল সুইক র  মদকে ।  আর  বাম  হাত মদ কয়  
পকে ট থেকে  তুকল মন ল থম মে ন মর েলবার ।  অেমদকে  হাসান  তা মর ে  পকে ট থেকে  
মর েলবার  তুকল মন কয়  েুটল ঢা ে নার  প্রাকি। 

আহম দ ম ুসা সুই  বক ক্সর স াদা থবাত াম টাকে  থটকন আন ল নীল প্রাি  
থেকে  লাল  প্রা কি। 

সংকগ সং কগ ে ীষ  থদয় ার  ম ত এ ে টা ে ে  হকলা। 
আহম দ ম ুসা  ত াে াল বৃত্ত াে া র  ঢাে নার  মদকে ।  থদখল  বৃত্ত াে ার  ঢাে না 

মন ক  থনকম যাকি।  ফটু  দুকয়ে  নাম ার  পর ঢাে নাটা দ্রু ত প াক ে  সকর  থগল। 
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আহম দ ম ুসা থ দৌকে  মগকয় হাস ান তামর কে র  পাকে  দাাঁে াল।  থ দখল, তার া 
এ ে টা মসাঁম ের  ম ুকখ দাাঁমেক য়।  মসাঁম ের  থগাে াটা এ ে টা আ ক লামে ত ঘ কর ।  পােকুর  
থম কঝর এে টা ঘ র  ওটা। 

আহম দ ম ুসা মসাঁম েকত  পা  থর ক খ বলল, ‘আমম  নাম মে, তুমম  এ স।’ 
আহম দ ম ুসা ও হ াসান ত ামর ে  দু কনই তরতর  ে কর  মসাঁম ে মদকয় থনকম  

থগল। 
আহম দ ম ুসার া  পা  র াখল  ঘ ক র ।   তকুষ্কাণ এ ে টা ঘ র ।  পা েকুর  থম কঝ, 

পােকুর  ো দ।  পা কে র  থদয়াল থোট -বে পাের থগাঁ কে ত তরী।  ঘ কর   ানালা থনই, 
এ ে মট  দর  া। ঘ র টা ে ীতাত প মন য়মন্ত্রত।  ঘ কর  থে ান  আস বাবপত্র  থনই।  তক ব 
মসাঁম ের  থপেকনর  থ দয়াকল  অকন ে গুকলা ব াক্স স া ম কয় র া খা। 

‘বাক্স গুকলা  এ ে টু থদখা  দর ে া র ।’ মফসমফস ে কর  বলল  আ হ ম দ ম ুসা । 
সংকগ সং কগই  হাস ান ত ামর ে  েুটল বাক্স গুকলার ম দকে । 
পকে ট থেকে  েুমর  থবর  ে কর  এ ে টা বাকক্সর উ প কর র  ে োর টা থে কট 

থফলল। 
বাকক্স  বই  েমতম। 
এ ে টা বই হাকত  তুকল মন ল আ হম দ ম ুসা।  ন র  বুলাল মে কর ানাকম র  উ পর 

ুঃ  ‘ব াইকফ ইে  ইসলামম ষ্টস  আর  থটর মর ষ্ট’।  ইংকর  ী  োষা র  এ  গ্রন্থ  মল কখকেন  ‘ এ  
গ্রুপ অব  ইউ কর াপীয় ান  মপপ ল।’ প্রে াে কে র   ায়গায় থলখা ‘মি মশ্চয়ান   যামর মট  
থপ্রস, থবলফাষ্টম, উ ত্ত র  আয়ার লযা্ড।’ প্রে াে কে র  বক্তবয মযমন মদকয়ক েন, তার  
নাম  ‘থম মর  মি মশ্চয়ানা’।  তার  ম ে ানা  থলখা হকয়ক ে ‘থর াম, ইটালী।’ 

হাসল আ হম দ ম ুসা।  বলল, ‘বইটা মল ক খকে, থেকপ কে  ও েো কি 
ইহুদীর া, মে ন্তু থদখা কনা হ কি বইটা খৃষ্টানর া মল ক খকে, থেকপ কে এ বং তাই তার াই  
প্র ার  ে র কে।’ 

‘নতুন মে  োইয়া, ইহুদীবা দী র া খৃষ্টানবাক দর  ঘ াকে  বন্দুে  থর কখই  থতা  
মে ে ার  ে কর   কলকে।’ হাস ান  তামর ে  বলল। 

‘এ ত বই  এ খাকন  থে ন?’ অকনে টা স্ব গত প্রশ্ন আ হম দ ম ুসার । 
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‘আম ার  ম কন হয়  ো ইয়া, বইগুকল া এ খা কন আনা  হ ক য়কে উ ত্ত র  
আক ারকসর দ্বীপ গুকলার   ক ে।’ 

‘ম কন হয় হার তা কে ই ওরা উ ত্ত র  আক ারকসর ঘ াাঁমট  বামন কয়কে।’ আহম দ  
ম ুসা বলল । 

‘তাহ কল সা ও থ তার াহ  মে?’ ম ে াসা হাস ান তামর কে র । 
‘সাও  থত ার াহ  ও কদর  েয়াব হ এ ে  থ লখানা, ম ে  আক লে  া্ড ার 

থসালকঝমনৎম সকনর  ‘থগাল াগ’ দ্বীকপর  ম ত।’ 
আহম দম  ম ুসা ে ো থে ষ ে কর ই এ গুক ত লাগল  দর  ার মদ ক ে । 
সাকে স াকে   লল হাসান তামর ে ও। 
দর  াটা মষ্ট কলর ।  দর  ার এ পাকর  হুে  আকে, লে  মসকষ্টম ও র কয়কে। হুে  

থখালা। লে  ে র া ে াে কতও পা কর, না োে কতও পাকর । 
‘লে  ে র া না োকু ে’ আহম দ  ম ুসা ে াম না  ে র ল। 
ড ান হাকত থম মে ন মর েলবার  ধকর  বাম  হাকত দর  ার হাত ক ল  াপ মদল 

আহম দ ম ুসা।  মন ে কে  ঘ ুকর  থগল হাতল।  থসই  সাক ে মে মঞ্চত সকর  এ ল দর  া। লে  
ে র া থনই  বুঝল  আহম দ  ম ুস া।  পরক্ষ কণই এ ে  ঝটে ায় খুকল  থফলল  দর  া।  
থম মে ন মর েলবার  বামগ কয়  আ হম দ ম ুসা  ও  হাস ান তামর ে  দু কনই  দ র  া  থেকে  
ম ুখ বামে কয়   ার মদকে  ত াে াল। 

দর  ার বাই কর  ওটা  থে ান ঘ র  নয়, এ ে টা প্রে স্ত ে মর কড ার ।  তার  
দুমদকে ই ঘ কর র  সামর । 

আহম দ ম ুসা ও হ াসান ত ামর ে  দু কনই অকনে ক্ষ ণ অক পক্ষা ে র ল 
দর  ায়।  মে ন্তু ে াউ কে  থদখল না ।  এ ম নম ে  থে ান মদে  থেকে  থে ান সাোে ে ও 
থপল না। 

‘আম ার  ম কন হয়, এ খন থে উ  থনই।  প্র কয়া কনর  সম য়ই শু ধু ওরা আকস  
হয়কতা।’ মফসমফকস  ে কে  বল ল  হাসান  তামর ে । 

‘ ল সা ম  ে কর  থদ খা  যাে ।’ ব কল  আ হম দ  ম ুসা স াবধা কন  পা  থফলল  
ে মর কড াকর । 

হাসান ত ামর ে ও ে মর কড াকর  থনকম এল। 
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‘ ল আকগ  ে মর কড ার  ঘ ুকর  সবটা থ দকখ  আমস।  তার পর স ব সা ম ে র া  
যাকব।  আকগ  আম াক দর  থ দখা  দর ে ার  মম মন -সাবকম মর কনর  সংকযাগটা  মে োকব।  
এ খন আম ার  ম কন  হ কি, থসই র াকত দুমট  মম মন  স াবকম মর নকে  থ মট কত  আধাকড াব া  
অবস্থায়  অক পক্ষা ে কর   কল  থ যকত  থ দকখমেল াম ।  ওরা  মে ন্তু অ কপক্ষা ে কর  মফকর  
যায়মন ।  ে া  সম্পন্ন ে কর ই তার া  কল যায়।  থে খুল ই সলামকে এ ে  মম মন 
সাবকম মর ন এ কস থর কখ  য ায়, পকর র  মম মন  সাব  থম মর নট া এ ক স তা কে  মন কয়  যায়।  
পামন র  থেতকর  হস্তািরট া মে ে াকব ে কর মেল থসট া আম া কদর   ানা দর ে ার ।’ 

মফস মফমসকয় ে ো গুকলা  বলল  আহম দ ম ুসা  হা সান ত ামর ে কে । 
দর  া থেকে  থ বর  হবার  পর হ া কতর ড ান মদকে  ম াকন দমক্ষ কণ ে মর কড ার টা 

েয়সাত  গক র  থ বমে  এ কগায়ম ন।  অতএব  আহম দ  ম ুসার া  হাাঁ টম েল ে মর কড ার  ধকর  
উ ত্ত র  মদকে । 

দু’পা কে ই ঘ র । 
ে কয়ে টা ঘ র  থপরু কতই  পূ বমম ুখী আ কর ে টা ে মর কড াকর র  সংক যাস্থকল  তার া  

মগকয় থ পৌেল। 
থসখান  থে কে  ম ূল  ে মর কড ার টা আর ও উ ত্ত কর  এ মগকয়  থগ কে। আর  পূবম ুখী  

ে াখা ে মর কড ার টা পকনর  মবে  গ  পূক ব মগক য়ই থে ষ হকয়  থ গ কে।  
‘আম াকদর কে  উ ত্ত কর ই এ গুকত  হকব।’ বকল  আ হম দ ম ুসা ম ূ ল  ে মর কড ার 

ধকর  সাম কন  এ গুল। 
হাসান ত ামর ে ও তার  পাে াপ াম ে  হাাঁটম েল। 
আহম দ ম ুসার া  মত্র ম ুখী  ে মর কড াকর র  সং কযাগস্থ কলর  ম াঝ খাকন  এ কস  

থপৌক েকে, এ  সম য়  ার মদে  থে কে  অকনে গু কলা  ফাাঁস  এ কস  ত া কদর   মে কয়  থফলল।  
ফাাঁসগুকল া তা কদর  গলা  এ বং  হাতস হ বুে  বর াবর  থ দহ ক ে  ে ম নোকব থবাঁ কধ 
থফলল।  আত্মরক্ষ ার  থে ান থ ষ্টা ে র া র  আকগই ম ামট কত  আে কে পকে  থগল  তার া। 

আহম দ ম ুসাকদর  উ পর ফাাঁ স মন কক্ষ প ে কর মেল োকদর   ার মদকে র  
বযালে মন  থেকে ।  আ হম দ ম ু সার া ে মর কড াকর  থঢ াে ার  পর  ঘ র  ও  ে মর কড াকর র 
মদকে ই শু ধু  ন র  থর কখ কে, উ পকর  তাে ায়মন ।  উ পকর  ো কদর   ার মদে  মঘ কর  
বযালে মন ।  বযালে মন র  থর মল ং -এ  পদমা টাোকন া।  এ র ই আোকল লুমে কয় মেল ওরা  
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েয় ন।  প্রকতযকে র  হ াকতই  থ ষ্টন গান।  মে ন্তু ওরা গুলী ে কর  থ া কখর  পলকে  ে ত্রু  
ম ার ার  থ কয় ফ াাঁমসকত  আট কে  থখমল কয় ম ার ার  ম কধযই  আনন্দ  খুাঁক  থপ কয়কে। 

ফাাঁমসকত  আট কে  আহম দ  ম ুস াকদর  থম কঝক ত আ েকে  থফলা র  পর ওরা  
েয় ন লামফকয়  থনকম এল থম কঝকত। 

ওরা ফাাঁস ধকর  থটকন আহ ম দ ম ুসা ও হ াসান ত ামর েকে  মত্র ম ুখী  
ে মর কড াকর র  সংকযাগ স্থ কলর  উ ত্ত র  পাকে র  বে এ ে টা ঘ কর  মন কয় এ ল। 

ঘ র টা অকনে টা মম মড য়া রুকম র  ম ত। অকনে গুকলা লাল -ে াল থটম লকফান, 
ফযাক্স, মট মে ও ে মম্পউ টাকর  সমেত ঘ র টা।  বসার   কে  থ সাফা -ক য় ার ও আ কে  
অকনে গুকলা। 

ঘ কর  ঢুম ে কয়ই এ ে  ন থম াবা ইল মন কয়  থে াোও  ে ল ে র ল।  সং কযা গ  
হকতই  থটম লকফানে ার ী থলাে মট  ে র ীর টা সাম কন  থবাঁমে কয়  ম া ো মন  ু  ে কর  মবন ীত  
ে কে বলল, ‘এ মক্সকলম ে, আম াকদর  এ ই ঘ াাঁমট কত দু ন থল াে  প্রকবে  ে কর মেল। 
আম র া তাক দর  ধকর  থ ফকলম ে। আম াকদর  মন ক দমে  মন য়ম  অনুসা কর  ও কদর  খুন ে র াই  
এ ে ম াত্র ে ামস্ত।  তবু ম কন হক লা আপনাকে   ামন কয় ত কবই  মে েু ে র া  দর ে ার ।  
আপমন মনকদমে  ে রুন।’ 

ওপাকর র  ে ো শু কন  থলাে মট  ব লল, ‘হ্াাঁ দু কনই মব কদে ী।’ 
ে েঅ থে ষ  ে কর  ওপ াকর র  ে েঅ শু নল ।  শু কনই  তার  দু ক াখ  মবস্ম কয়  

োনাবো হকয় উ  ল।  বলল, ‘সাংঘ ামতে  এ মক্সকলম ে, আম র া থতা এ তটা ে ামবমন ।  
আম র া োকলাো কব  ওক দর  থবাঁ ক ধ থর কখমে।’ 

ওপাকর র  ে ো  শু নল  আব ার  থ স ।  তার পর বলল, ‘ম ে  আকে এ মক্সকলম ে। 
বুঝকত  থপ কর মে।  আপমন থযে াকব  বকল কেন, থসো কবই  ওক দ র  র াখব।  আপনার া  
ে খন আসকেন? এ খমন  যাত্রা  ে র কেন? ম ে  আকে এ মক্সকলম ে।  আম র া হুমে য়ার 
োে ব।’ 

ে ো থে ষ ে কর  থম াবাইল অ ফ ে কর  থর কখ মদকয় উ ক  দাাঁে াল থলাে টা।  
তার  থ াক খ মহং¯ু র দৃমষ্ট ।  থস তার  থলাে ক দর  উ কেশ্য  ে কর  বলল, ‘ াকনা এ ই  
দু ন থলাে  আম াকদর  অসং খ য থলাে কে  খুন ে কর কে। আম াকদর  ে তমার া যা কদর  
হকে হকয় খুাঁ কেন, থসই আহ ম দ ম ুসা এ র া হকত প াকর ।  মম মন -সাব মন কয় ে তমার া  
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এ খমন  যাত্রা  ে র কেন।  ে কয়ে  ঘ ণ্টার ম কধয  এ কস  য াকবন।  এ খন এ কদর  বযাপ াকর  
আম াকদর  খুব  সাবধ ান োে ক ত  হক ব।’ 

থলাে মট  থেকম ই  আব ার  ব কল  উ  ল, ‘থতাম র া ও কদর  স ব  অস্ত্র  থে কে 
মন কয়ে থত া?’ 

এ ে  ন উত্ত কর  বলল, ‘হ্াাঁ, ও কদর  ে াকে  আর  মে েুই থনই।’ 
‘ম ে  আকে, এ খনই ওকদর  দুপ া থবাঁকধ থফল, দুহাত থযে াকব থ দকহর  ফাাঁ কস  

বাাঁধা পকেক ে, থসট াকে  আর ও  ে ক্ত ে কর া।  ও কদর  থ াখ  থ বাঁ কধ থ ফল এ বং  ম ুখও  
আট কে  দাও  থটপ  মদকয়।  বকল  থলাে মট  আহম দ  ম ুসার  মদ কে  এ মগকয় এ ল।  বলল, 
‘আম র া থতাম াক দর  মে ে ার  বানাকত প ার লাম না।  থতাম র া যাকদর  মে ে ার  তার া  
আসকে। থতাম র া আম াক দর  থ ড মেড  থড মন ম, সুমল োন, থেলম েনসহ বহুকলাে কে  
হতযা ে কর ে। ত ার  ফল থতাম া কদর কে  মতল মতল  ে কর  থো গ ে র কত হকব।’ 

ে ো থে ষ ে কর ই  থহ কস উ  ল থলাে মট ।  বলল, ‘থতাম র া  থবা ে ার  ম ত 
ঢুকেম েল এ  ঘ াাঁমট কত। ম কন ে কর মেকল থ বাধ হয় থতাম াক দর  থ কয় বুমেমান আর  
থে উ  থনই।  মে ন্তু  ানক ত না  থ তাম র া, গাকের সুই ক   া প থদ বার  সংকগ  সং কগ শু ধু  
মসম ের  দর  াটাই খু কল যায়মন  থেতকর  এ লামমও  থব ক  উ ক মেল।  সংকগ  আম াকদর  
এ ই মট মেকত থতাম া কদর  েম ব  থে কস উ ক মেল।  মট মে ে যা কম র া লু ে াকনা ম েল 
বৃত্ত াে ার  ঢাে নার  ে ৃমত্রম  গাে -গােোর  ম কধয।  আম র া থেত কর  থতাম া কদর   কে  
ফাাঁদ  থপ কত  বকসমেল াম ।  ফাাঁ ক দ থতাম র া পমর ে ল্পনা থম াতা কবে ই ধর া  পকে ে। 
এ খাকন থে উ  ঢুে কল ত ার   ক ে ম ৃতযু োে া মদ্বতীয়  আর  থ ে ান পে ো কে  না।  
এ তক্ষণ  থতাম র া ল াে  হ কয়  থ যকত, মে ন্তু থতাম াক দর  ম ৃতযুটা  থল খা  আকে  আর ও  
উ পকর র  ে তমাকদর  হ াকত। তার  আকগ  থতাম া কদর  মন কয়  নামে  অকনে  ে া  আকে।’ 

ে ো থে ষ ে কর  হ াৎ থস  ম কে  উ  ার  ম ত থসা া হকয় দাাঁ োল।  বলল 
এ ে  নকে  লক্ষ য ে কর, ‘থেত কর র  সুই  মট কপ মসাঁম ের  দর  া মে  বন্ধ ে কর  থদয়া  
হকয়কে?’ 

ওরা পাাঁ  ন আহম দ ম ুসা ও হাসান তামর ে কে  বাধার ে াক   বযস্ত মেল।  
হাত-প া  ওক দর  নতুন  ে কর  ব াাঁধ া হকয়  মগকয়মেল।  থ া খ -ম ুখ  বাাঁ ধকত যামি ল  ওক দর ।  
থনতা থলাে মট র  ে ো শু কন ওরা পাাঁ  নই অপরাধীর  ম ত উ ক  দাাঁোল।  বলল 



গু লা গ থ েকে  টুইন টাওয়ার  121 

 

এ ে  ন, ‘আম র া এ কদর  ধকর  থসা া  এ খা কন মন কয়  এ কসমে।  েুকলই  থগমে  আম র া  
মসাঁম ের  দর  ার ে ো।’ 

বকল এ  থলাে মট সহ আর ও এ ে  ন ঘ র  থেকে  থবমর কয় েুটল  মসাঁম ে ঘ কর র 
মদকে । 

আহম দ ম ুসা  থলাে মট র  থ টম লকফান আলাপ  শু কন  এ বং আ র  
ওয়াই ম যানকদর  থে উ  ত াকদর কে  এ খান  থে কে  মন কয়  যা বার   কে আ সকে   ানক ত  
থপকর  খুমে  হ কয়  উ ক মেল।  থ স ম কন  ম কন প্রােমনা  ে র মেল তাকদর কে  থযন  সা ও  
থতার াহ  দ্বী কপ  মন কয় যাওয়া  হয় ।  বন্দী হকয়  য াওয়ার  ম কধয  ঝুাঁম ে  আকে, মে ন্তু  আর ও 
ম কন্দর  থ কয় এ টা  থত া ে াকলা।  বলল আহম দ  ম ুসা থলাে মট কে  লক্ষ য ে কর, ‘থতাম ার 
ে তমার া আম াকদর  থে াোয়  মন ক য় থ যকত   ান? থতাম াকদর  ে তমার া ো কে ন থে াে ায়? 
থতাম াক দর  ে তমার া আম াকদর  এ ত েয় ে কর ন? আর  থতাম াক দর  এ ত দূবমল ে াকবন  
থয, আম াকদর  সা কে ে ে া বল ক লই থত াম াকদর  আম র া পমট কয় থফলব?’ 

থলাে মট  থে ান ে ো বলল না।  থয থ য়ার  থ েকে  উ ক  এ কসমেল থসই  
থ য়াকর  মগ কয় বসল। 

আহম দ ম ুসাই  আবার  ে ো  ব লল, ‘থতাম াকদর  ে তমার া  বল ক েন, আম র া 
থতাম াক দর  অ কনে  থল াে কে  হতযা  ে কর মে।  মে ন্তু থতাম র া ম নশ্চয়  ান, বামে কত  
ড াে াত পরকল  ড াে াত কে  হ ত যা ে র া  অপরাধ  নয়, মে ন্তু ড াোতরা যমদ  হতয া  ে কর  
থসট া অপরাধ।  থতাম াক দর  ে তমার া ে ত থল াে কে  খুন ে কর ক ে, ে ত থলাে কে  সাও  
থতার াহ কত এ কন  পশুর  ম ত মন যমাতন ে র কে তা থতাম া কদর  অ বশ্যই  ানার  ে ো।’ 

থি াকধ জ্বকল উ  ল থ য়াকর  ব সা থলাে টা, মে েু বলকত যাম িল  আহম দ 
ম ুসাকদর  পা কে  দাঁো কনা থলাে কদর  উ কে কশ্য। 

মে ন্তু তার  আকগই ওকদর  এ ে  ন বকল উ  ল, ‘মসাঁম ের  দর  া বন্ধ হ ওয়ার  
ে ে  থতা এ খকন া আম র া থ পলা ম  না।  থদ কখ আমস  ওরা মে  ে র কে।’ 

‘তাই  থতা, এ তক্ষণ  ওকদর  থফ র ার  ে ো।’ বলল  এ ে  ন। 
‘যাও  থত াম র া দু ন ওমদকে ।  হাওয়া  থ খকত  থ দখকল  ঘ াে ধকর  মন কয়  

এ স।’ উ ত্ত কর  বলল  থ য়া কর  ব সা থলাে মট । 
মন কদমে  থপকয়  দু ন  থবমর কয়  থ গল ঘ র  থেকে । 
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থ য়াকর  ব সা থলাে মট  ে াল থট মল কফানট া থটকন  মন কয় এ ে টা থটম লকফান  
ে র া মন কয় বযস্ত হকয় পেল। 

মম মন ট মতকনে  থে কট থগল ত া র  থটম লকফান েকল। 
থটম লকফান থর কখই  ভ্রুকু মঞ্চত ে কর  থলাে টা আহম দ  ম ুসার  প াকে  দাাঁে াকনা  

অবমে ষ্ট থলাে মট কে  উ ক েশ্য  ে কর  বলল, ‘ওরা মে  শু রু  ে র ল? আর ও মে েু  রুর ী  
ে া  আকে। ওরা  থদমর  ে র কে  থে ন? যাও  ড াে  ওক দর ।’ 

থলাে মট  থবমর কয় থগল। 
দুমম মন কটও যখন  থে উ  থ ফরত এ ল না, তখন থ য়া কর  ব সা থল াে মট  

অমগ্নম ূমতম হকয়  উ ক  দাাঁোল।  ম  ৎে ার  ে কর  উ  ল, ‘সব অপ দাকেমর  দল।  স বাই কে  
মপমট কয় আ  লাে  ে কর  থদ ব।’ ব কল  থস  থষ্টন গানট া  তুকল  মন ক য়  দর  ার  মদকে  হাাঁটা  
শু রু ে র ল। 

মে ন্তু দর  ার ম ুকখাম ুমখ হকত ই  তার  দুক াখ োনা বে া হ কয় থগল।  ে াল 
পযা্ট, ে াল সাটম ও ে াল হ্াট  পরা দু ন  থলাে  দর  ায় যম দূকতর মত দাাঁমেকয়। 

মে ন্তু প্রেম  থদখার   ম ে  ে ামট কয় উ ক ই  থলাে মট  তার  থষ্টন গ ান তুলমেল  
দর  ার দাাঁো কনা আগন্তুে ক দর  উ কেক শ্য। 

মে ন্তু আগন্তুে  দু কনর  দুহা ত মবদুযত থবক গ উ ক  এ ল এ বং  এ ে  সাকেই  
গুলী বমষ মত  হ কলা তাক দর  দুই  ম র েলবার  থেকে । 

থলাে মট র  থষ্টন গান ম াঝপকেই থেকম  থগল এ বং বুকে  এ ে সাকে দুই গুল ী  
থখকয়  মেট কে  পেল তার  থ দহ টা দর  ার এ ে  পাকে । 

দর  া থ েকে  ে াকল া ম ূমতম  দু  ন ঘ কর  ঢুে ল।  দু কনই  এ কস দাাঁে াল  
আহম দ ম ুসাকদর  প াকে ।  তা র পর দু কনই এ ে সাকে ম াে ার  হ্াট খুকল  থহ কস  
উ  ল।  বলল আহম দ  ম ুসা কদ র  লক্ষ য ে কর, ‘আপনাকদর  এ োকব  থ দখ কত  ম  াই  
লাগকে।’ 

আহম দ ম ুসাও  হাসল ।  বলল, ‘পাাঁ  কু মম র  োনা কে  দুই  দু ই এ ে  ে কর  
থতাম র া থয  গ্র াস  ে র কল তা ও  আম াকদর  ম  া  মদ কয়কে।  এ খ ন বল  থস ামফয়া  সুসান 
ও পলা  থ ানস, ওকদর  ে াউ ক ে ই বাাঁম কয়  র াখমন  মে েু  ানা র   কে?’ 
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‘স্যমর  মম . আহম দ ম ুসা, ওকদর  ম ুখ বন্ধ  ে র কত হ কল ও ক দর  না থম কর  
উ পায় মেল না।’ বলল  থসামফ য়া সুসান। 

‘তার  ম াকন  এ খাকনও  ে াউ কে   ীমবত  পাওয় া থগল না।’ ব লল  আহম দ  
ম ুসা। 

পলা থ ানস আ হম দ ম ুসাক দর  বাাঁধন ে াটা শু রু ে কর  মদকয়মে ল।  থসামফয়া  
সুসানও তার  স াকে  থ যাগ  মদল । 

বাাঁধন ম ুক্ত হ কয় আ হম দ ম ুসা  উ ক  দাাঁোল।  বলল, ‘মসাঁম ে ম ুখটা মন শ্চয়  
বন্ধ ে কর  থ দয়া হয়মন এ খনও?’ 

‘ম  না, হয়মন ।  আম র া থস থ  ষ্টা ে মর মন ।  তার  সম য়ও হ য়মন ।’ বলল  
থসামফয়া  সুসান। 

‘হাসান তামর ে  তুমম  যাও দর  াটা বন্ধ ে কর  এ স।  মসাঁম ের  থে ষ ধাকপর 
উ পকর র  ধাকপ সু ই  থদখ কত প াকব।’ মন ক দমে  মদল আ হম দ ম ু সা।   

‘ম  োইয় া।’ ব কল  হ াসান  তাম র ে  উ ক  থগল। 
আহম দ ম ুসাও  এ গুল  মন হ ত থল াে টার  থসই  থম াবাই ক লর  মদকে ।  

থম াবাইলম ট মন কয়  আহম দ  ম ু সা ‘ে ল  থপ্ররণ’ উ ইনকডাটা  থবর  ে র ল।  আহম দ 
ম ুসার  উ কেশ্য, মে েুক্ষণ আকগ থলাে টা তার  থয  ে তমাক দর  সা ক ে ে ো বলল, তাকদর  
অবস্থান থে াোয়? সাও  থতা র াহ, না অে  থে াে াও। মে ন্তু থবর  হকল া এ ে টা  
থম াবাইল  নাবার ।  আহম দ  ম ুসা ম কেস  ে র ল পলা  থ ানসক দর কে  থ য থম াবা ইল  
নাবার  থদ কখ এ লাে ার  পমর  য়   ানা যাক ব মে না। 

ে ো বকল উ  ল থসামফয়া  সুসা ন।  বলল, ‘না সম্ভব নয়   নাব ।  আক ারস 
দ্বীপপুকে র  থম াব াইলগু কলা থস্ িামল  এ যাকলাট ে র া।’ 

মম মন ট খাকনে  না থযকত ই হ াস ান তামর ে  মফকর  এ ল।  বলল, ‘হ্াাঁ ে াইয়া  
দর  া বন্ধ ে কর মে।’ 

বকলই  তাে াল  হাসান  তামর ে  পলা থ ানকসর  ম দকে ।  বলল, ‘েুমর  মদকয়  
আপনার া ে াবু ে কর কেন  পাাঁ  নকে !’ 
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‘এ ে  সাকে থতা  নয় মতনবা কর ।  গুলী  ে র া সম্ভব ম েল না অকে র া সাবধান  
হকব এ ই  েকয়।  অসুমবধা হয়মন ।  থসামফয়া সুসান থ তা ে ম াক্ড া।  থসই ে া  ে কর কে  
আমম  সাকে  মেল াম ।’ পলা  থ া নস  বলল। 

‘আম র া ধর া পোর  ে ো মে  আপনার া থ কনম েকলন?’ বলল হাসান  
তামর ে । 

‘থ কনম েলাম  নয়, থদকখমেলা ম ।’ পলা থ ানস  বলল। 
‘আপনার া মে  আম াকদর  থপে ক ন থপে কনই থ েতকর  ঢুকেন?’ বলল হাসান  

তামর ে । 
‘হ্াাঁ।  ত কব  ততটা  থপ েকন, যতটা থপে কন োে কল আপন াকদর  থ াকখ  পো  

থেকে  বাাঁ া যায়।  আপন ার া ে মর কড াকর  থঢাে ার  পর আমর া মসাঁম ে ঘ কর  থনকম 
আমস।’ পলা থ ানস বলল। 

‘আম ার  মবস্ময় লা গকে, আহম দ ম ুসা োই কে  না  ামনকয়  এ ম ন মসোি 
আপনার া মন কলন  মে  ে কর !’ অ কনে টা  স্ব গতে কে  বলল  হাসা ন  তামর ে । 

‘আম র া এ কসমে ঈ র্শ্কর র  মন কদমকে ।  মম . আহম দ ম ুসা অবশ্য ই আম াকদর  
ম াফ ে র কবন।’ বলল  থসামফয় া সুসান।  ত ার  থ াাঁকট  এ ে  টুে কর া  হামস। 

আহম দ ম ুসা থম াবা ইলট া থর কখ মদকয় এ ে টা থ য়া কর  বক সমেল।  তার  
ম ুকখও হ ামস ফকুট  উ  ল।  বলল, ‘ঈ র্শ্কর র  মন কদমকে  আসকল আহম দ ম ুসার  ে াকে  
ম াফ  াওয়ার  প্রকয়া ন  মে?’  

‘ঈ র্শ্কর র ই থতা  মন কদমে  থনতা র  আনুগতয ে র কত হক ব।’ ব লল  থসামফয় া  
সুসান। 

‘আমম  আপনার  থনতা হলাম  ে কব?’ আহম দ ম ুসা বলল।  তার  ে কে 
ে ৃমত্রম  মবস্মকয়র  সুর । 

‘আপমন হনম ন, আপনাকে  থন তা বামন কয়মে।  আর  এ ই আনু গতয আম ার  
এ ে ািই পার কসানাল বযাপ ার ।’ বলল  থসামফয়া সুস ান।  তা র  থ াকখ-ম ুক খ এ ে টা  
ঔজ্জ্বলয। 

‘োইয়া, থসামফয়া সুস ান শু ধু থ য এ ে  বা কপর এ ে  থম কয়  তা  নয়।  আপমন 
 াকনন  না হ ার তা ও  পা কে র  থনসকু ইন দ্বীক পর সবক কয় দীঘ মমদন র া ত্বে ার ী 
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আলতাকম ার া র া বং কে র  এ ে ম াত্র থম কয়।  থস য া ইিা  ে কর  তাই ে কর  োকে ।  
সুকখর   ী বন বাদ  মদ কয় ে ম াক ্ড া বাম হনীকত  থ স থযা গ ম দকয় কে মন ক র  থ কদই।  
থস আম াকে  থ ার ে কর  সা কে ম নকয় এ কসকে  োইয় া।’ 

‘ন া, এ বার  থ কদর  বকে  নয়, ঈ র্শ্কর র  মন কদমে  থপকয়  এ কসকে  ও।’ থহকস  
বলল  আহম দ ম ুসা। 

এ ে টু থেকম ই আবার  বকল  উ  ল, ‘থতাম াকদর  দু নকে ই ধে বাদ।  এ খন  
ে াক র  ে োয় আমস।’ 

বকল এ ে টু োম ল আহম দ  ম ুস া। 
এ ে টু োবল।  তার পর শু রু  ে র ল, ওরা মম মন -সাব মন কয়  আম াক ে  ও হাসান  

তামর ে কে  মন কত আসকে। ে তক্ষকণ ওরা থপ ৌেক ব  ামন না ।  ওকদ র  ম কধয আ র  
ওয়াই ম যান ে াে কব  বকল  ম ক ন হয়  না।  ত কব  তাক দর  থলাে র াই আস কে। আম া কদর  
 ে এ টা এ ে টা ম হা সুকযাগ ।  আম র া যমদ ওকদর  মম মন -সাব দখল ে র কত পামর, 
তাহকল  সাও থতার া হ থ পৌো  অ কনে  সহ  হ কয় য াকব।  মে ন্তু এ   কে অ কনে গুকলা  
ে া  আম াকদর  ে র কত  হক ব।  প্রেম ত  মম মন  স াকবর  সাক ে  মে োকব এ ই  ঘ াাঁ মট র  
সংকযাগ  হ কব, থে ান পকে  মে োকব  মম মন -সাব থেকে  এ খা কন ন াম ার  বযবস্থা  হ কব তা  
আম র া  ামন না, মদ্বতীয়ত ওক দর  সকন্দহমুক্ত ে াকব  মে োক ব এ ই ঘ াাঁমট কত  মন কয়  
আসা হকব  এ বং  তৃ তীয়  ে া টা হ কলা  মম মন -সাবটা  দখল  ে র া।  তৃতীয়  ে া ট া 
অবস্থার মব াকর  ে র া হ কব, মে ন্তু প্রেম  দুকটা  ে া  মন কয় আম া কদর  অ কনে  োবক ত 
হকব।  এ ই  োবনার   কে  আমম  থতাম াক দর  আহ্বান   ানামি ।’ 

োম ল আহম দ ম ুসা। 
ে ো বকল  উ  ল হ াসান  তামর ে, ‘ওকদর  ে ো  থে কে  বুঝ া থগকে  থি া  

সামে মট ে যাকম র ার  ম াধযকম বা ইকর র  দৃশ্য  ম মন টর  ে র া হয়।  সুতরাং  আম র া বন্দী  
অবস্থায় ওকদর  থয  আকল া না শু কনম ে এ বং মট মে ম মন টম র ং -এ র  ম াধযকম যা  আম র া 
থদখব  তার  মেম ত্ত কত প্র ােমম ে  থযাগ াকয াকগর ে া  হয়কতা  ে র া যাক ব।  মে ন্তু ওকদর  
ম কন যাকত স কন্দকহর  সৃমষ্ট  না হয় এ   কে ওক দর কে  মম মন -সাব থে কে  ঘ াাঁমট র  
থেতকর  আনার  ে া ট া মে োক ব স্ব াোমবে  ে র া যাক ব থসট া মন কয় আর ও ো বকত  
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হকব।  মে ন্তু প্রেম ত  ঘ াাঁমট  অনুসন্ধান ে কর  থদ খা প্র কয়া ন থ ে ান ি ু পাওয়া যায়  
মে না, সাহাযয  পাওয় া থযক ত প াকর  এ ম ন মে েু পাওয়া  য ায় মে না।’ 

‘ম ে  বকলে,  ল সা মটা শু রু  ে র া যাে ।’ 
বকলই উ ক  দাাঁোল  আহম দ  ম ুসা। 
ঘ র  থেকে  থবমর কয় যাওয় ার  আকগ থস ামফয়া সুস ান ও পল া থ ানস কে  

বলল, ‘থতাম র া মট মে ম মন টমর ং এ বং ফযাক্স ও থটম লকফানগু কলা র  উ পর ন র  র াখ।’ 
আহম দ ম ুসার া ঘ াাঁমট র  প্রমতমট  ঘ র  সা ম ে র ল।  প্রকয়া নীয় তেয গু কলা  

সংগ্রহ ে র ল।  অবকে কষ তা র া উ ত্ত র  প্রাকির  প্রে স্ত ে মরকড ার মট  মদকয় এ ে টা 
তালাবে ঘ কর র  সাম কন এ কস দাাঁোল।  আহম দ ম ুসা পকে ট থেকে  মষ্ট কলর  এ ে টা 
তার  থবর  ে কর  তালাটা  খুকল  থ ফলল। 

থবে  বে ঘ র । 
ঘ কর র  পূব থদয়া কলর  মদকে  ত ামে কয় তার া মবমস্মত হকলা। থ দয়াকল প াাঁ  

ফটু উ াঁ ু ও  ার  ফুাঁট প্রকস্তর  এ ে টা ে া াকম া।  ম ে  থেন বা থ ে সে ীকপর দর  ার 
ম ত। 

আহম দ ম ুসা ও হাসান তামর ে  দু ন দু কনর  মদকে  তাে াল ।  দু কনর ই 
থ াখ উ জ্জ্বল হ কয় উ ক ক ে আন কন্দ। 

প্রেম  আহম দ ম ুসা  ে ো বলল, ‘মে  বুঝে হা সান ত ামর ে?’ 
‘মম মন  সাবকম মর ন ও ঘ াাঁমট র  ম কধযে ার  গযাংওকয়র  এ টা এ পা কে র  দর  া 

োইয়া।’ আন কন্দর  সাকে  বল ল  হাসান  তামর ে । 
‘আলহাম দুমল ল্লাহ, এ ে  র হকস্যর  উ কন্ম া ন হকলা  হাসা ন তামর ে ।  

দর  াটা যন্ত্র  মন য়মন্ত্রত তা  বু ঝা ই য াকি।  ঐ  থদক খা দর  ার পা কে  মড ম ট াল পযাকনল  
থদখা যাকি।  এ কসা থদমখ।’ ে োগুকলা ব কল  আহম দ ম ুসা দর  ার  মদকে  হাাঁটকত  
লাগল। 

আহম দ ম ুসা ও হাসান  তাম র ে  দু কন দর  ার পাকে র  মড ম ট াল 
পযাকনকলর  ম ুকখ াম ুমখ দাাঁোল।  মড ম ট াল পযাকনকল অ কনে গুকলা পকয়্ট।  প্রেম  
পকয়ক্ট  ল াল আকল া দপদপ  ে কর  জ্বলকে। উ পকর  থলখা  ম ড মস (D.C) ।  মদ্বতীয় 
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পকয়ক্ট র  উ পর থলখা ম  ড মব্লউ মম সমফকটড  (G.W. missfitted) এ বং 
 তেুমমট কত মড ও (D.O) ।  মড ও পকয় ক্ট র  সাকে ই এ ে টা মড ম ট াল মে  থবাড ম। 

আহম দ ম ুসা ও  হাস ান তামর ে  দু কনই পযাকনকলর  উ পর থ া খ বুলামি ল।  
আহম দ ম ুসা ব কল উ  ল, ‘প্রে ম  পকয়্টট ায় লাল আকলা  জ্ব লকে। উ পকর র  D.C-
এ র  অেম মন শ্চয় ‘থড ার  থি া ড’ ম াকন  ‘দর  া বন্ধ’।  দর  া বন্ধ  োে ার ই ল াল  
সংকে ত  মদকি  পকয়্টট া।  মে ন্তু  অে গুকলার  অেম থবর  ে র  হা সান  তামর ে ।’ 

‘পরবতমী দুপকয় ক্ট র  সম াধান ে র মে োইয়া। ‘ম   ড মব্লউ  ম ম সমফকড ট’ 
অেম হ কলা গয াংওকয় -মম সমফক ড ট’।  এ র  অেম মম মন -সাব থ েকে  থবমর কয়  আস া 
গযাংওকয়  এ ই  দর  ার  সাক ে  ম ে োকব মফট  হয়মন ।  তৃ তীয়  পকয়ক্ট র  ‘ম   ড মব্লউ  
মফকটড’ অেম  গয াংওকয়মট  দর  ার  সাক ে ম ে োকব  মফট  হকয় কে।  আর ..............।’ 
হাসান ত ামর ে  ে ো থে ষ ে র ক ত পার কলা  না। 

ে োর  ম াঝখাকন আহম দ ম ুসা বলল, ‘তার  ম াকন মম মন -সাব থ েকে  থবমর কয়  
আসা গযাংও কয় ম ে োকব মফ ট হকল তৃত ীয় প কয়ক্ট  আকল া  জ্বলকব, আর  মফট  না  
হকল মদ্বত ীয় প কয়ক্ট  জ্বল কব।’ 

‘ম ে  োইয়া। মে ন্তু  তেুম  পকয় ্ট  D.O-এ র  অেম মে  হ কত পাক র?’ 
‘শু রুকত থদখ ে দর  া বন্ধ।  ত ার পর থদখকল গযাংওক য় ম ে োকব লাগল, 

এ খন মে  ে র কত হকব?’ বলল আহম দ ম ুসা সর াসমর  উ ত্ত র  না  মদকয়। 
থহকস  উ  ল হাসান  ত ামর ে ।  ব লল, ‘তার  ম া কন D.O-কড ার  ওকপন-দর  া  

থখালা।’ 
হাসান তামর ে  হাস কলও  আহ ম দ ম ুসার  ম ুকখ  ফু কট উ ক কে  ম  িার  োয়া।  

বলল, ‘হাসান  তামর ে  থড ার  অকপন হক ব মড ম ট াল ল কে ।  থড ার  ওক পকনর   কে 
সম ে  মড ম ট াল থে াড  খুাঁক  পাওয়াই  হ কব এ খন  আম াকদর  প্রধান সমস্যা।’ 

বকল ঘ মন ষ্ঠো কব  মড ম ট াল পয াকনল  থ দখার   কে  আহম দ  ম ু সা এ গুকল া  
পযাকনকলর  থে ষ পকয়্টট ার  মদ কে । 

হাসান ত ামর ে ও এ গুকলা  পকয়্ টট ার  মদকে । 
মড ম ট াল লকে র  উ পর  থ াখ বু লাকতই ে পাল কু মঞ্চত হ কয় উ  ল আহম দ 

ম ুসার ।  মড ম ট াল লকে  ে ত ে গুকলা  ম করা  অংকে র  স াক ে শু রু কত  ে কয়ে টা 
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বণমম ালাও যুক্ত  আ কে। স ব মম মল কয় মড ম ট াল  লে টা দাাঁে ায় ‘FAMS 
00 65 41 23’ 

মড ম ট াল লে টার  উ পর থ াখ বুলাক তই আ হম দ ম ুসার  ম কন হকলা  থয  
থে াোও এ  ধর কনর  সংখযা  থস পকেকে। 

হ াৎ তার  ম কন পেল থড মে ড  থড মন কম র  লকে ট থেকে  পাওয়া দুমট  
 ীপকসর  ে ো।  দ্রুত থ স  যাক ে কটর  থেতকর র  এ ে  থগাপন পকে ট থেকে  থবর  ে র ল 
 ীপস দুমট ।  দুমট   ীপকস  থ া খ বুমলকয় এ ে মট  ড ান হাকত তু কল  ধকর  বলল, ‘হাসান  
তামর ে  সম াধান হকয়  থগ কে। থদখ  এ ই  ী পকসর  বণমম ালা  ‘FAMS’-এ র  সাকে  
মড ম ট াল  লকে র  বণমম ালা  মমকল  থগ কে।  তার  ম াকন এ ই  ী পকসর  মড ম ট  থে াড 
মদকয় গযাংও কয়র  এ ই  দর  া  থ খালা  যা কব।  এ খন  শু ধু ম কর া   ীপ কসর  অংে গুকলা  
টাইপ ে র কলই আম র া দর  া খুলকত পার ব।’ 

হাসান ত ামর ে ও  ীপসটা হাকত  মন কয় থদখল  এ বং বকল উ  ল, 
‘আলহাম দুমল ল্লাহ।  আল্লা হ আম াকদর কে  অো বনীয়োক ব  সাহা যয ে কর কেন  
োইয়া।’ 

‘ম ে  তাই হাস ান তামর ে ।  আম র া োমবমন  এ বং  াইওমন থয, সুসান ও  
পলা থ ানসর া  এ খাকন  আস ক ব।  ম ে  সম কয়  থ দখ  তার া  এ ক স থ গকে।  তার  ফ কল 
নাটকে র  দৃশ্যটা পা কট থগল।  ঘ টন ার  হুইল এ খন আম াকদর  হাকত।’ 

হাসান মদ্বতীয়   ীপসটার মদ ক ে  ইংমগত ে কর  বলল, ‘মদ্বতীয়  ীপকস থয  
থে ান নাবার  থসট াও  মে  এ খাকনই লা গকব? আপমন বকলম েকলন  এ ে টা আকগ, 
অেটা প কর  বযব হার  ে র কত হ কব।’ 

‘আকগ ও প কর র  অেম এ ই নয় থয, দুটা থে াড  এ ে ই লকে  বযবহার  হক ব।  
আমম   ামন না।  তকব থে া কড র  প্রেম   ার মট  বণমম ালা থেক ে  ে ষ্ট  প্রেম টার  ম ত 
মদ্বতীয়টাও আ র  ওয়াই ম য াকনর  ওয়ার্ল্ম  মফ্র ড ম  আমম মর  সাও থতার াহ  দ্বী কপর 
থে ান মে েুর থে াড ।’ বলল  আ হম দ ম ুসা। 

‘সা থ তার াহ  দ্বীপ মে  ে কর  বু ঝা থগল ো ইয়া?’ ম ে াসা হাস ান তামর কে র । 
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আহম দ ম ুসা দু কটা  ী পস হা সান তামর কে র  সাম কন তুকল  ধকর  বলল, 
‘প্রেম টার  অেম থ যম ন ‘Freedom Army Mini-Sub’ (FAMS), থতমম ন 
মদ্বতীয়টার  অেম হকলা  ‘Freedom Army Sao Torah’ (FAST)  ।’ 

‘ধেবাদ  োইয় া, বুকঝমে। স াও থত ার াকহর  থে াড   ীপসটা  মন শ্চয় এ ই 
থে াকড র  ম তই গুরুত্বপূণম  হক ব ।’ বলল  প্রসন্ন  ম ুকখ হাসান  তা মর ে । 

হাসান  তামর ে  ে ো  থে ষ  ে র কতই তার া  তা কদর  থপে কন পাকয়র  ে ে  
শু নকত থপল। 

থবাাঁ ে কর  তার া দু কনই  ঘ ুকর  দাাঁোল। 
থদখল  পলা থ ানস থদ ৌকে আ সকে। তার  থ াক খ উ কত্ত  না। 
আহম দ ম ুসার  স াকে  থ াখা ক ামখ হ কতই  থস  ব কল উ  ল, ‘োইয়া, মট মে 

মি কন মমম ন -সাকবর  থপমর কষ্কা প থ দখা  যা কি।  এ মদকে ই আ সকে।’ 
‘গুড  মন উ  ।   ল থ দমখ।’ ব কল  আহম দ ম ুসা  েুটকত  শু রু ে র ল । 
তার  থপে কন হাসান তামর ে  ও পলা থ ানসও থদৌো কত  শু রু ে র ল। 
মট মে ম মন টমর ং -এ  বকসমেল থ সামফয়া সুস ান।  আহম দ  ম ুসা র া থপৌ েকত ই 

থসামফয়া  সুসান  এ ে টু পাকে  সকর  মগকয়  মট মের  েমব  ওক দর  সাম কন  মন কয় এ ল।  
আহম দ ম ুসার া থ দখল, তার া থযম ন আকগ থদ কখমেল ম ে  থ সোকবই  মম মন -সাব 
পােকুর  থ মট র  পমশ্চম প্রা কি এ কস মেেকে। 

মেেল  মম মন  সাবকম মর নট া। 
থপমর কষ্কাপ ধ ীকর  ধী কর  উ পকর  উ  কত লাগল। 
মম মন  সাবকম মর নম ট থেকস উ  ক ে। 
আধা-োসা  অবস্থায়  মম মন -সাব  মস্থর  হকয়  থগল। 
এ র পর মে  ঘ টকব, আহম দ ম ুসাকদর  মে  ে র ণীয় এ সব মন কয় রুের্শ্াস  

অকপক্ষা আ হম দ ম ুসাক দর । 
অকপক্ষার   বাব  থপ কয় থ গল আহম দ ম ুসার া।  তার া থ দখল, মম মন -সাব 

থেকে  গযা ংওকয়  থবমর কয়  তা কদ র  এ  ঘ াাঁমট র  মদকে  আসকে। 
আহম দ ম ুসা  দ্রুত  হ াসান  তাম র ে কে  বলল, ‘হাসান  ত ামর ে  তুমম  থগ কট 

যাও। আমম  থদমখ  ে য় ন ও  ে ার া মম মন -সাব থ েকে  গয াংও কয়কত  নাম কে  এ খাকন  
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আসার   কে।  তাক দর  সা কে  মে  অস্ত্র ে াে কব, োে কব  মে না থসট াও থদখ া  যাক ব।  
থসট া ম হসাক ব থর কখ ই আম া কদ র  এ গুকত  হকব।  আমম  দর  া থখালার  ম ে  আকগর  
ম ুহূকতম আসব।’ 

হাসান ত ামর ে  উ ক  দাাঁমেকয়  েু টল  গযাংওকয়র  থগকটর  মদ কে । 
পল পল ে কর  সম য় বকয়   লল। 
আহম দ ম ুসা থদ খল, মম মন -সাবকম মর কনর  ‘থনা ’ এ র  থপে কন  থযখ াকন  

সাধারণ ত  ি ুকদর  থে মবন  ো কে ।  থসখান  থে কে  গযাংও কয়  থবমর কয়  ধীকর  ধ ীকর  
এ মগকয়  আসকে।  গযাংও কয়  থ দ খা যা কি, মে ন্তু গযাংওকয়র  বা ইকর টা থদ খা য াকি, 
থেতরট া নয়।  ‘থে তকর  মট মে  ে যাকম র া থসট  ে র া থনই’ বু ঝকত  পার ল  আহম দ  ম ুসা।  
আে ার  গুকে  বামল  পেল  তার ।  থেক বমেল  থেতরট া যমদ  থদ খা যায়, তাহকল  ে া  
সহ  হ কয় যাক ব।  তা  হকল া না । 

এ ই সম য় থটম বকলর  থম াবাইল টা থব ক  উ  ল। 
এ  র ে ম  এ েটা থটম লকফাকনর  আে ংে া ে র মেল আহম দ ম ুসা মম মন -সাব  

থেকে ।  তা হকল  মে  মম মন -সাব  এ র ই থটম লকফান  এ টা? ে ো ব লকত মগ কয় যমদ  ধর া 
পকে যায়।  থটম লকফান  মে  থস  ধর কব, নামে  ধর কব  না।  না  ধর কল স াবকম মর কনর  ওরা  
সকন্দহ ে র কত পাকর ।  উ েয়  সংে ট।  ে র কব মে  থস? ইমতম কধয  থটম লকফ াকন মতন 
বার  মর ং হকয় কে। এ খমন  না ধ র কল হয়কত া লাইন  থে কট মদ ক ত পাকর ।  থে কষ  ে ো 
বলার ঝুমে ই মন ল আহম দ  ম ুসা। 

হ াৎ আহম দ  ম ুসা  ে াে কত  শু রু ে র ল।  ে াে কত ে াে কত  থটম লকফান ধর ল  
আহম দ ম ুসা।  থটম লকফান ধ কর  ওপার  থে কে  োর ী ে কের  ‘হ্ া কলা’ স কবাধন  শু কনই  
আহম দ ম ুসা  ে ামে  প ীমে ত োো  গল ায়  বকল  উ  ল, ‘স্যমর, আমম  থবমগন  
এ মক্সকলম ে।  হ াৎ ে ামে কত................।’ 

ওপার  থে কে  ে োয় বাধা ম দকয়  বকল  উ  ল, ‘ও.কে ।  আম র া আসমে।  সব 
ম ে  আকে থতা?’ 

থসই  ে ামে র  ম কধয গল া  সাম লাকত, সাম লাকত  বকল  উ  ল আ হম দ ম ুসা, 
‘ইকয়স  এ মক্সকলম ে।’ 

‘েযাংে স।  আমস।’ বলল  ওপা র  থেকে । 
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‘ওকয়লে াম  এ মক্সকলম ে।’ ব ক লই  ধ প  ে কর  থ য়া কর  ব কস  প েল।  বলল, 
‘আম র া ধর া পেকত  পেক ত থ বাঁক  থগমে।’ 

থসামফয়া  সুসান ও পলা থ ানস  থটম লকফা কন আ হম দ ম ুসার  ে ো শু নম েল।  
তার  থ া কখ -ম ুকখ  উ ৎে ো। আহম দ ম ুসা থম া বাইল র া খকত ই থ সামফয়া সুসান বলল, 
‘ে ো মে  মম মন  সাবকম মর ন থে ক ে  থে উ  বলল মম . আহম দ  ম ুসা?’ 

‘হ্াাঁ  সুসান।’ আহম দ  ম ুসা ব লল। 
‘বুঝকলন  মে  ে কর  থয  থবাঁ ক  থগ কলন?’ বলল থসামফয়া  সুসান। 
‘ে ামে র  ে যাকম াকফ্ল  মদকয়  আ মম  আম ার  ে েকে আোল  ে র কত থপ কর মে 

বকল ম কন হয়।  আম াকে  থস ম  নকত পা কর মন  বকলই  আমম  ম কন ে র মে।’ আহম দ  
ম ুসা বলল। 

‘খুমে র  খবর  ো ইয়া। ত কব  ো ইয়া, ওকদর  থ কয়  ধম েবা  দুম নয়া য় থে উ  
থনই, এ টা আপমন  াকনন ।’ ব লল  পলা থ ানস। 

‘ধেবাদ  পল া।  থ তাম র া দু ন ম মন টম র ংটা পাহার া  দাও। আমম  
গযাংওকয়র  থগকট যামি ।’ 

বকল আহম দ  ম ুসা েুটল থগ কট র  মদকে । 
থসামফয়া  সুসান  ও  পলা  থ ান স দু কন  মট মে ি ীকণর  মদকে  দৃমষ্ট  মন বে  

ে র ল। 
অল্পক্ষ কণর  ম কধযই ত ার া মট মে  ি ীকন থদখল, গযাংওকয়  এ কস  মফট  হ কি 

ঘ াাঁমট র  প্রকবে  দর  ার  ার মদকে র  এ য়ারট াইট পযা কনকল র  সাকে।  পরক্ষ কণই 
তাকদর  ন কর পেল, গযাংও কয়র  ম ুখ থেকে  এ য়ারট াইট ঢাে না সকর  যাকি।  
ঢাে না সকর  যাওয় ার  সা কে  সাকে  তা কদর  ন কর পেল  ৬   ন  মতন মতন  ে কর  
গযাংওকয়র  দুপা কে  ঘ াাঁমট র  দর  ার মদকে  থষ্টন গান  বামগ কয়  দাাঁমেকয়  আকে।  আর  
ম াোয় হ্াট  পরা  সুকবে ধারী  দ ীঘ মে ায় এ ে  ন থলাে  হাত  থন ক ে তা কদর কে  মন ক দমে  
মদকয় এ কগা কি গযাং ওকয়র  ম ুক খ ঘ াাঁমট র  দর  ার মদকে ।  তার ও হা কত মর েলবার ।  
মর েলবার  সকম ত হ াতটা থস থ ে াকটর  পকে কট ঢুে াল। 
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থসামফয়া সুস াকনর  ম ুখ ে াকল া  হকয়  উ ক কে। বলল থস পল া  থ ানসকে, 
মর েলবার ধারী থলাে মট  হাত থ নকে থয মন কদমে  মদল ত ার  েয়  ন থলাে কে, তার  অেম 
হকলা থদ খাম াত্র গুলী ে র কত  হ কব।’ 

উ মদ্বগ্ন হকয়  উ ক কে  পলা  থ ানস।  বলল, ‘তাহ কল এ মদকে র  সব বযা পার  
ওরা  ানকত  থপ কর কে। মে ন্তু ম ে োকব?’ 

‘মে োকব আমম   ামন না।  হক তও পা কর  আম র া থ যম ন ওক দর  থদ খমে, 
ওরাও থতমন  আম া কদর  থদখ ক ে। বলল সুমফয়া  সুসান। 

‘সবমনাে, োইয়াক দর  সাবধ া ন ে র া দর ে ার ।’ বলল  দ্রু তে কে  পলা 
থ ানস। 

দ্রুত উ ক  দাাঁোল থসামফয়া সু সান।  বলল, ‘পলা তুমম  এ মদে টা থদখ।  
আমম  ওকদর  ে াকে  যামি ।’ ব ক ল  থসামফয়া  সুসান  থদৌ কে  ঘ র  থ েকে  থবর  হকয় থগল। 

েুটল থস গযাংওকয়র  থগ কটর  মদ কে । 
থসামফয়া সুসান যখন থগট রুকম র  দর  ায় থপৌ কেক ে, তখন থদখল  

গযাংওকয়র  ম ুক খর  থগট থদয়া ক লর  থেতকর  ঢুকে অদৃশ্য  হকয়  যাকি।   থগ কটর  এ ে  
পাকে  দাাঁো কনা আ হম দ ম ুসা ও হাসান তামর ে  উ ন্মুক্ত হকয় উ  কে গযাংওকয়র  ম ুক খ  
দাাঁোকনা  থল াে কদর  উ দযত  থষ্ট নগাকনর  সাম কন।  থদখ াম াত্র গু লীর থম াে ামবলা ে র ার  
ম ত প্র স্তুমত আহম দ  ম ুসাক দর  থ নই। 

‘সাম কন গুলী  মম . আহম দ  ম ুসা।’ ব কল  ম ৎে ার  মদ কয়  উ ক   ে ম াক্ড া  
থসামফয়া সু সান  মন ক র  ম া োটা কে  মন ক  থ কল মদ কয় পা দু কটাকে  থম ক ঝর 
সম াির াকল তীকর র  ম ত েু কে মদল গযাংও কয়র  থগ কটর  মদকে ।  গুলীর এ ে  পে লা 
বৃমষ্ট  বকয়  থগল  তার  থদক হর  মত ন মফট উপর  মদকয়। 

থসামফয়া সু সা কনর  তীর  থব কগ েুটা থ দহ মগ কয় সুকবে ধারী থনতা  
থলাে মট সহ গযাংওকয়র  ম াঝ খা কন থি া  হ কয় আসা দু ন থষ্ট নগানধ ার ীকে  আঘ াত 
ে র ল।  তার া মতন ন ই প কে  থগল।  তাক দর  থদহ  সুসা কনর  থদ কহর  উ পর মদকয়  
সাম কন মেটকে  পকেম েল। 
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থসামফয়া সুস াকনর  থ দহ মস্থর  হকয়মেল প কে য াওয়া মতন কনর  পাকয়র  
মদে টায় এ কস।  ও কদর  হাত  থ েকে  মেট কে  পো  এ ে টা থষ্টন গান থ স হাক তর ে াকে  
থপকয়  মগকয়মেল। 

ওমদকে  থসামফয়া  সুসান কে  ন তুন ে কর  টা কগমট ে র ার   ে  গযাং ওকয়র  
অে  ার  ন থষ্টন গানধ ার ী  মফ কর  দাাঁে ামি ল।  ম ে  সম য় দর  ার পা কে  দ াাঁোকনা  
আহম দ ম ুসার াও তাক দর  থম মে ন মর েলবার  থেকে  গুলী  বষমণ  শু রু ে কর কে। 

আর  থসামফয়া  সুসানও  থষ্টন গান থপ কয় শু কয় থেকে ই  গুল ী বষমণ  শু রু  
ে র ল। 

দুআি ম কণর  ম াকঝ পকে  প্রমতআিম কণর  সম য় মম মন -সাকবর  
থষ্টন গানধ ার ীর া থপল না।  ও ক দর  সাতমট  লাে ই গযাংও কয়র  থম কঝক ত গোগমে  
মদকত লা গল। 

থসামফয়া  সুসান  উ  কত যামি ল  এ সম য় গযাং ওকয়র  মম মন -সাব  প্রাি থেকে  
পাকয়র  ে ে  থপল  থস। 

থষ্টন গাকনর  মিগা কর  হ াত থর ক খ থ বাাঁ ে কর  থদ হটা ঘ ুমর কয় ম নল  থসামফয়া  
সুসান।  থদখল, মতন ন  থবমর কয় এ কসক ে মম মন  সাব  থ েকে  গযাংওকয় কত। তা কদর  
এ ে   কনর  হাত খামল  অে দু  কনর  হাকত  দুমট  থষ্টন গ ান।  তা র া ম কন হয় পমর মস্থম ত 
আাঁ  ে র ার  থ ষ্টা  ে র মেল।  তাকদর  থষ্টন গা কনর  বযা কর লগু কলাও  নাম াকনা  মেল।  
থসামফয়া সুসান কে  থষ্টন গান হাকত ঘ ুকর  দ াাঁোকত  থদ কখই  তার া তাক দর  থষ্টন গান 
তুলল থ সামফয়া  সুসান কে  ল ক্ষ য ে কর ।  মে ন্তু তা কদর  থষ্টন গাকনর  নল  য খন উ ক  
আসমেল থসামফয়া  সুসানকে  লক্ষ য ে কর, থস সম য় থসামফয় া  সুসাকনর  মিগার   াপা  
হকয় মগ কয়মেল।  এ ে  ঝাাঁে  গুল ী থবমর কয়  মগকয়  গ্রাস  ে কর মেল ওকদর  মতন ন কে । 

উ ক  বসল থস ামফয়া সু সান। 
তার  থপে কন একস  দাাঁে াল আহ ম দ ম ুসা এ বং হাসান  তামর ে । 
‘ধেবাদ  সুস ান।  বুঝল াম, থত াম াকদর  আ ক ারস  দ্বীক পর ে ম াক্ড া  থিমনং  

খুবই উ ন্নতম াকনর ।’ গম্ভীর  ে কে  আহম দ  ম ুসা বলল। 
‘থে ন এে ো বলক েন?’ থসামফ য়া সুসান বলল। 
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‘বলম ে ে ম াক্ড া  থসামফয় া সু সাকনর  ে া  থ দক খ।  সমতয সুসান, ওরা 
আম াকদর  সকন্দহ  ে কর কে থসট া বুমঝমন ।  তা ই ও কদর  তা ৎক্ষ মণ ে  আি ম কণর   কে 
আম াকদর  প্রস্তুমত  মেল  না।  ও কদর  থ ে াবার   কে  সমতয  তু মম  দুঃ সাহকসর  ে া  
ে কর কো।  থতাম া কে  ধেব াদ সুসান।’ 

‘আক ারকসর ে ম াক্ড াকদর  প্র মত আপনার  এ  স্ব ীে ৃমতর   কে  আপনাকে  
ধেবাদ।  আস কল আম ার  থে ান ে ৃমতত্ব থনই।  মট মে ি ীকন  আমম  ওক দর  থদ কখ  
বুকঝমেলাম  থয ওরা ‘শু ট  এ যাট  সাইট’-এ র  প্রস্তুমত মন কয় কে।  এ   কেই আমম  েু কট  
এ কসমেলাম।’ বলল  থস ামফয়া  সুসান। 

এ  সম য় পলা থ ানস এ কস দাাঁ োল থসামফয়া সুসা কনর  পাকে ।  তার  থ াকখ -
ম ুকখ নতুন  উ কত্ত  না।  বলল  থ স  দ্রুতে কে, ‘মম মন -সাব ে ক্ িাল রুকম র  আউ টার  
পযাকনকল  থর ড  লা ইট মব্লপ  ে র কে। তার  ম া কন মম মন -সাকবর  থেত কর  ইম ার ক মে  
থঘ াষণ া ে র া হকয়কে। অেমদ কে  থম াবাই কল অমবর াম  ে ল আসকে প্রে ৃত ঘ টন া 
 ানকত  থ কয়।  থে ান  ে কলর ই  বাব  মদমি না।  আম ার  ম কন  হয় এ ই  অ বস্থায়  মম মন -
সাব স কর  পোর  ম িা  ে র কত পাকর ।’ 

‘ম ে  বকলে  পলা।  পরবতমী  ে া   আম াক দর  সা বকম মর ন দ খল ে র া।  সম য় 
নষ্ট  ে র া যাকব  না।  এ স থতাম র া।’ 

বকল  গযাংও কয়  ধকর  হাাঁটক ত  লাগল আ হম দ  ম ুসা।  ত ার  পাকে  হাসান  
তামর ে ।  থপেকন প াে াপামে  হাাঁ টকে পলা  থ ানস  ও থসামফয় া সুসান। 

মম মন  সাবকম মর কনর  প্রকবে  দর  ার ে াোে ামে এ কস দাাঁোল আহম দ ম ুসা।  
সবাই তার  দুপ াকে  এ কস  দাাঁে াল।  বলল আহম দ  ম ুসা মন  ু ে কে সবাইকে  লক্ষ য  
ে কর, ‘থেতর থে কে  আর  আ ি ম ণ আসকে না।  এ র  অেম  দু মট  হকত  প াকর ।  এ ে . 
থেতকর  ে ম বযাকট আসার  ফ া ইমট ং থলাে  থনই, আকে মন েে  ে কয়ে  ন ি ু।  দুই. 
এ  হকত  প াকর  থয  ফা ইমট ং থ লাে  োে কলও  সংখযায়  ে ম  আকে ।  তার া  থেতকর  
অবস্থান মন কয় কে  থ ার াকগাপ্তা  আি ম কণর   কে।  এ  দুমট  মব ষয় সাম কন  র াখার  পর 
তৃতীয় থয  মবষয়মট  আম াক দর  ম বকব নায়  র াখক ত হকব, থসট া হকলা  ওক দর  ে নকিাল  
রুকম র  মট মে ম মন টম র ং -এ  আম াকদর  অবস্থান  তার া  থ দখক ত পাকি।  ত কব  আে ার  
ে ো ম মন টম র ং থর  াট প্রকয়া  ন অনুসাকর  থ পৌো কত  পা র ক ব না  ত ার  থল াে কদর  



গু লা গ থ েকে  টুইন টাওয়ার  135 

 

ে াকে। এ ই অবস্থায়  আম াকদর  প্রেম  ে া  হক ব সা বকম মর ন ে নকিাল হাক ত থনয়ার  
 কে ে নকিাল  রুম  দখল  ে র া।  ে নকিাল রুম  মন য়ন্ত্রণ দ খল ে র ার  পর ে নকিাল  
রুম  মন য়ন্ত্রণ ে র কব হাস ান তামর ে ।  সাবকম মর ন সম্পকে মও মবকে ষে  হাস ান 
তামর ে ।  আমম  তার  সা কে  ো ে ব।  আকগর ম তই  মর য়ার গা ড ম মহসাক ব  ে া  ে র কব  
থসামফয়া  সুসান ও  পলা  থ ান স।’ 

আহম দ ম ুসা ে ো  থে ষ ে র ল। 
থসামফয়া সুস ান বলল, ‘ধেবা দ মম . আহম দ ম ুসা।  তক ব আম ার  ম কন হয়  

থতমন  থে ান ফ াইমট ং থষ্ট্রং ে ও ক দর  এ খন থনই।’ 
‘আম ার ও তা ই ম কন হয়।  WFA-এ র  থলাে কদর  ে মক্ত  োে কল এ তক্ষণ  

থেতকর  বকস োে ার  ম ত ওরা  নয়।’ বলল  পলা  থ ানস। 
‘ধেবাদ  থ তাম াক দর ।  এ স আ ম র া এ কগাই, বকল আহম দ  ম ুস া হ াাঁটকত  শু রু 

ে র ল। 
আহম দ ম ুসা ও হ াসান তামর ে  পাে াপামে  হ াাঁটকত  শু রু ে কর ক ে। 
আহম দ ম ুসার া মম মন -সাকবর  দর  ায় থপৌ কে থ গকে। থস ামফ য়া সুসানর া 

ধীকর  ধীকর  পা থফকল  এ গুক ত লাগল। 
আহম দ ম ুসা  ও  হ াসান  তামর ে  মম মন -সাকবর  দর  ায়  পাে া প ামে  দাাঁমেকয়।  

তাকদর  নাে  বর াবর  স াম কন  এ ে টা মসাঁম ে উ পকর  উ ক  থগ কে। তাকদর  সাম কন  মদ কয়  
মম মন -সাকবর  এ ে টা ে মর কড ার  লবালমব প্রসামর ত। আহ ম দ ম ুসার  থম মে ন 
মর েলবার  বাম  মদকে  ে মর কড ার  বর াবর  এ বং হাসান  তামর কে র  মর েলবার  ড ান 
মদকে  ে মর কড ার  বর াবর  উ দযত । 

হাসান ত ামর কে র  এ ে টু ড াকন মসাঁম ের ও  ড ান পাকে  ি ুকদর  ে ক্ষ ।  তাকদর  
ে কক্ষ র  পাকে ই টকপমকড া রুম ।  তার  পকর ই বযাটার ী থসলগু ক লার  কে মন ধমামর ত 
 ায়গা।  তার  পকর ই থ সানার  থড াম  (ঝেহধৎ ফেসব)।  আর  মসাঁম ের  বাম  পাকে 
সাবকম মর কনর  থগ াটা ম া ঝ অং ে   ুকে  যুে  সা বকম মর কনর  থ য খাকন  ো কে  বযালম ষ্টে  
মম সাইল বা ইকলক্ট্রম নে  যুোস্ত্র  ও মন উ মি য়ার  ুল্লী, থসখা কন থ দখা যাকি  পযা কসে ার  
থে মবনসম ূহ।  পযাকসে ার  থে মবনগুকলার  পকর ই  র কয়ক ে থম মে নার ী রুম  ও  ইমে ন 
রুম ।  সবকে কষ র কয় কে প্রকপল ার  অংে । 
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 ার মদকে  থ াখ বুল াবার  পর হ াসান তামর ে ই প্রেম  ে ো বল ল, ‘োইয়া  
মসাঁম ে মদকয় উ ক  থগকল ই ে নক িাল রুম ।’  

‘ম ে  আকে,  ল ে নকিাল রু ক ম ।’ আহম দ ম ুসা বলল। 
‘মন ক র  ে ক্ষ গুকলা এ ে বার  সা  ম ে র কল হয় না?’ বলল হাস া ন তামর ে । 
‘এ টা সুসানক দর   কে  ে াে ল।  ে ক্ষ গুকলাকত  থে উ  যম দ  োক ে, তাহ কল  

ওকদর  আম াক দর  মপেু  মন কত দ াও, মন মশ্চকি।’ আহম দ ম ুসা  ব লল। 
আর  থে ান ে ো  না  বকল  হ াসা ন তামর ে  এ গু কলা  মসাঁম ের  মদক ে  এ বং দ্রুত  

ও মবোকলর  ম ত  মন ঃ ে কে  উ পকর  উ  কত লাগল। 
আহম দ ম ুসা এ ে টু দূর ত্ব থর ক খ হাস ান ত ামর কে র  থপেকন  উ  কত লাগল। 
মসাঁম ে থযখ াকন  থে ষ হকয় কে, থসখাকন  প্রে স্ত এ ে মট  লযাম্ডং থ ে স।  তাকে  

এ ে টা মম মন ে মর কড াকর র  অংে ও বলা যায়।  ে মর কড ার টার  বাম  ম াোয় এ ে টা 
দর  া। দর  া থ খালা। ত াকত  খাট  পাত া থ দখা  যা কি।  আর  ড ান প্রািমট  ‘থসইকল’র  
গাকয়র  এ ে টা  বন্ধ দর  ায় মগ কয়  থে ষ  হকয়ক ে। 

ে নকিাল রুকম র  দর  া থখাল া।  হ াসান  তামর ে  লযাম্ডং -এ  উ ক  ম ুহূতম  
অকপক্ষা না  ে কর  ে নকিাল রুক ম  প্রকবে  ে র ল। 

প্রে স্ত ে নকিাল রুম । 
ঘ কর  ে াউ কে  থদখক ত থপল না । 
হাসান ত ামর ে  দ্রুত এ গু কলা ম তন  মদে   ুকে ে াে া ে নকিা ল পযাকনকলর  

ম াঝখাকনর  বে ি ীনট ার  মদক ে  থযখা কন ফকুট উ  ার  ে ো থগাটা সা বকম মর নসহ  
সবগুকলা  ঘ র  ও স্থা কনর  দৃশ্য।  ি ীনট া অফ ে র া। 

হাসান  তামর ে  ি ীকনর  সু ই  থ বাড মটার  উ পর ঝুাঁকে  পেক তই দর  ার 
পাকে র  এ ে টা মষ্ট ল আলম াম র র  আোল থে কে  এ ে  ন থলাে  মবো কলর  ম ত 
মন ঃ ে কে  থবমর কয় এ ল হাসান  তামর কে র  মদকে  মর েলবার  তা ে  ে কর । 

হাসান  তামর কে র  সম স্ত ম কন া কযাগ  ি ীন  ও  সুুইু  পযা কন কলর  মদকে  
মন বে োে ায়  মে েুই আাঁ  ে র ক ত পার ল না। 
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মর েলবার ধারী, এ ে  ন তরুণ, এ মগকয় মগকয় ত ার  মর েলবাকর র  নল টা 
হাসান তামর কে র  ম াোয় থ ক প ধকর  বলল, ‘হাত  উ পকর  তুলনু, ন া হকল  গুলী  
ে র ব।’ 

হাসান ত ামর ে  হাত  উ পকর  তুল ল। 
আহম দ ম ুসা ততক্ষ কণ ে নক িাল রু কম র  দর  ায় থপ ৌকে  থগকে। ত ার  

ন কর পেল দৃ শ্যটা। 
মে ন্তু সংকগ স ংকগই  ঘ কর  না  ঢুক ে  এ ে টু সম য়  ার মদকে  থ দখা র   কে  থয  

আর  থে ান ে ত্রু আকে -পাকে  লুমে কয় আকে মে না।  সকন্দহ নে ত মে েু থদখল না  
থস।  তার পর আহম দ ম ু সাও  মন ে কে  ে নকিাল রুকম  প্রক ব ে  ে র ল এ বং থসও 
মর েলবার ধারীর  ম াোয় ত ার  থম মে ন মর েলবাকর র  োর ী ন ল থ ক প ধ কর  বলল, 
মর েলবার  থফকল  মদকয়  হা ত তু কল দাাঁে াও। 

মে ন্তু আহম দ ম ুসা ও  থখয় াল ে কর মন  থয  ত ার া মসাঁম ে  মদকয়  উ প কর  ও া  শু রু  
ে র কল টকপমকড া থম মে নামর   রুম  থেকে  দু ন মর েলবার ধা র ী দ্রু ত থবমর কয় এ কস  
আহম দ ম ুসার  মপেু  মন কয়মেল ম নে কে । 

আহম দ ম ুসার  ে ো থে ষ হ বার  সা কে  সাক েই  ওরা  লযাম্ ড ং -এ  মগকয়  
থপৌক েমেল।  তা কদর  এ ে  ন দ্রুত মর েলবার  তুলল  আহম দ  ম ুসাকে  লক্ষ য ে কর । 

আহম দ ম ুসা থে ষ ম ুহূকতম  থটর  থ পকয়মেল, থপেকন  পা কয়র  ে ে  থ টর  থপকয়ই  
মবদুযত গমত কত ব কস পেল ।  ততক্ষ কণ মিগার  মট কপ থ ফকলম েল থপ েকনর  
মর েলবার ধারী।  বুকলট মট  মগকয় আঘ াত ে র ল হাসান তামর ক ে র  থপেকন দাাঁো কনা  
মর েলবার ধারী যুবে টার  ড ান ে াাঁকধ। 

মর েলবার  পকে থগল আহত যুবে টার  হাত থে কে ।  আতমনাদ ে কর  উ ক  
থসও ব কস পেল। 

থপেকনর  দুমর েলবার ধারী মে েুটা অপ্রমতে  হ কয়  পকেম েল  তাকদর  গুলী  
তাকদর  থলাে কে  মহট ে র ায়।  মে ন্তু পরক্ষ কণই তাকদর  মর ে লবার  তাে  ে কর মেল 
আহম দ ম ুসাকে ।  আহম দ  ম ু সার  থম মে ন মর েলবাকর র  বয াকর ল ঘ ুকর  আসমেল 
তাকদর  ম দকে । 
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মে ন্তু তাকদর  মর েলবার  থেকে  গুলী থব রুবার  আ কগই  ত াকদর  থপেন থে কে  
দুমট  মর েলবার  এ ে  সকি  গক  ম উ  ার  ে ে  উ  ল।  তার  সাকে সা কে লয াম্ড ং -এ  
দাাঁোকনা  দু ন মর েলবার ধারী  ম াোয় গুল ী থ খকয়  পকে  থগল।   

মসাঁম ে থেকে  গুল ী দুকটা  ে কর মে ল থস ামফয়া  সুসান  ও  পলা  থ ানস।  তার া  
আহম দ ম ুসাকে  অনুসর ণে ার ী দু নকে  ফ কলা ে কর  উ প কর  উ ক  আসমেল। 

গুলী ে কর ই লয াম্ড ং -এ  উ ক  এ ল থসামফয়া  সুসান ও  পলা  থ  ানস।   
হাসান তামর কে র  থপে কনর  যু বে মট  গুলীমবে  হওয়ার  পর আহম দ ম ুসা  

তার  মদকে  ন র  থর কখমেল।  লযাম্ডং -এ  দাাঁোকনা দু নকে  ম াোয় গুলী থখকয় পকে  
থযকত  থদক খ থলাে মট  তার  বাম  হা ত উ প কর  তু কল অনামম ে ার  থগার্ল্  মর ংমট  ে াম কে 
ধর কত য ামি ল।  সংকগ  সং কগ  আহম দ ম ুসা  তার  বাম  হা ত থট কন মন কয়  আংমট টা খু কল 
মন কয় বলল, ‘থতাম ার  বসর া তা কদর  স্ব ােম  মসম ের   কে  থত াম াক ে  ম ার কত  ায়, মে ন্তু 
আম র া ম ানুকষর  ে লযাকণর   কে থত াম ার  থবাঁ ক  ে াে া এ খন  রুর ী ম কন েম র ।’ 

যুবে মট র  উ কেকশ্য  ে ো  ে য়মট  বকলই  আহম দ  ম ুসা তা ে াল হাসান  
তামর কে র  মদকে ।  বলল, ‘তুমম  ে নকিাল রুম টা বুক ঝ নাও।’ 

তার পর থসামফয় া সুসান কদর  উ কেশ্য ে কর  বলল, ‘থতাম া ক দর  ধেবা দ।  
আকগর ম তই ম ে  সম কয় এ ক স পকেম েকল।  সুসান, এ খন থতাম র া দু ন  থগাটা  
সাবকম মর নট া থ ে  ে কর  এ স।  আমম  ততক্ষ কণ এ র  আহত  ায়গাটা পরীক্ষ া ে মর ।  
র ক্ত বকন্ধর  বযবস্থ া ে র কত হকব ।’ 

আহম দ ম ুসাকে  ধে বাদ  মদক য় মসাঁম ে মদকয়  নাম ার   কে  ঘ ুকর  দাাঁোল  
থসামফয়া  সুসান।  ‘ ল  পলা’ ব কল  মসাঁম ে  মদকয়  নাম া শু রু ে র ল  থসামফয়া  সুসান। 

ওমদকে  হা সান ত ামর ে  ে নকিাল রুকম র  মর মড ং শু রু ে কর কে। 
আহম দ ম ুসা  ম কনাক যাগ  মদল  থ লাে মট র  মদকে ।  তার  গা কয়র   ামাটা মোঁকে  

থফকল তার  ড ান োাঁধটাকে  উ ন্মুক্ত ে র ল। 
আহম দ ম ুসা  ায় গাটা পরী ক্ষ া ে কর  বলল, ‘সুসংবাদ থ তাম ার   কে  

ক্ষ তটা খুব গে ীর  ন য়।  বুকলট ট াও থে তকর  থন ই।  থগ াে ত থত া ম ার  মে েু মোঁকে মন কয় 
থগকলও  বে ে ষ্ট থ েকে  থ তা ম াকে  বাাঁম কয় ম দকয় থগ কে।’ হামসম ুকখ হাল্কা  সুকর  
ে োগুকলা  বলল আ হম দ ম ুসা । 
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যুবে মট  আহম দ  ম ুসার  ম দকে  তাে াল।  তার  থ হার ায়  মে েু ম বস্ময়।  এ ম ন 
মন কদমাষ হ ামস ও  অির ি  ে ো থ স এ ম ন েত্রুর  ে াে থেকে  থবা ধ হ য় আে া ে কর মন ।  
পকর  থস থ া খ নামম কয় মন ল এ বং গম্ভীর  ে কে বলল, ‘আমম  বাাঁ কত  া ই না ম র কত 
 াই।  আম ার  ে াকে  মে েু পা ক বন না।  বাাঁম কয় লাে  থনই।  থবাঁক  থগ কলও আমম  
মন ক কে  এ খন মৃত ব কল ম কন ে র মে।’ 

‘বাঃ  সুন্দ র  ে ো বলকত া! যা ে, এ খন বল থতাম াক দর  ফা ষ্ট এ ইকড র  
সর ে াম  থে াোয়?’ আহম দ ম ুসা বল ল । 

যুবে মট  ম াো ঘ ুমর কয় দর  ার পাকে  এ ে টা আলমম র ার  ম াোর  উ পর 
থদয়াকলর  সাকে  হুে  মদ কয় আট ে াকনা এ ে টা বাক্স  থদম খকয় ম দ ল।   

আহম দ ম ুসা বাক্সমট  নামম কয় এ কন খুকল থদখল ঔষধপত্রসহ ফ াষ্ট এ ইকড র  
সবর ে ম  সর ে াম  প্র রু  পমর ম াকণ আকে। 

ে াক  থলক গ থগল আ হম দ ম ুস া। 
যোসম্ভ ব ে ম  ে ষ্ট মদকয় অতযি যক তœর  সাকে আহ ত  ায়গাটা  

পমর ষ্কার ে কর  বযা ক্ড   থবাঁ ক ধ মদল  এ বং  ঔষধও  খ াইকয়  মদল।  তার পর হাসান  
তামর ে কে  মদকয় থল াে মট র  ে াম র া থেকে   ামা  আমন কয় ত াক ে  পমর কয় মদল। 

থলাে টার  থ াকখ -ম ুকখ মব স্ময় ।  সুকযাগ থপকল ই থ ার া  থ া কখ আহম দ  
ম ুসাকে  বুঝ কত  থ ষ্টা  ে র কে থ স।   ামাটা পকর  থনবার  পর থ স  ব কল উ  ল, ‘আপমন 
মে  েুকল থগ কেন আমম  আপন া র  ে ত্রু?’ 

যুবে মট  বয়কস এ কে বা কর  ত রু ণ। 
হাসল আ হম দ ম ুসা।  বলল, ‘থ তাম ার  আর ও এ ে টা পমর  য় আকে। তুমম  

ম ানুষ ।  এ ই পমর  কয় আম র া আদকম র  সিান মহ কসকব  পরষ্প র  োই।’ 
‘গযাংওকয় কত  থ য  দে  নকে  হতযা  ে কর কেন  এ বং  এ ই থয  লযাম্ডং -এ  

দু ন মন হত হ কলা, তার া সবা ই থতা  আদকম র  সিান, আপনাকদর  োই।’ বলল  
তরুণম ট। 

‘অবশ্যই।  মে ন্তু ওক দর  হ তযা  না ে র কল ওরা  আম াকদর  হত যা ে র কতা।  
আত্মরক্ষ াকেমই এ ই  হতয া না  ে কর  উ পায়  মেল না।  ওরা আ দক ম র  সিান বকট, মে ন্তু 
কু সিান।’ আহম দ ম ুসা বলল । 
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‘মে ন্তু ওরা আপনার  ঘ কর  যায়মন ।  আপনার াই এ খাকন ে কয়ে  ন থলাে কে  
হতযা ে কর  অনম ধে ার  প্রকবে  ে কর কেন।’ থলাে মট  বলল। 

হাসল  আহম দ  ম ুসা।  বলল, ‘মি মম নাল, মে ড োপার কদর  ঘ ক র  প্রকব কে র  
 কে অনুম মত মন ক ত হয় না  এ বং এ টা অনম ধে ার    মা নয়।’ 

‘মি মম নাল, মে ড োপার  ে ার া?’ বলল যুবে মট । 
‘সাও  থত ার াহ  দ্বীপ  এ ে টা থ দা  খখানা  তা  তুমম   ান না?  ান না  থসখ াকন  

ে ত ে ত মন র পর াধ থলাে কে  বন্দীে ালায় থর কখ অে েয মন যম াতন  ালাকনা হকি।  
আ র  ওয়াই ম যানক দর  এ ই  মন পীেকনর  র া ত্ব  থ গাটা  দুমন য়া বযাপী  মবস্তৃ ত, তা 
তুমম   ান না?’ আহম দ ম ুসা  ব লল।  আকবগ এ কস  োর ী  ে কর মেল তার  ে ে। 

মবস্মকয়  মবক ফামর ত হকয়  থগল  যু বে মট র  থ াখ।  বলল, ‘মে ন্তু আম র া থতা  
 ামন যাক দর কে  ওখ াকন রা খা হকয়কে  তার া  সবা ই বে  বে  মি মম নাল।’ 

‘ে কয়ে  মদন  আকগ  ে াই খুল  ইসলাম আ হম দ  ম ুাহাি াদ  না কম  এ ে  ন 
থপ্রৌঢ়  বযমক্ত কে  থ তাম র া সা ও থ তার াহ  দ্বীকপ  মন কয়  থ গে, তাক ে  মে  মি মম নাল ম কন 
হকয়কে  থ তাম ার  ে াকে?’ ম ে াসা আহম দ  ম ুসার । 

সংকগ  সংকগ  ে ো  বলল ন া  যু বে মট ।  আত্মস্থ হ ওয়ার  ম ত  থ স ম াো  নত  
ে র ল।  এে টু পকর  বলল, ‘না তাাঁকে  মি মম নাল ম কন হ য়মন ।  মতমন  এ ে  ন 
ধম মকনতা।  অম ন প্রে াি থ হার ার  থলাে  মি মম নাল হয় না।’ 

‘সাও থ তার াহ দ্ব ীকপ যাক দর  আট কে  র াখা হকয়ক ে, তাাঁর া তাাঁর  ম তই প্রে াি  
ম কত্তর  ম ানুষ ।  তুমম  ম কন েরকত পার, সাও থতার া হ মহটলাকর র  ে নকসনকিেন  
ে যাকম্পর  নতুন সংস্কর ণ।’ আ হম দ ম ুসা বলল। 

ম ুখমট   ুপকস থগল  যুবে মট র ।  বলল, ‘মে ন্তু ওকদর  সাক ে  আপনাক দর  
সম্পে ম মে? আপনার া থে ন এ ই হ তযাে া্ড  ঘ টাকলন  এ খাকন  প্রক বে  ে কর?’ বলল  
যুবে মট । 

‘আম র া সাও  থত ার াহ  দ্বীকপর  বন্দীকদর  ম ুক্ত  ে র কত  া ই।  তাকদর  ম কধয 
আম াকদর  ে কয়ে  ন বন্ধু র কয়কেন।  এ ই উ কেক শ্য সাও  থ তার াহ য াবার   ক েই  
আম র া এ ই মম মন -সাব দ খল ে কর মে।’ আহম দ ম ুসা  বলল। 
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েয় ও আতং কে  পাংশু হ কয়  উ  ল যুবে মট র  ম ুখ।  বলল, ‘সবমনাে 
থতরম সকয়র া দ্ব ীকপর  থস ই থ লাে র াই মে  আপনার া, যার া হার তায়  আম াকদর  
ইম ানুকয়ল, থে লম েন ও সুমল ে ানকদর  খুন  ে কর কেন?’ 

এ ে টা থঢাে  মগলল যুবে মট ।  তার পর আবার  শু রু ে র ল, ‘আপনার া সাও  
থতার াহ থেকে  বন্দীক দর  উ ো র  ে র কবন মে  ে কর, আপনাক দর ই থতা প্র াকণ বাাঁ া 
দায়।  থ য থে ান  ম ূকলয আপনা ক দর  থে ষ ে র া হক ব!’ 

হাসল  আহম দ  ম ুসা।  বলল, ‘থতাম াক দর  আ র  ওয়াই ম যা ন এ ই  থ ষ্টা  
ে র কেন।  আর  আম র া থ ষ্টা  ে র মে সাও থতা র া হ  থে কে  ব ন্দীকদর  উ ে ার  ে র কত।  
থ কন রাখ, আম াকদর  ‘োয়’- এ র  সংগ্রাম ই  য়ী  হ কব।’ 

‘আম র া ইহুদীর াও োকয় র   কে লোই ে র মে।  মহটলাকর র  
ে নকসনকিেন  ে যাকম্প আম র াই গণহতযা ও  মন যমাতকনর  মে ে ার  হকয়মে।  ম ামে মন 
যুক্তর াকষ্ট্র আবার  আম াকদর  মব পকদর  ম ুকখ  থ ফলা হকয়ক ে।’ ব লল  যুবে মট । 

‘মে ন্তু মহটলাকর র  মন যমাতন ই হুদীকদর  সমি য় অংে কে  আ   মহটলার 
বামন কয়কে, ম ানুষ  বানায়মন ।  ম ফমলমস্তকন ইসর াঈ কলর  আ র ণ এ টাই প্রমাণ  ে কর । 
ম ামে মন যুক্তর াকষ্ট্র ইহুদীর া ‘র া ম -র া ত্ব’ ে র ার  সুকযাকগ মবর্শ্ াসঘ াতে  মবেীষকণর  
ম ত আ র ণ  ে কর কে।  সাও থত া র াহকত  আ র  ওয় াই ম যান  য া  ে র কে, তার  থপ েকন 
থে ান োয় -নীমত  ে া  ে র কে?’ বলল আহম দ ম ুসা।  গ ম্ভীর  ে ে তার । 

যুবে মট  সংকগ সংক গ ে ো ব লল না।  এ ে টু োবল।  তার পর বলল, 
‘আপমন য া বলকলন  তা  এ ে টা গ্রু কপর  কে  প্রক যা য  হক ত পা কর, সব ইহুদীর  
থক্ষ কত্র নয়।’ 

‘মে ন্তু এ ই ইহুদী  গ্রুপ ই আ  ইহুদীক দর  পমর  ালন া ে র কে। সব  থ কনও 
ইহুদীর া থে উ  তাকদর  মব রুকে  দাাঁোয়মন ।  থযম ন সাও  থত ার াহ কত থ য অম ানুম ষে তা 
ও ববমর তা   লকে  তার  প্রমতবা দ দূ কর  োে  স হকয ামগতা  ে র ে থতাম র া অকনকে ।’ 

যুবে মট কে  খুব  অপমামন ত  ও মবব্র ত থদখ াল।  বলল, ‘সাও থতার াহ  
সম্পকে ম আপমন যা বল কলন, তা সতয ব কল এ খনও আমম   ামন না।’ তার  ে কে  
থক্ষ াে। 

‘থতাম ার  নাম  মে?’ ম ে াসা আহম দ ম ুসার । 
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‘এ যার ন।’ বলল  যুবে মট । 
‘এ যার ন, অপরাধম ূলে  ে া  হয় থগ াপকন, মে ন্তু মব ার  হয় প্রে াকশ্য।  

আ র  ওয়াই ম যান  য াকদর  বন্দী ে কর  সাও  থতার াহ  মন ক য় থ গকে, তার া যমদ  
মি মম নাল হয়, তাহ কল ত াকদর  মন কয় এ ত  র াখ ঢাে  থে ন? থে ন তাকদর  দুমন য়ার 
সব থ া কখর  আোকল   ন -ম ান বহীন এ ে  দ্বীকপ  এ কন র াখা  হ কয়কে? থে ন এ ম নমে 
থতাম র াও তা কদর  সম্প কে ম  ান না? আকলে  া্ড ার  থসালক ৎমসকনর  থলখ া  
ষ্টযামলকনর  থগাল াগ  দ্বীক পর ে ো  ান।  থস  থগালা গ  দ্বীক পর সা কে  সাও  থতার াহ  
দ্বীকপর থে ান  পােমে য আ কে?’ বলল আহম দ ম ুসা। 

এ যার ন তৎক্ষ ণাত মে েু  বলল  না।  থ া খ  বন্ধ  ে কর  ে াবমেল।  এ ে টু পর 
থ াখ খুকল  বলল, ‘আিা বলু ন থতা  আপনার  বন্ধু কদর কে  থ ে ন এ খাকন ধকর  আনা  
হকয়কে?’ 

‘আম াকদর  সাত বন্ধু কদর  সে ক লই সতয -সন্ধানী থগাকয়ন্দা।  ফ্র াকে তাক দর  
থগাকয়ন্দা ফাম ম আকে। আি  মামতে  সন্ত্রাসীকদর  পাে োও কয় তাক দর  সাফকলযর  
 কে দুবার  তার া  ইউ কর া প ী য় থগ ার্ল্  থম কড ল থপকয় কে। সবকে কষ ত ার া ে া  
ে র মেল মন উ ইয়কে মর  ‘মল বামট ম’ ও  ‘থড কম াি যামস’ টা ও য়ার  ধ্বংক সর  সতয  
উ দঘ াটকন।  ম কন  ে র া হয়  তার া তা কদর  ে া  প্রায়  সম্পূণম ে ক র  থফকলম েল।  অম ূলয 
সব দমল ল -দস্তা কব  সম্পকে ম  দুমন য়াব াসী  য াকত   ান কত  না পা কর, সতয যা কত 
প্রে াে  না প ায়  এ  কেই  আ র  ওয়াই ম যান  সাত  থগাকয়ন্দা কে  থ গ্রফতার  ে কর কে  
এ বং তাক দর  ফাম ম সম ূকল ধ্বং স ে কর  মদকয় কে।’ আ হম দ ম ুস া  বলল। 

র াক যর  মবস্ময় এ কস  ম া হকয় কে এ যার কনর  থ া কখ -ম ুক খ।  বল ল, ‘আ র 
ওয়াই ম যান থে ন এট া ে র কব ন? তার  মে  স্ব ােম এ কত?’ 

‘তাক দর ই থতা  স্ব ােম! টুইনট াও য়ার থতা তার া ম া কন ইহুদ ীবা দ ীর াই ম ামে মন 
যুক্তর াকষ্ট্রর  এ ে মট  ম ামফয়া  ক ি র  থযাগসা কস ধ্ব ংস ে কর ক ে।’ 

এ যার কনর  থ াখ ম বস্মকয়  োন াব ো হ কয় উ  ল ।  বলল, ‘আপমন মে  বলকেন? 
গত মবে  ব েকর র  প্রমতমষ্ঠত  এ ে টা সতযকে  আপমন পা কট ম দকত  ান?’ 

হাসল আহম দ ম ুসা।  বলল, ‘ন া, ওরা মবে  বের ধকর   ালু েুয়া ইমত হা স  
ম ুকে মদকয়  সমতযে ার  ইমতহ াস ম ানুষ কে   ানাকত  থ কয়মেল।’ 
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মবস্মকয়র  থঘ ার  এ যার কনর  ম ুখ থ েকে  এ খনও  ে াকটম ন।  আহম দ ম ুসা  
োম কলও থস ে ো  বলল না।  োবকে থস।  অকনে ক্ষ ণ পর থ স বলল, ‘বলকত  ান, 
মবে  বের ধকর  এ তবে  এ ে টা মম েযা  ালু আক ে?’ 

‘শু ধু  ালু  আকে  নয় এ যার ন, থস মম েযা  থঢকে  র া খার   কে আ র  
ওয়াই ম যানর া আবার   ঘ ে  অোয়ও  ে র কে।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 

এ যার ন উত্ত কর  মে েু বলল না।  মন র ব হকয় থগল। 
আহম দ ম ুসা  উ ক  দ াাঁোল।  ম কনাকযাগ  মদল  হাস ান ত ামর ক ে র  মদকে । 

বলল, ‘ে নকিাল পযাকনল  ষ্টামড  থতাম ার  হকলা?’ 
‘হ্াাঁ  োইয়া।  থম াটাম ুমট  থদ খা হকয় থগক ে।’ বলল  হাস ান  তাম র ে ।   
‘যুে সা বকম মর ন থেকে  এ ই পযাকসে ার  সাবকম মর কনর  খুব  মে  পােমে য 

আকে?’ আহম দ ম ুসার  ম ে া সা। 
‘মে েু আকে।  থসট া  ম াত্র মে েু থ যাগ  মে েু ম বকয় াকগর বযাপার ।  নতুন থে ান  

থটে নল ম  এ খাকন থনই।’ 
‘ে া  শু রু ে কর া হাসান  তামর ে ।  গযাংওকয় গুমট কয় নাও।  আ র ..........।’ 
আহম দ ম ুসা  ে ো  থে ষ  ে র কত পার কল া ন া।  ে নকিাল  রু কম  প্রকবে  ে র ল  

থসামফয়া  সুসান ও পল া থ ান স।  দর  ায় প া মদ কয়ই  সুসান  বকল  উ ক মেল, ‘মম . 
আহম দ ম ুসা ঈ র্শ্র কে  ধেব াদ ।  থগাটা সাবকম মর ন ে ত্রুমুক্ত।  এ খাকন এ খন ে াসন  
শু রু হক ত প াকর ।’ 

‘আল -হাম দুমল ল্লাহ।  থতাম াক দ র কে  ধেবাদ সুসান এই মব কয় অগ্রগ াম ী 
েূমম ে া পালকনর   ক ে।’ ব কল  আহম দ  ম ুসা ত াে াল  পমর পূণম োকব  থসামফয় া সুস ান  
ও পলা থ ানকসর  মদ কে ।  বলল, ‘সুসান, পলা আম র া এ খ ন সাও থ তার াহ যাত্রা  
ে র ব।  তার  আকগ থতাম াক দর  নাম কত হ কব স াবকম মর ন থে কে ।’ 

মবস্ময় ফকুট উ  ল থসামফয় া সু সান ও পলা থ ানকসর  থ াকখ - ম ুকখ।  ে কয়ে 
ম ুহূতম তার া  থযন  ে ো বলকত  প া র কলা না।  এ ে টু সম য় মন কয় প্র েম ে ো ব কল উ  ল 
থসামফয়া সুস ান, ‘থদখুন আম ম  এ ে  ন থম কয় মহসাকব এ খ াকন আমসম ন, এ কসমে 
এ ে  ন েম াক্ড া মহসাকব।  আ র  পলা থ ানস এ কসক ে এ ে  ন থগাকয়ন্দা অমফসার  
মহসাকব।  আম র া সা ও থ তার াহ  যাব ার   কে  প্রস্তুত।  আপমন নাম কত মন কদমে  মদ কল  
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আম র া মন কদমে  অম াে ে র ব।  এ ই আক ারক স আম র া থম  বান, আর  আপনার া 
থম হম ান।  থম  বানকে  ঘ র  থে ক ে  থবর  ে কর  থ দবার  অমধ ে ার  থ ম হম াকনর  থনই।’ 

বকল এ ে টু োম ল থসামফয়া সুসান।  তার পর আবার  বলা  শু রু ে র ল, 
‘আমম ও মে েু  ানতাম ।  প লার ে াে থে কে ও আপনা কদ র  ত নম তে তা -সংসৃ্কমত 
সম্পকে ম আর ও মে েু শু কনম ে।  আমম  আপনাকে  মন শ্চয়তা  মদম ি  আপনাক দর  সংসৃ্কমত  
আম র া থম কন  লব। আম র া  সাব কম মর নকে  দুোকগ  ো গ  ে কর  মন মি ।  মন ক র 
 গতটা আম াকদর  আর  উ পরট া আপনাকদর ।  থে ান আকদে  থদয়ার দর ে ার  হকল  
ই্ট ার ে ম  বযবহার  ে র কবন।  অেবা থড কে  মন কদমে  থদক বন।  আম র া উ পকর  আসকবা  
না। 

গম্ভীর  হ কয় উ ক মেল আ হম দ ম ু সার  ম ুখ।  বলল, ‘সংসৃ্কমতর  প্র শ্ন থতা  আকে  
সুসান।  তাোো ও এ ে টা মব পকদর  ম কধয থতাম া কদর   ো কত  া ইমন ।  থতাম র া 
 মে ত হওয়া  ম াকন আ ক ারস   মে ত হওয় া।  আমম  আক া র সকে   মে ত ে র কত 
 ামি লাম না।’ 

‘আ র  ওয়াই ম যানকদর  ইমতম কধয  ানা হ কয় থগক ে আক ারস  
সর ে াকর র  মসোকির  সাকে আ ম াকদর  থে ান সম্পে ম থনই।  আর  োে কলও ক্ষ মত মে? 
আক ারস  মে ত  হক ব ন া থে ন? মম েযা ে ো  ব কল আ ক ারস সর ে াকর র  ে াে থে কে  
সাও থতার া হ লী  মন কয় থসখ াকন তার া  ঘ ে অপরাধম ূল ে  ে া  ে কর  যাকি। 
এ র  শু ধু প্রমতবা দ  নয় প্রমতে ার  হওয়া  দর ে ার ।  প্রমতে াকর র   ক েই  এ ই  মম ে কন 
আম র া অংে  মন কত  া ই।’ বল ল  থসামফয়া  সুসান। 

‘হাসান ত ামর ে, তুমম  মে  প্রস্তুত? থতাম ার  সাম কন মে  সাও থতার ার  রুট 
ম যাপ আকে?’ 

‘আমম  প্রস্তুত।  তক ব রুট ম যাপ আম ার  সাম কন থনই।  ে মম্পউ টাকর  পাওয় া  
থযকত  পাকর ।  মম .  এ যার কনর  ে াকে এ  বযা পাকর  আম র া সা হাযয   াই কত  পামর ।’ 
হাসান  ত ামর ে  বলল। 

আহম দ ম ুসা  মে েু  বলার  আকগ ই এ যার ন বকল  উ  ল, ‘সাও  থ তার াহ  যাত্রা  
ে কর  লাে থনই।  থসখ াকন আ পনার া প্রক বে  ে র কত পার ক ব ন না, এ ম নমে  সাও 
থতার াহ কত থনাের  ে র কতও প া র কবন না।’ ত ার  থ া কখ  উ কদ্বকগ র  প্রে াে । 
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‘থে ন প্র কবে  ে র া যাক ব  না? থে ন থনাের  ে র া  যা কব  না?’ ম ে াসা 
আহম দ ম ুসার । 

‘থনােকরর  স্থান  খুাঁক  পা কবন  না।  তা কদর  থে ৌে ল ও  প্রমত ক র াধ মড মে কয় 
প্রকবে  ে র াও অস ম্ভব।’ বলল  এ যার ন। 

ভ্রুকু মঞ্চত হকয়ক ে আহম দ  ম ুসার ।  এ েটু োবল।  তার পর বলল, 
‘থনােকরর  থে ান সার কফস  থ মট  থনই।  এ ই  সাি ামসম া উ প তযে ায় থনাে কর র  ম ত 
ওখাকনও আ্ড ার  ওয়াটার  থনা েকরর  বযবস্থা আকে  এ ই থত া? আ্ড ার  ওয়াটার  এ র 
থসই বযবস্থা  খুাঁক  পাওয় া যাকব  না এ ই থতা?’ 

মবস্ময় এ যার কনর  থ া কখ-ম ুকখ।  বলল, ‘ও গড, আপমন সাংঘ াম তে  থলাে ।  
আপমন ম ে  ধকর  থফকলক ে ন।  তকব স ািামসম া উ পতয ে া থেকে  ওখানে ার  
প্রকটে ে ন ও প্রমতকর াধ বযব স্থা অকনে  অকনে  থ বমে  হক ব, তা আপমন মন শ্চয়  
বুঝকবন।’ 

‘আম র া সাও  থত ার াহ  যা বই।  োয় -অে াকয়র  থতায় াক্কা  না  ে কর  যমদ  তুমম  
আকগর অ বস্থাকনই  োে, তাহ কল থতাম াকে  থম কর  থ ফলা  যা ক ব, মে ন্তু তেয  আদায়  
ে র া যাকব  না, সাহা যয প াওয়া  যা কব না, এ টা আমম   ামন।  এ র  ফকল আম াকদর  
অসুমবধা হ কব, মে ন্তু মপেু হটকবা না।   য় অ বকে কষ আম া কদর ই হ কব।’ বলল  
আহম দ ম ুসা। 

বকল এ ে টু থে কম ই আব ার  মন ক দমে  মদল, ‘হাসান  তামর ে, তুমম  গযাংওকয়  
গুমট কয় মন কয় সা বকম মর ন ষ্টাটম দাও। ে নকিাল -ে মম্পউ টাকর  থদখ ‘সাও  থতার া হ’ 
মে কর ানাম  অেবা  FAST মে কর ানাকম  সা ও থতার ার  ম যাপ ও রু টম যাপ আকে  মে না।’ 

ে াক  থলক গ থগল হাসান তামর ে । 
অল্পক্ষ ণ পকর ই আন কন্দ ম ৎ ে ার  ে কর  উ  ল, ‘ধেবা দ ে াইয়া, সাও 

থতার ার  ম যাপ ও রুট দুটই  থপ কয় থ গমে FAST থে াকড ।’ 
এ যার কনর  থ াখ োন াবো। ব লল আহম দ ম ুসাকে  লক্ষ য ে কর, ‘স্যার, 

আপমন মে  সব ািা।  এ ই  ‘থে াড  নাবার’ আপমন   ানকলন  ম ে  ে কর?’ 
‘সব ািা ন ই, সতয-সন্ধানী।  এ  থে াড সহ দুমট  থে াড  আমম  থপকয়মেলাম 

থড মেড  থড মন কম র  গলায় ঝুল াক না খৃকষ্টর  ি স থেকে ।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 
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‘খৃকষ্টর  ি সট াও আপমন থেক ে থদকখমে কলন? সকন্দহ হ কয় মেল থে ম ন 
ে কর  স্যার?’ এ যার ন বলল র াক যর  মবস্ময় থ াকখ  মন কয়।   

‘ইহুদী  থড মেড  থড মন কম র  গলায় খৃ কষ্টর  প্রমতে ৃমত থঝালা কনাটা  
অস্ব াোমবে  মহকস কব  দৃমষ্ট  আে ষমণ  ে কর মেল।’ আহম দ ম ুসা বলল। 

‘ধেবাদ  আপনা কে ।  আপনার  সাত বন্ধুর  ম ত আপম নও থদ খমে  
থগাকয়ন্দা।’ বলল  এ যার ন। 

এ যার ন োম কতই  হ াসান তামর ে  বকল  উ  ল, ‘মবসমম ল্লা, ষ্টাটম অন ে র লাম 
োইয়া।’ 

 লকত শু রু  ে র ল মম মন -সাবকম মর ন। 
‘মম . আহম দ ম ুসা, আম র া মন ক  আম াকদর   গকত  লল াম ।  খাবার  

মড পাটমকম্ট  মন ক  আম াকদর  ও খাকন।  খ াবার  থদব ার   ক ে উ পকর  আসার  অনুম মত 
আকে থতা?’ 

আহম দ ম ুসা এ ে টু গম্ভীর  হ ক য় উ  ল।  বলল, ‘সুসান, আম াকদর  ধকম ম 
পদমার  মেম ত্ত টা হকলা  ম ানুকষর  ম ানম সে তা।  তার পর থ া কখ র  মন য়ন্ত্রণ।  সবকে কষ 
মফম ে যাল থসপা কর ে ন।  ম ানম সে তার  বযাপার  হ কলা, অনবধ সে ল ম িা  থ েকে  
ম নকে  পমবত্র র াখা।  ম ানম সে তা যম দ পমবত্র হয়, তাহকল  থ া খ আপনা কতই  পমবত্র 
ও মন য়মন্ত্রত হ কয়  য ায়।  আর  মফম ে যাল থসপা কর ে কনর  মবষয়ট া হকল া, ত বধ 
সম্পে মহীন নার ী  ও  পু রুষ প র ষ্পরকে  মন র াপদ দূর কত্ব  র া খা।  মন র াপদ  দূর ক ত্ব 
োে কলও  ীবন পমর  ালন া ও সম া  সম্পকে মর  প্রকয়া কন  তাকদর কে  ে ালীনতা  
সহে াকর  ে াোে ামে আস কতই  হয়।  এ কে  ইসলাম মন মষ ে ে ক র মন ।  মন মষ ে ে কর মন 
বকলই  থত া ম নকে  পমবত্র  ও  থ  াখকে  মন য়মন্ত্রত  র াখার  মে ক্ষ া থ দয়া  হ কয়কে।  এ খন 
ম িা ে কর  থদ খ সুস ান খা বার  ম নকয় আসা যা কব মে না।’ 

থসামফয়া  সুসানও  গম্ভ ীর  হকলা ।  বলল, ‘আমম  ও পলা  ম ুসলম ান নই।  ঐ  
পমবত্রতা থতা  আম াকদর  উ পর বতমায় না।’ 

‘ইসলাকম র  এ  মবধানগু কলা  ম া নম বে, তাই  সব  ম ানুকষর   ক ে।  ম ুসলম ান 
হওয়ার পরই শু ধু ইসলা কম র  মবধান ম ানকত হ কব ত া নয়।  সব ম ানুষ ই ইসলাকম র  
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এ  ম ানম বে  ও  ে লযাণে র  মবধ ান ম ানকত  পাকর ।  অবশ্য  ইস লাকম র  এ গুকল া  যার া 
ম াকন তা কদর কে ই ম ুসলম ান ব লা হয়।’ 

থসামফয়া সুস ান ও পলা  থ া নস এ ে  সাকে থহ কস উ  ল।  বলল, ‘তার  
ম াকন ইসলা কম র  মবধান থম কন  মন কয় আম র া ম ুসলম ান হকয়  যা ই।’ 

আহম দ ম ুসা  এ ে টু োম ল।  বলল, ‘আমম  তা বলম ে  না।  মে ন্তু এ কে  
অপরকে  োকল ার  মদকে  ে লযা কণর  মদকে  ড াে বার  অমধ ে ার  অবশ্যই  আকে।’ 

‘ে লযাকণর  মবধান থতা  দুমন য়া কত এ ে টা থনই মম . আ হম দ ম ুসা।’ বলল  
থসামফয়া  সুসান। 

‘সবক কয়  পূণমাি, সবক কয় উ ৎে ৃষ্ট এ বং সবক কয়  ীবি টাকে ই থ তা  
ম ানুষ  গ্রহণ ে র কব।’ আ হম দ ম ুসা বলল। 

‘তার  ম াকন  বলক েন থ য ইসলা ম ই সবক কয় পূণমাি, সবক কয় উ ৎে ৃষ্ট এ বং 
সবক কয়   ীবি।’ সুসানই  আ বার  বলল। 

‘আমম  বলকলই তুমম  গ্র হণ ে র কব, ম ানুষ  মবর্শ্াস ে র কব তা নয়।  
থতাম াকে ই  অনুসন্ধান  ে র কত  হকব  এ বং  থ তাম ার  র ায় ই থতাম া র  ে াকে   ূোি  হ কব।’ 

হামসকত  ম ুখ ে কর  উ  ল থসামফ য়া সুসা কনর ।  বলল, ‘ধেবাদ ।  অনুসন্ধান  
ে র ব।  আে া ে মর  আপমন সাহাযয ে র কবন।  এ খন আম র া  ম ল।’ 

বকল থস ামফয়া সুসান ও পলা  থ ানস ঘ ুকর  দাাঁমে কয় মন ক  নাম কত শু রু  
ে র ল। 

মবস্ময়-মবম ুগ্ধ থ া কখ  এ যার ন আহম দ ম ুসাক দর  ে ো শু নম ে ল।  থসামফয়া  
সুসান ও পলা থ ানস মন ক  থন কম  থযক তই এ যার ন  আহম দ ম ুসাকে  লক্ষ য ে কর  বকল 
উ  ল, ‘আপনাকে  এ ে টা ে ো বলব?’ 

‘অবশ্যই।’ আহম দ  ম ুসা বল ল। 
‘আপমন খুব  সংকব দনে ীল ম কনর  এ ে  ন োকলা থলাে ।  খুকনা -খুনীর  

 গকত আ পনার  আসা ম ে  হ য়মন ।’ 
‘মে  ে র ব আ র  ওয়াই ম যানর াই থতা আম াকে  এ  পকে মন কয় এ কসকে।  

থদখ, আম ার  বন্ধুকদর  বন্দী  ে কর  সাও  থত ার াহকত  না  আ নকল, সাও থতার াহ কে  
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ম ানুকষর  উ পর ববমর  মন যমাতন  ালাকনার  থ লখ ানায় পমর ণত না ে র কল থতা আমম  
এ খাকন আসতাম  না।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 

এ যার ন থে ান উ ত্ত র  মদল না।  মে েুক্ষণ   ুপ ে কর  োে ার  পর বলল, 
‘আকর ে মট  ে ো, আম াকদর  ই হুদী ধম ম সম্প কে ম আপনার  ম ত  মে?’ 

এ ে টু হাসল আহম দ  ম ুসা।  ব লল, ‘আম ার  ম ত না  থনয়াই  োকলা। তুমম  
খুমে  হকব  না আম ার  ে ো  শু কন ।’ 

‘না তবু আপমন বলুন।  আমম  বুঝকত প ার মে, আপমন অকনে  ে ান র াকখন  
ধম ম সম্পকে ম এ বং আপমন থোন অসতয ে ো বলকবন না।’ বলল  এ যার ন  এ েটু  
আকবগ  মে ত  ে কে। 

‘থদখ, এ  বযাপা কর  অ কনে  ে ো  বলার  আকে। মে ন্তু  থতাম া কে  আমম  এ ে টা 
ে োই বল ব।  ইহু দী  দে মন এ খ ন আর  থে ান  ধম ম প দবা য  থন ই।  এ টা উ ৎে ট এ ে  
সাম্প্রদাময়ে  ও  র া ন নম তে  মবর্শ্াকস পমর ণত হকয় কে। ধম ম থত া ম ানুকষর  ে লযাকণর  
 ে থখ াদায় ী বয বস্থা। ত াই ধ ম মকে  সব ম ানুকষর   ক ে উ ন্মু ক্ত োে কত  হয় যা কত  
সব ম ানুষ  থস ধম ম গ্রহণ ে কর  উ পে ৃত হয়। মে ন্তু ইহু দী ধম ম  তা নয়।  অ ইহুদী  থে উ  
ইহুদী ধম ম গ্রহণ ে কর  ইহুদী  হ কয় থ যকত  পা কর  না, ইহুদী  হক ত হয়  ন্মগতো কব।  
সুতরাং ইহু দী  ধম ম এ খন  ম ানুকষর  ধম ম নয়।  আ র  ও য়াই ম যানকদর  ম ত  
ইহুদীব াদীর া  ইহুদী  ধম মকে  আ মধ পতযবাদী  এ ে  র া নীমতকত  পমর ণত ে কর কেন।’ 
আহম দ ম ুসা বলল। 

এ যার ন গেীর  ম কনা কযা কগর  সাকে  আ হম দ  ম ুসার  ে োগুক লা শু নম েল।  
আহম দ ম ুসার  ে ো  থে ষ  হকল ও থস  থে ান  ে ো বলল না।  ত ার  থ া কখ  ে ূে দৃমষ্ট ।  
এ ে টা আত্মস্থোব।  থযন  গেী র  োবনায় ড ুক ব থগক ে থস।   

মম মন -সাব তখন অকনে  পামন র  গেীকর । 
 লকে মম মন -সাব। 
হার তার  উ পকূ ল সম াির াকল েু কট  লকে  মম মন -সাবমট । 
আহম দ ম ুসা ে ো থে ষ ে কর ই তা ে াল হাস ান তামর কে র  মদকে ।  বলল, 

‘থতাম ার  ি াকেল  েযান মে  হাস ান তামর ে?’ 
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‘সাও থতার া হ এ খান  থ েকে  ম তনে  মে কলামম টার ।  ম ধযম  গমতকত  ল ব।  
র াকত থ পৌে কত  াই স াও থতার াহ উ পকূ কল।’ হাসান  তামর ে  বলল। 

‘ম ে  আকে। আল্লাহ ের সা।’ 
‘আমম ন।’ বলল  হাস ান  তামর ে । 
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৫ 
সাও থ তার াহ  দ্বীক পর রাত ১ ২ট া। 
দ্বীপ  ুকে  মন ে ষ অন্ধে ার, ম নñমুদ্র  মন র বতা। 
দ্বীকপর পমশ্চম উ পকূ ল বর াবর  পাহা কের  ে াকলা থ দয়াল। এ ই থদয় াকলর  

ম াঝখাকন সংে ীণম এ ে টা ফাটল ।  সম ুদ্র  থেকে  ১ ০ গ  প্রে স্ত এ ে টা খামে  
পাহা কের  থ দয়ালকে  দুপা কে  থ র কখ দ্বী কপর থেতকর  মসম ে  ম াই কলর  ম ত ঢুকে থগক ে। 
দুপাকে র  পা হাে থেকে  থনকম আসা গা ে -পালা  খ ামে টাকে  প্র ায় থঢকে  ম দকয়ক ে। 

খামে টা থ যখা কন থে ষ হকয় কে, থসখান থ েকে  আধা  বগমম া ই কলর  এ ে টা 
সম তলেূমম র  শু রু।  ‘সম তলেূমম টা  বে  বে  ঘ াস ও  গাে -পাল ায় ঢাে া।  ত কব খামে  
থযখা কন, থসখান  থ েকে  ে কয়ে  এ ে কর র  ম ত  ায়গ া এ ে টু ম েন্নতর ।  এ খাকন বে 
বে ঘ াস এ বং থ োট থ োট গাে - গােো র কয় কে। ওোর  মেউ, এ ম নম ে  পাকে  দাাঁমেকয় 
থদখ কলও  থে ান  অস্ব াোমবে ত াই  ন কর পকে  না।  মে ন্তু  হা ত  মদ কয়  ে ে ম ে র কলই 
থবাঝা  য ায় ঘ াস  ও  গাে -গাে ো সবই  ে ৃমত্রম ।  এ টাই সাও  থত ার াহ দ্ব ীকপ  আ র  
ওয়াই ম যাকনর  ম ন্দ ানখ ানা, যাকে  দুমন য়ার থদা খ  বামন ক য় র াখা  হকয় কে  মে েু 
ম ানুকষর   কে।  মত্র তল এ ই ম ন্দ ানখানামট কে  সবমাধুমন ে  প্রযুমক্ত বযবহ ার  ে কর 
থম াকেবল  ে র া হকয়ক ে। সু ই  মট পকল  তৃত ীয়  তলামট  ম ামট র  উ পকর   কল  আকস।  
মে ন্তু তাকদর  ো কদর  উ পর  তখ নও ো কে  ে ৃমত্রম  ঘ াস ও  গা ে - গােোর  বাগান।  উ পর  
থেকে  থদখ কল মে েুক তই  থব া ঝা যাক ব না  থ য, এ র  মন ক  এ ে টা স্থাপনা আক ে ।  
ম ন্দ ানখানামট র  এ ে তলা ও থদাতলা  সবসম য় ম ামট র  মন ক  োকে ।  সুই  মট কপ  
আবার  তৃতীয়  তলাস হ সবটা ই  ম ামট র  তলায় মন কয় যাওয় া য া য়। 

ম ে  র াত ১ ২টায় ে ৃমত্রম  ঘ াক স ঢাে া  ত্বরম টর  পূবম প্রাকির  ে াোে ামে  
 ায়গার  দুই ব গমগ  থগ ালাে ৃমত এ ে টা অংে  ে কয়ে ফটু মনক  থনকম থগল, তার পর 
এ ে পাকে  অদৃশ্য  হকয়  থগল।  উ ন্মুক্ত হকয়  পেল  এ ে টা  ল ি মসাঁম ে।  থস ই  লি  
মসাঁম ে মদকয় উ ক  এ ল আ র  ওয়াই ম যাকনর  অপা কর ে ন  ীফ থবক্ট া থবমগন এ বং  
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এ ই ম ন্দ ানখানার  আ র াঈ লরুপী  দামন কয়ল  থড মেড, হাইম  হার ক ল  এ বং  
আই যাে  থ া কসফ। 

ওরা  ার  ন মসাঁম ে  থে কে  ম া মট কত উ ক  এ ক সই  পুব  আে া কে র  মদকে  
তাে াকত ল া গল। 

প্রেকম  ে ো বকল উ  ল থব ক্ট া থবমগন, ‘ে র কো দ্বীপ অমত ি কম র  পরই 
থগাপনীয়ত ার   ক ে থহমল ে োকর র  আকলা  মন মেকয় থদয়া  হক ব।  সুতরাং  আকলা  
থদখা  যাকব  না।  ে ে  থে ানা  যা বার  ম ত  ে াোে ামে  থ হম লে োর মট  এ খনও 
আকসমন ।’ 

‘তাই  হক ব।  মে ন্তু এ খনই আম া কদর  নীল আ কলা থদখ াকনা উ ম ত। না হ কল 
থহমল ে ো র  মদে  েুল ে র কত পাকর ।’ বলল  আই যাে  থ াক সফ। 

থবক্ট া  থ বমগন  আই যাকে র  ে োয় স ায়  মদল  এ বং  তার  হা কত র  োমষ্ট কে র  
লবা দ-মট র  বটম টা উ পকর  তুক ল পকে ট থেকে  এ ে টা নীল বাল্ব থবর  ে কর  ত াকত  
থসট  ে কর  মদল।  তার পর দ -মট র  গাকয়র  এ ে টা সুই  মট কপ  মদকতই  নীল আ কলা  
জ্বকল উ  ল।  দ ক-র  ম াে ায় নীল  আকলামট  মন মদমষ্ট মন য়কম  জ্বলা - মন ো ে র কত লাগল। 

দ-মট  উ কধম তু কল ধর ল হাইম  হা র ক ল। 
দুমম মন টও যায়মন  দমক্ষ ণ -পূবম মদে  থেকে  থহমল ে োকর র  ে ে  থেকস এ ল। 
খুমে কত উ িল  হক য় উ  ল  ার  নই। 
পাাঁ  মম মন কটর  ম কধয থ হমল ে োর মট  এ কস লযা্ড ে র ল ঘ াকসর  থস  ত্ব কর র  

উ পর। 
থহমল ে োর  থেকে  থনকম এ ল হাকস্যা জ্জ্বল ম ুকখ আ র  ওয় াই ম যান।  

তার  হা কত সুন্দ র  এ ে মট  ব্রীফকে স।  এ কস থস প্রেকম ই   মে কয় ধর ল থবক্ট া  
থবমগনকে ।  তার পর এ কে  এ ক ে  অে মতন ন কে ।  বলল, ‘এ খাকন থে ান ে ো  নয়।  
 ল মন ক  থনকম য াই।’ বকল  আ র  ওয়াই ম যান  হাাঁটকত  শু রু ে র ল  সুেকি র   লি  
মসাঁম ের  মদকে । 

সবাই তাকে  অনুসর ণ ে র ল। 
 লি মসাঁম ে মতন তলা হকয়  থ নকম এ ল দুতলায় আ র  ওয় াই ম যাকনর  

অমফস ে কক্ষ ।   
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আ র  ওয়াই ম যান  তার  মর েলমেং থ য়া কর  বকস  গা  এ মল কয় মদল।  
সাম কন মবর াট ওয়ামে মং থটম বল। 

ওরা  ার  ন  আ র  ওয়াই ম যাকনর  সাম কনর  থ য়া কর   ক োসকো  হ কয় 
বসল। 

আ র  ওয়াই ম যাকনর  থ াখ বন্ধ।  থ য়াকর  দুলক ে তার  থ দ হটা।  আনন্দ 
উ পকে পে কে তার  থ াখ -ম ুখ  মদকয়।  এ ম ন আনম ন্দত তাকে  বহুমদন থ দখা  যায়মন । 

থ াখ  বন্ধ  থর ক খই  থস  এ ে  স ম য় বকল  উ  ল, ‘আ  মব ক য়র  মদন নয়  
থবক্ট া, ম ুমক্তর  মদন আম াকদর  আ ।  ে ুটম নকে র  উ োর  ের া দমল কলর  সবমকে ষ থ য  
ে মপ আমম  হাই যাে  ে কর  মন কয় এ লাম তা যমদ প্রে াে  হকয় পেত, তাহ কল পৃমেবী  
আম াকদর  ে াকে অবাস কযা গয  হকয়  উ  ত। টুইনট াওয়ার  ধ্বংকসর  যা বতীয়  দায়  
ম াোয় মন কয়  শু ধু মবর্শ্বাস ীর  অপমর সীম  ঘ ৃণা নয়, গণহতযা র   কে  আদালক তর 
ে া গোয় দাাঁো কত হক তা।  পৃমেবীর  সব ার  মবর্শ্াস  আম র া হ ার াতাম ।  থে াে াও  
আম াকদর  স্থান  হ কতা  না।  মফ ক র  থয কত হকত া আম া কদর কে  আবার  অত ীকতর  থসই  
অন্ধে ার  যুকগ।’ 

োম ল আ র  ওয় াই ম যান।  আকবকগর  উ ত্ত াকপ  তার  থ াখ - ম ুখ লাল  হকয়  
উ ক মেল।  োর ী হকয়  উ ক মেল তার  ে ে। 

আ র  ওয়াই ম যাকনর  স াম কন বসা  থব ক্ট া থবমগনক দর  থ া কখ -ম ুকখও েয়  
ও উ কদ্বগ।  থব ক্ট া থ বমগন বলল, ‘টুইন টাওয়ার  ধ্বংক সর  মবে  বের পর এ ই দমল ল 
তার া উ ো র  ে র ল মে  ে কর?’ 

‘ওরা সাত ন সমতয ই অস াধা র ণ প্রমতোবান থ গাকয়ন্দা।’ ব লল  আ র 
ওয়াই ম যান। 

আ র  ওয়াই ম যান ে ো  থে ষ ে র কতই ত ার  থটম লে ম  ে ো বকল উ  ল।  
গলা সাংব ামদে  বুকম দ ীন মব ল্লাহর ।  বলল থস, ‘শু নল াম এ মক্সকলম ে আপমন 
এ কসকেন।  আমম  উ কদ্বকগর ম ক ধয আমে।  ইউ কর াপ থ েকে ই আপনার  মম ে ন সম্পকে ম 
আম াকদর   ানা কনা উ ম ত মেল  আপমনই বলুন  এ মক্সকলম ে।’ 

‘আমম  বলব না।  তুমম  এ স মব ল্লাহ এ খমন ।’ বলল  আ র  ও য়াই ম যান। 
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‘এ ে  মম মন কটর  ম কধযই দর  া য় নে  হ কলা। আ র  ওয়াই  ম যান বলল, 
‘এ স মবল্লাহ।’ 

ঘ কর  ঢুে ল বুকম দীন মবল্লা হ। 
তাকে  থ দকখ ই আ র  ওয় াই ম যান থ য়ার  থ েকে  উ ক  দাাঁো ল। 
থবক্ট া  থবমগন  এ মগকয় আস কে। আ র  ওয়া ই ম যানও তার  মদকে  

এ গুকলা। আ র  ওয় াই ম যান  বুকে   মে কয়  ধর ল বু কম দীন ম বল্লাহকে  এ বং  তা কে  
থটকন মন কয় থ য় াকর  বসাল।  বলল বুকম দীন ম বল্লাহকে  ল ক্ষ য ে কর, ‘থতাম াকে  
অমেন ন্দন  মবল্লাহ।  আম র া থতাম ার  ে াকে ঋ ণী।  থযে াক ব আকে বকলম েকল, 
থসোক বই বযাংকে র  ে কট দ মল লগুকলা থপকয়মে।  থত াম াক ে  অসংখয ধ েবাদ  
মবল্লাহ।’ 

বুকম দীন মবল্লা হর  থ হার ায় ে া ি োব।  আ র  ওয় াই ম যান যতটা উ েীপ্ত, 
ততটা বু কম দীন  মবল্লাহ  নয়।  বলল থস, ‘ওকয়লে াম  এ মক্সক লম ে।  থে ান অসুমবধা  
থতা হয়মন?’ 

‘অসুমবধা  আর  মে? আম র া মবর াট প্রস্তুমত মন কয়  মগকয়মেল া ম ।  সাহাযয  
মন কয়মেলাম ইউ কর াকপর থস র া বযাংে  ড াে াত গ্রুক পর।  বযাংকে র  ত নে  সব 
প্রহর ীকে ই আম র া হতযা  ে মর ।  পে থর াধে ার ী বযাংকে র  সব দর  াই আম র া  
‘লযাসার  বীম’ মদকয়  মন ঃ ে কে  ধ্বংস ে কর  মদকয়মে।  লে ার  খুাঁ ক   থপক তও আম া কদর  
অসুমবধা হয়মন ।  থতাম ার  মদে - মন কদমে না মেল এ কে বাকর  মন েূম ল।  থতাম াকে  অ স ংখয  
ধেবাদ।’ 

আ র  ওয়াই ম যা কনর  থম াব া ইল থ বক  উ ক মেল।  ে ো  থ ে ষ ে কর ই 
থম াবাইলট া  হা কত মন ল।  বলল, ‘থগার্ল্া  তুমম  লাক ন  থে কে  ব লে? ম ে, খবর?’ 

লাক ন সাও থতার া হ থে কে  ৭০ মে কলামম টার  দমক্ষ কণর  এে টা দ্বীকপর 
বন্দর  নগর ী।  ওখা কন WFA-এ র  এ ে টা থষ্টে ন আকে। থগা র্ল্া ম ায়ার  তার  থষ্টে ন 
 ীফ। 

আ র  ওয়াই ম যান তার  প্র ক শ্নর  উ ত্ত কর  ওপাকর র  ে ো  শু নকে।  শু নকত  
শু নকত তার  ম ুখ অন্ধে ার  হকয়  উ  ল।  থে ানা থে ষ ে কর  আ র  ওয়াই ম যান শু ধু  
বলল, ‘না থগা র্ল্া, থতাম ার  হা র তা থয কত হক ব।  আমম  মবষয়ট া মন কয় ে াবমে।’ 
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থম াবাইল অফ ে কর  থটম ব কল থ র কখ মদকয় থব ক্ট া থবমগ কনর  মদ কে  তামে কয় 
বলল, ‘থদখমে, থতরম সকয়র া দ্বী কপ আম া কদর  থয  মবপযময়  ঘ কটম েল তার  থ কয় ও বে  
মবপযময় ঘ টল  হার তায়।  ইম ানু কয়ল, থে লম েন, সুমল োন ও থ ড মেড  থড মন ম র াসহ 
প্রায় অধমে ত আম াকদর  থলাে  ম নহত হওয়া ও ঘ াাঁমট গুকলা ধ্বং স হবার  পর অবমে ষ্ট 
মেল শু ধু সািামসম া উ পতযে ার  সাবকম মর ন ঘ াাঁমট টা।  থসট ারও েমবষ্যত অমন মশ্চ ত  
থবক্ট া।’ শু ে কনা  ে ে  আ র  ওয়াই ম যাকনর । 

‘ঘ টন া মে  এ মক্সকলম ে?’ বলল থবক্ট া  থবমগন।  ত ার  ে কে উ ক দ্বগ। 
‘থগার্ল্ া  ান াল, সািামসম া উ পতযে ার  সাবকম মর ন ঘ াাঁমট কত আহম দ ম ুসা  

ও তার  সহে ার ী প্রকবে  ে কর  ও  বন্দী হয়।  সািামসম া থ েকে  সা বকম মর কন থটম লকফান 
ে র া হয়  বন্দীকে  ওখা কন থে কে  মন কয়  আসার   কে।  মম মন -সাবমট  ত খন মেল  
লাক কন।  থ গার্ল্া  তখন ই থ স খানে ার  অপা কর ে ন ে ম া্ড াকর র  থনতৃকত্ব ১ ২   ন 
থলাে  মদকয় মম মন -সাব স ািাম সম ায় পাম কয় থ দয় ।  মম মন -সাব সািামসম া ঘ াাঁমট কত  
থনাের  ে র া প যমি খবর  থপকয় কে থগা র্ল্া।  ত ার পর েয়ঘ ণ্টা  পার  হ কলা  থে ান  খবর  
থনই।  না থর সপনস ে র কে  স া বকম মর ন থেকে, না ে ো বলক ে ঘ াাঁমট  থে কে  থে উ ।’ 
বলল  আ র  ওয়াই ম যান। 

থবক্ট াও  ত ার  স ােী  মতন কন র  ম ুখও  অন্ধে ার  হ কয়  থগল  উ কদ্বকগ।  আর  
বুকম দীন মবল্ল াহর  থ াক খ -ম ুকখ  দপ  ে কর  এ ে  ঝলে  আকলা  জ্বকল  উ ক ই আব ার  
মন কে থগল। 

‘মে  ঘ টকত পা কর  এ মক্সকলম ে? আহম দ  ম ুসা মে .......।’ ে ো থে ষ  ন া 
ে কর ই  থেকম  থগল  থব ক্ট া  থবম গন। 

‘সব মে েুই  ঘ টকত  পা কর  থসখ াকন? আম াকদর  সাি ামসম া ঘ াাঁম টর  থলাে র া 
আহম দ ম ুসাকে  ধকর  র াখ ার  সাধয র াকখ  না।  আমম  োবমে, সাবকম মর নট াও থবাধ  
হয় আম াক দর  থে ষ হ কয় থগল।’ আ র  ওয়া ই ম যান  বলল। 

‘আম র া থ ষ্টার  ত্রুমট  ে মর মন  এ মক্সকলম ে।  মে ন্তু আহম দ ম ুসা আপদটা কে  
বাকগ  আনা থগল না।  থে উ  তার  সাম কন দাাঁোক ত  পার কে  না।’ থবক্ট া থবমগন  
বললল। 
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‘আম াকদর  সবম কশ্রষ্ঠ  থয াো  ও  থগা কয়ন্দা প্রম তো থ নাকর ল শ্যার ন যার  
ে াকে বার -বার  পরাম ত  হ কয়ক েন, যার  ফ কল  ম ামে মন যুক্তর াষ্ট্র আম াকদর  হাত  থ েকে  
থবমর কয় থগল, থসই আহম দ ম ু সাকে  থতাম র া আট ে াকব মে  ে কর ! আম াকদর   র ম 
দুেমাগয থয, তার  আক ারকস আসা আম র া আট ে াকত প ামর মন ।  এ খন আম ার  ম কন 
হকি, সাও  থত ার াহ  মন কয়ই  এ খন আম া কদর  ে াবক ত হ কব।’ বকলই  আ র  
ওয়াই ম যান ত াে াল বু কম দীন  মবল্লাহর  ম দকে ।  বলল, ‘মবল্লাহ, মে েু বলকব  তুমম?’ 

‘এ মক্সকলম ে আম াকে  পাম কয় থদবার  বযবস্থা ে রুন।  আমম  অ মবলকব  কল  
থযকত   াই ’।  বু কম দীন  মবল্লা হ বলল। 

আ র  ওয়াই ম যান ম ুখটা মন  ু ে র ল।  পর ক্ষ কণই ম ুখ তুকল এ ে টু থহকস 
বলল, ‘সব  ম কন আ কে  মবল্লা হ।  মে ন্তু মম মন -সাবটা  হ াৎ  ম নকখাাঁ  হ কলা। আমম  
থদখমে।  প্র েম সুক যাক গই থতাম াকে  পা াব ার  বযবস্থা  ে র ব।’ 

‘আকর ে টা ে ো এ মক্সকলম ে, তাকদর  দমল লগুকলা  থ য এ খন আর  তাকদর  
হাকত থনই, আপমন উ োর  ে কর কেন, এ  খবর টা আমম  ে াম াল সুলাইম ানকদর  এ ে ট ু
মদকত  াই।  তা কদর  বুঝাক ত  া ই থ য, তাকদর  ে ানাে ামে  ম ূলয ও এ খন থনই।’ 

হাসল আ র  ওয়াই ম যান।  বলল, ‘হ্াাঁ এ  ম  াটা তুমম  ে র কত পার । 
তার  সা কে  তা কদর  বকল  ম দও  থয  এ ে  মবমলয়ন  ড লা কর র  থ ে  থতাম া র  এ ে াউ ক্ট  
 ম া হকয়  থগ কে।’ 

বুকম দীন মবল্ল াহ হাসল।  বলল, ‘থব ার াকদর  ে াটা ঘ াকয়  এ কে বাকর  নুকনর  
মেট া পেকব।’ 

‘ম ে  আকে মবল্লাহ।  তুমম  লাউকে মগকয় বস।  থবক্ট া থতা ম াকে  ে াম াল 
সুলাইম ানকদর  ে াক ে মন কয়  যা ক ব।’ বলল  আ র  ওয়াই ম যা ন। 

‘ধেবাদ  এ মক্সকলম ে।’ ব কল  উ ক  দাাঁোল  বুকম দীন  মবল্লাহ।  থবমর কয়  এ ল  
ঘ র  থেকে । 

বাইকর র  ঘ র টায় আ র  ওয়া ই ম যাকনর  মপ.এ  বকসন।  বুক ম দীন মবল্লা হ  
থদখল, মপ.এ -এ র  ই্ট ার ে মটা থখালা। থস এ ই ই্ট ার ে ম  থেকে ই আ র 
ওয়াই ম যাকনর  স াকে  ে ো  ব ক লম েল।  মে ন্তু ই্ট ার ে ম  অফ  ে র কত েু কল মগ কয়মেল।  
ই্ট ার ে ম টা অফ ে কর  থদব ার   কে  এ গুকল া থটম বকলর  মদকে ।  এ ই  সম য়  
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ই্ট ার ে ম  ে ো বকল উ  ল।  গলা থবক্ট া থবমগ কনর ।  থস বলল, ‘এ মক্সকলম ে এ খন 
আম াকদর  মে  ে র ণীয়?’  

বুকম দীন  মবল্লাহ  মন ক র  ম কন ই হাসল।  তাহ কল আ র  ও য়াই ম যানও 
ই্ট ার ে ম  অফ ে কর  থদয়মন । 

বুকম দীন মবল্লা হ ই্ট ার ে ম  অফ ে র ার   ে হাত ব ামে কয়ও হাতটা থট কন  
মন ল।  তার  থে ৌতুহল  হকল া, আ র  ওয়াই ম যান মে  উ ত্ত র  থদ য় থদ খা যাে । 

গলা থে ানা থগল আ র  ওয়া ই ম যাকনর ।  মতমন  বলকেন, ‘সািামসম ার  
ঘ টন া থে ান মদকে  গোকি  আমম   ামন না।  মম মন -সাব  যম দ আহম দ  ম ুসার  হাক ত 
যায়, তাহ কল মব পেনে  পমর মস্থম তর সৃমষ্ট  হ কব।  ে ুটম নকে র  দমল লগুকলা  পা ওয়ার  
পর আম াকদর  ব তমমান প্রধ ান লক্ষ যটা অ মন হকয় কে।  আপা তত স াও  থ তার াহক ত  
আম াকদর  ে া  থন ই।’ 

‘বন্দীকদর  স্থ ানাির?’ বলল থব ক্ট া থ বমগন। 
‘বন্দীর া থয খাকন  আক ে, থসখাকনই  তা কদর  ে বর  হ কব।  আ ম র া যাব ার  

সম য় গযাস মসম ল্ড াকর র  লে টা আনল ে  ে কর  মদকয় যা কবা ।  আম র া দ্বীপটা তযাগ  
ে র ার  আকগই ওরা সবাই  লাে  হকয়  যা কব।’ আ র  ওয়াই ম যান  বলল। 

‘এ মক্সকলম ে আম র া মে  আ ই দ্বীপ  োেম ে?’ বলল থবক্ট া  থ বমগন। 
‘হ্াাঁ, সূকযমাদকয়র  আ কগই।’ আ  র  ওয়াই ম যান  বলল। 
আ র  ওয়াই ম যাকনর  পমর ে ল্পনা শু কন উ কদ্বগ -আত ংকে  পাং গু হ কয়  

উ ক মেল বুকম দীন মবল্লাহর  ম ু খ।  এ ম ন মে েু ঘ টকব বুকম দী ন মবল্লাহ  ানত, মে ন্তু 
থসট া এ ত তাোত ামে  ঘ টকব এ টা োবকত  প াকর মন ।  থে ান প্রস্তুমতরও সম য় তার  
থনই।  তা হকল মে  আ র  ওয় া ই ম যাকনর  পমর ে ল্পনাই সফ ল হকব! 

পরক্ষ কণই বুকম দীন  মবল্লা হর  ম ুখ ে ক ার  হকয়  উ  ল।  মে েু ে র কত হকব।  
মে ন্তু মে  ে র কব? টুইন টাওয়া কর র  দমল ল  আ র  ওয় াই ম যাকনর  হস্ত গত  হওয় ার  
খবর  ে াম াল সুল াইম ানকদর  থদয়া র  অ ুহা কত  থস  ত াকদর  ে াকে  এ ই  সংকে ত  
থপৌো কত থ কয়মেল  থয, ম ুমক্তর এ ে টা উ পাকয়র  লকক্ষ য থস  ে া  ে র কে, তার া থযন  
প্রস্তুত োকে ।  মে ন্তু  এ ই ে া  ে র ার  আর  সম য়  থে াে ায়? মে ন্তু তবু  তা কে  মে েু  
ে র কত হকব। 
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উ ক  দাাঁোল  বু কম দীন  মবল্লাহ ।  তার  আ কগ  থস  ই্ট ার ে ম  বন্ধ  ে কর  
মদকয়কে। 

বুকম দীন  মব ল্লাহ  থ বমর কয় এ কস  ড্র ইং  রু কম  বসল।  ম িা তখ ন র কে কটর  
গমতকত  ঘ ুর পাে  খা কি  তার  ম াোয়।  এ ই  সম য়  হ াৎ  ত ার  ম কন পেল  থসমদন  থস  
থবক্ট া  থ বমগকনর  থষ্টার  থেকে  মসগাকর কটর  লা ইটার  সা ইক র  এ ে টা লযাসার  ে াটার  
 ুমর  ে কর কে। থসট া ত ার  এ খুমন  দর ে ার । 

োবনার  সা কে  সাক েই  বুকম দ ীন মবল্লাহ  েুট ল  তার  ঘ কর র  ম দকে ।  ঘ কর  মগকয়  
থস লুমে কয়  র াখা  লয াসার  ে া টার টা পকে কট  পুরল।  থটম ব ক ল ব কস  দ্রুত  এ ে টা 
ম র কু কট মল খল, ‘আহম দ ম ুস া সম্ভব ত হ ার তা দ্ব ীপ থেকে  এ খন সাও থতার াক হর  
পকে। মে ন্তু অকপক্ষার  সম য় থন ই।  সাও থত ার াহক ত আগাম ীে া কলর  সূকযমা দয় ঘ টকব 
না।  দ্রুত প্রস্তুত থ হান।’ থলখ া  থে কষ  ম র কু টমট  ম ুকে  লযাসার  ে াটাকর র  পযাকে কট 
ঢুে াল। 

তার পর থদ ৌকে  মফকর  এ ল আ  র  ওয়াই ম যাকনর  ড্র ইং  রুক ম ।  থস সম য়  
থবক্ট া  থবমগনও  ড্র ইংরু কম  প্র ক বে  ে র ল । 

বুকম দীন ম বল্লাহ কে  থ দকখ ই থ বক্ট া থবমগন  বকল  উ  ল, ‘ লুন ে াম াল 
সুলাইম ানকদর  ে াক ে। হা কত স ম য় খুব ে ম ।’ 

‘সম য় ে ম  থে ন?’ ে ৃমত্রম  মবস্মকয়র  সুকর  ব কল উ  ল বু কম দীন মবল্লাহ। 
‘ম ম নসপত্র পযাে  ে র কত  ন াম কত হকব  এ খমন ।  ম ূলযবান  ইকলক্ট্রম নে  

যন্ত্রপামত থতা  থ ফকল  যাওয় া য াকব  না।  অব শ্য ওকদর  বকল  মদকয়মে, ওরা সবমে েু  
গুমট কয় থনয়া ও  পযাে  ে র া শু রু ে কর  মদকয়ক ে।  লুন।’ বক ল  হাাঁটা  শু রু ে র ল  মতন  
তলায়  ও ার  মসাঁম ের  ম দকে  থবক ্ট া থবমগন। 

‘বুঝলাম  ন া মম .  থবমগন।  থে া োও  যা কিন  নামে? হাাঁটকত  হ াাঁটকত বলল  
বুকম দীন মবল্ল াহ থ াাঁকট ে ৃমত্রম  হামস থট কন। 

‘সবই থদ খকত  পা কবন।  আপম নও যা কিন ।  ে কয়ে  ঘ ণ্টার মকধযই আম র া 
দ্বীপ ে ােম ে।’ বলল  থব ক্ট া  থব মগন। 

‘দমল লগুকলা  হস্তগত  হ কয়কে।  আসল ে া  হকয়ক ে। আপ াত ত দ্বী কপ  থে ান 
ে া  থনই।’ এ ে টু  থে কম  পুনর ায়  বকল  উ  ল  থব ক্ট া থবমগন। 
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ে ৃমত্রম  আনন্দ  প্রে াে  ে কর  বুকম দীন মবল্লাহ  বলল, ‘তাহকল আ ই যাত্র া  
ে র কত পার মে! অ কনে  ধেবা দ এ  মসো কির   ক ে।’ 

তৃতীয় তল ায় উ ক  এ ল তার া। 
তৃতীয় তল ায় দুমট  মসাঁম ে ঘ র, এ ে টা মবে াল থষ্টার  রুম  ব াক দ থগ াটাট াই  

বন্দীকদর  বয ার াে ।  দুমট  মসাঁম ের  এ ে মট   লি।   লি মসাঁম েমট এ ে তলার  লযাম্ডং 
রুম, দুতলার  আ র  ওয়াই ম যাকনর  অমফস হকয় মতন ত লা মদকয় ো কদ  কল  
থগকে। মদ্বতীয়  মসাঁম েম ট এ ে তলার র ক্ষ ী বযার াে  থেকে  দুত লার প্রে াসমন ে  অমফস 
হকয়  মতনতলায়   কল  থ গকে।  ম তনতলার  এ ই  মসাঁম ে ঘ কর ই  ব ন্দী বযা র া কে  প্র কবকে র  
মবে াল মসংহ দর  া। থলাহ ার  ত তরী। 

থবক্ট া  থবমগন  তালা  খুকল  বন্দ ীখানায় প্রকবে  ে র ল। 
থবক্ট ার  থপে কন থপ েকন প্রকব ে  ে র ল বুকম দীন মবল্লাহ। 
মতন তলার  োদ  প্রায়  পকনর  মফট  উ াঁ ু। মে ন্তু বন্দী খানার  ো দ ৭  ফকুটর  

থবমে  নয়।  এ  ো কদর  উ পকর  ৮ ফটু উ াঁ ু  বন্দীখান া আে াকর র  মবে াল  হলঘ র  নানা  
যন্ত্রপামতক ত  াসা।  যন্ত্রপামত  অ কনে গুকলার সা কেই  বন্দীখান া র  সংকযাগ  আক ে। 

বন্দীখানার  বন্দী কদর  থসল।  থ সল না ব কল ওগুকল াকে  খ াাঁ া বলাই ে াল।  
তকব পাম খর  খাাঁ ার  ম ত নয়।  পামখর  খাাঁ া পাম খর  তুলনায় অক নে গুণ বে হয়।  মে ন্তু 
বন্দীকদর  খ াাঁ া বন্দীক দর  থ কয়  থোট। 

থবক্ট া  থবমগন  এ গুকলা  ে াম াল সুলাইম াকনর  খাাঁ ার  মদকে । 
ে াম াল সুলাইম ানসহ  সাত  থ গাকয়ন্দার  খ াাঁ া  এ ে ই সামর ক ত পরপর ।  

ে াম াল সুলাইম াকনর  পর ওস ম ান আে ুল হামম দ।  তার পর অোের া। 
থবক্ট া  থবমগন  মগকয়  দাাঁে াল ে াম াল সুলাইম াকনর  খ াাঁ ার  ে াোে ামে।  

বলল, ‘মম . মবল্লাহ য া বল ার, তাোতামে  তা থসকর  থফল।’ 
বুকম দীন মবল্লা হ থবক্ট া  থ বমগ নকে  োমে কয় ে াম াল সুল াইম াকনর  খাাঁ ার  

এ ে দম  পাকে  মগকয় দাাঁোল।   
‘মম . বুকম দীন মবল্লাহ ইমতহাস র  নার  ে তদূর  এ গুকলন?’ খাাঁ  ার  থেতকর  

 েসে হকয় বকস োে া ে াম া ল সুলাইম ান বলল বুকম দীন  মব ল্লাহকে ।  তার  থ াকখ -
ম ুকখ তী ব্র ঘ ৃণা ও  মবদ্রু প। 
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‘ইমতহাস  সৃমষ্ট র  থে ষ অধয াকয় থপৌ কেমে। বযাংকে র  েট থ েকে  
ে ুটম নকে র  টুইনট াওয়ার  সংি াি সব  দমল ল - দস্তাক ব  আ  র  ওয়াই ম যান  আ  
মন কয় এ কসকেন।’ বলল  বু কম দ ীন  মবল্লাহ। 

‘ ামতর  পরা কয়র  ম ধয মদ কয় আপনার  মবর্শ্াসঘ াতে তার   য় হকলা, এ ই 
হকলা আ পনার  ইমত হাকসর  থে ষ অধযায়।’ ে াম াল  সুল াইম ান  বলল। 

‘হ্াাঁ  মম . ে াম াল সুলা ইম ান, এ টা আম ার  ইমতহা কসর  থে ষ অধযায়, মে ন্তু 
থে ষ ে ো নয়।’ বকল  বু কম দীন  মবল্লাহ থবক্ট া থবমগ কনর  মদকে  মফকর  বলল, ‘ লুন, 
মম . ওসমান আে ুল হামম দকে  এ বার  সুখবর টা থ দই।’ 

‘আসুন।’ বকল  থ বক্ট া  থবমগ ন  ঘ ুকর  দাাঁমেকয়  ওসমান  আ ে ুল  হামম কদর  
খাাঁ ার  মদ কে  হাাঁটক ত লাগল। 

এ ই সুকয াকগরই  অক পক্ষা ে র মেল বুকম দ ীন মবল্লা হ।  থস  দ্রু ত পকে ট থেকে  
লযাসার  বী কম র  বক্সমট  থবর  ে ক র  ে াম াল সুলাইম াকনর  খাাঁ ায়  ঢুম ে কয় মদকয় হাাঁটকত  
শু রু ে র ল। 

ে কয়ে  ধাপ এ মগকয়ই বুকম দ ীন মবল্লাহ থ বক্ট া থবমগনকে  লক্ষ য ে কর  বলল, 
‘এ কে  এ কে  বলা আর  নয়।  দ াাঁোন।  আম ার  গলায় য কেষ্ট  থ  ার আকে। এ ে সকি  
সবাইকে   ামন কয় থদই।  ’ 

বকল বুকম দীন  মবল্লাহ  থ দৌ ক ে মগকয়  খাাঁ া গুকল ার  ম াঝ  বর াবর  এ ে  
 ায়গায় মগকয় ম ৎে ার  ে কর  উ  ল, ‘সাত থগা কয়ন্দা শু নুন ।  টইুনট াওয়ার  সম্পমে মত 
আপনাকদর  সব দমল ল এ খন আ র  ওয়াই ম যাকনর  হাকত।  বযাংকে র  েট থে কে  
আ  মতমন  এ গু কলা  মন কয়  এ ক সকেন।  আপ নার া  এ খন  এ ে  মবগ  ম করা।  আ  
র াকতই এ ে  ইমত হাকসর  সম ামপ্ত  ঘ টকে। নতুন ইমতহ াস প যমি  গুড বা ই।’ 

বুকম দীন মবল্ল াহ ও থবক্ট া  থবম গন থবমর কয়  এ ল বন্দীখানা  থ ে কে ।   
মফকর  এ ল বুকম দীন মবল্ল াহ ত ার  ঘ কর ।  দর  া লামগকয় মদ ক য় থস আসন্ন  

পমর মস্থম তর  কে মন ক কে  প্র স্তুত ে র ার  ে া  শু রু ে কর  মদ ল।  খাকটর  থফ াম  তুকল  
থফকল  তার  তল া থেকে  ে য়মদ ন ধকর  আম মস থষ্ট ার  থে কে   ুম র  ে র া ড  ন দুকয়ে  
মর েলবার  থবর  ে র ল।  হ্া্ড  বযাকগ  পুরল থস  মর েলবার গুক লা। 
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সব ম ে  াে  ে কর  মবোনায় ব সল থস।  হ াতঘ মে র  মদকে  তা ে াল।  থদখল  
র াত থ পৌকন  এ ে টা।  র াত  এ ে টার  মদকে  থব রুকব  থস।  প্রধ ান ে া  হক ব  অস্ত্রগু কলা  
ে াম াল সুলাইম ানকদর  হাক ত থ পৌোকন া। 

থদহটা  এ ে টু মবোনায় র াখল বুকম দীন মবল্লা হ।  তার  দর  া য় নে  হকলা  
এ সম য়।  বুকম দীন মবল্লাহ ত া োতামে  উ ক  হ্া্ড  বয াগটা আোকল সমর কয় থর ক খ 
দর  া খুকল ম দল।  দর  া খুল ক তই দর  ার ফাাঁ কে  আট ে াকনা  এ ে টা ে াগ  মন ক  
পকে থ গল।  মে ন্তু দর  ার বা ই কর  ে াউ কে ই থ দ খল না। 

বুকম দীন মবল্ল াহ তাোত ামে  ে া গ টা তুকল  মন কয় দর  া লামগ কয় মদল। 
দাাঁমেকয় দ াাঁমেকয়ই ে াগ টার োাঁ  খুলল।  এ ে টা ম ম  ।  েকয়ে  লাইন  

থলখা।  পেল থস, ‘মপ্রয় সাংবামদে, আপমন যকেষ্ট বুমেমান ।  সবই বুঝার  ে ো।  
তবু বলম ে, WFA সম্পকে ম ব া তার  থলাে কদর  পমর  য় সম্প ক ে ম সাম াে মে েু  াকন  
এ ম ন বাইকর র  থে ান বযমক্তকেই বাাঁ ক ত থ দয়া হয় না।  আপ নার  সাবধান হওয় ার  
সম য়  কল য াকি।’ 

ম ম  টা পকে থ াাঁকট এ ে টা হ ামস ফকুট উ  ল বু কম দীন মবল্লা হর ।  স্ব গতে কে  
অফুট স্ব কর  বলল, ‘তুমম  থে   ামন না  বন্ধু।  আল্লাহ  থ তাম া র  ম ি ল ে রুন।  তুমম  
থ কন  র াখ  বন্ধু, থয  ম ুহূকতম  আম ম  আ র  ওয় াই ম যাকনর  প্রস্তা কব  র া ী  হকয়ম ে, থস  
ম ুহূতম থেকে ই আমম   ামন তার  ে া  থে ষ হবার  পর আ র ওয়াই ম যান আম াকে  
বাাঁম কয়  র াখকব  না।  এ ম মন কতই থতা  তার া  আম াকে  ম ার ক তা, তাই আমম  বাাঁ ার  ও  
বাাঁ াবার  থ ষ্টা ে কর  ম র কত  থ ক য়মে।’ 

আবার  ঘ মে র  মদকে  তাে াল  বু কম দীন ম বল্লাহ।  থ দখল  এ ে টা বা কত  দে  
মম মন ট বামে । 

মবোনায় আব ার  গা  এ মল কয় মদ ল বুকম দীন  মবল্লাহ। 
 
 
 
বুকম দীন মবল্লা হ ও থ বক্ট া থ বমগন বন্দীখানা থেকে  থ বমর কয় থয কতই  

ে াম াল সুলাইম ান থোট লযা সার  বক্সমট  খুকল থফলল।  খু লকতই থ বমর কয় পেল 
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ম ম  টা।  থসই সাকে ন র  প েল লাইটার  সাইক র  লযাস ার  ে াটাকর র  উ পর। 
থদক খই  বুঝ কত  পার ল  ওটা  ল যাসার  ে াটার ।  থ াখ  দুমট  তা র  উ জ্জ্বল  হকয়  উ  ল  
আনকন্দ।  তাোত ামে  খুলল ম ম  টা।  পেল।  ম ম  টা প কে আন কন্দ থনক  উ  ল তার  
ম ন।  আহম দ ম ুসা সা ও থ তা র াহ আসকে  থ কন।  মে ন্তু ম ম  র  পরবতমী ে কয়ে মট  
লাইন তা কে  উ মদ্বগ্ন  ে কর  তুলল ।  আগাম ীে াল সা ও থতার া হক ত সূক যমাদয়  ঘ টকব  না -
এ র  অেম তার  ে াকে  পমর ষ্কার থ য, আ কে র  র াতই ত াকদর  থে ষ র াত। সূক যমাদ কয়র  
আকগই ত াকদর  হতযা ে র া হক ব।  বাাঁ ার   কে থ ষ্টা ে র ার  সম য় খুব ে ম ।  দ্রুত  
তাকদর  এ  কে  প্রস্তুত  হ কত  হক ব।  বুকম দ ীন মবল্লা হ  তা কদর কে  প্রস্তুত  হ বার   কে ই  
লযাসার  ে াটার  সর বর াহ ে কর কে। মবমস্মত হকলা  থস, টুইনট াওয়ার  সংি াি দমল ল  
আ র  ওয়াই ম যানকদর  হা ক ত তুকল থ দয়ার ম ত সবমনাে  ে কর  আবার  আম াকদর  
বাাঁ াবার  থ ষ্টা  থে ন? দমল লগুকলা  তার  ে াকে  গুরুত্বপূণম  নয় ।  যাে ।  আল্ল াহ  থ য  
সুকযাগ  মদকয় কেন তার  সদ্বযব হা র  ে র া প্রকয়া ন। 

ে াম াল সু লাইম ান তাে াল ও সম ান আবদুল  হ ামম কদর  মদ ক ে ।  ওসমান 
আবদুল হামম দ  থে ৌতুহল ী থ  াকখ ত ামে কয়মেল ে াম াল সুলাইম াকনর  মদকে ।  
বুকম দীন মবল্ল াহর  লযাস ার  ব ক্সমট  ে াম াল সুলাইম াকনর  খাাঁ  ায় থ দবার  সম য়  থস  
থদক খমেল। 

ে াম াল সুলাইম ান ম ম  টা ও লযাসার  ে াটার  ওসমান  আবদু ল হামম দস হ  
সবাইকে  থদমখ কয় ইংম গ কত  বল ল, অমবলকব  তা কদর  ম ুক্ত হকত  হক ব। 

ে াম াল সুলাইম ান ে াক  থলকগ  থগল।  হাত ও পাকয়র  থ ইন ও  থবমে  ে াটা 
ে কয়ে  থসকে ক্ড  হকয় থ গল।  তার পর খাাঁ ার  লে  থে কট ম ুহূকতমই খ াাঁ া থ েকে  
থবমর কয় এ ল। 

খাাঁ া থে কে  থবমর কয়  ে াম াল সু লাইম ান লযাসার  ে াটার  ওসম ান আবদুল  
হামম দকে  মদ কয় এ ল।  ওসমান  আবদুল  হামম দ  ম ুক্ত হ কয় লয াসার  ে াটার টা মদকয়  
এ ল তার  পা কে র  আবদুল্লাহ  আল ফারুে কে । 

এ ইোকব থদে  ঘ ণ্টার মকধয ২ ০৭  ন বন্দীর  সবা ই ম ুক্ত হক য় থগল।   
সবাই  ম ুক্ত হবার  পর  ে াম াল সুলাইম ানর া  সা ত ন থে খুল ই সলাম  

আহম দ ম ুহ াি াদকে  সাক ে  মন কয় পরাম ে ম ে র ল।  ে াম া ল সুলাইম ান  বলল, 
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‘আম াকদর  বন্দী খানার  থেতকর র  সব দৃ শ্য মন শ্চয়  মট মে ে যাকম র ার  ম াধযকম ম মন টর 
ে র া হকি, তাই থয থে ান স ম য় আম াকদর  উ পর আি ম ণ হকত  পা কর ।  ওমদকে  
আহম দ ম ুসা  সাও  থতার াহ ক ত ে খন থপৌ েকব  আম র া  া মন  না।  এ ই  অবস্থ ায় 
আম াকদর  ে র ণীয় মে?’ 

ে াম াল সুলাইম াকনর  সাকের ে য় ন এ ে ই ধর কনর  ম ত প্রে াে  ে র ল থয, 
‘ওরা আি ম কণ আসার  আকগই আম াকদর ই আি ম কণ যাওয় া দর ে ার ।  যুে ে র ার 
ম কধযই আম াকদর  বাাঁ ার  সম্ভা বনা আকে। ম র কত হ কল যু ে ে কর ই আম র া ম র ব।’ 
থে খুল  ইসলামও  অনুরূপ  ম ত  প্রে াে  ে র ল। 

ে াম াল সুলাইম ান অবমে ষ্ট সবাইকে  ড াে ল।  পমর মস্থম ত বুঝকতই সব াই  
বকল উ  ল, ‘ম র কত হকল  যুে  ে কর  আম র া  ম র ব।’ 

অস্ত্র মহকস কব  সবাই  থ ন গুকলা ক ে  কু মে কয় মন ল। 
ে াম াল সুলাইম ানকদর  সা ত  কনর  থনতৃকত্ব  ২০ ৭  নকে  ৭মট  গ্রুক প ো গ  

ে র া হকলা। 
ম ে  র াত দুটার  সম য় ে াম াল সুলাইম াকনর  থনতৃকত্ব  প্রেম  গ্রু পমট  অগ্রসর  

হকলা  বন্দীখানার  দর  ার মদ ক ে ।  তাকদর  থপেকন  অে  গ্রু প গুকলা  সামর বেো কব 
অগ্রসর  হ কলা দর  ার মদকে । 

ে াম াল সুলাইম ান লযাসার  বী ম  মদকয় দর  ার লে  থে কট থ ফ লল।   
ে াটা থে ষ ম ে  এ ই সম য়  দর  ায় নে  হ কলা। পরপর  মতনবা র  নে  ে র ার 

ে ে  অকের াও শু নকত থপ কয়ক ে। ে াম াল সুলাইম াকনর  েয় বন্ধু এ মগকয় এ ল তার  
ে াকে। ওসমান আবদুল  হামম দ বলল মফসমফ কস ে কে, আম ার  ম কন হয় আ র  
ওয়াই ম যাকনর  থলাে  হ কল দর  ায় নে  না  ে কর  দর  া  খুকল থফলত।  ে ার ণ 
তাকদর  ে াকে   ামব  আকে।  আম াকদর  থে ান মম ত্র ম াকন  বু কম দীন  মবল্লাহ ই নে  ে র কত  
পাকর ।  থলস ার  ে াটার  বয বহার  ে কর  আম র া ম ুক্ত  হ কবা  এ বং  আম র া দর  া খুলকত  
পার ব, এ টা শু ধু থসই  াকন।  আর  থদখ  ম ে  সম কয়ই থস  ন ে  ে কর কে।’ 

ওসমান আবদুল  হামম কদর  যুম ক্ত সবাই  সম েমন ের ল। 
ম ে  এ ই সম য় আবার  থসই  এ ে ই মন য়কম  নে  হকলা দর  ায়।  পরপর  

মতনবার । 
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এ বার  ে াম াল সুলা ইম ানও থস ই এ ে ই মন য়কম  নে  ে র ল দর  ায়।  সংকগ  
সংকগ বাইকর  থে কে ও থস  মন য়কম  নে  হকলা। 

ে াম াল সুলাইম ান দর  া  খুকল  থফলল। 
দর  ার বাই কর  এ ে টা বযাগ  হা কত দ াাঁমেকয় বুকম দীন  মবল্লাহ। 
দর  া খু কল থয কতই  সাল াম  মদ ল বুকম দ ীন মবল্ল াহ  ে াম াল সুল াইম ানকদর  

লক্ষ য ে কর । 
সালাম মদকয়ই  উ ত্ত কর র  অকপ ক্ষ া না ে কর  ে াম াল সুলাইম া নকদর  মদকে  

দুধাপ এ মগকয়  বযা গটা ত ার  মদ ক ে  তুকল ধ কর  বলল, ‘এ কত ২৪ ম ট মর েলবার  আকে।’ 
ে াম াল সুলাইম ান বযগমট  ম নকয় তাোত ামে  থে তকর  ঢু কে  থগল।  

তাোতামে  মর েলবার গু কলা ব ণ্টন  ে কর  থফলল। 
তার পর দর  ার বা ইকর  এ কস  বলল, ‘মম . মবল্লাহ আম র া প্রস্তু ত।’ 
এ  সম য় প্র - গুলী- কগালার ে ে  থেকস  এ ল। 
উ ৎে ণম হকলা বু কম দীন মবল্লা হ।  বলল, ‘এ ই ে ে  মন   তলা থেক ে  আসকে।  

মে  বযাপার  আমম  এ ে টু শু কন আমস।  আপনার া এ খাকনই  দাাঁোন।’ উ মদ্বগ্ন ে ে  
বুকম দীন  মবল্ল াহর । 

বুকম দীন মবল্ল াহ থবমর কয় থগল ঘ র  থেকে ।  েুটল থস  থদ াতলার  মদকে ।   
দুতলার  মসম ের  থ গাোয়  থস  থদখা  থ পল থবক্ট া  থবমগকনর ।  থবমগনকে  

থদক খই বুকম দীন  মবল্লাহ  বকল  উ  ল, ‘মে  ঘ কটকে মন   তলায়? থগাল াগুলী  থে ন?’ 
বুকম দীন মবল্ল াহর  প্র কশ্নর  উ ত্ত র  না মদকয় থবমগন ব কল উ  ল, ‘আমম  

থতাম াকে  খুাঁ মে।  ল এ মক্সকল মে  থতাম াকে  থড কে কেন।’ 
‘থে াোয়  মতমন?’ বলল বুকম দী ন মবল্লাহ। 
‘মতন তলার  ো কদ, থহমল ে োকর ।  তুমম  ত াোতামে  মফর কত   াি  তাই  

থতাম াকে  মন কয়  যা কবন মতমন ।’ 
বকলই  থস  তার  থপ েকন  দাাঁে াক না হ াইম  হার ক লকে  বলল, ‘তুমম  বুকম দীন  

মবল্লাহকে  এ মক্সকলম ের  ে াকে  মন কয় যা ও। আমম  আসমে।’ 
‘আপমন থে াোয়  যা কিন?’ বুক ম দীন মবল্লাহ  ম ে াসা ে র ল থ বমগনকে । 
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‘আমম  মতন তলা  থেকে  আসম ে ।  তুমম  যা ও।’ বকল  থস  মসাঁম ে  থ েকে  উ  কত  
লাগল  মতন  তল ার  মদকে ।   

বুকম দীন  মবল্লাহ  হ াইম  হার ক  কলর  থপ েন থপেন  লি  ম সাঁমের  মদকে  
 লল। 

মসাঁম ের  ে াোে ামে মগকয় বু কম দীন মবল্লা হ েমকে  দাাঁোল।  বলল হা ইম  
হার ক লকে  লক্ষ য ে কর, ‘শু নুন, আম ার  এ ে টু ো  আকে। আমম  আসমে।’ 

বাকঘ র  ম ত  ঘ ুকর  দাাঁোল  হ াইম  হ ার ক ল।  ত ার  হ াকত  মর েল বার ।  বলল, 
‘মম . মবল্লাহ থপেন  মদকে  এ ে  পা থ গকল গুলী  ে র ব।  নষ্ট  ে র ার  ম ত এ ে  থসকে ্ড ও 
সম য় থনই।  আসুন।’ 

হাইম  হার ক কলর  এ ই  বযব হা কর  প্রে কম  মবম স্মত  হ কলও  বুকম দীন মবল্ল াহ  
ে ীঘ্রই বু ঝল থ য থস ে াযম ত ব ন্দী এ বং তা কে  থে াে ায় মন কয়  যাকি তাও  থস  বুঝল। 

বুকম দীন  মবল্লাহ  স াম কন পা  বা োল।  হা ইম  হার ক ল  মফকর  দাাঁ মে কয় হ াাঁটকত  
শু রু ে র ল। 

ে ক্ত হকয়  উ ক কে  বু কম দীন  মব ল্লাহর  ম ুখ।  পকে ট থ েকে  মর েলবার  থ বর  
ে কর  গুলী  ে র ল হা ইম  হার ক  লকে ।  ম কন ম কন বলল, এ ে  তলায় মে  ঘ টকে  তা  
এ র া লুে াকি।  ধর া পো থেক ে  র ক্ষ ার   কে মন ক কদর কে  মন ক র াই হতযা  ে র কে 
ম ে? থবক্ট া  থবমগন থে ন মতন তলায় থ গল তাও  থস বুকঝ ক ে।  ীবনঘ ামত গযাস  
থেকে  থস  হতযা  ে র কত  থগ কে  বন্দীকদর ।  অ েমদকে  আ র  ওয়াই ম যান মন শ্চয়  
পালাকি।  বু কম দীন মবল্লা হকে  থে ন থহমল ে োকর  তুল কত  া য় তাও তার  অ ানা 
নয়। 

ম াোয় গুল ী থ খকয়  হা ইম  হার ক  ল মসাঁম ের  থগাোয়  আেকে  প কেকে।  
বুকম দীন মবল্ল াহ েুটল মতন ত লায় বন্দীখ ানায় উ  ার  মসাঁম ের  মদকে ।   
বুকম দীন মবল্ল াহ যখন মতন  ত লায় উ  ার  মসাঁম ের  ে াোে ামে, তখন থস  

থদখল  থ বক্ট া  থবমগন  মতন  তল া র  মসাঁম ে থ েকে  থবো কলর  ম ত  ম নে কে  থনকম এ গু কি 
তার  আম মস রু কম র  মদকে ।  ত া র  ে াকন থম াব াইল  ধর া, ে ো বলকে থস।  মর েলবার  
বামগকয় বু কম দীন মবল্লা হ এ গুক লা তার  থপ েকন।  শু নকত লাগ ল থস থবমগ কনর  ে ো, 
‘এ মক্সকলম ে স্যমর, আমম  মতন তলার  গযাস টযাংকে র  ে াকে থ যকত না থপকর  য ামি  
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আম মস থষ্টা কর, থসখ াকনও  পটা মসয়াম  সাইনা কয়ড  গযা কসর  এ ে টা টযাংে  আকে। 
স্যার  ওটার মুখটা খু কল মদ কয় ই আমম  আসমে।’ 

এ ে টু থেকম  ওপাকর র  ে ো শু কনই থবমগন আব ার  বকল উ  ল, ‘ওরা 
মে োকব বন্দীদে া থে কে  ম ুক্ত হকলা, মে োকব বন্দীখানা থেক ে  থবমর কয় এ ল মে েুই 
বুকঝ আস কে  না এ মক্সকলম ে।’ 

আবার  মন র বতা।  ওপা কর র  ে োর  উ ত্ত কর ই থস আবার  বকল উ  ল, 
‘বুকম দীন  মবল্লাহ কে  হ াইম  হ া র ক কলর  সাকে  আপনার  ে াক ে পাম কয়মে।  বুঝক ত 
পার মে না থে ন এ তক্ষণ  থপৌেল না? অবশ্য এ ে টা গুলীর আওয়ার  ওমদে  থেকে  
থপকয়মে  এ মক্সকলম ে।’ 

পুনর ায় ম ুহূকতমর  কে এ ে টু মন র ব হকয়ই আবার  ব কল উ  ল, ‘আপমন 
োবকবন  না  এ মক্সকলম ে, সাইনাকয়ড  গযা কসর  প্রস ার ণ গমত টা প্রেম  দুমতন মম মন ট 
ে ম  োে কলও  পকর  অতযি  দ্রু ত গমত কত  েমেকয়  পকে  ো কে ।  থগ াটা ম বমর্ল্ং  ে োর  
ে র কত ১  মম মন টও লাগকব  না ।  এ  মবমর্ল্ং এ র  থে ান ম ানুষ  থে ান থপ াে াম াে েও 
বাাঁ কব  না এ মক্সকলম ে।  আপমন  মন মশ্চত ো কে ন।’ 

থম াবাইল  তার  থনকম  এ ল ে া ন থে কে ।  থম াবা ইল প কে কট থ র কখ আম মস 
রুকম র  দর  ার  মদকে  থস  হা ত  বাোল।  দর  ায়  মড ম ট াল ল ে ।  লকে র  মড ম ট াল 
থবাকড মর  অংে গুকলার উ পর দ্রু ত তার  ত মনীর  থটাে া পেকত  লাগল। 

পরবতমী ম ুহূ কতমই  তার  হাতটা থ নকম এল দর  ার হা তকল। 
লে  খুকল দর  া এ খন থস খু লকে। আতংমে ত ে মম্পত বুক ম দীন মবল্লা হ  

আর  সম য় মদল না তাকে ।  তা র  ত মনী থ কপ ধর ল তার  মর েলবাকর র  মিগাকর । 
থসই এ ে ইোকব  ম াোয় গুলী থ খল থবক্ট া  থবমগন।  দর  ার উ পকর ই পকে  

থগল ত ার  লাে । 
পাকে ই মসাঁম েকত  পাকয়র  ে ে  শু কন থ া কখর  পলকে  মর েলবার  ঘ ুমর কয় মন ল। 

মে ন্তু মিগার  থটপ ার  আক গই  থ দখল ে াম াল  সুলাইম ানর া  ে কয়ে   ন মর েলবার  
হাকত  থনকম  আসকে। 

বুকম দীন ম বল্লাহ  মে েু বলার  আকগ ই ে াম াল সুলাইম ান বকল উ  ল, 
‘ধেবাদ  মম . মবল্লা হ, এ ই থবম গন মতন তল ায় মগ কয়মেল।  আম াকদর  থটর  থপকয় ই 
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মফকর  এ কসকে। আম র া ম ে  ে র লাম থস যখন আম া কদর  থ টর  থপকয়কে  এ খন এ র  
মপেু থনয়া দর ে ার ।’ ে োটুকু  থে ষ  ে কর ই  আবার  উ কত্ত ম ত  ে কে  বকল  উ  ল, 
‘মন ক  মে  ঘ কটকে? মে েু  ানক ত পার কলন?’  

‘ ানকত এ কস  প্রায়  বন্দী হকয়ম েলাম ।  আম াকে  থ ার ে কর  এ ে  ন মন কয় 
যামি ল মতন তলার  ো কদ থহ মল ে োকর  থতালার  ে আ  র  ওয়াই ম যাকনর  
ে াকে। আমম  তা কে  হতযা  ে কর  এ মদকে  এ কস ই থদখ কত  থপল া ম  থবক ্ট া থবমগনকে ।  
থস যামি ল আম মস রু কম  সাই নাকয়ড  গযাকসর  টযাংে  খুকল  মদকত এ  মবমর্ল্ং -এ র  
সবাইকে  থসকে ক্ড র  ম কধয  থম কর  থফলার   কে।  আল্লাহ  র ক্ষ া ে কর কেন’।  বলল  
বুকম দীন  মবল্ল াহ। 

ে ো থে ষ ে কর  এ ে টা দম  মন কয়ই আবার  বকল উ  ল বু কম দীন মবল্লা হ, 
‘আ র  ওয়াই ম যা কনর  ে ম বযাট বামহন ীর  বযার াে  মন   তলায় ।  ওকদর  সংখযা  প্র ায়  
পঞ্চাকে র  ম ত। আমম  বুঝকত পার মে না ওকদর  মে  হকলা? উ পকর ও থে উ  আসকে  
না।’ 

‘বুঝা  যা কি দুপকক্ষ র  ম কধয  থগালা গুলী হকি।  আ হম দ  ম ুসার া এ কস  
থপৌেল  মে না!  লুন ওমদকে  যা ই।’ বলল  ে াম াল  সুল াইম ান। 

সমবত মফকর  থ পল থ যন বু কম দ ীন মবল্লাহ।  উ ৎসা কহর  স াকে  ব লল, ‘ম ে, 
হকত  পা কর ।  থবাধ  হয়  এ ই  ে া র কণই আ র  ওয়া ই ম যান প া লাকি।  আর  মন ক  মে 
হকি এ  বযা পার টা থ কপ যা কি।’ এ ে  তলার  মসাঁম ের  মদকে  েুটকত  েুটকতই  
ে োগুকলা  বুকম দ ীন  মবল্লা হ বল ল। 

বুকম দীন মবল্ল াহর  সা কে েুট মেল ে াম াল সুলাইম ানর া সব াই। 
‘সবাই  শু কয়  পে–ন, আ র  ওয়াই ম যা কনর  ত সের া ও র া...........।’ 

মসাঁম ুের  লযাম্ডং -এ র  উ পকর  শু কয়  পেকত  পেকত  ম ৎে ার  ে কর  উ  ল  বুকম দীন  
মবল্লাহ। 

ে াম াল সুলাইম ানর াও শু কয়  প কেম েল লযাম্ডং ও  থপ েকনর  ে মর কড াকর । 
মসাঁম ে থেকে  এ ে  ঝাাঁে  গুলী এ ল উ পর মদকে ।  গুলীগুকলা বুকম দীনক দর  

ম াোর  উ পর মদকয়  মগকয়  থপে ক নর  থদয়াকল  আঘ াত ে র কত  লা গল। 
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বুকম দীন মবল্লা হ ও  ে াম াল সুল াইম ানর াও হা ত ব ামে কয় মসাঁম ে লকক্ষ য গুলী  
 ালাকত  শু রু ে কর কে। 

দুপক্ষই আন্দ াক  গুলী  ে র কে । 
গুলী  লক তই োে ল। 
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৬ 
আ র  ওয়াই ম যাকনর  পলায় নর ত থলাে কদর  ধাওয়া ে কর  দু তলায় উ  ার 

মসাঁম ের  থগাোয় থপৌে কতই  শু নকত থপল মসাঁম েকত  থগ ালাগুল ীর  ে ে । 
আহম দ ম ুসা েমকে  দাাঁোল।  তার  হাকত থষ্টন গান।  থস থস ামফয়া সুসান ও  

পলা থ ানস কে  দাাঁে ে র াল হা কতর ইে ার ায়।  বলল, ‘মসাঁম েকত দুপকক্ষ র  ম কধয গুলী  
হকি।  বুঝ া যা কি এ ে পক্ষ আ  র  ওয়াই ম যাকনর  থলাে র া ম ে ন্তু অেপকক্ষ  ে ার া 
গুলী গুলী েুেকে?’ 

মবমস্মত হ কলা আ হম দ ম ুসা। 
এ টা এ ে টা নতুন পমর মস্থম ত। 
এ  পযমি সম য়টা তাক দর  োলই  থগ কে। 
আহম দ ম ুসা কদর  থে ানই  অ সুমবধা হয়মন  স াও  থত ার াহ  দ্ব ীকপর মম মন -

সাকবর  লযাম্ডং থপাটম খুাঁক  থপ কত। 
সাও থতার াহর  পমশ্চম  প্রা কির  থসই   ংগল  ঢাে া খ ামে  মদ কয়  যখন মম মন -

সাব প্রকবে  ে র মেল, তখন আ হম দ ম ুসা  এ যার নকে  লক্ষ য ে ক র  বকলম েল, ‘ধেবাদ  
এ যার ন, সমতযই এ ই  খামে টা  খুাঁক   থপ কত  ে কয়ে  ঘ ণ্টা নয়  ে কয় ে  মদন হয় কতা  থল কগ  
থযত। থতাম াকে  থম াবার ে বাদ ।’ 

এ যার ন আহম দ ম ুসা কদর  এ ে  ন হকয়  মগ কয়মেল।  স াও  থতা র ার  সাগকর  
মম মন -সাব আসার  পর এ যার ন বকলম েল আহম দ  ম ুসাকে, শু ধু আপনাক দর  সাহ াযয  
নয় আহম দ ম ুসা, আপনার  ধম মও আমম  গ্রহণ ে র ার  মসোি মন কয়মে।  আপনার া 
আম ার  থ াখ খু কল মদ কয়কেন।  ম কন হকি, এ ই প্রেম  আমম  প্র ে ৃত ম ানুষ  থদখলাম, 
যার া ম ানুষ কে  ো কলাব াকস  এ বং নীমতকব াধকে  সব ার  উ কধম স্থা ন থদয়। 

মম মন -সাব র াত থদেট ায় লযা্ ড  ে কর মেল থপাকটম।  মম মন -সাকবর  ে নকিাল  
রুম  অপা কর ট ে র মেল এ যার ন।  তার  পা কে  হাস ান তামর ে  ও  আহম দ ম ুসা। 
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থপাকটম  লযা্ড  ে র ার  পর মম মন -সাকবর  গযাংওকয়  মগকয়  থস ট হকয়মেল  
থপাকটমল  প্রকবে -দর  ায়।  বক ল উ ক মেল এ যার ন, ‘মম . আহম দ ম ুসা সািামসম ায়  
দর  া খু কলম েকলন  থেতর থে কে, মে ন্তু এ খাকন খুলকত  হ কব  বাই কর  থেকে ।  ম কন  
ে রুন আমম  থনই, এ খন মে  ে র কবন থদ খকত   াই।’ 

আহম দ ম ুসা বকলম েল, ‘থসট া দর  ার মড ম ট  থদকখ বল ব।  মে ন্তু তার  
আকগ বল, আম র া মট মে ি ীকন থেতকর র  ম মন টম র ং পামি  না, ওরা থেতর থ েকে  
আম াকদর  থ দখক ে মে না?’ 

ম িার  প্রে াে  ঘ কটম েল এ যার কনর  থ াকখ -ম ুকখ।  ো বমেল থস ।  এ ে টু পর 
আহম দ ম ুসার  মদকে  তামে ক য় বকলম েল, ‘বযাপার টা র হ স্য নে ।  ম কন হকি, 
থেতকর  ম মন টম র ং -এ র  ে া  ট াই বন্ধ আকে। এ ই ে ার কণ আম র া থেতকর র  মে ে ু
থদখ কত পামি  না।  আম র া থে তকর র  মে েু থদখকত  না থ পকল তার াও আম াকদর  মে েু  
থদখ কত  পা কব  না।  মে ন্তু  এ  র ে ম  থত া হবার  ে ো  নয়।  এ খ ানে ার  থস্িাল  ে নকিাল  
খুবই ে মক্তে ালী।  মব্বে  ঘ ণ্টা থখালা  ো কে ।’ 

‘বযাপার টা অ বশ্য ম িার ।  মে ন্তু আপাত ত আম া কদর   কে  োল হকয় কে। 
আম র া মন মশ্চকি ম ুে ে র কত প া র ব।’ বকলম েল  আ হম দ ম ুসা। 

ে ো থে ষ ে কর ই ই্ট ার ে কম র  থবাতাম  মট কপ থসামফয়া  সু সানকে  লক্ষ য 
ে কর  বকলম েল, ‘সুসান তুমম  ও পলা  প্রস্তুত  হকয়  গযাং ওকয় র  ম ুকখ য াও। হ াসান  
তামর ে  মম মন -সাকবর  দাময়কত্ব  োে কব।  আমম  ও এ যার ন আসম ে।’ 

ই্ট ার ে ম  থেকে  ঘ ুকর  তামেকয়মেল আহম দ ম ুসা এ যার ক নর  মদকে । 
বকলম েল, ‘এ যার ন তুমম  মন ক  মগকয় আম মস থষ্টার  থেকে  আম াকদর   ার  কনর  অস্ত্র  
বাোই  ে র ।  আমম  আসমে।’ 

সংকগ সং কগ এ যার ন থবমর কয় থ গল। 
এ যার ন  কল থগকল হাসান তামর ে  বকলম েল, ‘োইয়া আপনার  সাকে আমম  

থগকল োকলা  হ কতা  না?’ 
‘হকত া, মে ন্তু মম মন -সাব ও ে নকিাল রুকম র  দাময়ত্ব  ে াকে  মদকয় যা ব।  

এ যার নকে  এ ই পমর ম াণ মবর্শ্াকসর  সম য় এ খনও আক সমন, তাোে া থযাগয তাও  
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পরীক্ষ া ে কর  থদখ া হয়মন ।  এ ই দাময় কত্ব সুস ানকদর ও  র াখা  যায়  না।  সবমে েুর 
পকর ও তার া  থম কয়  ম ানুষ ।’ 

‘ম ে  আকে ো ইয়া। আপনার  মসোিই ম ে ।’ বকলম েল  হাস া ন  তামর ে । 
‘ধেবাদ  হ াসান ত ামর ে ।  মম মনট দকে ে  থদ খকব।  এ র  ম কধয যম দ ম মন টম র ং 

ে া  শু রু না ে কর, তাহকল  তুম ম  সে স্ত্র হকয় গয াংওকয়র  ম ুক খ এ কস দাাঁো কব।  ওরা  
পালাকত  াইকল মম মন -সাব  দখ ল ে র া ওকদর   কে অ পমর হাযম  হকয় দ াাঁোক ব।  মম মন -
সাব র ক্ষ া ে র া আম াক দর   ক ে অপমর হা যম।’ 

বকলই  আহম দ  ম ুসা  মন ক  নাম ার   ক ে  থবমর কয়  এ কসমেল  ে নকিাল  রুম  
থেকে । 

আহম দ ম ুসা  এ যার নকে  স াক ে মন কয়  গয াংওকয়র  ম ুকখ  থ পৌকে  থদক খ  
থসামফয়া  সুসান ও  পলা  থ ান স গযাংও কয়র  ম ুকখ  দুপা কে  দু  ন অবস্থান মন কয় কে। 

‘ধেবাদ  সুসান  ও পলা।  থতাম র া থ গাটা র াস্তা  আম াক দর  মে ক ন 
সাম মল কয়ে, এ খন থব রুকত  হ ক ব লোই -এ র  ম য়দাকন।  থতাম া কদর  এ ে  ন আম ার  
বাম, অে ন ড ান  হা ত।’ সু সান  ও  পলা  দু ন কে  লক্ষ য  ে কর  বকলম েল  আহম দ  
ম ুসা। 

থসামফয়া  সুসান  আহম দ  ম ুসা ক ে  লক্ষ য ে কর  ব কলম েল, ‘অসংখয ধে বাদ  
আপনাকে ।  আহম দ ম ুসা আ ম াকদর  দাময়ত্ব থদয়ার থযাগয  ম কন ে কর কেন, এ টা 
আম াকদর   ক ে থগৌর ক বর, মবকে ষ ে কর  আহম দ   ম ুসার  মে ক  কনর  দাময়ত্ব  প াওয়া  
অপমর সীম  আনকন্দর ।  তকব স াম কনর  ে ো োব ার  আকগ  আম ম   ানকত  ামি  মট মে 
ম মন টমর ং থেতকর র  অবস্থ া স ম্পকে ম মে  বলকে?’ 

‘ম মন টম র ং থড ড  সুসান।’ বকলম েল  আহম দ  ম ুসা। 
‘তাহ কল থে তরট া আম াকদর   কে অন্ধে ার, তাই মে?’ বকলম েল 

থসামফয়া  সুসান। 
‘হ্াাঁ  তাই।’ আহম দ  ম ুসা ব কল মেল। 
‘তাহ কল  নাব, আম াকদর  ে ম াক্ড া তে থম াতাক বে  অগ্র সর  হওয়ার  

ষ্ট্রাকট ী আম াক দর  পাট াকত  হ কব।’ ব কলম েল  থসামফয়া  সুসান । 
‘মে  র ে ম?’ বকলম েল  আহম দ ম ুসা। 
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‘এ ে টা হকব  অগ্র বামহনী, আকর ে টা হকব ম ূল  বামহনী।  থযম ন আমম  হক বা  
অগ্রবামহন ী, আর  আপমন অে কদর  সা কে হকবন  ম ূলবামহনী।’ সুসান  ব কলম েল। 

‘তার পর?’ বকলম েল আহম দ  ম ুসা। 
‘অগ্রব ামহনী পমর মস্থম তর সৃমষ্ট  ে র কব, আপমন পমর মস্থম তর থম াে ামবলা  

ে র কবন।’ বকলম েল আহম দ  ম ু সা। 
‘মে ন্তু অগ্রবাম হনী যম দ আমম  হ ই?’ বকলম েল আহম দ  ম ুসা। 
থহকস  উ ক মেল থস ামফয়া  সুসা ন।  বকলম েল, ‘ম ুলবামহনী ত াহ কল থে  হকব? 

আমম  ও পলা ম ূল দ াময়ত্ব পাল ক নর  অকযাগয। আম র া ঘ টন া সৃম ষ্ট ে র কত পামর, ঘ টন া 
সাম াল থদয় ার  সাম েম আম া কদ র  থনই।  এ টা আপমন প া কর ন।’ 

গম্ভীর  হকয়মেল  আহম দ  ম ুসা।  বকলম েল, ‘অন্ধে াকর র  এ ে  অমন শ্চয়তার  
ম কধয থতাম া কে  সবার  আ কগ থ  কল থদব  থে ম ন েকর?’ 

‘এ ে া এ বং আকগ  থ তা  যামি  না।  আপমন থত া থপেকন  োে কেনই। সৃষ্ট  
ঘ টন ার  মন য়ন্ত্রণ থতা আপনাকে ই মন কত  হক ব।’ ব কলম েল  সুসা ন। 

‘থসট া ম ে  আকে। মে ন্তু গুলীর  ম ুকখ থ তা থতাম াকে ই  প্রেম  ম গকয় পেক ত 
হকব।’ আ হম দ ম ুসা  ব কলম েল। 

‘না  নাব, বর ং আমম ই প্রেম  গুলীর সুক যাগ  পাব।  ে ার ণ আমম  আকগই 
পমর ে ল্পনা ে র ব, মে ন্তু ওকদর  থে ান পমর ে ল্পনা োে কব না।  আম াকে  থদ খার  পর 
ওরা মসোি  থন কব।  মে ন্তু ত ত ক্ষ কণ আম ার  এ যাে ে ন শু রু হ কয় য াকব।  এ  কেই  
ে ম াক্ড ার া ঝুাঁমে  মন কলও  তার া  সব  সম য়  সুমবধা নে  অ বস্থা কন ে াকে ।’ বকলম েল  
থসামফয়া  সুসান। 

থহকসমেল  আহম দ  ম ুসা।  ত ার পর বকলম েল, ‘তুমম  ম কন -প্রা কণ এ ে  ন 
মর কয়ল ে ম াক্ড া সুসান।’ 

‘ধেবাদ।  আহম দ  ম ুসার  এ ই সামট মমফকে ট আম ার   ীবক নর  সবক কয়  
থগৌর ব নে  সঞ্চয়।’ ব কলম ে ল  সুসান ।  তার  থ া খ -ম ুখ উ জ্জ্বল হকয়মেল  অ োমব ত 
এ ে  আনকন্দ। 

‘বুঝকত  পার মে  না, ে ম াক্ড া মহকস কব তুমম  ে পে মন কয়ে  থদে  র ক্ষ ার  
 কে।  মে ন্তু এ খন তুমম  ঝুাঁমে  ম নি  থে ান স্বাকেম?’ 
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আকবগ  মে ত এ ে  মম মষ্ট  হামস ফুকট উক ম েল সুসাকনর  থ াাঁ কট।  বকলম েল, 
‘সতয ও োয়  থদ কে র  থ কয় ব ে।  মে ন্তু তার  থ কয়ও বে  ীব নবা ী র াখা স তয ও  
োকয়র  স ংগ্রাম ীর া।  তাক দর  প াকে  ে াে ার  থ য থগৌর ব, তার  থ কয় বে স্ব া েম আর  মে  
আকে?’ আকবকগ  োর ী  সুসাকন র  ে ে। 

‘সুসান, আল্লাহ থতাম ার  ম ি ল ে রুন।’ বকল  আহম দ ম ু সা তাে ায়  
এ যার কনর  মদকে ।  বকলম েল, ‘দ র  া এ বার  খুলক ত হয়  এ যার ন।’ 

‘লে টা মড ম ট াল, আপমন এেটু থদখুন   নাব।’ বকলম েল  এ য ার ন। 
এ ে টু থহকসমেল আ হম দ  ম ুসা।  বকলম েল, ‘বুকঝমে এ যার ন, তুমম  আম ার  

থটষ্ট  মন কত  া ও।’ 
‘না  নাব, এ টা আম ার  এ ে টা থে ৌতূহল।’ বকলম েল এ যার ন  এ ে টু  থহকস। 
আহম দ ম ুসা দর  ার সাম কন  মগকয় দ াাঁমেকয়মেল। থদ কখমে ল, মড ম ট াল 

লকে র  প্রেকম   ার মট  ইং কর  ী বণম, তার পর আটমট  ম করা অ ং ে ।  প্রেম   ার মট  
বণম হকলা, ‘FAST’। 

হাসল আ হম দ ম ুসা।  তার  ম ক ন পকে  থগল  তার  পকে কটর  ম দ্বতীয় থে াড  
মিপট ার  ে ো, যা  থড মেড  থড মন কম র  গলায় পাওয়া  খৃকষ্টর  ম ূম তমর ম কধয থেকে   ানা  
থগকে। থ স বুক ঝমেল প্রেম  থে াড  মিকপর  ম ত প্রেম   ার মট  বণম ‘FAST’ এ র পর 
থে াড  ম িকপ  থয  আট টা  অংে  বসান আ কে  তা  দ র  ার মড ম  ট াল ম করা  অং কে র 
 ায়গাগু কলাকত  ব সাকলই  দর  া খু কল যাক ব, থযম ন খুকলম েল  সািামসম ার  গযাংও কয়  
ম ুকখর  দর  া। 

আহম দ ম ুসা প কে ট থেকে  থে াড  মিপমট  থবর  ে কর  এ যার কনর  হাক ত মদকয়  
বকল, ‘মড ম ট াল লকে র  ম করা অংে গু কলার স্থ াকন  এ ই  ি মম ে  নাবার গুকলা 
বসাকলই  মদকল ই দর  া  খুকল  যাকব।’ 

এ যার ন থে াড  মিকপর  উ পর এ ে বার  ন র  বুমলকয় বকল ওক , ‘ম ে। 
থে াোয় থপকলন  এ ই  থে াড  ন াবার? মে  ে কর  বুঝকলন  এ ই  থে াড  নাবার মট  এ ই  
মড ম ট াল লকে র?’ 
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‘মড ম ট াল অংে গুকলার আকগ  ার মট  ইংকর  ী বণম হকলা  FAST, যার  অেম  
‘Freedom Army Sao Torah’ এ ই  অেম  থে কে ই বুক ঝমে সাও  থ তার াহক ত  
ঢুে কত বা সাও থতার া হর  থে া োও এ ই  থে াড  ে াক  লাগ কব । 

এ যার কনর  থ াখ দুমট  আন ক ন্দ উ জ্জ্বল হকয়  উ ক ।  বকর, ‘ধেবাদ 
আপনাকে ।  আ র  ওয়াই ম য ানকদর  সা কে লোর  সাম েম আ পনাকদর ই আ কে।’ 

বকল এ মগকয়মেল  থস  দর  ার মদকে ।  লকে র  মড ম ট াল পয াকনকল নে  
ে র ার  আকগ ঘ ুকর  দাাঁমে কয় বক লম েল, ‘আপনার া থর মড  থতা? দর  া ম ে ন্তু পূবম থেকে  
পমশ্চম মদকে র  থদয় াকল  ঢুকে য াকব।’ 

আহম দ ম ুসা ও সুসান  এ যার ক নর  থদয়া ঘ াাঁমট র  ড্র ইং -এ  আ ক র া এ ে বার 
থ াখ  বুলায়।  তার পর সুস ান ম গকয় দর  ার পূব  প াকে  দর  া থঘ াঁকস  দাাঁোয়  এ বং  
আহম দ ম ুসা  দাাঁোয়  দর  ার  প মশ্চম  পা কে ।  আহম দ  ম ুসার  পা কে  এ কস  দাাঁে ায়  পলা  
থ ানস।  তা কদর  সে কলর  হ াক ত খা কটা বয াকর কলর  মম মন  থষ্টন গান। 

মড ম ট াল পযাকনকল নে  সম্পূণম  ে কর ই এ যার ন েুকট এে পাকে   কল যায়। 
দর  া পূ ব  মদে  থেকে  পমশ্চম  মদকে  স কর  থযক ত  োকে ।  থদ হটা  পার  ে র ার  

ম ত দর  ায়  এ ে টা ফাাঁে  সৃমষ্ট  হ কতই  সুসান  ম াোটা  পা কয়র  ে াকে থম কঝক ত েু কে  
মদকয় থদহটা কে  কু ্ড মল  পামে কয় মন কয় ফটুব কলর  ম ত গমেকয়  থেতকর  ঢুকে পকে। 

দর  া তখন পযমি অকধমে ও  উ ন্মুক্ত হয়মন ।  সুসাকনর  থদ কহর  কু ্ড মল 
থযখা কন মগ কয় খুকল যায়, থসখান থ েকে  থগাটা  থগটরুম  ত ার  ন কর প কে।  থস  
থদখ কত প ায় দর  ার পূব পাক ে  থ য়াকর  বস া দু ন প্রহর ী  দর  া খুলক ত থ দক খ ই  
উ ক  দাাঁমেকয়কে। মে ন্তু তাক দর  থ ষ্টন গান তখনও থে ান মদে কে ই লক্ষ য ে কর  ওক মন । 

সুসান থদ হটা থসা  ে কর ই গু লী ে কর মেল প্রহর ী দু নকে  লক্ষ য ে কর । 
বৃমষ্ট র  ম ত গুলীর ম ুক খ পকে ও কদর  থ দহ  ঝাাঁঝরা  হ কয় থ য়াকর র  উ পরই থে কে  যায়। 

গুলী ে কর ই সুসান গমে কয় দ্রুত  মবপরীত মদকে র  দর  ায়  কল  মগকয় মেল।  
দর  ার পকর ই  ড্র ইং  রুম ।  ড্র ইংরুকম র  ওপাকে র  দর  া ম দ কয় এ ে টা ে মর কড ার  
থদখা  য ামি ল।  এ যার কনর  থদয় া নক্সা  অনুসা কর  ে মর কড ার টা উ ত্ত র  মদকে  মগকয় পূ ব  
মদকে  ঘ ুকর কে। তার পর দমক্ষ ণ মদকে  ঘ ুকর  দমক্ষ কণর  থে ষ প্রাি পযমি থপ ৌকে কে। এ ই  
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ঘ ুর াকনা ে মর কড াকর র  দুপ্রাকি  স ামর বে ঘ র ।  এ খাকনই র ক্ষ ীক দ র  এ বং অমতমেক দর ও 
োে ার   ায়গা। 

সুসান উ ক  দাাঁমেকয়  েু কটম েল ে মর কড াকর র  মদকে ।  ে মর কড ার ধকর  থদ ৌকে  
পমশ্চম -উ ত্ত র  থে াকণ যখন  থস  থ পৌক ে, তখন  থ দখকত  পায়  পমশ্চমম ুখী ে মর কড ার  
মদকয় থবে  ে য় ন েুকট আস ক ে। 

থষ্টন গান থতালার ত খন সম য় মেল না।  সুসান থ াকখর  পল ক ে  থে াকণর 
ে ক্ষ টায় ঢুকে থগ ল এ বং  বন্ধ  ে কর  মদল দর  া। র ক্ষ ীর া এ ক স দর  া  োোর  থ ষ্টা  
শু রু ে কর  মদল। 

আহম দ ম ুসা ও পলা থ ানস ড্র ইং রুকম র  দর  ার ে াকে  এ ক স মগকয়মেল।  
দর  ায় ধাক্ক াকনা  থলাে গু কলা তাকদর  থষ্টন গাকনর  ম ুক খ প কে  যায়।  এ ে  সা কেই  
গক ম উ ক মেল  দু কনর  থষ্টন গা ন।  সুসাকনর  ে কক্ষ র  সাম কন  লা কে র  স্তুপ প কে  যায়। 

ধীকর  ধীকর  সাম াে  এ ে টু দর  া খুকল সু সান সাম কন পূ ব মদে  থ েকে  আসা  
মে েু পাকয়র  ে ে  শু কনই পুকর া টা দর  া খুকলম েল থস উ দয ত থষ্টন গান হা কত। 

দর  া খু কলই  মিগার  থ ক প ধ ক র  থস।  ওরা  আট  দে  ন এ মগক য় আসমেল।  
গুলীর ঝাাঁে  মগকয় মঘ কর  ধকর  ওকদর ।  পূবম ুখী উ ত্ত র  ে মর কডাকর র  ম াঝখাকন ওরা  
লাে  হকয় পকে যায়। 

সুসান ঘর  থেকে  থবর  হয়। 
থোকট  উ ত্ত র  ে মর কড ার  ধকর  পূ ব মদ কে ।  আবার  অকনে গুকল া পাকয়র  ে ে  

ে াকন আকস তার ।  পূব -উ ত্ত র  থে াকণ থপৌক ে থ দকখ  দমক্ষ ণ মদে  থেকে  পূ ব ে মর কড ার  
ধকর  েুকট আস কে আর ও  দে  বাকর া ন রক্ষ ী। 

তার  বাম  পাকে  থে াকণর  উ প র  দমক্ষ ণম ুখী দর  ার েক্ষ মট  থখালা থদক খ 
সু সান।  সুসান  ম াো  মন ক   াম লকয় এ যাকি া কবমট ে  থে ৌে কল  থদহটা  উ মটকয়  ঘ কর র 
ম কধয মেট কে  পকে।  ম ামট কত প কেই থস  পা  মদকয়  লামে থম কর  দ র  া বন্ধ ে কর  থ দয়।  
প্রায় সকি  সকি ই এ ে  ঝ াাঁে  গু লী এ কস থলাহ ার  দর  াটায় ঝাাঁ মপকয় প কে।  অ ¯ু র 
লামেও পেক ত শু রু  ে কর  দর  ার  উ পর। 

আহম দ ম ুসা,  পলা থ ানস  ও এ যার ন পমশ্চম মদকে র  ে মর কড ার  ধকর  েু কট  
এ কস ে মর কড াকর র  পমশ্চম -উ ত্ত র  থে াকণ তার া  েমকে  দাাঁ োয় উ ত্ত র -পূবম থে াকণ  
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সুসাকনর  দর  ার সাম কন দাাঁো কনা র ক্ষ ীকদর  থদক খ এ বং থষ্টন গাকনর  বযা কর ল লকক্ষ য  
মস্থর  ে কর  মিগার  থ ক প ধকর  আহম দ ম ুসা ও পলা  থ ানস। 

থে ষ ম ুহূকতম  র ক্ষ ীর াও  থটর  থ পকয়  মগকয়মেল  আহম দ  ম ুসা ক দর ।  ওক দর  
ে কয়ে  ন তাকদর  থষ্টন গান  ঘ ুমর কয় মন মি ল।  মে ন্তু তা কদর  থষ্ট নগাকনর  ঘ ুকর  আস ার  
আকগই  গুলীর ঝাাঁে  মগকয়  মঘ ক র  ধর ল ওকদর  সবাই কে ।  লাক ে র  আকর ে টা স্তুকপর 
সৃমষ্ট  হকলা  উ ত্ত র -পূব থে াকণ। 

গুলী  ে কর ই আ হম দ ম ুসার া  েু ট মদকয়মেল  পূব  মদ কে ।  য খন তার া উ ত্ত র -
পুব থে া কণ থপ ৌকে  তখন  সুসান ও থবমর কয়  আকস। 

‘সুসান ম কন হকি তুমম  থতা ম ার  ে ম াক্ড া থিমনং -এ র  থড কম াকনকষ্ট্রে ন 
মদি।  মে ন্তু এ টা থতাম ার  েম াক্ড া থিমনং নয়।  এ োকব  ঝুাঁমে  থনয়া ম ে  নয়। 
এ খন..........।’ 

আহম দ ম ুসার  ে োর  ম াঝখাক নই হ াৎ সুসা কনর  থষ্টন গান ম বদুযত থ বকগ  
দমক্ষ ণ লকক্ষ য উ ক  আকস এ বং  শু রু ে কর  গুলী বৃমষ্ট । 

ে ো বন্ধ  ে কর  আহম দ  ম ুসা  তা ে ায় পুক বর  ে মর কড ার  মদ কয়  দম ক্ষ ণ মদকে ।  
থদক খ ে মর কড াকর র  দমক্ষ ণ প্র াকি  দু ন  র ক্ষ ী ম ামট কত  পক ে ে াতরাকি।  আর  
অবমে ষ্টর া থদৌ কে পমশ্চম ম দক ে  আোল হকয়  থগল। 

‘ওখাকন ই দুতলা  মতন তলায়  উ  ার  মসাঁম ে মম . আ হম দ ম ুস া।’ বলম েল  
এ যার ন। 

‘ ল সবাই।’ বকল  েুটা  শু রু ে কর  মদকয়মেল  আহম দ  ম ুসা দম ক্ষ কণ  উ পকর  
উ  ার  মসাঁম ের  মদকে । 

তার া পু ব-দমক্ষ ণ থে াকণ থপৌ ক ে পমশ্চ কম  মসাঁম ের  মদ কে  উ াঁমে  মদকয়মেল।  
সংকগ সং কগ মসাঁম ের  থগাো  থে কে  েুকট আ কস গুলীর ঝাাঁে ।   

সকর  আকস আ হম দ ম ুসার া। 
তার পর তার া  আোকল  দাাঁমেক য় তা কদর   ার মট  থষ্টন গা কনর  বয াকর ল পমশ্চম  

মদকে  বামে কয়  মদকয়  মসাঁম ে লক্ষ য ে কর  গুলী  বৃমষ্ট  শু রু  ে কর । 
গুলী ে র কত ে র কতই  তার া  থবম র কয় আকস আে াল থ েকে  মসাঁম ের  ম ুকখ। 
ওমদে  থেকে  থে ান পা টা গুল ী আর  আকস  না। 
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আহম দ ম ুসার া গুলী অবযা হত থর কখই  মসাঁম ের  থগাোয়  মন র াপ দ অবস্থ াকন  
 কল যায়। 

আহম দ ম ুসার া ত খন গুল ী ব ন্ধ ে কর  ইমঞ্চ ইমঞ্চ ে কর  এ গুমি ল মসাঁম ের 
মদকে  ওকদর কে  প্রতযক্ষ  টাক গমক ট আনার   কে।  এ ই সম য়ই মসাঁম ে ও মসাঁম ের  উ পর 
এ লাে ায় দুপকক্ষ র  ম কধয থগাল া -গুলী  শু রু হকয়  যায়। 

মে েু অকপক্ষার  পর আহম দ  ম ুসা যখন মন মশ্চত  বুঝল ঐ  দুপকক্ষ র  এ ে  
পক্ষ আ র  ওয়া ই ম যান মবপ ক ক্ষ, তখন ধ কর  মন ল, ওমদকে  আ র  ওয়াই ম যাকনর  
মবকর াধী যার া, তার া আ হম দ  ম ুসাক দর  মম ত্র।  ত াকদর  দু প কক্ষ র  উ কেশ্য  আ র  
ওয়াই ম যানকদর  থলাে ক দর  পরাম ত ে র া।  হ কত  পা কর  ঐ  পক্ষ  বন্দীক দর  প কক্ষ  
এ বং আ র  ওয়াই ম যাকনর  থলাে কদর  আি াি হকত থদ কখ তার া ে া  শু রু  
ে কর কে। 

আহম দ ম ুসা মন ক দমে  মদল সুস া ন কদর  আি ম ণ শুরু ে র ার   ক ে। 
মসাঁম ের  থগাোয় আোল থে কে  আহম দ ম ুসার া গুলী বষমণ  শু রু  ে কর  মদল। 
মসাঁম েকত লুে াবার  থে ান  ায় গা মেল  না।  অল্পক্ষ ণ প কর ই মসাঁম ে থেকে  

থষ্টন গাকনর  আওয়া  বন্ধ  হ কয়  থগল।  উ পর থে কে  মর েলবাক র র  আওয়া ও আর  
থে ানা থগল  না। 

আহম দ ম ুসা গুলী বন্ধ ে কর  মসাঁম ের  থগাোয়  মগকয় দাাঁোল এ বং ম ৎে ার  
ে কর  বকল  উ  ল, ‘মসাঁম েকত আ র  ওয়াই ম যাকনর  থে উ  থ বাঁক  থনই।  উ পকর  
ে ার া.........।’ 

আহম দ ম ুসার  ে ো থে ষ হবার  আকগই  মসাঁম ের  ম ুকখ  এ কস  দাাঁে া ল বুকম দ ীন 
মবল্লাহ।  ম ৎে ার  ে কর  উ ল, ‘আহম দ ম ুসা োই, েযাংে স গড।  তাোতামে  
আসুন।  আ র  ওয়াই ম যাকনর  থহমল ে োর  উ োর ে া  শুরু ে কর কে। তাোত ামে  
আসুন।’ 

আহম দ ম ুসা বুকম দীন  মবল্লাহ ক ে  সালাম মদকয়  বলল, ‘আসমে মবল্লাহ।’ 
বকল দ্রুত মসাঁম ে থেকে  উ পকর  উ  কত শু রু ে র ল। 
দুতলার  লযাম্ডং -এ  উ ক  আস ক তই বু কম দীন মবল্ল াহ  মে কয় ধ র ল আহম দ 

ম ুসাকে । 
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আহম দ ম ুসার  সা কে সুস ানর াও উ ক  এ কসমেল। 
‘ ল মবল্লাহ, আ র  ওয়াই ম যানর া থে াোয়?’ 
‘ লুন।’ বকল  দুতলার   লি  ম সাঁমের  মদকে  থদৌোকত শু রু ে র ল  বুকম দীন  

মবল্লাহ।  তার  থপে কন  েুটল  আ হম দ ম ুসা এ বং  অে াে স বাই ।   
যখন তার া োক দ উ  ল থদখল আ র  ওয়াই ম যাকনর  থহমল ে োর  অকনে  

খামন  উ পকর  উ ক  থগক ে। 
থহমল ে োর  থেকে  এ ে টা আকলার ফ্লাে  ঘ ুকর  থগল  আহম দ ম ুসাকদর  

উ পর মদকয়।  এ ে টা উ চ্চহামসর  আওয়া  থেকস  এ ল উ পর থেকে ।  তার  সাক ে 
এ ে টা উ চ্চ ে ে, ‘আম ার  ে ূে ঘ াাঁমট কত  ম করা  ে াম াল সুলাইম ানকদর  মন কয়  
পরা কয়র  ম কহা ৎসব ে কর া।  মব য় আম ার  পকে কট।  ে ু টম নকে র  দমল লগুকলা 
মন কয় থগলাম ।’ 

ে ো থে ষ হ কলা। 
ে ো থে ষ হব ার  সা কে স াকে  আবার  থসই  উ চ্চ হামসর  ে ে । 
থহমল ে োর  ধীকর  ধী কর  মম মল কয় থগল  আে াকে র  অন্ধে াকর । 
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৭ 
সাও থ তার াহ। 
আ র  ওয়াই ম যাকনর  অমফস  ে কক্ষ র  পাকে র  মবে াল হল  ঘ র । 
সমতযই আনকন্দর  ম কহ াৎসব  লকে। 
 লকে ম ুক্ত আ কলা না। নানা  ে ো -বাতমা। 
আহম দ ম ুসার  ড ান  পা কে  বকস কে হাসান  তামর ে ।  তার পর সু সানর া।  আর  

বাাঁ প াকে  ে াম াল  সুলাইম ান  ও তার  েয়  সাে ী।  আহম দ  ম ু সার  সাম কন  থম কঝ কত 
বকসকে  বু কম দীন মবল্লা হ।   

ে োর  এ ে  পযমাকয় ে াম াল সুলাইম ান আহম দ ম ুসাকে  বল ল, ‘ নাব, 
আম র া মবল্লাহর  ে াকে সব শু কন মে।  পকর র  ে ামহনী আপনার  োকে শু নল া ম ।  আম র া 
আম াকদর   ামত ে ৃতে আপনা র  ে াকে।’ আকব কগ ব াে রুে হ কয়  পকেম েল  ে াম াল  
সুলাইম াকনর  ে ে।   

আহম দ ম ুসা ে াম াল সুল াইম া কনর  ে োর  থে ান  বা ব না  মদকয় ে াম াল  
সুলাইম ান, ওসমান আব দুল হামম দসহ  ওক দর  স াত কনর  মদকে  ত ামে কয় বলল, 
‘আপনাকদর  সাত কনর  সক ি লন  আম াকে  খুব  আনন্দ  মদকয়কে।  ম কন হকয়ক ে  
ইমতহাকসর  ে াম াল আতাতুেম, খমল ফা মদ্বতীয় আব দুল হামম দ, মম সকর র  বাদে াহ 
ফারুে, মল মবয়ার  ব াদে াহ  ই দমর স, ইকন্দাকনম ে য়ার আহম দ সুে ণম, পার কস্যর  
থর  া ে াহ পাহল বী প্রমুখ থয ন পুনর ায় মফকর  এ কস অতী ত থেকে  মে ক্ষ া মন কয় 
ম ুসলম ানকদর  বতমমানকে  র ক্ষ ার   কে ঐ ে যবে হকয় কেন।’ 

‘মে ন্তু আম র া পার লাম না   নাব।  আম র া থ কয়মেলাম ম ু সলম ানকদর  
সন্ত্রাসী স া াকনার  থয  ষেযন্ত্র  তার  ম ুকখাে  খুকল  থফল কত। ম ে ন্তু পার লাম না।  থয  
ড কু কম ্ট গুকলা সংগ্রহ ে কর মে লাম আ র  ওয়াই ম যানর া তা পুমর কয় থফ কলকে। 
এ ে টা অংে  আম র া বযাংক ে র  েকট সমর কয়  থর কখমে লাম, থসট াও  আ র  
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ওয়াই ম যান আ  মন কয়  থগল।  বু কম দীন  মবল্লাহ  আম াক দর  বাাঁম  কয়কে, মে ন্তু থম কর কে  
 ামতকে ।’ 

হাসল আ হম দ  ম ুসা।  বলল, ‘ন া, মম . সুলাইম ান।  আ র  ওয় া ই ম যান থ য 
দমল লগুকলা মন কয়  থগ কে, থস টা এ ে টা ড ুমেকে ট অংে ।  পূণম ে মপট া ম যাড াম  
সুলাইম ান অে  এ ে মট  বযাংকে  তার  ে কট থরকখক েন।’ 

ে াম াল সুলাইম ানসহ স াত নই অপার  মবস্ময়  মন কয় ত াে াল আহম দ  
ম ুসার  মদকে । 

‘আপনার া ধেব াদ  মদন মব ল্লাহকে ।  থস  মে েু ড ুমেকে ট ে মপ আ র  
ওয়াই ম যাকনর  হা কত তুকল ম দকয় সব াইকে  বাাঁ াব ার  এ ে টা পে থবর  ে কর মেল।’ 
বলল  আহম দ ম ুসা  সাত ন ক ে  লক্ষ য  ে কর । 

‘ধেবাক দর  পালা  োে ।  আ  র  ওয়াই ম যান  থ য  মব য়  পকে কট মন কয়  
 যাকলে  মদকয়  থগল, থস  যাকল কে র  মে  হকব?’ বুকম দীন  মবল্লা হ বলল। 

বুকম দীন মবল্ল াহর  ে োর  উ ত্ত ক র  থে উ  ে ো বলল না।  সবাই   ুপ াপ। 
আহম দ ম ুসার  থ াাঁ কটর  থে াকণ এ ে  টুে কর া হামস। 
মন র বতা যখন খুবই থবসুকর া হকয় উ  ল, তখন আহম দ ম ুসা ম ুখ খুলল।  

ধীকর  ধী কর  বল কত শু রু ে র ল, ‘আ র  ওয়াই ম যাকনর  এ ই  য া কলে  অকনে  আ কগই  
গ্রহণ ে র া হকয় কে। অ কপক্ষা  মেল সাও থতার া হ থ েকে  ে াম াল সুলাইম ানকদর  
উ োকর র ।  এ খন এ মদকে র  ে া  থে ষ।  এ খন  আমম  যাব  র া  ধানী প ক্ট  ম দগায়।  
থসখান থেকে  আ কম মর ে া।’ 

আহম দ ম ুসা  এ ে টু োম ল।  থস াফায়  থসা া হকয়  বসল।  বলক ত শু রু  ে র ল 
আবার, ‘ম যাড াম  সুলাইম ানকে  ধেবাদ।  মতমন  ে ুটম নকে র  দমল লগুকলার 
ড ুমেকে ট থসই সম য়ই আম াকে  মদকয়মেকলন ।  আমম  পকেম ে দমল লগুকল া।  
দমল লগুকলা  আসাম ী কে  ম ম হ্নত ে কর কে।  মে ন্তু মব া কর র   কে প্রমাণ হ াম র  
ে কর মন ।  এ ই ে া ট াই এ খন  ে র কত হক ব।  মবে  বের আ কগ  টুইন টা ওয়ার  ধ্বংস 
হয়।  মে ন্তু এ ই ধ্বংকসর  ষেযন্ত্র  শু রু হয় বাইে  বের আক গ ম া মে মন যুক্তর াকষ্ট্রর  এে 
ে হকর ।  ষেযকন্ত্রর  যাত্রা  থযখ ান থ েকে  শু রু, থসখান  থ েকে ই  থ সই ধ্বংস  টাওয়াকর র  
নতুন ে ামহনী ত তরীর  যাত্রা  শু রু ে র কত হকব।’ 



গু লা গ থ েকে  টুইন টাওয়ার  180 

 

োম ল আহম দ ম ুসা। 
মপন পতন মন র বতা   ঘ কর ।  সব ার  দৃমষ্ট  আহম দ  ম ুসার  মদকে । 
হাসান ত ামর ে  ও ে াম াল সুলা ই ম ানকদর  ম ুকখ  আনন্দ ।  অে কদর  থ াকখ  

মবস্ময়। 
পলা থ াকের  থ াকখ  থব দনা। 
থসামফয়া  সুসাকনর  থ াক খ উ কদ্ব গ। 
মন র বতা োেল  ে াম াল সুলাই ম ান।  বলল, ‘নতুন ে ামহনী ত তরীর  যাত্রায়  

আম র াও সােী।’ 
হাসল আ হম দ  ম ুসা।  বলল, ‘অবশ্যই।  মে ন্তু তার  আকগ  ে ু টম নকে র  যাত্রা 

আবার  শু রু ে র ।’ 
‘সন্ত্রাস মব কর াধী  সাংব ামদে  মহ সাকব  আমম  সফল। সু তরাং নতু ন অমেযা কন  

আমম  আমে।’ 
‘সাও থতার া হ ঘ টন ার  মর কপা টম থে ম ন থলখ, থসট া থ দখার  পরই তুমম  

োেপত্র পা কব।’ থহ কস  বলল  আহম দ ম ুসা। 
আহম দ ম ুসার  ে ো  থে ষ  হক ত ই এ যার ন বকল  উ  ল, ‘পাকে র  ঘ কর  খাব ার  

প্রস্তুত।  আপনাক দর  সে লকে  আম ন্ত্রণ  ানাকনা হকি।’ 
আহম দ ম ুসা উ ক  দাাঁোল। 
সবাই উ  ল। 
পাকে র  ঘ কর র  মদকে  হাাঁটা  শু রু ে কর  আহম দ ম ুসা হাসান  তামর ে কে  বলল, 

‘থগাটা ঘ াাঁমট র  সা ম ম ে ম ত হকয়কে থত া? পুমলে  প্রধাকনর  সাকে আকলা না ে কর মে।  
পুমলে  আসকে। আম াকদর  সব  ে া  তার  আ কগই  থে ষ ে র ক ত হ কব।’ 

‘হ্াাঁ  োইয় া।  ে াম াল  সুলাই ম ানকদর  সা কে  আমম ও সবম ক্ষ ণ মেলাম।  
এ খাকন পাওয় া ত েযগুকল া মন ক য় খাবার  পকর ই আ কলা নায় বসব।’ বলল  হাসান  
তামর ে । 

আহম দ ম ুসা খাবার  মন কয় বস ল এ ে  থে াকণর  এ ে  থটম বকল। 
থসামফয়া  সুসান খ াবার  মন কয়  এ কস আহম দ ম ুসার  সাম কন ব সল। 
আহম দ ম ুসা খাবার  খাওয় া শু রু ে কর কে। 
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থসামফয়া  সুসান মুখ  মন  ু ে কর  বকস আ কে। তার  ম ুখ োর ী। 
‘খাও  সুসান।’ ত ামে দ মদল আহম দ ম ুসা। 
‘আমম  ে ম াক্ড া থিমনং -এ র  থ ড কম াকনকষ্ট্রে ন আর  ে খনও  থ ে াোও থদব  

না।  আম াকে  আপমন সা কে থনকবন।’ ে কে  ত ার  ে ান্নার  সুর । 
দুক াখ  থে কে  তার  দুকফ াটা অ শ্রু গমেকয়  পেল। 
‘পাগল!  থতাম ার   াকু র ীও থত া আক ে।’ বলল  আহম দ  ম ুসা ।  ম ুকখ ত ার  

এ ে  টুে কর া হামস। 
‘আহত  হব ার  পর  আমম  েয়  ম া কসর  েুমট মন কয়ম ে। আমম ..............।’ ে ো  

থে ষ  ে র কত প ার কলা  ন া  সুসা ন।  ধীকর  ধ ীকর  তাক দর  থটম বক ল  এ ল  থে খুল  ইসল াম  
আহম দ ম ুহাি াদ।  থস  অসুস্থ। 

থে খুল ইসলামকে স্বাগ ত  ান াল আহম দ  ম ুসা। 
থ াখ ম ুেল  থস ামফয়া সুস ান। 
 
 

পরবতমী ব ই 
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১ 
রাব্বানিক্যাল ইউনিভানসিনট নিউইয়ক্ি-এর অভযর্িিা ক্ক্ষ। ক্লান্ত দদহটা 

দসাফায় এনলয়য় বয়স আয়ে আহমদ মুসা। ড. হাইম হাইয়ক্ল এই ইউনিভানসিনটর 
‘দফইর্ স্টানডজ’ নবভায়ের প্রধাি রানব্ব। ড. হাইম হাইয়ক্য়লর সায়র্ দদখা ক্রয়ে 
চায় আহমদ মুসা। এই খবর দস পানিয়য়য়ে নমনিট পাাঁয়চক্ আয়ে। ড. হাইম 
হাইয়ক্ল আসয়বি, অর্বা দভেয়র োর ডাক্ আসয়ব, এরই অয়পক্ষা ক্রয়ে 
আহমদ মুসা। 

শান্ত, নিস্পৃহভায়ব বয়স র্াক্য়লও বুক্টা আহমদ মুসার আশা-নিরাশার 
দ্বয়ে অয়িক্টাই অনির। 

আহমদ মুসার এই িেুি আয়মনরক্াি নমশয়ি রানব্ব ড. হাইম হাইয়ক্লই 
োর প্রাইম টায়েিট, প্রধাি অবলম্বি। নিউইয়য়য়ক্ির নলবানটি টাওয়ার ও 
দডয়মায়রানস টাওয়ার ধ্বংয়সর রহস্য উদঘাটয়ি অনুসন্ধাি চালায়ে নেয়য় ক্ামাল 
সুলাইমািয়দর স্পটুনিক্ দে সয়েযর সন্ধাি পায় োর প্রধাি সাক্ষী এই ধমিয়িো 
ইহুদী জেয়ের নবনশষ্ট রানব্ব ড.হাইম হাইয়ক্ল। 

আজ দর্য়ক্ নবশ বের আয়ে নিউইয়য়য়ক্ির টুইিটাওয়ার, নলবানটি টাওয়ার 
ও দডয়মারানস টাওয়ার, ধ্বংস হয় নবস্ময়ক্র অভূেপূবি এক্ আরময়ে। এর জয়ে 
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দায়ী ক্রা হয় এক্নট মুসনলম গ্রুপয়ক্। সয়েয়হর ক্ািেড়ায় দাাঁড় ক্রায়িা হয় সব 
মুসলমািয়ক্ই। োরপর মুসনলম নবয়ের এ প্রান্ত দর্য়ক্ দস প্রান্ত পেিন্ত ধ্বংস-
নবপেিয়য়র ঝড় বয়য় োয়। মুসলমািয়দর অয়িয়ক্ই এয়ক্ োয়দর অপনরোমদশিী 
নক্েু সদয়স্যর অপরাধ দর্য়ক্ সৃষ্ট ভযেযয়লখা নহসায়ব দময়ি দিয়। আবার 
অয়িয়ক্ই এয়ক্ দোপি ষড়েয়ের পাো ফাাঁয়দ জনড়য়য় পড়া ভুল নসদ্ধান্ত বয়ল ময়ি 
ক্য়র। দীঘি নবশ বের পর এই দশয়ষাক্ত ধারো দর্য়ক্ অনুপ্রানেে হয়য়ই ক্ামাল 
সুলাইমািয়দর দোয়াো সংিা ‘স্পুটনিক্’ এই বযাপায়র সেয উদঘাটয়ির জয়ে 
অনুসন্ধাি শুরু ক্য়র। সন্ধাি পায় োরা এক্ দোপি ষড়েয়ের। অয়িক্ দনলল-
দস্তায়বজ োরা দোোড় ক্য়র এর সমর্িয়ি। োর ময়ধয এক্নট গুরুত্বপূেি দনলল নেল 
ইহুদী নসিােয়ের ক্িয়ফশি দটনবয়ল ‘সবিশনক্তমাি ও দশষ নদয়ির নবচারক্’ 
‘নজয়হাবা’র সাময়ি দপশ ক্রা ‘ক্িয়ফশি’-এর এক্নট অনডও দটপ। এই 
ক্িয়ফশয়ি নেনি নিউইয়য়ক্ির টাওয়ার ধ্বংয়স োর অপরাধ অংয়শর ক্র্া স্বীক্ার 
ক্য়রনেয়লি। এই ক্িয়ফশি ঘটিারয়মই দরক্ডি হয়য় নেয়য়নেল এবং ঘটিারয়মই 
দস দটয়পর এক্নট ক্নপ ক্ামাল সুলাইমািরা দপয়য় োয়। নক্ন্তু টাওয়ার ধ্বংয়স 
োয়দর সাময়ি ইহুদীয়দর ভয়াবহ ষড়েয়ের নবষয়নট প্রমায়ের জে এই 
ক্য়িয়ফশি েয়র্ষ্ট িয়। এজে দে ের্য-প্রমাে প্রয়য়াজি ো দোোয়ড় রানব্ব ড. 
হাইম হাইয়ক্য়লর পয়ক্ষই সাহােয ক্রা সম্ভব। এই ষড়েয়ের জেয়ে প্রয়বয়শর 
পয়র্ দসই এক্মাত্র প্রেযক্ষ দসাসি। এ ক্ারয়েই আহমদ মসুা েুয়ট এয়সয়ে োর 
ক্ায়ে। 

রানব্ব ড.হাইম হাইয়ক্ল দলাক্নট দক্মি দস আহমদ মুসায়ক্ নক্ভায়ব 
গ্রহে ক্রয়ব, ক্িয়ফশয়ির দটয়পর ক্র্া স্বীক্ার ক্রয়ে রানজ হয়ব নক্িা, ইেযানদ 
ভাবিাপীনড়ে দুরু দুরু মি নিয়য় অয়পক্ষা ক্রয়ে আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসার পরয়ে ক্ায়লা হ্যাট, ক্ায়লা লম্বা দক্াট। এটাই হানসনডক্ 
ইহুদীয়দর দপাশাক্। রানব্ব ড. হাইম হাইয়ক্লও হানসনডক্ পন্থী ইহুদী। অবশ্যই 
ড. হাইম হাইয়ক্ল পপেৃক্ সূয়ত্রই নেয়লি ‘হাসক্লা’ পন্থী ইহুদী। হাসক্লারা 
বাইয়রর জীবয়ি ধয়মির ভূনমক্ায়ক্ দেমি এক্টা আমল দদয় িা। জ্ঞাি ও নবজ্ঞায়ির 
মাধযয়ম জীবিয়ক্ ও জানেয়ক্ সমৃদ্ধ ক্রায়ক্ই এরা প্রধাি ক্েিবয ময়ি ক্য়র। 
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অেনদয়ক্ হানসনডক্রা দলখাপড়া চচিার চাইয়ে ‘দয়া’ ও ‘সািে উপাসিায়ক্’ 
দবনশ গুরুত্ব নদয়য় র্ায়ক্। ড. হাইম হাইয়ক্ল টাওয়ার ধ্বংয়সর নক্েুক্াল পর এই 
হানসনডক্ মে গ্রহে ক্য়রি। 

আহমদ মুসা এক্ট ুঅেমিস্ক হয়য় পয়ড়নেল। 
হিাৎ োর িাম ধয়র সয়ম্বাধয়ির শয়ে দস সনম্বে নফয়র দপল। মুখ েুয়ল 

দদখল, োর সাময়ি এক্জি দলাক্ দাাঁনড়য়য়। পঞ্চায়শাধি। পরয়ে রানব্বর দপাশাক্। 
বুনদ্ধদীপ্ত দচহারা। বলনেল দস, ‘আপনি নম. আইজযাক্ দানিয়য়ল?’ 

আহমদ মুসা ‘আইজযাক্ দানিয়য়ল’ িাম নিয়য়ই এয়সয়ে এই ইহুদী 
নবেনবদযালয়য় ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ দখাাঁজ ক্রার জয়ে। দস নফনলনস্তি দর্য়ক্ এই 
িায়ম পাসয়পাটি ক্য়র দরয়খনেল। এবার এই পাসয়পাটি নিয়য়ই আহমদ মুসা মানক্িি 
েুক্তরায়ে এয়সয়ে। 

আহমদ মুসা দলাক্নটর নদয়ক্ োনক্য়য়ই উয়ি দাাঁড়াল। বলল, ‘গুড মনিিং 
স্যার। হ্যাাঁ, আনম আইজযাক্ দানিয়য়ল।’ 

‘ওয়য়লক্াম।’ বয়ল হাে বানড়য়য় দলাক্নট বলল, ‘আনম জযাক্ব, 
হাইয়ক্য়লর সহক্মিী।’ 

আহমদ মুসা োর সায়র্ হ্যান্ডয়শক্ ক্য়র বলল, ‘পনরনচে হয়য় খুনশ 
হলাম স্যার।’ 

‘আনমও।’ বলল রানব্ব জযাক্ব। 
আহমদ মুসা নক্ে ু বলয়ে োনিল। জযাক্ব বাধা নদয়য় বলল, ‘স্যনর, 

আসুি আমার সায়র্।’ 
জযাক্ব চলয়ে শুরু ক্রল। 
আহমদ মুসাও োর সায়র্ সায়র্ চলল। 
পায়শর এক্নট ক্য়ক্ষ নেয়য় দুজয়ি বসল। 
বয়সই রানব্ব জযাক্ব বলল, ‘দয়া ক্য়র বলয়বি নক্ রানব্ব ড. হাইয়ক্য়লর 

সায়র্ আপিার নক্ সম্পক্ি? দক্ি দদখা ক্রয়ে চাি োর সায়র্?’ 
‘নেনি আমার শুভাক্াঙ্ক্ষী ও বন্ধু। বানক্ প্রয়ের জবাব নেনিই দো 

চাইয়বি।’ বলল আহমদ মুসা। োর দশয়ষর বাক্যটা এক্ট ুশক্ত হয়য়নেল। 
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রানব্ব জযাক্য়বর দচহারায় পনরবেিি দদখা দেল িা। শান্ত ক্য়ন্ি দস বলল, 
‘রানব্ব ড. হাইয়ক্ল দিই। োর দদখা আপনি পায়বি িা।’  

‘দক্ার্ায় নেনি?’ বলল, আহমদ মুসা। 
‘দসটাও আপনি জািয়বি িা। ক্ারে আনমও জানি িা।’ রানব্ব জযাক্ব 

বলল। 
ভ্রু কাঁচয়ক্ দেল আহমদ মুসার। বলল দ্রুেক্য়ন্ি, ‘আপনি জািয়বি িা 

দক্ি? অনফস দো নিশ্চয় জায়ি।’ 
‘অনফসও জায়ি িা।’ রানব্ব জযাক্ব বলল। 
‘এটা অসম্ভব। আনম অনফসয়ক্ নজজ্ঞাসা ক্রয়ে চাই।’ বলল আহমদ 

মুসা। 
‘সাক্ষাৎ প্রার্ী হওয়ার নিপ দো অনফয়সই পানিয়য়নেয়লি। অনফস 

আমায়ক্ পানিয়য়য়ে। নভন্নভায়ব অনফস আর ক্র্া বলয়ব িা।’ রানব্ব জযাক্ব বলল। 
স্তনম্ভে হয়লা আহমদ মুসা। ড. হাইয়ক্ল এখায়ি এক্ উচ্চপয়দ চাকরী 

ক্য়রি। নেনি দক্ার্ায় আয়েি বা দক্ার্ায় দেয়েি দক্উ জািয়ব িা, এটা নক্ ক্য়র 
হয়ে পায়র! বলল আহমদ মুসা, ‘নেনি নক্ এখায়ি চাকরী ক্য়রি িা? চাকরী দেয়ড় 
নদয়য় চয়ল দেয়েি? এক্মাস আয়ে প্রক্ানশে নিউইয়য়ক্ির এডুয়ক্শি োইড 
বইয়েও দদয়খনে, নেনি এখািক্ার ‘দফইর্ স্টানডজ’ নবভায়ের প্রধাি।’ আহমদ 
মুসার ক্য়ন্ি নবস্ময়। 

‘এডুয়ক্শি োইয়ডর ের্য নিক্। নেনি আমায়দর দফইর্ স্টানডজ 
নবভায়ের প্রধাি। নক্ন্তু নেনি দিই। নদি পয়ির আয়ে নেনি হিাৎ উধাও হয়য় 
দেয়েি। ক্াউয়ক্ই নক্েু বয়ল োিনি।’ বলল রানব্ব জযাক্ব। 

‘বানড়র দলায়ক্রা নক্ বয়ল?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘োরাও আমায়দর মে অন্ধক্ায়র। োর বানড়য়ে মা োড়া দেমি দক্উ 

দিই। এক্মাত্র দেয়ল বাইয়র দলখা-পড়া ক্রয়ে।’ বলল রানব্ব জযাক্ব। 
‘পুনলশ নক্ এ নবষয়য় নক্ে ুজায়ি?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘পুনলশ দচষ্টা ক্রয়ে, নক্ন্তু দক্াি সন্ধাি পায়নি বয়ল জানি।’ 
‘স্যার, োর উধাও হওয়া সম্পয়ক্ি আপনি নক্ ময়ি ক্য়রি?’ 
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নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
আহমদ মুসার নজজ্ঞাসার সয়ে সয়ে উত্তর নদল িা রানব্ব জযাক্ব। োর 

দচায়খ-মুয়খ ফয়ুট উিল ভয়য়র নচহ্ন। ক্য়য়ক্ মুহূেি পর এনদক্ ওনদক্ োনক্য়য় ধীর 
ক্য়ন্ি বলল,‘আনম নক্েুই বুঝয়ে পারনে িা। সবাই নবষয়টায়ক্ এনড়য়য় চলয়ে 
চায়ি। আমায়দর অনধক্াংশ নশক্ষক্ বলয়েি, নেনি হয়য়ো নিয়জই দক্ার্াও চয়ল 
দেয়েি? আমরা ক্য়য়ক্জি নশক্ষক্ নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট রানব্ব ড.আইয়াজ 
ইয়াহুয়দর ক্ায়ে নেয়য়নেলাম ড. হাইয়ক্য়লর সন্ধায়ির বযাপায়র আরও েৎপর 
হবার জে। নবষয়ানট পত্র-পনত্রক্ায় আিার জয়ে অনুয়রাধ ক্য়রনেলাম আমরা। 
নেনি আমায়দরয়ক্ আয়বেপ্রবে িা হবার জয়ে উপয়দশ নদয়য় বয়লনেয়লি, 
‘পুনলশয়ক্ বলা হয়য়য়ে। প্রয়য়াজিীয় পদয়ক্ষপ দিয়ার দানয়ত্ব োয়দর। বহুনদি 
দর্য়ক্ ড. হাইয়ক্ল ফ্রায়েশয়ি ভুেনেয়লি। এক্ সময় নেনি এই নবেনবদযালয়য়র 
দপ্রনসয়ডন্ট নেয়লি। দসখাি দর্য়ক্ নিয়জই দিয়ম নেয়য় ‘দফইর্ স্টানডজ’ নবভায়ের 
ময়ধযই নিয়জয়ক্ সীমাবদ্ধ রাখয়লি। সাম্প্রনেক্ক্ায়ল নেনি নচন্তারও ভারসাময 
হানরয়য় দফয়লনেয়লি। োর বযাপায়র সব নচন্তা আপিারা মি দর্য়ক্ দঝয়ড় দফয়ল 
নদি।’ 

আহমদ মুসা স্তনম্ভে হয়লা ড. হাইয়ক্য়লর মািনসক্ ভারসাময হানরয়য় 
দফলার ক্র্া শুয়ি। আহমদ মসুা বলল, ‘ড. হাইয়ক্ল মািনসক্ ভারসাময হানরয়য় 
দফলার ক্র্া নক্ সেয?’ 

‘ড. হাইয়ক্ল আমার ঘনিষ্ঠ সহক্মিী। আনম ক্খিও এমি নক্ে ু লক্ষয 
ক্নরনি।’ 

‘োহয়ল ড. আয়াজ ইয়াহুদ এটা বলয়লি দক্ি? মায়ি োর ক্র্া মি 
দর্য়ক্ দঝয়ড় দফলার ক্র্া বলয়লি দক্ি? নেনি নক্ োহয়ল আপিায়দর দচয়য় দবনশ 
জায়িি ড. হাইয়ক্ল সম্পয়ক্ি?’ প্রে েুলল আহমদ মুসা। 

‘আমারও োই ময়ি হয়। আমরা সবাই উনদ্বগ্ন, নক্ন্তু োর ময়ধয দক্াি 
উয়দ্বে দদনখনি।’ বলল রানব্ব জযাক্ব। 

‘ড. আয়াজ ইয়াহুদ োহয়ল নক্েু সহয়োনেো ক্রয়ে পায়রি।’ বলল 
আহমদ মুসা। 
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‘নক্ন্তু আপনি োর সাক্ষযে পায়বি িা। আর ড. হাইয়ক্য়লর বযাপায়র 
আপিার সায়র্ দক্াি আয়লাচিায় নেনি রানজ হয়বি িা।’ রানব্ব ড. জযাক্ব বলল 
। 

‘দক্ি বলয়েি এক্র্া?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘নেনি প্রশাসি নবভােয়ক্ এক্টা নিয়দিশ নদয়য়য়েি দে, ড. হাইয়ক্ল 

সম্পয়ক্ি দক্াি ক্র্া আর োর বলার দিই। ো জািার ো দেি মানুষ পুনলয়শর ক্াে 
দর্য়ক্ দজয়ি দিয়। এ নবষয়য় দক্াি সাক্ষােক্ার ক্াউয়ক্ নেনি দদয়বি িা।’ রানব্ব 
জযাক্ব বলল। 

‘দদখুি রানব্ব ড. হাইম হাইয়ক্ল আমার অক্ৃনেম শুভাক্াঙ্ক্ষী ও বন্ধ।ু 
এয়সনেলাম োর সায়র্ দসৌজে সাক্ষােক্ায়রর উয়েশ্য। দেমি দক্াি ক্াজ নেল 
িা। নক্ন্তু এখি দদখনে, োয়ক্ খুাঁয়জ পাওয়ার দচষ্টা আমায়ক্ ক্রয়ে হয়ব। আমার 
এমি নক্ে ুহয়ল নেনি অবশ্যই এটা ক্রয়েি।’ 

রানব্ব ড. জযাক্ব সয়ে সয়ে দক্াি ক্র্া বলল িা। ভাবনেল দস। নক্েুক্ষে 
পর ধীয়র ধীয়র বলল, ‘োয়ে দক্াি লাভ হয়ব িা। আপনিই নবপয়দই পড়য়বি। 
দদখুি আমরা নবিা ক্ারয়ে চুপ ক্য়র বয়স দিই। ড. হাইয়ক্য়লর বযাপায়র আমায়দর 
মুখ খুলয়ে নিয়ষধ ক্রা হয়য়য়ে। এরপর আমরা নেয়য়নেলাম নবেনবদযালয়য়র 
দপ্রনসয়ডয়ন্টর ক্ায়ে। নেনিও আমায়দর হোশ ক্য়রয়েি।’ 

‘দক্ নিয়ষধ ক্য়রয়ে? আর নিয়ষধ আপিারা মািয়বি দক্ি?’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘দক্ নিয়ষধ ক্য়রয়ে জানি িা। হুমনক্ এয়সয়ে দটনলয়ফায়ি। িা দময়ি 
আমরা নক্ ক্রব? নবেনবদযালয়য়র স্বয়ং প্রধাি েখি নবষয়টায়ক্ গুরুত্ব নদয়িি িা, 
পুনলশও দেখায়ি েোনুেনেক্, দসখায়ি আমরা ক্ার উপর নিভির ক্রব?’ বলল 
রানব্ব জযাক্ব। 

‘নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর বাসায় োাঁর আর দক্ 
দক্ আয়েি?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 

‘োর এক্ দময়য় ও স্ত্রী। এই দুজিসহ নেিজি নিয়য় োর সংসার।’ বলল 
রানব্ব জযাক্ব। 
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‘নবেনবদযালয়য়র োর অনফয়সর এক্টা এক্সয়টিশি দো োাঁর বাসায় 
আয়ে, োই িা?’ বলল আহমদ মুসা। 

হ্যাাঁ। অনফয়সর নিনরনবনল ক্াজগুয়লা নেনি বাসায় বয়স ক্রাই পেে 
ক্য়রি।’ রানব্ব জযাক্ব বলল। 

‘োর অর্ি অনফয়সর ক্নম্পউটার দিটওয়ায়ক্ির সায়র্ োাঁর দরনসয়ডনিয়াল 
অনফয়সর ক্নম্পউটারগুয়লা েুক্ত নক্ বয়লি।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘দসটাই স্বাভানবক্।’ রানব্ব জযাক্ব বলল। বয়ল দস োর হাে ঘনড়র নদয়ক্ 
োক্াল। 

‘নিজ স্যার, আর এক্নট ক্র্া। রানব্ব ড. হাইম হাইয়ক্য়লর বাসা এখায়ি 
দক্ার্ায় নেল?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মসুার। 

‘নফফর্ এয়ভনিউয়েই সবনক্েু। আমায়দর নবেনবদযালয় ও জুইস 
নমউনজয়ায়মর মায়ঝর জায়োটুকও নবেনবদযালয়য়র। এখায়ি নবোবদযালয়য়র 
অয়িক্ ক্য়নট দরনসয়ডনিয়াল ব্লক্ আয়ে। এখায়ি নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট ও 
োর পায়সিািাল স্টাফয়দর বাসা। আর পনশ্চয়মর সবিয়শষ লাইয়ি ‘নফফর্’ 
এনভনিউ-এর লায়োয়া দে ব্লক্ দসনটই ‘আই’ ব্লক্। এ ব্লয়ক্র দুেলায় সবি উত্তয়রর 
ফ্লায়ট র্াক্য়েি রানব্ব ড. হাইম হাইয়ক্ল।’ 

‘নেনি নিয়খাাঁজ হবার পর োর বানড়য়ে আপিারা দেয়েি?’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘দেনে। দক্ি এ ক্র্া বলয়েি।’ রানব্ব জযাক্ব বলল।  
‘এখি দক্ আয়েি োাঁর বানড়য়ে?’ আহমদ মুসা বলল।  
‘পুনলশ োর বানড় সীল ক্য়র দরয়খয়ে। েদন্ত দশষ িা হওয়া পেিন্ত এ রক্ম 

র্াক্য়ব। নেনি বাসায় এক্াই র্াক্য়েি।’ রানব্ব জযাক্ব বলল। 
’ধেবাদ স্যার।’ 
‘ধেবাদ’ বয়ল উিয়ে উিয়ে রানব্ব জযাক্ব বলল, ‘আমার দচাখ দদখয়ে 

েনদ ভুল িা ক্য়র র্ায়ক্, োহয়ল আপনি আমায়দর মে চুপ ক্য়র র্াক্ার মে দলাক্ 
িি বয়লই ময়ি হয়ি। েবু আনম বলব, পােলামী ক্রয়বি িা। ওয়দর োয়য় হাে 
নদয়েও পারয়বি িা।’ 



ধ্বংস টাওয়ার  9 

 

আহমদ মুসাও উয়ি দাঁড়াল। বলল, ‘ওয়দর দো আপনি জায়িি িা, 
োহয়ল এক্র্া বলয়েি দক্ি?’ নজয়জ্ঞস ক্রল আহমদ মুসা। োর দচায়খ নবস্ময়। 

‘আনম ওয়দর জানি িা। নক্ন্তু ড. হাইয়ক্ল ময়ি হয় ওয়দর জািয়েি। 
ক্র্ািয়ল এক্নদি নেনি আমায়ক্ বয়ল............’ 

রানব্ব ড. জযাক্য়বর ক্র্া দশষ হয়লা িা, অস্পষ্ট এক্টা শে লয়ক্ষয দরজার 
নদয়ক্ আহমদ মুসা চাইয়েই দদখল এক্টা নরভলবায়রর িল উয়ি এয়সয়ে রানব্ব 
জযাক্বয়ক্ লক্ষয ক্য়র। নরভলবায়র সাইয়লিার লাোয়িা। সয়ে সয়েই আহমদ 
মুসা এক্ হ্যাচক্া টায়ি সনরয়য় নিল রানব্ব জযাক্বয়ক্। োরপয়রই অযায়রাবযানটক্ 
ঢংয়য় ঝাাঁনপয়য় পড়ল দলাক্নটর উপর। শীষ দদওয়ার মে শে ক্য়র এক্টা গুলী 
োর আয়ে দবনরয়য় এয়সয়ে। োর সায়র্ এক্টা আেিিাদও উয়িয়ে জযাক্য়বর মুখ 
দর্য়ক্। 

আহমদ মুসার দদহ চরনক্র পুয়রা এক্ রাউন্ড ঘুয়র নদ্বেীয় রাউয়ন্ডর 
প্রর্য়মই োর দজাড়া পা নেয়য় আঘাে ক্রল দলাক্টার েলয়পয়ট। 

দলাক্টা দপেি নদয়ক্ নেটয়ক্ দরজার বাইয়র পয়ড় দেল। হাে দর্য়ক্ 
নরভলবারটাও পয়ড় দেয়ে। 

দজাড়া পায়য় আঘাে ক্রার পর আহমদ মুসা নচৎ হয়য় পয়ড় নেয়য়নেল 
মানটয়ে। মুহূেি পয়রই আহমদ মুসা উিল। েুটল দলাক্নটর নদয়ক্ এবং নচৎক্ার 
ক্য়র উিল, ‘খুনি, সোসী পালায়ি। ধরুি োয়ক্।’ 

দলাক্নট আয়েই উয়ি দাাঁনড়য়য়নেল এবং েুয়ট পালানিল। 
রানব্ব ড. জযাক্য়বর আেিিাদও সবাই শুিয়ে দপয়য়নেল। 
দলাক্নট অভযর্িিা ক্য়ক্ষর ময়ধয নদয়য়ই দদৌড় নদয়য়নেল। 
অভযর্িিা ক্ক্ষ ও আশ পায়শর সবাই দলাক্নটর নদয়ক্ েুটনেল। নক্ন্তু 

দলাক্নট দুনট দবামা ফানটয়য় পালায়িার নিরাপদ পর্ ক্য়র নিল। আহমদ মুসা 
দলাক্নটয়ক্ পালায়ে দদয়খই দ্রুে আবার নফয়র এয়সনেল রানব্ব ড. জযাক্য়বর 
ক্য়ক্ষ। 

রানব্ব জযাক্ব োর ডাি হাে নদয়য় বাম বাহু দচয়প ধয়র বয়সনেল। গুলী 
দলয়েয়ে োর বাম বাহুর উপয়রর অংয়শ। 
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আহমদ মুসা োর পায়শ বয়স ক্ষেিািটা এক্ট ুপরীক্ষা ক্য়র বলল, ‘ঈের 
আপিায়ক্ বাাঁনচয়য়য়েি। বাহুর আঘােও খুব মারাত্মক্ িয়।’ 

রানব্ব জযাক্ব মুখ েুয়ল োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্। । বলল, ‘হ্যাাঁ, 
ঈের আজ আপিার রূপ ধয়র এয়সনেল। আপনি দচায়খর পলয়ক্ ওভায়ব দটয়ি িা 
নিয়ল গুলীটা আমার বুক্ নবদ্ধ ক্রয়ো।’ 

সবাই এয়স দাাঁনড়য়য়নেল োয়দর চারপায়শ। নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট 
েুয়ট এয়সনেল। এয়সই বলল, ‘োড়াোনড় হাসপাোয়ল নিয়ে হয়ব। এযাম্বুয়লি 
দরনড।’ 

ক্র্া ক্য়নট বয়লই নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট আয়াজ ইয়াহুদ রানব্ব 
জযাক্বয়ক্ লক্ষয ক্য়র বলল, ‘নক্ ক্য়র, দক্ি এসব ঘটল ।’ োরপর অপনরনচনে 
আহমদ মুসার নদয়ক্ োনক্য়য় বলল, ‘ইনি দক্? এ সময়য় দক্ি এখায়ি? 

রানব্ব জযাক্ব বলল, ‘স্যার ইনিই আজ আমায়ক্ বাাঁনচয়য়য়েি। ইনি দদখা 
ক্রয়ে এয়সনেয়লি। আনম োর সায়র্ এখায়ি বয়স ক্র্া বলনেলাম। এক্পেিায়য় 
দরজায় এয়স ঐ সোসী আমায়ক্ গুলী ক্য়র। ইনি অদ্ভুে নক্ষপ্রোয় আমায়ক্ সনরয়য় 
িা নিয়ল বাহুয়ে দে গুলী দলয়েয়ে ো বুয়ক্ লােে। োরপর ইনি আমায়ক্ সনরয়য় 
নদয়য়ই আরমেক্ারীর উপর ঝাাঁনপয়য় িা পড়য়ল সোসী নদ্বেীয় গুলী ক্রার সুয়য়াে 
দপয়য় দেয়ো।’ 

রানব্ব জযাক্ব র্াময়েই নবোবদযালয়য়র দপ্রনসয়ন্ডট আয়াজ ইয়াহুদ 
আহমদ মুসায়ক্ লক্ষয ক্য়র বলল, ‘ধেবাদ ইয়ংমযাি। বুনদ্ধ, শনক্ত ও সাহয়স 
েুবক্রা এ রক্মই হওয়া উনচে।’ 

এযাম্বুয়লপ্স দর্য়ক্ দেচার এয়স দপৌাঁেল। রানব্ব ড. জযাক্বয়ক্ আহমদ 
মুসাই দেচায়র শুইয়য় নদল। 

দেচার নিয়য় চলা শুরু হয়ল রানব্ব জযাক্ব আহমদ মুসায়ক্ লক্ষয ক্য়র 
বলল,’আপনি হাসপাোয়ল আসয়েি দো। 

‘আবশ্যই আপিার সায়র্ দদখা ক্রয়বা।’ বয়ল আহমদ মসুা োক্াল ড. 
আয়াজ ইয়াহুয়দর নদয়ক্। বলল, ‘স্যার অিনধক্ার চচিা হয়লও আনম বলয়ে চাই. 
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ড. জযাক্য়বর উপর শত্রু োর উয়েশ্য হানসয়ল বযর্ি হয়য়য়ে। সুোরাং সফল হবার 
জে আবারও োরা দচষ্টা ক্রয়ে পায়র।’ 

ভ্রুকনঞ্চে হয়লা ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর। বলল, ‘ইয়ংমযাি, েুনম দো 
সাংঘানেক্ বুনদ্ধমাি। নিক্ বয়লে েুনম। আনম এখনি পুনলশয়ক্ বলনে। আর 
পুনলশয়ক্ দোমার দো এক্টা জবািবেী নদয়ে হয়ব। েুনম নলয়খ দাও োয়েই 
চলয়ব। ড. জযাক্ব দো সবনক্েুরই সাক্ষী। সবাই দবনরয়য় এল ঘর দর্য়ক্। 
 

 
 
 
আহমদ মুসা ধীয়র ধীয়র নিক্টবেিী হল রানব্বনিক্যাল ইউনিভানসিনট অব 

নিউাইয়ক্ি-এর দপ্রনসয়ডন্ট ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর বাসার। 
এইমাত্র আহমদ মুসা দবনরয়য় এয়সয়ে রানব্ব ড. হাইম হাইয়ক্য়লর বাসা 

দর্য়ক্। 
 
ড. হাইয়ক্য়লর বাসা সীল ক্রা। আহমদ মুসা প্রয়বশ ক্য়র দপেয়ির 

এমারয়জিী এনক্সট নদয়য়। আহমদ মুসা লযাসার বীম নদয়য় এনক্সটনটর দরজা 
খুলয়ে নেয়য় দদয়খ জরুনর দয়রাজারটার োলা দখালা। বুয়ঝ দিয় আহমদ মুসা োর 
আয়ে আয়রাও এক্ পক্ষ এ পর্ নদয়য় দভেয়র প্রয়বশ ক্য়রনেল। দস পক্ষ দে আজর 
ওোইজমযাি বা দজিায়রল শ্যারিয়দরই দক্উ হয়ব দস বযাপায়রও োর দক্াি 
সয়েহ দিই। আহমদ মুসা আরও বুয়ঝ দিয়, দে েয়র্যর সন্ধায়ি আহমদ মুসা ড. 
হাইম হাইয়ক্য়লর বানড়য়ে প্রয়বশ ক্য়রয়ে ো পাবার দক্াি সম্ভাবিা দিই। 

সনেয োই। আহমদ মুসা দভেয়র ঢুয়ক্ দদয়খ সবগুয়লা ঘর লন্ড ভন্ড। 
দক্াি ক্ােজপয়ত্রর নচহ্ন দক্াি ঘয়র দিই। ক্নম্পউটায়রর দময়মানরয়ে নক্েুই দিই। 
নডস্ক দর্য়ক্ সবনক্েুই মুয়ে দেয়ে। ধ্বংসক্ারী দক্াি ওয়য়ভ পুনড়য়য় দেয়ে, মুয়ে 
নদয়য় দেয়ে সব। স্পুটনিয়ক্র লযাবও এই অেযাধুনিক্ পদ্ধনেয়ে ধ্বংস ক্রা 
হয়য়নেল। 
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েয়ব নস্টয়লর ফাইল ক্যানবয়িয়টর বটম ক্যানবয়িয়টর েলায় বুক্ 
সাইয়জর ইনঞ্চ খায়িক্ পুরু নস্টয়লর এয়ারটাইট এক্টা দক্স দপয়য়য়ে। সুইচ-লক্ 
খুয়ল দস দদয়খয়ে দভেয়র এক্টা ইিয়ভলায়প নফল্ম জােীয় নক্েু আয়ে। গুরুত্বপূেি 
এক্টা ফযানমনল ডকয়মন্ট হয়ে পায়র এবং উৎক্ৃষ্ট এক্টা সুয়ভিীর ময়ি ক্য়র 
আহমদ মুসা দসটা বযায়ে েুয়ল দিয়। 

সাময়িই ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর বানড়। 
ড. আয়ায়জর ক্র্াই ভাবনেল আহমদ মুসা। দলাক্নটর সায়র্ প্রর্ম 

সাক্ষাৎ খারাপ হয়নি। োর সায়র্ প্রর্ম দদখা এখিক্ার আয়লাচিায় ক্াজ দদয়ব। 
দক্াি সয়েহ দিই দে, নবেনবদযালয়য়র দভেয়র এবং হয়য়ো বাইয়রও আজর 
ওয়াইজমযািয়দর দলাক্ দমাোয়য়ি আয়ে। আহমদ মুসা দে ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ 
খুাঁজয়ে এয়সয়ে, এটা ওরা জািয়ে পায়র এবং এয়স োয়দর আয়লাচিায় আনড়ও 
পােয়ে পায়র। এটা ড. জযাক্য়বর ঘটিায় প্রমাে হয়য়য়ে। দস দদয়খয়ে েখি রানব্ব 
ড. জযাক্ব ড. হাইম হাইয়ক্ল সম্পয়ক্ি এক্টা গুরুত্বপূেি ের্য প্রক্াশ ক্রয়ে 
োয়ি, েখিই োয়ক্ হেযার জয়ে গুলী ক্রা হয়য়য়ে। লক্ষয নেল ড. জযাক্য়বর 
মুখ বন্ধ ক্রা। দে ক্র্া েখি োরা বলয়ে দদয়নি, দস ক্র্া পয়র আহমদ মুসা ড. 
জযাক্য়বর ক্াে দর্য়ক্ শুয়িয়ে। ড. জযাক্য়বর বলা দস ক্র্ানট হয়লা, ড. হাইয়ক্ল 
োয়ক্ এক্নদি বয়লনেল, ‘ধয়মির িায়ম অধিয়মর নহংস্রো আর বরদাশে হয় িা। 
সয়েযর উপর অসয়েযর বলৎক্ার সনেযই অসহিীয়। আনমও পাপ ক্য়রনে, 
অমাজিিীয় পাপ। প্রায়নশ্চেয ক্রার পয়র্ও দুলিংঘ দদয়াল।’ ড. হাইয়ক্য়লর 
এইক্র্া শুয়ি ড. জযাক্ব নবনস্মেক্য়ন্ি সয়ে সয়ে বলনেল, ‘ধয়মির িায়ম অধয়মির 
নহংস্রো দক্ ক্রয়ে? নক্ পাপ ক্য়রয়েি আপনি? প্রায়নশ্চে ক্রার পয়র্ দক্ 
আপিায়ক্ বাধা নদয়ি?’ ড. জযাক্য়বর এই প্রয়ে ভীে হয়য় পয়ড়নেল ড. হাইম 
হাইয়ক্ল। সয়ে সয়ে দস নিয়জয়ক্ সংকনচে ক্য়র দিয়। চারনদয়ক্ সেিক্ দৃনষ্টয়ে 
োনক্য়য় বয়লনেল, ‘র্াক্ নম.জযাক্ব ক্র্াগুয়লা আপিার মায়ঝই দরয়খ দদয়বি। 
আয়রা লায়খা আয়মনরক্ায়ির মে আনমও স্বাধীি মানুষ িই। দািয়বর অয়টাপায়শ 
বেী । োরপর চুপ হয়য় নেয়য়নেল ড. হাইয়ক্ল। দক্াি ক্র্াই োর ক্াে দর্য়ক্ 
আর দবর ক্রা োয়নি। 
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আহমদ মুসার নচন্তা আবার নফয়র এল ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর নদয়ক্। ড. 
আয়াজ নক্ আজর ওয়াইজমযািয়দর ষড়েয়ের সায়র্ জনড়ে? দসনদি ড. 
হাইয়ক্য়লর উপর আরময়ের সায়র্ জনড়েয়দর নক্ নেনি জায়িি? ড. আয়াজ 
ইয়াহুয়দর দসনদয়ির আচরে ও ক্র্া-বােিায় আহমদ মুসার এটা ময়ি হয়নি। 
আবার হয়ে পায়র ড. আয়াজ েভীর পানির মাে। 

ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর বানড়র ময়খামুনখ এয়স দাাঁনড়য়য়য়ে আহমদ মুসা। 
দেয়টর ক্নলং দবয়লর সুইচ হায়ের িাোয়লর ময়ধয। নক্ন্তু ক্নলং দবয়ল চাপ দদবার 
আয়েই দেটমযািয়ক্ োর নদয়ক্ আসয়ে দদখল। 

আহমদ মুসাও োর নদয়ক্ এগুয়লা। 
‘স্যার ক্ায়ক্ চাই?’ দেটমযাি বলল নবিীেভায়ব। 
‘এইমাত্র আয়াজ ইয়াহুদ স্যায়রর সায়র্ দটনলয়ফায়ি ক্র্া হয়য়য়ে। নেনি 

আমায়ক্ োড়াোনড় আসয়ে বয়লয়েি। দরজা খুলুি।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘নিক্ আয়ে স্যার আনম নসনক্উনরনটর দলাক্য়দর এক্ট ু নজজ্ঞাসা ক্য়র 

আনস।’ 
‘িা, দরক্ার দিই। দদনর হয়য় োয়ব।’ বয়ল দরজায় দিলা নদল। 
দেটমযাি এক্ট ু নচন্তা ক্রল, োরপর আহমদ মুসার নদয়ক্ এক্বার 

োক্াল। োরপর দরজা খুয়ল এক্পায়শ সয়র দেল। 
আহমদ মুসা প্রয়বশ ক্রল দভেয়র। 
‘স্যার দসাজা চয়ল োি। সাময়ির দরজা দখালা। ওটা অভযর্িিা ক্ক্ষ। 

অভযর্িিা ক্য়ক্ষর পয়রই অনফনসয়াল ড্রইংরুম। আনম আসব সায়র্?’ বলল 
দেটমযাি। 

‘িা সায়র্ আসার প্রয়য়াজি দিই। োর দচয়য় দেট রক্ষা ক্রুি।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

ক্র্াগুয়লা বলয়ে বলয়েই আহমদ মুসা হাাঁটা নদয়য়নেল দরজানটর লয়ক্ষয। 
দরজানট বানড়য়ে দঢাক্ার এক্মাত্র প্রয়বশ পর্। দরজার পনশ্চম পায়শ 

এক্টা নসাঁনড়ঘর। এ নসাঁনড়ঘয়রর প্রয়বশ পর্ পনশ্চম নদয়ক্। এ প্রয়বশ পয়র্ আসার 
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পর্ও নভন্ন। এর ফয়ল ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর ডুয়িক্স ফ্লায়টর পর্ সম্পূেি আলাদা 
হয়য় দেয়ে। 

এই দরনসয়ডনপ্সয়াল নবনডং-এর এক্েলা ও গ্রাউন্ড দফ্লার নিয়য় এই 
ডুয়িক্স। এখায়িই নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট ড. ইয়াহুদ র্ায়ক্। নেি েলা দর্য়ক্ 
উপয়র র্ায়ক্ োাঁর অোে স্টাফরা। 

আহমদ মুসা দরজার সাময়ি নেয়য় মুহূয়েির জয়ে দাাঁনড়য়য়ই দটাক্া নদল 
দরজায়। োরপর দরজা দখালার অয়পক্ষা িা ক্য়রই ঘয়র ঢুয়ক্ দেল। দচাখ 
ধাাঁধায়িা সুের ঘরনটর এক্দম পুব প্রায়ন্ত সুের এক্টা দটনবলয়ক্ সাময়ি নিয়য় 
বয়স আয়ে নরয়সপশনিস্ট এক্ েরুেী। 

আহমদ মুসা ঘয়র ঢুক্য়েই দস উয়ি দাাঁড়াল। োর দচায়খ-মুয়খ চাঞ্চলয। 
আহমদ মুসা অনুমনের অয়পক্ষা িা ক্য়র ঘয়র প্রয়বশ ক্রার জয়েই হয়য়ো এই 
চাঞ্চলয। বলল নরয়সপশিনিস্ট েরুেীনট, ‘স্যার হিাৎ এভায়ব........নক্ চাই 
আপিার?’ 

বলয়ে বলয়েই েরুেীনট োর দচয়ার দর্য়ক্ সয়র আহমদ মুসার নদয়ক্ 
নক্েুটা এনেয়য় এল। 

‘আনম স্যায়রর সায়র্ দদখা ক্রয়ে এয়সনে, জরুনর। নিয়য় চল।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘স্যার আপনি বসুি। আনম োাঁয়ক্ বয়ল আনস’। নরয়সপশনিস্ট েরুেীনট 
বলল। 

‘িা, অেটা সময় আনম নদয়ে পারয়বা িা।’ বলল আহমদ মসুা।  
‘োহয়ল স্যার, দটনলয়ফায়ি োাঁয়ক্ বনল?’ েরুেীনট বলল।  
আহমদ মুসা ভাবল, োও হয়ে দদয়া োয়ব িা। ক্াউয়ক্ দক্াি খবর 

দদয়ার নক্ংবা নিজস্ব প্রস্তুনের দক্াি সুয়োে দদয়া োয়ব িা। এ নচন্তা দর্য়ক্ই আহমদ 
মুসা বয়ল উিল, ‘প্রয়য়াজি দিই। ভয় দিই। নেনি আমার পনরনচনে। নিয়য় চল 
আমায়ক্।’ 

দময়য়নটর এরপরও নদ্বধা ক্রনেল। নক্ন্তু আহমদ মুসার ক্য়িার হয়য় ওিা 
মুয়খর নদয়ক্ দচয়য় েরুেীনট আর নক্ে ুবলয়ে সাহস দপল িা। ‘আসুি স্যার’ বয়ল 
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হাাঁটয়ে শুরু ক্রল েরুেীনট ড্রইংরুয়মর দরজার নদয়ক্। নক্ন্তু ক্য়য়ক্ ধাপ এনেয়য়ই 
েরুেীনট োর দটনবয়ল নফয়র এল। দটনবয়লর ড্রয়ার খুয়ল দোট এক্টা ভযানিনট দক্স 
হায়ে েুয়ল নিল। ভযানিনট দক্সটাও খুলল ডাি হায়ের েজিনি নদয়য় নক্ এক্টা 
পরখ ক্য়র দসাজা হয়য় দাাঁনড়য়য় আবার হাাঁটা নদল। 

আহমদ মুসাও দাাঁনড়য়য় পয়ড়নেল। দসও হাাঁটা শুরু ক্রল। নিয়চর ড্রইং 
লাউঞ্জ দর্য়ক্ই দুোলায় উিার নসাঁনড়। েরুেীনট আহমদ মুসার নদয়ক্ নফরল। 
বলল,‘স্যার উপয়র আয়েি। আপনি বসুি। আনম বয়ল আনস।’ 

‘প্রয়য়াজি দিই। চলুি উপয়র।’ বলল আহমদ মুসা শান্ত, নক্ন্তু ক্য়িার 
নিয়দিয়শর সুয়র। 

ভীে েরুেীনট অসহায় ক্য়ন্ি বলল, ‘স্যার আপনি দেয়ে পায়রি। আনম 
এভায়ব দেয়ে পানর িা।’ 

‘দোমার দক্াি ভয় দিই। দোমার দক্াি ক্ষনে হয়ব িা। দোমায়ক্ আনম 
সায়র্ নিনি পর্ দচিার জয়ে িয়, েুনম োয়ে এখিক্ার ঘটিা বাইয়র দক্ার্াও 
জািায়ে িা পার এজেই সায়র্ দিয়া। অেএব দোমায়ক্ দেয়েই হয়ব।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

েরুেীনটর দচায়খ-মুয়খ দদখা নদল আেংক্। নবিা বাক্যবযায়য় দস নসাঁনড় 
নদয়য় দ্রুে উিয়ে শুরু ক্রল। আহমদ মুসা োর নপে ুনিল। 

দুেলার নসাঁনড়র মুখ দর্য়ক্ই দর্াক্ায় দর্াক্ায় দসাফা সনিে 
োরক্াক্ৃনের নবরাট লাউঞ্জ। এটা ফযানমনল েযাদানরং-এর জায়ো। 

নসাঁনড়মুয়খ দপৌাঁয়েই েরুেীনট পার্য়রর মে দাাঁনড়য়য় পয়ড়নেল। 
আহমদ মুসা োর পায়শ নেয়য় দাাঁড়াল। দদখল, মাঝখায়ি দুনট দসাফায় 

নেিজি বয়স আয়ে। দদয়খই আহমদ মুসা বুঝয়ে দপয়রনেল এক্জি 
নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট ড. আয়াজ ইয়াহুদ। োর পায়শ বসা েরুেীনট নিশ্চয় 
োর দময়য়। োয়দর সাময়িই বয়স মধযবয়সী এক্ ভদ্রমনহলা। মনহলা নময়সস 
আয়াজ ইয়াহুদ হয়ব োয়ে দক্াি সয়েহ িাই।  

আহমদ মুসারা নসাঁনড় মুয়খ এয়স দাাঁড়ায়েই দদখয়ে দপল দসাফায় দসাজা 
হয়য় বয়স আয়ে ড. আয়াজ ইয়াহুদ। োর দচায়খ-মুয়খ নক্েুটা নবস্ময় ও প্রে ফয়ুট 
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উয়িনেল। পরক্ষয়েই দস প্রে ক্রল েরুেীনটয়ক্ লক্ষয ক্য়র, ‘নলসা নক্ বযাপার?’ 
বয়লই দস োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্। বলল, ‘ইয়ংমযাি, েুনম দো দসই, োয়ক্ 
দসনদি ড. জযাক্য়বর উপর আরময়ের সময় দদয়খনেলাম? নক্ন্তু েুনম এখায়ি? 
এভায়ব?’ 

‘হ্যাাঁ স্যার, আনম দসই । আপিার ক্ায়ে নক্ে ু জািার আয়ে। এজয়ে 
এয়সনে।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘এ জািার ক্াজটা অনফয়সও ক্রা দেে। নক্ংবা সময় নিয়য় আসা দেে।’ 
েীব্র দক্ষাভ ও নবরনক্ত ঝয়র পড়ল ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর ক্র্ায়।  

‘স্যার আনম ো বলয়ে চাই, জািয়ে চাই োর জে এমি এক্টা পনরয়বশ 
চাই। আপনি নবরক্ত হয়য়য়েি, নক্ন্তু আমার ক্র্া আমায়ক্ বলয়ে হয়ব।’ িান্ডা নক্ন্তু 
শক্ত ক্ণ্ঠ আহমদ মুসার। 

ড. আয়াজ ইয়াহুদ োক্াল োর স্ত্রী ও দময়য়র নদয়ক্। ইংনেে ক্রল উয়ি 
োবার জয়ে। নক্ন্তু সয়ে সয়েই আহমদ মুসা বলল, ‘স্যার ওাঁরা এখায়িই 
র্াক্য়বি।’ 

ড. আয়াজ ইয়াহুদ নবনস্মে দৃনষ্টয়ে োক্াল োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্। 
োরপর ইংনেে ক্রল োর নরয়সপশনিস্ট নলসায়ক্ চয়ল োবার জয়ে। নক্ন্তু 
এবারও আহমদ মুসা বাধ সাধল। বলল, ‘ওয়ক্ নিয়চ দরয়খ আসয়ে চাইনি বয়লই 
সায়র্ নিয়য় এয়সনে। দসও এখায়ি র্াক্য়ব স্যার।’ 

ড. আয়াজ ইয়াহুদ দচাখ দফরাল আহমদ মুসার নদয়ক্। োর দচায়খ-মুয়খ 
নক্েুটা নদয়শহারা ভাব, দসই সায়র্ এক্রাশ নজজ্ঞাসা। বলল, ‘আনম নক্ে ুবুঝয়ে 
পারনে িা নম. ......................।’ 

‘আইজযাক্ দানিয়য়ল।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘হ্যাাঁ, আইজযাক্ দানিয়য়ল, দোমার ক্র্া আমার সায়র্, এয়দর নক্ 

প্রয়য়াজি?’ ড. আয়াজ ইয়াহুদ বলল। 
‘পয়র বুঝয়বি স্যার।’ বলল আহমদ মুসা। 
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আবারও নবস্ময়য়র দৃনষ্ট নিয়য় োক্াল ড. আয়াজ ইয়াহুদ আহমদ মুসার 
নদয়ক্। এক্ট ুভাবল। োরপর আহমদ মুসায়ক্ বামপায়শর খানল দসাফাটা দদনখয়য় 
বলল, ‘বস।’ 

‘মাফ ক্রয়বি স্যার, আনম দাাঁনড়য়য় দর্য়ক্ ক্র্া বলব। োয়ে আনম 
চানরনদয়ক্র উপর িজর রাখয়ে পানর।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘দক্ি, েুনম নক্ দক্াি প্রক্ার ভয় ক্রে? আমার এখায়ি দো ভয়য়র নক্ে ু
দিই।’ বলল ড. আয়াজ ইয়াহুদ। 

‘স্যার, এটা আমার সাবধিো।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ক্র্া বলার আয়ে দোমার পনরচয় আমার জািা দরক্ার।’ বলল ড. 

আয়াজ ইয়াহুদ। 
‘আনম রানব্ব ড. হাইয়ক্য়লর শুভাক্াক্ষী ও বন্ধ।ু’ আহমদ মুসা বলল। 
ভ্রুকনঞ্চে হয়লা ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর। বলল, ‘ভাল। নক্ন্তু আমার সায়র্ 

দোমার নক্ ক্র্া?’ 
‘স্যার, রানব্ব ড. হাইম হাইয়ক্ল দক্ার্ায়? োাঁর নক্ হয়য়য়ে জািয়ে চাই।’ 

বলল আহমদ মুসা খুব শান্ত ক্য়ন্ি। 
‘এটা জািার জয়ে দোমার এে বড় আয়য়াজি? নবেনবদযালয়য়র দে 

ক্ায়রাও ক্ায়ে নজজ্ঞাসা ক্রয়ল এটা জািয়ে পারয়ে?’ ড. আয়াজ ইয়াহুদ বলল। 
‘আপিার ক্ায়ে জািয়ে চাই। আপনি ো জায়িি, অয়েরা ো জায়ি িা।’ 
নক্েুটা নবব্রেভাব ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর দচায়খ-মুয়খ। বলল, ‘নেনি 

নবেনবদযালয়য় আয়সি িা। বানড়য়েও নেনি দিই। োর আত্নীয়-স্বজয়ির বাসায়েও 
োাঁয়ক্ পাওয়া োয়নি। হিাৎ নেনি নিরুয়েশ হয়য়য়েি। পুনলয়শ এটা জািায়িা 
হয়য়য়ে। এইয়ো আনম জানি।’ 

‘আপনি আরও জায়িি দে, এক্নট শনক্তশালী মহল োয়ক্ নক্ডোপ 
ক্য়রয়ে এবং োরাই দসনদি ড. জযাক্বয়ক্ খুি ক্রার দচষ্টা ক্য়রনেল।’ 

আহমদ মুসা এক্র্া বলার সায়র্ সায়র্ এক্টা চময়ক্ উিা ভাব ফয়ুট উিল 
ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর দচায়খ মুয়খ। নক্ন্তু নিয়জয়ক্ সাময়ল রুদ্ধ ক্য়ন্ি বয়ল উিল, 
‘েুনম অিনধক্ার চচিার দশষ প্রায়ন্ত দপৌাঁয়ে দেে ইয়ংমযাি।’ 
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‘স্যার আপনি অপরাধী চরয়ক্ আড়াল ক্রয়েি। পুনলশ োাঁর 
অনুসন্ধায়ির বযাপায়র আন্তনরক্ িয়, এটাও আপনি জায়িি।’ িান্ডা, নক্ন্তু শক্ত 
ক্য়ন্ি বলল আহমদ মুসা। 

রুদ্ধভায়ব উয়ি দাাঁড়াল ড. আয়াজ ইয়াহুদ। বলল েীব্র ক্য়ন্ি, ‘এসব 
বায়িায়াট ক্র্া বন্ধ ক্র। দবনরয়য় োও েুনম।’ 

আহমদ মুসা এক্ট ু হাসল। বলল, ‘আরও আয়ে স্যার, আপিারা ড. 
হাইম হাইয়ক্ল নচন্তার ভারসামযহীিোয় ভুেয়ে, এক্র্া প্রচার ক্য়র োর নিরুয়েশ 
হওয়াটায়ক্ স্বাভানবক্ দদখায়ে চায়িি।’ 

এই সময় ড. আয়াজ এর দময়য় নুমা ইয়াহুদ দটনবয়লর উপর দর্য়ক্ 
‘নরয়মাট ক্লার’ দটয়ি অদ্ভুে নক্ষপ্রোর সায়র্ দবাোম নটয়প নদল। 

দটর দপয়য় নেয়য়নেল আহমদ মুসা। প্রর্মটায় দচাখ দুনট জ্বয়ল উয়িনেল 
আহমদ মুসার। পরক্ষয়েই নিয়জয়ক্ সাময়ল নিল আহমদ মুসা। বলল আহমদ মুসা 
নুমা ইয়াহুদয়ক্ লয়ক্ষয ক্য়র, ‘ধেবাদ মযাডাম, প্রশংসিীয় নক্ষপ্রোর জয়ে। 
নপোর উপেুক্ত সন্তায়ির ক্াজ ক্য়রয়েি।’ 

আহমদ মুসা োর ক্র্া দশষ ক্রার আয়েই নিচেলায় দ্রুে পদশে 
শুিয়ে দপল। 

আহমদ মুসা নসাঁনড় মুয়খর সাময়ি দর্য়ক্ এক্ট ুসয়র দরনলং-এ দিস নদয়য় 
নিয়চ োনক্য়য় বলল, ‘নসনক্উনরনট উপয়র এস। স্যার ডাক্য়েি। কইক্।’ 

দুজি নসনক্উনরনটর দলাক্ এক্ দদৌয়ড় নসাঁনড় নদয়য় উপয়র উয়ি আসয়ে 
লােল। দুজয়ির হায়েই দস্টিোি। নবেনবদযালয়য়র নসনক্উনরনট নব্রয়েয়ডর দলাক্ 
এরা। পরয়ে ক্ায়লা দপাশাক্, মার্াে ক্ায়লা দহলয়মট। 

ওরা নসাঁনড় নদয়য় উয়ি এয়স নসাঁনড়র মুয়খ দাাঁড়াল। োক্াল ড. আয়াজ 
ইোহুয়দর নদয়ক্ নিয়দিশ লায়ভর জয়ে। 

ড. আয়াজ ইয়াহুদ আহমদ মুসায়ক্ দদনখয়য় বলল, ‘ওয়ক্ ধয়র বাইয়র 
নিয়য় োও এবং পুনলয়শ দাও। অববধ প্রয়বশ োড়াও ড. হাইয়ক্য়লর নিরুয়েয়শর 
ঘটিার সায়র্ এই দলাক্ সংনিষ্ট হয়ে পায়র, এটাই োর নবরুয়দ্ধ অনভয়োে।’ 
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‘আব্বা পুনলয়শ দদয়া দক্ি? উনি দো নক্ে ু জািয়ে এয়সনেল।’ নুমা 
ইয়াহুদ োর নপোয়ক্ লক্ষয ক্য়র বলল। 

‘চুপ ক্র নুমা। দসনদয়ির ঘটিা, আজয়ক্ এভায়ব প্রয়বশ এবং প্রেগুয়লার 
ধরে প্রমাে ক্য়র ড. হাইয়ক্য়লর ঘটিার সায়র্ দস শুধ ুজনড়েই িয়, দক্াি উয়েয়শ্য 
আমায়দরয়ক্ ব্লযাক্ দমইল ক্রয়ে চায়ি।’ বয়ল ড. আয়াজ ইয়াহুদ নসনক্উনরনটয়ক্ 
বলল, ‘নিয়য় োও এয়ক্।’ 

নসনক্উনরনটর দলাক্ দুজি আহমদ মুসার নদয়ক্ এগুয়লা। আহমদ মুসার 
ক্াোক্ানে হয়য় োরা দস্টিোি এক্ হায়ে নিয়য় আর এক্ হাে খানল ক্রল। 
দস্টিোয়ির বযায়রল োরা আহমদ মুসার সমান্তরায়ল েুয়ল রাখল।  

আহমদ মুসা নিনলিপ্তভাব নিয়য় দাাঁনড়য়য় নেল। নসনক্উনরনটর দলায়ক্রা 
অগ্রসর হয়ল দহলাি দদয়া অবিা দর্য়ক্ শুধু দস দসাজা হয়য় দাাঁড়াল। নক্ন্তু আহমদ 
মুসার ময়ধয প্রনেবাদ বা প্রনেনরয়ার দক্াি লক্ষে দদখা দেল িা। সুেরাং 
নসনক্উনরনটর দলায়ক্রা নিনশ্চন্তভায়ব আহমদ মুসায়ক্ ধয়র দিবার জে অগ্রসর 
হনিল। 

নসনক্উনরনটর দুজি দলাক্ আহমদ মুসার িাোয়লর ময়ধয দপৌাঁেয়েই 
আহমদ মুসার দুহায়ের ক্ারাে দচায়খর পলয়ক্ বজ্রপায়ের মে নেয়য় আঘাে 
ক্রল োয়দর দহলয়ময়টর নিক্ ধার দঘাঁয়ষ ক্ায়ির নিয়চর িরম জায়োটায়। 

দুজয়ির দদহই টয়ল উয়ি পাক্ দখয়য় আেয়ড় পড়ল দময়ঝর উপর।  
ঘটিার আক্নস্মক্োয় নবস্ফানরে হয়য় হয়য় উয়িনেল ড. আয়াজ 

ইয়াহুদয়দর দচাখ। োরা দেি অজায়ন্তই উয়ি দাাঁনড়য়য়নেল। 
আহমদ মুসা নসনক্উনরনট দুজয়ির দস্টিোি কনড়য়য় নিয়য় নিয়চ েুাঁয়ড় 

নদয়য় বলল ড. আয়াজ ইয়াহুদয়দর লয়ক্ষয ক্য়র, ‘আপিারা বসুি। আমার ক্র্া 
দশষ হয়নি।’ 

আহমদ মুসার ক্র্ার দরশ নমনলয়য় োবার আয়েই ওরা পুেুয়লর মে বয়স 
পড়ল। 

আহমদ মুসা ক্র্া দশষ ক্য়র মুহূয়েির জয়ে এক্ট ুদর্য়মনেল। োরপর 
বলল, ‘ড. আয়াজ ইয়াহুদ আপনি আমায়ক্ ড. হাইয়ক্য়লর নিরুয়েশ হবার ঘটিার 
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সায়র্ জনড়ে ক্রয়ে চানিয়লি। হেভােয ড. হাইয়ক্ল সম্পয়ক্ি দে-ই অনুসন্ধাি 
এনেয়য় আসয়ব, োয়ক্ সনরয়য় দদবারই এটা এক্টা দক্ৌশল। এর অর্ি ড. 
হাইয়ক্লয়ক্ নিরুয়েশ বা হেযা ক্রার সায়র্ আপনি জনড়ে আয়েি।’ 

ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর নবনস্মে-নবব্রে দচহারায় ভয়য়র নচহ্ন ফয়ুট উিল। 
ক্াঁনক্য়য় উয়ি বলল, ‘িা এটা নমর্যা ক্র্া, আনম ড. হাইয়ক্ল নিরুয়েশ বা হেযার 
সায়র্ জনড়ে দিই। আনম....................।’ ক্র্া দশষ ক্রয়ে পারল িা ড. আয়াজ 
ইয়াহুদ। োর ক্ন্ি রুদ্ধ হয়য় দেল। 

ড. আয়াজ ইয়াহুদ দর্য়ম দেয়েই োর দময়য় নুমা ইয়াহুদ বয়ল উিল, 
‘আনম এই নবোবদযালয়য়র োত্রী এবং দফইর্ স্টানডজ নবভায়েরই। আনম খুব 
ভায়লা ক্য়র জানি, ড. হাইয়ক্ল আংক্য়লর সায়র্ আব্বার সম্পক্ি বরাবরই খুব 
ভায়লা। ড. হাইয়ক্ল আংয়ক্ল েখি নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডয়ন্টর পদ োড়য়লি, 
েখি নেনি দচষ্টা ক্য়রনেয়লি আব্বা োয়ে নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট হি। আর 
আব্বা দপ্রনসয়ডন্ট হয়লও ড. হাইয়ক্ল আংয়ক্লয়ক্ নসনিয়ার নহসায়ব সব সময় শ্রদ্ধা 
ক্য়রি। ড. হাইয়ক্ল আংয়ক্লয়ক্ নিরুয়েশ ক্রা বা হেযা ক্রার দক্াি মনটভ 
আব্বার েরফ দর্য়ক্ র্াক্া বাস্তব িয়।’ 

‘ধেবাদ মযাডাম নুমা। আপনি ভাল ের্য নদয়য়য়েি। নক্ন্তু ‘মনটভ’ 
অয়িক্ সময় বযানক্তেে িাও হয়ে পায়র, সামনষ্টক্ বা সম্প্রদায়েেও হয়ে পায়র।’ 
আহমদ মুসা শান্ত ক্য়ন্ি বলল। 

অন্ধক্ার িামল নুমা ইয়াহুয়দর মুয়খ। আহমদ মুসা দে ক্র্া বয়লয়ে ো 
এক্ নেলও নমর্যা িয়। 

ইহুদী েরুেী নুমা দেমি সুেরী, দেমনি বুনদ্ধদীপ্ত োর দচহারা। দস 
রাব্বানিক্যাল ইউনিভানসিনটর দফইর্ স্টানডজ নবভায়ের দশষ বয়ষির োত্রী। 

আহমদ মুসার ক্র্া নিয়য় দস এক্ট ু ভাবল। োরপর বলল, ‘আব্বার 
দক্ষয়ত্র দস ধরয়ির দক্াি সামনষ্টক্ ও সাম্প্রদানয়ক্ মনটভ আয়ে নক্? 

আহমদ মুসা এক্ট ুদপেি সয়র দরনলং-এ দহলাি নদল। োরপর বলল, 
‘ড. হাইম হাইয়ক্ল এমি এক্টা ভয়াবহ নবষয় সম্পয়ক্ি জািয়েি দে নবষয়নট 
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প্রক্াশ হয়য় পড়য়ল োয়দর সাম্প্রদানয়ক্ স্বায়র্ি নবপেিয় িাময়ে পায়র। দসজে 
এক্টা গ্রুপ োয়ক্ হেযা বা দলাক্ চক্ষুর আড়ায়ল নিয়ে দচয়য়য়ে।’ 

নবস্ময়য় নবস্ফানরে হয়লা নুমা ইয়াহুয়দর দচাখ। ড. আয়াজ ইয়াহুদও 
চময়ক্ উয়ি দচাখ েুয়লয়ে আহমদ মুসার নদয়ক্। নময়সস আয়াজ ইয়াহুয়দর দচায়খ-
মুয়খ দিয়ম এয়সয়ে ভয়য়র োয়া। 

নবস্ময়য়র ধাক্কা ক্ানটয়য় নুমা ইয়াহুদ নজজ্ঞাসা ক্রল আহমদ মুসায়ক্, 
‘আপনি নিশ্চয় ইহুদী সাম্প্রদানয়ক্ স্বায়র্ির নদয়ক্ই ইংনেে ক্য়রয়েি। ইহুদী-
ক্মুযনিনটর স্বার্ি দো মানক্িি েুক্তরায়ে নবপেিয়য়র মুয়খই। নবয়দশ দর্য়ক্ই আসা 
দজিায়রল শ্যারয়ির বাড়াবানড়, নবজ্ঞািী জযাক্য়বর মে ইহুদী দিেৃিািীয় 
দলাক্য়দর অগ্রহেয়োেয ও চরম অপরাধমূলক্ অন্তঘিাে, আর নবস্ময়ক্র আহমদ 
মুসার সায়র্ মানক্িি সরক্ায়রর আাঁোে নবপেিস্ত ক্য়রয়ে ইহুদী ক্মুযনিনটয়ক্। এর 
বাইয়র আরও এমি নক্ ভয়ংক্র ের্য আয়ে, ো প্রক্াশ ক্রয়ল ইহুদী-ক্মুযনিনটর 
স্বার্ি আরও নবপেিস্ত হয়ব? র্াক্য়লও ড. হাইয়ক্য়লর মে এক্জি নিষ্ঠাবাি ইহুদী 
ো প্রক্াশ ক্রয়ে োয়বি দক্ি, ‘োর ক্ারয়ে োয়ক্ দলাক্চক্ষুর আড়ায়ল দিয়ল 
দদবার দরক্ার হয়ব?’ 

‘নমস নুমা এ প্রে আপনি আপিার নপোয়ক্ ক্রুি।’ শান্ত ক্য়ন্ি বলল 
আহমদ মুসা। 

নুমা ইয়াহুয়দর দচায়খ-মুয়খ আয়রক্ দফা অন্ধক্ার িামল। দস োক্াল 
োর নপোর নদয়ক্। 

ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর দচহারা নবপেিস্ত। িেুি এক্ ভয়য়র দৃশ্য োর 
দচায়খ-মুয়খ। ‘িা নুমা এমি দক্াি ের্য আনম জানি িা। আনম............।’ 

আবারও ক্র্া দশষ ক্রয়ে পারল িা ড. আয়াজ ইয়াহুদ। 
‘ক্র্া দশষ ক্রুি ড. আয়াজ ইয়াহুদ।’ শক্ত ক্য়ন্ি বলল আহমদ মুসা। 
ড. আয়াজ ইয়াহুদ দচাখ েুয়ল োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্। ভয়য় আড়ষ্ট 

হয়য় উয়িয়ে োর দচাখ-মুখ। নক্ে ুবলয়ে পারল িা দস।  
‘আব্বা আপিায়ক্ ভীে দদখনে দক্ি? দক্ি এই ভয়? ইনি দো আমায়দর 

ভয় দদখািনি, বরং আমরাই নসনক্উনরনট দডয়ক্নেলাম। সেয নক্েু র্াক্য়ল ো বলা 
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প্রয়য়াজি আব্বা। দদখা োয়ি উনি অয়িক্ নক্েুই জায়িি।’ বলল িরম ক্য়ন্ি নুমা 
ইয়াহুদ। 

মার্া নিচ ুক্রল ড. আয়াজ ইয়াহুদ। 
‘নিক্ নমস নুমা। আনম ভয় দদখাইনি। আনম নক্ে ুজািয়েই এয়সনে। আনম 

ড. হাইয়ক্লয়ক্ সাহােয ক্রয়ে চাই। ড. আয়াজ ো জায়িি ো নদয়য় েনদ আময়ক্ 
সাহােয িা ক্য়রি, োহয়ল জািার জে আনম দে দক্াি উপায় অবলম্বি ক্রব। ড. 
হাইয়ক্লয়ক্ সাহােয ক্রার বযাপায়র দক্াি বাধা আনম মািয়বা িা।’ বয়ল আহমদ 
মুসা পয়ক্ট দর্য়ক্ নরভলবার দবর ক্য়র হায়ে নিল। 

নুমা ইয়াহুদসহ সক্য়লই োর নদয়ক্ দচাখ েুলল। ড. আয়াজ ইয়াহুদ ও 
নময়সস আয়াজ ইয়ায়দর দচায়খ-মুয়খ অপনরনচে ভয়। নক্ন্তু নুমা ইয়াহুয়দর দচায়খ-
মুয়খ এবার ভয় িয়, নবমুগ্ধো। োর ময়ি এখি আর দক্াি সয়েহ দিই, আহমদ 
মুসা ো ক্রয়ে ো ড. হাইয়ক্লয়ক্ সাহায়েযর জয়েই ক্রয়ে। আহমদ মুসা এক্জি 
নবপদগ্রয়স্তর পক্ষ দিয়া এবং োর ক্র্ায় ঋজুো ও সাহস এবং সয়বিাপনর নবপদ ও 
চরম উয়ত্তজিাক্র অবিার ময়ধযও অদ্ভুে স্বাভানবক্ ও সরল আচরে োয়ক্ নবস্ময়-
নবমুগ্ধ ক্য়রয়ে। অনবোস্য এক্ নফল্মী চনরত্র জীবন্ত রূপ নিয়য় দেি োর সাময়ি। 

ক্ারও মুয়খ দক্াি ক্র্া দিই। 
আহমদ মুসাই নিরবো ভাঙল। বলল, ‘ড. আয়াজ ইয়াহুদ আমার সময় 

খুবই ক্ম। আনম আর সময় নদয়ে পারনে িা।’ আহমদ মুসার ক্ন্ি শান্ত, নক্ন্তু 
বুয়লয়টর মেই নবদ্ধক্ারী। 

‘বলুি আব্বা। উনি দো ড. হাইয়ক্ল আংয়ক্লয়ক্ই সাহােয ক্রয়ে চাি।’ 
নুমা ইয়াহুদ বলল। 

মুখ েুলল ড. আয়াজ ইয়াহুদ। োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্ 
পনরপূেিভায়ব। বলল, ‘নম. আইজযাক্ দানিয়য়ল। আপনি অবশ্যই জায়িি িা 
আপনি এক্ ভয়ংক্র পয়র্ পা বানড়য়য়য়েি। আনম ভয় ক্নর, আপনি এগুয়ে 
পারয়বি িা। মাঝখায়ি আমায়দর সক্য়লর ড. হাইয়ক্য়লর পনরেনে হয়ব।’ 
ভয়জনড়ে িরম ক্ন্ি োর। 



ধ্বংস টাওয়ার  23 

 

নুমা ইয়াহুদ ও নময়সস আয়াজ ইয়াহুদ শুিনেল ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর 
ক্র্া। ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর এ স্বীক্ৃনেয়ে অপার নবস্ময় ফয়ুট উয়িয়ে োর দচায়খ-
মুয়খ। োহয়ল ড. আয়াজ ইয়াহুদও জায়িি দে, ড. হাইম হাইয়ক্য়লর নক্ পনরনেনে 
হয়য়য়ে। অর্চ োরা এেনদি ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর ক্াে দর্য়ক্ও দজয়িয়ে নচন্তার 
দক্াি প্রক্ার ভারসামযহীিো দর্য়ক্ই ড. হাইম হাইয়ক্ল দক্ার্াও চয়ল দেয়েি! 

ড. আয়াজ ইয়াহুদ র্াময়েই আহমদ মুসা বয়ল উিল, ‘ড. আয়াজ 
ইয়াহুদ, এ পয়র্ পা দদবার আয়েই আনম জানি এটা ভয়ংক্র পর্। এখি বলুি 
আপনি নক্ জায়িি?’ 

‘আনম আপিায়ক্ দবনশ সাহােয ক্রয়ে পারয়বা িা। আনম এেটুক জানি 
দে, ড. হাইয়ক্লয়ক্ নক্ডোপ ক্রা হয়য়য়ে এবং োরা নক্ডোপ ক্য়রয়ে োয়দর 
দলাক্জি আমায়দর চারপায়শ আয়ে পাহারা দদবার জে, োয়ে আমরা দক্াি নক্ে ু
ক্রয়ে িা পানর। দসনদি ওয়দর এক্জি খুি ক্রার দচষ্টা ক্য়রনেল ড. জযাক্বয়ক্।’ 

‘আপনি নক্ ক্য়র জািয়লি, নেনি নক্ডোপ হয়য়য়েি। 
নক্ডোপক্ারীয়দর আপনি দচয়িি?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 

ওয়দর দলাক্ আমার সায়র্ দদখা ক্য়রয়ে এবং বয়লয়ে, আনম দেি 
পুনলশয়ক্ এবং অে সবাইয়ক্ এক্র্া বনল দে অয়িক্ নদি দর্য়ক্ নেনি নক্েুটা 
নচন্তার ভারসামযহীিোয় ভুেনেয়লি। সম্প্রনে হিাৎ ো দবয়ড় োয়।’ োরা আমায়ক্ 
এক্জি মািনসক্ ডাক্তায়রর িাম নদয়য়য়ে এবং বয়লয়ে, আনম দেি বনল,এই 
ডাক্তায়রর ক্ায়ে দেয়েি ড. হাইম হাইয়ক্ল।’ এক্ট ু দর্য়মই আবার বলা শুরু 
ক্রল, আনম ওয়দর ক্াউয়ক্ নচনি িা। ওরা রায়ে আসয়ো এবং মুয়খাশ পয়র ক্র্া 
বলয়ো।’ 

‘আপনি পুনলশয়ক্ নক্ে ুবয়লয়েি?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ওয়দর নক্েু বয়লনি।’ 
‘দে ডাক্তায়রর ক্র্া ওরা বয়লয়ে, দস ডাক্তারয়ক্ আপনি দচয়িি? নিক্ািা 

জায়িি?’ 
‘নিক্ািা জানি।’ 
‘বলুি নিক্ািাটা।’ 
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ড. আয়াজ ইয়াহুদ নিক্ািা বলয়ল নলয়খ নিল আহমদ মুসা। 
‘ড. হাইয়ক্লয়ক্ দক্ার্ায় দরয়খয়ে? নেনি নক্ দবাঁয়চ আয়েি? নক্ে ু

জায়িি?’ 
‘নম. আইজযাক্ দানিয়য়ল ওরা শুধু দশািার জয়ে আয়স, নক্ে ুবলার জে 

িয়।’  
সয়ে সয়ে ক্র্া বলল িা আহমদ মুসা। এক্ট ুভাবল। বলল, ড. হাইম 

হাইয়ক্য়লর বানড়র নিক্ািা বলুি। দক্াি সাহােয েনদ দসখাি দর্য়ক্ পাই।’ 
ড. আয়াজ ইয়াহুদ নিক্ািাটা নদয়য় বলল, ‘আমার ময়ি হয় োাঁর বানড় 

আমায়দর দচয়য় আরও দবনশ অন্ধক্ায়র আয়ে।’ 
‘োয়ে এক্ট ুসুনবধা পাওয়া োয়ব। োাঁর বানড় োর নিরুয়েশ হওয়া নিয়য় 

পুনলশ ও আরও উপর মহয়ল পহবচ ক্রয়ে পারয়ব, ো আপিারা পায়রিনি ওয়দর 
ভয়য়। নক্ডোপক্ারীয়দর চায়প দফলার জে এই পহবচ-এর প্রয়য়াজি আয়ে।’ 
বলল আহমদ মুসা। 

‘দসই ভয়াবহ েয়র্যর ক্র্া নক্ বলয়বি, দে ের্য ড. হাইম হাইয়ক্ল 
আংয়ক্য়লর ক্ায়ে রয়য়য়ে, োর ক্ারয়ে নেনি নক্ডোপ হয়য়য়েি?’ নুমা ইয়াহুদ 
বলল। 

আহমদ মুসা োক্াল নরয়সশনিস্ট নলসার নদয়ক্। োরপর নুমা ইয়াহুয়দর 
নদয়ক্ নফয়র বলল, এইভায়ব বলা োয়ব িা নমস নুমা।’ 

নুমা ইয়াহুদ বযাপারটা বুঝল। দসও োক্াল এক্বার নলসার নদয়ক্। 
আহমদ মুসাও োক্াল আবার নলসার নদয়ক্। বলল, ‘নমস নলসা, দোমার ভযানিনট 
বযােটা নক্ আনম দদখয়ে পানর?’ 

সয়ে সয়েই নলসার মুখ ভয়য় এেটুকি হয়য় দেল। ফযাক্ায়স হয়য় দেল 
োর মুয়খর রং। পার্য়রর মে দস নির হয়য় দেয়ে। ভযানিনট দক্স ধরা োর হাে 
ক্াাঁপনেল। ভযানিনট দক্স েুয়ল ধরার শনক্ত দেি োর দিই। 

‘মাফ ক্রয়বি নলসা’ বয়ল আহমদ মুসাই োর হাে দর্য়ক্ ভযানিনট 
দক্সনট নিয়য় নিল। 
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আহমদ মুসা ভযানিনট দক্সনট দখালা দদখয়ে দপয়য়নেল, এখিও দখালাই 
আয়ে। 

আহমদ মুসা ভযানিনট দক্য়স দদখল নদয়াশলাই সাইয়জর এক্নট দরক্ডিার 
চালু রয়য়য়ে। 

আহমদ মুসার মুয়খ এক্টুয়রা হানস ফয়ুট উিল। বলল নলসায়ক্ লক্ষয 
ক্য়র, ‘দোমার ক্য়ক্ষই েুনম এটা অি ক্য়রনেয়ল, োরপর দো এটা অি ক্রাই 
নেল। োহয়ল দো সব ক্র্াই দরক্ডি হয়য়য়ে, োই িা?’ 

দক্াি উত্তয়রর অয়পক্ষা িা ক্য়র দরক্ডিার অফ ক্য়র নদয়য় অি ক্রল 
দরক্ডি দিয়ায়রর সুইচ। 

নফরল আহমদ মুসা ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর নদয়ক্ । 
চলয়ে দরক্ডি দিয়ার। 
োয়দর এেক্ষয়ের সব ক্র্াই আবার বয়ল োয়ি দরক্ডিার। 
স্তনম্ভে ড. আয়াজ ইয়াহুদরা সক্য়লই। 
এক্ সময় ড. আয়াজ ইয়াহুদ েীব্র ক্য়ন্ি বয়ল উিল, ‘এয়ো সাংঘানেক্ 

দোয়য়োনেরী? নলসা, এটা নক্ েুনম সরক্ায়রর নিয়দিয়শ ক্রে।’ 
ভীে, নবপেিস্ত নলসা বলার আয়েই আহমদ মুসা বলল, ‘িা দস সরক্ায়রর 

পয়ক্ষ িয়, ড. হাইম হাইয়ক্য়লর নক্ডোপক্ারীয়দর পয়ক্ষ ক্াজ ক্রয়ে।’ 
‘বুঝয়লি নক্ ক্য়র?’ নজজ্ঞাসা নুমা ইয়াহুয়দর। 
‘োর ভয়য়র ধরি দদয়খ বুয়ঝনে।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ও েড!’ বয়ল আেিিাদ ক্য়র উিল ড.আয়াজ ইয়াহুদ। 
‘আনম নক্ নিক্ বয়লনে নলসা?’ আহমদ মুসা নজয়জ্ঞস ক্রল নলসায়ক্। 
ভয় ও আেংয়ক্ পান্ডুর মুখনট িে ক্রল নলসা। 
‘েুনম ক্ে টাক্ার নবনিময়য় এই ক্াজ ক্রে নলসা?’ 
ফনুপয়য় দক্াঁয়দ উিল নলসা। ক্ান্নার ময়ধয দস বলল, ‘এক্ পয়সা আনম 

দিইনি। পয়সা নিয়য় স্যায়রর নবরুয়দ্ধ এমি ক্াজ আনম ক্রয়ে পানর িা। আনম 
এক্াজ িা ক্রয়ল ওরা আমায়ক্ ও আমার আব্বা-আম্মায়ক্ দময়র দফলয়ব। রাজী 
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িা হওয়ায় আমার আব্বায়ক্ ওরা নক্ডোপ ক্য়রনেল। বাধয হয়য় আনম রাজী 
হয়য়নে।’ ক্ান্নায় রুদ্ধ হয়য় দেল োর দশষ ক্র্াগুয়লা। 

দুহায়ে মুখ দঢয়ক্ ক্ান্নায় দভয়ে পড়ল নলসা। 
আহমদ মুসা দুপা এনেয়য় েরুেীর মার্ায় আলয়োভায়ব হাে বুনলয়য় 

বলল, ‘দোমায়ক্ ওরা নক্ ধরয়ির দানয়ত্ব নদয়য়নেল?’ 
দময়য়নট মুখ েুলল। বলল, ‘স্যায়রর সাক্ষাে ক্রয়ে আসা দলাক্য়দর 

সায়র্ নক্ আলাপ হয় এবং দটনলয়ফায়ি নক্ ক্র্া উনি বয়লি, এসব দরক্ডি ক্রা 
নেল আমার দানয়ত্ব। স্যায়রর অনফয়সর ক্র্া-বােিা ও দটনলয়ফায়ির ক্র্া-বােিাও 
দরক্ডি ক্রা হয়য়য়ে।’ 

‘অনফয়স দক্ ক্রয়ে এই ক্াজ?’ দ্রুে ক্য়ন্ি নজজ্ঞাসা ক্রল ড. আয়াজ 
ইয়াহুদ। 

‘আপিার পায়সিািাল এযানসয়স্টন্ট ‘জি’।’ 
আমার নবশ বেয়রর পুরায়িা ক্মিচারী জি!’ নবস্ময় ও উয়দ্বে ঝয়র পড়ল 

ড. আয়ায়জর ক্য়ন্ি। 
ক্র্া দশষ ক্য়রই ড. আয়াজ ইয়াহুদ আবার বয়ল উিল, ‘নবেনবদযালয়য়র 

আর দক্উ জনড়ে আয়ে নক্ িা েুনম জাি?’  
‘শুধু এটকু জানি প্রয়ফসর ও প্রসাশয়ির ময়ধয আরও দুনেিজি জনড়ে 

আয়ে। নক্ন্তু োয়দর িাম জানি িা স্যার।’ বলল নলসা। 
‘েুনম দে ের্য দোোড় ক্র, দসগুয়লা নক্ োরা এয়স নিয়য় োয়?’ নজয়জ্ঞস 

ক্রল আহমদ মুসা। 
‘িা ওরা দক্উ আয়স িা। ওয়দর নিয়দিশ মে ক্যায়সট নবনভন্ন সময় নবনভন্ন 

জায়োয় রাখয়ে হয়। ওরা এয়স দসখাি দর্য়ক্ নিয়য় োয়।’ নলসা বলল। 
‘েুনম ওয়দর ক্াউয়ক্ দচি িা?’ আহমদ মুসার নজজ্ঞাসা। 
‘ওয়দর এক্জিই দুবার আমায়দর সায়র্ দদখা ক্য়রয়ে। আর ক্ায়রা সায়র্ 

দদখা হয়নি। ঐ এক্জি দলাক্ োড়া আনম ক্াউয়ক্ নচনি িা।’ বলল নলসা। 
‘ওরা এসব দক্ি ক্রয়ে, দক্ি ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ নক্ডোপ ক্য়রয়ে, 

এ বযাপায়র নক্েুই জাি িা েুনম?’ 
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‘হ্যাাঁ, আমায়ক্ রানজ ক্রার েুনক্ত নহসায়ব ওরা বয়লয়ে, ‘িবী মুসা দেভায়ব 
বনি ইসরাইলয়ক্ দফরাউয়ির হাে দর্য়ক্ রক্ষা ক্য়রনেল, দসভায়ব আমরাও ইহুদী 
জানেয়ক্ নবয়শষ ক্য়র মানক্িি ইহুদী সম্প্রদায়য়ক্ রক্ষার জে ক্াজ ক্রনে। সব 
ইহুদীরই উনচে আমায়দর সহয়োনেো ক্রা।’ নলসা বলল। 

আহমদ মুসা ঘুয়র দাাঁড়াল। োক্াল ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর নদয়ক্। বলল, 
‘স্যার আপিায়ক্ অসংখয ধেবাদ। ক্য়য়ক্টা গুরুত্বপূেি ের্য আপিার ক্াে দর্য়ক্ 
দপয়য়নে। প্রয়য়াজয়ি আপিায়দরয়ক্ দে ক্ষ্ট নদয়য়নে দসজে আপিায়দর সক্য়লর 
ক্ায়ে ক্ষমাপ্রার্িী। 

আহমদ মুসা ক্র্া দশষ ক্রয়েই নলসা ক্ান্নাজানড়ে স্বয়র বলল, ‘স্যার 
আমার নক্ হয়ব? আনম েনদ ওয়দর ের্য সরবরাহ ক্রয়ে িা পানর, োহয়ল ওরা 
আমায়দর সবাইয়ক্ দময়র দফলয়ব।’ 

‘দক্ি, েুনম এই ক্যায়সটটা নিয়য় োয়ব। োয়দর দদয়ব, েয়ব এক্টা শয়েি। 
শেিটা হয়লা, ক্যায়সটটা ওরা দেখায়ি রাখয়ে বলয়ব, দস িায়ির ক্র্া আমায়ক্ সয়ে 
সয়েই জািায়ে হয়ব। েুনম নবপয়দ পড় এমি নক্ে ুক্রব িা।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘সবিিাশ এ ক্যায়সট ওরা দপয়ল দো আমরা নবপয়দ পড়ব।’ বয়ল উিল 
আয়াজ ইয়াহুদ। 

‘স্যার নিনশ্চে র্াকি, ওরা ক্যায়সট দশািার সুয়োে পায়ব িা।’ আহমদ 
মুসা বলল। 

‘এেটা নিশ্চয়ো আপনি নক্ভায়ব নদয়ে পায়রি। ঝুাঁনক্ দর্য়ক্ই োয়ব’। 
বলল নুমা ইয়াহুদ। 

‘ঝুাঁনক্ আবশ্যই র্াক্য়ব এবং এ ধরয়ির ঝুাঁনক্ নিয়ে হয়ব।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘ক্যায়সয়ট ো আয়ে োয়ে আমায়দর পনরবার মহানবপয়দ পড়য়ব। নলসা 
দো ক্যায়সট িা নদয়লও পায়র, ওরা দো এ ঘটিার ক্র্া জািয়ে িা।’ বলল নুমা 
ইয়াহুদ । 

‘এয়েও ঝুাঁনক্ আয়ে। ক্ারে এ বানড়য়ে বাইয়রর দক্ ক্খি আসয়ে এটা 
জািবার জে ওয়দর দলাক্ আয়রা র্াক্য়ে পায়র। বলল আহমদ মুসা। 
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নুমা এবং ড. আয়াজয়দর সক্য়লর মুখ ম্লাি হয়য় দেল। 
‘স্যার আনম আপিায়দর নবপয়দ দফলার জে আনসনি, অন্তে এ বযাপায়র 

নিশ্চে র্াকি।’ সান্ত্বিার সুয়র আহমদ মুসা বলল। 
বয়লই আহমদ মুসা োর দমাবাইল িাম্বার ও ক্যায়সট সয়মে ভযানিনট 

বযাে েুয়ল নদল নলসার হায়ে আর বলল, প্রনেশ্রুনের ক্র্া ময়ি দরয়খা নলসা।’ 
‘নফরল আহমদ মুসা ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর নদয়ক্। বলল, এক্সনক্উজ নম 

স্যার, এক্সনক্উজ নম মযাডাম, আনম আনস।’ 
‘িা, জিাব, আপিার ক্র্া দশষ হয়য়য়ে, নক্ন্তু আমায়দর ক্র্া দশষ 

হয়নি।’ অয়িক্টা প্রনেবায়দর সুয়র সয়ে সয়েই বয়ল উিল নুমা ইয়াহুদ। আহমদ 
মুসা দসাজা হয়য় দাাঁনড়য়য়নেল। আবার দরনলং-এ দহলাি নদয়য় দাাঁড়াল। 

‘আংয়ক্ল ড. হাইম হাইয়ক্ল এমি নক্ ভয়ংক্র ের্য জািয়েি োর জে 
োর এই পনরেনে এবং ো চাপা দদয়ার জে এয়ো নক্ে ু ঘটয়ে?’ বলল নুমা 
ইয়াহুদ। 

‘ইহুদীবাদীয়দর এক্ ভয়ংক্র পাপ নেনি জায়িি।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘নক্ দস পাপ ক্ানহিী?’ বলল নুমা ইয়াহুদ। 
‘স্যনর, বলার আয়ে আমায়ক্ ভাবয়ে হয়ব। আনম চনল। নসনক্উনরনট 

দুজয়ির সংজ্ঞা এখনি নফয়র আসয়ব।’ বয়ল আহমদ মুসা ঘয়ুর দাাঁড়ায়ে দেল। 
‘শুনুি আমার প্রে দশষ হয়নি।’ আহমদ মুসায়ক্ লক্ষয ক্য়র বলল নুমা 

ইয়াহুদ। 
দ্রুে আবার ঘুয়র দাাঁড়াল আহমদ মুসা। মুখ দফরাল নুমা ইয়াহুয়দর 

নদয়ক্। 
নুমা ইয়াহুদই আবার ক্র্া বলল, ‘এেক্ষয়ের ঘটিায় আমার ময়ধয দে 

প্রেনট সবয়চয়য় বড় হয়য় উয়িয়ে দসটা হয়লা, আপনি দক্? আনম েেটা শুয়িনে 
োয়ে এক্জয়ির সায়র্ আপিার নমল আয়ে। নেনি আহমদ মুসা। বলুি আপনি 
দক্? আপনি আয়মনরক্াি িি, অর্চ এে ক্র্া জায়িি এবং ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ 
বন্ধু বলয়েি। ড. হাইম হাইয়ক্ল দক্ািনদি নবয়দয়শ োিনি। োর মে ঘরকয়িা 
মানুয়ষর নবয়দশী বন্ধু র্াক্ার ক্র্া িয়।’ 
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‘স্যানর নিরাপত্তাজনিে ক্ারয়েই আমার পনরচয় এখি আনম বলব িা। 
েয়ব আমার সায়র্ আহমদ মসুার নমল দদখার বযাপারটা মজার হয়য়য়ে। আহমদ 
মুসার সায়র্ েুলিা ক্রার মে অে ের্য আপনি ক্ার ক্াে দর্য়ক্ দপয়য়য়েি?’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘আনম দজয়িনে আমার এক্ বন্ধু সারাহ দজফারসয়ির ক্াে দর্য়ক্। আজ 
সক্ায়লও োর সায়র্ ক্র্া বয়লনে।’ বলল নুমা ইয়াহুদ। 

‘উনি এে ক্র্া জায়িি নক্ ক্য়র?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘শুধু জায়িি ো িয়, আমার ময়ি হয় নেনি.......  
ক্র্া বলার মাঝখায়ি হিাৎ দর্য়ম দেল নুমা ইয়াহুদ। বয়ল উিল, িা 

র্াক্। অনুমায়ি দক্াি ক্র্া বলা নিক্ িয়।’ 
দর্য়ম পরমুহূয়েিই আবার বয়ল উিল, ‘দভয়ব বলয়বি বয়লয়েি। নক্ভায়ব 

বলয়বি? আবার নক্ দদখা হয়ব?’ 
‘পৃনর্বী দোল। দদখা হওয়াই স্বাভানবক্।’ বয়লই আহমদ মসুা ‘সক্লয়ক্ 

ধেবাদ, বাই’ ক্র্ানট উচ্চারে ক্য়র দ্রুে িামল নসাঁনড় দবয়য়।  
আহমদ মুসা দচায়খর আড়াল হয়েই নময়সস ইয়াহুদ, নুমা ইয়াহুয়দর মা, 

নিয়জর দদহয়ক্ সশয়ে দসাফায় এনলয়য় নদয়য় বুয়ক্ রস এাঁয়ক্ বলল, ‘নক্ দদখলাম, 
নক্ ঘটল! নসয়িমার দচয়য়ও ভয়ংক্র। ঈের রক্ষা ক্য়রয়েি।’ 

হাসল নুমা ইয়াহুদ। বলল, ‘েুনম এে ভয় দপয়য় দেে আম্মা!’ 
‘ভয় পাব িা! দোর আব্বার ক্র্া, দোর ক্র্া েনদ নবোস িা ক্রয়ো, 

আয়রা ক্র্া েনদ আদায় ক্রয়ে চাইয়ো, োহয়ল নক্ ঘটয়ো ভাবয়েও..............। 
দদখনল দো, োর হায়ের এক্ ঘায়য় নসনক্উনরনটর দলাক্ কয়পাক্াে। দদখয়ে 
দিহায়য়ে ভদ্রয়লাক্, নক্ন্তু ক্ায়জ এয়ক্বায়র আগুি।’ বলল নময়সস ইয়াহুদ। 

‘েুনম নিক্ বয়লে আম্মা। েয়ব নম.আইজযাক্ দানিয়য়ল নরনমিাল িি।’ 
নুমা ইয়াহুদ বলল। 

‘নরনমিাল এভায়ব এে নক্ে ু ঝুাঁনক্ এক্জি ভায়লা দলাক্য়ক্ সাহােয 
ক্রয়ে আয়স িা।’ বলল ড. আয়াজ ইয়াহুদ। এক্ট ুর্ামল। োরপর দসাজা হয়য় 
বয়স বলল, ‘আনম ভাবনে দলাক্নটর নমশি নিয়য়। আমরা ড. হাইম হাইয়ক্য়লর 
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আশা দেয়ড় নদয়য়নে ভয় ও চায়প পয়ড়ই। নক্ন্তু এই দলাক্নট এই লস্ট দক্স নিয়য়ই 
েুয়টই এয়সয়ে এবং ময়ি হয়ি দস েুটয়বই। এটা খুব বড় এক্টা ঘটিা এবং 
দলাক্টাও এক্জি বড় দক্উ হয়ব।’ 

‘আব্বা উনি দে ভয়ংক্র েয়র্যর ক্র্া বলয়লি, ো ড. হাইম হাইয়ক্ল 
আংয়ক্ল জািয়েি বয়লই োাঁর এই দুয়ভিাে, দস সম্বয়ন্ধ েুনম নক্েুই জাি িা 
আব্বা?’ বলল নুমা ইয়াহুদ। 

‘আনম সনেয জানি িা। েয়ব দসটাও দক্াি বড় ঘটিা হয়ব। হাইয়ক্ল 
পনরবার এই নবেনবদযালয়য়র প্রনেষ্ঠাো। োরাই এই নবেনবদযালয় পনরচালিা 
ক্য়র আসয়েি। ড. হাইম হাইয়ক্ল নবশ বের নবেনবদযালয় পনরচালিার পর নক্ 
হল নেনি নবোবদযালয় পনরচালিা দর্য়ক্ই সয়র দাাঁড়ায়লি! সয়র দাাঁড়ায়লি আয়ের 
নবোস দর্য়ক্! সয়র দাাঁড়ায়লি সামানজক্োর সক্ল দক্ষত্র দর্য়ক্ও! আমার ময়ি 
হয়ো, নক্ এক্ অসহ্য েেো নেনি দচয়প রাখয়ে সদাবযস্ত। দলাক্নটর ক্নর্ক্ 
‘ভয়ংক্র ের্য’-এর সায়র্ ড. হাইম হাইয়ক্য়লর এই দোটা মািনসক্ অবিার নক্ 
দক্াি দোে আয়ে! েনদ র্ায়ক্ োহয়ল ো হয়ব ভয়ংক্র বড় এক্ ের্য।’ ড. আয়াজ 
ইয়াহুদ র্ামল। শান্ত েম্ভীর ক্ন্ি োর। 

‘আব্বা, নম আইজযাক্ দানিয়য়য়লর ক্র্া েনদ সেয হয়, োহয়ল ড. হাইম 
হাইয়ক্য়লর দস ভয়ংক্র ের্যনট সামনষ্টক্ ও সম্প্রদায়েে। েনদ োই হয়, োহয়ল 
ভয়ংক্র েয়র্যর ভয়ংক্রো আরও ভয়ংক্র হয়ে বাধয।’ নুমা ইয়াহুদ বলল। 

‘আনমও োই ময়ি ক্নর।’ বলল ড. আয়াজ ইয়াহুদ। 
‘োহয়ল পুনলশয়ক্ বযাপারটা বলা উনচে িয় নক্?’ নুমা ইয়াহুদ বলল। 
‘নক্ন্তু ের্যটা আমরা জানি িা। বলব নক্?’ বলল ড. আয়াজ ইয়াহুদ। 
‘োহয়ল আব্বা নম. আইজযাক্ দানিয়য়লয়ক্ আমায়দর প্রয়য়াজি। নেনি 

সাহােয চাইয়ে এয়সনেয়লি। এখি দদখনে, আমায়দরই সাহােয চাওয়া উনচে োাঁর 
ক্ায়ে।’ নুমা ইয়াহুদ বলল। 

ক্র্া দশষ ক্য়রই নুমা ইোহুদ উয়ি দাাঁড়াল। দরনলং-এর উপর ঝুাঁয়ক্ পয়ড় 
নিয়চর নদয়ক্ োনক্য়য় ডাক্ল নরয়সপশনিষ্ট নলসায়ক্। 

নলসা আহমদ মুসার পরপরই নিয়চ দিয়ম নেয়য়নেল। 
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দদৌয়ড় উপয়র উয়ি এল নলসা। 
নুমা ইয়াহুদ নলসার ক্াে দর্য়ক্ আহমদ মুসার দমাবাইল িাম্বারটা নিয়য় 

নিল। োরপর নফয়র এয়স নিয়জর জায়োয় বসয়ে বসয়ে বলল, ‘এখি আমার 
ময়ি হয়ি, আইজযাক্ দানিয়য়ল ঈের দপ্রনরে। োয়ক্ আমায়দর সাহােয ক্রা 
প্রয়য়াজি।’ 

‘দক্াি আয়বেয়ক্ প্রশ্রয় নদও িা। ড. হাইম হাইয়ক্ল হানরয়য় দেয়েি। ড. 
জযাক্ব খুি হয়ে দবাঁয়চ দেয়েি। শুধু নিয়জর জে িয়, প্রনেষ্টায়ির স্বার্িও আমায়দর 
ক্ায়ে বড়। এই স্বার্ি নিনশ্চে ক্য়র নক্ে ুক্রা দেয়ল দসটা দদখা োয়ব।’ বয়ল উয়ি 
দাাঁড়াল ড. আয়াজ ইয়াহুদ। 

োর সায়র্ সায়র্ নময়সস ইয়াহুদও। 
এক্টা বড় োস দেয়ড় মার্াটায়ক্ এক্ট ুহাল্কা ক্রার দচষ্টা ক্য়র দসাফায় 

ো এনলয়য় নদল নুমা ইয়াহুদ। হায়ের দমাবাইল িাম্বারটার নদয়ক্ অলসভায়বই 
এক্বার দচাখ বুলাল। 

 
 
 
নিউইয়ক্ি নফফর্ এনভনিউ-এর ফটুপাে ধয়র এগুনিল এক্জি েুবক্ ও 

এক্নট বালক্। েুবক্নট আয়ে, বালক্নট দপেয়ি। 
নফফর্ এয়ভনিউ-এর দেখায়ি ইহুদী নমউনজয়াম ও রাব্বানিক্যাল 

ইউনিভানসিনটর সীমা এক্সায়র্ নময়শয়ে, দসখায়ি দপৌাঁয়ে েুবক্নট দাাঁড়াল। নফয়র 
োক্াল বালক্নটর নদয়ক্। পরক্ষয়েই ঘুয়র দাাঁনড়য়য় আবার হাাঁটয়ে শুরু ক্রল 
েুবক্নট। আর বালক্নট দপেি নফয়র উয়টা নদয়ক্ হাাঁটয়ে শুরু ক্রল। 

েুবক্নটয়ক্ দাাঁড়ায়ে দদয়খ আহমদ মুসা দসাজা হয়য় দাাঁনড়য়য়নেল। ক্ারে 
দুই সীমািার ঐ সংয়োেিয়লই নলসা োর ক্যায়সটনট দরয়খয়ে বয়ল োয়ক্ 
জানিয়য়য়ে। আহমদ মুসা নবেনবদযালয়য়র আবানসক্ এলাক্ার সবয়চয়য় ক্ায়ের 
দেয়ট দাাঁনড়য়য় অয়পক্ষা ক্রয়ে। আহমদ মুসা নিনশ্চে, ক্যায়সটনট রাখার পর ো 
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নিয়ে ওরা খুব দদনর ক্রয়ব িা। োই আহমদ মুসা খবরনট নলসার ক্াে দর্য়ক্ 
পাওয়ার পরই এখায়ি এয়স দাাঁনড়য়য় আয়ে। 

েুবক্নটয়ক্ চয়ল দেয়ে দদয়খ এবং বালক্য়ক্ উয়টা োত্রা শুরু ক্রয়ে 
দদয়খ হোশ হয়লা আহমদ মুসা। আহমদ মুসা বুঝল, দক্াি ক্র্া হিাৎ ময়ি 
হওয়ায় েুবক্নট বালক্য়ক্ দক্াি ক্ায়জ দক্ার্াও দফরে পানিয়য়য়ে। ওরা োর 
টায়েিট িয়। 

দুনেি নমনিটও োয়নি। হিাৎ আহমদ মুসা দদখল বালক্নট োর সাময়ি 
নদয়য় আবার নফয়র আসয়ে। নবনস্মে হয়লা আহমদ মুসা। দে সময় দেয়ে োয়ে 
বালক্নট নবেনবদযালয়য়র এলাক্াও পার হয়ে পায়রনি। নক্ ক্ায়জ নেয়য়নেল? এরই 
ময়ধয নক্ ক্াজ দশষ হয়লা?  

আহমদ মুসার দচাখ বালক্নটয়ক্ অনুসরে ক্রয়লা। 
বালক্নট নেয়য় র্ময়ক্ দাাঁড়াল দস সংয়োে িয়ল। 
অজায়ন্তই আহমদ মুসা দসাজা হয়য় উিল। দসই এক্ই জায়োয় বালক্নট 

আবার দাাঁড়াল। 
নক্ বযাপার? প্রেনট ময়ি দজয়ে ওিার সায়র্ সায়র্ আহমদ মুসার সব 

স্নায়েুেী খাড়া হয়য় উিল। 
বালক্নট দাাঁনড়য়য় পয়ড়ই দুপা এনেয়য় সীমান্ত দরনলং-এর পায়শ দপৌাঁয়েই 

নিয়চর নদয়ক্ ঝুাঁয়ক্ পড়ল এবং দরনলং-এর ফাাঁক্ নদয়য় ডাি হাে দভেয়র ঢুনক্য়য় 
সয়ে সয়েই আবার দবর ক্য়র নিল। োরপর দসাজা হয়য় দাাঁনড়য়য়ই হাাঁটা শুরু ক্রল 
সাময়ি দেনদয়ক্ েুবক্নট দেয়ে দসনদয়ক্। 

আহমদ মুসার ক্ায়ে সব নবষয়ই পনরস্কার হয়য় দেল। বালক্নটয়ক্ 
ক্যায়সট দদনখয়য়ই দফরে পািায়িা হয়য়নেল পয়র এক্া এয়স নিয়য় োয়ব এ জে। 
খুব সাবধািী ওরা, ঝুাঁনক্টা বালয়ক্র উপর নদয়য় োয়ি। বালক্ ভাড়া ক্রাও হয়ে 
পায়র। 

আহমদ মুসা নপেু নিল বালক্নটর। 
বালক্নট এক্ই েনেয়ে হাাঁটয়ে। এক্বারও দপেয়ি নফয়র োক্ায়নি। 
ইহুদী নমউনজয়াম পার হবার পর বালক্নট এক্টা েনলয়ে ঢুয়ক্ দেল।  
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আহমদ মুসা োয়ক্ অনুসরে ক্রল। আহমদ মুসার লক্ষয হয়লা, োয়ক্ 
অনুসরে ক্য়র ওয়দর দক্াি নিক্ািার সন্ধাি লাভ ক্রা এবং দসই সায়র্ ক্যায়সটনট 
োয়দর হাে দর্য়ক্ উদ্ধার ক্রা। 

বালক্ দনক্ষেমুখী দস েনল দর্য়ক্ পুবিমুখী আয়রক্ েনলয়ে প্রয়বশ ক্রল। 
পুয়বর েনলয়ে দবশ নক্েুটা এগুবার পর আহমদ মুসার হিাৎ ময়ি হয়লা 

বালনটয়ক্ োর এ ফয়লা ক্রা ওরা ধয়র দফয়লয়ে। দজয়ি দফয়লয়ে বালক্ও। োরা 
সময় দক্ষপে ক্রয়ে আহমদ মসুায়ক্ ফাাঁয়দ আটক্াবার জয়ে। 

এই নচন্তা ময়ি আসার সায়র্ সায়র্ই আহমদ মুসা ময়ি ক্রল, ওয়দর ফাাঁদ 
পাো সম্পূেি হবার আয়েই বালক্য়ক্ ধরা প্রয়য়াজি এবং ক্যায়সটটায়ক্ হাে ক্রা 
দরক্ার। বালয়ক্র ক্াে দর্য়ক্ও ওয়দর দক্াি ের্য পাওয়া দেয়ে পায়র। 

নিিঃশয়ে আহমদ মুসা দদৌড় নদল বালক্নটয়ক্ লক্ষয ক্য়র। ক্য়য়ক্ লায়ফ 
আহমদ মুসা দপৌাঁয়ে দেল বালক্নটর ক্ায়ে। 

দশষ মুহূয়েি বালক্নট দটর দপয়য় নেয়য়নেল। দসও দদৌড় নদয়য়নেল। নক্েুটা 
এগুয়লাও। নক্ন্তু ধরা পয়ড় দেল আহমদ মুসার হায়ে। 

আহমদ মুসা োর এক্ হাে দচয়প ধয়র বলল, ‘আনম দোমার শত্রু িই। 
আনম ক্যায়সটটা খুজাঁনেলাম। েুনম দপয়য় দেে। আমায়ক্ নদয়য় দাও।’ 

আহমদ মুসার হানস এবং োর শান্ত ক্র্া শুয়ি বালক্নট োক্াল আহমদ 
মুসার নদয়ক্। োর দচায়খ আিা িাপয়ির এক্টা নজজ্ঞাসা। 

পায়শই োনড়র শে শুিয়ে দপল আহমদ মুসা। দশািার সয়ে সয়েই 
আহমদ মুসা বালক্নটর হাে দেয়ড় নদয়য় এক্ ধাপ নপনেয়য় দসাজা হয়য় দাাঁড়াল। 

েীব্র েনেয়ে এক্টা োনড় রাস্তার ওপাশ নদয়য় সাময়ির নদয়ক্ েুয়ট 
আসনেল। োনড়নট দোট মাইয়রা। দরজা দখালা। দস্টিোয়ির এক্টা িগ্ন বযায়রল 
নঝনলক্ নদয়য় উিল আহমদ মুসার দচায়খ। 

দস্টিোয়ির বযায়রল নঝনলক্ দদয়ার সায়র্ সায়র্ই আহমদ মুসার ক্ায়ে 
নবষয়টা পনরষ্কার হয়য় দেয়ে। 

আহমদ মুসা হাে বানড়য়য় বালক্নটর জামার ক্লার দিয়ি ধয়র দপেয়ি 
নদয়ক্ নেটয়ক্ পড়ল। োর আয়েই দস্টিোি েজিি ক্য়র উয়িয়ে। 
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আেিিাদ ক্য়র উয়িয়ে বালক্নট। আহমদ মুসার বাম হাে প্রচন্ড শনক্তর 
এক্টা দোবয়ল দক্য়পাঁ উিয়ে। 

নেটয়ক্ পয়ড়ই োড়াোনড় উয়ি বসল আহমদ মুসা। োক্াল দস বালক্নটর 
নদয়ক্। ক্ােরায়ি দস। দদখল বালয়ক্র বামপাশটা রয়ক্ত দভয়স োয়ি। নিয়জর 
হায়ের েেোও দস অনুভব ক্রয়ে পারয়ে। ময়ি হয়ি োর ক্নুয়য়র এক্ট ুউপয়র 
নক্েুটা জায়োয় দেি ধারায়লা নক্ে ুনদয়য় দক্উ দক্য়ট েুয়ল নিয়য় দেয়ে। 

দৃনষ্ট দফরাল আহমদ মুসা গুনল বষিেক্ারী োনড়র নদয়ক্। মুহূয়েির জে দস 
দদখয়ে দপল োনড়টায়ক্। উত্তর নদয়ক্ বাাঁক্ নিয়য় েনড়টা দচায়খর আড়ায়ল চয়ল 
দেল। 

বুঝল আহমদ মুসা বালক্ এবং দস দুজিই ওয়দর টায়েিট নেল। েয়ব 
বালক্নট নেল প্রধাি টায়েিট। োরা চায়নি বালক্নট আহমদ মুসার হায়ে পড়ুক্। 

বালক্নট জ্ঞাি হারায়নি। আহমদ মুসা োয়ক্ পাাঁজক্ায়লা ক্য়র েুয়ল নিয়য় 
সাত্বিা নদয়য় বলল, ‘আনম দোমায়ক্ হাসপাোয়ল নিয়য় োনি। েুনম নিক্ হয়য় 
োয়ব। ভয় দিই দোমার।’ 

বালক্নট আহমদ মুসার নদয়ক্ োক্াল। েেোক্াের ক্য়ন্ি বলল, ‘আপনি 
নক্ পুনলয়শর দলাক্?’ 

‘িা, আনম পুনলশ িই।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ওরা আমায়ক্ মারল দক্ি? ক্ান্নায় সুয়র বলল বালক্নট। 
‘ওরা ক্ারা েুনম জাি?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। োর দচায়খ এক্টা 

আশার আয়লা। 
‘ঐ োনড় আনম নচনি। ওয়দর োনড় ওটা।’ বালক্নট বলল। 
‘ওরা ক্ারা?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘পনরচয় জানি িা। ওয়দর এক্জিয়ক্ আনম নচনি। বাসায় দেনে।’ ক্র্া 

বলয়ে বলয়েই এগুনিল আহমদ মুসা। দপয়য় দেল এক্টা টযানক্স। 
বালক্য়ক্ নিয়য় টযানক্সয়ে উয়ি বলল, ‘ড্রাইভার নিজ দক্াি হাসপাোয়ল 

নিয়য় চলুি।’ 
েুটয়ে লােল টযানক্স। 
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‘আমার দো ইিনসওয়রি ক্াডি দিই। হাসপাোয়ল দদখাবার টাক্াও 
দিই।’ বালক্নট দুবিল ক্য়ন্ি ক্রুে সুয়র বলল। 

আহমদ মুসা নমনষ্ট হাসল। বলল, ‘বয়লনে িা দোমার ভয় দিই, নচন্তা 
দিই। টাক্া আমার ক্ায়ে আয়ে।’ 

বালক্নট নক্েু বলল িা। 
পয়র বালক্নট োর ডাি হাে নদয়য় োর জযায়ক্য়টর বুক্ পয়ক্ট দর্য়ক্ 

এক্টা নমনি ক্যায়সট দবর ক্য়র আহমদ মুসার হায়ে নদল। বলল, ‘এয়ে নক্ আয়ে? 
এখায়ি পয়ড়নেল দক্ি?’ 

‘এসব েুনম পয়র শুয়িা। দবনশ ক্র্া বলা দোমার নিক্ িয়।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

বালক্নট চুপ ক্রল। নক্ন্তু এক্ট ুপর আবার বয়ল উিল,‘খাবার সময়ও 
বানড় িা দেয়ল মা খুব ভাবয়ব। আমার মায়ক্ আপনি খবর নদয়ে পারয়বি? মা োড়া 
আমার দক্উ দিই।’ 

‘বানড়র নিক্ািা আমায়ক্ নদও। আনম আবশ্যই দোমার মায়ক্ খবর 
জািাব। নক্ ক্য়রি দোমার মা?’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আমার মা পেু। হুইল দচয়ায়র চলায়ফরা ক্য়রি।’ বলল বালক্নট। 
এক্টা দবদিার োয়া িামল আহমদ মুসার দচায়খ-মুয়খ। বলল, 

দোমায়দর চয়ল নক্ভায়ব?’ 
‘মা এক্টা ভাো পাি। নক্ন্তু দসটাও ক্য়ম দেয়ে। সব খরচ োয়ে চয়ল 

িা। আমায়ক্ও নক্ে ুআয় ক্রয়ে হয়।’বালক্নট বলল। 
‘নক্ আয় ক্র েুনম? নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
বালক্নট আহমদ মুসার প্রয়ের দক্াি জবাব নদল িা। দচাখ িানময়য় চুপ 

ক্য়র র্াক্ল। 
আহমদ মুসা বুঝল এই বয়য়স োয়ক্ এমি ক্ায়লা পয়র্ িাময়ে হয়য়য়ে, 

ো দস বলয়ে পারয়ব িা। 
হিাৎ আহমদ মুসার ময়ি এক্টা ক্র্া নঝনলক্ নদয়য় উিল। ঐ ক্যায়সটটা 

ওখায়ি র্াক্ার খবর আহমদ মুসার জািার অর্ি নক্ ওরা এটাই ধরয়ব িা দে, 
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নলসাই োয়ক্ এ ের্যটা জানিয়য়নেল নক্ংবা নলসাই দপয়েনেল এই ফাাঁদটা! েনদ 
এই অর্ি োরা ধয়র োহয়ল নলসা নক্ ওয়দর িেুি দরায়ধর নশক্ার................। 

আহমদ মুসা নচন্তা দশষ ক্রয়ে পারল িা। ড্রাইভার বয়ল উিল, স্যার 
হাসপপাোয়ল এয়স দেনে।’  

োর ক্র্ার সায়র্ সায়র্ই টযানক্সনট দাাঁনড়য়য় পড়ল। 
আহমদ মুসা দ্রুে ভাড়া চুনক্য়য় বালক্নটয়ক্ পাাঁজয়ক্ালা ক্য়র নিয়য় দিয়ম 

পড়ল। 
 
 
 
আহমদ মুসা হুইল দচয়ার দিয়ল বালক্নটর মা নময়সস পযাক্ারয়ক্ 

ড্রইংরুয়ম েুয়ল নদয়য় বলল, ‘নময়সস পযাক্ার আনম এখি নবদায় নিয়ে চাই।’ 
নময়সস পযাক্ার আহমদ মুসার নদয়ক্ পনরপূেি দৃনষ্ট েুয়ল োক্াল। বলল, 

‘আপনি দক্ জানি িা। আপিার িামও এখিও আমায়ক্ বয়লিনি। োই দহাক্ 
আপনি এক্জি সৎ মানুষ। আনম আপিার ক্ায়ে ক্ৃেজ্ঞ।’ 

আহমদ মুসা পয়ক্ট দর্য়ক্ নক্েু ডলার েুয়ল নিয়য় নময়সস পযাক্ায়রর 
হায়ে গুয়জ নদয়য় বলল, ‘আপিার এক্ ভাইয়য়র পক্ষ দর্য়ক্ এই টাক্া আপনি 
রাখুি। আপিার দেয়ল পযাক্ার জুনিয়য়রর সুি হয়ে ক্য়য়ক্ সপ্তাহ দলয়ে দেয়ে 
পায়র। আর ডাক্তায়রর সায়র্ আনম ক্র্া বয়লনে। আজই আপিার দেয়লয়ক্ 
বানড়য়ে নিয়য় আসুি। এলাক্ার ক্মুযনিনট স্বািয দক্য়ের ডাক্তার ও িাসিয়ক্ 
বলয়লই োরা প্রনেনদি দদয়খ োয়ব। নক্ে ুপয়সা োর জে লােয়ব। হাসপাোয়ল 
োয়ক্ রাখা নিরাপদ িয়। 

নময়সস পযাক্ায়রর দচাখ অশ্রুয়ে ভয়র দেল। বলল, ‘আনম আমার দেয়লর 
ক্াে দর্য়ক্ই সব শুয়িনে। আজ দুবার োয়ক্ আপনি মৃেযুর অবিা দর্য়ক্ই 
বাাঁনচয়য়য়েি। হাসপাোয়লর নবল চুনক্য়য় নদয়য়য়েি। আবার নিয়জয়ক্ ভাই বলয়েি 
এক্ অসহায় মনহলার। দক্াি আয়মনরক্ািই এভায়ব ক্ায়রা ভাই হয়ে আয়স িা। 
বলয়বি নক্ আপনি...............।’ 
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নময়সস পযাক্ারয়ক্ ক্র্া দশষ ক্রয়ে িা নদয়য়ই বয়ল উিল, ‘সুয়োে 
দপয়ল বলব এক্নদি সব। আমায়ক্ এখনি দেয়ে হয়ব। োড়া আয়ে।’ 

আহমদ মুসা ক্র্া দশষ ক্রয়েই োর দমাবাইল দবয়জ উিল। 
দমাবাইল হায়ে নিয়য় োক্াল দমাবাইল নিয়ি দভয়স উিা দটনলয়ফাি 

িাম্বায়রর নদয়ক্। অপনরনচে িাম্বার দদয়খ ভ্রু-কাঁচয়ক্ উিল োর। 
দটনলয়ফাি নরনসভ ক্রল আহমদ মুসা। ‘হ্যায়লা’ বয়ল সাড়া নদয়েই 

ওপ্রান্ত দর্য়ক্ এক্টা দময়য় ক্ন্ি বয়ল উিল, ‘আনম নুমা। নলসায়ক্ ওরা গুলী ক্য়র 
দময়র দফয়লয়ে।’ ক্ান্নায় োর ক্ন্ি রুদ্ধ হয়য় দেল। 

নুমা মায়ি নুমা ইয়াহুয়দর দটনলয়ফাি। 
ক্র্াটা দশািার সায়র্ সায়র্ আক্নস্মক্ শক্ খাওয়ার প্রচন্ড এক্ েেো 

আহমদ মুসার দোটা দদয়হ েনড়য়য় পড়ল। মুহূয়েির জে বাক্রুদ্ধ হয়য় দেল দেি 
োর। 

নিয়জয়ক্ সাময়ল নিয়য় আহমদ মুসা বলল, ‘স্যনর। এমি আশংক্ার ক্র্া 
আনম দভয়বনেলাম। নক্ন্তু োয়ক্ সাবধাি ক্রার সময় দপলাম িা। দমাবাইয়ল োয়ক্ 
পাইনি। ওাঁর ক্ায়েই োনিলাম আনম। স্যনর।’ 

‘ক্যায়সয়টর খবর নক্? ওয়দর হায়ে পয়ড়নি দো?’ বলল নুমা ইয়াহুদ। 
ক্াাঁপা ক্য়ন্ি ঝয়র পড়য়ে সীমাহীি উয়দ্বে। 

‘ভয় দিই। ক্যায়সটনট এখি আমার ক্ায়ে। এয়েই ওরা দক্ষয়পয়ে। ওরা 
ময়ি ক্য়রয়ে, নলসাই সব জানিয়য় নদয়য়য়ে ওয়দর শত্রু পক্ষয়ক্।’ বয়ল মুহূয়েির 
জে দর্য়মই আবার বলা শুরু ক্রল, ‘আনম নলসায়দর ওখায়ি োনি নুমা। দবচারার 
পনরবার খুব সংক্য়ট পড়ল।’ 

সয়ে সয়েই দ্রুে ক্য়ন্ি বয়ল উিল নুমা, ‘আনম নলসায়দর ওখাি দর্য়ক্ই 
ক্র্া বলনে। আমরা সবাই এখি নলসায়দর বানড়য়ে।’ 

‘নুমা আনম আসনে। বাই।’ বয়ল আহমদ মুসা দটনলয়ফাি দশষ ক্রয়েই 
নময়সস পযাক্ার বলল, ‘নক্ে ু ঘয়টয়ে? দক্াি দুিঃসংবাদ?’ উনদ্বগ্ন ক্ন্ি নময়সস 
পযাক্ায়রর। 
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এক্ই প্রয়ের মুয়খামুনখ হয়য় নদ্বধায় পয়ড় দেল আহমদ মসুা। শুিয়ল 
নময়সস পযাক্ার ভয় দপয়য় োয়ব। োর দেয়লর বযাপায়র আরও উনদ্বগ্ন হয়ব। নক্ন্তু 
পয়র ভাবল, োয়দর ভয় পাওয়ার দরক্ার। োয়েই বাস্তবোর বযাপায়র োরা 
সাবধাি হয়ে পারয়ব। এই নচন্তা ক্য়র আহমদ মুসা বলল, োরা আপিার দেয়লয়ক্ 
ক্ায়জ লানেয়য়য়ে, োরা আবার োয়ক্ খুি ক্রার দচষ্টা ক্য়রয়ে, োরা রাব্বানিক্যাল 
নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডয়ন্টর নপ.এ নমস নলসায়ক্ খুি ক্য়রয়ে।’ 

‘দক্ি?’ উনদ্বে প্রে নময়সস পযাক্ায়রর। 
‘নলসায়ক্ ওরা দজার ক্য়র ক্ায়জ লানেয়য়নেল। নলসা োয়দর ের্য ফাাঁস 

ক্য়র নদয়য়য়ে বয়ল ওয়দর ধারো।’ আহমদ মুসা বলল। 
প্রবল এক্ ভয়য়র অন্ধক্ার িেুি ক্য়র দিয়ম এল নময়সস পযাক্ায়রর 

মুয়খ। বলল, ‘আসয়ল ঘটিা নক্ নম. আইজযাক্ দানিয়য়ল?’ ওরা নক্ চায়ি, নক্ 
ক্রয়ে?’ 

‘রাব্বানিক্যাল নবেনবদযালয়য়র ড. হাইয়ক্ল নিরুয়েশ হয়য়য়েি। োয়ক্ 
নক্ডোপ ক্রা হয়য়য়ে। োর বযাপায়র োয়ে দক্উ নক্ে ুজািয়েই িা পায়র এজেই 
অজ্ঞাে পনরচয় ঐ দলায়ক্রা এসব ক্রয়ে।’ বলল আহমদ মুসা। 

নবস্ময় ফয়ুট উিল নময়সস পযাক্ায়রর দচায়খ-মুয়খ। মুহূেি ক্য়য়ক্ নচন্তা 
ক্রল। োরপর বলল, ‘ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ নিরুয়েশ বলা হয়ি দক্ি? আনম 
েেদূর জানি, নেনি এক্জি মািনসক্ দরােী নহসায়ব দক্াি এক্ মািনসক্ 
হাসপাোয়ল আয়েি।’ 

নবস্ময় ফয়ুট উিল আহমদ মুসার দচায়খও। বলল, ‘আপনি জায়িি নক্ে?ু 
নক্ ক্য়র জায়িি? 

‘আমার স্নায় ুসংরান্ত অসুয়খর জয়ে আনম নক্েুনদি সাইনরয়ানটস্ট ড. 
নিউমযাি-এর পযায়সন্ট নেলাম। আনম দুনদি োয়ক্ দটনলয়ফায়ি ড. হাইম 
হাইয়ক্য়লর নবষয় আয়লাচিা ক্রয়ে শুয়িনে। দুনদিই আনম োর ক্ায়েই বসা 
অবিায় নেনি দটনলয়ফাি ধয়রি। ঘয়রর এক্প্রায়ন্ত সয়র ক্র্া বলয়লও োর সব 
ক্র্াই আমার ক্ায়ি এয়সনেল। প্রর্ম নদি নেনি ো বয়লনেয়লি োর সার ক্র্া 
হয়লা, ‘আনম দভয়ব দদয়খনে, ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ মািনসক্ হাসপাোয়ল রাখাই 
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নিরাপদ। আজীবিও রাখা োয়ব। আনম এক্টা সানটিনফয়ক্ট দদব, েয়ব ঐভায়ব।’ 
নদ্বেীয় নদি নেনি ো বয়লনেয়লি োহয়লা, হ্যাাঁ ড. হাইম হাইয়ক্য়লর পনরবার 
সবয়চয়য় বড় সমস্যা। েয়ব অে সবনদক্ নিক্ র্াক্য়ল, হাইম হাইয়ক্য়লর 
পনরবারও এক্ সময় নবষয়টায়ক্ স্বাভানবক্ নহসায়ব দময়ি দিয়ব। দে দক্াি মূয়লয 
োর পনরবারয়ক্ শান্ত রাখয়ে হয়ব।’ 

র্ামল এক্ট ু নময়সস পযাক্ার। দর্য়মই আবার বয়ল উিল, ক্র্াগুয়লা 
দর্য়ক্ েখি আনম দে অর্ি ধয়রনেলাম, োহয়লা ‘ড. হাইম হাইয়ক্ল অসুি। োয়ক্ 
মািনসক্ হাসপাোয়লই রাখা হয়ি। নেনি ড. নিউমযায়ির পযয়সন্ট। ড. হাইম 
হাইয়ক্য়লর এই অবিায় োর পনরবার নিয়য় োরা সমস্যায় পয়ড়য়েি।’ 

‘ধেবাদ নময়সস পযাক্ার। আপনি গুরুত্বপূেি ের্য নদয়য়য়েি। দয়া ক্য়র 
নক্ ডা. নিউমযায়ির নিক্ািা নদয়ে পায়রি?’ আহমদ মুসা বলল। 

ডা. নিউমযায়ির নিক্ািাটা আহমদ মুসায়ক্ নদয়ে নদয়ে বলল, ‘আপিায়ক্ 
অসংখয ধেবাদ। আনম বুঝয়ে পারনে আমার দেয়লর সম্পয়ক্ি আমায়ক্ আরও 
সাবধাি হয়ে হয়ব।’ 

‘ধেবাদ মযাডাম, আপিায়ক্ অসংখয ধেবাদ। আবার দদখা হয়ব। 
বাই।’ বয়ল আহমদ মুসা ঘুয়র দাাঁনড়য়য় দ্রুে দরজার নদয়ক্ পা বাড়াল। 

 
 
আহমদ মুসার টযানক্স েুটয়ে ডা. নিউমযায়ির বানড়র নদয়ক্। ডা. 

নিউমযায়ির সন্ধাি দপয়য় আহমদ মুসা দারুি খুনশ। প্রর্য়ম দস ডা. নিউমযায়ির 
ক্র্া শুয়িনেল ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর ক্ায়ে। নক্ন্তু ডা. নিউমযায়ির নিক্ািাসহ 
গুরুত্বপূেি ের্য নদয়য়য়ে নময়সস পযাক্ার। 

নলসার ওখায়ি নেয়য় আহমদ মুসা খুব দবনশ দদনর ক্য়রনি। ওখায়ি োর 
োওয়া নেল নলসার বাবা-মায়ক্ সমায়বদিা জািায়িা, োয়দর আনর্িক্ অবিা 
সম্পিয়ক্ জািা এবং নলসার দমাবাইল পরীক্ষা ক্রা। নক্ন্তু নেয়য় দশায়ি দে, খুনিরা 
নলসায়ক্ খুি ক্য়র োর দমাবাইল নিয়য় দেয়ে। আহমদ মুসা দদখল, নলসার আব্বা-
আম্মা সহজ সরল খুবই ভায়লা মানুষ। নক্ন্তু োয়দর দচায়খ-মুয়খ মহানবপেিয়য়র 
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োপ। আহমদ মুসা ড. আয়াজ ইয়াহুদয়ক্ নজজ্ঞাসা ক্য়রনেল, নলসার পনরবার দো 
োর উপর নিভিরশীল নেল। এখি চলয়ব নক্ ক্য়র ওয়দর। 

আহমদ মুসার প্রে শুয়ি নপোর পায়শ দাাঁড়ায়িা নবনস্মে নুমা ইয়াহুদ প্রে 
ক্য়রনেল আহমদ মুসায়ক্, ‘এ প্রে আপিার মার্ায় এল নক্ ক্য়র? আপনি দো 
দক্ািভায়বই নলসার পনরবায়রর সায়র্ সংনিষ্ট িি?’ আহমদ মুসা বয়লনেল, নলসা 
নিহে হয়য়য়ে আমায়ক্ সাহায়েয ক্রয়ে নেয়য়ই। আনম আপরাধয়বাধ ক্রনে এই 
অসহায় পনরবায়রর ক্ায়ে।’ 

‘এখি নক্ ক্রয়ে চাি?’ নজজ্ঞাসা ক্রল নুমা ইয়াহুদ। োর দিাাঁয়ট মুখ 
দটপা হানস। 

‘েেটা সম্ভব আনম পনরবারনটর ক্ষনেপরূে ক্রয়ে চাই।’ বয়ল আহমদ 
মুসা। 

‘সনেয আপনি প্রয়য়াজয়ির দচয়য়ও ভায়লা মানুষ। নলসা দো আপিায়ক্ 
সাহােয ক্রয়ে দেয়য় খুি হয়নি। খুি হয়য়য়ে আমায়দরয়ক্ সাহােয ক্রয়ে নেয়য়।’ 
বয়লনেল নুমা ইয়াহুদ। 

‘দক্মি ক্য়র?’ আহমদ মুসা বয়লনেল। 
‘প্রক্ৃেপয়ক্ষ নলসা সাহােয ক্য়রনেল ড. হাইম হাইয়ক্ল আংয়ক্লয়ক্, 

আপিায়ক্ িয়। সুেরাং নলসার দানয়ত্বটা আমায়দর।’ বয়লনেল নুমা ইয়াহুদ। 
নুমার ক্র্া দশষ হয়েই ড. আয়াজ ইয়াহুদ বয়ল উয়িনেল, ‘হ্যাাঁ নম. 

আইজযাক্ দানিয়য়ল, আমরাই ইনেময়ধয নসদ্ধান্ত নিয়য়নে, নবেনবদযালয়য়র 
ওয়য়লয়ফয়ার ফান্ড দর্য়ক্ নলসার িায়ম এক্টা দপিশি োর পনরবারয়ক্ দদব।’ 

ধেবাদ জানিয়য়নেল আহমদ মুসা ড. আয়াজ ইয়াহুদয়ক্। োরপর 
আহমদ মুসা ক্যায়সটয়ক্ দক্ে ক্য়র বালক্ জুনিয়র পযাক্ায়রর দুঘিটিার ক্র্া 
োয়দর জানিয়য়নেল। ক্ানহিীটা শুয়ি নুমা ইয়াহুদ বয়লনেল, ‘আপনিও নিশ্চয় 
আহে। আপিার বাম বাহুটায়ক্ আজ শুরু দর্য়ক্ই এক্ট ুবাাঁক্া অবিায় দদখনে 
দক্ায়টর হাোর আড়াল সয়েও।’ 

‘ও নক্ে ুিা, সামাে।’ বয়লনেল আহমদ মুসা। 
‘গুলীর আঘাে?’ উনদ্বে ক্য়ন্ি প্রে ক্য়রনেল নময়সস ইয়াহুদ।  
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‘নজ, হ্যাাঁ।’ বয়লনেল আহমদ মুসা। োরপরই দস োর ডাি হাে বানড়য়য় 
নদয়য়নেল ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর নদয়ক্ হ্যান্ডয়শয়ক্র জে। বয়লনেল, ‘স্যার নবদায় 
নদি, জরুনর এক্টা ক্াজ আয়ে।’ 

‘নক্ ক্াজ?’ হ্যান্ডয়শক্ ক্রয়ে ক্রয়ে নজয়জ্ঞস ক্য়র ড. আয়াজ ইয়াহুদ। 
‘স্যার আপিার ক্ায়ে ডা. নিউমযাি এর িাম শুয়িনেলাম। আর নিক্ািা 

দপয়য়নে নময়সস পযাক্ায়রর ক্ায়ে। োর দদয়া ের্য অনুসায়র ডা. নিউমযাি জায়িি 
ড. হাইম হাইয়ক্ল দক্ার্ায় আয়েি। আনম এখি োর সন্ধায়ি োব।’ বয়লনেল 
আহমদ মুসা। 

‘এই আহে অবিায়?’ নবনস্মে ক্য়ন্ি প্রে ক্য়রনেল নুমা ইয়াহুদ।  
নুমার ক্র্া দশষ হয়েই ড. আয়াজ ইয়াহুদও বয়লনেল, ‘েুনম জাি ওরা 

ক্ে দবপয়রায়া, ভয়াবহ। নলসা, জুনিয়র পযাক্ার এবং োর আয়ে ড. জযাক্য়বর 
দৃষ্টান্ত দোমার সাময়িই আয়ে। আহে অবিা নিয়য় দোমার ঐ ধরয়ির ক্ায়জ 
োওয়া নিক্ িয়।’ 

‘আপিায়দর এই শুয়ভিার জে ধেবাদ স্যার। নক্ন্তু ওরা েেটা 
দবপয়রায়া, োর দচয়য় দবনশ দবপয়রায়া হয়ে িা পারয়ল ওয়দর সায়র্ পারা োয়বিা। 
ওয়দর দক্াি সময় দদয়া োয়ব িা। ক্যায়সট উদ্ধায়রর সয়ে সয়েই েনদ আনম নলসার 
সায়র্ দোোয়োে ক্রয়ে পারোম, োহয়ল এই দুঘিটিা দরাধ ক্রা দেয়েও 
পারয়ো।’ বয়লনেল আহমদ মুসা। 

‘নক্ন্তু েুনম এক্া ওয়দর সায়র্ লড়াই ক্রয়ব নক্ ক্য়র? পুনলয়শর উপয়রর 
অবিা নক্ আনম জানি িা। নক্ন্তু পুনলয়শর নিয়চর দলায়ক্রা ওয়দর দক্িা।’ বয়লনেল 
আয়াজ ইয়াহুদ। 

‘এই অবিার ময়ধযই ক্াউয়ক্ িা ক্াউয়ক্ এগুয়ে হয়ব স্যার, পর্ দো দবর 
ক্রয়ে হয়ব।’ 

ক্র্া দশষ ক্য়রই ‘বাই ট ুঅল’ বয়ল ঘুয়র দাাঁড়ায়ে োনিল আহমদ মুসা। 
দচাখ ভরা এক্রাশ নবস্ময় নিয়য় ভাবনেল নুমা ইয়াহুদ। আহমদ মুসা ঘয়ুর 

দাাঁড়ায়ে দেয়ল দস বয়ল উিল, ‘নম. আইজযাক্ দানিয়য়ল, আপনি নক্ শুধুই এক্জি 
আইজযাক্ দানিয়য়ল? শুধুই নক্ এক্জি শুভক্াঙ্ক্ষী ড. হাইম হাইয়ক্ল 
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আংয়ক্য়লর? আমরাও দো োর শুভাক্াঙ্ক্ষী। নক্ন্তু আমরা দক্উইয়ো এই দানয়ত্ব 
নিনি িা। আসয়ল দক্ আপনি? দক্েীয় দক্াি দোয়য়ো সংিার দলাক্ আপনি িি, 
ক্ারে আপনি নবয়দশী। োহয়ল দক্ আপনি?’ 

ঘুয়র দাাঁনড়য়য়নেল আহমদ মুসা। নক্ন্তু সয়ে সয়েই নক্ে ু বলল িা দস। 
েম্ভীর হয়য় উয়িনেল োর মুখ। এক্ট ুদভয়ব বলল, ‘নুমা েুনম ো বয়লে োর সবই 
সেয। আনম আইজযাক্ দানিয়য়ল িই। দুিঃনখে আনম, এ মুহূয়েি আনম দক্ ো বলব 
িা। আনম ভয় ক্নর, পনরচয় ক্ায়জর পয়র্ বাধা হয়ে পায়র।’ 

নুমার নবনস্মে দচায়খ দজয়ে উয়ি হাজারও প্রে। 
নবস্ময়-নবমুগ্ধ দচাখ ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর। এক্ ধাপ এনেয়য় এয়ক্বায়র 

মুয়খামুনখ দাাঁড়াল আহমদ মুসার। বলল, ‘আমরা আর দোমার পনরচয় নজজ্ঞাসা 
ক্রব িা। আনম এরানবয়াি ক্লানসক্যাল দস্টানরয়ে হায়েম োই-এর ক্ানহিী 
পয়ড়নে। েুনম আয়রক্ হায়েম-োই। েুনম ড. হাইম হাইয়ক্য়লর শুভক্াঙ্ক্ষী বয়লে, 
দসটা নিক্ িয়। েুনম োয়ক্ নচিই িা। নিক্ নক্িা?’ 

‘নজ, হ্যাাঁ।’ বয়লনেল আহমদ মুসা। 
‘োহয়ল েুনম ক্ার জে ক্াজ ক্রে? ড. হাইম হাইয়ক্য়লর জে দো 

অবশ্যই িয়। হায়েম োই এক্জি দপ্রনমক্ শাহজাদার স্বায়র্ি এক্জি 
পনরজাদীয়ক্ শাপমুক্ত ক্রার জে ক্াজ ক্য়রনেল। দোমার লক্ষয নক্?’ বয়লনেল 
ড. আয়াজ ইয়াহুদ। 

দহয়সনেল আহমদ মুসা। বয়লনেল, ‘আনম দক্াি পনরজাদীয়ক্ িয়, এক্ 
পরম সেযয়ক্ চরম নমর্যার অবগুণ্ঠি দর্য়ক্ মুক্ত ক্রয়ে চাই।’  

‘দসই সেযটা বা নমর্যাটা নক্ েুনম অবশ্যই বলয়ব িা, নক্ন্তু দসই সেয বা 
নমর্যার সায়র্ ড. হাইম হাইয়ক্য়লর সম্পিক্ নক্?’ অপার নবস্ময় নিয়য় নজজ্ঞাসা 
ক্য়রনেল ড. আয়াজ ইয়াহুদ। 

‘দসই সয়েযর জেয়ে প্রয়বয়শর নেনিই আমার ক্ায়ে এখি এক্মাত্র 
নসংহদ্বার। বয়লনেল আহমদ মুসা। 

ভ্রুকাঁচক্াল ড. আয়াজ ইয়াহুদ। অবাক্ নবস্ময়য় নির হয়য় দেয়ে নুমা 
ইয়াহুয়দর দুয়চাখ। 
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ক্র্া দেি হানরয়য় দেয়ে ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর মুখ দর্য়ক্। দস বুঝয়ে 
পারয়ে ড. হাইম হাইয়ক্ল োহয়ল এমি ের্য জায়ি ো নমর্যার অবগুণ্ঠি উয়মাচি 
ক্য়র দদয়ব। েুবক্নট এই েয়র্যর জয়েই োহয়ল ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ খুাঁজয়ে। 
নক্ন্তু নক্ এমি ের্য ওটা। হিাৎ োর ময়ি হল ড. হাইম হাইয়ক্য়লর জীবয়ির দে 
পনরবেিি োর সায়র্ এই সেয বা নমর্যার নক্ দোে আয়ে? অবয়শয়ষ এই প্রেই 
ক্রল আহমদ মুসায়ক্, ‘বৎস, েুনম আমার োয়ত্রর ময়ো, দেয়লর ময়ো। বলে, 
ড. হাইম হাইয়ক্য়লর জীবয়ির অস্বাভানবক্ পনরবেিয়ির সায়র্ দোমার ক্নর্ে ঐ 
সেয বা নমর্যার দক্াি সম্পিক্ আয়ে নক্?’ 

‘এই প্রয়ের উত্তর দদয়ায় দক্াি অসুনবধা দিই। নক্ন্তু দুিঃনখে, আনম 
নবষয়টা সেযই জানি িা।’ 

আহমদ মুসা র্াময়েই নুমা ইয়াহুদ বয়ল উিল, ‘দসই সেযটা আপনি িা 
বলুি, নক্ন্তু দসই সয়েযর সায়র্ আপিার সম্পিক্ নক্? িা হায়েম োই-এর মে 
নিেক্ই জিয়সবা এটা?’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘নুমা জিয়সবা আসয়ল আত্নয়সবাই। ক্ারে 
জয়ির উপক্ার নিয়জরও উপক্ার আয়স। উপক্ায়রর রূপ এক্ িয়, বহু।’ 

ক্র্া দশষ ক্য়রই আহমদ মুসা ‘বাই’ বয়ল ঘুয়র দাাঁনড়য়য়নেয়লি। 
চলয়ে শুরু ক্রল।  
দপেি দর্য়ক্ নুমা বয়লনেল,‘নম. .................. দসই জয়ির ময়ধয নক্ন্তু 

‘নুমা’ও এক্জি, োর নপো আয়েি এবং মাোও। সুেরাং .............।’ 
‘সুেরা আমার ক্াজ আপিায়দরই ক্াজ।’ মুখ িা ঘুনরয়য় চলয়ে চলয়েই 

বয়লনেল আহমদ মুসা। নুমার মুয়খর ক্র্া দক্য়ড় নিয়য়। 
‘ধেবাদ।’ বয়ল নুমা অয়িক্টা স্বেয়োনক্তর মে। 
আহমদ মুসার ক্ায়ি ক্র্াটা দপৌাঁোয় িা। 
হাাঁটা দ্রুে ক্য়রনেল আহমদ মসুা। দপেি নফয়র আর োক্ায়নি দস। ডা. 

নিউমযায়ির নচন্তা েখি আহমদ মুসার মার্া জুয়ড়। 
ডা. নিউমযায়ির বাসা ‘ইস্ট নরভায়র’র পনশ্চম েীয়র নবখযাে রুজয়ভট 

ড্রাইভ-এর এক্ট ু পনশ্চয়ম নিউইয়ক্ি হসনপটাল ও ক্য়িিল দমনডয়ক্ল দসন্টায়রর 



ধ্বংস টাওয়ার  44 

 

মাঝখায়ি। আহমদ মুসা ক্ালি সুজ পায়ক্ির মুয়খ রুজয়ভট ড্রাইয়ভ উয়ি দনক্ষয়ে 
েুয়ট চলল। 

দুহাে আহমদ মুসার নস্টয়ানরং হুইয়ল। দৃনষ্ট েীয়রর মে দসাজা রাস্তার 
উপর প্রসানরে। ভাবয়ে আহমদ মুসা। নিউইয়ক্ি এয়স এ পেিন্ত ো দপয়য়য়ে ো 
ক্ম িয়। নক্ন্তু ড. হাইম হাইয়ক্য়লর সন্ধাি এখয়িা পায়নি। নক্ন্তু নেনি দক্ার্ায় 
র্াক্য়ে পায়রি ো জািা দেয়ে। প্রনেপয়ক্ষর মুয়খামুনখ হবারও সুয়োে হয়য়য়ে। ড. 
হাইম হাইয়ক্য়লর বানড়র নিক্ািা পাওয়া দেয়ে। এখি ড. নিউমযায়ির 
সহয়োনেোয় আরও নক্েুটা এগুয়িা োয়ব। 

আহমদ মুসার োনড় নিউইয়ক্ি হাসপাোল বরাবর এয়স পনশ্চম নদয়ক্ 
দমাড় নিয়য় নিউইয়ক্ি হাসপাোল ও ক্য়িিল দমনডয়ক্ল দসন্টায়রর মায়ঝর নেট 
ধয়র এনেয়য় চলল। 

ডা. নিউমযায়ির বানড় খুাঁয়জ দপয়ে দবনশ দবে দপয়ে হয়লা িা আহমদ 
মুসার। নেট দর্য়ক্ এক্টা দোট বাইয়লয়ির মার্া জুয়ড় বানড়টা। 

োনড় বারাোয় োনড় পাক্ি ক্য়রই োনড় দর্য়ক্ িামল আহমদ মুসা। 
োনড় বারাো দর্য়ক্ নেি ধায়পর এক্টা নসাঁনড় দপয়রায়লই এক্টা বড় 

বারাো। বারাোয় উিয়লই নসাঁনড়র দসাজা সাময়ি বড় দরজার এক্টা দেট। 
দরজার এক্ পায়শ ক্নলং বক্স। সুইচ নটপল ক্নলং বয়ক্সর। 
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২ 
‘ধেবাদ নম.জি ফ্রাংক্, নলসায়ক্ নিক্ শানস্ত নদয়য়য়েি। নক্ন্তু বালক্নটর 

নক্ খবর?’ বলল দানিয়য়ল দডনভড। 
দানিয়য়ল দডনভড আজর ওয়াইজমযায়ির অেেম দনক্ষে হস্ত। আজর 

ওয়াইজমযাি ওয়ানশংটি োবার পর নিউইয়য়ক্ি ‘ওয়াডি নফ্রডম আনমি’র দানয়ত্ব দস 
পালি ক্রয়ে। 

আর জি ফ্রাংক্ মানক্িি হাজয়ে বেী দজিায়রল শ্যারয়ির দলাক্। আন্ডার 
গ্রাউয়ন্ড দর্য়ক্ দসই এখি দোটা পূবি আয়মনরক্ার ইহুদী দোয়য়ো ক্ােিক্ম 
পনরচালিা ক্রয়ে। 

আজর ওয়াইজমযায়ির ওয়াডি নফ্রডম আনমি এবং দজিায়রল শ্যারয়ির 
‘দোয়য়ো আমিী’ এক্ লয়ক্ষয এক্ হয়য় দেয়ে। লক্ষয হয়লা আয়মনরক্ায় ের্া 
দুনিয়ায় ইহুদীবাদীয়দর নদ্বেীয় এবং চুড়ান্ত নবপেিয় দিক্ায়িা। োরা এক্ হয়য়য়ে, 
নিউইয়য়ক্ির নলবানটি টাওয়ার ও দডয়মায়রনস টাওয়ার ধ্বংয়সর প্রক্ৃে রহস্য েনদ 
দুনিয়াবাসী জািয়ে পায়র, োহয়ল শ্যারি ও আজর ওয়াইজমযািয়দর পা রাখার 
জায়ো র্াক্য়ব িা দুনিয়ার দক্ার্াও। 

‘দুিঃনখে, আনম নিনশ্চে নেলাম বালক্ জুনিয়ার পযাক্ার ময়র দেয়ে। নক্ন্তু 
খবর দপলাম, দসই শয়োয়ির বাচ্চা আহে অবিায় োয়ক্ দক্াি হাসপাোয়ল নিয়য় 
দেয়ে।’ বলল জি ফ্রাংক্। 

‘এই শয়োয়ির বাচ্চাটা দক্ায়েয়ক্ উদয় হয়লা? ড. জযাক্বয়ক্ দসই 
বাাঁনচয়য়য়ে। নলসায়ক্ সন্ধাি ক্য়র হাে ক্য়রনেল আমায়দরয়ক্ খুাঁয়জ দবর ক্রার 
জে। আজ বালক্য়ক্ও দসই বাাঁচাল। নিনশ্চে দে, দস বালয়ক্র মাধযয়ম আমায়দর 
সন্ধাি লায়ভর দচষ্টা ক্রয়ব।’ দানিয়য়ল দডনভড বলল। 
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‘দস আশার গুয়ড় বানল। বালক্নট আমায়দর নক্েুই জায়ি িা। এক্টা দহাম 
সানভিয়স দস ক্াজ ক্রে। দসখাি দর্য়ক্ই োয়ক্ নররুট ক্য়রনে। োর ক্ায়জর ফাাঁয়ক্ 
আমায়দর ক্াজ ক্য়র নদে।’ বলল জি ফ্রাংক্। 

‘োর বানড় দক্ার্ায়? োয়ক্ পাওয়া প্রয়য়াজি।’ দানিয়য়ল দডনভড বলল। 
‘দরক্ার হয়নি োর নিক্ািার আর োই দসটা আমরা দজাোড়ও ক্নরনি।’ 

বলল জি ফ্রাংক্। 
‘আজ নক্ন্তু ভীষে দরক্ার হয়য় পয়ড়য়ে। আপােে দসই হাসপাোল 

দখাাঁজার নিয়দিশ নদি। োরপর ক্াি টািয়ল মার্া এয়স োয়ব। আমায়দর নক্েু 
ক্ায়জর দস সাক্ষী। নলসার মেই োয়ক্ মরয়ে হয়ব।’ দানিয়য়ল দডনভড বলল। 

‘আমায়দর দলায়ক্রা ইনেমধয দস ক্ায়জ দলয়ে দেয়ে।’ বলল জি ফ্রাংক্। 
এক্ট ুদর্য়মই আবার বয়ল উিল, ‘আনম ময়ি ক্নর ঐ বালক্ এখি নবষয় 

িয়। আমায়দরয়ক্ ঐ দলাক্নটয়ক্ খুাঁয়জ পায়ব, এ ভয়ও আমায়দর এখিক্ার নবষয় 
িয়। এখি োয়ক্ আমায়দর দখাাঁজা দরক্ার। দক্ায়েয়ক্ দক্ি দস ড. হাইম 
হাইয়ক্য়লর দখাাঁয়জ এয়সয়ে। স্পুটনিয়ক্র দলায়ক্রা মুক্ত হবার পর এই প্রে আরও 
গুরুত্বপূেি হয়য় উয়িয়ে। সবয়চয়য় উয়দ্বয়ের বযাপার হয়লা এ নবষয়নটর সায়র্ 
আহমদ মুসা জনড়ে হয়য় পয়ড়য়ে।’ 

িয়ড়-চয়ড় দসাজা হয়য় বসল দানিয়য়ল দডনভড। বলল, ‘নিক্ বয়লয়েি নম. 
ফ্রাংক্। টুইিটাওয়ার সংরান্ত দনলল স্পুটনিয়ক্র হােোড়া হয়য় োওয়ার পর োরা 
ড. হাইম হাইয়ক্য়লর সন্ধায়ি সবয়চয়য় দবনশ হে হয়য় উিয়ব, দসটাই স্বাভানবক্। 
িেুি দনলয়লর জে ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ োয়দর চাই-ই। আপনি নিক্ই বয়লয়েি 
এই দলাক্নটয়ক্ অবশ্যই আমায়দর খুাঁয়জ দপয়ে হয়ব। শুধ ুড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ 
আড়ায়ল রাখয়ল চলয়ব িা, োয়দরয়ক্ ড. হাইম হাইয়ক্ল পেিন্ত দপৌাঁোর সব পর্ই 
বন্ধ ক্রয়ে হয়ব, দসনদয়ক্ োবার সব উয়দযােয়ক্ই বািচাল ক্য়র নদয়ে হয়ব।’ 

‘নক্ন্তু োয়ক্ পাওয়া োয়ব দক্ার্ায়। নিশ্চয় দক্াি দহায়টয়লই উয়িয়ে দস।’ 
বলল, জি ফ্রাংক্। 

ক্র্া দশষ ক্য়রই হিাৎ পরম নক্েু দপয়য় োবার মে আিয়ে ‘ইউয়রক্া, 
ইউয়রক্া’ বয়ল নচৎক্ার ক্য়র উিল, ‘নলসার দমাবাইয়ল নিশ্চয় দলাক্টার 



ধ্বংস টাওয়ার  47 

 

দটনলয়ফাি িাম্বার পাওয়া োয়ব। নলসা অবশ্যই োর সায়র্ দমাবাইয়ল দোোয়োে 
ক্রে।’ 

োর ক্র্া দশষ হবার আয়েই দস পয়ক্ট দর্য়ক্ নলসার দমাবাইলটা দবর 
আিল। দমাবাইল দর্য়ক্ নলসার ক্ল সন্ধায়ি বযস্ত হয়য় পড়ল দস। নক্ন্তু খুব 
োড়াোনড়ই োর দচায়খ-মুয়খ হোশার অন্ধক্ার দিয়ম এল। দমাবাইয়লর ক্ল 
লয়ের ‘ডায়ালড’ ও নরনসভড’ দসক্শয়ি দক্াি িাম্বারই এনন্ি দিই। োর মায়ি 
ক্ল আসা বা ক্ল ক্রার পরপরই ইয়রজ ক্য়র দফলা হয়ো। আর দমাবাইয়লর 
দফাি বুয়ক্ নবেনবদযালয়য়র দশ বায়রাজয়ির িাম্বার োড়া আর দক্াি িাম্বার দিই।  

‘দময়য়নট সাংঘানেক্ ধনড়বাজ নেল।’ নবরনক্তর সায়র্ বলল জি ফ্রাংক্। 
‘র্াক্ মরা মানুয়ষর নপনন্ডপাে ক্য়র দক্াি লাভ হয়ব িা। এখি বলুি, 

আমরা এগুয়বা দক্াি পয়র্। দলাক্নটয়ক্ দপয়েই হয়ব।’ 
দমাবাইল দবয়জ উিল দানিয়য়ল দডনভয়ডর। 
দমাবাইল হায়ে নিয়য় িীয়ি ক্ল িাম্বায়রর নদয়ক্ দচাখ পড়য়েই োর 

দচায়খ-মুয়খ এক্টা আড়ষ্ঠো ও সমীয়হর ভাব ফয়ুট ঊিল। ত্বনরে দস জি ফ্রাংয়ক্র 
নদয়ক্ োনক্য়য় বলল, ‘এক্সয়লনি আজর ওয়াইজমযায়ির দটনলয়ফাি।’ 

ক্র্া দশষ ক্য়রই ক্ল ওয়পি ক্য়র বয়ল উিল, ‘ইয়য়স এনক্সয়লনি।’ 
‘দশাি, নিউইয়য়ক্ির দোটা নবষয় দভয়ব দদখলাম। ো ঘয়টয়ে খুব বড় 

ঘটিা। ময়ি হয়ি ঘটিা আরও বড় নক্েুর নদয়ক্ এগুয়ি। ডবল এইচ (হাইম 
হাইয়ক্ল) আমায়দর জয়ে দদাজয়খর এক্ দরজার মে হয়য় উয়িয়ে। োয়ক্ দক্উ 
দখাাঁজ ক্রা মায়ি আমায়দর ভায়েয আগুি লাোবার দচষ্টা। সুোরাং এই দচষ্টায়ক্ দে 
দক্াি মূয়লয বািচাল ক্রয়ে হয়ব।’ ওপার দর্য়ক্ বলল আজর ওয়াজমযাি। 

‘এনক্সয়লনি আমরাও এখি এ নবষয়টা নিয়য়ই আয়লাচিা ক্রনেলাম। 
দলাক্টায়ক্ খুাঁয়জ পাওয়ার নবষয়য় আমরা এখি সবয়চয়য় গুরুত্ব নদনি।’ দানিয়য়ল 
দডনভড বলল। 

‘ধেবাদ। নক্ন্তু দলাক্টায়ক্ দোমরা দক্উ দদয়খে? ওপ্রান্ত দর্য়ক্ বলল 
আজর ওয়াইজমযাি। 
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‘আনম আজ এক্ ঝলক্ দদয়খনে োনড় দর্য়ক্। আয়মনরক্াি িয়।’ বলল 
দানিয়য়ল দডনভড। 

‘এই খবরটাই দো ভয়য়র। বড় শয়োিটা মায়ি আহমদ মুসা সাও 
দোরাহ দর্য়ক্ এে োড়াোনড় নিউইয়য়ক্ি চয়ল আসয়ব ো স্বাভানবক্ িয়। নক্ন্তু 
এক্ বা এক্ানধক্ দলাক্ এয়সয়ে োয়ো দদখাই োয়ি এবং এ পেিন্ত দস 
ক্ােিক্রভায়বই সাময়িই এনেয়য়য়ে। এখনিই োয়দর েনেয়রাধ ক্রয়েই হয়ব। 

‘এনক্সয়লনি দস আমায়দর জায়লর বাইয়র নক্েুই ক্রয়ে পায়রনি। দস 
প্রনেপয়দই বাধা দপয়য়য়ে। ডবল এইচ সম্পয়ক্ি দক্াি ের্যই দস ক্ায়রা ক্াে দর্য়ক্ 
পায়নি। দে ভয়য়র পনরয়বশ সৃনষ্ট ক্রা হয়য়য়ে োর ফয়লই ক্ারও ক্াে দর্য়ক্ দস 
সহয়োনেো পায়ি িা।’ বলল দানিয়য়ল দডনভড। 

‘আয়রক্টা ক্র্া আনম ভাবনে, এই দলাক্টা ডবল এইচ সম্পয়ক্ি োর 
প্রয়য়াজিীয় খবরানদ িা দপয়ল োর বানড় পেিন্ত েুটয়ে পায়র। দলাক্টা ডবল 
এইয়চর বানড় োওয়া আমায়দর জে নবপিিক্ হয়ব। আমরা পুনলশ ও 
নবেনবদযালয়য়র মাধযয়ম োর নিরুয়েশ হওয়া, পুনলশ োর সন্ধায়ির দচষ্টা ক্রয়ে, 
ইেযানদ বয়ল োয়দর র্ানময়য় দরয়খনে। োরাও এখায়ি-দসখায়ি নক্ে ুদদৌড়া-দদৌনড় 
ক্য়র এখি চুপ হয়য় দেয়ে। ডবল এইচ-এর দেয়ল দলখাপড়ার জে বাইয়র র্াক্ায় 
নক্েুটা সুনবধা হয়য়য়ে। এই অবিায় দলাক্টা েনদ ডবল এইয়চর বানড় োয়, োহয়ল 
বযাপারটা নভন্ন নদয়ক্ দমাড় নিয়ে পায়র। এজে দলাক্টা নক্ংবা বাইয়রর দক্উই 
োয়ে ডবল এইয়চর বানড় দেয়ে িা পায়র, দসটা নিনশ্চে ক্রয়ে হয়ব।’ 

র্ামল আজর ওয়াইজমযাি। 
দস র্াময়েই দানিয়য়ল দডনভড বয়ল উিল, ‘এনক্সয়লনি। আপনি জায়িি, 

আমরা নফলায়ডলানফয়ার আমায়দর দস্টশয়ি এ বযাপায়র আয়েই বয়লনে। ডবল 
এইয়চর বানড়য়ে সাবিক্ষনেক্ পাহারার বযবিা ক্রা হয়য়য়ে। নবয়শষ বযবিা নহসায়ব 
ডবল এইয়চর ফযানমনলর সায়র্ ঘনিষ্ট এক্নট দময়য়, দে আমায়দর দলাক্, বানড়র 
দভেয়রর সবনক্ে ুউপর দচাখ রাখয়ে। সুেরাং আমায়দর দচাখ এনড়য়য় বাইয়রর 
দক্উ দসখায়ি নেয়য় নক্ে ুক্রয়ে পারয়ব িা।’ 
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‘ধেবাদ। এ সম্পয়ক্ি নদ্বেীয় নবষয় হয়লা, আমরা বাইয়রর দলাক্য়ক্ 
আটক্ায়ে সফল িাও হয়ে পানর। দসয়ক্ষয়ত্র পনরবারনট োয়ে আমায়দর মুয়িার 
বাইয়র িা োয় দসজে ডবল এইয়চর সায়র্ োর পনরবায়রর দক্ৌশলেে এক্টা 
সাক্ষােক্ায়রর বযবিা ক্রয়ে হয়ব। এ বযপায়র নক্ ক্রয়ে হয়ব, পনরবারয়ক্ নক্ 
বলয়ে হয়ব, এ বযপায়র নডয়টল দিাট আনম ‘ই-দমইল-এ’ পািানি।’ 

‘ধেবাদ এনক্সয়লনি। আমরা আপিার ‘ই-দমইল’-এর অয়পক্ষা ক্রনে।’ 
ক্র্া দশয়ষ দমাবাইল অফ ক্য়র নদয়য় দানিয়য়ল দডনভড োক্াল জি 

ফ্রাংয়ক্র নদয়ক্। বলল, ‘নম. ফ্রাংক্ ময়ি হয়ি আমায়দর ক্াউয়ক্ নফলায়ডলনফয়ায় 
দেয়ে হয়ে পায়র। আমরা নশঘ্রই এনক্সয়লনির ক্াে দর্য়ক্ই ই-দমইল পাব, োরপর 
এ বযপায়র নবস্তানরে জািয়ে পারব। আর এ নদয়ক্ দলাক্টায়ক্ পাক্ড়ও ক্রার 
ক্াজয়ক্ িাম্বার ওয়াি গুরুত্ব নদয়ে হয়ব।’ 

ক্র্া বলয়ে োনিল দানিয়য়ল দডনভড। 
দবয়জ উিল ক্নলং দবল। 
দর্য়ম দেল দানিয়য়ল দডনভড। 
জি ফ্রাংক্ এগুয়লা নরনসনভং বয়ক্সর নদয়ক্। বাইয়রর ক্নলং দবল ‘নটনভ 

ক্যায়মরা সনিে ইন্টারক্ম নসয়স্টম। এর মাধযয়ম দভের দর্য়ক্ ক্লায়রর েনবও 
দদখা োয়, জবাবও দদয়া োয়। 

নরনসভায়রর সুইচ অি ক্রয়েই িীয়ি এক্টা েনব দভয়স উিল। 
অপনরনচে। আয়মনরক্ািও িয়। ভ্রুকাঁচক্ায়লা দস। হিাৎ োর ময়ি হয়লা, ক্’ঘন্টা 
আয়ে বালক্ জুনিয়ার পযাক্ায়রর সায়র্ এই দলাক্নটয়ক্ই দস দদয়খনেল নক্! এক্ 
ঝলক্ দদখা দচহারা োর ময়ি দিই। নক্ন্তু এই িীল দব্লজার ও ক্ায়লা পযান্টই দস 
দদয়খনেল। এটা এক্টা ‘নরয়ার ক্নম্বয়িশি’ বয়ল োর ময়ি আয়ে এই রংয়য়র 
ক্র্া। পনরচয়য়র বযাপায়র নক্েুটা নিনশ্চে হয়েই নবস্ময় ও আিে দুই-ই োয়ক্ 
নঘয়র ধরল। আিে এই ক্ারয়ে দে, আক্ানঙ্ক্ষে দলাক্টা এক্দম িায়ক্র ডোর 
সাময়ি। আর নবস্ময়য়র ক্ারে হয়লা, দলাক্টা এখায়ি দক্ি? োয়দর উপনিনের 
ক্র্া দজয়ি নক্ এয়সয়ে! নক্ন্তু নক্ ক্য়র হয়, এটা দো এক্টা নবখযাে ডাক্তায়রর 
বানড়। মাত্র আজই দে এই ডাক্তারয়ক্ এখাি দর্য়ক্ অে জায়োয় সনরয়য় নিয়য় 
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োরা এ বানড়য়ে এয়সয়ে, এক্র্া অে ক্ায়রা জািার ক্র্া িয়। োহয়ল নক্ দস 
ডাক্তায়রর ক্ায়ে এয়সয়ে? এটা স্বাভানবক্। 

এসব ভাবয়ে ভাবয়েই জি ফ্রাংক্ সয়র এল দানিয়য়ল দডনভয়ডর ক্ায়ে। 
দানিয়য়ল দডনভড নবনস্মে দচায়খ োনক্য়য় নেল জি ফ্রাংয়ক্র নদয়ক্। জি 

ফ্রাংয়ক্র ভাবিা ও নবস্ময় জনড়ে দচহারা দানিয়য়য়লর িজর এড়ায়নি। 
জি ফ্রাংক্ নফয়র এয়স সব ক্র্া খুয়ল বলল দানিয়য়লয়ক্। দানিয়য়য়লর 

মুখও নবস্ময় ও আিয়ে দেয়য় দেল। দস আিে-উৎসায়হ বয়ল উিল, ঈের 
আমায়দর সহায় হয়য়য়েি। নশক্ারয়ক্ দদার দোড়ায় এয়ি নদয়য়য়েি। 

বয়লই দস েুটল ক্ল-নরনসভায়রর নদয়ক্। এক্ ঝলক্ দদয়খই দস এয়স 
জনড়য়য় ধরল জি ফ্রাংক্য়ক্। বলল, আমার দচাখ েনদ ভুল িা দদয়খ োহয়ল বলনে, 
ইনিই আহমদ মুসা।’ 

ক্র্া দশষ ক্য়র এক্টা দম নিয়য় জি ফ্রাংয়ক্র ক্র্া বলার দচষ্টায়ক্ 
র্ানময়য় নদয়য় বয়ল উিল, ‘এয়ক্ এখায়ি আটক্ায়ে হয়ব।’ 

বয়ল দস ত্বনরে গুনেয়য় দিয়া এক্টা িাি সম্পয়ক্ি জি ফ্রাংয়ক্ ক্ায়ি ক্ায়ি 
বলল। 

িযাি শুয়ি জি ফ্রাংয়ক্র মুয়খ হানস ফয়ুট উিল। বলল,‘ধেবাদ 
আপিায়ক্। এয়ক্বায়র ধন্বন্তরী িাি। নক্ন্তু ো শুয়িনে, োয়ে আহমদ মুসার মে 
দলাক্য়ক্ নক্ এভায়ব আটক্ায়িা োয়ব?’ 

ক্র্া দশষ ক্য়রই জিফ্রাংক্ েুটল ক্ল নরনসভায়রর নদয়ক্। এ সময় ক্নলং 
দবল আবার দবয়জ উিল। 

নরনসভার অি ক্রাই নেল। জিফ্রাংক্ বয়ল উিল, ‘স্যনর আনম টয়য়লয়ট 
নেলাম। ডাক্তার সায়হবও ওনদয়ক্র বারাোয়। বলুি আপনি দক্, নক্ চাই?’ 

জি ফ্রাংয়ক্র সয়েহ নিক্। ও প্রায়ন্তর দলাক্নটয়ক্ই জি ফ্রাংক্ বালক্ 
জুনিয়র পযাক্ায়রর সায়র্ দদয়খনেল। নক্েুটা েদ্ময়বশ র্াক্য়লও আহমদ মুসা 
নহসায়ব োয়ক্ দচিা অসম্ভব নেল িা। 
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আহমদ মুসার দিাাঁয়ট রহস্যময় এক্ টুক্য়রা হানস ফয়ুট উয়িনেল। বলল 
দস জি ফ্রাংয়ক্র প্রয়ের উত্তয়র, ‘আনম ডা. নিউমযায়ির সায়র্ দদখা ক্রয়ে 
এয়সনে।’ 

জি ফ্রাংয়ক্র দিাাঁয়টও ফয়ুট উিল রহস্যময় হানস। বলল, ‘ওয়য়লক্াম। 
আনম ডা. নিউমযায়ির এক্জি এযানসয়টন্ট। আনম দেটলক্ খুয়ল নদনি ঢুয়ক্ই ডাি 
পায়শর ক্ক্ষটায় বসুি। স্যারয়ক্ বয়ল আসনে। 

খট ক্য়র অফ হয়য় দেল ক্ল বয়ক্সর ক্ায়িক্শাি। আর সায়র্ সায়র্ই নক্লক্ 
ক্য়র খুয়ল দেল দরজার লক্। 

দরজা খুলয়েই এক্টা প্রশস্ত ক্নরয়ডার। শুরুয়েই বাম পায়শ এক্টা 
দরজা এবং ডাি পায়শ এক্টা দরজা। 

আহমদ মুসা ডাি নদয়ক্র দরজা নদয়য় ঘয়র প্রয়বশ ক্রল। ঘরনটর দভেয়র 
িজর পড়য়েই বুঝল, ডাক্তায়রর দরােী দদখার ঘর। 

আহমদ মুসা ঘয়র ঢুয়ক্ চারনদক্টা দদখয়ে লােল। আহমদ মুসা পনশ্চম 
দরজা নদয়য় ঢুয়ক্য়ে। ঘয়র আর এক্নট দরজা আয়ে উত্তর নদয়ক্। 

ডাক্তায়রর দটনবলটা উত্তর দরজা নদয়য় ঢুয়ক্ই পুব পায়শ। ডাক্তায়রর বড় 
দটনবলটার সাময়ি নেিটা দচয়ার। ডাক্তার বয়সি দনক্ষেমুখী, আর োর দশিিার্িী 
বা দরােীরা োর সাময়ি উত্তরমুখী হয়য় বয়সি। 

আহমদ মুসা ঘয়রর মাঝখায়ি দাাঁনড়য়য় চারনদক্টা দদখনেল। 
উত্তর দরজা নদয়য় ঘয়র ঢুক্ল এক্জি দলাক্। 
বযায়াম-পুষ্ট সুিাম দদয়হর দলাক্। দস ঘয়র ঢুয়ক্ ক্য়য়ক্ ধাপ এনেয়য় এয়স 

হানসমুয়খ আহমদ মুসার নদয়ক্ হ্যান্ডয়শয়ক্র জে হাে বাড়াল। 
দলাক্নটর মুয়খ হানস ফয়ুট উিল বয়ট, নক্ন্তু হানসর নিয়চ নহংসার ক্ায়লা 

দরখাটা দদখা োনিল। 
আহমদ মুসা হ্যান্ডয়শক্ ক্রল। 
‘স্যার আনম জি ফ্রাংক্। ডাক্তায়রর এযায়টিয়ডন্ট।’ োরপর দচয়ার 

দদনখয়য় আহমদ মুসায়ক্ বসয়ে বলল। 
আহমদ মুসা বসয়ে োনিল ডাক্তায়রর দটনবয়লর সাময়ির দচয়ায়র। 
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আহমদ মুসা েখি দচয়ায়র বসনেল, েখি জি ফ্রাংক্ ঘয়রর পনশ্চম 
প্রায়ন্তর নদয়ক্ এনেয়য় পনশ্চয়মর দরজাটা, দে দরজা নদয়য় আহমদ মুসা প্রয়বশ 
ক্য়রনেল, দসটা খুয়ল পাল্লার হুক্ লানেয়য় নদল। দরজাটা উমুক্ত হয়য় পড়ল। 

আহমদ মুসা মুখ ঘুনরয়য় দদখল। 
আহমদ মুসায়ক্ নফয়র োক্ায়ে দদয়খ জি ফ্রাংক্ বলল, ‘ঘরটা অয়িক্ষে 

বন্ধ আয়ে, এক্ট ুদফ্রস বাোস আসুক্ স্যার।’ 
আহমদ মুসার দচায়খ িেুি নসদ্ধায়ন্তর আয়লা জ্বল জ্বল ক্রনেল। দসটা 

আরও উজ্জ্বলের হয়য় উিল। 
জি ফ্রাংক্ আহমদ মুসার বাম পায়শর দটনবয়লর পনশ্চম পাশ দঘাঁয়ষ 

দাাঁড়াল। 
োর ডাি হােটা োর দক্ায়টর পয়ক্য়ট। 
জি ফ্রাংক্ দাাঁনড়য়য়ই বয়ল উিল, ‘এখনি ডাক্তার স্যার এয়স পড়য়বি।’ 
আহমদ মুসা জি ফ্রাংক্য়ক্ ধেবাদ নদয়য় সাময়ির নদয়ক্ ময়িায়েেী 

হয়লা। দটনবল-দজাড়া ক্াাঁচটা নবয়শষভায়ব পেনর সাদা ক্ায়পিয়টর উপর রাখা। 
হিাৎ দটনবয়লর ক্াাঁয়চর ময়ধয সরু পােলা সায়পর মে এক্টা োয়ায়ক্ 

লানফয়য় উিয়ে দদখল আহমদ মুসা। 
দৃশ্যনট আহমদ মুসার দচায়খ পড়ার সায়র্ সায়র্ই আহমদ মুসার মার্াটা 

নিচু হয়য় ডাি নদয়ক্ েীব্র েনেয়ে েুয়ট দেল। ডাি পায়শর দচয়ার এবং নিয়জর বসা 
র্াক্া দচয়ার নিয়য় দস পয়ড় দেল দময়ঝয়ে।  

োর সায়র্ িাইলয়ির এক্টা ফাাঁস দটনবয়লর উপর পয়ড় েনড়য়য় দেল 
নিয়চ। িাইলয়ির ফাাঁয়সর দোড়ার প্রান্তনট ধয়র দাাঁনড়য়য়য়ে দানিয়য়ল দডনভড পনশ্চম 
প্রায়ন্তর দখালা দরজায়। 

আহমদ মুসা পয়ড় োবার সায়র্ সায়র্ই উয়ট নিয়য়য়ে শরীরটা। োর 
ফয়ল দদয়হর পায়য়র নদক্টা পড়ল দনক্ষে নদয়ক্ এবং মার্া উত্তর নদয়ক্। এবার 
ফাাঁস হায়ে নিয়য় পনশ্চম দরজায় দাাঁড়ায়িা দানিয়য়ল দডনভডয়ক্ দদখয়ে দপল 
আহমদ মুসা। দদখল দ্রুে দস পয়ক্য়টর নদয়ক্ হাে নিয়ি। 



ধ্বংস টাওয়ার  53 

 

আহমদ মুসা দদহটায়ক্ ঘুনরয়য় নিয়য়ই পয়ক্ট দর্য়ক্ নরভলবার দবর ক্য়র 
এয়িনেল। আহমদ মুসা দক্াি সুয়োে নদয়ে চাইল িা ফাাঁস ওয়ালায়ক্। শুয়য় 
দর্য়ক্ই োর নরভলবার ঘুনরয়য় নিয়য় দ্রুে গুলী েুড়ল এবং দসই সায়র্ই নরভলবার 
ঘুনরয়য় নিল জি ফ্রাংয়ক্র নদয়ক্। 

ঘটিার আক্নস্মক্োয় নবমূঢ় হয়য় পয়ড়নেল জি ফ্রাংক্। নক্ন্তু দানিয়য়ল 
দডনভডয়ক্ গুলী ক্রা দদয়খ দস সনম্বে নফয়র দপল এবং দ্রুে পয়ক্ট দর্য়ক্ 
নরভলবার দবর ক্রল। নক্ন্তু েেক্ষয়ে নরভলবার ঘুনরয়য় দিয়া হয়য় দেয়ে আহমদ 
মুসার। 

নরভলবার ঘুনরয়য় নিয়য়ই গুলী ক্য়রয়ে আহমদ মুসা। গুলী নেয়য় নবদ্ধ 
হয়লা জি ফ্রাংয়ক্র নরভলবার ধয়র রাখা হায়ের মুয়িায়। 

নরভলবার নেটয়ক্ পয়ড় দেল জি ফ্রাংয়ক্র হাে দর্য়ক্। জি ফ্রাংক্ 
আেিিাদ ক্য়র উয়ি বাম হাে নদয়য় ডাি হায়ের মুয়িাটা দচয়প ধরল। 

আর ওনদয়ক্ বুয়ক্ গুলী নবদ্ধ দানিয়য়ল দডনভয়ডর দদহটা আেয়ড় 
পয়ড়নেল দনক্ষয়ের দদয়ায়লর উপর। োর দদয়হর দপেি নদক্টা দময়ঝয় আর 
মার্ার নদক্টা দরজার পায়শ দুয়দয়ায়লর দক্ায়ে দিস দদয়ার মে আটয়ক্ দেয়ে। 

আহমদ মুসা উয়ি দাাঁড়াল এবং কনড়য়য় নিল জি ফ্রাংয়ক্র নরভলবারটা। 
োরপর নেয়য়ই দাড়াল জি ফ্রাংয়ক্র ময়খর নদয়ক্। বলল, ‘ফাাঁয়স আটয়ক্ দফয়ল 
বেী ক্রয়ে দচয়য়নেয়ল িা? আয়জারয়সর হারো দ্বীয়পও দোমায়দরয়ক্ ফাাঁস 
বযবহার ক্রয়ে দদয়খনে। সাের- মহাসাের জুয়ড় লুট-েরাজ ও দসুযোর দরক্ডি 
সৃনষ্টক্ারী পূবি পুরুষয়দর সিােি েুদ্ধ-মািনসক্োয় নফয়র োি িানক্ দোমরা?’ 

বয়ল আহমদ মুসা নরভলবায়রর িল নদয়য় জি ফ্রাংয়ক্র নিচ ুক্য়র রাখা 
মুখটায়ক্ উাঁচ ু ক্য়র েুলল। বলল, অপরাধীরা অপরাধ ক্রয়ল োর এক্টা নচহ্ন 
দরয়খই োয়। দোমরা ক্নলং ইন্টারক্য়মর নরনসভার অি ক্য়র দরয়খই শলা-পরামশি 
ক্য়রনেয়ল। শুিয়ে এক্ট ুক্ষ্ট হয়য়য়ে, নক্ন্তু শুিয়ে দপয়য়নে সব।’ 

আহমদ মুসা এক্ট ুর্ামল। 
ক্য়িার হয়য় উিল োর দচহারা। বলল, ‘ডা. নিউমযাি দক্ার্ায়?’ 
‘এখাি দর্য়ক্ চয়ল দেয়ে।’ বলল জি ফ্রাংক্। 



ধ্বংস টাওয়ার  54 

 

‘দসটা আয়েই বুঝয়ে দপয়রনে। আনম নজজ্ঞাসা ক্রনে দক্ার্ায় দেয়ে।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘আপােে ওয়ানশংটি দেয়ে, োরপর দক্ার্ায় োয়বি জানি িা।’ বলল 
জি ফ্রাংক্। 

‘োহয়ল দোমায়দর দিো আজর ওয়াইজমযাি ওয়ানশংটয়িই আয়ে?’ 
জি ফ্রাংক্ আহমদ মুসার এ প্রয়ের দক্াি জবাব নদল িা। 
‘োক্। এ প্রয়ের জবাব আমার প্রয়য়াজি দিই। এখি বল, ড. হাইম 

হাইয়ক্লয়ক্ দোমরা দক্ার্ায় দরয়খে?’ ধীর শান্ত শীেল ক্য়ন্ি নজয়জ্ঞস ক্রল 
আহমদ মুসা। 

চময়ক্ উয়ি জি ফ্রাংক্ োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্। দচায়খর দৃনষ্টয়ে 
টই-টুম্বর নহংস্রো। দক্াি জবাব নদল িা দস। 

‘এই প্রয়ের জবাব আমার প্রয়য়াজি নম. ফ্রাংক্।’ বয়ল আহমদ মুসা োর 
নরভলবার োক্ ক্রল ফ্রাংয়ক্র দচাখ বরাবর। বলল, ‘এখুনি জবাব িা দপয়ল গুলী 
ক্রব।’ 

নক্ন্তু দলাক্নট পার্য়রর মে নিরব রইল। 
আহমদ মুসা োর নরভলবায়রর িল দলাক্নটর বাম ক্ায়ির বরাবর সনরয়য় 

আিল। 
নিক্ এই সময়ই নরভলবায়রর দসফনট ক্যাচ দোলার শে এল দপেি 

দর্য়ক্। 
শেনট োর ক্াি স্পশি ক্রার সয়ে সয়েই আহমদ মুসা জি ফ্রায়ক্র 

সাময়ি দচায়খর পলয়ক্ এক্ ধাপ সয়র দেল। 
সয়ে সয়েই এক্টা গুলী এয়স জি ফ্রাংয়ক্র বুক্ নবদ্ধ ক্রল। 
দানিয়য়ল দডনভড বুয়ক্ গুলী দখয়য় পয়ড় নেয়য়নেল। নক্ন্তু গুলীটা োর 

হৃদনপন্ডয়ক্ মাঝামানঝ নবদ্ধ িা ক্য়র এক্ট ুপাশ নদয়য় োওয়ায় দস ময়রনি েখিও। 
মনরয়া দানিয়য়ল দডনভড এক্টা মহাসুয়োয়ের সদ্বযবযবহার ক্রয়ে দচয়য়নেল। নক্ন্তু 
দসফনট ক্ায়চর শে ও আহমদ মুসার নবপদ আাঁয়চর অদ্ভুে শনক্ত ও ক্ষীপ্রো োয়ক্ 
সফল হয়ে নদল িা। 
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নক্ন্তু েখি দস দদখল োর গুলী বুয়মরাং হয়য়য়ে, হেযা ক্য়রয়ে জি 
ফ্রাংয়ক্ই, েখি দস নশনর্ল, ক্নম্পে দুহায়ে োর নরভলবার আবার েুলনেল 
সবিশনক্ত বযয় ক্য়র। 

এ োত্রায়ও দস সফল হয়লা িা। আহমদ মুসা োর আয়েই ঘুয়র 
দাাঁনড়য়য়নেল এবং োর নরভলবারও উয়ি এয়সনেল োয়ক্ োক্ ক্য়র। গুলী ক্রয়ে 
আহমদ মুসার ক্ষ্ট হনিল। ওয়দর অন্তেিঃ এক্জিয়ক্ দস জীবন্ত দচয়য়নেল ক্র্া 
দবর ক্রার জে। নক্ন্তু গুলী িা ক্য়র োর আর উপায় নেল িা। এক্ গুলী নদয়য় 
দুহােয়ক্ নিনিয় ক্রার দচষ্টার ময়ধয ঝুাঁনক্ আয়ে। দস ঝুাঁনক্ আহমদ মুসা নিয়ে 
চায়নি। 

আহমদ মুসার গুলী এবার দানিয়য়ল দডনভয়ডর মার্ায়ক্ই গুাঁনড়য়য় নদল। 
দুলায়শর নদয়ক্ োনক্য়য় হোশভায়ব আহমদ মুসা পায়শর দচয়ারটায় 

এক্ট ুবসল। ওয়দর ক্াউয়ক্ এখি পেিন্ত জীবন্ত পাওয়া দেল িা। আসল লক্ষয হল 
ড হাইম হাইয়ক্য়লর সন্ধাি লাভ, দসটারই দক্াি অগ্রেনে এখিও হয়লা িা। 

এক্ট ুদরস্ট নিয়য় উয়ি আহমদ মুসা মৃে দুজিয়ক্ই সাচি ক্রল, োরপর 
সাচি ক্রল দোটা বানড়টা। নক্ন্তু প্রয়য়াজিীয় এমি নক্ে ুদপল িা। এক্টা নবষয়য় 
আহমদ মুসার নবস্ময় লােল, ওরা ডা. নিউমযািয়ক্ সনরয়য় নদল দক্ি? এটা নক্ 
ওয়দর সেক্িো িা ওরা জািয়ে দপয়রয়ে দে, ডা. নিউমযায়ির বযাপারটা প্রক্াশ 
হয়য় পয়ড়য়ে! 

বানড়টা দর্য়ক্ শূে হায়ে দবর হয়ে হয়ে আহমদ মুসা ভাবল ড. হাইম 
হাইয়ক্ল সম্পয়ক্ি জািার জয়ে সাময়ি এক্টা অবলম্বই দদখা োয়ি। দসটা হয়লা 
ড. হাইম হাইয়ক্য়লর পনরবার োর সাহােয ক্রয়ে পায়র। আবার োয়দর নদয়য় 
পর্ও দবর ক্রা দেয়ে পায়র। ক্ারে োয়দর সহয়োনেো ক্রয়ে পুনলশ, সরক্ার, 
সবাই বাধয। 

সুোরাং আহমদ মুসার দিক্সট ইিয়ভনস্টয়েশি নফলায়ডলনফয়া, ড. হাইম 
হাইয়ক্য়লর বানড়। 
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নফলায়ডলনফয়া এয়ারয়পাটি দর্য়ক্ েীরয়বয়ে েুয়ট আসয়ে এক্টা ক্ার। 
নদলাওয়ার এয়ভনিউয়ে প্রয়বশ ক্য়র োনড় নদলাওয়ার িদী েীর ধয়র েুয়ট চলয়ে। 
নদলাওয়ার এয়ভনিউ দর্য়ক্ োনড়নট লম্বাডি নেয়ট প্রয়বশ ক্য়র পনশ্চম নদয়ক্ এনেয়য় 
চলল। দসন্ট নপটাসি চাচি বরাবর এয়স োনড়নট প্রয়বশ ক্রল র্াডি নেয়ট। চাচি 
দপনরয়য় নক্েুটা এনেয়য় োনড়টা নেট দর্য়ক্ দিয়ম লাল পার্য়র বাধা প্রাইয়ভট রাস্তা 
এক্শ েয়জর মে চলার পর োনড়টা নবশাল এক্ বানড়র দেয়ট নেয়য় দাাঁনড়য়য় 
পড়ল।  

পুরায়িা ময়ডয়লর িেুি বানড়। বানড়নট দষাড়শ শেয়ক্র পেনর। 
নফলায়ডলনফয়ার এই এলাক্া এক্নট ইউয়রাপীয় বসনে। বৃনটশ সম্রাট নদ্বেীয় 
চালিস ক্েৃিক্ নিয়য়ানজে প্রর্ম বৃনটশ েভিির উইনলয়াম দপম এই নদলাওয়ার 
উপকূয়ল লযান্ড ক্রার পরই এই বসনে িানপে হয়। এই এলাক্ার শে শে বানড় 
এখিও দসই আয়ের ময়ডয়লই নবদযামাি। চারশ’ বেয়রর পুরায়িা বানড়গুয়লা 
সংস্কার ক্রা হয়য়য়ে, নক্ন্তু আক্ার-আনেয়ক্ হাে দদয়া হয়নি। ঐনেহানসক্ স্মনৃে 
রক্ষার জে ময়ডল, স্টাইল হুবহু রক্ষা ক্রা হয়য়য়ে। 

দে বানড়টার সাময়ি োনড়টা নেয়য় দাাঁড়াল, দস বানড়টাও এই শে শে 
বানড়র এক্নট। নক্ন্তু বানড়টার আয়রক্টা নবয়শষ পবনশষ্টয হয়লা, আয়মনরক্ার 
নবখযাে ইহুদী বযনক্তে হাইম সলময়ির বানড় এটা। অেুল নবয়ত্তর অনধক্ারী এই 
হাইম সলমি আয়মনরক্ার স্বাধীিো েুয়দ্ধ োর সমুদয় অর্ি েুয়ল নদয়য়নেল 
স্বাধীিো সংগ্রায়মর েহনবয়ল। স্বাধীিো উত্তর আয়মনরক্ার সরক্ার েিি ও 
পনরচালিা এবং নশক্ষা ও সামানজক্ দক্ষয়ত্র গুরুত্বপূেি অবদাি রায়খ হাইম সলমি। 
সুোরাং এই বানড়টা ঐনেহানসক্ ও দশিিীয় িাি এবং পনরবারটাও পরম 
শ্রদ্ধাস্পদ। 

োনড়টা দেয়টর সাময়ি দাাঁড়ায়েই দেট বক্স দর্য়ক্ নসনক্উনরনট েুয়ট এয়স 
দেয়টর দরজা খুয়ল নদল। 

োনড় লাল পার্য়রর রাস্তা ধয়র সুের ফলু-বাোয়ির মধয নদয়য় এনেয়য় 
প্রশস্ত োনড় বারাোয় নেয়য় দাাঁড়াল। 
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োনড় দর্য়ক্ িামল সুদশিি, বুনদ্ধদীপ্ত এক্ েরুি। হায়ে দোট্ট এক্টা হ্যান্ড 
বযাে। এক্ দদৌয়ড় দস নসাঁনড় দভয়ঙ উয়ি দেল বারাোয়। বানড়য়ে প্রয়বয়শর দরজার 
মুয়খামুনখ হয়ে দরজা খুয়ল দেল। দরজায় দাাঁনড়য়য় হানস মুয়খ এক্ েরুেী। দরজা 
খুয়লই েরুেীনট েরুেয়ক্ লক্ষয ক্য়র বয়ল উিল, ‘হাই দবঞ্জানমি।’ 

‘হাই ব্রাউি। েুনম! এখি, এখায়ি দোমায়ক্ দদখব ভাবয়েই পারনে িা।’ 
বলল দবঞ্জানমি।’ 

দবঞ্জানময়ির পুয়রা িাম হাইম দবঞ্জানমি। হাইম হাইয়ক্য়লর দেয়ল এবং 
হাইম সলময়ির উত্তম পুরুষ। পয়ড় দরায়মর ‘ইউনিভানসিনট অব নর্য়য়ালজী’দে। 
দস ‘ক্ম্পায়রনটভ নরনলনজওি’-এর োত্র। োর পরীক্ষা নেল বয়ল নপোর খবর 
োয়ক্ জািায়িা হয়নি। পরীক্ষা দশয়ষ জািয়ে দপয়রই েুয়ট এয়সয়ে বানড়য়ে।  

আর ব্রাউয়ির পুয়রা িাম বারবারা ব্রাউি। দবঞ্জানমিয়দর প্রনেয়বশী এক্ 
ইহুদী পনরবায়রর দময়য় দস। পনরবারনট নদ্বেীয় নবেেুয়দ্ধর পর মাইয়গ্রট ক্য়র আয়স 
মানক্িি েুক্তরায়ে। হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি দোটয়বলা দর্য়ক্ সহপানি ও 
বন্ধু। বারবািা ব্রাউি এখি নফলায়ডলনফয়া নবশাবনবদযালয়য়র দশষ বয়ষির োত্রী। 

দবঞ্জানমি ক্র্া দশষ ক্রয়েই ব্রাউি বয়ল উিল, ‘আনম এনদক্ নদয়য় 
োনিলাম। দাদীর সায়র্ দদখা ক্রয়ে এলাম। েুনম আসে শুিলাম। োই দোমায়ক্ 
ওয়য়লক্াম ক্রার জে দাাঁনড়য়য় আনে।’ 

হানসমুয়খ ক্র্াগুয়লা বলল বারবািা ব্রাউি। নক্ন্তু হানসর ময়ধযও এক্টা 
অস্বনস্তর প্রক্াশ দদখা দেল োর ময়ধয। দচায়খর দক্াোয় দেি অপরায়ধর এক্টা 
ক্ায়লা দাে। 

বারবািা ব্রাউি দবঞ্জানময়ির হাে দর্য়ক্ বযােটা নিয়য় হাে ধয়র দটয়ি 
দভেয়র নিয়য় দেয়ে দেয়ে বলল, দাদীর শরীর খুবই দভয়ঙ পয়ড়য়ে। নেনি উিয়ে 
োনিয়লি দোমায়ক্ নরনসভ ক্রার জয়ে। আনম োয়ক্ দজার ক্য়র শুইয়য় 
দরয়খনে।’ 

দবঞ্জানময়ির ক্র্া শুিয়ে দপয়য়নেল দবঞ্জানময়ির দাদী দলানরয়া হাইম। 
দবঞ্জানময়ির মা মারা দেয়ে। অয়িক্ বের হয়লা। দাদীই দবঞ্জানমিয়ক্ 

মানুষ ক্য়রয়ে। দবঞ্জানময়ির নপো হাইম হাইয়ক্ল চাকরীর ক্ারয়ে দবনশর ভাে 
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সময় নিউইয়য়ক্িই র্াক্ে। আর দবঞ্জানমি পড়ে নফলায়ডলানফয়ায়েই। সুোরাং 
নপো-মাো দুজয়িরই দস্নহ দাদী দবঞ্জানমিয়ক্ নদয়য়য়ে। 

দবঞ্জানমি ইটালীর দরায়ম পড়য়ে দেয়ল দাদী দলানরয়া মািনসক্ভায়ব 
খুবই দভয়ঙ পয়ড়। হাইম হাইয়ক্ল মায়ক্ সে দদয়ার জে নিউইয়ক্ি দর্য়ক্ প্রনে 
সপ্তায়হই নফলায়ডলনফয়ায়ে আসে। এক্নদয়ক্ দবঞ্জানমি নবয়দয়শ অেনদয়ক্ 
এক্মাত্র দেয়ল হাইম হাইয়ক্ল নিরুয়েশ। শারীনরক্ভাবই দারুি দভয়ঙ পয়ড়য়ে 
দলানরয়া। 

দবঞ্জানমি নেয়য় জনড়য়য় ধরল দাদীয়ক্। 
দবঞ্জানমি দাদীয়ক্ সােিা নদল। বলল, ‘সব নিক্ হয়য় োয়ব দাদী। 

আব্বার দক্াি শত্রু র্াক্য়ে পায়র আনম নবোস ক্নর িা। োাঁর ক্ষনে দক্ ক্রয়ব, 
দক্ি ক্রয়ব দাদী?’ 

‘আনমও োই ভানব। নক্ন্তু দক্ার্ায় দেল হাইয়ক্ল! েুই দরাম োবার পর 
দক্াি উইক্ এয়ন্ডই দস নফলায়ডলানফয়ায় আসা বন্ধ ক্য়রনি।’ বলল দাদী। 

‘এটা অবশ্যই নচন্তার নবষয় দাদী। নক্ন্তু এ দর্য়ক্ই দক্াি খারাপ নচন্তা 
আমরা িা ক্রয়লও পানর। সাধারে ফমিানলনটর বাইয়র নেনি দক্ার্াও র্াক্য়ে 
পায়রি। এক্র্া সনেয দাদী, আব্বার ময়ধয নবস্ময়ক্র মািনসক্ পনরবেিি ঘয়টয়ে। 
নবোয়সর নদক্ দর্য়ক্ নেনি ইহুদী ধয়মির এক্ প্রান্ত দর্য়ক্ আয়রক্ প্রায়ন্ত চয়ল 
এয়সয়েি। দুয়বিাধয এই পনরবেিি। পানরবানরক্ উত্তরানধক্ার রাব্বানিক্যাল 
নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডয়ন্টর পদ পনরেযাে ক্য়র নেনি এক্ায়ডনমক্ এক্টা 
নডপাটিয়ময়ন্টর দানয়য়ত্ব দিয়ম এয়লি। সবয়চয়য় বড় ক্র্া দাদী, সবনক্ে ু দর্য়ক্ 
নিয়জয়ক্ নবনেন্ন ক্রার এক্টা প্রবল আত্মমুখী প্রবেো োর ময়ধয আনম দদয়খনে। 
সুোরাং দক্ার্াও নেয়য় নক্ে ু সময়য়র জে নেনি আত্ময়োপি ক্রয়ে পায়রি।’ 
বলল হাইম দবঞ্জানমি। 

‘দবঞ্জানমি, বয়য়সর পনরবেিয়ির সায়র্ নচন্তাধারায় দে দক্াি পনরবেিি 
আসয়ে পায়র, ো নবস্ময়ক্র হয়েও পায়র। এটা স্বাভানবক্। নক্ন্তু এই ক্ারয়ে 
হাইয়ক্ল োর মায়য়র প্রনে, োর পনরবায়রর প্রনে এেটা অনবচার ক্রয়ব, ো আনম 
দময়ি নিয়ে পারনে িা।’ বলল দাদী দলানরয়া। 
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‘এটা নিক্ বয়লে দাদী। আব্বার ইদানিংক্ায়লর মািবোবাদী নচন্তার 
সায়র্ও এটা নময়ল িা। আিা পুনলশ নক্ বলয়ে দাদী?’ নজজ্ঞাসা দবঞ্জানময়ির। 

‘নফলায়ডলানফয়ার পুনলশ প্রধাি ঘটিার পর আমার ক্ায়ে এয়সনেল। 
সময়বদিা প্রক্াশ ক্য়রনেল। বয়লনেল, ‘সক্য়লর সম্মানিে হাইম হাইয়ক্লয়ক্ 
উদ্ধায়রর সব রক্ম দচষ্টা োরা ক্রয়ব। নক্ন্তু েদয়ন্তর ক্াজটা চলয়ব নিউইয়ক্ি 
নভনত্তক্। সব বযাপার জায়ি নবোবদযালয় এবং দসখািক্ার পুনলশ।’ বলল দাদী। 

‘নিক্ আয়ে দাদী, আনম দুএক্নদয়ির ময়ধযই নিউইয়ক্ি োব।’ হাইম 
দবঞ্জানমি বলল। 

‘নিক্ আয়ে ভাই। এখি আর ক্র্া িয়। োও ক্াপড় োড়, দফ্রশ হও।’ 
বলল দলানরয়া হাইম। 

‘আিা দাদী, এক্ট ুপয়র আসনে। দোমার সায়র্ বয়সই চা খাব।’ হাইম 
দবঞ্জানমি বলল। 

উয়ি দাাঁড়াল দস। 
উয়ি দাাঁড়াল বারবারা ব্রাউিও। 
‘েুনম এখি চয়ল োয়ব? এক্টু পয়র োও। এস ক্র্া বনল।’ বারবািা 

ব্রাউিয়ক্ লক্ষয ক্য়র বলল হাইম দবঞ্জানমি। 
‘দোমার এখি দরস্ট প্রয়য়াজি।’ বলল বারবারা ব্রাউি। 
‘ক্র্ায়ক্ দরয়স্টর নবক্ল্প বলনে িা। চল।’ হাইম দবঞ্জানমি বলল। 
হাইম দবঞ্জানমি ক্াপড় দেয়ড় দফ্রস হয়য় এয়স দসাফায় বারবারা ব্রাউয়ির 

মুয়খামুনখ বসল। বলল, ‘আিা ব্রাউি বলে েুনম নক্ ভাবে? আনম নবষয়টায়ক্ 
সহজভায়ব নিয়ে দচয়য়নেলাম। দভয়বনেলাম,আব্বা নিভৃে জীবয়ির জে নক্েু 
সময়য়র জে দক্ার্াও হয়য়ো দেয়েি। ধমি নচন্তায় োরা েভীরভায়ব ডুয়ব োি, 
োয়দর দক্ষয়ত্রই ক্খিও ক্খিও এমি ঘয়ট। নক্ন্তু এখি দাদীর ক্র্ায় ময়ি হয়ি, 
সনেয আব্বা এমি দানয়ত্বহীি হয়ে পায়রি িা। দাদী ও পনরবায়রর নচন্তায়ক্ বাদ 
নদয়য় নেনি দক্াি নচন্তাই গ্রহে ক্রয়ে পায়রি িা।’ 
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দবদিা নমনশ্রে এক্টা নবব্রেভাব ফয়ুট উয়িনেল বারবারা ব্রাউয়ির 
মুয়খও। এই ভাবটা চাপয়ে দচষ্টা ক্য়র বলল বারবারা ব্রাউি, আনম দাদীর সায়র্ 
এক্মে। বড় নক্ে ুঘয়টয়ে। দভয়ব-নচয়ন্ত দোমার সাময়ি এগুয়িা দরক্ার।  

‘বড় নক্ে ুএক্টা নক্ হয়ে পায়র?’ নজয়জ্ঞস ক্রল হাইম দবঞ্জানমি। 
সয়ে সয়ে উত্তর নদল িা বারবারা ব্রাউি। নক্ উত্তর দদয়ব দস! দস নিয়জও 

সবনক্েু জায়ি িা। নক্ন্তু এটুক জায়ি দে, আংয়ক্ল ড. হাইম হাইয়ক্ল নবপয়দ 
আয়েি। হাইম পনরবারয়ক্ ো জািয়ে দদয়া হয়ব িা। ইহুদীয়দর স্বায়র্িই িানক্ এটা 
প্রয়য়াজি। আংয়ক্ল ড. হাইম হাইয়ক্য়লর স্বায়র্িই িানক্ দক্াি নবয়দশীয়ক্, এমিনক্ 
অপনরনচে দক্াি স্বয়দশীয়ক্ও হাইম পনরবায়রর সায়র্ দদখা ক্রয়ে দদয়া োয়ব িা 
নক্েুয়েই। এই পাহারা দদবার দানয়ত্ব োর উপয়রও পয়ড়য়ে। পনরবায়রর অজায়ন্ত 
এটা ক্রয়ে োর খারাপ লােয়ে। দস বুঝয়ে পারয়ে িা এর ময়ধয ইহুদী স্বায়র্ির 
নক্ আয়ে, হাইম পনরবায়রর স্বায়র্িরই বা নক্ আয়ে! েবু অনপিে দানয়ত্ব োয়ক্ পালি 
ক্রয়ে হয়ি। হাইম দবঞ্জানমি শুধ ুোর বন্ধ ুিয়, োর সব নক্েুই দস। নক্ন্তু োর 
সায়র্ও লুয়ক্াচুনর দখলয়ে হয়ি োয়ক্। সেয ক্র্াটা বলা োয়ি িা। এই নচন্তা 
োয়ক্ ভীষে ক্ষ্ট নদয়ি। 

নচন্তার টািায়পাড়য়ি নবব্রে বারবারা ব্রাউি উয়ি হাইম দবঞ্জানময়ির পায়শ 
নেয়য় বসল। েুয়ল নিল হাইম দবঞ্জানময়ির এক্টা হাে। বলল, ‘দবঞ্জানমি ‘বড় 
নক্েু এক্টা’ নক্ আনম জানি িা। নক্ন্তু ময়ি হয়ি আংয়ক্ল বড় নবপয়দ পয়ড়য়েি।’ 

র্ামল বারবািা ব্রাউি। এক্টা দম নিয়য় ভয়ােি নফসনফয়স ক্য়ন্ি বলল, 
‘আমার ময়ি হয় দোমায়দর পনরবায়রর উপরও দচাখ রাখা হয়ি।’ 

ভ্রুকনঞ্চে হয়লা দবঞ্জানময়ির। দসাজা হয়য় বসল। বারবারা ব্রাউয়ির 
দুহােই দস োর হায়ের মুয়িার ময়ধয নিল। বলল, ‘ব্রাউি, সনেয এটা? নক্ ক্য়র 
বুঝয়ল েুনম?’ 

ক্র্া গুনেয়য় দরয়খনেল বারবারা ব্রাউি। বলল, আমায়দর ক্মুযনিনটর 
নবনভন্ন সূত্র দর্য়ক্ এটা বলা হয়ি। আর েেক্াল নিয়জও আনম দোমায়দর বাসায় 
এক্টা দটনলয়ফাি ধয়রনে দাদীর নিয়দিয়শ। দটনলয়ফাি নেনি ক্য়রনেয়লি, ক্র্ার 
উচ্চারে দর্য়ক্ বুঝলাম নেনি এক্জি নবয়দশী। নেনি বলয়লি, নম. হাইম দবঞ্জানমি 
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আোমীক্াল ক্’টায় দপৌাঁোয়িি?’ আনম উত্তয়র নজজ্ঞাসা ক্রলাম, দক্ আপনি? 
নেনি বলয়লি, আনম ড. হাইম হাইয়ক্য়লর এক্জি শুভাক্াঙ্ক্ষী। আনম নম. হাইম 
দবঞ্জানমি ও োর দাদীর সায়র্ দদখা ক্রয়ে চাই।’ আমার নবস্ময় দলয়েয়ে েুনম 
আজ আসে এ নবষয়টা এক্জি নবয়দশী নিউইয়ক্ি দর্য়ক্ জািল নক্ ক্য়র? ‘দাদী 
অসুি, পয়র দোোয়োে ক্রয়বি’ বয়ল আনম োাঁয়ক্ এনড়য়য় দেনে।’ 

ওনদয়ক্ হাইম দবঞ্জানমি নক্ে ুবলার জে উমুখ হয়য় উয়িনেল। বারবারা 
ব্রাউি র্াময়েই দবঞ্জানমি বয়ল উিল, ‘আশ্চেি, আনম এই দুনমনিট আয়ে টয়য়লট 
দর্য়ক্ দবনরয়য় এক্টা দটনলয়ফাি ধরলাম। দটনলয়ফািটা দোমার দসই দলায়ক্র। 
নিক্ দসই নবয়দশী উচ্চারে। দোমায়ক্ ো বয়লয়ে আমায়ক্ও োই বলল। আব্বার 
এক্জি শুভাক্াঙ্ক্ষী দস, আমার সায়র্ দদখা ক্রয়ে চায়।’  

‘অবাক্ বযাপার! েুনম এয়সে এক্ ঘন্টাও হয়নি, দস জািল নক্ ক্য়র?’ 
বলল বারবারা ব্রাউি। নবস্ময়ভরা োর ক্য়ন্ি। 

হাইম দবঞ্জানমি নচন্তা ক্রনেল। বলল,‘আধুনিক্ বযবিায় নবমাি বেরয়ক্ 
নজজ্ঞাসা ক্য়র বা ইন্টারয়িট-ই-দমইয়লর মাধযয়মও এটা জািা সম্ভব।’ 

‘আবার বানড়র উপর দচাখ দরয়খও জািা সম্ভব।’ বারবারা ব্রাউি বলল। 
‘হ্যাাঁ, োও সম্ভব।’ বলল, হাইম দবঞ্জানমি। 
‘েুনম নক্ বয়লে দলাক্টায়ক্?’ নজজ্ঞাসা ক্রল বারবারা ব্রাউি। 
‘আনম োয়ক্ সময় নদয়য়নে। আনম নিউইয়ক্ি োবার আয়ে োর সায়র্ 

আয়লাচিা ক্রয়ল ভায়লাই হয়ব।’ বলল দবঞ্জানমি। 
‘অপনরনচে এক্জি মানুষ। োর উপর নবয়দশী। এক্জি অপনরনচে 

নবয়দশী নক্ ক্য়র আংয়ক্য়লর শুভাঙ্ক্ষী হয়ে পায়রি? 
হিাৎ োর সায়র্ দদখা ক্রা নক্ নিক্ হয়ব? োর দক্াি বদ মেলবও 

র্াক্য়ে পায়র।’ বারবারা ব্রাউি বলল। 
‘হিাৎ ক্য়র দো দদখা ক্রনে িা। আসয়েি আোমীক্াল। আমায়দর হায়ে 

েয়র্ষ্ট সময় র্াক্য়ে।’ বলল দবঞ্জানমি। 
ক্নলংয়বল দবয়জ উিল। 
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বারবারা ব্রাউি দদৌয়ড় নেয়য় ক্লটা নরনসভ ক্রল। ক্র্া বলল। োরপর 
েুয়ট এল হাইম দবঞ্জানময়ির ক্ায়ে। বলল, ‘এক্জি পুনলশ অনফসার এবং 
নিউইয়ক্ি রাব্বানিক্ নবেনবদযালয়য়র ডাইয়রটর এয়সয়েি। দোমার সায়র্ দদখা 
ক্রয়বি।’ 

হাইম দবঞ্জানময়ির মুখটা উিল হয়য় উিল। ওরা নক্ আব্বার সম্পয়ক্ি 
দক্াি সুসংবাদ এয়িয়েি? ময়ি ময়ি ঈেরয়ক্ ডাক্ল হাইম দবঞ্জানমি দেি দক্াি 
সুখবর দস পায়। 

উয়ি দাাঁড়াল হাইম দবঞ্জানমি। বলল,‘চল ব্রাউি, ওয়দর নিয়য় আনস।’ 
দমহমাি দুজিয়ক্ স্বােে জানিয়য় নিয়য় এয়স ওরা চারজি ড্রইংরুয়ম 

বসল। দবঞ্জানমি ও বারবারা পাশাপানশ এক্ দসাফায় বসল। আর অে দুনট 
দসাফায় বসল পুনলশ আনফসার এবং নিউইয়ক্ি রাব্বানিক্ নবেনবদযালয়য়র 
ডাইয়রটর নম. ফ্রানিস।’ 

হাইম দবঞ্জানমি বয়সই নম. ফ্রানিসয়ক্ লক্ষয ক্য়র বলল, ‘স্যার, আপনি 
আসায় খুব খুনশ হয়য়নে। আনম নিয়জই নিউইয়ক্ি োবার জে পেনর হনিলাম। 
আমরা খুব উনদ্বগ্ন।’ 

‘আমরাও নিদারুি দুিঃনখে ও উনদ্বগ্ন। আসয়লই এক্ জনটল পনরনিনের 
সৃনষ্ট হয়য়য়ে। এ নবষয়য় নক্ে ুবলার জয়ে আমরা এয়সনে।’ বয়ল এক্ট ুর্ামল 
ফ্রানিস। োরপর পুনলশ অনফসায়রর নদয়ক্ দচয়য় বলল, ‘এসনপ সাহয়ব আপনিই 
ক্র্াটা শুরু ক্রুি।’ 

পুনলশ অনফসায়রর দচায়খ-মুয়খ এক্টা নবব্রেভাব ফয়ুট উিল। োড়াোনড় 
স্বাভানবক্ হবার দচষ্টায় িয়ড়-চয়ড় বসল। বলল, ‘আনম এযায়লি দশফার। 
নিউইয়য়ক্ির ইয়ক্িনভল নডনেট-এর এক্জি েদন্তক্ারী অনফসার। দুিঃয়খর সায়র্ 
বলনে, আমরা ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ অপ্রক্ৃনেি অবিায় খুাঁয়জ দপয়য়নে। ো বুঝা 
দেয়ে োয়ে ময়ি হয়য়য়ে ভীষে এক্ ভয়য় নেনি পানলয়য় দবড়ায়িি। োাঁর জীবি 
প্রচন্ড ঝুাঁনক্র মুয়খ। এর এক্টা সেযো পাওয়া দেয়ে, েে ক্য়য়ক্নদয়ি রাব্বানিক্ 
নবেনবদযালয় এলাক্ায় এক্জি খুি হয়য়য়ে, দুজিয়ক্ খুি ক্রার দচষ্টা ক্রা 
হয়য়য়ে। ড. হাইয়ক্য়লর সন্ধায়ি োয়দর হেযা ও জখম ক্রা হয়। এই আশংক্ায়ক্ 
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সাময়ি দরয়খই ড. হাইয়ক্লয়ক্ খুাঁয়জ পাওয়ার খবরটা প্রক্াশ ক্রা হয়নি। 
আর.................।’ 

পুনলশ অনফসার এযায়লি দশফায়রর ক্র্ার মাঝখায়িই হাইম দবঞ্জানমি 
বয়ল উিল, ‘আব্বা এখি দক্ার্ায়?’ 

‘এক্টা মািনসক্ হাসপাোয়ল রাখা হয়য়য়ে।’ বলল এযায়লি দশফার। 
‘দক্াি হাসপাোয়ল?’ নজজ্ঞাসা বারবারা ব্রাউয়ির। 
‘সংনিষ্ট পুনলশ ক্েৃিপক্ষ োড়া ক্াউয়ক্ বলার অনুমনে দিই। আনমও জানি 

িা মযাডাম।’ বলল পুনলশ অনফসার। 
‘পনরবায়রর সদস্যরাও ো জািয়ে পারয়ব িা?’ নজয়জ্ঞস ক্রল হাইম 

দবঞ্জানমি। 
‘পনরবায়রর সদস্যরা জািয়ে পারয়ব িা?’ নক্ন্তু দেয়ে পারয়ব। এ নবষয়য় 

আয়লাচিার জে আমরা এয়সনে।’ পুনলশ অনফসারনট বলল। 
‘বলুি ঘটিা নক্?’ বলল হাইম দবঞ্জানমি। 
সয়ে সয়ে ক্র্া বলল িা পুনলশ অনফসারনট। এক্ট ুভাবল। দবাধ হয় 

ক্র্া গুনেয়য় নিল। োরপর বলয়ে শুরু ক্রল, ‘ড. হাইম হাইয়ক্ল এক্নদয়ক্ 
অপ্রক্ৃনেি, অেনদয়ক্ অদৃশ্য এক্ প্রবল শত্রু োয়ক্ োড়া ক্য়র নফরয়ে। এই 
অবিায় োর দেমি নচনক্ৎসা দরক্ার, দেমনি দরক্ার নিনিদ্র নিরাপত্তার। এজে 
োয়ক্ নচনক্ৎসার জে এমি এক্ জায়োয় রাখা হয়য়য়ে, ো পুনলয়শর সংনিষ্ট 
ক্েৃিপক্ষ োড়া দক্উ জায়ি িা। আপিায়দরও জািায়িা োয়ব িা এই ক্ারয়ে দে, 
আপিায়দর োোয়াে বা অে দক্ািভায়ব নবষয়টা শত্রুরা দজয়ি দফলয়ে পায়র। 
শত্রুরা ড. হাইম হাইয়ক্য়লর সন্ধায়ি আপিায়দর উপরও দচাখ দরয়খয়ে। েয়ব 
নসন্ধান্ত হয়য়য়ে, সংনিষ্ট পুনলয়শর েেবধায়ি ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ দদখায়িা হয়ব 
োর পনরবায়রর দলাক্য়দর।’ 

এক্টা দঢাক্ নেলল পুনলশ অনফসার এযায়লি দশফার। র্াময়ে হয়লা 
োয়ক্। 

পুনলশ অনফসার র্াময়েই হাইম দবঞ্জানমি বয়ল উিল, আমার দুনট ক্র্া। 
এক্, আপনি বয়লয়েি হাসপাোয়লর িাম, নিক্ািা আমায়দর জািায়বি িা। নক্ন্তু 
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ওখায়ি েখি োব, েখি ো দো জািা হয়য়ই োয়ব। োহয়ল িাম, নিক্ািা জািায়ে 
আপনত্ত দক্ি? দুই. আব্বায়ক্ আমায়দর দদখায়িা হয়ব বয়লয়েি। দদখায়িার অর্ি 
সাক্ষাে ও ক্র্া বলা িয়। ‘দদখায়িা হয়ব’ বলয়ে আপনি নক্ অর্ি ক্য়রয়েি?’ 

পুনলশ অনফসারনটর মুয়খ এক্টা অস্বনস্তর ভাব ফয়ুট উিল। নবব্রেও ময়ি 
হয়লা নক্েুটা। নক্ন্তু এরপরও হাসার দচষ্টা ক্য়র দস বলল, ‘ড. হাইম হাইয়ক্য়লর 
পনরবারয়ক্ োর ক্াোক্ানে নিয়য় োওয়া হয়ব, দদখায়িা হয়ব, নক্ন্তু সাক্ষাে ক্রায়িা 
হয়ব িা। ডাক্তায়রর নিয়ষধ। েয়র্ষ্ট সুি িা হওয়ায় আত্নীয়-স্বজয়ির সায়র্ োয়ক্ 
সাক্ষাে ক্রায়িা োয়ব িা। দে দক্াি আয়বে উয়ত্তজিা োর জে ক্ষনেক্র। এই 
এক্ই ক্ারয়ে োাঁয়ক্ োাঁর দক্াি পনরনচেজয়ির সায়র্ও সাক্ষাে ক্রায়িা হয়ি িা। 
দেখায়ি নিয়য় োওয়া হয়ি, দসখািক্ার িাম- নিক্ািা িা জািায়িার অর্ি হয়লা, ড. 
হাইম হাইয়ক্য়লর পনরবার দসখায়ি োয়বি বয়ট, নক্ন্তু োওয়ার রাস্তা এবং োওয়ার 
িাি োয়দর দদখয়ে দদয়া হয়ব িা। দশয়ড ঢাক্া বন্ধ োনড়য়ে ক্য়র দে ঘয়র বয়স 
োরা হাইয়ক্লয়ক্ দদখয়বি, দসই ঘয়র নিয়য় িানময়য় দদয়া হয়ব। দদখার পর ঐ ঘর 
দর্য়ক্ ঐভায়বই আবার নফনরয়য় আিা হয়ব।’ 

নবরনক্ত ফয়ুট উিল হাইম দবঞ্জানময়ির মুয়খ। বলল, এে নক্েুর আনম 
ক্ারে বুঝনে িা। ড. হাইম হাইয়ক্য়লর পনরবারয়ক্ও নবোস ক্রা হয়ব িা দক্ি? 
আব্বার শত্রু দক্ বা ক্ারা, দক্ি ো আমরা জািয়ে পারব িা?’ 

পুনলশ অনফসায়রর মুয়খ দসই আয়ের অস্বনস্তভাব আবারও ফয়ুট উিল। 
নম্রয়মাি ক্য়ন্ি বলল, ‘ো ক্রা হয়ি সবই ড. হাইম হাইয়ক্য়লর স্বায়র্ি।’ বয়ল 
এক্ট ুর্ামল পুনলশ অনফসার। োরপর পুিরায় বলা শুরু ক্রল, ‘মুসনলম এক্নট 
দমৌলবাদী চর নবরাট এক্ ষড়েে এাঁয়টয়ে ড. হাইয়ক্লয়ক্ নঘয়র। ড. হাইম 
হাইয়ক্ল এক্নট ঐনেহানসক্ পনরবায়রর অেযন্ত সুপনরনচে ও সম্মানিে বযনক্তত্ব। 
োাঁর ক্াে দর্য়ক্ ঐ চর এক্টা ক্িয়ফশি আদায় ক্রয়ে চায় দে দক্াি মূয়লয। 
োরপর োয়ক্ হেযা ক্রয়ে চায়, োয়ে দস ক্িয়ফশয়ির দক্াি প্রনেবাদ জািায়িার 
দক্াি সুয়োে িা পাি।’ 

পুনলশ অনফসার র্াময়েই বারবারা ব্রাউি বয়ল উিল, ‘ক্িয়ফশিটা এে 
গুরুত্বপূেি দক্ি? নক্য়সর ক্িয়ফশি এটা?’ 
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‘এ প্রয়ের উত্তর আমরা জানি িা। েয়ব এইটুক জানি দে, জােীয় 
মহাগুরুত্বপূেি এক্ ঘটিার সায়র্ এই ক্িয়ফশি জনড়ে। এই ক্িয়ফশি শত্রুর 
হায়ে এমি এক্ মহাঅস্ত্র েুয়ল দদয়ব ো ইনেহাসই পায়ট নদয়ে পায়র।’ বলল 
পুনলশ অনফসারনট। 

নবস্ময় ও ভীনের োয়া দিয়ম এয়সয়ে হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউয়ির 
দচায়খ-মুয়খ। পুনলশ অনফসারনট র্াময়লও োরা দক্াি ক্র্া বলয়ে পারল িা। 
ভাবনেল হাইম দবঞ্জানমি, োর আব্বা নক্ এমি জায়িি বা চায়প পয়ড় নভনত্তহীি 
নক্ এমি ক্িয়ফশি ক্রয়ে পায়রি ো ইনেহাস পায়ট নদয়ে পায়র! োর নপোর 
মািনসক্ পনরবেিয়ির সায়র্ এই ক্িয়ফশি বযাপারটার নক্ দক্াি সম্পিক্ আয়ে? 

পুনলশ অনফসারই আবার ক্র্া বয়ল উিল। বলল, ‘সব ক্র্া আমরা জানি 
িা। নক্ন্তু ষড়েেটা অেযন্ত ভয়াবহ। জানের স্বায়র্ি, ড. হাইম হাইয়ক্য়লর স্বায়র্ি 
আপিারা আমায়দর সহয়োনেো ক্রয়বি বয়ল আমরা সবাই আশা ক্নর।’ 

ভাবনেল হাইম দবঞ্জানমি। এক্ট ু পর বলল, ‘নিক্ আয়ে নম. এযায়লি 
দশফার। আমরা ক্য়ব দদখা ক্রয়ে পানর?’ 

‘সুনবধা অনুসায়র আমায়দর পক্ষ দর্য়ক্ই ো আপিায়দর জািায়িা হয়ব।’ 
বলল পুনলশ অনফসার। 

হাইম দবঞ্জানমি পায়শর দডস্ক দর্য়ক্ নিপ পযায়ডর এক্টা পাো নিয়য় 
এয়স পয়ক্ট দর্য়ক্ ক্লম দবর ক্য়র পুনলশ অনফসারয়ক্ বলল, ‘আপিার অনফস 
ও বাসার দটনলয়ফাি িাম্বার নদি, োয়ে আমরাও দোোয়োে ক্রয়ে পানর আপিার 
সায়র্।’ 

পুনলশ অনফসার নক্েুটা সংকনচে হয়য় পয়ড় বায়ধা বায়ধা ক্য়ন্ি বলল, 
‘আনম অনফয়স ক্খি র্ানক্, বাসায় ক্খি র্ানক্ োর দক্াি নিরো দিই। সুেরাং 
আমায়দর সায়র্ দোোয়োয়ের দচষ্টা ক্য়র লাভ হয়ব িা। আপিারা নবেনবদযালয়য়র 
ডাইয়রটয়রর সায়র্ দোোয়োে রাখয়বি, োহয়লই হয়ব।’ 

নক্েুটা অপ্রস্তুে হয়য় হাইম দবঞ্জানমি োর ক্ােজ ও ক্লম দরয়খ নদয়ে 
নদয়ে বলল, ‘ধেবাদ ওাঁয়দর সক্য়লর দটনলয়ফাি আমায়দর ক্ায়ে আয়ে।’ 
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হাইম দবঞ্জানময়ির ক্র্া দশষ হয়েই পুনলশ অনফসার উয়ি দাাঁড়াল। োর 
সায়র্ উিল নিউইয়ক্ি নবেনবদযালয়য়র ডাইয়রটর নম. ফ্রানিস। বলল পুনলশ 
অনফসার, ‘আমরা দুিঃনখে। এয়ক্বায়র অসময়য় আপিায়দর নবরক্ত ক্য়রনে। 
আপনি বানড়য়ে নফয়র দবাধ হয় এক্ট ুদরস্টও নিয়ে পায়রিনি।’ 

‘আমায়দর খুনশ হবার ক্র্া। আমরা খুনশ হয়য়নে। আমায়দর জয়েই ক্ষ্ট 
ক্য়র আপিারা এয়সয়েি। ক্ষ্ট ক্য়র আসার জে ধেবাদ।’ বলল হাইম 
দবঞ্জানমি। 

পুনলশ অনফসার এযায়লি দশফার এবং নিউইয়ক্ি রাব্বানিক্ 
নবেনবদযালয়য়র ডাইয়রটর নম. ফ্রানিসয়ক্ দেট পেিন্ত এনেয়য় নদয়য় এয়স হাইম 
দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি আবার বসল। 

ক্পাল কনঞ্চে, দচাখ আধ-দবাজা। ভাবনেল হাইম দবঞ্জানমি।  
োর নচন্তায় বাধ দসয়ধ বারবারা ব্রাউি বয়ল উিল, ‘বয়লনেলাম িা 

দবঞ্জানমি আংয়ক্ল বড় দক্াি নবপয়দ পয়ড়য়েি এবং বয়লনেলাম দে, দোমায়দর 
বানড় ও দোমায়দর উপর দচাখ রাখা হয়ি। দদখয়ল সবই সেয প্রমাে হয়লা। ওরাও 
বয়ল দেল এবং আনমও নিনশ্চে দে, শত্রু পক্ষ দোমায়দর বানড়য়ে আসয়ব, 
দোমায়দর সায়র্ দদখা ক্রারও দচষ্টা ক্রয়ব।’  

‘দক্ি আসয়ব আমরা দো নক্েুই জানি িা।’ বলল হাইম দবঞ্জানমি। 
‘এখি দো অয়িক্ নক্েুই জািয়ল’। বারবারা ব্রাউি বলল। 
‘আব্বা েখি নবপদগ্রি, েখি দস নবপদ আমায়দর স্পশি ক্রয়বই।’ বলল 

হাইম দবঞ্জানমি।  
‘দভব িা দবঞ্জানমি। শত্রুরা দোমায়দর পেিন্ত দপৌাঁেয়েই পারয়ব িা।’ 

বারবারা ব্রাউি বলল। 
ভ্রুকনঞ্চে হয়লা হাইম দবঞ্জানময়ির। বলল, ‘েুনম এেটা নিনশ্চে দক্মি 

ক্য়র?’ 
এক্ট ুসংকনচে ভাব দদখা নদল বারবারা ব্রাউয়ির দচায়খ-মুয়খ। এক্ট ু

দহয়স স্বাভানবক্ হয়য় বলল, দক্ি োরা আংয়ক্য়লর নিরাপত্তা নদয়িি, োয়দর নক্ 
দানয়ত্ব িয় দোমায়দরয়ক্ নিরাপত্তা দদয়া?’ 
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‘এটা েুনক্তর ক্র্া, নক্ন্তু বয়লে নিনশ্চে ক্র্া। োক্। আব্বার অপ্রক্ৃনেি 
হবার নবষয়নট আমার মি দময়ি নিয়ে পারয়ে িা। এক্মাস আয়েও আব্বার দে 
নচনি দপয়য়নে, োয়ে োাঁয়ক্ সুি শুধু িয়, আরও েভীর ও স্বি নচন্তার ময়ি হয়য়য়ে।’ 
বলল দবঞ্জানমি। 

‘েুনম বলে এক্ মাস আয়ের ক্র্া। নক্ন্তু বেিমািয়ক্ দো মািয়ে হয়ব 
দবঞ্জানমি।’ বারবারা ব্রাউি বলল। 

‘মিটা খুবই খারাপ হয়য় দেল। নক্ ক্রব বুঝয়ে পারনে িা। আব্বার সায়র্ 
সাক্ষাে ক্রয়ে পারয়বা িা, এ দক্মি ক্র্া!’ বলল হাইম দবঞ্জানমি। 

‘ডাক্তায়রর ক্র্া দো মািয়েই হয়ব। ডাক্তায়রর উপর ভরসা ক্রা োড়া 
ক্রার নক্ আয়ে!’ বারবারা ব্রাউি বলল। 

দসই সায়র্ বারবারা ব্রাউি সয়র দবঞ্জানময়ির ঘনিষ্ট হয়লা। দবঞ্জানময়ির 
ক্াাঁয়ধর উপর হাে দরয়খ বলল, ‘আয়বে িয়, দোমায়ক্ বাস্তববাদী হয়ে হয়ব 
দবঞ্জানমি। আমার ময়ি হয়ি, নবপেিয়টায়ক্ েেটা আমরা দদখনে, োর দচয়য় বড়। 
দোমায়ক্ সবনদক্ দদয়খ চলয়ে হয়ব।’ 

‘পনরবায়রর সবনক্ে ু আব্বাই দদয়খয়েি, এখি নেনিই নবপয়দ। খুবই 
অসহায় দবাধ ক্রনে আনম।’ বলল দবঞ্জানমি। 

বারবারা ব্রাউি হাে নদয়য় দবঞ্জানময়ির েলা জনড়য়য় ধয়র বলল, ‘আনম 
দোমার পায়শ র্াক্ব দবঞ্জানমি।’ 

দবঞ্জানমি দক্াি ক্র্া বলল িা। 
মার্াটা দস এনলয়য় নদল বারবারা ব্রাউয়ির ক্াাঁয়ধ। 
 
 
 
নদলাওয়ার িদীর েীয়র নদলাওয়ার এয়ভনিউর নিক্ উপয়রই এক্টা 

দহায়টয়ল উয়িয়ে আহমদ মসুা। ইউয়রাপীয় টুযনরয়স্টর েদ্ময়বয়শ। সামাে 
েদ্ময়বয়শই দস এয়ক্বায়র বদয়ল দেয়ে। সুয়বশী এক্জি এযাংয়লা-এনশয়াি 
টুযনরস্ট ময়ি হয়ি োয়ক্। 
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দুপুয়র দস দহায়টয়ল উয়িয়ে। দোসল ক্য়র খাওয়ার পর এক্ট ু দরস্ট 
নিয়য়ই আহমদ মুসা দবনরয়য়নেল এলাক্াটা দদখার জয়ে। দসই সায়র্ সায়র্ হাইম 
দবঞ্জানময়ির বানড়টাও দস দদয়খ এয়সয়ে। 

দহায়টয়ল উয়িই আহমদ মুসা দোোয়োে ক্য়রয়ে হাইম দবঞ্জানময়ির 
সায়র্। বয়লয়ে, ‘আনম আপিার সায়র্ দদখা ক্রয়ে এয়সনে, আপিার আব্বার 
বযাপায়র আপিার সায়র্ নক্ে ু আয়লাচিার জয়ে।’ সয়ে সয়েই উত্তর আয়সনি 
দবঞ্জানময়ির ক্াে দর্য়ক্। এক্টু পর বয়ল, ‘আমরা নসন্ধান্ত নিয়য়নে, আনম নক্ংবা 
আমায়দর পনরবায়রর দক্উ আমার আব্বার বযাপার নিয়য় ক্ারও সায়র্ ক্র্া বলব 
িা।’ আহমদ মুসা উত্তয়র এই নসদ্ধায়ন্তর ক্ারে নজজ্ঞাসা ক্য়রনেল। দবঞ্জানমি 
বয়লনেল, ‘এ বযাপায়র আমায়দর নক্ে ু বলার দিই বয়ল। ক্ারও নক্ে ু জািার 
র্াক্য়ল পুনলয়শর ক্াে দর্য়ক্ই জািা উনচে।’ আহমদ মুসা বলল, ‘ধেবাদ আনম 
েে সােনদয়ি নিউইয়য়ক্ি দস রক্ম পুনলশ োলাশ ক্য়রনে, নেনি ড. হাইম 
হাইয়ক্য়লর সম্পিয়ক্ নক্ে ুজায়িি। নক্ন্তু এ রক্ম পুনলশ পাইনি, দে অন্তে; এটুক 
বলয়ে পায়র, ড. হাইয়ক্য়লর লা-পাত্তা হবার েদন্ত শুরু হয়য়য়ে। এ ধরয়ির েদন্ত 
শুরু হয়, সংনিষ্ট দলায়ক্র ঘর দর্য়ক্। নক্ন্তু আনম নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডয়ন্টর 
ক্াে দর্য়ক্ শুয়িনে, ঘরনট পুনলয়শর দক্উ এখিও দদয়খইনি। োাঁয়ক্ েনদ অসুি বা 
অপ্রক্ৃনেি বলা হয়, োহয়লও এর পটভূনমর জয়ে োর ঘয়রর ও নবেনবদযালয়য়র 
অনফয়সর োর বযানক্তেে নজনিসপত্র ও ক্ােজপয়ত্রর পরীক্ষা ও নবয়িষে দরক্ার 
হয়। পুনলশ োর নক্েুই ক্য়রনি। েদয়ন্তর জয়ে দানয়ত্বপ্রাপ্ত দক্াি পুনলশ 
অনফসারই পাইনি। সুেরাং ো জািয়ে চাই, ক্ায়ক্ নজজ্ঞাসা ক্রব?’ আহমদ 
মুসার এ দীঘি ক্র্ার পর সয়ে সয়েই দবঞ্জানমি নক্ে ুবয়লনি। দবাধ হয় ভাবনেল। 
এক্ট ু পয়র বয়ল ওয়ি, ‘আপনি নিউইয়য়ক্ির নিউইয়ক্িভীল নডনেট পুনলশ 
অনফসার এযায়লি দশফায়রর ক্ায়ে দেয়েি? নেনি আপিায়ক্ সাহােয ক্রয়ে 
পায়রি।’ শুয়িই আহমদ মসুা বয়ল উয়িনেল, ‘নক্ িাম বলয়লি পুনলশ 
অনফসায়রর?’ দবঞ্জানমি উত্তয়র বয়ল, ‘এযায়লি দশফার।’ আহমদ মুসা এক্ট ু
দভয়ব বয়লনেল, ‘আনম নিউইয়য়ক্ির নিউইয়ক্িনভল নডনস্টয়টই রয়য়নে। ওখািক্ার 
পুনলশ অনফয়স আনম দখাাঁজ-খবর নিয়য়নে। ওখায়ি ১১ জি েদন্তক্ারী অনফসার 



ধ্বংস টাওয়ার  69 

 

আয়েি। োর ময়ধয এযায়লি দশফার িায়ম ক্াউয়ক্ পাইনি!’ উত্তয়র বয়লনেল 
দবঞ্জানমি ‘পািনি! ক্য়য়ক্নদি আয়েই দো আমার সায়র্ ক্র্া বয়ল দেল!’ 
ভ্রুকনঞ্চে হয়য়নেল আহমদ মুসার। এক্ট ুদভয়ব নিয়য় দস, বয়লনেল, ‘নিউইয়য়ক্ির 
পুনলশ আপিার এখায়ি এয়সনেল? োর িাম এযায়লি দশফারই নেল? নিক্ ময়ি 
আয়ে আপিার?’ হাইম দবঞ্জানমি বলল, ‘হ্যাাঁ নিক্ আয়ে।’ এক্ট ুদভয়ব আহমদ 
মুসা বয়লনেল, ‘আমার অনুয়রাধ, আপনি সময় ক্য়র নিউইয়ক্ি পুনলয়শর ওয়য়ব 
সাইয়ট নিউইয়ক্িনভল নডনেয়টর পুনলয়শর নলস্টটা এক্ট ুপরীক্ষা ক্রুি। ওখাি 
দর্য়ক্ দটনলয়ফাি িাম্বার নিয়য় আপনি দটনলয়ফািও ক্রয়ে পায়রি।’ আহমদ মুসা 
র্াময়েই দবঞ্জানমি বয়ল উিল, ‘আনম এখনি দদখনে। নমনিট দয়শক্ পয়র আপিার 
সায়র্ ক্র্া বলব। স্যনর, এখি রাখনে।’ বয়লই দস দটনলয়ফাি দরয়খ নদয়য়নেল। 

নিক্ দশ নমনিট পর আহমদ মুসা দটনলয়ফাি ক্রার আয়ে হাইম 
দবঞ্জানমিই আহমদ মুসায়ক্ দটনলয়ফাি ক্য়র। আহমদ মুসা দটনলয়ফাি ধয়র 
হ্যায়লা বলয়েই হাইম দবঞ্জানমি বলয়ে শুরু ক্য়র, ‘দেঞ্জ নম. .............।’ 

‘আইজযাক্ দানিয়য়ল।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘হ্যাাঁ নম. দানিয়য়ল, আনম ক্নম্পউটায়রর ওয়য়ব সাইয়ট দচক্ ক্য়রনে। 

নিউইয়ক্িনভল নডনেট-এ এযায়লি দশফার িায়ম দক্াি পুনলশ দিই। আনম 
দটনলয়ফািও ক্য়রনেলাম। ওখািক্ার পুনলশ অনফস জািাল, ঐ িায়মর দক্াি 
পুনলশ অনফসার এখায়ি দিই। েে নেি বেয়রর ময়ধয নেল িা। আনম নজজ্ঞাসা 
ক্য়রনেলাম দক্াি পুনলশ অনফসার োরা আমায়দর বানড়য়ে পানিয়য়নেল নক্িা। 
োরা পািায়নি বয়লয়ে। আপিার ক্র্াই নিক্। োরা আমার আব্বার অন্তদ্ধিায়ির 
েদন্ত নবষয়য় দক্াি েদন্ত অনফসারই নিয়য়াে ক্য়রনি এখিও।’ হাইম দবঞ্জানমি 
র্াময়লই আহমদ মুসা বয়লনেল, ‘নম.হাইম দবঞ্জানমি আপিার সায়র্ আমার ক্র্া 
আয়ে। আসয়ে পানর?’ এক্ট ুচুপ ক্য়র দর্য়ক্ হাইম দবঞ্জানমি বয়লনেল, ‘নক্ বলব 
নম. দানিয়য়ল, বুঝয়ে পারনে িা।’ আহমদ মুসা বলল, ‘নম. হাইম দবঞ্জানমি 
আমায়ক্ নবোস ক্রার দরক্ার দিই। আমার ক্র্া আপনি শুিয়বি। আনম এক্াই 
এয়সনে। এক্াই আপিার সায়র্ ক্র্া বলব। আমায়ক্ সাচি ক্য়র ঢুক্ায়ব আপিার 
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নসনক্উনরনট। আপনি দে দক্াি ক্াউয়ক্ সয়ে রাখয়ে পায়রি।’ অবয়শয়ষ সাক্ষায়ের 
সময় দদয় দবঞ্জানমি।  

ক্াপড়-দচাপড় পয়রই আহমদ মুসা বয়সনেল। দবঞ্জানময়ির বানড়য়ে 
োবার জয়ে নিক্ সন্ধযা ৭ টায় উয়ি দাাঁড়াল। 

দরজা খুলল। 
দরজা খুয়ল বাইয়র মুখ বাড়ায়েই এক্জি দলায়ক্র মুয়খামুনখ হয়য় দেল। 

দলাক্নট েুবক্ বয়য়সর এবং লাল দেোংে। আহমদ মুসার দরজার নদয়ক্ োনক্য়য় 
দাাঁনড়য়য়নেল। 

আহমদ মুসার মুয়খামুনখ হয়েই দলাক্নট চময়ক্ উিল এবং দপেয়ি নফয়র 
ক্নরয়ডার বরাবর হিহি ক্য়র চলয়ে শুরু ক্রল। 

আহমদ মুসা োড়াোনড় দরজা বন্ধ ক্য়র দলাক্নটর দপেয়ি হাাঁটয়ে শুরু 
ক্রল। আহমদ মুসা নিনশ্চে, দলাক্নট োর ঘয়রর সন্ধায়িই এয়সনেল। 

সাময়িই ক্নরয়ডায়রর এক্টা বাাঁক্। 
দলাক্নট বাাঁক্ ঘুয়র দেল। 
আহমদ মুসা দরজা বন্ধ ক্রয়ে দেয়য় এক্ট ুনপনেয়য় পয়ড়নেল।  
আহমদ মুসাও বাাঁক্ ঘুরল। নক্ন্তু বাাঁক্ ঘুয়র দলাক্নটয়ক্ আর দদখয়ে দপল 

িা। নলফট রুম সাময়ি, নক্ন্তু দবশ এক্ট ুদূয়র। এে োড়াোনড় দস নলফয়ট দিয়ম 
দেয়ে অবশ্যই পায়রনি। নক্ন্তু দেল দক্ার্ায়? দলাক্নট োর মেই নক্ দহয়টয়লর 
বানসো? আহমদ মুসার দরজায় োর ঐভায়ব দাাঁনড়য়য় র্াক্াটা নক্ এক্টা 
দবাক্ানম? নক্ন্তু দলাক্নটর দচাখ-মুখ দদয়খ ো ময়ি হয়নি। 

মার্ায় এসব ভাবিা নিয়য়ই আহমদ মুসা নলফয়টর সাময়ি নেয়য় দাাঁড়াল। 
এয়স দেল নলফটটা। 
আহমদ মুসা নচন্তাগুয়লা দঝয়ড় দফয়ল নলফয়ট প্রয়বশ ক্রল। ময়ি ময়ি 

বলল, এখি ড. হাইম হাইয়ক্য়লর পনরবায়রর সদয়স্যর সায়র্ ক্র্া বলাই োর 
জে সবয়চয়য় বড় ক্াজ। অেনদয়ক্ দস িজর দদয়ব িা। দস নিনশ্চে দে, োর 
নফলায়ডলানফয়ায় আসা শত্রুর ক্ায়ে ধরা পয়ড় দেয়ে। দলাক্নট োয়দর হওয়াটাই 
ঘটিার সবয়চয়য় সংেে বযাখযা। 
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আহমদ মুসা দহায়টয়লর সাময়ি ক্য়য়ক্ ঘন্টার চুনক্তয়ে এক্টা টযানক্স 
ভাড়া ক্য়র োত্রা ক্রল। 

আহমদ মুসার োনড় দদয়লায়ার এয়ভনিউ দর্য়ক্ ক্যায়র্নরি নেয়ট প্রয়বশ 
ক্য়র পনশ্চম নদয়ক্ এনেয়য় চলল। োরপর পনশ্চম নদয়ক্ বাাঁক্ নিয়য় প্রয়বশ ক্রল 
র্াডি নেয়ট। 

আহমদ মুসার োনড় এনেয়য় চলল ঐনেহানসক্ ‘সাউর্ওয়াক্’ আবানসক্ 
এলাক্ার ময়ধয নদয়য়। দষাড়শ শোেীর এ আবানসক্ এলাক্া। এলাক্ার বানড় 
ঘরগুয়লা ক্ািায়মা, নডজাইি সবই দষাড়শ শোেীর। আধুনিক্ সংস্কার 
বানড়গুয়লায়ক্ আধুনিক্ ক্য়র েুয়লয়ে। এই আবানসক্ এলাক্ারই এয়ক্বায়র উত্তর-
প্রায়ন্ত ড. হাইম হাইয়ক্য়লর বানড়। 

আবানসক্ এলাক্ার রাস্তাগুয়লা প্রশস্ত। বানড়গুয়লা অয়িক্ দূয়র দূয়র। সব 
বানড়ই চারনদক্ দর্য়ক্ বাোয়ি সুসনিে। এয়ে এলাক্ার দশাভা দবয়ড়য়ে, নক্ন্তু 
চারনদয়ক্ এক্টা শুি-সাি নিজিিো দিয়ম এয়সয়ে। সন্ধযা সােটায়েই মধযরায়ের 
নিরবো-নিজিিো এয়স জুয়ড় বয়সয়ে। ক্নচৎ দুএক্টা োনড়র দদখা পাওয়া োয়ি। 

আহমদ মুসা এক্ট ুআিমিা হয়য় পয়ড়নেল, অেীয়ে নফয়র নেয়য়নেল োর 
মি। ভাবনেল, দষাড়শ শোেীর আয়ে এই নফলায়ডলনফয়ার দক্াি অনস্তত্ব নেল 
িা। অনস্তত্ব নেল িা ইউয়রাপীয় দক্াি মানুয়ষর। আয়মনরক্ার আনদবাসী 
ইনন্ডিয়ািয়দর ‘নদলওয়ার’ জানে দোনষ্ঠ বাস ক্রে এই নফলায়ডলনফয়া অঞ্চয়ল। 
দষাড়শ শোেীর এয়ক্বায়র শুরুর নদয়ক্ ইউয়রায়পর ডাচরা প্রর্মবায়রর মে এ 
অঞ্চয়ল এল। োরপর ১৬৪০ সায়লর নদয়ক্ ইউয়রায়পর সুইনডশরা নদলওয়ার 
ইনন্ডয়ািয়দর এই অঞ্চয়ল এয়স িায়ী বসনে েয়ড় েুলল। ধীয়র ধীয়র এই অঞ্চয়লর 
উপর ইউয়রায়পর সাম্রাজবাদী দলাভােুর দৃনষ্ট েীব্র হয়য় উিল। শুরু হয়লা এ 
এলাক্ার দখল নিয়য় ডাচ, সুইনডশ ও ইংয়রজয়দর ময়ধয দঘারের লড়াই। 
এলাক্ার আসল মানলক্ সহজ, সরল নদলওয়ার ইনন্ডয়ািয়দর ঘরোড়া ক্য়র 
আয়েই হনটয়য় দদয়া হয়য়নেল। দখয়লর লড়াই-এ অবয়শয়ষ নজয়ে োয় বৃয়টি। 
আয়মনরক্া হয়য় দাাঁড়ায় বৃয়টয়ির উপনিয়বশ। োরপর......।’ 
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আহমদ মুসার নচন্তা আর এগুয়ে পারল িা। ড্রাইভায়রর ক্র্ায় আহমদ 
মুসার নচন্তায় দেদ দিয়ম এল। ড্রাইভার বয়লনেল, ‘স্যার আপিার সায়র্ আর দক্উ 
আসয়ে?’ 

‘িা দো! দক্ি বলে এ ক্র্া?’ নজয়জ্ঞস ক্রল আহমদ মুসা। 
‘স্যার, ক্যায়র্নরি নেট দর্য়ক্ এক্টা োনড় আমায়দর নপয়ে নপয়ে 

আসয়ে। নক্েুক্ষে আে পেিন্ত আমায়দর সমাি স্পীয়ড এয়সয়ে। এখি নস্পড 
বানড়য়য় নিক্টবেিী হয়ি।’ বলল ড্রাইভার। 

আহমদ মুসা দপেয়ি োক্াল। দদখয়ে দপল এক্টা োনড়র দহডলাইড। 
আহমদ মুসা খুনশ হয়লা ড্রাইভায়রর উপয়র। বলল, ‘ধেবাদ ড্রাইভার দোমার 
সেিক্ দৃনষ্টর জয়ে। েুনম দে েনেয়ে োনড় চালাি, দসই েনে অবযাহে রাখ! 
সনেযই অনুসরে ক্য়র র্াক্য়ল দদখা োক্ ওরা ক্ারা! পুনলশ দো িয় দদখাই 
োয়ি।’ 

‘নজ স্যার, পুনলশ িয়।’ বলল ড্রাইভার। 
আহমদ মুসা দপেি দর্য়ক্ দৃনষ্টটা নফনরয়য় আিল ড্রাইভায়রর নদয়ক্। 

বলল, ‘ড্রাইভার, দোমার ইংনলশ উচ্চারে শুয়ি ময়ি হয়ি, ‘আরয়বর দক্াি দদয়শ 
দোমার বানড়। 

‘নজ স্যার আনম জদিািী।’ বলল ড্রাইভার। 
‘ক্েনদি দোমরা আে?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘স্যার, বহুনদি। মাঝখায়ি টুইি টাওয়ায়রর ঘটিার পর আমার আব্বা 

আমায়দর পনরবায়রর সবাইয়ক্ নিয়য় দদয়শ নফয়র নেয়য়নেলি। দদয়শ নেয়য় আব্বা 
মারা োি। এখি অবিা আয়ের দচয়য় ভায়লা বয়ল এক্ বের আয়ে আনম 
নফলায়ডলনফয়ায় দফরে এয়সনে।’ বলল ড্রাইভার। 

অবিা এখি ভায়লা ময়ি ক্রে?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘নজ স্যার। এই সরক্ায়রর আয়ের সরক্ায়রর আমল দর্য়ক্ই অবিা ভাল 

হয়েয়ে। েয়ব েে এক্ বের হয়লা পনরনিনে এয়ক্বায়র পায়ট দেয়ে। স্যার, 
এজে আমরা আয়মনরক্ার মসুলমািসহ দুনিয়ার সব মুসলমাি আহমদ মুসার 
প্রনে ক্ৃেজ্ঞ। নেনি মানক্িি সরক্ার ও মানক্িি জিেয়ের দচাখ খুয়ল নদয়য়য়েি। 
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মানক্িিীয়দর ক্ায়ে আমায়দর সম্মাি রাোরানে এয়ক্বায়র দেি আক্াশচুনম্ব হয়য় 
উয়িয়ে। োরা এখি মুসলমায়দরয়ক্ই প্রক্ৃে বন্ধু ময়ি ক্য়র।’ উৎসায়হর সায়র্ 
আয়বে-ঘি ক্য়ন্ি বলল ড্রাইভার। 

‘ভাল খবর শুিায়ল ড্রাইভার। নক্ন্তু মানক্িিীরা শুধ ু দোমায়দরয়ক্ই 
ভালবায়স, িা দোমায়দর ধমিয়ক্ও ভালবায়স, দোমায়দর সংস্কার-সংসৃ্কনেয়ক্ও 
ভায়লাবায়স?’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ভাল ক্র্া ময়ি ক্য়র নদয়য়য়েি স্যার। এমি প্রে দক্উ ক্খিও নজজ্ঞাসাই 
ক্য়র িা। অর্চ অক্ল্পিীয় সব ঘটিা ঘয়টয়ে এ দক্ষয়ত্রই। আপনি 
নফলায়ডলনফয়ার মুসনলম ‘সািয়ড’ সু্কলগুনলয়ে নেয়য় দদখুি সু্কয়লর দুই েৃেীয়াংশ 
দেয়লয়ময়য়ই আয়মনরক্াি খৃষ্টাি পনরবায়রর। মুসনলম সু্কলগুয়লায়ে পিনেক্ নশক্ষা 
ভাল হয়, ভাল অভযাস েয়ড় ওয়ি বয়ল খৃষ্টাি পনরবারও এখায়ি োয়দর দেয়লয়ময়য় 
পািায়।’ ড্রাইভার বলল। 

‘ক্েগুয়লা ‘সািয়ড সু্কল’ আয়ে দোমায়দর?’ নজয়জ্ঞস ক্রল আহমদ 
মুসা। 

‘শহয়র দশনট মসনজদ আয়ে। দশনট মসনজয়দই ‘সািয়ড সু্কল’ আয়ে। 
এোড়া আরও দশ বারটা মুসনলম ‘সািয়ড সু্কল’ েয়ড় উয়িয়ে শহয়রর নবনভন্ন 
জায়োয়।’ বলল ড্রাইভার। 

‘আয়মনরক্ািরা নক্ ইসলাম ধমি গ্রহে ক্রয়ে?’ আহমদ মুসা বলল। 
বহু স্যার। প্রনে সপ্তায়হ নফলায়ডলনফয়ার প্রয়েযক্ মসনজয়দ জুমুআর 

িামায়জর পর চার পাাঁচজি ক্য়র ইসলাম ধমি গ্রহয়ের ঘটিা ঘয়টয়ে। স্যার, এই 
সপ্তায়হ আমায়দর মসনজয়দ েয়জি ইসলাম গ্রহে ক্য়রয়ে। োর ময়ধয িািীয় খৃষ্টাি 
চায়চির ফাদার ও এক্জি প্রয়ফসর ইসলাম ধমি গ্রহে ক্য়রয়ে। খৃষ্টাি চাচিটা েয় 
মাস আয়ে বন্ধ হয়য় োয় দক্াি প্রার্িিাক্ারী োয় িা বয়ল।’ 

র্ামল ড্রাইভার। এক্টা দম নিল। োরপর আবার বয়ল উিল, ‘স্যার নক্ 
মুসলমাি? এনশয়াি দো বুঝয়েই দপয়রনে।’ 
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আহমদ মুসা নক্ে ু বলয়ে োনিল। নক্ন্তু োর আয়ে ড্রাইভার আাঁৎয়ক্ 
উিার মে শে ক্য়র চাপা ক্য়ন্ি বয়ল উিল, ‘স্যার রং সাইড নিয়য় সাময়ি দর্য়ক্ 
এক্টা োনড় আমায়দর নদয়ক্ েুয়ট আসয়ে।’ 

আহমদ মুসা দপেয়ি োনক্য়য়নেল। দসনদক্ দর্য়ক্ দচাখ নফনরয়য় নিয়য় 
োক্াল সাময়ি। দদখল, ড্রাইভায়রর ক্র্া নিক্। আহমদ মুসায়দর োনড়র পর্ দরাধ 
ক্য়র েজ পাাঁয়চক্ সাময়ি এক্টা োনড় দাাঁনড়য়য় পয়ড়য়ে। 

আহমদ মুসায়দর োনড়য়ক্ও ড্রাইভার র্ানময়য় নদয়য়নেল। দপেয়ির 
োনড়টাও দপেয়ি এয়স দাাঁনড়য়য় দেয়ে। 

‘স্যার নক্ ক্রব? আমরা পাশ ক্াটায়ে চাইয়ল ওরা নিঘিাে গুলী ক্রয়ব।’ 
োনড় র্ানময়য়ই বয়ল উিল ড্রাইভার। 

‘েুনম নিক্ নসন্ধান্ত নিয়য়ে ড্রাইভার। দদখা োক্ ওরা দক্, নক্ চায়।’ বলল 
আহমদ মুসা।  

র্ামার পয়রই আয়ে নপয়ের দুোনড় দর্য়ক্ চারজি দ্রুে দিয়ম এল। েুটল 
োরা আহমদ মুসার োনড়র নদয়ক্। 

‘ড্রাইভার োনড়র জািালার ক্াাঁচগুয়লা িানময়য় দফল। বন্ধ র্াক্য়ল ওরা 
দভয়ঙ দফলয়ে পায়র।’ বলল দ্রুেক্য়ন্ি আহমদ মুসা। 

‘নক্ন্তু স্যার..................।’ নক্েু বলয়ে নেয়য় দর্য়ম দেল ড্রাইভার। দবাধ 
হয় আহমদ মুসার নিয়দিয়শর প্রনেবাদ ক্রয়ে নেয়য়নেল। নক্ন্তু নক্ ময়ি ক্য়র দর্য়ম 
নেয়য় সুইচ নটয়প সব জািালার ক্াাঁচ খুয়ল নদল। 

েুয়ট আসা ওরা চারজি দুজি ক্য়র আহমদ মুসার দুপায়শর জািালায় 
এয়স দাাঁড়াল। োয়দর প্রয়েযয়ক্র হায়ে নরভলবার। 

দু’পায়শর জািালা দর্য়ক্ দুজি আহমদ মুসায়ক্ উয়েশ্য ক্য়র বয়ল উিল, 
‘দবনরয়য় আসুি। এক্ মুহূেি দদনর ক্রয়ল গুলী ক্রব’। 

‘দুনদক্ দর্য়ক্ই বলে, দোমরাই বল দক্াি দরজা নদয়য় দবর হয়বা।’ শান্ত 
স্বাভানবক্ ক্য়ন্ি বলল আহমদ মুসা। 

োনড় দাাঁনড়য়য়নেল রাস্তার অয়িক্টা বাম প্রান্ত দঘাঁয়ষ। ডায়িই প্রশস্ত মূল 
রাস্তাটা। 
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ডাি নদয়ক্র দুজয়ির ময়ধয এক্জি নরভলবার িানচয়য় বলল, ‘এনদক্ 
নদয়য় িাম।’ বয়লই দস দনক্ষে নদয়ক্র দুজিয়ক্ লক্ষয ক্য়র বলল, ‘দোমরা এনদক্ 
এস।’ 

সয়ে সয়েই বাম পায়শর দুজি দদৌড় নদয়য় ডাি পায়শ চয়ল এল। 
‘ড্রাইভার দরজার ক্ী আিলক্ ক্য়রে?’ ধীয়র সুয়ি বলল আহমদ মুসা।  
ওয়দর চারজয়ির ময়ধয দরজার সাময়ি দাাঁনড়য়য়য়ে দুজি এবং দরজার 

নপেি নদয়ক্ দাাঁনড়য়য়য়ে দুজি। দরজার পাল্লা খুয়ল সাময়ির নদয়ক্ োয়ব বয়ল 
ওনদয়ক্ দক্উ দিই।  

আহমদ মুসা ড্রাইভারয়ক্ দরজা দখালার ক্র্া বলার সায়র্ সায়র্ নক্লক্ 
শে ক্য়র দরজা খুয়ল দেল। 

আহমদ মুসা দরজার নদয়ক্ ঘুয়র বয়স এগুয়লা দরজার নদয়ক্। 
হিাৎ ওয়দর এক্জি নচৎক্ার ক্য়র উিল, ‘দাাঁড়াও।’ 
আহমদ মুসা দর্য়ম দেল। 
নরভলবার বানেয়য় দরয়খই সাময়ি দর্য়ক্ এক্জি েুয়ট এয়স বলল, 

‘দোমার ক্ায়ে নরভলবার আয়ে, ওটা নদয়য় দাও।’ 
‘দোমায়দর চারজয়ির ক্ায়ে চার নরভলবার, এরপরও আমার এক্ 

নরভলবায়রর ভয় ক্রে।’ নবদ্রূপাত্মক্ হানসর সায়র্ এক্র্াগুয়লা বলয়ে বলয়ে 
আহমদ মুসা পয়ক্ট দর্য়ক্ নরভলবারটা দবর ক্য়র ওয়দর নদয়য় নদল। 

নরভলবার হায়ে নিয়য় দলাক্টা এক্ট ুদপেয়ি হয়ট আয়ের জায়োয় নেয়য় 
দাাঁড়াল। 

দস েখি দপেয়ি হটনেল, েখি আহমদ মুসা দরজার নদয়ক্ এগুয়লা। 
দরজায় দপৌাঁয়ে পা দুয়টা দরজার প্রায়ন্ত নিয়য় বাম হাে নদয়য় দরজা খুয়ল দজায়র 
সাময়ির নদয়ক্ দিয়ল নদল। োর পয়রই দস দুপায়য়র উপর ভর নদয়য় দুহাে সাময়ি 
নিয়য় মার্ায়ক্ নক্েুটা নিম্নমুখী ক্য়র বাইয়র ড্রাইভ নদল। দুহাে োর মানট স্পশি 
ক্রার সায়র্ সায়র্ পা দুনট োর নবদুযে দবয়ে অদ্ধিচোক্ায়র ঘুয়র নেয়য় সাময়ি 
পাশাপানশ দাাঁড়ায়িা দুজয়ির বুয়ক্ আঘাে ক্রল। নেটয়ক্ মানটয়ে পয়ড় দেল ওরা। 
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আহমদ মুসার পা দুয়টা ঘুয়র নেয়য় মানট স্পশি ক্রয়েই দুপায়য়র 
দুয়মাজায় আটক্ায়িা নরভলবার দবর ক্য়র নিয়য় ডাি হায়ের নরভলবার নদয়য় োক্ 
ক্রল োনড়র দরজার পায়শ দাাঁড়ায়িা দুজিয়ক্। োয়দর এক্জয়ির ক্ায়ির পাশ 
নদয়য় এক্টা ফাাঁক্া গুলী ক্য়র বলল, নরভলবার দফয়ল দাও, িা হয়ল পয়রর দুই 
গুলী দুজয়ির মার্ায় ভয়র দদব।’ 

আক্নস্মক্ এই ঘটিায় োরা নবমূঢ় হয়য় পয়ড়নেল। নরভলবার সয়মে হাে 
োয়দর নিয়চ ঝুয়ল পয়ড়নেল। ক্ায়ির পাশ নদয়য় ফাাঁক্া গুলীটাও মযানজয়ক্র মে 
ক্াজ ক্রল। োরা োয়দর হায়ের নরভলবার এক্ট ুসাময়ি েুয়ড় দফয়ল নদল।  

ওনদয়ক্ মানটয়ে নেটয়ক্ পড়া দুজি উয়ি োয়দর হাে দর্য়ক্ নেটয়ক্ পড়া 
নরভলবার হাে ক্রার জে এগুনিল। 

আহমদ মুসার বাম হায়ের নরভলবার োয়দর নদয়ক্ োক্ ক্রা নেল। 
আহমদ মুসা ওয়দর নিয়দিশ নদল, আর এক্ ইনঞ্চ এগুয়ব িা। দুজিয়ক্ই লাশ 
বানিয়য় দদব। 

ওরা দুজয়িই র্ময়ক্ দেল। 
আহমদ মুসা এবার দুনদয়ক্ নরভলবার োক্ ক্য়র দরয়খ পা নদয়য় 

নরভলবার চারনটয়ক্ এক্ জায়োয় নিল। োরপর ওয়দর চারজিয়ক্ই নিয়দিশ নদল 
ওয়দর দপেয়ির োনড়টার পায়শ এয়স উপুড় হয়য় শুয়য় পড়য়ে। 

েয়ের মেই ওরা নিয়দিশ পালি ক্রল। 
আহমদ মুসা পয়ক্ট দর্য়ক্ ক্ষদু্র এক্টা দক্লায়রাফরম দরপ্রয়ার দবর ক্য়র 

ওয়দর িায়ক্ দরপ্র ক্রল। োরপর ক্য়য়ক্ দসয়ক্ন্ড অয়পক্ষার পর ওয়দর সংজ্ঞাহীি 
দদহ ওয়দর োনড়য়ে েুয়ল স্টাটার দর্য়ক্ চানবনট খুয়ল নিয়য় োনড়র সব জািালা-
দরজা বন্ধ ক্য়র লক্ ক্য়র নদল। োরপর োনড়টায়ক্ এক্টা োয়ের অন্ধক্ায়র দিয়ল 
নদল। 

আহমদ মুসার ড্রাইভার দবনরয়য় মূনেির মে দাাঁনড়য়য় সবনক্ে ুদদখনেল। 
োর দচায়খ দবাবা নবস্ময়। 

আহমদ মুসা োর নদয়ক্ দচয়য় বলল, ‘ড্রাইভার ঐ োনড়টায়ক্ও রাস্তার 
বাইয়র দিয়ল দাও। পারয়ব।’ 
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‘ইয়য়স স্যার। বয়ল ড্রাইভার েখনি োনড়টা রাস্তার বাইয়র দিয়ল নদল।’ 
আহমদ মুসা ওয়দর োনড় লক্ ক্রার আয়ে ওয়দর চারনট নরভলবারও 

ওয়দর োনড়য়ে দরয়খ নদয়য়নেল। নক্ন্তু গুলী দবর ক্য়র নিয়য়নেল। 
আহমদ মুসা এয়স োনড়য়ে উয়ি বসল। 
ড্রাইভার এয়স োর নসয়ট বসয়েই আহমদ মুসা বলল, ‘এক্টু দদনর হয়য় 

দেল ড্রাইভার, ওখায়ি নিক্ সময় দপৌাঁোয়ে পারলাম িা। দদখ দজায়র চানলয়য় 
পুনশয়য় নিয়ে পার নক্িা!’ 

ড্রাইভায়রর মুখ হা হয়য় দেয়ে নবস্ময়য়। বলল, ‘স্যার আপনি দদনর হওোর 
জয়ে নচন্তা ক্রয়েি, নক্ন্তু এনদয়ক্ দো আপনি প্রায়ে দবাঁয়চ দেয়লি। এই অবিায় 
আপনি দপ্রাগ্রাম বানেলও ক্রয়ে পায়রি।’  

‘আনম েনদ দপ্রাগ্রাম বানেল ক্নর, োহয়ল োরা আমায়ক্ বাধা নদয়ে 
এয়সনেল োরা নজয়ে োয়, উয়েশ্য োয়দর সফল হয়।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘বুয়ঝনে স্যার। নক্ন্তু দোয়য়োরা আপিায়ক্ বাধা নদয়ে এয়সনেল দক্ি?’ 
বলল ড্রাইভার। 

‘ক্ায়দর দোয়য়ো বলে? ওয়দর? দক্মি ক্য়র বুঝয়ল ওরা দোয়য়ো?’ 
নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 

‘আমায়দর দোয়য়োরা সাধারেে সাদা সায়টির সায়র্ ক্ায়লা জুো, ক্ায়লা 
দমাজা, ক্ায়লা পযান্ট এবং ক্ায়লা হ্যাট পয়র র্ায়ক্। আর দক্াি অনফনসয়াল 
অপায়রশয়ি দেয়ল চার জয়ির টীম নেয়য় র্ায়ক্।’ বলল ড্রাইভার। 

‘নক্ন্তু ড্রাইভার, ওরা দোয়য়ো িয়। ওরা দোয়য়োয়দর েদ্ময়বশ 
পয়রয়ে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘দক্মি ক্য়র আপনি এেটা নিনশ্চে ক্র্া বলয়েি?’ ড্রাইভার বলল। 
‘মানক্িি দোয়য়ো ও পুনলশরা দে নরভলবার ও অস্ত্র বযবহার ক্য়র র্ায়ক্ 

োয়ে এক্টা নবয়শষ মানক্িং র্ায়ক্, এয়দর চারজয়ির নরভলবায়র ো নেল িা। েয়ব 
বুট ক্ায়লা বয়ট, নক্ন্তু বুয়টর ক্নন্ডশি পুনলয়শর মে িয়।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘আল-হামদুনলল্লাহ, আপনি মারামানরর ময়ধয এে নক্ে ু দখয়াল 
ক্য়রয়েি। আনম এই পবনশয়ষ্টর নবষয়য় জানিই িা।’ বয়ল ড্রাইভার োক্াল আহমদ 
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মুসার নদয়ক্ দপেয়ি নফয়র। বলল, ‘স্যার, নসয়িমার আনম এক্জি আগ্রহী দশিক্। 
ফাইনটং দেভায়ব শুরু হয়লা এবং দশষ হয়লা, দেমি দৃশ্য আনম ক্খিও দদনখনি।’ 
বয়লই এক্ট ুদর্য়মই দস আবার শুরু ক্রল, ‘স্যার আপিার পনরচয় নজজ্ঞাসা ক্রার 
অনধক্ার আমার দিই। আমার মাত্র এক্নট নজজ্ঞাসা। আনম বুঝয়ে পারনে, এনশয়া 
বা উত্তর আনফ্রক্ার দক্াি দদয়শ আপিার বানড়। আপনি মুসনলম নক্িা?’ 

‘এটা জািার আগ্রহ দক্ি?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘আমার জীবয়ি এটা এক্টা অনবস্মরেীয় ঘটিায়ো! ঘটিার িায়ক্ 

মুসনলম হয়ল েয়বির সায়র্ মানুয়ষর ক্ায়ে েল্প ক্রয়ে পারব। এ রক্ম সাহস ও 
বীরত্ব দো আমরা বহুনদি আয়ে হানরয়য় দফয়লনে!’ দশষ নদয়ক্ োর আয়বয়ে ক্ন্ি 
দভয়ঙ পড়ল। 

ড্রাইভায়রর নিখাদ আয়বে আহমদ মুসায়ক্ও স্পশি ক্রল। আিমিা হয়য় 
পড়ল দসও। হিাৎ ক্য়র োর সাময়ি দেি দুিঃখ-দবদিা, লাঞ্ছিা-আপমায়ির ক্ায়লা 
দময়ঘ ঢাক্া এক্ নদেন্ত দভয়স উিল। দস এক্ দীঘি ক্ায়লা রাে। রাজবিনেক্ 
পরাধীিো, সাংসৃ্কনেক্ আনধপেয, জ্ঞায়ির দদউনলয়াপািা মুসলমািয়দর চারনদক্ 
দর্য়ক্ নিনিষ্ট ক্য়রয়ে। োয়দর অসহায় আেিিাদ আক্াশয়ক্ ভারী ক্য়রয়ে। সৃনষ্ট 
হয়য়য়ে ক্ান্নার সমুদ্র। বহু বেয়রর দাসয়ত্ব ভীরুো-ক্াপুরুষো হয়য় পয়ড়নেল 
োয়দর চনরত্র-পবনশষ্ঠয। ড্রাইভায়রর আয়বে রুদ্ধ ক্ন্ি এই দুভিায়েযর নদয়ক্ই 
ইংনেে ক্য়রয়ে। আহমদ মুসারও দুয়চায়খর দক্াে ভারী হয়য় উয়িনেল। 

এক্টা নিরবো দিয়ম এয়সনেল। নিরবো ভাঙল আহমদ মুসা। বলল, 
‘ড্রাইভার, আহমদ মুসা এই আয়মনরক্ায়েই ইনেহাস সৃনষ্ট ক্য়রয়ে, েুনমই দো 
বলয়ল। দোমায়দর অবিাও নেনি পায়ট নদয়য়য়েি। োয়ক্ নিয়য় দো েবি ক্রয়ে 
পার।’ 

‘স্যার, নেনি দো জানের েয়বির ধি। োর িাি সবার মার্ার উপয়র, 
আক্ায়শ। োয়ক্ দদখার দসৌভােযও দক্ািনদি আমার হয়ব িা। োয়ক্ নিয়য় েবি 
ক্রার মে দক্াি েল্প দিই। আজ দে েল্প সৃনষ্ট হয়য়য়ে, ো আমার জয়ে এক্ 
েয়বির ক্ানহিী।’ বলল ড্রাইভার। 

‘হ্যাাঁ ড্রাইভার, আনম দোমার এক্ ভাই।’ 
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আল-হামদুনলল্লাহ, আল-হামদুনলল্লাহ। োহয়ল অয়িক্ আহমদ মুসা 
পেনর হয়য়য়ে। োর সায়র্ এয়সয়ে এক্ উবির পনরয়বশও আমায়দর আয়মনরক্ায়। 
আল-হামদুনলল্লাহ।’ আয়বে জনড়ে ক্য়ন্ি বলল ড্রাইভার। 

োনড় হাইম হাইয়ক্য়লর বানড় রস ক্য়র চয়ল োনিল। 
‘ড্রাইভার োনড় র্ামাও। আমরা এয়স দেনে।’ বয়ল আহমদ মুসা হাইম 

হাইয়ক্য়লর বানড় দদনখয়য় নদল। 
‘স্যনর’ বয়ল ড্রাইভার োনড় নপনেয়য় নিল। োরপর র্াডি নেট দর্য়ক্ দিয়ম 

প্রয়বশ ক্রল লাল পার্য়র বাাঁধায়িা প্রাইয়ভট দরায়ড। 
এনেয়য় চলল োনড় হাইম হাইয়ক্য়লর দেয়টর নদয়ক্। 
 
 

 
 
 
 



ধ্বংস টাওয়ার  80 

 

৩ 
আহমদ মুসা োনড়য়ে দিস নদয়য় দাাঁনড়য়য় নেল। দেয়ট দাাঁনড়য়য়নেল দুজি 

নসনক্উনরনটর দলাক্। 
হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি দবনরয়য় এল বানড়র দভের দর্য়ক্। 
হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা দুজয়িই োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্। 

দুজয়িরই প্রর্ম প্রনেনরয়া হয়লা, দেয়টর ওপায়র োনড়র উপর দিস নদয়য় দাাঁড়ায়িা 
দলাক্নট অস্বাভানবক্ চনরয়ত্রর দক্াি মানুষ িয়। নিয়জর অজায়ন্তই োয়দর মি দেি 
প্রসন্ন হয়য় উিল। েয়ব অবাক্ হয়লা আহমদ মুসার সুের ক্ানটং-এর সুযটয়ক্ ধুনল 
ধুসনরে দদয়খ। 

দভেয়র দাাঁনড়য়য়ই হাইম দবঞ্জানমি নসনক্উনরনটর দলাক্য়দর উয়েশ্য ক্য়র 
বলল, ‘ওাঁয়ক্ আসয়ে দাও।’ 

হাইম দবঞ্জানময়ির পায়শ দাাঁড়ায়িা বারবািা ব্রাউয়ির দচায়খ-মুয়খ এক্টা 
চাঞ্চলয দিয়ম এল। দস বলল নসনক্উনরনটয়দর উয়েশ্য, ‘সাচি ক্য়র দদয়খা দক্াি 
অস্ত্রপানে আয়ে নক্িা।’ 

আহমদ মুসা দেয়ট এয়স দাাঁড়ায়ল এক্জি নসনক্উনরনট োয়ক্ সাচি ক্রল। 
োর সাটি দক্াটি-পযায়ন্টর পয়ক্ট, দক্ামর, দশাডার দহালস্টার পেিন্ত সীমাবদ্ধ 
র্াক্ল। সাচি ক্য়র দক্াি অস্ত্র দপল িা। 

আহমদ মুসা দভেয়র প্রয়বশ ক্রল। 
আহমদ মুসা নক্ে ু বলার আয়েই হাইম দবঞ্জানমি বয়ল উিল, ‘গুড 

ইভনিং, নম............। ওয়য়লক্াম।’ 
‘গুড ইভনিং। ধেবাদ। আনম আইজযাক্ দানিয়য়ল। িামটা দবাধ হয় 

আয়েও বয়লনেলাম।’ মুখ ভরা হানস দটয়ি বলল আহমদ মুসা। 
হাসল হাইম দবঞ্জানমিও। বলল, ‘স্যনর। এক্ট ুপরীক্ষা ক্রলাম দে, োাঁর 

সায়র্ ক্র্া বয়লনে নেনিই এয়সয়েি নক্িা। 
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হাইম দবঞ্জানমি ও আহমদ মুসা হ্যান্ডয়শক্ ক্রল। 
হ্যান্ডয়শক্ ক্য়রই হাইম দবঞ্জানমি বারবারা ব্রাউয়ির নদয়ক্ ইংনেে ক্য়র 

আহমদ মুসায়ক্ বলল, ‘ইনি আমার বন্ধ ুও আমায়দর পনরবায়রর শুভাক্াংখী।’ 
বারবারা ব্রাউি হাে বাড়াল আহমদ মুসার নদয়ক্ হ্যান্ডয়শয়ক্র জে। 
আহমদ মুসার হাে িা বানড়য়য় উপায় নেল িা। ক্ারে, বলা োয়ব িা 

বাধানট নক্। 
আহমদ মুসা ও বারবারা ব্রাউি হ্যান্ডয়শক্ ক্রল। এই সায়র্ বারবারা 

ব্রাউি বলল, ‘আনম দবঞ্জানময়ির ক্ায়ে সব শুয়িনে। ওয়য়লক্াম। আনম ময়ি ক্নর, 
আপিার সায়র্ দবঞ্জানমি পনরবায়রর এই সাক্ষাে গুরুত্বপূেি।’ 

‘ঈের আমায়দর সাহােয ক্রুি।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘আসুি বয়ল দভেয়র োবার জয়ে হাাঁটা শুরু ক্রল হাইম দবঞ্জানমি। 
হাইম দবঞ্জানমি আয়ে আয়ে হাাঁটনেল। 
দপেয়ি পাশাপানশ আহমদ মুসা ও বারবারা ব্রাউি। 
নেিজি এয়স ড্রইংরুয়ম বসল। 
পাশাপানশ এক্ দসাফায় বসল হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি। 

োয়দর সাময়ি এক্ দসাফায় বসল আহমদ মুসা। 
বয়স এক্ট ুসপ্রনভে দহয়স হাইম দবঞ্জানমি বলল আহমদ মুসায়ক্ লক্ষয 

ক্য়র, ‘এক্টা অপ্রয়য়াজিীয় প্রে নজজ্ঞাসা ক্নর নম. দানিয়য়ল?’ 
‘অবশ্যই।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আপিার দক্াট-পযান্ট ধুনল-ধুসনরে হবার নচহ্ন দদখনে। পরার সময় 

এমিটা র্াক্ার ক্র্া িয়।’ বলল হাইম দবঞ্জানমি। 
আহমদ মুসা দহয়স উিল। বলল, ‘নিক্ ধয়রয়েি। পরার সময় এমিটা 

র্াক্ার ক্র্া িয়। নেলও িা।’ 
‘োহয়ল?’ নজজ্ঞাসা ক্রল হাইম দবঞ্জানমি। 
‘পয়র্ আত্মরক্ষার জয়ে লড়াই ক্রয়ে হয়য়য়ে। দসজয়ে ধুলায় 

েড়ােনড়ও দখয়ে হয়য়য়ে।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘নক্ বযাপার?’ প্রে ক্রল দুজয়িই নবস্ময়য় দচাখ ক্লায়প েুয়ল।  
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আহমদ মুসা পয়র্র সব ঘটিা নবস্তানরে োয়দর জািাল। 
‘সবিিাশ। সাংঘানেক্ নক্ে ু ঘটয়ে পারয়ো। অয়লৌনক্ক্ভায়ব আপনি 

দবাঁয়চ দেয়েি। ঈের আপিায়ক্ সাহােয ক্য়রয়ে।’ বলল হাইম দবঞ্জানমি। োর 
ক্য়ন্ি রায়জযর উয়দ্বে ঝয়র পড়ল। 

বারবািা ব্রাউি নিরব। োর মুখ মনলি হয়য় উয়িয়ে। বুঝয়ে পারল, ইহুদী 
দোয়য়ো সংিাই এটা ক্য়রয়ে। দক্ি োরা ক্রয়ব? ড. হাইম হাইয়ক্য়লর পনরবার 
েনদ ক্ারও সায়র্ সাক্ষাে ক্রয়ে চায়, োহয়ল োয়ে বাধা দদয়া হয়ব দক্ি? 
োোড়া োয়দর দোয়য়ো নবভাে এ নমর্যাচার দক্ি ক্রল? দবঞ্জানমি নিনশ্চে 
হয়য়য়ে এবং দসও নিউইয়ক্ি পুনলয়শ অনফয়স দটনলয়ফাি ক্য়র দজয়িয়ে ইয়ক্িনভল 
নডনেট-এ নক্ংবা নিউইয়য়ক্ির দক্াি পুনলশ দজায়িই এযায়লি দশফার িায়ম দক্াি 
পুনলশ অনফসার দিই। োহয়ল োয়দর ইহুদী দোয়য়ো সংিা মহানমর্যাচার দক্ি 
ক্রল? এসব ঘটিার নপেয়ি নক্ োহয়ল আরও ঘটিা আয়ে ো বারবারারা জায়ি 
িা? নক্ন্তু োই র্াক্, ড. হাইম হাইয়ক্য়লর পনরবায়রর সায়র্ নমর্যাচার দক্ি? 
এযায়লি দশফার েনদ নমর্যা হয়য় র্ায়ক্, োহয়ল োর বলা সব ক্র্াই নমর্যা হয়য় 
োয়। নমর্যা হয়য় োয় ড. হাইম হাইয়ক্ল সম্পিয়ক্ দস ো বয়লয়ে োও! 

বারবারা ব্রাউয়ির নচন্তায় দেদ িামল আহমদ মুসার ক্র্ার শয়ে। আহমদ 
মুসা বলনেল হাইম দবঞ্জানময়ির ক্র্ার উত্তয়র, ‘হয়য়ো দময়র দফলাই োয়দর 
টায়েিট, নক্ন্তু আপােে োরা আটক্ ক্রয়েই দচয়য়নেল আমায়ক্।’ 

‘োয়দরয়ক্ নক্ আপনি দচয়িি? োরা দক্ি আপিায়ক্ আটক্ ক্রে 
দচয়য়নেল? দবঞ্জানমি বলল। 

‘িা োয়দর ক্াউয়ক্ আনম নচনি িা। আনম এখায়ি আসয়ে িা পানর, আনম 
আপিায়দর সায়র্ ক্র্া বলয়ে িা পানর, দসই বযবিাই োরা ক্রয়ে দচয়য়নেল।’ 
বলল আহমদ মুসা। 

হিাৎ নবদুযে চময়ক্র মে হাইম দবঞ্জানময়ির ময়ি পড়ল োর সায়র্ দদখা 
ক্রয়ে আসা নিউইয়য়ক্ির দসই ভূয়া পুনলশ অনফসার বয়ল প্রমানেে এযায়লি 
দশফায়রর ক্র্া। নেনি বয়লনেয়লি দে, ড. হাইম হাইয়ক্য়লর শত্রুরা আমায়দর 
বাসার উপর দচাখ দরয়খয়ে। োরা আমায়দর সায়র্ও দদখা ক্রয়ে দচষ্টা ক্রয়ব। 
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োহয়ল আইজযাক্ দানিয়য়ল নক্ দসই দদখা ক্রার পক্ষ এবং োয়ক্ নক্ এযায়লি 
দশফায়রর দলায়ক্রাই বাধা নদয়য়নেল! এযায়লি দশফার দে ভূয়া ো প্রমানেে 
হয়য়য়ে। োহয়ল আইজযাক্ দানিয়য়ল নক্ নিক্ পক্ষ? এ প্রয়ের জবাব োর ক্ায়ে 
দিই। 

হাইম দবঞ্জানমি ময়িায়োে নদল আহমদ মুসার নদয়ক্। আহমদ মুসার 
ক্র্ার উত্তয়র বলল, ‘আপনি ওয়দর দচয়িি িা। দক্ি োহয়ল ওরা আপিায়ক্ বাধা 
দদয়ব এখায়ি আসয়ে?’ 

‘দলাক্ নহসায়ব ওয়দর নচনি িা বয়ট, নক্ন্তু ওরা ক্ারা আনম জানি। আনম 
নিউইয়য়ক্ি এয়স দেনদি দর্য়ক্ ড. হাইম হাইয়ক্য়লর দক্ি নক্ভায়ব অন্তধিাি ঘটল, 
োয়ক্ উদ্ধায়রর জয়ে নক্ ক্রা হয়য়য়ে, নক্ভায়ব োর সন্ধাি পাওয়া োয়ব, ইেযানদ 
বযাপায়র সন্ধাি শুরু ক্য়রনে, দসনদি দর্য়ক্ই ওরা আমার প্রনে পয়দ বাধার সৃনষ্ট 
ক্য়রয়ে। প্রর্ম নদয়িই রাব্বানিক্যাল নবেনবদযালয়য়র ড. হাইম হাইয়ক্য়লর বন্ধু 
ড.জযাক্ব েখি ড. হাইয়ক্য়লর অন্তধিায়ির বযাপায়র আমায়ক্ ের্য নদনিয়লি, দস 
সময় ড. জযাক্বয়ক্ হেযা ক্রার জয়ে োর উপর হামলা হয়। অস্ত্র ও দবামা 
সনিে নেল বয়ল নবেনবদযালয়য়র দলায়ক্রা োয়ক্ ধরয়ে পায়রনি।’ এই ক্ানহিী 
নদয়য় ক্র্া শুরু ক্য়র আহমদ মুসা নক্ভায়ব নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডয়ন্টর বানড়য়ে 
নেয়য়নেয়লি, নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট, োাঁর দময়য় নুমা ইয়াহুদ ও নপ,এ নলসা 
নক্ভায়ব সহয়োনেো ক্রয়ে এনেয়য় এয়সনেয়ল, এই সহয়োনেো ক্রয়ে নেয়য় 
নলসা নক্ভায়ব ওয়দর হায়ে নিহে হয় এবং সবয়শয়ষ বলল বালক্ জুনিয়ার 
পযাক্ায়রর ক্ানহিী ও োর গুলীনবদ্ধ হবার ক্র্া। 

হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউয়ির মেমুয়গ্ধর মে মুসার ক্র্া শুিনেল। 
নবস্ময় ও উয়দ্বয়ে োয়দর দচায়খ-মুয়খ দিয়ম এয়সনেল অন্ধক্ায়রর এক্টা োয়া। 
আহমদ মুসা র্াময়লও ওরা নক্েুক্ষে ক্র্া বলয়ে পারল িা। ওয়দর দচাখ আিার 
মে দলয়েনেল আহমদ মুসার উপর। 

এক্ট ু সময় নিয়য় হাইম দবঞ্জানমি ধীর ক্য়ন্ি বলল, ‘এে নক্ে ু ঘয়ট 
দেয়ে? আহে-নিহে হওয়ার ঘটিাও ঘয়টয়ে? নক্ন্তু ...............।’ 



ধ্বংস টাওয়ার  84 

 

হাইম দবঞ্জানমি ক্র্ার মাঝখায়ি আহমদ মুসা বয়ল উিল, 
‘নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট ড. আয়াজ ইয়াহুদ অর্বা োাঁর দময়য় নুমা ইয়াহুয়দর 
ক্ায়ে দটনলয়ফাি ক্য়র নবষয়টা আয়রা এক্ট ুজানুি। আমার অনুয়রাধ।’ 

আহমদ মুসা র্াময়েই বারবারা ব্রাউি বয়ল উিল, ‘আনম নুমা ইয়াহুদয়ক্ 
নচনি। দস েে বের নফলায়ডলনফয়া ক্যানম্পং-এ এয়সনেল নবেনবদযালয়য়র িপস 
নিয়য়। পয়ির নদি আমরা এক্সায়র্ নেলাম। আনম োয়ক্ দটনলয়ফাি ক্রয়ে পানর। 
আমার দমাবাইয়ল োর িাম্বার আয়ে।’ 

বয়লই বারবারা ব্রাউি ক্র্া বলার জয়ে এক্ট ুআড়ায়ল চয়ল দেল। 
দশ নমনিট পর বারবারা ব্রাউি নফয়র এল হানসমুয়খ। বসয়ে বসয়ে বলল 

আহমদ মুসায়ক্ লক্ষয ক্য়র, ‘নম. দানিয়য়ল, নুমা ইয়াহুদ আপিার দেভায়ব প্রশংসা 
ক্রল োয়ে ময়ি হয়লা আপনি ওর হৃদয় নসংহাসয়ির অনবসংবানদে নহয়রা। 

‘ওসব ক্র্া পয়র বয়লা। এখি ক্ায়জর ক্র্ায় এস।’ বারবারা ব্রাউি 
র্াময়েই ক্র্া বয়ল উিল হাইম দবঞ্জানমি। 

‘বল নক্! ক্ায়জর ক্র্াই দো শুরু ক্য়রনে। বুঝয়ে পারনে িা, নুমা ইয়াহুদ 
ও ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর ক্ায়ে নেনি শালিক্ দহামস ও আয়লক্জান্ডার 
দশয়াজিয়িোর এর দোেফল, োাঁর সম্পয়ক্ি ওাঁরা আর নক্ বলয়ে পায়রি?’ বলল 
বারবারা ব্রাউি।  

‘েুনম নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ড ড. আয়াজ ইয়াহুদ স্যায়রর সায়র্ ক্র্া 
বয়লে?’ হাইম দবঞ্জানমি নজজ্ঞাসা ক্রল। 

‘হ্যাাঁ। নেনিও নলসা নিহে হওয়া, ড.জযাক্ব ও বালক্ আহে হওয়ার 
নবষয়নট ক্িফামি ক্রয়লি। বলয়লি দে, োাঁর ক্াে দর্য়ক্ই দোমায়দর বাসার 
নিক্ািা নিয়য়য়েি। নেনি আরও বলয়লি, েেটা পারা োয় আইজযাক্ দানিয়য়লয়ক্ 
সাহােয ক্রা উনচে। নেনি জািায়লি, এক্নট চর, োয়দরয়ক্ নেনি দচয়িি িা, ড. 
হাইম হাইয়ক্য়লর অনুসন্ধাি, োর সম্পয়ক্ি ক্াউয়ক্ দক্াি ের্য দদয়া, এমিনক্ 
োর সম্পয়ক্ি আয়লাচিায়েও বাধা নদয়ি। এয়দর ভয়য়ই ড. হাইম হাইয়ক্য়লর 
সন্ধায়ি দক্াি নক্েুই োরা ক্রয়ে পায়রনি। প্রর্মবায়রর মে আইজযাক্ দানিয়য়লই 
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নিভিীক্ভায়ব এপয়র্ এনেয়য়য়েি। এখিও দক্াি বাধাই োর পর্য়রাধ ক্রয়ে 
পায়রনি।’ বলল বারবারা ব্রাউি। 

‘এই েনদ হয় বযাপার, োহয়ল আমরা পুনলশয়ক্ খবর নদয়ে পানর। 
আমরা োয়দর সাহােয নিয়ে পানর।’ হাইম দবঞ্জানমি বলল। 

‘হ্যাাঁ ও বযাপায়রও ড. আয়াজ আংয়ক্ল বয়লয়েি। নেনি বলয়লি, পুনলশ 
োয়দর প্রয়য়াজিীয় সহয়োনেো ক্য়রনি। পুনলশয়ক্ও োরা নিনিয় ক্য়র 
দরয়খয়ে।’ বলল বারবারা ব্রাউি। 

‘োহয়ল উধিেি পুনলশ ক্েৃিপক্ষয়ক্ নবষয়টা জািায়ে পানর।’ দসাজা হয়য় 
বয়স দজায়রর সায়র্ বলল হাইম দবঞ্জানমি। 

‘দদখুি নম.হাইম দবঞ্জানমি, ড. হাইয়ক্য়লর সুি ও জীনবে উদ্ধার ক্রা 
আমায়দর টায়েিট হওয়া উনচে। পুনলয়শর সবিস্তয়রই ওয়দর দলাক্ আয়ে। পুনলশ 
েখি দজায়র-দশায়র এযাক্শয়ি োয়ব, পুনলয়শর মাধযয়মই ওরা খবর দপয়য় োয়ব। 
েনদ দদয়খ ওরা ধরা পয়ড় োয়ি, োহয়ল অনভেকু্ত হওয়া দর্য়ক্ বাাঁচার জে ওরা 
ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ নচরেয়র োয়য়ব ক্য়র দফলয়ে পায়র।’ আহমদ মুসা বলল। 

আহমদ মুসার দশষ ক্র্ায় দক্াঁয়প উিল হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি 
দুজয়িই। উয়দ্বে-আংেয়ক্ পান্ডুর হয়য় দেল োয়দর মুখ। বলল হাইম দবঞ্জানমি, 
‘োহয়ল নক্ ক্রা োয়ব?’ োর ক্য়ণ্ঠ অসহায় সুর। 

আহমদ মুসা বলল, ‘এগুয়ে হয়ব সন্তপিয়ি। এমি নক্ পুনলশয়ক্ও িা 
জানিয়য়। দক্ৌশয়ল বা দে দক্াি মূয়লয ড. হাইম হাইয়ক্য়লর অবিাি জািয়ে হয়ব। 
োরপর োাঁয়ক্ উদ্ধার।’ 

‘নক্ন্তু ক্নিি দানয়ত্ব দক্ দিয়ব? আমরা পারব?’ বলল হাইম দবঞ্জানমি। 
‘দসজয়ে আনম আপিায়দর ক্ায়ে এয়সনে। আনম আপিায়দর সাহােয 

চাই।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘নক্ সাহােয?’ বলল হাইম দবঞ্জানমি।  
‘ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ ওরা দক্ার্ায় দরয়খয়ে, এই ের্য জািয়ে হয়ব। 

পুনলশ অনফসার েদ্ময়বয়শ ওরা আপিায়দর ক্ায়ে এয়সনেল। আমার নবোস ওরা 
আবারও আসয়ব। ওরা দচষ্টা ক্রয়ব হাইম হাইয়ক্য়লর পনরবায়রর সায়র্ সুসম্পক্ি 
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বজায় রাখয়ে। আর এই সুয়োে নিয়ে হয়ব হাইম হাইয়ক্ল পনরবারয়ক্।’ আহমদ 
মুসা বলল। 

হাইম দবঞ্জানমি োক্াল বারবারা ব্রাউয়ির নদয়ক্। োরপর আহমদ 
মুসায়ক্ লক্ষয ক্য়র প্রে ক্রল, ‘নম. আইজযাক্ দানিয়য়ল, আপনি এে বড় দানয়ত্ব 
দিয়বি দক্ি? আপিার দক্াি পনরচয় আমরা জানি িা।’ 

প্রয়ের সয়ে সয়েই জবাব নদল িা আহমদ মুসা। নক্েকু্ষে চুপ ক্য়র 
র্াক্ল। োরপর ধীর ক্য়ণ্ঠ বলল,‘সংেে প্রে ক্য়রয়েি। পনরচয় োড়া এক্সায়র্ 
চলা োয় িা। নক্ন্তু পনরচয় নদয়ে সময় লােয়ব। োর আয়ে আপিায়দর আিা 
আমার উপর বাড়য়ে হয়ব, আমার আিাও বাড়য়ে হয়ব আপিায়দর উপর। আনম 
ভয় ক্নর আমার পনরচয় েনদ ওরা দপয়য় োয়, োহয়ল আমায়দর ক্ষনে ক্রয়ে পায়র 
ওরা িািাভায়ব। আপােে পনরচয় োড়াও আমরা এক্সায়র্ এগুয়ে পানর। আপনি 
চাি আপিার নপো উদ্ধার দহাক্, আনমও চাই ড. হাইম হাইয়ক্ল উদ্ধার দহাক্।’ 

‘মাফ ক্রয়বি। আয়ের প্রেটাই আবার ক্রনে। আমার নপো উদ্ধার হয়ল 
আপিার নক্ লাভ? নিজ, দক্াি সয়েহ ক্য়র আনম এ ক্র্া বলনে িা। আমার 
দক্ৌেূহল।’ বলল হাইম দবঞ্জানমি। 

এবারও সয়ে সয়ে উত্তর নদল িা আহমদ মুসা। েম্ভীর হয়য় উয়িয়ে 
আহমদ মুসা। এক্ট ু দভয়ব নিয়য় বলল, ‘আনম দক্ি ড. হাইম হাইয়ক্ল উদ্ধার 
দহাক্ চাই, এটা জািয়ে হয়ল জািা প্রয়য়াজি ওরা দক্ি ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ 
আটক্ রাখয়ে চায়।’ 

হাইম দবঞ্জানময়ির দচাখ দুনট উিল হয়য় উিল। বলল, ‘হ্যাাঁ, দসটা দো 
অবশ্যই জািার নবষয়।’ 

‘নম. হাইম দবঞ্জানমি আপনি জায়িি, আপিার নপো অেীয়ের নবোস ও 
আচরে পনরেযাে ক্য়রয়েি। োর............।’ 

হাইম দবঞ্জানমি আহমদ মুসার ক্র্ার মাঝখায়ি বয়ল উিল, ‘এ নবষয়টা 
আমরা সক্য়লই জানি। নক্ন্তু দক্ি এই পনরবেিি, দসটাই আমায়দর সক্য়লর প্রে।’ 

‘আনম েেদূর জানি, ড. হাইম হাইয়ক্ল োর জানের দক্াি নবয়শষ ক্াজ 
এবং ক্ায়জর পন্থায়ক্ দময়ি নিয়ে পায়রিনি। শুধু দময়ি নিয়ে পায়রিনি িয়, 
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জানের ঐ পন্থারই নেনি নবয়রাধী হয়য় দাাঁনড়য়য়নেয়লি এবং োর নিজ অেীয়ের 
নেনি দবাধ হয় প্রনেনবধািও ক্রয়ে দচয়য়নেয়লি। জানের এক্টা নবয়শষ দোষ্ঠী 
এটা দময়ি দিয়নি এবং নিনশ্চে হয়য়য়ে দে, ড.হাইয়ক্য়লর এই পনরবেিি এবং োর 
প্রনেনবধাি ক্রার ময়িাভাব োয়দর ক্ষনে ক্রয়ব। এরাই ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ 
আটক্ ক্য়র দরয়খয়ে।’ আহমদ মুসা বলল। 

ভ্রুকনঞ্চে হয়য় উিল হাইম দবঞ্জানময়ির। পুনলশ অনফসার এযায়লি 
দশফায়রর ক্র্া ময়ি পয়ড়য়ে োর। বয়লনেল দস, শত্রুরা ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ 
নদয়য় নক্ে ুেয়র্যর বযাপায়র ক্িয়ফশি ক্রায়ে চায়, ো ইনেহাস দক্ বদয়ল দদয়ব। 
এই ক্িয়ফশিই নক্ নম. আইজযাক্ দানিয়য়য়লর ভাষায় আব্বার প্রনেনবধািমূলক্ 
ক্াজ? নম. আইজযাক্ দানিয়য়ল নক্ দসই ক্িয়ফশি বা প্রনোবধায়ির সুনবধায়ভােী 
পক্ষ? হাইম দবঞ্জানমি োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্। বলল, ‘ওয়দর ক্ষনের 
সুনবধায়ভােী পক্ষ নক্ আপনি বা আপিারা? আপিারা নক্ ক্িয়ফশি ক্রায়ে চাি 
আব্বায়ক্ নদয়য়?’ 

‘ক্িয়ফশি শয়ে নবনস্মে হয়লা আহমদ মুসা। ময়ি পড়ল ‘স্পুটনিক্’-এর 
দিয়া ড. হাইম হাইয়ক্য়লর ক্িয়ফশি দস্টটয়ময়ন্টর ক্র্া। হাইম দবঞ্জানমি নিনশ্চে 
এই ‘ক্িয়ফশি’-এর নদয়ক্ই ইংনেে ক্য়রয়েি। নক্ন্তু হাইম দবঞ্জানময়ির দো এটা 
জািার ক্র্া িয়। হয়ে পায়র পুনলশ অনফসায়রর েদ্ময়বয়শ আসা এযায়লি দশফার 
দক্াি ফয়মি এই ক্র্া হাইম দবঞ্জানমিয়ক্ বয়লয়ে। বলল আহমদ মুসা হাইম 
দবঞ্জানমিয়ক্ উয়েশ্য ক্য়র, ‘নম. হাইম দবঞ্জানমি, ক্িয়ফশি ক্রাবার প্রে দিই। 
আেীয়ের প্রনেনবধাি নহসায়ব নিয়জই স্বেিঃসু্ফেিভায়ব দক্ার্াও ক্িয়ফশি 
ক্য়রয়েি। এটাই ওয়দর ক্ায়ে োর সবয়চয়য় বড় অপরাধ। আর সুনবধায়ভােীর 
ক্র্া বলয়েি! ড. হাইম হাইয়ক্ল ক্ারও সুনবধায়র্ি এই ক্িয়ফশি দদিনি, সেয 
প্রক্ায়শর স্বায়র্িই নেনি এটা ক্য়রয়েি। আর সেয প্রক্াশ হয়ল এবং নমর্যার ভার 
অপসেৃ হয়ল ক্ারও িা ক্ায়রা দো উপক্ার হয়বই।’ 

‘বুঝলাম। নক্ন্তু প্রে হয়লা, আব্বা েনদ ক্িয়ফশি ক্য়র দফয়লই র্ায়ক্ি, 
োহয়ল সবই দো দশষ। আটয়ক্ দরয়খয়ে দক্ি আব্বায়ক্ োহয়ল োরা?’ নজজ্ঞাসা 
দবঞ্জানময়ির। 
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‘আমার ময়ে এর দুয়টা ক্ারে। এক্, ক্িয়ফশয়ি সয়েযর এক্টা অংয়শর 
মাত্র প্রক্াশ ঘয়টয়ে, সয়েযর সবটা িয়। অবনশষ্ট নসংহভাে সেযয়ক্ োরা ড. হাইম 
হাইয়ক্লয়ক্ আটক্ রাখার মাধযয়ম দচয়প রাখয়ে চায়। দুই. ওরা ময়ি ক্য়র ড. 
হাইম হাইয়ক্য়লর দসই ক্িয়ফশি োরা উদ্ধার ক্য়র এয়িয়ে। এর দক্াি ক্নপই 
আর বাইয়র দিই। সুোরাং ড. হাইম হাইয়ক্ল এখি আটক্ র্াক্য়ল সেয প্রক্াশ 
হওয়ার আর ভয় দিই। নক্ন্তু োরা জায়ি িা দে, ক্িয়ফশয়ির মূল ক্নপই বাইয়র 
রয়য় দেয়ে। োরা ো উদ্ধার ক্য়রয়ে এবং আরও দেগুয়লা ধ্বংস ক্য়রয়ে দসগুয়লা 
মূলটার িক্ল ক্নপ মাত্র।’ আহমদ মুসা বলল। 

নবস্ময় ভরা দচায়খ হাইম দবঞ্জানমি বলল, ‘সেযটা’ নক্ নম. আইজযাক্ 
দানিয়য়ল? ক্িয়ফশয়ি নক্ আয়ে? সেযটা প্রক্াশ হয়ল এমি নক্ ঘটয়ব?’ 

‘এ প্রেগুয়লার উত্তর আজ র্াক্। 
আপিার আব্বাই এর উত্তর ভায়লা নদয়ে পারয়বি। আপিার আব্বা 

উদ্ধার হওয়া পেিন্ত এটুক অবনশষ্ট র্াক্।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘আরও নক্েু অবনশষ্ট র্াক্ল। আপিার পনরচয় এখিও আমরা পাইনি।’ 

বলল হাইম দবঞ্জানমি। 
‘পনরচয়য়র বযাপারটা এমি নক্েু িয় দে, দসজয়ে উমুখ হয়য় র্াক্য়ে 

হয়ব।’ আহমদ মুসা বলল। 
হাসল হাইম দবঞ্জানমি। বলল, পনরচয়য়র ময়ধয ‘এমি নক্ে’ু িা র্াক্য়ল 

পনরচয় প্রক্ায়শ ভয় ক্রয়েি িা নম. আইজযাক্ দানিয়য়ল।’ 
‘আসুি, ক্ায়জর ক্র্ায় আনস। আমায়ক্ আপিারা সাহােয ক্রয়বি 

নক্িা?’ বলল আহমদ মুসা। 
েম্ভীর হয়লা হাইম দবঞ্জানমি। বলল, ‘এ নজজ্ঞাসা বরং আমায়দর। আমরা 

আপিার সাহােয চাই নম. আইজযাক্ দানিয়য়ল।’ 
‘ধেবাদ। আনম সাহােয নিয়ে এবং সাহােয নদয়েই এয়সনে নম. হাইম 

দবঞ্জানমি।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘বলুি আমায়দর নক্ ক্রেীয়?’ নজজ্ঞাসা হাইম দবঞ্জানময়ির। 
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‘এযায়লি দশফার মায়ি আপিার আব্বার আটক্ক্ারীরা দে আপিায়দর 
সায়র্ দোোয়োে ক্য়রয়ে, এটা খুবই আিয়ের খবর। এখি ওয়দর সায়র্ আপিার 
সম্পিক্ বৃনদ্ধ ক্রয়ে হয়ব এবং দজয়ি নিয়ে হয়ব, আপিার আব্বায়ক্ ওরা দক্ার্ায় 
দরয়খয়ে।’ আহমদ মুসা বলল। 

খুনশ হয়য় উিল হাইম দবঞ্জানমি। বলল, নিক্ পরামশি। আব্বার নিক্টবেিী 
হবার এটাই সবয়চয়য় সহজ পর্। ইনেময়ধযই ওরা প্রস্তাব ক্য়রয়ে দে, আমায়দরয়ক্ 
আব্বার ক্ায়ে নিয়য় োয়ব। েয়ব দূর দর্য়ক্ দদখায়ব মাত্র, ক্র্া বলয়ে দদয়ব িা 
এবং োর সায়র্ সাক্ষােও ক্রায়ব িা।’ 

আহমদ মুসা দারুি খুনশ হয়য় উিল। বলল, ‘র্যাংক্স েড। ওটুক েয়র্ষ্ট। 
উিার র্াক্ার দলায়ক্শািটা জািয়ে পারয়লই হয়লা।’ 

‘িাম, নিক্ািা িা জািয়লও আমরা এটুক জািয়ে দপয়রনে, আংয়ক্ল ড. 
হাইম হাইয়ক্লয়ক্ এক্টা মািনসক্ নচনক্ৎসা দক্য়ে রাখা হয়য়য়ে।’ বলল বারবারা 
ব্রাউি। 

‘মািনসক্ হাসপাোয়ল? ওরা বয়লয়ে?’ বয়ল উিল আহমদ মুসা। 
‘নজ হ্যাাঁ। নেনি িানক্ অপ্রক্ৃনেি।’ বলল বারবারা ব্রাউি। 
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘মািনসক্ হাসপাোয়ল দরয়খয়ে, এটা সেয। 

নক্ন্তু অপ্রক্ৃনেি, এই ক্র্া ডাহা নমর্যা।’ 
‘আপনি এটা ময়ি ক্য়রি? আপিার ক্র্ায়ক্ ঈের সেয ক্রুি।’ প্রার্িিার 

সুয়র বলল হাইম দবঞ্জানমি। 
‘সুি ড. হাইম হাইয়ক্ল নিউইয়য়ক্ির দে মািনসক্ ডাক্তার দক্ৌশলেে 

ক্ারয়ে মািনসক্ হাসপাোয়ল রাখার পরামশি নদয়য়নেল, আনম দস ডাক্তায়রর 
বানড়য়ে নেয়য়নেলাম। নক্ন্তু পাইনি োয়ক্। ো বুয়ঝনে, নিউইয়ক্ি দর্য়ক্ োয়ক্ 
সনরয়য় দদয়া হয়য়য়ে।’ 

এরপর আহমদ মুসা বলল ডাক্তায়রর বানড়য়ে ওয়দর দলায়ক্রা োয়ক্ 
বেী বা হেযা ক্রার দচষ্টা ক্য়রনেল এবং সংঘয়ষি ওয়দর দুজি দলাক্ মারা োয়। 

নবস্ময়য় দচাখ ক্পায়ল েুয়ল বারবারা ব্রাউি বলল, ‘ইনেময়ধয ওয়দর 
দুজি দলাক্ মারা দেয়ে আপিার হায়ে?’ 
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‘আনম দুিঃনখে। িা মারয়ে পারয়ল ওখায়ি আমায়ক্ই লাশ হয়য় পয়ড় 
র্াক্য়ে হয়ো।’ আহমদ মুসা বলল। 

হাইম দবঞ্জানমি এক্র্ায় অংশ নিল িা। দস আয়ের প্রেই আবার ক্রল, 
‘আপনি নিনশ্চে নম.দানিয়য়ল দে, আব্বা অপ্রক্ৃনেি হিনি?’ হাইম দবঞ্জানময়ির 
ক্ণ্ঠ ক্ান্নার মে ভারী। 

‘আনম নিনশ্চে নম. হাইম দবঞ্জানমি। আনম দে বালক্ পযাক্ায়রর ক্র্া 
নক্েুক্ষে আয়ে বয়লনে, দস বালয়ক্র মা নময়সস পযাক্ার ঐ মািনসক্ ডাক্তায়রর 
এক্জি পযায়সন্ট নেয়লি। নেনি নিজ ক্ায়ি ডাক্তারয়ক্ এ নবষয়য় আলাপ ক্রয়ে 
শুয়িয়েি। োোড়া আনম রাব্বানিক্যাল নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট আয়াজ 
ইয়াহুদসহ অয়িয়ক্র সায়র্ আয়লাচিা ক্য়র বুয়ঝনে, ড. হাইম হাইয়ক্ল সম্পূেি সুি 
নেয়লি। োাঁর মািনসক্ দরায়ের ক্র্া ওরা েনড়য়য়য়ে োাঁর অন্তধিািয়ক্ েুনক্তসংেে 
ক্রার জয়ে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘র্যাংক্স েড। আপিার প্রনেনট ক্র্া ঈের সেয ক্রুি।’ বলল হাইম 
দবঞ্জানমি। োর দুয়চাখ দখয়ক্ অশ্রু েনড়য়য় পড়নেল। 

‘বারবারা ব্রাউি দবঞ্জানময়ির ক্াাঁয়ধ হাে রাখল োয়ক্ সান্ত্বিা দদয়ার 
জয়ে। 

সান্ত্বিার সুয়র িরম ক্য়ণ্ঠ আহমদ মুসা বলল, ‘পধেিয ধরুি। সব নিক্ হয়য় 
োয়ব নম. হাইম দবঞ্জানমি। ড. হাইম হাইয়ক্য়লর মে সৎ-সিি বযানক্তর দক্উ 
ক্ষনে ক্রয়ে পারয়ব িা। ঈেরও দো আয়েি।’ 

আহমদ মুসা এক্ট ু র্ামার পয়রই আবার বয়ল উিল, ‘নম. হাইম 
দবঞ্জানমি, আনম চয়ল োবার পর র্ািায় এক্টা ডাইরী ক্রায়বি এই বয়ল দে, 
‘এক্জি অপনরনচনে দলাক্ আমায়দর বাসায় এয়সনেল। ময়ি হয় দস ড. হাইম 
হাইয়ক্য়লর অন্তধিাি ঘটিার সায়র্ জনড়ে। োর দর্য়ক্ পনরবায়রর আরও ক্ষনের 
আশংক্া ক্রনে।’ 

‘আপিার নবরুয়দ্ধ এই ডাইরী?’ বলল হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি 
এক্ই সায়র্। 
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‘হ্যাাঁ। োয়ে এযায়লি দশফাররা বুয়ঝ দে আপিারা োয়দর সায়র্ই 
আয়েি। আনম এয়লও আমার সায়র্ ফলপ্রসু আয়লাচিা আপিায়দর হয়নি।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

নবস্ময়য় দচাখ ক্পায়ল েুয়লয়ে হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি। বলল, 
‘এই সুনবধার জয়ে আপিার মার্ায় এেবড় নবপদ দডয়ক্ আিয়বি?’ 

আহমদ মুসা নক্ে ুবলয়ে োনিল, এ সময় বাইয়র পহবচ-এর শে দশািা 
দেল। 

পহবচটা দ্রুে এনেয়য় আসয়ে। বলয়ে বলয়ে দভেয়র ঢুয়ক্ দেল।  
আহমদ মুসারা নেিজিই উয়ি দাাঁড়াল। 
হাইম দবঞ্জানমি ক্য়য়ক্ ধাপ এনেয়য় দেল বযাপার নক্ দদখার জয়ে। নক্ন্তু 

দবনশ দূর দেয়ে হল িা। 
ঝয়ড়র দবয়ে ড্রইংরুয়ম প্রয়বশ ক্রল ৪ জি অপনরনচে দলাক্ আর োয়দর 

বাধা নদয়ে আসা দুজি নসনক্উনরনটর দলাক্। 
ড্রইংরুয়ম প্রয়বশ ক্য়রই ওরা চারজি দসাজা হয়য় এয়স দাাঁড়াল আহমদ 

মুসার সাময়ি। োয়দর হায়ের চার নরভলবার োরা োক্ ক্রল আহমদ মুসার 
লয়ক্ষয। বলল োয়দর এক্জি নচৎক্ার ক্য়র, ‘আমায়দর সংজ্ঞাহীি ক্য়র োনড়য়ে 
বন্ধ ক্য়র দরয়খ ময়ি ক্য়রনেয়ল এখায়ি ক্াজ দসয়র চয়ল োয়ব। নক্ন্তু ো আমরা 
হয়ে নদনি িা। চল, এবার আমরা দোমায়ক্ নক্ ক্নর দদখয়ব।’ 

প্রর্য়ম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি আেংক্গ্রস্ত হয়য় পয়ড়নেল। নক্ন্তু 
এখি বুঝয়ে পারল, এয়দরয়ক্ আহমদ মুসা োনড়য়ে বন্ধ ক্য়র এয়সনেল। এরা 
এযায়লি দশফায়রর দলাক্। পাহারা নদয়ি োয়ে দক্উ ড. হাইম হাইয়ক্য়লর 
বানড়য়ে োর পনরবায়রর সায়র্ নমশয়ে িা পায়র। এয়দর দরাধ আইজযাক্ 
দানিয়য়য়লর উপর। আইজযাক্ দানিয়য়য়লর নিরাপত্তা নিয়য় উনদ্বগ্ন হয়য় পড়ল োরা 
দুজয়িই। এর বাইয়রও বারবারা ব্রাউি দে নবষয়টা ভাবনেল ো হয়লা, এরা নিশ্চয় 
ইহুদী দোয়য়ো সংিার দলাক্। নক্ন্তু োয়দর দস দচয়ি িা দক্ি? এয়দর নক্ অে 
জায়োয় দর্য়ক্ আিা হয়য়য়ে! নক্ন্তু োয়ক্ বলা হয়নি দক্ি? হয়ে পায়র, বারবারা 
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ব্রাউি ইহুদী দোয়য়ো সংিার নবোয়সর পরীক্ষায় উত্তিীি হয়ে পায়রনি। দসটাই 
ভাল। এসব অস্বি ‘হাইড এন্ড সীক্’ দখলার ক্াজ োর দমায়টই পেে িয়। 

আর আহমদ মুসা ওয়দর চারজিয়ক্ নচিয়ে দপয়রনেল। ওয়দর এক্জি 
নচৎক্ার ক্য়র আহমদ মুসায়ক্ শাসায়িা দশষ হয়ল আহমদ মুসা হানসমুয়খ বলল, 
‘দোমায়দর দো আমার প্রনে ক্ৃেজ্ঞ হওয়া উনচে দোমরা এখিও দবাঁয়চ আে এবং 
এখায়ি আসার সুয়োে দপয়য়ে এজয়ে।’ 

ওরা চারজি দেয়ল-দবগুয়ি জ্বয়ল উিল আরও। ওয়দর েজিি-েজিয়ির 
ময়ধয এক্জি োর নরভলবায়রর নিোয়র েজিিী দচয়প বলল, ‘আর এক্ট ুচাপয়লই 
বুয়লট দোমার ক্পাল ফয়ুটা ক্য়র মেজ লন্ড ভন্ড ক্য়র দদয়ব।’ 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘দোমার নরভলবায়রর গুলী আয়ে নক্িা 
পরীক্ষা ক্য়রে?’ 

এক্র্া বলয়েই দলাক্নটই চময়ক্ উয়ি োর নরভলবার পরীক্ষা ক্রল। 
গুলী দিই। োর দচাখ োিা-বড়া হয়য় উিল গুলী দিই দদয়খ। দস োক্াল অে 
নেিজয়ির নদয়ক্। ওরা নেিজিও এয়ক্ এয়ক্ নরভলবার পরীক্ষা ক্রল। 
প্রয়েযয়ক্রই দচাখ োিাবড়া হয়য় উিল নবস্ময়য়। ক্ারও নরভলবায়র গুলী দিই। 

আহমদ মুসা ওয়দর নবপেিস্ত দচায়খর সাময়ি ঝুাঁয়ক্ পয়ড় দুহাে নদয়য় 
দুপায়য়র দমাজায় আটক্ায়িা দুনট নরভলবার দবর ক্য়র আিল। আহমদ মুসা সয়র 
এল ড্রইংরুয়মর দরজার নদয়ক্। ওরা চারজিসহ হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা 
ব্রাউিও এবার োর সাময়ি। 

আহমদ মুসা োক্ ক্য়রয়ে োর নরভলবার দুয়টা ওয়দর চারজয়ির নদয়ক্। 
বলল, ‘দদখয়ল দো িাটয়ক্র দৃশ্য নক্ভায়ব পায়ট দেল? দোমরা নক্ ক্য়র ধয়র 
নিয়ল দে বুয়লট ভরা নরভলবারগুয়লা আনম দোমায়দর ক্ায়ে দফয়ল এয়সনে? মাত্র 
মৃেযুই এ ধরয়ির ভুলয়ক্ দডয়ক্ নিয়য় আয়স।’ 

ওয়দর চারজয়ির নবমুঢ় মুয়খ এবার আেংক্ দিয়ম এল। বলল, দদখ 
আমরা সরক্ারী দলাক্। োয়য় হাে নদয়ল ভাল হয়ব িা। আমরা নিয়জ ক্নরনি। 
সরক্ারী হুকম োনমল ক্রার জয়েই আমরা এয়সনেলাম। 
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আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ভয় ক্য়রা িা আমার নরভলবায়রর মূলযবাি 
বুয়লট দোমায়দর জয়ে িয়। সামাে ক্য়টা পয়সার নবনিময়য় এয়সে আমায়ক্ 
মারয়ে। এই ধরয়ির খারাপ ক্াজ আর ক্য়রা িা।’ 

বয়লই আহমদ মুসা োক্াল নরভলবার দুয়টা পয়ক্য়ট দফয়ল োক্াল হাইম 
দবঞ্জানময়ির নদয়ক্। বলল, ‘জানি আনম দবয়রায়ির পর আপিারা র্ািায় নেয়য় দক্স 
ক্রয়বি দে, আনম আপিায়দর হুমনক্ নদয়ে বা হেযা ক্রয়ে এয়সনেলাম। েয়ব 
আমার অনুয়রাধ এই চারজি িক্ল দোয়য়ো সম্পয়ক্িও র্ািায় অনভয়োে 
ক্রয়বি। ওরা সরক্ারী দোয়য়োর দপাশায়ক্ এয়সনেল নিয়জয়দর উয়েশ্য সাধি 
ক্রয়ে। এটা অপরাধ।’ 

হাইম দবঞ্জানমি ভালভায়ব োক্াল দলাক্ চারজয়ির নদয়ক্। নিক্ দো, 
ওয়দর চারজয়িরই পরয়ি সরক্ারী দোয়য়ো দপাশাক্। 

আহমদ মুসা র্াময়েই ওয়দর চারজয়ির এক্জি বয়ল উিল, ‘নমর্যা 
ক্র্া। সরক্ারী হুকয়মই আমরা এয়সনে।’ 

‘সরক্ারী দক্াি দলায়ক্র হুকম হয়েই পায়র। নক্ন্তু দসটা সরক্ারী হুকম 
িয় এবং দোমরা সরক্ারী দলাক্ িও। নফলায়ডলনফয়ার পুনলশ প্রধািয়ক্ নজজ্ঞাসা 
ক্রয়লই এটা জািা োয়ব।’ বলল আহমদ মুসা। 

োরপর আহমদ মুসা ‘সক্লয়ক্ গুডবাই’ বয়ল ড্রইংরুম দর্য়ক্ দবনরয়য় 
এল। 

আহমদ মুসার পরপর দবনরয়য় দেল ওরা চারজিই। োবার সময় 
দবঞ্জানমিয়ক্ বলল, ‘স্যনর স্যার আমরা শয়োিটায়ক্ আটক্ায়ে পানরনি। 
আপিায়দর দক্াি ক্ষনে ক্য়রনি দো? ভীষে চালাক্ আর ধনড়বাজ দলাক্টা। আমরা 
এয়স পয়ড় ভালই হয়য়য়ে। চয়ল দেয়ে বাধয হয়লা।’ 

‘আপিায়দরয়ক্ এই দানয়ত্ব নদয়য়নেল দক্? নজজ্ঞাসা বারবারা ব্রাউয়ির। 
‘দুিঃনখে, আমরা বলয়ে পারব িা মযাডাম।’ বয়ল োরা চারজি দবনরয়য় 

দেল ড্রইংরুম দর্য়ক্। 
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ওরা চয়ল দেয়ল বারবারা ব্রাউি বলল, ‘দবঞ্জানমি েুনম এক্ট ুদাাঁড়াও। 
আনম এক্টা দটনলয়ফাি ক্য়র আনস।’ বয়ল দমাবাইল নিয়য় দটনলয়ফাি োইয়ডর 
দখাাঁয়জ হাইম দবঞ্জানময়ির ঘয়র দেল। 

নমনিট নেয়িক্ পর নফয়র এল বারবারা ব্রাউি। োরপর দস ও হাইম 
দবঞ্জানমি দসাফায় নফয়র এয়স পাশাপানশ বসল। বারবারা ব্রাউিই প্রর্ম ক্র্ায় 
বলল, ‘অয়িক্ প্রয়েরই সমাধাি আজ হয়লা দবঞ্জানমি। নম.আইজযাক্ দানিয়য়ল 
নিক্ই বয়লয়েি, এরা চারজিই ভূয়া দোয়য়ো। আনম নফলায়ডলনফয়ার পুনলশ 
প্রধাি নম. দটলায়রর ক্ায়ে দটনলয়ফাি ক্য়রনেলাম। নেনি দখাাঁজ নিয়য় জািায়লি, 
দক্াি ওয়াচার বা দোয়য়োয়ক্ ড. হাইয়ক্য়লর বাসায় পািায়িা হয়নি আজ।’ 

‘োহয়ল এই প্রোরোমূলক্ ক্াজ ক্রল দক্?’ নজজ্ঞাসা হাইম 
দবঞ্জানময়ির। 

‘োরা এযায়লি দশফারয়ক্ পুনলশ অনফসার সানজয়য়নেল, োরাই 
সানজয়য়য়ে এয়দরয়ক্ও।’ বলল বারবারা ব্রাউি। 

‘নক্ন্তু আশ্চেি হনি, আইজযাক্ দানিয়য়ল এয়দর নিক্ নিক্ নচয়ি দফলল নক্ 
ক্য়র!’ হাইম দবঞ্জানমি বলল। 

‘আইজযাক্ দানিয়য়ল সাধারে দক্উ িয় বয়লই আনম ময়ি ক্নর। দদখয়ল 
িা, ওরা চারজি োয়ক্ নঘয়র দফলল, েখি োর দচায়খ-মুয়খ ভয়য়র সামাে দক্াি 
প্রক্াশ ঘয়টনি। আর দদখ ওয়দর নরভলবার আয়েই খানল ক্য়র ওখায়ি দরয়খ 
এয়সনেল। নক্ নবস্ময়ক্র দুরদৃনষ্ট। আয়রক্টা বযাপার, োাঁয়ক্ সাচি ক্য়র োর 
পয়ক্য়টর নরভলবার দেয়ট দরয়খ দদয়া হয়য়য়ে। নক্ন্তু আমরা নক্ ক্ল্পিা ক্রয়ে 
দপয়রনে দে, োর দুয়মাজার সায়র্ দোজা রয়য়য়ে আয়রা দুনট নরভলবার! এখায়িও 
অদ্ভুে দুরদৃনষ্টর পনরচয় নদয়য়য়েি। আমার ..................।’ দশষ ক্রয়ে পারয়লা 
িা বারবারা ব্রাউি োর ক্র্া। 

োর ক্র্ার মাঝখয়িই হাইম দবঞ্জানমি বয়ল উিল, ‘নক্ন্তু এখায়ি দস নক্ 
আমায়দর সায়র্ প্রোরো ক্য়রনি? দস আমায়দর সাচিয়ক্ ফাাঁনক্ নদয়য়য়ে, অস্ত্র নিয়য় 
প্রয়বশ ক্য়রয়ে।’ 



ধ্বংস টাওয়ার  95 

 

‘দোমার ক্র্া এক্নদক্ নদয়য় নিক্। নক্ন্তু প্রয়য়াজয়িই এটা দস ক্য়রয়ে। 
আমরা দো দভয়বনে আমায়দর ক্র্া। নক্ন্তু নেনি দভয়বয়েি আমায়দর নবষয় োড়াও 
োর আরও শত্রুর ক্র্া। সুোরাং োয়ক্ প্রস্তুে র্াক্য়ে হয়য়য়ে। ো দে নিক্ ো 
প্রমােই হয়লা।’ বলল বারবারা ব্রাউি। 

‘নিক্ বয়লে বারবারা। ওয়দর এক্টা ক্য়র নরভলবার খালী ক্য়র 
দরয়খনেল। ওয়দর ক্ায়ে আরও নরভলবার েনদ র্াক্য়ো।’ হাইম দবঞ্জানমি বলল। 

হাইম দবঞ্জানমি এক্ট ুদর্য়মই আবার বলা শুরু ক্রল, ‘দদখ আইজযাক্ 
দানিয়য়ল দক্মি চালাক্। োর সায়র্ আমায়দর সম্পয়ক্ির নবষয়টা ওয়দর 
চারজিয়ক্ জািয়ে নদল িা, বরং নবপরীেটাই বুনঝয়য় নদল োর নবরুয়দ্ধ র্ািায় 
দক্স ক্রার প্রসেনট অেভায়ব ঘুনরয়য় বয়ল।’ 

‘োর মায়ি োর দৃনষ্ট দদখ সব নদয়ক্ই আয়ে। আবার দদখ দেমি োর 
বুনদ্ধ, দেমনি এক্সপাটি দদখ ফাইনটং-এও। আমার ময়ি হয়ি, নুমা ইয়াহুদ োাঁর 
সম্পয়ক্ি ো বয়লয়ে, োর দচয়য়ও নেনি বড়। দদখ এক্ নসনটং-এই নেনি আমায়দর 
সাময়ির অন্ধক্ারয়ক্ এক্দম স্বি, ঝরঝয়র ক্য়র নদয়য়য়েি।’ বলল বারবারা 
ব্রাউি। 

‘নিক্ বয়লে। আমার আিে লােয়ে, আব্বার উদ্ধায়র োর মে দলায়ক্র 
সাহােয পাব। এখি বল বারবারা, আমরা এগুয়বা নক্ভায়ব। আমায়দর উপর 
দানয়ত্ব হয়লা, এযায়লি দশফারয়দর মাধযয়ম আমায়দর আব্বার অবিাি জািার 
বযবিা ক্রা। এখি দক্মি ক্য়র ওয়দর সায়র্ দোোয়োে ক্রব।’ হাইম দবঞ্জানমি 
বলল। 

‘নবেনবদযালয়য়র ডাইয়রটর নম. ফ্রানিয়সর সায়র্ দোোয়োে ক্রয়ে 
হয়ব। নেনি সব বযবিা ক্রয়বি বয়ল ময়ি হয়।’ বলল বারবারা ব্রাউি। 

‘নিক্ আয়ে ক্ালই নম. ফ্রানিয়সর সায়র্ দোোয়োে ক্রব। দরক্ার হয়ল 
নিউইয়ক্ি োব।’ বলল হাইম দবঞ্জানমি। 

‘নিক্ আয়ে দবঞ্জানমি। আনম োহয়ল এখি উনি।’ বারবারা ব্রাউি বলল। 
‘িা চল, নডিার দখয়য় োয়ব। দটনবয়ল দবাধ হয় দরনড।’ বয়ল উয়ি দাাঁড়াল 

হাইম দবঞ্জানমি। 
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বারবারা ব্রাউিও উয়ি দাাঁড়াল। 
 
 
 
আজর ওয়াইজমযায়ির সাময়ির দটনবয়লর ওপায়শ বয়সনেল নবল 

পুলমযাি। 
নবল পুলমযাি ওয়াডি নফ্রডম আনমি (WFA) ও ইহুদী দোয়য়ো সংিার 

নিউইয়ক্ি অনফয়সর প্রধাি সমন্বয়ক্ারী। 
ক্র্া বলনেল নবল পুলমযাি, ‘স্যার আইজযাক্ দানিয়য়লয়ক্ এ পেিন্ত দে 

ক্য়জি দদয়খয়ে, োয়দর বেিিা দর্য়ক্ নিনশ্চে প্রমানিে হয় িা দে নেনিই আহমদ 
মুসা।’ 

‘নক্ন্তু োর প্রনেনট ক্াজ প্রমাে ক্য়র দে দস আহমদ মুসা িা হয়য় পায়র 
িা।’ বলল আজর ওয়াইজমযাি। 

‘ো নিক্ স্যার। অবশ্য আহমদ মুসা েদ্ময়বশ ধরয়ে উস্তাদ। সাধারে 
েদ্ময়বয়শও দস নিয়জয়ক্ পায়ট দফলয়ে পায়র। নবয়শষ ক্য়র খুব অভযস্ত দচাখ িা 
হয়ল োর েদ্ময়বশ ধরা মুশনক্ল। অেএব আনম ময়ি ক্নর, োয়ক্ আহমদ মুসা 
নহসায়ব ধয়রই আমায়দর অগ্রসর হওয়া দরক্ার।’ নবল পুলমযাি বলল। 

‘েনদ ো ধয়র নিয়ে হয়, োহয়ল দসটা এক্ নবপয়দর ক্র্া। ক্ারে মানক্িি 
সরক্ার ও প্রসাশয়ির সক্ল পেিায়য়র দস সহয়োনেো পায়ব। েবু নক্ন্তু এ লড়াইয়য় 
আমায়দর নজেয়ে হয়ব পুলমযাি।’ বলল আজর ওয়াইজমযাি। 

‘অবশ্যই স্যার। নিউইয়য়ক্ির নলবানট টাওয়ার ও দডয়মারযানস টাওয়ার 
ধ্বংয়সর সেযটা েনদ প্রক্াশ হয়য় পয়ড়, োহয়ল স্যার ইহুদীবদীরা আবার দরামাি 
েুয়ের মে অন্ধক্ার েুয়ে নফয়র োয়ব। সুেরাং দে দক্াি মূয়লয সয়েযর প্রক্াশ দরাধ 
ক্রয়ে হয়ব।’ নবল পুলমযাি বলল। 

‘ঈেরয়ক্ ধেবাদ দে, স্পুটনিয়ক্র দোোড় ক্রা সব ডকয়মন্ট আমরা 
ধ্বংস ক্রয়ে দপয়রনে এবং অবনশষ্ট দেগুয়লা ওয়দর হায়ে নেল, দসগুয়লার সবটাই 
আমায়দর হায়ে এয়স দেয়ে। িা হয়ল আমরা মহানবপয়দ পয়ড় দেোম। দস 



ধ্বংস টাওয়ার  97 

 

ডকয়মন্টগুয়লা ওরা হানরয়য়য়ে বয়লই দখাদ আহমদ মুসাই পােয়লর মে েুয়ট 
এয়সয়ে ড. হাইম হাইয়ক্য়লর সন্ধায়ি। ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ দপয়ল নক্েু 
গুরুত্বপূেি ডকয়মন্ট োরা িেুি ক্য়র পেনর ক্রয়ে পারয়ব। সুোরাং দেভায়বই 
দহাক্ ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ আড়ায়ল রাখয়ে হয়ব। োয়ক্ িা দপয়ল আহমদ মুসারা 
এক্ ইনঞ্চও সাময়ি এগুয়ে পারয়ব িা।’ বলল আজর ওয়াইজমযাি। 

‘মাফ ক্রয়বি স্যার। দদখা োয়ি ড. হাইম হাইয়ক্ল প্রক্ৃে অয়র্িই 
আমায়দর জানের জয়ে এক্ নবপিিক্ দবাঝা হয়য় দাাঁনড়য়য়য়ে। আমায়দর 
এখিক্ার সব শনক্তই োয়ক্ আড়ায়ল রাখার দচষ্টায় বযানয়ে হয়ি। এই অবিায় 
এই দবাঝা আমায়দর জানেয়দহ দর্য়ক্ দঝয়ড় দফলার ময়ধযই জানের ক্লযাে।’ নবল 
পুলমযাি বলল। 

‘দক্াি আয়মনরক্ায়ির ক্ায়ে েুনম ক্খিই এ ধরয়ির ক্র্া বলয়ব িা। 
দক্াি আয়মনরক্াি ইহুদীর ক্ায়ে দো িয়ই। েেনদি মানক্িি রাে র্াক্য়ব েেনদি 
হাইম সলমি মানক্িিীয়দর ময়ধয দবাঁয়চ র্াক্য়ব এবং হাইম পনরবারও জােীয় 
সম্মায়ির এক্ দক্েিল নহসায়ব বেিমাি র্াক্য়ব। েনদ ড. হাইম হাইয়ক্য়লর নক্েু 
হয়, োহয়ল আজ িা হয় ক্াল ো প্রক্াশ পায়বই। েখি দে প্রনেনরয়া হয়ব দসটা 
আমরা ইহুদীবাদীরা বহি ক্রয়ে পারয়বা িা। অেভায়ব োয়ক্ ধীর প্রনরয়ায় মুয়ে 
দফলয়ে হয়ব। অবশ্যই োয়ক্ আড়াল ক্রার দশষ রক্ষা েনদ িাই হয়, োহয়ল আশু 
জােীয় স্বার্িয়ক্ই বড় ক্য়র দদখব। োয়ক্ সনরয়য় দদয়ার দরক্ার হয়ল সনরয়য়ই 
দদব।’ বলল আজর ওয়াইজমযাি। 

‘ধেবাদ স্যার। োয়ক্ শুধু পােল প্রমাে ক্রা িয়, সনেযই পােয়ল 
পনরেে ক্রার ক্াজটাই সবয়চয়য় অগ্রানধক্ার নদয়ে হয়ব। দক্ি এই ক্াজটা 
আমরা ক্রয়ে পারনে িা।’ নবল পুলমযাি বলল। 

‘এই ক্াজ আমরা প্রর্ম দর্য়ক্ শুরু ক্য়রনে। নক্ন্তু ডাক্তারয়দর বক্তবয 
হয়লা ড. হাইয়ক্ল অেযন্ত শক্ত মি ও নিখাদ চনরয়ত্রর দলাক্। ঈেরমনুখো োর 
এেই দৃঢ় দে, োর মিয়ক্, নচন্তায়ক্ নবনেন্ন ও বহুমুখী ক্রার দক্াি পন্থাই এখিও 
সফল হয়নি। এই দচষ্টা আমায়দর জানর আয়ে। আমরা সম্প্রনে োর দব্রয়ির উপর 
ইয়লক্ট্রনিক্ ওয়য়ভয়ক্ ক্ােিক্র ক্রার দচষ্টা শুরু ক্য়রনে। এই দচষ্টা েনদ েয়র্ষ্ট 
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পনরমায়ে সফল হয়, োহয়ল োর নচন্তা-পদ্ধনেয়ক্ নবক্ৃে ক্রা সম্ভব হয়ব।’ বলল 
আজর ওয়াইজমযাি। 

‘ধেবাদ স্যার। স্যার আয়রক্টা ক্র্া। আহমদ মুসায়ক্ ‘শুট এট সাইট’ 
এর নিয়দিশ নদি। এটা প্রমাে হয়য়য়ে, োয়ক্ বেী ক্য়র আমরা এাঁয়ট উিয়ে পারনে 
িা, অেীয়েও পানরনি। সুেরাং োয়ক্ বেী িয় দদখামাত্র হেযার নিয়দিশ নদি।’ 
নবল পুলমযাি বলল। 

‘নিক্ বয়লে নবল। আনমও এ রক্মই ভাবনে। আমরা েনদ এেনদি এ 
নসদ্ধান্ত নিোম, োহয়ল অয়িক্ আয়েই আমরা আহমদ মুসার হাে দর্য়ক্ মুনক্ত 
দপোম। আমায়দর......................।’ 

ক্য়ক্ষর দরজায় এয়স দাাঁড়াল আজর ওয়াইজমযায়ির পায়সিািাল 
দসয়রটারী। বলল আজর ওয়াইজমযািয়ক্, ‘স্যার পুনলশ অনফসার এযায়লি 
দশফার ও রাব্বানিক্যাল নবেনবদযালয়য়র নডয়রটর নম. ফ্রানিস এয়সয়েি।’ 

‘ওাঁয়দর নিয়য় এস।’ নিয়দিশ নদল আজর ওয়াইজমযাি। 
‘নফলায়ডলনফয়ার দক্াি খবর আয়ে স্যার।’ নজজ্ঞাসা ক্রল নবল 

পুলমযাি। 
‘ঐ বযাপায়রই আসয়েি এযায়লি দশফার ও ফ্রানিস। বলল 

ওয়াইজমযাি। 
ক্য়ক্ষ প্রয়বশ ক্রল ফ্রানিস ও এযায়লি দশফার। 
োরা ক্য়ক্ষ প্রয়বশ ক্য়র আজর ওয়াইজমযািয়ক্ রাজাসুলভ দীঘি বাও 

ক্রল। 
আজর ওয়াইজমযাি োয়দর ইংনেে ক্রয়ল োরা বসল নেয়য় নবল 

পুলমযায়ির বাম পায়শ পাশাপানশ। 
ওরা বসয়েই আজর ওয়াইজমযাি দচয়ায়র দহলাি নদয়য় োক্াল এযায়লি 

দশফায়রর নদয়ক্। বলল,‘নম. দশফার বলুি নফলায়ডলনফয়ার খবর নক্?’ 
এযায়লি দশফায়রর প্রক্ৃে িাম দজায়সফ এরাম। নেনি ইয়ক্িনভল 

নডনেয়টর ইিয়ভনস্টয়েনটভ অনফসার। দসনদি এযায়লি দশফার িাম নিয়য় 
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নফলায়ডলনফয়ায় ড. হাইম হাইয়ক্য়লর বাসায় নেয়য়নেয়লি। দস এক্জি ক্ট্টর 
ইহুদীবাদী। 

‘স্যার আজই আনম নফলায়ডলনফয়া দর্য়ক্ জািয়ে দপয়রনে, বারবারা 
ব্রাউি আমায়দর সহয়োনেো ক্রয়ে অস্বীক্ার ক্য়রয়ে।’ আজর ওয়াইজমযায়ির 
প্রয়ের উত্তয়র বলল ‘এযায়লি দশফার ওরয়ফ দজায়সফ এরাম।’ 

‘োর মায়ি দসনদি আইজযাক্ দানিয়য়ল ড. হাইম হাইয়ক্য়লর দেয়ল 
হাইম দবঞ্জানময়ির সায়র্ নক্ আলাপ ক্য়রয়ে োর নক্েুই আমরা জািয়ে পানরনি!’ 
আহে ক্য়ন্ি নজজ্ঞাসা ক্রল আজর ওয়াইজমযাি। 

‘নজ হ্যাাঁ, বারবারা ব্রাউি জানিয়য় নদয়য়য়ে, হাইম পনরবায়রর নবরুয়দ্ধ োয় 
এমি দক্াি ক্াজ দস ক্রয়ে পারয়ব িা এবং দসনদয়ির আয়লাচিা সম্পয়ক্িও দস 
দক্াি ক্র্া বলয়ব িা। েয়ব এটুক বয়লয়ে দে, এযায়লি দশফায়রর প্রস্তায়ব হাইম 
দবঞ্জানমি রাজী আয়ে এবং হাইম দবঞ্জানময়ির সায়র্ দদখা ক্রয়ে আসা আইজযাক্ 
দানিয়য়ল দলাক্নটয়ক্ দস সয়েয়হর দচায়খ দদখয়ে। দস দক্স ক্য়রয়ে এ ক্ারয়েই।’ 
বলল এযায়লি দশফার। 

‘বারবারা ব্রাউয়ির এ পনরবেিয়ির ক্ারে নক্? দস দো এক্জি ভায়লা 
ইহুদী দোয়য়ো ক্মিী।’ আজর ওয়াইজমযাি বলল। 

‘দস জানিয়য়য়ে এটা োর িীনেেে নসদ্ধান্ত। হাইম পনরবায়রর সম্পনক্িে 
দক্াি নক্েুই দস নিয়জয়ক্ জনড়ে ক্রয়ব িা।’ এযায়লি দশফার জািাল। 

‘দদখা োয়ি হাইম দবঞ্জানমি আসার পরই োর এ পনরবেিি। ক্ারে 
নক্?’ আবার প্রে ক্রল আজর ওয়াইজমযাি। 

‘স্যার অয়িয়ক্ই ভাবয়েি দপ্রম ঘনটে দক্াি বযাপার রয়য়য়ে এর দপেয়ি। 
দস হয়য়ো ময়ি ক্রয়ে দবঞ্জানময়ির উপর দক্াি দোয়য়োনেরী ক্রা োর নিক্ হয়ব 
িা। এ রক্ম নক্ে ুঘয়টয়ে বয়ল ময়ি ক্রা হয়ি।’ বলল এযায়লি দশফার। 

এযায়লি দশফার র্াময়েই আজর ওয়াইজমযাি বয়ল উিল, ‘োর এই 
পনরবেিি বা দক্াি প্রক্ার িুিয়ক্া দসনন্টয়মন্ট গ্রহেয়োেয িয়। োর বযাপায়র 
আমরা পয়র ভাবব।’ বয়ল আজর ওয়াইজমযাি োক্াল ফ্রানিয়সর নদয়ক্। বলল, 
‘নম. ফ্রানিস হাইম পনরবায়রর সায়র্ দোোয়োয়ের বযাপারটা সবাইয়ক্ বলুি।’ 



ধ্বংস টাওয়ার  100 

 

রাব্বানিক্ নবেনবদযালয়য়র ডাইয়রটর দিইল ফ্রানিস িয়ড়-চয়ড় বয়স 
বলল, ‘হাইম দবঞ্জানময়ির সায়র্ আমরা দদখা ক্য়র আসার পর হাইম দবঞ্জানমিই 
আমার সায়র্ প্রর্ম দোোয়োে ক্য়রয়ে। প্রর্ম নদয়িই দস বয়লয়ে, এযায়লি 
দশফায়রর দদয়া প্রস্তাব অনুসায়র আমায়দর দদখা ক্রার বযবিা ক্রুি। এরপর 
আরও নেিবার দস দটনলয়ফাি ক্য়রয়ে। প্রনেবায়রই দস ঐ বযাপায়র দজার োনেদ 
নদয়য়য়ে। অবধেি হয়য় পয়ড়য়ে োরা। এ বযাপায়র দক্াি নসদ্ধান্ত িা নিয়ল োয়দর 
বুনঝয়য় রাখা োয়ি িা।’ 

দিইল ফ্রানিস র্াময়ল আজর ওয়াইজমযাি নবল পুলমযািয়ক্ বলল, 
‘েুনমও দো বযাপারটা জাি। েুনম নক্ ভাবে বল।’ 

‘নজ স্যার, আনম সব শুয়িনে। আনম োয়দর অবধেি হওয়াটায়ক্ পেে 
ক্রনে িা। এযায়লি দশফার দে প্রস্তাব নদয়য় এয়সয়েি, আমরা ো আমায়দর সুনবধা 
অনুোরী বাস্তবায়ি ক্রব। দদখা ক্রায়িার বযাপারটায়ক্ েেটা পারা োয় আনম 
‘নড’দল’ ক্রায়িার পক্ষপােী।’ নবল পুলমযাি বলল। 

আজর ওয়াইজমযাি আবার োক্াল এযায়লি দশফায়রর নদয়ক্। বলল, 
‘দজায়সফ এরাম েুনম এ বযাপায়র নক্ বলয়ে চাও?’ 

দজায়সফ এরাম ওরয়ফ এযায়লি দশফার োক্াল আজর ওয়াইজমযায়ির 
নদয়ক্। বলল, ‘স্যার আমার হাইম পনরবারয়ক্ এই প্রস্তাব দদওয়ার আসল ক্ারে 
হয়লা োয়দর শান্ত রাখা, আমায়দর হায়ে রাখা। োয়ে এ নিয়য় োরা পহবচ িা 
বাধায়। এ দৃনষ্টয়ক্াে দর্য়ক্ স্যার আনম ময়ি ক্নর, ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ দদখার 
ওয়দর সুয়োে দদয়া দরক্ার। দদখা হয়ল োরা নিনশ্চে হয়ব দে, ড. হাইম হাইয়ক্ল 
দবাঁয়চ আয়েি। নেনি অসুি। োর নচনক্ৎসা হয়ি। োরা এ নিয়য় দক্াি উচ্চবাচয 
ক্রার প্রয়য়াজি অনুভব ক্রয়ব িা। এয়ে আমায়দর ক্ায়জর সুনবধা হয়ব।’ র্ামল 
পুনলশ অনফসার দজায়সফ এরাম। 

আজর ওয়াইজমযাি এবার দসাজা হয়য় বসল। বলল, ‘হাইম পনরবারয়ক্ 
দদয়া আমায়দর প্রস্তাব নিয়য় আমরা নক্ ক্রব, এ বযাপায়র দোমায়দর প্রয়েযয়ক্র 
ক্র্ার দপেয়িই েুনক্ত আয়ে। নক্ন্তু দোমরা দক্উই বারবারা ব্রাউয়ির পনরবেিয়ির 
নবষয়টায়ক্ সাময়ি দরয়খ হাইম পনরবার সম্পিয়ক্ আমায়দর ক্রেীয় নবচার-
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নবয়বচিা ক্য়র দদখনি। বারবারা ব্রাউয়ির এই পনরবেিি দোট নবষয় িয়। োর 
নচন্তা-ধারার এই পনরবেিয়ির মে হাইম পনরবায়রর নচন্তা ধারায় দক্াি পনরবেিি 
এয়সয়ে নক্িা আমরা জািয়ে পারনে িা। েেনদি এটা জািা িা োয়ব েেনদি 
হাইম হাইয়ক্য়লর সায়র্ োর পনরবারয়ক্ দদখা ক্রায়িা োয়ব িা।’ 

‘নক্ন্তু স্যার দবনশ নদি দদনর হয়ল ক্রয়ল োরা নবরক্ত হয়ব, নবক্ষুব্ধ হয়ব 
এবং পধেিযহারা হয়ল এই নবষয়টা সরক্ার ও সংবাদপ্রয়ত্রর ক্ায়ে চয়ল দেয়ে 
পায়র।’ বলল দিইল ফ্রানিস। 

‘নক্ন্তু নম. ফ্রানিস, এমি ধরয়ির নক্ে ুোয়ে োরা িা ক্রয়ে পায়র োর 
বযবিা ক্রা োয়ব। নক্ন্তু দদখা ক্রার পর দক্উ েনদ দহাস্টাইল হয়, নক্ংবা 
দহাস্টাইল ক্াউয়ক্ েনদ দদখা ক্রায়িা হয়, োহয়ল দে ক্ষনে হয়ব োর 
প্রনেনবধায়ির দক্াি পর্ই র্াক্য়ব িা। োর ফয়ল দোটা িযাি আমায়দর ভন্ডুল 
হয়য় োয়ব। দে দক্াি মূয়লযই এটা হয়ে দদয়া োয়ব িা।’ বলল আজর 
ওয়াইজমযাি। 

‘স্যার নিক্ই বয়লয়েি। নক্ন্তু স্যার এখি ওয়দর মুখ বন্ধ ক্রা োয়ব 
নক্ভায়ব?’ বলল দিইল ফ্রানিস। 

‘খুব সহয়জ। নবল পুলমযাি এক্নদি োয়ব নফলায়ডলনফয়ায় ড. হাইম 
হাইয়ক্য়লর বানড়য়ে। বলয়ব দবঞ্জানমিয়ক্ শত্রুপয়ক্ষর সায়র্ দেি পয়রাক্ষ ও 
প্রেযক্ষ দক্ািভায়বই োরা দোোয়োে িা ক্য়র। অের্া েনদ হয় োহয়ল োরাও 
নবপয়দ পড়য়ব, ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ও দময়র দফলয়ব। োয়দর আচরয়ের উপরই 
নিভির ক্রয়ব ক্য়ব ক্খি োরা ড.হাইম হাইয়ক্য়লর সায়র্ দদখা ক্রয়ে পারয়ব। 
অের্ায় ড. হাইম হাইয়ক্য়লর মেই দবঞ্জানমিও এক্নদি হানরয়য় োয়ব।’ আজর 
ওয়াইজমযাি বলল। 

‘বুঝলাম। োর আে পেিন্ত আনম নক্ বলব ওয়দর। ওরা আজ নক্ংবা 
দেয়ক্াি সময় দোোয়োে ক্রয়ে পায়র।’ বলল ফ্রানিস। 

‘জািায়বি, ক্’নদয়ির ময়ধযই আমায়দর দলাক্ আপিায়দর ওখায়ি োয়ব 
আয়লাচিার জয়ে। এ নবষয়য় োরাই ক্র্া বলয়ব।’ আজর ওয়াইজমযাি বলল। 
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‘স্যার, আহমদ মুসা েনদ সনেযই এয়স র্ায়ক্, োহয়ল দস নক্ শুধ ুহাইম 
পনরবায়রর উপরই নিভির ক্রয়ব? সরক্ার ও প্রশাসয়ির ক্ষমোবাি অয়িয়ক্র 
সায়র্ই োর সখযো রয়য়য়ে। এসব দক্ষয়ত্র দস দোোয়োে ক্রয়ে নক্িা আমরা নক্ 
োর দখাাঁজ রাখনে?’ বলল নবল পুলমযাি। 

‘আহমদ মুসার এ সুনবধা আয়ে। দজিায়রল শ্যারি দজয়ল র্াক্ায় 
আমায়দর নবরাট অসুনবধা হয়য়য়ে এয়ক্ষয়ত্র। নবরাট ভীনে ও হোশাও েনড়য়য় 
পয়ড়য়ে আমায়দর োরা অবনশষ্ট আয়ে োয়দর ময়ধয। এরপরও োয়দর ের্াসাধয 
সাহােয আমরা পানি।’ আজর ওয়াইজমযাি বলল। 

ক্র্া দশষ ক্য়রই আজর ওয়াইজমযাি উয়ি দাাঁড়াল। বলল, ‘দোমরা 
এস। আমার জরুনর এিয়েজয়মন্ট আয়ে। আনম চললাম। 

আজর ওয়াইজমযাি দবনরয়য় দেয়ল অেরা সবাই উয়ি দাাঁড়াল। 
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৪ 
আহমদ মুসা অনিরভায়ব পায়চানর ক্রনেল োর দহায়টল ক্য়ক্ষ। হাইম 

দবঞ্জানমি আসয়ে, োরই জয়ে অনধরভায়ব অয়পক্ষা ক্রয়ে আহমদ মুসা। 
মাত্র আধা ঘন্টা আয়ে দস নফলায়ডলনফয়া দপৌাঁয়েয়ে। নফলায়ডলনফয়া 

এয়সয়ে বারবারা ব্রাউয়ির জরুনর দটনলয়ফাি দপয়য়। বারবারা ব্রাউি দটনলয়ফাি 
ক্য়রনেল হাইম দবঞ্জানময়ির পক্ষ দর্য়ক্। দটনলয়ফায়ি নবস্তানরে নক্ে ুবয়লনি। শুধু 
বয়লনেল, োয়দর অনুয়রাধ আপনি অনবলয়ম্ব নফলায়ডলনফয়া আসুি। হাইম 
পনরবার খুবই নবপয়দ। 

দটনলয়ফাি দপয়য়ই আহমদ মসুা নফলায়ডলনফয়া চয়ল এয়সয়ে। দহায়টল 
ক্য়ক্ষ উয়িই আহমদ মুসা হাইম দবঞ্জানমিয়ক্ দটনলয়ফাি ক্য়রনেল। দটনলয়ফাি 
দপয়য়ই হাইম দবঞ্জানমি আহমদ মুসায়ক্ নক্ে ুবলয়ে িা নদয়য় বয়ল, ‘স্যার এখনি 
দহায়টয়ল আসনে। আপনি অয়পক্ষা ক্রুি।’ আহমদ মুসা আর নক্েুই বলয়ে 
পায়রনি োয়ক্। ক্র্া বলার সময় দবঞ্জানময়ির েলা ক্াাঁপনেল। ক্ণ্ঠস্বর নেল ভীে, 
উনদ্বগ্ন। আহমদ মুসা োয়ক্ োর দহায়টল ক্য়ক্ষ ওয়য়লক্াম ক্য়র দটনলয়ফাি দরয়খ 
নদয়য়নেল। 

উয়দ্বে নঘয়র ধয়রনেল আহমদ মুসায়ক্। নিশ্চয় বড় নক্ে ু ঘয়টয়ে। নক্ 
ঘটয়ে পায়র? বারবারা ব্রাউয়ির দে দটনলয়ফাি দপয়য় আহমদ মুসা নিউইয়ক্ি দর্য়ক্ 
এখায়ি এয়সয়ে, দস দটনলয়ফায়িও উয়দ্বে নেল, নক্ন্তু দসটা এমি দভয়ে পড়া নেল 
িা। আমায়ক্ বানড়য়ে িা দডয়ক্ আমার দহায়টয়ল েুয়ট আসয়ে দক্ি? 

এমি অয়িক্ নচন্তা আহমদ মসুায়ক্ অনির ক্য়র েুলয়ে। 
দরজায় িক্ হয়লা। 
আহমদ মুসা দরজার নদয়ক্ দ্রুে এনেয়য় নেয়য় দরজা খুলল।  
দরজায় দাাঁনড়য়য় হাইম দবঞ্জানমি। 
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দবঞ্জানময়ির উয়স্কা-খুয়স্কা দচহারা। টাই পয়রনি। সায়টির উপর নদয়ক্র দুনট 
দবাোম দখালা। োর দচাখ-মখু দর্য়ক্ উয়দ্বে নিক্য়র পড়য়ে। 

‘গুড ইভনিং নম. দবঞ্জানমি। ওয়য়লক্াম।’ দরজা খুয়লই দবঞ্জানমিয়ক্ 
স্বােে জািাল আহমদ মুসা। 

‘স্যার, ওরা বারবারা ব্রাউিয়ক্ ধয়র নিয়য় দেয়ে।’ আহমদ মুসার 
সম্ভাষয়ের দক্াি জবাব িা নদয়য় ক্নম্পে ক্য়ণ্ঠ, ভাঙা েলায় হাইম দবঞ্জানমি বলল। 

‘আিা শুিনে দোমার ক্র্া। এস, আয়ে বস।’ বয়ল আহমদ মুসা োয়ক্ 
ধয়র এয়ি দসাফায় বসাল। 

োর পায়শ বসল আহমদ মসুা। নবস্ময় আহমদ মুসারও দচায়খ-মুয়খ। 
বলল, ‘ক্খি ধয়র নিয়য় দেয়ে োয়ক্?’ 

‘এই ঘন্টা খায়িক্ আয়ে।’ উত্তর নদল হাইম দবঞ্জানমি। 
‘দক্ি নিয়য় দেয়ে, নক্ বয়ল নিয়য় দেল?’ 
‘বারবারা ব্রাউি দেয়ে অস্বীক্ার ক্য়রনেল। োর মার্ায় নরভলবার 

দিনক্য়য় ধয়র নিয়য় দেয়ে।’ 
‘দক্ি নিয়য় োয়ি নক্ে ুজািায়নি?’ 
‘বাইয়রর ক্ায়রা সায়র্ আব্বা সম্পিয়ক্ ক্র্া বলয়ে ক্য়িার ভায়ব নিয়ষধ 

ক্য়রনেল। নবয়শষ ক্য়র নিয়ষধ ক্য়রনেল আপিার সায়র্ দক্াি প্রক্ার দোোয়োে 
িা ক্রয়ে। নক্ন্তু বারবারা দে আমার পক্ষ দর্য়ক্ আপিার ক্ায়ে দটনলয়ফাি 
ক্য়রয়ে। দসটা দোটাটাই োরা মনিটর ক্য়রয়ে। এমিনক্ আজয়ক্র সক্ায়লর 
ক্র্াও। োর প্রর্ম অপরাধ হয়লা, দসনদি আমায়দর সায়র্ আপিার দে ক্র্া 
হয়য়নেল, দসটা বারবারা ব্রাউি ওয়দর জািায়ে অস্বীক্ার ক্য়রয়ে। নদ্বেীয় অপরাধ 
হয়লা, দস আপিার সায়র্ দোোয়োে দরয়খয়ে।’ বলল হাইম দবঞ্জানমি। 

‘দক্ােয়ক্ নিয়য় দেয়ে? বানড় দর্য়ক্?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘নজ হ্যাাঁ, বানড় দর্য়ক্।’ 
‘বানড়র দলায়ক্রা র্ািায় জািায়নি?’ 
‘িা স্যার। নিয়য় োবার সময় োরা বয়লয়ে, বারবারা ব্রাউি আমায়দর 

দলাক্ আমরা নিয়য় োনি। র্ািায় বয়ল লাভ হয়ব িা। র্ািা জায়ি। এ নবষয় নিয়য় 
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বাড়াবানড় ক্রয়ল, পহবচ ক্রয়ল আরও বড় ঘটিা ঘটয়ব? পনরবায়রর দলায়ক্রা 
সাংঘানেক্ ভীে হয়য় পয়ড়য়ে।’ 

‘োহয়ল র্ািায় জািায়িা হয়নি?’ 
‘জানিয়য়য়ে স্যার। নক্ন্তু র্ািা সয়রজনময়ি দখাাঁজ নিয়েও আয়সনি। 

আিঅনফনসয়ালী বয়লয়ে, বারবারা ব্রাউি এক্নট প্রাইয়ভট নডয়টক্নটভ ফায়মি ক্াজ 
ক্রয়ো। ফামিই োয়ক্ নিয়য় দেয়ে োয়দর ক্ায়জ।’ বয়ল এক্টা দম নিল হাইম 
দবঞ্জানমি। োরপর আবার বলা শুরু ক্রল, ‘স্যার পুনলশয়ক্ জানিয়য়, পুনলশয়ক্ 
হাে ক্য়রই এটা ওরা ক্য়রয়ে। সুোরাং পুনলশ নক্েুই ক্রয়ব িা। আমার ভয়ই 
হয়ি, বারবারা ব্রাউয়ির ক্াে দর্য়ক্ ক্র্া আদায়য়র জয়ে ওরা োর উপর নিেিােি 
চালায়ব। আমরা এখি নক্ ক্রব স্যার। এই নবপয়দ আপিার ক্র্াই আমার ময়ি 
পয়ড়য়ে। বলুি আমরা নক্ ক্রব? আমার আব্বারই বা নক্ হয়ব!’ বলল হাইম 
দবঞ্জানমি। 

‘এসব নক্ে ুিা ঘটয়ল, আমায়দর পনরক্ল্পিা দমাোয়বক্ চলয়ে পারয়ল 
ভাল হয়ো। দস পর্ এখি বন্ধ। ক্ারে োরা আপিায়দরও সয়েহ ক্রয়ে। এই 
অবিাটা নবপিিক্। োরা ধরা পড়ার ভয়য় ভীে হয়য় ড. হাইম হাইয়ক্লয়ক্ নক্ে ু
ক্য়র বসয়ল দসটা মহা ক্ষনের ক্ারে হয়ব।’ বলল আহমদ মসুা। 

আংেয়ক্-উৎক্ণ্ঠায় হাইম দবঞ্জানময়ির মুয়খর দচহারা পান্ডুবেি ধারে 
ক্রল। দিাাঁট ক্াাঁপয়ে লােল োর। বলল,‘স্যনর, আনম ওয়দর ক্র্া মে চয়ল দচষ্টা 
ক্য়রনে লয়ক্ষয দপৌাঁেয়ে। নক্ন্তু সমস্যা দদখা দদয় বারবারা ব্রাউিয়ক্ আমায়দর 
সাক্ষায়ের সব ক্র্া ওয়দর জািায়ে বলয়ল। োোড়া দটনলয়ফায়ি ওরা মনিটর 
ক্রয়ব, এটার নচন্তাও আমায়দর মার্ায় আয়সনি স্যার। আমরা দুিঃনখে।’ 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘দবঞ্জানমি এটা দুিঃয়খর নবষয় িয়, 
পেিায়লাচিার নবষয় এটা। ো হােোড়া হয়য় োয়, বুঝয়ে হয়ব ো হােোড়া হবার 
জয়েই। এখায়ি দুিঃখ িয়, নশক্ষার নবষয় র্ায়ক্।’ 

দচায়খর দুয়ক্াে মুয়ে নিয়য় হাইম দবঞ্জানমি বলল, ‘ধেবাদ স্যার। এখি 
আমরা নক্ ক্রব বলুি। ওর মা নশলা ব্রাউি ভীষে ক্াাঁদয়ে। ওরা খুব নিনবিবাদী 
পনরবার। বংশানুরয়ম ওরা নশক্ষক্ো দপশায়। ওর আব্বা বযায়ফল ব্রাউি 
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ইউনিভানসিনট অব দদলওয়ায়রর নশক্ষক্ এবং নফলায়ডলনফয়া জুইস 
এযায়সানসয়য়শয়ির ক্ালচারাল ক্নমনটর সভাপনে। ভীষে দরয়ে দেয়েি নেনি। 
োাঁয়ক্ িা জানিয়য়, অনুমনে িা নিয়য় দক্ি বারবারা ব্রাউি দজিায়রল শ্যারয়ির 
ইসরাঈল-দক্নেক্ দোয়য়ো সংিায় দোে নদল। োর.............।’ 

দবঞ্জানময়ির ক্র্ার মাঝখায়ি আহমদ মুসা বয়ল উিল, ‘েুনম নক্ 
জািয়ে?’ 

‘জািোম িা। এবার আসার পর আনম ওর ক্াে দর্য়ক্ই শুয়িনে। দস 
আমায়ক্ জািায় দে, ইহুদী দোয়য়ো সংিা োয়ক্ নিয়য়াে ক্য়রয়ে আমায়দর বাসায় 
দক্ আয়স, দক্ োয়, আমরা ক্খি ক্ার সায়র্ দোোয়োে ক্নর, নক্ বনল, ইেযানদ 
নবষয়য় নরয়পাটি ক্রার জয়ে। চানপয়য় দদয়া এই দানয়ত্ব োর ময়ধয প্রনেনরয়ার 
সৃনষ্ট ক্য়রয়ে। ওয়দর দক্াি ক্র্াই দস শুিয়ে রাজী িয়। এটা োর আরও নবপদ 
দডয়ক্ আিয়ব।’ বলল দবঞ্জানমি। দশষ বাক্যটা োর আয়বে-রুদ্ধ ক্ণ্ঠ দর্য়ক্ খুব 
ক্য়ষ্ট দবর হয়য়নেল। 

আহমদ মুসা দবঞ্জানময়ির োয়য় সান্ত্বিার হাে বুনলয়য় বলল,‘োরা 
বারবারায়ক্ নিয়য় দেয়ে োয়দর ক্াউয়ক্ দচি? ইহুদী দোয়য়ো সংিার অনফস, 
দেখায়ি বারবারা মায়ঝ মায়ঝ দেে োর নিক্ািা েুনম জাি?’ 

‘নজ্ব িা। ওয়দর ক্াউয়ক্ নচনি িা, নিক্ািাও ওয়দর জানি িা স্যার।’ বলল 
দবঞ্জানমি। 

‘ওয়দর বাসার দক্উ জায়ি?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘এ বযাপায়র দক্াি ক্র্া ওয়দর আনম নজজ্ঞাসা ক্নরনি।’ দবঞ্জানমি বলল। 
‘আমরা বারবারার বাসায় এখি দেয়ে পানর িা।?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘অবশ্যই স্যার।’ 
‘আমার নক্ পনরচয় দদয়ব োয়দর ক্ায়ে?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘বলব আমার বন্ধু এক্ প্রাইয়ভট দোয়য়ো।’ বলল হাইম দবঞ্জানমি। 
‘ধেবাদ। চল আর দদনর িয়।’ বয়ল আহমদ মুসা উয়ি দাাঁড়াল। 
আহমদ মুসারা দপৌাঁেল বারবারা ব্রাউিয়দর বানড়য়ে। 
বাইয়র নসনক্উনরনটর দুজি দলাক্ োড়া আর দক্উ নেল িা। 
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হাইম দবঞ্জানমি আহমদ মুসায়ক্ লি দচয়ায়র বনসয়য় এক্ দদৌয়ড় দভেয়র 
দেল। দুনেি নমনিট পয়রই নফয়র এল দস। 

হাইম দবঞ্জানময়ির সায়র্ আহমদ মুসা প্রয়বশ ক্রল দভেয়র। 
দভেয়র ড্রইংরুয়ম এক্টা দসাফায় পাশাপানশ বয়সনেল নম. ব্রাউি ও 

নময়সস ব্রাউি। 
নম. ও নময়সস ব্রাউি োড়া বাসায় দক্উ দিই। 
নময়সস ব্রাউয়ির নবধ্বস্ত দচহারা। আর পানি ভরা দময়ঘর দচহারা নম. 

ব্রাউয়ির। 
দবঞ্জানমি ওয়দর সায়র্ আহমদ মুসার পনরচয় ক্নরয়য় নদল। বলল নম. 

ব্রাউিয়ক্, ‘আংয়ক্ল আমার বন্ধ ু প্রাউয়ভট নডয়টক্নটভ নম. দানিয়য়লয়ক্ নিয়য় 
এয়সনে। পুনলশ নক্ ক্রয়ব জানি িা। নক্ন্তু আমায়দর নক্ে ুক্রা দরক্ার।  

‘ধেবাদ দবঞ্জানমি।’ বলল নম. ব্রাউি, বারবারা নপো। 
োরপর নম. ব্রাউি োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্। বলল, ‘ওয়য়লক্াম নম. 

দানিয়য়ল। আমায়দর নবপয়দ আপিার এনেয়য় আসার জয়ে ধেবাদ। নক্ন্তু পুনলশ 
দেখায়ি সনরয় হবার মে নক্ে ুপায়ি িা, দসখায়ি আমরা নক্ ক্রয়ে পানর!’ 

‘নবপয়দর সময় োর েেটুক সাধয দচষ্টা ক্রা উনচে। সাফলয ঈেয়রর 
হায়ে।’ আহমদ মুসা বলল। 

নম. ব্রাউি রুমাল নদয়য় দচাখ ভাল ক্য়র মুয়ে নিয়য় দসাজা হয়য় বয়স বলল, 
‘ভাল বয়লে ইয়ংমযাি। নিশ্চয় েুনম েভীরভায়ব ঈেয়র নবোসী!’ 

‘সৃনষ্ট োর স্রষ্টার প্রনে দো নবোসী হয়বই, োাঁর উপর নিভির ক্রয়বই।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘দশখ দোমরা এই বাোর দর্য়ক্। এই নবপয়দর সময় এখিও দোমরা 
এক্বারও ঈেয়রর িাম ক্রনি। বাোই প্রর্ম আমার ঘয়র আয়লা জ্বালল।’ দচাখ 
মুেয়ে মুেয়ে বলল নময়সস ব্রাউি। োরপর দসাজা হয়য় বয়স আহমদ মুসার নদয়ক্ 
ঘুয়র বলল, ‘বাো দোমায়ক্ ধেবাদ। দোমার ময়ধয ঈের আয়েি। েুনমই পারয়ব 
আমার বাোয়ক্ বাাঁচায়ে। পারয়ব িা?’ 



ধ্বংস টাওয়ার  108 

 

‘দচষ্টা ক্রয়ে অবশ্যই পারব মা। ঈের জায়িি নেনি নক্ ফল দদয়বি।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

নময়সস ব্রাউি অপলক্ দচায়খ োনক্য়য় আয়ে আহমদ মুসার নদয়ক্। বলল 
এক্ট ু সময় নিয়য়, ‘বাো েুনম আমায়ক্ মা বয়লে? বারবারা দিই, আমার মি 
হাহাক্ার ক্রয়ে এই ডায়ক্র জয়ে বাো। েুনম এই ডাক্ নফনরয়য় এয়িে। েুনম 
বারবারায়ক্ নফনরয়য় আি বাো।’ 

বয়লই মুখ নিচু ক্রল। ফুাঁনপয়য় দক্াঁয়দ উিল। মুয়খ রুমাল চাপা নদয়য় ক্ান্না 
দরায়ধর দচষ্টা ক্রয়ে লােল নময়সস ব্রাউি। 

দক্উই দক্াি ক্র্া বলয়ে পারল িা। 
এক্ট ুনিরবো। 
অসহিীয় দবদিার এক্ পনরয়বশ। 
নময়সস ব্রাউি নিয়জয়ক্ সাময়ল নিয়য় মুখ-দচাখ মুেয়ে মুেয়ে বলল, 

‘স্যনর। দোমরা ক্র্া বল।’ 
আহমদ মুসাই ক্র্া বয়ল উিল, ‘োরা নমস ব্রাউিয়ক্ নিয়য় দেয়ে, োয়দর 

বা োয়দর নিক্ািা সম্পয়ক্ি নক্েু জায়িি আপিারা?’ 
‘োরা দক্াি নদিই আমায়দর বানড়য়ে আয়সনি। দদনখনি োয়দর দক্াি 

নদি।’ বলল নম. ব্রাউি।  
‘নমস ব্রাউি দে দোয়য়ো সংিার সদস্য নেল, োর পনরচয় ও নিক্ািা 

সম্পয়ক্িও নিশ্চয় আপিারা জায়িি িা!’ নজজ্ঞাসা আহমদ মসুার। 
‘িা জানি িা। এ ধরয়ির ঝুাঁনক্পূেি ক্ায়জ দে নিয়জয়ক্ জনড়য়য়য়ে দস 

আমায়দর দক্াি নদিই জািায়নি। দুভিােয আমায়দর!’ বলল নম. ব্রাউি। 
‘মাফ ক্রয়বি, আনম নক্ োর ঘর, োর দটনবল,ক্ােজপত্র, হ্যান্ডবযাে, 

ইেযানদ পরীক্ষা ক্রয়ে পানর? আপিারা দয়া ক্য়র অনুমনে দদয়বি?’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘ওয়য়লক্াম বাো। েুনম দে সহয়োনেো চাইয়ব, সবই আমরা ক্রব।’ 
বয়লই উয়ি দাাঁড়াল নময়সস ব্রাউি। বলল, ‘চল োর ঘয়র নিয়য় োনি।’ 

আহমদ মুসা উয়ি দাাঁড়াল। 
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উয়ি দাাঁড়াল দবঞ্জানমি ও নম. ব্রাউিও। 
প্রয়বশ ক্রল োরা নমস ব্রাউয়ির ঘয়র। সুের পনরপানট ক্য়র সাজায়িা 

ঘর। দশাবার নবোিা, পড়ার দটনবল, ওয়াল ক্যানবয়িট, দক্ার্াও দক্াি অয়োোয়লা 
অবিা দিই। 

নক্ন্তু পনরপানট অবিার ময়ধয পড়ার দটনবয়ল এক্টা মানিবযাে পয়ড় আয়ে 
দবসুয়রাভায়ব। মানিবযােটা দৃনষ্ট আক্ষিে ক্রল আহমদ মুসার। আহমদ মুসা 
োক্াল নময়সস ব্রাউয়ির নদয়ক্। বলল, নমস ব্রাউয়ির হ্যান্ড পারসটা দক্ার্ায়? 

‘ওর সায়র্ই নেল নিয়য় দেয়ে।’ বলল নময়সস ব্রাউি। 
‘নক্ন্তু োর এ মানিবযােটা দো োর হ্যান্ড পারয়সই র্াক্ার ক্র্া। এখায়ি 

পয়ড় দক্ি?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘এ মানিবযােটা োর ক্ায়ে মায়ি োর পারয়সই নেল। নক্ন্তু োবার সময় 

দস দফয়ল নদয়য় দেয়ে। োনড় ক্য়র েখি োয়ক্ নিয়য় োয়, েখি বারবারা োনড়র 
জািালা নদয়য় মানিবযােটা বাইয়র েুাঁয়ড় দদয়।’ বলল নময়সস ব্রাউি। 

আিয়ের এক্টা নঝনলক্ ফয়ুট উিল আহমদ মুসার দচায়খ-মুয়খ। োর 
ক্ণ্ঠ দর্য়ক্ এক্টা স্বেে উনক্ত দবনরয়য় এল, ‘ও েড! র্যাংক্স টু বারবারা। র্যাংক্স 
টু েড।’ 

ওরা নেিজিই আহমদ মুসার নদয়ক্ োক্াল। দবঞ্জানমি বলল, ‘নক্ 
দদখয়লি, নক্ দপয়লি স্যার?’ 

‘শত্রুয়দর নিক্ািা দপয়য় দেনে।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘দক্ার্ায়?’ নবনস্মে প্রে দবঞ্জানময়ির। 
‘ঐ মানিবযায়ে।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘নক্ন্তু বাো, েুনম মানিবযােটা এখিও দদখই নি।’ বলল নময়সস ব্রাউি। 
‘দদখার দরক্ার দিই মা। ওর ময়ধয েনদ শত্রুর পনরচয় ও নিক্ািামূলক্ 

নক্েু িা র্াক্য়ো নমস ব্রাউি োহয়ল োর মানিবযাে এভায়ব োনড়র জািালা নদয়য় 
দফয়ল নদে িা।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘নিক্ বয়লে দানিয়য়ল। আমারও নবস্ময় দলয়েয়ে, শুধু ডলার রক্ষার জয়ে 
মানিবযােটা এভায়ব দফলল দক্ি দস!’ বলল নম. ব্রাউি। 
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আহমদ মুসা হাে বানড়য়য় মানিবযােটা েুয়ল নিল। 
মানিবযায়ে ো নেল সব দবর ক্য়র আহমদ মুসা দটনবয়ল রাখল। 
নক্ে ু ডলার, ক্য়য়ক্টা দিমক্াডি, দুনট দরনডট ক্াডি, ক্য়য়ক্টা নচরকট 

এবং ক্য়য়ক্ পাোর দোট এক্টা দটনলয়ফাি োইড দপল মানিবযাে দর্য়ক্। 
আহমদ মুসা দটনলয়ফাি োইডটা েুয়ল নদল নম. ব্রাউয়ির হায়ে। বলল, 

‘দদখুি সয়েহ ক্রার মে দক্াি িাম, নিক্ািা, দটনলয়ফাি আপিার দচায়খ পয়ড় 
নক্িা। আনম দিম ক্াডি ও নচরকটগুয়লা দদখনে।’  

দিম ক্ায়ডির সবগুয়লাই নবখযাে নক্ে ুশপস ও নবজয়িস হাউয়জর। চারনট 
নচরকয়ট চার দমাবাইল িম্বর দলখা। নক্ন্তু িম্বয়রর সবগুয়লাই নফলায়ডলনফয়ার 
বাইয়রর। 

আহমদ মুসা দিম ক্াডি ও নচরকটগুয়লা দবঞ্জানময়ির হায়ে েুয়ল নদয়য় 
বলল, ‘দদখ েুনম নক্ে ুবুঝয়ে পায়রা নক্িা।’ 

নম. ব্রাউি বলল,‘দানিয়য়ল, দটনলয়ফাি োইয়ড অপনরনচে দক্াি িম্বর 
দদখনে িা। সবই আত্নীয়-স্বজি, বন্ধ-ুবান্ধব, নবশবনবদযালয় ও ক্মানশিয়াল শপস-
এর িম্বর এবং এয়দর সায়র্ দমাটামুনট আমরা সক্য়লই পনরনচে।’ 

আহমদ মুসাও িজর বুলাল দটনলয়ফাি োইডটার উপর। দটনলয়ফাি 
িম্বরগুয়লা সনেযই ‘আত্নীয়-স্বজি, বন্ধ-ুবান্ধব, নবেনবদযালয় ও মায়ক্িনটং’ এই 
চযাপ্টায়র নবভক্ত। অবাক্ হয়লা আহমদ মুসা দে, ‘নবনবধ বয়ল নবভাে দিই। 
নবনস্মে আহমদ মুসা বলল, ‘বারবারা ব্রাউি দদখনে খুবই ঘরমুয়খা নেল।। োর 
ক্িটযাট খুবই সীনমে নেল।’ 

‘হ্যাাঁ বাো। দময়য় আমার খুবই ভাল। নবেনবদযালয় ও বানড় োড়া দস নক্েু 
বুঝে িা। প্রয়য়াজিীয় শনপং-এ মায়ঝ মায়ঝ বাইয়র দেে, নক্ন্তু আড্ডা দদয়া োর 
স্বভাব নেল িা। আমার এমি ভাল দময়য়ই আজ নবপয়দ পড়ল।’ বলল নময়সস 
ব্রাউি। বলয়ে বলয়ে দক্াঁয়দ দফলল। 

দটনলয়ফাি োইয়ডর এক্দম দশষ পাোয় নক্েুটা সংয়ক্ে ধরয়ির দলখা 
আহমদ মুসার দৃনষ্ট আক্ষিে ক্রল। দলখানট এই রক্মিঃ L.F. `Sinai’ ch. 
`Phila’. অক্ষর ও শেগুয়লার মাত্র Sinai ও Phila শে দুনট দক্ায়টড। 
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ভ্রু-কাঁচক্ায়লা আহমদ মুসার। এক্টা রহয়স্যর েন্ধ দপল এর ময়ধয। 
দলখাটা আহমদ মুসা দদখাল নম. ব্রাউিয়ক্। 

নম. ব্রাউি বলল, ‘এটা আনম দদয়খনে দানিয়য়ল। নক্ে ু বুঝয়ে পানরনি 
আনম। োর পড়াশুিার সায়র্ সম্পনক্িে নক্েু হয়ে পায়র ময়ি ক্য়রনে। 

দবঞ্জানমি ও নময়সস ব্রাউিও দলখাটা দদখল। োরাও এর দক্াি অর্ি দবর 
ক্রয়ে পারয়লা িা। 

আহমদ মুসা আবার হায়ে নিল দটনলয়ফাি োইডটা। আবার দস দচাখ 
বুলাল দলখানটর উপর। হিাৎ আহমদ মুসার দচাখ-মুখ উিল হয়য় উিল। বলল, 
‘নমস ব্রাউয়ির নিশ্চয় পায়সিািাল ক্নম্পউটার আয়ে?’  

‘হ্যাাঁ আয়ে।’ বলল নম.ও নময়সস ব্রাউি এক্সায়র্ই। 
‘আমায়ক্ দয়া ক্য়র দসখায়ি নিয়য় চলুি। আনম নিনশ্চে এই সংয়ক্েগুয়লা 

োর ক্নম্পউটার এযাক্াউয়ন্টর সায়র্ জনড়ে।’ আহমদ মুসা বলল। 
ক্নম্পউটারটা পনরবায়রর লাইয়ব্ররী রুয়ম। 
লাইয়ব্ররী রুয়ম নেয়য় আহমদ মুসা ক্নম্পটায়রর দচয়ার দটয়ি নিয়য় বসল। 
আহমদ মুসা ক্নম্পউটায়রর ফাইল োনলক্া দর্য়ক্ PSF (পায়সিািাল 

নসয়রট ফাইল) দবয়ে নিয়য় ফাইলনট ওয়পি ক্রল। ফাইল আিলক্ ক্রার জয়ে 
আহমদ মুসা ̀ Sinai’ টাইপ ক্রল। অিয়ে মুখ উিল হয়য় উিল আহমদ মুসার। 
ফাইল আিলক্ হয়য় দেয়ে। িীয়ি দভয়স উিল আবার অয়িক্গুয়লা ফাইয়লর 
োনলক্া। োনলক্ার উপর দচাখ বুলাল আহমদ মুসা। সবিয়শষ ফাইলটা হয়লা 
`Phila’. দস ফাইলনটয়ে নক্লক্ ক্রয়েই িীয়ি দভয়স উিল লাল অক্ষয়র দলখা 
এক্টা নিক্ািা। 

‘ইউয়রক্া’ বয়ল আিয়ে উয়ি দাাঁড়াল আহমদ মুসা। 
দবঞ্জানমি ও নম. ব্রাউিও দদখনেল আহমদ মুসার ক্াজ। োয়দর দচায়খ 

মুয়খও আিে। বলল দবঞ্জানমি, ‘এই নিক্ািায় ওরা বারবারায়ক্ নিয়য় দেয়ে বয়ল 
আশা ক্রয়েি নম. দানিয়য়ল?’ 

‘আশার দচয়য় বড় ক্র্া হয়লা ওয়দর এক্টা নিক্ািা দপয়য়নে। সাময়ি 
এগুবার এক্টা পর্ হয়লা।’ বলল আহমদ মুসা।  
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‘দানিয়য়ল, আনম নবনস্মে হনি, েুনম নক্ ক্য়র এে োড়াোনড় বুঝয়ল দে 
ওটা ক্নম্পউটায়রর দক্াড? আনম দদয়খ দো নক্ে ুবুনঝনি। আর ওভায়ব মানিবযাে 
দফলা দদয়খ আনম নবনস্মে হয়য়নে, নক্ন্তু এর অর্ি বুনঝনি। সনেযই েুনম গুেী দেয়ল। 
নক্ন্তু নিক্ািা দপয়য় নক্ ক্রয়ব?’  

‘আনম োনি ওখায়ি। বারবারায়ক্ দো আিয়ে হয়ব!’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘ঈের দোমায়ক্ সাহােয ক্রুি। নক্ন্তু ক্ায়ক্ দিয়ব সায়র্? নিক্ািা েখি 
পাওয়া দেয়ে পুনলশয়ক্ও সায়র্ দিয়া োয়।’ বলল নম. ব্রাউি।  

‘নক্ন্তু পুনলশ ওয়দরয়ক্ আয়েই জানিয়য় দদয়ব িা, এ নিশ্চয়ো নক্ আয়ে?’ 
আহমদ মুসা বলল। 

ম্লাি োয়া িামল নম. ব্রাউয়ির মুয়খ। দক্াি ক্র্া বলয়ে পারল িা। 
ক্র্া বলল দবঞ্জানমি। বলল, ‘পুনলশয়ক্ জািায়িার প্রেই ওয়ি িা। নম. 

দানিয়য়ল স্যার নিক্ই বয়লয়েি, পুনলশয়ক্ জািায়ল োরাও খবর দপয়য় দেয়ে 
পায়র। নক্ন্তু োহয়ল বারবারা উদ্ধার হয়ব নক্ভায়ব? নম. দানিয়য়ল ও আমরা 
নময়ল..............।’ 

ক্র্া দশষ ক্রয়ে পারল িা দবঞ্জানমি। োয়ক্ র্ানময়য় নদয়য় নম. ব্রাউি 
বয়ল উিল, ‘আনম দো দস ক্র্াই বলনে। োরা সোসীর মে বানড় এয়স সবার 
সাময়ি দর্য়ক্ এক্জিয়ক্ ধয়র নিয়য় দেয়ে পায়র, োয়দর বানড়য়ে পুনলয়শর 
সাহােয োড়া উদ্ধার অনভোয়ি োওয়ার ক্ল্পিাই ক্রা োয় িা। 

‘দলাক্জি নিয়য় আয়য়াজি ক্য়র োওয়া সম্ভব িয়। এ জয়েই আনম এক্া 
ওখায়ি োনি ওয়দর দচাখয়ক্ ফাাঁনক্ দদবার জয়ে। োয়ে ওরা বারবারায়ক্ সনরয়য় 
দফলা নক্ংবা লড়াই এর আয়য়াজি ক্রয়ে িা পায়র।’ আহমদ মুসা বলল। 

বয়লই আহমদ মুসা উয়ি দাাঁড়াল। বলল, ‘নম. দবঞ্জানমি আপনি নক্ 
দেয়টর ওয়দর বয়ল এক্টা টযানক্স দডয়ক্ দদয়বি?’ 

‘টযানক্স দক্ি, আমার োনড় নিয়য় োয়বি।’ ত্বনরে জবাব নদল হাইম 
দবঞ্জানমি। 
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‘িা দোমার োনড়, এাঁয়দর োনড় ওরা দচয়ি। দোমায়দর উপর ওয়দর 
দরাধ আর বাড়ায়ে চাই িা। টযানক্সয়েই আমার সুনবধা হয়ব।’ আহমদ মুসা বলল। 

নবনস্মে ব্রাউি নক্ে ু বলয়ে োনিল। নক্ন্তু োর আয়েই আহমদ মুসা 
আবার বয়ল উিল, ‘আর দক্াি ক্র্া িয় জিাব, আনম চনল।’ 

োরপর হাইম দবঞ্জানময়ির এক্টা হাে ধয়র সাময়ি দটয়ি বলল, ‘চল 
দবঞ্জানমি। দেয়ট এক্ট ুদাাঁড়ায়লই টযানক্স দপয়য় োব।’ 

আহমদ মুসা ও দবঞ্জানমি হাাঁটয়ে লােল বাইয়র দবরুবার জে। 
দেয়ট নেয়য়ই এক্টা টযানক্স দপয়য় দেল আহমদ মুসা। টযানক্সয়ে ওিার 

সময় আহমদ মুসা দবঞ্জানময়ির হায়ে ভাাঁজ ক্রা এক্টা ক্ােজ েুয়ল নদয়য় বলল, 
‘আনম েনদ দুঘন্টার ময়ধয িা নফনর এবং দক্াি খবর িা জািাই, োহয়ল নচনিয়ে ো 
বলা হয়য়য়ে, দস অনুসায়র ক্াজ ক্রয়ব।’ 

আহমদ মুসার ক্র্া শুয়িই ভয় ও উয়দ্বয়ে চুপয়স দেল দবঞ্জানময়ির মুখ। 
আহমদ মুসার এক্টা হাে দচয়প ধয়র ক্াাঁয়দা ক্াাঁয়দা ক্য়ণ্ঠ বলল, ‘আমায়দর 
খানেয়র এমি নবপয়দর মুয়খ আপনি ঝাাঁনপয়য় পড়য়েি.........’ ক্র্া দশষ িা হয়েই 
ভারী ক্ণ্ঠ আটয়ক্ দেল োর। 

আহমদ মুসা হাইম দবঞ্জানময়ির নপি চাপয়ড় দহয়স বলল, ‘ক্াাঁটা দহনর 
ক্ষযান্ত দক্ি ক্মল েুনলয়ে! বারবারা ব্রাউিয়ক্ উদ্ধার িা ক্রয়ল দোমার চলয়ব 
বুনঝ! 

বয়ল আহমদ মুসা োনড়য়ে উয়ি দেল। 
লিায় মুখ লাল হয়য় উয়িনেল হাইম দবঞ্জানময়ির। 
আহমদ মুসার টযানক্স চয়ল দেল। 
হাইম দবঞ্জানময়ির দপেয়ি এয়স দাাঁনড়য়য়নেল নম. ও নময়সস ব্রাউি। 
দবঞ্জানমি োনক্য়য়নেল আহমদ মুসার টযানক্সর নদয়ক্। 
‘আসয়ল েুবক্নট দক্ দবঞ্জানমি? আমায়দর নবপয়দ িা জড়াবার জে 

আমায়দর োনড় নিল িা, অর্চ আমায়দরই ক্ায়জ দেল। আমার ক্ায়ে অবাক্ 
লােয়ে। েুনম নক্ প্রচরু টাক্া নদয়য়ে?’ বলল নম. ব্রাউি। 
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‘িা। আপিার মে আনমও নবনস্মে আংয়ক্ল। আনম োর নমর্যা পনরচয় 
নদয়য়নে। নেনি প্রাইয়ভট নডয়টক্নটভ িি। আব্বায়ক্ উদ্ধায়র আমায়দর সহয়োনেো 
চাওয়ার জয়ে নেনি এখায়ি এয়সনেয়লি।’ বলল হাইম দবঞ্জানমি। 

‘োহয়ল েুবক্নট দোমার আব্বার পনরনচে?’ নজজ্ঞাসা নম. ব্রাউয়ির।  
‘আব্বায়ক্ নেনি দদয়খিনি এবং দক্াি প্রক্ার দোোয়োেও নেল িা। বলল 

হাইম দবঞ্জানমি। 
‘আরও নবনস্মে ক্রয়ল । োহয়ল.........।’ 
ক্র্া দশষ ক্রয়ে পারল িা নম. ব্রাউি। মাঝখাি দর্য়ক্ হাইম দবঞ্জানমি 

বয়ল উিল, ‘সব নবস্ময়য়র উত্তর নেনি দদয়বি উপেুক্ত সময়য়।’ 
বয়লই দবঞ্জানমি নফয়র দাাঁড়াল। বলল, ‘চলুি আমরা দভেয়র বনস। 

ঈেয়রর ক্ায়ে প্রার্িিা ক্নর। আমায়ক্ ক্মপয়ক্ষ দুঘন্টা দো বসয়েই হয়ি। 
সবাই পা বাড়াল বানড়র নদয়ক্ নফয়র আসার জয়ে। 
 
 
 
রনক্সয়ক্ হানসমুয়খ ঘয়র প্রয়বশ ক্রয়ে দদয়খই নস্টয়ভি দসাজা হয়য় 

বসল। োর দচায়খ-মুয়খ ঔজ্জ্বলয। বলল দস,‘রনক্স নিশ্চয় নমশি সাক্য়সসফলু?’  
‘অযায়লক্ নস্টয়ভি আজর ওয়াইজমযায়ির ওয়াডি নফ্রডম আনমি (WFA) 

এবং মানক্িি দজয়ল আটক্ দজিায়রল শ্যারি-এর ইহুদী দোয়য়ো সংিা ইরগুি 
জাই নলউনম’র নফলায়ডলনফয়ার দেৌর্ প্রধাি নহসায়ব সদয নিয়য়ানজে হয়য়য়ে। দস 
মানক্িি দসিাবানহিীর এক্জি নরটায়াডি ক্য়েিল। চাকরীক্ায়ল নবয়দ্বষ ও 
পবষমযমূলক্ দৃনষ্টভনের জে োর দফাসিড নরটায়ারয়মন্ট হয়। ইহুদীবায়দর অক্লান্ত 
পসনিক্ দস এখি। আর রনক্স, োরা বারবারা ব্রাউিয়ক্ ধয়র আিয়ে নেয়য়নেল 
োয়দরই এক্জি। 

‘নজ স্যার।’ অযায়লক্ নস্টয়ভয়ির প্রয়ের জবাব নদল রনক্স। 
‘ওরা নক্ বাধা নদয়য়নেল?’ নজজ্ঞাসা ক্রল অযায়লক্ নস্টয়ভি। 
‘বাধা নদয়য়য়ে। নক্ন্তু বলপ্রয়য়ায়ে সাহস পায়নি।’ রনক্স বলল। 
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‘দোমায়দর নমস ব্রাউয়ির প্রনেনরয়া নক্?’ অযায়লক্ নস্টয়ভয়ির 
নজজ্ঞাসা।  

‘দুিঃখজিক্ স্যার, দস দক্াি সাহােয ক্রয়ে রানজ িয়। আয়ের মেই ঐ 
বযাপায়র দক্াি ক্র্াই বলয়ে দস রানজ হয়ি িা।’ বলল রনক্স। 

‘দসাজা আঙুয়ল নঘ ওয়ি িা। দোমরা নিশ্চয় আঙুল বাাঁক্া ক্রনি।’ 
‘দস দো আমায়দরই দলাক্। োোড়া নফলায়ডলনফয়ার পুরায়িা ও 

পনরনচে পনরবার এটা। োর উপর হাইম পনরবায়রর সায়র্ও এরা সম্পনক্িে হয়য় 
পয়ড়য়ে। নক্ে ুহয়ল হাইম দবঞ্জানমি প্রনেক্ায়রর জে দচষ্টা ক্রয়ে পায়র।’ বলল 
রনক্স। 

‘নক্ন্তু দস ভয় এখি দিই। নমস ব্রাউিয়ক্ ধয়র এয়ি সায়পর দলয়জ পা 
নদয়য়ে, এখি সায়পর মার্া িা ভাঙয়ল দোবল দখয়ে হয়ব।’ বয়ল উয়ি দাাঁড়াল 
নস্টয়ভি। বলল, ‘চল দদনখ হারামজানদয়ক্।’ 

োরা দুেলার এক্টা দোট্ট বাংয়লা দর্য়ক্ দবনরয়য় এল। এ বানড়নট 
অযায়লক্ নস্টয়ভয়ির অনফনসয়াল দরনসয়ডি। 

োরা দবনরয়য় দু’শ েয়জর মে দহাঁয়ট এক্টা বড় নেিেলা বানড়য়ে প্রয়বশ 
ক্রল। এ বানড়টাই আজর ওয়াইজমযািয়দর নফলায়ডলনফয়ার দহড অনফস। 

োয়দর দহড অনফয়সর জয়ে এক্টা চমৎক্ার জায়ো দবয়ে নিয়য়য়ে 
আজর ওয়াইজমযািরা। উত্তর পূবি নফলায়ডলনফয়ার নবমাি বের দর্য়ক্ উত্তর-
পূয়বি অয়িক্খানি এনেয়য় পাক্িনসি খানড়র পুয়ব বানড়টা। বানড়টার নক্ে ুউত্তর নদয়য় 
নফলায়ডলানফয়ার ির্ি এক্সয়প্রস ওয়য় চয়ল দেয়ে। খানড় নদয়য়ও দবায়টর চলাচল 
আয়ে। সুোরাং বানড়টা দক্াি রাস্তার উপর িা হয়য়ও বহুমুখী দোোয়োয়ের সুয়োে 
দভাে ক্রয়ে। 

বানড়য়ে প্রয়বশ ক্য়র োরা দসাজা দিয়ম দেল দবজয়ময়ন্ট। 
দবজয়ময়ন্টর প্রায়ন্ত এক্টা ঘর। প্রশস্ত ঘরনট। 
ঘয়র দক্াি আসবাবপ্রত্র দিই। 
ঘয়রর মাঝখায়ি দময়ঝয়ে বয়স আয়ে বারবারা ব্রাউি মুখ নিচু ক্য়র। 
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ঘয়রর বাইয়র দরজার সাময়ি দাাঁনড়য়য়নেল দুজি প্রহরী। োয়দর হায়ে 
সাব দমনশিোি। 

অযায়লক্ নস্টয়ভি ঘয়র ঢুক্ল।  
োর দপেয়ি রনক্স। 
ঘয়র ঢুয়ক্ই নচৎক্ার ক্য়র বলল প্রহরীয়দর লক্ষয ক্য়র, ‘ওাঁয়ক্ এভায়ব 

রাখা হয়য়য়ে দক্ি? দস দো শত্রু িয়, আমায়দর দলাক্। 
অযায়লক্ নস্টয়ভয়ির ক্র্া দশষ হবার আয়েই প্রহরীরা েুটয়লা পায়শর 

ঘয়রর নদয়ক্। এক্টা হােওয়ালা কশি দচয়ার এয়ি বারবারা ব্রাউয়ির পায়শ রাখল 
এবং বলল, ‘সনর মযাডাম।’ 

‘নমস ব্রাউি উয়ি বসুি।’ িরম ক্য়ন্ি বলল নম. নস্টয়ভি। 
বারবারা ব্রাউয়ির দিাাঁয়ট এক্টা ম্লাি হানস ফয়ুট উিল। বলল, ‘বেীর 

জে ঘয়রর দময়ঝই স্বাভানবক্ িাি।’ 
‘স্যনর নমস ব্রাউি। আপনি বনে িি। নক্ে ুজািার জে আপিায়ক্ নিয়য় 

আসা হয়য়য়ে মাত্র।’ অযায়লক্ নস্টয়ভি বলল। 
‘ক্েগুয়লা নরভলবায়রর মুয়খ োয়ক্ েুয়ল আিা হয়, োয়ক্ দডয়ক্ আিা 

বয়ল?’ বলল বারবারা ব্রাউি। 
‘স্যনর নমস ব্রাউি। আপিায়ক্ দেভায়বই আিা দহাক্, আপিায়ক্ বেী 

ক্য়র রাখার জে আিা হয়নি।’ 
বয়ল এক্ট ুর্ামল নস্টয়ভি। 
োর দচায়খ-মুয়খ প্রবল অস্বনস্ত ফয়ুট উিল। হায়ের বযাটিটায়ক্ দস 

অনিরভায়ব এ হাে দর্য়ক্ দস হাে ক্রয়ে। এক্ট ুপর দস আবার বয়ল উিল, ‘নমস 
ব্রাউি আপনি জানের এক্জি সয়চেি বযনক্ত। ইহুদী জানে োয়দর ইনেহায়সর 
অয়িক্ সময়য়র মে এক্ অনে ক্নিি সময় আজ অনেরম ক্রয়ে। আপিায়দর 
দিো দজিায়রল শ্যারিসহ আমায়দর হাজায়রা দলাক্ গুরুের অনভয়োয়ে আজ 
দজয়ল। এই পনরনিনেয়ে জানে আরও এক্টা ধ্বংয়সর েহবয়র পডুক্, ো আপনি 
আনম দক্উই চাইব িা। নক্ন্তু এক্টা চর আমায়দরয়ক্ দসই েহবয়রর নদয়ক্ই দিয়ল 
নদয়ে চাইয়ে। বাাঁচার জয়ে আপিারও সাহােয আমরা চাই।’ 
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‘নক্ সাহােয?’ বলল বারবারা ব্রাউি। 
‘দসনদি আইজযাক্ দানিয়য়ল আপিায়দর নক্ নক্ বয়লনেল?’ নজজ্ঞাসা 

ক্রল অযায়লক্ নস্টয়ভি। 
‘এ প্রয়ের উত্তর আনম নদয়য়নে। নেনি এয়সনেয়লি হাইম হাইয়ক্ল 

আংয়ক্য়লর দখাাঁয়জ। এ বযাপায়রই নেনি ক্র্া বয়লয়েি।’ বলল বারবারা ব্রাউি। 
‘এটুকর বাইয়র আপিারা ো বয়লয়েি, উনি ো বয়লয়েি, দসটাই 

আমায়দর প্রয়য়াজি।’ অযায়লক্ নস্টয়ভি বলল। 
‘হাইম পনরবার নিয়য় অয়িক্ ক্র্া হয়য়য়ে। নক্ন্তু ো দর্য়ক্ আপিায়দর 

বলার মে নক্ে ুদিই।’ বলল বারবারা ব্রাউি। 
দচাখ দুনট জ্বয়ল উিল অযায়লক্ নস্টয়ভয়ির। নক্ন্তু মুহূয়েিই সাময়ল নিয়য় 

বয়ল উিল, ‘নক্ন্তু আপিায়দর দটনলয়ফাি মনিটর বয়ল িা দে, বলার নক্ে ুদিই।’ 
‘আনম জানি িা। আপিায়দর দটনলয়ফাি মনিটয়র নক্ আয়ে?’ বলল 

বারবারা ব্রাউি। 
‘বলনে। হাইম দবঞ্জানমি দটনলয়ফায়ি আইজযাক্ দানিয়য়ল দলাক্টায়ক্ 

বয়লয়েি, আমার ও নমস ব্রাউয়ির ক্র্া নিক্ আয়ে। আর আমরা দো আপিায়ক্ 
সাহােয ক্রনে িা, সাহােয ক্রনে আমায়দর নিয়জয়দরয়ক্।’ নম. দবঞ্জানময়ির এই 
ক্র্া দর্য়ক্ পনরষ্কার দে, আমায়দর ক্য়য়ক্জি দলাক্য়ক্ খুিক্ারী নম. দানিয়য়লয়ক্ 
আপিারা ‘নক্ে ুক্র্া নদয়য়য়েি এবং োয়ক্ সাহায়েযর প্রনেশ্রুনে নদয়য়য়েি। এই 
‘ক্র্া’ ও ‘সাহায়েযর প্রনেশ্রুনে’ নক্ আমরা জািয়ে চাই।’ অযায়লক্ নস্টয়ভি 
বলল। 

বারবারা ব্রাউি মুখ েুয়ল দসাজা হয়য় বসল। বলল, ‘নবষয়টা হাইম 
পনরবায়রর পানরবানরক্ বযাপার। এটা অেয়দর জািার প্রয়য়াজি দিই। এক্র্া 
আনম বার বার বয়লনে।’ 

‘নমস ব্রাউি, নম. হাইম হাইয়ক্ল এখি আমায়দর েোবধায়ি। োর 
পনরবায়রর সবনক্েুর সায়র্ আমায়দর স্বার্ি জনড়ে। োই সব নক্েুই আমায়দর 
জািয়ে হয়ব।’ বলল নস্টয়ভি েীব্র ক্য়ণ্ঠ। 
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ক্য়ণ্ঠর এই আক্নস্মক্ নবয়স্ফারয়ে চময়ক্ উয়িনেল বারবারা ব্রাউি। 
নিয়জয়ক্ সাময়ল দস ধীর ক্য়ণ্ঠ বলল, ‘নক্ন্তু এই দাবী হাইম পনরবার নক্ংবা দক্উ 
দময়ি দিয়ব িা। 

নস্টয়ভি আয়ের মেই নচৎক্ার ক্য়র বলল, ‘হাইম পনরবারয়ক্ বা অে 
ক্াউয়ক্ নজয়জ্ঞস ক্নরনি, নজয়জ্ঞস ক্য়রনে আমায়দর ক্মিীয়ক্। োর উনচে নেল সয়ে 
সয়ে সবনক্ে ুআমায়দর জানিয়য় দদয়া।’ 

‘ক্মিী হবার বাইয়রও আমার পনরবার আয়ে, আমার নভন্ন জীবি আয়ে। 
দোয়য়ো ক্য়মি আমার স্বেসূ্ফেি ক্মিক্ান্ড নেল এসয়বর এক্টা বাড়নে নবষয়।’ 
বলল বারবারা ব্রাউি। 

দহাাঁ দহাাঁ ক্য়র দহয়স উিল অযায়লক্ নস্টয়ভি। নক্ন্তু োর দচাখ-মুখ নদয়য় 
আিে িয় আগুি ঝয়র পড়ল। োর ডাি হােনট েীব্র দবয়ে েুয়ট দেল বারবারা 
ব্রাউয়ির বামোয়লর নদয়ক্। ‘িাশ’ ক্য়র এক্ ক্ক্িশ শে উিল। 

‘আ’ ক্য়র এক্ শে েুয়ল বারবারা ব্রাউি পয়ড় দেল দচয়ার দর্য়ক্।  
নহংস্র উমত্তোয় জ্বয়ল উিল অযায়লক্ নস্টয়ভয়ির দুয়চাখ।  
দুধাপ এনেয়য় দস নিনবিচায়র এক্টা লানর্ চালাল বারবারা ব্রাউয়ির নদয়ক্। 

োর পয়য়য়ন্টড জুোর অগ্রভাে নেয়য় আঘাে ক্রল বারবারা ব্রাউয়ির দপয়টর বাম 
পায়শ। 

েেোয় কক্য়ড় দেল োর দদহ। 
লানর্ চানলয়য়ই অশ্রাবয ভাষায় োনল নদয়য় নস্টয়ভি বয়ল উিল, ‘দক্াি 

ইহুদীবাদীরই আলাদা দক্াি জীবি দিই, নিজস্ব দক্াি সত্তা দিই। োর দোটাটাই 
জানের। দোয়ক্ বলয়ে হয়ব দসনদয়ির সব ক্র্া।’ 

ক্র্া দশষ ক্য়রই দস এক্জি প্রহরীয়ক্ বলল, ‘ওয়ক্ েুয়ল বসাও।’ 
এক্জি প্রহরী েুয়ট নেয়য় বারবারা ব্রাউিয়ক্ েুয়ল বসাল। 
‘বল হারামজানদ। দসনদি আইজযাক্ দানিয়য়ল নক্ ক্র্া বয়লনেল, দোরা 

নক্ বয়লনেনল?’ দরায়ধ ের ের ক্রয়ে ক্রয়ে বলল অযায়লক্ নস্টয়ভি। 
উয়ি বসা বারবারা ব্রাউি মুখ েুলল। নবপেিস্ত দচহারা। নক্ন্তু দচাখ দুনট 

োর শান্ত এবং োয়ে অিড় দৃঢ়োর েনব। বলল বারবারা ব্রাউি, ‘দে জানে বযানক্ত 
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সত্তায়ক্ নবনলি ক্রয়ে চায়, দস জানে-সত্তাও দটয়ক্ িা। আমরা জুইস বা ইহুদীরা 
দসরক্ম দক্াি ধমি-জানে িই। সুেরাং অোয় ও অনুয়ল্লনখে জােীয় স্বায়র্ি আমার 
বযানক্তস্বার্ি দক্ারবািী দদবার প্রে উয়ি িা।’ 

‘েুই আমায়ক্ িীনে-ক্র্া নশখানিস!’ বয়ল সাময়ির দদয়ায়লর নদয়ক্ 
েুটল দস। দদয়ায়লর হ্যাংোর দর্য়ক্ িানময়য় নিল এক্টা চাবুক্। নস্টয়ভয়ির দচাখ 
দুনট বায়ঘর মে জ্বলয়ে। 

দস চাবুক্ বানেয়য় েুয়ট দেল বারবারা ব্রাউয়ির ক্ায়ে। 
শপাং শপাং ক্য়র চাবুক্ পড়য়ে লােল বারবারা ব্রাউয়ির োয়য়। 
বারবারা ব্রাউয়ির পরয়ি ফলুপযান্ট ও োয়য় হাফসাটি। 
মুহয়েিই োর সাদা সাটি রয়ক্ত লাল হয়য় দেল। েেোয় ক্ােরায়ি 

বারবারা ব্রাউি। 
এক্ সময় চাবুক্ চালায়িায় ক্ষান্ত নদল অযায়লক্ নস্টয়ভি। বারবারা 

ব্রাউিয়ক্ বলল, ‘প্রর্ম দডাজ দক্মি দদখনল, নদ্বেীয় দডাজ শুরুর আয়ে নজয়জ্ঞস 
ক্রনে, মে বদয়লয়ে নক্িা, দসনদয়ির সব ক্র্া বলনেস নক্িা।’ 

বারবারা ব্রাউি উপুড় হয়য় পয়ড়নেল। মার্া ঘুনরয়য় মুখটা নফরাল 
নস্টয়ভয়ির নদয়ক্। বলল, ‘জানে আপিায়দর এক্ার িয়। আমরা জানের অংশ। 
আপিারা নক্ ক্রয়েি ো জািার অনধক্ার আমায়দর আয়ে। হাইম হাইয়ক্লয়ক্ 
নিয়য় আপিারা নক্ ক্রয়েি ো জািার আয়ে দক্াি সহয়োনেোই আনম আপিায়দর 
ক্রব িা।’ হাাঁপায়ে হাাঁপায়ে দুবিল ক্য়ণ্ঠ বলল বারবারা ব্রাউি। 

হুংক্ার নদয়য় উিল অযায়লক্ নস্টয়ভি। দরায়ধ মুখ নবক্ৃে হয়য় উিল 
োর। বলল, ‘ও েুই এখি আমায়দর িয়, শত্রুর এয়জন্ট। োয়দরই দশখায়িা ক্র্া 
বলনেস। দদখানি মজা। বয়ল দদয়াল দর্য়ক্ টাঙায়িা ‘ইয়লক্নিক্ শক্-বযাটি’ 
িানময়য় হায়ে নিল। 

নবয়শষ বযাটানর চানলে বযাটিনট সুইচ দটপার সায়র্ সায়র্ নিনদিষ্ট ভয়টর 
নবদুযে ওয়য়ভ সৃনষ্ট ক্রয়ে পায়র। বযাটয়ির নিয়চর মার্ায় রয়য়য়ে দক্ায়াটিার ইনঞ্চ 
মায়পর এক্নট আলনপয়ির অগ্রভাে দসট ক্রা। বযাটয়ির আলনপিনট ক্ারও দদয়হ 
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নবাঁয়ধ োওয়ার সায়র্ সায়র্ই নিনদিষ্ট ভয়টর নবদুযে োর দদয়হ সঞ্চানলে হয়। োয়ে 
োর মৃেযু ঘয়ট িা, নক্ন্তু মৃেযু েেো োয়ক্ দভাে ক্রয়ে হয়। 

এই মৃেযুেেো দিয়ম এল বারবারা ব্রাউয়ির দদয়হ। 
অযায়লক্ নস্টয়ভি বযাটিনটর আলনপি ঢুনক্য়য় নদয়য়য়ে বারবারা ব্রাউয়ির 

দদয়হ। 
েেোয় বুক্ ফাটা নচৎক্ার নদয়য় উিল বারবারা ব্রাউি। দোটা দদহ োর 

কক্য়ড় দেল। 
মায়ঝ মায়ঝ নবরনে নদয়য় এই নিেিােি অবযহে রাখল নস্টয়ভি। 
নবধ্বস্ত, নবপেিস্ত বারবারা ব্রাউি এক্ সময় নচৎক্ার ক্য়র বলল, 

‘দোমায়দর এই নিেিােি আমার এই নবোস আরও বানড়য়য়য়ে দে, দোমরা জানের 
শত্রু। জানেয়ক্ ভালবায়স এমি দক্উই দোমায়দরয়ক্ জীবি র্াক্য়ে সাহােয 
ক্রয়ব িা। চালাও নিেিােি। মৃেযু দদবার দচয়য় বড় দক্াি নক্েু দোমায়দর হায়ে 
দিই। 

নিেিােি চানলয়য় ক্লান্ত হয়য় পয়ড়য়ে অযায়লক্ নস্টয়ভি। এক্নদয়ক্ 
বারবারা ব্রাউিয়ক্ িনে স্বীক্ায়র বযর্িো, অেনদয়ক্ ব্রাউয়ির ক্র্া োর োয়য় 
আগুি ধনরয়য় নদল। দস োর বযাটি বানেয়য় আবার েুটল বারবারা ব্রাউয়ির নদয়ক্ 
োর দদয়হ নবদুযয়ের আগুি জ্বালাবার জয়ে। 

‘স্যার র্ামুি। দে মৃেযু চায় োর উপর নিেিােি চানলয়য় দজো োয়ব িা। 
অে পর্ দদখয়ে হয়ব স্যার।’ বলল রনক্স। 

র্ময়ক্ দাাঁড়াল অযায়লক্ নস্টয়ভি। বলল, ‘মৃেযুর বাইয়র আর দক্াি পর্ 
র্াক্য়ে পায়র রনক্স?’ 

‘আয়ে স্যার। নমস ব্রাউিরা আদশিবাদী, নপউনরটাি। ওয়দর ক্ায়ে স্যার 
জীবয়ির দচয়য় বড় ওয়দর ওয়দর পনবত্রো। ওয়দর পনবত্রোয় হাে নদি, দদখয়বি 
দক্মি ক্য়র দভজা দবড়াল হয়য় োয় ওরা।’ বলল রনক্স। 

আিয়ে উিল হয়য় উিল অযায়লক্ নস্টয়ভয়ির মুখ। বলল সািয়ে 
নচৎক্ার ক্য়র, ‘ধেবাদ দোমায়ক্ রনক্স। দে উপহার দস সানজয়য় দরয়খয়ে োর 
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দপ্রনমক্ হাইম দবঞ্জানময়ির জে, োয়ক্ লুট ক্রাই হয়ব োর জে মৃেযুর চাইয়ে 
বড় শানস্ত। এ দমাক্ষম ক্র্াটা আমার ময়ি নেল িা। দোমায়ক্ ধেবাদ।’ 

এক্ট ুর্ামল নস্টয়ভি। োরপর এক্োল দহয়স বলল রনক্সয়ক্, ‘নবষয়টা 
েখি দোমার মার্ায় প্রর্ম এয়সয়ে, েখি সুয়োেটা দোমায়ক্ই প্রর্ম নদনি! োও 
এয়োও।’ 

‘ধেবাদ স্যার। বলল রনক্স। দলায়ভর আগুি োর দচাখ দুনটয়ে চক্ চক্ 
ক্য়র উয়িয়ে। 

োর সাময়িই উপুড় হয়য় পয়ড় আয়ে বারবারা ব্রাউি। োর োয়য়র সাটি 
দোঁড়া। প্রায় অিাবৃে োর পৃষ্ঠয়দশ। 

নশক্ারী দিক্য়ড়র মে এক্ পা’ দু’পা ক্য়র এগুয়লা বারবারা ব্রাউয়ির 
ক্ায়ে। ঝুাঁয়ক্ পয়ড় বারবারা ব্রাউয়ির দদহ উনটয়য় োয়ক্ নচৎ ক্রল রনক্স। 

বারবারা নচৎ হয়য়ই োর দু’পায়য়র এক্টা প্রচন্ড লানর্ মারল রনক্সর ঝুয়ক্ 
পড়া দদয়হ। 

আক্নস্মক্ লানর্ দখয়য় ভারসাময হানরয়য় পয়ড় দেল রনক্স। 
দহাাঁ দহাাঁ ক্য়র দহয়স উিল নস্টয়ভি। বলল, ‘লিার ক্র্া রনক্স।’ 
লানর্ দময়রই উয়ি দাাঁনড়য়য়নেল বারবারা ব্রাউি। 
অপমানিে হয়য় দুয়চাখ ভরা আগুি নিয়য় উয়ি দাাঁনড়য়য়নেল রনক্সও।  
‘লানর্র মাশুল শয়োনির ক্াে দর্য়ক্ সুয়দ-আসয়লই েুলব স্যার’ বয়লই 

দস ঝাাঁনপয়য় পড়ল বারবারা ব্রাউয়ির উপর। 
নেটয়ক্ পয়ড় দেল বারবারার দদহ। োর উপর আেয়ড় পড়ল রনক্সও। 
নিক্ এই সময় এক্ সায়র্ দুনট নরভলবায়রর েজিি ক্য়র উিার শে দভয়স 

এল। 
ঘয়রর দরজায় দাাঁড়ায়িা দুই প্রহরী গুলী দখয়য় পয়ড় দেল দরজার 

উপয়রই। 
বারাবারা ব্রাউিয়ক্ দেয়ড় উয়ি দাাঁনড়য়য়য়ে রনক্স। 
অযায়লক্ নস্টয়ভিও নরভলবার বানেয়য় উয়িয়ে দচয়ার দর্য়ক্। 
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এক্ ধরয়ির ভাইয়ব্রশি দর্য়ক্ োয়দর দুজয়িরই ময়ি হয়লা, দক্উ দেি 
পুরু ক্ায়পিয়টর উপর নদয়য় দ্রুে েুয়ট আসয়ে। 

গুলী ক্য়রয়ে দসই নক্? 
দুজয়িরই নরভলবায়রর িল দরজার নদয়ক্ ঘুরল দ্রুে। 
 
 
 
উত্তর-পূবি নফলায়ডলানফয়ার পাক্িনসি খানড়র উত্তয়র পাক্ি হ্যায়ভি রাস্তার 

উপর এয়স দপৌাঁেয়ে আহমদ মুসার দক্ািই অসুনবধা হয়ল িা। নক্ন্তু মুনস্কয়ল পড়ল 
োরপর। বারবারা ব্রাউয়ির ক্নম্পউটার দর্য়ক্ পাওয়ার নিক্ািায় বলা আয়ে, ‘৩৯, 
োয়ডিি রীচ, ির্ি অব পাক্িনসি খানড় এন্ড সাউর্ অব পাক্ি হ্যায়ভি দরাড।’ এই 
নিয়দিনশক্া দর্য়ক্ আহমদ মুসা বুয়ঝয়ে পাক্িনসি খানড় দর্য়ক্ উত্তয়র এবং পাক্ি 
হ্যায়ভি দরাড দর্য়ক্ দনক্ষয়ে হয়ব োয়ডিি রীচ েীয়টর ৩৯ িম্বর বানড়টা। নক্ন্তু পাক্ি 
হ্যায়ভি দরাড ও পাক্িনসি খানড় দুয়টাই উত্তর-পুবি দর্য়ক্ উত্তর-দনক্ষয়ে প্রলনম্বে। 
আহমদ মুসা দবয়ে দবয়ে পাক্ি হ্যায়ভি দরায়ডর এক্টা বাাঁক্ ঘুয়র এমি জায়োয় 
এয়স দাাঁড়াল দেখাি দর্য়ক্ পাক্িনসি খানড়র অবিাি দসাজা দনক্ষয়ে। 

এখি দসাজা দনক্ষয়ে এগুবার এক্টা রাস্তা চাই। 
সাময়ি োক্াল আহমদ মুসা। পাক্ি হ্যায়ভি দরাড ও পাক্িনসি খানড়র 

মায়ঝর জায়োয় সবুয়জর সমুদ্র। োয়ডিি রীচ নক্ এলাক্ার িাম, িা দক্াি দরায়ডর 
িাম? এলাক্া ও দরাড দুয়য়রই িাম হয়ে পায়র,ভাবল আহমদ মুসা। 

রাস্তার দখাাঁজ ক্রয়ে নেয়য় সাময়িই রাস্তা দপয়য় দেল আহমদ মুসা। 
দুপায়শর সবুজ দদয়ায়লর মাঝখায়ি নদয়য় ক্ংনরয়টর সাদা রাস্তাটা। 

রাস্তাটার িাম দদখার দচষ্টা ক্রল, নক্ন্তু পারল িা। রাস্তাটা নদয়য় োর োনড় 
চলয়ে শুরু ক্য়রয়ে। বানড়র িাম্বার খুাঁজয়ে হয়ব, োর সায়র্ রাস্তার িামও জািা 
োয়ব, ভাবল আহমদ মুসা। 

রাস্তার পায়শ এক্টা বানড় দর্য়ক্ দপয়য় দেল রাস্তার িাম। হ্যাাঁ, এ রাস্তাই 
োয়ডিি রীচ।  
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িাম্বার ধয়র এনেয়য় দপল ৩৭ িাম্বার বানড়। নক্ন্তু রাস্তা ধয়র চারপাশ খুাঁয়ে 
৩৯ িম্বর বানড় দপল িা, ৩৮ িম্বরও িয়। অয়িক্ হয়রাি হওয়ার পর ৩৭ িম্বর 
বানড়য়ে িক্ ক্রল আহমদ মসুা। 

এক্টা নক্য়শারী এয়স দরজা খুয়ল নদল। আহমদ মুসা সাদর সম্ভাষে 
দশয়ষ নজজ্ঞাসা ক্রল ৩৯ িম্বর বানড় দক্ািটা। 

নক্য়শারী হাসল। বলল, ‘দক্ি খুাঁয়জ পায়িি িা? এই দো ক্ায়েই।’ বয়ল 
দস বেিিা নদয়ে োনিল। 

এই সময় ডুয়িক্স বানড়টার দুোলা দর্য়ক্ দুজি েুবক্ নসাঁনড় নদয়য় দিয়ম 
এল। োয়দর দৃনষ্ট আহমদ মসুার নদয়ক্। দচায়খ োয়দর েীক্ষ্ণ অনুসন্ধাি। োয়দর 
এক্জি বলল, ‘জানম, দক্ উনি, নক্ চাি?’ 

নক্য়শারীনট দর্য়ম দেল। বলল, ‘ইনি ৩৯ িম্বর বানড় খুাঁজয়েি। আনম 
বানড়টা নচনিয়য় নদনিলাম।’ 

‘নচনিয়য় নদয়য়ে?’ োয়দর এক্জি পায়শ এয়স দাাঁনড়য়য় বলল। 
‘িা। বলনেলাম।’ বয়লই নক্য়শারীটা আবার শুরু ক্রল উৎসায়হর 

সায়র্।‘ 
‘র্াম।’ নক্য়শারীয়ক্ ক্ড়া ধমক্ নদয়য় দুজয়ির নদ্বেীয় জি বলল, 

‘পাক্ায়মা আর ক্রয়ে হয়ব িা। োও, দোমার আনন্টয়ক্ আিয়ে োও। দদনর ক্য়র 
দফয়লে। বস জািয়ল রক্ষা র্াক্য়ব িা।’ 

নক্য়শারীনট মুখ ক্ায়লা ক্য়র দবনরয়য় দেল দরজা নদয়য় বাইয়র। 
দরজা বন্ধ হয়য় দেয়েই দসই দলাক্নট আহমদ মুসায়ক্ লক্ষয ক্য়র বলল, 

‘৩৯ িম্বয়র ক্ার ক্ায়ে োয়ব? 
‘নবয়শষ ক্ায়রা ক্ায়ে িয়। োয়ক্ই পাই চলয়ব। এক্টা দখাাঁজ জািয়ে 

এয়সনে।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘নক্ দখাাঁজ নিয়ে? ক্ার দখাাঁজ নিয়ে?’ বলল দুজয়ির প্রর্ম জি। 
প্রর্ম দর্য়ক্ই ওয়দর মেলব আহমদ মুসা বুঝয়ে দপয়রয়ে। ওরা ৩৯ 

িম্বর বানড়র নিক্ািা নক্য়শারীয়ক্ বলয়ে দদয়নি। োয়দর প্রয়ের অর্িও হয়লা োরা 
আহমদ মুসায়ক্ সয়েহ ক্য়রয়ে। বানজয়য় দদখয়ে চায়ি োরা আহমদ মুসায়ক্। 
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এর আরও অর্ি হয়লা, োরা ৩৯ িম্বয়রর সবনক্েু জায়ি। হয়ে পায়র এই ৩৭ িম্বর 
৩৯ িম্বয়ররই অংশ। নক্য়শারীর সায়র্ ওয়দর ক্র্া বলার সময় ‘বস’ শয়ের 
উচ্চারে এই সয়েয়হর সায়র্ নময়ল োয়। 

ওয়দর প্রয়ে নবরক্ত হয়য় আহমদ মুসা বলল, ‘আনম ৩৯ িম্বর বানড়র 
দখাাঁজ জািয়ে দচয়য়নে। আপিারা উনক্য়লর মে এসব নক্ দজরা শুরু ক্য়রয়েি? 
জািয়ল আমার প্রয়ের উত্তর নদি। 

‘েুনম আয়মনরক্াি িও। দক্ার্ায় বানড় দোমার?’ বলল ওয়দর দুজয়ির 
এক্জি। 

আহমদ মুসা ময়ি ময়ি হাসল। ওয়দর আয়রক্ট ুএগুয়ে দদয়া দরক্ার, 
দভয়ব নিল আহমদ মুসা। 

‘নিক্ আয়ে, আনম এক্টা বানড়র সন্ধায়ি এয়সনেলাম, দোমায়দর 
অয়হেুক্ দজরার জবাব দদয়ার জয়ে িয়। আনস। বাই।’ বয়ল আহমদ মুসা 
দবনরয়য় আসার জয়ে ঘুয়র দাাঁড়াল। 

আহমদ মুসা ঘুয়র দাাঁড়াবার সায়র্ সায়র্ এক্জি লাফ নদয়য় এয়স দপেি 
দর্য়ক্ আহমদ মুসার জযায়ক্য়টর ক্লার দচয়প ধরল। 

নচৎক্ার ক্য়র বলল, ‘দক্ার্ায় পালাি! পনরচয় সয়ন্তাষজিক্ হয়ল েয়বই 
মুনক্ত।’ 

আহমদ মুসা ঘুরল। দঘারার সায়র্ সায়র্ই বাাঁ হায়ের এক্ প্রচন্ড ক্ারাে 
চালাল দলাক্নটর ঘায়ড় নিক্ ক্ায়ির নিয়চ। 

আহমদ মুসা েখি সম্পূেি ঘুয়র দাাঁড়াল েখি দলাক্নট টলয়ে টলয়ে জ্ঞাি 
হানরয়য় পয়ড় দেল। 

নদ্বেীয় দলাক্নট প্রর্মটায় নবমঢ়ু হয়য় পড়য়লও মুহূয়েিই নিয়জয়ক্ সাময়ল 
নিয়য়য়ে। োরপর মুহূেি দদনর িা ক্য়র দস ঝাাঁনপয়য় পড়ল আহমদ মুসার উপর। 

দচায়খর পলয়ক্ আহমদ মুসা এক্ পায়শ সয়র দাাঁড়াল। দলাক্নট আেয়ড় 
মুখ র্বুয়ড় পয়ড় দেল দময়ঝর উপর। 

আঘাে সাময়ল নিয়য় উয়ি দাাঁড়াবার দচষ্টা ক্রনেল দলাক্নট।  
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আহমদ মুসা োর নদয়ক্ নরভলবার োক্ ক্য়র বলল, ‘আর উয়ি লাভ 
দিই। েখি অনুয়রায়ধ বলনি, এবার অয়স্ত্রর মুয়খ বল ৩৯ িম্বর বানড় দক্ািটা। আর 
দোমরা দক্?’ 

‘নরভলবার দদনখয়য়া িা। এখায়ি সবয়চয়য় দোট অস্ত্র দেটা দসটাই হয়লা 
সাব-দমনশি োি।’ বলল দলাক্নট নিনভিক্ভায়ব।  

আহমদ মুসা োর ক্র্ার উত্তয়র নিোর নটপল। নরভলবায়রর এক্টা গুলী 
দলাক্নটর ক্ায়ির এক্ পাশ নোঁয়ড় নিয়য় দেল। 

দলাক্নট আেিিাদ ক্য়র োর ক্াি দচয়প ধরল। 
‘দদখ আমার প্রয়ের জবাব েনদ এই মুহূয়েি িা দাও, োহয়ল নদ্বেীয় গুলী 

দোমার মার্া গুয়ড়া ক্য়র দদয়ব।’ বলল আহমদ মুসা িান্ডা েলায়। ো নচৎক্ায়রর 
দচয়য়ও ভীনেক্র দশািাল। 

দলাক্নট মার্া ঘুনরয়য় ভীে দচায়খ আহমদ মুসার নদয়ক্ োক্াল। আহমদ 
মুসার ক্র্া এবার দস পুয়রাপুনরই নবোস ক্রয়ে। মুখ খুলল দস। বলল, ‘স্যার এ 
বানড় দর্য়ক্ দুশ েজ দনক্ষয়ে নেিেলা বানড়। ওটা ৩৯ িম্বর। 

‘বারবারা ব্রাউিয়ক্ দোমরা দক্ার্ায় বেী ক্য়র দরয়খে?’ আবার দসই 
শান্ত, নক্ন্তু ক্য়িার ক্ণ্ঠ আহমদ মুসার। 

দলাক্নট নদ্বধা ক্রনেল। 
আহমদ মুসা োর োর নদয়ক্ নরভলবার েুলয়েই বলল,‘স্যার ঐ 

বানড়য়েই োয়ক্ রাখা হয়য়য়ে।’ 
‘ঐ বানড়য়ে এখি আর দক্ আয়ে?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
দলাক্নট উত্তর িা নদয়য় ভয়য় ভয়য় োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্। 
‘দদখ, দোমায়ক্ আনম মারব িা। নক্ন্তু েনদ নমর্যা বল, োহয়ল ওখাি 

দর্য়ক্ নফয়র এয়স নমর্যা বলার শানস্ত দোমায়ক্ দদব।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘স্যার ওখায়ি আমায়দর বস আয়েি। োাঁর সায়র্ রনক্স। আর দেটমযািসহ 

নেিজি প্রহরী।’ বলল দলাক্নট। 
‘বস দক্? রনক্স দলাক্টা দক্?’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘স্যার বস আমায়দর অযায়লক্ নস্টয়ভি। নেনি আমায়দর 
নফলায়ডলানফয়ার চীফ। আর রনক্স আমায়দর অপায়রশি নটম নলডার।’ বলল 
দলাক্নট। 

‘এবার বল হাইম হাইয়ক্লয়ক্ দোমরা দক্ার্ায় দরয়খে?’ বয়লই আহমদ 
মুসা োর নরভলবার দলাক্টার মার্া োক্ ক্রল। 

ভয়য় দলাক্টার মুখ পাংশু হয়য় দেল। বলল, ‘স্যার এটুক জানি, 
ক্য়য়ক্নদি আয়ে প্রাইয়ভট এক্ মািনসক্ হাসপাোয়ল োাঁয়ক্ ভনেি ক্রা হয়য়য়ে। 
এোড়া আমরা আর নক্েু জানি িা স্যার। শুয়িনে, টপ ক্য়য়ক্জি বস োড়া আর 
দক্উ জায়ি িা দসই হাসপাোয়লর িাম নিক্ািা।’ দলাক্নট ক্াাঁপয়ে ক্াাঁপয়ে ক্াের 
ক্য়ণ্ঠ বলল। 

আহমদ মুসা োর ক্র্া নবোস ক্রল। বলল, ‘েুনম উি, দোমার 
সংজ্ঞাহীি সার্ীয়ক্ নিয়য় চল নসাঁনড়র পায়শ দোট ঘরটায়।’ 

দলাক্নট সয়ে সয়েই নিয়দিশ পালি ক্রল। আহমদ মুসা দদখল ঘরনটয়ে 
দক্াি দটনলয়ফাি দিই। দদখল োয়দর সায়র্ও দক্াি দমাবাইল দিই। 

আহমদ মুসা নপেয়মাড়া ক্য়র ওয়দর হাে-পা বাাঁধল এবং িায়ক্ ওয়দর 
দক্লায়রাফরম দরপ্র ক্য়র ওয়দর সংজ্ঞাহীি ক্রল। োরপর ঘরনটর দরজা বন্ধ ক্য়র 
নেটনক্নি লানেয়য় এবং বানড়টার মূল দেটও লক্ ক্য়র নদয়য় দবনরয়য় এল বানড় 
দর্য়ক্। 

নিক্ দুশ েজ দূয়রই নেিেলা বানড় দপয়য় দেল আহমদ মুসা। বানড়নটয়ে 
দক্াি িম্বর দিই। 

বানড়টার দেয়ট এক্জি প্রহরী দেট বয়ক্স বয়স নেল। আহমদ মুসায়ক্ 
দেয়টর নদয়ক্ আসয়ে দদয়খ দস দেট বক্স দর্য়ক্ দবনরয়য় এনেয়য় এল দেয়ট। আসার 
সময় দস োর সাব দমনশিোি হায়ে ক্য়র নিয়য় এয়সয়ে। 

আহমদ মুসা নক্ে ুবলার আয়েই দস বয়ল উিল, ‘নক্ চাই, ক্ায়ক্ চাই 
আপিার?’ 

‘অযায়লক্ নস্টয়ভি আমার বন্ধু। নেনি আমায়ক্ দডয়ক্য়েি।’ বলল 
আহমদ মুসা। 
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‘ওয়য়লক্াম স্যার। নক্ন্তু স্যার আপিায়ক্ এক্ট ু বসয়ে হয়ব। আনম 
স্যারয়ক্ বনল।’ বয়ল দস আহমদ মুসায়ক্ নিয়য় এল দেট বয়ক্সর পায়শর ওয়য়নটং 
রুয়ম। 

ওয়য়নটং রুয়ম ঢুয়ক্ দস আহমদ মুসায়ক্ বসাবার জয়ে এক্টা দসাফা মুয়ে 
নদনিল। 

আহমদ মুসা পয়ক্ট দর্য়ক্ দক্লারাফরম দরপ্র দবর ক্য়র বলল, ‘স্যনর 
দেটমযাি, দোমায়ক্ ঘন্টা দুই ঘুনময়য় র্াক্য়ে হয়ব।’ 

আহমদ মুসার ক্র্া শুয়ি চময়ক্ দাাঁনড়য়য় পড়ল দেটমযাি। 
নক্ন্তু দস ক্র্ার বলারও সুয়োে দপল িা। আহমদ মুসা োর িায়ক্ দরপ্র 

ক্রল দস উয়ি দাাঁড়াবার সয়ে সয়েই। 
সংজ্ঞা হানরয়য় ঢয়ল পড়ল দেটমযাি। 
আহমদ মুসা োয়ক্ েুয়ল দসাফায় শুইয়য় নদল এবং দরজা লক্ ক্য়র 

দবনরয়য় এল। 
বানড়র দভেয়র প্রয়বশ ক্রল আহমদ মুসা। শুরুয়েই নবশাল ড্রইংরুম। 

ড্রইংরুম দর্য়ক্ উপর েলায় নসাঁনড় উয়ি দেয়ে। 
নিিঃশে বানড়। 
দক্াি নদক্ দর্য়ক্ই মানুয়ষর দক্াি সাড়া শে দিই। 
নেি েলাই নক্ দশষ। িা নিয়চ আন্ডার গ্রাউয়ন্ড আরও দফ্লার আয়ে? 

আহমদ মুসা ভাবিায় পয়ড় দেল। দক্ােয়ক্ ক্াজ শুরু ক্রয়ব? উপয়র দেয়ল নিচটা 
অরনক্ষে র্ায়ক্, আবার নিয়চ দেয়ল ওরা ওপর দর্য়ক্ চয়ল দেয়ে পায়র। 

হিাৎ আহমদ মুসার মিটা প্রসন্ন হয়য় উিল। দস নপয়ি ঝুলায়িা বযাে 
দর্য়ক্ সাউন্ড মনিটয়রর পাটিসগুয়লা দবর ক্য়র সংয়োজি ক্য়র নিল। েেনট 
সাউয়ন্ডর আল্ট্িা মনিটর। নসনক্ মাইল দূরত্ব পেিন্ত এলাক্ার দে দক্াি শে, ো 
দুেজ দূর দর্য়ক্ মানুষ শুিয়ে পায়, এই েে পনরষ্কারভায়ব মনিটর ক্রয়ে পায়র। 
প্রয়য়াজি অনুসায়র মনিটনরং এলাক্া ক্নময়য় আিা োয় এবং শে মনিটয়রর 
দক্ষয়ত্রও নসয়লক্নটভ হওয়া োয়। 



ধ্বংস টাওয়ার  128 

 

আহমদ মুসা ৫০ নফট দরঞ্জ নদয়য় মনিটরনট অি ক্রয়েই িারী ক্ণ্ঠ ও 
পুরুষ ক্য়ণ্ঠর বাদানুবাদ দভয়স আসয়ে লােল এবং দস শেগুয়লা আন্ডার গ্রাউন্ড 
দফ্লায়রর। 

িারী ক্ণ্ঠনট বারবারা ব্রাউয়ির ো শুয়িই বুঝয়ে পারল। 
আিয়ে মুখ উিল হয়য় উিল আহমদ মুসার। 
মনিটয়র শয়ের নদক্ নিয়দিশক্ ক্াাঁটা নসাঁনড়র দোড়ার নদয়ক্। 
আহমদ মুসা এগুয়লা নসাঁনড়র নদয়ক্। নিক্ নসাঁনড়র নিয়চ ৬ ফয়ুটর মে 

এক্টা লযানন্ডং। লযানন্ডং দর্য়ক্ এক্টা নসাঁনড় নিয়চ দিয়ম দেয়ে। নসাঁনড় মুখটা 
উমুখক্ত দক্ি দভয়ব দপল িা আহমদ মুসা। হয়ে পায়র অযায়লক্ নস্টয়ভয়ির অনে 
আত্ননবোসই এর ক্ারে। খুনশ হয়লা আহমদ মুসা বাড়নে এই সুনবধা দপয়য়। 

দুহায়ে নরভলবার নিয়য় অনে সন্তপিয়ি নসাঁনড় নদয়য় িামা শুরু ক্রল 
আহমদ মুসা। 

নসাঁনড়র মাঝামানঝ দপৌাঁেয়েই আন্ডার গ্রাউন্ড দফ্লারনটর এক্টা দৃশ্য োর 
িজয়র এল। দস দদখয়ে দপল দনক্ষে প্রায়ন্তর এক্টা ঘয়রর সাময়ি সাব-দমনশিোি 
নিয়য় দুজি প্রহরী দাাঁনড়য়য় আয়ে। ঘরনট দনক্ষেমুখী ক্নরয়ডারটার মার্ায়। 

আহমদ মুসা দে নসনড়াঁ নদয়য় িাময়ে, দসটার দোড়ায় লাউঞ্জ মে এক্টা 
নবরাট দোলাক্ার জায়ো। োর চারনদয়ক্ নঘয়র ঘর। লাউঞ্জ দর্য়ক্ নবনভন্ন নদয়ক্ 
ক্নরয়ডার চয়ল দেয়ে। দসরক্ম এক্টা পায়শর এক্ ঘয়রর সাময়ি দাাঁনড়য়য় আয়ে 
সাব-দমনশিোিধারী প্রহরী দুজি। 

আহমদ মুসা প্রহরীয়দর সম্পিয়ক্ নক্ে ু দভয়ব উিার আয়েই দস ওয়দর 
দুজয়িরই িজয়র পয়ড় দেল। আর েখিই অসাধারে ক্ষীপ্রোর সায়র্ োয়দর সাব-
দমনশিোয়ির বযায়রল ঘুয়র আসনেল োর নদয়ক্। 

আহমদ মুসা ওয়দর দদখার সায়র্ সায়র্ োর দুহায়ের নরভলবায়রর িলও 
োয়দর নদয়ক্ ঘুয়র নেয়য়নেল। নসদ্ধান্ত আহমদ মুসা এবার নিয়য় নিল। োর 
দুহায়ের নরভলবার ওয়দর দুজিয়ক্ লক্ষয ক্য়র েজিি ক্য়র উিল।  

গুলী দখয়য় ওরা দুজিই দরজার উপর পয়ড় দেল। 
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গুলী ক্য়রই আহমদ মুসা ক্য়য়ক্ লায়ফ নসাঁনড়র অবনশষ্টটা অনেরম ক্য়র 
দময়ঝয় দিয়ম এল। দসই এক্ই দদৌয়ড় দস েুটল ঘরনটর নদয়ক্। 

৩৭ িম্বর বাসার ওয়দর ের্য অনুসায়র এখি অযায়লক্স ও রনক্সই মাত্র 
অবনশষ্ট আয়ে। আহমদ মুসা ওয়দর দুজিয়ক্ এক্ সায়র্ই দপয়ে চায়। দুজি নভন্ন 
অবিায়ি োবার সুয়োে দপয়ল দস অসুনবধায় পড়য়ে পায়র। 

আহমদ মুসা দরজার নদয়ক্ দদৌয়ড় দেয়ে দেয়ে ভাবল, োর মুয়খামুনখ 
হয়ল, নবপয়দ পড়য়ল ওরা নমস ব্রাউিয়ক্ ঢাল বািায়ে পায়র। দসই সুয়োে ওয়দর 
দদয়া োয়ব িা। আক্নস্মক্ভায়ব ওয়দর উপর চড়াও হয়ে হয়ব। ওরা অস্ত্র বানেয়য় 
আয়ে নিশ্চয় এবং োরা দাাঁনড়য়য় র্াক্াই স্বাভানবক্। সুোরাং দদখার সয়ে সয়ে 
ওরা গুলী ক্রয়ে পায়র। দদখয়ে হয়ব ওয়দর এই োৎক্ষনেক্ গুলী োয়ে লক্ষয ভ্রষ্ট 
হয়। োৎক্ষনেক্ গুলী িা ক্য়র ওরা েনদ টায়েিট নিক্ ক্রয়ে োয়, োহয়ল আহমদ 
মুসার দুই নরভলবায়রর গুলী োয়দর দস সুয়োে দদয়ব িা। 

এইভায়ব নচন্তা গুনেয়য় নিয়য় আহমদ মুসা নশক্ারী বায়ঘর মে নিিঃশয়ে 
দদৌয়ড় নেয়য় দরজার পায়শ এক্ট ুর্ময়ক্ দাাঁনড়য়য় দুহায়ের নরভলবারয়ক্ দরজার 
নদয়ক্ উদযে দরয়খ দদহয়ক্ েুাঁয়ড় নদল দরজায় পয়ড় র্াক্া দুনট লায়শর দপেয়ি। 
োর দদয়হর বাম পাাঁজর নেয়য় মানটয়ে পড়ল। 

োর দদহ মানট স্পশি ক্রার আয়েই এক্ ঝাাঁক্ গুলী চয়ল দেল োর নেি 
নফট উপর নদয়য়। 

মানট স্পশি ক্রার সায়র্ সায়র্ই আহমদ মুসার দুই েজিিী নিোর নটপল 
দুই নরভরবায়রর। 

পাশাপানশ দাাঁনড়য়য়নেল অযায়লক্ নস্টয়ভি ও রনক্স। োয়দর দপেয়ি 
বলয়ে দেয়ল মানট ক্াময়ড় শুয়য়নেল বারবারা ব্রাউি। 

আহমদ মুসা নিনক্ষপ্ত দুগুলীর এক্নট নেয়য় নবদ্ধ হয়য়নেল অযায়লক্ 
নস্টয়ভয়ির বুয়ক্, অেনট মার্া গুনড়য়য় নদয়য়নেল রনক্সর। 

িেুি টায়েিট লয়ক্ষয ওরা সাব-দমনশিোয়ির বযায়রল িানময়য় নিনিল। 
নক্ন্তু টায়েিয়ট গুলী ক্রার সুয়োে োরা আর দপল িা। 

দুজয়ির লাশ নেয়য় বারবারা ব্রাউয়ির পায়শই পয়ড়য়ে। 
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আেংনক্ে বারবারা ব্রাউি উয়ি দাাঁনড়য়য় লায়শর ক্াে দর্য়ক্ দূয়র সয়র 
দেয়ে। ক্াাঁপয়ে দস। 

আহমদ মুসা উয়ি দাাঁড়াল। 
বারবারা ব্রাউয়ির উপর দচাখ পড়য়েই দচাখ িানময়য় নিল দস। োড়াোনড় 

দস নিয়জর জযায়ক্টনট খুয়ল িা োনক্য়য়ই েুয়ড় নদল বারবারা ব্রাউয়ির নদয়ক্। 
বলল, ‘আপনি দো নিক্ আয়েি নমস ব্রাউি?’ 

বারবারা ব্রাউি দুহাে নদয়য় োর দদয়হর প্রায় িগ্ন উধিয়দশ ঢাক্ার বযার্ি 
দচষ্টা ক্রনেল। দস আহমদ মুসার েুাঁয়ড় দদয়া জযায়ক্টনট কনড়য়য় নিল। পয়র দফলল 
দ্রুে। োরপর বলল, ‘ভাল নেলাম বলয়ে পারব িা। েয়ব আপনি দপৌাঁেয়ে আর 
ক্য়য়ক্ নমনিট দদনর ক্রয়ল আমার এক্ মৃেযু ঘটে। আপনি আমায়ক্ বাাঁনচয়য়য়েি।’ 
বয়ল ফুাঁনপয়য় দক্াঁয়দ উিল বারবারা ব্রাউি। ক্াাঁদয়ে ক্াাঁদয়েই দস বায়ধা বায়ধা 
েলায় বলল,‘আপনি মানুষ িি, দফয়রশো নম. দানিয়য়ল। আপনি নিক্ সময় 
এয়সয়েি। 

‘ঈেরয়ক্ ধেবাদ দাও দবাি। নেনি আমায়দর সাহােয ক্য়রয়েি।’ বলল 
আহমদ মুসা। দ্রুে ঘয়র ঢুয়ক্ অযায়লক্ নস্টয়ভি ও রনক্সয়ক্ সাচি ক্রল। মানিবযাে 
োড়া পয়ক্য়ট আর নক্েুই দপল িা। মানিবযায়ে টাক্া পয়সা োড়া আর দক্াি 
ক্ােজপ্রত্র দিই। 

টাক্া ভনেি মানিবযােগুয়লা ওয়দর পয়ক্য়ট আবার দরয়খ নদয়য় উয়ি 
দাাঁড়াল। বলল, ‘এস নমস ব্রাউি, বানড়টায়ক্ও এক্বার সাচি ক্য়র দদনখ। 

আহমদ মুসা ঘর দর্য়ক্ বাইয়র দবরুবার জয়ে পা বাড়াল। 
দপেয়ি দপেয়ি হাাঁটয়ে লােল বারবারা ব্রাউি। 
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৫ 
নিউইয়ক্ি রাব্বানিক্যাল নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট আয়াজ ইয়াহুয়দর 

বাসভবি। দভেয়রর ফযানমনল ড্রইং রুয়ম বয়স েল্প ক্রয়ে আয়াজ ইয়াহুদ, 
নময়সস আয়াজ ইয়াহুদ, নুমা ইয়াহুদ ও বারবারা ব্রাউি। 

বারবারা ব্রাউি ক্র্া বলনেল। দস র্াময়েই দহয়স মুখ খুলল নুমা ইয়াহুদ। 
নক্ন্তু োর আয়েই আয়াজ ইয়াহুদ ঘনড়র নদয়ক্ োনক্য়য় বয়ল উিল, ‘আটটা 
বাজয়ে। বুঝয়ে পারনে িা নম. দানিয়য়ল এখিও দপৌাঁেল িা দক্ি। এ দবিয়ক্র 
দসই আয়য়াজক্। দস দদনর ক্রার দেয়ল িয়।’  

‘স্যনর আব্বা দোমায়ক্ জািায়িা হয়নি। নবয়ক্ল ৫টায় নেনি দটনলয়ফাি 
ক্য়রনেয়লি। নক্ এক্ ক্ায়জ নেনি আটয়ক্ পয়ড়য়েি। োাঁর নক্ে ু দদনর হয়ব 
আসয়ে। নেনি সক্য়লর ক্ায়ে ক্ষমা দচয়য়য়েি।’ বলল নুমা ইয়াহুদ। 

‘নক্ন্তু োর বন্ধু দুজি শুিলাম সন্ধযায় আসয়ব।’ আয়াজ ইয়াহুদ বলল 
আবার। 

‘হ্যাাঁ ওয়দর সায়র্ আমার দদখা হয়য়য়ে আব্বা। আনম ওয়দরয়ক্ শহয়রর 
ক্য়য়ক্ জায়োয় নিয়য় নেয়য়নেলাম। ওয়দর নসনডউয়ল নক্েু পনরবেিি ঘয়টয়ে। 
নক্েুটা দদনর হয়ি। অল্পক্ষয়ের ময়ধযই এয়স পড়য়বি।’ বলল নুমা ইয়াহুদ। 

আয়াজ ইয়াহুদ দসাফায় দহলাি নদয়য় এক্ট ুনরলযাক্স ক্য়র বসল। এক্ট ু
দচাখ বুঝল। োরপর ধীয়র ধীয়র অয়িক্টা স্বেে ক্য়ন্ি বলল, দানিয়য়ল দেয়লটায়ক্ 
েেই দদখনে নবস্ময় বাড়য়ে। হাইম দবঞ্জানময়ির ক্াে দর্য়ক্ বারবারা ব্রাউয়ির 
উদ্ধার ক্ানহেীসহ ওখািক্ার ক্ানহিীও শুিলাম। আনম দভয়ব পানি িা, হাইম 
হাইয়ক্য়লর সাহায়েয এমি এক্টা নবস্ময়ক্র চনরয়ত্রর আনবিভাব নক্ ক্য়র ঘটল। 
দক্ি ঘটল? েে ক্য়য়ক্ নদয়ি এই এক্ মানুষ নবিব ঘনটয়য় দফয়লয়ে। হাইম 
হাইয়ক্য়লর দোটা বযাপার অন্ধক্ার দর্য়ক্ আয়লায়ে এয়স দেয়ে।’ 
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‘নিক্ বয়লয়েি আংয়ক্ল, ক্নিি পনরনিনেয়েও নেনি নবস্ময়ক্র ধরয়ির 
নিভিীক্ ও নিনশ্চন্ত। দপশাদার শীষি দোয়য়োও আনম অয়িক্ দদয়খনে, নক্ন্তু এমি 
মানুষ আনম দদনখনি। আপিায়ক্ দো সব বয়লনে। বারবারা ব্রাউিয়ক্ উদ্ধায়রর 
সাংঘানেক্ ক্াজ োর দেয়ল-দখলার মেই সহজ নেল।’ হাইম দবঞ্জানমি বলল। 

‘দেয়ল-দখলা বলে দবঞ্জানমি! উনি দসখায়ি জীবি নিয়য় দখয়লয়েি। সাব 
দমনশিোিসহ দুপ্রহরীয়ক্ হেযা ক্রার পর উনি দুহায়ে নরভলবার নিয়য় ঝাাঁনপয়য় 
পয়ড়নেয়লি দরজায়। োাঁর উপর নদয়য় দুই সাব দমনশিোয়ির এক্ ঝাাঁক্ গুলী েুয়ট 
নেয়য়নেল। উনি েখি মানটয়ে। মানটয়ে ঝাাঁনপয়য় পয়ড়ই নেনি োর দুনরভলবায়রর 
গুলীয়ে হেযা ক্য়রনেয়লি অযায়লক্ নস্টয়ভি ও রক্সীয়ক্। নেনি গুলী ক্রয়ে দদনর 
ক্রয়ল নক্ংবা োাঁর গুলী লক্ষযভ্রষ্ট হয়ল োাঁর দদহ ঝাাঁঝরা হয়য় দেে ওয়দর গুলীয়ে। 
অেনদয়ক্ নিক্মে ঝাাঁনপয়য় পড়য়ে িা পারয়লও নেনি ঝাাঁঝরা হয়য় দেয়েি। এক্নট 
দময়য় দে োর দক্উ িয় োয়ক্ উদ্ধায়রর জয়ে এইভায়ব নেনি মৃেযুর মুয়খ ঝাাঁনপয়য় 
পয়ড়নেয়লি। নেনি মানুষ িি, দফয়রশো!’ বলল বারবারা ব্রাউি। োর ক্ণ্ঠ ভারী 
হয়য় উয়িনেল।  

‘েুনম নিক্ বয়লে বারবারা ব্রাউি। আনম দেয়ল-দখলা বলনে এই অয়র্ি দে, 
জীবি-মৃেযুর এই লড়াই োর ক্ায়ে দখলার মে দেি।’ হাইম দবঞ্জানমি বলল। 

দসাজা হয়য় বয়সনেল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল,‘মা নুমা, দানিয়য়ল সম্পয়ক্ি 
নক্ এক্ োসরুদ্ধক্র খবর আয়ে দোমার ক্ায়ে বয়লনেয়ল! দসটা দো বলনি!’ 

নুমা ইয়াহুয়দর দুই দিাাঁট ভরা হানস। দচাখ দুনট োর অস্বাভানবক্ উিল। 
বলল, ‘হ্যাাঁ বাবা, খবরটা োসরুদ্ধক্র। নক্ন্তু নক্ভায়ব বলব, দক্ার্া দর্য়ক্ বলব 
োই বলা হয়নি।’ 

‘োর দক্াি খারাপ নদক্ িয়য়ো নুমা? হয়ল িা বলাই ভাল।’ বলল 
বারবারা ব্রাউি শান্ত ক্য়ন্ি।  

‘িা দসরক্ম দো িয়ই।’ বয়ল এক্ট ুর্ামল নুমা ইয়াহুদ। োরপর বলল। 
‘বলব নক্ন্তু নম. দানিয়য়লয়ক্ দক্উ নক্ে ুজািায়ে পারয়ব িা।’ নুমা ইয়াহুদ বলল। 

‘নিক্ আয়ে। অবযশই আমরা বলব িা।’ প্রায় সমস্বয়রই বয়ল উিল 
সক্য়ল। 
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নুমা ইয়াহুদ এক্ট ু দভয়ব নিল। োরপর বলয়ে শুরু ক্রল, ‘নবখযাে 
দজফারসি পনরবায়রর সারা দজফারসি আমার বন্ধু। আয়মনরক্াি 
নবেনবদযালয়সমূয়হর নমনলে দে স্টুয়ডন্ট দডনলয়েশি বের দদয়ড়ক্ আয়ে ইউয়রাপ 
সফর ক্য়রনেল, আনম ও সারা োর সদস্য নেলাম। দসই দর্য়ক্ আমায়দর সবসময় 
দোোয়োে আয়ে। দস আমার বাসায় এয়সয়ে, আনমও োর বাসায় দেনে। েেক্াল 
দস আমায়ক্ দটনলয়ফাি ক্য়র। বয়ল দে, দস আসয়ে উইক্ এয়ন্ড, দস নিউইয়ক্ি 
আসয়ব এবং আমার এখায়ি উিয়ব। আনম োয়ক্ ওয়য়লক্াম ক্য়র আংয়ক্ল হাইম 
হাইয়ক্লয়ক্ দক্ে ক্য়র ো ঘয়টয়ে, আইজযাক্ দানিয়য়ল িায়মর দলাক্ ো ক্য়রয়ে, 
ো নবস্তানরে োয়ক্ বনল। দস আগ্রয়হর সায়র্ সব দশায়ি। আর দস আইজযাক্ 
দানিয়য়ল সম্পয়ক্ি খুাঁয়ট খুাঁয়ট অয়িক্ প্রে ক্য়র। োরপর বয়ল, েুনম দে ক্ায়জর 
বেিিা নদয়ল এবং দে স্বভাব ও দচহারার বেিিা নদয়ল, োয়ে আনম নিনশ্চে বলনে, 
উনি আইজযাক্ দানিয়য়ল িি।’ আনম নজজ্ঞাসা ক্নর, ‘োহয়ল উনি দক্? েুনম নক্ 
আইজযাক্ দানিয়য়লয়ক্ দচি।’ সারা বয়ল দে আইজযাক্ দানিয়য়ল িায়মর দক্াি 
দলাক্য়ক্ দস দচয়ি িা। আনম বনল, োহয়ল দক্মি ক্য়র বলে, আইজযাক্ দানিয়য়ল 
িি নেনি? উত্তয়র সারা বয়ল, দোমার সব বেিিা, নববরে আর এক্জয়ির সায়র্ 
সম্পূেি নময়ল োয়।’ আনম নজজ্ঞাসা ক্নর দে, ‘দস দক্?’ সারা বয়ল দে, দে ক্ারয়ে 
নেনি েদ্মিাম বযবহার ক্য়রয়েি, দস ক্ারয়ে োর িাম প্রক্াশ নিক্ হয়ব িা।’ আনম 
বনল দে, আমরা এবং হাইম পনরবার োর সায়র্ আনে এবং োয়ক্ সাহােয ক্রনে। 
আমায়দর ক্ায়ে োর পনরচয় বলা োয়ব িা দক্ি? ের্যটা আমায়দর ও হাইম 
পনরবায়রর বাইয়র োয়ব িা এই শয়েি নেনি আইজযাক্ দানিয়য়য়লর িাম ও পনরচয় 
বলয়লি। দশয়ষ সারা ক্য়য়ক্টা আইয়ডিনটনফয়ক্শি মায়ক্ির ক্র্া বলয়লি। 
বলয়লি দে, োাঁর দিাাঁয়টর দুপ্রায়ন্ত দুনট িীলাভ নেল আয়ে এবং ডাি হায়ের ক্নুই-
এর নিয়চ প্রায় দোলাক্ার লালয়চ এক্টা ক্ষেনচহ্ন আয়ে। েেক্াল নম. দানিয়য়ল 
আমায়দর বাসায় আয়সি, েখি োর হাে-মুখ দধাবার সময় আনম দচষ্টা ক্য়র োর 
দিাাঁয়টর নেল এবং ক্নুই-এর নিয়চর ক্ষনেনচহ্নটা দদয়খনে। সুোরাং সারা আোয়জ 
ো বয়লনেয়লি ো এক্শেভাে সেয প্রমানেে হয়য়য়ে। আর............।’ 
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‘মা নুমা, েুনম নক্ আমায়দর পধয়েিযর দটস্ট নিি? আমরা আর অয়পক্ষা 
ক্রয়ে পারনে িা। েুনম োর িাম পনরচয় বল। োরপর অে ক্র্া।’ নুমা 
ইয়াহুদয়ক্ র্ানময়য় বয়ল উিল োর নপো আয়াজ ইয়াহুদ। 

হাসল নুমা ইয়াহুদ। বলল, ‘পনরচয় বলয়ে হয়ব িা আব্বা। িায়মই োর 
পনরচয়।’  

‘আবার ক্র্া নুমা.........।’ অবধেিয ক্য়ণ্ঠ বলল আয়াজ ইয়াহুদ। 
েম্ভীর হয়লা নুমা। বলল, ‘আব্বা, আমায়দর আইজযাক্ দানিয়য়ল হয়লি 

মুসলমািয়দর দসৌভায়েযর বরপুত্র এবং দমজনরনট মানক্িিীয়দর ক্ায়ে নেনি িেুি 
দসনভয়ার............।’ 

‘োর মায়ি ‘আহমদ মুসা’ নেনি!’ নুমা ইয়াহুয়দর ক্র্ার মাঝখায়ি োয়ক্ 
র্ানময়য় নচৎক্ার ক্য়র বয়ল উিল বারবারা ব্রাউি। 

‘হ্যাাঁ বারবারা। আহমদ মুসাই দোমায়ক্ উদ্ধার ক্য়রয়ে।’ বলল নুমা 
ইয়াহুদ। 

দসাফায় দসাজা হয়য় বয়স আয়েি আয়াজ ইয়াহুদ। উয়ত্তজিায় দাাঁনড়য়য় 
দেয়ে হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি। োয়দর দচায়খ-মুয়খ রায়জযর নবস্ময়। 

োরা দক্উই ক্র্া বলল িা। ক্র্া বলয়ে পারল িা। 
ধীয়র ধীয়র দসাফায় দহলাি নদল আয়াজ ইয়াহুদ এবং এক্ সময় আয়স্ত 

আয়স্ত দসাফায় বয়স পড়ল হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি। 
েখিও দক্উ ক্র্া বয়লনি। 
দক্াি ভাবিার েভীয়র োরা দেি হানরয়য় দেয়ে। 
এক্ সময় ক্লান্ত সুয়র স্বেে ক্য়ণ্ঠ আয়াজ ইয়াহুদ বলল, ‘আমরা োয়ক্ 

ইহুদীয়দর শত্রু ভাবনে, দসই আহমদ মুসা এয়সয়েি দোাঁড়া ইহুদী হাইম 
হাইয়ক্লয়ক্ উদ্ধার ক্রয়ে োয়দর হাে দর্য়ক্ োরা ইহুদীয়দর পয়ক্ষর শনক্ত! দসই 
আহমদ মুসাই ইহুদীয়দর এক্ নিয়বনদে ক্মিী বারবারা ব্রাউিয়ক্ উদ্ধার ক্রয়লি 
ধনষিে ও নিহে হওয়ার চরম পনরনেনে দর্য়ক্ দসই োয়দরই হাে দর্য়ক্ োরা 
ইহুদীয়দর শনক্ত! এবং আমরা নিষ্ঠাবাি ইহুদীরা সাহােয ক্রনে আহমদ মুসায়ক্ই!’ 

র্ামল আয়াজ ইয়াহুয়দর স্বেে ক্ণ্ঠ। 
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নপো র্াময়েই নুমা ইয়াহুদ বলল, ‘আব্বা, ধমিভীরু ও নিষ্ঠাবাি ইহুদীরা 
এর আয়েও আহমদ মুসায়ক্ সাহােয ক্য়রয়ে। ডা. দবনেি বারায়ক্র মে সৎ, 
সিি ও নবখযাে ইহুদী বযনক্তত্ব সাহােয ক্য়রয়েি আহমদ মুসায়ক্ ইহুদী পয়ক্ষর 
দজিায়রল শ্যারিয়দর নবরুয়দ্ধ। আবার ইয়াহুদীয়দর শীষি দোয়য়ো ক্মিী দিায়াি 
িানবলা সম্পূেিভায়ব নিজ পয়ক্ষর নবরুয়দ্ধ নেয়য় নিউ হারমাি হেযাক্ায়ন্ডর মুয়খাশ 
উয়মাচি ক্য়র শুধু আহমদ মুসা ও আয়মনরক্াি মুসলমািয়দরই বাাঁনচয়য় দদয়নি, 
দজয়ল পুয়রয়েি নিজ পয়ক্ষর দজিায়রল শ্যারিয়দরয়ক্ এবং ক্ািেড়ায় দাাঁড় 
ক্নরয়য়য়েি আয়মনরক্াি ইহুদীবাদীয়দর। আব্বা আনম ময়ি ক্নর, আহমদ মুসা শুধু 
মানক্িি েুক্তরায়ের েেেেী ও শানন্তবাদীয়দরই দসনভয়ার িি, নেনি মানক্িি 
েুক্তরায়ের ধমিপ্রাে ইহুদীয়দরও রক্ষা ক্য়রয়েি ইহুদীবাদীয়দর হাে দর্য়ক্। 
দজিায়রল শ্যারি ও আজর ওয়াইজমযািয়দর রাজবিনেক্ ইহুদীবাদ এবং 
আমায়দর োওরােনভনত্তক্ ইহুদী ধমি এক্ িয় আব্বা। বলয়ে পানর, দমজনরনট 
ইহুদীর সমর্িিও োয়দর দপেয়ি দিই।’ 

র্ামল নুমা ইয়াহুদ। 
সয়ে সয়েই ক্র্া বয়ল উিল বারবারা ব্রাউি, ‘নিক্ বয়লে নুমা, লস 

আলাময়সর ইহুদীবাদী দোয়য়োবৃনত্ত ধরা পড়া এবং নিউ হারমায়ির হেযাক্ায়ন্ডর 
পর মানক্িি েুক্তরায়ের ইহুদী ক্মুযনিনটর প্রায় ৯০ ভাে সামানজক্, সাংসৃ্কনেক্ ও 
ধমিীয় সংেিি দজিায়রল শ্যারয়ির ইহুদীবাদী সংেিয়ির সায়র্ োয়দর 
নিসম্পক্িোর দঘাষো দদয় এবং ইহুদীবাদীয়দর নিো ক্য়র। েখি দদশবযাপী বহু 
দচষ্টা ক্য়রও দসসব সংেিিয়ক্ আমরা নিরয়পক্ষ ও নিরব রাখয়েও সমর্ি হইনি।’ 

‘হাইম হাইয়ক্লয়ক্ আটয়ক্ রাখাও দো ওয়দর এক্টা রাইম।’ বলল 
আয়াজ ইয়াহুদ। 

‘অবশ্যই আব্বা। ওয়দর েনদ নরনমিাল িা বনল, োহয়ল নরনমিাল বলয়ে 
হয়ব হাইম হাইয়ক্ল আংয়ক্লয়ক্ই। নক্ন্তু ো সম্ভব িয়। োাঁর মে নিয়লিাভ ও 
স্বার্িেযােী দদশ ও জানের সায়র্ দক্াি রাইম ক্রয়ে পায়রি িা। জীবি র্াক্য়ে 
জানের জয়ে ক্ষনেক্র নক্ে ুক্রয়ে পায়রি িা।’ নুমা ইয়াহুদ বলল। 
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‘োহয়ল হাইম হাইয়ক্লয়ক্ উদ্ধায়রর জয়ে আমরা দে আহমদ মুসায়ক্ 
সাহােয ক্রনে এবং সাহােয নিনি, এটা নিক্ আয়ে?’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ।  

‘অবশ্যই আব্বা। আমায়দর ময়ি ক্রা উনচে দে, ঈেরই োয়ক্ 
পানিয়য়য়েি আমায়দর সাহায়েয। দদয়শর ক্ায়রা ক্াে দর্য়ক্ আমরা সাহােয পাব 
িা বয়লই ঈের এই বযবিা ক্য়রয়েি।’ নুমা ইয়াহুদ বলল। 

‘দোমার এ ক্র্ার ময়ধয নদয়য় নক্ন্তু দদয়শর মানুয়ষর প্রনে অিািা প্রক্াশ 
পায়ি নুমা।’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ। 

‘িা আব্বা, এর দ্বারা আনম দদয়শর মানুয়ষর ইিানবনলনট বা অসহায় 
অবিার নদয়ক্ অংগুনল সংয়ক্ে ক্রনে। এই ইিানবনলনট বা অসহায়য়ত্বর ক্ারয়েই 
েুে েুে ধয়র চলা ইহুদীবাদী ষড়েে ধরয়ে োরা বযর্ি হয়য়য়ে। অর্চ ক্ে 
োড়াোনড় আহমদ মুসা োর মূয়লায়িদ ক্রয়লি।’ নুমা ইয়াহুদ বলল। 

হাসল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল, এক্ট ুনদ্বধায় পয়ড়নেলাম। দোমার ক্র্ায় 
সাহস দপলাম মা। সনেযই আমরা দক্াি অেয় ক্রনে িা এবং ো ক্রা উনচে োই 
ক্রনে। দোময়ক্ ধেবাদ নুমা।’ 

‘আংয়ক্ল, শ্রয়দ্ধয় হাইম হাইয়ক্ল ও োাঁর পনরবার এবং আমায়দর সায়র্ 
ওরা দে আচরে ক্য়রয়ে, দসটাই প্রমাে ক্রয়ে ওরা দক্াি ষড়েয়ের ময়ধয েুক্ত 
আয়ে। ষড়েয়ের দস লক্ষয বাস্তবায়য়ির জে োরা দক্াি িীনে-পিনেক্োর ধার 
ধারয়ে িা। ধমি, মািবো সবনক্ে ুনবসজিি নদয়য় োরা োয়দর লয়ক্ষযর বাস্তবায়ি 
চায়। সুেরাং োরা ধমি ও জানের ক্লযায়ে নক্ে ুক্রয়ে িা।’ বলল বারবারা ব্রাউি। 

‘নিক্ মা। হাইম হাইয়ক্লয়ক্ োরা নক্ডোপ ক্রার পর আমায়দর সায়র্ 
োয়দর আচরেও েুনম ো বয়লে োই প্রমাে ক্য়র। রীনেমে সোসী আচরে 
ক্য়রয়ে ওরা আমায়দর সায়র্।’ আয়াজ ইয়াহুদ বলল। 

‘নুমা, আহমদ মুসা সম্পয়ক্ি নমস সারা দজফারসয়ির ময়িাভাব দক্মি 
বুঝয়ল?’ নজজ্ঞাসা বারবারা ব্রাউয়ির। 

হাসল নুমা ইয়াহুদ। বলল এক্ বায়ক্য জবাবটা হয়লা, পূয়জযর প্রনে 
পূজারীর ময়িাভাব দেমি।’ 
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‘উদাহারেটা বড় দবনশ আক্াশ-চারী হয়য় দেল িা নক্?’ বলল বারবারা 
ব্রাউি। 

আবার হাসয়লা নুমা ইয়াহুদ। বলল,‘েুনম েনদ শুিয়ে ‘আহমদ মুসা’ 
িামনট সারা দজফারসি দক্মি সংয়ক্াচ, সম্মাি, সংয়বদিশীল ক্য়ণ্ঠ উচ্চারে 
ক্য়রয়ে, োহয়ল আক্াশ-চারী হওয়ার ক্র্া েুনম বলয়ে িা। োোড়া নবোয়সর 
বযাপায়র প্রে ক্রয়ল সারা দজফারসি বয়লয়ে, নিয়জর উপর আমার েেটা নবোস 
আয়ে, োর দচয়য় দবনশ নবোস আয়ে আমার ওর উপর। দজফারসি পনরবায়রর 
দেৌরবদীপ্ত এক্নট দময়য় এবং আয়মনরক্ার দশ্রষ্ট োত্র প্রনেভা সারা দজফারসি 
দক্াি অবিায় এ ধরয়ির এ উনক্ত ক্রয়ে পায়র বলে?’ 

নুমা ইয়াহুদ র্াময়েই নক্ে ুবলার জয়ে মুখ খুয়লনেল বারবারা ব্রাউি। 
এ সময় নসনক্উনরনটর দুজি দলাক্ ক্ামাল সুলাইমাি ও বুয়মদীি নবল্লাহয়ক্ নিয়য় 
প্রয়বশ ক্রল। 

উয়ি দাাঁড়াল নুমা ইয়াহুদ। ওয়দর স্বােে জািাল এবং োর নপোয়ক্ লক্ষয 
ক্য়র বলল, ‘আব্বা এাঁরাই আইজযাক্ দানিয়য়য়লর বন্ধ।ু’ 

সবাই উয়ি দাাঁড়াল। 
নুমা ইয়াহুদ ক্ামাল সুলাইমািয়ক্ দদনখয়য় বলল, ‘আব্বা, ইনি আলয়ফ্রড 

নস্মর্।’ আর বুয়মদীি নবল্লাহয়ক্ দদনখয়য় বলল, আর ইনি এক্জি নবখযাে 
সাংবানদক্ আমর আব্রাহাম।’ 

‘ওয়য়লক্াম ইয়ংমযাি। দোমায়দর বন্ধ ুআইজযাক্ দানিয়য়ল খুবই ভাল 
মানুষ, খুবই ক্ায়জর মানুষ। খুব খুনশ হলাম দোমায়দর দপয়য়।’ বলল আয়াজ 
ইয়াহুদ। 

‘ধেবাদ স্যার। আমরা বন্ধরু ক্ায়ে আপিার ক্র্া শুয়িনে। আপিার 
মূলযবাি সহয়োনেোর জয়ে ক্ৃেজ্ঞ।’ ক্ামাল সুলাইমাি বলল। 

এক্ট ু ভ্রু কাঁচনক্য়য় নমনষ্ট হাসল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল, ‘ইয়ংমযাি, 
দোমার বন্ধুয়ক্ সহয়োনেো ক্রনে, িা দোমার বন্ধুই আমায়দর সহয়োনেো 
নদয়িি আমায়দর দলাক্য়ক্ উদ্ধায়রর জে?’ 
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ধরা পয়ড় োবার মে এক্টু চময়ক্ উয়িনেল ক্ামাল সুলাইমাি। 
োড়াোনড় বলল, ‘স্যার দুয়টাই নিক্। েয়ব সহয়োনেোর জে আমায়দর বন্ধুই 
দো প্রর্ম আপিার সায়র্ দদখা ক্য়র।’ 

হাসল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল, ‘োর মায়ি েুনম দোমার ক্র্ার উপরই 
দাাঁনড়য়য় র্াক্য়ল! 

হাসল ক্ামাল সুলাইমািও। বলল, ‘আনম ঘটিার বেিিা নদয়য়নে মাত্র 
স্যার। নমর্যা নিশ্চয়ই বনলনি। 

উত্তর িা নদয়য় নক্েুক্ষে চুপ ক্য়র র্াক্ল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল এক্ 
সময়, ‘নমর্যা ক্র্া েুনম নিশ্চয় বল িা। বলে আইজযাক্ দানিয়য়য়লর আসল িাম 
নক্? ‘আহমদ মুসা’ নক্িা?’ 

সয়েহ ও ক্য়িারোয় দঢয়ক্ দেল ক্ামাল সুলাইমায়ির মুখ। োর ডাি 
হাে োর অজ্ঞােসায়রই প্রয়বশ ক্য়র দচয়প ধরল নরভলবায়রর বাট। বুয়মদীি 
নবল্লাহর দচায়খ-মুয়খও সয়েহ ও নবস্ময়। 

দহয়স উিল নুমা ইয়াহুদ। বলল, ‘নম. আলয়ফ্রড নস্মর্, নরভলবার দবর 
ক্রার দরক্ার দিই। আমরা আইজযাক্ দানিয়য়লয়ক্ িয়, আহমদ মুসায়ক্ চাই। 
হাইম হাইয়ক্লয়ক্ উদ্ধায়রর জয়ে আহমদ মুসায়ক্ প্রয়য়াজি। আর নম. আমর 
আব্রাহাম আপিার সয়েহ-নবস্ময়য়র দক্াি প্রয়য়াজি দিই।’ 

এক্রাশ িেুি নবস্ময় এবার ক্ামাল সুলাইমাি ও বুয়মদীি নবল্লাহ 
দুজয়ির দচায়খ মুয়খ। বলল ক্ামাল সুলাইমাি, আপিায়দর সায়র্ িাটক্ীয়োর 
েুনক্ত আয়ে। নক্ন্তু আহমদ মুসা ভাই আমায়দর অন্ধক্ায়র রাখার ক্ারে বুঝয়ে 
পারনে িা।’ 

‘নম আহমদ মুসা নিয়জই এখিও অন্ধক্ায়র আয়েি। নেনি আহমদ মুসা 
এটা আমরা দজয়ি দফয়লনে ো নেনি জায়িি িা।’ বলল নুমা ইয়াহুদ। 

‘আপিারা জািয়লি নক্ ক্য়র?’ বলল বুয়মদীি নবল্লাহ। 
আমার বন্ধ ুসারা দজফারসয়ির ক্াে দর্য়ক্।’ নুমা ইয়াহুদ বলল। 
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নক্ে ু বলয়ে োনিল বুয়মদীি নবল্লাহ। নক্ন্তু োর আয়েই নুমা ইয়াহুদ 
আবার বলল, ‘এবার নম. নস্মর্ আপিার সম্পয়ক্ি সেয ক্র্া বলুি। আর নম. আমর 
আব্রাহাম আপিার সুের আরবীয় দচহারার পনরচয়টাও এবার নদি।’ 

‘আইজযাক্ দানিয়য়ল ‘আহমদ মুসা’ হয়ল আলয়ফ্রড নস্মর্য়ক্ ‘ক্ামাল 
সুলাইমাি’ হয়ে হয়ব।’ আর সুের আরবীয় দচহারা োর পনরচয় নিয়জ দদয়ব। 
দহয়স বলল ক্ামাল সুলাইমাি। 

‘আয়মনরক্ার আসার আয়ে আটলানন্টয়ক্র ওপায়র দে িামটা দরয়খ 
এয়সনে, ো ময়ি পড়য়ে িা এখি। ক্ারে ক্খিও ভানবনি দে, পুরায়িা িামটা 
দরক্ার পড়য়ব।’ বুয়মদীি নবল্লাহ বলল েম্ভীর ক্য়ণ্ঠ। 

হাসল ক্ামাল সুলাইমাি। বলল, ‘সাংবানদক্রা জবাব শুিয়ে অভযস্ত, 
জবাব নদয়ে িয়। আনমই বলনে। ওাঁর িাম,‘বুয়মদীি নবল্লাহ।’ জম আলনজনরয়ায়। 
িায়ী নিবাস ফ্রায়ি। লা’ময়ন্ডর সাংবানদক্।’ 

‘োর মায়ি ‘স্পুটনিক্’ ও ‘সাও দোরাহ’-এর উপর দে চাঞ্চলক্র নরয়পাটি 
ক্য়রনেয়লি, ইনি দসই বুয়মদীি নবল্লাহ?’ নবস্ময়য়র সায়র্ বলল নুমা ইয়াহুদ। 

‘আপনি নরয়পাটিগুয়লা পয়ড়য়েি?’ নজজ্ঞাসা ক্ামাল সুলাইমায়ির। 
‘হ্যা ইন্টারয়িয়ট পয়ড়নে।’ নুমা ইয়াহুদ বলল। 
এক্ট ু দর্য়ম নুমা ইয়াহুদ আবার বয়ল উিল,‘নম. নবল্লাহ, িায়মর মে 

সাংবানদক্োয়ক্ও দো আটলানন্টয়ক্র ওপায়র দরয়খ আয়সিনি?’ মুয়খ হানস নুমা 
ইয়াহুয়দর। 

‘সাংবানদক্ো ক্রয়ে িাম লায়ে িা। নিউয়জ িাম িা র্াক্য়লও চয়ল। 
সুোরাং ওটা দরয়খ আসার দরক্ার হয়নি।’ বুয়মদীি নবল্লাহ বলল। 

‘োক্ বাাঁচা দেল।’ বলল নুমা ইয়াহুদ। 
নক্ বাাঁচা দেল?’ নজজ্ঞাসা ক্ামাল সুলাইমায়ির। 
‘নশক্ষািবীস হয়য় ওাঁর দপেয়ি দঘারার এক্টা সুয়োে হয়য় দেল। 

সাংবানদক্ো ক্রা ও দলখা আমার শখ। এখি...........।’ 
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ক্র্া দশষ ক্রয়ে পারল িা নুমা ইয়াহুদ। দরজায় িক্ ক্য়রই ড্রইং রুয়ম 
প্রয়বশ ক্রল আহমদ মুসা। োর হায়ের দমাবাইল ক্ায়ি ধয়র রাখা। ক্র্া বলয়ে 
দস। 

আহমদ মুসা রুয়ম প্রয়বশ ক্য়র হাে েুয়ল ইংনেয়ে সবাইয়ক্ শুয়ভিা 
জানিয়য় এক্টা দসাফায় বয়স পড়ল। চলনেল োর ক্য়র্াপক্র্িিঃ 

‘নজ জিাব আনম উদগ্রীব আনে দরজাটটা জািার জয়ে।’ বলল আহমদ 
মুসা। 

েুনম বলার সয়ে সয়েই ক্াজ শুরু ক্য়র নদয়য়নেলাম। নক্ন্তু ওই পয়র্ ভাল 
দরজাট পাওয়া োয়নি। সরক্ারী দবসরক্ারী দক্াি হাসপাোল-নক্লনিয়ক্ই ঐ 
িায়মর দলাক্ ভনেি দিই। এমিনক্ দুচার দবয়ডর নডসয়পিারীও আমরা দচক্ 
ক্য়রনে। ঐ িায়মর দলায়ক্র সন্ধাি পাইনি। হাসপাোল-নক্লনিক্-নডসয়পিারী 
দর্য়ক্ মািনসক্ নচনক্ৎসা দসবা নিয়য়য়ে এমি োনলক্াও আমরা দচক্ ক্য়রনে। নক্ন্তু 
দক্ার্াও ঐ িায়মর দলাক্ পাওয়া োয়নি। পয়র আনম নম. ডবল এইয়চর ফয়টা 
ইন্টারয়িয়ট আমায়দর দোটা দিটওয়ায়ক্ি পানিয়য় নদয়য়নেলাম। এয়ে ফল পাওয়া 
দেয়ে। োাঁর সন্ধাি পাওয়া দেয়ে। নিক্ািাটা আনম দোমায়ক্ দটনলয়ফায়ি এইভায়ব 
বলব িা। দোমার দমাবাইয়লই েুনম আজই এক্টা দক্াড-দময়সজ দপয়য় োয়ব।’ 
বলল ওপার দর্য়ক্। 

‘আপিায়ক্ অসংখযা ধেবাদ জিাব। আমার জে আপনি অয়িক্ 
পনরশ্রম ক্য়রয়েি। আনম ক্ৃেজ্ঞ জিাব।’ 

‘এে ধেবাদ, ক্েৃজ্ঞো দক্ি? ক্াজটা আমায়দর। আমায়দর ক্রা উনচে 
নেল। েুনম আমায়দর ক্াজ ক্য়র নদি। ধেবাদ, ক্ৃেজ্ঞো দো আমরা দোমায়ক্ 
জািাব।’ 

‘নক্ন্তু এই ক্াজটা আপিারা ক্রয়লি িা, ক্রয়েি িা দক্ি?’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘আনম দহড দক্ায়াটিার দর্য়ক্ সুয়োেমেই ক্াজ শুরু ক্রয়ে োনিলাম। 
নক্ন্তু েুনম নবষয়টায়ক্ দটক্ আপ ক্রার পর আমরাও ক্াজটা দোমায়ক্ই নদয়য় 
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নদয়য়নে। আমরা েনদ োাঁয়ক্ উদ্ধার ক্নর োহয়ল েুনম ো চাও ো দোমার পাওয়া 
ক্নিি হয়ো।’ দটনলয়ফায়ির ওপ্রান্ত দর্য়ক্ বলল। 

‘বুয়ঝনে। ধেবাদ জিাব। বলল আহমদ মুসা। 
‘সারা দজফারসয়ির সায়র্ দো আপিার দোোয়োে হয়নি।’ 
‘নজ িা জিাব। সুয়োে হয়নি। আর আনম জানি িা দস দক্ার্ায়। নক্ন্তু 

আপনি নক্ ক্য়র জািয়লি?’ 
‘দোমার আয়ে দস আমায়ক্ ক্য়য়ক্নদি আয়ে দটনলয়ফাি ক্য়র। োর 

ক্ায়ে জািয়ে পানর েুনম নক্ ক্রে। দস আমায়ক্ অনুয়রাধ ক্য়র আনম দেি এই 
নবপদজিক্ নমশয়ি দোমায়ক্ ফয়লা ক্নর।’ 

‘নক্ন্তু দস নক্ ক্য়র জািল?’ 
‘আনম নজজ্ঞাসা ক্নরনি। নক্ন্তু েুনম আয়মনরক্ায় এয়সে। োর দখাাঁজ দিয়া 

উনচে নেল।’ 
‘আনম ভীষে বযস্ত নেলাম জিাব। 
‘ওয়ক্, ইয়ংমযাি। এখিক্ার মে এটুকই। নিক্ািা পাওয়ার পর েুনম নক্ 

ক্রে, প্রয়য়াজি হয়ল আমায়ক্ জানিও। সালাম।’ 
‘সালাম, জিাব।’ বলল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা োর দমাবাইল বন্ধ ক্য়রই বলল, ‘স্যনর ট ুঅল। খুব জরুনর 

দটনলয়ফাি নেল। বাইয়র দাাঁনড়য়য় ক্র্া বলাও সম্ভব নেল িা।’ 
‘আমায়দর লিা নদয়বি িা আহমদ মুসা। আপিার দুিঃনখে হবার দক্াি 

ক্ারে দিই। আমরাই দুিঃনখে দে, আপনি ক্র্া বলয়েই নিশ্চয়ই অসুনবধা দবাধ 
ক্য়রয়েি।’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ। 

আয়াজ ইয়াহুয়দর মুয়খ নিয়জর িাম শুয়ি নবস্ময়য় োর দচাখ দুনট োিাবড়া 
হয়য় উয়িয়ে। দস প্রর্য়মই দচাখ ভরা প্রে নিয়য় োক্াল ক্ামাল সুলাইমািয়দর 
নদয়ক্। 

সুলাইমাি নক্ে ুবলার জয়ে মুখ খুলনেল। নক্ন্তু োর আয়েই নুমা ইয়াহুদ 
বয়ল উিল, ‘এক্সনলনি আহমদ মুসা, নম. ক্ামাল সুলাইমািয়দর ক্াে দর্য়ক্ 
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আপিার পনরচয় আমরা পাইনি। আপিার পনরচয় আমরা দজয়িনে অেসূয়ত্র।’ 
দহয়স বলল নুমা ইয়াহুদ।  

‘ক্ার ক্াে দর্য়ক্ দজয়িয়েি?’ নজজ্ঞাসা ক্রল আহমদ মুসা নুমা 
ইয়াহুদয়ক্। 

‘জবাবটা নক্ এখনি প্রয়য়াজি এয়ক্সয়লনি?’ বলল নুমা ইয়াহুদ। 
‘এজয়ে প্রয়য়াজি দে, আমার পনরচয়টা দক্াি পেিন্ত দপৌাঁয়েয়ে ো জািার 

উপর আমার সাময়ি এগুয়িা নিভির ক্রয়ে।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘দস ধরয়ির দক্াি নচন্তার প্রয়য়াজি দিই এনক্সয়লনি আহমদ মুসা। 

নবষয়টা আনম দজয়িনে দজফারসি পনরবায়রর সারা দজফারসয়ির ক্াে দর্য়ক্। দস 
আমার বন্ধ।ু এয়ক্সয়লনি আসার পর দর্য়ক্ হাইম হাইয়ক্য়লর ঘটিা নিয়য় ো 
ঘয়টয়ে ো আনম দজফারসিয়ক্ বয়লনেলাম। সব দশািার পর দস দবাধ হয় নিনশ্চে 
হয়য়নেল দে, আমরা এনক্সয়লনির পয়ক্ষর শনক্ত। েখি দস এনক্সয়লনির পনরচয় 
আমায়দর নদয়য়নেল।’ নুমা ইয়াহুদ বলল। 

‘নক্ন্তু এসব ঘটিার সায়র্ আহমদ মুসা জনড়ে, এটা সারা দজফারসি 
জািল নক্ ক্য়র?’ আহমদ মুসার নজজ্ঞাসা। 

হাসল নুমা ইয়াহুদ। বলল, ‘সারা সব দশািার পর বয়লনেল, এই ক্াজ, 
এই ধরয়ির আচরে এবং এই দচহারা দুনিয়ায়ে এক্জয়িরই হয়ে পায়র। পয়র 
আয়লাচিা দশয়ষ িামটাও বয়লনেয়লি। আজ সক্ায়লও োর সায়র্ আনম ক্র্া 
বয়লনে। ক্র্ায় ক্র্ায় দস আজ বলল, ওাঁর পনরচয় দোমায়দর নদয়য়নে এজয়ে দে, 
ওাঁর নদয়ক্ দোমায়দর লক্ষয রাখা উনচে। নেনি সবার জে ভায়বি, নিয়জর জয়ে 
ভাবার অবসর োর র্ায়ক্ িা। োই োর জে সবাইয়ক্ ভাবয়েই হয়ব। েয়ব আজ 
এক্টা খারাপ খবরও নদয়য়য়ে। এ সপ্তায়হই োর নিউইয়ক্ি আসার ক্র্া োর 
অনফয়সর এক্ ক্াজ নিয়য়। নক্ন্তু আজ জািায়লি, দোমরা এখি সাংঘানেক্ বযস্ত। 
এখি আনম নিউইয়ক্ি োনি িা।’ 

র্ামল নুমা ইয়াহুদ। 
নুমা ইয়াহুদ র্াময়েই আয়াজ ইয়াহুদ বয়ল উিল, ‘নম. আহমদ মুসা, 

আপিার পনরচয় আমায়দর সীমাহীি আিে নদয়য়য়ে শুধু িয়, বুয়ক্ আমরা সাহস 
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নফয়র দপয়য়নে এবং অপার স্বনস্ত লাভ ক্য়রনে। নবিা অষুয়ধই ময়ি হয়ি আমার 
ব্লাড দপ্রসার এখি স্বাভানবক্। অে সবার অনুভূনেও আমার মেই। সুোরাং 
আপিার অসন্তুষ্ট হওয়া উনচে িয়।’ 

‘আর আপনি নিনশ্চে র্াকি আহমদ মুসা। আপিার এই পনরচয় এখায়ি 
উপনিে চারজি োড়া বাইয়র োয়ব িা।’ 

‘ধেবাদ। নক্ন্তু আপনি আমায়ক্ ‘আপনি’ বয়ল সয়ম্বাধি ক্রয়েি দক্ি 
হিাৎ? আর নুমার ক্ায়ে হিাৎ ‘এনক্সয়লনি’ হয়য় দেলাম দক্ি?’ বলল আহমদ 
মুসা। 

‘আনম আইজযাক্ দানিয়য়লয়ক্ ‘েুনম’ বয়লনে, আহমদ মুসায়ক্ িয়। 
সুেরাং আহমদ মুসার দক্ষয়ত্রই িেুি সয়ম্বাধি হয়ব।’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ। 

নুমা ইয়াহুদও বলল, ‘আমারও এটাই জবাব। নক্ন্তু আমায়ক্ আপিার 
আপনি সয়ম্বাধি চয়ল িা। আপনি বদয়লয়েি, আর আনম দস নুমাই আনে।’ 

‘নিক্ আয়ে, আইজযাক্ দানিয়য়ল ইহুদী বয়ল োয়ক্ ক্ায়ে দটয়ি 
নিয়য়নেয়লি আপিারা। নক্ন্তু এখি আহমদ মুসা দসই নিটয়মন্ট দপয়ে পায়র িা! 
োক্, এখি আসুি আমরা ক্ায়জর আয়লাচিায় আনস।’ বয়ল এক্ট ুদর্য়মই আহমদ 
মুসা ক্র্া বলা শুরু ক্রয়ে োনিল। 

ওনদয়ক্ আহমদ মুসার ক্র্া দশষ হয়েই আয়াজ ইয়াহুদ োর আসি 
দর্য়ক্ এক্ লায়ফ উয়ি এয়স জনড়য়য় ধরল আহমদ মুসায়ক্। বলল, ‘দদখ, 
আমায়দর নবনস্মে ক্য়রে, মগু্ধ ক্য়রে, আমায়দর দচাখ খুয়ল নদয়য়ে েুনম, 
আইজযাক্ দানিয়য়ল িামটা িয়। নক্ন্তু দোমার িেুি পনরচয় হিাৎ দোমায়ক্ 
সন্তায়ির আসি দর্য়ক্ েুয়ল নিয়য় মার্ায় বসানিলাম। নক্ন্তু েুনম মার্া িয় বুক্ 
পেে ক্য়রে। দোমায়ক্ ধেবাদ। েুনম মার্া দর্য়ক্ দিয়ম নক্ন্তু আরও দবনশ মার্ায় 
উিয়ল আমায়দর।’ আয়বয়ে ভারী হয়য় উয়িয়ে আয়াজ ইয়াহুয়দর ক্ণ্ঠ। 

আয়াজ ইয়াহুয়দর আয়বোিুে ক্ণ্ঠ দোিা পনরয়বশয়ক্ই ভারী ক্য়র 
েুয়লয়ে। নুমা ইয়াহুয়দর দচায়খর দুয়ক্াোয় অশ্রু নচক্ নচক্ ক্রয়ে। বারবারা ব্রাউি 
দিাাঁট ক্াময়ড় মার্া নিচ ুক্য়রয়ে। এক্টা উিাস দস দমি ক্রয়ে দচষ্টা ক্রয়ে। আর 
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হাইম দবঞ্জানময়ির উজ্জ্বল দচাখ সয়ম্মানহয়ের মে োনক্য়য় আয়ে আহমদ মুসার 
নদয়ক্। 

আয়াজ ইয়াহুদ আহমদ মুসায়ক্ োর নসয়ট বনসয়য় নফয়র দেল আসয়ি। 
বলল,‘হ্যাাঁ আহমদ মুসা দোমার ক্ায়জর ক্র্া শুরু ক্র। নক্ন্তু োর আয়ে বল, ঐ 
জরুনর দটনলয়ফািটা ক্ার নেল? আয়লাচিা শুয়ি বুঝা দেল হাইম হাইয়ক্য়লর নবষয় 
নিয়য়ই দোমরা ক্র্া বয়লে।’ ‘নজ, আমরা ড. হাইম হাইয়ক্য়লর নবষয় নিয়য়ই 
আয়লাচিা ক্য়রনে। দটনলয়ফািটা ক্য়রনেয়লি ওয়ানশংটি দর্য়ক্ FBI-এর প্রধাি 
জজি আব্রাহাম। নেনি...........। 

আহমদ মুসার ক্র্ার মাঝখায়িই বয়ল উিল আয়াজ ইয়াহুদ, ‘FBI-এর 
চীফয়ক্ েুনম দচি? নেনি দচয়িি দোমায়ক্? 

‘নজ হ্যাাঁ, নেনি আমায়ক্ োাঁর দেয়লর মেই দস্নহ ক্য়রি।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘দক্ি আব্বা, ‘লস আলায়মাস’ ও নিউ হারমযাি’ ঘটিার পর এ সংরান্ত 
নরয়পাটিগুয়লা পড়নি? ওয়েই দো আয়ে, দোয়য়ো, দসিাবানহিী, এমিনক্ রায়ের 
শীষি পেিায়য় োর দোোয়োে ও োাঁয়দর সায়র্ সহয়োনেো নবনিময়য়র ক্র্া।’ বলল 
নুমা ইয়াহুদ। 

‘নিক্ নিক্ নুমা। পয়ড়নে আনম দস্টানরগুয়লা। নক্ন্তু আহমদ মুসা বুঝয়ে 
পারনে িা, ওরা র্াক্য়ে ওয়দর সহয়োনেো িা নিয়য় এক্া এইভায়ব লড়য়ে এয়সে 
দক্ি?’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ। 

‘পুনলশ ও দোয়য়োয়দর সাহােয নিয়ে দেয়ল নবষয়টা জািাজানি হয়য় 
োয়ব। ক্ারে দোয়য়ো ও পুনলয়শর ময়ধয ঐ শত্রু পয়ক্ষর দলাক্ও আয়ে। আর েনদ 
ওরা জািয়ে পায়র, োহয়ল ওরা ধরা পড়ার আয়ে হাইম হাইয়ক্লয়ক্ খুিও ক্রয়ে 
পায়র। এজয়েই আমরা এক্া, নিনরনবনল ক্াজ ক্রার নসদ্ধান্ত নিয়য়নে। শত্রুয়দর 
েেদূর সম্ভব জািয়ে িা নদয়য় আমরা োর উপর চড়াও হয়ে চাই।’ আহমদ মুসা 
বলল। 
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‘ওরা ধরা পড়ার আয়ে হাইম হাইয়ক্লয়ক্ খুি ক্রয়ে পায়র।’ এই ক্র্া 
শুয়ি হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি দুজয়িরই মুখ উয়দ্বয়ে চুপয়স নেয়য়নেল। 
নক্ন্তু আহমদ মুসার দশষ ক্র্া শুয়ি োয়দর মুয়খ স্বনস্ত ফয়ুট উিল। 

‘ধেবাদ আহমদ মুসা। এক্ েুে পয়রর ক্র্া েুনম এক্ েুে আয়েই নচন্তা 
ক্রয়ে পার। েুনম ো নচন্তা ক্য়রে ো অক্ষয়র অক্ষয়র সেয।’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ 
আহমদ মুসার ক্র্া দশষ হয়েই। 

আহমদ মুসা দসাফায় এক্ট ু ো এনলয়য় নদয়য়নেল। দসাজা হয়য় বসল 
আবার। আয়াজ ইয়াহুদ র্াময়েই আহমদ মুসা বলয়ে শুরু ক্রল, ‘এক্টা সুখবর 
এবং অেযন্ত দোপি খবর হয়লা, ‘হাইম হাইয়ক্য়লর সন্ধাি পাওয়া দেয়ে। আনম 
জজি আব্রাহাময়ক্ অনুয়রাধ ক্য়রনেলাম, োর নবেস্ত দোয়য়ো নদয়য় এবং 
ক্নম্পউটার দরক্ডি মনিটর ক্রার মাধযয়ম দদয়শর সব মািনসক্ হাসপাোল ও 
নক্লনিক্গুয়লায়ে হাইম হাইয়ক্য়লর দখাাঁজ নিয়ে। নক্ন্তু ঐ িায়মর ক্াউয়ক্ 
হাসপাোয়ল পাওয়া োয়নি। দশয়ষ নেনি ফয়টা সরবরায়হর মাধযয়ম দখাাঁজ 
ক্য়রয়েি। সফল হয়য়য়েি। আজই আনম দপয়য় োনি নিক্ািা। োরপয়রই দবরুয়ে 
হয়ব অনভোয়ি।’ 

সক্য়লর দচাখ-মুখ উজ্জ্বল হয়য় উয়িয়ে। আিে-উয়দ্বে নিক্য়র পয়ড়য়ে 
হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউয়ির মুখ দর্য়ক্। হাইম দবঞ্জানমি বয়ল উিল 
আহমদ মুসায়ক্ লক্ষয ক্য়র, ‘স্যার, পুনলয়শর সাহােয নিয়য় দো আপনি আরও দ্রুে 
োাঁয়ক্ উদ্ধার ক্রয়ে পায়রি!’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘নক্ন্তু বললাম দো, পুনলশ জািয়ে পারয়ল 
সয়ে সয়ে শত্রুরা জািয়ে পারয়ব, এ ভয়য় আয়ে। জািয়ে পারয়ল হয় োাঁয়ক্ 
অেত্র সনরয়য় দফলয়ব ওরা, িয়য়ো দময়রও দফলয়ে পায়র। এজয়েই ওপয়র্ 
োওয়া োয়ব িা।’ 

‘স্যনর স্যার। আমার ক্র্া প্রেযাহার ক্রনে। আপনি নিক্ই বয়লয়েি। 
নিউইয়ক্ি, নফলায়ডলানফয়ার অনধক্াংশ পুনলশয়ক্ই আন্তনরক্ পাওয়া োয়নি। 
সবাই নময়ল এই ঘটিায়ক্ চাপা নদনিল। আপনি নিক্ই বয়লয়েি স্যার। আপিায়ক্ 
ধেবাদ স্যার।’ বলল ক্নম্পে ক্য়ণ্ঠ হাইম দবঞ্জানমি। 
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‘ধেবাদ দবঞ্জানমি।’ আহমদ মুসা বলল। 
এক্ট ুনিরবো।  
পরক্ষয়েই নিরবো ভাঙল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল, ‘এক্টা প্রয়ের উত্তর 

আমরা পাইনি আহমদ মুসা। হাইম হাইয়ক্লয়ক্ উদ্ধার ক্রার জয়ে আহমদ মুসার 
আেমি দক্ি? এখায়ি দ্বেটা ইহুদী ইহুদীয়ে!’  

‘িা এখায়ি দ্বেটা ষড়েয়ের সায়র্ সয়েযর।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘দ্বয়ের নবষয়টায়ক্ েুনম নিক্ই ধয়রে। নক্ন্তু ষড়েয়ের দুনট পক্ষই 

ইহুদী।’ 
‘নক্ন্তু োয়ে নক্? ইহুদীয়দর সায়র্ আমার দক্াি শত্রুো দিই। আমার 

নবয়রাধ ষড়েেক্ারীয়দর সায়র্। োরা োড়া সক্য়লর সায়র্ই আমার শানন্তপূেি 
সহাবিাি।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আমরা নবয়রায়ধর বযাপারটাই জািয়ে চানি। োরা হাইম হাইয়ক্লয়ক্ 
অপহরে ক্য়র আটয়ক্ দরয়খয়ে শুধু এটা নক্? আনম ময়ি ক্নর এটা িয়। ক্ারে 
এমি নক্ডোপ ও আটয়ক্র ঘটিা আয়মনরক্ায় অসংখযা হয়য়য়ে, হয়ি। সেয ও 
ষড়েয়ের লড়াইও হয়ি। নক্ন্তু েুনম েুয়ট এয়সে শুধুমাত্র হাইম হাইয়ক্য়লর 
সাহােযায়র্ি। দোমার এই নবয়শষ নসয়লক্শিই প্রমাে ক্য়র এর দপেয়ি নবয়শষ 
ক্ারে ক্াজ ক্রয়ে। দস ক্ারেটা নক্?’ 

‘আপনি নিক্ই ধয়রয়েি। নক্ন্তু দস ক্ারে বলয়ে দেয়ল অয়িক্ নক্েু 
বলয়ে হয়ব। আমরা চানি এই বলার ক্াজটা হাইম হাইয়ক্ল ক্রয়বি। নেনিই 
সবয়চয়য় ভাল বলয়ে পারয়বি। আনম নক্ে ু ক্র্া দবঞ্জানমিয়দর জানিয়য়নে। 
আপিায়দর প্রার্নমক্ অবেনের জে এটুক বলয়ে পানর দে, জিাব হাইম হাইয়ক্ল 
দে ষড়েেয়ক্ ঘৃো ক্য়রয়েি, দসই ষড়েেয়ক্ আমরা নদয়ির আয়লায় আিয়ে চাই। 
এখায়িই োাঁর সায়র্ আমায়দর উয়েয়শ্যর ঐক্য।’ 

র্ামল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা আর দক্াি ক্র্া বলল িা। ভাবিার নচহ্ন সবার দচায়খ-মুয়খ। 
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আহমদ মুসা ঘনড়র নদয়ক্ োক্াল। দচাখ েুলল ক্ামাল সুলাইমায়ির 
নদয়ক্। আয়স্ত ক্য়র বলল, ‘দোমায়দর নক্ অজু আয়ে। আসয়রর িামাজ পয়ড় নিয়ে 
হয়।’ 

‘আমায়দর অজু আয়ে মুসা ভাই।’ বলল ক্ামাল সুলাইমাি। 
এবার আহমদ আহমদ মুসা োক্াল আয়াজ ইয়াহুয়দর নদয়ক্। বলল, 

‘মাফ ক্রুি। আপিায়দর ভাবিার ময়ধয নডস্টাবি ক্রনে।’ এক্ট ু দর্য়ম আবার 
বলল, ‘আমায়দর আসর িামায়জর সময় হয়য়য়ে। আপিারা অসুনবধা ময়ি িা 
ক্রয়ল এখায়িই পয়ড় নিয়ে চাই।’ 

আয়াজ ইয়াহুদ এক্ট ুিয়ড় চয়ড় বয়সই দ্রুে ক্য়ণ্ঠ বলল, ‘দিা দপ্রায়ব্লম। 
দক্ার্ায় পড়য়ে চাও?’ 

পায়শই ফাাঁক্া জায়ো দদনখয়য় আহমদ মুসা বলল, ‘ওখায়িই পয়ড় দিয়া 
োয়।’ 

‘নক্ে ুলােয়ব?’ আয়াজ ইয়াহুয়দর নজজ্ঞাসা। 
‘অজু আমায়দর আয়ে। এক্টা পনরষ্কার চাদর হয়ল চয়ল, িা হয়লও ক্ষনে 

দিই।’ আহমদ মুসা বলল। 
আয়াজ ইয়াহুদ নুমা ইয়াহুয়দর নদয়ক্ োক্াল। নক্ন্তু নক্ে ুবলার আয়েই 

নুমা ইয়াহুদ উয়ি দাাঁড়াল। বলল, ‘আনম চাদর আিনে।’ 
আসয়রর চার রাক্াে িামাজ দশয়ষ আহমদ মুসারা নফয়র এল োয়দর 

আসয়ি। 
িামায়জর সময় এরা চারজি দক্উ ক্র্া বয়লনি। োরা সবাই অপলক্ 

দচায়খ ওয়দর িামাজ পড়া দদখনেল। 
আহমদ মুসা বসার পর আয়াজ ইয়াহুদ বয়ল উিল, ‘আহমদ মুসা নম. 

হাইম হাইয়ক্য়লর সায়র্ দোমায়দর উয়েয়শ্যর ঐয়ক্যর ক্র্ায় আমায়দর দক্ৌেূহল 
নক্েুটা নিবৃত্ত হয়লা। এখি আয়রক্টা দক্ৌেূহয়লর উত্তর দাও। দোমায়দর পনরচয় 
প্রক্াশ িা হয়ল আজ এই িামাজ দোমরা নক্ ক্য়র পড়য়ে? এেনদি দোমরা নক্ 
ক্য়র িামাজ পয়ড়ে?’ 
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‘নবয়শষ নবয়শষ অবিায় িামাজ ক্াজা দরয়খ পয়র পয়ড় দিয়া োয়। আর 
আনম দচষ্টা ক্নর িামায়জর সময় এনড়য়য় দপ্রাগ্রাম ক্রয়ে। আজয়ক্র আসয়রর 
িামাজ আমরা নিক্ সময়য় পয়ড়নে। পনরচয়য়র বযাপারটা িা ঘটয়ল আয়লাচিা 
দশয়ষ আস্তািায় নফয়র নেয়য় পয়ড় দিবার দচষ্টা ক্রোম।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আপিায়দর িামাজ আমার খুব ভায়লা দলয়েয়ে। এই িামাজ প্রমাে 
ক্য়রয়ে আপিারা আধুনিক্ো, শৃঙ্খলা ও সামনরক্োর সায়র্ আধযানত্মক্োর 
অদ্ভূে সংয়োে ঘনটয়য়য়েি।’ বলল নুমা ইয়াহুদ। 

‘আমরা ঘটাইনি, আল্লাহ ঘনটয়য়য়েি।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘স্যনর। োহয়ল সংয়োেটা আরও স্বাভানবক্, আরও মজবুে ও ক্ােিক্রী 

হয়লা।’ নুমা ইয়াহুদ বলল। 
‘ইসলায়মর অয়িক্ নবউনটর ময়ধয এটা এক্টা নুমা।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘এক্টা দদখলাম। অেগুয়লাও দদখয়ে হয়ব।’ নুমা ইয়াহুদ বলল। 
‘হিাৎ এেটা আগ্রহী হয়য় উিয়ল দক্ি নুমা?’ বলল নুমার মা নময়সস 

আয়াজ ইয়াহুদ। 
‘হিাৎ িয় আম্মা। আমার ময়ধয এই আগ্রহ সৃনষ্ট ক্য়রয়ে সারা 

দজফারসি। দজফারসি পনরবায়রর সারা দজফারসি েনদ ইসলাম ধমিয়ক্ 
আজয়ক্র েুয়োপয়োনেোর দক্ষয়ত্র এক্ ‘নমরাক্ল নরনলনজওি’ বলয়ে পায়রি, 
োহয়ল আনম হব িা দক্ি?’ 

এ সময় এক্জি নসনক্উনরনটর দলাক্ নসাঁনড় দভংয়ে দ্রুে উপয়র উয়ি এল। 
আয়াজ ইয়াহুদ প্রেয়বাধক্ দৃনষ্ট েুয়ল োক্াল োর নদয়ক্। 
নসনক্উনরনটর দলাক্নট ক্নম্পে ক্য়ণ্ঠ বলল, ‘স্যার নক্ে ুদলাক্ আমায়দর 

দেয়টর সাময়ি এবং দপেয়ি দরজার ওপায়শ পনজশি নিয়য়য়ে। োয়য় ওয়দর লম্বা 
দক্াট। নিশ্চয় অস্ত্র আয়ে দক্ায়টর আড়ায়ল। দেয়টর বাইয়র ওয়দর দুয়টা োনড় 
দাাঁড়ায়িা।’ 

‘দোমরা ওয়দর বাধা দাওনি দক্ি? পুনলয়শ খবর নদয়য়ে?’ শুক্য়িা ক্য়ণ্ঠ 
বলল আয়াজ ইয়াহুদ। োাঁর দচায়খ-মুয়খ ভয়য়র নচহ্ন। 

‘স্যার আপিার নিয়দিশ হয়লই জািাব।’ বলল নসনক্উনরনটর দলাক্। 
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আয়াজ ইয়াহুদ োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্। বলল, ‘দদখ ওরা আমার 
বানড় আরমে ক্রয়ে এয়সয়ে। পুনলয়শর দানয়ত্ব এয়ক্ দফস ক্রা। দোমরা দক্উ 
এর সায়র্ জনড়য়য় িা পড়া ভাল হয়ব। দোমার মে নক্?’  

‘আপিার সায়র্ আনম এক্মে। নক্ন্তু পুনলশয়ক্ এখিও বলা হয়নি।’ 
বলল আহমদ মুসা। 

‘বলনে’ বয়লই দমাবাইয়ল দটনলয়ফাি ক্রল পুনলশয়ক্। 
পুনলয়শর সায়র্ ক্র্া বলা দশষ ক্য়র বলল, পাাঁচ সাে নমনিয়টর ময়ধযই 

পুনলশ এয়স দপৌাঁয়ে োয়ব।’ বলল দ্রুে ক্য়ণ্ঠ আয়াজ ইয়াহুদ। োর দচায়খ-মুয়খ 
উয়দ্বে। 

আহমদ মুসা খবর নদয়ে উপয়র আসা নসনক্উনরনটর দলাক্য়ক্ বলল, 
‘েুনম দেয়ট োও আনম আসনে। ওয়দর েনেনবনধর নদয়ক্ িজর রাখ, নক্ন্তু বুঝয়ে 
নদওিা দে োয়দর েুনম দদয়খে।’ 

সয়ে সয়েই নসনক্উনরনটর দলাক্ নিয়চ দিয়ম দেল। 
ক্য়য়ক্ মুহূেি পয়র আহমদ মুসা নিয়চ িামার জে নসাঁনড়র নদয়ক্ এগুয়ি, 

এই সময় নসনক্উনরনটর দলাক্নট নচৎক্ার ক্য়র দভেয়র ঢুক্ল। বলনেল দস নচৎক্ার 
ক্য়র, ‘ওরা এয়স দেয়ে। ওরা বানড়য়ে দঢাক্ার জয়ে েুয়ট আসয়ে। আনম োনি 
ওনদয়ক্।’ 

সয়ে সয়ে আহমদ মুসা র্ময়ক্ দাাঁড়াল। নফয়র োক্াল ক্ামাল 
সুলাইমািয়দর নদয়ক্। বলল, সুলাইমাি েুনম বানড়য়ে প্রয়বয়শর দরজায় দাাঁড়াও। 
আর বুয়মদীি নবল্লাহ েুনম এয়দর নিয়য় উপয়র র্াক্। দুোলার সাময়ি নেয়য় 
নিয়চরটা দদখা োয় এমি নিরাপদ জায়োয় পনজশি নিয়ে পার। আর আনম বাইয়র 
োনি। সুলাইমাি ও নবল্লাহ আনম এযাক্শয়ি োবার আয়ে দোমরা সুয়োে দপয়লও 
গুলী ক্রয়ব িা। 

‘নক্ন্তু ভাইয়া, আপিার নক্ বাইয়র োবার প্রয়য়াজি আয়ে? দঢাক্ার পয়র্ 
ওয়দর আরমে ক্রাই দো নিরাপদ দবনশ। 
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‘দসটার জয়ে দোমরা র্াক্য়ল। আনম খানল হায়ে বাইয়র োনি। দদনখ 
পুনলশ আসা পেিন্ত ওয়দর দিক্ায়িা োয় নক্িা।’ বয়ল আহমদ মুসা োর জযায়ক্য়টর 
দচিটা খুয়ল নদয়ে নদয়ে েুটল নসাঁনড় নদয়য় নিয়চর নদয়ক্। 

আহমদ মুসা ক্ামাল সুলাইমািয়ক্ দরজার আড়ায়ল দাাঁড় ক্নরয়য় দরয়খ 
খানল হায়ে নবস্ময়য়র এক্টা নচহ্ন দচায়খ-মুয়খ এাঁয়ক্ স্বাভানবক্ভায়ব দহাঁয়ট বাইয়র 
দবনরয়য় এল। 

ওরা আট দশ জি দেয়টর দভের ঢুয়ক্ দেয়ে। নসনক্উনরনটর দুজি 
দলাক্য়ক্ দবাঁয়ধ দফয়ল দরয়খয়ে। 

আহমদ মুসায়ক্ দদয়খ ওরা অস্ত্র বানেয়য় আহমদ মুসার নদয়ক্ েুয়ট এল। 
আহমদ মুসা র্ময়ক্ দাাঁনড়য়য় বলল ওয়দর লক্ষয ক্য়র, ‘দাাঁড়াও দোমরা। 

এটা নবেনবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডয়ন্টর বানড়। ডাক্ানের জায়ো এটা িয়। নক্ চাও 
দোমরা?’ 

আহমদ মুসা এই ক্র্া গুয়লা এমি স্বাভানবক্ ক্য়ণ্ঠ এমি মাষ্টানর ঢং-এ 
বলল দে, ওয়দর দচায়খ-মুয়খ এক্টা নবস্ময়য়র ভাব ফয়ুট উিল। র্ময়ক্ দেল ওরা। 

নক্ন্তু অনবলয়ম্ব ো সাময়ল নিয়য়ই ওয়দর ময়ধয লম্বা-চওড়ায় বড় এক্জি 
অস্ত্র উাঁনচয়য় এক্ধাপ সাময়ি এনেয়য় বলল, ‘েুনম দক্? রাস্তা দর্য়ক্ সয়র দাাঁড়াও। 
আমরা ডাক্ানে ক্রয়ে আনসনি। আমরা এয়সনে ক্য়য়ক্জি দলায়ক্র সন্ধায়ি। ওরা 
দভেয়র আয়ে। ওয়দরই আমরা চাই।’ 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘দভেয়র োবার দরক্ার দিই। দোমরা ক্ায়ক্ 
চাি? ড. নিউমযায়ির বানড়য়ে দোমায়দর দলাক্য়দর দে হেযা ক্য়রনেল, বারবারা 
ব্রাউিয়ক্ দে দোমায়দর ক্বল দর্য়ক্ উদ্ধার ক্য়রনেল োয়ক্?’ 

‘সাময়ি এনেয়য় এয়সনেল দে দলাক্নট োর দচাখ দুনট োিাবড়া হয়য় 
দেল। বলল, ‘েুনম এে ক্র্া জাি নক্ ক্য়র? েুনম দক্?’  

আবার হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘দোমরা এবং দোমায়দর দিো 
আজর ওয়াইজমযাি োয়ক্ খুাঁজয়ে, আনম দসই।’ 

দলাক্টার ময়ধয ভুে দদখার মে এক্টা ভীনেক্র নবস্ময় ফয়ুট উিল। নক্ন্তু 
নশঘ্রই নিয়জয়ক্ সাময়ল নিয়য় সহজ হয়য় দেল দস। বলল নচৎক্ার ক্য়র, ‘চালানক্ 
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ক্য়রা িা। আসল দলাক্য়ক্ বাাঁচাবার এটা এক্টা ফেী। আমরা দেি নক্েুই বুনঝ 
িা! ঐ শয়োি হয়ল নক্ েুনম এভায়ব খানল হায়ে আসয়ে ধরা দদবার জয়ে!’ 

ক্র্াটা দশষ ক্য়রই দপেয়ির সার্ীয়দর উয়েশ্য বলল, এই দোমরা 
এক্জি এয়ক্ দবাঁয়ধ দফয়ল োনড়য়ে দোল, আর সবাই এস বানড়য়ে ঢুক্য়ে হয়ব।’ 

দলাক্নটর দপেয়ি অস্ত্র উাঁনচয়য় আট-দশ জি দলাক্ দাাঁনড়য়য়নেল। 
দলাক্নটর নিয়দিশ দপয়য়ই এক্জি োর পয়ক্ট দর্য়ক্ সরু িাইিল ক্ডি 

দবর ক্য়র হায়ে নিয়য় পা বাড়াল আহমদ মুসার ক্ায়ে আসার জয়ে। 
নক্ন্তু দলাক্নটর ক্র্া দশষ হয়েই উচ্চ হানসর সায়র্ আহমদ মুসা বয়ল 

উিল, ‘ো আর হয়লা িা নম. .........................। ঐ দদয়খা, পুনলশ এয়স দেয়ে।’ 
দলাক্নটসহ োর দপেয়ির সবাই েেচানলয়ের মে দপেয়ি নফয়র োক্াল। 
দচায়খর পলয়ক্ দশাডার দহালস্টার দর্য়ক্ িেুি দক্িা এম-১০ দমনশি 

নরভলবার আহমদ মুসার হায়ে চয়ল এল। 
দপেয়ি পুনলশয়ক্ িা দদয়খ প্রোনরে হওয়ার দক্ষায়ভ দফয়ট পয়ড় েখি 

মুখ নফরানিল, েখি আহমদ মুসার দমনশি নরভলবার হাাঁ ক্য়র ওয়দর লয়ক্ষয 
োনক্য়য়। 

ওরা মুখ নফরায়ে আহমদ মসুা ক্য়িার ক্য়ণ্ঠ বলল, ‘সবাই অস্ত্র দফয়ল 
দাও, ো িা.........।’ 

আহমদ মুসার ক্র্া দশষ হবার আয়েই ওয়দর ক্য়য়ক্জয়ির হায়ের 
ভয়ংক্র ক্ারবাইি জায়ের দস্টিোি আহমদ মুসায়ক্ লক্ষয ক্য়র উয়ি আসয়ে 
লােল। 

আহমদ মুসারও মুয়খর দশষ ক্র্াগুয়লা হানরয়য় দেল। োর দমনশি 
নরভলবায়রর লক্ষয আয়ে দর্য়ক্ই নির নেল। এখি আহমদ মুসা নিোর দচয়প 
দমনশি নরভলবার ওয়দর ওপর নদয়য় দুবার ঘুনরয়য় নিয়য় এল। 

দচয়খর পলয়ক্ই সাময়ি এনেয়য় আসা দলাক্নটসহ দশ-বায়রা জি 
সক্য়লরই দদহ ভূনম শেযা নিল। ক্ায়রা দদহ সয়ে সয়েই নির হয়য় দেল। ক্ায়রা 
দদহ েড়ােনড় দখয়ে লােল। 
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এ সময় চারনদক্ দর্য়ক্ পুনলয়শর বাাঁনশ দবয়জ উিল। এক্দল পুনলশ দেট 
নদয়য় ঢুয়ক্ দ্রুে েুয়ট আসল হেযাক্ায়ন্ডর িায়ির নদয়ক্। 

এনদয়ক্ দরজার আড়াল দর্য়ক্ ক্ামাল সুলাইমাি এবং দুোলা দর্য়ক্ 
ওরা সবাই েুয়ট আহমদ মুসার ক্ায়ে এল। 

এক্জি পুনলশ অনফসার েুয়ট এয়স আয়াজ ইয়াহুয়দর সাময়ি দাাঁড়াল। 
েনড়য়য় পড়ল অোে পুনলশ চারনদয়ক্। 

পুনলশ অনফসায়রর হায়ে ওয়ানক্টনক্। দস ওয়ানক্টনক্য়ে ক্র্া বলয়ে 
বলয়েই আসনেল। 

পুনলশ োর ক্র্া দশষ ক্য়র আয়াজ ইয়াহুদয়ক্ বাউ ক্য়র বলল, ‘স্যার 
বানড়র চারপায়শ দে ক্য়জি নেল োরা সবাই ধরা পয়ড় দেয়ে। আর সাময়ির 
এয়দরয়ো আপিারাই সামাল নদয়য়য়েি। ধেবাদ স্যার।’ 

‘ধেবাদ পুনলশ অনফসার’ বয়ল আয়াজ ইয়াহুদ সবাইয়ক্ পনরচয় 
ক্নরয়য় নদল। হাইম দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউিয়ক্ পনরচয় ক্নরয়য় ক্ামাল 
সুলাইমাি ও বুয়মদীি নবল্লাহয়ক্ দদনখয়য় বলল, এাঁরা এক্টা ইন্টারোশিাল 
নডয়টক্নটভ ফায়মির দলাক্। আর আহমদ মুসার পনরচয় নদয়ে নেয়য় বলল। ইনিও 
ঐ ফায়মির সায়র্ জনড়ে এবং আমায়দর পানরবানরক্ বন্ধ।ু 

‘ও বুয়ঝনে, আপনি হাইম পনরবায়রর দলাক্য়দর নিয়য় নডয়টক্নটভ ফায়মির 
দলাক্য়দর সায়র্ পরামশি ক্রনেয়লি। এই দখাাঁজ দপয়য় বুনঝ এরা েুয়ট এয়সনেল। 
োহয়ল নক্ এয়দর দক্াি সম্পিক্ আয়ে হাইম হাইয়ক্লয়ক্ নিয়খাাঁজ ক্রার দপেয়ি? 
ভাবয়বি িা স্যার। আনম সব দদখনে। আনম এক্নদি আয়ে িায়াগ্রা দর্য়ক্ এই 
অনফয়স এয়স জয়য়ি ক্য়রনে।’ বয়লই অনফসারনট োর দলাক্য়দর নদয়ক্ োনক্য়য় 
নিয়দিশ নদল, লাশগুয়লা োনড়য়ে দোল। আহেয়দর প্রনে লক্ষয রাখ দেি পালায়ে 
িা পায়র। োনড়য়ে ওয়দরয়ক্ পাহারায় রাখ। আর বেীয়দর ‘দসল’ োনড়য়ে েুয়ল 
িাও।’ 

োরপর আবার নফরল ড. আয়াজ ইয়াহুয়দর নদয়ক্। বলল, ‘ঈেরয়ক্ 
ধেবাদ স্যার। নডয়টক্নটভ ফায়মির দলায়ক্রা আপিার সায়র্ র্াক্ায় এই 
শয়োিয়দর বাধা নদয়ে দপয়রয়েি। বড় অঘটি দর্য়ক্ আপিারা দবাঁয়চ দেয়েি।’ 
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বয়ল পুনলশ অনফসার হ্যান্ডশ্যাক্ ক্রল আহমদ মুসা, ক্ামাল সুলাইমাি, বুয়মদীি 
নবল্লাহ, বারবারা ব্রাউি ও হাইম দবঞ্জানময়ির সায়র্। োরপর ড. আয়াজ 
ইয়াহুদয়ক্ লক্ষয ক্য়র বলল, ‘স্যার আমরা চনল। রায়ত্র এক্বার আনম দখাাঁজ দিব। 
দরক্ার হয়ল ক্ষ্ট ক্য়র এক্ট ুদটনলয়ফাি ঘুরায়বি।’ গুড বাই স্যার। 

চয়ল দেল পুনলশ অনফসার। 
পুনলয়শর োনড় দেট দর্য়ক্ দবর হয়য় দেয়ল আয়াজ ইয়াহুদ দেটমযাি ও 

নসনক্উনরনটর দলাক্য়দর নিয়দিশ নদল জায়োগুয়লা পনরষ্কার ক্রার এবং দেয়টর 
নদয়ক্ িজর রাখার জয়ে। 

আয়াজ ইয়াহুদ সক্লয়ক্ নিয়য় দভেয়র চলল। বলল, ‘নডিার িা ক্নরয়য় 
ক্াউয়ক্ োড়নে িা। এমি নক্ দরক্ার হয়ল রায়েও সক্লয়ক্ র্াক্য়ে হয়ে পায়র। 
আেংক্ ক্াটয়ে অয়িক্ সময় লােয়ব।’ 

‘পুনলয়শর ক্ায়ে আমায়দর পনরচয় দদয়াটা আপিার চমৎক্ার হয়য়য়ে 
স্যার। আমায়দর নডয়টক্নটভ বয়ল পনরচয় দদয়ায় হেযাক্ায়ন্ডর ঘটিাটা োয়দর 
ক্ায়ে স্বাভানবক্ হয়য় দেয়ে।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘আর নডয়টক্নটভয়দর সায়র্ হাইম পনরবায়রর দলায়ক্রা এখায়ি উপনিে 
র্াক্ায় ওয়দর আরমেটাও স্বাভানবক্ হয়য় দেয়ে।’ নুমা ইয়াহুদ বলল। 

সবাই এয়স আবার দসাফায় বসল। 
‘এই িেুি পুনলশ অনফসারটা ভাল ময়ি হয়লা। ময়ি হয়ি নরনমিালয়দর 

নবনহে উনি ক্রয়বি। নক্ে ুক্র্াও আদায় ক্রয়ে পায়রি, ো প্রয়য়াজয়ি আসয়ব।’ 
বলল আবার নুমাই। 

‘িা নুমা। ক্ায়জর নক্ে ুএয়দর ক্াে দর্য়ক্ পাওয়া োয়ব িা। এ দলায়ক্রা 
পুেুল। নিেক্ই হুকয়মর দাস। এরা দভেয়রর নক্েুই জায়ি িা। সাময়ির দলাক্টা 
নক্েুটা দিো দোয়ের নেল। দস বাাঁচয়ল হয়য়ো নক্ে ু জািার সম্ভাবিা নেল।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

আহমদ মুসা র্াময়েই আয়াজ ইয়াহুদ বলল, ‘দফ্লার এখি আমার। সবার 
েরফ দর্য়ক্ নবয়শষ ক্য়র আমার ও হাইম পনরবায়রর েরফ দর্য়ক্ আহমদ মুসায়ক্ 
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শুক্নরয়া ও অনভিেি জািায়ে চাই। নেনি আমায়দর োয়য় দক্াি আচাঁড় পেিন্ত 
লােয়ে িা নদয়য় দে ঝুাঁনক্ নিয়য় ............। 

আহমদ মুসা আয়াজ ইয়াহুয়দর ক্র্ার মাঝখায়ি বয়ল উিল, ‘ো ঘয়ট 
দেয়ে ো বাদ নদয়য় নিজ আসুি ক্ায়জর ক্র্ায় আনস।’ 

আয়াজ ইয়াহুদ দর্য়ম নেয়য়নেল। নক্ন্তু ক্র্া বয়ল উিল নুমা ইয়াহুদ 
আহমদ মুসা র্ামার সায়র্ সায়র্ই, ‘ঐভায়ব ওয়দর মুয়খামুনখ হওয়া নক্ আপিার 
নিক্ হয়য়য়ে। ওরা েনদ দদখা মাত্রই গুলী চালাে নক্ংবা দপেয়ি পুনলয়শর ক্র্া বয়ল 
ওয়দর েনদ আপনি নবভ্রান্ত ক্রয়ে িা পারয়েি, োহয়ল নক্ ঘটে?’ 

‘ো ঘয়টয়ে, দস রক্মই নক্ে ুঘটে। আমার খানল হাে দদখার পর ওয়দর 
গুলী ক্রার ইিা ৯০ ভােই চয়ল নেয়য়নেল। দজয়ে উয়িনেল আমায়ক্ বানজয়য় 
দদখার ইিা। ওরা েনদ গুলী ক্রারও নসদ্ধান্ত নিে, োহয়লও এক্জি নিরয়স্ত্রর 
নবরুয়দ্ধ ওয়দর বন্দুক্ উিয়ে দে সময় নিে, দস সময়য় আমার দমনশি নরভলবার 
োর ক্াজ দশষ ক্য়র দফলে। আর দপেয়ি পুনলশ দাাঁড়াবার ক্র্াটা মায়ি আমার 
প্রোরোর ফাাঁয়দ ওয়দর পা িা নদয়য় উপায় নেল িা। ফাাঁয়দ পা িা দদবার মে দোেয 
ওরা েনদ হয়োও, েবু গুলী ক্রার আয়ে দুএক্টা বাচালো ওরা ক্রয়ো, দসটুক 
সময়ই েয়র্ষ্ট নেল আমার জয়ে ওয়দরয়ক্ গুলীর নশক্ার বািাবার।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘অদ্ভূে! আপিার সময়য়র এই নহসাব অংয়ক্র মেই নিখুাঁে। ঐ 
দটিশয়ির ময়ধযও এই নহসাব আপিার মার্ায় এল নক্ ক্য়র। অপশিসগুয়লায়ক্ 
এইভায়ব সাজায়লি নক্ ক্য়র?’ বলল বারবারা ব্রাউি। 

‘শুধু দচার পালায়লই বুনদ্ধ বায়ড় ো িয়, দচার দদখয়লও বুনদ্ধ বাড়য়ে 
পায়র।’ দহয়স ক্র্াটা বয়লই আহমদ মুসা আবার বলা শুরু ক্রল, ‘আনম ময়ি ক্নর 
আজয়ক্র ঘটিার পর সরক্ার এ বানড়য়ে সাবিক্ষনেক্ পাহারার বযবিা ক্রয়ব। 
পুনলয়শর প্রনে আপিায়দর আিা েনদ িা র্ায়ক্ োহয়ল ক্য়য়ক্নদি সয়র র্াক্াই 
আনম ভাল ময়ি ক্নর। নমস ব্রাউি ও হাইম দবঞ্জানমি সম্পয়ক্িও আমার এই ক্র্া। 
নক্েু সময় সয়র র্াক্া ভাল।’ 
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‘ময়ি হয়ি েুনম দক্ার্াও োবার আয়ে আমায়দর নবদায়ী উপয়দশ নদি। 
বযাপার নক্?’ বলল আয়াজ ইয়াহুদ। 

‘নজ স্যার। নিক্ ধয়রয়েি। FBI চীফ জজি আব্রাহায়মর দক্ায়ডড মযায়সজ 
আনম দমাবাইয়ল দপয়য় দেনে। আজ রায়ত্রই আমরা দসখায়ি োত্রা ক্রনে।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘োর মায়ি হাইম হাইয়ক্লয়ক্ দেখায়ি আটয়ক্ দরয়খয়ে, দস নিক্ািা েুনম 
দপয়য় দেে?’ নজজ্ঞাসা আয়াজ ইয়াহুয়দর। আিয়ে উজ্জ্বল হয়য় উিল োর দুনট 
দচাখ। 

‘নজ হ্যাাঁ।’ বলল আহমদ মুসা। 
খুনশর বাি দডয়ক্ উিল দবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউয়ির দচায়খ-মুয়খও। 
‘ঈেরয়ক্ ধেবাদ। দোমার দচষ্টায়ক্ ধেবাদ। নক্ন্তু োত্রা এই রায়ে 

দক্ি? রােটা দরস্ট নিয়য় সক্ায়ল রওিা হয়য় োও।’ আয়াজ ইয়াহুদ বলল। 
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এটা আত্নীয়য়র বানড় োওয়া িয় স্যার। এই 

ধরয়ের ক্ায়জর সংসৃ্কনে হয়লা, দদখা ও দশািার সায়র্ই ক্াজ চলয়ব। িা হয়ল 
দস্টশয়ি দপৌাঁয়ে দদখা োয়ব দিি চয়ল দেয়ে।’ 

ক্র্া দশষ ক্রয়েই আহমদ মুসার দমাবাইলটা দবয়জ উিল। 
দমাবাইল েুয়ল নিয়য় িীয়ির নদয়ক্ োনক্য়য় দদখল FBI চীফ জজি 

আব্রাহায়মর দটনলয়ফাি। 
দ্রুে ক্ায়ি লাোল দটনলয়ফাি। 
ওপ্রান্ত দর্য়ক্ আহমদ মুসায়ক্ সালাম নদয়য় জজি আব্রাহাম বলল, ‘মাই 

সাি, দোমার জয়ে দুনট খবর। এক্টা ভাল, অেটা মে। ভায়লা খবরটা হয়লা, 
দপ্রনসয়ডন্ট দোমায়ক্ োর সায়র্ এক্নদি নডিার খাওয়ার জয়ে দাওয়াে 
ক্য়রয়েি। আর খারাপ খবরটা হয়লা নচনড়য়া উয়ড় দেয়ে। ডবল এইচয়ক্ দোমায়ক্ 
দদয়া নিক্ািা দর্য়ক্ সনরয়য় দফলা হয়য়য়ে।’ 

খবরটা শুিয়েই বুয়ক্র দক্ার্ায় দেি এক্টা আঘাে লােল আহমদ 
মুসার। নিিঃোয়সর োর েেপেি ঘটল। সাময়ল নিয়ে মুহূেি দক্য়ট দেল। সয়ে 
সয়েই জবাব নদয়ে পারল িা আহমদ মুসা। 
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জজি আব্রাহামই আবার ক্র্া বয়ল উিল, ‘স্যনর মাই সাি, দোমার খারাপ 
লােয়ে জানি। আমায়দর দলায়ক্রা িেুি দলায়ক্শয়ির সন্ধায়ি দলয়ে দেয়ে।’ 

‘ধেবাদ জিাব। এই নচনড়য়া উয়ড় োওয়ার ক্ারে সম্পিয়ক্ নক্ ভাবয়েি 
আপনি?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মসুার। 

‘এয়ক্বায়র দসাজা অর্ি। আমার FBI-এর দক্াি দলাক্ নিশ্চয় ওয়দর 
ক্ায়ে খবর নবনর ক্য়রয়ে।’ 

‘ো আবারও দো ক্রয়ব।’ 
‘ো হয়ে পায়র। েয়র্ষ্ট সাবধাি ও নসয়লক্নটভ হওয়ার পরও এই ঝুাঁনক্ 

র্াক্য়ে দবটা। নক্ ক্রব? আমার FBI-দে নবোয়সর দুনট সমান্তরাল ধারা ক্াজ 
ক্রয়ে। এক্নট হয়লা, ইহুদীবাদীয়দর স্পশি ও প্রভাব দর্য়ক্ আয়মনরক্ায়ক্ 
নচরনদয়ির জয়ে মুক্ত ক্রা। নদ্বেীয় ধারার নবোস হয়লা নক্ে ু নক্ে ু দক্ষয়ত্র 
ইহুদীবাদীরাও আমায়দর নমত্র হয়ে পায়র, োয়দর সায়র্ সহয়োনেো চলয়ে 
পায়র। এই নদ্বেীয় ধারায়ক্ প্রয়মাট ক্য়রয়ে ইহুদীবাদীয়দর অর্ি ও দলায়ভর অোে 
বস্তু। সুোরাং নবোস ভংয়ের সংক্ট দর্য়ক্ FBI দক্ খুব শীঘ্র মুক্ত ক্রা োয়ব িা। 

‘ধেবাদ জিাব। এক্টা বাস্তবোয়ক্ আপনি েুয়ল ধয়রয়েি। এই 
বাস্তবো আমায়ক্ আশা ভংয়ের ক্য়ষ্টর ময়ধয দফলল।’ এক্টু হানসর সায়র্ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘খুবই স্বাভানবক্, নক্ন্তু হোশ হয়য়া িা। আনম সাময়ি আরও নসয়লক্নটভ 
হয়বা। দদখা োক্ । হ্যাাঁ দশায়িা, খারাপ খবয়রর স্তুয়প আমার সুখবরটা দে হানরয়য় 
দেল। নক্ে ুবলয়ল িা দে!’  

‘এনক্সয়লনির এই দাওয়ায়ে আনম নিয়জয়ক্ িেুি ক্য়র সম্মানিে দবাধ 
ক্রনে। মহামাে দপ্রনসয়ডন্টয়ক্ জািায়বি আমার এই নমশি দশষ ক্য়রই আনম 
ওয়ানশংটয়ি আসনে।’ 

‘ধেবাদ দবটা। েুনম দে সুখবরটা চাও, আশা ক্রনে োড়াোনড়ই ো 
দোমায়ক্ নদয়ে পারয়বা। গুড বাই মাইসাি।’ 
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আহমদ মুসা দটনলয়ফাি রাখয়েই আয়াজ ইয়াহুদ বয়ল উিল, 
‘দপ্রনসয়ডন্টও দোমায়ক্ দাওয়াে ক্য়রি! নহপ হুরয়র! েুনম সনেযই ভােযবাি 
আহমদ মুসা।’ 

‘োর সায়র্ খারাপ খবরও আয়ে স্যার।’ 
‘নক্ দসটা?’ উনদ্বগ্ন ক্য়ণ্ঠ বলল আয়াজ ইয়াহুদ।  
‘দে নিক্ািা দপয়য়নেলাম, দস নিক্ািা দর্য়ক্ জিাব হাইম হাইয়ক্লয়ক্ 

সনরয়য় দফলা হয়য়য়ে।’ 
‘নিশ্চয় োহয়ল শয়োিরা জািয়ে পায়র?’ শুক্য়িা ক্য়ণ্ঠ আয়াজ 

ইয়াহুয়দর। 
হাইম দবঞ্জানমি, বারবারা ব্রাউি ও নুমা সক্য়লর দচায়খ-মুয়খ হোশা 

দিয়ম এসয়ে। 
‘নিশ্চয় স্যার। FBI-এর দক্উ ের্যটা ফাাঁস ক্য়র নদয়য়য়ে ওয়দর ক্ায়ে। 

FBI চীফ জজি আব্রহাম এ ক্র্াই বলয়লি।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘সবিিাশ! োহয়ল এখি নক্ হয়ব?’ নুমা ইয়াহুদ বলল। 
‘নম. জজি আব্রাহাম দচষ্টা ক্রয়েি। বানক্ আল্লাহ ভরসা।’ 
আয়াজ ইয়াহুয়দর দটনলয়ফাি দবয়জ উয়িনেল। আহমদ মুসা র্াময়েই 

আয়াজ ইয়াহুদ দটনলয়ফাি ধরল। 
ও প্রায়ন্তর ক্র্া শুয়িই দস বলল, ‘নিক্ আয়ে অনফসার। ওাঁরা এখায়ি 

আয়েি। পানিয়য় নদি। আপিায়ক্ অয়শষ ধেবাদ।’ 
দটনলয়ফাি দরয়খ নদয়য় আয়াজ ইয়াহুদ উদগ্রীব আহমদ মুসায়ক্ বলল, 

‘পুনলশ অনফসারটার দটনলয়ফাি নেল। উনি জািায়লি, এখায়ি নিহে দিো 
দোয়ের দলাক্টার মানিবযায়ে এক্টা নচরকট দপয়য়য়ে। দসটা এক্টা ই-দমইল। ই-
দমইল দময়সজটা োরা বুঝয়ে পারয়ে িা। োর এক্টা ক্নপ পািায়ি আমায়দর 
নডয়টক্নটভয়দর ক্ায়ে।’ 

‘আল্লাহয়ক্ ধেবাদ দে নেনি আমায়দর ক্র্া ময়ি ক্য়রয়েি।’ আহমদ 
মুসা বলল। 
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‘পুনলশ অনফসারনটয়ক্ এক্টু আলাদা ময়ি হয়ি।’ বলল আয়াজ 
ইয়াহুদ। 

‘পুনলশ অনফসারটা আিয়ক্ারা। ষড়েেক্ারীয়দর োয়া এখিও ওাঁর উপর 
পয়ড়নি। িা হয়ল নচরকটটা আমায়দর এখায়ি আসয়ো িা।’ 

আয়াজ ইয়াহুদ ও আহমদ মুসারা নডিার দশষ ক্য়র ড্রইংরুয়ম নফয়র 
আসয়েই পুনলশ অনফস দর্য়ক্ পািায়িা পুনলশনট এল। 

দেয়টর নসনক্উনরনট োয়ক্ নিয়য় এল আয়াজ ইয়াহুয়দর ক্ায়ে। পুনলশটা 
এক্টা স্যালুট নদয়য় এক্নট নচরকট েুয়ল নদল। আয়াজ ইয়াহুদ ধেবাদ নদয়য় 
নচরকটনট গ্রহে ক্রল। 

পুনলশনটয়ক্ দদয়খ ভ্রু কনঞ্চে হয়লা আহমদ মুসার। 
োর ইউনিফরম ও দবট অনেমাত্রায় টাইট। আবার োর পায়য় দক্টস, 

পুনলয়শর বুট িয়। োর মার্ার চুলও পুনলশ ক্াট িয়। হ্যায়টর পাশ নদয়য় চুল 
বাইয়র দবনরয়য় এয়সয়ে। 

পুনলশনট নচরকট আয়াজ ইয়াহুয়দর হায়ে নদয়য়ই আয়রক্টা স্যালুট দশষ 
ক্য়র নপে ুহটনেল। োর দুহাে নেল োর পযায়ন্টর দুপয়ক্য়ট। 

আহমদ মুসা হিাৎ োর দভের দর্য়ক্ এটা অেনস্ত অনুভব ক্রল। 
পুনলশনটর মুয়খ অস্বভানবক্ো দদখয়ে দপল দস। পয়ক্য়ট হাে রাখায়ক্ও 
সয়েহজিক্ ময়ি হয়লা োর ক্ায়ে। সয়ে সয়েই দবনরয়য় এল োর নরভলবার। 
পুনলশনটর নদয়ক্ নরভলবার োক্ ক্য়র বলল, ‘দাাঁড়াও, হাে উপয়র দোল পুনলশ 
অনফসার।’ 

আহমদ মুসা েখি দাাঁনড়য়য় দেয়ে। 
পুনলশনট দবাাঁ ক্য়র ঘুরল আহমদ মুসার নদয়ক্। নক্ন্তু পয়ক্ট দর্য়ক্ োর 

হাে দবর হওয়ার িাম মাত্র দিই। বরং োর দুয়চায়খ হায়য়িার দৃনষ্ট। 
আহমদ মুসা বযাপারটা বুঝল। মুহূয়েির নবলয়ম্ব সবিিাশ ঘয়ট দেয়ে পায়র। 
আহমদ মুসার নরভলবার গুলী বষিে ক্রল। গুলী পুনলশনটর ক্পাল 

গুনড়য়য় মার্া োেু ক্য়র নদল।  
টয়ল উয়ি পয়ড় োনিল পুনলশনট।  
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আহমদ মুসা েুয়ট নেয়য় োয়ক্ ধয়র দফয়ল ধীয়র ধীয়র শুইয়য় নদল নচৎ 
ক্য়র োয়ে োর পযায়ন্টর দুপায়শর পয়ক্য়ট দক্াি চাপ িা লায়ে। 

নবম্ময় ও আেংয়ক্ নচৎক্ার ক্য়র উয়ি আয়াজ ইয়াহুদ, নুমা ইয়াহুদ, 
বারবারা ব্রাউি ও দবঞ্জানমি উয়ি দাাঁনড়য়য়য়ে। 

দচায়খ-মুয়খ অপার দক্ৌেূহল নিয়য় বয়স আয়ে ক্ামাল সুলাইমাি ও 
বুয়মদীি নবল্লাহ। 

‘আহমদ মুসা পুনলশয়ক্ হেযা ক্রয়ল দক্ি?’ আেংক্গ্রস্ত ক্য়ণ্ঠ বলল 
আয়াজ ইয়াহুদ। 

‘এ পুনলশ িয়। পুনলশ অনফয়স দটনলয়ফাি ক্রুি।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘নক্ বলে! এ পুনলশ িয়?’ আয়াজ ইয়াহুদ বলল।  
‘িা পুনলশ িয়। আমার অনুমাি নমর্যা িা হয়ল এর দুপয়ক্য়টই নবয়স্ফারক্ 

আয়ে। পুনলশ অনফসারয়ক্ দটনলয়ফাি ক্রুি।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘নক্ন্তু েনদ পুনলশ হয় োহয়ল মহানবপদ ঘটয়ব। ডাক্ব পুনলশয়ক্?’  
‘হ্যাাঁ ডাকি।’ 
পুনলয়শ দটনলয়ফাি ক্রল আয়াজ ইয়াহুদ। 
দসই পুনলশ অনফসার এক্টা পুনলশ টীমসহ এয়স দপৌাঁেল অল্পক্ষয়ের 

ময়ধযই। 
পুনলশ অনফসার পুনলশয়বশী দলাক্নটর নদয়ক্ এক্বার োনক্য়য়ই বলল, 

‘এ পুনলশ িয়। বযাপার নক্ স্যার? নক্ ঘয়টয়ে? এ দক্ায়োয়ক্ এল?’ 
আয়াজ ইয়াহুদ পুনলশয়বশী দলাক্নটর আসা দর্য়ক্ সব ক্র্া খুয়ল বলল। 
শুয়ি নবস্ময় নবস্ফানরে দচায়খ োক্াল আহমদ মুসার নদয়ক্ পুনলশ 

অনফসারনট। বলল, এ পুনলশ িয়, এটা নিক্ই ধয়রয়েি, নক্ন্তু এয়ক্ গুলী ক্য়র 
মারয়লি দক্ি?’ 

‘এয়ক্ মারয়ে মুহূেিও দদনর হয়ল এ আমায়দর সবাইয়ক্ মারে।’ আহমদ 
মুসা বলল। 
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‘নক্ ক্য়র বুঝয়লি? এর দুহােই পযায়ন্টর পয়ক্য়ট। আপিার নরভলবায়রর 
সাময়ি দসয়ো পয়ক্ট দর্য়ক্ হােই দবর ক্রয়ে পারয়ো িা।’ বলল পুনলশ 
অনফসার।  

‘উত্তয়রর জয়ে এর দুপয়ক্ট পরীক্ষা ক্রুি।’ আহমদ মুসা বলল। 
পুনলশ অনফসার পয়ক্ট দুনটর উপর দচাখ বুনলয়য় বুঝল, দক্াি দোলাক্ার 

বস্তু পয়ক্য়ট আয়ে, নরভলবার িয়। 
ভ্রু কাঁচক্ায়লা পুনলশ অনফসারনট। ডাক্ল োর নবয়স্ফারক্ এক্সপাটিয়ক্। 

বলল, ‘আমার সয়েহ হয়ি এর পয়ক্য়ট দবামা জােীয় নক্েু র্াক্য়ে পায়র। দদখ 
বযাপারনট নক্।’ 

নবয়স্ফারক্ এক্সপাটি পুনলশ অনফসারনট হাাঁট ুদেয়ড় বয়স ক্াাঁনচ নদয়য় আয়স্ত 
আয়স্ত, পয়ক্ট দক্য়ট দফলল। দবনরয়য় পড়ল নরয়ক্ট বয়লর মে দোলাক্ার দুনট 
বস্তু। 

নবস্ফানরে হয়য় দেল নবয়স্ফারক্ নবয়শষয়জ্ঞর দুয়চাখ। নচৎক্ার ক্য়র 
উিল, ‘আপিারা সবাই সয়র োি’। 

সবাই দ্রুে নিয়চ দিয়ম দেল। 
নবয়স্ফারে নবয়শষজ্ঞ পুনলশ অনফসার দবামা দুনটর মুখ দর্য়ক্ দটময়পারানর 

দসফনট ক্ভার খুয়ল দডয়টানিনটং নপিনট খুয়ল নিল। 
সবাই উপয়র উয়ি এল। 
‘ঈের সক্লয়ক্ রক্ষা ক্য়রয়েি।’ বয়ল দস আয়স্ত ক্য়র এক্নট নবয়স্ফারক্ 

েুয়ল োর দলয়বলটা দদখাল োর ইিচাজি অনফসারয়ক্। 
দদয়খই আাঁৎয়ক্ উিল পুনলশ অনফসার। বলল, ‘সবিিাশ, এর এক্নট 

নবয়স্ফারে ঘটয়ল দো এই বানড় ধূলা হয়য় দেে।’ বয়লই দস নফরল আহমদ মুসার 
নদয়ক্। বলল, ‘ধেবাদ আপিায়ক্। বাহক্য়ক্ এক্মাত্র হেযাই এই দবামার 
নবয়স্ফারে দরাধ ক্রার উপায় নেল। আপনি োই ক্য়রয়েি। অয়িক্ ধেবাদ 
আপিায়ক্। এখি আনম ভাবনে, আমার পািায়িা পুনলয়শর অবিা নক্?’ 

‘আমার ধারো এই সোসীয়দর এক্ বা এক্ানধক্ দলাক্ পুনলশ অনফস 
নক্ংবা এই বানড়র আয়শ-পায়শ ওাঁৎ দপয়ে নেল। োরাই আপিার পুনলশয়ক্ ধয়র 
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নজজ্ঞাসাবাদ ক্য়র দজয়িয়ে দে, দস আজ নবোবদযালয়য়র দপ্রনসয়ডন্ট আয়াজ 
ইয়াহুয়দর বাসায় আসয়ে। োয়ক্ আটয়ক্ োর ইউনিফমি খুয়ল নিয়য় োয়দর 
দলাক্য়ক্ ো পনরয়য় এখায়ি পানিয়য়নেল দবামা দফলার জয়ে। দলাক্নট দক্ািভায়ব 
ইউনিফমি পয়রনেল, নক্ন্তু জুো নক্েুয়েই পরয়ে পায়রনি। আর আপিার পুনলশ 
ওয়দর হায়েই আটয়ক্ আয়ে। অর্বা পুনলশয়ক্ ওরা দেয়ড়ও নদয়ে পায়র।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘ধেবাদ নম. নডয়টক্নটভ। ঈেরয়ক্ ধেবাদ দে, আপিারা আজ এখায়ি 
হানজর নেয়লি।’ বয়লই পুনলশ অনফসার ফমিানলনট সারার জয়ে বযস্ত হয়য় পড়ল। 
োরপর লাশ নিয়য় পুনলশরা দবনরয়য় দেল। োবার সময় আয়াজ ইয়াহুদয়ক্ বয়ল 
দেল, আপিার বানড়য়ে পুনলশ পাহারার বযবিা ক্য়র োনি। েয়ব আপিায়ক্ ও 
হাইম পনরবারয়ক্ বলনে, এই নডয়টক্নটভয়দর োড়য়বি িা। এাঁয়দর সাহােয 
আমায়দরও দরক্ার।’ 

পুনলশরা দবনরয়য় দেয়েই আয়াজ ইয়াহুদ ও দবঞ্জানমি এক্সায়র্ আহমদ 
মুসায়ক্ জনড়য়য় ধরল। বলল আয়াজ ইয়াহুদ, ‘েুনম মানুষ িও দফয়রশো। নবক্াল 
দর্য়ক্ দুবার আমায়দর সক্লয়ক্ বাাঁনচয়য়ে।’ আর দবঞ্জানমি বলল, ‘আমার, আমার 
পনরবায়রর ও আমার নপোর অসীম দসৌভােয দে ঈের আপিায়ক্ পানিয়য়য়েি 
আমায়দর সাহায়েয। ইদানিং আমার নপো মুসলমািয়দর বযাপায়র দুবিল হয়য় 
পয়ড়নেয়লি। মুসলমািয়দর জমেে নবয়দ্বয়ষর ক্ারয়ে আনম এয়ক্ ভায়লায়চায়খ 
দদনখনি। নক্ন্তু আজ দদখনে, মুসলমািরা সোস ও ষড়েয়ের প্রনেপক্ষ নহসায়ব 
আনভভুিে হয়য়য়ে। আর সোস-ষড়েয়ের প্রনেভূ হয়য় দাাঁনড়য়য়নে আনম.......।’ 

আহমদ মুসা নিয়জয়ক্ ওয়দর বাহুর পাশ দর্য়ক্ খুয়ল নিল এবং 
দবঞ্জানময়ির মুয়খ হােচাপা নদয়য় োয়ক্ র্ানময়য় নদল। বলল আহমদ মুসা, ‘আসুি 
আমরা বনস। ভূয়া পুনলয়শর দদয়া নচরকট নক্, ওটা ভূয়া িা আসল, ো দদখা হয়নি। 
ভূয়া হয়ল আসলটা নক্ ক্য়র পাওয়া োয়, দস দচষ্টা ক্রা দেয়ে পায়র।’ 

সবার সায়র্ আহমদ মুসা োর োর আসয়ি নফয়র এল। নিয়জর দসাফায় 
নফয়র োবার সময় আয়াজ ইয়াহুদ ভূয়া পুনলয়শর ক্াে দর্য়ক্ পাওয়া নচরকটটা 
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আহমদ মুসার হায়ে নদল। দদবার সময় বলল,‘আনম দো এর আোয়োড়া নক্েুই 
বুনঝনি। নক্ে ুবুঝার র্াক্য়ল েুনম বুঝয়ব।’ 

আহমদ মুসা নচরকয়টর উপর দচাখ বুলাল। নিিঃসয়েহ এটা ই-দমইয়লর 
ফয়টাক্নপ। েয়ব দপ্ররয়ক্র জায়োয় দেখাি দর্য়ক্ এয়সয়ে োর িাম দিই। দডট 
আয়ে, পাোর িম্বরও আয়ে। দুবায়ক্যর ই-দমইল। প্রর্ম বায়ক্য বলা হয়য়য়ে ‘DH 
Shifted to 776 from 833 stop AW asked you to reach there 
by Eleven.’ 

আহমদ মুসা ই-দমইয়লর উপর দচাখ বুনলয়য় দসটা েুয়ল নদল ক্ামাল 
সুলাইমায়ির হায়ে। ক্ামাল সুলাইলমাি ই-দমইল পড়ল। বলল, DH এবং AW 
এর দভেয়রই রহস্য লুনক্য়য় আয়ে ভাইয়া নক্ন্তু সংয়ক্ে আনম ভাঙয়ে পারনে িা। 

‘োয়দর ক্ায়ে ই-দমইলটা পাওয়া দেয়ে োয়দর পনরচয় ও োয়দর 
বেিমাি অবিার সায়র্ দমলায়ল ই-দমইয়লর এক্টা অর্ি পনরষ্কার হয়য় উয়ি। আরও 
এক্টা মজার বযাপার হয়লা, আমরা FBI চীয়ফর ক্াে দর্য়ক্ নক্েুক্ষে আয়ে দে 
খবর দপলাম, নবস্ময়ক্রভায়ব োরই ফয়লা আপ এটা। দস খবয়র আমরা 
দজয়িনেলাম হাইম হাইয়ক্লয়ক্ সনরয়য় দফলা হয়য়য়ে। দক্ার্ায় সনরয়য় দফলা 
হয়য়য়ে এই খবর FBI চীফ নদয়ে পায়রনি। নক্ন্তু এই ই-দমইল দসই খবরই 
আমায়দর নদয়ি। দদখ..........।’ আহমদ মুসা বাধা দপয়য় দেল। 

আহমদ মুসায়ক্ র্ানময়য় দসাৎসায়হ ক্র্া বয়ল উিল ক্ামাল সুলাইমাি, 
‘োহয়ল DH অর্ি ডবল এইচ মায়ি হাইম হাইয়ক্ল। আর AW এর অর্ি নিশ্চয় 
আমরা ধয়র নিয়ে পানর ‘আজর ওয়াইজমযাি।’ 

‘নিক্, ক্ামাল সুলাইমাি।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ই-দমইল অনুসায়র োহয়ল দো দদখা োয়ি ভাইয়া, জিাব হাইয়ক্লয়ক্ 

এক্ই রাস্তার বা এক্ই এলাক্ার এক্ জায়োয় দর্য়ক্ অে জায়োয় নিয়য় োওয়া 
হয়য়য়ে।’ 

‘হ্যাাঁ, ক্ামাল সুলাইমাি। আল্লাহ আমায়দর সাহােয ক্য়রয়েি। বলল 
আহমদ মুসা। 
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োরপর োক্াল আয়াজ ইয়াহুয়দর নদয়ক্। বলল, ‘স্যার শাপ অয়িক্ 
সময় বর হয়য় দাাঁড়ায়। আমরা বুঝয়ে পানর িা। খারাপ ঘটিাও ভাল বােিা বয়য় 
আয়ি।’ 

‘োইয়ো দদখনে আহমদ মুসা, ওরা আজ বানড় আরমে ক্রয়ে িা এয়ল 
এই নচরকট পাওয়া দেে িা। নচরকটটা পাওয়া িা দেয়ল আমায়দর হাইয়ক্য়লরও 
সন্ধাি পাওয়া দেে িা। সনেযই আহমদ মুসা আল্লাহ আমায়দর সাহােয ক্য়রয়েি, 
নবয়শষ ক্য়র দোমায়ক্।’ আয়াজ ইয়াহুদ বলল। 

‘আনম নবয়শষ হলাম নক্ভায়ব?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘নবয়শষ এর ক্ারে হয়লা সাহােযটা ঈের দোমার ক্ায়েই পানিয়য়য়েি। 

েুনমই দময়সজনটর সংয়ক্ে দভয়ঙে। আমরা দেখায়ি সংয়ক্ে বুনঝইনি, সাহােয 
নিোম নক্ ক্য়র? 

‘োক্, সব প্রশংসা আল্লাহর।’ বয়লই আহমদ মুসা ঘনড়র নদয়ক্ োক্াল। 
বলল, আমরা উিনে জিাব। ক্ামাল সুলাইমাি চল। আর বুয়মদীি নবল্লাহ েুনম 
এখায়িই র্াক্য়ব।’ 

‘আপিারা োয়বি, আনম র্াক্ব দক্ি?’ বুয়মদীি নবল্লাহর ক্য়ণ্ঠ নক্েুটা 
নবয়দ্রায়হর সুর। 

‘নিউইয়য়ক্ি এটাই আমায়দর সবয়চয়য় বড় আশ্রয়। এখািক্ার পাহারায় 
আমায়দর ক্াউয়ক্ র্াক্য়ে হয়ব িা? সান্ত্বিার সুয়র বলল আহমদ মুসা। 

‘আপিার নসদ্ধান্ত নিক্ আয়ে ভাইয়া। এর আয়ে আপিারা দুজি েখি 
নিয়চ নেয়য়নেয়লি দঘার নবপয়দর মুয়খ, েখিও দো ওাঁয়ক্ই দরয়খ নেয়য়নেয়লি। 
আজ নবক্ায়ল মায়ক্িয়ট নেয়য়নেয়লি আপনি ও নম. ক্ামাল সুলাইমাি। েখি 
দক্ার্াও দেয়লি েখি োাঁয়ক্ই দরয়খ দেয়লি। নিনশ্চেভায়বই উনি গুড 
ক্ায়স্টানডয়াি।’ বলল নুমা ইয়াহুদ। 

ফুাঁয়স উিল বুয়মদীি নবল্লাহ। বলল, ‘ক্ায়স্টানডয়াি হওয়া সাংবানদয়ক্র 
দানয়ত্ব িয়। ক্ায়স্টানডয়াি নিক্ ক্াজ ক্রয়ে নক্িা, দসটা দদখা সাংবানদয়ক্র 
দানয়ত্ব।’ 
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‘োহয়ল দো এক্জি সাংবানদক্ ক্ায়স্টানডয়ায়ির দচয়য় বড় 
ক্ায়স্টানডয়াি।’ 

ত্বনরে জবাব নহসায়ব নক্ে ুবলয়ে োনিল বুয়মদীি নবল্লাহ। োয়ক্ বাধা 
নদয়য় আহমদ মুসা দহয়স বলল, ‘আমরা শানন্তপূেিভায়ব নিষ্ক্রান্ত হই, দোমরা 
ঝেড়াটা পয়র ক্য়রা।’ 

বয়লই উয়ি দাাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল সক্লয়ক্ লক্ষয ক্য়র, ‘আপিারা 
সক্য়ল আল্লাহর ক্ায়ে দদায়া ক্রুি। আমায়দর এ োত্রা দেি শুভ হয়। আমরা দেি 
লক্ষয অজিি ক্রয়ে পানর। হাইম হাইয়ক্ল দেি মুক্ত হি।’ 

সক্য়লই উয়ি দাাঁনড়য়য়য়ে। প্রয়েযয়ক্র দচায়খ-মুয়খই এক্টা প্রবল 
ভাবায়বে। ক্ারও মুয়খ ক্র্া দিই। নিরবো ভাঙল আয়াজ ইয়াহুদ। বলল, 
‘আল্লাহ আমায়দর সাহােয ক্রুি। আর আনম জানি দোমার মে এক্ হায়েম োই-
এর সায়র্ আল্লাহর সাহােয িা দর্য়ক্ই পায়র িা।’ আয়বয়ে ভারী আয়াজ ইয়াহুয়দর 
েলা। 

‘নক্ন্তু ভাইয়া, হাইম হাইয়ক্ল আংয়ক্ল মুক্ত হয়লই নক্ আপিারা চয়ল 
োয়বি?’ নুমা ইয়াহুয়দর এ প্রেটা অেযন্ত দবসুয়রা দশািায়লও এর ময়ধয এক্টা 
হৃদয়স্পশিী ক্ােরো নেল। 

আহমদ মুসা হাসল। এক্ট ুভাবল োরপর বলল, ‘নুমা এে োড়াোনড় 
আমরা আয়মনরক্া োড়য়ে পারয়বা িা। োয়ক্ উদ্ধায়রর পরই দো আমায়দর আসল 
ক্াজ শুরু হয়ব, ধ্বংস টাওয়ায়রর নিয়চ দে সেয চাপা পয়ড় আয়ে দস সেয উদ্ধায়রর 
ক্াজ।’ 

এক্টা িেুি দক্ৌেূহল জােল আয়াজ ইয়াহুয়দর, দবঞ্জানমি ও বারবারা 
ব্রাউয়ির মুয়খ। নক্ন্তু সরল আিয়ে মুখ ভয়র দেল নুমা ইয়াহুয়দর। বলল 
‘ধেবাদ’ ভাইয়া। 

বুয়মদীি নবল্লাহয়ক্ সালাম নদয়য়, অেয়দর গুডবাই জানিয়য় দপেয়ি 
নফয়র দ্রুে নসাঁনড়র নদয়ক্ এগুয়লা নিয়চ িামার জয়ে আহমদ মুসা। 
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৬ 
আহমদ মুসা ‘দডিয়য়ট’-এর ‘অনলভার এইচ দপরী’ দরাডটা দদয়খ 

নবনস্মেই হয়লা। 
অনলভার এইচ দপরী দরাডটা দডিয়য়ট-এর অনভজাে উত্তর এলাক্ার 

মাঝখাি নদয়য় পুয়ব এনেয়য় ক্ািাডা ও মানক্িি েুক্তরােয়ক্ নবভক্তক্ারী 
দসন্টনক্লয়ার দক্িাল-এর েীর দঘাঁয়ষ উত্তর-দনক্ষয়ে প্রলনম্বে দক্িাল এনভনিউয়ে 
নেয়য় পয়ড়য়ে। 

সংক্ীেি দসন্টনক্লয়ার দক্িাল-এর মাঝখাি নদয়য় ক্ািাডা ও মানক্িি 
েুক্তরায়ের সীমান্ত। দসন্টনক্লয়ার দক্িালটা দনক্ষয়ে নেয়য় ‘দলক্ ইরী’দে, আর 
উত্তর প্রান্তটা নময়শয়ে নেয়য় ‘দলক্ দসন্টনক্লয়ার’-এর সায়র্। 

অনলভার এইচ দপরী দরায়ডর পুব প্রায়ন্ত দাাঁনড়য়য় চারনদক্টায়ক্ অদ্ভূে 
সুের লােল আহমদ মুসার। দসই সায়র্ োর মিটা েুয়ট দেল ক্য়য়ক্শ বের 
আয়ের অেীয়ে। দস অেীেটা বড়ই রক্তরনঞ্জে। এই অঞ্চয়লও বাস নেল দরড 
ইনন্ডয়ািয়দর। ১৬৬৮ সায়ল প্রর্ম এই অঞ্চয়ল ফরানস বসনে প্রনেনষ্ঠে হয়। 
আনদবাসী দরড ইনন্ডয়ািয়দর সায়র্ নবয়দশীয়দর সংঘাে শুরু দসই দর্য়ক্ই। 
বৃনটশরা এই অঞ্চল দখল ক্য়র দিয় ১৭৬৩ সায়ল। দরড ইনন্ডয়ািয়দর সায়র্ 
োয়দর দশষ ভয়ংক্র েুদ্ধ হয় ১৭৯৪ সায়ল। এই নমনচোি এলাক্া বৃনটশরা ১৮১৩ 
সায়ল দশষবায়রর মে দখয়ল আয়ি। এই দখয়লর ‘দলক্ ইরী’ েুয়দ্ধর নবজয়ী বৃনটশ 
দসিাপনে নেয়লি অনলভার এইচ দপরী। দসই বৃনটশ দসিাপনে অনলভায়রর িায়মই 
দডিয়য়য়টর এই রাস্তা।  

দডিয়য়য়টর এই রাস্তার দসৌেেিয ও নসচুয়য়শি আহমদ মুসায়ক্ েেখানি 
অনভেূে ক্রল, নিক্ েেখানি নবরক্ত হয়লা বানড়র িম্বরটা খুাঁজয়ে নেয়য়। আজর 
ওয়াইমযায়ির ঐ দলায়ক্র ক্াে দর্য়ক্ পাওয়া ই-দমইল অনুসায়র দে বানড়য়ে এয়ি 
হাইম হাইয়ক্লয়ক্ দোলা হয়য়য়ে োর িম্বর হয়লা ৭৭৬, নক্ন্তু সাে শয়ের ঘয়র 
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দক্াি িাম্বারই এই রাস্তায় দিই। আবার দেখাি োয়ক্ নশফট ক্রা হয়য়য়ে, দসই 
িম্বর হয়লা ৮৩৩ ই-দমইল অনুসায়র। নক্ন্তু দেখায়ি ৭শ’র ঘয়রর িম্বরই দিই, 
দসখায়ি ৮ শয়ের ঘয়রর িম্বর আসয়ব দক্ায়েয়ক্? 

দদয়খ-শুয়ি হোশ ক্য়ণ্ঠ ক্ামাল সুলাইমাি বলল, ‘ময়ি হয়ি ভাইয়া ই-
দমইলটাই ভূয়া।’ 

আহমদ মুসার দচায়খ-মুয়খ হোশার দক্াি নচহ্ন দিই। নক্ন্তু ভাবয়ে দস। 
বলল, ‘দেখাি দর্য়ক্ দেভায়ব ই-দমইলটা পাওয়া দেয়ে, োয়ে এটা ভূয়া হবার 
সম্ভবিা দিই ক্ামাল সুলাইমাি।’ 

‘নক্ন্তু িম্বর দুটা দে ভূয়া ো দদখাই দো োয়ি।’ বয়লই ক্ামাল সুলাইমাি 
হিাৎ লাফ নদয়য় ঘুয়র আহমদ মুসার মুয়খামুনখ দাাঁড়াল। বলল দ্রুেক্য়ণ্ঠ ভাইয়া 
িম্বয়রর ময়ধয দক্াি ধাাঁধা আয়ে নক্ িা!’ 

‘দসটাই ভাবনে ক্ামাল সুলাইমাি।’ বলল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসার ক্র্া স্বেয়োনক্তর মে দশািাল। ভাবনেল আহমদ মুসা। 

এক্ সময় দস বয়ল উিল, ‘দেখাি দর্য়ক্ হাইম হাইয়ক্লয়ক্ নশফট ক্রা হয়য়য়ে, 
দসই নিক্ািা জজি আব্রাহায়মর দময়সয়জ আয়ে। নক্ন্তু োয়ে বানড় িাম্বার দিই, 
বানড়র িাম আয়ে। আমরা েনদ বানড়র িাম ধয়র খুাঁয়জ বানড়টা দবর ক্রয়ে পানর, 
োহয়ল বানড়র িম্বর পাওয়া োয়ব এবং দস িম্বয়রর সায়র্ এই ই-দমইয়লর িম্বর 
নমলায়লই িম্বয়রর ধাাঁধাাঁ পনরষ্কার হয়য় োয়ব।’ 

বয়লই আহমদ মুসা োর দমাবাইল দবর ক্য়র দময়সজটা দদয়খ নিল। 
বানড়টার িাম ‘অনলভার হাউজ।’ 

‘বানড়র িাম ‘অনলভার হাউজ’ ক্ামাল সুলাইমাি। িামটা নবখযাে। 
নিশ্চয় বড় আক্ায়রই দলখা র্াক্য়ব িামটা। চল খুাঁয়জ দবর ক্নর।’ 

বয়ল আহমদ মুসা হাাঁটা শুরু ক্রল। 
সয়েহ সৃনষ্ট িা ক্য়র এমিভায়ব দীঘি ক্য়য়ক্ ঘন্টার ক্ষ্টক্র সন্ধাি দশয়ষ 

‘অনলভার হাউজ’ োরা দপয়য় দেল। রাস্তার দনক্ষে পায়শর পুব প্রায়ন্তর দশষ বানড় 
ওটা। বানড়টার োদ দর্য়ক্ দসন্টনক্লয়ার দক্িায়ল প্রায় রু্ রু্ দফলা োয়। আর োদ 
দসাজা নিয়চ োক্ায়লই দক্িাল এয়ভনিউ। 
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বানড়টার সাময়ি নেয়য় মুহূয়েির জয়ে দাাঁড়াল আহমদ মুসা। পুরােি 
ধরয়ির নবশাল বানড়টার দেে পার্য়রর দিম দিয়ট বানড়টার িায়মর নিয়চই জ্বল 
জ্বল ক্রয়ে বানড়টার িম্বরিঃ ৩৩৮ অনলভার এইচ দপরী দরাড। 

আহমদ মুসা ক্ামাল সুলাইমাি দুজয়িই পাশাপানশ দাাঁনড়য়য় দদখল 
বানড়র িাম ও িম্বর। 

‘ই-দমইল দে ভূয়া, এই বানড়র িাম ও িম্বরই আবার ো প্রমাি ক্রল 
ভাইয়া।’ বলল ক্ামাল সুলাইমাি। 

‘েুনম এক্জি দোয়য়ো। নচন্তা িা ক্য়র ক্য়মন্ট ক্রা দোমার সায়জ িা। 
েুনমই বয়লে ই-দমইয়লর িম্বয়রর ময়ধয ধাাঁধাাঁ র্াক্য়ে পায়র। দস ক্র্া েুনম ভুয়ল 
োি দক্ি?’ আহমদ মুসা বলল। 

‘স্যনর ভাইয়া, আপনি পায়শ র্াক্ায় আনম দোয়য়ো দস ক্র্া ভুয়ল দেনে। 
ক্ারে সূেি েখি আক্ায়শ র্ায়ক্, েখি চাাঁয়দর দক্াি দানয়ত্ব র্ায়ক্ িা।’ 

আহমদ মুসা ক্ামাল সুলাইমায়ির এই ক্র্ার দক্াি জবাব নদল িা। 
ভাবনেল দস। 
এক্ সময় আহমদ মুসার মুখটা আিয়ে উজ্জ্বল হয়য় উিল। বলল, 

‘ক্ামাল সুলাইমাি ই-দমইয়লর বানড়টার িম্বর ক্ে আয়ে?’  
‘৮৩৩ ভাইয়া।’ 
‘এ বানড়টার িম্বরটা ডাি নদয়ক্ পড়য়ো ক্ে দাাঁড়ায়?’ 
ক্ামাল সুলাইমায়ির মুখও উজ্জ্বল হয়য় উিল। ‘ইউয়রক্া’, ইউয়রক্া’, 

পাওয়া দেয়ে ভাইয়া। ই-দমইয়ল এ বানড়র িম্বর ডাি নদক্ দর্য়ক্ নলয়খ ৩৩৮ দক্ 
৮৩৩ বানিয়য়য়ে।’ 

‘িেুি বানড়র দেখায়ি হাইম হাইয়ক্লয়ক্ নশফট ক্রা হয়য়য়ে, োর িম্বর 
দলখার দক্ষয়ত্রও োহয়ল ওরা ঐ িীনের অনুসরে ক্য়রয়ে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘নিক্ ভাইয়া। োহয়ল িেুি িম্বর দাড়ায়ি ৬৭৭ োয়ক্ ডাি নদক্ দর্য়ক্ 
নলখয়ল দাাঁড়ায় ৭৭৬ ো ই-দমইয়ল নলখা হয়য়য়ে।’ সাফয়লযর আিয়ে মুখ উজ্জ্বল 
ক্য়র বলল ক্ামাল সুলাইমাি। 
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‘এেক্ষে ধয়র রাস্তার বানড়গুয়লার িম্বর সম্পয়ক্ি দে অনভজ্ঞো হয়য়য়ে, 
োয়ে রাস্তার উত্তর পায়শর পুব প্রায়ন্তর দক্াি বানড় হয়ব এটা। েেদূর ময়ি পড়য়ে 
দশষ বানড়টাই িম্বরই এই িম্বর নেল। দস বানড়টাও দদয়খনে এ বানড়টার মেই 
নবশাল ও পুরায়িা ধাাঁয়চর।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘চলুি ভাইয়া, োওয়া োক্।’ 
‘চল, িম্বরটা দদখা োক্। েয়ব বানড়য়ে এখি ঢুক্ব িা।’ 
রাস্তা রস ক্য়র আহমদ মুসা ও ক্ামাল সুলাইমাি চলল অনলভার এইচ 

দপরী দরায়ডর উত্তর পায়শ পুব প্রায়ন্তর নদয়ক্। 
দুজয়ি নেয়য় দাাঁড়াল বানড়র সাময়ি। 
দুজয়িরই পরয়ে টুযনরস্ট দপাশাক্। ক্াাঁয়ধ টুযনরস্ট বযাে। দুজয়ির মার্ার 

চুল ক্ায়লা-লায়ল দমশায়িা, ক্াাঁধ পেিন্ত দিয়ম এয়সয়ে। মুখ ভরা দানড়। লাল। মুয়খ 
রয়য়য়ে লাল দমক্ আপ। সব নমনলয়য় োরা দুজি নিখুাঁে ইউয়রাপীয় টুযনরস্ট 
পনরেে হয়য়য়ে। 

বানড়টা প্রাচীর দঘরা। 
রাস্তার পায়শ ক্ারুক্াজ ক্রা বড় দেট। 
দেয়টর পয়র বাোি। বাোয়ির পর নবশাল এলাক্া নিয়য় নেিেলা বানড়টা 

দদখা োয়ি। বানড়টার অে নেি পায়শও দনক্ষে পায়শর মে বাোি হয়ব ময়ি 
ক্রল আহমদ মুসা। এ ধরয়ির বানড়য়ে দক্াি অনভোয়ি োওয়া সুনবধাজিক্, 
ভাবয়লা আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসারা দেয়টর সাময়ি দাাঁনড়য়য় বানড়টার িম্বর আিয়ের সায়র্ 
দদখয়ে আর এসব ভাবয়ে। আর পর্চারীরা ভাবয়ে দু’নবয়দশী টুযনরস্ট বানড়টার 
ঐনেহ্য, নবশাল ও সুের দেটটার ক্ারুক্াজ দদখয়ে হাাঁ ক্য়র। 

হিাৎ এক্ সময় আহমদ মুসা ও ক্াসাল সুলাইমাি দুজয়িই অনুভব 
ক্রল, োয়দর দপেয়ি ক্য়য়ক্জি দলাক্ এয়স দাাঁড়াবার পরমুহূয়েিই শক্ত দুনট বস্তু 
এয়স োয়দর নপয়ি দিক্ল। স্পয়শির ধরি দর্য়ক্ োরা নিনশ্চেই বুঝল ো বাঘা 
সাইয়জর নরভলবায়রর িল হয়ব। 



ধ্বংস টাওয়ার  169 

 

সয়ে সয়ে োরা দুজিই এক্সায়র্ নফয়র োক্ানিল। নক্ন্তু দপেি দর্য়ক্ 
দক্ এক্জি শক্ত ক্য়ণ্ঠ বলল, ‘নরভলবায়রর সাইয়লিার আয়ে। মার্া দঘারাবার 
দচষ্টা ক্রয়লই গুলী ক্য়র দদব। চল সাময়ি চল।’ 

োর ক্র্ার সায়র্ সায়র্ই নরভলবায়রর িয়লর গুয়ো দখল োরা নপয়ি। 
ঘাড় আর দফরায়িা হয়লা িা আহমদ মুসায়দর। দলাক্য়দর দদখয়েও দপল 

িা, জািাও হয়লা িা ক্য়জি োরা। নরভলবায়রর গুয়ো দখয়য় োরা সুয়বাধ 
বালয়ক্র মে হাাঁটয়ে লােল সাময়ির নদয়ক্। দপেয়ির দলায়ক্রাও োয়ার মে 
আসয়ে লােল োয়দর দপেয়ি।  

োরা দেয়টর মুয়খামুনখ হয়েই দেট খুয়ল দেল। 
আহমদ মুসারা ও দপেয়ির দলায়ক্রা দভেয়র প্রয়বশ ক্রয়েই দপেয়ি 

দরজা বন্ধ হয়য় দেল স্বয়ংনরয়ভায়বই। 
আহমদ মুসারা চারনদক্টা দদখার জয়ে দচাখ েুয়ল মার্া ঘুরানিল। 

এমি সময় ঘায়ড় ক্ায়ির নিচটায় প্রচন্ড হােুনড়র মে এক্টা আঘাে এয়স পড়ল। 
দোটা দদহ োর নঝম নঝম ক্য়র উিল। ঘুয়র দেল মার্া। দুই দচাখ োর 

বন্ধ হয়য় দেল। দবাধশনক্ত হানরয়য় দেল এক্ নিক্শ অন্ধক্ায়র। 
আহমদ মুসা ও ক্ামাল সুলাইমায়ির দদহ এক্ সায়র্ই সংজ্ঞা হানরয়য় 

খয়স পড়ল মানটয়ে। 
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৭ 
ভনেি ময়দর লাসটা েলায় উপুড় ক্য়র মুখ নবক্ৃে ক্য়র দশনরল শ্যারি 

বলল, ‘এই শালা নিশ্চয় আহমদ মুসা। ময়ি এক্ট ুভয়-ভীনে দিই। ক্র্া বলয়ে 
দেি এটা েশুর বানড়। এরক্ম পার্য়রর মে িাভি দো আহমদ মুসা োড়া আর 
ক্ায়রা দিই। শালায়ক্ এইবার ফাইিাল ফাাঁয়দ দফয়লনে। মৃেযুর বাইয়র োর মুনক্ত 
দিই।’ 

র্ামল দশনরল শ্যারি। 
মানক্িি দসিাবানহিীর এক্জি সায়বক্ নব্রয়েনডয়ার দজিায়রল দশনরল 

শ্যারি বেিমায়ি ইহুদী দোয়য়ো সংিা ইরগুি জাই নলউনম ও ওয়াড নফ্রডম আনমি 
(WFA) দুয়য়রই প্রধাি নহসায়ব দানয়ত্ব পালি ক্রয়ে, দডিয়য়য়ট। চরম 
সাম্প্রদানয়ক্ নহসায়ব োর বদিাম নেল মানক্িি দসিাবানহিীয়ে। পবষমযমূলক্ নক্ে ু
ক্ায়জর অপরায়ধই োর চাকরী োয় দসিাবানহিী দর্য়ক্। চাকরী োবার পয়রই দস 
দজিায়রল শ্যারয়ির দোয়য়ো দয়ল দোে দদয়। এখি দস আজর ওয়াইজমযায়ির 
WFA এর সায়র্ ক্াজ ক্রয়ে। 

দশনরল শ্যারি র্াময়েই োর দটনবয়লর ওপায়শ বসা বনড নবডার দোয়ের 
দজা নবশপ বলল, ‘োর ধরা পড়ার দপেয়ি দবনশ ক্ৃনেত্ব নক্ন্তু আমায়দর নিউইয়ক্ি 
অনফয়সর দজমস-এর। দসই দো খবর নদয়য়য়ে নবয়দশী দচহারার দুজি দলাক্ আজ 
রায়েই দডিয়য়য়ট রওয়ািা নদয়য়য়ে।’ 

দজমস হয়লা আয়াজ ইোহুয়দর বানড়য়ে হামলাক্ারীয়দর এক্জি। 
হামলাক্ারীয়দর ময়ধয দস এক্মাত্র পালায়ে দপয়রনেল। নিউইয়ক্ি অনফসসহ সব 
জায়োয় দসই োয়দর অনভোয়ির মমিানন্তক্ নবপেিয়য়র খবর দপৌাঁোয়। দস আয়াজ 
ইয়াহুয়দর বানড়র পায়শ দশষ পেিন্ত ওাঁৎয়পয়ে নেল। আহমদ মুসা ও ক্ামাল 
সুলাইমাি আয়াজ ইয়াহুয়দর বানড় দর্য়ক্ দবর হয়ল দস োয়দর দপেয়ি দপেয়ি 
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োয়। আহমদ মুসারা দডিয়য়য়ট োবার জয়ে দে দিয়ির নটনক্ট দক্য়টয়ে দসটাও 
দস দজয়ি দিয় এবং জানিয়য় দদয় দডিয়য়ট অনফসয়ক্। 

‘দজমস নিয়জর দর্য়ক্ দে বুনদ্ধমায়ির ক্াজ ক্য়রয়ে োর েুলিা হয় িা। 
োয়ক্ই নিউইয়য়ক্ির চীফ বানিয়য় দদবার সুপানরশ আনম ক্রব।’ বলল দশনরল 
শ্যারি। 

‘নক্ন্তু স্যার, এখিও দো আমায়দর চীফ আজর ওয়াইজমযায়ির ক্াে 
দর্য়ক্ দক্াি দময়সজ এল িা। এই ক্নর্ে আহমদ মুসায়দর আমরা নক্ ক্রব, 
দক্ার্ায় রাখব, দসটা দো আমায়দর জািা দরক্ার।’ দজা নবশপ বলল। 

‘এখিও হয়য়ো উনি আক্ায়শ আয়েি। দফ্লানরডা দপৌাঁোর পয়রই 
আমায়দর বােিা পায়বি। োরপরই আসয়ব োর জবাব। 

দজা নবশপ হাে ঘনড়টা দদখল। বলল, ‘স্যার নবমািটা েনদ নিক্ সময়য় 
ফ্লাই ক্য়র র্ায়ক্, োহয়ল নসনডউল দমাোয়বক্ এখি দর্য়ক্ ২০ নমনিট আয়ে নেনি 
দফ্লানরডায় দপৌাঁয়ে দেয়েি।’ 

দজা নবশয়পর ক্র্া দশষ হবার সায়র্ সায়র্ই দশনরল শ্যারয়ির দমাবাইল 
দসটটা দবয়জ উিল। 

দসটটা উিাল দশনরল শ্যারি। 
‘হ্যায়লা। গুড মনিি। আনম এস. শ্যারি বলনে।’ বলল দশনরল শ্যারি। 
‘গুডমনিং, আনম আজর ওয়াজমযাি। দোমার জরুনর দময়সজটা নক্, 

োড়াোনড় বল। 
দশনরল শ্যারি আহমদ মুসায়দর পাক্ড়াও ক্রার ঘটিাটা জানিয়য় বলল, 

‘আমায়দর ময়ি হয়ি স্যার দস আহমদ মুসাই হয়ব।’ 
েলা েনড়য়য় দসাৎসায়হ বয়ল উিল আজর ওয়াইজমযাি, োর দচহারা ও 

শরীয়রর বেিিা দাও দো। 
বেিিা নদল দশনরল শ্যারি। 
বেিিা শুয়ি আজর ওয়াইজমযাি বয়ল উিল, ‘নময়ল োয়ি শ্যারি। েুনম 

নিক্ই ধয়রে। হাইম হাইয়ক্লয়ক্ উদ্ধায়র আহমদ মুসা আসয়েই পায়র।’ 
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োরপর এক্ট ুনিরব দর্য়ক্ই উিানসে েলায় আজর ওয়াইজমযাি বলল, 
‘েুনম ইনেহাস সৃনষ্ট ক্য়রে শ্যারি। েুনম নশয়াল ধরয়ে নেয়য় নসংহ ধরার মে ক্াজ 
ক্য়রে। দোমায়ক্ ধেবাদ। দক্ার্ায় দরয়খে োয়ক্?’ 

‘ভূেভিি ক্য়য়দ খািায়। নপে দমাড়া ক্য়র হাে পা বাাঁধা হয়য়য়ে। োর 
উপর দক্লারাফরম ক্য়র সংজ্ঞাহীি ক্য়র রাখা হয়য়য়ে। ঘয়রর দরজায় দুজি 
পাহারাদার রাখা হয়য়য়ে।’ 

‘গুড। নক্ন্তু আহমদ মুসার জয়ে এটুক েয়র্ষ্ট িয়। েুনম নিয়জই ঘরটার 
উপর দচাখ রাখ। ময়ি দরখ অস্যধয সাধি ক্রার ক্ষমো আহমদ মুসার আয়ে। 
আনম জরুনর ক্াজ দসয়র আজ রায়েই রওয়ািা হব। েেক্ষয়ে োয়ক্ দে দক্াি 
মূয়লয ধয়র রাখ। ময়ি দরখ োয়ক্ ধয়র রাখা হাইম হাইয়ক্য়লর দচয়য়ও লক্ষগুয়ি 
জরুনর। শুধু মানক্িি েুক্তরাে িয়, দোটা দুনিয়ায় আমায়দর অনস্তত্ব নিভির ক্রয়ে 
োয়ক্ নিনশ্চহ্ন ক্রার উপর। দস ক্াজ আনম ক্রব, আসনে। গুড বাই।’ 

দশনরল শ্যারি দটনলয়ফাি দরয়খ বলল, ‘দদয়খে নবশপ, বয়সর েলা 
ক্াাঁপয়ে। োর সম্পয়ক্ি ক্র্া বলয়ে এেদূর দর্য়ক্ বয়সর েলা ক্াাঁপয়ে, োয়ক্ 
আমরা পাক্া ফল নোঁয়ড় দিয়ার মে দক্মি সহয়জ ধয়র দফললাম।’ 

‘েেটা ভয়ংক্র শুয়িনে, দেমি ময়ি হয়নি স্যার। ভয়ংক্ররা 
স্বভাবেেভায়বই দোাঁয়ার হয়, নক্ন্তু এয়ক্ দদখলাম নিয়রট ভদ্রসন্তাি।’ 

‘ভদ্র ভয়ংক্ররাই দবনশ ভয়ংক্র হয়। আহমদ মুসা দস রক্মই এক্জি।’ 
বয়লই হাে ঘনড়র নদয়ক্ োক্াল দশনরল শ্যারি। বলল দ্রুে ক্য়ণ্ঠ দজা নবশপয়ক্, 
‘এখি হাইম হাইয়ক্ল দজয়ে উিার ক্র্া। োও বল, ওয়ক্ লাঞ্চ খাইয়য় আবার 
ঘুনময়য় নদয়ে হয়ব। ঘুয়মর ঔষধ আয়ের দডাজ অনুসায়রই। 

শুয়িই দজা নবশপ উিয়ে োনিল। এ সময় ইন্টারক্ম পযায়িয়লর 
ইমায়জিিী লাল বানে জ্বয়ল উিল। দসই সায়র্ দবয়জ উিল দটনবল সাইয়রি। 
োরপর শ্যারয়ির নপ.এ-এর দটনলয়ফাি, ‘স্যার দক্ার্াও দর্য়ক্ গুলীর আওয়াজ 
আসয়ে। নসনক্উনরনট ব্রাঞ্চ দর্য়ক্ ইমায়জিনি দঘাষিা ক্রা হয়য়য়ে।’ 

লাফ নদয়য় উিল দশনরল শ্যারি। 
দশনরল শ্যারি ও দজা নবশপ দুজয়িই েুয়ট বাইয়র দবনরয়য় এল।  
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লক্ষযনবহীিভায়ব েুটয়ে নেয়য় দশনরল শ্যারি বলল, ‘অসাধয সাধি দে 
ক্রয়ে পায়র, দসই আহমদ মুসার বেীখািার নদয়ক্ আয়ে চল।’ 
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১ 
ছুটনছল আহম দ ম ুসা পূ ববম ুখী প্রশ স্ত ক নে র াে  ধরে ।  তাে  পপছ রি  

বুরম দীি নবল্ল াহ। 
দুজরিে  হা রতই  দুনট  প  নল  ক াে বাইি।  উ দযত অবস্থ ায়।  ভারলা ক রে  

লক্ষ্ য ক ে রল পদখ া পেত  দুরট া ক াে বাই রিে  িল  নদ রয়ই  ধুুঁ য়া প বরু রে।  তা রদে  
পপছরি কন ে র ারে ে  এ ক  পেৌম াথা।  পেৌম া থাে  উ পে পরে আ রছ ছয়  সাতনট  লাশ ।  
ওো ছুরট  এ রসনছল  উ ত্ত ে  ও দনক্ষ্ রেে  ক নে র াে টাে  নদক  পথরক  আহম দ  ম ুসারক  
বাধা  পদয় াে  জর ে।  বন্দীখা িাে  পভত রে  প্র হে ীরদে  সা রথ  প ে সংঘ র্ব হয়, তাে  
গুলীে শ ব্দ  তাে া পপরয়নছল। 

আহম দ ম ুসাে  বন্দীখািা পথর ক  পবরুরত  পেরয়নছল নি শ রব্দ ই।  নক ন্তু তা 
পারে নি ।  আবাে  প েরটও পে  পোপি এ যাল াম ব বযবস্থা  নছল  তা  আহম দ ম ুসাে া  
এ ক বাে ও ভারবনি ।  এ  এ লামব পপরয়ই  দুপাশ  প থরক  বােন ত প্র হে ীে া ছুরট এ রসনছল 
পেরটে  নদরক ।  এ  সরবে  ফরল ই হাইম  হাই রক লরক  পখাুঁজ াে  জরে আহম দ ম ুসাে া  
বন্দীখািায় পে  ক াজট া নি :শ রব্দ  সাে রত পেরয়নছল  তা আে  হ য় ন ি । 

তারদে রক  বন্দী খািা প থরক  ছয়নট  লাশ  ম ানে রয় পবনে রয় আসরত  
হরয়নছল।  সব  আট -ঘ াট পবুঁ র ধ তার দে  বন্দী  ক রে  ে াখরল ও তা রত এ ক টা বে  
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ফসক া নেে া নছল।  তারদে রক  পল ারে াফেম  ক রে নছল তাে া নি ক ই, নক ন্তু আহম দ 
ম ুসা ও বুরম দীি  নবল্লাহ  তা রদে  নি শ্বাস বন্ধ  ক রে  ে াখায়  পল ার ে াফেম  তারদে  উ পে  
ক াজ ক রে নি ।  তাে া সংজ্ঞ া হ া ে াবাে  ভাি করে ও রদে  পবাক া  বািা রত পপরে নছল। 

ওো আহম দ  ম ুসারদে  নপছরম া ো ক রে  প বুঁরধ পম রেয়  পফ রল প ে রখ দে জা  
বন্ধ ক রে  পবনে রয়  প েরতই  আ হম দ ম ুসা পোখ  খুরলন ছল।  বুর ম দীি নবল্লাহও।  পেট  
আেলাবাে  ও বন্দী রদে  উ পে িজে  ে াখাে  জে দুজি প্রহে ী  ে াখা ও ত ারদে  ক ো 
নি রদবশ  পদয়াে  নবর্য়ট াও ত াে া  শু রি পিয়। 

পোখ  খু রলই  পম রেে  উ পে উ র ি  বরস  আহম দ  ম ুসা।  নপছরম া ো ক রে  বাুঁধা  
হারতে  বাুঁধি  পেখ ক ে াে  পে ষ্টা ক রে  ব রল, ‘নবল্লাহ ওো  ন বরশ র্ ধে রিে  ে াবাে  
পে াপ নদ রয় পবুঁরধ রছ। সম্ভ বত এ টা পক ািভারবই  ক াটা োর ব িা।’ 

বুরম দীি নবল্লা হও উ রি  বরসন ছল।  বরলন ছল, ‘ে াবারে ে  বাুঁ ধি  পখালা ও  
ক নি ি ভাইয়া।’ 

আহম দ ম ুসা পো খ বন্ধ ক রে  এ ক টু পভরবনছল।  বরলন ছল, ‘তরব নবল্লা হ  
ে াবাে  দনে রত  েনদ  ইলানষ্টন সনট  থারক, তাহরল  নক ন্তু এ ক টা পথ প বে  ক ে া োয়।  
বাুঁধিট া প েভার ব হাত রক  ক াম রে ধরে র ছ, তারত  ে াবাে  দনে রত ইলানষ্টন সনট  আরছ  
বরলই ম রি  হ রে।  পতাম াে টা প ক ম ি নবল্লাহ?’ 

‘নি ক  ভাইয়া, বাুঁধিট া হার ত  প েি  ক্র ম শ ই পের প  বরস রছ ।’ ব রলন ছল  
বুরম দীি  নবল্ল াহ। 

খুনশ  হয় আহম দ ম ুসা।  ঘ রে  নছল ঘ ুট ঘ ুরট অন্ধক াে ।  আহম দ ম ুসা  
বুরম দীি  নবল্লাহে  নদরক  ঘ ুরে  ব রস বরলন ছল, ‘আনম  এ ক টু পেষ্টা ক নে ।  পদন খ পতাম াে  
বাুঁধি নক  বরল?’ 

‘ক াজট া খু বই  ক নি ি ভাইয় া।  ন পছরম াো  ক রে  বাুঁধা  হাত  খু ব  এ ক টা শ নি 
খাটারত  পাে র ব ি া।  নক ন্তু ব াুঁধি দা রুে শ ি পবা োই  ে ারে ।’ বরলন ছল  বু রম দীি  
নবল্লাহ। 

‘তা নি ক, বাুঁধিট া খুবই শ ি।  নক ন্তু বাুঁধরিে  এ ক টা নসংেল তাে রক  তুনম  
েনদ আলে া ক ে রত  পাে, তাহর ল নক ন্তু ক াজ খুবই  সহজ  হরয়  োরব।’ আহম দ  ম ুসা  
বরলন ছল। 
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ক থা পশ র্  ক রে ই আ হম দ  ম ুসা  বু রম দীি  নবল্লাহ রক  আব াে  ব র ল, ‘পতাম াে  
হাত এ নদ রক  দাও।’ 

আহম দ ম ুসা তাে  নদরক  পপছ ি নফরে নছল। 
আহম দ ম ুসা হা রতে আঙুল নদ রয় বু রম দীি নবল্ল াহে  হারতে  ব াুঁধি পেীক্ষ্ া  

ক রে ।  অতযন্ত শ ি বাুঁধি, ে াবাে  ইলানষ্টক  হওয়াে  ক াে রেই বাুঁধি আে ও ক াম রে 
ধরে রছ হ াতরক । 

আহম দ ম ুসা  অ রিক  পেষ্টাে  প ে  নেম নট  নদরয়  ধরে  এ ক টা তা ে রক  আলো  
ক রে  তারত  আঙুল প াক া রত প াে ল।   

এ  সম য় বাইরে  প থরক  এ ক জরিে  ক ণ্ঠ পশ ািা োয়।  বরলন ছল পস, ‘শ ালাো 
সংজ্ঞ া হাে ায়নি ।  সাবধ াি।  ঘ ে  পখাল।  ওর দে  ঘ ুনম রয় ে াখরত  হরব।’ 

ক থাটা ক ারি পের তই  আহম দ  ম ুসা বুরে  পফরল  সব।  নি শ্চয়  এ ঘ রে  সাউ ন্  
ম নি টে  েন্ত্র আরছ, এ ম িন ক  নটন ভ ক যারম ে াও থাক রত  পা রে ।  তাে া ঐ ভা রব ক থ া  
বরল ভুল  ক রে রছ। 

বযাপাে টা বুে াে  সংরে স ংরে ই আহম দ ম ুসা বুরম দীি নবল্ল াহে  হা রতে  
বাুঁধরি  ুক ারিা আঙুলট া বেন শ ে  ম ত বাক া ক রে  হাত নদ র য় পজারে  টাি পদব াে  
উ পায় িা খুুঁরজ পপ রয় োুঁন পরয় পরেন ছল সাম রিে  নদ রক । 

আছরে প রে আহম দ  ম ুসা পম রেে উপে।  ম ুখ খুরল োয় ন ব ল্লাহে  হা রতে 
বাুঁধরিে ।  বুরম দীি  নবল্লাহ  দ্রু ত বাুঁধি  পথ রক  ম ুি হ রয় এ নে রয় ে ায় আহম দ ম ুসাে  
নদরক । 

‘তাোতানে  নবল্লাহ।  ওো দে জা খুলর ছ।’ 
বুরম দীি নবল্লা হ অন্ধক ারে  আ হম দ ম ুসাে  হাত  খুুঁরজ  নি রয়নছল।  পেীক্ষ্ া  

ক রে  পদর খ হ ারত  ক াম রে ব রস  আরছ  শ ি বাুঁধি।  অন্ধক া রে  হারতে বাুঁধি হাত রে 
এ ক টা তাে  খুুঁ রজ নি রয়  ত া  নবনে ন্ন ক ে াে  ম ত অ ত সম য়  ত খি পিই।  নক ন্তু হি াৎ  
পপরয় পেল নেে াে  ম ুখটা।  নে ে াে  বাইরে  দু ই তা রে ে  বােন ত অংরশ  নেরয় ই তাে  
হাত প রেন ছল।  সংরে স ংরেই  নবল্লাহ পস ই বােন ত  অংশ টুকু   াি হারত  ধরে  পজা রে  
টাি পদয়  এ বং  আলো  হরয়  উ রি  আসা তারে ে  পভতে ব া ম  হার তে োে  আঙুল  
 ুন ক রয় তাে রক  পট রি ধরে ।  স রে  সরে ই   াি হার তে োে  আঙুলও বাম  হা রতদে  
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আঙুরলে সারথ  নে রয় পে াে  হয় ।  তাে পে ‘পে ন  ভাই য়া’ ব রল  তী ব্র এ ক টা  হ্যােক া  
টারি  নছরে  পফলল ে া বারে ে  দ নে । 

হারতে বাুঁধি খুরল  নেরয়নছল  আহম দ ম ুসাে ।  নক ন্তু  পা রয়ে  ব াুঁধি তখিও  
বানক ।  খুরল ে ায় এ ই  সম য় দ ে জা। উ জ্জ্বল আরলায়  ভরে  ো য় ঘ ে । 

হুেম ুে ক রে  পাশ াপানশ  দ্রুত প হুঁরট দুজি ক াে বা ইি বানে রয় ঘ রে  প ারক ।  
তারদে  পপছরি আে ও দুজি  এ রসনছল।  তাে া ক াে বাইি  বানেরয় পূবব পথরক  
পাহাে ায়  থাক া দুজরিে  সা রথ দেজা আেরল  দাুঁে ায়। 

দে জা প খালাে আ রেই  আহম দ  ম ুসা  শু রয় পরেন ছল হাত  দুনট  নপরি ে  
তলায় নি রয়, পেি বুো োয় তাে  হাত বাুঁধাই  আরছ। আে  পা বাুঁধ া তা পদখ াই  
োনে ল। 

নক ন্তু নবম ূঢ়ভারব  দাুঁনেরয়নছল  বুরম দীি নবল্ল াহ।  ত াে  হা ত -পা  পখাল া। 
ঘ রে   ুরকই এ ক জি নেৎক াে  ক রে  ওরি, ‘এ ক শ ালা বাুঁধি খুরল  

পফরলর ছ।’ 
ঘ রে   ুরক দুজিই বুরম দীি নব ল্লাহে  নদরক  এ রোয়।  তাে া োন েল  আহম দ 

ম ুসাে  পাুঁে ছয়  ফটু দূে  নদরয়। 
আহম দ ম ুসাে  পদ হটা ক াত হ র য় িরে ওরি, পেি পস  ওর দে  ভারলা ক রে  

পদখ রত ো রে। 
হি াৎ আহম দ  ম ুসাে  দু হাত  নপ রি ে  তলা পথরক  পবনে রয় আ র স এ বং ত াে  

দুপা  তী রে ে  ম ত  ছুরট  নেরয়  আঘ াত ক রে  নবল্ল াহে  নদরক  অগ্রসে  হওয়া  পলাক  
দুজরিে  হাুঁটুে  নি েট ায়। 

ওো আক নিক  এ ই আঘ ারত নেৎ হরয় উ রে প রে োয়।  ওো আহম দ 
ম ুসাে  পারশ ই পরেন ছল।  আে  ওরদে  এ ক জরিে  ক াে বাইি নছট রক  এ রস আহম দ  
ম ুসাে  উ পে পরে। 

আহম দ ম ুসা  লুরফ  নি রয়নছল  ক াে বাইিট া।  পোরখে  পলর ক  বযারে ল  
ঘ ুনে রয় পিয় পস দে জায় দাুঁে ারিা োে জরিে  ন দরক ।  ওো ও নক  ঘ টরছ প দ খর ত 
পপরয়নছল।  প্র থমট ায় এ ক টা নবম ূঢ় ভা ব ত ারদে  ম রধয  সৃনষ্ট  হ রয়নছল।  নক ন্তু আহম দ  
ম ুসারক  ক াে বাইি তাক  ক ে রত পদর খ ত াে া সনিত নফরে  পায়।  তাে াও ঘ ুে ারত োয়  
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তারদে  পষ্টি োরিে  িল ।  নক ন্তু তখি পদনে  হ রয় নেরয়নছল ।  তারদে  পষ্টি োরিে  
বযারে ল ঘ ুরে  আসাে  আরেই আহম দ ম ুসাে  গুলীবৃনষ্ট ে  নশ ক াে  হয় তাে া।  পদহ গুরলা  
 রল পরে  দে জাে উ পে। 

ওনদরক  পম রেয় পরে ো ওয়া দুজ রিে  এ ক জি েনেরয় নিতীয়  
পষ্টি োিট াে  নদরক  এ গুনে ল।  অেজি এগুনে ল আহম দ  ম ু সাে  নদরক । 

বুরম দীি নবল্লা হ ছুরট নে রয় প ষ্টি োিট া আরেই  হা ত ক রে  পিয় এ বং  
পষ্টি োরিে  বযারে ল ঘ ুনে রয়ই গুলী ক রে  ওর দে  দুজিরক ।  আহম দ ম ুসাও ত াে  
পষ্টি োরিে  বযারে ল  ঘ ুনে রয় ন িরয়নছল।  নবল্লাহ  গুলী  ক রে  ওরদে  দুজিরক  লক্ষ্ য 
ক রে । 

‘ধেবাদ  নবল্লা হ, ওরয়ল াি।’ বরল  আহম দ  ম ুসা উ রি  বরস  এ বং পারয়ে  
বাুঁধি নছুঁরে  পফ রল। 

আহম দ ম ুসা ও ন বল্লাহ দুজরি দুনট  নে ভলবাে  এ বং আে ও দুন ট ক াে বাইি 
কু নে রয় নি রয় পবনে রয়  এ রসনছ ল  ঘ ে  পথরক ।   

ছুটনছল আহম দ ম ুসাে া ক নে র াে  ধরে ।  এ খি তারদে  ক ারছ এ খাি পথরক  
পবে  হওয় াটাই এ ক ম ত্র লক্ষ্ য।  আহম দ ম ুসা নসদ্ধান্ত নি রয়ই নি রয়রছ, এ ই 
পনে নস্থন তরত নবজ্ঞ ািী হাইম  হ া ইরক লরক  পখাুঁজা োর ব িা।  পব ে  হবাে  জরে আহম দ  
ম ুসাে া ‘এ নিট’ সাইি  প দরখ  সাম রি  পদ ৌোরে। 

ছুটরত ছুট রত হি াৎ এ ক  সম য় আহম দ ম ুসাে  ম রি  হরল া পক উ  আে  বাধা  
নদরত আস রছ িা  পক ি! বন্দ ীখািা পথরক  পবে  হবাে  পে  ক নে র ারে ে  প্রথম  
পম ােট ারতই  শু ধু দুপাশ  পথর ক  আসা প্রহে ীর দে  বাধ াে  স ম্ম ুখীি হরয় রছ ত াে া।  
তাে পে পথরক  তাে া স াম রি এ গুরেই।  নক ন্তু পক াি নদি  পথ রক ই বাধা  আসর ছ িা, 
প্রনতরে াধ আসর ছ িা। 

ক নে র াে টা এ কটা ঘ রে  এ রস প্ররবশ  ক ে ল। 
হি াৎ থমরক  দ াুঁোল আ হম দ  ম ুসা।  দ্রুত  ক রণ্ঠ বরল  উ ি ল, ‘নবল্লাহ, 

আম ে া নি নশ্চতই ট্রা রপ পরে প েনছ। এ নিট  আসরল............. ।’ 
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আহম দ ম ুসা ক থা  পশ র্ ক ে রত  পাে রলা  িা।  পম রেটা  তা রদে  পারয়ে  তলা  
পথরক  সরে  প েল।  পাক া ফ রলে  ম ত তাে া পনতত  হরল া।  নেরয় আছরে  পেল এ ক টা 
শ ি পম রেরত। শ ব্দ টা ফ াুঁপা  ধে রিে । 

পম রে শ ি হরলও আ হম দ ম ুসারদে  পতমি  এ ক টা লারেনি ।  পে উ চ্চতা  
পথরক  প রেরছ  তা  পেৌ দ্দ পরিে  ফরুটে  প বনশ  হরব  িা। 

শ ি পম রেটারত  পোে  স ংরে  সংরে ই এ ক টা োুঁকু নি  প খল তাে া।  তাে  
সারথ উ ি ল শ ব্দ ।  ইনি ি ষ্টারটব ে  শ ব্দ । 

আহম দ ম ুসা  বু েল এ বং  োে ন দরক  ত ানক রয়ও পদ খল ত াে া এ ক টা োনে ে  
পম রেরত  এ রস পরের ছ। তাে া  পোে  সম য় োনে রত  ছা দ নছল  িা।  নক ন্তু তাে া পোে  
সারথ স ারথ ই দু পাশ  ও পপছ ি পথরক  নষ্ট রলে  প দয়াল উ রি  এ রস উ পেট া প রক  
নদরয়রছ। 

‘আম ে া এ ক টা োনে রত  প র েন ছ নবল্লাহ।  এ  োনে টাও  এ ক টা ফাুঁদ।’ 
আহম দ ম ুসা বলল। 

োনে টা তখি  তীব্র  েনতর ত েল রত শু রু  ক রে রছ। 
‘নি ক  ভাইয়া। োনে টাও  এ ক টা ট্রাপ।  আম ারদে  পক াথাও  নি র য় ো রে।’ 
‘আরে ক  বন্দীখািায় নি শ্চয়।’ োনে টাে  োে নদক  পেবরব ক্ষ্ ে ক ে রত 

ক ে রত বলল আহম দ  ম ুসা। 
পদখল আ হম দ ম ুসা, তাে া প ে পল ারে ে  উ পে বরস  আরছ  পসট া অল্প  

দুলরছ। পনে ষ্কােই পবা ো োর ে, এ টা ন্প্রং-এ ে  উ পে ে র য়রছ। অব াক ই হ রলা  
আহম দ ম ুসা।  োনে  ন্প্রং -এ ে  উ পে থাক াটা স্ব াভানবক ।  নকন্তু পলাে  আলাদা ভার ব 
ন্প্রং-এ ে  উ পে থাক াটা তাে  ক ারছ এ রক বারে ই িতুি।  পক ি? এ ে  পক াি ফাংশ ি 
আরছ? 

উ পরে  পে  াক িাটা োনে ে  ছারদ পনে েত হরয়র ছ, তাে  দুপারশ  দুনট  
হাতল।  ম াথাে  উ পে হা ত বাে ারলই  ম া থাে  উ পরে ে   াক িাটা  পাওয় া োয়।  ভা বল 
পখালাে এ টা এ ক টা ম যানুয়াল বযবস্থা হরত  পা রে । 

পম রেে উ পে আরে ক  দফা  প োখ বুলা রত নে রয় আ হম দ ম ু সা আরে ক টা 
নজন িস লক্ষ্ য কে ল।  পম রেটা লিালনি দুভার ব নবভি। ম া ে বে াবে  দুঅং রশ ে 
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পজাে। পজােটা  আলো  ম রি  হরল া আহম দ  ম ুসাে  ক ার ছ। পজােটা  লিালনি ে  
দুপ্রারন্ত  অস্প ষ্ট হরল ও ঘ র্বরেে  দাে পদ খরত পপল আ হম দ ম ু সা।  ভ্রুকু নিত হরলা  
তাে ।  ন্প্রং -এ ে  ক াে রে উ ুঁেু -ন িেুুঁ হবাে  ফরল  এ  দাে  হয়নি ।  আে ও বে  ধে রিে  
পক াি আঘ ারতে ফরলই  এ  দাে  সৃনষ্ট  হ রত  পা রে ।  নক  পস  আঘ া ত? ভাবনছল আহম দ  
ম ুসা। 

‘নক  পদখ রছি ভ াইয়া? গুরু ত্বপূ েব নক ছু?’ বুরম দীি  নবল্লাহ  বল ল। 
‘নবল্লাহ  আম াে  ম রি  হ রে, োনে ে  উ পরে ে   াক িাে  ম ত  োনে ে  এ  

পলাে টাও স্থ ািান্তেরো েয।’ বল ল  আহম দ ম ুসা। 
‘তাে  ম ারি?  াক িা পেম ি সর ে  নেরয় আম ারদে  গ্রহে ক রে র ছ, পতমন ি এ 

পলাে ও নক  স রে  নেরয়  আম ারদ ে  পফরল  পদ রব?’ বুরম দীি নবল্ল াহ বলল। 
নবিয়-নবর ফানে ত দৃনষ্ট রত  তাক াল আহম দ  ম ুসা  নবল্লা হে  নদরক ।  

পেক্ষ্ রেই তাে  পো রখ  নবি রয় ে  বদরল  পদখ া ন দল এ ক  েলক  আিন্দ ।  বলল, ‘তুনম 
নি ক  বরলছ  নবল্লাহ ।  পত াম ারক  ধেবাদ।  আনম  তা ৎপেব  খুুঁ রজ  পানে লাম িা।  সনতযই  
তুনম  ো বরলছ, তাে  বাইরে  আে  পক াি অথব  পদ খা ো রে িা ।’ 

এ ক টু পথরম ই আহম দ ম ুসা  আবা ে  বরল  উ ি ল, ‘ াক িা পখালা  নছল  
আম ারদে  গ্রহে ক রে  নি রয় আসাে  জরে, তাহরল প লাে  খুলরব নক  আম ারদে  
িানম রয় নদরয়  েরল োবাে  জর ি?’ 

‘পসট া নক  হ রব  িতুি বন্দী খািা?’ 
হাসল আ হম দ ম ুসা।  বলল, ‘নবল্লাহ, তুনম  সাংবান দক  পথ রক  এ রক বারে  

পোরয়ন্দা  বরি  োে।’ আহম দ  ম ুসা বলল।   
বুরম দীি নবল্লা হ নক ছু বল রত ে ানে ল।  হি াৎ োনে টা এ ক টা োুঁকু নি  নদরয় 

পথরম  পেল। 
োুঁকু নি ে  সারথ সা রথই  আহম দ ম ুসা উ রি  দাুঁনেরয় রছ। 
উ রি  দাুঁে াবাে  সার থ  সার থই  প স অনুভ ব  ক ে ল পারয়ে  তলাে  পম র ে  িরে  

উ রি রছ। 
সংরে  সংরে  আ হম দ  ম ুসা  নেৎক াে  ক রে  উ ি ল, ‘নবল্লাহ  পলাে  পিরম  

োরে।  সা বধাি ে ানে  পছে  িা ।’ 
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বরলই আ হম দ ম ুসা এ নদক  ওনদক  তানক রয়  াি হা ত বান েরয় োনে ে  
ছারদে   াি  নদরক ে  হ াতলনট  ধ রে  পফলল। 

বুরম দীি নবল্লা হ ব রসনছল।  সা বধাি হব াে  সুরে াে নি র ত পা রে নি ।  পশ র্ 
ম ুহূরতব পরে োব াে  সম য় পক াি অবলিি  িা প পরয় আহম দ  ম ুসাে  এ ক নট  পা দুহারত  
জনে রয় ধে ল। 

আহম দ ম ুসা   াি হ াত ন দরয়  হা তরলে  উ পে েু রল প রেন ছল।  ন বল্লাহ েুরল  
পেল আহম দ ম ুসা রক  ধরে । 

পছাট দুনট  স্ক্র ুরত আট ক ারিা হ াতরলে  পরক্ষ্  দুজরিে  ভাে  ব হরিে  শ নি 
নছল িা।  আহম দ ম ুসাে  হাত  অনুভব ক ে ল হাতল  ন লা হ রয়  ো রে।  আহম দ ম ুসা  
নেৎক াে  ক রে  নবল্লাহে  উ রদ্দর ে বলল, ‘তাোতানে  আম াে  ো পব রয় উ রি  এ রস বাুঁ  
নদরক ে  হা তল নট  ধে ।  এ  হা ত লন ট খরস  োরে।  আহম দ  ম ুস াও বাম  হা ত  নদরয়  ব াুঁ 
নদরক ে  হাতল ধে াে  পেষ্টা ক ে রছ। নক ন্তু পাে রছ  িা। 

নবল্লাহ এ ক বাে  তাক াল উ প ে  নদরক ।  তাে পে আহম দ ম ু সারক  পছ রে 
নদল।  পেরত ল ােল পস নি রেে  নদরক । 

আহম দ ম ুসা নি রেে  নদরক  তা নক রয় ‘নবল্লাহ’ ব রল  নেৎক াে  ক রে  উ ি ল। 
তাে পে  নি রজও ত াে  হা ত পছর ে  নদল হ াতল  পথরক । 

নক ন্তু নবল্লাহ প রে োওয়াে  পেক্ষ্ রেই োনে ে  প লাে  আব াে  উ রি  আসরত  
শু রু ক রে রছ। উ রি  আসা  প লার ে  আহম দ ম ুসাে  প দহ  আট রক  পেল। 

আহম দ ম ুসাে  ম ুখ  প বদিায়  িীল হ রয়  উ রি রছ।  োনে ে  নষ্ট রলে  প লারে  
এ ক টা ম ুষ্ঠাঘ াত ক রে  বলল, ‘ও আল্লাহ, নবল্লাহ এ ক া পক াথ া য় পেল!’ 

আহম দ ম ুসা  উ রি  দ াুঁোরত  োনে ল নক ন্তু োনে টা আ বাে  ভীর্ে  পব রে  
পপছি নদ রক  োত্র া শু রু  ক ে ল। 

আহম দ ম ুসা বুেল  োনে টা প ে খাি পথ রক  এ রসরছ  পসখ ারিই ন ফরে  ো রে।  
আে ও বুেল, োনে টা নি শ্চয়  স্ব য়ংনক্র য়ভারব েলরছ।  তা  িা হরল পস পরে  োয়নি  
এ টা জািাে  পে োনে  এ ভার ব পফেত পেত  িা এ বং আব া ে  পলাে  িানম রয় নদ রয় 
তারক ও পফলাে  পেষ্ট া ক ে ত। 

উ রি  দাুঁোল আ হম দ ম ুসা। 
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োনে রক  থাম ারিা  নক ংবা োন ে পথরক  পবে  হ রয় ো ওয়া ো য় নক িা তাে  
উ পায় সন্ধাি কে রত  লােল। 

আহম দ ম ুসা ভাবল, োনে টা স্ব য়ংনক্র য় হরল অবেই ত া  ক তক গুরলা 
অবস্থা বা সম য় -স ীম া িাে া  পন ে োনল ত হয়।  পস গুরলা  নক? 

তাে া েখি োনে ে  পম রেরত  আছরে পরে, তখি দুপ াশ  প থরক   াক িা  
এ রস োনে রক  প রক  প দয় এ বং োনে ও  ষ্টাটব পিয়।  তার দে  আছরে  পো, োনে  
 াক িায় প রক  ে াওয়া  এ বং ষ্টা টব পিয়া নক  এ রক -অ পরে ে  সার থ সম্পক বেুি? আবাে  
োনে  তাে  লরক্ষ্ য পপৌ রছ  োওয় াে  পে ে ানে ে  পল াে  খু রল োও য়া, আবাে  বন্ধ  হওয় া  
এ বং োনে  ষ্টাটব পিয়াে নবর্য় টা নি শ্চয় নি ধবানে ত পপ্রাগ্রাম  ও সম য় -সীম াে  সারথ  
সম্পনক বত। 

আহম দ ম ুসা  ে ানে ে   াক িাে  দুনট  হা তরলে  ক থা  ভ াবল।  হা তল ে াখাে  
ম রধয নি শ্চয় বে  পক াি ত াৎপ েব আর ছ। নক ন্তু পেক্ষ্ রেই আ বাে  ভাবল, হাতরলে  
উ পে েুরলই পতা  পস এ ক বাে  পবুঁ রেনছল।  নক ন্তু  াক িা  পতা  খুরল ে ায়নি ।  আবাে  
ভাবল, দুহাতল  এ ক সারথ ধ রে  পস এ ক টা পেষ্ট া ক ে রত প ারে । 

নেন্তাে  সারথ সা রথই আ হম দ ম ুসা দুহাত  বানে রয় দুপা রশ ে  দুনট  হাতল  
ধরে   াক িাে  উ পে োপ সৃনষ্ট ে  জরে  েুরল  পেল। 

সংরে সং রেই   াক িানট  গুনট র য় নেরয় ইনি ি ও ক যানে য়ারে ে  ম ােখারি  
 ুরক পেল। 

আহম দ ম ুসা  আছ রে  পেল  ক যানে য়ারে ে  সাম রিে  প্রােী রে ে  উ পে।  তাে  
দুনট  হাত   াক িাে  ফাুঁরক  পরে পথুঁথরল  পেল। 

নক ন্তু পস প দখল ে ানে টা প থরম  প েরছ। 
োনে  পথ রম  পে রলও আহম দ  ম ুসা নক ছুক্ষ্ে  িে রত পাে রলা  িা আছরে  

পোে  ধাক্কা  এ বং পবদিাে  নি : সাে হরয়  ে াওয়া  দুনট  হ াত নি র য়।   
শ ীঘ্রই আ হম দ ম ুসা  শ ে ীে টারক  পটরি  নি রয়  উ রি  দাুঁোল।  প্রথরম ই পোখ  

পেল ড্র াইনভং বরিে ন দরক ।  প েখারি  ড্র াইনভং নসট  বা  ড্র াইভ াে  নক ছুই প দখল িা।  
আহম দ ম ুসা নি নশ্চত হ রলা ে ান েট া স্ব য়ংনক্র য়ভারব েরল ক নম্প উ টাে াইজ  পপ্রাগ্রাম  
অনুসারে । 
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দ্রুত ত াক াল দু পারশ ে  নদ রক ।  পদ খল এ ক টা সুেরে ে  দনক্ষ্ ে পাশ  পঘ ুঁরর্ 
পে ল।  তাে  উ প রে  দ াুঁোরিা  োনে টা।  আে  উ ত্ত ে  নদরক  নদ রয় ম সৃে এ ক টা প থ, 
ফটুপাথ বল া ে ায়, ে াস্তাও বল া  োয়।  দুরটা  োনে  প াশ াপানশ  েলরত পা রে । 

আহম দ ম ুসা  নদক টা  নি ক  ক ে রলা অনুম ারিে  উ পে।  আহম দ  ম ুসাে  ধােে া 
সুেে টা প রট্র ারয়ট  প রট্র ারয়ট  িদীে  নদ রক  েরল  পের ছ। আ ে  প রট্র ারয়ট  িদীটা  
িেে ীে  পূবব প্রান্ত  পঘ ুঁরর্। 

আহম দ ম ুসা  লাফ  নদ রয় ে ানে  পথ রক  িাম ল।  প স ম ানট রত  প োে আরেই  
োনে  ছুটরত শু রু ক রে রছ। োনে ে  পফাল্ড হ ওয়া  াক িাটাও উ রি  এ রস প রক  
নদরয়রছ  োনে টারক । 

বুেল আহম দ  ম ুসা, িাম াে  জ রে েখি পস  াি  পা  উ পরে  প তারল তখি 
বাম  পারয়ে  এ ক টা বােন ত ে াপ পরেন ছল  োনে ে  পম রেে উ পে।  পসই ো রপ ই  
োনে টা ষ্টাটব  নি রয়  থাক রত  প া রে ।  আে  োনে  েলাে  সার থ  নি শ্চয় সম্পক ব  আরছ  
 াক িা োনে টারক  প রক  পদয়া ে । 

আহম দ ম ুসা লাফ নদ রয় পি র ম ই ছুটল পে নদক  পথ রক  এ র সনছল পসই 
নদরক ।  নবল্লাহে  নক  অবস্থ া হ রয় রছ পক  জারি!  তারক  উ দ্ধ াে ই এ খি প্রথম ক াজ। 

দশ  নম নি ট পদৌোবাে  পে এ ক  জায়োয় এ রস ত া রক  থমর ক  দাুঁোরত  
হরলা।  সাম রি  সুেে  জুরে  নষ্ট র লে  পদয় াল।  ব াম  নদ রক  ত ানক রয় প দখল, োনে  েলাে  
পে লন ট নষ্ট রলে  পদয়ারলে  পভত রে   ুরক পেরছ। আহম দ  ম ুসা বুেল, নষ্ট রলে  পদয়াল 
পখালা  োয়।  নি শ্চয়  এ  জর ে প ক াি স্বয়ংনক্র য় বযবস্থা আর ছ। 

আহম দ ম ুসা  এ ক টু এ নেরয়  পট াক া নদল  প দয়ারলে  ো রয়।  এ ক দম  নি রে ট 
নষ্ট রলে  পদয়াল।  প দয়ারলে  ো  সহ  উ পে নি রে  অ রিক  প খাুঁ জাখুুঁনজ ক ে ল প দয়াল  
সনে রয় প দয়া  বা  প দয়া রল দে জা   প খালাে পক াি ল ু  পাওয় া  ো য় নক িা।  নক ন্তু নক ছু  
পাওয়া পেল িা।  ভাবল  আহ ম দ ম ুসা, হরত প ারে  পে রলে  উ পে, োনে ে  োরপে 
সারথ স ম্পনক বত পক াি স্বয়ংনক্র য় বযবস্থা  আরছ। 

উ নি গ্ন হরলা  আহম দ ম ুসা।  প ভতরে   ুক রত িা  পাে রল খুুঁজ রব নক  ক রে  
বুরম দীি নবল্লা হরক ।  পস নবপ র দ পরেন ি প তা! প েখা রি পস পরেরছ, পসট া নি শ্চয়  
আন্ াে  গ্রাউ ন্  বন্দীখ ািা।  বন্দীখািা হওয়াে  অথব  পলাক জি পসখা রি আ রছ। 
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তারদে  হ ারত ই পস এ খি পর েরছ। তাে া নবল্লা হে  উ পে েে ম  নক ছু নক  ক ে রব? 
শ ংনক ত হরলা আহম দ  ম ুসা।  নক ন্তু ভাবল আবাে, আহম দ ম ু সারক  িা পা ওয়া পেবন্ত  
নবল্লাহরক  ত াে া নক ছু ক ে রত িা ও পা রে । 

োনে ে  পে ল ট্রাক  পথরক  উ ত্ত ে  পারশ ে  ে াস্তায়  উ রি  আস াে  জ রে আ হম দ  
ম ুসা ঘ ুরে  দাুঁোল।  নি ক  এ  সময়ই আহম দ ম ুসা অনুভ ব ক ে ল তাে  পারয়ে  তলাে  
ম ানট  ক াুঁপরছ। 

নক  ক াে রে ম ানট  ক াুঁপরছ? পজিারে টে  েলা, োনে  েলা ইতযানদ িািা  
ক াে রে মানট  ক াুঁপরত পা রে ।  তাহরল  আবাে  পসই  োনে  পফ ে ত আসরছ ি া প তা? 

নেন্তাে  সারথ  সা রথই  আহম দ  ম ুসা ে াস্তাে উ পে শু রয়  প রে পে ল -এ ে  উ পে 
ক াি পাতল।  পে রলে  উ পে োনে ে  োক াে  ঘ র্বরিে  স্প ষ্ট শব্দ  শু িরত পপল আহম দ  
ম ুসা। 

োনে  নফরে  আসর ছ  নি নশ্চত হর লা  আহম দ  ম ুসা।  নক ন্তু পক ি  নফ রে  আসর ছ? 
ধে া পো  বন্দীর দে  ক ার ছ আস রছ? পস ধে া  প রেন ি এ টা নি শ্চ য় ওো  পজরি  প ফরলর ছ  
এ বং তারক  পখাুঁজ াে  জরে ই ও ে া আসরছ? 

ো পহাক, এ খি তারক  লুক ার ত  হর ব।  নক ন্তু পক াথায়? 
োে নদরক  পোখ বুলাল আ হম দ ম ুসা।  লুক ারিাে  ম ত আশ্রয় পকাথাও পি ই।  

অথে নক ছুরতই  ও রদে  পে ারখ  পো ে ারব  িা। 
অবরশ রর্ পে ল লা ইিট াে  পার শ  ম ে াে  ম ত পরে থাক াে  ক থা নেন্তা ক ে ল। 

তারত  সহ রজ ওরদে  পো রখ  পেরলও আক নিক  আক্র ম ে ক ে াে  এ ক টা সুরোে 
পথরক  ে ারব। 

নেন্তাে  সারথ  স ারথ ই আ হম দ  ম ুসা  পে ল ল াইিট াে  প ারশ  সট াি শু রয়  
পেল।  ছুরট আসর ছ ে ানে ।   

ক াি খাো  ক রে  পো খ  বন্ধ  ক র ে  নি িঃ সারে প রে  আরছ  আ হম দ ম ুসা।  শ ব্দ  
শু রি েখি  ম রি হরলা  ে ানে  দৃন ষ্ট সীম াে  ম রধয  পপ ৌরছ রছ, তখি আরস্ত  ম াথাটা  এ ক টু 
ক াত ক রে  সাম রি ত াক াল। 

োনে  পদ খরত  প পল পস।  োনে টা পখাল া িয়,  াক া। 
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খুনশ রত লাফ নদ রয় উ রি  দাুঁে াল আহম দ ম ুসা।  োনে রত  ো ে া আসরছ, 
তাে া তারক  প দখরত  পার ব  িা।  বে ং  পস  এ খি  প ভতরে  প াক া ে  জরে  এ ই  ে ানে ে  
সাহােয  নি রত  পারে । 

োনে ে  পে ল লাইি  পথ রক  ফটু ন তরিক  সরে  দ াুঁোল আ হম দ ম ু সা। 
পনে ক ল্পিা নি ক  ক রে  নি রয়রছ পস । 
োনে  এ ই পদয়া রলে  ক ারছ এ র স পে থাম র ব িা পসট া পসট া জারি।  তাে া 

আসাে  সম য় এ খা রি  োনে  থা রম নি ।  বন্দীরদে  িানম রয় পদব া ে  জরে  বন্দী খািাে  
উ পরে  নেরয়ই  প্রথম  পথরম নছল । 

োনে  এ রস  পে রছ। আ হম দ ম ুসা পে ল ল াইিট াে  পাশ  ব ে াবে  সাম রি  
এ নেরয় পদয় ারলে  ে া পঘ ুঁরর্  দাুঁ োল।  োনে  তখিও  দশ  বারে া  ফটু দূ রে । 

আহম দ ম ুসাে  প াশ  প থরক ই প দয়ারলে  এ ক টা অংশ  নি িঃ শ রব্দ উ পরে  উ রি  
পেল।  পে  দে জাটা উ ন্মুি  হরল া তা োনে টা সহজ ভার ব প াক া ে  জে ের থষ্ট।  দে জা  
পখালাে পসরক রন্ ে  ম রধযই  ো নে টা  ুরক পেল পভত রে । 

দে জাে পাশ  পঘ ুঁরর্  দ াুঁনেরয়  নছ ল আহম দ  ম ুসা।  োনে টা   ুরক  োওয়াে  পে 
ম ুহূরতবই আহম দ  ম ুসা পো রখে  পলরক  পদয়া রলে  এ পাে  পথরক  ওপারে   ুরক প েল।  
 ুরকই পভত রে ে  পদয়াল  পঘ ুঁরর্  দাুঁোল।  তাে  স ারথ  সা রথই  ব ন্ধ হরয়  পেল  দে জা। 

বানহে পথরক  পভ তেট া এ রক বারে ই  আলাদ া।  ব েবাক ৃনতে  ন বশ াল ঘ ে । 
পম রেরত  দাম ী  পা থে নবছা রিা ।  অবনশ ষ্ট নতিন ট পদয়া রলই দ ে জা।  

ঘ রে ে  উ ত্ত ে  পদয়াল পঘ ুঁরর্ দ াুঁ নে রয় পরে রছ  োনে টা।  উ ত্ত ে  পদয় ারলও  
এ ক টা দে জা। সবগুরলা  দে জ াই বন্ধ।  ঘ রে  লুক া রিাে  পক াি আোল পিই। 

োনে টা দাুঁনেরয় পে রত প দর খ ই আহম দ ম ুসা ছু রট নেরয় ে ানে ে  ওপারশ ে  
পদয়াল ও ে ানে ে  োক াে  ম াে খারি আশ্রয়  নি ল। 

আহম দ ম ুসা  হাুঁটু পে রে বরস  সরব  উ পে নদ রক  ত াক াল।  প দ খল, এ ক টা 
অস্প ষ্ট শ ীর্ পদয়াে শ ব্দ  ক রে  োনে ে  উ পরে ে  ক ভাে  সরে  পেল।  োনে ে  পম রেরত  
বসা এ ক জরিে  ম াথাে  হ্যাট িজরে পেল আহম দ ম ুসাে ।  তাোতানে  আহম দ ম ুসা  
োনে ে  তরল স রে  পেল। 

‘জি, েল পিরম পনে।’ োনে ে  পম রে  পথরক  এ ক জরিে  ক ণ্ঠ  প শ ািা  পেল। 
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‘েল, নম খাইল।  নক ন্তু জযারক ে  পতা এ তক্ষ্রে এ খারি পপ ৌছাে  ক থা।  
এ নদক টা এ ক বাে  পদ রখ  আ ম ে া ওনদরক  প েরত  প ানে ।  হ াে াম জাদাটা  লুক ারলা  
পক াথায়, তারক  পতা পপ রত হর ব!’ বলল  জি  িারম ে  পলাক নট । 

‘নেন্তা পিই, পছাটট ারক  প তা  প াওয়া  পে রছ। তাে  ম ুখ  পথরক ই সব  ক থা  
পবরু রব।  েল।’ নম খা ইল  িারম ে  পলাক নট  বলল। 

বরল নম খাইল  িারম ে  পল াক নট  নি রে লানফরয়  পেল। 
‘হ্যাুঁ  তা পতা  প দরব ই।’ ন ি ে পথ রক  বলল নম খাইল। 
আহম দ ম ুসা  োনে ে  নি রে  পম রে নদ রয় সারপে  ম ত এ গু রে নম খাইরলে  

নদরক ।  এ গুবাে  সম য় ভ াবল, োনে ে  নি রেে  এ ই  পম র েটা  স্ব য়ংনক্র য়ভারব সনে রয়  
পদবাে  বয বস্থা আ রছ। এ নদক  নদরয়ই নক ছুক্ষ্ে  আরে বুরম দীি  নবল্লাহ প রে প েরছ।  
এ  পেবন্ত  ভা বরত ই তাে  বুক টা ধক  ক রে  পক ুঁরপ  উ ি ল নম খা ইর লে  ক থায়।  বু রম দীি  
নবল্লাহ ত াহরল  এ খি ওর দে  হারত!  নবল্লাহ রক  নজজ্ঞ াসাবা দ  ক ে াে  জরেই এ ে া 
তাহরল  এ রসরছ! 

এ টা নেন্তা ক রে  িতুি ক রে  পস ভাবল, নবল্লাহে  ক ারছ পপ ৌছা পেবন্ত এ রদে  
ফরলা ক ে া উ নেত হরব।  এ ে  আরে প স প ভরবনছল  এ রদে  দু জিরক  ক াবু ক রে  োনে ে  
ক ারছ পে রখ  নদরয়  পস  নবল্লা হ ে  সন্ধারি  ো রব।  এ  নসদ্ধান্ত  ন িরয়ই পস নম খা ইরলে  
নদরক  এ গুনে ল।  োনে  প থরক  লাফ নদরয়  িাম ল জিও। 

দুজরি এ গুরল া পু রবে  দে জা ে  নদরক ।  আহম দ ম ুসাে  দুর োখ  তা রদে  
অনুসে ে ক ে ল।  ওো দুজি নেরয় দে জাে স াম রি দ াুঁোল। 

ওরদে  এ ক জি নেরয় দে জাে বাম  পা রশ ে  পদয়া রল লিালনি  আয়তাক াে 
এ ক টা পযারিরলে  ক ারছ  নে রয় দ াুঁোল।  ক ারলা  পবা র বে  উ পে সাদা  ‘ক ী’ 
ন নজট গুরলা  জ্বল  জ্বল  ক ে রছ ।  পযারিরলে  সাইজ  প দর খ আহম দ ম ুসা  ধরে  ন ি ল  
ওটা আলফার বনট ক যাল  পযারি ল  হরব। 

পলাক নট  তাে  তজবনি  নদ রয় পযার িরলে  ‘ন ক’ গু রলারত  পটাক া  নদ রত লা েল।  
পটাক া পশ র্  হ রতই  দে জা  খুরল  পেল।   

ওো দে জা নদ রয় ও পারে   ুর ক  পেল।  আে  সারথ  সার থই ব ন্ধ হরয়  পেল  
দে জা। 
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আহম দ ম ুসা ছুরট নে রয় ে খি দে জাে ক ারছ দাুঁে াল, তাে  আরেই দে জা  
বন্ধ হওয় াে  নল ক  শ ব্দ  বাতারস  নম নল রয় পে রছ। 

আহম দ ম ুসা দ্রুত নে রয় পযারি রলে  ক ারছ দাুঁোল। 
পলাক নট ে  িক  কে া পদর খই আ হম দ ম ুসা পজরি পফরল রছ পে, পস নক রবা র ব  

‘DAVID’ টাইপ ক রে র ছ।  অ থবাৎ ‘DAVID’ দে জাে  প খাল াে  ‘পাস  ওয়া ব’।   
আহম দ ম ুসা দ্রুত ‘DAVID’ টাইপ ক ে ল  ন ক  পবার ব।  সরে  সরে  দে জা  

খুরল  পেল। 
আহম দ ম ুসা  উ ুঁনক  নদল  দে জা  নদরয়।  প দখল, ওো  াি নদ র ক  ক নে র াে 

ধরে  এ গুরে।  দুনদ রক  েনক রত এ ক বাে  পেরয়ই আহম দ  ম ুসা বুেল, ক নে র াে নট এ 
ঘ ে রক  নতি নদক  পথরক  পবষ্টি  ক রে  আরছ। ক নে র ারে ে  ওপা শ  নদরয় ঘ রে ে  সানে । 

আহম দ ম ুসা  ক াুঁধ পথ রক  ক াে বাইিট া হার ত নি রয়  নবোরলে  ম ত ও রদে  
পপছরি  ছুটল। 

ওো দুজি প্রথরম  পনশ্চম নদ রক  বাুঁক  নি রয়  নক ছুটা এ নের য় উ ত্ত ে ম ূখী 
আরে ক টা ক নে র াে  ধরে  এ নেরয় েলল। 

ওরদে  নপ রছ নপ রছ এ গুরে আ হম দ ম ুসা। 
এ ক টা পছাট ক নে র ারে ে  বাুঁরক  বরস পেল আহম দ  ম ুসা।  বাুঁক  পঘ াে াে  

অরপক্ষ্া ক ে রছ পস।  অক িা ৎ নবিারম রঘ  বজ্রপা রতে ম ত েলা ে  দুপাশ  নদরয় দু রটা  
হাত এ রস  তা রক  পে রপ ধে ল। 

সবটু কু  ম রিারোে স াম রি নদর ত নেরয় প পছরিে  বযা পারে  সা বধাি হয়নি  
আহম দ ম ুসা।  এ খি  নক  ঘ টর ত োরে  বু েরত  প াে ল পস।  বুেল, এ ই অবস্থায়  
সাম রি -নপছরি দুন দক  সাম লার িা তাে  পরক্ষ্  সম্ভব হরব ি া।  আক্র ান্ত হরয়ও আহম দ  
ম ুসা তা ই আক্র ম েক াে ীরক  প্রন তরে াধ িা  ক রে  তাে  ক াে বাইি  তুরল  গুলী  বৃনষ্ট  ক ে ল  
সাম রিে  দুজিরক  লক্ষ্ য ক রে । 

আক্র ম েক াে ীে  দুনট  হাত  তখ ি আহম দ  ম ুসাে  েলায়  পে র প ব রসরছ।  
ক াে বাইিট া তখিও আ হম দ ম ুসাে  হা রত। নক ন্তু আ ক্র ম েক াে ীরক  তাে  
ক াে বাইরিে  িরলে  আওতায়  আিাে  অবস্থা ত খি আহম দ  ম ুসাে  পিই।  েলা  পথ রক  
ম াথা পেবন্ত অংশ  প্রায় অ রক রজা হ রয় পের ছ। শ্বাস িালী ে  উ পে োপ  পোয়  
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শ ে ীরে ে  সনক্র য়তাও ক রম  ে া রে।  বুক, পোখ  ও  ম াথাে  উ পে োপ  ক ষ্টক ে  হরয় 
উ ি রছ। বাুঁোে  জর ে নক ছু ক ে া ে  সম য় ফনুে রয় ো রে । 

পশ র্ সম য়টুকু ে  সিযবহাে  ক ে রত ো ইল আ হম দ  ম ুসা।  পস  সবটুকু  দম  
এ ক নত্র ত ক রে  দুহারত আক্র মেক াে ীে  জযারক রটে  ক লাে জারে ধরে  পা পথরক  
পক াম ে  পেবন্ত নি ক  খ াো পে রখ  পক াম ে  বাুঁনক রয় ম াথা  নি রে  ছুর ে নদরয়  ধনু রক ে  ম ত  
বাুঁনক রয় নি রয় এ ল। 

আহম দ ম ুসাে  এ  ক াজট া  নছ ল তী ব্র েনতে এ বং  আক নি ক ।  পলাক টাে 
পপছিট া আ হম দ ম ুসাে  উ পে নদরয় ঘ ুরে  এ রস  ম ানট রত পেল । 

পলাক নট ে  দুহাত  আহম দ  ম ুসাে  েলা  পথ রক  আলো  হরল া  বরট, নক ন্তু 
পেক্ষ্ রেই আবাে  পস  আহম দ  ম ুসাে  েলা জনে রয়  ধে ল। 

ততক্ষ্ রে আহম দ ম ুসাে  বুক  ভরে  নি িঃ শ্বাস পিয়া  হরয়  পে রছ । 
পলাক নট  আধা পশ ায়া  অবস্থায়  তাে  দু হাত  আহম দ  ম ুসাে  ঘ া র ে লক  ক রে  

আহম দ ম ুসারক  ম ানট রত  পফল া ে  পেষ্টা ক ে রত লা েল। 
আহম দ ম ুসা  উ বু  অ বস্থায়  নছল ।  পস  দুপ া  প্রসানে ত  ক রে  পল া ক নট ে  ঘ ারে 

লানেরয় এ ক নদরক  পস  পলাক নট ে  পদ হ  পপ ছি  নদ রক  পুশ  ক ে ল, অেনদরক  নি রজে  
ক াুঁধ নি রজে  পপছি ন দরক  স র জারে  পি রল  নদল। 

পলাক নট ে  দুহাত খরস  পেল  আ হম দ ম ুসাে  ক াুঁধ পথরক ।   
হাত  পথ রক  প রে  োওয় া  ক াে বাইিট া  পারশ ই  প রে ন ছল।  আহম দ ম ুসা  

দ্রুত ত া কু নে রয় নি ল এ বং  ক া ে বাইরিে  িল  ঘ ুনে রয় নি ল পল া ক নট ে  নদরক । 
পলাক নট ও তাে  হাত ছুরট োব াে  সা রথ সা রথ উ রি  দাুঁোনে ল।  আহম দ 

ম ুসারক  ক াে বাইি হ ারত  নি র ত প দরখ  পসও  প রক ট পথরক  পবে  ক রে  নি রয়নছল  
নে ভলবাে ।  তাে  নে ভলবাে  ধে া হা ত উ রি  আসনছল। 

নক ন্তু গুলী  ক ে াে  সম য় পস  পপল ি া।  তাে  আর েই  আহ ম দ ম ুসাে  
ক াে বাইরিে  গুলী রত তাে  বুক  োুঁেো  হরয়  পেল। 

গুলী ক রে ই  আহম দ ম ুসা  উ র ি  দাুঁোল এ বং  ক াে বাইিট া বানেরয় ধ রে  
ছুটল জি -নম খাইলে া পে  নদরক  োনে ল পসনদ রক ।  জি ও  নম খা ইরলে  লাশ  ন ঙাবাে  
সম য় পদখল  তা রদে  পক উ ই  পবুঁ রে পিই।   
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ওরদে  লাশ  ন ঙাবাে  পেই ক ন ে র ারে ে  এ ক নট  বাুঁরক  নেরয় প পৌছল।  তাে  
সাম রি ম ারি  উ ত্ত রে  এ রে াবা ে  পথ  বন্ধ।  পস  পূবব -পনশ্চম লিা সে ল  পে খাে  ম ত  
এ ক টা ক নে র া রে ে  ম ুরখাম ুনখ। 

পক ািন দরক  ে ারব? বুরম দীি  নব ল্লাহরক  পক াথায়  ত াে া পে রখ রছ? নি ক  এ ই 
সম রয় আহম দ  ম ুসাে  িজরে  পেল ক নে র ারে ে  পনশ্চম নদ ক  পথরক  পাুঁে  ছয়জি  
ছুরট আসর ছ ক নে র াে  ধরে ।  ওরদে  প্র রতযরক ে  হ ারতই  ক াে বাইি। 

আহম দ ম ুসা এ ক  ধাপ পপছ র ি হরট প দয়ারলে  আো রল দাুঁ োল।  ওরদে  
পারয়ে  শ রব্দ ে  নদরক  উ ৎক েব হ রয় থাক ল নক ছুক্ষ্ে । 

ধীরে  ধীরে  ও রদে  পা রয়ে  শ ব্দ  নি ক টতে  হরে, ক্র রম ই বা েরছ ওর দে  
পারয়ে  শ ব্দ ।  এ রক বা রে  ক ার ছ  এ রস  পে রছ  ওো।  হি াৎ  ও রদ ে  পারয়ে  শ ব্দ  প থরম  
পেল।  ভ্রুকু নিত হ রলা  আহম দ  ম ুসাে ।  ওো দাুঁে াল পক ি? 

বযাপাে  নক  পদ খাে  জরে  অনত  সন্তপবরে ম ুখটা  সাম রি  এ নেরয়  উ ুঁ নক  নদল। 
উ ুঁনক  পদবাে  সা রথ স ারথ ই এ ক  োুঁক  গুল ী ছু রট এল  ত াে  নদর ক । 
ম াথা সনে রয় নি রয় রছ  আহম দ  ম ুসা।  এ ক  োুঁক  গুলী  তাে  ম া থাে  ক রয়ক  

ইনি সাম রি  নদরয়  ছু রট পেল।  ম াথা সনে রয়  নি রত  ম ুহূতব  পদনে  হরল তাে  ম াথ া ছাতু  
হরয় পেত। 

উ ুঁনক  নদরয় প্রথম  দৃনষ্ট রতই  আ হম দ ম ুসা  পদ খরত  প পরয়র ছ ওো দাুঁ নে রয়  
পিই, নশ ক াে ী বারঘ ে  ম ত এ ক  ধাপ এ ক  ধাপ ক রে  নি িঃ শ রব্দ  তাে  নদরক  এ গু রে। 

এ ে  অথব ওোও  আহম দ  ম ুসার ক  পদখ রত পপরয় রছ, এ  নবর্য়ট া পনে ষ্কাে 
হরয় পেল আ হম দ ম ুসাে  ক ার ছ ।  তাে  ম ারি েুদ্ধ  সাম রি। 

আহম দ ম ুসা  ক াে বাইরিে  নট্র োরে  হ াত  পে রখ  প দয়ারল  পাজ ে  পি স নদরয়  
পক ৌশ ল নি রয় ভাব রছ। 

এ  সম য় ওনদক  পথরক  গুলী শু রু হরয়  পেল।  গুল ী আসরছ  অন বে াম  ধাোয়। 
গুলীে এ ক  অংশ  পদয়া রলে  পক ািায় এ রস  নবদ্ধ  হ রে।  পবশ ীে  ভােই  পদয় ারলে  প াশ  
নদরয় নের য় ক নে র ারে ে  নবপেীত নদ রক ে  পদয়াল রক  নবদ্ধ  ক ে রছ। 

এ ভারব অিথবক  পাে রলে  ম ত গুলী বর্বে  ক রে  েলাে অথব নক? নি রজরক ই 
এ  প্রশ্ন ক ে ল আহম দ ম ু সা।  পেক্ষ্ রেই উ ত্ত ে  তাে  ক ারছ পনে ষ্কাে হরয় প েল।  
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আসরল ও রদে  ম তলব  হরল া, আহম দ ম ুসা ে ারত  আক্র ম রেে  সুরোেই  িা  পায়  
এ জরেই ও রদে  অবযা হত আ ক্র ম ে।  তারদে  এ খিক াে  অিথবক  আক্র ম েই এ ক  
সম য় অথবপূেব  হরয়  উ ি রব।  এ খি প ে গুলী  পক ৌনে ক ভারব  আ সরছ, তা  সম ান্তে ারল  
আসরত শু রু  ক ে রলই আহম দ  ম ুসা গুলী  বৃনষ্ট ে  ম ুরখ অিাবৃত  হরয় পেরব।   

এ ই সুরে াে আ হম দ ম ুসা  তা রদ ে  নদরত  পা রে  িা।  নক ন্তু পক াি  পরথ এ গুরব  
পস। 

এ ই আক্র ম রেে  ম রধযও তারক  পাো আক্র ম রেে  জরে  এ ক টা ফাুঁক  পবে  
ক ে রত হরব। 

আহম দ ম ুসা লক্ষ্ য ক রে  পদখ ল ছুরট আস া গুলীে ¯্ োর্ ত সীম াব দ্ধ  
আরছ এ ক  ফটু পথরক  োে  ফু ট উ চ্চতাে  ম রধয।  নি রেে  এক ফটু ম াত্র তাে  জরে  
নি ে াপদ পজাি।  এ টাই  তাে  প াো আক্র ম রেে  জে সুেে  প থ। 

আহম দ ম ুসা শু রয় পরে সা রপ ে  ম ত এ গুরত লা েল সাম রি।  ক নে র াে নটে 
ম ুরখ পদয়া রলে  পশ র্ প্রারন্ত  ন েরয় থাম ল আ হম দ ম ুসা।  ভ াবল, সুরো রেে এ ই  
সুেে টা ম াত্র এ ক বাে ই বযবহা ে  ক ে া োরব।  ওর দে রক  ব্দুকর ক ে  আওতায় আিাে 
দে জা ক রে  প দরব  ম াত্র এ ক বার ে ে  জরে।  সুতোং তাে  প্র থম আক্র ম েট া হরব পশ র্  
আক্র ম ে। 

আহম দ ম ুসা তাে  ক াে বা ইর িে  পলা ট া পেীক্ষ্ া ক রে  নি ল।  তাে পে 
ক াে বাইরিে  বযারে ল ঘ ুনে রয় ন ট্রোরে  হাত  ে াখল।   

প্রস্তুত হরয়  ম ুখটা  পদয়া রলে  ব া ইরে  ব ানে রয় ন দরত  ে ারব  এ ই  সম য় এ ক টা 
ক রি াে  নি রদবশ  শু িরত  প পল প পছি নদক  পথ রক  ‘পতাম াে  প খলা  স াে  শ য়তা রিে  
বাচ্চা।  আরে-নপ ছরি  সবনদক  প থরক  পঘ ে াও।  অস্ত্র  পে র খ উ রি  দাুঁ োও, দুহাত  উ পরে  
পতাল, িা হরল ক াে বাই রিে  ম যাোনজরিে  সবগুরলা  গুলী প তাম াে  ম াথায়  ুন ক রয় 
পদব।’ 

আহম দ ম ু সা পপছি নদ রক  এ ক বাে  তানক রয় অস্ত্র পেখ াি প থরক  তাক  
ক ে নছল পসখারি  পে র খই  পস  ত্বনে ত উ রি  দাুঁোরল া দুহ াত  উ পরে  তুরল।  আহম দ  
ম ুসাে  দুহ াত  তাে  ম াথাে  পপ ছ িট ারক  আলরতা ভার ব  ছুুঁরয়  আ রছ। ত াে   াি  হারতে  
ম াত্র ক রয়ক  ইনি দূরে  আহম দ ম ুসাে  নে ভলবারে ে  বাট ত াে  ঘ ারে জযারক রটে  
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এ ক টা পরক রট েুল রছ। আহম দ ম ুসাে  দুরে াখ বারজে  ম ত ষ্টান  ক ে রছ সাম রিে  
শ ত্রুরক । 

পলাক নট  পহ াুঁ পহ াুঁ ক রে  প হরস  উ ি ল।  তাে  হা রত  ক াে বাই রিে  িল নট  
িােনছল।  পলাক নট  হানসে  সার থ বলল, ‘তুনম  খুব ঘ রেল আ হম দ ম ুসা।  নক ন্তু আজ  
তুনম  নব্ররেন য়াে পশ নে ল োে রিে  হার ত প রেছ।  পতাম াে  স ব প খলা খত..........।’ 
ক থা পশ র্  ক ে রত প াে রলা  ি া  ন ব্ররেন য়াে  োে ি। 

আহম দ ম ুসাে   াি  হাত  ম াথ াে  পপছি  পথ রক  ক রয়ক  ইনি  পিরম নেরয়  
লুক ারিা নে ভলবাে  নি রয় পব নে রয় এ রসনছল।  পোর খে  প লরক  ছুরট এ রসনছল  
নব্ররেন য়াে োে িরক  লক্ষ্ য ক রে । 

নব্ররেন য়াে োে ি প দখ রত  পপরয়ন ছল বযা পাে টা।  ক থা বন্ধ হরয়  
নেরয়নছল ত াে  ম ু রখে ।  পস দ্রু ত নট্রো রে  তজবনি  নফনে রয় নি র য় টারেবট  পথ রক  িরে  
োওয়া  ক াে বাইরিে  বযারে ল তু রল আিন ছল আ হম দ ম ুসা রক  লক্ষ্ য ক রে ।  নক ন্তু তাে 
আরেই আ হম দ ম ুসাে  নে ভলব ারে ে  গুলী  তাে  ক পালট ারক  গু রো ক রে  নদল। 

পম রেে উপে নছটরক  প রে প ে ল পস ল াশ  হরয়। 
গুলী ক রে ই আহম দ  ম ুসা ঘ ুরে  দাুঁনেরয় োুঁনপরয় পেল তাে  প ে রখ োওয় া  

ক াে বাইরিে  ক ারছ। 
ওো অ রিক  ক ারছ  ে রল এ র স রছ। ও রদে  গুলীে  এ যাংেল  ব দরল  পে রছ। 

সম রক ারে পপৌছ রত পদনে  পিই ।  ক াে বাইরিে  নট্রোরে  তজবনি  পে রখ আ হম দ ম ুসা  
ম ুখ বাোর ত ে ানে ল প দয়ারলে  ওপা রে ।  নক ন্তু পাে ল িা।  গুলী  আসরছ  এ বাে  ম ানট  
ক াম রে।  নি রেে  পে এ ক  ফটু জা য়ো গুলীে ব াইরে  নছল, তাও পূেে  হ রয় প েরছ। 

আহম দ ম ুসা পপছ রি সরে  এ ল।  ভাবল, ওরদে  পক উ  পক উ  এ খি তা রদে  
োি -বযারে ল আে ও  িানম রয় ন িরয়রছ। 

সাম রি এগুরিা  সম্ভব  িয়।  আ বাে  োে নদরক  ত াক ারলা আ হম দ ম ুসা।   
গুলীে এ ই আয়রেে  বাই রে  প ক াি উ ইির া তারক  পপ রত হ রব।  তা িা  

হরল আক্র ম রে ে াওয়া  ো রব  ি া। 
পারশ ে  জািালাে নদ রক  তাক ার লা আহম দ  ম ুসা।  উ পরে  পেল তাে  দৃনষ্ট ।   
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জািালাে নক ছু উ পরে  এ ক ই সম ান্তে ারল ক নে র ারে ে  দুরদয়ারলে  ম রধয  
ক রয়ক নট  সংরোে বাে । 

আহম দ ম ুসাে  ম াথায় বুনদ্ধ এ র স পেল।  ক াে বাইিট া ক াুঁরধ প ফরল পো রখে  
পলরক  পস  জািালায়  উ রি  ল াফ  নদরয়  বাে  ধে ল।  এ ক  বাে  প থর ক  আরে ক  বাে - এ ই  
ভারব  পশ র্ বা রে  উ রি  বসল  আ হম দ ম ুসা।  নি ে নদ রয় গুলীে প  উ  বরয় োরে। 

আহম দ ম ুসা  এ  প উ  ন নঙ রয়  ক নে র ারে ে  ম ুরখে  ওপা রশ  প পৌছরত  ো ইল 
নি ে াপদ উ ইরন্ াে  সু রোে  পি বাে  জরে। 

ওো এ নেরয়  আসর ছ। সম রক ৌ নে ক  অবস্থাি পথরক  তাে  ম াত্র  পরিে  নবশ  
ন নগ্র দূরে  অ বস্থাি ক ে রছ। তারদে  ক াে বা ইরি ে  বযা রে ল আে ও  াি নদরক, 
ক নে র ারে ে  ম ুরখে  নদরক  পবুঁ রক  পে রছ।  ক নে র াে  ম ুরখে  বাম পাশ টা নি ে াপদ  
হরয়রছ।  নক ছু গুলী  ওনদরক ও  োনে ল পসট া  বন্ধ  হরয়র ছ। আহম দ ম ুসা  ওখ ারিই  
পপৌছ রত ে ায়। 

আহম দ ম ুসা প্রস্তুত  হ রয় ক াে বাইরিে  নট্রে ারে   াি তজবনি  পে রখ বাম  
হারত  ক াে বাইিট া আুঁক রে ধরে  বাে  প থ রক  লানফর য় প েল ক নে র াে  ম ুরখে  
বাম পারশ ে  পক াোয়। 

প্রস্তুত নছল আ হম দ ম ুসা।  ম ান টরত পরে ই পস  গুলী বৃনষ্ট  শু রু ক ে ল ওরদে  
নদরক । 

ওো বুরে উ রি  ত ারদে  ক াে বা ইরিে  িল  নফে াবাে  আরেই ও ে া সব লাশ  
হরয় পেল। 

আহম দ ম ুসা উ রি  দাুঁনেরয়  ছুটল ক নে র াে  ধরে  পনশ্চম নদরক ।  
লাশ গুরলাে পাশ  নদরয় ে াবাে  সম য়  তারদে  এ ক জরিে  পরক ট পথরক  পম াবা ইরলে  
শ ব্দ  শু িল ।  থমরক  দাুঁোল  আহম দ ম ুসা।  পস  লারশ ে  প র ক ট পথরক  পম াবাইলন ট 
পবে  ক রে  নি ল।  অি করে পম াবাইলন ট পস  ক ারি ধেল । 

‘এ তক্ষ্ে  পদনে  পক ি ে া রেল।  প শ াি, নব্ররেন য়ারে ে  পম াব াইল  পক াি সাো  
নদরে িা।  অবস্থা  সুনবধাে  ম র ি হরে  িা।  আম ে া প ছাট শ য় তািরক  নি রয় ০ ০৩৩ 
িািারে   ক্টরে ে  ক রক্ষ্  োনে ।  পসখ াি পথ রক  ইম াে রজন্সী  এ নিট  পিব।  পতাম ে া 
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ওনদক টা প দখ।’ আর দরশ ে  সু রে  ওপ্র ান্ত  পথ রক  ক থা গুরলা  এ ল।  তাে পে  উ ত্ত রে ে  
অরপক্ষ্া  ি া  ক রে ই ও পাে  প থর ক  লাইি পক রট ন দল। 

‘আলহাম দুনল ল্লাহ!’ বরল  আ হম দ ম ুসা  পম াবাইলন ট  পরক র ট  পুরে  ম রি  
ম রি  বলল, অন্ধক ারে  হা তোর িাে  হাত  পথরক  আল্লাহ  ব াুঁনের য় নদরয় রছি।  ন বল্লাহ  
এ বং  ক্টে  হাই রক লরক  ঐ  ০ ০৩৩ িািাে  ক রক্ষ্  পা ওয়া ো রব নি শ্চয়।  পদৌে  নদল 
আহম দ ম ুসা।   

পদৌ রে ে াবাে  সম য়   াি প ার শ ে  এ ক টা ক রক্ষ্ ে  িািাে  পদ খল ০০১ ৬, 
আে  বাম  পারশ ে  ঘ ে টাে  িািা ে  পদ খল ০০৪৯ ।  ম রি  ম রি  হাসল আ হম দ  ম ুসা।  
 াি পারশ  ৩ ৩ -এ ে  আরেে ১ ৬ এ বং বাম  পারশ  প তনত্ররশে  পরে ে  ১ ৬ নট  ঘে 
ে রয়রছ। তাে  ম ারি  ক নে র াে  পেখ ারি পশ র্ হরয় রছ, পসখা র িই ৩ ৩  িািাে  ঘ ে নট 
হয়  াি সানে রত হ রব, িয় পত া বাম  সানে রত। এ খি পস পো খ বন্ধ ক রে  পদ ৌোরত  
পারে । 

পদৌো রত প দৌো রতই আ হম দ ম ুসা আবাে  ভাবল, বন্দী হবাে  পে গ্রাউ ন্  
পলারে ে  এ ক টা ঘ রে ে  িািাে ১ ১ ১  পদরখনছল।  আে  বন্দীখািা পথ রক  পবনে রয়  
সাম রিে  এ ক টা ঘ রে ে  িািাে  পরেন ছল ০ ৭৩ ।  এ ে  অথব  আহম দ ম ুসা  এ খি 
আন্ াে  গ্রাউ ন্  প লারে ে  নিতী য় বা  বটম  প লারে  ে রয় রছ। এ খ াি পথ রক  এ নিট  ম ারি  
গ্রাউ রন্  উ ি াে  পথ।  পস  প থ নক  ০০৩৩ -এ ে  সা রথ  বা  ক াছাক ানছ ে রয় রছ? 
ক নে র ারে ে  পশ র্ প্রারন্ত হবাে  এ ক টা অথব এ ও হ রত পারে । 

০০৩৩ িািাে নট  পপল আ হম দ ম ুসা।  নক ন্তু ঘ ে নটে  পক াি দে জা পিই।  ব াম  
সানে ে  পশ র্ ঘ ে  এ নট ।  ০০৩ ২- এ ে  পে ক নে র ারে ে  পশ র্  পেব ন্ত শু ধু  পদয় াল, দে জা  
পিই।  নক ন্তু প দয়ারলল  ম াোম ান ে এ ক  জায়ে ায় ঘ রে ে  িাি াে  ০০৩৩  নি ক ই নল খা  
ে রয়রছ। 

দে জায় এ রস  আছাে  খাওয় া ে  ম ত নবপর দ পরে  পেল  আ হম দ ম ুসা।  
পদয়ারল  পক াি পোপি  দে জা আরছ নক িা প দখাে  পেষ্টা ক ে ল আহম দ ম ুসা।  নক ন্তু  
পক াি হনদস  পপল  িা। 

সম য় হারত  পিই।  অনস্থে  হ রয় উ ি ল আহম দ ম ুসা। 
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নফরে  এ ল ০০৩ ২  িািাে  ক রক্ষ্ ে  দে জায়।  আরস্ত  িব  ঘ ুে াল দে জাে।  
দে জা খুরল  পেল। 

খুনশ  হরলা  আহম দ ম ু সা   ুবন্  পলরক ে  খেকু রটা আুঁক রে  ধে াে  ম তই।   
ঘ রে  প্ররবশ  ক ে ল পস।  নবশ াল ঘ ে ।  আসবাবপত্র পশ াবাে  ঘ রে ে  ম তই।   
ঘ রে ে  দনক্ষ্ ে পদয়ারল এ ক টা দে জা পদখর ত পপল আ হম দ ম ুসা।  বাইরে ে  

দে জাে ম তই এ ে  দে জাে ল ক  নসরষ্টম । 
নবসনম ল্লাহ বরল  দে জাে িব  ঘ ুে াল।  খুরল প েল দে জা। 
পরে ে  ঘ ে টাও এ ক ই ে ক ম  বে।  তরব  এ  ঘ ে নট  পশ াবাে  িয়।  অনফস 

পটন বল ও স ানে  সানে  ক নম্পউ টাে  সাজারিা  ঘ ে নট । 
‘িা আনম  ইিরজক শ াি পিব  িা’- নেৎক াে  ক রে  এ ই ক থা বলাে  শ রব্দ  

েম রক  উ রি  আ হম দ  ম ুসা শ রব্দ ে  উ ৎস ল রক্ষ্ য  পনশ্চম  নদ রক  ত াক াল।  পদ খল, ঘ রে ে 
পনশ্চম পদয় ারল  এ ক টা দে জা। দে জাটা আধ - রখাল া।  দে জাে ওপাে  পথরক ই  
শ ব্দ টা পভরস  এ রস রছ। 

আিরন্দ ম ুখ উ জ্জ্বল হরয়  উ ি ল আহম দ  ম ুসাে ।  নি নশ্চত  পস, ঐ  ঘ ে টাই 
০০৩৩ িািাে  ঘ ে  এ বং পস ঘ র ে  প াক াে  তাহ রল এ টাই  দে জ া। 

নেৎক াে টা পথরম  পেরত ই আরে ক টা ক ণ্ঠ বরল উ ি ল, ‘ ক্টে  তুনম  সব সম য় 
বল আনম  ইিরজক শ ি পিব  িা, আে  সব সম য় ইিরজক শ ি নদরয়ই আম ে া 
পতাম ারক  ঘ ুনম রয় ে ানখ।  এ ই  ঘ ুম  পতাম াে  ম ৃতযুে  নবক ল্প।’ 

‘আনম  বাুঁেরত  ো ই িা।  ম ে রত  োই আনম ।  পত াম ে া পম রে  পফ ল আম ারক ।’ 
অসহায়  ক রণ্ঠ  বলল  পসই  নেৎক াে  ক রে  ক থা বলা পলাক নট । 

‘তুনম  এ ক া ম ে রল  আম ারদে  ন বপদ  আরছ।  আহম দ  ম ুসা  এ বং পতাম াে  
পনে বারে ে  সক রলে  সারথ প তাম ারক  এ ক রত্র ম ে রত হ রব ।  এ ই ম ৃতযুে  সারথই  
তনলরয় োর ব িা ইি ই রলর ভ ি নি উ ইয়রক বে  নল বানট ব টা ও য়াে ও  প রম াক্র ানস 
টাওয়াে  ধ্বংরসে  সক ল ইনতহ াস।’ বলল  নিত ীয়  পলাক নট  আবাে । 

আহম দ ম ুসা বুেল, ইিরজ ক শ ি নি রত িা োওয়া  পলা ক নট ই  ক্টে 
হাইরক ল।  আে  নিতীয়  ক ণ্ঠন ট আজে ওয়াইজম যারিে ই পক াি পলাক । 
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নিতীয় ক ণ্ঠ থ াম রতই   ক্টে  হ াই ম  হাই রক ল ব রল উ ি ল, ‘আহম দ ম ু সা  পক? 
তাে  সার থ আম াে  ম ৃতযুে  সম্প ক ব নক?’ 

‘তুনম  জাি  িা? পস  পতা  স াত  স ােে প তে িদী  প ানে  নদ রয়  এ র সরছ পতাম াে  
ক ারছ। পতাম া রক  উ দ্ধাে  ক ে রত ।  পতাম ারক  পতাম াে  ক িরফশ র িে  পুেষ্কাে  নদরত।’ 

বরল এ ক টু থাম ল পলাক নট ।  তাে পে আবাে  বরল  উ ি ল, ‘এ ই পে হাত  
বাুঁধা প ারয় পবনে  পল াক নট রক  পদখল, পস আহম দ  ম ুসাে  সা থী।  এ  ধে া পরের ছ। 
আহম দ ম ুসাও  ধে া পের ত ে া রে।’ 

এ ক টু নি ে বতা।  আবাে   ক্টে  হাই রক ল নেৎক াে  ক রে  উ ি ল, ‘আনম  
ইিরজক শ ি পিব িা।  আম ারক  ইিরজক শ ি নদও িা।’ 

পেক্ষ্ রেই ক্র ুব্ধ  ক থা পশ ািা পে ল পসই  নিতীয় ক ণ্ঠন টে, ‘এ ই প তাম ে া এ স। 
পতাম ে া হ াত, পা ম াথ া ভ ারলা  ক রে  ধে ।’ 

তাে পে নেৎক াে  ও ধস্তাধনস্তে  নক ছু শ ব্দ  উ ি ল। 
আহম দ ম ুসা পভর ব নি রয় রছ,  ক্টে  হাইরক লরক  ইিরজক শ ি পদবাে  

আরেই তারক  উ দ্ধ াে  ক ে রত হ রব। 
আহম দ ম ুসা  ত াে  ক াে বাইি  ক াুঁরধ  পফ রল  দুহ ারত  দু’নে ভলবাে  তু রল  

নি রয়রছ। 
আরস্ত ক রে  দে জা নদ রয় উ ুঁনক  নদল আহম দ ম ুসা।  পদখল, এ ক টা খারট 

শু রয় আর ছ  .  হ াইম  হাই রক ল।  দুজরি  তাে  দু হাত  খা রটে  সা রথ পসুঁরট  ধরে  আরছ।  
এ ক জি ধরে  আরছ পারয়ে  নদ ক টা।  আে  এক জরিে  হারত ই িরজক শ ি।  পস োরে 
ইিরজক শ ি কে রত।  

বুরম দীি নবল্লা হ বরস আ রছ ঘ র ে ে  পম রেরত। পস নপছ পম াো ক রে  বাুঁধা। 
তাে  পারয় ও পেি লাে ারিা। 

আহম দ ম ুসা   াি  হা রতে  নে ভলবাে  পথরক  প্রথম  গুলীটা  ক ে ল 
ইিরজক শ ি ধো হাতনট রত। 

তাে  হ াত  পথ রক  ইিরজক শ ি পরে পেল।  পলাক নট ে   াি হা র তে কন িরত 
গুলী পলরে রছ।  নক ন্তু নবিরয়ে  বযাপাে  পলাক নট  পসন দরক  নব্দুক ম াত্র ভ্রুরক্ষ্ প  িা  ক রে  
পবাুঁ ক রে  ঘ ুরে  দ াুঁোল।  পসই  সারথ ত াে  বাুঁ হাত  পবে  ক রে  এ রিরছ নে ভলবাে ।  
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পবপরে ায়া  পলাক নট ে  নে ভলবাে  ধে া হাত নব দুযত পবর ে উ র ি  আসনছল আহম দ  
ম ুসাে  নদরক । 

আহম দ ম ুসাে   াি  হাত  ত তনে ই নছল।  আ রে ক বাে  নট্রোে  নট পল আহম দ  
ম ুসা।  পলাক নট  এ বাে  গুল ী পখ ল ম াথায়।  উ রল্প  প রে পেল প স খা রট,  .হাইরক রলে  
উ পে। 

পলাক নট ে  লরক্ষ্ য নট্রে াে  নট র পই আ হম দ  ম ুসা  প দখল  বা নক  দুজিই  
নে ভলবাে  পব ে  ক রে  তা রক  তা ক  ক রে রছ। 

শু ধু এ ক টা গুলী  ক ে াে ই সম য় পপল  আহম দ ম ুসা।   ক্টে  হাইরক রলে  
ম াথাে  নদরক ে  পলাক নট  বু রক  গু লী পখ রয় পরে পেল। 

গুলী ক রে ই  আ হম দ ম ুসা  নি র জে  পদ হটারক  সনে রয়  পি বাে  জরে  বাম  
নদরক  োুঁনপরয়  পেল।  নক ন্তু প শ র্ ে ক্ষ্ া হরলা িা।   . হাইর ক রলে  পারয়ে  নদরক  
দাুঁোরিা  পলাক নট ে  নি নক্ষ্ প্ত গুলী আহম দ ম ুসাে   াি হার তে তজবনি  সরম ত হ ারতে  
নে ভলবাে রক  আঘ াত ক ে ল।  তাে  নে ভলবাে  হাত  পথরক  নছ টরক  পরে  প েল এ বং  
তজবনি ে  বাম পাশ টা নক ছুটা নছুঁ রে পেল। 

আহম দ ম ুসা  পবপ রে ায়া  পলাক নট রক  আে  নিতীয়  গুলীে সু রো ে নদল  িা।  
ম ানট রত পরে নেরয়ই  বাম  হ ারতে নে ভলবাে  পথরক  গুল ী  ক ে ল পলা ক নট রক। 
পলাক নট ও তাে  গুলী  বযথব  হ র য়রছ  পদ রখ  ত াে  নে ভলবাে  ঘ ুনে রয় নি নে ল আহম দ  
ম ুসাে  নদরক ।  নক ন্তু তাে  আরেই বুরক  আহম দ ম ুসাে  গু লী পখরয়  পরে পেল 
পলাক নট । 

আহম দ ম ুসা উ রি  দাুঁনেরয়  সা লাম নদল বু রম দীি নবল্লা হরক । 
‘ওয়া  আলাইকু ম  সালাম।  আ লহাম দুনল ল্লাহ, নি ক  সম রয় এ রস প রেরছি  

ভাইয়া।  ওো   ক্টে  ও  আম ার ক  নি রয় এ খনি  েরল  পেত।   ক্টে  ইিরজক শ ি নি রত  
অস্ব ীক াে  ক ে ায় পদনে  হনে ল।’ উ রি  দ াুঁোরত  দ াুঁোরত  বলল  বুরম দীি  নবল্ল াহ। 

‘আলহাম দুনল ল্লাহ।  নতনি  তার দে  এ  সুরে াে  প দি নি ।’ ব রল  আহম দ ম ুসা  
তাে  বাম  হার তে  নে ভ লবাে  ন দরয় গুলী ক রে  ন বল্লাহে  হার তে হ্যান্ ক াফ এ বং  
পারয়ে  পেরিে  লক  উ নে রয়  নদ ল।  তাে পে এ গুরলা   ক্টে  হ াই রক রলে  নদরক  বলল, 
‘স্যাে  আপনি ভাল  পত া?’ 
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 . হাই রক রলে  ম াথ া ভনতব  উ র ো -খু রো  েুল।  ম ুখ ভনতব দানে  ও  পে াুঁফ।  
োরয়ে  লিা  ক ারলা  পক াট ও  পয ান্ট  বহু  বযব হারে  ম নল ি।  ম ুরখে  দুরধ -আলতা  ে ংরয়ে  
উ পে পেি কু য়াশাে  ছাপ। নক ন্তু পোখ  দু’ন ট  উ জ্জ্বল ।  তা রত অিম িীয়  দৃঢ়তাে  ছ াপ। 

 . হা ইরক ল উ রি  বসল।  তাে  ন বিয় দৃনষ্ট  আ হম দ ম ুসাে  নদর ক ।  তাে  দুনট  
পোখ প েি আি াে  ম ত আট রক  পেরছ আহম দ ম ুসাে  উ পে।  আহম দ ম ুসাে  প্রশ্ন পেি  
পস শু িরত ই পায়নি ।  বলল, ‘আপনিই নক  আহম দ  ম ুসা? আপনি আম াে  ক ারছ, 
আম ারক  উ দ্ধাে  ক ে াে  জরে এ রসরছি সা ত -সােে পতে িদ ী পানে  ন দরয়?’ 

‘নি ক  উ দ্ধাে  ক ে াে  জরে িয়।  আনম  এ রসনছলাম আপিাে  ক ারছ। এ রস  
শু িল াম  আপনি নি রখাুঁজ।  অ র িক  পখাুঁজ  খ বে  পিয় াে  পে  বু েলাম  আপনি  বন্দী।  
তাে পে শু রু উ দ্ধাে  ক ে াে  পেষ্টা।  আপিাে  বানে রতও পেন ছ। ওো সবাই  ভাল  
আরছ। আনম  প ট্ররয়রট আসে  আরে নি উ ইয়রক ব আপিাে  পছ রল পবি ানম ি আম াে  
সারথই  নছল।’ বলল  আহম দ  ম ুসা। 

আিরন্দে  এ ক টা প উ  পখ রল প েল  ক্টে  হা ইরক রলে  ম ুর খ।  ত াে পে এ ক ট ু
েম্ভীে  হ রলা। বলল, ‘পবি ানম ি এখি নি উ ইয়রক ব পক ি?’ 

‘ছুনটরত এ রস রছ। এ রস  পস  স ব জািরত  পা রে ।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 
‘আপিারক  অসং খয ধেব াদ ।  অরিক  ক ৃতজ্ঞতা।  নক ন্তু আপনি আম াে  

ক ারছ পক ি এ রস রছি? জীবরি ে  েুুঁনক  নি রয় পক ি আম ারক  উ দ্ধারে ে  পেষ্টা  ক ে রছি? 
ওরদে  ক থা-বা তবায় বু রেনছ, ওরদে  অরিক  পলাক  ম াে া প েরছ। অরিক  আস্তািা  
ওরদে  ধ্ব ংস হ রয়র ছ। আজ বু েলাম  এ সব আপনিই  ক রে রছ ি।  পক ি ক ে রছি আনম  
বুেরত  পাে নছ িা ।’  ক্টে  হা ই ম  হাই রক ল বলল। 

‘সবই জ ািরবি।  সব ই বলব।  তরব  আজ িয়, এ  অবস্থায়  িয়।’ আহম দ  
ম ুসা বলল। 

‘নি ক  আরছ। আপনি ম ুসলম াি বুের ত পাে নছ।  পক াি পদ রশ ে  পলাক  
আপনি?’ 

হাসল আ হম দ ম ুসা।  বলল, ‘পক াি পদরশ ে  িাম  ক ে ব! এ ক টা পদ রশ  আনম  
জরন্মনছ, পে প দশ রক  এ খি আম াে  পদশ  বলরল ভুল  হর ব ।  এ ই নহরসর ব পক াি 
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পদশ রক ই আনম  আম াে  পদশ  বলরত পানে  িা।  বলরত  পা র ে, আনম  সব পদরশ ে  
নবরশ র্ ক রে  সব ম ুসনলম  প দর শ ে  আনম  িােনে ক।’ 

ভ্রুকু নিত হরলা  ক্টে  হ াইম  হা ইরক রলে ।  ভাবিাে  নেহ্ন তাে  প োরখ -ম ুর খ।  
বলল আনম  এ ক  আ হম দ  ম ুসা ে  ক থা পরেন ছ  পত্র -পনত্রক ায় ।  নতনি  নবনভন্ন  প দরশ  
ঘ ুরে  পবোি।  ম ানুরর্ে  সম স্যা ও নবপদ নতনি  ম াথ ায় তুরল  পিি ।  তাুঁে  অরিক  
সাক রসস পষ্টা নে  আনম  পরেন ছ ।  নতনি  এ ক জি নবলবী বী  পিত া ও। আপনি  নক  পস ই 
আহম দ ম ুসা?’ নজজ্ঞ াসা  . হা ইম  হাই রক রলে । 

‘হ্যাুঁ  স্যাে ।  ইনি ই  নতনি ।’ বল ল  দ্রুত  বু রম দীি  নবল্লাহ  আ হম দ ম ুসা  ম ুখ  
পখালাে  আ রেই। 

‘আনম ও এ টাই পভ রবনছ।  নক ন্তু আনম  নবনিত হনে, পেম  প্রভ ুঈ শ্বে  আম াে 
প্রনত এ ত দয়া ক রে রছি!  আ হম দ ম ুসারক  পানি রয়রছি আ ম াে  সাহােযা রথব! ব রল  
এ ক টু থাম ল  ক্টে  হাইরক ল।  তাে পে আবাে  ম ুখ খুরলন ছল আহম দ ম ুসারক  নক ছু  
বলাে জরে। 

তাে  আর েই  আহম দ  ম ুসা  বর ল উ ি ল, ‘স্যাে, পরে  আম ে া ক থা বলব।  
এ খি আম ারদে  প বে  হ রত  হ র ব এ খাি  পথরক ।  আম াে  অনু ম াি নি ক  হরল  আম ে া 
এ খি ভূনম তল পথরক  দুতলা  ন িরে অবস্থ াি কে নছ।’ 

‘অনুম াি পক ি? আপনি প তা  উ পে পথরক  নি রে  পিরমরছি!’ বলল   ক্টে 
হাইম  হ াইরক ল। 

এ ক টু হাসল আহম দ ম ুসা।  বলল, ‘আম ে া পস্ব োয় আনসন ি।  ওো 
আম ারদে  বন্দী  ক রে  এ রিন ছল।’ 

এ ক টু নবিয়, এ ক টু ম নলি তা প দখা  প েল  ক্টে  হা ইম  হাই রক র লে  পোরখ -
ম ুরখ।  তাে পেই হারস্য াজ্জ্বল ম ু রখ বলল, ‘েম ৎক াে ।  বন্দী পথ রক  নবজয়।’ 

‘নবজয় এ খরিা আর সনি  স্যাে ।  আম ারদে  বাইরে  পবরু র িা এ খিও 
বানক ।’ আহম দ ম ুসা  বলল। 

‘এ ই ঘ রে ই বাই রে  পব রুবাে  প ক াি বযবস্থা আরছ। আনম  ও রদ ে  ক থায় এ টা 
শু রিন ছ।’ দ্রুত  ক রণ্ঠ  বলল   .  হাইম  হ াইরক ল। 

‘ধেবাদ।  আম াে ও এ টাই নব শ্বাস।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 
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ঘ রে ে  োে নদরক  তাক ানে ল আহম দ ম ুসা। 
ঘ ে টা পনে ষ্কাে।  পশ াবাে  খ া ট ছাো  ঘ রে  আ রছ  এ ক নট  ম াত্র নষ্ট রলে  

পটন বল।  এ ে  বাইরে  ে রয় রছ ঘ রে  প্ররব রশ ে  এ ক টা দে জা। ঘ রে  আে  নক ছু পিই।  
পটন বলন ট ঘ রে ে  পনশ্চম পদয়ার লে  দনক্ষ্ ে পক াোয় এ রক বারে  পসুঁরট ে াখ া পক া রেে  
সারথ। 

পটন বরলে  োুঁ  পঘ ুঁরর্ পন শ্চম পদ য়াল ব ে াবে  ে াখ া খ াটন ট।  পটন বল ও খাট  
দুরটাই  নষ্ট রলে ।  ঘ রে ে  অবনশ ষ্টট া িগ্নভার ব ফ াুঁক া। 

‘বলরতা ন বল্লাহ, পটন বল ও খ াটট ারক  এ ম ি পবসুরে াভারব ে াখা হরয় রছ  
পক ি? পক ি ঘ রে ে  ম ােখারি ে াখা হয়নি ।  প োটা পম রো  পক াি ক ারজ ফ াুঁক া ে াখা  
হরয়রছ?’ বলল আহম দ  ম ুসা অরিক টা স্ব েত ক রণ্ঠ। 

‘নি ক  বরলরছি  ভাইয় া।  ঘ ে  সাজারিাে  দৃনষ্ট রত  এ টা  এ রক বারে ই  
নবদঘ ুরট।  নক ন্তু পক ি?’ বলল বু রম দীি নবল্লা হ। 

‘আো পদ খ পত া’, পটন বরলে  উ চ্চতা স্ব াভানব রক ে  তুলিায় ক ম, তাই িা?’ 
আহম দ ম ুসা বলল। 

‘নি ক ।  নক ন্তু এ  নি রয় ম াথা  ঘ া ম ারেি  পক ি? আম ারদে  প বে  হওয়াে  প থ 
পবে  ক ে রত হ রব।’ বলল  বু রম দীি  নবল্লা হ অনস্থে  ক রণ্ঠ। 

‘বুরম দীি  নবল্লা হ  লক্ষ্ য ক ে, খাট ও  পটন বরলে  ম ধযক াে  উ চ্চতা  এ ক টা 
নসুঁন েে  সাধােে  ধারপে সম াি।’ আহম দ  ম ুসা বলল  নবল্লা হে  ক থাে  নদরক  ক েবপাত  
ি া ক রে । 

‘নম . আহম দ ম ুসা, ঘ ে  পথরক  এ নিট  পিয়াে পক্ষ্ রত্র এ ই খাট ও পটন বরলে  
ম রধয পক াি ে হস্য লুনক রয় আর ছ বরল আপনি ম রি ক ে রছি?’ আহম দ ম ুসাে  নদরক  
সপ্রশংস দৃনষ্ট রত পেরয়  বলল হ াইম  হা ইরক ল। 

এ ক টু হাসল আহম দ  ম ুসা।  ব লল, ‘এ  ছাো  আে  পক াি অব লিি  পদ খনছ  
িা।’ 

ক থা পশ র্ ক রে ই আহম দ  ম ুসা নবল্লাহরক  লক্ষ্ য ক রে  বলল, ‘নবল্লাহ, পদখ, 
পটন বল ও খাট নিশ্চয়  পম রেে সারথ নফ ি  ক ে া।’ 

নবল্লাহ ছু রট নেরয়  প দরখ  বলল, ‘নি ক  ভাইয়া, নফি  ক ে া।’ 
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আহম দ ম ুসাে  পোখ  উ জ্জ্বল হ রয় উ ি ল।  এ নেরয় নে রয় খাট ও পটন বরলে  
তলা এ বং  প ায়াগুরলা  ভা রলা  ক রে  পেীক্ষ্ া ক ে ল, নক ন্তু পোপ ি সুইে  জাত ীয় পক াি 
নক ছুই পপল িা। 

এ ই প্রথম  পেষ্টাে  বয থবতাে  প ে  আহম দ ম ুসা  এ রস  পটন বরল ে  পাশ  পঘ ুঁরর্  
খারটে  উ পরে  বসল। 

আহম দ ম ুসাে  হা রত  এ ক টা নট সুয পপ পাে  নছল।  পস  হ ারতে  দ লা পাক া রিা  
নট সুয পপপাে  ও রয়ষ্ট পপপাে  বা রেরটে  উ র দ্দরে  ছুরে  ম াে ল। 

পছাট আয়ত াক াে  ওরয়ষ্টরপ পারে ে  বার েট নছল পটন বল  ও খ ারটে  
ম ােখারি।  আহম দ  ম ুসাে  ছু র ে পদয়া  নট সুয প পপাে  ব ার ের ট পোে  বদ রল নে রয় 
পেল বার েরটে  ও পারে, বার েরটে  আোরল। 

আহম দ ম ুসা  বা রেটন ট এ ক প ারশ  সনে রয়  ওপাশ  পথ রক  নট সুয পপ পাে নট  
পিবাে  পেষ্টা  ক ে ল।  নক ন্তু পাে রলা িা।  বা রেটন ট পম রজে  সার থ নফি । 

নবনিত হরয়  আহম দ  ম ুসা  তা ক াল বার েরটে  ন দরক ।  ফাুঁক া  ক ারলা ে ংরয়ে  
বারে রটে  তলায় প দখল সা দা বে আক ারে ে  স্ক্র ুে  ম াথা।  নকন্তু স্ক্র ুে  ম াথায় পেম ি 
খাুঁ জ থ ারক, পতমি  পক াি খ াুঁজ এ  স্ক্র ুরত পিই। 

ভ্রু কু নিত হ রলা আ হম দ ম ুসা ে । 
ম ুখ িা তু রলই আ হম দ ম ুসা   া ক ল, ‘নবল্লাহ এ নদ রক  এ স।’ 
সাংবানদক  নবল্লা হ িবয প োরয় ন্দাে  ভাব নি রয় ল ুে  সন্ধারি প দয়াল -খাট -

পটন বরলে  আরশ -পা রশ  ঘ ুে  ঘ ুে ক ে নছল।  আহম দ ম ুসাে   াক  পপ রয় ছু রট এল । 
নি ক  এ  সম য় ০৩২ িিে  ঘ রে ে  দে জায় ধাক্কাে  শ ব্দ  হল।  ক রয়ক টা ধাক্কাে 

পেই ব্রাশ  ফ ায়ারে ে  শ ব্দ  এ ল। 
উ নিগ্ন পো রখ  নবল্লা হ তাক াল  আহম দ ম ুসাে  নদরক ।  আে  ভ ীত  .  হ াইম  

হাইরক ল খারটে  ও প্রান্ত পথ রক  আহম দ ম ুসাে  নদ রক  সরে  এ র স ক নম্পত ক রণ্ঠ বলল, 
‘ওো এ রস পের ছ নম . আ হম দ ম ুসা।’ 

আহম দ ম ুসা  হাসল।  বলল, ‘ভয় পিই।  িা  হয়  আ রে ক  দফা  ল োই ক ে রত  
হরব।  আে  স ম্ভবত  ওো এ রস  আম ারদে  পা রব ি া।’ 
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ক থা পশ র্  ক রে ই আ হম দ  ম ুসা নবল্লা হরক  বা রেরটে  স্ক্র ুে  ম া থা পদনখ রয়  
বলল, ‘ওরত ো প দাও।’ 

নবল্লাহ এ ক  হাত পটন বরল পি স নদরয় েুুঁরক  পরে অ ে হা রত স্ক্র ুে  ম াথায় 
পজারে  ো প নদল। 

সরে  সরে  নশ র্ প দয়া ে  ম ত এ ক টা লিা শ ব্দ  উ ি ল।  পনশ্চরম ে  পদয়া রলে  
এ ক াংশ  উ পরে  উ রি  পেল  এ বং  তাে  সা রথ  সা রথ  পটন বল  ও  খ া টস হ পম রেে সংনি ষ্ট 
অংশ  পদয়া রলে  ওপ ারশ   ুরক প েরত ল ােল। 

এ  সম য়ই পশ ািা  পেল  ০০৩ ৩ ঘ রে ে  দে জায়  ধা ক্কা  ও  তাে পে ব্রাশ  
ফায়ারে ে  শ ব্দ । 

পটন বল ও  খাট ওপা রশ  প পৌর ছ  এ ক টা নসুঁন েে  সারথ  পসট  হ রয়  পেল।  পদখ া 
পেল খ াট প থরক  পটন বল  এ বং পটন বল পথ রক  নসুঁন েে  ধারপ  উ ি াে  সুন্দ ে  পথ ত তনে  
হরয় পের ছ। 

‘েলুি সবাই  নসুঁন েরত  উ রি  ো ই।’ বরল  আহম দ  ম ুসা উ রি  দ াুঁোল। 
প্রথরম   . হাইম  হ াইরক ল, তাে পে বুরম দীি নবল্লাহ, সবরশ রর্ নসুঁন েরত  

নেরয় উ ি ল আহম দ  ম ুসা। 
আহম দ ম ুসা  নসুঁন েরত  উ ি রত ই পটন বল ও  খ াট আব াে  নফ র ে  পেল  পস ই 

ঘ রে ।  পিরম এল পদয় ালও উ প ে  পথরক । 
‘এ ে  আসাটা স্ব য়ংনক্র য় িয়, নক ন্তু োওয়াটা  স্ব য়ংনক্র য়।  ম রি হয় ওজ রিে  

সারথ এ ে  নফরে  োওয় াে  সনক্র য় হবাে  পক াি সম্পক ব আরছ। আম ে া ওরত অ বস্থাি  
ক ে রল ওটা  সম্ভব ত পফেত  প ে ত িা।  আম ে া পিরম  আসায়  ও ে  ওজি  ম ূল অ বস্থারি  
েরল আসায়  তাে  নফ রে  ো বাে  বযবস্থা  সনক্র য় হরয় রছ।’ ক থা গুরলা  বরলই  আহম দ  
ম ুসা  . হাইম  হা ইরক লরক  ল ক্ষ্ য  ক রে  বলল, ‘েলুি স্যাে । ওো আম ারদে  নপছু  
ছােরব  িা।  প দয়াল  সনে রয়  এ  প রথ  আসাে  পন্থা  ওো  নি শ্চ য় জা রি।  ওো  এ খনি  
এ রস পেরব।’ 

আহম দ ম ুসাে  ক থা  পশ র্ হবা ে  আরেই   .  হা ইম  হাই রক ল ও বু রম দীি  
ন বল্লাহ দ্রুত নসুঁন ে পবরয়  উ ি রত  শু রু ক রে রছ। 

আহম দ ম ুসাও  ছুটল। 
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নক ছুক্ষ্রেে  ম রধযই নসুঁন েরত ব্রাশ  ফায়ারে ে  শ ব্দ  পপল আ হম দ ম ুসাে া।  
নক ন্তু নসুঁন েট া এ ুঁরক  পবুঁরক  উ পরে  উ ি ায় আহম দ ম ুসারদে  পক াি অসুনবধা হরলা ি া। 

নসুঁন ে পরথ  আহম দ  ম ুসাে া এ ক টা বানে র ত নে রয় উ ি ল।  বানে ট াে  পুব  পাশ  
নদরয় িদ ী এ বং  পনশ্চম পাশ  প ঘ ুঁরর্ সেক  পথ। 

প ট্ররয়ট শ হরে ে  এ ই এ লাক া টা বলা োয় অফসা ই ।  অরপ ক্ষ্ াক ৃত নি েু 
এ লাক া এ টা।  সবনজে  পক্ষ্ ত ও প্রেেু  প োপ -জং েল ে রয় রছ। 

আহম দ ম ুসা দ্রু ত  . হাইম  হ া ইরক ল ও বু রম দীি নবল্লা হরক  ন িরয় ে াস্তাে 
পারশ  দ াুঁোল।  পক াি ে ানে -রঘ াো পা ওয়াে  সম্ভ াবিা  খুব  ক ম । 

আহম দ ম ুসাে া  দ াুঁোরিাে  ন ম নি ট খারিরক ে  ম রধযই  এ ক টা োনে রক  
আসরত প দখল।  ক াছাক ানছ এ রল পদখা  পেল, োনে রত আরে াহী ম াত্র এ ক জি 
ম নহলা, পসই ড্র াইভ  ক ে রছ। 

আহম দ ম ুসা হাত  তুলরল  োনে টা দাুঁনেরয়  পেল।  আহম দ  ম ুসা  দ্রুত  তা রক  
বলল, ‘আম ে া নবপরদ  পরেন ছ ।  নবরশ র্ ক রে  এ ই বৃদ্ধ।  আম ে া আপিাে  সা হােয  
োই।’ 

পম রয়নট  তাে  পো রখে  সব  শ নি উ জাে ক রে  আ হম দ ম ুসা রক  পদ খল।  
তাে পে পম রয়নট  ম াত্র এ ক নট  শ ব্দ  উ চ্চাে ে ক ে ল।  বলল, ‘উ ি ুি।’ 

পপছরিে  নসরট নবল্ল াহ  ও   .  হ াইম  হাই রক লরক  বনসরয়  আহম দ ম ুসা  
নি রজ সাম রিে  ড্র াইনভং  নসরটে  পারশ ে  নসরট উ রি  বসল। 

এ  সম য় নতিজি  পষ্টি োিধ া ে ী পবনে রয়  এ ল আহম দ  ম ুসা ে া পে  বানে  
পথরক  প বনে রয় এ রসনছল  পসই  বানে  পথ রক । 

আহম দ ম ুসার দে  োনে রত  ওিা  তাে া পদখ রত পপরয় রছ। ে ানে  লরক্ষ্ য এ ক 
পশ লা গুনল  ছু রট এল  তা রদে  প ষ্টি োি পথরক । 

পম রয়নট  নবনিত হরয় রছ। োনে  ষ্টাটব নদরত  নদরত  বলল পম রয়নট, ‘ঘ টি া নক 
নম ...........।’ 

‘আহম দ আনম ।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 
‘আহম দ?’ আপনি নক  ম ুসলম াি?’ পম রয়নট ে  পো রখ নব িয় দৃনষ্ট । 
‘নজ হ্যাুঁ।’ সংনক্ষ্ প্ত  জবাব  নদল  আহম দ ম ুসা। 
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পম রয়নট  ম ুহূতবক াল েুপ ক রে  থাক ল।  তাে পে বলল, ‘আপিাে া ম ূলত 
বাদী, িা আসাম ী?’ 

‘বাদী।’ ত্বনে ত  জ বাব  নদল আ হম দ ম ুসা। 
‘আপনি নবরশ র্ ক রে  বৃরদ্ধে  নব পরদে  ক থা  বলরলি ।  বৃদ্ধনট  প ক, তাে  িাম  

ন ক?’ নজজ্ঞ াসা ক ে ল পম রয়নট । 
আহম দ ম ুসা  এ ক টু নিধা ক ে ল।  তাে পে বলল, ‘ইনি   ক্টে  হাইম  

হাইরক ল।’ 
ব্রাশ  ফায়া রে ে  শ ব্দ  পাওয়া  পে ল এ  সম য় পপ ছি প থরক । 
আহম দ ম ুসা পপছ রি তাক াল।  পদখল, পপছরি এক টা ক াে  ছুর ট আসরছ।  

আহম দ ম ুসা  বুেল, ওোই নপ ছু নি রয়র ছ। নি শ্চয় ে ানে টা ও র দে  ওই  বানে র ত নছল। 
আহম দ ম ুসা  োে নদরক  ত াক া ল।   ারি সবনজে  বাোি।  বা র ম  িদী পেবন্ত 

পোপে াে। 
সাম রিই ে াস্তাটা  বাম  নদ রক  এ ক টা বাুঁক  নি রয়র ছ। ব াুঁক  প শ রর্ জংেল।  

খুনশ  হরলা  আহম দ ম ুসা। 
তাক াল পস  পম রয়নট ে  নদরক ।  ব লল, সাম রিে  বাুঁরক  আম ারক  ি ানম রয় নদি।  

বাুঁক টা ঘ ুরে ই আম ারক  িানম রয়  পদ রবি।  ে ারত  পপ ছরিে  োনে  পদ খরত  িা প ায়।’ 
পম রয়নট ে  পোর খ -ম ুরখ  উ রিে।  বলল, ‘পিরম নক  ক ে রবি? ওো পতা  পম রে  

পফলরব  আপিার দে ।  তাে  পে র য় সাম রি পক াি পুনলরশ ে  সাহা েয পাও য়া োয় নক িা  
পদখা  ে াক ।’ 

‘িা স বাই  িাম র ব  িা।  শু ধু  আনম  িাম ব।  ও রদে  এ খারিই  আ টক ারত ো ই।  
সাম রি পুনলরশ ে  সাহ ােয  পাও য়া ো রব, তাে  নি শ্চয়তা পিই।’ বলল  আ হম দ ম ুসা। 

পম রয়নট ে  পোরখ -ম ুরখ নব িয়।  বলল, ‘আপনি নক ভারব ওর দে  পি ক ারবি? 
ওো পতা  সংখযায়  প বশ  ক রয়ক জি।  তাছাো পষ্টি ো রিে  ম ত বে অস্ত্র  ওর দে  
আরছ।’ 

‘নক ন্তু এ ভারব আপনি এ বং  আম ে া সবাই নব পদগ্রস্ত  হর বা ।  ওো োনে ে  
টায়ারে  গুলী ক ে রত পাে রল এ খনি  োনে  পথরম  ে ারব  এ বং  আম ে া সবাই ও রদে  
গুলীে ম ুরখ  পে রবা।  আে  আন ম  পিরম নে রয়  ওর দে  ে ানে  আ টরক  নদরত  পাে ব।  এ  
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পারশ ে  দুনট  টায়ারে ে  পে পক া ি এ ক নট  ফাটারত পাে রলই ও ে া পথরম  পে রত ব াধয 
হরব।  ত খি আপিাে া  নি ে াপর দ েরল  পে রত  পাে রবি।’ আহ ম দ ম ুসা বলল। 

‘নক ন্তু আপিাে  নক  হরব? ও রদে  োনে  আট ক ারত প াে র লও ওরদ ে  
সবাইরক  এ ক া এ ুঁরট উি রবি  ন ক  ক রে?’ বলল পম রয়নট  প্রনত বারদে  সু রে । 

‘আনম  হরবা  আক্র ম েক াে ী, ওো আক্র ান্ত।  আম াে  জয়ী হবা ে  সম্ভাবিা  
পবনশ ।’ আহম দ ম ুসা  বলল। 

‘সম্ভাবিা  েনদ  সতয  িা হয়?’ বলল পম রয়নট । 
‘এ তটা ভা বরল  পক াি কাজ  ক ে া ো রব  িা।  ক ে েীয় ো  ত া ক ে রত এ নেরয়  

পেরত হরব।  বযস।’ বরল  আহ ম দ ম ুসা এ ক টু  পথরম ই আবাে  বরল  উ ি ল, ‘এ খারিই  
িানম রয় নদি।’ 

োনে  থ াম াল পম রয়নট ।  আহম দ ম ুসা  ে ানে ে  দে জা  খুল রত  খুলরত  বলল, 
‘আপিাে  িাম  নক  জুনলয়া ে বা টবস?’ 

‘হ্যাুঁ।’ বলল  পম রয়নট । 
‘থযাংক স।’ আহম দ  ম ুসা বল ল। 
‘ওরয়লক াম ।’ পম রয়নট ে  পো র খ নবিয়  নবম ুগ্ধ দৃনষ্ট । 
োনে ে  পখালা  জািালা ন দরয় ন বল্লাহ নেৎক াে  ক রে  বরল উ ি ল, ‘ভাইয়া 

আম াে  জরে পক াি নিরদবশ?’ 
‘নম স জুনলয়াে নি ক ািায় পতাম ারদে  পখাুঁজ  ক ে ব।’ নেৎক াে  ক রে  বলল 

আহম দ ম ুসা। 
আহম দ ম ুসারক  িানম রয়  নদরয় ই পম রয়নট  ে ানে  ষ্টাটব নদ রয়রছ।  নবল্লাহ  ক থা  

শু রু ক ে রলও পস  োনে  পলা  ক রে নি ।  োনে টা পে  পথ রম নছল পসট া  পপছরিে  
োনে টারক  পস  জািরত  নদর ত ে ায় িা।  আহম দ  ম ুসা এ টাই  পে রয়নছল। 

বাুঁক টা এ রক বারে ই এ ল পযাটারিে  নছল।  তাছাো বাুঁক  এ লাক ায় পোপ ও  
োছপালা  নছল  পবশ  বে  বে ।  পপ ছরিে  োনে টা পটে  পপল  িা  সাম রিে  োনে ে  
থাম াটা। 

পপছরিে  োনে টা  বাুঁ রক  আসাে  আরে ই  সেরক ে  পা রশ  পোর পে মরধয ো  
 াক া নদরয় এ ক টা পম াটা  ো রছ ে  আোরল পনজশ ি নিরয় নি র য়রছ আ হম দ ম ুসা। 
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দুহার ত দু’নে ভলবাে  পে ন । 
পপছরিে  োনে টা ে রেে  েনত রত বাুঁরক  এ রস  প পৌছল।  স াম রিে  োনে টা  

বাুঁরক ে  ক াে রে আোল হ ওয়া ে  জরেই  হয়র তা তার দে  বােন ত এ ই তৎ পেতা। 
োনে টা আহম দ  ম ুসাে  পস াজ ারসানজ পনজশ রি আসাে  আ রেই  োনে ে  

সাম রিে  োক া লক্ষ্ য ক রে  দুহা ত নদরয় দু’ন ট  গুলী  ছুেল আহ ম দ ম ুসা।  গুলী বয থব  
হওয়া এ বং  নিতীয়  গুলীে  েুুঁনক  নি রত োয়  ি া  পস। 

দুনট  গুলীই  অবযথবভ ারব  আ ঘ াত ক ে ল োনে ে  সাম রিে  টায়াে রক । 
ম ুহূরতবই প্রেন্  েনতে োনে টা ন ছটরক  শ ূরে উ রি  পবশ  অ রিক টা দূরে  নেরয়  আছরে  
পেল।  তাে পে আে ও ক রয়ক টা ে োেনে  পখল।  পরে  প্র েন্  শ রব্দ  নবরফানে ত 
হরলা োনে টা।  আগুি  ধরে  প ে ল োনে রত। 

আহম দ ম ুসা নে ভলবাে  পরক র ট পুরে  প বনে রয় এ ল প োপ  পথ র ক । 
সেরক ে  ধাে পঘ ুঁরর্ হাুঁটা  শু রু ক ে ল সাম রিে  নদরক ।  জ্বলন্ত োনে  পপনে রয়  

োবাে  সম য়  পদ খল, পক উ  বাুঁর েনি ।  ম রি হয় পক উ  োনে  পথ রক  পবে  হবাে  পেষ্টা  
ক ে াে ও  সুরোে পায়নি। 

সেরক ে  প্রান্ত পঘ ুঁরর্ প হুঁরট ের লরছ আহম দ ম ুসা।  এ  সের ক ে  ওনদরক  
সম ান্তে ারল, পফোে  সেক ।  দুসেরক ে  ম ােখারি ঘা রস  াক া  প্রশ স্ত আইলযান্ । 

প্রায় দশ  নম নি ট পাে  হরয় প েরছ। পথ েলর ছই আহম দ ম ুসা।  নল ফট 
পিয়াে ম ত পক াি োনে  পায়ন ি।  ক ারেবা ভযাি ক রয়ক টা পে রছ, োত্রী ভনতব হ ায়া ব  
টযানিও ক রয়ক টা পে রছ। নক ন্তু আহম দ ম ুসা  ওর দে  পক াি অ নুরোধ ক রে নি । 

হি াৎ আ হম দ  ম ুসা তাে  িাম  ধরে   াক  শু রি   াি  নদরক  ে া স্তাে ওপা রশ  
নফরে  তাক াল।   প দখল, আইলযারন্ ে  ওপা রে  পফোে  স েরক ে  পবো বে াবে  
দাুঁনেরয় োনে ে  পসই পম রয়টা ও নবল্লাহ তারক   াক রছ। ত ার দে  পারশ  তা রদে  ে ানে  
দাুঁনেরয় আ রছ। 

বুেল আহম দ  ম ুসা।  ওো নি শ্চয় পপ ছরিে  োনে টা ধ্বংস হ ওয়া প দখর ত 
পপরয়র ছ। তা ই পক াথ াও এ নি ট নি রয় নফে নত পথ  ধরে  তা র ক  পিবাে  জরে  তাে া  
নফরে  এ রসরছ। 

আহম দ ম ুসা সেক  ক্র স ক রে  েলল ওরদে  ন দরক । 
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২ 
জুনলয়া ে বাটবরসে বানে ।  দুত লাে নভআইনপ প েষ্ট রুম । 
আহম দ ম ুসা এ ক নট  পসাফ ায় ব রস। 
ঘ রে ে  ওপারশ  সুসনিত পব ।  ল ান্ত শ ে ীে টা োরে শু রয় এ কটা লিা ঘ ুম 

নদরত। নক ন্তু আহম দ ম ুসাে  ক ারছ এ ই পলারভে  পেরয় এ ক টা নেন্তা বে হ রয়  
দাুঁনেরয়রছ। 

আহম দ ম ুসাে  পোখ  ঘ ুরে  নফ রে  বাে  বাে  জ ািালা  নদরয়  বাইরে  েরল  
োরে।  জািাল া নদ রয় ব ানে ে  এ যারপ্রাে  পে া টা প দখা  োয়। 

ঘ রে  প্ররবশ  ক ে ল বুরম দীি নবল্লাহ।  আহম দ ম ুসা রক  পদর খ বলল, ‘নক  
বযাপাে, ভাইয়া  এ খিও ক াপ ে -রোপে ছারেি নি?’ 

আহম দ ম ুসা নবল্লাহে  প্ররশ্নে  জ বাব িা নদ রয় বলল, ‘ . হাইম  হাইরক রলে  
খবে  নি রয়ছ?’ 

 . হাইম  হাই রক লরক  বানে ে  ওপারশ ে  আরে ক নট  ঘ রে  ে াখা হরয়রছ। 
আহম দ ম ুসাে  প্র রশ্নে  ধে ে প দরখ  নবল্লাহ  বলল, ‘পক ি নক ছু ঘ রটরছ? 

আপনি নক  ভাবরছি?’ নবল্লাহে  পো রখ-ম ুরখ  ভা বিাে  প্রক াশ । 
আহম দ ম ুসা  নক ছু বলরত  ে ান েল  নক ন্তু অস্প ষ্টভার ব পভরস  আসা এ ক টা 

শ রব্দ ে  অনুসে রে জািালা নদরয় ছুরট পেল তাে  দু রোখ।  এ ক নট  ক াে  এ বং পছাট 
এ ক নট  ম াইরক্র া প্ররবশ  ক ে ল জুনলয়া ে বাটবর সে  বানে র ত। পোখ  নফনে রয় ঘ নে ে  
নদরক  তাক াল আ হম দ ম ুসা, ে াত ৯ টা। 

‘ভাইয়া, ক ারে া নক  অরপক্ষ্া ক ে নছরলি? তাে া নক  এ রস প েরছ?’ বলল 
নবল্লাহ। 

হাসল আ হম দ  ম ুসা।  বলল, ‘ক াে ও অরপক্ষ্া  ক ে নছ িা।  তর ব নক ছু এ ক টা  
পাহাে া  নদনে।’ 
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বসল নবল্লা হ।  ভ্রুকু নিত হরয়র ছ ত াে ।  বলল, ‘এ খারি  আবা ে  নক  পা হাে া  
নদরেি  ভাইয় া।  নক ছু ঘ রটরছ?’ 

‘হয় পতা  ঘ টরত পা রে ।’ আহম দ ম ুসা বলল। 
উ রিে ফরুট  উ ি ল নবল্লাহে  পো রখ ম ুরখ।  পছাট  পক াি ঘ টি া নি রয় আহম দ  

ম ুসা এ ভারব ম াথা ঘ াম ায় িা।  নক ন্তু নক  ঘ রটরছ? জুনলয়া ে বাটবসরক  পতা তাে  ভাল ই  
ম রি হরয় রছ। নি :সরন্দর হ পস সহািভুনতশ ীল ও  আন্তনে ক ।  বলল নবল্লাহ, ‘ভাইয়া  
আপনি নক  ম যা াম  জুনলয়া ে ব াটবসরক  সরন্দহ ক ে রছি?’ 

‘সরন্দহ  িয়, নতনি  তাে  দানয় ত্ব পালি  ক ে রত পারে ি।’ আহম দ ম ুসা  
বলল। 

নবল্লাহ নক ছু  বলরত  োনে ল।  এ  সম য় দে জা  িক  ক রে  ঘ রে  প্ররবশ  ক ে ল 
জুনলয়া ে বাটবস। 

ঘ রে   ুরকই বলল, ‘আনম  বস ব িা  নম . আ হম দ ম ুসা।  েলুি  ড্র ইং  রু রম  
এ ক টু বনস।  আে ও ক রয়ক জি এ রসরছ। জ রুনে  ক থা আ রছ।’ 

‘ওুঁো পতা  এ ফ.নব.আই -এ ে  পলাক ।  ওুঁ রদে  ম রধয  নক  প ট্ররয় রটে  
এ ফ.নব.আই েীফ পহিে ী ে াে ি ে রয়রছি।’ বলল  আহম দ ম ুসা পসা ফা প থরক  উ রি  
দাুঁনেরয়। 

জুনলয়া ে বাটবরসে দুরোখ  ছাি াবো। বলল, ‘আপনি নক  ক রে  জািরলি  
ওুঁো এ ফ.নব.আই-এ ে  পলাক?’ 

‘আপনি  প েভার ব আম াে  পুরে া িাম  পজরি রছি, বলা  োয়  প স ভা রবই।  
আম াে  প্ররশ্নে  জবাব  প দিন ি নমস জনুল য়া ে বাটবস।’ 

‘আে ও নক  পজরির ছি?’ প্রশ্ন জুনলয়া ে বাটবরসে। 
‘আপনিও এ ফ.নব.আই-এ ে  প লাক ।’ বলল  আহম দ  ম ুসা। 
‘ওুঁো আসর বি ত াও  নক  জা িরতি? ওুঁরদে  অ রপক্ষ্ারত ই নক  ক াপেও 

ছারেি নি?’ জুনলয়া ে বাটবস ব লল। 
‘নজ হ্যাুঁ, জািতাম ।’ বলল  আ হম দ ম ুসা। 
তৎক্ষ্ োত আে  পক াি কথা বল ল িা জুনলয়া ে বাটবস।  নব িরয় ে  নেহ্ন তাে  

পোখ-ম ুখ  প থরক  ে রল  পে রছ। পি াুঁরট এ ক  টুক রে া  ম ুগ্ধ হ ানস।  বলল  অল্পক্ষ্ ে েুপ  
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থাক াে  পে, ‘আহম দ ম ুসে  জরে পক াি নক ছুই নবিয়ক ে  িয়, এ  ক থা ভুরল 
নেরয়নছলাম।’ 

বরল এ ক টু পথরম ই আবাে  বরল উ ি ল, ‘হ্যাুঁ নম . আহম দ  ম ুসা, োুঁে া 
এ রসরছি, তাুঁরদে  ম রধয  প ট্ররয়রটে  এ ফ.নব.আই. ক ম বক তবা প হিে ী োে িও  
ে রয়রছি।  পেরিি  তাুঁরক?’ 

আহম দ ম ুসা এ ক টু হাসল।  ব লল, ‘িাম  জানি।’ 
‘ওরক, তাহরল আপিাে া আসু ি।  আনম  েনল।’ বরল  জুনলয়া ে বাটব স ঘ ে 

পথরক  প বনে রয় পেল। 
জুনলয়া ে বাটবস পবে  হরয় পে র তই নবল্লাহ বরল উ ি ল, ‘আপনি নক  ক রে 

জািরলি  ভাইয়া পে, ওো এ ফ.নব.আই. -এ ে  পলাক  এ বং ওো আসরব এ খারি।  
জুনলয়া ে বাটবরসে পনে েয়ই বা  নক  ক রে  পপরলি?’ 

‘এ ফ.নব.আই. এ ে  পলাক ে া নব রশ র্ পক ার  হেব  বাজায়।  জুনল য়া ে বাটবরসে  
হেব বাজা রিা প দরখ  নেরিনছ।  তাে  পটন লরফারি ে  আরল ােিা শু রি জািরত প পরে নছ  
প ট্ররয়রটে  এ ফ.নব.আ ই ক ম ব ক তবাে া ে াত  ৯ টায় এ খ ারি  আ সরছি।’ আ হম দ  ম ুসা 
বলল। 

‘জুনলয়া ে বাটবরসে িাম  নক ভার ব পজরিন ছ রলি? তাুঁে  নি ক ািায় আম ারদে  
পখাুঁজ ক ে রবি  বরলন ছ রলি ।  নি ক ািা জািরলি  নক ভারব?’ 

হাসল আ হম  ম ুসা।  বলল, ‘আম াে  সাম রি োনে ে   যাশ র বার বে  উ পে  
এ ক টা পিম  ক া ব পরেন ছল।  তারতই ওুঁে িাম -নি ক ািা পলখা ন ছল।  ক া ব ওুঁে নক িা 
এ জরেই ে ানে  পথ রক  িাম াে  সম য় ওুঁে িাম  নজজ্ঞ াসা ক রে ন ছলাম ।’ 

ক থা পশ র্  ক রে ই আ হম দ  ম ুসা দুপরক ট পথরক  দুনে ভলবা ে  পবে  ক রে  
পলা  পেীক্ষ্ া ক ে ল।  তাে পে বলল, ‘েল।’ 

নবল্লাহে  পোর খ -ম ুরখ  নব িয়।  এ  সম য় আ হম দ  ম ুসা নে ভল বাে  পেীক্ষ্ া  
ক ে ল পক ি? বলল, ‘ভাইয়া, এ  সম য় নে ভলবাে  পেক  ক ে রছি পক ি?’ 

‘রুনট ি পেক ।’ প হরস  বলল  আ হম দ ম ুসা। 
‘আনম ও রুনট ি পেক  ক নে  তাহরল।’ বলল  নবল্লাহ  এ বং  নি রজ ে  নে ভলবাে 

পবে  ক ে ল। 



ধ্বংস  টাওয়া রেে  নি রে  37 

 

আহম দ ম ুসা তখি েল রত শু রু ক রে রছ। নবল্লাহ ও আহম দ  ম ুসাে  পপছি 
পপছি েলল।  ড্র ইং রুরম  প্র রবশ  ক ে ল আহম দ ম ুসা।  ড্র ইংরুম টা নবশ াল ঘ ে ।  পোটা  
ঘ ে টাই পসাফায়  সাজা রিা।  ড্র ইংরুরম ে  নতিন ট দে জা। 

পুব ন দরক ে  দে জা  বাই রে  প থরক  প্র রবরশ ে ।  উ ত্ত রে ে  দে জা পেষ্ট  ও  
সাধােে  আবানসক  উ ই ং -এ ে  ন দরক ।  আে  দনক্ষ্ রেে  দে জা  প ষ্টাে  ও  নক রেি উ ইং -
এ ে  সারথ েুি। 

আহম দ ম ুসা  দুতল া পথরক  নসুঁ নে  নদরয়  ঘ রে ে  পনশ্চ ম  ন দরয়  ঘ রে  প্ররবশ  
ক ে ল। 

আহম দ ম ুসা পদখল, জুনলয়া ে বাটবস ও নম . হ াইম  হ াইরক লসহ ছয়জি  
ড্র ইংরুরম  বরস  আরছ।  ওো  ে াে জি পক ি? ওো পতা  ক ারে ে  োে জি।  ম াইরক্র াে  
পলাক জি পক াথায়? 

নি রজরক  প্রশ্ন ক রে  নি রজে  ম র িই হাসল  আহম দ  ম ুসা। 
আহম দ ম ুসারক  প দরখ  উ রি  দাুঁন েরয়রছ জুনলয়া ে ব াটবস।  পস স্ব া েত  জািাল  

আহম দ ম ুসারক । 
ওো োে জি পেম ি বরসনছল, পতমন ি বরস  থ াক ল।  শু ধু ওর দ ে  ৮নট  পো খ 

এ ক সারথ নেরয় নস্থে  হরলা  আ হম দ ম ুসাে  উ পে। 
ওো  োে জি  বরসনছল  পু ব ম ুখী ও  উ ত্ত ে ম ুখী হরয়  দু’পস াফায়।  আে  

জুনলয়া  ে বাটবস  ও   . হ াইম  হা ইরক ল  পনশ্চমম ুখী এ ক  প সাফায়।  ড্র ইং রুরম ে  
পসন্ট্রাল সা রক বরলল দনক্ষ্ েম ুখী এ ক টা পসাফাই শু ধু খানল  আ র ছ। পসাফাটা বাই রে ে  
দে জাে পসাজাসুনজ।  খুনশ  হর লা আহম দ  ম ুসা। 

আহম দ ম ুসা ও বু রম দীি নবল্ল া হ নেরয়  পস ই খ ানল  পস াফাটায়  বসল।   
আহম দ ম ুসাে া বসাে  আর েই জুনলয়া সবাই রক  সবাে  সারথ  পনে েয় ক রে  

নদরয়রছ। 
আহম দ ম ুসা বসরত ই প রট্র া রয়রটে  এ ফ.নব.আই. েীফ প হ িে ী ো ে ি 

বরল উ ি ল, ‘আপিারক  অসংখ য ধেবাদ আ হম দ ম ুসা।  অরি ক  নবপদ পানে  নদরয়, 
অরিক  ক ষ্ট ক রে  আপনি নম . হ াইম  হা ইরক লরক  উ দ্ধাে  ক রে র ছি।’ 
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‘ওরয়লক াম ।  তরব  আনম  আম াে  ক াজ ক রে নছ।  এ  জরে ধেবার দে  
প্ররয়াজি হয় িা।’ এ ক টু  পহর স  বলল  আ হম দ ম ুসা। 

‘এ টা আপিাে  বদা েতা।’ ব র ল  এ ক টু  পথ রম ই পহি ে ী  োে ি  আবাে  ক থা  
বরল  উ ি ল, ‘নম . আহম দ ম ু সা, আম ে া  . হাইম  হাই র ক লরক  নি রয় োনে ।  
আপিারক ও আম ার দে  সার থ প েরত হর ব।’ 

নবনিত হরলা  িা  আ হম দ  ম ুসা।  এ  ধে রিে  ক থা  আসরব, আরেই  তা  
পভরব রছ পস।  নক ন্তু শু রুরত ই এ ম ি িগ্নভারব  আসরব  ভার বনি  আহম দ ম ুসা। 

পি াুঁরট এ ক  টুক রে া হ ানস পটর ি আহম দ  ম ুসা বলল, ‘নক ন্তু  . হ াইম  
হাইরক রলে  সারথ  আম াে  জ রুনে  নক ছু ক থা আ রছ, পসট া এ খিও হয়নি ।’ খুব  
স্ব াভানবক  ক রণ্ঠ  বলল  আ হম দ ম ুসা। 

সংরে সং রে উ ত্ত ে  নদল িা প হিে ী োে ি।  পদ খা পেল আ হম দ ম ুসাে  
ক থায় তাে  পো খ -ম ুখ  শ ি হ র য় পে রছ।  এ ক টু সম য় নি রয়  ব লল, ‘আপনি পতা  ত াে  
সারথ পনে নেতও িি, সম্পনক বত িি ।  সুতোং পতমি  নক  আে  ক থা থাক রব।  নি ক  
আরছ, আপনিও ো রেি ।  আপিারদে  ক থা  বলাে সু রো ে ক রে  পদ ব।’ 

আহম দ ম ুসাে  পভতেট া  শ ি হরয়  উ ি ল।  নক ন্তু ম ুরখ  তাে  নক ছুই প্রক াশ  
পপল ি া।  পস  পারশ  বসা  নবল্লা হরক  ক ারি  ক ারি  নক ছু বলল।  সংর ে সংরে  নবল্লা হ  
উ রি  দাুঁোল। 

নবল্লাহ েখি দে জা  খু রল ব াই রে  পবনে রয়  োনে ল, আহম দ ম ুসা তারক  
লক্ষ্ য ক রে  বলল, ‘তাোতানে  নফরে  এ স।’ 

বরলই জুনলয়া  ে বাটবরসে নদরক  নফরে  তানক রয় আ হম দ ম ুসা ব লল, ‘ওরক  
এ ক টু বাইরে  পাি ানে  নম স জুন লয়া ে বাটবস।’ 

‘ধেবাদ  পস ৌজরেে  জ রে।’ বলল  জুনলয়া ে বাটবস। 
জুনলয়া ে বাটবস েখি আহম দ ম ুসাে  ক থাে  জবাব নদনেল, তখি পহিে ী  

োে ি তাে  পম া বাই রল ক থা  ব লন ছল। 
পহিে ী োে রিে  ক থা পশ র্ হরতই আ হম দ ম ুসাে  তাে  ক থাে  উ ত্ত রে 

বলল, ‘আনম  আপিারদে  সা র থ োনে ই  এ টা নক ভারব  নি নশ্চত হ রলি?’ 
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সংরে স ংরে  উ ত্ত ে  নদল িা  প হিে ী োে ি।  ত াে  পে ারখ -ম ুরখ পক্র ারধে  
প্রক াশ ।  বলল শ ি ক রণ্ঠ, ‘এফ.নব.আই. ক ারে া  ম নজব ম ানফ ক  িয়, নি রজে  ম নজব 
ম ানফক  ক াজ ক রে ।’ 

জুনলয়া ে বাটবরসে পোর খ -ম ুরখ  েে ম  নবব্রতভাব ফরুট উ রি র ছ। তাক াল  
পহিে ী োে রিে  নদ রক ।  বল ল, ‘নম . োে ি, এ ম ি পতা ক থা নছল  িা?  . হাইম  
হাইরক লরক  তাে  পনে বা রে  নফনে রয় পদয়াে বযবস্থা  ক ে া হরব, এ টাই পতা  
বরলন ছরলি ।’ 

‘নম স জুনলয়া ে বাটবস, পস স ম রয়ে  পে অরিক  ঘ ণ্টা পপন ে রয় পের ছ। 
অরিক  পনে বতবরিে  জরে  এ ই সম য়  ের থষ্ট।’ ব রলই  প হিে ী  োে ি  তাক াল   .  
হাইম  হ াইরক রলে  ন দরক ।  ব লল, ‘েলুি স্যাে ।  আপনি ল ান্ত।  আপিাে  নবশ্রাম  
দে ক াে ।’ 

‘নম . োে ি, আনম  পতা ো বই।  আপিাে া আম ারক  বানে  পপ ৌছা রবি, এ টাই 
আম াে  জরে নি ে াপদ।  নক ন্তু তাে  আরে আ হম দ ম ুসাে  সা রথ আম াে  প্ররয় াজি  
পশ র্ ক ে রত োই।’ বলল   . হ াইম  হা ইরক ল। 

‘স্যাে  পসট া হ রব।  আম ে াই ত াে  বযবস্থা ক ে ব।  আহম দ ম ুসা আম ারদে  
সারথ োরেি ।’ পহিে ী  োে ি  বলল। 

‘আনম  োনে  িা  নম . ে াে ি।  আনম  আপিাে  ম নজবে  অধ ীি িই।’ বলল  
আহম দ ম ুসা। 

আহম দ ম ুসাে  ক থা  পশ র্ হব াে  সার থ স ারথ ই ন্ প্রং -এ ে  ম ত উ রি  দাুঁোল  
পহিে ী ে াে ি।  উ রি  দাুঁোব াে  সারথই  তাে  হার ত উ রি  এ রস র ছ নে ভলবাে ।   

নে ভলবাে  আহম দ ম ুসাে  নদ রক  তাক  ক রে  ক্র ুব্ধ  পহিে ী োে ি নক ছু 
বলরত োনে ল। 

এ ে ই সুরে ারে  অনবশ্ব াস্য  নক্ষ্ প্রতাে  সা রথ  আহম দ  ম ুসাে  হাত  নে ভলবাে  
স রম ত পবনে রয়  এ ল এ বং আ গু ি উদেীে ি কে ল। 

গুলী নেরয় আঘ াত ক ে ল োে রিে  নে ভলবারে ে  িল রক ।  তাে  হাত পথ রক  
নছট রক  পরে পেল নে ভলবাে । 

আহম দ ম ুসাে  বাম  হাত ও তু র ল নি ল আে  এ ক নট  নে ভলবাে। 
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অবনশ ষ্ট নতিজি  ইনতম রধয পর ক রট হাত নদরয়নছল তার দে  নে ভলবাে  পবে  
ক ে াে  জরে।  নক ন্তু ততক্ষ্ রে  তাে া  আহম দ  ম ুসাে  টা রেবর ট এ রস পের ছ। বলল  
আহম দ ম ুসা ে াে িরক  লক্ষ্ য ক রে, ‘নম . পহিে ী োে ি, ম ানুরর্ে  সব ইো পূেে  
হয় িা।  আপিাে  ইোও  পূেে  হবাে  পক াি উপায়  পিই।’ 

পক্র ারধ ফসুনছল প হিে ী োে ি ।  আগুরি পতল পোে  ম ত জ্বর ল উ ি ল পস। 
নেৎক াে  ক রে  উ ি ল, ‘জি পতা ম ে া এ নদরক  এ স।’ 

পক াি সাো এ ল  িা ওনদক  পথ র ক । 
আে ও পজারে  নেৎক াে  ক ে ল ন ম . োে ি। 
‘নম . োে ি এ ক  সম য় ঘ ুম  পথরক  তাে া জাের তও প ারে ।’ ম ুখ নট রপ পহ রস  

বলল  আহম দ ম ুসা। 
পোখ দুনট  ছািা বো হরয়  উ রি র ছ প হিে ী োে রিে । 
এ  সম য় ঘ রে  প্ররবশ  ক ে ল নব ল্লাহ। 
আহম দ ম ুসা বলল, ‘নবল্লাহ, তুনম  নম . োে িরক  এক টু বল নক ভারব তুনম  

জিরদে  ঘ ুম  পানে রয় ন দরয়র ছা ।’ 
‘তুনম  এ তটা  এ গুরব, পসট া  বুন েনি আহম দ  ম ুসা।  নক ন্তু এ টা ই পশ র্ িয়।  

পতাম াে  ঔদ্ধতয  সহ্য  ক ে া  হর ব  িা।’ পক্র ারধে  পো রট  ক াুঁপ রত  ক াুঁপরত  বলল  পহিে ী 
োে ি। 

‘অরপক্ষ্া  ক রুি নম . োে ি।’ বরলই আ হম দ ম ুসা  নবল্লাহ রক  লক্ষ্ য  ক রে  
বলল, ‘এ রদে রক ও ঘ ুম  পানে রয়  দা ও নবল্লা হ।  শ ানন্তরত থাক রবি ওুঁো। ত রব  
নবল্লাহ, নম স জুনলয়া ে বাটবরসে প াজট া পেি এ ক টু ক ম  হয়।  ক াে ে ওুঁরক  পজরে 
উ রি  এ রদে রক  হাসপ াতা রল ন িরত হ রব।  এ ক টু থাম ল আ হম দ ম ুসা।  তাে পে 
পহিে ী োে িরক  লক্ষ্ য ক রে  বলল, ‘হ্যাুঁ নম . োে ি, নবরশ র্ ধে রিে  এ বং নসোরে ট 
সাইরজে  এ ই পল া রে াফ ে ম  আম ে া পপরয়নছ আপিাে  ব ন্ধু নব্ররেন য়াে পশ নে ল 
োে রিে  বন্দীখািা  পথ রক ।  আম ারদে  সংজ্ঞ া হীি ক ে াে  জরে  এ রিন ছরলি ।  
আম ারদে  বাুঁধ রত নে রয় এ ক টা পযারক ট পরে োয় ও রদে  পরক ট প থরক ।  
এ যানন্ট র াজ বযবহাে  িা ক ে র ল এ ই পল ারে া ফেম  ঘ ুম  ভারঙ িা।’ 
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নবল্লাহ এ ক  হারত  নে ভলবাে, অে হার ত পল া রে াফেম  প্ প্র নি রয় ওর দে  
ক ারছ প পৌর ছ নেরয়ন ছল। 

নবল্লাহ  প্রথরম  প েল পহিে ী  ো ে রিে  নদরক ।  ত াে  িা রক ে  ক ার ছ প্প্র  নি রয়  
ম াথায় নে ভলবারে ে  িল  পি নক রয় বলল, ‘নি শ্বাস টািরত  থাকু ি, এ ক  পসরক ন্  পদে ী 
ক ে রলই গুলী ক ে ব।  নি শ্বাস ট ানুি ।’ 

পহিে ী ে াে রিে  দু রোখ  পথ র ক  আগুি পবরু রে।  নক ন্তু  সুরব াধ বাল রক ে  
ম ত নি রদবশ  পালি  ক ে ল পস।  নি :শ্বাস টািল।  আে  তাে  সার থ সারথ ই  রল  পেল 
সংজ্ঞ া হানে রয়।  ও রদে  োে জর িে ই এ ক ই পনে েন ত হরলা। 

নবল্লাহ নফ রে  নেরয়  আহম দ ম ু সাে  পারশ  বসল। 
উ রি  দাুঁনেরয়রছ জুনলয়া ে বাটব স।  তাে  নবব্রত পব দিাতব ম ুখ।  বলল, ‘নম . 

আহম দ ম ুসা, নবল্লাহ বসরলি  পক ি? আনম  বানক  ে রয় পেনছ।’ 
‘আপনি ব ানক ই থ াক রবি।  আপিারক  পল ারে াফেম  ক ে া ে  প্ররয়াজি  

পিই।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 
‘নক ন্তু আপনি পতা  বরল রছি।’ বলল  জুনলয়া ে বাটবস। 
‘পসট া নম . পহিে ী োে িরক  শু ধু জািাবাে  জরেই।’ আ হম দ  ম ুসা বলল। 
‘শু ধু জািাবাে  জ রে? বুেলাম  িা।’ জুনলয়া ে ব াটবস বলল। 
‘আপিারক  পল া রে াফেম  িা ক ে রল, তাে  অথব  তাে া  বু েত আপনি  

আম ারদে  সহর োনেতা ক ে র ছি।  পসট া আপিাে  জরে  নবপিিক  হরতা।  
এ জরেই তা রদে  জানিরয়নছ প ে আপিারক ও সংজ্ঞ াহ ীি ক ে া হরব।’ বুনে রয়  নদল  
আহম দ ম ুসা। 

‘নক ন্তু সংজ্ঞ াহীি ক ে াে  প্ররয়া জি পিই বলর ছি প ে!’ জুনল য়া ে বাটবস 
বলল। 

হাসল আহম দ ম ুসা।  বলল, ‘ওো পজ রিরছি আপনিও  সংজ্ঞ াহীি  
হরয়রছি।   নক ন্তু ওো জাি রব িা পে আপনি সংজ্ঞ া  হাে ািন ি, আপিারক  
পল ারে াফেম  ক ে া হয়নি ।’ 

নবিরয়  হা  হ রয়  উ ি ল জুনলয়া  ে বাটবরসে  ম ুখ।  বলল, ‘এ তটা আট -ঘ াট 
পবুঁরধ  আপনি কথা বলরত  পার ে ি?’ 



ধ্বংস  টাওয়া রেে  নি রে  42 

 

আহম দ ম ুসা উ ত্ত ে  নদল িা।  এক টুক্ষ্ে েুপ ক রে  পথরক  ে ম্ভীে  ক রণ্ঠ বলল, 
‘ো ঘ রট  পেল  তাে  জ রে আন ম  দু:নখত নম স জুনলয়া  ে বাটবস ।  আপনি.....।’ 

আহম দ ম ুসাে  ক থায়  বাধা  নদ রয় বরল  উ ি ল জুনলয়া  ে বাটবস, ‘আপিাে  
বযাপারে  ওুঁো বাোব ানে  ক রে রছি বরল আনম  ম রি ক নে ।  নক ন্তু আপনি বাইরে ে  
পলাক রদে  নি নস্ক্র য় ক ে াে  আে াম  বযবস্থ া নি রয়নছ রলি  নক  ক রে? ওুঁরদে  ম রিাভাব  
আুঁে ক ে রত পপ রে নছরলি  নক ভারব?’ 

‘আনম  নি উ ইয়ক ব থাক রত ই  পখাুঁজ  নি রয়  পজ রিন ছলাম  প  রট্রারয়রটে  
এ ফ.নব.আই. েীফ প হিে ী োে ি ইহুদী এ বং োে ি - আজে  ওয়াইজম যাি 
পিট ওয়ারক বে  নতনি  সদস্য।  ত াে পে আপিাে  সারথ োনে রত  আসাে  সম য় েখি  
পদখলাম আ পনি অধযাপক  হা ইম  হাই রক লসহ আম াে  খ বে  তারক  জািা রলি  এ বং 
৯ টায় ওুঁো আসর ছি জািলাম, তখিই আনম  নি নশ্চত হ রয়ন ছলাম  ওো পে  পক াি 
ম ূরলয এ ই ম হাসুরো রেে সিয বহাে  ক ে রব।  আে  েখি পদ খ লাম ওো এ ক টা ক াে 
ছাোও এ ক টা ম াইরক্র া সা রথ ক রে  নি রয় এ রসরছ, তখি এ টা বুো পেল, তারদে  
উ রদ্দে  নসন দ্ধে  জ রে  প্র রয়াজ িীয় জিশ নি ত াে া  নি রয়  এ র সরছ।’ আহম দ  ম ুসা  
বলল। 

জুনলয়া ে বাটবরসে  পে ারখ -ম ুরখ  ন বিয়।  বলল, ‘আনম ও পের হতু  বযাপাে টাে  
সারথ জনে ত, তাই প বাধ হয়  আপনি আম ারক  নক ছুই জািািন ি।’ ক রণ্ঠ  নক ছুটা 
অনুরো রেে  সুে । 

‘ি া, আপিারক  জনে ত  ম রি  ক নে নি ।  আপনি পেটা  ক রে রছি, পসট া 
আপিাে  রুনট ি ন উ নট।  আপিারক  িা জািাবা ে  ক াে ে হরলা, আপিারক  নবব্রত িা  
ক ে া এ বং আপিারক  অসুনবধ া য় িা প ফলা।’ 

হাসল জুনলয়া  ে বাটবস।  বলল, ‘এ তনদি আপিাে  ক থা শু র িন ছ, আজ 
পদখলাম।  নি রজে  লারভে  ো ই রত, অরেে  ো রত ক্ষ্ নত িা হয়  পসট ারক  আপনি বে 
ক রে  পদর খি।  নক ন্তু এ ই িীনত  সম াজ পসবক, সম াজ সংোে র ক ে  হরত পারে, নক ন্ত  
আপিাে  ম ত এ ক জি পো দ্ধাে  এ ই িীনত নক ভারব?’ 

‘এ টা নি ভবে ক রে  েুদ্ধ  ও  পে াদ্ধা ে  লরক্ষ্ যে  উ পে।  েুদ্ধ  েনদ  হয়  ম ািব পস বা  
ও ম ািব  সম ারজে  সং োরে ে  জরে, তাহ রল েুদ্ধ  ও  পে াদ্ধাে  নি রজে  লারভে  পেরয়  
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ম ানুরর্ে  ক্ষ্ নতরক  বে ক রে  প দখা  হয়।  ইসলারম  এ ই েুদ্ধর ক ই বরল  ‘ন জহ াদ  নফ  
সানবনলল্ল াহ’ ব া ‘আল্লাহে  জ র ে েুদ্ধ ক ে া’।  আল্লাহে  জরে েুদ্ধ হ রল  পসট া পক াি  
বযনি, পো ষ্ঠী, পদশ  ব া জানতে  স্ব ারথব হয় িা, হয় ম ানুরর্ে  জরে।’ বলল  আ হম দ  
ম ুসা। 

‘তাহ রল বযনি, পোষ্ঠী, জানত বা  প দশ  েু দ্ধ ক ে রব  পক ি, ক্ষ্ নত স্ব ীক াে  
ক ে রব পক ি, জীবি পদ রব পক ি?’ জুনলয়া ে বাটবস বলল। 

‘এ ই ধে রিে  েুদ্ধ  তাে া  ক ে রত পারে  োে া  স্রষ্টারক  পালি ক তবা, নবোে ক তবা 
এ বং পুেষ্কাে  দাত া বা শ ানস্তদা তা ম ারি।’ বলল  আ হম দ ম ুসা । 

‘নক ন্তু এ ই নবশ্বারসে  সার থ ম ানুরর্ে  জরে  ক াজ ক ে াে  স ম্পক ব নক?’ 
জুনলয়া ে বাটবস বলল। 

‘সম্পক ব স্রষ্ট া, পালি ক তবা, নবোে ক তবা ও পুেষ্কাে  বা  শ ানস্তদাতাে  
উ রদ্দরে সারথ। স্রষ্টা  োি তাুঁে  োওয়া অনুস ারে  ম ানুর্  ম ানুরর্ ে  শ ানন্ত ও ক লযারেে 
জরে ক াজ ক রুক ।’ বলল  আ হম দ ম ুসা। 

‘এ টা পতা সম াজ পস বা, খুব প বনশ  হরল সম াজ সং োরে ে  ক াজ।  েুরদ্ধে  
পক াি প্রশ্নই পত া এ খারি ও রি  িা ।  নক ন্তু আপনি বরলরছি েু রদ্ধে  লক্ষ্ য এ টা হরত  
পারে ।’ জুনলয়া ে ব াটবস  বলল। 

‘এ ই লরক্ষ্ য েুদ্ধ  িয়, নক ন্তু েুদ্ধ হরল ত াে  লক্ষ্ য এ টাই হওয়া  উ নেত।’ বরল  
এ ক টু  থাম ল  আহম দ ম ুসা।  ব লল  আবাে, ‘ম ানুরর্ে  শ ানন্ত ও ম ংেরলে  জরে  ক াজ  
ক ে াে  দুরটা ন দক  আর ছ। এ ক টা হ রলা  ো রয়ে  প্রনত ষ্ঠাে  জ র ে ক াজ  ক ে া, অেটা 
হরলা  অ োরয়ে  প্রনতরে াধ  ক ে া।  এ ই দুনট  নদরক ে  প্রথ ম নট  নিতীয়নট ে  উ পে 
নি ভবেশ ীল।  োয় প্রনতষ্ঠাে  জরেই  অে ারয়ে  প্রনত রে াধ প্ররয়াজি।  তাে  
ম ারি.......।’ 

‘তাে  ম ারি  ম ানুরর্ে  শ ানন্ত ও  ম ংেরলে  লরক্ষ্ য অশ ানন্ত ও  অম ংেরলে  
প্রনতরে ারধে  জর ে েুদ্ধ প্ররয়া জি।  এ ে  অথব আপিা রদে  ইসলারম  েু দ্ধ এ ক টা  
এ ক ান্ত আব েক ীয় অস্ত্র।’ আহ ম দ ম ুসাে  ম ুখ পথরক  ক থা  পক র ে  নি রয়  বলল  জুনলয়া  
ে বাটবস। 
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‘হ্যাুঁ, েতনদি অশ ানন্ত ও অম ংেরলে  শ নিে  হারত এ ই অ স্ত্র থাক রব।’ 
বলল  আহম দ ম ুসা। 

ম ুখ নট রপ হাসল জুনলয়া ে বা টবস।  বলল, ‘এ ই দৃনষ্ট  পক াে পথরক  সন্ত্রাস  
েুদ্ধরক  আপনি ত বধ  বলর বি? ক াে ে সবল পক্ষ্ পেটা রক  েু দ্ধ বরল, সবরলে  নবরু রদ্ধ  
দুববরলে  পসই  েুদ্ধই  সন্ত্র াস  িার ম  অনভন হত  হয়।  দুববরলে  এ ই  েুদ্ধ  সংেত  ক াে রেই  
পক ৌশ রলে  নদক  নদরয় নভন্ন তে হরয় থ ারক ।  দুববল এ রক্ষ্ রত্র স বরলে  নবরুর দ্ধ সম্ম ুখ  
েুরদ্ধ  িা নে রয় পেনে লা পন্থা  অ নুসে ে ক রে ।’ 

‘আপিাে  ক নথত দুববল পক্ষ্ েনদ ত বধ  পক াি পষ্টট  (েনদ  ত া নবরর া রহে  
ম াধযরমও) হয় এ বং পষ্টট -অথ নে নট  েনদ েুরদ্ধে  পঘ ার্ে া নদ র য় সবল শ ত্রুে েতটা  
পাে া োয়  ক্ষ্ নত ক ে াে  জরে পেনে লা ধে রিে  আক্র ম ে শু রু ক রে, তাহরল  এ টা 
সন্ত্রাস হরব ি া।  নক ন্তু পষ্টট  অথনে নট  ছাোই েনদ পক াি গ্রু প বা পক্ষ্ তাে  শ ত্রুে 
নবরুরদ্ধ এ ই ধে রিে  আক্র ম ে শু রু ক রে, তাহরল পসট া সন্ত্রা র সে  পেবারয় পে রব।  
আম ারদে  িবী (স.)  ম ক্কায় ১ ৩ বছে পষ্টট রলস অবস্থায়  ম ানুরর্ে  জরে শ ানন্ত ও  
ম ংেরলে  বােী, অথবাৎ ইসলাম প্রোে  ক রে র ছি।  এ ই পতে ব ছে নতনি  সবল  শ ত্রুে 
িাে া অক থয নি েব াতরিে  নশ ক া ে  হরয়র ছি।  নক ন্তু পরে াক্ষ্  বা  প্রতযক্ষ্  পক ািভার বই  
নতনি  শ ত্রুে উ পে পাো আ ঘ াত হা রিি নি ।  অথে ম নদিা য় নেরয় পষ্টট -অথনে ট 
অজবি ক ে াে  পে প্রনতনট  আঘ াত -আক্র ম রেে  নতনি  পম াক ানব লা ক রে রছি।  শ ত্রুে 
প্রস্তুনতরক  দু ববল  বা  িস্যাত  ক ে াে  জরে  অনভ োি  পনে োলি া ক রে রছি।  সুতোং  
আপিাে  প্ররশ্নে  জবাব  হরল া, োয়সংেত হরলও আ পিাে  ক নথত সবরল ে  নবরু রদ্ধ  
দুববরলে  অথনে নট  নবহীি সন্ত্রা স েুদ্ধরক  ত বধ বরল ম রি ক রে  িা ইসলাম।  ‘ক’এ ে 
অপোরধ  ‘খ’পক  শ ানস্ত  পদ বাে  অনুম নত  ইসলা রম  পি ই।  অথে  সন্ত্রা রসে  অনধ ক াংশ  
পক্ষ্ রত্র  এ টাই ঘ রট।’ আ হম দ ম ুসা বলল। 

‘পক ি এ টা আপিা রদে  ‘ো রয় ে  আরদশ  ও  অ োরয়ে  প্রনতর ে াধ’ তর ত্বে  
ম রধয  পরে  পতা।’ জুনলয়া  ে বা টবস  বলল। 

‘বযনি পেবা রয় অোয়  প্রনতর ে ারধ নেরয় পক াি সম য় শ নি প্ররয়ার েে 
প্ররয়াজি হরত  প ারে ।  পস  শ নি প্ররয় াে েনদ  সাম িাসাম নি  পক াি অোয়  প থরক  
ক াউ রক  নবে ত ে াখাে  জ রে  হ য়, তাহরল  এ টা সন্ত্রাস  হ রব  িা, পক উ  এ রক  সন্ত্রাস  
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বলরব িা।  নক ন্তু পক উ  েনদ অোয়ক াে ীরক  এ ভারব সাম িাস াম নি  প্রনতরে াধ ক ে াে 
প্রক াে ও  বাি িীয়  দানয়ত্ব  প া লি  িা ক রে  এ ক  সম য়  পে াপর ি নেরয়  তাে  বানে রত  
আগুি লাোয়, তাহরল এ টা সন্ত্রাস হ রব।  ক াে ে এ ে  িাে া নি নদবষ্ট অে ায়নট ে  
প্রনতরে াধ হয়  িা এ বং  এ ই  ক ারজ  অোয়ক াে ী  ছাে াও  আে ও অ রিরক  ক্ষ্ নতগ্রস্ত  
হওয়ায় পখা দ এ ই  ক াজনট ই অ োরয় পনে েত হয়।’ বলল  আ হম দ ম ুসা। 

‘নক ন্তু এ ে  আরে আপনি  বরল র ছি, আপিারদে  িবী  পষ্টট -অ থ নে নট  নবহীি 
অবস্থায় ম ক্কা জী বরিে  পতে বছরে  পক াি পেবা রয়ই অ োয়  ও জুলুম নি েবাতরিে  
প্রনতরে াধ ক রে িন ি শ নি প্ররয়ার েে ম াধযরম।  এ খি বলরলি  বযনিপেবা রয় 
অোরয়ে  প্রনতরে া রধ  শ নি প্ররয়াে  ক ে া োর ব।  এ টা  ই সলাম সম্ম ত  হরল  
আপিারদে  িব ী ম ক্কাে  জ ীবরি  তা ক রে িন ি পক ি?’ জুনলয়া ে বাটবস বলল। 

হাসল আহম দ ম ুসা।  বলল, ‘আনম  এ খারি বরলন ছ বযনি বা নবনে ন্ন গ্রুপ  
পেবারয়ে  অ োরয়ে  ক থা এ বং  বযনি বা নবনে ন্ন গ্রু প পেব ারয় ে  প্রনতরে ারধে  ক থা।  
এ টা ম া নুরর্ে  অপনে হ ােব  দানয় ত্বশ ীলতাে  অংশ  বরলই  ম ািব  সম ারজ এ ই  ক াজ  েরল  
আসরছ এ বং েলা উ নেত।  ইসলাম এ রক  উ ৎসানহত শু ধু িয় অবে পালি ীয়  
ক রে রছ। নক ন্তু অোয় ও জু লুম  নি েবাতিক াে ী েনদ পষ্টট - অথনে নট  হয়, জুলুম -
নি েবাতি -অোয়  েন দ পষ্টট  অ থনে নট ে  অধীরি েরল  তা হরল  এ ে  নবরুরদ্ধ  বযনি  বা  
নবনে ন্ন গ্রুপ  পেব ারয়ে  শ নি প্ররয়াে  বা  সন্ত্র াসী  ক ম বক ান্ রক  ইসলাম অনুরমাদি  
ক রে নি ।  আম ারদে  িবী (স.)  ম ক্কা জীব রি এট া ক রে িন ি।’ 

‘এ ে  অথব  হ রলা, পষ্টট  অথনে নট ে  সব  অোয়  ও জুলুম  অতয াে াে  ম ুখ  বুরজ  
সহ্য ক রে  প েরত  হ রব।  এ ই  নক?’ জুনলয়া ে বাটবস বলল। 

‘ি া, ে ারেে  িােনে ক ে া তা অ বেই  ম ুখ বু রজ স হ্য  ক ে রব িা।  প্রনতবা দ 
ও আরন্দালরিে  ম াধযরম তা র দে রক  অবস্থাে পনে বতবরিে  প েষ্টা অবেই  ক ে রত 
হরব।  এ টাও ইসলা রম ে  দৃনষ্ট র ত নজহাদ, োরক  আপিাে  প া শ্চারতযে সবা ই ভুল 
বুরে থারক ।’ বলল  আহম দ  ম ুসা। 

জুনলয়া ে বাটবস হাসল  এ ক ট ু ম ুখ নট রপ ।  বলল, ‘অরস্ত্রে  েুদ্ধও  পত া  
নজহাদ?’ 

‘হ্যাুঁ, নক ন্তু দুরয়ে  পক্ষ্ ত্র আলাদ া।’ বলল  আ হম দ ম ুসা। 
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‘বুরেনছ।  নক ন্তু নবরর া হ  বা  স্ব া ধীিতা পঘ ার্ে া স ম্পরক ব আ প িাে  ম ত নক? 
পষ্টট  অথনে নট ে  নবরু রদ্ধ  প্রনত বাদ  ও  আরন্দালি  পক াি স ম য় নবরর াহ  বা  ম ুনি  
সংগ্রারম ে  প েবারয়  পপ ৌছর ত পা রে ।’ জুনলয়া  ে বাটব স বলল। 

‘নবরর াহ  বা  ম ুনি সংগ্র াম  পষ্টট  অথনে নট ে  প্রনতপক্ষ্  আরে ক  প ষ্টট  অথনে নট 
হরয় দ াুঁোরত  পারে ।  পস রক্ষ্ র ত্র পে েু দ্ধ বা  সংঘ াতটা হয়, তা পেম ি প্রক াে  ও 
পঘ ানর্ ত, পতমন ি তা শু ধু পষ্ট ট অথনে নট ে  নি য়ন্ত্ররে সংঘ নটত হয়।  এ ই  ধে রিে  
নবরর াহ বা  ম ুনি সংগ্রাম ম ুলক  ক াজ সন্ত্রারস ে  পেবা রয় প রে িা ।  এ ই নবরর াহ, ম ুনি 
সংগ্রাম  েনদ ‘আল্লাহে  জ রে’, ম ারি ম ানুরর্ে  শ ানন্ত ও ক লযারেে  জরে হয়, তাহ রল  
ইসলাম এ রক  অনুরমা দি করে।’ 

‘ধেবাদ।’ বলল  জুনলয়া  ে বা টবস। 
থাম ল পস।  পহ রস উ ি ল।  বলল  আবাে, ‘আপনি আরম নে ক ায়, সুনে িারম, 

ক যানে নবয়ারি, আনিক ায়, ইউ রে ারপ ো ক রে র ছি এ বং ক ে র ছি, তা পক াি পেব ারয়  
পরে? আপনি অস্ত্র বযব হাে  ক ে রছি, ম ানুর্ ও ম াে রছি।’ 

হাসল আ হম দ ম ুসা ও। উ ত্ত রে ে  জরে  ম ুখ খুরলন ছল।  এ  সম য়  . হ াইম  
হাইরক ল আহম দ  ম ুসারক  বাধ া নদরয় বরল উ ি ল, ‘এ ই উ ত্ত েটা আনম  নদরত ো ই।’ 

বরল এ ক টু থাম ল।  তাে পে ব লা শু রু ক ে ল, ‘নম . আহম দ ম ুসা  নজহা দরক  
োে  ভারে  ভা ে ক রে রছি।  বয নি বা ন বনে ন্ন গ্রুপ  পেব ারয়  অোরয়ে  প্রনতরে াধ, 
বযনি ব া  সাম নষ্ট ক  িােনে ক  পেবারয়  প্রনত বাদ  ও  আরন্দাল ি, নবরর াহ বা  ম ুনি 
সংগ্রাম  পেবা রয় সংঘ াত ও  েুদ্ধ  এ বং আন্তিঃ  পষ্টট  পেবারয়ে  েু দ্ধ সংঘ াত। আহম দ ম ুসা 
প্রথম  ধে রিে  নজহাদ  ক ে রছ ি ।  অরস্ত্রে  বয বহাে  ও ম ানুর্  ম া ে া নি রয় নম স জুনলয়া  
প্রশ্ন তুরল রছি।  আপিা রদে  আরলােিায় পনে ষ্কাে হরয়র ছ, নিতীয় প্রক ারে ে  
নজহারদ ইসলামী িীনত  অনুস ারে  অরস্ত্রে  বয বহাে  নি নর্ দ্ধ, নক ন্তু প্রথম  প্রক ারে ে 
নজহারদ  অ রস্ত্রে  বযবহাে  প্ররয় া জিীয় হ রত  পা রে ।  ক াে ে অ োয়ক াে ীে  হা রত  ো  
থাক রব, তা নি রয়ই পতা  তা র ক  প্রনতরে াধ ক ে রত হর ব।  আহম দ ম ুসা এ টাই 
ক ে রছি।  নম . বুরম দীি  নবল্লা হ  এ বং আম ারক  উ দ্ধাে  ক ে রত  এ রস বন্দী  খ ািারত ই 
আহম দ ম ুসাে  হা রত  দু’ জর িে  ম ত পলাক  ম রে রছ।  এ ই পলাক রদে  ি া ম াে রল  
নতনি  আম ারক  ম ুি ক ে রত পাে রতি  িা।  এ টাই  শু ধু  ি য়, তাুঁরক ও নি হত হরত  
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হরতা।  ত াে  এ ই েুদ্ধ  বা  নজহা দরক  শু ধু ইসলাম িয়, দুনি য়াে অে ধম ব ও শ াসি  
বযবস্থাও অনুরমাদি  ক রে ।’ থা ম ল   . হাইম  হাই রক ল। 

‘ধেবাদ  স্যাে ।  আপনি নি কই বরল রছি।  নক ন্তু সন্ত্রাস সম্প রক ব আপিাে  
অনভম ত নক?’ বলল জুনলয়া  ে বাটবস। 

‘নম . আহম দ ম ুসাে  সব ক থা  আনম  ভারলাভা রব  শু রিন ছ। স ন্ত্রা স সম্পরক ব  
নতনি  ো  ব রলরছি  তাে  সা র থ আনম  এ ক ম ত। নতনি  তাে  ধরম বে  নজ হার দে  পে 
দৃনষ্ট রক াি তুরল  ধরে রছি  তাে  সারথ  আনম  ক রয়ক টা ক থা  পে া ে ক ে ব।  নজহাদ  ব া 
েুরদ্ধে  বযাপ ারে  ইসলা রম ে  িীন ত খু বই  স্ব ে, নবস্তানে ত ও  বাস্ত বম ুখী।  এ নদক  পথরক  
ইসলাম অোে ধম ব পথরক  এ রক বারে ই আলাদা।  ইস লাম সববক নি ষ্ঠ এ বং 
িবুওরতে ধাোয়  সবব রশ র্ ধম ব হওয়াে  দাবী দাে  বরলই  হয়র তা।  ইসলাম  ম ানুরর্ে  
ম তাম রতে স্ব াধীিতায় নবশ্বাস ী।  ক ারে া উ পে ধম বম ত োনপরয় পদ বাে  নবরে াধী।  
ইসলারম ে  িবী তাে  জী বদ্দশ া য় ম নদিাে ম ুিানফক রদে  নবকতৃ নবশ্বাসরক  সহ্য ক রে  
পেরছি, নক ন্তু তারদে  নবভ্রানন্ত  সৃনষ্ট ক াে ীরক  সহ্য ক রে িন ি।  পেম ি ত ার দে  নভন্ন  
‘ম সনজদ’ ত তনে ে  উ রদযাে  ি স্যাত ক রে  নদরয়নছ রলি ।  ম নদিাে  ইহুদীর দে  সার থ  
স্ব াক্ষ্ নে ত  েুনিে  নভন ত্ত রত  ত ম ত্রী েরেন ছ রলি ।  নক ন্তু  ইসলা র ম ে  িবী নি রজ  পেম ি  
েুনি  লংঘ ি  ক রে িন ি, পতমন ি নতনি  ইহুদ ীরদে  র্েেন্ত্রমূলক  েুনি লংঘ িরক  
বে দাশ ত ক রে িন ি।  নবোে  ও নবোে  ক ােবক ে ী ক ে াে  পক্ষ্ রত্র নতনি  অতযন্ত ক রি াে  
নছরলি ।  সুতোং  প দখা  োরে  ই সলারম ে  িবী  ম ানুরর্ে  নেন্তা  ও  নবশ্বারসে  স্ব াধীিত ায়  
নবশ্বাসী  নছরলি ।  নক ন্তু  নবভ্রানন্ত, অিথব, অশ ানন্ত সৃনষ্ট ক াে ী উ র দযারেে  প্রনতরে াধ রক  
এ ক ান্ত আবেক ীয়  বরল রছি।  ইসলাম  অশ ানন্ত  নবশ ৃঙ্খলা ও  সন্ত্রাস রক  ‘হতযা’ে  
পেরয়  ম াে াত্মক  অপোধ  বর ল  অনভন হত  ক রে রছ।  এ ম িনক  এ ক জি  পলারক ে  
হতযারক ও  পোটা  ম ািবজানত রক  হতযা বরল  আ খযানয়ত  ক রে রছ।  এ  ক াে রেই  
ইসলাম  অপোরধে  প্রনত রে াধ  ও প্রনতনবধারি  অতযন্ত ক রি াে ।  ইসলারম ে  ম ািন বক 
রূপ আম ারদে  পনশ্চমী প দশ সম ুরহ েু দ্ধবা দী, সহ অ বস্থা ি নবরে াধী, অশ ানন্ত 
সৃনষ্ট ক াে ী বরল  নেন ত্রত হরয়র ছ ।  ম ুসলম ািরদে রক  সন্ত্রাস ী  নহ রসরব  নেন ত্রত  ক ে াে 
ক সে ত েলরছ  এ ই  দৃনষ্ট রক াি  প থরক ই।  পনশ্চরম ে  এ ই  নেন্ত া বু োে  ভুল অথবা  
ে াজন িন তক  উ রদ্দে প্রসূ ত। ন িে রপক্ষ্ ও িীনতনি ষ্ঠ  হ রয় এ ক টু নেন্তা ক ে রলই পদ খা 
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োরব  ইসলা রম ে  পম ৌলবানদ ত া অথবাৎ ম ািবত া ও ম ািব  সম া জ নবরে াধী অ পোরধে  
প্রনতরে াধ, প্রনতনবধাি  ও  নবো ে  প্ররশ্ন  ইসল ারম ে  অিে ত া, আরপার্হীিত া  ম ািব 
সম ারজে  শ ানন্ত ও  ক লযারেে  জরেই  প্ররয়াজি।  পখ াদ  জান তসংঘ ও এ  নবর্য়ট া 
এ খি উ পলনব্ধ  ক ে রত শু রু করে রছ। এ ক  সম য় জানতসংঘ  শু ধু শ ানন্ত ে ক্ষ্ া ক রে 
েলারক ই তাে  ক াজ ম রি ক ে রতা, নক ন্তু এ খি শ ানন্ত প্রনতষ্ঠার ক ও তাে  ক াজ নহসারব  
গ্রহে ক ে রছ।  জানতসংঘ  তা ে  এ ই লক্ষ্ য  বাস্ত বানয়ত  ক ে রত  পে রল অের দে  
অম ে রলে  শ নিে  নবরুরদ্ধ তার ক  েুদ্ধ ক ে রত হ রব।  জানতসংঘ  ইনতম রধযই েু দ্ধ শু রু  
ক রে রছ। জানতসংঘ  তাে  কু রয়ত েুদ্ধ ও  আফোি েু দ্ধরক  এ ই দৃনষ্ট রক াে পথরক ই  
অপনে হােব ক রে রছ। এ ম িন ক  আম ারদে  ম ানক বি েুিে াে তা ে  অরিক  আগ্রাসিরক  
অনুরূপ েুনিরত  ত বধ ম রি ক ে রছ। ম ানক বি েুিে াে তাে  নম ত্রসহ েেতন্ত্র ও 
েেতানন্ত্রক  পদশ সম ূরহে  নি ে া পত্ত াে  জরে প্ররয়াজি  হরল  অশ ানন্ত ও অম ংেরলে  
শ নিে  নবরুরদ্ধ আোম  আক্র ম েরক ও ত বধ ক রে  নি রয়রছ। ম ানক বি েুিে ারেে  ইে াক 
আক্র ম ে ও দখি তাে  এ ই িীন তেই এ ক টা িগ্ন দৃষ্টান্ত। সু তোং ইসলাম..........।’ 

 . হাইম  হাই রক রলে  ক থায়  বাধা  নদল জুনলয়া  ে বাটবস।   . হা ইম  
হাইরক রলে  ক থাে  ম ােখা রি ই পস ব রল উ ি ল, ‘স্যাে, তাহরল প তা প দখা ো রে 
শ ানন্ত প্রনতষ্ঠায়  ইসলারম ে  েু দ্ধ  িীনতরক  ম ানক বি েুিে াে  ও জ ানতসংঘ  গ্র হে 
ক রে রছ।’ 

পহা  পহ া ক রে  প হরস  উ ি ল  . হা ইম  হাই রক ল।  বলল, ‘হ্যাুঁ, গ্র হে ক রে রছ। 
ইসলারম ে  ব্দুকক টা নি রয় রছ  নি ক ই, নক ন্তু টারেবট উ রে া  নদরক  নস্থে  ক রে রছ।  
ইসলারম ে  ‘েুদ্ধ’পক  নি রলও েুরদ্ধে  লক্ষ্ য -উ রদ্দ েরক  পিয়ন ি।  ন ম . আহম দ ম ুসা 
বরলরছি, ইসলারম ে  নজহাদ  বা েুদ্ধ  ‘আল্লা হে  জরি’, ম ারি ম ানুরর্ে  ম ুনি, শ ানন্ত 
ও ক লযারেে  জ রে, নক ন্তু আম ারদে  আ রম নে ক াে  েুদ্ধ  আরম নে ক াে  জরে, তাে  নি জ 
সম্পদ ও সম ৃনদ্ধে জ রে।  ম ুসলম ািরদে  ‘আল্লাহে  জ রে’ েু দ্ধরক  পম ৌলবা দ ব রল  
োনল  নদ রলও তা  ম ানুরর্ে  জ র ে শ ানন্ত  আ রি, ক লযাে আরি, আে  আম ে া স্ব াধীিতা  
ও েেতরন্ত্রে  পি াো রিে  আ োরল েু দ্ধ ক নে  নি রজে  জ র ে।  তাই  অশ ানন্ত ও 
অম ংেরলে  সৃনষ্ট  ক রে  এ বং  সংনি ষ্ট জিেরেে  ক ারছ  আম ে া দ খলদাে  ও  খুনি  
নহরসরব  নেন ত্রত হ ই।  অথে  ইসলারম ে  পসাি ালী েুরেে ম ুসনলম  নবরজতারদে  
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নবনজত প দরশ ে  ম ানুর্  স্ব ােত  জানিরয়  বু রক  জনে রয়  ধরে র ছ, আে  নবজয়ীে াও  
নবনজতরদে  নবনজত  নহরস রব ি য় ভাই  নহরস রব বুরক  পটরি নি র য়রছ। সুতোং দুেু দ্ধই  
েুদ্ধ, তরব  দুরয়ে  ম রধয স্ব েব ও িে রক ে  ম ত ............।’ 

 . হাইম  হাই রক রলে  ক থাে  ম া রে আব াে  বাধা  নদরয়  জুনলয়া ে বাটবস বরল  
উ ি ল, ‘স্যাে, আপনি নক ন্তু পদ রশ ে  নবরুরদ্ধ  ক থা বলরছি।’ 

‘ি া, পদ রশ ে  নবরু রদ্ধ  িয়, আনম  ম ানক বি েুিে ারেে  ফাউ ন্ াে  
ফাদাে সর দে  স্ব াধীিতা ও ে িতন্ত্র িীনতে  পরক্ষ্  ক থা বলন ছ।’ বলল   . হাইম  
হাইরক ল। 

‘আপনি প তা  ধম বপ্রাে  ইহুদ ী, ইসলামরক আসরল ই  আপনি পক ম ি ম রি 
ক রে ি?’ নজজ্ঞ াসা জুনলয়া ে বা টবরসে। 

‘ইসলাম আধুনি ক  ম ানুরর্ে  জীবি -দশ বি।’ জবা ব নদ রলি   . হা ইম  
হাইরক ল। 

‘স্যাে  আনম  জ ানি, আপনি আপিাে  আরেে  ইহু দী  নবশ্বা স প থরক  স রে  
এ রস এ খি  এ ম ি এ ক নট  ইহুদী  নবশ্বাস  অনুসে ে ক র ে ি পেখ ারি  দয়া  ও  
ভারলাব াসাই  ম াত্র ধরম বে  হানত য়াে, পে খারি  েুদ্ধ  ও  ে িপার তে পক াি স্থাি  পিই।  
নক ভারব আপনি  তা হরল  ইসল াম রক  আধুনি ক  ম ানুরর্ে  অনু সে েীয় ধম ব বরল রছি  
পেখা রি প্রনত রে াধ -প্রনতনবধা র িে  জরে েু দ্ধ অপনে হােব?’ 

সংরে স ংরে  জুনলয়া ে ব াটবরসে প্ররশ্নে  জ বাব  নদল  িা  .  হ াই ম  হাই রক ল।  
পেি  দম  নি নে ল  পস।  এ ক টু প ে  বলল, ‘আনম  আম াে  জীব রিে  এ ক  নবরশ র্ অবস্থায়  
পে  নবশ্বাস  প বরছ  নি রয়নছ, তা  আম াে  ম রিে  শ ানন্ত ে  জর ে প্র রয়াজিীয়  হরল ও  পস 
নবশ্বাস দুনি য়ায়  শ ানন্ত ও  ক লযা ে প্রনতষ্ঠ া  ক ে রত প াে রব  িা।  ক াে ে দুনি য়ায় স বল 
ও র্েেন্ত্র পটু অম ংে রলে  শ নি দুববল ও ি ীনে হ ম ংেল ক াম িার ক  েলা নট রপ ম াে রছ 
ও ম াে রতই  থাক রব।  পথহাে া  দূববল ও  নি ে ীহ ম ানুরর্ে  ম ুনিে  জরে  আজ প খাদ ায়ী  
নবধারিে  অধীি এ ক ম াত্র জীব ন্ত ধম ব ইসলারম ে  প্ররয় াজি।  ই সলারম ে  প্রনতরে াধ ও  
প্রনতক ারে ে  েুদ্ধই পা রে  ম ানুর র্ে  জরে শ ানন্ত ও ম ংেল আিরত।’ থাম ল   . হা ইম  
হাইরক ল। 
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 . হাইম  হাই রক ল থাম র তই জুনলয়া ে বাটবস ব রল উ ি ল, ‘স্যাে, আপনি  
খুব পবনশ  হতাশ ।  পক ি জানত সংরঘ ে  ম াধযরম পতা  আম ে া  ম ানুরর্ে  জর ে এ  শ ানন্ত  
ও ক লযাে আিরত পানে ।’ 

হাসল  . হা ইম  হাই রক ল।  বলল, ‘নম স জুনলয়া ে বাটবস, দুনি য়ায় সক ল 
ম ানুরর্ে  জরে পক্ষ্পাতহ ীি শ ানন্ত, সুনবোে  ও ম ংেল প্রনতষ্ঠাে  জরে প্র রয়াজি  
বযনি -নি ে রপক্ষ্, পদশ -নি ে রপক্ষ্ অিে  িীনত রবাধ।  এ ই  িীন তরবাধ  জানতসংঘ  িয়, 
এ ক ম াত্র স্রষ্টাই নদরত পারে ি।  ক াে ে স্রষ্টা সব ম ানুরর্ে  এ বং ম ানুর্ ও স্রষ্টাে ।  আে 
এ ক টা পম ৌনল ক  ক থা হরলা, নেনি  িীনত প্রেয়িক াে ী, নতনিই েনদ  আবাে  তাে  
বাস্তবায়িক াে ী হি, তাহরল ন তনি সম য় ও অবস্থাে পনে বতবরি িীনত পাো রত  
পারে ি।  সুতোং ম ানুর্  নক ংবা ম ানুরর্ে  িাে া পনে োনল ত জানতসংঘ  এ ক ই সারথ 
নবধাি দাতা  ও নবধা রিে  অনুস ে েক াে ী দুই -ই হ রত পা রে  িা।  এ  জরেই ম ানু রর্ে  
জরে প খাদ ায়ী নবধাি প্ররয়াজ ি ো সক রলে  উ পে সম ভারব  প্ররোজয  এ বং এ ই  
নবধািই ম ানুরর্ে  শ ানন্ত ও  ক লযারেে  পাহাে াদাে  হর ব।  আম াে  ম ত নভন্ন  
ধম বাবলিীরদে  ক ার ছ এ টা দু ভবােযজিক  হরলও  স্ব ীক াে  ক ে রত হরব  পে, এ ই 
পখাদ ায়ী নবধ া ি আজ শু ধু  ইস লারম ে  ক ারছই  আরছ।’ 

নবনিত, নবব্রত, ম ুগ্ধ জুনলয়া েবাটবস বলল, ‘পক ি, তাহ রল স্যাে  আপনি 
ইসলাম গ্রহে  ক রে িন ি, ক ে রছি িা?’ 

হাসল  . হা ইম  হাই রক ল।  বলল, ‘আনম  দুনি য়াে ম ানুরর্ে  ক থা বলন ছ, 
নি রজে  ক থা িয়।  বযনিেত  প্র সংে থাক ।’ থ াম ল   . হ াইম  হাইরক ল। 

ম ুগ্ধ দৃনষ্ট রত আহম দ  ম ুসা ‘ক ম্পারে নট ভ  পফইথ ষ্ট ান জ’-এ ে  প্রবীে  
প্ররফসে   . হ াইম  হাই রক রলে  ক থা পো গ্রারস  নেলন ছল ।   . হাইম  হাই রক ল  
থাম রতই  পস  ব রল  উ ি ল, ‘ধেবাদ  স্যাে ।  আম াে  নবশ্বা সরক  আপনি আে ও ম জবুত  
ক ে রছি পে, ইসলাম এ ক নদি অবেই নব রশ্বে  সব ম ানুরর্ে  এ ক ম াত্র জীবি -দশ বি 
হরয় উ ি রব।’ 

বরল এ ক টু থাম ল আহম দ ম ুসা।  তাে পে  . হাইম  হাই র ক লরক  ‘ম াফ  
ক ে রবি  স্যাে’ বরল  জুনলয়া  ে বাটবরসে  নদরক  তানক রয়  বলল, ‘নম স জুনলয়া ে বাটবস, 
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এ রদে রক  হাসপা তারল  নি রত হ রব।  নক ন্তু তাে  আরে  আপনি এ ফ.নব.আই. -এ ে  েীফ 
জজব আব্রাহ াম  জিসরিে  সা রথ  এ ক টু কথা বলুি।’ 

‘সুপ্রীম  বস জজব  আব্রা হাম  জি সরিে  সারথ? আনম? পক ি?’ দুরোখ ছািা-
বো ক রে  বলল  জুনলয়া ে বাটব স। 

‘আম াে  ক থা তা রক  বলুি।  স ব বযাপ াে  তা রক  জািাি?’ ব লল আহম দ 
ম ুসা। 

‘উ নি  পতা  সব ই জ ািরত  পাে রবি।  সব ই তারক  জা িারিা হরব  
অনফনসয়ানল।’ জুনলয়া  ে বাটবস  বলল। 

‘পসট া পতা  পরে ।  আনম  এ খা ি পথরক  োওয় াে  আরে ই ত াুঁ রক  জািারিা  
দে ক াে ।  োরত অন্তত আপ িাে  ক ারছ পনে ষ্কাে হয় পে, সুরোে  নি রয় আনম  
আইরিে  হাত  পথ রক  পালান ে িা।  এ ফ.নব.আই. েীফ  েখি ইো   াক রলই 
আম ারক  পপর ত প ারে ি।’ বল ল  আহম দ ম ুসা। 

‘তাহ রল আপনি ক থা বলুি।  আনম  সে াসনে  তাুঁে  সারথ ক থা বলাে 
এ নিয়াে োনখ িা।’ জুনলয়া  ে বাটবস  অনুরো রধে  সুরে  বলল। 

‘নি ক  আরছ, সংরোে  লানের য়  নদি, আনম  ক থা বলব।’ ব লল  আহম দ 
ম ুসা। 

নি ক  আরছ। আম াে  পারসবািাল ও অনফনসয়াল পম াব া ইল ছাোও  
িািাে হীি এ ক টা পম াব াইল  আরছ। পসট া নি রয়  আনস।  আনম  োই, আম াে 
সহরোনে তাে  পক াি পে ক  ব স্য ারে ে  ক ারছ  িা  থ াক ।’ ব রল  উ রি  এ ক  প দৌ রে  উ রি  
পেল  দু তলায় ।  এ ক  নম নি রটে  ম রধযই নফরে  এ ল পস পম াবাই ল নি রয়। 

আহম দ ম ুসা  এ ফ.নব.আ ই. -ে ীফ জজব  আ ব্রাহ াম  জিস রিে  পা রসবািাল  
পম াবাইল  িািাে  জুনলয়া  ে বাটবসরক  বলল। 

জুনলয়া ে বাটবস  িািাে গু রলা  নট রপ সং রোে  নদ রয়ই  দ্রুত  তুরল ন দল 
আহম দ ম ুসাে  হ ারত। 

পটন লরফাি ধরে  ওপা রে ে  কণ্ঠ শু রিই নেি রত পাে ল।  বলল, ‘গু  
ইনভন িং।  জিাব আনম  আহম দ  ম ুসা।’ 
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ওপাে  পথরক  ক ণ্ঠ পভ রস এ ল, ‘আসসালামু আলাইকু ম ।  তুনম  পতা  
প ট্ররয়রট।  পক ম ি আছ? নি শ্চয় পক াি নবরশ র্ খবে?’ 

‘ . হাইম  হা ইরক লরক  ওর দে  হাত প থরক  ম ুি ক রে নছ জিাব।’ আহম দ  
ম ুসা বলল। 

পভরস এ ল ও পাে  প থরক  ক ণ্ঠ, ‘থযাংক স ে ।  অসংখয ধ েবা দ পত াম ারক ।  
ক খি, নক ভারব পক া রেরক  তা র ক  উ দ্ধাে  ক ে া পেল?’ 

আহম দ ম ুসা সং রক্ষ্ রপ ক ানহিী নট  বলল।  পসই স ারথ  বলল জুন লয়া ে বাটবস  
নক ভারব তা রদে রক  নি ে াপদ  স্থ ারি সরে  আসরত  সাহ ােয ক রে ি। 

‘থযাংক স ে ।  ে ীনতম ত  নিন লং বযাপ াে? তুনম  এ খি পক া থায়?’ বলল 
ওপাে  পথ রক  জজব আ ব্রাহ াম  জ িসি । 

‘এ খি নম স জুনলয়াে ড্র ইংরুরম ।  আম াে  সাম রি  প ট্ররয়রটে  
এ ফ.নব.আই. -েীফ  পহিে ী  ো ে িসহ তাে  ৮জি  পলাক  সং জ্ঞ াহীি অ বস্থায়  পরে  
আরছ। আনম  আপিারক  পটন লর ফাি ক রে নছ এ ক থা জািাব াে  জরে প ে, আনম   ক্টে 
হাইম  হাই রক লরক  আম াে  সা রথ নি রয়  ে ানে ।  নতনি  এ  বান েরত ম ুহূ রতবে জ রেও  
নি ে াপদ িি ।  আপনি তাে  ন ি ে াপত্ত া ও অ বস্থারিে  জ রে  বযবস্থা  ক ে রল তা রক  
আপিারদে  ক ার ছ হ ানজে  ক ে ব।’ এ ক  নি িঃ শ্বারস  ক থাগু রলা বলল  আহম দ ম ুসা।   

‘থযাংক স।  পহিে ী োে ি নক  পতাম ারদে  আক্র ম ে ক রে নছল? পতাম ারক  ও  
 . হাইম  হাই রক লরক  ধরে  নি রয় োব াে  পেষ্টা ক রে নছল?’ ও পাে  পথরক  বলল জজব 
আব্রাহাম  জিসি । 

আহম দ ম ুসা জুনলয়া ে বাটবরস ে  োনে  ক রে  আসাে  সম য় পথর ক  ো ঘ রটরছ  
তাে  সব ক থা  বলল জজব  আব্র া হাম  জিসি রক ।   

‘থযাংক স ে ।  তুনম  নি ক  নস দ্ধান্ত নি রয়নছ রল।  প হিে ী ে াে িরদে  হা রত  
পো ম ারি  আজে  ওয়া ইজম যািরদে  হ ারত  পো।  এ ব াে  ওরদে  হারত  পেরল  
পতাম াে  ও  .  হাইম  হা ইরক র লে  নি হত  হওয়াে  শ তভাে  সম্ভা বিা  নছল।  আে  
নি শ্চয় এ ই ক াে রেই পহিে ী ে াে ি নবর্য়ট া আম ারদে  ক াছ পথ রক  পোপি পে রখরছ।  
পস আজ ে াত  পপৌ রি ৯ টায়, ম ারি পস  পত াম াে  ওখা রি পপ ৌছা ে  ম াত্র পরিে  নম নি ট 
আরে  আম াে  অনফ রসে  স ারথ  ক থা  ব রলরছ।  নক ন্তু পস  পতা ম ারদে  সম্প রক ব, তাে  
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অনভোি সম্প রক ব নক ছুই জাি ায়নি ।  ভাল হরয় রছ, তুনম  ওর দ ে  সংজ্ঞ াহীি ক রে  
আত্মেক্ষ্ া ক রে ছ, ক াউ রক  হতযা ক ে রত  হয়নি ।  থযাংক স  ে ।’ বলল  জজব  
আব্রাহাম  জিসি । 

‘জিাব, আনম ও আল্লাহে  শু ক নে য়া আদায়  ক ে নছ  পে, আনম  আপিারক  ও  
জুনলয়া ে বাটবসরক  নবব্রত  অব স্থাে ম রধয পফনলনি ।’ আ হম দ ম ুসা বলল। 

‘নি ক, আম ারদে রক  নব ব্রত  অ বস্থা পথ রক  ব াুঁনেরয়ছ।  নম স  জুন লয়া ে বাটবস  
নক  পতাম াে  পা রশ  আরছ? ওরক  পটন লরফািট া  দাও।’ 

‘নদনে স্যাে ।  এ ইসার থ আনম  আপা তত  নবদ ায়  নি নে ।  আনম  নক  ক ে নছ 
আপিারক  জািাব।  থযাংক স।  বাই।’ 

আহম দ ম ুসা পম াবা ইলন ট তুরল  জুনলয়া ে বাটবরসে হার ত নি ল। 
জুনলয়া ে বাটবস  পম াব াইল  হা র ত নি রয়  ম ুরখে  সাম রি  ধরে  ‘গু  ইনভন িং  

স্যাে’ বলর ত বল রত  উ রি  দ াুঁোল ।  ক থা বলল  তাে  ে ীফ  বস জজব  আব্র াহাম  
জিসরিে  সারথ। 

ক থা পশ র্ ক রে  ধ প ক রে  পস াফাে  উ পে বরস  পরে  হ াুঁফার ত হ াুঁফার ত  
বলল, ‘আজ নিতীয়বাে  ক থা  বললাম  তাে  সা রথ। এ ক বাে  বরলন ছলাম  োকু নে রত 
পোে  প দবাে  সম য়।  আে  আজ ।’ 

এ ই স্ব রোরত ানিে  পে তাক াল পস আহম দ ম ুসাে  নদ রক ।  বলল, ‘স্যাে  
বরলরছি, আপিাে া আম াে  সারথ পবরু রবি।  আনম  প হিে ী োে িরদে রক  
হাসপাত ারল পে রখ  আপিার দ ে  নি রয় ো ব এ য়ােরপা রটব।  এ য়ােরপারটব আ পিারদে  
জরে নতিট া নট নক ট থাক রব ন ফলার লন ফয়াে  জরে।  আপ িারদে  নবম ারি  তুরল  
নদরয় তাে পে আম াে  ছুনট।  তর ব এ খাি পথ রক  পব রুবাে  আর ে আপিারদে  ছদ্ম র বশ  
নি রত হ রব, স্যাে  বরল রছি।’ 

‘নফলার লন ফয়া  পক ি? আনম  পতা ত ারক  বরলন ছ,  . হাইম  হা ইরক ল তাে  
বানে রত এ ক নদরিে  জর েও ন িে াপদ িি ।’ বলল  আ হম দ ম ু সা। 

হাসল জুনলয়া ে বাটবস।  বল ল, ‘আম াে  ক থা এ খিও পশ র্ হয়নি ।  
আপিাে া  .  স্যারে ে  বানে  ে ারেি  িা।  আপিাে া  নফলা র লন ফয়া এ য়ােরপ ারটব  
োওয়াে  পে পানক বং ি ািাে  ও য়ারি এ ক টা িীল ে ংরয়ে  োনে  পার বি।  িািাে  ‘FA  
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1 8 7 6’ এ বং পস োনে ে  ড্র া ইভাে  থাক রবি  এ ক জি  তরু েী।  তরুেীনট  এ ক নট 
নবরশ র্  পক ার  হেব  নদরয়  আ প িারদে  স্ব া েত  জািার বি।  পস  প ক া  আপনি  জা রিি । 
োনে  প েখা রি  আ পিারক  নি র য়  ো রব  পসট া  হরব, স্যাে  বর লরছি, আরম নে ক ায় 
আপিাে  জরে  সবরে রয় নি ে া পদ জায় ো।  বযস।  এ ব াে  েলু ি ছদ্মরবশ  পিরবি।’ 

জুনলয়া ে বাটবসসহ আ হম দ ম ু সাে া নতিজি  উ পরে  উ রি  পে ল।  এ ক টু পে  
োে জি নি রে পিরম এ ল।  সবাই ধে াধন ে  ক রে  সংজ্ঞ াহ ীি পদহ গুরল া বা ইরে  
ম াইরক্র ারত  নি রয় তুলল। ত াে পে পবনে রয় এ ল বানে  পথরক । 

োনে ে  ক ারছ  নেরয়  জুনলয়া  ে ব াটবস বলল, ‘নম . আহম দ ম ুসা, আপনি  . 
স্যাে  ও  নবল্লাহ রক  নি রয়  আম াে  োনে রত  উ ি ুি।  আে  আনম  প হিে ী ে াে িরদে  
ম াইরক্র ারত  ওুঁর দে রক  নি রয় ও টা আনম  োনল রয় পিব।’ 

জুনলয়া ে বাটবস নি রজে  োন েে  োনব আ হম দ ম ুসাে  হারত  নদ রয়  
ম াইরক্র ারত  নেরয় উ ি ল। 

আহম দ ম ুসাে াও নে রয় জুনলয়া  ে বাটবরসে কারে  উ ি ল। 
োনে  ষ্টাটব নদরত নদ রত জুনল য়া ে বাটবস োনে ে  জািালা ন দরয় আহম দ  

ম ুসারক  বলল, ‘আপনি আম ার ক  ফরলা  ক ে রবি।  হ াসপাত াল পথ রক  পবে  িা  হ ওয়া  
পেবন্ত প ানক বং -এ  আম াে  জরে  অরপ ক্ষ্ া ক ে রবি।  গু  লাক ।  বাই।’ 

জুনলয়া ে বাটবরসে োনে  েল র ত শু রু  ক ে ল।  তাে  প পছরি  আহম দ ম ুসাে  
োনে ও। 

 
 
 
োনে টা প েম ি োনন্ত্রক ।  ড্র াইভ াে  তরুেীট া ও পতমন ি েরন্ত্রে  ম ত। সাম রি 

তানক রয় নস্থে  ব রস আ রছ  ড্র াইন ভং নসরট।  হ াত  দুনট  ত াে  ড্র াইন ভং হুই রল।  হুইলট াে  
ম ারে ম ারে িে া -েো ছ াো  আে  সবনক ছুই নস্থে ।  োনে রত পতালাে সম য় ে ানন্ত্রক  
ক রণ্ঠ স্ব ােত  জািা রিা  ছাো  প ম রয়নট  আে  এ ক টা ক থাও  ব রলন ি।  আহম দ  ম ুসা 
ভাবল, পম রয়নট  পবাধ  হয়  এ ফ.নব.আই. -এ ে  পক ন্দ্রীয়  পস্প শ াল পফা রসবে  স দস্য।  
বলা হয়, এ ে া বরলও িা, শু রিও িা, শু ধুই হুকু ম  তানম ল ক রে । 
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োনে ে  ম যাপ  স্ক্র ীরি োনে ে  ে লাে পথ  সুন্দ ে ভারব  ফু রট উ ি রছ। ে ানে টা 
নফলার লন ফয়া ইন্ট াে ে াশ িাল এ য়ােরপাটব পথরক  পবনে রয় উ ত্ত ে -পূববম ুখী পপিে স  
এ যারভনি ওরত প্র রবশ  ক রে নছল।  পপিে স এ যারভনি উ  পথ রক  প্র রবশ  ক রে রছ নব খযাত  
ব্র নে রট।  ব্র নে ট পথরক  োন ে এ খি ওয় ালম াট নে রট প্রর বশ  ক রে  পুব  নদ রক  
এ নে রয় েরলর ছ। 

 . হা ইম  হাই রক ল আহম দ  ম ু সাে  ক ারিে  ক া রছ  ম ুখ নি রয় ব লল, ‘আম ে া 
পদরলায় াে  িদীে  নদরক  এ নেরয় ে ানে ।  আম াে  ম রি  হয়, পদরলায়াে  িদী  ও  
নসন টহরলে  ম ােখারিে  পুোর িা অনফনসয়াল এ লাক াে  পক া থাও আম ার দে  নি রয় 
োরে।’ 

 . হাইম  হা ইরক রলে  ক থা  পশ র্ হর তই োনে টা উ ত্ত ে  নদরক  ট ােব নি রয় র্ ষ্ঠ 
নে ট ধরে  এ নেরয় েলল।  নক ন্তু ম াত্র ১ ০০ নম টাে  নেরয়ই োনে  পুবনদরক  ব াুঁক  নি রয় 
নে ট পথরক  পিরম স াম রি এ গু র লা। তাে পে আে ও  পিাশ  নম টাে  নেরয় পাুঁনেল পঘ ে া 
এ ক টা বানে ে  পেরট নে রয় দ াুঁে াল। 

দাুঁনেরয়ই  ড্র াইভ াে  ত রুেী আ হম দ ম ুসা রদে  ন দরক  তানক রয় ‘এ িনক উ জ  
ন ম  স্যাে’ বরল  োনে ে  দে জা  খুরল  পবনে রয়  পেল। 

তরুেী এ গু রলা পেরটে  নদ রক । 
পেরটে  নসন ক উ নে নট রক  নক  পেি পস  বলল।  সংরে  সংর ে  নসন ক উ নে নট 

পলাক নট  পম াবাইল  তুরল  ক থা বলল। 
নম নি টখারিরক ে  ম রধযই পভত ে  পথরক  এ ক জি পলাক  পবনে র য় এ ল।  পস 

নসন ক উ নে নটে  সারথ  ক থা  ব রল ই ছু রট  এ ল োনে ে  ক ারছ।  োন েে  দে জা  খুরল  বলল, 
‘ওরয়লক াম  স্যাে, আসুি।’ 

পলাক নট  েনল্লরশ াধব।  সুন্দ ে  সাদ ানসধ া পপ াশ াক ।  সে ল, হানসম া খা ম ুখ।   
োনে  প থরক  পব রুল প্র থম আ হ ম দ ম ুসা।  ত াে পে  .  হা ইম  হ া ইরক ল এ বং 

পশ রর্ বুরম দ ীি নবল্লা হ। 
পলাক নট  সবাে  সার থ  হ্যান্ রশ ক  ক রে  বলল, ‘আনম  প হিন ে ক  হফমযাি।  

ম যা ারম ে  ক ম বোে ী।  এ ই বানে ে  পক য়ােরটক াে ।  আপ িারদে  বযাপারে  সবনক ছু  
আম ারক  বলা হরয়র ছ।’ 
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এ ক টু দম  নি রয়  . হাইম  হা ইরক রল নদ রক  ইংনে ত ক রে  বলল, ‘ইনি  
নি শ্চয়  . ম ুে  হ্যানম েি।  ম যা  ারম ে  নশ ক্ষ্ ক।  অসুস্থ।  আে ..............।’ 

তাে  ম ুখ পথ রক  ক থা পক রে  নি রয় আহম দ ম ুসা বলল, ‘আে  আনম 
পজারসফ  জি।’ তাে পে  বুর ম দীি  নবল্লাহ রক  পদনখ রয়  ব লল, ‘ইনি  নক্র নশ্চয়াি 
ক াটবাে ।’ 

‘জানি স্যাে ।  আসুি।  ওরয় লক াম ।’ বরল  পে রটে  নদরক  হাুঁটরত  শু রু  
ক ে ল। 

ড্র াইভাে  ত রুেী  এ নেরয় এ ল  আহম দ  ম ুসার দে  নদ রক ।  স্যালুট  নদরয়  
বলল, ‘হ্যাভ অযা িা ইস টাইম ।  বাই স্যাে ।’ 

‘থযাংক  ইউ  ম যা াম ।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 
আহম দ ম ুসাে া হফমযারিে  সা রথ পেরট ে  নদ রক  হাুঁটর ত শু রু  ক ে ল।   
পেরটে   ািপা রশ  ব ানে ে  এ ক টা পিম  পলবীট।  ক ারি ে  ব্র াউ ি প লবীরটে  উ পে 

সাদা  অক্ষ্ রে  বে  ক রে  পল খা  ‘পজফাে সি  হাউ জ।’ তাে  নি রে  ব্রযারক রটে  ম রধয  
পছাট  অক্ষ্ রে  ‘বযনিেত  ম ানল ক ািা’ শ ব্দ  িয়  পল খা। 

বানে টাে  িাম  পরে ভ্রু কু ুঁেক ারলা আহম দ ম ুসা।  পক াি পজফা ে সি? টম াস 
পজফাে সি নি শ্চয়।  িা  হ রল  আ ে  পক াি  পজফ াে সরিে  িারম  এ ম ি হাউ জ  হ রব  এ বং 
এ ই খা রি? ভাবিা বােল  আহম দ ম ুসাে ।  এ টা পজফাে সি  হাউ জ  হ রল ম যা াম  
পক? নবে াট পনে বাে, অর িক  শ াখা।  ম যা াম  অরিরক ই হর ত পা রে ।  
নফলার লন ফয়াে  ‘পজ ফাে সি  হাউ জ’-এ ে  ক থা আহম দ  ম ুসা সাে াহ পজ ফাে সরিে  
ক ারছ  পক ািন দিই  পশ ারিন ি। 

আহম দ ম ুসাে া পেট প াে  হরয়  প্ররবশ  ক ে ল পভত রে । 
পেট প থরক  ল াল প াথরে ে  এ ক টা সুন্দ ে  ে াস্তা  এ নেরয় পের ছ ব ানে ে  নদরক ।  

দুধারে  ফরুলে  বা োি।  বাোিট া বানে ে  োে নদক  নঘ রে ই।  োে নদরক ে  ফলু বাো রিে  
ম ােখারি ল াল পা থরে ে  সুন্দ ে  নতিতলা ব ানে নট । 

লাল পাথরে ে  ে াস্তানট বান ে পথরক  এ ক টু  সাম রি পবনে রয় আসা 
েিজুাকৃনতে  ছারদ  াক া সুন্দ ে  সাদা পাথ রে ে  েত্বরে  নেরয়  পশ র্ হরয়রছ। এ টা 
োনে  বাে ান্দা  নহ রসরব ই  বযব হাে  হয়।  নতিট া ধ াপ  পপনে র য়ই পস বাে ান্দায়  উ ি া 
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োয়।  পছ াট্ট  অধব েন্দ্রাক ৃনত ব াে ান্দাে  পরে ই বানে রত প্র রব রশ ে  নবে াট দে জা। 
পহিন ে ক  হফমযািরক  অনুসে ে ক রে  ঐ  দে জা পরথ  আহম দ ম ুসা বানে রত প্ররবশ  
ক ে ল। 

দে জাে পরে  পছাট্ট  এ ক টা ক নে র াে  পথ।  তাে  পরে ই  নব শ াল এ ক টা 
লাউি ।  তাুঁে া লাউরি পপ ৌুঁছল । 

পহিন ে ক  হফমযাি বলল, ‘স্যাে  এ টা ব ানে ে  পানট ব ক েবাে ।  এ ই নি রেে  
তলারতও  আরে অনফস রুম  নছল, এ খি তাে  নক ছু অংরশ  নক রেি ও পষ্টাে  ক ে া  
হরয়রছ।  আম ে া োে া  আনছ তারদে ও  থাক াে  বযবস্থ া এ ই  পল ারে ।  এ ক তলা ও  
দুতলা  নে ম র নল ং হরয়  প েরছ।  নতিতলাে কাজ বানক ।  আপি ারদে  থাক াে  জায় ো 
দুতলায়।  েলুি স্যাে ।’ 

দাুঁনেরয় এ ক  িাে ারে ক থা গুর লা বরল  দু তলায় উ ি াে  নসুঁন েে  নদরক  আবাে  
হাুঁটা শু রু  ক ে ল পহিন ে ক  হফম যাি। 

আহম দ ম ুসাে া েলল  তাে  পপ ছরি প পছরি। 
দুতলায়  উ রি  প হিন ে ক  হফমযা ি আহম দ  ম ুসারদে  প্রর তযক র ক  তাে  ঘ রে  

নি রয় পেল।  সব াইরক  বলল, ‘পিশ  হরয়  দুতলাে  ল াউ রি  আ সুি স্যাে ।  ওখারি ই 
ো-িাস্তা  নদর ত বরলন ছ।  িাস্তাে  সারথ  ক থাও  বলা  োর ব।  আে  ক াপে ছাোে  দে ক াে  
হরল আলম ানে রতই স ব পা রব ি স্যাে ।  প্ররয়াজিীয় সব  জাম াক াপে পসখা রি ে াখা  
আরছ। পক াি নক ছুে দে ক াে  হ রল বলর বি।’ 

পহিন ে ক  হফমযাি দুতলাে  লা উ রি  নফরে  এ ল।  লাউি টা দুতলাে  নসুঁন েে 
ম ুরখই। 

নম নি ট পরিরোে  ম রধয  আহম দ ম ুসা,  . হ াইম  হাই রক ল ও বু রম দীি  
নবল্লাহ লাউরি ে রল এ ল। 

েেম  িাস্তা  ও  েেম  ে ারয়ে  জর ে ধে বাদ  নদ রয়   .  হা ইম  হা ইরক ল বলল, 
‘িাইস পলারক শ াি ব ানে টাে ।  বানে ে  পুব  পা রশ  নফরলাসনফ ক যাল হল, উ ত্ত ে  পারশ  
ইিন  রপির ন্স হল এ বং ত া ে  পারশ ই ক ংরগ্রস  হল।  বলা োয় নফলা র লন ফয়াে  
প্রােরক ন্দ্র এ টা।’ 
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বরল এ ক টু পথরম ই   . হ াই ম  হাইরক ল তাক াল প হিন ে ক হফমযারিে  
নদরক ।  বলল, ‘নম . হফমযাি, এ  বানে টাে  িাম  ‘নল বানট ব  হা উ জ’ এ বং এ  বানে টা  
‘োশ িাল  োই ল্ড ফ াউ রন্ শ ি’এ ে  অনফস  নছল।  এ  পনে বতব িট া  ন ক  ক রে  হরলা?’ 

‘আপনি নি ক ই বরলরছি স্যাে ।  দুম াস আরে এ ই পনে েয়ই ন ছল।  দুম াস 
হরলা এ ই  পনে বতবি ঘ রটরছ।  বানে ে  ম ানল ক ই এ  পনে বতব ি ঘ নট রয়রছি।’ বরল  
এ ক টু  পথরম ই  হফমযাি  আবাে  বলা  শু রু  ক ে ল, ‘স্যাে, এ ই বানে টা ত তনে  ক রে ি 
দুবাে  নি বব ানেত স ারবক  প প্রনসর ন্ট  টম াস পজফাে স ি।  নফলার লন ফয়ায়  
থাক াক ানল ি সম রয় এ  বানে রত নতনি  বাসও ক রে ি।  নতনি ই বানে নট ে  িাম  পদি 
‘নল বানট ব  হ াউ জ’।  এ ই  ব ানে রত বরসই  নতনি  ম ানক বি  সংনবধাি  ‘নবল  অব  
ে াইটস’এ ে  খসো ত তনে  ক রে ি।  পবাধ  হয়  এ  ক াে রেই  নতনি  বানে টাে  িাম  
‘নল বানট ব  হ াউ জ’ ে ারখি।  নতনি  ওয়ানশ ংটরি  েরল  প েরল  বানে টা  ভাোয়  ে রল  োয়।  
সববরশ র্  ভাে ায়  নছ রলি  োশ িাল  োই ল্ড  ফাউ রন্ শ ি।  দুম াস  আ রে  তাে া  েরল  
োি।  তাে া  েরল  ো ওয়াে  পে  বতবমাি ম ানল ক  ম যা াম  ম ারি  টম াস পজফাে সরিে  
গ্রান্  গ্র ান্   টাে  নম স সাে া  পজফাে সি নসদ্ধা ন্ত  পিি  বানে টা আে  ভাো  প দরবি  
িা।  বানে টারক  নতনি  তাে  গ্র ান্  গ্রান্  ফা দাে  টম াস  পজ ফাে সরিে  ‘ফযানম নল  
পম রম ানে য়াল’ বািা রবি।  ভানজব নি য়ায় টম াস  পজফাে সরিে  বান ে এ খি প্রক ৃত অরথব  
পাবনল ক  পলবীরস  পনে েত হ রয়র ছ। ওখারি  পক াি ফয ানম নল  প্রাইভযানস আে  স ম্ভব  
িয়।  এ  ক াে রেই নতনি  পজফা ে সরিে  ‘ফযানম নল  পম রম ানে য়া ল, নহরসরব  এ ই বানে  
পবরছ  নি রয়র ছি।  িাম ও পনে ব তবি ক রে রছি উ র দ্দরেে  স ারথ  সংেনত পে রখ।’ 

সবাই েখি হফমযারিে  ক থা পশ ািায় বুুঁদ  হর য় নে রয়নছল, তখি আহম দ  
ম ুসাে  এ ক টা নভন্ন  অস্ব নস্ত।  ম রিে  এ ক টা নেন্তা প থরক ই  এ ই অস্ব নস্ত।  সাে া হ 
পজফাে সরিে  ম ারয়ে  ম ন্তবয তাে  ম রি আ রছ। অতীর তে সব নক ছু ম ুর ছ পফলাে  
জরে স াে া পজফাে সরিে  সম য় ও সুরে াে প্ররয়াজি।  আ হম দ ম ুসা  পক ািভার বই  
আে  তাে  নব ব্রত হওয়াে  ক া ে ে হরত  োয়  িা।  পে  ক াে রে আ হম দ  ম ুসা  এ বাে  
ম ানক বি েুিে ারে এ রস সাে াে  সারথ পক াি পোে ারে াে ক রে নি ।  সাে া পজফাে সি 
তাে  খবে  ে াখর ছ  জািরত  প প রে ও ত াে  সা রথ  পসৌজ েম ূলক  ক থা বল া পথরক ও  
আহম দ ম ুসা নবে ত পথরক র ছ। নক ন্তু এ ত নক ছুে পরে ও পস আ জ সাে া পজ ফাে সরিে  
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বানে রত এ রস  উ রি রছ। এ ফ.নব .আই. েীফ  জজব আব্র াহাম  জি সি নবর্য়ট া পজ রিও  
পক ি এ টা ক ে রলি? এ টা নতনি  নি ক  ক রে িন ি।  ম রি নক ছু প ক্ষ্ ারভে ই সৃনষ্ট  হ রলা  
তাে ।   

ওনদরক  েল্প  েলন ছল।  নক ন্তু আহম দ ম ুসাে  ক ারি ওরদে  ে ল্প  ুক রছ িা।  
অস্ব নস্তক ে  নবর্য়  তাে  ম িরক  অসুস্থ ক রে  তুরল রছ। 

ওরদে  ক থা বলাে ম াে খারিই আহম দ ম ুসা অরিক টা পব সুরে াভারব বরল  
উ ি ল, ‘সক রল ম াফ ক ে রবি, আনম  এ ক টু পে রষ্ট পেরত  োই।’ 

‘অবেই, অবেই।  আপিা ে া ল ান্ত।  আনম  উ নি ।  আনম  নি রে আনছ।  
 াক রলই পা রবি।’ ব রল  ত াো তানে  উ রি  দ াুঁোল  পহিন ে ক  হ ফমযাি। 

সবাই উ রি  দাুঁোল। 
 . হাইম  হাই রক রলে  রুম টা  আহম দ ম ুসাে  রুরম ে  সাম রিই।  আে  

বুরম দীি নবল্ল াহে  রুম   . হ াই ম  হাই রক রল ে  রুরম ে  প ারশ । 
আহম দ ম ুসা   .  হ াইম  হাই রক লরক  তাে  ক রক্ষ্  পপৌ রছ  নদরয়  ব লল, ‘স্যাে, 

ঘ ে টা সব সম য় লক  ক রে  ে াখরবি।  আপনি এ ক া দয়া ক র ে  পবরুর বি িা।  রুম  
পটন লরফারি আম া রক   াক রবি ।’ 

‘ধেবাদ  আ হম দ  ম ুসা।  আম ারদে  অবস্থা  আনম  বুে রত  পা ে নছ।’ বরল  
এ ক টু  থাম ল   . হাইম  হা ইরক ল।  তাে পে  বলল, ‘আপিাে  ক ারছ আম াে  অরিক  
নজজ্ঞ াসা আরছ। আপনি  পতা  আম াে  বানে রত পের ছি।’ 

‘স্যাে, আনম  আপিাে  প ছরল ে  ম ত। আম ারক  পসইভা রব  ক থা বলরল  
বানধ ত হ রবা।’ আহম দ  ম ুসা ব লল। 

‘ধেবাদ।  নক ন্তু তুনম  পতা  ম াথা য় থাক াে  ম ত।’  . হাইম  হা ইর ক ল  বলল। 
‘িা স্যাে, ম াথা পথ রক  বুক টা ম রি হয় আে ও  ক ারছ।’ বরল  আহম দ ম ুসা  

এ ক টা দম  নি রয়ই  . হাইম  হ াইরক লরক  তাে  বানে ে  নক ছু খ বে  নদরয় বলল, ‘ো 
ঘ রটরছ তা  নবস্তানে ত বলাে জর ে আজই  সুরে াে পিব।’ 

আহম দ ম ুসা থাম রতই   . হাই ম  হাই রক ল বলল, ‘তুনম  বরলন ছরল, আম াে  
ক ারছ প তাম াে  নক ছু ক াজ আ র ছ, পসট া নক?’ 
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‘খুবই  গু রুত্বপূেব ক াজ স্য াে ।  আপিাে  সাহ ােয আনম  ে াই ।  সব বলব  
আপিারক ।  এ খি োই  স্যাে ।  আপনি পে ষ্ট নি ি।’ 

আহম দ ম ুসা পবরু বাে  জ রে পা ব াোল। 
‘আহম দ ম ুসা, পতাম ারক  সাহ ােয ক ে রত পাে া আম াে  জর ে পেৌে র বে  

বযাপাে  হ রব।’ বলল   . হাইম  হাই রক ল। 
‘অরিক  ধেব াদ স্য াে ।’ বরল  আহম দ ম ুসা  ঘ ে  পথ রক  পবনে র য়  এ ল। 
আহম দ ম ুসা রুম  পথ রক  পব রুরতই  তাে  নদরক  ছুরট আ সরত প দখল  

পহিন ে ক  হফমযািরক ।  তাে  হা রত এ ক টা পম াবাইল।  তাে  ক া রছ পক াি পটন লরফাি  
এ রসরছ নক, ভাবল আহম দ  ম ু সা। 

পহিন ে ক  হফমযাি ত াে  ক ার ছ এ রস  হাুঁ ফার ত হাুঁফা রত  ব লল, ‘স্যাে, 
আপনি আপিাে  পম াব াইল পফ রল এ রসনছরলি ।  ড্র া ইভাে  পম র য়টা নদরয়  পেল।’ 

বরল পস ত াে  হা রতে পম া বাইল  আহম দ ম ুসাে  হার ত তু রল নদ ল। 
আহম দ ম ুসা পম াবা ইলন ট হা র ত নি রয় বলল, ‘পক াি ড্রাইভা ে?’ 
‘স্যাে, আপিারদে  ড্র াইভ াে ।  আপনি পে োনে রত আস রলি  পসই োনে ে  

ড্র াইভাে ।  ’ বলল  প হিন ে ক  হফমযাি। 
ভ্রুকু নিত হল আ হম দ ম ুসাে ।  ম ুরখ বলল, ‘নি ক  আরছ, ধেবাদ  নম . 

হফমযাি।’ 
পহিন ে ক  হফমযাি েরল  পেল। 
আহম দ ম ুসা ত াক াল পম াব াই লট াে  নদরক ।  পদখল, পম াবাই রলে  স্ক্র ীরি 

জলজল ক ে রছ তাে  িতুি িাম  ‘পজারসফ  জি’।  ভাবল  পস, এ টাও এ ফ.নব.আই. 
েীফ জজব  আ ব্রাহা রম ে ই ক ীনতব ।  নতনি  নি শ্চয়  োি  িা  আনম  সাধােে  পটন লরফা রি  
তাে  সা রথ বা  ক ারে া  সার থ ক থা বনল ।  ত বু এ ক বাে  পটন লরফাি ক রে  নবর্য়ট া  
সম্পরক ব  নি নশ্চত হ রত হর ব। 

খুনশ  হরলা  আহম দ ম ুসা।  ঘ রে  প্ররবশ  ক ে ল। 
আহম দ ম ুসা হ্য াংো রে  পক াটন ট খুরল পে র খ প্রথ রম ই দুে া ক াত িাম াজ  

পেল।  পশ াক ে ািাে  িাম াজ।  আল্লাহ ক নি ি ক াজরক  অরিক  সহজ ক রে  নদরয় রছি।  
 . হাইম  হা ইরক লরক ও নদরয় রছি সহর োনেত াক াে ী নহসার ব।  ধ্বংস টাওয়ারে ে  
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তলায় লুক ারিা  র্েে রন্ত্র ে  রূ প  পক ম ি, তাে  উ দ্ধাে রক ও  আল্ল াহ সহজ  ক রে  নদি।  
এ ই প্রাথবিা  আহম দ  ম ুসা জািা ল আল্লাহে  ক ার ছ। 

আহম দ ম ুসা নবছািায় ে া এ নল রয় নদল।  নবে াট ধক ল পেরছ শ ে ীরে ে  উ পে 
নদরয় েত  দুনদ রি।  শ েযা রক  ম র ি হরে  ভ ীর্ে  ম ধুে ।  ম িট ারক  বাইরে ে  জ েত  পথ রক  
নফনে রয় এ রি আত্মস্থ  হর ত পে ষ্টা ক ে ল নি নশ্চন্ত  পে রষ্টে  জর ে ।  নক ন্তু আত্মস্থ হ রতই 
ম ি োে পারশ ে  জেত পথরক  অে এ ক  জেরত েরল পেল।  ম রিে  আক াশ  জুরে 
পভরস  উ ি ল প ািা  পজা রসফাই রিে  ম ুখ, হানস ম াখ া  প্রােবন্ত  এ ক নট  ম ুখ।  ম ুরখ এ ক  
নেে  বসরন্তে  রূ প। ও রত  শ ীর তে নবশ ীেবতা নক ংবা  বর্ব াে  ক ারলা  পম রঘ ে  ঘ িঘ টা 
পক ািন দি পস পদন খনি ।  শ ত পবদিারত ও পক াি অনুর োে, অনভরোে  তাে  পিই।  
হি াৎ বাুঁধ  ভাঙা  এ ক  আর বে  এ রস আ ছরে  পেল  তাে  হৃ দরয়।  আর বেটা  অশ্রু  হরয়  
পবনে রয় এ ল ত াে  দুরে াখ ন দরয় । 

পোখ ম ুছল িা আ হম দ ম ুসা।  েোরত লা েল অশ্রু ত াে  দুেন্   পবরয়।  এ  
অশ্রু ত ারক  েন্ত্রো  িয়, নদল প্র শ ানন্ত। 

আহম দ ম ুসা ন হরসব  ক রে  প দখ ল নি উ ইয়ক ব  পথরক  প ািা পজা রসফাই রিে  
সারথ ক থা বল াে  পে আজ ৯ ম  নদি পাে  হরয় ে ারে।  তাে  সারথ ওয় াদা আ রছ  
পটন লরফাি ক ে াে  পক্ষ্ রত্র প ক ািক্র রম ই সাতনদি  অনত ক্র ম  ক ে রব িা।  ে ত 
নক ছুনদরিে  ম রধয প্রথম  বযনত ক্র ম  এ বাে  ঘ টল ।  সাতনদরিে  পে আে ও দুনদি েরল  
পেরছ।  নি শ্চয় পস  অনস্থে  হরয়  উ রি রছ। তারক  পতা  এ খি এম ি অনস্থে  হওয় া েলর ব 
িা।  বাচ্চা হ ওয়াে  সম য়টা ঘ নি রয় আসরছ। ঘ নে ে  নদরক  তাক াল আহম দ ম ুসা।  
এ খি হয়  পতা  পস  ঘ ুনম রয়  পর েরছ। থ াক ।  সন্ধযাে  নদরক  ম ারি সউ নদ আে র বে  
সক াল পবলায়  ভাল হরব  পটন ল রফাি কে া। 

পাশ  নফে ল আহম দ ম ুসা।  নক ন্তু ঘ ুম ারিাে  পেষ্টা  সফল হরলা  িা।  পম াবাইল  
পবরজ  উ ি ল। 

উ রি  বরস পটরি নি ল পম াবা ইল পটন বল পথরক ।  পম াবা ইরলে  স্ক্র ীরিে  উ পে 
পোখ ে া খরত ই প দল িাি াে নট  এ ফ.নব.আই. েীফ  জজব আব্র াহ াম  জিসরিে । 
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পম াবাইলন ট ক ারিে  ক ারছ তু র ল ধে রতই ওপাে  প থরক  জ জব আব্রাহাম  
জিসি  বরল উ ফল, ‘আসসা লাম পজা রসফ জি, সব নি ক ি াক? পক াি অসুনবধা 
হয়নি  পতা?’ 

‘নজ জিাব, সব নি ক -ি াক ।  আপিারক  অসং খয ধ েবা দ।  নক ন্তু ............।’ 
ক থা পশ র্  ি া ক রে ই আহম দ ম ুসা পথরম  প েল নক ভারব বল র ব  পসট া পভ রব পিবাে  
জরে। 

‘নক ন্তু নক, পজারসফ  জি?’ 
‘আপনি প ে  স্থািরক  আম ারদে  জরে  আরম নে ক াে  ম রধয স বর েরয় নি ে াপদ  

স্থাি ব রল আম া রদে  এ খ ারি  এ রিরছি।  নক ন্তু পস  স্থারিে  ম ানল ক  এ  নবর্য়ট া  জারিি  
বরল আম াে  ম রি হরে  িা।’ 

পহা পহা ক রে  পহরস উ ি ল জজব  আব্রাহাম  জিসি ।  বলল, ‘নিক ই বরলছ  
পজারসফ  জি।  তাে  অনুম নত ছাোই আনম  এ  নস দ্ধান্ত নি রয়ন ছ। তরব  নি ক  অনুম নত 
ছাোও  িয়।  ক’নদি  আ রে আম ারক  সাে াহ  পজফ াে সি  বরলন ছল  পে, পতাম াে  
নম শ রিে  জরে প তাম ারক  অরি ক  দূে  প েরত  হরত  প ারে ।  তাে  জরে পতাম া রক  লিা  
এ ক টা সম য় আরম নেক ায় থাক রত হরব।  পতাম াে  জর ে নি ে াপদ এ ক টা নি ক ািা 
দে ক াে ।  এ ই ক থা বলাে স ারথ  সার থ পস ব রলন ছল তাে  ঐ  নফ লার লন ফয়াে  বানে ে  
ক থা।  ‘ফযানম নল  পম রম ানে য়াল’ ে রে  পতাল াে  ক াজ  শু রু  ক ে র ত  পবশ  সম য়  লাে রব।  
তাে  আরে  বানে টা  খানল ই পর ে  থাক রব।  ে তক াল  পত াম াে  সারথ আ রলােিা  ক ে াে 
পে আনম  নেন্তা  ক ে লাম  . ম ুে  হ্য ানম েিরক  নি রয়  তুনম  পক াথ ায় পের ত পাে ! পক াি  
জায়োটা প তাম ার দে  জরে নি ে াপদ হর ত পা রে ! এ টা নেন্তা ক ে রত নেরয়ই সাে া  
পজফাে সরিে  পসনদ রিে  ক থা ম রি পরেন ছল।  সংরে সং রে ই আনম  নসদ্ধান্ত নি রয়  
জুনলয়া ে বাটবসরক  এ  বয বস্থা ে  ক ে থা  জানিরয়  নদ রয়নছলা ম ।  পরে  আনম  সাে া  
পজফাে সিরক  আম াে  েনৃ হত  বযবস্থাে ক থা  বনল ।  পস খুনশ  হরয়  বরল, আংরক ল, 
আনম  ো  ক ে তাম, আপনি ত াই  ক রে রছি।’ সু তোং  পজা র সফ  জি, ম ানল রক ে 
অনুম নত পিই তা বলরত  পাে  িা।’ 

হাসল আহম দ  ম ুসা।  বলল, ‘আম ন্ত্রে আে  বাধয হরয়  আনত থয দাি  পব াধ 
হয় এ ক  নজন িস িয় জ িাব।’ 
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‘পজারস ফ জি, তুনম  জাি তুনম  নি ক  বলছ িা।’ ব রল  এ ক টু  পথ রম ই প স  
আবাে  ব রল  উ ি ল, ‘আনম  বুে রত  পাে নছ  িা  পত াম ারদে রক ।  তুনম  পেম ি  সতযরক  
পাশ  ক াটারত োে, হানসে  ছর ল হরলও, পতমন ি তাে  বযাপ াে টাও আম ারক  নবনিত  
ক রে রছ। আজ সা ত সক ারল  সাে া আম ারক  পটন লরফাি ক র ে  বলল, ‘পস ইউ রে াপ  
েরল ো রে নতি ম ারসে  সফর ে ।  তুেরষ্কে বসফোস, ম ম বে া ও ক ৃষ্ণ সােে আে  
ইস্তািুরলে  অনল র ত -েনলরত  প্রা ে খুরল ঘ ুরে  প বোরব  নতি ম া স ধরে ।  তাে  এ ক টা 
স্ব প্ন এ টা।  অথে েত  ে ারত ১ ৫ নম নি ট ধরে  ক থা হরলা তাে  সারথ, নক ছুই পস  
বরলন ি।  এ ত বে এ ক টা স্ব প্ন বাস্তবায়রিে  প প্রাগ্রাম  ে ার তে অবনশ ষ্ট  ক রয়ক  ঘ ণ্টায় 
পক ি, নক ভারব সম্ভব হরলা!  ো ক, এ সব ক থা পজারসফ  জি।  ক ারজে  ক থায় আনস।  
পতাম ারক  অবনশ ষ্ট ক ারজে  বযা পারে  দ্রুত হরত  হ রব।   . ম ুে  হ্যানম েিরক  এ ভারব  
পবনশ  নদি ে াখা  ে ারব  িা।  আে  ওখারি  পত াম ারদে  পক া ি অসুনবধা হরব  িা।  
পহিন ে ক  হফমযাি পলাক টা সবনদক  নদরয়ই ভাল এ বং প োেয ।  ম রি  ক ে  বানে টাে 
এ খি আনম ই ম ানল ক ।  আইনিসহ এ ে  সবে ক ম  তত্বাবধারি ে  দানয়ত্ব নতি ম ারসে  
জরে সাে া  আম ারক ই ন দরয়  প েরছ।’ থাম ল  জজব আ ব্রাহ াম  জিসি । 

আহম দ ম ুসা এ ক টু আিম িা হরয় পরেন ছল।  জজব আব্র া হারম ে  পশ র্ 
ক থায় পস সনিত  নফরে  পপল।  তাোত ানে  ক থা গুনছরয়  হাস া ে  পেষ্টা ক রে  বলল, 
‘সুখবে  জিাব, এ খি ভাো দা বী িা  ক ে রলই আম ে া বাুঁনে।’ 

‘পজারস ফ জি, পতাম ে া আরম নে ক াে  বাইরে টাই পদ খ, অন্তে  পদখ  িা।’ 
বলল  আব্রা হাম  জিসি । 

‘অরস্ত্রে  পক াি অন্তে  থা রক  িা।  আে  ‘আরম নে ক া’ আজ  হৃ দয়হীি  পস অস্ত্রই  
হরয়  দাুঁনেরয়র ছ জিা ব।’ আহ ম দ ম ুসা বলল। 

‘নি ক  বলরল  িা  পজা রসফ  জি ।  আরম নে ক াে  নশ ক্ষ্ া-সংেৃনত ও স াহা েয -
সহরোনে তাে  নবশ্ববয াপী  ভূনম ক া তুনম  অস্ব ীক াে  ক ে রত পা র ে া িা।’ 

‘নি ক  জিাব।  তরব পদখ া ো র ে, আরম নে ক াে  নশ ক্ষ্ া -সংেৃনত ও সাহা েয -
সহরোনে তা  আরম নে ক াে  শ নিে  ক াুঁরধ  পসায় াে, অথবা  আরম নে ক াে  শ নি তাে  
নশ ক্ষ্ া -সংেৃনত ও সা হােয -স হর োনেতাে  ক াুঁরধ সওয়াে ।  সুত ে াং শ নি ম ারি অস্ত্রই  
আজ সবনদক  প থরক  আরম নে ক াে  ইরম জ, অবয়ব  হরয়  দাুঁনে র য়রছ।’ 
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‘নক ন্তু পজারস ফ, আরম নে ক া এটা িয়।  এ ই অ বয়ব আ রম নে ক াে  পিই।  এ ক  
ে াহুে  গ্রাস পথরক  পবনে রয়  আসরছ জজব  ওয়ানশ ংটি, পজফাে সি ও আ ব্রাহ াম  
নল ংক রিে  আরম নে ক া।  পতাম া ে  সাহ ােয  িতুি  সূরেবে  উ দয়  ঘ নট রয়রছ  আরম নে ক ায়। 
পতাম াে  ব তবমাি অনুসন্ধাি  ে নদ সফল  হয়, তাহরল  আরলা ে  পরথ  আরম নে ক াে  
আরে ক টা উ ল্লফি ঘট রব।’ জ জব আব্রাহ াম  জিসি  বলল। 

‘আনম ি।’ আহম দ ম ুসা উ চ্চা ে ে  ক ে ল।  তাে পে  বলল, ‘আনম  ক ৃতজ্ঞ 
আপিাে  অম ূলয সহ রোনেত াে  জরে।’ 

‘িা পজা রসফ জি।  আনম  পত াম ারক  সাহা েয ক ে নছ িা, সাহােয ক ে নছ  
আম ারক, আম াে  নপ্রয় আরম নে ক ারক ।’ 

‘নি ক  বরলরছি  জিাব।  নক ন্তু আনম  ক াজ ক ে নছ সরতযে  জ রে, আম াে 
জানতে  জরে।  ধ্বংস  টাওয় ারে ে  তলরদ রশ  পে  সতয  লুক্কানয়ত  আরছ তা  েনদ  উ দ্ধ াে  
হয়, তাহরল  নবজয়  হ রব  সরতয ে ।  নক ন্তু তাে  পে রয়  বে ন বর্য় হরলা  বাুঁে রবা  আম ে া  
সন্ত্রাসী হওয় াে  দায় পথ রক ।  এ  দায়-ম ুনিই আম াে  ক ারছ আ জ সবরেরয় বে।  এ ই 
বে ক ারজ  আপিাে  স াহা েয ে া ওয়াে  পে রয়ও  অরিক  পবনশ ।  ধেবাদ  আপিারক ।’ 
বলল  আহম দ ম ুসা। 

‘ওরয়লক াম, পজারসফ  জি।  এ খি নবদায়  পিই  পজ ারসফ।’ জ জব আব্রাহ াম  
বলল। 

‘অরশ র্ ধেব াদ জি াব।  ব াই ।’ বলল  আহম দ  ম ুসা। 
‘আসসালাম।  গু  বা ই।’ বর ল  ওপাে  পথ রক  লাইিট া ক াট  ক ে ল  জজব  

আব্রাহাম । 
আহম দ ম ুসা পম াবা ইলন ট পে র খ নদরয়  আবাে  ন বছািায়  ো  এ নল রয় নদল।   
সব নেন্তা ম াথ া পথরক  পেরে  প ফরল নদ রয় পোখ  বন্ধ ক ে রত  প েষ্টা ক ে ল। 
আবাে  রুম  পটন লরফাি পবরজ  উ ি ল। 
তুলল পটন লরফাি  আহম দ ম ুসা । 
‘স্যনে  পজারসফ, এ ক টা জে নে ক থা নজরজ্ঞস ক ে রত োই।  এ খাি পথরক  

আম াে  বানে  পত া খু ব ক ারছ ।  আনম  ম ুে  হ্যানম েি িাম  নি রয় অপনে নেরতে  ম তই  
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ক থা বলরত  োই।  আম াে  বানে ে  সারথ  ক থা বল রত পানে?’ বলল ওপ্রান্ত  পথ রক   . 
হাইম  হ াইরক ল। 

‘আনম  বুে রত  পাে নছ  আপিাে  ম রিে  অবস্থা।  নক ন্তু িা  পা রে ি আপনি নি জ 
িাম  নি রয় পটন লরফাি  ক ে রত, িা পারে ি ম ুে  হ্য ানম েি িাম  নি রয়, ক াে ে আপিাে 
বাসাে  পটন লরফ াি ম নি টে  ক ে া হয়।  এ খি আে ও পবন শ  হরে।  তাে া ধ রে  
পফলরব।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 

‘নক ন্তু আনম  ম ুে  হ্যানম েি িাম  নি রয় ক ে রল তাে া নেি রব  নক  ক রে?’ বলল 
 . হাইম  হাই রক ল। 

‘জিাব, েত ে ারত  আপনি  প রট্রারয়ট  পথ রক  উ ধাও  হওয়াে  পে এ ক জি 
 . ম ুে  হ্য ানম েি নবম ারি  নফ লার লন ফয়া এ রসরছি।  পসই   . ম ুে  হ্য ানম েি  .  
হাইম  হ াইরক রলে  বাসায়  পটন ল রফাি ক রে রছি, এ ে  অথব ওরদ ে  ক ারছ নক  দাুঁে ারব? 
তাে া নি নশ্চত ধ রে  নি রত  পা রে  প রট্রারয়ট  পথ রক  আসা  ম ুে  হ্য ানম েিই আসরল  .  
হাইম  হ াইরক ল।’ আ হম দ ম ুস া বলল। 

‘ধেবাদ, তুনম  নি ক  বরলছ।  এ নদক টা আম াে  ম াথায় আ রস নি ।  সনতযই 
তুনম  অসাধােে ।  ে  প েস ইউ ।’ বলল   . হাইম  হাই রক ল। 

‘ধেবাদ।  নেন্তা  ক ে রবি িা।  আনম ই ওরদে  সা রথ পে াোর ো রেে বযবস্থ া  
ক রে  পদব।’ আহম দ ম ুসা  বল ল। 

‘ঈ শ্বে  পতাম াে  ম ে ল ক রুি।  ে াখনছ পটন লরফাি।  ন ষ্টাবব  ক ে াে  জরে 
দুিঃ নখত।  বাই।’ 

বরল ও পাে  প থরক  পটন লরফ াি পে রখ নদল   . হ াইম  হাই রক ল। 
আহম দ ম ুসা পটন লরফাি পে রখ  আবাে  শু রয় পেল। 
শ ে ীে টারক  নি িঃ রশ রর্ পছরে  নদ ল নবছািাে  উ পে নি ে ংকু শ  এ ক  নবশ্রারম ে 

সন্ধারি। 
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৩ 
 . হাইম  হাই রক রলে  পব রুম । 
আহম দ ম ুসা এ ক টা পসাফায়  ব রস।  তাে  ম ুরখাম ুনখ পসাফায়  বর স  . হাইম  

হাইরক ল।  আহম দ  ম ুসা ক থা  বলন ছল। 
বলন ছল পপ ছরিে  নবশ াল  ক ানহ িীটা।  বলন ছল ইউ রে ারপে পো রয়ন্দা সংস্থা  

‘স্প ুটন িক’-এ ে  ধ্বংস  প থর ক  শু রু ক রে  আরজ াে স  ি ীরপে  ক থা, আজে  
ওয়াইজম যারিে  সার থ সংঘ াত সংঘ রর্বে  ক থা, স্প ুটন িরকে  পোরয়ন্দারদে  উ দ্ধ ারে ে  
ক থা এ বং আজে  ওয়া ইজম যাি  . হা ইম  হা ইরক রলে  ক িরফ শ ি পটপ নি রয় আসাে  
ক থা।  বলন ছ ল  . হা ইম  হা ই রক রলে  সন্ধারি আহম দ  ম ুসা ে  নি উ ইয়রক ব আসাে 
ক থা এ বং তারক  সন্ধাি কে রত নেরয় নবপদ ও র্ে েরন্ত্রে  েক্র জারল জনে রয় পোে  
ক থা।  বলন ছল  তাে  নফলার লন ফয়া ে াওয়া  এ বং  পস খাি ক াে  ঘ টি া -দূঘ বটি াে 
ক থা।  সবরশ রর্ বরলন ছল ত া ে  প রট্রারয় রট আসা, নবপরদ  পো ও  . হ াইম  
হাইরক লরক  উ দ্ধা রে ে  ক থা।  সুদীঘ ব ক ানহিী সংরক্ষ্ রপ বলাে পে ইনত টািরত নেরয়  
বলল, ‘স্যাে, ক ানহিীে  এ সব ভূনম ক া, আসল ক ানহিী শু রুই  হয়নি ।’ 

আহম দ ম ুসাে  ক ানহিীে  ম রধয   ুরব নে রয়নছল   ক্টে  হ াইম  হা ইরক ল।  তাে  
পোরখ -ম ুরখ আিন্দ, পব দিা ও  নবিয় প েি এক সারথ  এ রস আ ছরে প রেরছ। 

আহম দ ম ুসা  থাম রলও   . হা ইম  হা ইরক ল পক াি  ক থা বল ল িা।  তাে  
পোখ দুরটা  পেি  আি াে  ম ত পল রে আর ছ আ হম দ ম ুসাে  উ পে ।  তাে  পব াবা  দৃনষ্ট রত  
নবিয় -নবম ুগ্ধতা। 

এ ক  সম য় ম ুখটা িত  হরয়  পে ল  . হ াইম  হাই রক রলে ।  ম ুহূ তব ক য় প রে  
ম ুখ তুরল  বলল, ‘তুনম  আরে ক  আে বয ে জিী পশ ািারল  আ হম দ ম ুসা!  আিরন্দে  
নবর্য় হরলা, এ  আে বয ে জিী ক ল্প িাে  িয়।’ 

বরল থাম ল  . হা ইম  হাই রক ল।  ম ুখনট  আবাে  নি েু হরলা তাে ।  এ ক ট ু
পরে ই ম ুখ  তুলল। পোখ  দু্ু্ু নট  তাে  ছল ছল ক ে রছ। বলল, ‘বাস্তব  এ ই আে বয  
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ে জিীে  তুনম  নসন্দ াবাদ।  আম াে  জরে, আম াে  পনে বারে ে  জরে ো  ক রে ছ  তাে  
জরে পতাম ারক  ধেবা দ পদব  িা।  শু ধু প্রাথবিা  ক ে ব, নসন্দ াবারদে  নক নস্ত প েি কূ রল  
নভরে।’ 

এ ক টু থাম ল আবাে   . হাই ম  হা ইরক ল।  রুম াল  নদ রয়  পে াখ দুনট  ম ুর ছ  
বলল, ‘আনম  বুের ত  পাে নছ  আহম দ ম ুসা  প তাম াে  নম শ ি ন ক ।  নক ন্তু আনম  বুের ত 
পাে নছ িা, আম াে  ক িরফশ ি পটপ স্প ুটন িরক ে  পো রয়ন্দ ারদে  হার ত পেল নক  
ক রে?’ 

আহম দ ম ুসা বলল, ‘ঐ  ম হর লে  সাধােে  এ ক টা ধােে া পসট া স্প ুটন িক 
আপিাে  ক াছ  পথ রক  পপরয় রছ ।  প্রথরম  আনম ও এ টাই  ম রি  ক ে তাম ।  পরে  আনম  
ক াম াল সুলাইম ারিে  ক ারছ  ঘ টি া শু রিন ছ। ক াম াল..........।’ 

 . হাইম  হাই রক ল ক থা ব রল ওিায় আহম দ ম ুসা  প থরম  পে ল।   . হাইম  
হাইরক ল বলন ছল, ‘ম াফ ক ে রবি, পক  এ ই ক াম াল সুলাইম া ি?’ 

‘নতনি  স্প ুটন িরক ে  প্রধাি পোর য়ন্দা ।  আজে  ওয়া ইজম যারিে  হ ারত  বন্দী  
সাত প োরয়ন্দাে  নতনি ও  এ ক জি।’ আহম দ ম ুসা  বলল। 

‘স্যনে, বলুি।’ বলল   .  হা ইম  হাই রক ল। 
আহম দ ম ুসা  শু রু  ক ে ল, ‘ক াম াল সুলাইম াি  নবশ  ব ছে আরেে  

টুইিট াওয়াে  ধ্বংরসে  প সই ক াশু নন্দ  পঘ ুঁরট সতযটা প বে  ক ে াে  জরে ওয়ানশ ংটি  
এ রসনছরলি ।  এ খারিই  নতনি  প দখা পপরয়ন ছরলি  বৃ দ্ধ এ ক  ইহু দী পনে বা রে ে ।  আে  
পসই  ইহুদ ী পনে বারে ে  এ ক  বৃরদ্ধে  ক াছ পথরক ই  নতনি  পপ রয়নছরলি  ক িরফশ ি  
পটপ।’ 

‘তাে  িাম  নক? ে াব্বী উ ইনল য়া ম  পক ালম যাি পক ারহি?’ নজজ্ঞ াসা  . হাইম  
হাইরক রলে । 

‘নজ।’ বলল  আ হম দ ম ুসা। 
নক ছুটা নবিয় ফরুট উ ি ল  . হাইম  হাই রক রলে  পোর খ -ম ু রখ।  বলল, 

‘অনবশ্বাস্য  ঘ টি া! এ  ধে রিে  ক িরফশ ি নসিােরেে বা ইরে  োওয়াে  নবধ াি পি ই।  
তাে  উ পে ে াব্বী উ ইনল য়াম প ক ারহরিে  ম ত পলাক  এ ম ি নক ছু ক ে রত পারে ি িা।  
নতনি  পক াি িীনত -নব রুদ্ধ ক াজ  ক ে রবি বরল ত া নবশ্বাস  ক ে া ম ুনষ্কল।’ 
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‘নবশ্বাস  ক ে া ম ুনষ্কল হ রলও  এ টাই ঘ রটরছ  এ বং  ঘ টাট াই  নছল  স্ব াভানবক ।’ 
আহম দ ম ুসা বলল। 

‘নক  ে ক ম?’ বলল  . হাইম  হা ইরক ল। 
‘পস  নছল এ ক  ম জাে  ঘ টি া।  ক াম াল সুলা ইম াি এ ক টু অ সুস্থতা নি রয়  

ওয়ানশ ংটরিে  এ ক টা নল নিরক  ভনতব হরয়নছ রলি ।  তাে  ক রক্ষ্ ে  ম ুরখাম ুনখ ক ক্ষ্ নট রত  
ভনতব হ রলি  এ ক জি বৃ দ্ধ  ে ানব্ব।  বয় রসে  ভ ারে  অতযন্ত  দূবব ল, তাে  উ পে অসুস্থ।  
এ ক া হাুঁটা তাে  জ রে ক ষ্টক ে  নছল।  তাে  পক াি এ যারটি র ন্ট  নছল িা।  নল নি রক ে 
িাসব তারক  পদ খাশু িা ক ে রতা, নক ন্তু সবসম রয়ে  জে ত া ে রথ ষ্ট নছল িা।  ম ুরখ াম ুনখ 
দুঘ রে ে  দে জা ও জািালা এ ক টু পখালা ে াখরল দুঘ ে  প্রায়  এ ক  হরয় পেত। বৃদ্ধ  
ে ানব্ব ভনতব  হওয় াে  প্রথম  নদরি ই ে খি িাসব  তা রক  হুইল  পেয় া ে  পথরক  তুরল  শু ইরয়  
নদরত নহমন শ ম  খানে ল, তখি  ক াম াল সুলাইম াি তারক  সা হােয ক রে ।  তাে পে 
পথরক  ক াম াল সুলা ইম াি বৃর দ্ধ ে  পখাুঁজ  খবে  ে াখ ত এ বং প্রর য়াজরি তা রক  সা হােয  
সহরোনে তা  ক ে রতা।  বযাপাে টা অব রশ রর্ তাে  রুনট ি ক ার জ পনে েত হরয়  ো য়।  
প্রথম  নদরক  এ ভারব  স হরে ানে তা নি র ত বৃদ্ধ  সংরক াে  প বাধ ক ে ত, নক ন্তু পরে  ক াম াল 
সুলাইম ারিে  আন্তনে ক তায়  তা  দূে  হ রয়  োয়।  বৃদ্ধ  তারক  এ ক নদি নজরজ্ঞস ক রে, 
পতাম ার দে  সম ারজ, পদরশ  প ছ রল -সন্তাি ও  আত্মীয় -স্ব জিে া নক  এ ভারবই  নপতা -
ম াতাে  পসবা  ক রে? ক াম াল সুলাইম াি বরলন ছল, নজ্ব হ্যাুঁ ।  আে  এ টা পছরল -
সন্তািরদে  শু ধু দানয়ত্ব নহ রসর ব ক ে া হয় িা, এ টা নপতা-ম াতা, আত্মীয়-স্ব জরিে  
প্রনত তার দে  ভারলা বাসাে  অং শ ।  এ ইভারব দুজরিে  ম রধয নপ তা -পুরত্রে  ম ত এ ক টা 
হৃ দযতা সৃনষ্ট  হয়।  এ ে ই ম রধয বৃদ্ধ ে াব্বীে  পে ারেে অবস্থ া খ াে ারপে নদরক  োয়।  
তাে  সা রথ দুজরিে  সম্পক বও  আে ও েভীে  হয়।  বৃ দ্ধ ে া ব্বীে  আত্মীয় বল রত  পতমি  
পক উ  নছল িা।  রু নট ি খবে াখ বে  নসি ােরেে পল াক ে াই নি ত। স্ব জি িা থাক ায়  
নবে াট শ ূেতাে  নক ছুটা পেি বৃ রদ্ধে  পূেে  হয় ক াম াল সুলাইম ািরক  নদরয়।  ক াম াল 
সুলাইম াি ম ুসলম াি এ  ক থা বৃদ্ধ শু রুর তই পজ রি পফ রল।  পরে  বৃর দ্ধে  ক রক্ষ্ ও 
ক াম াল সুলাইম াি ম ারে ম ারে িাম াজ পেত।  ক াম াল সুলাইম াি ধানম বক  বরল তাে  
প্রনত বৃরদ্ধে  ভ ারলা বাসা পেি আে ও পবরে োয়।  ধম ব নি রয়ও  তারদে  ম রধয অরিক  
আরলােিা হয়।  এ ক নদি বৃ দ্ধ তারক  ব রল, ‘এ খিক াে  অবস্থা  ো ই পহ াক, ইহুদী  ধম ব 
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বা জুদা ইজরম ে  সবরেরয় ক া রছে ধম ব ইসলাম।  ধম ব অনুশীলরিে  নদক  নদরয়ও  
ইহুদী ও ম ুসলম ািে া পেষ্পরে ে  খুব ক াছাক ানছ।  নবশ্বাস ক ে, আনম  ইহু দী িা হ রল 
ম ুসলম াি হতাম ।’ এ ধে রিে  ক থায়  ক থায় এ ক নদি বৃ দ্ধ ে া ব্বী উ ইনল য়াম  পক ার হি 
ক াম াল সুলাইম ািরক  নজজ্ঞ াসা ক ে ল, ‘োকু নে, বযবসা পক া ি উ রদ্দ েই  পত াম াে  
পিই, তাহরল পক ি তুনম  আরম নে ক া এ রসছ? পতাম াে  ম ত ক ারজে  পছরল শু ধু ঘ ুরে  
পবনে রয় ন দরিে  পে  নদি সম য়  িষ্ট  ক ে রব, এ টা স্ব াভানবক  ি য়।‘ এ ইভার ব ক থাে  
পযাুঁরে  প রে  ক াম াল  সুলা ইম াি তাে  উ রদ্দ রেে  ক থা বৃদ্ধর ক  বরল পফ রল এ বং  
জািায় পে, পস নি নশ্চত  নি উ ই য়রক বে  টুইিট াওয়াে  ম ুসলম াি ে া ধ্বংস  ক রে নি ।  পক  
ক রে রছ, পসট া উ দ্ধাে  ক ে রত তাে  সাে া জীবিও েনদ বযয়  ক ে রত হয় তবু পস  
ক ে রব।’ ক াম াল  সুলাইম ারিে  ক থা বৃদ্ধ শু ধু  পশ া রি, নক ছুই বরল িা।  ধীরে  ধী রে  
প্রসংেনট পস  এ নে রয় ে ায় অে  ক থাে  ছ রল।  বৃর দ্ধে  অ বস্থা আ ে ও খাে ার পে নদরক  
োয়।  ম ুম ূর্ুব অবস্থ ায় পপৌ রছ ো য় বৃদ্ধ  ে াব্ব ী উ ইনল য়াম পক ারহ ি।  ম ারে ম া রেই  পস  
সংজ্ঞ া হ ানে রয় পফলর ত  শু রু  ক রে ।  জ্ঞ াি  নফরে  পপ রলই  পস  পদ খত  ক াম াল 
সুলাইম াি নশ য়রে ে  ক ারছ  ব রস ।  এ ম নি  এ ক টা ম ুহূরতব  এ ক নদি বৃদ্ধ ক াম াল  
সুলাইম ারিে  এ ক টা হাত তুর ল নি ল হারত। বৃরদ্ধে  পোখ  দুনট  অশ্রু সজল হরয়  
উ রি রছ। বৃ দ্ধ বরল, ‘প্রভেু  ক ার ছ োওয়াে  সম য় আসন্ন।  জানি  িা, প্রভেু  সন্তুনষ্ট  আনম  
পাব নক িা।  তাুঁে  জরেই আন ম  পশ র্ এ কনট  ক াজ ক রে  পেরত োই।’ থা রম  বৃদ্ধ।  
ক াম াল  সুলাইম াি  বরল, ‘নক  ক াজ?’ বৃদ্ধ ব রল, ‘পতাম ারক  সাহােয  ক ে রত োই।’ 
‘ন ক  সাহােয?’ নবনিত ক রণ্ঠ বরল ক াম াল সুলাইম াি।  বৃ দ্ধ পক াি উ ত্ত ে  িা নদরয় 
বরল, ‘ঐ  আলম ানে রত েতক া ল নসি ােে প থরক  আিা পে  পছা ট্ট  বািনট  আরছ, পসট া 
আম াে  ক ারছ নি রয় এ স।’ বা িনট  ক াম াল  সুলাইম াি  নি রয়  এ রল  বৃদ্ধ ব াি প থরক  
পভলরভরটে  এ ক টা  পছাট্ট  থরল  পবে  ক রে  ক াম াল সুলাইম া রিে  হারত  তুরল পদয়।  
ল ান্ত ক রণ্ঠ ধুুঁক র ত  ধুুঁক রত  বর ল বৃ দ্ধ, ‘পবটা, পতাম াে  জীবি  প তাম াে  ক া রছ  েতটা  
গুরুত্বপূেব, এ ই থরলট াও পতাম াে  ক ারছ ত তটাই গুরু ত্বপূেব।’ বৃদ্ধ দম  পিবাে  জ রে  
পথরম  োয়।  ক াম াল  সুলা ইম াি  নবনিত  ক রণ্ঠ  বরল, ‘জিাব এ রত নক  আ রছ?’ বৃদ্ধ  
ক ষ্ট ক রে  পটরি  পটরি বরল, ‘পতাম ে া ো  খুুঁজ ছ  পবটা......।’ ক থাগু রলা  উ চ্চাে ে  
ক রে ই  বৃরদ্ধে  ল ান্ত  ক ণ্ঠ  প থরম  োয়, বুরজ োয়  পো খ দুনট ।  ক রয়ক  ম ুহূতব পরে  বৃ দ্ধ  



ধ্বংস  টাওয়া রেে  নি রে  70 

 

আবাে  পো খ খু রল বরল ক্ষ্ ীে  ক রণ্ঠ, ‘পবটা, পক াে আরিে  সুে া ইয়ানসি  নক  পতাম াে  
ম ুখস্থ আরছ?’ ‘আরছ।’ বরল  ক াম াল  সুলাইম াি।  বৃদ্ধ  উ জ্জ্ব ল পো রখ  অ ফুট ক রণ্ঠ  
বরল, ‘তুনম  ওটা পেরত থ াক, আে  সাক্ষ্ ী থাক .....।  আনম  ঘমু াব।’ বরল  বৃ দ্ধ পো খ  
বুরজ।  ক াম াল  সুলাইম াি  তা োতানে  উ রি   ািাে, িাসবরদ ে   ারক ।  তাে া ছুরট  
আরস।  েখি   ািাে, িাসবো বৃদ্ধরক  নি রয়  বযস্ত, তখি ক াম াল সুলাইম াি  বৃর দ্ধে  
নশ য়রে  দাুঁনেরয় ম রি  ম রি  সুে া ইয় ানসি  পাি  ক ে নছল।  বৃদ্ধ আে  পোখ  প খারলন ি।  
ক াম াল সুলাইম াি পভলরভ রটে  পসই থ রলরত পপরয়নছল আ পিা ে  ক িরফশ ি পটপ।’ 
থাম ল  আহম দ ম ুসা। 

নি ে ব ে ইল  . হ াইম  হাই রক ল।  তাে  সম গ্র  পেহ াে া পবদিায়  পাংশু।  আে  
অশ্রুে  প্র স্রবে  বই রছ  তাে  পো খ প থরক ।  িত ম ুর খ অরিক ক্ষ্ ে অশ্রু  পম ােরিে  পে 
ম ুখ তুলল। বলল, ‘এ খি আে  আম াে  পক াি নব িয়  পিই  আহ ম দ ম ুসা।  ম হ াি ে া ব্বী  
নি ক ই ক রে রছি।  আে  ইসলাম গ্রহে ক রে  নতনি  তাে  নব জ্ঞ তাে ই প্রমাে পে রখ  
পেরছি।’ 

‘স্যাে, সুে া ইয়ানসি  পাি  ক ে রত বল া এ বং  সাক্ষ্ ী  থ াক রত বলাে  অথব  
আপনিও এ টাই ক রে ি?’ বলল উ ৎসানহত ক রণ্ঠ  আহম দ  ম ুসা।   

‘এ ে  আে  পক াি অথব  পিই  বৎ স।’ বলল   . হাইম  হাই রক ল। 
‘আল হাম দুনল ল্লা হ।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 
 . হাইম  হাই রক ল ম ুখ তুলল। তাক াল আহম দ ম ুসাে  আিন ন্দত ম ুরখে  

নদরক ।  তাে ও ম ুরখ এ ক টু স্ব নস্তে  হানস ফরুট উ ি ল।  পসাফ ায় প হলাি নদরয় বসল পস।  
বলল, ‘এ বাে  আহম দ ম ুসা, পতাম াে  ক থা বল।’ 

আহম দ ম ুসা  এ ক টু ভাবল।  তাে পে বলল, ‘স্যাে, ে াব্বী  উ ইনল য়াম 
পক ারহি  প ে  অম ূলয স াহা েয  ক রে রছি, তাে  পরে ে  স াহা েয  আপিাে  ক াছ  প থরক  
োই।’ 

‘তাে  ম ারি আম াে  ক িরফশ রি প্ররয়াজিীয় প ে ক থা পিই, তা জািরত  
োও, তারত পে  ফাুঁক গুরল া আর ছ তা পূেে  ক ে রত োও। এ ক  ক থায়  ক িরফশ রি ো 
বলা হরয় রছ ত ারক  প্রমাে ক ে াে  উ পক েে োও। এ ই পতা?’ বলল  . হাইম  
হাইরক ল। 
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আহম দ ম ুসাে  ম ুরখ  হানস  ফরুট  উ ি ল।  বলল, ‘নি ক  স্যাে ।’ 
‘পক ি োও? প্রনতরশ াধ পিবাে  জরে?’ নজজ্ঞ াসা  . হ াইম  হ া ইরক রলে । 
‘প্রনতরশ াধ  িয় স্য াে ।  সতয  উ দ্ধাে  ক ে রত ে াই।  নবশ্ববাসী রক  সতযটা  

জািারত  ো ই।  জ ানতে  ক পাল  পথরক  সন্ত্র াসী হওয়াে  ক লংক  ম ুরছ প ফলরত  োই।’ 
আহম দ ম ুসা বলল। 

‘পতাম াে  ো ওয়া েুনিসংেত।  আম াে  পাপ  সাংঘ ানতক  পক উ  জানুক । 
সতযটা ব াইরে  ে াক, এ টাও আ ম াে  ম রিে  এ ক টা োওয় া  নছল, েনদও  ম ূলত আম াে  
ম ািন সক  শ ানন্তে  জরেই আনম  ক িরফশ ি ক রে নছলাম।  আনম  আিন ন্দত পে, আম াে 
পারপে প্রায়নশ্চত্ত  আনম  ক ে নছ, অেনদরক  সতযটা  প্রক ারশ ে ও  এ ক টা পথ  হ রয়রছ। 
আনম  অবেই  পতাম া রক  সা হা েয ক ে ব।’ 

বরল এ ক টু পথরম ই  . হা ইম  হাইরক ল আবাে  ব রল উ ি ল, ‘তরব আনম  
বলাে আরে  পত াম াে  ক ারছ  নক ছু শু িরত  োই।  নবশ  বছে আ রে ে  ঘ টি া পতা!  পত াম ে া 
ক তটুকু  জাি, জািাে  পক্ষ্ রত্র ক তটা এ নেরয় ছ, ঘ টি া সম্পরক ব নক  ধে রিে  নসদ্ধারন্ত 
পপৌছাে  পরে  পত াম ে া সতয -স ন্ধারিে  ফাইিাল পষ্টরজ পিরম ছ, তা আনম  জািরত 
োই।  প্রথ রম  বল, ঘ টি াে  পপছ রি কাে া আরছ  ব রল প তাম ে া ম রি কে?’ 

‘এ  বযা পারে  েত  নবশ  বছরে  অরিরক  অরিক  ক থা  ব রলরছি ।  তাে  ম রধয  
আম াে  ম রত সরতযে সবরে রয় ক াছাক ানছ হ রলা রুশ  েরব র্ক   . তানতয়া  
পক াে ানজি াে  ক থা।  নতনি  এক সাক্ষ্ াতক ারে  বরলর ছি, ‘ঘ টিা ঘ টাবাে  জরে প ে  
১ ৪  জিরক  দায়ী  ক ে া হরয়ন ছল, তাে া এ  ঘ টি া ঘ টায়নি ।  বে ং ঘ টি াে  সারথ জনে ত  
আরছ বে  এ ক টা গ্রুপ োে া পৃনথবীে  রূপ পার ে নদর ত ো য়।  এ ে া সাংঘ ানতক  
শ নিশ ালী। এ রদে  আয়রত্ব আরছ ৩০০  নট্রনল য়ি  লার ে ে  সম্পদ।  পলা বাল  
েভিবরম রন্ট ে  ম াধযরম এ ে া এ রদে  ক্ষ্ ম তারক  ত বধত া ন দরত  োয়।’ আহম দ  ম ুসা  
বলল। 

‘নতনি  প তা  পস ই ক্ষ্ ম তাধরে ে  িাম  ক রে িন ি।  পক  পসই  ক্ষ্ ম তাধে?’ বলল 
 . হাইম  হাই রক ল। 
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‘পসই শ নিরক  নেন হ্নত ক ে াে জরে দুনট  নবর্রয়ে  আরল াে িা দে ক াে । 
এ ক . এ ই ঘ টি াে  িাে া পক  বা  ক াে া লাভব াি হ রয়রছ? দুই. ঘ টি া সম্পরক ব ক াে া 
আোম  জািত?’ 

‘লাভবাি হ ওয়াে  নবর্রয় বলা োয়, এ ই ঘ টি াে  িাে া দুনি য়াে পদশ গুরলাে  
ম রধয সব রেরয়  লাভ বাি  হরয় র ছ ইসে াইল।  টুইিট াওয় াে  ধ্ব ংরসে  আর ে  পনশ্চমী  
জিম রতে ম রধয ইসে াইরলে  প্রনত নবে নি এ বং নফনল নস্তন িরদে  প্রনত সহানুভুনত  
বােন ছল।  িাইি - ইরলরভ রিে  দায় ম ুসলম াির দে  নবরশ র্  ক রে  আে বরদে  ঘ ারে  
োপারিা রত  ে াতাে ানত অবস্থাে  পনে বতবি ঘ রটর ছ। আে বর দে  প্রনত  সরন্দহ -স ংশ য় 
েতটা প বরের ছ, ততটাই স হ ানুভুনত পব রেরছ  ইসে াই রলে  জরে।  অেনদরক  
সন্ত্রারসে  নব রুরদ্ধ  েুরদ্ধে  আে ারল ইসে াইল  নফনল নস্তন িরদে  স্ব াধীিতা সং গ্রারম ে  
ক ণ্ঠ রে াধ ক ে াে  সুরোে পপ রয়র ছ। সবরেরয় বে ক থা হ রলা স ন্ত্রারসে  নবরুর দ্ধ েু রদ্ধে  
ফরল আফে ানি স্তাি ও  ইে া ক  ধ্বংস হ ওয়া, নসন ে য়া, পলবািি, নম সে, সউ নদ 
আে রবে  ম ত প দরশ ে  স্ব াধীি ে নত শ ৃঙ্খনলত হওয়া  এ বং  ম ধযপ্রারেয নব পুল পনে ম াে  
ম ানক বি ত সে অনি নদবষ্টক ারলে জরে আসি পেরে  বসায়  ই সে াইরলে  নি ে াপত্ত া 
নি নশ্চত হরয় রছ এ বং  ম ানক বিীরদে  ক ার ছ ইসে াইরলে  ম ূ লয আে ও পব রেরছ।  
অনুরূপভারব  টুইিট াওয়াে  ধ্ব ংরসে  ফরল সীম া হীিভার ব লা ভবাি হরয় রছ ম ানক বি 
েুিে ারেে  এ ক টা েুদ্ধবাদী প োষ্ঠীে  ে াজিীনত।  সবাই বরল রছ টাওয়াে  ধ্বং রসে  
আরেে পৃনথবী এ বং  পরে ে  পৃনথবী এ ক  পৃনথ বী িয়।  পৃন থবীে  এ ই পনে বতবি  
আরম নে ক াে  ঐ  েুদ্ধবাদ ী গ্রুরপ ে  পরক্ষ্  পেরছ।  টাওয়াে  ধ্বংর সে  জরে  এ ম ি এ ক  
শ নিরক  আরম নেক াে  তদানি ন্তি সে ক াে  দায়ী ক রে, োে া নি নদবষ্ট নক ছু ম ানুর্  নক ংবা 
নি নদবষ্ট পক াি পদ রশ ে  ম রধয সী ম াবদ্ধ িয়।  ম ানক বিীো েখি পে খারি ো ইরব, তারদে  
হানজে  ক ে রব এ বং পসখা রি হাম লা তা রদে  জরে ত বধ হর য় োরব।  আ রম নে ক া 
আফোনি স্তাি ধ্বংস  ক রে রছ, নক ন্তু অদৃে শ ত্রু  অদৃ েই ে র য় পে রছ। ে ারদে রক  
সরন্দহাতী তভার ব পদার্ী  সা বয স্ত ক রে  সক ল আইরিে  ি াোর লে  বাইরে  এ ক  িীরপ  
বন্দী ক রে  নি েবাতি োনল রয় প েরছ, তারদে  টাওয়াে  ধ্বং রস ে  বযাপারে  পক াি প দা র্  
পাওয়া োয়নি ।  পসই শ নির ক  অে এ ক  রূরপ ইে া রক  আিা হরয় রছ। তাে পে  
ইে াক  ধ্বংস হরয়র ছ, নক ন্তু পসই শ নিরক  পাওয় া পেল িা  ইে ারক, অদৃে  হরয়  
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পেল।  এ ইভার ব অ দৃে শ ত্রুরক  আরম নে ক াে  ক্ষ্ ম তাসীিে া পেখ ারি ইো  
আনবষ্কাে  ক রে ি এ বং পসখা র ি আোম  আক্র ম ে ক ে া তাে  জরে ত বধ  হ রয় োয়।  
এ ই সবববযাপ ী শ ত্রুে ভয়  আরম নে ক াি জিেরেে  ম রধয এ ম িভারব সৃনষ্ট  ক ে া 
হরয়নছল  প ে, আরম নে ক াি জিেরেে ও পম ৌনল ক  অনধ ক াে  খ বব  ক ে া হয়  আভযন্তে ীি 
নি ে াপত্ত াে  িারম ।  এ ক নট এ কক  পলাবাল  পাও য়াে লার ভল জরে পে সু রো ে ত াে  
প্ররয়াজি নছল, পসই সু রো ে নি উ ইয়রক বে  নল বানট ব ও প রম াক্র া নস টাওয়া ে  ধ্ব ংরসে  
পে আরম নে ক াে  েুদ্ধবাদী  পে াষ্ঠীে  হ ারত এ রস ে ায়।  সুতোং টাওয়াে  ধ্বং রসে  
ঘ টি ায় প্রতযক্ষ্ ভারব  ইসে াইল  এ বং আ রম নে ক াে  এ ক নট  পোষ্ঠী ল াভবাি  হয়।  নি ক  
এ ই ভা রবই  ঘ টি া পথরক  লাভ বাি হওয়া  এ ই  দু পরক্ষ্ ে ই জ া িা নছল  ঘ টি া সম্প রক ব 
আোম  খবে ।  টাওয়াে  ধ্বং রসে  ঘ টি াে  আরেে দুএ ক নদি পশ য়াে ম ারক বরট 
অস্ব াভানবক  পলি -রদি  হয়।  প ে ক্ষ্ ম তাধে ে া এ ে  ম াধযরম নম নল য়ি নম নল য়ি  লাে 
ক াম াই ক রে, তাে া  টাওয়াে  ধ্বংস  সম্প রক ব জািত।  আর ম নে ক াে  নস.আই.এ, 
এ ফ.নব.আই-এ ে  ক ারছ  টাওয় াে  ধ্বংস  সম্পরক ব  ইনতব ােক  তথয নছল, নক ন্তু তাে া 
প্রনতক ারে ে  পদরক্ষ্ প বা প্রনত রে ারধে  বযবস্থা নি রত  সাহস  ক রে নি ।  এ  নি রয় পরে 
পলাক  পদ খারিা  তদন্ত  ক নম নট ও েনি ত হয়।  ত দন্ত ক নম নট ও ফলপ্রসূ নক ছু ক রে নি ।  
সম্ভবত  প ে  সাহস  নস.আই. এ, এ ফ.নব.আই-এ ে  নছল িা, পস স াহস  ত দন্ত  
ক নম নটে ও থাক াে  ক থা িয়।  অেনদরক  টা ওয়াে  ধ্বংরসে  বযাপারে  ইসে াই রলে  
পুরে াপুনে  জািা  নছল।  টুইিট াওয়ারে  ে াে  হ াজাে ই সে াইলী  ক াজ ক ে ত, নক ন্তু পক উ  
ঘ টি াে  নদি ক ারজ ে ায়নি ।  প ক াি পদরশ ে  ক ত পলাক  ম াে া প েরছ  তাে  এ ক টা 
তানল ক া প্রক াশ  পায়  ঘ টি াে  পেপে ই, তারত  পক াি  ইসে াইলী ে  িাম  নছল িা।  পরে  
অবে  এ  তথয  পোপি  ক ে াে  পেষ্টা  ক ে া হয়।  ঘ টি াে  এ ক নদি পে  পজরুস ারলম  
পপাষ্ট নল রখ, োে  হাজাে ইস ে াইলী নি রখাুঁজ।  অ ে নদরক  ঘ টি াে  ৮ নদি পে 
ওয়ানশ ংটি  পপাষ্ট নল রখ ১ ১ ৩ জি ইসে াইলী ম াে া পে রছ। ওয়ানশ ংটি  পপাষ্ট এ ই 
ক থা বলাে এ ক নদি পে পস সম রয়ে  ম ানক বি পপ্রনসর ন্ট  তাে  বিরবয ব রলি  ১ ৩০ 
জি ইসে াইলী  নি হত  হরয়র ছ। নক ন্তু সব রশ রর্ টুইিট াওয় াে  ধ্বংরসে  ১ ১  নদি  পে  
নি উ ইয়ক ব টাইম স ম াত্র নতিজ ি ইসে াইলী  নি হত  হ বাে  খ বে  নল রখ।  তাে াও  আব াে  
নছল ভ্রম েক াে ী, টুইিট াওয়ারে ে  োকু রে  িয়।  নিত ীয়ত  ্িঃ  টুই ি টাওয়াে  এ লাক ায়  
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ঐ  নদি ইসে া ইলী প্রধািম ন্ত্রীে এ ক টা পপ্রাগ্রাম  নছল।  সব  নি ক ি াক  নছল, পশ র্ ম ুহূরতব  
ইসে াইলী পো রয়ন্দা সংস্থ াে  ন িরর্রধে  ক াে রে প্রধািম ন্ত্রী  প সই প প্রাগ্র াম  বানতল  
ক রে ি।  এ ফ .নব.আই. নি ে াপত্ত াে  নি শ্চয়তা পদয় া স রেও ন তনি োিন ি।  সুতোং 
পদখা  োরে  ইহু দীে া, ইসে াই লী প োরয়ন্দা  নবভ াে পুরে াপুন ে  এ বং আ রম নে ক াে 
নস.আই.এ  ও এ ফ.নব.আ ই - এ ে  এ ক টা অংশ  টাওয়াে  ধ্বংস সম্প রক ব জািত।  
এ ফ.নব.আই, নস.আই.এ  শু ধু জািত  িয়, তাে া ঘ টি া  ঘ টাে  সম য় প্রনত রে াধ  
প্রনতক ারে ে  পক াি বযবস্থাই ক রে নি ।  ম াি  পেবারয়ে  এ ফ.নব.আই ক ম বীে া পে তথয  
উ পরে  পানি রয়নছল, তা ে াপা  পদয় া হয়।  শু ধু তা ই িয়, দুনি য়াে সবাই  জারি  
টাওয়াে  ধ্বংরসে  আক্র ম েরক ও প্রনতরে াধ ক ে া হ য়নি ।  প্রথম  টাওয়ারে  আক্র ম রেে  
পে নিতীয় টাওয়ারে  আক্র ম ে ক ে াে  ম ারে সম রয়ে  পে বযবধাি নছল তার ত 
আরম নে ক াে  সব জংনে নবম াি, সব পক্ষ্ পোস্ত্র পসখা রি হ ানজে  হর ত প াে রতা।  নক ন্তু 
এ ক নট ও আরসনি ।  অথে পখাদ ম ানক বি পপ্রনসর ন্ট  প্রথম  টাওয়ারে  আক্র ম রেে  সরে  
সরে  নট নভরত তাে  ছনব পদ রখ ি, নক ন্তু নি নস্ক্র য় থারক ি।  আক্র ম ে পেি হরত পদয়া  
হরয়রছ। পক ি তা ক ে া হরয় রছ? উ ত্ত ে  এক ই ে কম ।  পক াি শ নি ম ারিে  প্রনত ভয়ই 
সম্ভবত এ ই  নি নস্ক্র য়তাে  ক াে ে।’ থাম ল  আহম দ  ম ুসা। 

থাম রতই  . হ াইম  হা ইরক ল বরল উ ি ল, ‘নক ন্তু বল, পসই শ নিম াি পক্ষ্ 
পক  বরল  পতাম ে া ম রি  ক ে?’ 

‘পক াি বযনি িয়, পক াি বে  গ্রুরপে ক াজ এ টা।  এ  গ্রুরপে পক াি নবরশ র্ 
িাম  আরছ নক িা, জানি িা।  এ  গ্রুরপে পনে েয়ম ূলক  আেও নক ছু তথয সাম রি 
আিরল তা রদে  নেন হ্নত  ক ে া স হজ হ রত  পা রে ।’ ব রল এ ক টু থাম ল আহম দ  ম ুসা।  
পসাজা হ রয় ব রস আবাে  বলা শু রু ক ে ল, ‘বলা হয় এ ই েুদ্ধ বাজ গ্রুর পে নবরদশ  
িীনত Neo-colonialism এ ে  সম াথবক ।  এ ে া আরম নে কাে  সাম নে ক  শ নি বা 
পোরয়ন্দা  শ নি বযাবহ াে  ক রে  ন রক্টট ে  শ াসক, ধি ী ে াজন িন তক  পনে বাে, দুিবীনত 
সৃষ্ট েেতানন্ত্রক  দলরক  ক ার জ লানেরয় ব া তা রদে  ক্ষ্ ম তায় বনসরয়  পৃনথবীে  
জানতসম ূহরক  দম ি ও  নি য়ন্ত্রে ক ে রত োয়।  পপছ রি ত ানক রয় আরম নে ক াে  আগ্রাসি 
ও হস্তরক্ষ্ পমূলক  পে ক র বে  ও  তৎপেতাে নদ রক  িজে  নদর ল এ ে   জি  জি 
প্রমাে পাওয়া োর ব, িাম  উ রল্লখ ক রে  সম য় ি ষ্ট ক ে াে  প্ররয়াজি পিই স্যাে ।  নক ন্তু 
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এ ে  পেরয়ও এ ই গ্রুরপে ভয় ংক ে  ক াজট া হরলা অন্তঘ বাত।  এ ই গ্রুর পে এ ক টা 
পনলনস হ রলা, ধ্বংসাত্মক  সন্ত্রা সী ঘ টি া  নি রজে া ঘ নট রয়  তাে  দ ায়  অরেে  ঘ ারে  
োনপরয় নদ রয়তাে  নবরুর দ্ধ স া ম নে ক  বযবস্থা গ্রহ রেে  ত বধতা  দাুঁে  ক ে ারিা।  নি ক 
নহটলারে ে  জামবািীে  প ালবারম ন্ ট পপাে ারিাে  ঘ টি াে  ম ত। নহ টল াে  তাে  প ালবারম রন্ট  
আগুি পদয় াে  জরে  ক ম ুযনিষ্টরদে  পদ ার্ারে াপ  ক রে নছল।  ক ম ুযনি ষ্ট ক া বধােী 
এ ক জিরক  পগ্রপ্তাে ও ক ে া হরয়নছল।  পস পলাক  আগুি পদয় াে  অপোধ স্ব ীক াে ও 
ক রে নছল।  নক ন্তু পরে  দুনি য়া  পজরিরছ  এ ই  পালবা রম ন্ট  প পা োরিাে  ক াজ  পখ াদ  
নহটলাে  ক নে রয়নছল।  প্রমাে হর য়নছল নহটলারে ে  সবরে রয়  ঘ নি ষ্ঠ স হর োেী  হাে ম াি 
পোরয়নে ং -এ ে  অনফস পথরক  পালবারম ন্ট  ভবি  পেবন্ত এ ক টা সুেে  সৃনষ্ট  ক ে া 
হরয়নছল।  এ ই  সুেে  পরথ  নেরয়  নহটলা রে ে  পলাক ে াই  পালব ারম রন্ট  আগুি  
নদরয়নছল।  ম রি ক ে া হরে  নহট লারে ে  এ ই পক ৌশ লট ারক ই আর ম নে ক াে  এ ক নট গ্রুপ 
এ বং ইসে াইল  ত াে  ে ােীয়  পনলনস নহসা রব  গ্রহে  ক রে র ছ। আরম নে ক াে  এ ই 
েুদ্ধবাজ  গ্রুপনট ে  ‘নি রজে  িা ক  পক রট  অর েে  োত্রা ভে’ ক ে াে  ম ত এ ক  জঘ ে 
র্েেন্ত্র পপ্রনস র ন্ট  পক রিন   বযথব ক রে  নদ রয়নছরলি ।  সম্প্রনত  এ ই প োপি  
ক ম বক ারন্ ে  নববে ে  তুরল  ধরে রছ আ রম নে ক াে  ‘োশ িাল  নস নক উ নে নট  এ রজনন্স’ে 
উ পে  পলখা  পজম স  বাম রফা ব -এ ে  বই ‘Body of secrets : Anatomy of 
the Ultra-Secret National Security Agency’-এ ে  পলখক  ম ানক বি  
েুিে ারেে  নবনভন্ন  পোপি  দনল রলে  নভন ত্ত রত  নল রখি  পে, পৃনথবী ক াুঁপারিা  ‘ইধু ে ভ  
েে ম ং’ ঘ টি াে  পে  ম ানক বি  েুিে ারেে  এ ক টা  শ নিম াি  গ্রুপ নক উ বাে  নবরুর দ্ধ  
ম ানক বি  জিম তরক  পখপারিা  এ বং নক উ বাে  নবরুর দ্ধ েু রদ্ধ ম ান ক বি জিেরেে  সম থবি 
আদারয়ে  জরে  ম ানক বি েুি ে ারেে  অভযন্তরে  ধ্বংস াত্মক  নক ছু সন্ত্র াসী  ঘ টি া  
ঘ টারিা ও তাে  দায়  নক উ বাে  উ পে োপারিাে  এ ক টা পনে কল্পিা ত তনে  ক রে ।  এ ই 
পনে ক নল্পত  সন্ত্রাসী ঘ টি াে  ম রধয নছল আক নিক  এক  দাে া ও ে ায়ট সৃনষ্ট ে  ম াধযরম 
নক উ বা সনন্ন নহত ম ানক বি ঘ াুঁনট  গুয়ািতািা রম াে  জংনে  নবম াি, েুদ্ধ জা হাজ  ও  অস্ত্র -
গুদাম  উ নে রয় পদয় া, পলানে  াে  নম য়ামী এ নে য়া, এ ম ি নক  পখাদ ওয়ানশ ংটি  
এ লাক ায় ক ম ুযনিষ্ট নক উ বাে  িাম  জনে ত ক রে  সন্ত্রাসী অনভ ো ি, পলানে  া উ পকূ রল  
নক উ বাি নে ফজুী ভনতব এ ক টা  পব াট  ুনবরয়  প দয়া, ম ানক বি েুিে ারেে  বা ছাইক ৃত  
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নক ছু এ লাক ায় পবাম াে  নবরফা ে ে ঘট ারিা এ বং এ ে  সারথ নক উ বাে  সম্পক ব থাক াে  
দনল ল ত তনে  ক রে  জিসম রক্ষ্  প্রক াশ  ক ে া, ‘পম নক  ে ানশ য়াি নবম াি’ িাে া ম ানক বি  
পবসাম নে ক  নবম ািরক  প হিস্থা  ক ে া, ম ানক বি পবসাম নে ক  নবম াি ও  জলজাহ াজ 
হাইজযাক, এ ম ি নক  পবসাম নে ক  নবম াি গুলী ক রে  ভূপানত ত ক ে া।  এ ই সন্ত্রাস -
পনে ক ল্পিা পপ্রনসর ন্ট  পক রি ন ে  ক ারছ পপশ  ক ে া হরল  তা এ ক  ক থায়  নতনি  
বানতল ক রে  প দি।  পক রিন   নি হত হবাে  পে ‘Assassination Record 
Review Board’ এ ই  দনল ল  আনবষ্কাে  ক রে  এ বং ‘োশ িাল  আে ক াইভস’ এ ই 
দনল ল  প্রক াশ  ক রে রছ।’ 

এ  পেবন্ত ব রল আ হম দ ম ুসা  এ ক টু থাম ল। 
েম্ভীে   .  হা ইম  হাই রক ল আহ ম দ ম ুসাে  নদ রক  পানি ে  এ ক টা  লাস  পি রল  

নদরয় বলল, ‘েলা এ ক টু নভনজরয় িাও।’ 
‘ধেবাদ’ বরল  আহম দ  ম ুসা এ ক টু  পানি  পখরয়  আব াে  বলা  শু রু ক ে ল, 

‘পপ্রনসর ন্ট  পক রিন  ে  আম রল শ নিম াি এ ই গ্রুপ েতটা শ নিশ ালী নছল, ম রি হয় 
তাে া প রে  অ রিক  পবনশ  শ নিশ ালী হয়।  টাওয় াে  ধ্বং র সে  ঘ টি াে  জলজযান্ত 
অরিক  তথযরক  ত াে া প বম ালুম  হজম  ক রে  পফ রলরছ  এ বং ছয় রক  িয়, আে  িয়রক 
ছয় ক ে রত সম থব হরয় রছ। দুটা ওয়ারে ে  সার থ তৃ তীয় এ ক টা টাওয়াে  সম ূরল ধ্বং স  
হয়, অথে নবম াি  তা রক  আঘ া ত ক রে নি ।  এ ই টাওয়াে  নি রয়  ত হ ত ে  উ রি নি, পক াি 
গ্রহেরে ােয  বযাখয াও  পদয় া  হ য়নি  এ বং তদন্তও  ক ে া হয়নি ।  পক াি নসন ভনলয়াি  
এ য়াে লাইিারে ে  পরক্ষ্  অত নি েুরত অম ি েনতরত এ নেরয় নেরয় ঐ  ে ক ম  
নি খুুঁতভারব  আঘ াত  ক ে া স ম্ভ ব িয়।  ম ানক বি স াম নে ক  বানহ িীে  ‘পল াবাল  হক’ ( ে া 
পদখ রত  প বানয়ং  ৭৩ ৭-এ ে  ম ত)  হাই  আলনট েু  নবম াি  তা ে  ভয়ািক  শ নিশ ালী 
‘দূে  নি য়ন্ত্রে  বযবস্থা’ে  ম াধয রম ই ম াত্র  নসন ভল  এ য়ােলাইিাে  ন দরয়  এ  ধে রিে  ঘ টি া  
ঘ টারত  পারে ।  এ ই প্রবল  সর ন্দহ সম্পরক বও তার দে  পক াি  বিবয  পিই।  তা ছাো  
টাওয়াে  বানল  ন দরয়  ত তনে  ঘ রে ে  ম ত ম ানট ে  সারথ  নম রশ  োয়  পলবীরিে  আঘ ারত  ি য়, 
বে ং পোোয়  সংঘ নট ত নবরশ র্ ধে রিে  নবরফাে রেে  ম াধযরম ।  ম ানক বি েুিে ারেে 
নবনল্ডং এ িপাটবে া এ ই ধে রিে  বিবয ন দরয়র ছ। নক ন্তু অে স ব গু রুত্বপূেব ত রথযে 
ম ত এ  তথযও  ম ানুরর্ে  ক ারছ প পৌছ রত পারে নি ।  অনুরূপভারব  সংনি ষ্ট 
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এ য়ােলাইিগুরলা প্র থরম  পে ে াত্রী -তানল ক া প্রোে  ক রে, তাে  ম রধয পক াি ম ুসনলম  
িাম  নছল িা।  প রে  ১ ৪ নট  ম ুসনলম  িাম  তানল ক ায় আরস।  প ক ি আরস, নক ভারব 
আরস, তাে  পক াি গ্রহের োে য বযা খযা  আজও  প াওয়া  ে ায় নি ।  এ ম নি  হাজারে া  
তথযরক  ঐ  শ নিম াি গ্রুপনট  নদরিে  আরলাে ম ুখ পদখ রত পদয়নি ।  এ ই গ্রুপনট  
এ তই শ নিশ ালী পে, নিতীয় নবশ্ব েুরদ্ধে  পে পথরক, নি উ ইয়ক ব টাইম স -এ ে  ভার্ায়, 
আরম নে ক াি পনল নস কােবত এ রদে ই হারত  ে রয়র ছ।’ থ াম ল  আবাে  আহম দ  ম ুসা। 

পসাফায়  প হলাি নদ রয় বস া  . হাইম  হাইরক ল পসাজা  হ রয় ব সল।  বলল, 
‘শ নিম াি পক্ষ্ নট ে  ক াজ বলরল, পনে েয় নক ন্তু নেন হ্নত হরল া িা।’ 

ম্লাি হাসল আহম দ ম ুসা।  বলল, ‘নক  িারম  তারদে  আনম   াক ব। 
পরে ারলাক েত ম ানক বি পলন খক া পগ্রস হাে রসরলে  ক থা ম রি পেরছ। নতনি  নছরলি  
এ ক জি ে াজন িনতক  নবরি র্ক ও গ্রন্থক াে ।  নতনি  ইসে াইল  সফে ক রে ি।  তাে 
নভন ত্ত রত এ ক টা বই পলরখি।  বইরয়ে  িাম  হ রলা, ‘পজরুসা র লম  সফে’।  নতনি  এ 
বইরত ইসে াইলী এ ক জি  সাং বানদরক ে  এ ক নট  েনববত উ নি  উ দৃ্ধত ক রে ি  এ বং পস  
উ নি  হরলা, ‘আম ে া নি নশ্চতভারব  নবশ্বাস  ক নে  পে, বতবমারি পহ ায়াইট  হাউ জ  
আম ারদে  হা রত, নসরিট  আম ারদে  হা রত, নি উ ইয়ক ব টাইম স আম ারদে  হার ত, 
এ ম তাবস্থায় আম ারদে  প্রারেে  সারথ  আে  ক াে ও প্রা রেে  তুল িা হয় িা।’ পলন খক া  
পগ্রস  হাে রসল  তাে  উ ি  বই স ম্পরক ব  এ ক টা  অনভজ্ঞ তাে  ক থা  নল রখর ছি  তাে  অে  
এ ক নট  নল খায়।  বরলরছি, ‘আম াে  এ  বই অরিক  ব াধা -নবপন ত্ত, েক্র ারন্তে  পবোজ াল 
পপনে রয় পশ র্ পেবন্ত  প্রক ানশ ত হরলা ১ ৯৮০ সা রল।  এ ে পে পবশ  ক রয়ক নট  েীজবায় 
বিৃতা প দয়াে আম ন্ত্রে পপলাম ।  সাধােে  খৃষ্টািে া নবশ্বাস ক েরত োইল িা আম াে  
পনে রবনশ ত তথযসম ূহ।  ক াে ে, তৎক ারল  নফনল নস্তি ীর দে  উ প ে  ইসে াই রলে  নবনভন্ন  
অতযাোে, ভূনম  দখল, বানে ঘ ে  নবধ্বস্ত ক ে া, েখি -তখি প গ্রফতাে  ও  অে াে 
নি েবাতি সম্পরক ব আরম নে ক াি প্রোে  ম াধযরম পক াি খবে ই  থাক ত িা।  নবনভন্ন 
েীজবায় বিৃতাক ারল  আনম  ে খ ি পশ্রাত ারদে  আম াে  নি রজে  প দখা  ঘ টি াবলীে বেবি া 
নদতাম, আম ারক  প্রশ্ন ক ে া হত ‘আম ে া পত া সংব াদপ রত্র  এ সব খবে  পা ই ি া?’ 
অথে ইসে া ইরলে  ম ত  পছ াট প দরশ  ে ত আ রম নে ক াি সাংবানদ ক  ক াজ ক রে, অরিক  
গুরুত্বপূেব  প দরশ ও  এ ই  পনে ম াে আরম নে ক াি সাংবান দক  পিই।  এ সব  নবর্য়  
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আম ারক  ম রি ক নে রয় নদল, নি উ ইয়ক ব টাইম স, নদ ওয় াল নে ট জািবাল, নদ  
ওয়ানশ ংটি  পপাষ্ট, আে  আম ার দে  পদ রশ ে  অো ে প্র ায় সব  সংবাদপত্র  হয়  ইহুদ ী 
ম ানল ক ািাধীি অথবা ইহু দী নি য়নন্ত্রত।  আে  এ সব সংবাদপত্র ইসে াইরলে  সম থবক । 
এ তসব সাং বানদক  ইসে াইর ল ক াজ ক রে  শু ধু  ইসে াইলী রদে  দৃনষ্ট রক াি পথ রক  
সংবাদ  প্রোরে ে  জে।’ পলন খক া পগ্রস  হ াে রসরলে  এ ই ম ন্তবয  তাে  What 
Christians dorit know about Israil শ ীর্বক  প্রবরন্ধ ছাপা হ য়।  পগ্রস  
হাে রসরলে  এ ই বির বয ম ানক বি েুিে ারেে  ‘পফাথব পষ্টট’ অ থবাৎ  নম ন য়া জেতরক  
পে অ রক্টাপা রশ ে  হারত বন্দী পদ খা পে রছ, পসই অ রক্টাপাশ ই পস নদি পহায়া ইট হাউ জ  
ও পালবারম ন্ট রক  পুতু রল পনে েত ক রে নছল।  এ ই অরক্টাপা শ  ইহুদী লবী এ বং  
সে ক াে, নসরিট  ও  প্রশ াসরি  ক ম বে ত তারদে  অনুেতো  এ বং িবয ঔপনিরবনশ ক  
েুদ্ধবাজ  এ ক  গ্রুপ নি রয়  েনি ত নছল বরল আনম  ম রি ক নে ।  এ ই অরক্টাপ াশ ই পসন দি 
টুইিট াওয়াে  ধ্বংস ক রে  ত া ে  দায় ম ুসনলম  পম ৌলব াদী  প নে েরয়ে  অদৃে এ ক  
গ্রুরপে  ঘ ারে ে ানপরয়  পৃনথব ীে  সম্পদ, শ নিরক ন্দ্র দখল  ক ে া ে  জরে  পেখ ারি  ইো  
পসখারি ে াুঁনপরয় পে াে  অবান ে ত সুরোে ক রে  নি রয়নছল।  আম াে  ক থা এ  পেবন্তই।  
এ ই ক াজ পসনদি  তাে া নক ভার ব ক রে নছল, পসট া আপনি বলর বি।’ থাম ল  আহম দ  
ম ুসা। 

 . হাইম  হ াইরক ল পে াখ বু র জ পসাফায়  প হলাি নদরয়  বরস নছল।  পসাজা  
হরয়  বরস  বলল, ‘ধেবাদ প তাম ারক ।  প দখনছ, পক াি নদক  নদ রয় ই  তুনম  ক াে ও  
পপছরি  িও।  সব নদ রক ই প তাম াে  পোখ  আরছ। জনট ল এ ক টা নবর্য়রক  সে ল 
অবয়রব  সুন্দ ে ভারব তুরল ধ রে ছ। এ খি তুনম  এ ক টা ম র ল দাুঁে ক ে াও পে  ধে রিে  
ছনব তুনম  আুঁক রল, তাে া নক ভা রব ঘ টি া ঘ নট রয় থাক র ত প ারে ।’ 

‘এ  বযাপা রে  িতুি ক থা পিই।  পে সম্ভ াবিা নি রয়  আরলােিা হ রয়রছ, তাই  
আনম  বলরত  প ানে ।’ 

বরল এ ক টু থাম ল।  তাে পে আবাে  বলা শু রু ক ে ল, ‘আম াে  নবশ্বাস 
নসন ভল এ য়াে লাইিাে  নবম াি টুইি টাওয়ারে  আঘ াত ক রে নি, আঘ াত ক ে ারিা 
হরয়রছ।  হয় ম ানক বিী নবম াি  প লাব হক’-এ ে  নবম াি  হা ইজযা ক -এ ে  অপ্রনতরে াধয  
পটক িল নজ  নক ংবা টুইিট াওয়ারে  নে রম াটব  ক িরট্রাল  বযবস্থা  ন সনভল  এ য়াে  লাইরিে  
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নবম ািরক  টুইিট াওয়ারে  পটর ি  নি রয়  পের ছ।  নিতীয়ত ্িঃ  নবম াি  হাম লায়  
টুইি টাওয়াে  ধ্বংস  হয়নি ।  নব নল্ডং এ িপাটবর দে  পেম ি, পতমন ি আম াে ও নবশ্বাস, 
টুইিট াওয়ারে ে  বটরম  নবর শ র্ নবরফ াে ক  পাত া  হরয় নছল।  তৃতীয়ত  ্িঃ  
টুইিট াওয়াে  আক্র ম েক াে ী পক াি নবম ািই হাইজযাক  হয়ন ি।  নবম ারিে  োত্রী ও  
ল ুে া বুেরতই পা রে নি  নবম ারিে  নক  হরয়রছ, পক াথায় োরে।  নবম ারিে  
ক ম ুযনি রকশ ি পিট ওয়াক ব িষ্ট  ক ে াে  ক াে রে নবম াি বন্দরেে  সারথ  পক াি পো োর োে  
ক ে রত পারে নি ।  নবম ারিে  েযা ক বি পথ রক  এ ে  সাক্ষ্ ী প াওয়া  ো রব বরল  েযাক  ব ি  
োরয়ব ক ে া হয়।  েতথুব ত ্িঃ  নবম াি হাইজযাক  ও টুইিট াও য় াে  ধ্বংরসে  জরে পে  
১ ৫ জি ম ুসলম ািরক  দায়ী  ক ে া হরয় রছ, তাে া নবম া রি থ া ক রলও তাে া  নি রদবার্  
োত্রী ন ছল ম াত্র।  এ ে া  নছল এ ফ.নব.আই অথ বা  র্েেন্ত্রক াে ী গ্রু রপে নে ক্র ুট।  
নম ন লইষ্ট, আফোনি স্তািসহ ম ুসনলম  নবশ্বরক  প্রা থনম ক ভারব  ঘ টি াে  সারথ  
জোবাে  জরে  এ রদে রক  বযব হাে  ক ে া হরয় রছ ।  ম ুসনলম  িার ম ে  অরিক  ম ানুর্ রক  
তাে া এ  ধে রিে  ক ারজে  জ রে  ত তনে  ক ে া পে রখরছ।’ থাম ল আহম দ ম ুসা। 

লাস পথরক  এ ক টু পানি  পখ ল  . হাইম  হ াইরক ল।  বল ল, ‘ধেবাদ  
আহম দ ম ুসা।  তুনম  অরিক  বযা পারে  অরিক  ক থা  বরলর ছা।  ন ক ন্তু সব  বযাপ ারে  আনম  
বলরত পাে রবা  িা।  ক াে ে র্ে েন্ত্রটা নছল  পবশ  ক রয়ক ভা রে ন বভি।  এ ক টাে  সারথ  
আরে ক টাে  পক াি প্রক াে  সম্পক ব নছল িা ।  োে া নবম ারিে  দ ানয়রত্ব নছল, তারদে  
ক াজ নছল  টাওয়াে  আঘ াতক াে ী নবম াি  এ বং  এ ই নবম াি র ক  টাওয়ারে ে  নি নদবষ্ট  
লরক্ষ্ য পটরি পিবাে  জর ে ‘পলাব  হক’ নবম ারিে  বযবস্থ া ক ে া।  অেনদরক  
টুইিট াওয়ারে ে  দানয়ত্ব  ো র দে  নছল, তারদে  ক াজ ন ছল নতিন ট।  এ ক . 
টুইিট াওয়ারে ে  আন্ াে  গ্রাউ ন্  পলারে  নি ক  সম রয় ‘পস ফ প  রম ানল শ ি প ভাইস’ 
(SDD) -এ ে  নবরফাে ে ঘ টারিা, দুই. টা ওয়ারে  আঘ াতক া ে ী নবম াি েখি এ ক  
ম াইরলে  ম রধয  আসরব  তখ ি টুইিট াওয়ারে  বসা রিা বা েন ত েুিক ীয় নে রম াট  
ক িরট্রাল বযবস্থা রক  সনক্র য় ক ে া োরত  টুইিট াওয়া রে  আঘ া ত নি নশ্চত হয় এ বং  
নতি. টুইিট াওয়ারে  আঘ াত - পেবতবী সম রয় নবম ারিে  েযা ক বিসহ পিরেনট ভ  
 কু রম ন্ট  োরয়ব ক ে া, জাল  কু রম ন্ট  ছনেরয় ে াখা।  আে  োে া ‘নেনি নপে’ -এ ে  
বযবস্থাপিাে  দানয়র ত্ব  নছল, ত ারদে  ক াজ নছল  ‘নেনি নপে’প দে  িাম  নি নদবষ্ট নদ রি  
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নি নদবষ্ট  সম রয়ে  নি নদবষ্ট  এ য়াে  লাইিরসে  োত্রী  তানল ক ায়  সনন্ন রবনশ ত  ক ে া এ বং  
টুইিট াওয়ারে ে  ঘ টি ায়  তার দ ে  ম তৃুযে বযাপাে টা  প্রক াশ  পা বাে  পে এ র দে  হ তযা  
ক ে া ও োরয় ব ক রে  পফলা।  এ ই নতিন ট নবভাে  ছাো ও......... ......।’ 

আহম দ ম ুসা  . হা ইম  হা ইরক রলে  ক থাে  ম ােখারি বরল উ ি ল, 
‘নেনি নপে’ বল রত ক ার দে  বুনেরয় রছি? ক নথত নবম াি হাইজযাক ক াে ী  
ম ুসলম ািরদে?’ 

‘হ্যাুঁ, আহম দ ম ুসা।’ বলল   .  হাইম  হা ইরক ল। 
‘ধেবাদ  স্যাে ।  ে ত ২০ বছর ে  তার দে  পক্ষ্ রত্র  পক উ  এ ই ‘নে নি নপে’ শ ব্দ  

বযবহাে  ক রে নি ।  আপনিই  ম াত্র  হতভােযর দে  সনি ক  অবস্থা তুরল  ধরে রছি  এ ই  
‘নেনি নপে’ শ ব্দ  ি াে া।  অ রিক  ধেব াদ  আপিারক ।  স্যনে, ক থাে  ম ােখা রি ক থা  
বলাে জরে।  বলুি স্যাে ।’ 

‘হ্যাুঁ, ো বলন ছল াম ।  র্েেরন্ত্রে  পে নতিন ট গ্রু রপে ক থা ব রলন ছ, তা ছ াোও 
নছল আরে ক টা গ্রুপ। এ ে  িাম ‘নম ন য়া গ্রুপ’।  োে  ক াজ  নছ ল  আরম নে ক াি  এ বং 
আরম নে ক ায়  ক ােবে ত  নবর দ শ ী, নবরশ র্ ক রে  ইউ রে া পীয় ও  অরেন লয়াি 
নম ন য়ামযািরদে  সারথ ঘ নি ষ্ঠ পে াোর োে ে ক্ষ্ া ক ে া এ বং টাওয়াে  ধ্বং রসে  
পেপে ই তার দে  ম াধযরম পনে ক নল্পত নি উ জ প্রোরে ে  বযবস্থ া ক ে া।  এ ই গ্রুর পেই 
আরে ক টা বে ক াজ নছল প্রশ াসি, সে ক াে  ও পালবা রম রন্ট ে  পে  সব দানয়ত্বশ ীল 
পলাক  অ বানি ত, পবফাুঁস  ব া  ত বনে  ক থা বল রত  পারে  তা র দে  ক ারছ  ভুয়া  ত থয 
সে বে াহস হ স বে ক ম  পন্থা প্র রয়াে  ক রে  তা রদে  ম ুখ  বন্ধ  ে াখা বা  বানি ত ক থা  
আদায় ক ে া।’ থাম ল   .  হা ইম  হাই রক ল। 

‘নক ন্তু স্যাে, এ ই স ব  ভাে  ব া গ্রুপ  নম রল পে  দল  ত াে  িাম  প তা বরলি নি ।’ 
আহম দ ম ুসা বলল। 

‘দরলে  পক াি িাম  নছল  িা।  ইসে াইল সে ক ারে ে  পো রয় ন্দা নবভাে, 
আরম নে ক াে  ইহুদীবাদ ী লব ীে  পক ন্দ্রী য় এ ক টা গ্রু প এ বং  আরম নে ক াে  সে ক াে, 
পসিাবানহিী, প্রশ াসি ও পালবা রম রন্ট  তা রদে  অনুেতর দে  স ম ন্বরয় েো  নছল এ ই  
দল।  তরব  তা রদে  র্ে েন্ত্র -ক ম বসূেীে  এ ক টা িাম  নছল।  িাম টা হ রলা, ‘অপারে শ ি 
পম ো ফেেুি’ স ংরক্ষ্ রপ  OMF ।  তার দে  অপ ারে শ ি সংক্র ান্ত সব দনল রল সংনক্ষ্ প্ত  
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‘OMF’ িাম  বয বহাে  ক ে া হরয়রছ।  তা রদে  এ ই অপা রে শ রিে  িাম  অনুসারে  
তারদে  আম ে া ‘অপা রে শ ি  পম ো ফেেুি  গ্রু প’ ‘OMF Group’ িাম ক ে ে  ক ে রত 
পানে ।’ থাম ল   . হাইম  হাই র ক ল। 

‘তাে পে স্যাে ।’ ত ানক দ আহ ম দ ম ুসাে । 
‘তাে পে পত াম াে  জািাে  নবর্ য়টা নক?’  . হা ইম  হা ইরক রল ে  নজজ্ঞ াসা। 
‘অপারে শ রিে  নববে ে  এ বং  তা রদে  অপোধ প্রমাে ক ে াে  উ পায়।’ 

আহম দ ম ুসা বলল। 
‘বরলন ছ  আহম দ  ম ুসা, অপার ে শ ি ক রয়ক  ভারে  নবভি  নছল।  আম াে  

ভারেে নববে েই আম াে  জািা ।’ বরল  এ ক টু  থাম ল   . হা ইম  হাই রক ল।  ম াথা নি েু  
ক রে  এ ক টু  ভাবল  পবাধ  হয়।  তাে পে  ম ুখ তুরল  ক থা  শু রু ক ে ল, ‘আনম  োরদে  
‘নেনি নপে’ বরলন ছ, তারদে  দ ানয়রত্ব আনম  নছলাম।  তুনম  নি ক ই বরলছ, শ তশ ত 
ম ুসনলম  িারম ে  ম ানুর্  ওরদে  হারত  ে রয়র ছ, তার দে রক  সুনব ধামত বযব হাে  ক রে  
ওো ম ুসলম ািরদে  ফাুঁসা বাে  জরে।  তুনম  পেটা  জ াি িা  পস টা হ রলা, নবরশ র্ ক রে  
আে ব নবশ্ব ও আনিক া পথরক  সংেৃহীত হতাশ  ও পভ াে -প াে ল ম ুসনলম  েুবক রদে  
নে ক্র ুট ক রে  এ রদে  পব্র িওয়া শ  ক ে া হরয় রছ। এ র দে রক  পুতুরলে  ম ত  ক ারজ  
লাোরিা হরয়র ছ। সন্ত্রারসে  নব রুরদ্ধ েুরদ্ধে  এ ে া উ পক ে ে হরয়রছ। সন্ত্রারসে  নবে রদ্ধ  
েুদ্ধ নজইরয় ে া খাে  জরে স ন্ত্রাস সৃনষ্ট ে  প্ররয়াজরি এ রদে রক ও বযবহাে  ক ে া  
হরয়রছ। আম াে  হা রত ে ারদে  অপবে ক ে া হরয়নছল, তাে াই  এ রদে  ক রয়ক জি। 
এ রদে  সংখযা নছল উ নি শ ।  পনে ক ল্পিা অনুোয়ী আম ারদে  প্র রয়াজি পেৌ দ্দ জরিে ।  
সতক বতাে  জরে ছয়জি ব ােন ত পলাক  আিা হ রয়নছল।  ১ ৯ জরিে  প্ররতযক রক ই  
আলাদাভা রব ে াখ া হরয়নছল স্ব াধীিভারব এ ক টা পসট  পপ্রা গ্রাম  নদরয়।  নক ন্তু ত াে া  
নছল অদৃে  পা হাে াে  অধ ীরি।  এ রদে  সব াে  জরে  নট নক ট কে া হয় এ বং  পব া ন বং  
ক া ব পিয়া হয়।  নক ন্তু এ ে া পক উ নবম ারি ওরি নি ।  নবরশ র্ বযবস্থায় এ রদে  ন পাে োে  
লাউি  পথরক  নফনে রয়  আিা  হ য়।  টাওয়াে  ধ্বং রসে  পে  এ য়ােলাইন্স প্রথ রম  প ে  
োত্রী তানল ক া প দয় তা  নবম ারি উ ি া োত্রীর দে  ক াছ  পথ রক  সংেৃ হীত  পবান বং  ক ার বে  
ক াউ ন্ট াে  পারটবে  নভন ত্ত রত।  প রে  আম ার দ ে  ‘নম ন য়া  নট ম’-এ ে  হস্তরক্ষ্ রপ  
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এ য়ােলাইন্স  তারদে  ত ানল ক া সংরশ াধি  ক রে  পবান বং ক া ব  ইসুযে  নভন ত্ত রত িতুি 
তানল ক া প্রক াশ  ক রে ।  োরত  আম ারদে  ‘নেনি নপে’পদে ও িা ম  এ রস  োয়।’ 

থাম ল  . হাইম  হাই রক ল।  প সাজা হরয়  বরস  ক রয়ক  প াক  পানি  পখল।  
বলরত  শু রু  ক ে ল আবাে, ‘ওরদে রক  এ য়াের পাটব পথ রক  পবে  ক রে  এ রি পূবব  
পনে ক ল্পিা অনুোয়ী  এ ক টা ক িরটইিারে  পতাল া হয়।  ত া ে পে শু রু হয়  প সায়া 
নতিশ  ম াইরলে  দ ীঘ ব পথ  োত্র া।  োত্রাে  লক্ষ্ য প বাষ্টরিে  উ ত্ত ে -পূরবব  ম াউ ন্ট  ম ানসব 
এ লাক াে  দুেবম  পে  ইনন্ য়াি বসনত।  ম াউ ন্ট  ম ানসব পববতনট অযাপাল ানেয়াি  
পববতমালাে  উ ত্ত ে  অংরশ ে  পনশ্চম   ারল অ বনস্থত।  ম াউ ন্ট  ম ানসবে  দনক্ষ্ ে নদক  
অযান ে ম  াক  পববতমালায় প ঘ ে া।  আে  পনশ্চরম  ম াত্র েনল্লশ  পিাশ  নক রলানম টাে 
দূরে  পলক  অিট ানে ও এ বং  ক ািা া সীম ান্ত।  পলক  অিট ানে ও ও ক ািা া  সীম ান্ত  
পনশ্চম নদক  হরয় উ ত্ত ে  নদক  ঘরুে  অযাপালানেয়াি প ববতমালা য় নেরয় নম রশ রছ। এ ই 
নবনে ন্ন, দূেবম  অিরল  ম াউ ন্ট  ম ানসবে  পনশ্চম পাদ রদরশ  ঘ িবিাক ীেব এ ক  সবুজ 
উ পতযক া।  এ ই উ পতযক া পে  ইনন্ য়ািরদে  জরে  নি নদবষ্ট এ ক টা স্থাি।  
ঔপনিরবনশ ক  বৃনট শ রদে  সা র থ ১ ৬৭৫- ৭৬  সারল  সংঘ নট ত নবখযাত  ‘নক লন ফনলপ  
েুরদ্ধ’ পোনজত ও নব তানে ত  পে  ইনন্ য়ািরদে  এ ক টা  ক্ষ্ ুর অংশ  নেন েয়াখািাে  
ম ত এ ই উ পতযক ায়  ব াস  ক র ে ।  আম ারদে  টারেবট  নছল  এ ই পে  ইনন্ য়ািরদে  
পোে স্থারিে  লারে ায়া পূবব নি ন দবষ্ট  এ ক টা জায়ো।  ভূ -তানত্ব ক  ক ম বীে  ছদ্মরবরশ 
আম ারদে  পলাক ে া এ খা রি আরে পথরক ই  এ ক টা েতব  ক রে  পে র খনছল।  ে ার তে 
অন্ধক ারে  এ খারিই  পপৌছ া  আম ারদে  লক্ষ্ য।  অযাপা লানেয়াি পববতমাল াে  
উ ত্ত ে াংরশ ে  ম াউ ন্ট ম ানসব বে াবে  পপৌ রছ সেক  প থরক  আ ম ারদে  োনে  ে াস্তাে 
নেহ্নহীি প াথরুে  ভূনম রত  পি রম  ে ায়।  ত াে পে পা হা রেে  উ প তযক া, সুেে  ধরে  ২০  
নক রলানম টাে  োওয়াে  পে আম ারদে  োনে  পপ ৌছল পে  ইনন্ য়ািরদে  পসই  
পোে স্থারিে  ক ারছ। নদিট া নছ ল ইনন্ য়ািরদে  বাৎসনে ক  সনম্ম নল ত প্রাথবিা  নদবস।  
পে  ইনন্ য়াি বসনতে  ওয়াি টু অল নেরয় জরো হরয়র ছ তা রদ ে  সদবারে ে  বানে রত। 
এ ই সুরোে  পিয়অে জ রেই নদিট া আম ে া নি ক  ক রেনছলাম।  পোে স্থাি পথরক  
নি ে াপদ দূে র ত্ব  আম ারদে  োন ে দাুঁে াবাে  পে ে া রতে জ র ে অ রপক্ষ্া  ক ে া হয়।  
অরপক্ষ্াক ালীি এ ই সম রয় ই ক িরটইিারে  নবরশ র্ এ ক  ধে রিে  েযাস প্ররয়া ে ক রে  
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তারদে  হতযা  ক ে া হয়।  তা ে পে ে ারতে অন্ধক ারে  পে  ইনন্ য়ািরদে  ক বে  
লারোয়া  ের তব ও রদে  েেক বে  নদরয় আম ার দে  োনে  নফরে  আ রস প বাষ্টরি।  আম াে  
দানয়ত্বাধীি ভারেে  ক ারজে  এ ভারবই  ইনত  হয়।’ 

থাম ল  . হ াইম  হ াইরক ল।  ত াে  ম ুখ েম্ভ ীে ।  অপোধ ও ে ন্ত্রোে  ক ারলা  
ছায়া তারত। 

‘আপিাে  ম রধয এ ই অো র য়ে  প্রনতনক্র য়া ক রব শু রু  হয়?’ নজজ্ঞ াসা 
আহম দ ম ুসাে । 

‘তখি আনম  নছলাম ক রি াে  ম রিাভারবে  এ ক  ইহুদী বাদ ী ক ম বী।  আনম 
তখি ম রি  ক ে তাম  ম ানক বি েু িে ারে ইহু দী  স্ব াথব  ে ক্ষ্ া ও  প োটা দুনি য়ায় ইহুদী  
ইরম জ ে ক্ষ্ া এ বং ইহুদ ীরদে  উ পে উ দযত ক ৃপাে সনে রয় ম ুসলম ািরদে  উ পে 
ঘ ুনে রয় পদব াে  জর ে  এ ই ক ারজে  পক াি নবক ল্প  পিই।  নি ে পোধ পলাক রদে  
ক রন্ট ইিারে  তুরল িৃশ ংসভা র ব হতয া ক ে া পথ রক ই আম াে  ম রি প্রনতবা দ দািা  
বাুঁধরত  থ ারক ।  এ ে  স ারথ  পো ে হরলা  নি ে পোধ নবম াি োত্রী রদে  ম ম বানন্তক  ম ৃতযু।  
নক ন্তু এ  সরবে  পে রয়ও  আম াে  ক ারছ  অসহিীয়  হ রয় উ রি নছ ল সবববযা পী স ী ম াহীি  
বীভৎস নম থযাোে  এ বং নম থযা ে  উ পে ভে  ক রে  ম ুসনলম  িারম ে  নি ে পোধ লারখা  
বনি  আদরম ে  উ পে হ তযা, ধ্বংস ও  দ খল ে ানপরয়  প দবাে  ন বর্য়ন ট।  ‘অপা রে শ ি 
পম ো ফেেুি’পক  আনম  আম াে  ধম বীয়  দানয়ত্ব  ন হরসর বই  গ্র হে  ক রে নছলাম।  পরে  সব  
পদর খ আম াে  ম রি  হরলা আম ে া আম ারদে  ধম বরক ই হতযা ক ে নছ।  আম াে  আে ও 
ম রি  হরলা, ইহুদীরদে  ‘হা স ক ালা’ ধম বম ত  ত বর্ন য়ক  উ ন্নন ত  ও ে াজন িন তক 
উ রদ্দেরক  গুরুত্ব  নদরত  নের য়  আম ারদে রক  ধম বহীি ক রে  নদরয়র ছ। এ ই নেন্তা  
পথরক ই  ইহুদ ী ন বশ্বারসে  ‘হ ানসন  ক’ ধম বম ত  আনম  গ্রহে  ক নে ।  ‘হানসন  ক’ ধম বম ত  
‘দয়া’ ও সািন্দ  উ পাসিাে  নদরক ই ম ানুর্ রক  উ িুদ্ধ ক রে  পবনশ ।  এ ই ধম বম ত  
গ্রহরেে  পরে ই আনম  ম রিে  প াপ-েন্ত্রো লাঘ র বে  জরে নসি ােরে  নে রয়  ঈ শ্বরে ে 
ক ারছ  ক িরফশ রিে  ন স দ্ধান্ত  গ্র হ ে ক নে ।  আনম  ম রি ক ে নছ, ঈ শ্বে  আম াে  ক িরফশ ি 
গ্রহে ক রে রছি।  ক িরফশ িরক  পক ন্দ্র ক রে  আম াে  পে দুিঃ খ -ক ষ্ট তা আনম  ম রি 
ক ে নছ ঈ শ্বরে ে ই পদয়া আম াে  পাপ পম ােরিে  জরে।  সবরশ রর্ পত াম াে  আেমি, 
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আম ারক  উ দ্ধাে, আম াে  ক ারছ  সাহা েয োওয় া সব ই ঈ শ্বে ই ক ে ারেি ।  সুতোং 
আনম  পতাম ারক  সা হােয  ক ে ব, এ টা ঈ শ্বরে ে ই ইো।’ 

দীঘ ব বির বযে  পে থ াম ল  . হ াইম  হা ইরক ল। 
‘ধেবাদ  স্যাে’, বরল শু রু ক ে ল আহম দ ম ুসা, ‘নক ন্তু এ কটা নজন িস আনম 

বুেরত পাে নছ িা, নেনি নপে নহসারব  বযবহৃ ত  ক জিরক  ক বে  পদবাে  জ রে অত  
দূরে ে  স্থাি প বরছ  নি রলি  পক ি?’ 

‘দুনট  নবরবেিায়  আম ে া এ টা ক রে নছ।  এ ক . পে  ইনন্ য়ািরদে  এ ই 
এ লাক াটা দূেবম  ও নি ে াপদ।  ক াে ও পরক্ষ্  ওখা রি োওয়া  এ বং পখাুঁজ  ক ে া দু ই -ই  
ক নি ি।  দুই. পক াি ক াে রে স র ন্দহ হরলও  েেক বে  পখ াোখুন ে ক ে া সম্ভ ব হরব  িা।  
পে  ইনন্ য়ািে া এ টা ক ে াে  কাউ রক  সুরে াে পদর ব িা।  ক াে ে  তাে া স ংেতভা রবই  
ভয় ক ে রব  েেক বে  ও  েেহত যাে  সার থ  ওর দে  সম্পনক বত  ক ে াে  পেষ্টা  ক ে া হ রব।  
নিতীয়ত. এ ই  খিি রক  তার দে  পে াে স্থারিে  শ ানন্ত ও সম্ম া রিে  পখল াফ  ম রি ক ে রব  
পে  ইনন্ য়ািে া।’ বলল   . হ া ইম  হাই রক ল। 

 . হা ইম  হাই রক ল থাম র তই  আহম দ  ম ুসা  বলল, ‘র্েেরন্ত্রে  আে ও  
নবভাে আ রছ বরলর ছি আপনি ।  নক ন্তু তারদে  ক াউ রক ই  আপন ি পেরিি  িা?’ 

‘হ্যাুঁ  অরিক রক ই  নেন ি।  ইহুদ ী নবশ্বনবদযালরয়ে  এ ক জি ক ট্ট ে  ইহুদ ীবা দী  
অধযাপক  এ বং এ ক নট  ঐ নতহানসক  ইহুদী পনে বা রে ে  সন্তাি নহরসর ব ‘ও.এ ম .এ ফ 
গ্রুপ’ (OMF Group) -এ ে  ক া রছ আম াে  ন বরশ র্ এ ক টা ম েবাদা  নছল।  এ  ক াে রে 
অরিক  পক্ষ্ রত্র  অ রিরক ে  ক ার ছ আম াে  অবাধ  োতায় াত  ন ছল।  নবনে ন্ন, নবনক্ষ্ প্ত 
হরলও  অরিক  নক ছুই  আনম  শু িতাম  ও  জািাে  সু রে াে হরত া ।’  . হাইম  হা ইরক ল  
বলল। 

‘তাহ রল অো ে গ্রু রপে বযা পারে ও আপনি আম ারক  সাহ ােয ক ে রত  
পারে ি।’ বলল  আ হম দ ম ুসা। 

‘পতাম াে  নক  প্ররয়াজি, নক  জািরত োও পসট া  বলরল বু ো ে া রব আনম  ঐ 
নবর্য় জানি নক িা।’  . হ াইম  হাইরক ল  বলল। 

‘ধেবাদ  স্যাে ।  আম াে  অনুস ন্ধারিে  নবর্য় হরলা  টাওয়াে  ধ্বংরসে  ক াজ 
ক াে া ক রে রছ, তা পবে  ক ে া এ বং তাে  পরক্ষ্  প্রমাে  পে াো ে ক ে া।  এ খি পদ খা  
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োরে ‘ও.এ ম .এ ফ গ্রুপ’ এ ট া ক রে রছ।  এ ই সরতযে  প রক্ষ্  আনম  প্রমাে  পোোে  
ক ে রত  োই।’ বলল  আহম দ  ম ুসা। 

আহম দ ম ুসাে  ক থাে  তৎক্ষ্ োৎ জব াব  নদল  িা   .  হাইম  হ া ইরক ল।  পস  
পসাফায় ো এ নল রয় নদল।  তা ে  পোরখ -ম ুর খ ভা বিাে  প্রক াশ  ঘ টল ।  অল্পক্ষ্ ে পে 
পসাফা  পথ রক  ো  িা  তুরলই  বল ল, ‘আহম দ ম ুসা, এ ই নবর্য়ট া  আনম  পক ািন দি নেন্তা  
ক রে ই পদনখনি।  ঘ টি াে  নবব ে ে বেবি া ক ে া োয়, নক ন্তু তা প্রমাে ক ে া ক নি ি।  
‘ও.এ ম .এ ফ গ্রুপ’ টাওয় াে  ধ্বংরসে  ঘ টি া  ঘ নট রয়রছ, এ ই সতয প তাম াে  ক থায় 
এ রসরছ, ঘ টক রদে  এ ক জি নহসারব আনম ও বরলন ছ, নক ন্তু প্রমাে ক ে াটা বলাে ম ত 
সহজ িয়।’ থ াম ল   . হ াইম  হ াইরক ল। 

আহম দ ম ুসা েম্ভীে ।  পসাজ া হরয় পস াফায় বসল।  বলল, ‘নক ন্তু প্রমাে 
ক ে াে  নমশ ি নি রয়ই আনম  আরম নে ক ায় এ রসনছ।  এ  নমশি সম্পূেব ক রে ই আনম  
নফে ব ইিশ াআল্লাহ।’ 

পসাফায়  পসাজ া হ রয় বসল   . হাইম  হাই রক ল।  তাে  ভ্রুকু নিত।  ভাবর ছ  
পস ম ুখ  নি েু ক রে ।  এ ক  সম য় ম ুখ তুরল  বলল, ‘পতাম াে  ক থা আনম  নবশ্ব াস ক নে  
আহম দ ম ুসা।  পতাম াে  ক থা আম াে  ম রধয  সাহরসে  সৃনষ্ট  ক রে রছ। ম রি হরে, 
অসম্ভব বরল নক ছুই  পিই।  নক ন্তু আম াে  সাম রি অনথ অন্ধক াে  সম ুর, বানতঘ রে ে  
আরলা পক াথ াও পদনখ  িা।’ 

ভাবনছল আ হম দ ম ুসা ও। বল ল, ‘স্যাে, প্রমারেে  বহু নবর্য়  আরছ। নক ন্তু 
অত নক ছুে প্ররয়াজি পিই।  প ম ৌনল ক  ধে রিে  ক রয়ক টা বে নবর্য় প্রমাে ক ে রত 
পাে রলই আম া রদে  হ রয় োয়।’ 

‘পস নবর্য় গুরলা  নক?’ নজজ্ঞ াসা  . হা ইম  হা ইরক রলে । 
‘প্রথম  নবর্য় হ রলা, র্েেরন্ত্রে  পে অ ংশ টা আপনি সম্পাদি ক রে রছি, তা  

পথরক  প্রমাে ক ে া পে, হাইজয াক াে ে া নবম াি হ াইজযাক  ক র ে  তা  নদরয়  টাওয় াে  
ধ্বংস ক রে রছ, এ  ক থা নম থযা এ বং ক নথত হাইজযাক াে রদে র ক  টাওয়াে  ধ্বংরসে  
ঘ টি াে  ১ ২ ঘ ণ্টা পে হতযা ক রে  েেক বে  পদয়া হয়।  নিত ী য়ত. প্রমাে ক ে া পে, 
হাইজযাক াে ে া িয়, ‘পলা ব হক’ ও  টুইিট াওয় ারে  পাত া েুিক ীয় নে রম াট  ক িরট্রাল  
বযবস্থাে সনম্ম নল ত  প্ররেষ্টাে  ফ রল োত্রী  নবম াি  টুইিট াওয়া রে  আঘ াত  ক ে রত  সম থব  
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হয়।  তৃতীয়ত. টুইিট াওয় াে  োত্রী নবম াি িাে া আঘ াত প্রা প্ত হয় নি ক ই, তরব  
টুইিট াওয়াে  গুনে রয় ধ্ব রস প র ে টুইিট াওয়ারে ে  পোে ায় পা তা ‘পসফ প রম ানল শ  
প ভাইস’-এ ে  নব রফাে ে  ঘ টা রিাে  ফরল।  এ টা  প্রমাে ক ে রত হ রব।  এ ই  নতিন ট 
নবর্রয়ে  প্রমােই আম ার দে  প র ক্ষ্  েরথষ্ট।’ 

 . হাইম  হ াইরক ল হা ক রে  ত ানক রয় নছল আহম দ ম ুসাে  নদ রক ।  তাে  পোখ  
দু’ন ট  উ জ্জ্বল  হ রয়  উ রি রছ।  বল ল, ‘ধেবাদ  প তাম ারক  আহম দ ম ুসা।  নি ক ই বরল ছ 
তুনম ।  এ খি আম াে  ম রি হরে  এ ই সহজ  নবর্য়নট  আম াে  ম া থায় আরসনি  পক ি?’ 

বরল   . হাইম  হা ইরক ল  ম ুহূর তবে জরে  এ ক টু থ াম ল।  পে ক্ষ্ রেই আবাে  
শু রু ক ে ল, ‘নক ন্তু প্রমাে হওয়া  এ বং গ্রহেরে ােযতা  পা ওয়াে  ক াজ নক ভারব হরব? 
ধে  প্রথম টাে  ক থাই।  েেক বরে  োরদে  হ ােরোে  আরছ, তা ে াই ও.এম .এ ফ গ্রুপ 
ক নথত নবম াি হা ইজযাক ক াে ী তা প্রমাে ক ে রত  হ রব।  নক ভা রব ক ে রব? পো পরি 
ওখারি  নেরয়  ক বে  পথ রক  হাে রোে  তুরল  আিা  খুবই  ক নি ি।  তাে  পরে ও  িা  হয়  
পেরল, হাের োে তুলরল, নি রয় এ রল, ক াববি পটষ্ট, ফরে িন সক  পটষ্ট সহ নবনভন্ন  
আইর িন টন ফরক শ ি পটষ্ট  িাে া িা হয় প্রমাে  ক ে রল ওগু রলা ই পস ই বহুল  ক নথত 
হাইজযাক াে রদে  প দহ এ বং ওর দে রক  হতযা ক ে া হরয় রছ েযা স প্ররয়ার ে (রে েযাস  
নবম ারি থ ারক  িা)  আে  হতযাে  পসই  ঘ টি া ঘ রটরছ  টুইিট াওয়া ে  ধ্বংরসে  ১ ২  ঘ ণ্টাে 
পে।  নক ন্তু পতাম াে  দাব ীগুরল া অরথিনট নসন ট পার ব নক ভার ব, দুনি য়াে ম ানুর্  গ্র হে  
ক ে রব পক ি?’ 

নেন্তা ক ে নছল আহম দ ম ুসা।  এ ক  সম য় তাে  ম ুরখ  হ ানস ফু র ট উ ি ল।   . 
হাইম  হা ইরক ল থাম রত ই আহ ম দ ম ুসা বরল উ ি ল, ‘স্যাে  আনম  ো ভাবনছ তা েনদ  
আনম  ক ে রত পানে, তাহরল  ে েক বে  আনবষ্কারে ে  ক থা পে াটা দুনি য়া  জািরব  এ বং  
তারদে  ফরে িন সক  পটষ্ট, দাুঁত  পটষ্ট, ইতযানদ  স ব  নক ছুই  পে াটা  দুনি য়া রক  জানিরয় ই 
ক ে া হরব।  অ তএব নবশ্বাস রো েযতা িা  পাব াে  প্রশ্ন পিই।’ 

‘এ ই অসাধয  সাধি  নক ভার ব স ম্ভব?’ নজজ্ঞ াসা  . হ াইম  হ াইর ক রলে । 
‘আল্লাহে  স াহা েয থাক রল স বই স ম্ভব।  আ পিারক  স ব  ব লব স্যাে ।’ 

বলল  আহম দ ম ুসা। 
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আহম দ ম ুসা ক থা পশ র্ ক রে ই   . হাইম  হা ইরক রলে  নক ছু ব লাে আরেই 
আবাে  ম ুখ খুলল।  বলল, ‘স্যাে, প্রমারেে  নিতীয় নবর্য় টা নি রয় আনম  নেন্তায়  
আনছ।  এ  বযাপা রে  আপিাে  স াহার েযে  প্ররয় াজি আর ছ নক িা  পভ রব পদখ রত  আনম  
আপিারক  অনুরোধ ক ে নছ।’ 

আহম দ ম ুসাে  ক থা   .  হা ই ম  হা ইরক ল ম রিা রে াে  নদরয়  শু িল ।  নক ন্তু 
পক াি উ ত্ত ে  নদল িা।  ত াে  ম ু খ ে ম্ভীে  হ রয় উ রি রছ। ভা বর ছ পস।  অরিক ক্ষ্ ে পে 
ম ুখ তুলল। বলল, ‘প্রমারেে  জে অন্তত  প্ররয় াজি ঐ  নদি ঐ  ক ারজ ‘প লাব  হক’-
এ ে  ‘অনফনসয়াল ল ে’ ও  ‘অ  বাে  শ ীট’ উ দ্ধাে  ক ে া।  আে ............ ।’ 

 . হা ইম  হাইরক রলে  ক থা  ম া েখারিই  আ হম দ ম ুসা  বরল  উ ি ল, ‘এ  ‘ল ে’ 
ও ‘অ বাে  শ ীট’ পক াথায়  পা ও য়া ো রব?’ 

‘দৃেত  প্রনতেক্ষ্ া ম ন্ত্রোলরয়ে  ‘এ য়াে  পসফনট  স ানভবস’ (ASS) ন নভশ রি 
এ টা থাক াে  ক থা।  নক ন্তু আনম  নবর্য়ট া সম্পরক ব নি নশ্চত ি ই।’ বলল   . হাইম  
হাইরক ল। 

এ ক টা দম  নি রয়ই আবাে  বরল উ ি ল, ‘টাওয়াে  ধ্ব ংরস ‘পস ফ  
প রম ানল শ ি  প ভাইস’ পে  ব যবহাে  হ রয়নছল, পসট া প্রমাে  ক ে াে  জরে ধ্বংস  
টাওয়ারে ে   াষ্ট -এ ে  নবরশ র্ ধ ে রিে  পেীক্ষ্ া প্ররয়াজি।’ 

‘নক ন্তু ধ্বংস টাওয় ারে ে   াষ্ট এ খি এ ত বছে  পে পক াথ ায় পাওয়া  ো রব? 
টুইিট াওয়ারে ে  জায়োয়  পতা  িতুি টাওয়াে  েরে  তুরল  ঐ  এ লাক া প রক  পফলা  
হরয়রছ।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 

‘নি উ ইয়রক বে  নতিন ট প্রনতষ্ঠা র ি এ ই  াষ্ট  পা ওয়া  ো রব।  ইন্ টাে োশ িাল 
পটে ে  নম উ নজয়াম  (ITM), ‘নবনল্ডং নহষ্টে ী নম উ নজয়াম’ (BHM) এ বং ধ্বংস 
টাওয়ারে ে  স্থারি নি নম বত িতুি টাওয়াে  ক ম রলবীরিে ‘নল নভং  প ম ম নে  লযাবরে টে ী’পত 
পাওয়া োরব।’ নক ন্তু  এ ই  াষ্ট  পাউ  াে টাই  বে  ক থা ি য়, এ ে প্রাম ােয পটষ্ট  পে জাে  
প্ররয়াজি।’ বলল   . হ াইম  হ া ইরক ল। 

‘ধেবাদ  স্যাে  আপি াে  পদয় া  তথযগু রলা অম ূলয।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 
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‘নক  অম ূলয বলছ।  তুনম  পেষ্ট া ক ে রলও এ  তথয গুরলা  পে া োে ক ে রত 
পাে রত। আসরলই  পত াম ারক  সাহােয  ক ে াে  ম ত পতমি  নক ছু আম াে  ক ারছ পিই।’ 
বলল   . হ াইম  হ াইরক ল। 

‘বরলি  নক  স্য াে ! আপিাে  প্র ধাি পে  ত রথযে জে  এ রসনছল াম  তা  পপ রয় 
পেনছ। ত থাক নথত  নবম াি হাই জযাক াে রদে  সম্পরক ব  প ে  তথয  ন দরয়রছি, এ ই এ ক টা 
তথযই আম া রদে  জ রে  ে রথষ্ট ।  শু ধু এ রক ই েনদ আম ে া  সত য প্রমাে ক ে রত  পানে, 
তাহরল  ম ুসলম ািরদে  ক পাল  পথ রক  সন্ত্রাসী  হওয়াে  ক লং ক  নতলক  ম ুরছ পফলা  
োয়।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 

‘নক ন্তু ‘ও.এ ম .এ ফ গ্রু প’-এ ে  সবববযা পী  র্ ে েরন্ত্রে  ম ুরখা শ  উ রন্মােি  
ক ে রত  হরল  পোটা  র্েেন্ত্ররক ই নদ রিে  আরল ারত  আিরত  হরব  এ বং  এ টা  তুনম ই  
পাে রব আ হম দ ম ুসা।  আরম নে ক াি  জিেে ও  পতাম াে  ক া র ছ আে ও পবনশ  ক ৃতজ্ঞ 
হরব।  তুনম  আরেও ত ারদে  অ ম ূলয উ পক াে  ক রে ছ। এ ই উ পক াে  েনদ তুনম  ক ে রত 
পাে, তাহরল  আ রম নে ক াি জিেে  পুরে াপুনে ই  ম ুি  হর ব  কু গ্ররহে  ক বল পথরক ।’ 
বলল   . হ াইম  হ াইরক ল। 

এ  ক থাগুরলাে  খুব  অ ল্পই  আ হম দ ম ুসাে  ক ারি প্র রবশ  ক রে রছ। আহম দ  
ম ুসা বযস্ত হরয় পরের ছ ত াে  পম াবাইল  নি রয়। 

 . হাইম  হা ইরক ল থাম র তই আহম দ ম ুসা বলল, ‘এ িনক উজ নম  স্যাে, 
আনম  ক রয়ক নট  পটন লরফাি করে নিরত োই।’ 

বরল আ হম দ  ম ুসা  প্রথরম  পটন লরফাি ক ে ল ক াম াল  সু লাইম ািরক  
জামবািীরত। বলল, ‘ক াম াল জামবািীে  ‘নম উ নজয়াম  অ ব ওয়াল্ডব  ইরভন্টস’-এ ে  
পপ্রনসর ন্ট  ন ম . প ব্রম যাি  পত াম া ে  বন্ধু, তাই িা?’ 

‘হ্যাুঁ।’ ওপাে  পথরক  বলল  ক া ম াল  সুলাইম াি। 
‘তুনম  নম উ নজয়ারম ে  তেফ পথরক  নম . পব্রম যারিে  এ ক নট  ক রে  নেন ি  নি রয় 

এ স নি উ ইয়রক বে  ‘ইন্ট াে োশ িাল  পটে ে  নম উ নজয়াম’-এ ে  পপ্রনসর ন্ট, ‘নবনল্ডং 
নহনে নম উ নজয়াম’-এ ে  পপ্রনসর ন্ট  এ বং  গ্রাউ ন্  ফেেুি’-এ ে  িতুি  টাওয়াে  
ক ম রলবীরিে ‘নল নভং  পম ম ে ী  লযাবরে টে ী’-এ ে  ন রে ক্টরে ে  িা র ম ।  এ ই পৃ থক  পৃ থক  
নেন ি রত  নম উ নজয়ারম ে  তেফ প থরক  নল খর ত  হরব  নম উ নজয়ার ম ে  পে ক  ব  ও প্র দশ বিী  
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বস্তু  নহসা রব পৃথক  দু’পযারক র ট  ৫ গ্রাম  ক রে  টুইিট াওয়াে  ধ্বংরসে   াষ্ট  প ারিট  
ক ে াে  জরে।  নতিন ট  নেন ি  নি রয়  নম উ নজয়ারম ে  প্রনতনিন ধ  ন হ সারব  পত াম ারক  এ ক  
সপ্তারহে  ম রধয নি উ ইয়ক ব আস রত হরব।’ বলল  আ হম দ ম ুসা । 

‘বুরেনছ ভ াইয়া। আপিাে  আ রদশ  অক্ষ্ রে  অক্ষ্ রে  পানল ত হ রব।   . ম ুে  
হ্যানম েরিে  সার থ আসল ক থা টা হরয় রছ?’ ওপাে  পথরক  বলল ক াম াল সুলাইম াি। 

‘হ্যাুঁ।  ত াে  পপ্রনক্ষ্ রত ই পতা  এ  ন জনি সগুরলাে প্ররয় াজি।  ক থা পশ র্।  এ স। 
আ্সালামু আলাইকু ম ।’ 

আহম দ ম ুসা ক ল অফ ক রে  নদরয় িতুি আরে ক টা িািারে   া য়াল ক ে ল। 
 ায়াল ক ে ল ইনল িয় পষ্টর টে  পে  ইনন্ য়াি নে জাভব ক ারহানক য়াে 

অধযাপক  আে াপার হাে  ক ার ছ। 
ওপাে  প থরক  প্র রফসে আে াপ া রহাে  ক ণ্ঠ শু রি ই আ হম দ ম ুসা  সালাম নদরয়  

বলল, ‘স্যাে  আম ারক  নেি রত পপরে রছি?’ 
প্ররফসে আে াপ ারহ া আ হম দ  ম ুসারক  স ালাম নদ রয় বলল, ‘পতাম ারক  

নেি ব িা? পতাম াে  ক রণ্ঠে  এ কটা শ ব্দ  ক ারি আসাই েরথষ্ট প ত াম ারক  পেিাে  জরে।  
পক ম ি আছ তুনম? পক ম ি আরছ বউ ম া? তুনম  নক  আরম নে ক ায়? িা আ রম নে ক াে 
বাইরে? তুনম  আরজাোস  আই লযারন্  এ রসছ  তা  জানিরয়ছ।  তাে পে আে  পক াি 
খবে  জানি িা।’ 

‘আম ে া সবাই ভাল আনছ জিা ব।  আনম  নি উ ইয়ক ব পথরক  বলনছ। ওেলালা  
পবাধ হয় ক ার হানক য়ায়। পক ম ি আরছ  পস?’ আহম দ ম ুসা বল ল। 

‘ওেলালা  আম াে  প ারশ  বরস ।  পটন লরফািট া  পি ব াে  জর ে  হাত  বানে রয়  
আরছ। ত ারক  পদব  পটন লর ফাি ।  তরব  ত াে  আর ে পতাম াে  ক থা শু নি ।  নি উ ইয়রক ব 
পক াি কারজ এ রস ছ নি শ্চয়?’ বলল প্ররফসে  আে াপার হা। 

‘ন জ, ক াজ নি রয় এ রসনছ এ ব ং আপিাে  সাহা েয োই।’ আহম দ ম ুসা 
বলল। 

‘ধেবাদ  পত াম ারক  এ জরে পে, আম াে  ক থা তুনম  নেন্তা ক রে ছ। বল 
পতাম াে  নক  প্র রয়াজি, আমাে  সব  নক ছু প তাম াে  জ র ে।’ বলল  প্রর ফসে  
আে াপারহা। 
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‘ধেবাদ  স্যাে ।’ ব রল  এ ক টু  থাম ল।  তাে পে  বলল, ‘আপিাে  ক ারছ 
ম াউ ন্ট  ম ানসব’ে  ইনন্ য়াি নে জাভব-এ ে  ক থা শু রিন ছলাম ।’ 

‘হ্যাুঁ  শু রিন ছরল।  নক  হ রয়রছ? হ ি াৎ এ ক থা তুলছ পক ি?’ 
‘ম াউ ন্ট  ম ানসব’ে  ইনন্ য়াি  নে জাভব -এ ে  সার থ আ পিাে  পন ে েয়  পক ম ি  

স্যাে?’ 
‘ভাল।  ও খারি  এ ক  অনুসন্ধাি  ক ারজ  আনম  নতিম াস  নছলাম।  তাছাে াও  

পবশ  ক রয়ক বাে  পেনছ  আনম  প সখারি।’ 
‘স্যাে  আপিা রক  আবাে  এ ক  অনুসন্ধারি  প েরত  হ রব।’ ব লল  আহম দ 

ম ুসা পসাৎস ারহ। 
‘আম ারক  পের ত হর ব এ ক  অনুসন্ধারি? অনুসন্ধািট া পতাম াে  এ বং পসট া 

খুব বে নবর্য়  হরব  নি শ্চ য়? ক াে ে পতাম াে  হাতেশ  বে  ন বর্য়রকই স ব সম য় 
টারি।’ বলল  প্র রফসে  আে াপ ারহা।  তাে  ক রণ্ঠ  আি রন্দে  সুে । 

‘নি ক  ধরে রছি স্যঅে, পসট া হ রব আম াে  অনুসন্ধাি এ বং তা  বে  
নবর্য়ও।’ বলল  আ হম দ ম ুসা। 

‘পতাম াে  েনদ নবর্য় হয়,তাহ রল আনম  এ ক বাে  িয় এক শ’বাে  পে রত  
ে ানজ  আনছ।  ক াে ে  পতাম াে  নবর্য় ম ারিই  হরলা  ম ানুরর্ে  প ক াি  ক লযারিে  ক াজ, 
এ খি বল ক রব  পে রত  হর ব?’ প্ররফসে আে াপা রহা  বলল। 

‘এ ক  সপ্তাহ পে পে  পক াি ন দি আপিাে  সুনবধা  অনুসা র ে ।  আনম ও 
আপিাে  সাথী  হর ত ো ই ।’ 

‘তুনম ও োরব? েম ৎক াে ।  নদিগুরলা  ত াহরল  পতা  উ ৎসর বে  হ রব।  তাহ রল 
সপ্তাহ পে ন দি নি ক  ক রে  পতা ম ারক  জািাব।  নক ন্তু ক াজট া ন ক  বলরল িা  পতা?’ 

‘সাক্ষ্ ারত  ছাো  বলা  ে ারব  িা।  ত রব আ পিারক  ম াউ ন্ট  ম ানসব’ে  
পে  ইনন্ য়াি  নে জারভব  পের ত হরব  প্রতœতানত্বক  অনুসন্ধা র িে  এ ক  নম শ ি নি রয়, 
োরত  স্ব াভ ানবক ভারব  পখাুঁো - খুুঁনেে ও পপ্র াগ্রাম  থাক র ব।  পস খািক াে  সবাে  এ টা 
জািা উ নেত।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 

‘নি ক  আরছ। আনম  বুরেনছ। পতাম াে  ক াজ োই পহাক, ক ারজে  প্রক ৃনত 
বুরেনছ। আনম  আজই ম াউ ন্ট  ম ানসব’ে  ক নমউ নি নট  সে দাে রক  নল রখ জািানে  পে, 
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আম াে  েরবর্ে াে  প্ররয়াজ রি ন ক ছু প্রতœতানত্বক  অনুসন্ধা রি ে  জরে  আনম  আম াে  
ক রয়ক জি পলাক রক  নি রয় ম াউ ন্ট  ম ানসবরত আসনছ।’ 

‘অসংখয ধ েবা দ স্যাে ।’  
‘ওরয়লক াম ।  ে াখলাম।  ওয়া্ সালাম।’ 
আহম দ ম ুসা ‘ওয়া  আলাইকু ম ুস  সালাম’ বলরত ই ও পাে  পথ রক  লাইিট া  

ক ট  ক রে  পক রট  পেল। 
আহম দ ম ুসা  ক ল অফ  ক রে  ন দরয়  ওয়ানশ ংটরি  ায় াল ক ে ল ঈ েল স াি 

ওয়াক ারে ে  ক ারছ। 
ওপাে  পথ রক  সাি ওয়াক ারে ে  ক ণ্ঠ পপরতই  আহম দ  ম ুসা  বরল উ ি ল, 

‘আসসালামু আলাইকু ম, সাি ওয়াক াে ।  নেি রত পপ রে ছ?’ 
ওপাে  পথ রক  সাি ওয় াক াে  আ িরন্দ নেৎক াে  ক রে  উ ি ল, ‘নেি ব িা ম ারি? 

আপনি......।’ 
সাি ওয়াকাে রক  ক থা সম াপ্ত  ক ে রত িা ন দরয়  আহম দ  ম ুসা  বলল, ‘থাক, 

িাম  শু িরত োই িা প তাম াে  ক াছ পথরক ।  বল পক ম ি আছ? পম নে  পে াজ পক ম ি 
আরছ?’ 

‘ভাল আম ে া আহ.......।’ ক থ া পশ র্  ক ে রত পাে রলা  ি া সাি  ওয়াক াে । 
আহম দ ম ুসা  আবাে  তা রক  থ ানম রয় নদল।  বলল, ‘থাক  বেরদ ে  িাম  নি রত  

পিই।  পশ াি, ম াউ ন্ট  ম ানসব’ে  পে ইনন্ য়াি  নে জারভব পতাম াে  এ ক টা  পিন্  নছল  ি া?’ 
‘নছল িয়, আরছ। সাি ইয়াজুর িা ।’ বলল সাি  ওয়াক াে  ও পা শ  পথরক । 
‘পস এ খি পক াথায়?’ নজরজ্ঞস ক ে ল আহম দ ম ুসা। 
‘ম াউ ন্ট  ম ানসবরত।  পস  ম াউ ন্ট  ম ানসবে  পে  ইনন্ য়াি নে জারভব ে  পফ া রে ল 

ক নমশ িারে ে  অনফরস ে াকু নে  ক রে ।  পসখািক াে  নসন ভল এ যা রফয়াসব  অনফসাে  পস।  
নক ন্তু ভাইয়া হি াৎ তা রক  ম রি পেল পক ি?’ সাি ওয়াক ারে ে  ক ণ্ঠ পশ র্ নদরক  েম্ভীে  
হরয় উ রি র ছ। 

‘সাি ওয়াক াে, তুনম  নক  পতাম াে  বন্ধুে  সারথ পদখ া ক ে রব?’ বলল আহম দ  
ম ুসা। 
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সংরে সংর ে উ ত্ত ে  এ ল িা সাি ওয়াক ারে ে  ক াছ পথরক ।  এ কটু পে ওপ্রান্ত  
পথরক  পস  ব রল  উ ি ল, ‘বযাপাে  নক  বলুি পতা  ভ াইয়া।  অে  পক উ  এ ম ি ক থা  বলরল  
ে নসক তা ম রি ক ে তাম ।  নক ন্তু আপিাে  প্রনতনট  শ ব্দ, প্রনতনট  উ চ্চাে রেে  ম ূলয আরছ।  
আম াে  ভয় হরে  বে নক ছু ঘ র টরছ নক িা!’ 

‘ঘ টি া বে সাি ওয়াক াে, নক ন্তু পতাম াে  উ নিগ্ন হও য়াে নক ছু পিই।  
পতাম ারক  আে াম ী সপ্তার হ সাি  ইয়াজুরিাে  ওখা রি পে রত হর ব।  আনম ও পস সম য়  
ওখারি থ াক ব।  ভয় ক রে া িা সাি ইয়াজুরিাে  স ারথ এ  ঘ টি াে  পক াি সম্পক ব পিই।  
তুনম  ওখারি োর ব ম াত্র।  বলর ব প্রতœতানত্বক  অনুসন্ধাি প্র রেষ্টাে  অংশ  নহসার ব  
তুনম  ওখারি  োে।  ও খারি  নে রয়ই স ব প তাম ারক  বল ব।’ আ হম দ ম ুসা বলল। 

‘বুরেনছ  ভ াইয়া।  নি ক  আরছ ।  ক রব  োনে  আপিারক  জা িাব।  ম াফ  
ক ে রবি ভাইয়া, আনম  নক ন্তু ইো ক রে ই আপিাে  সা রথ  পে া োরে াে ক নে নি ।’ বলল  
সাি ওয়াকাে । 

‘জানি।  নক ন্তু তুনম  নক  জাি আ ম াে  পটন লরফাি িািাে?’ নজজ্ঞাসা আহম দ  
ম ুসাে । 

‘ঘ টি াক্র রম  পজরি পেনছ ভাই য়া। পসনদি এ য়া ে রপারটব নে রয় নছলাম এ ক 
আত্মীয়রক  নবদ ায় জ ািারত।  লাউরি পদ খা  হরল া স াে া পজ ফাে সি আপাে  স ারথ। 
নতনি  ইউ রে াপ োনে রলি ।  ক’নম নি ট  ক থা হরয়নছল  লাউরি  বরস তাে  সা রথ।  
নতনি ই নজজ্ঞ াসা ক রে নছরলি, ‘পতাম ে া তাুঁে  খবে  ে াখ?’ আনম  বরলন ছলাম, নতনি  
এ রসরছি, নক ন্তু ওয়ানশ ংটরি আরসিন ি।  আনম  পোোর ো রে ে  সুরোে  পাইনি ।’ 
আম াে  ক থাে  পে  নতনি  আমারক  এ ক টা  িািাে  নদরয় বর লন ছরলি, তাুঁে  সারথ  
পোে ারে াে পে খ।  তাে  নি রজে  প্ররয়াজি নতনি  জািাি িা, জািরত হয়।’ পটন লরফ াি 
িািাে  প পরলও  আনম  পোে ার োে  ক ে রত স াহস  পা ইনি  ভাইয়া।’ বলল  সাি  
ওয়াক াে । 

‘সাে া পতাম া রক  িািাে  নদরয় রছ? নক ভারব  পপল? পেনদি সক ারল পস  
ইউ রে াপ প েরছ, তাে  আরেে ে ারত ম াত্র আনম  পটন লরফারিে  িতুি পসট  পপরয়ন ছ! 
এ  িািাে  পত া তাে  জািাে  ক থ া িয়।  বলত  িািাে টা?’ আহম দ ম ুসা বলল। 
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িািাে টা নি রয় প দখল তাে  পটন লরফারিে ই িাি াে ।  ভাবল আ হম দ ম ুসা, 
িািাে টা নি শ্চয়ই এ ফ.নব.আ ই েীফ জজব  আব্রা হাম  জিসি  সা ে া রক  নদরয়র ছ। বলল  
আহম দ ম ুসা সাি ওয়াক াে র ক, ‘নি ক  আরছ সাি ওয়াক াে ।  তাহরল এ ই ক থা  
থাক ল, তুনম  োওয় াে  আরে  পট নল রফাি কে ছ। আনস।  আ্সা লামু আলাইকু ম ।’ 

আহম দ ম ুসা ক ল অফ ক রে  ন দরয়ই নফে ল  . হাইম  হাই রক রলে  নদরক ।  
বলল, ‘ম াফ ক ে রবি স্যাে, আে  এ ক টা ক ল ক ে ব।’ 

‘আহম দ ম ুসা তুনম  ো ক ে ছ, তারত শ ত ক ল ক ে রলও পশ ািাে  প্রনত আগ্রহ  
আম াে  উ ত্ত রে াত্ত ে  বােরব।  আনম  বুেরত  প াে নছ িা  এ ত  পনে ক ল্পিা তুনম  ক খি 
ক ে রল? এ ইম াত্র পতা আম াে  ক ারছ ঘ টি া শু িরল!’  .  হা ইম  হাই রক ল বলল। 

‘পনে ক ল্পিাে প্ররয়াজি হয়নি ।  আপিাে  পদয়া সুনি নদবষ্ট তথ যগুরলাই এ  
ক াজগুরলারক  পটরি  নি রয়  এ র সরছ। ধে বাদ  স্য াে ।’ ব রল ই  আ হম দ  ম ুসা তাে  
পম াবাই রলে  নদরক  দৃনষ্ট  নি বদ্ধ ক ে ল। 

পম াবাই রলে  ন নজট াল পযারি রল ক রয়ক টা অং রক  িক  ক ে ল।  সংরে  
সংরেই ওপাে  প থরক  এ ক টা ভানে  ক ণ্ঠ পভরস এ ল, ‘বল, পজা রসফ জ ি, নি শ্চয়  . 
হ্যানম েরিে  সার থ পতাম াে  ক থা হ রয় পের ছ?’ 

‘নজ জিাব।  ক থা  হরয় রছ, নক ন্তু ইনত হয়নি ।’ বলল  আ হম দ ম ু সা। 
‘নক ন্তু পক াি নসদ্ধারন্ত িা  পপ ৌরছ  পতা তুনম  আম ারক  পটন লরফাি ক ে নি !’ জজব 

আব্রাহাম  জিসি  বলল  ও পাে  পথরক । 
‘তা  নি ক ।  নক ন্তু আম ে া দুজি ব রস এ খিও  ক থা  বলন ছ। ক থাে  ম ােখারিই  

ক রয়ক টা পটন লরফাি  ক ে লা ম।  পশ র্ পটন লর ফািট া আ পিা রক  ক রে নছ।’ বলল  
আহম দ ম ুসা। 

‘ধেবাদ।  তুনম  দ্রুত  আে াে।  এ টাই দে ক াে ।  আম াে  পক ম ি 
সহরোনে তা দে ক াে  বল।’ এ ফ.ন ব.আই প্রধাি  জজব আ ব্রাহা ম  জিসি  বলল। 

‘ক রয়ক টা নজজ্ঞ াসা।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 
‘বল।’ বলল  জজব আব্র াহাম । 
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‘পসফ  এ য়াে সানভব রসস (SAS) পক াি ম ন্ত্রোলরয়ে  অধ ীি।  এ ে  সদে  
দফতে  পক াথায়? ‘পসফ এ য়াে সানভবরসস’-ল ে  ে াখাে  দ ানয়ত্ব  ক াে?’ প্রশ্ন ক রয়ক টা 
ক রে  থাম ল আহম দ ম ুসা। 

ওপাে  পথ রক  জজব আব্রা হারম ে  উ ত্ত ে  আসরত ক রয়ক  ম ুহূতব প দনে  হরলা।  
এ ক টু সম য় পে ওপাে  পথরক  পভরস এ ল জজব আ ব্রাহা রম ে  ক ণ্ঠ, ‘আরে ক টা প্রশ্ন 
পতাম াে  বাদ  প রেরছ।  পসট া  হরলা, ওল্ড লে গুরলা  ে ক্ষ্ াে  ে ীনত -নবধাি নক? তাই  
নক িা পজারসফ  জি?’ 

‘ধেবাদ  জিাব।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 
‘ওরয়লক াম, পজারসফ  জি।  উ ত্ত রে ে  জরে আম ারক  ভাব র ত হ রব।  এ ক  

ঘ ণ্টাে ম রধয উ ত্ত ে গুরলা পত াম া ে  হারত  প পৌর ছ ে ারব।  আে  পক া ি নবর্য়?’ বলল জজব 
আব্রাহাম । 

‘ধেবাদ  জিাব, আপাতত এ  পেবন্তই।’ আ হম দ ম ুসা  বলল। 
‘পশ াি পজা রসফ জি, তুনম  পতাম াে  প্ররজরক্টে  েুোন্ত প েবার য় পপৌর ছছ।  

পতাম ারক  প্র রয়াজরিে  অ গ্রানধ ক াে  নসরলক শ ি আরে ক ে রত হরব।  তাে পে প্রথম  
ক াজ প্রথরম ।’ বলল  জজব আ ব্র াহাম । 

‘ধেবাদ  জিাব।  বুরেনছ।’ আহম দ ম ুসা বলল। 
‘ওরক ।  ে াখলাম।  বা ই।’ ওপ া ে  পথরক  বলল  জজব আ ব্রাহাম  জিসি ।   
আহম দ ম ুসা ত াে  পম াবা ইরলে  ক ল অফ ক রে  নদল এ বং  নফর ে  বসল  . 

হাইম  হ াইরক রলে  ন দরক । 
আহম দ ম ুসা তাে  নদ রক  নফে রতই  . হাইম  হ াইরক ল বল ল, ‘তাহ রল  

আোম ী সপ্তার হই ম াউ ন্ট  ম ানসব রত ে াে? োরদে  স ারথ  নি ে তাে া নবশ্বস্ত? প্ররফসে 
আে াপারহা  ও স াি ওয়াক াে  দুজরিে ই িাম  আনম  শু রিন ছ। পতাম াে  বা ছাই নি ক ।  
পে  ইনন্ য়ািে া সারথ  থ াক রল  ওর দে  পসাসা ইনট রত  পম শ বাে  সু নবধা  পা রব  তুনম ।  
ঈ শ্বে  পতাম ারক  সফে ক রুি ।  তরব ধ্বংস টাওয়া রে ে   া ষ্ট সংগ্ররহে  পক ৌশ ল 
পতাম াে  েম ৎক াে  হরয় রছ। আ ম াে  ম রি হরে SAS এ ে  লে  পাওয়াটা ই পতাম াে  
জরে  ক নি ি হরব।  তর ব  ঈ শ্বে  পতাম াে  প্রনত  খুব  স দয় ।  পতাম াে  ক রয়ক টা 
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পটন লরফািই  প্রমাে ক রে  ঈ শ্ব ে  পেি  পত াম ারক  হ াত  ধরে  স াম রি এ নেরয়  নি রে।  
ে  পেস  ইউ  ম াই  বয়।’ 

 . হা ইম  হাই রক ল থাম র তই  আহম দ  ম ুসা  বলল, ‘অসং খয ধে বাদ  
স্যাে ।  আনম  এ খি উি রত োই ।’ 

‘অবেই।  নক ন্তু আ রে ক টা ক থা পশ াি ।  তুনম  খু বই হুনশ য়াে, তবু বনল ।  
োরক  আম ে া ‘অপা রে শ ি  পম ো ফেেুি  গ্রুপ’ (OMF-Group) বলন ছ, তাে া নক ন্তু 
ছনেরয় আ রছ  সব খারি।  আম া রদে  পুনলশ, এ ফ.নব.আই এ ব ং নস.আই.এ’ে  ম রধয  
ম রি  ক ে া হয় প্রনত দুজরিে  এ ক জি  পলাক  ওর দে ।  ক থাটাে  ম রধয  খুব  অনতে ি ি 
আরছ ব রল  আনম  ম রি  ক নে  িা ।’ 

ভ্রুকু নিত হরলা আহম দ ম ুসা ে ।  বলল, ‘বযাপাে টা আনম ও জানি স্যাে, 
নক ন্তু আপিাে  পদয়া  অংক টা উ রিেজিক ।’ 

বরল আ হম দ  ম ুসা উ রি  দ াুঁোর ত ে ানে ল।  তাে  পম াব াইলট া  আবাে  প বরজ  
উ ি ল।  পম াবাইরলে  স্ক্র ী রি পো খ বুলা রতই  পদখল  জজব  আব্রাহ াম  জিসরিে  িািাে ।  
নক  বযাপাে  তাুঁে  পটন লরফাি প ক ি? এ ক  ঘ ণ্টাে ম রধয উত্ত ে আম াে  হারত পপৌ রছ  
নদরয় ত াে পে পটন লরফাি  ক ে াে  ক থা।  আহম দ ম ুসা  পম া বা ইল তুরল  নি রয়  ‘গু  
ইনভন িং  স্যাে’ বরল  সাো  নদরতই  ওপ াে  পথ রক  জজব  আব্রাহাম  জিসি  ‘গু  
ইনভন িং’ জানিরয়  বলল, ‘পতা ম াে  ঘ নে রত এ খি সময় ক ত?’ 

‘নি ক  সারে নতিট া।’ বলল  আ হম দ ম ুসা। 
‘নি ক  আরছ পত াম াে  ঘ নে ।  পশ াি, এ খি পথরক  নি ক  আধা ঘ ণ্টাে ম াথায়  

তুনম  োনে  নি রয় নফরলাসনফক যাল হরলে  উ ত্ত ে  পারশ্ববে  পে া  সাই  ক াে  পানক বং -
এ ে  ১ ৫০০ িািাে  পানক বং ষ্টযা র ন্  পতাম াে  ে ানে  দ াুঁে ক ে ারব  এ বং োনে রত ই ব রস 
থাক রব।  নি ক  পাুঁে নম নি ট পে, এ ক টা লাল োনে  এ রস পতাম াে  োনে ে  বাম  পারশ  
দাুঁোরব।  োনে  দ াুঁে ক নে রয় ই ে ানে ে  ড্র াইভাে  প থরক  প বনে রয় আসর ব এ বং  
পতাম ারক  ‘হ্য ারল্লা  ন ম . পজ  পজ’ ব রল  সরিাধি  ক রে  ছু রট  এ রস  এ ক ান্ত  বন্ধুে  ম ত  
পতাম াে  ে ানে রত  উ ি রব।  প ত াম ারক  প্রায়  অ দৃে  JAJ জ লছাপ ওয়ালা  িাম  
নি ক ািানবহীি এ ক টা সাদা ব ন্ধ ইিরভলাপ  প দরব।  তাে পে নক ছু ক থা ব রল পস  
পবনে রয় ো রব।  তুনম  েরল আ সরব।  আে  পশ াি পতাম াে  োন েে  িািাে  পলবীট পেি  



ধ্বংস  টাওয়া রেে  নি রে  96 

 

ক রে  ওখারি  ে ারব।  িািাে  পলবী ট পতাম াে  রুরম ে  খারটে  নি রে  পা রব।  ও রক ।  ক থা  
পশ র্।  পে রখ নদল াম ।  বাই।’ 

ওপ্রান্ত পথ রক  লাইি  পক রট  নদল  আহম দ  ম ুসারক  পক াি ক থা  ব লাে সুরে াে  
িা নদরয়ই। 

আহম দ ম ুসা ক ল অ ফ ক রে  ন দরয়  . হাই রক রলে  নদরক  তা নক রয় বলল, 
‘আনস স্যাে ।  আম ারক  এ খিই  এ ক টু বাইরে  পবরু রত হর ব।’ 

‘উ ইশ  ইউ  গু লাক ।’ বলল   . হাইম  হা ইরক ল। 
‘ধেবাদ’ বরল  আ হম দ ম ুসা  পবনে রয়  এ ল   . হাইম  হাই র ক রলে  কক্ষ্ 

পথরক ।   
 
 
 
আহম দ ম ুসা ১ ৫০০  িািাে  ক া ে  পানক বং ষ্টারন্  ে ানে  দাুঁে  ক নে রয় অ রপক্ষ্া 

ক ে রছ। 
এ  পে া  সাই  ক াে  পানক বংটা নফরলাসনফক যাল হল  পথ রক  প িাশ  েরজে  

ম ত দূরে  হর ব।  পস াজা  ম াথাে  সাম রি এ ক টা পছ াট ব াোি।  প্র ােীে  পঘ ে া।  প্রাে ীে টা  
নফরলাসনফক যাল  হলরক ও  পব ষ্টি  ক রে রছ। ব াোিট া  হ রলে ই অ ংশ  বুেল  আ হম দ  
ম ুসা। 

পানক বং-এ ে  পাক ব ষ্টান্  আর ছ ৭টা।  সবগু রলাই  শ ূে।  এ ক নট  ম াত্র োনে  
দাুঁনেরয়, পসট া আ হম দ ম ুসাে ।   

নি ক  পাুঁে নম নি রটে  ম াথায় এক টা লাল োনে  এ রস পাক ব ক ে ল আহম দ 
ম ুসাে  োনে ে  বাম  প ারশ । 

োনে ে  জািালা পরথ  আহম দ  ম ুসা পদ খরত  পপল  শ ি ও  লিা  েেরিে  এ ক 
বুনদ্ধদীপ্ত েুবক রক । 

োনে  দ াুঁোরত ই েুবক নট  তাক াল আহম দ  ম ুসাে  োনে ে  নদ র ক ।  পোখা -
পোনখ  হ রয় পেল  আহম দ  ম ুসা ে  সারথ।  েু বক নট ে  পোর খ  নছল  অনুসন্ধািী  দৃনষ্ট  এ বং  
পসই স ারথ  প্রথম  দৃনষ্ট রতই ন ছল এ ক টা েম রক  ওিা ভাব।  নক ন্তু পেক্ষ্ রেই েুবক নট ে  
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ম ুখ উ জ্জ্বল  হ ানসরত  ভরে  প েল ।  হাস রত  হ াসরতই  োনে  খুরল  প বনে রয় এ ল।  বরল  
উ ি ল নেৎক াে  ক রে, ‘হ্যারল্লা  নম . পজ পজ।’ 

ছুরট এল  েু বক নট  আহম দ ম ুসা ে  োনে ে  নদরক । 
োনে ে  ক ারছ আসরতই আ হ ম দ ম ুসা োনে ে  দে জা খুরল  নদরয় তা রক  

স্ব ােত জািাল। 
েুবক নট  োনে রত  ু রক  নসরট ব রস দে জা  পটরি  বন্ধ ক রে  ন দ ল।  তাে পে 

পক ারটে  পরক ট পথ রক  এ ক টা ইিরভলা প প বে  ক রে  আহম দ ম ুসাে  হ ারত  নদরয়  
বলল, ‘পবাধ  হয়  খুব  গুরুত্বপূ েব ও জ রুনে ।  পাওয়াে  পে ম ুহূ তব ি ষ্ট িা  ক রে  ছুট র ত  
হরয়রছ।’  

ভ্রুকু নিত হরলা আ হম দ ম ুসাে ।  ক থাগুরলারক  অ প্ররয়াজিীয়  ও ত ক নফয়ত 
ধে রিে  বরল ম রি হরলা  তাে  ক ারছ। 

‘ধেবাদ’ বরল  আহম দ ম ুস া ইিরভলাপনট রক  উ রে -পার ে পদখল।  
আবাে ও  ভ্রুকু নিত হরলা  তাে ।  ইিরভলার পে  পক াথা ও JAJ -এ ে  জলছাপ  পিই। 

আহম দ ম ুসা তাক াল েু বক নট ে নদরক ।  বলল, ‘ইিরভলাপ ব দল হরয় রছ।  
আম াে  ইিরভলাপ  পক াথায়?’ শ ান্ত নক ন্তু শ ি ক ণ্ঠস্ব ে  আহমদ ম ুসাে । 

েুবক নট  পহরস  উ রি  আহম দ  ম ুসাে  ক থা উ নে রয় পদবাে  পেষ্টা  ক রে  বলল, 
‘আপনি নক  পজযানতর্ী  িানক  প ে, ইিরভলাপ  পখালাে  আরে ই  এ ম ি ক থা  বলর ছি। 
ইিরভলাপ  খুরল  পদ খুি।’ 

‘ইিরভলা রপে পভতেট া প র ে  পদখব।  আরে বলুি ই িরভলাপটা 
পক াথায়?’ আরেে ম তই  নস্থে  ক রণ্ঠ বলল আহম দ  ম ুসা। 

‘আপনি নক  বলরছি  আনম  বু েরত পাে নছ িা।  ইিরভলা প প তা নদ রয়নছ।  
নক  আরছ পদখুি।  তাে পে প তা বলরবি!’ বলল  েুবক নট  অরিক টা  ত ক নফয়রতে  
সুরে । 

আহম দ ম ুসা তাে  দুরো রখে  স বটুকু  দৃনষ্ট  নি বদ্ধ ক রে নছল েুব ক নট ে  ম ুরখে 
উ পে।  ভাবিা তাে  ম রি, েু বক নট  বাে বাে  পভতেট া পদখ রত বলর ছ পক ি? এ  
ইিরভলাপ  আসল  ইিরভল াপ  পস  দাবী  নক ন্তু ক ে রছ  িা  পস।  তাে  ম ারি  পভ তেট া 
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নি ক  থাক া সম্পরক ব পস নি নশ্চত ।  আে  এ ে  অথব হরলা পভতেট া পস পদর খরছ। আে  
তাে  পদ খাে  অ থবটা নক?’ 

ক রি াে  হরয়  উ ি ল আহম দ  ম ু সাে  ম ুখ।  বলল  েু বক নট রক, ‘পম রসরজে  
ফরটাক নপ পেটা  আপনি করের ছি, পসট া নদ.........।’ 

আহম দ ম ুসা  ক থা  পশ র্ ক ে র ত পাে রলা  িা।  েু বরক ে   াি  হাতটা  পেটা  
ওপারশ  নছল, ছুরট এ ল নে ভলবাে  নি রয়।  আহম দ  ম ুসাে  ম া থা লরক্ষ্ য  তাক  ক ে ল  
পস নে ভলবাে ।  বলল, ‘ো আন ম  ক ল্পিা ক রে নছলাম, তাে  প েরয়ও তুনম  ে ালাক ।  
নক ন্তু পবনশ  োলারক ে ......। 

েুবক নট ও ক থা পশ র্ ক ে রত প া ে রলা িা।  আহম দ  ম ুসাে  বাম  হাত পোর খে  
পলরক  উ রি  এ রস েুবক নট ে  নে ভলবাে  ধে া হারতে ক িী  ধ রে  উ পে নদরক  পুশ 
ক ে ল, অেনদ রক  আহম দ ম ু সাে  ম াথা তী রে ে  ম ত পিরম নেরয় আঘ াত ক রে রছ  
েুবক নট রক । 

আক নিক  আঘ ারত েুবক নট  ন ছটরক  নেরয় োনে ে  দে জাে সারথ ধ াক্কা  
পখল।  অেনদ রক  তাে  নে ভল বাে  ধে া হা তরক  উ পে নদর ক  পুশ ক ে াে  সম য়ই 
েুবক নট  গুলী ক ে ল।  গুলীটা  নে রয় আঘ াত ক ে ল োনে ে  ছ াদ র ক ।   

েুবক নট  নসট  ও দে জাে ম ােখারি পক ািি াসা হরয় প রে নছল।  তারক  
শ াম লারত নেরয়  আহম দ  ম ুসা ে   াি হা ত ওনদরক  এ িরেজ  হরয় পরেন ছল।  আে  
বাম  হাত েুবক নট ে  নে ভলবাে  ধে া  াি হারতে সার থ লোই ক ে নছল।  েুবক নট তাে  
 াি হাতরক  আহম দ  ম ুসাে  নদ রক  এ রি তারক  নে ভলবারে ে  টারেবরট আিব াে  পেষ্টা  
ক ে নছল।  দুহারত ে  লো ই -এ  সু নবধা পানে ল  েুবক নট ই পবনশ ।  ক াে ে আহম দ ম ুসাে  
শ নি ও ম রিা রো রেে নবে াট  অংশ  বযয়  হনে ল েুবক নট রক  পেরপ  ে াখর ত নে রয়।  
অেনদরক  পক ািি াসা অ বস্থা প থরক  ম ুনিে  পেষ্টা িা ক রে  সববশ নি নি রয়াে ক রে নছল 
আহম দ ম ুসারক  পক ারিাভা রব গুলীে আওতায়  আিাে  জ রে । 

এ ক  সম য় আহম দ ম ুসা  েু ব ক নট রক   াি হারত  পে রপ  পে রখ নি রজে  
পদহটা রক  আলো ক রে  নি ল।  তাে পে পোর খে  পলরক   া ি হাতটা তু রল নি রয় 
দুহাত  নদ রয়  েুব রক ে  নে ভলবাে  ধে া  াি  হাত  পে রপ  ধর ে  পজা রে  পি রল ন দল  
েুবরক ে  নদরক ই।  নে ভলবারে ে  িল ও ঘ ুরে  পেল েুবরক ে  ন দরক ই।  েু বক নট  তাে  
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হারতে োপ  বানে রয় ন দল হাত ঘ ুনে রয় পিবাে  জর ে ।  এ টা ক ে রত নেরয় 
নে ভলবারে ে  নট্রোরে ে  উ পে তাে  তজবনি  আক নিক ভারব প েরপ বসল নট্রো রে ে  
উ পে।  সংরে সংর ে এ ক টা গু লী পবনে রয়  তাে  বুক রক  এ ফা ে -ওরফাে  ক রে  নদল। 

আহম দ ম ুসা ে াে নদরক  পে রয় প দখল আরশ পা রশ  পক উ  পি ই। 
আহম দ ম ুসা  েু বক নট ে  নে ভলবাে  ধে া  হাত  ব াম  হাত  নদরয়  ধরে  পে রখ  

 াি হাত  নদ রয়  োনে ে  দে জ া খুরল  পফলল।  ওনদরক  েু ব ক নট ে  োনে ে  দে জা 
পখালাই  নছল। 

আহম দ ম ুসা  দ্রুত  েুবক নট রক  োনে রত  নি রয় েুবক নট ে  পরক টগুরলা  সােব  
ক ে ল।  তাে  পক ারটে  পভতরেে  পরক রটই পপরয় পেল োে  ভাজ ক ে া এ ক টা বে 
ক ােরজে  নশ ট।  এ কটু খুরলই বুেল জজব আ ব্রাহ াম  জিসরি ে  পাি ারিা পম রসরজে  
এ ক টা ক নপ।  ক াে জনট  পরক রট পুেল আহম দ ম ুসা।  ম ানি বযাে ছাো পক াি 
পরক রটই আে  পক াি কােজ ন ছল িা। 

আহম দ ম ুসা েুবক নট ে  োনে  প থরক  পবনে রয়  োনে ে  দে জা  ব ন্ধ ক রে  নদল।  
েুবক নট ে   াি হারতে ক ারছই পরে থাক ল তাে  নে ভলবাে ।  তদন্তক াে ীে া পদখ রব  
নে ভলবাে নট ে  এক টা গুলী েুবর ক ে  বুরক  এ বং পদখ রব নে ভলব ারে ে  বাুঁরট েু বরক ে ই  
হারতে ছাপ। 

এ সব ক থা  ভাব রত  ভাব রত  আহম দ ম ুসা  নফরে  এ ল ত া ে  োনে রত। 
েুবরক ে  প দয়া  ইির ভলাপ  পর েন ছল োনে ে  নস রট।  দ্রুত  ইিরভলাপনট  খুরল  পভ তে  
পথরক  ক ােজ পবে  ক ে ল।  খুলল।  পদখল, েুবরক ে  ক াছ প থরক  পে পম রসজনট  
পপরয়র ছ ত াে ই ম ূল ক নপ এ টা । 

আহম দ ম ুসা ইিরভল াপসহ  প ম রসরজে  দুরটা নশ ট পরক রট পুেল।  দুহাত  
পথরক  লা ভস খু রল পা রশ ে  নসরট পে রখ  োনে  ষ্টাটব নদল।  আ ে  এ ক বাে  োে নদরক  
পেরয় পদখল  পে া -সা ই  ব া এ  পারক ব আে  পক াি োনে  পিই, ম ানুর্ ও পিই। 

আহম দ ম ুসাে  ে ানে  উ রে া প রথ োওয়া  শু রু  ক ে ল।  পঘ াে া পথ নদ রয় পস  
পজফাে সি হ াউ রজ নফ রে  আস রব।  েলরছ  োনে । 

হি াৎ আহম দ ম ুসাে  ম রি পে ল  . হাইম  হ াইরক রলে  ক থা।  আসাে  সম য় 
নতনি  বরলন ছরলি  নস.আই.এ, পুনলশ  ও এ ফ.নব.আই -এ ে  প্রনত দুজরিে  এ ক জি 
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‘অপারে শ ি  পম ে া ফেেুি  গ্রুপ’ ম ারি  ইহুদী  লন বে  সারথ  সংনি ষ্ট  অথবা  
সহানুভুনতশ ীল।  নক ন্তু ত াই  ব রল এ ফ.নব.আই -  প্রধারিে  নব রশ র্ গ্রু রপে ম রধযও  
ওো  ুরক পরের ছ! আহম দ ম ুসাে  ধােে া এ ফ.নব.আই -এ ে  পে পম রয়নট  পসনদি  
তারদে রক  এ য়ােরপাটব  পথ রক  পজফাে সি হাউ রজ  পে র খ  নের য়নছল, পস পম রয়নট ে  
ম ত এ  েুবক নট ও এ ফ.নব.আই - এ ে  নবরশ র্ পক ন্দ্রীয় গ্রু রপে সা রথ সংনি ষ্ট । 

আহম দ ম ুসা  পজফাে সি  হাউ রজ নফরে  নি জ ঘ রে  এ রস  ক াপে ছাে রত  
ছােরত  ভাবল, দুঘ বটি াে  ক থা এ ফ.নব.আই.  প্রধ াি জজব  আব্রা হাম  জিসি রক  
জািারত  হ রব।  তাুঁে  নক ছু  ক ে েীয় থ াক রতও  পা রে ।  নক ন্তু ত াে  আরে  তাুঁে  পাি ারিা  
পম রসজট া প দখা  দে ক াে । 

আহম দ ম ুসা পম াবা ইলন ট নবছ ািায় বানল রশ ে  পারশ  পে র খ প ম রসজ  নশ ট 
নি রয় শু রয় পেল। 

শু রয় পরে  আহম দ  ম ুসা পম রস জ নশ টন ট পোরখে  স াম রি তু রল  ধে ল।  পো 
শু রু ক ে ল পস ্িঃ   

‘নবশ  বছরে ে  পুোরিা নম নল টাে ী  কু রম ন্ট গুরলারক  আিল ানসফারয়  
ক রে  োশ িাল আে ক াইভস ও নম নল টাে ী আে ক াইভরস পা ি ারিা হ রয়রছ। সংনি ষ্ট 
 কু রম ন্ট নট  ল ানসফারয়   কু রম ন্ট  নছল িা।  তাই  আি -ল ানসফারয় ও হয়নি  এ বং  
পস ক াে রে োশ িাল আে ক া ইভস -এ  ে াখ াে  উ পেুিও  ন বরবেিা  ক ে া হয়নি ।  
অপ্ররয়াজিীয় ও সম রয়াত্তীেব ন বধায় নবভাে পথরক ই এ রক  ি ষ্ট ক রে  পফলা হরয় রছ। 
শু ধু এ ক টা ক নপ সংে ক্ষ্ে ক ে া হয় ‘নম উ নজয়াম  অব নম নল টাে ী  নহনে’-এ ে 
ম হারফজখ ািায়।  নক ন্তু  পসখাি ক াে  পে ক র ব  এ রক  ‘নম নেয়াস  নম নসং  নল রষ্ট’ ে াখা 
হরয়রছ।  এ  নবর্রয়  পক াি  তদন্ত  ি া  হওয় ায়   কু রম ন্ট টাে  বযাপ ারে  আে  নক ছুই বলা  
োরে  িা।’ 

পম রসজ প রে হতাশ  হরল া আ হম দ ম ুসা।  আে ও  দুিঃ খ  হ রলা  এ ই ক াে রে 
পে, অক ারজে  এ  নবর্য়ট া নি রয়  এ ক জি পলারক ে  জীবিও  পে ল। 

এ  সম্পনক বত সাত -প াুঁে অ রিক  নেন্তা এ রস  পে রপ  ধে ল আ হম দ ম ুসারক ।  
পলাব হরক ে  লে ও অ বাে  নশ ট উ দ্ধাে  িা হরল প্রমাে ক ে া োরব িা পলা ব হরক ে  
নে রম াট ক িরট্রাল পসনদি  দুনট  ন সনভল এ য়াে লাই রন্সে  পলবীির ক  টুইিট াওয়ারে  পটরি  
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এ রিন ছল।  নক ন্তু পলাব হরক ে  ঐ  লে ল ানসফারয়  হ রলা িা পক ি? পক উ  এ ে  সারথ 
পক াি পোপি, পক ৌশ লেত বা অস্ব াভানবক  পক াি নক ছু জন েত পদর খনি  বরলই  পব াধ  
হয়।  রুনট ি পক াি  নক ছু পত া ল া নসফারয়  হ য় িা।  ভয়াবহ  র্ে েরন্ত্রে  ঐ  নম শ িরক ও 
রুনট ি বরল  োনল রয়  পদয় া হরয় রছ! শ ীর্ব  পেবা রয়ে  সংনি ষ্ট সবা ই নক  তা হরল  ঘ টি াে  
সারথ জনে ত  নছল! 

পাশ  নফে ল আহম দ ম ুসা।  আবাে  ম রিারে াে ন দল পম রস জনট ে  নদরক ।  
আবাে  পেল আ হম দ ম ুসা  হত াশ া পীনে ত ম ি নিরয়। 

এ বাে  হি াৎ  পম রস রজে  পশ র্ লাইরি  পো খ আট রক  প েল আ হম দ ম ুসাে ।  
এ ক টা নজন িরসে হানে রয় োও য়ারক  ‘নম নে য়াস  নম নসং  নল রষ্ট’ আিা  হরল া, নক ন্তু পস  
বযাপারে  তদন্ত হরলা  িা পক ি? তদরন্তে  উ পেুি িা  হ রল পক া ি নবর্য়রক  নম নে য়াস 
নম নসং নল ষ্ট -এ  আিা হ রব পক ি? আিা হ রল  ে হস্য  উ দ্ধা রে ে  জরে  ত দন্ত হরব  িা  
পক ি? নবর্য়ট ারক  নক  ে াপা  প দয়া  হরয় রছ? পক ি োপা  প দয়া  হ রলা? পক াি োরপে  
ক াে রে নক? পক  ো প  নদল? এ  সব প্র রশ্নে  জ বাব  প পরল  নম নসং  কু রম রন্ট ে ও প খাুঁজ  
পাওয়া োর ব নি শ্চয়।  হতাশ া ে  ম রধয এ ক টা আশ াে  আরলা জ্বরল উ ি ল আহম দ  
ম ুসাে  সাম রি।  এ ই আ রলাে উ ৎস নম নল টাে ী নহনেে  নম উ নজয়ারম  তা রক  প েরত  হ রব, 
ভাবল আহম দ  ম ুসা। 

আবাে  পাশ  নফে ল  আহম দ  ম ুসা।  হার তে ক ারছ  পেল  প ম াবাইলট া।  
পম াবাইলট া  হা রত তুরল নি ল আহম দ ম ুসা। 

হারতে ে াে  আঙুরলে উ পে  পম াবা ইলট া পে র খ বৃদ্ধাে ুন ল ক রয়ক টা 
ন নজট াল িািারে  ে াপ  নদল।  প ম াবাইরলে  স্ক্র ীরি পভরস  উ ি ল  এ ফ.নব .আই  প্রধাি 
জজব আব্রাহ াম  জিসরিে  িািা ে । 

সংরোে  হ রয় পেল। 
ওপাে  প থরক  জজব  আব্র াহাম  জ িসরিে  ক ণ্ঠ শু িরত পাওয়াে  সারথ  সার থই 

আহম দ ম ুসা বলল, ‘আনম  পজ ারসফ জি  বলন ছ স্যাে ।  গু  ই নভন িং।’ 
‘ইনভন িংট া গু  ে াখরল  পক াথ ায়?’ বলল জজব আব্রাহাম  জ িসি  হাল্কা  

ক রণ্ঠ। 
‘সব শু রির ছি জিাব?’ 
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‘ঘ টি াে  পে জাে  শু িল াম ।  ঘ টি া পত া  তুনম  বল রব।  আনম  ন িন শ্চত প ে  পস  
নবশ্বাসঘ াতক তা ক রে নছল।  নক  ক রে নছল পস?’ 

‘ইিরভলাপ  পা রেনছল।’ 
‘ইিরভলাপ  পারেনছল? তাে  ম ারি পভতরে ে  পম রসজ  পা রে নছল, অথবা  

ক নপ নি রয়নছল?’ 
‘ক নপ নি রয়নছল।’ 
‘ইিরভলাপ  পাে ারিা  বুে রল ন ক  ক রে?’ 
‘প্রথরম ই আনম  ইিরভল া পটা প েক  ক নে।  তারত পে পো পি JAJ জলছাপ  

থাক াে  ক থা  তা  পা ইনি ।  তখি ই নবর্য়ট া  আম াে  ক ার ছ  পনে ষ্কাে হরয়  োয়  প ে পস  
 াবল এ রজন্ট ।  পস  ইি রভলা প খু রল পম রসজ পারে রছ, অথবা  ক নপ নি রয়র ছ। 
আনম  েখি  তাে  ক ারছ  আসল  ইিরভলাপ  োইল াম  এ বং  অ বর শ রর্ নেন ি ে  ফরটাক নপ 
তাে  ক ারছ  োইর ত পেলাম, তখি পস  নে ভল বাে  পবে  ক রে ।’ 

‘তাে পে পস সম্ভ বত নি রজে  ন ে ভলবারে  নি রজে  গুলীরত ই প্র াে হাে ায়।’ 
বলল  জজব আব্র াহাম  জিসি । 

‘জিাব  নে ভলবারে ও  তাে ই  ন ফংোে  নপ্রন্ট  প াওয়া  ে ারব।  ত রব  আনম  তাে  
এ  পনে িন ত োইনি ।  আনম  পে র য়নছলাম তা রক  আট ক  ক রে  প ম রসরজে  ক নপ নি রয়  
নি রত।’ আহম দ  ম ুসা বলল।  ক ণ্ঠ  তাে  ভাে ী হরয়  উ রি নছল। 

‘দুিঃ খ ক রে া িা পজ ারসফ  জি।  নবশ্বাসঘ াতরক ে  এ ই পনে েনতই ক াম য।  
পতাম াে  জর ে িা  হ রলও আম া ে  জরে এ টা  অপনে হােব ভার ব ক াম য নছল।  পতাম ারক  
ধেবাদ  জি।  এ খি বল, নক  ক ে রব তুনম? ‘ল ে’ পতা  পাে  িা।’ 

‘আনম  হতাশ  িই।  আশ াে  আরলা পদ খরত পানে  আনম ।’ আহম দ ম ুসা 
বলল। 

‘নক ভারব, পক াথায়  তুনম  আশ াে  আরলা  পদ খরত  পাে?’ নজজ্ঞ াসা জজব  
আব্রাহাম  জিস রিে । 

‘আপিাে  পম রস রজে  পশ র্ ব ার ক য।’ আহম দ ম ুসা বলল। 
‘সংরে  সংরে  ওপ াে  পথ রক  জবাব এ ল ি া জজব  আব্রা হাম  জিসরিে ।  

এ ক টু পে বলল, ‘বুরেনছ, তুনম ই তদরন্ত  িাম রত ো ও। সনত য আহম দ ম ুসা তুনম  
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অিে।  স্রষ্টা সব পিয়াম ত পত াম াে  উ পে প রল নদরয়র ছি।  আনম  নি রজও নক ন্তু এ 
পথটাে  ক থা ভানবনি ।’ 

ক থা পশ র্ ক রে  এ কটু পথরম ই আবাে  বলল,‘নি ক  আরছ, এ খি এ  পেবন্তই।  
আম াে  নক ছু ক ে াে  থাক রল তা জািারত পদনে  ক ে রব ি া।  ধে বাদ।  ব াই।’ 

‘অবেই  জিাব।  ব াই।’ আ হ ম দ  ম ুসাে  ক থা পশ র্  হর তই ওপাে  পথ রক  
লাইি  পক রট  পেল। 

আহম দ ম ুসাও  ক ল  অফ  ক রে  পম াবা ইল পে রখ ন দরয়  আবাে  এ ক টা পাশ  
নফে ল।  নক ন্তু পোখ বন্ধ  ক ে রত পাে রলা িা।  হাতঘ নে ে  এ যালা ম ব পবরজ  উ ি ল। 

আসরে ে  িাম ারজে  এ লামব।  উ রি  বসল আ হম দ ম ুসা। 
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৪ 
ম াউ ন্ট  ম ানসব পে  ইনন্ য়াি নে জাভব -এ ে  পফ ারে ল ক নম শ িাে  ওয়ারে ি 

ওরয়রলসনল  ম রিা রো ে নদ রয় শু িন ছল ক ারহানক য়াে ইিন ষ্টন টউ ট অব আরম নে ক াি 
পে  ইনন্ য়াি ষ্টান জ -এ ে  প্রধাি আে াপারহ াে  ক থা।   

প্ররফসে আে া পার হাে  পারশ  বরস  আরছ  পজারস ফ  জি ওেরফ  আহম দ  
ম ুসা।  তাে  পনে েয় পস প্র রফ সে  আে াপারহাে  এ ক জি স হক াে ী পে  ইনন্ য়াি 
নবরশ র্জ্ঞ । 

আে  ক নম শিাে  ওয়ারে ি ও র য়লসনল ে  আম ন্ত্ররে উ পনস্থত আরছি ঈ েল 
সাি ওয়াক াে ।  ক নম শ িাে  অনফরসে  নসন ভল অনফসাে  স াি ইয়াজুরিা’ে  বন্ধু  পস।  
তাে  ম াধযরমই সাি  ওয়াক ারে ে  সারথ  ক নম শ িারে ে  পনে েয়।  ক নমশ িাে 
পদশ বরে েয  প্রনতভা স াি  ও য়াকারে ে  প্রনত দুনদরি ই আ ক ৃষ্ট  হরয় পরে রছ।  
পে  ইনন্ য়াি  নবর্য়ক  আরলােিা বরলই ক নম শ িাে  সাি  ওয়াক াে রক ও  প রক রছ।  
অনফরসে  আে ও দুজি  ত বি র ক  হানজে ।  তার দে  এ ক জ ি প ফ ারে ল ক নম শ িাে 
অনফরসে  প্রধ াি প্রশ াসনি ক  অনফসাে  টম াস  ওয়ােি  এ ব ং নসন ভল এ যা রফয়াসব  
অনফসাে  সাি ইয়াজুরিা। 

আরলােিা ব রসরছ  প ফ ারে ল ক নমশ িারে ে  অনফরস। 
ক থা পশ র্ ক রে  থাম ল প্ররফস ে  আে াপারহ া। 
প্ররফসে আে াপা রহা  থাম র ত ই ক নম শ িাে  ওয়ারে ি ওরয় লসনল  বরল 

উ ি ল, ‘আম ারদে  সম্ম ানি ত অ নতনথ প্ররফসে আে াপ ার হাে  ক ারছ এ  নবর্রয়  আনম  
আরেই শু রিন ছ। এ খি আে ও নবস্তানে ত উ নি  বলরলি ।  আনম  এ  বযাপারে  প্রথ রম  
নম . টম াস ওয়ালট রিে  বিবয  শু িরত োই।’ 

‘ধেবাদ স্যাে’, বলরত শু রু  ক ে ল টম াস ওয়ালট ি, ‘নবর্য়নট ে  সারথ 
আম ারদে  অনফরসে  পতমি  পক াি পে ােসতূ্র প দখনছ ি া।  আম ারদে  এ ক টা 
ইিফে রম শ ি পদয়াই  ে রথষ্ট  ম রি ক নে ।  এ  নবর্য়নট ে  সার থ নক ছুটা পোে  আ রছ 
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অপোধ -আইরিে ।  স্যাে  প তা  বলরলি ই থািাে  আ পনত্ত  পিই ।  তরব  ক বে  খিরিে  
সম য় তাে া  হ ানজে  থাক র ত ে ায় ।  প্ররফ সে  স্যাে ও  এ টাই  োি।  এ ই  অবস্থ ায় আম ে া 
পক াি সম স্যা পদনখ ি া।  থািা ে  ম ত ঘ টি াে  সম য় আম ে াও হানজে  থাক রত ো ই, 
এ টুকু  দানব পব াধ হয়  আম ে া ক ে রত পানে ।’ 

টম াস ওয়ালট ি থাম র তই ক নমশ িাে  ওয়ারে ি ওরয়ল সনল  বলল, 
‘ধেবাদ  নম . ওয়ালট ি।  এ বা ে  সাি ইয়াজু রিা পতাম াে  ম ত  বল।’ 

‘স্যাে  আনম  নম . ওয় ালট রিে  সার থ এ ক ম ত। শু ধু এ ক টা ক থাই প োে  
ক ে ব।  এ  নবর্রয়  এ খািক া ে  পে  ইনন্ য়াি ক নম উ নি নট ক তৃবপরক্ষ্ ে  অনুম নত 
দে ক াে ।  আনম  প্ররফসে স্যারে ে  ক ারছ শু রিন ছ নতনি  এ  নবর্রয় ক নম উ নি নট 
পিতৃবৃরন্দে  সা রথ আরল ােিা  ক রে রছি।  তাে া এ রত  আ পনত্ত  ক রে িন ি।  আজ 
ক নম উনি নট  পিতাে া আনুষ্ঠানি ক ভারব বসর ছি এ বং আনুষ্ঠা ন িক ভারবই তাে া এ ে  
অনুম নত পদ রবি।  আনম  ম রি  ক নে  প্ররফসে স্যাে রক  েতটা  পাে া  োয়  আম ার দে  
সহরোনে তা ক ে া দে ক াে ।’ বলল  সাি  ইয় াজুরিা। 

ক নমশ িাে  তাক ারলা সাি  ওয়া ক ারে ে  নদরক ।  বলল, ‘তুনম  এ খারি অনতনথ  
হরলও প তাম াে  এ  বযাপারে  ম তাম ত আম ারদে রক  নসদ্ধান্ত গ্র হরে সাহা েয ক ে রব।  
নক ছু তুনম  বল।’ 

‘প্ররফসে স্যাে  পে ক াজ নি রয় এ রসরছি, পসট া আম ারদে  সক রলে  ক াজ। 
আনম  ম রি ক নে, সক ল প্রশ্ন, সক ল নজজ্ঞ াসা, সক ল সরন্দহ, ইতযানদে তা ৎক্ষ্ নে ক 
সম াধাি হরয়  ো ওয়া প্ররয়াজ ি।  এ রত সম াজ, পদশ  সুস্থ থা ক রব।’ সাি  ওয় াক াে  
বলল। 

সাি ওয়াক াে  থাম রল ক নম শিাে  ওয়ারে ি ওরয়রলসনল  ব লল প্ররফসে  
আে াপারহা রক  লক্ষ্ য ক রে, ‘হর য় পেল নম . প্ররফসে।  ক থা ব ানে রয় লাভ পি ই।  আনম  
ো ভাবনছল াম, সক রলে  ক াছ পথরক  পসট াই শু িল াম ।  তাহ র ল আপনি ক নম উনি নট 
পিতার দে  সা রথ  আরলােিা  ক রে  ক াজ শু রু  ক রে  নদি।  ক রব  শু রু  ক ে রছি, 
আম ারদে  দয়া  ক রে  জািা রবি ।  আম ে াও থাক ব সা রথ।’ 
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‘ধেবাদ।  খুব  খুনশ  হল াম  স হরোনে তাে  জ রে।  থাি াও স া রথ থ াক রব।  
তারদে  ক াছ পথরক  ত ানে খ ক িফাম ব ক রে  আপিারদে  জািাব।’ প্র রফসে  
আে াপারহা  বলল। 

‘আে ও নক ছু ক থা  হরলা।  তাে পে নবদায়  নি রয়  অনফস  পথরক  পবনে রয় এ ল 
প্ররফসে আে াপা রহা  এ বং আ হ ম দ ম ুসা। 

আহম দ ম ুসাে া  োনে রত  উ ি রত  ো রে এ  সম য় সাি  ওয়াক াে ও ছু রট এ রস  
তারদে  সার থ পো ে  নদল।  ব লল, ‘ক নম উনি নট  পিতারদে  ত বি রক  েলুি আনম ও  
োব।’ 

আহম দ ম ুসা ঘ নে ে  নদরক  তানক রয় বলল, ‘ওরদে  নম নট ং পবশ  আরে শু রু  
হরয় োবাে  ক থা।  এ খারি  আ ম ারদে  এ ক টু পবনশ  সম য় লাে ল।’ 

‘নম নট ং শু রু হরত ই প বশ  প দনে  হরয়রছ।  থাক, পশ র্ট া ভালই হ রয়রছ। নেন্তা  
পিই, ক নম উ নিন ট পিতারদে  নম নট ং -এ  আম ারদে  পক াি  ভূনম ক া পিই।  আম ারদে  ক থা  
সবাইরক  বরলন ছ।  সব াই  জা রি।  সবা ই  সািরন্দ  সহ রোন েতা  ক ে রতও ে ানজ  
হরয়রছ।  অতএব পক াি সমস্যা  হবাে  ক থা িয়।  ে  পেস  আ স।’ 

ক থা পশ র্  ক রে ই বলল, ‘আে প দনে  িয়, েল।  নম নট ং -এ ে  পশ র্ট া আম ে া 
ধে রত োই।’ বরল  োনে রত  উ ি ল  প্ররফসে  আে াপা রহা। 

আহম দ ম ুসা  ও  সাি  ওয়াক া ে ও োনে র ত  উ ি ল।  আহম দ  ম ুসা ব রসরছ  
ড্র াইনভং নসরট।  োনে  েলরত  শু রু ক ে ল। 

আহম দ ম ুসাে া েখি নমন টং -এ  উ পনস্থত হরলা,তখি নমন টং পশ র্ পেবায়। 
নম নট ং বরসরছ ম াউ ন্ট  ম ানসব পে  ইনন্ য়াি ক নম উনি নটে  প্রধাি নসি ে 

পসাপা হারে াে  নবশ াল দে বাে  খািায়।  দে বাে  খািাে  নবশ াল  হরলে  োে নদক  জুরে 
পসাফা  ষ্টা ইরলে  ঐ নতহ্য বাহ ী  ে নদ বস ারিা।  ক নম উ নি নটে  নবনভন্ন অং রশ ে  সে দাে ে া 
বরসরছি  সুদৃে  েনদ গুরলা র ত। ঘ রে ে  ম াে বে াবে  প দয়াল পঘ ুঁরর্  স্থানপত  
নসংহাসিাক ৃনতে  নবশ াল েনদরত ব রসরছ নসি ে  পসা পা হারে া।  তাে  দুপ ারশ  
ক রয়ক টা েনদ খানল । 

আহম দ ম ুসাে া  দে বাে  হ রল প্র রবশ  ক ে রতই  ম াউ ন্ ট ম ানসব’ে  
পে  ইনন্ য়াি  প্রধাি  নসি ে  পস াপাে ারহ া আিন্দ  উ োরসে  সা রথ  বলল, ‘সম্ম ানি ত 
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প্ররফসে আসুি।  আপিা রদে  সবাইরক  এ  দে বারে  স্ব ােত।  আপিা রদে ই  এ খি 
আশ া ক ে নছলাম।  নিক  সম রয়ই এ রসর ছি। 

‘ধেবাদ সে দ াে ।’ বরল  প্র র ফসে  আে াপারহা দুহা ত  তুরল  ক নম উ নিন টে 
সব পিত ারদে  ন দরক  তানক রয়  বলল, ‘সক লরক  গু  ইনভন িং।’ 

তাে পে প্ররফসে আে াপার হা  আহম দ ম ুসা ও সাি ওয় াক াে রক  নি রয় 
এ গুরলা নসি ে  পস াপা হারে াে  ন দরক । 

নসি ে  পসাপাহা রে া উ রি  দাুঁনের য় স্ব ােত জািাল প্র রফসে আ ে াপারহা রক  
এ বং নি রজে   াি পারশ ে  আসিট াে  নদরক  ইংনেত ক রে  প্ররফসে আে াপারহ ারক  
বসরত বলল।  বাম  পারশ ে  দু আসরি বসাল  আহম দ  ম ুসা ও  সাি ওয় াক াে রক । 

তাে পে নি রজ  তাে  আসরি  নফরে  নেরয়  নসি ে  পসা পাহা র ে া প্রর ফসে 
আে াপারহা রক  লক্ষ্ য ক রে  ব লল, ‘প্ররফসে স্যাে, আপিা ে  নবর্য় নি রয়  আনম  
আম াে  সে দাে রদে  সারথ আর লােিা ক রে নছ।  তাে া সক রলই আপিাে  নেন্তাে  সারথ  
এ ক ম ত। নক ন্তু তাে া ক তগুরলা পক ৌতূহল প্রক াশ  ক রে রছি, োে  জবাব আপি াে  
ক ারছ আর ছ।’ 

‘ওরয়লক াম  সে দাে ।  আনম  তাুঁরদে  পক ৌতু হল নম টারিাে  সুরোে  পপরল  
খুবই খুনশ  হর বা।’ বলল  প্রর ফ সে  আে াপারহ া। 

‘প্ররফসে স্যাে, অরিরক ে  পক ৌ তুহল, এ খারি েেক বে  থাক াে  ক থা পক উ  
জারি ি া, এ ম িন ক  পশ ারিওনি  পক উ, এ  নবর্য়ট া অ বনহত  হ র লি  নক ভারব?’ বলল 
নসি ে  সুপাহারে া। 

‘ধেবাদ  সে দাে  নসি ে  সুপাহা রে া ।  পে  ইনন্ য়ািরদ ে  নবর্রয়, 
পে  ইনন্ য়ািরদে  এ লাক া নব র্রয় নবনভন্ন ত থয, ইিফে রম শ ি ইতযানদ বে া বে ই 
নবনভন্নভারব  আম ারদে  ইিন ষ্টন টউ রট আরস।  পক উ  নেন ি পরত্রে  ম াধযরম জািাি।  পক উ  
পে ক  ক ৃত অন ও নভন  ও কযারসট  পাি াি।  পত্র -পনত্রক া ম যাোনজি ও অরিরক  
পাি াি।  ম াউ ন্ট  ম ানসবে  েেক বরে ে  সং বাদ এ ইভা রব ক রয়ক নট  সূত্র পথরক  আম াে  
ক ারছ আরস।  তাে া জািাি, পে  ইনন্ য়ািরদে  স্ব ারথবই এ ে  অনুসন্ধাি প্ররয় াজি।  
আনম  এ  নবর্য়ট াে  প্রনত পতমি গুরুত্ব পদইনি ।  নক ন্তু এ ক টা সতূ্র েখি আম ারক  স্থাি  
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নি নদবষ্ট ক রে  বলল, তখি আনম  নবর্য়ট ারক  নসন ে য়াসনল গ্রহে ক রে নছ এ বং 
আপিারদে  ক ার ছ এ রসনছ ।’ ব লল  প্ররফসে  আে াপ ারহ া। 

প্ররফসে আে া পার হা  থাম র তই  এ ক  পাশ  প থরক  সে দাে রদে  এ ক জি বরল 
উ ি ল, ‘স্যাে  তার দে  স্ব াথব  নক? তাে া পক ি োয় এ টা খিি  প হা ক?’ 

প্ররফসে আে াপার হা নম নষ্ট  হাস ল।  বলল, ‘পৃনথবী রত অ রিক  ম ানুর্  আরছ  
োে া নি রজে  স্ব ারথবে  ক থা  নেন্ত া িা  ক রে  বা  নি রজে  স্ব াথব  পক া ে বািী নদ রয়ও  সতয 
সন্ধারি, ে হস্য সন্ধ ারি  ঘ ুরে  পবোয়। এ খ ারি  আনম  ম রি  ক নে  সতয সন্ধািট াই  
ম ূখয।’ 

‘স্যাে  এ টা ক ে রত  নেরয়  আম ে া পক াি সম স্যাে  জনে রয়  পে ব িা  পত া?’ 
অে প্র ান্ত প থরক  আরে ক জি স ে দারে ে  নজজ্ঞ াসা। 

‘নবর্য়ট া অতী রতে সা রথ সম্পন ক বত। বতবমারিে  সারথ  িয়।  এ ই ইনন্ য়াি  
নে জারভবে পক উ -ই  প েরহ তু এ  নবর্য়ট া সম্পরক ব  নক ছুই জ ারি  িা, তাই এ খ ািক াে  
পক উ  এ ে  সারথ সম্পনক বত হবা ে  প্রশ্নই ও রি  িা।’ 

‘স্যাে, খিি  ক রে  েেক বে  েনদ পা ওয়া োয়, তাহ রল পেব তবী প দরক্ষ্ প  
আপিাে  নক  হরব?’ আরে ক জি সেদারে ে  নজজ্ঞ াসা। 

‘সতযটা জাির ত োই।  েেক বরে  ওো ক াে া? পে  ইনন্ য়া ি নক িা? ক ত 
নদি আরে ও রদে  এ ই পনে েন ত ঘ রট? এ  নবর্য়গুরলা েনদ  জািা োয়, তাহরল  
আম ারদে  ইনতহ ারসে  এ ক  অং শ  হরব  এ টা।’ বলল  প্র রফসে  আে াপারহা। 

প্ররফসে আে াপা রহা  থাম ল।  প ক াি নদক  নদরয় পক াি প্রশ্ন  আ ে  এ ল িা। 
ম ুখ খুলল  এ বাে  নসি ে  সুপ াহ ারে া।  বলল, ‘ধেবাদ  প্রর ফস ে  স্যাে ।  আনম  ম রি 
ক নে  সবাই আশ্বস্ত হরয়রছ। আ ম াে  এ কটা পোম শ ব, আপিাে  এ  উ রদযারেে সার থ 
আম ে া পতা আনছ ই, পুনলশ  এ বং পফ ারে ল ক নম শ িাে  অনফসরক  জনে ত ক ে া 
দে ক াে ।’ 

‘নজ সে দাে ।  ওরদে  সার থ ক থা বরলন ছ। ওো থাক র বি আম ার দে  সারথ।’ 
বলল  প্ররফসে  আে াপার হা। 

‘তাহ রল আে  পক াি ক থা  িয়।  আম ারদে  পূেব  সম্ম নত আর ছ। আপনি  
অগ্রসে  প হাি।’ নসি ে  সুপা হা ে া বলল  হ ানস  ভে া ম ু রখ। 
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প্ররফসে আে াপার হা উ রি  দাুঁ োল।  বলল, ‘ধেবাদ সে দা ে, ধেবাদ  
সক লরক ।’ 

আে ও দুোে নট  ক থাে  পে ক নফ পাি পবব পশ রর্ নম নট ং -এ ে  সম ানপ্ত  পঘ ার্ে া 
হরলা। 

আহম দ ম ুসাে া নফ রে  এ ল নসি ে  সুপাহা রে াে  অনতনথ নহ র সরব ে রয় রছ  
ম াউ ন্ট  ম ানসবরত আসাে  পে পথরক ই।  আহম দ  ম ুসাে া এ খািক াে  টুযন ে ষ্ট পে ষ্ট 
হাউ রজ  উ রি নছল।  নক ন্তু ম াউ ন্ট  ম ানসব’ে  পে  ইনন্ য়াি  ক ম ুযনি নটে  প্রধাি  তা রদে রক  
পে ষ্ট  হাউ রজ  থাক রত  পদয়নি ।  বলরত পেরল  পজাে ক রে ই  নি রয় এ রসর ছ তাে  
আনল শ াি পম হম াি খািায়। 

আহম দ ম ুসা তাে  ক রক্ষ্  এ রস  ধপ ক রে  বরস পেল, োটা এ নল রয় নদল 
পসাফায়।  ম িট া  তাে  খুব হ াল্কা  লােরছ  আজ।  ক রয়ক নদি পব শ  পটি শ রি পক রটরছ। 
প্রথম  নদরক  ক নম উ নি নট  সে দাে ে া এ  বয াপাে টা বুেরত ই োয়নি ।  ত াছাো  
এ খািক াে  পুনলশ ও বযাপাে টারক  সরন্দরহে  পো রখ প দরখর ছ। পফ া রে ল  
ক নমশ িারে ে  অনফসও এ ে  সারথজনেত হর ত নিধা ক রে রছ। প্ররফসে আে াপার হাে  
ইরম জ ও অবযা হত পেষ্টা  এ বং  পপছরি  পথ রক  সাি ওয় াক ারে ে  বন্ধু সাি  ইয়াজু রিাে  
পেষ্টা পোটা  নবর্য়রক  অব রশ রর্ সহজ ক রে  নদরয় রছ। পু নল শ  আরেই ে ানজ 
হরয়নছল।  পফ া রে ল ক নম শ িারে ে  অনফস ও ক নম উ নি নট  সে দাে রদে  গুরু ত্বপূেব  
সম্ম নতও আজ পা ওয়া পেল।  এ খি পে  পক াি মুহূর তব ক াজ শু রু ক ে া োয়। 

এ সব ভাবিায় আহম দ ম ুসা  ে খি  ুরব আরছ, তখি প্ররফসে  আে াপারহ া 
এ বং সাি ওয় াক াে  প্ররবশ  ক ে ল আহম দ ম ুসাে  ঘ রে । 

ওরদে  পদর খ আহম দ  ম ুসা পসা জা হ রয় বসল। 
সাি ওয়াক াে  নে রয় আহম দ ম ুসাে  প ারশ  বসল।  আ ে  প্ররফসে  

আে াপারহা আ হম দ ম ুসাে  ম ুর খাম ুনখ পসাফ ায় বসর ত বসর ত বলল, ‘পজা রসফ জ ি 
ওেরফ...... থ াক  িাম  ধে ব  ি া।  এ খি বল, পতাম াে  পনে ক ল্পিা নক? পে পক াি 
সম রয় ক াজ শু রু ক ে রত পা ে ।  আম াে  প্রতœতানত্বক  খিি ক াে ী গ্রুপও আজ 
নবরক রলে  ম রধয পপ ৌরছ  ে ারব।’ 
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‘অসংখয ধ েবাদ  স্যাে  আপি ারক ।  আপনি এ ক টা অসাধয স াধরিে  ম ত 
ক াজ ক রে রছি।  আনম .........’ আহম দ ম ুসা ক থা  পশ র্  ক ে রত  পাে রলা  িা। 

আহম দ ম ুসারক  বাধ া নদরয়  প্রর ফসে আে া পারহ া বলল, ‘পদখ  সােে েনদ  
িদীে  েভীে তা নি রয়  প্রশ ংসা  ক রে, পসট া খুব ই লিাে ।  আনম  পতাম াে  প্রশ ংসা 
শু িরত আনসন ি।  আনম  জািরত  এ রসনছ পতাম াে  পনে ক ল্পিা।’ 

স্যাে  আনম  এ খি পটন লরফাি ক ে ব আম ারদে  ‘নক্র নশ্চয়াি  ক াটবাে’ ওেরফ 
‘বুনব’পক  ( বুরম দীি  নবল্লাহ রক ) ।  আজই তা রক  আসর ত বল ব।  পস  এ রলই খিি  
ক াজ  শু রু ক ে া ো রব।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 

‘তাে  জর ে অ রপক্ষ্া পক ি?’ নজজ্ঞ াসা প্রর ফসে আে াপার হাে । 
‘পস  ম ূলত ি ারন্সে  ল া’ম রন্  প নত্র ক াে  সাংবানদক ।  ত াছাো  প স নি  ওয়াল্ডব  

(FWTV) এ বং ওয়া ল্ডব নি উ জ এ রজনন্স  (WNA) -এ ে  আন্ াে  গ্রাউ ন্  নে রপাটবাে ।  
নবশ্ববযানপ উ প েুি প্রো ে  এ খি  হ রব  আম ারদে  প্রধাি  অবলিি ।  এ রক্ষ্ রত্র পসই  হ রব  
আম ারদে  এ খি প্রধাি  অস্ত্র।’ আহম দ ম ুসা বলল। 

‘বুরেনছ  পজ ারসফ  জি।  নম ন য়া েু রদ্ধে  ম াধযরমই  জয়  নি নশ্চত ক ে রত  
োও। ে  প েস আস  অল।’ ব লল  প্ররফসে  আে াপ ারহ া। 

‘ধেবাদ  স্যাে ।’ বরলই  আ হম দ ম ুসা পম াবা ইলট া  হারত  তুরল  নি ল।  
পম াবাই রলে  ন নজট াল  িািারে  ি ক  ক ে রত  ক ে রত প্ররফসে  আে াপারহা রক  লক্ষ্ য  
ক রে  বলল, ‘ম াফ ক রুি স্যাে, পটন লরফািট া  পসরে  নি ই।’ 

ক থা পশ র্ ক ে রতই  পটন লরফ ারি ে  ও প্র ান্ত পথরক   .  হা ইরক রলে  ক ণ্ঠ পশ ািা 
পেল। 

‘গু  ইনভন িং  .  হ্য ানম েি।  আপনি  পক ম ি আরছি? ওখারি নক  নম . 
ক াটবাে  ওেরফ ‘বুনব’ আ রছ?’ এ  প্রান্ত পথরক  বলল  আহম দ  ম ুসা। 

‘ওরয়লক াম ।  গু  ইনভন িং।  হ্য াুঁ বুনব আ রছি।  ইউ রে া প প থরক  োে  আসাে  
ক থা নতনি ও আরছি।  পক ম ি আছ তুনম? ওনদরক ে  খবে  নক?’  . হাইম  হাই রক ল 
বলল। 
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‘এ  নদরক ে  খবে  খুবই ভাল।  বযবস্থা সব সম্পূেব।  দুএ ক নদরিে  ম রধযই 
ক াজ শু রু ক ে ব।  ‘বুনব’পক  পর ে  নক ন্তু  তাে  আরে ইউ রে াপ প থ রক  আসা পম হম ািরক  
নদি।’ আহম দ ম ুসা  বলল। 

‘ওরক ।  ে  প েস আস  অল।’ ওপাে  পথ রক  বলল   .  হা ইম  হ াইরক ল।   
পেক্ষ্ রেই পটন লরফারিে  ওপ্র া ন্ত পথরক  ক াম াল সুলা ইম ারিে  ক ণ্ঠ শু িরত 

পপল আহম দ  ম ুসা।  বলল, ‘কাসু পক ম ি আছ? ওনদরক  ক তদূ ে  এ গুরল?’ 
‘সুখবে  নতি পক্ষ্ রত্র ই।  পেম ি আপনি পেরয়নছরলি  পসভা রব ন তি প্রনতষ্ঠাি  

পথরক  ছয় পয ারক ট ম যারটন ে য়াল পো োে ক ে া হরয় রছ। প্ররতযক  পযারক রটই  
প্রতযয়িম ূলক  নসল  নসেরিোে  ে রয়রছ। নক ন্তু সম স্যা  হ রয়রছ, আনম  পহারটল  পছরে  
নদরয়নছ।’ বলল  ক াম াল  সুলাই ম াি। 

ভ্রুকু নিত হরলা  আহম দ  ম ুসা ে ।  সম স্যা বলরত ক াম াল সু লাইম াি নক 
বলরত পেরয় রছ বুরে রছ আ হম দ ম ুসা।  বলল, ‘ভাল ক রে ছ। পেবতবী ক াজগু রলা?’ 

‘পেনদি পপরয়ন ছলাম  িম ুিা, আপিাে  নি রদবশ  অনুোয়ী  পসন দিই এ ক নট 
ক রে  পযারক রটে  ম যারটন ে য়াল নদরয়নছলাম পস ই নি নদবষ্ট নত িন ট প্রনতষ্ঠারি।  নক ন্তু 
পে জাে নি রত  ে াওয়াই  সম স্য া হ রয় দাুঁনেরয়র ছ। ওো  হর ে হরয় উ রি রছ।  প াহাে া  
বনসরয়রছ  সবখ ারি।’ বলল  ক া ম াল  সুলাইম াি।  নবর্েœ ক ণ্ঠ তাে । 

‘নি ক  আরছ। ধীরে  েল।  আজ ই ‘বুন ব’পক  এ খ ারি  পানি রয়  দাও।  ত ারক  
এ খারি  দে ক াে ।  পশ ািাও োর ব তাে  ক াছ পথরক  সব।’ বল ল  আহম দ ম ুসা েম্ভীে  
ক রণ্ঠ। 

‘নি ক  আরছ। ‘বুনব’ে  সারথ  ক থা বল রবি?’ 
‘আে  প্ররয় াজি পিই।  তুনম  ত ারক  ব রল দাও।  আজই  প েি পস আ রস।’ 

আহম দ ম ুসা বলল। 
‘নি ক  আরছ। পাি ানে  ওরক ।  আে  পক াি নি রদবশ?’ নজজ্ঞ াসা ক াম াল 

সুলাইম ারিে । 
‘সাবধারি  েতটুকু  এ গু রিা োয় এ রে াও আে  পখাুঁ জ  িা ও। পাে রল  

প নল ভানে  িাও।  সম্ভ ব িা  হ র ল সাধযম ত পখাুঁজ  খবে  ে াখ।  ম রি পে খ দুনি য়া রত  
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এ ক ম াত্র নশশাই নি নশ্চর ।  আে  সবনক ছুে ম রধয নছর  আর ছ, ফাুঁক  আরছ। এ ই  
ফাুঁরক ে  সন্ধাি কে ।’ বলল  আ হম দ ম ুসা। 

‘ধেবাদ।  আপিাে  নি র দবশ  বুরেনছ।’ বলল  ওপাে  পথ রক  ক াম াল  
সুলাইম াি। 

‘ধেবাদ, ক াসু ।  আজরক ে  ম ত এ খা রিই  পশ র্।  ে  ইজ  উ ইথ আস।  
বাই।’ বলল  আহম দ  ম ুসা। 

‘বাই।’ ক াম াল  সুলাইম াি  বল ল। 
আহম দ ম ুসা ক ল অফ ক রে  নদরয় পস াফায় ো এ নল রয় নদল ।  নক ছু বলাে 

জরে আহম দ  ম ুসা ম ুখ  খুরলন ছল।  নক ন্তু তাে  আরেই  প্রর ফ সে  আে াপারহা  ব রল 
উ ি ল, ‘নক  বযাপাে  আহম দ  ম ুসা, পক াি খাে াপ খবে?’ 

‘ভারলামরন্দ  পম শ ারিা স্য াে ।’ 
‘পক ম ি?’ 
‘থযাংক স, ক াম াল সুলাইম া ি নি উ ইয়রক বে  নতিন ট প্রনত ষ্ঠাি পথরক  

পনে ক ল্পিা অনুোয়ী টুইিট াওয়াে  ধ্বংরসে   াষ্ট পে াো ে ক রে রছ। ক াম াল 
সুলাইম ারিে  স ারথ  পখালা রম লা ক থা  বল া  পেল  িা।  নক ন্তু ে ত টুকু  ক থা হরলা, তারত  
বুেলাম  এ ই  াষ্ট সং গ্রহ  ক ে াে  নবর্য়ট া  ‘ওপারে শ ি  পম ো ফেেুি’ গ্রুপ  
( ও.এ ম .এ ফ গ্রুপ)  পজ রি  প ফ রলরছ  এ বং  ত াে া ক াম াল  সুল াইম ারিে  প হারট রলে  
নি ক ািাও  পপরয় োয়।  ক াম াল  সুলাইম ািও  এ টা  আুঁে  ক ে রত  পা রে ।  পস প হা রটল  
পছরে  ন দরয়  অেত্র  সরে  পেরছ ।   াষ্টগুরলা  নি উ ইয়রক বে  নতিন ট  প্রনতষ্ঠা রি  পেীক্ষ্ া  
ক ে রত  পদয় া হরয়র ছ   াষ্ট গুর লাে  পনে েয় প্রক াশ  িা  ক রে ।  ক াম াল সুলাইম াি  
আশ ংক া ক ে রছ, ও.এম .এ ফ গ্রুপ  সবগু রলা  লযাব রে টে ীে  নদরক  িজে  ে া খরছ।  পস  
ক াে রে পে জাে সংগ্রহ  ক ে রত এ খিও পস  োয়নি ।  ফরল  ওনদরক  ক াজট া পথ রম  
পেরছ।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 

‘নম . ক াম াল সুলা ইম ারিে  পক্ষ্ প থরক   াষ্ট  পেীক্ষ্ া  ক ে রত  পদ য়া হরয়র ছ, 
সুনি নদবষ্ট ভারব এ টা নক  ত াে া জ ািরত পপরে র ছ?’ সাি ওয়াকা ে  বলল। 

‘নবর্য়ট া এ ত  পখ ালারম লা  ওে সারথ  আরলােিা  হয়নি ।  তরব  আম াে  ম রি 
হয় ওো  সরন্দ রহে  উ পে  পাহ া ে া বনসরয় রছ, োরত  আম ে া  া ষ্ট পেীক্ষ্ া ক ে রত  িা 
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পানে ।  নতিন ট লযাবরে টন ে রত পেীক্ষ্ াে  জরে  াষ্ট  জম া প দয় া হ রয়রছ,  াষ্ট সংগ্রহ 
ক ে াে  এ ক  ঘ ণ্টাে ম রধয  ার ষ্টে  নতিন ট নভন্ন  পনে েরয়  এ ব ং নতিজি  নভন্ন  নভন্ন  
বযনিে  পক্ষ্ পথরক ।  ক াম াল সুলাইম ািই নতি িারত  নতি বযন ি পসরজনছল।’ বলল  
আহম দ ম ুসা। 

‘থযাংক স ে ।  সব  আট -ঘ াট প বুঁরধই ক াজট া  ক ে া হর য়রছ  বর ল আনম  ম রি  
ক নে ।  সুনি নদবষ্টভারব নেন হ্নত ক ে া নি শ্চয় ওরদে  পরক্ষ্  স ম্ভ ব হয়নি ।  ক াে ে আনম 
জানি, নি উ ইয়ক ব ও ওয়ানশ ংটর িে  এ সব লযাব রে টন ে রত প্রনতন দি পটরষ্টে  জরে  শ ত 
শ ত পক স জম া হরে।  এ ই  অ বস্থায়  া রষ্টে  পনে েয় ও  জম া দািক াে ী প্রনতষ্ঠ াি ব া 
বযনিে  িাম  িা জািরল  বানি ত নজন িস পবে  ক ে া ম ুনষ্কল।’ সাি  ওয়াক াে  বলল। 

‘পতাম াে  ক থাই  প েি সতয  হয়  সাি  ওয়াক াে ।  সম স্যা  হ রলা, নভন্ন  িারম  
জম া হ রলও  এ ক ই বযনি নতি  জায়োয়  পে রছ, প্রনতষ্ঠািগু রলা ে  নট নভ ক যারম ে ায়  এ  
ছনব উ রি রছ।’ ব রল  আ হম দ ম ু সা পস াফায়  পস াজা  হরয়  বসল।  বলল, ‘নি উ ইয়রক বে 
এ ই অনভজ্ঞ তা  পথ রক  আনম  ম র ি ক ে নছ, ক াল সক ারলই  েেক বরে ে  খিি  ক াজ  শু রু  
হওয়া দে ক াে ।  আম াে  নবশ্বাস ক া ল সক ারলে  ম রধয আম ারদে  নবল্লা হ এ খা রি 
পপৌর ছ ে ারব।’ বলল  আ হম দ ম ুসা। 

‘তাহ রল আজই  পুনলশ, পফ ারে ল অনফসসহ  সবা ইরক  জা নি রয় নদরত  
হয়।’ প্রর ফসে  আে াপা রহা  বল ল। 

‘নজ স্যাে ।’ বলল  আহম দ ম ুস া। 
‘অল ে া ইট।  তা হরল  এ খিই  ক ারজ িাম রত  হয়।’ প্ররফসে  আে াপা রহা  

বলল। 
‘খিরিে  পরে ে  নবর্য়গু রলা ন ক  নেন্তা  ক রে রছি ভা ইয়া?’ নজজ্ঞ াসা সাি  

ওয়াক ারে ে । 
‘পরে ে  ক াজও প তাম াে  এ বং  স্যারে ে ই প বনশ ।  পে ক য়টা পদহা বরশ র্ 

পাওয়া  ে ারব  ত াে  প্র রতযক নট  প থরক  ৪ নট  ক রে  দাুঁ ত, প্ররতযক ন টে  পথরক  দুপয ারক ট 
ক রে  পদহা বরশ র্ নি রয় পে রত হরব  নশ ক ারোরত  পেীক্ষ্ াে  জর ে।  আম াে  পেীক্ষ্ াে  
নবর্য় নতিন ট।  এ ক . পলাক গুরল া পক া ি জ ানত পোষ্ঠ ীে, দুই. পলা ক গুরলা ক য় ত ানে রখ 
ক তটাে সম য় নি হত হরয় রছ, এ বং নতি. তাে া  নক ভারব নি হ ত হরয় রছ। স্য ারে ে  
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সারথ নশ ক ারোে  সংনি ষ্ট দুনট  লযাবরে টে ীে  ক থা হরয়র ছ। ত াে া বরলর ছ দাুঁ ত ও  
পদহা বরশ র্ প পরল নতি ন বর্র য়ই তাে া নি খুুঁ ত তথয  নদরত  পাে রব।  সুতোং স্য াে  
এ বং পতাম া রক ই এ  নম শ ি  নি রয় নশ ক ারো প েরত  হ রব।’ বল ল  আহম দ ম ুসা। 

‘নক ন্তু এ ই   কু রম ন্ট গুলাে প্র াম ােযতা নি রুনপ ত  হর ব  নক ভারব?’ সাি 
ওয়াক াে  বলল। 

‘এ  বযাপারে  আনম  প্রর ফসে স্যারে ে  সারথ আ রলােিা ক র ে নছ।  আম াে 
নেন্তা হ রলা, ‘েেক বে  পথরক  প াওয়া প্ররতযক টা পদ হাবরশ র্  নব র্রয় োে টা পযারক ট 
হরব।  দুনট  দ াুঁরতে  পযা রক ট, আে  দুনট  পদ হাব রশ রর্ে  পযা রক ট।  দাুঁরতে  
দুপযারক রটে  প্ররতযক নট রত দুন ট ক রে  দাুঁত থাক রব।  পদ হাব র শ রর্ে  দুনট রত এ ক ই 
নজন িস থাক রব।  প্ররতযক টা প যারক ট সক রলে  উ পনস্থনতরত নসল  ক ে া হরব এ বং 
প্ররতযক নট  পযারক রট প্রতযয়ি ম ূলখ স্ব াক্ষ্ ে  থাক রব পুনলরশ ে  থািা ক তৃবপরক্ষ্ ে, 
পফ ারে ল ক নম শ িাে  অনফরসে  এ বং পে  ইনন্ য়াি ক নম উ নিন ট প্রধারিে ।  অথবাৎ  
প্ররতযক নট  পদহ াবরশ রর্ে  প্র র তযক  নবর্রয় দুনট  ক রে  সীল  পযারক ট হর ব।  দুনট  
পযারক রটে  এ ক নট  লযাবরে টন ে রত প দয়া  হ রব  পেীক্ষ্ াে  জ রে, আে  এ ক নট  আম ারদে  
হারত  থাক রব  পে ক  ব নহসা রব।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 

‘ধেবাদ  ভা ইয়া। নিñন্র  বযবস্থা হরয়র ছ। প্রমারেে  নব র্য়ট া নি রয়ই  
আম াে  উ রিে নছল।’ বলল  সা ি  ওয়াক াে । 

‘নক ন্তু এ ক টা নবর্য়, ‘অবনশ ষ্ট পদ হাব রশ র্ থ াক রব  পক াথ ায়?’ বলল 
প্ররফসে আে াপা রহা  আহম দ  ম ুসারক  লক্ষ্ য ক রে । 

‘পক াি েেক বে  আনবষ্কৃত  হব াে  পে এ ে  দানয়ত্ব  ব তবায় আ ইি -শ ৃঙ্খলা  
ে ক্ষ্ ক  ক তৃবপরক্ষ্ ে  উ পে।  পস ই নহরস রব পুনলশ  েেক বরে ে পদখ া -রশ ািা  ক ে রব, 
েতনদি ি া উ ধবতি  ক তৃবপক্ষ্ এ  বযাপা রে  তার দে  নবনধ -বয ব স্থা পশ র্ িা  ক রে ি।’ 
আহম দ ম ুসা বলল। 

‘ধেবাদ।  নি ক, এ টাই আইি ।’ বরল  উ রি  দ াুঁোল  প্ররফসে  আে াপারহা।  
বলল, ‘আনম  োই।  ওনদ রক  ন েরয় পদনখ, সক ারলই ক াজ  আ ম ে া শু রু ক ে ব।  তুনম  
পে ষ্ট িাও।  বা ই।’ 
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প্ররফসে আে াপার হা েরল পে রল সাি ওয়াক াে  বলল, ‘আনম ও উ নি। 
সন্ধযাে  পে আসব।’ 

সাি ওয়াকাে  ে াবাে  জ রে উ র ি  দাুঁোল। 
‘নি ক  আরছ। এ স।  নক ন্তু পশ াি, তুনম  সাি ইয় াজুরিা রক  বর লা পস  পেি  

পফ ারে ল ক নম শ িাে  অনফস এ বং পুনলশ  পষ্টশ রিে  ক থা -বাতবা, নেন্তা-ভাবিাে  
নদরক  িজে  ে ারখ।  তাে া েত  পবনশ  আম ারদে  সহর োেী হয়, ততই ভাল।’ বলল  
আহম দ ম ুসা। 

‘আপনি নক ছু আশ ংক া ক রে িন ি পতা?’ সাি ওয়াকাে  বলল ন িেু ক রণ্ঠ। 
‘পস  ে ক ম  নক ছু ক াে ও ম রধযই  আনম  পদনখনি।  আনম  বলন ছ  পে টা এ  ক াে রে  

পে আম া রদে  সা বধাি হরত  পদ ার্ পিই।’ 
‘তাহ রল আনম  সন্ধযায় এ নদরক  আসনছ িা।  সাি ইয়াজু রিাে  সারথ আনম  

পুনল শ  পষ্টশ রিে  নদরক ই ো ব।’ 
‘নি ক  আরছ। নক ন্তু প তাম ে া ক া লরক  সক ারলে  বয াপারে  ওর দ ে  নক ছু বলরব  

িা।  ওটা বলর বি প্র রফসে স্যা ে  ফেম ানল  ওরদে রক ।’ 
‘নি ক  আরছ, েনল।  আো.........।’ ক থাে  ম াে খারি  পথরম  নেরয়  স াি  

ওয়াক াে  বলল, ‘ম রিই থ ারক  িা পে, আম ারদে  সালাম -ক াল াম  সব নশ রক য় তু রল  
ে াখা হ রয়রছ।’  

‘তা ে াখ া হ রয়রছ, নক ন্তু পাুঁে ওয়াি িাম াজ নশ ক ায় পতালা  পি ই।’ আহম দ  
ম ুসা বলল  প হরস  উ রি । 

‘পস ভুল হরব  িা অ বেই।  আ ো ভাইয়া, আজ সক ারল নক ন্তু ভাবীে  ক ারছ  
আপিাে  পটন লরফাি কে াে  ক থা নছল, ে ারত বরলন ছ রলি ।’ 

‘ধেবাদ  নবর্য়ট া  ম রি  ক নে রয় পদব াে  জ রে।  সক ারল  ক রে নছলাম, 
সন্ধযাে  পে আবাে  পটন লরফাি ক ে রত হরব।’ 

‘নবরশ র্ পক াি খবে  আর ছ?’ 
‘ি া, সক ারল পাইনি ।  হাসপা তারল নেরয়নছ রলি ।  পম াবা ইল বন্ধ নছল।’ 

বলল  আহম দ ম ুসা। 
‘হাসপা তারল  পক ি?’ প্রশ্ন ক ে ল সাি ওয় াক াে ।  তাে  পো রখ - উ রিে।   
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‘উ রিরেে  নক ছু পিই  রুনট ি পেন ক ং। পম য়ারদে  পশ র্ নদ রক  পতা ! ওরক  সব  
বযাপারে  এ খি সা বধাি থাক র ত হ রে।  পছ াট -খাট  বযাপ ারে ও  ািা রে ে  পোম শ ব 
প্ররয়াজি হয়।’ 

‘ওখািক াে  সংনি ষ্ট  ািারে ে  সারথও  আপিাে  ক থা  বলা উ ন েত।’ 
‘ম নদিাতুন্নবী পস্প শ ালাইজ  পষ্টট  হাসপ াতা রলে  েীফ  . ফারতমাে  

পক য়ারে  উ নি  আর ছি।  আনম  ত াে  সার থ ক থা  ব রলন ছ। আর ে প থরক ই নতনি  আম াে  
পনে নেত।’ 

‘থযাংক স ে ।  আনস।  বা ই।’ বলল  সাি  ওয় াক াে । 
‘এ স।  বাই।’ নব দায়  জািাল  আহম দ ম ুসা স াি  ওয়াক াে রক । 
 
 
 
‘নি উ ইয়ক ব অযারটানম ক  লযাবর ে টে ী’ে   কু রম ন্ট  প নল ভানে  ক াউ ন্ট াে । 
সম য় সক াল ৮টা।  সরবম াত্র অনফস খুরল রছ। নদরিে  ক াজ  পোছ -োছ  

ক রে  নি রে স বাই।  প নল ভানে  ক াউ ন্ট াে  লযাব রে টন ে ে  সম্ম ুখভারেে  এ ক নট  ক ক্ষ্ । 
ক ক্ষ্ নটে  দে জা পি রল  প্রর বশ  ক ে রলই প নল ভাে ী  ক াউ ন্ট াে ।  ক াউ ন্ট ারে  বরস আ রছ  
এ ক জি েুবক  এ বং এ ক জি তরুেী। 

ক াউ ন্ট ারে ে  ফাইল -পত্র পো ছ- োছ ক রে  পসলরফে  ফাইল, পযারক ট পেক  
ক রে  নি ক -ি াক  ক রে  পে রখ দুজ রি পেয়া রে  এ রস বসল। 

ঘ রে  এ রস প্ররবশ  ক ে ল এ ক জি পলাক ।  ম াথ ায়  হ্যা ট।  দুপ ারশ ে  ক ারিে  
নি ে পেবন্ত িাম া রিা জুলনফ। 

পোুঁফ  অধব  েরন্দ্রে  আক ারে  ম ুর খে  উ পেট া নঘ রে  পে রখর ছ। প ে রি ক াউ বয়  
পযান্ট  ও শ াটব।  পা রয় নফ ল্ড বুট । 

পলাক টাে  পোটাট াই  এ ক জি কাউবয় -এ ে  প্রনতক ৃনত। 
পলাক টা পসাজ া এ রস  েুবক নট ে  সাম রি দাুঁোল।  এ ক টা ইিরভ লাপ প থরক  

এ ক টা নে নসট  পবে  ক রে  তুরল  ন দল েুবক নট ে  হা রত। 
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েুবক নট  নে নসরটে  উ পে পোখ বুলারতই  ভ্রুকু নিত হরয় উ ি ল  তাে ।  দ্রুত  
পোখ তুরল তাক াল পস পলাক নট ে  নদরক । 

পলাক নট ে ও দুরোখ ব ারজে  ম ত আট রক  নছল েুবক নট ে  উ পে।  েুবক নটে 
পোখ-ম ুর খে  পনে বতবি তাে  দৃনষ্ট  এ োয়নি, হ্যারটে  ছায়ায়  ত া ে  পোখ -দুনট  শ ি হরয়  
উ রি রছ। 

েুবক নট  পলাক নট ে  নদরক  তানক রয় বলল, ‘স্যাে  এ ক টু বসুি।’ 
‘ কু রম ন্ট  আরেই ক াউ ন্ট ারে  আসাে  ক থা।  নি নদবষ্ট সম রয়ে  োে নদি পরে  

আসনছ।’ বলল  পলাক নট । 
‘এ রসরছ স্য াে ।  এ বাে  ফাইিা ল পেক টা ক রে  আনস।’ বরল  উ রি  দাুঁোল  

েুবক নট । 
‘নি ক  আরছ  কু রম ন্ট টা নদি। আনম  পদখরত থানক ।  আপনি পেক  ক রে 

আসুি।’ বলল  পলাক নট  নস্থে  ক রণ্ঠ। 
েুবক নট  উ রি  পশ লফ পথরক  এ ক টা পফাল্ডাে  পবে  ক রে  ক াউ ন্ট ারে  এ ল। 

বলল, ‘এ ই পতা আপিাে   কু রম ন্ট ।  এক টু বসুি।  আনম  স্যাে রক  নদরয় পেক  
ক নে রয়ই নি রয় আসনছ।’ 

পলাক নট  ক াউ ন্ট ারে ে  ধাে পঘ ুঁরর্ দাুঁনেরয়নছল। ব ারজে  ম তই  পছাুঁ  পম রে  
পলাক নট  েুবক নট ে  হাত পথরক  প ফাল্ডাে নট  নি রয় নি ল। 

েুবক নট  নেৎক াে  ক ে রত োনে ল। 
নক ন্তু পলাক নট  এ ক  হ ারত  পফা ল্ডাে  পক রে  নি রয় রছ, অে হা ত নদ রয়  পবে  

ক রে রছ নে ভলবাে  এ বং পস নে ভলবাে  তাক  ক রে রছ েুবক রক ।  পসই সারথ এ ক বাে  
নে ভলবাে  ঘ ুনে রয় এ রিরছ ত রু েীে  নদক  পথরক ও। 

েুবক নট  হা ক রে নছল, নক ন্তু তাে  ক ণ্ঠ পথরক  নেৎক াে  পবরুল িা।  নি রজরক  
সাম রল  নি রয়ই  পস বরল  উ ি ল, ‘স্যাে  আম ারদে  নবপর দ পফলরবি  িা।  আম ে া  
োকু নে  হাে াব।  ওটা আম া রক  নদি।’ 

েুবক নট  পক াি ক থা বলল িা।  নে ভলবারে ে  নট্রোে  নট পল পেপে  দুবাে  
েুবক  ও  তরুেী রক  লক্ষ্ য ক র ে ।  নে ভলবাে  পথরক  দুজরিে  নদরক  দুগুে  পধায় া 
পবনে রয় প েল।  সংরে  সংর েই দুজি সংজ্ঞ া হানে রয়  রল  পে ল । 



ধ্বংস  টাওয়া রেে  নি রে  118 

 

পলাক নট  পফাল্ডাে টা  এ ক বাে  প দরখ  নি রয় পবনে রয় এ ল ঘ ে  পথ রক । 
লযাবরে টন ে  পথরক  পবনে রয়  পল াক নট  পানক বং -এ  ে াখা  এ ক নট  টযানি ক যারব  

উ রি  বসল।  বলল, ‘েলুি থা ব  এ রভনি উ -এ ে  ন্প্রং টাওয়া রে ।’ 
োনে  েলরত  শু রু ক ে ল। 
ক াউ বয় পবরশ  ক াম াল সুলাইম া ি আল্লাহে  শু ক নে য়া আদায় কে ল।  আে ও 

শু ক নে য়া  আদয় ক ে ল হার ত  পাওয় া নে রপ ারটবে  জর ে।   ারষ্টে  ক ম রপারিন্ট  
এ যািানলন সরস পনে ষ্কাে বলা  হরয় রছ,  ারষ্ট প রম ানল শ ি পাউ  ারে ে  উ পনস্থনত 
ধ্বংসক াে ী ম াত্রায় ে রয় রছ। 

থা ব নে রটে  ন্প্রং টাওয়া রে  েখি ক াম াল সুলাইম া রিে  ো নে  পপৌছল, 
তখি সকাল ৯ টা। 

ন্প্রং টাওয়ারে ে  প্রথম  নতিন ট পলা ে  নি রয় ‘লযাবরে টন ে  অব নফনজক যাল  
এ িরলবীরিশ ি’ ক াজ  ক ে রছ।  এ ক  তলায়  ক াষ্টম াে স  সানভবস  ন পাটবরমরন্টে  দুনট  
উ ইং।  এ ক টা  ন রপানজট স, আরে ক টা ন জবাে সরম ন্ট । 

ক াম াল সুলাইম াি প্ররবশ  ক ে ল ন জবাে সরম ন্ট  ন পাটবরমরন্ট।  এ ে 
অরিক গুরলা  নবভ াে। ক াম াল  সুলাইম াি  নে নসট  পবে  ক রে  প দখল  তা রক  নবনল্ডং  
ম যারটন ে য়ালস পসক শ রি পে রত  হর ব।  ক াম াল সুলাইম াি  এ নদ ক -ওনদক  খুুঁরজ এ ক  
প্রারন্ত নে রয় পপল পসক শ িন ট।  প্ররবশ  ক ে ল ক রক্ষ্ ।  ক াউ ন্ট ারে  দুজি েুবক  ব রস।  
ক াউ ন্ট ারে ে  সাম রি এক প্রারন্ত পসাফায়  বরস  আর ছ আে ও দু জি। 

ক াম াল সুলাইম াি ক াউ ন্ট ারে  নেরয়  এ ক  টুক রে া ক াে রজ প লখা এ ক টা 
িািাে  এ ক জি েুব রক ে  নদর ক  এ নেরয় নদ রয়  বলল, ‘এ ই িাি ারে ে   কু রম ন্ট  
প নল ভানে ে  জরে পে ন  নক িা।’ 

েুবক নট  িািাে  পদ রখই  তাে  পে নজষ্ট ারে ে  নদরক  তাক াল। 
তাক ারিাে  সং রে  সংর েই  তাে  পে ারখ -ম ু রখ  এ ক টা উ রত্ত জিা ফরুট উ ি ল।  

তাক াল পস  পা রশ ে  েুবরক ে  নদ রক  এ বং এ নেরয়  নদল ত াে  নদর ক  নেে কু টনট ।  নি তীয় 
েুবক নট  নেে কু রটে  িািাে নট পদরখই ত াক াল সাম রিে  পসা ফায়  বসা েু বক  দুজরিে  
নদরক ।  বলল, এ ই পে  শু নুি, ই নি  ঐ   কু রম রন্ট ে  পখাুঁরজ  এ রস রছি। 
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সংরে  সংরে ই  পসা ফায়  বসা  দু জি েুবক  ন্প্রং -এ ে  ম ত  লান ফরয়  উ ি ল। 
এ ক রোরে প দৌে নদল  ক াম াল সুলাইম ারিে  নদরক ।  তার দে  দু জরিে ই এ ক নট  ক রে 
হাত পক ারটে  প রক রট। 

পোরখে  পলরক  ক াম াল সুলাই ম ারিে   াি হাত  পরক ট পথরক  পল ারে াফেম  
নে ভলবাে  নি রয় পবনে রয় এ ল ।  ওোও তখি নে ভলবাে  প বে  ক ে রছ। ক াম াল 
সুলাইম ারিে  নে ভলবাে  ‘দুপ’ ‘দুপ’ শ ব্দ  ক রে  উ ি ল  দুবাে ।  দুবাে  নট্র োে  নট রপ ই  
ক াম াল  সুলাইম াি  ত াে  নে ভল বাে  ঘ ুনে রয়  ন ি ল  ক াউ ন্ট ারে ে  দুজি  েু বরক ে  নদরক ।  
পদখল, েুবক রদে  এ ক জি ইন্ট াে ক রম ে  পবাতাম  নট রপ  নক ছু বলাে জ রে  ম ুখ  
খুরলরছ। নক ন্তু ক াম াল সুলাই ম ারিে  নে ভলবাে  তারদে  নদর ক  ঘ ুে রত পদরখ পথরম  
পেরছ। 

ক াম াল সুলাইম াি বাম  হাত  ব ানে রয় ইন্ট াে ক রম ে  সুইে অফ  ক রে  নদরয়  
বলল, ‘ওরদে  দুজিরক  ঘ ুম  পানে রয় ন দরয়নছ, নক ন্তু পতাম া রদে  দুজরিে  ম াথ া  
গুনে রয় পদব  েনদ   কু রম ন্ট টা নদরত এ ক  ম ুহূতব  প দনে  ক ে ।’ 

বরল ক াম াল  সুলাইম াি  বাম  হা ত ন দরয়  নিতীয়  নে ভলবা ে  পবে  ক রে  
তারদে  নদরক  তাক  ক ে ল।  আে   াি হা রতে পল ারে াফেম  নে ভলবাে  পরক রট  পে র খ  
নদল। 

েুবক  দুজি  ক াুঁপ রত  ক াুঁপরত  উ রি  দাুঁোল।  এ ক জি বলল, ‘আম ারদে  
আপনত্ত  পিই স্যাে ।  নক ন্তু আ ম া রদে  উ পে নিরর্ধ আ রছ। নদন ে স্যাে ।’ 

বরল েুবক নট  এ ক টু এ নেরয় তা রদে  প পছরিে  পসলফ পথ রক  এ ক টা ফাইল  
পবে  ক রে  ক াম াল সুলাইম া রি ে  হারত  নদল। 

ক াম াল সুলাইম াি ফাইরলে  প ভতে ত্বনে ত এ ক বাে  পোখ বুন লরয় বন্ধ ক রে  
নদল।  বলল, ‘নি রর্ধ করেরছ প ক ি? ওো ক াে া?’ 

‘জানি িা, ওো খু ব পাও য়ােফুল স্যা ে ।  আম ারদে  পক াম্পািীে  
পপ্রনসর ন্ট রক ই ওো  বাধয  ক রে  পফ রলরছ। আম া রদে  ে াক নে  থাক রব  িা স্য াে ।  
উ পেন্তু আম ারদে  নবপ দ হরব  এ  ফাইল আম ে া ন দরয়নছ  বরল ।  আপনি নক ছুক্ষ্ে  পরে  
এ রল ফা ইল পপর তি িা।  ওো নি রয়  প েত। ওো ফ াইলও  ে ায়, আপিারদে রক ও  
ধে রত োয়।’ 
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‘ধেবাদ  স হর োনেতাে  জর ে।  ভয়  পিই  পতাম া রদে  ো ক নে  থাক রব।  
ওরদে  ম ত  পতাম ে াও  সংজ্ঞ া হা নে রয় পরে থাক রব।  ত াহ রল প ত াম ারদে  পদার্  পদ বাে  
সুরোে  থাক রব  িা।’ বরল  ক া ম াল  সুলাইম াি  পযা রক ট  পথ র ক  আবাে  পল ারে াফেম  
নে ভলবাে  পবে  ক রে  পল া রে াফ ে ম  বুরলট  ফানট রয়  ওরদে  সং জ্ঞ াহীি  ক রে  নদল। 

দ্রুত পবনে রয়  এ ল ঘ ে  পথরক ।  পবরুব াে  সম য়  ঘ ে টারক  লক  ক ে ল োরত  
ক রে  এ  নবনল্ডং পথ রক  তাে  পব রুরিা পেবন্ত এ  ঘ রে  পক উ  িা  ু ক রত পা রে । 

নবনল্ডং পথ রক  পবনে রয়  এ ল ক া ম াল সুলাইম াি।  টযানি ক যার ব  নফরে  এ ল। 
নসরট বরস  রুম াল নদ রয় ক পা রলে  ঘ াম টা ম ুছরত ম ুছ রত টযা নি ক যারবে  

ড্র াইভাে রক  উ র দ্দে  ক রে  বল ল, ‘আে ও এ ক টা অনফ রস  ো ব ।  এ বাে  েলুি  কু ইন্স -
এ ে  ম ানট বি লুথাে  নক ং এ রভনি উ রত। এ রভনি উ -এ ে  উ ত্ত ে  প্রারন্ত পনশ্চম  পাশ  পঘ ুঁরর্  
পাক ব আর ছ। প ারক বে  দনক্ষ্ ে প াশ  পঘ ুঁরর্  আরে ক টা নে ট।  পার ক বে  অপনজরট নে রটে  
ম ুরখ এ ক টা োে তলা ব ানে ।  ও টা ‘লযাব রে টন ে  অব সা ইরন্সস’।  ওখা রি  ে াব। 

‘ওরক  স্যাে ।  নক ন্তু জায়ে াটার তা অ রিক  দূে ।’ বলল  ড্র াইভা ে । 
‘আপনি নক  অসুনবধা ম রি কে রছি?’ ক াম াল সুলাইম াি বল ল। 
‘িা স্যাে ।  আম াে  পক াি অসুন বধা পিই।  এ খি ব্রীজ, টযারি ল সবটারত ই 

প্রেন্  জযাম ।  পবশ  পদনে  হ রব ।  পবাে  হর বি।  এ জরেই বল লাম।’ বরল  ড্র াইভাে  
ষ্টাটব  নদল।  পসই  সার থ  অি  ক র ে  নদল তাে  ক যারসট  পলবীয় াে । 

েলরত লােল  োনে । 
আে  ক যারসট  পলবীয়া রে  িে ম, নম নষ্ট  সুরে ে  আে বী বাজিা  পব র জ উ ি ল।   
এ ক টু শু িল  ক াম াল সুলাইম াি।  িা, খাুঁনট  আে বী বাজিা, এ ক টা নবখযাত 

আে বী েন্ত্র সংেীত। 
ভ্রুকু নিত হরলা  ক াম াল সুলা ইম ারিে ।  বলল, ‘ড্র াইভাে  এ ম ি ক যারসট  

আপনি পক াথায় পপ রল ি? জারিি  আপনি এ োি পক াি ভার্া ে?’ 
‘জানি স্যাে ।  আে বী ভার্াে।  আপনি পছন্দ ক ে রবি বরল লাোলাম।’ 

ড্র াইভাে  বলল। 
‘আনম  পছন্দ ক ে ব নক  ক রে  বুেরলি?’ ক াম াল সুলাই ম ারিে  ক রণ্ঠ 

নবিয়। 
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‘আপনি পত া ম ুসলম াি।  তাই।’ 
‘আনম  ম ুসলম াি নক  ক রে  বুেরলি?’ এ বাে  ক াম াল সুলাইম ারিে  ক রণ্ঠ 

নবিরয়ে  সা রথ উ র িেও। 
‘স্যাে  এ  পেবন্ত আপনি দু বাে  ে ানে  পথরক  পি রম রছি।  িাম াে  সম য় দুবাে ই  

আপনি নবসনম ল্লাহ বরল রছি ।  আরস্ত বলরলও  আনম  শু িরত প পরয়নছ।  আব াে  
প্রথম বাে  োনে রত উ ি াে  সম য় ও আপনি এ ইভারব  নবসনম ল্লাহ  বরলরছি।’ ড্র া ইভাে  
বলল। 

‘নবসনম ল্লাহ শ ব্দ টা আপনি নক  ক রে  বুেরলি? আে  ম ুসলম া িে া এ টা বরল  
নক  ক রে  জািরলি?’ 

‘স্যাে  জািব  িা পক ি? আনম  পতা ম ুসলম াি।’ 
‘ম ুসলম াি? নক ন্তু আপনি পতা পুোপুনে  আরম নে ক াি পশ্বতাংে ।’ 
‘নজ স্যাে ।  আনম  তখি পছাট ।  পস সম য় আম াে  আ ব্বা -আ ম্ম াসহ পে াটা  

পনে বাে  ইসলারম  ক িভাটব হ য়।  আনম  েত বছে  আম াে  স্ত্রীসহ হজও ক রে নছ 
স্যাে ।’ 

‘পম াবাে ক বাদ।  পম াবাে ক বাদ ।  খুব খুনশ  হলাম।  আপিাে  িা ম  নক?’ 
‘আরে  আম াে  িাম  নছল  ‘অয ান্ট িীয়  আব্রা হাম’।  ইসলারম  আসাে  পে  

আম াে  িাম  হরয়র ছ  ‘আহম দ ই ব্রানহম’।  িাম টা  ে া রখি  আম ারদে  এ লাক া  
ব্রুক নল রিে  এ ক  ম সনজরদে  ইম াম ।’ 

‘তুনম  পতাম াে  ধম ব ইসলামরক খুব ভাল বাস, তাই  িা?’ 
‘অবেই  স্যাে ।  টা ওয়াে  ধ্বং রসে  পে দুিঃ সম য়ক ারল আম া ে  আব্বা  ও 

আম ে া আম ারদে  সবনক ছু ন দর য় ম ুসনলম  ভা ইরদে  সা হােয  ক রে নছ, বানে রত  তা রদে  
অরিক রক  আশ্রয় নদ রয়নছ।  খৃ ষ্টাি ও ইহুদী  পশ্বত াংের দে  অোরয়ে  পম াক ানবলা  
ক রে নছ।’ বলল  ড্র াইভাে । 

‘টুইিট াওয়াে  ক াে া ধ্বংস  ক র ে রছ ম রি করেি?’ 
‘োে াই  ক রুক  স্যাে, ম ুসলম াি ে া ক রে নি ।  ক ােে টইুিট াওয়াে, 

টুইিট াওয়ারে ে  ম ানল ক, নক ংবা পসখ ারি ে াে া ম রে রছ, তারদে  সারথ  ম ুসলম ািরদে  
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পক াি শ ত্রুতা  নছল িা।  ম ুসলম ািে া ক াে ে ছাো এ  ঘ টি া ঘ টারব তা  েুনিসং েত  
িয়।’ 

‘সুন্দ ে  েুনি নদরয়রছি।  নক ন্তু দায়টা ম ুসলম ািরদে  ঘ ারে ো পল পক ি?’ 
নজজ্ঞ াসা ক াম াল সুলাইম ারিে । 

‘দায়  প তা  ক াে ও িা  ক াে ও  ঘ ারে োপ ারত ই  হয়।  ম ুসলম ািরদে  ঘ ারে  
োপারিা  তখিক াে  সে ক ারে ে  জরে লাভজিক  নছল।’ 

‘লাভজিক  পক াি  নদক  নদ রয়?’ বলল ক াম াল সুল াইম াি।  ত াে  ম ুরখ হানস। 
‘আম ারদে  ত দানি ন্তি সে ক ারে ে  আফোি ও ইে াক  পনলনসে  পক্ষ্ রত্র এ টা 

লাভজিক  হরয় রছ। নক ন্তু স্যা ে  ম ুসলম ািরদে  অপূেে ী য় ক্ষ্ নত হরয়র ছ। ক্ষ্ নতে  
পবাো  এ খিও তার দে  বই রত হরে।’ 

‘খুব সুন্দ ে  বরলরছি।’  
‘ম াফ ক ে রবি স্যাে ।  আপিা রক  আরম নে ক াি ম রি হয়, নক ন্তু উ চ্চাে ে 

আরম নে ক াি িয়।’ 
‘আনম  আরম নে ক াি িই।  নক ন্তু আরম নে ক াি পসরজনছ।’ 
‘স্যারে ে  িাম  নক  জািরত  পান ে?’ বলল ড্র াইভাে । 
‘অবেই।  আম াে  িাম  ক াম াল  সুলাইম াি।  ত রব এ  িারম  আ ম ারক  এ খি 

 াক রবি িা এ বং আপিাে  িা ম টাও ম ুরখ পির বি িা ব াইরে ।  আনম  এ খি পুরে াপুনে  
আরম নে ক াি।  িাম  কু িা ব সুনলভাি।’ 

‘বুরেনছ  স্যাে ।  ম ুসলম ািরদে  বহু  পক্ষ্ রত্র ই িাম  ভাুঁনেরয়  ক াজ ক ে রত  
হয়।’ 

ক াম াল সুলাইম াি ও ড্র া ইভা ে  আহম দ ইব্র ানহরম ে  ম রধয এ ম ি আলাপ 
েলল ‘লযাবরে টন ে  অব  সাই র ন্সস’ পপ ৌছা  পেবন্ত। 

নবশ াল ম ানট বি লুথাে  নক ং এ রভনি উ -এ ে  ধাে পঘ ুঁরর্ ‘লযা বরে টন ে  অব 
সাইরন্সস’ এ ে  নবনল্ডংটা। 

ে াস্তাে নবশ ালরত্বে তুলিায় োন ে ক ম ।  ম ানুর্  পতা পোর খই পর ে িা।   
লযাবরে টন ে ে  সাম রি পানক বং -এ ে  জায়ো আর ছ। 
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ক াম াল সুলাইম াি ড্র াইভাে রক  বলল, ‘এ ম ি জায়োয় োনে  পাক ব ক রুি 
োরত  পব রুর ত পক াি  অসুনবধা য় পেরত  িা হয়।’ 

‘নি ক  আরছ স্যাে ।’ বলল  ড্র াই ভাে । 
‘আে  স্যাে  িয়, ভাই বল রবি ।  সব সম্পরক বে  োইরত  এ ই ভাই সম্পক ব 

সবরেরয়  বে ম ুসলম ািরদে  জ রে।’ 
‘ধেবাদ  স্যা......  ভাই।’ বল ল  আহম দ ইব্রানহম  হানস  ম ু রখ । 
োনে  পাক ব হ রল িাম াে  সম য়  ক াম াল সুলাইম াি ক াুঁরধ  েু লারিা সা ই  

বযাে  পথ রক  দুনট  পফ াল্ডাে  ফা ইল ড্র াই ভারে ে  হার ত ন দরয়  ব লল, ‘এ  দুনট  নজন িস  
আপিাে  ক ারছ নক ছুক্ষ্রেে  জর ে আম ািত থ াক ল।  আনম  অনফস পথ রক  আসনছ।’ 

বরল ক াম াল সুলা ইম াি নবসনম ল্লাহ ব রল ে ানে  পথ রক  িাম ল। 
ক াম াল সুলাইম াি প্রর বশ  ক ে ল অনফরস। 
প্রথরম ই নে নসপশ ি। 
নে নসপশ রি দুজি পলাক  ব রস। 
ক াম াল সুলাইম ািরক  পদরখ ই তাে  নদরক  এ ম িভারব তাক াল  পেি তাে ই 

জরে ত াে া উ ন্মুখ  হরয়  অ রপ ক্ষ্ া ক ে রছ। 
নেন্তাে  এ ক টা ক ারলা পম ঘ  উ ুঁনক  নদল ক াম াল সুলা ইম ারিে  ম র ি।  নক ভারব 

এ টা সম্ভব? তাহরল  এ খারি  খ বে  পপ ৌরছ রছ। তাে  পেহাে া  ও  পপাশ ারক ে  নববে েও  
ন ক  এ রসরছ। ম রি ম রি নি রজে ই এ ক টু সম ারলােিা ক ে ল ক াম াল সুলাইম াি, তাে  
পপাশ াক  পাে ারিা  উ নেত নছল । 

নক ন্তু এ খি তাে  নপছারিাে  পথ পিই।  তারক  তৃত ীয়  কু রম ন্ট নট  পোোে  
ক ে রতই হরব।  এ টাই আ রম নে ক াে  সবরেরয় সম্ম ানি ত প্রাম া েয লযাবরে নট নে ।  ম রি 
পেল আহম দ ম ুসাে  উ প রদ শ, দুনি য়ারত এ ক ম াত্র নশ শ া  ছাো সবনক ছুে ম রধয  
ফাুঁক  আরছ। পসই ফাুঁক  ব া দু বব লতা প তাম ারক  খুুঁ রজ পবে  ক ে র ত হ রব। 

নিধা দূে  হ রয় পেল ক াম াল সু লাইম ারিে  ম ি পথ রক । 
পস ম ুরখ াম ুনখ হ রলা নে নসপরশ িে ।  পস নে নসট  পদনখরয়  নজ জ্ঞ াসা ক ে ল 

পসক শ িট া পক াি নদরক? 
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নে নসপশ রিে  দুজরিে  ম রধযই পক ম ি এ ক টা োিরলযে  ভাব।  তারদে  
এ ক জ ি নে নসপশ রিে  পারশ ই টাঙারিা পব ার বে  নদরক  ক াম াল সুলাইম ারিে  দৃনষ্ট  
আক র্বে  ক রে  বলল, ‘এ ই োর টব সব প দনখরয়  প দয়া আ রছ  স্যা ে ।’ 

ক াম াল সুলাইম াি  দ্রুত  পোখ  বু লাল োটবট ায়।  গ্রাউ ন্  পল ারে ই  প পরয়  প েল 
পসক শ িট া।  পথটাও খুব পঘ া ে ারিা িয়।  নে রসপশরিে  পর ে ই ক াষ্টম াে  লাউি। 
লাউি  পথরক  নতিন ট ক নে র াে  নতিন দরক  পবনে রয়  পে রছ। প ে ক নে র াে টা উ ত্ত রে  
এ নেরয় পেরছ  পসট া পশ র্ প্রারন্ত  পপৌছ াে  আরে  এ  পথ রক  এ ক টা শ াখা পনশ্চম নদরক  
এ নেরয়রছ। বাুঁক  পিয়াে পে উ ত্ত ে  পারশ ে  প্রথম  ক ক্ষ্ টাই  াষ্ট এ বং পসা রয়ল  
পসক শ ি। 

ক াম াল সুলাইম াি নে রসপশন ি ষ্টরদে  উ র দ্দরে  ‘ধে বাদ’ ব রল  পভতরে  
এ গুরলা। 

লাউরি ম ুরখাম ুনখ  পসাফ ায় নত িজি  পলাক  ব রসনছল।  ক াম া ল সুলাইম াি  
লাউরি  ুক রল নতিজি ই নবন ভন্ন  ং -এ  হরল ও তা রক  প দরখ  নি ল।  তারদে  পেহাে া  
ও দৃনষ্ট রক  লয াবরে টন ে ে  ক াষ্টম ারে ে  বরল  ম রি হ রলা  িা  ক াম াল সুলাইম ারিে  
ক ারছ। 

ক াম াল সুলাইম াি তার দে  এ ন েরয় উ ত্ত রে ে  ক নে র ারে   ুরক  পেল।  তাে  
এ ক নট  হাত পয ারন্ট ে  প রক র ট ভয়ংক ে  প্ প্রোিট াে  উ পে, আরে ক নট  হাত 
জযারক রটে   াি পরক রট পল ার ে াফেম  োিট াে  োরয়। 

ক নে র ারে ে  বাুঁরক  পপৌর ছ ক াম াল সুলাইম াি প দখল পসাজা ক নে র াে টাে 
পশ র্ প্রারন্ত  এ ক টা দে জা। দ ে জা পখাল া।  দে জাে পরে  এ ক টা প্রশ স্ত লযানন্ ং। 
পসখারিও  নতিজি  পলাক  ব র স।  ক া ম াল সুলাইম াি নি নশ্চত ওোও তাে ই  জরে  
অরপক্ষ্া ক ে রছ। নক ন্তু নবনিত হরলা ক াম াল সুলাইম াি।  তা র ক  পেিাে  পরে ও পক ি 
আক্র ম ে কে রত এ নেরয় আসর ছ িা।  তাহ রল নক  ক াম াল সুলা ইম াি  কু রম ন্ট  হারত 
পিয়াে পে শ তভাে নি নশ্চত হরয় তা রক  হারত -িারত ধে র ব ! খুনশ  হরলা ক াম াল 
সুলাইম াি।  পসও  এ টাই োয় । 

ক াম াল সুলাইম াি বাুঁক  ঘ ুরে  দ্রুত এ নেরয়  ঘ ে নট ে  দে জায় নেরয় দ াুঁোল। 
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িব ঘ ুনে রয় দে জা পি রল ঘ রে  প্ররবশ  ক ে ল এ বং পসই সার থ দে জাে লক 
নট রপ বন্ধ ক রে  ন দল দে জা। 

ক াউ ন্ট ারে  এ ক জি েুবক  বরসনছল।  আে  ক াউ ন্ট ারে ে  সাম রি দাুঁনেরয়নছল  
আে ও নতিজি  েুবক । 

োে জিই পটে  পপরয়নছল  দে জা লক  ক ে াে  দৃ ে ।  ওো  দে জাে নদরক ই  
তানক রয়নছল।  পেি ওো অ রপ ক্ষ্ া ক ে নছল। 

নতিজি  দাুঁোরি া েুবরক ে  এ ক জরিে  হারত ন ছল পম া বা ইল।  ক াম াল 
সুলাইম ািরক  প্র রবশ  ক ে রত প দরখই  পস পরক রট ে াখল  পম াবাইলট া।  ও রদে  ম ুর খ  
নক ছুটা পক ৌতুরক ে  হানস। 

ক াম াল সুলাইম ারিে  দুহাত প রক রটে  দু’নে ভলবাে ।  পস আশ া ক রে নছল 
ওো  আক্র ম রে  আসরব।  তাে  খবে টা  আরেই  এ ে া পপ রয়  পে রছ  পম া বাই রল।  ন ক ন্তু 
িা তাে া আক্র ম রে এ ল িা।  তাে া নতিজি ই ক াউ ন্ট াে  পথরক  পারশ  এ ক টু দনক্ষ্ রে 
সরে  পেল।  বযাপ াে  তাহ রল  এ টাই পে, ওো শ তভাে ন িন শ্চত হবাে  জর ে 
 কু রম ন্ট টা পিয়া অথবা অন্তত োওয়া প েবন্ত অ রপক্ষ্া ক ে রত ে ায়।  ম রি ম রি হাসল  
ক াম াল  সুলাইম াি। 

ক াম াল সুলাইম াি  ক াউ ন্ট ারে  বরস  থাক া  েুবক নট ে  সাম রি  দ াুঁনেরয়নে নসট  
ও পল ারে াফেম  নে ভলবাে সহ   ািহাত পবে  ক ে ল। 

ক াম াল সুলাইম ারিে  নে ভলবাে  ধে া হাতনট  দ্রুত নতিজি  েু বরক ে  লরক্ষ্ য 
উ পরে  উ রি  এ ল। 

পশ র্ ম ুহূরতব  ওোও  পটে  পপ রয়  নেরয়নছল।  এ ক জি েুব রক ে  প রক রট ে াখা  
হাত দ্রুত  পব ে  হরয়  এ ল।  তাে  হা রত নে ভলবাে । 

অে দুজি  নবম ূঢ় হরয়  পরেন ছ ল আক নিক  নে ভলবারে ে  ম ুরখাম ুনখ। 
ক াম াল সুলাইম াি পেপে  নতিবাে  নট্রোে  নট পল তাে  পল ারে াফেম 

নে ভলবারে ে ।  প্রথম  পল ারে াফ ে ম  বুরলট  ছু রট প েল পে  নে ভলবাে  তাক  ক ে নছল পস  
েুবরক ে  নদরক । 

নক ন্তু পবপরে ায় া নক্ষ্ প্র  েু বক নট  তাে  নদ রক  পল া রে া ফেম  বুরলট  নবর ফানে ত  
হওয়াে  ম ুরখ ই নট্রে াে  নট রপনছ ল। 
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ক াম াল সুলাইম াি নে ভলবার ে ে  নট্রোে  পটপাে অবস্থায়ই  ক াত হরয়  
ক াউ ন্ট ারে ে  নদরক  শে ীে টারক  সনে রয় নি রত পেষ্টা ক রে নছল।  নক ন্তু বুক টা তাে  ে ক্ষ্ া 
পপরলও  বাম  বাহু  ে ক্ষ্ া পপল  িা।  েুবক নট ে  পছাুঁে া বুরলট  বা ম  বাহুে  এ ক টা অংশ  
নবধ্বস্ত ক রে  প বনে রয় প েল।   

এ নদরক  ক াম াল সুলা ইম ারিে  পছাো  পল া রে াফেম  পো রখে  প লরক  ওর দে  
নতিজি রক ই ঘ ুম  পানে রয় নদ র য়নছল। 

েলেনল রয় ে ি িাম নছল ক াম া ল সুলাইম ারিে  ব াম  বাহু  নদ রয় । 
নক ন্তু পসনদরক  িজে  পদব াে  সম য়  নছল  িা  ক াম াল সু লাইম ারিে ।  

নে ভলবারে ে  শ ব্দ  নি শ্চয় বাই র ে  ওো শু রিরছ।  ওো এ খিই ছুরট আসর ব।   
ক াম াল সুলাইম াি নফরে  দাুঁনে রয়রছ  ক াউ ন্ট ারে ে  েুবক নট ে  নদরক । 
ক াম াল সুলাইম াি ইনতম রধয প ল ারে াফেম  নে ভলবাে  পরক রট পে রখ  াি 

হাত ন দরয় বাুঁ পরক ট পথ রক  তা ে  ভয়ংক ে  প্প্রোি পবে  ক রে  নি রয়রছ। 
টে ব আক ারে ে  োিন ট েুবরক ে  নদরক  তাক  ক রে  বলল, ‘নে নসরটে  ফাইলন ট 

নদরয় দ াও, িা হ রল পতাম াে  ম া থা ভতব া হ রয় োর ব।’ 
েুবক নট  ক াুঁপনছল। বলল, ‘নদনে স্যাে ।’ 
বরলই েুবক নট  ছুটল পসল রফে  নদরক । 
েুবক নট  ওনদরক  পেরল ক াম া ল সুলাইম াি োিন ট ক াউ ন্ট ারে  পে রখ  াি  

হাত ন দরয় বযাে পথ রক  এ ক টা েযাসম াে ও  ম ার ববরলে  ম ত দুনট  বল পবে  ক রে  নি ল। 
ঘ রে ে  দে জায় এ  সম য় ধাক্কা  শু রু হরল া। 
বুেরলা  ক াম াল সুলাইম াি ওো এ রস পের ছ। 
ক াম াল সুলাইম াি -এ ে  বাম  হা ত দুববল হ রয় প রেরছ। উ পরে  তুলরত ক ষ্ট 

হরে।  এ ক হাত নদ রয়ই  ক াম াল সুলাইম াি েয াস -ম ােনট  পরে  নি ল ম ুরখ। 
অরিক  ক রষ্ট োিন ট বাম  হাত  নদরয়  ধে ল।  তাে   াি  হা রত  থাক ল দুনট  

েযাস প বাম । 
েুবক নট  ফাইলট া নি রয়  ক াউ ন্ট ারে  এ ল। 
‘পখাল  ফা ইলট া, পদনখ নি ক  আরছ নক িা।’ ক াম াল সুলা ই ম াি েুবক রক  

নি রদবশ  নদল। 
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েুবক  পম রল  ধে ল পফা ল্ডাে টা। 
নি ক  নবর্রয়ে  নে রপাটব ফাই রল আরছ পদখল  ক াম াল সুলাইম া ি। 
বাইরে  পথরক  তখি দে জা ভা ঙাে  পেষ্টা হরে। 
েুবক রক  ফাইলন ট বন্ধ ক ে রত  নি রদবশ  নদরয় বলল, ‘পফাল্ডা ে টা আম াে 

বযারে   ুন ক রয় দাও।’  
ক ম্পম াি েুবক নট  পফ াল্ডাে টা  ক াম াল সুলাইম ারিে  ক াুঁরধ  েু লারিা  বযার ে 

তুরল নদল। 
‘থযাংক স’ ব রল  ক াম াল  সুল া ইম াি  পপছ রি  হরট  দে জায় এ ল।  দাুঁোল  

পদয়াল পঘ ুঁরর্।  তাে পে  আ রস্ত   াি  হা তটা  ির বে  ক ারছ এ ন েরয়  নি রয়  দ্রুত  ি ব 
ঘ ুনে রয়  দে জা আিল ক  ক রে ই  াি  হাত  পটরি  নি ল। 

দে জায় প্রেন্  ধাক্কা েলন ছল ।  আে  ম ারে ম ারে িব ঘ ুে ারিা হনে ল  
প্রােপরি। 

ক াম াল সুলাইম াি  দে জা  আি লক  ক রে  হা ত  পটরি  নি রতই  বা ইরে ে  োর প 
প্রেন্  েনতরত  দে জা  খুরল  পে ল। 

সংরে সং রেই  ক াম াল সুলাই ম াি  াি হার তে এ ক টা বল ছুরে ম াে ল 
দে জাে বাইরে ।  পটক া ফাটা ে  ম ত শ ব্দ  হরলা। পক াি পধায়া পবরু ল িা।  নক ন্তু 
সংজ্ঞ াহে িক াে ী ম াে াত্মক  েযা স ব াতারসে  পে রয়  শ তগুে  দ্রু ত েনত রত  োে নদরক  
ছনেরয় পেল। 

ক াম াল সুলাইম াি প দখল, ক াউ ন্ট ারে ে  েুবক নট  জ্ঞ াি হানে র য় পটন বরলে  
উ পে লুনটরয় পরের ছ। 

এ বাে  ক াম াল সুলাইম াি  ম ুখ  বাো রলা  বা ইরল।  পদ খল, দ শ  বারে ানট  
সংজ্ঞ াহীি পদহ  ক নে র াে  ভর ে  তুরলর ছ ।  তা রদে  ম রধয আ রেে প দখা  নতি  নতি  
ছয়জিও আরছ।  অবনশ ষ্টে া অ নফরসে  নসন ক উ নে নট বা পক ৌতু হ লী পলাক  হরব। 

ক াম াল সুলাইম াি ছুটল । 
ক াম াল সুলাইম াি ক াউ ন্ট ারে  এ রস  পদ খল, ক াউ ন্ট ারে ে  এ ক জি ছুরট 

এ রস পটন লরফাি  হা রত তুরল ন িরয়রছ। 
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ে িাি ক াম াল সুলাইম ািরক  পদর খ তাে  হাত পথরক  পটন ল রফাি পরে  
পেল ।  ভরয়  তাে  ম ুখ ফযাক ার স হরয়  পে রছ। এ  সম য় উ পে তলা পথ রক  ক জিরক  
নসুঁন ে পবরয়  নি রে পিরম আসর ত প দখা  পেল। 

ক াম াল সুলাইম াি  হা রতে  অ বনশ ষ্ট েযাস  পব াম  পম রের ত ছুরে পম রে ই  
পদৌে  নদল লযা বরে টন ে ে  ক াে  পানক বং -এ ে  নদরক । 

ড্র াইভাে  আ হম দ ইব্রান হম, লযাবরে টন ে ে  নদরক  ত ানক রয় ে ানে ে  ক ারছ  
দাুঁনে রয়নছল। 

ক াম াল সুলাইম ািরক  পদৌে া রত পদ রখ  এ গুরলা  পস স াম রি।  ক াম াল 
সুলাইম ািরক  ে িাি প দর খ নব িয় ও  উ রিরে  তাে  ম ুখ  পাংশু  হরয় পেল। 

‘নক  ঘ রটরছ? আপনি নি ক  আরছি স্যা........ ভ াই?’ 
‘নি ক  আনছ।  বাম  ব াহুট া  ম াত্র আহত। ে ানে ে  দে জা  খুরল  ন দি।’ বলল  

দ্রুত ক রণ্ঠ  ক াম াল  সুলাইম াি। 
আহম দ ইব্র ানহম ত াোতানে  ে ানে ে  দে জা  খুরল ধে ল।   
োনে রত  ু রক  পেল  ক াম াল সুলাইম াি।  বলল, ‘তাোতান ে োনে রত  

উ ি ুি।  োনে  ছাে–ি ।  পরে  ব লন ছ সব।’ 
উ নিগ্ন ড্র াইভাে  আহম দ ইব্র ানহম বুেল পক াি বে নবপ দ ঘ র টরছ ক াম াল 

সুলাইম ারিে  এ বং নব পদ তাে  এ খিও ক ারটন ি। 
আহম দ ইব্র ানহম তাে াতানে  ে ানে রত উ রি  ে ানে  ষ্টাটব নদল।  ব লল, ‘পক াি 

নদরক  ো ব?’ 
‘োনে টা আ রে  দূ রে  সনে রয়  ন িি, তাে পে বলন ছ।’ ক াম াল  সুলাইম াি  

বলল। 
‘ভাই সার হব আ পিে  নবর্য় ন ক ছুই জানি িা  আনম ।  শু ধু পজ রিন ছ আপনি 

আম াে  এ ক  ভাই  এ বং  এ টা আপনিই আম ারক  িেে  ক নে র য় নদরয় রছি।  আ পনি 
েনদ ভাইরক  নবশ্বাস  ক রে ি, তাহরল  অনুরোধ  ক ে নছ আম াে  বাসায়  েলুি।  আম াে  
ম রি হয় ওটা  বুরলট  ইিজুন ে ।  আে ও এ ক  পদে ঘ ণ্টা  পদনে  ক ে া ক্ষ্ নতক ে  হরব।’ 
বলল  েম্ভীে  ক রণ্ঠ  আহম দ  ইব্র ানহম। 



ধ্বংস  টাওয়া রেে  নি রে  129 

 

হাসল ক াম াল সুলাইম াি।  বল ল, ‘আপনি িা ক ে াে  পথ এ রক বারে  বন্ধ 
ক রে  নদরয়রছি।  েলুি, আপিা ে  বাসায় োব।’ 

‘ধেবাদ, ভাই সা রহব।’ বল ল  আহম দ ইব্রানহম  হানস  ম ু রখ । 
পস িরে  েরে বসল ড্র াইনভং  ন সরট।  ছুরট েলল োনে । 
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৫ 
ক াম াল সুলাইম ারিে  গুল ীনব দ্ধ হ ারতে ক্ষ্ ত  পনে ষ্কাে ক ে নছল আহম দ 

ইব্রানহম।  তা রক  সহা রোনে ত া ক ে নছল আহম দ ই ব্রানহ রম ে  স্ত্রী  া. আ রয়শ া 
আহম দ। 

ক াম াল সুলাইম ারিে  পম াব াইল টা পব রজ উ ি ল। 
‘আপনি পটন লরফাি নে নসভ ক ে রবি নম . ক াম াল সুলাইম াি?’ নজজ্ঞ াসা  

ক ে ল  া. আরয়শ া আহম দ  ক াম াল সুলাইম ািরক । 
‘এ ক টাই পটন লরফাি  আসর ব পারে  এ বং  পসট া খুব ই  জরুনে ।  নদি দয়া  

ক রে  পম াবাইলট া।’ বলল ক াম াল সুলাইম াি। 
 া. আরয়শ া আ হম দ পম া বাইল টা ক াম াল সুলাইম ারিে  হার ত নদল। 
পম াবাইল  স্ক্র ীরে এ ক বাে  িজে  বুনল রয় ম ুরখে  ক ার ছ তু রল ন িরয় বলল, 

‘নজ ভাইয় া, আনম  পক াম া ব সুনল ভাি।’ 
‘পক ম ি আছ? খবে  নক? পতাম াে  েলা  ভাে ী  পক ি? েলায় ক ম্পি পক ি?’ 

ওপাে  পথ রক  নবনিত  ক ণ্ঠ আহ ম দ ম ুসাে । 
‘সব খ বে  ভাল।  নক ন্তু আনম  স াম াে আহ ত ভা ইয়া।’ 
‘আহত? নক  হরয়রছ?’ উ রিে আহম দ ম ুসাে  ক রণ্ঠ। 
‘বাম  বাহু রত গুলী পলরে রছ।  পতমি  নসন ে য়াস িয়।  গুলীটা পবনে রয় 

পেরছ।’ 
‘গুলী? তাুঁে  ম ারি তুনম  শ ত্রুে ‘দূববলত া’ ও ‘ফ াুঁক’- এ ে  সন্ধারি  

পবনে রয়নছরল? নক ন্তু পতাম ারক  এ ম ি েুুঁনক  নি রত বনল নি ।  পশ রর্ পতা  ব রলন ছলাম, 
ওরদে  খ বে  ে াখ।’ 

‘ভাইয়া আনম  খুনশ ।  আজ ম রে  পেরলও আম াে  আত্মা তৃন প্ত পপরতা।  
নতিন ট  কু রম ন্ট ই  আনম  হাত ক ে রত পপরে নছ।’ বলল  ক াম া ল  সুলাইম াি। 

‘থযাংক স ে ।  তুনম  এ খি পক া থায়?’ 
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‘পফোে  প রথ এ ক  শু ভাক ান িক্ষ্ে  বানে রত। ওুঁো  আম া ে  নেন ক ৎসা 
ক ে রছি।  আম ারদে  এ ক  ভাই - রবাি।  বলা  োয়  আল্লা হ ও রদে  জুনট রয় নদরয় রছি।’ 

‘থযাংক স ে ।  আম াে  শু রভে া নদও।’ 
‘ভাইয়া  ওনদ রক ে  খবে  নক?’ 
‘বলন ছ। নক ন্তু আরে  বল নে রপ া রটব নক  পদ খরল? পদর খরছ া প তা?’ 
‘পদ রখনছ।  দ ারুেভা রব পনজনট ভ ।’ 
‘থযাংক স ে ।  অরিক  ধে বাদ ত াুঁরক ।  এ  নদরক ে  খব ে  খুব ভাল।  

েেক বে  পখাুঁো হ রয়রছ। নি ক  ১ ৪ নট  ক ংক ালই পসখারি পা ওয়া পে রছ। দাুঁ ত ও  
পদহা বরশ র্ পেীক্ষ্ াে  জরে ন শ ক ারো পাি ারিা হ রয়র ছ। এ ছাো েেক বে  পথরক  
আংনট, ঘ নে  ও  ক রয়রিে  এ ম ি নক ছু নজন িস পাওয়া  পের ছ, ো পথ রক  েেক বরে ে  
পলাক রদে  জাত ীয় পনে নেত নি ধবােে  ক ে া োরে।’ 

‘ভাইয়া, অস্ব ীক াে  ক ে াে  পক াি ফাুঁক  পা রব ি া প তা তাে া?’ 
‘পতমি  পক াি সু রো ে ত ারদে  জরে ে াখ া হ য়নি ।’ আহম দ ম ু সা বলল। 
‘থযাংক স ে ।  ম াত্র নে রম াটব ক িরট্রারলে  নবর্য়ট াই  এ খি ব ানক  থাক ল।’ 
‘হ্যাুঁ।  নে রপ াটবট া পপরলই  আন ম  ওনদরক  ম রিারে াে  পদ ব।’ ক থা  পশ র্  

ক রে ই  আহম দ  ম ুসা বলল, ‘এ খিক াে  ম রতা ে াখনছ।  তুনম  পে ষ্ট িা ও। প রে  ক থা  
বলব। বাই।’ 

‘বাই  ভাইয় া।’ 
ক াম াল সুলাইম াি অফ  ক রে  পে রখ  নদল পম া বাইলট া।  ব লল আহম দ  

ইব্রানহরম ে  নদ রক  পে রয়, ‘স্যনে ।’ 
‘স্যনে’ে  প্রশ্ন  পিই ভা ইয়া।  ব ে ং  আপিাে ই ক ষ্ট  হরলা।  নক ন্তু  আপিারক  

দারুে  খুনশ  পদখ ারে।’ বলল  আহম দ ইব্র ানহম। 
‘সনতযই আম ে া আজ  খুনশ  নম . আহম দ  ইব্র ানহম।  বললাম  িা, গুলীনবদ্ধ  

পক ি আনম  আজ গুলী রত ম রে  পেরলও  আম াে  আত্মা  তৃনপ্ত প প ত।’ 
ভ্রু কু নিত  হরল া  আহম দ  ইব্র ান হম  ও  ত াে  স্ত্রী  আ রয়শ া আ হম র দে ।  নবিয় 

তারদে  পোর খ -ম ুরখ।  বলল, ‘আপনি পেভা রব  বলরলি, তার ত আিরন্দে  বযাপ াে টা  
িা শু রি পতা  থাক রত পাে নছ িা ।  আে ও জািরত ইো ক ে রছ, গুলীনবদ্ধ হওয়াে  ম ত  
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ঘ টি া পক ি ঘ টল ।  আপনি  ক্র াইম  ক ে রত  পা রে ি, এ ক থা আনম  নবশ্বাস  ক নে  িা।  
তাছাো  ভ াইয়া, আপনি আম া রক  নতি  জায়োয়  নি রয়  পে রছ ি, নতিট াই নবশ্ব খযা ত 
নবজ্ঞ াি -লযাবরে টন ে ।  পশ র্ লযাবরে টন ে  পথরক  গুলীনব দ্ধ হ র য় এ রলি, নক ন্তু অে 
দুলযাবরে টন ে  পথরক ও প ফোে  পে আপিাে  ম রধয পবশ  উ রত্ত জিা বা অনস্থে তা  
পদর খনছ।’ 

ক াম াল সুলাইম াি  হাসল।  বল ল, ‘নম . আহম দ  ইব্র ানহম, আপ নি  বরল রছি 
নি উ ইয়রক বে  টুইিট াওয়াে  পক াি ম ুসলম াি ধ্বংস ক রে নি ।  তা হরল পক  ক রে রছ বরল  
আপনি মরি করেি?’ 

‘পেই  ক রুক, তাে া ম ুসলম ািরদে  উ পে এ ই দায় ে াপা বাে  জরে ই  
ক রে রছ। এ ই ঘ টি ায় পক াি ন দক  নদরয় ই ম ুসলম ািরদে  পক াি লাভ  হয়নি ।  এ র ত 
আম ারদে  আরম নে ক াে  নক ছু ক্ষ্ নত হরয়রছ, নক ন্তু লাভ হর য়রছ লার খা গুে পবনশ  
আরম নে ক াে  এ ক  ক্ষ্ ুর  পোষ্ঠ ীে  এ বং  তা রদে  নম ত্র ইসে াইরলে ।  অ েনদরক  
ম ুসলম ািরদে  পক ািই লাভ হয় নি, নক ন্তু ক্ষ্ নত হরয়রছ অবেবি ী য়, অপূেে ীয়।  সুতোং  
ক্র াইরম ে  ম নট ভ -তত্ব অনুসারে  ম ুসলম ািে া এ  ক াজ  ক রে নি ।  এ  পেবন্ত  এ  বযাপা রে  
পক াি ম ুসলম ারিে  নবরু রদ্ধই  প ক াি ‘হা ব-এ নভর ন্স’ দাুঁে  ক ে ারিা  ে ায়নি ।  আে  পে  
সংেি িরক  দানয়  ক ে া  হ রে, পস িারম  আরদ ৌ পক াি সংেি ি ম ুসনলম  দুনি য়ায় 
ম ুসলম ািরদে  পরক্ষ্  ক াজ ক ে রছ তাে  পক াি প্রমাে পাওয় া োয়নি ।  তারদে  পক াি 
পিতাই টাওয় াে  ধ্বংরসে  আ রে বা  পরে  ম ুসনলম  জিতা ে  সাম রি আরসনি, 
ম ুসলম ািরদে  পিতা ন হসার ব পনে নেন তও হয়নি ।  এ ম ি পক াি পিতারক  আম া রদে  
আরম নে ক া বা বাই রে ে  পক াি  পক ারটব হানজে ও ক ে া হয়নি, োরক  ম ুসলম ািে া 
স্ব ীক ৃনত পদয়।  এ ই  সংেি রিে  ক াজ প দখারি া হরে  ই -রম ইল  এ বং অন ও -নভন  ও  
পটরপ।  এ গুরলা পক াি দনল ল িয়।  পে পক উ  এ গুরলা ত তনে  ক ে রত পারে ।  সুতোং 
আনম  ম রি ক নে  টাওয়াে  ধ্বংর সে  দায়  এ ক টা অনস্তত্ব হীি ইস লামী সংেি রিে  উ পে  
োনপরয় ইসল াম  ও ম ুসলম াির দে  আসাম ী ক ে া হ রয়নছ ল ।’ ক থাগুরলা  বলল   া.  
আরয়শ া আহম দ  তাে  স্ব াম ী আ হম দ ই ব্রানহরম ে  ক থা  বরল  ও ি া ে  আরেই। 

ক াম াল সুলাইম াি নবি রয়ে  স ারথ ক থা গুরলা  শু িন ছল।  ক থা পশ র্ হরত ই 
বলল, ‘ধেবাদ  পবাি, পক াি আরম নে ক ারিে  ম ুরখ এ ত  সত য ক থা  এ ভারব  আনম  
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শু নি নি ।  বুেরত পাে নছ, এ  ক থাগুরলা বহুনদি পত াম াে  ম রি জরম  আরছ। আজ  এ ক  
সুরোর ে ত া পবনে রয় এ রস রছ। নক ন্তু পবাি, ক াে া ক রে রছ এ টা ও নছল আম াে  প্রশ্ন।’ 

‘স্যনে, ভাই স ারহ ব।  এ  বযাপ া রে  অ রিক  ক থা  শু রিন ছ। নক ন্তু তাে  প রক্ষ্ ও 
পক াি প্রমাে  হানজে  ক ে া হ য়নি ।  তাই  প্রমাে  ছাে া  ক াে ও ন দরক  অংগুনল  সংরক ত  
ক ে া ম ুনষ্কল।’ বলল   া. আরয় শ া আহম দ। 

‘আম াে ও এ ই ক থা ভা ই  সা র হব।’  . আরয়শ া  আহম দ থা ম রতই ব রল  
উ ি ল  আহম দ ইব্রান হম । 

‘এ ক টু সুখবে  নদরত পানে, প্রমাে নি রয় পক উ  হানজে  হরে।’ ব লল  ক াম াল 
সুলাইম াি  এ ক টু  পহরস। 

থমরক  পেল  আ হম দ ইব্রান হম ে া দুজিই।  ত াে া  নবিয়ভে া  পে া রখ  তাক াল 
ক াম াল সুলাইম ারিে  নদরক ।  ক থা বরল উ ি ল  া. আরয়শ া আহম দ, ‘ভাই সার হব  
ফাি ক ে রছি  িা নি শ্চয়!  নক ন্তু বাস্ত বতা  হ রলা, নবশ  বছে প াে  হ রয় পেল, পক উ  
আরসনি  প্রমাে ক ে াে  জরে।  পক  আে  আসরব? ম রি পরে  আব্বাে  ক থা।  নতনি  
‘আে ে াহম া’ িাম ক  এ ক  এ িন জও’ে  ক ম বক তবা নছরলি ।  এ ই  এ িন জও ইয়ানতম, 
নবধবা ও  নছন্নম ূলরদে  সাহ ােয  ক ে রতা।  নফনল নস্তরিে  ম ত ভ ােযনবেন িত এ লাক া  
নছল তার দে  টারেবট।  পটে নে ষ্টরদে  ক ারছ  অথব  পাে াে  ক ে া হয় এ ই অনভরে ারে  
এ িন জওনট বন্ধ ক ে া হয়।  আ ব্বারক  পজরল  পুো  হয়, তা ে যারলি  ক ে রত পক উ  
এ নেরয় আরসনি ।  নবশ  বছে  ধরে  নম থযাে  এ ক  জে দ্দল পের প আর ছ আ রম নে ক াে 
উ পে।  পক  আসরব এ ই  জেদ্দ ল পাথে সে া রত?’ 

হাসল ক াম াল সুলাইম াি।  ব লল, ‘নেনি এ ই জেদ্দল সে ারবি, নতনি 
এ তনদি আরসিন ি পব াি।  এ খ ি নতনি  এ রসরছি।’ 

আহম দ ই ব্রানহম ও  া.  আরয় শ া আহম দ  দুজরিে ই  পো রখ -ম ু রখ নব িয় ও  
আিরন্দে  ফুে ে।  বলল আহম দ ইব্র ানহম, ‘পক  নতনি? আম ে া নক  জািরত পানে?’ 

‘আপিাে া নক  আহম দ  ম ুসারক  পেরিি?’ বলল ক াম াল সুলা ই ম াি। 
‘নেি ব িা পক ি? তাে  জরে আম ে া েনববত। নতনি  আরম নেক াে  অরশ র্ 

উ পক াে  ক রে রছি এ বং  ম ুসল ম ািরদে  ম ুখ  উ জ্জ্বল  ক রে রছি ।  তাুঁে  ক থা  বলরছি  
পক ি? শু রিন ছ, নতনি  এ খি আ জে স আইলযারন্ ।  তাুঁরক  পক উ  এ  েু রেে নসন্দ াব াদ  
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বরলি, ক ারে া ক ারছ নতনি  আধুনি ক  হারতম তাই।  নক ন্তু  আম াে  ক ারছ নতনি  
আধুনি ক  দুনি য়াে ম ুসলম ািরদে  এ ক  নজয়ি ক ানি।’ বলল   া.  আরয়শ া আ হম দ। 

‘সতয উ দ্ধারে ে  দানয়ত্ব  নতনি ই ক াুঁরধ তুরল নি রয় রছি।’ ব লল  ক াম াল  
সুলাইম াি। 

‘আহম দ ম ুসা? নতনি  এ খি আরম নে ক ায়?’ এ ক  সারথ বর ল উ ি ল তাে া  
দুজি। 

‘হ্যাুঁ, নতনি  আরম নে ক ায়।’ 
দুজরিে  পক উ  সংর ে সং রে ক থা বলল  িা। 
তারদে  পোরখ -ম ুরখ নব িয় ও আিরন্দে  ছাপ ।  এ ক টু সম য় নিরয় বলল  

আহম দ ইব্রানহম, ‘সনতয আ রম নে ক ািরদে  জরে  এ টা  সুখবে ।  আশ াে ও খ বে  এ ই  
পে, তাে  উ পে পো খ বন্ধ  ক রে  আস্থা ে াখা োয়।  নক ন্তু প্রশ্ন হর লা, ২০ বছে আ রেে 
জনট ল ঘ টি াে  প্রমাে নক  ক রে  সম্ভব?’  

হাসল ক াম াল  সুলাইম াি।  ব লল, ‘নম . আহম দ ইব্রানহম  আম াে  বযারে  
নতিন ট ফাইল  আরছ, ওগুরলা  পদখ।  নবজ্ঞ ািও পতাম া রদে  প েরত হরয় রছ। অরিক  
নক ছু বুেরব  পত াম াে ।’ 

আহম দ ইব্রানহম ও  া. আ রয় শ া আহম দ ফাইলগু রলা প বে  ক ে ল এ বং 
পদখল। 

এ ক টু পে আহম দ ইব্রানহম ব লল, ‘ভাই সার হব, নতিন ট ফাইরল নতিন ট  
লযাবরে টন ে ে  নবনল্ডং - ারষ্টে  ন ফনজক যাল ক রম্পানজশ ি পদ খনছ।  এ খারি  গু রুত্বপূেব  
নবর্য় হরল া,  ারষ্টে  ক রম্পানজ ট পক নম ক যারলে  ম রধয অরটা  প  রম ানল শ ি অেবানি জম  
ে রয়রছ, ো নদ রয় বহুতল নবনল্ড ংরক ও ধুলায় পনে েত ক রে  বনসরয় প দয়া  োয়।’ 

‘নম . আহম দ ইব্রান হম, ধ্বংস টাওয় ারে ে   াষ্ট প ে ীক্ষ্ া ক রে  
লযাবরে টন ে গুরলা এ ই  নে রপাটব নদরয়রছ।’ বলল  ক াম াল  সুল া ইম াি। 

ন বিরয় হা  হরয়  উ রি রছ  আহ ম দ ইব্রান হরম ে  ম ুখ।  বলল, ‘তাে  ম ারি  
প রম ানল শ ি ন ভাইস নদরয়  টু ইিট াওয়াে  ধ্বংস  ক ে া হরয় রছ !’ 

‘হ্যাুঁ  এ টাই সতয।’ বলল  ক াম া ল  সুলাইম াি। 
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‘তাহ রল অ রিরক  প ে সরন্দহ  ক রে নছল, পসট াই সতয? নক ন্তু এ  নে রপাটব 
আপিাে  ক ারছ নক  ক রে? ম ারি নক ভারব  এ ই  াষ্ট পেীক্ষ্ া হ রলা? এ  নে রপাটব 
সংগ্ররহে  জর ে  ে িাি অনভ োি আ পিারক  ক ে রত হরলা  পক ি?’ নবিয়-জনে ত 
ক রণ্ঠ নজজ্ঞ াসা ক ে ল  া. আরয় শ া আহম দ। 

ক াম াল সুলাইম াি এ  পেবন্ত  প্র ম াে সংগ্রর হে  জর ে ো  ক ে া হরয়রছ, তাে  
নববে ে নদরয় বলল, ‘েেক বে নট রত নি ক  ১ ৪  জরিে ই ক ংক াল পাওয় া পেরছ।   াষ্ট 
পেম ি প্রমাে  ক ে ল  টাওয়াে  ধ্বংস হরয়র ছ  নবম ারিে  আঘ ার ত িয়, ধ্বংস হ রয়রছ  
প রম ানল শ  ন ভাইরসে  ম াধয রম  পতমন ি ক ংক ালগুরলাও  প্রমাে ক ে রব ক নথত 
নবম াি হাইজযাক াে ে া নবম া রি নছল িা।  তা রদে  হতযা  ক রে  তারদে  িাম  বযবহ াে  
ক ে া হরয়রছ।’  

নবিয়-নবম ূঢ়   া.  আরয়শ া  আহ ম দ নজজ্ঞ াসা  ক ে ল, ‘আপনিই নক  ত াহ রল  
আহম দ ম ুসা?’ 

হাসল ক াম াল সুলা ইম াি।  বলল, ‘আনম  ক াম াল সুলাইম াি। আনম  তাুঁে  
এ ক জি িেেয সহক ম বী।  আনম এ ইম াত্র োে  সার থ পটন লরফা র ি কথা বললাম  নতনি  
নছরলি  আহম দ  ম ুসা।’ 

‘আপিারক  স্ব ােত।  আম ে া প সৌভােযবাি  প ে, আপিাে  পদ খা এ ইভা রব  
আম ে া পপলাম  এ বং পপলাম  ন বশ  বছরে ে  পসে া খবে ।  আজ  নি নশ্চতই ম রি হরে, 
নবশ  বছে ধ রে  ঘ ুরি  ধে া জ ে দ্দল প াথে আম া রদে  বুক  প থর ক  িাম রব।  আল্লা হে  
অরশ র্ পশ াক নে য়া।’ বলল  আ হম দ ই ব্রানহম। 

আহম দ ই ব্রানহম থাম রত ই  া . আরয়শ া আ হম দ  ক াম াল সু লাইম ািরক  
লক্ষ্ য ক রে  বলল, ‘ভাই স ারহ ব ধ্বং স টা ওয়ারে ে  নি রে  লু ক ারিা সতয -সন্ধারিে  
আপিাে  ক ানহিী  শু রি অ রিক  নদি আরে  শু িা  এ ক টা ক থা ম রি পে রছ। নবর্য়ট া  
টাওয়াে  ধ্বং রসে  সা রথ  সম্প নক বত হরত  প ারে ।  আম াে  ম া ম া ম ানক বি প্রনতেক্ষ্ া 
নবভারেে  ‘পস ফ এ য়াে  সানভব স’ (SAS) -এ ে  এ ক জি ক ম বক তবা নছরলি ।  অরিক  
আরে নতনি  নে টায়াে  ক রে রছি এ বং নতনি  অম ুসনলম ।  অম ুসনলম  হরলও আম ারদে  
আত্মীয়তাে  সম্পক ব সব সম য় নি ক  নছল, নিক  আরছ। ক রয়ক  বছে আরে  ঘ রে ায়া  
পনে রবরশ  আনম  ম ানম  ও  ম াম া  েল্প ক ে নছলাম।  প্রসংেক্ররম  টাওয়াে  ধ্বং রসে  ক থা  
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ওরি ।  আম ারক  ে ানেরয় পদ বাে  জরে ম ানম  বরলন ছরলি, ‘ধ্বংস টাওয়াে  সাক্ষ্ ী হ রয় 
আরছ পে, ম ুসলম ািে া সন্ত্রাসী।  তার দে  পক উ  সন্ত্রাস  ক রে, পক উ  এ রক  সম থবি ক রে ।  
পদখ, আরয়শ া আজও  সন্ত্রাস ীর দে  সন্ত্রাসী  বরল  িা।’ 

পসনদি ম াম া আম াে  পক্ষ্ নি রয়নছরলি ।  পাো  আক্র ম ে ক রে ি নতনি 
ম ানম রক  এ ই বরল, ‘েনদ জ ািরত পাে  ম ুসনলম  হা ইজযা ক াে ে া নবম াি দুরটা  
টুইিট াওয়ারে  নি রয়  োয়নি, অেনক ছু নবম াি দুনট রক  টুইি টাওয়ারে  পটরি নি রয়  
পেরছ, তাহরল সন্ত্রারসে  অনভর োে ক াে  নব রু র দ্ধ ক ে রব?’ 

ম ানম  বরলন ছরলি, ‘েনদ’ েন দ ‘েনদ’ ি া হরত া, তাহরল উ ত্ত ে  পদয়াে 
প্ররয়াজি হরতা।’ 

ম াম া হি াৎ  েম্ভ ীে  হ রয়  পরেন ছরলি ।  বরলন ছ রলি, ‘েনদ প্র তযাহাে  ক রে  
নি লাম।  এ খি বল।’ 

ম ানম ে  ভ্রুকু নিত হরয় উ রি নছল ।  বরলন ছল, ‘ো  বরলছ, সনতয বরলছ?’ 
‘হ্যাুঁ।’ ম াম া  বরলন ছ রলি ।   
‘নক ন্তু ো বলছ, তা িা তুনম  নব শ্বাস ক ে রত পাে, িা দুনি য়া ন ব শ্বাস ক ে রত 

পারে?’ বরলন ছরলি  ম ানম । 
ম াম া বরলন ছ রলি, ‘আনম  নবশ্বা স ক ে রত প ানে, নক ন্তু দুনি য়া নব শ্বাস ক ে রত 

পারে  িা।  দুনি য়ারক  বলা ও ে া য় িা।  তাই  প তা বনল নি ।’  
‘নক ন্তু এ ম ি নবশ্বারসে  জরে নি িঃ সরন্দরহ নভন ত্ত  প্ররয়া জি।’ ম ানম 

বরল নছরলি । 
‘সূেব  উ ি রত পদ রখ  েনদ  বনল  সূেব উ ি রছ, তা পে  ধে রিে  স তয, আম াে  

ক থাও পস  ধে রিে  সতয।’ 
ম ানম  এ রক বারে  েুপ হরয় নের য়নছরলি ।  এ ক টু পে বরলন ছরলি, ‘পতাম াে  

সরতযে স্ব রূপটা  নক  ধে রিে  ত া আনম  আুঁে ক ে রত  প ানে, নকন্তু স্ব রূপটা  নক  বল রত  
পানে  িা।  আনম  নজজ্ঞ াসাও ক ে ব িা।  আে  এ  নি রয়  তুনম  পক াি আরলােিাও ক রে া  
িা।  এ ম নি রতই পতাম াে  পনে বারে ে  এ ক টা অংশ  ম ুসনলশ  হর য় পে রছ।’ 

‘বলরত  োইনি ।  ক থােরল  এ র সরছ।’ ব রল  ম াম া  েুপ হরয় ন ে রয়নছরলি । 
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ম ানম  ও ম াম াে  িা জািা ও ি া  জািারিাে  নবর্রয়  আরপ াশ  হ রয় পে রলও 
আম াে  পভতে এ ক টা নজজ্ঞ াসা নক ন্তু পবরেই েলন ছল।  এ ক নদি সুরোে বুর ে  
ম াম ারক  বরলন ছলাম, ‘ম াম া এক টা সতয আপিাে  ক ারছ  জাি রত ো ই।  বলর বি?’ 

‘সতয বলােই  নবর্য়।  নক ন্তু প তাম াে  ও আম ার দে  জর ে ক্ষ্ নতক ে  িয় 
পতা?’ 

‘িা।’ 
‘তাহ রল বলব।  সতযটা নক  বল?’ 
আনম  তারক  পস ই নদ রিে  প স আরলােিাে ক থা  িেে  ক নে রয় নদরয় 

বললাম, ‘সূরেবে  ম ত পদখা  পস ই সতযটা নক  ম াম া।’ 
‘নক ন্তু এ  সর তযে প্রক াশ  প তাম াে  ও  আম ার দে  পনে বা রে ে  জরে  

ক্ষ্ নতক ে।’ 
‘ক্ষ্ নতক ে  অবেই েনদ ক্ষ্ নতক াে ীে া এ টা জািরত প ারে ।  নক ন্তু 

ক্ষ্ নতক াে ীে া জািাে  পক ািই সু রোে  পিই  ম াম া।’ 
ম াম া অরিক ক্ষ্ ে েুপ ক রে  নছ র লি ।  পরে  ধীরে  ধীরে  বরলন ছর লি, ‘হ্যাুঁ ম া, 

পতাম ারক  বলরত  পানে ।  আম াে  পতা  বয়স  হরে ।  আম াে  পরে  পক উ  এ ক জি 
সতযটাে স্ব াক্ষ্ ী থাক া প্ররয়াজি ।’ 

ম াম া এ ক টু থাম াে  পে এ ক টা দম  নি রয়  ব রলন ছরলি, ‘টাওয়াে  ধ্বংরসে  
ঘ টি াে  নদি ‘পসফ এ য়াে  স ানভবস’ প সন্ট ারে ে  অবজাে রভ টন ে রত  ে া াে  স্ক্র ীি 
ম নি টরে ে  দানয়ত্ব আম াে  নছল।  প্রনত ম ুহূরতবে  ছনব  ও ন ববে ে  আনম  পে ক  ব 
ক ে নছলাম।  এ টা  ক ে রত  নেরয়  আনম  পদ রখনছলাম  আম ারদে  ‘পলাবাল  হক’ িা রম ে  
নবরশ র্  নবম াি  দুনট  নসন ভল  নব ম ািরক  নে রম াটব  ক িরট্রারলে  ম াধযরম  পেপে  পটরি  
নি রয়  নেরয় টা ওয়ারে  আঘ াত  ক ে ায়।’ 

বলরত বল রত ম াম াে  দু রোখ  ভরয় নবর ফানে ত হ রয় উ রি নছ ল।  আম াে ও 
অবস্থা হরয়নছল  সাম রি ভূ ত প দখাে  ম ত। 

বরলই ম াম া  উ রি  দাুঁনেরয়ন ছর লি ।  বরলন ছরলি, ‘ম রি পে খ, শু ধু পজরি  
ে াখাে  জরে ই বললাম ।’ 
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সংরে সং রেই  আনম  বরলন ছলা ম, ‘পতাম াে  ক থা  তুনম  সতয  প্রমাে ক ে রব 
নক  ক রে  ম াম া?’ 

‘আনম  সতয প্রমাে ক ে রত ে াই  িা।  সতয  প্রমাে  ক ে াে  প্ররয়া জিও পিই।’ 
বরলন ছরলি  ম াম া। 

আনম  িারছােবান্দাে  ম ত বর লন ছলাম, ‘েনদ পক উ  সতয  প্র ম াে ক ে রত 
োয়?’ 

‘পাে রব িা।  পস  টাওয়ারে ে  ম ত ধ্বংস হ রয় ো রব।  র্েেরন্ত্র ে  পোেযতায়  
তাে া আ রম নে ক াে  পদশ রপ্রনম ক রদে  পে রয় অরিক  শ নিশ ালী।’ ক থা  পশ র্  ক রে ই  
ম াম া  েরল  নে রয়নছরলি ।  পক াি  ক থা তাুঁ রক  আে  বলা রিা োয়ন ি।’ 

দীঘ ব এ ই নববে ে পশ র্ ক ে াে পে বলল  া. আরয়শ া আহ ম দ ক াম াল 
সুলাইম ািরক  লক্ষ্ য ক রে, ‘আম াে  ম রি হয় ম াম া ো পদর খরছ ি তা এ ক  সাংঘ ানতক  
প্রমাে হরত  পা রে  টাওয়াে  ধ্বং রসে  অপোধী  নি ধবােরে।’ 

ক াম াল সুলাইম াি পোগ্র ারস নেলন ছল  া. আরয়শ া আহম রদে  ক থা।  
আিন্দ  ও নবি রয়ে  প উ  ত াে  প োরখ -ম ুর খ। 

 া. আরয়শ া আহম দ থাম রতই  ক াম াল সুলাইম াি বলল, ‘পব াি, আহম দ  
ম ুসা ভাই এ টুকু  সংগ্রহ ক রে র ছি পে, ‘নসন ভল পলবীি টুইিট াওয়ারে  োলি া ক ে াে  
জরে ‘পলা বাল  হক’ বযবহ াে  ক ে া হয়।  নতনি  এ টা  প্রমা রেে  জে ‘পলাব াল  হক’-
এ ে  ‘উ ড্ডরয়েি  ল ে’ খুুঁজ রছি ।  নক ন্তু  আপিাে  ম াম াে  ক থায়  ম রি  হয় সূ রেবে  োয়  
পদখা  অ রথব  নতনি  ‘পল াবাল  হক’-এ ে  েনতপথ  এ বং  উ ড্ডয়রি ে  ফরটাগ্র ারফে  ক থা 
বরলরছি।  আম াে  ম র ত  এ টা  হরব  সবরে রয়  প্রতযক্ষ্  ও  অক া টয এ ক  প্রমাে।  নক ন্তু 
এ টা পাওয়া  ো রব নক  ক রে? আপিাে  ম াম া পক াথায়  থা রক ি?’ 

‘নতনি  নি উ ইয়রক বে  উ পক রণ্ঠ এ ক  ক াউ নন্ট্ররত নি নে নবনল বাস ক রে ি।  
আপনি পদখ া ক ে রত ে াি তাে  সারথ?’ বলল  া. আরয়শ া আ হম দ। 

‘ি া, এ খি িয়।  আহম দ ম ুসা ভাইরক  বল রত হ রব।  নত নি ই নসদ্ধান্ত 
পিরবি ।’ ক াম াল সুলা ইম াি ব লল। 
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খুনশ  হরলা  া. আ রয়শ া আহ ম দ।  বলল, ‘ম াম া আহম দ ম ুসাে  এ ক জি 
ভি।  খুব ভারলা  হয় নতনি  েন দ পদ খা ক রে ি।  ম াম া তাে  ক ারছ িা ক ে রত পাে র বি 
িা।’ 

 া. আরয়শ াে  ক থা  পশ র্ হর ত ই উ রি  দাুঁোল  আহম দ  ই ব্রান হম ।  বলল, 
‘থযাক স ে ।  সাংঘ ানতক  গু রুত্বপূেব এ ক টা তথয পাওয়া  পেল।  আল্লাহ  সাহ ােয  
ক রুি এরক োর ত ক ারজ  লাো রিা ে ায়।’ 

স্ব েত ক রণ্ঠ এ  ক থা গুরলা  ব রল  া. আরয়শ ারক  লক্ষ্ য ক রে  বল ল, ‘লারিে  
সম য় নক ন্তু পাে  হরয় োরে।  তুনম  ওনদরক  লারিে  বযবস্থ া ক রে া।  আনম  ভাই 
সারহব রক  নি রয় আসনছ।’ 

‘আম াে  নক ন্তু এ খিই পফো  দ ে ক াে ।  অরিক  ক াজ পরে আ রছ।’ ক াম াল  
সু লাইম াি বলল। 

‘আপিারক  আট রক  ে াখা  ো র ব িা  ভা ই স ারহ ব।  েলুি, পখরয় আনস।’ 
বলল  আহম দ ইব্রান হম । 

ক াম াল সুলাইম াি উি ল। 
দুজরি এগু রলা  া ইনি ং -এ ে  নদরক । 
 
 
 
োে নসরটে  এ ক টা পহনল ক োে  দ্রুত  ছুরট  েরলর ছ ‘ম াউ ন্ট  ম ান সব’ে  নদরক ।  

সাম রি  এ ক টাই নসট, ড্র াইভার ে ে । 
পপছরি নসট  নতিট া।  ম ােখার ি নসরট বরসরছ আজে  ওয়া ই জম যাি।  তাে 

 াি পারশ  নি উ ইয়ক ব পষ্টট  পুনলরশ ে  প্রধাি নম . ওয় া টস ি।  আে  আজে 
ওয়াইজম যারিে  ব াম  পা রশ  বর সরছ ইনল য়া  ও রবে য়। 

ইনল য়া ও রবে য়  বতবমা রি হাজ রত  বন্দী  পজিা রে ল োে রিে  প রক্ষ্  ক াজ  
ক ে রছ। পস  আন্তজবানতক  ই হুদী  পোরয়ন্দা  সংস্থ া ইে গুি জ াই  নল উ নম  এ বং ইসে াইল ী 
পোরয়ন্দা  সংস্থা  পম াসা রদে  দুর য়ে ই এ ক জি শীর্ব অনফসাে । 
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ক থা বলন ছল আজে  ওয়াইজম যাি নি উ ইয়রক বে  পুনলশ  প্রধাি ওয়াটস রিে  
সারথ। 

আজে  ওয়াইজম যাি বিবয প শ র্ ক ে ল এ ই ক থা ব রল প ে, ‘এ ত বে 
ঘ টি া, ম াউ ন্ট  ম ানসবে  পুনলশ  পহ  অনফরসে  অনুম নত পির ব ি া?’ 

‘এ  ধে রিে  সরন্দহ  নি ে সরিে  ক াজ পুনলশ  উ পরে  িা জ ানি রয়ও ক ে রত  
পারে ।  তরব  পরে  অ বেই  জা িারত হয়, পসট া তাে া জানিরয় র ছ?’ বলল ওয়াটস ি। 

‘এ টা পক াি স াধােে  সরন্দ রহ ে  নবর্য় িয়, েেক বরে ে  বযাপাে ।’ বলল  
আজে  ওয়াইজম যাি। 

হাসল ওয়াটস ি।  বলল, ‘নকন্তু েেক বে  প্রমা নে ত হরয় রছ  খিরিে  পে।  
আরে নছল  নি ছক  এ ক টা সরন্দহ।’ 

পুনলশ  প্রধাি পথ রম ই আবাে  ব রল উ ি ল, ‘নক ন্তু আপনি এ ত অনস্থে  হরেি  
পক ি নম. ওয়াইজম যাি। 

‘অনস্থে  হওয়াে  ক াে ে হরলা  আনম  সরন্দহ ক ে নছ এ ে  সারথ আহম দ ম ুসা  
জনে ত আরছ। এ টা তাে  পক াি এ ক  র্েেন্ত্র এ বং পসট া আম ারদে  নবরুরদ্ধ।’ বলল  
আজে  ওয়াইজম যাি। 

‘আহম দ  ম ুসা এ টা  ক রে রছ  এ ে  পক াি প্রমাে আম ে া  পাইনি ।  ওখািক াে  
থািা জানিরয়র ছ প্রখয াত প ে  ইনন্ য়াি প্রতœতানত্বক  নবরশ র্জ্ঞ  প্ররফসে  
আে াপারহা  প্রতœতানত্বক  প খাুঁোখুুঁনে ক ে রত  নেরয়  এ ই েেক বে  আনবষ্কৃত  
হরয়রছ।’ 

‘এ ই প্র রফসে আে াপা রহ াে  স ারথ  আহম দ  ম ুসাে  পনে েয় আ রছ, সম্পক ব  
আরছ।’ দ্রু ত ক রণ্ঠ  জ বাব  নদল  আজে  ওয়াইজম যাি। 

‘আহম দ  ম ুসাে  সা রথ  ঐ  ধে রিে  পনে েয় ও  সম্পক ব আম া রদে  পুনলশ, 
এ ফ.নব.আই. এ বং সে ক ারে ে  অরিরক ে ই আ রছ। নতনি  পতা  আরম নে ক াে  অরিক  
উ পক াে  ক রে রছি।’ বলল  পুন লশ  প্রধাি  ন ম . ওয়াটস ি। 

আজে  ওয়াইজম যারিে  ম ুরখ  অসন্তুনষ্ট ে  ছায়া িাম ল।  বলল, ‘দুিঃ নখত, 
আনম  বুোরত পাে নছ িা পে আহম দ ম ুসা পোো  পক রট আ োয় পানি   ালাে  ম ত 
নবপিিক  শ য়তাি।  জারিি,  . হাইম  হাই রক লরক  পসই  ব ন্দী ক রে  পে রখ রছ?’ 
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‘আপিাে  এ  তথয  নি ক  িয় নম . আজে  ওয় াইজম যাি।   .  হা ই ম  হাই রক ল 
এ খি পানে বানে ক  তত্বাবধারি  এ ক  জায়োয় লুনক রয় আরছি এ বং এ ফ.নব.আই 
পসট া জা রি।  তাে  নক  োপ হ ওয়াে  বযাপ াে টা সুে াহা  িা হও য়া পেবন্ত  তাে  লুনক রয়  
থাক ারক  তাে  নি ে াপত্ত াে  জর ে নি ক  ম রি কে া হরে।’  

আজে  ওয়াইজম যা রিে  পো র খ -ম ুরখ  অন্ধক াে  পিরম এ ল ।  েুপ  ক রে  
থাক ল।  পক াি কথা প েি ত াে  ম ুরখ পজ াোল ি া। 

ক থা বরল  উ ি ল ইনল ে া ওরবে য়।  বলল পুনলশ  প্রধ াি ওয় াটস িরক  লক্ষ্ য  
ক রে, ‘স্যাে  আম ে া ম রি  হয়  এ রস পেনছ।  পক াথায়  আম ে া লযান্  ক ে ব, পক াথায় 
আম ে া প্রথরম  ে াব  পসট া  পব া ধ হয় নি ক  ক ে া হয়নি ।  পা ই লট রক ও নি রদবশ  প দয়া 
দে ক াে ।’ 

‘ধেবাদ  নম . ওরবে য়।  আম ে া থািায় িাম ব।  আনম  থািা রক  জানিরয়  
নদরয়নছ।’ ব রল  নি রে  গ্রাউ রন্  ে  নদরক  তাক াল  ওয় াটস ি।  নক ছ ু নি রদবশ  ন দল  
পাইলট রক ।  তাে পে  নফরে  তাক াল  আজে  ওয়াইজম যারিে  নদরক ।  বলল, ‘আপনি 
উ নিগ্ন হরবি িা নম . ওয় াইজ ম যাি।  পফ ারে ল পুনলরশ ে  সারবক  প্রধাি ে াে ি 
আরলক জান্ াে  আপিাে  বযাপারে  আম ারক  বরল রছি।  েতটা পাে া োয়, 
সহরোনে তা ক ে াে  জর েই আ নম  আসনছ।’ 

‘ধেবাদ  স্যাে ।’ বলল  আ জে  ওয়াইজম যাি  ম ুরখ হ ানস  টািাে  পেষ্টা  
ক রে । 

লযান্  ক ে ল পহনল ক োে  থািা ে  সাম রি এক টা সুন্দ ে  সবুজ েত্বরে ।   
থািাে  ভাে প্রাপ্ত অনফসাে সহ  পুনলশ ে া দাুঁনেরয় আরছ ত া রদে  বসরক  

স্ব ােত জািা রিাে  জরে। 
পনে েয় পবব  পশ র্  ক রে  ত াে া  এ নেরয়  েলল  থািাে  ক িফা রে ন্স রু রম ে 

নদরক । 
পুনলশ  প্রধাি ওয়াটস ি আজে  ওয়া ইজম যাি ও ইনল ে া ওর বে র য়ে  পনে েয় 

নদরয়রছি  দুজি সমাজ রসবী  ও  তাুঁে  পম হম াি বরল। 
তাে া নেরয়  বসল ক িফা রে ন্স রুরম । 
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োরয় েুম ুক  ন দরয়  সাম রি  বসা  থািাে  ভাে প্রাপ্ত  পুনলশ  অনফস াে রক  লক্ষ্ য 
ক রে  বলল, ‘নম . ক যানি ং আপিারদে  পস ই ১ ৪ নট  ক ংক াল পক াথায়?’ 

‘স্যাে  ওগু রলা পে  ইনন্ য়ািরদে  ক নম উ নিনট  অনফরসে  পো  াউ রি ে াখা  
হরয়রছ।’ বলল  থািাে  ভ াে প্রা প্ত  পুনল শ  অনফসাে  ক যানি ং। 

‘পতাম াে  এ খারি িয় পক ি?’ বলল পুনলশ  প্রধাি ওয়াটস ি।  তাে  ক রণ্ঠ 
অসন্তুনষ্ট ে  সুে । 

‘স্যাে  ক ংক ালগুরল া  পে  ইনন্ য়াি নে জাভব  এ নে য়াে ম রধয  পা ওয়া পের ছ, 
অতএব তাে া দান ব ক রে রছ ক ংক ালগুরলা তা রদে  প হফাজর ত থাক রব।  
ক ংক ালগুরলা েনদ  পে  ইনন্ য়ািরদে  িা  হয় এ বং  ক ংক ালগুরলা  েন দ পক াি  
অপোধম ূলক  ঘ টি াে  অংশ  হয় ত াহরল  ত াে া পুনলশ রক  প ফেত প দরব?’ বলল 
পুনলশ  অনফসাে  ক যানি ং। 

‘নক ন্তু ক ংক ালগুরলা পে  ইনন্ য়াি নে জাভব এ নে য়াে ম রধয প াওয়া পের ছ, 
অতএব তাে া দান ব ক রে রছ ক ংক ালগুরলা তা রদে  প হফাজর ত থাক রব।  
ক ংক ালগুরলা েনদ  পে  ইনন্ য়ািরদে  িা  হয় এ বং  ক ংক ালগুরলা  েন দ পক াি  
অপোধম ূলক  ঘ টি াে  অংশ  হয় ত াহরল  ত াে া পুনলশ রক  প ফেত প দরব?’ বলল 
পুনলশ  অনফসাে  ক যানি ং। 

‘নক ন্তু ক ংক ালগুরলা েনদ ইনত ম রধয পার ে পফলা  হয়  পক ারি া উ রদ্দ রে?’ 
আজে  ওয়াইজম যাি বলল। 

‘িা স্য াে, পস সু রে াে  ে া খা হয়নি ।  পে  ইনন্ য়ািে া  নি রজে াও 
ক ংক ালগুরলা এ ক ক  দানয়রত্ব  ে াখরত ে ানজ  হয়নি ।  প ছাট পছা ট ঘ ুলঘ ুনল নবনশ ষ্ট এ ক 
দে জা ওয়ালা পে ক রক্ষ্  ক ংক ালগুরলা ে া খা হ রয়রছ, তাে  দে জায় নতিন ট তালা 
লানেরয় নতিন ট  নসল -োলা  ক ে া হরয় রছ।  এ ক টা োনব  পে  ইনন্ য়ািরদে  এ ক টা 
পুনলরশ ে  এ বং অেটা প ফ ার ে ল ক নমশ িাে  অনফরসে  হারত  পদয়া  হ রয়রছ।’ বলল  
পুনলশ  অনফসাে  ক যানি ং। 

হতাশ া ও  উ রিে  পিরম এ ল আজে  ওয়াইজম যাি ও  ইনল য় া ওর বে রয়ে  
পোরখ -ম ুরখ।  েেক বে  খিরিা ত্ত ে  ঘ টি ারক  র্েেন্ত্র প্রমাে ক ে াে  জরে ক ংক াল  
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সম্পরক ব সরন্দহ  সৃনষ্ট  ক ে া দে ক াে ।  নক ন্তু পেভারব  ে াখা  হ রয়র ছ তা রত সরন্দহ  সৃনষ্ট ে  
পক াি সুরে াে ে া খ া হয়নি ।  নি শ্চয় এ টা আহম দ  ম ুসাে ই বুন দ্ধ ।   

‘ধেবাদ  ক যানি ং, পতাম ে া বুনদ্ধমারিে  ক াজ ক রে ছ। এ খি বলরত া 
অনফসাে, ওটা নক  সনতযই েে ক বে  নছল?’ নজজ্ঞ াসা ওয়াটস রিে । 

‘নজ স্যাে ।  ক ংক ালগুরলা  স্তুপ আক ারে  পাওয়া  পে রছ।’ 
‘ক তনদরিে  পুোরিা  হর ব ব রল  পতাম ে া ম রি  ক ে ছ?’ 
‘প্রতœতত্বনবদে াসহ  আম ে া  ম রি ক রে নছ নবশ  পুঁনেশ  ব ছর ে ে  পুেরিা 

হরব।’ 
‘েেক বে  পথরক  ক ংক াল ছাে া  আে ও নক ছু নক  পাওয় া পেরছ?’ 
‘ঘ নে, আংনট, েশ ম া, পবাতা ম, ক রয়ি ইতযানদ  নক ছু নজন িস পাওয়া  

পেরছ।’ 
‘পসগু রলা পক াথায়?’ 
‘পসগু রলাে ফ রটাসহ এ ক টা ত ানল ক া ত তনে  ক ে া হরয়রছ।  তান লক ায় নতি 

পক্ষ্ই সই-সীল নদ রয়রছ। ও গুরলাও ক ংক ারলে  সা রথ ে া খা হ রয়রছ। এ ইভা রব  
ফরটাসহ ক ংক ারলে ও তানল ক া ত তনে  ক ে া হরয়র ছ। প্ররতযক ন ট তানল ক া ফরটাস হ 
োে  ক নপ ক ে া হরয়রছ। আম ে া নতিপক্ষ্  নতিন ট তানল ক া নি রয়নছ।  আে  েতথুব  
তানল ক ানট  নি রয়রছি প্র রফসে আে াপারহা।’ 

পুনলশ  অনফসাে  ক যানি ং -এ ে  প শ র্ হরতই  আজে  ওয় াইজম যা ি দ্রুত  ক রণ্ঠ 
বরল উ ি ল, ‘প্ররফসে আে াপার হা নি রয় রছি  পক ি? নতনি  নক  আরে া নক ছু নি রয় রছি? 
নতনি  ও তাে  স াথীে া  পক াথায়?’ 

পুনলশ  অনফসাে  ক যানি ং তাক াল আজে  ওয়াইজম যারিে  নদ রক ।  আজে 
ওয়াইজম যারিে  রূ ঢ় ও  ত ক নফয়ত োওয়াে  ম ত ক থা  তাে  ভারলা ল ারেনি।  ত াে  
পোরখ -ম ুরখ এ ক টা নবে নিে  ভাব।  নি রজরক  সাম রল  নি রয় বলল পস ধ ীে  ক রণ্ঠ, 
‘হ্যাুঁ, প্ররফসে আে াপা রহা  তাে  প্রতœতানত্বক  ও অো ে পেীক্ষ্ অে  জ রে  
প্ররতযক নট  ক ংক াল প থরক  ে াে নট  ক রে  দ াুঁত, পাুঁে গ্রার ম ে  দুপযারক ট  ক রে  
পদহা বরশ র্ এ বং  অো ে নজন িরসে ফরে িন সক  ফরটাগ্র াফ ন িরয়রছি।’ 
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‘নতনি  এ খি পক াথায়?’ দ্রুত ক রণ্ঠ নজজ্ঞ াসা ক ে ল আজে  ওয়াইজম যাি।  
তাে  পো রখ-ম ুর খ অনস্থে তাে  ভ াব। 

‘নতনি, এ ক জি পে  ইনন্ য়াি ছাত্র এ বং  তাে  নট রম ে  ক রয় ক জি েরল 
পেরছি  নজন িসগুরলা  নি রয় পে ীক্ষ্ াে  জরে।’ বলল  পুনলশ  অন ফসাে । 

‘পক াথায়?’ সংরে সং রেই প্র শ্ন ক ে ল আজে  ওয়াইজম যাি।  তাে  েলা  
ক াুঁপরছ স্প ষ্ট। 

‘এ টা আম ে া জানি িা।  নতনি ও বরলি নি ।  আম ে া নজজ্ঞ াসাে  প্ররয়াজি 
পদনখনি।’ 

‘পক ি?’ প্রশ্ন ওয়াইজম যারিে । 
‘ক াে ে, তাুঁরক  ফরলা  ক ে াে  নসদ্ধান্ত আম ে া গ্র হে ক নে নি ।’ বলল  পুনলশ  

অনফসাে  শ ি ক রণ্ঠ। 
পুনলশ  প্রধাি ওয়াটস ি  আজ ে  ওয়াইজম যারিে  ক থাে  বা োবানে  এ বং  

পুনলশ  অনফসাে  ক যানি ং -এ ে  নবে নি লক্ষ্ য ক ে ল।  তারদে  দুজরিে  ক থা বন্ধ ক ে াে  
জরে বরল  উ ি ল, ‘নম . ক যানি ং, েখি প্রম ানে ত হরল া ওটা েে ক বে, তখি সেক াে 
ও পুনলরশ ে  উ ধ্বব তি ক তৃবপক্ষ্  ও  এ  বযাপা রে  নসদ্ধ ান্ত  িা  পি য়া প েবন্ত  পক াি নক ছু  
হস্তান্তে িা ক ে রলই  ভারল া হ র তা।’ 

‘স্যাে  পোটা  নবর্য়  পে  ইনন্ য়াি নে জাভব  এ লাক াে  প ভতরে ে ।  প্ররফসে 
আে াপারহা তাে  প্রতœতানত্ব ক  েরবর্ে াে  জরে পে  ইনন্ য়াি প্রশ াসরিে  ক াছ 
পথরক  খিরিে  অনুম নত নি রয় র ছি।  পফ ারে ল  ক নম শ িাে  অনফসও ত ারদে  সার থ 
এ ক ম ত এ টা জানিরয় নদরয় রছ ।  আম ারদে  প রক রছ স াক্ষ্ ী নহ সারব  উ পনস্থত থ াক াে  
জরে।  পে াটা উ র দযাে  প্রর ফস ে  আে াপারহ াে ।  তাে  পেীক্ষ্ া  ও ে রবর্ে াে  জ রে 
নক ছু ক রে  স্যাম্পল নি রয় োরব ি, এ টা তাুঁে  অনধ ক াে ।  এ রত বাধা পদয় া ো রব পক ম ি 
ক রে, নবরশ র্ ক রে  পে  ইনন্ য়াি প্রশ াসি েনদ  বাধা  িা পদ ি।  তাে া বাধা  নদরল, 
আম ারদে  সা হােয  ো ইরল  আ ম ে া অবেই  প্র রফসে আে াপ ারহা রক  আট ক াতাম ।  
তাছাো স্য াে, অতীর তও এ ই  পে  ইনন্ য়াি এ লাক ায় পখাুঁোখুুঁনে হরয়র ছ। োে া  
এ টা ক রে রছি, তাে া প্র াপ্ত নজ নি সপত্র নি রয় পের ছি, পেীক্ষ্ া-িীনে ক্ষ্ া ক রে রছি।  
পক াি সময়ই এ  নি রয়  প্রশ্ন ও র ি নি ।  পক াথাও এ  প্রশ্ন  পতাল া হ য়নি  স্যাে ।’ 
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পুনলশ  অনফসাে  থাম রতই আজে  ওয়াইজম যাি বলল, ‘নি ক  আরছ। 
ধেবাদ।  নক ন্তু এ ক টা ক থা দ য়া ক রে  বলুি, প্ররফসে আে া পারহ া পেীক্ষ্ াে  জর ে  
ো নি রয় প েরছি, পস গু রলাই পে নতনি  পেীক্ষ্ া ক ে রবি, অে নক ছু পেীক্ষ্ া ক রে  
তারক  এ ই েেক বে  খিরিে  ফল বরল োনল রয় প দরবি িা, তাে  নি শ্চয়তা নবধাি 
নক ভারব হ রব?‘ আজে  ওয়াইজম যারিে  ম ুখটা নক ছুটা উ জ্জ্বল  পদ খাল। 

হাসল পুনলশ  অনফসাে  ক যানি ং। বলল, ‘প্ররফসে আে াপার হা তাে  ক ারজ 
ক াে ও প্রশ্ন পতালাে পক াি অব ক া শ  ে ারখিন ি স্যাে ।  নতনি  প্রনতনট  নজন িরসে দুনট 
ক রে  পযারক ট ক রে রছি।  পে ম ি প্রনতনট  ক ংক ারলে  দাুঁ রত ে  দুনট  পযা রক ট এ বং  
প্রনতনট  পদহ াবরশ রর্ে  দুনট  পয া রক ট।  প্রনতনট  নজন িরসে দুপযার ক রটই পে  ইনন্ য়াি 
প্রধাি, পফ ারে ল ক নম শ িাে  অনফস ও  থাি াে  সই - সীলসহ  প্রতযায়ি  নি রয়র ছি।  
প্রনত দুপয া রক রটে  এ ক নট রক  নতনি  পেীক্ষ্ াে  ক ারজ বয বহাে  ক ে রবি এ বং অ ে 
পযারক টন ট তাে  ক ারছ  সাক্ষ্ ী হ রয় থাক র ব।‘ 

আিরন্দে  সারথ এ ই ক থাগু রল া বলল পুনলশ  অনফসাে  ক যানি ং, নক ন্তু এ ই 
ক থা শু রি  আজে  ওয়াইজম যাি  ও  ইনল য়া  ওরবে রয়ে  ম ুখ  হত া শ াে  অন্ধক ারে  প রক  
পেল।  ভয়ংক ে  এ ক  ভাবিা এ রস তার দে  নঘ রে  ধ রে রছ, ফরে িন সক  ও অোে  
পটরষ্ট প্রমাে হ রয় ে ারব  পে, েেক বরে ে  এ ই পেৌদ্দজি ক াে া  এ বং পক াি জানতে ।  
তাে  ফ রল নম থযা  হ রয়  ো রব  টাওয়াে  ধ্ব ংরসে  জ রে  ঐ  পেৌ দ্দ জ রিে  িাে া  নবম াি  
হাইজযা রক ে  সাজারিা  ক ানহিী ।  নি শ্চয়  . হা ইম  হা ইরক ল ফ াুঁস ক রে  নদরয় রছ এ ই  
পোপি  েেক বরে ে  ক থা।  এ খ ি পক াথায়  পাওয় া োর ব প্র রফ সে  আে াপারহ ারদে ।  
পস পত া আসল িয়।  তাে  পপ ছ রি আরছ  আহম দ ম ুসা।  আ হম দ ম ুসারক  এ  পেীক্ষ্ া  
ও পেীক্ষ্ াে  ফল  লা রভ ন বে ত ে াখর ত হরল  তা রক  পাওয় া দে ক াে ।  আে  তারক  
পপরত  হ রল প্র রফসে আে াপা র হারক  প াওয়া  দে ক াে ।’ 

এ সব আক াশ -পাতাল নেন্তায়  বুুঁদ হরয়নছল আজে  ওয়াইজম যাি। 
ওয়াটস ি তারক  লক্ষ্ য ক রে  ব লল, ‘নক  ভাবরছি নম . ওয়া ই জম যাি?’ 
‘ভাবনছ  প্র রফসে আে াপ ার হার দে  ক থা।  ন তনি আম ার দে  শ ত্রুে পক্ষ্ হরয়  

ক াজ ক ে রছি।  পভর ব প ানে  িা, এ ই স্যাম্পলগু রলারক  নতন ি েরবর্ে া -পেীক্ষ্ াে  
িারম  পক াি কারজ  লাো রবি।  তাুঁরক  আম ার দে  পাওয় া দে ক াে ।  পসট াই ভা বনছ।’ 



ধ্বংস  টাওয়া রেে  নি রে  146 

 

‘পভর ব নক  নি ক  ক ে রলি? এ নদরক  পতা  ো  ঘ রটরছ, তাে  ম রধয পুনলরশ ে  
পক াি ভুল -ত্রুনট  প দখ রত প ানে  িা।’ বলল  ওয়াটস ি। 

‘পদার্  আম ারদে  ভ ারেযে।  তা  িা হরল  প্রর ফসে আে াপার হা ে  ম ত পলাক  
শ ত্রুে ক্র ীেি ক  হরয় এ খারি  আরসি!’ বলল  আজে  ওয়াই জম যাি। 

পুনলশ  অনফসাে  নক ছু বলাে জরে ম ুখ খুরলন ছল।  নক ন্তু পু নল শ  প্রধাি 
ওয়াটস ি তারক  বাধা  নদরয় ব লল, ‘এ খি আে  পক াি ক থা িয়।  েল এ কটু ঘ ুরে 
নফরে  পদনখ।  েেক বে নট ও এ ক বাে  পদখ া প েরত  পা রে ।’ 

‘নক ন্তু এ ে রেরয়ও জরুনে  হরল া  প্ররফসে আে াপা রহ ারক  খুুঁরজ  পবে  ক ে া।  
পেীক্ষ্ া-িীনে ক্ষ্ া অবস্থাে  ম রধয ই ত ারক  পে  পক াি ম ূরলয  খুুঁ রজ  প পরত  হরব।’ বলল  
আজে  ওয়াইজম যাি। 

‘তাহ রল?’ ওয়াটস ি বলল। 
‘েলুি তাহ রল।  এ ক টু ঘুরে -নফরে  এ রস আম ে া আব াে  োত্রা  ক ে ব।’ 
‘নি ক  আরছ।’ বরল  ওয়াটস ি  উ রি  দাুঁোল।  সব াই উ ি ল। 
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৬ 
নি উ ইয়ক ব হাইও রয়  ধরে  এ ক টা োনে  এ নেরয়  েরলর ছ ওয়ানশ ংটরিে  

নদরক ।  োনে ে  আরে াহী  দুজ ি।  ড্র াইনভং নসরট আহম দ  ম ুসা এ বং ত াে  পারশ  
ক াম াল সুলাইম াি। 

‘আম ে া অরধবক  পথ  এ নেরয়নছ ভাইয় া।  েেক বরে ে  ১ ৪ নট ক ংক ারলে  
সবে ক ম  পটষ্ট  সরন্দহাতী তভা রব প্রমাে  ক রে রছ, ঐ  ১ ৪  জিই আে ব ব ংরশ াদ্ভ ুত  
এ বং তা রদে রক  টুইিট াওয়াে  ধ্বংরসে  ন দিেত  ে ারত  এ ক ই  সম রয় নবর্াি  েযাস 
প্ররয়ার ে হ তযা ক ে া হরয়র ছ। এ ে  অথব আে বরদে  ক তৃবক  নব ম াি হাইজযাক  ক রে  
টুইিট াওয়ারে  আঘ াত ক ে াে  প্রোনে ত ক ানহিী নম থযা এ বং সাজারিা।  অেনদ রক  
ধ্বংস হরয় োওয়া  টুইিট াওয়া রে ে   ারষ্টে  নতিন ট পেীক্ষ্ াই প্রমাে ক রে রছ নবরশ র্ 
ধে রিে  প রম ানল শ ি নবরফাে ক  নদরয় টাওয়াে  ধ্বংস ক ে া হরয়রছ, নবম ারিে  
আঘ ারত টাওয়াে  ধ্বংস হয়নি ।’ বলল  ক াম াল  সুলা ইম াি। 

‘আম ে া অরধবক  পথ  এ নেরয়নছ, এ  ক থা  বলছ  পক ি? টুইিট াওয়াে  ধ্বং রসে  
জরে ো রদে রক  অনভ েুি ক ে া হরয় রছ ত ারদে  নব রুরদ্ধ  অনভ রোে নম থযা  প্রমারেে  
 কু রম ন্ট  আম ারদে  হারত। অ েনদরক  টাওয়াে  ধ্বং রসে  প ে ক াে ে পদখারিা  হরয় রছ  
তা নম থযা  প্রমারেে ও  কু রম ন্ ট আম ারদে  হার ত এ রস রছ। সুতোং বলর ত পারে া  
পুরে া পথই আম ে া অনতক্র ম  ক রে নছ।  এ খি আমে া উ দ্ধাে  ক ে রত োনে  নসন ভল 
পলবীি নক ভারব  টাওয়া রে  আঘ া ত হািল, পসই ে হস্য।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 

‘আম ে া  া. আ রয়শ া আ হম র দে  ম াম াে  ক াছ  প থরক  ‘পলা ব াল  হক’-এ ে  
উ ড্ডয়ি  রুট  এ ে  ল ে ও ফ রটা গ্রাফ পো োরেে  পেষ্টা ক ে রত পানে ।  আম াে  নবশ্বাস  
নতনি  আম ারদে  সা হােয  ক ে রবি।’ ক াম াল  সুলাইম াি  বলল। 

‘আম ে া ‘নম উ নজয়াম  অব নম নল টাে ী  নহনে’ে  ওখারি  ক াজ পসরে  
নি উ ইয়রক ব নফরে ই ওখ ারি ো ব ইিশ াআল্লাহ।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 
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‘পলাব াল হক’-এ ে  নম নসং  বরল  ক নথত  ল ে সম্পরক ব িতুি  নক ছ ুজািা পে রছ  
ভাইয়া?’ 

‘আনম  এ ক টা পটন লরফারিে  অ রপক্ষ্া ক ে নছ ক াম াল সুলাইম া ি।’ 
‘পক  পটন লরফাি  ক ে রবি।’ নজ জ্ঞ াসা  ক াম াল  সুলাইম া রিে । 
‘এ ফ.নব.আই প্রধাি জজব আ ব্রাহাম  জিসি  পটন লরফাি ক ে রবি।  নতনি 

েত ে া রত  আম ারক  পটন লরফাি  ক রে  বরলন ছ রলি  পে, নম নল টাে ী নম উ নজয়ারম ে  লে  
সম্পরক ব পস্প রসনফক  নক ছু জা িরত প াে রল আনম  পসখ ারি  প পৌছাে  আ রেই  নতনি  
আম ারক  জািারবি।’ 

আহম দ ম ুসাে  ক থা পশ র্ হ রত ই তাে  পম াবা ইলট া প বরজ  উ ি ল। 
পম াবাইলন ট তু রল সাম রি  ধে ল আহম দ ম ুসা। 
‘নি শ্চয় নম . আব্রা হাম  জিসরি ে  পটন লরফাি।’ বলল  ক াম াল  সুলাইম াি। 
‘িা বু রম দীি নবল্লা হে  পটন লরফ াি।’ বরল  আহম দ ম ুসা  বু রম দ ীি  নবল্লাহে  

ক রলে  উ ত্ত ে  নদরয় বলল, ‘হ্যাুঁ, আনম  পজা রসফ জি।  তুনম  ক খি নফ ে রল?’ 
‘এ ই ম াত্র।  পপ ৌরছ ই আপিা রক  পটন লরফাি  ক রে নছ।’ 
‘পশ াি, আনম  ো খ বে  পপ র য়নছ, তারত প্ররফসেরক নক ছুনদি বা ইরে  

থাক রত হ রব, বানে রত তাুঁে  ে া ওয়া হর ব িা।  আে  তুনম  পতাম াে  আসল ক াজ শু রু 
ক রে  দাও।  ম ূল  নে রপারটবে  আ রে  প্রাে নম্ভক  ক রয়ক টা  নে রপাটব  ক ে রত  হ রব।  পেম ি 
েেক বে  আনবষ্কারে ে  খবে, ধ্বংস টাওয়া রে ে   াষ্ট পেীক্ষ্ া ে  উ রদযারেে খবে  এ বং 
এ সবরক  সাম রি পে র খ বল রব  টাওয়াে  ধ্বংস  নবর্রয়  সতযা নুসন্ধারিে  সাম নগ্রক  
উ রদযাে  পিয়া  হ রয়রছ।  এ ই নে র পারটবে  পেন দিই  ম ূল নে রপাটব  পনত্রক ায় পে রত হর ব।  
এ ে পে ‘ল া-ম রন্ ’ পনত্রক ায়  ো উ ি রব  ি া, পসসব ন বর্রয় ও ফরল াআপ পূেবাে  
নে রপাটব পত াম ারক  প াি ারত  হর ব FWTV এ বং WNA সংবা দ ম াধযরম।  ম ূল তথয  
পতা পাওয়া  পে রছ। ত াে  নভন ত্ত রত নে রপাটব ত তনে  ক ে ।  পরে  এ ক টা নবর্য় সংরে াজি  
ক ে রলই েলরব।’ আ হম দ ম ুসা  বলল। 

‘আনম  ক াজ শু রু ক রে  নদরয়নছ।  তরব আপনি প ে প্রাে নম্ভক  নে রপারটবে  ক থা  
বরলরছি  তা  আম াে  ম াথায়  নছল  িা।  আপনি  নি ক ই ব রলরছ ি।  নবিা  পম রঘ  
বজ্রপারতে পেরয়  এ টাই স্ব াভ ানবক  হরব।’ বলল  বুরম দীি  নব ল্লাহ। 
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‘ধেবাদ  নবল্লা হ।  ে াখলাম  পটন লরফাি।  সব  ক থা ম রি পে খ।  বাই।’ বরল  
আহম দ ম ুসা ক ল  অফ  ক রে  ন দল। 

ক ল অফ ক রে  পম াবাইল   যা শ  পবার ব  ে াখর তই  পম াবা ইল পবরজ  উ ি ল 
আবাে । 

‘এ বাে  নি শ্চয় জজব আব্র াহাম  জিসি  হরবি  ভাইয় া।’ ব লল  ক াম াল  
সুলাইম াি। 

পম াবাইল  তুরল  নি ল আহম দ  ম ুসা। 
নি ক  জজব আব্রাহাম  জিসি ই  প টন লরফাি করেরছ। 
‘গু  ম নি বং জিাব।  পক ম ি আর ছি?’ বলল আহম দ ম ুসা। 
‘গু  ম নি বং। ভাল আনছ।  তুনম  নি শ্চয় পরথ  ড্র াইভ  ক ে ছ?’ 
‘নজ হ্যাুঁ।’ 
‘তাহ রল তাো তানে  বলন ছ পশ া ি।  লেটা নম নসং বরল পে  ম ন্তবয  কু রম ন্ট 

আরছ  তা  নি ক  িয়।  এ ক টা নব রশ র্ পক্ষ্ অনফসরক  নদরয়  এ টা ক নে রয়রছ। ল েটা 
নি ক  জায়োয় নি ক ই  আরছ।  বলন ছ পসক শ ি ও  প ষ্ক  িািা ে ।  ম ুখস্থ ক রে  ি াও। 
MM-111/197, আে ও পশ াি, ওখারি নক ন্তু ক ো  নসন ক উ নে নট ।  তারদে  উ পে 
‘পদখ া ম াত্র  গুলী’ে  স্থায় ী নি রদব শ  পদয়া আরছ।  তাে  উ পে  পত া ম ে া  নে ভলবাে  নি রত 
পাে রছা ি া।  সুতোং স াবধাি।  উ ইশ  ইউ  গু লাক ।  বাই।’ বর ল  এ পাে  পথ রক  নক ছু 
পশ ািাে  অরপক্ষ্া  ি া ক রে  পটন লরফাি পে রখ ন দল জজব  আব্রাহ া ম  জিসি । 

‘আল্লাহ  পলাক নট ে  উ পে ে হম  ক রুি।  ত াুঁে  সে ক ারে ে  পক াি  লাভ  পিই, 
বে ং এ ক নদক  নদরয়  ক্ষ্ নত আ র ছ, তা স রেও  অম ূলয সাহা েয  নতনি  ক ে রছি।’ স্ব েত  
ক রণ্ঠ  বলল  আহম দ  ম ুসা। 

‘জজব আব্রাহ াম  জিসি  সনত যই আপিারক  প ছরলে  ম ত ভারলাব ারসি 
ভাইয়া।’ ক াম াল  সুলাইম াি ব লল। 

‘পতাম াে  ক থা নি ক  ক াম াল সু লাইম াি।  নতনি  আম ারক  তাে  নিতীয় পছ রল 
ম রি ক রে ি।  নক ন্তু নতনি  পছরল র ক ও এ  ধে রিে  সাহ ােয ক ে রব ি িা।  আসরল  ক াম াল 
সুলাইম াি, নতনি  আম ারদে  উ রদ্দে-আ দশ বরক ও ভা রলাবা রসি।’ বলল  আ হম দ  
ম ুসা। 
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‘ভাইয়া আ রে ক টা নবর্য়, বতবমাি ম ানক বি সেক াে  সম্ভবত োি  
টুইিট াওয়াে  ধ্বংরসে  সতয ঘ টি া নদরিে  আরলার ত আসু ক ।  পে গ্রুপটা ত খি  
ম ানক বি প্রশ াসি ও সে ক ারে ে  এ ক টা অংশ রক  ক ারজ লানেরয় ভয়া বহ ক াজট া  
ক রে নছল, নবশ্বরক  ও  আরম নে ক ারক  বদ রল  নদ রত  পেরয়নছল  তারদে  ম ত  ক রে, পসই  
গ্রুপটা ও ত ারদে  হীি  উ রদ্দ ে ধে া পরে  োক  ন বশ্ববাসীে  পো র খ, এ টা আরম নে ক াে 
বতবমাি সে ক াে  আন্তনে ক  ভারবই ক াম িা ক রে ি।  তরব এ  ক াজট া অরেে  হা রত 
পহাক, এ টা তাে া ো রেি ।’ ক া ম াল  সুলাইম াি  বলল। 

‘হ্যাুঁ  ক াম াল  সুলাইম াি, পতা ম াে  ক থা নি ক, আজরক ে  আ রম নে ক া নবশ 
বছে আরেে  পসই  আরম নে ক া িয়।  জজব ওয় ানশ ংটি, আব্রা হাম  নল ংক ি, টম াস 
পজফাে সরিে  আরম নে ক া আব াে  নফরে  এ রস রছ। এ ই  আরম নে ক া নি রজে  পেম ি 
শ ানন্ত, সম ৃনদ্ধ ও নি ে াপত্ত া নি নশ্চত ে াখরত  োয়, পতমন ি োয় অরেে ও  শ ানন্ত, 
স্ব াধীিতা, সম ৃনদ্ধ ও  নি ে াপত্ত া নি নশ্চত  থাক ।  এ ই  আরম নে ক া নবরশ্বে  জানত  ও  
পদশ সম ূরহে  ম াথায়  বসর ত ো রে িা, োরে ত ার দে  হৃ দরয়  স্থাি পপ রত। সুতোং  
আরম নে ক া অবেই  ো ইরব  অতীরতে  এ ক নট  ক ারলা দাে  তাে  ো  প থরক  ম ুর ছ  
পফলরত।’ বলল  আ হম দ ম ুসা । 

আহম দ ম ুসাে  ক থা পশ র্ হরত ই ক াম াল সুলাইম াি নেৎক াে  ক রে  উ ি ল, 
‘ভাইয়া  াি নদ রক  এ নিট  নিি।  এ  নদক  নদরয় ‘ইনন্ রপির  ন্স’ এ রভনি উ রত  ি া 
 ুক রল  অরিক  ঘ ুে রত  হ রব।’ 

‘ধেবাদ  ক াম াল সুলাইম াি।  ক থায় ম রিারো ে নদর ত নেরয়  ে াস্তাে নদরক 
ম রিারোে  নছল  িা।’ এ নিট  পিবাে  জ রে  োনে টারক  সাই   পলরি  নি রত  নি রত  
বলল  আহম দ ম ুসা। 

ইনন্ রপির ন্স এ রভনি উ  ও ক িন ষ্টন টউ শি এ রভনি উ ে াজধািী  
ওয়ানশ ংটরিে  প্রােরক রন্দ্র।  পহায়াইট হ াউ জ, পালবারম ন্ট  ভবিসহ গু রুত্বপূেব  
সে ক ানে  প্রনতষ্ঠাি এই এ লাক া য়। 

ইনন্ রপির ন্ট  এ রভনি উ -এ ে  দনক্ষ্ ে প্রারন্ত  এ রভনি উ  প থরক  এ ক টু পভতরে  
এ ক  নবে াট এল াক া জুরে ‘নম উ নজয়াম  অব নম নল টাে ী নহনে’। 
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নম উ নজয়ারম ে  োে নদক  নঘ রে বে বে ো ছ স্থািটারক  বা োরিে  রূ প  
নদরয়রছ। নম উ নজয়ারম ে  দুপ ার শ  পানক বং পলবীস। 

উ ত্ত ে  পারশ ে  পানক বং পলবীসটা  ছ ায়া পঘ ে া ও  অরপক্ষ্াক ৃত  নি জবি।  তাছাো  
নম উ নজয়ারম ে  প্রাইরভট ও  ইম াে রজনন্স  দে জা আর ছ, পসট াও এ নদরক ই। 

আহম দ ম ুসা এ ই  ক াে পানক বং -এ  তাে  োনে  পাক ব ক ে রলা। 
আহম দ ম ুসা  পরক ট প থরক  ন ম উ নজয়ারম ে  ইন্ট াে োল  ম া িন েত্রট া পবে  

ক রে  পোরখে  সাম রি তু রল ধে ল।  োে তলা নবনল্ডং। প্রনতনট  পলারে ে  রুম  ও  
পযারসরজে  এ যা রে ি রম ন্ট  প্রায় এ ই ে ক রম ে ।  পূবব নদরক  নম উ নজয়ারম ে  এ িট্রান্স।  
নম উ নজয়ারম  প াক াে  পে একটা বে লাউি ।  লাউরিে  দুপ্রান্ত পথরক  দুনট  প্রশ স্ত  
নসুঁন ে উ রি  প েরছ  োে তলা  প েব ন্ত।  এ ক টা নসুঁন ে উ পরে  ওিাে জর ে, অেটা  নি রে  
পিরম আসাে  জ রে। 

নম নল টাে ী নমউ নজয়াম নট  সাববক্ষ্ নে ক ভারব সববসাধােরেে  জরে পখ ালা  
িয়।  নি নদবষ্ট সম রয়ে  ম রধয অনু ম নত প্রাপ্তে াই শু ধু নম উ নজয়ারম   ুক রত পা রে । 

নম উ নজয়ারম ে  সক ল নবভাে সক রলে  জরে  অবানে ত  িয় ।  নক ছু নক ছু 
নবভাে আর ছ ো দশ বিাথবীরদ ে  জরে উ ন্মুি িয়।  এ  ধ ে রিে  পসক শ িগুরলা  
োে তলায়।  অথবাৎ োে তলায়  পক াি দশ বিাথবী োয় িা।  জ জব আব্রাহাম  জিসি  
জানিরয়রছি, MM-111/117 পসক শ িট া নি নর্ রদ্ধে  তানল ক ায় িয়। 

সুতোং তার দে  েন্তবয ‘পসফ  এ য়াে  সানভবস’-এ  নেরয়  পে ক  ব  ল ে পদখ ায়  
পক াি  বাধা পিই।  নক ন্তু  সম স্যা োে নট, পে  কু রম ন্ট রক  নম নেয়াস নম নসং তানল ক ায় 
পতালা  হরয় রছ  তা, এ ক . পদখায় পক াি বাধা আ সরব  নক িা, দুই.  ক যারম ে া নি রয়  
পেরত  নদর ব নক িা, নতি. ছনব  পতাল াে  সুরে াে পাওয়া  ো র ব নক িা, এ বং োে . 
পসক শ িন ট পক াি তলায় তা  জা িারত ভু রল পেরছি  জজব আব্র া হাম । 

আহম দ ম ুসা নম উ নজয়ারম ে  ম া িন েত্র পথরক  ম ুখ তুলল। বলল ক াম াল 
সুলাইম ািরক  সব সম স্যাে  ক থা।   

ক াম াল সুলাইম াি বলল, ‘প সক শ ি পেিাে  সম স্যাটা ভাইয়া আম ে া 
‘ইিফে রম শ ি’ পথরক  পজরি  প িব।  আম াে  ম রি  হয় প্র থম  স ম স্যাটা  পক াি  সম স্যা 
হরব  িা।  ক াে ে  পসক শ িট া  দ শ বিাথবীরদে  জর ে নি নর্ দ্ধ  ি য় বরলই  এ রক  োে তলায়  
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পিয়া  হয়নি ।  নম নসং  তথযটা  দশ ব িাথবীরদে  জ রে  এ জরেই  ে াখ া  হ রয়রছ  ো রত পক াি  
দশ বিাথবী পসক শ িট ারতই ি া  ে া য়।  পেরল  ব াধা  পদয় াে  নক ছু পি ই।  সম স্যা দাুঁো রে 
ক যারম ে া পিয়া ও  ছনব  পত ালা ন িরয়।’ 

থাম ল ক াম াল সুলাইম াি  স ম স্যা দুনট ে  পক াি সম াধাি  িা নদ রয়ই।  
ভাবনছল পস। 

‘ক লম  ক যারম ে ারতা!  এ ক টা ক াজ আম ে া ক ে রত  পানে ।  আম ে া ক যারম ে া 
পথরক  বযাটাে ী  এ বং  ফরটান েটা আল াদা  ক ে রত  পানে ।  তারত  ও রদে  েযানি ং  
এ োরিা ো রব।’ বলল  আহম দ  ম ুসা। 

োনে  পথ রক  িাম াে  জরে  ত তন ে  হরলা  আহম দ ম ুসা। 
পবনে রয় এ ল ে ানে  পথ রক । 
নম উ নজয়ারম ে  লাউরি প্রর বশ  ক ে ল আহম দ ম ুসাে া।  পস াজা  ন েরয়  দাুঁোল  

নে নসপশ রিে  সাম রি। 
নে নসপশ ি প রে দুজি।  এ ক জি পম রয়, এ ক জি পছরল। 
আহম দ ম ুসারক  প রষ্কে  সা ম রি দাুঁো রত পদ রখ পম রয়নট  তাে  নদ রক  

এ নেরয় এ ল। 
‘গু  ম নে বং ম যা াম ।  আনম  পজারসফ জি  আে  আম াে  সারথ  ইনি  কু িা ব 

সুনল ভাি।  এ ই দুিারম  নে নসপশ রি দুনট  প্ররবশ  পত্র থ াক াে  ক থা।’ 
‘নলবীজ স্যাে .........’ বরল  পম রয়নট  পে নজষ্ট াে নট  পটরি  নি ল।  পে নজষ্ট ারে  

িজে  বুনলরয়ই  পম রয়নট  বরল  উ ি ল, ‘ইরয়স স্যাে, আপিারদে  পাশ  আ রছ। পম রয়নট  
দুনট  পাশ  আহম দ  ম ুসাে  নদ র ক  এ নেরয় নদরয়  বলল, ‘স্যাে  পে নজে ারে  দয় া ক রে  
সই ক রুি।’ 

আহম দ ম ুসাে া প্র রবশ পত্র নি র য় পে নজষ্ট ারে  সই  ক ে ল। 
সই ক রে  আহম দ ম ুসা বলল, ‘ম যা াম  MM-111/117 পসক শ িট া 

পক াি তলায় পক ািন দরক  হ রব?’ 
পম রয়নট ে  পারশ  দাুঁো রিা অে  নে নসপশ নিষ্ট আগ্রহ ভরে  এ ক ধাপ এ নেরয় 

এ ল এ বং বলল  পম রয়নট  নক ছু ব লাে আরেই, ‘স্যাে  ও পসক শ িট া নতি তল াে  ১ ৯৭  
িািাে  ক রক্ষ্ ।’ 
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নে নসপশ নি রষ্টে  ম ুরখে  আক নি ক  এ ক  পনে বতবি এ বং  তাে  অ নত উ ৎসাহ  
আহম দ ম ুসাে  দৃনষ্ট  এ োল িা।  নক ন্তু এ  নি রয় নেন্তা ক ে াে  সম য় তাে  নছল িা।  প্রর বশ  
পত্র হা রত পপরয় রছ। এ খি তা োতানে  ক াজ সাে র ত হরব।   

নসুঁন েরত ওিাে মুরখ  েযানি ং  প ম নশ ি। 
েযানি ং পপেল  আহম দ  ম ুসা ে া।  েযানি ং -এ ে  সম য় বযাটাে ী ও ফরটা  

ন েরক  আলাদাভ ারব  প দরখ  ত াে া পক াি স রন্দহ ক রে নি । 
েযানি ং আ রছ  ব রলই  আহম দ  ম ুসাে া  আজ  নে ভলবাে  নি র য় আরসনি ।  

ক াম াল সুলাইম ারিে  ক ারছ এ ক টা পল ারে াফেম  নে ভলবাে  ে রয়রছ। লবী ানষ্ট রক ে  বরল 
তা েযানি ং -এ  ধে া  পরেন ি।  এ টাই তা রদে  এ ক ম াত্র অস্ত্র।  জজব আব্রা হাম  জ িসি  
তারদে রক  পক ৌশ রল ক াজ  সাে রত বরলর ছ। এ খা রি বে  পক াি খুরিা খুনি  প হাক  তা  
নতনি  োি িা। 

োে তলা এ ই  নম উ নজয়ারম  নল ফট বযবস্থা  আর ছ, নক ন্তু তা  দশ ব ক রদে  জরে  
িয়। 

আহম দ ম ুসা নসুঁন ে পভরঙ  পসা জা উ রি  প েল নতি তলায়। 
ক ক্ষ্ গুরলা সুন্দ ে  গুোক ারে  সনিত।  এ  ে ক ম  অ রিক গুর লা ক ক্ষ্  নি রয়  

নতি তলা। 
আহম দ ম ুসাে া খুুঁজরত  লােল এ ক শ’ সাতািব্বই িাি াে  ক ক্ষ্ । 
আহম দ ম ুসাে া  আরে ই  শু রিন ছল, নম উ নজয়ারম  পক াি ইউ ন িফে ম  পো 

পুনলশ  পিই।  নসন ক উ নে নট  পুনলশ ে া সাধােে  প পাশ ারক  ন বনভন্ন  রুম  ও  ক নে র ারে  
ছনেরয় আর ছ। দশ বক রদে  স ার থ নম রশ  দশ বক  হ রয় তাে া স বব ত্র ঘ ুরে  পবে ারে।  এ ই  
বযবস্থাটা আ হম দ ম ুসার দে  জর ে নবপদজিক । 

পপরয়  পেল  ত াে া ১ ৯৭  িািাে  ক ক্ষ্ ।  ক ক্ষ্ নট  উ ত্তে  নদরক ে  প শ র্ প্রারন্ত।  
ক রক্ষ্ ে  দে জা ওয়ালা সম্ম ুখ পদয় াল নম উ নজয়ারম ে  উ ত্ত রে ে  বনহিঃ রদয়ারলে  
ম ুরখাম ুনখ। ম ােখাি  নদরয়  প্রশ স্ত ক নে র াে । 

আহম দ ম ুসা  রুম  প খাুঁজা খুুঁনজে  এ ক  ফাুঁরক  ক লম  ক যারম ে ানট র ক  পসট  ক রে  
নি রয় রছ। 

ম ানে  াইরম িশ িাল এ ই ম ুনভ ক যারম ে া অতযন্ত  শ নিশ ালী। 
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পে পক াি বে  গ্রন্থ ব া পে নজষ্ট ার ে ে  উ ন্মুি দুপাতাে  উ পে শ ট নি রল এ ক 
পসরক রন্ ে  শ ত  ভা রেে এ ক  ভারেে  ম রধয দুনদরক ে  দুপা ত াে  নি রেে  দশ  পৃ ষ্ঠা  
পেবন্ত নি খুুঁত  ফরটা  তুলর ত প ার ে । 

আহম দ ম ুসাে া ১ ৯৭  িািাে  ক রক্ষ্  প্ররবশ  ক ে ল। 
নবশ াল ক ক্ষ্ নট রত তখি পাুঁে জি পলাক ।  তার দে  ম রধয ে া ে জি েুবক, 

এ ক জি তরুেী।  তাে া নবনভন্ন ন জনি স পদখ ায় বযস্ত। 
পোটা ক রক্ষ্  ‘পসফ এ য়াে  সান ভবস’-এ ে  নবনভন্ন  েন্ত্রপান ত, পলবীরিে  ম র ল, 

নবনভন্ন পদয়াল  োটব, পে নজষ্ট াে  ও বইপত্র  সুন্দ ে ভারব  সাজা রি া।   
আহম দ ম ুসা ও ক াম াল সুলা ই ম াি আলাদাভা রব  খুুঁজর ছ লে  পে নজষ্ট াে । 
তারদে  পনে ক ল্পিা হ রলা, তাে া দুজ রি এ ক  স রে  থ াক রব  িা।  আহম দ  

ম ুসা লে  পে নজষ্ট াে  প থরক  ফরট া পি রব।  আে  ক াম াল সুলা ইম া ি োে নদক টা পা হাে  
পদরব  তা রক  আক্র ম ে পথরক  বাুঁ োরিাে  জর ে। 

ঘ রে ে  ম াোম ানে জায়োয়  দ ে জা পথরক  ি াক  বে াবে  সা ম রি এ ক টা 
প রষ্ক  আহম দ  ম ুসা পপরয়  পে ল লে পে নজষ্ট াে । 

লে পে নজষ্ট াে নট  পখালা। পখা লা পাতাে  নদ রক  তানক রয় আহম দ ম ুসা  
নবিরয় হ তবাক ।  লরেে প ে অংশ নট  পস োয় পস ই পা তানট ই পখ ালা আক ারে  জ্বল  
জ্বল ক ে রছ। 

এ টা নক  ক াক তানল য় ঘ টি া, িা শ ত্রুপরক্ষ্ ে  এ টা এ ক টা পিানট শ? 
পেটাই  প হাক  এ  নি রয়  সম য় িষ্ট  ক ে া ো রব  িা।  তাক াল  আহম দ ম ুসা  

ক াম াল সুলাইম ারিে  নদ রক ।  পদখল, আহম দ ম ুসাে  বা রম  নক ছু দূরে  এ ক টা েন্ত্র  
পেীক্ষ্ া ক ে রছ দুজি।  তা রদ ে  অল্প দূরে  ক াম াল সুলাই ম াি।  অবনশ ষ্ট দুজি  
ক াম াল সুলাইম ারিে  নক ছু দূরে  দে জাে ক াছাক ানছ  জায়ে ায়।  আে  তরুেীনট  ঘ রে ে  
পনশ্চম প্রারন্ত  পনশ্চমম ূখী হরয়  এ ক টা বইরয়ে  পাত া উ ো রে । 

আহম দ ম ুসাে  সা রথ ক াম াল সু লাইম ারিে  পো খারে ানখ হল। 
ক াম াল সুলাইম াি পরক রট  হা ত নদল।  এ টা ত াে  প্রস্তুত  থাক া ে  সংরক ত। 
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আহম দ ম ুসা  ঘ ুরে  দাুঁোল।  ক লম  ক যারম ে ানট  হারত ই নছ ল।  ক লম -
ক যারম ে ানট  পস পে নজষ্ট ারে ে  নিন দবষ্ট পাতাে  উ পরে  ধরে  ক যারম ে ানট  অি ক ে ল। 
অফও ক রে  নদল  পস রক ন্  খার িরক ে  ম রধযই। 

আহম দ ম ুসা  ক লম নট  পরক রট ে াখরত  ে ারব।  এ ই সম য়  তা ে  বাম  প াশ  
পথরক  এ ক টা শ ি ক ণ্ঠ পভর স এ ল, ‘হাত  তুরল  দাুঁে াও আ হম দ ম ুসা।’  

আহম দ ম ুসা হাত  িা তুরল ই নফে ল তারদে  নদরক ।  পদ খল, োে া এ ক টা 
েন্ত্র পেীক্ষ্ া ক ে নছল পসই  েুব ক  দুজি ঘ ুরে  দাুঁনেরয় রছ। তা রদে  দুজ রিে  হার ত ই  
উ দযত নে ভলবাে । 

আহম দ ম ুসা  ওর দে  নদ রক  তা ক ারতই ওরদে  এ ক জি বলল, ‘োলানক ে  
পেষ্টা ক রে া িা।  হাত  পত াল।  গু লী ক ে রত আম ার দে  বাধয  ক র ে া িা।’ 

তাে  ক থা  পশ র্  হব াে  আ রেই  ক াম াল  সুলাইম ারিে  হা ত  প রক ট পথ রক  
পবনে রয় এ রসনছল।  দুপ দুপ ক রে  শ ব্দ  হরলা  দুব াে । 

পল ারে াফেম  বুরলট  নে রয় নব র ফানে ত  হ রলা েুবক  দুজ রিে  সাম রি। 
ম ুহূরতবই ওো জ্ঞ াি হানে রয় লুন টরয় পেল পম রেরত। 
পল ারে াফেম  বুরলট  পছাোে পে ক াম াল সুলাইম াি নে ভলবাে  িানম রয়  

এ গুনে ল আহম দ ম ুসাে  নদ রক ।   
আহম দ ম ুসা নেৎক াে  ক রে  উ ি ল, ‘ক াম াল পপছ রি..........।’ 
দে জাে পারশ  পে দুজি েু বক  নছল তাে া দুজরিই  পরক ট প থর ক  নে ভলবাে  

পবে  ক রে  তাক  ক ে রছ  আহম দ  ম ুসা ও  ক াম াল সুলাইম ািরক । 
তারদে  এ ক জি নেৎক াে  ক রে  উ রি রছ, ‘পতাে া বহু জ্বানলরয়নছল 

আম ারদে ।  পতা রদে  আজ  বাুঁনে রয় ে াখব  িা।  কু কু রে ে  ম ত ম াে ব পতা রদে ।’ 
ক াম াল সুলাইম ািও ত ারদে  ন দরক  ঘ ুরে  দাুঁনে রয়নছল। 
নক ন্তু আহম দ ম ুসা ও ক াম াল সু লাইম াি ক াে ও নক ছু ক ে াে  নছ ল িা।  েুবক  

দুজি এ তটা দূ রে  পে, তারদ ে  উ পে পাো আক্র ম রেে  সুরোে  পিই।  ক াম াল  
সুলাইম ারিে  পল ারে াফেম  নে ভলবাে ও নবদঘ ুরট  পনজশ রি। 

আহম দ ম ুসা ও  ক াম াল সুলা ইম াি দুজরিে ই নস্থে  দৃনষ্ট  েু বক  দুজরিে  
নদরক । 
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সম রয়ে  এ  ে ক ম  সনন্ধক্ষ্ রে সাইরলন্সাে  লাো রিা নে ভলবা রে ে  গুলীে শ ব্দ  
হরলা পে পে দুব াে । 

েুবক  দুজ রিে  হা ত পথরক  নে ভলবাে  নছট রক  প রে পেল।  দুজ রিে ই দু হাত  
ে িাি। 

আহম দ ম ুসাে া ত াক াল ঘ রে ে  পনশ্চম নদরক ।  পদ খল, পসই ত রুেীে  হা রত 
নে ভলবাে । 

আহম দ ম ুসা  তাে  ন দরক  তাক ারতই  পম রয়নট  বলল, ‘আসুি স্যাে  
আপিাে া আম াে  সার থ।’ 

বরল ত রুেীনট  দে জাে নদ রক  হ াুঁটা নদল। 
ক াম াল সুলাইম াি তাে  পল ারে াফেম  নে ভলবাে  তুরল ফায়াে ক ে ল আহত 

েুবক  দুজরিে  ন দরক ।  বলল, ‘ওো নেৎক াে  ক ে াে  আে  সুরো ে পা রব িা।’ 
হাুঁটরত  হাুঁটর ত ম ুখ  ঘ ুনে রয় তরুেীনট  ক াম াল  সুলাইম া িরক  বলল, 

‘ধেবাদ।’ 
তরুেীনট ে  সারথ  আহম দ  ম ুসাে া ঘ ে  পথ রক  প বনে রয় এ ল।  তরু েীনট  হাুঁটরত  

লােল ক নে র াে  ধরে  প্রথ রম  পনশ্চরম, তাে পে উত্ত রে । 
‘আম ে া নক  পবে  হরব া উ ত্ত রে  প্রাইরভট  এ নিট  নদরয়?’ বলল আহম দ ম ুসা  

তরুেীনট রক  লক্ষ্ য ক রে । 
‘নজ স্যাে ।  সাম রিে  পেট নদরয়  অরিক  োরম লা হ রত প ারে ।  ওরদে  আরে া  

পলাক  আরছ। আ পিাে া দুজি   ুরকরছি, এ  খবে  সব জ ায়ো য় হরয়  পে রছ।’ 
‘নক ভারব, আম ারদে  প তা ওো নেরি িা।’ বলল  ক াম াল  সুলা ইম াি। 
‘নে নসপশ রি আপিাে া পসক শ রিে  পক া  িািাে  ব রলন ছরলি ।  এ  পথরক ই  

নবর্য়ট া প্রক াশ  হরয় প রেরছ। শু ধু ঘ রে ে  োে জি পবাধ হয় জ ািত িা প ে, আপিাে া  
দু’জি।’ 

তাে া প্রা ইরভট নসুঁনে ন দরয় উ ত্ত রে ে  প্রাইরভট  এ নিরট পি রম  এ ল। 
প্রাইরভট  এ নিরট  এ ক জি ত রুেী দাুঁনেরয়নছল।  আহম দ  ম ু সারদে রক  

নি রয় আসা তরুেী তারক  লক্ষ্ য  ক রে  বলল, ‘এ নদক  সব নি ক -ি াক?’ 
‘নজ।’ 
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‘নি ক  আরছ পত াম াে  ক াজ পশ র্ ।  তুনম  এ খি েরল োও।’ 
বরল পস  এ গুরল া দে জাে ন দরক ।  দে জায়  ন নজট াল ল ক ।  তরুেীনট  

আিল ক  ক ে ল।  দে জা খুরল  প েল। 
তরুেীসহ  আহম দ ম ুসাে া  পবন ে রয় এ ল। 
োনে ে  পারশ  নে রয় প পৌছল  তা ে া। 
পম রয়নট  বলল, ‘স্যাে  আম ার ক  ওয়ানশ ংটরিে  সীম া পেবন্ত  আপিার দে  

পপৌর ছ নদ রত বরলর ছি।’ 
‘ওরয়লক াম ।’ আহম দ  ম ুসা ব লল। 
পম রয়নট  পপছি  নদরক ে  দুনট  দ ে জা খুরল  আহম দ ম ুসা রদে  ব নসরয় নি রজ 

নেরয় ড্র াইনভং  নসরট বসল। 
োনে  ষ্টাটব নি ল। 
আহম দ ম ুসা বলল, ‘োনে রত  বসাে  পপ্র ারটাক ল প তা নি ক  হর লা িা।’ 
‘আপিাে া পম হম াি।  আে  আন ম  পহারষ্টে  প রক্ষ্  আপিার দে  সা নভবস নদনে। 

পপ্রারটাক ল নি ক  আরছ।’ বলল  তরুেীনট । 
‘পহাষ্ট  পক?’ নজরজ্ঞস ক ে ল আহম দ ম ুসা। 
‘অনফনসয়ানল বল া োর ব ি া।  আে  আি -অনফনসয় ানল  শু রি  নক  লাভ।’ 

বলল  তরুেীনট । 
োনে নট  নি উ ইয়ক ব হাইওরয় রত  উ ি রল তরুেী এ ক টা ইম াে রজ নন্স  পানক বং -

এ  োনে  দাুঁ ে  ক নে রয় পিরম প েল।  আহম দ ম ুসা ও  ক াম াল সুলাইম ািও িাম ল। 
ক াম াল সুলাইম াি ড্রাইনভং  নস রটে  পারশ ে  নসরট উ রি  বসল। 
আহম দ ম ুসা বলল, ‘আপনি নক ভারব নফে রবি পস নজ জ্ঞ াসা জানি 

অবান্তে ।  আপনি  আপিাে  ‘স্যাে’পক  আম াে  ক ৃতজ্ঞতা  জা িারবি।  আে  পবাি রক  
ক ৃতজ্ঞতা জািাব িা।  ক াে ে, পবাি উত্ত রে  বলরবি পবাি ন হসা রব পস  দানয় ত্ব পালি  
ক রে রছি।’ 

‘আপনি আম ারক  পবাি  ব রলর ছি? আনম  আপিারদে  পবাি?’ পম রয়নট ে 
েলা হি াৎ  ভাে ী হরয়  পেল।  ছ লছনলরয় উ ি ল তাে  পোখ।  বল ল, ‘আনম  পে সনতযই  
আপিারদে  পবাি।  আনম  আরয় শ া পবে  পম াহ াম্ম দ।’ 



ধ্বংস  টাওয়া রেে  নি রে  158 

 

‘আপনি মুসনলম?’ আহম দ ম ু সা বলল নব িরয়  পো খ ক পা রল তুরল। 
‘আপনি িয়, ‘তুনম’ বলুি  ভা ই।  হ্যাুঁ আনম  ম ুসনলম ।  তরব ম ুসনলম  িারম  

আনম  োকু নে রত  ুন ক নি।  অরিক  পেষ্টা ক রে ও  ম ুসনলম  িাম  নি রয়  এ  ধে রিে  োকু নে  
পাইনি ।  পশ রর্  আনম  ‘আনল শ া বােবম যাি’- এ ই ইহুদী  িাম  নি র য়নছলাম।  এ ই িারম ই 
োকু নে  পাই।  অবে ব তবমাি সে ক াে  ক্ষ্ম তায় আসাে  পে আনম  আম াে  ম ুসনলম  
িাম  নফরে  পপ রয়নছ।  স্যাে  আ ম ারক  এ ই সুর োে  ক রে  নদরয় র ছি।’ 

‘আলহাম দুনল ল্লাহ।  ক ত  খুনশ  হরয়নছ বলরত  পাে রব া িা।  তু নম  জাি নক 
ক ারজ তুনম  আম ারদে  সহর োন েতা ক ে রল?’ আহম দ ম ুসা  ব লল। 

‘হ্যাুঁ।  স্যাে  আম ারক  বরল রছি ।  আনম  নি রজরক  ভােযবাি মরি ক ে নছ পে, 
শ তাব্দ ীে  পশ্রষ্ঠ এ ক নট  ম হৎ ক ারজে  সাম াে  অং রশ  নি র জরক  জনে ত ক ে রত 
পপরে নছ।  তর ব স্যাে  আম াে  ম রি এ ক টা প্রশ্ন।  পসট া হ রলা, প্রমাে পোে াে ে রথষ্ট 
িয়।  প্রমােগুরলারক  আরম নে ক াে  ম ানুর্  এ বং পোটা  দুনি য়া গ্র হে ক ে রত হরব।  এ টা  
নক  ক রে  সম্ভব হ রব?’ বলল আরয়শ া পব ে ম ুহাম্ম া দ। 

হাসল আ হম দ ম ুসা।  বলল, ‘নম থযারক  পেভ ারব  গ্র হে ক ে ার িা  হরয়নছল, 
সতযরক  পসভা রবই  গ্র হে ক ে ার িা হর ব।’ 

‘পসট া নক? বুেনছ িা আনম ।’ বলল  আরয়শ া পবে। 
‘দুনদি অ রপক্ষ্া ক ে ।  জবাব টা তুনম ই বল রব, পতাম াে  ক াছ প থরক ই  

শু িব।’ আহম দ ম ুসা  বলল।   
‘আলহাম দুনল ল্লাহ।  আ পিাে  ক থা সতয পহাক  ভ াই সার হব।’ 
‘আনম ি।  আনস পবাি।  আবাে  পদখা হরব।  আ্সাল াম ু আলাইকু ম ।’ 

বলল  আহম দ ম ুসা। 
‘ওয়াআলাইকু ম ুস সালাম।  উ ইশ  ইউ  গু  প জ ভ াইয়া।’ 
আহম দ ম ুসা োনে রত  উ ি ল।  ষ্টাটব নি ল োনে । 
‘ভাইয়া আম ে া নক  োনে   া. আরয়শ া আহম রদে  ম াম াে  ওখারি?’ বলল 

ক াম াল সুলাইম াি। 
‘োব  বরলন ছ। নক ন্তু ওো প্রস্তুত  থাক রবি নক িা?’ আহম দ ম ুস া বলল। 
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‘আনম   া. আ রয়শ ারক  জানি র য়নছলাম।  উ নি  ক িফাে ম  ক রে রছি আজ  
নবরক রল অথ বা সন্ধয াে  পে প ে  পক াি সময়।’ বলল  ক াম াল  সু লাইম াি। 

‘ধেবাদ, ক াম াল সুলাইম াি।  আম ে া েনদ  অনফনসয়াল  ‘ল ে’-এ ে  সারথ  
সারথ  ‘পলাব াল  হক’-এ ে  ‘এ নে য়াল রুট’ ও এ ই  রুরট  উ ড্ডয়রিে  ছনব  প পরয়  ো ই, 
তাহরল  আম ারদে  পেষ্টা পর্াল ক লায় পূেব হর ব।’ আহম দ  ম ুস া বলল। 

‘আল্লাহই ক রুি তা ই প েি হ য়।  এ টা হরব আম ারদে  জর ে ‘পসা বরহ  
সারদক’।’ বলল  ক াম াল  সুলা ইম াি। 

‘আনম ি।’ আহম দ ম ুসা বলল। 
পক উ  ক থা বলল িা এ ে  পে।  দুজরিই নি ে ব।  দুজরিে  পো র খ -ম ুরখ আশ া  

আিন্দ  ও ভাবিাে  ছাপ। পোর খে  দৃনষ্ট  তা রদে  স াম রি।  ছুটর ছ োনে ।   
 
 
 
ক নফে  পপয়ালায় পশ র্ েুম ুক  নদরয় পপয়ালা  পে র খ বলল  বৃদ্ধ ম নে স  

ম ে েযাি, ‘পদখ আ হম দ ম ুসা  তুনম  এ ক টা জীবন্ত নক ংব দন্তী। আম াে  এ  বানে টা  ধে  
হরয়রছ  পতাম া রক  পপরয়।  নক ন্তু পতাম ে া আম ারদে  আরয়শ াে  বন্ধু।  পতাম ার দে  তুনম  
বলব, নক ছু ম রি করো িা।’ 

বরল বৃদ্ধ  এ ক টা দম  নি ল।  এ ক টু ভাবল।  তাে পে  বলল, ‘পতাম াে  ক থা  
শু িল াম  আহম দ ম ুসা।  আিন ন্দত হলাম  প ে, এ কটা নম থযাে  ম ুরখাশ  পত াম ে া 
উ রন্মােি ক ে রত োে।  নক ন্তু নবশ  বছে পে সতয উ দ্ধ াে  ক রে  নক  ক ে রত োও? 
প্রনতরশ াধ নি রত োও, িা ক ার লাদারেে নব রম ােি োও? পক ািট া বে পতাম ার দে  
ক ারছ?’ 

ম নে স ম ে েযাি  া. আরয়শ া আহম দ এ ে  ম াম া।  ‘পস ফ  এ য়াে  সানভবস’-
এ ে  এ ক জি  অবসে প্রাপ্ত  ক ম বক তবা পস। 

ম নে স ম ে েযারিে  নহলটপস্থ বানে ে  সুন্দ ে  ত বি ক খািায় বরস আহম দ  
ম ুসাে া তাে  সারথ ে ল্প ক ে রছ। পূবনদরক  পোখ  পফোরল ই হা  সি িদীে  িীল পানি  



ধ্বংস  টাওয়া রেে  নি রে  160 

 

পোরখ  প রে।  ি দীে  ো  ছুুঁরয়  আসা সে স  বা তারসে  স্প শ ব অনুভব ক ে রত  প াে রছ  
তাে া। 

নি উ ইয়ক ব পথরক  প িাশ  নক রল ানম টাে  উ ত্ত রে  হা সি িদীে  তীরে  সুন্দ ে  
পাহােী গ্রাম  এ ই গ্র ীি নফল্ড। োকু নে  পথরক  অবসে  পাওয়াে  পে ম নে স ম ে েযাি 
ক াউ নন্ট্রে  নি ে ব পনে রবরশ  প্রা য় নবনে ন্ন জীবি োপি  ক ে রছ। 

‘আম ে া এ ক টা অস রতযে অব সাি ঘ টারত  ো ই।  ম ানুর্ রক  জািারত  োই  
প্রক ৃত সতয। পক াি প্রনত রশ ার ধে  নেন্তা আম ারদে  পিই।  অপ ে াধীরদে  শ ানস্তে  প্রশ্ন  
আরছ। নক ন্তু পস দানয়ত্ব  আরম নে ক াি সে ক ারে ে ।  এ নদকটা আম ে া ভাবনছ  িা।’ 
বলল  আহম দ ম ুসা। 

‘এ টাই ভাল।  ধেবা দ।  নবো ে  োওয়া ভাল।  নবরির্  ভাল  িয়।  োে া 
টাওয়াে  ধ্বং রসে  ক াজ  ক রে র ছ, োে া এ  নি রয়  নম থযাোরে ে  ম াধযরম উ রদাে নপনন্  
বুরধাে ঘ া রে  োনপরয় রছ, তার দে রক  আনম  আম াে  সম গ্র  স ত্ত া নদরয়  ঘ ৃো  ক নে । 
ঘ টি াে  এক ম াস পে আনম  নেটায়াে  নি রয়নছ।  অফাে  নছল আে ও দুবছে োকু নে 
ক ে াে ।  নক ন্তু অফাে  আনম  গ্রহে ক নে নি ।  েনদও জািতা ম  আম াে  আরম নে ক া 
এ জরে দানয় িয়, এ ম ি নক  আম ারদে  সে ক াে ও এ ে  সারথ পিই।  এ ক নট  স্ব ারথবে 
নসন ন্ রক ট এ ই ক াজ ক রে রছ। এ টা পজরিও ক ে াে  নক ছু নছল িা।  আরয়াজিট া 
এ ম ি আট -ঘ াট পবুঁরধ ক ে া হর য়নছল পে, ক াউ রক  নক ছু নবশ্বাস ক ে ারিা সম্ভব নছল  
িা।  তাই নি ে রব  নি রজরক  সনে রয় নি রয়নছলাম।’ 

‘জিাব এ ক টা প্রশ্ন, আপনি র্ েেরন্ত্রে  ক থা নক ভার ব বু রেনছ র লি?’ 
‘পসনদি  আম াে  নশ ফট শু রু  হর ল ‘পস ফ এ য়াে  সানভবস’-অবজ াে রভটে ীরত  

নেরয়  বরসনছ।  পোখ পেল ো ই-স্ক্র ীরি।  হি াৎ প দখলাম, নি উ ইয়রক বে  আক ারশ 
খানল  পো রখ  পদ খা োয়  িা এ ম ি উ ুঁেুরত আম ারদে  ‘পল াবা ল  হক’ দ াুঁনেরয়।  তাে  
অরিক  নি রে  নব পিিক  লা ইং  পলর বল  নদ রয় নসন ভল  এ য়ােলাইিাে  ছু রট আসর ছ। 
‘পলাব াল  হক’ ও ‘নসন ভল  এ য়া ে  লাইিাে’ এ ে  েনত এ ক ই নদরক ।  ভ্রুকু েরক  পেল  
আম াে ।  ‘পলাব াল  হক’-এ ে  অ প্রনতরে াধয  ম যাে রিন টক  নে রম াট  ক িরট্রাল  ন ক  পক াি  
হাইজযাক  ক ে া  নবম ািরক  আট ক  ক রে রছ? আনম  তাোতানে  অযান শ িাল পে ক  বাে 
এ বং ‘পে য়াে  নভউ  ক লাে’ োলু ক রে  নি রয়  পোর খ তুরল  নি লাম ম যাে রিন টক 
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েেলস।  এ ই েেলস অ দৃে  ম যােরিন টক  ওরয়ভ¯্ োর্ তরক  ে ঙীি আরলাে 
আক ারে  সাম রি নি রয় আরস।  আনম  েেলস পোরখ লাে া রতই প দখর ত পপল াম  
আম াে  ধােে া সতয। ‘পলাবাল  হক’ পথরক  সবুজ আরল াে  এ ক টা  ধাো তীরে ে  ম ত 
পসাজা  পিরম  নেরয়  স্প শ ব  ক রে রছ নসন ভল  এ য়াে  ল াইিাে র ক ।  পলবীিনট  পনে েত 
হরয়রছ  এ ক নট  আরলাক নপরন্ । সবুজ আরলাে ধাোনট  পলবীি রক  পটরি নি রয় েরল রছ।  
বুেলাম, ‘পলাব াল হক’ হা ইজ যাক  হওয়া  এ ক টা  পলবীরিে  নি জ স্ব  পনে োলি া বযবস্থা  
এ বং  হা ইজযাক াে রদে  পম টানল ক  ও এ ি রলবীানসভ  সব  অস্ত্র র ক  নবক ল  ক রে  নদরয়  
পলবীিনট রক  পটরি  নি রয়  োরে  পস ফ লযানন্ ং এ ে  ন দরক ।  নক ন্তু প ে ক্ষ্ রেই আনম  অবাক  
নবিরয়  পদ খলাম, পলবীি নে রয়  আঘ াত ক রে রছ  পাশ াপানশ  দাুঁ োরিা প রম াক্র ানস ও  
নল বানট ং টাওয়া রে ে  ম রধয  প র ম াক্র ানস টাওয়াে রক ।  আপিা  আপনিই আম াে  ক ণ্ঠ  
পথরক  এ ক টা নেৎক াে  পবনে রয় এ ল।  আনম  তাোত ানে  পটন লরফাি ক ে লাম 
আম ারদে  এ য়াে ন রফন্স প হ  অনফরস।  এ ক  অপনে নেত ক ণ্ঠ আম াে  পটন লরফাি  
ধে ল।  আনম  ক নম্পত ক রণ্ঠ  তা রক  ঘ টি া জািাল াম ।  ‘ও রক’ বরল  পস  পটন লরফ াি  
পে রখ  নদল।  ত াে  ম রধয  পক া ি  প্রনতনক্র য়া ি া  পদর খ আনম  নবনিত  হল াম ।  পক  
পটন লরফাি  ধরে নছল, এ  েখি ভাবনছ এ বং দৃনষ্ট  পফোনে  ে া ই স্ক্র ীরেে  নদরক ।  নিক 
তখিই আম াে  সাম রিে  োই স্ক্র ীিট া অন্ধক াে  হরয় পেল।  তাে  সারথ নব দুযতও  
েরল পেল।  অবজ াে রভটন ে ে  এ  ক রক্ষ্ ে  নবক ল্প নবদুযত বযবস্থা সনক্র য় হরলা। 
আরলা জ্ব রল  উ ি ল ক রক্ষ্  আ বাে ।  নক ন্তু ‘োই  স্ক্র ীি’ অন্ধ ক াে ই  থাক ল।  আনম  
পটন লরফাি  ক ে লাম  পম ইিরটোস  নবভার ে।  তাে া বলল, আম ে া নক ছু বুেরত 
পাে নছ িা স্যাে ।  সব  নক ছুই আম ারদে  নি ক  আরছ। নক ন্তু ক াজ ক ে রছ িা পক াি  
নক ছুই।  এ টা নক  পক াি ইরল ক রট্রা -ম যােরিন টক  জযানম ং? আনম  আতংনক ত হরয়  
পেলাম ।  আনম  এ বাে  পটন লরফাি ক ে লাম, আম ারদে  ‘প সফ  এ য়াে  সানভবস’ 
নবভারেে  ে ীফ পজিারে ল  আ ব্রাহাম রক ।  নতনি  বলরলি, নি উ ইয়রক ব এ ক টা বে 
ঘ টি া ঘ রটরছ। ইম াে রজন্সী ে লরছ ।  শ ীঘ্রই  সব  জাির ত প া ে রব।  পতাম াে  ন উ নট 
রুরম  তুনম  অরপক্ষ্া  ক ে রব।’ ত াুঁে  ক থা আম ারক  আে ও  আতংর ক  পি রল  নদল।  আনম  
বুেরত  পাে লাম  ি া, ইম াে রজ ন্সী েলরল  আম ারদে  ে াই  স্ক্র ীি আম ারদে  ক া রছ 
অন্ধক াে  হরয় োর ব পক ি? এ ইভারব আ তংক -উ রত্ত জিাে  ম রধয আম াে  সম য় 
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ক াটরত লােল।  এ ম নি  এ ক  সম রয় আম ারক  আে ও আতংনক ত ক রে  নদরয়  আম াে  
অবজােরভটে ী ক রক্ষ্ ে  দে জা  পি রল প্র রবশ  ক ে ল এ ক  ম ুরখা শ ধােী।  োরয় ক া রলা  
ওভাে রক াট, ম াথায় ক ারল া  হ্যা ট।  লাভস  পো  হা রত  তাে  নে ভলবাে ।  পসাজ া এ রস  
পস আম াে  পরক ট পথরক  নে ভ ল বাে  তুরল নি ল।  তাে পে দ্রুত এ গুরলা ে াই পবা র বে  
নদরক ।  োইরব ার বে  ক নম্পউ টারে  তখি নছল েত ক রয়ক  ঘ ণ্টাে োইম নি টন ে ং 
নভন  ও নে রপাটব।  ম ুরখাশ ধােী প লাক নট  সবজান্তাে  ম ত োই  পব া ব পথরক  ক নম্পউ টাে  
ন ে পবে  ক রে  নি ল।  োবাে  সম য় পস বলল অস্ব াভানবক  ভে াট ক রণ্ঠ, েত এ ক  
ঘ ণ্টাে ক থা এ ক দম  ভুরল োর ব।  িা হরল োই রবা ব পথরক  ন  ষ্ক পবে  ক ে াে  ম ত 
ক রে  পতাম াে  ম াথা প থরক  পম ম নে -ম েজ পবে  ক রে  পিয়া হ রব।’ বরল  প বে  হরয়  পেল  
পলাক নট ।  আম াে  সাম রিে  পো টা  পৃনথবী  ওলট  পালট  হরয়  প েল।  আতংনক ত ি য়, 
ঘ টি াটা আম ারক  বাক হীি প াথ ে  ক রে  নদল।  সনিত নফরে  পপ লাম পটন লরফাি পবরজ  
উ ি াে  শ রব্দ ।  ধে লাম পটন লরফাি।  আম াে  েীফ বস পজ িারে ল আব্রাহা রম ে  
পটন লরফাি।  নতনি  বলরলি, ‘নম . ম ে েযাি, শ ত্রুো নি উ ইয়রক ব আম ারদে  েেতন্ত্র  ও  
স্ব াধীিতাে  প্রতীরক  আঘ াত  পহরি রছ। ইম াে রজন্সী পঘ ার্ে া ক ে া হরয়রছ।  
ন উ নট রুম  তযাে ক ে রব িা।’ আনম  তাুঁরক  এ ইম াত্র  ঘ রট  োওয়া ঘ টি াে  পুরে া 
নববে ে  ন দলাম।  নতনি  নবিরয়  প্রায়  নেৎক াে  ক রে  উ ি রলি । বলরলি, ‘এ ত দূরে  
আম ারদে  অনফরসও  হাম লা! তুনম  তাোতানে  সব নল র খ আম ারক  ফযাি ক রে া।  
আনম  ওটা আম ার দে  নসন ক উ নে নট, পোরয়ন্দা  ও  পুনলশ রক  নদরয় তাে পে প তাম াে  
অনফরস  আসনছ।  আনম  নল নখত  নদ রয়নছলাম।  সব  নব ভােরক  জািারিাও  হ রয়নছল।  
নক ন্তু ফল হয়নি ।  আনম  জ ািতা ম  ফল  হ রব  িা।  পজিারে ল  আ ব্রাহাম  আম াে  আ রেই  
নে টায়াে  পিি ।  ‘পলাব াল  হক’- এ ে  পসনদরিে  ভুনম াে  সার থ ‘শ ত্রুে  আক্র ম ে  তত্ব’ 
আনম  নম লারত পানে নি ।  পসখা ি  পথরক ই  আম াে  সরন্দহ  শু রু ।’ দীঘ ব বি বয  নদ রয়  
থাম ল  ম নে স  ম ে েযাি। 

‘অসংখয  ধেবা দ জিা ব।  এ ক জি প্রতযক্ষ্ দশ বীে  ক াছ পথ রক  ঘ টি াে  
অনবশ্বাস্য এ ক  ক ানহিী জািা ে  পসৌভােয হরলা। আে  এ ক টা নবর্য়, োই রবা ব 
পথরক  এ নে য়াল দৃরেে  ম নি টে  পে ক  ব পতা ওো নি রয় োয় পসনদিই।  নক ন্তু পরে  
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‘পলাব াল  হক’-এ ে  ‘এ নে য়যা ল  রুট’ ও  ‘তৎপেতাে’ ছন ব ন ক  ক রে  পপরলি?’ 
আহম দ ম ুসা বলল। 

‘োই পবা র বে  এ  পে ক  ব ছাোও আনম  অযান শ িাল পে ক  বও শু রু ক নে । 
শু রু পথরক  ঘ টি াে  দৃে পিবাে  জরে ‘নে নভউ  পে ক  বাে’ও ো লু পে রখনছলাম।  ওো  
এ টা পটে  পায়নি ।  ঘটি া সম্পরক ব আম াে  ম রি সরন্দহ সৃনষ্ট  হবাে  পে ঐ  দুনট  পে ক  ব -
ন রষ্কে  এ ক টা ক নপ আনম  নদরয়নছলাম পজিা রে ল আব্রা হাম রক, আরে ক টা ক নপ 
আনম  পে রখ নদরয়নছল াম  আম াে  ক ারছ। অনফরস নছল  এ ক  ক নপ।  নক ন্তু অনফস ও 
পজিারে ল আব্রা হা রম ে  ক নপ হা নে রয় োয়।’ বলল  ম নে স ম ে েযাি। 

‘তাহ রল আপিাে  ক নপে  ক থা  ওো জািরত া িা?’ আহম দ ম ুসা বলল। 
‘তাই হ রব।  আম ারক  ওো সর ন্দহও ক রে নি ।  ক ােে আনম  এ রক বারে ই 

নি ে ব হরয় নে রয়নছলাম। 
ক থা পশ র্ ক রে ই ম নে স ম ে েযাি তাে  পরক ট পথরক  এ ক টা ইিরভলাপ  

পবে  ক ে ল এ বং তা  এ নেরয় ন দল আহম দ  ম ুসাে  নদরক ।  ব লল, ‘নম . আহম দ ম ুসা  
এ ই ইিরভল ারপ  ‘পলাব াল  হ ক’ এ ে  উ ড্ডয়ি  পথ রক  টাওয় াে  ধ্বংস  হওয় া  পেবন্ত  
অরিক গুরলা  ছনব আ রছ  এ বং এ ক নট  ন ষ্ক  আরছ এ রত।’ 

‘ধেবাদ  জিাব’ ব রল  ছনবে  ইিরভলাপ গ্রহে  ক ে াে  সম য়  আহম দ ম ুসা  
বলল, ‘এ কটা নজজ্ঞ াসা জিাব ।  এ ই ঘ টি ায় পোপি ও পক ৌশ লেত ‘প লাবাল  হক’ 
নবম াি  বযবহৃ ত হবাে  বযাখযা  ন ক?’ 

‘ওটা অরিক  উ পরে ে  নসদ্ধা রন্ত ে  বযাপাে ।  আনম  ঐ  বযাপারে  ন ক ছুই জানি 
িা।  তরব  পেটা  আনম  উ পলনব্ধ  ক রে নছ, পসট া হ রলা, ঐ  নদি ‘পল াবাল  হক’-এ ে  
সাপ্তানহক  রুনট ি  ম হোে  নদি নছল।  প্রনত সপ্তারহ এ ক নদি  ‘পল াবাল  হক’-এ ে  জরে  
রুনট ি  ম হো  নি ধবানে ত।  এ রক  সাম রি  পে রখই  র্েেন্ত্রক াে ীে া  তারদে  অপ ারে শ রিে  
নদি নি ক  ক রে ।  ‘পলাবাল  হক’-এ ে  ম হোে  উ ড্ডয়ি রক ই ন বরশ র্  অপা রে শ রিে  
ক ারজ  বযবহ াে  ক ে া হয়।  আন ম  নি নশ্চত ম নুষ্যন বহীি  ‘প লাবা ল  হক’পক  ঘ াুঁনট  পথ রক  
নেনি  ক নম্পউ টাে  ক ম ান্  নদরয়রছি, নতনি  র্েেরন্ত্রে  সা রথ জনে ত নছরলি ।  এ ে  
সবরেরয় বে  প্রমাে হরলা, ঘটি াে  এ ক  ঘ ণ্টা পে নতনি  ে হস্যজিক ভারব নি হত  
হি।  সরন্দহ  পিই, ক ারজ লাে া রিাে  পে তারক  হতযা  ক ে া হয়  ো রত  অনতর োপিীয়  
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নবর্য়ট া বাই রে  িা  ে ায়।  তা রক  হতযা  ক ে াে  নসদ্ধা রন্তে  সা রথ  সারথ  পলা বাল  হক রক  
অপারে শ রিে  ক ারজ  বযব হারে ে  সক ল নেহ্ন ত াে া ম ুরছ  পফলা ে  উ রদযাে  গ্র হে ক রে ।  
এ ই লরক্ষ্ যই পসফ এ য়াে সান ভবস অনফস পথ রক  ‘পল াবাল  হ ক’ পসনদি ন ক  ক ারজ  
বযবহাে  হয়, তাে  সাক্ষ্ ী নফ ল্ম  াক ানত ক রে  তাে া নি রয়  োয়।’ বলল  ম নে স 
ম ে েযাি। 

‘নক ন্তু তাে া ‘পস ফ এ য়াে  অনফ স’-এ ে  রুনট ি  ল ে তখি  সে া য়নি ! পক ি?’ 
আহম দ ম ুসা বলল। 

‘ক াে ে, নদিনট  রুনট ি  ম হোে নছল নবধায়  ল রে  অস্ব াভানবক ত্ব নক ছু  নছল  
িা তর ব স রন্দহ  উ রর ক ক াে ী এ ক টা নবর্য় নছল।  লর েে সা রথ  নছল রুরটে  ম নি টন ে ং 
নে রপাটবও।  এ ই নে রপ াটব পথরক  প্রমাে হরত  প ারে  টাওয়াে  ধ্বংরসে  ঘ টি াে  সম য়  
‘পলাব াল  হক’ নি উ ইয়ক ব  পষ্টরট ে  আক ারশ  নছল।’ বলল  ম নে স  ম ে েযাি। 

‘ও এ  ক াে রেই তাহ রল পরে  এ ই লেরক  নম নসং প দখারি া হ য়।’ আহম দ  
ম ুসা বলল। 

‘অবেই, এ টাই ক াে ে।’  
ক থা পশ র্ ক রে  এ ক টু পথ রম ই ম নে স ম ে েযাি আবাে  বরল  উ ি ল, ‘পতাম ে া  

অরিক  ক থাই  জাি পদ খনছ।  নি শ্চয় অ রিক  তথয  সংগ্র হ ক রে ছ ।  এ ক টা দুরটা  প্র ম াে 
নদরয় ও রদে  ক াবু  ক ে া োরব  িা।  র্েেন্ত্রক াে ীে া শ নিম াি, বুনদ্ধমাি, অথববাি ও  
অতুল প্রভ াবশ ালী। তা রদে  নব রুরদ্ধ  পত াম ারদে  স বরে রয় বে  প্রমাে নক?’ 

‘পবনশ  িয়  শু ধু নতিন ট বে প্র ম ারেে  উ পে আম ে া ভে সা  ক ে নছ।’ বরল  
আহম দ ম ুসা হাইজয াক াে  বর ল  ক নথত ১ ৪  জরিে  লাশ  উ দ্ধাে  ম াউ ন্ট  ম ানসব  পথরক 
এ বং  ধ্বংস  টাওয়ারে   াষ্ট  প ে ীক্ষ্ াে  নে রপাটব  সম্পরক ব সং র ক্ষ্ রপ  সব  ক থা ম নে স  
ম ে েযািরক  জািাল। 

‘ও ে ! পতাম ে া অসাধয  সাধ ি ক রে ছ। নক ন্তু বৎস, পতাম ে া  ো পো োে 
ক রে ছ, পসগু রলা তুরখাে  েন্ত্র, নক ন্তু োলি া ক ে রব পক?’ বলল ম নে স ম ে েযাি। 

‘পসজরে  পক্ষ্ পোরস্ত্রে ও  বযব স্থা ক রে নছ  জিাব।  আোম ী  দু নতি নদরিে  
ম রধয পক্ষ্ পোরস্ত্রে  ক াজ পদ খর বি আপনি।  প্রাথবিা ক রুি পে ি -আম ে া সফল হই।’ 
আহম দ ম ুসা বলল। 
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‘ঈ শ্বে  পতাম ার দে  সাহ ােয ক রু ি।’ বলল  ম নে স  ম ে েযাি। 
‘আম ে া উ ি রত োই  জিাব।’ আহম দ ম ুসা বলল। 
‘অবেই উ ি রব।  িেে ীয় স ম য় খুব সংনক্ষ্ প্তই হরয় থা রক ।  খুব খুনশ  

হরয়নছ  পতাম া রদে  পদখ া পপরয় ।  তাছাো  জাি, আম ারদে  ভাগ্ন ীরদে  নস দ্ধারন্তও  আনম  
খুব খুনশ ।  ধম ব নবশ্বাসরক  িব ায়ি ক ে রত ে াইরল, তাে  জ রে ন বরশ্ব  ইসলামই  
এ ক ম াত্র নবক ল্প। তাে া তাই ক রে রছ।’ বলল  ম নে স  ম ে েযাি। 

আহম দ ম ুসা এ ক টু হাসল।  ব লল, ‘আম ারদে  ধরম ব এ ক টা ক থা আরছ, 
নি রজে  জরে ো  পছন্দ ক ে রব, অরেে  জরে ও তা  পছ ন্দ ক ে া উ নেত।  এ ই 
ক থারক  পবাধ হয়  এ ভারব ও বলা োয়, অরেে  জর ে ে া পছন্দ ক ে রব, নি রজে 
জরেও তা পছন্দ হ ওয়া উ নে ত।’ 

হাসল বৃদ্ধ ম নে স ম ে েযািও।  বলল, ‘তুনম  অসাধােে  আহম দ ম ুসা।  
অতযন্ত শ ি  ক থা  তুনম  শু ধু স হজ ক রে  িয় সুন্দ ে  ক রে ও ব লরত পাে ।  নক ন্তু এ ই  
সুন্দ ে  ক থা পশ ািাে  সুন্দ ে  বয়স আম াে  পিই।  অস্তােরলে  স ম য়টা শু ধু নবরয়ারেে, 
সংরোজ রিে  িয়।  প্রাক ৃনতক  নবধািও এ টাই ।’ 

আহম দ ম ুসাে  পো রখ -ম ুর খ িা ম ল োম্ভী রেবে  এ ক টা পাতলা  ছায়া। বলল, 
‘েনতে জেৎ  এ ই  পৃন থবীে  জরে  এ ক থা সতয, নক ন্তু ম া িব জী বরিে  অস্তােল 
ন ে ে ন্তি নস্থন তে জেরতে  পসা ব রহ  সার দক  ম াত্র।  ম ৃতযুে  নসংহ িাে  নদরয়  ম ানুর্  এ ই 
নস্থন তে জেরত  প্র রবশ  ক রে ।  প শ র্ নি িঃ শ্বারসে  পূবব  প েবন্ত  ম ানু র্রক  নেে ন্তে  নস্থন তে 
জেরতে জর ে প ারথয়  প োো ে ক ে রত হয়।  এ ই  পা রথয়ে প্রক ৃনত ও পনে ম ােই  
নি রুপে ক রে  নস্থন তে জেরত তাে  পাওয়া ও পনজশ ি পক ম ি  হরব।  সুতোং 
অস্তােরলে  পশ র্ প েবন্তও  পার থ য়ে  সংরোজি  েলরত  হর ব।’ 

‘আহম দ ম ুসা  তুনম  পেম  দশ ব ি -তরত্বে ক থা  বলছ।  আনম  ব রলন ছ ম ানট ে  
ম ানুরর্ে  অনি তয জীব রিে  ক থা।’ বলল  ম নে স  ম ে েযাি। 

‘েনতে জেরত দুনি য়াে সবন ক ছুই অনি তয। নক ন্তু এ ই জেরতে অনি তয 
জীবিই অিরন্তে পারথয়। সু ত ে াং ম ানট ে  ম ানুরর্ে  জীবি অিরন্তে সারথ  সম্পনক বত, 
নবনে ন্ন িয়।’ আহম দ ম ুসা  ব লল।   
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বৃদ্ধ ম নে স ম ে েযা রিে  পো রখ - ম ুরখ আিন্দ  ও  নবিরয়ে  ছা প ।  বলল পস  
পেয়ারে  পস াজা হ রয় ব রস, ‘আম ারদে  অনি তয জীবিট া অির ন্তে  পারথয় সং গ্ররহে  
জরেই, জীবরিে  অস্তােল  ক্ষ্ য়ম াি হরলও প ারথয়ে সং রো জি এ  সম য় বানে রয়  
েলরত হ রব, এ ই পতা?’ 

‘নি ক  তাই।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 
হাসল বৃদ্ধ  ম নে স ম ে েযাি।  বলল, ‘জীবরিে  উ র দ্দে ও  পন ে েন তে নদক 

নদরয় পত াম াে  ক থা পেম  এ ক  সতয। নক ন্তু আনম  ক থাটা বরলন ছলাম  জীব রিে  
ত জনবক  নদক  সাম রি  পে র খ।  এ খি বল, আম াে  ভাগ্নী রদে  জরে  পেটা  ভ াল  ম রি 
ক রে নছ, পসট া নি রজে  জরে ভাল ম রি ক ে রলই নক  পারথয় ে  বযবস্থা আম াে  হরয়  
োরব?’ 

‘এ  প্ররশ্নে  জবাব  পতা  আপনি নদরয়রছি এ ই  ক থা বরল  পে, ধম ব নবশ্বাস  
িবায়ি ক ে রত ো ইরল  তাে  জরে ইসলামই এ ক ম াত্র নব ক ল্প।’ বলল  আহম দ  
ম ুসা। 

‘নক ন্তু আনম  ধম ব নবশ্বাসরক  িবা য়ি বা পুি রুিীবি  ক ে রত েন দ িা ে াই?’ 
বলল ম নে স  ম ে েযাি।  েম্ভীে  ক ণ্ঠ তাে । 

ম ুখ নট রপ  হ াসল  আহম দ  ম ুসা।  বলল, ‘এ ইম াত্র আপনি  বলর লি  জীব রিে  
উ রদ্দে ও  পনে েন তে নদক  পথরক  দুনি য়াে অনি তয জীব র ি আরখে ারতে অিন্ত  
জীবরিে  জরে পার থয় সংগ্র র হে  নবর্য়ট া এ ক টা পেম  সতয। এ ই পেম  সতযটা 
ম ুলত ধরম বে  সতয। এ ক ম াত্র ধ ম ব অবলিি  বা  অনু সে ে ক রে ই  এ ই পেম  সতয  লাভ  
ক ে া সম্ভব।  সুতোং ধম ব নবশ্ব ারসে  িবায়ি বা পুিরুিী বি আপিারক  ক ে রতই  
হরে।’ 

সংরে সংর ে উ ত্ত ে  নদল িা ম নে স ম ে েযাি।  তাে  ম ুখ অসম্ভব েম্ভীে  হরয়  
উ রি রছ। ভাে ী পক াি নেন্ত াে  ে ভীরে  নি ম নিত পস।  এ ক  সম য় পস ধীে ক রণ্ঠ  বরল  
উ ি ল, ‘আম াে  প্রায় ৮০ বছর ে ে  অেল নি নস্ক্র য় জীবিক ারল তুনম  আম ারক  এ নক 
পশ ািারল আহম দ ম ুসা!  আম াে  সাম রি িতুি এ ক  জীবি প বারধে  দে জা পে খু রল  
নদরল তুনম ! আনম  পতা জ ীবির ক  এ ভারব পক াি নদি পদনখনি! পক উ  বরলন ি আম ারক  
এ ভারব! এ খি ম রি  হরে, ম রি হরে িয়  ভয় হরে আনম  আম াে  দুনি য়াে অনি তয 
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জীবিরক  বযথব  ক রে  নদ রয়নছ, তাে  ম ারি অিন্ত  জীব রিও আনম  নক ছু পাব  িা, 
ম ম বানন্তক ভারব বযথব  ও  নবেনিত  হব  আনম  পসখা রি!’ ভাে ী  ও  ক নম্পত  ক রণ্ঠ  পস  ক থা  
পশ র্  ক ে ল।  তাে  দুরো রখে  প ক াোয় অশ্রু নেক  নেক  ক ে রছ। 

শ ান্ত ক রণ্ঠ ও  সান্ত¦িাে  সুরে  আ হম দ ম ুসা  বলল, ‘জিাব, সববর শ র্ পে  ব াক য 
নদরয় আপনি ক থা  পশ র্ ক ে রলি, পস ধে রিে  ক থা বল াে  স ম য় এ খিও আরসনি ।  
আপিাে  দুনি য়াে জী বি পশ র্  হয়নি, আরখে ারতে  অিন্ত জ ীবি এ খিও  অজািা  
দূে রত্ব।’ 

‘অজািা দূে রত্ব হ রলও এ ক থা পতা আনম  জানি, পস অিন্ত জী বরিে  জরে  
উ পেুি পারথয় সংগ্রর হে  অর িক  সম য় আম াে  পিই।’ বলল ম নে স  মে েযাি  িে ম 
ক রণ্ঠ।  পোরখে  পক াোয়  জরম  ওিা দুর ফাটা  অশ্রু েনেরয় পে ল  তাে  েন্  ন দরয়। 

‘আল্লাহে  ক ার ছ ‘উ পেুি  পা রথয়’ নবরবেয  নবর্য়  সব  সম য়  িয়।  েনদ  
নতনি  পদর খি  তাুঁে  বান্দা  উ পেুি পা রথয়  সংগ্রর হে  জর ে উ পেুি োত্রা  শু রু  
ক রে রছ, নক ন্তু োত্রা পশ র্ ক ে াে  সম য় তাে  হয়নি, তাহরল ক রুোম য় আল্লাহ ফলু 
ম াক ব অথবাৎ উ পেুি  পা রথয় তারক  নদরয়  প দি।’ এ ই ক থ াগুরলা  বলর ত নেরয়  
আরবরে  ভাে ী  হরয়  উ ি ল  আহ ম দ ম ুসাে  ক ণ্ঠও। 

ওনদরক  ম নে স ম ে েযাি -এ ে  দুরোখ ন দরয়  দে  দে  ক রে  পিরম  এ ল অশ্রু।  
আকু ল ক রণ্ঠ বরল উ ি ল, ‘সনতয বলছ আহম দ ম ুসা! অিন্ত প স জীবি আনম  সুন্দ ে 
ক রে  পাব? এ খিও সফল হবা ে  সম য় তাহরল আম াে  আ রছ? তাহ রল আম াে  হাত  
ধে  আহম দ ম ুসা।  আম ারক  নি রয় েল ‘উ পেুি  োত্রা’ শু রুে  পরথ।’ 

বরল বৃ দ্ধ ম নে স ম ে েযাি জনে র য় ধে ল আহম দ ম ুসাে  হাত। 
নম রসস ম ে েযাি অরিক ক্ষ্ ে এ রস দাুঁনেরয়র ছ এ ক টু দূরে, ম নে স 

ম ে েযারিে  পপছরি।  পসও শু িন ছল উ ভরয়ে  ক থা  অবাক  নব ি রয়।   
পস এ বাে  ধীরে  ধীরে  এ রস স্ব া ম ীে  পারশ  বসল।  পস তাে  হা ত েস্ত ক ে ল 

স্ব াম ীে  বাহুে  উ পে। 
ম নে স ম ে েযাি আহম দ ম ুসাে  এ ক টা হাত জনে রয়  ধে রল  আ হম দ ম ুসাও 

দুহাত  নদরয়  তাে  হাত  জনে রয় ধরে রছ। 
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৭ 
ম ানক বি পপ্রনসর রন্ট ে  ওভাল অ নফস।  পপ্রনসর ন্ট  এ যা াম স হ্য ানে সি তাে  

আসরি বরস।  সাম রি  পখ ালা  এ ক টা ফাইরলে  উ পে তাে  ম রিারো ে নি নবষ্ট। 
আিন্দ -উ ৎক ণ্ঠাে নম শ্র পখলা তাে  পো রখ -ম ুর খ। 

এ ক  সম য় পস ফাইল ধীরে  ধী রে  বন্ধ ক ে ল।  পসাজা হরয় ব সল পেয়ারে ।  
তাে পে বাম  হাত  ব ানে রয়  বাম  নদরক ে  প রষ্কে  এ ক  প্রা রন্ত ে া খা ইন্ট াে ক রম ে  িীল 
পবাতাম  পের প বলল, ‘ওুঁরদে  এ খি পানি রয় দ াও।’ 

ক রয়ক  ম ুহূরতবে ম রধযই  ঘ রে  এ রস  ুক ল পসরক্র টাে ী অব  প ষ্টট  বব.এ ইে  
ব্রুস, পসরক্র টাে ী অব  ন রফ ন্স সান্ড্র া পষ্টাি, পপ্রনসর রন্ট ে  নি ে াপত্ত া উ পরদষ্টা  
এ নল জা উ  , ম ানক বি সশ স্ত্র বানহিীে  প্রধাি  পে ািাল্ড  ওয় ানশ বটি ।  নস.আই.এ  প্রধাি  
এ  নমে াল ম যাক  আথবাে, এ ফ.নব.আই প্রধ াি জজব  আব্র াহাম  জিসি  এ বং  নসরি ট  
পোরয়ন্দা  ক নম নট ে  প্রধাি আিা পযার ট্রনসয়া। 

সবাইরক  স্ব ােত  জািাল  পপ্রনস র ন্ট  হ্য ানে সি।  বলল, এ ই ন ম নট ংটা ২৪  
ঘ ণ্টা আরে  হবাে  ক থা ন ছল, নক ন্তু ক াক তাে ীয়ভারব  নম স এ ন লজা উ  , নম স সান্ড্র া  
পষ্টাি ও ব ব. এ ইে. ব্রুস  নতিজি ই ওয়ানশ ংটরিে  বাইরে  থ াক ায় নম নট ং নপনছরয় 
পদয়া হয়।  আে  আম ে া  এ ই সাত সক ারল ব রসনছ তাে  ক াে ে হরলা, আম াে  ম রি 
হরে সক াল দশ টাে  ম রধযই প প্ররসে  সা রথ আম া রদে  ক থা  বলরত হরব।’ থাম ল  
পপ্রনসর ন্ট । 

সবাই  নি ে ব।  প প্রনসর ন্ট  আ বাে  ক থা  বলল।  এ ফ.নব.আই  প্রধাি  জজব  
আব্রাহাম  জিসি রক  লক্ষ্ য ক রে  বলল, ‘নম . জজব, ল া-ম রন্ ে  ক ালরক ে  নি উ জ 
আইরটম টা পে–ি ।’ 

পো শু রু ক ে ল জজব আ ব্রাহ াম  জিসি,  
‘পযানে স, ১ ১ ই পসরেিে ।  নি উ ইয়ক ব পষ্টরটে  ম াউন্ট  ম ানসব’ে  

পে  ইনন্ য়াি  পগ্রভ ইয়ার বে  পারশ  প োপি  এ ক নট  েেক বে  আনবষ্কৃত হ রয়র ছ। 
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এ ক জি পুোতত্বনবদ অধযাপর ক ে  পক ৌতূহলম ূলক  এ ক  খিি ক ারল এ ই েেক বে  
আনবষ্কৃত হয়। 

েেক বরে  ১ ৪ নট  ক ংক াল ছাোও হা রতে আংগুনট, লবীানষ্ট ক  ম ানি বযাে, 
লবীানষ্ট ক  পিম ক া ব, ক রয়ি, ইত যানদসহ প বশ  নক ছু এ ম ি নি দশ বি আনবষ্কৃত হরয়রছ  
ো ইনতম রধযই সব াে  ম রধয প্র বল োিলয সৃনষ্ট  ক রে রছ।  

প্রাপ্ত ত থয অনুসারে  এ ক টা পি ম ক ার ব এ ম ি এ ক জরিে  িাম  পাওয়া  পে রছ  
নেনি নি উ ইয়রক বে  টুইিট াওয়াে  ধ্বংরসে  হ াইজযাক াে  নহস ারব নবম াি  ধ্বংরসে  
সারথ  সারথ  নি হত  হ রয়রছ  ব র ল প্রোনে ত হরয়র ছ। প্রাপ্ত  এ ক টা আংনট রত এ ম ি 
এ ক টা আে বী অক্ষ্ ে  পাওয়া পেরছ  ো  টাওয়াে  ধ্বংসক াে ী বরল ক নথত এ ক জি 
সন্ত্রাসীে  িারম ে  আদয াক্ষ্ রে ে  সারথ  নম রল োয়।  এ ছাো  খ িি ক াে ী ও উ পনস্থত 
পুোতত্বনবদ  ও  প্রতœতত্বনবদরদে  প্র াথনম ক  ধােে ায় েেক ব ে নট  নবশ  বছরে ে  ম ত  
পুোরিা হ রব। 

ক ংক ালগুরলা উ রত্ত ালরিে  প ে পেই দাুঁত  ও  প দহা বরশ র্ এ ে  িম ুিা 
ফরে িন সক  পেীক্ষ্ াে  জরে অধযাপক  নি রয় প েরছি।  অধযাপরক ে  ধােে া 
েেক বে নট  পে  ইনন্ য়াি নভক নট ম রদে ও হরত পারে ।  এ  পপ্রক্ষ্াপরট ম রি  ক ে া 
হরে ফ রে িন সক  পেীক্ষ্ াে  ম াধযরমই সবনক ছু পনে ষ্কাে হ রয় োরব। 

তরব  এ লাক াে  প্রশ াসি ও  সংন ি ষ্ট অনধ ক াংরশ ে  অনভম ত হ র লা, আনবষ্কৃত 
েেক বরে ে  সারথ  নি উ ইয়রক বে  টুইিট াওয়াে  ধ্বং রসে  সম্পক ব  আর ছ। প্র াপ্ত আে ব ী  
িাম, আে বী বেবম ালা, টাওয়াে  ধ্বংরস নি হত  ১ ৪  সন্ত্রাসী ে  সারথ েেক বরে ে  
ক ংক াল সংখযা নম রল ে াওয় াই শু ধু িয়, েেক বে  আনবষ্কারে ে  পে এ ক নট 
অপনে নেত ম হল হি াৎ তৎপে  হরয়  ওিারক ও প েবরবক্ষ্ ক  ম হল তাৎপ েবপেূব ব রল 
অনভন হত ক ে রছ। 

এ  নবর্রয় অনুসন্ধাি ক ে রত ন েরয় জািা পের ছ, েেক বে  আনবষ্কারে ে 
পেন দি নি উ ইয়রক বে  পুনলশ  প্রধািরক  সার থ নি রয়  দুজি  অজ্ঞ াতিাম া পলাক  
পহনল ক োে  নি রয় ম াউ ন্ট  ম ান সবরত নে রয় নছরলি ।  ওয় ানক ফহাল সূরত্র  জািা  পে রছ, 
তাে া টাক া -পয়সা ন দরয় ক ংক াল ও প্রাপ্ত নজন িসপত্র ো রয়ব ক ে রত পেরয়নছরলি ।  
নক ন্তু ঘ টি াে  সারথ পে  ইনন্ য়ািরদে  স্থািীয়  প্রশ াসি, স্থািীয় পফ া রে ল ক নম শ ি 
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অনফস ও পুনলশ  নল নখত -পন েতভারব জনে ত হরয় পোয়  এ বং ক ংক ালগুরলাে 
অংশ নবরশ র্ পেীক্ষ্ াে  জর ে  ে রল ে াওয়ায়  তা রদে  র্েেন্ত্র  স ফল হয়নি ।  ম রি  ক ে া 
হরে, নবরশ র্ পক াি  ম হরলে  ে া রপে ফ রল নক ংবা  প্রভান বত হর য় নি উ ইয়রক বে  পুনলশ  
প্রধাি অজ্ঞ া তিাম া  দুজরিে  সারথ  তা রদে  বা  ত ার দে ই স ংেৃনহত  পহনল ক োরে  
ম াউ ন্ট  ম ানসবরত নেরয়নছরলি ।  পুনলশ  প্রধাি নম . ওয়াটস ি বল রত পাে র বি ঐ  পল াক  
দুজি পক? পেবর বক্ষ্ ক  ম হল ম রি ক রে ি, ম াউ ন্ট  ম ানসব’ে  েেক বে নট  েনদ  
নি উ ইয়রক বে  টাওয়াে  ধ্বংরসে  সার থ সম্পনক বত হরয়  পরে, তাহরল  নি উ ইয়রক বে  
পুনলশ  প্রধািরক  োে া ম াউ ন্ট  ম ানসবরত নি রয় নেরয়নছল তা রদে ও সম্পক ব আরছ  
টাওয়াে  ধ্বংরসে  সারথ।’ 

পো পশ র্ ক রে  থ াম ল এ ফ.নব .আই প্রধাি  জজব  আব্রা হা ম  জ িসি ।  পো 
পশ র্ হরতই  পপ্রনস র ন্ট  হ্যানে স ি ন রফন্স পসরক্র টাে ী সান্ড্র া প ষ্টারিে  নদরক  তানক রয় 
বলল, ‘আপনি নে রপাটব নিশ্চয় পরেরছি?’ 

‘পরেন ছ  নম . পপ্রনসর ন্ট ।  নক ন্তু এ টা  পতা  পনত্রক াে  নে রপাটব ।  আম ারদে  
নি জস্ব  নে রপাটবও আম ারদে  স া ম রি আসা দে ক াে ।’ বলল  সা ন্ড্র া  পষ্টাি। 

পপ্রনসর ন্ট  হ্যানে সি তাে  স া ম রিে  ফাইল সান্ড্র া পষ্টারিে  ন দরক  এ নেরয় 
নদরয় বলল, ‘এ ফ.নব.আই. এ ে  নে রপাটবট া আপনি সবা ইরক  পরে শু িাি।   

‘ধেবাদ  নম . পপ্রনসর ন্ট’ বরল  সান্ড্র া পষ্ট াি ফাইলন ট হারত  নি ল।  পেরত  
শু রু ক ে ল পস ্িঃ 

“ক’নদি আরে   . হ াইম  হ াই রক ল  উ দ্ধাে  হব াে  পে  ত াে  ক াছ পথ রক ই  
প্রথম  জািা পেল টা ওয়াে  ধ্বং র সে  নপছরি  তৃ তীয়  পরক্ষ্ ে  র্েেরন্ত্রে  ক থা।   . হাইম  
হাইরক লরক  এ ই  র্েেন্ত্রক াে ীে াই  নক  োপ  ক রে নছল  তাে  ম ু খ  বন্ধ  ে াখাে  জ রে।  
নবশ  বছে  আরে েুবক   . হা ই ম  হাইরক লও এ ই র্ে েরন্ত্রে  সা রথ েুি  নছরলি ।  নক ন্তু 
পরে  নতনি  অনুতপ্ত  হি  এ বং  নসি ােরে  নেরয়  নতনি  ঈ শ্বরে ে  ক ারছ  ত াে  প ারপে 
ক িরফশ ি ক রে ি।  এ ই ক িরফশি  পে ক  ব ঘ টি াক্র রম  িান্স -জামবানি ে  প্রাইরভট  
পোরয়ন্দা  সংস্থা  ‘স্প ুটন িক’ প পরয়  োয়।  এ ই পো রয়ন্দা  স ংস্থা আপিা  পথরক ই  
টাওয়াে  ধ্বং রসে  প পছরি  প্রক ৃ ত সতয  নক  তা  উ দ্ধ ারে ে  জর ে ত দন্ত ক াজ  হ ারত  
নি রয়নছল।  র্েেন্ত্রক াে ী পসই  তৃতীয়  পক্ষ্ সম স্ত  পে ক  ব ও  দন লল -পত্রসহ স্প ুটন িক  
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অনফস ধ্ব ংস ক রে  এ বং  এ ে  সা ত প োরয়ন্দা রক  নক  োপ  ক রে ।  সম্প্রনত আ রজােস  
িীপপুি  পথ রক  তাে া উ দ্ধ াে  হ য়।  তাে া উ দ্ধা ে  হ বাে  পে টাও য়ে  ধ্বংরসে  বযাপ ারে  
আবাে  তদন্ত শু রু হরয়  োয়।  এ ই পনে নস্থন তরতই  . হা ইম  হ াইরক ল ো রত র্েেন্ত্র  
ফাুঁস ক রে  প দবাে  সুরে াে  িা  প ায় এ জরে ই   . হাইম  হা ইরক লরক  নক  োপ ক ে া 
হয়। 

 . হাইম  হা ইরক লরক  স্প ুটন িরক ে  পলারক ে াই উ দ্ধাে  ক রে  এ বং  . হা ইম  
হাইরক ল  টাওয়াে  ধ্বংরসে  র্েেরন্ত্রে  সা রথ  েতটুকু  জনে ত  নছরলি, ততটুকু  তাে া  
পজরি পিয়।  তাে  নভন ত্ত রত ত দরন্ত এ নেরয় তাে া আজ পোট া র্েেন্ত্রই উ দঘ াটি  
ক রে রছ। ভয়ংক ে  ও উ রিেজিক  সব তথয পবনে রয় এ রস রছ ।  ফরে িন সক  পেীক্ষ্ ায় 
প্রমাে হরয়র ছ, েেক বে  পথরক  উ দ্ধাে ক ৃত ১ ৪ নট  ক ংক ারলে  সবাই আে ব  এ বং তাে া  
নি হত হ রয়রছ  টা ওয়াে  ধ্বংরস ে  নদিেত ে া রত এ ক  সা রথ। টাওয়াে  ধ্বংর সে   াষ্ট  
তাে া নি উ ইয়রক বে  নতিন ট ন ব শ্বন বখযাত  লযারব  পেীক্ষ্ া ক র ে রছ। তা রত  প্রমাে 
হরয়রছ, নবরশ র্ ধে রিে  অনত  ক্ষ্ ম তাশ ালী ‘পস ফ প রম ানল শ  এ িরলবী ানসভ’ নদরয়  
দুনট  টাওয়াে  গুনে রয়  প দয়া হ রয়রছ, নবম ারিে  আঘ াতটা নছ ল পলাক  প দখা রিা।  
সবরেরয়  ভয়ংক ে  হরলা, আম ারদে  অনত পোপি ীয় ও অতযা ধুনি ক  ‘পলাবাল  হক’ 
নবম াি  নসন ভল  এ য়াে  লাইিস -এ ে  দুনট  নবম ািরক  পটরি  নি র য়  টাওয়া রে  আঘ াত  
ক ে ারিাে  ক ারজ  বযবহৃ ত  হ রয় রছ।  এ ই নবম া রিে  পসনদ রিে  অনফনসয়াল  ল ে-এ ে  
ফরটাক নপসহ প লাবাল  হ রক ে  প সনদরিে  ‘এ নে রয়ল  রুট’ ও ‘উ ড্ডয়ি  তৎপেতাে’ 
ছনব স্প ুটন িরক ে  হা রত  প র েরছ। উ পরে  উ রল্লন খত   কু রম ন্ট গুরলাে ক নপ 
আম ারদে ও হা রত এ রস রছ। শু ধু ‘পলাব াল  হক’ এ নে রয়ল  ফরটাগ্রাফ  পিই।  ত রব  
দুএ ক  নদরিে  ম রধয  প পরয়  োব । 

র্েেন্ত্রক াে ী তৃতীয় পক্ষ্ সম্প রক ব আম ে াও পখাুঁজ খবে  নি নে ।  আম ে া 
নি উ ইয়রক বে  পুনলশ  প্রধারিে  সারথ আরল ােিা ক রে নছ।  পে দুজি ম াউ ন্ট  ম ানসবরত  
তারক  সার থ নি রয়নছরলি, তারদে  িাম  প াওয়া  পে রছ ।  এ ক জি আজে 
ওয়াইজম যাি।  নতনি  পো পি ই হুদী সংেি ি ‘ওয়াল্ডব আনম ব’- এ ে  পিতা এ বং এ খি  
আম ারদে  হাজ রত  বন্দী  ইহুদী  পোরয়ন্দা  প্রধাি  পজিারে ল  ে াে রিে  পস বন্ধু।  ” 
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পো থ াম াল সান্ড্র া  পষ্টাি।  বল ল পপ্রনসর ন্ট  হ্যানে সিরক  লক্ষ্ য  ক রে, ‘নম . 
পপ্রনসর ন্ট  নে রপাটব -এ ে  ‘স াে  সংরক্ষ্ প’ পেলাম ।  এ ে পে  নব স্তানে ত।  পেব ন ক?’ 

‘এ খিক াে  ম ত সাে -সংরক্ষ্ পই ে রথষ্ট।  ধেব াদ  আপি ারক ।’ বলল  
পপ্রনসর ন্ট । 

পপ্রনসর ন্ট  থাম রত ই নসরিট  প োরয়ন্দা ক নম নট ে  প্রধাি আিা পযারট্রনসয়া  
বরল উ ি ল, ‘নম . পপ্রনসর ন্ট, পোটা  বযাপ াে টা নবিা  পম রঘ  বজ্রপারতে  ম ত ম রি  
হরে আম াে  ক ারছ।  তৃতীয়  পরক্ষ্ ে  র্েেরন্ত্রে  সার থ ম ানক ব ি সে ক ারে ে  সম্পক ব 
ক তটুকু  নছল, এ  বযাপারে  নে রপ ারটবে  সাে -সংরক্ষ্ রপ নক ছু বলা  পিই।  এ  বযাপাে টাই  
আম ারদে  ক ার ছ  সব  োই রত  গুরুত্বপূেব।  আম ে া েন দ  এ খি প প্ররসে  সার থ  ক থা  
বলরত োই, তাহরল আম া রদে  প্রধাি কথা  হর ব এ  বযাপা রে ই ।’ 

‘ধেবাদ  নম রসস  পযা রট্রনসয়া ।  এ  নবর্য়ট া আ রলােিাে জ র েই আম ে া 
বরসনছ।’ ব রল  পপ্রনসর ন্ট  এ ফ.ন ব.আই প্রধাি  জজব আব্র া হাম  জিসরিে  নদরক  
তানক রয়  নক ছ ু বলরত  োনে ল ।  এ  সম য়  তাুঁে  ইন্ট াে ক রম  লাল  এ ক টা  নসেোল  
জ্বরল  উ ি ল।  প প্রনসর ন্ট  পটন লরফারিে  নে নস ভাে  হ ারত  তু রল  নি ল।  ওপ ারে ে  ক থা  
শু িল ।  েম্ভীে  হরয়  উ ি ল তাে  ম ুখ।  উ ত্ত রে  শু ধু বলল, ‘পানি রয় দাও।’ 

পপ্রনসর ন্ট  পটন লরফা রিে  নে নসভাে পে রখ  পসাজ া হ রয় বরস বলল, 
‘আজরক ে  ‘ল া-ম রন্ ’ আসরছ ।  ওরত িানক  নবশ াল নে রপাটব আরছ টাওয়াে  ধ্বংর সে  
উ পে।’ 

ক থা পশ র্ ক রে ই পপ্রনসর ন্ট  ঘ নে ে  স্ক্র ীরিে  নদরক  এ ক  েলক  তানক রয় 
বরল উ ি ল, ‘এ স।’ 

পসরক রন্ ে  ম রধযই  এ ক টা ফা ইল নি রয়  ক রক্ষ্  প্রর বশ  ক ে ল প প্রনসর রন্ট ে  
এ ক জি নপ.এস। 

ফাইলন ট পস  পপ্রনস র রন্ট ে  সা ম রি পে রখ  পবনে রয়  পেল। 
পপ্রনসর ন্ট  ফাইল  প থরক  ল া -ম রন্  পবে  ক রে  নি ল।  প দখল  লী   পহন ংটা।  

পশ াল্ডারে  বল া হরয়র ছ ্িঃ  ‘বৃহত্ত ম  র্েেরন্ত্র ে  ম ুরখ াশ  উ র ন্মােি।’ আে  আট  
ক লামবযাপী ম ূল  পহন ং  হরলা  ্িঃ  ‘টাওয়াে  ধ্বংস  ক রে  প র ম ানল শ ি  এ িরলবীানসভ  
॥  নবম াি  হা ইজযাক  হয়  প লাবা ল  হরক ে  িাে া।’ 
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পপ্রনসর রন্ট ে  ম ুখ নবর্েœ হরয় উ রি রছ। ত ারত  নক ছু উ রিেও ছ ায়া  
পফরলর ছ। লা -ম রন্  ক ােজটা জজব আ ব্রাহ ারম ে  নদ রক  এ নেরয় নদরয়  বলল, 
‘আপিাে  নে রপারটব  পিই, এ ম ি নক  আরছ এ খ ারি, পস বযাপা র ে  নব্রফ ক রুি।’ 

ক ােজনট হারত নি রয় উ রি  দাুঁ োল জজব আব্রাহাম  জিসি ।  বলল, ‘নম . 
পপ্রনসর ন্ট  আনম  পাুঁে  নম নি রটে  ম রধয আসনছ।’ 

জজব আব্রাহাম  জিসি  পবনে রয়  পেল।  নি ক  পাুঁে নম নি রটে  ম রধযই আবাে  
নফরে  এ ল।  বসল।  বলল, ‘নম . পপ্রনসর ন্ট  পে াটা নে রপার টবে  উ পে আনম  পোখ  
বুনলরয়নছ। আম ারদে  নে রপার টবে  পেরয় আল াদা  প ে নদক  তাহরলা, ল া-ম রন্ ে  
নে রপাটবন ট পবনশ  প্রতযক্ষ্  ও ঘ নি ষ্ঠ।  তাছাো তাে া ১ ৪ নট  কংক ারলে  ফরে িন সক  
নে রপাটব আলাদা আলাদ া নদর য়রছ, আম ে া ১৪ টা ক ংক াল নম নল রয় এ ক টা নে রপাটব 
ক রে নছ।  অনুরূপভার ব ধ্বংস  টাওয়া রে ে   াষ্ট  নতিন ট লয াবরে টে ীরত  পেীক্ষ্ া 
হরয়রছ। পনত্রক া নতিন ট লযাবরে টন ে ে  নে রপাটবই আলাদা  আলাদা ক রে  নদরয় রছ, 
আম ে া নদরয়নছ  নতি  লযার বে  এ ক টা সাম ানে ।  নসন ভল  এ য়ােলাইন্স -এ ে  দুনট  
নবম ািরক  টাওয়ারে  হা ইজযাক  ক রে  নি রয় োবাে  জর ে ‘পলাব াল  হক’পক  নক ভারব  
বযবহাে  ক ে া হরয়র ছ  তাে  নব স্তানে ত নববে ে পনত্রক া ‘পসফ  এ য়াে  সানভবস’এ ে  
ক ম বক তবা ম নে স  ম ে েযাি -এ ে  পষ্টট রম ন্ট  আক ারে  নবস্তানে ত তুরল  ধরে রছ।  আম ে া  
অতটা পানে নি ।  তরব  এ ক টা  নজন িস  ল া-ম রন্  এ িল ুনসভ  ক রে রছ, ো আম ারদে  
নে রপারটব পিই।  পসট া হ রলা র্ েেন্ত্রক াে ীে া সে ক ারে ে  পোর খ ধুলা নদ রয় নক ভারব  
‘পলাব াল  হক’পক  তার দে  ক ার জ বযবহাে  ক ে রত সম থব  হয়।  পনত্রক াে  নববে েট া এ ই 
ে ক ম  ্িঃ  ‘পলাবাল  হক’ সপ্ত া রহ এ ক নদি  রুনট ি  ম হোয়  আক ারশ  উ রে  থা রক । 
র্েেন্ত্রক াে ীে া  পল াবাল  হক’প ক  বযবহ ারে ে  জর ে  এ ই ন দিট ারক ই  পবর ছ  পিয়  এ বং  
ঐ নদি  গ্রাউ ন্  ক ম ারন্  ‘পলা বা ল  হক’-এ ে  দানয়র ত্ব  পে  নছল  তারক  পক ৌশ রল  ঐ নদি  
ছুনট পিয়া রিা  হয়  এ বং  ত াুঁে  স্থ ারি ঘ ুর্  প খরয়  আত্মনবনক্র  ক ে া এ ক জিরক  বসা রিা  
হয়।  তাে ই ক ম ারন্  ‘পলা বাল  হক’ নবম াি  হ াইজযাক  ক রে  টাওয়ারে  নি রয়  োয়।  
পরে  ঘ টি াে  এক  ঘ ণ্টাে  ম রধয তারক  খুি  ক রে  নেে তরে  তাে  ম ুখ বন্ধ ক ে া হয়।’ 
থাম ল  জজব আব্র াহাম । 
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জজব আব্রাহাম  থাম রল আিা প যারট্রনসয়াই প্রথম  ক থা বরল উ ি ল।  বলল, 
‘ল া-ম রন্ ে  নে রপাটব পক াথাও  প ক ারিাভারব  সে ক াে রক  জনে রয়রছ নক িা?’ 

‘িা জোরিা  হয়নি ।  বে ং প সফ এ য়াে সানভবস -এ ে  ক ম বক তবা ম নে স 
ম ে েযারিে  পষ্টট রম ন্ট  এ বং সবব রশ র্ ‘পলা বাল  হক’-এ ে  গ্রাউ ন্   ক িরট্রারলে  পে  ক থা 
ল া-ম রন্  পথরক  বললাম  ত া ম ানক বি  সে ক াে রক  বাুঁনেরয় নদরয় রছ।’ জজব আব্রা হাম  
জিসি  বলল। 

‘নক ন্তু ম নে স ম ে েযাি তাে  নবব ে ে এ বং ‘পলা বাল  হক’ টাওয়া ে  ধ্বংরস পে  
ভুনম ক া  পালি  ক রে র ছ  তাে  ফর টা  অনফনসয়ানল  উ পরে  নদরয় ও পক াি  নবোে  পািন ি, 
বে ং তাে  নবভােীয় েী ফ প্রন তক াে  োইরত নেরয় পফাসব নে টায়াে রম রন্ট ে  নশ ক াে 
হরয়রছি  তাে  বযাখযা  নক?’ বলল আিা পযা রট্রনসয়া। 

‘সে ক াে  জনে ত পি ই ম া রি এ ই ক াজ  সে ক ারে ে  নসদ্ধান্তক্র রম  হ রয়রছ  ত াে  
পক াি প্রমাে পাওয়া  ো রে িা ।  নক ন্তু সে ক ারে ে  শ ীর্ব পথরক  নি¤œ পেবায় প েবন্ত  
এ ক  বা এ ক ানধ ক  পলাক  এ ই র্েেরন্ত্রে  স ারথ  জনে ত থ া ক রত পা রে ।  তার দে  
ম াধযরম ভূয়া তথয, ভূয়া খবে  নদরয় ত খি সে ক ারে ে  ক থা  ও  ক াজরক  নবপথ োম ী  
ক ে া হরয়র ছ। এ বং  এ ই  ভার ব ই নবিা  ত দরন্ত  এ বং  উ পেুি  প্রমাে ছাো ই টা ওয়াে  
ধ্বংরসে  দ ায় এ ক টা প রক্ষ্ ে  উ পে োপাি হরয় রছ, তারদে  শ ানস্তও পদয় া হরয়র ছ। 
র্েেন্ত্রক াে ীে া এ টা পনে ক নল্পতভারব  ক নে রয়রছ।  লা -ম র ন্ ে  নে রপারটব  এ  ক থা  
পনে ষ্কােভারব ব লা  হ রয়রছ।   . হা ইম  হা ইরক রলে  ম র ত তা রদে  র্েে রন্ত্রে  
ক রয়ক টা নদক  নছল।  প্রধাি এ ক টা নদক  নছল সে ক াে  ও নম ন য়ায় অবস্থািক াে ী 
তারদে  পলাক  নদরয় এ ম ি ক থা বলারিা, এ ম ি তথয ছোরিা  োরত  ক রে  তার দে  
পনে ক ল্পিা অনুসারে  সে ক ার ে ে  পদরক্ষ্ প গ্রহে অবধানে ত  হরয়  প রে এ বং  এ ে 
পরক্ষ্  জিম তও  সৃনষ্ট  হয় ।  এ টাই ঘ রটর ছ। সে ক াে  র্েেরন্ত্রে  বা হি নহস ারব  ক াজ  
ক রে রছ, র্েেন্ত্রক াে ী নহসার ব িয়।’ জজব আব্র াহাম  জিসি  বলল।  জজব আব্র াহাম  
জিসি  থাম রলও সং রে  সংরে  পক উ  ক থা বরল  উ ি ল  িা। 

পসাজা হরয়  বসল  পপ্রনসর ন্ট  হ্যানে সি। 
বলল, ‘ধেবাদ নম . জজব।  আ পনি পেটা  বরল রছি, পসট াই স ম্ভবত স তয। 

নক ন্তু .......... ।’ 
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পপ্রনসর ন্ট  ক থা  পশ র্ ক ে ল িা।  লাল  আরলা  জ্বলর ছ তাে  ইন্ট াে ক ম 
পযারিরল।  ক থা  বন্ধ  ক রে  স বাে  উ রদ্দ রে  ‘ম াফ  ক ে রবি’ ব রল  পটন লরফারিে  
নে নসভাে  তুরল  নি ল।  পটন লর ফারি  ওপারে ে  ক থা  শু রি  ‘ওরক’ ব রল  পটন লরফাি  
পে রখ ন দল।  সব াে  নদ রক  ম ুখ ন ফনে রয়  প্রথ রম ই  জজব  আব্র াহাম  জিসি রক  লক্ষ্ য  ক রে  
বলল, আপিাে  জরে পম রস জ আজে  ওয়াইজম যাি এ বং  ইনল য়া ওরবে য় ধে া 
পরেরছ।  আপিাে  জ রে  আর ে ক টা সুখবে  হ রলা, তারদে  ধরে  এ ফ.নব.আই -এ ে  
হারত  তুরল  নদরয় রছ নম . আ হ ম দ ম ুসা।’ পশ র্  ক থাটা  বলা ে  সম য়  পপ্রনসর রন্ট ে  
পি াুঁরট  এ ক  টুক রে া নম নষ্ট  হানস  ফরুট  উ রি নছল। 

পপ্রনসর ন্ট  এ ক টু থ াম রতই  জ জব আব্র াহাম  জিসি  নক ছু  বলা ে  জরে  ম ুখ  
খুরলন ছল।  নক ন্তু পপ্রনসর ন্ট  তা রক  বাধা নদরয়  বলল, ‘আম াে  ক থা পশ র্ হয়নি  নম . 
জজব।’ 

‘স্যনে  স্যাে ।’ বলল  জজব  আব্র াহাম । 
‘ওরয়লক াম  জজব।’ বরল  প প্রনসর ন্ট  সবাে  নদরক  ম ুখ  নফে াল।  বলল, 

‘খবরে ে  আরে ক টা সংর োজি, ম ানক বি েুিে ােসহ দুনি য়াে সব নট নভ ও পে ন ও 
ল া-ম রন্ ে  খবরে ে  ফলাও প্রে াে  শু রু হরয় রছ। আজ পভাে  ে াত পথ রক  নি  ওয়াল্ডব  
নট নভ টাওয়াে  ধ্বংরসে  ঘ টি াে  উ পে নবস্তানে ত নে রপাটব শু রু করে রছ। সক াল পথরক  
দুনি য়াে সব নট নভ েযারিল ও এ ে  সারথ প োে ন দরয়র ছ। পা লবারম ন্ট  সদস্যসহ স ব  
জায়ো পথরক  পটন লরফাি  আস া শু রু  হরয় রছ। আনম  নম নট ং -এ  আনছ বরল  সব  ক ল 
পি নক রয় ে াখা হ রয়রছ। আম া র দে রক  অবেই  অনবল রি প প্রর সে  সারথ ক থা  বলর ত 
হরব।  নক  বলব  এ টাই এ খিক া ে  বে প্রশ্ন।’ 

থাম ল প প্রনসর ন্ট ।  তাক াল  জ জব আব্রা হাম  জিসরিে  নদ রক ।  বলল, ‘বলুি 
নম . জজব নক  পেি বলরত  পেরয়ন ছরলি ।’ 

‘নম . পপ্রনসর ন্ট, আহম দ ম ুসা শু ধু আজে  ওয়া ইজম যাি ও ইনল য়া  
ওরবে য়রক ই শু ধু ধে রলি  িা,  . হাইম  হাই রক লরক  উ দ্ধাে সহ পোটা  
অপারে শ িট াই নতনি  ক রে রছি ।’ জজব আব্রা হাম  জিসি  বল ল। 

‘স্প ুটন িক -এে  ক থা শু রিই  এ  নেন্তা  আম াে  ম াথ ায়  এ রসরছ।  ক রয়ক জি 
ম ুসনলম  েুবরক ে  ত তনে  স্প ুটনিক  ইনতহাস সৃনষ্ট  ক ে রব, আে  তাে  সারথ  আহম দ  
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ম ুসা থাক রব  িা, এ টা অনবশ্বা স্য।  তাে পে েখি  আজে  ওয় াইজম যারিে  পাক োও  
ক ে াে  ক থা শু িল াম, তখনি  আ ম াে  ক ারছ নবর্য়ট া নদ বারলা রক ে  ম ত পনে ষ্কাে হরয়  
পেরছ। ধেব াদ জজব নবর্য়ট া ফেম ানল  জািারিাে  জরে ।’ বলল  পপ্রনসর ন্ট  
হ্যানে সি। 

ক থা বলাে জ রে  হা ত তুলল সশ স্ত্র বানহিী  প্রধাি  পে ািাল্ড  ওয়ানশ ংটি । 
বলল, ‘আহম দ ম ুসা আম াে ও ¯প্œপহে  পাত্র।  নক ন্তু স্যাে, আহম দ ম ুসা ম ানক বি 
েুিে ােরক  এ বাে  নবপর দ পফ লল।’ 

হাসল প প্রনসর ন্ট ।  ‘ন ম . পে ািা ল্ড ওয়ানশ ংটি  আপনি  নি ক  বরলরছি।  তরব  
তা নি ক  এ ই অরথব পে, ম ানক বি েুিে ােরক  এ খি এ ক টা ত ক নফয়ত বা বয াখযা নদ রত  
হরব।  নক ন্তু আরে ক  নদক  পথ র ক  এ ই আনবষ্কাে  ম ুসলম ািরদে  ে াহুম ুনি ঘ টাবাে  
সারথ  সার থ ম ানক বি েুিে া রেে ও ক লংক  পম ােি ক ে ল।  আর ম নে ক া ও ইউ রে ারপে  
নক ছু পলাক  ছাো দুনি য়াে অব নশ ষ্ট ম ানুর্  নবশ্বাস ক ে রতা টাওয়াে  ধ্বংরসে  ঘ টি া 
পখাদ  ম ানক বি েুিে াে ঘ নট রয়র ছ ে াজন িন ত ক  ফায় দা  হ ানসরল ে  জরে।  আে  এ টাও  
নি ক  পে ম ানক বি সেক াে  তখি এ ই ঘ টি াে  সুরোে গ্রহেও  ক রে নছল।  তাে  বে 
ক রয়ক নট  এক তেফা সাম নে ক অনভোি -এ ে  সাক্ষ্ ী হরয় আ র ছ। এ ইভারব ম ানক বি 
েুিে াে পে  সন্ত্রাসরক  ইসুয বানি রয়নছল, পস সন্ত্রা রসে  দা রয়ই পসও অনভ েুি  
হরয়নছল।  নবশ  ব ছে ধরে  ম ানক ব ি েুিে াে এ ই ক লংরক ে  প বাে া বহি  ক রে  েরল রছ।  
আজ টাওয়াে  ধ্বংরসে  ে হস্য  উ রন্মানেত  হ ওয়ায়  ম ানক বি েু িে াে এ বং ম ানক বি 
জানত অরেে  ে াত্রা ভংর েে প সনদরিে  দায় পথ রক  ম ুি িা হরলও ‘নি রজে  িাক  
পক রট’ অর েে  ‘োত্রা  ভংে’ ক ে রত নেরয়নছল, এ ই জঘ ে ধে রিে  ত িত অপোরধে  
দায় পথ রক  ম ুনি পারব।  নক ন্তু থাক  এ সব ক থা।  আম ে া আসল ক থায় নফরে  আনস।  
বলন ছলাম  পপ্রস  নব্রনফং -এ ে  ক থা।  নক  বলব পসট া নি ক  হওয় া  দে ক াে ।’ 

‘নম . পপ্রনসর ন্ট, আম ে া পপ্রস নব্রনফং ক ে ব, িা প প্রস পষ্টট র ম ন্ট  ক ে ব? 
পষ্টট রম ন্ট  নে নল জ ক ে রল সাংবানদক রদে  ম ুরখাম ুনখ হর ত হয় ি া।’ বলল  পসরক্র টাে ী  
অব পষ্টট  বব.এ ইে ব্রুস। 
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‘সাংবানদক র দে  এ নে রয় লাভ  পিই নম . বব।  সতয পেটা পস টাই আম ে া 
বলব। জিেরেে  ক ার ছ অব েই আম া রদে  স্ব ে থাক রত  হর ব।  ত াছাো  প দশ, 
সে ক াে  পক ািট াে  জরেই আন ম  পক াি সমস্যা পদখনছ  িা।’ বলল  পপ্রনসর ন্ট । 

‘আনম ও তাই  ম রি ক ে নছ নম . প প্রনসর ন্ট ।’ বলল  পস রক্র টাে ী অব ন রফন্স 
সান্ড্র া পষ্টাি। 

পপ্রনসর ন্ট  নি ে াপত্ত া প্রধাি এ নল জা উ  , নস.আই.এ  প্রধা ি এ  নম ে াল 
ম যাক  আথবাে  এ বং সশ স্ত্র বান হ িী প্রধাি পে ািাল্ড ওয়ানশ ংটরিে  নদরক  তাক াল।   

তাে া এ রক  এ রক  বলল, ‘পপ্রনসর রন্ট ে  ক থাই নি ক ।  সরতযে ম ুরখাম ুনখ 
আম ারদে  দাুঁে ারিা  উ নেত।  েতটুকু  ভুল ততটুকু রক  ভুল ই বলর ত হ রব।  এ রত  
আম ারদে  জানতেত ম েবা দা আ ে ও সম ুন্নতই হরব।  পে াটা পৃনথ বী এ ই ম ুহূরতব উ ন্মুখ  
হরয়  আরছ  আম ে া নক  বনল  ত া পশ ািাে  জরে।  আম ে া এ খ ি ো  বলব, তা শু ধু  
আম ারদে  িয় পে াটা আ রম নে কাে  ক থা হরয়  দাুঁে ারব।  বযনিে তভারব  আম ে া নম থযা 
বলরতও  পানে, সতয পে াপি ক ে রত পা ন ে, নক ন্তু জানতে  পর ক্ষ্  ক থা বলরত  নেরয়  
আম ে া তা পানে  িা।  প্রমাে হরে আম ে া নি রজরদে  িাক - রক রট অের দে  োত্রা  
ভংে ক নে নি ।  সুরোে  গ্রহ রেে  উ রদ্দে নি রয় আম ে া নি রজে া  টুইি টাওয়াে  ধ্ব ংস 
ক নে নি।  নক ন্তু এ ভারব আম ে া নি রজে া নি রজরদে  িাক  িা পক রটও পৃনথবীে  অরিক  
পদশ, অরিক  ম ানুর্ রদ ে  আম ো োত্রা  ভংে ক রে নছ।  পসট া  আজ উ ন্মুখ নবশ্ববাস ীে  
ক ারছ অক পরট আম ার দে  স্ব ীক াে  ক ে া উ নেত।  এ রত দু’ো ে  জি  অখুনশ  হরলও  
আম ারদে  ফাউ ন্ াে  ফ াদাে স ে া  খুনশ  হর বি।’ 

‘সবাই রক  ধেব াদ।  আনম  ম ারি পপ্রনসর ন্ট  নি রজ ই আজ  পপ্রনস র ন্ট  
নি রজই আজ পপ্রস  নব্রনফং ক ে র বি।  নম স এ নল জা উ   আপনি সবাে  সার থ পোম শ ব 
ক রে  এ ক টা নব্রনফং  দাুঁে  ক ে াি।  নি ক  দশ টায় প হায়া ইট হ া উ রজ সাং বানদক রদে  
 াক া পহাক ।’ এ ক টু  থাম ল  প প্রনসর ন্ট  হ্যানে সি।  তাক াল  জজব  আব্রাহ াম  জিসরিে  
নদরক ।  বলল, ‘নম . জজব আপনি নি শ্চয় জা রিি  আ হম দ ম ুসা এ খি পক াথায়।  
আপনি নি রজ  তাে  ক ারছ  ো র বি।  তাুঁরক  আম াে  দাওয়া ত পদ রবি।  আজ  তাুঁে  
পছন্দম ত প ে  পক াি  সম য় আনম  তাুঁে  সা রথ  ক থা  বলরত  ে াই।’ আবাে  এ ক টু  থাম ল  
পপ্রনসর ন্ট ।  ক থা বলল  আ বাে  জজব আব্রা হাম রক  লক্ষ্ য  ক রে ই, ‘পপ্রনসর রন্ট ে  পপ্রস  
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নব্রনফং-এ ে  পে  . হাইম  হ াইর ক ল ও নম . ম নে স মে েযাি -এ ে সাংবানদক  স রম্ম লি  
হরব।  পস বয বস্থাও  ক ে রত হ রব ।’ বলল  প প্রনসর ন্ট  হ্য ানে সি। 

‘ইরয়স  নম . পপ্রনস র ন্ট ।  আপিাে  নি রদবশ  অনুসা রে  ক াজ হ রব।’ বলল  
জজব  আব্রাহ াম  জিসি । 

‘ধেবাদ  জজব।  সব াইরক  ধে বাদ।’ বরল  পপ্রনসর ন্ট  উ রি  দ াুঁোল। 
উ রি  দাুঁোল স বাই । 
 
 
 
পজফাে সি হ াউ জ। 
দুতলাে  নবশ াল লাউরি ক াম াল সুলাইম াি,  . হাইম  হ াইর ক ল বরস।  

তারদে  স াম রিে  নট  পটন বরল িারন্সে  ত দনি ক  লা -ম রন্  পর ে আরছ। আে  তা রদে  
সাম রি ক রয়ক নট  পটন লন ভশ ি পসট ।  নবনভন্ন নট নভ স্ক্র ীরি নবনভন্ন েযারিল ।  নক ন্তু 
তারদে  সাম রি ত ারদে  নবর্য়ট া ই ্িঃ  ধ্বংস টাওয় ারে ে  অন্তে া ল পথ রক  সতয উ দ্ধাে, 
র্েেরন্ত্র ম ুরখ াশ  উ রন্মােি। 

সবাে ই দৃনষ্ট  নট নভ স্ক্র ী রিে  নদর ক । 
‘ক াম াল সুলাইম াি, এ খিও আম াে  স্ব প্ন ম রি হরে বযাপাে টা।  এ ম ি নক ছ ু

ঘ রটরছ! ঘ টরত পা রে ! খবরে ে  এ ম ি ভয়াবহ পব াম া পক াথা ও প ক াি নদি ফারটন ি।’ 
বলল   . হ াইম  হ াইরক ল। 

‘নম থযাে  প্রাসা দ েত বে ন ছল, েত দৃ ঢ় ন ছল, পবাম ানট  ততখ ানি ই  
শ নিশ ালী হরয়রছ। োরত  নম থযাে  প্রাসা দ পভরঙ েু ে ম াে  হরয় োয়।’ ক াম াল  
সুলাইম াি  বলল। 

বুরম দীি  নবল্লাহ  লাউরি প্রর বশ  ক ে ল।  তাে  ম ুখ নবর্েœ।  এ ক টা 
পসাফায়  বস রত  বস রত  বলল, ‘েত  ে ারত  আহম দ ম ুসা  ভ াই  পে  পক াথায়  পেরলি, 
এ খিও নক ছুই জািারলি  িা ন তনি।  এ নদরক  তাে  িারম  নতি টা ই -রম ইল  এ রসরছ।’ 
থাম ল  বুরম দ ীি  নবল্লাহ।   
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ক াম াল সুলাইম াি ও   .  হা ইম  হা ইরক ল দুজ রিে ই ম ুর খ  পিরম  এ ল 
দুনশ্চন্তাে  ছ াপ। ক াম াল  সুলাই ম াি বলল, ‘েত ে ার ত  উ নি  আজে  ওয়াইজম যা রিে  
নপছু পিবাে  জর ে পবনে রয় রছি ।  বযাপাে টা উ রিরেেই বরট।  নক ন্তু আল্লাহ ভে সা। 
বতবমাি নম শ রিে  পশ র্ ক াজনট ক ে াে  জরে নতনি  পবনে রয় রছি।  আল্লাহ তারক  
সফল ক ে রবি।’ 

‘আনম ি ।’ বলল   . হা ইম  হ াই রক ল এ বং বুরম দীি নবল্লা হ দু জরিই। 
‘পক ারেরক  ই -রম ইল  এ রস র ছ? নক  ই-রম ইল?’ নজজ্ঞ াসা  .  হা ইম  

হাইরক রলে । 
‘নতিট া ই-রম ইল এ রস রছ। এ ক টা ম ক্কাে  ে ারবতা আলম  আল -ইসলামী  

পথরক ।  আে  অবনশ ষ্ট দুনট  ই -র ম ইল এ রসরছ পজ ারসফা ইি ভ াবীে  ক াছ পথ রক ।  এ 
দুনট  ই-রম ইল ই জরুনে ।’ ক াম া ল  সুলাইম াি  বলল।   

‘জরুনে  নবর্য়ট া নক? আপিাে া পরে রছি পতা?’ বলল  . হ াইম  
হাইরক ল। 

‘নজ িা।  ভাইয় াে  পারসব ািাল ই -রম ইল আম ে া প দনখ িা।’ ব লল  বুরম দীি  
নবল্লাহ। 

ক থা পশ র্ ক রে ই  নেৎক াে  ক রে  উ ি ল বু রম দীি নবল্ল াহ, ‘ভাইয়া  
আসরছি।’ 

সবাই তাক াল।  প দখল, আহম দ ম ুসা নসুঁন ে নদরয় দুতল ায় উ রি  আসরছ। 
নসুঁন ে ম ুরখই ক াম াল সুল াইম াি  ও বু রম দীি ন বল্লাহ  তা রক  জনে রয় ধে ল।   

 . হা ইম  হ াইরক লও  উ রি  দাুঁ নে রয়নছল।  বলল, ‘পম াবাে ক বাদ  আহম দ  
ম ুসা।  ম ানুর্  স্ব রপ্নও ো ভ ারবন ি, তা আজ  বাস্ত ব হ রলা।’ 

‘আজরক ে  নহরে া পতা  নবল্লাহ।  তাে  সাংবানদক তাে  ‘পো রল্ডি  প ’ আজ।’ 
বলল  আহম দ ম ুসা। 

‘আে  এ ই পো রল্ডি প ’ে  পম ক াে  পত া আ পনি।’ বলল  নবল্লাহ  প্রনতবার দে  
সুরে । 

‘িা।  আজরক ে  পে ারল্ডি  প  ’ে  পম ক াে  আম ারদে  স্য া ে   . হা ইম  
হাইরক ল।  তাুঁে  পদ খারিা  পর থ আম ে া পহুঁরটন ছ  ম াত্র।’ আহম দ  ম ুসা বলল। 
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‘শ নি, বুনদ্ধ  পক াি  নক ছুরতই  আপিারদে  সারথ  পাে ব  িা।  ন বিরয়ও  পাে ব  
নক  ক রে? োক, আজরক ে  নদ রিে  পম ক াে  আম ে া পক উ  িই, আল্লাহ।’ বলল   . 
হাইম  হ াইরক ল। 

‘আলহাম দুনল ল্লাহ।’ সবা ই এ ক  সারথ বরল  উ ি ল। 
আহম দ ম ুসা বস রত োনে ল পসাফ ায়।  ক াম াল সুলাইম াি  বাধা ন দরয়  

বলল, ‘ভাইয়া  বসর বি িা, ভাবীে  জরুনে  ই -রম ইল  এ রসর ছ। আরে  পসট া  প দখুি।’ 
আহম দ ম ুসা পক াি কথা িা  ব র ল ছুটল তাে  ঘ রে ে  নদ রক । 
আহম দ ম ুসাে  ম রি তখি িািা  ক থাে  ভীে।  নক  খ বে  নদরয় রছ  প ািা? পস  

ভাল আরছ পতা? েত ক নদি ধরে  পস এ ক টা খবরে ে  জরে উ দগ্রীব, পস খ বে  এ ল 
ন ক? 

দ্রুত আ হম দ ম ুসা ক নম্পউ টাে  খুলল।  ওরপি ক ে ল পম ইল  ব ি। 
পেপে  দুনট  ই - রম ইল।  পেল। 
প্রথম নট  পরেই ‘আল -হ াম দুনল ল্লাহ’ বরল  নসজ দায়  পেল  আ হ ম দ ম ুসা। 
আহম দ ম ুসাে  প পছরি  ক াম াল সুলাইম ািে াও আ হম দ ম ু সাে  দে জায়  

এ রস দাুঁনেরয়নছল। 
তাে া আহম দ ম ুসারক  নসজদ ায় পে রত প দখল।  নসজদা প থরক  উ ি রল 

ক াম াল সুলাইম াি বলল, ‘নক  খবে  ভাইয় া?’ 
ঘ ুরে  দাুঁোল  আ হম দ ম ুসা।  তাে  ম ুরখ  হানস, পোরখ  প ানি ।  বলল, 

‘আলহাম দুনল ল্লাহ।  সু খ বে ।  প তাম ারদে  ভ ানতজা হরয় রছ।’ 
ক াম াল সুলাইম াি  ও  বুরম দীি  নবল্লা হ ছুরট  নেরয়  আিরন্দ  জ নে রয় ধে ল 

আহম দ ম ুসারক ।  ক াম াল সুলা ইম াি বলল, ‘আজ খুনশ ে  উ পে ম হাখুনশ ে  সংবাদ।  
ভানতজাে এ ক টা ভাল িাম  ে া ই ভাইয় া।  নি শ্চয় নি ক  ক রে রছ ি?’ 

হাসল আহম দ  ম ুসা।  বলল, ‘এ  প্রসংে এ ক টু পরে ।  পত াম াে  ভাবী  নি তীয়  
ই-রম ইলট ায় নক  নল রখর ছ পর ে পিই।’ বরল  আহম দ ম ুসা  আবাে  ক নম্পউ টারে  
বসল। 

ক াম াল সুলাইম ািে া ঘ রে ে  পস াফায় নে রয় বসল। 
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এ ক টুপে  আহম দ ম ুসা ক াম াল সুলাইম ািরদে  নদরক  নফ রে  তা ক াল।  পহরস  
বলল, ‘িাম  ক ে রে এ ক টু জনট লতা আরছ।’ ব রল  ঘ নে ে  ন দরক  তাক াল।  বলল, 
‘এ খি ১ ২টা বাজরত  ে ারে।  নি ক  ১ ২ টা ১  নম নি রট পতাম া র দে  ভাব ী ই -রম ইরল  
এ ক টা িাম  সারজষ্ট ক ে রব।  আে  নি ক  ১ ২ টা ১  নম নিরট আনমও এ ক টা িাম  সারজষ্ট 
ক ে ব।  দুরটা িারম ে  ম রধয লট া নে  ক রে  এ ক টা িাম  নি ক  কে া হরব।’ 

‘ই-রম ইল  পক ি ভ াইয়া।  পটন লর ফারি ক থা  বলুি।’ বুরম দ ীি  নব ল্লাহ বলল । 
‘িা তা হরব ি া।  পক উ  তাে  িা ম  আরে বলরত  ে ানজ িয়।  ক াে ে আশ ংকা 

হরলা, পরে  পে বলরব, পস তাে  িাম  আে  িাও  বলরত  পা রে ।’ 
ঘ নে ে  নদরক  তানক রয় আহম দ  ম ুসা আবাে  বসল  ক নম্পউ টারে । 
রুদ্ধশ্বারস  অর পক্ষ্া ক ে রছ ক াম াল সুলাইম ািে া।  এ ক টু পেপে  ঘ নে 

পদখ রছ। 
তারদে  অর পক্ষ্াে  ইনত  ঘ নট রয় আহম দ  ম ুসা  ঘ ুরে  বসল  ত ার দে  নদরক ।  

তাে  ম ুখ ভে া  হানস।  বলল, ‘নম ে াক ল।’ 
‘নম ে াক ল! নক  ঘ রটরছ ভাইয়া।’ বলল  বুরম দীি  নবল্লাহ। 
‘নম ে াক ল ম ারি, দুপ্রান্ত  প থরক  দুজরিে  ে রয়স  এ ক ।  এ ক ই স ম রয় দুজ রিে  

ই-রম ইরল  এ ক ই িাম  সারজ ষ্ট ক ে া হরয়রছ। দুপরক্ষ্ ে  স ারজষ্ট ক ে া পস িাম  
‘আহম দ আ বদুল্লা হ।’ বলল  আহম দ ম ুসা।  ‘আহম দ  আবদু ল্লাহ?’ বরল  দুজরি  এ ক  
সারথ নেৎক াে  ক রে  উ ি ল। 

এ  সম য় ঘ রে   ুক ল  . হাইম  হাইরক ল।  তাে  হা রত দুনট  পযা রক ট। 
‘নক  বযাপাে  এ ত নেৎক াে  পকি? ‘আহম দ আবদুল্লা হ’ পক?’ বলল  . 

হাইম  হ াইরক ল। 
দুজরি এক  সার থ ব রল উ ি ল, ‘আম ারদে  িবজা ত ভ ানতজা।’ 
‘ও! িাম ক ে ে হরয় পের ছ? তাহরল  নম নষ্ট ম ুরখ পতা  প দনে  ক ে া োয়  িা?’ 

বরল   . হাইম  হা ইরক ল ক া েরজে  পলবীরট  এ ক টা প খজুে  ও এ ক টা ক রে  নম নষ্ট  
সবাইরক  নবতেে  ক ে ল।  বলল, ‘হতাশ  হব াে  ক াে ে পিই, এ টা উ পনস্থত পরে  
আে ও হরব।’ 
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‘নি উ ইয়রক ব পখজুে  পক াথ ায় পাওয়া পেল এ  সম য়?’ বলল ক াম াল 
সুলাইম াি। 

‘শু ধু পখজুে  পক ি, নি উ ইয়রক ব পোটা দুনি য়া পাওয় া োয়।’  . হাইম  
হাইরক ল  বলল। 

তাে পে পরক ট পথরক  দুনপস  ক যানন্  পবে  ক রে  ক াম াল সুলাইম াি ও  
বুরম দীি নবল্লা হরক  নদরয়  বল ল, ‘ভানতজাে নজন িস োোে া পখরত  পারে, বাপরক  
পদয়া  ো রব িা।’ 

পহরস  উ ি ল সবাই। 
‘ভাইয়া, ে ারবতা  প থরক  এ ক টা  ই - রম ইল  এ রসনছল, ওটা নক  প দরখর ছি?’ 

বলল বুরম দ ীি নবল্লা হ। 
‘পদ রখনছ, নক ন্তু পনেনি ।  নপ্রন্ট নি রয়নছ ।  এ নদরক ে  সব ক াজ  পশ র্ হরল  

পেব।’ আহম দ  ম ুসা বলল  ম ুর খ এ ক টু হানস পটরি। 
‘তাে  ম ারি  ভা ইয়া, িতুি পক া ি নম শ ি.........।’ ক াম াল  সুলা ইম াি  বাক য  

পশ র্  ি া ক রে ই পথরম  পেল। 
‘থাক  এ  ক থা এ খি।  বললাম  পতা ও  প্রসংেটা  পরে ।  আনম  এ খি এ ক টা 

জরুনে  পটন লরফাি কে ব।’ আ হম দ ম ুসা বলল। 
‘নি ক  আরছ  ভাইয় া।  আম ে া প রে  আসনছ।  ভাবী রক  আম ার দ ে  সালাম ও 

পম াবাে ক বাদ, আে  আহম দ আবদুল্লাহে  জ রে পদ ায়া পদ র বি।’ 
ঘ ে  পথরক  পবনে রয়  পেল  ক াম াল সুলাইম ািে া সক রল। 
আহম দ ম ুসা দে জা নভন েরয়  নদরয় পম াব াইলট া হার ত নি রত ই নে ং হরত  

লােল পম াব াইরল। 
আহম দ ম ুসা পদখল  প ািা  পজ ারসফা ইরিে  পটন লরফ াি। 
‘আ্সালামু আল াইকু ম ।  পম াব াে ক বাদ পজারসফ াইি।  পক ম ি আছ তুনম? 

পক ম ি আছ আবদুল্লা হ।’ 
‘ওয়া  আলাইকু ম ুস স ালাম।  আনম  ও বাচ্চা  ভ াল, আলহাম দুনল ল্লাহ।  

পতাম ারক  ক িগ্রােু রলশ ি।’ ওপ্রান্ত প থরক  বলল  প ািা  পজা র সফাইি।   
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‘আম ারক  পম াবাে ক বা দ পক ি? অসীম  খুনশ ে  এ ক  ভান্ াে  তুনম  উ পহাে  
নদরয়ছ, তাই  হাজ ারে া পম াবাে ক বাদ প তাম াে  প্রা পয।’ 

‘আম ারদে  এ ই খুনশ  পতাম াে  আম াে  এ বং আম ারদে  আত্মী য় -স্ব জি ও  
পনে নেতজিরদে  জরেই শু ধু, নক ন্তু তুনম  পে আিন্দ  সংবাদ সৃন ষ্ট ক রে ছ, পে আিন্দ  
সংবাদ  আজ  পভাে  পথ রক  হাজা রে া সংব াদপত্র  ও  হ াজারে া  নট নভ েযা রিরলে  ম াধযরম  
পৃনথবীে  পৃনথবীে  ঘ রে  ঘ রে  ছন েরয় পে রছ।  পস  আিন্দ  শু ধু  পৃনথবীে  পদেশ  পক ানট  
ম ুসলম ারিে  িয়, পৃনথবীে  সব  শ ানন্ত ও সুনবোে ক াম ী ম ানুরর্ে ।  পতাম ারক  লারখা  
পম াবাে ক বাদ ন দরলও  তা  ক ম  হরব।’ 

‘পজারস ফাইি, আম ে া এ খি আম ারদে  ক থা বলন ছ। বা ইরে ে  ক থা থাক  
িা।’ 

‘নি ক  বরলছ।  নক ন্তু  ঘ ে  বানহে  ন িরয়ই পতা  আম ার দে  জ ীবি এ বং আম া রদে  
আিন্দ ও। জাি, আজ ে ারত হা সপাতারলে  পবর  শু রয় বাে বা ে  পতাম ারক  পম াব াইল  
ক রে নছ, সক ারলও।  নক ন্তু পতা ম ারক  পাইনি ।  এ ক  সম য় অন স্থে  হরয় উ রি নছলাম।  
বুক  ভরে  নেরয়নছল  পক্ষ্ ার ভ।  পেক্ষ্ রেই েখি ম রি  হরল া, শ ানন্তে  শ েযা পছ রে তুনম  
ক াুঁটা নবছারিা প রথ ঘ ুরে  পবে াে, অনবে াম  ক্ষ্ ত -নবক্ষ্ ত হ ে পতাম াে  জরে িয়, 
আল্লাহে  জরে, আল্লাহে  বান্দ ারদে  জর ে, তখি হৃ দরয়ে  স ক ল পক্ষ্ াভ আিরন্দে  
অশ্রু হ রয় পবে  হ রয় এ ল দু রে াখ নদ রয়।  জাি, দুনি য়াে পক া ি ক ষ্টই এ  আিরন্দে 
পেয় বে  িয়।  আম ারদে  ঘ ে  ব ানহে আলাদা  িে  পক ারিা  ভা র বই।’ 

‘ধেবাদ  পজ ারসফা ইি।  পত াম াে  ক াছ পথ রক  এ  শ নি িা প পর ল আনম  এ ত 
ক াজ ক ে রত পাে তাম  িা।’ 

‘েতে াত এ বং  সক ারল  তুনম  পক াথায়  নছরল।  পম াবা ইল সারথ  িাওনি  
পক ি?’ 

‘আনম  আজে  ওয়াইজম যারিে  নপছু নি রয়নছলাম।  পম াবাইল বন্ধ  
পে রখনছলাম।  সক ারল ত ারক  ধে া পের ছ। তারক  ধে াে  পে আম ারদে  সাফলয  পূেব  
হরয়রছ।  আলহাম দুনল ল্লাহ।’ 

‘আলহাম দুনল ল্লাহ।  তুনম  এ খি  পক াথ ায়? বাইরে  পক াথ াও, িা পজফাে সি 
হাউ রজ?’ 
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‘পজফাে সি হাউ রজ।’ 
‘আম ারদে  পসািাম নি ে  খবে  সাে ারক  নদরয়নছ।  ও এ খি ইস্ত ািুরল।’ 
‘সাে ারক  পক ম ি করে পপ রল?’ 
‘তুনম  েখি তাে  পটন লরফাি িা িাে  নদরত পাে রল িা, তখি ভ ানজবন িয়ারত  

ওুঁে আম্ম াে  ক াছ পথ রক  পটন লর ফাি িািাে  নি রয়নছল াম ।’ 
‘পজারস ফাইি, আবদুল্লা হে  ক থা পে  নক ছু বলছ িা!  বল  পস পক ম ি 

হরয়রছ।  আজই ই -রম ই রল ওে  এ ক টা ছনব পাি াও!’ 
‘পক ম ি আরছ বলব িা, ছনবও পাি াব  িা।’ ব রল  পহর স  উ ি ল  প ািা  

পজারসফ াইি। 
‘আনম  পতা  আসনছ।  অ তএব এ ই ক ষ্ট িা  নদরয়  নক ছু বল  এ বং ছনব  

পাি াও।’ 
‘আনম  বলব  িা।  ক াে ে তাে  ব েবি া প দবাে  ম ত ভার্া  আম াে  জািা পিই।  

ছনব পাি াব  িা, ক াে ে ছনব ক খ িই আসল হয়  িা।’ 
‘ধেবাদ।  প তাম াে  েুনি পম া ক্ষ্ ম ।  দুরধে  সাধ পঘ ারল নম টারিা নি ক  িয়। 

জান্নাত পথ রক  আসা পসািাে  টু ক ে ারক  প্রথম  সরে জনম রিই স্ব ােত জািারিা উ নেত।  
আনম  আসনছ।’ 

‘তুনম  ক ষ্ট পাে।  পশ াি, দুরধে  সারথ েনদ সুন্দ ে  অনুপা রত তেল  পসািা  
পম শ াও, তাহরল  পক ম ি ে ং  হ র ব পসট া  সাম রি  পে রখ  ক ল্পিা  ক ে  আবদুল্লাহে  ে ং -
এ ে  ক থা।  আে  পতাম াে  নশ শু  প েহাে ারক  প তা তুনম  পদ খনি, পদখরল বল তাম  পস  এ ক  
নশ শু  আহম দ ম ুসা।  তরব  আব্ব া -আম্ম া ব রলি, ‘ওুঁে ম ুখ আম া ে  ম রতা, আে  পোখ -
েুল ক পাল পত াম াে ........।’ 

প ািা পজ ারসফ াইি ক থা  পশ র্ ক ে রত পাে ল িা।  ত ারক  বাধা নদ রয় 
আহম দ ম ুসা বরল  উ ি ল, ‘আে  বলরত হরব ি া, আবদুল্লাহে  এ ক নট  েনব আনম  এ ুঁরক 
পফরলন ছ  পজা রসফাইি।’ 

‘পতাম াে  ম রধয  এ  পনে বতবি প ক ি?’ হি াৎ নজজ্ঞ াসা পজারস ফ াইরিে । 
‘নক  পনে বতবি?’ 
‘আম ারক  ক খিও ‘পজারস ফাই ি’  াক রত ি া, ‘প ািা’ বলরত । 
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‘প ািাে  আসি পথরক  তুনম  এ খি অরিক  উ ুঁেুরত উ রি ছ। পূেব ম ানুরর্ে  
এ ক  ম নহয়াি -েনে য়াি আসরি  এ খি তুনম ।  প ছাটরবলাে  প ছাট্ট   াক  িাম  ‘প ািা’ে  
ম রধয  আম াে  ম রি  হরে  পত া ম াে  এ ই পনে েয় স াথবক  হ রয় উ ি রছ িা।  খু ব ইরে  
ক ে রছ পতাম ারক  ‘পজারসফ াই ি’ িারম   াক রত।  এ ই িারম ই পেি  তুনম  আম াে  
ক ারছ  পূেব হরয় উ রি র ছা।’ বলল  আহম দ ম ুসা।  আর বরে  ভা ে ী  হরয় উ রি রছ ত াে  
ক ণ্ঠ। 

‘ধেবাদ।’ বরল  এ ক টু  থাম ল  পজারস ফাইি।  তাে পে  ধীে  ক রণ্ঠ  বলল, 
‘তুনম  অ রিক  ভাব ছ আম া রক  ন িরয়। অত দূে  প থরক  এ ম ি ঘ নি ষ্ঠভারব  ভ াবর ত পিই।  
ক ষ্ট তারত বারে।  এ খি বল ওনদরক ে  ক াজ পশ র্ নক িা? করব আসছ?’ আরবে-
জনে ত ভাে ী ক ণ্ঠ পজ ারসফ াইর িে ও। 

‘এ খারি আম াে  ক াজ  পশ র্।  এ খি ো  ক ে েীয় তা ক ে রব  ম ানক বি সে ক াে । 
তরব োওয় াে  নদি নি ক  ক নে নি ।  সবাে  সার থ আ রলােিা ক রে  পদনখ।  জ ািাব  
পতাম ারক ।  আব্ব া আম্ম াসহ  ওন দরক  সবা ই পক ম ি?’ 

‘ভাল আরছি।  জাি, ম সনজরদ  িববীে  ইম াম  সার হব এ রসনছ র ে ি আহম দ 
আবদুল্লাহ রক  পদখ রত। নতনি  নক  উ পহাে  নদরয়রছি জ াি? রূপাে  পিরম  ক াুঁরেে  
আধারে  ে াখা রূর পাে  পলবী রট পখানদ ত পসাি া নবছা রিা ই সলামী নবরশ্বে  এ ক টা 
ম ািন েত্র।  আহম দ আবদুল্লা হে  পাওয়া  এ টাই প্রথম  নেফট।’ 

‘আলহাম দুনল ল্লাহ।  আ ব্বাে  ম াধযরম ইম াম  সারহ রবে  ক া রছ আম াে  
সালাম পপ ৌছা রব।’ আ হম দ ম ু সা বলল। 

এ  সম য় দে জায়  এ রস দাুঁোল  ক াম া ল সুলাইম াি।  তাে  হা রত  পম াব াইল।  
ইশ াে ায় পস  আহম দ  ম ুসা র ক  জািাল তাে  পটন লরফাি  এ রসর ছ। ক াম াল 
সুলাইম ারিে  পম াব াইরল। 

‘পজারস ফাইি  এ ক টু পহাল্ড  ক ে ।  সম্ভবত আম াে  পটন লরফা ি এ রসরছ।  
ক াে  পটন লরফাি পজরি  পিই।’ বরল  পম াবাইলট া  ম ুখ প থরক  িানম রয়  বলল, ‘ক াে 
পটন লরফাি কাম াল সুলা ইম াি?’ 
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‘এ ফ.নব.আই প্রধ াি জজব  আব্রাহাম  জিসি ।  ক রয়ক বা ে  আপিাে  
পটন লরফারি পেষ্টা ক রে রছ। ি া পপ রয় আম ারক  পটন লরফ াি ক রে রছ। নক  এ কটা 
জরুনে  নবর্য়।’ বলল  ক াম াল  সুলাইম াি। 

আহম দ ম ুসা তাে  পম াবা ইল তু রল নি ল।  নক ছু বলাে জরে মখু খুরলন ছল।  
নক ন্তু তাে  আরে ই ওপাে  পথরক  প ািা  পজ ারসফা ইি বলল, ‘শু রিন ছ আনম, নম . জজব 
আব্রাহাম  জিসি  পতাম াে  জর ে পটন লরফারি  অ রপক্ষ্া  ক ে রছ! এ খি  ে াখনছ।  পরে  
পটন লরফাি কে ব।  আ্সালামু আলাইকু ম ।’ 

‘ওয়া আলা ইকু ম ুস সালাম।  ধ েবাদ  পজা রসফা ইি।’ 
আহম দ ম ুসা  ত াোতানে  প ম াবাইলট া  পে রখ  ক াম াল  সুলাইম ারিে  

পম াবাইল  হা রত নি ল। 
আহম দ ম ুসাে  ক ণ্ঠ  ওপাে  পথ রক  শু িরত  পপ রয়ই  জজব আ ব্রা হাম  জিসি  

আহম দ ম ুসারক  থানম রয় নদ রয় বরল উ ি ল, ‘আসসালামু আলাইকু ম ।  আহম দ ম ুসা 
পতাম ারক  পপ্রনসর রন্ট ে  তেফ  পথরক  এ বং  আম াে  তেফ পথর ক  পম াবাে ক বাদ।  তুনম  
অসাধয সাধি  ক রে র ছা।  প তাম া ে  জরে আম াে  ে বব হরে আ হ ম দ ম ুসা।’ 

‘ধেবাদ  জিাব।’ বলল  আ হ ম দ  ম ুসা। 
‘অল্পক্ষ্ রেে  ম রধয পপ্রনসর ন্ ট  নি রজ সাং বানদক  স রম্ম লি  ক ে রছি 

টাওয়াে  ধ্বংরসে  প্রসে নি রয় ।  আে   . হাইম  হাইরক ল ও নম . ম নে স ম ে েযারিে 
সারথ  আনম  ক থা ব রলন ছ। ত াে া নি উ ইয়রক ব আজ  এ ক নট  সাংব ানদক  সরম্ম লরি ক থা  
বলরত ে ানজ হরয় রছি।  আম ার দে  পলারক ে া সব বযবস্থ া ক ে রব।  আম ে া োই, তুনম  
তারদে  এ ক টু োই  ক রে া।’ জজব আব্রাহ াম  জিসি  বলল। 

‘ধেবাদ।  খুব ভ ারলা নস দ্ধ ান্ত হরয় রছ।  . হ াইরক ল এ বং ম নে স 
ম ে েযারিে  সাংবানদক রদে  স ারথ ক থা  বলা  খু ব জ রুনে ।  আনম  ওুঁর দে  সার থ 
অবেই  ক থা বল ব।’ বলল  আহম দ ম ুসা। 

‘ধেবাদ  আহম দ ম ুসা।  প প্রনসর রন্ট ে  ক াছ পথরক  প তাম াে  জরে এ ক টা 
পম রসজ আর ছ।’ জজব  আব্রাহ া ম  জিসি  বলল। 

‘নক  পম রসজ?’  
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‘নতনি  আজ পতাম াে  স ারথ  ক থ া বল রত ে াি।  তাুঁে  স াংবান দক  সরম্ম লরিে 
পে পে পক াি সম রয়।  নবম াি বা নহিীে  এ ক টা পহনল ক োে  পতাম ারক  নি রয় আসরব।  
ক খি আসরত প াে ছ, সম য়টা আম ারক  দাও।’ 

‘পপ্রনসর ন্ট  আম ারক  প রক র ছি, আনম  ক ৃতজ্ঞ।  তরব  আ ম াে  োনে রত  
োব, সাম নে ক  পহনল ক োরে  ি য়।  বাদ  ম া েনে ব সাক্ষ্ া রতে  স ম য় নি নদবষ্ট ক ে রল ভাল 
হরয় জিা ব।’ 

‘পহনল ক োরে  আপনত্ত  পক ি? দ্রুত আসাে  জরেই  এ ই বযব স্থা।’ 
‘আনম  সে ক ারে ে  পক াি পম হম াি িই, নক ংবা ‘আসাম ী’ও ি ই।  সে ক ানে  

বা সাম নে ক  পহনল ক োে  আম া রক  পদয়া  হ রব  পক ি?’ আহম দ ম ুসা বলল। 
‘বুরেনছ তুনম  সে ক াে রক  সম্মানি ত হবাে  সুর োে নদ রত ো ে িা।  নি ক 

আরছ, পতাম াে  জর ে প্র াইর ভট পহনল ক োরে ে  বযবস্থ া ক ে নছ।’  
‘আপনি আপিাে  বি রবযে  প্রথম  অংশ রক  েনদ  সনতযই  ‘নম ি’ ক রে 

থারক ি, তাহরল  সাম নে ক  প হনল ক োরে ই আম ারক  পে রত  হ রব।’ বলল  আ হম দ  
ম ুসা। 

পহরস  উ ি ল জজব আব্রা হাম  জিসি ।  বলল, ‘আনম  তা ‘নম ি’ ক নে ন ি 
আহম দ ম ুসা।  এ ক টু  ে নসক তা ক ে লাম।  পতাম াে  পবসে ক ানে  পহনল ক োরে  আসা ই 
সব নদক  প থরক  ভাল  হ রব।’ 

‘ধেবাদ।  তা হরল  সম য়টা ব া দ ম ােনে ব  ম ারি  সারে  ছটাে  নদরক  হ রলই  
ভাল হয়।’ আহম দ  ম ুসা বলল । 

‘ধেবাদ  আ হম দ ম ুসা।’ তখিই  পতাম াে  স ারথ  পদখা  হরে  
ইিশ াআল্লাহ।  এ খিক াে  ম ত প শ র্  ক ে নছ।  বাই।’ 

‘ধেবাদ  জিাব।  বাই।’ বরল  পম াবাইল  পে রখ  নদল আ হম দ ম ু সা। 
 . হাইম  হাই রক ল এ রস দাুঁনে রয়নছল পস খারি। 
আহম দ ম ুসা তা রক  বলল, ‘স্যাে  আপনি ও ম নে স ম ে েযারিে  সারথ  

আম াে  নক ছু ক থা বলা  দে ক াে ।  আসুি আম ে া বনস।’ 
‘আনম ও পসট াই  আশ া ক ে নছ। নক ন্তু তুনম  উ পনস্থত িা থ াক রল আম ারক  

নদরয় সাং বানদক  স রম্ম লি  হর ব  িা।’ 
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আনম  নি উ ইয়রক ব থাক রলও আপিাে  সারথ  সাংবান দক  সরম্ম লরি থাক রত  
পাে রবা  িা।  ত াে  দে ক াে ও হ রব িা।  ো  প্র রয়াজি আম ে া  এ খনি  আরলােিা  ক রে  
নি রত পানে ।’ 

বরল আ হম দ  ম ুসা এ গু রলা  প সাফাে  নদ রক  বস াে  জর ে।  তাে  সা রথ  
এ গুরলা সক রলই।  
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১ 
আহমদ মুসানক স্বাগত জািাল হহায়াইট হাউনজর চীফ অব হরানটাকল 

এ্যালাি হেফার্ড। 
আহমদ মুসানক নিনয় বসাল হহায়াইট হাউনজর ববনদনেক উইং-এ্র 

নিনিআইনপ কনে। এ্ কনেই হরনসনর্ন্ট নবনদেী হরনসনর্ন্ট ও রধািমন্ত্রীনদর 
সাোত হদি। 

আহমদ মুসা বসনল এ্যালাি হেফার্ড বলল, ‘মাফ করনবি স্যার, এ্ক 
নমনিট, আনম আসনি।’ 

নকন্তু তার কথা হেষ িা হনতই তার হানতর অয়যারনলস হটনলনফাি হবনজ 
উঠল। 

ধরল হটনলনফাি এ্যালাি হেফার্ড। হটনলনফাি ধনর শুধু ‘ইনয়স স্যার’, 
‘ইনয়স স্যার’, বলনত থাকল। সব হেনষ বলল, ‘আনম ওঁনক নিনয় যানি স্যার।’ 

কথা হেষ কনর কল অফ কনর নদল এ্যালাি হেফার্ড। তাকাল হস আহমদ 
মুসার নদনক। তার মুনে নকিু নবব্রত িাব। বলল হস আহমদ মুসানক, ‘স্যনর স্যার। 
আপিানক আর এ্কটু কষ্ট করনত হনব। আসুি আমার সানথ।’ 

বনল হস ঘুনর দাঁড়াল ঘর হথনক হবর হবার জনে। 
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আহমদ মুসাও উনঠ দাঁড়াল। চলল এ্যালাি হেফানর্ডর সানথ। 
এ্যালাি হেফার্ড আহমদ মুসানক নিনয় এ্ল হহায়াইট হাউনজর হর্ানমনষ্টক 

উইং-এ্। বসাল তানক নিনিআইনপ কনে। এ্ কনেই মানকডি হরনসনর্ন্ট মানকডি 
নিনিআইনপ’হদর সাোত হদি। 

আহমদ মুসা বসল। বলল হাসনত হাসনত, ‘হকাি তৃতীয় স্থানি হতা আর 
হযনত হনব িা?’ 

এ্যালাি হেফানর্ডর নবব্রত অবস্থা বাড়ল। বলল, ‘স্যনর স্যঅর। িুলটা 
আমারই হনয়নিল।’ 

‘নকন্তু বুঝনত পারলাম িা। ‘নবনদে’ হথনক ‘স্বনদে’-এ্ আসলাম হকি?’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘স্যার, এ্টাই হতা হনব। আমার মত আপনিও িুল করনিি। মানকডি 
যুক্তরাষ্ট্র হতা আপিার স্বনদে। আপনি হতা মানকডি যুক্তরানষ্ট্ররও িাগনরক। আপনি 
হতা হর্ানমনষ্টক উইংনয়ই আসনবি।’ বলল এ্যালাি হেফার্ড। 

‘ও এ্ই কথা। এ্মি িাগনরক আনম হতা রনতনট মুসনলম হদনের।’ হহনস 
বলল আহমদ মুসা। 

‘স্যার, অে অনিক হদনের সানথ মানকডি যুক্তরানষ্ট্রর তুলিা হয় িা। 
মানকডি িাগনরকরা হয অনধকার হিাগ কনর, তা দুনিয়ার অনধকাংে হদনেই হিই।’ 
এ্যালাি হেফার্ড বলল। 

আবার অয়যারনলস নবপ নবপ করা শুরু করল এ্যালাি হেফানর্ডর।  
কথা বলল হস অয়যারনলনস। কথা হেষ কনরই হস ঘুনর তার হপিনির 

হদয়ানলর নদনক এ্গুনলা। হদয়ানলর এ্কটা িনবর সামনি দাঁড়াল। িনবনট হদয়ানল 
হসঁনট আনি। িনবর বটনম সানপানটডং এ্কটা কানঠর পযানিল। পযানিনল রায় 
অদৃশ্য কনয়কটা হবাতাম। এ্কটা হবাতাম নটপল। সংনগ সংনগ আহমদ মুসার 
সামনির হদয়ানলর এ্কটা অংে হটনলনিেি স্ক্রীনি রূপান্তনরত হনলা। নটনি স্ক্রীনি 
ফনুট উনঠনি এ্কটা নবোল ঘনরর দৃশ্য। ঘর িনতড মানুষ। এ্কনট হচয়ারও োনল 
হিই। রনতনট হচয়ানরর সামনি হর্ষ্ক। হর্নষ্ক রনতযনকর হিাটেীট, কলম, 
হরকর্ডার হরনর্। ঘনর নষ্টল ও নটনি কযানমরার বো। 
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এ্যালাি হেফার্ড বলল, ‘স্যার আপিার এ্কটু কষ্ট হনব। হরনসনর্নন্টর 
‘meet the press’ অনুষ্ঠাি হেষ মুহূনতড এ্ক ঘণ্টা নপনিনয় যায়। আর দু’এ্ক 
নমনিনটর মনধযই হরনসনর্ন্ট হরনসর সামনি আসনিি। দুুঃনেত স্যার, আপিানক 
এ্ক ঘণ্টা বসনত হনব।’ 

‘দুুঃে িয় নম. হেফার্ড, এ্টা েুনের নবষয় হনলা। হরাগ্রামটা এ্ক ঘণ্টা 
নপনিনয় যাওয়ায় হরনসনর্নন্টর হরস নব্রনফং এ্েি সরাসনর হদোর আমার হসৌিাগয 
হনলা।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ধেবাদ স্যার। হরনসনর্নন্টর ‘meet the press’ অনুষ্ঠাি আপিানক 
আিন্দ নদনল আমরা েুব েুনে হনবা।’ 

কথা হেষ কনরই ‘এ্ক নমনিট স্যার’ বনল হস হবনরনয় হগল। 
নঠক এ্ক নমনিনটর মনধযই হস এ্কটা হেনত দুই মগ কনফ এ্বং দুই 

হাফনেট িনতড ক্র্যাকার নিনয় ঘনর রনবে করল। 
এ্যালাি হেফার্ড আহমদ মুসানক কনফ ও ক্র্যাকার এ্নগনয় নদনত নদনত 

বলল, ‘জজড জিসি স্যার বনলনিনলি, এ্ই সময় আপনি কনফ পিন্দ কনরি।’ 
‘কারণ হবনের িাগ হেনত এ্ই সময় আনম তার হমহমাি হনয়নি।’ 

আহমদ মুসা বলল হাসনত হাসনত। 
‘স্যার হরনসনর্ন্ট আসনিি। শুরু হনি হরস নব্রনফং।’ আহমদ মুসার কথা 

হেষ হনতই বনল উঠল এ্যালাি হেফার্ড। 
আহমদ মুসা নটনি স্ক্রীনির নদনক হচাে হফরাল। হদেল, হরনসনর্ন্ট 

হ্যানরসি মনে তার নিধডানরত আসনি এ্নস বনসনিি। মনে নতনি এ্কাই। মনের 
নিনচ র্াি পানে তাঁর কযানবনিনটর কনয়কজি সদস্য ও তাঁর কনয়কজি 
পানসডািাল ষ্টাফ বনসনি। 

হরনসনর্ন্ট বনস সকলনক গুর্ ইনিনিং জানিনয় নকিুেণ নসনিয়র 
কনয়কজি সাংবানদকনদর সানথ হালকা মুনর্ ইিফরমাল নকিু আলাপ করল। এ্ই 
আলানপরই এ্ক পযডানয় নতনি হঠাৎ হসাজা হনয় বনস বনল উঠল, ‘মাই নর্য়ার 
হেন্র্স ইি নমনর্য়া, এ্েি কাজ আমরা শুরু করনত পানর।’ 
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বনল থামল এ্কটু হরনসনর্ন্ট। সামনির ফাইলটার উপর এ্কবার িজর 
বুলাল। তারপর মাথা তুলল। গম্ভীর মুে। নকন্তু হকাি নবষণ্ণতা তানত হিই। আনি 
নস্থর আস্থা ও অিড় দানয়ত্বেীলতার সু্ফরণ। বলনত শুরু করল হরনসনর্ন্টুঃ 

“মাইনর্য়ার হেন্র্স, নবে বির আনগ টুইিটাওয়ানরর ধ্বংস হযমি 
নিনমনষই বদনল নদনয়নিল পৃনথবী, হতমনি আজ সকাল হনত শুরু হওয়া সংবাদ-
িূনমকম্প পানে নদনয়নি গতকাল হথনক আজনকর অবস্থানক। নকন্তু মানকডি 
সরকানরর কানি এ্টা হকাি অিানবত নবষয় আকানর আনসনি। নবষয়নট সম্পনকড 
আমরা জ্ঞাত হনয়নি। নমনর্য়ায় নবষয়নট িা এ্নল আমরা অনচনরই আমানদর জিগণ 
ও নবশ্ববাসীর কানি এ্ নিনয় কথা বলার জনে হানজর হতাম। এ্ই অনতগুরুত্বপূণড 
নবষয়নট নমনর্য়ায় আসার ফনল আমানদর হদেসহ সবনদনে সবোনি রবল 
নজজ্ঞাসার জন্ম হনয়নি। নজজ্ঞাসাগুনলা আমরা অনুধাবি করনত পারনি। এ্ই 
নজজ্ঞাসার দাবী পূরণ করনতই আপিানদর কানি ত্বনরত হানজর হওয়ার রনয়াজি 
হনব তা আমরা অনুিব কনরনি। আমানদর বক্তবয হনব আপাতত েুবই সংনেপ্ত।  

মানকডি যুক্তরানষ্ট্রর মত এ্কনট গণতানন্ত্রক হদনের সরকার জিগনণর পনে 
সব দানয়ত্ব পালি করা এ্বং জিস্বানথড সব নদনক িজর রাোর জনে দানয়ত্বেীল। 
নকন্তু এ্ই সরকার সবজান্তা িয় এ্বং তা হওয়া সম্ভব িয়। তািাড়া এ্ই সরকার 
জিগনণর হনলও নবনিন্ন পযডানয় বযনক্তরবণতা অনিক সময়ই নসদ্ধান্তকারী হনয় 
উঠনত পানর। এ্ই বযনক্তরবণতা যেি আইি-নবধাি লংঘি কনর, জানতর স্বাথড 
নবনঘœত কনর এ্বং জিগনণর ইিা-আকাক্সোনক পদদনলত কনর, তেি তা হনয় 
দাঁড়ায় নবপযডয় সৃনষ্টকারী অপরাধ। সুতরাং সরকার গণতানন্ত্রক হনলও হস 
সরকানরর কাজ ও নসদ্ধানন্ত বযতযয় ও নবপযডয় ঘটনত পানর, সবজান্তা িা হওয়া 
এ্বং বযনক্তর স্বাথডদুষ্ট রবণতা- এ্ দুনয়র হয হকাি কারনণ। নবে বির আনগর 
মমডানন্তক ঘটিার হেনে আমানদর তদানিন্তি সরকানরর এ্দুনটা কারনণর হকািনট 
নক্র্য়ােীল নিল মানকডি-জীবনির স্বিতার জনেই তা নদনির আনলানত আসা 
রনয়াজি। এ্ কারনণই আমার সরকার আমানদর রধাি নবচারপনতর হিতৃনত্ব 
এ্কটা নবচার নবিাগীয় তদন্ত কনমনট গঠি করার নসদ্ধান্ত নিনয়নি। 
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আমরা আো করনি, এ্ই তদনন্তর মাধযনম সব রনেরই জবাব পাওয়া 
যানব, সবনকিুই পনরষ্কার হনয় যানব। এ্ই তদন্ত সানপনে আমানদর ইনতমনধযকার 
অনুসন্ধাি হথনক নকিু কথা আমরা বলনত পানর। টুইিটাওয়ার ধ্বংনসর হপিনি হয 
ষড়যন্ত্র নিল, তার সানথ মানকডি সরকার হকাি িানবই যুক্ত নিল িা। র্. হাইম 
হাইনকল-এ্র কিনফেি ও তাঁর কিনফেনির নিনিনত ১৪ জি আরনবর কংকাল 
আনবষ্কারসহ হয তথয রকাে হপনয়নি এ্বং তার মাধযনমই ‘নর্নমানলেি 
নবনস্ফারক’ নদনয় টুইিটাওয়ার ধ্বংনসর হয তথয জািা হগনি, তার সানথ মানকডি 
সরকারনক হকািও িানবই যুক্ত হদো যানি িা। অনুরূপিানব ‘হসফ এ্য়ার 
সানিডস’-এ্র সানবক কমডকতডা নম. মনরস মরগযাি-এ্র সােয হথনকও রমাণ হনি 
দুনট নসনিল হেি হাইজযাক ও টুইিটাওয়ানর আঘাত করার জনে আমানদর 
‘এ্যানন্ট-হাইজযাক’ হেি ‘হলাবাল হক’ বযবহানরর হেনেও আমানদর সরকানরর 
হকাি িূনমকা হিই। এ্ই হেিনক এ্কটা ষড়যনন্ত্রর মাধযনম এ্কটা চক্র্ বযবহার 
কনরনিল। 

তনব এ্ই িয়াবহ ষড়যনন্ত্রর নবনিন্ন পযডানয় আমানদর তদানিন্তি 
সরকানরর হকউ বা অনিনকই জ্ঞানত-অজ্ঞানত যুক্ত থাকনত পানরি। এ্টা 
অনুসন্ধাি সানপে নবষয়। এ্টা অনুসন্ধানির জনেই আমরা উপচ্চপযডানয়র তদন্ত 
কনমনট গঠি কনরনি। 

টুইি টাওয়ার ধ্বংনসর ষড়যন্ত্র আমানদর আনরকনট বড় নবনবচয নবষয়। 
হযনহতু এ্ই ষড়যন্ত্র আমানদর মানটনত হনয়নি এ্বং ধ্বংসরাপ্ত টুইিটাওয়ার 
আমানদর সম্পদ নিল তাই অপরাধীনদর োনি নবধািও আমানদর দানয়নত্বর মনধয 
পনড়। ইনতমনধযই ষড়যনন্ত্রর সানথ জনড়ত দুজি েীষড বযনক্তনক হগ্রপ্তার করা 
হনয়নি। আমরা এ্ বযাপানর তদন্ত কাজ শুরু কনরনি। এ্ফনবআই রধাি জজড 
আব্রাহাম জিসি এ্ই তদনন্ত হিতৃত্ব হদনবি। অপরাধীনদর মনধয যারা জীনবত 
আনি তানদর অবশ্যই আমরা পাকড়াও করব। উপযুক্ত োনি হথনক হকউই হরহাই 
পানব িা। 

সবনেনষ আনম টুইিটাওয়ার ধ্বংনসর ষড়যন্ত্র উদঘাটিকারী ইউনরাপ-
হবজর্ ‘স্পুটনিক’ হগানয়ন্দা সংস্থানক আন্তনরক হমাবারকবাদ জািানি। সবনচনয় 
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হবনে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপি করনি ‘স্পুটনিক’-এ্র হনয় কাজ কনর নযনি হগাটা 
ষড়যন্ত্রনক নদনির আনলানত নিনয় এ্নসনিি, হসই আহমদ মুসানক। নতনি নবে 
বির ধনর হজঁনক বনস থাকা নমথযার দূগডনক হিনে চুরমার কনর নদনয়নিি। 
রনতনষ্ঠত কনরনিি সতযনক। এ্নত বযনক্ত নহসানব তাঁর হকাি উপকার হয়নি। নকন্তু 
হদে নহসানব, জানত নহসানব উপকৃত হনয়নি আমরা মানকডিীরা। আমানদর জানতর 
পে হথনক আনম তানক হমাবারকবাদ জািানি। 

হেষ করার আনগ বলনত চাই, আমরা মানকডিীরা আমানদর ফাউন্র্ার 
ফাদারসনদর রনতনষ্ঠত আদনেডর রনত অিড়িানব আস্থােীল। আমরা িুল করনত 
পানর, নকন্তু িুল হোধরানিার সাহস আমানদর আনি। এ্ই সাহসই আমানদর 
মানকডিী জানতর েনক্ত। সকলনক ধেবাদ।” 

হরনসনর্ন্ট কথা হেষ করনতই কনয়কজি দাঁনড়নয় নগনয়নিল রে করার 
জে। হরনসনর্ন্ট তানদর বসনত বনল লাস হথনক এ্ক হ াক পানি হেনয় বলল 
সাংবানদকনদর উনেনশ্য, ‘আমার বক্তনবয আনম হকাি রে করার অবকাে 
রানেনি। তবু সাংবানদকরা থাকনবি, নকন্তু হকাি রে থাকনব িা, এ্টা স্বািানবক 
িয়। তাই নঠক কনরনি আনম নতিনট রনের জবাব হদব। এ্েি আপিারা নঠক করুি 
রে নতিনট নক হনব। পাঁচ নমনিট পনর আনম আসনি।’ 

বনল হরনসনর্ন্ট উনঠ দাঁড়াল। হবনরনয় হগল কে হথনক। 
তার সনে সনে হবনরনয় হগল উপনস্থত মন্ত্রী ও হরনসনর্নন্টর পানসডািাল 

ষ্টাফরা। 
নঠক পাঁচ নমনিট-এ্র মনধযই হরনসনর্ন্ট সংবাদ কনে রনবে করল এ্বং 

তাঁর আসনি নফনর এ্ল। 
হরনসনর্ন্ট তাঁর আসনি বসনতই সাংবানদকনদর রথম সানর হথনক 

ওয়ানেংটি হপানষ্টর হহাম এ্যানফয়াসড এ্নর্টর রবীণ সাংবানদক জযাকব হজািস 
উনঠ দাঁনড়নয় বলল, ‘নম. হরনসনর্ন্ট, আমরা নতিনট রে আপিার সামনি 
হরনেনি।’ 

‘ধেবাদ নম. হজািস।’ মুনে হানস হটনি বলল হরনসনর্ন্ট। 
হটনবল হথনক নিনয় রেগুনলার উপর িজর বুলাল হরনসনর্ন্ট। 
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হানস ফুনট উঠল হরনসনর্নন্টর মুনে। মুে তুনল তাকাল হরনসনর্ন্ট 
সকনলর নদনক। বলল, ‘উপনস্থত বন্ধুরা, আপিানদর রথম রে হনলা, 
‘টুইিটাওয়ার ধ্বংনসর রহস্য উদঘাটি সম্পনকডত মূল নরনপাটড কনরনি োনের 
বদনিক ‘লা-মনন্র্’ এ্বং ‘নে ওয়ার্ল্ড হটনলনিেি’। মানকডি যুক্তরাষ্ট্র সরকার নক এ্ই 
নরনপাটড কিফামড করনি?’ 

‘বন্ধুগণ, আমার উির হনলা, টুইিটাওয়ার ধ্বংনসর ষড়যন্ত্র নবষনয় মানকডি 
সরকানরর হানত হয তথয রনয়নি তার নিনিনত লা-মনন্র্ ও FWTV -এ্র 
নরনপানটডর মূল নবষয়নক আমরা কিফামড কনরনি। মাউন্ট মানসড’র গণকবর হথনক 
উঠানিা ১৪নট কংকানলর পনরচয়মূলক ফনরিনসক নরনপাটড এ্বং ধ্বংস 
টুইিটাওয়ানরর র্াষ্ট পনরোর নরনপাটড আমানদর কানি রনয়নি। হলাবাল হক-এ্র 
হসনদনির লগ এ্বং উড্ডয়ি রুট ও এ্র তৎপরতার এ্নরনয়ল ফনটাগ্রাফও আমরা 
হপনয়নি। এ্সব রমানণর সবগুনলাই নমনর্য়া নরনপানটডর মূল নবষয়নক কিফামড 
করনি।  

আপিানদর নিতীয় রে: টুইিটাওয়ার ষড়যন্ত্র উদঘাটি করনত পারল 
ইউনরাপ হথনক এ্কটা রাইনিট হগানয়ন্দা সংস্থা। নবে বিনরও আমানদর এ্সব 
হগানয়ন্দা সংস্থাগুনলা এ্ই কাজটা করনত পারল িা হকি? 

আনম আমার উিনর এ্ই রেনটনক েুবই সংগত বনল অনিনহত করনত 
চাই। নকন্তু রে সংগত হনলও টুইিটাওয়ার ধ্বংনসর ষড়যন্ত্র উদঘাটনির তদন্ত 
আমানদর হগানয়ন্দা নবিাগগুনলার জনে স্বািানবক নিল িা। তদন্ত অনুষ্ঠানির 
রথম েতড হনলা, সনন্দহ করা। টুইিটাওয়ার ধ্বংনসর হপিনি হয ষড়যন্ত্র আনি, 
এ্ই সনন্দহ নবে বির আনগ আমানদর কারও মনিই জানগনি। রাজিীনতকনদর 
মনধযও িয়। সাংবানদকরা নকিু নলেনল হসটা আমানদর জনে হচাে হোলার এ্কটা 
অবলম্বি হনতা। তাও হয়নি। অেনদনক স্পুটনিক হনলা নকিু মুসনলম বযনক্তর 
পনরচানলত এ্কটা হগানয়ন্দা সংস্থা। আর মুসলমািরা নিল টুইিটাওয়ার ধ্বংনসর 
রনতপে। সুতরাং টুইিটাওয়ার ধ্বংনসর হপিনি ষড়যন্ত্র আনি এ্টা তারা শুরু 
হথনকই মনি কনরনি। এ্ই সনন্দহ হথনকই স্পুটনিক সংস্থানট সতয উদ্ধানরর জনে 
তদন্ত শুরু কনর। বলা যায় ঘটিাক্র্নমই তারা র্. হাইম হাইনকনলর সন্ধাি হপনয় 
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যায় এ্বং অবনেনষ তারা ষড়যন্ত্র উদঘাটি করনত সমথড হয়। এ্ই সুনযাগগুনলা 
আমানদর হগানয়ন্দা নবিাগ পায়নি এ্বং সনন্দহ কনরনি বনল সতয সন্ধানির হচষ্টাও 
তারা কনরনি। এ্োনি এ্কটা রে উঠনত পানর রোসি ও সরকানরর হকউ হকউ 
ষড়যনন্ত্রর সানথ যুক্ত নিল। এ্ বযাপারটা আমানদর হগানয়ন্দা সংস্থাগুনলা ধরনত 
পানরনি হকি? সরকার ও রোসনির হকাি পযডায় এ্ই ষড়যনন্ত্রর সানথ যুক্ত নিল, 
তা জািনত পারনলই এ্ই জনটল রনের জবাব হদয়া যানব। হনত পানর নবষয়নট 
চাপা হদবার মত েনক্ত তানদর নিল। এ্ই কারনণই হয়নতা টুইিটাওয়ার ধ্বংনসর 
আগাম নকিু তথয-রমাণ পাওয়া সনেও সরকার ও রোসি রনতনরাধ করার জনিে 
সামনি এ্গুনত পানরনি। এ্ই নবষয়গুনলা হদোর জনেই রধাি নবচারপনতর 
হিতৃনত্ব এ্কনট উচ্চ পযডানয়র তদন্ত কনমনট গঠি করা হনয়নি। অনপো করুি, সব 
রনেরই জবাব নমলনব।’ 

নিতীয় রনের উির হেষ কনর এ্কটু থামল হরনসনর্ন্ট হ্যানরসি। তাকাল 
হানতর কাগনজর নদনক তৃতীয় রনের জনে। 

হানস ফনুট উঠল হরনসনর্নন্টর মুনে। বলল, ‘আপিানদর তৃতীয় রে 
হনলা, অবস্থা ও পনরনস্থনত যাই হহাক এ্টা নক সতয িয় হয, মানকডি সরকার ইহুদী 
নবনিষী আহমদ মুসার সানথ যুক্ত হনয় ইহুদী নবনিষী অবস্থাি নিনত যানি?’ 

বন্ধুগণ আমার উির হনলা, ‘রেনটনত পে-নবপনের নিনবডচার হমরুকরণ 
করা হনয়নি। নকন্তু রেকতডার ইনতমনধযই হজনি হফলার কথা টুইিটাওয়ার 
ধ্বংনসর ষড়যন্ত্র উদঘাটনি আহমদ মুসার রধাি সাহাযযকারী এ্কজি ইহুদী, এ্বং 
নতনি র্. হাইম হাইনকল। র্. হাইনকল শুধুই এ্কজি ইহুদী িি, নতনি আনমনরকার 
েীষড ও সম্মানিত ইহুদী পনরবানরর এ্কজি েীষড ও সম্মানিত বযনক্তত্ব। শুধু নতনি 
িি অনিক সম্মানিত ইহুদী বযনক্তত্ব এ্বার অপূরণীয় েনত স্বীকার কনরও আহমদ 
মুসানক সাহাযয কনরনি। ইনতপনূবড বতডমানি আটক ইহুদী হিতা হজিানরল 
শ্যারনির ষড়যন্ত্র বািচাল করার হেনেও আহমদ মুসা অনিক সম্মানিত ইহুদী 
বযনক্তনত্বর সাহাযয হপনয়নিি। সুতরাং বলা যায় আহমদ মুসা ইহুদী নবনিষী িয় 
এ্বং ইহুদীরাও আহমদ মুসা নবনিষী িি। ঘটিাক্র্নম নকিু ইহুদীর ষড়যনন্ত্রর 
হমাকানবল আহমদ মুসানক করনত হনয়নি। বতডমাি হেনেও হসটাই হনয়নি। 
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এ্জনেই আহমদ মুসা ইহুদীনদর সহনযানগতা হপনয়নিি এ্বং পানিি। আর 
আমানদর ইহুদী নবনরাধী অবস্থাি হিবার হকাি রেই ওনঠ িা। নকিু নক্র্নমিাল 
িাড়া হদনের ইহুদী িাগনরকরা আমানদর সানথ আনিি। হজিানরল শ্যারনির 
নবরুনদ্ধ আমানদর েৃষ্টাি িাগনরকনদর হচনয় ইহুদী িাগনরকনদরই হবনে হসাচ্চার 
হদো হগনি। বতডমাি হেনেও এ্টাই ঘটনব।’ 

হরনসনর্ন্ট এ্কটু থামল। সকনলর নদনক চাইল। বলল আবার, ‘বন্ধুগণ, 
মানকডি সরকার মানকডি জিগনণর সরকার। তারা ইহুদীনদরও সরকার, 
মুসলমািনদরও সরকার। আইি মােকারী িাগনরকনদর হযমি সরকার 
িালবাসনব, হতমনি আইি িংগকারীনদর হদনব োনি। অেনদনক সরকারও 
িুনলর উনধ্বড িয়। নবে বির আনগ টুইিটাওয়ার ধ্বংনসর ঘটিার পনর এ্কটা িুল 
বা অোয় করা হনয়নিল। তার ফনল মুসলমািরা েনতগ্রস্থ হনয়নি। আমরা 
নিধাহীি িানবই এ্ই িুল বা অোনয়র দানয়ত্ব স্বীকার করনি। ধেবাদ সকলনক। 
ধেবাদ আমানদর র্ানক হানজর হনয় আমানদর সহনযানগতা করার জনে।’ 

কথা হেষ কনরই হরনসনর্ন্ট উনঠ দাঁড়াল। 
সংনগ সংনগই আহমদ মুসানদর সামনি হদয়ানলর নটনি নস্ক্রিনট অফ হনয় 

হগল। 
আহমদ মুসা নস্ক্রনির নদক হথনক মুে ঘুনরনয় এ্যালাি হেফার্ডনক নকিু 

বলনত যানিল, এ্ সময় এ্যালাি হেফানর্ডর অয়যারনলস হবনজ উঠল। 
আহমদ মুসা হথনম হগল। 
এ্যালাি হেফার্ড মুনের কানি তুনল নিল অয়যারনলস। 
ওপানরর কথা হস শুিল। শুধু ‘স্যার’ ‘স্যার’ বলা িাড়া হকাি কথা হস 

বলল িা। কথা বলা হেষ হনলা।  
অয়যারনলস কল অফ কনর নদনয় হস দ্রুত কনে বলল, ‘স্যার, নম. 

হরনসনর্ন্ট সরাসনর এ্োনি আসনিি। মাফ করনবি স্যার, আনম এ্কটু বাইনরটা 
হদনে সব নঠক আনি নকিা।’ 

বনল এ্যালাি হেফার্ড দ্রুত ঘর হথনক হবর হনয় হগল। 



কালাপানির আন্দামানি  11 

 

দুনমনিনটর মনধযই এ্যালাি হেফার্ড ঘনর নফনর এ্ল। বলল, ‘নম. 
হরনসনর্ন্ট এ্নস পনড়নিি।’ 

তার কথা হেষ হওয়ার সংনগ সংনগই হরনসনর্নন্টর পারনসািাল 
নসনকউনরনট এ্বং পারনসািাল হসনক্র্টারী ঘনর রনবে করল। 

তারা আহমদ মুসানক শুনিিা জািাল। 
নপ,এ্স হরনসনর্নন্টর বসার হচয়ার নঠকঠাক কনর হটনবনলর উপর 

হিাটেীট ও কনয়কনট ইিনিলাপ এ্বং এ্কনট কলম রােল। 
আর নসনকউনরনট অনফসার হানত এ্কটা ইনলক্ট্রনিক যন্ত্র নিনয় হগাটা ঘরটা 

এ্কবার হচক কনর হরনসনর্নন্টর হচয়ানরর অনিকোনি হপিনি নগনয় দাঁড়াল। 
হরনসনর্ন্ট হ্যানরসি রনবে করল ঘনর। 
রনবে কনর নিনজর হচয়ানরর নদনক িা নগনয় ‘হ্যানলা ইয়ংমযাি, নহনরা 

অফ নদ টাইম’ বনল আহমদ মুসার নদনক এ্নগনয় এ্ল। 
আহমদ মুসা আনগই উনঠ দাঁনড়নয়নিল এ্বং কনয়ক ধাপ এ্নগনয় নিল। 
হরনসনর্ন্ট সামনি চনল এ্নল আহমদ মুসা হাত বাড়াল হ্যান্র্ হেনকর 

জনে। নকন্তু হরনসনর্ন্ট দু’হাত বানড়নয় তানক জনড়নয় ধরল এ্বং র্াি হাত নদনয় 
নপঠ চাপনড় বলল, ‘কিগ্রাচুনলেি আহমদ মুসা। ঈশ্বর নিশ্চয় হতামানক নবনেষ 
নবনেষ নকিু কানজর জনে হবনি নিনয়নিি। আমার আনমনরকার পে হথনক 
হতামানক ধেবাদ।’ 

‘আমানক আপিার সানথ সাোনতর এ্ই সুনযাগ হদয়া এ্বং আমানক 
সাহাযয সহনযানগতা করার জনে আপিানক এ্বং আনমনরকানক ধেবাদ নম. 
হরনসনর্ন্ট।’ বলল আহমদ মুসা। 

হরনসনর্ন্ট আহমদ মুসানক হচয়ানর বনসনয় নদনয় পনর নিনজর হচয়ানর 
নগনয় বসল। 

হরনসনর্ন্ট হচয়ানর বসার পর হরনসনর্নন্টর পানসডািাল হসনক্র্টারী ও 
নসনকউনরনট অনফসার ঘর হথনক হবনরনয় নগনয়নিল। 

হরনসনর্ন্ট হচয়ানর বনসই বলল, ‘আনমনরকা হতামানক সাহাযয করল 
কেি?’ 
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‘নম. হরনসনর্ন্ট, র্. হাইম হাইনকল আনমনরকাি, মনরস মরগযাি 
আনমনরকাি, রনফসর আরাপানহা আনমনরকাি, সাি ওয়াকার আনমনরকাি, 
মাউন্ট মানসডনত যারা আমানদর সাহাযয কনরনিি, নমনলটানর নহনষ্ট্র নমউনজয়ানম নযনি 
আমানদর জীবি বাঁনচনয়নিি, তারা সবাই আনমনরকাি। সনবডাপনর যার আশ্রয়, 
রশ্রয় ও সাহাযয িা হপনল এ্গুনিাই সম্ভব হনতা িা হসই সম্মানিত বযনক্ত জজড 
আব্রাহাম জিসিও আনমনরকাি। সুতরাং আল্লাহর সাহাযয বাদ রােনল আমার হয 
সাফলয তা এ্ই মহাি আনমনরকািরাই এ্নি নদনয়নিি।’ 

গাম্ভীযড িামল হরনসনর্নন্টর মুনে। বলল, ‘এ্ই আনমনরকািনদর জনে 
আনমও গনবডত আহমদ মুসা।’ 

তারপর হঠাঁনট এ্ক টুকনরা মুচনক হানস হটনি বলল, ‘তনব জজড জিসি 
হতামানক আনমনরকাি নহসানব সাহাযয কনরিনি, নতনি সাহাযয কনরনিি তাঁর এ্ক 
পুেনক।’ 

‘সনতয নম. হরনসনর্ন্ট, নতনি আমানক তার পুনের মত িালবানসি। আনম 
িাগযবাি হয, আনম তার এ্ িালবাসা হপনয়নি।’ বলল আহমদ মুসা আনবগ জনড়ত 
গম্ভীর কনে। 

‘শুধু নতনি িি আহমদ মুসা। নমনসস জিসি হয নবনেষ োবার বতনর 
কনর, হকক বতনর কনর নিউইয়নকড হতামার কানি পানঠনয়নিি, এ্টা আনম জানি।’ 
বলল হরনসনর্ন্ট। 

‘অবশ্য নতনি তা পাঠানবি। নতনি হতা আমার মা।’ নমনষ্ট হহনস আহমদ 
মুসা বলল। 

হাসল হরনসনর্ন্ট। বলল, ‘শুধ ুমা নহসানব তাঁনক দেল করনি। মা ও তার 
পনরবানরর নবশ্বাসও হতা তুনম পানে নদনয়ি।’ 

‘ধমড নবশ্বাস?’ 
‘হ্যাঁ।’ 
‘নকিানব?’ 
‘হকি তুনম জাি িা, তারা হগাটা পনরবার ইসলাম গ্রহণ কনরনি?’ 
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‘িা নম. হরনসনর্ন্ট, এ্ বযাপানর আনম নকিুই জানি িা। তারা হতা নকিুই 
বনলিনি আমানক?’ 

‘আশ্চযড! তুনম জাি িা এ্ত বড় ঘটিা? তুনম ইসলাম ধমড সম্পনকড 
তানদরনক হকাি সময় নকিু বলনি?’ বলল হরনসনর্ন্ট। তার কনে নবস্ময়। 

‘ইসলানমর নবনিন্ন নদক নিনয় দু’চারটা কথা কেিও কেিও বনলনি। এ্র 
হবনে নকি ুিয়। আনম তাঁনদর ধমড নবশ্বাস নিনয় হকাি সময়ই নকিু বনলনি।’ 

হরনসনর্ন্ট হাসল। বলল, ‘আহমদ মুসা, হকাি আদনেডর নদনক আহ্বাি 
দুিানব হনত পানর। এ্কটা হনলা, মুনে বা নলনেতিানব বলা, আনরকটার মাধযম 
দৃষ্টান্ত উপস্থাপি। তুনম মুনে তানদরনক ইসলানমর পনরচয় বলনি, নকন্তু হতামার 
মনধয তারা জীবন্ত ইসলামনক হদনেনি। হসই ইসলামই তানদর আকৃষ্ট কনরনি, 
হযমি আকৃষ্ট কনরনি র্. আয়াজ ইয়াহুদ, র্. হাইম হাইনকল, মনরস মরগযাি, 
রনফসর আরাপানহানদর পনরবারসহ সাি ওয়াকারনদর মত হতামার সানন্ননধয 
আসা বহু পনরবারনক।’  

নবস্ময় ফুনট উনঠনি আহমদ মুসার হচানে-মুনে। বলল, ‘নম. হরনসনর্ন্ট, 
আনম শুধুমাে সাি ওয়াকাররা িাড়া আর কানরা নবষনয় নকিুই জানি িা। তানদর 
সবার বযাপানর িতুি নকিু জানিি?’ 

হাসল আবার হরনসনর্ন্ট। বলল, ‘আহমদ মুসা, হতামার দৃনষ্ট সামনি। 
তুনম হয পথ মানড়নয় যাও, হসনদনক আর নফনর তাকাও িা তুনম। নকন্তু আনম হদনের 
হরনসনর্ন্ট। সব জািনত হয় আমানক।’ 

‘ধেবাদ নম. হরনসনর্ন্ট। আমার এ্কটা হকৌতুহল, জািার এ্কটা ফল 
আনি, ইনতবাচক বা হিনতবাচক হযটাই হহাক। আপিার মনধয এ্ই জািার ফলটা 
নক ধরনির?’ 

হহা হহা কনর হহনস উঠল হরনসনর্ন্ট। বলল, ‘তুনম আমানক ফাঁনদ 
হফলনত চাও আহমদ মুসা। ওটা বলব িা। হরনসনর্নেয়াল নসনক্র্ট ওটা। তনব 
এ্টুকু বলনত পানর, তুনম সনতযই এ্কটা নবস্ময়। ধমড-নিরনপে-মািবতা ও 
ধমডনিরনপে-গণতানন্ত্রকতার এ্ই জয়-জয়কানরর যুনগ তুনম এ্কটা ধমডনক সংগ্রাম, 
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সুনবচার ও মািনবকতার অনিদয এ্ক দ্রবণ নহসানব তুনল ধনরি। আনম নবষয়টা 
হবাঝার হচষ্টা করনি আহমদ মুসা।’ 

কথা হেষ কনরই হরনসনর্ন্ট আবার বনল উঠল, ‘এ্ই নবষয়টা এ্েি থাক 
আহমদ মুসা। এ্স, আমরা অে কথায় যাই।’ 

এ্কটু থামল হরনসনর্ন্ট। তারপর বলল, ‘আমার হরস নব্রনফং-এ্ বলা 
দরকার নিল, এ্মি নকিু বাদ পনড়নি নকিা?’ 

‘িা জিাব। হতমি নকিুই বাদ পনড়নি। সব নদনকর সব কথা সুন্দরিানব 
এ্নসনি। হরস হষ্টটনমনন্টর সানথ নতিনট রনের উির হকাি রনেরই অবকাে 
রানেনি। মুসলমাি ও আমার অবস্থািটা সুন্দরিানব তুনল ধরায় আপিানক 
অসংেয ধেবাদ নম. হরনসনর্ন্ট।’ বলল আহমদ মসুা। 

‘আনম হতামানদর হকাি হফিার কনরনি হয, ধেবাদ নদনত হনব। আনম 
এ্কটা সতযনক সতয নহসানব তুনল ধনরনি মাে।’ 

‘ধেবাদটা আপিানক এ্ই জনেই নম. হরনসনর্ন্ট।’ 
‘এ্নেয়া, আনেকায় আমার হরস নব্রনফং-এ্র রনতনক্র্য়া নক হনব বনল মনি 

কর?’ 
‘আনমনরকানক তারা আসল রূনপ নফনর পানব নম. হরনসনর্ন্ট। এ্নত 

আনমনরকা তানদর মাথা হথনক পনড় হগনলও তানদর হৃদনয় স্থাি পানব। িুল বা 
অোনয়র দানয়ত্ব স্বীকারমূলক হয উনক্ত আপনি কনরনিি, তা আনমনরকানক দুবডল 
িয়, আরও েনক্তোলী কনরনি।’ 

‘ধেবাদ আহমদ মুসা। হতামার কথা সতয হহাক। আমরা আমানদর 
ফাউন্র্ার ফাদারসনদর হদোনিা পনথই চলনত চাই।’ 

বনল হরনসনর্ন্ট এ্কটু থামল। তারপর আহমদ মুসার উপর সরাসনর দৃনষ্ট 
নিবদ্ধ কনর বলল, ‘হতামার সানথ সাোত করার ইিা িাড়াও আরও দুনট 
রনয়াজনি হতামানক কষ্ট নদনয়নি।’ 

‘বলুি নম. হরনসনর্ন্ট।’ আহমদ মুসা বলল। 
হরনসনর্ন্ট হটনবল হথনক এ্কটা ইিনিলাপ তুনল নিনয় আহমদ মুসার 

নদনক এ্নগনয় নদনয় বলল, ‘এ্নত জুনিয়র আহমদ মুসা মানি আহমদ আবদুল্লাহর 
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মানকডি পাসনপাটড আনি। আমানদর সরকার তানক অনিিন্দি জািাবার সানথ 
সানথ তানক মানকডি িাগনরকত্ব নদনয় ধে হনত চায়।’ 

আহমদ মুসা ইিনিলাপ হথনক পাসনপাটড হবর কনর পাসনপাটড েুনল তানত 
আহমদ আবদুল্লাহর িনব হদনে িনবনত এ্কটা চুমু হেনয় বলল, ‘এ্ই সমনয়র মনধয 
আপিারা নক কনর এ্ঁর িনব হপনলি নম. হরনসনর্ন্ট?’ 

‘আমরা হসৌনদ সরকারনক অনুনরাধ কনরনিলাম। আমানদর অনুনরানধর 
এ্ক ঘণ্টার মনধয আমরা িনব হপনয় হগনি।’ 

‘ধেবাদ নম. হরনসনর্ন্ট, পৃনথবীর এ্ক সদযজাত অনতনথনক এ্ই মযডাদা 
হদয়ার জনে। আল্লাহ তার জনে এ্টা কলযাণকর করুি।’ আনবনগ িারী আহমদ 
মুসার কে। 

‘ওনয়লকাম আহমদ মুসা’ বনল হরনসনর্ন্ট নিতীয় এ্কনট ইিনিলাপ 
তুনল ধরল আহমদ মুসার নদনক। বলল, ‘এ্টা হতামানক ও হতামার পনরবারনক 
আমানদর হমহমাি নহসানব আনমনরকা সফনরর আমন্ত্রণ। হতামরা মানকডি িাগনরক 
নহসানব হয হকাি সময় আনমনরকা সফর করনত পার। নকন্তু এ্টা নবনেষ আমন্ত্রণ। 
আগামী মানস ওয়ানেংটনি ‘এ্র্াম এ্ন্র্ ইি’ সনম্মলি অনুনষ্ঠত হনি। সনম্মলনির 
হলাগাি হনব ‘এ্ক পনরবানরর সন্তাি আমরা িালবানস সবাই সবাইনক।’ এ্ই 
সনম্মলনি হতামানদর দাওয়াত। শুধু আহমদ মুসার স্ত্রী নহসানব িয়, ফরাসী 
রাজকুমারী নহসানব মযার্াম আহমদ মুসা এ্কটা িারী অনধনবেনি সিাপনতত্ব 
করনবি। এ্ই দাওয়াত হতামরা গ্রহণ করনল বানধত হনবা।’ 

আহমদ মুসা এ্কটু ম্লাি হাসল। বলল, ‘আনমনরকা সফনরর দাওয়াত 
আমরা গ্রহণ করলাম। নকন্তু দুুঃনেত হয, আগামী মানস আমরা আসনত পারনবা িা। 
আনম তেি থাকব আন্দামানি। এ্োি হথনক আনম হসৌনদআরব যানি। তারপর 
হসোি হথনক যানবা আন্দামানি।’ 

‘আন্দামানি হকি? আরও পনর হসোনি যাও।’ বলল হরনসনর্ন্ট। 
‘িা জিাব। নবষয়টা জরুরী। ওোিকার কাজ হসনর আনমনরকা আসনবা, 

এ্টা হনত পানর।’ 
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‘তুনম হয নবষয়টানক জরুরী িাবনিা, তা অবশ্যই জরুরী এ্বং এ্ই 
হরাগ্রাম হতামার বানতল করা নঠক হনব িা এ্টাও আনম জানি। নকন্তু আহমদ মুসা, 
হতামার হতা নিনশ্চত এ্কটা হরষ্ট দরকার।’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘কাজ ও হরনষ্টর বযবস্থা আল্লাহ এ্ক সানথই 
কনরনিি। নদনি কাজ, রানত হরষ্ট-এ্টা আল্লাহর হদয়া অবকাে যাপনির এ্কটা 
স্থায়ী বযবস্থা। এ্র বাইনর মানুনষর হরনষ্টর আসনলই হকাি রনয়াজি হিই।’ 

হাসল হরনসনর্ন্ট। বলল, ‘নঠক আহমদ মুসা, হতামার এ্ই কথা হিনব 
হদোর মত?’ 

‘এ্কটা অনুনরাধ করনত পানর হরনসনর্ন্ট?’ 
‘বল। এ্ই রথম হতামার কাি হথনক এ্কটা অনুনরাধ হপলাম।’ 
‘মানকডি িাগনরক নহসানব আন্দামাি-এ্র জনে আমার এ্কটা পাসনপাটড 

রনয়াজি।’ 
‘জানি, আন্দামাি িারনতর িািা নবনধ-নিনষনধর আওতাধীি এ্কটা 

এ্লাকা। এ্ জনেই হয়নতা তুনম এ্ই অনুনরাধটা কনরি। আনম আিনন্দত হয 
হতামার এ্কটা অনুনরাধ হপনয়নি। মনি কর নিসা তুনম হপনয় হগি। আজ 
পাসনপাটড নদনয় যাও। কালনক নিসা কনর পাসনপাটড হতামানক হপৌনি হদব।’ 

‘ধেবাদ নম. হরনসনর্ন্ট।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘আমার এ্কটা হকৌতুহল হনি আহমদ মুসা।’ 
‘বলুি নম. হরনসনর্ন্ট।’ 
‘আন্দামানি নিশ্চয় বড় হকাি কাজ। কাজটা নক জািনত হকৌতুহল হনি, 

যনদ তানত হতামার হকাি েনত িা হয়।’ বলল হরনসনর্ন্ট। 
‘েনতর হকাি রে হিই নম. হরনসনর্ন্ট। আনম মক্কার রানবতানয় আলম 

আল-ইসলামী হথনক ই-নমইল হপনয়নি। ই-নমইনল আন্দামাি নিনকাবর িীনপ 
উনিগজিক পনরনস্থনতর নববরণ হদয়া হনয়নি। নকিুনদি আনগ আন্দামানির এ্কটা 
িীপ হথনক রানবতার অনফস রাতারানত হিৌনতকিানব নিনশ্চহ্ন হনয় হগনি। হপাটড 
হেয়ার হথনক অল্প দূনর এ্কটা হিাট সবুজ িীপ রানবতা িাড়া নিনয়নিল। হসোনি 
গনড় তুনলনিল কানঠর বতনর এ্কটা অনফস কমনেক্স। তার সানথ এ্কটা মসনজদ 
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এ্বং আবানসক ইসলামী সু্কল। এ্মি িানবই উনিদ করা হনয়নি রানবতার অনফস 
হয হসোনি হকািনদি নকিু নিল তার রমাণ হিই। গািগািানল লানগনয় ও অনিক 
চারাগানির সমানবে ঘনটনয় জায়গাটানক িাসডানরনত পনরণত করা হনয়নি। 
সবনচনয় আশ্চনযডর নবষয় হনলা, সরকারী ফাইল ও হরকর্ড হথনক রানবতা হয িীপটা 
িাড়া নিনয়নিল তার কাগজপে ও রমাণ সব উধাও হনয় হগনি। রানবতার 
হলাকনদর নকিু সংেযক মুনোেধারী হসই রানতই এ্কটা জাহানজ তুনল কলকাতায় 
পানঠনয় নদনয়নি। এ্ই ঘটিায় আন্দামানির গিিডর হজিানরনলর অনফস ও পুনলে 
নবস্মনয় হতবাক হনয় হগনি। পুনলে তদন্ত হানত নিনয়নিল। নকন্তু তদন্ত আগায়নি। 
পুনলে িয় পানি এ্গুনত। ঘটিা এ্টুকুনতই হথনম হিই। সবুজ িীনপর ঐ ঘটিার 
আনগ ও পনর নমনল কনয়ক র্জি মুসনলম বযনক্তত্ব আন্দামানি মারা হগনি। 
আন্দামানির এ্ ঘটিাগুনলানক আনগ হতমি গুরুত্ব হদয়া হয়নি। স্বািানবক ও নকিু 
নবনিন্ন ঘটিা বনল মনি করা হনয়নি। নকন্তু সবুজ িীনপর ঘটিার পর পনরনস্থনতর 
আরও অবিনত ঘনটনি এ্বং মুসনলম বযনক্তত্বনদর নবনচেিানব মারা যাবার ঘটিা 
ক্র্মবধডমাি হানর বাড়নি। অনধকাংেই র্ুনব মারা যানি। রচার করা হনি, এ্রা 
সবাই ‘আরাম হচৌগলা’ ও ‘জরুর্ান্র্া’ িামক অপনদবতার হরানষ পনড় মারা 
যানি। আন্দামানির রাচীি নবশ্বাস অনুসানর যারা হঠাৎ মানটনত মারা যায় তারা 
র্াোর অপনদবতা ‘জরুর্ান্র্া’ এ্বং যারা হঠাৎ পানিনত মারা যায় তারা পানির 
অপনদবতা ‘আরাম হচৌগলা’ কতৃডক নিহত হয়। সবনচনয় বড় উনিনগর সৃনষ্ট হনয়নি 
‘োহজাদা আহমদ োহ আলমগীর’ িানমর অতযন্ত জিনরয় এ্ক মুসনলম তরুনণর 
নিনোঁজ হওয়া নিনয়। এ্ই োহজাদা আহমদ োহ আলমগীনরর দাদা হমাগল 
োহজাদা নফনরাজ োহ নিনলি ১৮৫৭ সানলর রথম আজাদী সংগ্রানমর এ্কজি 
সংগঠক। হদেীয় রাজা ও জনমদারনদরনক বৃনটনের নবরুনদ্ধ সংঘবদ্ধ করার জনে 
নতনি অক্লান্ত পনরশ্রম কনরি। এ্রপর নবচানর তানক যাবজ্জীবি কারাদ- নদনয় 
আন্দামানি নিবডাসি করা হয়। সংগ্রামী এ্ই হমাঘল োহজাদার িানত নহসানব শুধু 
িয়, োহজাদা আলমগীনরর হযাগযতা ও বযবহানরর জনেই হস ধমড মত নিনবডনেনষ 
সকল আন্দামািবাসীর নরয় হনয় উনঠনিল। িীনপর গিিডর বালাজী বাজী রাও 
মাধনবর হমনয় সুষমা রাও-এ্র সানথ তার েুবই ঘনিষ্ঠতা নিল। উিনয় িারনতর 
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হমইি লযানন্র্র দুনটা নবশ্বনবদযালনয় পড়নতা। োহজাদা আলমগীর নিনোঁজ হবার 
পর সুষমা রাওনকও জিসমনে হদো যানি িা। িারত হথনক CBI এ্র হলাকরা 
হগাটা নবষনয়র তদনন্তর জনে আন্দামানি এ্নস দুনদি হথনকই অজ্ঞাত কারনণ 
হফরত চনল হগনি। এ্ই অবস্থায় িীনপর মুসলমািনদর জীবনি উনিগ ও আতংনকর 
অন্ধকার হিনম এ্নসনি। তানদর পানে দাঁড়াবার আজ হকউ হিই।’ 

দীঘড এ্ই বক্তবয হদয়ার পর এ্কটু থামল আহমদ মুসা। হেষ কথাগুনলা 
বলার সময় আনবনগ তার কে িারী হনয় উনঠনিল। এ্কটু থামার পর আহমদ মুসা 
আবার বনল উঠল, ‘আনম নক করনত পারব তা আনম জানি িা। নকন্তু সব হদোর 
জনে, হবাঝার জনে এ্বং সম্ভব হনল নকিু করার জনে আনম হসোনি হযনত 
চাই।’ 

‘সনতয আহমদ মুসা হসোনি হতামার যাওয়া উনচত। িারনতর গণতানন্ত্রক 
সরকার অনিক নদক নদনয়ই দে, নকন্তু সংেযালঘু নবনেষ কনর মুসনলম 
সংেযালঘুনদর রে আসনল সরকানরর আইি হসোনি অকাযডকর হনয় পনড়। 
আমার মনি হয় িারনতর নেবাজী হসিার মত রাজনিনতকিানব রিাবোলী 
িয়ংকর হকাি গ্রুপ হসোনি তৎপর রনয়নি। বাইনর বা হিতর হথনক রনতবাদ বা 
রনতকার দাবী কনর হকাি লাি হনব িা। হতামার মত হকউ হসোনি যাওয়া 
দরকার।’ 

থামল হরনসনর্ন্ট। এ্কটু িাবল। তারপর আবার বলল, ‘এ্কটা নজনিস 
আনম বুঝনত পারনি িা। আনম জািতাম িারনতর মনধয সবনচনয় সাম্প্রদানয়ক-
সম্প্রীনতর এ্লাকা হনলা আন্দামাি। হঠাৎ হসোনি এ্ই উৎপাত শুরু হনলা হকি? 
আহমদ মুসা, তুনম হসোনি যাি। হদে, হকাি রকার সাহানযযর দরকার হনল 
আমানক বলনব। হকাি মুসনলম হদনের পনে হসোনি সাহাযয করা কনঠি। নকন্তু 
আনমনরকা পারনব। তার উপর তুনম যাি আমানদর িাগনরক পনরচনয়।’ 

‘ধেবাদ নম. হরনসনর্ন্ট।’ 
‘ওনয়লকাম আহমদ মুসা। তাহনল এ্েিকার মত আনম উঠনি।’ বনল 

হরনসনর্ন্ট উনঠ দাঁড়াল। 
আহমদ মুসাও উনঠ দাঁড়াল। 
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হরনসনর্ন্ট হ্যান্র্নেনকর জে হাত বাড়াল আহমদ মুসার নদনক। বলল 
হসই সানথ, ‘তুনম পাসনপাটডটা এ্েনি জজড জিসিনক নদনয় হদনব। আর মনি থানক 
হযি, আন্দামাি হথনক নফনর সপনরবানর আসি আনমনরকায়।’ 

‘ইিোআল্লাহ।’ বলল আহমদ মুসা। 
হরনসনর্ন্ট আহমদ মুসার হাত িাড়ল িা। হাত ধনর হরনেই কথা বলনত 

বলনত এ্গুনলা ঘনরর দরজার নদনক। 
তার আনগই হরনসনর্নন্টর পানসডািাল ও নসনকউনরনট ষ্টাফরা ঘনর রনবে 

কনরনি। 
 
 
 
হজফারসি হাউজ। 
আহমদ মুসা তার ঘনর বযাগ গুনিনয় নিনিল। 
ঘনর  ুকল এ্কসানথ হাইম হবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি। দুজনিই সালাম 

নদল আহমদ মুসানক। বারবারা ব্রাউনির পরনি পযান্ট, হকাটড নকন্তু মাথা ও গলায় 
রুমাল জড়ানিা। 

আহমদ মুসা সালাম নিনয় বযাগ হরনে নগনয় জনড়নয় ধরল হবঞ্জানমিনক। 
স্বাগত জািাল বারবারা ব্রাউিনক।  

আহমদ মুসা নকিু বলনত যানিল বারবারা ব্রাউিনক। কথা আটনক হগল। 
ঘনর রনবে করল হবঞ্জানমনির আব্বা র্. হাইম হাইনকল এ্বং হবঞ্জানমনির দাদী 
মযার্াম হাইম। তানদর হপিনি হপিনি কামাল সুলাইমাি। 

আহমদ মুসা হবঞ্জানমিনক হিনড় নদনয় এ্নগনয় হগল মযার্াম হাইনমর 
নদনক। তার আনগই র্. হাইম হাইনকল ও মযার্াম হাইম সালাম নদনয়নি আহমদ 
মুসানক। 

আহমদ মুসা সালাম নদনয় অনিিন্দি জািাল মযার্াম হাইমনক। বলল, 
‘দাদী, আপনি কষ্ট কনর এ্নসনিি হকি? আনম হতা যাবার পনথ আপিার সানথ 
হদো কনর যাব নঠক কনরনি।’ 
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‘তুনম হতা আমার কানি হগি িাই। আনম হতা আনসনি। তাই সুনযাগ 
নিলাম। আমার এ্টা হসৌিাগয।’ বলল মযার্াম হাইম। িারী কে তার। 

‘দাদী এ্িানব বনল িা। আনম আপিার িাতীর মত।’  
‘হসটা বয়নস। নকন্তু ওজনি তুনম হতা নহমালনয়র মত। হতামানক কৃতজ্ঞতা 

জািানত এ্নসনি িাই।’ 
‘হকি কৃতজ্ঞতা, নকনসর কৃতজ্ঞতা দাদী?’ 
‘তুনম আমার পনরবারনক বাঁনচনয়ি শুধু িয়, আমানদরনক অনবশ্বানসর 

অন্ধকার হথনক নবশ্বানসর আনলানত নিনয় এ্নসি।’ 
আহমদ মুসা মযার্াম হাইনমর দুহাত হচনপ ধনর বলল, ‘দাদী কথাটা নঠক 

হনলা িা, আনলার পনথ নিনয় আসার মানলক আল্লাহ। তার এ্কটা দয়ার রকাে 
এ্টা।’ 

‘নঠক িাই। নকন্তু তুনম িা হনল তাঁনক হতা আমরা হপতাম িা। তুনম হসািার 
হিনল িাই।’ বনল চুমু হেল আহমদ মুসার কপানল। 

আহমদ মুসানক হিনড় মযার্াম হাইম তাকাল বারবারা ব্রাউনির নদনক। 
বলল, ‘ব্রাউি হবাি, ওটা িাইনক দাও।’ 

বারবারা ব্রাউি তাড়াতানড় বযাগ হথনক হিাট এ্কটা হমাড়ক হবর কনর 
আহমদ মুসার নদনক এ্নগনয় নদনয় বলল, ‘িাই সানহব, এ্টা িতুি অনতনথ 
আমানদর িানতজার জনে আমানদর দাদীর পে হথনক।’ 

‘ধেবাদ’ বনল হমাড়কনট নিনয় বলল, ‘আনম েুনল হদেনত পানর হতা।’ 
সবাই হহনস উঠল। 
েুলল আহমদ মুসা হমাড়কনট। হমাড়ক হথনক হবনরনয় এ্ল এ্কটা হক্র্ষ্ট। 

হসািার বতনর নমিার নসম্বনলর উপর এ্কনট হসািার অধডচন্দ্র। অধডচনন্দ্রর হিতনর 
তারকার আদনল হসািার তার নদনয় হলো ‘আহমদ আব্দুল্লাহ’ িাম। 

‘চমৎকার’ উিনসত কনে বনল উঠল আহমদ মুসা। নবস্ময়-নবমুগ্ধ 
আহমদ মুসা। বলল র্ক্টর হাইম হাইনকনলর নদনক তানকনয়, ‘জিাব, চমৎকার এ্ 
আইনর্য়া। ইসলানমর ইনতহানসর অনিক কথানক এ্র মনধয হবঁনধ হফলা হনয়নি। 
ধেবাদ দাদী, ধেবাদ সকলনক।’ বলল আহমদ মুসা। 
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হাইম পনরবানরর সকনলর মুে আিনন্দ উজ্জ্বল হনয় উনঠনি। 
নকিু বলনত যানিল র্. হাইম হাইনকল। 
এ্ সময় কুরআি েরীনফর এ্কটা আয়াত আবৃনি করনত করনত ঘনর 

রনবে করল বুনমদীি নবল্লাহ। 
হথনম হগল হঠাৎ হাইম হাইনকল। 
ঘনর রনবে কনর র্. হাইম পনরবারনক হদনে হহাঁচট োওয়ার মত হথনম 

হগল হস। সালাম নদল সকনলর উনেনশ্য। বলল, র্. হাইম হাইনকলনক লেয কনর, 
‘স্যার হকমি আনিি। েুব েুনে হলাম আপিানদর সবাইনক হদনে।’ 

‘ধেবাদ। আমরা িাল। নকন্তু নবল্লাহ হতামার মুনে আনগ হথনক উপনি 
পড়া েুনে হদেনিলাম। তার কারণ নক? আহমদ মুসার সানথ মক্কা-মনদিায় 
যাওয়ার হসৌিাগয হনি হসই জনে?’ বলল র্. হাইম হাইনকল হাসনত হাসনত। 

‘িা স্যার। তার হচনয় বড় এ্কটা আিন্দ সংবাদ হপনয়নি।’ বুনমদীি 
নবল্লাহ। 

‘এ্র হচনয়ও বড় আিন্দ? নক হসটা?’ নজজ্ঞাসা র্. হাইম হাইনকনলর। 
র্. হাইনকনলর কথা হেষ হনতই আহমদ মুসা বলল, ‘তুনম হতা হসৌনদ 

রাষ্ট্রদনূতর সানথ হদো কনর আসি িা? ঐ বযাপানরই হবাধ হয় নতনি নকিু 
জানিনয়নিি?’ 

হাসল বুনমদীি নবল্লাহ। বলল, ‘হ্যাঁ িাইয়া, আনম কিনসালার অনফস 
হথনক আসনি। হসৌনদ রাষ্ট্রদূত আমার জনেই অনপো করনিনলি। আপিার নচনঠ 
তানক নদনতই হয়নি। তার আনগই নতনি বলনলি, আহমদ মুসার জনে সুেবর 
আনি। নতনি হয রিাব কনরনিনলি, হসৌনদ সরকার আিনন্দর সানথ সবটাই গ্রহণ 
কনরনিি।’ 

বনল হাসল বুনমদীি নবল্লাহ। তারপর পনকট হথনক এ্কটা নচনঠ হবর 
করল। বলল, ‘এ্ দাওয়াতপে র্. হাইম হাইনকনলর পনরবানরর জনে। অেনদর 
দাওয়াত হপৌনি যানি বা হপৌনি হগনি।’ 

‘বলনতা অেনদর মনধয কারা আনিি? হদনে সবাই তার মনধয আনিি 
নকিা?’ বলল আহমদ মুসা। 
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‘ইউনরাপ হথনক স্পুটনিনকর িয় হগানয়ন্দা এ্বং তানদর সব 
পনরবারনকই দাওয়াত করা হনয়নি। আনজারস িীপপুনঞ্জর গিজানলা, পলা 
হজািস ও হসানফয়া সুসাি পনরবার, টাকডস িীনপর লায়লা হজনিফানরর পনরবার, 
বাহামা’র নেলা সুসানির পনরবার, সাি ওয়াকার-নমরী হরাজনদর পনরবার, 
নিউইয়নকডর র্. আয়াজ ইয়াহুনদর পনরবার, রনফসর আরাপানহার পনরবার, মনরস 
মরগযানির পনরবার, র্. হাইম হাইনকনলর পনরবার, িানজডনিয়ার হজফারসি 
পনরবার এ্বং জজড আব্রাহাম জিসিসহ রিানবত সব হলাক হসৌনদ আরব সফর ও 
ওমরার দাওয়াত হপনয়নিি। আর আনম ও জিাব সুলাইমাি ও তার পনরবার হতা 
আপিার সানথ আজ মনদিায় যানি। বুনমদীি নবল্লাহ কথা হেষ করল। 

‘এ্বং এ্নদর সফর ও ওমরার দাওয়াত হতা এ্ মানসই? এ্টাই আনম 
বনলনিলাম।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘হ্যাঁ িাইয়া।’ বুনমদীি নবল্লাহ বলল। 
‘আল-হামদুনলল্লাহ। আনম ওনদনক নফনলনিি, মধযএ্নেয়া, নসংনকয়াং, 

নমন্দািাও, ইতযানদ হথনকও বন্ধুনদর দাওয়াত কনরনি এ্ সময় হসৌনদ আরব সফর 
ও ওমরায় আসার জনে। নবরাট এ্কটা সনম্মলি হনব। এ্টাই হনব িতুি অনতনথ 
আহমদ আবদুল্লাহর আনককা উৎসব।’ 

হচাে-মুে উজ্জ্বল হনয় উঠল ঘনর উপনস্থত র্. হাইম হাইনকল, সুলাইমাি 
ও বুনমদীি নবল্লাহ সকনলর। বলল র্. হাইম হাইনকল বুনমদীি নবল্লাহনক লেয 
কনর, ‘আমার তর সইনি িা। আমার হসৌিানগযর দাওয়াতপেটা দাও হদনে।’ 

বুনমদীি নবল্লাহ হহনস তার হানত নদল নচনঠটা। 
পড়ল হস নচনঠটা। 
পড়নত পড়নত তার মুে গম্ভীর হনয় উঠল। তার হচানের দু’হকাণায় অশ্রু 

এ্নস জমল। নচনঠনত এ্কটা চুমু হেনয় নচনঠ বন্ধ কনর স্বগত কনে বনল উঠল, 
‘আল্লাহর রসূনলর কবর নজয়ারত করার এ্বং কাবা তাওয়ানফর সুনযাগ হনব এ্ত 
তাড়াতানড়, আল্লাহ এ্র বযবস্থা এ্ত তাড়াতানড় কনর হদনবি, স্বনেও িাবনত 
পানরনি! ধেবাদ হসৌনদ সরকারনক। ধেবাদ আহমদ মুসা হতামানক।’ কান্না ও 
আনবনগ রুদ্ধ হনয় হগল র্. হাইম হাইনকনলর কথা। 
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হটনলনফাি হবনজ উঠল আহমদ মুসার। 
র্. হাইম হাইনকল হচাে মুনি নবল্লাহ ও সুলাইমািনক লেয কনর বলল, 

‘চল আমরা বাইনর নগনয় বনস। উনি হটনলনফাি হসনর নিি।’ 
বনল র্. হাইম হাইনকল বাইনর হবরুবার জনে হাঁটা শুরু করল। 
তার সানথ সুলাইমাি, বুনমদীি নবল্লাহ, হাইম হবঞ্জানমি, মযার্াম হাইম 

ও বারবারা ব্রাউি সকনল। 
হমাবাইলটা মুনের সামনি তুলনতই হদেল কলটা এ্নসনি নমনসস জজড 

জিসনির কাি হথনক। েুনে হনয় আহমদ মুসা হমাবাইল মুনের কানি নিনয় সালাম 
নদল। বলল, ‘আম্মা, হকমি আনিি?’ 

‘ওয়া আলাইকুম সালাম, হবটা। আমরা সকনল িাল আনি। হতামার 
আংনকল এ্বং আমানদর পনরবানরর সকনলর তরফ হথনক শুকনরয়া জািানিার 
জনে এ্ই হটনলনফাি করনি। আমরা হসৌনদ সরকানরর কাি হথনক হসৌনদ আবর 
সফর ও ওমরার দাওয়াত হপনয় িীষণ েুনে হনয়নি। নকন্তু হবটা, হসনদি হতামার 
সানথ কত কথা হনলা, নকন্তু তুনম এ্ত বড় েবর সম্পনকড হতা হকাি ইংনগত দাওনি!’ 

‘আম্মা, দাওয়াত হসৌনদ সরকানরর তরফ হথনক। হসজনে আনম আগাম 
নকিু বলনত চাইনি। আম্মা, এ্েি জানিনয় নদনি আনরা এ্কটা েবর, আনম মনদিায় 
হফরার পর আমানদর তরফ হথনকও এ্কটা দাওয়াত আপিানদর কানি আসনব।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘নকনসর দাওয়াত হবটা?’ 
‘আপিার িানত আহমদ আবদুল্লাহর আনককা অনুষ্ঠাি হনব। হসোনি 

আনম হগাটা দুনিয়ায় িনড়নয় নিনটনয় থাকা আমার বন্ধু-বান্ধব ও গুরুজিনদর 
আমন্ত্রণ জািাব। হসোনি আপিারা অবশ্যই থাকনবি।’ 

‘ও হবটা! ধেবাদ। হসটা হতা হনব এ্ক মহাবযাপার! আর হসটা আমানদর 
জনে হসৌিানগযর। হতামার দাওয়াত আসার আনগই গ্রহণ করলাম।’ 

বনল এ্কটু থামল নমনসস জিসি। তারপর বলল, ‘হবটা, হতামার 
আংনকল ওমরার রস্তুনতর বযাপানর জািনত হচনয়নিি। হকাি অনিজ্ঞতা হতা এ্ 
বযাপানর আমানদর কানরা হিই।’ 
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‘হকাি নচন্তা হিই আম্মা। আপিারা রথনম মনদিা যানিি। সুতরাং এ্ 
বযাপানর আগাম হকাি নচন্তার রনয়াজি হিই। আনম সব বযবস্থা মনদিায় কনর 
রােব। মনদিা হথনক মক্কায় যানবি ওমরা করনত।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ধেবাদ হবটা। তুনম হবরুি কেি?’ 
‘এ্ই হতা কাপড় হগাি-গাি করনি। অল্প নকিুেনণর মনধযই হবরুনবা।’  
‘হতামানক তাহনল আর আটকাব িা। হতামার সফরনক আল্লাহ সুন্দর ও 

নিরাপদ করুি। আনম রােনি। আস্সালাম। বাই।’ 
‘ওয়াস্সালাম। হদো হনব মনদিায়। বাই আম্মা।’ 
আহমদ মুসা কলনট অফ কনর নদনয়ই হটনলনফাি করনলা কামাল 

সুলাইমািনক। বলল, ‘হোি সুলাইমাি, আনমনরকা, কযানরনবয়াি ও আনজারস-
এ্র যারা হসৌনদ আরব সফর ও ওমরার দাওয়াত হপনয়নি, তানদর সকলনক 
হটনলনফাি কনর আমার সালাম দাও। দাওয়ানতর নচনঠ হপনয়নি নকিা হদে। 
তারপর ওনদর জািাও, তানদর রথনম মনদিায় হিয়া হনব। হসোি হথনক তাঁরা 
ওমরা করনত মক্কায় যানবি। তানদর হকাি নচন্তা করনত হনব িা। ওমরার সব 
রস্তুনত মনদিায় থাকনব। নঠক আনি, বনল দাও এ্েনি। নবল্লাহর কানি হটনলনফাি 
িাম্বার আনি। তানকও বল নকিু হটনলনফাি করনত।’ 

আহমদ মুসা কথা হেষ কনর হমাবাইল রােনত যানিল। আবার হবনজ 
উঠল হটনলনফাি। হমাবাইলনট সামনি এ্নি হদেল সারা হজফারসনির মা নজিা 
হজফারসনির হটনলনফাি। নবনস্মত হনলা আহমদ মুসা, নমনসস নজিা হজফারসি 
তার এ্ই হগাপি হটনলনফাি িাম্বার হপনলি নকিানব!’ 

দ্রুত হটনলনফািটা মুনের কানি তুলল আহমদ মুসা। বলল, ‘আস্সালামু 
আলাইকুম। োলাম্মা, হকমি আনিি আপনি? সব িাল হতা?’ 

‘ওয়া আলাইকুম সালাম। আনম িাল আনি, মাই সাি। কতনদি পর 
হতামার র্াক শুিলাম বলত? োলাম্মার উপর রাগ কনরি বুনঝ! মানয়রা সব সময় 
সন্তািনদর িাল চায় হবটা।’ 

‘জানি োলাম্মা। আনম দুুঃনেত, এ্বার এ্নস েুব বযি অবস্থায় আনি। নকন্তু 
সব সময় আপিানক মনি কনর োলাম্মা।’ 
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‘জানি বািা। হতামানক অনিক নদি হদনে িা। নকন্তু মনি হয় তুনম আমার 
হচানের সামনিই আি। অন্তনর হতামার স্পেড পাই। হতামার মত হিনল হচানের 
আড়াল হনলও মনির আড়াল হবার মত িয়।’ 

‘এ্মি ¯হ œহ পাওয়া হসৌিানগযর োলাম্মা।’ 
বনল আহমদ মুসা এ্কটু হথনম আবার বনল উঠল, ‘োলাম্মা, আপনি নক 

হসৌনদ সরকানরর এ্কটা দাওয়াত হপনয়নিি হসৌনদ আরব সফর ও ওমরা করার 
জনে?’ 

‘হ্যাঁ হবটা। এ্ জনেই হতা হতামানক হটনলনফাি কনরনি। সারা আমানক 
হতামার সানথ আনলাচিা করনত বনলনি। আনম দাওয়াত পেটা পাওয়ার পনরই 
সারানক হটনলনফাি কনরনিলাম। সারা নক এ্কটা সটড হকাসড করনি ইিামু্বল 
নবশ্বনবদযালনয়। হস হযনত পারনব িা।’ 

‘হস িাল আনি োলাম্মা?’ 
‘হস সব অবস্থায় বনল, িাল আনি। নিনজর অসুনবধার কথা হস হকাি 

সময়ই জািায় িা। এ্ই অনিযস তার এ্েি আরও হবনড়নি। তাই তানক নিনয় 
আমার েুব িয় হবটা।’ 

‘িাবনবি িা োলাম্মা। আল্লাহ সাহাযয করনবি।’ বনল এ্কটু থামল 
তারপর আবার বলল, ‘আপনি আসুি োলাম্মা। শুধু হসৌনদ সরকার িয় আমরা 
েুনে হনবা আপিানক হপনল। আনম মনদিায় নফনর আপিানক নচনঠ নলেব। তানত 
আনম আপিার সফনরর সব বযবস্থার কথা জািাব।’ 

‘ধেবাদ হবটা। আনম নক ওোি হথনক পনর সারার কানি হযনত পারব? 
আরও হতা রায় আড়াই মাস হস তুরনষ্ক থাকনি। আনম ওনদক হনয় তানক হদনে 
আসনত চাই।’ বলল নজিা হজফারসি, সারা হজফারসনির মা। 

‘হকাি অসুনবধা হনব িা। আনম সব বযবস্থা কনর হদব। তািাড়া মনদিায় 
আমানদর অনুষ্ঠানি তুরষ্ক হথনকও আমার বন্ধু-মুরুব্বীরা আসনবি।’ 

‘তাহনল েুবই িাল হনব বািা। নঠক আনি, রানে। তুনম িাল থাক হবটা। 
আসসালামু আলাইকুম। বাই।’ 

সালাম নিনয় আহমদ মুসা হফাি হরনে নদল। 
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আহমদ মুসা হমাবাইল হরনে হসাজা হনয় দাঁড়ানতই হদৌনড় কামাল 
সুলাইমাি রনবে করল আহমদ মুসার ঘনর। তার হানত হমাবাইল। বলল হস দ্রুত 
কনে, ‘িাইয়া হটনলনফাি নিি, িাবী লাইনি আনি।’ 

বনল আহমদ মুসার হানত তার হমাবাইলনট তুনল নদনয় দ্রুত ঘর হথনক 
হবনরনয় হগল দরজাটা বন্ধ কনর। 

হটনলনফাি মুনের কানি তুনল নিনয়ই আহমদ মুসা বনল উঠল, 
‘আসসালামু আলাইকুম। হকমি আি হজানসফাইি?’ 

‘ওয়া আলাইকুম সালাম। িাল আনি। তুনম?’ 
‘েুব িাল।’ 
‘িাল’র আনগ ‘েুব’ লাগানল হকি?’ 
‘হদে, এ্নেয়ািরা সাধারণত ঘরমুনো। সুতরাং ঘনর হফরার সময় তারা 

বাড়নত আিনন্দ থানক।’ 
‘তুনম বলনত চাি িি-এ্নেয়ািরা বানহর-মুনো। িা?’ 
‘স্যনর, কথা তুনল নিনি। তুনম হয ইউনরাপীয়াি িুনল নগনয়নিলাম। 

তনব...............।’ 
‘আর কথা িয়। বল, হটনলনফাি নক এ্তেণ হকউ এ্িনগজ রানে? আনম 

কেি হথনক হচষ্টা করনি।’ 
‘স্যনর। আনম কাপড়-নচাপড় গুনিনয় বযানগ িরনিলাম। এ্ই সময় 

কনয়কটা হটনলনফাি এ্ল। কথাটা এ্কটু দীঘড হনয় হগনি।’ 
‘সনব বযানগজ হগািানত শুরু কনরি? ও! িা! তুনম হতা ওোনি িয় ঘণ্টা 

হপিনি। আর কতেনণ তুনম যাো করি?’ 
‘এ্ই ধনরা দে নমনিট। ওরা সবাই লানগজ নিনয় নিনচ হিনম হগনি। আনম 

হাত বযাগটা গুিানি। আনমও এ্েনি হবরুব।’ 
‘জাি, তুনম আসার এ্েি আনয়াজি করি এ্টা হিনবই আমার পালস 

বীট আজ সকাল হথনক হবনড় হগনি। তুনম আসনল নক হনব তাই িাবনি।’ 
‘হদে, হতামার েরীর দূবডল। তুনম হবনে হটিেি কনরা িা। েনত হনব।’ 
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‘তুনম হবাকা। এ্টা হটিেি িয়। এ্ অনস্থরতা আিনন্দর, আিনন্দর হৃদ-
কম্পি এ্টা। এ্নত েনত হয় িা, েনক্ত ও সুস্থতা আরও বানড়।’ 

‘তাহনল নঠক আনি। ধেবাদ। হতামার পালস বীট আরও 
বাড়.............’ কথা হেষ করনত পারল িা আহমদ মুসা। 

তানক বাধা নদনয় হর্ািা হজানসফাইি বনল উঠল, ‘বানজ কথা আর 
বানড়নয়া িা। হতামার সময় কম। হোি, হতামানক দুনটা অনুনরাধ করব বনল এ্ 
হটনলনফাি কনরনি।’ 

‘বল।’ 
‘বলনি। তার আনগ হোি, আজ সকানল আনম আহমদ আবদুল্লাহনক 

নিনয় হমইনলগুনলা আপার কবনর নগনয়নিলাম। আহমনদর কনচ হানত এ্কটা ফলু 
ধনরনয় ওঁর কবনর হরনে এ্নসনি। আনম আহমদনক বনলনি, এ্ হতামার বড় মানয়র 
কবর। হয মা হতামার জনন্মর আনগই হতামানক িালনবনসনিি, অজ¯  র টাকার 
এ্কটা নগফট হতামার জনে বযাংনক হরনে হগনিি। মনি হয় আমার কথা হস 
বুনঝনি। হহনস হাত-পা হিনড় আিন্দ রকাে কনরনি হস।’ বলল হর্ািা 
হজানসফাইি। 

‘িাল কনরনিা হজানসফাইি। ধেবাদ। ওঁর আত্মা েুনে হনব। এ্কনট স্বে 
পূরণ কনরি তুনম তাঁর।’ 

কথা হেষ কনরই আহমদ মুসা আবার বনল উঠল, ‘নিনদডেটা এ্বার বল।’ 
‘নিনদডে িয়, অনুনরাধ।’ 
‘নঠক আনি বল।’ 
দুনট অনুনরাধ। এ্কনট হনলা, ‘তুনম আন্দামাি যাওয়ার আনগ আমরা 

দু’জনি সুইজারলযানন্র্ তানতয়ািার কবর হজয়ারনত যাব। েুব ইিা হনি, 
তানতয়ািার হবাি রুে সম্রাজ্ঞী কযানথরীিনক আমানদর অনুষ্ঠানি দাওয়াত করার। 
নকন্তু হসটা হতা সম্ভব িয়। আমার নিতীয় অনুনরাধ হনলা, ‘তুনম সারা 
হজফারসিনক অনুনরাধ করনব আমানদর অনুষ্ঠানি আসার জনে। আনম তানক 
হটনলনফাি কনরনিলাম। হস বনলনি, তার এ্কটা েটড হকাসড চলনি। নকিুনতই তার 
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পনে সময় হবর করা সম্ভব হনব িা। তুনম যনদ তানক অনুনরাধ কর, তাহনল 
আমানদর দুজনির অনুনরাধ হস হফলনত পারনব িা।’ 

‘হতামানক আবারও ধেবাদ হজানসফাইি। তানতয়ািার কবর হজয়ারনত 
এ্ সময় আমানদর যাওয়া উনচত। তুনম স্মরণ কনরনয় িাল কনরি। আমরা যাব। 
আর রুে সম্রাজ্ঞী কযানথরীিনক আমরা দাওয়াত করনতই পানর। নতনি আসনত 
পারনবি িা হসটা নিন্ন কথা। অন্তত এ্ অনুষ্ঠাি সম্পনকড তাঁর জািার অনধকারটা 
হতা পূরণ হনব! হতামার নিতীয় অনুনরাধ আনম রােনত পারনি িা হজানসফাইি। 
সারানক তার মত কনর চলনত হদয়ার মনধযই তার কলযাণ আনি। হকাি নকিুনতই 
আমানদর তানক বাধয করা নঠক িয়। হস অতযন্ত সনচতি ও বুনদ্ধমাি। হস নিনজর 
জনে হযটানক নঠক মনি কনরনি, তার বাইনর তানক টািানক আনম উনচত মনি 
করনি িা।’ 

‘হতামার কথার মনধয যুনক্ত আনি। হয় হতা এ্টাই স্বািানবক। নকন্তু 
হতামার এ্ কথা নঠক িয় হয, সারা হজফারসি যা করনি এ্টাই তার জনে নঠক। 
আনম এ্টা হমনি হিব িা।’ 

‘হজানসফাইি, তুনম হযটা বলি, হসটাও এ্কটা নদক। নকন্তু 
অলটারনিনটিগুনলার মনধয হযটা স্বািানবক হসটাই গ্রহণ করনত হনব।’ 

‘আনম আনগই বনলনি হয, হয়নতা এ্টাই স্বািানবক। নকন্তু এ্ বযাপানর 
আমার নিমত আনি। তনব এ্ নিনয় আনম কথা বাড়ানত চাই িা। হতামানক নক এ্টুকু 
অনুনরাধ করনত পানর হয, তুনম শুধু এ্কবার তানক বল, তুনম ও আনম তানক 
ওনয়লকাম করনি আমানদর এ্ অনুষ্ঠানি। তাহনলও আনম মনি এ্কটু োনন্ত পাব। 
তা িা হনল সবাই আসনব, আর এ্কা সারাই বাইনর থাকনব, এ্টা আনম সহ্য করনত 
পারনবা িা।’ বলনত নগনয় হজানসফাইনির হেষ কথাগুনলা আনবনগ রুদ্ধ হনয় 
হগল। 

আহমদ মুসা সংনগ সংনগই জবাব নদল িা। এ্কটু িাবল। তারপর বলল, 
‘হজানসফাইি, হতামার কষ্ট হতা আমানকও কষ্ট হদনব। নঠক আনি তুনম হযিানব 
যা বলনত বনলি আনম তা সারানক বলব। েুনে?’ 

‘েুনে। অনিক ধেবাদ হতামানক। এ্স তুনম। রানে এ্েি?’ 
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‘নঠক আনি হজানসফাইি। িাল হথক। আল্লাহ হানফজ। আসসালামু 
আলাইকুম।’ 

‘ওয়া আলাইকুম সালাম’ বনল ওপার হথনক হজাসনফাইি হটনলনফাি 
হরনে নদল। 

আহমদ মুসা কল অফ কনর নদনয় হমাবাইল হরনে আবার বযাগ গুনিনয় 
হিয়ায় মনিানযাগ নদল। 

 
 
 
আহমদ মুসারা গযাংওনয়র নদনক এ্গুনিল। 
তার সানথ হাঁটনি কামাল সুলাইমাি, নমনসস সুলাইমাি, বুনমদীি নবল্লাহ 

িাড়াও তানদরনক ‘নস অফ’ করনত আসা র্. ইয়াহুদ, মযার্াম ইয়াহুদ, নুমা 
ইয়াহুদ, নিউইয়নকডর মুসনলম কমুযনিনটর হিতৃবৃন্দ এ্বং নিউইয়নকডর এ্ফ.নব.আই 
চীফ ও নিউইয়কড হষ্টনটর রধাি রনটাকল অনফসার। 

গযাংওনয়নত হ াকার আনগ আহমদ মুসা ঘুনর দাঁনড়নয় সবার সানথ 
নবদায়ী হ্যান্র্নেক করল। 

এ্কপানে দাঁনড়নয় নুমা ইয়াহুদ ও বুনমদীি নবল্লাহ এ্কানন্ত আলাপ 
করনিল। আহমদ মুসার হ্যান্র্নেক হেষ হনতই নুমা ইয়াহুদ ও বুনমদীি নবল্লাহ 
এ্কসানথ এ্নগনয় এ্ল আহমদ মুসার কানি। 

আহমদ মুসা এ্কটু হহনস বলল, ‘নক দুজনির তরফ হথনক হকাি সুেবর 
আনি?’ 

নুমা ইয়াহুনদর মুে লাল হনয় উঠল লজ্জায়। আহমদ মুসানক সালাম নদনয় 
আহমদ মুসার হানত এ্কটা হিাট্ট ইিনিলাপ তুনল নদনয় িুনট পালাল। 

আহমদ মুসা ঘুনর দাঁনড়নয় আবার হাঁটা শুরু করল। তার সানথ কামাল 
সুলাইমািরা। 
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এ্ফ.নব.আই অনফসার আহমদ মুসার নপিনি হাঁটনত হাঁটনত বলল, 
‘স্যার, আমার উপর হুকুম হেনি উঠা পযডন্ত আপিার সানথ থাকার এ্বং হেি ‘হটক 
অফ’ করা পযডন্ত অনপো করার। 

‘ধেবাদ জিাব।’ বলল আহমদ মুসা। 
হেনি উঠল আহমদ মুসা। হসৌনদ আরনবর আল-মনদিা এ্য়ার লাইনের 

নবনেষ ফ্লাইট এ্টা। নবমািনট িি-ষ্টপ উনড় এ্নকবানর নগনয় লযান্র্ করনব মনদিা 
ইন্টারোেিাল এ্য়ারনপানটড। 

হেনির দরজায় আহমদ মুসানক স্বাগত জানিনয় জনড়নয় ধরল ফ্লাইনটর 
কযানেি। তার ক্র্ুরা সহানস্য পরমাত্মীনয়র মত স্বাগত জািাল আহমদ মুসানক। 
কযানেি বলল, ‘আমানদর হসৌিাগয, এ্ই ফ্লাইনটর হসৌিাগয হয, আপিার মত 
এ্ক মহাি িাইনক আনতথয হদবার িাগয আমানদর হনয়নি।’ 

সবাইনক হমাবারকবাদ নদনয় আহমদ মুসা বসল নগনয় তার নসনট। 
হেি উড়নত শুরু করনল আহমদ মুসা নুমা ইয়াহুনদর হদয়া নচনঠ হবর 

করল। ইিনিলাপ হথনক এ্কটা হিাট্ট ই-নমইল হবর হনলা। হদেল, ই-নমইলনট 
সারা হজফারসনির। পড়ল: 

‘আসসালামু আলাইকুম। হটনলনফানি তাৎেনণকিানব উিরটা নদনত 
পানরনি বনল দুুঃনেত। আনম নবশ্বনবদযালনয় হোঁজ নিনয় হদেলাম, েটড হকাসডনটনত 
কনয়ক নদনির হব্রক হনল হকাসডটাই অথডহীি হনয় যানব। তাই আপিানদর আমন্ত্রনণ 
‘িা’ বলারই নসদ্ধান্ত নিনয়নি। দূনর থাকনলও আমানদর িতুি ‘হসািামনণ’র জনে 
থাকনব আমার এ্ক বুক িালবাসা ও হদায়া। ওয়াস্সালাম। -সারা।’ 

ই-নমইল পড়া হেষ কনর আহমদ মুসা তা আবার ইিনিলানপ পুনর 
ইিনিলাপনট পনকনট রােল। মনি মনি বলল, ‘ই-নমইলনট হজানসফাইনির পড়া 
দরকার। কারণ তার অনুনরানধই হস সারানক হটনলনফাি কনরনিল।’ 

আরও নকিু নচন্তা ও আরও নকিু কথা চারনদক হথনক িুনট আসনিল 
মাথায়। আহমদ মুসা তাড়াতানড় মাথাটা নসনট এ্নলনয় নদনয় মাথাটানক েূে করার 
উনদযাগ নিল। বুজল হস তার হচাে। 

অে সবাইও িীরব। 
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িীরবতা হিনমনি হেনির রথম হশ্রণীর এ্ কেনটনত। 
হেনির বাতাস হকনট সাঁতনর চলার েব্দ িাড়া আর হকাি েব্দ হকাথাও 

হিই। 
িুনট চলনি হেি মনদিার উনেনশ্য। 
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২ 
অন্ধকুনপর মত ঘরনট। 
নর্ম লাইনটর মত এ্কটা আনলা জ্বলনি ঘনরর মাঝোনি। হস আনলা 

ঘনরর সামাে অংনেরই অন্ধকার তাড়ানত হপনরনি। আনলানকত অংেনটও 
হধাঁয়ানট। এ্র বাইনর ঘি অন্ধকানরর হদয়াল।  

িীনতকর পনরনবে। 
হমনঝনত পনড় আনি এ্কটা তরুনণর হদহ। বয়স বাইে-নতইনের মত। 

এ্কহারা বনলষ্ঠ হদহ। সুন্দর হচহারা। হচহারায় আনিজানতযর িাপ। 
তার হদহ রক্তাক্ত। চাবুনকর ঘানয় হফনট যাওয়া েত-নবেত েরীর। 
সংজ্ঞাহীি তরুণনট। 
তার পনড় থাকা হদনহর নঠক উপনর িয় সাত নফট উঁচুনত এ্কটু দূরনত্বর 

দুনট নেকল ঝুলনি। দুই নেকনলরই রানন্ত হ্যান্র্কাফ লাগানিা। হ্যান্র্কাফ দুনটও 
রক্তাক্ত। বুঝাই যানি হ্যান্র্কাফ দুনট তরুনণর দুহানত লাগানিা নিল। দুই নেকনল 
তার দুহাত হবঁনধ টানেনয় হরনে তানক নিযডাতি করা হনয়নি। 

এ্ক সময় ধীনর ধীনর হচাে েুলল যুবকনট। হচাে েুনল হকাি নদনক চাইল 
িা হস। উধডমুেী অবস্থায় তার হচাে েুনলনিল, দৃনষ্ট তার উধডমুেী হনয়ই থাকল। 

তরুণনটর মুে হথনক কাতর কনে ধ্বনিত হনত লাগল, ‘পানি’, ‘পানি’, 
‘পানি’। 

অন্ধকানরর হদয়াল হিদ কনর নতিজি হলাক এ্নগনয় এ্ল তরুণনটর 
কানি। 

তানদর পরনি কানলা পযান্ট, কানলা োটড এ্বং মাথায় তানদর িারনতর 
েযাক কযাট কমানন্র্ানদর মত কানলা কাপড় বাঁধা। 

কানি এ্নস তানদর এ্কজি বলল, ‘োহজাদার জ্ঞাি নফরল তাহনল। জয় 
হহাক োহজাদা আহমদ োহ আলমগীনরর।’ তার মুেিরা নবদ্রুনপর হানস। 
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হস থামনতই আনরকজি বনল উঠল, ‘সম্রাজয কনব অক্কা হপনয়নি, আগ্রা 
দূনগড কনব উনড়নি বৃনটে পতাকা, এ্েি হসোনি উড়নি িারনতর নেরো। নকন্তু 
এ্নদর িানমর বাদোহী যায়নি! িাম হরনেনি আহমদ োহ আলমগীর!’ বনল 
হলাকনট হহা-নহা কনর হহনস উঠল। 

তরুণনটর ক্লান্ত, কাতর কনে ধ্বনিত হনলা, ‘হতামরা আমানক হমনর 
হফলনত চাও, হমনর হফল। অনিকনকই হতা হমনরি। হদনর করি হকি?’ 

‘মরনত হতামানকই হনবই। তুনম আমানদর মারাঠী কো, পনবে িানম 
যার িাম হসই নজজা’র উপর হতামার অপনবে িজর হফনলি। মরনত হতামানক 
হনবই। নকন্তু তার আনগ আমানদর মহাবাপুজী ‘নেবাজী’র বতনর িনবষ্যত 
সম্পনকডত ‘িীল িক্সা’র আধার েুদ্র চন্দি বাক্সনট আমানদর হানত তুনল নদনত 
হনব। যতেণ বা যতনদি তা িা হদনব, ততনদি েতবার মৃতুয চাইনলও হতামার 
মৃতযু আমরা হদব িা। নকন্তু হদব মৃতযুর হচনয় বড় হয কষ্ট, হসই কনষ্টর পাহাড়।’ 

‘বার বার হতামানদর আনম বনলনি, বাক্সটা নক আনম জানি িা। বাক্সনট 
আনম হদনেনি। এ্মি হকাি বাক্স আমানদর কানি হিই। হতামরা আমার বানড় সাচড 
কনর হদেনত পার।’ বলল আহমদ োহ আলমগীর। 

‘হতামানদর বানড়নত হোঁজা আমরা অবশ্য বানক রানেনি। গত এ্ক বিনর 
হতামানদর বানড়নত কনয়কবার  ুনকনি। সব জায়গা সাচড কনরনি। সনন্দহজিক 
সবনকিু নিনয় এ্নসনি। নকন্তু বাক্সটা পাইনি। হতামরা ওটা মানটর তলায় নকংবা 
অে হকাথাও লুনকনয় হরনেি।’ বলল হসই নতিজনির এ্কজি।  

‘আনম এ্ সম্বনন্ধ নকিুই জানি িা। আনম আমার আব্বা, দাদার কানিও 
এ্মি বাক্স সম্পনকড হকাি গল্প শুনিনি। হতামানদর মহাবাপুজী’র এ্ই বাক্স 
আমানদর কানি আসনব হকি?’ আহমদ োহ আলমগীর বলল। 

‘আসনব হকি আমরাও জািতাম িা। নকন্তু এ্ক বির আনগ আমরা 
নিনশ্চত হজনিনি। আনগই আমরা নেবাজী হপৌে ‘োহুজী’র এ্ক দনলল হথনক 
জািতাম, োহুজীনক বন্দী করার সময় সম্রাট আওরেনজব এ্ই বাক্সনটও োহুজীর 
কাি হথনক হকনড় হিি। তারপর এ্ বাক্সনট অজািার অন্ধকানর চনল যায়। হেষ 
হমাঘল সম্রাট বাহাদুর োহ হরংগুনি নিবডানসত অবস্থায় মৃতযুবরণ করনল ঘটিাক্র্নম 
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তার র্াইরীনট এ্কজি িারতীয় পুনরানহনতর হানত পনড় যায়। এ্ই পুনরানহত 
নিনলি হবাম্বাই-এ্র এ্কে দে নকনলানমটার পূনবড অবনস্থত নেবাজীর জন্মস্থাি 
নেবি নগনর-দুগডস্থ মনন্দনরর হসবানয়ত। হসবানয়ত র্াইরীনটনক অনত-যতœ কনর 
মনন্দনরর এ্যানন্টক্স নবিানগর আলমানরনত হরনে হদি। গত বির এ্ই র্াইরীনট 
আমানদর ইনতহাস অনুসনন্ধৎসু এ্ক সদনস্যর হচাে পনড় যায়। নতনি র্াইরীনটর 
ফনটা নিনয় আনসি। এ্ই র্াইরীর এ্ক স্থানি সম্রাট বাহাদুর োহ নলনেনিি, 
‘আল্লাহর হোকর হয, বাক্সনট আনম োহজাদা নফনরাজ োহ-এ্র হানত তুনল নদনত 
হপনরনি। আমানদর োহজাদানদর মনধয নফনরাজ োহ-ই সবনচনয় ধমডিীরু, 
হদেনরনমক, সাহসী ও সংগ্রামী চনরনের। বাবনরর সাহস, আকবনরর হদেনরম 
এ্বং আওরেনজনবর ধমডিীরুতা ও দৃঢ়তার অপূবড সমানবে তার মনধয আনম 
হদনেনি। আমানক নিবডাসনি পানঠনয় ওরা হমাঘল রাজনত্বর ইনত ঘটানত চায়। 
হমাঘল সাম্রাজয হয়নতা এ্রপর থাকনব িা। তবু আমার দানয়ত্ব নহসানব িারনতর 
মুসলমািনদর পনে হমাঘল সম্রানজযর রেক নহসানব নফনরাজ োহনকই আনম 
নিবডাচি করনত চাই। হমাঘলনদর হগাপি অথডিান্র্ানরর িক্সা ও চানব, তুরনষ্কর 
েনলফার পে হথনক হমাঘল োসি কতৃডনত্বর সিদ এ্বং নেবাজীর বাক্স তারই 
রাপয। রে উঠনত পানর, নেবাজীর বাক্সনট আমানদর কানি এ্মি সম্পদ হনয় উঠল  
হকি? কারণটা বনল। নেবাজীর বানক্স রনয়নি কতগুনলা নবনিন্ন তা¤  রনলনপ। 
তা¤  র নলনপগুনলা দুনবডাধয সংনকনতর অনুসরনণ এ্কনেত করনল পাওয়া যায় 
নেবাজীর এ্ক স্বে কানহিী। হস কানহিী নবনিদ, নবনিষ এ্বং নহংসার। িারনত েত 
েত বিনরর মুসনলম োসি নহন্দু-মুসলমািনদর সহনযানগতা ও সহাবস্থানির হয 
অপূবড সমাজ সৃনষ্ট কনরনি, নেবাজীর স্বে তা হিনে নদনয় মুসলমািনদর সানথ তারা 
হবৌদ্ধনদর মত আচরণ করনত চায়। এ্ই ধ্বংসাত্মক দনললনট সম্রাট আওরেনজব 
‘োহুজী’র হাত হথনক উদ্ধার করার পর এ্নক বংেীয়িানব সংরেণ করা হনি। 
এ্িানবই নেবাজীর বাক্সনট হমাঘলনদর এ্কনট পানরবানরক সম্পনদ পনরণত 
হনয়নি। যাক এ্ নদনকর কথা। আনম নেবাজীর বানক্সর মনধযই পুরলাম হমাঘল 
ধি-িান্র্ানরর িক্সা ও চানব এ্বং হমাঘল রাজনত্বর সিদপে। োহজাদা নফনরাজ 
োহ তেি নদল্লীর বাইনর বৃনটেনদর নবরুনদ্ধ নবনদ্রাহ তৎপরতায় বযি। বৃনটেনদর 
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তেিও পযডন্ত অজািা হগাপি পথ নদনয় তানক আগ্রা দুনগড নিনয় এ্লাম। সব 
জানিনয় তার হানত তুনল নদলাম বাক্সনট। তার সানথ সানথ তানক নদলাম আমার 
মাথার মুকুট। তানক বললাম পারনল ওটা তুনম পনরা। িা পারনল ওটা তুনম এ্ই 
সম্রানজযর রনতষ্ঠাতা বাবনরর সমানধনত হরনে নদনয় তাঁনক জানিনয়া, আমরা তার 
অনযাগয উিরসূরীরা পারনি িা তার হদয়া দানয়ত্বিার বহি করনত।’ এ্োনি হেষ 
বাহাদুর োনহর বাক্স সংক্র্ান্ত উনক্ত। অনিক অনুসন্ধানির পর হজনিনি, োহজাদা 
নফনরাজ োহ িারনতর হদেীয় রাজা জনমদারনদর উনস্কনয় নবনরাধী যুদ্ধ সংগনঠত 
করনত নগনয় এ্ক পযডানয় ধরা পনড়ি এ্বং আন্দামানি নিবডানসত হি। আমরা হোঁজ 
নিনয় হজনিনি, হপাটড হেয়ানর িামার সময় তার লানগনজর হয নলষ্ট করা হয়, তার 
মনধয চন্দি কানঠর হসই বাক্সনট নিল। হজল কতৃডপে োহজাদার রনত দয়াপরবে 
হনয় ঐ বাক্সসহ সব নকিুই তানক হফরত হদি। সুতরাং বাক্সনট হতামার আব্বার 
কানি আনি। এ্েি বাক্সনট হতামার কানি। 

দীঘড বক্তবয হেষ করল হলাকনট। 
‘চন্দি কানঠর হকি, হকাি ধরনির বাক্সই আমার কানি হিই।’ বলল 

আহমদ োহ আলমগীর হজানরর সানথ। 
নচৎকার কনর উঠল হসই হলাকনটই। বলল, ‘েবরদার নমথযা কথা বলনব 

িা। মুে এ্নকবানর গুনড়া কনর হদব।’ বনল হস রচ- এ্ক ঘুনস চালাল আহমদ োহ 
আলমগীনরর মুনে। 

হঠাঁনটর হকাণ হকনট হগল এ্বং িাক হফনট হবনরনয় এ্ল রক্ত।  
দুহাত মুনে চাপা নদনয় যন্ত্রণা হজম করার হচষ্টা করল আহমদ োহ 

আলমগীর। 
নতিজনির অে আনরকজি বলল, ‘হতামার মা হমাপলা বংনের তাই 

িা?’ 
‘হ্যাঁ।’ বলল আহমদ োহ আলমগীর। 
‘তাহনল হতামার মা হতা হতামার হচনয় েক্ত হনব, তাই িা?’ 
কথা বলল িা আহমদ োহ আলমগীর। 
‘হতামার হবানির িাম নক?’ 
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‘আজুডমান্দ োহ বানু।’ 
‘বয়স কত?’ 
এ্ রনের জবাব নদল িা আহমদ োহ আলমগীর। 
‘হস হতা সুষমা রাও এ্র সানথ হচন্নাই-এ্র হষ্টট ইউনিিানসডনটনত পনড়, 

তাই িা?’ 
‘হ্যাঁ।’ বলল আহমদ োহ আলমগীর। 
‘হতামার হবািই হবাধ হয় হতামার ও ‘সুষমা রাও’-এ্র মনধয দুনতয়ালী 

কনরনি?’ 
‘িা।’ পনরষ্কার জবাব নদল আহমদ োহ আলমগীর। 
‘তাহনল তুনমই সুষমা রাও এ্র ঘানড় হচনপি? হায়দরাবানদর 

ইউনিিানসডনট অব হটকিলনজনত তুনম পড়। এ্ই ঘানড় চাপার জনেই হবাধ হয় 
তুনম ঘি ঘি হচন্নাই আস?’ 

‘িা। আনম আন্দামানি হফরার সময় ওনদক নদনয় হবািনক নিনয় আনস 
এ্বং যাবার সময় তানক ওোনি হরনে যাই।’ 

‘হমাপলানদর রনয়নি আরবীয় হসৌন্দযড আর হমাঘলনদর তুনকড হসৌন্দযড। 
এ্ই দ্ইুনয়র সমাহার আজুডমান্দ োহ বানু তাই িা?’ 

এ্ই রে কনর হলাকনট থামনতই ওনদর নতিজনির তৃতীয়জি বনল উঠল। 
এ্ত িনিতা িা কনর আসল কথাটাই বনল হফল িা। আগামী কানলর মনধয বানক্সর 
সন্ধাি আমরা যনদ িা পাই, তাহনল হবগম আজুডমান্দ োহ বানুনক আমরা এ্োনি 
নিনয় আসনবা। তারপর জাি হতামার সামনি নক ঘটনব!’ 

‘হতামরা আমানক নিযডাতি কনরা, হমনর হফল আমানক। নকন্তু আমার 
হবানির গানয় হতামরা হাত নদনত পারনব িা।’ উনঠ বসার হচষ্টা করনত করনত 
বলল আহমদ োহ আলমগীর। 

‘হতামানক হমনর হফনল আমানদর লাি হিই। আমরা চাই বাক্স। ওটা 
এ্েি আমানদর রাণ। ওনত শুধু আমানদর ‘মহাবাপুজী’র পনবে দনললই হিই, 
আনি হমাঘল ধি-িা-ানরর চাবী। ঐ ধি-িান্র্ানরর মানলক এ্েি আমরা। আজ 
কনয়ক সপ্তাহ ধনর হচষ্টা করনি, তুনম মুে হোলনি। গ-ানরর চামড়া হতামার গায়, 
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আর গাধার মত হতামার সহ্য েনক্ত। এ্বার আমরা হদেব, হবািনক হেষ হনয় হযনত 
হদেনল হতামার এ্ই সহ্যেনক্ত কতেণ থানক।’ 

‘হতামরা নবশ্বাস কর, আসনলই আমার কানি বাক্সনট হিই।’ কাতর কনে 
বলল আহমদ োহ আলমগীর। 

তার কথা হেষ িা হনতই নচৎকার কনর উঠল ওনদর নতিজনির এ্কজি, 
‘বনলনি িা হয, হিই, জানি িা- এ্ই ধরনির কথা আর উচ্চারণ করনব িা।’ বনল 
হস সবডেনক্ত নদনয় এ্ক লানথ মারল আহমদ োহ আলমগীনরর পাঁজনর। 

অে এ্কজি বনল উঠল, ‘চল আমরা এ্েি যাই। কাল সকানল এ্নস 
হেষ কথা শুনি যাব। যনদ মুে িা হোনল তাহনল যা ঘটার তাই ঘটনব।’ 

আনরকজি বলল, ‘নঠক আনি আমরা এ্েি যানি। মনি হরে, হতামার 
মৃতযু হিই। হতামার হবাি যানব, তারপর হতামার মা যানব, নকন্তু তুনম থাকনব।’ 

বনলই হস অন্ধকানরর নদনক তাকাল। বলল, ‘হোি হতামরা, এ্নক পানি 
োইনয় যাও। আর এ্র হাত-পা হবঁনধ রাে। আর সবডেণ এ্র উপর হচাে রােনব।’ 

ওরা নতিজি হযিানব এ্নসনিল, হসিানবই আবার অন্ধকানরর হদয়ানলর 
আড়ানল হানরনয় হগল। 

উনিগ-আতংনক তেি আহমদ োহ আলমগীনরর হচাে-মুে নবনস্ফানরত। 
তার মনি এ্কটুও সনন্দহ হিই, ওরা যা বনলনি তাই করনব। নকন্তু নক করনব হস! 
নক কনর রো করনব তার হবািনক, তার মানক আর নিনজনক! আহমদ োহ 
আলমগীর এ্েি বুঝনত পারনি, এ্রা নবরাট-নবোল এ্ক চক্র্। শুধু আন্দামাি িয়, 
হগাটা িারনত এ্রা িনড়নয় আনি। আত্মসমানলাচিার আদনল হস িাবনলা, সুষমা 
রাওনক িালনবনস নক হস নিনজর পনরবারনক, নিনজর জানতনক নবপনদ হফলল! 
নকন্তু তার এ্নত হদাষ নক! ওরা যা বলল হসিানব আনম ওর ঘানড় চানপনি। এ্কনট 
হৃদনয়র পনবে আনবগনক, পনবে আকাক্সোনক হস স্বীকৃনত নদনয়নি মাে। জানি 
মারাঠী কো, ব্রাহ্মণ কো, জানি হস নচর হমাঘল ববরী ও নহন্দু-রাষ্ট্র-নচন্তার 
আধুনিক জিক নেবাজীর নবেযাত হপনোয়া পনরবানরর সন্তাি, নকন্তু এ্সব পানয় 
দনলই হতা হস এ্নসনি। হস আমার দরজায় িক কনরনি, আনম দরজা েুনল নদনয়নি 
মাে। এ্মিই ঘনট, ঘনটনি। আমানদর আন্দামানি এ্টা স্বািানবক ঘটিা। এ্ নিনয় 
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হকউ হকািনদি কথা হতানলনি, কারও কানিই এ্ নবষয়টা হকাি ইসুয নিল িা। 
এ্েি এ্ নবষয়টা বড় হনয় উঠল হকি? কারা এ্রা? আন্দামানি নক তাহনল োনন্তর 
নদি, স্বনির নদি হেষ হনয় হগল? 

উনিগ-আতডক আরও েতগুণ হবনড় নঘনর ধরল আহমদ োহ 
আলমগীরনক। অসহায় মি তার হর্নক উঠল আল্লাহনক। আল্লাহর সাহাযযই শুধু 
তানদরনক বাঁচানত পানর, অটুট রােনত পানর আন্দামানির োনন্ত ও স্বনির 
জীবিনক। িারনতর নসনক েতক রাজয ও ৭নট ইউনিয়ি এ্লাকার মাে এ্ক 
আন্দামাি-নিনকাবরই নিল সব নদক নদনয় অে- এ্ক োনন্তর টুকনরা, োনন্তর িীপ। 
এ্নকও নক এ্েি অোনন্ত এ্নস গ্রাস করনব! 

আহমদ োহ আলমগীনরর নচন্তা আর এ্গুনত পারনলা িা। দুজি 
হষ্টিগািধারীর পাহারায় এ্কজি হলাক পানি নিনয় এ্নস তার সামনি দাঁড়াল। 

তৃষ্ণায় বুক হফনট যানিল আহমদ োহ আলমগীনরর। পানি হদোর পর 
হযি হস পাগল হনয় উঠল। রায় হকনড় নিল পানির হবাতল।  ক  ক কনর নগলনত 
লাগল পানি হবাতল হথনক। এ্ক নিুঃশ্বানসই হবাতল হস হেষ কনর হফলল। 

আহমদ োহ আলমগীর হবাতল হানত ধরা থাকনতই ওরা তার হানত হ্যা-
কাফ ও পানয় নেকল পনরনয় লক কনর নদল। 

ওরা ওনদর কাজ হেষ কনর হযমি যনন্ত্রর মত এ্নসনিল, হতমনি যনন্ত্রর 
মত চনল হগল। 

আহমদ োহ আলমগীর গা এ্নলনয় নদল মানটনত। 
 
 
 
নজজা সুষমা রাও এ্র দুনচাে হথনক অনঝার ধারায় িামনি অশ্রু। 
সুষমা রাও িারতীয় এ্কনট ইউনিয়ি হটনরনটারী আন্দামাি-নিনকাবর-

এ্র গিিডর বালাজী বাজী রাও মাধব-এ্র এ্কমাে হমনয়। বয়স নবে-এ্কুে বির 
হনব। দুনধ-আলতা রংনয়র নিনরট আযড-ব্রাহ্মণ কো হস। তার হসৌন্দনযডর অপরূপ 
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সুষমার পানে তার বুনদ্ধদীপ্ত বযনক্তনত্ব রনয়নি এ্ক সনম্মাহিী েনক্ত। নকন্তু অনবরল 
অশ্রুর বোয় সব নকিুই তার হ নক হগনি। 

মুে নিচু কনর কাঁদনি সুষমা রাও। 
তার পানেই বনস তার মা িারতী রাও। রবল অস্বনিনত িরা হবদিা 

জজডনরত তার মুে। 
তানদর সানথ সামনি হসাফায় বসা বালাজী বাজী রাও মাধব। সবাই 

তানক নবনব মাধব বনলই জানি। হক্র্াধ-অসন্তুনষ্টর রবল িায়া তার হচানে মুনে। হস 
কথা বলনিল সুষমা রাওনক উনেশ্য কনর। 

সুষমা রাও কান্নায় হিনে পড়নল হস হথনম নগনয়নিল। আবার শুরু করল 
হস। বলল, ‘মা, তুনম নক জাি, হতামার িানমর রথম অংে ‘নজজা’ কার িাম?’ 

‘নজ বাবা। নেবাজীর মার িাম।’ অশ্রুনরানধর হচষ্টা কনর বলল সুষমা 
রাও। 

‘শুধু নেবাজী বলনল তার অসম্মাি হয় মা। নতনি আমানদর জানতর িতুি 
রাজনিনতক জাগরণ ও সামনরক উত্থানির মহাি জিক। নতনি আমানদর 
মহাবাপুজী। যাক। হোি, হতামার ‘নজজা’ িাম হতামার দাদু রানেি। এ্র হপিনি 
এ্ক স্বে তাঁর মনধয কাজ কনরনি। মহাি নেবাজী আধুনিক নহন্দু জানতর স্রষ্টা হনল, 
তার মা নজজা মহানেবাজীর ¯  রষ্টা। হতামার িাম নজজা রাোর মাধযনম হতামার 
দাদু হচনয়নিি, নজজার মতই তুনম জানতস্বাথড হদেনব, জানতনক িালবাসনব। নকন্ত 
তুনম এ্নক করনল মা, আমানদর আবহমাি এ্ক েত্রু পনরবানরর রতযে এ্ক 
উিরানধকারীনক তুনম িালনবনসি! ওনদর নবরুনদ্ধ মহাি নেবাজী, তার পুে 
‘েমু্ভজী’ এ্বং েমু্ভজীর পুে ‘োহুজী’ আজীবি লড়াই কনর হগনিি। সব নকিুই 
করা হয়নতা আমানদর পনে সম্ভব নকন্তু এ্ই হমাঘল পনরবারনক বন্ধ ু বািানিা 
আমানদর পনে সম্ভব িয়। নক কনর সম্ভব? তৃতীয় পানিপথ যুনদ্ধর দগদনগ স্মনৃত 
এ্কজি মারাঠী নকংবা এ্কজি নহন্দুও তার মি হথনক মুনি হফলনত পানর িা। 
হসই সবডগ্রাসী পানিপথ যুনদ্ধ আমরা ৪০ হাজার বলনলও রকৃতপনে ২ লাে 
মারাঠী মারা নগনয়নিল। মারা নগনয়নিল আমানদর ৪০ জি হসিাপনত। হতামার র-
নপতামহ হপনোয়া বালাজী বাজী রাও এ্র বড় হিনল নবশ্বাস রাও নিনলি পানিপথ 
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যুনদ্ধর হিতা। নতনি নিহত হি। নিহত হি রধাি হসিাপনত সদানেব রাও। এ্ই 
আঘাত সহ্য করনত পানরিনি বালাজী বাজী রাও। অসুস্থ হনয় নতনিও মারা 
হগনলি। পানিপথ যুনদ্ধর পর মারাঠীনদর এ্মি হকাি বানড় নিল িা, হযোনি 
ক্র্ন্দনির হরাল ওনঠনি। আর এ্ই পানিপথই ধ্বংস কনর নদনয় যায় নহন্দু রানষ্ট্রর 
স্বে।’ 

‘নকন্তু বাবা, মাফ করনবি আমানক। এ্ই যুনদ্ধর জনে হমাঘলারা কতটুকু 
দায়ী? হকি হসনদি আমরা নগনয়নিলাম নদল্লী দেল করনত? এ্ই অনিযািই হতা 
এ্ই সবডগ্রাসী যুদ্ধ হর্নক আনি।’ বলল সুষমা রাও কান্নাজনড়ত কনে। 

‘আমরা নদল্লী দেল করনত িা হগনল, তারা আসত মারাঠা দেল করনত। 
থাক এ্ কথা। আমার িামটাও হতামার দাদু ‘বালাজী বাজী রাও মাধব’ 
হরনেনিনলি হকাি উনেনশ্য জাি? আমার িানমর রথম অংে তৃতীয় পানিপথ যুনদ্ধ 
আমানদর হৃদয়নবদারক পনরণনতর রতীক এ্বং হেষ অংে ‘মাধব’ আমানদর 
জানতর নবপযডর কানটনয় উত্থানির স্মারক। কারণ বালাজী বাজী রাও-এ্র এ্ক পুে 
মাধব রাও পরানজত েনক্তনক সামনয়কিানব হনলও সংহত কনরনিনলি এ্বং অল্প 
সমনয়র জনে হনলও হমাঘল সম্রাট নিতীয় োহ আলমনক অনিকটা আনশ্রত কনর 
তার মাধযনম নদল্লীর উপর কতৃডত্ব রনতষ্ঠা কনরনিনলি। সুতরাং হদে, হতামার দাদুর 
মনধয কতবড় জাতীয় ও পানরবানরক আনবগ নিল। এ্ই আনবগ আমানদর রনতযক 
মারাঠীর মনধয থাকা উনচত। তুনম এ্র এ্ক ইনেও বাইনর হযনত পার িা।’ 

গিিডর নবনব মাধব থামনল সুষমা রাও কান্নারুদ্ধ কনে বলল, ‘বাবা 
এ্নিনয় আনম এ্েি আপিার সানথ হকাি তকড করব িা। হস সময় এ্েি িয়। বাবা, 
আহমদ োহ আলমগীরনক আপিার বাঁচানত হনব। আমার যনদ সনতযই অপরাধ 
হনয় থানক, আমানক হয োনি হদনবি আনম গ্রহণ করব। আনম মরনতও রাজী 
আনি। বাবা, আপনি ওঁনক বাঁচাি। আপিানদর রাষ্ট্রীয় েনক্ত িাড়া সন্ত্রাসীনদর হাত 
হথনক হকউ তানক উদ্ধার করনত পারনব িা। আপনি দয়া কনর তানক উদ্ধানরর 
উনদযাগ নিি।’ 

বলনত বলনত সুষমা রাও িুনট নগনয় তার বাবার পানয়র কানি বনস তার 
বাবার হকানল মুে গঁুজল। নিুঃেব্দ কান্নায় হস হিনে পড়ল। 



কালাপানির আন্দামানি  41 

 

এ্ক ধরনির নবনোি ও হবদিায় িারী হনয় উনঠনি নবনব মাধনবর মুে। 
হস কান্নারত হমনয়র মাথায় হাত বুনলনয় তানক তুনল পানে বসাল। বলল, ‘মা, 
ওনক শুধু ‘আলমগীর’ বলনব। আহমদ োহ িয়। ঐ িাম শুিনল আমার বুক হফনট 
যায়। হমাঘলরা আমানদর রনতপে, নকন্তু আহমদ োহ আবদালী সবনচনয় বড় 
েুনি। তৃতীয় পানিপনথ আমানদর নবপযডনয়র কারণ এ্ই আহমদ োহ আবদালী। 
হসই েুি কনরনি আমানদর নবশ্বাস রাও, সদােীব রাওনক, ৪০ জি হসিাপনতনক 
এ্বং দুলাে আমানদর িাইনক।’ 

বলনত বলনত আনবগ-রবণ হনয় উনঠনিল নবনব মাধব। 
হবাধ হয় নিনজনক োমনল হিবার জনেই এ্কটু থামল হস। এ্কটু পর 

োন্ত কনে বলল, ‘স্যনর মা, রসোন্তনর চনল নগনয়নিলাম। হোি মা, আলমগীনরর 
েত্রুর সংেযা নবোল, তানদর েনক্তও অসীম। হস নিনোঁজ হবার পরই পুনলে তার 
উদ্ধানরর জে কাজ শুরু কনর নদনয়নি। নকন্তু তারা নকিুই করনত পারনি িা।’ 

‘নকন্তু বাবা, এ্ পযডন্ত অনিকগুনলা রহস্যজিক েুি হনয়নি আন্দামাি 
নিনকাবনর। আনম হচন্নাই-এ্ থাকনতও কাগনজ এ্সব পনড়নি। নকন্তু পুনলে হকাি 
সুরাহা করনত পানরনি। সুতরাং সাধারণ পুনলে তৎপরতার িারা আলমগীর উদ্ধার 
হনব বনল আনম মনি কনর িা।’ 

‘নকন্তু মা, এ্ই কানজর জনে আমার হানত পুনলে িাড়া আর নক আনি?’ 
‘নসনবআই-এ্র হলাকরা এ্নস আবার চনল হগল হকি?’ 
‘তারা বনলনি, েুিগুনলা সবই নবনিন্ন ঘটিা এ্বং স্থািীয় েত্রুতা জনিত। 

হকাি ষড়যন্ত্র বা নবনেষ হকাি উনেশ্য এ্র হপিনি হিই। এ্সনবর তদনন্তর জনে 
স্থািীয় পুনলেই যনথষ্ট।’ 

‘নকন্তু আলমগীর হকাি েত্রুতাজনিত কারনণ নকর্োপ হনয়নি, এ্টা 
হকউ মনি করনি িা। আনমও মনি কনর িা। আে-পানের িীপসহ হপাটড হেয়ানর 
আলমগীর এ্মি এ্ক এ্বং এ্কমাে হিনল যার হকাি েত্রু হিই। তার নকর্োপ 
অবশ্যই ষড়যন্ত্রমূলক। িািা কাযড কারণ হথনক এ্ই কথা আনম নিনশ্চত কনরই 
বলনি বাবা।’ 
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‘হস ষড়যন্ত্রটা নক হনত পানর বনল তুনম মনি কর?’ বলল সুষমা রাও এ্র 
নপতা গিিডর নবনব মাধব হসাজা হনয় বনস। 

‘আনম তা জানি িা বাবা। নকন্তু সাম্প্রনতক রহস্যজিক হয েুিগুনলা 
হনয়নি তারা সবাই মুসলমাি। বযাপারটানক আনম কাকতালীয় বনল মনি কনর িা। 
আবার এ্কটা নকর্োনপর ঘটিা ঘটল হসও মুসলমাি। আমার মনি হয়, েুিগুনলা 
ও নকর্োনপর উৎস এ্কই হনত পানর।’ 

‘হতামার কথা হতামার কল্পিাও হনত পানর। পুনলে হতা হতামার মত 
কনর িাবনি িা।’ 

‘সুতরাং বাবা, পুনলে নদনয় এ্ই সমস্যার সমাধাি হনব িা। আপিানক 
হকনন্দ্রর সাহাযয চাইনত হনব। আপনি তাড়াতানড় এ্ই বযবস্থা করুি বাবা।’ 

‘হতামার বাবার েমতা সীমাহীি িয় হবটা। নবনেষ কনর নসনবআই হয 
মন্তবয কনর চনল হগনি। তারপর নদল্লীর সাহাযয পাওয়া েুবই কনঠি হনয় হগনি। 
চাপ নদনলই বলনব পুনলেনক হকি কানজ লাগানি িা।’ 

‘তাহনল?’ সুষমা রাও-এ্র গলা কান্নায় জনড়নয় হগল। 
সুষমার বাবা নবনব মাধব নপনঠ হাত বুনলনয় বলল, ‘আনম হদেনি মা। 

আমানদর হগানয়ন্দা দফতনরর সানথ হতামার নচন্তা নিনয় আনলাচিা কনর হদনে 
তারা নক বনল? নকন্তু হতামানক আবার এ্কটা কথা বলনি মা, তুনম সব কথা বনলি। 
আন্দামাি সরকার হচষ্টা করনব তানক উদ্ধানরর জনে। হতামার কাি হথনক নকন্তু 
তার সম্পনকড আর হকাি কথা আনম শুিব িা। মারাঠী রাও পনরবানরর হকউ হকাি 
হমাঘল সন্তাি সম্পনকড দুবডলতা হদোনব এ্টা অপমািজিক। এ্ই অপমািকর নকিু 
হযি আর কানি িা আনস।’ 

বনলই ওনঠ দাঁড়াল নবনব মাধব। হবনরনয় হগর পানরবানরক ড্রইং রুম 
হথনক। 

নপতা হবনরনয় হগনলও পাথনরর মত নস্থর বনস থাকল সুষমা রাও। তার 
হচানে-মুনে নবস্ময়-নবদিা, আতংক-উৎকো ও অপমানির এ্কটা সয়লাব এ্নস 
হযি আিনড় পড়ল। তার মনি হনলা, তীনর িামার নসঁনড় এ্ক সানথ হিনে পড়ল। 
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উত্থাল সাগনর সব সহায় হযি তার কাি হথনক সনর হগল। দুহানত মুে হ নক 
ফনুপনয় হকঁনদ উঠল হস। 

তার মা িারতী রাও এ্নস তার পানে বসল। হমনয়নক বুনক হটনি নিল। 
বলল, ‘বধযড ধর মা। হতামার বাবার কথা নিনয় মি োরাপ করার রনয়াজি হিই। 
এ্েিকার রে হনলা, আলমগীর উদ্ধার হওয়া, অেনকিু িয়।’ 

‘তাহনল তার উদ্ধার সম্পনকড হতা আম্মা হকাি কথা বলনত পারনবা িা 
বাবানক। তার মানি হস উদ্ধার হনব িা, এ্টাই বাবা হবাঝানত হচনয়নিি।’ কান্না 
নবজনড়ত কনে বলল সুষমা রাও। 

‘এ্িানব বনলা িা মা। সব হচষ্টার পরও হতা উদ্ধার িাও হনত পানর। 
এ্মিও হতা হনত পানর, উদ্ধার হচষ্টা শুরুর আনগই হস নি......।’ কথা হেষ করনত 
পারল িা সুষমার মা িারতী রাও। সুষমা রাও মানয়র মুনে হাত চাপা নদনয় বলল, 
‘তুনম নক বলনত চাি বুনঝনি, সবডিাো কথাটা উচ্চারণ কনরা িা, মা। হতামরা 
সবাই হবাধ হয় এ্টাই চাি।’ 

বনল উনঠ দাঁনড়নয় সুষমা রাও িুনট ঘর হথনক হবনরনয় হগল। 
িারতী রাও উনঠ সুষমার হপিনি হপিনি িুটল। 
 
 
 
হচন্নাই হথনক আন্দামািগামী জাহানজ উঠনত নগনয় নবনস্মত হনলা আহমদ 

মুসা। এ্কটা হদে হথনক হবর হবার সময় হয ধরনির হচনকং হয় তার সবই এ্োনি 
করা হনি। পাসনপাটড হচনকং, নিসা হচনকং, লানগজ হচনকং হথনক শুরু কনর 
আন্দামাি-নিনকাবনর রনবনের জনে নক ধরনির অনুমনত হদয়া হনয়নি তাও তারা 
হদেনি।  

আহমদ মুসা ইনতমনধযই হজনিনি আন্দামানি রনবনের জনে চার 
ধরনির অনুমনত আনি। টুযনরষ্টরা শুধুমাে তানলকা অনুযায়ী টুযনরষ্ট স্পটগুনলা 
নিনজনটর অনুমনত পায়। বযবসায়ীরা হপাটড হেয়ানরর বাইনর হকাথাও যাবার 
অনুমনত পায় িা। আন্দামাি-নিনকাবর-এ্র বানসন্দানদর জনেও অনুমনতপে 
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আনি। নকিু নকিু এ্লাকায় নবিা অনুমনতনত তানদরও রনবে নিনষদ্ধ। এ্িাড়া এ্ক 
ধরনির নবনেষ অনুমনতপে আনি। এ্ই অনুমনত রাপ্তরা আন্দামাি-নিনকাবনরর 
সব জায়গায় হযনত পানর। তনব োইবাল এ্নরয়া ও রস িীনপ যাবার আনগ 
পুনলেনক শুধু জািানত হয়। 

আহমদ মুসা শুধুমাে আনমনরকাি সরকানরর কলযানণ িারনতর 
ওয়ানেংটি দূতাবানসর মাধযনম এ্ই নবনেষ অনুমনতপে হপনয়নি। আর এ্টা 
নবনেষিানব সম্ভব হনয়নি মানকডি হরনসনর্নন্টর হসৌজনে। 

আর এ্টা পাওয়ার হেনে তার আনরকটা সুনবধা হনয়নি আহমদ মুসা 
মুসনলম িানমর পাসনপাটড বযবহার কনরনি। আসার আনগ মুসনলম িানমর 
পাসনপাটড বাদ নদনয় যুর্ীয়-েৃষ্টাি িানমর এ্কটা িতুি পাসনপাটড নদনয়নি 
এ্ফ.নব.আই রধাি জজড আব্রাহাম জিসি। এ্ই পাসনপানটড তার িাম হনয়নি 
‘হবিাি বাগডমযাি’। পাসনপানটড তার পনরচয় হদয়া হনয়নি ‘পনরনবেবাদী’ ও 
‘পুরাতত্বনবদ’ নহসানব। নিআইনপ নিসা হপনয়নি হস। 

এ্ই পাসনপাটড ও নিসার কারনণই হস যনথষ্ট োনতর হপল কাউন্টানর 
নগনয়। পাসনপাটড হদনেই বনর্নচনকং ও লানগজ হচনকং িা কনরই তানক হিনড় 
নদনয়নি। 

আহমদ মুসা জাহানজ উঠল। নবরাট জাহাজ। 
জাহানজর টপ হফ্লানর নিআইনপ কে নিনয়নি আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা জাহানজ  ুনক উপনর ওঠার জনে এ্গুনিল। কথা 

কাটাকানটর েব্দ কানি এ্ল তার। তানকনয় হদেল, জাহানজর লবীনত দুজি হলাক 
এ্কজি হলাকনক জাহাজ হথনক িানমনয় হিবার জনে টািাটানি করনি। যানক 
টািাটানি করনি তার পরনি পাজামা-নেনরায়ািী। মাথায় রামপুরী টুপী। মুনে 
হিাট কনর িাটা দাড়ী। 

হলাকনট রনতবাদ করনি, যুনক্ত হদোনি। নকন্তু হক হোনি রনতবাদ, 
যুনক্ত। হলাক দুজি তানক আনগ জাহাজ হথনক িানমনয় নিনত হচষ্টা করনি। বলনি, 
চল নিনচ হিনম সব কথা শুিব। চানরনদনক সব হলাক দাঁনড়নয় হথনক তামাো 
হদেনি। হকউ নকিু বলনি িা, রনতবাদ করনি িা। 
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হলাক দুজি হলাকনটনক হটনি-নহঁচনড় িানমনয় নিনত শুরু কনরনি। 
আহমদ মুসা ওপনর িা উনঠ এ্গুনলা হলাকনদর নদনক। 
তানদর সামনি নগনয় আহমদ মুসা যারা হটনি-নহঁচনড় নিনি হলাকনটনক 

তানদর উনেনশ্য বলল ইংনরজীনত ‘আপিারা নক পুনলনের হলাক?’ আহমদ মুসা 
োন্ত নকন্তু েক্ত কনে বলল।  

হলাক দুজি হলাকনটনক হিনড় আহমদ মুসার নদনক তাকাল। 
আহমদ মুসা নিনজর পনরচয় নদনয় বলল, ‘আনম এ্কজি আনমনরকাি 

টুযনরষ্ট। িাম ‘হবিাি বাগডমযাি।’ ইংনরজীনতই কথা বলনি আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসর ঋজু কে ও রনের ধরি এ্বং অযানচত পনরচয় হদয়ার 

নিিডীক ষ্টাইল হদনে ও পনরচয় হপনয় ওরা হবাধ হয় নিধাগ্রিতার মনধয পনড় 
নগনয়নিল। 

তানদর দু’জনির এ্কজি বলল, ‘িা, আমরা পুনলনের হলাক িই। 
আমরা...........।’ 

হলাকনটনক কথা সম্পূণড করনত িা নদনয় আহমদ মুসা বনল উঠল, ‘তাহনল 
নক আপিরা হগানয়ন্দা?’ 

হলাক দুজনির হচানে-মুনে নবব্রত িাব ফুনট উঠল। হসই হলাকনটই আবার 
নিধাজনড়ত কনে জবাব নদল, ‘িা, আমরা হগানয়ন্দা িই।’ 

আহমদ মুসা এ্বার তাকাল যানক জাহাজ হথনক িানমনয় নিনিল তার 
নদনক। তানক নজজ্ঞাসা করল, ‘আপনি নক এ্নদর হচনিি? হকাি হলি-নদি আনি 
এ্নদর সানথ?’ 

‘িা, এ্নদর আনম নচনি িা। হকাি নদি এ্নদর সানথ হদোও হয়নি। হলি-
হদনির হতা রেই ওনঠ িা।’ বলল হলাকনট দ্রুত ও স্পষ্ট কনে। 

আহমদ মুসা নফনর তাকাল হলাক দুজনির নদনক। বলল, ‘আপিারা ওঁনক 
হটনি-নহঁচনড় নিনয় যানিনলি হকি? আপিারা নক এ্ জাহানজর যােী?’ 

ওনদর এ্কজি বলল, ‘িা, আমরা যােী িই।’ 
যােী িা হনল জাহানজ আপিারা রনবে করনলি হকমি কনর?’ নজজ্ঞাসা 

করল আহমদ মুসা। 
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হলাক দুজি তৎেণাৎ হকাি জবাব নদল িা। 
চারনদনক দাঁড়ানিা হলাকনদর মনধয গুঞ্জি আনগই শুরু হনয়নিল তা এ্ 

সময় সরব হনয় উঠল। কনয়কজি বলল, ‘এ্রা নিশ্চয় হাইজযকার।’ 
কনয়কজনির এ্ই কথার হরে ধনর এ্বার সবাই বনল উঠল, ‘নিশ্চয় 

হাইজযাকার এ্রা। পুনলে র্াক। পুনলনে দাও এ্নদরনক।’ 
বহ বচ শুনি জাহানজর কনয়কজি এ্নগনয় এ্ল। সব শুনি তারা দুুঃে 

রকাে কনর বলল, ‘নঠক আনি, এ্নদরনক পুনলনে নদনি। নক কনর জাহানজ  ুকল 
হসটাও হদেনি।’ 

বনল হলাক দুজিনক ধনর তারা জাহাজ হথনক িানমনয় নিনয় হগল। 
হেনরায়ািী পরা হলাকনট দুহাত হজাড় কনর চারনদানকর সবার শুকনরয়া 

আদায় কনর আহমদ মুসার কানি এ্নস দুহাত জনড়নয় ধনর বলল, ‘স্যার, আপনি 
আমানক বাঁনচনয়নিি। ওরা নিশ্চয় আমানক হাইজযাক করত। আরও নক করনত 
জানি িা।’ বলনত নগনয় হলাকনট হকঁনদ হফলল। 

সবাই তানক সান্তিা নদল। 
আহমদ মুসানকও সবাই ধেবাদ নদল। বলল, ‘নক হনি, নক করনত হনব 

আমরা বুঝনতই পারনিলাম িা।’ 
আহমদ মুসা হলাকনটর নপঠ চাপনড়, সবাইনক ধেবাদ নদনয় উপনর 

ওঠার জনে নসঁনড়র নদনক এ্গুনলা। 
আহমদ মুসা হকনবনি নগনয় বযাগ, ইতযানদ হগািগাি কনর হরনে 

ঘণ্টাোনিনকর মত গনড়নয় নিল। তারপর হর্কলাউনঞ্জ চনল এ্ল। উনেশ্য সমুনদ্রর 
উন্মুক্ত সানন্নধয উপনিাগ করা। কানি হথনক সমুনদ্রর হলািা স্বাদ গ্রহণ অনিক নদি 
িানগয হজানটনি। 

হরনলং-এ্র ধার হঘঁনষ এ্নকবানর রানন্তর সানরনত এ্ক হর্ক হচয়ানর বসল 
আহমদ মুসা। 

সামনি আনদগন্ত সমুদ্র। সীমাহীিতার মনধয নিনজনক হানরনয় হফলনত 
িাল লানগ আহমদ মুসার। 

হসই িাল লাগার মনধয র্ুনব যানিল আহমদ মুসা। 
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‘হ্যানল্লা নম. বাগডমযাি’-বাম নদক হথনক বাম কানির উপর আিনড় পড়া 
েনব্দ আহমদ মুসার আিমিা অবস্থা হিনে পড়ল। 

তাকাল আহমদ মুসা বাম নদনক। হদেল, বয়ষ্ক এ্বং িদ্র হচহারার 
এ্কজি হলাক তার নদনক এ্নগনয় আসনি। বয়স পোনের কম হনব িা। স্বাস্থয 
িাল। বয়নসর নচহ্ন তার হচহারার উপর হিই। 

আহমদ মুসার মনি নবস্ময়, হলাকনট তার িাম জািল নক কনর। 
দুএ্কনদনির মনধয হকাথাও তার সানথ হদো হনয়নি নকিা মনি করার হচষ্টা করল। 
নকন্তু স্মনৃত হাতনড় হলাকনটর হদো নমলল িা। 

হলাকনটও বুঝনত হপনরনি আহমদ মুসার অবস্থা। বলল, ‘আপনি 
আমানক নচিনবি িা, এ্ই ঘণ্টাোনিক আনগ আনম আপিানক নচনিনি।’ 

বলনত বলনত হলাকনট আহমদ মুসার পানে এ্নস দাঁনড়নয়নি। কথা হেষ 
কনরই হস বলল, ‘আপিার পানে বসনত পানর নম. বাগডমযাি?’ 

আহমদ মুসা তাড়াতানড় হসাজা হনয় বনস সলজ্জ হহনস বলল, ‘অবশ্যই। 
বসুি। ওনয়লকাম।’ 

হলাকনট বসল। 
হলাকনট হ্যান্র্নেনকর জনে আহমদ মুসার নদনক হাত বানড়নয় বলল, 

‘আনম শ্রী গংগাধর নতলক। আনম হপাটড হেয়ানরর ‘হেয়ার হমনমানরয়াল গিিডনমন্ট 
হাইসু্কল এ্ন্র্ কনলজ’-এ্র নরনেপাল।’ 

হপাটড হেয়ানরর সরকারী হাইসু্কল এ্ন্র্ কনলজ-এ্র নরনেপাল হজনি েুব 
েুনে হনয় উঠল আহমদ মুসা। নকিু বলনত যানিল হস। 

নকন্তু আহমদ মুসার আনগই শ্রী গংগাধর নতলকই আবার বনল উঠল, ‘এ্ক 
নিনমনষই কেনিা কেনিা এ্ক যুনগর পনরচয় হনয় যায়। হস রকমই হনয়নি। 
আপনি আমার হিনলর বয়সী হনলও এ্ক নিনমনষই আনম আপিার িক্ত হনয় হগনি। 
দুুঃে হয, আপিার মত মানুষ লে িয়, হকানটনতও এ্কজি পাওয়া যানব িা। 
নসঁনড়নত দাঁনড়নয় সব হদনেনি। আপিানক অনিক ধেবাদ।’ 

এ্ক নিুঃশ্বানস কথাগুনলা বনল থামল গংগাধর নতলক। 



কালাপানির আন্দামানি  48 

 

‘স্যার, রনতবাদ করার মত হলাক অনিক আনি, নকন্তু পনরনবে-
পনরনস্থনতর কারনণ তারা সামনি এ্নগায় িা। যনদ তারা মনি করনতা হয হকাি 
অবস্থায় আইিনক পানে পাওয়া যানব, তাহনল রনতনরাধ-রনতবানদ এ্নগনয় 
আসনত হকউ নিধা করনতা িা।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ধেবাদ। নঠক হরাগ ধনরনিি আপনি। আইনির সহায়তা হতা দূনর থাক, 
বাদী হনত নগনয় আসামীও হনত হয়।’  

বনল এ্কটু থামল। আবার বনল উঠল, ‘আপনি আনমনরকাি আপিার 
কানিই শুিলাম। আন্দামাি যানিি সরকারী হকাি কানজ, িা বযবসায়-বানণনজযর 
উনেনশ্য?’ 

‘হবড়ানির উনেনশ্য।’ 
‘কমুযনিনকেি নকন্তু েুব িাল িয়। অনধকাংে হেনে পানয় হাঁটা ও 

হিৌকায় হবড়ানিার রধাি মাধযম।’ 
‘এ্ দুনটা মাধযমই আমার পিন্দিীয়।’ 
‘তাহনল আর কথা হিই।’ 
আহমদ মুসা শুরু হথনকই িাবনিল। আন্দামানির বতডমাি সম্পনকড নকিু 

জািার ইনি িাল মাধযম হনত পানরি। আহমদ মুসা আনলাচিার নবষয়টানক ঐ 
নদনকই ঘুনরনয় নিনত চাইল। বলল, ‘আনম জািতাম আন্দামাি-নিনকাবর োনন্ত ও 
সম্প্রীনতর এ্কটা িীপ। িারনতর হয হকাি এ্লাকার চাইনত এ্োিকার সামানজক 
পনরনবেটা িাল। নকন্তু আসার আনগ আনম ইন্টারনিনট পড়লাম, আন্দামানি 
সম্প্রনত হবে নকিু রহস্যজিক মৃতযু হনয়নি এ্বং জিনরয় এ্কজি হিনল সম্প্রনত 
নিনোঁজ হনয়নি। নবষয়টা হজনি আমার মিটা োরাপ হনয় হগনি। বযাপার নক বলুি 
হতা?’ 

শ্রী গংগাধর নতলক তৎেণাৎ জবাব নদল িা। তার হচানে-মুনে এ্কটা 
অস্বনির িাব ফুনট উঠল। বলল, ‘আপনি নঠকই শুনিনিি। তনব এ্কটু কম 
শুনিনিি। হসৌনদ আরনবর এ্কটা এ্িনজও এ্কটা হিাট্ট িীপ িাড়া নিনয় হসোনি 
এ্কটা কমনেক্স গনড় তুনলনিল। কমনেক্সটা সমূনল ধ্বংস করা হনয়নি। এ্ই সব 
ঘটিা আন্দামানির ইনতহাসনকই কলংনকত কনরনি। নবনেষ কনর আহমদ োহ 
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আলমগীর-এ্র নিনোঁজ হওয়া আন্দামানির সকনলর মিনকই িাড়া নদনয়নি। 
হিনলনট আমার রনতষ্ঠাি হথনকই পাে কনরনি। হস অতযন্ত িাল িাে এ্বং আমার 
নরয় িাে নিল। হস এ্ক অনবশ্বাস্য হচৌকে হিনল। হস হকাি পরীোয় হমযি নিতীয় 
হয়নি, হতমনি হকাি হেলাধুলা ও রনতনযানগতায় হস কেিও নিতীয় হনতা িা। 
মাধযনমক সু্কল সানটডনফনকট পরীোয় রথম হওয়ার পর হস হেলাধুলা হিনড় হদয়। 
িা হনল হেলাধুলার বহু আইনটনম হস জাতীয় দনল স্থাি হপনয় হযত। সবাই মনি 
করত, হিনলনট আন্দামাি নিনকাবনরর মুে উজ্জ্বল করনব। আহমদ  োহ 
আলমগীনরর হঠাৎ নিনোঁজ হনয় যাওয়াটা আন্দামািবাসীনদর জনে নবিা হমনঘ 
বজ্রপানতর মত।’  

‘তার নিনোঁজ হওয়া সম্পনকড আপনি নক মনি করনিি? মানুষ নক মনি 
করনি?’ আহমদ মুসা বলল। 

‘মনি করা হনি এ্ই িাল করাটাই তার জনে কাল হনয়নি। নহংসা 
পরবে হনয় হকউ এ্ই কাজ করনত পানর।’ 

‘হিনলনটর হক আনি, তানদর বানড় হকাথায়?’ 
‘হিনলনটর মা আনি, এ্ক হবাি আনি। অোে আত্মীয় স্বজিও আনি। 

হপাটড হেয়ানরর পনশ্চনম কানিই হারবারতাবানদ তার বপনেক নিবাস।’ 
‘আপনি এ্ই হয রহস্যজিক মৃতযুর কথা বলনলি এ্বং এ্ই হয হিনলনট 

নিনোঁজ হনলা, এ্সনবর জনে পুনলে কাউনক হগ্রফতার কনরনি? তদনন্তর েবর 
নক?’ আহমদ মুসা বলল। 

‘িা, হগ্রফতার হয়নি।’ 
‘সাংঘানতক বযাপার। তাহনল চক্র্নট হবে বড় নিশ্চয়। আন্দামাি হতা 

নিরাপদ িয়। আনগ জািনল............।’ কৃনেম এ্কটা িয় হচানে-মুনে ফুনট 
উনঠনি আহমদ মুসার। 

নকন্তু আহমদ মুসা কথা হেষ করার আনগই তানক থানমনয় নদনয় শ্রী 
গংগাধর নতলক বলল, ‘িা, িা, িয় করার হকাি কারণ হিই। ঘটিাগুনলা েুব 
দুুঃেজিক হনলও আপিার জনে সান্তিার হয, আহমদ োহ আলমগীনরর নিনোঁজ 
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হওয়াসহ রহস্যজি মৃতযুর যত ঘটিা ঘনটনি, তার সবগুনলার নেকার 
মুসলমািরা। অে হকাি ধনমডর হলানকর হকাি েনত হয়নি।’ 

‘শুধু মুসলমািরা নেকার হনয়নি? হকি?’ নবস্মনয় হচাে কপানল তুনল 
বলল আহমদ মুসা নিপুণ এ্ক অনিনিতার মত। 

‘হকি আনম জানি িা। নকন্তু এ্টাই ঘটনত হদো যানি।’ বলল গংগাধর 
নতলক। 

‘িারনতর অোে এ্লাকার মত এ্োনি নেবনসিা, আর.এ্স.এ্স 
ইতযানদর মত সংগঠি হগাপনি বতনর হনয়নি নিশ্চয়?’ 

‘এ্ ধরনির হকাি রকাশ্য সংগঠি হিই। হগাপনি থাকার হয কথা 
বলনিি, হসটা আনম জানি িা।’ বলল গংগাধর নতলক। 

‘আন্দামাি-নিনকাবর হতা হকন্দ্র োনসত। হকনন্দ্রর নিনয়াগ করা গিিডর 
এ্োিকার োসি পনরচালিা কনরি। নবষয়নট নক গিিডনরর দৃনষ্ট আকষডণ কনরনি?’ 
নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 

সনে সনে জবাব এ্ল িা গংগাধর নতলনকর কাি হথনক। নক হযি 
িাবনিল। তার হঠাঁনট অস্পষ্ট এ্ক টুকনরা হানস। বলল, ‘নক বলব বলুি। হবনের 
িাগ হলানকর ধারণা গিিডনরর ইংনগনতই নকর্োপ-এ্র ঘটিা ঘনটনি। কারণ 
গিিডনরর হমনয়র সানথ তার হরম আনি। গিিডর নবনব মাধব হিনলটানক পথ হথনক 
সনরনয় হদবার জনেই এ্টা কনরনিি। নকন্তু আমার মনত ঘটিা তা িয়।’ 

‘হকি িয় বলনিি জিাব?’ আবার আহমদ মুসার নজজ্ঞাসা। 
‘হযনদি হস নকর্োপ হয় হসনদি আমানদর কনলনজ হাইসু্কল রনতষ্ঠার 

েতবানষডকী অনুষ্ঠাি নিল। অনুষ্ঠানি রধাি অনতনথ নিনলি গিিডর নবনব মাধব। 
কৃনতিাে নহসানব আহমদ োহ আলমগীনরর েতবনষডর হশ্রষ্ঠ িানের পুরষ্কার 
হিবার কথা নিল। এ্ অনুষ্ঠানি আসার পনথই আলমগীর নিনোঁজ হনয় যায়। 
হসনদনির হগাটা সমনয়র গিিডর সানহনবর কথা-বাতডা, আচার-আচরনণর আনম 
সােী। নেেকতার দীঘড অনিজ্ঞতায় মানুষ সম্পনকড আমার যতটুকু জািা হনয়নি, 
তার নিনিনতই আনম বলনি আলমগীনরর হসনদনির হকাি ঘটিার সানথ নতনি 
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জনড়ত নিনলি িা। এ্রপরও যনদ জনড়ত থানকি, তাহনল বলনত চাই, তার হচনয় 
বড় অনিনিতা আর হিই।’ বলল গংগাধর নতলক। 

কথা হেষ কনরই গংগাধর নতলক উনঠ দাঁড়াল। বলল, ‘আনম এ্কটু যাই, 
কাজ আনি। আপিার সানথ কথা বনল েুব েুনে হলাম। আপনি শুধু সাহসী ও 
রনতবাদী িি, েুব সজ্জি বযনক্ত বনলও আনম মনি কনর আপিানক। আমার 
রনতষ্ঠানি এ্কনদি আসুি। আনরা কথা হনব।’ 

আহমদ মুসাও উনঠ দাঁড়াল। তার সানথ হ্যান্র্নেক কনর বলল, 
‘আপিার ঐনতহানসক রনতষ্ঠানি যাওয়ার সুনযাগ হপনল েুবই েুনে হনবা।’ 

গংগাধর নতলক চনল হগল। 
আহমদ মুসা দুধাপ এ্নগনয় হরনলং-এ্ হঠস নদনয় দাঁড়াল। চারনদনক 

চাইনত নগনয় তার হচানে পড়ল, হসই হেরওয়ািীধারী যুবক নকিুটা দূনর হরনলং-এ্ 
দুহানতর কনুই হঠস নদনয় সাগনরর নদনক হচনয় আনি। 

হেরওয়ািীধারী যুবকও এ্নদনক তানকনয়নি। হসও হদেনত হপল আহমদ 
মুসানক। 

হদেনত হপনয়ই হস দ্রুত এ্নগনয় এ্ল আহমদ মুসার নদনক। 
কািাকানি হনয় বলল, ‘স্যার হবাধ হয় নিআইনপ হকনবনি আনিি?’ 
আহম মুসা েুব েুনে হনয়নি যুবকনক এ্িানব এ্োনি হপনয়। 

আন্দামানির মুসলমািনদর বযাপানর গংগাধর নতলনকর হচনয় অনিক হবনে জািা 
যানব এ্ই যুবনকর কাি হথনক। তািাড়া তার আক্র্ান্ত হওয়ার কারণ নক, এ্টাও 
রহস্য হনয় আনি আহমদ মুসার কানি। 

আহমদ মুসা যুবকনটর রনের হ্যাঁ সুচক জবাব নদনয় বলল, ‘আসুি, বনস 
কথা বলা যাক।’ 

‘ধেবাদ স্যঅর, আনমনরকানক জািার আমার েুব আগ্রহ। এ্ক স্বনের 
হদে বলনত পানরি ওটা আমার।’ 

বলনত বলনত দুজনি এ্ক সানথ এ্নগনয় এ্নস পাোপানে বসল। 
বনসই যুবকনট বনল উঠল, ‘স্যার নিশ্চয় এ্নেয়াি- আনমনরকাি? হকাি 

হদনের?’ 
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‘আপনিই বলুি হকাি হদনের।’ 
‘তুরষ্ক হথনক নমসর পযডন্ত হকাি হদনের বংনোদ্ভুত হনবি।’ 
‘যনথষ্ট বুনদ্ধ কনর কথা বনলনিি। বুঝা যানি, নবনিন্ন হদনের মানুষ 

সম্বনন্ধ িাল জ্ঞাি রানেি। এ্েি বলুি ঐ হলাকনদর সম্পনকড। তারা হকাথাকার 
এ্বং আপিার উপর চড়াও হনয়নিল হকি?’ 

‘হলাকগুনলা অবশ্যই িারনতর।’ বনল যুবকনট চুপ করল। 
‘রনের এ্ক অংনের জবাব হনলা, অে অংনের?’ 
‘আনম হতা আনগই বনলনি তানদর নচনি িা, তানদর সম্পনকড নকিুই জানি 

িা আনম স্যার।’ বলল যুবকনট। 
‘আপিার িামটাই নকন্তু এ্েিও জািা হয়নি।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘স্যনর। নজ, আমার িাম, ‘ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহ।’ 
‘সুন্দর িাম। আপিার বানড় নক আন্দামানি?’ 
‘নজ হ্যাঁ।’ 
‘নক কনরি?’ 
‘নকিু করতাম, এ্েি কনর িা।’ 
‘নক করনতি?’ 
‘গ্রীি আইলযানন্র্র রানবতা কমনেক্স মসনজনদর এ্কজি ইমাম এ্বং 

হসোিকার ইসলানমক সু্কনলর এ্কজি নেেক নিলাম।’ 
ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহর পনরচয় হপনয় আহমদ মুসা ‘হমঘ িা চাইনত জল 

পাওয়া’র মত আিনন্দত হনলা। মনি মনি আল্লাহর শুকনরয়া আদায় করল। বলল 
নকিু িা জািার িাি কনর, ‘নিনলি মানি? এ্েি হসোনি ইমাম ও নেেক নহসানব 
হিই? চাকুরী হিনড় নদনয়নিি?’ 

যুবকনট গম্ভীর হনলা। গিীর হবদিার িায়া পড়ল তার হচানে-মুনে। 
বলল, ‘রানবতার হস কমনেক্স ধ্বংস হনয় হগনি। মসনজদ হিই, সু্কল হিই এ্বং 
আমার চাকুরীও হিই।’ 

‘ধ্বংস হনয়নি মানি? নকিানব ধ্বংস হনলা?’ বলল আহমদ মুসা মুনে 
কৃনেম নবস্ময় ফনুটনয়। 
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‘হক বা কারা এ্করানত হগাটা কমনেনক্সর মূনলানিদ কনর হসেনি গাি-
পালা লানগনয় নদনয়নি। বুঝাই যায় িা হসোনি হকাি স্থাপিা নিল। শুধু ধ্বংসই 
িয়, রানবতার কমডকতডা-কমডচারী যারা আন্দামাি ও িারনতর িয়, তানদর 
রাতারানতই এ্ক জাহানজ তুনল বাইনর পানঠনয় নদনয়নি।’ ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহ 
বলল। 

‘হকাি রনতবাদ-রনতকার হয়নি এ্ই অনবচানরর?’ 
‘হক রনতবাদ-রনতকার করনব? যারা করনত পারনতা, তানদর হতা িীপ 

হথনক বাইনর চালাি কনর হদয়া হনয়নি। পনর অবশ্য রানবতা নদল্লী সরকানরর 
কানি রনতবাদ কনর রনতকার দাবী কনরনি। নদল্লী রনতকার নকিু কনরনি, বরং 
বনলনি, এ্ রকম হকাি সংস্থা আন্দামানি আনি বা নিল তা নদল্লী সরকানরর জািা 
হিই, আন্দামাি কতৃডপেও জািানত পানরনি।’ যুবকনট বলল হবদিাপীনড়ত কনে। 

‘সাংঘানতক বযাপার? এ্ই ধ্বংনসর নপিনি সরকানরর হযাগ-সাজস 
আনি? িা হোদ সরকারই এ্টা কনরনি?’ 

‘নকি জানি িা। জািার হচষ্টা করনতও পানরনি। যনদও আমার বানড় 
আন্দামানি, তবু হসই রানত আমানক অে সবার সানথ আন্দামানির বাইনর 
পানঠনয় হদয়া হয়। এ্তনদি িািা কারনণ নফরনত পানরনি। আজ নফরনি।’ 

আহমদ মুসার হচানে-মুনে িাবিার িাপ। বলল, ‘আন্দামানি হকাথায় 
বানড় আপিার? হক আনি হসোনি?’ 

‘হপাটড হেয়ানরর দনেনণ হিাট েহর কানলকনট আমার বানড়। হসোনি 
আমার আব্বা-আম্মা িাড়া আর হকউ হিই।’ 

িাবিা দূর হয়নি আহমদ মুসার হচহারা হথনক। ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহ 
থামনতই হস বনল উঠল, ‘যারা আপিানদর রানবতা কমনেক্স ধ্বংস কনরনি, 
তারাই নক হচন্নাই বন্দনর আপিানক নকর্োপ করার হচষ্টা কনরনিল?’ 

নবস্ময় ফুনট উঠল ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহর হচানে-মুনে। বলল, ‘আনম হতা 
এ্ইিানব নজনিসটানক হদনেনি। হনত পানর তারাই ঘটিা ঘনটনয়নি। আনম 
আন্দামানি যাই তারা তা িাও চাইনত পানর। তনব অনেরাও এ্ ঘটিা ঘটানত 
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পানর। নবনেষ কনর মুসলমািরা এ্োনি দুষ্কৃনতকারীনদর হানত এ্মি 
হ্যারাসনমনন্টর নেকার হয়।’ 

‘আপনি আন্দামানি হকি নফরনিি? পনরবানরর কানি, িা আরও নকিু 
করণীয় আনি আপিার?’ 

‘রানবতা কমনেক্স ধ্বংনসর বযাপানর এ্কটা হকস দানয়র করব। পুনলে 
নকিু করনল তানদর সহনযানগতা করব। আর নকিু িয়। রানবতা বনলনি হপাটড 
হেয়ানরর হকাি মসনজদনক হকন্দ্র কনর হিাট-োট অনফনসর মাধযনম রানবতার নকিু 
কাজ চালু রােনত।’ 

‘আন্দামানি রানবতার অনফস ধ্বংনসর মত কাজ হক বা করা করনত 
পানর, এ্ বযাপানর আপিার হকাি ধারণা আনি নক?’ 

‘ধারণার জনে নকিু তৎপরতা হচানে পড়া দরকার। নকন্তু এ্মি হকাি 
ববরী বা সনন্দহ করার মত তৎপরতা কেিই হচানে পনড়নি। আন্দামাি-নিনকাবর 
সাম্প্রদানয়ক সম্প্রীনতর হদে। মািব নহনতষী এ্িনজও নহসানব রানবতা এ্োনি 
োনন্তপূণডিানব কাজ করনিল। এ্ সংস্থার নদনক কাউনক কেিও ববনরতা হতা দূনর 
থাক রেনবাধক দৃনষ্টনত তাকানতও হদনেনি।’ 

‘নকন্তু আকনস্মকিানব এ্মি ঘটিা ঘটা নক সম্ভব?’ নজজ্ঞাসা আহমদ 
মুসার। 

‘সম্ভব িয়, নকন্তু ঘনটনি?’ 
‘আপনি বলনিি, সাম্প্রদানয়ক সম্প্রীনতর কথা, নকন্তু এ্রই মনধয 

কনয়কজি মুসনলম যুবক েুি হনয়নি, আহমদ োহ আলমগীর নকর্োপ হনয়নি, 
এ্র বযােযা তাহনল নক?’ 

‘এ্ সবই অনত সাম্প্রনতক ঘটিা। তনব হ্যাঁ, এ্গুনলা সাম্প্রদানয়ক ঘটিাও 
হনত পানর, তনব তা এ্েিও রমাণ হয়নি। রানবতা অনফস ধ্বংস হবার মতই 
এ্গুনলা রহস্যপণূড। নবনেষ কনর আহমদ োহ আলমগীনরর নিনোঁজ হওয়া 
সকনলর মিনকই িাড়া নদনয়নি।’ 

‘আহমদ োহ আলমগীর সম্পনকড আপনি নক জানিি?’ বলল আহমদ 
মুসা। 
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‘েুব িাল হিনল। মাথা হযমি িাল, হতমনি িাল তার নলর্ারেীপ 
হকায়ানলনট। হদে ও মানুনষর উপকার হয়, এ্মি সব হেনেই তার অগ্রণী িূনমকা। 
মনি হয় কনয়ক হজিানরেি পর তার মনধয রকৃত হমাগল রক্ত িতুি কনর হজনগ 
উনঠনি।’ 

‘এ্বড় জিনরয় হিনলর েত্রু হক হনত পানর? কারও সানথ তার এ্মি 
হকাি ঘটিা নিল যারা এ্টা করনত পানর?’ 

‘হস পড়নতা অন্ধ্র রনদনের হায়দরাবানদ। বানড়নত িুনট-িাটার সময় 
আসনতা। তার এ্মি েত্রু আন্দামানি নিল বনল মনি হয় িা।’ 

‘ধেবাদ।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ধেবাদ স্যার। আনম এ্েি উঠনত চাই। আপিানক আবার আনম 

কৃতজ্ঞতা জািানি।’ বনল উনঠ দাঁড়াল ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহ। 
চলনত শুরু কনরই হস আবার ঘুনর দাঁড়াল। বলল, ‘স্যার, সময় যনদ পাি, 

আমার বাসায় এ্নল েুব েুনে হনবা।’ বনল হস তার এ্কনট হিমকার্ড আহমদ মুসার 
হানত তুনল নদনয় আবার চলনত শুরু করল। 

মনি মনি আহমদ মুসা বলল, সময় িা হপনলও আপিার বানড়নত হযনত 
হনব। আপিার সানথ হদো করনত হনব বন্ধু। 

এ্ নবষনয় িাবনত নগনয় েুনে হনলা আহমদ মুসা। আন্দামাি হগাটাটাই 
তার কানি অন্ধকার নিল। হহানটল িাড়া হকাি নঠকািা তার জািা নিল িা। এ্েি 
নতিনট নঠকািা তার হানত। এ্কনট গংগাধর নতলনকর হাইসু্কল এ্ন্র্ কনলজ, 
নিতীয়নট ইমাম ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহর বানড় এ্বং তৃতীয়নট নিনোঁজ আহমদ োহ 
আলমগীরনদর বাসার নঠকািা। তািাড়া সুষমা রাও সম্পনকডও নকিু জািা হগনি। 
আহমদ োহ আলমগীর সম্পনকড গুরুত্বপূণড নকিু সুষমা জািনত পানর। 

মি রসন্ন হনয় উঠল আহমদ মুসার। অনিক হালকা লাগল মিটানক। 
আবার হস দৃনষ্ট হফরাল সামনির আনদগন্ত সমুনদ্রর নদনক। 
আনদগন্ত সমুদ্র হযোনি আকানের সানথ এ্ক হনয় হগনি, হসোনি নগনয় 

তানদর সানথ এ্কাকার হনয় হগল আহমদ মুসার মিও। 
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৩ 
হপাটড হেয়ানরর লাউঞ্জ হথনক হবনরনয় বাইনরর লবীনত এ্নস দাঁড়াল 

আহমদ মুসা। 
লাউনঞ্জর এ্ক পানের হদয়ানল এ্কটা নবোল হবানর্ড আন্দামাি-নিনকাবর 

িীপপুনঞ্জর মািনচে। 
আহমদ মুসা এ্কটু এ্নগনয় মািনচেনটর সামনি নগনয় দাঁড়াল। হদেল, 

শুধু আন্দামাি-নিনকাবনরর মািনচে িয়, ইিনসনট হপাটড হেয়ার েহনররও এ্কটা 
মািনচে আনি। আন্দামাি নিনকাবনরর মািনচনে েহর, গ্রাম, পাকা রািা, কাঁচা 
রািা, পানয় চলার রািা, হফরী হযাগানযাগ, পাহাড়, বি, ঝরিা, হ্রদ, িীপসমূনহর 
অবস্থাি ইতযানদ সুন্দরিানব নচনহ্নত। আর হপাটড হেয়ানরর মািনচে রািা, এ্লাকার 
িাম, হহানটল, সরকারী অনফস ও দেডিীয় স্থািগুনলার অবস্থাি ইতযানদ রনয়াজিীয় 
সবনকিুই রনয়নি। আহমদ মুসা েুব েুনে হনলা। হস ইন্টারনিট হথনক হয মািনচে 
হযাগাড় কনরনি তা এ্ত নবিানরত িয়। 

আহমদ মুসা েুব মনিানযাগ নদনয় হদেনিল মািনচে। আপাতত হপাটড ও 
এ্র আনে-পানের অেল সম্পনকড এ্কটা ধারণা হস মাথায় হগনঁথ হফলনত চায়। 

আহমদ মুসা অনুিব করল তার দুপানে নকিু হলাক এ্নস দাঁড়াল। 
তাকাল আহমদ মুসা। হদেল, তরুণ ও যুবক বয়নসর কনয়কজি। 

তানদর পরনি ইউনিফমড। বুঝল, তারা টযানক্স চালক। আহমদ মুসানক নবনদেী 
টুযনরষ্ট হিনব িুনট এ্নসনি। 

আহমদ মুসা তানদর নদনক চাইনতই হানস্যাজ্জ্বল এ্কজি তরুণ তনড়ঘনড় 
কনর িাো ইংনরজীনত বনল উঠল,  ‘স্যার, আমার গানড় এ্নকবানর িতুি। এ্নস 
আনি। িাড়ার নমটার এ্কদম নিেঁুত।’ 

তার কথার মনধযই অনেরাও এ্কসানথ কথা বলা শুরু করল। 
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আহমদ মুসা হাত তুনল সবাইনক থানমনয় নদনয় বলল, ‘ও আনগ কথা 
বনলনি, ওর সানথ কথাটা হেষ কনর, হকমি?’ 

সবাই চুপ করল। 
আহমদ মুসা তাকাল তরুণনটর নদনক। বলল, ‘হতামার গানড়র নববরণ 

পিন্দ হনয়নি, নকন্তু তুনম হকমি তার নববরণ দাওনি।’ 
তরুণনট সলজ্জ হাসল। বলল, ‘স্যার, আমানক হতা হদেনতই পানিি?’ 
‘নকন্তু তুনম হকমি তানতা হদেনত পানি িা।’ আহমদ মুসা বলল। 
তরুণনটর মুনে সলজ্জ নবব্রতিাব আরও গিীর হনলা। বলল, ‘স্যার, ওটা 

মুনে বলার িয়, কানজ রমাণ হয়।’ 
তরুণনটর উিনর েুনে হনলা আহমদ মুসা। বলল, ‘বা! তুনম হতা েুব 

বুনদ্ধমাি হিনল!’ 
আহমদ মুসা কথা হেষ করনতই কার পানকডং এ্লাকা হথনক এ্কটা 

নচৎকার হিনস এ্ল, ‘হাইজযাকার, হাইজযাকার, বাঁচাও, বাঁচাও।’ 
আহমদ মুসা দ্রুত তাকাল ওনদনক। হদেল, নতিজি হলাক এ্কজিনক 

হজার কনর এ্কটা মাইনক্র্ানত তুলনি। হলাকনটর গানয় হেরওয়ানি। 
চমনক উঠল আহমদ মুসা। হস নিনশ্চত, হলাকনট ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহ। 
আহমদ মুসা হদেনত হপল, কার পানকডং এ্র নবপরীত রানন্ত দুজি পুনলে 

দাঁনড়নয় আনি। নকন্তু তানদর দৃনষ্ট অেনদনক হফরানিা। এ্কজি মানুনষর আতড 
নচৎকারনক তারা ভ্রুনেপই করনি িা। 

আহমদ মুসা দ্রুত তাকাল তরুণনটর নদনক। বলল, ‘যানব তুনম? চল। 
হদৌড়।’ 

বনল আহমদ মুসা দ্রুত হাঁটনত লাগল কার পানকডং-এ্র নদনক। 
তরুণনটও হদৌড় নদল। বলল, ‘স্যার আপনি আসুি। আমানদর িাড়া 

গনড়গুনলা বাইনরর পানকডং-এ্ আনি। আনম নিনয় আসনি গানড়।’ 
আহমদ মুসা যেি তরুণনটর গানড়নত উঠল, ‘তেি ইয়ানহয়া 

আহমাদুল্লাহনক হাইজযাক করা কারটা অনিকটা পথ এ্নগনয় হগনি। হপাটড হথনক 
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হবনরনয় যাওয়া রািাটা তীনরর মত হসাজা বনল গানড়টা হচানের আড়ানল হযনত 
পানরনি। 

আহমদ মুসা ড্রাইিার তরুণনটর পানের নসনট বনসনিল। তরুণনটনক 
লেয কনর হস দ্রুত কনে বলল, ‘ঐ মাইনক্র্াটার নপিু িাও। গানড়টানক হারানিা 
চলনব িা।’ 

‘সাংঘানতক ঘটিা স্যার। আনম এ্ ধরনির ঘটিা আন্দামানি আর 
হদনেনি। এ্কজি হলাকনক হাইজযাক করল, আর পুনলে দাঁনড়নয় দাঁনড়নয় হদেল- 
আনম নকিুই বুঝনত পারনি িা। স্যার, হলাকটা নক আপিার পনরনচত?’ বলল 
ড্রাইিার তরুণনট। 

‘পনরনচত িয়, আসাবর সময় জাহানজ হদো হনয়নিল।’ বলল আহমদ 
মুসা। 

‘আপনি নক করনত চাি স্যার। তানক উদ্ধার করনবি? তাহনল হতা 
মারামানর হনব?’ 

‘মারামানরনক িয় কর িানক?’ 
‘িয় কনর িা। নকন্তু আমার নচন্তা গানড় নিনয়। অনিক কনষ্ট গানড়টা কনরনি 

স্যার।’ তরুণনট উনিগ নমনশ্রত কনে বলল। 
কথা হেষ কনরই হিনলনট নচৎকার কনর উঠল, ‘স্যার, মাইনক্র্ানট েহর 

হিনড় সাউথ আন্দামাি হাইওনয়র নদনক যানি।’ 
সাউথ আন্দামাি হাইওনয়নট হপাটড হেয়ার হথনক হবনরনয় িীনপর দনেণ 

রান্ত হনয় হলক হেয়ার ঘুনর সাউথ আন্দামাি িীনপর উিরাংনে বহুদুর পযডন্ত 
এ্নগনয় হগনি। এ্ই হাইওনয় ধনর সাউথ আন্দামানির কানলকট, ওনলগঞ্জ, 
হায়বারতাবাদ, উইমবারনলগঞ্জ েহরগুনলানত নকংবা তার কািাকানি যাওয়া যায়।  

‘হোি, গানড়টার সামনি নগনয় আটকাবার হচষ্টা করার দরকার হিই। 
গানড়টানক অনুসরণ কনর, গানড়টা হয পযডন্ত হযনত চায়, আমরা হস পযডন্ত যাব।’ 

‘নঠক আনি স্যার।’ 
‘হতামার িাম নক?’ 
‘হকাি িাম বলব স্যার, ফযানমলী, িা অনফনসয়াল?’ 
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‘হতামার িাম বল। দুনটা নমনলই হতা এ্কটা পূণড িাম হয়।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘নকন্তু আমার দুনটা িামই আলাদা ও পূণড িাম।’ 
‘দুই িামই বল।’ 
‘দুই িাম বলা যানব িা স্যার। ফযানমলী িাম শুধু ফযানমলীর জনে। 

আমার অনফনসয়াল িাম হনলা হগাপী নকষাণ গংগারাম।’ 
‘নঠক আনি গংগারাম। এ্কটু নস্পর্ বাড়াও। সামনি রািা মনি হনি 

আঁকা বাঁকা। কািাকানি িা থাকনল হানরনয় যানব গানড়টা।’ 
‘নঠক স্যার। সামনি রািা েুবই নজগজযাগ।’ বনল হস গানড়র স্পীর্ 

বানড়নয় নদল। 
নঠক এ্ সমনয় এ্ক বাঁনক গানড়টা আহমদ মুসানদর হচানের আড়ানল চনল 

হগল। 
গংগারাম বলল, ‘স্যার, সামনির ঐ বাঁক িা হপরুনল গানড়টা হচানে 

পড়নব িা। নকন্তু আমরা যেি ঐ বাঁক পার হনবা, তেি ঐ গানড়টা আনরকটা বাঁনকর 
আড়ানল চনল যানব।’ 

‘গানড়র নস্পর্ বাড়াও গংগারাম। গানড়টানক ধরনত হনব।’ 
গংগারানমর গানড়র নস্পনর্ানমটানরর কাঁটা লাফ নদনয় ৬০ হথনক ৯০ হত 

নগনয় উঠল। এ্রপর কাঁপনত কাঁপনত তা উঠল এ্কে’হত।  
নঠক আনি গানড়র নস্পর্ এ্োনি রাে গংগারাম। নিশ্চয় ওই গানড় 

আমানদর হদেনত পায়নি। সুতরাং ওরা এ্ই ঝুনঁকপূণড নস্পনর্ যানব িা।  
দুনতিটা বাঁক পার হবার পর গংগারানমর গানড়টা এ্কটা হসাজা রািার 

মুনে এ্নস দাঁড়াল। নকন্তু সামনি হকাি গানড় তারা হদেনত হপল িা। 
সনে সনে গংগারাম বনল উঠল, ‘স্যঅর, গানড় নিশ্চয়ই সামনি যায়নি। 

আমার হিাট িূতি গানড় হয নস্পনর্ এ্নসনি এ্ই আঁকা-বাঁকা রািায়, বড় 
মাইনক্র্াটা ঐ নস্পনর্ যাওয়া অসম্ভব। সুতরাং সামনির লম্বা পথটায় তানক হদো 
পাবারই কথা। হদো যেি যানি িা, তেি আমার মনি হয় হপিনি হকাথাও ওরা 
লুনকনয়নি।’ 
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‘নঠক বনলি গংগারাম। গানড় ঘুরাও।’ 
গংগারাম গানড় ঘুনরনয় নিনয় চলনত শুরু করল। 
‘গংগারাম, মাইনক্র্াটা হচানের আড়ানল যাবার পর পাহানড়র আঁকা-বাঁকা 

পনথ আমরা যতটা এ্নগনয়নি তার মনধয দুপানে সনর পড়ার হকাি রািা আনি?’ 
বলল আহমদ মুসা। 

‘িা স্যার, এ্রকম রািা হিই। তনব পাহানড়র গনল আনি কনয়কটা যা 
নদনয় গানড়ও চলনত পানর।’  

‘দ্রুত আগাও গংগারাম। গনলগুনলা হচক করনত হনব।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

গানড়র স্পীর্ বাড়ল। িুনট চলল গানড় সামনির নদনক। 
এ্ক স্থানি এ্নস গানড়র গনত হলা হনয় হগল। 
গংগারাম বলল, ‘স্যার র্াি নদনক এ্কটা রেি কনরনর্ার আঁকা বাঁকা 

হনয় পূবডনদনক চনল হগনি।’ 
গানড় দাঁনড়নয় পড়ল। 
‘স্যার, এ্োনিই নগনর কনরনর্ারটা। ওনদনক গানড় ঘুনরনয় হিব?’ বলল 

গংগারাম। 
সামনির রািাটার উপর আহমদ মুসার দৃনষ্ট নিবদ্ধ নিল। এ্ক টুকনরা 

কাদামানট তার িজনর পড়ল। 
ভ্রুকুনেত হনলা আহমদ মুসার। 
দ্রুত িামল গানড় হথনক। 
গানড়র সামনি নগনয় ঝুনঁক পনড় হদেল কাদামানটর হিাট্ট ে-নটর উপর। 

হদনেই বুঝল মানটনট হকাি গানড়র চাকা হথনক েনস পড়া।  
কাদামানটটা এ্কদম তাজা। 
আনে-পানে িজর বুলাল। হচানে পড়ল কংনক্র্নটর রািার উপর গানড়র 

হিজা চাকার শুনকনয় ওঠা অস্পষ্ট দাগ। কংনক্র্নটর রািার পানেই মানটর উপনরর 
ঘাস দুমড়ানিা মুচড়ানিা। 
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ঘানসর উপনরর এ্ই দাগ অনুসরণ কনর আহমদ মুসা তাকাল পূবড নদনক। 
হদেল সামনি এ্কটা রেি নগনরপথ। 

গংগারাম এ্নস দাঁনড়নয়নি আহমদ মুসার পানে। 
‘নক হদেনিি স্যার?’ নজজ্ঞাসা গংগারানমর। 
‘সামনি হকাি জলািূনম আনি গংগারাম?’ গংগারানমর রনের উির িা 

নদনয় নজজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। 
‘স্যার, এ্োি হথনক সাগর েুব কানি। এ্ই নগনরপথটা এ্ঁনক হবঁনক সাগর 

পযডন্ত হিনম হগনি। সামনি হকাি জলািূনম হিই। তনব পানথ ঝরিা ধরনির পানির 
ধারা আনি।’ বলল গংগারাম। 

‘হসটা কতদূর?’ 
‘কানি। সামনির নটলার পনরই। নক হনয়নি স্যার?’ হকি নজজ্ঞাসা 

করনিি?’ 
আহমদ মুসা গংগারামনক কাদা ে-, রািায় গানড়র চাকার নিজা দাগ 

এ্বং দনলত-মনথত ঘাস হদনেনয় বলল, ‘হাইজযাকার গানড়টা নিনয় এ্নদনক 
লুনকনয় নিল, এ্ইমাে চনল হগনি মনি হয়।’ 

গংগারামও ঝুঁনক পনড় চাকার দাগ পরীো করল। বলল, ‘মনি হয় স্যার, 
আপনি নঠকই বনলনিি, এ্টা ঐ মাইনক্র্া গানড়রই চাকার দাগ।’ 

‘তাহনল আর হদনর িয়, গোরাম এ্স। গানড়টানক ফনলা করনত হনব।’ 
বনল আহমদ মুসা িুটল গানড়র নদনক। 
গংগারামও হদৌড় নদনয় গানড়নত নফনর এ্ল। গানড় ষ্টাটড নদনত নদনত বলল, 

‘আমরা দে নমনিনটর পথ সামনি চনল নগনয়নিলাম, নফরনত হলনগনি দে নমনিট। 
মাইনক্র্া এ্তেণ লুনকনয় থাকার কথা িয়। সুতরাং স্যার আনম আোবাদী িই হয, 
মাইনক্র্ানটর হদো আমরা পাব।’ 

গংগারানমর কথাই সতয হনলা। আহমদ মুসারা গানড় নিনয় আবার হপাটড 
পযডন্ত এ্ল। এ্ িাড়াও আরও এ্নদক-নসনদক ঘুরল। নকন্তু মাইনক্র্ানটর হদো তারা 
হপল িা। 

আহমদ মুসা হতােিানব হহানটনল এ্ল। 
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হহানটলটা গংগারামই চনয়স কনর নদনয়নি। বনলনিল, ‘োওয়া থাকায় 
দানমর নদক নদনয় হসরা িা হনলও হপাটড হেয়ানর এ্টাই হসরা হহানটল স্যার। 
মানলক েুব িাল হলাক, হপাটড হেয়ানরর আনদ মানুষ। বসবানসর জনে িারনতর 
অে এ্লাকা হথনক আসা িয়। হপাটড হেয়ানর আসা মানুষনক নতনি হমহমাি মনি 
কনরি। বযবসায় কনরি, মানুনষর পনকট কানটি িা।’ 

‘তুনম টযানক্স কযাব চালাও। তাঁনক এ্মি ঘনিষ্ঠিানব জাি নক কনর? নতনি 
বুনঝ েুব জিনরয় হলাক?’ নজজ্ঞাসা কনরনিল আহমদ মুসা। 

‘িাল হলাকনক সবাই িাল বনল জানি, নকন্তু অনিনক িা মািনতও পানর।’ 
বনলনিল গংগারাম। 

হহানটনলর দুতলার সুন্দর অবস্থানি এ্কটা ঘর হপনয়নিল আহমদ মুসা। 
পূনবর জািালা েুলনল নবনর্ল্ং-এ্র হদয়ানল আিনড় পড়া পানির িলাৎ িলাৎ েব্দ 
হোিা আর হদো যায় আন্দামাি সাগনরর অনথ িীল জল। আর উিনরর জািালা 
েুলনল নিনচই সুন্দর বাগাি িজনর পনড়। 

আহমদ মুসা ফজনরর িামানজর পর নগনয় দাঁনড়নয়নিল পূনবর জািালায়। 
আন্দামাি সাগনরর োন্ত িীল পানির নদনক তানকনয় নিনজনক হানরনয় হফনলনিল। 
এ্ই হগাটা আন্দামাি নিল এ্কনদি হজলোিা। এ্ই সাগর পনথই অসহায় 
বন্দীনদর আিা হনতা এ্ই হজলোিায়। এ্ই বন্দীনদর মনধয নিল সুলতাি-
োহজাদা, রাজা-রাজপেু, নবচারক-নক্র্নমিাল, মওলািা-মুেড, রাজবন্দী-র্াকাত 
সবাই। 

আহমদ মুসার এ্ই আপি-নিালা অবস্থা কতেণ থাকনতা হক জানি! নকন্তু 
হচানের উপর হরানদর সরাসনর হিাবল তার সনম্বত নফনরনয় আিল। 

আহমদ মুসা জািালা হথনক সনর এ্ল। জায়িামাজ নহসানব বযবহৃত 
সনফদ কাপড় ে-নট হমনঝ হথনক তুনল গুনিনয় হটনবনলর এ্কপানে রােল এ্বং 
হটনবল হথনক েুদ্র কুরআিনট তুনল নিনয় বযানগ পুরল। বযাগনট লানগজ হকনবনি 
রােনত নগনয় জািালা নদনয় বাগািনট হদেনত হপল আহমদ মুসা। 

পদডা পুনরাটা গুনটনয় জািালায় নগনয় দাঁড়াল আহমদ মুসা। 
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সুন্দর, পনরিন্ন বাগাি। ফনুলর গাি মানঝ মানঝ থাকনলও পনরকনল্পত 
ফনলর গািই হবনে। আন্দামানি সমিূনমর পনরমাণ কম বনল সমিূনমর সনবডাচ্চ 
বযবহানর আন্দামািীরা যতœবাি। 

বাগানির উির রানন্তর এ্কটা হিাট্ট স্থাপিা আহমদ মুসার দৃনষ্ট আকষডণ 
করল। উির-দনেণ লম্বা দে ফটু আয়তাকার হেেনট দুফুনটর মত উচু রাচীর 
নদনয় হঘরা। চারনট েঁুনটর উপর দাঁড়ানিা এ্কটা নটনির চালা হেেনটর উপর 
দাঁনড়নয় আনি। 

‘ওটা নক কবর?’ স্বতুঃসূ্ফতডিানব রেনট হবনরনয় এ্ল আহমদ মুসার মুে 
হথনক। 

রেটার হরে আহমদ মুসার মি হথনক নমনলনয় িা হযনতই হস হদেনত 
হপল এ্ক দীঘডাে হসৌমযদেডি বৃদ্ধ এ্কটা গানির ওপাে নদনয় কবনরর পানে এ্নস 
দাঁড়াল। কবরটা ঘুনর হস পূবড পানে চনল হগল। কবরনক পানে হরনে হস 
পনশ্চমমুেী হনয় দাঁড়াল। মাথা নিচু কনর নকিুেণ দাঁনড়নয় থাকল। তারপর তার 
দুনট হাত উপনর উঠল। হদায়া করনি বৃদ্ধ। সনন্দহ হিই কবরবাসীর জনে হস 
হদায়া করনি। 

মুগ্ধ দৃনষ্টনত হদেনিল আহমদ মুসা দৃশ্যটা। 
নবস্ময়ও এ্নস তার মিনক আিন্ন কনরনি। বুঝাই যানি বাগািটা 

হহানটনলর অংে। হহানটনলর বাগানি কবরটানক এ্মি পনরপানট কনর রাো হকি? 
হহানটনলর মানলক নক হকাি মুসনলম হকউ? হসৌমযদেডি ঐ বৃদ্ধনট হক? হহানটনলর 
হকউ? 

দরজায় িক হনলা। 
িাবিায় হিদ পড়ল আহমদ মুসার। 
দরজার নদনক এ্গুনলা আহমদ মুসা। দরজায় হপৌনি বাইনর হক তা 

হদোর জনে হর্ার নিউ-এ্ হচাে রােল। বাইনর কাউনক হদেনত হপল িা। হক 
তাহনল িক করল? দ্রুত দরজা েুলল আহমদ মুসা। 

দরজার হগাড়ায় েবনরর কাগজ পনড় থাকনত হদনে মনি মনি হহনস 
উঠল। হকার নিশ্চয় কাগজ হদয়ার পর িক কনর তা জানিনয় নদনয়নিল। 
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কাগজ নিনয় আহমদ মুসা ঘনর রনবে করল। 
বসল নগনয় হসাফায়।  
আন্দামানির এ্কমাে ইংনরজী বদনিক ‘নদ আন্দামাি’-এ্র রথম পাতাটা 

হচানের সামনি তুনল ধরল আহমদ মুসা। 
কাগনজর রথম পাতায় হচাে বুলানত নগনয় পনেকার র্াি হকািার এ্কটা 

টপ িনবর উপর আহমদ মুসর হচাে আটনক হগল। িনবটা ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহর। 
আহমদ মুসা হকৌতুহল নিনয় তানকনয়নিল িনবর ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহর 

নদনক। নকন্তু িনবর নিনচর কযাপেনি হচাে পড়নতই আঁৎনক উঠল আহমদ মুসা। 
নিউনজর নেনরািাম পড়ল, ‘হসই সাগর তীনরই আনরকনট রহস্যজিক মৃতযু।’ 

নিউজনট রুদ্ধশ্বানস পড়ল আহমদ মুসা। হপাটড হেয়ার হথনক ৪০ মাইল 
দূনর হাইওনয়র অদূনর সমুদ্র উপকূনল অধডনর্াবা অবস্থায় তার লাে পাওয়া হগনি। 
হপাষ্ট মনটডম নরনপাটড অনুসানর জনল হর্াবার কারনণ োসরুদ্ধ হনয় মারা হগনি হস। 
তার েরীনর অে হকাি আঘাত পাওয়া যায়নি। 

এ্কটা দুুঃে গুমনর উঠল আহমদ মুসার হৃদনয়। সরল, সহজ ও অিড় 
আদেড-নিষ্ঠ হলাকটানক হচন্নাইনত নকিু সাহাযয করনত পারনলও এ্োনি তার 
জনে নকিুই করনত পারল িা হস। িাবল আহমদ মুসা, কাল হাইওনয়র উপর 
কাদাওয়ালা গানড়র হয দাগ তারা হদনেনিল, হসটা নিল হলাকটানক হতযা কনর 
ওনদর নফনর যাওয়ার নচহ্ন। ওনদর অনুসন্ধাি করার জনে তাড়াহুড়া কনর নফনর 
িা এ্নস যনদ তারা সাগর কূনল হযত, তাহনল কালনকই তারা ইয়ানহয়া 
আহমাদুল্লাহর লাে হপনয় হযত। 

এ্কটা নবষয় আহমদ মুসর কানি েুবই স্পষ্ট হনয় হগল, মাদ্রানজ যারা 
ইয়ানহয়ার উপর আক্র্মণ কনরনিল এ্বং যারা আন্দামানি তানক হতযা করল তারা 
এ্কই গ্রুপ। এ্র অথড যারা আন্দামানি হতযাকা- চালানি, যারা আহমদ োহ 
আলমগীরনক নকর্োপ কনরনি এ্বং যারা রানবতার স্থাপিা ধ্বংস কনর নদনয়নি, 
তারা আন্দামানির হকাি নবনিন্ন গ্রুপ িয়, িারনতর মূল িূেন- কাযডরত হকাি 
ষড়যনন্ত্ররই এ্কটা অংে। এ্বং এ্টাই যুনক্তযুক্ত হনত পানর হয, িারত-উদ্ভুত হকাি 
ষড়যনন্ত্ররই িতুি নবিার ঘনটনি আন্দামানি। এ্টাই যনদ ঘটিা হয়, তাহনল এ্টা 
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আন্দামািবাসী, নবনেষ কনর আন্দামানির মুসলমািনদর জনে েুবই 
দুিডাগযজিক। এ্ই দুিডানগযর হমাকানবলা হনব কনঠি। 

দরজায় িক হনলা এ্ সময়। 
আহমদ মুসা হাত ঘনড়র নদনক তাকাল। হদেল সকাল ৭টা পার হনয় 

হগনি। সাতটার সময় গংগারাম তার গানড় নিনয় আসার কথা। নিশ্চয় িকটা হসই 
কনরনি। 

আহমদ মুসা হটনবনলর উপর হথনক লকারটা হটনি নিনয় দরজা আিলক 
করার সুইচ নটনপ নদনয় বলল, ‘এ্স গংগারাম।’ 

নকন্তু গংগারাম িয় দরজায় হদেনত হপল হসই হসৌমযদেডি বৃদ্ধনক, যানক 
নকিুেণ আনগ আহমদ মুসা বাগানি হদনেনিল। 

‘আসনত পানর নম. হবিাি বাগডমযাি?’ দরজা হথনক বলল হসৌমযদেডি 
বৃদ্ধনট। 

আহমদ মুসা উনঠ দাঁড়াল। বলল, ‘ওনয়লকাম স্যার।’ 
বৃদ্ধ এ্ল। আহমদ মুসা তানক হসাফায় বনসনয় নিনজ বসল। 
বৃদ্ধ বনসই বনল উঠল, ‘আনম হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ। আমার 

এ্ই হহানটল ‘সাহারা’ আপিানক স্বাগত। কাল নবকানল এ্নসনিি, নকন্তু হোঁজ 
হিবার সময় করনত পানরনি। হকাি অসুনবধা হিই হতা?’  

গংগারাম কনথত হহানটল মানলনকর হঠাৎ মুনোমুনে হনয় এ্বং তার 
মুসনলম পনরচয় হপনয় এ্কটু আিমিা হনয় পনড়নিল আহমদ মুসা। 

উির নদনত এ্কটু হদনর হনলা। যেি উির নদনত যানিল, নঠক হসই সময় 
আবার দরজায় িক হনলা। আহমদ মুসা দরজার নদনক এ্কবার তানকনয় হাজী 
আবদুল আলী আবদুল্লাহনক ‘মাফ করনবি স্যার’ বনল উনঠ দাঁনড়নয় দ্রুত দরজার 
নদনক এ্গুনলা। 

দরজা েুনল হদেল গংগারাম দাঁনড়নয়। 
আহমদ মুসা নফনর তাকাল হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহর নদনক। 

বলল, ‘জিাব টযানক্স কযাব-এ্র গংগারাম এ্নসনি। তানক এ্কটু পনর আসনত 
বনল?’ 



কালাপানির আন্দামানি  66 

 

‘িা তা হকি? আমার হতমি হকাি কথা হিই। আসনত বলুি 
গংগারামনক। আমানদর গংগারাম েুব িাল হিনল।’ বলল হাজী আবদুল আলী 
আবদুল্লাহ। 

‘ধেবাদ স্যার’ বনল গংগারামনক নিনয় আহমদ মুসা চনল এ্ল। 
আহমদ মুসা বসল তার হসাফায়। 
গংগারাম বসল এ্কটা হসাফার পানে কানপডনটর উপর। 
‘নক করি গংগারাম! হসাফায় বস।’ বলল দ্রুত কনে আহমদ মুসা। 
‘থাক নম. বাগডমযাি, কানপডনটই থাক। েুব লাজকু হিনল আমানদর গংগা। 

গুরুজিনদর সামনি হস হচয়ানর বনস িা।’ আবদুল আলী আবদুল্লাহ বলল। 
হাসল আহমদ মুসা। বলল গংগারামনক লেয কনর, ‘তুনম হতা নঠক 

সমনয় আসনি গংগারাম।’ 
‘ম্লাি হাসল গংগারাম। বলল, ‘স্যার আনম এ্কটু ওনদনক নগনয়নিলাম। 

এ্ই হলাকই হতা কাল নকর্োপ হনয়নিল স্যার।’ 
গম্ভীর হনলা আহমদ মুসর মুে। আহমদ মুসা হটনবনলর েবনরর কাগজনট 

হটনি নিনয় ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহর িনব গংগারামনক হদনেনয় বলল, ‘হ্যাঁ 
গংগারাম, এ্ হলাকনট হসই হলাক।’ 

‘ও, হতামরা আজনকর রহস্যজিক মৃতযুর েবনরর কথা বলি? ও হতা 
ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহ। আহা, হস িীরব, োনন্তনরয় এ্কজি ধমডরচারক, 
নেোনবদ।’ বলল হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ। 

‘আপনি তানক নচিনতি, জািনতি?’ নজজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা হাজী 
আবদুল্লাহনক লেয কনর। 

‘হস বহুবার এ্োনি আমার কানি এ্নসনি। হয রানবতা কমনেনক্স হস 
চাকুনর করনতা, হস োনের আনম এ্কজি োনষ্ট নিলাম। আনম সাধযমত নিয়নমত 
নকিু সহনযানগতা করতাম। হসটাই সংগ্রহ করনত হস মানঝ মানঝ আসত। হস 
আন্দামানিরই হিনল, আমানদরই হিনল। তািাড়া হস িারনতর অেতম স্বাধীিতা 
সংগ্রামী আন্দামানি িীপান্তনরত ও মৃত আহমাদুল্লাহ ইবনি ইয়ানহয়ার বংেধর।’ 
আবদুল আলী আবদুল্লাহ বলল। 
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‘ধেবাদ জিাব। আনম নিউজটা পনড়নি। আনম উনিগ হবাধ করনি। 
আনম নিনশ্চত এ্টা হমনর হফলার ঘটিা। িাল হলাকনটর এ্মি পনরণনত হনলা 
হকি?’ বলল আহমদ মুসা। 

‘তুনম নবনদেী এ্ কথা বলি, নকন্তু আমানদর পুনলে এ্ কথা বনল িা। এ্ 
ধরনির মৃতযু আরও ৩৫নট ঘনটনি। নকন্তু পুনলে পনরষ্কারিানব এ্সব মৃতযুনক 
নিহত বলনি িা। মৃতযুর ঘটিার উপর শুধু রে তুনল রােনি, রনের সমাধাি করনি 
িা।’ বলল হাজী আব্দুল্লাহ। তার কনে হতাো ও উনিগ। 

‘এ্ ধরনির আরও ৩৫নট মৃতযু ঘনটনি?’ হচানে-মুনে কৃনেম আতংক হটনি 
বলল আহমদ মুসা। 

‘আপিার িনয়র হকাি কারণ হিই। এ্ই মৃতযুগুনলা নবনেষ হশ্রণী হথনক 
হনয়নি ও হনি।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 

‘হকমি?’ আহমদ মুসার নজজ্ঞাসা। 
‘মৃতযুর নেকার যুবকরা সবাই মুসলমাি। এ্র মনধয হমাপলা বংনোদ্ভুত 

যুবনকর সংেযাই হবনে। অবনেনষ্টর মনধয নকিু িারতীয়, নকিু মালয়ী বংনোদ্ভুত। 
সবনচনয় বড় ঘটিা এ্ক জিনরয় যুবনকর নকর্োপ হওয়া। হসও হমাঘল 
বাদোহনদর বংনোদ্ভুত এ্কজি মুসনলম যুবক।’ 

‘আহমদ মুসার হচানে-মুনে কৃনেম িয় ও নবস্মনয়র নচহ্ন। বলল, 
‘সাংঘানতক বযাপার? মুসনলম যুবকনদর এ্ই অবযাহত হতযার ঘটিার কারণ নক? 
কারা জনড়ত?’ 

‘আপিার মত আমানদরও রে এ্টাই। এ্ রনের জবাব পুনলে নকংবা 
সরকার হকউ নদনি িা।’ হাজী আবদুল্লাহ বলল। 

‘আপনি মুসনলম কমুযনিনটর এ্কজি হিতৃস্থািীয় হলাক। আপিার 
অনিমত নক? আপনি কানদর সনন্দহ কনরি?’ বলল আহমদ মুসা। 

‘আমরা আেংকা করনি এ্কটা বড় ষড়যন্ত্র শুরু হনয়নি। এ্ ষড়যনন্ত্রর নক 
উনেশ্য, এ্র হপিনি হক বা কারা আনি আমরা জানি িা। আমরা চরম আতংক ও 
অনিশ্চয়তার মনধয আনি। আনম যুবক িই, হবাধ হয় এ্ কারনণই এ্েিও ইয়ানহয়া 
আহমাদুল্লাহর পনরণনত হথনক আনম হবঁনচ আনি।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 
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হাজী আবদুল্লাহ থামনতই গংগারাম বনল উঠল, ‘যারাই এ্র হপিনি 
থাক, তারা আন্দামানির বাইনর হথনক এ্নসনি। আনম হোঁজ নিনয় জািলাম, কাল 
যারা ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহনক নকর্োপ কনরনি, তানদরনক হসোনি উপনস্থত 
অনিনকই হদনেনি। তানদর হপাোক, কথা-বাতডা, আচার-আচরণ আন্দামািীনদর 
মত িয়।’ 

‘এ্কথা তুনম পুনলেনক বনলি গংগারাম।’ দ্রুত কনে বলল আহমদ মুসা। 
‘বনল নকিু হনব িা স্যার। কালনক দুজি পুনলনের সামনি নকর্োনপর 

ঘটিা ঘনটনি। পুনলে দুজি অেনদনক মুে ঘুনরনয় হরনে নকর্োনপর সুনযাগ কনর 
নদনয়নি।’ গংগারাম বলল। তার কনে হোি। 

‘গংগারাম নঠকই বনলনি। হঠাৎ কনরই পুনলনের মনধয এ্ই পনরবতডি 
হদো যানি। এ্ই হয নতি র্জি রহস্যজিক মৃতযুর ঘটিা ঘটল, পুনলে তার নকিুই 
বলনত পারনি িা। আহমদ োহ আলমগীর নিনোঁজ হবার বযাপার নিনয় 
কনয়কনদি এ্কটু িড়াচড়া কনর এ্েি এ্নকবানর চুপ হনয় হগনি।’ বলল হাজী 
আবদুল্লাহ। 

বলনত বলনত হাজী আবদুল্লাহ উনঠ দাঁড়াল। বলল, ‘আপিার 
অনিকোনি সময় আনম নিনয়নি। েুব িাল লাগল আপিার সানথ কথা বনল। 
আপিানক আনমনরকাি মনিই হনি িা- হচহারায় িয় কথানতও িয়। হকাি 
নবনদেীনকই হদনেনি আমানদর বযাপানর আমানদর সানথ এ্মি আন্তনরক হনত। 
ধেবাদ।’ 

আহমদ মুসাও উনঠ দাঁড়াল। 
হাজী আবদুল্লাহনক দরজা পযডন্ত এ্নগনয় নদনয় নফনর এ্নস বসনত বসনত 

বলল, ‘তুনম নঠকই বনলনিনল গংগারাম। হহানটল মানলক হাজী সানহব সনতয িাল 
হলাক।’ 

‘ধেবাদ স্যার।’ 
বনল এ্কটু থামল গংগারাম। এ্কটু িাবল। তারপর বনল উঠল আবার, 

‘স্যার, আপিার কনে নক আর হকউ এ্নসনিল?’ 
‘িা হতা। হকি বলি?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
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‘আনম আসার সময় কনরনর্ানরর ওরান্ত হথনক হদেলাম হহানটনলরই 
এ্কজি বানসন্দা হসামিাথ েমু্ভজী আপিার দরজার নদক হথনক কনরনর্ানর উঠল। 
মনি হনলা আপিার রুম হথনক হবনরনয় হগল।’ গংগারাম বলল। 

আহমদ মুসা এ্কটু ভ্রুকুচকানলা। তারপর বলল, ‘সব হফ্লানরর নর্জাইি 
ও দরজাগুনলা হতা এ্কই রকম। িুল হনত পানর। হকমি বয়স িদ্রনলানকর?’  

‘পোে বিনরর মত হনব।’ 
‘যাক। িািা কনরি তুনম?’ 
‘িা স্যার। আপনি বতনর হহাি। আনম নিনচ নগনয় িািা কনর হিব।’ 
‘আনম িািা কনরনি। চল িািা কনর হিই।’ 
‘স্যার, হরাগ্রাম নঠক আনি হতা?’ 
‘হ্যাঁ গংগারাম। তনব হরাগ্রানম আরও এ্কটা আইনটম হযাগ হনয়নি। 

আনম আহমদ োহ আলমগীনরর বানড় হথনক ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহর বানড়নতও 
এ্কটু যাব। অসুনবধা হিই হতা?’ উনঠ দাঁড়ানত দাঁড়ানত বলল আহমদ মুসা। 

‘স্যার নক সাংবানদকও?’ 
‘হকি বলি?’  
‘এ্ই হয এ্ত হোঁজ েবর হিি। আবার হোঁজ নিনত বা জািনত যানবি। 

টুযনরষ্টরা হতা হদনে, চারনদনক নক হনি, হস নদনক হকাি ভ্রুনেপই কনর িা।’ বলল 
গংগারাম। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সাংবানদকতার চাকুরী কনর িা। নকন্তু 
সাংবানদনকর চনরে আমার আনি।’ 

‘তার সানথ নিশ্চয় সমাজ হসবনকর চনরেও।’ 
‘হকমি কনর?’ হহনস বলল আহমদ মুসা। 
‘হকাি টুযনরষ্ট বা সাংবানদক হকাি অপহৃতনক উদ্ধানরর জনে হিানট িা, 

আপনি হসটাও কনরি।’ বলল গংগারাম। 
‘তুনম েুব বুনদ্ধমাি হিনল গংগারাম। হতামার আরও বড় নকিু করা উনচত 

নিল।’ 
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বনল হাঁটনত শুরু করল দরজার নদনক। িািার ও োওয়ার বযবস্থা এ্ই 
নিতীয় তলানতই। গংগারামও হাঁটনত শুরু করল আহমদ মুসার সানথ। 
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৪ 
হারবারতাবাদ হিাট্ট উপকূলীয় েহর। হপাটড হেয়ার হথনক হসাজা পনশ্চনম 

আন্দামানির এ্নকবানর পনশ্চম উপকূনল ওনয়ষ্ট হব’র পানি হঘঁনষ দাঁড়ানিা 
েহরনট। 

আন্দামানির এ্কমাে হাইওনয় হপাটড হেয়ার হথনক শুরু হনয় সাউথ 
আন্দামাি িীপনটর দনেণ রান্ত ঘুনর িীনপর উির রানন্ত এ্গুবার সময় এ্কটা হাত 
বানড়নয় স্পেড কনরনি হারবারতাবাদ েহরনক। 

হারবারতাবানদর রনতষ্ঠা হপাটড হেয়ার এ্র অল্প পনর। হারবারতাবানদর 
নতনরে মাইল দনেনণ এ্কনট েহর িাম হর্নলগঞ্জ। আর চনল্লে মাইল উির পূনবড 
আনরকনট েহর আনি। িাম উইমবারলীগঞ্জ। এ্ই দুেহনর বাংলাসহ পূবড িারতীয় 
হলানকর আনধকয হবনে। নকন্তু হারবারতাবানদ উির িারতীয় হলাক হবনে হদো 
যায়। এ্ই েহরনটর রনতষ্ঠা কনরি আন্দামানি কনয়দী হনয় আসা হমাঘল োহজাদা 
নফনরাজ োহ। 

নফনরাজ োহ বৃনটে নবনরাধীয় যুদ্ধ সংগঠক েীষড বযনক্তনদর এ্কজি নিল। 
বৃনটে রানজর নবরুনদ্ধ হদেীয় রাজা ও আেনলক জনমদারনদর সংগনঠত করার 
গুরুত্বপূণড দানয়ত্ব হস পালি কনর। নদল্লীর পতনির পর হমাঘল সম্রাট বাহাদুর োহ 
জাফর বামডার হরংগুনি নিবডাসনি যাবার আনগ পলাতক ও এ্কমাে জীনবত হমাঘল 
োহজাদা নহনসনব নফনরাজ োহনক হগাপনি হর্নক উিরানধকানরর দানয়ত্ব তার 
কাঁনধ অপডণ করাসহ নকিু হগাপি দনলল ও বংেীয় হগাপি নকিু তথয তার হানত 
নদনয় যায়। এ্র অনিক পর নফনরাজ োহ ধরা পনড়। নদল্লীনত অরকাশ্য এ্ক 
নবনেষ নবচানর তানক িীপান্তর হদয়া হয় আন্দামানি। 

আন্দামানির বৃনটে কতৃডপে োহজাদা নফনরাজ োহনক িয়ংকর 
কনয়দীনদর স্থাি ‘িাইপার হজলোিা’ নকংবা সাধারণ কনয়দীনদর রাোর জায়গা 
‘আবরর্ীি হজলোিা’ হকািটানতই রােনত িরসা পায়নি। কনয়দী নবনদ্রানহর 
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আেংকায়। নবকল্প বযবস্থা নহসানব হপাটড হেয়ার হথনক ৬০ মাইল পনশ্চনম পাহাড় 
হঘরা পনশ্চম উপকূলীয় এ্ক উপতযকার হিাট্ট এ্কটা স্থাপিা গনড় হসোনি নফনরাজ 
োহনক নবনিন্নিানব রাোর বযবস্থা কনর। অনিক পনর আন্দামানির কনয়দী 
জীবনির নিয়ম অনুসানর কাশ্মীনর এ্ক নহন্দুরাজানক হতযাকানরিী সদয কনয়দী 
হনয় আসা এ্ক কাশ্মীরী নেনেকা মনহলানক হস নবনয় কনর। যুবক নফনরাজ োহ 
এ্কনদি বৃনদ্ধ পনরণত হয়। তানক বন্দী কনর রাোর স্থািনটনতই এ্কনদি হস 
স্বাধীিিানব বসনত গনড় হতানল। হস যেি রথম এ্ই উপতযকায় আনস, তেি হস 
এ্র িাম হদয় ‘হায়রতাবাদ’ বা আশ্চযড আবাস। তেি এ্োনি তার বানড় িাড়া 
আর হকাি বানড় নিল িা। তার চারপানের পাতার ঘনর বাস করা নকি ুআনদবাসী 
িাড়া আর হকাি মানুষ নিল িা। বৃনটেনদর অথড নদনয় হকিা এ্ই আনদবাসীরা নিল 
তার পাহারাদার। কথা বলার হকাি হলাক নিল িা। জায়গাটা নদনির হবলানতও 
নিল এ্কটা নিঝুম পুরী। রানতর হবলা তা হনয় দাঁড়াত ঘুটঘুনট অন্ধকানর িাওয়া 
নিুঃেব্দ মৃত এ্ক জাহান্নাম। তাই ‘হায়রতাবাদ’ িামটা েুই যথাথড নিল। নকন্তু 
নফনরাজ োহ যেি স্বাধীিিানব এ্োনি বাস করনত লাগল, আনদবাসীরা যেি 
তার িক্ত হনয় হগল এ্বং তার চারপানে বসনত গনড় তুলল, তার সানথ ধীনর ধীনর 
িারতীয় স্বাধীি কনয়দীরাও যেি হসোনি আবাস গনড় তুলল, তেিও আনগর 
হসই ‘হায়রতাবাদ’ িামটাই রনয় হগল। হসই িামটাই ইংনরজনদর কলযানণ নবকৃত 
হনয় ‘হারবারতাবাদ’ হনয় হগনি। 

হারবারতাবাদ েহনর এ্েি সাত হাজার হলানকর বাস। হসািা ফলা সুন্দর 
উপতযকার কনয়কনট রেি অনুচ্চ নটলায় বানড়গুনল িনড়নয়-নিনটনয় আনি। 

আহমদ মুসার গানড় হারবারতাবাদ উপতযকায় রনবে করল। 
বানড় হোনিত উপতযকার নটলার নদনক তানকনয় চমৎকৃত হনলা আহমদ 

মুসা। সবুনজর ফাঁনক ফাঁনক সাদা লাল বানড়গুনলা অপরূপ মনি হনি। 
রািার দুপানের সবুনজর হদয়াল হপিনি হফনল এ্গুনলা আহমদ মুসার 

গানড়। 
নটলায় উঠনি তারা। 
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নটলায় উঠার আনগ আহমদ মুসা হঘাড়ার পনরচযডারত এ্ক বৃনদ্ধর কাি 
হথনক আহমদ োহ আলমগীনরর বানড় হকাথায় তা হজনি নিনয়নি। বানড়টার িামও 
হজনি নিনয়নিল ‘োহ বুরুজ’। 

সবড পনশ্চনম অনপোকৃত বড় ও রেি নটলাটার েীনষড িীনলর বুক হফনঁড় 
এ্কটা নমিার মাথা তুনল দাঁনড়নয় আনি। ওটা মসনজদ। মসনজনদর পানেই 
আহমদ োহ আলমগীনরর বানড়। 

মসনজনদর নমিার লনেয গানড় চানলনয় অল্পেনণর মনধযই ‘োহ বুরুজ’ 
বানড়টার হগনট গানড় দাঁড় করাল গংগারাম। 

বানড়টা রাচীর হঘরা। বানড়নত রনবনের দৃশ্যত এ্ই এ্কটাই হগট। 
হগনটর সামনি আনগ হথনকই এ্কটা মাইনক্র্া দাঁনড়নয় নিল। 
আহমদ মুসানদর গানড় পানে এ্কটু দূরত্ব হরনে দাঁড়াল। 
আনগ হথনক দাঁনড়নয় থাকা গানড়নটনত হকাি হলাক হিই। 
বানড়নত হ াকার দরজা বন্ধ। দরজায় হকাি কনলং হবল হিই। 
দরজার লনকর সানথ হকাি বযবস্থা থাকনত পানর। 
দরজার সামনি নগনয় দাঁড়ানতই হিতর হথনক িারী কনের নচৎকার ও 

কান্নার আওয়াজ শুিনত হপল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসার দুহাত দ্রুত নগনয় দরজায় চাপ নদল। 
দরজা েুনল হগল। 
লক করা নিল িা দরজা। 
দরজা পুনরাটা েুনল হফলল আহমদ মুসা। 
হোলা দরজা পনথ আহমদ মুসা হদেনত হপল িয়জি হলাক এ্কজি 

তরুণী ও এ্কজি চনল্লনোধড মনহলানক হটনি-নহঁচনড় নিনয় আসনি। অসহায় মনহলা 
দুজি নচৎকার করনি, কাঁদনি। 

আহমদ মুসার পানে এ্নস দাঁনড়নয়নিল গংগারাম। বলল হস দ্রুত কনে, 
‘স্যার, ঐ তরুণী আহমদ োহ আলমগীনরর হবাি, আর উনি তাঁর মা। ওনদরনকও 
ধনর নিনয় যানি।’ 
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আহমদ মুসা গংগারানমর সবটা কথা হোিার জনে অনপো কনরনি। 
হদৌড় নদনয়নিল ওনদর লনেয।  

আহমদ মুসা হলাকগুনলার সামিা-সামনি হনয় রচ- ধমনকর সুনর বলল, 
‘হক হতামরা? ওনদর হিনড় দাও।’ 

ওরা থমনক দাঁড়াল। 
ওরা িয়জি। 
তরুণীনক দুজনি হাত ও পা ধনর চযাংনদালা কনর নিনয় আসনিল। অে 

দুজনি মনহলার দুহাত ধনর হটনি-নহঁচনড় নিনয় আসনিল। অে দুজি তানদর পানে 
পানে আসনিল। 

আহমদ মুসার কথা শুনি ওরা থমনক দাঁড়ানলও তরুণী ও মনহলানক ওরা 
হিনড় হদয়নি। দুজি যানদর হাত োনল, তারা হতনড় এ্ল আহমদ মুসার নদনক। 
তানদর দুজনির হানতই দুনট নরিলবার উনঠ এ্নসনি।  

ওরা দুজি আহমদ মুসার সামনি এ্নস দাঁনড়নয় আহমদ মুসার নদনক 
নরিলবার তাক কনর বলল, ‘এ্ই মুহূনতড পালাও, িইনল..............।’ 

তানদর কথা হেষ হনলা িা, আহমদ মুসার মাথাটা অকস্মাৎ নিনচ হিনম 
হগল। আর তার দুই পা তীর হবনগ িুনট নগনয় হলাক দুজনির দুপানয়র টােনুর 
উপনর রচ- আঘাত হািল।  

হলাক দুজি হগাড়াকাটা গানির মত সনবনগ পনড় হগল। 
আহমদ মুসা পনড়নিল নচৎ হনয়। আর ওরা আহমদ মুসার দুপানে 

পনড়নিল উপুড় হনয়।  
আহমদ মুসা পনড়ই উনঠ বনসনিল।  
ওরা দুজি পনড় যাবার পর সামনল উঠার আনগই আহমদ মুসা ওনদর 

দুজনির হাত হথনক নরিলবার হকনড় নিল। 
লাফ নদনয় উনঠ দাঁড়াল আহমদ মুসা। 
ওনদনক ওরা চারজি তরুণী ও মনহলানক হিনড় নদনয় পনকট হথনক 

নরিলবার হবর করনত যানিল। 
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আহমদ মুসা সুনযাগ নদল িা ওনদর। তার দুহানতর দুই নরিলবার নিেঁুত 
লনেয চারনট গুনল করল। ওনদর চার জনির গুলী নবদ্ধ হাত হথনক নরিলবার েনস 
পড়ল। ওরা নিনজনদর হাত হচনপ ধনর কঁনকনয় উঠল। 

এ্নদনক এ্রা দুজি িূনমেযযা হথনক উনঠ দাঁড়ানিল। 
আহমদ মুসা দুজনির নদনক দুহানতর নরিলবার তাক কনর বলল, ‘হকাি 

চালানকর হচষ্টা করনল ওনদর মত আর হানত িয় মাথার েুনল উনড়নয় হদব।’ 
আহমদ মুসা যেি এ্ দুজনির নদনক মনিানযাগ নদনয়নিল, তেি ওরা 

চারজি আহত হাত হচনপ ধনর মাথা নিচু কনর হিাঁ হদৌড় নদনয়নি গানড়র লনেয 
হগনটর নদনক। 

গংগারাম নচৎকার কনর উঠল, ‘স্যার, ওরা পালানি। আহমদ মুসা 
তাকাল ওনদর নদনক। এ্ই সুনযানগ এ্রা দুজি আহমদ মুসার হাত হথনক 
নরিলবার হকনড় হিবার জনে ঝাঁনপনয় পড়ল আহমদ মুসার উপর। 

নকন্তু আহমদ মুসার হচাে নিন্ন নদনক সনর হগনলও দুনরিলবানরর নেগার 
হথনক দুতজডনি এ্কটু সনরনি। সুতরাং ওরা ঝাঁনপনয় পড়ার সানথ সানথ তজডনি নঠক 
সমনয়ই নেগার নটনপ নদনয়নিল। দুজনিই বুনক গুলীনবদ্ধ হনয় পনড় হগল। 

আহমদ মুসা িুনট হগল মনহলার নদনক। মানটনত লুটানিা দুনট ওড়িার 
এ্কনট তরুণীর নদনক িুনড় নদনয় অেনট মনহলানটর মাথা ও গানয় জনড়নয় নদনয় 
বলল, ‘মা, আপনি িাল আনিি হতা? নকিু হয়নি হতা?’ 

মনহলার হচানে-মুনে নবস্ময়, আিন্দ ও হবদিার রকাে। ‘মা’ র্াক শুনিই 
হবাধ হয় পনরপূণড দৃনষ্টনত তাকাল আহমদ মুসার নদনক মনহলানট। তারপর ফুঁনপনয় 
হকঁনদ উঠল।  

তরুণীনট এ্নগনয় এ্নস মনহলার পানে দাঁড়াল। 
মনহলানট এ্ক হাত নদনয় তরুণীনক কানি নিনয় বলল আহমদ মুসানক 

লেয কনর, ‘আল্লাহর হফনরিা হনয় এ্নস আমানদর রো কনরি। হক তুনম বাবা?’ 
‘আল্লাহ আপিানদর রো কনরনিি। মানুষ মানুষনক বাঁচানত পানর িা 

মা।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘তুনম এ্কজি বড় ঈমািদানরর মত কথা বলনল। হক তুনম বাবা?’ 
মনহলানট বলল। 

‘বলনি মা। আনগ বলুি এ্ লােগুনলানক লুকানিার হকাি জায়গা আনি 
নক িা? ঝানমলা এ্ড়াবার জনে এ্ লােগুনলানক লুকানিা দরকার।’ 

মনহলা নকিু বলার আনগই তরুণীনট বনল উঠল, ‘আনি জিাব। আমানদর 
বানড়র হপিনির রাচীনর এ্কটা দরজা আনি। এ্রপর জংগল। নিনচ পাহানড়র 
হগাড়া নদনয়ই সাগর। জংগনলর মনধয নদনয় পানয় চলার রািা আনি। 

আহমদ মুসার মুে উজ্জ্বল হনয় উঠল। 
তরুণীনটর উনেনশ্য ‘ধেবাদ’ বনল আহমদ মুসা গংগারানমর নদনক 

তানকনয় বলল, ‘গংগারাম, হতামার গানড় লক কনরি?’ 
‘নজ স্যার।’ 
‘তাহনল তুনম হগটটা লক কনর নদনয় তাড়াতানড় এ্স।’ 
‘আিা স্যার’ বনল িুটল গংগারাম হগনটর নদনক। হগটটা লক কনর নদনয় 

আবার িুনট এ্ল হস আহমদ মুসার কানি। এ্নসই বলল, ‘স্যার, সাহসী বনল 
আমার সুিাম আনি। নকন্তু আমার গা এ্েিও কাঁপনি স্যার। আপনি োনল হানত 
নক কনর ওনদর হমাকানবলা কনর চারজিনক আহত এ্বং দুজিনক হতযা কনর 
যুদ্ধজয় করনলি। হকাি নসনিমানতও স্যার আনম এ্েিও এ্মি হকাি দৃশ্য 
হদনেনি।’ 

‘বািব সব সময় কল্পিার হচনয় বড় হয়। রাে এ্সব কথা। লাে সাগর 
পযডন্ত নিনত সাহাযয কর। তুনম এ্কজিনক িাও। আনরকজিনক আনম নিনি।’ বনল 
আহমদ মুসা তাকাল মনহলার নদনক, তারপর তরুণীর নদনক। বলল তরুণীনক 
লেয কনর, ‘হোি, আমরা িা হফরা পযডন্ত বাইনরর দরজা কারও কথানতই েুলনব 
িা। যনদ দরজা হিনে হফলনি হদেল, তাহনল মানক নিনয় হপিি দরজা নদনয় 
জংগনল রনবে করনব।’ 

হমনয়নট এ্মনিনতই এ্েিও স্বািানবক হনত পানরনি। আহমদ মুসার কথা 
শুনি হমনয়নট িনয় চুপনস হগল। কাঁপনত শুরু করল আবার। 
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এ্টা হদনে আহমদ মুসা হমনয়নট ও মনহলা উিয়নক লেয কনর বলল, 
‘হকউ আসনব িা আনম মনি কনর। আনম বলনি সাবধাি থাকার কথা। আর িয় 
হিই আপিানদর।’ 

‘বরং আমরাও হতামানদর সানথ যাই বাবা।’ বলল মনহলানট। 
‘রনয়াজি হিই মা। আমানদর নফরনত হদনর হনব িা।’ 
বনল আহমদ মুসা এ্কনট লাে কাঁনধ তুনল নিনয় হাঁটনত শুরু করল।  
গংগারামও তার হপিনি হপিনি চলল, ‘নমনিট নবনেক পনরই আহমদ 

মুসারা নফনর এ্ল। 
নফনর এ্নস হদেল উঠানি রনক্তর হকাি নচহ্ন হিই। ওরা মা ও হমনয় 

দুজনি বারান্দায় দাঁনড়নয় আনি। 
আহমদ মুসারা হপিি দরজা নদনয় এ্নস উঠানি রনবে করনতই মনহলারা 

উঠানি হিনম এ্ল। বলল, ‘বাবা, হতামরা এ্স। বসনব চল।’  
‘চলুি’ বনলই আহমদ মুসা নজনজ্ঞস করল, ‘রক্ত আপিারা মুনি 

হফনলনিি মা?’ 
‘হ্যাঁ বাবা। োহ বানু ওগুনলা মুনি হফনলনি। লাে হযমি হগনি, লানের 

নচহ্নও মুনি হফলা দরকার।’ বলল মনহলানট। 
আহম মুসা মুে নফরাল তরুণীর নদনক। বলল, ‘ধেবাদ।’  
‘চল বাবা, বসনব।’ বনল মনহলানট আবার তাড়া নদল আহমদ মুসানক। 
‘চলুি মা।’ 
‘এ্স’ বনল হাঁটনত লাগল মনহলানট। 
 
 
 
ঘরনটনত রনবে কনরই আহমদ মুসা হদেল হমাঘল সম্রানজযর রনতষ্ঠাতা 

সম্রাট বাবর-এ্র িনব। তার পানের িনবনটনক নচিনত পারনলা িা আহমদ মুসা। 
িনবর মানুষনট এ্কজি সুদেডি যুবক। তার পরনি কনয়দীর হপাোক। যুবনকর 
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হচানে কনয়দীর অপরাধনবাধ হিই, বরং আনি উন্নত নের এ্ক আনিজাতয। ইনিই 
নক ‘নফনরাজ োহ’, িাবল আহমদ মুসা। 

মনহলা ঘনর  ুনক সবাইনক বসার জনে আহ্বাি জািাল। 
আহমদ মুসা বসনত বসনত হদয়ানলর িনবর নদনক ইংনগত কনর বলল, 

‘বতলনচনের িনব সম্রাট বাবনরর, ফনটার িনব নক বন্দী হমাঘল সম্রাট বাহাদুর 
োনহর মনিািীত হমাঘল সম্রানজযর উিরানধকারী নফনরাজ োনহর?’ 

মনহলার হচানে-মুনে নকিুটা নবস্ময় ফনুট উঠল। বলল, ‘তুনম এ্নদর 
সবাইনক হচি হদেনি বাবা!’ 

‘তা িয়। সম্রাট বাবরনক হতা সকনলই নচিনব। ফনটার িামটা বনলনি 
আনম অনুমাি কনর।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘হতামার অনুমাি নঠক বাবা। উনিই হমাঘল সম্রানজযর হেষ উিরানধকারী 
যাবত-জীবনির জনে দন্র্রাপ্ত, আন্দামানি নিবডানসত এ্বং আন্দামানি আমানদর 
রথম পূবড পুরুষ নফনরাজ োহ।’ বলল মনহলানট।  

‘টাোনিার জনে িনবর চমৎকার নসনলকেি মা। বাবর িারনত হমাঘল 
বংনের রনতষ্ঠাতা আর নফনরাজ োহ আন্দামানি হমাঘল বংনের রনতষ্ঠাতা। 
চমৎকার নমল দুইনয়র মনধয।’ 

‘নকন্তু অনমলই হবনে জিাব। সম্রাট বাবর িারনত এ্নসনিনলি নবজয়ীর 
হবনে। আর জিাব নফনরাজ োহ আন্দামানি আনসি বন্দী হবনে। অেনদনক বাবর 
িারনত এ্কটা সম্রানজযর রনতষ্ঠা কনরি, আর নফনরাজ োহ যাপি কনরনিি বন্দী 
রজার জীবি।’ মনহলানট নকি ুবলার আনগই বনল উঠল হমনয়নট। 

আহমদ মুসা তাকাল তরুণীর নদনক। এ্ই রথম তার মুনের উপর হচাে 
পড়ল আহমদ মুসার। অতযন্ত বুনদ্ধদীপ্ত হচহারা। তার সানথ হসোনি আনিজানতযর 
হযাগ। বয়স উনিে-নবনের হবনে হনব িা। রংনয়র নদক নদনয় জীবন্ত এ্কটা ইরািী 
ফলু। 

আহমদ মুসা বলল, ‘সুন্দর পাথডকয হদনেনয়ি তুনম। নকন্তু হয নদকটা িাল 
িয়, তা সামনি িা আিার মনধযই কলযাণ হবনে।’ 
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নকিু বলনত যানিল তরুণীনট। নকন্তু তার মা বাধা নদনয় বলল, ‘চুপ, 
কথার নপনঠ কথা সব সময় বলনত হিই।’ 

কথা হেষ কনরই মনহলানট তাকাল আহমদ মুসার নদনক। তারপর 
হসাফায় হসাজা হনয় বসল। বলল, ‘হবটা, তুনম বনলি আল্লাহ মানুষনক রো কনর। 
নকন্তু হসটা কনরি নতনি হকাি উপলনের মাধযনম। হসই উপলে তুনম বাবা। আনম 
আল্লাহর শুকনরয়া আদায় করনি, নঠক সমনয় নতনি হতামানক হপৌনিনয়নিি। তুনম 
নিনজর জীবনির পনরায়া িা কনর আমানদর বাঁনচনয়নিা।’ 

কে িারী, হচাে অশ্রুসজল হনয় উনঠনি মনহলার। এ্কটু থামল হস। 
মুে নিচু কনর নিনজনক সম্বরণ কনর নিল। বলল আবার, ‘আমানদর তুনম 

জাি নকিা, কতটুকু জাি আনম জানি িা। হবটা, আনম এ্ক হতিাগয মা। আমার 
হিনল নকিু নদি আনগ হানরনয় হগনি। তার জনে নকিুই করনত পারনি িা আমরা। 
এ্ আমার এ্কমাে হমনয় োহ বানু। এ্ই হমনয় এ্বং আনম কত নবপনদ আনি তা 
তুনম হদেনল।’ 

‘আনম এ্ত নকিু জািতাম িা মা। শুধু জানি আহমদ োহ আলমগীনরর 
নবষয়টা।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘তুনম হক বাবা? নিশ্চয় আন্দামানি হতামার বানড় িয়, হয় হতা িারনতও 
িয়।’ 

‘িারনতও িয় এ্ কথা হকমি কনর বলনলি মা?’ 
‘হতামার ইংনরজী বলাটা িারনতর মত িয়। তািাড়া হতামার হচহারাও 

সাধারণ িারতীনয়র মত িয়।’ 
‘ধেবাদ মা, নঠকই ধনরনিি আপনি।’ 
বনল এ্কটু থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার বলা শুরু করল। 

গংগারামনক হদনেনয় বলল, ‘ইনতমনধয িাম হজনিনিি। এ্ হনলা গংগারাম। আনম 
আন্দামানি আসার পর তার কযানবই ঘুরনি। হস আমার সাথী এ্বং গাইর্ দুনটাই।’ 

মনহলা মানি োহ বানুর মার মুনে এ্বার এ্কটা হানসর হরো ফনুট উঠল। 
বলল, ‘এ্ আবার গংগারাম হনলা কনব হথনক? এ্নক হতা আমরা নচনি। এ্নতা 
আন্দামাি হষ্টট কনলনজর িাে গাজী হগালাম কানদর।’ 
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নবস্ময় ফনুট উঠল আহমদ মুসার হচানে-মুনে। তাকাল হস গংগারানমর 
নদনক। বলল, ‘কথা বল গংগারাম, নমথযা পনরচয় হকি নদনয়ি?’ 

‘স্যনর স্যার। আনম আপিানক নমথযা পনরচয় হদয়নি। এ্ পনরচয়টা আনম 
অনিক আনগই নিনয়নি। নর্গ্রী পাে করার পর আন্দামানি হচষ্টা কনরনি িাল 
চাকুনর হয়নি। তারপর হকালকাতা ও মাদ্রানজও হগনি, নকন্তু চাকুনর হমনলনি। পনর 
হহানটল সাহারার মানলক হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ নিনজ জামািত নদনয় 
নকনিনত আমানক এ্কটা টযানক্স কযাব পাইনয় হদি এ্বং পরামেড হদি হয, মুসনলম 
িা নিনয় আনম হযি টযানক্স কযাব িা চালাই। কারণ তানত বযবসা কম হনব, হয হকাি 
সময় নবপদও হনত পানর। নতনি আমানক িতুি িাম হদি হগাপী নকষণ গংগারাম। 
হসই হথনক আনম হগাপী নকষণ গংগারাম। আমার িতুি বানড়র রনতনবেীরাও 
আমানক আজ গংগারাম বনলই জানি। এ্নত আনম হদনেনি আমার নবরাট উপকার 
হনয়নি। আনম মুসনলম িানম থাকনল আমার লাে হয় হতা এ্তনি সাগরকূনল 
পাওয়া হযত। আমরা হমাপলা মুসনলম হিনল যারা এ্ক সনে কনলনজ পড়তাম, 
তানদর হকউই হবঁনচ হিই। আমার মনি হনি হমাপলা যুবকরাই আজ রধাি টানগডট 
হনয় দাঁনড়নয়নি। মনি হয়, আমার হমাপলা পনরচয় হিই বনলই আনম এ্েিও হবঁনচ 
আনি আল্লাহর ইিায়।’ 

থামল গংগারাম। 
আহমদ মুসার ভ্রুকুনেত হনয় উনঠনি গংগারানমর কথা শুনি। গংগারাম 

থামনতই আহমদ মুসা বনল উঠল, ‘গংগারাম, িা িা গাজী হগালাম কানদর, হকি 
তুনম বলনল, হমাপলা মুসনলম যুবকরাই চলমাি রহস্যজিক মৃতযুর রধাি টানগডট?’ 

‘স্যার, নিহত ৩৬ জি যুবনকর মনধয ২৫ জিই হমাপলা বংনোদ্ভুত 
মুসনলম যুবক, ৬ জি িারতীয় ওয়াহাবী বংনোদ্ভুত তরুণ এ্বং অবনেষ্ট ৫ জি 
মালয়ী, কানরি এ্বং অোে। সবডনেষ আপনি যানক বাঁচানত হচষ্টা করনলি, নকন্তু 
সম্ভব হয়নি, হসই ইয়ানহয়া আবদুল্লাহও হমাপলা বংনোদ্ভুত।’ বলল গংগারাম। 

অবাক নবস্মনয় আহমদ মুসার দুনচাে নস্থর হনয় হগনি। গংগারাম থামনলও 
আহমদ মুসা মুহূতড কনয়ক কথা বলনত পারনলা িা। 
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এ্কটু পর অনিকটা স্বগত কনে আহমদ মুসা বলল, ‘হমাপলারা এ্কট ু
সাহসী, রনতবাদী এ্ই কারনণই হয় হতা।’ তারপর বলল, ‘হতামার কথা নঠক। 
নকন্তু আরও কথা আনি গংগারাম।’ 

‘হসটা নক স্যার?’ 
‘হমাপলানদর অতীত।’ 
‘নক অতীত?’ 
‘হকি হমাপলানদর ইনতহাস জাি িা?’ 
‘গত েতাব্দীর শুরুনত িারনতর মালাবানর (আজনকর হকরালায়) 

হমাপলারা সাম্প্রদানয়ক দাো বানধনয়নিল, বহু েুনিােুনি তানত হনয়নিল এ্ই কথা 
জানি।’ 

‘তুনম িুল হজনিি গংগারাম। তুনম হযটা পনড়ি, হজনিি ওটা রূপকথা, 
ইনতহাস িয়। হমাপলারা হকাি নদি হকাথাও এ্ ধরনির সাম্প্রদানয়ক দাো 
বাধায়নি।’ 

‘নকন্তু আমরা ইনতহানস পনড়নি এ্টা।’ বলল গংগারাম হজার নদনয়। 
‘ইনতহাস ওোনি নমথযা কথা বনলনি। সতয হগাপি কনরনি।’ 
‘হসই সতযটা নক?’ নজনজ্ঞস করল গংগারাম।  
‘হসটা অনিক কথা। সংনেনপ কথা হনলা, হমাপলারা িারনতর সংগ্রামী 

জিনগাষ্ঠী। অষ্টম েতাব্দীনতই আরব বনণক ও মুসনলম নমেিারীনদর মাধযনম 
ইসলাম িারনতর মালাবার উপকূনল রনবে কনর। স্থািীয় মানুষ বযাপকহানর 
ইসলাম গ্রহণ কনর। পৃনথবীর অোে রানন্ত হযমি হনয়নি, হতমনি আরব বনণক 
ও নমেিারীনদর অনিনকই বসনত গনড় এ্োনি হথনক যায়। তারা স্থািীয়নদর সানথ 
বববানহত সম্পনকডর মাধযনম স্থািীয় জিগনণর সানথ এ্কাকার হনয় যায়। এ্িানব 
িারনতর দনেণ উপকূনলর মালাবার অেনল এ্কটা মুসনলম জিনগাষ্ঠী গনড় উনঠ। 
এ্রাই হমাপলা িানম পনরনচত হয়। এ্রা নবশ্বানস হযমি নিল অনবচল, হতমনি 
সাহনসও অরনতনরাধয নিল এ্রা। এ্নদর আনরকটা ববনেষ্টয নিল- এ্রা স্বাধীিনচতা 
ও সংগ্রামী। িারনতর মুসনলম োসনির পতনির পর পরাধীিতার িাগপাে হথনক 
মুক্ত হবার জনে এ্রা বার বার সংগ্রাম ঝাঁনপনয় পনড়নি। নবনেষ কনর ১৮৪৯, 
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১৮৫১, ১৮৫২ ও ১৮৫৫ সানল এ্নদর সংগ্রাম ও আত্মতযাগ হগাটা িারতবাসীর 
দৃনষ্ট আকষডণ কনর। অমািনবক হতযা-নিযডাতনির মাধযনম এ্নদর দনমনয় রাোর 
হচষ্টা করা হয়। নকন্তু বৃনটেরা এ্নত সফল হয়নি। রনতনট সুনযানগই এ্রা নবনদ্রাহ 
কনরনি ও স্বাধীিতা যুনদ্ধ ঝাঁনপনয় পনড়নি। সবডনেষ এ্নদর বড় ধরনির স্বাধীিতা 
যুদ্ধ সংঘনটত হয় ১৯২১ সানল। হাজার হাজার বসে হলনলনয় নদনয় এ্ই নবনদ্রাহ 
দমি কনর বৃনটেরা। এ্ই যুনদ্ধ ২২২৬ জি হমাপলা েহীদ হয়, এ্িাড়া ১৬১৫ জি 
আহত হয় এ্বং বন্দী ৫৬৮৮ জি এ্বং নবচানরর রহসি চনল মামলা নিনয়। ১৯২২ 
সানল হাজার হাজার হমাপলা মুসনলমনক আন্দামানি নিবডানসত করা হয়। 
গংগারাম, তুনম হয সাম্প্রদানয়ক দাোর কথা বলনল ওটা হকাি সাম্প্রদানয়ক দাো 
নিল িা। হসটা নিল বৃনটে ঔপনিনবনেক োসনির নবরুনদ্ধ হমাপলানদর ১৯২১ 
সানলর স্বাধীিতা সংগ্রাম। এ্ই স্বাধীিতা সংগ্রামনকই হতামরা পনড়ি সাম্প্রদানয়ক 
দাো নহসানব।’ 

থামল আহমদ মুসা।  
নবস্মনয় হা হনয় নগনয়নিল গংগারানমর মুে। 
অবাক-নবস্ময় োহ বানু এ্বং োহ বানুর মা’র হচানে-মুনেও। 
কথা বলল রথনম গংগারাম। বলল, ‘স্যার, এ্কজি টুযনরষ্ট হবিাি 

বাগডমযাি এ্সব কথা বলনত পানরি িা। বহু টুযনরষ্ট আনম হপনয়নি স্যার, নকন্তু কাল 
হথনক আপিানক যতটা হজনিনি, তানত হকাি টুযনরনষ্টর সানথই আপিার নমল েঁুনজ 
পাইনি। সন্ত্রাস হদনে টুযনরষ্টরা পালায়, নকন্তু আপনি কালনক বন্দনর হিনমই 
এ্কজিনক বাঁচাবার জনে সন্ত্রাসীনদর নপিু নিনয়নিি। এ্কজি টুযনরনষ্টর এ্মি 
আচরণ হনতই পানর িা।’ 

গংগারাম থামল। 
গংগারাম থামনতই োহ বানু বনল উঠল, ‘নকিুেণ আনগ এ্োনি হয 

অনবশ্বাস্য ও অিূতপূবড ঘটিায় আমরা মুনক্ত হপলাম, হসটা নিিক হকাি টুযনরনষ্টর 
কাজ িয়। অতযন্ত রনতিাবাি রনফেিাল হনলই শুধু হকউ এ্ই পনরনস্থনতনত লড়াই 
করনত পানর, হজতার আো হতা আরও বড় হযাগযতার বযাপার! নতনি লড়াই 
কনরনিি এ্বং নজনতনিিও। নবনিন্ন হপোর হলাক টুযনরষ্ট হি। সুতরাং দুনিয়ার 
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টুযনরষ্টনদর মনধয এ্মি হযাগযতার টুযনরষ্ট থাকনতও পানরি, নকন্তু জিানবর মনধয 
হয অবগনত ও আনবগ হদনেনি তানক কাকতালীয় ঘটিা বলা যায় িা। সুতরাং 
জিানবর পনরচয় সম্পনকড রে হথনকই যায়।’ 

‘তুনম বুনদ্ধজীবর মত কথা বনলি োহ বানু। তা হনব। জাি তুনম, 
ঐনতহানসক হকাি মনহলার িানমর সানথ োহ বানু িাম জনড়ত?’ োহ বানুর নদনক 
মুেটা এ্কটু নফনরনয় নজজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। 

‘জানি। সম্রাট োহজাহানির পত্নী সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহনলর বালযিাম 
োহ বানু।’ োহ বানু বলল।  

‘ধেবাদ।’ উিনর বলল আহমদ মুসা। 
‘হতামার িাম নক বাবা? হতামার পনরচয় হতা এ্েিও তুনম দাওনি।’ 

নজজ্ঞাসা করল োহ বানুর মা। 
গম্ভীর হনলা আহমদ মুসা। 
ধীনর ধীনর বলল, ‘মা, পাসনপানটড আমার িাম নলো আনি হবিাি 

বাগডমযাি। হহানটনলও এ্ িাম নলো হনয়নি। গংগারামরাও আমার এ্ িামই জানি। 
নকন্তু আপিার কানি এ্ িামটা আনম বলনত পারনবা িা মা। কারণ আমার িাম এ্টা 
িয়। নকন্তু আমার আসল িামটাও আপিানক এ্েি আনম বলনত পারনবা িা। 
আরও পনর হয়নতা বলা যানব।’ 

োহ বানু, োহ বানুর মা সবারই নবস্ময়দৃনষ্ট আহমদ মুসার মুনের উপর 
আিনড় পনড়নি। আর সনতযই নবস্মনয় হা হনয় হগনি গংগারানমর মুে। 

কারও মুনেই হকাি কথা হিই। 
এ্বার োহ বানুর মা বলল, ‘তুনম আমানদর নবশ্বাস করনত পারি িা 

বাবা?’  
‘অনবশ্বাস িয় মা, এ্টা আমার সাবধািতা।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘হকি সাবধািতা?’ বলল োহ বানুর মা। 
‘এ্ই ‘হকি’-র উির নদনত হনল সব কথা বলনত হয়। বলব আনম। নকন্তু 

এ্ই মুহূনতড বলনত পারনি িা।’ 
‘স্যার, আনম বাইনর যানি। তবু বলুি।’ বলল গংগারাম। 
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‘হতামানক আনম অনবশ্বাস কনর িা গংগারাম। তুনম মুসলমাি িা হনলও 
হতামার রনত আমার আস্থা থাকনতা।’ 

বনল এ্কটু থামল আহমদ মুসা। 
িাবল এ্কটু। তারপর তাকাল োহ বানুর মানয়র নদনক। বলল, ‘মা, আনম 

আন্দামানি এ্নসনি আহমদ োহ আলমগীনরর সন্ধাি করার জনে। আর এ্নসনি 
এ্ পযডন্ত হয নতি র্জি মুসনলম যুবনকর রহস্যজি মৃতযু হনয়নি তার কারণ 
সন্ধানির জনে। আমার িাম হযমি িদ্ম, হতমনি আমার টুযনরষ্ট পনরচয়ও 
িদ্মনবে।’ থামল আহমদ মুসা। 

আিন্দ-নবস্ময় নঠকনর পড়নি োহ বানু ও োহ বানুর মানয়র হচাে-মুে 
হথনক। হবাবা নবস্ময় গংগারানমর হচানে-মুনেও। 

আিন্দ-নবস্মনয় আিন্ন োহ বানুর মা এ্ক সময় দুহাত উপনর তুনল হকঁনদ 
উঠল, ‘হহ আমার রব, আমার দুকাি এ্ইমাে যা শুিল তা হযি স্বে িা হয়, এ্ই 
যুবক হযি স্বে িা হয়। আন্দামানি আজ হকউ হিই হতামার অসহায় বান্দানদর 
সাহাযয করার। হতামার সাহাযযই আমানদর সম্বল। এ্ই যুবনকর কথা হযি সতয 
হয়। এ্ই যুবক হযি সতয হয়।’ 

মানয়র সানথ সানথ োহ বানুর দুগ- হবনয়ও গনড়নয় পড়নিল িীরব অশ্রুর 
দুনট ধারা। 

োহ বানুর মা ওড়িা নদনয় হচাে মুনি বলল, ‘হতামানক আল্লাহ সাহাযয 
করুি হবটা। নকন্তু তুনম এ্ সব জািনত পারনল নক কনর? হকাি আন্তজডানতক, 
এ্মিনক এ্োিকার নমনর্য়ানতও হতা এ্ েবর যায়নি!’ 

‘মা, আনম এ্ সংবাদ হকাি কাগজ হথনক জানিনি। দুমাস আনগ আনম 
তেি আনমনরকায়। মক্কা হথনক এ্কটা ইসলামী সংগঠি ই-নমইল কনর আমানক 
সব ঘটিা জািায়। আনম তেিই নসদ্ধান্ত হিই এ্োনি চনল আসার।’ 

‘তুনম নক আনমনরকায় থাক? আনমনরকার িাগনরক?’ বলল োহ বানুর 
মা। 

‘হ্যাঁ মা, আনম আনমনরকারও িাগনরক। নকন্তু আনমনরকা আমার হদে িয়। 
ওোনি আনম থানকও িা।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘তাহনল হদে হকািটা?’ নজজ্ঞাসা োহ বানুর মার। 
আহমদ মুসা এ্কটু ম্লাি হাসল। বলল, ‘নক বলব মা। আনম সব মুসনলম 

হদেনকই আমার হদে বনল মনি কনর। সব মুসনলম হদেই আমানক িাগনরকত্ব 
নদনয়নি। সব হদনেই আনম হযনত পানর, ও থাকনত পানর। নকন্তু নবনেষ হকাি 
হদেনক আনম আমার হদে বনল এ্েনিা িানবনি।’ 

অবাক নবস্মনয় হিনয় হগনি োহ বানুর মা এ্বং গংগারানমর মুে। আর ভ্রু-
কুনেত হনয় উনঠনি োহ বানুর। তার তীেè সন্ধািী দৃনষ্ট আহমদ মুসার মুনের 
উপর।  

এ্কটু িীরবতা হিনে োহ বানুর মা বনল উঠল, ‘হবটা, তুনম অবাক 
করনল। এ্মি হদেহীি এ্বং সবডনদেীয় িাগনরক হকউ হনত পানর?’ 

হঠাৎ মুেটা উজ্জ্বল হনয় উঠল োহ বানুর। দ্রুত কনে হস বলল, ‘পানরি 
মা, শুধু এ্কজি পানরি।’ 

কথা হেষ কনরই ‘আসনি মা’ বনল োহ বানু িুনট নগনয় হবনরনয় হগল 
ববঠকোিা হথনক। 

নসঁনড় নদনয় দুতালায় উনঠ হগল।  ুকল তার িাই আহমদ োহ আলমগীর-
এ্র ঘনর। েুলল আহমদ োহ আলমগীনরর ফাইল কযানবনিট। 

ফাইল কযানবনিনটর এ্কটা ড্রয়ার হথনক এ্কটা ফাইল হবর কনর আিল। 
ফাইনল িাম হলো ‘আহমদ মুসা’। ফাইনল অনিকগুনলা নিউজ নক্লনপং এ্বং 
কনয়কটা মযাগানজি। 

সবগুনলা নিউজ নক্লনপং আহমদ মুসা সম্বন্ধীয় এ্বং সবগুনলা 
মযাগানজনিই আহমদ মুসা সম্পনকড হষ্টানর আনি। তার মনধয এ্কটা মযাগানজনি 
রনয়নি কিার হপনজ নবরাট ফনটাসহ নবোল কিার- হষ্টানর। 

মযাগানজিনট োহ বানু সামনি নিনয় এ্ল। অপার নবস্ময়-আিন্দ-
আকুলতার সানথ হচনয় আনি কিার হষ্টানরর আহমদ মুসার নদনক। িনবর এ্ই 
আহমদ মুসা এ্বং নযনি এ্নসনিি এ্কই হলাক, এ্ক হচহারা। সামাে পাথডকয 
হকাথাও হিই। তনব িনবর হচনয় বািনবর আহমদ মুসা আরও মধুর। 
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অনিকেণ িনব হথনক হচাে তুলনত পারনলা িা োহ বানু। স্বনের মানুষ 
এ্ই মানুষ তার কানি। আর তার িাই আহমদ োহ আলমগীনরর কানি আহমদ 
মুসা এ্কজি মুকুটহীি োহািোহ। আহমদ মুসা সম্পনকড হকাথাও হকাি তথয বা 
হলো উঠনল, হয িানবই হহাক হস তা সংগ্রহ করনবই। এ্ই িানবই আহমদ োহ 
আলমগীর ধীনর ধীনর গনড় তুনলনি এ্ই ফাইল। এ্ই কানজ োহ বানু নিল তার 
সাথী। িাইনয়র কানি গল্প শুনি শুনিই োহ বানু আকৃষ্ট হয় আহমদ মুসার রনত। 
তারপর আহমদ মুসা সম্পনকড পনড় পনড় হস তার স্বনের মানুনষ পনরণত হয়।  

হসই স্বনের মানুষ আজ তানদর বানড়নত! শুধু নক আসা? এ্নকবানর 
রূপকথার রাজকুমানরর মত পংেীরাজ হঘাড়ায় চনড় এ্নস বদনতযর গ্রাস হথনক 
তানদর উদ্ধার কনরনি! আকুল করা এ্ক অপানথডব নেহরণ জাগল তার হগাটা 
হদনহ। 

মযাগানজিটা হানত নিনয় ফাইল বন্ধ কনর এ্ক হানত মযাগানজি, অে 
হানত ফাইল নিনয় ঘুনর দাঁড়াল নফনর আসার জনে। নকন্তু সামনি পা বাড়ানত নগনয় 
হয উিাস নিনয় িুনট এ্নসনিল, হসই উিানসর েনক্তনক হস আর েঁুনজ হপল িা। 
রানজযর জড়তা এ্নস তার দুপা হযি জনড়নয় ধরল। এ্ক মহাসাগনরর সামনি 
ঝিডার এ্ক হিাট ধারা নক কনর নগনয় দাঁড়ানত পানর! তবু হযনতই হনব। 

এ্ক পা দুপা কনর নগনয় োহ বানু রনবে করল ববঠকোিায়। 
সবাই তাকাল োহ বানুর নদনক। 
সংনকানচর রাচীর নর্নেনয় োহ বানুর হচােও িুনট নগনয়নিল আহমদ 

মুসার নদনক। আহমদ মুসা হচাে িানমনয় নির। োহ বানুও হচাে রােনত পারল িা 
আহমদ মুসার উপর। হস হচাে িানমনয় নিনয় তাকাল মানয়র নদনক। মানয়র পানে 
বনস মযাগানজি ও ফাইলটা তার হানত তুনল নদনত নদনত বলল, ‘হকাি হদনের িা 
হনয়ও নযনি সব হদনের িাগনরক হনত পানরি, তাঁনক হদে মা।’ 

মযাগানজি ও ফাইল হানত নিনয় মযাগানজনির কিানর আহমদ মুসার িাম 
ও নবরাট িনবটার নদনক তানকনয় িূত হদোর মত চমনক উঠল তার মা। তাকাল 
আহমদ মুসার নদনক। নবস্ময় নবনস্ফানরত তার দৃনষ্ট। বাকহীিিানব তানকনয় থাকল 
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আহমদ মুসার নদনক। এ্ক সময় তার মুে ফুঁনড় হবনরনয় এ্ল, ‘সনতযই নক তুনম 
আহমদ মুসা হবটা?’ 

তারপর মুে উপনর তুনল বলল, ‘হহ আল্লাহ, তুনম সবই করনত পানরা। 
হয নজজ্ঞাসা আনম করলাম, তার উির তুনম ‘হ্যাঁ’ কর। এ্ক অসম্ভবনক তুনম সম্ভব 
কর রি।ূ’ োহ বানুর মার কনে আকুল কান্নার সুর। নবস্মনয়র এ্ক আকনস্মক 
ধাক্কায় হদহ নেনথল ও কম্পমাি হনয় পড়ল আর নেনথল হাত হথনক ফাইল ও 
মযাগানজিটা পনড় হগল। 

আহমদ মুসাও নবনস্মত হনয় পনড়নিল োহ বানুর কথা এ্বং োহ বানুর 
মার মুনে নিনজর িাম শুনি। 

ফাইল ও মযাগানজিটা পনড় হগনল আহমদ মুসা বলল, ‘োহ বানু ও দুনটা 
আমানক দাও হদনে।’ 

োহ বানু যন্ত্র চানলনতর মত উনঠ ফাইল ও মযাগানজি নিনয় তুনল নদল 
আহমদ মুসার হানত। কাঁপনিল োহ বানুর হাত। 

‘ধেবাদ’ বনল আহমদ মুসা োহ বানুর হাত হথনক মযাগানজি ও 
ফাইলটা গ্রহণ করল। 

মযাগানজিটা হদনেই আহমদ মুসা নচিনত পারল। হবে পুরানিা। আহমদ 
মুসা মানকডি যুক্তরাষ্ট্র হথনক সুনরিানম যায়, হস সময় মযাগানজিনট তানক নিনয় এ্ই 
কিার হষ্টানর কনর। 

োহ বানু ও তার মার বযাপারটা বুঝল আহমদ মুসা। ফাইল েুনল আহমদ 
মুসা নক্লনপংগুনলার নদনক হচাে বুলাল। নিউজ আইনটমগুনলার দুএ্কটা িাড়া সবই 
তার অনদো। নবনস্মত হনলা তার সম্পনকডত নিউনজর কানলকোি হদনে। মনি হয় 
সংগ্রহ শুরুর পর হকাি এ্কনট নিউজও বাদ হদয়নি। নিউনজর মনধয ইন্টারনিট 
নরনপাটডও রনয়নি। কার ফাইল এ্টা? হক সংগ্রহ করল এ্গুনলা? োহ বানু? ফাইল 
কিানরর উপর িজর বুলাল আহমদ মুসা। হসোনি কারও িাম হিই। আহমদ মুসা 
তাকাল োহ বানুর নদনক। বলল, ‘ধেবাদ োহ বানু! আমার মত এ্কজিনক নিনয় 
এ্ত বড় ফাইল করনত এ্ পযডন্ত কাউনক আনম হদনেনি। অকানজর এ্ই কাজ হক 
করল োহ বানু?’ 
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‘িাইয়া কনরনিি। নকন্তু নতনি হকাি অকাজ কনরিনি? িাল কানজর 
হরকর্ড সংগ্রহ অবশ্যই এ্কটা িাল কাজ। নকন্তু পানির মনধয নযনি র্ুনব আনিি, 
নতনি পানির আলাদা মূলয অনুিব িাও ............।’ 

োহ বানুর কথার মাঝোনি বাধা নদনয় তার মা বনল উঠল, ‘োহ বানু, 
কথা িা বনল তুনম থাকনতই পার িা। কথার নপনঠ কথা হতামার িা বলনলই হযি 
িয়। এ্েি থাম তুনম।’ বনল োহ বানুর মা তাকাল আহমদ মুসার নদনক। বলল, 
‘আল্লাহর অনেষ শুকনরয়া আদায় করনি হবটা। হিাট্ট এ্বং এ্নকবানরই 
অনুনল্লেনযাগয আন্দামানি এ্বং তার হচনয়ও অজ্ঞাত ও অসহায় এ্ই পণড কুনটনর 
আল্লাহ হতামানক নিনয় এ্নসনিি। এ্ হযি অেযাত এ্ক হদনের, অজ্ঞাত এ্ক 
গ্রানমর িামহীি এ্ক হতিানগযর অন্ধকার কুনটনর স্বয়ং চাঁনদর হিনম আসা। আমরা 
আমানদর হৃদনয়র সবটুকু আনবগ ও আকুনতসহ হতামানক স্বাগত জািানি হবটা। 
‘যানদর হকউ হিই, তানদর আল্লাহ আনিি’, এ্ই মহাসনতযর জীবন্ত এ্ক রূপ 
নহসানব তুনম এ্নসি বাবা। এ্েি বল হবটা, আমরা হতামার জনে নক করব, আর 
তুনম আমানদর জনে নক করনব?’ আনবগ জনড়ত কান্নারুদ্ধ কনে বলল োহ বানুর 
মা। 

‘আনম এ্ই বযাপানর আপিানদর সানথ কথা বলার জনেই এ্নসনি মা। 
আনম আহমদ োহ আলমগীর সম্পনকড জািনত চাই।’ 

‘নক জািনত চাও বাবা? বল?’ 
‘আহমদ আলমগীনরর নিনোঁজ হওয়ার সানথ দুনট পে জনড়ত হনত 

পানর। এ্ক. িনেে জি যুবনকর মৃতযুর জে যারা দায়ী তারা, দুই. গিিডর বালাজী 
বাজী রাও এ্র হলাকরা। কারা জনড়ত থাকনত পানর আপিারা নকিু বলনত পানরি 
নকিা?’ বলল আহমদ মুসা। 

োহ বানু ও তার মা পরষ্পনরর নদনক চাইল। তানদর হচানে নকিুটা 
নবস্ময়! এ্রপর োহ বানুর মা বলল, ‘গিিডনরর হলাকরা হনব হকি হবটা?’  

‘গিিডনরর হমনয় সুষমা রাওনয়র সানথ আহমদ আলমগীনরর এ্কটা 
সম্পকড গনড় উনঠনি। এ্টার নচরতনর ইনত ঘটানিার জনে গিডিনরর হলাকরা এ্টা 
করনত পানর।’ 
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োহ বানুর মা ফুঁনপনয় হকঁনদ উঠল। বলল, ‘এ্ই সবডিানের পথ হথনক 
আনম আমার হিনলনক সরানত হচষ্টা কনরনি, পানরনি। হমনয়টা েুব হবনে এ্নগনয় 
এ্নসনিল। আর ওরা আন্দামানির বাইনর চনল যাবার পর আমানদর হচষ্টা আর 
কাযডকরী হয়নি।’ 

‘ও নবষয়টা থাক মা। গিিডনরর হলাকরা তানক নকর্োপ করনত পানর 
নকিা এ্টা জািা দরকার।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘এ্টা বলা মুনষ্কল। ওনদর হকাি রনতনক্র্য়া আমরা কেিই জািনত 
পানরনি।’ বলল োহ বানুর মা। 

‘সুষমা রাও নক কেিও এ্োনি এ্নসনি?’ 
‘এ্নসনি। দুবার। হস েুব িাল হমনয়। নকন্তু তার বাবা-মা সম্পনকড 

আনলাচিা আমরা কেিও কনরনি, হসও কেিও হতানলনি।’ 
‘তার কাি হথনক হকাি সাহাযয পাওয়া যানব?’ 
‘তানক পানব হকাথায়। ঘটিার পর কনয়কনদি হটনলনফাি কনরনি। তনব 

রায় সাতনদি যানি তার হকাি হটনলনফাি পাওয়া যায়নি। আমরা কেিও তার 
সানথ হযাগানযাগ কনরনি।’ োহ বানুর মা বলল।  

‘সুষমা রাওনয়র িাম্বার নক আনম হপনত পানর?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘অবশ্যই হবটা’ বনল োহ বানুর মা োহ বানুনক বলল, ‘তুনম িাম্বার নলনে 

দাও।’  
সংনগ সংনগ োহ বানু উনঠ হগল। 
‘স্যার, আনম এ্কটা কথা বনল?’ 
‘অবশ্যই গংগারাম।’ 
‘িয়জি, যারা মযার্ামনদর নকর্োপ করনত এ্নসনিল, তারা হকউ 

আন্দামানির হলাক িয় স্যার।’ গংগারাম বলল। 
‘নক কনর বুঝনল?’ 
‘হচহারা হদনে স্যার।’ 
‘আন্দামািী ও িারতীয় হচহারার মনধয েুব নক পাথডকয আনি?’ 
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‘হসটা হয়নতা হিই। নকন্তু আন্দামানির বানসন্দা ও আন্দামানি বনহরাগত 
এ্নদর মনধয এ্কটা পাথডকয অবশ্যই আনি। হযমি স্যার, ওরা চারজি হযিানব 
হচানরর মত পালাল, আন্দামািীরা হনল পালাত িা। আন্দামািীরা সাহসী। র্াি 
হাত আহত হওয়ার পর ওরা বাম হাত নদনয় গুলী করনতা। তািাড়া হসনদনির ওরা 
হাফপযান্ট ও হাফোটড পরা নিল, এ্রাও তাই। আর এ্িানব দল হবঁনধ হাফপযান্ট, 
হাফোটড পরার কালচার আন্দামানি হিই।’ থামল গংগারাম। 

‘ধেবাদ গংগারাম। আনম মনি কনর হতামার কথা সতয। তাহনল এ্র অথড 
নক এ্ই হয আন্দামানির হকাি পে বা িারনতর হকাি পে নবনেষ নমেনি িাড়া 
করা হলাক বযবহার করনি? হসই পে নক গিিডর বালাজী বাজী রাও মাধব হনত 
পানরি?’ অনিকটা স্বগতকনে বলল আহমদ মুসা। 

‘গিিডর হনল আহমদ আলমগীরনক নকর্োনপর এ্কটা অথড েঁুনজ 
পাওয়া যায়, নকন্তু ঐসব হতযাকানন্র্র নক অথড? গিিডরই নক সব নকিু করানিি? 
হকি?’ বলল গংগারাম। 

‘এ্টাও এ্কটা নদক গংগারাম।’ আহমদ মুসা বলল। 
ঘনর রনবে করল োহ বানু। মানয়র হানত এ্কে- কাগজ তুনল নদনয় 

বসল মানয়র পানে। 
োহ বানুর মা কাগজেন-র উপর হচাে বুনলনয় োহ বানুর হানত নদনয় 

বলল, ‘ওনদর নদনয় এ্স।’ 
মুেটা োহ বানুর আরক্ত হনয় উঠল। কাগজে- হস মানয়র হানত িা নদনয় 

আহমদ মুসার হানত নদনয় আসনত পারনতা। নকন্তু অজািা এ্ক সংনকানচ তার পা 
ওনঠনি। ফাইল নদনত নগনয় তার হাত এ্কবার হকঁনপনি। এ্ই দৃনশ্যর পুিরাবৃনি 
করনত হস আর সাহস পায়নি। 

নকন্তু মানয়র নিনদডনে তানক উঠনত হনলা। 
নিনয় হগল কাগজে- হস আহমদ মুসার কানি। কাগনজর ে-নট হিাট্ট। 
কাগজ হিবার জনে হাত বাড়াল আহমদ মুসা। োহ বানু হাত বানড়নয় 

কাগজে- নদনত নগনয় আহমদ মুসার হানতর কািাকানি হনতই োহ বানুর হানতর 
আেুলগুনলা অকস্মাৎ নিুঃসাড় হনয় হগল। হাত হথনক েনস পড়ল কাগজে-নট। 
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‘স্যনর’ বলল োহ বানু কনম্পত কনে। 
আহমদ মুসা কাগজে-নট মানটনত পড়ার আনগই ধনর হফনলনিল। বলল, 

‘ওনক’ োহ বানু।’ 
থামল আহমদ মুসা। হাসল। আবার বনল উঠল োহ বানুনক লেয কনর, 

‘োহ বানু, কথায় হযমি তুনম বুনদ্ধমাি, হতমনি সাহনসও হতামানক েনক্তমাি হনত 
হনব। কমপনে হতামার ফুফ ু নুরজাহাি ও দনেণ িারনতর চাঁদ সুলতািার 
ইনতহাস তুনম পনড়ি নিশ্চয়?’                                                                                                                          

োহ বানু হকাি উির িা নদনয় িুনট এ্নস বসল তার আসনি। লজ্জা, 
সংনকাচ ও আিন্দ সব নমনল তার মুে আরও রাো হনয় উনঠনি। 

‘বািা, হস রাজযও হিই, হসই রাজাও হিই, হসই নেোও হিই।’ োহ 
বানুর মা বলল। 

‘রাজয, রাজা সবই আনি মা। নকন্তু িাম পানেনি, কাজও পানে হগনি। 
দুনিয়ার অনধকাংে বস্বরতন্ত্রী আজ রাজা-বাদোনদর হচনয়ও বড়। এ্মনিিানব 
গণতন্ত্রী যারা ৫ বিনরর জনে েমতায় বনসি, তারা অনিনকই নমনি রাজা হনয় 
বসনত চাি।’ বলল আহমদ মুসা। 

উিনর হকাি কথা বলল িা োহ বানুর মা। 
তার মনধয িাবান্তর হদো হগল। গম্ভীর হনয় উঠল োহ বানুর মা। বলল 

ধীনর ধীনর, ‘হবটা, ওরা আহত বানঘর মত পাগল হনয় উঠনব নিশ্চয়। আল্লাহর 
সাহাযয নহনসনব এ্নস এ্কবার হতামরা আমানদর বাঁনচনয়ি। এ্রপর আমরা নক 
করব?’ 

‘আল্লাহ হতা সব জায়গায় সব সমনয়র জনে আনিি মা।’ বলল আহমদ 
মুসা। 

‘তা আনিি। নকন্তু মানুষনক পথ হোঁজার জনে উনঠ দাঁড়ানত হয়, 
তারপরই আল্লাহ তার সামনি পথ েুনল হদি।’ োহ বানুর মা বলল। 

গম্ভীর হনয় উনঠনিল আহমদ মুসার মুে। বলল, ‘আন্দামানি নক 
আপিানদর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজি আনি?’ 

‘হিই হবটা।’ বলল োহ বানুর মা। 
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‘আপনি নঠকই বনলনিি মা, ওরা এ্েি আহত বানঘর মত। আমার ধারণা 
আজই তারা হয হকাি সময় আক্র্মণ করনত পানর। সুতরাং এ্ বানড় িাড়নত হনব 
আপিানদর এ্েিই।’ 

বনলই আহমদ মুসা তাকাল গংগারানমর নদনক। বলল, ‘গংগারাম, 
আনরকটা গানড় হযাগাড় করনত পারনব এ্েি?’ 

‘অবশ্যই পারনত হনব স্যার। আনম হদেনি।’ কথা বলনত বলনতই উনঠ 
দাঁনড়নয়নি। গংগারাম। হমাবাইলটা পনকট হথনক হানত তুনল নিনয় দ্রুত হবনরনয় 
হগল হস ঘর হথনক। 

‘গানড় নক করনব হবটা?’ গংগারাম হবনরনয় হযনতই বলল োহ বানুর মা। 
‘আপিানদর অে হকাথাও নিনত হনব। সব গুনিনয় নিি মা।’ 
‘হকাথায়?’ বলল োহ বানুর মা। কনে তার উনিগ। 
‘আপনি আমানক নবশ্বাস করনিি হতা?’ 
‘এ্টা নজজ্ঞাসা করার হকাি নবষয় হনলা? আমার হিনল আমার কানি 

এ্মি রিাব আিনল আমার মনধয নিধার সৃনষ্ট হনতা। হতামার কথায় তাও হয়নি।’ 
‘ধেবাদ মা।’ 
কথা হেষ কনরই পনকট হথনক হমাবাইল হবর করল। হটনলনফাি করল 

হহানটল সাহারার মানলক হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহনক। 
ওপার হথনক হাজী আবদুল আলীর কে হপনয়ই আহমদ মুসা বলল, 

‘জিাব আনম হবিাি বাগডমযাি। আনম আপিার হহানটনলর এ্কজি............।’ 
‘বানসন্দা। সকানল আমার সানথ কথা হনয়নিল- এ্ই বলনবি হতা। বলুি, 

নিশ্চয় গুরুত্বপূণড নকিু হনব।’ 
‘নজ জিাব। আনম জািনত চানিলাম। হকাি ‘ফযানমনল সুট’ আপিার 

হহানটনল োনল আনি? নিরাপদ হয় এ্মি এ্কটা হলানকোি?’ 
আহমদ মুসা থামার সানথ সানথই ওপার হথনক হাজী আবদুল আলীর 

কে হিনস এ্ল, ‘আমার হহানটনলর রনতযক হফ্লানর দুনট কনর ফযানমনল সুট আনি। 
কনয়কনট োনল। আপিার হফ্লানররটাও োনল আনি। নকন্ত  হকি জািনত চানিি? 
ফযানমনল সুনট োেফার হনবি?’ 
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‘িা জিাব। আমার এ্ক আত্মীনয়র জনে এ্কটা ফযানমনল সুট দরকার। 
আমার হফ্লানররটা হনলই িাল হয়।’ 

‘আপিার দরজার নঠক মুনোমুনে দরজা, ওটা এ্কটা ফযানমনল সুট, আর 
আপিার সানরর সবড দনেনণ আনরকটা। হকািটা চাই? কানির টা নিশ্চয়?’ 

‘নজ।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘নঠক আনি। ওরা নক আজই আসনবি?’ 
‘আজ িয়, এ্েনি জিাব।’ 
‘আসুি। ওনয়লকাম।’ 
‘ধেবাদ জিাব।’ 
হমাবাইল অফ কনরই আহমদ মুসা তাকাল োহ বানুর মার নদনক। 
বলল, ‘সব হতা শুিনলি মা। আনম মনি কনর হহানটলই হবনে নিরাপদ 

হনব।’ 
‘তুনম যা িাল মনি কর হবটা। নকন্তু হহানটনলর ফযানমনল সুট হতা েুব 

বযয়বহুল।’ 
‘মা, আপিার হিনল িা হফরা পযডন্ত মনি করুি আপনি আপিার আনরক 

হিনলর হমহমাি।’ বলল আহমদ মুসা। 
হঠাৎ োহ বানুর মার দুনচাে অশ্রুনত িনর হগল। বলল, ‘আমার হিনল 

নফরনব হবটা?’ বনল কান্না চাপার হচষ্টা করনত লাগল। 
‘আমার মি বলনি আসনব মা। ওরা হয আপিার বানড় আক্র্মণ কনরনি 

আপিানদর নকর্োপ করার জনে। এ্টাও এ্কটা রমাণ হয আপিার হিনল হবঁনচ 
আনি।’ 

‘আলহামদুনলল্লাহ। আল্লাহ হতামার কথা সতয করুি।’ 
‘হহানটল আপিার িাম নক হবিাি বাগডমযাি?’ নজজ্ঞাসা করল োহ বানু। 
‘হ্যাঁ, োহ বানু। হহানটনলর হবার্ডার নহসানব হতামানদর িাম পাোনত 

হনব।’ 
‘হকি?’ নজজ্ঞাসা করল োহ বানুর মা। 
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‘আপিারা বানড় হথনক হবনরনয় হকাি অজ্ঞাত হকাথাও চনল হগনিি, 
হানরনয় হগনিি, এ্টাই সকলনক জািানত হনব। তা িা হনল েত্রুরা আপিানদর 
নপিু িাড়নব িা।’ আহমদ মুসা বলল। 

োহ বানু ও োহ বানুর মার মুনে িনয়র িায়া িামল। বলল োহ বানু, 
‘আমরা বানড় হথনক চনল হগনলও ওরা েঁুজনব আমানদর?’ 

‘আনম মনি কনর েঁুজনব।’ 
‘হকি?’ বলল োহ বানু। 
‘এ্ই ‘হকি’র সনঠক উির জানি িা। এ্টা আহমদ আলমগীরনক হপনল 

জািা যানব, অথবা েত্রুনদর কানরা কানি জািা হযনত পানর।’ 
আহমদ মুসার কথার উিনর োহ বানুর মা নকিু বলনত যানিল। এ্ সময় 

ড্রইংরুনম রনবে করল গংগারাম। হথনম হগল োহ বানুর মা।  
‘স্যার, এ্ অেনল গানড় পাওয়া যায় িা। এ্কনট কযানরয়ার হপনয়নি। এ্নত 

চলনব স্যার। ওনদর লানগজ নিনয় আনম কযানরয়ানরর সানথ যাব। আপনি ওনদর 
নিনয় আমার গানড়নত ড্রাইি করনবি।’ 

‘ধেবাদ গংগারাম।’ বনল আহমদ মুসা তাকাল োহ বানুর মার নদনক। 
আহমদ মুসা নকিু বলার আনগই োহ বানুর মা উনঠ দাঁনড়নয়নি। বলল, 

‘আমরা বতনর হনয় নিনি হবটা। নকন্তু বানড় আমরা নকিানব হরনে যাব! নক হিব, 
নক হিব িা বুঝনত পারনি িা।’ কান্নায় রুদ্ধ হনয় এ্ল োহ বানুর মার হেনষর 
কথাগুনলা। 

‘বযনক্তগত রনয়াজনির জনে আশু অপনরহাযড এ্মি নজনিসই হিনবি মা। 
আর হকাি পানরবানরক র্কুনমন্ট থাকনল হসগুনলা অবশ্যই হিনবি। 

োহ বানু ও োহ বানুর মা দুতলায় উনঠ হগল। 
পাঁচ নমনিনটর মনধযই োহ বানু ও তার মা দুজনি কাঁনধ এ্কনট কনর বযাগ 

ও হানত এ্কনট সুযটনকস নিনয় হবনরনয় এ্ল। 
গংগারাম তানদর হাত হথনক বযাগ ও সুটনকস নিনয় কাঁনধ ও হানত 

ঝুনলনয় িুটল হগনটর নদনক। 
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‘মা, উপনরর ঘরগুনলা লক কনরনিি?’ বলল োহ বানুর মানক লেয কনর 
আহমদ মুসা। 

‘হ্যাঁ, হবটা।’ কান্না চাপনত চাপনত বলল োহ বানুর মা। 
তারা সবাই হবনরনয় এ্ল। নিনচর ঘরগুনলা হচক কনর লক কনর নদল 

আহমদ মুসা। বানড়র বাইনর চনল এ্ল সকনল। 
বযাগ ও সুটনকসগুনলা কযানরয়ানর নিনয় গানড়র পানে দাঁনড়নয় নিল 

গংগারাম। 
আহমদ মুসা বাইনরর হগট লক কনর নদনয় গানড়র কানি এ্ল। োহ বানু 

ও োহ বানুর মানক গংগারানমর কযানবর হপিনির নসনট বনসনয় গংগারানমর নদনক 
তানকনয় বলল, ‘এ্নদনক এ্স।’ 

গংগারাম এ্নল আহমদ মুসা বলল, ‘তুনম নরিলবার চালানত জাি?’ 
‘িা স্যার। হকি স্যার?’ বলল গংগারাম। 
‘আজ ওনদর কাি হথনক িয়নট নরিলবার কুনড়নয় হপনয়নি। তার এ্কটা 

হতামানক নদতাম।’ 
‘হকি স্যার?’ 
‘থাক। যাও, নগনয় কযানরয়ানর ওঠ। হতামানদর গানড়টা আনগ যানব, 

আমারটা হপিনি।’ 
‘আিা স্যার।’ বনল গংগারাম িুনট হগল তার গানড়র নদনক। 
আহমদ মুসা নগনয় ড্রাইনিং নসনট বসল। 
গংগারানমর নপক কযানরয়ারটা চলনত শুরু করনল আহমদ মুসাও তার 

কযাবনট ষ্টাটড নদল। 
আহমদ মুসা নষ্টয়ানরং এ্ হাত হরনে মুেটা হপিনি নফনর বলল, ‘মা, 

আপিারা এ্মিিানব থাকনল িাল হয় যানত বাইনর হথনক কানরা হচানে িা 
পনড়ি।’ 

‘নঠক আনি হবটা।’ 
‘ধেবাদ মা।’ 
ফলু নস্পনর্ তেি চলনত শুরু কনরনি গানড়। 
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োহ বানুর বানড় চার’ে গনজর মত দূনর হযোনি োহ বানুর বানড়র নদক 

হথনক আসা এ্কমাে রািানট ‘এ্ল’ টািড নিনয় দনেনণ চনল হগনি, হসোনি রািার 
পানে জংগনলর ধার হঘঁনষ পাঁচজি হলাক উদগ্রীব হনয় দাঁনড়নয় আনি। তানদর 
সকনলর দৃনষ্ট উপর হথনক হিনম আসা মাইনক্র্ার নদনক। 

এ্লাকাটা এ্বনড়া-নথবনড়া জংগলাকীণড। এ্নকবানর নিজডি। অনিক দূর 
পযডন্ত হকাি বানড়ঘর হিই। আন্দামানির অোে এ্লাকার মত হারবারতাবানদর 
বানড়গুনলাও গুিাকৃনতর। এ্ই এ্লাকাটা এ্বনড়া-নথবনড়া ও নকিুটা োড়া হওয়ার 
কারনণ এ্ই এ্লাকায় হকাি বানড়ঘর হিই। 

হলাকগুনলা হযোনি দাঁনড়নয় মাইনক্র্ানটর অনপো করনি, তার হপিনিই 
জংগল। জংগনলর ফাঁক নদনয় এ্কটা হিাট্ট হহনলকোর হদো যানি। জংগলটার 
পনরই এ্কটা বড় পাথনুর চত্বর। ওোনিই দাঁনড়নয় আনি হহনলকোরটা। 

মাইনক্র্াটা হলাকগুনলার সামনি এ্নস দাঁড়াল। হলাকনদর মধয হথনক 
হিতা হগানির এ্কজি িুনট হগল মাইনক্র্ার সামনির জািালায়। দ্রুত কনে 
নজজ্ঞাসা করল, ‘নমেি সাকনসসফলু? মা, হবনট দুজিনকই হপনয়ি?’ 

নকিু িা বনল ড্রাইনিং করা হলাকনট নিনচ হিনম এ্ল। তার সানথ সানথ 
হপিি হথনকও হিনম এ্ল নতি জি। তানদর সকনলরই দুহাত নিল রক্তাক্ত। 

হয উৎসাহ নিনয় হলানকরা মাইনক্র্ার নদনক িুনট এ্নসনিল, হস উৎসাহ 
তানদর উনব হগল। 

মাইনক্র্া ড্রাইি করনিল হয হলাক, হস গানড়র জািালার সামনি আসা 
হিতা হগানির হলাকনটনক লেয কনর আতডকনে বলল, ‘েংকরজী, আমানদর 
নেবরাম ও বলবন্ত দুজনিই নিহত হনয়নি। আমরা.........।’ 

‘হদেনতই পানি, আহত হনয় পানলনয় এ্নসি। নক কনর এ্তবড় ঘটিা 
ঘটল লে? আমানদর ইিফরনমেি নক িুল নিল। হগাপনি ওোনি পাহারা 
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হরনেনিল? নকন্তু ওরা হতা নকিু জািার কথা িয়? হকি পাহারা রােনব?’ বলল 
েংকর িানমর হলাকনট। 

‘িা হসোনি হকাি পাহারা নিল িা। আমরা মা হবনট দুজিনকই ধনর নিনয় 
আসনত শুরু কনরনিলাম। বানড় হথনক হবরুবার আনগই হঠাৎ দুজি হলাক এ্নস 
হানজর হনলা বাইনর হথনক।’ বনল লেণ পনরর সব ঘটিা জািাল। 

ঘটিা শুনি নবনস্মতকনে েংকর নচৎকার কনর বনল উঠল, ‘দুজি নিরস্ত্র 
হলাক হতামানদর িয় জিনক নিহত-আহত করল? এ্টা নবশ্বাস করনত বল?’ 

‘ঘটিা নবশ্বাস করার মত িয় েংকরজী। নকন্তু আমরা নকিু করার আনগই 
সবনকিু হেষ হনয় হগনি।’ বলল লেণ। 

েংকর পনকট হথনক হমাবাইল হবর করল। হকাথাও হযাগানযাগ কনর 
বলল, ‘মহাগুরু স্বামীজী, সবডিাে হনয় হগনি। ওরা েয়তািটার মা-নবািনক ধনর 
আিনত পানরনি। নেবরাম ও বলবন্ত নিহত হনয়নি। লেণরা গুলীনবদ্ধ আহত 
অবস্থায় নফনর এ্নসনি।’ 

কথা হেষ করল েংকর। ওপানরর জবাব হবাধ হয় সুেকর নিল িা। িীত 
ও মনলি হনয় উনঠনি েংকনরর মুে।  

হস হটনলনফাি লেনণর নদনক এ্নগনয় নদনয় বলল, ‘ওোনি নক হনয়নি, 
নক ঘনটনি, নক হদনেি সব স্বামীজীনক জািাও।’ 

লেণ হটনলনফাি নিনয় কনম্পতকনে নকিানব তারা হগল,ত নকিানব মা-
হবনটনক ধনর নিনয় আসনত শুরু কনরনিল, তারপর বাইনর হথনক আসা দুজি হলাক 
নক ঘটাল, নকিানব তারা চারজি সনর পনড়নি সব নববরণ নদল। কথা হেষ হবার 
পর ওপানরর এ্ক রনের জবানব বলল, ‘ওরা মনি হয় অে হকাি েহর হথনক 
হসোনি যায়। হগনট এ্কটা টযানক্স কযাবনক দাঁনড়নয় থাকনত হদনেনি। তানত 
ড্রাইিার অবশ্য নিল িা। মনি হয় ড্রাইিারও হিতনর  ুনকনিল। কারণ হিতনর 
হ াকা দুজনির এ্কজিনক আমার ড্রাইিার বনল মনি হনয়নি।’ 

কথা হেষ কনর ওপানরর কথা শুনিই বলল, ‘নঠক আনি স্বামীজী, 
েংকরনক হটনলনফাি নদনি।’ 
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েংকর হটনলনফাি হানত নিল। ওপানরর কথা শুনি কনম্পতকনে েংকর 
বলল, ‘নজ গুরুজী, আপিার কথা বুনঝনি। অেনর অেনর তা আমরা পালি 
করব।’ 

‘জয় গুরুজী’ বনল হমাবাইল অফ কনরই সকনলর নদনক ঘুনর দাঁড়াল 
েংকর। বলল, ‘হোি নিনদডে, ঐ মা-নবনটনক ধনর নিনয় হযনতই হনব। আর হয 
দুজি আমানদর দুজিনক েুি কনরনি এ্বং চারজিনক আহত কনরনি, তানদরনকও 
ধরনত হনব। িা হনল েুি করনত হনব।’ 

এ্কটু থামল েংকর। সংনগ সংনগই আবার বনল উঠল, ‘নকন্তু তার আনগ 
হতামরা হকউ যাও হহনলকোর হথনক ফাষ্ট এ্ইর্ নিনয় এ্নস ওনদর বযানন্র্জ কনর 
দাও। যা হদেনি কানরা হানতই গুলী হ ানকনি বনল আমার নবশ্বাস।’ 

েংকনরর কথা হেষ িা হনতই এ্কজি হদৌড় নদনয়নি হহনলকোনরর 
উনেনশ্য। 

কথা হেষ কনরই েংকর নফরল লেণ িানমর হলাকনটর নদনক। বলল, 
‘লেণ, রথনম দুনট বযাপার আমানদর নিনশ্চত হওয়া দরকার। এ্ক. েয়তাি হলাক 
দুজি ঐ বানড়নত আনি নকিা, দুই. ঐ দুই হারামজানদ বানড়নতই অবস্থাি করনি, 
িা অেে সনর পনড়নি।’ 

‘বাইনর চনল যাবার এ্ই এ্কনট মাে রািা। আমরা হতা রািার উপরই 
আনি। সুতরাং বাইনর হকাথাও যায়নি এ্টা নিনশ্চত। আনে-পানে রনতনবেী কারও 
বানড়নত আশ্রয় হিবার সম্ভাবিা আনি। রনতনবেীনদর কানরা বানড়নত সনর িা 
পড়নল তারা বানড়নতই আনি। েয়তাি দুজনির বযাপানর এ্ই এ্কই কথা। তারা 
টযানক্স কযাবত নিনয় ওোনি হগনি। তারা বাইনর হথনক হগনি এ্টা নিনশ্চত। সুতরাং 
নফরনত হনল এ্ পথ নদনয়ই নফরনত হনব। আমার মনি হয় হোঁজ হিবার জে হলাক 
পাঠানিা দরকার। হসটা হদোর জে আমরা ওনদনক যাব।’ বলল লেণ। 

‘নঠক বনলি লেণ’ বনলই েংকর এ্কজিনক সব কথা বুনঝনয় নদনয়, 
বলল, ‘তুনম হমাবাইনল বলনলই আমরা আসব।’ 

হলাকনট হদৌড় নদল। 
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অে কনয়কজি ওনদর চারজনির হানত ফাষ্ট এ্ইর্ ও বযানন্র্জ নদনত 
বযি হনয় পড়ল। 

আর েংকর এ্কজিনক নিনয় হহনলকোনর হগল অস্ত্র নিনয় আসনত যানত 
হমাবাইল হপনলই তৎেণাৎ যাো শুরু করনত পানর। 

রায় চনল্লে নমনিট পর হটনলনফাি এ্ল লেনণর।  
নবরক্ত, ক্র্ুব্ধ েংকর হমাবাইল ধনরই ধমক নদল। ধমক হেনয় ওপার 

হথনক লেণ বলল, ‘পনথই এ্কটা নবপনদ পনড়নিলাম। পনর বলব। হোি, 
এ্ইমাে এ্নসই হদেলাম, হসই টযানক্স কযানব দুই মা-নবনট যানি। ড্রাইি করনি 
কযাব চালক। ঐ দুজিনক হদেনি িা।’ 

‘যানি মানি নক এ্নদনক আসনি?’ নজজ্ঞাসা করল েংকর। 
‘হ্যাঁ।’ 
‘নঠক আনি। আপাতত এ্ দুজিনক হপনলও চলনব। দুই েয়তািনক 

আমরা পনর হদেব।’ 
কথা হেনষ হমাবাইল অফ কনরই নফরল সকনলর নদনক। বলল, ‘এ্কটা 

টযানক্স কযাব আসনি। আটকানত হনব। ওনতই দুই মা-নবনট আনি।’ 
সবাই রািার পানে জংগনলর মনধয পনজেি নিল। েংকর সবাইনক 

নব্রনফং নদনয় রািার পানে এ্কটা গানি হহলাি নদনয় নসগানরট ফঁুকনত লাগল। 
নপক আপ িযািনট তার হচানের সামনি নদনয় চনল হগল। আধা নমনিনটর 

মনধযই কযাবনট চনল এ্ল। 
েংকর দুহানত দুই নরিলবার নিনয় রািার মাঝোনি নগনয় দুনট ফাঁকা 

ফায়ার কনর কযাবনক দাঁড়ানত নিনদডে নদল।  
আহমদ মুসা চারনদনক তাকাল। আর কাউনক হদেল িা। হলাকনট এ্কা? 

পুনলে িয় হদনেই আহমদ মুসা নিনশ্চত হনয়নি, এ্ েুনি দনলরই হকউ হনব। কযাব 
দাঁড়ানত বলনি হকি? আহতরা নক তাহনল সব েবর নদনয়নি ওনদর? নদনয়নি 
নিশ্চয়ই। নকন্তু এ্িানব গানড় আটকানি হকি? ওরা নক তাহনল জানি গানড়নত 
আহমদ আলমগীনরর মা হবািরা আনি?’ 
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বাম পানে নসনটর উপর ও র্যােনবানর্ডর নরিলবার দুনটর নদনক এ্কবার 
তানকনয় আহমদ মুসা গানড়নত হব্রক কষল এ্বং হপিি নদনক িা তানকনয়ই বলল, 
‘োহ বানু, হতামরা নসনটর নিনচ লুনকনয় পড়।’ 

গানড় দাঁড়ানতই েংকর িুনট এ্ল। ‘ড্রাইিার, হতামার দুজি যােী 
হকাথায়? হদেনি িা হয?’ 

েংকনরর নজজ্ঞাসায় আহমদ মুসা নিনশ্চত হনলা হয, নকর্োপকারীরাই 
এ্রা? 

আহমদ মুসা আনগই গানড়র জািালা েুনল হফনলনিল। 
েংকর গানড়র নতি চার গনজর মনধয এ্নস হগনি। 
আহমদ মুসার র্াি হাতটা তেনিা নষ্টয়ানরং হুইনল। তার বাম হাত নসনটর 

উপনরর নরিলবার নিনয় হচানের পলনক উনঠ এ্ল গানড়র জািালায়। 
দুবার নেগার নটপল আহমদ মুসা। 
দুহাত লনেয দুনট গুলী কনরনি হস। 
রথম গুলীনট র্াি হাতনক নবদ্ধ করল। নিতীয় গুলীনট িুনট যানিল। নকন্তু 

রথম গুলীনট োওয়ার পনরই েংকর তার হদহনক বাঁ নদনক সনরনয় নিনয়নিল। ফনল 
গুলী তার বাঁ হানতর বদনল তার তলনপটনক নবদ্ধ করল। 

আহমদ মুসা নরিলবার ধরা বাম হাতটা সনরনয় নিল গানড়র জািালা 
হথনক। মিটা োরাপ হনয় হগনি তার। হলাকটানক মারনত চায়নি আহমদ মুসা। 
হলাকনটর হাত দুনটনক নিনস্ক্রয় কনর নিরাপনদ গানড় নিনয় সনর পড়নত হচনয়নিল 
হস। 

আহমদ মুসা গানড় ষ্টাটড নদনত যানিল। 
এ্ সময় রািার পানে জংগনলর নদক হথনক বৃনষ্টর মত গুলী িুনট আসনত 

লাগল গানড় লনেয। 
মুহূনতডই গানড়র কাঁচ চূণড-নবচুিড হনয় হগল। টায়ারও ঝাঁঝরা হনয় হগর। 

সামনির নদকটা বনস পড়ল গানড়র। 
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আহমদ মুসা বনস পনড় গানড়র নবপরীত নদনকর দরজা নদনয় হবনরনয় 
অথডাৎ দনেণ পানেল দরজার নদনক ক্র্নলং কনর এ্গুনত এ্গুনত বলল, ‘োহ বানু, 
হতামরা গানড়র হফ্লার হথনক মাথা তুনলা িা।’ 

গুলীবৃনষ্টর আনধকয গানড়র সামনির নদনকই হবনে এ্বং গানড়র সামনির 
নদনকর চাকাটাই িষ্ট হনয় হগনি। আহমদ মুসা বুঝল, যারা গুলী করনি তারা 
গানড়র সামনির হসাজাসুনজ রািার পানে অবস্থাি নিনয়নি অথবা তানদর লেয 
গানড়র সামনির নদকটা। আহমদ মুসা গানড়র হপিি নদকটা ঘুনর হপিনির উির 
নদনকর চাকার পাে নদনয় তাকাল রািার ওপানের নদনক। গুলী আসনি এ্েিও 
ওনদক হথনক। তনব গুলীর পনরমাণ কনম হগনি। 

আহমদ মুসার দুহানত নরিলবার। রািার ওপানের নদনক তানকনয় 
অনপো করনি। আহমদ মুসা নিনশ্চত, এ্নদক হথনক গুলীর জবাব িা হপনল এ্ক 
সময় ওরা জংগনলর আড়াল হথনক হবনরনয় আসনব রনতপনের নক অবস্থা হনয়নি 
তা হদোর জনে। হসই সুনযাগ আহমদ মুসা গ্রহণ করনব। 

ওরা জংগর হথনক হবনরনয় এ্নসনি। তানদর দুজনির হানত হষ্টিগাি। 
অে পাঁচজনির হানত নরিলবার। 

গানড় লনেয নবনস্মত দুচারটা গুলী িুড়নত িুড়নত ওরা এ্নগনয় আসনি।  
আহমদ মুসা তার দুনরিলবার ওনদর নদনক তাক করল। ওরা গানড় পযডন্ত 

হপৌিার আনগই তানক এ্যাকেনি হযনত হনব। 
আহমদ মুসার সমি মনিানযাগ যেি গানড়র নদনক এ্নগনয় আসা 

হলাকনদর নদনক। তেি হপিি হথনক দ্রুত িুনট আসা পানয়র েনব্দ চমনক উনঠ 
আহমদ মুসা মুে ঘুনরনয় হপিনি তাকাল। হদেল, এ্কজি হলাক িুনট আসনি। 
হলাকনটও আহমদ মুসানক হদেনত হপনয়নি। আহমদ মুসানক হদেনত হপনয়ই হস 
হদৌড়ানিা অবস্থানতই পনকনট হাত  ুনকনয়নি।  

নক ঘটনত যানি বুঝল আহমদ মুসা এ্বং বুঝনত পারল হয, হলাকনট এ্ই 
গ্রুনপরই সদস্য। 
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হলাকনট পনকট হথনক হাত হবর করার আনগই আহমদ মুসার বাম হানতর 
নরিলবানরর িল ঘুনর হগনি হলাকনটর নদনক এ্বং নেগার হটপা হনয়নি তার সানথ 
সানথই। হলাকনট মাথায় গুলী হেনয় উনে পনড় হগল। 

গুলী কনরই আহমদ মুসা তার মুে ও বাম হাত ঘুনরনয় নিল গানড়র লনেয 
এ্নগনয় আসা হলাকনদর নদনক। হদেল, ওনদর সকনলরই িজনর এ্নসনি ঘটিাটা। 
আহমদ মুসার অবস্থািও ওনদর িজনর পনড়নি। 

আহমদ মুসার এ্কাংে গানড়র চাকার আড়ানল। অে অংে ওনদর 
অনধকাংনের িজনর এ্নসনি। 

নকন্তু আহমদ মুসা নসদ্ধান্ত নিনয়ই তার মাথা ও হাত ঘুনরনয় নিনয়নিল এ্বং 
তার দুনরিলবার এ্ক সানথই গুলী বষডণ কনরনিল। 

আহমদ মুসার রথম টানগডট নিল এ্নদনকর হলাকরা। িয় রাউনন্র্র হবনে 
গুলী হিাড়া তার পনে সম্ভব হনলা িা। ওপাে হথনক গুলী বষডণ শুরু হনয় হগনি। 
এ্কনট গুলী এ্নস তার বাম হাতনক আঘাত করল, অে আর এ্কনট গুলী কাঁনধর 
নিনচ বাহুর মাসনলর এ্কটা অংে উনড়নয় নিনয় হগল। অনধকাংে গুলীই আঘাত 
করনিল গানড় এ্বং গানড়র চাকানক। এ্নতই রো হপল আহমদ মুসা। 

গুলীর আঘানত আহমদ মুসার বাম হানতর নরিলবার নিটনক চনল 
নগনয়নিল।  

এ্নদক নদনয় আক্র্মনণ যাওয়া কনঠি হদনে আহমদ মুসা দ্রুত হপিনি 
বযাক করল। 

গানড়র এ্পানে চনল এ্নস আহত হাতটানকও যথাসম্ভব কানজ লানগনয় 
দ্রুত ক্র্নলং কনর গানড়র সামনির নদনক চনল এ্ল। 

গানড়র সামনির নদকটা ঘুনর গানড়র উিরপূবড রানন্তর হকািায় আশ্রয় 
নিনয় তাকাল গানড়র এ্পােটার নদনক। হদেল, চারজি ওরা গুলী করনত করনত 
এ্গুনি গানড়র পনশ্চম রানন্তর নদনক।  

তানদর পানে নতিজনির লাে পনড় আনি। বুঝল আহমদ মুসা, তার িয় 
রাউন্র্ গুলীনত ওরা নতিজি হেষ হনয়নি। তনড়ঘনড় টানগডট হিয়া হনল হরজাে 
োরাপ হয়।  
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আহমদ মুসার বাম হাত এ্ই মুহূনতড নরিলবার ধরার মত িয়।  
তার র্াি হানতর নরিলবার পানে পনকট হথনক এ্কটা ফলু হলানর্র্ 

নরিলবার নিল। 
আহমদ মুসা উনঠ দাঁড়াল। ওনদর নদনক নরিলবার তাক কনর বলল, 

‘হতামরা হানতর নরিলবার ও হষ্টিগাি হফনল নদনয় হাত তুনল দাঁড়াও। মনি হরে 
এ্ক কথা আনম দুবার বনল িা।’ 

ওরা চারজিই এ্কসানথ ঘুনর দাঁড়াল হচানের পলনক। হকউ ওরা অস্ত্র 
হফনল হদয়নি, হাত হতানলনি। 

আহমদ মুসার নরিলবার পরপর চারবার গুলী বষডণ করল। ওনদর 
হষ্টিগাি ও নরিলবার উনঠ আসনিল। নকন্তু মাঝপনথই গনত হথনম হগল। ওরা 
চারজি বুনক গুলী হেনয় পনড় হগল মানটনত। 

আহমদ মুসা চারনদনক হদেল হকউ হিই। 
হস দ্রুত এ্গুনলা গানড়র নদনক। টাি নদনয় দরজা েুনল হদেল ওপানের 

দরজার পানে দুই মা-নমনয় কুকনড় শুনয় আনি। 
‘োহ বানু, হতামরা িাল আি, নঠক আি?’ দ্রুত কনে আহমদ মুসা 

নজনজ্ঞস করল। 
িনয়-আতংনক ওরা নিবডাক হনয় নগনয়নিল। আহমদ মুসানক হদনে 

আকানের চাঁদ হানত পাওয়ার মত হচাে-মুে উজ্জ¦ল হনয় উঠল, তারা আো 
করনত পারনিল িা হয তারা আবার আহমদ মুসানক হদেনত পানব। 

কথা বনল উঠল োহ বানুর মা। বলল, ‘হবটা, আমরা মনর হগনল েনত 
হিই। আমরা নচনন্তত নিলাম হতামানক নিনয়। আল্লাহর হাজার হোকর হতামানক 
হপনয়নি আমরা।’ 

োহ বানুর িজর পনড়নিল আহমদ মুসার রক্তাক্ত হাত ও বাহুর নদনক। 
িনয় আঁৎনক উনঠনিল হস। মুে েুনলনিল নকিু বলার জনে। 

তার আনগই আহমদ মুসা বনল উঠল, ‘মা, আসুি আপিারা। এ্ গানড় 
হেষ হনয় হগনি। অে গানড় হদেনত হনব।’ 
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বনলই আহমদ মুসা হসাজা হনয় দাঁড়াল। তাকাল রািার পানে দাঁড়ানিা 
মাইনক্র্ার নদনক। 

োহ বানুরা হবনরনয় এ্ল গানড় হথনক। আটটা রক্তাক্ত লাে পনড় থাকনত 
হদনে আনরক দফা আঁৎনক উঠল তারা। নকিু বলনত যানিল োহ বানুর মা। 

আহমদ মুসা তানক বাধা নদনয় বলল, ‘আসুি মা, ঐ মাইনক্র্ানত উঠনত 
হনব। তাড়াতানড় সনর পড়নত হনব এ্োি হথনক।’ 

বনল আহমদ মুসা িুটল মাইনক্র্র নদনক। 
যাবার সময় দুনটা হষ্টিগাি ও কনয়কটা নরিলবার কুনড়নয় নিল।  
সুন্দর িতুি মাইনক্র্া। কীনহানল চানব ঝুলনি। 
মাইনক্র্ার দরজা েুনল নদল োহ বানুনদর উঠার জনে। 
গানড়নত উঠনত নগনয় আহমদ মুসার রক্তাক্ত বাম বাহুর নদনক িজর 

পড়নতই োহ বানুর মা আতডিাদ কনর বনল উঠল, ‘এ্নক হনয়নি হবটা, তুনম হতা 
সাংঘানতক আহত!’ 

‘আনম আনগই হদেনত হপনয়নি। ওঁর হানত দুটা গুলী হলনগনি মা। আহত 
জায়গা এ্েিই হবঁনধ হফলা দরকার। তানত অন্তত রক্ত বন্ধ হনব।’ বলল োহ বানু 
কনম্পত কনে। 

‘এ্েি সময় হিই োহ বানু। হতামরা গানড়নত উঠ। ঝানমলায় পড়ার 
আনগ আমরা সনর পড়নত চাই।’ োন্ত, নকন্তু েক্ত কনে বলল আহমদ মুসা। 

আর নিরুনক্ত িা কনর োহ বানুরা গানড়নত উনঠ হগল। 
গানড়নত দরজা বন্ধ করনত নগনয় মাইনক্র্ার হপিি নদনক হঠাৎ িজর হগল 

আহমদ মুসার। নতিনট হিাট বাক্স হদেনত হপল। িাল কনর হদেল। নতিনটই 
গুলীর বাক্স। দুনট হষ্টিগানির এ্বং এ্কনট নরিলবানরর। 

আিনন্দ উজ্জ্বল হনয় উঠল আহমদ মুসার মুে। বলল, ‘মা, হদেুি 
আল্লাহর সাহাযয নকিানব আনস। আনম োনল হানত আন্দামানি এ্নসনি। আজই 
হবে অনিকগুনলা নরিলবার হানত এ্নস হগল। দুনট হষ্টিগািও এ্েি হযাগাড় 
হনলা। নকন্তু গুলী নিল িা হানত। িাবনিলাম গুলীর সন্ধাি এ্ অজািা জায়গায় 
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নকিানব করব! হদেুি আপিানদর নপিনি নতিটাই গুলীর বাক্স। 
আলহামদুনলল্লাহ।’ 

‘আল্লাহ হতা হতামানকই সাহাযয করনব হবটা! হয আমানদর মত 
অসহায়নদর সাহানযযর জনে নিনজর জীবনির পনরায়া কনর িা। আল্লাহর সাহাযয 
হতা হতামার মত হলাকনদর জনেই।’ বলল গিীর আনবগ জনড় কনে োহ বানুর 
মা। 

‘ওনক মা’ বনল আহমদ মুসা আর হকাি কথা িা বনল দরজা বন্ধ কনর 
নদনয় ড্রাইনিং নসনট এ্নস বসল। গানড় চলনত শুরু করল। 

োহ বানু আনি আনি তার মানক বলল, ‘আমার ওড়িাটা অনিক লম্বা 
এ্বং অনিক চওড়া। লম্বালনম্ব নিড়নল ওঁর দুনটা বযানন্র্জ িাল মত হনয় যানব। 
এ্িানব রক্ত পড়নত থাকনল হতা েত িাড়াও মানুনষরও তা িজনর পনড় যানব।’ 

‘নঠক বনলি মা’ বনল োহ বানুর মা আহমদ মুসানক লেয কনর বলল, 
‘হবটা, হতামার বাঁ হাতটা এ্নদনক দাও। োহ বানু বযানন্র্জ কনর হদনব। ওর িাল 
ফাষ্ট এ্ইর্ হেনিং আনি।’ 

‘দরকার হিই মা। নকিুেনণর মনধযই হতা আমরা হহানটনল হপৌনি 
যানি।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘নকিুেণ হকাথায়? হয রািার অবস্থা, দুঘণ্টার আনগ যাওয়া যানব িা। 
তািাড়া রক্ত পড়া চলনত থাকনল, তা হহানটনলর অনিনকরই হচানে পনড় হযনত 
পানর।’ বলল োহ বানুর মা। 

সনে সনে আহমদ মুসা নকিু বলল িা। োহ বানুর মা’র হেষ যুনক্তটা 
অবশ্যই নবনবচিার নবষয়। রক্তাক্ত দৃশ্যটা হহানটনলর হলাকনদর হচাে হথনক 
আড়াল করা দরকার। এ্ই নচন্তা কনর আহমদ মুসা বলল, ‘নকন্তু বযানন্র্জ বাঁধার 
জনে কাপড় পানবি হকাথায়?’ 

‘হস নচন্তা হতামার িয় হবটা।’ বলল োহ বানুর মা। 
সনে সনেই োহ বানু লম্বালনম্ব তার ওড়িা নিঁনড় হফলল। 
িয়ফুট লম্বা চার ইনে চওড়া এ্কটা ে- হবনরনয় এ্ল। দীঘড ে-নটনক 

মাঝামানঝ নিঁনড় দুই েন- পনরণত করল। 



কালাপানির আন্দামানি  106 

 

তারপর োহ বানু উনঠ হগল ড্রাইনিং নসনটর পানের নসনট। 
হ্যান্র্ বযাগ হথনক নকিু নটসুয হপপার হবর কনর নিল। 
আহমদ মুসা নষ্টয়ানরং এ্ র্াি হাত হরনে সামনি তানকনয় নিল। োহ বানুর 

নদনক িা তানকনয়ই বাম হাতটা োহ বানুর নদনক এ্কটু এ্নগনয় নদনয় বলল, ‘ফাষ্ট 
এ্ইর্ হেনিং হদয়ার পর হেনিং কানজ লাগাবার বািব সুনযাগ কেিও হপনয়ি োহ 
বানু?’ 

‘োহ বানু আহমদ মুসার হাত হানত তুনল নিনয়নিল। হস হদনে েুনে হনলা 
হয পাঁচনট আেুলই অেত আনি। নকন্তু বুনড়া আেুনলর সনন্ধস্থল হানতর তালুর 
উচ্চিনূমটা উনড় হগনি গুলীনত। অেনদনক কাঁনধর নিনচর সুগনঠত েক্ত 
হপেীটারও বড় অংে উনঠ হগনি। 

োহ বানু নটসুয হপপার নদনয় হাত পনরষ্কার করনত করনত আহমদ মুসার 
নজজ্ঞাসার উিনর বলল, ‘আনম িাগযবাি। জীবনির ঐনতহানসক নদনি ঐনতহানসক 
এ্কজিনক ফাষ্ট এ্ইর্ হদয়ার মাধযনম আমার বািব অনিজ্ঞতার যাো শুরু হনলা।’ 

আহমদ মুসা হকাি কথা বলল িা। তার নস্থর দৃনষ্ট সামনি নিবদ্ধ। 
োহ বানু আহমদ মুসার আহত দুনট জায়গা পনরষ্কার কনর বযানন্র্জ হবঁনধ 

নদল। 
আহত দুনট জায়গা পনরষ্কার করনত নগনয় োহ বানু নবনস্মত হনয়নি এ্বং 

হদনেনি, অসহিীয় হবদিানক আহমদ মুসা কত অবলীলায় হজম কনরনি। তার 
হচানের পাতা সামাে িনড়নি। মুনে হবদিার সামাে এ্কটা িাঁজও পনড়নি। মনি 
হনয়নি আহত স্থাি দুনটা হদনহর অংেই িয়। 

আহমদ মুসা তার হাত হফরত পাওয়ার পনর বলল, ‘বাুঃ, হাত আমার 
েুব হালকা হনয় হগনি। দুহানতই এ্েি আনম ড্রাইি করনত পারনবা। ধেবাদ োহ 
বানু।’ 

‘এ্কটা কথা নজনজ্ঞস কনর?’ বলল োহ বানু। 
‘অবশ্যই।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আপিার িািড নক পাথনরর?’ 
‘হকি?’ 
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‘আহত স্থাি দুনটা পনরষ্কার করা ও বযনন্র্জ বাঁধার সময় আপিার মনধয 
হকাি রনতনক্র্য়া হদনেনি। মনি হনয়নি হাত হযি আপিার হদনহর অংেই িয়।’ 
বলল োহ বানু। 

গম্ভীর হনলা আহমদ মুসা। বলল, ‘হযরত আলী (রা) এ্র ঘটিা নিশ্চয় 
হতামার জািা। এ্ক যুনদ্ধ তার পানয়র হগাড়ানলনত তীর নবদ্ধ হয়। তীর েুলনত 
হগনল কষ্ট হনব হিনব তার তীর হোলা হনলা িা। নতনি যেি িামানজ দাঁড়ানলি, 
তেি তীর সহনজই েুনল হিয়া হনলা। নতনি হটরই হপনলি িা। এ্টা হকি জাি? 
িামানজর সময় নতনি তার সমি মনিানযাগ আল্লাহমুেী কনরি এ্বং িুনল যাি নতনি 
চারপানের জগতনক। তার পানয় তীর নবদ্ধ থাকা এ্বং তীর হোলার যন্ত্রণার হয 
েনক্ত তার হচনয় অনিক হবনে েনক্ত নিল িামানজ আল্লাহর সানথ তার সম্পনকডর 
েনক্ত।’ 

‘ধেবাদ জিাব। এ্ ঘটিা আমার জািা নিল িা। নকন্তু হসই ঘটিা হথনক 
আপিার ঘটিার মনধয পাথডকয আনি। হযরত আলী (রা) িামানজ নিনলি, আপনি 
িামানজ নিনলি িা।’ 

‘িামানজ নিলাম িা, নকন্তু আল্লাহমুেী হনয় আল্লাহর ওয়ানি বাইনরর 
সবনকিু হথনক নবনিন্ন থাকার হচষ্টা কনরনিলাম।’ 

‘হযরত আলী (রা) তা কনরিনি হকি? তাহনল িামানজর আনগই তার 
তীর েুনল হিয়া হযত।’ 

গাম্ভীযড িামল আহমদ মুসার মুনে আবার। বলল, ‘হযরত আলী (রা)-এ্র 
মত মহাি সাহাবানয় হকরামগণ তানদর উপর আপনতত দুুঃে-মুনসবত ও নবপদ-
আপদনক স্বািানবকিানব গ্রহণ করনতি এ্বং মনি করনতি আল্লাহই এ্সব দূর 
কনর হদনবি। তাঁরা দুুঃে-মুনসবত নিনয় বযনতবযি হনয় উঠনতি িা। সুতরাং তীর 
নবদ্ধ হওয়াও তানক বযনতবযি কনর হতানলনি, উনিগ্ন-উৎকনেত এ্নত হিনি নতনি। 
এ্ কারনণ আহনতর হবদিা হথনক বাঁচার জনে আনম যা কনরনিলাম, নতনি তা 
কনরিনি। এ্টা তাঁনদর আকােচুম্বী ঈমািী েনক্তমিার রমাণ। এ্ই েনক্ত আমানদর 
হিই োহ বানু।’ আনবগ জনড়ত কেস্বর আহমদ মুসার। 

আহমদ মুসার দৃনষ্ট হসই এ্কইিানব সামনি নিবদ্ধ। 
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োহ বানুর দৃনষ্ট আহমদ মুসার মুনে। তার স্বনের আহমদ মুসার সব রূপই 
হস তার হচানের সামনি হদেনত পানি। েত্রুর নবরুনদ্ধ তার অংগার রূপ হস 
হদেল। দু’র্জনির মত লাে হফনলনি হস এ্ পযডন্ত। পরানথড তার হয জীবি তারও 
রূপ হস হদেনি। সুন্দর আন্দামানি এ্ই হয জীবি-মৃতযুর লড়াই এ্নত তাঁর হকাি 
জাগনতক স্বাথড জনড়ত হিই। আবার এ্ই কনঠার সংগ্রামীর মনধযই সংনবদিেীল 
ও আনবগরবণ এ্ক অপরূপ মিও রনয়নি। তার হচানে অোনয়র নবরুনদ্ধ আগুি 
জ্বনল উঠনতও সময় লাগনি িা, আবার আনবনগ অশ্রু সজল হনতও হদনর হনি 
িা। এ্ই স্বনের মানুষরা যারা এ্কনদি দুনিয়া জয় কনরনিল ইসলানমর জনে, 
তারা হানরনয় নগনয়নিল। অন্তত মুঘল সম্রাট বাবনরর মত মানুষ যারা মনদর পাে 
হিনে তওবা কনর যুদ্ধ যাো করনত পানরি, তারাও এ্ক সময় নিনোঁজ 
হনয়নিনলি। এ্নসনিল সম্রাট আকবনরর মত আত্মপনরচয়হারা এ্বং সম্রাট 
োহজাহানির মত নবলাসী মানুষ। তারা হয েনত কনরনিল মুসনলম জানতর হস 
েনত হথনক পতনির রানন্ত দাঁনড়নয় থাকা আলমগীর আওরেনজনবর মত দরনবে 
সম্রানটর নবনিন্ন রনচষ্টা পানরনি জানতনক রো করনত। আবার হসই স্বনের 
মানুষনক হচানের সামনি হদেনি, হয শুধুই আদেডবাদ, িীনতনবাধ ও জানতনবানধর 
টানি িুনট এ্নসনি আনমনরকা হথনক এ্বং জীবি-নিানগর অরনতনরাধয বাসিার 
গলায় িুনর চানলনয় নিনজনক জনড়নয় হফনলনি জীবি-মৃতযুর িয়াবহ সংগ্রানম! 

আনবনগর এ্ক সয়লাব এ্নস িানসনয় নিল োহ বানুর হৃদয়নক। 
অশ্রুনসক্ত হনয় উঠল তার দুনচানের হকাণ। বলল হস ধীনর ধীনর আহমদ মুসানক 
লেয কনর, ‘জিাব, হসই ঈমািী েনক্ত হিই, আপনিও যনদ এ্কথা বনলি, তাহনল 
হতাো হয কাটনব িা! কার নদনক তাকাব আমরা আো নিনয়?’ 

‘হকাি মানুনষর নদনক িয়, আো নিনয় তাকানত হনব আল্লাহর নদনক। 
সাহাযয করার েনক্ত ও অনধকার এ্ককিানব আল্লাহর। আদনেডর বদনল 
বযনক্তনিিডর নসনষ্টম ও বযনক্তনিিডর বযবস্থা এ্নকর পর এ্ক মুসনলম সম্রাজযনক 
ধ্বংস কনরনি।’ বলল আহমদ মসুা। 

‘আপিার কথা নঠক জিাব। নকন্তু আদেড হতা বযনক্তনক হকন্দ্র কনর উনঠ 
দাঁড়ায় এ্বং পথও চনল।’ 
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‘নঠক োহ বানু। নকন্তু এ্োনি বযনক্ত মুেয িয়। আদেড বযনক্তনক দাঁড় 
করায় এ্বং তানক পথ চলায়, এ্টাই সতয। এ্টাই যনদ আমানদর কানি সতয হয়, 
তাহনল বযনক্তর বযথডতা বা নতনরাধাি আমানদর েনত করনব িা, হতাে করনব িা। 
বরং আদনেডর েনক্ত আমানদর ‘গণতন্ত্র’হক কানজ লানগনয় িতুি হিতা, িতুি 
বযনক্তনক দাঁড় করানব, পথ চালানব।’ 

োহ বানুর অপলক হচাে আহমদ মুসার মুনে। নকিু বলনত যানিল হস। 
নকন্তু তার আনগই আহমদ মুসা বনল উঠল, ‘ঐনতা হদেনি গংগারানমর 

নপকআপটা দাঁনড়নয়।’ 
আহমদ মুসা নপকআপটার পানে তার মাইনক্র্া দাঁড় করাল এ্মিিানব, 

হযি নপকআনপর ড্রাইিার তানদর হদেনত িা পায়।  
গলার স্বরটানক নকনেত আলাদা কনর র্াকল গংগারামনক। 
সনে সনেই গংগারাম গানড় হথনক হিনম িুনট এ্ল। মাইনক্র্ানত আহমদ 

মুসানদর হদনে তার হচানে-মুনে নবস্ময়। নকিু বলার জনে হস মুে েুনলনিল। 
আহমদ মুসা হঠাঁনট আেুল চাপা নদনয় নিনষধ করল কথা বলনত। আহমদ 

মুসাই দ্রুত বনল উঠল, ‘সব ঘটিা পনর জািনব। আমরা চনল যাবার পাঁচ নমনিট 
পর ড্রাইিারনক বলনব হয, হপিনির গানড়র জনে আর অনপো করা যায় িা। 
তারপর গানড় নিনয় চনল এ্স।’ 

গংগারানমর হচােিরা নবস্ময় আর রে। নবনেষ কনর আহমদ মুসার 
বযানন্র্জ বাঁধা হাত হদনে অনস্থর হনয়নি হবনে। নকন্তু হকাি রে িা কনর ‘নঠক আনি 
স্যার’ বনল নপকআনপর নদনক নফরনত শুরু করল হস। 

আহমদ মুসা তানক লেয কনর উচ্চস্বনর বলল, ‘নঠক আনি গংগারাম, 
হতামরা অনপো করা আনম যাই।’ 

বনল আহমদ মুসা গানড় ষ্টাটড নদল। 
গানড় চলনত শুরু করনল োহ বানু বলল আহমদ মুসানক লেয কনর, 

‘দুুঃনেত জিাব, গংগারাম গানড় নিনয় পনর আসনব হকি বুঝনত পারলাম িা। 
ড্রাইিার হতা আমানদর হদনেনি, আমরা এ্োনি নিনজনদর হগাপি করলাম 
হকি?’ 
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‘হপিনি যা ঘনটনি তা ড্রাইিানরর জািা নঠক হনব িা। আমানদর হদেনল 
তার মনি রে জাগত কযাব হিনড় আমরা মাইনক্র্ানত হকি? তারপর কাল যেি 
হস গুলীনত কযাব ঝাঁঝরা হওয়া এ্বং জি দনেক হলাক নিহত হওয়ার কথা 
জািনব, তেি হস আমানদর নবষয়টা পুনলেনক বনলও নদনত পানর। গংগারামনক 
পনর আসনত বললামও এ্ই কারনণ হযি কযাব, আমরা ও গংগারানমর মনধয হকাি 
হযাগসেূ গড়ার সুনযাগ ড্রাইিার িা পায়।’ 

‘বুঝলাম। অনিক দূনরর কথা আপনি নচন্তা কনরনিি। নকন্তু কযাব এ্র 
সানথ গংগারানমর সম্পনকডর কথা রকাে হনয়ই পড়নব।’ বলল োহ বানু। 

‘তানত েনত হিই। গংগারাম হপাটড হেয়ানর হপৌনিই থািায় মামলা দানয়র 
করনব হয, তার গানড় চুনর হগনি।’ আহমদ মুসা বলল। 

হহনস হফলল োহ বানু। বলল, ‘চমৎকার পনরকল্পিা। নকন্তু এ্ত কথা 
আপনি িাবনলি কেি?’ 

এ্কইিানব সামনি তানকনয় নিল আহমদ মুসা। 
মুে িা নফনরনয়ই আহমদ মুসা বলল, ‘দানয়ত্ব নিনয় িাবনল তুনম এ্মি 

নক গংগারামও এ্টাই করনতা।’ 
‘ধেবাদ’ োহ বানু সামনির নসট হথনক উনঠ হপিনির নসনট মানয়র 

পানে নগনয় বসল।  
‘অনিক ধেবাদ।’ আহমদ মুসাও বলল। 
তারপর িামল এ্কটা িীরবতা। 
িুনট চলনি গানড়।  
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৫ 
এ্কটা পাহাড় েীষড নঘনর এ্কটা পুরানিা বানড়। 
বানড়র অনধকাংেই হিনে চুনর হগনি। মানঝ মানঝ নকিু অংে হজাড়াতানল 

নদনয় দাঁড় কনরনয় রাো হনয়নি।  
বানড়র সামনি কংনক্র্নটর এ্কটা িনম্ভ হসট করা এ্কটা মানবডল পাথনর 

হলো ‘হহনরনটজ ফাউনন্র্েনির সম্পনি’। বানড়টা ইনন্র্য়াি হহনরনটজ 
ফাউনন্র্েনির এ্কটা সম্পনি। 

নিচ হথনক এ্কটা পাথনুর রািা এ্ঁনক হবঁনক উপনর উনঠ হগনি। তারপর 
রািাটা বানড়র বাইনরর রান্ত নদনয় বানড়টানক চারনদক হথনক সাকুডলার রািা বতনর 
কনরনি। এ্ই সাকুডলার রািা হথনক অনিক োোরািা  ুনক হগনি সাকুডলার 
বানড়টার হিতনর। 

বানড়র মতই রািাগুনলাও রায় নিনশ্চহ্ন। 
হসই নিনশ্চহ্ন রািা নদনয় গংগারামনক চারজি হলাক চযাংনদালা কনর 

উপনর তুলনি। 
গংগারামনক নিনয় তারা িাো বানড়টার হিতনর রনবে করল। গনলপথ 

ঘুনর তারা নগনয় হপৌিল সুসনজ্জত এ্কটা ঘনর। ঘনরর দরজার পানে এ্কটা হিাট্ট 
সাইি-নবার্ড। তানত হলো ‘হমাবাইল অনফস, হহনরনটজ ফাউনন্র্েি।’ 

গংগারামনক নিনয় হস ঘনর রনবে কনর আরও কনয়কনট ঘর হপনরনয় এ্ক 
অন্ধকার কনরনর্ার নদনয় এ্নগনয় এ্কটা অনুজ্জ্বল নসঁনড় পনথ নিনচ িামল। 

আন্র্ারগ্রাউনন্র্ও অনিক কে। 
এ্কটা বড় ঘনরর দরজায় নগনয় দাঁড়াল ওরা চারজি গংগারামনক নিনয়। 

দরজায় দাঁনড়নয় ওরা গংগারামনক িুনড় নদল ঘনরর মাঝোনি। 
আনলাকজ্জ্বল ঘর। 
ঘনরর হমনঝ পাথনরর, হদয়ালও পাথনরর। িাদটা চুি-শুরনকরই হনব। 
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ঘনর মাে নতিনট হচয়ার। দুনট হাতািাড়া কুেি হচয়ার, আর এ্কটা 
হাতাওয়ালা নবরাট কুেি হচয়ার। 

হাতলহীি দুনচয়ানরর উপর বনস আনি মুনষ্টনযাদ্ধার মত হমদহীি 
হপেীবহুল দুযুবক। তানদর সামনিই নগনয় পড়ল গংগারানমর হদহ। 

সংনগ সংনগই যুবক দুজনির এ্কজি নচৎকার কনর উঠল, ‘ব্রানিা, 
ব্রেশ্রী োলানক নিনয় এ্নসনিস!’ 

‘জয়রাম স্যার। েয়তািনক বানড়নতই হপনয়নি।’ 
‘স্বামীজী এ্তেণ হপৌিার কথা!’ বলল হচয়ানর বসা অেজি। 
‘এ্র হচনয় হসাজাসুনজ ‘রে িীনপ’ নিনলই হবাধ হয় িাল হনতা।’ বলল 

হচয়ানর বসা রথম জি। 
‘িা হদবািন্দ, ওোনি হতা এ্ক েয়তািনক রাো হনয়নি। সবাইনক 

ওোনি জনড়া করা নঠক হনব িা। বরং আনম মনি কনর, েয়তািনদর জনে এ্টাই 
আসল জায়গা। এ্োনি বৃনটেরা রক্তপাি কনরনি স্বাধীিতা সংগ্রামীনদর, আর 
আমরা রনক্তর স্বাদ হিব েয়তাি হিনড়নদর।’ হচয়ানরর নিতীয়জি বলল। 

‘নঠক বনলি িটবর, ইংনরজ হবনিয়ানদর এ্ই জল্লাদোিা হনব আমানদর 
শুনদ্ধ অনিযানির জল্লাদোিা। নকন্তু সরকানরর নক করনব? তানদর কারনণ হতা 
আমরা নিরাপনদ অগ্রসর হনত পারনি িা।’ বলল হদবািন্দ িানমর হলাকনট। 

িটবনরর হচাে পনড়নি গংগারানমর উপর। হদেল,গংগারাম হগাগ্রানস 
নগলনি তানদর কথা। িটবর গংগারানমর মুনে হজানর এ্ক লানথ বনসনয় বলল, 
‘হারামজাদা নক শুিনিস। হকাি লাি হনব িা। এ্টা যমালয়, এ্োি হথনক হকউ 
হফরত যায় িা।’ 

লানথটা হলনগনিল গংগারানমর হঠাঁনট। হঠাঁট হফনট গল গল কনর রক্ত 
হবনরনয় এ্ল। 

গংগারাম হকাি কথা বলল িা। বনলও লাি হিই জানি। মনি মনি শুধু 
রাথডিা করল, আহমদ মুসা হযি এ্নদর হানত ধরা িা পনড়। হস নিনশ্চত হয, 
আন্দামানি এ্ পযডন্তকার সকল অপঘাত মৃতযু বা েুনির জনে এ্রাই দায়ী। 

এ্কজি িুনট এ্নস ঘনর রনবে করল। মহাগুরু স্বামীজী আসনিি। 
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দুজি তড়াক কনর উনঠ দাঁড়াল। 
মাথা উঁনচনয় বুক টাি কনর ৬ ফটু লম্বা, ফসডা নকন্তু অসুর হচহারার বগনরক 

বসিপরা কপানল নতলকআঁকা এ্কজি হলাক লম্বা পদনেনপ ঘনর রনবে করল। 
তার হানত সাতফুট লম্বা লানঠ। আগানগাড়া নপতল বাঁধানিা।  

উনঠ দাঁড়ানিা হদবািন্দ ও িটবর হজাড় কনর আিূনম িত হনয় কুনিডে 
করল হলাকনটনক। হলাকনট এ্নস বসল বড় আমড হচয়ারটায়।  

এ্ই হলাকনটই হগাপি ‘নেবাজী নব্রনগর্’ এ্র নিতীয় েনক্তধর হিতা 
মহাগুরু স্বামী েংকরাচাযড নেনরামনি। ‘নেবাজী নব্রনগর্’ িামক হগাপি দলনট 
হগাটা উপমহানদনে কাজ করার লনেয বতনর। তনব রথম কাজ শুরু কনরনি তারা 
আন্দামাি হথনক। আন্দামানির নবনিন্নতা, নিজডিতা তানদর জনে েুবই 
উপনযাগী। 

মহাগুরু স্বামীজী বনসই িটবর ও হদবািন্দনক লেয কনর বলল, 
‘হসামিাথ েমু্ভজী আসনবি িা। তানক বারণ কনরনি আসনত। তানকও দুই মা-
হবনট ও হসই েুনি েয়তানির হোঁনজ লাগনত বনলনি। পুনলেও সাহাযয করনব। হয 
হকাি মূনলয তানদর চাই। েুনিটা সম্পনকড হতামরা নকিু জািনত হপনরি? এ্ নকি ু
বনলনি?’ 

গংগারামনক হদনেনয় হেষ রেটা কনর কথা হেষ করল মহাগুরু স্বামীজী। 
‘স্বামীজী, এ্নক এ্ইমাে আিা হনলা। আমরা আপিার জনে অনপো 

করনি। হকাি নজজ্ঞাসাবাদ কনরনি।’ বলল হদবািন্দ মাথা ঝুঁনকনয়। 
‘এ্ইমাে মানি? নিনচ এ্নসনি আধাঘণ্টা আনগ, আর এ্োনি এ্নসনি 

পনির নমনিট আনগ।’ বলল মহাগুরু স্বামীজী। 
হদবািন্দ ও িটবর দুজনিরই মুে চুপনস হগল। তারা নকিু বলনত 

যানিল। নকন্তু মহাগুরু স্বামীজী ঘুনর দাঁনড়নয়নি গংগারানমর নদনক। বলল, ‘হতার 
িাম নক?’ জল্লানদর নিরস ও ধারাল কেস্বর। 

‘গংগারাম।’ গংগারাম বলল। 
হচাে দুনট জ্বনল উঠল স্বামীজীর। বলল, ‘বযাটা হম্লি, যবি, আমানদর 

গংগা ও রাম দুপনবে িামনকই অপনবে কনরনিস।’ 
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বনল স্বামীজী তার হানতর লানঠর হেষ মাথাটা গানয় হচনপ ধনর বলল, 
‘হারামজাদা, আমরা সব হজনি হফনলনি। তুই হতার মুনেই িামটা বল।’ 

লানঠর হেষ মাথাটা গংগারানমর গানয় হচনপ ধরার সানথ লানঠর মাথার 
এ্কটা অংে নস্রং-এ্র মত সংকুনচত হনয়নিল আর তার ফনল হবনরনয় এ্নসনিল 
এ্কটা নপি। নপিটা গংগারানমর হদহ স্পেড করার সানথ সানথ গংগারাম বুক ফাটা 
নচৎকার নদনয় উনঠনিল। 

নপিনট নিল নবদুযততানড়ত। নপি গংগারানমর হদহ স্পেড করার সানথ 
সানথ নবদুযত নগনয় তানক হিাবল হহনিনিল। অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকনড় নগনয়নিল 
গংগারাম। নবনস্ফানরত হনয় উনঠনিল তার দুনচাে। 

লানঠ সনরনয় নিনয় মহাগুরু স্বামীজী বলল, ‘নমথযা বলার নক োনি তা 
সামাে হটর হপনল। অতএ্ব সব রনের নঠক নঠক উির নদনব। বল এ্বার হতার 
িামটা।’  

‘গাজী হগালাম কানদর।’ বলল গংগারাম। 
‘িাম পানেনিনল হকি?’ 
‘কাজ ও চাকুরী-বাকরীর সুনবধার জনে।’ 
‘তুই হমাপলা হগাষ্ঠীর?’ 
‘হ্যাঁ।’ 
‘হমাপলা যুবকরা হমি মরনি জানিস?’ 
‘িা।’ 
‘তারা সব কানজ েুব সাহস হদোয়। তারা িানব, তানদর মত সাহসী ও 

েনক্তমাি জানত িারনত হিই। সাহসী হওয়ার োনি তারা পানি। সুতরাং তুই 
সাহস হদোনব িা। এ্বার বল, গতকাল তুই আহমদ আলমগীনরর বানড় নগনয়নিনল 
দুজি যােী নিনয়?’ 

‘হ্যাঁ।’ 
‘ঐ যােী এ্বং আহমদ আলমগীনরর মা-নবািনক গানড়টা তুই পানঠনয় 

নদনয়নিনল, তাই িা?’ 
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‘িা। আমার গানড় হরনে আনম িািা করনত হগনল আমার গানড় হানরনয় 
যায়। আনম থািায় মামলা কনরনি।’ 

‘নমথযা কথা বলনব িা। তুই হতার গানড়নত ওনদর পানঠনয় অে গানড়নত 
কনর হহানটল সাহারা পযডন্ত নফনরনিনল। আর ওরা হতার গানড় ধ্বংস হবার পর 
আমানদর হয গানড় নিনয় পানলনয় আনস, হসই গানড় তুই হহানটল হথনক নিনয় হপাটড 
হেয়ার বাসষ্টযানন্র্ হরনে আনসস। তার অথড তুই ঐ যােীনক নচনিস এ্বং আহমদ 
আলমগীনরর মা-নবািনক এ্নি হকাথায় রাো হনয়নি তাও তুই জানিস।’ বলল 
নচৎকার কনর মহাগুরু স্বামীজী।  

িনয় চুপনস হগল গংগারাম। হস হিনব হপল িা এ্রা এ্ত কথা এ্ত 
তাড়াতানড় জািনত পারল নক কনর! হস িয়জনড়ত কনম্পত কনে বলল, ‘আনম 
ওনদর জানি িা। আনম ওনদর িাড়ায় নিনয় নগনয়নিলাম। পনর গানড় ওনদর িাড়া 
নদনয়নিলাম। পনর ‘মামলা করনল আনম বাঁচনত পারব’-ওনদর এ্ই কথায় আনম 
মামলা কনর। আনম ঐ সময় ওনদর সানথ থাকাকানল ওনদর িামও শুনিনি।’ 

মাহগুরু স্বামীজীর লানঠ আবার স্পেড করল গংগারানমর হদহ। তড়াক 
কনর লানফনয় উঠল হদহ, হসই সানথ গলা ফাটানিা নচৎকার। হদহটা ধনুনকর মত 
হবঁনক নগনয় কুঁকনড় হগল অসহ্য যন্ত্রণায়। যন্ত্রণাটা মূনতডমাি হনয় উনঠনি তার 
নবকৃত হনয় যাওয়া হচানে-মুনে।  

লানঠ সনরনয় নিল স্বামীজী। 
যন্ত্রণার িাচি হথনম হগল গংগারানমর হদনহর। হিনতনয় পড়ল তার হদহ। 

হাঁপানি গংগারাম।  
‘বল, ঐ যােী দুজি হক? হকাথায় রাো হনয়নি আহমদ আলমগীনরর মা-

হবািনক।’ হুংকার নদনয় বলল স্বামীজী গংগারামনক।  
গংগারাম িাবল, কথা িা বলনল এ্েিই হিনম আসনব আনগর হসই 

নিযডাতি। কথা বনল তা হয়নতা নকনেত হঠনকনয় রাো যানব। এ্ই নচন্তা কনরই হস 
ধীনর ধীনর বলল, ‘তাহনল আহমদ আলমগীরনক হতামরাই নক নকর্োপ কনরি 
নকংবা হতযা কনরি?’ 
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‘হতযা কনরনি, হতযা করব। হস এ্কনট হসািার হাঁস। তার হিতনর হসািার 
নর্ম আনি। হস নর্ম পাওয়া হনয় হগনলই তার নদি হেষ হনয় যানব।’ 

‘স্বামীজী, মানুনষর হিতর হসািার নর্ম থানক িা।’ 
‘নকন্তু তার কানি হকানট হকানট হসািার নর্নমর হচনয়ও মূলযবাি নজনিস 

রনয়নি। হসটা আমরা হপনত চাই। মারাঠী কোরা আমানদর কানি স্বনগডর হদবী। 
হসই হদবীর উপর হচাে হদয়ার পরও আহমদ আলমগীর এ্েিও হবঁনচ আনি ঐ 
হসািার নর্নমর কারনণই।’ 

কথা হেষ কনরই স্বামীজী তার লানঠ গংগারানমর নদনক তাক কনর বলল, 
‘আমার নজজ্ঞাসার জবাব দাও গংগারাম।’ তার কনে নিষু্ঠর এ্ক গজডি। 

িীত কনে গংগারাম বলল, ‘তারা এ্েি হকাথায় জানি িা। এ্ সম্পনকড 
আমার নকিুই জািা হিই স্যার।’ 

হচাে দুনট আবার জ্বনল উঠল স্বামীজীর। হস লানঠর বাঁট হটনি এ্কটা লম্বা 
তরবানর হবর করল। তরবানরর েীষড সুচানগ্রর মত তীেè। 

উনঠ দাঁড়াল স্বামীজী। 
এ্কটানি নিঁনড় হফলল গংগারানমর জামা। তারপর তরবানরর আগা 

গংগারানমর বুনক হঠনকনয় বলল, ‘তরবানরর মাথা হতার বুনক নকিু কাজ করনব। 
িড়া-চড়া করনল নকন্তু বুনক  ুনক যানব হবমালুম।’ 

তার কথা হেষ হওয়ার আনগই তরবানরর আগা কাজ শুরু কনর নদনয়নি। 
তার সানথ আতডিাদ করনত শুরু কনরনি গংগারানমর কে। িনড়-চনড় বযথা লাঘব 
করার তার হকাি উপায় হিই। সনতয হদহটা এ্কটু উপনর উঠনল, বুকটা এ্নদক-
ওনদক িড়নলই তরবানরর তীেè ফলা  ুনক যানব বুনক। হজানর শ্বাস নিনতও িয় 
করনি গংগারানমর। হজানর আতডিাদ করনত নগনয় কনয়কবার ঘা হেনয়নি 
তরবানরর তীেè ফলার। 

আর নচৎকার করনি িা গংগারাম। হস দাঁনত দাঁত হচনপ হচাে বন্ধ কনর 
শুধুই আল্লাহনক র্াকনি। 

হবদিায় বুক হফনট যানি তার। 
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লােল হযমি জনমর বুক নচনর এ্নগনয় যায়, তরবানরর ফলা হতমনি 
গোরানমর বুনকর চামড়া নচনর সামনি অগ্রসর হনি অনবরাম গনতনত। 

অসহ্য হবদিায় গংগারানমর এ্নককবার মনি হনি তরবানরটানক বুনকর 
হিতনর হটনি নিনয় সব যন্ত্রণার ইনত ঘটায়। নকন্তু এ্কনদনক আল্লাহর িয়, 
অেনদনক আহমদ মুসার হচহারা হচানের সামনি হিনস উনঠ বাঁচার হররণা 
হযাগানি। 

রনক্ত বুক হিনস যানি গংগারানমর। 
মহাগুরু স্বামীজী মহাউল্লানস বলল, ‘গাজী নমঞা, পরানজত হনয় 

যমালনয় হগনলও এ্কটা উপকার হতামার হনব। হতামার বুনক নেনবর হয নেশুল 
উৎকীণড কনর নদনি, তা হতামানক অনিকোনি রো করনব।’ 

গংগারানমর বুনকর উপর তেিও চলনি স্বামীজীর তরবানরর অগ্রিাগ 
লােনলর মত। 

অসহ্য যন্ত্রণায় সংজ্ঞা হানরনয় হফনলনি গংগারাম। 
নেশুল আঁকা বন্ধ কনর গংগারানমর সংজ্ঞাহীি হদনহ এ্কটা লানথ হমনর 

বলল, ‘হদবািন্দ, এ্র সংজ্ঞা নফনরনয় আি। হারামজাদা সবই জানি, কথা আদায় 
করনতই হনব তার কাি হথনক।’ 

হদবািন্দ এ্ক লাস ঠা-া পানি নিনয় িুনট এ্ল। আর িটবর গংগারানমর 
পানয়র কানি বনস কলনমর বল পনয়ন্ট-এ্র অগ্রিাগ নদনয় পানয় হোঁচা নদনত 
লাগল। 

  ‘সামাে এ্ক ড্রাইিানরর বুক হদনে হানতর হচনয়ও েক্ত। কথা বলানিা 
হগল িা।’ বলল স্বামীজী। 

‘তাহনল নক গংগারানমর কথাই সতয হয, হস দুজি যােীনক নলফট 
নদনয়নিল এ্বং গানড় নদনয়নিল মাে, হস তানদরনক হচনি িা?’ বলল িটবর। 

‘কেিও িা। অবশ্যই হচনি। গংগারাম শুধু গানড়ই ঐ যােীনদর নদনয়নিল 
তা িয়। এ্ই নকিুেণ আনগ পুনলে সূনে হজনিনি, গংগারানমর কযানব কনর 
এ্কজি যােী আহমদ আলমগীনরর মা-নবািনক নিনয় হপাটড হেয়ানর আসনিল। 
অেনদনক গংগারাম এ্কটা নপকআনপ কনর আহমদ আলমগীনরর মা-নবািনদর 
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লানগজ নিনয় হহানটল সাহারায় হপৌনি হদয়। এ্কথা নপকআপনটর ড্রাইিার 
পুনলেনক জানিনয়নি। নপকআপনটর িাড়া গংগারামই পনরনোধ কনর। সুতরাং 
গংগারাম হকাি কথাই সতয বলনি িা। হস সবই জানি।’ 

নতি চার নমনিনটর মনধযই হচাে েুলল গংগারাম। 
মহাগুরু স্বামীজী তার লানঠর আগা নদনয় এ্কটা হজানর হোঁচা নদল 

গংগারামনক। 
নবদুযত এ্কটা রচ- হিাবল নদল গংগারানমর হদনহ। লানফনয় উঠল 

গংগারানমর হদহ। নচৎকার হবনরনয় এ্ল গংগারানমর মুে হথনক। 
হোঁচা নদনয়ই লানঠ সনরনয় নিনয়নি স্বামীজী। 
মুহূতড পনরই গংগারানমর হদহ আবার নস্থর হনয় হগল। 
ক্লানন্তনত হাঁপানি গংগারাম। 
হহনস উঠল স্বামীজী। বলল, ‘হতামানদর হকারানি এ্কটা কথা আনি হয, 

হদাজেীনদর উপর োনি এ্মি িয়ংকর হনব হয, তানদর বাঁচার হকাি অবস্থা 
থাকনব িা, আবার তানদর মরনতও হদয়া হনব িা।’ মনি কর গংগারাম, এ্টাও 
এ্ক হদাজেোিা। তুনম যতেণ মুে িা েুলি, সব িা বলি, ততেণ ঐ 
হদাজেীনদর মতই হতামার হাল করা হনব।’ 

বনল স্বামীজী তাকাল হদবািনন্দর নদনক। বলল, ‘নেশুলটা পনর আকব। 
রক্ত শুনকনয় নিক। যাও আগুি হথনক এ্কটা নেক নিনয় এ্নসা। নবদুযত-চচডা নকিু 
সময় হনয়নি। এ্বার ওর হদনহর উপর নকিুেণ আগুি চচডা কনর হিই।’ 

িুটল হদবািন্দ। আধা নমনিনটর মনধযই জ্বলন্ত এ্কটা হলাহার নেক নিনয় 
এ্ল। নেনকর মাথাটায় গিগনি লাল আগুি। 

স্বামীজী নেকটানক গংগারানমর নদনক তাক কনর এ্গুনলা তার নদনক। 
গংগারাম নচৎকার কনর হচাে বন্ধ করল। 
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আন্দামানির গিিডল বালাজী বাজী রাও মাধব এ্র সরকারী বাসিবনির 
রাইনিট উইং-এ্র ড্রইংরুম। 

আহমদ মুসা হদো করনত এ্নসনি সুষমা রাও এ্র সানথ। 
এ্কজি পুনলে তানক এ্ ড্রইংরুনম হপৌনি নদনয় হগনি। 
আহমদ মুসার অনুনরানধ সুষমা রাও-এ্র সানথ তার এ্ই সাোতকানরর 

বযবস্থা কনর নদনয়নিি হপাটড হেয়ানরর ‘হেয়ার হমনমানরয়াল হাইসু্কল এ্ন্র্ কনলজ’ 
এ্র রধাি বনল গংগাধর নতলক। আন্দামানি আসার পনথ জাহানজ আহমদ মুসার 
সানথ তার পনরচয় হনয়নিল। হসই পনরচনয়র সূনে আহমদ মুসানক হস এ্ই সাহাযয 
কনরনি। 

সুষমা রাও হপাটড হেয়ার কনলজ হথনক নর্গ্রী পাে কনরনি। তািাড়া হস 
হায়দরাবানদ িনতডর আনগ বনল গংগাধর নতলক তানক হকানচং নদনয়নি। সুষমা 
রাওনক বনল গংগাধর নতলক বনলনিল হবিাি বাগডমযাি িানম এ্কজিনক আমার 
পে হথনক হতামার কানি পাঠানত চাই এ্কটা নবষনয় আনলাচিার জনে। সুষমা 
ওনয়লকাম কনরনিল তার স্যানরর এ্ই অনুনরাধনক। 

হিতনরর দরজা সামনি হরনে উিরমূেী এ্কটা হসাফায় বনস অনপো 
করনিল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসার অনপোর ইনত ঘনটনয় দরজা নদনয় রনবে করল সুষমা 
রাও। রনতিাদীপ্ত এ্ক সুন্দর তরুণী। হলুদ বরণ কোর গানয় হলুদাি সাদা 
সানলায়ার ও ফলুহাতা কানমজ। গলার দুপাে নদনয় সামনি এ্কই রংনয়র ওড়িা 
ঝুলানিা। োলীি হপাোক। েুনে হনলা আহমদ মুসা। 

ঘনর  ুনকই হমনয়নট হাসল। স্বি হানস। নকন্তু হানসর মনধযও হকাথাও হযি 
এ্ক টকুনরা হবদিা জড়ানিা। মুে িরা অপরূপ লাবনণযর অন্তরানল নবষণ্ণতার 
এ্কটা হমঘও হযি লুনকনয় আনি। 

‘আনম সুষমা রাও। স্যনর স্যার। আমার এ্কটু হদনর হনয় হগনি আসনত। 
আনম দুুঃনেত।’ ঘনর  ুনকই হমনয়নট বলল। দুহাত হজাড় কনর উপনর তুনল 
‘িমষ্কার’ করল এ্বং তার সানথ বলল এ্ কথাগুনলা।  

বাঁ নদনক হসাফায় আহমদ মুসার মুনোমুনে হস বসল। 
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সানথ সানথই রায় িািা রনবে করল। 
হমনয়নট নিজ হানত আহমদ মুসানক িািা ও চা এ্নগনয় নদল। 
হমনয়নটও িািা নিল। হেনত হেনত বলল, ‘স্যার নিশ্চয় আমানদর 

নরনেপাল স্যানরর কনলগ। কতনদি আপনি এ্োনি? আপিানক হদনে নকন্তু মনি 
হয় এ্কজি বসনিক, নেেক িয়।’ 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘বসনিক! নেেক িয় হকি?’ 
‘আমার মনত নেেকরা রনতনদিই নেোদানির দানয়ত্ব পালি কনর। তার 

ফনল তানদর মনি ‘নমেি অযাকমনেের্ (mission accomplished) মানি 
‘লনেয হপৌনি হগনি’ ধরনির তৃনপ্তর রনতিনব সাধারণ িানব তানদর মনধয রকাে 
পায়। নকন্তু এ্কজি বসনিক সব সময় মনি কনর তার কাজ সামনি। হদনের জনে, 
জানতর জনে দানয়ত্ব পালনির তার মহাসনন্ধেণনট এ্েিও আনসনি। সুতরাং 
এ্কজি সনতযকার বসনিনকর মনধয এ্কটা নিেিনক সব সময় জীবন্ত হদো যায়।’ 
বলল সুষমা রাও। 

‘আপনি হতা সাইনকালনজর িােী িি, আনটডর িােী। নকন্তু কথা বলনিি 
সাইনকালনজর িােীর মত।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আপনি হয নেেক িি তার আর এ্কটা রমাণ আমানক ‘আপনি’ 
সনম্বাধি কনরনিি। নেজ আমানক ‘তুনম’ বলুি।’ 

‘হকি নেেকরা ‘আপনি’ বনল িা?’ 
‘বনলি স্যার। নকন্তু িােী িা হনলও িােী পযডানয়র সবাইনকই তারা 

সাধারণিানব ‘তুনম’ বনল থানক। হযমি আনম হেয়ার কনলজ এ্র িােী। ঐ সু্কল 
কনলনজর হকাি নেেকই আমানক ‘আপনি’ বলনবি িা।’ বলল সুষমা রাও। 

এ্কটু হথনম পরেনণই আবার বনল উঠল, ‘স্যার, আপিার কথা এ্েিও 
বনলিনি। আমার রনের জবাব হদিনি।’ 

িািা হনয় নগনয়নিল। 
সুষমা রাও চা বতনর কনর আহমদ মুসার হানত তুনল নদল। 
হবয়ারা িািার হে সনরনয় নিনয় হগল। 
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আহমদ মুসার চানয়র কাপনট নট-নটনবনল হরনে হসাজা হনয় বসল। গাম্ভীযড 
হিনম এ্নসনি তার মুনে। বলল আহমদ মুসা, ‘ধে সুষমা, ‘তুনম’ সনম্বাধনির 
অনুমনত নদনয় নেেনকর মত ঘনিষ্ঠ হবর সুনযাগ হদয়ার জনে। আসনল আনম 
হেয়ার সু্কল নকংবা কনলনজর নেেক িই। সম্মানিত অধযে গংগাধর নতলনকর 
সানথ আমার রথম সাোত হয় নতি চারনদি আনগ মাদ্রাজ হথনক আন্দামাি 
আসার পনথ জাহানজ। নতনি আমার অনুনরানধ হতামার সানথ এ্ই সাোনতর 
বযবস্থা কনর নদনয়নিি। আনম দুুঃনেত, এ্ই হকৌেনলর আশ্রয় িা নিনয় উপায় নিল 
িা।’ 

থামল আহমদ মুসা। 
ভ্রুকুনেত হনয় উনঠনি সুষমার। তার হচানে নবস্ময় ও হকৌতুহল দুইই। 

তার পনরপূণড দৃনষ্ট আহমদ মুসার মুনের উপর। বলল হস ধীনর ধীনর, ‘আনম নবনস্মত 
হনয়নি বনট, নকন্তু আপিার দুুঃনেত হবার মত অোয় নকিু ঘনটনি বনল আনম মনি 
কনর। নরনেপাল স্যর হকাি কলযাণ কামিা িাড়া এ্ই হকৌেনলর আশ্রয় হিিনি। 
আর আমার বড় িাই হিই, থাকনল তাঁর দৃনষ্ট আমার মনি হয় আপিার মতই 
হনতা।’ 

‘ধেবাদ সুষমা, অনিক বড় আসি আমানক নদনয়ি। ঈশ্বর আমানদর 
সাহাযয করুি।’ আহমদ মুসা বলল। 

আহমদ মুসা এ্কটু থামল। গাম্ভীযড আর এ্কটু গাঢ় হনলা তার হচানে-
মুনে। কথা বনল উঠল আবার, ‘আনম আসনল হবিাি বাগডমযাি িই। আনম আহমদ 
োহ আলমগীনরর শুিাকাক্সেী। তাঁর হোজ হিবার জনেই আনম এ্নসনি 
আনমনরকা হথনক। আনম আহমদ মুসা।’ 

আহমদ মুসার কথা হেষ হবার সানথ সানথই সুষমা রাও যন্ত্রচানলনতর 
মত উনঠ দাঁড়াল। তার হচানে-মুনে সীমাহীি নবস্ময়, তার সানথ আিন্দও। 

পরেনণই হয যন্ত্রচানলনতর মত ধীনর ধীনর বনস পড়ল। হচাে বন্ধ করল। 
কনয়ক মুহূনতডর জনে। তারপর হচাে েুনল বলল, ‘হদেুি, আমার সবই স্বে মনি 
হনি। আহমদ োহ আলমগীনরর শুিাকাক্সেী হকউ আমার এ্োনি আসনবি, 
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নকন্তু নতনি আহমদ মুসা হনবি নক কনর? আনম হয আমার হচাে-কািনক নবশ্বাস 
করনত পারনি িা!’ 

‘তুনম নক আহমদ মুসানক জাি?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘েবনরর কাগনজ নকিু পনড়নি। আর মানঝ মানঝ আহমদ োহ 

আলমগীনরর কানি গল্প শুনিনি। তার কানি আহমদ মুসা নবশ্ব নথনয়টানরর 
মহািায়ক। আর আনম মনি কনর বনস আনি নতনি রনবিহুর্ ও হজমসবনন্র্র এ্ক 
সমন্বয়।’ বলল সুষমা রাও। 

‘কল্পিা কল্পিাই। এ্স বািনব আনস। অনিক কথা আনি।’ 
‘নকন্তু তার আনগ বলুি, আনমনরকা হথনক আহমদ োহ আলমগীনরর কথা 

জািনলি নক কনর? আর তার শুিাকাক্সেী হনয় আমার কানি হকি?’  
‘এ্কটা আন্তজডানতক সাহাযয সংস্থা হগাটা নবষয় আমানক ই-নমইল কনর 

জানিনয়নি। তার মনধয হতামার কথাও নিল।’ 
‘আমার কথাও নিল? নক নিল?’ 
‘আহমদ োহ আলমগীনরর নিনোঁজ হওয়ার সানথ গিিডর বালাজী বাজী 

রাও মাধনবর হমনয় সুষমার সানথ তার সম্পকডও এ্কটা কারণ হনত পানর।’ 
মনলি হনয় হগল সুষমা রাও এ্র মুে। দুহানত মুে হ নক হাঁটুনত মুে গঁুজল 

হস। 
‘স্যনর সুষমা।’ 
সুষমা মুে তুলল। অশ্রুনত ধুনয় হগনি তার দুগ-। 
‘স্যনর িাইয়া। নঠকই বনলনি ওরা, নকন্তু সরকার মানি আমার বাবা এ্র 

সানথ জনড়ত আনি বনল আমার মনি হয় িা। আনম বাবার সানথ এ্ বযাপানর কথা 
বনলনি।’ 

‘আমারও তাই মনি হয় সুষমা। আন্দামানি গত অল্প নকিুনদনির মনধয 
রায় নতি র্জি মানুনষর রহস্যজিক মৃতযু হনয়নি। মৃত রায় সবাই হমাপালা 
মুসনলম যুবক। আমার মনি হয় যারা এ্ই মৃতযুর জনে দায়ী তারাই আহমদ োহ 
আলমগীনরর নিনোঁজ হওয়ার সানথ জনড়ত থাকনত পানর।’ 
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মুে উজ্জ্বল হনয় উঠল সুষমার। বলল, ‘আমার আব্বাও মনি কনরি 
নবপজ্জ্বিক বড় এ্কটা চক্র্ এ্ই ঘটিার সানথ জনড়ত থাকনত পানর।’ 

‘কারা এ্ই চক্র্?’ অনিকটা স্বগনতানক্তর মত এ্ই কথা বনল আহমদ মুসা 
গত নতি নদনির সব ঘটিা এ্নক এ্নক সুষমানক বলল। 

িয়-আতংনক চুপনস হগনি সুষমা রাওনয়র মুে। আতডকনে বলল, 
‘আহমদ োহ আলমগীনরর পনরবানরর উপরও আজ এ্ত নবপদ! তাই হতা কাল 
নবনকল হথনক হটনলনফানি পানি িা।’ 

এ্কটু থামল সুষমা রুদ্ধ হনয় আসা কে সামনল হিবার জনে। বনল উঠল 
হস আবার, ‘আপনি আন্দামানি পা হদবার আনগ হথনকই ঘটিা ঘটনত শুরু কনরনি 
এ্বং নতি নদনি এ্তসব সাংঘানতক ঘটিা ঘনটনি আপিানক হকন্দ্র কনর? তার 
মানি হসই চক্র্ আপিার সন্ধাি হপনয়নি। এ্বং এ্র অথড আপনিও তানদর সন্ধাি 
হপনয়নিি। অথচ এ্ পযডন্ত এ্ক ইনেও এ্গুনত পানরিনি।’ নবস্ময়, আিন্দ ও 
কান্নার সমন্বনয় কথাগুনলা বলল সুষমা রাও। 

‘ওরা আমানক নচিনত হপনরনি বনল মনি হয় িা। তনব আমানক টানগডট 
কনরনি আনম ওনদর মুনোমুনে হনয়নি, নকন্তু ওনদর হকাি পনরচয় সন্ধাি এ্েনিা 
পাইনি। ওনদর কাউনকই আনম জীনবত হানত পাইনি। তাই আনম সামনি এ্গুনত 
পারনি িা।’ 

আহমদ মুসার কথা হেষ হবার আনগই তার হমাবাইল হবনজ উঠল। 
হমাবাইল তুনল নিল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা ‘হ্যানলা’ বলনতই ওপার হথনক হহানটল সাহারার মানলক 
হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহর কে শুিনত হপল। বলল ওপার হথনক, ‘হবিাি, 
গংগারাম নকর্োপ হনয়নি।’ 

চমনক উঠল আহমদ মুসা। দ্রুত কনে বলল, ‘কেি হকানত্থনক নকর্োপ 
হনয়নি?’ 

‘গত রানত। বাসা হথনক। হোি, তুনম সুষমার সাোত হপনয়ি?’ 
‘হপনয়নি। তার সানথ কথা বলনি।’ 
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‘নঠক আনি কথা হেষ কনর তাড়াতানড় এ্স। পনরনস্থনত মনি হয় জনটল 
হনয় উঠনি। হোি, হতামার সব কথাই আনম গংগারানমর মাধযনম জানি।’ 

‘নঠক আনি জিাব। আনম সব বুনঝনি। আনম এ্মিটাই অনুমাি 
কনরনিলাম। এ্ত দুুঃসংবানদর মনধযও এ্নদকটা আমার কানি আিনন্দর হয, আনম 
এ্কজি অনিিাবক হপলাম।’ 

‘উনো কথা বনলা িা যুবক। হতামানক হতা আমানদর সবার অনিিাবক 
কনরই আল্লাহ আন্দামানি পানঠনয়নিি। হিনলর মত তাই ‘তুনম’ বনলনি 
হতামানক। আমানক মাফ কনরা। আর কথা িয়। তুনম তাড়াতানড় এ্স।’ 

‘নজ জিাব।’ বনল আহমদ মুসা কল অফ কনর নদল। 
এ্ক রানজযর উনিগ-উৎকো নিনয় তানকনয় নিল সুষমা আহমদ মুসার 

নদনক। 
আহমদ মুসা কথা হেষ করনতই সুষমা বনল উঠল, ‘হক নকর্োপ হনয়নি 

িাইয়া?’ 
‘গংগারাম িানমর এ্কজি কযাব ড্রাইিার। আন্দামানি হসই নিল আমার 

গাইর্, সাথী, সাহাযযকারী সব। তার আসল িাম গাজী হগালাম কানদর। হসও 
এ্কজি হমাপালা যুবক। মনি হয় আমার সন্ধাি পাবার জনেই তানক নকর্োপ 
করা হনয়নি। এ্র অথড হস িয়ংকর এ্ক নবপনদর মনধয পনড়নি।’ আহমদ মুসার 
কনে হবদিার িাপ। 

‘কারা এ্ই েয়তাি? হকি তারা এ্সব করনি? আনমই নক এ্র জনে 
দায়ী? আলমগীরনক িালবাসা যনদ আমার অপরাধ হয়, তাহনল এ্জনে মাে 
আনমই অপরাধী। আমানক োনি তারা নদনত পানর। আলমগীর নকংবা সবাইনক 
এ্র সানথ জড়ানিা হনি হকি?’ অশ্রুরুদ্ধ কনন্ঠ বলল সুষমা। 

‘িা সুষমা, তুনম এ্সব ঘটিার হকন্দ্রনবন্দু িও। আহমদ োহ আলমগীর 
নকর্েঅপ হওয়ার অনিক আনগ ঘটিার সূেপাত ঘনটনি। আলমগীর যেি 
নকর্োপ হয়, তার আনগই আড়াই র্জি মানুনষর রহস্যজিক মৃতযু ঘনটনি। 
সুতরাং হতামার নবষয়টা এ্োনি হগৌণ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘তাহনল মুেয এ্োনি হকাি নবষয়টা। আসনল কারা ওরা?’ 
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‘হসটাই এ্েিকার রে সুষমা। এ্ই রনের উির পাওয়ার হেনে তুনম 
হকাি সহনযানগতা করনত পার নকিা, এ্ জনেই আনম হতামার কানি এ্নসনি।’ 

সংনগ সংনগ হকাি উির নদল িা সুষমা রাও। িাবনিল হস। 
আহমদ মুসাই আবার কথা বলল। হস বলল, ‘আহমদ আলমগীর সম্পনকড 

হতামানক হকাি নদি নকিু বনলনি আত্মীয় স্বজনির মনধয হথনক অথবা অে হকউ?’ 
‘হসটাই িাবনি। আমার ও আহমদ আলমগীনরর বযাপারটা নঠক হকউ 

জািনতা িা। সুতরাং হকউ নকিু বলার কথা িয়। এ্কটা ঘটিার কথাই মনি পনড়। 
নতি চার মাস আনগর ঘটিা। হেনি আসনিলাম হায়দরাবাদ হথনক আন্দামানি। 
আনম ও আলমগীর পাো-পানে বনসনিলাম। হপাটড হেয়ার হপৌিার পর লানগজ 
কিডানর আনম অনপো করনিলাম। আলমগীর তার লানগজ নিনয় এ্গুনিল হচনকং 
কাউন্টানরর নদনক। 

এ্কজি হলাক আমার পানে এ্নস দাঁড়াল। মাঝ বয়সী। বলল, ‘মা, আনম 
হসামিাথ েমু্ভজী, মারাঠী। হতামানদর পনরবার ও আমানদর পনরবার এ্কই 
এ্লাকার। হতামানদর ‘হপনোয়া’ পনরবার আমানদর সকনলর হগৌরনবর বস্তু। হসই 
জনেই এ্কটা কথা বলনি, আলমগীর হিনলনটর সানথ হমো হতামার উনচত িয়। 
এ্কনদনক হস েত্রু ধনমডর, অেনদনক হস েত্রু পনরবানরর। হস সানপর বাচ্চা সাপই 
হনব। বনলই হস নপঠ চাপনড় চনল যায়। আনম.............।’ 

সুষমা রাওনক বাধা নদনয় আহমদ মুসা বলল, ‘নক িাম বলনল? হসামিাথ 
েমু্ভজী?’ 

‘হ্যাঁ। হকি এ্ই িানমর কাউনক হচনিি?’ 
‘নচনি িা। তনব এ্ই িানমর এ্কজি হলাক আমানদর হহানটনল থানক। 

আমার কনের দরজায় হস এ্কনদি এ্নসনিল। এ্কথা আমানক গংগারাম 
বনলনি।’ 

‘আপিার কনের দরজায়? হকি?’ 
‘জানি িা। নবষয়টানক আনম তেি গুরুত্ব হদইনি।’ 
‘শুনুি। হযনহতু হসামিাথ েমু্ভজী বনলনিল হস আমানদর এ্লাকার হলাক, 

আমানদর পনরবারনক িালবানস, তাই আব্বানক তার বযাপানর আনম নজজ্ঞাসা 
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কনরনিলাম। নতনি হসামিাথ েমু্ভজীনক হচনিি। আব্বা বনলনিি, েমু্ভজী এ্কটা 
চরমপন্থী সংগঠনির সদস্য। ওনদর উনেশ্য সফল হনল িারনত শুধু গণতন্ত্র িয়, 
সনতযকার মানুষ ও মািবতাও থাকনব িা। হযমি............।’ 

‘থাক সুষমা, আর রনয়াজি হিই। আমার বুঝা যনদ িুল িা হনয় থানক 
তাহনল এ্ই হসামিাথ েমূ্ভজীরাই আলমগীনরর নকর্োপ এ্বং সব হতযাকান-র 
হপিনি রনয়নি।’ সুষমা রাওনক থানমনয় নদনয় বনল উঠল আহমদ মুসা। 

নবস্ময় ফনুট উঠল সুষমা রাওনয়র হচানে-মুনে। বলল, ‘নতনি হকাি 
চরমপন্থী দনলর সদস্য বনলই নক এ্ কথা বলনিি?’ 

‘এ্র সানথ আমার দরজায় আনড় পাতার বযাপারটানক হযাগ কর।’ 
‘বুঝনত পারনি িা আপিার ওোনি আনড় পাতনব হকি? আপনি হতা 

হবিাি বাগডমযাি, এ্কজি আনমনরকাি।’ 
‘নকন্তু আমার হচহারা হতা আনমনরকাি িয়। হসজনে সনন্দহ হস করনতই 

পানর। তািাড়া হনত পানর হস হহানটনলর রনতযক িতুি বানসন্দা সম্পনকড হোঁজ 
েবর নিনয় নিনশ্চত হনয় থানক। হযটাই হহাক, এ্ হথনক রমাণ হয় এ্রা এ্কটা 
নমেি নিনয় কাজ করনি। এ্কটা চরমপন্থী সংগঠনির নমেি নক হনত পানর, তা 
হতামার আব্বাই নকিুটা বনল নদনয়নিি হয’ ওরা সফল হনল িারনত শুধু গণতন্ত্র 
িয়, সনতযকার মানুষ ও মািবতাও থাকনব িা। হসামিাথ েমু্ভজীরা আন্দামানি 
গণতন্ত্র, সনতযকার মানুষ ও মািবতা নিধনিরই কাজ করনি।’ 

সুষমা রাও নবস্ময় নবমুগ্ধ হচানে তানকনয় আনি আহমদ মুসার নদনক। 
বলল, ‘ধেবাদ িাইয়া, আপনি নঠক ধনরনিি। নকন্তু িাইয়া, এ্ই রক্ত নপয়াসুরাই 
যনদ আহমদ আলমগীরনক..........।’ 

কথা হেষ করনত পারনলা িা সুষমা। কান্নায় আটনক হগল তার কথা। 
মুনে হাত চাপা নদনয় মুে নিচু করল হস। 
আহমদ মুসা তাড়াতানড় বলল, ‘বধযডয ধর সুষমা। আনম নিনশ্চত হয, 

আহমদ আলমগীর হবঁনচ আনি।’ 
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মুে তুলল সুষমা। অশ্রু হধায়া মুে। হচাে দুনটও পানিনত িরা। তার হঠাঁট 
দুনট কাঁপনি। কথা বলার হচষ্টা কনরও পারল িা। কান্না এ্নস কথানক তনলনয় নদল। 
আবার মুে নিচু করল হস। 

‘আনম নঠক বলনি সুষমা, আহমদ আলমগীর হবঁনচ আনি। তার হবাি ও 
মানক তারা নকর্োনপর হচষ্টা করনি এ্টাই তার হবঁনচ থাকার সবনচনয় বড় 
রমাণ।’ োন্ত ও দৃঢ় কনে বলল আহমদ মুসা। 

সুষমা রাও মুে তুলল। মুে মুনি বলল, ‘ঈশ্বর আপিার কথা সতয করুি 
িাইয়া। নকন্তু ওঁর মা-নবািনক নকর্োপ করার সানথ ওঁর হবঁনচ থাকার নক 
সম্পকড?’ 

‘আমার মনি হনি আহমদ আলমগীনরর মা-নবািনক তারা আহমদ 
আলমগীনরর কানি নিনত চায়। হকি নিনত চায় এ্র উির এ্কানধক হনত পানর। 
আর এ্কনট কথা হনলা তারা আহমদ আলমগীনরর কাি হথনক এ্মি নকিু আদায় 
করনত চায় যা তারা পানি িা। তার উপর বাড়নত চাপ সৃনষ্টর জনে তারা এ্েি 
আহমদ আলমগীনরর মা-নবািনক হানতর মুনঠায় নিনত চানি।’ 

িতুি উৎকো-উনিগ সুষমার হচানে-মুনে। হস বলল, ‘নক হপনত চায় ওঁর 
কানি। আমার কাি হথনক সনর যাবার ওয়াদা?’ 

‘আমার তা মনি হয় িা সুষমা। কারণ এ্মি ওয়াদার হকাি মূলয হিই। 
সুতরাং এ্মি অকাযডকর নবষনয়র জনে তারা এ্তবড় আনয়াজি করনত পানর িা।’ 

‘তাহনল?’ বলল সুষমা। তার উনিগ-উৎকো আরও গিীর হনয়নি। 
‘এ্টাই এ্েিকার সবনচনয় বড় রে। আিা সুষমা, আহমদ োহ 

আলমগীর হগাপি বা রকাশ্য হকাি দল বা সংগঠনির সানথ জনড়ত নিল?’ 
‘িা, হস হকাি নকিুর সানথই জনড়ত নিল িা। যানক বনল বই হপাকা হস 

হস ধরনিরই। তনব আহমদ োহ আলমগীর সব ধরনির হেলা-ধুলা ও সমাজ-
হসবার মত অনিক নকিুনত জনড়ত নিল। এ্ সবই করনতা হস বযনক্ত নহসানব, হকাি 
সংগঠনির সদস্য নহসানব িয়। এ্মি নক হকাি হস্পাটডস সংগঠনিরও সদস্য নিল 
িা।’ বলল সুষমা রাও। 
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‘হতামার অজানন্ত হকাি হগাপি সংগঠনির সানথ তার জনড়নয় পড়ার 
সম্ভাবিা সম্পনকড হতামার মত নক?’ 

এ্কটু িাবল সুষমা রাও। তারপর ধীনর ধীনর বলল, ‘আমরা দুজি 
দুজনির কানি স্বি আয়িার মত। দুজনির কানি দুজনির হকাি নকিুই হগাপি 
হিই। এ্ই অবস্থায় হস হকাি নকিুর হগাপি সদস্য থাকনব, এ্টা এ্নকবানরই 
অসম্ভব।’ 

‘ধেবাদ সুষমা, আর পানরবানরক হগাপি নকিু সম্পনকড হতামার নক জািা 
আনি?’ 

আবার িাবিায় র্ুব নদল সুষমা রাও। নকিুেণ স্মনৃত হাতনড় হফরার পর 
হস বলল, ‘হতমি নকিু আমার মনি পড়নি িা। তনব নেবাজী র্াইনিনষ্ট সম্পনকড 
তার এ্কটা কথা আমার মনি আনি। এ্কনদি িারনতর ইনতহাস নিনয় আনলাচিার 
সময় হস বনলনিল, ‘জাি, হতামানদর নেবাজী রণীত তার ও হপনোয়া র্াইনিনষ্টর 
সবনচনয় গুরুত্বপূণড ও হগাপি দনলল হতামানদর হানত হিই, হসটা আনি হমাগল 
র্াইনিনষ্টর হানত।’ আমানদর এ্ই র্াইনিনষ্ট সংক্র্ান্ত হকাি বযাপানরই আমার 
হকাি আগ্রহ হিই। তাই নবষয়টা আনম এ্নড়নয় হগনি। নকি ুনজজ্ঞাসা কনরনি তাঁনক 
এ্ বযাপানর।’ 

ভ্রু-কুনেত হনয়নি আহমদ মুসার। রবল এ্কটা নচন্তার সয়লাব এ্নস 
তানক আিন্ন করল। আহমদ আলমগীর নেবাজী-নপনোয়া র্াইনিনষ্টর হয হগাপি 
দনলনলর কথা বনলনি হসটা নক? হস দনললটা নক আহমদ োহ আলমগীনরর হানত 
আনি? অনেরাও নক হসটা জানি? সুষমা কথা হেষ করনতই আহমদ মুসা  বলল, 
‘তুনম নক এ্ই দনলল নবষনয় কানরা সানথ কেিও আলাপ কনরি সুষমা?’ 

‘িা িাইয়া, আনম িুনলই নগনয়নিলাম। আপনি নজজ্ঞাসা করায় িাবনত 
নগনয় মনি পনড় হগনি। আজ আপিানকই রথম বললাম।’ 

কথা হেষ কনর এ্কটু হথনমই সুষমা আবার বনল উঠল, ‘আপনি এ্ দনলল 
নিনয় নকিু িাবনিি িাইয়া? এ্র এ্েি নক গুরুত্ব আনি?’ 

‘হস হগাপি দনলল নক আমরা জানি িা। তনব নেবাজী রণীত তার 
র্াইনিনষ্টর দনলল েত রাজিা-ানরর হচনয় মূলযবাি হনত পানর। আর ওরা যনদ 



কালাপানির আন্দামানি  129 

 

হজনি থানক হস দনলনলর সন্ধাি আলমগীর জানি, তাহনল হস তথয হবর করার 
জনে তারা সবনকিুই করনত পানর।’ 

‘নকন্তু ওরা তা জািনব নক কনর? আর ঐ দনলল আহমদ আলমগীনরর 
কানি থাকনব হকি?’ িয় ও উনিগ জনড়ত কনম্পত কনে বলল সুষমা রাও। 

‘এ্ রনের উির আমানদর কানি বড় িয় সুষমা, আর উির আমানদর 
জািারও উপায় হিই। আমানদর িাববার নবষয় হনলা, দনলনলর নবষয়টাও আহমদ 
আলমগীনরর নকর্োপ হওয়ার এ্কটা কারণ হনত পানর। যনদ তাই হয়, তাহনল 
েুব বড় ঘটিা হনব এ্টা। কারণ হগাটা িারনতর হগাটা চরমপন্থী হসনন্টনমন্টনক 
আমরা এ্র সানথ জনড়ত হদেনত পাব।’ 

মুে শুনকনয় চুপনস হগল সুষমা রাওনয়র। হকাি কথা হস বলনত পারল 
িা। 

আহমদ মুসাই আবার কথা বনল উঠল, ‘সুষমা, আমানক এ্েি উঠনত 
হনব। আমানক তাড়াতানড় হহানটনল নফরনত বলা হনয়নি। মনি হনি, ওরা মনরয়া 
হনয় উনঠনি। গংগারামনক নকর্োপ করার অথড হনলা, ওরা আহমদ আলমগীনরর 
মা-নবািনক হানত পাওয়ার জনে পাগল হনয় উনঠনি।’ 

সুষমা তার আসি হথনক উনঠ দাঁড়াল। িুনট এ্নস বসল আহমদ মুসার 
পানয়র কানি কানপডনটর উপর। আহমদ মুসার নদনক মুে তুনল সজল কনে বলল, 
‘িাইয়া, আল্লাহ এ্বং আপনি িাড়া আহমদ আলমগীনর সাহাযযকারী আর হকউ 
হিই। আমার িয়, পুনলেও তানক হপনল হমনর হফলনব। আব্বা মুনে নকিু িা 
বলনলও নতনি এ্িানবই সমস্যার সমাধাি করনত চানিি। সুতরাং আপনি পুনলে 
ও রোসি কারও সাহাযয পানবি িা।’ 

বনল এ্কটা হ াক নগলল সুষমা রাও। তারপর বলল, ‘িাইয়া, আনম নক 
আপিার হকাি কানজ লাগনত পানর? আর নকিু িা পারনলও ওর জনে জীবিটা 
আনম নদনত পারব।’ 

কান্নার দুরন্ত হবগ চাপনত চাপনত বলল সুষমা রাও। 
আহমদ মুসা তার মাথায় হাত নদনয় সান্তিার সুনর বলল, ‘আল্লাহর উপর 

িরসা রাে। আর তুনম হদায়া করনলই চলনব সুষমা।’ 
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‘িাইয়অ, আনম োহ বানু ও আলমগীনরর মা সাহারা বানুনক এ্নি রােনত 
পানর িা?’ 

আহমদ মুসার মুে উজ্জল হনয় উঠল, ‘হকাথায় রােনব তুনম?’ 
‘আমানদর ফযানমলী উইং-এ্ আমার হগষ্টরুনম থাকনব। আব্বা জািনত 

পারনবি িা। মা নকিু বলনবি িা। গ্রাম হথনক আসা আত্মীয় নহসানব থাকনবি।’ 
‘হতামার রিানবর জনে ধেবাদ। রনয়াজি হনল ওনদর হতামার কানি 

পাঠাব, কথা নদনি সুষমা।’ 
আহমদ মুসার কথা হেষ হনতই ‘ধেবাদ িাইয়া’ বনল হাতবযাগটা েুনল 

এ্কটা হমাবাইল এ্বং এ্কটা কার্ড আহমদ মুসার হানত তুনল নদনয় বলল, ‘িাইয়া, 
এ্ হমাবাইনল আমার সব িাম্বার আনি। আমানক হয হকাি সময় পানবি। আর এ্ই 
কার্ডটা আমানদর ফযানমলী পাে। আপনি এ্ পাে নিনয় হয হকাি সময় ফযানমলী 
উইং-এ্র হগট নদনয় হিতনর  ুকনত পারনবি। ওঁনদর স্বাগত জািানিার জে 
আমার সব নকিু রস্তুত থাকনব িাইয়া।’ 

হমাবাইল ও কার্ড পনকনট হরনে ‘ধেবাদ সুষমা’ বনল উনঠ দাঁড়াল 
আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসানক নবদায় হদওয়ার সময় সুষমা তার কনম্পত হাত তুনল 
কাতর কনে বলল, ‘িাইয়া, আমার মি রনতটা মুহূতড আপিার কনলর জনে উন্মুে 
থাকনব।’ 

‘সব নঠক হনয় যানব সুষমা। আল্লাহ িরসা।’ বনল আহমদ মুসা ঘুনর 
দাঁনড়নয় গানড়নত উনঠ বসল। 

 
 
 
আহমদ মুসার গানড় তেি হপাটড হেয়ার েহনরর মধযােল অনতক্র্ম 

করনি। 
হমাবাইল হবনজ উঠল। 
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হমাবাইল হানত নিনয় নস্ক্রনি হদেল হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহর 
িাম্বার। তাড়াতানড় কথা বলল। আহমদ মুসার কে হপনতই হাজী আবদুল আলী 
আবদুল্লাহ বলল, ‘তুনম হকাথায়?’ 

‘হহানটল হথনক দুনকনলানমটার দূনর।’ 
‘হোি হহানটনলর বাইনর ওরা অবস্থাি নিনয়নি। লাউনঞ্জও ওরা আনি। 

পুনলনের দুজি বড় অনফসার এ্নসনিল। আমার মনি হয় তারাই ওনদর এ্নিনি। 
পুনলে অনফসাররা হবার্ডার সবার ফনটা হদেনি এ্বং এ্কজি নপকআপ-এ্র 
ড্রাইিারনক হদনেনয়নি। দুজি পুনলে হতামার সানথ এ্বং োহ বানু ও তার মানয়র 
সানথ হদো করনত চায়। আনম বনলনি, এ্েি ওঁরা ঘনর হিই। পুনলে অনফসার 
দুজি আবার আসনব বনল চনল হগনি। নকন্তু বুঝনত পারনি ওরা সবাই বনস আনি। 
আমার নপকআপ-এ্র ড্রাইিার হতামানদর নচনিনয় নদনয়নি।’ বলল হাজী আবদুল 
আলী আবদুল্লাহ। 

‘জিাব, হসামিাথ েমু্ভজী হকাথায়?’ 
নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘এ্েনি হতামার জািা দরকার?’ 
‘হ্যাঁ।’ 
‘নঠক আনি, হটনলনফাি ধনর রাে।’ 
আধা নমনিট পনরই হটনলনফাি এ্ল আবার হাজী আবদুল আলী 

আব্দুল্লাহর। বলল, ‘উনি ঘনর হিই।’ 
‘োহ বানু ও তার মা সাহারা বানুর েবর নক?’ 
‘ওঁরা ঘনর আনি। নিনষধ কনরনি হকাি রকার হটনলনফাি ধরনত এ্বং 

দরজায় িক করনল সাড়া নদনত। এ্িাড়াও দরকার হনল পানের ঘনর সনর যাবার 
বযবস্থা কনর হরনেনি। পানের ঘর েনল আনি।’ 

‘অনিক ধেবাদ জিাব।’ 
‘উনো কথা বনলা িা। ধেবাদ শুধুই হতামার রাপয। আল্লাহ দয়া কনর 

হতামানক আমানদর মনধয এ্নিনিি। হোি, এ্ই হহানটল এ্বং আমার যা নকিু 
আনি সব তুনম হতামার মত কনর বযবহার করনত পার।’ 
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‘ধেবাদ।’ 
‘ধেবাদ িয়, এ্েি বল তুনম নক নচন্তা করি।’ 
‘জিাব, আপনি োহ বানুনদর পানের কনে থাকুি। আনম নমনিট 

পনিনরার মনধয আসনি।’ 
‘হকাথায়? হহানটনল?’ 
‘নজ।’ 
‘নকিানব? েবরদার তুনম এ্ কাজ কনরা িা।’ আতডিাদ কনর উঠল হাজী 

আবদুল আলীর কে। 
‘আল্লাহ িরসা জিাব। নঠক আনম হপৌনি যাব। আপনি োহ বানুনদর 

হরনর্ রােনবি। ওনদর হহানটল িাড়নত হনব।’ 
‘নকিানব?’ আবার আতডিাদ হাজী আবদুল আলীর কনে। 
‘আনম আসনি। সব বলব জিাব। আনস। আসসালামু আলাইকুম।’ 
ওপার হথনকও সালানমর জবাব এ্ল। 
হমাবাইনলর কল অফ কনর মনিানযাগ নদল সামনির নদনক। 
 
 
 
হহানটল সাহারা হপাটড হেয়ানরর পূবড রানন্ত সাগনরর ধার হঘঁনষ নবরাট 

জায়গা জুনড় অবনস্থত। হহানটনলর সমগ্র এ্লাকা রাচীর হঘরা। হহানটনলর পূবড 
নদনক সাগর। পনশ্চম নদনক রাচীনরর নবোল হগট পযডন্ত বাগাি। বাগানির মধয 
নদনয় রায় ৫০ ফটু চওড়া রািা হহানটনলর গানড় বারান্দা পযডন্ত নগনয় হেষ হনয়নি। 
বাগািটা হহানটনলর দনেণ ও উির রানন্ত নবিৃত। বাগানির বাইনর নদনয় নবনিন্ন 
ফলফলারীর গাি এ্বং হিাট হিাট আগািায় িরা জংগল। 

আহমদ মুসা হহানটনলর রাচীনরর কানি যাবার আনগই এ্কটা কাঁচা 
গনলপথ নদনয় গানড় উির নদনক ঘুনরনয় নিল। দুনট হদাকানির মাঝোি নদনয় 
কনয়কটা বানড় হপনরনয় রাচীনরর ধার হঘঁনষ এ্কটা বড় গানির িায়ায় হঝানপর 
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আড়ানল গানড় দাঁড় করাল। সূযড র্ুনব হগনি। সন্ধযার অন্ধকার হিনম এ্নসনি। 
এ্নদনক হকউ আসনব িা, নিনশ্চত আহমদ মুসা। 

গানড়র নসনট বনসই মাগনরনবর িামাজ পনড় নিল হস। তারপর বতনর হনয় 
হিনম এ্ল। গানড় লক কনর চানবটা গানড়র চাকার তলায় হরনে নদল। 

রাচীর ধনর রথনম উিনর তারপর পূবড নদনক এ্গুনলঅ আহমদ মুসা। 
তারপর এ্কটা জায়গায় এ্নস দাঁড়াল। 

আজ সকানলই হস হহানটনলর নতিনদনকর হগাটা বাগাি ঘুনর হবনড়নয়নি। 
সব নকিুই হদনেনি হস। তার এ্ই ঘুনর হবড়াবার রধাি উনেশ্য নিল তার কনের 
জািালা হথনক হদেনত পাওয়া সুন্দর পনরপানট কনর সাজানিা কবরোিাটা হদো। 
হদনেনি হস কবরোিা। কবরটা মওলািা নলয়াকত আলীর। নতনি আন্দামানি 
িীপান্তনরত িারনতর এ্কজি স্বাধীিতা সংগ্রামী। আহমদ মুাস শ্রদ্ধািনর সালাম 
নদনয়নি করববাসীনক। আহমদ মুসা তাঁনক হচনিনি, নকন্তু বুনঝনি হদে ও জানতর 
জনে বৃনটনের নবরুনদ্ধ জীবি-পণ সংগ্রাম কনরনি হয হাজার হাজার মুসলমাি, 
এ্ই মওলািা নলয়াকত আলী তানদরই এ্কজি। পনর হাজী আবদুল আলীনক 
নজজ্ঞাসা কনর আহমদ মুসা হজনিনিল, আন্দামানি হজনলর বাইনর বানড়ঘর কনর 
স্বাধীিিানব জীবি যাপনির অনুমনত হপনয়নিল অনিক কনয়নদ। মওলািা 
নলয়াকত আলী তানদরই এ্কজি। নতনি এ্ই মুক্ত কনয়নদনদর এ্কটা জুমআ 
মসনজনদর ইমাম নিনলি। এ্ই কবনরর পানেই তার বানড় নিল। হাজী আবদুল 
আলীর পূবড পুরুষ বৃনটনের নবরুনদ্ধ যুদ্ধ করার অপরানধ ১৯২২ সানল দনেণ 
িারনতর মালাবার অেল হথনক িীপান্তনরত হনয় এ্োনি আনস। তারপর তানদরই 
এ্ক উির পুরুষ এ্ই জায়গাটা নকনি হিয়। হাজী আবদুল আলী তানদরই এ্ক 
উির পুরুষ। বংোনুক্র্নম মওলািা নলয়াকত আলীর পনরচয় তাঁর কানিও হপৌনি। 
তার স্মনৃত িয়, এ্কটা ইনতহাস রোর জনেই নতনি কবরটানক ধনর হরনেনিি। 

আহমদ মুসা রাচীনরর হগাড়ায় দাঁনড়নয় হকামনর জড়ানিা নসনের কর্ড 
হবর কনর হুকটা িুনঁড় মারল রাচীনরর মাথায়। হুকটা রাচীনরর মাথায় িালিানব 
আটনকনি হদনে নিনয় তরতর কনর হস উনঠ হগল রাচীনরর মাথায়। 
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নসনের কর্ডটা েুনল নিনয় লানফনয় পড়ল হস হিতনর। গুনড় হমনর িুটল 
হস হহানটনলর নদনক। নগনয় দাঁড়াল তার ঘনরর জািালা বরাবর নিচটায়। এ্কটা 
ইমারনজেী এ্নক্সনটর বযবস্থা নহসানব গত রানতই হস তার জািালার স্ক্রুগুনলা েুনল 
হরনেনি।  

মানট হথনক জািালার পাে নদনয় উপনর উনঠ যাওয়া পানির পাইপ হবনয় 
তরতর কনর উনঠ হগল দুতলার জািালায়। তারপর কানিডনস দাঁনড়নয় হগাটা 
জািালাটা েুনল হিতনর হরনে নদল এ্বং হবড়ানলর মত নিুঃেনব্দ লানফনয় ঘনর 
হগল। 

হসাফায় বনস মুে ও কপানলর ঘাম মুনি এ্কটু জুনড়নয় নিল েরীরটানক। 
আহমদ মুসা নহসাব করল, তার এ্েি নিতীয় কাজ হনলা হাজী আবদুল 

আলী ও োহ বানুনদর কানি হপৌিা। 
নকন্তু তার আনগ আহমদ মুসা আলমানর হথনক বযাগ এ্নি দনড়র মই হবর 

কনর যথাস্থানি রােল। ইমারনজেী এ্নক্সট সামনি হরনেই গত রানত হস এ্ই দনড়র 
মইটাও হজাগাড় কনরনি। 

আহমদ মুসা গিিডর হাইনজ যাওয়া জামার উপর বহু পনকট ওয়ালা 
জযানকট পনর নিল। সব নঠক আনি হদনে নিনয় আহমদ মুসা এ্গুনলা দরজার 
নদনক।  

আনি কনর িব ঘুনরনয় দরজানট েুলল আহমদ মুসা। 
সামনি দরজা সরানতই িূত হদোর মত চমনক উঠল আহমদ মুসা। চার-

পাঁচ গজ দূনরই দাঁড়ানিা হসামিাথ েমু্ভজী। তার হানতর নরিলবার উনঠ এ্নস নস্থর 
হনলা আহমদ মুসার বুক বরাবর। 

হহনস উঠল হসামিাথ েমু্ভজী। বলল, ‘রথনম েব্দ শুনি আনম মনি 
কনরনিলাম ঘনর ইঁদুর-নটদুর হনব। চনলই যানিলাম। সারানদি দরজা পাহারা 
নদনয় বনস আনি। কেি তুনম  ুনকনিনল ঘনর িদ্মনবেী আনমনরকাি?’ 

গম্ভীর হনয় উঠল হসামিাথ েমু্ভজী। 
কনঠার হনয় উঠল তার মুে। বলল, ‘হাত উপনর হতাল হবিাি বাগডমযাি। 

এ্কটু চালানকর হচষ্টা করনল বুক হতামার এ্নফাড় ওনফাড় হনয় যানব।’ 
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হাত উপনর তুলল আহমদ মুসা। তার মুেটা অকস্মাৎ হযি এ্কটু হবনে 
উজ্জ্বল হনয় উনঠনি। বলল, ‘হক আপনি? নক করনিি এ্সব? নদি-দুপুনর হহানটনল 
এ্িানব...........।’ 

হসামিাথ েমু্ভজী এ্কটা ধমক নদনয় আহমদ মুসার কথা বন্ধ কনর নদনয় 
বলল, ‘হক আনম, নক করনি সবই হটর পানব।’ 

কথা বলনত বলনত হসামিাথ েমু্ভজী যেি বাম হানতর নরিলবার ধনর 
র্াি হানত আহমদ মুসানক সাচড করনত আসনিল, নঠক তেি উপনর উঠানিা 
আহমদ মুসার র্াি হাত জযানকনটর কলানরর নিচ হথনক তীেè ফলার িুনর হবর 
কনর হানত নিনিল। 

িুনরটা হানত নিনয়ই আহমদ মুসা হসামিাথ েমু্ভজীর হপিি নদনক 
তানকনয় নচৎকার কনর বনল উঠল, ‘গংগারাম’ হর্ান্ট ফায়ার।’ 

হসামিাথ েমু্ভজী চমনক উনঠ মুহূনতডর জনে হপিনি তাকাল। 
আহমদ মুসা মুহূনতডর এ্ই সুনযাগটাই চানিল। িুনরর বাট ধরা আহমদ 

মুসার র্াি হাত তীব্র হবনগ হিনম এ্ল। নগনয় আঘাত করল হসামিাথ েমু্ভজীর 
নপনঠর বাম পানে নঠক হৃদনপনন্র্র উপর।  

িুনরটা আমূল নবদ্ধ হনয়নিল। 
এ্কটামাে নচৎকার হসামিাথ েমু্ভজীর মুে হথনক হবরুল। তারপর হস 

 নল পড়ল আহমদ মুসার উপর। 
আহমদ মুসা েমু্ভজীনক ধনর ঘনরর হিতনর হটনি নিল। 
দ্রুত িুনট আসা দুজনির পানয়র েব্দ হপল আহমদ মুসা। সম্ভবত 

হসামিাথ েমু্ভজীর নচৎকার তারা শুিনত হপনয়নি। 
আহমদ মুসা তাড়াতানড় হসামিাথ েমু্ভজীনক হরনে দরজার আড়ানল 

নগনয় দাঁড়াল। 
হসামিাথ েমু্ভজী পনড় আনি দরজার পনরই ঘনরর হমনঝনত। 
দুজি হলাক িুনট এ্নস দরজায় মুহূনতডর জনে দাঁড়াল। তানদর হানত 

নরিলবার। তারপর তারা দ্রুত এ্নগনয় আসনত লাগল হসামিাথ েমু্ভজীর নদনক। 
দুজি পাোপানে। 
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আহমদ মুসা গুনড় হমনর এ্কটু এ্নগনয় অকস্মাৎ তার দুপানক িুনঁড় নদল 
তানদর সামনি। 

তারা হদেনত হপল আহমদ মুসানক। নকন্তু তারা নকিু িাববার আনগই 
আহমদ মুসার বানড়নয় হদয়া পানয় হহাঁচট হেনয় পনড় হগল মুে থবুনড় হসামিাথ 
েমু্ভজীর উপর। 

আহমদ মুসা দ্রুত উনঠ নগনয় তার দুহানতর দুনরিলবার দুজনির নদনক 
তাক কনর বলল, ‘হতামরা হতামানদর হানতর নরিলবার হফনল দাও।’ 

নকন্তু আহমদ মুসার কথা হেষ হবার আনগই তারা নবদুযত হবনগ তানদর 
েরীর উনেনয় হিয়ার সানথ সানথ তানদর নরিলবার ঘুনরনয় নিনিল। 

গুলী িা কনর আহমদ মুসা হকাি উপায় থাকল িা। আহমদ মুসা তার 
নরিলবানরর িল দুজনির পাঁজনর হচনপ ধনর এ্ক সানথই নেগার চাপল। 

েব্দ এ্ড়াবার জনে গুলী করনত চায়নি আহমদ মুসা। দুজনির গানয় 
নরিলবানরর িল হচনপ তার গুলী করা েব্দ এ্ড়াবার লনেযই। 

আহমদ মুসা এ্কটু অনপো করল। িা আর হকউ এ্ল িা। 
ঘর হথনক হবনরনয় হস দরজা লক কনর িুটল োহ বানুনদর ঘনরর নদনক। 
োহ বানুনদর ঘনরর পানের ঘনর হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহর থাকার 

কথা।  
আহমদ মুসা হসই দরজায় িক করল। 
দরজায় হর্ার নিউ আনি। 
হর্র নিউনত আনলার িড়াচড়া লেয করল আহমদ মুসা। 
পরেনণই দরজা েুনল হগল। 
দরজায় দাঁনড়নয় হাজী আবদুল্লাহ। 
তার হপিনি ঘনরর মাঝোনি মুে শুকনিা কনর দাঁনড়নয় আনি োহ বানু 

ও তার মা সাহারা বানু। 
হাজী আবদুল্লাহ জনড়নয় ধরল আহমদ মুসানক। বলল, ‘তুনম নক পনির 

নমনিনটই এ্নস হগি। এ্ই পনির নমনিট আমার কানি পনির বিনরর মত িারী 
হনয়নি। নক কনর এ্নল তুনম?’ 
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‘জিাব হয পনথ এ্নসনি, হস পনথই নফরব। হদেনবি আপনি।’ 
বনল আহমদ মুসা তাকাল সাহারা বানুর নদনক। বলল, ‘মা আপিারা 

হরনর্?’ 
‘হ্যাঁ বাবা, নকন্তু নক নিনত হনব বুঝনত পারনি িা।’ সাহারা বানু বলল। 
‘রনয়াজিীয় কাপড়-নচাপড় িাড়া আর নকিুর রনয়াজি হিই মা।’ 
‘আমরা হকাথায় যাব হবটা?’ 
‘নচন্তা কনর হদেলাম মা হহানটনল হযমি আপিারা নিরাপদ িি, হতমনি 

পনরনচত হকাি মুসনলম ঘরও নিরাপদ িয়। সব হিনব সুষমা রাও-এ্র রিাব আনম 
গ্রহণ কনরনি মা। সুষমা রাওনয়র সানথ আপিানদর পনরচয় আনি হতা!’ আহমদ 
মুসা বলল। 

‘নজ, িাল পনরচয় আনি।’ বলল োহ বানু। 
‘সুষমা রাও তার কানি হতামানদর রােনত চায়। পনরচয় হনব আপিারা 

তানদর গ্রাম হথনক আসা আত্মীয়।’ 
‘িাল-মন্দ নকিুই আমরা বুঝব িা হবটা, তুনম হযটা িাল মনি কর, হসটাই 

করনব।’ সাহারা বানু বলল। 
‘সুষমা রাও যনদ এ্ দানয়ত্ব হিয়, তাহনল এ্টা হনব সবনচনয় িাল 

বযবস্থা।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 
‘সুষমা আন্তনরকিানব এ্ অনুনরাধ কনরনি। এ্ কারনণ আনমও িাল মনি 

কনরনি এ্টা।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘িাইয়া নিনোঁজ হওয়ার পর সুষমা আমানদর বানড় এ্নসনি এ্বং 

রনতনদিই হটনলনফানি আমানদর হোঁজ-েবর নিনয়নি। আনমও মনি কনর এ্টা 
িাল বযবস্থা হনব।’ বলল োহ বানু। 

‘নকন্তু এ্নদর নিনয় নকিানব যাওয়া যানব আহমদ মুসা?’ হাজী আবদুল্লাহ 
বলল।  

‘আহমদ মুসা িয়, বলুি হবিাি বাগডমযাি।’ আহমদ মুসা বলল। 
হাসল হাজী আবদুল্লাহ। বলল, ‘িুল আর হনব িা নম. বাগডমযাি।’  
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‘চলুি যাওয়া যাক।’ বনল আহমদ মুসা দরজা েুনল রথম হবর হনলা 
কনরনর্ানর। চারনদনক হদনে বলল, ‘আপিারা আসুি।’ 

সবাই চলল আহমদ মুসার ঘনরর নদনক। 
ঘনরর লক েুনল রথনম তানদর ঘনর  ুনকনয় আহমদ মুসা  ুকল। 
ঘনর  ুনক আঁৎনক উনঠানি হাজী আবদুল্লাহ, সাহারা বানু এ্বং োহ বানু 

নতিজনিই।  
‘এ্নক আহমদ মুসা? নকিানব হনলা?’ আতডকনে বলল হাজী আবদুল্লাহ। 
‘আপনি বনলনিনলি হসামিাথ েমু্ভজী তার কনে হিই। তাই বনল 

হহানটনল নিল িা তা িয়। হস আমার কনের সামনি হকাথাও ওঁৎ হপনত আমার 
ঘনরর উপর সাবডেনণক হচাে হরনেনিল। আনম বাগাি নদনয় এ্নস পানির পাইপ 
হবনয় জািাল নদনয় ঘুনর  ুনক। আপিার কানি যাবার জনে যেি দরজা 
েুনলনিলাম, তেি নরিলবার বানগনয় আমার উপর হস ঝাঁনপনয় পনড়নিল। হেনষ 
এ্ই পনরণনত তার হনয়নি।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘নকন্তু অে দুজি?’  
‘ওরাও হসামিাথ েমু্ভজীর হলাক। েমু্ভজীর নচৎকার শুনি ওরা িুনট 

এ্নসনিল। হদেুি তানদর হানত এ্েিও নরিলবার ধরা আনি।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘ধেবাদ আহমদ মুসা। ওরা আক্র্মণ করল, আবার ওরাই মারা পড়ল। 
হতামার হনত যাদু আনি আহমদ মুসা। এ্তনদি শুনিনি, এ্বার হচানে হদোর 
হসৌিাগয হনলা।’ 

‘যাদু িয় জিাব, আল্লাহর সাহাযয আনি।’ 
বনলই আহমদ মুসা জািালার নিনচ রাো দনড়র মই নিনয় জািালার 

দুপানের দুহুনকর সানথ িাল কনর বাঁধনত লাগল,  আর োহ বানুনক লেয কনর 
বলল, ‘তুনম মৃত ওনদর সবার পনকট সাচড কর। হিমকার্ড, হয হকাি ধরনির কাগজ 
ও হমাবাইল হপনল আমানক দাও।’ 

আহমদ মুসা দনড়র মই হসট কনর বলল হাজী আবদুল্লাহনক, ‘জিাব, 
আনম হসামিাথ েমু্ভজীর ঘরটা এ্কটু সাচড কনর আনস।’ 
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‘তার কাি হথনক সুনিনদডষ্ট হকাি নকিু নক হপনত চাি?’ বলল আবদুল্লাহ। 
‘আহমদ আলমগীর ও গংগারামনক তারা হকাথায় হরনেনি, ওনদর 

আিািা হকাথায়, এ্নদর উনেশ্য ও পনরচয় নক, ইতযানদ সম্পনকডত তথয আমার 
দরকার।’ 

আহমদ মুসার কথা হেষ হনতই োহ বানু হসামিাথ েমু্ভজীসহ মৃত 
নতিজনির পনকট হথনক পাওয়া নকিু টুকনরা কাগজ এ্নি আহমদ মুসার হানত 
তুনল নদল। 

আহমদ মুসা দ্রুত হচাে বুলানত লাগল কাগনজর টুকনরাগুনলার উপর। 
নবনিন্ন ধরনির নলপ। হকািটানত ঔষনধর িাম হলো, হকািটানত মানুনষর িাম 
হলো, কসনমনটকস-এ্র িামও দুনটা নলনপ পাওয়া হগল। কনয়কটা বযবসায় 
হকাম্পািীর কার্ডও পাওয়া হগল। এ্কটা নলনপর উপর এ্নস হচাে আটনক হগল 
আহমদ মুসার। তানত হলো: 

‘এ্ই নচরকুনটর বাহক দুজি নপকআনপর ড্রাইিারনক হতামার কানি নিনয় 
যানি। পুনলেনক বনলনি। তারা সাহাযয করনব। এ্ই হহানটনলই ওরা আনি। 
ওনদর ধরনতই হনব। ‘িাইপার’ এ্ হতামার আসার দরকার হিই। কযাব 
েয়তািটানক আমরাই হদেব। ওর কাি হথনক কথা হপনল সংনগ সংনগই হতামানক 
জািাব।’ -স্বামীজী 

রুদ্ধশ্বানস নচরকুটনট পড়ল আহমদ মুসা। তার হকাি সনন্দহ হিই। ‘কযাব-
েয়তাি’ বলনত গংগারামনকই বুঝানিা হনয়নি। নকন্তু ‘িাইপার’ নক বানড়, িা 
জায়গা? আহমদ মুসা নজজ্ঞাসা করল হাজী আবদুল্লাহনক, ‘জিাব, িাইপার নক? 
এ্ িানমর হকাি বানড় বা স্থাি আনি?’ 

‘িাইপার হিাট্ট িীনপর িাম, হপাটড হেয়ানরর অংে। হকি নজজ্ঞাসা করি?’ 
‘সন্ধযার পর ওরা গংগারামনক িাইপার-এ্ নিনি।’ গম্ভীর কনে বলল 

আহমদ মুসা। 
‘নঠক আহমদ মুসা। নিনত পানর। িাইপার-এ্ হপাটড হেয়ানরর পুরানিা 

হজলোিা। ওটা হপানড়া বানড়। পুরাতত্ব নবিাগ নকিু নকিু সংস্কার কনর স্মনৃত 
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নহসানব ধনর হরনেনি। নক্র্নমিালরা জিমািবহীি ঐ জায়গায় আড্ডা গারনত 
পানর।’ হাজী আবদুল্লাহ বলল। 

আিনন্দর রকাে ঘটল আহমদ মুসার হচানে-মুনে। দ্রুত কনে বলল, 
‘ধেবাদ জিাব। আনম োহ বানুনদরনক সুষমার ওোনি নদনয়ই তাহনল িুটব 
িাইপার িীনপ।’ 

‘িাইপার িীনপর হকাি নকিুই তুনম নচিনব িা। আনম নচনি। আনম হতামার 
সানথ থাকব। হিব িা। আনমও বন্দুক চালানত জানি, হদেনব।’ 

‘নকন্তু জিাব, আনম হতা ওনদক নদনয় চনল যাব।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘নঠক আনি। আনম এ্ লােগুনলা সামলাবার ও হতামার ঘরটা পনরষ্কার 

করার কাজ হসনর এ্েি হথনক নঠক এ্ক ঘণ্টার মাথায় পুরানিা নিনক্টানরয়া ব্রীনজ 
হপৌিব। ও ব্রীজ নদনয়ই িাইপার িীনপ হযনত হয়। ব্রীনজর হগাড়ায় বনস হতামার 
অনপো করব। তুনম ওোনি হপৌনি সমাি মানপর নতিটা হিড হদনব। আনম আড়াল 
হথনক হবনরনয় আসব।’ 

‘নঠক আনি জিাব। তাহনল আনম এ্েি আর হসামিাথ েমু্ভজীর কনে 
যানি িা। ইিোআল্লাহ নফনর এ্নস হদেব। ওর ঘনর হযি অে হকউ িা হ ানক 
আপিার হলাকনদর হসটা হদেনত বলনবি।’ 

‘তথাস্তু হবিাি।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। তার মুনে আিনন্দর হানস। 
আহমদ মুসা ঘুরল সাহারা বানুর নদনক। বলল, ‘মা, দনড়র মই নদনয় 

িামনত পারনবি হতা? এ্ক তলার দূরত্ব অসুনবধা হনব িা।’ 
‘িামনত হতা হনবই হবটা।’ 
‘ধেবাদ মা! আো কনর অসুনবধা হনব িা। আনম আনগ নিনচ যাব। নিচ 

হথনক মই ধনর রােব।’ 
বনল আহমদ মুসা িুনট নগনয় ঘনরর রাইনটং হটনবলটা নিনয় এ্ল জািালার 

নিনচ। হচয়ারও আিল হটনবনলর ধানর। বলল আহমদ মুসা োহ বানুনক, ‘হচয়ার 
হথনক হটনবনল, হটনবল হথনক জািালায় এ্বং জািালা হথনক দনড়র মই হবনয় নিনচ 
িামনব, নঠক আনি?’ 
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‘উিরটা নদনত পারব নিনচ িামার পর।’ বলল োহ বানু। নচন্তানন্বত তার 
মুে। 

আহমদ মুসা লেয করল োহ বানুর নচন্তানক্লষ্টতা। বলল, ‘িাবি হকি োহ 
বানু। তুনম হমাঘল কো িা? মধয এ্নেয়ার ‘পারগািা’ হথনক িারনতর ‘নদল্লী’ 
পযডন্ত হমাঘল ইনতহাস জাি িা? হমাঘল দুনহতারা নক হানতর নপনঠ, হঘাড়ার নপনঠ 
বনসনি এ্বং পায়দনল যুদ্ধ কনরনি?’ 

‘িুনল নগনয়নিলাম। আপনি আসার পর সবই মনি পড়নত শুরু কনরনি। 
সাহস, বাঁচার আো সবই নফনর আসনি। আপনি সামনি আনিি, সব নকিুই 
আমরা পারব।’ বলল োহ বানু। িারী ও গম্ভীর কে োহ বানুর। 

‘ধেবাদ োহ বানু’ বনল আহমদ মুসা ঘনরর চারনদনক এ্কবার িজর 
বুনলনয় হাজী আবদুল্লাহনক বলল, ‘জিাব, ঘর সাফ করার সময় হলাকরা হযি 
হচয়ার হটনবল নঠক জায়গায় রানে এ্বং জািালাটাও তুনল জািালার হস্পনস হসট 
কনর রানে, এ্কটু হদেনবি। হয হকাি সময় পুনলে ওনদর নিনয় আমানদর 
ঘরগুনলা সাচড করনত পানর।’ 

কথা হেষ কনরই ‘আনম নিনচ যানি’ বনল আহমদ মুসা জািালায় উনঠ 
হগল। 

‘হবিাি, তুনম জািালা হোলার পর জািালার হুক নক যনথষ্ট েনক্তোলী 
আনি?’ 

‘এ্কজি মানুষ বহি করার মত েনক্তোলী অবশ্যই। িয় হুনকর তীেè 
রান্ত নিনয়। আল্লাহ িরসা, মাে পনির হষাল ফটু উচ্চতার বযাপার হতা। এ্ই মুহূনতড 
নবকল্প নচন্তার সময় হিই।’ বলল আহমদ মুসা। 

কথা হেষ কনরই তর তর কনর হিনম হগল আহমদ মুসা দনড়র মই হবনয়। 
নিনচ হিনম দনড়র মই হটনি ধরনল োহ বানুর মা দনড়র মই হবনয় 

িালিানবই হিনম এ্ল। 
নকন্তু োহ বানু মাঝপথ পযডন্ত আসনতই দনড়র মই নিঁনড় পনড় হগল। 
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মই হটনি ধনর নিনচ দাঁনড়নয় নিল আহমদ মুসা, তাই নিনচ পাথনরর উপর 
পড়া হথনক রো হপল োহ বানু। হাত বানড়নয় যথাসমনয়ই তানক ধনর হফনলনিল 
আহমদ মুসা। 

উপর হথনক চাপা কনে হাজী আবদুল্লাহ বলল, ‘হবিাি, হতামরা সবাই 
নঠক আি হতা?’ 

আহমদ মুসা োহ বানুনক দাঁড় কনরনয় উপনর তানকনয় চাপা কনে বলল, 
‘ধেবাদ, নঠক আনি আমরা।’ 

বনল আহমদ মুসা বলল োহ বানুনক, ‘বললাম বনট, নকন্তু তনুম আসনলই 
নঠক আি হতা?’ 

‘আলহামদুনলল্লাহ। আনম হতা হবঁনচ হগনি। আঘাত আপিার পাবার 
কথা।’ বলল োহ বানু কনম্পত ও নবব্রত কনে। তেিও োহ বানু নিনজনক সামনল 
নিনত পানরনি। 

‘নকিানব নক ঘনট হগল, আমার নকিুই মনি পড়নি িা।’ বনল আহমদ 
মুসা হাঁটা শুরু কনর বলল, ‘আসুি আম্মা, োহ বানু এ্স।’ 

সমস্যা হদো নদল রাচীর টপকানত নগনয়। আহমদ মুসা সহনজই রাচীর 
পার হনয়নিল হুকওয়ালা নসনের কনর্ডর সাহানযয। হস কর্ড হতা োহ বানু ও সাহারা 
বানুর হেনে অচল।  

সমস্যাটা োহ বানুরাও উপলনব্ধ কনরনি। োহ বানুর মা সাহারা বানু 
বলল, ‘দনড়র মই হতা নিঁনড় হগনি। রাচীর টপকাব নক কনর হবটা?’ 

‘আনম পার হনয়নিলাম নসনের কনর্ড হক রাচীনর আটনকনয়। এ্েিকার 
কথা তেি মনিই পনড়নি। অসুনবধা হিই আম্মা। আসুি।’ 

বনল আহমদ মুসা রাচীনরর হগাড়ায় নগনয় হকামর হথনক হুকওয়ালা কর্ড 
েুনল রাচীনরর মাথায় িুনড় হমনর হুক আটনকনয় নিল। তারপর বনস পড়ল আহমদ 
মুসা রাচীনরর হগাড়ায়। বলল, আম্মা আমার দুকাঁনধ পা হরনে কর্ড ধনর দাঁড়াি। 
আনম দাঁড়াবার পর নতি নফট উপনর থাকনব রাচীনরর মাথা। হাত নদনয় িাল কনর 
রাচীনরর মাথা ধনর রাচীনরর উপনর নগনয় আপনি বসুি। পনরর বযবস্থা আনম 
রাচীনর উনঠ করব।’ 
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‘নক বলি হবটা, হতামার কাঁনধ পা রােব?’ বলল সাহারা বানু রনতবানদর 
সুনর। 

আহমদ মুসা উনঠ দাঁনড়নয় হাতনজাড় কনর বলল, ‘আম্মা আমানক মাফ 
করুি, এ্েি কথা বলার সময় িয়। আমরা এ্েি যুদ্ধনেনে আনি। জীবনির 
স্বািানবক আইি এ্োনি চলনব িা, নেজ।’ 

বনল আবার বনস পড়ল আহমদ মুসা। 
আর হকাি কথা িা বনল োহ বানুর মা জুতা েুনল দুহানত নসনের কর্ড 

ধনর আহমদ মুসার দুকাঁনধ পা হরনে উনঠ দাঁড়াল। 
তানক নিনয় উনঠ দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, ‘আম্মা, এ্বার আপনি কর্ড 

হিনড় নদনয় রাচীনরর মাথা েক্ত কনর ধরুি।’ 
‘ধনরনি হবটা।’ বলল সাহারা বানু। 
‘এ্বার আপনি রাচীনরর মাথায় উঠার হচষ্টা করুি, আনম পা ধনর হঠনল 

নদনি।’ 
বনল আহমদ মুসা সাহারা বানুর দুপা ধনর তানক উপনরর নদনক হঠনল 

নদল। 
সাহারা বানু সহনজই উনঠ বসল রাচীনরর মাথায়। 
আবার বনস পড়ল আহমদ মুসা। বলল, ‘এ্স োহ বানু।’ 
নবব্রত, সংকুনচত োহ বানু নকিু বলনত নগনয়ও বলনত পারল িা। 
দ্রুত নগনয় দাঁড়াল আহমদ মুসার হপিনি। 
‘আম্মা যা কনরনিি হদনেি হসিানবই হতামানক রাচীনরর মাথায় উঠনত 

হনব।’ 
োহ বানু জুতা েুনল ‘আই এ্যাম স্যনর’ বনল নসনের কর্ড ধনর হস আহমদ 

মুসার কাঁনধ উনঠ দাঁড়াল। 
আহমদ মুসা উনঠ দাঁনড়নয় োহ বানুর দুপা ধনর উপনর হঠনল নদনল হস 

মানয়র মতই রাচীনরর মাথায় উনঠ বসল। 
আহমদ মুসা নসনের কনর্ডর সানথ োহ বানু ও সাহারা বানুর জুতা ও বযাগ 

হবঁনধ কর্ড ধনর উনঠ হগল রাচীনরর মাথায়। 
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উনঠই বলল সাহারা বানুনক, ‘আম্মা, আপনি দুহানত রাচীনরর মাথা ধনর 
বাইনরর পানে ঝুনল পড়–ি। িয় হিই আনমও আপিার হাত ধনর থাকনি।’ 

‘হিব িা, আনম পারব হবটা।’ বনল সাহারা বানু রাচীনর ঝুনল পড়ল। 
আহমদ মুসাও এ্কইিানব ঝুনল পড়ল রাচীনর। তারপর বাঁ হাত নদনয় 

রাচীর ধনর হরনে র্াি হাত সনরনয় নিনয় ধরল সাহারা বানুর এ্ক হাত। বলল, 
‘আম্মা, এ্েি আনম আপিার হয হাত ধনরনি হসটা রথনম হিনড় নদি, পনর নিতীয় 
হাতটাও হিনড় নদনয় আমার হানতর উপর ঝুনল পড়–ি।’ 

‘নকন্তু তুনম দুজনির িার এ্ক হানত.............।’ নকিু বলনত যানিল 
সাহারা বানু। আহমদ মুসা তানক বাধা নদনয় বলল, ‘আল্লাহর উপর িরসা করার 
পর হকাি রে হতালা নঠক িয় আম্মা।’ 

‘আল্লাহ সাহাযয করুি’ বনল সাহরা বানু হচাে বন্ধ কনর নিতীয় হাতটা 
রাচীর হথনক সনরনয় ঝুনল পড়ল আহমদ মুসার হানত। 

রবল এ্ক ঝাঁকুনি হেল আহমদ মুসার হদহ। নকন্তু তার অিড় বাঁ হাত 
হলাহার হুনকর মতই রাচীনরর মাথায় হচনপ বনসনিল। রাচীনরর অসমাি মাথা 
হলাহার হুনকর হতমি েনত করনত পানর িা, নকন্তু আহমদ মুসার হাতনক সুঁনচর 
মত নবদ্ধ করল। 

সাহারা বানু যেি ঝুনল পড়নিল, োহ বানুও তেি হচাে বন্ধ কনরনিল 
িনয়, তার মা পনড় যাবার হকাি েব্দ িা হপনয় সব নঠক আনি বুনঝ হচাে েুলল 
োহ বানু। হদেল তার মা ঝুলনি আহমদ মুসার হানত। 

‘থযাংকস গর্।’ অসু্ফট কনে বলল োহ বানু। 
সাহারা বানু হানতর উপর ঝুনল পড়নল আহমদ মুসা বলল, ‘আম্মা, এ্েি 

আপনি মানট হথনক ফটু োনিনকরও কম উপনর। লানফনয় পড়ুি মানটনত। 
জায়গাটা িাল, ঘানস  াকা িরম মানট।’ 

বলার পনরই ‘হরনর্’ বনল সাহারা বানুর হাত হিনড় নদল আহমদ মুসা। 
হিাট এ্কটা েব্দ হনলা। 
‘আলহামদুনলল্লাহ, আনম নঠক আনি হবটা।’ নিচ হথনক চাপা কনে বলল 

সাহারা বানু। 
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োহ বানুনক আর বলনত হনলা িা। আহমদ মুসা তার নদনক তাকানতই 
হস ঝুনল পড়ল রাচীনর। তারপর এ্কহাত বানড়নয় নদল আহমদ মুসার নদনক। 
তারপর নিতীয় হাত রাচীর হথনক হটনি নিনয় ঝুনল পড়ল আহমদ মুসার হানতর 
উপর। 

োহ বানুর সুনবধা হনলা নিচ হথনক তার মা ধনর হফলায়। 
আহমদ মুসা নিনচ হিনম এ্ল। 
বযাগ ও জুতা কর্ড হথনক েুনল তানদর নদনক এ্নগনয় নদনত নদনত বলল, 

‘স্যনর, আপিানদর েুব কষ্ট হনয়নি আম্মা। নকন্তু এ্ িাড়া হতা আর হকাি পথ নিল 
িা।’ 

োহ বানু ঝুঁনক পনড় আহমদ মুসার দুপানয় হাত নদনয় সালাম করনত 
করনত বলল, ‘সব কষ্ট করনলি আপনি আর বলনিি কষ্ট করলাম আমরা। 
মহামানুষনদরনক নক এ্তটাই নবিয়ী হনত হয়?’ 

আহমদ মুসা পা সনরনয় হিবার হচষ্টা কনর বলল, ‘এ্নক হনি োহ বানু?’ 
‘বড়নদর গানয় পা লাগনল এ্োনি সালাম করা হয় হবটা।’ বলল োহ 

বানুর মা সাহারা বানু। 
‘নহন্দুয়ািী রীনত োহ বানু হদেনি িালই রপ্ত কনরনি।’ হহনস বলল 

আহমদ মুসা। 
োহ বানু নকিু বলনত যানিল। আহমদ মুসা বাধা নদনয় বলল, ‘আর হকাি 

কথা িয়, এ্োি হথনক হবে এ্কটু দূনর গানড়। চল।’ 
োহ বানুরা জুতা পনর নিনয়নিল। সবাই চলনত শুরু করল। 
গানড়র আনলা নিনিনয় হরনেই আহমদ মুসা গানড় নিনয় হমইি হরানর্ উনঠ 

এ্ল। িুটল গানড়। 
আহমদ মুসানদর গানড়র পাে হঘঁনষ দুনট পুনলনের গানড়নক হহানটল 

সাহারার নদনক হযনত হদেল। 
আহমদ মুসা মনি মনি বলল হাজী সানহব ইনতমনধয ঘরটা পনরষ্কার ও 

নঠক-ঠাক করনত পাল নকিা? 
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হমাবাইল তুনল নিনয় আহমদ মুসা হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহনক 
দুগানড় পুনলে হহানটনল যানি তা জািাল। 

হাজী আবদুল্লাহ আহমদ মুসানক ধেবাদ নদনয় বলল, ‘হতামার ঘরটা 
ধুনয় হফলার পর এ্েি মুনি হফলা হনি। নমনিট পাঁনচনকর মনধযই ঘরটা স্বািানবক 
হনয় যানব।’ 

েহনরর মাঝোনি এ্কটা নিনরনবনল জায়গায় এ্নস আহমদ মুসা গানড়টা 
এ্কটা গানির নিনচ দাঁড় কনরনয় গানড়র আনলা হজ্বনল হপাটড হেয়ানরর হরার্মযাপ 
হবর করল গিিডর হাউনজ হসাজা যাবার পধটা আর এ্কবার হদনে হিয়ার জনে। 
রানত হপাটড হেয়ানর গানড় চালাবার অনিজ্ঞতা এ্ই রথম। 

আনলা জ্বলনতই আহমদ মুসার হানতর নদনক তানকনয় আঁৎনক উঠল োহ 
বানু, তার বাম হাতটা রনক্ত হিনস হগনি। 

সাহারা বানুও হদেনত হপনয়নি। বলল আতডকনে, ‘হবটা, আহত 
হাতটানক আবার আহত কনরি? হদনে, নকিানব হনলা?’ 

‘আম্মা, রাচীনরর মাথা অমসৃণ। নসনমন্ট ও পাথনরর তীেè কণা রনয়নি 
রাচীনরর মাথা জুনড়। রাচীর হথনক সকলনক িানমনয় হদবার সময় সব িার হতা 
বাঁ হানতর উপর পনড়নিল। নসনমন্ট ও পাথনরর ঐ সব তীেè কণায় হাত েত-
নবেত হনয়নি।’ 

‘হবটা, আল্লাহ হতামানক এ্ত বধযডয নদনয়নিি? নিনজর এ্তবড় অসহিীয় 
কষ্টটাও কাউনক বুঝনত দাওনি। তার উপর আমানদর কনষ্টর জনে দুুঃে রকাে 
করি! শুিলাম তুনম আমানদর হরনে িাইপার িীনপ যানব গংগারামনক উদ্ধানরর 
জনে। হসোনি নক ঘটনব তুনম িাল কনরই জাি। এ্ অবস্থায় তুনম নক কনর যানব 
হসোনি?’ বলনত বলনত কান্নায় রুদ্ধ হনয় হগল সাহারা বানুর কে। 

োহ বানুরও হচাে হথনক দুনফাটা অশ্রু গনড়নয় পড়ল তার দুগ- হবনয়। 
এ্ক সময় আহমদ মুসা নিল তার স্বনের মানুষ। নকন্তু বািনবর মানুষনট সব স্বে, 
সব কল্পিানক িানড়নয় হগনিি। দনড়র মই নিনড় তাঁর হকানল পনড় নগনয়নিল োহ 
বানু। দুহানত বুনকর সানথ আঁকনড় ধনর োহ বানুনক রো কনরনি হস। নকন্তু নতনি 
বলনলি, নকিানব কিি নক ঘনটনি তার নকিুই মনি হিই। পাথনর হযমি স্পন্দি 
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ওনঠ িা, ইনি নঠক হতমনি হনবি। িাবনত গা নেউনর উঠনি তার। মানুনষর 
ওজনির রবল চানপ এ্কনট মাে হানত পাথর ও নসনমন্ট কণা রনবে কনর হাতনক 
যেি েত-নবেত করনিল, তেি নক অদ্ভুত স্বািানবকতার সানথ নতনি কাজ কনর 
যানিনলি এ্বং তার অসুনবধা এ্কটু নতনি জািনত হদিনি। গানড়নত আনলা িা 
থাকনল হয়নতা জািাই হযত িা। ইসলানমর হসািালী যুনগর মানুষ হস হদনেনি। 
নিশ্চয় এ্মি মানুষই নিল তারা। তা িা হনল জগত জনয়র সানথ জগনতর মানুষনক 
হকমি কনর জয় করল তারা! 

নচন্তায় হিদ িামল োহ বানুর। আহমদ মুসা কথা বনল উনঠনিল তার 
মানয়র কথার জবানব, ‘হানতর আঘাতটা েুব হবনে নকিু িয় মা। িাইপার িীনপ 
যাওয়ার হরাগ্রাম এ্ক ঘণ্টাও নপনিনয় হদয়া যানব িা।’ 

‘োহ বানু, গানড়নত হদে ‘ফাষ্ট এ্ইর্ বক্স’ আনি। হানত িাল কনর 
বযানন্র্জ হবঁনধ দাও।’ বলল সাহারা বানু।  

আহমদ মুসা হরার্ মযাপ গুনটনয় হরনে গানড় ষ্টাটড নদনয় বলল, ‘এ্েি সময় 
হনব িা। আপিানদর ওোনি হপৌনি নদনয় হাজী আবদুল্লাহ সানহনবর আনগই 
আমানক নিনক্টানরয়া ব্রীজ-এ্র হগাড়ায় হপৌিা দরকার। হসোনি নগনয় আনম 
বযানন্র্জটানক হবঁনধ হিব, কথা নদনি মা। হাজী সানহব নিশ্চয় িাল বযানন্র্জ 
বাঁধনত পানরি।’ 

‘নকন্তু গিিডর হাউনজর হলাকরা এ্ সব রক্তারনক্ত হদনে নক বলনব?’ বলল 
সাহারা বানু পাো যুনক্ত নহনসনব। 

‘আনম হসোনি গানড় হথনক িামনবা িা।’ বনল আহমদ মুসা সুষমার হদয়া 
হমাবাইনল সুষমার ‘ওয়ািটাচ’ র্ায়ানল হমাবাইল করল। 

ওপানর হটনলনফাি ধনরই সুষমা বনল উঠল, ‘আমার নক হসৌিাগয। 
আস্সালামু আলাইকুম।’ 

‘ওয়ািালাম। োহ বানুনদর নিনয় আসনি সুষমা।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ও! িাইস। ধেবাদ িাইয়া। কতেনণর মনধয হপৌিনবি? আনম হগনট 

যানি।’ সুষমা ওপার হথনক বলল। 
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‘ধনরা আধা ঘণ্টা। অন্তত হতামার মানক এ্ বযাপানর সনে সনেই জািানিা 
উনচত।’ 

‘অলনরনর্ আনম জানিনয়নি িাইয়া। মাও তাঁনদর ওনয়লকাম করনবি। 
তনব গ্রানমর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নহসানব, হমাঘল পনরবানরর সদস্য নহসানব িয়।’ 

‘তুনম নকন্তু ঝুনঁক নিি সুষমা। তুনম এ্কনট হমাঘল পনরবারনক আশ্রয় 
নদি।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘অবশ্যই। নকন্তু এ্টা নক ইনতহানস িতুি? মারাঠী হিতা নেবাজী ও তাঁর 
পুে েমু্ভজী আওরেনজনবর হানত হমাঘল কারাগানর বন্দী থাকনলও তারা হমহমাি 
নহসানব বযবহার হপনয়নিি। েত্রুতা সনেও মারাঠীরা আবার রনয়াজনির মুহূনতড 
হমাঘলনদর সহনযানগতায় হগনি। আমানদর চতথুড হপনোয়া রথম মাধব রাও 
হমাঘল সম্রাট নিতীয় োহ আলমনক ইংনরনজর নবরুনদ্ধ সাহাযয কনরনিনলি এ্বং 
বন্দীদো হথনক তানক মুক্ত কনর হমাঘল সাম্রাজয পুি:রনতষ্ঠা কনরনিনলি ১৭৭২ 
সানল।’ সুষমা রাও বলল। 

‘তাহনল বলা যায় সুষমা এ্েি নিতীয় মাধব রাও।’ 
হহনস উঠল সুষমা। এ্কটু হথনম গম্ভীর কনে বলল, ‘আনম মাধব রাও এ্ই 

অনথড হয, আনম আমার হয হকাি মূনলয আহমদ আলমগীরনক মুক্ত হদেনত চাই। 
এ্কনট হমাঘল পনরবানরর সানথ সম্পনকডর আনম হসতবুন্ধ হনত চাই। নকন্তু তাঁর 
মুনক্তর জনে হতা নকিুই করনত পারনবা িা, হকাি সহনযানগতা আপনি নিনল আনম 
বানধত হনবা।’ 

‘োহ বানুনদর কানি রােি, এ্েি এ্টাই সবনচনয় বড় সহনযানগতা। 
ওনদর এ্কটা নিরাদ হহানটনল হরনেনিলাম। নকন্তু েয়তািরা সন্ধাি হপনয় যায়। 
অনল্পর জনে আজ এ্ঁরা েয়তািনদর হানত পড়া হথনক হবঁনচ হগনিি।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘অনেষ ধেবাদ িাইয়া হয, আপনি আমার কথা মনি কনরনিি।’ বলনত 
নগনয় হকঁনদ হফলল সুষমা। 

এ্কটু হথনম কান্নাজনড়ত কনে আবার বনল উঠল, ‘ওঁর মুনক্তর বযাপানর 
নক িাবনিি িাইয়া?’ 
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‘আনম নিনশ্চত সুষমা, আহমদ আলমগীর মুক্ত হনব। আনম অনিকটা পথ 
এ্নগনয়নি। রহনস্যর অন্ধকারটা ধীনর ধীনর স্বি হনয় উঠনি।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আল্লাহ আপিানক সাহাযয করুি।’ বলল সুষমা। 
‘এ্েিকার মত কথা হেষ, রােনি সুষমা।’ 
হমাবাইনলর কল অফ কনর নদল আহমদ মুসা। মুে নফরাল সাহারা বানুর 

নদনক। বলল, ‘সুষমার সানথ কথা হনলঅ আম্মা। ওর মানক হস আনগই বনল 
হরনেনি। তার মা তানদর আত্মীয় নহসানব স্বাগত জািানব। তানদর আত্মীয় 
পনরচনয়ই ওোনি থাকনবি। আর এ্েি সুষমা হগনট এ্নস আমানদর জে অনপো 
করনব। হকাি ঝানমলা হনব িা।’ 

‘ধেবাদ হবটা, হতামার কানজ হকাি ফাঁক হিই। আল্লাহ হতামানক আরও 
সাহাযয করুি।’ বলল সাহারা বানু। 

সাহারা বানু থামনতই োহ বানু আহমদ মুসানক লেয কনর বলল, 
‘আপনি হতা সুষমানক নচিনতি িা। মাে এ্কবার হদো হনয়নি। নকন্তু আপিানদর 
কথা শুনি মনি হনলা এ্ক যুগ হথনক আপিানদর পনরচয়। নক কনর এ্টা সম্ভব?’ 

‘হতামানদর সানথও আমার পনরচয় নিল িা। নকন্তু হতামরা নক আমানক 
হতামানদর পনরবানরর এ্কজি কনর িাওনি?’ 

‘আমার রে এ্োনিই। হকি, হকমি কনর এ্টা হনত পানর?’ বলল োহ 
বানু। 

‘হোি, হতামার কাজ যনদ ‘নফ সানবনলল্লাহ’ অথডাৎ ‘আল্লাহর ওয়ানি’ 
হয়, তাহনল তানত এ্মি এ্কটা েনক্ত সৃনষ্ট হয়, এ্মি এ্কটা বরকত আল্লাহ তানত 
হদি হয, হতামার সততা, স্বাথডহীিতা ও উনেনশ্যর পনবেতার কথঅ আর বুনঝনয় 
বলার রনয়াজি হয় িা, রমাণ করার রনয়াজি পনড় িা। এ্ কারনণ ফনলর জনে 
সমনয়র রনয়াজি হয় িা। এ্ক যুনগর হরজাে এ্ক নদনিও হপনয় হযনত পার।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘নফ সানবনলল্লাহর অথড হতা আল্লাহর জনে কাজ করা।’ বলল োহ বানু। 
‘হ্যাঁ, শুধু আল্লাহরই সন্তুনষ্টর জনে, আল্লাহনক েুনে করার জে কাজ 

করা। আল্লাহ েুনে হি হসই কানজ হয কাজ নিরপরাধ কাউনক আঘাত কনর িা, হয 
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কানজ হকাি অোয় অনবচার হিই, হয কানজ হকাি অোয় পেপানতত্ব করা হয় 
িা, হয কাজ মানুনষর কলযানণর জনে হয় এ্বং হয কাজ কারও েনতর নবনিমনয় 
কারও কলযাণ কনর িা।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘অনিনক িাল কাজ বা কলযানণর কাজ আল্লাহর সন্তুনষ্টর সানথ সম্পনকডত 
করনত চায় িা। আল্লাহনক মানি িা, এ্মি হলাকও িাল কাজ, কলযানণল কাজ 
কনর বা করনত পানর।’ বলল োহ বানু। 

‘হ্যাঁ। কনর, করনত পানর। এ্ ধরনির িাল কানজর হলাকনদর উদাহরণ 
পচা ফনলর মত। পচা ফনলর নকন্তু সবটাই পচা হয় িা। হয়নতা ফনলর বৃহির 
অংে, এ্মি নক ৯০ িাগ অংেও িাল থাকনত পানর। নকন্তু এ্র পরও মানুষ এ্নক 
পচা ফলই বনল এ্বং মানুষ নকিনত চায় িা হসটা পচা ফল হসজে। যানদর 
কানজর লেয আল্লাহর সন্তুনষ্ট লাি িয়, যারা আল্লাহর আনদে-নিনষধ ও পিন্দ-
অপিনন্দর অনুসরনণ কাজ কনর িা, তারা পচা ফনলর সানথ তুলিীয় এ্ই কারনণ 
হয, তানদর সব কাজ মানুনষর কলযানণ হয় িা, তারা সব হেনে অোয়-অনবচার 
হথনক মুক্ত থাকনত পানর িা। হযমি, এ্কজি সহৃদয় ধিী হলাক মানুনষর কলযানণ 
দাতবয নচনকৎসালয় রনতষ্ঠা করল। নকন্তু হোঁজ নিনয় হদো হগল, হয ধি নতনি 
অজডি কনরনিি, তার মনধয কানলা টাকা আনি, তার সানথ জনড়নয় আনি বহু 
বনেনতর দীঘডশ্বাস, আর নিযডানতনতর কান্না। হদো যানি, এ্ই ধিীর েরচটা 
রেংসার, নকন্তু উপাজডিটা নিন্দার। আল্লাহর রনত ঈমাি হিই, বা িয়-িালবাসা 
হিই, এ্মি হলাকনদর জীবি পযডানলাচিা করনল হদো যানব তানদর েতকরা 
িব্বই জিই এ্ই ধরনির মানুষ। দুচারজি এ্র বযনতক্র্ম হনত পানরি, হযমি 
আইয়ানম জানহনলয়ানতর হঘার অন্ধকানরও হযরত আবু বকর (রা) িাল হলাক 
নিনলি, িবী হওয়ার আনগ আল্লাহর রসূল (স) সব নদক নদনয় িাল নিনলি এ্বং 
হযরত োনদজা (রা) সবনদক নদনয় িাল মনহলা নিনলি।’ থামল আহমদ মুসা। 

‘চমৎকার। ধেবাদ আপিানক। নকন্তু ‘নফ সানবনলল্লাহর অনুসারী, মানি 
িানলা মানুষ হওয়া েুব কনঠি।’ বলল োহ বানু। 

‘িা, েুবই সহজ। তুনম যনদ আল্লাহনক িালবাস এ্বং তার সৃনষ্টনক 
িালবাস, তাহনল হতামার অলনেযই তুনম িাল মানুষ হনয় যানব। আল্লাহর রনত 
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িালবাসাটা গানড়র নষ্টয়ানরং হুইল-এ্র মত। নষ্টয়ানরং হুইল হযমি গানড়র গনতনক 
নিয়নন্ত্রত কনর েনতগ্রস্থ হওয়া ও েনতগ্রস্থ করা হথনক গানড়নক রো কনর, হতমনি 
আল্লাহর রনত িালবাসা ও আল্লাহর সৃনষ্টর জনে িালবাসা মানুনষর জীবিনক 
এ্মিিানব নিয়নন্ত্রত কনর যানত তার িারা মানুষ শুধু কলযাণই পায়, েনতগ্রস্থ িা 
হয় এ্বং এ্ই িালবাসাই তানক অোনয়র রনতনবধাি ও রনতনরানধ এ্মি নক 
জীবি-উৎসনগডও উিুদ্ধ কনর।’ থামল আহমদ মুসা। 

হথনমই আহমদ মুসা বনল উঠল, ‘সামনিই গিিডর হাউজ আম্মা। আমরা 
এ্নস হগনি।’ 

িনড়-চনড় বসল োহ বানু ও সাহারা বানু। কাপড় ও চুল নঠক-ঠাক করার 
নদনক মনিানযাগ নদল তারা। 

আহমদ মুসা িীরব। তার দৃনষ্ট সামনি। 
গানড়র গনত কনম এ্নসনি আনগর হচনয়।  
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৬ 
আহমদ মুসা ও হাজী আবদুল্লাহ িাইপার িীনপর জিমািবহীি এ্লাকায় 

এ্নসনি।  
আন্দামানির অোে িীনপর মত িাইপার িীনপর জিবসনত ও বন্দর 

এ্বং উপকূনলর উবডর উপতযকা হকন্দ্রীক এ্ক সময় পাহাড়-জেল এ্লাকায় 
উপজানতরা বাস করনতা। বনহরাগত বসনতর পর  তারা আরও দুগডম িীপােনল 
চনল হগনি। 

দুপানে হঝাপ-ঝাপ, আর মধয নদনয় পুরানিা পাথনুর রািা। এ্ই রািা 
ধনরই এ্গুনি আহমদ মুসারা। 

আহমদ মুসারা তেি এ্কটা পাহানড়র গা হবনয় উঠনত শুরু কনরনি। 
হাঁটার সানথ কথা চলনিল। 
বক্তা হাজী আবদুল্লাহ এ্বং হশ্রাতা আহমদ মুসা। হাজী আবদুল্লাহ 

বলনিল িীনপর কথা, িীনপর মানুনষর কথা। আর আহমদ মুসা কথাগুনলঅ নগনল 
যানিল হগা-গ্রানস। 

সামনি এ্কটু উপনর এ্কটা িাো রাচীনরর নদনক আেুল তুনল হাজী 
আবদুল্লাহ বলল, ‘ওটাই িাইপার িীনপর হজলোিার রাচীর। হজলোিার মতই 
রাচীরটা পাহানড়র নতিনদনক হঘরা। পূবড নদকটায় পাহাড় োড়া সাগনর হিনম হগনি 
বনল ওনদনক হকাি রাচীর হিই।’ 

হাজী আবদুল্লাহ এ্কটা দীঘডশ্বাস হিনড় বলল, ‘আর এ্কটু উিনর সাগনর 
দাঁড়ানিা ‘রে’ িীপ হযমি বৃনটে ও এ্নলটনদর বাসস্থাি ও রোসি হকন্দ্র নহসানব 
নবেযাত নিল, হতমনি এ্ই ‘িাইপার’ অপরাধীনদর িীপ নহসানব নবেযাত নিল। 
বৃনটে িারত হথনক হযসব িীপান্তনরত কনয়দীনদর জাহাজ হবাঝাই কনর আিা 
হনতা, তানদর এ্ িীনপ িামানিা হনতা। আর তানদর  ুকানিা হনতা ঐ রাচীর পার 
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কনর হজলোিায়। হজলোিার র্ান্র্াধারী দানরাগারা িাড়া তথাকনথত 
‘িদ্রজি’রা িুল কনরও এ্ িীনপ পা রােত িা।’ 

রাচীনরর হগনট এ্নস হগনি আহমদ মুসারা। 
হগট হিই, হগনটর কংকাল এ্েিও মাথা তুনল দাঁনড়নয় আনি। 
কংকানল হলনগনি সংস্কানরর রনলপ। এ্ রনলপ নদনয়নি পুরাতত্ব 

নবিাগ। 
রাচীি কংকানলর উপর আধুনিক রনলপ বীিৎস এ্ক নেনল্প পনরণত 

হনয়নি। 
দমকা এ্কটা বাতানসর সানথ নসগানরনটর গন্ধ িানক রনবে করায় চমনক 

উঠল আহমদ মুসা। হাজী আবদুল্লাহর কাঁনধ চাপ নদনয় রািার উপনরই বনস পড়ল 
আহমদ মুসা। 

‘নক বযাপার হবিাি? নক হল? হকাি নকিু হদনেি? সনন্দহ করি নকিু?’ 
নবনস্মত কনে এ্করাে রে করল হাজী আবদুল্লাহ। 

‘হকাি গন্ধ পানিি িা?’ বলল আহমদ মুসা। 
হাজী আবদুল্লাহ নকিু এ্কটা হবাঝার হচষ্টা কনর বলল, ‘হ্যাঁ। মনি হনি 

তামানকর গন্ধ। তাই িা?’ 
‘হ্যাঁ।’ 
এ্তেনণ সনচতি হনয় উঠল হাজী আবদুল্লাহ। স্বর আরও নিচু কনর 

বলল, ‘তাহনল নিশ্চয় আনে-পানে হকউ আনি। ধেবাদ হবিাি হয, তুনম আনগই 
সাবধাি হনয়ি।’ 

‘গন্ধ হালকা। বাতাস পূবড নদনকর। অতএ্ব নযনি নসগানরট হেনয়নিি, 
নতনি রাচীনরর হিতনর নিনলি।’ 

‘পাহারা বনসনয়নি তাহনল?’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 
‘অবশ্যই।’ বনলই আহমদ মুসা হানতর নরিলবারটা পনকনট হরনে 

হোর্ল্ার হহালষ্টার হথনক উনজ টাইনপর হিাট্ট সাবনমনেিগাি হবর কনর নিল। 
আহমদ মুসার হদোনদনে হাজী আবদুল্লাহও নরিলবার হবর কনর হানত 

নিল। 



কালাপানির আন্দামানি  154 

 

‘আমানদর রািা এ্নড়নয় অে পনথ সামনি এ্গুনত হনব’ বনল আহমদ 
মুসা হামাগুনড় নদনয় রািার পনশ্চম পানে হিনম পড়ল। 

আহমদ মুসারা এ্গুনত লাগল হগনটর পনশ্চম পানে রাচীনর এ্কটা িাো 
জায়গার নদনক। আহমদ মুসা িাবল, আমানদর আরও সতকড হওয়া উনচত নিল। 
আমরা ওনদর নসগানরনটর গন্ধ হপনল ওরা আমানদর কথার েব্দ হপনয়ও থাকনত 
পানর। তাহনল ওরাও নিশ্চয় সতকড হনয়নি। 

হপিি হথনক এ্কটা শুকনিা র্াল হিনে পড়ার েব্দ আহমদ মুসার কানি 
এ্নস রনবে করল। রুদ্ধশ্বানস আরও নকিু শুিনত হচষ্টা করল আহমদ মুসা। হ্যাঁ, 
অে- নিুঃেব্দতার মনধয বাতানস েনব্দর অস্পষ্ট গুঞ্জি সম্বনলি িারী এ্কটা হ উ 
আসনি। 

আহমদ মুসা নিনশ্চত হয কনয়ক হজাড়া পা এ্নগনয় আসনি। আহমদ মুসা 
তার দুহাত মানট হঘঁনষ সামনি বানড়নয় উনজ সাবনমনেিগানির নেগানর তজডনি 
হরনে বুনক হহঁনট সামনি অগ্রসর হওয়া অবযাহত রােল। 

ক্র্নলং কনর সামনি এ্গুনিল হাজী আবদুল্লাহ। 
আহমদম মুসা িাবনিল তারা আক্র্মনণ আসার আনগ হস আক্র্মনণ যানব 

নকিা। নকন্তু ওরা আক্র্মনণ আসনি িা হকি? তারা নক কারও জে অনপো করনি? 
িা তানদরনক হকাি ফাঁনদ নিনয় ওরা আটকানত চায়।  

চরম নবপনদর সময় চুড়ান্ত নসদ্ধানন্তর মুহূনতড তার নচন্তা কেিও তানক 
রতানরত কনরনি। 

নসদ্ধান্ত নিনয় হফনলনি আহমদ মুসা। 
নেগানর র্াি হানতর তজডনি হচনপ বাঁ হানতর বজ্র মুনঠনত উনজগািটা 

আঁকনড় ধনর হদহটানক উনে নিনয়নি হপিনির অনদো েত্রুর উনেনশ্য নেগার 
হটপার জনে।  

নকন্তু তার আনগই এ্কটা কে হহা হহা কনর হহনস উঠল। বলল, ‘বন্দুক 
হফ...........।’ 

আহমদ মুসা রস্তুত হনয়ই নিনজনক উনে নিনয়নিল। আর ওরা হহনস 
উনঠনিল েত্রুনক হপিি হথনক আক্র্মণ করার সুনযাগ নিনয়। ওনদর লেয নিল 
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েত্রু দুজিনক নিরস্ত্র করা। হপিি নফনর থাকা েত্রু আকনস্মক আক্র্মনণ আসনব 
এ্মিটা িাবনত পানরনি বনল রথনম নেগার হটপার সুনযাগ তারা হপল িা। এ্ই 
সুনযাগ হপল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা নিনজনক উনেনয় নিনয় নেগার নটপনত এ্কটু হদনর কনরনি। 
েত্রুর হহনস উঠানক হস আল্লাহর রহমত নহসানব গ্রহি কনরনিল। এ্কটা সাধারি 
মািনসকতা হনলা, আক্র্মনণ আসা হয েত্রু রথনম কথা বনল, হস কথার সানথ 
সানথ গুলী কনর িা। কারণ হস েত্রুনক কথা হোিানত চায়। এ্ কারনণই ও পনের 
নরিলবারও হষ্টিগাি টানগডট লনেয গুলী করার জনে রস্তুত নিল িা। তাই তারা 
আহমদ মুসানক গুলী করনত উদযত হদেনত হপনয়ও আনগ গুলী করার সুনযাগ 
নিনত পানরনি। এ্র ফনলই ওরা ব্রাস ফায়ানরর মুনে পনড় যায় এ্বং মুহূনতড ওরা 
নতিজি লানে পনরণত হনয় যায়। 

ব্রাস ফায়ার সম্পূণড কনরই আহমদ মুসা বলল, ‘আসুি জিাব, আমরা 
পনশ্চম নদনকর ন নব’র আড়ানল চনল যাই।’ 

ন নবটার নদনক ক্র্নলং কনর যাওয়া শুরু কনরই বনলনি কথাগুনলা আহমদ 
মুসা। 

হাজী আবদুল্লাহও ক্র্নলং কনর চলনত শুরু কনরনি আহমদ মুসার সানথ। 
ন নব’র আড়ানল হপৌনিই হাজী আবদুল্লাহ বলল, ‘ধেবাদ হবিাি। নকন্তু 

তুনম তার আনগ গুলী করনল হকমি কনর? আনগই ওনদর হটর হপনয়নিনল?’ 
‘হ্যাঁ জিাব।’ 
‘আনম হতা হতামার সানথই নিলাম, নকন্তু নকিুই হতা হটর হপলাম িা।’ 
‘আপিার সব িজর সামনি নিল। হপিনি হকাি িজর নিল িা আপিার।’ 

আহমদ মুসা বলল। 
‘হচাে সামনি হদোর জনে, হপিনি িজর রাো যানব নক কনর?’  
‘হপিনির হচাে হনলা কাি।’ 
‘বুনঝনি। ধেবাদ।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 
‘এ্বার সামনি িজর নদি।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘নকন্তু এ্তটা সনর এ্নস এ্োনি লুকালাম হকি? হপিনি হতা েত্রু হিই। 
সামনিও কাউনক হদো যানি িা। আমরা সামনি এ্গুনত পানর।’ 

‘যানদর নসগানরনটর গন্ধ হপনয়নি, তারা সামনি হকাথাও লুনকনয় আনি। 
এ্ই গুলীর েব্দ হোিার পর তারা যাই মনি করুক হয হকাি এ্যাকেনি তারা যানব। 
হনত পানর সাথীনদর সন্ধানি তারা রকানশ্যই এ্নগনয় আসনব। এ্ই এ্নগনয় আসার 
জায়গা কনর হদবার জনেই আমরা তানদর পথ হথনক সনর এ্নসনি। আবার হনত 
পানর তারা এ্গুনব িা। আমরা হযমি তানদর অনপোয় ওঁৎ হপনত আনি। তারাও 
হতমনি আমানদর জনে ওঁৎ হপনত থাকনব।’ 

‘বুঝলাম। এ্সব নেেনতই আমার জীবি হেষ হনয় যানব। আনম হতা মনি 
কনরনিলাম, হগাপনি আসব, হগাপনি হািা হদব ওনদর আিািায়। ফনল আমরা 
নজনত যাব। নকন্তু এ্েি হদেনি, সানপ-নিউনলর মত লড়াই।’ বলল হাজী 
আবদুল্লাহ। 

‘তাহনল আপনি এ্োনি অনপো করুি, আনম যাই।’ 
‘িা হবিাি, তুনম পানে থাকনল আমার হকাি িয় হিই। আনম এ্ সুনযাগ 

হাতিাড়া করব িা।’ 
আহমদ মুসা হকাি জবাব নদল িা। তার অে- মনিানযাগ তেি সামনির 

নদনক। 
ন নব’র আড়ানল বনস তারা দে নমনিট পার কনর নদল, নকন্তু ঐ পনের 

সাড়া-েব্দ হিই। হাজী আবদুল্লাহ অনধযডয কনে বলল, ‘ওরা থাকনলও নিশ্চয় নপিু 
হনট হগনি।’ 

‘জিাব, এ্টা ওনদর এ্লাকা। নক ঘনটনি তা িা হদনে িা হজনি ওরা নপিু 
হটনত পানর িা। আর ওনদর এ্ ঘাঁনটর নিকটবতডী এ্কটা অবস্থাি হথনক 
এ্তটুকুনতই ওনদর নপিু হঁটা স্বািানবক িয়।’ 

‘নকন্তু ওনদর চুপ-চাপ বনস থাকা নক স্বািানবক?’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 
আহমদ মুসার মুে উজ্জ্বল হনয় উঠল। হস হচাে হথনক িাইট নিেি 

গগলসনট েুনল হাজী আবদুল্লাহর হচানে পনরনয় নদনয় তারা হযোি হথনক সনর 
এ্নসনি হস নদনক অেুনল সংনকত কনর নফসনফনসনয় বলল, ‘হদেুি।’ 
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হাজী আবদুল্লাহ হসনদনক তানকনয় হসাৎসানহ নকিু বলার জনে মুে হা 
কনরনিল। 

আহমদ মুসা তাড়াতানড় তার মুনে হাত চাপা নদনয় বলল, ‘এ্কটু েব্দ 
িয়।’ 

‘স্যনর। হতামার কথাই নঠক হবিাি। তুনম হদেনি পনরনস্থনত নবনলষণ কনর 
সামনির অবস্থানক অংনকর হরজাে-এ্র মত নিেঁুত বনল নদনত পানর। ধেবাদ 
হতামানক।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ নফসনফনস কনে।  

আহমদ মুসার মনিানযাগ তেি অেনদনক। ওরা চারজি এ্নগনয় 
আসনি। ওরা নিশ্চয় তানদর সাথীনদর লাে পযডন্ত এ্গুনব। এ্র মনধয তানদর কাবু 
করনত হনব। 

‘আসুি জিাব।’ হাজী আবদুল্লাহনক লেয কনর কথাটা বনল ক্র্নলং কনর 
এ্গুনত লাগল আহমদ মুসা। 

হাজী আবদুল্লাহ তানক অনুসরণ করল। 
আহমদ মুসা র্াি হানতর তজডিী হষ্টিগানির নেগানর হরনে হষ্টিগািটা 

বানগনয় ধনর এ্কহানত ক্র্নলং কনর আগািার মনধয নজনিনক যথাসম্ভব হগাপি 
হরনে নবড়ানলর মত নিুঃেনব্দ এ্গুনত লাগল। 

এ্ক সময় হাজী আবদুল্লাহ নফসনফস কনর বনল উঠল, ‘হবিাি, ওরা নকন্তু 
গুলীর হরনঞ্জ আনি। তাহনল আর এ্গুনিা হকি?’ 

হকাি জবাব িা নদনয় ‘আসুি’ বনল আহমদ মুসা এ্নগনয় যাওয়া অবযাহত 
রােল। 

আহমদ মুসা তার িাইট নিেি গগলস-এ্র মাধযনম হদেল সামনি 
এ্গুনিা চারজনির এ্কজি হঠাৎ থমনক হগল। পনকট হথনক হমাবাইল হবর কনর 
কথা বনলই চমনক উনঠ তাকাল পনশ্চনম মানি আহমদ মুসানদর নদনক। হপিি 
নদনক তানকনয় নক বলার পর সকনলই থমনক দাঁড়াল। 

চমনক উঠল আহমদ মুসাও। হটনলনফাি হপনয়ই এ্নদনক তাকানিা এ্বং 
সকলনক থানমনয় হদয়ার অথড এ্কটাই হয তারা িতুি হকাি ইিফরনমেি 
হপনয়নি। হসই ইিফরনমেি নিনশ্চত এ্ই হনত পানর হয, আহমদ মুসানদর অবস্থাি 
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ও এ্গুনিা সম্পনকড ওনদর জািানিা হনয়নি। হক জািানত পানর, হক তানদর 
অবস্থাি জািনত পানর? দূর হথনক তানদর হদো সম্ভব িয়, তাহনল নক কানি হথনক 
হকউ তানদর ফনলা করনি? তা হনয় থাকনল হস বা তারা আক্র্মনণ আসনি িা 
হকি? হস নক আক্র্মনণর অবস্থানি হিই, দূনর হকাি জায়গায় অবস্থাি করনি? 
হকাি উঁচু স্থাি বা পাহানড়র উপনরর উপযুক্ত হকাি স্থাি হথনক তানদর আনলানত 
দূরবীনির মাধযনম তানদর হদো হযনতও পানর। 

চারনদনক তাকাল আহমদ মুসা। 
তার হচাে িাো হগনটর উপর নদনয় যাবার সময় িাো হগনটর উঁচু 

এ্কাংনের মাথায় তারকার মত এ্কটা আনলা নিনি হযনত হদেল। আনলাটা হিাট 
টনচডর অথবা হমাবাইনলর লাইি স্ক্রীনিরও হনত পানর। 

উঁচু হগনটর দুপানে এ্ক সময় পযডনবেণ টাওয়ার নিল। তারই এ্কটা 
এ্েিও নটনক আনি, যা এ্েি সংস্কার করা হনয়নি। হনত পানর ওপানে টাওয়ানর 
উঠার নসঁনড়ও রনয়নি। পযডনবেণ টাওয়ানর হকউ অবস্থাি করনি িা, এ্েি হকউ 
উনঠনি চানরনদক হদোর জনে যনদ এ্টাই হনয় থানক, তাহনল তার বযবস্থাই আনগ 
করনত হনব। তা িা হনল হসই হতা সব নদনক েবর নদনয় হদনব, িাবল আহমদ 
মুসা। 

‘জিাব, আপনি এ্োনি বনস সামনির নদনক হচাে রােুি। ওরা যনদ 
এ্নদনক আগায়, তাহনল আপনি নপিু হটনবি। এ্র মনধয আনম এ্নস যাব 
ইিোআল্লাহ।’ আহমদ মুসা বলল হাজী আবদুল্লাহনক। 

‘তুনম হকাথায় যাি?’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। তার কনে উনিগ। 
‘হবনে দূনর িয়। হগনটর ঐ টাওয়ানর যাব। সম্ভবত টাওয়ার হথনক হকউ 

আমানদর হদেনত হপনয়নি এ্বং হস সবাইনক জানিনয় নদনয়নি। ওর বযবস্থাটা 
এ্েিই করনত হনব।’ 

বনল আহমদ মুসা ক্র্নলং কনরই নপিু হটনত লাগল। চনল হগল এ্কদম 
ন নবটার আড়ানল। ন নবর আড়ানল নগনয় হস বাঁক নিল উির নদনক। ফাঁকা জায়গা 
এ্নড়নয় হঝাপ-ঝাড়, আগািা, ইতযানদর আড়াল নিনয় দ্রুত এ্গুনলা হস। িাো 
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রাচীর হপনরনয় আরও উিনর এ্নগনয় এ্কদম টাওয়ানরর হপিনি চনল হগল। 
তারপর মানট কামনড় ক্র্নলং কনর টাওয়ানরর নদনক এ্গুনলা আহমদ মুসা। 

টাওয়ানরর হগাড়ায় নগনয় হপৌিল হস। 
টাওয়ানরর পনশ্চম পানে রাচীনরর গানয়র সানথ লাগানিা নসঁনড় উনঠ হগনি 

টাওয়ার বনক্স। নসঁনড়টা হবে োড়া। 
েুনে হনলা আহমদ মুসা। নসঁনড় যত ফ্লযাট হনব, টাওয়ার বক্স হথনক 

নসঁনড়টা তনতা হবনে হদো যানব। আর এ্ই োড়া নসঁনড় নদনয় হকউ উঠনল তার মাথা 
বনক্সর হফ্লার হলনিনল িা ওঠা পযডন্ত বনক্সর হিতর হথনক হদো যানব িা। 

র্াি হানত নরিলবার বানগনয় নসঁনড় নদনয় নিুঃেনব্দ উঠনত লাগল আহমদ 
মুসা। 

আর চার ধাপ বানক। মাথাটা ইনতমনধযই হফ্লার হলনবনল চনল হগনি। 
আহমদ মুসা নরিলবানরর নেগানর হাত হচনপ টাওয়ার বনক্সর উপর অিড় 

দৃনষ্ট হরনে আর এ্ক ধাপ উপনর উঠল। 
উঠার সনে সনেই আহমদ মুসা মুনোমুনে হনলা এ্ক যুবনকর। হস নসঁনড় 

মুনের নদনকই আসনিল। তারও হানত নরিলবার, তনব হানত ঝুলানিা। তার মানি 
হস আহমদ মুসানক আনগ হদেনত পায়নি তাই হদেনত হপনয়ই নবস্মনয়র এ্ক ধাক্কা 
তানক মুহূনতডর জনে নবমূঢ় কনর তুনলনিল। পরমুহূনতডই যুবকনটর মনধয এ্কটা 
হবপনরায়া িাব ফুনট উঠল এ্বং নরিলবার ধরা তার র্াি হাতনট নবদুযত হবনগ 
উপনর উনঠ এ্ল। 

আর আহমদ মুসা এ্ই সাোনতর জনে রস্তুত নিল। তার তজডনি 
নরিলবানরর নেগানর নিল রস্তুত হনয়। সুতরাং হবপনরায়া যুবকনট যেি তার 
নরিলবার আহমদ মুসার নদনক তুনল আিনিল, তেি আহমদ মুসার তজডনি 
নেগানর হচনপ বসল। গুলী নগনয় নবদ্ধ করল যুবকনটর বুক। 

গুলী হেনয়ও যুবকনট তার নরিলবানরর নেগার নটনপনিল আহমদ মুসানক 
লেয কনর। নকন্তু নেনথল হনয় পড়া কনম্পত হানতর গুলী লেযভ্রষ্ট হনলা। আহমদ 
মুসা দ্রুত তার পনকট সাচড কনর কাগজপে ধরনির নকিুই হপনলা িা। মানি বযানগ 
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টাকা িাড়া আর নকিুই নিল িা। আহমদ মুসা মানিবযাগ যুবনকর পনকনট হরনে 
হমাবাইল ও তার নরিলবার নিনয় দ্রুত নিনচ হিনম এ্ল। 

আহমদ মুসা যথাসম্ভব নিুঃেনব্দ দ্রুত চলল হসই চারজনির নদনক। 
ওরা চারজি তানদর হপিনি টাওয়ানর গুলীর েব্দ শুনি নবমূঢ় হনয় 

পনড়নিল। তারা তানদর েবর হিবার জনে সামনি এ্গুনব, িা ওঁৎ হপনত েত্রুর 
নদনক এ্গুনব, িা টাওয়ানরর হোঁজ হিনব বুঝনত পারনিল িা। 

চারনদনকই তারা সতকড দৃনষ্ট রােনিল। 
আহমদ মুসার এ্নগনয় আসাটা তানদর িজনর পনড় হগল। তানদর 

এ্কজি নচৎকার কনর উঠল, ‘হক, নজম?’ 
হকাি উির এ্ল িা। 
টাওয়ানর অবস্থাি হিয়া হলাকনটরই িাম সম্ভবত নিল নজম। 
উির িা হপনয়ই তারা ঐ নদক লেয কনর গুলীবষডণ শুরু কনর নদল। 
ওরা চারজি আহমদ মুসার িজনর সব সময়ই নিল। তার িাইট নিেি 

গগলস থাকায় তানদর রনতনট কাযডকলাপ হস লেয করনিল। 
ওরা ‘হক, নজম?’ বনল র্াকার সানথ সানথই আহমদ মুসা বুঝনত 

হপনরনিল হয, হস তানদর িজনর পনড় হগনি। সংনগ সংনগই আহমদ মুসা দ্রুত বাঁ 
নদনক গড়ানত লাগল। সুতরাং ওনদর গুলীবষডণ বৃথাই হগল। তার উপর 
গুলীবষডনণর েব্দ এ্বং ওনদর মনিানযাগ এ্কনদনক নস্থর হবার সুনযানগ আহমদ 
মুসা গনড়নয় ওনদর বাম পানে চনল এ্ল। 

আহমদ মুসা আরও গনড়নয় ওনদর চারজনির হপিনি চনল হগল। এ্েি 
হাজী আবদুল্লাহনকও িাল হদো যানি। হস নরিলবার বানগনয় নস্থর বনস আনি। 
মনি মনি তার সাহনসর রেংসা করল আহমদ মুসা। মনি মনি িাবল, নিশ্চয় হাজী 
সানহনবর উজ্জ্বলতর এ্কটা অতীত আনি। 

ওরা চারজি এ্েি নবমূঢ়। হকাি নদনক যানব নস্থর করনত পারনি িা। 
আসনল টাওয়ানর গুলী এ্বং ওনদক হথনক কানরা এ্নদনক আসার আলামত তানদর 
ধাঁধায় হফনলনি। 
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এ্বার আহমদ মুসা হপিি হথনক ওনদর হক্লাজ হবার জনে নবড়ানলর মত 
নিুঃেনব্দ সামনি এ্গুনত লাগল। 

আহমদ মুসা ওনদর এ্নকবানর কািাকানি হপৌিনত চায়।  
হস ধীনর সন্তপডনি এ্নগনয় এ্নকবানর ওনদর হপিনি নগনয় হপৌিল।  
হষ্টিগানির নেগানর তজডনি হরনে ওনদর নদনক তাক কনর উনঠ দাঁড়াল 

আহমদ মুসা। আহমদ মুসা সনব ওনদর অস্ত্র হফনল হাত তুনল দাঁড়াবার নিনদডে 
নদনত যানিল। নকন্তু তার আনগই এ্নদনক হঠাৎ নফনর দাঁড়ানিা ওনদর এ্কজনির 
িজনর পনড় হগল আহমদ মুসা। 

অদ্ভুত েীর গনতর হলাকনট। আহমদ মুাস তার িজনর পড়ার সানথ 
সানথই নবদুযত গনতনত হস নরিলবার তুলল আহমদ মুসার নদনক। 

নবনস্মত আহমদ মুসার হকাি উপায় নিল িা তার হষ্টিগানির নেগার হটপা 
িাড়া। যুবকনটর নরিলবার হতালা হদনে অনেরাও হচানের পলনক ঘুনর 
দাঁনড়নয়নি। 

তজডনি নদনয় নেগার হচনপ ধরল আহমদ মুসা। ঘুনরনয় নিল হষ্টিগাি 
ওনদর উপর নদনয়। 

মুহূনতডই ওরা লাে হনয় পনড় হগল। 
মি োরাপ হনয় হগল আহমদ মুসার। আহমদ মুসা হচনয়নিল ওনদর বন্দী 

কনর নকিু কথা আদায় করার। 
হাজী আবদুল্লাহ এ্নস দাঁড়াল আহমদ মুসার পানে। বলল, ‘এ্োনি 

হবিাি িয়, হোি আহমদ মুসা, আমার অবস্থা দাঁনড়নয়নি হোয়াজ-নেনজনরর সানথ 
সফনর হবর হওয়া মুসা (আ)-এ্র মত। তনব পাথডকয এ্ই হয, রে করনলই সফর 
হেষ করার েতড কনরনিনলি হোয়াজ-নেনজর, নকন্তু তুনম হস রকম হকাি েতড 
দাওনি। অতএ্ব রে আনম করনত পানর।’ 

‘রে করার সময় আপনি পানবি জিাব, তনব এ্েি িয়। এ্ত 
হগালাগুলীর পর হিতনর যারা আনি, হোঁজ নিনত অবশ্যই আসনব। অতএ্ব চলুি 
আমরা আড়াল নিনয় এ্কটু এ্কটু কনর সামনি আগাই। তার আনগ আসুি মৃত 
সকনলর পনকট সাচড কনর হদনে হকাি দরকারী কাগজপে পাওয়া যায় নকিা।’ 
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সব পনকট োনল। কাগজপে নকিুই হপল িা। 
রািার পাে নদনয় হঝাপ-জংগনলর আড়াল নিনয় আবার সামনি এ্গুনত 

লাগল আহমদ মুসারা। 
আহমদ মুসার বাম পনকনটর হমাবাইলনট হবনজ উঠল। 
হমাবাইলনট হসই টাওয়ানর নিহত যুবনকর কাি হথনক নিনয় এ্নসনিল। 
আহমদ মুসা হমাবাইলনট হবর কনর তাকাল স্ক্রীনির নদনক। স্ক্রীনি 

‘ঝঝঝ’ এ্ই নতি বণড হিনস উনঠনি। 
নিশ্চয় এ্টা হকাি িানমর সংনকত। 
নকিুই বুঝল িা আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা ‘কল অি’ কনর হমাবাইলনটনক কানির কানি নিল। 
ওপার হথনক হকাি িারী কে ‘নজম’ ‘নজম’ বনল নচৎকার করনি। 

কনয়কবার হর্নক হসই কে নচৎকার কনর বলল, ‘তুনম হকাথায় নজম? নক হনয়নি 
ওনদনক? এ্ত হগালা-গুলী হকি?’ 

আহমদ মুসা শুধু শুিনিল, জবাব নদনিল িা। 
জবাব িা হপনয় সম্ভবত পানের এ্কজিনক বলল, ‘নকিু বুঝনত পারনি 

িা। এ্ নদনক হহানটনলর হিতর হথনক হসামিাথ েমু্ভজী তার বনর্গার্ডসহ নিনোঁজ 
এ্বং আহমদ আলমগীনরর মা-নবািনক হহানটনল পাওয়া যায়নি। এ্নদনক আবার 
হসই এ্কই সন্ধযায় আমানদর হদার হগাড়ায় হগালাগুলীর ঘটিা ঘটল। আনম 
নিনশ্চত, নজমসহ আমানদর হলাকরা অসুনবধায় িা পড়নল হমাবাইল নিরব হনতা িা 
এ্বং নক ঘনটনি তার েবর আমানদর কানি হপৌনি হযত। এ্টাই িাববার নবষয় নক 
ঘনটনি।’ 

িারী কেনট থামনতই আনরকনট কে বলল,‘ওোনি আমানদর িয়জি 
হলাক পাহারায় আনি। সকনলর এ্কসানথ নকিু হনব এ্টা স্বািানবক িয়। নঠক 
আনি, আনম ও িটবর ওনদকটা হদনে আসনি।’ 

কেনট থামনতই হস িারীকে আবার কথা বনল উঠল, ‘িা হদবািন্দ 
আনমও যাব। নক ঘনটনি আনম হদেনত চাই। হতামরা নফনর আসা পযডন্ত অনপো 
করনত পারনবা িা।’ 
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থামল িারীকেনট। কেনট থামনতই হসই হদবািনন্দর কে আবার বলল, 
‘নকন্তু গংগারাম এ্কা থাকনব এ্োনি?’ 

হমাবাইল মুহূনতডর জনে থামল। তারপর হসই িারীকে আবার বলল, 
‘তাহনল.............।’ 

হঠাৎ তার কে থানমনয় নদনয় আর এ্কনট িতুি কে, হয়নতা িটবনরর, 
বলল, ‘স্বামীজী, আপিার হমাবাইল হোলা আনি। বন্ধ কনর নদি।’ 

‘ও, তাইনতা’- স্বামীজীর এ্ই কনের সানথ সানথই হমাবাইল সংনযাগ 
নবনিন্ন হনয় হগল। 

তবু েুনে হনলা আহমদ মুসা। জািা হগল, ওরা এ্নদনক আসনি হোঁজ-
েবর হিবার জনে এ্বং গংগারাম ওোনি বন্দী অবস্থায় আনি। নকন্তু উনিগ্ন হনয় 
উঠল, ‘তাহনল’-র পর স্বামীজী নক বনলনিি তা নিনয়? হসটা নিশ্চয় গংগারাম 
সম্পনকড কথা। নক কথা? েুব োরাপ নসদ্ধান্ত িয় হতা! মনির উনিগ্নতা আহমদ মুসার 
আরও বাড়ল। 

হাজী আবদুল্লাহ নজজ্ঞাসু দৃনষ্টনত আহমদ মুসার নদনক তানকনয় অনপো 
করনিল। আহমদ মুসা হমাবাইনল যা শুনিনিল তা তানক জানিনয় বলল, ‘চলুি, 
ওনদর আসা পযডন্ত আমরা অনপো করব িা।’ 

কথা হেষ কনরই চলনত শুরু করল। হাজী আবদুল্লাহও। 
রািা হথনক নকিু দূনর এ্নগনয় হঝাপ ঝাড় আগািার মনধয নদনয় নিনজনদর 

যতটা সম্ভব আড়াল কনর সামনি এ্গুনত লাগল। 
বাউন্র্ারী রাচীনরর মতই কারাগারনটও পাহানড়র নতি নদক নঘনর। নকন্তু 

কারাগারনট এ্েি হস অবস্থায় িা থাকনলও কংকালটানক বলা যায় যনতœর 
সানথই দাঁড় কনরনয় রাো হনয়নি। নকিু নকিু অংে বযবহারনযাগযও হনয়নি। 

আহমদ মুসারা হযনদনক এ্গুনিল, তার সামনি কারাগানরর হয অংে 
হদো যানি তা কনয়দীনদর হজিানরল বযারানকর মত িয়। এ্ অংেনট হযমি 
বযারানকর হলনিল হথনক হবে উঁচু, হতমনি দরজা জািালার সাইজও নিন্ন রকনমর 
এ্বং বড়। আহমদ মুসা হদনেই বুঝল, এ্টা কারাগানরর অনফস-অংে। রধাি 
রািাটা তাই ওনদনকই হগনি।’ 
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আহমদ মুসারা কারাগানরর অনিকটা কানি হপৌনি হগনি। নকন্তু ওরা 
দুজি স্বামীজীসহ এ্েিও হতা হবর হনলা িা। ওরা নক মত পানেনি? হমাবাইল 
হোলা হদোর পর ওরা নক হকাি নকিু সনন্দহ কনরনি? ওরা নক নিন্ন হকৌেল 
নিনয়নি? ইতযানদ রে আহমদ মুসানদর নক করণীয় এ্ বযাপানর আহমদ মুসানক 
নচন্তায় হফনল নদল। 

এ্কটা ঘর আগািার মনধয নদনয় আহমদ মুসারা তেি যানি। গািগুনলা 
এ্কফটু হদড়ফুনটর বড় িয়, নকন্তু ঘি হওয়া এ্বং ক্র্নলং করা অবস্থার কারনণ 
চারনদনকর নকিুই হদো যানি িা। ওরা রািা বাদ নদনয় অেিানবও হতা আসনত 
পানর। 

আহমদ মুসা উনঠ দাঁড়াল। 
হসাজা উিনর কারাগানরর সম্মুে ও সামনির রািার নদনকই তার দৃনষ্ট 

হগল রথম। 
আহমদ মুসা দাঁড়াবার পর মুহূনতডই বাঁ নদক হথনক এ্কটা কনের নচৎকার 

হিনস এ্ল, ‘হানতর হষ্টিগাি হফনল নদনয় হাত তুনল দাঁড়াও, িা হনল হতামার 
মাথার েুনল উনড় যানব এ্েনি।’ 

নকিুটা অসতকড িানবই আহমদ মুসা উনঠ দাঁনড়নয়নিল। তার হষ্টিগািটা 
তার র্াি হানত ঝুলনি। আর আক্র্মণটা এ্নসনি সামনি হথনক িয়, এ্কদম পাে 
হথনক। ওনদর উদযত নরিলবার বা হষ্টিগানির মুনে তার অরস্তুত হষ্টিগািনক 
টানগডট পযডন্ত তুনল নিনয় সফল হওয়া অস্বািানবক। আহমদ মুসা দ্রুত িাবনিল 
নবকল্প নিনয়। 

নঠক এ্ সময় আহমদ মুসার তার হপিি হথনক রায় এ্কই সানথ দুনট 
গুলীর েব্দ শুিল। বুঝল এ্ গুলী হাজী আবদুল্লাহর। 

আহমদ মুসা উনঠ দাঁড়াবার সময় এ্কটু সামনি এ্নগনয় উনঠ 
দাঁনড়নয়নিল। তার ফনলই হাজী আবদুল্লাহ হপিনি পনড়নিল। 

আহমদ মুসা হষ্টিগাি উঁনচনয় ধনর তাকাল বাঁ নদনক। হদেল, বাঁ নদনক 
রািার ওপানর পাোপানে দাঁড়ানিা দুজি যুবক টলনত টলনত পনড় যানি। 

আহমদ মুসা বনস পড়ল। 
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হাজী আবদুল্লাহ উনঠ দাঁড়ানিল তেিই। আহমদ মুসা বলল, ‘বসুি 
জিাব, ওনদর আর এ্কজি আনি।’ 

বনস পড়ল হাজী আবদুল্লাহ। 
‘ধেবাদ। কিগ্রাচুনলেি জিাব। আপনি নঠক সমনয় গুলী কনরনিি।’ 

বলল আহমদ মুসা হাজী আবদুল্লাহনক।  
‘ধেবানদর নকিু হিই আহমদ মুসা। আনম হটিেিমুক্ত অবস্থায় ধীনর-

সুনস্থ, হমনপ-জুনক গুলী করার সুনযাগ হপনয়নি। এ্মিিানব সফল হনত হয হকউ 
পানর।’ হাজী আবদুল্লাহ বলল। 

‘আপনি লুনকানিি জিাব। হক বলল হটিেি নিল িা। আপিার গুলী 
বযথড হনল ওনদর পরমুহূনতডর পাো গুলী আমানক, আপিানক কাউনক হরহাই নদত 
িা। আপিার হাত অিযি ও নিেঁুত। আপনি লুনকানলও আপিার এ্ক অতীত 
আনি। আমানক সাহাযয করা এ্বং এ্ই অনিযানি আপিার োনমল হওয়া হথনকই 
আনম এ্টা বুনঝনি।’ আহমদ মুসা কথাগুনলা বলনিল রািার ওপানর তার অপলক 
হচাে নিবদ্ধ হরনে। 

হাজী আবদুল্লাহ আহমদ মুসার কথার হকাি জবাব িা নদনয় আহমদ 
মুসার দৃনষ্ট আনুসরণ কনর রািার ওপানর তানকনয় বলল, ‘ওনদর সানথ আনরা হকউ 
থাকনল হস সংনগ সংনগই জবাব হদবার কথা।’ 

‘হস এ্নদর সানথ িাও থাকনত পানর, নকন্তু হকাথাও থাকার কথা।’ বনল 
আহমদ মুসা আবার মাথা উপনর তুলল। 

হাজী আবদুল্লাহও। 
উিনর রািা বরাবর কারাগানরর সামনি হচাে পড়নতই আহমদ মুসা 

হদেনত হপল, এ্কজি নবোল বপু হলাক লানঠ হানত হদৌনড় কারাগানরর হিতনর 
 ুনক হগল। 

হাজী আবদুল্লাহও হদেনত হপনয়নি বযাপারটা এ্বং হসই রথম কথা বনল 
উঠল, ‘ঐ হতা হস পালানি।’ 

‘হ্যাঁ জিাব, ইনিই সম্ভবত এ্নদর এ্ক হিতা স্বামীজী।’ 
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বনলই আহমদ মুসা উনঠ দাঁড়াল। বলল, ‘আসুি হদৌড় নদনত হনব।’ হস 
গংগারানমর েনত করনত পানর, যনদ গংগারাম এ্েিও হবঁনচ থানক।’ 

িুটল আহমদ মুসা কারাগার লনেয। 
দুজনিই িুটনি। 
কারাগানরর সামনি হপৌনিই তার হষ্টিগাি হথনক গুলীবষডণ শুরু করল 

আহমদ মুসা। 
গুলী করনত করনতই  ুকল কারাগানর। 
আহমদ মুসার হপিনি হপিনি িুটনি হাজী আবদুল্লাহ। 
‘আমরা এ্িানব গুলীর হদয়াল সৃনষ্ট কনর তানক জািাি নদনল তানত তার 

পালানিার সুনবধা হনয় যানব িা?’ বলল হাজী আবদুল্লাহ আহমদ মুসানক লেয 
কনর। 

‘ও এ্মনিনতই পালাবার হচষ্টা করনব। তার মনধয আতংক সৃনষ্ট করনত 
চাই যানত কনর হস গংগারানমর েনত করার সুনযাগ িা পায়।’ আহমদ মুসা বলল। 

পুরাতত্ব নবিানগর ঝুলানিা আনলানকাজ্জ্বল কনয়কনট সাইিনবার্ড হদনে 
সামনি এ্গুনলা আহমদ মুসারা।  

সামনি হপল অন্ধকার কনরনর্ার। সামনি এ্গুনব, িা হকাি নদনক যানব 
িাবনিল আহমদ মুসা। 

তার পানে এ্নস দাঁড়াল হাজী আবদুল্লাহ। হস বনল উঠল,‘হবিাি, তুনম 
তানকনয় হদে, কনরনর্ানরর হেষ রানন্তর অন্ধকার নকন্তু নফনক। মনি হনি র্াি নদক 
হথনক এ্কটা হালকা আনলার হরে অন্ধকানরর উপর এ্নস পনড়নি।’ 

‘নঠক বনলনিি জিাব।’ বনল হসনদনক িুটল আহমদ মুসা। 
ঐ রানন্ত আহমদ মুসারা হদেল, কনরনর্ারনট ওোনি র্ািনদনক বাঁক 

হিবার পর নকিুটা এ্নগনয় আবার র্াি নদনক বাঁক নিনয়নি। বাঁনকর ওনদক হথনকই 
উজ্জ্বল আনলা হবনরনয় এ্নসনি। হসই আনলাই হদয়ানল রনতনবনম্বত হনয় হপিনির 
অন্ধকার কনরনর্ানরর উপনর পনড়নি। 

কনরনর্ার ধনর আনলার নদনক চলল আহমদ মুসারা। 
আনলার উৎস কনরনর্ারটা দীঘড। মাঝ বরাবার জায়গায় আনলা জ্বলনি। 
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আনলার নিনচ হপৌিনতই আহমদ মুসার হচানে পনড় হগল এ্কটা নসঁনড় 
হানতর বাঁনয় মানি পূবড নদনক হিনম হগনি। আহমদ মুসা আন্দাজ করল, তারা ঘুনর 
ঘুনর আবার কারাগানরর রোসনিক অংনের মাঝামানঝ জায়গায় এ্নস দাঁনড়নয়নি। 

আহমদ মুসা নসঁনড় নদনয় নিনচ িামার নসদ্ধান্ত নিল। িাবল নসঁনড় নিশ্চয় 
আন্র্ার হফ্লানর হগনি। স্বামীজী পানলনয় হসোনি আশ্রয় নিনত পানর। অথবা আনরা 
হকাি রহস্য বা পনথর সন্ধাি হসোনি পাওয়া হযনত পানর। 

আহমদ মুসা তেি পা বানড়নয়নি নসঁনড়নত িামার জনে।  
হঠাৎ েীণ নচৎকানরর আওয়াজ এ্ল সামনির কনরনর্ানরর েুব নিকনটর 

হকাথাও হথনক।  
হস থমনক দাঁড়াল। 
িুটল আবার েব্দ লনেয। 
হাজী আবদুল্লাহও। 
সামনি নকিুটা এ্নগনয় হানতর র্াি পানে হপল আবিা অন্ধকার এ্কটা 

কনরনর্ার। নিনচ আনলা হদো যানি। হসই আনলারই নকিুটা এ্নস পনড়নি 
নসঁনড়নত। 

নচৎকার আসনি নিনচর হকাি এ্ক স্থাি হথনক। 
আহমদ মুসারা নিনচ হিনম নগনয় েব্দ লনেয এ্গুনলা। 
এ্কটা ঘনর বাঁধা অবস্থায় হপল গংগারামনক। 
আহমদ মুসা তার হাত-পানয়র বাঁধি হকনট তানক তুনল জনড়নয় ধরল। 

বলল, ‘তুনম নঠক আি হতা গংগারাম?’ 
‘নঠক আনি স্যার। নকন্তু ওরা মানুষ িয়।’ বনল হকঁনদ উঠল গংগারাম। 
‘গংগারাম, ওরা োনি হপনয়নি। বাইনর ওরা দেজি মনরনি। শুধু েঁুনজ 

পানি িা স্বামীজীনক। হস হতা এ্নদনকই পানলনয় এ্নসনি।’ 
‘ঐ স্বামীজীই হতা সব স্যর। হস আমানক ইনলনক্ট্রক েক নদনয়নি। 

তরবানরর আগা নদনয় আমার বুনক নেেূল এ্ঁনকনি। েুনি কাপানলক হস।’ বলল 
গংগারাম আতডকনে। 

‘নকন্তু হস হগল হকাথায়?’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘স্যার ওনদর আলানপ শুনিনি, কানিই হকাথাও নসঁনড়পথ আনি এ্ই 
পাহাড় হথনক হবর হবার।’ বলল গংগারাম। 

‘তাহনল আমরা আসার পনথ হয নসঁনড় হদনে এ্লাম, হসটা নক? ঐ নসঁনড়টা 
পূবড নদনক হিনম হগনি।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ওটাই হনব আহমদ মুসা। আনম হতা হপিনি নিলাম। আনম আসার সময় 
নসঁনড় পথ বন্ধ হনত হদনে এ্নসনি।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 

‘ওনদকটা তাহনল হদেনত হয়।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘হকাি লাি হনব িা আহমদ মুসা। হয হজানর হস হদৌড় নদনয়নি তানত 

এ্তেনণ পগার পার। আনম সুড়েটা হদনেনি। হসটা পাহানড়র পূবডমুেী োনড়নত 
নগনয় হেষ হনয়নি। ওোি হথনক মটর হবানট চনড় এ্ক নমনিনটর মনধযই িীপ হথনক 
হবর হওয়া যায়। সুতরাং প-শ্রম িা কনর এ্স হতামানক এ্কটা িাল কানহিী 
হোিাব।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 

‘কানহিী? এ্ই সময়?’ এ্কটা হকৌতুকনমনশ্রত হানস ফনুট উঠল আহমদ 
মুসার মুনে। 

‘কানহিী মানি রূপকথা িয়, জীবন্ত এ্ক ইনতহাস।’ বলল হাজী 
আবদুল্লাহ।  

আহমদ মুসা রেনবাধক দৃনষ্টনত তাকাল হাজী আবদুল্লাহর নদনক।  
হাজী আবদুল্লাহ আহমদ মুসানক হাত ধনর নিনয় হগল ঘনরর এ্কমাে 

দরজানটর সামনি। 
ঘনরর দরজা হলাহার হমাটা নেনকর বতনর, নকন্তু হচৌকাঠ োল কানঠর। 
পানের হচৌকানঠর এ্কটা জায়গা হাজী আবদুল্লাহ হাত নদনয় পনরষ্কার 

করল। তারপর িুনর হবর কনর তার ফলা নদনয় েঁুনচনয় পনরষ্কার কনর এ্কটা নকিু 
হবর করল। সামাে এ্কটু দূনর দাঁনড়নয় বলল, ‘এ্স আহমদ মুসা, পড়।’ 

আহমদ মুসা হচৌকাঠনটর মুনোমুনে নগনয় দাঁড়াল। তাকাল হাজী 
আবদুল্লাহর হদোনিা স্থািটার নদনক। 

আরবী বণডমালা িজনর পড়ল তার। পড়ল, ‘হেরোি।’ এ্কজি হলানকর 
িাম। 
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‘হদেলাম। সম্ভবত হকাি বন্দী নিনলি হেরোি।’ হাজী আবদুল্লাহনক 
লেয কনর বলল আহমদ মুসা। 

‘হ্যাঁ বন্দী। শুধু বন্দী িয়, এ্কজি বীর বন্দী। শুধু এ্কজি বীর বন্দী িয়, 
এ্কজি েহীদ বীর বন্দী। তাঁর ফাঁনসর পূবড পযডন্ত এ্ই ঘনরই বন্দী নিনলি নতনি। 
শুনিনি নতনি বহু কনষ্ট এ্ক টুকনরা কাঁচ হযাগাড় কনর হসই কাঁচ নদনয় হোদাই কনর 
তার িামটানক এ্ কানঠর গানয় নলনে রাোর হচষ্টা কনরনি। হস হয়নতা জািনতা 
তার িানম িারনত হকাি মনুনমন্ট হনব িা, হকউ স্মরণও করনব িা তার কথা। 
আমার আিন্দ হয, তার িামটা হতামানক আনম হদোনত পারলাম।’ হথনম হগল 
হাজী আবদুল্লাহ। কান্নায় বন্ধ হনয় হগল তার কথা। তার দু’গ- হবনয় হিনম এ্ল 
অশ্রুর ধারা। 

গম্ভীর হনয় উনঠনি আহমদ মুসা। হস তার এ্ক হাত হাজী আবদুল্লাহর 
কাঁনধ আনি আনি হরনে বলল, ‘স্যনর জিাব, আনমও তানক নচনি িা, তার িাম 
জানি িা।’ 

হচাে মুনি হাজী আবদুল্লাহ বলল, ‘হতামার জািার কথা িয়। বৃনটে 
ঐনতহানসকরা িারনতর বৃনটে োসিকতডা লর্ড হমনয়ানক হতযাকারী এ্তবড় 
নক্র্নমিাল হেরোনির িাম ঘৃণািনরই হলনেনি। পনর িারনতর ইনতহাস তানক 
স্মরণ কনরনি, কারণ হস মুসনলম নিল। আর পানকিাি ও বাংলানদনের 
ঐনতহানসকনদর হচানে এ্মিনক কানির অনিক বড় নজনিসও পনড় িা, 
আন্দামানির হেরোি তানদর হচানে পড়নব হকমি কনর?’ 

‘িারনতর বৃনটে োসক লর্ড হমনয়া নক আন্দামানি নিহত হি?’ নজজ্ঞাসা 
করল আহমদ মুসা। 

‘হ্যাঁ। আন্দামানি মাউন্র্ হহনরনয়ট িীনপ নতনি নিহত হি। ওোনি 
‘ইয়াবু’ পবডত হথনক সূযডানির অপরূপ দৃশ্য হচানে পনড়। আন্দামাি সফনর আসা 
লর্ড হমনয়া সূযডাি হদোর জনে ইয়াবু পবডনত নগনয়নিনলি। তার হফরার পনথ 
হহনরনয়ট িীনপরই উপকূনল নতনি নিহত হি।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।  

‘হেরোি হক নিনলি?’ রে আহমদ মুসার। 
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‘নতনি নিনলি হপনোয়ানরর বানসন্দা। বৃনটে নবনরাধী সংগ্রানমর এ্ক 
বসনিক নিনলি নতনি। নবচানর এ্ই আন্দামানি তার িীপান্তর হয়।’ বলল হাজী 
আবদুল্লাহ। 

‘এ্ত বড় োনির পরও নতনি এ্ই কাজ কনরি? তাঁর সানথ আর কতজনির 
োনি হয়?’ 

‘তাঁর সানথ আর হকউ নিল িা। লর্ড হমনয়ানক হতযার কাজ নতনি এ্কাই 
কনরি।’ 

‘এ্কা? এ্কা হকি?’ 
‘হতামার এ্ই ‘হকি’-এ্র উির তুনম হেরোনির মুে হথনকই হোি। 

হেরোি বীরদনপড নবচারকনক জািাি, “১৮৬৭ হথনক আমার সংকল্প নিল হয, 
হকাি ইংনরজী উচ্চপদস্থ কমডকতডানক আনম হতযা করব। হসই উনেনশ্যই কনয়ক 
বির এ্ই িুনরোিা আনম বতনর কনর হরনেনিলাম। ৮ই হফব্রুয়ারী (১৮৭২ েৃষ্টাব্দ) 
যেি লর্ড হমনয়া আন্দামানি এ্নলি, আনম িুনর ধার নদনয় নিলাম। সারা নদি রে 
িীনপ  (নযোনি লর্ড হমনয়া অবস্থাি করনিনলি) যাওয়ার হচষ্টা কনরনিলাম, নকন্তু 
অনুমনত পাইনি। সন্ধযা পযডন্ত হতাে হনয় পনড়নিলাম। নকন্তু তকনদর লর্ড হমনয়ানক 
আমার বানড়নতই নিনয় এ্ল। আনম তার সনে পাহানড়র উপনর নগনয়নিলাম, তার 
সনেই নফনর এ্নসনিলাম। নকন্তু সুনযাগ পাইনি। তীনর নফনর গানড়র আড়ানল 
লুনকনয় নিলাম। এ্োনিই আমার মনির সাধ পূণড হয়............।” হেরোি তার 
এ্ই বক্তনবয হকাি নমথযা বলার হচষ্টা কনরিনি। এ্কটা কথাও লুনকািনি।’ 

‘বৃনটেনদর হকাি কষ্ট হয়নি তানক ফাঁনসর আনদে হোিানত?’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘বৃনটেনদর ফাঁনস হেরোিনক সামােও িীত করনত পানরনি। ফাঁনসর 
মনে দাঁনড়নয় নতনি নচৎকার কনর বনলনিনলি, ‘িাই সকল, আনম হতামানদর 
েত্রুনক হেষ কনরনি। হতামরা সানে থাক হয আনম মুসলমাি।’ তারপর নতনি 
কানলমা তাইনয়বা পনড়নিনলি। কানলমা পড়া অবস্থায় তাঁর ফাঁনস কাযডকর হয়।’ 
অশ্রুনিজা কনে বলল হাজী আবদুল্লাহ। 

আহমদ মুসাও অনিিূত হনয় পনড়নিল। বলল, ‘হকাথায় তাঁর ফাঁনস হয়?’ 
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‘এ্ই হজলোিা হথনক আরও উপনর পাহানড়র মাথায়। হসোনি তার 
জনে এ্কটা ফাঁনসর মে বতনর করা হনয়নিল। আজ হতা সময় হিই আর এ্কনদি 
হতামানক হদোব ঐনতহানসক জায়গাটা। আরও ঐনতহানসক জায়গা এ্োনি আনি 
আহমদ মুসা।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 

‘ধেবাদ জিাব।’ বনলই আহমদ মুসা তাকাল গংগারানমর নদনক। 
বলল, হতামার এ্েি হকাি অসুনবধা হিই হতা?’ 

‘হকাি অসুনবধা হিই।’ 
‘তাহনল বল, তুনম হতা অনিকটা সময় ওনদর হানত নিনল, গুরুত্বপূণড নকিু 

তুনম জািনত হপনরি নকিা?’ 
‘স্যার, ওরা ধনর নিনয়নিল আনম এ্োি হথনক জীনবত হবনরনয় হযনত 

পারব িা। তাই সব আনলাচিাই তারা আমার সামনি করনতা। স্যার, রথম নদনক 
আমার মনি হনয়নিল যানক ওরা স্বামীজী বনল হসই স্বামী েংকরাচাযড নেনরামনণই 
হবাধ হয় সব। তাঁর আনদনেই সব নকিু হয়। নতনিই ওনদর হিতা। নকন্তু পনর 
বুঝনত পানর, আসল হিতা নতনি িি। নতনি সামাে আনদে পালিকারী মাে। 
এ্নদর দনলর েীষড হিতা আন্দামাি সরকানরর হকউ। আর সবনকিুর 
এ্যার্িাইজার এ্কজি আনিি, নতনি িারনতর হলাক িয়। হকাথাকার জািনত 
পানরনি। তনব িাম শুনিনি ‘নক্র্নষ্টাফার হকালমযাি হকানহি’। ওঁনক ওরা ‘নটনস’ 
(নেপল নস) বনল র্ানক। 

িাম শুনি চমনক উঠল আহমদ মুসা। বলল, ‘নক বলনল িাম ‘নটনস’? 
‘নক্র্নষ্টাফার হকালমযাি হকানহি? নঠক শুনিি িাম?’ 

‘নজ স্যার। তানক হচনিি িানক স্যার? িাম শুিনত িুল হবার কথা িয় 
স্যার। নতনি এ্োনি এ্নসনিনলি।’ 

‘এ্োনি? এ্ই হজলোিায়?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। তার হচানে-মুনে 
নবস্ময়।  

‘তুনম তাঁনক হচি িানক আহমদ মুসা?’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 
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‘হ্যাঁ নচনি। নতনি ইসরাইনলর হগানয়ন্দা সংস্থা ‘হমাসাদ’-এ্র সবনচনয় 
সফল এ্কজি নমেি কিনোলার। ‘হমাসাদ’ এ্র সবনচনয় হবনে সংেযক হগানয়ন্দা 
অনিযাি বা হগানয়ন্দা রকনল্পর নতনি পনরচালক নিনলি।’ 

‘তাই হনব স্যার। নতনি অতযন্ত চালাক। নতনি আমার সামনি হকাি 
আলানপই রানজ হিনি। কথা বলার জনে স্বামীজীনক নতনি ঘনরর বাইনর নিনয় 
যাি।’ 

হাজী আবদুল্লাহর হচাে-মুেও নবস্মনয় িনর উনঠনিল। গংগারাম থামনতই 
হাজী আবদুল্লাহ বনল উঠল, ‘িারনতর হগানয়ন্দা নবিানগর সানথ ‘হমাসাদ’ এ্র 
হযাগ-সাজস আমার কানি নবস্মনয়র িয়, আন্দামানি ইসরাইলী হগানয়ন্দা সংস্থা 
‘হমাসাদ- এ্র হলাক আসা আমার কানি িতুি ঘটিা িয়, নকন্তু আনম নবনস্মত হনি, 
স্বামী েংকরাচাযড নেনরামনণ ও হসামিাথ েমু্ভজীনদর সংনযাগ নক কনর হনলা 
হমাসানদর সানথ!’ 

আহমদ মুসা নবনস্মত দৃনষ্টনত তানকনয়নিল হাজী আবদুল্লাহর নদনক। 
বলল, ‘আপিার এ্ রনের জবাব আমার কানি আনি, নকন্তু তার আনগ বলুি, 
িারতীয় হগানয়ন্দা নবিানগর সানথ ‘হমাসাদ’-এ্র হযাগ-সাজনের কথা এ্বং 
আন্দামানি ‘হমাসাদ’ এ্র আসার কথা আপনি জািনলি নক কনর?’ 

হাসল হাজী আবদুল্লাহ। বলল, ‘কথাটা বনলই নকন্তু আমার মনি হনয়নি, 
আমার এ্ কথা হতামার িজর এ্ড়ানব িা।’ 

বনলই এ্কটু গম্ভীর হনলা হাজী আবদুল্লাহ। বলল, ‘িারতীয় হগানয়ন্দা 
নবিানগ আনম দীঘডনদি চাকুরী কনরনি। আন্দামানির হগানয়ন্দা রধানির দানয়ত্বও 
আনম পাই। এ্ই পদ হথনক আমানক আগাম নরটায়ার কনর হদয়া হয়। এ্বং হসটা 
হয় ইসরাইলী হগানয়ন্দা সংস্থা ‘হমাসাদ’ এ্র পরামনেড। ‘হমাসাদ’-এ্র এ্কটা টীম 
এ্নসনিল আন্দামানি। হর্নমাগ্রানফক এ্কটা হগাপি নরনপাটড বতনর করার দানয়ত্ব 
হদয়া হনয়নিল। নকন্তু তারা আমার অধীনি কাজ করনত অস্বীকৃনত জািায়। এ্র 
নকিুনদি পনরই আমানক নরটায়ার কনর হদয়া হয়। আমার নরটায়ানরর পনর 
‘হমাসাদ’-এ্র নমেিনট এ্োনি আনস। এ্টা নবে বির আনগর কথা।’ 
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‘ধেবাদ জিাব। আপিার অতীনত এ্মি ধরনির নকিু কথা থাকনব, তা 
আনম ধারণা কনরনিলাম। তনব আপিার ‘অনিিয়’ েুব সুন্দর হনয়নি। এ্কই 
সানথ দুহানত দুজিনক টানগডট কনর সফল হওয়ার ঘটিায় নকন্তু আপনি নিনজনক 
লুকানত পানরিনি।’ 

এ্কটু থামল আহমদ মুসা। হথনমই আবার বনল উঠল, ‘জিাব, আপিার 
নজজ্ঞাসার জবাব আপনি নিনজই নদনয়নিি। ‘হমাসাদ’ আন্দামানি হর্নমাগ্রানফক 
অনুসন্ধাি চানলনয় হয নসদ্ধানন্ত হপৌনিনিল, সম্ভবত হসই নসদ্ধান্তই বািবায়ি করনি 
স্বামী েংকরাচাযড নেনরামনণরা। অতএ্ব ‘হমাসাদ’-এ্র হলানকরা তানদর কানি 
আসনব িা হকি? হনত পানর, ‘হমাসাদ’ এ্র সুপানরে বা নসদ্ধান্ত িারত সরকার 
বািবায়নি রাজী হয়নি এ্বং অে হকাি সংস্থা-সংগঠি এ্র বািবায়নি এ্নগনয় 
এ্নসনি। ‘হমাসাদ’ হয়নতা এ্নদরই সাহানযয এ্নগনয় এ্নসনি।’ 

‘ধেবাদ আহমদ মুসা। তুনম নঠক বনলি। নকন্তু স্বামী েংকরাচাযডনদর 
কাজনট এ্নকবানরই হবসরকারী? গংগারাম নকন্তু বনলনি হয, আন্দামানি 
েংকরাচাযডনদর সংস্থার হিতৃনত্ব আনি আন্দামাি সরকানররই হকউ।’ বলল হাজী 
আবদুল্লাহ। 

‘আন্দামাি সরকানরর হকাি হলাক েংকরাচাযডনদর সংস্থার হিতৃত্ব হদয়ার 
পরও এ্টা হবসরকারী হকাি হগাপি সংস্থা হনত পানর। কারণ আন্দামাি 
সরকানরর উক্ত হলাকনট সরকানরর অজানন্ত বযনক্তগতিানব েংকরাচাযডনদর 
সংস্থার সানথ জনড়ত থাকনত পানর।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘হ্যাঁ এ্টাও হনত পানর আহমদ মুসা।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 
আহমদ মুসা মুে নফরাল গংগারানমর নদনক। বলল, ‘তুনম নক কনর বুঝনল 

হয, স্বামী েংকরাচানযডর দনলল হিতা আন্দামাি সরকানরর হকউ?’ 
‘স্বামীজীর নকিু হটনলনফাি টক হথনক আমার এ্টা মনি হনয়নি।’ বলল 

গংগারাম। 
‘নক কথা শুনিনিনল?’ 
‘নিযডাতনির ফনল এ্কবার আনম জ্ঞাি হানরনয় হফনলনিলাম। যেি জ্ঞাি 

হফনর, তেি হদেলাম স্বামীজী ঘনর রনবে করনিি। হদবািন্দ ও িটবর আনগ 
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হথনকই ঘনর হানজর নিল। স্বামীজী রনবে করার পনরই তার হমাবাইল হবনজ 
উঠল। হটনলনফাি ধনরই নতনি এ্নকবানর জড়সড় হনয় হগনলি। গলার স্বর নিনচ 
হিনম হগল। হটনলনফানি স্বামীজী নকিুই বনলিনি। শুধু নজ স্যার, ইনয়স স্যার, 
ইতযানদ কনর হগনিি। এ্কবার শুধু বনলনিনলি, ‘আপনি নিনশ্চত থাকুি স্যার, 
কথা আমরা হবর কনরই িাড়ব।’ হমাবাইনল কথা হেষ কনরই হদবািন্দনক লেয 
কনর তীব্র কনে বলল, ‘গিিডর অনফস হথনক হটনলনফাি এ্নসনিল। তুনম উিনর 
হটনলনফাি করনি হকি? এ্েি আবার তাঁনক হটনলনফাি করনত হনলা! উিনর 
হদবািন্দ বনলনিল, ‘আনম নমসকল হপনয়নিলাম। তারপর আধাঘণ্টা হচষ্টা কনরও 
আনম লাইি পাইনি। বযি নিল তাঁর হটনলনফাি।’ হদবািন্দ থামনল স্বামীজী 
বলনলি, ‘হোি, বস বনলনিি, আগামী দুনদনির মনধয হসই হলাক এ্বং আহমদ 
আলমগীনরর মা-নবািনক পাকড়াও করনত হনব। হকাি অজুহাত নতনি শুিনবি 
িা।’ এ্ই কথাবাতডা হথনক আমার নিনশ্চত মনি হনয়নি এ্নদর হিতা গিিডর 
অনফনসর সরকারী হকউ।’ থামল গংগারাম। 

‘গিিডর অনফনস অনিক জাঁদনরল হলাক রনয়নিি। তানদর মনধয হকউ 
এ্কজি হনতই পানরি।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 

‘গিিডর হাউনজর হসই বস সম্পনকড হবাধ হয় আর নকিুই হোিনি।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘িা স্যার, রসেটা এ্ই এ্কবারই উনঠনিল।’ গংগারাম বলল। 
‘এ্বার বল, আহমদ আলমগীর সম্পনকড তারা নক আনলাচিা কনরনি?’ 

বলল আহমদ মুসা। 
‘আহমদ আলমগীনরর িাম ওনদর মুে হথনক শুনিনি। তানদর কথা হথনক 

শুনিনি, এ্কজি বড় েয়তািনক ‘রে’ িীনপ ওরা আটনক হরনেনি।’ 
‘বড় েয়তাি হয আহমদ আলমগীর নক কনর তা বুঝনল?’ বলল হাজী 

আবদুল্লাহ। 
‘শুনিই আমার মনি হনয়নি, তার উপর আহমদ আলমগীনরর মা-নবানির 

কথাও তানদর আনলাচিায় আনস। আমার সনন্দহ হিই, আহমদ আলমগীরনকই 
ওরা ওোনি বন্দী কনর হরনেনি।’ গংগারাম বলল। 
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‘ধেবাদ গংগারাম। হতামার হদয়া দুনট তথযই আমানদর জনে 
গুরুত্বপূণড।’ বলল আহমদ মুসা। 

কথা হেষ কনরই আহমদ মুসা তাকাল হাজী আবদুল্লাহর নদনক। বলল, 
‘রে িীপ হতা সংরনেত এ্লাকা। ওোনি নক কনর আহমদ আলমগীরনক রােল?’ 

‘গংগারানমর এ্ই তথয তার আনগর হদয়া তথযনক সতয রমানণত করনি। 
সরকানরর েনক্তধর হকউ যনদ সন্ত্রাসী দনলর সানথ থানক, তাহনল এ্ই সন্ত্রাসীরা 
‘রে’ িীপ অবশ্যই বযবহার করনত পানর। সুতরাং দু’তনথযর এ্কনট অপরনটর 
সতযায়ি করনি বনল আনম মনি কনর।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।  

‘নঠক জিাব। সন্ত্রাসী দলনটর সানথ আন্দামাি সরকানরর উচ্চপদস্থনদর 
সংনলষ্টতা থাকনল আত্মনগাপি করা নকংবা কাউনক হগাপনি রাোর জনে ‘রে’ 
িীপই সবনচনয় উপযুক্ত। কারণ হকউ এ্ িীনপ আসনল সরকানরর অনুমনত নিনয় 
আসনব। আহমদ আলমগীরনক নকর্োপ কনর রাোর জনে এ্মি জায়গা হবনি 
হিনব, হসটাই স্বািানবক।’ 

‘তাহনল আহমদ মুসা, আমরা নিনশ্চত হনত পানর হয, আহমদ 
আলমগীরনক ‘রে’ িীনপই বন্দী কনর রাো হনয়নি।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 

‘আমরা ‘রে’ িীপ অনিযানির আনয়াজি করনত পানর। িীপনট সম্পনকড 
সব নকিুই আপিার জািার কথা।’ আহমদ মুসা হাজী আবদুল্লাহনক লেয কনর 
বলল। 

‘তবু িীনপর সরকারী ও গুরুত্বপূণড নবনর্ল্ং-এ্র বৃনটেযুগীয় হল-আউট 
আনরকবার হদেনত হনব।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 

‘হকাথায় ওটা পাওয়া যানব?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘আন্দামাি নমউনজয়ানমর পুরাতত্ব নবিানগ এ্বং গিিডর অনফনস পাওয়া 

যানব।’ 
‘জিাব, এ্টা আপিানকই সংগ্রহ করনত হনব।’ 
‘অবশ্যই তা করব। নকন্তু হক সরকানরর এ্ই সন্ত্রাসীনদর হিতা, তা হবর 

করনত পারনল এ্বং আন্দামানির গিিডর ও নদল্লী সরকারনক হবিামীনত হনলও 
জানিনয় নদনত পারনল নবরাট কাজ হনতা।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 
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‘নজ জিাব। এ্টা অতযন্ত গুরুত্বপূণড কাজ। আহমদ আলমগীরনক উদ্ধার 
করা এ্বং সন্ত্রাসী দলনটর হগাড়ায় সরকানরর হক আনি তা হবর করা- এ্ দুনটই 
আমানদর রধাি কাজ এ্েি। তারপর সমস্যানট হকাি নদনক গড়ায় হদেনত হনব।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘ধেবাদ আহমদ মুসা। আমরা মনি হয় নকিুটা এ্গুনত হপনরনি।’ 
‘অবশ্যই! তাহনল এ্েি চলনত পানর। গংগারাম ক্লান্ত, ওর হরষ্ট 

দরকার।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘নঠক। গংগারাম ওঠ। চনল আমরা।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 
আহমদ মুসা গংগারামনক ধনর দাঁড় করানত করানত বলল হাজী 

আবদুল্লাহনক লেয কনর, ‘আনরকনট কাজ করনত হনব। িাইপার িীনপর এ্ই 
হজলোিা পুরাতত্ব নবিানগর তোবধানি রনয়নি। এ্কটা নিউজ করনত হনব হয, 
পুরাতত্ব নবিাগ এ্কদল সন্ত্রাসী গ্রুপনক এ্ হজলোিায় ঘাঁনট গাড়ার সুনযাগ কনর 
নদনয়নি। তানদর মনধযকারই সংঘনষড অমুক রানত রায় র্জি োনিক মানুষ নিহত 
হনয়নি। স্থািীয় ও পুনলে সূনের বরাত নদনয় এ্ নিউজ পনেকায় আিনত হনব।’ 

‘ধেবাদ আহমদ মুসা। িাল বুনদ্ধ হবর কনরি। এ্টা করনল পুরাতত্ব 
নবিাগ ও সন্ত্রাসী দল- উিয় পেনকই চানপর মনধয হফলা যানব।’ বলল হাজী 
আবদুল্লাহ। 

গংগারামনক ধনর নিনয় আহমদ মুসা চলনত শুরু কনরনি। বলল, 
‘সরকানরর হয বযনক্তনট সন্ত্রাসীনদর সানথ জনড়ত রনয়নি, হসও নবব্রতনবাধ করনব 
এ্বং পুরাতত্ব নবিানগর পনে হস নকিুটা সনক্র্য়ও হনয় উঠনত পানর। তানক 
আইনর্িনটফাই করার হেনে এ্টা কানজও আসনত পানর।’ 

‘সাংবানদকনদর মনধয কনয়কজি আমার েুব ঘনিষ্ঠ। তানদর নদনয় আনম 
নিউজটা করানত পারব।’ আহমদ মুসানদর হপিনি চলা শুরু কনর বলল হাজী 
আবদুল্লাহ। 

আহমদ মুসারা হবনরনয় এ্ল িাইপার কারাগার হথনক। 
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৭ 
হটনলনফাি কনর হমাবাইলটা কানি ধনর উদগ্রীবিানব অনপো করনি 

সুষমা রাও। 
সুষমা রাওনয়র পানে োহ বানুও বনস আনি। হটনলনফানির ওপার হথনক 

আহমদ মুসার কে শুিনত হপনয়ই সুষমা নচৎকার কনর উঠল আিনন্দ, ‘ও িাইয়া! 
িনেে ঘণ্টা হনলা হতামার হকাি হোঁজ হিই। আনম কতবার হটনলনফাি কনরনি 
জাি?’ 

‘আনম েুব বযি নিলাম সুষমা। হমাবাইল বন্ধ রােনত হনয়নি। স্যনর। বল, 
হকাি েবর আনি? োহ বানুরা হকমি?’ 

‘আমার পানেই আনি োহ বানু। তুনম তানকই নজনজ্ঞস কনরা হকমি 
আনি। োলাম্মা েুব িাল আনিি। আমার আর হকাি েবর হিই িাইয়া। আনম 
রনতনট হসনকন্র্, নমনিট, গুিনি আপিার কাি হথনক ওঁর েবনরর রনতোয়।’ 

‘আমরা এ্গুনি সুষমা। আমার সাথী উদ্ধার হনয়নি। আমরা েবর 
হপনয়নি, যার রনতো তুনম করি তানক ‘রে’ িীনপ রাো হনয়নি। নকন্তু নবোল 
িীপনটর হকাথায় রাো হনয়নি আমরা তা জািনত পানরনি।’ 

‘এ্টা হতা বড় েবর িাইয়া। ও জীনবত আনি, এ্টাই আমার কানি 
সবনচনয় বড় েবর.......।’ আনবনগর উিানস কে রুদ্ধ হনয় হগল তার। হথনম হগল 
সুষমা রাও। 

পানে বসা োহ বানুর হচােও িল িল কনর উনঠনি। হস সান্তিার হাত 
রােল সুষমার কাঁনধ। 

সুষমা নিনজনক সামনল নিনয় আবার কথা বলল, ‘স্যনর িাইয়া। নক 
বলনল তুনম, হকাি িীনপ?’ 

‘রে িীনপ।’ 
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সংনগ সংনগ হকাি উির নদল িা সুষমা রাও। িাবনিল। কপাল কুনেত 
তার। 

ওপার হথনক আহমদ মুসাই কথা বনল উঠল, ‘নক হনলা সুষমা, কথা বলি 
িা হকি?’ 

আহমদ মুসার এ্ই কথাগুনলা সুষমার কানি হগনি বনল মনি হয় িা। 
এ্কটা নচন্তার মনধয র্ুনব থাকা অবস্থায় হস ধীর কনে বলল, ‘িাইয়া আজ আব্বার 
হবর্ রুনমর পাে নদনয় আসনিলাম। তাঁর মুনে ‘রে’ িীনপর িাম শুিলাম। নতনি 
কাউনক বলনিনলি, ‘রে িীনপর নর্নফে হগার্াউনি আনি? ওোনিই থাকনব?’ 
এ্কথা নতনি কানক, নক বযাপানর বনলনিি, আনম নকিুই জানি িা। হযনহতু তার 
কথায় রে িীনপর িাম আনি, এ্কটা জায়গারও িাম আনি। তাই হতামানক 
জািালাম িাইয়া।’ 

‘ধেবাদ সুষমা। হতামার আব্বা েীষড দানয়নত্ব। নতনি এ্েিকার সব নকিু 
িা হনলও অনিক নকিুই জানিি। তার সব কথাই গুরুত্বপূণড। এ্ই তথয আমানদর 
কানজ আসনব।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ওর সন্ধানি হতা কানজ আসনব িা!’ বলল সুষমা হতাে সুনর। 
‘হসটাও বলা যায় িা সুষমা। হিাট্ট এ্কটা আলামত পবডত সমাি অপরাধ 

রমানণর মূল উৎস হনয় দাঁড়ায়।’ 
‘নকন্তু এ্ই তনথযর নক হসই িাগয হনব?’ 
‘হনব নকিা জানি িা। তনব এ্ই তথয হথনক এ্কটা মহাগুরুত্বপূণড নবষয় 

জািলাম। হসটা হনলা রে িীনপর হগার্াউিগুনলা এ্েিও বযবহার করা হনি। 
অথচ আমরা সবাই জানি, দুনিয়া জানি ওগুনলা পনরতযক্ত, ধ্বংসরাপ্ত। 
ঐনতহানসক কীনতড নহসানব ওগুনলা সংরেণ করা হনি মাে। হতামার হদয়া তথযই 
এ্েি আমানদর বলনি ওর সন্ধাি করার জনে সবগুনলা হগার্াউি হচক করনত 
হনব।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ধেবাদ িাইয়া।’ সুষমা রাও বলল। 
হঠাৎ সুষমা রাও এ্র মুে শুনকনয় হগল। তাড়াতানড় হস আহমদ মুসা নকিু 

বলার আনগই বনল উঠল, ‘এ্কটা কথা িাইয়া।’ বনল চুপ করল সুষমা রাও। 
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‘নক কথা, বল?’ ওপার হথনক আহমদ মুসা বলল। 
িাবনিল সুষমা রাও। বলল, ‘থাক িাইয়া। পনর বলব।’ 
‘নঠক আনি।’ 
‘তুনম হকমি আি িাইয়া? েুব শুিনত ইিা করনি হতামানদর উদ্ধার 

অনিযানির কানহিী।’ 
‘অবশ্যই শুিনব এ্কনদি।’ আহমদ মুসা বলল। 
হথনমই আবার হস বনল উঠল, ‘হমহমািনদর সম্পনকড হতামার আব্বা হতা 

নকিু জািনত পানরিনি, িা?’ 
‘এ্নদনক উনি আনসি িা। আর উনি এ্টা জানিি হয, হকউ িা হকউ সব 

সময় এ্োনি থানকই।’ সুতরাং অস্বািানবকতা নকি ুহিই।’ বলল সুষমা রাও। 
‘আল্লাহ িরসা।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আমার কথা এ্েিকার মত হেষ। তুনম োহ বানুর সানথ কথা বল 

িাইয়া।’ 
‘সব কথা হতা হনয়ই হগল। আর নক কথা বলব?’ 
‘ওর কথা আনি িাইয়া। হটনলনফাি ওনক নদলাম। বাই।’ বনল সুষমা 

হমাবাইল গঁুনজ নদল োহ বানুর হানত। 
‘বল োহ বানু।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘নজ।’ োহ বানু আটনক হগল এ্টুকু বনলই। 
‘তুনম সুষমার সানথ িালই আি, আম্মা হকমি আনিি?’ 
‘নজ, িাল আনিি।’ উির নদল োহ বানু। 
‘উনি েুব নচন্তা কনরি িানতা? হতামানদর হকাি অসুনবধা হিই হতা?’ 

আহমদ মুসা বলল। 
‘সুষমা আম্মানক নচন্তা করার সুনযাগই হদয় িা। আমরা েুব িাল আনি।’ 
‘সুষমা হতা অে হকউ িয়। রনয়াজনির কথা তানক বলনব।’ 
‘আমানদর রনয়াজি আমরা বুঝার আনগ সুষমাই হটর হপনয় যায়। তাই 

নচন্তা করার আনগই নজনিস এ্নস যায়, অনিকটা হবনহেনতর মতই।’ 
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হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সুন্দর এ্ক হমিাল নদনয়নিা োহ বানু। েুনে 
হলাম হতামানদর েবর শুনি। আর হকাি কথা আনি?’ 

‘নজ, িা।’ বলল োহ বানু। 
‘সুষমা হয বলল হতামার কথা আনি?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘সুষমার কল্পিা হবনে। অনিক কথা, অনিক নচন্তা তার হযি হকানত্থনক 

উনড় মাথায় আনস।’ 
‘বুনঝনি। দুজিার মনধয কথার হঠলানঠনল চলনি। ওটা িাল। নঠক আনি। 

রােনি। বাই।’ 
‘বাই।’ োহ বানু বলল। 
োহ বানু হমাবাইল অফ করনতই সুষমা জনড়নয় ধরল োহ বানুনক। 

বলল, ‘হকাি কথাই হতা বলনল িা, মাঝোনি কল্পিারবণ বনল হদাষ নদনল 
আমানক।’ 

‘নক কথা বলব? আসনলই নকিু কথা হিই।’ বনল োহ বানু সুষমার হাত 
হথনক নিনজনক িানড়নয় নিনয় িুনট পালাল। 

সুষমাও উনঠ িুটল তার হপিনি হপিনি। 
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১ 
‘বুঝলাম, হহাটেল সাহারা হেটে হ ামাটদর উদ্ধাটরর োহহনী এ জটেই 

 াহটল হেটে হেছ এ হদন। দারুণ হরামাহটেে োহহনী’ বলল সুষমা রাও। 
হসাফায় শাহ্ বানুর েলা জহড়টয় ধটর বটস সুষমা। 

শাহ্ বানু েলা হেটে সুষমার হা  সহরটয় হদটয় বলল, বাাঁো-মরার 
লড়াইটয়র মটধে হরামাহটেে া হোোয় হেটল?’ 

বল হে  ুহম হরামাহটেে া নয়? হদা লা হেটে স্বপ্ন-নায়টের হোটল 
ঝাাঁহেটয় েড়া,  া োাঁটধ েটল প্রােীটর ওঠা,  ার হাট  ঝুটল হনটে নামা, ই োহদ 
হরাজাহটেে নয় বটল মটন ের?’ 

আহম ঝাাঁহেটয় েহড়হন। দহড়র মই হছাঁটড় েটড় হেটয়হছলাম। এভাটব 
োেটরর উের েড়টল বড় রেটমম হেছু ঘেট  োরট া। হ হন আমাটে 
বাাঁহেটয়টছন। আর প্রােীর োও হওয়ার ময় যা ঘটেটছ, ওরেম হবেটদ এর হেটয়ও 
হবহশ হেছু ঘেট  োটর। আে োলীন এসব হবষয় হেউ মটন রাটে না, মটন 
রাোর ম  নয়। এোটন হরামাহটেে া হোাঁজা োেলাহম ছাড়া আর হেছু নয়।’ 
বলল শাহ্ বানু। 

মটন রাটে না বলল, আচ্ছা বল , ঐ ঘেনা  ুহম আমৃ ে ভুলট  োরটব?’ 
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‘মটন রাো মাটন আহম স্মরণ রাো অর্েৈ বহলহন। বটলহছ, মানুষ এমন 
ঘেনা রহিন অেৈাৎ হরামাহটেে হোটে হদটে না। হস রেম হদো এেবাটরই 
অস্বাভাহবে।’ শাহ্ বানু বলল। 

‘হ ামার সাটে এ হনটয়  েৈ েরটবা না শাহ্ বানু।  টব বলব, হোটের 
োহনট  সুটের স্বপ্ন প্রহ হবহি  হট  োটর, হ াশার ঘনঘোর মটধে জীবটনর 
প্রদীে দীে জটল উঠল বা দু’জীবটনর হমলটনর বীজ অংকুহর  হট  োটর।  ুহম 
মানট  না োইটলও এর লাটো দৃষ্টান্ত আটছ েৃহেবীর ইহ হাটস।’ বলল সুষমা 
রাও। 

‘হদে সুষমা, েৃহেবীট  আহমদ মুসা আজ এেজনই আটছন। হ হন 
হ ামার ঐ ‘লাটোর মটধেোর এেজন নন।  াই হ ামার দৃষ্টান্ত অেল এোটন।’ 

‘আহম জাহন শাহ্ বানু। আহমদ মুসা ভাইটে এই েোর বলার সাহস 
আমার হনই। আহম বলহছ হ ামার েো। হ ামার হৃদটয়র েো।’ 

শাহ্ বানুর মুে রািা হটয় উটঠহছল। হেন্তু েরটণই যন্ত্রণার এে োটলা 
ছায়া এটস  া গ্রাস েটর হনল। বলল শাহ্ বানু েম্ভীর েটে, ‘হেন্তু আমাটে বলছ 
হেন?’ 

‘োরণ হ ামার মুটে অমূলে অনুরাটের এে রািা রূে আহম বার বার 
হদটেহছ। হেছুণ আটে ভাইয়ার সাটে েো বলার সময় হদটেহছ এবং এইমাত্রও 
হদেলাম।’ 

হাসল শাহ্ বানু। হহটস উঠটলও  ার মুটের রাজেীয় লাবণে হেন্তু হহটস 
উঠল না।  াট  জড়াটনা হবদনার প্রটলে। বলল হস ধীর শান্তেটে, ‘ ুহম হযো 
হদটেছ হসো অোয় এবং এে অবাধে া। আহম দুুঃহে   ার জটে।’ 

অেষ্মাৎ ভারী হটয় উটঠটছ শাহ্ বানুর েে।  ার শুেটনা হঠাাঁটে হাহস 
ফটুে আটছ হঠেই, হেন্তু  ার দু’হোে হফটে েহড়টয় েড়ল দু’হফাো অশ্র“। 

মুহূট ৈই সুষমা রাওটয়র মুে হেটে হাহস রহসে ার হেহৃ উটঠ  হেল। 
হবষ্ময়-টবদ নার ছায়া নামল  ার হোটে-মুটে। বলল হস,’হে বোোর শাহ্ বানু?’ 
উৎেো সুষমার রাওটয়র েটে। 
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শাহ্ বানু হোে মুটছ হহটস উটঠ জহড়টয় ধরল সুষমা রাওটে। বলল, এস 
সুষমা এসব আমরা ভুটল যাই। আহমদ মুসা হদড় মাটসর বাচ্চা হরটে এোটন 
এটসটছন এই জীবন-মৃ েুর অহভযাটন। এস আমরা  াাঁর জটে এবং হসই হমহষ্ট 
বাচ্চার জে হদায়া েহর। 

শাহ্ বানু জহড়টয় ধরারয় সুষমা রাও হনশ্চল হির হটয় হেটছ। হোো হদহ 
জুটড় বটয় হেল হবদনার এে হরা । বলল সুষমা রাও োাঁো েটে, ‘ ুহম যা বলছ 
 া স ে শাহ্ বানু? োর োটছ শুটনছ?’ 

‘আম্মার োটছ।’ বলল শাহ্ বানু। 
শাহ্ বানু সুষমাটে হছটড় হদটয় হসাজা হটয় বসল। আটের ম ই হির, 

হনশ্চল বটসহছল সুষমা রাও। দু’জনই হনরব। 
েটয়ে মুহূ ৈ ের সুষমা রাও  াোল শাহ্ বানুর হদটে। বলল নরম ভারী 

েটে,  ‘এ ভুল  াহটল  ুহম হেন েরটল শাহ্ বানু।’ 
শাহ্ বানু নরম হভজা েটে বলল, ‘প্রেটম আহম হনটজটেই বুঝট  োহরহন 

সুষমা। আর সবহেছু শুনলাম আহম আম্মার োটছ হয রাট  হ ামার এোটন এটসহছ 
হসই রাট ।’ 

বটল শাহ্ বানু জাহড়টয় ধরল সুষমার দু’হা । বলল, ‘আহম সবহেছু ভুটল 
যাব সুষমা।  ুহম হেছু শুটনছ, হজটনছ হসো  ুহমও ভুটল যাও। রহসে া েটরও 
আমার সম্পটেৈ  ুহম ওাঁর োটছ হোন েো বটলা না।’ োন্নায় হভজা েেস্বর শাহ্ 
বানুর। 

হোটের হোণ হভটজ উটঠটছ সুষমা রাওটয়র। বলল হস, ‘আমার েুব েষ্ঠ 
হটচ্ছ শাহ্ বানু। আহমও হ া এেজনটে ভালবাহস।  ুহম যা বলছ, আহম হে  া 
োর াম? োর াম না।’ 

হোটের অশ্রু দু’েণ্ড হবটয় েহড়টয় েড়ল সুষমা রাওটয়র। 
সুষমার হা  হছটড় হদটয় হসাফায় হহলান হদটয় বসল শাহ্ বানু। বলল 

ধীর েটে, ‘হ ামার বোোরোর সাটে আমার  ুলনা হয় না সুষমা।  ুহম অোয়, 
অস্বাভাহবে হেেু েরহন। হেন্তু আমার দ্বারা অোয় হটয়টছ। অোয় হ া মানুটষরই 
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হয়। আহম শুধটর হন....।’ োন্নায় আেটে হেল শাহ্ বানুর েো। দু’হাট  মুে 
ঢােল হস। 

সুষমা রাও শাহ্ বানুর হদটে মুে  ুটল বলল, ‘যহদ অোয়ই মটন ের, 
যহদ শুধটর হনট ই োও,  াহটল োাঁদছ হেন।’ ভারী েে সুষমার।  

‘এো আমার দুবৈল া। আহম শক্ত হট  োরব সুষমা।’ োন্না জহড়  েটে 
বলল শাহ্ বানু। 

হেছু বলট  যাহচ্ছল সুষমা। এ সময় বাইটর  ার হে ার েলা শুনট  
হেল। 

হস  াহড় াহড় বলল, ‘শাহ্ বানু বাবা এটসটছন। হনশ্চয় এোটন 
আসটবন। হ ামার নাম মটন আটছ হ া?’ 

দু’জটনই  াড়া াহড় হোে-মেু মুটছ স্বাবাহবে হওয়ার হেষ্টা েরল। 
সুষমা রাও  াড়া াহড় এগুটলা দরজার হদটে। দরজাট ই হদো হটয় 

হেল  ার আব্বা আন্দামাটনর েভনৈর বালাজী রাজীরাও মাধটবর সাটে। 
‘হেমন আছ মা? সুষমা  ার আব্বার োটয় প্রণাটমর উত্তটর মাোয় হা  

হরটে বলল হবহব মাধব। 
‘ভাল আহছ বাবা।  ুহম অহফটস যাওহন?’ সুষমা রাও বলল। 
‘েয়হদন েুব েহরশ্রম হেটছ মা। আজ এেেু হরষ্ট হনব।’ 
সুষমা রাও  ার হে ার হা  ধটর বলল, ‘এস বাবা, বসটব।’ 
হে াটে হনটয় সুষমা রাও ঘটর ঢুেল। ঘটরর মাঝ বরাবর আসট ই শাহ্ 

বানু হেটয় হনরটব েদমবুহছ েরল সুষমার আব্বার োটয়। 
সুষমার আব্বা হবহভ দাধব অবাে হটলা শাহ্ বানুটে হধটে।  ার মাোয় 

হা  হরটে ‘হবাঁটে োে মা’ বটলই হজজ্ঞাসা েলল, ‘হে  ুহম মা?’ 
শাহ্ বানু মুে েুলট  যাহচ্ছল। হেন্তু  ার আটেই সুষমা রাও বলল, ‘বাবা 

আমার বান্ধবী, সঙ্গী া সাইের। আমার সাটে েটড়। হবড়াট  এটসটছ 
আন্দমাটন।’ 

‘বাুঃ েুব ভাল । হেন্তু আমাটে হ া বলহন? েটব এটসটছ?’ 
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‘ে  সন্ধোয় এটসটছ বাবা। হ ামাটে বলব হে বাবা, হ ামাটে হেটল 
হ া! মা জাটনন।’ 

‘হবশ ভাল।  া এটদর বাহড় হোোয়?’ 
‘ওরা মাদ্রাটজর বাবা।’ 
‘আমাটদর হেষ্ট উইং-এ এেজন মহহলাটে হদেলাম। উহন হে জান?’ 
সুষমা রাও এেেু েমটে উটঠহছল। মুহূট ৈর জে উৎেোর এেো ছায়াও 

হনটমহছল  ার মুটে। হেন্তু সটঙ্গ সটঙ্গই হস হনটজটে সামটল হনটয দ্রু েটে বটল 
উঠল, ‘উহন সঙ্গী ার মা। বাবা হ ামার সাটে  ার হদো হটয়হছল। োটজ 
যাহচ্ছলাম, বেস্ত হছলাম।  াই েো হয়হন।’ বটল এেেু হেটমই আবার বটল উঠল, 
‘হেন্তু মা সঙ্গী ার মা’র মাোয় োেড় হদেলাম। সাইেলরা হ া েুবই আধুহনে। 
ওটদর হমটয়রাও সােৈ-েোটটে অভেস্ত। ওরা হ া মাো ঢাটে না।’ 

সুষমার বুেো হোঁটে উঠল। হঠে বটলটছ  ার আব্বা। সাইেলরা েুবই 
আধুহনে।  ার হঠে হয়হন ‘সহঙ্গ া’ নাটমর সাটে সাইেল লাোটনা। যা হহাে 
হবষয়োটে েভার েরার জটে সুষমা  াড়া াহড় বলল, ‘বাবা’ সবাই হেন্তু 
এেরেম হয় না। হবটষশ েটর হমটয়রা। হদে না েউ সোল-সন্ধো মহন্দটর যায়। 
আবার েউ হদে মাটসও এেবার ঠাকুর-মুটো হয় না।’ 

েোো হশষ েটরই  ার হে াটে হোন েো বলার সুটযাে না হদটয় 
আটলােনা প্রসঙ্গান্তটর হনটয় যাবার জটে বটল উঠল, ‘বাোটন হে জরুহর োজ 
হছল বাবা?’ 

‘বাোনোর হরমটেহলং হটচ্ছ। বড় েরা হটচ্ছ বাোনো। সমস্যা হদো 
হদটয়টছ এেো েবর হনটয়। েবরো না সরাটল বাোন বড় েরা যাটব না। হেন্তু এ 
বোোটর প্রশ্ন  ুটলটছ েুরা ত্ব হবভাে।  ারা বলটছ েবরসহ জায়োো বৃহেশরা 
িায়ী ওয়ােফ েটর হেটছ। ও জহমট  হা  হদয়া যাটব না।’ বলল েভণৈর হবহব 
মাধব। 

‘হ্াাঁ বাবা, বাোটনর লাটোয়া েবরো আহম হদটেহছ। মাটবৈল োেটর 
বাাঁধাটনা। েবরো এোটন এল হে েটর?’ 
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‘সহ ে, েবরো এোটন আসার েো হছল না। এটসটছ হয  ার হেছটন 
ইটোটরহষ্টং এেো োহহনী আটছ। আন্দামান হজলোনার হজলার হহসাটব 
এটসহছটলন এেজন দাশৈহনে েহণ্ড  হলাে। হ হন দশৈন শাটে উের এেহে জহেল 
বই েড়হছটলন। অটনে শটের অেৈ দএবং হেছু হবষয়  ার হবাধেমে হহচ্ছল না। 
হ হন হজল অহফটসর সাবাইটে জানাটলন, আন্দামাটন এমন হেউ হে আটছ হয 
 াটে শেগুটলা বুজার হেটত্র সাহাযে েরট  োটর। হজটলর এে অহফসার 
হজলারটে জানায়, আমাটদর হজটল এেজন েটয়দী আটছ, হসই োটর এর 
বোেোদান েরট । 

এই েো শুটন হজলার অহির হটয় ওটঠন। বটল, এেহন আমার এই গ্রন্থহে 
 ার োটছ হনটয় দাও। গ্রন্থহে হসই েটয়হদটে হনটয় হদয় হজটলর 
েটয়দীটে…………. শে ও হবষয়সমূটহর শুধু অেৈ-বোেোই েরা হয়হন, অস্পষ্ট 
অটনে হবষয়টে ফেুটনাে হদটয় স্পষ্ট েটর হদয়া হটয়টছ। বোেো ও ফেুটনাে েটড় 
হ হন হবষ্মটয় হ বাে হটয় হেটলন হয, এ বড় দাশৈহনে  ার হজলোনায় হেভাটব 
হোটেটে এল!  াাঁর োোর েো হশ্রষ্ঠ হবশ্বহবদোলটয়র হশ্রষ্ঠ হশেটের আসটন! 
হজলার সটঙ্গ সটঙ্গই বলটলন,  াাঁর োটছ আমাটে হনটয় েল। আহম হদেট  োই 
এই মহান দাশৈহনেটে। অহফসাররা  াটে হনটয় হেটলন  াাঁর োটছ। মাটঠ 
এেজন েটয়দীর োটছ  াাঁটে হনটয় দাাঁড় েরাটনা হটলা। হ হন হদেটলন, োহল ো, 
ঘমৈাক্ত ো, োাঁো-োো েুটলর হজোহ স্মান হোটের এে বয়স্ক বেহক্ত েুেহর ভরা 
মাহে মাোয় েটর বটয় হনয় আসটছ। হবস্ময় ও হবদনায় বােহীন হটয় হেটলন 
হজলার। এ বড় এেজন েহণ্ড   ার হজলোনায় মাহে োেটছ, মাোয় মাহে 
বইটছ! হজলার সাটহব এই েহণ্ড  বেহক্তর ভক্ত হটয় েটড়ন।  াাঁরই উটদোটে হসই 
েহণ্ড  েটয়দীর এোটন েবর হয়।’ 

‘এোন হেন?’ হজজ্ঞাসা সুষমার রাওটয়র। 
‘সাের  ীটরর এই সুন্দর উচ্চভূহমট  হজলার সাটহব েটয়দীটদর জে 

োঠাোর ও হেলা-ধুলার বেবিা সিহল  ক্লাব ও োেৈ েটড় হ াটলন। এোটনই 
হ হন েবর হদন েহণ্ড  েটয়দীর। সমটয়র েহরব ৈটন হসই ক্লাব েমটেটেই আজ 
েভনৈর হাউজ।’ 



আন্দামান ষড়যন্ত্র  8 

 

‘হে হছটলন এই েহণ্ড  েটয়দী বাবা?’ 
সটঙ্গ সটঙ্গ উত্তর হদল না েভনৈর হবহব মাধব। এেেু ভাবল, বলল, ‘হে 

বলব মা।  ার নাম মাওলানা ফজটল হে েয়রাবাদী। হ হন এেজন অহ  বড় 
েহণ্ড  বেহক্ত, হসই সাটে এেজন আটোষহীন হযাদ্ধা। দশৈন শাে, হবজ্ঞান, 
ইসলামী ধমৈ ত্ব, সাহহ ে, প্রভহৃ  হবষটয় হ হন হছটলন অসাধারণ জ্ঞাটনর 
অহধোরী। জহেল দশৈন হবষটয় গ্রন্থ রেনাসহ বহু গ্রন্থ প্রটণ া হ হন। লােটনৌর 
নবাব সরোটর হ হন আে বছর প্রধান হবোরেহ  হছটলন। বৃহেশরা লােটনৌ দেল 
েরটল হ হন বৃহেটশর অধীটন োেহর েরট  অস্বীোর েরার ের েদ োে েটর 
রাজেটে হনটম আটসন। িানীয় শাসে, জহমদার ও েৃষেটদর মটধে হবটদ্রাটহর 
বাণী প্রোটরর জটে োরহদটে হঘারা শুরু েটরন। ১৮৫৭ সাটল হ হন বৃহেটশর 
হবরুটদ্ধ হজহাটদর োে হদটয় ফট ায়া প্রোর েটরন। ফট ায়াহে ভারট   েনোর 
হবেো  েহত্রো ‘সাহদকুল আেবার’-এ প্রোহশ  হয়। ১৮৫৭ সাটলর বৃহেশ 
হবটরাধী সংগ্রাটম হদল্লীর সম্রাে বাহাদুর শাটহর োটশ হ হন হছটলন। হমাঘল শাসন 
হেভাটব েলটব ভহবষ্যট   ার হদে হনটদৈশনার জটে হ হন এেহে ‘েণ াহন্ত্রে 
সংহবধান’ রেনা েটরন এবং হদল্লী সম্রােটে উদ্বদ্ধ েটরন ন ুন েদ্ধহ র শাসটনর 
জটে। বৃহেশটদর হাট  হদল্লীর ে ন ঘেটল হ হন হবটদ্রাহ সংেঠটনর লটেে হদল্লী 
 োে েটরন। এর ের হ হন বৃহেশ হবটরাধী সংগ্রাটমর নাহয়ো ‘হযর  মহল’- এর 
োটশ হেটয় দাাঁড়ান এবং হেষ্টা োলাট  োটেন হদশীয় শহক্তট  ঐক্রবদ্ধ েরট । 
এই সময় হ হন বৃহেশটদর হাট  হগ্রফ ার হন। অহফটযাে আনা হয় হয, হ হন 
হদশীয় রাজা-জহমদারটদর হবটদ্রাহ-রক্তোট  উস্কাহন হদটয়টছন, যুদ্ধ েটরটছন 
এবং হ ো-েুটনর ম  অেরাধ েটরটছন। ১৮৫৯ সাটলর ৪ঠা মােৈ এে রাটয় 
বৃহেশ হোেৈ  াটে যাবজ্জীবন োরাদণ্ড দান েটরন এবং ১৮৬০ সাটল ৬৩ বছর 
বয়টস হ হন আন্দামাটন দ্বীোন্তর লাভ েটরন। ২ বছর ের ১৮৬২ সাটল হ হন এই 
দ্বীটেই ইটন্তোল েটরন।’ 

‘ াহটল হ া বাবা হ হন ভারট র হবরাে এেজন স্বাধীনা া সংগ্রামী।’ 
বলল সষমা রাও। 
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‘না হ হন ভারট র নন, হ হন স্বাধীন া সংগ্রামী  ার জাহ র। হ হন 
ভারট  মুসলমানটদর শাষন রোর জটে হেষ্টা েটরহছটলন। হেটয়হছটলন হদল্লীর 
হমাঘল সাম্রাজে হেটে োে।’ 

‘এেই হ া েো বাবা, হদল্লীর হমােল সাম্রাজে হেহেটয় রাো মাটন 
ভারট র স্বাধীন া হেহেটয় রাো।’ 

‘ ুহম জাটনা না,  েন হশবাজী েহরবাটরর হন ৃটত্ব, মারাঠাটদর ে ৃৈটত্ব 
হহন্দুটদর আটরেো স্বাধীন া সংগ্রাম শুরু হটয়হছল। হদল্লী সাম্রাজে হেটে হেটল 
হ া এই স্বাধন া সংগ্রাম হশষ হটয় হয  মা।’ 

‘হেন্তু বাবা, হদল্লী সাম্রাজে হেটেহন,  াটে হে মারাঠীটদর হন ৃত্বাধীন 
স্বাধীন া সংগ্রাম হেটেহছল? বৃহেশরা হে সাবাইটে ধ্বংস েটর হদয়হন?’ 

‘হদটয়টছ, হেন্তু েহরণাম ভাল হটয়টছ মুসলমানরা ভারট র সাম্রাজ্র 
হের টর হাহরটয়টছ। হেন্তু হশবাজী-মারাঠার উত্তরসূরীরা আজ ভারট র ে ৃৈটত্ব 
আসীন হটয়টছ।’ বলল সুষমার হে া বালাজী বাজীরাও মাধব। 

‘োে বাবা এ প্রসঙ্গ। আহম বুঝট  োরহছ না বাবা, হজলার সাটহব  াাঁর 
প্রহ  সহানুভূহ শীল হওয়ার েটরও হজল হেটে  ার মুহক্তর বেবিা েরট  
োহরনহন হেন?’ সুষমা রাও বলল। 

‘হ হন  াাঁর সাটধের অধীন সব হেষ্টা েটরহছটলন মা। হশষ েযৈন্ত হ হন 
সফল হটয়হছটলন। হেন্তু হজল হেটে মুহক্ত জনাব েয়রাবাদীর েোটল হছল না। 
হবলাট র হপ্রহভ োউহিল হেটে মুহক্তর আটদশ শ  ঘাে হেহরটয় হেৌাঁটছ 
েয়রাবাদী সাটহটবর হছটলর হাট । হসই আটদশ হনটয়  াাঁর সন্তান যেন 
আন্দামাটনর হোেৈ হেয়াটরর নাটমন,  েন েয়রাবাদীটে এই েবটর নামাটনা 
হহচ্ছল। হজল হেটে মুহক্তর আটেই হ হন দুহনয়া হেটে মুহক্ত লাভ েটরন।’ 

মুে ভারী হটয় উটঠটছ সুষমার। ছল ছল েটর উটঠটছ  ার দু’হোে।  ার 
হে া োমটলও সটঙ্গ সটঙ্গ েো বলল না হস হনটজটে সামটল হনটয় এেেু ের 
বলল, ‘হয েবর এ  বড় এেজন মানুটষর, হয েবটরর সাটে জহড়টয় আটছ 
এ বড় ট্রাটজহে, হসই েবটর হেন হা  হদটবন বাবা? োে না স্মহৃ ো।’ 
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হাসল সুষমার হে া হবহব মাধব। বলল, ‘বেহক্ত, বেহক্তর স্মহৃ  এবং েবর 
এে হজহনস নয় মা? আর মুসহলম হবধাটন েবর িায়ী েরার বেবিা হনই।’ 

‘হেন্তু এরেরও হবটশষ হেটত্র হবটশষ প্রটয়াজনটন েবর িায়ী েরা হটচ্ছ। 
এোও হবটশষ ধরটণর এেো হেত্র বাবা।’ 

‘হঠে আটছ, হেত্রোটে হবটশষ মটন েরট  োর, হেন্তু এো েবটরর 
জটে হবটশষ িান নয় মা।’ বলল সুষমার হে া। 

‘হবটশষ েবটরর জটে হবটশষ িান এেন এো নয় বাবা। হেন্তু বাস্তব া 
হটলা হবটশষ েবরহে এ িাটন হটয় হেটছ।  াই েবরো হবটশষ বটল িানোও 
হবটশষ হটয় হেটছ বাবা।’ বরল সুষমা রাও। 

হহটস উঠল সুষমার হে া েভনৈর বালাজী বাজীরাও মাধব। বলল, 
‘সুষমা মা, হ ামাটে আেৈ না েহড়টয় আইন েড়াটনা উহে  হছল। হেন্তু হশান 
আমার েো, জা ীয় হেটে শুরু েটর হবহভন্ন প্রোটরর ‘প্রটয়াজন’ আটছ যার 
জটে অে সবহেছু জলাঞ্জলী হদট  হয়। আমাটদরটে এমন ধরটনরই হসদ্ধান্ত 
হনট  হটচ্ছ।’ 

বলট  বলট  উটঠ দাাঁড়াল সুষমার আব্বা েভনৈর হবহব রাও। শাহ্ বানুর 
হদটে  াহেটয় বলল, ‘েুব েুহশ হলাম মা, হ ামরা এটসছ। হে হযন নাম হ ামার? 

‘সহঙ্গ া সাইেল।’ শশবোস্ত োাঁো েলায় বলল শাহ্ বানু। মুহূট ৈর জে 
 ার মুে হববণৈ হটয় উটঠহছল। হমেো েোো বলট   ার েষ্ট হহচ্ছল। 

‘আহস মা’ বটল দু’জনটে বাই জাহনটয় ঘর হেটে হবহরটয় এল সুষমার 
হে া বালাজী বাজীরাও মাধব। 

সুষমা রাও ও শাহ্ বানু  াটে ঘটরর বাইটর েযৈন্ত এটস হবদায় জানাল। 
সুষমার হে া বালাজী বাজীরাও মাধব  ার োটসৈানাল ষ্টাহেরুটম এটস 

দরজা বন্ধ েটর বসল। 
েটেে হেটে হবর েরল হমাবাইল। এেো েল েরল হস। 
ওোটন্ত হেটে এেো েে হভটস এল, ‘স্যার, গুেমহনৈং স্যার, আহম 

রঙ্গলাল। হনটদৈশ েরুন স্যার।’ 
রঙ্গলাল েভনৈন হাউটজর হোটয়ন্দা ইনোজৈ। 
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‘হশান রঙ্গলাল। আমার হমটয়র সাটে মাদ্রাটজর সঙ্গী া সাইেল নাটম 
এেহে হমটয় েটড়।  ুহম হোেটন হোাঁজ নাও হসই সঙ্গী া সাইেল ও  ার মা এেন 
হোোয়?’ এ প্রান্ত হেটে বলল েভনৈর হবহব মাধব। 

‘ওটে স্যার। আর হেছু হনটদৈশ, স্যার।’ হোটয়ন্দা অহফসার ওপ্রান্ত হেটে 
বলল। 

‘ভাইোর দ্বীটে হয লাশগুটলা োওয়া হেটছ,  ার হোন হহদস হমলল?’ 
‘না স্যার। মটন েরা হটচ্ছ, হোন আন্তেোং-এর মটধে হোন সংঘা  

ওো।’ 
‘এ ধরটনর দায়সারা হোটছর েো হছটড় দাও। যাটদর লাশ ওোটন 

োওয়া হেটছ,  াটদর সাবার েোটল েন্দটনর হবটশষ ধরটনর হ লে আাঁো। এ 
ধরটনর হলােরা জেৎমা ার হসবে হটয় োটে। এেন হযো হদোর হসো হটলা, 
জেৎমা ার এই হসবেটদর োরা হ ো েরল?’ বলল েভনৈর। 

‘স্যহর স্যার। ওটদর োটছ হরভলবার োওয়া যায়হন, হেন্তু প্রট েটের 
েটেটে হরভলবাটর বুটলে োওয়া হেটছ। ওটদর হরভলবারগুটলা প্রহ েেরা হনটয় 
হেটছ মটন েরা হটচ্ছ। এই হদেোর োরটণই সম্ভব  ঐ েো বলা হটয়টছ। স্যহর 
স্যার।’ হোটয়ন্দা অহফসার বলল। 

‘ধেবাদ। হহাটেল হেটে হসামনাে শমু্ভজী এবং  ার দু’রেীটে যারা 
োটয়ব েটরটছ,  ারাই ভাইোর দ্বীটে জেৎমা ার হসবেটদর হ ো েটরটছ। 
সাহারা হহাটেটলর হভ টরই হোন রহস্য আটছ। হোটয়ন্দা হবভাে ও েুহলশ হে 
হহাটেটলর সব বাহসন্দাটদর সম্পটেৈ হোাঁজ হনটয়টছ?’ বলল েভনৈর। 

‘হনটয়টছ স্যার। শুধু োওয়া যায়হন ‘হবভান বােৈমোন’ নাটমর এেজন 
আটমহরোন েুেহরষ্টটে। আর োওয়া যায়হন আহমাদ শাহ্ আলমেীটরর মা ও 
হবানটে।  ারা হসামনাে শমু্ভজীটদর ম ই হযন হাওয়অ হটয় হেটছ।’ হোটয়ন্দা 
অহফসার বলল। 

‘হেছুেণ আটে েুহলশ প্রধান আমাটে জাহনটয়টছন, সব  েে এেত্র 
েরার ের  াাঁরা মটন েরটছন যারা আহমদ আলমেীরটে োটয়ব েটরটছ  ারাই 
আবার আলমেীটরর মা-হবানটে হমেো োফ হদটয় হভন্ন নাটম হহাটেটল এটস 
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 ুটলহছল হোন উটেটে। েটর বোোরো প্রোশ হটয় েটড়টছ এই আশঙ্কা হেটে 
 াটদর আবার হহাটেল হেটে সহরটয় হনটয়টছ  ারা। হেন্তু হোন েটে সহরটয় হনল, 
শমু্ভজীটদর োওয়া যাটচ্ছ না হেন, এর জবাব েুহলশ প্রধাটনর োটছ হনই। আচ্ছা 
হাহজ আেুল্লাহ আলীর েবর হে? উহন হে বটলন?’ হজটজ্ঞস েরল েভনৈর। 

‘সন্ধো সাটড় সা ো েযৈন্ত হ হন হহাটেটল োটেন,  ারের হ হন বাসায় 
েটল যান। হসহদনও  াই হেটছন।’ 

‘আেনারা বাহড়ট   ার হোাঁজ েটরটছন? েো বটলটছন  ার সাটে 
হহাটেটলর সব বোোর হনটয়?’ েভনৈর বলল। 

‘স্যার আহম এেুকু শুটনহছ হয, েুহলটশর উেহিহ ট  হহাটেটলর হলােরাই 
 ার বাসায় হেহলটফান েটরহছল। হাজী সাটহব বাসায় হছটলন না। বাসা হেটে 
বলা হটয়হছল, আেোর হদটে হোোও  াাঁর এেো এোেটয়টেটমটে হছল, হসোটনই 
হ হন হেটছন।’ বলল হোটয়ন্দা অহফসারহে। 

‘হঠে আটছ। আহম মটন েহর,  াাঁর উের নজর রাো………….। না 
োে, ওো আহম হদেব।’ 

বটল এেেু হেটমই েভনৈর আবার বটল উঠল, ‘হ্াাঁ, হ ামাটে হযো 
বটলহছ, হসআ  াড়া াহড় জানা দরোর। এেহন োজ শুরু ের।’ 

‘ইটয়স স্যার।’ বরল হোটয়ন্দ অহফসারহে। 
‘ওটে।’ বর্র েভনৈর হমাবাইল অফ েটর হদল। 
অস্বহস্ত ও উটদ্বটের এেো ছায়া  ার হোটে-মুটে উটদ্বটের োরণ হটলা, 

 রুণী ও মহহলার হয েহরেয়  ার হমটয় সুষমা  াটে হদটয়টছ, হসো হস গ্রহণ 
েরট  োরটছ না।  রুণীর হোটে-মুটে হস শংো-ভটয়র ছায়া হদটেটছ। হবড়াট  
আসা সাইেল েহরবাটরর োরও মুটে এই শংো, ভয় োেটব হেন? আর 
 রুণীহের হেহারা হযন  ার োটছ হেনা মটন হটচ্ছ এই হেহারা হযন হস হোোও 
হদটেটছ  াহটল হে ওটদর হোন হমেো েহরেয় হদটয়টছ? হেন হদটব? এোটনই 
 ার অস্বহস্ত লােটছ। 
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উটদ্বে-অস্বহস্তর বোোরো মন হেটে হঝটড় হফলট  োইল েভনৈর হবহব 
মাধব। ভাবল, মাদ্রাজ হেটে সাইেল েহরবাটরর েবরো এটলই সব েহরস্কার হটয় 
যাটব। 

হমাবাইলো েটেটে রােল হবহব মাধব। 
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২ 
আন্দামান সােটরর বুে হেটর এেো হবাে এহেটয় েটলটছ রস দ্বীটের 

হদটে। 
হবাটে এেমাত্র আটরাহী আহমদ মুসা। হসই হবাে োলাটচ্ছ। 
এভাটব এেো হবাে োহলটয় ‘রস’ দ্বীটে আসা হনয়ম নয়। সরোহর েুেহরষ্ট 

হোম্পানী আটছ,  াটদর হবাটে আসাট  হয়। সরোহর হবাে োলোরই হনটয় 
আটস। হেন্তু আহমদ মুসার হবটশষ মাহেৈন োসটোেৈ এবং হবটশষ হভসার োরটণ 
আহমদ মুসাটে এেো হবাে হনটয় ‘রস’ দ্বীটে যাবার অনুমহ  হদটয়টছ।  টব শ ৈ 
হদটয়টছ, ‘রস’ দ্বীটের হনৌ-হোটেৈ হেটয় হনৌবাহহনীর োটছ  াটে হরটোেৈ েরট  
হটব। 

হাজী আেুল্লাহও  াটে এো ছাড়ট  োয়হন। বটলটছ, রস দ্বীে এেন 
হযমন হনরােদ, হ মহন হবজ্জনেও। দ্বীেহে ভার ীয় হনৌবাহহনীর হনয়ন্ত্রটণ বটল 
হনরােদ, োরণ হোন ধরটনর হোন হসহভল হলাে এোটন বাস েটর না। হেন্তু 
হবেটদর োরণ হনৌবাহহনী হনটজই। োরণ,  ারা োউটে সটন্দহ েরটল দ্বীটেই 
 াটদর েবর হয়।  ারা মটন েটর, হোন হবটদশী হোটয়ন্দা ছাড়া হেউ ছাড়া 
সটন্দহজনে হেউ ঐ দ্বীটে যায় না। হেন্তু আহমদ মুসা হাজী আেুল্লাহর অোেে 
যুু্হক্ত ও হজদ সটেও  াটে সাটে হনয়হন। বটলটছ, হাজী আেুল্লাহ দ্বীটে যাওয়ার 
হবটশষ অনুমহ  হেটলও  ার ‘রস’ দ্বীটে যাওয়াটে েুহলশ ও হোটয়ন্দারা 
সটন্দহজনে দৃহষ্টট  হদেট  োটর। সটন্দহ েরার োরটণ হোটয়ন্দারা যহদ 
আহমদ মুসাটদর অনুসরণ েটর,  াহটল দ্বীটে যাওয়ার  াটদর আসল লেেই 
বানোল হটয় হযট  োটর। হাজী আেুল্লাহ অবটশটষ আহমদ মুসার যুহক্তর োটছ 
হার হমটনটছ। 

আহমদ মুসা  দু’হাট  হবাটের হষ্টয়াহরং ধটর সামটন হির দৃহষ্ট হরটে ‘রস’ 
দ্বীটের েোই ভাবটছ। এে সময় ‘রস’ দ্বীে হছল আন্দামাটনর সবটেটয় জমোটলা 
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দ্বীে। েটয়দী জনসাধারটণর জটে ভীহ ের প্রশাসহনে হবহডং-এর সাহর হছল এই 
দ্বীটে। হছল গুচ্ছ গুচ্ছ আবাহসে বাহড়র মটনারম দৃে। শাসনোরী হশ্ব াংেটদর 
হবড়াটনার জে হছল সুদৃে োেৈ ও বীে, হছর  াটদর হেলার জে েল্ফ হোেৈ, 
হোটলা গ্রাউটে। সাাঁ ার োোর জটে অটনে সুেইহমং েুল। ভু-েৃষ্ঠ ও ভূেটভৈ হছল 
সাহর সাহর সামহরে ও েণে-হোোউন। ১৯৪১ সাটল এে ভুহমেম্প সব হেছু ধ্বংস 
েটর হদটয় হেটছ। এই ধ্বংস দ্বীেটে হফটরটয় হদটয়টছ আটের অবিায়। দ্বীে এেন 
বড় এেহে জংেল। ভার ীয় হনৌবাহহনীর হলাে ছাড়া দ্বীটে হোন মানুষ  হনই। 
এই প্রোর স ে হটল, দ্বীটে শাহ্ আলমেীর বন্দী োোর প্রশ্ন আটস হে েটর। হে 
 াটে বন্দী েটর হনটয় যাটব যহদ হসোটন োটরা যা াযা  না োটে?  াছাড়াও 
মটন েরট  হটব, সবহেছু হসোটন ধ্বংস হটয় যায়হন। হেছু বাহড় হেংবা হোোউন 
অে  আটছ হযোটন আহমদ শাহ আলমেীরটে বন্দী েটর রােট  োটর। সহ েই 
হে আহমদ শাহ্ আলমেীর হসোটন বন্দী আটছ? েভনৈর বালাজী বাজীরাও 
মাধটবর এেো উহক্তটে সামটন হরটে আহমদ মুসা ‘রস’ দ্বীটে যাটচ্ছ। সুষমা রাও 
 ার হে া েভনৈর বালাজী বাজীরাওটে বলট  শুটনহছল রস দ্বীটের হোন 
হোোউটন োউটে রাো হটয়টছ।  াছাড়া ভাইোর দ্বীটে েঙ্গাধরটে যারা বন্দী 
হরটেহছল,  াটদর হন া স্বামী শংেরাোযৈ হশটরামহনও এ ধরটনর েো বটলহছল 
বটল েঙ্গারাম জাহনটয়হছল। এ দু’হে অস্পষ্ট  েে প্রমাণ েটর না হয, আহমদ শাহ্ 
আলমেীর ঐ দ্বীটেই আটছ, আবার এ সটন্দহও সৃহষ্ট েটর হয ঐ দ্বীটে  াটে রাো 
হট  োটর। আন্দামান সরোটরর শীষৈ েযৈাটয়র হলােরা এই ঘেনার সাটে জহড়  
োেটল, আহমদ শাহ্ আলমেীরটে ‘রস’ দ্বীটে রাো যুহক্তযুক্ত হটয় ওটঠ। আর 
এো স ে হটল স্বয়ং বালাজী বাজীরাও মাধব ঘেনার সাটে জহড়টয় েটড়ন। হাহজ 
আেুল্লাহর অ ী  োহহনী এবং ইসরাইলী সহটযাহে ার  েে বালাজী বাজীরাও 
এর সাটে জহড়  োোর সটন্দহটে আটরা ঘহনভূ  েটর। হেন্তু এ সটন্দটহ এেো 
অনুমান মাত্র। 

সামটন প্রসাহর  আহমদ মুসার হোটে ‘রস’ দ্বীেহে হদেটন্ত োল হরোর 
ম  ফটুে উঠল। আহমদ মুসার মাোয় ভাবনা এল,  ার হবােহেটে হস দ্বীটের 
হোোয় দাাঁড় েরাটব? ‘রস’ উেকূটল দু’ধটরর ঘাে আটছ। েুেহরষ্ট হবােগুটলার 
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জটে এেো ঘাে, আর হেেু আটছ হনৌবাহহনীর ঘাে। হবসরোরী হোন হনৌযান 
হনৌবাহহনীর ঘাটে হভড়ার অনুমহ  হনই। হনৌবাহহনীর ঘাাঁহে দ্বীটের দহেণ, েূবৈ ও 
উত্তর উেকূটল এেহে েটর। আর েুেহরষ্ট বন্দরহে দ্বীটের েহশ্চম-দহেণ হোটণ। 
দ্বীটের েহশ্চম উেকূটলর অহধোংশ হবসরোহর হনািটরর জে জে হনহষদ্ধ 
এলাো। এই উেকূল জুটড়ই ছহড়টয়-হছহেটয় আটছ এে সমটয়র প্রাটেের 
েোহরটসর ধ্বংসাবটশষ। আন্দামাটনর প্রশাসহনে হেন্দ্র সাজাটনা-হোছাটনা 
মটনারম ‘রস’ দ্বীেটে বলা হট া প্রাটেের েোহরস। হসই প্রাটেের েোহরস এেন 
জংেলােীণৈ ধ্বংটসর স্তুে ছাড়া আর হেছু নয়। অটনটেই মটন েটরন, দ্বীে-
োরাোর আন্দামাটনর হাজাটরা েটয়দীর জীবনবোেী োন্নার অভীশাটে ধ্বংস 
হটয়টছ প্রাটেের েোহরস নাটমর আন্দামাটনর এই রাজধানী। আহমদ মুসার ইচ্ছা 
মূল ধ্বংসেহুরট ই লোটে েরা। আহমদ মুসা হেন্তা েটরটছ উেকূটলর োছাোহছ 
হেটয় োনহদটে বাাঁে হনটয় দহেণ, েূবৈ ও উত্তর হটয় দ্বীেোটে এেো রাউটে হদটব 
হস। হশষ েযৈাটয় আসটব হস েহশ্চম উেকূটলর মাঝামাহঝ জায়োয়।  ারের েে 
েটর হোন োহড় হদটয় ঢুটে যাটব দ্বীটের মানহেত্র হস হদটেটছ েহশ্চম উফকূটল 
হবশ েটয়েহে সুন্দর োহড় আটছ। আহমদ মুসাহর হবশ্বাস রস দ্বীটের এে সমটয়র 
েণে হোোউন ও সামহরে হোোউনগুটলা হোন োহড়র  ীটরই হটব। 

আহমদ মুসা মটন মটন েুব উৎসাহহ  হটয় উঠল। েভনৈর বালাজী 
বাজীরাও-এর েো যহদ  ারা হঠ  ধটর োটে এবং স্বামী শংেরাোযৈ হশটরামহন 
যহদ হঠে বটল োটে  াহটল ধ্বংস এলাোর হোন হোোউটন আহমদ শাহ্ 
আলমেীরটে োওয়া যাটব। 

আহমদ মুসার হেন্তায় হছদ েড়ল। 
এেো হহহলেপ্টাটরর শটে মুে  ুলল হস। হদেল,  ার বাম হদে অেৈাৎ 

উত্তর-েহশ্চম হদে হেটে এেো হহহলেপ্টার ছুটে আসটছ। হছাে হহহলেপ্টার। 
এোটোটমাটেশটনর হদে হেটে ৬হসটের মাইটক্রার হেটয় সুহবধাজনে হটব না। 

হহহলেপ্টার োটছ েটল এটসটছ। আবার মুে  ুলল আহমদ মুসা। এবার 
 ার োটরছ স্পষ্ট হটলা, হহহলেপ্টারহে হোন েুেহরষ্ট হোম্পানীর। হেন্তু 
হহহলেপ্টারহে হসাজা ‘রস’ দ্বীটের হদটে যাটচ্ছ না।  ার মাোর উের হদটয় 
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দহেণমুেী  ার েহ । আহমদ মুসা ভাবল, আরও দহেটণর, হয়ট া হনটোবটরর 
হোন দ্বীে লেে হট  োটর হহহলেপ্টারহের। 

আহমদ মুসা হহহলেপ্টারহের হেন্তা বাদ হদটয় হোে নাহমটয় সামটন দৃহষ্ট 
প্রসাহর  েরল। হঠাৎ  ার মটন হটলা হহহলেপ্টারহে হযন  ার মাোর উের হির 
হটয় আটছ। 

হদোর জে মুে উেটর  ুলল আহমদ মুসা। হেন্তু  াহেটয়ই  ার দু’হোে 
ছানাবড়া হটয় হেল। হদেল, হহহলেপ্টার হেটে সাদা এে গুচ্ছ হসটের েেৈ 
ধরটনর হেছু হনটম এটসটছ  ার মাোর উের। হেন্তা েরার আটেই েটেৈর গুচ্ছহে 
 াটে এটস জহড়টয় ধরল। হস হয ফাাঁটদ আেো েটড়টছ  া এবার বুঝট  বাহে 
রইল না আহমদ মুসার। 

হসটের েেৈহে এেো মোেটনহেে ফাাঁস। হরটমাে েনটট্রাটর মাধেটম 
হফাড-আনটফাড েরা যায়। হসটের েটেৈর গুচ্ছহে আহমদ মুসার হদটহর উের 
ছহড়টয় েড়ার সাটে সাটে হনশ্চয় হহহলেপ্টার হেটে হরটমাে েনটট্রাল অন েরা 
হটয়হছল। হোটের হমহনটষই হসটের েেৈগুটলা গুহেটয় হেটয় আহমদ মুসাটে আটষ্ট-
েৃটষ্ঠ হবাঁটধ হফলল। হোমর হেটে উের হদটে দু’হা সহ সবোই অনড় বাাঁধটনর 
মটধে েটড় হেল। হা  দু’হে হ লমাত্র নড়াবারও হোন উোয় হছল না। 

এরের হে ঘেটব হসোর েহরস্কার আহমদ মুসার োটছ। ফাাঁসহে এবার 
গুহেটয় হনটব ওরা উের হেটে।  ুটল হনটব  ারা  াটে হহহলেপ্টাটর। 

আহমদ মুসা হনহশ্চ , স্বামী শংেরাোযৈ হশটরামহনরাই  াটে এই ফাাঁটদ 
আেটেটছ। হেন্তু প্রশ্ন হটলা,  ারা  াটে হেনল হে েটর? জানল হে েটর হয হস 
‘রস’ দ্বীটে এইভাটব যাত্রা েটরটছ? এেবাটর হনহশ্চ  না হটয়  ারা এইভাটব 
হহহলেপ্টার হনটয় আটসহন। ‘রস’ দ্বীটে আসার হবােও হস হনটজ হঠে েরট  
যায়হন। হবাে হঠে েটরটছ হাজী আবদুল্লাহ হনটজ এবং হসই এেমাত্র হবদায়োটল 
 াটে হদটেটছ। হবাে হোম্পানীর হলােরা হাজী আবদুল্লাটে সটন্দহ েটরহছল? 
 ারাই হে েবর হদটয়টছ োউটে? ই োহদ নানা প্রশ্ন ঘুরোে োহচ্ছল আহমদ 
মুসার মাোয়। 
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 াটে হেটন হ ালা হটলা হহহলেপ্টাটর। আছটড় হফলা হটলা  ার হদহটে 
হহহলেপ্টাটরর হমটঝর উের। 

আহমদ মুসা হদেল োইলেসহ সা  হসটের হহহলেপ্টার। ভহ ৈ সবগুটলা 
হসেই।  ার মাটন হহহলেপ্টাটর হলাটের সংেোও সা জন। 

আহমদ মুসা সবার মুটের উের হদটয় হোে ঘুহরটয় হনল। এেজটনর 
েরটন হেরুয়া বসনম,  ার মাোয় োেহড়ও রংও হেরুয়া, হস মধেবয়ষী। 
োইলেসহ অে সবাই যুবে এবং  াটদর েরটন েোটে-হেসােৈ, োটয় হেড স। 
মুটে সেটলর  ৃহির হাহস। 

আহমদ মুসার হদটেও ওরা েেমে েটর  াহেটয়হছল। যুবেটদর 
এেজন বটল উঠল, ‘এই আটমহরোন, আটমহরোর হ া নয়।’ 

বটল উঠল আটরেজন, ‘আজগুহব েো বহলস না আটমহরোন হটলই 
আটমহরোর হটয় যায়।’ 

‘সহ ে আটমহরোন হ া?’ অে এেজন বলল। 
‘না আটমহরোন। হোাঁজ হনয়া হটয়টছ।’ বলল প্রেম যুবেহে। 
এেজন যুবে হঠাৎ হেৎোর েটর বটল উঠল, স্বামীজী, ভাল েটর হদেুন, 

আমরা হারবার াবাটদর ‘শাহ্ বুরুটজ’র সামটন হসহদন েঙ্গারামটর সাটে োো 
এেজন হলাটের হয হববরণ হযাোড় েটরহছ  ার সাটে এর হেহারা সম্পূণৈ হমটল 
যায়।’ 

যুবেহে হেরুয়া বসনধারী েোটল হ লে আাঁো মাঝবয়সী হলােোটে 
লেে েটরই েোগুটলা বলল। হেরুয়া বসনধারী হলােহেও আহমদ মুসার হদটে 
হির হোটে  াহেটয় হছল। 

স্বামীজীর েুটরা নাম স্বামী স্বরূোনন্দ মহামুহন। ইহন দৃে  আন্দামাটনর 
‘হটর েৃষ্ণ হটর রাম’ নামে এনহজও’র প্রধান, হেন্তু োজ েটরন হ হন হোেন 
সন্ত্রাসী আটন্দালটনর সাটে। 

আটের যুবেহের েো হশষ হট ই আটরেজন যুবে েো বলার জে মুে 
েুটলহছল। হেন্তু স্বামীজী  ার েোয় বাধা হদটয় বলল, ‘এবার হ ামরা োম।’ 
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বটল হস এেেু োমল।  াোল আহমদ মুসার হদটে।  ার হোে দু’হে 
লাল আর বাজোহের ম   ীক্ষ্ন। বলল আহমদ মুসাটে লেে েটর, ‘ ুহম হে? 
 ুহম আটমহরোন হনশ্চয়, হেন্তু  ুহম শুধু হবটভন বােৈমোন নও।’ 

স্বামী স্বরূোনন্দ মহামুনীর েলা ঠাটে, শান্ত। েো শুটনই আহমদ মুসা 
বুঝল, এ হলােহে ওটদর হেটে আলাদা। প্রটফসনাল অোেহেহভটষ্ট হস। হট  োটর 
হন া হোটছরও হেউ।  াটে ধরার হমশটন এেজন হন া আসাই হ া স্বাভাহবে। 

‘আেনারা হে েহরেয় সন্ধান েরটছন?’ বলল আহমদ মুসা শান্ত েটে। 
আহমদ মুসার েোয় হলােহে ভ্রু-কুহি  েরল। হবরহক্তর প্রোশ ঘটেটছ 

 ার হোটে-মুটে। বলল, ‘আমরা হোন েহরেয় সন্ধান েরহছ না, আমরা জানট  
োহচ্ছ  ুহম হে?’ 

‘হে েহরেয় জানট  োটচ্ছন? নাম-ধাটমর বাইটরর আরও হেছু েহরেয় 
আেনাটদর ইহমটগ্রশন হবভাে জাটন । আেনাটদর েররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও জানট  
োটর।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘শাহবুরুটজ আমাটদর হলােটে েুর েটরছ, ভাইোর দ্বীটে আমাটদর 
হলােটে েুন েটরছ, হসোও হে আমাটদর ইহমটগ্রশন ও েররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাটন?’ 
স্বামীজীর েে এবার ধারাল। 

‘এ অহভটযােগুটলা েুহলটশর উোেন েরার েো। েুহলশটে আেনাটদর 
জানাটনার েো। 

‘েুহলশ হ া হ ামাটে োটচ্ছ না। সাহারা হহাটেল হেটে  ুহম োহলটয় 
এটসছ।’ 

‘োহলটয় নয় সটর এটসহছ দু’জন হবেদগ্রম্তটে সাহাযে েরার জে।’ 
‘হবেদগ্রস্ত োরা? সাহারা বানু, শাহ্ বানু?’ 
‘অবেই।’ 
‘ওটদর সাটে হবটভন বােৈমোটনর হে সম্পেৈ?’ 
‘মানুষ মানুষটে সাহাযে েরটব, এজটে সম্পটেৈর প্রটয়াজন হয় না।’ 
‘ ারা হোোয়?’ 
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‘হনশ্চয়  ারা অে োটরা আশ্রটয় আটছ। আহম এোটন হবটদশী। আমার 
বাহড়-ঘর হনই এোটন। োউটে আশ্রয় হদবার প্রশ্ন ওটঠ না।’ 

‘শাহবুরুটজ ও হারবার াবাদ-হোেৈ হেয়ার রাস্তায় আমাটদর হলােটদর 
েুব েটরছ হসোও হে মানুষটে সাহাযে েরার জে।’ 

‘অবেই।’ 
‘শাহবুরুটজ হেন হেটয়হছটল?’ 
‘এেজন েযৈেে অটনে হেছুই হদটে। এেজন প্রােীন েটয়দীর বাসিান 

শাহবুরটজ হদেট  হেটয়হছলাম। হঠে  েনই হেেোে হহচ্ছল সাহারা বানু ও 
শাহ্ বানু।’ 

‘হোন েযৈেে এোটন হরভলবার-বন্দুে হনটয় আসট  োটর না।  ুহম 
হরভলবার সাটে এটসহছটল হেন েুহলশটে ফাাঁহে হদটয়?’ 

‘আহম বন্দুে হরভলবার হেছুই আহনহন।’  
‘হেন্তু আমাটদর হলােটদর  ুহম হরভলবাটর গুলীট  হ ো েটরছ।’ 
‘হসো আমার হরভলবার নয়। ওটদর োছ হেটে হছহনটয় হনয়া 

হরভলবার।’ 
‘এেজন েযৈেে হে অমন হেশাদার বন্দুেবাজ হট  োটর?’ 
‘মাহেৈন েুরুষ নােহরেটদর প্রট েটেরই এেহে সসহনে জীবন আটছ। 

সসহনেরা হেশাদার হক্রহমনালটদর হেটয় অটনে দে বন্দুেবাজ।’ 
‘ ুহম ভাইোর দ্বীটে আমাটদর হলােটদর েুন েটরছ। েঙ্গারামটে উদ্ধার 

েরট  যাওয়া হে এেজন মাহেৈন েযৈেটের দাহয়টত্বর মটধে েটড়?’ 
’েঙ্গারাম আমার োইে হছল, বন্ধু হছল। ার হবেটদ এহেটয় যাওয়া 

েযৈেে হহসাটব নয়, মানুষ হহসাটব আমারদ দাহয়ত্ব হছল।’ 
‘দুহনয়াট  এমন েযৈেে হেংবা মানুষ হে হোোও আটছ, হয হবটদটশ 

হেটয় স্বল্প েহরহে  এে মাত্র োইটের উদ্ধাটরর জটে েজটনরও হবহশ হলাে 
হ ো ের  োটর?’ 

‘অবেই হযট  োটর। োরণ হ ো এোটন হবষয় নয়, হবষয় হছল 
েঙ্গারামটে উদ্ধার েরা। উদ্ধার োজ েরট  হেটয় আেহ   ঘেনায় েজন 
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োটনটের ম  হলঅে হনহ  হটয়টছ। েযৈেেও হট  োরট া। হনটজটে বাাঁোটনার 
জটেই আক্রমণোরীটদর হ ো েরট  হটয়টছ। েযৈেে ওটদর হ ো েরট  
যায়হন, েঙ্গারামটে উদ্ধার েরট .........।’ আহমদ মুসা েো হশষ েরট  োরটলা 
না। 

স্বামী স্বরূোনন্দ মহামুহন হবদুেৎ হবটে  ার আসন হেটে উটঠ 
দাাঁহড়টয়হছল।  ার হোে দু’হে আরও লাল েেেটে হটয় উটঠটছ। হস উটঠ দাাঁড়াবার 
সাটে সাটেই  ার োন োটয়র প্রেণ্ড এে লাহে হেটয় েটড়টছ আহমদ মুসার মুটে। 

মুেো সহরটয় হনয়ায় লাহেো হেটয় আঘা  েটরটছ হোটের হঠে 
োশোয়। হে টল হেল জায়োো। েহড়টয় েড়ট  লােল রক্ত। 

রটক্তর হদটে  াহেটয় মুে বাাঁহেটয় েোর রাটজের হেষ ছহড়টয় বলল, 
‘উহেটলর ম  আরগুটমটে হেশ েরটছা। হ ামাটে ওোলহ র জে আনা হয়হন, 
আনা হটয়টছ হহসাব-হনোশ হশষ েরার জটে।’ 

স্বামী স্বরূোনন্দ হফটর এল  ার আসটন। এেেু সামটন ঝুাঁটে বটস বলল 
আহমদ মুসাটে লেে েটর, ‘এবাল বল ‘রস’ দ্বীটে হেন যাহচ্ছটল?’ 

রক্ত েহড়টয় েটড়টছ হোটের হোণ হেটে। হা  দু’হে আহমদ মুসার 
ফাাঁটসর মটধে বাাঁধা োোয় রক্ত মুটছ হফলার আর সুটযাে হনই। 

উটঠ বসল আহমদ মুসা। হাসল। বলল, ‘সবাই হবটশষ উটেে হনটয় 
‘রস’ দ্বীটে যায় না।’ শান্তেে আহমদ মুসার। 

‘আবার ওোলহ র ভাষা শুরু েটরটছা।’ হেৎোর েটর বলল স্বামী 
স্বরূোনন্দ।এেেু োমল হস। হেটমই আবার বটল উঠল, ‘েো না বলটলই হবাঁটে 
যাটব  া নয়। এো োনা েুহলশ নয়, েো হবর েটর ছাড়ব। আর হাজী 
আবদুল্লাটেও ছাড়া হটব না। হাট  নাট   াটে আমরা ধরব,  ারের সব হবহরটয় 
আটসটব।’ 

স্বামীজী োমট ই আহমদ মুসা বটল উঠল, ‘হ ামরা োনা-েুহলশ নও, 
 াহটল হে হ ামরা? আমাটে এভাটব ধরার, এভাটব হজজ্ঞাসাবাদ েরার 
হ ামাটদর হে অহধোর আটছ।’ 
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‘আমরা হে? আমরা হ ামাটদর বাে, হ ামাটদর দাদার বাে, েরদাদার 
বাে।’ 

‘আন্দামাটন আটমহরোনটদর বাে এল হে েটর?’ 
‘আহমদ শাহ্ আলমেীর, সাহারা বানুরা আটমহরোন নয়।’ 
‘ াটদর বাে হটল হে েটর?  ারা হ া মুসলমান।  াটদর দাদা-

েরদাদারা হহন্দু হছল বটলই হে বলটছন?’ 
‘হ ামার এসব ওয়াজ রাে। বল  ুহম ‘রস’ দ্বীটে হেন যাহচ্ছটল? হে 

জানট  হেটরছ হসোনোর?’ 
‘ াহটল ওোটন জানার ম  বড় হেছু আটছ?’ ঠাণ্ডা েলায় বলল। 
হোে দু’হে জ্বটল উঠল স্বামীজীর। হস লাফ হদটয় উটঠ দাাঁড়াল। এগুট  

হেল আহমদ মুসার হদটে। 
হঠে এস সময় হহহলেপ্টার এেো ড্রাইভ হদল। োইলে বটল উঠল, 

গুরুজী আমরা এটস হেহছ। আহম েত্বটর লোটে েরব? ওহদটে হেছু েুহলশ হদো 
যাটচ্ছ।’ 

স্বামী স্বরূোনন্দ এে ধাে হেহছটয় এটস বটস েড়ল হসটে। বলল, ‘েুহলশ 
হ া হে হটয়টছ। ওদটর বাবার হলাে আমরা। হনটম যাও। এোনোর োনা-
েুহলটশর সবাই আমাটদর হেটন। হেন্তা হনই। এই শয় ান আটমহরোনটে হষ্ট্রোটর 
েটর হনটয় যাওয়া যাটব।’ 

স্বামী স্বরূোনন্দ োমট ই আহমদ মুসা বটল উঠল, ‘হ ামাটদর েুহলটশর 
এই বাবা েুহলশ না হ ামাটদর ম  হোন হক্রহমনাল।’ 

আগুটনর ম   জ্বটল ওঠা হোে হনটয়  াোল স্বামী স্বরূোনন্দ আহমদ 
মুসার হদটে। বলল, ‘শয় ান আমরা হক্রহমনাল নই, আমরা মুহক্তটযাদ্ধা। আমরা 
হদশটে অেহবত্রটদর স্পশৈ হেটে মুক্ত েরট  োই। আর  াটে হক্রহমনাল বলছ? 
হ হন শুধু েুহলটশর মাহলে নন, আন্দামাটনরও মাহলে।’ 

আহমদ মুসার বুেো ছোাঁ  েটর উঠল। বলল, আন্দামাটনর মাহলে হ া 
েভনৈরটে বলা যাযা এে হহটসটব।’ 
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হুংোর হদটয় আবার উটঠ দাাঁড়াল স্বামী স্বরূোনন্দ। বলল, ‘আহম 
েভনৈটরর নাম বটলহছ? হারামজাদার মুে হভটঙ্গ হদব।  ুই হে োটঠর স রী? 
এ বড় লঅহে োওয়ার েরও বেবে েরহছস। ভয় হনই হ ার শরীটর?’ 

বোর হবটের ম  েোগুটলা উদেীররণ েটরই স্বামী স্বরূোনন্দ বটস 
েড়ল। বটস বসট  বলল, ‘েল হদোহচ্ছ মজা।’ 

স্বরূোনটন্দর েোগুটলা আহমদমুসার োটন েুব েমই প্রটবশ েটরটছ। 
হস ভাবহছল অে েো। স্বয়ং েভনৈর বালাজী বাজীরাও মাধব এই সন্ত্রাসী দটলর 
হন া, এোই হে  াহটল স ে? 

এেো ঝাাঁকুহন হদটয় হহহলেপ্টার হেটম হেল। 
লোটে েটরটছ হহহলেপ্টার। 
আহমদ মুসা মুে ঘুরাল োরহদেো হদোর জটে। 
‘শয় ানটে এেন হক্লাটরাফরম েরহন।  াড়া াহে েটর।’ হেৎোর েটর 

উঠল স্বামী স্বারূোনন্দ। 
ের মুহূট ৈই এেজন ছুটে এল। এেো হেউটবর হছহে েুটল হস আহমদ 

মুসার নাটের ফটুোয় গুাঁটজ হদল। 
আহমদ মুসা বুঝল ওো হক্লাটরাফরম। এেেু হাহস ফটুে উঠল আহমদ 

মুসার হঠাাঁটে। হস হোে বুঝল। েরমহূট ৈই  ার হদহ েটল উটঠ েটড় হেল 
হহহলেপ্টাটরর হমটঝর উের। 

েটনর হবশ হসটেটটের হবহশ ধটর োেট  হটলা না আহমদ মুসার নাটে। 
‘বড় বড় েো বটল, হেন্তু এ  অল্প সমটয় োবু? যাও, হ ামরা 

শয় ানোর সংঙ্গাহীন হদহ হষ্ট্রোটর নাও।’ বলল স্বামী স্বরূোনন্দ। 
দু’জন ছুটে এটস আহমদ মুসার হদহ দরজার োটশ রাো হষ্ট্রোটরর হদটে 

হেটন হনট  লােল। 
 
 
 
হষ্ট্রোর হেটে আহমদ মুসাটে ছুাঁটড় হফটল হদটয়হছল ওরা হমটঝর উের। 
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হমটঝর উের আছটড় েটড়হছল আহমদ মুসার হদহো। হমটঝর সাটে 
ঠুটে হেটয়হছল হোটের হোটণর আহ  জায়োো আবার। আহ  জায়ো হেটে 
হফনহে হদটয় রক্ত হবহরটয় এটসহছল। হা  বাাঁধা োোর জটে আটে হযমন আহম 
জায়োয় হা  বুলাট  োটরহন, এেনও হ মহন সংজ্ঞাহীন োোর ভান েরার 
োরটণ আহ  জায়োয় হা  বুলাট  োটরহন, হেংবা আহ  িানোটে আরাম 
হদয়ার জটে হদহোটে োশ হফরাটনাও সম্ভব হয়হন। 

ওরা হবহরটয় হেটয় দরজা বন্ধ েরট ই মুে েবুটড়া েড়া অবিা হেটে 
হসাজা হটয় শয়ন েরটল আহমদ মুসা। হোে বুটজ েটয়েো বড় শ্বাস হনটয় 
আহমদ মুসা ধীটর ধীটর হোে েুলল। 

মাো ঘুহরটয় হনল োরহদেোয়। বড় এেো ঘর। 
দু’হদটে আড়াআহড় দু’হে দরজা। হোন জানালা হনই। অটনে উেটর 

হভহটেটলশটনর জটে ঘুলঘুহল রটয়টছ। 
েেহে হষ্টার রূম হহসাটব বেবহৃ  হয় আহমদ মুসা অনুমান েরল। 
আহমদ মুসা উটঠ বসার েো হেন্তা েরল। হেন্তু েরেটণই বাবল, ঘটর 

যহদ হেহভ েোটমরা োটে?  াহটল হ া এেহন ওটদর োটছ েবর হটয় যাটব হয, 
আহম উটঠ বটসহছ, আমার জ্ঞান হফটরটছ। এ   াড়া াহড় হোনভাটবই সংজ্ঞা 
হফরার েো নয়।  েন  ারা ভাবট  োটর আহম সংজ্ঞাহীটনর ভান েটরহছলাম। 
হসটেটত্র  ারা আমার বোোটর আরও সাবধান হটয় যাটব। হেন্তু  ার মটন েড়ল, 
 াটে এই বাহড়ট  প্রটবশ েরাটনার সময় স্বামী স্বরূোনন্দ বটলহছল, ‘এ েযৈন্ত 
বুঝা হেটছ এ হলােো সাংঘাহ ে ধহড়বাজ। এে আো   হষ্টাটরই আেটে রাো 
হহাে। জানালা হনই, সুহবধা হটব। দরজায় োহারা বহসটয় রােটলই েলট ।’  ার 
েো হশষ হট ই আটরেজন বটল উটঠহছল সটঙ্গ সটঙ্গই, ‘হেন্তু জানালা োেটল 
নজর রাো হয । হসো ভাটলা হট া না?’ উত্তটর স্বরূোনন্দ বটলহছল, ‘হেন 
উত্তটরর দরজায় হ া ‘আই-টহাল’ আটছ। আর সংজ্ঞাহীনটদর উের আবার হে 
দৃহষ্ট রােটব। আর হবহশ সময় হ া োেটছ না। হমুঃ হোলমোন এটলই হ া আমরা 
এর এেো হবহহ  েরটবা।’ এেোগুটলা হেটেই েহরস্বার বুঝল আহমদ মুসা হয, 
এই ঘটর েযৈটবেটণর জটে হোটনা হেহভ েোটমরা হনই। 
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েুহশ হটলা আহমদ মুসা। উটঠ বসল হস। 
হোনও হদে হেটে েোর হরশ ছুটে আসট  শুরু েরল এই সময়। োন 

োড়া েরল আহমদ মুসা। 
েুবই েীণ, জড়াটনা আওয়াজ। হেছুই বুঝট  োরল না আহমদ মুসা। 

উটঠ দাাঁড়াল হস। 
আটরেেু োন হেট  শুনল।  ারের ধীটর ধীটর এগুটলা আহমদ মুসা 

উত্তর হদটের দরজাোর হদটে। ঐ হদে হেটেই শেো আসটছ। আহমদ মুসাটে 
এই দরজা হদটয়ই প্রটবশ েরাটনা হটয়হছল, হদটেটছ আহমদ মুসা। আর এ 
দরজাট ই ‘আই হহাল’ আটছ। 

দরজার সামটন দাাঁড়াল আহম মুসা। শে বড় হটয়টছ, েুব ষ্পষ্ট এেনও 
নয়। 

মুে এহেটয় হনটয় হস সন্তেৈটণ হোে হনল আইটহাটলর োটছ। 
আইটহাটলর মুটের সাোরহে হোলা হছল। েমটে উটঠহছল আহমদ মুসা। 

ওোর হেটে হেউ হোে রাটেহন হ া ঘটর? 
হেন্তু হোে দু’হে আইটহাটলর হসাজাসুহজ এহেটয় এটস হদেল ওোটর 

ফাাঁো, আটলা হদো যাটচ্ছ। 
আটরেো ভুল ভািল আহমদ মুসার। ওো আইটহাল নয়। হনছেই এেো 

হোলাোর ফটুো। দু’োর হেটেই হদো যায়। এ োরটণই হবাধ হয় সাোর 
লাোনাটনার বেবিা। 

বাইটর হেটব হবটস আসা েো এবার অটনে ষ্পষ্ট। েোর মটধে এেো 
েহরহে  েে হেল আহমদ মুসা। হোলমোন হোটহন  াহটল এটস হেটছ। 
ইসরাইটলর হোটয়ন্দাসংিা ‘হমাসাদ’-এর সবটেটয় সফল হোটয়ন্দা হটলা 
হক্রটষ্টাফার হোলমোন হোটহন। আন্দামাটন হস এটসটছ ভারট  এেো বড় সন্ত্রাসী 
গ্রুেটে সাহাযে েরার জটে। হাজী আেুল্লাহ আলীর োটছ আহমদ মুসা এই েো 
শুটনহছল। এরাও বটলহছল হোলমোন হোটহটনর এোটন আসার েো। না হটল 
এ   াড়া াহড়  ার েে হয়ট া হস ধটর হফলট া োরট া না। 
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উৎেণৈ হটয়টছ আহমদ মুসা। দরজার ফটুো হদটয়  ার হোে 
দু’হোও ওটদর সন্ধান েরটছ। দৃহষ্টসীমার মটধে েড়ল ওরা। 

ওরা োন োটশ ওহদটের এেো দরজারর সামটন েহরটোটর দাাঁহড়টয় 
েো বলটছ। 

স্বামী স্বরূোনন্দ ও হক্রটষ্টফার হোলমোন হোটহন মুটোমুহে দাাঁহড়টয় েো 
বলহছল। এোশ হেটে দু’জনটেই মুটোমুহে হদো যাটচ্ছ। 

েো বলহছল হোলমোন হোটহনই। হস বলহছল, ‘…….. ওসব েো 
সবই শুটনহছ, হেন্তু হে বলটলন হলােহে হদেট  এহশয়ান? এহশয়ান মাটন হোন 
হদটশর ম ?’ 

‘ ুহেৈ বা আরব অিটলর ম ।’ বলল স্বামী স্বরূোনন্দ। 
ভ্রুকুহি  হটলা হোলমোন হোটহটনর। অটনেো স্বে ুঃেটে বলল, 

‘ ুহেৈটদর হেহারা ,  ার সাটে আটমহরোন োসটোেৈ।’ দৃহষ্টো এেেু হনে,ু হেেুো 
আত্বিভাব হোলমোন হোটহটনর। 

‘হঠে আটছ, েলুন হদেটবন। অবে হস এেনও সংজ্ঞাহীন।’ স্বামী 
স্বরূোনন্দ বলল। 

‘েলুন যাওয়া যাে। আহম যার েো ভাবহছ হস হনশ্চয় নয়।  াটে এভাটব 
আেনারা োেড়াও েরট  োরট ন না। হস শৃোটলর ম  ধহড়বাজ, আর হসংটহর 
ম  হহংর।’ 

‘হেন্তু এও েম যায় না হমুঃ হোলমোন। আমরা যেন হক্রাটধ হফটে যাহচ্ছ, 
ওটে আঘা  েরহছ,  েনও  ার মটধে হোন প্রহ হক্রয়া হনই, এেদম োেটরর 
ম  ঠাণ্ডা হস।’ বলল স্বামী স্বরূোনন্দ স্বামীজী। 

‘এমন হক্রহমনাল বহু আটছ স্বামীজী। বটল মুহূ ৈোল োমল হোলমোন 
হোটহন। েটর বটল উঠল, ‘ টব হস যহদ হয়,  াহটল হদো মাত্র গুলী েরব। 
অ ীট  ভুল েটরহছ, আর েরব না।’ হোলমোন হোটহন বলল। 

‘হেন, হেন, গুলী হেন?  াটে হ া এইমাত্র ধরা হল। হেছুই জানাই 
হয়হন  ার োছ হেটে।’ বলল স্বামীজী দ্রু  েটে। 
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‘আহম যার েো ভাবহছ হস যহদ হয়,  াহটল  ার োছ হেটে এেো 
েোও আদায় েরা যাটব না। হস ভািটব, হেন্তু মেোটব না, এো শ -সহরবার 
প্রমাণ হটয় হেটছ।  াটে বাাঁহেটয় হরটে হোন লাভ হনই।’ 

‘হেন্তু মারটলই বা লাভ হে?’ 
‘হস োলাট  োরটব না, আমাটদর েহ  েরার আর  া সুটযাে োেটব 

না।’ 
‘োলাটব হেন? আমরা োলাট  হদব হেন? আমাটদর হা  হেটে হেউ 

এেটনা োলাট  োটরহন।’ 
‘হস োরটব। হস মানুষ নয়, এটেবাটর অহ মানুষ। আমরা বহুবার 

ঠটেহছ। আর ঠোর হসদ্ধান্ত হনট  োই না। েুইন োওয়াটরর বোোর হনটয় 
আটমহরোয় যা ঘেল, এরের আমাটদর হসদ্ধান্ত হটয়টছম  াটে হদো মাত্র গুলী 
েরার।  াটে হদোর ের এেো শে উচ্চারটণর ম ও সময় নষ্ট েরা যাটব না। 
হোটে েড়ার সাটে সাটেই  াটে গুলী েরট  হটব।  াটে হ ো েরার মটধেই 
আমাটদর সব সমস্যার সমাধান।’ 

বটল এেেু হেটে এেো দম হনটয়ই আবার বটল উঠলম ’ও হয এোই 
এেো হবাে হনটয় ‘রস’ দ্বীটে যাটচ্ছ, এো হের হেটলন হে েটর আেনারা? আর 
হস সটন্দহজনে মটন হটলা হে েটর?’ 

‘আমাটদর হোে হছল হাজী আেুল্লাহ আলীর উের। হসই -ই হবটভন 
বােৈমোনটে েুেহরষ্ট অহফটস হনটয় হেটছ এবং ‘রস’ দ্বীটে যাবার সব বেবিা েটর 
হদটয়টছ। এইভাটব হাজী আেুল্লাহর উের হোে রােট  হেটয় হহাটেল সাহারা 
হেটে হনটোাঁজ হওয়অ সটন্দটহর এেো বড় লেে হবটভন বােৈমোনটে আমরা 
হেটয় যাই।  ার ‘রস’ দ্বীটে যাওয়ার উটদোটে  ার প্রহ  আমাটদর সটন্দহ আরও 
ঘনীভু  হয়। এেহদটে আহমদ শাহ্ আলমেীটরর েহরবাটর সাটে  ার সম্পেৈ 
োো, অেহদটে আহমদ শাহ্ আলমেীরটে বন্দী েটর রাো ‘রস’ দ্বীটে  ার 
যাওয়ার হসদ্ধাটন্ত েহরস্কার হটয় যায়, ‘রস’ দ্বীটে  ার হমশন হে।  ার উের েুেহরষ্ট 
অহফস হেটে হস ‘রস’ দ্বীটের েুরাটনা মাত্রহেত্র হযাোড় েটরটছ হস যাটব দ্বীটের 
বাহড়ঘর, হোোউন, অহফস-আদাল , ই োহদরর সুস্পষ্ট অবিান হনটদৈশ েরা 
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আটভ। এই মোে এেন হনহষদ্ধ েুেহরষ্ট বা সবৈসাধারটণর জে। হেন্তু  ার োটছ 
আহমহরোন হবটশষ োসটোেৈ োোয় হস এর প্রভাব োহেটয় উেটরর অহফসাটরর 
োছ হেটে মানহেত্রো হযাোড় েটরটছ। এ েবর োওয়ার েরই আমরা হসদ্ধান্ত 
হনই হয,  াটে হয হোন মূটলে ধরট  হটব।’ 

‘বস হে সব জাটনন?’ বলল হোলমোন হোটহন। 
‘হবহব মাধব?’ 
‘হ্াাঁ।’ 
‘ ার হোটয়ন্দারাইট া প্রেম জানট  োটরন এবং আমাটদর জানান। 

 াাঁর হনটদৈটশই হ া দ্রু  হহহলেপ্টারোর হযাোড় হটয়টছ।’ 
‘েলুন যাওয়া যাে।’ বটল আহমদ মুসার বন্দীোনার দরজার হদটে মুে 

হফরাল হোলমোন হোটহন। 
‘েলুন, হেন্তু বন্দী সম্পটেৈ হয েো বলটলন,  ার হে হটব? বসটে এ 

বোোটর জানাটনা হয়হন।’ 
‘হোন বোোটর?’ 
‘বন্দী যহদ আেনাটদর হসই হলাে হন,  াহটল  াটে হদো মাত্র হ ো 

েরটবন।’ 
‘হ্াাঁ। হেন্তু হেন এো  াাঁটে জানাটনা দরোর? হস হলাে আমাটদর 

হশোর। আমরা  াটে হশোর েরব।’ 
‘এমন সাংঘাহ ে হশোর হলােহে হে, যাটে হ োই আেনাটদর 

হনরােত্তার এেমাত্র েে?’ 
‘আেনারাও হেটনন, হস আহমদ মুসা।’ 
নামো শুটন েমটে উটঠ স্বামীজী মুে  ুল হোলমোন হোটহটনর হদটে। 

হেছুেণ হনবৈাে  াহেটয় োেল হোটহটনর হদটে। হবস্মটয় হাাঁ হটয় হেটছ  ার মুে। 
 ারের হনটজটে সামটল হনটয় স্বামী স্বরূোনন্দ বটল উঠল, ‘সবৈনাশ! 

আহমদমুসা আমাটদর দ্বীটের ঘেনায় জহড়টয় েড়ট  োটর। যহদ সহ ে হয় 
আমাটদরও হদ্বম  হনই আেনার সাটে। আমরা োই না আমাটদর দ্বীেেুটঞ্জ 
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আহমদ মুসাের অহস্তত্ব এে মুহূট ৈও োকুে। হস শুধুই হবেজ্জনে নয়, হস 
মুসহলম েহমউহনহের হবজটয়র এবং উোটনর ‘েরশ োের।’ 

‘ধেবাদ হমুঃ স্বরূেনান্দ।’ 
উভটয় োশাোহশ এহেটয় বলল আহমদ মুসার বন্দীোনার দরজার 

হদটে। 
দরজার ফটুোয় হোে লাহেটয় শ্বাসরুদ্ধভাটব আহমদ মুসা শুনহছল  াটদর 

েো। 
ওটদর দরজার হদটে আসট  হদটে দ্রু  হেছটন সটর এল। 
ইহুদী হোটয়ন্দা হক্রটষ্টাফার হোলমোন হোটহটনর েো হশানার ের 

হসদ্ধান্ত হনটয় হফটলটছ আহমদ মুস। আক্রমটণ না হেটয় উোয় হনই। আক্রমটণ না 
হেটল  াটে আক্রান্ত হট  হটব এবং হসটেটত্র সুহবধাো  াটদর হাট ই  ুটল হদয়া 
হটব। 

হেছটন সটর এটসই ভাবল আহমদ মুসা, দরজার এেোটশ লুটোটলই 
সুহবধা হবহশ হয়। 

হসহদটে যাবার জে ো  ুলট  হেটয় আহমদ মুসার মটন হটলা, ওরা 
দরজা হোলার আটে হনশ্চয় দরজার ফটুো হদটয় ঘটরর হভ রো এেবার দটেটে 
হনটব। যহদ  ারা আহমদ মুসাটে হমটঝট  আটের ম  না হদটে  াহটল সাবধান 
হটব যাটব। ওটদরটে অসাবধান হরটে আক্রমটণ যাওয়া হবহশ যুহক্তসঙ্গ  হটব, 
যহদও এট  ঝুাঁহে আটছ। 

আহমদ মুসা এ হদ্ব ীয় হসদ্ধান্তহেই গ্রহণ েরল। আহমদ মুসা আটের হসই 
সংজ্ঞাহীন অবিার ম  শুটয় েড়ল হেটয হমটঝট । 

আহমদ মুসা হঠেই হেন্তা েটরহছল। স্বামী স্বরূোনন্দ দরজার সামটন 
এটসই প্রেটম হেটয় হোে রােল দরজার ফটুোয়। ঘটরর হভ রো হদটে হনটয় হস 
মুে ঘুহরটয় হক্রটষ্টাফার হোলমোন হোটহনটে লেে েটর বলল, ‘না হমুঃ হোটহন 
ওর সংজ্ঞা এেনও হফটরহন। হদেটবন?’ বটল দরজা হেটে সাটর এল স্বামী 
স্বরূোনন্দ। 

হোলমোন হোটহন হেটয় ফটুোয় হোে লাোল। 
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েটয়ে হসটেটে েটরই দরজার ফটুো হেটে মুে সহরটয় স্বামী 
স্বরূোনটন্দর হদটে হেটয় বলল, ‘হস ওোশ হফটর আটছ। হেনা যাটচ্ছ না। েলুন 
হভ টর।’ 

স্বামী স্বরূোনন্দ দরজায় োহার  হষ্টনোনধারী োরজটনর এেজনটে 
বলল, ‘েটনজ দরজা েুটল দাও।’ 

দরজা েুটল হেল। 
ঘটর প্রটবশ েরল আটে স্বামী স্বরূোনন্দ।  ারের হক্রটষ্টাফর হোলমোন 

হোটহন।  াটদর হেছটন হেছটন প্রটবশ েরল হষ্টনোনধারী হসই োরজন প্রহরী। 
দরজা হেটে এেেু সামটন এহেটয় স্বামী স্বরূোনন্দ দাাঁড়াল।  ার োটশ 

দাাঁড়াল হোলমোন হোটহন। 
দাাঁহড়টয়ই স্বামী স্বরূোনন্দ বটল উঠল, ‘েটনশ যাও শয় ানোর মুে 

এহেটয় ঘুহরটয় দাও।’ 
েটনশ নামে হলােো ছুেল আহমদ মুসার হদটে। 
হস হেটয় দাাঁড়াল আহমদ মুসার ওোটশ,  ার মুটোমুহে। হস হাট র 

হষ্টনোনো হমটঝট  হরটে দু’হা  বাহড়টয় আহমদ মুসাটে হঠটল োশ হফরাট  
হেল। 

সটঙ্গ সটঙ্গ হভলহেবাহজর’র ম ই ঘটে হেল ঘেনাো। 
হমটঝয় রাো হষ্টনোনো আহমদ মুসার মুটের োছ হেটে মাত্র ফেু 

হদটড়ে দূটর হছল। 
আহমদ মুসার দু’হা  ছুটে হেল হসহদটে। হষ্টনোনহে দু’হাট  ধটরই 

হোটের েলটে োশ হফরল হোটহনটদর হদটে। হসই সাটে হষ্টনোন হেটে গুলীর 
হরা  ছুটে হেল হসহদটে। 

আহমদ মুসার োটশ দাাঁহড়টয় োো হলােো আেহস্মে ার ধাক্কায় েটয়ে 
মুহূট ৈর জটে হবমূঢ় হটয় েটড়হছল। হেন্তু দ্রু  সামটল উটঠই হস ঝাাঁহেটয় েড়ল 
আহমদ মুসার উের।  ার লেে আহমদ মুসার হাট র হষ্টনোন। 

হলােোর হোো হদহই আড়াআহড়ভাটব আহমদ মুসার উের। আর  ার 
দু’হে হা  হেটয় হেটে ধটরটছ আহমদ মুসার হাট র হষ্টনোন। 
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হলােহে হষ্টনোন হছহনটয় হনয়ার হেষ্টায় হনটজর হদহোটে সামটন সহরটয় 
হনটয় উটঠ দাাঁড়াট  হেল। 

হলােহে  েনও দু’োটয়র উের শক্তভাটব দাাঁড়াট  োটরহন। হ্াাঁেো 
োটন  ার হদহ  কুণ্ডহল োহেটয় েটড় েটল।  ার হা  হেটেও হষ্টনোন ফশটে 
হবহরটয় হেল। হষ্টনোন হেটন হনটয়ই উটঠ দাাঁহড়টয়টছ আহমদ মুসা। হলােহেও উটঠ 
দাাঁহড়টয়হছল। 

আহমদ মুসা হষ্টনোন হদটয় আঘা  েরল হলােহের োটনর োশোয়। 
োে হেটয়  ার হদহ ঝটর েড়ল হমটঝর উের। আহমদ মুসা  াোল 

দরজার হদটে। ওটদর োাঁেহে হদহই হমটঝট  লুহেেুহে েটচ্ছ। হেউ সটঙ্গ সটঙ্গ 
মটর হেটছ, আবার হেউ আহ । 

আহমদ মুসা এহেটয় হেল হোলমোন হোটহটনর হদটে। বুটে, হেটে হস 
গুলীহবদ্ধ। হেন্তু  েনও হবাঁটে আটছ।  ার হা  হেটে হছেটে েড়া হরভলভার  ুটল 
হনটয় েটেটে রােট  রােট  বলল, স্যহর হমষ্টার হোটহন, হ ামরা হদোমাত্র 
গুলীর হসদ্ধান্ত হনটয়হছটল বটল আমাটেও হনট  হটয়টছ।  া না হটল হ ামাটে 
েটয়েো েো বল াম, বলার হছল। 

হোে েুটলই হছল হোলমোন হোটহন। বলল বাটধা বাটধা েলায়, ‘ ুহম 
আন্দামাটন জানটল আহম আরও সাবধান হ াম। ে োলই মাত্র আমরা জানট  
হেটরহছ,  ুহম মাহেৈন হপ্রহসটেটটের বেহক্তে  সুোহরটশ হবটশষ মাহেৈন োসটোেৈ 
ও হবটশষ ইহটেয়ান হভসা হেটছছ।’ 

‘বুঝটল হমুঃ হোটহন, হসআইএ-টমাসাদ আ াট র ে ন শুরু হটয়টছ। 
দুুঃে হয, হশষো হয়ট া  ুহম হদটে হযট  োরটব না।’ 

‘হদন োটরা সমান যায় না আহমদ মুসা। হেন্তু হদন আবার হফটরও।’ 
‘হদন আমাটদর হফরটছ।’ বটল এেেু হেটমই আহমদ মুসা আবার বলল, 

‘ ুহম আমাটে েটেো সাহাযে েরট  ের, আহমদ শাহ্ আলমেীরটে হ ামরা 
হোোয় হরটেছ বল?’ 

‘মটন েটরছ হয, মৃ েু আসন্ন হজটন উদার হটয় হ ামার হশষ এেো 
প্রােৈনা আহম েুরণ েরব। না, আহম মরার আটে মরট  োই না।’ 
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হঠে এ সময় বাইটর অটনেগুটলা োটয়র শে ও সহ সে হশানা হেল। 
আহমদ মুসা উটঠ দাাঁড়াল। হাট র হষ্টনোনো োাঁটধ হফটল আটরেো 

হষ্টনোন কুহড়টয় হনল। 
‘আমাটে হমটর হেটল না আহমদ মুসা? হমটর হফটল যাও।’ আহমদ 

মুসাটে লেে েটর েীণ েটে বলল হোলমোন হোটহন। 
‘হ ামাটে মারা আমার হমশন নয়। হ ামাটে প্রহ টরাধ েরট  হেটয়হছ। 

 া েটরহছ। আল্লাহ োইটল হ ামাটে মৃ েু হদটবন।’ বটল আহমদ মুসা ছুেল 
দরজার হদটে। 

দরজার েটরই এেো প্রশস্ত েহরটোর। েহরটোরহে েূবৈহদটে এহেটয় 
উত্তর হদটে বাাঁে হনটয় এেো বড় দরজায় হেটয় হশষ হটয়টছ। এোই বাইটর 
হবরুবার দরজা। ওরা এহদে হদটয়ই আহমদ মুসাটে বন্দীোনায় হনটয় এটসহছল। 

েহরটোটর হবহরটয় হদেল, োর-োাঁেজন হলাে এহদটে আসটছ। ওটদর 
হাট র হষ্টনোনগুটলার বোটরল হনে হদটে নামাটনা।  াটদর হোটে-মুটে 
হেৌ ুহটলর হেহৃ। আহমদ মুসা বুঝল এোটন হে ঘটেটছ ওরা জান না। 

হেন্তু আহমদ মুসাটে হদটে মুহূট ৈই মুটের ভাব োটে হেল। ফটুে উঠল 
হক্রাধ ও লড়াকু ভাব। ওরা হষ্টনোন  ুলট  যাহচ্ছল। আহমদ মুসা ওটদর লটেে 
হছাে এে েশলা গুলী েটর বলল, ‘হশান হষ্টনোন  ুলট  োরটব না।  ার আটে 
সবাই মারা েড়টব। আহম েুটনােুহন োই না। বাাঁেট  োইটল হষ্টনোন হফটল হদটয় 
হা  উেটর  ুটল সবাই বাইটর েল।’  

মাহে ছুটয় যাওয়া হছাট্ট এে েশলা গুলীট ই েটয়েজন আহমদ 
হটয়হছল। ভয় ওটদর হোটে-মুটে। ওরা আহমদ মুসার হনটদৈশ োলন েরল। 
হষ্টনোন হফটল হদটয় হেটের হদটে হাাঁেট  লােল। 

হেটের বাইটর েত্বটর েটয়েহে জীে ও এেহে মাইটক্রা দাাঁহড়টয়হছল। 
এেো জীব হছল দরজার সামটনই। 

আহমদ মুসা োরহদটে  াোল।  ার হোে ঘুটর বামপ্রাটন্ত হেৌছার 
আটেই েো হরভলবার েজৈন েটর উঠল এবং এেো গুলী এটস হবদ্ধ েরল  ার 
বাম বাহুটে। 
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আহমদ মুসার হোে  েন হেৌটছ হেটছ হসহদটে। হস জীেোর বাম োশ 
হদটয় হদেল এেো োটছর ছায়ায় োরজন হলাে।  াটদর হেছটন োরো হেয়ার। 
 াটদরই এেজটনর হাটে হরভলবার।  েনও উদ্ধ । অে হ নজনও হরভলবার 
হাট   ুটল হনটয়টছ। 

আহমদ মুসার হষ্টনোনও হছল উদ্ধ । হট্রোটর হছল আিুল। ওরা ও 
ওটদর উদ্ধ  হরভলার হোটে েড়ার সাটে সাটেই আহমদ মুসার  জৈহন হট্রোর 
হেটে ধরটছ। 

বাহুর উের আছটড় েড়া গুলী হনুঃসাড় েটর হদটয়টছ হাাঁ ো। হঠটল হদট  
োহচ্ছল হদহোটে হেছটনর হদটে। 

হেন্তু আহমদ মুসা মুহূট ৈই হজম েটর হনটয়টছ আঘা টে। বাম হা ো 
দারুণ হোঁটে উটঠহছল, হেন্তু হষ্টনোন ছাটড়হন। আর োন হাট র  জুৈহন আঘাট র 
এে শে-ওটয়টভ হোঁটে উঠটলও আরও শক্তা েটর হট্রোর হেটে ধটরহছল। 

হষ্টনোন হেটে ছুটে যাওয়া গুলীর বৃহদ্ধ োটছর ছায়ায় দাাঁড়াটনা 
োরজনটেই হেটয় গ্রাস েরল। ওটদর োটরা হরভলবার হেটেই আর গুলী আসার 
সুটযাে হয়হন। ঝটর েড়ল মাহেট  ওটদর োরহে হদহই। 

আহমদ মুসা ওটদর হেছটন আর সময় বেয় না েটর দ্রু  হেটয় জীটে 
উঠল। আনটোরা ন ুন জীে। েী হহাটল োহব ঝুলহছল। 

েুহশ হটলা আহমদ মুসা। 
হষ্টনোন োটশ হরটে, বাম হা োটে হেটন হষ্টয়াহরং হুইটল হনটয় োন 

হাট  ষ্টােৈ হদল োহড়। 
োহড় ছুটে হবহরটয় রাস্তায় এটস উঠল। রাস্তা ধটর ছুটে েলল  ার োহড়। 

হোনহদটে হোোয় হস যাটচ্ছ জাটন না। জায়োর নাম হে  ার জানা হনই। 
হহহলেপ্টারহে  াটে হনটয় উত্তরহদটে এটসটছ, এেুকু হস বুটঝটছ। হেন্তু 
হহহলেপ্টারহে হোোয় লোটে েরল,  া হস বুটঝহন।  টব হহহলেপ্টার হয েহ ট  
েটলটছ, য ো সময় হনটয়টছ,  াট  অন্ত  এেশ হেটলাহমোর েে োহড় হদটয়টছ 
বলা যায়।  াট  আহমদ মুসার উত্তর আন্দামাটনর মায়া বন্দর, োহলাোাঁও-এর 
ম  হোন িাটন রটয়টছ। 
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ছুটে েটলটছ আহমদ মুসার োহড়। 
অটন্ধর ম  েলটছ আহমদ মুসা। এই েলার হেটত্র  ার এেন এেোই 

নীহ ুঃ অটেোেৃ  হছাে রাস্তা হেটে বড় রাস্তায়। 
প্রশস্ত রাস্তা ধটর এহেটয় েটলটছ োহড়। সূটযৈর হদটে  াহেটয় আহমদ মুসা 

বুঝল হস দহেণ-েহশ্চম হদটে যাটচ্ছ। 
 ীরর ম  হসাজা রাস্তা। 
আহমদ মুসা োহড়র হরয়ার হভউ হমরটর েটয়েহে োহড়র ছহব হভটস 

উঠট  হদেল। 
এ েযৈন্ত রাস্তায় হোন োহড়র সাো  োয়হন আহমদ মুসা। প্রেমবার 

হদো হমলল,  াও এেসাটে হ নহে। 
হরয়ারহভউ-এ হোে রােল আহমদ মুসা। হ নহে োহড়ই  ীব্র েহ ট  

এহেটয় আসটছ এবং হ নহে োহড়র এেই েহ ।  ার মাটন এে হজাে হটয় েলটছ। 
এই হশষ হেন্তাো  ার মাোয় আসার সাটে সাটে আহমদ মুসার োটছ 

েহরস্কার হটয় হেল হয োহড়গুটলা  ার হেছটনই ছুটে আসটব। 
আহমদ মুসা োহড়র স্পীে বাহড়টয় হদল। হেন্তু প্রশ্ন হদো হদল, হোোয় 

যাটব হস? মায়া বন্দর হেটে হস যহদ হবহরটয় োটে,  াহটল সামটয় প্রায় ৪০ 
হেটলাহমোর দূটর োহলাোাঁও। হসোটন হেৌছা েযৈন্ত োটন-বাটম হবরুবার হোন 
েে হনই। রাস্তার বাটম সবুজ বটন আচ্ছাহদ  োহাড়, হেলার ের হেলা এহেটয় 
হেটছ দহেটণ। আর রাস্তার োটন উত্তর দহেটণ হবলহি  উে েোো েহশ্চটম 
আরও হেছুো প্রশস্ত। ঘন বটন ঠাসা এই উে েোয় হোন েে ঘাটের েো 
েল্পনাই েরা যায় না,  টব এই উেে েো হদটয় এেো হছাে নদী বটয় হেটছ 
দহেটণ। মানহেটত্র োওয়া এেুকু  েেই  ার মুেস্ত আটছ, আর হেছু নয়। 

হেন্তু হেছটনর ওটদর এহড়টয় োহলাোাঁও হেৌছা হে সম্ভব হটব? 
োহড়র হদটে মটনাটযাে হদল আহমদ মুসা। হষ্পেহমোরটর োাঁো আরও 

এে ধাে উেটর উঠল, হসাজা ও মসুণ হটলও রাস্তায় েড়াই-উৎরায় োোয় এর 
হবহশ হষ্পে হনরােদ নয়। আর  ার গুলীহবদ্ধ বাম হা ো েুব সহক্রয় হট  োরটছ 
না। এেনও রক্ত ঝরটছ আহ  িান হেটে। যন্ত্রণা বাড়ার সাটে সাটে হা ো 
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ভারীও হটয় উটঠটছ। গুলীো হবহরটয় হেটছ না হভ টর আটছ বুঝট  োরটছ না 
আহমদ মুসা। এো হদোরও হ া এেন সুটযাে হনই। 

আহমদ মুসা শুনট  হেল  ার হেছটন হহহলেপ্টাটরর শে। েমটে উটঠ 
হেছন হফটর  াোল আহমদ মুসা। হদেল, হেছন হেটে এেো হহহলেপ্টার ছুটে 
আসটছ। স্বামী স্বরূোনন্দটদর হসই হহহলেপ্টারই হটব, হনহশ্চ  ধটর হনল আহমদ 
মুসা। 

এটেবাটর হনে হদটয় উটড় আসটছ হহহলেপ্টারো। 
 াটদর েহরেল্পনা েহরস্কার হটলা আহমদ মুসার োটছ। হহহলেপ্টারো 

সামটন হেটয় রাস্তা েে েরটব, আর হেছন হ টে ছুটে আসটব োহড়। এভাটব ফাাঁটদ 
হফলটব  ারা আহমদ মুসাটে। অেবা হহহলেপ্টার হেটে  ার োহড় লটেে ওরা 
হোলা ছুড়ট  োটর, আবার হবামা হফলট ও োটর যহদ হোলমোন হোটহন 
জীহব  োটে। আহমদ মুসার মৃ েুই হ া হোলমোন হোটহটনর এেমাত্র োওয়া। 

হধটয় আসটছ হহহলেপ্টারো। হেছটনর হদনহে োহড়র সমান্তরাটল হেটছ। 
আর দু’োর হমহনটের মটধেই  ার মাোর উেটর এটস যাটব হহহলেপ্টার। 

আহমদ মুসার োটন উে েোর হদটে ঘন জংেল। োহড়  োে না েটর 
উোয় হনই আহমদ মুসার। আো   উে েোর ঘন জংেটল  াটে আশ্রয় হনট  
হটব। 

আহমদ মুসা োহড়োটে রাস্তার োন ধাটর হনল। 
রাস্তার ধারো ঢালু হটয় উে েোর হদটে হনটম হেটছ। ঢালো ঘাশ ও 

আোছায় ভরা, বড় বড় োছ, হঝােঝাড়ও আটছ। ঢাল ে ো েভীর আন্দাজ 
েরট  োরটছ না আহমদ মুসা। 

রাস্তার ধার হঘাঁটষ এহেটয় েটলটছ  ার োহড়। 
আহমদ মুসা হষ্টয়াহরং হুইল লে েরল যাটে োলেহবহীন অবিাট ও 

োহড়ো হেছুেে সামটন এগুট  োটর। রাস্তা হসাজা হওয়ায় এ বেবিা েলটব 
হেছুো েে েযৈন্ত। আহমদ মুসা োয় হস হোোয় হনটমটছ, এ বোোটর ওটদর 
হবভ্রান্ত েরট । 
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আহমদ মুসা হেছটনর োহড় ও হহহলেপ্টাটরর অবিানো আর এেবার 
হদটে হনটয় উের হেটে বড় োছ োছড়ার আড়াল আটছ এমন এেো িান েছন্দ 
েটর দু’হে হষ্টনোন ও োহড়ট  োওয়া গুলীর বােো জংেটল ছুাঁটড় হদটয আহদ 
বামবাহুটে য ো সম্ভব হনরােদ হরটে োটন ো  হটয় হনটজটে ছুাঁটড় হদল রাস্তার 
ঢাটল এেো হঝাটের মটধে। 

আহমদ মুসার হদহ হযোন হঝাটে েড়ল, ঢাল হসোটন োড়া হওয়ায় 
হদহো উটে োটে এেো োটছর হোড়ায় হলটে হেল। 

প্রেণ্ড বোো হেল আহমদ মুসা  ার আহ  বাম হা োয়। 
বাম বাহু হেটে ধটর েটয়ে মুহূ ৈ েুে েটর েটড় োেল। 
ঐ েটড় োো অবিাট ই শে শুটন আহমদ মুসা বুঝল, প্রেটম 

হহহলেপ্টার,  ারের োহড় হ নহে  াটে অহ ক্রম েটর হেল। 
আহমদ মুসা ধীটর ধীটর উঠল। সাটের ম  হনুঃশটে ক্রহলং েটর ছাঁটড় 

হফলা অেগুটলা কুহড়টয় হনল। 
আহমদ মুসা জংেটলর হভ র হেটে উহজ হদবার জটে উটঠ দাাঁড়াল। 

 াোল হহহলেপ্টার ও োড়হর হদটে। 
এই সময় ব্রাশ ফায়াটরর শে হটলা। 
আহমদ মুসা হদেট  হেল, হহহলেপ্টার হেটে  ার োহড় লটেে গুলী 

েরা হটয়টছ। 
হহহলেপ্টারহে আহমদ মুসার োলেহীন োহড় অহ ক্রম েটর সামটন 

হেটয় রাস্তার েটয়ে ফেু উের েযৈন্ত হনটম েহড়র মুটোমুহে অবিাটন হির দাাঁহড়টয় 
হেল। 

গুলীট  আহমদ মুসার োহড়র সামটনর দু’হে োয়ারই হফটে হেটছ। 
োহড়হে রাস্তার উের হুমহড় হেটয েটড় উটে হেটছ। 

হেছটনর হ নহে োহড় হসোটন হেৌাঁটছ হেল। হহহলেপ্টারও রাস্তায় লোটে 
েরল। 

োহড়গুটলা ও হহহলেপ্টার হেটে েটয়েজন ছুটে হেল আহমদ মুসার 
উটে যাওয়া োহড়র হদটে। 
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সবাই দাাঁড়াল োহড়র োটশ। সবারই হাট  উদে  হষ্টনোন। 
ওটদর মটধে হেটে দু’জন ছুটে হেটয় োহড়র হভ রো হদেট  লােল। 

ো  হটয় োো োহড়ো সব হদটে হেটে েরীো েটর  ারা হসাজা হটয় দাাঁড়াল। 
এেজন হেৎোর েটর হেছু বলল সবার উটেটে। 

আহমদ মুসা বুঝল, োহড়ট   াটে না োবার েোই বলা হটচ্ছ। হনশ্চয় 
বটলটছ, আহমদ মুসা োহড়ট  হনই,  ার লাশও হনই। 

অবহশষ্টরাও ছুটে হেল োহড়র োটছ। োহড়োটে হঠটল হসাজা েটর 
হটলা। 

োহড় েরীো েরার ের সবাই োহড় হেটে সটর এল এবং  াটদর দৃহষ্ট 
ই স্ত  বাইটর ঘুরট  শুরু েরল। 

হহহলেপ্টার হেটে হনটম আসা েলায় হেরুয়া োদর ঝুলাটনা দীঘৈোয় 
এেজন হলাে সবাইটে হেটে হেেু েো বলল এবং হা  হনটড় রাস্তার েহশ্চম 
োটশর উে েো এলাোর হদটে ইংহে  েরল। 

সটঙ্গ সটঙ্গই েটয়েজন ছুেল হহহলেপ্টাটরর হদটে।  ারা হহহলেপ্টার 
হেটে নাহমটয় আনল এেো বাে। বাে হেটে এে এে েটর সবাই হাট  হনল 
হেয়ার েোস োন ধরটনর বন্দুে।  ার সাটে সবাই এেো েটর হাট  হনল লাল 
রং-এর হঝালাটনা ধটল ওয়ালা হবে। 

ভ্রুেহি  হটলা আহমদ মুসার। 
ওরা হে হেয়ার েোস ছুাঁড়টব? হেন্তু হেয়ার েোস ছুাঁটড় হে হটব? হেয়ার েোস 

হ া মানুষটে ছত্রভঙ্গ েরা, োহলটয় হদরার জটে, োউটে ধরার জটে নয়। হেন্তু 
ওরা হ া  াটে ধরট  োয়। 

হলােগুটলা হবে হোমটর হবাঁটধ হাট  বন্দুে হনটয় ছুটে আসটব। ওরা 
রাস্তার েহশ্চম ধার বরাবর হবশ দূটর দূটর অবিান হনটয় দাাঁহড়টয় হেল। 

আহমদ মুসা বুঝল ওরা জংেটল ঢুেটব না। রাস্তা হেটে হেয়ার েোস হশল 
ছুড়টব। 

বোের হে বুঝট  না হেটর অহ সন্তেৈটণ হেছু হেট  লােল। আহমদ 
মুসা।  ার বরাবর রাস্তায় দাাঁড়াটলা হলােহেটে  েনও হস হদেট  োটচ্ছ। হঠাৎ 
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আহমদ মুসা লেে েরল হবটে ঝুলাটনা লাল েটলর োটশ এেহে েোস মাস্ক 
ঝুলটছ। েরটেটণই হদেল হলােহে হবে হেটে ঝুলাটনা েোস মাস্ক েুটল হনটয় 
মুটে েরটছ। 

আাঁৎটে উঠল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা বুঝল, ওরা োাঁদাটনা েোস 
ছুাঁড়টব না। বন্দুেগুটলা োাঁদাটনা েোস হছাাঁড়ার জেও নয়। োাঁদাটনা েোটসর 
হসটলর ম ই এে ধরটণর েোস হবামা স রী হটয়টছ। ওগুটলাটে োাঁদাটনা েোসটর 
ম ই বন্দুটে হফে েটে শত্রুর ওের হছাাঁড়া যায়। হে না হলােোরী েোস হবামা 
এগুটলা। 

হছাাঁড়ার ের োাঁদাটনা হসটলর ম  ওগুটলা ফাটে,  টব শে েটর নয়। শে 
হয় না বটল শত্রুেে বুঝট ও োটর না হয,  াটদর উের েোস হবামার আক্রমণ 
হটয়টছ। হেেু হবাঝার আটেই ওরা হে না হাহরটয় হফটল শত্রুর হাট  েটড় যায়। 
িান হবটশটষ যুদ্ধ হেটত্র আজ এো বেবহার হটচ্ছ। এই জংেটল যুদ্ধ ওদটর জটে 
মুহস্কল বটলই আহমদ মুসাটে ধরার সহজ েে হহটসটব এই বেবিা  ারা গ্রহণ 
েটরটছ। 

আহমদ মুসা ঘন হঝাে হেটে হবহরটয় দ্রু  েলার জটে এেো ফাাঁো ম  
জায়ো ধটর ছুেট  শুরু েরল। য ো সম্ভব এটদর আও া হেটে দূটর যাওয়ার 
হেষ্টা েটরটছ হস। হোন োজ হটব না  বু নাটে রুমাল হেটেটছ হস। 

শে না হওয়ার জে বুঝা যাটব না ভয়ংের অদৃে েন্ধহীন েোস  াটে 
েেন আক্রমণ েরটছ। এেন ভাবহছ, েরব ৈীট  ভাবার হয়ট া সুটযাে হটব না, 
এমন নানা হেন্তা হেলহবল েরটছ আহমদ মুসার মাোয়। 

 বু আহমদ মুসা ছুেটছ।  ার সাধে যা,   েুকু েরাই হ া  ার দাহয়ত্ব। 
েরব ৈী দাহয়ত্ব স্বয়ং আল্লাহর। এই অঢল হবশ্বাস আহমদ মুসার আটছ বটলই হস 
ভাবটছ বটে, হেন্তু ভয় োয়হন। 

হবহশ এগুট  োরল না আহমদ মুসা। 
 ার সামটন োেটরর এেো নাঙ্গা হেলা েড়ল।  ার দু’োটশই ঘন 

জংেটলর প্রােীর। হসই হেলা েেোট  হেটয়  ার মাোয় উোর ের হেছু বুটঝ 
উঠার আটেই সংজ্ঞা হাহরটয় আছটড় েড়ল হেলার উের। 
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জায়োো ফাাঁো হওয়ায় এবং উাঁেু হঠলাহে নাঙ্গা হওয়ায় আহমদ মুসা 
নজটর েড়ল রাস্তায় দাাঁড়াটলা বন্দুেধারী হলােহের। 

হস দু’হা   ুটল হেৎোর েটর উঠল  ার সােীটদর উটেটে। োেল 
সবাইটে। 

সবাই ছুটে এল  ার হদটে। োহড় হনটয় ছুটে এল েলায় হেরুয়া োদর 
জড়াটনা দীঘৈোয় হলােহেও। 

েলায় হেরুয়া োদর জড়াটনা হলােহের হাট  এেহে দূরবীন হছল। হস 
হোটে দূরবীন লাহেটয় হেলার হদটে  াহেটয় হদটেই হেৎোর েটর উঠল, ‘হঠে 
োওয়া হেটছ শয় াটনর বাচ্চাটে। শয় ান েুন েটরটছ স্বামী স্বরূোনন্দটে, 
হোলমোন হোটহনটে এবং আমাদটর বহু হলােটে। এটে জীবন্ত হাট  োওয়া 
আমাটদর দরোর। যাও হ ামরা েটয়েজন হেটয়  াটে হনটয় এস। 

হনটদৈটশর সাটে সাটে োরজন ছুটে হেল। 
োটয়ে হমহনটের মটধেই  াটে ধরা-ধহর েটর হনটয় এল। ছুাঁটড় হফলল 

রাস্তায়। 
বলল এেজন, ‘এর সাটে এই দু’হে হষ্টনোনও হছল। এগুটলা হস 

আমাটদর হলােটদর োটছ হেটে হেটড় হনটয় এটসহছল।’ 
‘শয় ান গুলীও হেটয়টছ।’ বটলই গুলী োওয়া আহম বাহুট ই হজাটর 

এেো লাহে মারল েলায় হেরুয়া োদর জড়াটনা হসই হলাে। 
এই হোো ঘেনা যেন হেটে ঘেট  শুরু েটরহছল,  েন হেটেই রাস্তার 

ওোটশর োহাড় শীটষৈ দাাঁড়াটনা এে হঘাড়সওয়ার সবহেছু অবটলােন েরহছল। 
 ার হোটে দূরবীন।  ার োাঁটধ ঝুলাটনা বাধা ধরটনর হেহলটস্কাহেে হমহন হমহশন 
োন। মাোর েুহে হেটে আোদ-মস্তে জলইোই রংটয়র ইউহনফমৈ। বন আচ্ছাহদ  
োহাটড়র সাটে হস এেদম এোোর।  াটে আলাদা েটর হেহি  েরার হোন 
উোয় হনই।  ার োটশ দাাঁড়াটনা েেটলে রংটয়র হঘাড়াটেই শুধু হবসুটরা লােটছ। 
োটলা েেলস েরা হলােহের মুটের েুব অল্পই হদো যাটচ্ছ। 

হলােহে এে হাট  হঘাড়ার লাোম অে হাট  োাঁটধ ঝুলাটনা হমহন 
হমহশনোনহের হফ া ধটর হঘাড়াটে হেটন হনটয় নামহছল। 
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হেন্তু হনটে রাস্তায় আহমদ মুসাটে ওরা যেন হহহলেপ্টাটর  ুলট  
যাহচ্ছল,  েন হস েমটে দাাঁড়াল। োন হট  হেটে হঘাড়ার লাোম হছটড় হদটয় 
দ্রু  বাম োাঁধ হেটে হমহন হমহশনোনো হাট  হনটয়  াে েরল রাস্তার ওটদরটে। 
হমহন হমহশন োটনর হেহলটস্কাহেে হলিোয় হোে হরটে হট্রোটর  জৈহন রাের। 
হেটে ধরল হট্রোর। ধটরই োেল। 

হসংেল বুটলে ফাংশন এেহেটভে েরা হছল হমহশনোহের।  ার ফটল 
বুটলে ঝাাঁে আোটর না হবহরটয় এে এে েটর হবহরটয় হযট  লােল। 

প্রহ হে গুলী হবরুবার ের হলােহে হমহন হমহশনোটনর হেহলটস্কাহেে 
বোটরলটে ন ুন োটেৈটের সাটে এেজাষ্ট েটর হনহচ্ছল অদ্ভু  দ্রু  ার সাটে। 

মাত্র দশ হসটেটে। হমহন হমহশনোটনর েজৈন হেটম হেল। হনটে রাস্তায় 
১৫হে লাশ।’ 

বুটঝ ওঠা ও প্রহ টরাটধর েো বাবট  হেটয় হবাধ হয় োলাবারও হেষ্টা 
 াটদর েরা হয়হন। 

হনহ টদর রক্তটরা  আহমদ মুসার সংজ্ঞাহীন হদটহও আসহছল। 
হমহন হমহশন োটনর বোটরল হেটে  জৈহন সহরটয় হনটয়ই হলােহে দ্রু  

হমহশন োনোটে বাম োাঁটধ োলান েটর লাফ হদটয় হঘাড়ায় উঠল এবং দ্রু  
নামট  শুরু েরল োহাড় হেটে রাস্তায়। 
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৩ 
সংজ্ঞা হফটর হেটয়টছ আহমদ মুসা। হেন্তু হোে েুলল না হস। 
মটন েটড়টছ  ার সব েো। সংজ্ঞাটলােোরী েোস আক্রমটণর হা  

হেটে বাাঁোর জটে হস োলাহচ্ছল। হেন্তু োটরহন হস োলাট । হঠাৎ হেন্তা রুদ্ধ হয় 
হেটয়হছল, োরহদেো অন্ধোর হটয় হেটয়হছল, এেুকুই শুধু  ার মটন আটছ।  ার 
অেৈ হস সংজ্ঞা হাহরটয়হছল।  ার মাটন হস এেন শত্রুর হাট  বন্দী। হেন্তু  ার 
হেটঠর হনটের শযোোটে েুব নরম, আরামদায়ে মটন হটচ্ছ হেন? এই হেরুয়া 
বসনা োোহলেটদর বন্দীোনা শুেু নগ্ন হমটঝ নয়,  ার জটে হসো োাঁো হবছাটনা 
হবার েো। সন্তেৈটণ হা -ো নাড়ল আহমদ মুসা। না, হা -োটয় বাাঁধন হনই। 
এই সাটে হস অনুভব েরটছ, হিদ্ধ বা াটস  ার ো জুহড়টয় যাটচ্ছ। হস বুঝল হোলা 
জানালা েটে আসা স্বাভাহবে বা াস এো।  াছাড়া হস বা াটসর প্রবাহ হদটে 
বুঝট  োরটছ এোহধে জানালা হোলা রটয়টছ।  াহটল এেো বন্দীোনা হেভাটব 
হট  োটর? নরম আরামদায়ে হবছানা, হা -ো মুক্ত, জানালা হোলা-এ অবিায় 
 াটে হোন বন্দীোনায় রাো হট  োটর না। 

ধীটর ধীটর হোে েুলল আহমদ মুসা। 
দ্রু  োরহদেো হদেট  োইল হস। 
হেন্তু  ার হোে দু’হে আেটে হেল বাম োটশ োশাোহশ দু’হেয়াটর বসা 

এেজন েুরুষ ও এেজন মহহলার উের। 
হলােহের রং হে াভ। বয়স েহল্লশ-হবয়াহল্লশ। উচ্চ া মাঝাহর। হদটহ 

শক্ত োঠাটমাট  সুন্দর স্বািে। হেহারায় হাহসর প্রটলে। েরটন বাদামী রংটয়র 
েোটে ও হেসােৈ। মহহলার সাদা-স্বণৈাভ রং। এেহারা, হদঘৈাঙ্গী। বুহদ্ধদীি হেহারা। 
েরটণ হজনটসর েোটে ও জোটেে।  ারও বয়স হলােহের োছাোহছ। 

আহমদ মুসা ওটদর হদটে োইট ই হলােহে ‘গুড় ইভহনং’ বটল স্বাে  
জানাল আহমদ মুসাটে। 
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‘গুে ইভহনং েু হবাে’ বটল আহমদ মুসা হনটজর হদটে  াোল। হদেল 
 ার বাম বাহুট  সুন্দর বোটটেজ। োটয়র জামা োোটনা, ন ুন সােৈ োটয়। েোটে 
হঠে আটছ, হেন্তু োটয়র জু া হোলা। 

হোে ঘুহরটয় আবার আহমদ মুসা  াোল হলােহের হদটে। 
হলােহের মুটে এে েুেটরা হাহস ফটুঠ উঠল। বলল, ‘আেনার অনুমহ  

না হনটয়ই আমরা আেনাটে অোটরে েটরহছ।’ 
েোো হশষ েটরই হা  বাহড়টয় হেহবল হেটে এেো বুটলে হাট  হনটয় 

বলল, ‘েোংেস েড় হয, বুটলেহে সারটফস সমান্তরাটল ঢুোয় হেহশর অটনে েহ  
হটলও হাড় হবাঁটে হেটছ।’ 

‘ধেবাদ আেনাটদর। সংজ্ঞাহীন অবিায় অোটরশন েরায় ন ুন েষ্ট 
হেটে হবাঁটে হেহছ। হেন্তু এ  সুন্দর বোটটেজ! এ হ া হনেুাঁ  োক্তারী োজ !’ বলল 
আহমদ মুসা। 

হলােহে মুটে হাহস হনটয়  াোল োটশর মহহলার হদটে।  ারের মুে 
হফহরটয়  াোল আহমদ মুসার হদটে। বলল, ‘হযহন েটরটছন হ হন োক্তার। এ 
েৃহ ত্ব ওাঁর।’ 

আহমদ মুসা োক্তার মহহলার হদটে হেটয় বলল, ‘ধেবাদ মোোম।’ 
‘ওটয়লোম। আহেনার হোটের হোণায় আরও এেহে ন ুন আঘাট র 

হেি হদেলাম। হদেলাম আরও েটয়েহে বড় আঘাট র হেি হযগুটলা েটয়েহনদ 
আটের হটব। এ োরটণই আহম প্রহ টষধে ধরটনর হোন ইনটশেশন হদইহন। 
আহম মটন েহর ওগুটলা হদয়া আটভ।’ বলল হমটয়হে েুব শান্ত ও ধীর েটে। 

আহমদ মুসা হেছু বলট  যাহচ্ছল। হেন্তু  ার আটেই হলােহে বটল উঠল, 
‘আহম বুঝট  োরহছ না, আেহন েেন গুলীহবদ্ধ হটলন? আেহন োহড় োহলটয় ঐ 
রাস্তার ঐ িাটন আসা হেটে আেনাটে হদটেহছ আহম। দুরবীটন েুাঁহে-নাহে 
সবহেছুই আমার োটছ ধরা েটড়টছ। আহেহন এেেু োয়দা েটর োহড়র সামটন 
এগুটনা অবোহ  হরটে আত্নটোেন েরার জটে লাহফটয় েটড়হছটলন োহড় 
হেটে।  ারের হেটে আেনাটে হেউ গুলী েরার ঘেনা হ া আমার মটন েড়টছ 
না।’ 
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আহমদ মুসা উত্তর হদবার আটেই োক্তার হমটয়হে েো বটল উঠল। 
বলল, ‘ ুহম হয সমটয়  াাঁটে হদটেছ বটলহছটল, আহ  িান হদটে আহ  হওয়াো 
 ার আটে বটল আমার মটন হটয়টছ।’ 

‘োক্তার মোোম হঠে বটলটছন। আটেই আহম আহ  হটয়হছলাম। আজ 
সোটলর হদটে ওরা আমাটে বন্দী েটর হনটয় আটস। ওটদর বন্দীোনা হেটে 
োলাবার সময় আহম আহম হই। ওরা আমাটে ধরার জটেই ফটলা েরহছল।’ 
বলল আহমদ মুসা োক্তার হমটয়হের েো হশষ হট ই। 

‘ওহ হ া! আেনার সম্পটেৈ হেছুই জানা হয়হন। আেনাটে হেন ওরা 
বন্দী েটর এটনহছল? োলাবার ের হেনই বা অমন মহরয়া হটয় উটঠহছল ওর 
আেনাটে ধরার জটে? ওরা োরা?’ বলল হলােহে। 

আহম মুসা সটঙ্গ সটঙ্গ উত্তর হদল না। হে বলা উহে   া হনটয় হদ্বধায় েটড় 
হেল। এই হদ্বধাগ্রস্ত া হনটয়ই  াোল আহমদ মুসা ওটদর হদটে। 

আহমদ মুসার হদ্বধাগ্রস্ত া লেে েরল হলােহে। েম্ভীর হটলা হস। বলল, 
‘আেনার সমস্যা বুটঝহছ। হে বলটবন, ে ুেুকু বলটবন  া হনটয় সমস্যায় 
েটড়টছন। আেনাটে আশ্বস্ত েরট  োহর হয, অে োরও েটে আমাটদর োজ 
েরার হোন সম্ভাবনা হনই। আমরা আেনার বন্ধু হট  োরটবা হেনা জাহন না, 
 টব এেজন অহ হের শত্রু আমরা হেছুট ই হটবা না।’ 

লজ্জা হমহশ্র  হাহস ফটুে উঠল আহমদ মুসার মুটে। বলল, ‘ধেবাদ 
আেনাটদর। মানুটষর ে েগুটলা স্বাভাহবে দুবৈল া আটছ, আহম  ার উটধৈ নই।’ 

বটল এেেু োমল আহমদ মুসা।  ারের বলট  শুরু েরল, ‘আহম হোেৈ 
হেয়ার হেটে এেেভাটব ভাড়া েরা হবাে হনটজই োহলটয় হনটয় যাহচ্ছহছলাম ‘রস’ 
দ্বীটে। ‘রস’ দ্বীটে হেৌাঁছার আটেই এেো হহহলেপ্টার হেটে ফাাঁদ হফটল আমাটে 
বন্দী েটর হহহলেপ্টাটর  ুটল হনয়।’ এরের বন্দীোনা হেটে োলাটনা েযৈন্ত সব 
েো ওটদর বলল আহমদ মুসা। 

ওরা েভীর মটনাটযাে হদটয় আহমদ মুসার েো শুনহছল। আহমদ মুসা 
োমট ই হলােহে বটল উঠল, ‘বুঝট  োরহছ, আেহন ওটদর আে-দশজন হলাে 
হমটরটছন। সু রাং ওরা মহরয়া হটয় উঠার েোই। হেন্তু এো হ া েটরর েো। 
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আমার হবস্ময় লােটছ হহহলেপ্টার হনটয় হেটয় ফাাঁটদ হফটল অহভনব অবিায় বন্দী 
েরল ওরা োরা? এবং এভাটব আেনাটে বন্দী েরট  হটলা আেনার হোন 
অেরাটধ বা  াটদর হোন স্বাটেৈ?’ 

‘আমার অেরাধ হবাধ হয় এই হয, ওরা ‘রস’ দ্বীটে এেজন যুবেটে 
বন্দী েটর হরটেটছ, আহম  াটে উদ্ধার েরট  োই। আরও অেরাধ হটলা, ওরা 
এ েযৈন্ত আন্দামান-হনটোবটরর অধৈশ টের ম  যুবেটে হ ো েটরটছ, আরও 
হ ো েরট  োয়। হেন্তু ওরা মটন েটরটছ হয, ওটদর েহরেল্পনায় আহম বাধ 
সাধহছ।’ 

‘েিাশ জন েুন েটরটছ? এ  সংেোে েুটনর েবর হ া েহত্রোয় 
প্রোহশ  হয়হন!’ বলল োক্তার মহহলাহে। 

‘সবগুটলা েবরই দুঘৈেনা বা অেঘাট  মৃ েু হহসাটব প্রোহশ  হটয়টছ। 
অহধোংশই োহনট  েুটব মরার েবর হহটসটব েহত্রোয় এটসছ।’ 

‘হ্াাঁ, এমন েবর েহত্রোয় হবশ েটড়হছ। এগুটলা হে সবই েুন  াহটল?’ 
োক্তার মহহলাহে বলল। 

‘হোন সটন্দহ হনই।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘েুহলশ জাটন?’ হজজ্ঞাসা মহহলাহের। 
‘সবাই হয়ট া জাটন না, হেন্তু েুহলটশর এেো বড় অংশ এ ষড়যটন্ত্রর 

সাটে জহড়  আটছ।’ 
‘ষড়যন্ত্রো হে?’ 
সটঙ্গ সটঙ্গ উত্তর না হদটয় মুে হনেু েরল। এেেু ভাবট  োইল। এেেু 

হেন্তা েটর বলল, ‘ওো এেো হনমুৈল েরার হপ্রাগ্রাম। এেো হবটশষ জনটোষ্ঠীটে 
হশষ েরার হপ্রাগ্রাম।’ 

োক্তার মহহলা ও হলােহে দু’জটনই েোল কুহি  হটলা। এেো জ্বলন্ত 
হজজ্ঞাসা ওটদর হোটে-মুটে আছটড় েড়ল। 

‘হোন জনটোষ্ঠীটে?’ এবার প্রশ্ন হছটলহের। 
আহমদ মুসা উটঠ বটসহছল। 
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হেন্তু মহহলাহে হেয়ার হেটে উটঠ ছুটে এল। বসট  বাধা হদটয় আবার 
শুইটয় হদল আটস্ত আটস্ত। বলল, ‘আো   হেছুো সময় হির শুটয় োেট  হটব। 
উঠট  হেটল আহ  জায়োয় হপ্রসার েড়টব। আবার হেহেং হটব। অটনে হেহেং 
হটয়টছ। আর হেহেং হট  হদয়া যাটব না। জাটনন হ া এো জংেল, রক্ত হদয়ার 
হোন বেবিা হনই।’ 

‘স্যহর মোোম।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘সহটযাহে ার জটে ধেবাদ।’ বটল মহহলা  ার হেয়াটর হফটর এল।  
‘উটঠ বটস হবাধহয় হেছু বলট  যাহচ্ছটলন, বলুন।’ বলল হলােহে। 
‘আমাটদর োরস্পহরে েহরেয়ো হটয় হেটল ভাল হয়।’ আহমদ মুসা 

বলল। 
‘আটলােনা হি হবার জটে?’ োক্তার মহহলাহে বলল। 
‘হঠে  াই।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘হেন্তু েহরেয় হবার ের যহদ আবার হেছু েো লুটোবার প্রটয়াজন হয় 

উভয় েটেই? েহরেয় হটলও মুক্ত আটলােনায় সমস্যা আটছ।’ হমটয়হে বলল। 
‘লুোটনাোই যহদ েলোণের মটন হয়,  াটহল হসোও মটন েহর হঠে 

আটছ।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘েমৎোর বটলটছন আেহন। সব েো বলা সময় েলোণের হয় না।’ 

হলােহে বলল। 
েো হশষ েটরই হেয়ার হঠস হদল হলােহে। হোটে-মুটে এেো োম্ভীযৈ 

হনটম এল হঠাৎ। বলল, ‘আমাটদর েোই প্রেম বহল। আমার হে া ভার ীয়, মা 
োইলোটটের হমটয়। আমার হে ৃদত্ত নাম েোহনশ হদবানন্দ। আমার মা আমার 
নাম হদন মংকু  হোলালংেন, প্রেম োই রাজার নাম অনুসাটর। আমার মা’র েবৈ 
হছল হ হন েীন হেটে আসা োইলোটটের প্রেম রাজা মংকু  েহরবাটরর হমটয়। 
আহম হেশায় ইহঞ্জহনয়ার। আহম ইহঞ্জহনয়াহরং েড়ার সময় হবটয় েহর আমার োটশ 
উেহবষ্ট  েন োক্তারী েড়ুয়া মহারাটষ্টর হমটয় এই সুহস্ম া বালাজীটে। এো 
হটলা আমাটদর েহরেটয়র প্রেম েবৈ। হদ্ব ীয় েবৈো হটলা, আমরা দু’জন 
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ইহঞ্জহনয়ার-োক্তার এই জংেটল এলাম হে েটর? আমরা দু’জন হে ৃ-মা ৃহ োর 
দায় মাোয় হনটয় োহলটয় বাস েরহছ এই জংেটল।’ োমল েোহনশ হদবানন্দ। 

আহমদ মুসার েোল কুহি  হটয় উটঠহছল। হস ভাবহছল। 
েোহনশ হদবানন্দ োমট ই আহমদ মুসা বলল, আেহন হোোয় োরহে 

েরট ন?’ 
‘হোেৈ হেয়াটরর ইহটেয়ান হরােস্ এটে েমুেহনটেশন হেোেৈটমটটে।’ 

বলল েোহনশ হদবানন্দ। 
‘আেনার েুটরা নাম হে েোহনশ হদবে হদবানন্দ?’ হজজ্ঞাসা আহমদ 

মুসার। 
েমটে উঠল েোহনশ হদবানন্দ। বলল, ‘হ্াাঁ, আেহন জানটলন হে েটর?’ 
‘আেনার হে ার নাম হে েোহনশ হদনা হপ্রমানন্দ এবং মার নাম সাহব া 

োনাবা ান?’ 
‘হ্াাঁ।’ বলল েোহনশ হদবানন্দ হেয়াটর হসাজা হটয় বটস। হবস্মটয় 

হবটফাহর   ার দু’হোে। এেবার  াোল হস েী সুহস্ম া বালাজীর হদটে। 
 ারের মুে ঘুহরটয়  াোল আহমদ মুসার হদটে। বলল, ‘আেহন এ  হেছু 
জানটলন হে েটর? আেহন হোটয়ন্দা হবভাটের হলাে নন হ া?’ 

এেেু হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আহম হোটয়ন্দা নই।  টব এেজন 
সাটবে হোটয়ন্দা েমৈে ৈা আমার বন্ধু হলাে।  াাঁর োটছই অে এেহে হবষটয় 
শুনট  হেটয় আেনাটদর প্রসঙ্গ ঘেনাক্রটম আটস। আেহন আেনার হে া-মা াটে 
েুন েটরনহন, এোই হঠ   াই না?’ 

‘হ্াাঁ। হেন্তু আেহন এট াসব বটলটছন হে েটর? হ হনই বা হে েটর 
বটলটছন?’ 

‘হ্াাঁ। আেনারা হভন্ন বাহড়ট  োেট ন। আেনার হে া-মা া েুন 
হওয়ার েরেরই আেনার হেহলটফান হেটয় আেনার হে া-মা ার বাহড়ট  
হেৌাঁছান। হেটয় আেনারা হদেট  োন  াাঁরা দু’জটনই ছুহরহবদ্ধ।  ারা  েন মুমুষূৈ। 
আেনারা দু’জটন  াটদর দু’জটনর হদহ হেটে ছুহর েুটল হফটলন। এই সময় 
হসোটন আেনাটদর েহরহে  হেউ হেৌাঁটছন।  ারা েুটনর দাটয় আেনাটদর 
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অহভযকু্ত েটরন এবং বাইটর দাাঁড়াটনা নেল েুহলশটে হদহেটয় আেনাটদর ধহরটয় 
হদয়ার ভয় হদোন। মুহক্তর হবহনমটয়  ারা এেহে হবটল সই ও আেনার হে ার 
ফাটমৈর মাহলোনা দাহব েটরন। এেহদটে হে া-মা ার মৃ েু, অেহদটে  াটদর 
হ োর দায় ঘাটড় এটস েড়ায় হবেযৈস্ত আেনারা  াটদর সব দাহব হমটন হনটয় 
োহলটয় আটসন।’ োমল আহমদ মুসা। 

শ্বাসরুদ্ধের অবিা  েন েোহনশ হদবানন্দ এবং োক্তার সহস্ম া 
বালাজীর। 

আহমদ মুসা োমট ই েোহনশ হদবানন্দ উটঠ দাাঁহড়টয় হবহব্বল েটে 
বলল, ‘আেনার েোর প্রহ হে বণৈ স ে। হেন ু হসই হোটয়ন্দ েমৈে ৈা এসব 
জানটলন হে েটর? এ হ া োরও জানার েো নয়। এসব হ হন আেনাটে 
বলটলনই বা হেন?’ 

‘আমার হসই সাটবে হোয়াটন্দা বন্ধু হস সময় আন্দামন-হনটোবর 
দ্বীেেুহঞ্জর প্রধান হোটয়ন্দা েমৈে া হছটলন। হ হন ঐ ঘনোর  দন্দ েটরহছটলন। 
হ হন মহাগুরু শংোরাোযৈ হশটরামহনটে হগ্রিার েটরহছটলন। শংেরাোযৈ সব 
হবষয় স্বীোর েরট  বাধে হটয়হছটলন। হ হন সব েো নাহে েুটল বটলহছটলন। 
হেন্তু োজৈ হশটের আটেই মামলার োযৈক্রম অজ্ঞা  োরটণ বন্ধ হটয় যায়।’ 

আটবে-উটত্তজনায় ধে েটর আবার হেয়াটর বটস- েড়ল েোহনশ 
হদবানন্দ। বলল, ‘মহাগুরু শংেরাোযৈ হশটরামহন হগ্রিার হটয়হছটলন? আমার এ 
দুদৈশা ও আমার োহরবাহরে হবেযৈটয়র োরণ এই মহাগুরু শংেরাোযৈ 
হশটরামহন। হেন্তু হ হন হে আমার হে ামা াও েুহন? 

‘সব আটলােনা হ হন েটরনহন।  টব এেুকু বটলহছটলন, আেনার 
আব্বার ড্রইংরূম, েহরটোর এবং বাইটরর হেে সব জায়োয় হেহভ েোটমরা হছল। 
শংেরাোযৈ এো জানট ন না।  দটন্ত হেটয় সব হফল্ম হ হন হেটয় যান। যার ফটল 
শংেরাোযৈ হোন অেরাধই হোেন েরট  োটরনহন।’ 

‘েোংেস েড়। আহম ঈিটরর উের আিা হাহরটয় হফটলহছলাম। ঈশ্বর 
অবেই আটছন,  া না হটল দৃেেে এভাটব উটে হেল হেমন েটর?’ 
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আহমদ মুসা ভাবহছল মহাগুরু শংেরাোযৈ হশটরামহনর বোোর। েোহনশ 
হদবানন্দ  াটে হেটন হদো যাটচ্ছ। হেন্তু ে েুকু হেটন, ে ো জাটন  াটে। 
 াটদর ষড়যন্ত্র সম্পটেৈ হস হে জাটন? েোহনশ হদবানন্দ োমট ই আহমদ মুসা 
 াটে হজজ্ঞাসা েরল, ‘শংেরাোযৈ হশটরামহনর সাটে আেনার হবটরাধটর োরণ 
হে?  ার সাটে আেনাটদর জানা-টশানা হেভাটব, হেমন েটর, ে েকুু জাটনন 
 াটে আেহন?’ 

এেেু ভাবল েোহনশ হদবানন্দ। বলল, ‘য দুর মটন েড়টছ শুরুর হদটে 
শংেরাোযৈ ও  ার হলাটোরা আসট ন মহারাষ্ট হেটে। ‘হশবাহজ সন্তান হসনা’ 
নাটম  াটদর হে এে সংেঠন আটছ। সংটেটে বল , ‘হসসহশ’ বা সূযৈ। এই 
সংেঠটনর জটে হমাো োাঁদা হন  প্রহ বছর।  ারা বল , জাহ র প্রহ রো ও 
প্রহ ষ্ঠার জে  ারা োজ েরটছ। আহম বাঙ্গাটলার হেটে ইহঞ্জহনয়াহরং োশ েটর 
আন্দামাটন হফটর এলাম। বাবার হবশাল ইহঞ্জহনয়াহরং ও েনষ্ট্রােশন ফামৈ হফল 
এোটন। হেন্তু আহম  াট  হযাে না হদটয় সরোহর োেহরট  হযাে হদলাম। এর 
বড় োরণ হছল বাবার োো োমাবার হেৌশল আমার েছন্দ হট া না। সরোহর 
েনষ্ট্রােশন ফাটমৈ হযাে হদটল শংেরাোযৈ ও  ার হলােরা আমার োটছ যাওয়া 
আশা শুরু েরল।  াটদর আটবে-উটত্তজনাের েো আমার েুব েছন্দ হট া। 
আহম............।’ 

‘ াটদর আটবে উটত্তজনাের েোগুটলা হেমন হছল?’ েোহনশ 
হদবানটন্দর েোর মাঝোটন বটল উঠল আহমদ মুসা। 

‘শমাংে, শংেরাোযৈ, হশবাজী, োন্ধীর জীবন  ারা সমাটন হনটয় আস । 
বল  হয,  াটদর অসমাি োজ সমাি েরার জটেই আমাটদর সংেঠন।  ারা 
ভার বষৈটে আযৈ-মুহন-ঋহষটদর শাহস্ত  সাম-োন ধ্বহন  এে স্বেৈ বানাট  
হেটয়হছটলন। সেল অেহবত্র া হেটে মুক্ত েটর ভার বষৈটে হসই রূে হদয়অর 
জটেই আমরা োজ েরহছ।  াটদর এই েো আমার েুব ভাটলা লাে । এই 
ভাটলালাোর োরটণই আহম ওটদর  

অটনে হপ্রাগ্রাটম হেহছ, ওটদর অহফসগুটলাট  হেহছ। হেন্তু...............। 
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আবার েোহনশ হদবানটন্দর েোয় বাধা হদটয় আহমদ মুসা বলল, 
‘আন্দামাটনও হে  াটদর অহফস হছল? হোোয় হছল?’ 

‘অহফস হছল, হোেটন েহরোহল   াটদর প্রধান অহফষ হছল ‘রস’ 
দ্বীটের ফাষ্ট সাটেৈটল, হযোটন আন্দামাটনর েভনৈটরর অহফস, বাসভবন ও 
হেটফি হষ্টাটরজ হছল। হেটফি হষ্টাটরর োটশই েভনৈর ও  ার েহরবাটরর 
আটোর গ্রাউটে হশোর হছল  াটদর প্রধান অহফস। হস আটো গ্রাউটে হশোটরর 
মাহের উের হছল েভরনৈর ভবটনর বোেওয়ােৈ এহেে বা হেছটনর দরজা। হসো 
হছল েটয়েহে ঘটরর সমহষ্ট োেটরর স হর দু’ লা এেহে িােনা। এোন হদটয় 
হযমন বাইটর হবর হওয়া যায়, হ মহন আটোর হশোটর যাওয়া যায়। অেহদটে 
আটোরগ্রাউটে হশোর হেটে হেটফি হোোউটন যাওয়ারও েে আটছ। ১৯৪১ 
সাটল জুটনর ভুহমেটম্প েভনৈর ভবনসহ রস দ্বীটের সব সরোহর িােনা মাহের 
সাটে হমটশ হেটছ। হেন্তু আটোর হশোর, এর মাোর উেটরর দু’ লা অংশ এবং 
হেটফি হোোউন সম্পুণৈ অে  রটয় হেটছ। এোই শংেরাোযৈটদর ‘হসসহশ’ বা 
‘সূযৈ’ সংেঠটনর আন্দামান হহে হোয়ােৈার। হেন্তু এোটন সাইহনটবােৈ আটছ 
েুরা ে েহবভাটের আিহলে অহফটসর। অহফটস েুরা ে হবভাটের েটয়েো 
হেয়ার-টেহবল, ফাইল ছাড়া হোন োজ হনই। েহরোলেসহ দু’হ ন জন েমৈোরী 
আটছ  ারা োযৈ  ‘হশবাজী সন্তান হসনা’ ‘হসসহশ’র হব নবুটে েহরণ  হটয়টছ। 
আন্দামান হনটোবটরর সবগুটলা েুরা ে ও প্রত্ন ে হবভাটের অহফসই  াটদর 
দেটল। এসব অহফটসর েটয়েহেট  আহম হেটয়হছ।’ োমল েোহনশ হদবানন্দ। 

হস োমট ই আহমদ মুসা বলল, ‘আেহন ওদটর েো েছন্দ েরট ন। 
বলুন  ার েটর েো।’ 

‘হ্াাঁ, ওটদর েো-বা ৈা ও োজ আমার েুবই েছন্দ হট া। হেন্তু েটর এই 
েছন্দ আহম ধটর রােট  োহরহন। প্রেটমই মন আমার হবহষটয় ওটঠ  াটদর এেো 
দাহব শুটন। এে হোহে োো বাটজটের এেো হরাে েনষ্ট্রােশন  েন আমার 
হাট  হনটয়হছলাম। স্বয়ং মহাগুরু শংেরাোযৈ হশটরামহন আমাটে এটস বলটলন, 
প্রেটল্পর অটধৈে োো  াটদর ফাটটে হদট  হটব।  ার মাটন প্রেটল্পর ১ হোহে 
োো মটধে ৫০ লাে োোই  াটদর হদট  হটব। হবস্মটয় আমার হোে ছাড়াবড়া। 
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বললাম, ‘হেন হদট  হটব?’ ‘জাহ র জটে জাহ র োটজ।’ বলটলন হ হন। 
‘হেভাটব হদব? এ োো হ া জাহ র োটজর জটেই।’ বললাম আহম। ‘হ ামাটদর 
প্রেল্প হদটশর োটজর জটে, জাহ র োটজর জে নয়। হদশ ও জাহ  এে নয়। 
হদশ এেন হহন্দু, মুসলমান, হবৌদ্ধ, েৃষ্টান সেটলর। এই হদশ েহবত্র না েরট  
োরা েযৈন্ত হদটশর স্বাটেৈর প্রহ  আমাটদর হোন আগ্রহন হনই।’ 

 ার এই েো হসহদন আমাটদর হবস্মটয় হ বাে েটর হদটয়হছল।  াটদর 
হভ টরর জঘে রূে আমাটে আ ংহে  েটর  ুটলহছল।  আহম হসহদন  াটদর 
দাবী প্র োেোন েটরহছলাম এই বটল হয, আমার এই োেহরো হদটশর স্বােৈ 
হদোর জটে। আহম হদটশর এে েয়সাও প্রেটল্পর বাইটর েরে েরট  োরটবা 
না। আমার প্র োেোনটে শংেরাোযৈ  াটদর েূড়ান্ত অেমান ও আমার 
জাহ টদ্রাহহ ার হহটসটব হদটেহছল। আহম না বুঝটলও হসই হেটে আমার ও 
আমার েহরবাটরর প্রহ   াটদর শত্রু ার শুরু। আটরেো ঘেনা ঘেট  হদটেহছ 
হোেৈ হেয়াটরর হসলুলার হজটল আমার হোটের সামটন। হসহদন হসলুলার হজল 
প্রহ ষ্ঠার হদনটে ‘োটলা হদবস’ হহসাটব োলটনর অনুষ্ঠান হছল। সরোহর 
প্রটয়াটজন অনুষ্ঠান হটচ্ছল। হসলুলাটর হযসব হবেো  বেহক্ত হছটলন, যারা হজটল 
মারা হেটছন এবং হসলুলার হজটল যারা ফাাঁহসট  জীবন হদটয়হছটলন,  াটদর 
সহেত্র হববরণ অনুষ্ঠাটনর মি ও হদয়াটল উেিােন েরা হটয়হছল।  ার মটধে 
আন্দামাটনর লেৈ হমটয়াটে হ্ োোরী হসলুলার হজটলর েটয়দী হসলুরার হজটলই 
ফাাঁহসট  জীবন দানোরী হশর আলী, হসলুলার হজটলর সুেহরহে  েটয়হদ 
দাটমাদর সাভারোর এবং হসলুলার হজটল মৃ েুবরণোরী এেজন দাশীনে 
মওলানা ফজটল হে েয়রাবাদী-এই হ নজটনর সহেত্র হবরণ মটির হদয়াটল 
োিাটনা হটয়হছল। অনুষ্ঠান শুরু হটল স্বাে  বক্তবে হদয়ার সময় মহাগুরু 
শংেরাোযৈ এবং স্বামী স্বরূোনন্দ সামটনর ো ার হেটে উটঠ দাাঁহড়টয় স্বাে  
ভাষণ োহমটয় হদটয় বলটলন, ‘মটির হদয়াল হেটে হশর আলী ও মওলানা ফজটল 
হে েয়রাবাদীর সহেত্র হববরণসহ অনুষ্ঠান েটের হদয়াটল মুসহলম নাটমর যাটদর 
েহরহেহ  োিাটনা আটছ, সব সহরটয় হফলা হহাে।’ অনুষ্ঠাটন স্বাে  ভাষণ 
হদটচ্ছটলন ভার ীয় ইহ হাটসর প্রবীণ প্রটফসর এবং আন্দামান-হনটোবর 
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স্মহৃ রো প্রেটল্পর হনবৈাহী েহরোলে রমানন্দ রাধােৃষ্ণাণ। হ হন হা  হজাড় 
েটর  াটদর বসট  অনুটরাধ েটর বলটলন, হশর আলী ও মাওলানা েয়রাবাদীসহ 
 াটদর হববরণ সহরটয় হনটল,  াটদর প্রহ  হযমন অসম্মান হটব, হ মহন আমাটদর 
অনুষ্ঠাটনরও অঙ্গহাহন হটব।’ 

 ার এই েোর সটঙ্গ সটঙ্গ অনুষ্ঠান হটল েহল্লশ েিাশ জুন হেরুয়াধারী 
দাাঁহড়টয় হেল এবং এেটযাটে হেৎোর েটর বলল, ‘ওটদর সহরটয় হদন। ওরা হেউ 
নয়, ওরা হেউ নয়?’ বুঝলাম শংেরাোযৈ আে-ঘাে হবাঁটধ এটসটছ। 

রমানন্দ রাধােৃষ্ণাণ আবার হা  হজাড় েটর বলটলন, ‘সম্মাহন  
উেহিহ , ্ু্েষহদরাম হযমন ভার ীয় ইহ হাটসর জা ীয় বীর, হ মহন হশর 
আলীও। সাভারোর হযমন আমাটদর শ্রদ্ধার োত্র, হ মহন ফজটল হে েয়রাবাদীর 
আত্নদানও আমাটদর েটবৈর বস্তু। আহম আে........।’ 

েো হশষ েরট  োরটলা না রাধােৃষ্ণাণ। দশৈটের আসন হেটে 
শৈেরাোযৈ এবং স্বরূোনন্দ ছুটে হেটয় ঝাাঁহেটয় েড়ল রাধােৃষ্ণাটণর উের।  াটদর 
হাটরদ হত্রশুল হদটয়  ার উের প্রহার শুরু েরল। ওটদর হা  হেটে রাধােৃষ্ণাণটে 
যেন উদ্ধার েরা হটলা,  েন হ হন রক্তাক্ত। অনুষ্ঠান েণ্ড হটয় হেল। এই ঘেনার 
ের আন্দামাটনর হসলুলার হজল ও অোে দশৈনীয় িান ও হরেেৈ হেটে 
হভাজবাজীর ম  মুসহলম নাম উটব হেল। 

এই ঘেনার ের আহম শংেরােযৈটদর ঘৃণা েরট  শুরু েহর। এরের আহম 
হোন োটজই ওটদর সহটযাহে া েহরহন।’ 

দীঘৈ বক্তবে হদটয় োমল েোহনশ হদবানন্দ। হেটমই আবার বটল উঠল, 
‘আহম অটনে েো বটলহছ, এবার আেহন বলুন।’ 

বটল হেয়াটর হহলান হদল েোহনশ হদবানন্দ। 
‘হঠে বটলছ, আমরা হ া ওাঁর নাম েযৈন্ত এেনও জাহন না।’ 
বটল  াোল োক্তার সুহস্ম া বালাজী আহমদ মুসার হদটে। বলল, 

‘আমার হবস্ময় লােটছ শংেরাোযৈটদর বোোটর আেনার আগ্রহ হদটে। আেহন 
আেনার বন্ধু সাটবে হোটয়ন্দার োটছ প্রসংেক্রটম শংেরাোটযৈর সম্পটেৈ 
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শুটনটছন। হেন্তু শুধু এেুকু হশানা হেটে হোন বেহক্ত সম্পটেৈ এ  আগ্রহ সৃহষ্ট হওয়া 
হেছুট ই সম্ভব নয়।’ 

‘হঠে বটলটছন। শংেরাোযৈটদর সম্পটেৈ আহমও হেেু জান,  াই আরও 
হেছু জানার হেষ্টা েরহছ।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘হেন?’ োক্তার সুহস্ম া বালাজী বলল। 
‘আহম শুধু শংেরাোযৈ নয়,  াদটর ‘হসসহশ’ অেৈাৎ ‘হশবাজী সন্তান 

হসনা’হদর সম্পটেৈ সবহেছু জানট  োই। স্বামী স্বরূোনন্দ এেন হনই এবং 
মহাগুরু স্বামী শংেরাোযৈ হশটরামহনও এেন োহলটয় হবড়াট  বাধে হটচ্ছন বটে, 
হেন্তু  াটদর হশবাজী সন্তান হসনা এেনও  াটদর ম ই ভয়ংের।’ 

েোহনশ হদবানন্দ ও সুহস্ম া বালাজীর হোটে-মুটে হবষ্ময় ফটুে উটঠটছ। 
বলল েোহনশ হদবানন্দ, ‘শংেরাোযৈ োহলটয় হবড়াটচ্ছ এবং স্বরূোনন্দ হনই 
মাটন?’ 

‘স্বামী স্বরূোনন্দ হনহ  হটয়টছ আজ হেছুেণ আটে এবং শংেরাোযৈ 
দু’হদন আটে ভাইোর দ্বীটের েুরাটনা হজলোনায় হশর আলীর বসবাস ও ফাাঁহসর 
িাটনই মৃ েুর মুে হেটে োলাট  সেম হটয়টছ।’ বলল আহমদ মুসা েম্ভীর েটে। 

েোহনশ হদবানন্দ ও সুহস্ম া বালাজীর হবষ্ময় ভরা দুই হজাড়া হোে 
 াহেটয় আটছ আহমদ মুসার হদটে। দু’জটনই উন্মুে হটয় উটঠটছ হেছু বলার 
জটে। সুহস্ম া বালাজীই আটে বটল উঠল, ‘এ ো হবস্তাহর  েবর ও হনেুাঁ   েে 
আেহন জাটনন হে েটর? আেহন হে সবহেছু.....।’ েো হশষ না েটরই হেটম হেল 
সুহস্ম া বালাজী। 

আহমদ মুসার মুটে ম্লান হাহস ফটুে উঠল। বলল, ‘যার হন ৃটত্ব আমাটের 
আজ বন্দী েরা হটয়হছল হ হন স্বামী স্বরূোনন্দ। আহম বন্দীোনা হেটে োলাবার 
সময় যারা মারা হেটছ,  াটদর মটধে স্বামী স্বরূোনন্দও আটছ। আর শংেরাোযৈরা 
আন্দামাটন আমার োইে ও সােী হোেী হেষাণ েঙ্গারাম ওরটফ োজী হোলাম 
োটদরটে বন্দী েটর হরটেহছল ভাইোর দ্বীটের ঐ হজটল। আহম  াটে উদ্ধার 
েরট  হেটয়হছলাম। সংঘটষৈ যারা হনহ  হটয়টছ  াটদর মটধে শংেরাোযৈও 
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োোর েো হছল, হেন্তু হশষ মুহূট ৈ ভাঙ্গ হজলোনার আটোর গ্রাউটে হোেন েে 
হদটয় হস োলাট  সেম হয়।’ 

েোহনশ হদবানন্দ ও সুহস্ম া বালাজীর হোটে-মুটে হবষ্ময়-টেৌ ুহল 
আরও হবটড়টছ।  ারা হদেটছ আহমদ মুসাটে। হঠাৎ  াটদর মটন হটচ্ছ, হয সহজ 
সরল যুবেটে  ারা হদেটছ, হস হযন আসটল অে হেউ, অে হেছু।  ার বয়টসর 
হেটয়,  ার আোটরর হেটয় অটনে উাঁেুট  উঠল হযন হস। েো বটল উঠল োক্তার 
সুহষ্ম া বালাজী। বলল, ‘এবার আেনার সম্পটেৈ দয়া েটর হেছু বলুন।’ 

আহমদ মুসা  াোল োক্তার সুহষ্ম া বালাজীর হদটে। বলল, ‘এভাটব 
েো বলটল আমার েো আহম বলট  োরটবা না। হোন বড় হবান হে এভাটব েো 
বটল?’ 

হোে-মুে উজ্জ্বল হটয় উঠল োক্তা সুহষ্ম া বালাজীর। বলল, ‘বড় হবান? 
বড় হবান বলটছন আমাটে?’ 

‘হেন বড় হবান হট  োটরন না? আমার জীবটন অটনে হছাে হবান 
হেটয়হছ, হেন্তু বড় হবান এেহেও োইহন। বড় হবাটনর মধুর অহভভাবেত্ব আমার 
োটছ এে স্বপ্ন।’ বলল আহমদ মুসা। হাহস হদটয় েো শুরু েরটলও হশটষ আহমদ 
মুসার েে ভারী হটয় উটঠহছল। 

আটেটব ভারী হটয় উটঠটছ োক্তার সুহষ্ম া বালাজীর হোে-মুে। বলল, 
‘েোংেস েড়। হেন োরটবা না বড় হবান হট । আমার হোন হছাে ভাই হনই। 
ঈশ্বর যহদ এেহে হছাে ভাই হদন, হসোটে আহম অসীম দয়া বটলই গ্রহণ েরব।’ 
আটবে-ঘন েটে বলল োক্তার সুহষ্ম া। 

‘এবার বড় ভাইহে হ ামার নাম?’ েোহনশ হদবানন্দ বটল উঠল। 
আহমদ মুসা এেেু ভাবল।  ারের বলল, ‘হোন নাম বলব, 

োসটোটেৈর নাম, না হে া-মা ার হদয়া নাম? আমার...............।’ 
‘দুই নাম হ া হয় না। হে া-মা ার হদয়া নামই হ া োসটোটেৈর নাম 

হয়। নাম বদলাটলও নাম এেোই হটয় োটে।’ 
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‘আহম আন্দামাটন আসার সময় মাহেৈন োসটোেৈ হনটয় এটসহছ। এ 
োসটোটেৈ আমার নাম হদয়া হটয়টছ হবভান বােৈমোন। এোই এেন আমার নাম।’ 
বলল আহমদ মুসা। 

‘মাহেৈন োসটোেৈ হনয়ার আটে হোন হদটশর োসটোেৈ হছল? হে নাম 
হছল?’ হজজ্ঞাসা েরল োক্তা সুহষ্ম া বালাজী। 

‘মাহেৈন যুক্তরাষ্ট্র হযমন োসটোেৈ হদটয়টছ, হ মহন অটনে হদশই হদটয়টছ 
আমাটে োটোেৈ। নামও হবহভন্ন হটয়টছ।’ 

েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজী দুজটনর হোেই হবষ্মটয় হবটফাহর । 
বলল সুহষ্ম া বালাজীই আবার, ‘আন্তজৈাহ ে হক্রহমনালটদর হবহভন্ন হদটশর হবহভন্ন 
নাটমর োসটোেৈ োটে। হেন্তু হ ামাটে হ া হক্রহমনাল বটল মটন হটচ্ছ না।’ 

‘হক্রহমনালটদর যারা ধটর  াটদর হেন্তু এ রেম োসটোটেৈর দরোর 
হটয়।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ াহটল হে  ুহম হোটয়ন্দা? ইটোরটোটলর হেউ?’ েোহনশ হদবানন্দ 
বলল। 

‘না হোটয়ন্দা নই, েুহলশও নই।’ 
‘হেন্তু ছদ্মনাটম  াহটল আন্দামাটন এটল হেন?’ 
 ৎেণাৎ জবাব না হদটয় এেেু ভাবল আহমদ মুসা।  ারের বলল, 

‘আসল নাটম এটল প্রহ েে সাবধান হটয় হয । আহম োইহন ‘হমশন’ সফল 
েরার আটেই ঝাটমলায় েহড়।’ 

‘এর অেৈ দাাঁড়াটচ্ছ, হ ামার নাম হ ামার প্রহ েে এবং অটনটেই আটে 
হেটেই জাটন। হ ামার প্রহ েে এোটন হে? হ ামার হমশন এোটন হে?’ বলল 
েোহনশ হদবানন্দ। 

প্রহ েটের োউটেই হেন াম না। এোটন এটস  াটদর মটধে যাটদর 
হেটনহছ  ারা হটলন মহাগুরু শংেরাোযৈ হশটরামহন, স্বামী স্বরূোনন্দ এবং হদটেহছ 
নাম না জানা হেেু হলােটে।’ 

‘অবাে বোোর, হমশন হনটয় এটসছ, অেে  াটদর োউটে হেন না, 
নামও জান না! হমশনো হে হছল?’ হজজ্ঞাসা োক্তার সুহষ্ম া বালাজীর। 
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‘ধরুন এেো েুন হটলা। েুহনটে ধরার হমশন হনটয় এটলন। েুহনটে হেনা 
হমশটনর শ ৈ নয়।’ 

হাসল সুহষ্ম া বালাজী। বলল, ‘হঠে। হেন ু  ুহম হে হসরেম হোন 
হমশন হনটয় এটসছ?’ 

‘হ্াাঁ।’ 
‘হে হসো?’ 
‘হয েো হেছুেণ আটে বটলহছলাম। ে  হেছুহদটনর মটধে প্রায় অধৈ 

শট র ম  হলাে েুন হটয়টছ আন্দামান হনটোবটর। েুন বটল প্রোর হয়হন। প্রোর 
হটয়টছ  ারা অেঘাট  মারা হেটছ। হেন্তু আসটলই সবগুটলা হোড োটেে 
মােৈার। সবটেটয় লেনীয় হটলা হ োর হশোর সবাই এেই েমুেহনহের হলাে। 
হদ্ব ীয়.........।’ 

আহমদ মুসার েোর মাঝোটন েো বটল উঠল সুহষ্ম া বালাজী। বলল, 
‘হোন েমুেহনহের হলাে  ারা?’ 

‘মুসহলম।’ 
ভ্রুকুহি  হটলা েোহনশ হদবানন্দ এবং সুহষ্ম া বালাজীর। েম্ভীর হটয় 

উঠল  াটদর মুে। 
‘হদ্ব ীয় হয হবষয়’,  আবার েো শুরু েলল আহমদ মুসা, ‘ভয় হটলা, 

‘রাটব াটয় আলম আল ইসলামী’ নাটমর আন্তজৈাহ ে এেহে মুসহলম সংেঠন 
হোেৈ হেয়ার উেসােটরর ‘সবুজ দ্বীেহে’ ভাড়া হনটয় হসোটন হশো-সংসৃ্কহ  
হবষয়ে এেো েমটেে েটড়  ুটলহছল। হস েমটেেহে রা ারাহ  দ্বীে হেটে 
উধাও হটয়টছ। হোন িােনা হসোটন হছল, এ হেিও হনই।  ৃহ ীয় , ভারট র 
হমাঘল রাজবংটশর ধ্বংসাবটশটষর এেো েেুটরা আন্দামাটন হছল। যুবে আহমদ 
শাহ্ আলমেীর এোনোর হমােল েহরবারহের এেমাত্র েুরুষ সন্তান। হস হনটোাঁজ 
এবং  ার মা এবং এেমাত্র হবাটনর জীবন হটয় উটঠহছল হবেন্ন। এই রহস্যেণূৈ ও 
উটদ্বেজনে হবষয়গুটলা সম্পটেৈ অনুসন্ধান োলাবার হমশন হনটয়ই আহম 
আন্দামাটন এটসহছ। এই হমশন ছাড়া আন্দামাটনর আর সবোই হছল আমার োটছ 
অন্ধোর।’ 
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‘অন্ধোটর আটলা জ্বলল হে েটর? শংেরাোযৈটদর সন্ধান হেটল হে 
েটর?’ বলল সুহষ্ম া বালাজী। 

আহমদ মুসা আন্দামাটন আসার েটের ঘেনা, হোেৈ হেয়াটরর এেজন 
হশেে েঙ্গারাম হ লটের সাটে সাো  এবং হোেৈ হেয়াটর আবার ের হোেী 
হেষণ েঙ্গারাটমর সাটে েহরেয় হওয়া এবং প্রােহমে ঘেনাগুটলার সব হববরণ 
হদটয় বলল, আহমদ শাহ্ আলমেীটরর বাসায় হেৌাঁছট  হসহদন এেেু হদহর হটল 
 ার মা হবানটে োওয়া হয  না। হেেোে হেটে  াদটর রো েরট  হদটয় দশ 
বাটরা জটনর জীবনহানী ঘটেটছ।  ারের ওটদরটে হহাটেটল রাো, হোেী হেষণ 
েঙ্গারাম হেেোে হওয়া হেটে েরব ৈী সব ঘেনা বলল আহমদ মুসা। 

েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্মমা বালাজী দু’জটনরই হোটে-মুটে অোর 
হবষ্ময়। েোহনশ হদবানন্দ বলল, ‘ ুহম হদেহছ রীহ ম  লড়াইটয়র মটধে আছ।’ 

েোহনশ হদবানটন্দর েো হশষ হট ই সুহষ্ম া বালাজী বলল উঠল, ‘হে 
বলছ, শাহ্ বানু ও  ার মাটে এেদম েভনৈটরর বাহড়ট  হনটয় হরটেছ! 

‘েভনৈর হবহব মাধটবর হমটয় সুষমা রাও আহমদ শাহ্ আলমেীরটে 
ভালবাটস এবং  ার োহ টরই হস এ বড় ঝুাঁহে হনটয়টছ।’ আহমদ মুসা বলল। 

হাসল সুহষ্মমা বালাজী। বলল, ‘মহারাটষ্ট্রর হবটশষ েটর বালাজী রাও 
বংটশর হমটয়রা রাজে ু হমটয়টদর ম ই। এরা েো হদটয় জীবন হদটয়ও রাটে।’ 

হাসল েোহনশ হদবানন্দও। বলল, ‘আহম ভােেবান স্বীোর েরট ই 
হটব।’ 

বুঝার হেষ্টা েটর আহমদ মুসাও হহটস উঠল। বলল, ‘আহমও ভােেবান 
হয আমার আো বালাজী রাও েহরবাটরর।’ 

মুটে েৃহত্রম োম্ভীযৈ হেটন সুহষ্ম া বালাজী বলল, ‘ভােেবান হট ই হটব। 
বালাজীরা শুধু ভারট র সবৈটশ্রষ্ঠ ব্রাক্ষ্মণ েহরবারই নয়,  ারা মারাঠা শহক্তর রষ্টা।’ 

‘ধেবাদ আো। হেন্তু বলুন হ া েভনৈর বালাজী বাজীরাও মাধন 
েহরবাটরর সাটে আেনার হযাোটযাে এেন হেমন?’ বলল আহমদ মুসা। 
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েম্ভীর হটলা সুহষ্ম া বালাজী। বলল, ‘হ হন আমার মামা। হেন্তু 
হযাোটযাে হনই ে  হবশ বছর।’ সুষমা’ আমারই হদয়া নাম। আহম হদটেহছও 
 াটে হসই হবশ বছর আটে।’ 

‘আেনাটদর হবেটদ হোন সাহাযে  াটদর হননহন?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘হস অটনে েো। আমার অসমবণৈ হবটয়টে আমাটদর েহরবার গ্রহণ 

েটরহন বটল আহম োটছ সাহাযে হভো েরট  যাইহন।  াছাড়া আমাটদর োটছ 
েুহলটশর হেটয় বড় হবেদ হছটলন শংেরাোযৈরা।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী। 

আহমদ মুসা হেছু বলার জে মুে েুটলহছল। হেন্তু  ার আটেই েোহনশ 
হদবানন্দ মুে েুলল। বলল, ‘হদে সুহষ্ম া, বহত্রশ হসংহাসটনর হেচ্ছার ম  
আমাটদর েোয় হেন্তু নানা শাো েজাটচ্ছ। আসল েোই এেনও আমরা জাহনহন। 
এ েণ হ ামার ভাইটয়র হয োহহনী আমরা শুনলাম,  াট  মটন হটচ্ছ আমরা 
আটরে রহবনহুটের োটশই বটস আহছ। হেন্তু রহবহুটের নাম েযৈন্ত আমরা জাহন 
না।’ 

সুহষ্ম া অবাে দৃহষ্টট   াহেটয়হছল আহমদ মুসার হদটে।  ারও মটন 
এই এেই েো। মাত্র এেজন হলাে বাইটর হেটে আন্দামাটন এটস হনটজর হোন 
স্বাটেৈ জীবন-মৃ েুর লড়াইটয় জহড়টয় েড়টলা, অসম সাহটসর সাটে হবরাে এে 
েেটে হমাোহবলা েরটলা, েটে দাাঁড়াটনা সব শহক্তই এ েযৈন্ত যার োটছ েরাভূ  
হটলা, হবষ্ময়ের এই বেহক্তহে হে? েোহনশ হদবানটন্দর েো োটন যাওয়ার ের 
সুহষ্ম া বালাহজর ভাবান্তর ঘেল। বলল, ‘হদবানন্দ হঠে বটলটছ। হ ামার 
সহ েোর নামই হ া আমাদটর এেন ও জানা হয়হন, হ ামার েহরেয়ও বলহন।’ 

‘আেনাটদর েহম্পউোর আটছ?’ 
‘আটছ। হেন্তু  ুহম অে েোয় যাচ্ছ হেন?’ 
‘যাইহন। েহম্পউোটর ইটোরটনে োটনেশন আটছ?’ 
‘অবেই। আমাটদর সংবাদেটত্রর  ৃষ্ণা হমটেট া ইটোরটনে হদটয়ই। 

হেন্তু অপ্রাসহঙ্গেভাটব এ প্রসঙ্গ আনছ হেন?’ বলল সুহষ্ম া বালাজী। 
‘প্রাসহঙ্গেভাটবই বলহছ। হোোয় আেনাটদর েহম্পউোর?’ 
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উটঠ দাাঁড়াল েোহনশ হদবানন্দ। বলল, ‘সুহষ্ম া, েহম্পউোর এোটনই 
হনটয় আহস।’ 

বটল হস ঘর হেটে হবহরটয় হেল।  
হমহনে োটনটের মটধে হস েহম্পউোর হঠটন হনটয় ঘটর প্রটবশ েরল। 

েহম্পউোর দাাঁড় েরাল আহমদ মুসার মাোর োটছ। 
েোহনশ হদবানন্দ  ার হেয়াটর হফটর এল। 
আহমদ মুসা উটঠ বসট  হেটল সুহষ্ম া বালাজী  াটে ধটর বসাল।  
‘আো, আেহন হদেহছ আমাটে েরহনভৈরশীল েটর ছাড়টবন। এর হেটয় 

অটনে অটনে োরাে অবিাট ও হেউ আমাটে এভাটব সাহাযে েটর না।’ 
‘বউ এোটন হাহজর হনই।  ার হবরুটদ্ধ বদনাম ছহড়ও না।’ 
‘বদনাম নয় আো। এমন অবিায় দূটর দাাঁহড়টয় হস সাহস হদয় আর বটল, 

উটঠ উটঠ যাচ্ছ, হোন েষ্ট হটচ্ছ না হ ামার ই োহদ।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ ার মাটন েীটে ‘েী’ না বাহনটয় এে অোর  ‘ ুহম’ বাহনটয়ছ। 

হেন্তু...।’ 
সুহষ্ম া বালাজীর েোর মাঝোটন েোহনশ হদবানন্দ বটল উঠল, ‘সুহস, 

ওটে  ুহম আবার হভন্ন হদটে হনটয় যাচ্ছ। েহম্পউোর এটন হদটয়হছ, এেন 
আমাটদর প্রটশ্নর জবাব োই।’ 

‘ধেবাদ েোহন।’ 
বটল আহমদ মুসার হদটে  াোল সুহষ্ম া বালাজী। বলল, ‘েহম্পউোর 

হ া এটসছ। আটে প্রটশ্নর জবাব দাও।  ারের েহম্পউোর হা  হদও।’ 
‘দু’হোই হটব।’ 
বটল আহমদ মুসা েহম্পউোরটরর হে হবাটেৈ হা  োলাট  লােল। 
েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজীর দৃহষ্ট েহম্পউোর হিটনর উের। 

 াটদর হোটে-মুটে হবষ্ময়,  াটদর প্রটশ্নর জবাটবর সাটে েহম্পউোটরর হে 
সম্পেৈ। 
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ইটোরটনটে প্রটবশ েটরটছ আহমদ মুসা। সােৈ েরা নয়, সবই হযন মুেস্ত 
 ার। আহমদ মুসার আিুল নড়টছ, হসই সাটে অহবরাম োটে যাটচ্ছ েহম্পউোর 
হিটনর দৃটে। 

অেলে হোটে  াহেটয় আটছ েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্মমা বালাজী 
েহম্পউোটর িীটনর হদটে। 

 ারা হদেল, অহির োরসারহে এে সময় হশটরানাটম এেহে েটয়টটে 
হেটয় হির হটলা।  ারের আহমদ মুসার  জৈহন এেো েীট  হক্লে েরার সটঙ্গ 
সটঙ্গ হিটন হভটষ উঠল এেো ফটো। ফটোোটে ধীটর ধীটর িীন হজাড়া েটর 
 ুলল আহমদ মুসা। 

ফটো দটে েমটে উঠল েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজী। মুে 
হফাঁটড়ই হযন েো হবহরটয় এল সুহষ্ম া বালাজীর, ‘এট া হ ামার ফটো? 
ইটোরটনটে হেন?’ 

প্রশ্ন েটর োমল সুহষ্ম া বালাজী। 
‘ইটোরটনটে হ ামার ‘ওটয়ব সাইে’ আটছ নাহে?’ সুহষ্ম ার েোর হরশ 

হমহলটয় যাবার আটেই েোহনশ হদবানটন্দর েটে ধ্বহন  হটলা প্রশ্ন। 
‘আমার হোন ওটয়ব সাইে হনই। এো মাহেৈন ‘হসআইএ’র এেহে ওটয়ব 

সাইে। হশটরানামুঃ ‘েহরব ৈটনর হনয়াময় যারা’ (Potentials of Change) ।’ 
‘সাংঘাহ ে বোোর। হসআইএ’র ‘েটেনহশয়ালস অব হেইঞ্জ’-এ 

হ ামার েহরহেহ  হদটয়টছ? হদহে।’ 
বটল সুহষ্ম া বালাজী হেয়ার হেটন এহেটয় এটলা েহম্পউোটরর োটছ। 
েোহনশ হদবানন্দও হেয়ার হেটন সুহষ্ম ার োটশ বসল। 
প্রেম ওটয়ব হেশ হোলাই হছল। 
ছহবর হনটেই জ্বল জ্বল েরটছ এেহে নামুঃ ‘আহমদ মুসা।’ 
েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজীর হোে আেটে হেল নামোর উের। 
হবষ্মটয়র এে ধাক্কা  াটদর দু’জটনর মুটেই আছটড় েড়ল। কুহি  হটয় 

উটঠটছ  াটদর েোল। নীরব দৃহষ্টট  দু’জন দু’জটনর হদটে  াোল। নামো 
দু’জটনরই হেনা। হবে  বছরগুটলাট  হবহভন্ন ওটয়বসাইটে  ার সম্পটেৈ 
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হজটনটছ। সবটশটষ মাহেৈন যুক্তরাটষ্ট্রর অভেন্তরীন সংেটে  ার ঐহ হাহসে অবদা 
এবং েুইনোওয়ার ধ্বংটসর রহস্য উদঘােটনর শ্বসরুদ্ধের োহহনী  াটদর সামটন 
রটয়টছ। অটনে ঘেনার হবষ্ময়ের হসই নায়ে আমাটদর সাটমটনর এই হলােহে? 
 াটেই হে আমরা শত্রুর হা  হেটে সংজ্ঞাহীন অবিায় উদ্ধার েটর এটনহছ। েবৈ 
ও  ৃহির হশহরণ হেটল হেল  াটদর হদটহ।  ারা  াোল আহমদ মুসার হদটে। 
আহমদ মুসার দৃহষ্ট  েন জানালা হদটয় বাইটর হনবদ্ধ। বাইটর হদো যাহচ্ছল হনটে 
উে োোর সবুজ বনানীর উের হদটয় আন্দামান উেসােটরর নীল োহন। এই 
সনসহেৈে দৃটের হোন অন্তহীটনর মটধে হযন েুটব হেটছ  ার মন। এেো 
ধোনমগ্ন া ফটুে উটঠটছ  ার হোটে-মুটে। এ মানুষ হ া েৃহেবীটে এবং এই 
েৃহেবীর সব মানুষটে শুধু ভালই বাসট  োটর। এই মানুটষরই হাট  
প্রাণসংহারোরী বন্দুে েজৈন েটর ওটঠ হে েটর! 

েোহনশ হদবানন্দ এবং সুহষ্ম া বালাজীর হোটে-মুটে এবার হবষ্মটয়র 
িাটন ফুটে উঠল শ্রদ্ধার ভাব আর অটনে প্রশ্ন। 

হেন্তু আহমদ মুসার ঐ ধোনমগ্ন া  ারা ভািট  োইল না। সুহষ্ম া 
বালাজী আবার হোে হফরাল েহম্পউোর িীটনর হদটে। ফটোর হনটেই আহমদ 
মুসার নাম।  ারেরই শুরু আহমদ মুসার েহসয়ার- ার জীবন ও োটজর হববরণ। 

েোহনশ হদবানটন্দর হোেও হফটর এটসটছ েহম্পউোর িীটন।  ারও 
হোে আহমদ মুসার েহসয়াটরর উের। 

‘এস েহসয়ার হদটে হনই। হসআইএ’র েহসয়ার হদেহছ অটনে হবস্তাহর  
ও  েেবহুল। 

‘হ্াাঁ, হঠে।’ বলল েোহনশ হদবানন্দ। 
সুহষ্ম া বালাজী েহসয়াটরর এে এে হেজ ওটেন েরট  লােল এবং 

েটড় েলল। েোহনশ হদবানন্দও। 
ওটয়ব হেজ েড়া হশষ হটলা। হবষ্মটয় হবমুগ্ধ দু’জটনরই মুে। 
দু’জটনই মুে ঘুহরটয়  াোল আহমদ মুসার হদটে। আহমদ মুসাও মুে 

ঘুহরটয়  াহেটয়টছ  াটদর হদটে। 
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আহমদ মুসা হেছু বলট  যাহচ্ছল। হেন ু  ার আটেই েোহনশ হদবানন্দ 
বটল উঠল, ‘হমুঃ আহমদ মুসা, শ্রীেৃষ্ণ যহদ এেন আমাটদর সামটন এটস দাাঁড়া , 
 াহটলও আমরা এ  হবহষ্ম  হ াম না, য ো হবহষ্ম  হটয়হছ আেনাটে এইভাটব 
হেটয়। োরণ, ভেবান ভক্তটদর দশৈন হদট ই োটরন, হেন্তু আেনার হদো োওয়া 
হছল অসম্ভব, অেল্পনীয়। ওটয়লোম আেনাটে।’ 

মুেো এেেু েম্ভীর হটয় উটঠটছ আহমদ মুসার। বলল, ‘ওটয়লোম 
জানাবার জটে ‘আেহন’ সটিাধটনর হে প্রটয়াজন?’ 

‘আহমদ মুসাটে ‘ ুহম’ বলব আমরা হে েটর?’ বলল সুহষ্ম া বালাজী। 
‘বলুন আেহন আহমদ মুসার হে া-মা া, বড় ভাই, বড় হবাননা হে  াটে 

‘আেহন’ বলটব?’ 
‘ া বলটব না।’ 
‘ াহটল আেহন হে বড় হবান হট  অস্বীোর েরটছন?’ 
এেেু অপ্রস্তু  হটয় হেল সুহষ্ম া বালাজী।  ার মুটে হনটম এল হবদনার 

ছায়া।  াোল েূণৈ দৃহষ্টট  আহমদ মুসার হদটে। বলল, ‘না, অস্বীোর েরট  োহর 
না, এ োে হেউ প্র োোন েরট  োটর না।’ আটবটের উচ্ছাটছ আেটে হেল 
সুহষ্ম ার বালাজীর হশষ েোগুটলা। 

এেেু হেটে হনটজটে সামটল, হোটে েলেটল অশ্রু হনটয় মুটে হাহস 
োনার হেষ্টা েটর বলল, ‘যাই বলুন, আো   ‘ ুহম’ সটিাধন মটে আসটছ না 
এবং নাম ধটর োেট  োরটবা না। হঠে আটছ?’ 

‘না, এ আটোষ প্রস্তাটব না েরা হেছু হনই।’ বটল েোহনশ হদবানন্দ মুে 
ঘুহরটয়  াোল আহমদ মুসার হদটে। বলল, ‘আেনাটে এভাটব হেটয় হবষ্মটয় হয 
শে হেটয়হছ আমরা,  ার হেটয় হেন্তু হবহশ হবষ্ময়ের মটন হটচ্ছ আেনার 
আন্দামাটন আসা। আেহন যেন এটসটছন,  েন ধরট ই হটব এোটন েুব বড় 
এেো ঘেনা ঘেটছ। হেন্তু হসো হে? মাত্র েটয়ে েজন হলাে েুন হওয়া দু’এেজন 
হেেোেে হওয়া েুব বড় ঘেনা নয়, এমন ঘেনা বহুটদটশই এেন ঘেটছ।’ 
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োম্ভীটযৈর এেো ছায়া নামল আহমদ মুসার হোটে। বলল, ‘হঠেই 
বটলটছন। হেন্তু ধরুন, ঐ হনহ  হলােরা যহদ এেো ধমৈ হবশ্বাটসর হয়, হেেোেে 
হলােহেও যহদ ঐ এেই েমুেহনহের হয়,  াহটল এর এেো হভন্ন অেৈ হয় না? 

হবষ্ময় নামল েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজীর হোটে-মুটে। েো 
বটল উঠল সুহষ্ম া বালাজীই প্রেম। বলল, ‘ াম মাটন হনহ রা সবাই মুসলামান। 

‘হ্াাঁ।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ াহল দাাঁড়াটচ্ছ হবষয়ো সাম্প্রদাহয়ে হবটদ্বষজা ।’ সুহষ্মমা বালাজী 

বলল। 
‘শংেরাোযৈ হশটরামহনর ম  হলােরা যেন এর সাটে জহড় ,  েন 

হবষয়ো হয উৎেে সাম্প্রদাহয়ে হটব হসো অবধাহর ।’ আহমদ মুসা উত্তর হদবার 
আটেই বলল েোহনশ হদবানন্দ। 

‘আেহন হঠে বটলটছ ভাই সাটহব। হবষয়ো শুধু উৎেে সাম্প্রদাহয়ে নয়, 
সাংঘাহ েভাটব েহরেহল্পহ ও। আেহন হযো বলটলন, ওরা আন্দামাটনর 
হসলুলার হজটলর ই হাস হেটে মুসলমানটদর নাম মুটছ হফলট  োয়। হঠে 
এভাটবই ওরা আন্দামান হেটেও মুসলমানটদর হবটশষ েটর সহক্রয়-সটে ন 
মুসলমানটদর অহস্তত্ব মুটছ হদট  োয়। এোই মুল হবষয়, হেন্তু এর সাটে হেছু 
অনুসঙ্গ আটছ।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘হস অনুসঙ্গো হে?’ প্রশ্ন সুহষ্ম া বালাজীর। 
‘আহম জাহন না।  টব আমাটদর েঙ্গারাম ওটদর হাট  বন্দী োোর সময় 

শুটনহছল, এেো মহামুলেবান বাে নাহে  ারা উদ্ধাটরর হেষ্টা েরটছ বড় শয় ান 
মাটন আহমদ শাহ্ আলমেীটরর োটছ হেটে। এই বাে উদ্ধাটরর জটে  ারা যা 
েরার  াই েরটব।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘এেো বাে হে েটর এই ধরটনর এেো ঘেনার হেন্দ্রহবন্দু হট  োটর? 
হনশ্চয়  াহটল বােো বড় হেছুর এেো অংশ।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী। 

‘হটব হয়ট া। আহম এ বোোটর হেছুই শুহনহন।’ আহমদ মুসা বলল। 
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সুহষ্ম া বালাজী হেছু বলট  যাহচ্ছল, হেন্তু ঘটর প্রটবশ েরল রান্নার 
এোপ্রন েরা এেহে হমটয়।  াটে হদটে হেটে হেল সুহষ্ম া বালাজী। বটল উঠল 
হমটয়হেটে লেে েটর, ‘জারওয়া, সব হরহে?’ 

জারওয়া আহদবাহস হমটয়। বলল ভািা হহহন্দট , ‘সব স হর মা াজী।’ 
‘যাও হনটয় এস।’ হনটদৈশ হদল সুহষ্ম া বালাজী। 
হমটয়হে েটল হেল। 
‘বুঝট  োরলাম না হমটয়হে হোন আহদবাহস গ্রুটের?’ হজটজ্ঞস েরল 

আহমদ মুসা। 
‘হমশ্র গ্রুটের। আমাটদর এই উে েো ও োহাটড় হসটটেটনহরল ও 

জারওয়া গ্রুটের উেজাহ রা এেসাটে এে সমটজ বাস েটর। বহুহদটর 
োরস্পহরে সববাহহ ে সিটন্ধর ফটল দু’গ্রুটের হমশ্রুটণ  ৃ ীয় এেহে গ্রুটের 
সৃহষ্ট হটয়টছ।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী। 

‘হেন্তু এমন হ া শুহনহন। আন্দামান-হনটোবটরর োরহে প্রধান উেজাহ  
গ্রুেই আলাদাভাটব আলাদা অিটল বাস হের। এটদর মটধে হোনই সামাহজে 
সম্পেৈ হনই।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘এোই হঠে হছাে ভাই। হেন্তু এোনোর বোোরো এেো বেহ ক্রম। 
প্রােৃহ ে এে হবেযৈয় এভাটব এে েটর হদটয়টছ। অটনে বছর আটে ভয়াবহ এই 
সাইটক্লান উলে-োঠল েটর হদটয়হছল এই দ্বীেটে। েবৈ প্রমাণ হঢউ মানুষটে 
ভাহসটয় হনটয়হছল এোন হেটে হসোটন। হসই হঢউ ৫০ জন নারী, েুরুষ ও 
হশশুটে হরটে হেটয়হছল এই োহাটড়। এই েিশ জটনর এেো অংশ 
হসটটেটনহলস ও অের অংশো হছল জারওয়া গ্রুটের। এেসাটে হমটল-হমটশই 
এরা ঘর বাাঁটধ। এেন ওরা এে হটয় হেটয়টছ।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী। 

সুহষ্ম া বালাজীর েো হশষ হট ই ট্রহল হঠটল নাস্তা হনটয় প্রটবশ েরল 
জারওয়া। 

ট্রহলো এটস দাাঁড়াল আহমদ মুসার োে হঘাঁটস। ট্রহলট  এেো বড় হট্র। 
হট্রট  এেদম শহটর নাস্তা-টব্রে হরাল, বাোর হেউব, েরম সুে ওফটরর জুস।  ার 
সাটে েহফ-হেহন-দুটধর েে এবং হ নহে োে। 
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‘হছাে ভাই, আেনার সংজ্ঞা হফরার আটে আমাটদর নাস্তা হটয় হেটছ। 
আেহন নাস্তা েটর হনন, আমরা েহফ োহচ্ছ।’ বলল েোহনশ হদবানন্দ আহমদ 
মুসাটে লেে েটর।’ 

‘ধেবাদ। সহ ে েুধা ৈ আহম।’ 
বটল আহমদ মুসা ট্রহলর োটছ সটর এল। নাস্তার উের এেবার হোে 

বুহলটয় বলল, ‘সুেো হেটসর? হভহজটেবল?’ 
‘না, হেটেন সুে।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী। 
আহমদ মুসা সুটের বাহে সাটম হেটে এেেু োটশ সহরটয় হরটে হব্রে-

বাোর হেট  শুরু েরল। 
েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজী োটে েহফ হঢটল হনটয় হেট  শুরু 

েরল। 
‘এই েহীন জংেটল এমন োেো নাস্তা হে েটর এল?’ আহমদ মুসা 

বলল। 
‘েহীন জংেল হটলও এোন হেটে উত্তটর মায়াবন্দর এবং দহেটণ 

োহলাোাঁও সমান দূরটত্ব। আমাটদর আহদবাহস হলােটদর ঐ দুই শহটরই প্রহ হনদ 
যা ায়া  আটছ। প্রহ হদনই সরবরাহ আনা হয় হসোন হেটে।’ বলল সুহষ্ম া 
বালাজঅ। 

‘ াহটল মায়াবন্দর হেংবা োহলাোাঁওটয় না হেটে এোটন হেন? 
শংেরাোযৈ ও েুহলটশর ভটয়ই হে?’ আহমদ মুসা বলল। 

‘এোই প্রেম োরণ। আমরা হেটয়হছ, ঐ েশাই-োোহলে ও েুহলটশর 
ছায়া হেটে দূটর োেট । হদ্ব ীয় োরণ হটলা, এই উেে েো, োহাড় এবং 
োহাড়ীটদর আমরা ভালটবটস হফটল।ছ। এটদর হনটয়ই আমাটদর জীবন। এোই 
আমাটদর েৃহেবী।’ বলল সুহষ্মমা বালাজী। 

আহমদ মুসা হব্রে-বাোর-জুস হেটয় েহফর োে হেটন হনল। 
‘সুে হয োেল হছাে ভাই। অটন রক্ত হেটছ, আেনার জটে ওো েুবই 

দরোর।’ সুহষ্ম া বালাজী বলল। 
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এে েুেটরা সলজ্জ হাহস ফটুে উঠল আহমদ মুসার হঠাাঁটে। বলল, ‘স্যহর, 
মুরহের সুে বটল হেট  োরহছ না।’ 

‘মুরহে োন না?’ সুহষ্ম া বালাজী বলল। 
‘োই। হেন্তু আমাটদর ধমৈীয় হবধান অনুসাটর আল্লাহর নাম হনটয় যহদ 

জবাই েরা না হয়,  াহটল মরহে, োহস, েরু ই োহদ হোন প্রাণীরই হোস  
আমরা হেট  োহর না।’ বলল আহমদ মুসা। 

হবষ্ময় ফটুে উঠল সুহষ্ম া বালাজী এবং েোহনশ হদবানন্দ দু’জটনর 
হোটে-মুটেই। েটয়ে মুহূ ৈ  ারা হেছু বলট  োরল না। েটর সুহষ্ম া বালাজী 
বলল, ‘আল্লাহর নাম হনয়া নয় বটলই এসব হোন হেেুই আেহন োটবন না? হেন্তু 
এই নাম হনয়া না হনয়ার মটধে হে এমন এটস যায়?’ 

‘আল্লাহর নাম না হনয়ার মটধে হোশট র েন্ধ, স্বাদ হেংবা হফহজেোল 
হোন োেৈেে হয়ট া দৃেমান নয়, হেন্তু সৃহষ্টে  দহদ হেটে জীবটনর সাটে এর 
সম্পেৈ অ েন্ত েভীর।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘হসো হেমন?’ বলল েোহনশ হদবানন্দ। 
‘এই হবশ্বজেট  যা আটছ সেটলই আমরা আল্লাহর সৃষ্ট। সৃহষ্ট হহসাটব 

েরু, ছােল, হভড়া, মানুষ, মরুহে সেটলই আমরা সমান।  াহটল আমরা েরু, 
ছােল, মুরহে ই োহদটে হদদার জবাই েটর োহচ্ছ হেন, হোন অহধোটর? োহচ্ছ 
এই অহধোটর হয রষ্টা স্বয়ৈ এই অহধোর আমাটদর হদটয়টছন। রষ্টা  াাঁর সৃহষ্ট 
বলয়টে েলমান, অবোহ  রাোর জটেই এে সৃহষ্টটে আটরে সৃহষ্টর হভােে 
বাহনটয়টছন। মানুষ োটব মুরহে, মরহে োটব হোোড়মােল, হোোড়মােল 
বাোঁটব আবার অেহেছু হেটয়। এইভাটব সৃহষ্টর সবাই বাাঁেটব, সহষ্ট-জেৎ োেটব 
েলমান। সু রাং আমরা হয েরু োহচ্ছ, মরহে োহচ্ছ, োহস োহচ্ছ,  া আমাটদর 
শহক্তর হজাটর োহচ্ছ না, আল্লাহর হদয়া হবধান অনুসাটর োহচ্ছ। এই হবধানটে 
স্বীেৃহ  হদয়া, স্মরণ েরার জটেই হভােে প্রাণীটে জবাই েরট  আল্লাহ  নাম 
হনট  হটব।’ বলল আহমদ মুসা। 

সুহষ্ম া বালাজী ও েোহনশ হদবানন্দ হয হোগ্রাটস হেলহছল আহমদ 
মুসার েো।  াটদর হির দৃহষ্ট আহমদ মুসার মুটের উের। আর হবষ্মটয় হা হটয় 
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হেটছ  াটদর মুে। আহমদ মুসা োমটলও  ারা েো বলটলা না।  াটদর দৃহষ্ট 
এেইভাটব হনবদ্ধ োেল আহমদ মুসার হদটে।  াটদর হশানা হযন হশষ হয়হন। 
অেবা হযন হজম েরটছ আহমদ মুসার েোগুটলা। 

আহমদ মুসা েহফর োে  ুটল হনটয় এেেু এেেু েুমুে হদহচ্ছল েরম 
েহফট । 

নীরব া ভািল সুহষ্ম া বালাজী। বলল, ‘ধেবাদ হছাে ভাই, আেহন 
অেরূে এে সৃহষ্ট-দশৈন সামটন হনটয় এটসটছন। জীবন ধারটণর জটে এটে-
অেটরর সাটে সম্পেৈযুক্ত বা হনভৈরশীল সৃহষ্ট বলটয়র েো আমরাও জাহন, হেন্তু 
এর সাটে রষ্টার ইচ্ছা বা হবধানটে যুক্ত েটর এটে হয অেরূে েটর  ুলটলন, 
হসো হবষ্ময়ের শুধু নয়,  া জীবটনর এে ন ুন অেৈ সামটন হনটয় আটস।’ 

বটল এেো দম হনল সুহষ্ম া বালাজী। এেেু ভাবল।  াের বলল, ‘হেন্তু 
বলুন রষ্টার নাম হনটয়  ার হবধানটে স্বীেৃহ  না হদয়া, বা স্বরণ না েরার মটধে 
েহ  বৃহদ্ধ হে আটছ? আইন বা হসটষ্টম হহসাটব হেন এ হবষয়োটে অেহরহাযৈ েটর 
হনট  হটব।’ 

‘আল্লাহর এই ইচ্ছা ও হবধানটে স্বরণ েরা বা স্বীেৃহ  হদয়ার মটধে বড় 
লাভ হটলা,েৃহেবীট  আমরা হভাে দেটলর হেটত্র আমার শহক্তটে আহম আমার 
েম াটে বড় েটর হদেহছ না, হনয়ামে ভাবহছ না বরং আল্লাহর হদয়া অহধোর 
হহটসটবই হভাে দেল েরহছ। এই দৃহষ্টভহঙ্গ মানুষ গ্রহণ েরটল, জীবটনর 
সবটেটত্রই হস এই দৃহষ্টভহঙ্গর অনুসরণ েরটব। সবটেটত্রই হস আল্লাহর ইচ্ছা ও 
হবধান  ালাশ েরটব। এই জীবন-দশৈন যেন হোন মানুটষর অনুসরণীয় হটয় যায়, 
 েন মানুষ হেন হোন েশু-োহেও  ার দ্বারা অটহ ুে েহ গ্রস্ত হয় না। আল্লাহর 
হোন ইচ্ছা বা আইনটে হস লংঘন েটর না, হোন অোয়টে হস প্রশ্রয় হদয় না, 
হোন জুলুম অ োোটরও হস শাহমল হয় না।’ োমল আহমদ মুসা। 

সুহষ্ম া বালাজী ও েোহনশ হদবানটন্দর হোটে-মুটে ন ুন হবষ্ময়-
হবমুগ্ধ া। আহমদ মুসা োমট ই েো বটল উঠল েোহনশ হদবানন্দ, ‘হছাে ভাই 
সাটহব, হ ল হ া হদহে এটেবাটর  াল হটয় হেল। শুরু হটয়হছল মুরহের হোশ  
োওয়া না োওয়া হনটয়, হেন্তু আেহন েহরণ  েরটলন এেো জীবন-দশৈটন। আর 
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আেনার েো শুটন মটন হটচ্ছ, হোন ধমৈীয় মি হেটে ধমৈটবত্তা হোন দাশৈহনে 
বক্তৃ া হদটচ্ছ। যাে, এেন বলুন ঈশ্বটরর ইচ্ছা ও হবধানটে স্মরণ েরা বা স্বীেৃহ  
হদটল হোন আইন হেউ লংঘন েরটব না, অোয়টে প্রশ্রয় হদটব না, জুলুম-
অ োোটর শাহমল হটব না এমন হলাে স হর হটব, এো হে বাস্তব?’ 

‘েুবই বাস্তব। েন্দ্র, সূযৈ, গ্রহ- ারা, োছ-োলা, জীব-জন্তু সবহেছুই 
আল্লাহর ইচ্ছা ও হবধানটে হনেুাঁ ভাটব হমটন েলটছ  াটদর হোো জীবটন। সেল 
অংে-প্র োংেসহ। মানুটষর হদহও এেইভাটব আল্লাহর হবধান হমটন েটল। মানুষ 
হেভাটব জীবন যােন েরটব, হে বলটব হে বলটব না, হে েরটব হে েরটব না, হে 
োটব হে োটব না, ই োহদ েমৈমূলে হসদ্ধান্ত হনয়ার হেটত্রই শুধু মানুষটে 
স্বাধীনা া হদটয়টছন আল্লাহ  ায়ালা। এই স্বাধীন া হদয়ার সাটে সাটে আল্লাহ 
মানুষটে বটল হদটয়টছন হয, হ হন জীবন-মৃ েু সৃহষ্ট েটরটছন এো হদোর জটে 
হয মানুষ সৎেমৈশীল হয় হেনা।’ সৎেমৈশীল হওয়ার অেৈ হটলা, আল্লাহর ইচ্ছা 
ও হবধান অনুসাটর হেংবা হবটবটের হনটদৈশ অনুসাটর েলা। এভাটব েলা সম্ভব, 
অবাস্তব নয়। শুধু প্রটয়াজন জীবন সম্পটেৈ দৃহষ্টভহঙ্গর েহরব ৈন। 

সুহষ্ম া বালাজী মুে েুলট  যাহচ্ছল, হেন্তু  ার আটেই েোহনশ হদবানন্দ 
বটল উঠল, ‘এই দৃহষ্টভংহের েহরব ৈনো হে? ঈশ্বটরর ইচ্ছা হবধানটে হমটন েলা?’ 

‘এই হমটন েলাো োজ, দৃহষ্টভহঙ্গর ফল। জীবন সম্পটেৈ দৃহষ্টভহঙ্গ হটলা, 
জীবন জীবটনর েহরণহ  সম্পটেৈ ধারণা।’ এই ধারণা আজ হবহভন্ন রেম।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘হযমন, মানুষ েমৈফল অনুযায়ী েুনজৈন্ম হওয়া, দুহনয়ার জীবনই সব-এর 
আটেও হেছু না েটরও হেছু হনই, হযশু সেল োটের দায় হনটয় ক্রুশহবদ্ধ হটয়টছন 
এবং হস োরটণ হযশুর অনুসারীর স্বেৈ হনহশ্চ , ই োহদ দৃহষ্টভহঙ্গর েো বলটছন 
হ া হছাে ভাই?’ েোহনশ হদবানন্দ বলল। 

‘হ্াাঁ। এই দৃহষ্টভহঙ্গর হভহত্তট ই জীবটনর োজ-েমৈ হনধৈাহর  ও 
েহরোহল  হয়। দৃহষ্টভহঙ্গ সহঠে হটল জীবটনর োজ-েমৈ সহঠে হটব ও েলোণের 
হটব সেটলর জটেই।’ বলল আহমদ মুসা। 
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‘হছাে ভাই, আেহন বলটছন দৃহষ্টভহঙ্গ সহঠে হটল জীবটনর োজেমৈ 
সহঠে হটব।  ার মাটন সব দৃহষ্টভহঙ্গ সহঠে নয়।  াহটল সহঠে দৃহষ্টভহঙ্গ হেভাটব 
বাছাই হটব, হে বাছাই েরটব?’ েোহনশ হদবানন্দ বলল । 

‘এেো প্রবাদ আটছ, হনটজর ভাল োেটলও বুটঝ। রষ্টার হদয়া মানুটষর 
এো এেো হবটশষ গুণ। আল্লাহর হদয়া এই হবটশষ গুণ বা শহক্তর নাম হবটবে। 
মানুটষর এই হবটবেই বটল হদয় হোনো ভাল, হোনো মন্দ, হোনো েলোণের, 
আর হোনো অেলোটণর। মানুটষর হবটবটের এই শহক্তই বটল হদট  োটর, 
জীবটনর হোন দৃহষ্টভহঙ্গহে  ার জটে ভাল, েলোণের।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘বুঝলাম হছাে ভাই, হেন্তু েলোণের বা েরণীয় হহসাটব আেহন ‘রষ্টার 
ইচ্ছা বা হবধান’ এবং ‘হবটবটের বাছাই’ দুই হদটেরই উটল্লে েটরটছন। অেে 
স ে ও েলোণ এেোই হটব, এেহদটেই োেটব, এর দুই রূে হট  োটর না।’ 
েোহনশ হদবানন্দ বলল। 

‘হঠে বটলটছন। হেন্তু রষ্টার ইচ্ছা ও হবধান’ এবং ‘হবটবে’ দুই হজহনস 
নয়। হবটবে রষ্টার হদয়া। এর বাছাই আল্লাহর ‘ইচ্ছা ও হবধাটনর’ েহরেন্থী হয় 
না। শুধু মাধেম হহসাটব আলাদা। আল্লাহর সৃষ্ট ভাল-মন্দ বাছাইটয়র এেো িায়ী 
বেবিা।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘নবী-রসূল মাটন হেভাইন হমটসঞ্জারটদর েো বলটছন, ধটমৈর েো 
বলটছন। হেভাইন হমটসঞ্জারটদর মাধেটম ধটমৈর আোটর রষ্টার ইচ্ছা-অহনচ্ছা, 
আইন-হবধান আসটছ, হবটবটের আবার প্রটয়াজন হে?’ েোহনশ হদবানন্দ বলল। 

‘দু’হয়র উদাহরণ অটনেো অহজৈ  হশো ও েমনটসটির ম । হশোর 
মাধেটম জ্ঞান অহজৈ  হয়, হেন্তু অহশহেট র এেো েমনটসি োটে, যা হদটয় হস 
ভাটলা-মটন্দর বাছ-হবছার েটর জীবন েহরোলনা েরট  োটর। নবী-রসুলরা 
আল্লাহর  রফ হেটে মানুটষর জটে জীবন-যােন প্রাণালী বা জীবন েদ্ধহ  হনটয় 
আটসন। মানুষ  াটদর োটছ হেটে হশো লাভ েটর সৎ, সুন্দর ও শাহন্তেূণৈ জীবন 
যােন েরট  োটর। হেন্তু যারা নবী-রসূলটদর সাো  োয়হন হেংবা  াটদর হশো 
লঅটভর সুটযাে হয়হন,  াটদর ভাল োোর, ভাল েরার উোয় হহসাটবই ভালটে 
ভাল, মন্দটে মন্দ মটন েরার েমনটসি হবটবেটে হবহধবদ্ধভাটবই হনয়া হটয়টছ, 
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যাট  েটর আল্লাহ ‘জীবন ও মৃ েু সৃহষ্ট েটরটছন এো হদোর জটে হয মানুষ 
সহ েই েমৈশীল হয় হে না’- এই েরীো সবার হেটত্র হটয় যায়।’ োমল আহমদ 
মুসা। 

েভীর ভাবনার ছায়া েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজীর হোটে-মুটে। 
সটঙ্গ সটঙ্গ ওরা েো বলল না। 

ওরা  াহেটয় আটছ আহমদ মুসার হদটে। 
নীবর া ভািল েোহনশ হদবানন্দই। বলল, ‘হছাে ভাই, এই েটয়ে 

হমটনটে আেনার োছ হেটে যা হশেলাম, েটয়ে হদন, েটয়ে মান আেনার সাটে 
হেটল জীবন সম্পটেৈ সহ েই েহণ্ড  হটয় যাব। হেন্তু বলুন ভাই, জান াম আেহন 
জেৎ োাঁোটনা এেজন হবেবী, বন্দুে-টোলা-বারুদ আেনার সােী, সংঘা -
সংঘষৈ আেনার প্রহ হদটনর রুহেন োজম হসই আেনাটে হদেহছ ধমৈটবত্তা এে 
েরম ভাববাদী রূটে। আল্লাহর নাম না হনটয় জবাই েরটল আেহন হস মুরহে োন 
না। মাটন আেনার ধটমৈর প্রহ হে আটদশ হনটষধ আেহন হসহরয়াসহল হমটন েটলন। 
 া মাটন আেহন এেো ধমৈ-সম্প্রদাটয়র মটধে সীমাবদ্ধ েটরটেন হনটজটে, আর 
আেনার বৃহত্তর মানুষ েহরেয়টে েহর োে েটরটছন। আেনার ম  হবেবী এো 
হেভাটব োরটলন?’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘মানুষ এেো প্রজাহ র নাম, বলা যায় েশু 
প্রজাহ র অংশ। হনছে এই প্রজাহ  হহসাটব মানুটষর রূে-রস-েন্ধ হেছুই হনই, 
মানুষ প্রেৃ  েটে এই অবিায় মানুষ হয় না। মানুষটে মানুষ হবার জটে  ার 
েশু-প্রবৃহত্তর উের  ার মানহবে যুহক্তবাহদ াটে প্রভাবশীল েটর জীবনটে  ার 
েহরোলনায় এটে হনয়ন্ত্রটের আসট  বসাট  হটব। এই মানহবে যুহক্তবাহদ া 
ে েগুটলা হনয় -নীহ -মূলেটবাটধর নাম, ে েগুটলা আটদশ-হনটষধ ও হবহধ-
বেবিার নাম। এইগুটলা মানুষ লাভ েটর নবী-রসুলটদর মাধেটম আসা হবশ্ব-
েরােটরর রষ্টা আল্লাহর ইচ্ছা ও হবধান হেটে। মানুষ যেন মানুষ হবার জটে এই 
মানহবে যুহক্তবাহদ া বা মানহবে জীবন হবধান গ্রহণ েটর  েন  ার আরও 
এেহে নাম হটয় যায়। আহম এ ধরটনর এেো নাম গ্রহণ েরহছ। এর দ্বারা আহম 
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মানুষ েহরেয়টে েহর োে েহরহন, বরং আমার েশু প্রবৃহত্তটে হহেটয় হসোটন 
মানহবে যুহক্তবাহদ াটে বহসটয় আমার মানুষ েহরেয়টে েূণৈ েটরহছ।’ 

েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজীর দু’জটনর হেহারাট ই হবষ্ময়-
হবমুগ্ধ া। আহমদ মুসা োমটল এবার েো বটল উঠল সুহষ্ম া বালাজী। বলল, 
‘েমৎোর হছাে ভাই, েমৎোর উত্তর হদটয়টছন। হভটবহছলাম এবার আেহন 
আেো েড়টবন। এই হমােম প্রশ্নোর হোন জবাব হনই বটলই জান াম। এমন 
অোেে েটশ্নর হোন হযৌহক্তে জবাবই হট  োটর না। হেন্তু এেন আেনার উত্তর 
শুটন মটন হটচ্ছ প্রটশ্নর হেটয় লে গুণ হবহশ হযৌহক্তে ও সংে  আেনার জবাব। 
আেনার েো শ ভাে স ে। হশো-সভে া-সংস্কার-সামাহজে ার স্পশৈহীন 
আবহমান বনোরী এেজন মানুষ ও েশুর মটধে োেৈেে েুবই েম। হেন্তু হশো-
দীো-মূলেটবাধ  াটে সহ েোর মানুষ েটর হ াটল এবং  েন  ার মানুণ নাম 
ছাহেটয়  ার ন ুন েহরেয় জ্ঞােে নাম মূেে হটয় ওটঠ। হযনম ভার ীয়, 
আটমহরোন।’ 

‘না, হটলা না আো।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘হে হটলা না বলটছন?’ 
‘উদাহরণো হঠে হয়হন। ভার ীয়, ইহটেয়ান এসব রাজর্নট ে েহরেয় 

জ্ঞােে নাম। রাজর্নহ ে েহরেটয়র োেৈটেে হেন্তু মানহবে দৃহষ্টভহঙ্গ ও 
মূলেটবাটধর োেৈেে ঘটে না। হযমন এেজন জামৈান ও এেজন ফরাহসর মটধে 
মূলেটবাধ ও মানহবে দৃহষ্টভহঙ্গে  হোন োেৈেে হনই। হেন্তু এেজন জামৈান ও 
এেজন  ুহেৈর মটধে হবরাে োেৈেে হবরাজমান। এেজন জামৈান ও এেজন 
ফরসীর মটধে োেৈেে না োোর োরণ  ারা উভটয়ই েোেহলে েৃষ্টান, আর 
এেজন  ুহেৈ ও এেজন জামৈাটনর মটধেমার োেৈটেের োরণ জামৈানীরা 
েোেহলে  ুহেৈরা ইসলামী ধমৈমট  হবশ্বাসী। আর এেো েো, দু’জামৈাটনর মটধে 
হবরাে োেৈেে হট  োটর যহদ দু’জামৈান দু’ধমৈমট  হবশ্বাসী হয়।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘ ার মাটন দৃহষ্টভহঙ্গ বা মূলেটবাধে  োেৈটেের হনয়ােম হটলা ‘ধমৈ?’ 
বলল সুহষ্ম া বালাজী। 
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‘হঠে ধটরটছন আো।’ 
‘ াহটল েো দাাঁড়াটচ্ছ, ধমৈটবাধই ‘েশু-মানুষ’হে মানহবে ‘মানুটষ 

েহরণ  েটর,  াই হে? হনশ্চয় আেনার উত্তর ‘হ্াাঁ’ হটব। হেন্তু এেো হছাট্ট প্রশ্ন 
হেটে যায়, মানুটষর সহজান ‘হবটবে’ বা েমনটসি হে মানুষটে মানুষ বানাট  
োটর না? আেহনই হ া হবটবেটে ঈশ্বটরর হদয়া ভাল-মন্দ বাছাইটয়র এেো 
শহক্ত বটলটছন।’ েোহনশ হদবানন্দ বলল। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘হ্াাঁ হনছে হবটবে বা েমনটসি যহদ েশু 
মানুষটে ‘মানহবে মানুষ’ বানাট  োর ,  াহটল ঈশ্বর বা আল্লাহ এবং  ার নবী-
রসূটলটদর আর দরোর হট া না, সহটজই দমৈহনরটেো হওয়া হযট া। হেন্তু  া 
সম্ভব নয় ভাই সাটহব। হবটবে বা েমনটসটির োজ হবরাে, হেন্তু  ার োটজর 
হেত্র েুবই সীহম । হবটবে  ার স্বভাব-প্রেৃহ র মাধেটম ভালটে ভাল বটল, 
োরােটে োরাে বটল, এমনহে আল্লাহর প্রটয়াজন অনুভব েটর হোন হেছুটে 
ঈশ্বর বাহনটয় হনট  োটর, হেন্তু মানব জীবটনর জটে মাহনহবে দৃহষ্টভহঙ্গ ও 
মূলেটবাধহভহত্তে এেো হসটেম বা সংহবধান দাাঁড় োরাট  োটর না। নবী-
রসূলটদর অভাটব জংেলবাসী মানুটষর হবটবে হযমন এেো োটরহন, নবী-
রসূলটদর অস্বীোর েটর নেরবাসী সভে মানুষ োলৈমােৈস, এটঞ্জলস ও 
মাওটস ংু-এর হবটবেও হ মহন  া োটরহন। এ হসটষ্টম বা ধমৈ আটস শুধুমাত্র 
আল্লাহর োছ হেটে নবী-রসূলটদর মাধেটম। 

সুহষ্ম া বালাজীটদর হোটে মুগ্ধ দৃহষ্ট এবং মুটে ফটুে উটঠটছ উজ্জ্বল 
হাহস। 

‘সমস্যার সাংঘা হে এেো বোেো হদটয়টছন হছাে ভাই। আেনার 
দৃষ্টান্তও েমৎোর। আেনার যুহক্ত হমটন হনহচ্ছ। হেন্তু বলুন হ া, আেনার বেস্ত 
জীবটন এসব জহেল হবষটয় হেন্তা েটরন হেন, সময়ই বা েেন োন?’ 

‘হয মানহবে দৃহষ্টভহঙ্গ বা মূলেটবাধটে আমার জীবন-েটের হসটেম বা 
ধমৈ হহসাটব গ্রহণ েটরহছ, আমার োজ হস ধটমৈরই অংশ। সু রাং আমার এই হেন্তা 
আমার োজ হেটে হবহচ্ছন্ন নয়।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘ধেবাদ হছাে ভাই। এই জবাব আেহন হদটবন  া আটেই বুটঝহছ। 
বুঝট  োরহছ আেহন েুবই মুক্তবুহদ্ধ ও যুহক্তবাদী মানুষ। আেহন আেনার ‘ধমৈ’ 
ইসলামটে আেনার জটে বাছাই েটরটেন, না উত্তরাহধোর সূটত্র হেটয়টছন বটল 
গ্রহণ েটরটছন?’ হজজ্ঞাসা সুহষ্ম া বালাজীল। 

‘আহম জন্মসূটত্র ইসলাম হেটয়হছ। আমার আজটের বাছাইট ও ইসলাম 
এেমাত্র গ্রহণটযােে ধমৈ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আেনার এই বাছাই েেো দৃষ্ট হওয়াই হ া স্বাভাহবে।’ বলল সুহষ্ম া 
বালাজী।  ার মুটে হাহস। 

‘বাছাই সম্পটেৈ এ প্রশ্ন হ ালা স্বাভাহবে। হেন্তু আমার বাছাইো ‘স ে’ 
সন্ধাটনর জটে হটল,  াট   েন েেোট র প্রশ্ন আটস না। এমহনভাটব 
প্রট েেটেই স েটে যাোই-বাছাই েটর হবর েটর আনট  হটব। স ে সব সময় 
এেোই হয়। সু রাং স ে সন্ধান যহদ লেে হয়,  াহটল সবাই আমরা এে সময় 
এে জায়োয় এটস দাাঁড়াব। 

সুহষ্ম া বালাজী মুটে েৃহত্রম োম্ভীযৈ হেটন হোে দু’হে বড় েটর  াোল 
েোহনশ হদবানটন্দর হদটে। বলল, ‘শুটনছ হছাে ভাই হে ইহঙ্গ  হদটয়টছন, 
বুটঝছ?’ 

‘বুঝব না হেন? স ে হযটহ ু এেোই, এেন  ার ধমৈ যহদ স ে হয় 
 াহটল এে জায়োয় হেটয় না দাাঁহড়টয় উোয় হে!’ বলল েোহনশ হদবানন্দ।  ার 
মুটেও েৃহত্রম োম্ভীযৈ। 

সুহষ্ম া বালাজী মুে ঘুরাল আহমদ মুসার হদটে। বলল, ‘আেনার 
ধমৈটেই এেমাত্র স ে ধমৈ মটন েটরন?’ 

‘না েরটল আহম গ্রহণ েটরহছ হেন?’ 
‘ াট া হঠে।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী। এেেু োমল। হেটমই আবার বটল 

উঠল, ‘স ে বলটলই হ া হটলা না। সবাই  ার ধমৈ স ে বলটব। স ে যাোইটয়র 
এেো মােোহঠ হ া োেট  হটব। হসো হে?’ সুহষ্ম া প্রশ্ন েরল আহমদ 
মুসাটে। 
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‘মানব জীবটনর প্রেৃহ  ও প্রটয়াজটনর হবোটর মানুটষর জটে এমন 
এেহে ধমৈ বা জীবন েদ্ধহ  দরোর। যা হটবুঃ 

ে. মানুটষর সমগ্র জীবন েহরোলনার এেো সামহগ্রে বেবিা। 
ে. মানুটসর প্রেৃহ  ও প্রটয়াজটনর সাটে সামঞ্জস্যশীল সাহবৈে শাহন্ত ও 

েলোটণর বেবিা। 
এেন এে এে ধমৈটে সামটন হনটয় হদেুন, হোন ধমৈ উেটরর দুহে শ ৈ 

েুরণ েরট  োটর।’ আহমদ মুসা বলল্ 
‘হছাে ভাই, েুাঁটজ এ শ ৈ দুহে হোটেটে হবর েরটলন? আেনার হদ্ব ীয় 

জহেল শ ৈ েূরণ হ া েূটরর েো, প্রেম শ ৈই আমার জানা হোন ধমৈ েূরণ েরট  
োটর না। হযমন আমাটদর হহন্দু ধমৈ। আমাটদর ধটমৈ েূজা-োবৈটনর হেছু নীহ -
হনয়ম, ব্রাক্ষ্মণ-টদব ার হেছু ফাংশন ছাড়া মানুটষর জটে মাে বা েরণীয় হেছুই 
হসোটন হনই। েৃষ্ট ধটমৈ ৭হদটন ১হদন েীজৈায় যাওয়া ছাড়া মানব জীবন 
েহরোলনায় হোন নীহ  ও হবধান হনই। হবৌদ্ধ ধমৈট া জীবন হবমুে ও হনবৈাটণ 
হবশ্বাসী। ইহুদী ধমৈ হ া বণী ইসরাইল ছাড়া আর োরও োলনীয় নয়, আর 
এোটনও জীবন েহরোলনার সাহবৈে হবধান অনুেহি । শুধু ইসলামটেই সহক্রয় 
ও েটমৈর ধমৈ বটল মটন হয়। আহম হবস্তাহর  জাহন না। আেহনই বলট  োটরন 
আেনার এই ধমৈ ঐ শ ৈ দু’হে োলন েটর হেনা।’ বলল েোহনশ হদবানন্দ। 

আহমদ মুসা মুে হোলার আটেই সুহষ্ম া বালাজী দ্রু েটে বটল উঠল, 
‘েোহন,  ুহম হ া হছাে ভাইটয়র ধমৈটে ‘ওয়াে ওভার’ হদটয় হদটল। আর বাহে 
োেল হে?’ 

আহমদ মুসা েহফর োে হট্রট  হরটে হাহস মুটে বলল, ‘ াহটল আহম 
আর হনটজর হঢাল হনটজ বাজাব না। আেনারাই বরং আরও অনুসন্ধান েরুন, 
জানুন।’ 

‘আেনাটে আর হঢাল হেোট  হটব না। েোহন হযেুকু হেহেটয়টছ  াই 
যটেষ্ট। বাহের জে ওটয়ব সাইে আটছ। অটনে বটলটছন, আর েো নয়। হরষ্ট 
হনন।’ 
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বটল সুহষ্ম া বালাজী হট্রট  সব োে, বাহে সাজাল।  ারের বলল 
আহমদ মুসাটে লেে েটর, ‘আেনার মুরহে ও অোে হোশ  োওয়া দরোর। 
এেন হে েরটল হেট  োরটবন  াই বলুন।’ 

‘আেনারা আল্লাহর নাম হনটয় জবাই েরুন। েরু-োহস যারা জবাই েটর, 
 াটদর আল্লাহর নাম হনটয় জবাই েরট  বলুন।’ 

‘হে বলট  হটব হলটে হদন। মুরহে আমরাই জবাই েরব। েরু-োহসর 
বেবিাও েরব।’ 

বটল োেজ-েলম এহেটয় হদল আহমদ মুসাটে সুহষ্ম া বালাজী। 
‘এেো োেটজ আহমদ মুসা হলেল, ‘হবসহমল্লাটহ আল্লাহু আেবর’। 

বলল, ‘এই বােেহে বাই-এর সময় হ নবার বলট  হটব। 
‘বােেহের অেৈ বলুন।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী। 
‘অেৈ হটলা, ‘আল্লাহর নাটম মুরু েরহছ। আল্লাহ সবৈ হশ্রষ্ঠ।’ 
হাসল সুহষ্ম া বালাজী। বলল, ‘ াটহল আল্লাহটে হ া স্বীেৃহ  হদটয়ই 

হদলাম। মুসলমান হটয় যাটবা না হ া আবার এই েো বলটল?’ 
‘অবেই। হেন্তু েহ  হনই।  ুহমও ওয়ােওয়ার হদটয় যাও।’ হেপ্পহন 

োেল েোহনশ হদবানন্দ। 
‘না, অ েুকুট  হেউ মুসলমান হয় না। অ এব ভয় হনই।’ আহমদ মুসা 

বলল। 
‘েোহন,  ুহম না হজটন ওয়ােওভার হদটয়ছ। আহম  া েরব না। হদহে 

ওটয়ব সাইটে আজ হেটেই েড়াশুনা শুরু েরব।’ 
বটল ‘হট্র’ হনয় উটঠ দাাঁড়াল সুহষ্ম া বালাজী। বলল আহমদ মুসাটে, 

‘ভাই এেন শুটয় েড়ুন। োল সেল হেটে এেেু েটর হাাঁেট  োটরন, আজ নয়।’ 
েলা শুরু েটর েোহনশ হদবানন্দটে লেে েটর বলল, ‘েেহন  ুহম বাহড়ট  

োে। আহম হরােীোটে হদটে আহস।’ 
‘ াহটল  ুহম হোাঁজ হনটয় এস ঐ এলাোর হোন ন ুন হলাে হদো হেটছ 

হেনা। হনশ্চয় ওরা আসটব। হলাটেরা হযন হোে রাটে। 
‘হঠে আটছ।’ 
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বটল নাস্তার হট্র হনটয় হভ টর েটল হেল সুহষ্ম া বালাজী। 
‘হঠে বটলটছন ভাই সাটহব, ওরা না এটস োটর না।’ 
‘হেন্তা হনই। ঐ এলাোয় আমাটদর হলাটেরা হোে রােটছ?’ 
বটল উটঠ দাাঁড়াল েোহনশ হদবানন্দ। বলল, ‘হছাে ভাই আেহন শুটয় 

েড়ুন। হদহে সুহষ্ম হবরুল হেনা। আর এেো েো বলট  হটব  াটে।’ 
েোহনশ হদবানন্দ ঘর হেটে হবহরটয় হেল। আহমদ মুসা না শুটয় 

েহম্পউোটরর হদটে ঘুটর বসল।  ার োন হা ো এগুটলা েহম্পউোটরর ‘েী’ 
হবাটেৈর হদটে। 
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৪ 
সুহষ্ম া বালাজীটদর বাহড়র বাইটর সুন্দর বাোন। 
বাোটন বসার জে বাাঁটশর স হর হছাে হছাে মাো অটনে গুটলা। 
 ারই এেহে মাোয় বটস আহমদ মুসা। 
 ার সামটন এেো মাোয় োশা-োহশ বটস সুহষ্ম া বালাজী ও েোহনশ 

হদবানন্দ। 
 াটদর োরহদটে উে েো, োহাড় ও সােটরর অেরুে দৃে। 
হবশাল উে েোো উত্তর, েূবৈ ও দহেণ হদে হেটে োহাড় হঘরা। আর 

েহশ্চটম হদো যাটচ্ছ সুনীল সাের। মাঝোটনর েঠন অদ্ভু  সুন্দর। োহাটড়র প্রান্ত 
হঘাঁটস োহাড় ও উে েোর মাঝ হদটয় হ ন হদে জুটড় প্রলহি  োল আোটর 
েভীর োদ। মাঝোটন উচ্ছ সমভূহম। সমভূহমর হ ন হদে হঘরা েভীর োল। 
বছটরর অহধোংশ সময়ই এহে োহনট  ভহ ৈ োটে। োহাড় ও উাঁেু সমভূহ  হেটে 
বৃহষ্টর েড়াটনা োহন োটলর োহনর উৎস। মাঝোটনর উাঁেু সমভূহম েটয়ে 
বেৈমাইল আয় টনর হটব। সমভূহমহের প্রহ হে ইহি জহম জুটড় উটঠটছ বাোন ও 
শস্যটে । যেন বৃহষ্ট েম োটে,  েন হ ন হদটের োল হেটে সমভূহমর হেট  
োহন হসে েটল। সুেী এই উে েোর মানুষ। 

এই উচ্চভহূম উে েোর মাঝোটন এে হেলার উের েোহনশ 
হদবানটন্দর বাহড়।  

বাহড়হে উে েোহের মধেমহণ। আহদবাসীরা েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া 
বালাজীটে হযন মূহ ৈমান ভেবান হহটসটব গ্রহণ েটরটছ।  াটদর হোো জীবন 
োটে হেটছ।  ারা মাছ আর েশু হশোর েটর জীবন যােন েরট া।  ারা এেন 
আধুহনে োষাবাদ হশটেটছ, অটনে ধরটনর কুহের হশটল্পর মাহলে।  াটদর হেউ 
হবনা হেহেৎসায় মারা যায় না। আন্দামাটনর আহদবাসীটদর সংেো অবোহ ভাটব 
েটম যাওয়া  াটদর ভাটেে হলো। হেন্তু ে  হবশ বছটর এই উে েোর 
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আহদবাসীটদর সংেো অটনে গুণ বৃহদ্ধ হেটয়টছ। হশোর জটে  াটদর সু্কল 
হটয়টছ। 

েোহনশ হদবানন্দটদর বাহড় হেটে হোো উে েো নজটর আটস। নীল 
আোটশর হনটে নীল সােটরর সটফদ হঢউটয়র হমহষ্ট শটে হশহহর  সবুজ োহাড় 
হঘরা সবুজ উে েোর শান্ত-সুন্দর দৃে েটয়েহদটন আহমদ মুসার সব ক্লাহন্ত, 
বোো, হবদনা মুটছ হদটয়টছ। সম্পূণৈ সুি া অনুভব েরটছ আহমদ মুসা। 

মাোয় বসা আহমদ মুসা, েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজীর মটধে 
েো েলহছল। 

েটয়েহদন হেটেই আহমদ মুসা ওটদর োছ হেটে জংেল জীবটনর 
োহহনী শুনটছ। 

আজ েো শুরু হটলই সুহষ্ম া বালাজী বটল ওটঠ, ‘আমাটদর েো হশষ, 
এবার আেনার েো শুরু।’ 

‘আমার োহহনী হ া ইটোরটনটে হদটেটছন আেনারা। আহম যা বলব 
সবই হ া ওোটন আটছ।’ উত্তটর বলল আহমদ মুসা। 

‘না ওোটন হেছু ঘেনার েো আটছ, আেনার জীবটনর েো হনই। 
আমরা আেনাটে জানট  োই।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী । বটল সুহষ্ম া বালাজী ও 
েোহনশ হদবানন্দ প্রটশ্নর ের প্রশ্ন শুরু েটরহছল। 

দীঘৈেণ ধটর েটলহছল এই আটলােনা। মুটে হাহস হনটয় সুহষ্ম া বালাজী 
 ার প্রশ্ন শুরু েটরহছল। হেন্তু উত্তর শুনট  শুনট  হবদনা-ভারাক্রান্ত হটয় েটড়হছল 
সুহষ্ম া বালাজী এবং েোহনশ হদবানন্দ দু’জটনই। এে সময় সুহষ্ম া বালাজী 
আহমদ মুসাটে োহমটয় হদটয় বটলহছল, ‘হছাে ভাই, আেহন স্মহৃ র এ  দুবৈহ ভার 
বটয় হবড়ান।’ েে ভারী হটয় উটঠহছল সুহষ্ম া বালাজীর। 

প্রশ্ন শুটন ম্লান হহটসহছল আহমদ মুসা। বটলহছল, ‘সামটন  াহেটয় আহম 
েে েহল, হেছন হফটর  াোই না।  াই মটনও েটড় না হেছু,  ার ফটল হোন 
ভারও বইট  হয় না।’ 

সটঙ্গ সটঙ্গই বটল উঠল সুহষ্ম া বালাজী, ‘হদেুন, আহম োক্তার। আমাটে 
সাইটোলজীও েড়ট  হটয়টছ। মানুটষর েে েলা এবং  ার জীবন এে হজহনস 
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নয়। স্মহৃ টে সামটন আনার জটে হেছন হফটর  াোট  হয় না। এমনহে এ 
বোোটর হোন ইচ্ছা বা হসদ্ধাটন্তরও প্রটয়াজন েটড় না। অজাটন্তই স্মহৃ  সামটন 
এটস যায়। আর আজ আেহন য  েো বটলটছন,  া আেহন হসদ্ধান্ত হনটয় বটলনহন 
হেংবা হনছে আমাটদর প্রটশ্নর উেলটে আটসহন। আেহন হনশ্চয় উেলহদ্ধ 
েটরটছন, আেহন হযন েো বলটছন না, স্মহৃ গুটলা হযন হনটজই েো বটল যাটচ্ছ 
অনেৈল। 

আহমদ মুসার মুে হনেু হটয় হেটয়হছল। এেেু হদহরট ই মুে  ুলল। 
েম্ভীর  ার মুে। বলল, ‘সহ েই আো, আেনাটদর এই অেরূে উে োোর এই 
সুন্দর মুহূ ৈ আমাটে  াহজে সীমাটন্ত দুেৈম োহাটড়র এমহন আর এে উে েোয় 
হনটয় হেটয়হছল। হসো ফাট মা ফারহানাটদর গ্রাম। আহম হঠাৎ ব ৈমানটে 
হাহরটয় হফটলহছলাম, অ ট  হটয় উটঠহছল ব ৈমান। স্মহৃ োই হযন আমার জীবন 
হটয় উটঠহছল।’ ভারী েে আহমদ মুসার। 

‘অ ী  হঠাৎ ব ৈমান হটয় উটঠহছল  া আসটল নয়, ব ৈমাটনর সাটে 
অ ী  সব সময় আেনার স্মহৃ ট  হাহজর আটছ। স্মহৃ  ব ৈমাটনরই এেো অংশ। 
আেহন এবার যেন ভাহব হজাটসফাইন ও আহমদ আেুল্লাহটে হনটয়  াহ য়ানার 
েবর হজয়ারট  হেটয়হছটলন, হেংবা হমইহলগুহলর েবটরর সামটন হেটয় দাাঁহড়টয় 
হদায়া েটরহছটলন,  েন আেনার সামটন ফাহ মা ফারহানাটদর েবর হভটস 
ওটঠহন? উটঠহছল। এভাটবই অ ী  ব ৈমাটনর সাটে জড়াজহড় েটর বাস েটর। 
আেহন হেছটন হফটর  াোট  োন না- আেহন স্মহৃ টে ভয় েটরন বটল নয়, স্মহৃ  
আেনার অহ  হপ্রয় বটলই। হেন্তু আেহন এই হবষয়োই হেটে রােট  োন। আসটল 
প্রেৃহ ে ভাটবই আেহন অ েন্ত হোমল মাটনর মানুষ।’ োমল সুহষ্ম া বালাজী। 

আহমদ মুসা আনমনা হটয় েটড়হছল। হেয়াটর এহলটয় েটড়হছল  ার 
হদহ। 

সুহষ্ম া বালাজী বুঝট  হেটরহছল আহমদ মুসা অ ী  হেটে হফটর 
আসট  োটরহন। সুহষ্ম া বালাজী এোটন এটস  াটদর দীঘৈ আটলােনার ইহ  
োনট  োইল। প্রসঙ্গ োোটনার জটে বটল উঠল, ‘বটলহছটলন না হমাবাইল 
োোও হেহলটফান েরটবন?’ 
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‘হ্াাঁ, হঠে আমাটেও হ া বটলহছটলন। েুব জরুহর নাহে হেহলটফান!’ 
বলল েোহনশ হদবানন্দ।  

সহি  হফটর োওয়ার ম  েহেট  মুে  ুলল আহমদ মুসা। বলল, ‘হঠে 
ভাই সাটহব, জরুহর হেহলটফান। ে  েটয়েহদটন েটয়েবার হেহলটফান েটরহছ, 
োইহন।’ 

সুহষ্ম া বালাজী েটেে হেটে হমাবাইল হবর েটর এহেটয় হদল আহমদ 
মুসার হদটে। বলল, ‘হসেো আেহন হরটে হদন। আহম আটরেো হযাোড় 
েটরহছ।’ 

‘ধেবাদ’ বটল আহমদ মুসা হমাবাইলহে হাট  হনল। 
সটঙ্গ সটঙ্গই হেেল হনহদৈষ্ট নািারগুটলা। 
োটন  ুটল ধরল হমাবাইল। 
নািারহেট  হরং হটচ্ছ। 
ওোটরর উত্তটরর অটেোয় উন্মুে হটয় উটঠটছ আহমদ মুসা। 
ওোর েটে ‘হ্াটলা’ শে হভটস এল। নারী েটের। 
আনটন্দ মুে উজ্জ্বল হটয় উঠল আহমদ সমুসার। বলল দ্রু  েটে, ‘সুষমা 

রাও বলছ?’ 
‘ভাইয়া? আেহন? আেনার হোন েবর হনই হেন? হোোয় আেহন? 

এহদটে সবৈনাশ হটয় হেটছ।’ োন্নায় জহড়টয় হেল সুষমা রাওটয়র েে। 
‘হে হটয়টছ সুষমা?’ োাঁদছ হেন? বল হে হটয়টছ?’ উহদ্বগ্ন েে আহমদ 

মুসার। 
‘সবৈনাশ হটয় হেটছ ভাইয়া। ে  রাট  শাহ্ বানুটদর হে বা োরা 

হেেোে েটরটছ।’ োাঁদট  োাঁদট  বলল সুষমা রাও। 
‘হে বলছ সুষমা, হেেোে েটরটছ? হেভাটব? সংরহে  েভনৈর ভবটন 

বাইটরটর হেউ ঢুেটব হে েটর?’ 
‘ভাইয়া, োরজন প্রহরীটে সংজ্ঞাহীন অবিায় োওয়া হেটছ।’ 

োন্নাজহড়  েটে বলল সুষমা রাও। 
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‘হেন্তু রাট র হবলা হ া হ ামাটদর বাহড় হেটে হমইন হরাে েযৈন্ত 
সড়েোয় েভনৈর হাউটজর হষ্টোর হবহীন ও েুহলটশর োহড় ছাড়া অেসব োহড়র 
েলােল বন্ধ োটে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আহম হেছু জাহন না ভাইয়া। আেহন আসুন।’ বলল সুষমা রাও। 
‘হ ামার আব্বা হে বলটছন? েুহলশ হে েরটছ?’ আহমদ মুসা বলল। 

কুহি  আহমদ মুসার েোল। হোটে-মুটে উটদ্বটের ছায়া। 
‘বাবা বটলটছন, েুহলশ েুাঁটজ হবর েরটব। েুহলশ োরহদটে হোাঁজ েরটছ। 

হেন্তু েুহলশ হেেুই েরট  োরটব না, েরটবও না, এসব আেহন জাটনন ভাইয়া। 
আেহন আসুন। আেহন হেন ে’হদন হোাঁজ েবর হননহন? হেন আেনার হমাবাইল 
বন্ধ?’ 

‘আহম হোেৈ হেয়ার হেটে অটনে দূটর। হমাবাইল আমার োটছ হনই। 
আহম আসহছ সুষমা।  ুহম হভব না। সব হঠে হটয় যাটব। বাই।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘আেহন আসুন ভাইয়া। বাই। সালাম।’ 
ওোর হেটে হমাবাইল বন্ধ হটয় হেল। 
আহমদ মুসা হমাবাইল বন্ধ েরট ই সুহষ্ম া বালাজী ও েোহনশ হদবানন্দ 

এেসাটে বটল উঠল, হে ঘটেটছ, হে হেেোে হটয়টছ?’ 
‘আহম আেনাটদর বটলহছলাম, আহমদ শাহ্ আলমেীটরর হবান শাহ্ বানু 

এবং  াটদর মা সাহারা বানুটে এে হনরােদ আশ্রটয় হরটে এটসহছলাম। হসোন 
হেটে ওরা হেেোে হটয়টছ।’ 

‘সুহষ্ম া বালাজী ও েোহনশ হদবানটন্দর হোে-মুে উটদ্বটের অন্ধোটর 
হছটয় হেল। হোন েো  াটদর মুটে হযাোল না। 

আহমদ মুসা ভাবহছল। এেেু ের মুে  ুলল। বলল সুহষ্ম া বালাজীটে 
লেে েটর, ‘আো আেনার মামা হবহবমাধন সুষমার হপ্রহমে আহমদ 
আলমেীরটে বন্দী েটর রােট  োরটল  া মা হবানটে হে হেউ হমটয়র আশ্রয় 
হেটে অেহরণ েরট  োটর না।?’ 



আন্দামান ষড়যন্ত্র  81 

 

সুহষ্ম া বালাজী হবষণ্ন ায় েুটব হেল। সাটে সাটে উটব হেল  া মুে 
হেটে হসউ উচ্ছ্বল আনন্দ। হস ধীটর ধীটর বলট  শুরু েলল, ‘আেনার এ প্রটশ্নর 
জবাব আমার জীবটনই আটছ। হেছুই অসাধে  াটদর হনই।’ 

‘আহম শুনট  োহর হস োহহনী।’ বলল আহমদ মুসা। 
ম্লান হাসল সুহষ্ম া বালাজী। বলল, ‘আহম মহারাটষ্ট্রর বালাজী েহরবাটরর 

ব্রাক্ষ্মণ েো। হবটয় েহর োহসৈ হছটলটে। যহদও হস হহন্দু ধমৈ গ্রহণ েটর,  াট  
হোন ফল হয় না। আমার হোো েহরবার আমাটদর েহর োে েটর। মামারাই েুদ্ধ 
হন হবহশ। হবািাই-এ মামা োেট ন।  াাঁর বাহড়ট  হেটেই হলো-েড়া ের াম। 
সুষমার এে বছর বয়স েযৈন্ত এেসাটে হছলাম।  ারটেটরই আহম হবটয় েহর। 
হবটয়র ের এেবছর হছলাম আমরা হোেৈ হেয়াটর।  ারেটরই শুরু হয় েলা ে 
জীবন। আমরা হবেটদ েড়টল শুটনহছলাম মাহম নাহে মামাটে আমাটদর বোোটর 
অনুটরাধ েটরহছটলন। উত্তটর মামা বটলহছটলন, হেটল দু’জনটেই ফাাঁহসট  
ঝুলাব। মাহম আমাটে হমটয়র ম  ভালবাসট ন।’ 

োমল সুহষ্ম া বালাজী। হশটষর েোগুটলা বলট  হেটয় োাঁেহছল সুহষ্ম া 
বালাজীর েে। 

 ার োটশই বটসহছল েোহসন হদবানন্দ। হস ধীটর ধীটর হা  রােল 
সুহষ্ম া বালাজীর োাঁটধ। সান্ত্বনা হদট  োইল হস। 

হেন্তু ফল আরও হবেরী  হটলা। 
সান্ত্বনা  াটে হবাধ হয় আরও দুবৈল েটর হদল।  ার দু’হোে হেটম হনটম 

এল অশ্রুর বো। দু’হাট  মুে হঢটে ফহুেটয় হোঁটদ উঠল হস। 
হসই সাটে উটঠ দাাঁড়াল। ‘স্যহর’ বটল বাহড়র হদটে ছুেল। 
অপ্রস্তু  আহমদ মুসা। হবদনা  ার হোটে মুটে। েোহনশ হদবানন্দ 

েম্ভীর। 
দু’জটনর হেউ েো বলল না। 
অস্বহস্তের এে নীরব া। 
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এে সময় নীরব া হভটি েোহনশ হদবানন্দ স্বে উহক্তর ম  বলল, ‘হবশ 
বছটরর মটধে প্রেম োাঁদল সুহষ্ম া। হে ার মৃ েু সংবাটদ এেবার হোঁটদহছল। 
হেন্তু হস োন্নার হছল হভন্ন অেৈ।’ 

‘আোর মা’ হবাঁটে আটছন?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ওাঁর মা মারা হেটছন হছাে হবলায়।’ 
‘ও! স্যহর! আত্নীয়-স্বজন োরও সাটে হযাোটযাে হনই?’ 
‘সুহষ্ম ার এে ফুফাট া হবান োটে হোেৈ হেয়াটর। হসও োক্তার। 

সুহষ্ম া এবং হস এেসাটেই োক্তার হটয়হছল।  ার সাটেই মাত্র হযাোটযাে 
আটছ। হস এসটছ এোটন।’ 

আহমদ মুসা হেছু বলট  যাহচ্ছল, হেন্তু হেটে হেল সুহষ্ম া বালাজীটে 
হফটর আসট  হদটে। 

সুহষ্ম া বালাজী এটসই বলল, ‘স্যহর হছাে ভাই, আেনার েোর মটধেই 
অযোই হছদ নামল। োরা ওটদর হেেোে েরট  োটর, হভটবহছন হেছু? আমার 
বুে োাঁেটছ, এর হেটয় োরাে েবর আর হয় না।’ 

বলল সুহষ্ম া বালাজী মাোয় েোহনশ হদবানটন্দর োটশ বসট  বসট । 
মুে হোে ধুটয় হিশ হটয় এটসটছ সুহষ্ম া বালাজী। মুে হোে হেটে 

হবদনার হসই োটলঅ হমধ এেবাটরই উধাও। 
‘হেেোে েটরটছ শংেরাোটযৈর ‘হসসহশ’র হলােরাই। হেন্তু আহম 

ভাবহছ অেেো। েভনৈটরর অন্দর মহল হেটে শংেরাোটযৈর হলােটদর েটে 
শাহ্ বানুটদর হেেোে েরা হে েটর সম্ভব? আহম েভনৈর হাউজ হদটেহছ, হসই 
অন্দর মহটল হেহছ। এই হেেোে সম্ভব নয় শংেরাোযৈটদর েটে।’ আহমদ 
মুসা বলল। 

‘আেহন  াহটল েুহলটশর হযাে-সাজস সটন্দহ েরটছন?’ বলল সুহষ্ম া 
বালাজী। 

‘শুধু েুহলটশর হযাে-সাজটসই হে এ বড় হেেোে সম্ভব? 
হোটয়ন্দাটদর হোে রটয়টছ। সবটেটয় বড় েো হটলা, হসো েভনৈটরর বাসেহৃ।’ 
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‘ াহটল হোদ েভনৈরটেই আেহন সটন্দহ েরটছন।  াই হ া?’ সুহষ্ম া 
বালাজী বলল। 

‘হঠে সটন্দহ নয়,  াাঁর সম্পটেৈ ভাবহছ। েরণ  াাঁর মুে হেটেই সুষমা 
রাও শুটনহছল হয, ‘রস’ দ্বীটের হোোউটন এে বন্দীটে রাো হটয়টছ। েভনৈর 
োউটে হেহলটফাটন এেো বটলহছলন। সুষমার োটছও েোো অস্বাভাহবে 
হলটেহছল।  ার োছ হেটে এেো শুটনই আহম সটন্দহ হনরসটনর জে ‘রস’ 
দ্বীটে যাহচ্ছলাম। রস দ্বীটেই শংেরাোযৈটদর ‘হসসহশ’র হহে অহফস’ এেো 
হশানার ের েভনৈটরর েো স ে মটন হটচ্ছ। সু রাং  াাঁর জহড়  োোর েো 
ভাবনায় আসট ই োটর।’ 

‘হেন্তু আেহন হ া বটলটছন শাহ্ বানুটদর েহরেয় েভনৈর জাটনন না। 
 াহটল?’ 

‘হসো হঠে। হেন্তু  ার সটন্দহ হট  োটর। হ হন হোাঁজ হনট  োটরন। 
 াাঁর হ া এ সুটযাে আটছ।’ 

সুহষ্ম া বালাজী হেছু বলট  হেটয়ও হেটে হেল। মাঝবয়সী এে 
আহদবাসী  াটদর হদটে আসহছল। 

 াটে হদটেই েোহনশ হদবানন্দ বলল, ‘এস, হদওবা হে েবর?’ 
স্যার, ে োল বটলহছলমা, দু........।’ 
েো হশষ না েটরই হেটে হযটে হটলা হদওবাটে।  ার েোর মাঝোটন 

েোহনশ হদবানন্দ বলল, ‘মাোোয় আটে বস, েো হ ামার শুনহছ।’ হদওবা মাোয় 
হহলান হদটয় বলল, ‘বটসহছ স্যার।’ 

হাসল েোহনশ হদবানন্দ। বলল, ‘হঠে আটছ, বল হ ামার েো।’ 
‘স্যার ে োল আেনাটে বটলহছলাম দু’জন েুেহরষ্ট োহাটড়র উেটর 

আমাটে এটস বটলহছল, ‘আমরা আমাটদর এে সােীটে হাহরটয় হফটলহছ। হস 
আহ ।  াটে হেউ হোোও হদটেছ হেনা? েটর শুনলাম ঐ দু’জনই আমাটদর 
আটরেজনটে বটলটছ, আমাটদর োহড় এেহসটেটে েটরটছ। হসহরয়াস আহ  
আমাটদর এেজন। োহড় অেল হটয় েটড়টছ। এহদটে হেহেৎসার বেবিা আটছ 
হেনা? আজ সোটল আমাটদর আর এেজন বটলটছ, এেদল েুেহরষ্ট এটসটছ। ওরা 
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েটয়েহদন এ অিটল হবড়াটব। ওটদর োোর ম  বেবিা হোোয় হট  োটর? 
 াটদর আমাটদর ভাল লাটেহন।  াই স্যার আেনাটে বলট  এলাম।’ 

‘ধেবাদ হদওবা। েুেহরষ্টরা হোোয় উটঠটছ, জান?’ হজজ্ঞাসা েোহনশ 
হদবানটন্দর। 

‘না স্যার, জাহন না।’ 
‘হোন হদন েুেহরে হ া এোটন আটসহন।’ অটনেো স্বে  েটে বলল 

েোহনশ হদবানন্দ। 
েোহনশ হদবানটন্দর স্বেট াহক্তর হবশ বা াটস হমলাবার আটেই হদো 

হেল আটরেজন আহদবাহস এহদটে আসটছ। 
হলােহে োছাোহছ আসট ই েোহনশ হদবানন্দ বলল, ‘অংহে, হে েবর? 

োরও অসুে-হবসুে েটরহন হ া?’ 
অংহে হটলা সু্কটলর হেরানী োম োেৈ। সু্কটলর সাটে লাোটনা এেহে 

বাহড়ট  হস েী-টছটল-টমটয় হনটয় োটে, মাঝ বয়সী হলােহে হলো-েড়া জানট া 
না, হেন্তু েুবই বুহদ্ধমান, েুবই হবশ্তস্ত। এেন অের জ্ঞান লাভ েরার ের হস হহন্দী 
ও ইংটরজী ভাষায় ো া, হরহজষ্ট্রার হলোর োজ োলাট  োটর। 

‘না, স্যার। এে সমস্যা হটয়টছ।’ বলল অংহে। 
‘হোোয়, হে সমস্যা?’ প্রশ্ন েোহনশ হদবানটন্দর। 
‘এেদল েুেহরষ্ট এটস আমাটদর সু্কল মাটঠ  াাঁবু হেটড়টছ। েয়হদন 

োেটব, হবড়াটব।’ 
ভ্রুেহি  হটলা আহমদ মুসার। 
‘ে জন ওরা?’ বলল েোহনশ হদবানন্দ। 
‘দশ বাটরা জন।’ 
‘আহদবাহস হেউ নয়। সবাইটেই আমাটদর ভার ীয় মটন হটলা।’ 
‘হঠে আটছ। েহ  হনই। েুেহরষ্টরা হ া হোনহদন আটস না এব অিটল। 

েটয়ে হদন হেটে ওরা হে হদেটব?’ হনস্পৃহ েে েোহনশ হদবানটন্দর। 
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েো হশষ েটরই  াোল হস আহমদ মুসার হদটে। আহমদ মুসাটে 
েম্ভীর হদটে বলল, ‘এ সময় ওরা না এটলই ভাল হট া, হেন্তু এটস হ া হেটছ। 
আহেন হে ভাবটছন হছাে ভাই?’ 

‘হদওবার েবটরর সাটে অংহের েবর হযাে েরটল বোোরহে অস্বাভাহবে 
হটয় দাাঁড়াটচ্ছ।’ 

‘আমারও  াই মটন হটচ্ছ।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী। 
‘আমারও মটন অস্বহস্ত লােটছ এ েবর হশানার ের হেটেই।’ েোহনশ 

হদবানন্দ বলল। 
আহমদ মুসা অংহেটে লেে েটর বলল, ‘হ ামাটে হেছু হজজ্ঞাসা েটরটছ 

ওরা?’ 
‘হজ স্যার।’ 
‘হে হজজ্ঞাসা েটরটছ?’ 
‘এোটন হোন হদাোন, োক্তার োনা আটছ হেনা? আর হোন েুেহরষ্ট 

আটছ হেনা হেংবা ইংটরহজ জানা হশহে  হলাে আটছ হেনা, সু্কটল হশেে 
হোটেটে আটস, এসব।’ 

‘ ুহম হে জবাব হদটয়ছ?’ 
‘আমরা আমাটদর হভ টরর হোন ইনফরটমশন বাইটর হদই না। শুধু 

বটলহছ, বাইটর হোন হশেে হনই, বাইটর হেটে িাহে  হোন োক্তার োনা হনই, 
বাইটরর হোন োক্তারও হনই। ‘সাবাস! ধেবাদ হ ামাটে। েুব বুহদ্ধদীি জবাব 
হদটয়ছ।’ 

‘আটরেো েবর স্যার, ওটদর সাটে দু’জন েুহলম এটসটছ।’ বলল অংহে 
েোহনশ হদবানটন্দর হদটে হোে  ুটল। 

‘দু’জন েুহলশ এটসটছ?’ েোো লুটফ হনটয় বলল আহমদ মুসা।  
েুহলটশর েো শুটন অস্বহস্ত ফটুে উটঠটছ েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া 

বালাজীর হোটে-মুটে। ে  হবশ বছর ধটর েুহলশটে এহড়টয় েলা  াটদর অভোস 
হটয় দাাঁহড়টয়টছ। 

‘হজ স্যার।’ 
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সটঙ্গ সটঙ্গ আহমদ মুসা েো বলল না, এেো ভাবল।  ারের বলল, ‘হে 
েটর বুঝটল েুহলশ?’ 

‘োটয় ইউহনফমৈ আটছ।’ 
‘মাোয় েুহলটশর েুহে আটছ?’ 
‘হজ আটছ।’ 
‘োটয় জু া আটছ?’ 
‘আটছ।’ 
‘হে রং।’ 
‘োটলা।’ 
‘েুহে হোলা অবিায় ওটদর হদটেছ?’ 
‘হদটেহছ।’ 
‘েুল  াটদর হেমন?’ 
‘বড়, ঘাড় েযৈন্ত হনটম যাওয়া।’ 
‘ওটদর হাট  হে, লাহঠ?’ 
‘না, স্যার। বন্দুে, মাটস হষ্টনোন।’ 
‘হে রং? হসলভার োলার, না অে রং? 
‘োটলা।’ 
‘আচ্ছা েুহলশরা হে েরটছ? োহারায় বটস আটছ।?’ 
‘না স্যার। ওটদর সেটলর সাটে োজ েরটছ।’ 
‘হে োজ েরটছ?’ 
‘ াাঁবু োোটনা হেটে বোে-বোটেজ োনা সব োজই েরটছ।’  
‘বড় বড় লাটেজ আটছ ওটরদ সাটে?’ 
‘েুব হালো বোে।’ 
‘ টব মটন হয় রা োয়ে দল। সবার হাট  এেো েটর হস ার জা ীয় 

বাদেযন্ত্র আটছ।’ 
ভ্রুকুহি  হটলা আহমদ মুসার। 
 টব সটঙ্গ সটঙ্গই হেছু বলল না। 
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এেেু ভাবল। বলল, ‘অংহে ওরা এেন হে েরটছ?’ 
‘ওরা শুেটনা োবার হনটয় এটসহছল। হেটয় হনটয়টছ। শুনলাম, ওাঁরা দল 

হবাঁটধ হবরুটব।’ 
‘এলাোয় হে হদোর আটছ, োহাটড় যাটব?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘স্যার, ওরা বলল, এলাো সম্পটেৈ োর সাটে েো বলা যায়? হ ামাটদর 

সদৈার হোোয়?  ার সাটে েো বটল সব হজটন হনটব।  ারের এলাোয় হবরুটনা 
যাটব। আমরা বটলহছ, আমরাটদর হোন সদৈার হনই। আমাটদর স্যার আটছন। 
হ হনই আমাটদর সব।  ারা বটলটছ,  াহটল  াাঁর সাটেই হদো েরব। হদো েরা 
যাটব হ া, বাধা হনই হ া? আমরা বটলহছ,  াাঁর দরোর সবার জে হোলা।’ 

‘ ার মাটন ওরা এোটন আসটছ?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ াই ওরা বটলটছ, স্যার।’ বলল অংহে। 
‘বাইটরর হলােটদর হোন সময়ই এোটন আহনহন।  ার উের ওটদর 

সাটে আটছ েুহলশ।’ েোহনশ হদবানন্দ বলল।  ার েটে হেছুো উটদ্বে। 
েোহনশ  হদবানটন্দর েো হশষ হট ই আহমদ মুসা বলল, ‘সামটন হদেুন 

ভাই সাটহব।’ 
সাবই  াোল সামটন। 
 াহেটয়ই অংহে বটল উঠল, ‘স্যার ঐ হ া েুেহরষ্টরা আসটছ। আমাটদর 

হলােরাও ওরটদর সাটে আটছ স্যার। েুহল দু’জনও আটছ স্যার।’ 
‘হছাে ভাই এেন হে েরা?’ েোহনশ হদবানন্দ বলল আহমদ মুসাটে। 
েোহনশ হদবানন্দটদর হদটে মুে ঘুহরটয় আহমদ মুসা এেো োো েটে 

ইংটরহজট  বলল, ‘ভয় হনই ভাই সাটহব, ওরা ভুয়া েুহলশ।’ 
‘বটলন হে, জানটলন হে েটর হছাে ভাই।’ হবষ্মটয় হোে েোটল  ুটল 

বলল েোহনশ হদবানন্দ। সুহষ্ম া বালাজীরও হোে নােটছ হবষ্মটয়। 
‘েবর হবাধ হয় আরও আটছ ভাই সাটহব। েটর হদেটবন হয়ট া।’ বলল 

আহমদ মুসা অটনেো স্বে েটে। 
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েযৈেেটদর দল অটনেো োটছ এহেটয় এটসছ। দু’জন েুহলশসহ ওরা 
বাটরাজন। ওটদর দুেশ হদটয় এেেু দুরত্ব হরটে এহেটয় আসটছ জনা দটশে 
আহদবাহস। েযৈেেটদর সবার হাট  হসই বাদেযন্ত্র হস ার। 

‘ভাই সাটহব, সামটনর হ ন নির মাোয় েযৈেেটদর বসট  বলুন। ওরা 
এেসাটে এে সাহরট  বসট  োরটব। আর আেনার হলােরা.....।’ 

আহমদ মুসার েোর মাঝোটন েোহনশ হদবানন্দ বটল উঠল, ‘হ্াাঁ ওরা 
এে োশ দাাঁহড়টয় োেটব। এইভাটব ওরা বসট  োইটব না।’ 

েযৈেেরা এেদম োটছ এটস হেটছ। 
ওরা এেসাটে হাাঁেটছ। 
ওটদর মধেমহণ হহসাটব মাঝোটন দাাঁড়াটনা এেজটনর উের আহমদ 

মুসার হোে আেটে হেল।  াটে হদটেটছ হস এর আটে। হোোয়? হবদুেৎ েমটের 
ম ই মটন েটড় হেল। হসহদন স্বামী স্বরূোনটন্দর বন্দীোনা হেটে োলাবার সময় 
এটসও হস হা   ুটল দাাঁহড়টয় োেট  হদটেহছল। আহমদ মুসাও  ার হোটে েটড় 
হেটছ।  ার হোে প্রেটম হবষ্ময়-হবটফাহর ,  ারের আনটন্দ উজ্জ্বল হটয় উটঠটছ। 
হেন্তু আহমদ মুসার হোটে হোন ভাবান্তর হনই। আহমদ মুসা  াটে হেনট  
হেটরটছ এেো প্রোশ হেল না। 

ওরা এহেটয় এটল েোহনশ হদবানন্দ উটঠ দাাঁড়াল। অংহে দাাঁহড়টয়ই হছল। 
হস েোহনশ হদবানন্দটে ওটদর সাটে েহরেয় েহরটয় হদল। 

সবাই বসল। 
আহমদ মুসাটে লেে েরল  ার হদো হদই হলােহে। দ্রু  োো স্বটর 

বলটছ  ার স্বােীটদর।  ার হোটে-মুটে উটত্তজনা এবং  া ছহড়টয় েড়টছ  ার 
সােীটদর মটধেও। এর মটধে এেদম এপ্রাটন্ত বসা ওটদর এেজন বটল উঠল, 
‘আমরা হবড়াট  এটসহছ। আেনারা আহদবাসী নন, এো বুহঝহন। আমরা 
আেনাটদর ম  হলােই েুজহছলাম। আমরা েুব েুহশ হলাম।’ 

 ার েো হশষ হট ই আহমদ মুসা বটল উঠল, ‘হদেহছ আেনারা 
সেটলই হস ার হপ্রয়। আর আহম বলট  োটরন হস ার বলট  অন্ধ।’ 
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বটল উটঠ দাাঁহড়টয় আহমদ মুসা এপ্রাটন্তর হয হলােহে েো বটলহছল  ার 
সামটন হেটয় বলল, ‘আেনার হস ারো এেেু হদেট  োহর। এেেু বাহজটয় 
হদেব।’ 

হলােোর হেহারায় হবব্র  ভাব প্রোশ হেল।  ার োটশর সােীর হদটে 
এেবার  াোল।  ারের হস ারহে আহমদ মুসার হাট   ুটল হদল। 

আহমদ মুসা হস ারহে হাট  হনটয় বুঝল  ার অনুমান হঠে। েুহশ হটলা 
আহমদমুসা। 

হস ারহে হনটড়-টেটড় হদেট  হদেট  দু’ধাে হেছটন সটর এল। বলল, 
‘েমৎোর হস ার।’ 

হস ার বাজাট  শুরু েরল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা সহ ে হস ার 
ভাল বাজায়। 

প্রশংসায় উচ্ছহস  হটয় উটঠহছল েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজী। 
আহমদ মুসা  েন ভাবহছল অে েো। এটদর েহরেল্পনা হে। এ সময় 

হেংবা হদটনর হবলা সবার সামটন হেছু না েটর রাট র সুটযাে  ারা হনটব এো 
স্বাভাহবে। হেন্তু আহমদ মুসাটে হাট র মুটঠায় োওয়ার ের সুটযােো হছটড় হদটয় 
 ারা রা  েযৈন্ত অটেোর ঝুাঁহে হনটব, এোও অস্বাভাহবে। আহমদ মুসা ওটদর 
মটধেই উটত্তজনা লেে েরল। 

আহমদ মুসা হস ার বাজাটনা োহমটয় মুে হফরাল েোহনশ হদবানটন্দর 
হদটে। বলল, ‘স্যহর, সুর হদটয় এেো হসকুটরা োজ েটর হফললাম। হমহমানটদর 
সাটে েো বলু.....।’ 

হেছটন এেো েেৈশেে আহমদ মুসাটে োহমটয় হদল। েেৈশ েেহের 
হনটদৈশ, ‘বােৈমোন, হদবানন্দ বাবু সবাই হা   ুটল দাাঁড়ান।’ 

আহমদ মুসার মুটের েো বন্ধ হটয় হেটয়হছল। হদেল, হবহষ্ম  েোহনশ 
হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজী হা   ুটল দাাঁড়াটচ্ছ। আহমদ মুসাও হস ার দু’হাট  
ধটর হরটেই হা  দু’হে উেটর  ুলট   ুলট  ঘুটর দাাঁড়াল। আহমদ মুসা হদেল, 
বন্দীোনায় হদো হসই হলােহেই হষ্টনোন  াে েটরটছ  াটদর হদটে।  ার 
হষ্টনোনহে হস াটরর হোলস হেটে হবর েটর হনটয়টছ। অটেরা হষ্টনোন হবর 
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েটরহন হেংবা  াে েটর উেটর হ াটলহন, হেন্তু সবাই হস ারটে েহজশটন 
হনটয়টছ এবং সবারই হা  হষ্টনোটনর হট্রোটর, বুঝল আহমদ মুসা। 

ওহদটে োটশ দাাঁড়াটনা আহদবাসীটদর মটধে ভয় ও গুঞ্জন দুই’ই সৃহষ্ট 
হটয়টছ। 

হসই হলােহের েেৈশ েে আবার ধ্বহন  হটলা, ‘নটরন, হবটরন হ ামরা 
আহদবাসীটদর গুঞ্জন োহমটয় দাও।’ 

েো বলার সময়  ার হোে ও হষ্টনোটনর নল আহমদ মুসার হদে হেটে 
এেেকুুও সরায়হন। 

‘ াহটল ঐ েহরহে  হলােহে এেন ওটদর হন াও।’ ভাবল আহমদ মুসা। 
হলােহের হনটদৈশ নটরন-হবটরনরা োওয়ার সাটে সাটেই ওটদর সাহর 

হেটে দু’জন হলাে  াটদর হস ার ঘুহরটয় হনল এবং আহদবসীটদর হদটে লেে 
েটর এেেশলা ফায়ার েরল। হ নজন আহদবাসী গুলীহবদ্ধ হটয় েটড় হেল। 

গুলী েটরই নটরন অেবা হবটরন হলােহে হেৎোর েটর বলল, ‘আমরা 
েটল না যাওয়া েযৈন্ত সবাই হা   ুটল দাাঁহড়টয় োেটব। না হটল সবাইটে লাশ 
েটর হদব।’ 

এহদটে আহমদ মুসাটরদ োটেৈে েরা হলােহে আহমদ মুসাটে লেে 
েটর  ীব্র েটে বলল, ‘হ ামাটে হদোমাত্রই হ ো ের মা। হেন্তু হ ামাটে 
আমাটদর জীবন্ত প্রটয়াজন। আহমদ শাহ্ আলমেীটরর মা-টবানটে ধটরহছ। 
আহমদ শাহ্ আলমেীটরর মুে হোলার জটে সবাইটে দরোর। হেন্তু মটন হরে, 
হোন োলাহের আশ্রয় হনটল কুকুটরর মট া গুলী েটর মারব।’ 

বটলই হস যার হা  হেটে আহমদ মুসা হস ার হনটয়হছল  াটে হনটদৈশ 
হদল, ‘যাও শয় ানোর োছ হেটে হস ারো হনটয় নাও।’  

হলােহে হনটদৈশ হেটয়ই উটঠ হেটয় আহমদ মুসার সামটন দাাঁড়াল। দু’হা  
বাহড়টয় বলল, ‘দাও হস ার।’ 

আহমদ মুসা হা   ুটল দাাঁড়াটনা অবিায় দু’হাট  ধটর হরটেহছল 
হস ারহে। এমনভাটব ধটরহছল যাট  োনহাট র  জৈহন হস ারটর হট্রোর হহাটল 
ঢুহেটয় রাো যায়। 
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আহমদ মুসা হস ারহে বুে বরাবর নাহমটয়ই হস ারহে হলােহের হাট  
 ুটল হদবার ভহঙ্গট  বাম োো এেধাে এহেটয় হনল,  ারের োন ো হবদুেৎ 
েহ ট  ছুড়ল হলােহের হদটে। আঘা  েরল হলােহের  লটেটের হনটে। হলােহে 
হদহ মুহূট ৈ ধনুটের ম  হবাঁটে হেল। 

  েটণ আহমদ মুসার হস ার গুলীবষৈণ শুরু েটরটছ। প্রেম গুলীহে 
হবদ্ধ েরল আহমদ মুসার োটয়র আঘাট  মাহেট  েটড় োো হলােহেটে। 

 ারের আহমদ মুসার হাট র হস ারহে মাোটন সবা ওটদর হদটে  াে 
েটর হট্রোর হেটে ধটরহছল। 

হস ার হেটে ছুটে যাওয়া গুলীর বৃহষ্ট ওটদর উের হদটয় দু’বার ঘুটর 
এল। 

ওটদর বােী ১১জনই দু’হে মাোটন সাহরবদ্ধ হটয় বটসহছল। 
গুলী বৃহষ্ট দু’বার ঘুটর আসার ের ওরা সবাই লাশ হটয় েটড় হেল, হোউ 

মাোর উের, হেউ মাোর হনটে। 
গুলী হশষ েটরই আহমদ মুসা হস ারহে হা  হেটে হফটল হদটয় ছুেল 

আহদবাসীটদর হদটে। দ্রু  হেল হ নজন আহট র োটছ। হদেল, হ নজটনরই 
হদটহ এোহধে গুলহর আঘা ।  টব হদটহর উেটরর হদেো হনরােদ। 

আহমদ মুসাটে আহদবাসীটদর হদটে ছুেট  হদটে েোহনশ হদবানন্দ 
সুহষ্ম া বালাজীটে হেটন হনটয় হসহদটে ছুটে এটসহছল। 

ওরাও এটস আহ টদর োটশ বসল। 
‘আো, ওরা সটব হেটে সুহনহদৈষ্ট োটেৈে ছাড়াই গুলী েটরটছ, অেহদটে 

এটদর দাাঁড়াটনার জায়ো হ া উাঁেু।  াই হদটহর উেটরর অংশো হবাঁটে হেটছ।’ 
বলল আহমদ মসা সুহষ্ম া বালাজীটে লেে েটর।  

‘ঈশ্বরটে ধেবাদ। হ ামরা এটদরটে মাোয় হ াল, আহম হমহেটেল 
েীে হনটয় আহস।’ বটল ছুেল সুহষ্ম া বালাজী ঘটরর হদটে।  

আহমদ মুসা ও েোহনশ হদবানন্দ দু’জন আহ টে  ুলট  যাহচ্ছল।  
ছুটে এল োটশই দাাঁহড়টয় োো হবষ্ময়-হবমূঢ় হটয় েড়া আহদবাসীরা। 

সমস্বটর বটল উঠল, ‘স্যার আেনারা সরুন, আমরা  ুলহছ।’ 
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সটর এল আমহদ মুসারা। 
আহমদ মুসা বলল, ‘হঠে আটছ ওরা ওটদর  ুহল হনে,   েটণ আহম 

হদহে ওটদর হেউ জীবহ  আটছ হেনা।’ 
বটল আহমদ মুসা ওহদটের মাোর হদটে েলল। 
হ নজন আহ টেই মাোর উের হ ালা হটয়টছ। 
সুহষ্ম া বালাজী  ার হমহেেেল েীে হনটয় এটস হেটছ। 
এহদটে মানুটষর ঢল হনটমটছ। 
গুলীর শে শুটন ছুটে আসটছ আহদবাসীরা। 
‘হছাে ভাই, আেহন এহদটে আসুন। আেনার সাহাযে দরোর। হে 

েরটছন আেহন ওোটন?’ বলল সুহষ্ম া বালাজী আহমদ মুসাটে লেে েটর। 
‘হদেহছলাম, এটদর হেউ হবাঁটে আটছ হেনা। হেন্তু হেউ হবাঁটে হনই।’ 

আহমদ মুসা বলল। 
‘হবাঁটে োেটল হে েরট ন?’ হঠাাঁটে হাহস হেটন প্রশ্ন েরল সুহষ্ম া 

বালাজী। 
‘অসুি, আহ  ও আত্নসমেৈণোরীরা আর শত্রু োটে না।  াছাড়া 

 াটদর হেউ আহ  োেটল,  াটে বাাঁোটনার মটধে লাভ হছল। হেছু  েে আদায় 
েরা হয ।  াটদর সম্পটেৈ  েে এই মুহূট ৈ সবটেটয় হবহশ প্রটয়াজন।’ আহমদ 
মুসা বলল। 

েো হশষ েটর সুষ্ম া বালাজী ও েোহনশ হদবানটন্দর সাটে আহ টদর 
হসবার োটজ হযাে হদটয় বলল, ‘ বু হেছু জানার এেো সুটযাে আটছ। এটদর 
হমাবাইলগুটলা হযাোড় েটরহছ, আর সু্কল মাটঠ আটছ এটদর বোে-বোটেজ। ওসব 
হেটে হেছু হ া োওয়া যাটবই।’ 

‘ঈশ্বর সহায় হহান।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী। 
হ নজনই োটজ হলটে হেল। োরহদটে মানুটষর হদয়াল। 
ঘেনার েবর আগুটনর ম  ছহড়য় েটড়টছ। সবাই এটস হাহজর হটয়টছ 

 াটদর স্যাটরর বাহড়ট । হ াটদর হোটে-মুটে হবহষ্ময় হবদনা ও েবৈ  প্রমাণ 
উৎসুেে। হেন্তু  াদটর স্যাররা বেস্ত। 
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 াটদর উৎসুেে হমোটচ্ছ,  াটদর প্রটশ্নর জবাব হদটচ্ছ অংহে, হদওবা 
এবং অে যারা আটঘ হেটেই উেহি  হছল এোটন। আহদবাসীরা এটে এটে 
হজটন হফলল  াটদর হমহমাটনর হবষ্ময়ের বাহাদুরীট  হবাঁটে হেটছ  াদটর 
স্যাররা, হবটে হেটছ আহদবাসীরা। ওরা েযৈেটের ছদ্ধটবটশ, হষ্টনোনগুটলাটে 
হস াটরর হোলটস হঢটে এটনহছল োোহ  েরট , লুে রাজ েরট । বাাঁহেটয়টছ 
 াটদর হমহমাটনর বাহাদুরী। 

আহদবাসীটদর শ  শ  হোটের েৃ জ্ঞ ও প্রশংসার দৃহষ্ট আহমদ মুসার 
প্রহ  হনবদ্ধ। মুহূট ৈই আহমদ মুসা  াটদর ‘হহটরা’হ  েহরণ  হটয় হেল। 

এহদটে আহ টদর আহ  িান ওষধ  হদটয় েহরস্কার েরা, প্রটয়াজটন 
অোটরশন েটর গুলী হবর েরা, আহ  জায়ো হসলাই েরা, বোটটেজ েরা এবং 
হসই যন্ত্রণাো র হলােটদর সান্তনা হদয়ার েষ্টের ও সময় সাটেে োজ এহেটয় 
েটলটছ। 

‘হছাে ভাই, এ হষ্পশালাইজে োটজও হদেহছ আেহন দে।’ োজ েরট  
েরট ই এে সয় বটল উঠল সুহষ্ম া বালাজী আহমদ মুসাটে লেে েটর। 

োজ হেটে হোে না সহরটয়ই আহমদ মুসা উত্তটর বলল, ‘আমার হেটত্র 
এম  ঘেনা এ  হবহশ ঘটেটছ হয, হদেট  হদেট  সব মুেি হটয় হেটছ।’ 

‘হছাে ভাই, এ হদন আেনার েো েটড়হছ, শুটনহছ। হেন্তু আজ হোটে 
হদেলাম, আেহন হে! আেহন হে েটর জানটল হয হস াটরর হোলটস হষ্টনোন 
আটছ, হে েটরই বা বুঝটলন হস হষ্টনোনহের হট্রোর হোোয়, হেভাটব বেবহার 
েরট  হটব! োো আঘা  েরার সময়োই বা হেভাটব হবটছ হনটলন! হোটের 
েলটেই এমন ঘেনা ঘেটলাই বা হেভাটব!’ এেো আহ  িান হসলাইর  অবিায় 
বলল সুহষ্ম া বালাজী। 

‘সবই আল্লাহর সাহাযে, আো।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘আহম বুঝট  োরহছ না হছাে ভাই, আেহন হস ারো ওটদর এেজটনর 

হা  হেটে হনটয়হছটলন সহ ে বাজটনার জটে, না আেহন অে হজটনই ওো হা  
েটরহছটলন?’ এেজটনর হসলাইেরা আহ  িাটন বোটটেজ বাাঁধট  বাাঁধট  বলল 
েোহনশ হদবানন্দ। 
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‘আমার হনহশ্চ  হবশ্বাস হটয়হছল হয, হস াটরর হোলটস ওগুটলা আসটল 
অে। অে হহটসটবই হস ারো আহম হা  েটরহছলাম।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘আেনার এ হনহশ্চ  হবশ্বাস জন্মাবার োরণ?’ প্রশ্ন েরল সুহষ্ম া 
বালাজী। হাট র োজোর উের হোে হরটেই। 

‘হস অটনে েো। হদওবার োজ হেটে েবরগুটলঅ জানার ের 
েযৈেেটদর আেমনটেই আহম সটন্দহ েটরহছলাম। দু’জন েুহলটশর আোর-
আেৃহ  ও আোর-আেরটণর েো শুটন আহম বুটঝহছলাম। ওরা আসটল েুহলশ 
নয়। েুহলশ সাহজটয় আনা হটয়টছ মানুষটে ভয় হদোবার জটে এবং বাড়হ  
সুহবধা আদাটয়র উটেটে।  ারের ওরা এটল ওটদর এেজনটে আহম হেনট  
োহর। স্বামী স্বরূোনটন্দর বন্দীোনা হেটে হবরুবার সময় ওটে আহম 
হদটেহছলাম। হস আমাটে হেনট  হেটরহছল এবং  ার সােী সবাইটে ইংহেট  
জাহনটয় হদটয়হছল। ঐ হলােহেই আমাটদর প্রহ  হষ্টনোন  াে েটরহছল। আহমদ 
মুসা বলল। 

‘যহদ হস ারহে আেহন না হনট  োরট ন হেংবা আেহন যহদ গুলী েরার 
সুটযাে না হেট ন,  াহটল হে ঘে   া ভাবট ও ভয় লােটছ। বলল সুহষ্ম া 
বালাজী। 

‘আেনা, েেনও হোন সংেেই হনহিদ্র হয় না। প্রট েে সংেটের সাটে 
সংেে উত্তরটণর সুটযােও োটে। প্রটয়জন হটলা হস সুটযাে হবর েটর হনয়া এবং 
সদ্বেবহার েরা।’ 

‘হেন্তু সুটযাে সব সময় হবর েরা নাও হযট  োটর, বা হস সুটযাটের 
সদ্বেবহার সম্ভব নাও হটব োটর।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী। 

‘হ্াাঁ আো। আল্লাহর ইচ্ছা হটল হসোও হট  োটর।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘জীবন-মৃ েুটে এমন োশাোহশ হদটেও আেনার ্ু্েেুকুও ভায় েটর 

না?’ সুহষ্ম া বালাজী বলল। 
‘আমাটদর ধমৈগ্রন্থ আল-কুরআটন রটয়টছ, ‘আমার জীবন, মরণ, সাধনা, 

কুরবানী সব হবশ্বহনয়ন্তা মহান আল্লাহর জটে।’ এো যহদ হবশ্বাস হয়  াহটল ভয় 
হোটেটে আসটব?’ বলল আহমদ মুসা। 
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‘হেন্তু আেনার েী আটছ যাটে আেহন অ েন্ত ভালবাটসন, আেনার 
হসানার েুেটরা সন্তান আটছ, হয আেনার োটছ আেনার হেটয় হপ্রয়। জীবন-মৃ েুর 
এই ধরটনর েরম সহন্ধেটণ  াটদর স্মরণ আেনাটে দুবৈল েটর না?’ হশষ 
বাটটেজহে সম্পন্ন হওয়ার ের আহমদ মুসার হদটে মুে  ুটল বলল সুহষ্ম া 
বালাজী। 

‘আো, আমাটদর কুরআন শরীটফর আর এেহে আয়াট  বলা হটয়টছ হয, 
হনটজর হে া, হনটজর সন্তান, হনটজর ভাই, হনটজর েত্নী, হনটজর জাহ -হোষ্ঠী, 
হনটজর অহজৈ  সম্পদ, হনটজর বেবসা-বাহণজে এবং হনটজর বাহড়-বাসিান হেটে 
আল্লাহটে,  ার রসূলটে এবং আল্লাহর েটে সংগ্রামটে হবহশ ভালবাসট  হটব।’ 
এো হযটহ ু আমার ঈমান,  াই সন্তান ও েীটে আহম বড় েটর হদেব হে েটর?’ 

সটঙ্গ সটঙ্গই সুহষ্ম া বালাজী বটল উঠল, ‘হেন্তু আেনার এই সংগ্রাম হ া 
আল্লার জটে,  ার রসূল স.-এর জে নয় হেংবা  ার েটের জটে সংগ্রাম নয়। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আহম যা েরহছ  া আল্লার েটের সংগ্রাম 
হহটসটবই েরহছ। মজলুম, অ োোহর টদর সাহাটযে এহেটয় যাবার জটে আল্লাহ 
শুধু হনটদৈশই হদনহন বরং যারা আ ৈ মানব ার সাহাটযে এহেটয় যায় না,  ারা হেন 
যায় না এ হনটয় আল্লাহ  াদটর অহভযুক্তও েটরটছন। আমাটদর ধমৈগ্রন্থ আল 
কুরআটন বলা হটয়টছ, ‘হ ামাটদর হে হটলা হয, হ ামরা যুদ্ধ েরছ না আল্লাহর 
জটে এবং অসহায় নর-নারী ও হশশুটদর জটে যারা-ফহরয়াদ েরটছ, হহ আল্লাহ 
এই যাটলটমর জনেদ হট  আমাটদ অেত্র হনটয় যাও..........।’ আল্লাহর এই 
আটদশ অনুসাটর প্রট েে অ োোহর , মজলুম মানুটষর জে সংগ্রাম েরা 
আল্লাহর েটে োজ েরা এেই েো। আহম হ া এই োটজর জটে আন্দামাটন 
এটসহছ এবং এই োজ েরহছ।’ 

সুহষ্ম া বালাজীর হোে দু’হে উজ্জ্বল হটয় উটঠটছ। হস রক্তটভজা  ুলা, 
বোটটেটজর বজৈ সবহেছু এেসাটে এেো োহেটের েোটেটে  ুলট   ুলট  
বলল, ‘হবহষ্ম  হহচ্ছ হছাে ভাই, আেনাটদর ধটমৈ হদেহছ সব হবষটয় েো আটছ, 
হনটদৈশ আটছ, হনয়ম আটছ। আেনার হশষ উদৃ্ধহ  যহদ কুরআটনর েো হয়, 
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 াহটল হ া বলট  হটব, কুরআন মুসলমানটদর জটে নয়, কুরআন মানুটষর 
জটে। আর আেনার ধমৈ শুধু নয়, জীবন-ধমৈ, জীবন্ত ধমৈ।’ 

সুহষ্ম া বালাজীর েো হশষ হট ই েোহনশ হদবানন্দ বলল, ‘োম োম 
সুহস, এই হেছুেণ আটে  ুহম বলটল আহম নাহে হছাে ভাটয়র ধমৈটে ওয়ােওবার 
হদটয়হছ। হেন্তু এেন হ া  ুহম োবল ওয়ােওভার হদটল। 

সুহষ্ম া বালাজী দ্রু  মুে ঘুহরটয় হেছু বলট  যাহচ্ছল। আহমদ মুসা 
আটেই বটল উঠল, এ প্রসঙ্গ এেন োে আেনা। ওহদটে আমাটদর মটনাটযাে 
হদয়া দরোর। গ্রামবাসীটদর হেছু বলুন। আহ টদর হোোয় োঠাটবন বা 
রােটবন হস বেবিা েরুন। 

‘ধেবাদ হছাে ভাই।’ বটল সুহষ্ম া বালাজী  াোল েোহনশ হদবানটন্দর 
হদটে। বলল, ‘হদওবা, অংহে গ্রামবাসীটদর হেছু বটলটছ।  ুহমও ওটদর হেছু বল। 
লাশগুটলা হে েরটব, ওটদর লাটেছর হে হটব, সব বোোটর ওটদর হনটদৈশ হদট  
হটব।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী। 

েোহনশ হদবান্দ  াোল আহমদ মুসার হদটে। বলল, ‘লাশগুটলা ও 
লাটেটজর হে হটব এ বোোটর আেনার েরামশৈ হে?’ 

‘লাশগুটলা বটয় হনটয় োহাটড়র ওোটর রাস্তার োটশ রাো ওটদর 
োহড়ট   ুটল রাস্তার োটশই েভীর োটদ হঠটল হফটল হদট  হটব। আর এটদর 
েটেটের োো-েয়সা, লােরজর হজহনসেত্র সবহেছু গ্রামবাসীটদর েলোণ-
ফাটটে জমা হদ। অেগুটলা আেনার অেোটর রােুন। আর গ্রামবাসীটদর বলুন 
১২জন েযৈেটের এই উে েোয় আসাসহ যা হেছু ঘটেটছ হযন  ারা ভুটল যায়। 
হেউ অনুসন্ধাটন এটল  ারা হেছুই জাটন না বলটব।’ 

‘েমৎোর হছাে ভাই। এমন সমাধান হদটয়টছন যার হোন হবেল্প হনই। 
ধেবাদ।’ বলল েোহনশ হদবানন্দ। 

সুহষ্ম া বালাজীরও হোে দু’হে হবমুগ্ধ ায় উজ্জ্বল। বলল, ‘আমারও 
ধেবাদ হনন হছাে ভাই। হেন্তু এেো েো, সবটশটষ আেহন হয গ্রামবাসীটদর 
হমেো েো বলার েরামশৈ হদটলন?’ 
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‘না, ওো হমেো বলা নয় আো। যুটদ্ধর এেো হেৌশল ওো। যুদ্ধটেটত্র 
শুত্রুটে হবভ্রান্ত েরা যুটদ্ধরই এেো অে। হস অেই আমরা প্রটয়াে েটরছ।’ 

হাসল সুহষ্ম া বালাজী। েোহনশ হদবানন্দও হাসল। 
বলল সুহষ্ম া, ‘বুটঝহছ হছাে ভাই। ধেবাদ আেনাটে। েোো আমরাও 

অেভাটব জান াম। হেন্তু আেহন এটে হয ‘ াহত্বে রূে’ হদটয় প্রোশ েরটলন 
 া অহবস্মরণীয়। আেনাটদর  আবাটরা ধেবাদ।’ 

‘আমার েে হেটেও ধেবাদ।’ বটল উটঠ দাাঁড়াল েোহনশ হদবানন্দ। 
‘হদহে আমাটদর হলােটদর সাটে েো বহল।’ বটল েোহনশ হদবানন্দ 

গ্রামবাসীদর হদটে এগুটলা। 
আর আহমদ মুসা ও সুহষ্ম া বালাজী োহন ভহ ৈ বালহ র হদটে এগুটলা। 

জারওয়া ইহ মটধেই বালহ ট  েটর োহন, সাবান, হ ায়াটল এটনহছল। 
 
 
 
রা  েেন ১০ো। 
আষাটঢ় হমটঘর ম  মুে েোহনশ ও সুহষ্ম া বালাজী দু’জটনরই।  ারা 

বটস আটছ এে হসাফায় োশাোহশ। 
 াটদর সামটন আর এে হসাফায় বটস আটছ আহমদ মুসা। েম্ভীর  ার 

মুে। 
‘আজ রাট  এেনই েটল যাটবন, এো সহ ে ফাইনাল?’ বলল েোহনশ 

হদবানন্দ।  ার েলায় হোটভর সুর। 
‘হ্াাঁ, হযট  হটব ভাই সাটহব।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘হঠাৎ এই হসদ্ধান্ত হেন?’ সুহষ্ম া বালাজী বলল।  ার েে ভারী। 
‘হস েো বলঅর জটেই হ া হেটেহছ আো আেনাটদর।’ হবটেল হেটে 

এ েযৈন্ত যা জানট  হেটরহছ  াট ই এ হসদ্ধান্ত আমাটে হনট  হটয়টছ।’ 
‘আজ এ বড় ঘেনা এোটন ঘেল। রাট ই আেহন েটল হেটল হেমন 

হটব। আমার জীবটন এমন ঘেনা ঘটেহন। এ গ্রাটমও নয়। হোন হেছুট ই ভয় 
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আমার হনই। এই অিলটে অেরাধ মুক্ত েরট  সব রেম হক্রহমনালটদর সাটে 
লড়ট  হটয়টছ আমাটদর। হেন্তু আজ যা ঘেল  া ন ুন। আর এর সাটে আমার 
েুরাটনা শ্রত্রুর হযাে রটয়টছ।  াই বলহছলাম, ‘দু’এেহদন োেটল ভাল হট া।’ 
বলল েোহনশ হদবানন্দ। 

‘আহম এ হদেো হেন্তা েটরহছ ভাই সাটহব। হনহ  বারজটনর োছ হেটে 
হয হমাবাইলগুটলা হেটয়হছ, হসসব হেে েরট  হেটয় শংেরাোটযৈর হমাবাইল 
নািার হেটয় যাই। আহম  াটে বটলহছ,  ার োঠাটনা বারজন েুহনটেই আহম হশষ 
েটরহছ। আহম আসহছ হোেৈ হেয়াটর।’ 

‘হস হে হোেৈ হেয়াটর আটছ?’ েোহনশ হদবানন্দ বলল। 
‘হসও বটলহন। আহমও জাহন না। হজজ্ঞাসাও েহরহন। আহম হেটয়হছ  ার 

দৃহষ্ট এই উে েো হেটে হোেৈ হেয়াটরর হদটে সহরটয় হদট ।’ 
‘ধেবাদ হছাে ভাই। আেহন সহ েই হগ্রে। আেহন ে  বড় আেহনই 

জাটনন না। আেহন উে েোর অসহায় হলােটদর বাাঁহেটয়টছন। আমার বুটের 
উের হেটে এেো োের হনটম হেল। জাহন এই আহদবাসী হলােরা ভাই-হবাটনর 
হেটয়ও আমার োটছ বড়। শংেরাোটযৈর ম  হয শয় ান আমার েহরবার ধ্বংস 
েটরটছ, আমাটদর বনবাসী েটরটছ, হসই শয় ান শকুন দৃহষ্ট আমার উে েোয় 
সরল সহজ, দহরদ্রটলােটদর উের না েড়ুে, এো োহচ্ছলাম। মটন হয় আমার 
ভাবার আটেই আেহন আমার োওয়া েুরণ েটরটছন। হেউ সব মানুষটে ভাল না 
বাসটল এমনভাটব আোম ভাবট  োটর না। হছাে ভাই আেনার সবটেটয় বড় 
েহরেয় আেহন মানুষটে ভালবাটসন।’ 

আহমদ মুসা মুে েুটলহছল হেছু বলর জটে। হেন্তু  ার আটেই সুহষ্ম া 
বালাজী বলল আহমদ মুসাটে লেে  েটর, ‘এ  েরার মটধেও’ হেন্তু বুঝা হেল 
না হেন আেনাটে এই রাট  হযট  হটব।’ 

‘বলহছ হস েো। আহম শংেরাোযৈটে হেহলটফন েটরহছলাম  াটে 
জানাবার জটে হয, হস হয বারজনটে োহঠটয়হছল আমাটে ধটর হনটয় যাবার 
জটে,  ারা সবাই ে ম হটয় হেটছ। আহম আসহছ হোেৈ হেয়াটর। সটঙ্গ সটঙ্গই হস 
আমাটে বটলটছ, শাহ্ বানু ও সাহারা বানু এেন  ার হাট র মুটঠায়। আহম যহদ 
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আোমীোল সোল ৮োর মটধে  াটদর হাট  হনটজটে হসােদৈ না েহর,  াহটল 
শাহ্ বানু সাহারা বানু আোমীোলই ধহষৈ া হটব এবং লাহি  জীবন যােটন 
 াটদর বাধে েরা হটব। আহম জাহন হস যা বলটছ,  া েরটব। এই অবিায়  াটদর 
হাট  হনটজটে হসােদৈ েরা ছাড়া আমার উোয় হনই।  াই সোটলর মটধেই 
আমাটে হোেৈ হেয়াটর হেৌাঁছট  হটব।’ 

আহমদ মুসার েো হশষ  হবার আটেই আ ৈনাে েটর উটঠটছ েোহনশ 
হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজী দু’জটনই। হবষ্ময়-হবদনায় ছানাবড়া হটয় হেটছ 
দু’জটনর হোে। 

আহমদ মুসা োমটল েো বলট  হেষ্টা েরল সুহষ্ম া বালাজী। হেন্তু 
োরল না। প্রবল এে উচ্ছ্বাস  ার হজহবা ও েেটে হযন আড়ষ্ট েটর হদল। 

েো বটল উঠল েোহনশ হদবানন্দ। বলল, ‘হছাে ভাই আেহন 
এেোগুটলা স্বটপ্ন বলটছন না বাস্তটব বলটছন? আেনাটে ওরা হা  হেটল হে 
েরটব জাটনন?’ 

‘আহম হস েো ভাবহছ না। আহম ভাবহছ, আমার হনটজটে বাাঁোবার হযেুকু 
েম া আটছ, হসেুকু েম া শাহ্ বানু সাহারা বানুর হনই। আর আহম ওটদর হাট  
হয়ট া েষ্ট োব, হেন্তু  াট  আমার অসম্মান হটব না, আমার জীবনও নষ্ট হটব 
না, হেন্তু শাহ্ বানুরা হারাটব সবহেছু। আমার সজ্ঞাটন আমাটদর মা-হবানটে 
এইভাটব ওটদর হাট  হছটড় হদট  োহর না। বলল আহমদ মুসা। 

‘আেনার েো আহম অস্বীোর েহর না। হেন্তু এরেটরও বলল আেনার 
জীবন হে ওাঁটদর হনরােত্তার হবহনময় হট  োটর? আেনাটে এভাব অবমূলোয়ণ 
েরার অহধোহর হে আেনার আটছ।’ আটবেেহম্প  েটে সুহষ্ম া বালাজী। 

‘আো, এমহন বা আমার অজ্ঞাট   াটদর এেো হেছু যহদ হটয় হয , 
 াহটল সান্তনার এেো সুটযাে হছল। হেন্তু  ারা এ হবষটয় হঘাষনা হদয়ার ের এবং 
আহম  া জানার ের,  াটদর সম্মান শুধু জাহ র সম্মান নয় হোো মানব জাহ র 
সম্মাটনর ম  হবশাল হটয় দাাঁহড়টয়টছ। হবটশষ েটর  াটদর রো োওয়ার এেো 
উোয় আমার সাটে যুক্ত হবার ের, আমার দাহয়ত্ব সবটেটয় হবটড় হেটছ। এ 
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দাহয়টত্বর আহবাটন আমাটে সাড়া হদট ই হটব।’ বলল আহমদ মুসা। আটেব 
উটত্তজনাহীন শান্ত েে আহমদ মুসার। 

হা াশা ও অসহায় ার অন্ধোর হনটমটছ সুহষ্ম া বালাজী ও েোহনশ 
হদবানটন্দর হোটে-মুটে। 

মুষটড় েটড়টছ সুহষ্ম া বালাজীই হবহশ।  ার শুেটনা হঠাাঁে দু’হে 
উটত্তজনায় োাঁেটছ। হস েহম্প েটে বলল, ‘হেন্তু ওদটর হাট  ধরা হদটলই হয ওাঁরা 
ছাড়া োটবন বা রো োটবন, এর হোন েোরাহটে আটছ? আমার হবশ্বাস ওরদর 
সাটে আেনাটেও হাট  োবার ওটদর এেো ফাাঁদ এো। যহদ  াই হয়,  াহটল 
সবাই হশষ হটব। অ এব অহনশ্চয় া মাঝ এ ঝাঁহে হনট  োটরন না।’ োন্না রুদ্ধ 
েটে বলল সুহষ্ম া বালাজী। 

‘আেনার েোয় যুহক্ত আটছ। হয়ট া এোই ঘেটব। হেন্তু এই যুহক্তর 
আড়াল হনটয় আহম বটস োেট  োহর না। হবেদগ্রস্তটে বাাঁোটনার হেষ্টা েরা 
দাহয়ত্ব, হেষ্টার ফল হহসাব েটর নয়। আেহন হযো বটলটছন, হট  োটর এো 
 াটদর ফাাঁদ। হেন্তু ফাাঁদ হেট   ারা জয়ী হটব এেোও হ া হনহশ্চ  েটর বলা 
যাটব না।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘এছাড়া সামটন এগুবার আর হোন রাস্তা হনই?’ বলল েোহনশ  
‘হভটব হদটেহছ। আর হোন েে হনই।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘এেন হদেহছ এই উে েোর হনরেত্তার েো হভটব হেহলটফান েরট  

হেটয় এই হবহেটদ েটড়টছন। আেনাটে না হেটল এই আলহেটমোম হদট  
োরট া না। শাহ বানুটদর উেরও  াহটল এই হবেদ োেট া না।’ শুেটনা েটে 
বলল েোহনশ হদবানন্দ। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ভাই সাটহব, আল্লাহর প্রহ  হবশ্বাস আেহন 
আরও দৃঢ় েরুন। যা ঘেটব  াই হেন্তু ঘটে যায়, োযৈোরটণর হদে হেটে ভাল-
মন্দ যাই হহাে। আমার হেহলটফান েরা, এই সংেে সৃহষ্ট হওয়া সবই অদৃে এে 
েহরেল্পনার অংশও হট  োটর। সু রাং সধযৈ ধারণ েটর েরণীয় োজ েটর 
যাওয়াই মানুটষর োজ।’ 
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‘আেনার সব েোই স ে হছাে ভাই। হেন্তু হবষয়োটে আেহন য  
হালো েটর হদেটছনম,  ট া সহজ নয় বোোরো। এেজন বা দু’জনটে 
মৃ েুদণ্ড হেটে বাাঁোবার জটে আেহন মৃ েুদণ্ড হনটজ গ্রহণ েরটছন। হোন হবান 
 ার ভাইটে এ অনুমহ  হদট  োটর না। হেন্তু আহম সহ েই হ া হবান নই।’ 
আটবে-েহম্প  েলায় বলল সুহষ্ম া বালাজী। 

‘হছাে ভাই, উত্তর হদন এবার।’ বলল েোহনশ হদবানন্দ। 
‘যার বড় হবান হোন হদন হছলই না, হস োউটে বড় হবান হহসাটব হেটল 

 ার সাটে ‘বড় হবান’-এর ম ই বেবহার েরটব । োরও আেন হবান োেটলই 
শুধু হস ‘ো াটনা হবান’-হে ‘ো াটনা’ বটল বুঝট  োটর। আমার হস সুটযাে 
হনই।’ 

বটল এেেু োমর আহমদ মুসা।  ারের মুে  ুটল  াোল েোহনশ 
হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজীর হদটে। হঠাটে হাহস আহমদ মুসার। বলল, ‘ভাই 
সাটহব, আেে, আহম োর দণ্ড হনটজর মাোয়  ুটল হনহচ্ছ না। অটের প্রহ  আমার 
দাহয়টত্বর েো যেন ভাহব, হনটজর প্রহ  দাহয়টত্বর েোও আহম মটন রাহে। আজ 
আহম যেন শাহ্ বানুটদর সাহাযে েরট  যাহচ্ছ,  েন আমার হনটজর প্রহ  
দাহয়টত্বর েোও আহম অবটেই ভাবহছ। হেন্তু আহম আমাটে ে েুকু সাহাযে 
েরট  োরটবা, হসো আল্লাহই ভাল জাটনন।’ 

‘ধেবাদ হছাে ভাই, আেনার েো বুটঝহছ। হেন্তু শত্রুটদর হাট   ুটল 
হদয়া হে আেনার হনটজর প্রহ  অহবোর নয়? এর ের দাহয়ত্ব োলন েরটবন 
হেভাটব?’ বলল সুহষ্ম া বালাজী। 

‘আহম জাহন না হেভাটব, হেন্তু েরব এো আহম জাহন। েহঠন হবেটদর 
মটধে েটদ েটদ আহম আল্লাহ  সাহাযে হেটয়হছ, এেনও আহম  াাঁরই সাহাযে 
প্রােৈী।’ 

সুহষ্ম া বালাজী রুমাল হদটয় হোে মুটছ বলল, ‘জাহন আেহন আহমদ 
মুসা। মজলুম মানুটষর জটেই আেহন আজ যাযাবর। ঈশ্বটরর অফরুন্ত ভাটলাবাসা 
আেনার সাটে আটছ। আমরা যা বটলহছ হসো আমাটদর োওয়া। হেন্তু আমাটদর 
োওয়া আহমদ মুসাটে হনয়ন্ত্রণ েরট  োটর না।  টব েুহশ হটয়হছ হয, হনটজর 
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প্রহ  দাহয়টত্বর েো আেহন ভুটল োটেন না। আমাটদর উটদ্বটের জবাব এর মটধে 
হদটয় হদটয়টছন। আেনাটে ধেবাদ।’ োমল সুহষ্ম া বালাজী। শুেটনা েে  ার। 

‘যাবার ছাড়েত্র হেটয় হেটল হছাে ভাই। আেহন এমন এে োহে, হয োছ 
হ টে এেবার ওটড়ন, হস োটছ আর হফটরা আসার সুটযাে হয় না, এোই দুুঃে। 
এেন মটন হটচ্ছ এই েয়ো হদন জীবটন না এটলই ভাল হট া। হবদুেৎ েমটের 
ের হয অন্ধোর নাটম, হসো আরও েষ্টের।’ েোহনশ হদবানন্দ  ার েো হাহস 
হদটয় শুরু েরটলও  ার েে হশটষ ভারাক্রান্ত হটয় উঠল। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘মটন রােটবন ভাই সাটহব, আেনাটদর 
আটলার জীবটন না হনটয় এটস আহম আন্দামান হেটে উড়ব না।’ 

‘এই উে েোটে অন্ধোর েটর নয় হেন্তু।’ বলল েোহনশ হদবানন্দ। 
‘এনই উে েো আজ হনটজর আটলাট ই আটলাহে । হোো আন্দামান 

যহদ এই উে েো হট া  াহটল ে ই না ভাল হট া!’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আেনাটে ধেবাদ হছাে ভাই উে েোবাসীর েে হেটে। এেো েো 

হছাে ভাই, এভাটব েটল হেটয় হেন্তু দু’জন ন ুন মুসহলম সদস্য হারাটলন।’ বটল 
হহটস উঠল েোহনশ হদবানন্দ। 

‘হারালাম হোোয়?  াাঁরা হ া মুসহলম সদস্য হটয় হেটছন। এই 
উে েোয়  াটদর হরটে হেলাম ন ুন হবশ্বাটসর আটলা জ্বালাবার জটে।’ 

‘হেন্তু  ারা দু’জন হ া এ হঘাষণা হদয়হন।’ বলল েোহনশ হদবানন্দ। 
‘এো হঘাষণার বোোর নয়, হবশ্বাস ও মনটনর েহরব ৈটনর হবষয় এো। 

এই েহরব ৈন সংঘহে  হটল হঘাষণার বোোর স্ব ুঃফু ৈভাটবই ঘটে যায়। আহম 
জাহন এ েহরব ৈন দু’জটনর মটধে এটসটছ। এরেন আেনাটদর সােী মানহছ, 
বলুন েহরব ৈন এটসটছ হেনা।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘সুহস, অে হ া বুটমরাং হটলা। এেন সােী দাও। হে বলটব, বল।’ বলল 
েোহনশ হদবানন্দ। 

হাসল সুহষ্ম া বালাজী। বলল, ‘ভাই সােী হদবার ের হবাটনর সােী 
হদবার প্রটয়াজন আটছ? এেন আেহনই বলুন হছাে ভাইটয়র সােী আেহন গ্রহণ 
েরটছন হেনা।’ 
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‘হ ামরা ভাই-হবান হদেহছ আমাটে ট্রাটে হফলার হেষ্টা েরছ।’ বলল 
েোহনশ হদবানন্দ। 

‘আমরা ট্রাটে হফললাম হোোয়।’ 
‘আেহন না আটেই েনটফস েটরটছন।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘হেভাটব?’ েোহননশ হদবানন্দ বলল। 
‘আেহন দু’জন ন ুন মুসহলম সদস্য’ হারাবার েো বটলটছন।  ার অেৈ 

এই হয, আেনারা দু’জন মুহসহলম সদস্য হটয় হেটছন।’ আহমদ মুসা বলল। 
হহটস উঠল েোহনশ হদবানন্দ। 
হাহস োহমটয় মুহূট ৈই হস আবার েম্ভীর হটয় উঠল। বলল, ‘হবশ্বাটসর 

েহরব ৈন জীবটনর সবটেটয় গুরুত্বেূণৈ হবষয়। সময়-সাটেে হসদ্ধাটন্তর বোোরও। 
হেন্তু এ  ত্বে া হোনই োটজ লােল না। আেহন এটলন এবং জয় েটর হনটলন। 
আেনাটে ধেবাদ হছাে ভাই।’ 

‘না ধেবাদ, হমাবারেবাদ আেনাটদর জটেই। স েটে এ  দ্রু  
হেনট  োরা, বুঝট  োরা এবং গ্রহণ েরট  োরার শহক্তই আসটল 
ধেবাদটযােে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘না হছাে ভাই, হবশ্বাস অশরীরী বস্তু।  ওটে হদো যায় না, হেনা যায় না। 
এই অশরীরী গুণাত্বে বস্তুহে শরীরী রূে হনটয় দৃেমান হটয় ওটঠ মানুটষর মটধে। 
আেনার মটধে আেনার ধমৈটে এমন জীবন্ত ও েহরেূণৈরূটে আমরা প্র েে 
েটরহছ। শ হদন শ  মাটসর েড়া, হদো ও অনুভব শ  ঘটোয় আমাটদর হটয় 
হেটছ। ছাত্রজীবটন ও েমৈজীবটন ঢুটে অটনে মুসলমানটে আমরা হদটেহছ, হেন্তু 
হবশ্বাটসর এই রূে আমরা হদহেহন।  াই  াটদর হদটে হোে হফরাটনারও সুটযাে 
হয়হন। হশোর হেটয় দৃষ্টান্ত বড়্ হশোর মটধে দৃষ্টান্ত োটে না, হেন্তু দৃষ্টাটন্তর মটধে 
হশোও োটে। সু রাং আমাটদর হসৌভােেমুেী েহরব ৈটনর জটে ধেবাদ 
আেনারই প্রােে। 

‘ওটয়লোম ভাই সাটহব। এেন…।’ েো এগুট  োরল না। আমহদ 
মুসা। হেটম হযট  হটলা। 
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সুহষ্ম া বালাজী উটঠ দাাঁহড়টয় েোর মাঝোটন বটল উটঠটছ, ‘আসুন 
আমরা এেসাটে প্রােৈনা েহর। আেনার নামাটজ হদটে নামাটজর হট্রহনং আমাটদর 
হটয় হেটছ। ইটোরটন হেটে ওজ ু ও নামাটজর হনয়ম োনুন হশেহছ, আরবীও 
হশেহছ। হেন্তু আনুষ্ঠাহনেভাটব নামাজ আমরা েড়ট  শুরু েহরহন। আনুষ্ঠাহনে 
শুরুো আেহনই উটদ্বাধন েটর হদটয় যান।’ 

বটল সুহষ্ম া বালাজী ছুটে হেয় েহরস্কার সাদা োদর হবছাটনার োটজ 
হলটে হেল। 

আহমদ মুসা ও েোহনশ হদবানন্দও উটঠ দাাঁড়াল। 
দু’জন ওজরু জটে এগুহচ্ছল। েোহনশ হদবানন্দ বলল, ‘হছাে ভাই 

আেহন হয়ট া ে েো রহসে া েটরই এই উে েোয় আটলা জ্বালাদার দাহয়ত্ব 
আমাটদর হদটয়টছন। হেন্তু আেনার োযৈক্রম আমাটদর হোে েুটল হদটয়টছ। আহম 
এেো মহান োজ হেটয় হেহছ হছাে ভাই। আহম েুহশ হটয়হছ।’ 

‘আল্লাহ আেনার সহায় হহান। আেনাটে অসংেে ধেবাদ।’ 
 ারা ওজরু জটে দু’জন দু’হবহসটন েটল হেল। 
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৫ 
হোেৈ হেয়াটরর বন্দর এলাোর েটয়ে মাইল দহেটণ এবং োহলেে 

শহর এলাোর েটয়ে মাইল উত্তটর এে হনজৈন উেকূটল হবাে হনাির েরল 
আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা হবােহে হেটন উেটর  ুটল এেো আড়াটল হঠটল হদল। মটন 
মটন বলল, হবােহে শুধু অ েন্ত সুন্দরই নয়, এর ইহঞ্জন অ োন্ত োওয়ারফলুও। 

হবােহে েোহনশ হদবানন্দটদর। ওটদর হমাে হ নহে হবাটের মটধে 
সবটেটয় ভালোই আহমদ মুসাটে ওরা হদটয় হদটয়টছ। ওটদর সাটে শলােরামশৈ 
ও হেন্তা-ভাবনা েটর হস হনৌ েটে আসার হসদ্ধান্ত হনই। হহহলেপ্টার হযাোটের 
সুটযাে ঐ সময়  াটদর হছল না। হসোন হেটে োহড় হনটয় হোেৈ হেয়াটর আসার 
মট া হরাে-েমুেহনটেশণ হনই। আর ঐ রাট  ভাড়া োহড়ও হমল  না। এ প্রশ্ন 
 ুটল সুহষ্ম া বালাজীই প্রস্তাব েটর মের হবাটে হনৌ েটে আসার। 

এসব ভাবট  হেটয় মটন হভটস উঠল সুহষ্ম া বালাজীর ছহছ। হবদাটয়র 
সময় হবােহের জে েৃ জ্ঞ া জানাট  হেটয়হছল সুহষ্ম া বালাজীটদর। সুহষ্ম া 
বালাজী োন্নাোো েটে বটলহছল, ‘হবােোর দামোই যহদ এভাটব েুোট  োন 
 াহটল সম্পেৈো হছন্ন েটর যান।’ 

আহমদ মুসা আর হোন েো বলট  োটরহন। ‘স্যহর আো’ বটল সালাম 
হদটয় হবদায় হনটয়টছ। 

স্পীে হবােহে উভের। আহমদ মুসা হবাে োহলটয়  ীটর উটঠ এেো 
হঝাটের আড়াটল হরটে বাইটর হবর হটয় আসার আটে অভোসবশ ই এেেু স্পশৈ 
েটর হনল েটেটে হরভলবারো হঠেঠাে আটছ হেনা। আটরেো হছাট্ট হবললবার 
আটছ হমাজার হভ টর গুাঁটজ রাো। 

আহমদ মুসা হঝাটের আড়াল হেটে হবহরটয় এটস োরহদটে  াোল। 
শংেরাোটযৈর হনটদৈশনা অনুসাটর উেকূল হেটে সামটন  াোটল হদো যাটব 
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হবশাল মরা এেো মাহেট  হুমহড় হেটয় েটড় আটছ। হস োছহে োটন রােটল 
োহাটড় হয আাঁো-বাাঁো েহলেে োওয়া যাটব হসো ধটর এগুট  হটব দু’আড়াই 
মাইল। েহলেটের এেবাটর নাে বরাবর মাোয় োওয়া যাটব এেো হছাে োহাড়, 
োহাটড়র উের মহন্দর এবং মহন্দটরর মাোয় এেহে সেহরে ে াো। হস মহন্দটরর 
উত্তর োটশ এেো ‘সাদা মাইটক্রা’ দাাঁড়াটনা োেটব। হসই মাইটক্রার হোলা 
দরজার সামটন হা   ুটল দাাঁড়াট  হটব। দু’জন হলাে বহড় সােৈ েরটব।  ারের 
উটঠ বসট  হটব োহড়ট  োাঁোয় োাঁোয় সোল ৮োয়। 

আহমদ মুসা সামটন  াহেটয়ই হদেট  হেল হসই মরা োছ। 
এগুট  লােল আহমদ মুসা হসই োছ লটেে। 
েটয়ে েজ এগুট ই এেো োহড়র শে হেল আহমদ মুসা। শেো 

আসটছ হসই মরা োছহের বাম হদে হেটে। 
আহমদ মুসা এেো হঝাটের আড়াটল েটল হেল। আড়াল হেটে হদেট  

হেল এেো নীল রটির প্রাইটভে োর আসটছ। 
প্রাইটভে োরহে  ার সামটন হদটয়ই েটল হেল উেকূটলর হদটে। 

ড্রাইহভং সীটের এেজনটেই হস হদেট  হেল। হলােহের মাোয় ঝাাঁেড়া েুল, 
োটয় হে সােৈ।  াটে হদটে ভদ্রটলাে মটন হটলা না। 

এই হনজৈন উেকূটল হলােহে োহড় হনটয় যাটচ্ছ হোোয়? 
হেৌ ুহল দমন েরট  োরটলা না আহমদ মুসা। হঝাটের আড়াল ধটর 

োহড়র হেছু হেছু ছুেল হস। উেকূল েযৈন্ত  হেটয় দাাঁড়াল োহড়হে। 
োহড় হেটে নামল ড্রাইহভং সীটের হলােহে। হেছটনর সীটের দরজা 

েুলল। হভ র হেটে হেটন হবর েটর আনল এেজন হলােটে।  ারের  াটে 
োাঁজাটোলা েটর  ুটল হনটয় েলল োহনর হদটে। 

আহমদ মুসা হদেল, হলােহে এেজন স্বািেবান যুবে। যুবেহে মৃ  না 
সংজ্ঞাহীন বুঝট  োরটলা না আহমদ মুসা।  াটে োাঁজাটোলা েটর সােটরর 
হদটে হনটয় হযট  হদটে ভাবল, লাশ সােটর হফটল হদট  এটসটছ হনশ্চয়। হেন্তু 
আবার প্রশ্ন জােল, লাশ শুধু সােটর হফলার জটে এ দূটর আনার দরোর হে! 
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হঠাৎ আহমদ মুসার মটন েড়ল আন্দামাটন েজন েজন হলােটে সােটর 
েুহবটয় মারার েো। 

েমটে উঠল আহমদ মুসা।  াহটল হলােহে হে সংজ্ঞাহীন?  াটে হমটর 
হফলট  হনটয় যাটচ্ছ? 

আহমদ মুসা েটেে হেটে হরভলবার হবর েটর হনল। হবর হটয় এল 
হঝাটের আড়াল হেটে। 

হলােহে  েন োহনর ধাটর েটল হেটছ। হফটল হদটয়টছ সংজ্ঞাহীন 
হলােহেটে োহনট ।  ারের এহেটয় যাটচ্ছ োহনট  েড়া হলােহের হদটে। 

আহমদ মুসার বুঝট  বাহে রইল না হলােহে এেন হে েরট  োয়। 
সংজ্ঞাহীন হলােহেটে েুহবটয় রােটল শ্বাসরুদ্ধ হটয়  ার মু েু ঘেটব। প্রমান হটব 
হস োহনট  েুটব মারা হেটছ। 

গুলী েরল আহমদ মুসা হলােহের হাাঁেু লটেে। 
সাইটলিার লাোটনা হরভলবার হেটে হনুঃশটে হবর হওয়া গুলী হেটয় 

আঘা  েরল হলােহের হাাঁেুট । হলােহে হেছটন হছেটে এটস েড়ল উেকূটলর 
মাহেট । 

গুলী েটরই হদৌড় হদটয়টছ আহমদ মুসা উেকূটলর োহনর হদটে। 
গুলী হেটয় আহ  হলােহে বাটঘর ম  হোটে সমস্ত হবষ হঢটল  াহেটয় 

আটছ আহমদ মুসার হদটে। 
‘হযমন আছ হঠে েটড় োে’ বটল  ার হোমটরর হবটের হরভলবার েুটল 

হনটয় সংজ্ঞাহীন হলােহেটে োহন হেটে  ুটল আনল।  ুটল আনট  হেটয় আহমদ 
মুসা উেকূলহের অদ্ভু  সবহশষ্টে লেে েরল। উেকূল ঢালু হটয় োহন স্পশৈ 
েটরটছ,  ারের দু’হ ন েজ েটরই হঠাৎ োড়া হটয় হনটে হনটম হেটছ। োহনর রং 
হঢউটয়র প্রেৃহ  হদটে বুঝা যায়, সাের অ েন্ত েভীর। আরও লেে েরল, োহন 
বরাবর উেকূটলর মাহেটেরুয়া রটঙ্গ রািা। এোটন েূজাও হয় নাহে?’ ভাবল 
আহমদ মুসা। 

হঠাৎ আহমদ মুসার হেয়াল হটলা, ‘ইমাম ও হশেে ইয়াহহয়া 
আহমদুল্লার লাশও হ া এোটনই োওয়া হেটয়হছল। োহনট  হোবা আটের 
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লাশগুটলাও এোটন বা এ ধরটনর িাটনরই হে োওয়া হেটয়হছল।  ার মাটন 
লাশগুটলাটে হে সাের হদব াটে অঘৈ হহসাটব হেশ েরা হয়। 

আহমদ মুসা হলােহেটে এটস  ীটর শুইটয় হদল। হলােোর হোো শরীর 
হভটজ হেটয়াহছল। এই হভটয় যাওয়াো  ার সংজ্ঞা হফটর োওয়ার হেটত্র সহায়ে 
হটব, ভাবল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা এহেটয় হেল েুন েরট  আসা হলােহের হদটে। 
হলােহে আহ  হাাঁেু ধটর বটসহছল। 
আহমদ মুসা োটছ হযট ই বটল উঠল, ‘ ুই হে জাহন না। হেন্তু যা 

েরহছস  াট  হ াটে মরট  হটব।’ 
আহমদ মুসা হোন েো না বটল  ার দু’হা  ধটর হহড় হহড় েটর হেটন 

োহনর হেনারা হেটে অটনেো উেটর হনটয় এল।  ার েোটল হরভলবার হেটে 
বলল, ‘হেভাটব হেন মরট  হটব বল,   ারের ভাবব হ াটে মারব হেনা। 

‘শুধু হ াটে নয়, যাটে মারট  হনটয় এটসহছলাম  াটেও মরট  হটব। 
আমাটদর হা  হেটে হেউ ছাড়া োয়হন। বাাঁোর উোয়  ারও হনই।’ বলল হনহভৈে 
েটে। 

আহমদ মুসা  ার েোল হেটে হরভলবাটরর নল এেেু সহরটয় গুলী 
েরল হলােহের োটনর বাইটরর প্রান্ত লটেে। 

োটনর এেো অংশ হছাঁটড় গুলী েটল হেল। 
হলােহে আ ৈহেৎোর েটর োন হেটে ধরল। এবার  ার হোটে-মুটে 

ভীহ র হেি ফটুে উঠল। হবটফাহর  হোে  ুহল  াোল হস আহমদ মুসার হদটে। 
গুলী েটরই আহমদ মুসা হরভলবার নল হফহরটয় এটন  ার েোটল হেটে 

ধরল। বলল, ‘হঠে ম উত্তর না হদটল এবার মাো গুটড়া হটয় যাটব। বল, হ ারা 
োরা? হে হ াটদর হন া? হে হদাষ ঐ হলােহের?’ 

হলােহের হোটে-মুটে মু েু ভয় উৎেেভাটব ফটুে উটঠটছ। বলল,‘হন া 
হে আহম জাহন না। আমাটে হনটদৈশ হদটয়টছ মহাগুরু শংেরাোযৈ।’ 

আহমদ মুসাও এই উত্তরই আশা েরহছল। বলল, ‘এেন বল এই 
হলােহের হদাষ হে? হে  াটে হ ো েরট  হনটয় এটসহছহল?’ 
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‘আহম হসো জাহন না স্যার। সহ ে বলহছ। আহম শুধু এেো হনটদৈশ 
োলটনর জটেই এটসহছলাম।’ 

‘শংেরাোযৈ হোোয়?’ 
‘আহম জাহন না স্যার। লেৈ হমটয়া হরাটের প্রত্ন ত্ব অহফটসর সামটন 

দাাঁড়াটনা োহড় হনটয় আহম এোটন েটল এটসহছ। এই হছটলহে ঐ োহড়ট  
সংজ্ঞাহীন অবিায় হছল।’ 

েুরা ত্ব অহফটসর নাম শুটনই আহমদ মুসার মটন েটড় হেল েোহনশ 
হদবানটন্দর েো। েুরা টত্বর সব অহফসটেই ‘হশবাজী সন্তান হসনা’র  াটদর 
ঘাাঁহে হহসাটব বেবহার েরটছ। সু রাং ‘লেৈ হমটয়া হরাে’-এর ঐ আস্তানা 
শংেরাোটযৈর এেো ঘাাঁহে  হট  োটর। সংজ্ঞাহীন হছটলহের ওোন হেটে হনয়ার 
অেৈ হটলঅ, সংজ্ঞাহীন হছটলহের জ্ঞান হফরটল  ার োছ হেটেও হেছু জানা হযট  
োটর। এ হেন্তার সাটে সাটেই আহমদ মুসা এ হলােহের েটেটে হোাঁজ েটর 
হমাবাইল হনটয় হফটর এল সংজ্ঞাহীন হছটলহের োটছ। 

সংজ্ঞা এেনও হফটরহন হছটলহের। 
হছটলহের বয়স হ ইশ-েহব্বশ বছর। আরবীয় আরয হেহারা। ফসৈা রং, 

োল েুল, োনা হোে, উন্ন  নাে। োটয় হালো নীল সােৈ, েরটণ নীল েোটে। সব 
হমহলটয় এেো অহভজা  হেহারা। বুঝাই যাটচ্ছ মুসলমান। 

 াড়া াহড় জ্ঞান হফরাটনা দরোর। হে েরা যায় এেন। 
হঠাৎ মটন েড়ল আহম মুসার, ঐ হলােোর েটেটে হমাবাইল এবং 

আরও অে আটছ হেনা োঁটজ হদোর সময় এেো হছাে হশহশট  মদ হদটেটছ। 
েোো মটন েড়ার সটঙ্গ সটঙ্গ আহমদ মুসা ছুটে হেল এবং হলােহের 

েটেটে হেটে মটদর হশহশ এটস হছহে েুটল হছটলহের নাটের সামটন ধরল। 
হনুঃশ্বাটসর সাটে হস্পহরটের  ীব্র েন্ধ প্রটবশ েরল হছটলহের নাে হদটয় 

হভ টর। নটড় উঠল  ার হদঞ। মুহূ ৈ েটয়ে ের হছটলহে হোে েুলল। হবষ্ময়-
হবফাহর  হোটে  াোল হস আহমদ মুসার হদটে। োরহদটে  াোল সটঙ্গ সটঙ্গই। 

হোে ঘুহরটয় হনটয় এল আহমদ মুসার হদটে আবার। বলল দ্রু  েটে, 
‘আহম এোটন হেন? আেহন হেন? ওরা হেল হোোয়?’ 
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‘ওরা মাটন যারা হ ামাটে ধটরহছল  ারা? 
‘হজ, হ্াাঁ।’ 
‘ওরা হ ামাটে সংজ্ঞাহীন েটর এেজনটে হদটয় োহঠটয়হছল সােটর 

হ ামাটে েুহবটয় মারা জটে। আহম এহদে হদটয় যাহচ্ছলাম। হ ামাটে বাাঁহেটয়হছ। 
বাাঁ হদটে হয হলােহে েটড় োেট  হদেটল, হসই এটনহছটলা হ ামাটে োহনট  
হোবাটনার জে। ওর হাাঁেুট  আহম গুলী েটরহছ।’ 

‘আেহন হে? হদটে হ া এহশয়ারই বটল মটন হটচ্ছ।’ হছটলহে উটঠ বসট  
বসট  বলল। 

‘বলব সব, এেহন ওহদটে এেেু েল। ওর সামটন সব েো বলা যাটব 
না।’ 

বটল আহম মুসা উটঠ দাাঁড়াল এবং হছটলহেটেও উঠট  সাহযে েরল। 
 ারের আহ  হলােহের হদটে এেেু ঘুটর বলল, ‘ ুহম হযভাটব েটড় আছ, 
হসভাটব োেটব। োলাট  োরটব না, হেন্তু মরটব  ার ফটল।’ 

আহমদ মুসা োহড়র হসটে উঠল। োটশর সীটে উঠট  বলল হছটলহেটে। 
হছটলহে উটঠ বসটল আহমদ মুসা বলল, ‘এই োহড়ট  েটরই হ ামাটে 

হনটয় এটসহছল।’ 
আহমদ মুসা েভীর দৃহষ্টট   াোল হছটলহের হদটে।  ারের েম্ভীর েটে 

দ্রু  বলল, ‘হদে আমার হাট  সময় েুব েম। দ্রু  উত্তর হদটব। প্রেম প্রশ্ন,  ুহম 
মুসহলম হনশ্চয়।  ুহম হে জান োরা হ ামাটে ধটরহছল, োরা েুন েরট  োয় এবং 
হেন?’ 

‘দুুঃহে , এই প্রশ্নগুটলার হোনহেরই উত্তর আমার জানা হনই।’ 
হছটলহে এেো হেটে এেো হঢাে হেটলই আবার বটল উঠল, ‘হেন্তু 

আেহন জানটলন হে েটর আহম মুসলামান?’ 
‘েটর বলব। আটে প্রটশ্নর উত্তর দাও।  ুহম োলটে হবটদশ হেটে 

এটসছ।  ুহম ঔ েুর ত্ব অহফটস হেন হেটয়হছটল? হেন হ ামাটে ওরা ধরল?’ 
‘আেহন হে েটর জানটলন আহম োলটে হবটদশ হেটে এটসহছ। 

আেনাটে েেনই হদহেহন আহম।’ হবষ্মটয় হোে েোটল  ুটল বলল হছলহে। 
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‘েটর বলব,  ুহম প্রটশ্নর উত্তর দাও।’ েম্ভীর েে আহমদ মুসার। 
হছটলহে  াোল আহমদ মুসার হদটে। আহমদ মুসার বেহক্তটত্বর োটছ 

মুষটড় েড়ল হস। বুঝল বাড়হ  প্রশ্ন েরা  ার ভুল হটয় হেটছ। বলল হস ‘স্যহর 
স্যার। েুরা ত্ব হবভাটে আমার বন্ধু োেহর েটর। োটেও হস অহফস সংলগ্ন 
বাহড়ট । আহম  ারই হোাঁটজ হেটয়হছলাম।’ 

‘ ারের।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ েন অহফস বন্ধ হটয় হেটয়হছল। অহফটসর উত্তর োটশর অংটশর 

বাহড়োট ই আমার বন্ধু োেট া। আহম দরজায় নে েটর রাস্তার োটশ দাাঁহড়টয় 
আহছ। হেউ দরজা েুলল না। বুঝলাম বাসায় হেউ হনই। হ াশ হটয় হে হে েরব 
ভাবহছ। এমন সময় এেো মাইটক্রা এটস বাহড়র সামটন োমল। োহড় হেটে োাঁে-
ছয় জন নামল।  ারা দু’জন মহহলাটে হেটন-হহাঁেটড় হনটয় হযট  লােল। মহহলা 
দু’জটনর মুে হেে লাহেটয় বন্ধ েরা। আহম দু’জন মহহলাটে হেনট  োরলাম। 
ছুটে হেলাম  াটদর হদটে। বললাম, ‘হে হদাষ এটদর? আহম এটদর হেহন। ওটদর 
ছাড়ুন। শুনুন আমার েো।’ 

ওটদর মটধে লিা-েওড়া সদৈার হোটছর এেজন ওটদর আটে আটে 
যাহচ্ছল। আমার েো শুটনই হস দু’জনটে হনটদৈশ হদল আমাটে ধরার জটে। 
সটঙ্গ সটঙ্গই দু’জন এটস আমার উের ঝাহেটয় েড়ল। এসব বোোর এ  দ্রু  
ঘটে হেল হয, আমার প্রহ টরাধ েরার সুটযাে হল না।’ 

‘ঐ দু’জন মহহলা হে এেজন শাহ্ বানু, আটরেজন সাহারা বানু?” 
‘হ্া। আেহন জানটলন হে েটর?’ হছটলহের হোে হবষ্মটয়-হবফাহর । 
‘েটর বলব। উত্তর দাও প্রটশ্নর।’ 
‘স্যহর স্যার। হ্াাঁ মহহলা দু’জন ওরাই হছটলন।’ 
আহমদ মুসা দ্রু  ঘহড়র হদটে  াোল। হদেল, ৮ো বাজট  এেনও 

এে ঘটো বাহে। মুেো উজ্জ্বল হটয় উঠল আহমদ মুসার। ভাবল হস, আমরা এেন 
সরাসহর হসই েুরা ত্ব অহফটস অহভযান োলাট  োহর। শংেরাোযৈ ৮োর সময় 
জানটব হয আহম  াটদর ফাাঁটদ ো হদইহন। এ েবর হয জানার আটেই আমরা  ার 
োটছ হেৌটছ যাব। সু রাং শাহ্ বানুটদর উের েড়াও হবার  াটদর হোন সুটযাে 



আন্দামান ষড়যন্ত্র  112 

 

হটব না। অে হোনভাটব এ েবর হস আটে-ভাটে জানটব  ারও সম্ভাবনা হনই। 
এই উেকূটল  াটদর হয োহারা হনই,  া বুঝাই যাটচ্ছ।  াটব এেো প্রশ্ন আহমদ 
মুসার োটছ বড় হটয় হদো হদল, আমাটে এই উেকূটল হমটর হফলার জটে। 
হেন? 

হেন্তা েটরই আহমদ মুসা হোটের েলটে োহড় ঘুহরটয় হসই আহ  
লােহের োটশ হেটয় দাাঁড়াল। োহড়র জানালা হদটয় হলােহের হদটে হরভলবার 
 াে েরল। 

হলােহে আ ৈেটে বলল, ‘আমাটে মারট  োটর। হেন্তু  াট  হোন লাভ 
হটব না। আহম এেজন হুকুম  াহমলোরী মাত্র।’ 

‘হঠেআটছ, গুলী েরব না। হেন্তু এেো েো বল, এই হছটলহেটে হ ো 
েরার জটে শংেরাোযৈ হে হ ামাটে এই ঘাটেই আসট  বটলহছল, না অে 
হোোও।’ বলল আহমদ মুসা শান্ত হেন্তু শক্ত েটে। 

‘আমার উের হনটদৈশ হছল ঘাটে হনটয় এটে েুহবটয় মারার। অটনেগুটলা 
ঘাে আটছ। আহম এই ঘাটে এটসহছ োরণ ঘােহেট  আসার রাস্তা আরও দু’হে 
োটছর ঘাটের হেটয় অটনে ভাল।’ 

‘আটরেো প্রটশ্নর উত্তর দাও, হযোন হেটে োহড় হনয় এটসছ, হসই 
েুরা ত্ব অহফটস েেনও ঢুটেছ?’ 

‘অটনে বার ঢুটেহছ স্যার।’ 
‘অহফটস হে আটোর গ্রাউটে েে আটছ?’ 
‘আটছ স্যার। বাহড়োর অহফস অংটশর উত্তর ও দহেণ দু’োটশ দু’হে 

আবাহসে অংশ আটছ। ঐ দু’অংটশ দু’হে আটোর গ্রাউণ্ড েে আটছ।’ 
‘ধেবাদ।’ বটল আহমদ মুসা োহড় আবার ঘুহরটয় হনল।  ার ের োহড়র 

জানালা হদটয় মুে বাহড়টয় হলােহেটে বলল, ‘োহড় আহম হনটয় হেলাম, সাটড় ৭ো 
েযৈন্ত অটেো ের, োহড় হেটয় যাটব।’ 

োহড় ষ্টােৈ হদয়ার আটে আহমদ মুসা বোে হেটে এেো হছাে বোটটেজ 
েোটেে হলেহের হদটে ছুটড় হদল।  

োহড় ছুেট  শুরু েরল। 
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‘স্যার, এোটন আসটব হে ওটে োহড় হফর  হদবার জটেই?’ বলল 
হছটলহে। 

‘সবই জানট  োরটব। আমার আরও প্রশ্ন আটছ।’ 
হছটলহে এেবার আহমদ মুসাহর হদটে  াহেটয় েুে েরল। মটন মটন 

বলল, হে হবষ্মের মানুষটর বাবা! সবজান্তার ম  সবহেছুই জাটন। হেহারা, হোে-
মুে হেটে বুঝা যাটচ্ছ েুব ভাল এেজন মানুষ। হেন্তু হরভলবার হাট  হনটল মটন 
হটচ্ছ ার হোন দয়া-মায়া হনই। আবার বোটটেজ হদটয় আসা হেটে বুঝা যায়  ার 
দয়া-মায়া আটছ। আর  ার সাটে এেজন রাশভারী বড় ভাইটয়র ম  অেবা 
এেজন হসনা েমাটোটরর ম  বেবহার েরটছ,  ার শুধু হুকুমই োলন েরট  
হটব, প্রশ্ন েরা যাটব না।  টব হুমুটের মটধে হৃদটয়র স্পশৈ আটছ। ভাল লােটছ 
হুকুম  াহমল েরট । বাাঁহেটয়টছ বটলইয়,  াটে হদটে এবং েো শুটনই মটন হটচ্ছ 
হস এেজন হৃদয়বান অহভভাবে। 

হছটলহের ভাবসা হভটি হদটয় উচ্চাহর  হল আহমদ মুসার েেস্বর। 
আমার  ার প্রশ্ন হছটলহেটে, ‘ ুহম শাহ্ বানুটদর হেন হেভাটব?’ 

‘শাহ্ বানুটদর সাটে আমার হছােটবলা হেটে েহরেয়। ওরা ভাই আহমদ 
শাহ্ আলমেীর আমার হছােটবলার বন্ধু। আমাটদর উভয় েহরবাটরর মটধে 
যা ায়া  হছল। আমাটদর বাহড় হোেৈ হেয়াটর। হসটেটোরী োস েরার ের আহম 
েড়ার জে লটেন েটল যাই। েটর আমার আব্ব-আম্মাও লটেন েটল হেটছন। 
ওোটনই হসটেলে। প্রহ বছর ছুহেট  আহম এোটন আহস। আমাটদর হোেৈ 
হেয়াটরর বাহড় ভাড়া হদয়া আটছ। আহম শাহ্ বানুটদর বাহড়ট ই উঠ াম। আহমদ 
শাহ্ আলমেীর হনটোাঁজ হওয়ার েবর আহম সা  আেহদন আটে হেটয়হছ। েবর 
হেটয়ই আহম েটল এটসহছ। হেন হেটে হনটম হসাজা শাহ্ বানুটদর বাসায় েটল 
যাই। শাহ্ বানুটদর োয়হন। হেউ সহঠে হেছু বলট  োরল না। েুরা ত্ব অহফটসর 
আমার হসই বন্ধু আহমদ শাহ্ আলমেীটরর ভাল বন্ধু। এ জটেই  ার োটছ 
হেটয়হছলাম হস হেছু বলট  োটর হেনা জানার জটে।’ 

‘শুধু  াটদর হোাঁজ হনবার জটেই লটেন হেটে এটসছ?” 
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‘হজ হ্াাঁ। এেহদটে আহমদ শাহ্ আলমেীটরর হেন্তা অেহদটে  ার 
েহরবাটরর হেন্তা আমাটে উদ্বগ্ন েটর  ুটলহছল।’ 

‘এেন  ুহম মুক্ত, হে েরটব হেন্তা েটরছ?’ 
‘আহম ে োল যা হদটেহছ হস বোোটর েুহলশটে েবর হদব। েুহলশটে 

হনটয় ঐ বাহড়ট  যাব।’ 
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘জান সবটেটয় সংরহে  আন্দামাটনর 

েভনৈটরর বাহড়ট   াটদরটে হরটেহছলাম। হসোন হেটে  াটদর হেেোে েরা 
হটয়টছ। েুহলটশর সহটযাে া ছাড়া এো হয়হন।’ 

‘হছটলহের হোটে-মুটে অটনে হেৌ ুহল ও অটনে প্রশ্ন ফটুে উঠট  হদো 
হেল। হস প্রটশ্নর জটে মুেও েুটলহছল। হেন্তু হেটে হেল। ধীটর ধীটর  ার 
হেহারায় ফটুঠ উঠল হ াশার হেি। বলল, ‘ াহটল হে হটব?’ 

‘হেন, উদ্ধাটর আমরা হযট  োহর না?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘আহম, আেহন দু’জটন?’ বলল হছটলহে হবষ্মটয় হোে েোল  ুটল। 
‘হেন  ুহম গুলী োলাট  জান না?’ 
‘হরভলবার, বন্দুে হাট  হনটলও হোন মানুষটে লেে েটর হোন হদন 

গুলী েহরহন।’ 
‘ াহটল শাহজাদী উদ্ধার হটব হেভাটব? আর হেছুো অন্ত  যুদ্ধ েরট  

না হজটন  ুহম হমােল েহরবাটরর জামাই হটব হে েটর।’ আহমদ মুসার হঠাাঁটে 
হমহষ্ট হাহস। 

হছটলহে েমটে উটঠ  াোল আহমদ মুসার হদটে।  ার হোটে-মুটে 
প্রেটম হবব্র ভাব,  ারের লজ্জায় হঢটে হেল  ার হেহারা। েটর লজ্জা সটর হেটয় 
হসোটন ফটুে উঠল যন্ত্রণার এেো ম্লাহনমা। বলল, ‘স্যার আেহন হবষ্মের এে 
মানুষ। আেহন অবেই সব জানটবন। আেহন হঠেই বটলটছন। হয যুদ্ধ জাটন না, 
হস এেজন শাহজাদীটে জয় েরটব হে েটর? এই েোো এ হদন আহম বুহঝহন 
বটলই মটন েষ্ট হেটয়হছ স্যার।’ 
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হছটলহের মটন যন্ত্রণা আহমদ মুসাটেও স্পশৈ েরল। হবদনার এেো 
ছায়া নামল আহমদ মুসার হোটে-মুটে। বলল হস, ‘আহম ওো রহসে া েটর 
বটলহছ।  ুহম শাহ্ বানু......।’ েো হশষ েরট  োরলনা আহমদ মুসা। 

হছটলহে বলল, ‘হঠে স্যার।’ 
‘আসটল হস হে জাটন  ুহম  াটে োমনা ের?’ 
‘অবেই হস বুটঝ স্যার। হেন্তু সব সময়ই হস োেটরর ম  ঠাণ্ডা।  ার 

সাটে েো-বা ৈা সবই হয়। হেন্তু  ার হোটে হোনহদন হবটশষ দৃহষ্ট হদহেহন। েুব 
সাধারণ হোটে হস আমটে হদটে োটে।’ বলল হছটলহে ম্লান েটে। 

‘আচ্ছা োে এ প্রসঙ্গ।  ুহম হভব না, আহম হদেব বোোরো। এেন বল 
হ ামর নাম হে?’ হ ামর েহরেয়ই হ া জানা হয়হন।’ 

‘আমার নাম  াহরে মুসা হমােলা। বলল হছটলহে। 
‘বাুঃ সুন্দর নাম। আমার নাটমর সাটে হমল আটছ। আবার হ ামার নাটমর 

সাটে ইসলাটমর দু’মহান হসনােহ  ‘ াহরে’ ও ‘মুসা’র নাম যুক্ত হটয়টছ। হেন্তু 
বল ‘হমােলা’ শেো হযাে হল হেন? হ ামরা দহেণ ভারট র মালাবার (হেরালা) 
অিটলর হমােলা জনটোষ্ঠীর বটলই হে?’ 

‘ া হ া বটেই স্যার।  াছাড়া আরও এেো হদে আটছ। আব্বা বটলন, 
হেৌরবময় এেো স্মারে হহটসটব হমােলা নামো আমরা ধারণ েটর আসহছ। 
হমােলা শেহে মূল  ‘মক্কা হেল্ল’। যার অেৈ মক্কাবাসী। আমাটদর েূবৈ েুরুষরা 
মক্কা হেটে বোবসায় ও ধমৈ প্রোটরর হমশন হনটয় এটস মালাবার অিটল বসবাস 
শুরু েটরন।  ারা ‘মক্কা হেল্ল’ বা ‘মক্কাবাসী’ হহটসটব েহরহে  ও সম্মাহন  
হট ন। মক্কা হেল্লাই আজটের ’হমােলা’। হমােলা নাম ধারটণর মাধেটম মহান 
এে অ ী টে জীহব  রােট  োই আমরা।’ 

‘হ ামরা আন্দামাটন হেন? হ ামাটদর েূবৈ েুরুষরা বৃহেশ হবটরাধী যুটদ্ধ 
যুক্ত হছল হসজটে? 

‘আমার দাদা এবং  াাঁর আরও এে োো বৃহেটশর হবরুটদ্ধ যুদ্ধ েরার 
অেরাটধ দীোন্তর দণ্ড লাভ েটর ১৯২২ সাটল আন্দামাটন আটসন। আমার দাদার 
আব্বা আবদুল্লাহ আলী হমােলা হছটলন মালাবাটরর এে প্রভাবশালী সদৈার। 
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আমাটদর বাহড় হছল মালাবাটরর  েনোর এে বন্দর ‘মুহজহরস’ (হেন্নানুর) 
শহটর। আমার দাদার আব্বা উক্ত আবদুল্লাহ আলী হমােলা মালাবাটরর 
ওয়ালুভানদে অিল হেটে বৃহেটশর হবরুটদ্ধ যুদ্ধ সংেহঠ  েরার দাহয়ত্ব োলন 
েটরহছটলন। এভাটব এটেেো অিল এটেেজন সরদাটরর হাট  হদয়া 
হটয়হছল। শুরুট ই বৃহেশরা ওয়ালুভানদে হেটে আমার দাদার আব্বা এবং 
এরনাদ অিটলর সদৈারটে হগ্রফ ার েটর।  ার ফটল যুদ্ধ দ্রু  শুরু হটয় যায়। 
এরনাদ ও ওয়ালুভানদে  ো হোো মালাবার স্বাধীন া হঘাষণা েটর। যুদ্ধ হশটষ 
হয এে হাজার জটনর ফাাঁহস হয়  াটদর মটধে আমার দাদার আব্বা আবদুল্লাহ 
আলী হমােলা হছটলন। হাজার হাজার হনহট র মটধে আমার দাদার আব্বার হ ন 
ভাই হছটলন। হোো েহরবাটরর মটধে অবহশষ্ট হছল আমার দাদার আব্বা এবং  ার 
এে োো।  ারা আন্দামাটন দ্বীোন্তর দণ্ড লাভ েটরন। মালাবাটরর দুই হাজার 
হমােলা মুসলমান দ্বীোন্তর দণ্ড লাভ েটর আন্দামাটন আটসন।’ 

‘শাহ বানুর মা সাহারা বানুও হ া হমােলা হমটয়।’ 
‘হজ্ব স্যার। ১৯২১ সাটল মালাবাটর বৃহেশ হবটরাধী যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কাটল 

যুদ্ধ সংেহঠ  েরার অহভটযাটে মালাবাটরর এরনাদ এলাোর হয সরদারটে 
হগ্রিার েরা হয়  ার নাম আবু বের আবদুল্লাহ।  ারও ফাাঁহস হয়।  ার হছটল 
ওমর ফারুে আবদুল্লাহ আন্দামাটন দ্বীোন্তর দণ্ড লাভ েটরন। এই ওমর ফারুে 
আবদুল্লাহরই না হন মুহ ারামা সাহারা বানু।’ 

‘সাহারা বানু হ া ইরানী নাম। অবে জাহন না হমােল বা হমােলাটদর 
মটধে এ ধরটণর নাম আটছ হেনা।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘হমােলটদর মটধে আটছ স্যার। হমােলাটদর মটধে হনই। আসল বোোর 
হটলা মুহ ারামা সাহারা বানুর আব্বা হায়দরবাটদ েড়ার সময় এেজন ইরানী 
সহোহঠনীটে হবটয় েটরন। হসটোন হেটেই হমােলাটদর মটধে এ নাম এটসটছ।’ 

‘ধেবাদ  াহরে। হ ামার োটছ অটনে হেছু জানলাম। শাহ বানুটদর 
এ  হেছু হজজ্ঞাসার সুটযাে হয়হন।’ 

বটল আহমদ মুসা ঘহড়র হদটে  াোল। বলল, ‘হবরাে এেো ঝুাঁহে 
হনটয়হছ  াহরে। হ ামার বন্ধুর হসই েুরা ত্ব অহফটস শংেরাোযৈ ও শাহ বানুটদর 



আন্দামান ষড়যন্ত্র  117 

 

হেট ই হটব।  া না হটল সবৈনাশ হটয় যাটব। আহম দু’কুলই হারাটবা।’ েম্ভীর 
েটে বলল আহমদ মুসা।    

উটদ্বে হদো হদল  াহরটের হেহারায়। বলল, ‘আহম জানট  োহর হে 
ঘেনা?’ 

‘হ্াাঁ জানট  োর’ বটল আহমদ মুসা সংটেটে  ার আন্দামাটন আসার 
উটেে এবং এ েযৈন্ত হে ঘটেটছ  ার হববরণ হদটয় বলল, ে োল রাট  
শংেরাোযৈ আমাটে হুমহে হদ টয়টছ আহম যহদ আজ সোল ৮োয়  াটদর োটছ 
আত্মসমেৈণ না েহর,  াহটল শাহ বানু ও সাহারা বানুটদর লাহি  েরা হটব, 
 াটদর েহবত্র া নষ্ট েরা হটব। আহম আত্মসমেৈটণর জে  াটদর হনটদৈহশ  
জায়ো ঐ উেকূটল সোটলই এটস হনটমহছ। ওোন হেটে দু’আড়াই মাইল 
েহশ্চটম এেো হনহদৈষ্ট িাটন এেো োহড় আমার জটে অটেো েরটছ। আমাট  
হঠে ৮োয় োহড়ট  হেটয় শংেরাোটযৈর হলােটদর োটছ আত্মসমেৈণ েরট  
হটব। ঐ োহড় আমাটে বন্দী েটর হনটয় যাটব শংেরাোটযৈর োটছ। আহম উেকূটল 
হনটম ঐ োহড়র হদটেই যাত্রা েটরহছলাম। এমন সময় হ ামার ঘেনা ঘেল। 
হ ামাটে হয েদ্ধহ ট  ওরা হ ো েরট  হেটয়হছল, হসো হদটে আমার সটন্দহ 
হটয়হছল শংেরাোযৈ এ ঘেনার সাটে জহড় ।  ারের যেন আহ  ঐ হলােহের 
োছ হেটে শুনলাম েুরা ত্ব অহফস হেটে হ ামাটে োহড়ট  েটর হনটয় এটসটছ, 
 েন আমার সটন্দহ দৃঢ় হটলা। েটর হ ামার োছ হেটে হনহশ্চ  জানলাম  হয 
শাহ বানু ও সাহারা বানুটে ঐ েুরা ত্ব অহফটসই হ ালা হটয়টছ। সটঙ্গ সটঙ্গ আহম 
আত্মসমেটণৈর হসদ্ধান্ত বাহ ল েটর আত্মসমেটণৈর সমটয়র আটেই শাহ বানুটদর 
উদ্ধাটরর হসদ্ধান্ত হনলাম। এেন আত্মসমেটণৈর সমটয়র মটধে আত্মসমেৈণ েহরহন, 
এ েবর শংেরাোটযৈর োটছ হেৌাঁছার আটে আমাটদর শাহ বানুটদর োটছ হেৌাঁছট  
হটব। ওটদর না োওয়ার েো ভাবট ই োরহছনা আহম।’ 

 াহরে অেলে হোটে  াহেটয় হছল আহমদ মুসার মুটের হদটে। সব 
আ ংে, হবসম্য় ও হবমুদ্ধ া এটস হঘটর ধটরহছল  াহরে মুসা হমােলাটে। হস 
আ ংহে  হটয় েটড়হছল শাহ বানুটদর সম্ভাবে েহরণহ র েো শুটন। হবহস্ম  



আন্দামান ষড়যন্ত্র  118 

 

হটয়হছল আন্দামাটন আহমদ মুসার হরামিের োহহনী শুটন। হবমুদ্ধ হটয়হছল শাহ 
বানুটদর স্বাটেৈ হনটজটে শত্রুর হাট   ুটল হদবার আহমসদ মুসার  োে হদটে। 

আহমসদ মুসার োমার েটরও অটনেেণ েো হযাোলনা  াহরেটর 
মুটে। এেেু ের বলল, ‘স্যার, রাট  ওরা অবেই ওোটন হছল। এ  সোটল 
হোোও িানান্তর েরার েো নয়, হবটশষ েটর যেন আেনার সোল ৮োয় আসার 
েো। এেন মটন েড়টছ স্যার, হক্লাটরাফরম েটর আমাটে সংজ্ঞাহীন েরা হয় 
সোটল।  ার আটে এেজন হলাে আমাটে বটলহছল,  ুই মরট  এটসহছহল হেন? 
যাটদর বাাঁোট  এটসহছহল,  ারা হেন্তু হবাঁটে আটছ, মরট  হটব হ াটে। আহম 
হজজ্ঞাসা েটরহছলাম, ওটদর হোন েহ  হটব না হ া? হলােহে বটলহছল, ওটদর 
বাাঁহেটয় রাো হটব অবেই। ধরা হটয়টছ বড় হোে হহটসটব। োটেৈে হশোর না 
হওয়া েযৈন্ত  ারা োেটব। সু রাং আহম মটন েহর স্যার, ওাঁটদর োওয়া যাটব।’ 

‘হ ামার েো স ে হহাে।’ বলল আহমদ মুসা। 
োহড় প্রটবশ েটরটছ হোেৈ হেয়ার শহটর। 
প্রটবশ েরল লেৈ হমটয়া হরাটে। 
হেছুেণ েলার ের  াহরে বলল, ‘আমরা এটস হেহছ স্যার। সামটন বাাঁ 

হদটের েুরটনা বাহড়োই েুরা ত্ব অহফস। বৃহেশ আমটল এই বাহড়ো হছল 
আিহলে হোটয়ন্দা অহফস।’ 

আহমদ মুসা বাহড়ো হেটে ২শ েজ দহেটণ এেো বাহড়র সামটন রাস্তা 
হঘাঁটষ দাাঁড়াটনা োাঁঠাল জা ীয় এেো োটছর হনটে োহড় দাাঁড় েরাল। হসোন 
হেটে েুরা ত্ব অহফস বাহড়োর হেছটন হদটেরও অটনেোহন হদো যায়। আহমদ 
মুসা এেেু হভটব হনটয় বলল, অহফস হবহডংসহ দু’হে আবাস েটৃহর হোনহেট  হে 
হেছটন ইমারটজিী এহেটের ম  হোন দরজা আটছ?’ 

 াহরে মটন েরার হেষ্টা েটর বলল, ‘স্যহর। আহম জাহননা। বাহড়গুটলার 
হেছটনর হদটে হোন সময় যাওয়া হয়হন।’ 

‘অল রাইে। আহম েুাঁটজ হনব। োেটল োওয়া যাটব।’ 
এেো বাটেে েোোর ইহ  হেটন আহমদ মুসা োটয়র হমাজায় গুাঁটজ 

রাো এবং েটেটে রাো দু’হে হরভলবার হবর েটর হদেল সম্পূণৈ গুহল ভহ ৈ আটছ 
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হেনা।  ারের উেকূটল আহ  হলােোর োছ হেটে হনয়া হরভলভারহেট ও 
োাঁেো গুহল হঠেঠাে রটয়টছ হদেল। এই হরভলবারহে আহমদ মুসা মাোর হনটে 
ঘাটড় জোটেটের েলাটরর হবটশষ েটেটে রােল। োজো হশষ েটর ঘুরল 
 াহরটের হদটে। 

 াহরে অেলে হোটে আহমদ মুসার যুদ্ধসাজ হদেটছ।  ার মুে হবস্ময় 
ও উটদ্বটে ভরা। 

আহমদ মুসা হনটজর ঘহড়র হদটে  াহেটয় হনটয় বলল, ‘হশান  াহরে, 
এেন ৭ো হবটজ ৩৫ হমহনে।  ুহম হঠে আেোর সময় েুরা ত্ব অহফস-বাহড়র 
সামটন হেটয় দাাঁড়াটব। োাঁে হমহনে অটেো েরটব। এর মটধেই ইনশাআল্লাহ 
হফটর আসব। আর যহদ না..............।’ 

েো হশষ েরট  োরলনা আহমদ মুসা।  াহরটের োন হা  ছুটে এটস 
আহমদ মুসার মুে হেটে ধটরটছ। বলল  াহরে, ‘স্যার, অবহশষ্ট েোো বলটবন 
না। আল্লাহ এ রেম েরটবন না।’ অশ্রুট  ছল ছল েরহছল  াহরটের দু’হোে। 
 ার েোর সাটে দু’হফাো অশ্রু েহড়টঢ েড়ল  ার দু’েণ্ড হবটয়। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘হঠে আটছ বললাম না।’ 
আহমদ মুসা  াহরটের হেঠ োেটড় সান্তনার সুটর বলল, ‘অশ্রু মুটছ হফল 

 াহরে। এো যুদ্ধটেত্র। ইসলাটমর মহান হসনােহ   াহরে হবন হযয়াদ হনটজটদর 
সব জাহাজ েুহড়টয় হফটল হেছু হোর েে বন্ধ েটর হস্পটনর রণাঙ্গটন প্রটবশ 
েটরহছটলন। হসই হসনােহ র নাটম হ ামার নাম। হ ামাটে ভাবট  হটব, োটয়র 
স্বাটেৈ অোটয়র প্রহ বাটদ হোো েৃহেবীর হবরুটদ্ধ আহম হশর উাঁেু েটর দাাঁড়াব। 
মটন হরে অশ্রু মানুষটে দুবৈল েটর।’ 

‘হেন্তু হোো দুহনয়ার হবরুটদ্ধ বা েরাশহক্তর হবরুটদ্ধ লড়াই হ া েটলনা।’ 
‘লড়াই েরার দরোর হনই।  ুহম  াটদর সাটে এেম  নও, এো 

জাহনটয় হদট  হটব। এোু্ই হশর উাঁেু েটর দাাঁড়াটনা।’ 
‘এট  হেন্তু হবজয় আসটবনা এবং অোটয়র প্রহ হবধান হটব না।’ 
‘হবজয় আসটবনা, হেন্তু আটেরাট  হ ামার মুহক্ত হনহশ্চ  হটব। হবজটয়র 

ভাবনা হ ামার নয়, আল্লাহর। হবজয় হদয়ার সময় হটয়টছ হে হয়হন, এো হঠে 
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েরা এেমাত্র  ারই এেহ য়ার। এো যহদ হ ামার ঈমান হয়,  াহটল হদেটব 
হ াশা হোন সময়ই স্পশৈ েরটবনা হ ামাটে এবং োজ েরার শহক্ত ও উৎ’সাহ 
বহুগুণ বাড়টব। হবজটয়র হেন্তাই হয মানুষটে, হবজয় না আসা এ ধরটণর মানুষটদর 
দুবৈল ও হ াশাগ্রি েটর এবং এই হ াশাগ্রি  াই  াটে েেভ্রষ্ট েটর 
েরমেন্থার হদটে হনটয় যায়। সু রাং হ ামার দাহয়ত্ব শ ভাে োলন েটরছ হেনা 
হসো হদেটব। সবাই  ার দাহয়ত্ব শ ভাে োলন যহদ েটর,  াহটল এে সময় 
আল্লাহর হদয়া হবজয় আেনাট ই এটস দ্বাটর েরাঘা  েরটব।’ 

বটল আহমসদ মুসা সালাম হদটয় োহড় হেটে নামল। 
হসাজা ফুেোট  উটঠ হেল। 
েলট  লােল োছ লা হদটয় হসাজা েহশ্চম হদটে। 
েলেহীন হোটে  াহরে  াহেটয় আটছ আহমদ মুসার হদটে। বুঝল হস, 

 ার স্যার এেো দূরত্ব েযৈন্ত েহশ্চটম এহেটয়  ারের েুরা ত্ব বাহড়র হেছটন 
যাবার েে ধরটব। 

 াহরে ঘহড়র হদটে  াোল। ৭ো ৩৭ হমহনে। আর ২২ হমহনে হাট  
আটছ। সামটন হেটে হটনৈর শে োটন এল  াহরটের। ঘহড়র হদে হেটে হোে 
হফহরটয় হস  াোল সামটনর হদটে। হদেট  হেল, েুরা ত্ব বাহড়র সামটন এেো 
মাইটক্রা এটস দাাঁহড়টয়টছ।  ার হদো ে োলটেটরই হসই মাইটক্রাই। 

হঠাৎ বুেো ছোাঁ  েটর উঠল  াহরটের। স েৈ হটয় উঠল হস। 
েরেটণই মাইটক্রা হেটে োাঁে ছয় জন হলাে হনটম মাইটক্রার হেে হোলা 

হরটে হেটের সামটন দু’ভাে হটয় দাাঁড়াল। 
 াহরে বুঝল মাইটক্রাট  োউটে এটন উঠাটনার জে  ারা অটেো 

েরটছ। 
‘ াহটল হে শাহ বানুটদর আবার..................।’ এ েুকু হেন্তা আসট ই 

আাঁৎটে উঠল হস। 
হস  ৎেণাৎ োহড়র দরজা েুটল হনটম প্রাণেটণ ছুেল আহমদ মুসার 

হদটে। ছুোর সাটে সাটে হস ‘স্যার’, ‘স্যার’ বটল হেৎোর েরটছ। 
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আহমদ মুসার োটন হেৌাঁটছটছ  াহরটের োে। দ্রু  হস ঘুটর দাাঁহড়টয়টছ। 
োন হশানার সাটধ সাটে  ার মটন শংো হজটেটছ। 

আহমদ মুসা হদেল  াটে ঘুরট  হদটে  াহরে হা  হদটয় ইহঙ্গ  েরটছ 
েুরা ত্ব অহফটসর সামটনর হদটে। 

ইহঙ্গ  হদটেই ভ্রুকুহি  হটলা আহমদ মুসার।  াহটল হে শাহ বানুটদর 
হোোও সহরটয় হনটচ্ছ!  াহরটের োেটলর ম  ছুো ও হেৎোটরর এোই হ া অেৈ 
হট  োটর। 

এবার ছুেল আহমদ মুসা  াটদর োহড়র োটছ হফটর আসার জটে। 
 াহরে েমটে দাাঁহড়টয়টছ। 
আহমদ মুসা  ার োছাোহছ আসট ই হস হাাঁোট  হাাঁোট  বলল, 

‘স্যার, েুরা ত্ব অহফটসর সামটন মাইটক্রা। োউটে োহড়ট  হ ালার আটয়াজন 
েরটছ।’ 

আহমদ মুসা হেছু না বটল  ার ছুো অবোহ  রােল। 
োটছর  লা েযৈন্ত আসট ই আহমদ মুসা হদেট  হেটলা, েটয়েজন 

োউটে হেটন-হহাঁেটড় োহড়ট   ুলটছ। োটশ ওটদরই হঅারও হলাে দাাঁহড়টয় 
োোয় েহরষ্কার হদো হেলনা, হেন্তু োেড়-হোেটড়র হয অংশ হবটশষভাটব হদো 
হেল  াট  এোহধে মহহলাটে োহড়ট  উঠাটনা হটচ্ছ  া হনহশ্চ । 

আহমদ মুসা ছুটে এটস োহড়র ড্রাইহভং হসটে বসল।  াহরে এটস বসল 
োটশ। মাইটক্রা  েন োেৈ হনটয় হফটলটছ। 

এহদটেই মাইটক্রাহে েড়াট  শুরু েটরটছ।  ার মাটন মাইটক্রাহে দহেটণ 
হোোও যাটব। 

েুহশ হটলা আহমদ মুসা মাইটক্রাহেটে এহদটে আসট  হদটে। হসদ্ধান্ত হস 
হনটয় হনটয়টছ, এোটনই হস আেোটব মাইটক্রাহেটে। 

মাইটক্রাহে আসটছ। 
রাস্তাহে হবশ প্রশস্ত। 
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আহমদ মুসা রাস্তার েহশ্চম োটশ ফেুো  হঘাঁটষ দাাঁহড়টয় আটছ। আর 
মাইটক্রাহে আসটছ রাস্তার েূবৈ োশ হদটয়। মাইটক্রাহে আহমদ মুসার োহড়র 
সমান্তরাটল এটল দু’োহড়র মধেোর দূরত্ব দাাঁড়াটব হবশ েটজর ম । 

েহরেল্পনা েটর হফলল আহমদ মুসা। 
দু’হাট  দুহে হরভলবার  ুটল হনল আহমদ মুসা। দু’ জৈহন দু’হট্রোটর 

হরটে অটেো েরট  লােল হস। 
মাইটক্রাহে এটস েটড়টছ। মাইটক্রার হভ টরর অবয়বগুটলা এেন স্পষ্ট 

হদো যাটচ্ছ। ড্রাইভাটরর োটশর জানালায় োাঁে নামাটনা। সামটনর সীটে আটছ 
দু’জন, মাটঝর হসটে হ নজন এবং হেছটনর হসটে শাহ বানু ও সাহারা বানুটে 
হনটয় ৪ জন। 

মাইটক্রার দু’হে দরজাই েূব হদটে। 
আহমদ মুসা োহড়র দরজা েুটল হবহরটয় এল। হরভলবার ধরা দু’হা  

 ার হেছটন। 
মাইটক্রাহে আহমদ মুসার োহড়র সমান্তরাটল এটস যাটচ্ছ। 
‘ াহরে  ুহম োহড়ো রাস্তার ওোটশ মাইটক্রার হেছটন হনটয় আসটব।’ 
মুটের েো হশষ হবার সাটে সাটেই হরভলবার ধরা  ার দু’হা  উেটর 

উটঠটছ। দু’হরভলবাটরর গুহল  ার এেসাটেই হবহরটয় হেল।  ার োন হাট র 
হরভলবার গুহল েটরটছ মাইটক্রার সামটনর োন হদটের োোয় আর বাম হাট র 
হরভলবাটরর গুলী হেটয় হবদ্ধ েটরটছ ড্রাইভারটে।   

গুলীর হরজাে না হদটেই আহমদ মুসা বাটঘর ম  দীঘৈ এে লাফ হদটয় 
মাহেট  েটড় েরহের ম  হনটজর হদহো মাহের উের েহড়টয় রাস্তার ওোটশ েটল 
হেল। 

মাইটক্রাট  ফলু স্পীে হছলনা। গুলী োওয়ার ের মাইটক্রাহে প্রবল 
ঝাাঁকুহন হদটয় ো  হটয় হেটয় আবার এাঁটে-হবাঁটে এেেু সামটন এহেটয় ফেুোট র 
সাটে ধাক্কা হেটয় মুে েবুটড় হেটম হেল। 

মাইটক্রা োমটলও মাইটক্রার হভ টরর হলাটেরা সটঙ্গ সটঙ্গ হবহরটয় এল 
না। োহড়র ঝাাঁকুহনট  ধাক্বায় নাোল হওয়া, আেহস্মে আক্রমটণ হবমুঢ় হটয় েড়া 
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এবং শত্রুর অবিান সম্পটেৈ হবভ্রাহন্ত এসব োরটণ  াটদর হবর হট  হবলি হটলা। 
অেহদটে আহমদ মুসা মাইটক্রা দাাঁড়াবার সাটে সাটেই েহড়টয় হেটয় মাইটক্রার 
হেছটন অবিান হনল। 

মাইটক্রা হেটে হবর হট  ওরা হদহর েরটলও হুড়মুড় েটর ওরা অবার 
এেসাটেই ৬ জন হবহরটয় এল। 

ওরা হবহরটয় হসাজা হটয় দাাঁড়াবার আটেই আহমদ মুসা োহড়র হেছটন 
বসা অবিা হেটে দাাঁহড়টয় হেটয়হছল, যাট  ওটদর সবাইটে হোটের সামটন আনা 
যায়। 

আহমদ মুসাটেও ওরা হদেট  হেল। 
আহমদ মুসার দু’হাট র হরভলবার  াে েরা হছল ওটদর হদটে। 
হেন্তু হবেটরায়া ওরা ওটদর হাট র হরভলবার  ুলল আহমদ মুসাটে 

লেে েটর। দু’হরভলবার হদটয় ছয়জনটে  াে েরা যায়না, এ ধারণাই োজ 
েটরহছল  াটদর মটধে। হেন্তু হাট র হরভলবার োটেৈে েযৈন্ত হ ালা ও গুলী েরার 
জটে হয সমটয়র প্রটয়াজন  াট  দু’হরভলবার হেউ হেউ ছয়জন হেন  ারও 
হবহশ লেেটভদ হয েরট  োটর, হসো  াটদর হবটবেনায় আটসহন। 

এর ফল  াটদর হভাে েরট  হটলা। আহমদ মুসার দু’হরভলবার োহের 
মসট া হশোর েরল ওটদর ছয়জনটে। 

ছয় গুলী হশষ েটরই আু্হমদ মুসা  াোল োহড়র হভ টর শাহ বানুটদর 
অবিা হদোর জটে। হদেট  হেল শাহ বানু ও  ার মা দু’ জটনই আহমদ মুসার 
হদটে অেলে হোটে  াহেটয় আটছ। সাহারা বানুটে আহ  হদেল আহমদ মুসা। 
 ার েোল সম্ভব  হোঁ টল হেটছ। হসোন হেটে রক্ত েহড়টয় েড়ট  হদো 
যাটচ্ছ। হেন্তু এর েটরও দু’জটনরই মুে ভরা আনন্দ এবং হোে উেোটনা েুহশর 
ঔজ্জ্বলে। 

আহমদ মুসা দ্রু  হোলা দরজার সামটন হেটয় এেেু হনেু হটয় বলল, 
‘োলাম্মা  াড়া াহড় হনটম েড়ুন, শাহ বানু এস।’ 

আহমদ মুসা ধটর ওটদর নাহমটয় আনল। 
এ সময়  াহরেও োহড় এটন মাইটক্রার হেছটন দাাঁড় েরাল। 
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োহড় দাাঁড় েহরটয়ই োাঁহড় হেটে নামল  াহরে। েুটল হদল হেছটনর 
দরজা। 

আহমদ মুসা শা বানু ও সাহারা বানুটে ধটর োহড়র হদটে আনহছল। 
শাহ বানু ও সাহারা বানুর হোটে-মুটে আনটন্দর ঔজ্জ্বলে হফটর এলও 

 াটদর শরীটরর আ ংেজহন  হভটি েড়া অবিা যায়হন।  ারা দাাঁড়াট  হেটয়ও 
োাঁেহছল। 

আহমদ মুসা ওটদরটে োহড়ট  বহসটয় হদট  হদট  বলল, ‘ াহরে  ুহম 
হরভলবারগুটলা কুহড়টয় আন, কুইে।’ 

আহমদ মুসা দ্রু  হেটয় ড্রাইহভং হসটে বসল। 
 াহরেও হরভলবার কুহড়টয় এটন আহমদ মুসার োটশর হসটে বসল। 
এলাোহে অহফস এলাো হটলও এবং অহফটসর সমটয়র হদড় ঘণ্টা বাহে 

োেটলও হবশ দূরটত্ব দু’োরজন জমা হটয় হেটছ। 
আহমদ মুসা  াোল েুরা ত্ব অহফটসর হদটে। ওরা জানট  হেটরটছ 

হেনা, হদেট  হেটয়টছ হেনা- এো এেো বড় হবষয়। 
আহমদ মুসা হদেট  হেল অহফটসর সামটন দু’জন হলাে দাাঁহড়টয় আটছ। 

আরও দু’জন হভ র হেটে ছুটে এল।  ারের োরজটনই ছুেল অহফটসর োহড় 
বারান্দায় দাাঁড়াটনা জীেটর হদটে। 

আহমদ মুসার হঠাাঁটে হাহস ফটুে উঠল। ওরা োরজন  াহটল জীে হনটয় 
 াটে ফটলা েরটব। ওটদর মটধে শংেরাোযৈ হনই। এোটন মৃ  ছয়জটনর মটধেও 
শংেরাোযৈ হনই। হস  াহটল হেল হোোয়? 

আহমদ মুসা আো   এ ভাবনা হরটে োটয়র োশ হেটে এেো বোে 
 ুটল হেছন হদটে এহেটয় ধটর শাহ বানুটদর উটেটে বলল, ‘শাহ বানু বোটে 
হদে ফাে এইটের হজহনস রটয়টছ। োলাম্মার আহ  জায়োোয় ফাে এইে 
লাোও।’ 

‘আমরা ভাল আহছ হবো। আমাটদর েো হভবনা। ন ুন জীবন হেটয়হছ। 
হোন েষ্টই েষ্ট নয়।’ বলল সাহারা বানু। 
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আহমদ মুসার োহড় লেৈ হমটয়া হরােৈ হেটে োহলেে হরাটে েড়ল। হোেৈ 
হেয়ার হেটে দহেটণ োহলেটের হদটে যাবার এোই সবটেটয় হসাজা েে। হোেৈ 
হেয়ার ও োহলেটের মধেব ৈী হসই উেকূলই আহমদ মুসার োটেৈে। 

োহলেে হরাটে েড়ার ের আহমদ মুসা হরয়ারহভউট  হদেল, জীেহে 
ঝটড়র হবটে এহেটয় আসটছ। আহমদ মুসা োহড়র েহ  বাড়াল না।  

শহর হছটড় োহাড় এলাোয় প্রটবশ েটরটছ আহমদ মুসার োহড়। 
আহমদ মুসার োহড়টে ফটলা েটর আসার জীেোটে শাহ বানুরাও 

হদেট  হেটয়টছ।  ারা ঘন ঘন  াোটচ্ছ হেছন হদটে।  াটদর মুটে-হোটে 
আবার ফটুে উটঠটছ হসই আ ংটের ভাব। 

আহমদ মুসার োহড়র স্পীে েমটম েমট  এে সময় ‘হেে েে’ হটয় 
হেটম হেল। 

আহমদ মুসা দু’হে হরভলবার হাট  হনটয় বলল, ‘শাহ বানু হোলাগুলী শুরু 
হটয় হেটল  ুহম োলা আম্মাটে হনটয় সীটে শুটয় েড়টব।  াহরে  ুহমও।’ 

আহমদ মুসা দ্রু  োহড় হেটে হনটম োহড়র সামটন েটল হেল। েুলল 
ইহটজটনর ঢােনা। 

‘োহড় োরাে হটয় হেটছ?’ আ ৈেটে বলল সাহারা বানু। 
হে উত্তর হদটব এই প্রটশ্নর। শাহ বানুর হোটে-মুটেও হনটমটছ মৃ েুর 

োণ্ডুর া।  াহরেও উটদ্বে-আ ংটে মুষটড় েটড়টছ। এই ভয়ানে সমটয়  াটদর 
োহড় োরাে হল, এই হেন্তা  ার মনটে দারুণ েীড়া হদটচ্ছ।  

হেছটনর জীে হদেট  হেটয়টছ সামটনর োহড়র এই দুদৈশার হেত্র। 
জীটের ড্রাইহভং সীটের হলােহে অেটদর লেে েটর বলল, ‘আহম ঐ োহড়র 
হেছটন জীে দাাঁড় েরাহচ্ছ। আসল হলাে হেটছ সামটন োহড় হঠে েরট । োহড়ট  
হমটয় দু’হে আর এেহে হছটল। আমরা োরজন এেসাটে নামব দু’জন দু’োশ 
হেটে োহারা হদব োহড় হঠেেরার  হলােোটে। হস হযন আক্রমটণ আসট  না 
োটর। আর দু’জন হেটয় হছটলহেটে োবু েটর বা হ ো েটর হমটয় দু’জনটে হবর 
েটর আনটব। 
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ওহদটে আহমদ মুসা োহড়র সামটনর ঢােনাো হ ুটল হরটে োহড়র হনটে 
ঢুটে হেল। মাহে আাঁেটড় শুটয় সাটের মট া েহড়টয় োহড়র হেছন হদটে 
এগুহচ্ছল।  

োহড়ো আহমদ মুসা এমন মজার জায়োয় দাাঁড় েহরটয়টছ হযোটন 
োহড়র  লার জায়োো হনেু, দু’ধার আবার উাঁেু। হেছুো নালা হোটছর। োহড়র 
দু’ধাটরর োো েটড়টছ নালার দু’ধাটরর উাঁেু প্রাটন্ত। োহড়র  লার নালা হদটয় 
এগুট  আহমদ মুসার  াই হোন েষ্ট হটলানা।  টব নালা ম  জায়োোয় োদা-
োহন োোয় মুেসহ সামটনর হদেো োদার োোটর হঢটে হেল আহমদ মুসার। 

আহমদ মুসা যেন োহড়র হেছটন হেৌাঁটছ হেটছ,  েনই জীেহে এটস 
দাাঁড়াল আহমসদ মুসাটদর োহড়র োর োাঁে েজ হেছটন। আহমদ মুসা জীটের 
উেটরর অংশ ছাড়া দু’োশ ও হনটের অংশ েহরষ্কার হদেট  োটচ্ছ। আহমদ মুসা 
 ার মুে লিাভাটব মাহের উের হরটে দু’হাট র দু’হরভলবার হদটয় জীটের 
দু’োশোটে োটেৈে েরল।  

জীফ োমার সটঙ্গ সটঙ্গই জীটের োশ হদটয় প্রায় এেই সটঙ্গ ৮হে ো 
হনটম এল। আহমদ মুসা ওটদর হনটের অংশ হদেট  োহচ্ছল, হদটহর উেটরর 
অংশ নয়। 

আেহে ো দ্রু  এহেটয় আসটছ। ওরা জীে োর হটয় মধেব ৈী ফাাঁো 
জায়োয় সহজ োটেৈটে আসার ের আহমদ মুসা হির লটেে গুলী েরা শুরু েরল। 
দু’হরভলবার হট  োরহে ফায়ার হট ই োরজন মাহেট  েটড় হেল। 

এবার ওটদর োরজনটেই আহমদ মুসা হদেট  হেল। োরজনই োটয় 
গুলী হেটয়টছ। ওরা বটস েটড় উদভ্রাটন্তর ম  োরহদটে েুাঁজট  লােল গুলী হোন 
হদে হেটে এল। ওটদর হাট   েনও হরভলবার, হোটে হহংসার আগুণ। 

আহমদ মুসা  ার হরভলবাটরর নল হদটয় োহড়র োেৈাটর দুহে আঘা  
েরল। এেো ধা ব শে োরহদটে ছহড়টয় েড়ল। 

ওটদর োরজটনর হোেই ছুটে এল এহদটে। 
ওরা হদেট  হেল আহমদ মুসার মুে এবং দু’হাট র হরভলবার। 
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প্রেমোয় ওরা ভূ  হদোর ম  েমটে উটঠহছল।  ার েরেটণই ওটদর 
োরজটনরই হরভলবার উঠট  লােল আহমদ মুসার লটেে। 

হেন্তু আহমদ মুসার  জৈহন হরভলবাটরর হট্রোর স্পশৈ েটর স হর 
হটয়হছল। আহমদ মুসার দু’ জৈহন আবার দু’বার েটর োেল হরভলবাটরর 
হট্রোর। হবহরটয় হেল োরহে গুলী। হনাঁেু ভাটব  া লেেটভদ েরল। োরহে হদহই 
এবার েহড়টয় েড়ল মাহেট । 

োহড়র হেছটন নালার মাোো হছল  ুলনামূলেভাটব সংেীণৈ। হবর হট  
েষ্ট হটলা। েদৈমাক্ত ও ধুহল ধুসহর  হদহ হনটয় আহমদ মুসা হবহরটয় এল। 

শাহ বানু, সাহারা বানু ও  াহরে সবাই োহড় হেটে হবহরটয় এটসটছ 
ওটদর োরজনটে গুহল হেটয় েটড় হযট  হদটে এবং আহমদ মুসাটে আটশ-োটশ 
না হদটে আ ংহে  হটয় েটড়টছ  ারা। আহমদ মুসাট  দু’হাট  হরভলবার হনটয় 
োহড়র  লা হেটে হবহরটয় আসট  হদটে ওরা হযন প্রাণ হফটর হেল। সাহারা বানু 
আহমদ মুসাটে দু’হাট  জহড়টয় হনটয় েোটল েুমু হেটয় বলল, ‘হবো হ ামাটে 
না হদটে মটন হহচ্ছল হোো জেৎ হযন মুটছ হেল হোটের সামটন হেটে। আল্লাহ 
হ ামাটে দীঘৈজীহব েরুন, শ  মাটয়র শ  হবাটনর অশ্রু হমাছাট  হ ামাটে সামেৈ 
দান েরুন। হ ামার এ  েটষ্টর শ গুণ জাযা আল্লাহ হ ামাটে দান েরুন।’ 

‘ধেবাদ োলাম্মা।’ বলল আহমদ মুসা 
 ারের দ্রু েটটঠ বলল, ‘আসুন এোন হেটে  াড়া াহড় সটর েড়ট  

হটব। আল্লাহর হবটশষ দয়া হয এ েণ হোন োহড় এহদটে আটসহন।’ 
ইট ামটধে  াহরে মৃ  োরজটনর হরভলবার ও হমাবাইল সংগ্রহ েটরটছ। 
আহমদ মুসা  াহরটের হেঠ োেটড় বলল, ‘এই হ া যুটদ্ধর হট্রহনং শুরু 

েটর হদটয়টছ। সাবাস!’ 
আহমদ মুসা োহড়র হদটে হাাঁো শুরু েরল। 
‘ভাইয়া, সামটনর হদটের োেড় শুধু হভজা নয় এেদম োদায় হলেটে 

হেটছ। আেনার হবোটে বাড়হ  োেড় হদটেহছ....।’ আহমদ মুসাটে লেে েটর 
বলল শাহ বানু। েো হশষ না েটরই হেটম হেটছ শাহ বানু। 
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‘হেছু হভব না শাহ বানু, আমার এ সটব অটভেস আটছ।’ হাাঁেট  হাাঁেট  
বলল আহমদ মুসা। 

সবাই োহড়ট  উঠল 
আবার োহড় ছুটে েলল। 
‘স্যার, মাফ েরটবন। এেো েো। আেহন োহড়র হনটে ঢুেটবন হ া 

োহড়র ঢােনা  ুলটলন হেন? আহম হ া ভয় হেটয়হছলাম, োহড় হবাধহয় োরাে 
হটয় হেটছ।’ 

‘ঢােনা না  ুলটল হ া ওরা োহড়র সামটনোও হদেট  হেট া। যহদ 
হদেট  হেট া আহম হনই  াহটল ওরা সাবধান হটয় হয  এবং আমাটে হোাঁজার 
োজোই  ারা প্রেটম ের । আমাটে োহড়র  লায় ওরা েুাঁটজ হেট ও 
োরট া।’ 

‘হঠে স্যার।’ বলল  াহরে। 
‘ াহরে  ুহম আহমদ মুসাটে ‘স্যার’ বল? ভাই বল না?’ 
েমটে উঠল  াহরে ‘আহমদ মুসা’র নাম শুটন। দ্রু  হেছন হদটে মুে 

হফহরটয় বলল, ‘োলাম্মা ইহন আহমদ মুসা?’ েটটঠ  ার রাটজের হবস্ময়। 
‘হেন  ুহম ‘আহমদ মুসা’হে হেননা? হ ামার ‘স্যার’ আহমদ মুসা 

জাননা?’ বলল সাহারা বানু। 
 াহরে ভূ  হদোর ম  শ্বাসরুদ্ধের এে অনুভূহ  হনটয়  াোল আহমদ 

মুসার হদটে। 
হনবৈাে হবস্মটয় হস  াহেটয়ই রইল। মটনর হভ টর হ ালোড়। এই 

আহমদ মুসা! সোল হেটেই আহমদ মুসার োটশই হস আটছ! আহমদ মুসা হুকুম 
হদটচ্ছ, ঐ হুকুম  াহমল েরার হসৌভােে হস লাভ েটরটছ! হসই হবরাে আহমদ মুসা 
এ  সহজ, এ  সরল, এ  আেন! েটবৈ বুে ভটর উঠল  াহরটের। আহমদ মুসার 
জীবন-মৃ েুর অেরূে হেলার হস োেুস সােী হট  হেটরটছ,  ার সােী হট  
হেরটছ। 

আনন্দ হবস্ময় আটবে অশ্রু হটয় হবহরটয় এল  ার হোে হদটয়। 
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আহমদ মুসা েোশটবােৈ হেটে এেো হেসুে হেোর  ুটল হনটয়  াহরটের 
হদটে এহেটয় হদটয় বলল, ‘হোটের োহন মুটছ হফল  াহরে। বটলহছনা হয, অশ্রু 
মানুষটে দুবৈল েটর।’ 

‘এো ভটয়র নয়, আনটন্দর অশ্রু স্যার। বহু আোহি  স্বজটনর 
আেহস্মে সাোট  হয অশ্রু ঝটর,  া মানুষটে দুবৈল নয় প্রাণবন্ত েটর।’  াহরে 
বলল। 

‘ধেবাদ  াহরে। স্বজন োওয়ার প্রহ  আমার েুব হলাভ।’ 
‘হেন্তু আমাটদর ম  আেনার হোহে হোহে স্বজন প্রহ হে সোল সন্ধোয় 

আেনাটে স্বাে  জানাবার জটে অটেো েরটছ স্যার।’ 
 াহরটের েো হশষ হট ই সাহারা বানু বলল, ‘বৃটেন হেটে ‘স্যার’ 

সটিাধটন হদেহছ এটেবাটরই অভেস্ত হটয় হেছ  াহরে।’ 
‘োলাম্মা,  াহরে আমার ছাত্র হট  োয়। এো ভাল। আহম ওর হট্রহনং 

শুরু েটরহছ। এেজন হবরাে হযাদ্ধা ওটে বাহনটয় ছাড়ব।’ 
‘ভাইয়া, হযাদ্ধা োউটে বানাটনা যায়? হযাদ্ধা হওয়া হ া মনটনর 

বোোর।’ বলল শাহ বানু েম্ভীর েটটঠ। 
‘হ ামার েো হঠে শাহ বানু। এে শহক্তশালী মনন ওর মটধে আটছ 

বটলই আহম ওটে হট্রহনং হদহচ্ছ।’ 
এেো হবব্র ভাব ফটুে উঠল  াহরটের হোটে-মুটে। হসই সাটে লজ্জাও। 

লজ্জাের এেো ভাবনা এটস হঘটর ধটরটছ। শাহ বানুর প্রহ   ার দুবৈল ার েো, 
শাহ বানুর হনহ বােে মটনাভাটবর েো, ই োহদ হবষয় আহমদ মুসাটে বলা  ার 
হঠে হয়হন। এেন হস হে েরটব! আহমদ মুসা ও শাহ বানুর উেহহহহ ট  
েহরহিহ   ার জটে হয মহাহবব্র ের হটয় উটঠটছ। 

েোো বটলই আহমদ মুসা  াোল  াহরটের হদটে।  ার হবব্র  অবিা 
হদেট  হেল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার মুটে এেো হমহষ্ট হাহস ফুটে উঠল। 

‘আমরা েন্তটবে প্রায় এটস হেহছ োলাম্মা। সামটনই উেকূল।’ 
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বটল এেেু োমল আহমদ মুসা। এেেু ভাবল। হসই সাটে  ার মুে 
েম্ভীর হটয় উঠল। বলল, ‘োলাম্মা, হোেৈ হেয়ার হেটে হবশ দূটর হভন্ন এেো 
জায়োয় আেনাটদর হনটয় হযট  োই।’ 

‘হোোয় হবো।’ বলল সাহারা বানু, শাহ বানুর মা। 
‘মায়া বন্দর ও োহলোাঁও-এর মাঝোটন েভীর জংেটল সবুজ 

উে েোর এে আহদবাসীটদর জনেটদ।’ 
‘ওোটন হে আটছ?’ 
‘আমার বড়টবান এবং আমার দুলাভাই।’ 
‘হ ামার ভাই-হবান হেউ হনই, বড় হবান হোটেটে এল?’ 
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ো াটনা বড় হবান,  াাঁটে বড় হবান 

হেটেহছ।’ 
‘হঠাৎ হোোয় হেভাটব  াাঁটদর হেটল? মাত্র েটয়ে হদন হ া  ুহম হোেৈ 

হেয়াটরর বাইটর হছটল?’ 
‘এই েটয়েহদটন অটনে ঘেনা ঘটেটছ োলাম্মা।’ 
আহমদ মুসা েো হশষ হবার সাটে সাটে োহড়- এেো হঝাটের োটশ 

দাাঁড় েরাল। বলল, োলাম্মা, এ হঝােো োর হটলই আমরা উেকূটলর সামটন 
েটড় যাব। এই উেকূটলর ধাটর  াহরেটে হমটর হফলট  হনটয় আসা হলােহে 
এেনও েটড় োোর েো। হস আেনাটদর হদেট  োে, হসো হঠে হটবনা। আহম 
হদটে আহস। আেনার হঝাটের আড়াটল এেেু দাাঁড়ান।’ 

আহমদ মুসা োহড় হনট  হেটয়ও হনলনা। ভাবল হস, আটে হদো দরোর 
আহ  হলােহে আটছ।  ারের োহড় হনয়া যাটব। 

এই ভাবনাটে আহমদ মুসা েুবই গুরুত্ব হদল। সরাসহর বাইটর না হবহরটয় 
জংেটলর আড়াল হনটয় হস এগুটলা সামটন। 

এে সময় হোো উেকূলইোই  ার নজটর এল। হদেল, ‘হসই আহ  
হলােহে হনই।’ হবহস্ম  হটলা আহমদ মুসা। ঘহড়র হদটে  াোল। হদেল সোল 
৮ো েহল্লশ হমহনে বাটজ। 
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নানা হেন্তা, নানা আশংোর হবষয় ঘুরোে হেট  লােল আহমদ মুসার 
মাোয়। হয োহড়ট  সোল ৮োয় আমার েো আত্মসমেৈণ েরার জে, আহম না 
হেৌাঁছাটনায় হে হস োহড়হে উেকূটল এটসহছল হোাঁজ হনট ? যহদ  ারা এটস োটে, 
 ারা হেটয় হেটছ আহ  হলােহেটে।  ার োটছ সব েোই  ারা শুটনটছ এবং 
শুটনটছ হয আহম সাটড় ৮োয় হফটর আসব। 

এই হেন্তা  ার যহদ স ে হয়,  াহটল এই উেকূটল হোোও  ারা 
ওাঁৎটেট  অেটো েরটছ আহমদ মুসার জটে। হোোয়  ারা লুোট  োটর? 
দু’োটশর হোন জংেটল হনশ্চয়। 

হয হোন জংেটল  ারা অটেো েরট  োটর? হনটজটেই হনটজ প্রশ্ন 
েরল আহমদ মুসা। উত্তটররও সন্ধান েরট  লােল। 

আহমদ মুসা দহেণ োটশর জংেল ধটর এগুহচ্ছল। হেছটন এই 
জংেটলরই এেোটশ শাহ বানুটদর হস লুহেটয় হরটে এটসটছ এবং এোটশর 
জংেটলই উেকূটল এে প্রাটন্ত এে হঝাটের হভ টর হবােও লুোটনা রটয়টছ। 
আহমদ মুসা হবাে হেটে হনটমহছল এ োটশর জংেটলরই োছাোহছ জায়োয়। 
আবার  াহরেটে েুহবটয় মারার জটে  াটে োহনট  হফলার জায়োোও দহেণ 
োটশর জংেটলরই হনেটে। আর আহ  হলােহেটে আহমদ মুসা হযোটন হরটে 
হেটয়হছল, হসোও এই জংেটলরই োটছ। সু রাং শত্রুরা যহদ  ার জটে 
ওাঁৎটেট  োটে, হসোও  াহটল এ দহেণ োটশর জংেটলই হটব।  

এই হেন্তা েরার সাটে আহমদ মুসা ক্রহলং েটর সন্তেৈটণ হনুঃশটে এগুট  
লােল। 

হেছুো এগুবার ের আহমদ মুসা নাটে হসোটরটের েন্ধ হেল। 
হেটম হেটল আহমদ মুসা। 
হস উেটর োু্টছর হদটে  াহেটয় ো ার নড়া-েড়া হেটে বুঝল বা াস 

সামটন হেটে মাটন েূবৈ হদে হেটে বইটছ  াহটল হঠেই যাটচ্ছ আহমদ মুসা। 
সামটনই শত্রুটদর হস হেটয় যাটব। 

ক্রহলং েটর আরও হমহনে দুই এগুবার ের আহমদ মুসা োো েোর 
আওয়াজ হেল। 
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আরও এগুটলা আহমদ মুসা। 
হোটে েটড় হেল ওরা আহমদ মুসার। জংেটলর মটধে এেো হোলম  

জায়োয় এেো হ ায়াটল হবহছটয় ৪ জন  াস হেলটছ। আর দু’জন এেো োটছর 
আে দশ হফে উাঁেু োটল উত্তরমুেী হটয় বটস ফাাঁো উেকূটলর হদটে নজর 
হরটেটছ। োটছ বসা দু’জটনই হসোটরে োটচ্ছ। 

হঠাৎ এেো কুকুটরর আোশ-ফাো হেৎোটর েমটে উঠল আহমদ মুসা। 
হদেল হস, ওটদর োটশ কুকুরো শুটয় হছল, লাফ হদটয় উঠল। উঠার আটেই হস 
হেৎোর হদট  শুরু েটরটছ। হবাধ হয় কুকুরহে ঘুম হেটে হজটে উটঠটছ। উটঠই 
হস েহরহে  েন্ধ হেটয়টছ, যহদ আহমদ মুসার হোন হজহনস কুকুরহেটে শুহেটয় 
রাো হটয় োটে। অেবা অেহরহে  েন্ধ হেটয়ও কুকুরহে হেটে উঠট  োটর। 
এসব ভাল আহমদ মুসা। 

কুকুর হঘউ হঘউ েটর উঠার সাটে সাটে োরজটনর  াস হেলা বন্ধ হটয় 
হেটছ।  ারা েটেে হেটে হরভলবার হবর েটর হনটয় উটঠ দাাঁহড়টয়টছ। জংেটলর 
আড়াটল োোর োরটণ  ারা আহমদ মুসাটে হদেট  োয়হন। হেন্তু োটল বসা 
দু’জন হলাে হঠেই হদেট  হেটয়টছ আহমদ মুসাটে।  াটদর হাট ও উটঠ 
এটসটছ হরভলবার। 

আহমদ মুসার দু’হাট  দু’হরভলবাটরর দুহে গুহল হস এেই সাটে েটরটছ 
োটল বসা দু’জনটে লেে েটর। 

বুটে গুহল হেটয় দু’জটনই োল হেটে েটস েড়ল মাহেট । 
ওহদটে ওরা কুকুটরর হেন েুটল হদটয়টছ। 
ছুেট  শুরু েটরটছ কুকুর। ওরা োরজন কুকুটরর হেছটন।  াটদর হাট র 

হরভলবার বাহেটয় ধরা। হহংর দহৃষ্ট  াটদর হোটে। 
আহমদ মুসার হরভলবার োটলর দু’জনটে গুহল েটরই লেে নাহমটয় 

হনটয় এটসহছল হনটে কুকুর এবং হসই োরজটনর হদটে। 
আহমদ মুসার বাম হাট র হরভলবার োটেৈে েটরটছ ছুটে আসা 

কুকুরহেটে। হোলােৃহ  হসই ফাাঁো জায়ো হেটে জংেটল হঢাোর হবশ আটেই 
মাোয় গুলী হেটয় মাহেট  েটড় হেল কুকুরহে। আর োন হাট র হরভলবার োটেৈে 
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েরল োরজন হলােটে। অধীে র েীপ্র আহমদ মুসার োন হা   ার সাটে বাম 
হা  হযাে হদবার আটেই অবেেৈ গুলীট  হ নজনটে হশোর েরা সমাি েরল। 
বাম হা  এটস ে ুেৈ জনটে গুলী েটর ওটদর আক্রমটণ আসার হেষ্টার ইহ  
ঘোল। 

ঘেনার এ জায়ো হেটে উেকূটলর ফাাঁো এলাো দশ েটজর হবহশ দূটর 
নয়। 

আহমদ মুসা জংেল হেটে হবহরটয় এল। হস  াোল শাহ বানুরা হয 
হঝাটের আড়াটল লুহেটয় আটছ হস হঝাটের হদটে। হদেল, হঝাটের আড়াল হেটে 
 াহরে উাঁহে হদটচ্ছ। আহমদ মুসাটে হদটে হস হঝাটের আড়াল হেটে বাইটর 
এল। আহমদ মুসা  াটে োহড়সহ সবাইটে হনটয় আসার জে ইহঙ্গ  েরল। 

দু’হমহনটের মটধেই  াহরে সবাইটে হনটয় হাহজর হটলা। 
োহড় োমট ই শাহ বানু প্রেম নামল। বলল, ভাইয়া, আেহন ভাল আটছন 

হ া। গুলীর আওয়াজ শুনলাম, কুকুটরর আওয়াজ শুনলাম। ওটদর.......।’ 
‘ভাল আহছ। গুলীর আওয়াজ হছল আমার, কুকুটরর আওয়াজ হছল 

ওটদর।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ওরা োরা?’ বলল সাহারা বানু। 
অটেরা সবাই োহড় হেটে হনটম এটসহছল। 
‘আসুন’ বটল আহমদ মুসা সবাইটে জংেটলর হভ টর হনটয় হেল। 

হদোল ৬ জটনর লাশ। বলল, ‘এরা এোটন ওাঁৎ হেট  বটস হছল আমাটদর 
অটেোয়।’ 

‘হেন্তু আমরা এোটন আসব  া ভাবল হে েটর? প্রশ্ন েরল শাহ বানু। 
‘হয আহ  হলােহেটে হরটে হেটয়হছলাম,  াটে আহম বটল হেটয়হছলাম 

সাটড় ৮ো েযৈন্ত অটেো েরার জটে। আহম হঠে েটরহছলাম, আহম হফটর এটল 
হসই োহড়ট  হস হযট  োরটব। োরণ আমার োহড়র আর দরোর হটব না।’ 

‘ াটে যেন বাাঁোট  োও,  েন যাবার সময় হলফে হদটল োরট । োহড় 
োওয়া যায় এমন হোোও নাহমটয় হদট ।’ বলল সাহারা বানু। 
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‘হেন্তু  াটে উদ্ধাটরর জটে আেনাটদর ওোটন হেৌাঁছার আটেই হসোটন 
আমাটদর েবর হেৌাঁটছ হদ । 

‘বুটঝহছ। ধেবাদ হবো।’ 
‘আহ  হলােহে এই ছয়জটনর মটধে আটছ?’ বলল  াহরে। 
‘হনই। আমরা এোটন হেৌাঁছার আটেই শংেরাোটযৈর হোন গ্রুে মটন হয় 

এোটন এটসহছল। হট  োটর এোন হেটে দু’মাইল েহশ্চটম হেটয় যাটদর োটছ 
আমার আত্মসমেটণৈর েো হছল,  ারাই এোটন এটসহছল। আহ  হলাটের োটছ 
সব শুটন োহড়ট  েটর আহ টে োহঠটয় হদটয় অটেরা আমাটদর ধরার জটে 
এোটন অটেো েরহছল এবং আমার মটন হয়, এরাই শংেরাোযৈটে জাহনটয়হছল 
হয, আত্মসমেটণৈর বদটল আহম শাহ বানুটদর উদ্ধার েরট  হেহছ। এই েবর 
হেটয়ই শংেরাোযৈ শাহ বানুটদরটে লেৈ হমটয়া হরাটের ঐ বাহড় হেটে অেত্র 
সহরটয় হনহচ্ছল। 

‘ াই হটব ভাইয়া, আমাটদর ঘটরর বাইটর এেজন আটরেজনটে 
বলহছল, ‘শয় ান ধরা হদয়হন। আর এ কুকুরটেও উদ্ধার েটর হনটয় হেটছ। 
এোটন আর বন্দীটদর রাো যাটব না। মহগুরুেী বটলটছন, ‘ওোটন হেটয়ই বাটঘর 
হশোর ধরার মটহাৎসব হটব। মহাগুরু োহড় ঘুহরটয় ওোটনই যাটচ্ছন।’ 

‘হ ামরা হে জান বাটঘর হশোর ধরার মটহাৎসবো হে?’ 
মুেো ম্লান হটয় উঠল শাহ বানুর। আ ংে হদো হদল  া হোটে-মুটে। 

মাো হনেু েরল হস। বলল, ‘জাহন ভাইয়া, ে  রাট ই শংেরাোযৈ স্বয়ং এই হুমহে 
হদটয় হেটছ। আমার সারারা  আল্লাহটে হেটেহছ। আমাটদর হছল উভয় সংেে। 
আমাটদর েহরণহ র হবষয়ো হযমন হছল অেল্পনীয়, আেহন আত্মসমেৈণ েরটল 
আমরা, আেহন এেসাটে হবেদগ্রি হ াম।’ 

‘আহমও এো জান াম শাহ বানু।’ 
‘ াহটল আত্মসমেটণৈ রাহজ হটলন হেন?’ হজজ্ঞাসা শাহ বানুর। 
‘দু’োরটণ রাহজ হটয়হছ। এে, অনাোহি  েহরহিহ হ টে হবলহি  

েরা, দুই, হ ামাটদর উদ্ধাটরর এেো সুটযাে স হর েরা। আল্লাহ হস সুটযাে স হর 
েটর হদটয়টছন।’ 
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‘আল হামদুহলল্লাহ।’ এেসাটে বটল উঠল শাহ বানু, সাহারা বানু 
দু’জটনই। 

এেো হনরব া। 
হনরব া ভািল  াহরে। বলল, ‘আমার এেো হেৌ ুহল স্যার, জংেটল 

এটদর আেহন হেটলন হে েটর? আমাটদর োহারায় হেটেও এরা গুলী ছুড়ট  
োরটলানা হেন?’ 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ ুহম যেন আমার ছাত্র,  েন হ া হশোট ই 
হটব। হশান, যেন হদেলাম আহ  হলােহে উেকূটল হনই,  েন বুঝলাম হেউ বা 
োরা এটসহছল। যেন শত্রুেটের হলাে এটসহছল,  েণ  ারা অবেই হজটনটছ 
আহম এোটন হফটর আসব। যেন  ারা হজটনটছ আহম হফটর আসব,  েন অবেই 
আমার জটে  ারা ফাাঁদ ো টব।  ারের হেন্তা েটরহছ, দু’োটশর জংেটলর হোন 
োটশ  ারা অটেো েরটব। সেল হবোটর আহম হদেলাম, দহেণ োটশর জংেটল 
 াটদর লুহেটয় োো স্বাভাহবে। আহম দহেটণর জংেল ধটর অগ্রসর হলাম। এে 
জায়োয় হেৌাঁটছ হসোটরটের েন্ধ হেলাম। বা াটসর েহ  হদটে বুঝলাম, েূবৈ হদে 
হেটে হসোটরটের েন্ধ আসটছ। আহম ওটদর সন্ধাটন অগ্রসর হলাম এবং ওটদর 
হেটয়ও হেলাম। ওটদর কুকুর আমাটে হের হেটয় হেটয়হছল। ওটদর দু’জন 
োটছর োটল বটসহছল োহারার জটে।  ারা আমাটে হদেট  হেল এবং গুলী 
েরট  যাহচ্ছল।  ার আটেই আহম গুলী েরলাম। এভাটবই ঘেনার ইহ  হটলা।’ 

‘ধেবাদ স্যার, এই েটয়ে ঘটোয় স্যার আহম অটনে হেছু হশটে 
হফটলহছ।’ বলল  াহরে। 

‘এই হ া উেযুক্ত ছাটত্রর োজ। এবার  ুহম ছয়জটনর হমাবাইল ও 
হরভলবারগুটলা এবং শা বানুটদর হনটয় বাইটর যাও। সামটনর এে হঝাটে স্পীে 
হবাে লুহেটয় হরটেহছ। ওো হনটয় আহম আসহছ।’ 

বটল আহমদ মুসা দ্রু  হাাঁো শুরু েরল েূবৈহদটে। হঝাটের আড়াল হেটে 
স্পীে হবাে োহলটয় োহনট  হনটম হেল। 

শাহ বানুরাও  ীটর এটস েটড়টছ। হবাটে উঠল সবাই। 
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‘স্যার, আহম হবাে ভাল ড্রাইভ েরট  োহর।’ বলল  াহরে মুসা 
হমােলা। 

‘হেন্তু রুে হ া ন ুন হ ামার জটে।’ আহমদ মুসা বল। 
‘অসুহবধা হটব না স্যার, আেহন হ া োটশ োেটছন।’ 
‘হবশ এস। হ ামার উের হশেে া েরার আরও এেো সুটযাে োওয়া 

হেল।’ 
বটল আহমদ মুসা সটর এল ড্রাইহভং হসে হেটে। 
‘ধেবাদ স্যার’ বটল  াহরে হেটয় বসল ড্রাইহভং হসটে। বটস বলল, 

‘স্যার আেনার োছ হেটে প্রহ  মুহূট ৈই হশোর আটছ। আমার এেো েবৈ হছল 
আহম োহড় ভাল ড্রাইভ েহর, হেন্তু স্যার আেনার োহড় ড্রাইভ হদটে আমার মটন 
হটয়টছ আমার বহু হেছু হশোর আটছ।’ 

‘ধেবাদ  াহরে। হে হশেট  হটব জানাো হেন্তু এেো বড় হশো।’ বটল 
আহমদ মুসা হবাটের েোশটবােৈ হেটে এেো মানহেত্র হবর েটর আনল। হসো 
 াহরটের সামটন হমটল ধটর বলল, ‘হদে রুেোটে হরে মােৈ েটর হরটেহছ। এেন 
 ুহম আন্দামাটনর েূবৈ উেকূল ধটর উত্তটর ১২ হেগ্রী েযৈন্ত হোে বন্ধ েটর এহেটয় 
যাটব। হসোটন হেৌাঁছার ের োটন োেটব হ্াভলে আইলোটে আর বাটম হদেটব 
হমইণলোটটের সাটে েীে দ্বীেেুটজ। এ দ্বীেেুটণ্জর উত্তর মাো হদটয় এেো 
েোটনল ঢুটে হেটছ হমইটোটে। এ েোটনলহে েহশ্চম উেকূটল স্পাইে হব’হ  
হেটয় েটড়টছ। স্পাইে হব’ হেটে হবর হটয় হ ামাটে আন্দামাটনর েহশ্চম উেকূল 
ধটর এটোট  হটব। উত্তটর অোটোরসন দ্বীে েযৈন্ত হেটয় অোটোরসন েোটনল 
হদটয় এর মাো েযৈন্ত হেৌাঁটছ েূবৈ হদটে হমাড় হনটয় েটয়ে মাইল হেটলই গ্রীণ 
ভোহলর উেকূল োওয়া যাটব।’ 

োমল আহমদ মুসা। 
 াহরে মানহেত্রহে হাট  হনটয়  ার সামটন েোশটবাটেৈর উের আবার 

রােল। 
েলট  শুরু েরল হবাে। 
সা  সীটের হবােহে েুব সুন্দর। 
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ড্রাইহভং সীটের হেছটন ৬হে সীে বৃত্তাোটর সাজাটনা। মাঝোটন এেো 
নীেু হোলাোর হেহবল। হেয়ার ও হেহবল সবই হক্লাজ েটর হমটঝট  হফটল রাো 
যায়।  েন হবােহে োটেৈা হবাে হটয় দাাঁড়ায়। আবার হেয়ার-হেহবল আনটফাড 
েরটলই সুন্দর েুেহরে হবাে হটয় দাাঁড়ায়। 

হবাটের ইহঞ্জটন েবল সাইটলিার লাোটনা। হোন শেই হয়না। হনুঃশটে 
 ীটরর ম  এহেটয় েটল হবােহে। 

আহমদ মুসার েো হশষ েরার ের এেো হনরব া হনটমহছল। 
হনরব া ভািল সাহারা বানু, শাহ বানুর মা। বলল আহমদ মুসাটে 

উটেে েটর, ‘হবো আমাটদর দূভৈাটেের েবর  ুহম হেভাটব হেটয়হছটল? েেন 
হেটয়হছটল?’ 

‘ে োল হবটেটল আহম সুষমা রাও- এর োটছ হেহলটফান েটরহছলাম। 
আমার হেহলটফান হেটয়ই হস োাঁদট  শুরু েটর এবং বটল আেনারা হেেোেে 
হটয়টছন। সটঙ্গ সটঙ্গই আহম বুঝট  োহর হয োরা এই োজ েটরটছ। ে োল 
হবটেটলই আটরেো বড় ঘেনা ঘটে গ্রীনভোহলট । আেনাটদর যারা হেেোে 
েটরহছল,  াটদরই বার জন হলাে েযৈেটের ছদ্মটবটশ হেটয়হছল গ্রীনভাহলট  
আমার হোাঁটজ আমাটে ধটর আনার জটে।  াটদর সাটে সংঘষৈ হয়।  ারা সবাই 
মারা যায়।  াটদরই এেজটনর হমাবাইল হেটে শংেরাোটযৈর হেহলটফান নািার 
োই। সন্ধোর েটর এই  াটে হেহলটফান েটর আেনাটদর হবষটয় জানার জটে। 
হসই েো বলার সময় হুমহে হদয় আজ সোল ৮োর মটধে আহম  াটদর হাট  
আত্মসমেৈল না েরটল হস আেনাটদর েহ  েরটব।  াই রাট ই েটল এলাম, 
যাট  সোল আেোর মটধে  াটদর োটছ হেৌাঁছা সম্ভব হয়।’ 

‘হেভাটব এটল? এই হবাে হনটয়?’ বলল সাহারা বানু। 
‘ওাঁরা েুব ভাটলা হলাে। আহম শংেরাোটযৈর হাট  আেো েড়টল হবাে 

ওরা হোনহদনই আর হফটর োটবনা হজটনও অ েন্ত মূলেবান হবােহে আমাটে 
হদটয়টছ যাট  হঠে সমটয় আহম হেৌাঁছট  োহর এোটন।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ওাঁটদর েো হেছুই হশানা হয়হন। হেন্তু  ার আটে বল আমাটদর হরটে 
েটল যাবার ের হঠাৎ  ুহম হনরব হটয় হেটল হেন? না এটল, না হেহলটফাটনও 
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হোন হযাোটযাে েরটল। মাত্র ে োল সুষমার সাটে হ ামার হযাটটোযে হটলা 
হেন?’ বলল সাহারা বানু। 

‘মাঝোটন শংেরাোযৈটদর হাট  বন্দী হটয়হছলাম,  ারের অসুি হটয় 
েটড়হছলাম। যেন........।’ 

আহমদ মুসা েো হশষ েরট  োরল না। আহমদ মুসার েোর 
মাঝোটনই শাহ বানু বটল উঠল, ‘বন্দী হটয়হছটলন? শংেরাোযৈটদর হাট ?’ শাহ 
বানুর েটে উটদ্বে। 

আহমদ মুসার উত্তর হদয়ার আটেই েো বলল সাহারা বানু। বলল, ‘হে 
অসুে হটয়হছল হ ামার? হনশ্চয়ই হেছু অঘেন ঘটেহছল!’ সাহারা বানুর েটেও 
উটদ্বে। 

‘হ্াাঁ, োলাম্মা আু্হ  হটয়হছলাম। আহম যাহচ্ছলাম ‘রস’ দ্বীটে আহমদ 
শাহ আলমেীটরর হোাঁটজ। সাের হেটেই ওরা আমাটে বন্দী েটর হহহলেপ্টার 
হনটয় হেটয়। ওটদর বন্দীশালা হেটে োলাট  হেটয় োাঁটধ গুলী হেটয়হছলাম। ওরা 
আমার হেছু হলটেহছল োহড় ও হহহলেপ্টার হনটয়। অটনেদূর োহাড়ী এলাোয় 
যাবার ের ওরা আমাটে আটে ও হেছটন োহড় ও উের হেটে হহহলেপ্টার হদটয় 
হঘটর হফটল। এই অবিায় োহড় হছটড় হদটয় জংেটল নামা ছাড়া উোয়ই হছলনা। 
ঘন জংেটল অহবরাম হোাঁজার েষ্ট এড়াবার জটে ওরা সংজ্ঞাটলােোরী েোন 
হবামা হছাটড় জংেটল।  েন আহম সংজ্ঞা হাহরটয় হফটলহছলাম।’ আহমদ মুসা 
োমল এেেু। 

হেন্তু োমট ই উহদ্বগ্ন েটটঠ বলল শা বানু, ‘আেহন সংজ্ঞা হাহরটয় 
হফটলহছটলন? আবার ধরা েড়টলন আেহন?’ 

‘না। আমাটে ওরা সংজ্ঞাহীন অবিায় ধটর এটনহছল বটে, হেন্তু ধটর হনটয় 
হযট  োটরহন। হ ামাটদর  ার নাম বটলহছ। আহম যাটে বড় হবান বটলহছ হসই 
োক্তার সুহস্ম া বালাজীর স্বামী েোহনশ হদবানন্দ রাও আমাটে হসোন হেটে 
সংজ্ঞাহীন অবিায় উদ্ধার েটরহছটলন। েটর আহম  াটদর োটছ শুটনহছলাম, 
েোহনশ হদবানন্দ হোন োটজ ঐ এলাোর োহাটড় হেটয়হছটলন। হ হন এে 
জায়োয় বটস- ওটদর আমাটে  াহড়টয় হনটয় আসা, আমার জংেটল োলাটনা, 
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ওটদর সংজ্ঞাটলােোরী েোসটবামা হছাড়া, আমার সংজ্ঞাহীন হটয় েড়া, ওটদর 
আমাটে হেটয় ধটর হনটয় আসা সবই হোটে দুরবীন লাহেটয় হদটেহছটলন।  ারের 
হ হন োহাড় হেটে হনটম আমাটে উদ্ধার েটর হনটয় যান। আমার সংজ্ঞাহীন 
অবিায় োক্তার সুহস্ম া বালাজী আমার গুলীহবদ্ধ িাটন অোটরশন েটরন। 
আমাটে েটয়েহদন ওরা নড়া-েড়া েরট  হদনহন। সুষমা রাওটয়র হমাবাইটল  ার 
হোন সাড়া োহচ্ছলাম না। হশটষ হদ্ব ীয় আটরেহে হমাবাইটলর নািার মটন েটড় 
যায়। হসোয় ে োল হবটেটল  াটে হফান েটর হেটয় যাই।  ার েটরর ঘেনা 
সবহেছু বটলহছ।’ 

‘হ ামার এ  হবেদ হেটছ? আল হামদুহলল্লাহ, আল্লাহ হ ামাটে দ্রু  সুি 
েটর  ুটলটছন। হ ামার হবান হমটয়ো সহ েই োক্তার?’ বলল শাহ বানুর মা 
সাহারা বানু। 

‘হজ, হ হন এমহবহবএস োক্তার।’ 
‘গ্রীন ভোহল হে আসটলই জংেল?’ শাহ বানু বলল। 
‘হ্াাঁ, এটেবাটর েুটরােুহর জংেল।’ 
‘হেন্তু জংেটল োটেন হেন ওরা?’ শাহ বানুই প্রশ্ন েরল। 
‘হস অটনে োহহনী। দু’জটনই েুব বড় ঘটরর হছটল হমটয়। হবান সুহস্ম া 

বালাজী োক্তার এবং  ার স্বামী েোহনশ হদবানন্দ এেজন ইহণ্জহনয়ার। হ হন 
এেজন হবেলু হবত্তশালী ইহণ্জহনয়াহরং প্রহ ষ্ঠাটনর মাহলটের হছটল। হনটজও 
োেহর েরট ন হোেৈ হেয়ার সরোটরর অধীটন। সৎ অহফসার হছটলন।  ার 
স  াই োল হটয় দাাঁড়ায়। ঐ শংেরাোযৈরা  ার েরম সবরী হটয় দাাঁড়ায়। এেহদন 
এেসাটে  ারা েোহনশ হদবানটন্দর হে া-মা াটে েুন েটর। হেৌশটল েুটনর 
দায় োহেটয় হদয় েোহনশ হদবানন্দ ও সুহস্ম া বালাজীর উের। প্রাণ বাাঁোবার 
জটে হদবানন্দ  ার হে ার সহায়-সম্পদ শংেরাোযৈটদর হাট   ুটল হদটয় 
জংেটল আশ্রয় হনয়। হসই হেটে আজ হবশ বছর ওাঁরা জংেটল। আটরেো বড় 
সুেবর হ ামাটদর জটে হসো হটলা সুহস্ম া বালাজী, মাটন আমার ো াটনা বড় 
হবান, হ ামাটদর সুষমা রাওটয়র ফফুাট া হবান।  ারা মহারাটষ্ট্রর এেই হোষ্ঠীর 
হমটয়।’  আহমদ মুসা বলল। 
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‘হে বলটছন ভাইয়া, এো সহ ে?’ বলল শাহ বানু।  ার হোটে আনন্দ ও 
হবস্ময়। 

‘সহ ে,  টব সুহস্ম া বালাজীর েো সুষমা রাওটয়র মটন আটছ হেনা 
জাহন না। হেন্তু  ার মা সুহস্ম া বালাজীটে েুব ভালবাসট ন, এেনও ভালবাটসন 
হনশ্চয়ই।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘বুঝট  োরলাম না। মামাট া-ফফুাট া অটেনা হটব হেভাটব?’ বলল 
সাহারা বানু। 

‘এর হেছটন োহহনী আটছ। সুহস্ম া বালাজী সুষমা রাওটদর হবাটির 
বাসায় হেটে হমহেটেল েটলটজ েড়ট া। সুষমা রাও বয়স যেন এে বছর,  েন 
সুহস্ম া বালাজী হমহেটেল েটলটঝ হশষ বটষৈ েড়াোটল ইহটজহনয়াহরং হশষ বটষৈর 
ছাত্র েোহনশ হদবানন্দটে েহরবাটরর বাধা সটত্বও হবটয় েটর। বহনয়াদী ব্রাহ্মণ 
েহরবাটরর হমটয় হভন্ন জাট র হছটলটে হবটয় েরায় েহরবার  া সাটে সম্পেৈ হছদ 
েটর। আজ হবশ বছর হটলা  ার েহরবাটরর সাটে হদো-সাোৎ হেংবা সম্পেৈ 
হনই সুহস্ম া বালাজীর। সুষমা রাও  াটে হেনটব হে েটর!’ 

‘েোহনশ হদবানন্দ হেমন হভন্ন জাট র হছটল?  ারও হ া হহন্দু নাম 
হদেহছ!’ বলল শাহ বানুর মা সাহারা বানু। 

‘সুহস্ম া বালাজীটে হবটয় েরার সময় েোহনশ হদবানন্দ হহন্দুধমৈ গ্রহণ 
েটর। হেন্তু হে ার হদে হেটে হস োহসৈ এবং মাটয়র হদে হেটে োই হবৌদ্ধ। 
হদবানটন্দর মা োইলোটটের প্রেম রাজবংটশর হমটয় এবং  ারা মূল  েীনা।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘হ ামার োছ হেটে এই োহহনীো না শুনটলই ভাল হছল। এেন েুব 
োরাে লােটছ।  ারা েহরবার হাহরটয়, স্বাধীন জীবন হাহরটয় জংেটল বাস েরটছ। 
হে দূভৈােে!’ বলল শাহ বানুর মা। 

‘না োলাম্মা। ভাবটবনা না। ওরা েুব ভাল আটছ। আহদবাসীটদর হনটয় 
 ারা এে ন ুন জীবন শুধু নয়, এে সাম্রাজে েটড়  ুটলটছ। এই সাম্রাটজে  ারা 
সম্রাে। েহরবার-েহরজনটদর হাহরটয় েহরবাটরর হেটয় অটনে বড় আহদবাসী এে 
সমাজটে  ারা হেটয়টছ।’ আহমদ মুসা বলল। 
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আহমদ মুসার হমাবাইল হবটজ উটঠটছ। েো হশষ েটরই আহমদ মুসা 
েটেে হেটে হমাবাইল  ুটল হনল। 

সুষমা রাওটয়র হেহলটফান। 
‘হ্াটলা। ওয়ালাইকুম ছালাম। বল সুষমা।’ বলল আহমদ মুসা। 
ওোটরর েো শুটন আবার বলল, ‘না সুেবর আটছ সুষমা। ওটদর উদ্ধার 

েটরহছ। আহম এেন ওটদর হনটয় যাহচ্ছ গ্রীণভোহলট , হযোটন আহম, ে  
েটয়েহদন হছলাম।’ 

‘না সুষমা। ওরা ওোটন ভাল ও হনরােদ োেটব।’ 
না, ওরা অজানা-অটেনা হেউ নয়। হ ামার েুব আেনজন ওরা।’ 
‘না সহ ে বলহছ।’ 
‘হঠে আটছ বলহছ। আটে  ুহম োলাম্মা ও শাহ বানুর সাটে েো বটল 

নাও।’ 
আহমদ মুসা হমাবাইল হদল সাহারা বানুটে। সাহারা বানু েো বলল। 

 ার োছ হেটে হমাবাইল হেল শাহ বানুর োটছ। ওটদর েো আর হশষ হয়না। 
শাহ বানুই অবটশটষ বটল হফলল সুহস্ম া বালাজীর েহরেয়। হবাধ হয় 

শাহ বানুর োটছ শুটন সুষমার হযন সব হশানা হটলা না। আহমদ মুসার সাটে েো 
বলট  োইল সুষমা রাও। 

শাহ বানু আহমদ মুসাটে হমাবাইল হদটয় বলল, ভাইয়া, ওটদর বোোটর 
সুষমা আেনার সাটে েো বলট  োয়। 

আহমদ মুসা হমাবাইল হনটয় ‘হ্াটলা’ বলট ই ওোর হেটে সুষমা রাও 
বলল, ‘হে ভাইয়া, শাহ বানু যা বলল  া সহ ে? হস সহ েই আমার হারাটনা হবান?’ 
েম্ভীর ও আটবে জহড়  েটঠ সুষমার। 

‘ ার েো হ ামার মটন আটছ?’ 
‘ াটে আমার মটন হনই। হেন্তু আম্মার োছ হেটে  ার েো এ  হবহশ 

শুহন হয, হ হন আমার োটছ শ  বছটরর হেনার হেটয়ও হবহশ। আমার জটন্মর ের 
হ হন এে বছর আমাটদর বাহড়ট  হছটলন। আম্মা বটলন, হ হন এই এে বছটর 
আমাটে শ  বছটরর আদর হদটয় হেটছন। এে বছর আহম ওর হোটলই মানুষ 
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হটয়হছ। আমার অসুে-হবসুে হেংবা হোন অসুহবধা হটল হ হন হমহেটেল 
েটলটজটর ক্লাটস হযট ন না।’ বল্ল সুষমা রাও। োন্নাজহড়  েটঠ সুষমার। 

‘হ্াাঁ, সুহস্ম া। হ হন হ ামাটদর েো েুব হফল েটরন। হসহদন হ ামাটদর 
েো বলট  হেটয় হ হন অটনে হোঁটদটছন।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ ার েো আমার আম্মা শুনটল োেল হটয় যাটবন ভাইয়া। আত্মীয় 
স্বজটনর মাধেটম, হবহভন্ন মাধেটম ে  হয সন্ধান েটরন হ হন আোর। ভাইয়া, শাহ 
বানুটদর হনটয় যাটচ্ছন, আমাটেও আোর োটছ হনটয় েলুন।’ বলল সুষমা রাও। 

‘হ ামার আব্বার হোে এহড়টয় হ ামার যাওয়া েহঠন। আহম েো হদহচ্ছ 
সুষমা, আোটেই হ ামাটদর োটছ আনব।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ধেবাদ ভাইয়। আহম, আমার মা সীমাহীন েুশী হটবা। আেহন আোর 
হেহলটফান নািার হদন। এেহন হেহলটফান েরব।’ 

আহমদ মুসা সুহস্ম া বালাজীর হেহলটফান নািার হদল সুষমা রাওটে। 
‘ধেবাদ ভাইয়া, আমার সব ধেবাদ, সব েৃ জ্ঞ া আেনার জটে 

ভাইয়া। আটবে রুদ্ধ েটটঠ বলল সুষমা রাও। 
‘েো হফর  নাও সুষমা। মানুটষর সব ধেবাদ, সব েৃ জ্ঞ া এেমাত্র 

আল্লাহর জটে।’ 
‘স্যহর। এেজন নবে মুসলমাটনর ভুল হট ই োটর। আহম আমার উহক্তহে 

প্র োহার েরলাম। হেন্তু ভাইয়া, আল্লাহ হ া আল্লাহই। হ হন সটবৈােহর এবং 
সবৈশহক্তমান। সবহেছুর হনয়ামে ও হনয়ন্ত্রে হ হন। আহম হয েোো বললাম  া 
বলটল হে  ার এই অহধোটর হস্তটেে হয়, না আরও হেছু োরণ আটছ?’ 

‘হস্তটেে অবেই হয়। সব প্রশংসা, সব ধেবাদ-েৃ জ্ঞ া োওয়ার 
হযােে মানুষ নয়, োরণ সব েম া মানুটষর হনই। হয োজগুটলার জটে  ুহম 
আমাটে ধেবাদ হদটল বা েৃ জ্ঞ া জানাটল, হস োজগুটলা আহম েটরহছ বটে, 
হেন্তু এর েৃ জ্ঞ া হে আমার? এেো েু ুল ভাল নাটে, এেো েলম ভাল হলটে, 
এই ‘ভাল নাে’ ও ‘ভাল হলো’র কুহ ত্ব হে েু ুল ও েলটমর?  া নয়। সবাই 
হোে বন্ধ েটর এই েৃহ ত্ব হদটব েু ুল েলটমর হনমৈা াটে। োরণ হনমৈা াই 
েু ুল ও েলমটে এই ভাল োটজর জটে স হর েটরটছ। সু রাং আহম হয ভাল 
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োজগুটলা েটরহছ,  ার হযােে া,  ার মানহসে া,  ার সুটযাে, সামেৈে সবই 
আল্লাহর োছ হেটে হেটয়হছ হবধায় প্রশংসা, ধেবাদ, েৃ জ্ঞ া আল্লাহর জটে। 

‘আেহন হঠে বটলটছন ভাইয়া। হেন্তু এেো সমস্যা। মানুটষর ভাল 
োটজর প্রশংসা আল্লাহটে হদট  হয়,  াহটল মানুটষর মন্দ োটজর দায় আল্লাহর 
উেরই ব ৈায়।’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘েু ুল ও েলটমর সাটে মানুটষর োেৈেে 
আটছ। েু ুল ও েলটমর রষ্টা েু ুল ও েলমটে হনহদৈষ্ট এেো োটজর জটে সৃহষ্ট 
েটরটছ, অে হোন োজ েরার েম া, স্বাধীন া েু ুল ও েলমটে হদওয়া 
হয়হন। হেন্তু মানুষটে আল্লাহ হেন্তা ও োজ েরার স্বাধীন া হদটয় োহঠটয়টছন। 
এই সাটে মানুটষর মঙ্গটলর জটে, মানুটষর এই হবটশ্বর শাহন্ত ও স্বহস্তর জটে ভাল 
ও ভাল েেটে আল্লাহ হেহি  েটর হদটয়টছন যুটে যুটে োঠাটনা  াাঁর নবী-
রাসুলটদর মাধেটম এবং হবধান হদটয়টছন মানুষটে ভাল োজ হরট  হটব এবং 
মন্দ োজ হেটে হবর  োেট  হটব। এই হবধান মানুষ মােও েরট  োটর, 
লংঘনও েরট  োটর। ভাল োজ েরট  োরটল আল্লাহর প্রশংসা এই জটেই 
েরট  হয় হয, ভাল োজ েরার শহক্ত-সামেৈে হযমন আল্লাহ হদটয়টছন, হ মহন 
ভাল েে ও োজ হেনার সুটযােও আল্লাহই েটর হদটয়টছন। অেহদটে মানুষ মন্দ 
োজ েটর, মন্দ েটে েটল  েন আল্লাহর হবধান হস লংঘন েটরই েটর এবং োজ 
েরার হয শহক্ত-সামেৈে আল্লাহ হদটয়টছন  ার অেবেবহার েটর। সু রাং হেউ 
মন্দ োজ েরটল ও মন্দ েটে েলটল  ার দায় দাটেই বহন েরট  হটব, 
আল্লাহটে নয়।’ 

আহমদ মুসা োমল। হেটমই আবার বলল সুষমাটে হেছু বলার সুটযাে 
না হদটয়, ‘এসব ভারী েো এেন োে, সাোট  হটব। এেন বল, হ মন হোন 
েবর আটছ হেনা। হ ামার আব্বা হে ভাবটছন শাহ বানুটদর ও আহমদ শাহ 
আলমেীটরর উদ্ধাটরর বোোর হনটয়?’ 

‘হেছুই ভাবটছন না ভাইয়া, এসব বোোটর হনটজর হেটে হেছুই বটলনহন 
হ হন। হমহনে োাঁটেে আটে  ার রুটমর োশ হদটয় আসার সময় হেহলটফাটন েুব 
উটত্তহজ ভাটব েো বলট  শুনলাম। হ হন োউটে োহলোলাজ েটর বলটছন, 
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‘সব অেদাটেৈর দল। এো এেজন সব ওলে-োলে েটর হদল। আর সেটল 
হমটল হ ামরা হঘাড়ার ঘাস োেটল।’  ারের হ হন োউটে হনটদৈশ হদটলন, 
‘ওটদর হনটয় অবেই হোোও  াটে উঠট  হটব, হোেৈ হেয়ার বা অে হোোও। 
হবাটে  ারা অে হোন দ্বীটেও হযট  োটর। সটন্দহজনে সেল িাটন হ ামরা 
অহভযান োলাও। আহম বটল হদটয়হছ েুহলশ হ ামাটদর সাহাযে েরটব।’ 

োমল সুষমা রাও। 
‘েুু্ব মূলেবান েবর হদটল  ুহম সুষমা। আমার অনুমান হমেো না হটল, 

আমাটদর বোোটরই ঐ হনটদৈশ হ হন োউটে হদটয়টছন। 
‘আমার মনও এরেম হেছু বলটছ ভাইয়া।  ার মাটন আব্বা হে.........।’ 
েো হশষ না েটরই হেটম েটল সুষমা রাও। 
‘সুষমা প্রমাণহীন হোন সটন্দহ হনটয় অযো মন োরাে েটরানা।’ 
‘হেন্তু ভাইয়া, আমার মটন সটন্দহ ক্রটম দৃঢ় হটচ্ছ হয, আমার োছ হেটে 

আহমদ শাহ আলমেীরটে আলাদা েরার জটেই  াটে সহরটয় হফলা হটয়টছ।’ 
হশটষর েোগুটলা  ার োন্নায় রুদ্ধ হটয় হেল। 

‘সধযৈে ধর সুষমা। আহমদ শাহ আলমেীর সম্পটেৈ সুেবর আহম শীঘ্রই 
হ ামাটে হদট  োরব।’ 

‘ধেবাদ ভাইয়া। আল্লাহ আেনাটে সাহযে েরুন। আেনার সাটে 
সাোৎ না হটল অবিা আমাটে োেল েটর হফলট া। আল্লাহর েটরই আেনার 
উের আমার ভরসা।’ 

‘ধেবাদ হবান। এেন েো হশষ েহর।’ 
‘আব্বার ঐ হনটদৈশ হনটয় আেহন হে ভাবটছন? আেনাটদর অটনে 

সাবধান হট  হটব। আহম েুব দুহশ্চন্তায় আহছ। আেহন সময় না হেটল শাহ বানু 
হযন আমার সাটে হযাোটযাে রাটে।’ 

‘আহম ঐ হবষটয় হসহরয়াসহল ভাবা শুরু েটর হদটয়হছ।  ুহম হেন্তা েটরানা। 
হ ামার েো আহম শাহ বানুটে বলব। রােহছ। আসসালামু আলাইকুম।’ 

‘ওয়াআলাইকুম আস সালাম।’ ওোর হেটে বলল সুষমা রাও। 
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আহমদ মুসা হমাবাইল রােট ই উহদ্বগ্ন েটটঠ বলল সাহারা বানু, ‘সুষমা 
রাও হে েবর হদল হবো?’ 

‘আমাটে হে বলার জটে বলল সুষমা?’ মা সাহারা বানু োমট ই বলল 
শাহ বানু। 

‘সুষমা হ ামাটে ঘন ঘন হেহলটফান েরট  বটলটছ। আর োলাম্মা, 
সুষমার েবরো হটলা, ওরা আমাটদর হোাঁজার জটে োরহদটে ঝাাঁহেটয় েটড়টছ।’ 
বলল আহমদ মুসা। 

‘আমাটদর দূভৈােে। হেন্তু সুষমা এ হবষয়ো এ   াড়া াহড় জানল হে 
েটর?’ বলল সাহারা বানু। 

‘ে’হমহনে আটে  ার আব্বা োরও সাটে হেহলটফাটন হয েোগুটলা 
বটলহছল,  ার হেটেই সুষমা এো বটলটছ।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘এ   াড়া াহড় হবষয়ো  ার আব্বাই বা জানল হে েটর? এমন েো 
হ হন বলটবনই বা হেন? বলল সাহারা বানু।  ার েোল কুহি । 

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, ‘োলাম্মা আেহন হয প্রশ্ন  ুটলটছন,  া 
েুব বড় োলাম্মা।’ 

‘আমার ধারণা স ে না হহাে। হেন্তু মটন হটচ্ছ হে জান, আহমদ শাহ 
আলমেীটরর হাহরটয় যাওয়ার হেছটন সুষমার আব্বার হা  োেট  োটর। হয 
অেবটণৈ হবটয় েরায় ভাগ্নীটে  োে েরট  োটর, হস হলাে হনটজর হমটয়টে হভন্ন 
ধটমৈর হছটলর হা  হেটে বাাঁোটনার জটে হভন্ন ধটমৈর হছটলর বোোটর হয হোন 
হসদ্ধান্ত হনট  োটর। যহদ এই ঘেনা সহ েই হয়,  াহটল আমাটদর হেেোটের 
সাটে হ হন জহড়  োেট  োটরন।’ বলল সাহারা বানু। 

‘োলাম্মা, আেহন হযো বটলটছন হসো ঘেট  োরা যুহক্তর মটধেও আটস। 
হেন্তু আহম ভাবহছ, হ হন আরও বড় হেছুর সাটে জহড় ।’ 

‘হসো হে?’ সাহারা বানুর প্রশ্ন। 
‘এেো হহংর সাম্প্রদাহয়ে হোষ্ঠীর সাটে হ হন জহড় । এই হোষ্ঠীর 

হাট ই এই েযৈন্ত আন্দামাটনর েটয়ে েজন মুসহলম যুবে প্রাণ হদটয়টছ।’ 
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আহমদ মুসার মুটের েো হশষ না হট ই  ার হমাবাইল আবার হবটজ 
উঠল। 

হমাবাইল আবার  ুটল হনল আহমদ মুসা। সুহস্ম া বালাজীর হেহলটফান। 
েুশী হটলা আহমদ মুসা।  াটে হেহলটফান েরা দরোর মটন েটরহছল 

আহমদ মুসা। 
‘হ্াটলা, আসসালামু আলাইকুম আো।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ওয়ালাইকুম সালাম, হছাে ভাই। আেনাটদর ওটয়লোম। শাহ বানুরা 

আসটছ হজটন েুব েুব েুশী হটয়হছ আমরা।’ 
‘আহম আেনাটে হেহলটফান েরব মটন েরহছ। আেহন জানটলন হে েটর 

হয আমরা আসহছ?’ 
‘সুষমা হেহলটফান েটরহছল। এো হছল আমার জটে এে ঐহ হাহসে 

আনটন্দর ঘেনা। হসই এে বছটরর হদটেহছলাম  াটে। হদেলাম হস সব জাটন, 
সব শুটনটছ। আেনার োছ হেটে হেহলটফান নািার হেটয়ও আহম আহম  াটে 
হেহলটফান েহরহন হস আমাটে হেনট  োটর হেনা এই হেন্তায়। হেন্তু  ার সাটে 
েো বটল মটন হটলা আমরা হযন এেহদটনর জটেও আলাদা হইহন। আেনাটে 
ধেবাদ, আেনার জটে এই আনন্দ, এই হমলন সম্ভব হটলা।’ 

‘ওটয়লোম আো। আেনারা হেমন আটছন?’ 
‘ভাটলা’ 
‘ে োটলর ঘেনার আর হোন প্রহ হক্রয়া আটছ?’ 
‘োরাে হনই। ভাল প্রহ হক্রয়া হটলা, আেনাটে আহদবাসীরা হদব া 

ভাবট  শুরু েটরটছ।’ 
‘ভাই সাটহব হে আটশ-োটশ আটছন?’ 
‘আটছন। হদহচ্ছ।’ সুহস্ম া বালাজী বলল। 
‘হ্াটলা ভাই সাটহব, হেমন আটছন?’ 
‘ভাটলা। আেনাটে েনগ্রােুটলশন সােটসসফলু হমশটনর জটে। সহ ে 

আল্লাহ আেনাটে োসভাটব সাহাযে েটরন।’ বলল েোহনশ হদবানন্দ। 
‘আলহামদুহলল্লাহ। আেনাটে এেো অনুটরাধ েরব।’ 



আন্দামান ষড়যন্ত্র  147 

 

‘অনুটরাটধর প্রশ্ন হেন? বলুন হে’ 
‘হাইওটয় হেটে ভোহলট  হঢাোর েটে, ভোহল মাঠোয় এবং ভোহল 

উেকূটল লোহটেং েেোয় আেহন োহারা বসান।  াটদর বলুন অেহরহে  
হলােটদর হদেটল হযন আেনাটদর েবর হদয়।’ 

‘হেন আেহন হে হোন আশংো েরটছন?’ 
‘হস রেম হেছু নয়,  টব আমার মন বলটছ, আমাটদর সাবধান হওয়া 

দরোর।’ 
‘যহদ হস রেম হয়,  াহটল আমরা হে েরব?’ 
‘হলােট দর এেহত্র  েরটবন। যারা আসটব,  াটদরটে সােৈ েরট  

হদটবন। আমাটদর না হেটলই  ারা েটল যাটব। আটরেো হবেল্প হটলা, 
হলােটদর এেহত্র  েরটবন সশরভাটব এবং যারা আসটব  াটদর প্রহ হ  
েরটবন।’ 

‘আেনার হবেল্পোই গ্রহনটযােে। শংেরাোটযৈর হলাটেরা যহদ 
ভোহলট  আটসই,  াহটল ে োটলর ঘেনার  ারা প্রহ টশাধ হনটব।  াছাড়া 
আমাটদর যহদ হেনট  োটর,  াহট  হ া অবিা আরও োরাে হটব। সু রাং বাধা 
হদওয়াই ভাল।’ 

‘হঠে আটছ। আহমও আেনার সাটে এেম ।  টব ভাই সাটহব, 
ভোহলট  যহদ হেউ যায়ই,  াহটল েূড়ান্ত েযৈাটয় ঘেনাটে হেটল েরার হেষ্টা 
েরটবন। অেবা যারা যাটব  ার আেনার প্রস্তুহ র হবষয় জানার আটেই  াটদর 
হশষ েরট  োরটল হসোই ভাল হটব।’ 

‘এোটনও আেনার হদ্ব ীয় প্রস্তাব হবহশ গ্রহণটযােে।  টব অবিা 
অনুসাটরই আমাটদর বেবিা হনট  হটব।’ 

‘ভাই সাটহব, এেন সাটড় ৯ো। আমার েুব  াড়া াহড় হেৌাঁটছ যাব 
ইনশাআল্লাহ।’ 

‘ইনশাআল্লাহ। হছাে ভাই, হদায়া েরুন, আমার শাহন্তর ভোহলোটে 
আল্লাহ হযন রো েটরন।’ 

‘আহমন।’ বলল আহমদ মুসা। 
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‘ াহটল রাহে। আেনারা আসুন। হোদা হাটফজ।’ 
আহমদ মুসা হমাবাইল রােল। 
শাহ বানু, সাহারা বানু ও  াহরে সবারই মুে উটদ্বোকুল। আহমদ মুসার 

েোয়  ারা বুটঝটছ হয ভোহলট   ারা যাটচ্ছ, হসোটনও হবেদ। 
আহমদ মুসা হমাবাইল রােট ই সাহারা বানু বটল উঠল, ‘হবো হসোটন 

হেছু হটয়টছ, হোন হবেদ ঘটেটছ?’ 
‘োলাম্মা এ হনটয় হেন্তা েরটবন না। আমরা হবেটদর মটধেই আহছ।টয 

হোন জায়োয় হয হোন ঘেনা ঘটে হযট  োটর। আবার হেছু নাও ঘেট  োটর। 
আহম ওটদর এেো আশংোর েো বটলহছ। যাট  ওরা স েৈ োটে।’ আহমদ 
মুসা বলল। 

‘আল্লাহ সহায় হহান, হেছু না ঘেুে হবো।’ বলল সাহারা বানু। 
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘োলাম্মা হেছু ঘো দরোর, ওটদর আমাটদর 

েে হরাধ েটর দাাঁড়াটনা দরোর।  াহটলই না বুঝব আমরা হঠে েটে েলহছ এবং 
আরও সামটন এগুটনা আমাটদর েটে সম্ভব হটব। যহদ  ারা আমাটে ওটদর 
হাট  আত্মসমেৈটণর জটে এোটন আসট  বাধে না েরট া,  াহটল এ  সহটজ 
ও এ   াড়া াহড় আেনাটদর উদ্ধার েরা সম্ভব হট া না।’ 

‘ াই বটল হবেটদটে ওটয়লোম েরটছন স্যার?’ 
আটলােনায় শহরে হটলা  াহরেও। 
‘হবেদটে নয়  াহরে। শত্রুেে অন্ধোর হেটে সামটন এটস দাাঁড়াে, 

হসোই োমনা েরহছ।  াট  ন ুন হেছু জানাও হযট  োটর। আহমদ শাহ 
আলমেীর এেটনা উদ্ধার হয়হন। আহম অনুমান েহর হোোয়  াটে রাো হটয়টছ। 
হেন্তু হসো হনহশ্চ  নয়। আরও হনহশ্চ  হওয়া যায় হেনা এবং ঐ জায়ো সম্পটেৈ 
আরও েবর জানা যায় হেনা হদেট  হটব।  াটে উদ্ধার েরট  হেটয় বেেৈ হটল 
 াটে বাাঁোটনা েহঠন হট  োটর। আহম বুছট  োরহছনা, আহমদ শাহ 
আলমেীটরর বোোটর  ারা এ  হসহরয়াস হেন? শুধু সুষমা রাও এর োরণ হট  
োটরনা। রহটস্যর হেটন্দ্র হেৌাঁছট ..........।’ 
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আহমদ মুসার েোর মাঝোটন েো বটল উঠল সাহারা বানু। বলল হস, 
‘স্যহর হবো, এেো সাংঘাহ ে েো মটন েটড় হেটছ। আটে এো হশান। হ ামার 
হজজ্ঞাসার জবাব এট  হেট  োর।’ 

মুহূ ৈোটনে হেটমই সাহারা বানু বলা শুরু েরল, ‘শংেরাোটযৈর 
হলাটেরা আমাটদর অটনে হজজ্ঞসাবাদ েটরটছ। এর মটধে এেো বাটের 
বোোটর হজজ্ঞাসাবাদ েটরটছ  সবটেটয় হবহশ। বটলটছ, এই বাে না হেটল 
আহমদ শাহ আলমেীর হেংবা হ ামাটদর োউটে আমরা ছাড়ব না। হ ামাটদর 
ধরাই হটয়টছ এই বাে আদাটয়র জটে। আহমদ শাহ আলমেীর  ার হোটের 
সামটন  ার মা ও হবাটনর মমৈাহন্তে েহরণহ  হদেটব, যাট  মুে েুলট  বাধে হটব। 
আবার হ ামরা হ ামাটদর হোটের সামটন আহমদ শাহ আলমেীটরর মমৈাহন্তে 
েহরণহ  হদেটব এবং হ ামাটদরও মুে েুলট  হটব। এসটবর আটেই হ ামরা যহদ 
বাটের সন্ধান দাও,  াহটল হ ামরা সেটলই হবাঁটে যাটব। বাটের েো শুটন আহম 
হবহস্ম  হটয়হছলাম। হোন বাটের েো বলটছ, আমরা বুঝট ই োহরহন। আহম 
বললাম, হোন বাটের েো বলটছন আেনার? হে আটছ  াট ? জবাটব ওটদর 
সদৈার হলােহে ইংটরহজট  বলল, েন্দন োটঠর এেহে বাে। ওট  আটছ আমাটদর 
ঋহষ রাজা হশবাজীর স হর মহামূলেবান এেহে দহলল, হমােল ধনভাটোটরর 
এেো নো এবং আরও হেছু। আটম বটলহছলাম, এ বাে আহম হদহেহন। বােহে 
আমাটদর োটছ আসটব হেন? হ হন ক্রুদ্ধ েটটঠ বটলহছটলন, ভহন া রােুন, বােহে 
আেনাটদর োটছই আটছ। আন্দামাটন আেনাটদর প্রেম েুরুষ হমােল শাহজাদা 
হফটরাজশাহ যেন েটয়দী হহসাটব আন্দামাটন আটসন,  েন  ার সাটে েন্দন 
োটঠর এই বােহে হছল। শ  হবেটদ সবহেছু ছাড়ট  হটলও হ হন বােহে ছাটড়ন 
হন, হ হন হে বােহেটে োহরবাহরেভাটব হহফাজ  না েটর োটরন? োটরন না। 
অ এব বােহে আেনাটদর োটছ আটছ, এ বোোটর হোনই সটন্দহ হনই। আহম 
 েন বহল, হেন্তু আমরা হেউ জাহন না। হস বটল, জাটনন হেনা হদো যাটব। োল 
সোটল এে ভয়ংের শয় ান আমাটদর োটছ আত্মসমেৈণ েরটছ।  ারের 
সবাইটে েোে েটর আহমদ শাহ আলমেীটরর োটছ হনটয় যাব।  ারের হদেব 
আহমদ শাহ আলমেীর মা-হবাটনর অেমান ে ো সহ্ েরট  োটর, আর 
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হ ামার হোটের সামটন সন্তাটনর আোশ-ফাোটনা আ ৈহেৎোর ে ো সহ্ 
েরট  োর হদেব। হস হযট  উদে  হটয়ও আবার বটল, হ্াাঁ আটরেো সুেবর 
হশান। এ হারামজাদা যহদ োলটে আত্মসমেৈণ না েটর  াহটল এে মহাঘেনার 
জটে স হর হেটো?  ারের েটল যায় হস।’ 

আহমদ মুসা হোে হনেু েটর েভীর মটটনাটযাে হদটয় শুনহছল 
সাহারা বানুর েো। বাটের েো ও বাটের হভ টরর হজহনটসর েো ভ্রুকুহি  
হটয় উটঠহছল আহমদ মুসার।  াহটল শংেরাোটযৈর এই রোক্ত হমশটনর সাটে 
শুধু আন্দামাটনর বোোর নয় ইহ হাটসর এেহে হবষয় এবং অেৈটযােও রটয়টছ। 
 ার হবস্ময় জােল, হমােল অেৈভাটোর হে এেটনা হোেনই রটয় হেটছ,  ার মটন 
েড়ল রাহশয়ার জারটদর গুিধটনর েো।  াহটল সব রাজবংশই হে  াটদর জে 
হোেন অেৈভাটোর েটড় হ াটল? হট  োটর, এোই হস সমটয়র েলমান বাস্তব া। 
 ার মটন আরও প্রশ্ন জােল, হশবাজীর মহামূলেবান দহলল হমােলটদর বাটে 
হেন? হে আটছ ওট ? আর হফটরাজ শাহ এ  হবেটদর মটধেও বােহে ছাড়টলন 
না হেন? সাটে েটর  া হনটয় এটলন আন্দামাটন? 

এসব হেন্তায় হনটজটে প্রায় হাহরটয় হফটলহছল আহমদ মুসা। সাহারা বানু 
োমটলও  াই েো বলট  হদহর হটলা আহমদ মুসার। 

হেন্তায় হছদ হেটন েো বলল আহমদ মুসা। বলল, ‘োলাম্মা, আমার মটন 
হটচ্ছ বাটের েোো ওরা হঠেই বটলটছ। আহমদ শাহ আলমেীরটে বন্দী েটর 
রাোর এেো বড় োরণ এোই।’ 

‘হেন্তু হবো, হোন েন্দন োটঠর বােট া আমরা হদহেহন।’ সাহারা বানু 
বলল। 

‘হেছু মটন েরটবন না োলাম্মা, এো এেো বংশীয় হোেনীয় ার 
বোোর, এমন হে হট  োটর হয, আেহন জাটনন না হেন্তু আহমদ শাহ আলমেীর 
জাটন?’ বলল আহমদ মুসা। 

সটঙ্গ সটঙ্গ উত্তর হদল না সাহারা বানু। ভাবহছল হস। এেেু ের বলল, 
‘ ুহম এেো গুরুত্বেূণৈ েো বটলছ। রাজা-বাদশাটদর এো শুধু হট্রহেশন নয় 
আইনও। উত্তারহধোর সূটত্র আহমদ শাহ আলমেীর এমন হেছু হেট ও োটর। 
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হেন্তু এেো হবষয়, আহমদ শাহ আলমেীটরর হে ার এমন হোন হবটশষ বা 
হোেন িান হছল না হযোটন হস এেো জলজোন্ত বাে সংরেণ েরটব, অেে আহম 
জাটন  োরটবা না।’ 

এমনও হ া হট  োটর, বােহে দৃেমান হোন িাটন হনই। বাহড়র 
হভ টর বা বাইটর হোন অদৃে জায়োয় ওো হরটেহছটলন হফটরাজ শাহ। হফটরাজ 
শাহ হেটে উত্তরাহধোর সূটত্র হবষয়ো সবাই হজটন আসটছ এবং এই হনয়টমই 
আহমদ শাহ আলমেীর হজটনটছ  ার হে ার োছ হেটে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘হঠে বটলছ হবো। বাটের হবষয়ো যহদ স ে হয়,  াহটল এোই 
ঘটেটছ।’ 

বটল এেেু োমল সাহারা বানু। এেো হঢাে হেটল আবার বলল, 
‘আল্লাহর হাজার হশাের  ারা আমাটদর বন্দী েটর আহমদ শাহ’র োটছ হনটয় 
হযট  োটরহন। আমাটদর েহ  হদেটল হস ওটদরটে বাটের েো বটলও হদট  
োরট া।’ 

‘হঠে োলাম্মা, এো এেো বড় বাাঁো।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘আমরা বাাঁেলাম, হেন্তু ভাইয়ার হে হটব,  ার উের  ারা প্রহ টশাধ হনট  

োটর। হেছু ঘটে যায় যহদ।’ েহম্প  েটটঠ বলল শাহ বানু। 
‘হোন ভয় হনই শাহ বানু। আহম হনশ্চ , ঐ বাে োওয়া েযৈন্ত আহমদ 

শাহ আলমেীরটে  ারা অবেই বাাঁহেটয় রােটব।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘বাটের বোোরো হে সহ ে ভাইয়া?’ শাহ বানু বলল। 
‘হবশ্বাস েরা, হবশ্বাস না েরা হোন হদটেই সুহনহদৈষ্ট হোন প্রমাণ আমার 

োটছ হনই।  টব এরেম হেছ ুোো আহম অস্বাভাহবে মটন েহর না।’ 
‘হোোয় হোাঁজা হযট  োটর হস বাে’ বলল শাহ বানু। 
বাে হোাঁজা  াটদর োজ, আমাটদর োজ হটলা আহমদ শাহ 

আলমেীরটে োওয়া।  টব এই বােোর সন্ধান েরট  োই। বােোর সাটে দু’হে 
ইহ হাস জহড় । এে, হমােলটদর, দুই হশবাজীর। আমার মট  বাটের হমােল 
ধনভাটোটরর োহব ও নোর হেটয় হশবাজীর দহললো হবহশ গুরুত্বেূণৈ। হশানার 
ের হেটে ঐ দহললোর প্রহ  আমার হলাভ বাড়টছ।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘আেনার হভট র হে হোন প্রোর হলাভ আটছ ভাইয়া?’ শাহ বানুর প্রশ্ন। 
 ার হঠাাঁটে ম্লান হাহস। 

‘হেন আহম মানুষ নই? মানুষ বটলই অে মানুটষর যা আটছ, আমারও 
 া োেটব।’ 

‘হেন্তু মানুষ বটলই সবহেছু সবার মটধে সবার মটধে োেটব,  া হে 
স্বাভাহবে ভাইয়া?’ 

হমৌহলে মানবীয় হবষয়গুটলার হেটত্র অবেই এো স্বাভাহবে। হেন্তু 
োেৈেে হযো হদো যায় হসো হমধা ও অনুশীলণে  োরটণর ফল। অনুশীলন 
এমনহে হমধার ঘােহ  েূরণ েটর। সু রাং হশো বা েেৈা মানুটষ মানুটষ হবরাে 
োেৈেে স হর েটর, আবার হ মহন োেৈেে দূরও েটর। 

‘আেনার ছাত্র অনুশীলন শুরু েটরটছ, হদো যাে োেৈেে ে ো দূর 
েটর।’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘হদো হ া হশষ হটয় হেটছ শাহ বানু।  ার 
বন্দী হওয়া হেটে উদ্ধার েযৈন্ত হস সাহটসর েহরেয় হদটয়টছ। েুনরায় হ ামাটে 
উদ্ধার েরার সময় এে েহঠন মুহূট ৈ হঠে সমটয় হস োহড় হনটয় হাহজর হটয়হছল। 
 ারের এই হবাে োলাটনার দাহয়ত্ব হস হনয়া েযৈন্ত সংঘা োলীন সব েযৈাটয় হস 
 ার দাহয়টত্বর অংশ হঠেঠাে োলন েটরটছ। আহম  ার হাট  হরভলবার  ুটল 
হদইহন। সবার হাট  হরভলবার উঠুে আহম োই না, হ ামাটদরও োওয়া উহে  
নয়।’ 

‘হেন্তু ভাইয়া, হরভলবাটরর বেবহারই হেন্তু আমাটদর উদ্ধার েরট  এবং 
এ েযৈন্ত হনরােটদ হেৌাঁছট  সাহাযে েটরটছ।’ বলল শাহ বানু। 

‘হঠে। এ লেে অজৈটনর জটে হরভলবাটরর হযেুকু বেবহাটরর প্রটয়াজন 
হছল,  ার বেবিা আল্লাহ েটরহছটলন।’ 

‘প্রটয়াজনোটল সমটয়র জটে প্রস্তুহ  হ া  াহটল অেহরহাযৈ।’ শাহ বানু 
বলল। 

‘ ার মাটন  ুহম  াহরটের হাট  হরভলবার  ুটল হদটবই। এোই 
স্বাভাহবে। হমােল রটক্তর সাটে  াটদর সামহরে সবহশষ্টে অহবটচ্ছদে। 



আন্দামান ষড়যন্ত্র  153 

 

‘হেন্তু ভাইয়া, হরভলবার হাট  হদওয়ার হেটয়  ুটল হনওয়াই হবহশ 
স্বাভাহবে।’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল  াহরটেটে উটেে েটর, ‘এবার  ুহম জবাব 
দাও  াহরে। হনটজর হবাঝা হনটজই বহন েরা উহে । আহমদ মুসা বলল। 

‘ধেবাদ স্যার।’ 
বটল এেেু োমল। শুরু েরল েরেটণই, ‘অে হাট   ুটল হনওয়া হমােল 

হট্রহেশটন আটছ। হমােল সম্রাজ্ঞীরা হমােল সম্রাটের হাট   টলায়ার  ুটল হদট ন 
যুদ্ধ যাত্রার সময়।’ 

হবব্র োর এেো ভাব হদো হদল শাহ বানুর হোটে-মুটে। লাল হটয় 
উটঠটছ  ার মুে। বলল, ওো এেো আনুষ্ঠাহনে ার বোোর। যুদ্ধ যাত্রার সমটয় 
ওো এেো বাড়হ  উৎসাটহর হবষয়। সম্রােরা হেন্তু হযাদ্ধা হহসাটবই সম্রাজ্ঞীর োছ 
হেটে অে হেটয়টছন।’ 

‘অে হাট  োওয়া হযাদ্ধা হওয়ার হেটত্র হনশ্চয়ই হোন বাধার সৃহষ্ট েটর 
না।’ হবাটের সামটনর হদটেই হোে হনবদ্ধ হরটেই বলল  াহরে। 

‘হযাদ্ধা হওয়া যায়না হেংবা বাধা সৃহষ্ট হওয়ার েো আহম বহলহন। আমার 
বলার হবষয় হটলা মানহসে া। যুদ্ধ বা সংগ্রাটমর জটে হনটজই প্রস্তু  হওয়া এবং 
অটের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়ার মটধে মানহসে ার হবরাে োেৈেে রটয়টছ’ বলল শাহ 
বানু। 

‘যুদ্ধ বা সংগ্রাটমর হয মুটোমুহে হয়হন, যুদ্ধ-সংগ্রাটমর হয সুটযােই 
োয়হন,  ার হেটত্র প্রস্তুহ র প্রশ্ন ওটঠ না।’ বলল  াহরে। 

শাহ বানু হাসল এেেু। বলল, ‘স্যহর আমার েো োটেৈটেে নয়, আহম 
নীহ  েো বটলহছ। আহম সব সময় মটন েহর, আজ মুসলমানটদর হ া বটেই, 
প্রহ হে নােহরটেরই হ নহে দাহয়ত্ব োলন েরা দরোর। এে. হস হযাদ্ধা হটব, 
হদশ ও জাহ র জটে োে েড়টল হযন যুটদ্ধ হযট  োটর। দুই. হস েুহলশ হটব 
হযন হস সমাটজ আইন-শৃংেলা রো ও শাহন্ত প্রহ ষ্ঠায় ভূহমো রােট  োটর এবং 
হ ন. হস সংসার-ধমৈ োলনোরী এেজন েহরেূণৈ েহৃি হটব। এই সবহশটষ্টের 
অহধোরী হবার প্রস্তুহ   াটে সব সময় সম্পূণৈ েটর রােট  হটব।’ 
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‘ধেবাদ শাহ বানু।’ বলল আহমদ মুসা উচ্ছহস  েটটঠ। আহমদ মুসার 
সাটে ধেবাদ হদল  াহরেও। 

‘ ুহম েমৎোর এেো  ত্ব সামটন এটনছ শাহ বানু।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘এো আেনার েো। আহম ন ুন েটর বললাম মাত্র। হোন এে ঘেনায় 
আেহনই এেো বটলহছটলন। ইটোরটনে হেটেই আহম ও ভাইয়া এো মুেি 
েটরহছলাম।’ বলল শাহ বানু। 

‘ইটোরটনটঠ এো আহম েহড়হন। হেউ বটলওহন। আহম জান ামও না। 
জানটল হযাদ্ধা হওয়ার প্রস্তুহ  অবেই হন াম।’  াহরে বলল। 

‘আমাটদরটে হেউ বটলহন। আমরা ব্রাউহজং েটর হবর েটরহছ।’ বলল 
শাহ বানু। 

‘হ ামাটদর ধেবাদ শাহ বানু। আমার হনটজর জে স্যহর।’  াহরে 
বলল। 

 াহরটের েো হশষ হট ই আহমদ মুসা বটল উঠল, ‘স্যহর নয়  াহরে। 
জানার জটে ওো হোন অেহরহাযৈ হবষয় নয় হয দুুঃে েরট  হটব। যা হহাে, 
হ ামাটদর সংহেি হব েৈ ভাটলা হটয়টছ। হ ামরা দু’প্রাটন্ত োেটল হোন হব েৈ 
জমটব ভাটলা।  টব েো েটরাে হটয়টছ, সরাসহর হটল আরও ভাল হট া।’ 

‘ ুহম ন ুন শুনছ হ া হবো! ওরা ওভাটবই েো বটল।  াহরে েুব শান্ত 
হছটল, ভাটলা হছটল। শুধু আত্মরো েটর েলাই ওর অভোস।’ সাহারা বানু বলল। 

‘ ার মাটন আহম ভাটলা নই বলছ আম্মা?’ 
সাহারা বানু েো বলার জটে মুে েুটলহছল। 
আহমদ মুসা  ার আটেই বটল উঠল, ‘আমার হবান এমন হট ই োটর 

না। মা যেন হনটজর সন্তাটনর সামটন অে হছটল-হমটয়র প্রশংসা েটরন,  েন 
স্ব ুঃহসদ্ধ হটয় যায় হয, হসই মা হনটজর হছটলর গুণগুটলাটেই অটের মটধে 
হদেট  োন।’ 

‘সবাইটে হযহন ভালবাটসন,  াটে এভাটবই ভাবট  হয় ভাইয়া।’ 
বলল শাহ বানু।  ার েটঠ েিীর। 
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শাহ বানু োমট ই  াহরে বলল, ‘দুলৈভ এই গুণ শাহ বানু।’ 
শাহ বানু  াোল  াহরটের হদটে।  ার মুে েম্ভীর হটয় উটঠটছ। হেছু 

বলার জটে মুে েুটলহছল।  ার আটেই আহমদ মুসা বলল, ‘এসব েো এেন 
োে। এস অেহদটে মটনাটযাে হদই।’ 

বটল  াহরটের হদটে  াহেটয় বলল, ' াহরে হবাটের মাোর উেটরর 
েভারো আনটফাড েটর দাও। উের এবং আশ-োশ হোোও হেটে আমাটদর 
হেউ হদেট  োে  া োই না। 

‘আমরা হ া সাের হদটয় েটলহছ স্যার। আমাটদর হদেটব হে?’ বলল 
 াহরে। 

‘হেহলটস্কাহেে বাইটনাকুলাটরর শহক্তর েো হ ামার জানার েো। হোেৈ 
হেয়াটরর উেকূটল বটস হ ামার জামার রং েযৈন্ত হেউ বটল হদট  োটর।’ 

‘স্যহর স্যার।’ বটল  াহরে হবাটের েভার আনটফাড েরার হবা াম 
হেটে হদল। 

হঢটে হেল হবাটের উেরো।  ার সাটে োরহদে হেটে ঝালর হনটম এটস 
োটশর অটনেো হঢটে হদল। 

আহমদ মুসা হেয়াটর ো এহলটয় হদল। 
‘হবো, বাটের বোোরো আমার মাো হেটে যাটচ্ছ না।  ুহম হে এ হনটয় 

আর হেছু হভটবছ?’ 
‘আমার হেছু ভাবার হদেহছ না। আেহন এ বোোটর হেছু ভাবট  োটরন। 

আহম হনশ্চ  বােহে আেনাটদর বাহড়ট ই আটছ। হট  োটর হসো বাইটরর হোন 
লোটর অেবা হভ টরর হোন লোটর।’ 

‘হভ টরর লোর হে?’ সাহারা বানু বলল। 
‘হভ টরর লোর অেৈ বাহড়র হদয়াল অেবা হলাটর হোন লোর রটয়টছ। 

হট  োটর বাহড় হনমৈাটণর সময় হসো স হর েরা হয়। আহম হেছু হজজ্ঞাসা েরহছ 
দয়া েটর উত্তর হদন।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘বল হবো।’ সাহারা বানু বলল। 
আহমদ মুসা প্রশ্ন শুরু েলল। শুরু হটলা আটলােনা। 
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হনুঃশটে এহেটয় েলল মের হবাে। 
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৬ 
এটোরসন দ্বীে ও ইটোরভূ দ্বীটের মাঝোন হদটয় গ্রীন েটয়টে প্রণালী 

হটয় এটোরসন দ্বীটের উত্তর প্রাটন্ত হেৌাঁছার ের আহমদ মুসার হনটদৈটশ হবাটের 
উত্তরমুেী মাো হসাজা েূবৈ হদটে োনৈ হনল। এোন হেটে নাে বরাবর েূবৈ হদটে 
এগুটল গ্রীনভোহলর মুটে হেৌাঁছা যাটব। 

হবাে এহেটয় েলল গ্রীনভোহলর ঐ মুটের হদটে। 
আহমদ মুসা উটঠ হবাটের লোে-েোটটে হফহশং হবাটের এেো ে াো 

গুাঁটজ হদল। 
হফটর এটস আহমদ মুসা বসট  বসট  বলল, সবাই মটন েরুে হয এো 

এেো হফহশং হবাে।’ 
হবাে হেটয় হেৌাঁছল গ্রীনভোহলর মুটে। 
মুেো হ হরশ ফটুের হবহশ প্রশস্ত হটব না। দু’োশ হেটে সাাঁড়াহশর ম  

সবুজ বাহু মুে েযৈন্ত হেৌাঁটছটছ। মুে হেটরাটলই হবশাল হ্রটদর ম  এে হবশাল 
সটরাবর। এ সটরাবটরর হ ন প্রান্ত হঘটরই গ্রীনভোহল। আবার েটয়ে বেৈমাইটলর 
গ্রীনভোহল হঘটর সবুজ োহাটড়র হদয়াল। অেূবৈ দৃে। 

মুেো হেহরটয় হবাে হভ টর প্রটবশ েরট ই সামটন  াহেটয় হেৎোর 
েটর বটল উঠল সবাই, ‘ওয়াটোরফলু’, অহবশ্বাস্য!’ 

 াটদর সামটন শান্ত সটরাবটরর অোধ োল জলরাহশ। এর ওোটর 
উে েোর সবুজ সমুদ্র এবং  াট  সবুজ োদটর ঢাো োহাটড়র হদয়াল। 

শাহ বানুরা যেন গ্রীনভোহলর হসৌন্দটযৈর মটধে হনটজটদর হাহরটয় 
হফটলটছ,  েন আহমদ মুসার হোটের দূরবীণ গ্রীনভোহলর হছাে ও এেমাত্র 
লোহটেং েোেফরটমর উের হনবদ্ধ। 

আহমদ মুসার হোটে-মুটে হেৌ ূহল। লোহটেং েোেফরটম অেহরহে  
দু’হে মাঝাহর আোটরর হবাে দাাঁহড়টয় আটছ। 
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আহমদ মুসা হবাে দু’হে েুাঁহেটয় েুাঁহেটয় হদো শুরু েরল। 
হবাটে হোন ে াো হনই। হোন হবটশষ মােৈসও হদো যাটচ্ছ না হবাটের 

োটয়। 
হবাটে হোন মানুষ আটছ হেনা েুাঁজট  লােল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসার ভােে ভাল, এেজন হলাে হবাটের োাঁটদায়ার আড়াল 

হেটে হবহরটয় হবাটের মাোয় হেটয় দাাঁড়াল।  ার হোশাে সাধারণ, হবটশষ হোন 
সবহশষ্টে হনই। আরও ভালভাটব হদেট  লােল হলােোটে আহমদ মুসা। হেন্তু 
হদো হটলা না। হলােহে হবাটের োাঁটদায়ার  টল আবার এল। 

আহমদ মুসা দূরবীন হরটে উটঠ হেটয় হফহশং হবাটের ে াো নাহমটয় 
হফলল হবাটের লোে েোটে হেটে। 

হফটর এস হেয়াটর বসট  বসট  বলল, ‘ঘাটে আরও দু’হে অেহরহে  
হবাে হনাির েরা।’ 

‘ াট  হে স্যার? ঘাটে হ া অটনটেরই হবাে োেট  োটর।’ বলল 
 াহরে। 

‘ওো প্রাইটভে ঘাে। ওোটন  াটদর হনটজটদর হবাে ছাড়া হোন হবাে 
োটে না, রাোর হলােও হনই গ্রীনভোহলর হত্রসীমানায়।’ 

‘ াহটল?’ বলল সাহারা বানু। 
‘হবাটে এেজন হলােটেও হদেট  হেটয়হছ। হস আহদবাসী নয়। অেে 

এই গ্রীনভোহল ও এর আটশ-োটশর এলাোয় আমার আো সুহস্ম া বালাজী ও 
 ার স্বামী েোহনশ হদবানন্দ ছাড়া অআহদবাসী হোন হলাে হনই।’ 

‘হবাে  াহটল এল হোটেটে?  াও এেহে নয় দু’হে।’ 
ভাবহছল আহমদ মুসা 
এেেু ের বলল, ‘এর এেোই বোেো হয, শংেরাোটযৈর হলাটেরা 

এোটন এটসটছ।’ 
উটদ্বটের ছায়া নামল শাহ বানুটদর হোটে-মুটে। 
আহমদ মুসা উটঠ দাাঁড়াল। বলল, ‘ াহরে,  ুহম হেছটন এস।’ 
 াহরে ড্রাইহভং সীে হছটড় হদটয় হেছটন সটর এল। 
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আহমদ মুসা ড্রাইহভং সীটে বসল। হবাটের েহ  হবটড় হেল। 
‘ওটদর হোন হবেদ হয়হন হ া হবো? আমরা আবার ওোটন যাহচ্ছ। 
‘হেছু ভাবটবন না োলাম্মা। সবহেছুই আল্লাহর ফায়সালার অধীন। 

আমাটদর দাহয়ত্ব হটলা, আমাটদর োটছ হযো েলোণের মটন হটব, হসোই েরা। 
‘আল্লাহ আমাটদর সহায় হহান হবো।’ 
‘আহমন’ বলল সেটল। 
আহমদ মুসা হদ্বধা-সংটোেহীন েহ ট  হবাে হনটয় হনাির েরল 

অেহরহে  এেহে হবাটের োটশ। 
এেহে হবাে আসট  হদটে অেহরহে  হবাটের এেজন হলাে উটঠ 

দাাঁহড়টয় হছল। সটন্দহ-সংশয়েূণৈ  ার দু’হে হোে  াহেটয়হছল আহমদ মুসাটদর 
হদটে।  ার এেহে হা  েটেটে। 

হলােহের েটেটের হাট  হয হরভলবার  া বুঝট  বাহে রইল না আহমদ 
মুসার। এই হলােহেটেই আহমদ মুসা দূরবীটন হদটেহছল। 

হবাে হনাির েটরই আহমদ মুসা োটশর হবাটের হসই হলােহেটে 
উটেে েটর বলল, ‘ ুহম এোই আছ? মহাগুরুজীরও হ া োোর েো হছল। 
হ হনও হেটছন ওটদর সাটে?’ 

‘ ুহম হে’ আহমদ মুসার হোন প্রটশ্নরই জবাব না হদটয় বলল হলােহে। 
‘ ুহম হেনটব না। মহুগুরুজীর সাটে আমার েো হটয়টছ। আহম হোেৈ 

হেয়ার হেটে আসহছ। হভ টর যাটদর হদেছ, ওটদরই হনটয় আসার েো।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

হলােহে হবাটের হভ টর বসা শাহ বানুটদর হদটে এেবার  াহেটয় এেে ু
হেন্তা েরল। বলল, ‘এাঁটদরটেই মহাগুরুজী মাটন আমরা সন্ধান েরহছ?’ 

‘হ্াাঁ।’ বলল আহমদ মুসা 
এ েটণ হলােহে স্বাচ্ছন্দ হফটর হেল। বলল, ‘হ্াাঁ, মহাগুরুজী সেলটে 

হনটয় উেটর হেটছন। আহম হবাে ও হোলাগুলী োহারা হদহচ্ছ। আ.........।’ 
আহমদ মুসা  ার েোর মাঝোটন বটল উঠল, ‘হেন সবাই হোলাবারুদ 

সাটে হনটয় যাবার েো। হনটয় যায়হন?’ 
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‘না, বাড়হ  হোলাবারুদ হনটয় যায়হন। ওাঁরা হেটয় অবিা হদটে প্রটয়াজন 
হটল দু’জন হলাে োঠাটবন হোলাগুলী হনটয় যাবার জটে।’ বলল হলােহে। 

‘এেেু েো বলার দরোর মহুগুরুজীর সাটে। ওরা েেন হেটছন, 
েয়জন হেটছন?’ আহমদ মুসা বলল। 

‘েটনর জন, েটনর-হবশ হমহননে হটলা।’ বলট  বলট  হলােহে েটেে 
হেটে হমাবাইল হবর েরল। 

আহমদ মুসা ঐ হবাটে হেটয় উঠল। বলল, ‘হমাবাইল আমাটে দাও। ওর 
নািার আহম জাহন।’ 

হলােহে হমবাইল  ুটল ধরল আহমদ মুসার হদটে। 
আহমদ মুসা োন হাট  হমাবাইলহে হনল  ার োছ হেটে। সটঙ্গ সটঙ্গ 

েটেে হেটে বাম হা  হদটয় হরভলবার হবর েটর  ার মাোয় হেটে ধরল। 
হলােহে ভূ  হদোর ম  েমটে উটঠ েটেটে হা  হদট  যাহচ্ছল। 
আহমদ মুসা শান্ত েলায় শান্তেটটঠ বলল, ‘হরভলবার হবর েরার হেষ্টা 

েটরা না।  ার আটেই মাো ছা ু েটর হদটব।’ 
আহমদ মুসা হলােহের োছ হেটে হনয়া হমাবাইলহে েটেটে হরটে হা  

হদটয় হলােহের েটেে হেটে হরভলবার  ুটল হনল।  ারের এে ধাক্কা হদটয় 
হলােহেটে হবাটের উের হফটল হদল। বলল  াহরেটে উটেে েটর, ‘বোটে হদে 
হক্লাটরাফরম আটছ। দু’েুেটরা  ুলা হভহজটয় ওর নাটের দু’হছটদ্র গুাঁটজ দাও।’ 

 াহরে এল। হস হলােহের মেু বাম হাট  হেটে ধটর োন হা  হদটয় 
দু’েুেটরা হক্লাটরাফরম হভজা  ুলা হলােহের নাটের দু’হছটদ্র গুাঁটজ হদল।  ারের 
োন হা  হদটয় হলােহের বুে হেটে হদল েটয়েবার। 

হলােহে হনশ্বাস বন্ধ েটরহছল, হসো েুটল হেল। 
হলােহে েটয়ে হসটেটটের মটধে সংজ্ঞা হাহরটয় হফলল। 
‘ াহরে  ুহম ওই হবাটে হদে হোলাগুলী হোোয় আটছ হবর েটর হনটয় 

এস। আহম এ হবাটে হদেহছ।’ আহমদ মুসা বলল। 
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আহমদ মুসা এ হবাটে অে-শে হেছু হেল না, এেো বোে হেল। বোটে 
োইরী এবং োেজ েত্র হদেট  হেল এেো ফাইটল। আহমদ মুসা বোেহে োাঁটধ 
 ুটল হনল। 

ওহদটে  াহরে এেহে হগ্রটনে লািার ও এেো লাইে হমহশণোন সহ 
দু’বাে এোমুহনশন হনটয় ঐ হবাে হেটে হনটম এল। 

আহমদ মুসা শাহ বানুটদরও নাহমটয় হনল হবাে হেটে। 
আহমদ মুসা এেো বোে হেটঠ, আটরেো োাঁটধ ঝুলাল। রটেে লািার 

ও হমহশনোন হনল োাঁটধ। হেন্তু হোলাগুলীর বাে দু’হে  াহরে হনট  োরহছল না। 
শাহ বানু এহেটয় এটস এেো বাে হনট  োইল। 
‘হবশ ভারী, হ ামার েষ্ট হটব।’ বটল  াহরে বােহে শাহ বানুটে হদট  

োইল না। 
‘হমটয়রা হবাধ হয় েষ্ট েরট  জাটন না? হমটয়রা হোন হদন হবাধ হয় যুদ্ধ 

েটরহন?’ বলল শাহ বানু হোটভর সাটে। 
‘এেো বাে শাহ বানুটে হদটয় দাও  াহরে। এেো হলাটেে 

হরভলবারসহ হেছু গুলীও  ুহম হদটয় দাও শাহ বানুটে। শাহ বানু ভাল গুলী 
োলাট  োটর।’ বলল আহমদ মুসা। 

গুলীর বােো োাঁটধ হনটয় হরভলবারো ওড়নার হনটে োহমটজর হোন 
হোেন েটেটে হরটে হদল।  ারের আহমদ মুসার উটেটে বলল, ‘ধেবাদ 
ভাইয়া আমার প্রহ  আিার জে।’ 

োরজটনর যাত্রা শুরু হটলা। প্রেটম আহমদ মুসা,  ারের শাহ বানু, শাহ 
বানুর েটর সাহারা বানু ও সবটশটষ  াহরে। 

উেকূটলর ের েটয়েো েড়াই-উৎরাই হবটয় উে েোর সমভূহমট  
উঠট  হয়। েড়াই-উৎরাই সবোই ঘন-জংেটল আচ্ছাহদ ।  ার মধে হদটয় 
অস্পষ্ট এেো োটয় েলার েে। 

দু’হে েড়াই োর হটয় এটসটছ আহমদ মুসারা।  ৃ ীয় েড়াইটয়র মাোয় 
হেৌাঁটছ হেটছ  ারা। আটরেো েড়াই-উৎরাই এর েটরই উে েো।  ৃ ীয় েড়াই 
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এর মাোয় উটঠটছ আহমদ মুসা।  ার হেছটন শাহ বানুও েড়াইটয়র মাোয় এটস 
হেটছ। সাহারা বানু এবং  াহরেও উঠটছ েড়াইটয়র মাোয়। 

আহমদ মুসা উৎরাই হবটয় নামার যাত্রা শুরু েটরটছ। দু’ধাে এহেটয়টছ। 
এ সময় দু’োটশর হঝাে হেটে দু’জন যবে হেনোন বাহেটয় হবহরটয় এল। 
আহমদ মুসার েে হরাে েটর দু’জন োশাোহশ দাাঁড়াল।  াটদর হেোটনর নল 
আহমদ মুসা, শাহ বানু সেলটেই েভার েটরটছ। 

আহমদ মুসা দাাঁহড়টয় হেটছ।  ার বাম হা  োাঁটধর হমহশনোন ও হগ্রটনে 
লািার ধটর হরটেটছ। আর োন হা  জোটেটের েটেটে এবং েটেটে 
হরভলবাটরর বাে ধটর আটছ। 

আহমদ মুসা হা  হবর েরট  হেটয়হছল। ওটদর এেজন হেৎোর েটর 
বলল, ‘হা  হবর েরার হেষ্টা েটর না। হা  হবর েরার আটেই েজন োটনে গুলী 
হ ামার শরীটর ঢুটে যাটব। এ েণ গুলী ঢুটে হয , হেন্তু মৃ েুর আটে হ ামাটে 
এেো েো হশানাট  োই।  ুহম এ েযৈন্ত আমাটদর য  হলাে হমটরছ,  ার হদ্বগুণ 
হলােটে আমরা এই উে েোয় আজ হ ো েরব।’ 

বটল হস হেনোটনর হট্রোর োনা শুরু েটরহছল। 
শাহ বানুর বাম হাট   ার োাঁটধর গুলীর বাে ধরা হছল। আর  ার োন 

হা  হছল স্বাভাহবেভাটবই ওড়নার হনটে। ওড়না হোমর েযৈন্ত হনটম যাওয়া। 
শাহ বানু  াটদর সামটন যমদূট র ম  দু’হেনোনধারীটে উদয় হট  

হদে প্রেমোয় ঘাবটড় যায় েটর সাহস হফটর োয় এবং োহমটজর েটেে হেটে 
হরভলভবার হবর েটর হনয়। 

শাহ বানু আহমদ মুসার েটয়ে েজ হেছটন হছল এবং দু’হেনোনধারী 
ও  ার মাটঝ হোন আড়াল হছল। 

হষ্টনোনধারী যেন েো হশষ েরল, শাহ বানু বুঝল হে ঘেট  যাটচ্ছ। 
সমস্ত সত্তা হযন  ার হোঁটে উঠল। হস সমস্ত মটনাটযাে এেহত্র  েটর ওড়নার 
 টল  ার হরভলবার হসে েরল প্রেম হষ্টনোনধারীটে লেে েটর। ওরা উৎরাটয়র 
হেছুো হনটে দাাঁড়াটনা োোয় সুহবধা হটলা োটেৈে েরায়। 
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হষ্টনোনধারী যেন  ার হষ্টনোটনর হট্রোর োনহছল,  েন শাহ বানু  ার 
হরভলবাটরর হট্রোর হেটে হদটয়টছ। এেহে গুলী হবহরটয় হেল হরভলবার হেটে। 
হস গুলীর ফলাফটলর অটেো না েটর হট্রোটর হদ্ব ীয় আটরেহে োে হদল হস। 

দু’হে গুলীর এেহে হেটয় হবদ্ধ েটরটছ প্রেম হষ্টনোনধারীর বুটে এবং 
হদ্ব ীয়হে মাোয়। 

প্রেম গুলী হেটয় হষ্টনোনধারীটে হবদ্ধ েরট ই আহমদ মুসা হরভলবার 
ধরা  ার হা  েটেে হেটে হবর েটর হনটয়টছ। হস োটেৈে েরল হদ্ব ীয় 
হষ্টনোনধারীটে। শাহ বানুর হদ্ব ীয় গুলী এবং আহমদ মুসার গুলী প্রায় এে 
সাটেই হটলা। 

দু’হষ্টনোনধারীর গুলীহবদ্ধ হদহ মাহেট  আছটড় েটড় অল্প এেেু েহড়টয় 
হির হটয় হেল। 

শাহ বানু হনবৈাে হোটে  াহেটয় আটছ  ার গুলীট  হনহ  প্রেম 
হষ্টনোনধারীর হদটে। হস গুলী েটরটছ এবং হলােহে মটরটছ- সবই হয  ার োটছ 
স্বপ্ন মটন হটচ্ছ। হে েটর এসব ঘটে হেল বুঝট  োরটছ না হস।  ার োাঁধ হেটে 
গুলীর বাে েটড় হেটছ।  ার হা  হযন হশহেল হটয় েটড়টছ। 

সাহারা বানু হেছন হেটে এটস জহড়টয় ধরল শাহ বানুটে। বলল, ‘হঠে 
েটরছ মা। আল্লাহর হাজার হশাের। আল্লাহ হ ামাটে আরও সাহস হদে’। 

আহমদ মুসা ঘুটর দাাঁহড়টয়টছ। বলল, ‘োলাম্মা শুধু হঠে োজ েটরটছ 
 াই নয়, হঠে সমটয় হঠে োজহে েটরটছ। এেেু হদহর হটল ওর হষ্টনোটনর গুলী 
আমাটে ‘এটফাড়-ওটফাড়.................’। 

আহমদ মুসা েো হশষ েরট  োরটলা না। শাহ বানুর এেো হা  এটস 
আহমদ মুসার মুটের উের হেটে বসল। বলল হস আ ৈেটে, এমন শে উচ্চারণ 
েরটবন না ভাইয়া। আহম হেছু েরট  না োরটল আল্লাহ আেনাটে হদটয় হেছু 
েরাট ন আত্মরোর জটে।’ 

‘হঠে শাহ বানু। আল্লাহ এোই েটরন’। েম্ভীর েটঠ আহমদ মুসার। 
 াহরে এহেটয় এটসটছ। হস বলল, ‘ধেবাদ শাহ বানু। হ ামার প্রেম 

হরভলবার োলনা ঐহ হাহসে হটয়টছ এবং সফল হটয়টছ। ঐহ হাহসে এই োরটণ 
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হয, প্রেম গুলী আমার ম  সেটলর স্যার এবং মহানায়ে আহমদ মুসার 
প্রহ রোয় বহষৈ  হটয়টছ। েুরুষানুক্রটম এো েল্প েরা যাটব’। 

 শাহ বানু হফটর  াোল  াহরটের হদটে। হোটে  ার ভ্রুকুহে। বলল, 
‘হ ামাটে ধেবাদ হদট  োরহছ না।  ুহম প্রটয়াজটনর হেটয় হবহশ বটলছ। ভাইয়া 
এ ধরটনর প্রশংসা েছন্দ েটরন না।  টব হ ামাটে ধেবাদ হদট  োহর এ োরটণ 
হয, আত্মরোর উেযুক্ত প্রস্তুহ  ে  প্রটয়াজন  া  ুহম বুটঝছ’। 

মুে লাল হটয় উটঠটছ  াহরটের। ফটুে উটঠটছ হবব্র ভাব। বলল, দুুঃহে  
হবহশ বটল োেটল।  টব বানাটনা হেছু বহলহন। আর আত্মরোর প্রটয়াজন ও 
প্রস্তুহ র বোোর এেহে সাবৈজনীন বাস্তব া। এ উেলহি োরও হনই, এেো ভাবা 
হঠে নয়। প্রস্তুহ  ও প্রটয়াটের হেটত্র োেৈেে অবেই োেট  োটর’।  াহরটের 
েে অটনেোই অহভমান েুি। 

হমহষ্ট হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘হ ামাটদর বােযুদ্ধ েুবই ভাল লাটে। 
 টব শাহ বানু, আমার ছাটত্রর প্রহ  হ ামার হশষ েোো েুব েটঠার হটয়টছ’। 

‘আহম দুুঃহে  ভাইয়া। হেন্তু আেনার ছাত্রও হশটষ নরম েো বটলহন’। 
বলল শাহ বানু নরম েটে। 

‘ াহরে, শাহ বানু হঠেই বটলটছ’। হসই হমহষ্ট হাহস আহমদ মুসার মুটে 
 েনও। 

‘আহম দুুঃহে  স্যার’।  ারও নরম েে। 
‘অ ীট ও ওরা এমন বাে যুদ্ধ েটর এটসটছ। হেন্তু হ ামার ম  

মধেি াোরী হছল না হবো। আশা েহর ম োেৈটেের দূরত্বো এবার দূর হটব’। 
বলল সাহারা বানু প্রসন্ন েটটঠ। 

আহমদ মুসা হাহস মুটে ‘আহমন’ উচ্চারণ েটর  াহরেটে লেে েটর 
বলল, ‘ ুহম গুলীর বােো শাহ বানুটে  ুটল দাও’। 

সটঙ্গ সটঙ্গ  াহরে হনটজর বােো োাঁধ হেটে নাহমটয় হরটে শাহ বানুর 
বােো  ুলট  হেটয় েমটে দাাঁড়াল। বলল, ‘স্যার আহম দু’বাে দু’োাঁটধ সহটজই 
হনট  োরব। শাহ বানু হি োে। এট  আমাটদর উেোরই হটব’। 
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আহমদ মুসা েো বলার আটেই শাহ বানু বটল উঠল ‘হমটয়রাও ভার 
বহন েরট  োটর। হঠে আটছ বােহে আহমই  ুটল হনহচ্ছ’। 

েোর সাটে সাটে শাহ বানু হনেু হটয় বােহে  ুটল হনল োাঁটধ। 
আহমদ মুসা হসই হমহষ্ট হহটসই বলল, ‘েুবই আনটন্দর েো, হমটয়রা েুব 

আত্মসটে ন হটয় উঠটছ।  ারা বাড়হ  ‘আনুকূলে’ হনটয় হনটজটদর হছাে েরট  
োয় না। হভব না  াহরে, শাহ বানুর োন হা  হি োেটছ। 

‘স্যার, শাহ বানু হেন্তু সব সময়ই আত্মসটে ন।  ার েহরেটয়র োরটণই 
হয়ট া’। বলল  াহরে। 

শাহ বানু েো বলার জে মুে েুটলহছল।  ার হোটে ভ্রুকুহে। হেন্তু  ার 
আটেই দ্রু  আহমদ মুসা বটল উঠল, ‘আবার  াহরে,  ুহম হবহশ বটল হফটলছ। 
আমার হছাে হবানহে অটহ ুে প্রশংসা েছন্দ েটর না’। 

‘স্যহর স্যার’। সটঙ্গ সটঙ্গই বলল  াহরে। 
আহমদ মুসার েোর ঢংটয় হঠাাঁটে হাহস হফাটে উঠল শাহ বানুর। হস মুে 

অে হদটে হফহরটয় হনল, হবাধ হয় হাহস আড়াল েরার জটেই। 
‘হঠে আটছ  াহরে, স্যহর গ্রহণ েরা হল। এবার  ুহম হেছটন লাইটন 

দাাঁড়াও। আমাটদর যাত্রা শুরু েরট  হটব’। 
বটল আহমদ মুসা োমল।  ার হোটে-মুটে ভাবনার হেহ্ণ ফুটে উঠল। 
 াহরে হটে হেটয় সাহারা বানুর হেছটন  ার জায়োয় হফর  হেটছ। 
আহমদ মুসা রটেে লািার হেটঠ ঝুহলটয় লাইে হমহশন োনহে হাট  

হনল। মোেহজন হলাটেে হেনা েরীো েরল। েটেে হেটে হবর েটর এেট্রা 
মোেহজনও েরীো েটর হদেল।  ারের লাইে হমহশনোনহে (এলএমহজ) হাট  
হরটেই  াোল শাহ বানু  াহরেটদর হদটে। বলল, ‘এরা দু’জন যাহচ্ছল হবাটে 
অোমুহনশটনর বাে আনার জটে।  ার মাটন সংঘষৈ হটব, শংেরাোযৈরা এই 
হসদ্ধান্ত হনটয় হনটয়টছ। হেন্তু অোমুহনশন না যাওয়া েযৈন্ত হোন সংঘা  হটচ্ছ না, 
এো বলা যায়। যহদ এরা দু’জন অোমুহনশন হনটয় ওটদর োটছ না হফটর যায়, 
 াহটল হনশ্চয় ওটদর হেউ এটদর হোাঁজ েবর হনট  আসটব। যহদ এোই ঘেটব 
বটল আমরা মটন েহর,  াহটল আমাটদর ওটদর জটে অটেো েরা দরোর। এই 
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ধরটনর হেহরলা আক্রমটণ ওটদর জান ও শহক্তেয় আমাটদর হবজয়টে সহজ 
েরটব। 

‘ োস্তু ভাইয়া’। বলল শাহ বানু। 
 ারা সেটল হেটয় হঝাটের আড়াটল বটস েড়ল। হসোন হেটে উৎরাই 

হবটয় হনটম যাওয়া অটনেোহন হদো যায়। েল েল েটর এে ঘটো হেটে হেল। 
এেো অেহরহে  েন্ধ এটস প্রটবশ েরল আহমদ মুসার নাটে। সটঙ্গ সটঙ্গ হেটম 
হেল আহমদ মুসার েো। আহমদ মুসারা েল্প েরহছল হফসহফটস েটটঠ। 

েন্ধ োওয়ার সাটে সাটেই আহমদ মুসার হোে হনটম হেল োটয় হাাঁো 
রাস্তা ধটর হনটের হদটে। হদেল দু’জন হলাে আসটছ হবহড় ফুাঁেট  ফুাঁেট । 
 াটদর দু’জটনর োাঁটধই হষ্টনোন ঝুলাটনা। 

রাস্তার হদটে ইহঙ্গ  েটর আহমদ মুসা সবাইটে েুে েরট  বলল। 
শাহ বানুরাও রাস্তার হদটে হোে হফরাল। উাঁহে হদটয় হদোর হেষ্টা েরল। 

শাহ বানু বলল, ‘আটের ম ই দু’জন’। 
ওরা দু’জন আহমদ মুসাটদর অহ ক্রম েটর সামটন এগুটলা। হষ্টনোন 

োাঁটধ ঝুহলটয় দু’হা  েটেটে ঢুহেটয় ওরা দ্রু  হাাঁেহছল। 
আহমদ মুসা এলএমহজ ও হগ্রটনে লািার মাহেট  নাহমটয় হরটে 

হঝাটের আড়াল হেটে হবহরটয় এল। হবড়াটলর ম  ো হেটে হেটে দ্রু  ওটদর 
হেছটন েটল হেল। 

আহমদ মুসা  ার দু’হাট র দু’হরভলবার ওটদর দু’জটনর বাম হেটঠ 
হেটে ধটর বলল, হা   ুটল উেুড় হটয় শুটয়.............’। 

আহমদ মুসার েো হশষ হটলা না। ওটদর দু’জটনর দু’হা  হরভলার 
সটম  হবর হটয় উেটর উঠল হবদুে  েহ ট । 

আহমদ মুসা সটঙ্গ সটঙ্গই বুঝল এই হবেটরায়া হলাে দু’জন হা  উেটর 
 ুটলই উের হেটে  াটে লেে েটর গুলী েরট  যাটচ্ছ। আহমদ মুসার োটছ 
এো হবনজীর ষ্টাইটলর এে হবেটরায়া উটদোে। এই দু’গুহলর আও ায় হয 
আহমদ মুসা েড়ট  োটর, এোও আহমদ মুসা জাটন। 
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আহমদ মুসার ভাবনার হেটয়ও দ্রু  হযন মাো হেটে হনটদৈশ হেৌাঁটছ হেল 
আহমদ মুসার দু’হাট র  জৈহনট । দু’ জৈহন সটঙ্গ সটঙ্গই হেটে ধরল 
দু’হরভলবাটরর হট্রোর। আহমদ মুসা গুলী েটরই ওটদর োটয়র সাটে হলটপ্ট হেটয় 
ওটদর হদহটে েুশ েরল সামটনর হদটে। 

আহমদ মুসা গুলী েরার প্রায় সটঙ্গ সটঙ্গই ওটদর হরভলবার হেটেই দু’হে 
গুলীর আওয়াজ হটলা। হেন্তু   েটণ ওটদর হদটহ গুলী লাোর ফটল ওটদর হদহ 
ও হাট  েম্পটনর ধাক্কা হেটয় হলটেটছ। হরভলবাটরর বোটরল ওটদর নটড় হেটয় 
উেটর উটঠটছ অটনে োহন। ফটল গুলী দু’হে আহমদ মুসার অটনে উের হদটয় 
উটড় হেল। 

আহমদ মুসা ওটদর হদহ হনটয় উেুড় হটয় েটড়টছ। ওটদর উেটর হেটয় 
েটড়টছ আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা উটঠ দাাঁড়াল।  ার হদটহর সামটনো রটক্ত হভটজ হেটছ। 
গুলীহবদ্ধ দু’জনটে আহমদ মুসা হেৎ েরল, হদেল, ওরা এেনও জীহব  

োেটলও েো বলার েযৈাটয় হনই। 
হঝাটের আড়াল হেটে হবহরয়া এটস সবাই আহমদ মুসার োটশ 

দাাঁহড়টয়টছ। 
আহমদ মুসা অটনেো স্বে  েটে বলল, ‘আহম এটদর দু’জনটে মারট  

োইহন। আহম হেটয়হছলাম এটদর োটছ জানট  ওহদটের অবিা সম্পটেৈ। হেন্তু 
হবেটরায়া এই হলােটদর না মারট  োরটল, এরাই আমাটে মার ’। 

বটল আহমদ মুসা  াহরটের হদটে হেটয় হলাে দু’জনটে সােৈ েরার 
হনটদৈশ হদটয় েটেে হেটে হমাবাইল হবর েরল। হনহদৈষ্ট েটয়েহে নািাটর োে 
হদল দ্রু । 

‘হ্াটলা’। ওোর হেটে সুহস্ম া বালাজী বলল। 
‘আসসালামু আলাইকুম। আো, ওহদটের েবর হে?’ 
‘ওয়া আলাইকুম আসসালাম। হছাে ভাই, আেহন হোোয়? ভাল 

আটছন?’ সুহস্ম া বালাজী বলল। 
‘আমরা উে েোর মুটে।  ৃ ীয় উৎরাই হটয় নামহছ আমরা’। 
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‘আলহামদুহলল্লাহ। ওহদটে অটনে গুলীর শে শুনলাম। হে ঘেনা?’ 
‘অটনেগুটলা নয়, ছয়হে গুলীর আওয়াজ শুটনটছন।  ার দু’হে আওয়াজ 

ওটদর হরভলবার হেটে। অবহশষ্ট োরহে গুলী আমাটদর। োরহে গুলীট  ওটদর 
হলাে েটমটছ োর জন। ওহদটের অবিা বলুন আো’। 

‘অবিা এেনও োরাে হয়হন হছাে ভাই। ওরা হনৌেে ও িলেে দু’হদে 
হেটে দু’গ্রুে এটসটছ। আমাটদর সু্কটলর মাটঠ ওরা েোম্প েটরটছ। ওরা োঁহেশ 
জন। আটের ম ই ওটদর সবার োটছ হষ্টনোন। আরও ভারী অে নাহে ওটদর 
আসটব। আমাটদর হলােটদর োর ভাে েটর োর জায়োয় লুহেটয় রাো হটয়টছ। 
এে গ্রুে আমাটদর বাহড়র সামটন, হদ্ব ীয় গ্রুে সু্কটলর সামটন হইওটয়র হদে 
হেটে আসা রাস্তার োটশ,  ৃ ীয় ও ে ুেৈ গ্রুে সু্কটলর উত্তটর আমাটদর হোো 
বসহ টে সাটেৈল েরা রাস্তায় উঠার মুটে হোেটন হমা াটয়ন েটর রাো হটয়টছ। 
হছাে ভাই, আমরা আেনার অটেো েরহছ’। 

‘হঠে আটছ আো। হলােটদর হোেটন হমা াটয়ন হঠে হটয়টছ। েহ  
এড়াবার জটে সম্মুে সংঘষৈ এড়াট  হটব। আো, ভাই সাটহটবর সাটে এেেু েো 
বলব’। 

‘হদহচ্ছ। আল্লাহ আমাটদর সহায় হহান। সালাম হছাে ভাই’। 
বটল সুহস্ম া বালাজী হেহলটফান হদটয় হদল েোহনশ হদবানন্দটে। 
েোহনশ হদবানটন্দর সাটে সালাম হবহনমটয়র ের আহমদ মুসা বলল, 

‘আোর োটছ সব শুনলাম। আহম  াাঁটেও বটলহছ আমাটদর সম্মুে সংঘষৈ এহড়টয় 
হবহচ্ছন্নভাটব এোেশটন এটন ওটদর েহ  েরট  হটব। দুবৈল হটয় েড়টল েূড়ান্ত 
আঘাট র সময় আসটব’। 

‘সুহবধা হটয়টছ হছাে ভাই, আমাটদর সু্কটলর োেৈটে ওরা োটজ 
লাহেটয়টছ। োেৈ েুব শক্ত, োলাে ও হবশ্বস্ত।  ার োটছ হমাবাইল আটছ। মাটঝ 
মাটঝ হস েবর োঠাটচ্ছ।  ার োটছই শুনলাম, দু’জন হলাে োহঠটয়টছ  ারা 
হবাটে হে োটজর জটে। হেন্তু হফটর আটসহন।  ার উের গুহলর শে শুটন  ারা 
উহদ্বগ্ন। হোাঁজ হনবার জটে আরও দু’জন হলাে োহঠটয়টছ। ওর হেহলটফান 
োওয়ার ের আবার গুলীর শে শুনলাম। হে বোোর?’ বলল েোহনশ হদবানন্দ। 
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‘ঐ দু’জনও মারা হেটছ ভাই সাটহব’। আহমদ মুসা বলল। 
‘েোংেস আল্লাহ। হছাে ভাই, আেনার এেন েহরেল্পনা হে। আমরা 

হ া আেনার অটেো েরহছ’। 
‘আহম  ৃ ীয় উৎরাইটয় ওটদর জটে আরও অটেো েরব। ওটদর দু’হে 

গ্রুে হশষ হটয়টছ। এটদর হোাঁজ হনট  আরও হলাে োঠাটব। না এটস ওটদর 
উোয়ও হনই। ভারী অে  ারা হবাটে হরটে এটসটছ। এই অে  ারা োয়,  াটদর 
দরোর। সু রাং হলােটদর হোাঁটজ, অটের হোাঁটজ  ারা আসটব। আর  াটদর এই 
হেছনো ঝুাঁহেেূণৈ হরটে  ারা সামটন আেনাটদর হদটে এগুটব না।  াই আহম মটন 
েরহছ,  ারা হেছনোটে হনরােদ েরার জে এমনহে সবৈশহক্তও হনটয়াে েরট  
োটর’। বলল আহমদ মুসা। 

‘ওটদর মহাগুরু শংেরাোযৈ হে এই অহভযাটন আটছ হছাে ভাই?’ 
হজজ্ঞাসা েোহনশ হদবানটন্দর। 

‘হনৌেটে হবাটে েটর হয দলহে এোটন এটসটছ,  ার সাটে শংেরাোযৈ 
এটসটছন। উহন এেন আেনাটদর সু্কটল হনশ্চয়’। 

‘হস শয় াটনর ম  ষড়যন্ত্রোরী। হস েেন হোন হদটে হে েরটব বলা 
মুহস্কল।  াটেই আমার ভয়, হছাে ভাই’। 

‘ে  েটয়ে সিাহ  ার সব েহরেল্পনা বেেৈ হটয়টছ। ভয় েরটবন না 
ভাই সাটহব’। 

‘েোংেস আল্লাহ। হছাে ভাই আেহন আসার েরই শুধু এই েহরব ৈন 
ঘটেটছ’। 

‘আল্লাহটে ধেবাদ হদটয় েৃহ ত্বো আমাটে হদটচ্ছন হেন ভাই সাটহব। 
বলুন, আল্লাহ আন্দামাটনর উের নজর হদয়ার ের অবিার েহরব ৈন ঘটেটছ’। 

‘স্যহর। আমাটদর অভোস োোট  সময় লােটব’। 
‘ধেবাদ ভাই সাটহব। আল্লাহ সাহাযে েরুন’। 
বটল এেেু োমল আহমদ মুসা। শুরু েরল আবার, ‘শুনুন ভাই সাটহব, 

ওরা যহদ এহদটে না এটোয়,  াহটল আহমই এগুব এবং ওটদর হেছন হেটে 
উটদর উের েড়াও হটবা। আর আেনাটদর হলাে হযভাটব আটছ, হসভাটবই 
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োেটব। যহদ শংেরাোটযৈর হলােরা আমার এহদটে ছাড়া অে হোন হদটে 
অগ্রসর হবার হেষ্টা েটর,  াহটল সব হোেন িান হেটে এেসাটে েোংে ফায়ার 
েরট  হটব। যাট  ওরা হোন এে হদটে অগ্রসর হট  না োটর এং অগ্রসর হট  
োইটল হযন হবভক্ত হটয় সব হদটে অগ্রসর হয়। এট  ওটদর হবভক্ত েটর মার 
হদয়া সহজ হটব’। 

‘ধেবাদ হছাে ভাই। আর হোন েরামশৈ?’ 
‘আো   নয়’। 
‘সাহারা বানু, শাহ বানুরা হেমন আটছ হছাে ভাই?’ 
‘ভাল আটছ ভাই সাটহব’। 
‘েোংেস আল্লাহ’। 
‘এেন হেহলটফান রােহছ। আসসালামু আলাইকুম’। 
সালাম হদটয় ওোর হেটে েোহনশ হদবানন্দ হেহলটফান অফ েরল। 
আহমদ মুসা হমাবাইল অফ েটর েটেটে হরটে বলল, এস  াহরে লাশ 

দু’হো জংেটল লুহেটয় হফহল’। 
এহেটয় এল  াহরে। বলল, ‘আমরা হে এোটন অটেো েরব?’ 
‘এোটন নয়, আরও সামটন হেটয় ঐ দু’হেলার হেছটন হেটয় অটেো 

েরব। হেলার উের হেটে হনটে অটনে দূর হদো যাটব। আর দু’হেলার মাঝোন 
হদটয় হয েে  া সংেীণৈ। শত্রুটদর এোটন ট্রাটে হফলা আমাটদর জে অনুকূল 
হটব’। 

‘ওরা আসটব হনহশ্চ ?’ 
‘হোন হেছুই হনহশ্চ  নয়। আমাটদর এো আশা মাত্র। ওটদর এই ভাটব 

হবহচ্ছন্ন েটর হমাোহবলা েরার আশা আমাটদর সফল নাও হট  োটর’। 
‘বুটঝহছ স্যার’। 
বটল লাঋম হেটন হনয়ার জটে হা  লাোল  াহরে। আহমদ মুসাও। 

লাশ দু’হো হঝাটের আড়াটল হরটে সামটন এহেটয় হেলার োটছ েটল এল আহমদ 
মুসারা’। 
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হেলাো অদ্ভু  ধরটনর। দু’োটশর জংেটল ে েো হদয়াটলর আোটর 
হেলাো হবস্তৃ । হেন্তু দু’োশ হেটে রাস্তায় এটস হেলাো হেটের আোর হনটয়টছ। 
রাস্তার দু’োটশর দু’হেলা হযন হেটের স্তম্ভ। 

হেটের এ োশোয় বড় এেো োছ। োছোর োল-োলা প্রায় হঢটে 
হদটয়টছ হেলাোটে। 

োটছর  লাো প্রায় েহরষ্কার এবং সম ল। আহমদ মুসা  ার হেটঠর 
বোটের েটেে হেটে শক্ত নাইলটনর ওয়াোর ওয়োর হবর েটর হনল। উভের 
হোে বৃহষ্টট ও োটজ লাটে, আবার সােটর নামার জটে েুবই হনরােদ। হাঙ্গর-
কুহমটরর দাাঁ  হ া দুটরর েো বুটলেও এই হবটশষ নাইলন ফটুো েরট  োটর 
না। 

েোে েরটল ওয়াোর ওয়োরহে হাট র মুহঠট  হনয়া যায়, েুলটল হবরাে 
আোর হনয়। 

আহমদ মুসা ওো েুটল মাহেট  হবহছটয় সাহারা বানুটে বলল, োলাম্মা 
এোটন বটস েড়ুন। ে েণ আমরা এোটন অটেো েরব  া বলা মুহষ্কল। শাহ 
বানু ও আেহন বসুন। এেেু েষ্ট েম হটব’। 

‘আমাটদর েটষ্টর েো বলছ? হনটজর হদটে এেেু  াোও হ া হবো। 
হ ামার ো রটক্ত হভজা। প্রহ  মুহূ ৈ হে হেনশটন োেটছ হ ামার! দু’বাহুর ম  
জীবন-মৃ েু হ ামার দু’োটশ। হস  ুলনায় আমরা েরম সুটে। অেে হ ামার সব 
েষ্ট আমাটদর জটেই’। বলল সাহারা বানু। 

‘মাটয়র জটে সন্তানরা, হবাটনর জটে ভাইটয়রা হ া েষ্ট েরটবই। এ 
েষ্ট  াটদর জটে েষ্ট নয়। েষ্টই যহদ হটব, সন্তান, ভাই- এ সম্পেৈ   াহটল হেন?’ 
বটল হেলার হদটে এগুটলা আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসার েলার েটের হদটে অশ্রু সজল হোটে  াহেটয় হছল 
সাহারা বানু। 

শাহ বানু  ার মাটে হেটন হনটয় ওয়াোর ওয়োটর বসট  বসট  বলল, 
‘হবহষ্ম  হটয়া না আম্মা, আহমদ মুসার োটছ আল্লাহর এই হোো দুহনয়া  াাঁর 
এেো ঘর। এই ঘটরর বাহসন্দা  ুহম, আহম ের হটবা হে েটর?’ 
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হোে মুছট  মুছট  বলল সাহারা বানু, ‘আহম ভাবহছ, ওর েী আটছ, 
হসানার েুেটরা এেো সন্তান আটছ, হেন্তু হদটে মটন হটচ্ছ দুহনয়ার হোন বাাঁধটন 
হস বাধা নয়। েটরর জটে হনজটে এভাটব ভূটল যাওয়া অসম্ভব’। ভারী ও ভািা 
েলা সাহারা বানুর। 

আল্লাহর সসহনেরা নাহে এমনই হয়। আহমদ মুসা ভাইয়াই এেো 
বটলহছটলন। হনটজর হে া, মা া, ভাইটবান, স্বামী-সন্তান, েী-েুত্র, বাহড়-ঘর, 
বেবসায়-বাহনজে সবহেছুর হেটয় নাহে আল্লাহ,  ার রসূল স. এবং  াাঁটদর 
োজটে হবহশ ভালবাসট  হয়’। শাহ বানু বলল। 

‘এরাই হসানার মানুষ শাহ বানু। আল্লাহর সাহাযে এটদর জটেই সাহারা 
বানু বলল। 

 
 
 
আহমদ মুসা হোে হেটে দূরবীন নাহমটয়  াোল  াহরটের হদটে। 

হেলার আোছা আর ঘাটসর উের বটস ঘুটম ঢুলহছল  াহরে। 
আহমদ মুসা  ার হেটঠ এেো োপ্পড় হদটয় বলল, ‘উটঠ দাাঁড়াও। যাও 

হনটে হেটয় এই হেলায় হবশবার উঠা-নামা ের। ঘুম েটল যাটব’। 
‘ধেবাদ স্যার। বটল  াহরে হেলা হেটে নামা শুরু েরল। 
‘ভাইয়া ওর মাোয় বরফ আটছ, হসোটন হেনশন প্রটবশ েরটলও  া 

বরফ হটয় যায়’। বলল শাহ বানু হেলার হোড়া হেটে। হেলার হোড়ায় হস মাটয়র 
সাটে বটসহছল। 

‘ঘুটমর জটে মাোয় বরফ োেট  হয় না। হেনশটনর মটধেও ঘুম এটস 
হযট  োটর’। সেহফয়ট র সুটর বলল  াহরে। 

শাহ বানু মুে েুলট  যাহচ্ছল। আহমদ মুসা  ার আটেই বটল উঠল, 
‘হোন েো নয় শাহ বানু। হব েৈ ‘ড্র’ োকুে হোন সুসমটয়র জটে’। 

‘ঝেড়ার জটে আহম বহলহন ভাইয়া’। বলল শাহ বানু। েটে হেছুো 
হোভ। 
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‘ঝেড়া নয়, আহম েোো হক্লয়ার েরার জটে বটলহছ’। বলল  াহরে। 
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘হ ামাটদর দু’জনটে ধেবাদ’। 
দূরবীটন আবার হোে রােল আহমদ মুসা। দূরবীটনর দৃহষ্ট উৎরাইটয়র 

েে হেহরটয় ওহদটের েড়াই েযৈন্ত হবস্তৃ । 
হঠাৎ দূরবীটনর দৃহষ্ট এে জায়োয় হির হটয় হেল। োরজন  াটদর 

হষ্টনোন বাহেটয় েে ধটর উটঠ আসটছ। 
আহমদ মুসা এটদরই অটেো েরহছল। হেন্তু হবস্ম  হটলৌ ওটদর সংেো 

োরজন হদটে। সুহস্ম া বালাজী জাহনটয়টছ, ওরা দশজন এটসটছ এহদটে। 
অবহশষ্ট ছয়জন হোোয়  াহটল? ওটদর হেছটন আসটছ? 

হঠাৎ আহমদ মুসার মটন হটলা, ওরা হভন্ন েে হদটয় আসট  োটর। 
ওটদর হেৌশল এই হট  োটর হয, এরা োরজন আমাটদর সংঘটষৈ হনটয় আসটব, 
আর ওরা ছয়জন হেছন হেটে আমাটদর উের েড়াও হটব। এ েহরেল্পনা হনটয় 
ওরা ছয়জন এ োরজটনর আটেই হনশ্চয় যাত্রা েটরটছ।  াহটল হ া ওরা 
অটনেোহন োটছ এটস হেটছ। 

স েৈ হটলা আহমদ মুসা। উটঠ দাাঁড়াল হেলার উের। ছয় জন এহদটে 
আসার জটে রাস্তার হোন োশো হবটছ হনটব ওরা? 

 ীেন দৃহষ্ট হমটল আহমদ মুসা হোো েেোয় এেবার নজর বুলাল।  ার 
োটছ ধরা েড়ল, রাস্তার দহেণ োশ হোোোই হেছু োড়া োহাড় এবং েভীর োটদ 
ভরা। এ োশ হদটয় আসা অটনে সময়সাটেেই শুধু নয়, ভীষন েষ্টেরও। সু রাং 
এ েে  ারা অবেই হবটবেনা হেটে বাদ হদটব। অ এব হনহশ্চ  হয, ওরা 
উত্তটরর জংেল েটেই আসটছ। 

আহমদ মুসাটে েভীর ভাবনায় হনমহজ্জ  হদটে সাহারা বানু ও শাহ বানু 
দু’জটনই উটঠ এটসটছ। বলল সাহারা বানু, ‘ ুহম েুব ভাবছ, হেছ ুঘটেটছ হবো? 

‘ওরা আসটছ োলাম্মা। োরজনটে হদো যাটচ্ছ। হেন্তু ওরা হ া দশ জন। 
আর ছয় জন হনশ্চয় অে েটে আসটছ। মটন হটচ্ছ আমাটদরটে এই োরজটনর 
সাটে বেস্ত হরটে ঐ ছয় জন অেেটে এটস োশ বা হেছন হেটে আমাটদর উের 
েড়াও হবার েহরেল্পনা েরটছ’। 
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উটদ্বে ফুটে উঠল সাহারা বানুটদর মুটে। হেছু বলট  যাহচ্ছল সাহারা 
বানু। 

এই সময় দু’হে শুের ছানা েূবৈ হেটে এটস  াটদর োশ হদটয় ভী  
সন্ত্রস্তভাটব ছুটে োলাল েহশ্চম হদটে। 

এহদটে নজর েড়ট ই এে হা   ুটল আহমদ মুসা েো বলট  হনটষধ 
েরল সাহারা বানুটদর। 

ভ্রুকুহি  হটয়হছল আহমদ মুসার।  ার মটন হটলা শুের ছানার ভটয়র 
উৎস ঐ ছয়জন হট  োটর।  ার মাটন ওরা জংেটলর এই প্রান্ত বরাবরই আসটছ। 

‘োলাম্মা ঐ ছয়জন জংেটলর এ প্রান্ত হদটয়ই আসটছ’। 
বটলই হোে হফরাল আহমদ মুসা শাহ বানুর হদটে। বলল দ্রু , ‘শাহ 

বানু  ুহম োলাম্মাটে হনটয় রাস্তার ওোটশ হেলার আড়াটল েটল যাও।  াহরেও 
যাও সাটে’। 

হনটদৈশ হেটয়ই শাহ বানু ওয়াোর ওয়োর  াড়া াহড় গুহেটয় হনটয় বলল, 
‘েল আম্মা’। শাহ বানু  াহরটের হদটেও এেবার  াোল। 

‘েল শাহ বানু’।  াহরেও বলল। 
‘হোন হনটদৈশ ভাইয়া?’ েলট  শুরু েটর শাহ বানু বলল। 
উটদ্বে-উৎেোয় শুহেটয় হেটছ ওটদর মুে। েো বলার সময় শাহ বানুর 

েে োাঁেহছল। 
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘হনটদৈশ হটলা, ভয় হেটয়া না। ওরা আমাটদর 

হদেট  োয়হন, আমরা ওটদর হদটেহছ। আমরা হবোর অবিাটন। আমাটদর জটে 
এো আল্লাহর সাহাযে। আর হনটদৈশ হটলা, হ ামাটদর সেটলর োটছ হলাটেে 
হরভলবার আটছ। যহদ হেছু েরণীয় হয়, মন হ ামাটদর বটল হদটব যাও’। 

আহমদ মুসার হনশ্চন্ত হাহস এবং আশার েো শাহ বানুটদর েলা অটনে 
সহজ েটর হদল। সাহসও হযন ওরা হফটর হেল। ‘ধেবাদ ভাইয়া’ বটল উঠল 
শাহ বানু ও  াহরে এেই সটঙ্গ এবং ওরা েটল হেল। 

আহমদ মুসা আবার হেলার শীটষৈ উটঠ হেল। 
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োল োলা ও আোছার আড়াটল ওো সুন্দর জায়ো। ওোন হেটে এেই 
সাটে রাস্তা ধটর আসা োরজন এবং জংেটলর প্রান্ত হদটয় আসা ছয় জন সেলটেই 
হোটে রাো যাটব। 

আহমদ মুসা হদেল রাস্তার োরজন োশ েটজর মটধে এটস হেটছ। 
আহমদ মুসা অনুমান েরল ছয় জটনর অগ্রবাহহনী হনশ্চয় হ নশ েটজর 

মটধে েটল এটসটছ। 
আহমদ মুসা েটেে হেটে ফলু হলাটেে দু’হে হরভলবার হাট   ুটল 

হনল। আহমদ মুসার প্রধান মটনাটযাে জংেটলর হদটে। জংেল বড় বড় োটছ 
ভরা।  টব শাল জা ীয় োছগুটলার দীঘৈ োণ্ড শাো-ো া শূে।  ার ফটল 
জংেটলর আোশো য ো হনহবড়-ঘন, হনেো   োই ফাাঁো।  টব মাহেট  প্রেরু 
আোছা রটয়টছ, আোছার অটনেগুটলা হবশ বড়ও।  াই জংেটলর  লাো সহটজ 
দৃহষ্টটোের নয়। হবটশষ েটর রাস্তার প্রান্ত বরাবর প্রেরু হঝাে জংেল রটয়টছ। এ 
সটবর মটধে হদটয় হেউ যহদ লুহেটয় আসট  োয়,  াহটল  ারা সহটজ হোটে 
েড়ার েো নয়। 

হেন্তু আহমদ মুসার হোটে দূরবীন োোয় হঝাে-ঝাটড়র েহল-েুাঁজা  ার 
োটছ অটনে স্বচ্ছ হটয় উটঠটছ। আোছা, শাো-প্রশাোর সামাে নড়া-েড়াও  ার 
নজর এড়াটচ্ছ না। 

অবটশটষ ওরা ছয় জন আহমদ মুসার দূরবীটন ধরা েড়ল। 
ওরা ছয় জন হষ্টনোন বাহেটয় বৃত্তাোটর হবড়াটলর ম  হনুঃশে েদটেটে 

এহেটয় আসটছ। বৃটত্তর সামটনর দু’জটনর হোে সামটন, মাটন েহশ্চটম, বৃটত্তর 
দু’োটশর দু’জটনর দৃহষ্ট দু’হদটে, দহেণ ও উত্তটর। আর বৃটত্তর হেছটনর দু’জন 
হেছটন হোে হরটে ে েো উটো হহাঁটে এহেটয় আসটছ। 

আহমদ মুসা মটন মটন প্রশংসা েরল ওটদর েরােল্পনার। 
আহমদ মুসা ভাবল, ওরা হেলার হদয়াটল এটস বাধা োটব।  ারের  ারা 

হেলা হেহরটয় হসাজা সামটন এগুটব হেলার উেটরর এহদেো সােৈ েরট  আসটব 
হেনা এো এেো বড় প্রশ্ন। 
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ওরা হেলার হদয়াটলর োটছ এটস হেটছ। সেটলই ওরা োরহদটে 
 াোটচ্ছ হেলায় ওঠার আটে। 

আহমদ মুসা রুদ্ধশ্বাটস অটেো েরটছ হরভলবার বাহেটয়। 
ওটদর বৃটত্তর সামটনর দু’জন অহ সন্তেৈটণ হামাগুহড় হদটয় হেলার 

হদয়াটল উটঠ হদয়াটলর ওোশ মাটন েহশ্চম োশোয় নজর বুলাল। হঠে  াটদর 
ম ই বৃটত্তর দহেন োটশ হয হছল হস হেলার হদয়াটল উটঠ ক্রহলং েটর হেলার 
হদয়াল হবটয় অটনে োহন উেটর উটঠ এল এবং োরহদেো হদেল।  ারের 
হনহশ্চন্ত হটয় আবার হনটম হেটয় বৃটত্ত হযাে হদল। 

হাাঁফ হছটড় বাাঁেল আহমদ মুসা। হলােহে যহদ আর দু’েজ এগুট া হেংবা 
আহমদ মুসা যহদ হেলার এেদম শীটষৈ আশ্রয় না হন ,  াহটল হলােহের হোটে 
েটড় হয । 

আহমদ মুসা আল্লাহর শুেহরয়া আদায় েরল। আহমদ মুসা এই মুহূট ৈ 
ওটদর আক্রমণ েরট  োয় না। আহমদ মুসা োইল হেছটনর োরজনও আরও 
োটছ আসুে। যাট  এেসাটে সবাইটে আক্রমটণর আও ায় আনা যায়। আহমদ 
মুসার ইচ্ছা, ছয় জটনর দলটে  াটদর হেছন হেটে এবং োর জটনর দলটে 
সামটন হেটে হস আক্রমণ েরট  োয়।  ার আরও লেে হল, হেউ হযন লুেবার 
সময় না োয়। 

ছয় জটনর বৃত্তহে হেলার হদয়াল হেহরটয় সামটন এগুটলা। 
েজ োটরে এগুবার ের হঠাৎ বৃটত্তর সামটনর দু’জন েমটে দাাঁড়াল। 

 াটদর এেজন হনেু হটয় মাহে হেটে এেেণ্ড োেজ হাট   ুটল হনল। 
আহমদ মুসার দূরবীটন ধরা েড়ল েেটলটের এেহে হমাড়ে। হয় শাহ 

বানু, নয়ট া  াহরে েেটলে হেটয় ওো মাহেট  হফটল হদটয়হছল। আহমদ মুসাই 
হদটয়হছল ওটদর েেটলে। 

েেটলটের োেজহে হেটয় মুহূট ৈই ছয় জটনর বৃত্তহের সবাই মাহেট  
শুটয় েহজশন হনল। ওরা োরহদটে  াোহচ্ছল। ওটদর সহন্দগ্ধ ও স েৈ দৃহষ্টু্ 
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ওরা োরহদেো ভাটলাভাটব হদটে হনবার ের  াটদর সবার দৃহষ্ট হনবদ্ধ 
হটলা হেলার হদটে। হসই আটের ম  বৃত্তাোটর োরহদটে হোে হরটে  ারা 
এগুটলা হেলার হদটে।  াটদর হাট র অেগুটলা উদে  এবং হট্রোটর আঙ্গুল। 

আহমদ মুসা হনহশ্চ , এবার ওরা হেলা সােৈ না েটর হফরটব না। 
আহমদ মুসা অ েন্ত সন্তেৈটণ হেলার মাোো হেহঙ্গটয় ওোটরর ঢালোয় 

েটল হেল। হরভলবার দু’হো মাহেট  হরটে লাইে হমহশনোনোর বোটরল ওহদটে 
ঘুহরটয় হনল আহমদ মুসা। 

হেন্তু বোটরল ঘুরাট  হেটয় হবেহত্ত ঘেল। এেো বড় োের িানেুে  হটয় 
েহড়টয় েড়ট  লােল ওোটশ হনটের হদটে। 

ওো ওটদর নজটর েড়ট  হদহর হটলা না। 
সংটে সংটেই ওহদে হেটে শুরু হটলা ব্রাশ ফায়ার। 
হমহশনোটনর হট্রোটর আঙ্গুল হরটে আহমদ মুসা অটেো েরহছল। 
প্রায় েিাশ রাউটটের ম  গুলীর ের গুলী েটম এল। 
সম্ভব ! ওরা হরজাে হদোর জটেই গুলী েহমটয় হদটয়হছল। 
আহমদ মুসার হা  হমহশনোটনর হট্রোটরই হছল। ওটদর গুলী েমার 

সটঙ্গ সটঙ্গ আহমদ মুসা মাোো  ুটল হমহশনোটনর বোটরল োটেৈটের বরাবর 
হনটয় গুলী বৃহষ্ট শুরু েরল। 

হমহশনোটনর বোটরল েটয়েবার ঘুহরটয় প্রায় েটনর হসটেটে হট্রোর 
হেটে রােল। দশ হসটেটে গুলীর ের ওহদে হেটে গুলীর শে এটেবাটর বন্ধ হটয় 
হেটছ। 

আহমদ মুসা েহেট  এেবার হেছন হফটর  াোল হেছটনর োরজটনর 
অবিান হদোর জটে। হদেল, ওরা োটছ েটল এটসটছ। হষ্টনোন বাহেটয় 
হামাগুহড় হদটয় ছুটে আসটছ ওরা। ওটদর লেে হেলাু্ 

আহমদ মুসা ঘুহরটয় হনল  ার লাইে হমহশনোন। হট্রোর োনল 
হমহশনোটনর। শুরু হটলা গুলী বৃহষ্ট। 

ওরা হছল বৃত্তাোটর। আর এরা োর জন হছল রাস্তার আড়াআহড় এেো 
লাইটন। 
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গুলীবৃহষ্ট হবার সটঙ্গ সটঙ্গ দু’জন ছুটে রাস্তার ওোটশর জংেটল ঢুটে 
হেল। দু’জটনর লাশ েটড় হেল রাস্তায়। 

গুলী বন্ধ েটর আহমদ মুসা হেলার েহশ্চম োটশ ছয় জটনর অবিা হদোর 
জটে হামাগুহড় হদটয় হেলার েহশ্চম োটশ েটল এল। ওোটর হেটয়ই হদেট  হেল 
হেলার হোড়ার েটয়েেজ দূটর ওরা ছয়জন বৃত্তাোটরই মটর েটড় আটছ। 

আহমদ মুসা দ্রু  হনটে হেল। ভাবল দু’জন ওরা ওোটরর জংেটল 
ঢুটেটছ, এেহন হযট  হটব ওোটরর হেলার হদটে। 

হেন্তু এ ভাবনা হশষ হবার আটেই আহমদ মুসার োটন প্রায় এেসাটে 
দু’হে গুলীর শে এটস প্রটবশ েরল। হসাজা হটয় দাাঁড়াল আহমদ মুসা। আর হোন 
গুলীর শে হটলা না। স্বহস্ত ফুটে উঠল আহমদ মুসার মুটে। হস হনহশ্চ , গুলী দু’হে 
শাহ বানু ও  াহরটের হরভলবাটরর এবং গুলী দু’হে হছাাঁড়া হটয়টছ ওোটশর 
জংেটল োলাটনা দু’জনটে লেে েটরই। আর  ারা দু’জনই মারা হেটছ। ওটদর 
হষ্টনোটনর হোন গুলী হশানা যায়হন।  ার মাটন ওরা গুলী েরার সুটযােই োয়হন। 

 াোল আহমদ মুসা হেলার হদটে। হদেল, শাহ বানু, সাহারা বানু ও 
 াহরে হেলার হনটে রাস্তার োটশ এটস দাাঁহড়টয়টছ। 

আহমদ মুসা ওহদটে  াোট ই শাহ বানু বলল ‘ভাইয়া আমরা আসট  
োহর?’ 

‘এস’। আহমদ মুসা বলল। 
শাহ বানুরা এোটর এটল আহমদ মুসা বলল, দু’জটনর দু’সফল গুলীর 

জটে ধেবাদ’। 
হবষ্ময় নামল শাহ বানু ও  াহরটের হোটে-মুটে। বলল শাহ বানু, ‘ভাইয়া 

জানটলন হে েটর হয, আমরা দু’জটন গুলী েটরহছ এবং  া সফল হটয়টছ?’ 
‘ওটদর দু’জটনর হাট  হষ্টনোন হছল, আর হ ামাটদর হাট  হছল 

হরভলবার। দু’গুলী এেসাটেই হটয়টছ। হ ামাটদর গুলীর েটর হষ্টনোন হেটে 
হোন গুলী হয়হন। এ সবই আমার েোর প্রমাণ’। বলল আহমদ মুসা। 
‘আল্লাহটে ধেবাদ ভাইয়া। আেহন এ দ্রু  হসদ্ধান্ত হনট  োটরন ভাইয়া?’ শাহ 
বানু বলল। 
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‘হবো,  ুহম ওটদর ধেবাদ হদচ্ছ হ ামার প্রােে ধেবাদ আড়াল েরার 
জে বুহঝ!’ বলল সাহারা বানু। 

‘োহনট ই যার বাস,  ার োটছ োহন ন ুন নয়, হেন্তু োহনট  যারা ন ুন 
ো হদল, ধেবাদ হ া  াটদরই প্রােে োলাম্মা’। আহমদ মুসা বলল। 

‘আমাটদর এ  বড় স্বীেৃহ  হদটচ্ছন ভাইয়া? হবহশ হটয় যাটচ্ছ। হবটশষ 
েটর আহম, হমটয়রা, এই মহান োটজ অেল’। বলল শাহ বানু।  ার েে েম্ভীর। 

‘শাহ বানু, হমটয়টদর এমন হছাে েটর হদেটল, মানুটষর অটধৈেোই হছাে 
হটয় যায়। অেে হমােলটদর নূরজাহান, মুসহলম শাসে োাঁদ সুল ানা, বীর নারী 
হাহমদা বানু প্রমুটের ইহ হাস হ ামরা জান’। আহমদ মুসা বলল। 

‘ধেবাদ ভাইয়া! আেহন..................। 
আহমদ মুসার হমাবাইল হবটজ উঠায় শাহ বানু েো হশষ না েটরই হেটম 

হেল। 
আহমদ মুসা মুটের োটছ  ুটল হনল হমাবাইল। বলল, ‘হজ আো, ওয়া 

আলাইকুম সালাম’। 
‘হছাে ভাই ভাল আটছন আেনারা? গুলী-হোলার শটে আমরা এোটন 

উহদ্বগ্ন’। বলল সুহস্ম া বালাজী। 
‘হ্াাঁ ভাল আহছ। ওটদর দশজনই মারা হেটছ, আলহামদুহলল্লাহ’। 
‘আলহামদুহলল্লাহ। আেনারা  াহটল এেন আসটছন?’ 
হ্াাঁ আসহছ। ওহদটের েবর হে?’ 
‘এই মাত্র আমাটদর সু্কটলর োেৈ হেহলটফান েটরহছল। হোলা-গুলীর শে 

শুটন ওরা েুব েুহশ। এ েবর শুটন উহদ্বগ্ন হটয় আহম হেহলটফান েরলাম’। 
‘হট  োটর, হোলা-গুলী শুটনই ওরা ধটর হনটয়হছল  ারা শত্রুটদর ে ম 

েটরটছ। যাে ওোটন এেন ওরা েয়জন আটছ?’ 
‘ওরা দশ এোর জন আটছ’। 
‘হঠে আটছ আো। আেনার হযভাটব আটছন, হসভাটবই োকুন। আমরা 

আসহছ। 
‘হঠে আটছ হছাে ভাই। সালাম’। 
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‘আসসালামু আলাইকুম’। 
আহমদ মুসা হমাবাইল েটেটে হরটে বলল, ‘েল আমরা যাত্রা েহর।  ার 

আটে শাহ বানু ও  াহরে হ ামরা অোমুহনশটনর বাটের সাটে সাটে ওটদর 
হষ্টনোনগুটলা োাঁটধ  ুটল নাও। আমাটেও হেছু দাও’। 

‘না, হষ্টনোনগুটলা আহম হনব’। বটল সাহারা বানু হষ্টনোনগুটলা কুহড়টয় 
হনবার জটে এগুটলা। 

‘না োলাম্মা, আেহন নন। ওরাই োরটব’। আহমদ মুসা বলল। 
‘হবো,  ুহম না এইমাত্র নূরজাহান, সুল ানা রাহজয়াটদর উদাহরণ 

হদটল। আরও উদাহরণ আটছ। ভারট র হবেম হযর  মহল, ইসলাটমর প্রােহমে 
যুটের বীর নারী োওলার ম  যুটদ্বর ময়দাটন অসীম বীরত্ব প্রদশৈন েটরটছন 
অসংেে মুসহলম নারী।  াহটল আহম এই েয়ো হষ্টনোন বহটনর অহধোর োব 
না হেন? সন্তানটদর যুটদ্ধ মা হে অংশ হনট  োটর না?’ 

‘ধেবাদ োলাম্মা। আমাটদর মাটয়রা এইভাটব হজটে উঠটল আমাটদর 
জাহ  ন ুন এে হসানালী হদটনর মুে অবেই হদেটব’। বটল আহমদ মুসা হনটজ 
হষ্টনোনগুটলা কুহড়টয় সাহারা বানুর োাঁটধ ঝুহলটয় হদল। 

 ারা গ্রীনভোহলর উটেটে আবার যাত্রা শুরু েরল। 
রাস্তায় উটঠ আসট ই আহমদ মুসার হমাবাইল আবার হবটজ উঠল। 
হমাবাইল হনটয় মুটের োটছ  ুটল ধটর বলল, ‘হজ আো, আসসালামু 

আলাইকুম। হোন ন ুন েবর?’ 
‘ওয়া আলাইকুম আসসালাম। হছাে ভাই এইমাত্র আমটদর সু্কটলর োেৈ 

জানাল, এইমাত্র ওটদর সদৈার ওটদর সবাইটে গ্রীনভোহল  োে েরার হনটদৈশ 
হদটয়টছ। হয দশ জন উেকূটলর হদটে হেটয়হছল সবাই মারা হেটছ। ওরা বটলটছ, 
আবার স হর হটয় হহহলেপ্টার হনটয় েুব শীঘ্রই নাহে ওরা আবার আসটব’। োেৈ 
আরও জানাল হজার েোহেং েলটছ দু’এে হমহনটের মটধেই ওরা যাত্রা শুরু 
েরটব। হছাে ভাই, আমাটদর এেন হে েরণীয়?’ বলল সুহস্ম া বালাজী উটত্তহজ  
 ার েেস্বর। 

‘বুটঝহছ আো। ভাই সাটহব হোোয়?’ 
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‘বাইটর হলােটদর োটছ হেটছ। আমাটে বল হ ামার েরামশৈ’। 
‘আো প্রেম েো হটলা, ওটদর োউটেই গ্রীনভোহল হেটে হযট  হদয়া 

যাটব না। গ্রীনভোহলর ভহবষ্য  হনরােত্তার জটেই গ্রীনভোহলর এসব োহহনী 
বাইটর প্রোশ হট  হদয়া উহে  হটব না। হদ্ব ীয় েো, ওরা প্রস্তু  হটয় যাত্র শুরুর 
আটে ওটদর আক্রমণ েরা যাটব না। োলাবার সময় মানুটষর মন দুবৈল হয়, ঐেে 
হবনষ্ট হয় এবং োো আক্রমটণর উটদোে প্রায়ই োটে না।  ৃ ীয় েো, ওরা যেন 
োহলটয় যাবার জটে রাস্তায় উঠটব,  েন উত্তর হদটে হরংটরাটের সংটযােিটল 
যারা আটছ,  ারা আক্রমটন আসটব। এই আক্রমটণ  ারা হেছটন গুলী ছুাঁড়ট  
ছুাঁড়ট  সামটন হদৌড়াটব,  েন েূবৈ হদটে হাইওটয় োমী রাস্তার োটশ যারা আটছ, 
 ারা োশ হেটে ঝাাঁহেটয় েড়টব’। 

‘ধেবাদ হছাে ভাই, সুন্দর েহরেল্পনা’। বলল সুহস্ম া বালাজী। 
‘শুনুন আো, আমাটদর এোটন যারা এটসহছল,  াটদর মটধে শংেরাোযৈ 

হনই।  াহটল হ হন ওোটনই আটছন।  াটে জীবন্ত ধরট  োরটল ভাল। এেেু 
হদেটবন’। 

‘েহঠন েো বটলটছন হছাে ভাই, এো হে হদোটব? আেনার ম  মাো 
ঠাণ্ডা েটর, েহরেল্পনা েটর গুলী েরার হলাে আমাটদর হনই’। 

‘হঠে আটছ আো, আল্লাহ ভরসা। হযো হবার হসোই হওয়া উহে । আর 
হোন েো আো?’ 

‘না, আো   হনই। আেনারা য ো সম্ভব দ্রু  আসুন। হে হটব আমার 
ভয় েরটছ। রােলাম। আসসালামু আলাইকুম’। 

‘ওয়া আলাইকুম আসসালাম’ বটল হমাবাইল বন্ধ েরল আহমদ মুসা। 
শাহ বানুরা সবাই  াহেটয় হছল আহমদ মুসার হদটে। 
আহমদ মুসা সংটেটে সুেবরো ওটদর হদল। 
যাত্রা শুরু হল আবার। 
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৭ 
সামটন এেেু হনটেই গ্রীনভোহল। 
োহাড়ো হছাে হটলও উে েোর প্রায় হোোই দৃহষ্টট  আসটছ। 
আহমদ মুসারা হশষ উৎরাই হটয় নামটছ। 
হনটে গ্রীনভোহল উে েো। 
এই সময়ই শুরু হটলা প্রেণ্ড গুলীটোলা। েলল দু’আড়াই হমহনে ধটর। 
এে সময় হেটম হেল গুলীর আওয়াজ। 
শাহ বানুরা সবাই  াোল আহমদ মুসার হদটে। মুে  াটদর শুেটনা 

উহদ্বগ্ন  ারা। বলল শাহ বানু, হেছু বুঝটছন ভাইয়া? 
‘হেছ ুবুঝা হ া যাটচ্ছ। দু’আড়াই হমহনটে হযগুলী হটয়টছ,  াটে হ নহে 

ওটয়টভ হবভক্ত েরা যায়। হ ন ওটয়টভর মটধে প্রেম ও  ৃ ীয়হে আহম মটন েহর 
আমাটদর হলােটদর। আমাটদর হলােরা হেছন হেটে শংেরাোটযৈর েলায়নর  
হলােটদর উের গুলীবষৈণ েটর। েলায়নর রা এর জবাব হদট  শুরু েটর। 
হোলা-গুলীর প্রাবলে এই সময় হবহশ হছল। এর ের গুলীবষৈণ শুরু হয় 
হাইওটয়োমী রাস্তার োটশ ওাঁৎ হেট  োো আমাটদর হলােটদর েে হেটে। এই 
ওটয়ভ-গুলীর োোগুলীর শে হ মন োওয়া যায়হন। এ হেটে বুঝা যায়, এমন 
অবিায় এমন আেহস্মেভাটব এই আক্রমণ আটস োো গুলী োলাটনার সময় ও 
সুটযাে  াটদর হছল না। আর এর অেৈ হটলা, শত্রুরা সম্পূণৈ েরাভূ । হয়ট া সবাই 
মটর হেটছ’। 

‘ াহটল আমরা মুক্ত। আমাটদর আর হোন ভয় হনই’। আনন্দ-উচ্ছ্বাস 
েহম্প  েটে বলল শাহ বানু। 

‘আলহামদুহলল্লাহ’। বলল সাহারা বানু। 
োহাটড়র হোড়ায় হনটম এটসটছ আহমদ মুসারা। 
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এই সময় আহমদ মুসারা হদেট  হেল, উে েোর েে ধটর োহাটড়র 
হদটে ছুটে আসটছ এেদল আহদবাসী নারী-েুরুষ।  াটদর সামটন েোহনশ 
হদবানন্দ এবং সুহস্ম া বালাজী। আনটন্দ সহর্ে েরটছ সবাই। 

ওরা এটস হেটছ। আহমদ মুসারা দাাঁহড়টয় েটড়টছ। 
েোহনশ হদবানন্দ হনটজ ছুটে হেটয় আহমদ মুসার োাঁধ হেটে লাইে 

হমহশন োন ও হগ্রটনে লািার নাহমটয় হনটয় ওগুটলা দু’জন আহদবাসীর হাট  
হদটয় হদল। আহমদ মুসা জহড়টয় ধরল েোহনশ হদবানন্দটে। 

ওহদটে সুহস্ম া বালাজী হনটজ এহেটয় প্রেটম সাহারা বানুর োাঁধ হেটে 
হষ্টনোনগুটলা এবং েটর শাহ বানুর মাো হেটে গুলীর বােহে নাহমটয় হনটয় 
েটয়েজন আহদবাসী হমটয়র হাট   ুটল হদল।  ারের হস এেসাটে জহড়টয় 
ধরল সাহারা বানু ও শাহ বানু দু’জনটে। বলল হস, ‘ওটয়লোম, ওটয়লোম 
ওটয়লোম’। েভীর আটবে  ার েটে। 

বাহুর বন্ধন হেটে দু’জনটে হছটড় হদটয় সুহস্ম া বালাজী সাহারা বানুর 
হা  হনটজর হাট র মুটঠার মটধে হনটয় বলল, ‘েুহশ হটয়হছ েুব। উম্মুে হটয় 
অটেো েরহছ আেনাটদর’।  ারের মুে ঘুরাল সুহস্ম া বালাজী শাহ বানুর 
হদটে। এে হাট  ন  মুেহে  ুটল ধটর বলল, ‘আর হমােল শাহজাদী! হ ামাটে 
হযমন হভটবহছ,  ার হেটয়ও  ুহম হমহষ্ট।  ুহম সুষমার বন্ধ ুনা? হ ামার োটছ  ার 
অটনে েল্প শুনব’। বটল শাহ বানুটে োটছ হেটন  ার েোটল এেো েুমু হদটয় 
বলল, ‘আমার  হসৌভােে হ ামাটদর হেটয়হছ। ে  হবশ বছটর এই প্রেম এমন 
আনন্দ’। 

বটলই সুহস্ম া বালাজী আবার ঘুরল সাহারা বানুর হদটে। বলল, ‘জাটনন 
আেনারা আমার ে  ঘহনষ্ঠ অত্মীয়?’ 

‘জাহন মা, আমার হবু বউমা সুষমার  ুহম হবান। হসই সূটত্র আহম 
হ ামারও ‘মা’ হবার দাবী েরট  োহর’। বলল সাহারা বানু। 

সুহস্ম া বালাজী আবার জহড়টয় ধরল সাহারা বানুটে। 
‘সুহষ, ওরা হেন্তু েুব ক্লান্ত। েল আমরা ওটদর হনটয় হফহর’। বলল েোহনশ 

হদবানন্দ সুহস্ম া বালাজীটে লেে েটর। 
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সুহস্ম া বালাজী সাহারা বানুর বুে হেটে মুে  ুটল েোহনশ হদবানন্দটে 
সাহারা বানু ও শাহ্ বানুর সাটে েহরেয় েহরটয় হদল।  াহরটেরও েহরেয় হদট  
যাহচ্ছল। হেন্তু েোহনশ বলল, ‘এই ইয়ংমোনটে আহম ইহ মটধেই হজটন হফটলহছ। 
হছাে ভাই আহমদ মুসা আমাটদর েহরেয় েহরটয় হদটয়টছ।  ারের শাহ বানুর 
হদটে হিহময় হাহসট  হেটয় বলল, এও হজটনহছ োলাম্মা হয, শাহ বানুর হরভলবার 
ইহ মটধেই দু’হে হশোর এবং  াহরটের হরভলবার এেহে সফল হশোটরর েৃহ ত্ব 
অজৈন েটরটছ’। 

েোহনশ হদবানটন্দর েো হশষ হট ই হসোটন হাহজর হটলা আহমদ 
মুসা। বলল দ্রু  েটে, ‘ভাই সাটহব, আহ  শংেরাোটযৈর ওোটন এেনই হেৌাঁছা 
দরোর’। 

সুহস্ম া বালাজী এহেটয় এল আহমদ মুসার হদটে। বলল, হছাে ভাই 
শংেরাোযৈটে আেহন জীহব  হেটয়হছটলন, জীহব ই োটবন’। 

‘ধেবাদ আো। েলুন সেটল আমরা যাই’। বলল আহমদ মুসা। 
সবাই েলট  শুরু েরল উে েোর অভেন্তটর। 
সবার আটে হাাঁেটছ সুহস্ম া বালাজী দু’োটশ সাহারা বানু ও শাহ বানুটে 

হনটয়।  ার হেছটন আহমদ মুসা ও েোহনশ হদবানন্দ োশা োহশ। েটর অে 
সেটল হাাঁেটছ। 

আহমদ মুসারা হেৌাঁছল সু্কটলর েূটবৈ হাইওটয়োমী রাস্তাোয়। এোটনই 
এেো উাঁেু জায়োয় ঘাটসর উের রাো হটয়টছ মহাগুরু শংেরাোযৈটে।  ার 
দু’োটয়ই গুলী হলটেটছ। এেো গুলী হবহরটয় হেটছ। আর এেো োটয় আেটে 
আটছ। 

হসোটন হেৌাঁটছই আহমদ মুসা বলল, ‘গুলীো এেনই হবর েরার বেবিা 
েরট  হয় ভাই সাটহব’। 

োটশই হছল সুহস্ম া বালাজী। হস বটল উঠল, ‘অোটরশটনর বেবিা 
আটেই এটন হরটেহছ। হেন্তু অোটরশন েরট  রাহজ নন হ হন। 

আহমদ মুসা  াোল মহাগুরু শংেরাোটযৈর হদটে। বলল, ‘আেনার 
আেহত্ত হেন?’ 
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মহাগুরু শংোরাোটযৈর হোটে-মুটে মহাক্রুি ভাব। বলল, ‘আমাটদর হয় 
হছটড় হদটব, নয় হমটর হফলটব। আহম হ ামাটদর হোন হেহেৎসা োই না, মটর 
হেটলও না’। 

‘হে মটন েটরন? আেনাটে ছাড়া হটব?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ ুহম হসই হবটভন বােৈমোন মাহেৈন নােহরে। হেন্তু আসটল  ুহম হ া 

হবটভন বােৈমোন নও। হে  ুহম?’ বলল শংেরাোযৈ। 
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমার েহরেয় এেন ইসুে নয়। আেনাটেই 

হনটয়ই েো। এেন েো বলুন হ া, আন্দামাটনর এ  হলােটে আেনারা েুন 
েরটলন হেন? হেন আেনারা আেটে হরটেটছন আহমদ শাহ আলমেীরটে?’ 

‘ ুহম জানট  োইটল না হয, হ ামরা আমাটে ছাড়টব হেনা, এ সম্পটেৈ 
আহম হে মটন েহর? হদে হ ামরা আমাটে ছাড়টব, এমন ভাবার ম  হবাো আহম 
নই।  টব হ ামরা আমাটে হমটর হফলট  োর, হেন্তু আেটে রােট  োটরা না, 
হযমন আমরা আেটে হরটেহছ আহমদ শাহ আলমেীরটে। েোহনশ হদবানন্দও 
আমাটে হ ো েরট  োটর। োরণ আহম  ার হে া-মা াটে হ ো েটরহছ এবং 
 ার সম্পহত্ত গ্রাস েটর  াটদর বনবাসী েটরহছ’। 

‘হেন্তু আেহন এসব অেরাধ স্বীোর েরটছন হেন?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘এজটে হয আমার বাড়হ  হোন েহ  েরার েম া হ ামাটদর হনই। 

বরং আহম এসব েো বটল আনন্দ োহচ্ছ এ োরটণ হয, হ ামাটদর মটন যা না 
হেছু বাড়াট  োরহছ’। বলল শংেরাোযৈ। 

‘আেনার আন্দামাটনর এ  হলােটে হ ো েটরটছন, আহমদ শাহ 
আলমেীরটে আেটে হরটেটছন, এ অেরাধও হে স্বীোর েরটবন?’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘স্বীোর েরটবা না হেন? এো েরট  োরাো আমাটদর জটে েটবৈর’। 
‘আহমদ শাহ আলমেীরসহ ওটদর অেরাধ হে  া বলার ম  সাহস হে 

আেনার আটছ?’ 
‘আহমদ শাহ আলমেীটরর বোোরো এেেু হভন্ন।  ার প্রেম অেরাধ 

হটলা, েহবত্র বংশ হেটশায়া েহরবাটরর এে েোটে হস ভাোট  হেটয়হছল।  ার 
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হদ্ব ীয় অেরাধ হটলা,  ার োটছ মূলেবান হেছ ু হজহনস আটছ যা আমাটদরটে 
উদ্ধার েরট ই হটব। হেন্তু হস রাহজ হটচ্ছ না। হেন্তু  াটে আমরা ছাড়হছ না’। 

‘ছাড়া, না ছাড়ার সবো আেনাটদর হাট  নয়, আেনার আজটের এই 
অবিা  ার এেো প্রমাণ। হস যাে, এেন বলুন, েজন েজন যুবেটে আেনার 
হ ো েটরটছন,  াটদর হে হদাষ হছল?’ 

‘আন্দামাটনর ইহ হাস হেটে মুসলমানটদর নাম মুহছ হফটলহছ। 
এোনোর মাহে হেটেও মুসরমানটদর দশৈনীয় অহস্তত্ব আমরা মুটছ হফলব। 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ইহ হাস হেটে হে মুটছ হফলট  হেটরটছন? 
‘আন্দামাটনর হজলোনা হেংবা হোোও, মুসলমানটদর উেহিহ  এবং 

অবদাটনর েো হনই। আন্দামাটনর হসলুলার হজলোনা উৎসেৈ েরা হটয়টছ 
দাটমাদর সাভারোটরর নাটম। অেে ইহ হাস মানটল এ হজলোনা ‘হশর আলী’র 
নাম উৎসেৈ হওয়া উহে  হছল। হশর আলীর ম  সফল স্বাধীন া সংগ্রামী ভারট  
আর হদ্ব ীয় জটন্মহন। আন্দামাটন হনজ হাট  হস ভারট র বৃহেশ শাসে লেৈ 
হমটয়াটে েুন েটর এবং এই েৃহ টত্বর জটে েবৈ ভটর হসই এই হসলুলার 
হজলোনায় ফাাঁহসট   জীবন উৎসেৈ েটর। হশর আলীর ের যার নাটম হসলুলার 
উৎসেৈ হওয়া উহে  হছল হ হন মওলানা ফজটল হে েয়রাবাদী। ভারট  প্রেম 
আজাদী সংগ্রাটমর এেজন নায়ে হছটলন হ হন এবং হজটলই হ হন মৃ েুবরণ 
েটরটছন। এমন আরও বহু নাম আটছ যাটদর প্রায় সবাই মুসহলম।  াটদর নাটম 
হজল উৎসেৈ হট  োরট া। হেন্তু আমরা হশর আলী ও মাওলানা ফজল হেসহ 
সবার নাম আন্দামাটনর ইহ হাস হেটে মুটছ হফলট  হেটরহছ।  াটদর নাম 
হজ্বটলর হোন দশৈনীয় অহস্তত্ব মুটছ হফলট  োরব’। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আন্দামাটনর েটয়েো েকুটমটে ইহ হাটসর 
সব নয়। আন্দামাটনর েটয়েো হলষ্ট হেটে এটদর নাম মুটছ হফলটলও ইহ হাটস 
এটদর নাম হঠেই োেটব। আর দাটমাদর সাভারোরটে োটয়র হজাটর হহটরা 
বানাটনা হটয়টছ। এর হবরুটদ্ধ ইহ মটধেই প্রহ বাদ হটয়টছ ভারট র েত্র-েহত্রোর 
 রফ হেটেই। ভারট র প্রভাবশালী েহত্রো ‘িটেলাইন’ দাটমাদর 
সাভারোরটে স্বেে োেী ও বৃহেটশর অনুগ্রহটভাজী হহসাটব হেহত্র  েটরটছ। 
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দাটমাদর সাভারোর হজ্বটল হেটে বৃহেশ সরোটরর োটছ হয হেহঠ হলটে হছটলন 
 ার েুটরাো হছটে হদটয়টছ েহত্রোহে। ঐ হেহঠট  সাভারোর বৃহেটশর হবটরাহধ া 
েরা ভুল হটয়হছল স্বীোর েটর বৃহেশ সরোটরর োটছ েমা হভো েটরহছটলন 
এবং বটলহছটলন, োরোর হেটে হছটড় হদটল হ হন এবং  ার ভাই য হদন 
সরোর োয়   হদন হোন প্রোর রাজনীহ ট  জহড়  হটবন না (I and my 
brother are perfectly willing to give a pledge of not 
participating in politics………..I am sincere in expressing my 
earnest intention of treading the constitutional path and 
trying my humble best to render the hands of the British 
dominion a bond of love and respect and respect and a 
mutual help.” ‘Front line’, April 8, 2005) বৃহেটশর োটছ আনুেট ের 
শেেগ্রহণোরী এই দাটমাদর সাভারোরটেই স্বাধীন া সংগ্রামী বাহনটয়  ার 
নাটম হসলুলার উৎসেৈ েটরটছন। এই হমেোোর হেেটব না। ইহ হাটসর এই 
প্রহ বাদ শুরু হওয়াই  ার প্রমাণ। সু রাং আন্দামাটনর মাহে হেটে 
আলমেীরটদর মুটছ হফলা যাটব না’। 

‘হ ামার বক্তৃ া শুনলাম। বৃক্তৃ া বা দু’েলম হলটে ইহ হাস হলো যায় 
না। ইহ হাস হলেট  শহক্তরও দরোর হয়। শহক্তমানরাই ইহ হাস েটড়। 
আমাটদর এই শহক্ত আটছ’। 

‘আেহন এই েো বলটছন?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘হেন বলব না। মটন েটরছ, আহম ধরা েটড় হেহছ, আর সব হশষ হটয় 

হেল।  া নয়। আহম েুটবা োহাটড়র এে আইসবােৈ মাত্র।হনটজটে য ই 
োইোহনে মটন ের, েুটবা োহাটড় ধাক্কা হেটয় ধ্বংস হটয় যাটব।‘ 

‘এই েুটবা োহাড় হে?’ 
‘ া আহম বলব না’। 
‘না বটল  ুহম হয মরট ও োরটব না, মরণও হয আসটব না’। 
‘আহম জাহন। হেন্তু  ুহম জীবন্ত োউটে আমাটদর ধরট  হেটরছ এেনও? 

হেংবা োউটে ধটর রােট  হেটরছ? োরহন। আমাটেও োটব না’। 
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‘োহরহন বটল োরা যাটব না, এেো হঠে নয়’। বলল আহমদ মুসা। 
এ েো বলটলও আহমদ মুসা স েৈ হটয়হছল শংেরাোটযৈর ম লব 

সম্পটেৈ। েিল হটয় উটঠহছল  ার হোে। শংেরাোটযৈর না বলা েোও েহরষ্কার 
হটয় উটঠহছল আহমদ মুসা োটছ। 

আহমদ মুসার বিল হোে ঘুরহছল শংেরাোটযৈর দু’হা  ও  ার জামার 
হবা াটমর উের। শংেরাোটযৈর বাম হা ো োন হাট র উের রাো হছল বটল 
োন হাট র েুটরাো হদেট  োহচ্ছল না আহমদ মুসা। 

‘আেনার োন হা ো হদহে’ বটল আহমদ মুসা হনেু হহচ্ছল শংেরাোটযৈর 
োন হা  ধরার জটে। 

হেন্তু শংেরাোযৈ হোটের েলটে  ার োন হা  হেটন হনটয়  জৈহনো মুটে 
েুরল। 

আহমদ মুসা ঝাাঁহেটয় েড়র শংেরাোটযৈর উের। হেষ্টা েরর  ার োন 
হাট র  জৈহনো মুে হেটে হেটন হনবার জটে। হেন্তু োরল না আহমদ মুসা। 
শংেরাোযৈ  ার সবৈশহক্ত হদটয়  ার হদহোটে উেুড় েটর হফলল। 

আহমদ মুসা যেন  াটে আবার হেৎ েরল এবং  ার হা  মুে হেটে 
হবর েরল,  েন শংেরাোটযৈর হদহো নীল হটয় হেটছ। 

 ার হা ো হদটহর উের ছুাঁটড় হদটয় উটঠ দাাঁড়াল আহমদ মুসা। হ াশ 
েটে বলল, ‘োরলাম না  াটে বাাঁোট ’। 

‘আংহেট   াহটল েোহসয়াম সাইনাইে হছল’। বলল সুহস্ম া বালাজী। 
‘শয় ানটে শাহস্ত  াহটল শয় ান হনটজই হদল। েোহনস হদবানন্দ 

বলল। 
‘হ্াাঁ, ভাই সাটহব। বেহক্ত শয় ান হনটজটে শাহস্ত হদটয় শয় াটনর ‘েুটবা 

োহাড়’হে বাাঁহেটয় হেল’। 
‘হছাে ভাই আেনার উটদোে আর এেেু আটে হটল হে হট া জাহন না’। 

বলল সুহস্ম া বালাজী। 
‘ ার োন হাট ই হয েোহসয়াম সাইনাইে আংহে আটছ, এ হসদ্ধাটন্ত 

হেৌাঁছট  এেেু হদহর হটয়টছ আমার’। 
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‘দুুঃে েরটবন না হছাে ভাই। শয় াটনর এইভাটব েটল যাওয়াই আল্লাহর 
ইচ্ছা হছল। আহম েুহশ হটয়হছ। এেো কুগ্রহ আমাটদর জীবন হেটে সটর হেল। 
আমাটদর হস্বচ্ছা-হনবৈাসন জীবটনর ইহ  ঘেল। আহম ও সুহস্ম আজ হেটে মুক্ত’। 

‘েনগ্রােুটলশন আো, ভাই সাটহব’। বলল আহমদ মুসা। 
‘ধেবাদ হছাে ভাই। হেন্তু আেহন হ া শয় াটনর ‘েুটবা োহটড়’র 

সন্ধান হেটলন না।  ার হে হটব?’ সুহস্ম া বালাজী বলল। 
েম্ভীর হটলা আহমদ মুসা। বলল, ‘আইসবােৈ হাহরটয় যাওয়ায়, 

শয় াটনর, ‘েুটবা োহাড়’ োহনর  লায় অদৃে হটয় হেল বটে, হেন্তু শয় াটনর 
হজন্দানোনা নামে আইসবােৈ, হযোটন এে হমােল শাহজাদা বন্দী আটছন,  া 
আমার সামটন রটয়টছ। হসোটন হেটল আহম বন্দী শাহজাদাটে উদ্ধার েরট  
োরব এবং শয় াটনর ‘েুটবা োহাটড়’র সন্ধানও আটরেবার হেটয় যাব’। 

আহমদ মুসা োমল। 
সটঙ্গ সটঙ্গ ‘আহমন’ বটল উঠল সাহারা বানু, শাহ বানু এবং  াহরে এেই 

সটঙ্গ।  ারের সুহস্ম া বালাহজ এবং েোহনস হদবানন্দও। 
‘ইনশাআল্লাহ’। বলল আহমদ মুসাও। 
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১ 
সুস্মিতো  োলোজী বদর  স্মতন তলো র  হোওয়ো খোনো। 
এ বে  অভজোর বভটস্ম র ও  বল  সুস্মিতোর ো। 
এ খোবন  বস  হ্রবদর  ম ত স্ম শ োল  সবর ো বর র  উ পর স্মদবয় আন্দ ো ম োবনর  শ োন্ত 

নীল সম ুদ্র  দদখ ো য োয়। 
আহম দ ম ুসোর  শ ূন্য  দৃস্মি  নীল সোগর দপস্মর বয়  ছুটবছ  আর ও  দূবর, অবনে  

দূবর - আর   সোগরও প োর  হব য়।  দ োবখর  সোম বন দভ বস উ ব ে বছ দজোবস ফোই বনর  
স্মম স্মি  হোস্মসর  শ োন্ত সুন্দ র  ম ুখ। 

এ ইম োত্র দটস্ম লবফোন ে বর স্মছ ল দড োনো  দজো বসফো ইন।  তোর  রুস্মট ন 
দটস্ম লবফোন।  আবগ  সোত  স্মদন প র  পর দটস্ম লবফোন ে র বতো।  সন্ত োন আহম দ আব্দ ুল্লো হ  
জন্ম দনয়োর পর স োত স্মদন  দে ব ে  দনবম এ বসবছ  এ খন স্মতন স্ম দবন।  প্র স্মত স্মতন  স্মদন 
পর দস  এ খন  দটস্ম লবফ োন ে ব র ।  দড োনোর  যুস্মি হল  আহম দ  আব্দ ুল্লহ  আসোর  পর  
তোর  দোস্ময়ত্ব  দ বড়বছ  এ  ং তো র  সোবে  দুস্মিন্তো ও দ  বড়ব ছ। এ খন সোত  স্মদন অ বপক্ষো  
ে র ো তোর  পবক্ষ  স ম্ভ  নয়। 
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স্মতন স্মদন পবর র  দড োনোর  এ ই দটস্ম লবফোন আহম দ ম ুসোর  ে োব ছ অম ৃবতর  
ম ত, দযন প্রোনসঞ্জ ী নী সুধো।  স্মতন স্মদ বনর  ক্ল োস্মন্ত স্মন স্মম বেই দূর  হবয় য োয় এ ে স্মট 
পস্মর স্ম ত ে বঠে র  স্মম স্মি  সববোধবন।   

স্মে ন্তূ দড োনো আজ দটস্ম লবফোন ে বর বছ দু’স্মদবনর  ম োে োয়।   
আজ দড োনো স্ম ছল দ োরুন খুস্মশ । 
ফ্রোন্স দেবে  তোর  আব্ব ো এ বস বছ এ  ং  র োস্মশ য়ো দেবে  এ বস বছ ত োর  ম ো  

(ওলগোর  ম ো)।  স্মে ন্তূ এ ই  খুস্মশ র  ে েো  লবত  স্মগবয়  ে োন্নোয়   োে রুদ্ধ  হবয়  দগব ছ 
দজোবসফ োইন।   বলব ছ, ‘এ ই ম ুহূবতে  খু   স্মফল ে র স্মছ  আস্মম  দ তো ম োবে ।  ম নট ো অস্মির  
লোগবছ।   োর স্মদবে  আম োর  স ই আ বছ, স্মে ন্তূ ম বন হ বে স্মে ছু ই দনই।  হে োৎ  ে বর  
শ ূন্যতোর  এ ে টো যন্ত্রণো আম োবে  স্মি বর  ধবর বছ। তোই এ ে স্মদন আবগই দ তোম োবে  
দটস্ম লবফোন ে র লোম।’ ে েো দশ ে  ে বর ই  দস তোড়োতোস্মড়   বল  উ বে বছ, ‘স্যোস্মর, 
আম োর  ে েো গু বলোবে  শ োস্মব্দ ে অব েে স্মন ও  নো।  আ ব্বো, আম্ম ো এ বসবছন দতো।  তোই  
ম নট ো হে োৎ আনবন্দ  োাঁধন হো র ো হবয় উ বে বছ। আহম দ ম ুসো  উ ত্ত বর   বলবছ, স্মে ন্ত ূ
দজোবসফ োন, আস্মম  দত োম োবে  ে ি স্মদস্মে এ  ে েো  দ তো  স্মে ে ।’ উ ত্ত বর  দজো বসফোই বনর  
জ ো টো  দীি ে স্মছল।   বলব ছ, ে ি পোস্মে  এ  ে েো  যস্ম দ  স্মল  তো  স্ম ে ে  হব  ন ো।  স্মে ন্তূ এ  
ে বি দয সুখ  আবছ, তো ে বির  দ বয় অবনে   ড়, এ  ে েো তুস্মম  অন্তত  ুঝ ব ।  ে োর ণ 
এ ম ন ে ি দতোম োর  ম োবঝও  আবছ এ  ং  ে বির  ম বধে দ য  ড় সুখ ত ো আম োর  ম ত  
দতোম োবে ও  সোন্তনো  দদয়।  আর  তুস্মম  আম োবে  দে োন ে ি দোও  নো।  এ  ে ি যস্মদ  দে উ  
স্মদবয় েো বে ন স্মতস্মন  আম োর  আল্লো হ, স্ম শ্ব জোহোবনর  প্রভ।ূ  আন বন্দর  সোবে  ুে  দপ বত  
এ ই ে ি আস্মম  গ্র হন  ে বর স্মছ।  ে োর ণ এ র  দয  পরম  জোয োহ  স্ম তস্মন পুরস্কোর  স্মহসো ব  
প্রস্ততূ দর বখ বছন তো দতোম োর  আম োর  ে ল্পনোর  োইবর ।   ল, এ র পর তুস্মম  ে বির 
ে েো  লব ত পোর?’ আহম দ ম ু সো  বলবছ, ‘ লবত  পোর  দজো ব সফোইন।  পুরস্ক োবর র  
অস্মস্তত্ব দযম ন  োস্ত  , ে বিরও অস্মস্তত্ব দ তমস্ম ন  োস্ত ।  ে ি আবছ  বল ই দ তো  
পুরস্কোর ।  তব   আম োর  খু   ভোল লো গবছ  দজোবস ফোইন, আল্লোহর  ইে োবে  তুস্মম  
এ ম নভোব  গ্র হন ে র বত  দপ ব র ছ দদ বখ।  দতোম োর  এ ই ধ ধযে  আম োবে  আর ও শ স্মি 
দযোগ োব ।’ দজ োবসফ োইন  উ ত্ত বর  আব গ রুদ্ধ  ে বঠে   ব লবছ, ‘সে ল প্রসংসো  
আল্লোহর ।  আর  আল্লোহবে  তুস্ম ম ই আম োবে  স্ম স্ম নবয়ছ।  আল্লোহর  প্রস্মত এ ই স্মন ভেরতো  
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আস্মম  দতোম োর  ে োবছ  দে বে ই স্মশ বখস্মছ।  আজবে র  এ ই দ য  আস্মম, তোবে  তুস্মম ই  
গবড়ছ।  সুতরোং.........।’ দজ োব সফোইনবে  ে েো  দশ ে  ে র বত  ন ো স্মদবয়  তোর  ে েোর  
ম োঝখোবনই  আহম দ ম ুসো   বল  উ বে বছ, ‘ম োনুে  এ েম োত্র আল্লোহই গবড়  
দজোবসফ োইন।  আল্লো হর ই  দ দয়ো  দ য  আবলো  আস্মম  দতোম োর  ে োবছ  তু বল ধ বর স্মছ, তোাঁবে  
গ্রহন ে র োর  শ স্মি আল্লোহই দ তোম োবে  স্মদবয়ব ছন।  এ  আবলো য় দয আবল োর  জী ন 
তুস্মম  দপ বয়ছ, আল্লোহই  দয়ো  ে বর  তো  গ বড় স্ম দবয়ব ছন।  স  েো িোয়  স  প্রশ ংসো  
আল্লোহর ।’ সবে  স বে ই  দজ োব সফোইন   বলবছ, ‘ধন্য োদ  দ তোম োবে ।  তুস্মম  আম োর  
ভূল শু ধবর  স্মদবয় ছ।  তুস্মম  আম ো র  স্ব োম ী, আম োর  স্মশ ক্ষে ।  এ টো আম োর  গ ে।’ আহম দ  
ম ুসো সবে  স বে ই  বলবছ, ‘ েোপোর টো এ ে তরফো নয়  দজ োবসফো ইন।  আম োবদর  
কু র আন শর ীবফ স্ব োম ী -স্ত্রীবে  পরস্প বর র  অস্মভভো ে  স্মহসোব  অস্মভস্ম হত ে র ো 
হবয়বছ।  অস্মভভ ো ে  স্মশ ক্ষ ে ও। সুতরোং  শু ধু ছোত্রী  নয়, স্মশক্ষে ও তুস্মম ।’ দ হবস  
উ বে স্মছল  দজোবসফ োইন।   বল ব ছ, ‘স্যোর  যস্মদ ছোত্রী বে  স্যোবর  উ ন্নস্ম ত ে বর ন, তোহ বল 
দে োন দ োে ো ছোত্রী  আনবন্দ আত্মহোর ো হ ব  নো।’ আহম দ ম ুস ো   বলব ছন, ‘ে েোটো 
ওভোব  নয়  এ ভোব   ল, স্ব োম ী-স্ত্রী দুজনবে  সম োন  আসন দদ য়োর জন্য  আল্লোহ বে  
ধন্য োদ।’ এ ে টু  সম য়  স্মন বয়  গম্ভীর  ে বঠে   বলবছ  দজ োবসফ োইন, দতোম োর  সম ো ন  
ে েোটোর  সোবে আস্মম  এ ে ম ত নই।  আল্লোহর বু্বল আলোস্মম ন স্ত্রীবদর  তো বদর  উ পযুি  
িোন স্মদবয় বছন এ  জ ন্য ত োর  শু ে স্মর য়ো আদোয় ে র স্মছ।  উ ত্ত বর  আহম দ ম ুসো  বলব ছ, 
‘ে েোটোর  ম বধে প্রস্মতবযোস্মগত ো দর ে েোে স্মে  আবছ। স্ব োম ী -স্ত্রীর সম্পে ে দর ে েোে স্মের 
ন য়, সম্প্রীস্মত ও  সহ বযোস্মগত োর ।  সম্প্রীস্মত  ও  সহব যো স্মগত ো নো  েোে বল দর ে েোে স্মে র  
দর জোল্ট খু  ফল দ দয়নো।  আল্লোহ উ ভবয়র  ম বধে এ ই সম্প্রী স্মত ও সহব যোস্মগত োর  
ে েোই  বল বছন।’ 

 ে েো দশ ে দজ োবসফ োইন  আ োর   বল  উ বে বছ, ‘দতোম োর  অ বনে  সম য় 
স্মন বয়স্মছ, প্রসে দেবে ও অবন ে  দূবর  সবর  এ বসস্মছ।  দশ োন, আপোবে   বলো আস্মম  
দটস্ম লবফোন ে র  ।  র ো খলোম দটস্ম লবফোন।’  োধো  স্মদ বয়  আহম দ  ম ুসো তোড়ো তোস্মড়   বল  
উ বে স্মছল, দর বখো নো  স্মিজ।  এ ে টো দম  স্মন বয়  দজ োবসফ োইন   বলবছ, তমোর  ম নট ো 
আজ খু   স্মফ্র  দদখস্মছ।  এ ম ন স্মফ্র  দ দখবল  আম োর  ভয়  ে বর ।’ ‘দ ে ন’  বল বছ  আহম দ  
ম ুসো।  ‘দতোম োর  এ ম ন  স্ম ফ্র  হওয়ো দতোম োর   ড়  স্মে ছুবত  জস্মড় ব য়  পড়োর  ইস্মে ত দদয়, 



ডুব ো  প োহোড়  5 

 

 বলবছ দড োনো দজ োবসফ োইন।  তোর  ে ঠে  ভোর ী দশ োনো যোস্মে ল।   বলবছ আ হম দ ম ুসো, 
‘স্মে ন্তূ তুস্মম  দতো অ বনে  শ ি দজোবস ফোইন।   দতোম োর  দৃঢ়তো  আম োবে  শ স্মি 
দজোগোয়।’ দজো বসফোইন   বল ব ছ, স্যস্মর  এ ভোব   লো আম োর  স্ম ে ে  হয়স্মন ।  স্মে ন্তূ সস্মতে 
স্মে  জোন? আহম দ আ দুল্লোহ র  স্মদবে   োইবল  আস্মম  দযন  দু  েল হ বয়  পস্মড়।  তুস্মম  
পোবশ  েোে বল  এ  দু েলতো  আস্ম ম  অনুভ  ে স্মর  নো ।   ু ঝবত  পোস্ম র, এ টো আম োর  জবন্য  
দশ োভনীয় নয়।  স্মে ন্তূ......।  ে েো দশ ে ে র বত পোবর  নো  দড োনো  দজোবসফ োইন।  গল োয়  
আট বে  যোয় তোর  ে েো।  দ দ নোর  এ ে টো তীক্ষ্ণ ছুস্মর  এ বস আি োত ে বর  আহম দ 
ম ুসোবে ।   বল  দস, দতোম োর  এ  স্ম ন্তো  দশ োভনীয়  নয়   দে ন দজ োবসফো ইন, এ  স্ম ন্তোই  
স্ব োভোস্ম ে ।  এ ে জন স্ত্রীর দ বয় এ ে জন  ‘ম ো-স্ত্রীর’ দোস্ময়ত্ব  দত ো দ স্মশ  হ ব ই।  দোস্ময়ত্ব  
দেবে  আবস স্ম ন্তো, স্ম ন্তোর  এ ে টো পযেোয় ভয়ও।’ সবে  সবে ই  বল  উ বে বছ  
দজোবসফ োইন, ‘আম োর  দু েলতোর  ে েো দতোম ো বে   বলস্ম ছ সোহস পো ওয়োর  জবন্য, 
শ স্মি পো   বল।  স্মে ন্তূ এ খন দদ খস্মছ, দু েলতো বে  তুস্মম  প্র বর ো ণ ো স্মদে, আর ও 
 োস্মড় বয় স্মদস্মে।  দতোম োর  ে োছ দেবে  এ টো  আশ ো ে স্মর স্মন ।’ আহম দ ম সো   বল বছ, 
আস্মম  এ খন শু ধু আহম দ ম ুসো  নই, এ ে জবনর  স্ব োম ী এ  ং এ ে জবনর  স্মপতোও। 
 বলবছ  দজো বসফো ইন, ‘স্যস্মর, আস্মম  দয ে েো   লস্ম ছ, দস ে েো  তুস্মম ও  লবল।  ে েো  
সতে এ  ং  খু ই   োস্ত ।  স্মে ন্তূ এ ই দু েলত ো আম োর  জ বন্য  হয় বতো  স্মে ছুটো সোবজ  স্মে ন্তূ  
দতোম োর  সো বজ  ন ো।  তুস্মম  এ ে জন দজোবস ফোই বনর  স্ব োম ী তুস্ম ম  এ ে জন আহম দ 
আ দুল্লোহর  স্মপত ো, স্মে ন্তূ দে োস্মট  দে োস্মট  ম োনুবের  তুস্মম  ‘আহ নদ  ম ুসো’।  আল্লোহর  
ে োবছ  তুস্মম  আহম দ  ম ুসোই।  এ ই আহম দ  ম ুসো দু  েল  হ বত  পো বর  নো।’ এ ে  ধর বনর  
আব গ দেউ  দ খবল  উ বে স্মছল  আহম দ  ম ুসোর  দ হোর োয়।  দ ড োনো দজো বসফো ইবনর  
ে েোগুবলোবে  ম বন হস্মে ল অ স্ম ির ণীয় স্মশ লোস্মলস্মপর  এে  ম ূস্মতেমোন সত্ত োর  ম ত 
দদদী পেমোন।   বল  উ বে স্মছল  আহম দ ম ুসো, ‘দজোবস ফোইন  আম োর  ে ৃতজ্ঞতো নোও।  
দতোম োর  ম ত স্ত্রী  েোে বল  ে োবর ো পে  হোর ো োর  ভয় দনই।  আ ল্লোহ দ তোম োবে  জ োযো হ 
দোন ে রুন।  তুস্মম  শ োস্মন্তর  ম রুদেোন শু ধু নোও দজো বসফোইন, অ  েোহত দপ্ররণ োর  এ ে 
ম োনস সবর ো র ও।’ আহম দ  ম ুসোর  ে েোর  স্মপবে ই দড োন ো দজো বসফোইন   বল  
উ বে স্মছল, হ্যো, ম হোনজন  সূযে  য খন ি োতে   োাঁব দর  প্রস ংসো  ে বর  তখন  শু নবত  
ভোবলোই  লোব গ।’ 
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দড োনো দজোবস ফোইনবে  স্মন বয় আহম দ ম ুসোর  এ ই  সুখ  স্ম ন্তো  আর  ে তক্ষণ 
 লবতো দে  জোবন।  স্মে ন্তূ  লবত পোর বলো নো।  হো ওয়োখোনোয়  উ ে োর  স্মসাঁস্ম ড় -ম ুবখর  
দড়জোয় নে  হল।  দভবে  দ গল  আহম দ  ম ুসোর  সুখ  সপ্ন। স োগ বর র  নীল  ুে  দ েবে  
স্মফবর  এ ল তোর  দ োখ। 

দর জোর দপছ বন  বসস্মছল আ হ ম দ ম ুসো। 
দপছবন  এ ে  োর  তোে োল আহম দ ম ুসো। 
ম ুখ স্মফস্মর বয় আনল  আ োর ।   লল, ‘এ স শ োহ  োনু।’ 
অনুম স্মত দপবয়  শ োহ  োনু প্রব শ  ে র ল হোওয়োখোনোয়। 
পরবন তোর  দেোলো  সোবল োয়োর - ে োস্মম জ।  ম োেোয় ওড়নো, শ র ীবর ও জস্মড় বয় 

আবছ। 
ম োেোর  ওড়নোটো  ে পোবলর  উ পর আর ও দটবন স্ম দবয়   ঞ্চ ল পদ বক্ষ বপ  

আহম দ ম ুসোর  সোম বন এ ল।   লল, ‘ভোইয়ো আস্মম  ম োত্র এ ে  োর  নে  ে বর স্মছ।  স্মে 
ে বর   ুঝবলন  আস্মম ।’ 

‘তুস্মম  তজেনী ভোাঁজ ে বর  ভোাঁজ হ ওয়ো আেুল স্মদবয় প্রে বম  এ ে  োর  নে  ে বর 
েোে ।’ আহম দ ম ুসো   লল। 

‘ভোইয়ো  আপস্মন এত স্ম হসো -স্মন বে শ  ে বর ন েখন?’ 
‘স্মহবস -স্মন বে শ  নয়, এ টো ভোব লো ে বর  দশ োনোর   ে োপোর ।’ 
‘আম র োও দতো  শু স্মন, স্মে ন্তূ এ ই ফল দত ো হয়  নো।’ শ ো হ  োনু   লল। 
‘দশ োন  বট, স্মে ন্তূ আন্তস্মরে ভোব  ম বনোব যোগ  দোও  নো।’ 
সবে  সবে  জ ো   ন ো স্ম দবয়  শ ো হ  োনু এ ে টু ভ ো ল।  তোর পর  লল, ‘হবত  

পোবর ।’ 
শ োহ  োনু  েোম ব তই  আহম দ  ম ুসো  লল, ‘স্মে ছু  লব , নো হো ওয়ো দখব ত  

এ বসছ?’ 
‘ভোইয়ো, সুেম ো দটস্ম লবফোন ে বর স্মছল।  আপস্মন স্মছবলন  নো।  দস সুস্মিতো  

 োলোজী আপ োর  সোবে  দদ খো ে র োর  জবন্য পোগল হবয় উ বে বছ ।  আপনোবে  অনুবরোধ 
ে বর বছ, দয দে োন উপ োবয়  সুস্মিতো আপ োর  সো বে তোর দ দখো  ে স্মর বয় দদয়োর জন্য।’ 
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হ্যোাঁ, সুস্মিতো আপোর ো  দপ োটে দে য়োবর  েো বে ।  দসখোবন  দগ বল স হবজই দদ খো  
হবত  পোবর ।  স্মে ে  আবছ, ওবদ র  সোবে  আবলো নো  ে বর  দদ খ ।’ 

‘ধন্য োদ  ভো ইয়ো। এ টুকু ই  ল োর  স্মছল।’  লল  শ ো হ  োনু। 
‘দতোম োর  ে েো দশ ে হ বয়  েোে বল আম োর  স্মে ছু  লোর আবছ 

দতোম োবে । আহম দ ম ুসো   লল। 
দসোফোয়  দ হলোন স্মদ বয় আ হম দ ম ুসোর  শ ূন্য দৃস্মি  আ োর  স্মফবর  দগল  

সোগবর র  স্মদবে । 
আহম দ ম ুসোর  ে েোয়  ম বে  উ বে  তোে োয় শ োহ   োনু আ হম দ ম ু সোর  স্মদবে ।  

স্মে ছুটো উ ৎসুে, স্মে ছুটো ভয় স্মম স্মি ত ভো  ফবুট উ বে বছ ত োর  দ োব খ -ম ুবখ।   লল, 
‘আস্মম  স্মে ছু অন্যোয়  ে বর  দফস্মল স্মন  দতো।’ 

সবে  সবে  ে েো  লল নো আহ ম দ ম ুসো।  ভো স্মছল দস।  গত ে োল সোহোর ো  
 োনু আ হম দ  ম ুসোবে   বলব ছ শ োহ  োনু ও তোস্মর বে র   েো পোব র ।  তোর  এ  ং  আহম দ  
শ োহ আলম গীবর র  ইেো তোস্ম র বে র  সোবে শ োহ  োনুর  স্ম ব য় দদয়ো। ত োস্মর ে  ও 
তোস্মর বে র  পস্মর  োর ও এ টো  োয়।  স্মে ন্তূ দুব েোধে হল শ োহ  োনু।  এ  সংক্র োন্ত স  ে েো  
স  প্রশ্নবে ই  দস  এ স্মর বয় য োয় ।  এ ই প্রস্তো ব  তোবে  আনস্ম ন্দ ত  বল  ম বন হয় নো।  
আ োর  তোস্মর ে বে  দস  খোর োপ  দ োবখ  দ দবখ  এ টোও নয়।  যস্মদ ও শ োহ   োনু  স্মে ছুটো 
সম োবলো ে, স্মে ন্তূ দসট ো আন্তস্মর ে, স্ম বেেম ূলে  নয়।  স  স্ম ম স্মল বয় এ ই  েো পোবর  
সোহোর ো   োনু  স্মে ছুই  স্মে ে  ে র বত প োর বছ  নো, স্মে  ে র ব   ু ঝব ত প োর বছ  নো।  ত োই  দস  
আহম দ ম ুসোবে  অনুবরোধ ে বর বছ এ ই স্ম েবয় দ োস্ময়ত্ব দনয়োর জবন্য।  সোহোর ো  োনুর  
ে েো, আহম দ ম ুসোর  দে ো ন  ে েোয় নো  ে র োর  স োধে শ ো হ  োনু র  দনই।  সোহ োর ো  োনুর  
দদয়ো এ ই দ োস্ময়ত্ব স্মন বয়ই শ োহ   োনুর  সোবে ে েো  লোর উ ব দ েোগ স্মন বয়বছ আহম দ 
ম ুসো। 

স্মে   লব  এ ে টু গুস্মছবয়  স্মন ল  আহম দ ম ুসো।   লল, ‘দে োন অন্যোয়  দে োন 
স্মদন ে বর ছ দয  অন্যোয়  ে র ব ? দসস  স্মে ছু নো  শ োহ  োনু।’ আহম দ ম ুসোর  দৃস্মি  
সোগবর র  স্মদে  দে বে  স্মফবর  এ ব সবছ। 

‘অজোবন্ত, অজ্ঞ োবতও অন্যোয়  হ বয় য োয় ভ োইয়ো। দে উ  নো জোন ব লও আল্লোহ  
তো জো বনন ।’ 
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‘আল্লোহ  তোর   োন্দোর  অজো বন্ত  অজ্ঞ োব তর ভুল, অন্যোয়  দগ ো পন র োখব তই 
 োন এ ং এ স  স্মতস্মন  ম োফ ে ব র  দদন।’ 

ম্লোন হোসল  শ োহ   োনু।  তোর  দ োবখর  দে োণট ো ভোর ী  হ বয়  উ বে স্মছল।  দে াঁবপ  
উ বে স্মছল তোর  ম ন।  আল্লোহ দ তো স েজ্ঞ ।  অন্য োয়বে  আস্মম  অন্যোয়  স্মল   বট, স্মে ন্তু 
অন্যোবয়র  িসৃ্মতবে ও দয আম োর  ভোবলো  লোব গ। আল্লোহ  দতো  এ টোও জোবনন ।  এ  
অন্যোয়বে ও স্মতস্মন  ম োফ ে র ব ন? 

এ ে টু ি ুবর  দোাঁস্মড়বয় স্মন বজবে  স োম বল স্মন বয় আ োর  সোম বন এ ল দস আহম দ  
ম ুসোর ।   লল, ‘ লুন ভোইয়ো।’ 

শ োহ  োনুর  ভোর ী  দ হোর ো আ হ ম দ ম ু সোর  দৃস্মি  আে েেণ  ে বর স্মছল।  শ োহ 
 োনুবে  সহজ ে র োর  জব ন্যই আহম দ ম ুসো  লল, ‘ে োর ও সোবে ঝগড়ো ে বর ছ  
নোস্মে ।’ ম ুবখ হোস্মস  আহম দ  ম ুসোর । 

‘নো ভো ইয়ো ঝ গড়ো ে স্মর স্মন ।  ঝগড়ো দত ো এ ে জবনর  সোব ে হ য়, আর  হব   
নো।’ ম্লোন  দ হবস   লল  শ োহ   ো নু।   

‘দে ন হব   নো?’ 
‘দস আপন োর  ছোত্র।’ গম্ভীর  ে ণ্ঠ  শ োহ  োনুর । 
‘তোবত  স্মে?’ 
শ োহ  োনু  আহম দ ম ুসোর  স োম ব নর  দসোফোয়   সল।   লল, ‘আপনোর  ে েো 

 লুন ভোইয়ো।’ দজ োর  ে বর  ম ুব খ হোস্মস  ফসু্মট বয়   লল  শ োহ   োনু । 
এ ে টো গোম্ভীযে  দনবম এ ল  আহ ম দ ম ুসোর  ম ুব খ।   লল, ‘ে েোটো দত োম োর  

আম্ম োর  পক্ষ দে বে  হ বল ভোবল ো হ বতো।  স্মে ন্তু স্মতস্মন  আম োবে  এ  দোস্ময়ত্ব  স্মদবয় বছন।  
ে েোটো তুস্মম  ও তোস্মর ে  ম ুসো দম োপলোবে  স্মন বয়।’ েোম ল  আহম দ ম ুসো।   

শ োহ  োনুর  ম ুখ  স্মন  ু হবয়  স্মগবয়স্ম ছল। 
আহম দ ম ুসো েোম বল এ ে টুক্ষ ণ স্মন র  তো। 
‘ লুন ভ োইয়ো।’ স্মন র  তো  দভব ে   লল  শ োহ   োনু।  ত োর  ে ণ্ঠ  এ ে টু  ে োাঁপো ও  

গম্ভীর । 
‘স োই  ম বন েবরন, দতোম োবদ র  সম্পে েটো খু ই  ভোবল ো হ ব ।’ 
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‘আস্মম ও স্মসদ্ধোন্ত  স্মন বয়  স্মন বয়স্মছ  ভোইয়ো।’ ম ুখ স্মন  ু  শ োহ  োনুর ।  ে ণ্ঠট ো দভবে  
পড়োর  ম ত ভোর ী। 

আহম দ ম ুসো ম ুখ  তুলল  শ োহ  োনুর  স্মদবে ।   লল, ‘আলহোম দুস্মল ল্লোহ।’ 
আনবন্দ  উ জ্জ্বল  হ বয়  উ ে ল  আ হম দ ম ুসোর  ম ুখ।   

‘আলহোম দুস্মল ল্লোহ।’  লল  শ ো হ  োনুও।   লব ত স্মগ বয়  তোর  ে ণ্ঠ  ে োন্নোয়  
দভবে  পড়ল। 

দু’হো বত ম ুখ  দে বে  ে োন্নো দ বপ  উ বে  দোাঁস্মড়বয়  ছু বট  পোলোল  শ ো হ  োনু।   
স্মম স্মি  হোস্মস ফবুট উ ে ল আহম দ ম ুসোর  দে োাঁবট।  ম বন ম বন  লল, আম োবদর  

দম বয়র ো আনবন্দর  স্মসদ্ধোবন্ত ও ে োাঁবদ।  এ টোই স্ব োভোস্ম ে ।  জী  বন এ র  দ বয়  ড় 
স্মসদ্ধোন্ত স্মে ছু দন ই। 

স্মন বজর  ে েো ম বন পড়ল আ হম দ ম ুসোর । 
‘আম োবদর  ে োাঁদোর  হোস োর  দে োনট োর ই সুবয োগ হয়স্মন’, িসৃ্মত োর ণ ে র ল 

আহম দ ম ুসো, ‘আম োবদর  স্ম বয় টো স্মছল র ণোে বনর  স্ম বয়র  ম ত। স্ম বয়র  আসন দেবে  
দসোজো এ য়োরব পোটে স্মগবয়স্মছ।  যো োর  পবে  গোস্মড় ব ত ে বয় ে টো ে েো হবয়স্মছল  
দম ইস্মল গুস্মল  ম োবন আস্মম নোর  সো বে। স্মে  অসীম  ধ ধবযের  প্রস্মতমূস্ম তে স্মছল দস।  দস সম য়  
দস দভবে পড়বল আস্মম  এ বগ োবত পোর ত োম  নো।  স   োওয় ো, স  আব গ, স  
ে োন্নোবে  আড়োল  ে বর  দস  স্ম দ োয় স্মদ বয়স্মছল  আম োবে ।  আড়ো ব লর  দস  ে োন্নোর  সম ুদ্র  
আস্মম  দপছ বন তোে োবলই  দদখ ব ত প োই।’ ভোর ী  হ বয়  উ ে ল  আহ ম দ ম ুসোর  দু’দ োব খর  
দে োণ। 

দভব   বল আ হম দ ম ুসো, দ ড োনো দজো বসফোই বনর  সোব ে তোর  স্ম বয়ও  
পস্মর ে ল্পনো ে বর  হয়স্মন ।  ে তে টো পে -স্ম বয়র  ম ত ই স্মছল   েোপোর ।  এ ে  সোবে  
র োস্মশ য়ো যোওয়ো  উ পলক্ষ  ে বর  প্রবয় োজনই দু’জবনর   োওয়ো র  আে স্মিে  স্মম লন 
ি টোয়।  অস্মভভো ে বদর  পোস্মর  োস্মর ে  স্ম বয়র  দয  আনন্দ - আব গ  তোর  সোক্ষ োত  
আহম দ ম ুসোর ো পোয়স্মন ।  শ োহ  োনুর  আব গ- অনুভুস্মতর  ম বধে  তোর ই এ ে টো  প্রে োশ  
দদখল  আহম দ ম ুসো। 

অতীবতর  িসৃ্মতর  ম ো বঝ স্মন বজ ব ে  হোস্মর বয় দফবলস্ম ছল  আহম দ  ম ুসো।  তোর  
দু’দ ো বখর  শ ূন্য দৃস্মি  আে োর  ম ত দসাঁ বট  স্মগবয়স্মছল  দূর  সো গবর র   ুবে । 
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হোওয়োখ োনোয়  প্রব  শ  ে বর বছ  সোহোর ো   োনু, ড েোস্মন শ  দদ োনন্দ  ও  সুস্মিত ো  
 োলোজী।  সুস্মি তো   োলোজ ী  গ লদো ো  ে বর  ধবর  স্মন বয় আসস্মছ ল শ োহ  োনুবে ।  শ োহ  
 োনু তোর  দ ো বখর  অশ্রু  দম ো ছোর ও সুব যোগ পোয়স্মন। 

হোওয়োখ োনোয় ত োবদর  সশ বব্দ  প্র ব শ  আহম দ ম ুসোর  তন্ময় তো ভোেো বত  
পোবর স্মন । 

সুস্মিতো  োলোজী  শ োহ   োনুবে  ধবর  স্মন বয় স  োর  আ বগ  আ হম দ ম ুসোর  
ে োছোে োস্মছ দ পৌব ছ স্মগ বয়স্মছল।  দ স আহম দ  ম ুসোর  আ পনোহোর ো  তন্ময়তো  দদ বখ  দ েবম  
যোয় এ  ং  আেুবলর ইশ োর োয় স  োইবে   ুপ  ে র বত  বল। 

স োর ই দ োখ পড়ল আহম দ  ম ু সোর  তন্ময় ভ োব র  উ পর। 
তোর ো  ুঝল, দে োন স্ম ন্তোর  গভী বর  তস্মলবয় দগব ছ আহম দ ম ুসো । 
স োই  ু প। পল পল ে বর  দে ব ট দগল ে বয়ে  ম ুহূতে। 
এ তগুবলো  দলো বে র  উ পস্মিস্মত  দট র  দপল  নো  আহম দ  ম ুসো।  তোর  দ  োখ দু’স্মট র  

শ ূন্য দৃস্মি  স্মফবর  আবসস্মন  সোগব র র   ুে  দেবে ।  তোর  ম ুবখ  পো তলো এ ে টো  দ দন োর  
প্রবলপ। 

সুস্মিতো   োলোজ ী  এ ে টু স্মেধো ে র ল।  এ বগোল ে বয়ে  ধ োপ  আহম দ ম ুসোর  
স্মদবে । 

শ োহ  োনু দ্রুত  স্মফস  স্মফস  ে বর   বল  উ ে ল, ‘আপো, ওনোবে  এ খন স্মড িো ে 
নো ে র বল হয় নো?’ 

‘উ স্মন  এ খন দে োন  স্মে ছুবত   ে স্ত নন ।  অত ীবতর  দে োন  এ ে  িসৃ্মতর  গহ্ব বর  
স্মতস্মন  আট ে ো পবড়বছন  ম োত্র।’ 

‘দছোট ভোই।’ উ াঁ ,ু স্মে ন্তু নর ম  ে বণ্ঠ ড োে ল সুস্মিতো  োলোজী। 
আহম দ ম ুসো  হে ো ৎ  ি ুম  ভোেোর  ম ত  ম বে  উ বে  দ সোজো  হব য়  সল।   লল, 

‘স্যস্মর  আপো, আপনোর ো ে খন এ বসবছন।   সুন।  আস্মম  এ ে টু আনম নো হবয় 
পবড়স্ম ছলোম ।’ 

সুস্মিতো  োলোজী  সো হোর ো  োনুব ে   স্মসবয় শ োহ   োনুবে  প োবশ  স্ম নবয় দস োফোয়  
 সবত   সব ত  লল, ‘নো নো দছোট ভোই, আপস্মন আনম নো নয়, অতীবতর দে োন 
িসৃ্মতর   োাঁধবন  আট ে ো পবড়স্ম ছ ব লন ।’ 
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হোসল আহম দ ম ুসো।   লল, ‘স্মে ে  তোই।’ 
‘এ ে োন্ত পো বসেোনোল  নো  হ বল স্ম ে  দস  িসৃ্মত  জোন বত  ইেো  ে র বছ।’  লল  

সুস্মিতো  োলোজী। 
‘পোবসেোন োল নয়, পো স্মল ে ই।  তব  দতমন  স্মে ছু নয়।’ স্ম েয়ট োবে  

এ ড়োবনোর  দ িোয়  লল  আহম দ ম ুসো। 
‘অতীব তর দ য ি টন ো আ হম দ ম ু সোবে   তেমো বনও এ বস  আপন হোর ো ে র বত  

পোবর, দস ি টন ো দ য  ড় স্মে ছু অ শ্যই  এ বত  আম োবদর  স্ম ন্দু ম োত্র সবন্দহ দনই।’ 
সুস্মিতো  োলোজী   লল। 

‘আসবলই   েো পোর টো দতমন  স্ম ে ছু নয়।  আস্মম  ভো স্মছলোম  স্ম  বয়র  র ে ম  
স্মন বয়।  ে তে  স্ম বয়  দীি ে  আলোপ -আবলো নো,  োহোস -স্ম তেে, অনুষ্ঠোন -আবয়োজন, 
ম োন -অস্মভম োবনর  দীি ে পটভুস্মম বত হ বয় েোবে ।  তোর  জ বন্য আবলো ে  সজ্জো হয়, গহৃ  
সজ্জো হয়, েোে -বেোল স্মপট ো বনো, গোস্মড় র  স্মম স্মছল নোবম, ম োনুবে র  দম লো  বস।  আ োর  
ে তে  স্ম বয় এ ম ন হয় দ য, পোত্র -পোত্রীলও ম বন  হয় ন ো দ য ত োব দর  স্ম বয় হল।’ েোম ল  
আহম দ ম ুসো। 

‘স্ম বয়র  র ে ম  স্মন বয় হে োৎ এ ত  ড় ভো  নো এ ল দে ন?’  লল সুস্মিতো  
 োলোজী। 

হোসল আহম দ  ম ুসো।  তোে োল শ োহ  োনু র  স্মদবে ।   লল, ‘এে টো স্ম বয়র  
ি টে োস্মল  ের বত স্মগবয় আ পো স্ম নবজর স্ম বয়র  ে েো ম বন  পবড়  দগবছ।’ 

ভ্রুকু স্মঞ্চত হল সুস্মিতো  োলোজ ীর ।  ম ুহূতেে োল স্ম ন্তো ে বর ই তোে োল শ োহ 
 োনুর  স্মদবে ।  দস শ োহ  োনুর  ম ুখটো এ ে টু তুবল ধবর   লল, ‘দ োবখর  প োস্মন বত ম ুখ  
ভোসোবনো  হস্মে ল এ ই  ে োর বণ? তো খুস্মশ র  অশ্রু বতো  এ তব স্মশ  হ ওয়ো উ স্ম ত নয়।’ 

ম োেোনত ে বর  ম ুখটো  আড়োবল  স্মন ল শ োহ  োনু।  ম ুখটো ত োর  আ োর  দ দনোয়  
নীল হবয়  স্মগবয়স্মছল।  স্ম ব বে র  স  শ োসোস্মন  উ ব পক্ষো ে বর  ম নট ো ড ুে বর  উ ে ল। 
সস্মতেই খুস্মশ র  নয়, এ  এ ে  স্মন স্মেদ্ধ, অ োধে অ শ্রু। 

শ োহ  োনুবে  ে েো ে য়স্মট   বলই সুস্মিতো  োল োজী আহম দ ম ুসোর  স্মদবে  
স্মফর ল।   লল, ‘দছোট ভোই, আপনোর  স্ম বয়র  ে েো ম বন পড়ল দে ন?’ 

‘এ স  ে েো ে োে ।’ 
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‘ লোর ম ত নো হবল েোে ।  স্মে ন্তু আপনোর  অসোধোরন  তন্ময়তো দদব খ দলোভ  
হস্মে ল জোনোর  দ য, স্ম বয়র  ে েো টো ঐ ভোব  ম বন প বড়স্ম ছল দে ন?’ 

হোসল আ হম দ ম ুসো।   লল, ‘স্ম বয়র   েো পোর টো স সম য় পো  স্মল ে ।   লো 
যোব  নো দে ন?’ 

 বল এ ে টু দেবম ই আ  োর   লো  শু রু ে র ল, ‘প্রেবম  আম োর  ম বন পবড়  
স্মসংস্ম ে য়োং এ  দম ইস্মল গুস্মল র  সোবে আম োর  স্ম বয়র  ে েো।  আস্মম  প্রস্তুত হবয়স্মছ 
স্মসংস্ম ে য়োং দেবে  ে বে শ োবস য ো োর  জবন্য।  দিন অব পক্ষো ে র বছ স্ম ম োন  ন্দবর।  
আম োর   ন্ধু - োন্ধ  ও শু ভোে োস্ম িক্ষর ো  োইল আম োবে  এ ে  স্মেে োনোয় দ াঁবধ দফলবত।  
সবে  সবে ই দম ইস্মল গুস্মল র  সোব ে আম োর  স্ম বয়র   ে িো হবয়  দ গল।  স্ম বয় হবয় দগল।  
স্ম ম োন  ন্দবর যো  োর  গোস্মড়  দোাঁস্ম ড়বয়স্মছল।  স্ম বয়র  আসন দেব ে  উ বে  আস্মম  গোস্মড় বত  
স্মগবয়  সলোম।  দম ইস্মল গুস্মল  আ ম োর  পোবশ  এ বস  সল স্ম ম োন  ন্দবর দপৌ বছ দ দ োর  
জবন্য।  ড্র োইভোর  গ োস্মড়  িোটে স্ম দল।  আম োর  গোস্মড় র  আবগ দ পছবন  ন্ধু - োন্ধ বদর  
গোস্মড় র  স্মম স্মছল।  স্ম ম োন  ন্দবর  ন্ধু - োন্ধ ব দর  সোস্মর বত  দোাঁস্মড় বয় অ শ্রুবভজো  দ ো খ  
আর  ম ুবখ হ োস্মস স্মনবয় স্ম  দোয়  স্মদল আম োবে  দম ইস্মল গুস্মল ।’ েো ম ল  আহম দ ম ুসো। 

স োই হো  ে বর  শু নবছ  আহম দ ম ুসোর  ে েো।  তোব দর  দ োবখ  অস্ম শ্বো বসর  
স্ম িয়। 

আহম দ ম ুসো েোম বতই  সুস্মি তো  োলোজী  লল, ‘এ টো স্মে  রূপে েোর  
র স্মসে তো দছোট  ভো ই, নো আসব ল ি বটস্ম ছল?’ 

‘ইস্মতহোস  এ টো আপো।’ 
শ োহ  োনু দসোজ ো হবয়  বসস্মছ ল।  তোর  দ োবখ অ পোর  স্ম িয় এ  ং অবনে  

প্রশ্ন।  তোর  ম ুখ  স্ম বরই  দ যন ে েো দ  স্মর বয় এ ল, ‘তোর পর আপস্মন ে ব  স্মফর বলন  
আ োর?’ 

প্রশ্ন শু বন  দ ো খ   ুজল  আহম দ  ম ুসো।  ম ুখ স্মন  ু  হল  তোর ।  ধ ীবর  ধীবর  ম ুখস্মট  
উ াঁ ু হল আ োর ।  দ দনোয়  ভো র ী ম ুখ।   লল, ‘তোর পর ি টন োর ¯্ রোব্ত আম োবে  
ভোস্মসবয় স্মন ল  ে বে শ োবস, দসখো ন দে বে   লে োবন,  লে োন দে বে  দস্প বন।  দস্প বনর  
পর দস্মক্ষ ণ ফ্রোবন্স, দস্মক্ষ ণ ফ্রো ন্স দেবে  দুুঃ সং োদ  দ পলোম  দ ম ইস্মল গুস্মল র  আব্বো -
আম্ম ো স্মন হত, দম ইস্মল গুস্মল  স্মন ব খোাঁজ ।  ছু বট দ গলোম  স্মসংস্ম ে য়োং এ ।  আস্মম   ন্দী হল োম ।  
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হোত-প ো  োাঁ ধোর প বর ও খ োবটর  সোবে আম ো বে  দ াঁ বধ র োখ ো হবয় স্মছল।  আহত ও   ন্দী  
দম ইস্মল গুস্মল বে  দসখ োবন আনো  হল।  দসই  স্ম বয়র  পর  এ ই আ ম োবদর  প্রেম  দদখ ো।  
আম োর  শ ত্রুর ইেো আম োবদর  দু’জনবে  এ ে স্মত্র ত  ে র ো এ  ং আম োর  দ োবখর  সোম বন  
আম োর  স্ত্রীবে  লোস্মঞ্চত  ে র ো।  আম োর  শ ত্রুস্মট  এ স্মগবয় আসস্মছল দম ইস্মল গুস্মল র  স্মদবে ।  
আম োর  শ্বোসরুদ্ধে র  অ িো। দ ম ইস্মল গুস্মল  পোেবর র  ম ত ভো ব লশ হীন।  দশ ে ম ুহূবতে 
দম ইস্মল গুস্মল র  হোত ওড়নোর আ ড়োল দেবে  দ  স্মর বয় এ ল ক্ষ ুদ্র  এ ে  স্মর ভল োর  স্মন বয়। 
ক্ষ ুদ্র, স্মে ন্তু অতেন্ত পোওয় োর ফলু এ ই স্মর ভল োর ।  দম ইস্মল গুস্মল  স  সম য় এ টো সোব ে  
র োখত দশ ে ম ুহূ বতের ম ত  ি টন ো য়  ে হোর  ে র োর  জবন্য।  গু ল ী  ে র ল দস।  গুলী  দখ বয় 
পবড় দগল শ ত্রুস্মট ।  গুলী ে ব র ই আহত  দম ইস্মল গুস্মল  উ ে ল আম োর  স্মদবে  আসোর  
জবন্য।  ওস্মদবে  শ ত্রুস্মট  গুল ী দ খবয় প বড় দ গবলও পরম ুহূবতেই  সস্মক্র য় হবয় উ বে ব ছ।  
তোর  হো বতও  উ বে  এ বসবছ  স্মর ভল োর ।  তোর  স্মর ভল োর  টোব গেট ে বর বছ আম োবে ।  
দম ইস্মল গুস্মল  দশ ে ম ুহূবতে দটর  দপল।  তখন স্মর ভল ো বর র  স্মিগোবর  আেুল  োপ বছ  
শ ত্রু। দম ইস্মল গুস্মল  ঝোাঁস্মপবয় প ব ড় আম োবে  আড়োল ে বর  দোাঁড়ো ল।  দয গুলীটো  আম োর  
 ুে  স্ম দ্ধ  ে র বতো, তো এ বস  স্ম দ্ধ ে র বলো  দম ইস্মল গুস্মল বে ।  গু লী দখবয়  দম ইস্মল গুস্মল  
পবড় দ গল খ োবটর  উ পর আম োর  গোবয়  দে স দদয়ো  অ িোয়।  স্মে ন্তু পবড় স্মগ বয়ও  
স্মর ভল োর  ছোবড়স্ম ন দম ইস্মল গুস্মল ।  দস স েশ স্মি  স্মদ বয় ড োন হোত তুবল গুলী ে র ল  
শ ত্রুবে ।  তোর  স্মর ভল োবর র  স গুবলো  গুলী ই দস দশ ে ে র ল শ ত্রুর উ পর।  তোর  
পবর ই শ র ীর  এ স্মল বয় পড়ল আম োর  উ পর।  দগোলোগুলীর শ ব্দ  শু বন উ দ্ধোর  ে র বত 
আসো আম োব দর  সোেীর ো  এ ব স দগল।  তোর ো  োাঁধন খু বল স্মদল আম োর ।  আস্মম  
দম ইস্মল গুর ীবে  হোসপ োতোবল স্ম নবত  োইলোম।  স্মে ন্তু আ ম োবদর  জন্য হোসপোত োবলর  
দখোাঁজ দে উ  স্মদবত  পোর ল ন ো।  দ ম ইস্মল গুস্মল র  ম োেো স্মছল আম োর  দে োবল। 

হোসপোত োবল যো োর  ম ত তোর  অ িোও স্ম ছল নো।  দস ে ি ে বর   লল, 
‘আব্বো-আম্ম ো স্মন হ ত হ োর  সম য়ই আস্মম  ম বর  দযবত প োর তোম ।  দসখোন দ েবে  
পোলো োর  পর প্রস্মত  ম ুহূব তেই  ম ৃতেুর  ম ুবখোম ুস্মখ  হবয়স্মছ।  দত োম ো র  সোবে  সো ক্ষ োত  প যেন্ত  
আস্মম  আল্লোহর  ে োব ছ জ ী ন  স্মভক্ষ ো দ বয়স্মছলোম।  তো  আস্মম  দ পবয়স্মছ।  আম োর  আর  
স্মে ছু  োওয়োর  দনই।  শু ধু ে বয়ে স্মট  ে েো  লোর আ বছ  দতোম ো বে ।’ স টুকু  শ স্মি  স্মদবয়  
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দস   লল  দশ ে  ে েো  ে য়স্মট ।  ে েো ে য়স্মট  দশ ে  হ োর  সোব ে  সোব ে দসও  হোস্মর বয়  দগল।’ 
েোম ল  আহম দ ম ুসো। 

ে োর ও ম ুবখ দে োন েেো  দনই।  স োর ই ম োেো  স্মন  ু। 
ে োর ও দ োখই  শু ে নো দনই। 
এ ে  সম য় স্মন র  তো ভোেল  সুস্মিতো  োলোজী।   লল, ‘স্যস্মর  দছোট ভো ই, 

এ ম ন ে োস্মহনী দশ োনোর  জবন্য  আম র ো প্রস্তুত স্মছলোম ন ো।  ে তে টো ম জো ে বর ই শু নবত  
 োস্মে লোম আপনোর  স্ম বয়র  ে োস্মহনী।  সস্মতে দছোট  ভোই, স্ম বয়টো  দযম ন  স্মছল অসম্ভ  
এ ে  রূপ ে েো, দতমস্ম ন এ র  অ ে োল সম ো স্মি টোও অস্ম ির ণীয়  এ ে  স্ম েোদগোেো।  এ ই 
িসৃ্মতর  ম বধে দে ন স্মন বজবে  হোস্মর বয়  দফ বলস্ম ছবলন   ুঝল োম ।’ েোম ল  সুস্মি তো  
 োলোজী। 

শ োহ  োনু  ম ুখ  তুলবত ই প োবর স্ম ন।  দ ো ো এ ে  দ দনোয়  দস  স্ম ন েোে  হবয়  
দগবছ। 

সুস্মিতো  োলোজী েোম বত ই সো হোর ো  োনু  লল, ‘দ ৌম ো দশ ে  ে েোটো স্মে  
 বলস্ম ছল দ  টো?’ 

‘ধন্য োদ  খো লোম্মো। আম োর ও  ম ন  োবে  শু নবত।  স্মে ন্তু  স্মজজ্ঞ োসো ে র বত  
সোহস হস্মে ল নো।’  লল  সুস্মি তো  োলোজী। 

আহম দ ম ুসো গম্ভীর ।  তোর  ম ুখ  দ দনোয়  নীল ত খনও। 
সুস্মিতো  োল োজীর ে েোয় আহ ম দ ম ুসোর  ম ুবখ লজ্জোস্ম জস্মড় ত ম্লোন হোস্মস  

ফবুট উ ে ল।   লল, ‘স্মতনস্ম ট ে েো  বলস্ম ছল দম ইস্মল গুস্মল ।  এ ে . তোর  এ  ং তোর 
স্ম পতোর  স্ম শ োল সম্পস্মত্ত  দযন আ স্মম  গ্রহণ ে স্মর  এ  ং আম োর  ইেোমত ে োবজ লোগোই।  
স্মেতীয় স্ম েবয়  দস  বলস্ম ছল, ‘ ছবর  অন্তত এ ে স্মদন দতোম োর  সোস্মন্ন ধে প োই, এ মন 
এ ে  জোয়গোয়  তুস্মম  আম োর  ে  র  দ দব ।  আর  তৃ তীয়  স্ম েয়  হবলো, দজদ্দো  ইসলোমী  
 েোংবে র  এ ে োউ বঠট  ত োর  দ য  টো ে ো আবছ, দস টোে ো  আম োর  দছব ল পো ব ।  তোর  ম োলোর  
লবে বট ‘এ ে োউ ঠট  দে োড  আবছ ।’ 

আহম দ ম ুসোর  ে েো দশ ে হব ত ই সোহ োর ো  োনু দ্রুত  ে বণ্ঠ  বল উ ে ল, ‘তখন 
দতোম োর  দ ছবল দে োবেবে  এ ল।  এ ই দসস্ম দন নো দতোম োর  দছবল  হল?’ 

‘স্মে ে  খোলোম্মো।’ 
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‘ও ত োহবল  তুস্মম  স্ম বয় ে র ব ,  োচ্চো হব  এ টো দভব স্মছল  দস।’  লল  
সোহোর ো  োনু। 

‘নো খোলোম্মো, ভোব স্মন ।  আম োব দর  দছ োট ভ োই  যো বত  স্ম বয়  ে বর, ি র -সংসোর 
ে বর  পবর োক্ষ ভোব  দস এ ই  অনুবরোধ ে বর  দগব ছ, এ ই  ো পই স্মদ বয়  দগ বছ  দস।  
আম োবদর  ভো ী দম ইস্মল গুস্মল র  জী বনর  এ  আর  এ ে  ম হত্ত র  স্মদে ।  ম ুম ূেূে অ িোয়ও 
ে ত সুদূর প্রসোর ী, ে ত  োস্ত  োদী স্ম ন্তো  দস ে বর ব ছ। তোর  তেোগ ও  শু ভ স্ম ন্তোর  
জোযোহ  আল্লোহ  তোাঁ বে  স্মদন।’ সু স্মিতো  োলোজী   লল। 

ম ুগ্ধতোয় উ জ্জ্বল হবয় ওেল  শ োহ  োনুর  ম ুখ।  ম বনর  দভতবর  তোর  নোনো 
ে েোর  আবলোড়ন, সস্মতেই আহ ম দ ম ুসোর  দযো গে  সোেী  দম ইস্মল গুস্মল ।  দস  শু ধু  স্মন বজর  
জী ন স্মদ বয় আ হম দ ম ুসোর  জ ী নই  োাঁস্ম বয়  যোয়স্মন, আহম দ ম ুসোবে  নতুন  জী ন  
শু রু ে র বত  োধে ে বর  দ গবছ ন।  দজোবসফো ইন ও স্মে  এ র েম? দস দতো  ফরোস্মস  
র োজে ন্যো।  ওাঁরো যখন ভো বলো হন, তখন আে োশ  স্প শ েী হবয় ওবে ন।  শ োহ  োনু তোর  
এ ই ভোবল ো স্ম ন্তোর  ম বধেও  তোর  ম ুগ্ধ ম বনর  দে োেোও  দ যন স্ব স্মস্ত  অে ো  অস্ব স্মস্তর  এ ে টো 
অস্মস্তত্ব অনুভ  ে র বছ। দসট ো আে োবশ র   োাঁদ ছুবত  ো ওয়োর   েেেতো, নো  োাঁদ ছুাঁ বত  
 োওয়োর  গ ে  দ েবে  উ দ্ভ ুত তোর  স্মহবস   শ োহ   োনু  দম লোব ত  োই ল নো।  অত ীত দযম ন 
দতমন ই েোে  ন ো।  তোর  যো তো দ তো এ খন  সোম বনর  স্মদ ব ে ।  স্মে ছুক্ষণ আবগর 
দু’দ ো বখর  দসই  অ বেল  অশ্রু  স্ম ছল তোর  নতুন  জী ন  জন্ম  দন য়োর  দ দনো  সে ীত।  
ম নট ো  প্রসন্ন হবয়  উ ে ল  শ োহ  ো নুর । 

সুস্মিতো  োলোজীর  ে েো  দশ ে হ ওয়োর  সো বে  সোব েই  সোহ ো র ো  ো নু ‘আস্মম ন’ 
 বল  উ ে ল। 

তোর পর মুহূতে ে বয়বে র  স্মন র  তো। 
স্মন র  তো দভবে  সোহ োর ো  োনু  বল উ ে ল, ‘দজোবসফো ইন দ  ৌ ম োর  ে োস্মহনী 

স্মন িয় এ ম ন দুুঃ বখর  হব  নো।  আম র ো দসট ো শু বন ম নট ো ভোবলো  ে র বত পোস্মর  দ টো।’ 
ম্লোন হোসল আহম দ ম ুসো।   ল ল, ‘স্মে ে  খোলোম্মো ওখোবন এ  ধ র বনর  দে োন 

ে োস্মহনী দনই।  তব  এ  স্ম বয়টোও স্মছল আে স্মিে ।  তোস্মতয়োন ো র  দদয়ো  এ ে টো দোস্ময়ত্ব  
পোলন  ে র বত স্মগ বয় তোর  আত্মীয়ো ও রুশ  স্মসংহো সবন র  উ ত্ত র োস্মধ ে োর ী জোর 
র োজে ন্যো ে েোেোস্মর বনর  স্ব োবেে  র োস্মশ য়ো যোওয়ো  অপস্মর হো যে হ ব য় উ বে স্মছল।  ওস্মদবে  
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দড োনো দজোবস ফোই বনর  স্মপতো ব ে ও স্মে ড ন্যোপ ে বর  র োস্মশ য়ো য় স্মন বয় যোওয়ো  হয়। 
স স্মম স্মল বয় র োস্মশ য়ো যো ওয়োর  স্মসদ্ধোন্ত স্মন লোম।  দড োনো দজো বস ফোইন দগ োাঁ ধর ল, দসও  
র োস্মশ য়োয় যো ব  আম োর  স োবে।  আস্মম   ললোম, ইসলোমী  স্ম ধো ন ম বত  সম্পে ে  দনই  
এ ম ন এ েটো দম বয়বে  এ ে ো আম োর  সোেী ে বর  স্মন বত পোস্মর  নো।  শু বন অবনে ক্ষ ণ 
ম ুখ স্মন  ু ে বর  েোবে ।  তোর পর ধীর ও ভোর ী ে বণ্ঠ  বল, আস্মম  আবগই আ ব্বোর  ম ত  
স্মন বয়স্মছ, আম োর  ইসলোম গ্র হণ ে র োয় তোাঁর  আপস্মত্ত  দন ই এ  ং  আস্মম  আপনোবে  স্ম বয়  
ে র বল স্মতস্মন  আনস্ম ন্দত হ ব ন ।  দুুঃ স্মখত আ পনোর  ম ত  সুস্প িভোব  আস্মম  দজ বন 
স্মন ইস্মন ।  আপনোর  সম্ম স্মত ছোড়ো ই আস্মম  এ তটো এ স্মগবয়  আস্মছ।  এ খন আপস্মন  োই বল 
আম োবদর  স্ম বয়..........।’ ে েো  দশ ে ে র বত পোবর  নো  দড োনো দ জোবসফো ইন।  ে োন্নোয় 
তোর  ে ণ্ঠ রুদ্ধ  হবয় যোয়।  এ র পর এ ে টো ম সস্মজবদ স্মগবয় আম োবদর  স্ম বয় হয়।  
ে বয়ে জন  ন্ধু - োন্ধ  ও শু ভো ে োিক্ষী হোস্মজর  স্মছবলন  অনুষ্ঠো বন।’ 

দম ো োইল  দ বজ উ ে ল আহম দ  ম ুসোর । 
ে েো দশ ে ে বর ই দম ো োইল  তুব ল স্মন ল হোব ত। 
আহম দ ম ুসো দটস্ম লবফোন তু ব ল ‘হ্যো বলো’  লব তই ও পোর  দেবে   লল, 

‘আস্মম  দ গম হোজী  আহম দ  আ লী আ দুল্লো হ  লস্ম ছ। আপস্মন?’ 
আহম দ ম ুসো  স োলোম স্ম দবয়   লল, ‘হ্যোাঁ  আস্মম  আ হম দ  ম ুসো।   ো োজ োবনর  

খ র  স্মে?’ 
‘দসই খ র  এ  ং আর ও স্মে ছু খ র  দদ  োর  জবন্য ই দ তো গ ত ে োল দেবে  

দতোম োবে  প ো োর  দ িো ে র স্মছ  োছো।  দতোম োবে  পোস্মে লোমই নো।’ 
‘স  খ  র  ভো বলো দতো?’ 
‘ভোবলো  নয়  দ  টো।  গতে োল  স্ম  বে বল আে স্মিে ভোব   তোবে  দজ ল  দ েবে  

দছবড় দদয়ো হয়।   োস্মড়  আস োর  পবে স্মতস্মন  স্মন বখোাঁজ হবয়  দগবছন।  গত  র োবত  
দটস্ম লবফোবন  পুস্মলশ  এ  ে েো  আম োবে  জোনোয়।  আজ  পস্মত্র ে োয় খ র  দ স্মর বয় বছ।’ 
 লল  দ গম  হোজ ী আ দুল্লোহ  ে োন্নো োপো ে বণ্ঠ। 

‘পস্মত্রে োর  খ বর  স্মে  স্মল বখ বছ  খোলোম্মো?’ 
‘স্মল বখবছ  দ য, ‘আন্দ োম োবন এ ে  সম বয়র  দগো বয়ন্দো প্রধোন হ ো জী আ দুল 

আলী আ দুল্লোহ  স্মড বটন শ ন দ েবে  ছ োড়ো  দপ বয়  োস্মড়  দফরো র  পবে  সন্ধেোর  স্মদবে  
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স্মে ড ন্যোপড হবয়বছন।  প্রতেক্ষ দশ েীর  সূবত্র এ টো জোনো দগব ছ। পুস্মলশ  এ টো েনফোর ম 
ে বর বছ। তোর   োস্মড় ব ত দয োগো বযোগ  ে বর  জোনো  দগ বছ  স্মতস্মন   োস্মড় বত  দপ ৌছোনস্ম ন 
গভীর  র োত পযেন্ত।  দে   ো  ে োর ো স্মে ড ন্যোপ ে র বত পোবর  এ   েোপোবর  পুস্মলশ  এ  ং  
হোজী স োবহ ব র   োস্মড় র  দলোবে র ো স্মে ছুই  লবত  পোর বছন  নো।’ সংবক্ষ বপ  স্মন উ জট ো  
এ ই।  স্মে ন্তু  স ব বয়  উ বেগজ ন  খ র  হল, আজ সে োবল  এ ে জন দটস্ম লবফোবন  
আম োবে   বলবছ, আহম দ ম ুসোবে  আম োবদর  হো বত তু বল স্মদব ল আপনোর  স্ব োম ীবে  
ছোড়ো হব  ।  স্মন স্মদেি সম বয়র  ম বধে আহম দ ম ুসোবে  নো দপবল  হোজী সো বহ বে  হতেো  
ে র ো হব ।’ 

‘আপস্মন স্মে   বলব ছন?’ 
‘আহম দ ম ুসো দে? আম র ো তোবে  দে োেোয় পো  ? উ ত্ত বর  দলোে স্মট   বলবছ, 

দে োেোয় প োব ন  তো  জোবনন,  বল দটস্ম লবফ োন দর ব খ স্মদ বয়বছ  দ লোে স্মট ।’ 
‘স্মন স্মদেি সম বয়র  ে েো  বলবছ।  স্মন স্মদেি সম য়টো ে খন দসট ো  স্মে   বলব ছ?’ 
‘নো  বলস্ম ন।’ 
‘ভো ব  ন নো  খ োলোম্মো। ত োর ো আম োবে  ঐ  স্মন স্মদেি সম য়টো  জো নোবনোর  পর  

দস সম য় পোর  হওয়োর  আ বগ পযেন্ত হোজী  সোব হ  স্মন র োপদ।  এ স্মদবে  আস্মম  দদ খস্মছ  
স্মে  ে র ো যোয়।’ 

‘ধন্য োদ  দ টো।  আ বর ে টো জরুস্মর  খ র ।  ম োস্মে েন র োষ্ট্রদূ ত আন্দ োম োবন  
এ বসস্মছবলন ।  দগ োপবন  আম োর  সোবে  দ দখো  ে বর স্মছবলন ।  দতো ম োবে  দখ োাঁজ  ে র বছন 
স্মতস্মন ।  স্মতস্মন  গভনের   োলোজী  ো জীরোও ম োধ বে ও দতোম োর  ে েো  বল বছন।  দত োম োর  
দটস্ম লবফোন নোবোর  তখন আম ো র  ে োবছ স্মছল ন ো  বল জোন োবত  পোস্মর স্মন ।’ 

‘তোর  দে োন দটস্ম লবফোন ন োবোর  স্মদবয় দগবছন?’ 
‘এ ে টো দনম  ে োড ে স্মদ বয়স্মছবল ন।  দুুঃ স্মখত, আস্মম  দসট ো  হ োস্মর বয় দফ বলস্ম ছ।  

স্মতস্মন   বলস্ম ছ বলন, তুস্মম  গভনে র  স্মে ং ো গ ভনের  অস্মফ বস দয ো গোবয োগ  ে র বলই ত োর ো 
দযোগ োবয োগ ে স্মর বয় দদব  ন।’ 

ম বন ম বন হোসল আহম দ ম ুসো।  সস্মর েোয় দয ভূত, তোবত ো র োষ্ট্রদূ ত ম বহোদয়  
জোবনন  নো।   লল আহম দ ম ু সো, ‘স্মে ে  আবছ খ োলোম্মো। আস্ম ম  দজবন  দন ।  স্ম দল্লীর 
ম োস্মে েন দূতো োবসর  দটস্ম লবফোন  নোবোর  দয োগোড় ে র ো ে স্মে ন হব   নো।’ 
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‘স্মে ে  আবছ দ  টো।  শ োহ  োনুর ো দে ম ন আবছ?’ 
‘ভোবল আ বছ খ োলোম্মো। শ োহ   োনুর ো আপোতত  স্মন র োপদ।  আপনোবে  

সোক্ষ োবত স   ে েো   ল । আস্ম ম  আস  আপনোর  ওখোবন।’ 
‘আলহোম দুস্মল ল্লো। আল্লোহ ভর সো।  দশ োন দ টো, পোর বল প্রস্মতস্মদন খ র  

স্ম ন ও, দতোম োর  খ র  জোস্মনও।  আর  তুস্মম  এ স।  এ খন রোখস্মছ দ টস্ম লবফোন।’ 
আহম  ম ুসো সোলোম  স্মদবয়  দম ো োইল দর ব খ স্মদল। 
স োই  উ দগ্রী  ভো ব   আহম দ  ম ুসোর  ে েো  শু নস্ম ছল।  সুস্মিতো   ো লোজী  লল, 

‘দে  দটস্ম লবফোন  ে বর স্মছল? দে োন দুুঃ সং োদ  ম বন হবে!’ 
‘হ্যোাঁ আ পো’,  বল আ হম দ ম ু সো স  ে েো  তো বদর  জোস্মনবয়   লল, ‘হোজী 

সোবহ ব র  পস্মর  োর  ও হোজ ী সো বহ  স  র ে ম  ঝুাঁস্মে  স্মন বয় আম োবে  ও শ োহ  োনুব দর  
সোহোযে  ে বর বছ।’ 

ম ুহূবতেই উ বেগ ও দ  দনো র  এ ে টো দেউ  দখ বল দ গল দ গোটো ি বর । 
ে োবর ো ম ুবখ দে োন েেো দনই।  স্ম নর  তো দ শ  স্মে ছুক্ষণ । 
আহম দ ম ুসো  তখন  তোর  দম ো ো ইবলর  দ ফোন  ুবে  দটস্ম লবফোন নোবোর গুবলো  

দ ে  ে র স্মছল। 
এ  োর ও ে েো   লল, সুস্মিতো   ো লোজীই।   লল, ‘তোর  ম োবন  আ  োর  আপস্মন  

স্মফবর  যো বেন  দপ োটে দ েয়োবর ।  ে বণ্ঠ হতোশ োর  সুর ।’ 
‘হ্যোাঁ  আ পো দয বত হব ।’ 
‘এ ত ড় ি টন ো ি স্মট বয় আপস্মন এ বলন ।  দু’এ ে স্মদনও  স্মির  হবয়  সব  ন  

ন ো?’  লল সুস্মিতো  োলোজী। 
‘পৃস্মে ী  স্মির  নয়  আপো।  আস্মম  আপনোর ো স্মির  হব ো  স্মে  ে বর? আম োবদর  এ  

পৃস্মে ীটো গস্মতর উ পর স্মট বে  আবছ। স স্মে ছুই এ খোবন গস্মতময় ।  গস্মতহীনতো ম োবনই  
এ খোবন মৃতেু।  সুতরোং  স্মির তো নয় গস্মত  ো ই আপ ো।’ 

‘ে েোয় আম র ো স্মজতবত পোর ব ো নো।  দদস্মখ ভোস্ম বে ই স  জোন োবত হ ব ।’ 
 বল  এ ে টু েোম ল সুস্মি তো   ো লোজী।  এ ে টু আত্মি  হল।  তো র পর আ োর  

 লো শু রু ে র ল, ‘আম র ো দয ে েোটো  লবত  এ বসস্মছলোম, তো এ খনও  লোই হ য়স্মন ।’ 
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আ োর  এ ে টু েোম ল সুস্মিত ো  োলোজী।   লবত  শু রু ে র ল আ োর, ‘দছোট  
ভোই  আম োবদর  সু েম ো  র োও  এ ে দম  পোগল  হ বয়  উ বে বছ।   োর   োর  দটস্ম লবফোন 
ে র বছ।  লবছ, হয় আম ো বে  স্মন বয় যোন, নো হয় আপন োবে  আসবত হব ।  তোর  এ ই  
দজবদর  স্মে ভোব   দম োে োস্ম লো ে স্মর   লুন।’ 

‘আস্মম  এ   েোপোর টো  স্মন বয়  দভ ব  স্মছ।  আপনোর ো  অ বনে স্মদন  ো ইবর  যোনস্ম ন । 
আম োর  ম বন হয় আ পনোর ো  দপো টে দেয় োর  দেবে  দ স্মর বয়  আসব ত প োবর ন।  দস খোবন  
আপনোর ো দ ো বনর   োস্মড় বত  উ ে ব ন।  দহো বটবলও উ ে বত পো বর ন।’  লল  আহম দ  
ম ুসো। 

‘আস্মম ও দভব  স্মছ।  এ টো হব ত  পোবর, স্মে ন্তু গ-বগোলট ো এ ে টু নো েোম বল 
নয়।’ সুস্মিতো  োলোজী   লল। 

‘আম োর ও  োইবর  যো োর  জবন্য  ম ন আকু স্মল -স্ম কু স্মল  ে র বছ। স্ম বশ ে ে বর  
শ ংে র ো োযে ম বর  যো োর  পর আম োবদর  সোম বন দস র ে ম  দে োন  আশ ংে োই আর 
 তেমোন দনই।  স্মে ন্তু সুস্মিতো স্মে ে ই  বলবছ, এ খন  োইবর  যোওয়ো স ম্ভ  নয়।  
আস্মদ োসীব দর  এ ভোব   দর বখ যোওয়ো  স্মে ে  হব  নো।’  লল  ড েোস্মন শ  দদ োনন্দ । 

আহম দ ম ুসোও  ভ ো স্মছল।   ল ল, ‘স্মে ে ই  বলবছন, আস্মদ োস ীবদর  এ ভো ব  
দর বখ য োওয়ো  স্মে ে  হব  নো।  তো ছোড়ো শ োহ   োনুব দর বে ও দে োে োও ম ুভ ে র োবনো  স্মে ে  
হব  নো।’ 

‘তোহ বল?’ 
‘দয বহতু সুে ম ো বে  আনোও অস ম্ভ ।  তোই   ুস্মঝবয় ই সুেম োবে  শ োন্ত ে র বত 

হব ।  ত োর ও এ টো  ুঝো  দর ে োর  দয, আহম দ শ োহ  আলম গীর  ছ োড়ো নো প োওয়ো পযেন্ত  
তোর   োই বর  ম ুভ নো  ে র োটো দ টোর ।  আম র ো দয শ ত্রুর স্ম রুব দ্ধ লড়োই  ে র স্মছ তোর ো  
পশুর  দ বয়ও স্মন ে ৃি।  তোর ো এ ম নস্ম ে  সুেম োবে  স্ম পবদ দফবল ত োর  দোয় আ হম দ শ োহ  
আলম গীবর র  পবক্ষ র  দলোে বদ র  উ পর  োপোবত  পো বর ।’ 

দ োখ  ছোনো - ড়ো  হ বয়  উ ে ল সুস্মিতো   োলোজ ীর ।   লল, ‘শু নবত এ টো 
অসম্ভ  ম বন হবে।  স্মে ন্তু সু েম োবে  দখস্মপ বয় তুবল  তো বে  পবক্ষ  পোওয় ো এ  ং  
ম োনুবের  ম বধে শ োহ  পস্মর  ো বর র  স্ম রু বদ্ধ  ি ৃণো ছোড়ো োর  জব ন্য  অ বশ বে  তো র ো  এ টো 
ে র বত পোবর ।  ধন্য োদ দছোট  ভোই।  আস্মম  সুেম োবে  স   েো পোর   ুস্মঝবয়   ল ।’ 
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‘ধন্য োদ  আপো।’ 
েোম ল এ ে টু আহম দ ম ুসো।   োর স্মদবে  দ বয়   লল, ‘তোস্মর ে  দে োেোয়, 

তোবে  দ তো দদখস্মছ  নো?’ 
‘দস  আম েস দিোবর ।  অস্ত্র  অবস্ত্রর   ে হোর  সম্পবে ে  জ্ঞ োন অজেন ে র বছ। তোর  

দখোাঁজ ে র বছন  দে ন? তোবে ও সবে  দনব ন  নোস্মে?’  লল সুস্মিতো  োলোজী। 
‘নো দপ োটে দেয় োবর  এ খন তোর  প্রবয়োজন দন ই।  দস এ খো বনই েোে ।  তব  

অস্ত্র জ্ঞ োবনর  স্মদবে  ম বনোব যোগ স্মদবয়বছ এ টোবে  আস্মম  ভো বলো ম বন ে র স্মছ নো।  অস্ত্র 
জ্ঞ োন নয়, আজ দ স্মশ  প্রবয় োজন জ্ঞ োবনর  অস্ত্রবে  শ োস্মণ ত ে র ো।’ আহম দ ম ুসো  লল। 

‘স্মে ন্তু আপস্মন! উবল্টোটো ই  দ য স তে তো  প্রমোণ ের বছন।’  লল  শ োহ  োনু। 
হোসল আহম দ ম ুসো।   লল, ‘তুস্মম  দতো দম োগল  র ি! সোম স্মর ে  স্ম ব  নো 

দতোম োব দর  ম জ্জোগত।  তুস্মম  তোস্ম র ে বে  ধ সস্মনে   োনোবত  োও। স্মে ন্তু শ োহ  োনু! আজ 
দম োগলর ো ে োে বল, আস্মম  যো   ল স্মছ তোর ো  তো ই  লত।  দজবন  দর খ শ োহ   োনু, অস্ত্রশ স্মি 
স্মে ং ো ধ সন্য শ স্মির  অভোব  দ ম োগলবদর  পতন হয়স্মন ।  পত ন হবয়ব ছ র োষ্ট্রজ্ঞ োবনর 
অভোব , অস্ত্র ও  ধ সন্য  শ স্মি  ে  হোবর র  জ বন্য  দ য জ্ঞ োন  দর ে ো র  তোর  অভোব  ।  আজ  
আন্দ োম োবন আম োবদর  দ য সং ে ট তোর  সম োধোন অস্ত্র নয়,  ুস্মদ্ধর ম োধেবমই আনবত  
হব ।’ 

‘স্মে ভোব ? অস্ত্রই দ তো এ খ োবন ম ুখে দদ খস্মছ।’ শ োহ   োনু   লল । 
‘স্মে ভোব  আস্মম  জোস্মন  নো, স্মে ন্তু এ টো স্ম শ্বোস ে স্মর ।  অবস্ত্রর  দ য উ পস্মিস্মত তুস্মম  

দদখছ, দসট ো সোম স্ময়ে  অ িোর  এ ে টো প্রবয়োজন মোত্র।’ 
ে েো দশ ে ে বর ই আহম দ ম ু ্ুসো উ বে  দোাঁড় োল।   লল, ‘ম োফ ে র ব ন, 

আস্মম  উ ে স্মছ।  ে বয়ে টো ে োজ সোর বত হ ব ।’ 
‘দছোট ভোই, আপস্মন যোত্রো ে র ব ছন ে খন?’ স্মজজ্ঞ োসো সুস্মিতো  োলো জীর। 
আহম  ম ুসো যো োর  জবন্য  ি ুবর  দোাঁস্মড়বয়স্মছল। আ োর  স্মফর ল।   লল সুস্মিতো  

 োলোজী  ও  ড েোস্মন শ  দদ োনন্দ ব ে  উ বদ্দশ্য  ে বর, ‘আপো, ভোই  সোব হ , অপস্মর  বয়র 
প্রোেস্মম ে  অ িো দতো  বল দ গ বছ। এ খবনো দছোট ভ োইবে  স্ম ে  ‘আপস্মন’  লবত ই 
হব ?’ 
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এ ে টো গোম্ভীযে নোম ল সুস্মিত ো   োলোজী ও ড েোস্মন শ  দদ োনব ন্দ র  ম ুবখ। 
ম ুহূবতের জবন্য দু’দ ো খ  ন্ধ হ বয়স্মছল  সুস্মিতো  োলোজীর ।  দ োধ  হয় দসট ো স্মন বজর  
দভতরট োবে  দদ খোর  জব ন্যই।   লল, ‘ধন্য োদ, নো আর   ল  ন ো দছ োট ভোই।  সস্মতে ই  
আহম দ ম ুসো এ খন  আম োবদর  দছোট ভ োই হবয়  দগ বছ। দ তোম োব ে  ওবয়লে োম ।’ 

‘দতোম ো বে  আম োর  পক্ষ দে বে ও ওবয়লে োম ।’  লল  ড েোস্মন শ  দদ  োনন্দ । 
‘ধন্য োদ  আপো, ভোই স োবহ  ।’  বলই  আহম দ ম ুসো  আ োর  ি ুবর  দোাঁড়োল  

ি র  দেবে  দ র  হ োর  জবন্য। 
 
 
 
হোবতর র িোি  ো ুে টো ি ব র  দেোে োর  পবর ই এ ে পোবশ  ছুবড় স্মদ বয় 

দলোে স্মট  এ বস দটস্ম  বলর  স োম ব ন মোেো স্মন  ু ে বর  দোাঁড়োল। 
দলোে স্মট  দীি েবদ হী ।  দদব খই  ম ব ন হয় দপশ ী  স্মদবয়  দপাঁ োবনো  দলো ে স্মট র  দদবহ  

স্মতলম োত্র  দম দ দনই। 
দলোে স্মট  ি ম েোি। 
ম ুখভর ো তোর  স্ম র স্মি ও  হত োশ ো। 
দটস্ম  বলর  ওপো বশ  ফলুসোইজ  স্মর ভলস্মভং দ য়োবর   বস আ বর ে জন দলোে ।  

লবো দগ রুয়ো দোস্মড়  ও দম ো  এ  ং লবো দ গরুয়ো   ুবল ত োর  ম ুখ ও ম োেো দেবে  আবছ।  
পরবনও তোর  দগরুয় ো  সন। 

পোবশ ই দোাঁড় ে র োবনো  স্ম শ োল স্ম ত্রশু ল। 
দদহ  তোর  স্ম শ োল  নো হবলও  গ ড়  সোইবজর  দ বয়  দশ েনীয়ভো ব    ড়। 
দ োখ  দু’স্ম ট  তোর  লোল।  তোর  দ োস্মড় র  র ং এ  ং ত োর  দ গরুয়ো   সবনর  সোবে  

খু ই সং গস্মতশীল। 
ইস্মন ই ম হোম ুস্মন  স্মশ  দোস সং ি স্মম ত্র।  ইস্মন  স্মশ  োজী সন্তোন দসনো ও  

স্মশ  োজী োদী  আর ও  পোাঁ স্মট  সংগে ন স্মন বয় গস্মে ত ‘ম হ োস ংি’-এ র  আন্দ োম োন 
এ লোে োর  শ ীেে  সংি পস্মত।’ 
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স্ম বশ ে সম য় সস্মন্ধক্ষ ণ ছোড়ো স্ম তস্মন দলোে  ক্ষ ুর  সোম বন আবস ন নো।  স্মে ন্তু 
দলোে র ো স ো ই  তোর  দ ো বখর  সোম বন ে োবে  স  সম য়, ম হো সংবি র  সে বলই  এ টো 
ভোবলোভো ব  জোবন। 

আজবে র  স্ম বশ ে সম য়  সস্মন্ধক্ষ বণ স্মতস্মন  উ দয় হবয় বছন র োস  ে ী বপ স্মশ  োজ ী 
সন্তোন দসনো  (বসসস্মশ ) এ র  দহ ড  অস্মফবস। 

ম হোম ুস্মন  সংি স্মম ত্র তোর  দম রুদ - তীবর র  ম ত খোড়ো দর ব খ দসোজ ো হবয়  বস  
দর জোর স্মদবে ই ত োস্মে বয় স্মছল। 

ি বর  দেোে ো দলোে স্মট র  দ হোর োর  স্মদবে  দ োখ পড়বতই ম হোম ুস্মন  সংি স্মম বত্রর 
লোল দ ো খ দু’স্ম ট  জ্ববল  উ ে ল।  ে বণ্ঠও ধ্বস্মন ত  হল   জ্র  স্মন বি েো ে  শ ব্দ, ‘ে েো আদ োয় 
ে র বত পোর স্মন?’ 

‘প্রভু, ম োনুে বে  যত র ে বম র  স্মন যেোতন ে র ো যোয়, তোর  দে োনট োই  োস্মে  র োখো  
হয়স্মন ।  দস  োর   োর  সংজ্ঞ ো হো র োবে, ে েোস্মট  আদোয় ে র ো যো বে নো।  অস্ম র োম  ত োর  
এ ে টোই ে েো, ‘ োি  আম োর  ে োবছ দনই।  এ  সম্পবে ে  আস্মম  স্মে ছু জোস্মন  নো।  প্রভু  
 েোপোর টো স্মে  এ ম ন হ বত পোবর  দয, ‘স্ম েয়স্মট  শু ধু তোর  ম োবয়র ই  জোনো  আবছ।’  লল  
দলোে স্মট । 

দলোে স্মট র  নোম  ে ৃষ্ণ দোস স্মত লে ।  গুজর োবটর  ব্রোহ্মণ ।  ভো র তী য় পুস্মলশ  
সোস্মভেবসর  এ ে জন ড োে  সোইবট অস্মফসোর  স্মছল।  দস অতেন্ত সো হবসর  সোবে ও গব  ের  
সোবে  প্রে োশ্য  ও  অ েোহ তভো ব  সোম্প্রদ োস্ময়ে  ভূস্মম ে ো প োল ন ে র বতো।  স  েবশ ে 
দ োবো ই-এ র  এ ে  ম ুসস্মলম  স্ম বর োধী দোে োে োবল  ে ৃষ্ণদোসবে  তোর  স্মন বজর  স্মর ভল োর  
স্মদবয় এ ে স্মট  ি বর  লুে োবনো ে বয়ে জন ম ুসস্মলম   োলে বে  গু লী ে বর  ম োর োর  ছস্ম  
পস্মত্রে োয় প্রে োস্মশ ত হ োর  পর  স্মহন্দুস্তোন সর ে োর  ে ৃষ্ণদোসব ে   র খোস্ত ে বর  এ  ং 
তোর  স্ম রু বদ্ধ  সর ে োবর র  পক্ষ দ েবে  ম োম লো দোবয়র  ে র ো হয়।  স্মে ন্তু আইবনর  ফোাঁে  
গস্মলবয় য েোর ীস্মত স্মন ব দেোে প্র ম োস্মণ ত হবয়  দস  দ স্মর বয়  আব স।  তব   োর স্মদবে র  
সম োবলো নোর ম ুবখ দস আর   ো ে স্মর বত দযোগ দদ য়  নো।  দয োগদ ো ন ে বর  দস ‘ম হোস ংি’ 
এ র  স্মশ  োজী সন্ত োন  দসনো  দ বল ।  যো বে  স্মহন্দুস্তো বনর  পুস্মলবশ র  খোতোয়  ‘েেোে  আস্মম ে’ 
 বল  ড োে ো  হয়।  ে ৃষ্ণদোস  স্মত লে  সম্প্রস্মত  আন্দ োম োবন  এ বস বছ  এ খ োনে োর  ‘েে োে  
আস্মম ে’র  দোস্ময়ত্ব স্মন বয়। 
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ে ৃষ্ণ দোস স্মতলবে র  ে েো দশ ে হবল ম হোম ুস্মন  সংি স্মম ত্র দ য়োবর  দহলোন  
স্মদল।  তোর  দ োব খ -ম ুবখ  এ খন  দক্র োবধর  দ বয় স্ম  র স্মির  স্ম হ্নই  দ স্মশ ।   লল, ‘ে ৃষ্ণ 
দোস তুস্মম ও পুাঁ বে  দছবল  আহ ম দ শ োহ আলম গীবর র  ে োবছ প র োস্মজত হবল।   ো বির  
সন্ধোন তোর  ে ো বছ  দনই, এ  েেো স্মে ে  নয়।  দম োগলস হ প্র বতে ে  র োজ ংশ ই তো বদর  
 ংশ ীয় দে োন দোস্ময়ত্ব হস্তোন্তর ে বর  উ ত্ত র োস্মধে োর ীর  হোবত, অ ন্য ে োর ও ে োবছ  নয়।  
সুতরোং  ো িটো আহম দ  শ োহ  আলম গীবর র  ে োবছই পোওয়ো  যোব ।’ 

‘প্রভু, হোস্মতও  এ ম ন স্মন যেো তন সহ্য ে র বত  পোর ব   ন ো, স্মে ন্তু ত ু দতো  ম ুখ  
খুলবছ নো  দস।’ 

‘যোর ো  ম ৃতেুবে  জয়  ে বর ।  তো র ো দ য দে োন ে িবে  জয় ে র বত  পোবর ।  
এ জবন্যই আ হম দ  শ োহ  আল ম গীবর র  ম ো -ব  োনবে  প্রবয়োজ ন স্মছল।  এ ব দর  ে ো  ু  
ে র বত হবল ম োস্মন সে  আি োত প্রবয়োজন।  তোর  সোম বন যস্মদ তোর  ম ো -ব ো বনর  গোবয়  
হোত পড়ত, তোহবল  দস   ো প  োপ ে বর  এ বস  পোবয়  পড়ত।’ 

‘প্রভু, তোর  ম ো -ব  োন সম্প বে ে ন তুন দে োন খ  র  পোওয় ো দগবছ?’ 
‘এ খনও নয়।  তব   স্ম ব ভন  ো গেম েোন ওরবফ আ হম দ ম ুসো দ পোটে দেয় োবর  

আসবছ। ম বন  ে স্মর  আহম দ  শ ো হ আলম গী বর র  ম ো- ব োনর ো  দপ ো টে দেয় োবর ই  র বয়ব ছ। 
তোবদর  খুাঁবজ  দ র  ে র বতই  হ ব  ।’ 

‘স্ম বভন  োগেম েোন স্মে  আ হম দ ম ুসো? স্মে  ে বর  জোনো দগল?’ স্ম িবয়  দ ো খ  
ে পোবল তুবল   লল ে ৃষ্ণদ োস। 

‘হোজী  আ দুল্লোহ  আলীর  োসো  ও দ হোবটবলর  দটস্ম লবফোন  ম স্মন টর  ে বর ।  দস 
ম স্মন টর  দেবে ই প্র েম জোন বত  পোস্মর  স্ম বভন   োগেম েোন আস বল  আহম দ  ম ুসো।  পবর  
হোজী  আ দুল্ল োহবে  স্মে ড ন্যোপ ে োর ী দম োসো দ দগো বয়ন্দোর োও  জোনোয় এ  ে েো।  এ  
খ র  জোনোর  পর আম োর  ে োবছ পস্মর ষ্কোর হবয় দগব ছ, দে ন তোর  সোবে আম র ো দপবর  
উ ে স্মছ নো।  ইসর োইলী  ও পস্মি ম ী দগো বয়ন্দোর ো যোর  ে োব ছ অ  েোহতভো ব  নোে োস্মন  
দ ো োনী  খো বে, তোবে  আম র ো এ াঁবট উে   স্মে  ে বর !’  ল ল  ম হোম ুস্মন  সংি স্মম ত্র। 

তখন ে ৃষ্ণদোবসর  দ ো বখর  ছো নো ড়ো ভো  ে োবটস্ম ন।   লল উ স্মেগ্ন ে বণ্ঠ, 
‘প্রভু, দুস্মিন্তো দ বড়  দগল।’ 
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‘হ্যোাঁ।  স্মে ন্তু  আম র ো তোর  সোব ে লড়োইবয়  নোম   নো।  আম র ো ত ো বে  দপ বলই  
খুন ে র  ।  আর  আম োবদর  ট োবগেট  োি।  োি  দপ বলই হব য় দগল।  আর  আস্মম  
স্মন বদেশ  স্মদবয়স্মছ, স্মন পোত দপ্রো গ্র োম   ন্ধ র োখবত। এ খন প্রেম  ে োজ আহম দ ম ুসোবে  
খুন ে র ো, স্মেতীয়  োি উ দ্ধোর  ে র ো।  এ স্মদবে  সম স্যো দদখো স্মদ ব য়বছ স্ম বভন  োগেম েোন 
ওরবফ আহম দ  ম ুসোবে  স্মন বয় ই ।’ 

‘স্মে  সম স্যো প্রভ।ু’ ে ৃষ্ণদ োবসর  দ ো বখ স্ম িয়। 
‘হোজী  আ দুল্ল োহ  আলীর  ো সোর  দটস্ম লবফোন  ম স্মন টর  দেব ে  জোনবত 

দপবর স্মছ, ম োস্মে ে ন র োষ্ট্রদতূ আন্দ োম োবন দ ড়ো বত এ বস  স্ম ব ভ ন  োগেম েোবনর  দখোাঁজ  
ে বর স্মছবর ন।  স্মতস্মন  এ ে েো হোজী  আ দুল্লো হ  আলীর স্ত্রী  সোব েও   বল বছন।  
আম োবে ও স্মতস্মন   বলব ছন  োগেম েোবনর  ে েো।  আ োর  নয়োস্মদল্লীবত  স্মফবর ও  
দটস্ম লবফোন ে বর  আন্দ োম োন স র ে োর বে  স্ম বভন  ো গেম েোবনর  স্ম নর োপত্ত োর  প্রস্মত নজর  
র োখবত   বলন ।  সুতরোং খু   দ ে ৌশ বল তোবে  স্মড্র ল ে র বত হব , যোব ত সোপও ম বর, 
লোস্মে ও নো ভো বে।’ 

‘তোহ বল স্মসআইএ’র  দলোে  ন য় দতো  দস?’  লল ে ৃষ্ণদোস। 
‘নো ত ো নয়।  স্মসআ ইএ’র  দলোে  হবল  ইসর ো ইলী  দগো বয়ন্দো  সং িো ‘দম োসোদ’ 

এ র  নোবোর  ওয়োন দ গোবয়ন্দো  স্ম ক্র বিোফোর  দে োলম েোন দে োব হন বে  দস ম োর ব তো নো।’ 
‘তো স্মে ে ।  তোহ বল?’ 
‘দস দে  আম োব দর  জোনোর  দ র ে োর  দনই।  তোবে  দে ৌশ বল সর োবত হব  

যোবত  দে োনওভো ব  সর ে োর  স্মেং ো ‘ম হ োসংি’ -এ র  সংস্মি িতো র  প্রমোণ  ন ো েো বে ।’ 
‘ধন্য োদ  প্রভু, স্মে ে   বলবছন।’ 
 বল এ ে টু দে বম ই আ  োর  ম ুখ  খুলল, ‘এ খন আম র ো স্মে  ে র  ।  শ য়তোনস্ম ট 

দতো ম ুখ  খুলব ছ নো।’ 
‘ ললোম  দত ো, তোর  ম ো-ব োন ব ে  খুাঁবজ দ  র  ে র বত হব  ।  এ টো সম্ভ  নো  

হবল  স্ম ে ল্প পে  খুাঁজবত  হ ব ।  দদ খবত  হ ব  আন্দ োম োবন  তো র  আর  দে োন  স্মপ্রয়জন  
আবছ স্মে নো।’ 

‘এ ম ন দে উ  স্মে  তোর  আবছ  আ ন্দোম োবন?’ 
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হে োৎ ে বর ই ম হোম ুস্মন  স্মশ  দো স সংি  স্মম বত্রর  ম ুখটো ম স্মল ন হবয় উ ে ল।  
 লল, ‘এ  প্রসে এ খন ে োে ।  আস্মম  এ খন উ ে  ।  তুস্মম  যো ও। হোজী  আ দু ল্লোহ  
আলীর  োস োর  উ পর  নজর  র োখ োর  দক্ষ বত্র  দ যন ধ শ স্মেলে নো  আ ব স।  স্ম বভন   ো গেম েোন 
দপোটে দেয়ো বর  েোে বল অ শ্য ই  হোজী  আ দুল্লোহর  স্ত্র ীর  সোব ে দযোগ োবয োগ ে র ব ই, 
 োস্মড় বত স্মে ং ো  অন্য  দে োে োও। ওবদর  দটস্ম লবফোনও  ম স্মন টর  ে র ো হবে।’ 

 বল উ বে  দোাঁড়োল  ম হোম ুস্মন  সং ি স্মম ত্র। 
সবে  সবে  উ বে  দোাঁ ড়োল ে ৃষ্ণদ ো স স্মতলে ও। 
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২ 
দপোটে দেয়র  জু বড় স্মনñস্ম্দ্র  নজর দোর ী  লবছ, নগবর  যোর ো  প্রব শ  ে র বছ  

এ  ং যোর ো  দ  র  হ বে তোব দর  প্রবতেে বে ই খস্মতবয়  দ দখো  হ ব ে।  তোছোড়ো  নগর ীর  
প্রস্মতস্মট   োস্মড় র   োস্মসন্দ োবদর  পস্ম র  য় যো োই ে র ো হবে।  নগর ী র  উ পকূ ল, স গুবলোর 
স  এ স্মঠি  পবয়ঠট, স্ম ম োন  ন্দর বে  সো েক্ষ স্মণ ে  নজর দোর ীর  আ ওতোয় আন ো হবয় বছ। 

এ ই  ে িো প্রশ োসস্মন ে  স্মন বদেব শ  ে র ো হবয়বছ। জনগবণর  অ  গস্মতর জবন্য 
 লো হবয়ব ছ, এ টো রুস্মট ন সতে েতো ও দ ে আবপর ম হড়ো।  জন গবণর  উ বেব গর দে োন  
ে োর ণ দনই।  তোর ো স  সম বয়র  স্ব োভোস্ম ে   লোব ফরো, ে োজ -ে ম ে ে বর  যোব ন। 

নজর দোর ী ও দ ে আবপর ে ো ব জ পুস্মলবশ র  পোশ োপোস্মশ  র বয়ব ছ  েোজ পরো 
র োষ্ট্রীয় দস্ব েোবস  ে ।  আসবল এ র ো দস্ব েোবস ে  নয়, এ র ো সে বল ‘ম হোসংি’ ও  
স্মশ  োজী সন্তোন  দসনো   ( দসসস্মশ )  এ র  সদস্য।  নজর দোর ী  ও  দ ে আবপ  এ র োই আসল, 
পুস্মলশ  সোইনব োড ে  ম োত্র। 

ম হোসংি  ও ‘দসসস্মশ’ আহম দ ম ুসো  আন্দ োম োবন  এ বস বছ  এ টো  দজবন  
দফরো র  পর  ম হ োআবলোড়ন  সৃস্মি  হবয়বছ  প দেোর  অন্তর ো বল।  ম ূল  ভূ খব-র  ম ুবোই  ও  উ ত্ত র  
প্রবদবশ  যে োক্র বম  ‘দসসস্মশ’ ও ম হোসংি -এ র  দহড বে োয়োটেো র  এ ে  পোবয়  দ োাঁস্মড়বয়  
দগবছ  আন্দ োম োবন  আহম দ ম ুসো র  আসোর  ে েো শু বন।  ভ োর বত  ো র ী ম সস্মজ দ  ভোেো, 
আসোবম র  দনল ী, দ োব োই; গুজর োবট সংখে োলি ু স্মন ধবনর  ম ত সং খেো লি ু স্মন ম ূেবলর  
র োজনীস্মত যোর ো  ে বর, তোর ো দ ক্র োবধ দ ফবট  পবড়ব ছ। দসই  সোবে  ম জলুম  উ দ্ধো বর, 
অন্যোবয়র  প্রস্মতে ো বর  আহম দ ম ুসোর  অনন্য দর ে বড ের  ে েো তোর ো জোবন   বল  তোর ো  
আতংে ও দ োধ ে র বছ। ম বন ে র বছ, আইস োব গের  স্মন ব  জো স্মতগত স্মহংসো, স্ম বেে 
ও সোম্প্র দোস্ময়ে তোর  দ য ড ুব  ো পোহোড়  তোর ো  লুস্মে বয় দর বখ বছ, দসট োবে  আহম দ  ম ুসো  
স্মদবনর  আবলো বত এ বন  দ ফলব ত পো বর ।  এ ই ভয়, আতংে, দক্র োধ দেবে  এ  ং 
ম হোগুরু  শ ংে র ো োযে ও স্ব োম ী  স্ব রূপোনবন্দর  ম ত দলোে ব দর  ম হোজ্বোলো  সোম বন দর বখ  
তোর ো আন্দ োম োবনর  দগোপন  স োম্প্রদোস্ময়ে  আবন্দোল বনর  দন তো ম হোম ুস্মন  স্মশ  দোস  
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সংি স্মম বত্রর  উ বদ্দবশ্য স্মন বদেশ  জোস্মর ে বর বছ, আহম দ ম ুসো  আর  এ ে স্মদনও যোবত  
জীস্ম ত ে োে বত নো  পো বর ।  আন্দ োম োবন এট োই ত োবদর  এ খন  এ ে ম োত্র ে োজ। 

দপোটে দেয় োর  ছোড়োও উ ত্ত বর  ‘নেে পেোবসজ আ ইলেোঠড’ দেবে  দপ োটে  
দেয়োবর র  দস্মক্ষ বণ  ড োন  ে োন  পেোবসজ  পযেন্ত  ম ধে ও দস্মক্ষ ণ আন্দ োম োবনর  দু ই  
উ পকূ লবে ও সো েক্ষ স্মণ ে  সতে ে পোহোর ো র  ম বধে  র োখো হবয় বছ । 

 
 
 
ভোইপোর  ে ীবপর স োম স্মর ে  অ জোরবভটস্ম র । 
এ ে টো নোইট স্মভশ ন দূর স্ম বন  দ  োখ  দর বখ  বসস্মছল  জয়র োম  র োবে োর ।  তোর  

দুর স্ম বনর  দ োখ ি ুর বছ নেে প েোবসজ েীব পর দস্মক্ষ বণ ‘ে ী’ আইলেোঠড  ও স্মর বসজ  
েীপপুবঞ্জ র  ম ধে তেী  দগোটো  উ পকূ ল দর খোয়। 

জয়র োম  র োবে োর  ‘ম হোসংি’-এ র  এ ে জন  অপোবর শ ন  প্রধোন।  গভনেবর র 
স্ম বশ ে  স্মন বদে বশ  স্ম বশ ে  জুর ী অ িোয়  সোম স্মর ে  অ জ োর বভটস্ম র বত  স োম স্মর ে 
দলোে বদর  সো বে  দসও  ে োজ  ে র বছ।  সোম স্মর ে  দলোে র ো ধবর  স্মন বয়বছ  জয়র োম  
র োবে োর  দে ন্দ্রীয়  স্ম ভো বগর  দে উ  হব ন। 

তোর  সহ বযো গী  স্মহবস ব  তোর  পো বশ ই  বসস্মছল এ খ োনে োর  দসন ো ইউ স্মন বটর  
এ ে জন ে েোবেন।  দস এ ে  সম য়  জয়র োম  র োবে োর বে  লক্ষ ে ে বর   লল, ‘স্যোর, 
আম র ো যোন সন্ধোন  ে র স্মছ, দস অনুপ্রব শ ে োর ী দলোে স্মট  দে?’ 

‘এ ে জন ইঠট োর ন্যোশ নোল দটর স্মর ি।’  লল  জয়র োম  র োবে োর । 
‘নোম  জোনো দগব ছ?’  
সবে  সবে  উ ত্ত র  স্মদল নো  জয়র ো ম  র োবে োর ।  স্মেধোগ্রস্ত  ভো   ফবুট  উ বে বছ ত োর  

দ োবখ -ম ুবখ।  অ বশ বে  নোম  দ স  লল নো ।   লল, ‘দটর স্মর িবদর  নোবম র  স্মে ে  দনই।  
দযখো বন দ যম ন ইেো  দতমন  নো ম  দনয়।  দয ই দ হোে, দস এ ে জন মুসস্মল ম  দটর স্মর ি।’ 

‘এ ে টো ে েো স্যোর, ম ুসলম োনর ো হে োৎ এ ম ন দটর স্মর ি হবয়  উ ে ল দে ন?’ 
‘তোর  ম োবন  ম ুসলম োনর ো আবগ দটর স্মর ি স্মছল নো  লবত   োও?’ 
‘আস্মম   লবত   োই  নো স্যোর ।  ই স্মতহোস  বল।  দস  ে েোই  আস্মম   লস্ম ছ।’ 
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‘ইস্মতহোস  স্মে   বল, শু স্মন ।’ 
‘স্যোর  গত স্ম শ  শ তবে র  স্মেতী য় দশ বে র  পর দু’স্ম ট  আবন্দোল নবে  আম র ো 

খু  দ  গ োন  হ বত দদস্মখ।  এ ে টো  হল  ে ম ুেস্মন জবম র  স্ম স্তোর, অন্যস্মট  ম ুসলম োনবদর  
স্ব োধীনতো সং গ্রোম ।  স্মেতীয়  স্ম  শ্বযুদ্ধ  অেে োৎ ১ ৯৪ ৫ স োবল র  পর ম ুসলম োনবদর  
স্ব োধীনতো সংগ্র োম  দযম ন  ূ ড়ো ন্ত পযেো বয় দপৌব ছ, দতমস্ম ন ে ম ুেস্মন জবম র  স্ম স্তোর ও এ  
সম য় সব েোচ্চ  পযে োবয় উ ন্নীত  হ য়।  ১ ৯৭০ সোবলর  ম বধে প্রোয় স গুবলো  ম ুসস্মলম  দদশ  
স্ব োধীন হবয়  পবড়।  এ ই  দু ই সম োন্তর োল আবন্দোলবনর  ম বধে  ে ম ুেস্মন জবম র  র োজে 
গেন  ও র োজে স্ম স্তোর  স্মছল  স্মহ ংসো, সন্ত্রোস ও েড়যন্ত্র  স্মন ভের।  আর  ম ুস লম োনবদর  
স্ব োধীনতো সংগ্রোম  স্মছল জনগ বণর  শ স্মি, সুস্ম  োর  ও যুস্মিস্মন ভের।  স্ব োধীনতো সংগ্রো বম  
ম ুসলম োনর ো সীম োহীন স্মন যেো তবনর  স্মশ ে োর  হবয়বছ, স্মেন্তু এ র পরও তোর ো 
ে ম ুেস্মন িবদর  ম ত েড়যন্ত্র ও সন্ত্রোবসর  পে  দ বছ  দনয়স্ম ন।  ভোর বতর ে েোই ধ রুন  
স্যোর ।  এ খোবন  ম ুসলম োনবদর  আযোদী  আ বন্দোলবন র  দনতো  দ ম োহোম্ম দ আল ী স্মজন্ন ো হ  
এ তটোই স্মন য়ম তোস্মন্ত্রে  স্মছবলন  দয, জী বন  এ ে  োর ও তোাঁবে  দজবল দযব ত হয়স্মন ।  
তোর পর দদ খুন স্যোর,  ে ভে  র স্মহত ে র োর  জন্য আম র ো স্মহন্দুর ো স্ম ক্ষ ুব্ধ  হবয়  
আব বগর  বশ  সন্ত্রোস ো দী আবন্দোলন ে বর স্মছ, দ োম ো দম ব র স্মছ, স্মে ন্তু ম ুসলম োনর ো 
 ে ভবে র  পবক্ষ  এ  ং   ে ভে  র স্মহত ে র োর  স্ম পবক্ষ  দে োন স ন্ত্রোস োদ ী আ বন্দোলন  
ে বর স্মন, দ োম োও হোব ত তু বল দ নয়স্ম ন।’ 

দীি ে  ি ে  স্মদবয়  েোম ল ে েোব েন শশ োংে  স্মসংি োল। 
জয়র োম  র োবে োবর র  ম ুব খ -ব োব খ এ ে টো স্ম র স্মি  ভো  ফবুট  উ বে স্মছল।  

ে েোবেন শ শ োংে  স্মসংি োল েোম বতই জয়র োম  র োবে োর   ল ল, ‘তুস্মম  দ োধ হয়  
ইস্মতহোবসর  ছোত্র  স্মছ বল?’ 

‘স্মজ স্যোর ।’ 
‘দে োেোয়  তুস্মম  দলখ োপড়ো ে বর ছ, আলীগবড়?’ 
‘নো স্যোর ।  অনোসে, ম োিোসে দু’দটোই আস্মম  দ  নোর স  স্মহন্দু  স্ম  শ্বস্ম  দেোলয়  

দেবে  ে বর স্মছ।’ 
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‘ভোবলো  ে বর ছ। ত ব  তুস্মম  স োম স্মর ে   োস্মহনীবত  নো  এ বস স্ম  বনোদোভ োব  
স্মে ং ো র োম বম োহবনর  ম ত দে ো ন সব েোদয়  দনতো  হওয় ো উ স্ম ত স্মছল দতোম োর ।  েোে, 
তুস্মম  দতোম োর  প্র বশ্নর  উ ত্ত র   োও?’ 

‘স্মজ স্যোর ।’ 
‘তত্ব ে েো  শু নবত নোস্মে  নগ্ন  স তেটো জোনবত   োও?’ 
‘সতে জোনব ত  ো ই স্য োর ।’ 
‘ম ুসলম োনর ো সীম োহীন সম্প ব দর  ম োস্মল ে  এ ে   দ্ধ দ  োে োর  ম ত। ওবদর  

ে োবছ এ ম ন এ ে  পরশ  পো ে র  আবছ  যো  দগ োটো  দুস্মন য়োবে  ওবদর  জবন্য  দসোনোয় 
পস্মর ণত ে বর  স্মদবত পো বর ।  স্মেন্তু এ  ে েোটো ঐ  দ োে োর ো জ োবন  নো।  ওরো এ টো জোনো  
এ  ং  ে হ োর  ে র োর  আবগই ওবদর  হ োত -প ো দভবে ওবদর   লৎশ স্মি র স্মহত ে র ো 
প্রবয়োজন।  এ ই ে োজই  এ খন  লবছ।’  লল  জয়র োম  র োবে োর । 

‘ ুঝলোম  নো  স্যোর ।  ম ুসলম োনবদর  দটর স্মর ি হওয়ো  এ  ং ত োব দর  হোত -পো  
দভবে  লৎশ স্মিহীন  ে র ো - এ  দুবয়র  ম বধে স্মে  সম্পে ে?’ 

‘ে ল্পনো ে বর ো দভোবটর  দে োন এ ে  প্রোেেীর  ে েো।  ভীেণ  জনস্ম প্রয়। ম োনুে  
তোবে  দ োরুণ  ভোবল ো ো বস।  দস  সে বলর  দভ োট দপবয়  য োবে।  স্মে ন্তু এ ই সম য় যস্ম দ  
প্রমোণ হবয় যোয় দয, দস দে োস্মট  টোে ো আত্মসোতে োর ী, দে োস্মট  টোে োর  ে োবলো োজোরী। 
তখন তোর  অ ি ো স্মে  দোাঁড়োয়? হোত-প ো ভোে ো  লৎশ স্মিহীন ম োনুবের  ম ত হবয়  যোয়  
ন ো? প্রে ৃত অ বেে  ম োনুবের  ে োব ছ তোর  ম ৃতেু ি বট যোয়  স্মে  নো? ম ুসলম োনর ো দটর স্মরি 
 বল স্ম স্ম হ্নত হ োর  পর তো বদর  এ ই অ ি োই  হবয়  দগ বছ।’ 

‘স্মে ন্তু আম োর  প্রশ্ন  স্মছল, ম ুসলমোনর ো হে োৎ  এ ভো ব  দটর স্মর ি হ ল স্মে  ে বর?’ 
‘ে োর ণট ো দতো   বলস্ম ছ। উ দ োহর ণও স্মদবয়স্মছ।  এ  দে বে ই  ুবঝ  দনয়ো উ স্ম ত  

স্মছল ।  আর ও দখোল োসো শু নবত   োও?’ 
‘স্মজ স্যোর ।’ 
‘ম ুসলম োনবদর  দটর স্মর ি  োনোবনো হবয় বছ। পুাঁস্মজ ে র ো হবয় বছ তো বদর  

অসবন্তোেবে ।  এ  লবক্ষ েই  ত ো বদর  অসবন্তোে বে   োড়োবনো  হ বয়বছ, ে ম োবনোর   ো 
তোবদর  সম স্যো সম োধো বনর  দ ে োন দ িো ে র ো হয়স্মন ।  ম ুসলম োনবদর  দু’স্ম ট  সম স্যো  
স্মছল  খু   ড়।  এ ে টো  স্মফস্মল স্মস্তন, অন্যটো ে োশ্মীর ।  জোস্মতসংবি র  ম োধেবম  হু আবগই  
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এ  সম স্যোর  সম োধোন  হ বয়  দয ত। স্মে ন্তু তো  ে র বত  দ দয়ো  হয়স্ম ন।  ম োস্মে েন যুির োি ও  
র োস্মশ য়ো দুই পরোশ স্মি দুই  পক্ষ স্মন বয় সম স্যো  দুস্মট বে  ঝুস্মল বয় র োবখ প্র োয় ৪ ০   ছর।  
স্মফস্মল স্মস্তন  সম স্যো স্মন বয় ইসর ো ইল ও  আর  বদর  ম বধে এ  ং  ে োশ্মীর  সম স্যো স্মন বয় 
পোস্মে স্তোন ও  ভোর বতর  ম বধে স্ম তনস্মট  ে বর   ড়  ড় যুদ্ধ  সংি স্মট ত হবয় বছ। জ ী ন  ও  
সম্পবদর  স ীম োহীন  ক্ষ স্মত হবয় বছ। স্মে ন্তু সম স্যোর  সম োধোন  হয়স্মন ।  এ ই অ িোয়  
জোস্মতসংবি র   েেেত োর  পটভুস্ম ম বতই ন ব্বই  দশ বে র  আব গ  ও  এ র  শু রু  দে বে  
স্মফস্মল স্মস্তন  ও ে োশ্মীবর র   োস্মস ন্দোর ো স্ব োধীনতোর  জবন্য দগস্মর লো লড়োই শু রু  ে বর । 
দগোটো  নব্বই  এ র  দশ ে  ধবর  এ  লড়োই   বল।  পরোশ স্মি স্ম হব সব  র োস্মশ য়োর প তন 
ি টোর  পর ম োস্মে েন যুির োষ্ট্র ও ত োর  স্মম ত্র পস্মিমী  শ স্মির  এ ে ে  দ নতৃবত্ব এ ই  সম স্যোর  
সম োধোন হ বলো  নো।  এ ই  অ  েো হত অস্ম  োর,  ম ুসস্মলম  দদশ স ম ূবহ স্মন বজ বদর  আদশ ে 
ও অস্মধ ে োবর র  দ তনো  অ  লব ন ে বর  ম ুসস্মলম  যু  শ স্মির  উ েোন, ইসলোবম র  নোবম  
ইর োবন স্ম ি  এ  ং  আফগ োস্মন স্তোবন মুসস্মল ম  সম র  শ স্মির  স্ম জ য় শু ধু  ম ুসস্মলম  স্ম বশ্ব  
ন য়, দগোটো  দুস্মন য়োয়  ম ুসলম োনব দর  ম বধে  নতুন  জোগর বণর  দজ োয়োর সৃস্মি  ে বর ।  এ ই 
জোগর বণর  ম বধে ম োস্মে েন যুির োি ও  তোর  স্মম ত্রর ো এ ে  নতুন শ স্মির  উ েোন প্রতেক্ষ  
ে র ল।  নতু ন শ স্মির  এ ই উ েো নবে  অংকু বর ই  দশ ে ে বর  দ দ  োর  জব ন্য  এ ে টো  ড় 
অজুহোত   ো  উ পলবক্ষ র  প্রবয়ো জন স্মছল।  ‘সন্ত্রোস’দে  তোর ো এ ই উ পলক্ষ  স্মহবসব   
 োছোই  ে র ল।  আফগোস্মন স্তোব ন  দগস্মর লো যুব দ্ধ স্ম জয়ী, েোশ্মীর  ও স্মফস্মল স্মস্তবন  
দগস্মর লোযুদ্ধর ত  এ  ং যুগ -যু গোবন্তর  অস্ম  োর  প ীস্মড় ত ম োর ম ুখী হবয়  ওেো  
ম ুসলম ো নবদর  উ পর ‘সন্ত্রোস ী’ হওয়োর  দদোে   োপ োবনো  খু  সহজ  স্মছল।  
ম ুসলম োনবদর  উ পর  সন্ত্রোবসর  দোয়  োপো বনোর  জবন্য ই স্মন উ ইয়বে ে  টুইন  টোওয়ো র  
ধ্বংবসর  সন্ত্রোসী ে ম েে ো - অস্মভন ীত হল।  দযব হতু ত োে স্মফরুল  স্মহজরো, আল -স্মজহোদ  
ও স্মহজ ুল্লো হর  ম ত ক্ষ ুদ্র  ে বয়ে টো দগোষ্ঠী  ছোড়ো  ম ুসস্মলম  স্ম ব শ্বর  স  ইসলোমী  দলই  
গণতোস্মন্ত্রে ।  তোর ো সন্ত্রোস -েড় য ন্ত্র পছন্দ ে বর  ন ো।  তো ই আল - ে োবয়দো নো বম  এ ে টো 
ইসলোমী দল  ও ল োবদন  নোবম  এ ে টো ইসলোমী  েস্মিত্ববে  খো ড়ো ে র ো হয়  এ  ং টুইন  
টোওয়োর  ধ্বংবসর  দোয় এ ব দর  ি োবড়  োপো বনো হল।  তোব দর  আিয় দদয়োর অপরোবধ 
আফগোস্মন স্তোন ধ্বংস  ে র ো হল।  শু রু হ বয়  দগল  সন্ত্রো বসর  স্ম রুব দ্ধ যুদ্ধ।  ম ুসলম োনব দর  
 োনোবনো  হল এ ই  যু বদ্ধর  প্রস্মত পক্ষ, অন্য ে েোয়  সন্ত্রোসী। 
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দীি ে  ি ে  স্মদবয়  েোম ল জয়র ো ম  র োবে োর । 
‘ধন্য োদ  স্যোর ।   ুঝব ত দপ ব র স্মছ স ।  স্মে ন্তু স্যোর  আম র ো যোর  সন্ধোন  

ে র স্মছ, দস স্মে  সস্মতেই  দটর স্মর ি, নো  োস্মন বয়  লো  হবে?’  লল ে েোবেন শ শ োংে  
স্মসংি োল। 

সবে  সবে  জ ো  স্মদল ন ো জয়র োম  র োবে োর ।  তোর  ম ুবখ এ ে টো অস্প ি হোস্মস  
ফবুট উে ল।   লল, ‘তুস্মম  সতে জোনবত   োও, নো যো  লো উ স্ম ত তো  জোনবত   োও?’ 

‘সতে জোনব ত  ো ই স্য োর ।’ 
‘সতে জোনবত   োইবল  এ খন উ ত্ত র  পোব  নো।  এ খন আম রো যুদ্ধ বক্ষ বত্র  

আস্মছ।  যোবে  আম র ো  ধ ে র  , তোর  সম্পবে ে  ভ োবলো  স্ম ন্তো  ো  ভোবলো  ে েোর  এ খন 
সম য় নয়।’ 

‘তোহ বল অ েে দ োাঁড়োয় স্য োর, দস ভোবলো  দে উ?’ 
জয়র োম  র োবে োর  দ োখ পোস্মে ব য় ে েোবেন শ শ োংবে র  ে েোর উ ত্ত র  স্মদবত 

যোস্মে ল, দস সম য় তোর  দম ো ো ই ল দ বজ উ ে ল। 
দম ো োইল  তুবল  স্মন বয়  স্ক্র ীবনর  স্ম দবে  দ বয়ই  এ েোবটন শ বনর  ভস্মে বত দস োজো  

হবয় দ য়োবর   সল।   ল ল, ‘স্যোর, স্যোর ........।’ 
ওপোবর র  ে েো  শু নল ।  শু বন  শ শ  েবস্ত  লল, ‘স্যোর, স্মন স্মিন্ত েোকু ন স্যোর ।  

আম োবদর  দ ো খ এ স্মড় বয় দস দপোটে দ েয়োবর  প্র ব শ  ে র বত পোর ব  নো।  পস্ম িম  
উ পকূ বলর  স্প োইে  আইলেোঠড দেবে  আম োবদর  দল োে  দ োখ দ র বখবছ নেে পে োবসজ  
সোউ ে পেোবসজস হ পস্মিম উ প কূ বলর  স্মদ বে ।  স্যোর, পস্মিম উ পকূ বল  োড়স্ম ত  ে িো  
স্মহবসব  আ বছ হ োর তো ো বদর  প স্মিম  উ পকূ বল আম োবদর  আবর ে জন দলোে ।  দনইল 
আইলেোবঠড  আম র ো আবর ে জনবে  দর বখস্মছ পূ  ে উ পকূ বল  ো ড়স্ম ত সতে েতোর  জন্য।  
সোউ ে আন্দ োম োবনর  দু’পো বশ র  দগোটো  উ পকূ লই আম োব দর  ন জবর  স্যোর ।’ 

েোম ল জয়র োম  র োবে োর ।  ওপো বর র  ে েো শু ন ল।  উ ত্ত বর   ল ল, ‘নো স্যোর  
ভুল হ ব  নো।  তোর  দ হ োর ো আ ম োবদর  ম ুখি।  স্ম ন বত  পোর বল ই গুলী, দে োন ে েো  নয়  
স্যোর ।’ 

ে েো দশ ে ে বর  ওপোবর র  ে েো শু বন ধন্য োদ স্মদ বয় দম ো  োইল  দর বখ স্মদল  
জয়র োম  র োবে োর । 
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‘ে োর  দটস্ম লবফোন স্মছল  স্যোর?’ উ ৎফুল্ল ে বণ্ঠ স্মজবজ্ঞস ে র ল ে েোবেন 
শ শ োংে  স্মসংি োল। 

‘ে োর  আ োর . ..।’ ে েো  দশ ে  ন ো ে বর ই  দে বম  দগল  জয়র ো ম  র োবে োর ।  
স্মন বজবে  সোম বল  স্মন বয় ই   বল  উ ে ল, ‘উ স্মন  স্মছবলন  গভনের  স্ম স্ম   ম োধ ।’ 

 বলই  দূর স্ম বনর  স্মদবে  আ  োর  ম বনো বযো গ  স্মদল।   ল ল ে েোবেন  
শ শ োংে বে  লক্ষ ে ে বর, ‘দদখ দুর স্ম বন ভো বলোভো ব  দ োখ  র ো খ।’ 

তোর  ে েো দশ ে হ োর  আ বগই  তোর  দম ো ো ইল দ বজ  উ ে ল। 
দম ো োইল  তু বল  স্মন বয়  ত োে োল স্ক্র ীবনর  স্ম দবে ।  দ দখল  স্ক্র ীবন স্ম স্মপন  

 োজওয়োর  নোম  দভবস  উ বে বছ।   
স্ম স্মপন  োজ ওয়ো  দনইল  আই লেোবঠড র  পযে ব ক্ষ ণ টোওয় োর  দেবে  নজর  

র োখবছ উ পকূ লসহ  দপ োটে দেয় ো বর র  সোম বনর  আন্দ োম োন সোগব র র  উ পর। 
জয়র োম  খুস্মশ  হল  দম ো ো ইল স্ক্র ীবন  োজ ওয়োর  নোম  দদ বখ ।   লল, ‘স্মে  

খ র   োজওয় ো?’ 
‘ ড় ি টন ো ি বট দ গবছ।’  লল   োজওয় ো।  উ বত্ত স্মজত  তোর  ে ণ্ঠ স্ব র । 
‘স্মে  ি টন ো?’ 
‘এ ে  স্ম বফোর বণ আ হম দ ম ুসো র  দ োট ধ্বংস হবয়ব ছ। আহম দ  ম ুসোও।’ 
‘দে োেোয়? স্মে  ি টন ো?’ 
‘আম োবদর  দনইল আইলেোঠড দ েবে  প্রোয় ৬০ স্মে বলোস্মম টোর  দস্মক্ষ বণ।   লো 

যোয় ৯৩  স্মড গ্রী  অক্ষ োং বশ র  উ পর আম োবদর  দ োট েোর ো  দি র োও অ ি োয় আ হম দ  
ম ুসোর  দ োবট  স্ম ব ফোর ণ িবটব ছ।’ 

‘ি টন োটো স্মে?’ 
‘আহম দ  ম ুসোর  দ োটস্ম ট যখন  পস্মিম  উ পকূ বলর  স্প োইে  আইলেোবঠড র  

উ ত্ত র  স্মদবয় ‘নেে  পেো বসবজ’ প্রব শ  ে বর স্মছল  পূ ে  উ পকূ বল  আসোর  জ বন্য  তখন  
স্প োইে  আইলেো বঠড র  আম োব দ র  পযে ব ক্ষ ণ দে ন্দ্র  তো  দদখ বত  পোয।  দ ো বটর  আবল ো 
স্মন ভোবনো স্মছল, ইস্মঞ্জ ন স্মছল সোইবলন্সোর  যুি।  দ ো বটর   োলে  স্মছল এ ে ম োত্র 
আবর োহী।  এ ে টো দে ৌস্মণ ে  অ িোবনর  ে োর বণ ‘নো ইট  স্মভশ ন’ দুর স্ম বনও  ত োবে  দ নো  
সম্ভ  হয়স্মন ।  সবন্দ হ হ ওয়োয়  স্প োস্মে  েীপ দ েবে  এ ে টো  দ  োট  তোর  স্মপছু  দনয়।  
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সবন্দ হযুি  দ োটস্ম ট ‘নেে  পেোব সজ’ পোর  হ বয়  স্মর বসজ  েীপ পু ঞ্জ  ি ুবর   োবর ন  েীপবে  
 োাঁবয়  দর বখ দস্মক্ষ ণ  স্মদবে   লব ত শু রু ে বর ।  দস্মক্ষ ণগোমী দে োন  দ োট  পো গবলর  ম ত  
এ তটো  পে  ে খনও  দি ো বর  নো ।  এ বত  সবন্দহ  আর ও   োবড় ।  স্মর বসজ  েীপপু বঞ্জ র  
‘আউ ট  র োম’ েী বপর  প যেব ক্ষ ণ  দনৌবে ন্দ্র  দে বে  আর ও দুস্মট  দ োট তোর  স্মপছু  দনয়।  
দপোটে দ েয়োর  র ো র  এ বস র হ স্যজনে  দ োটস্ম ট তোর  গস্মত প স্মর  তেন ে বর  দসোজো  
পস্মিম স্মদ বে   লব ত  শু রু  ে বর ।  সবন্দহ আর ও  ি নীভূত  হয়।  স্মন স্মিত  দ  োঝো যোয়  
দ োটস্ম টর  লক্ষ ে দপোটে দেয়োর।  সবে  স বে   েোপ োর টো ওরো আম োবদর ও জোনোয়।  
আম র ো ‘দনইল আ ইলেোঠড’ দেবে  আর ও  স্মতনস্ম ট  দ োট  স্ম নবয় সোম বন  দে বে 
এ বগোলোম।  আম োবদর  স্মতনস্ম ট এ  ং দপ ছন দ েবে  স্মতনস্ম ট দম োট ৬ স্ম ট  দ োট র হস্যজনে  
দ োটস্ম টবে  দি র োও  ে বর  দফল লোম।  তখনও  দ োবটর   োলে  দলোে স্মট বে  সর োসস্মর  
দদখো  যোয়স্মন ।  আম োবদর  লক্ষ ে স্মছল র হস্যজনে  দ োটস্ম টবে  আট ে োবনো।  আম র ো 
দ োবটর  আবল ো স্মন স্মভবয় তোর  স্মদবে  অগ্রসর  হস্মে লোম।  আ ম োবদর  নোইট স্মভশ ন 
দূর স্ম বনই দস প্র েম ধর ো পড় ল।  আম র ো স্ম ন বত পোর লোম দ স আহম দ  ম ুসো।  সবে  
সবে ই আম োবদর  দ োট দেবে  স  দ োটবে  এ লোটে ে র ো হল।  স্মি বর  দফলো হল 
দ োটস্ম টবে ।  দসও আম োবদর  দদ বখ দ ফবলব ছ। তোর  দ োবটর  স্প ীড  সোংি োস্মতে  দ বড়  
দগল।  তীর  দ ব গ দস এ বগ োল দ পোটে দেয়ো বর র  স্মদবে ।  এ ে দম  দ পবর োয়ো। ম বন হল  
সোম বন অন্য  দ োট পবড়  দগ বল  তোর  উ পর স্মদব য়ই দস সোম বন  এ বগোব  ।  উ পোয় নো  
দদব খ ত ো বে  েোম ো  োর  জন্য   োর স্মদে  দে বে  দম স্মশ নগোবন র  দগোলো   েেণ  শু রু  
ে র লোম।  আম োবদর   েোস্মর বে ড  ভোেব ত প োর বলও  দশ ে র ক্ষ ো ে র বত দস  পোর ল নো।  
সম্ভ ত ফু বয়ল টেোংে োবর  স্ম ব ফোর ণ ি বট টুে বর ো টুে বর ো হব য় দগল দ োটস্ম ট।  তোর  
সোবে স োবে  ছো ই হবয় দগ বছ আ হম দ ম ুসোও।’ 

স্ম স্মপন  োজওয়োর  দীি ে স্ম  ৃস্মত দশ ে হল । 
আনন্দ -স্ম িবয় জয়র োম  স্মে ছুক্ষণ  ে েো  লবত পোর ল নো।  তোর পর  লল 

স্ম ৎে োর  ে বর, ‘ধন্য োদ  োজ ওয়ো দতোম ো বদর  সে লবে ।  আম োবদর  ম হোম ুস্মন  ম োবন 
স্যোর  স্মে  দজবনব ছন?’ 

‘এ ইম োত্র দত ো ি টন ো  ি বটবছ। তোাঁর  স গুবলো  দ ফোন   েস্ত দপ বয়  আপনোবে ই  
প্রেম  দটস্ম লবফোন  ে র লোম।’ 
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‘স্মে ে  আবছ, আস্মম  জোস্মনবয় স্মদস্ম ে।  দতোম র ো  এ খন দে োেোয়?’ 
‘আম র ো এ খন স্ম ব ফোর ণ দ ক্ষ বত্রই। আপনোব দর  হুকু বম র  অবপক্ষো  

ে র স্মছ।’ 
‘স্মে ে  আবছ। আস্মম  তো হবল  ম হোম ুস্মন  স্যোবর র  সো বে ে েো   বল  দনই।  

তোর পর জোনোস্মে।’ 
ে েো দশ ে ে বর ই ‘ োই’  বল  দ্রুত লো ইনট ো দে বট  স্ম দল। 
জয়র োম  র োবে োর  দ্রুত দটস্ম লবফো ন ে র ল ম হোম ুস্মন  স্মশ  দোস সংি স্মম ত্র ওরবফ 

গভনে র  স্ম স্ম  ম োধ বে । 
গভনের  স্ম স্ম  ম োধ  দটস্ম লবফ োন ধবর ই   লল, ‘দতোম োবদ র  ধন্য ো দ  

জয়র োম ।  খ র  আম র ো দপবয়স্ম ছ। খ র  শু ধু এ টো নয়  জয়র োম, এ টো ম হোখ র ।  
পৃস্মে ীর  অস্মধ শ্বর র ো যো পো বর স্মন, দতোম র ো তোই ে বর  দ দখো ব ল।  সুতরোং আম র োই 
পৃস্মে ীর  অস্মধ শ্বর  হ  , এ টো প্রমোণ হল।’ 

‘অ শ্যই  ম হোম ুস্মন  গুরু বদ ।  আম োবদ র  ‘ম হোসংি’ অ  শ্য ই দুস্মন য়োবত  
ম হোে ীস্মতে  দর বখ  যো ব ।’ 

‘আবগ স্ম বশ্বর  ে েো নয় জয়র োম ।  নর -বদ তো স্মশ  োজী ম হ োপ্র ভুর আম ৃতেু 
সংগ্রোবম র  দ য স্ব প্ন, যো ম হ োে স্ম  র  ীন্দ্রনোে ত োর  ‘এ ে  ধম ের োজে  পোবশ  খ - স্মছন্ন  
স্ম  স্মক্ষ ি ভোর ত দ  াঁবধ স্ম দ  আস্মম’ ে স্ম তোংবশ  অপরূপভো ব  প্রে োশ  ে বর বছন, তোর  
আশু   োস্ত োয়ন  আম োবদর  ে োজ । 

‘তেোস্তু ম হোম ুস্মন  ম হোগু রু।  আ ম োর  জবন্য আর  স্মে ছু স্মন ব দেশ?’ 
‘ে োল সে োবল পুস্মলশ  যোওয়ো পযেন্ত ওব দর  দসখ োবন অ বপক্ষো ে র বত  ল।  

স্মে ছু আলোমত দপ বল ত ো ওরো  সংগ্রহ ে র বত  পোর ব ।’ 
‘তেোস্তু ম হোম ুস্মন  ম হোগু রু!’ 
ওপোর  দে বে  লোইন  দে বট দদয় ো হ বয়বছ। 
জয়র োম  র োবে োর  দম ো ো ইল  দর ব খ স্মদল। 
ে েোবেন শ শ োংে  দ ো ো দৃস্মি  স্মন বয় ত োস্মে বয়স্মছল জয়র ো ম  র োবে োবর র  

স্মদবে ।   
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জয়র োম  দটস্ম লবফোন র ো খবত ই ে েোবেন শ শ োংে   লল, ‘ে োর  সোবে  ে েো  
 লবলন  স্যোর? আম র ো যোর  সন্ধোন ে র স্মছ, দ োটস হ তোর  ধ্বং স হওয়োর  খ র  দ দয়োর  
ে েো  বল  দটস্ম লবফোন  ে র বলন ।  স্মে ন্তু খ র  দত ো স্মদ বলন  নো।’ 

হোসল জয়র োম  র োবে োর ।   লল, ‘উ স্মন  আবগই  খ  র  দ পবয়ব ছন ।  তোর  খ র  
পোওয়োর  লো ইন  হু।’ 

‘দে  স্মতস্মন  স্যোর? ‘ম হোসংি’, ‘ম হোে ীস্মতে’, ‘ম হোম ুস্মন’, ‘ম হোগুরু’ এ স  
ে েোর  স্মে ছুই  ুঝলোম  ন ো  স্যোর । 

‘এ স  শ ব্দ  দেবে ই   ুবঝছ, যো র  সোব ে আস্মম  ে েো   বলস্ম ছ, স্মতস্মন  এ ে জন 
অসোধোরণ   েস্মি।  সোধোরবণে তোর  ে েো  ল ো য োয় নো।’ 

‘স্যোর  দ দশ  আম োব দর  গণত ব ন্ত্রর ।  এ খোবন আই বনর  দৃস্মি ব ত সোধোরণ -
অসোধোরণ  দনই, এ খোবন অস্ব েতোর  দে োন দ দয়োল দনই।’ 

‘দে তোব র  ে েো  র োখ।  দে তো ব  র  ে েো স্মদবয় শ োসন  বল, দদ শ   বল, স্মে ন্তু 
জোস্মত  োাঁ ব  নো ।’ 

‘দদশ  ও  জোস্মতবে  আ পস্মন আল োদো ে বর  দদ খবছন?’ 
‘দদ বশ র  নোম, সীম োর  পস্মর  তেন হবত  পো বর, স্মে ন্তু জোস্মতর  জী ন পে  

অপস্মর  তেনশ ীল।  সুতরোং এ ে টু পোেেে ে দ তো হবত ই প োবর ।’ 
‘এ ে স্মট  গনতোস্মন্ত্রে  দ দবশ  ‘জো তীয়  জ ী ন  পে’  ো  ‘জ োতীয়  স্ব োেে’, যস্মদ  

দম জস্মর স্মট র  স্ব োেে হয়, তোহবল  দ সট োও গণতবন্ত্রর  অধীন।  গণত বন্ত্রর  অধীন হবল  দসট ো  
আইনোনুগ হব  এ  ং  তো বত স্ব েতো েোে ব ।  সুতরোং  ‘জো তীয়  জ ী ন  পে’  ো  
‘জোতীয়  স্ব োেে’ দতো  আলোদ ো হব ে  নো।’ 

‘আলোদো হবলই ত ো আইনোনু গ হব  নো, তোবত স্ব েতো েো ে ব  নো দসট ো  
নয়।  স্মে ন্তু জোতীয় অস্মধ ে োর  প্রস্মতষ্ঠোর  অন্ত তে ীে োলীন এ ে টো সম বয় প্রস্মতস্মষ্ঠত  
আইন ভোে বত  হয়, স্ব েতোও র োখো  যোয়  নো।  দযম ন  স্ব োধীন তো স ংগ্রোম ।  জ োতীয়  
অস্মধ ে োর  প্রস্মতষ্ঠোর  ে োজও জো স্মতর  স্ব োধীনতো সংগ্র োম ।  দসই  সংগ্রোম   লব ছ। দস  
সংগ্রোবম  দনই  বল তুস্মম  অবন ে  স্মে ছু  ুঝবত  পোর বছ ো নো।’ 
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‘স্মে ন্তু দদশ  দতো আম ো বদর  স্ব োধী ন।  আইন ও সংস্ম ধোবনর   ো ইব র  দতো দে োন  
সংগ্রোম   ল বত  পো বর  নো।  এ  স ংগ্রোম  আস বল স্মে   োয়  স্যোর ।’ ে েোবেন  শ শ োংবে র 
দ োবখ  সবন্দ হ  ও  গভীর  অনুসস্ম ন্ধৎসো।   

‘ঐ  দতো  ললোম  স্মশ  োজী দয জ বন্য সংগ্র োম  ে বর বছন, র  ীন্দ্রনোে দ য ে েো  
ে স্ম তোয় প্রে োশ  ে বর বছন খ - স্মছন্ন স্ম স্মক্ষ ি ভ োর তবে  এ ে  সোবে  দ াঁ বধ ‘এ ে 
ধম ের োজে  প্রস্মতষ্ঠো’। 

‘স্মে ন্তু এ ই ধর বনর  সংগ্রোম  দতো ভ োর ত র োবষ্ট্রর  স্ব োধীনতো  দ তনো ও 
সংস্ম ধোন দু’দয়র ই স্ম বর োধী ।  তোছোড়ো  আম োবদর  স্ম হন্দু  ধম ে দ তো স্মে ছ ু পুরো ে োস্মহন ীর  
সম স্মি  ম োত্র।  এ  স্মদবয়  আজ দ ে োন  ধম ের োজে  প্রস্মতষ্ঠো স ম্ভ  নয়।  হবল  দসট ো হ ব  
ধবম ের  নোবম  ধ স্ব র তন্ত্র, স্মে ে  দযম ন স্মছল ম ধেযবুগ ইউবরোবপর যোজে -র োষ্ট্র -তন্ত্র।’ 

 র ম  স্ম র স্মিভো  ফবুট উ বে স্মছ ল জয়র োম  র োবে োবর র  দ োব খ -ম ু বখ।   লল, 
‘এ ই স্মে ছুক্ষণ  আবগ  তুস্মম  ম ুসস্ম লম  র োবষ্ট্রর  ে েো  বলছ, তোহব ল ‘স্মহন্দু  র োষ্ট্র’ হব  ন ো  
দে ন?’ 

‘আস্মম  ম ুসস্মলম  র োবষ্ট্রর  ে েো  স্মল স্মন ।  ম ুসলম োনবদর  স্ব োধীনতো সংগ্র োবম র  
ে েো  বলস্ম ছ। তব  যস্মদ ধ বর  দ নই ম ুসলম োনবদর  স্ব োধীনতো স ংগ্রোম  ম ুসস্মলম  র োবষ্ট্রর 
জবন্য, দযম ন ভ োর ত ভ োগ  হব য়বছ পৃেে  ‘ম ুসস্মল ম  র োবষ্ট্রর’ দো ী বত।  ত  ু এ খ োবন  
ে েো আবছ, ম ুসলম োনবদর  ধম েগ্রবে তো বদর  র োষ্ট্রন ীস্মত আব ছ যো  সোংি োস্মতে ভোব  
আধুস্মন ে ।  সুতরোং ম ুসস্মলম  র োষ্ট্র হবত  পো বর ।  স্মে ন্তু আম োবদর  দস সুব যোগ  দনই।  ম ো ফ  
ে র ব ন র োজো দশ র ে (র োম  বন্দ্রর  স্মপতো) ও র োম  ন্দ্র দয র োজ ে পস্মর  োলন ো ে বর বছন 
তো স্মন জস্ব  ধম েস্ম ন্তোর স্মভস্ম ত্ত বত, ধম েগ্রবের  সুস্মন স্মদেি স্ম ধোন লীর  স্মভস্ম ত্ত বত নয়।  
সুতরোং ম োন  র স্ম ত নয় এ মন ‘দসোসে অ  ল’ আম োবদর  দ নই, যো ম ুসলম োনবদর  
আবছ  বল ত োর ো দ ো ী  ে বর ।’ 

‘দতোম োর  এ স  তত্ত্ব  ে েো  র ো খ ে েোবেন।  ত বত্ত্বর  দ বয়   ো স্ত তো  ড়।  
 োস্ত তো   হু দূর  এ স্মগবয়  দ গবছ ।  দতোম োর  দ ো খ দনই  তোই  দদ খবত  পোে  নো।  ড ুব  ো  
পোহোড় দদব খছ? স্মন িয় দদখ োর  ে েো।  ‘ম হোসংি’ আজ ড ুব ো পো হোবড়র  রু প 
স্মন বয়বছ।  স্মে ছুই দদখ বছো  ন ো তু স্মম ।  স্মে ন্তু  দদশ  নোম ে  সম ুবদ্র র স টো জু বড়  র বয় বছ  
ড ুব ো প োহোড়।’ 
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‘স্মে ছুই  ুঝ বত প োর স্মছ নো স্যোর ।  যো  লবছন তো স্মে  স্মে ে?’ 
‘অ শ্যই।’ 
‘স্মে ন্তু স্যোর  আম োর  ম বন  হ বে আম োবদর  পুরো  ে োস্মহনীর  ম তই  এ  এ ে  ে ল্প 

ে েো।’ 
‘অল্প  ুস্ম দ্ধ ভয়ংে র  ে েোবেন ।  দজনোবর ল হও ত োর পর  ুঝ ব  আস্মম  যো  

 লস্ম ছ তোর  অেে।’  লল  জয়র ো ম  র োবে োর  অবনে টো  স্ম দ্রু বপর  ে বণ্ঠ। 
ে েো দশ ে ে বর ই ম ুহূতেে োল দ েবম  আ োর   লো  শু রু ে র ল, ‘েোে  এ স  

ে েো।  এ স এ খনে োর  ে র ণীয় স্ম েবয় আলোপ  ে স্মর ।’ 
‘ে র ণীয় আর  স্মে  স্যোর ।  স্মম শ ন আম োবদর  সফল। এ খন  েো র োে  এ  োউ ট 

টোনে।’ 
‘নো।  ে োল পুস্মলশ  ি টন োিবল দ পৌছো পযেন্ত  যোর  দয জ োয়গো  দস খোবন ে োে বত  

হব ।’ 
‘তেোস্তু স্যোর ।’ 
‘শ ব্দ স্মট  দশ খোর  জবন্য ধন্য  োদ ।’ 
 
 
 
গভনের  হোউ বজর  খ োস ধ  ে ে খো নো। 
গভনের  স্ম স্ম  ম োধ  এ ে টো দসোফোয়  বস।  ত োর  সোম বন  আবর ে  দসোফোয়  

আর ও দু’জন  দলোে   বস।   
ে েো  লস্ম ছল স্ম স্ম  ম োধ , ‘হ্যোাঁ, আম োবদর  সোম বন দ েবে  প্রধোন  োধ ো, 

প্রধোন শ ত্রু আহম দ ম ুসো দশ ে হবয়ব ছ। স্মে ন্তু আম োবদর  আসল ে োজ এ ে টকুু ও 
এ বগোয়স্মন ।  আহম দ শ োহ  আল ম গীর  ম ুখ দখ োবলস্ম ন।  দস  ম ুখ ন ো খুলবল   ো ি প োওয়ো  
যোব  নো।   োি  নো  পোওয় ো দগব ল আম োবদর  জন্য  স্মশ  োজী ম হ োপ্রভরু  দর ব খ যোওয়ো  
ম হোভোর ত গেবনর  নীলনে শ ো আম র ো পো  নো এ  ং দম োগলব দ র  দগোপন ধন ভো - োর ও 
আম র ো হোত ে র বত পোর ব ো নো ।  দুবটোই আম র ো  োই, এ ে টো জোস্মতর  জী ন স্মহবস ব , 
আবর ে টো জোস্মতর  সম ৃস্মদ্ধর জব ন্য।’ েোম ল  স্ম স্ম  ম োধ । 
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তোর  সোম বনর  দসোফোয়  বস ে োে ো দুজবনর  এ ে জবনর  দ হোর ো ভোর তী য়, 
অন্যজন স্ম ব দশ ী, দসবম স্মট ে  দ হোর ো। 

স্ম স্ম  ম োধ  েোম বতই ভোর তীয়  দ হোর োর  দলোে স্মট   বল উ ে ল, ‘এ টো খু ই  
আিবযের  দয, এ তস্মদবন  স স্মে ছু ে বর ও  এ ে জন দলো বে র  ে ো ছ দেবে  ে েো  আদোয়  
ে র ো দগল নো।  অস্ম  শ্বোস্য ি টন ো।’ 

‘অস্ম শ্বোবসর  স্মে ছু নয় দজনোবর ল স্ব োম ীজী। দয  ম ৃতেু  োয়, দে োন স্মন যেোতন, 
দে োন ভয়  ত োবে   োধে ে র বত পোবর  নো।’ 

দজনোবর ল স্ব োম ীজীর পুবর োনো ম  দজনোবর ল জগস্মজৎ জয়র োম ।  দু’ ছর  
আবগ স্মতস্মন  ভোর তীয়  দসনো প্রধোবনর  দোস্ময়ত্ব  দেবে  অ  স র  স্মন বয়বছন।  অ সর  
দনয়োর  পবর ই স্মতস্মন  ‘স্মশ  োজী স ন্তোন দসনোর  সদস্য হবয়ব ছন।  আজ স্মতস্মন  ‘ম হোসংি’ 
এ র  এ ে জন  ম হোগুরুত্বপূণে  দন তো।  তোর  ন োম  আজ দজনোবর ল  স্ব োম ী  জগস্মজৎ জয়র োম  
ম হোগুরু।  ম হো গুরু স্ব োম ী  শ ংে র ো োযে  স্মশ বর োম স্মন  গ্রীনভেোস্মল  অপোবর শ বন  স্মন হত হবল  
তোর  দোস্ময়ত্ব  স্মন বত  ম হোর োষ্ট্র  দ েবে  এ বসব ছন।  স্মতস্মন  আন্দ ো ম োবন  ‘ম হোস ংি’ এ র  
স্মেতীয়   েস্মি  স্ম হবসব   ে োজ ে র বছন। 

স্ম স্ম  ম োধ  ে োম বল দজনোবর ল স্ব োম ীস্মজ  বল উ ে ল, ‘তোহ বল উ পোয় স্মে?’ 
‘উ পোয় তোর  ম োনস্ম সে  প্রস্মতবর োধ দভবে  দদয় ো।  এ  ধর বনর  আদশ ে োদীব দর  

ধ দস্মহে  ে ি স্মদবয় ত োবদর  ম োনস্ম সে  প্রস্মতবর োধ ভোে ো  যোয়  নো ।  আহম দ  শ োহ  
আলম গীবর র  ম ো -ব োবনর  ইজ্জ ত আহম দ  শ ো হ আলম গী বর র  ম ত দলোে ব দর  ে োব ছ 
স্মন জ জী বনর  দ বয়  লক্ষ গুণ দ স্মশ  ম ূলে োন।’ দজনোবর ল  স্ব োম ীস্মজর  ে েো দশ ে  
হওয়োর  সবে  সবে  ে েো   লল  স্ম বদশ ী দ হোর োর  দলোে স্মট । 

স্ম বদশ ী দ হোর োর  দলোে স্মট র  নোম  দোস্মন বয়ল দড স্মভড ।  ইসর োই লী দগো বয়ন্দো 
ে ম েে তেো দস।  ইসর ো ইবলর  দ সর ো দ ৌে ে দ গোবয়ন্দো  দে োলম েোন দে োব হন আ হম দ  
ম ুসোর  হোবত  স্মন হত  হ োর  পর তোর  িোবন  ে োজে র বত এ বসবছ  দোস্মন বয়ল  দড স্মভড । 

দোস্মন বয়ল দড স্মভড  েোম ব তই  স্ম স্ম  ম োধ   লল, ‘ওবদর  স ন্ধোন পোওয় ো  
যোবে নো।  আহম দ  ম ুসো ওব দ র  উ দ্ধোর  ে বর  স্মন বয় স্মগবয়স্মছল উ ত্ত র  আন্দ োম োবনর 
গ্রীনভেোস্মলবত। আ হম দ ম ুসো  দসখোন দেবে   বল আস োর  প র  এ  ং স্ম ব ফোর বণ 
দ োটস হ আ হম দ ম ুসো ধ্বংস হ  োর  পর ে বয়ে  োর  আম র ো গ্রীনভেোস্মলবত দগ োপবন  
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খ র  স্মন বয়স্মছ  দস খোবন  আহম দ  শ োহ আলম গীবর র  ম ো - ব োনর ো  দনই।  আহম দ  ম ুসোই  
তোবদর বে  সর োয় অ ে ো পবর  তোর ো সবর  যোয়।  তোব দর বে   ো র স্মদবে  দখোাঁজো হবে।  
স্মে ন্তু তোর ো দে োেোয়  এ  সম্প বে ে দে োন ক্লু আম র ো এ খনও পো ইস্ম ন।’ 

েোম ল স্ম স্ম  ম োধ । 
‘তোহ বল উ পোয় স্মে? তোবদর  দখোাঁজ  পোওয় োর  উ পরই স্মন ভের ে র বছ 

আম োবদর  লক্ষ  অজেন।’  লল  দজনোবর ল  স্ব োম ীস্মজ। 
দসোফোয়  দ হলোন স্মদ বয় স্মছল  স্ম স্ম  ম োধ । 
দজনোবর ল স্ব োম ীস্মজ েোম বলও স্ম  স্ম  ম োধ  সবে  সবে  ে েো  লল নো।  তোর 

দ োবখ -ম ুবখ গভীর  স্ম ন্তোর  ছোপ । 
দোস্মন বয়ল দড স্মভবডর  ম ুবখও দ ে োন েেো স্মছল নো। 
এ ে  সম য় স্ম স্ম  ম োধ  দসোজো  হ বয় দসোফোয়   সল।   লল, ‘হ্যোাঁ, আর  দে োন 

উ পোয় নো দদ বখ আস্মম  এ ে টো উ পোয় দ  র  ে বর স্মছ।  স্মন বজর  নো ে  দে বট অব ন্যর  যোত্র ো 
ভে  ে র োর  ম ত।’ 

‘দসট ো স্মে?’ উ দগ্রী  দজনো বর ল স্ব োস্মম জী স্মজজ্ঞ োসো ে র ল। 
‘দসট ো  লোর জবন্য  আস্মম  আজ  আপনোব দর  দড বে স্মছ।’  
এ টুকু   বল ম ুহূবতের  জবন্য  ে োম ল স্ম স্ম  ম োধ ।  পরক্ষ বণই শু রু ে র ল  

আ োর, ‘আজ সে োবল  আম োর  দম বয় আম োর  স্ত্র ীর  সো বে  ম স্মন্দ র  দেবে  আসোর  পবে  
স্ম ে ড ন্যোপ হবয়ব ছ। স্মে ড ন্যোপ  হবয় বছ ম ো বন আস্মম  স্মে ড ন্যোপ ে স্মর বয়স্মছ।’ েোম ল  
স্ম স্ম  ম োধ । 

দজনোবর ল স্ব োস্মম জী ও দোস্মন বয় ল দড স্মভড  দু’জবনর ই  ম ুখ হ ো  হবয়  দগবছ  
স্ম িবয়।  তো বদর  ম ুব খ  দে োন  ে েো দনই।  তোব দর  স্ম ব ফোস্মর ত  দ ো খ গভনের  স্ম স্ম  
ম োধব র  উ পর স্মন দ্ধ। 

শু রু ে র ল স্ম স্ম  ম োধ  আ োর, ‘আহম দ শ োহ আলম গী বর র  ে োছ দেবে  
ে েো আদো বয়র  দশ ে, স্মন র োপদ ও অ েেে   ে ি ো স্মহ বসব   আম র ো এ টো ে বর স্মছ।’ 

গলোটো পস্মর ষ্কোর ে র োর  জবন্য এ ে টু দেবম স্মছল।  দসই সু বযো ব গ দোস্মন বয়ল  
দড স্মভড   বল  উ ে ল, ‘আপনোর  দম বয়র  স্মে ড ন্যোপ হওয়োর  সোব ে আ হম দ শ োহ  
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আলম গীবর র  ে োছ দেবে  ে ে ো আদ োবয়র  স্মে  স ম্পে ে র বয়বছ ! আম র ো দ তো  স্মে ছুই  
 ুঝবত  পোর স্মছ নো।’ 

‘আবছ। আ পনোর ো এ ে টো স্ম ে য় জো বনন  দ য, আম োর  দম বয় ও আহম দ শ োহ  
আলম গীর  এ ে  সোবে  পড়বত ো ।  আহম দ শ োহ  আলম গীর  ভ োব লো োবস  আম োর  দম বয়  
সুেম োবে ।  আম র ো সুেম োবে  দটোপ স্মহবস ব   ে হোর  ে র বত  োই, আহম দ শ োহ 
আলম গীবর র  ে োছ দে বে  ে েো আদোবয়র  জ বন্য।’ 

‘স্মে ভোব ?’  লল দোস্মন বয়ল দ ড স্মভড । 
‘আহম দ শ োহ  আলম গীবর র  স োম বন এ ে টো নোটে  ে র ো হব ।  তোর  ে োছ 

দেবে  যো  জোনবত   ো ওয়ো  হ বে তো  নো   লবল  ত োর  দ প্রস্মম ে ো ধস্ম েেতো হবে, এ ই হব  
দস নোটে ।  আম োর  স্ম শ্বোস  আহ ম দ শ োহ আলম গী বর র  ম ো -ব ো নবে   ে হোর  ে বর  দ য 
ফল পোওয় ো দযত, এ বক্ষ বত্রও দ স ফল প োওয়ো  যো ব ।’ স্ম স্ম   ম ো ধ   লল। 

‘স্মে ন্তু আপনোর  দম বয় এ  ং আহম দ শ োহ আলম গীর  দুজব নই এ টো ধবর  
দফলবত পোর ব ।  ত োবদর  এ ত স্ম দবন দজ বন দফল ো স্ব োভোস্ম ে  দয, আপস্মন  ো আপনোর  
সর ে োর  আহম দ শ োহ আল ম গীবর র  আট ে  ে র োর  দপছবন র বয়বছ।’  লল  
দজনোবর ল  স্ব োস্মম জী। 

‘আহম দ  শ োহ  আলম গীর  এ   েোপোবর  স্মে ছুই  জোবন  নো।  আ ম োর  দম বয়ও  
নয়।  দস  দে োনওভ োব  স বন্দহ  ে র বল ও  স্মে ড ন্যোপ হওয়োর  পর স্মন স্মিত  হ ব  দ য, 
তোর  স্মপতো  স্মে ং ো স্মপত োর  সর ে োর  আহম দ শ োবহর  স্মে ড ন্যোব পর সোবে  দনই।’ 

‘স্মে ন্তু স্মে ড ন্যোপ, ম োবন স্মে ড ন্যোপ নোট বে র  দয  দে োন পযেো ব য় তোর  ে ো বছ 
প্রে োশ  হবয় পড় বত প োবর  দ য, তোর  স্মপতো  ো স্মপত োর  সর ে োর  তোবে  এ ে টো র িোি 
নোটবে র  উ পে র বণ পস্মর ণত ে বর বছ। ত খ ন স   পস্মর ে ল্পনো প - হবয়  দ যবত  প োবর ।  
তোছোড়ো  আপনোর  দম বয়  স  ে েো প্রে োশ  ে বর  সম স্যো  ো ড়োবত প োবর, আস্মম  ভয় 
ে র স্মছ।’  লল  দোস্মন বয়ল  দড স্মভড । 

‘দসট ো আস্মম  স্ম ন্তো ে বর স্মছ স্মম . দড স্মভড ।   োর জন দ ৌে শ  ম স্মহলো দগো বয়ন্দো  
সুেম োবে  পোহ োর ো স্মদ বয় র োখ ব  ।  অস্মধ ে োংশ  সম য় তো বে  র োখব  ি ুম  পোস্মড় বয়।  
প্রবয়োজনীয়  ে বয় ে টো ে েোর   োইবর  দে উ  এ ে টো ে েোও  ত োর  সোব ে   লব  নো।  
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ম হোসংবি র  সুর স্মক্ষ ত অস্মফস গুবলোব তই  তোবে  র ো খো হব  ।  সুতরোং আপস্মন  দয  
আশ ঙ্কো ে র বছন তোর  দে োনই সম্ভো নো  দনই।’ স্ম  স্ম  ম োধ   লল। 

‘স্মে ন্তু ম হোম ুস্মন  স্যোর, আহম দ শ োহ আলম গীর  যস্মদ  ম ুখ নো দখোবল।  ম ুখ  
দখোলোর জ বন্য ধেে বনর  নোটে ও শু রু ে র বত  হব ত প োবর ।  তোর পরও যস্মদ  ম ুখ নো  
দখোবল।  ন োটে বে  যস্মদ দশ ে প যেোয় প যেন্ত স্মন বত  হয়?’  লল দ জনোবর ল স্ব োম ীস্মজ। 

হে োৎ ম স্মল ন হবয়  উ ে ল স্ম স্ম  ম োধব র  ম ুখ।  স্মে ন্তু ম ুহূবতেই  তো স্মম স্মল বয়  
দগল।  শ ি হ বয়  উ ে ল তোর  ম ু খ।  তোর  ম ুব খর  দপশ ীগুবল ো দয ন শ ি পোে বর র  রূপ  
স্মন ল।   লল, ‘আহম দ  শ োহ  আ লম গীবর র  ে োছ  দে বে   োস্মঞ্জ ত তেে আ দোবয়র  জব ন্য 
দয দে োন পযে োয় প যেন্ত আস্মম  যো  ।  দম বয়বে ও আস্মম  কু র  োনী  দ দ ।’ 

এ ে টু েোম ল স্ম স্ম  ম োধ । তোর  ম ুখস্মট  সহজ হ বয় এ ল।   লল, ‘তব  আস্মম  
ম বন ে স্মর, দস পযেন্ত  দয বত হব   নো।  তোর  আ বগই  ে েো ত োর  ে োছ দ েবে  পো ওয়ো  
যোব ।’ 

‘ধন্য োদ  ‘ম হোম ুস্মন  স্যোর’ আ পনোবে ।  আপনোর  এ ই তেোবগ র  ম বনোভো  
জোস্মতর  জবন্য  এ ে টো  ম হোন  দৃ িোন্ত এ  ং আম োব দর  জন্য  এ ে স্মট  অফরু ন্ত  দপ্ররণ ো।  
স্মে ন্তু  স্যোর, আহম দ শ োহ  আ লম গীর  যস্মদ স্ম েয়ট ো  আসবল ই নো জ োবন, তোহ বল 
 লব  স্মে  ে বর? দস দক্ষ বত্র আম োবদর  দতো দু’কু লই যো ব ।’  লল  দজনোবর ল  
স্ব োম ীজী। 

‘এ ম ন ভো োর  দে োন অ ে োশ  দ নই।  আহম দ শ ো হ  আলম গীবর র   োপ দ াঁব  
দনই।  সুতরোং তোবে  এ টো  জো নবতই হব ।  প্রতেক্ষ ভোব   নো  হবলও  প বর োক্ষ ভোব  
তোর  ে োবছ  তেেটো েোে ব ই।  দ সস  ে েো  লবলই  আম র ো দস টো  ুঝব ত প োর  ।’ 

‘ধন্য োদ।  স্মে ে   বলবছন, ম হো ম ুস্মন  স্যোর ।’ দজনোবর ল  স্ব োম ীজ ী  লল। 
‘ োই  স্মদ  োই।  স্মদ দগ্রট স্মশ  োজ ীর  দসই  দস্মল বল  স্মে  আবছ, আপনোর ো দসট ো  

স্মে  জোবনন?’  লল দোস্মন বয়ল দ ড স্মভড । 
‘ম হোপ্রভু  স্মশ  োজী দস্মললস্ম ট প্রন বয়র  পর স্মেত ীয় দয   েস্মি এ টো  দদ বখ বছন, 

স্মতস্মন  তোর  পুত্র শ মু্ভজী।  স্মশ  ো জী ম হোপ্রভু  ও শ মু্ভজীর  ড ো ইস্মর  দেবে  দস্মল ল সম্পবে ে  
স্মে ছু জোনো দ গবছ। স্মশ  োজী  ম হো প্রভ ুতোর  ড ো ইর ীর  এ ে  জোয়গো য় স্মল বখব ছন, ‘ োইশ  
 ছর   য়সে োবল  ১ ৫৭১  স োবল র  ধ  শ োখ শু ক্ল ো ন মী   ৃ হস্প স্মত োর  ম হোর ো বষ্ট্রর  এ ে  
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পোহো বড় স্ব গেীয় পুরুে গুরু  র োম দোস স্ব োম ীর  ে োবছ  পরম োেেতত্ত্ব সম্পবে ে দীক্ষ ো লো বভর  
পর স্মদ েজ্ঞ োন লোভ হল।  তোবত দদখল োম, আস্মম  দয র োজে দফবল পোহো বড়  
এ বসস্মছলোম, দস র োজে  আস ম ুদ্র  স্মহমো ল এ  ং  সম গ্র  দস্মক্ষ ণ ও দস্মক্ষ ণ পূ ে  
এ স্মশ য়ো েোপী স্ম স্তৃত  হবয়  ম োবয় র  পস্ম ত্র  রূপ  স্মন বয়  শু ধু আম ো ব ে  নয় আম োর  দপ ছবন  
দোাঁড়োবনো  আযে  সন্ত োনবদর  ড োে বছ।  দস  স্মদ  েজ্ঞ োবনর  স্মন বদে বশ ই দসই  পো হোবড়   বস  
ম ো-রূপী দস স ো¤্ রোবজের  প্রস্মতষ্ঠো  ও প্রশ োসবনর  জবন্য  এ ে টো দস্মল ল র  নো  
ে র লোম।  তোর পর র োবজে স্মফবর  এ বস  র োজপোবট   বস  ‘ম হোভো র ত’ এ র  সংগ্র োম  শু রু  
ে র লোম।’ তোাঁর  ড োইর ীর  স ে ব শ ে   োে ে  স্মহবস ব  স্মল বখ বছন, ‘ম হোপস্ম ত্র’ দস্মল লস্ম টর  
ম হোগুরুভ োর  আস্মম  পুত্র  শ মু্ভজী বে  অপেণ ে বর  দগলোম ।’ আর  শ মু্ভজী তোর  ড োইর ীর  
এ ে  জোয়গোয় স্মল বখবছন, ‘ ো পুজীর  ম হোপস্ম ত্র দস্মল লস্ম ট আস্মম  স ব বয় স্মন র োপদ  
জোয়গোয়  দর বখও  র ক্ষ ো ে র বত পোর লোম নো।  দম োগল  স¤্ রোট আলম গীর 
আওরে বজ  আম োর  ম ত দস্মল লস্ম টবে ও  ন্দী ে বর  স্মদল্ল ী স্মন ব য় যো বে।’ দস্মল লস্ম ট  
সববন্ধ  শ মু্ভজীর  ড ো ইর ীবত  আর  স্মে ছ ু পোওয়ো  যোয়স্মন ।  আর  স্মশ  োজী ম হোপ্রভু  
দস্মল বলর  স্ম েয়  সম্পবে ে  দ যটুকু   বলব ছন, তোর  দ বয়  দ স্মশ  জোনো যোয়স্মন ।’ েোম ল  
স্ম স্ম  ম োধ । 

আব বগ  ভোর ী  হবয়  উ বে স্মছল তোর  ে ণ্ঠ। 
গম্ভীর  হ বয় উ বে স্মছল দোস্মন বয়ল দড স্মভবডর  ম ুখও  লল, ‘ ুঝলো ম, দস্মল লট ো 

আম োবদর  ‘দটন  ে ম োঠড বম ঠট’ এ র  ম তই আপনোবদর  ে োব ছ  ম ূলে োন।  অ শ্য  
আম োবদর  ‘দটন  ে ম োঠড বম ঠট টো স্মড ভোইন।’ 

এ ে টু েোম ল দোস্মন বয়ল দড স্মভ ড ।  এ ে টো দেোে  স্মগবল সবে  সবে ই দস 
আ োর   বল উ ে ল, ‘এ ে টো সো¤্ রোবজের  সীম ো দসঠট  স্মশ  োজী এ াঁবে বছন ত োর  
ড োইর ীর  ঐ   িব ে।  তোাঁর  দস্ম লবলও স্মন িয় এ টো আর ও স্মতস্মন  সুস্মন স্মদেি ে বর বছন। 
দেোড়শ  শ তবে র  এ ই স্ম ন্তোবে  আপনোর ো এ খন  োস্ত   ম বন  ে বর ন?’ 

‘শু ধু  োস্ত  নয়, আম র ো এ বে  ‘ধ্রু ’ ম বন  ে স্মর ।  আমর ো স েশ স্মি  স্মদবয় এ র  
জবন্যই  ে োজ  ে র স্মছ।  আম োবদ র  ম হোসংবি র  এ ই এ ে টোই ল ক্ষ ে।  এ র  জবন্য যো  ে র ো  
দর ে োর, তো আম র ো ে র  ।  আ ম োর  জী ন তুলে  সন্তোন  আম োর  দম বয়বে  এ ই  লবক্ষ েই  
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 স্মল  স্মদবত  র োস্মজ হ বয়স্মছ।’  ল ল  স্ম স্ম  ম োধ ।  আ ব ব গ প্রোয়  রুদ্ধ হবয়  উ বে স্মছ ল তোর  
ে ণ্ঠ। 

‘স্যোর, আপনোবদর  উ বদ্দ বশ্য র  প্রস্মত  আম োর  আন্তস্মর ে  স ম্ম োন।  স্মে ন্তু 
এ ত ড় উ বদ্দ বশ্যর   োস্ত োয়ন আপনোবদর  সংস্ম ধোন  ও  সর ে োর   ে িোর  সহ োয়তো  
ছোড়ো স্মে ভোব  হবত প োবর, আস্মম   ুঝবত পোর স্মছ নো।  আপনোবদর  সংস্ম ধোন 
ধম েস্মন র বপক্ষ এ  ং আপনোব দর  সর ে োর বে  দস  সংস্ম ধোন বে ই ম োন্য  ে র বত  হব  ।  
আপনোর ো তোহ বল স্মে ভোব  স্ম শ  োজীর ম োবন আযে সন্তোন বদ র  ‘ম হোভোর ত’ গেন  
ে র ব ন?’ দোস্মন বয় ল দড স্মভড   লল। 

‘সংস্ম ধোন, সর ে োর  স ই জ নতোর  জবন্য  এ  ং  জনতোর ে োর ো।  সুতরোং  
জনতো স স্মে ছু পস্মর  তেন  ে বর  যো   োয়।’  লল  স্ম স্ম  ম োধ । 

‘স্মে ন্তু আপনোবদর  সম স্মেেত দল  দতো জনতোর সম েেবন ক্ষ ম তো য় স্মগবয়স্মছল, 
তোর ো দত ো দে োন পস্মর  তেনই আ নবত পো বর স্মন ।’ দোস্মন বয়ল  দড স্ম ভড   লল। 

‘ে ম পবক্ষ  দুই তৃ তীয়োং শ  সং খ েোগস্মর ষ্ঠতো স্মন বয়  ক্ষ ম তোয় দ যব ত হব  ।  দস  
সুবযোগ  আম োব দর  এ খনও  হয় স্মন ।  তোছোড়ো  প্রস্তুত  হওয় োর  ে োজ আম োবদর  দশ ে 
হয়স্মন ।’  লল  স্ম স্ম  ম োধ । 

‘স্মে  প্রস্তুস্মত?’ দোস্মন বয়ল দড স্মভ ড   লল। 
‘ম হোসংবি র  ে োজ  এ খনও  স   জ োয়গোয়  দ পৌব ছস্মন।  স্মশ  ো জী ম হ োপ্রভরু  

‘দস্মল ল’ এ খনও  আম োবদর  হো ব ত আবসস্মন ।  ওটো ই দতো  আম োব দর  ম ূল  পো বেয় এ  ং  
ওটো আম োবদর   োস্ত োয়বনর  স্ম েয়ও।’  লল  স্ম স্ম  ম োধ । 

‘তোহ বল দ তো দদখ ো য োবে আ পনোর ো যো   োন, যো ে র ব ন, তো এ খনও  
স্মন স্মদেি নয় আপনোবদর  ে োবছ।’ দোস্মন বয়ল  দড স্মভড   লল। 

‘এ  ে েো  স্মে ে  নয়।  র োম  বন্দ্রর  ম হোভোর ত আম ো বদর  সোম বন  আবছ। আম র ো 
যো  ে র  , আম র ো তো  জোস্মন।  স্মশ  োজী  ম হো প্রভরু  স্মন বদেশ নো  দসট োবে  আর ও  সুস্মন স্মদেি  
ও পূনেোে  ে র ব  ম োত্র।’  লল  স্ম  স্ম  ম োধ । 

‘ ুবঝস্মছ। ধ ন্য োদ।’ 
‘ওবয়ল ে োম  স্মম . দোস্মন বয়ল দড স্মভড ।’ 
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ে েো দশ ে  ে বর ই  উ বে  দোাঁড়ো ল স্ম স্ম  ম োধ ।   লল, ‘আপনোর ো  সুন।  
আর ও স্মে ছু ে েো আবছ।  আস্মম  দছোট্ট  এ ে টো ে োজ দসবর  আসস্ম ছ।’ 

ড্র ইংরুম  দেবে  দ্রুত  দ স্মর বয়  স্ম  স্ম  ম োধ  তোর  দর স্মসবডঠট  অস্ম ফবসর  স্মদ বে  
ছুটল। 

 
 
 
জ্ঞ োন স্মফবর  আসোর  স োবে  সো বে সুেম ো র োও দ োখ  খুবল ই এ ে  ঝ টে োয় উ বে  

 সল।  দদ খবত  দপল এ ে টু দূ ব র  ি বর র  স্মে ে  ম োঝখোবন   োর জ ন ম ুবখোশ ধোরী  ম স্মহলো 
দম বঝবত  বস  োদর  দপ বত ত োস দখল বছ। তোব দর  প্রবতে বে র  পোবশ  এ ে স্মট  ে বর 
স্মর ভল োর । 

ম বন পড়ল সুেম ো  র োওবয়র, দস  ম স্মন্দ র  দেবে  ম োবয়র  সোবে তো বদর   োস্মড় র  
স্মদবে  আসস্মছল।  ম স্মন্দ র টো তোবদর   োস্মড় র  পোবশ ই এ  ং ত ো তো বদর  গভনের  হোউ বজর  
স্মন র োপত্ত ো দ িন ীর  ম বধেই।  োস্মড়  ও ম স্মন্দ বর র  ম োঝোম োস্মঝ জোয়গোয় তোর ো আস বতই  
এ ে টো ম োইবক্র ো তীর  দ বগ  এ বস ত োব দর  পো বশ  দোাঁড় ো য়।  ম োইবক্র ো দেবে  
ম ুবখোশ ধোরী ে বয়ে জন দনবম  তোর  উ পর  ঝোাঁস্মপবয়  পবড়।  এ ে জন তোর  ম ুবখ  এ ে স্মট 
রুম োল দ বপ  ধবর, অবন্যর ো ত ো বে   েোংব দোলো  ে বর  তুবল  দনয়  ম োইবক্র ো বত। রুম োল 
দেবে  এ ে টো স্মম স্মি  গন্ধ তোর  ন ো বে  প্রব শ  ে বর ।  তোর পর আর  স্মে ছু ম বন দনই। 

আতংবে র  এ ে  প্র ল  োপ  নোব ম  তোর  ম বনর  উ পর।  শ োহ  োনু র ো দযভ োব  
স্মে ড ন্যোপ হবয়স্মছল, তোহবল দ সও ঐ ভোব  স্মে ড ন্যোপ হ বয়ব ছ। শ র ীল ও ম ন তোর 
ের ের ে বর  দে াঁবপ ওবে ।   োর জন ম ুবখোশ ধোরী দম বয়র  স্মদবে  তোস্মে বয় ভয়োতে ে বণ্ঠ  
 লল, ‘দে  আপনোর ো? আম োবে  দে ন ধবর  এ বনবছন?’ 

তোর পর হোত -পো বয়র   োাঁধ বনর  স্ম দবে  দ বয় ে োন্নো  জস্মড় তে বণ্ঠ  লল, ‘আস্মম 
স্মে  অপরোধ ে বর স্মছ?’ 

 োর জন ম ুবখোশ ধোরীর  দে উ  দে ো ন ে েো  লল  নো।  স্মফবর ও তো ে োল নো তোর  
স্মদবে । 

‘দে ন স্মে  ে বর স্মছ আস্মম, দছবড়  দোও আম ো বে?’ ে োন্নোর  সোবে  লল দস। 
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এ  োর  ম ুবখোশ ধোরীবদর  এ ে জন পোবশ  র োখো স্মর ভল োর  তুবল  স্মন বয় তোর  
স্মদবে  ি ুর ল।  হোত উ ে োল উ পবর ।  তজেস্মন  তোর  স্মর ভল োবর র  স্মিগোবর ।   োপল দস  
স্মিগোর ।  এ ে টো গুলী  দ স্মর বয়  সুেম ো র োওবয়র   ু ল  ছুাঁবয়  স্মগ বয়  স্ম দ্ধ  ে র ল দপছ বনর  
দদয়োলবে । 

 ুে  ফোটো  আতংবে  সুেম ো  র ো ওবয়র  দ োখ  দু’স্ম ট  স্ম বফ োস্মর ত  হ বয়স্মছল।  
ম োেোর  উ পর  স্মদবয় গুলী  বল  দগবলও দ াঁব  যোওয় োর  দে োন  স্ব স্মস্ত  তোর  দ োবখ ম ুব খ  
ফবুট  উ ে ল নো।   ুঝল দস, এ র ো পোস্মখর  ম ত ম োনুে ও ম োর বত পো বর ।  এ  োর  গুলী তোর  
 ুল ছুাঁবয় দ গবছ  পবর র  গুলী  হয়ব তো ম োেো দভদ ে বর  যোব  ।  ে োর ো এ ই স্মন ষু্ঠর র ো? যোর ো  
শ োহ  োনুব দর  স্মে ড ন্যোপ ে বর স্মছল, যোর ো আ হম দ শ োহ আ লম গীর বে  স্মে ড ন্যোপ 
ে বর বছ, যোর ো ড জন ড জন ম োনুে বে  আন্দ োম োবন খুন ে বর বছ, তোর োই স্মে  এ র ো? স্মে ন্তু 
তোর ো আম োর  জবন্য দম বয় প্র হ র ী স্মদবয়বছ  দে ন? দম বয়র  জব ন্য দম বয় প্রহর ী এ ম ন 
নীস্মতব োধ  দতো  তো বদর  ে োে োর  ে েো নয়? আসবল এ র ো ে োর ো? 

এ ই সম য় ি বর র  এে টো ম োত্র দর জো স্মন ুঃ শ বব্দ  খুবল দগল।  ি বর  প্রব শ  
ে র ল স্ম শ োল  পু এে জন ম স্মহলো। তোর  দপছ বন ধ সস্মন বে র  দপোশ োে ধোরী এ ে জন 
পুরুে।  দুজবনর ই ম ুব খ ম ুবখ ো শ ।  ম স্মহলোর  হোবত স্মর ভল োর, আর  ধ সস্মন বে র  হোবত 
দিন গোন। 

সুেম ো  ুঝল ধ সস্মন ে  দলোে স্মট  পদি  ম স্মহলোস্মট র  গোড ে।   
‘স্মে  ি টন ো, গুলী দে ন?’ ি বর  েুবেই  লল ম স্মহলোস্মট । 
দভতবর র   োর জন ম স্মহলো  স্ম শ োল  পু ম স্মহলোস্মট  ি বর  েুে বতই তোবে  

দু’হো ত তুবল  নম ষ্কোর  ে বর স্মছল।  তোর  প্রবশ্নর  উ ত্ত বর  এ ে জন   ল ল, ‘ম হো ম োতোজী, 
দম বয়স্মট  ে োন্নো জুবড় স্মদবয়স্মছল।  েোস্মম বয় দদ  োর  জবন্য  ওই  ে িো ে বর স্মছ আম র ো ।’ 

‘গুড ।’  লল  স্ম শ োল   পু  ম স্মহ লোস্মট ই। 
‘ধন্য োদ, ম হোম োতোজী।’ দসই  দম বয়স্মট ই   লল। 
‘তব  দদ খ, এ খনই গুলীটো দ যন ম োেোয় েুবে নো যোয়।  তো র  ড োস্মল েং এ র  

ে োছ দেবে  যস্ম দ ে েো আ দোয় ে বর  স্মদবত পোবর, তোহবল  দুজবন র ই ম ুস্মি।  আর  ে েো 
আদোয় ে বর  স্ম দবত  নো  পোর বল  তোবে  ম র োর  আবগ ই ম র বত  হ ব  ।  তোর পর এ ে  সম য় 
আসল ম র ণ।’  লল  স্ম শ োল   প ুম স্মহলোস্মট । 
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স্ম শ োল  পু দম বয়স্মট র  ে েো শু বন দে ৌতুহল ও আশ ো জোগল সু েম ো র োওবয়র  
ম বন।   লল, ‘আম োর  ড োস্মল েং, দে  দস  ম েোড োম?’ স্ম শ োল  পু  দ ম বয়স্মট বে  লক্ষ ে ে বর  
 লল সুেম ো র োও। 

‘দে ন আহম দ শ ো হ আলম গীর? দস দতোম োর  দপ্রস্মম ে  নয়?’ 
সুেম ো র োও  ম স্মহলোস্মট র  প্রবশ্নর  জ ো   নো  স্মদবয়   লল, ‘তোর  ে োছ দেবে  স্মে 

ে েো আদোয়  ে র বত হ ব ?’ 
‘এ ে স্মট   োবির ে েো।   োিস্মট  তোর   োসোয় দে োে োও লুে ো বনো আবছ।  

আম র ো  োিস্মট   োই।’  লল  স্ম শ োল   প ু দলোে স্মট । 
‘ োব ির জবন্য ই স্মে  তো বে  ধব র বছন?’ সুেম ো র োও  লল। 
‘হ্যোাঁ, তোই।’ 
‘ওাঁবদর   োস্মড় বত  দতো  এ খন দ ে উ  দনই।   ো িস্মট  আপনোর ো  খুাঁ বজ স্মন ব ত 

পোবর ন।’ 
‘আম র ো আবগই  খুাঁবজস্মছ।  নো দ পবয়ই দতো  তো বে  ধর ো হ বয়বছ ।’ 
‘ োব ির েেো উ স্মন  দ তোম োব দর   লবছন নো?’ 
‘ লবছ  নো।  দস  ম োনুে  নয়, এ ে টো পোের।  এ ত  আি োবত  প ো েরও দভ বে 

দযত, স্মে ন্তু তোবে  ম ুখ দখ োলোবন ো যোয়স্মন ।’ 
ম ুহূবতেই  ম ুখ ফে োে োবস হবয়  দ গল সুেম ো র োও বয়র ।  দ দনোর  এ ে  িো ন  

ন োম ল তোর  দ োবখ -ম ুবখ।  ছল  ছস্মলবয় উ ে ল তোর  দুব ো খ।  এ ে  অসহনীয় যন্ত্রণো  
ছস্মড়বয় পড়ল  ুে  দে বে  স েত্র । 

এ ে টু সম য় স্মন বয়  লল, ‘ োিস্মট  স্মে  এ ম ন গুরুত্বপূণে দ য এ জবন্য তো বে  
স্মে ড ন্যোপ ে বর বছন, স্মন যেোতন ে র বছন?’ 

‘ওর মবধে আম োব দর  প্রোণ আ ব ছ। ও  োিটো আম ো বদর ।’ 
‘ োিটো  আপনোব দর  হ বল উ স্মন  দদব ন  নো দে ন?’ 
‘দসট োই  দ তো  আম োবদর  ে েো।  দ দব  নো  দে ন?’ দস ম র বত  র োস্মজ, স্মে ন্তু 

 োবির  েোপো বর  ম ুখ খুলবত  র োস্মজ নয়।’ 
ম ুখ ম স্মল ন হ বয়  দ গল সুেম ো  র ো ওবয়র ।  ম র বত  র োস্মজ, স্মে ন্তু  ো ি স্মদ বত  র োস্মজ  

নয়।  তোহবল  স্মে   োিস্মট  ত োব দ র  জবন্যও ম ূলে োন?  োিস্মট  স্মে .........।’ 
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সুেম ো র োওবয়র  ভো নোয়  দছ দ পড়ল ম স্মহলোস্মট র  ে েোয়।  দস  ল বছ, 
‘ োিস্মট  তুস্মম  আম ো বদর  আদ োয়  ে বর  দোও। এ জ বন্য আম র ো দ তোম োবে  এ বনস্ম ছ।’ 

‘যস্মদ  এ ম নই হয়  দয, স্মতস্মন  ম র বত র োস্মজ   োি  স্মদ বত  র োস্মজ নয়, তোহবল  
আম োর  ে েোয় তো স্মতস্মন  অ শ্য ই দ দব ন  নো।’ 

‘দস দতোম োবে  ভোবলো  োবস।’ 
‘যস্মদ তোই  হয়, স্মতস্মন  যো  োন  নো, আস্মম  দসট োর  জবন্য  োপ দদ  দে ন? আর 

অন্যোয় ে েো স্মতস্মন  শু নব  ন দ ে ন? আর  ভোবলো  োসবলই  দ য স  ে েো শু নবত হব , 
ম োনবত হ ব , তো স্ব োভ োস্ম ে  নয় ।’ 

‘হ্যোাঁ, ওটো স্ব োভোস্ম ে ।  স্মে ন্তু আম র ো অস্ব োভোস্ম ে টো  োস্মে ।  তুস্মম  অ শ্যই  
তোবে   লব  , তোবে  শু নবতও  হব  এ  ং দ স শু নব ই।’ 

স্ম িয় নোম ল সুেম ো  র োওবয়র  দ ো বখ -ম বু খ।   লল, ‘শু নব ই, এ  ে েো 
দে ম ন েবর  লবছন ম েোড োম?’ 

সবে  সবে  জ ো  স্মদল নো ম স্মহ লোস্মট ।  দস দহো দ হো ে বর  দহ বস উ ে ল।  স্মে ন্তু 
দসট ো দ যন হ োস্মস নয়, এ ে টো স্ম ে ৃত স্ম ৎে োর ।  তোর  দ োব খ -ম ুব খ লোলসোর   ন্যো। 

তোর  স্ম ৎে োর  ও দ হোর ো দদ বখ আাঁৎবে  উ ে ল সুেম ো র োও। 
স্ম শ োল  পু  ম স্মহলোস্মট  এ ে টু সম য় স্মন বয়  স্ম স্ম  বয়  স্ম স্ম  বয়   লল, ‘দস  দ ো বখর  

সোম বন তোর  সুন্দ র ী দপ্রস্মম ে ো ধস্ম েেতো হবে এ টো দদখ বত  ো ই ব  নো।  সুতরোং দে োন 
অসুর  পুরুে দতোম োর  দদ বহর  ে োপড় টুে বর ো টুে বর ো ে বর  স্মছাঁবড় দনে বড়  দযম ন  
স্মশ ে োবর র  উ পর ঝোাঁস্মপবয় পবড়  দসভোব   দ তোম োর  উ পর ঝোাঁস্মপ ব য় পড়ব , তখন তোর  
ম ুখ দেবে   োব ির েেো সুড়  সু ড় ে বর  দ স্মর বয় আস ব ।’ 

ম স্মহলোস্মট র  ে েো দশ ে নো  হ ব তই ের ের ে বর  দে াঁবপ  উ বে বছ  সুেম ো 
র োওবয়র  দদহ।  দস  ুঝ বত প োর ল ওরো স্মে  েড়যন্ত্র ে বর বছ! ভয়  ও আতংবে  কু াঁে বড় 
দগল সুেম ো র োও বয়র  দ দহ। 

আ োর  দ হবস  উ ে ল ম স্মহলোস্মট ।  কু ৎস্মসত হ োস্মস।   লল, ‘এ খনই কু াঁে বড় 
অবধেে  হবয়  দগ ছ! ত খন দে ম ন হব  অ ি ো! আর  দতোম ো র  দস অ ি ো দদব খ স্মে  
অ িো হব  দ তোম োর  দপ্রস্মম বে র !’ 
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দে োন ে েো   লল  নো  সুেম ো  র ো ও। দ ো খ   ন্ধ  ে বর বছ  দস।  ত ো র  ম বন হবে 
দস এ ে  গহীন  জে বল।   োর স্মদে  দেবে  তো বে  স্মছাঁ বড় খো োর  জবন্য  দনে বড়র ো তোর  
উ পর ঝোাঁস্মপবয় পড়ব ছ। শ্বোসরু দ্ধে র  অ িোয় ম বন পড়ল তোর  আহম দ ম ুসোর  ে েো।  
স্মতস্মন  স্মে  জোনবত প ো র ব ন ত ো র  স্মে ড ন্যোপ হওয়োর  ে েো!  আ র .......। 

সুেম ো র োওবয়র  ভ ো নো  স্মছব ড় দগল  আ োর  স্ম শ োল   পু  ম স্মহলোস্মট র  
অট্ট হোস্মসবত। 

হোসবত হোস বত স্ম জয়ীর  ভস্মে বত দস দ স্মর বয় দ গল ি র  দে বে ।  ি বরর 
দর জো  ন্ধ হবয়  দগল  সবে  স ব ে ।  সুেম োর  দদহটো লুস্মট বয়  পড় ল খোস্মট য়োর উ পর। 
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৩ 
উ পকূ বলর  শ ি  পোেরট োবত ম োেো দর বখ অ  সন্ন দ দহটোবে  এ স্মল বয় স্মদবয়  

ম র োর  ম ত পবড় েোে ল আ হম দ ম ুসো। 
শ র ীবর  তোর  এ ে বফোটো শ স্মিও  দযন  অ স্মশ ি দনই। 
স্মে ন্তু ম োেো তোর  সস্মক্র য়। 
উ পকূ বলর  স্প শ ে দপবয় আল্লো হ র  শু ে স্মর য়ো আদোয় ে র ল আহম দ ম ুসো।   
তোর  দ োট দি র োও হ বয় প বড়বছ, দশ ে ম ুহূবতে দটর  পোয় আ হম দ  ম ুসো।  দশ ে  

র োবতর স্মন র   সম ুদ্র  স্মদ বয়  স্মন স্মিবন্ত  দ োট   োস্মল বয়  আসস্মছল  দ স।  তোর  দ োব খ  নোইট  
স্মভশ ন গগলস স্মছল, স্মে ন্তু তো স্মছল খু ই  স্ব ল্প পোল্ল োর ।  দটর  দ পবয়ই ওবদর  দি র োও 
দেবে  দ র  হ োর  জ বন্য  আহ ম দ ম ুসো দ ো বটর  স টুকু  স্প ী ড   ে হ োর  ে বর স্মছল।  
দ োটস্ম ট লোস্মফবয় উ বে  ত ীবর র  ম ত  লবত শু রু ে বর স্মছল।  স্মে ে  তখ স্মন   োর স্মদে  দেবে  
গুলী এ বস  তো বে  স্মি বর  ধবর ।  পস্মর ণস্ম ত  ুঝবত  পোবর  আহম দ  ম ুসো।  ‘স্মট উ   দম স্মর ন  
আম েোর’ দস প বর ই স্মছল। 

‘স্মট উ   দম স্মর ন আম েোর’ স েোধুস্ম নে  এ ে স্মট  আস্ম ষ্কোর ।  এ টো  ওয়োটোর  প্রুফ, 
এ য়োর প্রুফ  এ ে টো স্মট উ  ।  এ র  সো বে  এ ে টো ইস্মঞ্জ ন যুি  আব ছ এ  ং  আ বছ  এ ে টো 
স্মম স্মন  অস্মিবজন টেো ংে ।  ইস্মঞ্জ ন  োলু  ে র বল টব পেবড ো  স্মট উ ব র  ম তই  স্মট উ  স্মট  প্র -  
গস্মতশীল হবয়  য োয়।  স্মম স্মন  টেোং বে র  অস্মিবজবন  এ ে জবনর  প োাঁ  ি ণ্টো প যেন্ত  ল বত 
পোবর ।  অতএ  এ ই স্মট উ ব  আিয় স্মন বয় এ ে জন ম োনুে  সোগবর র  তলবদশ  স্মদবয়  
পোাঁ  ি ণ্টো প যেন্ত  ল বত প োবর । 

গুলী  ৃস্মি র  ম বধে ম োেো স্মন  ু ে বর  দুপো এ স্মগবয় ঝুপ ে বর  দনবম পবড়  
পোস্মন বত। 

স্মে ন্তু দশ ে র ক্ষ ো হয় ন ো।  এ ে টো গুলী এ বস  তোর   োহু বে  স্ম দ্ধ  ে বর ।  এ ে টো 
ঝোাঁকু স্মন  স্মদবয়  ওবে  দগ োটো শ র ীর  আহম দ ম ুসোর ।  এ র পরও দস  এ স্মদবে  তোর  
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ম বনোবযোগ দদ োর  সম য় পোয়  নো।  দ্রুত ভোস্মট েে োল ড োউ ন দ োতোম  স্মট বপ পোস্মন র  
গভীবর  দনবম য োয়। 

এ  সম য় আহম দ  ম ুসো  দখয়োল  ে বর   ুবলবটর  আ ি োবত  ধ তস্মর  ফবুটো স্ম দবয়  
স্ম ে ন ধোর োয় হবলও  তীর  দ ব গ পোস্মন  প্র ব শ  ে র বছ স্মট উ ব ।   

আাঁৎবে  ওবে  আহম দ ম ুসো।  পো স্মন  যতই প্রব শ  ে র ব , অস্মিব জবনর  দক্ষ ত্র 
ততই সংকু স্ম ত হবয় পড়ব ।  এ ে  সম য় পোস্মন  ভস্মতে হবয়  য োব   স্মট উ  , তোর  সোবে  
সোবেই  স্মট উ  টো অস্মিবজন  শ ূন্য হবয়  পড়ব  ।  তোর  ম ো বন ত খন আর  পোস্মন র  তলোয়  
েোে বত প োর ব  নো  স্মট উ  টো। 

আহম দ ম ুসো তোড়ো তোস্মড়  পেোর োলোল ফবর োয়োডে দ ো তোম  স্মট বপ  ে ম্পোবসর  
স্মন বদেম  ম ত দস োজো পস্মিবম  দ সট  ে বর  স্মট উ   সো - বম স্মর বনর  ম োেো।  তীর  দ ব গ 
ছুটবত  শু রু  ে বর  স্মট উ  স্মট ।  অস্ম িবজন দশ ে হ োর  আবগ ই আ হম দ ম ুসো বে  অ  বর োধ  
দজোন ও  গুলীর দর ঞ্জ  দে বে  দূব র  সবর  দয বত  হব  । 

স্মট উ  স্মট  পোস্মন বত প্রোয় পূণে।  আহম দ ম ুসো দ োত োম  স্মট বপ স্মট উ ব  র  ম োেো ৪ ০  
স্মড গ্রী আপওয় োড ে ি ুস্মর বয় দনয়, তোর পর ে বয়ে  ম ুহূতে।  আ হ ম দ ম ুসো  উ বে  আবস  
পোস্মন র  সোর বফবস। 

স্মট উ   দেবে  দ স্মর বয় আ বস আহম দ ম ুসো।   োম  হ োতটো ন ড়োবত স্মগ বয়  
যন্ত্রণোয় ে াঁস্মে বয় ওবে  আ হম দ ম ুসো। 

গুলীটো  োহুর  দপস্মশ  স্মছাঁবড়  স্মন বয়  দ স্মর বয় দগব ছ, নো দপস্মশ র  ম বধে েুবে আ বছ  
তো দ োঝোর  উ পোয়  দনই।  সো গব র র  দলোনো পোস্মনর  জবন্যই  দ ো ধ হয় যন্ত্রণোটো অবনে  
দ স্মশ । 

স্মট উ   দেবে  দ স্মর বয়ই  আহ ম দ ম ুসো দপছ বনর  ি টন োিবলর  স্মদবে  
তোস্মে বয়স্মছল।  দ দখল  স গুবলো  দ  োবট  আবল ো  জ্ববল  উ বে বছ।  আবলোগুবল ো  ছুবটোছসু্মট  
ে র বছ এ  ং আবলোর ফ্লোশ   বে  স্মফর বছ ঐ  এ লোে োর  সোগবর র   ুে ।  তোবে ই খুাঁজব ছ 
 ুঝল আহম দ  ম ুসো। 

দৃস্মি  দফরোয় আ হম দ ম ুসো  সোম বনর  স্মদবে । 
পস্মিম স্মদগবন্ত ক্ষ ীণ আ বলোর এ ে টো দর খো দ দখো যোয়।  ে তদূবর  হ ব  

উ পকূ ল? স্ম শ  দেবে  স্মতস্মর শ  ম োইবলর  ম ত দূবর  হব , ভোব  আহম দ ম ুসো। 
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লোইফ-জেো বে বট দভবসস্মছল  আহম দ ম ুসো।  সোাঁতরোবত  শু রু ে বর   োাঁ হো ত  
তুলবত স্মগবয় আ  োর ও অন্তবভে দী দখ োাঁ ো খ োয় দস।  যন্ত্রণোয় স্মঝ ম স্মঝম  ে বর  উে ল তোর  
দগোটো শ র ীর । 

 োাঁ হ োত  ে হ োর  ে র ো দগল  নো। 
স্ম ৎ হ বয়  দুপো  ও  ড োন হোত  স্ম দবয়  সোাঁত বর  ধী বর  ধ ীবর  এ ব গোবত  ে োবে  

আহম দ ম ুসো। 
গুলীর ক্ষ ত দ েবে  র িক্ষ র ণ হবে তখনও। 
শ র ীর টোবে  দটবন স্মন বয় এ বগোবনো ে স্মে ন হবয় পড়স্মছ ল।  ফোাঁ পো জেোবে ট 

 োধোর সৃস্মি  ে র স্মছল দ স্মশ । 
দু’পো বয়  পোস্মন  দে বল  এ  ং  অ স্ম শ ি  এ ে  হোত  স্মদবয়  প োস্মন  দটব ন  ইস্মঞ্চ  ইস্মঞ্চ  

ে বর  এ বগোয়  আহম দ  ম ুসো উ প কূ বলর  স্মদবে । 
অ েোহত ভোব  এ ই  ল ো। 
েোম োর  দে োন অ ে োশ  দনই।  দ য দে োন ম ূবলে র ো বতর অন্ধে ো র  দশ ে হ োর  

আবগই তোবে  উ পকূ বল  দপৌ ছো বত হব । 
দু েল হবয়  পবড়স্ম ছল  আহম দ  ম ুসো।  ত ু  স েশ স্মি স্মদ বয় দু’পো ও এ ে  

হোতবে  আর ও  সস্মক্র য়  ে র বত হয় তো বে ।   
দুুঃ সোধে এ ই প্র ব িো। 
যখন উ পকূ বল  দপ ৌবছ, তখন দূ েলতো  ও  ক্ল োস্মন্তবত  সংজ্ঞ ো হো র ো োর  ম ত  

অ িো আহমদ ম ুসোর ।  লোইফ - জেোবে ট নো েোে বল অবনে  আ বগই ড ুব  দয ত দস।  
দদহ বে  ভোস্মসবয়  র োখোর  শ স্মি তো র  স্মছল নো। 

পোেবর  ম ো েো দর বখ  অ বনে ক্ষ ণ অসোড়  হ বয় প বড় েোে োর  পর  শ স্মি দযন  
স্মে ছুটো স্মফবর  দপল  আহম দ  ম ুসো।  ম োেোর  স্ম ন্তোও  স্মফবর  আবস দপছন  দেবে  
 তেমোবন।  ভ ো নো  এ ল ম োে োয়, অন্ধে োর  আর ও স্মফ বে  হ  োর  আবগ ই  তো বে  সবর  
পড়বত হব ।  পু  আে োশ  সোদ ো হ বয় উ বে ব ছ। ধী বর  ধীবর  সু বহ স োব দবে র  স্ব েতো  
দনবম আসবছ। 

আহম দ ম ুসো আ বস্ত আ বস্ত উ বে   সল।   োর স্মদবে  তোে োল। 
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দদখল, এ খোনে োর  উ পকূ লটো পো ের  োাঁধ োবনো।  স্মে ছুটো উ পর দেবে  
সোজোবনো   োগ োবনর  ম ত। আ র  আহম দ ম ুসো   বস  আবছ  এ ে টো পোেবুর  স্মসাঁস্ম ড়র  
ধোবপ। ম োে ো  র োখোর  দয  ি োনট োবে  দস পোের  দভ ব স্মছল, দসট ো পো ের  বট, স্মে ন্তু 
স্মসাঁস্ম ড়র  এ ে টো ধোপ। 

স্মসাঁস্ম ড়  র ো র  উ পবর  তোে োল আহম দ ম ুসো।  স্মসাঁস্ম ড়র  দশ েট ো দস দদ খবত  
দপল নো।  স্মসাঁস্ম ড়ট ো খোড়ো উ বে  স্মগবয় স্মে ছুটো দ াঁবে  দ গবছ। স্মসাঁস্ম ড়র  দশ েট ো দদখো নো  
দগবলও  এ ে টো ম স্মন্দ বর র  স্ম শ োল  ুড়ো  দদখ বত  দ পল আ হম দ ম ুসো।   ুঝল, এ টো 
এ ে টো ম স্মন্দ র  এ লোে ো।  স্মসাঁস্ম ড়টো ম স্মন্দ বর  উ বে  দগব ছ। আহ ম দ ম ুসো  দ িো  ে বর ও  
স্ম ে ে  ে র বত পোর বলো নো এ টো দ পোটে দেয়ো বর র  দে োন এ লোে ো।  উ ত্ত র  অংশ  অ শ্যই 
ন য়, দস্মক্ষ ণ স্মদবে র  দে োন  িোবন  এ টো হব ত পোবর ।  আ োর  ভো ল, দস লক্ষ ে ুেত  হ বয়  
দপোটে দেয়ো বর র  স্ম পরীত  স্মদবে  ‘দ েয়োর   ে োবনল’ এ র  উ ত্ত র  স্মদবে র  দে োন  জ োয়গোয়  
এ বস  উ বে স্মন বতো? দেয়োর  েো ব নবলর  দস্মক্ষ ণ তীবর  দপোটে  দ ে য়োর।  স্মে ন্তু পরক্ষ বণই 
আ োর  স্ম ন্তো হ বলো, দেয়োর  েো বনবলর  উ ত্ত র  তীর  খু ই খোড়ো ।  সোগবর র  স্মদে টোও  
এ ে ই র ে ম  খোড়ো। দসখোবন এ ম ন সুন্দ র  জোয়গো েোে বত  পোব র  নো।  এ টো দয দপোটে  
দেয়োর স্মন স্মিত  হল আ হম দ ম ু সো। 

আহম দ ম ুসো উ বে  দোাঁড়ো বত দ িো ে র ল। 
স্ম পযেস্ত শ র ীবর  দে োম বর র  ভোর ী দ ল্ট এ  ং স্মপবে র  টুেস্ম র ি  েোগটোবে  

আবর ো ভোর ী   বল  ম বন হবে।  স্মে ন্তু ও দুস্মট  দফলো  যো ব  ন ো।  ওয়োটোর  প্রুফ  দ ল্ট ও  
 েোবগ  অবনে  প্র বয়োজনীয় স্মজ স্মন স আবছ। পব দ প বদই  দর ে োর  হব ।  দশ োল্ড োর  
দহোলিোবর  তোর  স্মপ্রয়  স্মর ভল োর টোর  স্প শ েও অনুভ  ে র বত প ো র বছ। 

 োম  হো ত দ বপ  ধবর  দস  হ োাঁটব ত শু রু  ে র ল। 
গুলীবত  সৃি  ক্ষ ত  দে বে  র ি  এ খন দ রুবে  নো।  স্মে ন্তু স্মভজো  ক্ষ ত  িোবনর  

জম োট রি গলবছ। 
পোস্মন বত  ধুবয়  দগ বলও   োম   োহু ও   োাঁস্মদবে র  ে োপড় - ব োপ ড় অবনে টো  

র িোিই দদ খোবে। 
আহম দ ম ুসো ে বয়ে  ধো প উ বে বছ। 
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হে োৎ স্মসাঁস্ম ড়র   োাঁবে র  ওপোর  দ েবে  দুস্মট  দম বয়র  ম োেো দস দদ খবত দ পল।  
ধীবর  ধীবর  তোব দর  দগ োটো দদহ  তোর  নজবর এল। 

দুস্মট  দম বয় নোম ব ছ স্মসাঁস্ম ড় স্মদ বয়।  এ ে জন স্মতবর োশ োধে, অন্যজন তরুণী।   
দু’জবনর ই  ে পোবল  দফোাঁটো, স্মে ন্তু এ ে জবনর  স্মসাঁস্ম েবত  স্মসাঁদু র ।  তরুণীস্মট র  

স্মসাঁস্ম েবত স্মসাঁদুর দনই।  তোর  হো ব ত স্মপতল র ংবয়র  এ ে টো দগোলো ে োর  দি ম বন হবে। 
স্মন িয় দিস্মট বত  ফলু ও  পুজ োর  উ পে র ণ আবছ, অনুম োন ে র ল আহম দ  

ম ুসো।  দসই স োবে   ো  ল, দম বয় দুস্মট  নোম বছ  সোগ বর  পূজোর  অ ি ে স্মদবত। 
দম বয় দুস্মট ও  তোবে  দদ বখ দফ ব লবছ। 
আহম দ ম ুসো ক্ষ স্মণ বে র  জবন্য দোাঁস্মড়বয় প বড়স্ম ছল।  স্মে ন্তু আ ো র  স্মসাঁস্ম ড় স্মদবয় 

উ ে বত শু রু ে র ল। 
স্মে ন্তু দম বয় দুস্মট  দোাঁস্মড়বয় দগব ছ । 
প্রেবম  তোব দর  দ োবখ  স্মছল  সো ধোরণ  দে ৌতু হল  দৃস্মি ।  এ ই  র ে ম  স্ম ন্তো দ য, 

এ ই সোত সে োবল স্মসাঁস্ম ড় স্মদবয় দ ে  উ বে  আসবছ! এ  দে ৌতুহল শ ীঘ্রই স্ম িবয় পস্মর ণত 
হল, যখন দ দখল দলোে স্মট  পোস্ম ন দেবে  উ বে  আসবছ। 

আর ও ে োবছ এ বস  পবড় বছ আ হম দ ম ুসো। 
এ  োর  পস্মর পূণেভোব  ও বদর  নজবর পবড় বছ  আহম দ  ম ুসো।  আহম দ ম ুসোর  

 োম   োহু  আহত, র িোি, তো দ দখবত  দপ বয়বছ  ওরো।  আহম দ  ম ুসোর  স্মপবে র   েোগ  
দদখ বত দপবয় বছ ত োর ো।  আহ ম দ ম ুসোর  দ হোর োর  স্ম বদশ ী ভো ও ত োব দর  নজর  
এ ড়োয়স্মন। 

তোবদর  স্ম িয় এ  োর  উ বেবগ  রূপ স্মন বয়বছ। 
আহম দ ম ুসো  খু ই স্ব োভ োস্ম ে ভোব  উ পবর  উ বে স্মছল।  দম বয় র ো স্মে ছু নো  

 লবল আহম দ ম ুসো ও বদর  এ স্মড় বয় উ বে  যোব  , এ টোই দভব  দ র বখবছ আহম দ  ম ু সো। 
আহম দ ম ুসো আর ও  এ স্মগবয় এ বল তরুণীস্মট   ড়  দম বয়স্মট ব ে  লক্ষ ে ে বর  

 লল, ‘আপো দলোে স্মট  আহত, ম বন হয়  দে োন টুেস্ম র ি।  ে োবর ো েোর ো আক্র োন্ত হবয়স্মছল  
স্মে ং ো দুি েটন োয় পবড়স্ম ছল  দ ো ধ হয়।’ 

‘তো হ বত পো বর ।  স্মে ন্তু দর স্মড ও দি োেণ ো শু বনস্ম ছস? এ েজন স্ম বদশ ী  
সন্ত্রোসীবে  সর ে োর  খুাঁজব ছ। দস  এ ম স্মন ......।’ 



ডুব ো  প োহোড়  54 

 

দপছবন খড়বম র  দ্রুত  ে ে  ে ে  শ ব্দ  শু বন  ড় দম বয়স্মট  ে েো  ন্ধ ে বর  
দপছবন  তোে োল।  দ দখল প্রধোন  পুবর োস্মহত  দ্রু ত নোম বছ  স্মসাঁস্ম ড় দ  বয়। 

পুবর োস্মহত দযো গোনন্দ  দ যোগী  দ ে োন ে োর বণ ম স্মন্দ বর র  এ  স্মদে টোয় এ বস 
দদখ বত দপবয় বছ আ হম দ ম ুসো বে ।  এ ে টু ভোবলো ে বর  দ দবখ ই ছুবট  আসবছ। 

দযোগ োনন্দ  দয োগী  ‘ম হোসংি’ এ র  সদস্য। 
আন্দ োম োন সোগবর  দ  োট সবম ত আহম দ ম ুসো  ধ্বংস হ ো র  খ র  দস  

শু বনবছ।  খুস্মশ বত আিতু  হ বয় ইস্মতম বধেই দস  এ ে  প্রি পূজো স্ম দবয়বছ। শ স্মিরূস্ম পনী, 
অশু র  নোস্মশ নী ম ো দূগেোবে ।  স্মেন্তু এ খন স্মভজো, আহত আহম দ ম ুসোবে  স্মসাঁস্ম ড় স্মদবয়  
উ বে  আসবত দ দবখ ই তোর  দে োন সবন্দহ র ইল নো দয, এ ই দল োে  সোগর দেবে  উ বে  
আসবছ। দসই  সোব ে তোর  স্মেত ীয় দয  ে েো ম বন হল, তো হল দসোজোসুস্মজই স োগবর  
দ োট ধ্বং বসর  ি টন ো ি বটবছ, সুতরোং সোগর দ েবে  উ বে  আ সো দলোে  আহম দ  ম ুসো 
হওয়োই  স্ব োভোস্ম  ে ।  দস  স্মসাঁস্ম ড় দভবে  দ দৌবড়  য তই  আহম দ  ম ু সোর  স্মন ে ট তেী হল, 
এ ই স্ম শ্বোস তোর  আর ও দৃঢ় হল ।  দম বয় দুস্মট র  দপছবন এ বস আ হম দ ম ুসোর  গুলীস্ম দ্ধ  
 োম   োহু  দ দবখ  তোর  আর  দে ো ন সবন্দহই  র ইল নো। 

সবে  সবে ই  দুপ োবয়র  খড়ম  দফ বল স্ম দবয়  দস  হুংে োর  স্ম দবয়  সোম বন  
এ বগোল।  দে োম বর  গুাঁ বজ র োখ ো স্ম র ভল োর  তোর  উ বে  এ বস বছ হো বত। 

আাঁৎবে  উ বে  দম বয়  দুস্মট  স্মসাঁস্ম ড়র  দু’প োবশ  সবর  দগল। 
দযোগ োনন্দ  দ যোগীর  ম বন পড়ব ছ তোর  উ পর হুকু বম র  ে েো, ‘দদখোম োত্র  

আহম দ ম ুসোবে  হতেো  ে র বত হব ।’ 
স্মর ভল োর  তুবল  স্মন বয়ই  দযোগ ো নন্দ  দযো গী  স্ম ৎে োর  ে বর  উ বে বছ, ‘স্ম বভন 

 োগেম েোন ওরবফ আহম দ  ম ুসো  দতোম োর  আর  র ক্ষ ো দনই।  সোগ বর  দেবে  তুস্মম  দ াঁ ব  
উ বে ছ, ে োর ণ ডোেোয় দতোম োর  ম র ণ স্মলখো স্মছল।’ 

 বলই দয োগোনন্দ  দযোগ ী আ হ ম দ ম ুসোর  স্মদবে  তোে  ে র ো স্ম র ভল োবর র 
স্মিগোর  স্মট বপ স্মদ বয়বছ। 

দযোগ োনন্দ  দয োগী বে  হো বত স্মর ভল োর  তুবল  স্মন বত দদ বখই  আহম দ ম ুসোর  
হোত  দশ োল্ডোর  দ হোলিোবর   বল  স্মগবয়স্মছল।  আহম দ  ম ুসো বে  দ দখোম োত্র  গুলী  ে র োর  
‘ম হোসংবি র’ স্মসদ্ধোন্ত দস জোবন ।  দযোগোনন্দ  দ যোগীর  দ  পবর োয় ো দ হোর ো দদ বখ এ  ং  
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ে েোর  ধর বন এ  ে েোই  তোর  আ  োর  ম বন পড়ল।  দশ োল্ডোর  দহ োলিো র  দেবে  স্মর ভল োর  
দ র  ে র বলও গুলী  ে র োর  সম য় স্মছল নো।  আত্মরক্ষ োর  জবন্য  আহম দ ম ুসো বে   োাঁ  
স্মদবে  স্মছট বে  পড়বত  হল।  গু লী ে র োর  জ বন্য  ড োন  হোত  উ ন্মুি র োখ োর  জ বন্যই  
আহত   োম  পোশ টোর  উ পরই  আ োর  জুলুম  ে র বত হল।  গুলীস্মট  লক্ষ েভ্রি হল  
দযোগ োনন্দ  দ যোগ ীর ।  আহম দ  ম ু সো ত োর  দদহ  সস্মর বয়  স্মন বত   ো র  পোাঁ  দস বে ঠড  দ দর ী 
ে র বলই দযো গোনন্দ  দ যোগীর   ুব লট  তোর  ে পোল ফু বটো ে বর  স্মদ ত। 

 োাঁ স্মদ বে  ম োস্মট বত  স্মছট বে  পব ড়ই আহম দ  ম ুসো তোর  স্মর ভল  োবর র  স্মিগোর  
স্মট বপস্মছল দয োগোনন্দ  দযোগ ীবে  লক্ষ ে ে বর । 

পোল্টো এ ই আক্র ম বণর  জবন্য প্রস্তুত স্মছল নো দ যোগোনন্দ  দযোগ ী ।  স্মে ছু  ুবঝ 
উ ে োর  আবগই ে পো বলর  স্মে ে  ম ো ঝখোনট োয় গুলী  দখ বয় আ ছব ড় পড়ল দস স্মসাঁস্ম ড়র  
উ পর।  তোর পর গস্মড় বয় অ বনে  দূর  প যেন্ত দন বম  দগল  তোর  দদ হটো। 

গুলী ে বর ই  আহম দ  ম ুসো ত োর   োম   োহুর  যন্ত্রণোয়  দনস্ম ত বয় পড়ল ম োস্মট র  
উ পর।   োম স্মদবে  দদহবে  স্মছট ব ে  দদয়োয় আহত  োম   োহুট ো স্ম গবয় পবড়স্ম ছল এ ে টো 
পোেবর র  উ পর।  দদব হর  দগো টো  োপটোও  স্মগ বয়  পবড়স্ম ছল  দসই  আহত   োহুট োর  
উ পরই। 

যন্ত্রণোয়  োহুট ো  প্রোয়  অ শ  হ বয় প বড়স্ম ছল।  দসই  সো বে দ দহটোও তোর  
 েেোয় জর জর  হ বয় প বড়বছ। 

ভয়-আতংবে  পোের হবয় যোও য়ো দম বয় দুস্মট  ত োবদর  দ োবখর  সোম বন ি বট 
যোওয়ো  ি টন োগুবলো  স্মন র ব  দ দ খস্মছল। 

প্রেবম  সোধু দ যোগোনন্দ  দ যোগী গুরুজীর ঐ ভোব   দত বড় আসো ও স্মর ভল োর  
দ র  ে র ো  দদব খ তোর ো অ োে  হ বয়স্মছল।  দয গুরুজী  এ ে টো ম োস্মছ ম োর োবে ও ¯্ রি োর 
অনস্ম ভবপ্রত   বলন, দসই গুরু জীর হো বত  স্মর ভল োর ! ত োর পর গুরুজ ী স্মসাঁস্ম ড়  স্মদবয়  
উ বে  আসো দল োে বে  ‘আহম দ ম ুসো’  বল  সববোধন  ে র ো দদ বখ ভীেণ   ম বে  
উ বে স্মছল  ড় দম বয়স্মট ।  দভতর দেবে  শ তে বণ্ঠ তোর  স্মজজ্ঞ োসো ধ্বস্মন ত হবয়স্মছল এ ই  
দলোে স্মট  তোহবল  দস ই আহম দ  ম ুসো! 

আতংবে র  দি োর  ে োটবল আহম দ ম ুসো নোম টো ধোক্কো স্মদল  ড়  দম বয়স্মট বে ।  
গুরুজীর ে পোবল  দয  গুলী  দলব গবছ, এ টো দতো দদখ োই দগল।  এ তক্ষবণ গুরুজী দ োধ  
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হয় দশ ে হবয়  দগ বছন।  স্মে ন্তু আহম দ ম ুসো য োবে   লো হ ল, স্মতস্মন ও স্মে  গুলী 
দখবয় বছন।  ওভোব   স্মন জেী  প বড় আবছন দে ন? গুরুজীর ম তই স্মে  তোর  অ িো? 
 ুবে র  দে োন গভ ীবর  দযন  এ ে টো প্র ল অস্ব স্মস্ত ম োে ো  োড়ো স্মদ বয় উ ে ল।  দস  
তরুণীস্মট র  হোত  ধবর  টোন স্মদ বয়   লল, ‘এ স।’ 

 ড় দম বয়স্মট  দ্রু ত  এ বগোল  আ হম দ ম ুসোর  স্মদবে ।  স্মগবয়  দ োাঁ ড়োল আহম দ  
ম ুসোর  পোবশ ।  সবে  সবে  আহ ম দ ম ুসোও ম োস্মট  দে বে  ম োেো উ স্মে বয়  োইল দম বয়স্মট র  
স্মদবে । 

‘আপস্মন ভোবলো  আবছন? আপ নোর  গুলী লো বগস্মন?’ উ দগ্রী  ে বণ্ঠ স্মজজ্ঞ োসো 
ে র ল দম বয়স্মট । 

স্ম স্মিত হল আহম দ  ম ুসো।  এ ই অব নো স্মহন্দু দম বয়স্মট র  ে বণ্ঠ আন্তস্মর ে তোর 
সুর  দে ন? দ োব খ ত োর  দর দ ভ র ো দৃস্মি  দে ন? 

জ ো  স্মদ বত আহম দ ম ুসোর  এ ে টু দদর ী হবয়স্মছল।  দম বয়স্মট ই আ োর   বল  
উ ে ল, ‘আপস্মন স্মে  সস্মতেই আহ ম দ ম ুসো? ভয় দনই ।  আস্মম  সুস্ম িতো  োলোজীর  দ োন।  
আস্মম  দপোটে দ েয়োবর  েোস্মে, সুস্মিতো আপ ো আপন োর  ে েো আ ম োবে   বলব ছন।’ 

আহম দ ম ুসো তোর  ড োন হো ত স্মদ বয়  োম  হ োত দ বপ ধবর  উ বে   সল।   লল, 
‘আল্লোহর  অ বশ ে প্রশ ংসো।  আম োর   র ম  দুুঃ সম বয় আল্লোহ আপনোবে  স্মম স্মল বয়  
স্মদবলন ।  আপনোর  দ োন  সুস্মি তো  োলোজী বে ও এ ে  ে স্মে ন স্ম  পবদ  আস্মম  আল্লো হর  
সোহোযে  স্মহবস ব  দপ বয়স্মছলোম।’ 

এ ে টু দেবম  এ ে টো দম  স্মন বয় আ োর  আহম দ ম ুসো  লল, ‘হ্যোাঁ আস্মম  
আহম দ ম ুসো।’ 

শু বন খুস্মশ  হল  ড় দম বয়স্মট ।  স্মে ন্তু পরক্ষ বণই এ ে  র োশ  উ বেবগর অন্ধে োর  
নোম ল তোর  দ ো বখ -ম ুব খ।   ল ল দস  দ্রুতে বণ্ঠ, ‘সর ে োর  ও দগোটো  প্রশ োসন পোগল  
হবয় উ বে বছ  আপনোবে  দশ ে ে র োর  জবন্য।  দপোটে দ েয়োবর র  দে োন র োস্তো, দহোবটল, 
 োস্মড়  আপনোর  জবন্য  স্মন র োপদ  নয় ।  আপস্মন উ ে ুন, এ খস্মন  এ খোন দে বে  সবর  পড়বত  
হব ।’ 

ে েো দশ ে ে বর ই আ োর   বল  উ ে ল দম বয়স্মট, ‘আপস্মন হোাঁটবত  পোর ব ন?’ 
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আহম দ ম ুসো উ ে বত উ ে বত  লল, ‘পোর  ।  স্মে ন্তু দে োন জোয়গোই স্মন র োপদ  
নো হবল  আস্মম  দে োেোয়  য ো , দ ে োেোয় দনব  ন আপনোর ো  আম ো বে?’ 

‘সুস্মিতো  োলোজীর  দ োবনর   ো স্মড় বে  আপস্মন স্মন র োপদ ভো ব ত পোবর ন।’ 
 লল   ড়  দম বয়স্মট । 

আহম দ ম ুসো ততক্ষ বণ উবে দ োাঁ স্মড় বয়বছ। 
‘আম র ো ম স্মন্দ বর র  স্মদে  স্মদবয় দ রু বত প োর ব ো  নো।   োই বর র  র োস্তোও 

আম োবদর  জব ন্য স্মন র োপ দ নয় ।  সোগর ত ীর  স্মদ বয়ই  আম োবদ র  দয বত  হব  ।  ম স্মন্দ র  
এ লোে ো দপবর ো োর  পরও স ো গর তীর  হ বয়ই  যো ওয়ো যোব  ।  এ ে টু এ বগোবলই  
আম োবদর   োস্মড় ।’ 

 বলই  হোাঁটব ত শু রু  ে র ল  ড় দম বয়স্মট ।  তোর  সোব ে আ হ ম দ ম ুসো ও 
তরুণীস্মট ও। 

পোশ োপোস্মশ  স্মতনজন  হোাঁটব ছ। প্র েবম  স্মে ছুক্ষণ  স্মন র  তো। 
স্মন র  তো দভবে  ড় দম বয়স্মট ই  প্রেবম  ে েো  লল, ‘আম োর  নোম  সুরূপো 

স্মসংহোল।  সুস্মিতো আপ োর  দছ োট খোলোর  ড় দম বয় আস্মম ।  আর  এ ই দম বয়স্মট  আম োর  
 ো োবতো  দ  োন  এ  ং সুেম ো  র ো ওবয়র  খোল োবত ো দ োন।  আন্দ ো ম োন এ বল আম োব দর  
 োসোবত ই ে োবে, গভনের  ভ ব ন দস যোয় নো।  ওর নোম  সোজন ো স্মসংহোল।’ 

যতটো সম্ভ   দ্রুত হোাঁটস্ম ছল ত ো র ো। 
আহম দ ম ুসো ড োন  হো ত স্মদ বয়  োম  হোতটো  দ বপ ধ বর  হোাঁটস্ম ছল। 
‘স্যোর, আপনোর  ে ি  হবে আ পনোর  স্মপবে র   েোগটো আম োবে  স্মদন।’  লল 

সোজনো  স্মসংহোল। 
‘ভোই, ও স্মে ে ই  বলবছ। ওটো  আম োবদর  স্মদন।’  লল  সুরূপো  স্মসংহোল। 
‘নো দ  োনর ো, আম োর  দে োন ে ি হবে  নো।   র ং স্মপবে র   ো প আহত  োহুর  

যন্ত্রণোবে  স্মে ছুটো লোি   ে র বছ ।’  লল  আহম দ  ম ুসো। 
‘ে ি দ স্মশ  হ োর  ে েো, লোি   হবে স্মে ভোব  স্যোর?’  লল স্ম স্মিত ে বণ্ঠ  

সোজনো স্মসংহোল। 
‘স্মপবে  ভ োবর র  দ োধ  ে োে োয় ে ব ির  অনুভূস্মতট ো  দু’ভ োব  ভ োগ  হ বে।  এ  ভোর  

ন ো েোে বল  ে ি  দ োধট ো আ হত  োহুবত স্মগ বয়  দে ন্দ্রীভূত  হব  ।’ আহম দ ম ুসো  লল। 
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সুরূপো ও  সোজনো দু’জ বনই এ ে  সোবে তোে োল  আহম দ ম ুসোর  স্মদবে ।  
দুজবনর  দ ো বখই  স্ম িয়। 

সুরূপো দ োখ  স্মফস্মর বয় স্ব গ ত  ে বণ্ঠ  লল, ‘দে োন স্ম ে য়বে  এ ম ন 
স্মন খুাঁতভোব  দদ খো  ঈ শ্ববর র  দদ য়ো স্ম বশ ে গুণ।’ 

সোজনো স্মে ছু  লবত যোস্মে ল।  সু রূপো  োধো স্মদ বয়  লল, ‘আম র ো এ বস দগস্মছ 
সোজনো।  সোম বনই ে োাঁটোতোব র র  দ ড়ো। এ স আম র ো স্মনব  দনবম যো ই, স্মন   ু
ে স্মর বড োর টো স্মদবয় আম র ো ওপ োবর   বল  যো , ে োাঁটোতোবর র  দ  ড়ো স্মড েোবত  যোওয়ো  
স্মে ে  হব  নো। 

ওরো স্মতনজন  স্মন ব  সোগবর র  কূ বল দনবম দগর।   ড়  ড় পো ের - স্মট লোর স্মেছু 
 ড়োই-উ ৎর োই ও বদর  পোর  হব ত হল।  ওপো বর  দপ ৌবছ দগল ওরো।  এ খন অবনে টো 
স্মন র োপদ।  এ ে টো  ড়, ম সৃণ পোের দ দবখ  সুরূপো  আহম দ ম ুসোবে   লল, ‘ভোই, 
আপস্মন  সুন।  আপনোর  অ বনে  ে ি হবয়বছ।’ 

 সল স্মতনজন ই। 
সুরূপো আহম দ  ম ুসোর   োহুর  ক্ষ তটো দদখস্মছল।   লল, ‘আম োর  ম বন হয়  

গুলীটো দ স্মর বয় দগবছ।’ 
‘আম োর ও তোই  ম বন হয়।  তো ন ো হ বল ক্ষ বতর দুস্মট  ম ুখ েোে ব তো  নো।’  লল  

আহম দ ম ুসো।   
‘স্যোর, আপস্মন দে োেোয়  গুল ীস্ম দ্ধ হ বলন? সোগবর  পড়বলন  স্মে  ে বর? লঞ্চ 

ড ুস্ম  হবয়স্ম ছল? ‘সোগর দেবে  দ  াঁব ছ, ড োে োয় দতোম োর  ম র ণ স্মল খো হবয় বছ’ - গুরুজী  
এ ই ে েো  লল  দে ন? গুরুজী আপনোবে  ম োর বত দ বয়স্মছল  দ ে ন?’ -এ ে  স্মন শ্বোবস 
প্রশ্নগুবলো  ে র ল সোজনো স্মসংহ ো ল। 

‘গুরুজী  দে ন ম োর বত   োয়, দস ে েো তুস্মম  সুরূপোর  ে োবছ  শু ব ন স্মন ও। দস  
স্মন িয় স  ে েো শু বনবছ  সুস্মি তো আপোর  ে োছ দেবে ।  সোগব র  স্মে  ে বর  পড়লোম, 
দসই ে েো   লস্ম ছ দশ োন।  আ স্মম .........।’ 

‘এ খন দে োন ে েো  নয় ভো ই।   োসোয়  লুন, আপস্মন সুি দ হোন তোর পর স  
ে েো।’  বল  সুরূপো  পবে ট  দ ে বে  দম ো ো ইল  দ  র  ে র ল।  দে োেোও  দম ো োই বল  ে েো  
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 লল।  দে োন  এ ে  ড োিোর  দসো হনীবে   লল, ‘স্মিজ আপস্মন সোজেোর ী,  েোবঠড জ  ও  
স্ম স্ম ে ৎসোর  সর ঞ্জ োম  স্মন বয় আমোর   োসোয়   বল  আসুন।  এ খস্মন  স্মিজ।’  

দম ো োইল  দর বখ  সুরূপো   লল, ‘ড োিোর  দসোহনী  দপ োটে দেয়োর  
হোসপোত োবলর  এ ে জন সোজেন  এ  ং  সুস্মিত ো  আপোর  ক্ল োসবম ট ও   ন্ধু।  আম োবদর  
সম স্যোয় স্মতস্মন  আ বসন।  আপন োর  দক্ষ বত্র  দ যম নট ো প্রবয় োজন, স্মতস্মন  ততটোই  স্ম শ্বস্ত।’ 

‘দসোহন ী নোম, স্মতস্মন  স্মে  ম ুসস্মলম?’ স্মজজ্ঞ োসো আহম দ  ম ুসোর । 
‘স্মজ হ্য োাঁ  ম ুসস্মল ম, দে র োলোর দম বয়।  পু বর ো ন োম  দসোহনী  শ  নম ।  খু  

ধম েভীরু।  স্মন য়স্মম ত নোম োয  পব ড়, ম োেোয় রুম োল   োাঁ বধ।  আপ নোবে  স্মন িয় স্ম ন ব  ।’ 
সুরূপো  লল। 

দে র োলোর নোম  শু নবতই  আহম দ ম ুসোর  ম বন  পড়ল শ ো হ  োনুর  ম োবয়র  ে েো, 
হোজী  আ দুল  আলী  আ দুল্লো হর  ে েো।  দম োপলো  স্ম বদ্র ো বহর  নোয়ে  ত োব দর  পূ ে  
পুরুবের  ে েো।   লল আ হম দ  ম ুসো, ‘ড োিোর  দসোহনী  শ  ন ম  স্মে  দে র োলো দ েবে  
আসো, নো আন্দ োম োবনর  দে র োস্মল য়োন?’ 

‘দে র োলো দেবে  আসো।  দে র োলোর সর ে োস্মর  হোসপ োতোল  দ েব ে  িোন্সফোর  
হবয় আন্দ োম ো বন এবসব ছন।’  লল সুরূপো স্মসং হোল। 

ে েো দশ ে ে বর ই সুরূপো আ োর   বল উ ে ল, ‘ লুন উ স্মে ।  দসোহনীস্মদ আ োর  
এ বস পড়ব ন ।’ 

স োই উ ে ল।   লবত শু রু ে র ল সোগর তীবর র  পোেবুর   ড়োই -উ ৎর োই  
অস্মতক্র ম  ে বর । 

 
 
 
ড োিোর  দসোহনী  েোবঠড জ খুব লই  বল উ ে ল, ‘তোই  বল আপনোর  দদহ  

এ ত আি োবতর ধে ল দম োে োস্ম লোর  পবর ও দে ম ন ে বর  এ ত স্ব োভোস্ম ে ! আপনোর 
দদব হ স্মন িয়  দম স্মড স্মসবনর  দিো র  আবছ, অে ো  আপনোর  দ দব হ আল্লো হ  এ ম ন স্মে ছু 
ধ  স্মশ িে  স্মদবয়বছন, যো আি োব তর ক্ষ স্মতবে  দ্রুত পূরণ  ে বর আপনোবে  স্ব োভোস্ম ে  
ে বর  দদয়।  তো নো  হ বল দম স্মশ ন গোবনর   ুবলট  দপস্মশ র  গভীবর  প্রব শ  ে বর  স্ম পরীত  
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স্মদে  স্মদবয়  দ র  হবয়  দয  ক্ষ বত র  সৃস্মি  ে বর স্মছল, তো স্মে ে  হ ব ত ে ম পবক্ষ  ১ ৫  স্মদন  
লোগোর  ে েো, স্মে ন্তু তোর  স্মসস্ম ে  সম য়ও দতো  আপনোর  লো বগস্মন!’ 

‘তোড়োতোস্মড়  আম োর  সুি হও য়ো প্রবয় োজন।  দস  ে োর বণই আল্লোহর  এ ই 
সোহোযে।’ আহম দ  ম ুসো  লল। 

‘আপনোর  দক্ষ বত্র এ টো  খু  দ স্ম শ  স্মে ে ।’  লল  ড োিোর  দসোহন ী। 
এ ে টু দেবম ই আ োর   লল, ‘এ ে টো ে েো স্মজজ্ঞ োসো ে স্মর?’ 
‘স্মন িয় ে র ব ন? তব  ‘আপস্ম ন’ সববোধন  ন ো  ে র বল  খুস্মশ  হ তোম ।  সুস্মিতো  

আপোও দশ বে  দছোট  ভো ই স্মহ বস ব  ‘তুস্মম’  বলই  স ববোধন  ে ব র বছন।’ আহম দ  ম ুসো  
 লল। 

‘শু ধু  য়স  ম যেো দোর  প্রতীে  নয় ।  আপনোবে  দছ োট ভ োই   বল আপন ে র োর  
 োইবত  আপস্মন দ য ম যেো দোর  অস্মধ ে োর ী, দসট োবে   ড়  ে বর  দদখো ই দ  স্মশ  
প্রবয়োজনীয়।’  লল  ড োিোর  দ সোহনী। 

‘আপনোর  প্রশ্ন  লুন।’ আহম দ  ম ুসো  লল। 
এ ে টকু্ষ ন  ুপ ে বর  দেবে   লল, ‘ম বন র োখব ন প্রশ্নটো আম োর  ম ত 

এ ে জন দু েল নোর ীর  দৃস্মি ব ে োণ দেবে ।  আপনোর  এ ই  অস্মির  জী বনর  দশ ে 
দে োেোয়? আস্মম  যতটুকু  দজব নস্ম ছ, ততটুকু বতই আস্মম  স্মদবশ হোর ো হবয় পবড়স্ম ছ।  
দজোবসফ োইন ভ ো ী  স্মে  ভোব  ন আস্মম  জোস্মন নো।’ 

‘এ টো ‘অস্মির  জ ী ন’ ন য় ড ো িোর  দসো হনী, এ র ই নোম  জী  ন।  জী ন  
ম োবনই ে োজ, ে োজ  ম োবনই অ স্মির তো।  ে োবজর  এ ই অস্মির তো গহৃোে ন দ েবে  স্ম শ্ব 
পযেোবয় হবত  পো বর ।  এ র ই এে পযেোবয় আম োর  জী ন।  সুত র োং এ ই অস্মির তো দশ ে  
হওয়োর  ে েো নয়।’  লল  আ হ ম দ ম ুসো।   

হোসল ড োি োর  দসোহনী।   ল ল, ‘আপনোবদর  ম ত  দলোে ব দর  সোধোরণ  
ে েোও দশ েন হবয়  যোয়।  সহজ  ে েোর  এ ে টো ে স্মে ন দশ েন আপস্মন তুবল  ধবর বছন।  
আস্মম ও এ ে ম ত আপনোর  সোব ে। স্মে ন্তু এ ই অস্মির তোর  ম ো বঝ ও স্মির তো েোবে ।  আস্মম  
দসট োর  ে েোই  বলস্ম ছ।’ 

‘আপনোর  ে েো স্মে ে ।  স্মে ন্তু স  জী ন এ ে র েম  নয়।  আপনোবদর  দম োপলো  
স্ম বদ্র োবহর  ে েোই  িরণ  ে রুন ।’ আহম দ ম ুসো   লল। 
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গম্ভীর  হবয় ওেল  ড োিোর  দস ো হনীর  ম ুখ।  সবে  সবে  উ ত্ত র  দদয়স্মন ।  এ েটু  
পর ধীবর  ধী বর   লল, ‘স্মে ে   বলবছন।’ 

ড োিোর  দসো হনী ত োর  ড োিোর ী  েোগ গুস্মছবয়  স্মন বত শু রু  ে বর ব ছ।  
 েোগস্মট গুস্মছ বয় স্মন বয়  পো বশ র  দ সোফোয়  সল। 
হোবতর  স্মট সুেট ো স্মদ বয় ম ুখ  ম ুব ছ স্মন বয়  এ ে টু হোসল।   লল, ‘ওস  ভোর ী  

ে েো েোে ।  এ খন,  লুন গত র োবত  োর স্মদে  দে বে  দি র োও হব য় প্র - দগ োলো- গুলীর  
ম বধে দ োট  দে বে  সোগ বর  নো ম বলন, গুলীস্ম দ্ধ  হ বলন, সো বম স্মর ন স্মট উ  ও যখন 
গুলীবত  ফবুটো  দ দখবলন, তখন আপনোর  স্মে  ম বন হ বয়স্মছল?’ 

‘প্রবতেে  স্ম  পব দর  ম বধে   োাঁ োর  এ ে টো পে  েো বে ই, দসই   োাঁ োর  প ে  
 ে হোর  ে র োর  জ বন্য তখনে ো র  অ িো  দম োে োস্ম লো  ে র ো ছো ড়ো আর  স্মে ছুই  আস্মম  
ভোস্ম স্মন ।’ আহম দ ম ুসো   লল। 

‘ভো ীর  ে েো?  োচ্চোর  ে েো?’  লল ড োিোর  দস োহনী। 
‘ওবদর  ছস্ম , স  সম য় আম োর  দ োবখর  সোম বন ে োবে ।  তব   ঐ  ম ুহূবতে  

ওবদর বে  স্মন বয়  দূ েল  ে র োর  ম ত ভো নো  আম োর  ম বধে সৃস্মি  হ য়স্মন ।’ 
‘দস জবন্য ই দ তো আপস্মন আহম দ ম ুসো।  ধন্য োদ।  স্মে ন্তু  লুন দতো  

অতীবতর এ ম ন দে োন ি টন ো  ো িসৃ্মত য ো আপনোবে  দূ  ে ল ে বর, দুুঃ স্মখত ে বর, 
 েস্মেত ে বর?’  লল ড োিোর  দ সোহনী। 

‘এ ম ন দে োন ম োনুে  দুস্মন য়োয়  দন ই যোর  জ ী বন  এ ই  ধর বনর  দে োন ি টন ো  ো  
িসৃ্মত দনই।  আম োর  জ ী বনও  এ ম ন অবনে  ি টন ো আবছ। এ তই দ  স্মশ .....।’ 

এ ই সম য় ছুবট ি বর  প্র ব শ  ে র ল সুরূপো স্মসংহ োল।  তোর  দ প ছবন দ পছবন  
সোজনো স্মসংহোল ও। 

আহম দ ম ুসোর  ে েো  আ বগই  দ েবম  স্মগবয়স্মছল। 
আহম দ ম ুসো তোর  স্মদবে  তোস্মে বয় দস োজো হবয়   সল। 
‘ভোই, এ ে টো দুুঃ সং োদ।’ সুেম ো র োও স্মন বখ োাঁজ।’ 
‘সুেম ো র োও  স্মন বখোাঁজ?’ অবনে টো স্ব গত ে বণ্ঠ উ চ্চ োর ণ ে র ল আহম দ  

ম ুসো।  তোর  দ ো বখ  ম ুবখ স্ম িয়।   
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ধীবর  ধীবর  ম োে োটো স্মন  ু হল।  দ  োখটোও ত োর   ন্ধ হবয় দগল।  ভো বছ  দস।  
ে েো  ল ল নো। 

ে েো  লল ড োিোর  দসো হনী।   লল, ‘ে ব  দেবে  স্মন ব খোাঁজ?’ 
‘গতে োল স্ম বে ল দেবে ।’  ল ল  সুরূপো স্মসং হোল। 
‘ে ই পস্মত্রে োয় দতো  আবসস্মন? গভনেবর র  দম বয়  স্মন বখোাঁজ, দছোট ি টন ো নয়।’ 

 লল  ড োিোর  দস োহনী। 
‘সম্ভ ত  ম যেোদ োর   েোপ োর বে  তোর ো  ড়  ে বর  দদ খবছ।’ সুরূ পো  লল। 
‘দে োবেবে  স্মন বখ োাঁজ হবয়ব ছ?’ প্রশ্ন ড োিোর  দস োহনীর । 
‘গভনের  হোউ বজর  সোম বন ে োলী ম স্মন্দ বর  ম োবয়র  সোবে পূবজো স্মদ বত  

স্মগবয়স্মছল।  দফরোর  প বে স্মন বখোাঁ জ হবয় বছ।’  লল  সুরূপ ো। 
‘তোহ বল দ তো এ টো স্মন বখ োাঁজ হ ওয়োর  ি টন ো নয়।  স্মন বখোাঁজ এ ভোব  হয় নো।  

 লবত হব  অপহৃত  হ বয়বছ।’ ড োিোর  দস োহনী   লল। 
‘খোলোম্মোর সো বে ে েো হল।  স্মত স্মন  স্মন বখোাঁজ শ ব্দ ই  লবলন ।  অ  শ্যই ত োর  

অ িো খু  ই খ োর োপ। ে োন্নোয় ে েো  লবত প োর বছন নো।  অ সুি হবয় প বড়বছন।’ 
 লল  সুরূপো  স্মসংহোল। 

‘ম স্মন্দ র  পযেন্ত এ স্মর য়ো গভনের  হোউ বজর  স্মসকু েস্মর স্মট  এ লোে োর  মবধে।  ওখোন  
দেবে  গভনেবর র  দম বয় অ প হৃ ত হবল সোংি োস্মতে  দুুঃ সোহ স্মসে  ে োজ!’ ড োিোর 
দসোহনী   লল। 

‘পুস্মলবশ র  দে বে  ত োর ো যস্মদ   ড়  হয়, তোহবল  দুুঃ সোহবসর  দর ে োর  হয়  নো।’ 
সুেম ো র োওবয়র  অপ হর বণর   ে োপোবর  প্র েম  ম ুখ খুলল  আহম দ ম ুসো। 

‘পুস্মলবশ র  দেবে  তোর ো  ড়  হ ব   দে ন? সন্ত্রোসী যত   ড়ই  দ হো ে, পুস্মলশ বে 
তোর ো ভয় ে বর ।’  লল  ড োিো র  দসোহনী। 

‘ েোপোর টো স্মন ব য় আর ও ভো ব ত হ ব ।  ত ব  আম োর  ম বন হ য়  সন্ত্রোসীর ো 
সুেম ো র োওবে  অপ হর ণ ে বর স্মন ।’ আহম দ ম ুসো   লল। 

‘তোহ বল দে  অপহর ণ ে বর বছ?’  লল সুরূপো স্মসং হোল। 
‘আম োর  ে েো স্মে ে  নোও  হ ব ত পো বর ।  তব   আস্মম  সুেম ো র োও বয়র  

অপহর বণর  যতগু বলো স্ম ে ব ল্পর  ে েো ভো লোম, তোর  ম ব ধে স ব বয় সম্ভ ো নোর  
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ে েো হল, এ েটো জি ন্য উ বদ্দবশ্য অপ হর বণর  নোটে  সোজোব নো  হবয়ব ছ।’ আহম দ  
ম ুসো  লল। 

‘ বলন  স্মে  ভোই? এ  নোটে  সোজোব  দে? তোর   ো ো?’ স্ম িবয় দ োখ  
ে পোবল তুবল   লল সু রূপো স্মসং হোল। 

‘আস্মম  তোই অনুম োন েবরস্ম ছ।’ আহম দ ম ুসো  লল। 
‘স্মে  ে োর বণ, দসই জি ন্য  উ বদ্দ শ্যস্মট  স্মে?’ প্রশ্ন সুরূপোর ই। 
‘অবনে গুবলো  ে োর বণর  ে েো স্ম ন্তো ে র ো যোয়।  সুেম ো র োওবয়র  সোবে  

সুস্মিতো  োলোজী  আপ োর  দ যোগ োবযো গ হবয় বছ, এ টো তোর  স্মপত ো জোন বত  দপ বর  এ ই  
দযোগ োবয োগ স্ম স্মে ন্ন  ে র োর  জব ন্য এ ই ে োজ  ে বর বছন।  স্মে ন্তু এ ই ে োর ণ আম োর  ে োবছ 
খু  দয ৌস্মিে  নয়।  স্মেত ীয়  ে োর ণ হবত  প োবর, সুেম ো র োওব ে  অপহর বণর  নোটে  
সোস্মজবয় তো বে  সস্মর বয় দর বখ এ র  দোয় আহম দ শ োহ আলম গ ীর  তেো ম ুসলম োনবদ র  
উ পর  োস্মপবয় তোব দর  স্ম রু ব দ্ধ দে োন দম নম ূলে  পদবক্ষ প  দনয়োর সু বযো গ সৃস্মি  
ে র বত  োন।  এ  ে োর ণবে ও আ ম োর  ে োবছ  খু  শ স্মিশ োলী  ম বন হয় নো।  তৃত ীয়  ে োর ণ 
হবত  পো বর  এ ই  দয,  ন্দী আহ ম দ শ োহ  আলম গীবর র  ে োছ দ েবে  তেে  আ দোবয়র  
জন্য এ ে টো স্মগস্মন স্মপগ স্মহবস ব   ে হ োর  ে র বত  োয়  সুেম ো র ো ওবে ।’ 

‘স্মগস্মন স্মপগ স্মে ভোব ? স্মে  তেে আদোয়?’  লল সুরূপো স্মসং হোল স্ম স্মিত  
ে বণ্ঠ। 

আহম দ শ োহ আলম গীর  ও সুে ম ো পরষ্পর বে  ভোবলো  োবস।  সু েম োবে   ন্দী 
আহম দ শ োহ আলম গীবর র  ে োবছ হোস্মজর  ে বর  আহম দ শ োহ আলম গীর বে  এ  ে েো 
 লো হব   দয, তেে যস্মদ দস প্রে োশ  নো ে বর, তোহ বল তোর  সোম বনই স  র ে ম 
স্মন যেোতন, এ ম নস্মে  ি ী লতোহোনীর  ে োজ ে র ো হব ।  সুেম ো র ো ওবে  র ক্ষ োর  জবন্যই  
তখন আহম দ  শ োহ আলম গীর  ম ুখ খুলব ।  আর ......’। 

আহম দ ম ুসোর  ে েোয়   োধ ো স্ম দবয় ড োি োর  দস োহনী   বল  উ ে ল, ‘আপস্মন 
এ টোও স্মে  স্মন ছে  অনুম োন েবরবছন?’ 

‘নো।  এ ভোব   স্মগস্মন স্মপগ   োনো োর  জবন্য  স্ম স্ম  ম োধব  র  দল োে র ো আহম দ  
শ োহ আলম গীবর র  ম ো ও দ োনব ে  অ পহর ণ ে বর স্মছল।  স্মে ন্তু তোর ো তোবদর  হোত ছ োড়ো  
হবয় যো ওয়োয় তো বদর  স্মগস্মন স্মপগ  োনোবন ো সম্ভ  হয়স্মন  এ  ং আহম দ শ োহ  
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আলম গীবর র  ে োছ  দে বে  ত েেও তোর ো  আদোয়  ে র বত  পোবর স্মন ।  দশ ে  ে িো  
স্মহবসব ই আস্মম  ম বন ে স্মর  সুে ম ো র োওবে  তোর ো  অপ হর ণ ে ব র বছ।’  লল  আহম দ  
ম ুসো। 

‘আপনোর  ে েোয় শ স্মিশ োলী যুস্মি আবছ। স্মে ন্তু এ ে জন স্মপতো স্মে  তোর  
দম বয় স্মন বয় এ ম ন স্মে ছু ে র বত পোবর ন?’ 

‘এ টো হ বত  পো বর  যস্মদ  গরজট ো দম বয়র  দ বয়ও   ড়  হয়।  আর  স্মপতো  ম বন  
ে র বত পোবর ন, আসবলই ত োর  দম বয়র  দে োন ক্ষ স্মত হব  নো।  ম ো ঝখোন দেবে  আ হম দ 
শ োহ আলম গীবর র  ে োছ দেবে  তেে আদ োয় হ বয় যোব  ।’ আহ ম দ ম ুসো  লল। 

‘স্মে ন্তু দম বয়র  ে োবছ  দ তো স্মপ তো  স্ম র স্মদবনর  ম ত দ ছোট হবয়  যো ব  ন।’  লল  
সুরূপো স্মসংহ োল। 

হোসল আ হম দ ম ুসো।   লল, ‘সুেম ো র োও স্মপ তোবে  সবন্দহ  ে বর বছ, স্মে ন্তু 
স্মপতো দম বয় বে  জোনবত দদয়স্ম ন তোর োই দ য আহম দ  শ োহ আলম গীর বে  অপহর ণ 
ে বর বছ। তোাঁর  স্মন বজর  দলোে র ো ছদ্মব বশ  সুেম োবে  অপহর ণ ে বর বছ এ  ং  
জোনবতও দদ ব  নো  তোর  স্মপ তো এ র  সোব ে জস্মড় ত। দস  ুঝব  আহম দ শ ো হ  
আলম গীর বে  যোর ো  আট ে  ে বর বছ, তোর োই  আহম দ  শ ো হ আলম গীর বে  ে েো 
 লো োর  জ বন্য সুেম ো বে  অ পহর ণ ে বর বছ। সুেম ো আর ও  ুঝ ব , তোর  স্মপত ো 
তোহবল  আহম দ শ ো হ আলম গ ীবর র  অপ হর বণর  সো বে  জস্মড় ত নয়।  এ বত  গভনের  
ম োধ  দম বয়র  স বন্দবহর  দোয় দ েবে ও ম ুি হ ব ন এ ং  ে োবযে ো দ্ধোর ও হ বয়  যোব  ।’ 

ড োিোর  দসো হনী, সুরূপো ও স োজনো স্মসংহ োল সে বলর  ম ুব খ ই আনন্দ  ও  
স্ব স্মস্তর  ভো  ফবুট  উ বে বছ।  তো ব দর ও এ খন  স্মির  স্ম শ্বোস  সুেম োর  অপ হর বনর  ে োজ 
তোর  স্মপতোই  ে বর বছ  এ  ং সুে ম োর  আসবলই দে োন ক্ষস্মত হ ব  নো। 

আনন্দ  ও স্ব স্মস্তর  ম বধেও প্রবশ্নর  এ ে  প্র ল ফুর ণ ি বটবছ সোজনো  
স্মসংহোবলর  দ ো বখ  ম ুবখ।   লল  দস, ‘খোলুজোন ম ো বন সুেম ো  আপোর  আ ব্বো  এ ত ড়  
এ ে টো ে োজ ে বর বছন দে োন ত বেের জবন্য? দস তবেের সোবে  তোর  সম্পে ে স্মে?’ 

‘এ টোই আসল স্ম েয়।  এ ই তবেের জবন্যই আ হম দ শ োহ আলম গীর বে  
অপহর ণ ে র ো হবয়ব ছ এ  ং  প র  তেী ি টন োগুবল ো এ ই  তেে বে  দে ন্দ্র ে বর ই  ি টবছ।  
স্মে ন্তু এ ই  েোপোবর  স্ম স্তোস্মর ত স্ম ে ছু জোস্মন নো।  আস্মম  এ  পযেন্ত দযটো জোনব ত দপ বর স্মছ 
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তো হল, স্মশ  োজীর স্মে  দস্মল ল ও দম োগল  সম্র োটব দর  স্মে  এ ে টো নিো  আহম দ  শ োহ  
আলম গীবর র  ে োবছ  আবছ।  এ ই স্মজস্ম নসগুবল ো তোর ো  োয়।  এ টো দ পবল  নোস্মে  তো বদর  
পে ও পোব েও দু ই -ই  পোওয় ো হবয় যোব ।  আ  োর  ভোর ব ত প্রস্ম তস্মষ্ঠত হ ব  স্মশ  োজ ীর  
স্ব বপ্নর  ধম ের োজে।  ে স্ম  র  ীন্দ্র নোবের ভ োেোয়  এ ে স্মত্র ত হব  আ োর, ‘এ ে  ধম ের োজে 
পোবশ  খ-  স্মছন্ন স্ম স্মক্ষ ি ভোর ত।’ আহম দ ম ুসো   লল। 

‘র  ীন্দ্রনোবের  এ  ে স্ম তোংশ  জোনবলন  স্মে  ে বর? আপস্মন দতো   োংল ো 
জোবনন  নো, ভোর তীয়ও  নন ।’  লল  সোজনো  স্মসং হোল। 

‘দতোম োর  আপো  সুস্মিতো   োলো জীই আম োবে  স্মশ স্মখবয়বছন।’ আহম দ ম ুসো  
 লল। 

ড োিোর  দসোহন ী ও  সুরূপোর  ম ু খ গম্ভ ীর ।  তোর ো ভো  স্মছল।  সো জনোর  এ  ং 
আহম দ ম ুসোর  উ ত্ত র  তোব দর  ে োবন দ োধ  হয়  দপ ৌছোয়স্মন । 

আহম দ ম ুসোর  ে েোর  দশ ে শ ব্দ   োতো বস দম লো  োর  আব গই সুরূপো প্রশ্ন  
ে র ল, ‘যোর ো ঐ স  অ পহর বণর  সোব ে জস্মড় ত, যোর ো ভোর বত  স্মশ  োজীর ধম ের োজে  োয়  
তোবদর  সো বে  গ ভনের  স্ম  স্ম  ম োধব র  সম্পে ে  স্মে? স্মতস্মন  দতো  ধম েস্মন র বপক্ষ ভোর বতর  
গভনের ।’ 

গম্ভীর  হল আহম দ ম ুসো।  ভো নোর  এ ে টো ছোয়ো নোম ল তোর  দ  োবখ -ম ুব খ।  
 লল দস ধীবর  ধীবর, ‘এ টো তোাঁর  উ পস্মর  ে োে োবম ো।  দভতবর র  রূপ স্মভন্ন ।  ভোর বতর 
‘স্মশ  োজী সন্তোন  দসনো’, ‘হবর  ে ৃষ্ণ হবর  র োম’, প্রভসৃ্মত অতে ন্ত পস্মর স্ম ত  ও  স্মন বদেোে  
জোতীয়তো  োদী  সংগে ন।  স্মে ন্তু এ গুবলো  আসবল  পোস্মন র  উ পব র  ম োেো দতোলো  ধ শ ল 
 ূড়ো।  পোস্মন র  স্মন ব  লুে োবন ো  র বয়ব ছ  ‘ড ুব ো  পোহ োড়’-এ র  ম ত ‘ম হোসংি’।  
ম হোসোম্প্রদোস্ময়ে  এ ই ‘ম হোস ংব ি’র ই এ ে জন  দনতো স্ম স্ম  ম োধ ।  স্মতস্মন  আন্দ োম োন 
‘ম হোসংি’দে  দনতৃ ত্ব স্মদ বেন   বলই আম োর  স্ম শ্ব োস।’ ে োম ল  আহম দ ম ুসো।   

সুরূপো স্মসংহ োলর ো দে োন ে েো   লল নো।  তো বদর  সে বলর  দ োবখ -ম ুবখ  
অপোর  স্ম িয়।  স্ম িবয়  তো বদর  দযন   োে বর োধ হবয়  দগ বছ। 

আহম দ ম ুসোই  আ োর  ম ুখ খু লল।   লল, ‘ড ুব ো  পোহ োড় এ ই ম হোসংি ই  
ভোর বতর সে ল সোম্প্র দোস্ময়ে  স্ম বভদ, স্ম ত-ো  এ  ং দোে োর  জন্য  দোয়ী। ধবম ের  ে োর বণ 
ভোর ত ভোগও হবলও ভোগ হ ও য়ো অন্য দুই অং বশ  সোম্প্রদ োস্ময়ে  দোে ো -ফোসো দ দনই।  
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দসখোবনও  ধম েস্মভস্মত্ত ে  র োবষ্ট্রর  আবন্দোলন আবছ। স্মে ন্তু দসট ো দগ োপন নয়, 
গণতোস্মন্ত্রে ।  দসখোবন অ  শ্য সন্ত্রোস আিয়ী অ গণতোস্মন্ত্রে  এ ে টো ধম ে আবন্দোলন 
ম োেো তুবলস্ম ছল, স্মে ন্তু ধম েস্মনর বপক্ষ নো হবল ও দস খোনে ো র  সর ে োবর র  ে বে োর 
অ িোন ও জনগণ  তো বদর  প্র তেোখেোন ে র োয় ঐ  আবন্দোলন পোনোর  ম ত দভবস  
দগবছ। স্মে ন্তু ভ োর বত তো হবত  পোর বছ নো।’ 

‘দে ন? ভোর বতর ধম েস্মন র বপক্ষ সর ে োর  স্মন িয় ম হোসংি স্মটর ে ম েে ো -বে  
সম েেন ে বর  নো।  দসজবন্যই ও টো প্রে োশ্য পোহ োড় নয়, দগোপন ড ুব ো পো হোড়।’  লল  
ড োিোর  দসো হনী। 

‘প্রে োবশ্য  সম েেন  ে বর  নো  এ টো স্মে ে ।  স্মে ন্তু তোব দর  স্ম রুব দ্ধ   ো ংলোবদশ  
সর ে োবর র  ম ত ে বে োর  অ িো নও দনয় নো।   র ং দ গোপন স ো য় আবছ  এ টোই প্রমোণ 
হয়।  দযম ন,  ো র ী ম সস্মজদ ধ্বংস ে র ল ‘স্মশ  োজী সন্তোন দ সনো’র ো নোনো নো বম র  
 েোনোবর ।  তদ োস্মন ন্তন  নর সীম ো র োওবয়র  ে ংবগ্রস  এ বত প্রে ো ব শ্য  অংশ  দনয়স্ম ন   বট, 
স্মে ন্তু  োধো  দদয়স্মন, প্রস্মতবর োধ  ে বর স্মন ।   ো র ী ম সস্মজদ  র ক্ষ োয় এ স্মগবয় য োয়স্মন  
সর ে োবর র  পুস্মলশ  ও ধ সন্যর ো।  স্মন র ব  দোাঁস্মড়বয়  স স্মে ছু দ যন  উ পবভো গ ে বর বছ।’ 
েোম ল  আহম দ ম ুসো।   

সুরূপো  স্মসংহোলব দর  ম ুখ  ম্লোন  হবয়  দগ বছ।  ে েো   লল  নো  স বে  সবে ই।  
এ ে টু সময় স্মন বয় ড োিোর  দসো হনী  লল, ‘হতোশ োর  ে েো আ পস্মন দশ োনোবলন ।’  

‘হতোশ  হ োর  স্মে ছু দনই।  ভোর ব ত গণতন্ত্র সুপ্রস্মতস্মষ্ঠত। ড ুব ো পোহোড় রূপ ী 
ম হোসংবি র  স্ম রুবদ্ধ  এ ই গণত ন্ত্রই ভোর ত োস ীবদর  জ বন্য র ক্ষ ো ে   , যস্মদ গণতন্ত্রবে  
সস্মতেে োর  গণতন্ত্র স্মহবস ব  তো র ো  োাঁস্ম বয়  র োখবত  পো বর ।’  ল ল  আহম দ ম ুসো।   

‘ধন্য োদ  ভোই, আপনোর  ে েো সতে দহ োে ।  স্মে ন্তু আন্দ ো ম োন ম হোসংবি র 
ধ তস্মর  সংে ট দেবে  উ দ্ধোর  হ ব  স্মে ভোব , দযখো বন গভনের  স্মন বজ জস্মড় ত হ বয়  
পবড়বছন?’  লল ড োিোর  দসো হনী।   

‘এ ই সংে ট উ ত্ত র বণর  দ িোই আম র ো ে র স্মছ।  দদোয়ো ে রুন।’ আহম দ ম ুসো  
 লল। 
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‘স্মফ আম োস্মন ল্লোহ’  বল  উ বে  দোাঁড়োল  ড োিোর  দসোহনী।   ল ল, ‘আপনোর 
শ র ীবর র  দূ েলতো ে োটবত স্মে ন্তু আ র ও এ ে টু সম য় লোগব ।  এ খনও আপনোর  
 োইবর  দ বর ো বনো স্মন বেধ।’ 

‘ও, আপনোবে   লো হয়স্মন, আজ সে োবলই দতো উ স্মন   ো ই বর  দ রু োর  
জবন্য  ধ তস্মর  হ বয়স্মছবলন ।  এ ে টো দটস্ম লবফ োবনর  অবপক্ষো  ে র ব ত স্মগ বয়ই  দশ ে  পযেন্ত  
স্মতস্মন  দ রু বত পোবর নস্ম ন।’  ল ল  সুরূপো স্মসং হোল। 

সুরূপোর  ে েো  দশ ে  হ বতই  আহ ম দ ম ুসো   বল  উ ে ল, ‘আম োর  এ ে  পুরোবনো  
 ন্ধু আট ে  আবছন।  তোর  দখ োাঁব জই এ ে টু দ বর ো বনো দর ে োর ।  সম্ভ ত  তোর   োসোর  
দটস্ম লবফোন খ োর োপ। খ র  স্মদবয় ও দে োন স োড়ো প োইস্মন ।’ 

‘স্মে ন্তু আপস্মন জোবনন, আপনোর   লো ল স্মন র োপদ  নয়।’  লল  সুরূপো  
স্মসংহোল। 

‘আস্মম  জোস্মন দ োন।  ওব দর  দ ি ো হল, ে োর স্মফউ  পস্মর স্মিস্ম ত সৃস্মি  ে বর  আম োর 
 লোবফরো অ সম্ভ  ে বর  তুবল  ওবদর  লক্ষ ে অজেন  ে র ো।  অ ন্যস্মদবে  আম োর  ে োজ 
হল ওবদর  সতে েতোর  স  আবয়োজন  েেে ে বর  স্মদবয় আম োর  লবক্ষ ে উ পনীত 
হওয়ো।  আম োর   ুপ  ে বর   বস  েোে োর  অেে  হল, লক্ষ ে অজেবন তোবদর  সোহো যে ে র ো।  
আম োর  স্মে  ে র ো উ স্ম ত  লুন আপনোর ো।’ 

‘আম র ো জোস্মন আহম দ ম ুসো  বস েোে  োর  পোত্র নন ।  স্ম পব দর  ি নি টো 
তোর  খু  পস্মর স্ম ত সো েী।  স্মে ন্তু আম োর  দে ৌতুহল আপস্মন এ ই  ম ুহূবতে  োইবর  স্মগ বয়  
স্মে  ে র ব ন?’  লল সুরূপো  স্মসংহোল। 

‘স্মে ছুই ে র োর  নো েোে বল, দে োন পেই খুাঁ বজ নো  দপ বল ে োজ হব  ওবদর  
হোবত  ধর ো দ দয়ো। ধর ো  স্মদবয়  ও বদর  ে োবছ  দপ ৌবছ  পে  দ  র  ে ব র  দনয়ো।  স্মে ন্তু .....। 

আহম দ ম ুসোর  ে েো  সো ম বন  এ বগোবত  পোর বলো  নো।   োধো  স্মদ ব য় ে েো   বল  
উ ে ল সুরূপো স্মসংহোল।   লল, ‘এ ম ন আত্মি োতী ে োজ ে র োর  স্ম ন্তোও ে বর ন?’ স্ম িয়  
ও উ বেগ  তোর  ে বণ্ঠ।  সোজনো  ও ড োিোর  দসোহনীর ও  ম ুখ হ ো হবয় দগব ছ স্ম ি বয়। 

আহম দ ম ুসো হোসল।   লল, ‘স্মন রুপোয় অ  িোয় এ ম ন ে োজ ে র বত 
হবয়বছ। ত ব  এ খন এ ম ন স্মেছু ে র োর  প্রবয়োজন দনই।   লোর জবন্য আম োর  সোম বন  
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পে দখোল ো।  আপনোর ো  দে উ  সোহোযে  ে র বল, স্ম বশ ে ে বর  স্মতস্মন  যস্মদ  এ ে জন 
ড োিোর  হন, তোহবল  এ ে টো অস্মভযোন এখস্মন শুরু  হ বত প োবর ।’ 

ড োিোর  দসো হনীসহ  ওব দর  স্মতনজবনর  দ োব খই  স্ম িয় ও  দে ৌতুহল।  
আহম দ ম ুসোর  ে েো  দশ ে হব তই সুরূপ ো স্মসং হোল   বল  উ ে ল, ‘আম োবদর  ম বধে  
ড োিোর  দতো  এ ে জনই আবছ। স্মে   লব ন দস োহনী  আপো?’ 

‘হ্যোাঁ, প্রস্তো টো স্ম  িবয়র  এ  ং দর োম োঞ্চে র ।  আস্মম   ুঝবত  পোর স্মছ নো  
আহম দ ম ুসো, এ ে জন ড োিোর  আপনোবে  স্মে  স্ম বশ ে স হো য়তো ে র বত পোবর ন?’ 
 লল ড োিোর  দস োহনী। 

‘ে েো আস্মম  স্মসস্ম র য়োসস্মল  বলস্ম ছ ড োিোর  দসো হনী।  হোজ ী আ  দুল আলী  
আব্দ ুল্লোহ দজবল, তোর  স্ত্রীর সোবে আম োর  দদ খো হওয়ো দর ে োর ।  স্মে ছু স্ম েয় তোর  
ে োছ দেবে  জোনো দর ে োর ।  স্মেন্তু তোর   োস্মড়  ও দটস্ম লবফোন দু ব য়র  উ পরই নজর দোর ী 
 লবছ।  ত োাঁর  দম ো োইলও  ম স্মন টর  ে র ো হ বে।  দ গোবয়ন্দো  ও  পুস্মলবশ র  নজর  এ স্মড় বয়  
তোাঁর   োস্মড় বত  ে োর ও যোওয়ো  স ম্ভ  নয়, এ ম নস্ম ে  আত্মীয় -স্ব জনবদর ও দয বত  দদয় ো  
হবে  নো  খ র  পো োর  হবত  পো বর  এ ই আশ ংে োয়।  এ ই অ ি োয় এ ে জন ড োিোর ই  
তোাঁর   োস্মড় বত  দ যবত  পো বর ন।  তোর  সোব ে ে োে ব  স্মশ খ ড্র ো ইভ োর .........।’ 

ে েো  লবত  লবতই  আহম দ  ম ুসো সোম বনর  ‘স্ম ট’ দটস্ম  ল  দ েবে  পোস্মন র  
গ্লোস  তু বল  স্ম ন ল  এ  ং  ‘স্যস্মর’  বল  দ খবত  শু রু ে র ল। 

গ্লোস দটস্ম  বল  র োখবত ই স োজনো  স্মসংহোল  লল, ‘স্মে ে  আবছ ম েো ড োম  ড োিোর  
দসোহনী  নো  হয়  হবলন  ড োিোর, আপস্মন স্মে  তো হবল  ড্র োইভোর? ড্র োইস্মভং লোই বসন্স 
পোব ন দে োেোয়? তোর পর দপ ো শ োে?’ 

আহম দ ম ুসো  সো বে  ে বর  আনো ওয়োটোর  প্রুফ   েোগ  দ েবে  ড্র োইস্মভং  
লোইবসন্স দ র  ে বর  স োর  স োম বন র োখল।  স্মশ খ সোজোর ম ত পোগড়ী, দপোশ োে, 
দোড়ী, এ ম নস্ম ে  দগোাঁ ফও দ  স্মর ব য় এ ল তোর   ে োগ দেবে । 

সোজনো স্মসংহ োল দ ছোাঁ দম বর  ড্র ো ইস্মভং লোই বসন্স তু বল স্মন ল।  এ ে টু নজর 
 ুস্মলবয়ই  লল, ‘তোহবল  স্যোর, আপস্মন ড্রোইভোর  শ র ন স্মসং।’ 
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‘তোহ বল দদ খস্মছ, আপস্মন পস্মর ে ল্পনো ধ তস্মর  ে বর ই এ বসবছন।  স্মে ন্তু 
ড োিোর  এ ভোব  দপ বয় যোব  ন, এ টো স্মে ে  ে বর স্মছবলন  স্মে ভোব ?’  লল সুরূ পো 
স্মসংহোল। 

‘আম োর  পস্মর ে ল্পনোয় ড োিো র  স্মছল নো।  এ ই  ম োত্র এ  স্ম েয়ট ো আম োর  
ম োেোয় এ বসব ছ ড োিোর  দসো হনীবে  দদ বখ।’ আহম দ ম ুসো   ল ল। 

‘ড োিোর  দসো হনীবে  নো দপ বল দ পোটে দেয় োবর  এ বস টেোস্মির   ে িো স্মে ভোব  
ে র বতন?’ 

‘এ ে জন টেোস্মিওয়োলোবে  আ টবে  দর বখ তোর  টেোস্মি  ে হো র  ে র তোম । 
স্ম ন র োপত্ত োর  জবন্য টেোস্মির  নোবো র  পোবল্ট  অবে বজো, পস্মর তেি এ ে টো টেোস্মির  নোবোর  
 ে হোর  ে র তোম ।  দস  নোবোর ও  আবগ  দে বে ই দজোগোড়  ে র ো আবছ।’ আ হম দ ম ুসো  
েোম ল । 

স্মে ন্তু ওবদর  ে োর ও ম ুবখ  দে োন ে েো দনই। 
স োর  স্ম িয়  দৃস্মি  আহম দ  ম ুসোর  স্মদবে ।  এ তস্মদবনর  দশ োনো আহম দ  

ম ুসোবে  তোর ো  দ োবখর  সোম বন  দদখ বছ। তোর  ে োজ  ে র োর  ধর ন, তোর  দে ৌশ ল স   
তোর ো স্মন বজর  দ োবখ  দ দখব ছ, দখোদ  আহম দ  ম ুসোর  ে োবছ ই শু নবছ।  এ ই  োস্ত তো  
স্ব বপ্নর দ বয়ও   ড়  স্ব প্ন ম বন হ বে তো বদর  ে োব ছ। 

স্মন র  তো ভোেল  ড োি োর  দসো হনী।   লল, ‘আস্মম  র োস্মজ জনো ।  আস্মম  
আপনোর  দে োন েোবজ  লোগবল, স্মন বজবে  ভো গে তী  ম বন ের  ।’ 

‘ওবয়লে োম  ড োিোর  দসো হনী।  আম োর  ে োজ দ্রুত ও সহজ ে বর  স্মদবলন ।  
আস্মম  ম বন েস্ম র  স্ম ন্তোর  স্মে ছু দনই।’  লল  আ হম দ ম ুসো। 

‘আস্মম  দত ো  স্ম নো  ে বলই  যোস্মে ।  এ টো যস্মদ  পুস্মলশ -বগো বয়ন্দোর ো জ োবন  এ  ং  
 বল দয ে ল দনই যোস্মে  দে ন?’ ড োিোর  দসোহনী   লল। 

‘ লব ন, রুস্মট ন দ স্মে ং, প্রস্মতমোবসই হয়।’  লল  আহম দ ম ু সো। 
‘ ম ৎে োর  জ ো ।  রুস্মট ন দ স্মে ং  লোটোই স ব বয় স্মন র োপ দ।  ধন্য োদ  

আপনোবে ।’ ড োিোর  দস োহনী   লল। 
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আর ও স্মতন িণ্ট ো পর।  পড়ন্ত দ  লো। 
আহম দ ম ুসো স্মশ খ ড্র োইভোবর র  দপোশ োে  পবর  ড্র ইংরুবম   বস ড োিোর  

দসোহনীর  অবপক্ষো  ে র বছ, আর গল্প ে র বছ  সুরূপো বদর  সো বে । 
স্মে ে  সম বয়ই গোস্মড়   োর োন্দোয়  প্রব শ  ে র ল ড োিোর  দস োহনীর  গোস্মড় । 
ড োিোর  দসো হনী  গোস্মড় র  ড্র ো ইস্মভং স্মসট  দেবে  দনবম  এ ল।  তোর  হ োবত  

দিস্ম েসবে োপ, গোবয় ড োিো বর র  এ প্রন।  এ প্রবন এ ে টো  ড় আে োবর র  দর ড ক্র স 
ছোড়োও  তোর  স্মন ব  স ুজ  ে োস্মল বত জ্বল  জ্বল ে র বছ  আন্দ োম োন সর ে োস্মর  
হোসপোত োবলর  ম বনোগ্রোম ।  ড্র ো ই স্মভং স্মসবটর  পোবশ র  স্মসবট  র োখো  এ ে টো  ড়  ড োিোর ী  
 েোগও  দদ খ  যো বে।  গোস্মড় র  সোম বনর  ও দপছ বনর  স্মস্ক্র ব ণও লোল  দর ড ক্র বসর 
ম বনোগ্রোম ।   

গোস্মড় র  শ বব্দ  স্মশ খ ড্র োইভোর ব  শ ী আহম দ  ম ুসোসহ সু রূপো  ও স োজনো  
দ স্মর বয় এ বসস্মছল। 

আহম দ ম ুসোবে  দদ বখ  ড োিো র  দসোহন ী স োনবন্দ  বল  উ ে ল, ‘ ম ৎে োর, 
এ ে দম  স্মন খুাঁত ছদ্মব শ ।  আ বগ  নো জ োনবল আস্মম  স্ম ন ব তই  পোর তোম  নো আ পনোবে ।’ 

‘ধন্য োদ’  বল  আহম দ  ম ুসো এ স্মগবয়  স্মগবয় গ োস্মড় র  দপছবনর  দর জো খুবল  
পোঞ্জ ো ী দম শ োবনো  স্মহন্দী বত  ড োিোর  দসোহনী বে  গোস্মড় বত  সোর  জবন্য আহ্ব োন 
জোনোল। 

‘ধন্য োদ’  বল  ড োি োর  দসো হ নী  গোস্মড় বত  স্মগবয়   সল। 
গোস্মড় র  দর জো  ন্ধ ে বর  আহম দ ম ুসো স্মগবয়   সল ড্র োইস্মভং  স্মস বট।  পোবশ ই  

দোাঁস্মড়বয়  স্মছল সুরূ পো  ও  সোজ নো।  সোজনো   লল  ড োিোর  দ সোহনীবে  লক্ষ ে ে বর, 
‘আম োর  স্মহংসো হবে  আপনোব ে  এ ে টো ইস্মতহোবসর  অ ংশ  হব ত দ দবখ।’ 

‘স্মে ন্তু ইস্মতহ োবসর  শু রু  দতোম ো ব দর   োস্মড়  দেবে  দত োম োবদর  স হবযোস্মগ তোয়।  
সুতরোং দতোম র োও ইস্মত হোব সর  অংশ ।  আস্মস, আসসোলোম।’  বল  আহম দ ম ুসো  
গোস্মড় বত  ি োট ে  স্মদল। 
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সুরূপো দু ই হ োত দজোড় ে বর  উ পবর র  স্মদবে  তোস্মে বয় ম োে ো দন োয়োল। দ োধ  
হয় ম ো  দূগেো’র  ে োবছ  দে োন  প্র োেেনো ে র ল।  গ োস্মড়  ত খন   োস্ম ড়  দে বে  র োস্তোয়  স্মগ বয়  
উ বে বছ। 

হে োৎ আহম দ ম ুসো  দব্রে  ে বে  গোস্মড়  েোস্মম বয় স্ম দল।  তোর পর গোস্মড়   েোে  
ে বর  দগবটর  দভতর  বল এ ল।  দগট দ েবে  এ ে টু আড়োবল গোস্ম ড় স্মন বয়  আ োর  দ ব্রে  
ে শ ল। 

ড োিোর  দসো হনী স্ম স্মি ত হ বয়  লল, ‘স্মে   েোপোর  জনো ?’ 
‘এ ে টো ভুল হবয়বছ। দু’স্মম স্মন ট  দদস্মর  হব ।’  বল  আহম দ ম ুস ো তোর   েোগ  

দেবে  গ োস্মড় র  দুস্মট  নোব োর  স্মন বয়  গোস্মড়  দে বে  দনবম  দগল।  ড ো িোর  দসো হনীর  গোস্মড় র  
দুস্মদবে  নোব োর  দ িট খু বল গোস্ম ড়র  দভতবর  ছুবড়  স্মদ বয় তোর  জোয়গোয়  ন তুন নোবোর  
দিট লোস্মগবয়  স্মদল । 

ে োজ দশ ে ে বর  ড্র োইস্মভং স্মসবট  স্মফবর  এ ল।  স্মসবট  বস  গোস্মড় র  দর জো  ন্ধ  
ে র বত ে র বত  লল, ‘ড োিোর দস োহনী  সম্প্রস্মত  দে োন  ড োিো র  স্মে  স্ম ব দবশ   ো  ছুস্মট  
স্মন বয় ম ূল ভুখব - দগবছ?’ 

‘দগব ছ। দে ন?’ 
‘ লস্ম ছ। তো বদর  ে োর ও এ ে জবনর  নোম   লুন।’ 
‘ড োিোর  আশ ো স্যোম েোল আ বম স্মর ে ো দগবছন এ  ং ড োি ো র  নস্ম ন্দতো 

পোঞ্জ োব  তোর   োস্মড়  ছুস্মটবত  দগ বছন।’ 
‘তোহ বল ড োি োর  দসোহ ী এ খন  দ েবে  আম োব দর  স্মফ বর  আসো  প যেন্ত আপন োর  

নোম  ড োিোর  নস্ম ন্দতো। আপস্মন  এ ই অস্মভ যোবন  স্মছবলন  এ  ে েো য োবত  দে োনভো ব  
প্রমোণ নো হয়  এ জবন্য।’ 

‘স্মে ন্তু এ বত আস্মম   োাঁ  , স্মে ন্তু ড োিোর  নস্ম ন্দতোর দতো  স্ম পদ  হ ব ।’ 
‘ড োিোর  নস্ম ন্দতোর স্ম পদ হ ব  দে ন? স্মতস্মন  দতো ছুস্মটব ত আব ছন।  প্রমোণ 

হব  দয, ‘দে উ  নে ল নস্ম ন্দতো দসবজস্মছবলন ।’ 
হোসল ড োি োর  দস োহনী।   লল, ‘গোস্মড় র  নোবোর  দিট  দলো োর  ে োর ণ স্মে?’ 
‘গোস্মড় টো দ য আপনোর  এ টো যোবত  দে উ  খুাঁবজ  দ  র  ে র বত নো প োবর, 

এ জবন্যই এ ই   ে িো।’ 
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‘আল্লোহবে  অ বনে  অবনে  ধ ন্য োদ।  স্মতস্মন  স্মন িয়  আপনোব ে  স্ম বশ েভোব  
সৃস্মি  ে বর বছন।  আপস্মন এতটো আগোম  স্ম ন্তো ে বর ন?’ 

‘এ টো আম োর  ে ৃস্মতত্ব ন য় দম োবটই।’ গোস্মড়  িোটে  স্মদবত স্ম দব ত  লল আহম দ 
ম ুসো।  গোস্মড়  র োস্তোয় দ স্মর বয় ছুব ট  লল। 

এ ে  সম য় ড োিোর  দসোহনী দ পছন দে বে  প্রশ্ন ে র ল, ‘আেো জনো , 
সংস্কোর ে  ও দযো দ্ধো এ  দুজবনর  ম বধে দে   ড়?’ 

‘দুজবনই   ড়।  সংস্ক োর  জোস্ম তর পুনগেেবনর  ে োজ ে বর ন এ  ং দ যোদ্ধো  
জোস্মতবে  র ক্ষ োর  জবন্য লড়ো ই ে বর ।  দুে োজই তোব দর  স্ব  স্ব  জ োয়গোয় এ ে  নোবোর ।’ 

‘আপস্মন এে জন দযোদ্ধ ো স্মহ বসব    লুন............ ।’ 
আহম দ ম ুসো ড োিোর  দস োহনীর  ে েোয়  োধো স্ম দবয়  লল, ‘নো আস্মম  দযোদ্ধো  

ন ই, দযো দ্ধোর  দোস্ময়ত্ব অ বনে   ড়।  আস্মম  দছোট এ ে জন দস ে, জোস্মতর  স্ম পদে োবল 
সোহোযে  ে র োর  দ িো ে স্মর ।’ 

‘এ টো আপনোর  স্ম নয়।  স্মম ন্দোনোও, ম ধে এ স্মশ য়ো,  লে োন, দ স্প ন, প্রভসৃ্মত 
জোয়গোয় যো ে বর ব ছন, দসট ো যু বদ্ধর  দ বয়ও  ড়।’ 

‘ন ো, ওগুবলো  যুদ্ধ  নয়।  যু বদ্ধর  জবন্য আনুষ্ঠ োস্মন ে  এ ে টো দস ঠিোল অেস্মর স্মট  
েোে বত হয়, জনগবণর  দে োন প্রে োর  আনুষ্ঠোস্মন ে  সম েেন ও গ্রহণ দ েবে  এ ই  
অেস্মর স্মট র  সৃস্মি  হয়।  এ স  স্মে ছুই দসখ োবন  স্মছল  নো, এ সব র  প্র বয়োজনও  হ যস্মন । 
ে োর ণ আস্মম  দযটো ে বর স্মছ, দসট ো অন্যোয় ও  অন্তি েোবতর দম ো ে োস্ম লো এ  ং জোস্মতবত  
তোর  স্ম প দ উ ত্ত র বণ স হবয োস্মগ তো ে র ো।  স্ম প দ  ম ুি হ বয়  জোস্ম ত অ বনে  জোয়গ োয়ই 
স্ব োধীনভোব  স্মন বজর  পোবয়  দোাঁড় ো োর  সুব যোগ দপ বয়বছ। আর  দদ খুন, আস্মম  আম োর  এ  
তৎপরতোয় দে োন আইন  ভে  ে স্মর স্মন, আইবনর  প বক্ষ  ে োজ ে বর স্মছ এ  ং আই বনর  
শ োসন ও গণতন্ত্রবে ই সোম বন  এ স্মগবয় দন োর  দ িো ে বর স্মছ ।  আস্মম  স্ম শ্বোস ে স্মর 
ড োিোর  দসো হনী, আজ স্ম বশ্ব  ম ুসলম োনর ো যস্মদ  তো বদর  স্ব  স্ব  ি োবন আ ইবনর  শ োসন  
র ক্ষ ো ও গণতন্ত্র    েোর  উ পর অ টল  েোবে  এ  ং আল্লো হ  দযম ন   োন দতমন  ‘ভো বলো’ 
ম োনুে  হব ত  পোবর, তোহবল  ত োব দর  দস ই  দসোনোল ী  স্মদবনর  পুন র োগমন  স্মন স্মিত হবত  
পোবর ।’  
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‘ ম ৎে োর   বলবছন।  ধন্য োদ ।  স্মে ন্তু  লুন আম োবদর  এ ই য োত্রো, আম র ো 
যো ে র বত  োস্মে  তো  স্মে  এ ই দ দ বশ র  আইবনর  স্ম রু বদ্ধ হবে  নো?’ 

হোসল আ হম দ ম ুসো।   লল, ‘নো ত ো হবে  নো।  এ ই  দদ বশ  এ ে টো খুস্মন  
সন্ত্রোসী  ক্র  সর ে োবর র  অভ েন্তবর  এ ে টো সর ে োর  সৃস্মি  ে বর  দ আইস্মন ভো ব  
আইনবে  হো বত  স্মন বয়  স্মন বদেোে বদর  উ পবর  দ য স্মন যে োতন স্মন প ী ড়ন   োলোবে, তোর ই 
স্ম রুবদ্ধ  আম োব দর  এ ই  অস্মভ যোন।  আম র ো দে ন,  ক্র স্মটর  েড়যবন্ত্রর  ে েো  যস্মদ  
এ বদবশ র  দদশ বপ্রস্মম ে  পুস্মলশ, দগোবয়ন্দোর ো জোন ত, তোহবল ত োবদর ও দ োস্ময়ত্ব হব তো  
এ ই েড়যবন্ত্রর  স্ম রুবদ্ধ  এ স্মগবয় যোওয়ো।  আম র ো  লবত  দগ বল তোবদর ই  ে োজ....।’  

ে েো দশ ে নো ে বর ই  আহম দ  ম ুসো গোস্মড় র  দব্রে  ে বে গ োস্মড়  দোাঁ ড় ে র োল। 
সোম বনই এ ে জন পুস্মলশ  হো ত তুবল আ বছ, আহম দ ম ুস োর  গোস্মড় বে  

দোাঁড়ো োর  স্মন ব দেশ  স্মদবে। 
হোজী আ দুল আলী  আ দুল্লো হর   োস্মড়  এ বস দগব ছ। সোম ব নর  দম োড়ট ো 

ি ুবর ই র োস্তোটো দসোজো  হ োজী  আ  দুল আলী  আ দুল্লোর  োস্মড়  স্ম গবয় উ বে ব ছ। এ খো বন 
এ ই এ ে স্মট ই র োস্তো। এ স্মদে -বসস্মদে  যো োর  দে োন র োস্তো দনই এ  ং এ ই র োস্তোটো  হোজ ী 
আ দুল আলী  আ দুল্ল োহর   োস্মড়  স্মগবয়ই  দশ ে হ বয়বছ। 

পুস্মলশ  অস্মফসোর স্মট  ে বয়ে  ধোপ দহাঁ বট আহম দ  ম ুসো রূপ ী ড্র োইভোর  শ র ন 
স্মসংবয়র ে োবছ এ বস দোাঁড়োল।  তোর  সোবে স্মছল আর ও দুজন পুস্মলশ ।  তোর োও এ বস 
দোাঁড়োল পুস্মলশ  অস্মফ সোবর র  দ প ছবন। 

পুস্মলশ  অস্মফসোর স্মট  ে বয়ে  ধোপ দহাঁ বট আহম দ ম ুসোরূপ ী ড্র ো ইভোর  শ র ন 
স্মসংবয়র ে োবছ এ বস দোাঁড়োল।  তোর  সো বে স্মছল আর ও দুজন পুস্মলশ ।  তোর োও এ বস 
দোাঁড়োল পুস্মলশ  অস্মফ সোবর র  দ প ছবন। 

পুস্মলশ  অস্মফসোর স্মট  গোস্মড় র  জোনোলোর স্মদবে  এ ে টু ঝুাঁবে  স্মজজ্ঞ োসো ে র ল, 
‘স্মসংজী আপনোর ো  দে োেোয়  যো ব েন ।’ 

‘হোজী  আ দুল্ল োহজীর  োস্মড় বত ।’ 
পুস্মলশ  অস্মফসোর  আহম দ ম ু সোর  ে োছ দে বে  সবর  ড োিো র  দসোহনীর  

জোনোলোর ে োবছ  স্মগবয় দোাঁড়োল। 
ড োিোর  দসো হনী এ ে টো খ বর র  ে োগজ পড়স্মছল। 
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আহম দ ম ুসো পুস্মলশ  অস্মফসোবর র  সোবে ে েো  লোর সম য় ড ো িোর  দসোহনী  
ম ুবখর  সোম বন দেবে  ে োগজটো  এ ে টু সস্মর বয় স্মন বয়স্মছল।   োম স্মদবে র   ুবলর  স্মে ছু 
অংশ  ও  োম  দ োবখর  উ পর  স্মদব য় গোবলর  উ পর পবড়স্ম ছল।  ম ুব খর  দে োাঁট  র ো র  স্মছল  
খ বর র  ে োগবজর  উ প বর র  প্রো ন্ত।  ফবল  ম ুব খর  পুবর োটো  দদ খো যোস্মে ল নো। 

পুস্মলশ  অস্মফসোর বে  ত োর  জোনো লোর স্মদবে  আস বত  দ দবখ  ড ো িোর  দসো হনী  
স্মন বজই  বল  উ ে ল, ‘স্মে ছু ি বটবছ অস্মফ সোর?’ 

‘ন ো, ম েোড োম ।  ইম োর বজন্সী  লবছ দতো।  ত োই রুস্মট ন দ স্মে ং হবে।  হোজ ী  
সোবহ ব র   োস্মড় বত স োধোরবণর  যোওয়োটো   ন্ধ ে বর  দদয় ো হ বয় বছ। হোজ ী স োবহ ব র  
 োস্মড়  দে বে  আপনোবে  ‘ে ল’ ে র ো হবয়বছ   ুস্মঝ?’  লল পুস্মলশ  অস্মফসোর ।   

‘প্রস্মত ম োবসর  রুস্মট ন দ স্মে ং দ  গম সোবহ  োর ।’ 
‘ ুবঝস্মছ।’  বল  এ ে টু  দসোজো  হ বয়  দোাঁস্মড়বয়  প বে ট  দ েবে  দ নোট   ুে  ও  

ে লম  দ র  ে বর   লল, ‘ম োফ ে র ব ন, শু ধু স্মন য়ম  র ক্ষ োর  জব ন্য।  ম েোড োবম র  নোম  
স্ম ে?’ 

‘ড োিোর  নস্ম ন্দতো। দপ োটে দেয় ো র  গভনে বম ঠট  হোসপ োতোল।’ 
‘ধন্য োদ।  এ ই য বেি।’  বল  দসোজো হবয়  দোাঁস্মড় বয়   লল, ‘যো ও স্মসংজী।’ 
আহম দ ম ুসো গোস্মড়  িোটে স্ম দল।  দস স্মর য়োর স্মভউ বত দ দখল, গোস্ম ড়র  নোবোর ও 

টুবে  স্মন বে পুস্মলশ  অস্মফসোর স্মট । 
‘অস্মফসোর  গ োস্মড় র  নোবোর ও  স্মল বখ স্মন বে  ড োিোর  দসো হনী।’ আহম দ ম ুসো  

 লল। 
ড োিোর  দসো হনী  এ ে  প লে  দ পছবন তোস্মে বয়  লল, ‘ধন্য োদ স্মসংজ ী।  

এ খন  ুঝ বত  পোর স্মছ  গোস্মড় র  নো বোর  ও  আম োর  নোম   দলো বনো  ে ত গু রুত্বপূণে।  যোে  
ফোাঁড়োটো দে বট দগ বছ।’ 

‘ে োটবলই ভো বলো’।   ল ল আহ ম দ ম ুসো।   
স্মে ন্তু ে োটবলো নো। 
হোজী সো বহ ব র   োস্মড় র   োউ ঠড োস্মর  প্রো ীবর র  দগবট গ োস্মড়  দপৌ ছোবতই  সোদো  

দপোশ োবে র  এ ে জন দলোে  ভূব ত র  ম ত উ দয় হবয়  গোস্মড় র  সো ম বন এবস দ োাঁড়োল। 
দগবটর  সোম বন  এ বস গ োস্মড়  আব গই দ োাঁস্মড়বয় প বড়স্ম ছল। 



ডুব ো  প োহোড়  75 

 

দলোে স্মট  দসোজো  স্মগবয়  ড োিোর  দ সোহনীর  জোনোলোয়  স্মগবয়  দোাঁড় ো ল। 
ড োিোর  দসো হনী আব গর ম ত ই খ বর র  ে োগজ পড়স্মছ বলন ।  খ বর র  

ে োগবজ তোর  ম ুখ  েোে ো। 
সোদো দপোশ োে ধোরী দলোে স্মট  দ র জোর সোম বন স্মগবয় দ োাঁড়োবল ম ু বখর  সোম বন  

দেবে  ে োগজটো  এ ে টু সস্মর বয় প্রশ্নব োধে  দৃস্মি ব ত ত োে োল দল োে স্মট র  স্মদবে । 
আবগর ম তই  ড োি োর  দসোহনী   োম  প োবশ র   োম  স্মদ বে র  দ োখ  ও গ োল  প্রোয়  

দেবে  স্মদবয় বছ।  
ড োিোর  দসোহনী বে  তোর  স্মদবে   োইবত দদব খই সো দো দ পোশ োব ে র  দলোে স্মট 

পবে ট দেবে  এ ে টো আইস্মড  ে োড ে দ র  ে বর  ড োিোর  দ সোহ নীর  সোম বন তুবল  ধবর  
 লল, ‘আস্মম  দগোবয়ন্দো  স্ম ভো ব গর দলোে ।  আম োর  উ পর স্মন বদে শ  আবছ দয   ো  য োর োই  
দভতবর  হ োজী পস্মর  ো বর র  সোব ে দদ খো ে র বত  ো  দে োন ে ো জ স্মন বয় যোন, তোবদর  
সোবে েোেবত।  আশ ো ে স্মর, আপনোর ো আম োবে  সো হোযে  ে র ব ন।’ 

তোর  ে েোর  উ ত্ত র  নো  স্মদবয়  ড োিোর  দসো হনী  ড োে ল আহ ম দ ম ুসোবে, 
‘স্মসংজী।’ 

সবে  সবে ই আ হম দ ম ুসো   ল ল, ‘ইবয়স ম েোড োম ।’ 
তোর পর দপছন স্মদ বে  নো স্মফবর ই আহম দ ম ুসো দ গোবয়ন্দোর  উ ব দ্দবশ্য  লল, 

‘ওবয়লে োম ।  আসুন স্যোর ।  সো ম বন এবস  সুন।’ 
ে েোগুবলো   লস্ম ছল আ হম দ ম ু সো আর  প বে ট দে বে  দছ োট এ ে টো দসবঠট র  

স্মশ স্মশ  দ র  ে বর  তোর  পোবশ র  স্ম সবটর  সোম বন ডেোশ দ  োবড ের  উ পর রোখস্মছল। 
আহম দ ম ুসো  দগ ো বয়ন্দোবে  ত োর  পোবশ  এ বস   সোর  আম ন্ত্র ণ জোনোবল  

ড োিোর  দসো হনীর  ম ুখ ম্লোন  হবয়  দগল।  আ হম দ ম ুসো  দয  জব ন্য যোবে, দসই  ে োজ দস  
দগোবয়ন্দোর  সোম বন স্মে ভোব  ে র ব ? তোব দর  স্মম শ নট োই  েেে হবয় দ গল দ  োধ হয়।  
ম নট ো খোর োপ হ বয় দগল ড োি ো র  দসোহনীর । 

আহম দ ম ুসোর  আহ্বোন দপবয় দ গোবয়ন্দো এ বস গোস্মড় র  দর জো খুবল আহম দ  
ম ুসোর  পোবশ র  স্মসবট  বস  লল, ‘ধন্য োদ স্মসংজ ী।’ 

‘ওবয়লে োম  স্যোর ।’  লল  আ হম দ ম ুসো। 
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প্রব বশ র  দগটট ো  ন্ধ স্মছল।  স্মে ন্তু দগটম েোন  দগট   ব ি   বস  জ োনোলো স্ম দবয়  
স   েো পোর ই দদখস্মছল  ও শু নস্ম ছল। 

দগোবয়ন্দো  দলোে স্মট  গ োস্মড় বত উ ব ে   সবল দগটম েোন আর  দে োন ে েো নো  বল 
দভতর দ েবে  দর জোটো  খুবল  স্মদ ল। 

দগবটর  প বর ই এ ে টো পোেবুর  ম সৃণ র োস্তো দসোজো  এ স্মগবয়  গোস্ম ড়  োর োন্দোয়  
স্মগবয় দশ ে হ বয়বছ।  র োস্তোর  দু’পোশ   র ো র  ফলু  গো বছর  স োস্মর ।  আর  র োস্তোর  দুস্মদে  
দেবে  শু রু হ বয়  োস্মড় টোর   োর স্মদবে র  স্ম শ োল এ লোে ো জুবড় স্ম শ োল ফবলর   োগোন।  
 োর স্মদবে র  স ুজ সম ুবদ্র র  ম োে োয় স্মট লোর সোদ ো  ো স্মড় টোবে  অ দ্ভ ুত সুন্দ র  দদখ োবে। 

দগট দে বে  গোস্মড়   োর োন্দোর  দূর ত্ব ২০০  গ বজর  ে ম  হব  নো। 
গোস্মড়   লবছ  গোস্মড়   োর োন্দোর  স্মদ বে । 
পবের ম োঝখো বন এ বস আ হম দ  ম ুসো দগো বয়ন্দোবে  লক্ষ ে ে বর   লল, ‘ম োফ 

ে র ব ন স্যোর, ড েোশ  দ োবড ের  উ পবর র  দসবঠট র  স্মশ স্মশ স্মট  স্মে  আম োবে  দদব  ন?’ 
দে োন ে েো নো  বল দগো বয় ন্দো দলোে স্মট  তোর  সোম বনর  ড েোশ  দ োড ে দে বে  

দসবঠট র  স্মশ স্মশ  তুবল স্মন ল।  দ োবখর  সোম বন ধবর   লল, ‘স্মপ্রবন্সস।’ তোর পর  স্মন ব র  
টোইবটল  লোইবন  দদখল, ‘অেো প্রডোক্ট অ  পেোস্মর স’।  পবড় ই  হোাঁ ে বর   বল  উ ে ল, 
‘স্মপ্রবন্সস ব্র োঠড ।  তোও  আ োর  পেোস্মর বসর ।  এ ে  োর  নো শু াঁবে  স্মদস্মে নো স্মসংজী।’ 

 বলই দ গোবয়ন্দো দলোে স্মট  স্মশ স্মশর  স্মছস্মপ খুবল ম হোনবন্দ নোবে  ধর ল।  সবে 
সবে ই ত োর  ম োেোস্মট  স্মস বটর  উ পর েবল পড়ল।  তোর  হোত  দে বে  স্মশ স্মশ স্মট  পবড় 
যোস্মে ল।  আহম দ  ম ুসো   োাঁ  হ ো ত স্মদ বয় স্মশ স্মশ টো ধবর  দফলল  এ  ং  োপ  স্মদ বয় স্ম ছস্মপ 
লোস্মগবয় স্মদল। 

দগোবয়ন্দোস্মট র  দ দহ  গোস্মড় র  স্মসব ট েবল পড়ল। 
‘স্মে  হল? দগোবয়ন্দো দলোে স্মট র  স্মে  হল জনো ?’ দপছবনর  সস্মট  দ েবে  উ স্মেগ্ন 

ে ণ্ঠ ড োিোর  দসোহনীর । 
‘দস জ্ঞ োন হোস্মর বয়ব ছ।’  লল  আহম দ ম ুসো। 
‘দে ন? স্মে ভোব ? স্মশ স্মশ বত তোহ বল স্মে  দে োন হোড ে দক্ল ো বর োফরম  স্মছল?’ 
‘স্ম জ, হ্যোাঁ।  ফোাঁদ  দপ বতস্মছলোম ।  দস ফোাঁ বদ  ধর ো প বড়বছ  দস।’ 
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‘ও গড! এ ম ন ি টন োর  জবন্যও আপস্মন প্রস্তুত স্মছবলন? স্মে  ে বর  জো নবলন 
এ ই ি টন ো ি টব ?’ 

‘স্মে ছুই জোনতোম  নো।  আম োর  ে োবছ দ যম ন স্মর ভল োর  আবছ, দতমস্ম ন এ ই  
দক্ল োবর োফরম ও র বয়বছ। প্রবয়ো জবন  ে হোর  ে বর স্মছ ম োত্র।’ 

‘আলহোম দুস্মল ল্লোহ।  আপনোর  দ ক্ষ বত্র ‘অস্ম শ্বোস্য’ শ ব্দ  প্রবযোজ ে  নয়।  স্মে ন্তু 
দগোবয়ন্দো  দলোে স্মট বে  এ খন  স্ম ে  ে র ব ন?’ 

‘যো োর  সম য় দে োেো ও দর বখ য োব ো।  এ খ ন  স্মসবটই  বস  েোে ব  ।’ 
গোস্মড়   োর োন্দোয়  দ পৌব ছ আ হম দ ম ুসো  ও  ড োিোর  দসোহন ী গোস্মড়  দ েবে  

নোম ল।  গোস্মড়  লে  ে বর  আহম দ ম ুসো দ দৌড় স্মদ বয়  োর োন্দোয় উ ে ল।  দপছবন দপছ বন 
ড োিোর  দসো হনী। 

 োস্মড় র  দভত বর  প্রব  বশ র  দর জ োটোর  সোম বন দ োাঁড়োল আ হম দ ম ু সো। 
‘ বল দতো আ সো হয়স্মন ।  দ গম  হোজী  সোব হ  দর জো খুল ব ন দ তো?’  লল 

ড োিোর  দসো হনী। 
‘দ গম  সোব হ োর  জ বন্য  সংব ে ত আবছ। স্মতস্মন   ুঝ ব ন, অসুস্ম ধো হব  

নো।’ 
 বল আ হম দ ম ুসো  ে স্মল ং দ বল  স্মতন  োবর  এ ে, দুই ও  স্মতন স ংখেোয় দম োট 

৬  োর   ো প স্মদল। 
তোর পর পোাঁ  দসবে বঠড র  ম ত অবপক্ষো। 
ে স্মল ংব ল ে েো  বল উ ে ল, ‘আসসোলোমু আলোইকু ম ।  ওবয় লে োম,  োছো।  

এ স।’ 
সবে  সবে ই দর জোর অবটোলে  শ ব্দ  ে বর  খুবল দগল। 
প্রব শ  ে র ল আহম দ ম ুসো  এ  ং ড োিোর  দস োহনী। 
স ই দ নো আহম দ  ম ুসোর । 
দভতবর  েুবে দগল  আহম দ ম ু সো। 
দভতবর র  ফেোস্মম লী ড্র ইংরুবম   বসস্মছল দ গম হোজী  হোসনো  আ দুল্লোহ। 
আহম দ ম ুসোব দর  দদ বখই  উ ব ে  দোাঁড়োল হোজী  হোসনো  দ গম আ দুল্লো হ  

এ  ং এ স্মগবয় এ ল। 
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আহম দ ম ুসোবে  ে োব ছ দটবন স্মন বয় ম োেোয়  গো বয় হোত   ুস্ম লবয়  লল, 
‘আল্লোহর  পর দতোম োবে ই  আস্ম ম  িরণ  ে র স্মছলোম।  আল্লোহর  দশ োে র  দয দ তোম োবে  
দপবয়  দ গস্মছ। তুস্মম  এ বল  দে ম ন ে বর ।   ুঝ বত  পোর স্মছ  দ তোম োব ে  আট ে ো োর  জব ন্যই  
ওরো দপোটে  দেয় োবর  ে োর স্মফউ  প স্মর স্মিস্ম তর সৃস্মি  ে বর বছ।’ 

এ ে টো দম  স্মন বয় দ গম হোজী হো সনো ড োিোর  দসো হনীবে  দ দস্ম খবয়  লল, 
‘দে  এ   ো ছো?’ 

‘ইস্মন  ড োিোর  দসোহনী।  এ র  ড্র োইভোর  দসবজ স হবজই  আসো স ম্ভ  হ বয়বছ।  
উ স্মন  আপনোবে  দ ে ও ে র ব ন।  তোহবল  ওর আসোটোও  সোেে ে  হব ।’ 

‘ধন্য োদ  ম ো।  অ শ্যই  ম ো আ ম োবে  দদখ ব ।’ 
 বল দ গম হোজী  হোসনো  আ দুল্লোহ দুজনবে  দট বন স্মনবয় দস োফোয়  সল। 
 বসই আহম দ  ম ুসো  লল, ‘প্রেবম  ে োবজর  ে েো দসবর  দ নই আম্ম ো।  

আপনোর  দে োন স্মনবদেশ -উ পব দ শ  আবছ স্মে নো আব গ  লুন।’ 
‘দতোম ো বে   লোর স ব বয়  জ রুস্মর  স্ম েয় হল, হোজী সোব হ বে  আট বে 

র োখোর  ে েো সর ে োর  অস্ব ীে ো র  ে র বছ। প্রেম  স্মদবে  স্মন ব র  অস্মফসোর র ো স্ব ীে োর  
ে র বলও তোর ো এ খন  লবছ, খ র টো ভুল  ুঝো ুস্মঝর  ফল স্মছল ।  এ ই অস্ব ীে োর  ে র োর 
ে োর ণ খোর োপ স্মে ছু ি বট েোে ব ত পো বর   বল  আম োর  ভয় হবে ।’ 

দেবম  দগল দ  গম হ োজী হোসন ো আ দুল্লো হ।  ে োন্নোয় রুদ্ধ হবয়  দগব ছ ত োর  
ে ণ্ঠ। 

‘ধ ধযে ধরুন আম্ম ো।  খোর োপ স্ম ে ছু ি টোর  দপছবন যুস্মি দনই ।  এ ম ন স্মে ছ ু
ি টবত পোবর  নো।’ নর ম  ে বণ্ঠ  সোন্তনোর  সুবর   লল  আহম দ  ম ুসো। 

দ োখ ম ুবছ দ গম হ োজী হ োসনো  আ দুল্লোহ  লল, ‘তোহবল আট ে  র োখোর 
ে েো অস্ব ীে োর  ে র বছ দে ন?’ 

‘অন্য  দে োন েোর ণ েোে ব ত প ো বর ।  আস্মম  এ   েোপ োবর  দখোাঁজ  স্ম নস্ম ে আম্ম ো। 
আপস্মন স্ম ন্তো ে র ব ন নো।   লু ন, আর  স্মে  ে েো আবছ।’ 

‘আস্মম  তোাঁর  ফোইল ি োাঁটবত স্মগবয় দপোটে দেয়ো বর র  দগোবয় ন্দো আট ে  
দে ন্দ্র গুবলোর এ ে টো তোস্মল ে ো দপবয়স্মছ।  ওটো  দত োম োর  ে োবজ  লোগ ব   বল  আম োর  
ম বন হবয়ব ছ। আম োর  তৃতীয় ে েো হল, ম োস্মে েন র োষ্ট্রদবূতর দদয়ো তোর  অয়েোর বলস  
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দম ো োইল  নোবোর টো হোস্মর বয়  স্মগবয়স্মছল।  ওটো  দপ বয়স্মছ।  উ স্ম ন দতোম োর  সোব ে ে েো  
 লোর জবন্য  উ দগ্রী  ।’ 

েোম ল দ  গম হোজী  হ োসনো আ দুল্লোহ  এ  ং  হো বতর দছোট্ট   েোগ  দেবে  
এ ে টো দছোট্ট  ে োড ে দ র  ে বর  আহম দ ম ুসোর  হো বত স্মদ বয়  ল ল, ‘ম োস্মে েন র োষ্ট্রদবূতর  
নোবোর  এ বত র বয় বছ।’  

‘দপোটে  দেয় োবর  দগো বয়ন্দোবদর  আট ে  দে ন্দ্রগুবলোর ত োস্মল ে ো?’ আহম দ ম ুসো  
 লল। 

‘দতোম োর  হো বতর ে োড ে দদ খস্মন ।  দদখ।  ওটো  আম োব দর  দ হোবট বলর  এ ে টো 
অেোবড্র স ে োড ে।  ে োড েটো এ ে ট ু পুরু।  এ ে টু দ িো ে র বলই ে োবড ের  দুস্মট  দলয়োর 
আলোদো হ বয় যো ব ।  দ  স্মর বয় পড়ব  সুপোর  ফ োইল দ ফোল্ড ে র ো এ ে খ - ে োগজ। ঐ 
ে োগবজ দটস্ম লবফোন  নোবোর টোও  পোব  এ  ং  ঐ  তোস্মল ে োও  পো ব ।’  লল  দ  গম  হোজী  
হোসনো  আ  দুল্লোহ। 

আহম দ ম ুসো ে ো বড ের  স্মদবে  এ ে  োর  তোস্মে বয়  লল, ‘ধন্য োদ আম্ম ো।’ 
‘এ খন  ল দতোম োর  ে েো।’  ল ল  দ গম  হোজী  আ দুল্লোহ। 
‘আম োর  জোনোর  স্ম েয়ও  আপন োর  ে েোয়  দপ বয়  দগস্মছ।  আস্মম  দ ভব স্মছলোম 

হোজী সোব হ  দে োেোয়  দে োন দ জবল আপস্মন জো বনন ।  এ খন দ দখস্মছ, সর ে োর  তোবে  
আট ে  র োখোর  ে েোই অস্ব ীে োর  ে র বছ। আবর েটো স্ম েয় স্মছল ম োস্মে েন র োষ্ট্রদবূতর 
অয়েোর বলস দটস্ম লবফোন নো বো র  খুাঁবজ পোওয় ো র  দ িো ে র ো।  দসট ো দতো দপ বয়ই  
দগলোম ।  এ খন আপনোর  স্ব োিে  দ ে  ে র ো  োস্মে ।’ আহম দ ম ুস ো   লল। 

পস্মর  োস্মর ে ো এ  সম য় িস্মল দে ব ল নোস্তো স্মন বয়  প্রব  শ  ে র ল। 
দ গম হোজী  আ  দুল্লো হ িস্মলস্ম ট দটবন  স্মন বয়   লল, ‘এ স  োছ ো, এ স ম ো।  

আস্মম  দশ  স্মম স্মন ট আবগ নোস্তো ে বর স্মছ।  এ খন দতোম ো বদর  এ ে োই  নোস্তো ে র বত  হব  ।’ 
নোস্তো দসবর  ড োি োর  দসোহনী   লল দ গম হ োজী  আ দুল্ল োহব ে, ‘সস্মতে ম ো  

আস্মম  আপনোর  েোড বপ্রস োর, ড োয়োব স্মট স এ  ং  হ োটে পরীক্ষ ো ে র  ।  েোড বপ্রসোর  ও  
ড োয়োব স্মট স পরীক্ষ ো এ খো বনই  ে র স্মছ।  হো বটের  ইস্মসস্ম জ  ে র   আপনো বে  আপনোর  
দ বড  স্মন বয়।’ 
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পরীক্ষ ো-নীস্মর ক্ষ ো দশ ে হ বল  আহম দ  ম ুসো   লল, দ  গম হ োজী 
আ দুল্লোহ বে, ‘আম্ম ো এ  োর  আম োবদর  উ ে বত  হব ।  দ স্মশ  সম য় েোে বল  পুস্মলবশ র  
সবন্দহ হ বত  পোবর ।’ 

‘অ শ্যই  য োব   ো ছো।  ম োবে  তু স্মম  স্মে  সোন্তনো স্মদবয়  যো ব   ল ।’ 
‘আম োর  স্ম শ্বোস আম্ম ো, হোজী  সোবহ  বে  ওরো দে োন দজ ব ল র োবখস্মন ।  

দগোবয়ন্দো বদর  আট ে  দে বন্দ্রই  স্মতস্মন   ন্দী আবছন।  আস্মম  স   জোয় গোবত ই খুাঁজ ব ো।  
সুেম ো র োও -ও  স্মে ড ন্যোপড  হব য়বছ। আম োর  অনুম োন তোবে ও  হ োজী  সোব হব র  ম ত  
দে োন দ গোবয়ন্দো  আট ে  দে ব ন্দ্র আট বে  র ো খো  হ বয়বছ।  স্ম লিট ো পোওয় োয়  তোবে  
দখোাঁজোও  সহজ  হবয়  দগল।  অ বপক্ষো ে রুন।  আল্লোহর  সো হো যে আম োবদর  স্ম জয় ী 
ে র ব ।’ 

‘আস্মম ন।  আল্লোহ দতোম োর  ে েোবে  সতে  ে রুন।’  লল  দ  গম  হোজ ী 
আ দুল্লোহ। 

‘আম্ম ো, এ খন  োস্মড় বত  আপন োর  পস্মর  োস্মর ে ো ছোড়ো  আর  দে উ  আবছ?’ 
স্মজজ্ঞ োসো আহম দ ম ুসোর । 

‘দনই।’ দ গম  হোজী  আ দুল্ল ো হ  লল। 
‘এ খন আম োবে  এ ে টো নোটে  ে র বত হব  ম ো।’  লল  আহম দ ম ুসো। 
‘নোটে? দে ন? স্মে বসর  নোটে?’  লল দ গম হোজী  আ দুল্ল োহ । 
‘আপনোবে  ও পস্মর  োস্মর ে োবে  দক্ল োবর োফরবম  সংজ্ঞ োহ ীন ে ব র  এ ই ড্র ইং 

রুবম  দফ বল র োখ বত  ো ই।  আ র  আপনোর  স্মসন্দু বে র  ে োগজ -পত্র ছস্মড়বয়-স্মছস্মট বয়  
দফবল র ো খবত   োই  এ  ং টোে ো  পয়সো গো বয়  ে র বত  োই।  স্মসন্দু বে র ..........।’ 

আহম দ ম ুসোবে   োধো স্ম দবয় দ গম হোজ ী আ দুল্ল োহ  বল  উ ে ল, ‘স্মে 
ে োর বণ, দে ন এস  ে র ব ?’ তোর  দ ো বখ-ম ুব খ স্ম িয়। 

‘আপনোবে  স বন্দহ  দে বে   োাঁ ো  োর  জব ন্য।  আম র ো আস োর  স ম য় এ ে জন 
দগোবয়ন্দো বে  সংজ্ঞ োহ ীন ে বর  এ খোবন এ বসস্মছ।  তো  নো  হ বল দসও আম ো বদর  সোবে  
আসত এ  ং তোর  স োম বনই আম োবদর  ে েো - োতেো   লব ত হবতো।’ েোম ল  এ ে টু  
আহম দ ম ুসো। 
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দসই  ফোাঁ বে ই দ গম  হোজ ী আ  দুল্লোহ   লল, ‘ ুঝলোম ।  স্মে ন্তু আম োব দর  
উ পর সবন্দহ ে র ব  দে ন?’ 

‘শু ধু সবন্দহ প্রেম  সুব যোব গই তোর ো আপনো বে  দগ্র ফতোর  ে র ব ।’ 
‘দে ন? স্মে  ে োর বণ?’ উ বেগভর ো ে বণ্ঠ  লল  দ গম হোজ ী আ দুল্লোহ। 
‘যখন এ ে জন দগোবয়ন্দো বে  সংজ্ঞ োহীন ে বর  আম র ো এ খোবন এ বসস্মছ, 

তখন স্ব োভোস্ম ে ভোব  ই ওরো  ুঝব  আম র ো ড োিোর  হওয় ো র  দয পস্মর  য় স্মদ বয়স্মছ 
এ  ং আপনোবে  দ ে  ে র বত  আসোর  দয  ে ে  বলস্ম ছ  তো  স্মে ে  নয় এ  ং আপনোর  
সোবে  দদ খো  ে র োর  জবন্যই  এ ই দে ৌশ ল স্মন বয়স্মছল োম ।  তোর ো  সবন্দহ  ে র ব  এ ই  
দযোগস োজবশ  আ পস্মনও জস্মড় ত  আবছন।  সুতরোং  আপনোর  ে ো ছ দেবে  তোর ো  জোনোর  
দ িো ে র ব , আম র ো ে র ো।  এ ম নস্ম ে  তোর ো আপনোবে  এ ই  অজুহোব ত দগ্রফ তোর ও 
ে র বত পোবর ।  এ খন আম র ো  যস্মদ আ পনোবে  দ াঁ বধ ও সংজ্ঞ োহীন  ে বর  য োই  এ  ে 
আপনোর  স্মসন্দু ে  লুট  েস্মর, তোহ বল আপনোবে  সবন্দহ  ে র োর  তোবদর  দে োন অ  ে োশ  
েোে ব  নো।’ 

ম ুখ উ জ্জ্বল হবয় উ ে ল দ গম  হোজী আ দুল্লোহর ।   লল, ‘স্মে ে   বলছ 
 োছো।  দতোম োর  এ ত  ুস্মদ্ধ! আল্ল োহ দতোম োবে  আর ও  উ ন্নস্ম ত স্মদ ন।’ 

এ ে টু েোম ল।  দেবম ই আ োর   বল উ ে ল, ‘দতোম র ো  স আ স্মম  এ েট ু
আস্মস।  শ স্মর ফোবে  স   ুস্মঝব য়  স্মল ।  পুস্মলশ বে  স্মে   লবত হব   দসট ো তোর  
ভোবলোভো ব   ুঝ ো দর ে োর ।  নোস্তোর  এ স  আ বয়োজনও  তো বে  সস্ম র বয় দফল বত  হ ব ।’ 

 বল ড্র ইং রুম  দে বে  দ  স্মর বয় দ গল দ গম হোজ ী আ দুল্লোহ। 
ে বয়ে  স্মম স্মন ট পবর  স্মফবর  এ ল।   লল, ‘হ্যোাঁ আম র ো দর স্মড ।  ভল্ট ম োবন  

স্মসন্দু ে   ল খুবল দ দই।’ 
‘নো আম্ম ো, স্মসন্দু ে  আপস্মন খুলব ন নো।  আস্মম  দলসোর ে োটোর  স্মদবয় স্মসন্দু ে  

খুবল স্মসন্দু ে  লুট  ে র  ।’ 
‘স্মে ে  আবছ। লে টো নি  হব  অ শ্য।  স্মসন্দু বে  স্মে ছুই দনই।  আবছ ম োত্র  

স্মে ছু দ ে   ই,  েোংে  সোস্মট েস্মফবে ট, দশ য়োর সোস্মট েস্মফবে ট এ  ং জস্মম  ও  ে সো বয়র  
স্মে ছু দস্মল ল দস্তোব জ।  ও গুবল ো ছস্মড়বয় -স্মছস্মট বয় েোে বল   ো  নি  হবল  দে োন  ক্ষ স্মত 
দনই।’ 
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‘স্মে ে  আবছ।’  বল  আ হম দ ম ুসো এ েোে শ ন  শু রু ে র ল।  দ গম  হোজী  
আ দুল্লোহ বে  তোর  দ  ড রুবম  দ য়োবর র  সো বে  োাঁধল ।  পস্ম র  োস্মর ে ো শ স্মর ফোবে 
সংজ্ঞ োহীন ে বর   োইবর র  প্রব  শ  দর জোর  ে োবছ  দ ফবল  র োখল।  দ গম  হোজ ী 
আ দুল্লোহ বে  সংজ্ঞ োহীন নো ে ব র   ড় স্ক  দটপ তোর  ম ুবখ  দসাঁব ট ম ুখ  ন্ধ ে বর  স্মদল।  
তোর পর তোর  দ ো বখর  সোম বন  দ লসোর ে োটোর  স্মদ বয় স্মসন্দু বে র  লে  দে বট দভতবর র  
স  ে োগজপত্র দটবন দ  র  ে বর  ছস্মড়বয় স্মছস্মট বয়  দফলল।  ত োর পর ‘আম্ম োজী আম র ো  
 ললোম, দদোয় ো ে র ব ন’  বল  ড োিোর  দসোহনী বে  দড বে  স্মন বয়  ঝ বড়র  দ  বগ  ি র  
দেবে  দ  স্মর বয়  এ ল।  দ যন  সস্মত েই দস  এ ে  দসুেতোর  ে োজ  স ম্পন্ন  ে র ল। 

 োইবর  দ স্মর বয়  এ বস   োস্মড় বত  প্রব বশ র  দর জোস্মটর ও লে  দল সোর  ে োটোর  
স্মদবয় ও বপন ে বর  র োখল।   

আহম দ ম ুসো ও ড োিোর  দসোহ নী দনবম এ ল গোস্মড়   োর োন্দোয় ।  এ ে টু দূবর  
 োইবর র  দগবটর  স্ম দবে  নজর  প ড়বতই  স্ম স্মিত  হল  আহম দ  ম ু সো।  দগটস্মট  এ বে  ো বর  
দখোলো। তোড়োতোস্মড়  গোস্মড় র  দ ভতবর  তোে ো ল  আহম দ ম ুসো।  সংজ্ঞ োহীন দগো বয়ন্দো  
তোর  স্মসবট দন ই।  গোস্মড় র  দর জো  টোন স্মদবয় ই আ হম দ ম ুসো  ুঝ ল স্মে  ি বটবছ। 

ভ্রুকু স্মঞ্চত হল  আহম দ  ম ুসোর ।   লল, ‘ড োিোর  দসোহন ী আম র ো ধর ো প বড় 
দগস্মছ।’ 

ড োিোর  দসো হনী আ হম দ  ম ুসো র  দ হোর োর  পস্মর  তেন লক্ষ ে ে র স্মছল।  দসও 
খোর োপ স্মে ছু আশ ংে ো ে র স্মছল।  আহম দ ম ুসোর  ে েো  শু বন  উ স্মেগ্ন ে বণ্ঠ ড োিোর  
দসোহনী   লল, ‘সংজ্ঞ োহোর ো  দ গোবয়ন্দোস্মট  গ োস্মড় বত  দনই  দদ খস্মছ।  ধর ো পবড়  দগস্মছ  
ম োবন ওর ো স্মে  আম োব দর  স্ম বন দফবলব ছ?’ 

‘স্ম বন দফ বলস্ম ন।  তব  দজ বন দ ফবলবছ  দয  আম োব দর  পস্মর  য় ভুয়ো।’ 
‘তোহ বল?’ 
‘আম োর  ম বন হয়  সংজ্ঞ োহীন  দ গোবয়ন্দোবে  ওরো স্ম স্ম ে ৎসোর  জবন্য স্মন বয়  

দগবছ। স ম্ভ ত  সংখেোয়  দুই  এ ে জবনর  ম ত স্মছল  বল তোর ো দভ তবর  প্র ব শ  
ে বর স্মন ।  স্মে ন্তু হয় তোর ো এ খন  োইবর  আম োব দর  জবন্য  অব প ক্ষ ো ে র বছ, নয়বতো ওরো  
প্রস্তুত হ বয় আসোর  পবে।’ 
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উ বেগ-আতংবে  ম ুখ পো ংশু হ বয় দগল ড োিোর  দ সোহনীর ।  ে েো  লবত 
পোর ল নো। 

‘স্যস্মর  ড োিোর  দসো হনী, আপনোবে  আস্মম  স্ম পবদ  দফবলস্ম ছ।  স্ম ে ন্তু আল্লোহ 
আম োবদর  সোহ োযে  ে র ব ন।’ 

 বল আহম দ ম ুসো গোস্মড়  দেবে  তোর   েোগস্মট দ র  ে বর  স্মন ল।   লল ড োিোর 
দসোহনী বে  লক্ষ ে ে বর, ‘আপস্মন গোস্মড় বত  উ বে   সুন।  ভয় ে র ব  ন নো, ওবদর  দ োবখ  
ধুলো নয় ধুাঁয়ো  স্মন বক্ষ প ে বর  স্মে ে ই আম র ো  বল দযব ত পোর  ।’  

‘আল্লোহ স োহো যে ে রুন।’  বল  ড োিোর  দসো হন ী গ োস্মড় বত  উ বে   সল। 
আহম দ ম ুসো  দছোট  ম োব েল োে ৃস্মতর  ছয়স্মট  দিোে  দ  োম  ভর ল দ ম োটো নবলর  

দপট দম োটো  এ ে  স্মর ভল োবর । 
এ টো পোওয়োর ফলু উ ৎবক্ষ প ে  যন্ত্র।  স্মর ভল োবর র  ম তই  এ ে োস্মধ ক্র বম 

ছয় োর  স্মিগোর  দটপো যোয়।  ছয়   োবর  ছয়স্মট  দিোে  দ  োম  ৫০ গজ পযেন্ত দূ বর  স্মগবয় 
স্ম বফোর ণ ি টোব ত পোবর ।  স্ম ব ফোর বণর  সবে  সবে ই  দশ   গেগজ এ লোে ো  জুবড়  
ধুাঁয়োর  দদয়োল  সৃস্মি  ে র বত প োব র । 

দিোে  দ  োম  স্মর ভল োর  স্মন বজর  স্মসবটর  উ পর দর বখ  আহম দ  ম ুসো গোস্মড় র  
খুবল র ো খো  নোবোর  দিট  দ র  ে বর  স্মন ল এ  ং গোস্মড় বত  লোগ ো বনো নোব োর  দ িট খু বল 
সোম বন স্মপছবন  দু’স্মদ বে ই  আ ব গর  নোবোর  দিট  লোস্মগবয়  স্মন ল। 

আহম দ ম ুসো ড্র ো ইস্মভং স্মসবট  এ বস  সল। 
‘এ খনই দয  আবগর  নোবোর  ল োস্মগবয় দফলবলন? ওরো দতো  দদব খ দফলব ।’ 

ড োিোর  দসো হনী  লল। 
‘এ খন আর  ওরো গোস্মড় র  নোবোর  দদখ ব  নো।  গোস্মড়  স বম ত আম োবদর  ধ্বংস  

ে র োর  দ িো ে র ব ।  আবগর নোবোর টো এ খন লোগোল োম, ে োর ণ ওরো ইস্মতপবূ ে  
গোস্মড় বত দ য নোবোর  লো গোবনো  স্মছ ল তো স  ো ইবে  জোস্মনবয় স্ম দবয়ব ছ, অে ো  বল যো োর  
সবে  সবে ই  জ োস্মন বয়  স্মদবত  প োবর ।  সুতরোং  পুস্মলবশ র  দ োখ  েোে ব  গোস্মড় র  পূব ের  
নোবোবর র  স্মদবে, এ ই নোবোর  লোগোবনোর  ফবল  আম র ো স্মন র োপবদ   বল দ যবত  পোর  ।’ 

‘স  প্রশ ংসো  আল্লোহর  স্ম যস্মন  আ পনোবে  এ ম ন দুর দৃস্মি  স্মদবয় বছ ন।’ 
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ে েো দশ ে ে বর ই আ হম দ ম ুসো  ম োেো র  প োগস্মড় ও  দোস্মড়  খুবল  দ ফলল।  শু ধু 
দগোাঁফটোই  দ েবে  দ গল। 

পোবশ র  জোনোলো  পুবর োটোই  খু ব ল দফলল। 
 োম  হ োত  স্মি য়োস্মর ং -এ  দর বখ  ড োন হোব ত তুবল  স্মন ল দ ি োে  দ ো বম র  

স্মর ভল োর স্মট । 
িোটেোর অন ে র োর  আ বগ  আহ ম দ ম ুসো   লল, ‘ড োিোর  দসো হনী  আপস্মন  

স্মসবট শু বয় পড়–ন  এ  ং  স্মসবটর  প্রোন্ত ভোবলো ভোব   ধবর  র ো খুন ।’ 
আহম দ ম ুসো সোম বন তোস্মে বয় স্মহবস  ে বর  স্মন ল।   োগ োবনর  ম োঝ  র ো র  

স্মগবয়  দ গবটর  ও পোবশ  প্রেম  দিোে  দ োম োর  স্ম বফ োর ণ ি টোব ।  ত োর পর র োস্তোর  
প্রেম   োাঁ বে  আর ও দুস্মট ।  পবর  দর ে োর  ম বন ের বল স্মসদ্ধোন্ত দনব । 

গোস্মড়  িোটে স্মদল  আহম দ ম ুসো।  যতটো সম্ভ   গস্মত   োড় োবত  লো গল। 
গোস্মড়  িোবটের  শ ব্দ  দ গবটর  ও পোবশ  দ পৌব ছ দগবছ।  গোস্মড়   োগোবনর  ম োঝ  

 র ো র  আসবতই  োর  জন পু স্মল শ  তোবদর  সো বম স্মশ নগোন  োস্মগবয় দগবট এ বস  
দোাঁস্মড়বয়বছ।  তো বদর  ম বধে  এ ে জন দসই পুস্মলশ  অস্মফসোর  যোর  সোব ে, আহম দ 
ম ুসোর ো ে েো  বলস্ম ছল। 

দদখোর  পর পলে ম োত্র দদস্মর  ে বর স্মন  আহম দ  ম ুসো।  স্মিগোর  স্মট ব পবছ  দি োে  
দ োম  স্মর ভল োবর র ।  ওরোও দদ খবত দপবয় বছ আ হম দ ম ুসোর  স্ম িগোর  দটপো। ওরোও  
তোবদর  হোব তর সো বম স্মশ নগোন তুলস্মছল।  স্মে ন্তু দসই সম বয় ই তো বদর  ম োঝখ োবন  
স্মগবয় স্ম ব ফোস্মর ত হল দ িোে  দ  োম । 

দিোে  দ  োম ো স্ম বফোর বণর  প র  পরই আহম দ ম ুসোর  গোস্মড়  তীব্র  দ বগ  
এ স্মগবয় দগল  দগ বটর  স্মদবে । 

দগবট দপৌ বছই  আহম দ ম ুসো  স্মত স্মর শ   স্মল্লশ  গবজ র   ে ধোবন আর ও এ ে স্মট 
দিোে  দ  োম োর  স্ম ব ফোর ণ িট ো ল। 

আহম দ ম ুসোর  গ োস্মড়  দগট দেবে  স্মতস্মর শ   স্মল্লশ  গজ  দূবর  স্মেতীয়  
স্ম বফোর বণর  জোয়গোয়  দপ ৌছো বতই দপছন দ েবে   ৃস্মি র  ম ত গুলী ছু বট এ ল তোর  
গোস্মড় র  স্মদবে ।   
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প্রেম  দি োে  দ োম ো  স্ম ব ফোর ব ণর  পর পুস্মলশ   োর জন স্মন িয় আতংস্মে ত 
হবয় প বড়স্ম ছল।  দ োম োস্মট  দয  স্মন বদেোে দিোে  দ োম ো এ টো  ুঝবত  তোব দর  এ ে টু সম য় 
দলবগস্মছল।  তোর ো  ু বঝ উ বে  আ ক্র ম বণর  জবন্য ধ তস্মর  হওয়ো পযেন্ত আহম দ ম ুসো দগট  
দেবে   স্মল্লশ  পঞ্চোশ  গজ দূ বর   বল এ বসস্মছল। 

ধুয়োর ম বধে  দে বে  লক্ষ েহীন ভোব  দ ছোড়ো  পুস্মলবশ র  গুলী র  দু’এ ে স্মট  
দপছবনর  গ োড েোবর  আি োত  ে র বলও  গোস্মড় র  দে োন  ক্ষ স্মত  হয়স্মন । 

সোম বন আর  দে োন পুস্মলশ  দ দ খবত  দপল  নো  আহম দ  ম ুসো ।  তোই  দি োে  
দ োম োর   ে হোর  আর  ে র ল নো । 

‘আলহোম দুস্মল ল্লোহ।  ম োত্র  োর জন পুস্মলশ  আম োবদর  জন্য অবপ ক্ষ ো ে র স্মছল 
ড োিোর  দসো হনী।  ম বন হয় আর ও দু’এ ে জন  পুস্মলশ  স্মছ ল  তোর ো সংজ্ঞ োহীন  
দগোবয়ন্দো বে  হোস পোতো বল  স্মন ব য়  দগ বছ।  এ খবনো  নতুন  পুস্মলশ  এ বস  দপ ৌছোয়স্মন ।  ম বন  
হয়  সংজ্ঞ োহ ীন  দ গোবয়ন্দো বে  তো র ো দ স্মশ  আবগ  খুাঁ বজ  প োয়স্মন ।’  লল  আহম দ ম ুসো। 

‘সোম বন আর ও পুস্মলশ  ে োে বত  পোবর ।’  লল  ড োিোর  দসো হনী । 
‘েোে বল ক্ষ স্মত দনই।  দসই  নোব োবর র  গোস্মড়, দসই স্মশ খ ড্র ো ইভো র  এ  ং দসই  

ড োিোর  ে োউ বে ই তোর ো পো ব  নো।  আপস্মন এ খনও ড োিোবর র  এ প্রন দখোবলন স্মন ।  
খুবল দফলুন।’ আহম দ  ম ুসো  লল। 

সস্মতেই দে োে োও আর  পুস্মলশ  তোবদর  আট ে োবলো  নো। 
ড োিোর  দস োহনীর  ম ুবখ  স্ব স্মস্ত ও হোস্মস  স্মফবর  এ বসবছ।  সহ জ হ বয়   বস  

 লল, ‘আস্মম  দে ৌতুহল   শ তই আ পনোর  অস্মভ যোবন  অং শ  স্মন বয়স্মছলোম।  স্মে ন্তু 
জী বনর  স ব বয়   ড় অস্মভ জ্ঞ তো লোভ  আজ আম োর  হল।  আপনোর  সম্পবে ে শ ত 
ে েো শু বনস্ম ছলো ম ।  স্মে ন্তু  আজ আপনোর  সে ী  হবয়  দদখল োম, দ ে োন  ণেন োই  আপনোবে  
প্রে োশ  ে র োর  দক্ষ বত্র যবেি  নয়।’ 

প্রসেট ো অন্যস্মদবে  ি ুস্মর বয় স্ম নল  আহম দ ম ুসো।   লল, ‘ওল্ড দসঠ িোল  
দম স্মড বে ল দিোর’, ‘ওল্ড পুস্মল শ  দহড বে োয়োটেোর’, ‘শ য়তোবনর  সীম োন্ত’, ‘পূ েোনী’, 
‘আসু আিম’ এ  ং  ‘ে োলী   োস্ম ড়’-এ স  স্ম ে  দে োেোয়  আপস্মন  জোবনন?’ 

নোম গুবলো  শু বনই  হ োসবত  লো গল ড োিোর  দস োহনী।   লল, ‘নোম গুবলো  
আপস্মন দে োেোয় দপ বলন? এ ে  জোয়গোয় স্মে ভোব   নোম গু বলোবে  এ ে ত্র ে র বলন?’ 
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‘জোয়গো গুবলো  আম োর  জ বন্য  খু ই  গু রুত্বপূণে।  আম োবে  সো হোযে  ে রুন 
স্মিজ।’  লল  আহম দ  ম ুসো। 

‘িোনগুবলোর স  ই এ ে স্মদে  স্মদবয় ঐ স্মতহোস্মসে ।  িোনগুবল োর  িোপনোসম ূহ  
পস্মর তেি দি োস্মে ত। সর ে োবর র পূতে স্ম ভ োগ এ  িোন গুবলোর দোস্ম য়বত্ব র বয়ব ছ।’  লল  
ড োিোর  দসো হনী।   

‘িোনগুবলো  সম্প বে ে আস্মম  আর ও স্ম স্তোস্মর ত  জোনব ত  োই।’ আহম দ ম ুসো  
 লল। 

‘আস্মম  আপনোবে  স্মে ছু সোহ োযে ে র বত পোর  ।  দ স্মশ  সো হোযে  প োব ন দপোটে  
দেয়োর স্মম উ স্মজয়োম  দে বে ।’  লল  ড োিোর  দসো হনী। 

‘ধন্য োদ।’  লল  আ হম দ ম ুস ো। 
‘স্মে   েোপোর, আপস্মন স্ম ন বত পোবর নস্ম ন।   োস্মড়  দছ বড়  বল  য োবেন  দত ো!’ 

 লল  দ্রুত  ে বণ্ঠ  ড োিোর  দসো হ নী। 
‘স্যস্মর ।  ম নট ো অন্যস্মদবে  স্মছল ।  আবশ  পোবশ  তোে োবনো  হয়স্মন ।’ 
 বল আহম দ ম ুসো গ োস্মড়  ি ুস্মর বয় স্মন বয় স্মফবর  এ ল।  দগট স্মদবয় প্র ব শ  ে র ল 

দভতবর । 
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৪ 
দপোশ োে  পবর  ে ক্ষ  দ েবে  দ  স্মর বয় এ ল আহম দ  ম ুসো। 
পোবয় দে ড স পরবন ফলুপে োঠট  এ  ং গো বয় জে োবে ট।  ম ুবখ দগ োাঁফ।   
দ স্মর বয়ই ‘স্যস্মর’  বল  আ োর  তোর  ে বক্ষ র  স্মদবে   বল  দগল। 
ড্র ইং রুবম   বসস্মছল  সোজনো  স্মস ংহোল। 
 োইবর র  স্মদে  দ েবে  ড্র ইং রুব ম  েুে বলো সুরূপো স্মসং হোল।  তোর  স্ব োম ী বে  

স্ম দোয় দ দ োর  জব ন্য দস  োই ব র  স্মগবয়স্মছল।  তোর  স্ব োম ী আনন্দ  স্মসংহোল সর ে োবর র 
ে ম ুেস্মন বেশ ন  ুেবর োবত ে োজ ে বর ।  আজ তোর  নোইট স্মড উ স্মট । 

সুরূপো সোজনোর  পোবশ   সবত   সবত  লল, ‘ভোই  সোব হ  দ র  হনস্ম ন?’ 
‘দ র   হবয় ই ‘স্যস্মর’  বল  আ োর  দভত বর  স্মগবয়ব ছন।’  লল  সোজনো। 
‘সস্মতেই আস্মম  দভব   অ োে  হ ই, এ  ধর বনর  এ ে স্মট স্ম পজ্জনে  অস্মভযোবন 

দ র  হ বেন, স্মে ন্তু সোহোযে ে র োর  দে উ  দনই, এ ম নস্মে  স্মেছু হবল  দপ ছবন দখোাঁজ  
দন োর ও দে উ  দনই।  অে  এ ই  ে োবজ ত োর  স্মন বজর  দে োন স্ব োেে  দনই।  হোজ ী আ দুল 
আলী আ দুল্লোহ, সুেম ো র োও দ ে উ ই তোাঁর  সোবে দে োন সম্পস্মে েত নয়।  সুেম োর  সোবে 
আম োবদর ই র বির  সম্পে ে ।  স্মে ন্তু আম র ো দতো  তোর  জবন্য  স্ম ন্দুম োত্রও ভো স্মছ  নো।’ 
সুরূপো  লল। 

‘আপো, স  সম য় স্মে ছু ম োনুে বে  স্মন বজর  দখবয়  বনর  দম োে তোড়োবত হয়।  
তোর ো সম োজ, সভেতোবে  শু ধু  স্মদবয়ই  য োয়, দনয় নো  স্মে ছু। এ ই হো বতম ত োই, 
র স্ম নহুড বদর  জবন্যই  আম োব দর  সম োজ সভেতো  স্মট বে  আবছ, আপো।’  লল  
সোজনো। 

‘স্মে ন্তু এ জবন্য দতো   োাঁ ো প্রবয়ো জন, সুি ে োে ো প্র বয়োজন।  স্মে ন্তু এ  স্ম েবয়  
তোর  দে োন ভো নো  আবছ   বল  ম বন হয় নো।   ল, এ ই র োবত  স্মতস্মন  এ ে ো দয ে োবজ  
দয  জোয়গোয়  যোবেন, তোর  দে ো ন যুস্মি  আবছ? র োবতর দ  লো  জোয়গোগু বলোই  দ দখব ত 
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ভয়ংে র, ঐ  জোয়গোগু বলোবত যোর ো যোয়  ো েো বে, তোর ো হব   আর ও ভয়ংে র ।’ 
সুরূপো  লল। 

সোজনো স্মে ছু  ল বত যোস্মে ল। 
আহম দ ম ুসো এ বস  ড্র ইংরু বম  প্রব শ  ে র ল। 
সুরূপো ও  সোজনো  উ বে  দ োাঁড়োল।  ে েো  লল  সোজনো, ‘আসুন স্যোর,  সুন।’ 
আহম দ ম ুসো  ি স্মড় র  স্মদবে  ত োস্মে বয়  সব ত  সবত   লল, ‘আম োবে  এ খনই  

দ রু বত হব ।  স োজনো তুস্মম  আম োবে  এ ে  গ্লোস পোস্মন  খোওয় োব ত পোর ।’ 
শু বনই সোজনো  এ ে  দদৌ বড় স্মগ ব য় এ ে  গ্লোস প োস্মন  স্মন বয় এ ল। 
‘ধন্য োদ  সোজনো।’  বল  আহ ম দ ম ুসো গ্লোসস্মট  হো বত স্মন বয়  পো স্মন  দখল। 
পোস্মন  দখ বয়ই  উ বে  দোাঁড় োল আ হম দ ম ুসো।   লল, ‘আস্মস সুরু পোজী, আস্মস 

সোজনো।’ 
সুরূপো উ বে  দোাঁস্মড়বয়স্মছল।  ল ল, ‘ে খন স্মফর বছন?’ ম্লোন ে ণ্ঠ সুরূপোর । 
আহম দ ম ুসো  হোাঁট বত শু রু ে বর স্মছল।  ি ুবর  দোাঁড়ো ল।  হো সল  লল, 

‘ েোংবে র   োে স্মর বত  দ যম ন যো ওয়োর  সম য় আ বছ, আসোর  সম য় দনই।  আম োর  এ  
ধর বনর  ে োবজর  দক্ষ বত্রও ত োই ।  সম য় দম বপ যোই, স্মে ন্তু দফরোর  দে োন সময় দনই।’ 

‘হোসব ত প োর বছন! ভ ো নো হব ে নো?’  লল সোজনো। 
আ োর  হোসল আহম দ ম ুসো।   লল, ‘স্মশ ে োর ীর  দৃস্মি  স্মশ েোবর র  স্মদবে  

েোে বত হয়, স্মন বজর  স্মদবে  এ ব লই স  দশ ে।’ 
‘স্যস্মর, ভো নোর  দর ে োর  দন ই তোহবল।’  লল  স োজনো  ম্লোন  ে বণ্ঠ। 
সোজনোর  ম োেোয় এ ে টো দটোে ো  স্মদবয়  লল, ‘স্মে ে, দছোট  দ োনস্ম ট আমোর ।’ 
 বলই ‘আস্মস  সুরূপ ো দ োন’  ব ল  আ োর  ি ুবর  দোাঁড়োল।  হোাঁটবত  শু রু ে র ল। 
দ স্মর বয় দ গল আহম দ  ম ুসো। 
আহম দ ম ুসো দ স্মর বয় দগবল ও সুরুপো ও সোজন ো স্মি র  দ োাঁস্মড়বয় স্মছল। 
সোজনোর  দু’দ োখ  দে বে  অশ্রু  গস্মড়বয় পড়ব ছ। 
এ ে টো দীি েশ্বোস দ ফবল  সুরূপো  সোজনোর  স্মদবে  তোে োল।  দ দখব লো সোজনোর  

দ োবখ  অশ্রু।  সুরূপো  ধীবর  ধী ব র  সোজনোর  ে োাঁবধ এ ে স্মট  হোত  র োখল। 
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ম ম তোর  এ ই স্প বশ ে সোজনোর  দ োবখর  অশ্রু  আর ও  োড়ল।  দ স ম ুখ গুাঁজ ল  
সুরূপোর  ে োাঁবধ।   লল, ‘আহম দ ম ুসো আম ো বে  দছোট  দ োন  ব লবছ আপো।’ সোজনোর  
দ োবখ  পোস্মন, আর  ম ুবখ হোস্মস।  তোর  ে েোগুবল ো অ শ্রু ও  আনন্দ  স্মম স্মি ত। 

 
 
 
‘ওল্ড পুস্মলশ  দহড বে োয়োটেোর’ দ েবে  প্রোয়  আড়োইশ’ গজ দূবর  টেোস্মি দে বে  

নোম ল আহম দ ম ুসো। 
এ ই ওল্ড  পুস্মলশ  দহড বে োয়োটেোর  দ পোটে দেয়োর  দগ োবয়ন্দো বদর  এ ে স্মট  দগোপন  

ে োর োগোর ।  আহম দ  ম ুসো  গত  ে বয়ে স্মদবনর  দ গম হোজী  হ ো সনো আ দুল্ল োহর  ে োছ  
দেবে  প োওয়ো  দপ োটে দ েয়োর দ গো বয়ন্দোবদর  দগোপন  ে োর োগোবর র  তোস্মল ে োয় উ বল্লস্ম খ ত 
স গুবলো   োস্মড়  সম্পবে ে দখোাঁ জ -খ র  স্মন বয়ব ছ এ  ং   োস্মড় গুবলোর উ পর দ োখ ও  
দর বখবছ। এ ে জন স্মশ ল্পপস্মতর  ছদ্মব বশ   োস্মড়  ও জস্মম  দে নোর  জবন্য ি ুবর  
দ স্মড় বয়বছ।  দগো পন ে ো র োগো র গুবলোর আবশ -পো বশ র  পুস্মলশ বে   ে স্মশ শ  স্মদবয় 
 োস্মড় র  অ িো ও পস্মর  য় সম্পবে ে তেে সংগ্র হ ে বর বছ।  তোবত দদ বখব ছ ঐ  
 োস্মড় গুবলো দে োন পোস্মর  োস্মর ে   োসভন স্মে ং ো  ে সোয় ী প্রস্ম তষ্ঠোন নয়।  এ গুবলো 
পস্মর তেি। স্মে ন্তু এ গুবলোবত  দলোে  েো বে, দলোে বদর  যোত োয়োতও  দদ খো  যোয়।  
সুতরোং সর ে োর   ো  দগ োবয়ন্দো  স্ম ভোগ  দয  এ গুবল োবে  দগোপন  ে োবজ  ে হোর  ে র বছ  
তো এ ইস  খ র  দ েবে ও  পস্মর ষ্কোর হবয় যোয়।  পস্ম র তেি ওল্ড পুস্মলশ 
দহড বে োয়োটেোর বে  স্ম বশ েভোব   স বন্দবহর  দে বন্দ্র  পস্মর ণত ে বর বছ।  এ খোবন  
দলোে জন এ ম নস্ম ে  স্মে ছু ম স্মহলোর ও  েস্ত গস্মতস্ম স্মধ  লক্ষ ে ে র ো দগ বছ। এ  ে োর বণই  
আহম দ ম ুসো  এ খোন  দ েবে ই  দ গোপন  ে োর োগো র গুবল োবত  অনুসন্ধোন শু রু  ে র োর  
স্মসদ্ধোন্ত স্মন বয়ব ছ। 

আহম দ ম ুসো গোস্মড়  দ েবে  নোম ো র  পর র োস্তো  োদ স্মদ বয় জে লো ে ীণে উ াঁ ু -স্মন   ু
স্মট লো -গতেপণূে ে িে র  পবে ই   োস্মড় স্মট বত  দপৌছ োর  স্মসদ্ধ োন্ত  স্মন ল।  আহম দ  ম ুসো  
দগোপ বন  োস্মড় স্মট বত  প্রব  শ  ে র বত  োয়  এ  ং দগো পবন অনুসন্ধো ন ে বর  দদ খবত   োয়।  
তোবত  ে বর  প্রস্মত পক্ষবে  অন্ধে োবর  র োখ ো স ম্ভ  হ ব ।  সংি োত - সংি েে হবল  প্রস্মতপক্ষ  
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ম বন ের ব  ত োবদর  দগ োপন  ে োর োগোর গুবলো  ধর ো পবড়  দগ বছ। দসবক্ষ বত্র তোর ো  হোজ ী  
সোবহ বে  অন্যত্র  সস্মর বয় স্মন বত  পোবর । 

আহম দ ম ুসো র োস্তো  দ েবে  দন বম  এ ল। 
তোর  পরবন ে ো বলো পেোঠট, গো বয় ে োবলো  জেো বে ট এ  ং ম োে োয়ও ে োবলো  

হ্যোট।  র োবতর অন্ধে ো বর র  সোব ে দস  এ ে দম  স্মম বশ  দগবছ। 
দ োবখ  নোইট  স্মভশ ন গগলস েো ে োর  পবর ও অ বনে  োর  দ হোাঁ ট  দখ বয় নোন ো 

র ে ম  আগোছো ও  গোছ -গোছড়োর  ে িের   োধো  দ পস্মর বয়  োস্মড় স্মট র  পস্মিম  স্মদবে  অেেো ৎ 
 োস্মড় র  দপ ছবন  স্মগবয়  দ পৌছল।   োস্মড় টো  স্মতন  তলো।  দ শ   ড়।  উ পবর  স্মন ব  স  
স্মম স্মল বয় স্মতস্মর শ - স্মল্লশ স্মট  রুম  হব ।   োস্মড় টোর  দপছবন স্মে ব ন  ো দিোর  রুম  হব ত  
পোবর ।  এ স্মদবে র  স্মে ছু অংশ  ম ূ ল স্ম স্মল্ডং দেবে   োড়স্ম ত আে ো বর  দ স্মর বয়  এ বসবছ।  
এ ই অংশ স্মট  এ ে তলো। 

আহম দ ম ুসো স্মন র োপব দ  োস্মড় র  দগোড়ো  পযেন্ত  দপ ৌছো বত দপবর  খু স্মশ  হল।   
এ ে তলোর  এ স্মদবে র  দদয়োবল এ ে টো জোনোলো দদখ বত প োবে ।  এ  জোনোলো 

পবে স্মে ং ো  এ ে তলোয় উ বে   োস্মড় বত প্র ব বশ র  দস  দ িো  ে র বত পো বর ।   
আহম দ ম ুসো  স্মন স্মিন্ত ম বন এ ই  পস্মর ে ল্পনো ে র স্মছল, স্মে ে  তখন  োস্মড় স্মট র  

স্মতন তলো  দে বে  এ ে টো দস্মড় র  ম ই দ  বয়  এ ে তলোর  অংব শ র  ছোবদ  দনবম  এ ল 
এ ে জন দলোে ।  তোর  গলোয়  ঝু লোবনো নো ইট স্মভশ ন দূর স্ম ন এ  ং দ োাঁত স্ম দবয়  ে োম বড় 
ধবর  র োখো স্মর ভল োর । 

এ ে তলোর  ছোবদ  দনবমই  দস   োম  হ োবত  নো ইট স্মভশ ন  দূ র স্ম ন দ ো বখ  
লোস্মগবয় ড োন হো বত স্মর ভল োর  স্মন বয় স্ম ড়োবলর  ম ত স্মন শ বব্দ  হোম োগুস্মড়  স্মদবয় ছো বদর  
প্রোবন্তর  স্মদবে  এ বগ োল।  এ  সম য় তোর  পবে বটর  দম ো ো ই ল দ বজ  উ ে ল।  দস 
তোড়োতোস্মড়  স্মর ভল োর  ম োস্মট বত  দর বখ  দম ো োইল দ র  ে বর  ে লস্ম ট অফ ে বর  স্মদল।  
স্মে ন্তু ইস্মতম বধেই দম ো োইবল  দু’ োর  স্মর ং হ বয়বছ। 

স্মন ব  জোনোলোয় উ ে োর  জবন্য প্র স্তুস্মতর ত আহম দ ম ুসো দম ো োই ব ল প্রেম  স্মর ং 
শু বনই  ম বে  স্মগবয়  উ ৎে ণে হব য় উ ে ল।  স্মেতীয় স্মর ং শু বনই  দ স স্মন স্মিত হ বয় দগল, 
স্মর ং দটোন  জোনোলো  স্মদ বয়  অেে ো ৎ ি বর র  দভতর  দে বে  নয়  এ ে তলোর  ছোব দর  উ পর 
দেবে  আ সবছ।  তো হবল  ছো বদ র  উ পর দল োে  আব ছ  স্মন িয়।  দস স্মে  আবগ  দেবে ই  
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স্মছল, নো দে উ  দদ খবত দপবয়  তোবে  টোবগেট ে বর বছ। স্মে ন্তু ছ োবদবে ন।  পরক্ষ বণই 
তোর  ম বন হল, ছোবদ   বস স্ম নিয় তোর ো  নোইট স্মভশ ন দূ র স্ম ন দ োবখ  লোস্মগ বয়  
 োর স্মদবে  দ ো খ র োখস্মছল।  স্মন িয় দস  দদখ বত দপ বয়বছ  দ য  আহম দ  ম ুসো  োস্মড় র  
পস্মিম স্মদে  স্মদবয় এ ে তলোর  স্ম নব  এ বস দ োাঁস্মড়বয়ব ছ। এ টো দ দবখই  দস  তো র  স্মদ বে  
এ স্মগবয় আসব ছ। এ ই  স্ম ন্তো  ে বর ই আ হম দ ম ুসো  দ্রুত  এ ে তলোর  দদয় োবলর  সোব ে  
দসাঁবট স্মগ বয়  দ দয়োল  দি াঁবে   োস্মড় র  উ ত্ত র  পোবশ র  স্মদ বে  এ বগ োল।  আহম দ  ম ুসো  ভো  ল, 
দলোে স্মট  স্মন িয় এ ে  তলোর  স্মন ব    ো  দপছন  এ লোে োয়  তোবে  খুাঁ জব  অে ো  ছো বদ  ওাঁৎ  
দপবত  তোর  অবপক্ষো  ে র ব । 

আহম দ ম ুসো এ ে  তলোর   স্মধ ে ত অংশ  পোর  হবয়  ফোাঁে ো জো য় গোয় দ োাঁড়োল।  
দযন এ খোন দেবে  এ ে  তলোর  ছোদটো  পস্মর ষ্কোর দদ খো যোয়।  আহম দ ম ুসো দদখল  
এ ে জন দলোে  ছোবদর  পস্মিম প্রোবন্ত  বস দ োবখ  দূর স্ম ন লোস্ম গবয় পস্মিম পোশ টোবে  
তন্ন তন্ন ে বর  দদখব ছ। আহম দ  ম ুসো  ুঝল তো বে ই খুাঁজবছ। আহম দ ম ুসোর  দ োব খও  
নোইট স্মভশ ন গগলস। 

আহম দ ম ুসো এ ে তলো অংবশ র  উ ত্ত বর র  দদয়োবল  পো ইপ দদখ ব ত দপল। 
স্মসদ্ধোন্ত স্মন বয় দফলল আ হম দ ম ুসো। 
স্মশ ে োর ীর  ম ত সতে ে পোবয় ছুট ল দস পোস্মন র  পোই বপর স্মদ বে । 
পোস্মন র  পোইপ দ বয় ছোব দর  ে োছ  র ো র  উ বে  দ দয়োবলর   ো ইবর  এ স্মগবয় 

আসো ে োস্মন েস ধবর  ঝুবল  পড়ল  এ  ং এ ে  ঝটে োয় দুহো বত ভ র  স্মদবয় লোস্মফ বয় উ বে  
দদব হর  উ পবর র  অ বধে ে টোবে  ছ োবদ  শু ইবয়  স্মদবয়  দ পছনট োবে  ছ োবদ  তুবল  স্মন ল।  দোাঁ ত  
স্মদবয় ে োম বড় ধবর  র ো খো স্মর ভল োর  হো বত স্মন বয়  দ্রুত  গস্ম ড়বয় এ বগো বত লো গল 
দলোে স্মট র  স্মদবে । 

আহম দ ম ুসো দলোে স্মট র  দুগবজ র  ম বধে আসোর  পর দস দটর  দ পবয়বছ। 
দপছবন  শ ব্দ  পোওয়োয়  দলোে স্মট  দ োাঁ ে বর  ি ুবর  দোাঁস্মড়বয় বছ। 
আহম দ ম ুসোও লো ফ স্মদ বয় উ ব ে  দোাঁ স্মড় বয়বছ  স্মর ভল োর  তোর  স্ম দবে  উ দেত  

ে বর । 
দলোে স্মট র  এে  হোবত দূর স্ম ন, অন্য হো বত স্মর ভল োর ।  স্মে ন্তু স্মরভল োর  ধর ো 

হোতস্মট  স্মন ব  ঝুবল আ বছ, আর  দূর স্ম ন ধর ো হোতটো দ োখ  র ো  র  উ াঁ ুবত ধবর  দনয়ো। 
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দলোে স্মট  আে স্মিে  এ ই আক্র মবণর  ম ুবখ স্মদবশ হোর ো  হবয়  পব ড়স্ম ছল।  তোর  
ে পোল  র ো র  ধবর  র োখো  আহ ম দ ম ুসোর  স্মর ভল ো বর র  সোম বন  দস  স্মর ভল োর  তুলব ত  
পোর স্মছল নো। 

আহম দ ম ুসো  দলোে স্মট র  স্মদবে  স্মর ভল োর  ধবর  দর বখ  ে বয়ে  ধোপ এ স্মগবয়  
দলোে স্মট র  হোত দেবে  স্মর ভল োর  দে বড় স্মন ল এ  ং তোর  দপছবন স্মগবয় দ োাঁড়োল।  
দলোে স্মট র  ম োেোয় স্মর ভল োর  দেস্মে বয়  লল, ‘আস্মম  এ ে  প্রশ্ন দু োর  ে র ব ো নো।  প্রশ্ন  
ে বর  আস্মম  স্মতন পযেন্ত গুন ।  এ র  ম বধে  উ ত্ত র  নো দপবল দ তো ম োর  ম োেোয় গুলী  ভবর  
দদ ।’ 

দলোে স্মট  ভবয় এ ে দম   ুপবস  দগব ছ। তোর  ম ুখ -ব ো খ দ েব ে  ম ৃতেু ভয়  
স্মে ে বর  পড়বছ। 

‘দতোম ো বদর  এ  দগোপন ে োর োগ োবর  ে োবে   ো ে োবদর বে   ন্দী  ে বর  র োখো 
হবয়বছ?’ 

প্রশ্ন ে বর ই আ হম দ ম ুসো  গুণ বত শু রু  ে বর বছ। এ ে ........, দুই........, 
স্মতন...।  ‘স্মতন’ সংখে ো উ চ্চোর ণ  শু রু ে র বতই দস  লল, ‘ে োবে   ন্দী ে বর  র ো খো 
হবয়বছ, নোম  জোস্মন নো।  এ ে স্মট  দম বয়  ন্দী  আবছন।’ 

‘এ ে স্মট  দম বয়?’ আপনোবতই  প্রশ্নস্মট  দ স্মর বয়  এ ল তোর  ম ুখ দে বে । 
ভো স্মছল দস, দম বয়স্মট  স্মে  সুেম ো র োও?’ 

‘হ্যোাঁ, এ েস্মট  দম বয়।  দভতবর  দ ম বয়র োই তোর  পোহোর োয়  আবছ।’  
‘দভতবর  ে জন পোহ োর োদোর  আবছ? হোজী আ  দুল্লো হবে  দ ে োেোয় আট বে  

দর বখবছ?’ 
‘পোাঁ জন দম বয় দগোবয়ন্দো ও দুজন দছবল পুস্মলশ ।  হোজী আ দুল্লোহ বে  

দে োেোয় দর বখব ছ জোস্মন ন ো।  এ খোবন দনই।’  লল  দলোে স্মট । 
‘ ল, দম বয়স্মট বে  এ ই  োস্মড় র  দ ে োেোয় দর ব খবছ?’ স্মজজ্ঞ োসো আ হম দ ম ুসোর । 
‘দদো তলোর  স  উ ত্ত বর র  রুবম ।’  লল  পুস্মলশ  দলোে স্মট । 
‘পোহোর ো দোর  ম স্মহলো  দগ োবয়ন্দো র ো দে োেোয়?’ 
‘দম বয়স্মট র  সোবে  ঐ  ি বর ই তোর ো েো বে ।’ 
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আহম দ ম ুসোর  তোর  ে েো দশ ে ে র োর  আবগই পবে ট দেব ে  স্মশ স্মশ  দ র 
ে বর স্মছল  োম  হোত  স্মদবয়।   ো ম  হোত স্ম দবয়ই  িোস্মি ে  স্মছস্মপস্মট  খুবল তোর  ম ুবখ  দ বপ  
ধর ল। 

পুস্মলশ  দলোে স্মট র  প্রস্মতবর ো বধর  দে োন দ িো  স্মছল  নো।  সংজ্ঞ ো  হ োস্মর বয় প বড়  
দগল ছ োবদর  উ পর। 

আহম দ ম ুসো তোবে  দটবন ছ োব দর  প্রোবন্ত  স্মন বয় যোস্মে ল।  পুস্মল শ  দলোে স্মট র 
পবে বট দম ো ো ইল দ  বজ উ ে ল।  আহম দ ম ুসো েমবে  দোাঁড় োল ।  তোর  পবে ট দেবে  
দম ো োইল ধর ব   স্মে নো, লোই ন দে বট দদ ব  স্মে নো, পুস্মলবশ র  দম ো োইলস্ম ট তোর  
দর ে োর  পড়ব  স্মে নো, এ  স্মন ব য় এ ে টু ভো ল  আহম দ  ম ুসো ।  দশ বে  স্মসদ্ধোন্ত  স্মন ল 
পুস্মল বশ র  দম ো োইল  ত োর  দে ো ন ে োবজ  আসব  নো।  আর  লো ইন দে বট  দ দয়োর  ো  
ধর োর  দর ে োর  দনই।  দম ো োই ল আর ও  এ ে  োর  দ  বজস্মছল, তখনও ে েো   লবত  
দশ োনো য োয়স্মন ।  সম্ভ ত দে বট স্ম দবয়স্মছল  লোইন।  এ  োর ও  দম ো  োইল নো  ধর োয়  দভত বর  
অ িোনে োর ী পুস্মলবশ র  দে উ  স্ম নিয় আসব  তোর  স্মে  হল দ খোাঁ জ স্মন বত। 

আহম দ ম ুসো পুস্মলবশ র  সংজ্ঞ ো হীন দদ হ ছো বদর  পস্মিম প্রো বন্ত  স্মন বয় হোত  
ধবর  তোর  দদ হবে  স্মন ব  ঝুস্মলবয়  স্মদল।  তোর পর দছ বড় স্মদল।  স্মন ব  ঐ  জোয়গোয়  অল্প  
 োস্মল র  এ ে টো স্তুপ র বয়বছ। ত ো র  উ পর স্মগবয়ই ত োর  দদ হস্মট  প ড়ল।  দলোে স্মট র  দতমন 
আি োত পোওয়োর  সম্ভো  নো ে ো ে বলো নো। 

আহম দ ম ুসো  এ ে  তলোর  ছোদ  ধবর  দদ ৌবড়   বল  এ ল স্মতন  তলোর  ছো বদ  
উ ে োর  দস্মড় র  ম ইবয়র  ে োবছ। তোর  স্মসদ্ধোন্ত স্মতন তলোর  ছোব দ  উ বে   োস্মড় র  দভতবর  
প্রব শ  ে র োর  দ িো ে র ব  দস।  আহম দ ম ুসো খুস্মশ  হ বয়বছ  এ জন্য দয, সুেম ো র োওবে  
এ খোবন প োওয়ো  দগ বল  ড় এ ে টো ে োজ হব  ।  স্ম স্ম  ম োধ র ো তো বে  দটো প  োস্মন বয় 
আহম দ শ োহ  আলম গী বর র  ে ো ছ দেবে  তেে  আদ োবয়র  দয  েড় যন্ত্র ে বর স্মছল  তো   ে েে 
হব । 

আহম দ ম ুসো দস্মড় র  ম ইবয় প ো র োখব ত য োব , এ ম ন সম য় উ পর দেবে  
এ ে টো ে ণ্ঠ দভবস এ ল, ‘সবন্তো ে, সবন্তোে  তুই  দে োেোয়?’ 
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আহম দ ম ুসো   ু ঝবত  পোর ল, সংজ্ঞ োহীন দসই  পুস্মলবশ র  নোম  স বন্তোে। ত োর  
দম ো োইল  স্মন র   দদ বখ  তোবে ই খুাঁজব ত এ বস বছ তোর  সহে ম েী পুস্মলশ   ো পুস্মলশ  
অস্মফসোর ।  দখোাঁজ  ে র োর  জবন্য  দস স্মন িয় স্মন   তলোর  ছো বদ  আ সব । 

আহম দ ম ুসো দ্রুত দস্মড় র  ম ইব য়র  ে োছ দেবে  সবর  এ বস ে োবছই দ দয়োল  
দি াঁবে পবড়  েোে ো  এ ে টো  ড় ভোেো  োবির আড়ো বল আিয়  স্মন ল। 

আহম দ ম ুসোর  ধোরণ োই  সতে  হল।  দস্মড় র  ম ইবয়র  নড় ো ড়ো  দদব খ  ু ঝল, 
দলোে স্মট  ম োবন স্মেতীয়  পুস্মলশ  দ স্মড় র  ম ই দ বয়  নোম বছ। 

প্রোয় দন বম  দগ বছ  দলোে স্মট । 
দলোে স্মট  দুহো বত  দস্মড়  আাঁে বড়  ধবর  দস্মড় র   ো বর  প ো দফবল  দফ বল নোম বছ।  

দস স্মর ভল োর স্মট  দোাঁত  স্মদ বয় ে ো ম বড় ধবর  আবছ। 
আহম দ ম ুসোর  লুস্মে বয় েোে ো  োি দেবে  দস্মড় র  ম ইবয়র  দূ র ত্ব দুগজও  

হব  নো। 
পুস্মলশ  দলোে স্মট র  পো ম োস্মট বত পড়োর  আবগই ত োবে  অবে বজ ো ে র োর  জবন্য 

প্রস্তুত হল  আহম দ  ম ুসো। 
দস্মড় র  ম ইবয়র   টবম  ছোব দর  এ বে  োবর  ে োবছ এ বস  স্ব োভোস্ম ে ভোব ই  তোর  

দ োখ স্মন ব র  পো  ও ছ োবদর  স্মদ ব ে  স্মন  দ্ধ হবয়স্মছল।  আহম দ ম ু সো এ র ই সুবযো গ গ্র হণ 
ে র ল। 

আহম দ ম ুসো  ো বির আড়োল দ েবে  দ স্মর বয় পুস্মলশ  দলোে স্মট র  দপছন স্মদে  
স্মদবয় স্মগ বয় ত োর  এ ে দম  দপ ছ বন দোাঁড় োল।  দলোে স্মট  তখন  ছো দ দ েবে  ম োত্র দস্মড় র  
ম ইবয়র  দুই  দিপ  উ পবর । 

আহম দ ম ুসো তোর  স্মর ভল োবর র  নল  স্মদবয় তোর  গো বয় এ ে টো দটোে ো স্মদল। 
দলোে স্মট  স্ম দুেৎস্পৃি  হওয়োর  ম ত  ম বে  ওবে  দপছন  স্মদ ব ে  তোে োল।  

এ ে দম  ম ুবখর  উ পর আহম দ ম ুসোবে  স্মর ভল োর  হো বত দদ বখ ভু ত দদ খোর  ম ত স্ম ম ূ ড়  
হবয় পড়ল।  ে োম বড় ধবর  র োখ ো  স্মর ভল োর  তোর  ম ুখ  দে বে  পব ড় দগল। 

‘দনবম পড়।  দতোম ো র  আর  স্ম ে ছুই ে র োর  দনই।  ে েো  নো শু নবল ম োর ো 
পড়ব ।’  লল  আহম দ  ম ুসো।  তোর  স্মর ভল োর  দলোে স্মট র  স্মদব ে  তোে  ে র ো। 
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পুস্মলশ  দলোে স্মট  লোফ স্মদ বয় দনব ম  পড়ল।  সোম নো সোম স্মন  হ বল আহম দ ম ুসো  
দদখল  দস পুস্মলবশ র  সোধোরণ  স্ম সপোই নয়, ম োঝোস্মর  পযেোবয়র  অস্মফসোর । 

দনবম দোাঁস্মড় বয়ই দস  লল, ‘আম োর  দলোে  দে োেোয়? তুস্মম  দে?’ 
‘দতোম োর  দলোে  ি ুস্মম বয় আব ছ ।  ি ণ্টো স্মতবনে  পর ি ুম  ভো েব ।  আস্মম  

এ ে জন জনবস ে ।  পস্মর তেি  োস্মড় বত দতোম র ো স্মে  ে র ছ, দে োন অপরোধম ূলে 
ে োজ ে র ছ স্মে নো তো দ দখ বত এ বসস্মছ।’  লল  আ হম দ ম ুসো। 

পুস্মলশ  অস্মফসোর বে  দে োন  ে েো  ল োর  সুব যোগ  নো  স্মদবয়  আহম দ ম ুসো  
আ োর   বল উ ে ল, ‘দযভোব  দোাঁস্মড়বয় আছ, হোত দুস্মট  উ পবর  তুবল দস ভোব ই  
দোাঁস্মড়বয় েোে ।  ে েোর  সোম োন্য  অন্যে ো হবল  স্মর ভল োবর র  গু লী দত োম োর   ক্ষ  দভদ  
ে র ব ।’ 

 বল আ হম দ ম ুসো  এ ে  ধোপ  এ স্মগবয় ত োর   ুবে  স্মর ভল োবর র  নল  দে স্মে বয় 
 োম  হোত  স্মদ বয়  পবে ট দেবে  দক্ল ো বর োফরবমর  স্মশ স্মশ  দ র  ে বর  তোর  নো বে  দ বপ  
ধর ল। 

পুস্মলশ  অস্মফসোর  স্মন শ্বোস  ন্ধ  ে বর বছ,  ুঝবত  পোর ল আ হম দ ম ুসো।   
আহম দ ম ুসো স্মর ভল ো বর র  নল  স্মদবয় পুস্মলশ  অস্মফসো বর র   ুবে  দখোাঁ ো  স্মদবয়  

 লল, ‘দজোবর  স্মন শ্বোস ন োও অস্মফসোর ।’ 
পুস্মলশ  অস্মফসোর  আহম দ  ম ুস োর  স্মদবে  এ ে  োর  ত োস্মে বয় হু কু ম  তোস্মম ল 

ে র ল।  দজোবর  স্মন শ্বোস স্মন ল।  পর তেী ে বয়ে  দসবে বঠড ই তোর  সংজ্ঞ োহীন দদ হ  
ছোবদর  উ পর লুস্মটবয়  পড়ল। 

আহম দ ম ুসো সংজ্ঞ ো হোর ো পুস্মলশ  অস্মফসোবর র  পবে ট দ েবে  দম ো োইলস্ম ট  
স্মন বয় স্মন ল।  ম বন ে র ল, দম ো ো ইলস্ম টবত সুেম ো সম্পবে ে পুস্মলশ  অস্মফসোবর র  সোবে  
স্ম স্ম  ম োধব র  দযো গোব যোবগর  প্র ম োণ পোওয়ো  দয বত পোবর । 

দম ো োইলস্ম ট পবে বট দফবল স্মর ভল োবর র  দোাঁব ত ে োম বড় ধবর  দ্রুত দস্মড় র  
ম ই দ বয় স্মতন  তলোর  ছো ব দ উ ে ল আহম দ  ম ুসো।  দদ খবত  দপল  স্মসাঁস্ম ড়ি র । 
স্মসাঁস্ম ড়ি বর র  দর জো দখোলো। 

আহম দ ম ুসো স্মসাঁস্ম ড় ি র  স্মদব য় পো র োখল  স্মসাঁস্ম ড়বত। তোর  ড োন হো বত  
স্মর ভল োর । 
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স্মন ুঃ শ বব্দ  নোম বত লোগল স্মসাঁ স্মড়  দ বয়।  দস  ভো ল, ম স্মহলো পুস্মলশ  
দগোবয়ন্দোর ো যস্মদ দম বয়স্মট র  সোব ে ি বর র  দভতবর  েোবে, তোহব ল এ ে জন ম োত্র পুস্মলশ 
 োইবর  আ বছ। 

সো ধোন হল  দস, এ ই এ ে জন পুস্মলশ বে  সর োব ত পোর বলই  দ স স্মন র োপবদ  
ি র স্মটর  দর জো পযেন্ত  দপ ৌছো বত পোবর ।   

এ টো ভো বত  স্মগবয়  আহম দ ম ু সো স্ম স্মিত  হল স্মন বজর  দম বয়ব ে  স্ম স্ম  ম োধ  
এ ম ন এ েটো অর স্মক্ষ ত জোয়গোয় দর ব খবছ? আ োর  ভো  ল পুস্মলবশ র ই সোবে  
দহড বে োয়োটেোবর র  স্মতনজন  পুস্মল শ  ও  পোাঁ জন  ম স্মহলো  দ গোবয়ন্দো  পুস্মলবশ র  দহফ োজবত  
র োখো খু  অব যৌস্মিে ও নয়।  আবর ে টো প্রশ্নও জোগল আ হম দ ম ুসোর  ম বন।  সুেম ো 
র োও স্মে   ুঝ বত দপবর ব ছ স্মে ং  ো জোন বত দপ বর বছ দয, তোর  স্মে ড ন্যোপ হ ওয়োর  
ে োজস্মট  তোর  স্মপতোর  ে ো -! এ েজন স্মপতো ে তটো স্মন ষু্ঠর  হবল তোর  দম বয়র  দক্ষ বত্র এ  
স্মসদ্ধোন্ত স্মন বত  পো বর ! ভো বত  স্মগ বয় স্ম ি বয় হত োে  হল আ হম দ ম ুসো।  আসবল  তোর  
গভনেবর র  দ য়োবর   স ো এ ে টো ছদ্মব শ  ম োত্র।  গভনেবর র  স্ম শ োল ছদ্মব  স্মন বয়  দস  
স্মশ  োজীর ‘ধম ের োজে’ দগোপন সন্ত্রোস োদ ী আবন্দোলবন  জস্মড় ব য়  র বয়বছ।  এ  দে বে ই  
আাঁ  ে র ো যোয়, েড়যন্ত্রস্মট  ‘ড ুব ো পোহ োড়’-এ র  ম ত ে তটো স্ম প জ্জনে  হবয় উ বে বছ। 

আহম দ ম ুসো স্মতন তলোর  স্মসাঁস্ম ড়র  স্মম ড ল লেোস্মঠড ং -এ  দনবমই দদখবত দপল  
দুতলোর  লেোস্মঠডং -এ  স্মসাঁস্ম ড়র  ম ুব খই তৃ তীয়  পুস্মলশ স্মট  দ য়োবর   বস আব ছ। তোর  দৃস্মি  
স্মন ব  দদ োতলোর  স্মসাঁস্ম ড়র  স্মদবে । 

আহম দ ম ুসো স্মশ ে োর ী  ো বি র  ম ত স্মসাঁস্ম ড় দ বয় এ ে  পো  দুপ ো ে বর  এ বগোল  
পুস্মলশ স্মট র  স্মদবে ।  আহম দ ম ু সো র িোর স্মি এ ড়ো বত   োবে।  স্মন র ব  ে োজ স োর বত  
 োয় দস। 

স্মে ন্তু স্মসাঁস্ম ড়র  এ ে দম  দগোড়োয় এ বস পুস্মলবশ র  দৃস্মি বত  পবড়  দ গল। 
আহম দ ম ুসোবে  দ দব খ  ম বে  উ বে ই পুস্মলশ স্মট  তোর  দিন গোন িুস্মর বয় স্মন বত 

যোস্মে ল।  আহম দ  ম ুসো  ধীর, স্মে ন্তু ে বে োর  ে বণ্ঠ  লল, ‘হোতটো দযখো বন  আবছ  
দসখোবন  র োখ, নো হ বল ম োে োর  খুস্মল উ বড় য োব ।’ 

পুস্মলশ স্মট  আহম দ ম ুসোর  স্মদবে  এ ে  োর  তোে োল।  তোর পরই  ত োর  দুস্মট  হোত  
স্মশ স্মে ল হবয় দ গল এ  ং  হো বতর দিন গোন ঝুবল পড়ল। 
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আহম দ ম ুসো  পুস্মলবশ র  ে ো বছ  দ গল।  তোর  ম োেোয়  স্মর ভল োবর র  নল  দে স্মে বয়  
 লল, ‘অন্য দুজ বনর  ম ত সং জ্ঞ োহীন হওয় োই  দতোম োর  জ ন্য ম ে লজনে  হব ।’ 

এ  ে েো  বল তোর  স্মদবে  দ ো ে োর  ম ত তোস্মে বয় েোে ো পুস্মলবশ র  নোবে 
দক্ল োবর োফরবমর  স্মশ স্মশ  দ বপ ধ র ল আহম দ ম ুসো। 

পুস্মলশ  সংজ্ঞ োহীন  হ বয়  স্মসাঁস্ম ড়ব ত প বড়  দগ বল  আহম দ  ম ুসো  ি ুবর  দোাঁস্মড়বয়  
ে স্মর বড োর  দসোজো উ ত্ত র  প্রো বন্ত র  দশ ে ি র স্মট র  স্মদবে   োইবত ই  দদ খল দিন স োফোর ী 
পরো, দে োম বর  দ ল্ট   োাঁধো এ  ং  ম োেোয় ে োবলো ে োপড়  োাঁধো এ ে জন ম স্মহলোর  হোবতর  
দিন গোন তোর  স্ম দবে  উ দেত  হ ব য় উ বে বছ। 

সবে  সবে ই আ হম দ ম ুসো  স্মর ভল োর  ধ র ো ড োন হো ত সো ম বন স্মন বয়  
ে স্মর বড োবর র  উ পর ঝোাঁস্মপবয়  প ড়ল এ  ং  ভুস্মম  স্প শ ে ে বর ই  গু লী ছুড়ল  দম বয়স্মট বে  
লক্ষ ে ে বর । 

আহম দ ম ুসোর  দ দহ ভুস্মম  স্প শ ে ে র োর  আবগই এ ে  ঝোাঁে  গুলী  উ বড় দগল  
তোর  দ দবহর  উ পর স্মদবয়।  স্মে ন্তু আহম দ  ম ুসোর  টোবগে বটড  গুলী  স্মগবয়  তোর   ক্ষ  দভ দ  
ে র ল।  দস এ ত দ্রুত এ ই পোল্টো আ ক্র ম বণর  আশ ো ে বরস্মন  এ  ং দিন গোবনর  লক্ষ ে 
পস্মর  তেবনর  সম য়ও পোয়স্মন । 

গুলী দখবয়  পবড়  দগল  দম বয়স্মট । 
আহম দ ম ুসো উ বে  দদ ৌড় স্মদল  ি র স্মটর  স্মদবে । 
ে বয়ে  ধোপ এ স্মগবয়ব ছ ম োত্র।  ি র  দেবে  এ ে বযোব গ দ স্মর বয় এ ল  োর জন 

ম স্মহলো।  তোবদর  স োর  হো বত  দিন গোন।  দ স্মর বয়ই  তোর ো দ দখবত  দপল আ হম দ 
ম ুসোবে ।  দিন গোন   োস্মগ বয়ই  তোর ো দ স্মর বয়  এ বসস্মছল।  আ হম দ ম ুসো বে  দদখ বত  
দপবয়ই  তোর ো  গুলী  ছুড়ব ত শু রু  ে র ল। 

ওবদর  দ  রুব ত দ দবখ ই আহম দ ম ুসো  ুঝ বত দপবর স্মছল স্মে  ি টবত যো বে।  
ওবদর  দিন গোন দেবে  গুলী  দ  স্মর বয় আসোর  আ বগই  আহম দ ম ুসো  ে স্মর বড োবর র 
উ পর ঝোাঁস্মপবয় পবড়স্ম ছল।  ঝোাঁস্মপ বয় পবড়ই তোর  পোবয়র  স্মদে টো সোম বন স্মছট বে  স্মদল।  
স্ম ৎ অ িোন হল তোর  দ দব হর  এ  ং তোর  দদহটো স োম বন এ স্মগবয়ও দগল অবনে খোস্মন ।  
দম বয়  োর জনই  তোর  এ বে  ো বর  সোম বন  এ  ং তোর  স্মর ভল  োবর র  ম ুবখ  পড়ল।  
অন্যস্মদবে  দম বয়  োর জবনর  দিন গোবনর  টোবগেট দ েবে  দ স অবনে খোস্মন  সবর  
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এ বসবছ। দম বয়র ো  তো বদর  টো ব গেট আহম দ ম ুসোর  স্মদবে  সস্মর ব য় আনোর  আবগ ই ত োর  
স্মর ভল োর  দেবে  পরপর   োর  োর  গুল ী দ স্মর বয়  এ বলো। দ ম বয়গুবলো  খু  ে োব ছ 
হওয়োয় স   গুলীই  অ েেে  হল । 

 োর  দম বয় দগো বয়ন্দোর  দ দহই  দ র জোর সোম বন স্তুপোে োবর  পবড় দগল।   
আহম দ ম ুসো উ বে ই  দ দৌড় স্ম দল ি বর র  স্মদবে । 
লোফ স্মদবয়  লোশ গু বলো দপস্মর বয় ি বর  েুবে দগল। 
হোত-প ো   োাঁধো  অ িোয়  সুেম ো  র োও  প বড়স্ম ছল খো বটর  উ পর।  ভবয়  তোর  

দদহটো  কু াঁে বড় স্মগবয়স্মছল।  দু হো ত স্মদবয়  দস  তোর  ম ুখ  দেবে  স্মছ ল। 
ি বর  পোবয়র  শ ব্দ  শু বন  আেুবলর ফোাঁে  স্মদবয়  আতংস্মে ত  দৃস্মি বত  দস  

তোস্মে বয় স্মছল। 
প্রেম টোয় ে োবলো ে োপবড়  আ ৃ ত ও ম োেোয়  ে োবলো ে োপড়   োাঁ ধো আহম দ  

ম ুসোবে  সুেম ো  র োও  স্ম ন বত  পোবর স্মন ।  পরক্ষ বণ আহম দ  ম ু সোবে  স্ম ন বত  দপবর ই  
‘ভোইয়ো’  বল  হোউ ম োউ  ে বর  দ ে াঁবদ উ ে ল। 

আহম দ ম ুসো  তোর  হ োত -প োবয় র   োাঁধন ে োটব ত ে োটব ত  ল ল, ‘আর  ভয় 
দনই।  স্মে ছু ে র োর  ম ত এ খ োবন  আর  দে উ  দনই।  ত ব  তোড়ো তোস্মড়  আম োব দর  সবর  
পড়বত হব ।  দগোল োগুলী  দহ োে  এ টো  োইস্মন, স্মে ন্তু হবয়ই  দগল ।’ 

 োাঁধনম ুি হবয়ই  সুেম ো র োও ঝুপ ে বর   বস  আহম দ ম ুসোর  পোবয়  তো র  
ম োেো দে স্মে বয় প্রণোম ে র ল। 

আহম দ ম ুসো তোড়ো তোস্মড়  তোর  হ োত ধবর  তুবল  লল, ‘ম োনুে  ম োনুবের  পোবয়  
হোত  ো ম ো েো দে ে ো োর  ম ত ন ত দে োন অ িোব তই হবত  পো ব র  নো।’ 

সুেম ো র োও উ বে  দোাঁস্মড়বয়   লল, ‘আস্মম  ম োনুে বে  নয়, ম োনুে রূপী 
ভগ োনবে  প্রণো  ে বর স্মছ।’ 

‘ম োনুে  শু ধু ম োনুে ই।  দস দে োবনোভোব ই আল্লোহ র  রু প হব ত পো ব র  নো।  ন ী -
র সূলর োও ম োনুে ।  আস্মম  জোস্মন, এ  স্ম শ্বোবস তুস্মম ও স্মফবর  এ বস ছ।’ 

 বলই আ হম দ ম ুসো   ো ইবর  দ  রু োর  জব ন্য প ো  োস্মড় বয়  লল, ‘এ স।’ 
সুেম ো র োও  লবত  শু রু ে বর   লল, ‘স্যস্মর  ভোইয়ো। আস্মম  স্মদস্মগ¦স্মদে  জ্ঞ োন 

হোস্মর বয় দ ফবলস্ম ছলোম ।  আজন্ম  অভেোসট োই আম োর  স োম বন এব স স্মগবয়স্মছল।’ 
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আহম দ ম ুসো ও সুেম ো র োও  এ ে  তলো হ বয়  োস্মড় র   োই বর  দ  স্মর বয় এ ল। 
ম ূল র োস্তোয় উ ে বত  হবল  প্র োয় ১ ০০ গবজর  ম ত  অস্মফ বসর  প্র োইবভট র োস্ত ো  

অস্মতক্র ম  ে র বত হব । 
‘সুেম ো আম র ো র োস্তো স্মদ বয় য ো   নো।  গুল ীর  শ ব্দ  শু বন ভ্রোমেম োন দে োন 

পুস্মলশ  ইউ স্মন ট এস্ম দবে  এ বস পড়বত প োবর ।’ আ হম দ ম ুসো  লল। 
‘স্মে ে  ভোইয়ো ।’  লল  সুেম ো র ো ও। 
‘এ স’  বল  আহম দ ম ুসো  অস্ম ফবসর  সোম বনর   োগো বন  েুবে  পড়ল এ  ং  

জে ল  এ লোে োর  স্মদবে  এ বগোল  দে োণোকু স্মণ  স্মে ছ ুদূর  স্মগবয় র োস্তো য়  উ ে োর  জবন্য। 
আহম দ ম ুসো র োস্তোর দয খোন দে বে  সুেম োর   ন্দীখোনোয়  আসোর  জন্য জে ল 

ভুস্মম বত দনবম এ বসস্মছল, দসখো বন দপৌব ছ  দোাঁস্মড়বয়  পড়ল।  এ ে টো  ড় পোে র  দ দবখ  
স্মন বজ  সল এ  ং পোবশ র  এ ে টো পোের দ দস্মখবয় সুেম ো র োও বে   সবত  লল।  সুেম ো  
র োও  সল। 

‘এ ে টু স্মজস্ম র বয় নোও  সুেম ো।  জোস্মন নো  ে তটো হোাঁটবত  হব , গোস্মড়  দে োে োয়  
পো !’  লল  আ হম দ ম ুসো। 

‘আস্মম  হোাঁটবত  পোর   ভোইয় ো।’ সুেম ো র োও  লল। 
‘ধন্য োদ  সুেম ো।  স্মে ন্তু দতোম ো র   োস্মড়  দত ো  অবনে  দূর ।’  লল  আহম দ  

ম ুসো। 
হে োৎ আতংে -ব  দনোয়  ভবর  দ গল সুেম ো র োওবয়র  ম ুখ। 
‘আম োবে  স্মে  আম োর   োস্মড় বত  স্ম নবেন?’  লল সুেম ো র োও। 
‘হ্যোাঁ।   োস্মড় বতই  দত ো যোব  ।’ আহম দ ম ুসো  লল। 
ম ুখ নত ে র ল সুেম ো র োও। 
আহম দ ম ুসো সুেম োর  স্মদবে  ত োে োল।  এ ে টু স্ম ন্তো ে র ল।   লল, ‘সস্মতেই 

তোহবল  দত োম োর  স্মপতো  দত োম োব ে  স্মে ড ন্যঅপ ে স্মর বয়বছন?’ 
জ ো  স্মদল ন ো সুেম ো র োও। দু হ োবত ম ুখ দেবে  ফুাঁস্মপবয়  দে াঁবদ  উ ে ল।   লল, 

‘স্মে ড ন্যোপ ে র োনস্ম ন, স্মে ড ন্যোপ ে বর বছন।  তোর  দগো বয়ন্দ ো স্ম ভোগই আম ো বে  
স্মে ড ন্যোপ ে বর বছ।’ 
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আহম দ ম ুসো  আলবতোভ োব  সু েম ো র োওবয়র  ম োে োয় হোত   ুস্ম লবয়  লল, 
‘আজবে র  দুস্মন য়োবে   ড় জস্মট ল ে বর  তুবলস্ম ছ আম র ো দ োন।  ি টোবত হয়  ন ো, অবনে  
সম য় অবনে  স্মে ছু ি টোবত  োধ েও হব ত হয়।’ 

‘আপস্মন জোবনন  নো ভোইয় ো।  দ ভতবর র   েোপোর  অতেন্ত ভয় ো  হ।  আম োর 
স্মপতো শু ধু আন্দ োম ো বনর  গভনের  নন ।  স্মতস্মন  ‘ম হোস ংি’ নোম ে  স্ম নস্ম খল  ভোর ত সন্ত্র োসী  
আবন্দোলবনর  এ ে জন  শ ীেে  দনতো এ  ং  এ ই  সন্ত্রোসী  আ বন্দোলব নর  আন্দ োম োন  শ োখোর  
স্মতস্মন  প্রধোন।  তোর  স্মভন্ন  এ ে টো  দগোপন নোম ও  আ বছ।  ‘ম হোম ুস্ম ন  স্মশ  দোস  সংি স্মম ত্র’ 
নোবম  স্মতস্মন  সন্ত্রোসী  আবন্দোল বনর  দনতৃত্ব দদন।’ েোম বলো  সুেম ো র োও। 

‘তুস্মম  এ ত জোনবল  স্মে  ে বর? আবগ দ তো  লস্ম ন?’  লল আহ ম দ ম ুসো। 
‘আস্মম  জোনতোম  নো।  অপহৃ ত হবয়  এ খোবন আ সোর  পর  স  জোনব ত 

দপবর স্মছ।  ম স্মহলো  দগ োবয়ন্দো  যো র ো আম োর  প্রহর ো য়  স্মছল, যোর ো  আপনোর  হো বত ম োর ো  
পড়ল, তোর ো দগো বয়ন্দো পুস্মল শ  হবলও ম ূলত ওরো ঐ  ‘ম হোসংি’-এ র  সদস্য।  
ম হোসংবি র  সদস্য স্মহ বসব ই  আম োর  স্মপতোর  েোর ো পুস্মল ব শ র   োে স্মর বত শ োস্মমল 
হবয়বছ।  আম োর  সোম বন ওরো  ে েো  লবত ো নো, স্মে ন্তু ি ুস্মম বয় পড়বলই ও বদর  ে েোর  
 োন ছুটবত ো।  আস্মম  ি ুবম র  ভোন ে বর  ওব দর  ে েো শু নতোম ।  আম োর  স্মে ড ন্যোপ 
সংক্র োন্ত ে েো, আব্বোর  ে েো, ম হোসংবি র  ে েো তোব দর  ে োছ দ েবে ই শু বনস্ম ছ।’   

েোম ল এ ে টু সুেমো র োও। এ ে টো দম  স্মন ল। 
দসই ফ োাঁবে  আ হম দ ম ুসোর  প্রশ্ন, ‘দতোম োর  ে েো স্মে  শু বনছ?’ 
‘আম োবে  অপ হর ণ ে র ো হ বয়ব ছ শ োহ   োনু বদর  স্ম  ে ল্প স্মহব সব  ।  দর ে োর  

হবল আম োর  উ পর   র ম  স্মন যেোত ন  ো স্মল বয়ও  আহম দ  শ োহ  আলম গীবর র  ে োছ দ েবে  
তেে আদ োয় স্মছল ওবদর  লক্ষ ে।’ 

দেবম  দগল সুেম ো র োও। ে োন্নো য় তোর  ে ণ্ঠ রুদ্ধ হবয় স্মগবয়স্ম ছ ল।  ম ুখ ম ুবছ 
আ োর  দস   লল, ‘দে োন স্মপতো  তোর  ে ন্যো  সম্পবে ে এ ম ন স্মস দ্ধোন্ত দনয়োর  েো পোর টো 
অস্ম শ্বোস্য হবলও  আম োর  দক্ষ ব ত্র এ টোই ি বটবছ।’ েোম ল  সুে ম ো  র োও। 

‘দতোম োর  আ ব্বোর  সম্প বে ে আর ও স্মে ছু শু বনছ?’ 
‘স্ম স্মক্ষ ি স্মে ছু আবলো নো তোর ো ে বর বছ, ওবদর  পস্মর ে ল্পনো, আব্বোবে  

স্মদল্লীর  গভনের   োনো বনো।  তোর পর দলোে  সভোয়  স্মন বয় আস ো।  এ ভোব  শ ীেে দনতোব দর  
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অবনে বে  তোর ো  পোলে োবম বঠট  স্মন বয়  আসব  এ  ং  দ দশ  েোপী  তোব দর  পস্মর স্ম ত  
ে র োব ।’  লল  সুেম ো র ো ও। 

‘ম হোসংি  সম্পবে ে ওরো স্মে   ব লবছ?’ স্মজজ্ঞ োসো আহম দ  ম ুসোর । 
‘স্মশ  োজীর স্ব বপ্নর সো¤্ রোজে প্রস্মতষ্ঠো ও বদর  লক্ষ ে।  সোম্প্রদোস্ময়ে, 

অসোম্প্রদোস্ময়ে  দবলর  অস্মধ ে োংশ ই তোবদর  ‘ম হ োসংি’-এ র  সদস্য।  এ ম নস্মে 
ে ম ুেস্মন ি  পোস্মট ের  উ পর  তলোর  প্রোয়  স   দনতো ই  তোব দর  স দস্য।  তোর ো  ত োব দর  
‘ম হোসংি’দে  ‘ড বু ো  স্মহমোলয়’  বল  ড ো বে ।   বল  দ য, দযস্মদন স্মহমোলয়  জোগ ব , 
দসস্মদন শু ধু ত োর োই ে োে ব  আ র  দে উ  েোে ব  ন ো।’ েোম ল  সু েম ো  র োও। 

‘আম র ো অবনবে ই ‘ম হোসংি’দে  ‘ড ুব ো পো হোড়’  বল  েোস্ম ে ।   োইবর র  
এ ই ধোরণ ো এ  ং ও বদর  ে েোর  ম বধে  আিযে  স্মম ল  দদ খস্মছ।’ আহম দ ম ুসো  লল। 

‘আপস্মন ‘ম হোসংি’দে  জোনবত ন?’ 
‘খু  স োম োন্য।  আন্দ োম োবন ওব দর  স্মে ছু দনতোর  সো বে  দদ খো হবয়বছ, নোম  

দজবনস্ম ছ, যোব দর  সোব ে আম োর  দম োে োস্ম লো হ বয়বছ।’ 
এ ে টু দেবম ই আ হম দ ম ুসো  আ োর   লল, ‘তুস্মম  হোজী  আ দুল আলী  

আ দুল্লোহ  সম্প বে ে স্মে ছু জ োনবত দপবর ছ।  উ স্মন ও স ম্ভ ত  এ বদর  দে োন  দগ োপন  
 ন্দীখোনোয়  ন্দী আ বছন।’ 

‘উ স্মন  দহো বটল  সোহ োর োর  ম ো স্মল ে  হোজী  সো বহ  নো?’ 
‘হ্যোাঁ, সুেম ো।  তুস্মম  স্মে  স্মে ছু শু বনছ তোর  সম্প বে ে?’ 
‘স্মে ছু শু বনস্ম ছ ভ োইয়ো।  গতে োল   ড়  দে উ  এ ে জন এ বসস্মছল  আম োর  ে বক্ষ 

আম োবে   ুঝো োর  জব ন্য।  দস স ম য় তোর  দম ো োইবল এ ে টো ে ল এ বসস্মছল।  দস ে বল 
ে েো  লোর সম য় এ ে  জোয়গো য় স্মতস্মন   বলস্ম ছবলন, ‘যতস্মদন নো আহম দ ম ুসো ধর ো  
পড়বছ, ততস্মদন দহো বটল  সো হো র োর  ম োস্মল ে  হোজী স োব হ বে  ছোড়ো  ো ম োর ো  স্মে ছুই  
ে র ো যোব  নো।  দস আম োব দর  এ ে জন  ড় দটোপ। তোবে  উ দ্ধ োর  ে র োর  জবন্য আহম দ  
ম ুসো আসব ই।’  লল  সুেম ো র োও। 

‘আলহোম দুস্মল ল্লোহ।  ধন্য  োদ সুেম ো।  তুস্মম  অতেন্ত  ড় এ ে টো সুখ র  
শু স্মন বয়ছ। স্মতস্মন  দ াঁব  আ বছন, এ ই খ র  আম োর  জ বন্য, তোাঁ র  পস্মর  োবর র  জন্য  
আে োশ  দছোাঁয়ো আন বন্দর  সং ো দ।’  লল  আ হম দ ম ুসো। 
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‘আলহোম দুস্মল ল্লোহ, সং োদটো দ য আস্মম  স্মদব ত প োর লোম।’ 
‘আবগর ে েোয় স্মফবর  আস্মস সু েম ো র োও।  োস্মড়  যোওয়ো  প্রবশ্ন দভব -স্ম বন্ত  

ে েো  ল।  এ খনই স্মস দ্ধোন্ত দনয় ো দর ে োর ।’ 
‘দুুঃ স্মখত ভ োইয়ো, আম োর  স্মপতোর  ে োবছ   ংশ ীয়  ম যেো দো  ও  র োজন ন স্মতে  

প্রবয়োজবনর  দ বয়   ড়  স্মে ছু দ নই।  সুস্মিতো   োল োজী  আপো  ও আম োর  ি টন ো ত োর ই 
স্মে স্মঞ্চত প্রমোণ।  এ খন আপস্মনই স্মসদ্ধোন্ত  স্মদন ভ োইয়ো, আম োর  স্মে  ে র ো উ স্ম ত।’ 

‘তুস্মম  স্মে  সুরূপো স্মসং হোল ও সো জনো স্মসংহোলবে  দ ন?’ 
হোসল সুেম ো  র োও।   লল, ‘স্মে   লবছন  ভোইয় ো, ওরো আম োর  দ োন, 

খোলোবত ো দ োন।  সুরূপো স্মসংহো ল এ খোবন েোবে ।  স্মে ন্তু সোজনো স্মসংহোল দতো ম হ োর োবষ্ট্র  
েোবে ।  আপস্মন স্ম নবলন স্মে  ে বর?’ 

‘সোজনো স্মসং হোল দপোটে  দেয় ো বর  দ ড়ো বত  এ বসবছ।  সুরূপ োর  ওখো বন 
আবছ।’  লল  আহম দ  ম ুসো। 

‘আপস্মন এ ত স্মে ছু জোনবলন  স্মে  ে বর? সুস্মিতো আপো  বলবছ?’ সুেম ো র োও 
 লল। 

আহম দ ম ুসো ত োর  গ্রীনভেোস্মল  দেবে  দপোটে  ভে োস্মল বত আস ো, সুরূপোব দর  
সোবে দদ খো হওয়ো  দে বে  শু রু ে বর  স  ে েো সুেম ো  র োওবে  সংবক্ষ বপ  লল। 

আহম দ ম ুসো  েোম বল  ম ুহূতে  ে বয়ে   ুপ দেবে   লল, ‘েেোংে  গড, স্মতস্মন  
আপনোবে  স  স্ম পদ  দ েবে   োাঁস্ম বয়বছন।  আম ো বদর  ম ত  ম জলুম বদর  জবন্যই  
জোবলবম র  স্ম রু বদ্ধ  আল্লোহ  আ পনোবে  সোহ োযে ে বর ন।’ 

এ ে টু দেবম ই আ োর   বল উ ে ল, ‘সুরূপোর   োস্মড়  আম োর  স্মন বজর   োস্মড় ।  
ওখোনে োর  দ বয়  ভোবল ো  েোে ো র  জোয়গো  আম োর  আর  দনই।  আর  আম োর  স ব বয়  
লোভ আপস্মন ও খোবন  েোে ব ন ।’ 

‘এ  োর  আম র ো উ ে বত  প োস্মর,  ল।’ উ বে  দোাঁড়োব ত  দোাঁড়ো বত   লল  আহম দ  
ম ুসো। 

সুেম ো র োও আহম দ  ম ুসোর  সো ব ে সোব েই উ বে  দোাঁড়োল। 
দুজন আ োর  হোাঁটবত  লোগল  র োস্তোয় উ ে োর  জবন্য। 
নোস্তোর  দটস্ম  বল  বস  স্মছল সুরূ পো স্মসংহোল, সোজনো স্মসংহোল ও  সুেম ো র োও। 
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সুরূপোর  স্ব োম ী অরূপ  র তন স্মস ংহোল নোস্তোর  দটস্ম  বল  সবত   সবত সুরূপ ো 
স্মসংহোলবে  স্মজবজ্ঞস ে র ল, ‘আহম দ ম ুসো ভ োই  সোব হ  দে ো েোয়?’ 

‘তুস্মম   েস্ত স্মছবল দতোম োর  ে স্মম্পউ টোর  স্মন বয়, আর  উ স্মন  দভোবর র  নোম োয  
দসবর ই স্মন ব  দনবম স্মগবয়স্মছ বল ন সম ুদ্র  তীবর ।  এ ই এ বস দগ ো সবল েুবেবছন।  তুস্মম  
ে বর ছ যন্ত্র   ে ো, উ স্মন  ে বর বছন ম োে    েো, আর  আম র ো ে বর স্মছ গহৃ   েো।  গহৃ    েো  দ তো  
দে োন ে োজ  নয়, তোই  এ ে টু আ বগই  আসবত  দপবর স্মছ  নোস্তোর  দ টস্ম  বল।’  লল  সুরূপো  
স্মসংহোল। 

‘দদখ।  আম োর  স্মে ছু দ দোে  হব তই প োবর ।  ভো ই স োবহ  বে  দ দোে স্মদ ও নো।  
ম োবে র  পস্মর স্মিস্ম ত দে োন  সম য়ই তোাঁর  হ োবত  ে োবে  নো।  অতএ  তোাঁর  দক্ষ বত্র   েস্মতক্র ম  
ম োনবতই হব ।’ অরূপ  র তন  স্ম সংহোল   ল ল । 

‘এ ই স্মে ছুক্ষণ  আবগ  সুস্মি তো  আপো  দটস্ম লবফোন  ে বর স্মছবল ন।   লবলন, 
‘ভোই  সো বহ  স  ে োজ  ে োাঁটো য় ে োাঁটোয়  ে বর ন, শু ধু স্মন বজর টো ছোড় ো।’  বলব ছন, 
‘তোাঁর  স্মন বজর  দক্ষ বত্র  তোাঁ বে  দে োন ছোড় দযন  নো দদই।’  লল  সুরূপো স্মসংহ োল। 

‘স্মে ন্তু দসভো ব  যস্মদ  স্মতস্মন  স্মন বজ র  ে েো ভ ো বতন, তোহবল  আন্দ োম োন তোাঁ বে  
দদখ বত দপত  নো, আম র োও দদ খবত  দপত োম  নো।  স্মতস্মন  ম দীনো য়  বস  স্ত্রী, দছবল  স্মন বয়  
সংসোর  ে র বতন।’ অরূপ  র তন  স্মসংহোল   লল। 

‘দুলোভো ই স্মে ে ই  বলবছ...... ।’ সুেম ো র োও  তোর  ে েো দ শ ে  ে র বত  
পোর বলো  নো।  আ হম দ ম ুসো বে  নোস্তোর  দটস্ম  বল  আস বত  দদ ব খ  দেবম  দগল  সুেম ো  
র োও। 

দটস্ম  বলর  দহড ব য় োবর র  দুপ ো বশ   বসব ছ সুরূপ ো ও  অরূ প স্মসংহোল।  
সুরূপোর  পো বশ র  দ য়োর টোবত   বসবছ  সোজনো স্মসং হোল, তোর প র  সুেম ো র োও। 

আহম দ ম ুসো দ্রুত এ বস অ রূ প স্মসংহোবলর  পো বশ র  আবর ে স্মট  দ য়োবর  
 সল। 

‘ভোই  সোব হ , আ োর  আপস্মন এ  দ য়ো বর   স বলন ।’ তোর পর  
দহড ব য়োর স্মট র  স্মদবে  ইস্মে ত ে বর  অরূপ স্মসং হোল   লল, ‘ওটো আপনোর, দয়ো ে বর  
ওখোবন  সুন।’ 
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‘আপনোবদর  অ বনে  অনুবরোধ  র ক্ষ ো ে বর স্মছ।  আর  নয়।  ঐ অ িোনটো 
ফেোস্মম স্মল র  দহড  েস্মির  জবন্য।  এ টোই স্মন য়ম ।  ভোই সো বহ , আপস্মন ওখোবন  সু ন।  
অে ো  ওটো খোস্মল ই েোকু ে ।’ আহম দ ম ুসো  লল। 

‘ফেোস্মম স্মল র  স োর  সম্ম োস্মন ত   েস্মিই ওখ োবন   বসন।  আসল  েোপোর  হল  
যোর ো দটস্ম  বল  স ব ন, তোবদর  ম বধে স ব বয় সম্ম োস্মন তজনই  ঐ  দ য়োবর   সব ন, 
এ টোই ে েো।  আম র ো যোর ো দটস্ম  বল আস্মছ, তোবদর  ম বধে ঐ  দ  য়োর  আপনোর  প্রোপে।  
আম র ো নয়, স োই  এ  ে েোই   লব ।’  লল  সুরূপো  স্মসংহোল। 

‘এ  স্মন বয়  আর  ে েো   োড়ো  নো।  আস্মম  দম হম োন।  ও  জোয় গো ফেোস্মম স্মল  
প্রধোবনর   ো  ফেোস্মম স্মল র  অন্য  ে োর ও, তোই ে েোটো  লস্ম ছলোম ।’ 

 বল আহম দ  ম ুসো উ বে  স্মগবয়  দ  য়োর স্মট বত  সল। 
হোসল অরূপ  র তন স্মসংহোল।   লল, ‘আম র ো আপনোবে  দ ম হম োন নয়, 

পস্মর  োবর র  এ ে জন  বল ম বন ে স্মর  ভোই সোব হ  ।’ 
‘ধন্য োদ।’ 
 বল  আহম দ  ম ুসো  এ ে টু গম্ভ ী র  হল।   লল, ‘দুুঃ স্মখত দয  নো স্তোর সম বয়র  

এ ে টু পবর  আম র ো নোস্ত ো  ে র স্মছ।  দ স্মর বয়স্মছলোম  প্রস্মতস্মদ বনর  ম ত সো গর ত ীবর  এ ে ট ু
দদৌড়ো বদৌস্মড়  ে বর ই  বল  আ স ।  স্মে ন্তু দ স্মর বয়ই  স্মর ে শ ো যোত্রী দুজন দলোবে র  
ম ধেে োর  আবলো নোর এ ে টো অংশ  শু বন ত োবদর  স্মপছু স্মন ব ত হবয়স্মছ ল।  দ দস্মর টো দস ই  
ে োর বণই।’ 

‘এ ম ন স্মে  গুরুত্ব পূণে ে েো  দ য  তোবদর  স্মপছু  স্মন বত  হল, দসট ো স্ম ে   লো  যোয়  
স্যোর?’ সোজনো স্মসংহোল  লল। 

‘ওবদর  ে বেোপে েবনর  ম বধে ‘হোজী  আ দুল্লোহ’ ন োম  শু নবত  
দপবয়স্মছলোম।’ আ হম দ ম ুসো   লল। 

‘ ুবঝস্মছ। ধ ন্য োদ।’  লল  সো জনো  স্মসংহোল। 
‘স্মপছু দনয়োর  দর জোল্ট  স্মে  হল, দসট ো স্মে   লো  য োয় ভোই  সো ব হ ?’  লল 

অরূপ স্মসংহ োল। 
‘অ শ্যই।  স্মপছু  স্মন বয়  ওব দর  স  ে েো  শু বনস্ম ছ। তোর  ম বধে  আম োর  জবন্য  

ে েোটো স্মছল  হ োজী  আ দুল্ল োহব ে  দয খোবন  দর ব খবছ, তোর ো  দস খোনে োর  পো হোর োদোর ।  
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দসখোবন ই তোর ো য োস্মে ল।  আস্মম  ওবদর  সোবে দশ ে পযেন্ত স্মগবয়  োস্মড় টো দ দবখ  
এ বসস্মছ।’ আহম দ ম ুসো   লল। 

‘তোর  ম ো বন হোজী  স োবহ  বে  দ যখো বন   ন্দী  ে বর  র োখ ো  হবয়বছ, দস 
জোয়গোটো দদব খ এ বস বছন।  েে োংে স গড।’  লল  সুরূ পো স্মসং হোল। 

‘হ্যোাঁ, যো  ুব ঝস্মছ, যো শু বনস্ম ছ, তো যস্মদ  সতে  হয়।’ আ হম দ ম ুসো   লল। 
‘তোহ বল স্যোর, আজ র ো বতই  আপনোর  স্মেতীয়  অস্মভ যোন।’  লল  সোজনো  

স্মসংহোল।  নোস্তোর  ম বধেই  ে েো  ল স্মছল। 
সোজনোর  ে েোর  জ ো ব  স্মে ছু ন ো  বল  হ োসল আহম দ  ম ুসো। 
‘ভোইয়ো, আপস্মন হোসবছন।  আস্মম  দযখো বন  ন্দী স্মছল োম  দ স  ন্দীখোনোয়  

আপনোর  দেোে োর  আ বগর ি টন ো  ম বন হবল  এ খনও  আম োর  গো  ে োাঁবপ। আম োর  ে বক্ষ র  
পোাঁ  প্রহর ী  আপনোর  গুল ীবত ম র ল।  ওরোও দতো আপনোর  আবগই আপনো বে  গুলী  
ে বর স্মছল, দস গুলী যস্ম দ আপ নো র  লোগত! আপনোর  দসস  ে েো ম বন পবড় নো?’ 
 লল সুেম ো র োও। 

‘ওস  দুুঃ বখর  ে েো  ম বন নো প ড়োই ভো বলো সুেম ো।’ আহম দ  ম ুসো  লল। 
‘ওটো দত ো শ ংে ো, আতংে  ও  ী ভৎসতোর  ে েো, দুুঃ খ দে োনট ো?’ প্রশ্ন সুেম ো 

র োওবয়র । 
‘এ খোবন দুুঃ খটো হল পোাঁ টো দ ম বয়র  ম ৃতেু ম োবন  পোাঁ টো  পস্মর  োবর  দুুঃ বখর  

পোহোড়  দনবম আস ো।’ আহম দ  ম ুসো  লল। 
দটস্ম  বলর  স ো ই আহম দ  ম ুসো র  স্মদবে  তোে োল।  আহম দ  ম ুস োর  ভোর ী ে ণ্ঠ 

তোর ো লক্ষ ে ে র ল। 
সবে  সবে  দে উ  ে েো  লল ন ো।  এ ে টু পর অরূপ  র তন স্মসং হোল  লল, 

‘ভোই স োবহ  , আপনোর  ম ন খু ই সংব  দনশ ীল।  ম োনুে, জী   স্মন স্ম েবশ বে সে বলর  
প্রস্মত আপনোর  ভোবলো োসো দদস্ম খ।  তোহবল আপস্মনই আ  োর  দ ে ম ন ে বর  ে োর ও প্রস্মত 
গুলী  োল োবত  পো বর ন, দযম ন ঐ পোাঁ স্মট  দম বয়বে  ম োর বলন ।’ 

আহম দ ম ুসোর  ম ুব খ স্ম েণœতোর  এ ে টো ছোয়ো  দন বম বছ।  লল, ‘আম োর  
সোম বন স্মির  লক্ষ ে স্মছল  সুেম োব ে  উ দ্ধোর  ে র ো।  এ ই পবে  দ য   োধোই  আসুে  ত োবে  
সস্মর বয় দফলো।  আস্মম  আবগ  সু বযোগ  দপ বয় প্রু্ুে  পুস্মলশ বদর  সংজ্ঞ োহীন ে বর  পে  
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পস্মর ষ্কোর ে বর স্মছ।  স্মে ন্তু দম বয়গুবলোর দক্ষ বত্র দস সুব যোগ প োই স্মন ।  ওরোই আবগ গুলী  
ে বর বছ। ওবদর  নো ম োর বল ও বদর  পবর র  গুলী বতই আম ো বে  ম র বত হবত ো।  আস্মম  
সুেম োবে ও উ দ্ধোর  ে র বত প োর তোম  নো।’ 

‘ধন্য োদ  ভোই  সোব হ ।  এ টো ই পৃস্মে ীর  স্মন য়ম ।  দগ োলোপ তুলবত দগবল  
ে োাঁটোর  ি ো সইবত হয়, পরীক্ষ োয় ভোবলো ে র বত  হবল ভোবলো  পড়োর  ে ি, উ পোজেন 
ে র বত হবল  ে োজ ে র োর  ে ি স্ব ীে োর  ে র বতই  হয়।  সুেম ো র  ম ুস্মির  ম ূলে দদয়ো  
তোবদর  জ বন্য  অ ধোস্মর ত স্মছল ।’ 

‘ধন্য োদ  ভোই  সোব হ ’  বল  আহম দ ম ুসো উ বে  দ োাঁড়োল।  তো র  নোস্তো খোওয় ো  
দশ ে। 

আহম দ ম ুসো ত োর  ি বর র  স্মদব ে  যো োর  উ ব দেোগ  স্মন বতই  সু রূপো স্মসংহ োল 
হে োৎ দ্রুত  ে বণ্ঠ   বল  উ ে ল, ‘ভোই  সো বহ , জরুস্মর  খ  র  আবছ। আপস্মন  ড্র ইং -এ  
এ ে টু  সুন।  আম র োও আসস্মছ।’ 

ঔৎসুে ে, দে ৌতুহল আ হম দ ম ুসোবে  স্মি বর  ধর ল।  ড্র ইংরুবম র  স্মদবে  পো  
 োস্মড় বয়  লল, ‘সুখ বর র  স্মশ ব র োনোম   লবত পোবর ন দ োন।’  

‘হ্যোাঁ  পোস্মর ।’  বল  এ ে টু  স্ব র  নোস্মম বয়  সুরূপো   লল, স্মদল্লী দ েবে  ম োস্মে েন  
র োষ্ট্র দূত আপনোবে  দটস্ম লবফ োন ে বর স্মছবলন ।  আপস্মন নো েোে োয়, আপনোর  
দম ো োই বল আস্মম ই এ েোবটঠ ড  ে বর স্মছলোম।’ 

‘ধন্য োদ’  বল  আ হম দ ম ুসো  স্মগবয়  ড্র ইং  রু বম   সল। 
স োই এ ল ড্র ই ংরুবম । 
‘আ োর ও আ পনোবে  ধন্য  োদ  স্ম দস্মে  দ য আপস্মন  দটস্ম লবফ োনস্ম ট ধবর স্মছবলন । 

গত র োব ত অবনে  সম য় ধ বর  তোবে  দটস্ম লব ফোবন  পোওয় োর  দ িো  ে বর স্মছ।  পোইস্মন ।’ 
 লল  আহম দ ম ুসো। 

‘অবনে  র োবত গতে োল উ স্মন  দ ফবর ন।  এ বসই আপনোর  দম বস জ পোন।  অত  
র োবত দটস্ম লবফোন  নো ে বর  সে োবল দটস্ম লব ফোন ে বর ন।  উ স্মন  ৯ ট ো দ েবে  ১ ০টোর  ম বধে  
আপনোর  ে বলর  অবপক্ষো ে র ব ন।  এ র পর ৪ টো দেবে  ৬ টো পযেন্তু উ স্মন  স্মফ্র  
েোে ব ন।’ 
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আহম দ ম ুসো ি স্মড় র  স্মদবে  ত োে োল।  ি স্মড় বত সে ো ল  ৯ টো ৩০ স্মম স্মন ট, 
দ বজ বছ। আ হম দ ম ুসো   লল, ‘স্ম বে ল প যেন্ত অবপক্ষো  ে র বত  পোর ব  ো  নো।  এ খনই  
দটস্ম লবফোনট ো দস বর  দন ই।’ 

ে েো দশ ে ে বর ই প বে ট দে ব ে  দম ো োইল  দ র  ে বর  ম োস্মে েন র োষ্ট্রদবূতর 
নোবোবর  দটস্ম লবফ োন ের ল।   

স্মর ংবটোন স্মতন োর  দ বজ উ ে ব তই ওপোর  দে বে  এ ে টো ভোর ী গল ো  বল  
উ ে ল, ‘গুড  ম স্মন েং স্ম বভন  োগে ম েোন।  দে ম ন আবছন?’ 

‘গুড  ম স্মন েং র  োটে প োওবয়ল।  আস্মম  ভোবলো আস্মছ।  আপস্মন দ ে ম ন?’ 
র  োটে পোও বয়ল  নয়োস্মদল্লীি  ম োস্ম ে েন র োষ্ট্রদতূ। আহম দ  ম ুসোর  ে েোর  উ ত্ত বর 

দস  লল, ‘ভোবলো স্মম .  োগেম েোন।  আস্মম  আপনোবে  খুাঁবজ হয়র োন।  আন্দ োম োবন 
স্মগবয়ও  পোইস্মন ।  এ স্মদবে   োর   োর  আম োবে  তোস্মে দ  স্মদ বে আপনো বে  দলোবে ট  
ে র োর ।  আন্দ োম োবনর  খ বর  উ স্মন  উ স্মেগ্ন।’ 

‘স্যস্মর ।  আন্দ োম োবন যখন  আপস্মন এ বসস্মছবলন, তখন আস্মম  দপোটে  দেয় োর  
দেবে  অ বনে  দূ বর  আহত  হ ব য় পবড়স্ম ছলোম ।  আপস্মন  এ খোব ন আসোর  খ র  আস্মম  
ওখোন দ েবে ই দ পবয়স্মছলোম।  স্ম ে ন্তু স্মতস্মন  আপনোর  দটস্ম লবফোন নোবোর  তখন স্মদ বত  
পোবর নস্ম ন।  দপ্রস্মসবড ঠট  আন্দ োম োবনর  দে োন খ  বর  উ স্মেগ্ন?’ 

‘স্মম . দপ্রস্মসবড ঠট  আম োবে  আন্দ োম োবনর  খ র  স্মন য়স্মম ত ম স্মন টর  ে বর 
পোে োবত   বলবছন।  আস্মম  দস টো পোস্মে বয়  যোস্মে ।  সম্প্রস্মত  দ সখোবন  র হস্যজনে  
স্মন হবতর হোর  দ  বড় দ গবছ। য ো র ো ম োর ো যোবে তো বদর  প্র োয় এ ে শ  ভোগই স্মসআইএ -
এ র  তেেম বত ভ োর বতর সো ম্প্র দোস্ময়ে  সন্ত্রো সী  দ গোষ্ঠ ী ‘ম হোসংব ি’র  দলোে ।  স্মসআইএ  
এ  তেে স্মদবয় বছ দ য, ম হোসংবি র  স্ম পরীবত ‘স্ম বভন   ো গেম েোন’ নোবম  এ ে জন  দলোে  
ে োজ  ে র বছ।  এ র  দ স্মশ  স্মসআইএ  আর  দে োন তেে স্মদবত প ো বর স্মন ।  স্মম . দপ্রস্মসবড ঠট 
দসখোনে োর  প্রে ৃত অ িো স্মে  জোনবত  োন আপনোর  ে োছ দ েবে ।  দে োন সোহোযে  
আপনোর  দর ে োর  স্মে নো জোনব ত দ বয় বছন।’ 

‘ধন্য োদ  স্মম . এ েোম ব সড র ।  আপস্মন আন্দ োম োবনর  দখ োাঁ জ র োখবছন  
এ জবন্য আপনো বে  অস ংখে  ধ ন্য োদ।  পস্মর স্মিস্ম ত এ খবনো  আ র ও জস্মট লই র বয় বছ। 
স্ম বশ ে ে বর  ম ুসলম োনবদর  স্ম বশ ে ে ম ুেস্মন স্মট র  দলোে  দয  পস্ম র ে স্মল্পতভোব  স্মন হত  



ডুব ো  প োহোড়  108 

 

হস্মে ল, দসট ো  ন্ধ হ বয়ব ছ। েড়যন্ত্রে োর ী সংগে বনর  দলোে র োই এ খন স্মন হত হ বে।  
তব  সম স্যোর  জস্মট লতো  তো ব ত ে বম স্মন ।  প্রধোনত  য োবে  উ দ্ধোর  ে র বত আম োর  
আন্দ োম োবন আসো, তোবে  উ দ্ধো র  ে র ো যোয়স্মন ।  তোর  উ পর স্মেড ন্যোপ হ বয়বছন হোজী  
আ দুল আল ী  আ দুল্লো হ।  আপস্মন দসট ো  জো বনন ।  ‘ম হ োস ংি’ সংগে নস্ম ট  ‘ড ু ব ো  
পোহো বড়’র  ম তই স্ম পজ্জনে ।  দখোদ  আন্দ োম োবনর  গভনের  এ র  সোবে জস্মড় ত  দ দবখ  
ম বন  হবে, সর ে োর  এ  ং সর ে োবর র  র োজন নস্ম তে  ম হবল ‘ম হোসংবি’র  স্মশ ে ড়  
ম জ ুতভোব  স্ম স্তৃত।  আর  এ র ো ে তটো  দ পবর োয়ো  তো   ু ঝো  যো য়, স্ব য়ং গভনের  তোর  
স্মন বজর  দম বয়বে  স্মে ড ন্যোপ ে র োর  ি টন ো দেবে ।  এ ই..........।’ 

আহম দ ম ুসোর  ে েো  আর  অ গ্রসর  হ বত পোর বলো  নো।  এ ে োম ব বসড র  
আহম দ ম ুসো বে  ে োস্মম বয় স্মদ বয়   বল উ ে ল, ‘তুস্মম  স্মন স্মিত দয, গভনের  স্ম স্ম  ম োধ  এ  
ে োজ ে বর স্মছবলন? স্মসআইএ  সূ ত্রও আম োবে  এ টোই জ োস্মন বয়ব ছ।’ 

‘ইবয়স  স্মম . এ েোম ব বসড র, গভনের  স্ম স্ম  ম োধব  র  দম বয় সুে ম ো র োও -ও  এ  
 েোপোবর  স্মন স্মিত।  আস্মম  দতো  স্ম নস্ম িত অ শ্য ই।’ আ হম দ ম ুস ো  লল। 

আহম দ ম ুসোর  দশ ে  োে েটোর  দ র শ  দম লো োর  আবগই এ েোম ব বসড র  দ্রুত  
ে বণ্ঠ  বল উ ে ল, ‘স্মে ন্তু স্ম স্ম  ম োধ  স্মন বজর  দম বয়বে  দে ন স্মে ড ন্যোপ ে র ব ন? এ  
প্রবশ্নর  উ ত্ত র  আম োবদর  স্মসআই এ  স্মদবত পোবর স্মন ।’ 

‘স্মম . এ েোম ব বসড র, দয ে োর বণ  স্ম স্ম  ম োধ   ো ম হ োসংি  শ োহ  আলম গীবর র 
ম ো-ব োনবে  স্মে ড ন্যোপ ে বর স্ম ছল, দসই এ ে ই  ে োর বণ সু েম ো র োওবে  তোর ো 
স্মে ড ন্যোপ ে বর ন।  আহ ম দ শ োহ আলম গীবর র  ম ো -ব োন হোত ছোড়ো হ বয় যো  োর  পর  
সুেম ো র োওবে  স্মে ড ন্যোপ ে র ো হয়।  সুেম ো  র োওবে  আহম দ শ োহ  আলম গী বর র  
সোম বন হ োস্মজর  ে বর  তোর ো  সুেম োর  উ পর স  র ে বম র  স্মন যেো তন  োস্মল বয় আ হম দ  শ োহ  
আলম গীর বে  ম ুখ খুলবত   োধে  ে র বত দ বয়স্মছল।  ওব দর ....... ।’ 

আ োর ও আহম দ  ম ুসোবে  তো র  ে েোর  ম োঝখোবন  েোস্মম বয় স্ম দবয় ম োস্মে েন  
র োষ্ট্রদতূ র  োটে প োওবয়ল   লল, ‘স্ম স্ম  ম োধ ও এ ত  জি ন্য?’ 

‘স্মম . এ েোম ব বসড র, স্ম স্ম  ম োধ  জি ন্য নয়, জি ন্য হল ‘ম হো সংি’।  এ ই 
‘ম হোসংি’ই ম োনুে বে  অম োনুে   োনো বে।’ আহম দ  ম ুসো  লল । 
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‘স্মে ে   বলছ স্মম .  োগেম েোন।  তোর ো েোে -বেোল  স্মপস্মট বয় গুজর োবট যো  
ে বর স্মছল, দসই ে োজই স্মন র ব  আর ও স্মন খুাঁতভোব , আর ও সোম স্মগ্রে ভোব  ে র োর  
ে োজ তোর ো শু রু ে বর বছ আ ন্দোম োন দেবে ।  এ বে  আবগ  োড়বত দদয়ো যোয় নো।  
ভোর ত সর ে োর ও স্মন িয়ই এ বে  আবগ  োড়ব ত দ দব  নো।  স্মে ন্তু এ ে টো ে েো  লবতো, 
‘আহম দ শ োহ  আলম গীবর র  ে োছ দ েবে  স্মে  ে েো দ র  ে র বত  োয়?’ 

‘স্মে  এ ে টো  োি নোস্মে  আহ ম দ শ োহ আলম গীর  দে োেোয়  দর বখ বছ তো  
জোনবত  ও  দপ বত   োয়।   োব ি  স্মে  এ ে টো দস্মল ল ও  আর ও  স্মে ছু আব ছ। এ র  দ স্মশ  
স্মে ছু আম র ো জোনবত প োস্মর স্মন  এ েোম ব বসড র ।’  লল  আহম দ ম ুসো। 

‘আহম দ শ ো হ আলশ গী বর র  ে োবছ ে োে ো ে োগজপত্র  ও বদ র  ে োবছ  এ ত 
ম ূলে োন হ ব  দে ন? আহম দ  শ োহ আলম গীর  স্মে  দগ োপন  দে োন দ গোষ্ঠ ীর  সো বে  স্মছল, 
যোবদর  দে ো ন েোগজপত্র  তোর  ে োবছ গস্মেত আ বছ?’ এ েোম ব বসড র   লল। 

‘এ ম ন েেো দে উ   বল  নো।  এ ম ন দে োন সংগেন  আন্দ োম োবন দনই।’ 
এ ে টু েোম ল আহম দ  ম ুসো ।  দেবম ই  আ োর   বল  উ ে ল, ‘স্মম . 

এ েোম ব বসড র, আন্দ োম োবন  তেমোন পস্মর স্মিস্ম তবত আপনোর ো  স্মে  ে র বত পোবর ন  
 লুন?’ 

‘আম র ো অ শ্যই  অবনে  স্মে ছুই ে র বত  প োস্মর ।  স ব বয়   ড় দ য  ে োজ 
ে র বত পোস্মর  দসট ো  হল  ভ োর ত  সর ে োর বে  দ গোটো  স্ম েয়  জোস্ম নবয় ত োর  ে োছ  দেবে  
প্রস্মতে োর  দো ী  ে র ো।’  লল  এ েোম ব বসড র  র  োটে প োওবয়ল। 

‘স্মে   লব ন আপস্মন?’ 
‘ ল  ‘ম হ োসংবি’র  ে েো।   ল  আন্দ োম োবন  তো বদর  স্মন ম ূেল  অস্মভযোন, 

আহম দ শ োহ  আলম গীর  ও হো জী আ দুল্ল োহবে   ন্দী ে বর  র োখোর  ে েো ইতেোস্মদ।’  
ে েো দশ ে ে বর ই এ েোম ব বস ড র  আ োর  দ্রুতে বণ্ঠ  বল উ ে ল, ‘সুেম ো 

র োও স্মে  দে োন দিট বম ঠট  স্মদ বত পোবর?’ 
‘ে োবজ আসব  স্মে? আস্মম  সুেম োবে  স্মজজ্ঞ োসো ে বর  দদখ ।  আস্মম  ম বন 

ে স্মর  আপস্মন ভোর ত সর ে োরবে  র োস্মজ ে র োবত পো বর ন এ  ং ভোর ত সর ে োর  
স্মসস্ম  আই-এ র  ভোবলো  ইউ স্মন টবে  আন্দ োম োবন পোে োবত  পো বর ন, তোহ বল ত োর ো হোজ ী  
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আ দুল্লোহ ও আ হম দ শ োহ আলম গীর বে  উ দ্ধোর  ে বর  হোবত -ে লবম  স  প্রমোণ 
ে র বত পোবর ।’ আ হম দ ম ুসো  লল। 

‘আম োর  পোর োর  ে েো   লছ  দে ন? স্ব য়ং ম োস্মে েন দপ্রস্মসবড ঠট   লব  ন 
ভোর বতর প্রধোনম ন্ত্রীবে ।  তুস্মম  স্ম ন্তো ে বর ো নো  স  স্মে ে  হ বয় যোব  ।  দতোম ো বে  দ তোম োর  
স্মদবে  স্ম বশ ে দখয়োল র ো খবত   বলবছন ম োস্মে েন দপ্রস্মসবড ঠট ।  আর  দশ োন, আম োর  স  
 ুল সোদো হ বয়বছ। তুস্মম  অ বনে  দছোট  বলই দতোম োবে  ‘তুস্মম’  বলস্ম ছ, স্মে ছু ম বন 
ে বর ো নো।  তো হবল  ে েোর  এ খোবনই  দশ ে  োই।’  লল  এ েোম ব বসড র  র  োটে  
পোওবয়ল।   

‘ধন্য োদ স্মম . এ েোম ব বসড র ।  স্মম . দপ্রস্মসবড ঠট বে  আম োর ে ৃতজ্ঞতো 
জোনোব ন।   োই।’  বল  দম ো ো ইল  অফ  ে বর  স্মফ বর  এ ল  দসো ফোর  স্মদবে ।  ধ প  ে বর  
 বস  পড়ল  দসো ফোয়। 

স্মপন পতন স্মন স্তব্ধ তোর  ম বধে সু রূপো স্মসংহ োল, সোজনো স্মসংহ োল, অরূপ র তন 
স্মসংহোল ও সুেম ো র ো ও আহম দ  ম ুসোর  ে েো শু নস্ম ছল।  আহম দ ম ুসো যখন দম ো  োইল  
স্মন বয় সবর  য োয়স্মন  তখন  ে েো দ শ োনো দয বত প োবর   বল স  োই  ম বন েবরবছ। 

আহম দ ম ুসো দসোফোয়   সব তই সোজনো স্মসংহোল   লল, ‘স্যোর, দটস্ম লবফোবন  
‘দপ্রস্মসবড ঠট’ শ ব্দ  ে বয়ে  োর  এ বসবছ।  দশ বে  আ পস্মন  দপ্রস্ম সবড ঠট বে  ে ৃতজ্ঞতো 
জোনোবলন ।  দে োন দপ্রস্মসবড ঠট? ভোর বতর?’ 

‘নো সোজনো, ম োস্মে েন দপ্রস্মসবড বঠট র  ে েো আম র ো  বলস্ম ছ।’ আহম দ ম ুসো  
 লল। 

সোজনো স্মে ছু   লবত  যোস্মে ল, স্মে ন্তু তোর  আ বগই  সুেম ো  র োও  বল উ ে ল, 
‘আম োবে  স্মে  স্মজজ্ঞ োসো ে বর  দ দখোর  ে েো  এ েোম ব বসড র বে   লবলন  ভো ইয়ো?’ 

‘দতোম োর  ি টন ো সম্প বে ে স্মতস্মন  দ তোম োর  ে োছ  দ েবে  এ ে টো দিট বম ঠট   োন।’ 
আহম দ ম ুসো  লল। 

‘দে ন? স্মতস্মন  স্মে  ে র ব ন?’  লল সুেম ো র োও। 
‘স্মতস্মন  এ  ং ম োস্মে েন দপ্রস্মস বড ঠট  আন্দ োম োবনর   েো পোবর  ভ োর ত সর ে োর বে 

 লব ন।  দ তোম োর  দিট বম ঠট  এ ে টো দস্মল ল স্মহবস ব   ে হৃ ত  হব ।’ আহম দ  ম ুসো 
 লল। 
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‘অ শ্যই, আস্মম  দিট বম ঠট  দদ  ভোইয়ো।’ 
‘স্মে ে  আবছ। ধ তস্মর  ে বর  র োখ।  তোর  স্ম বশ ে দটস্ম লবফোবন আস্মম  পোস্মে বয় 

দদ ।’ আহম দ ম ুসো   লল। 
‘ফেোবি ও দতো  পোে োবত  পো বর ন।’  লল  সুেম ো র োও। 
‘নো ফেোি, ই-বম ইল, সোধোরণ  দটস্ম লবফোন  স্মে ছুই  ে হ োর  ে র ো যোব   নো।  

অবন্যর ো  ধবর  দফল ব ।  ওটো ম োস্মে েনীবদর  স্মন জস্ব   েো বনবল  পো ে োবত হব ।’ আ হম দ  
ম ুসো  লল। 

‘ভোইয়ো, আপস্মন দ য  স  ে োব জর  ে েো  লবলন, দসস  ে ো বজ স্মে  স্মতস্মন  
ভোর ত সর ে োর বে   বল স োহো য ে ে র োবত পোর ব  ন?’  লল সুে ম ো র োও। 

হোসল আহম দ ম ুসো।   লল, ‘ম োস্মে েন র োষ্ট্রদবূত র   লোই যব েি।  তোর  উ পর 
ম োস্মে েন দপ্রস্মসবড ঠট  ম োস্মে েন দপ্র স্মসবডঠট  এ   েোপ োবর  যস্মদ এ ে টো ইস্মে তও ে বর ন, 
তোহবল দদ খব  ভোর তীয় আ ইন -শ ৃঙ্খলো এ বজন্সী স্মে ভোব  আন্দ োম োবনর  উ পর 
ঝোাঁস্মপবয় পবড়।’ 

ে েো দশ ে ে বর ই  আহম দ  ম ুসো  উ বে  দোাঁড়োল।   লল, ‘ ো এ খ ন আর  আস্মম  
খোস্মে  নো।  এ খনই এ ে টু দ  রুব ত হ ব ।’ 

ে েো দশ ে ে বর ই আহম দ ম ুসো  তোে োল সোজনো স্মসং হোবলর  স্মদ বে ।   লল, 
‘দদখ, আম োর  পোগড়ী দে োেোয়?’ 

‘স্মশ খ সোজোর পোগড়ী দতো? স্মন বয় আসস্মছ স্যোর ।  ইস্মস্ত্র হবয় আব ছ।’  বলই  
দদৌড়  স্মদল সোজনো  স্মসংহ োল। 

ম ুহূতে ে বয়ে  পবর ই  সোজনো  ইস্ম স্ত্র ে র ো পোগড়ী  স্মন বয় হোস্মজর  হ ল। 
‘ধন্য োদ, সোজনো।’ 
 বল প োগড়ী হো ব ত স্মন বয়  আহম দ ম ুসো তোর  ি বর র  স্মদবে  প ো  োড়োল।   
আহম দ  বল দগবল স োজনো  স্মসংহোল অরূ প র তন স্মসংহ োবলর  স্মদবে  

তোস্মে বয়  লল, ‘দুলোভোই, স্যো র বে  ম োস্মে েন সর ে োর  এ ত গুরুত্ব দ দন দে ন?’ 
‘দদ োর ই ে েো  সোজনো।   লো  হয় আহম দ  ম ুসো  ম োস্মে েন যুি র োষ্ট্রবে  এ ে 

েড়যবন্ত্রর  অবক্টোপ োস দ েবে  ম ুি ে বর  শ ো স্ম ন্ত, স্ব েতো ও ম যেোদোর  আসবন অস্মধ স্মষ্ঠত  
হবত স োহো যে ে বর বছ, যো ম োস্মে েন যুির োবষ্ট্রর  ফোউ ঠড োর  ফো দোর সবদর  স্ব প্ন স্মছল।  
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তোই নতুন ে বর  পুরোতবনর  স্ব ে ীয় অ িোবন স্মফবর  যো ওয়ো  আবম স্মর ে োর   তেমোন 
নোয়ে র ো আহম দ ম ুসোর  প্রস্মত  ে ৃতজ্ঞ হওয়ো স্ব োভ োস্ম ে ।’ 

‘খু   ড়  স্ম েয়।  আস্মম  জোনতো ম  নো  দুলোভ োই, এ ত  ড়  পস্মর  য় তোর !  স্মে ন্তু  
এ ই তুলনোয় ত োবে  উ পযুি  গু রুত্ব আম র ো স্মদস্মে ন ো।’ সোজন ো  লল। 

‘তোহ বল এ   োস্মড় বত  আর  তোব ে  পোব   নো।  যতই  ঝুাঁস্মে  েোে, দসোজো  স্মগবয়  
দহোবট বল উ ে ব ন।’  লল  সুরূ পো স্মসংহ োল। 

সোজনোর  ম ুখ  ম্লোন হল।   লল, ‘তোহবল  েোে   ো  ো   ড়   ড়  ফমেো স্মল স্মট ।  উ স্মন 
েোে বছন, দসট োই ভ োবলো।’ 

 বল উ বে  দোাঁড়োল  সোজনো স্মসং হোল।  এ ে টু পবর   লল, ‘ ল সুেম ো স্মন ব  
 োগোবন  যো ই।’ 

স োই উ বে  দোাঁড়োল। 
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৫ 
সোগবর র  ত ীর  দি বে  দোাঁড়োবন ো  অস্মভজো ত  ‘সী  স্মভউ’ দর িুবর ঠ ট।  আহম দ 

ম ুসো সোগবর র  প্র োবন্তর  এ ে টো  দ টস্ম  বল   বস   োবয়র  ে োবপ  ুম ু ে  স্মদস্মেল। 
আহম দ ম ুসো প্রোয়  স্মন য়স্মম তই এ ই সোগর তীবর  আবস এ  ং এ ে  সম য় এ ই 

দটস্ম  বল এ বস   বস। 
যেোর ীস্মতই  এ ে জন স্মনষ্ঠো োন স্ম শ বখর  দপোশ োে  আহম দ  ম ুসোর  দদ বহ। 
 োবয়র  ে োব প  ুম ুে  স্ম দবয়  আহ ম দ ম ুসো  তোস্মে বয়স্মছল  আন্দ োম োন সোগ বর র  

স্মির  ে োল পোস্মন র  স্মদবে । 
তোর  দটস্ম  বল  তোর  ম ুব খোম ুস্মখ আ র  এ ে জন এবস  সল। 
আহম দ ম ুসো  সোগর  দ েবে  দৃস্মি  স্মফস্মর বয় স্মন বয়  ত োর  সোম বন  এ বস   সো  

দলোে স্মট র  স্মদবে  ত োে োল।  তোস্ম ে বয়ই  ম বে  উ ে ল আ হম দ  ম ুসো।  দসস্মদন  স্মর ে শ োয় 
 বড় যোওয় ো এ ই দলোে স্মট বে ই অনুসর ণ ে বর  আহম দ ম ুসো হোজী  আ দুল্লো হবে  
র োখো  ন্দী খোনোয় দপৌ বছস্মছল।  স্মর ে শ ো  বড় যোওয় োর  সম য় ওবদর  ে বে োপে েন 
দেবে  এ ই দলোে স্মট র  নোম  শু বনস্ম ছল ‘হস্মর স্মে েোণ’।  পবর  ওখোবন  স্মগবয় দদ বখস্মছল  
হস্মর স্মে েোণ  ঐ   ন্দীখোনোর  প্রহর ো- ে িোর  প্রধোন।  সম্ভ  ত দ স  পুস্মলবশ র  দগোবয়ন্দো  
স্ম ভোবগ  েোে ো ছোড়োও  সন্ত্রোস ো দী সংি ো ‘ম হ োসংি’-এ র  প্রভো  শ োলী  সদস্যও। 

আহম দ ম ুসো  তোবে  স্ম ন বত  দ প বর ই স্মস দ্ধোন্ত  স্মন ল দলোে স্মট বে  এ ে টু  োস্মজবয়  
দদখ বত হব ।  স্মে ছু পোওয়ো  দ য বতও পোবর । 

পস্মর স্ম ত দলোে বে  নতুন ে বর  দদখ বছ এ ম ন এ ে টো ভো  স্মন বয় আহম দ  
ম ুসো দলোে স্মট র  উ বদ্দব শ্য স্ম হ ন্দী ভোেোয়   লল, ‘হস্মর স্মে েোণজ ী, আপস্মন দে ম ন 
আবছন?’  

হস্মর স্মে েোণ দলোে স্মট  ওবয়টোবরর  স্মদবে  তোস্মে বয় তোর  অবপ ক্ষ ো ে র স্মছল। 
আহম দ ম ুসোর  সবব োধন  শু বন দ স স্মফবর  তোে োল।  স্মে ন্তু আহম দ ম ুসোবে  স্ম ন বত  নো  
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পোর োয় এ ে টো স্ম ব্র ত ভো  তো র  দ োব খ -ম ুবখ  ফু বট উ ে ল।   লল, ‘আপস্মন আম োবে  
স্ম বনন? স্মে ন্তু আস্মম  দতো.......... ।’ 

‘স্ম ন বত পোর বছন ন ো, এ ই দতো?’ আহম দ ম ুসো হস্মর স্মে েোবণর  ম ুবখর  ে েো 
দে বড় স্মন বয়  লল। 

ে েোটো দশ ে ে বর  আহম দ ম ুসো  এ ে টু েোম ল।  পরক্ষ বণই ম ুবখ হোস্মস দট বন 
 লল, ‘দে ন ম বন  পড়বছ  নো? ওল্ড দসঠিোল  দম স্মড বে ল দিোর’-এ র   োস্মড় ব ত আস্মম  
আপনোবে  দ দবখস্মছলোম।  আস্মম  সোব ে  দজন োবর ল  জগস্মজত  জ য়র োম  ম হোগুরুর  পক্ষ  
দেবে  দ সখো বন  স্মগবয়স্মছলোম  হো জী আ দুল্ল োহবে  স্মজজ্ঞ োসো  োদ  ে র োর  জবন্য।’ 

আসবল আহম দ  ম ুসো দজনোবর ল জগস্মজত জয়র োম  ম হ োগুরু ব ে  স্ম বনই নো।  
হস্মর স্মে েোণবে  অনুসর ণ ে বর  দসস্মদন ওল্ড দসঠিোল দম স্মড বে ল দিোবর র  ি োাঁস্মট বত স্মগবয়  
আড়োল দেবে  হস্মর স্মে েোণবদর  ম ুবখই ঐ  দজনোবর বলর  নোম  এ  ং তোর  দলোে ব দর  
আসোর  ে েো শু বনস্ম ছল। 

হস্মর স্মে েোবণর  ম ুবখ লজ্জোস্মম স্মিত হোস্মস ফু বট উ বে স্মছল।  দস  লল, ‘স্যস্মর, 
দসস্মদন স্মছল র ো ত, আর  আপস্মন হ্যোট পবর স্মছবলন ।  তো ই স্ম ন ব ত পোর স্মছলোম নো।’ 

তোর  অন্ধে োবর  স্মে  দ ছোড়োর দে ৌশ লট ো ে োবজ  দলবগ বছ দদ বখ আনস্ম ন্দত হল  
আহম দ ম ুসো। 

‘তোই হব ।  যোে, আপনোর ো দ ে ম ন আবছন? হোজী আ দুল্লো হর  খ র  ে ী?’ 
‘দে ন, আপস্মন স্মে ছু জোবনন  নো?’ 
হস্মর স্মে েোবণর  ে েোয় ম বন  ম বন  উ স্মেগ্ন  হল  আহম দ  ম ুসো।  হ ো জী স োবহ ব র  

স্মে ছু হয়স্মন  দতো!  স্মে ছু নো  জোনো র  ে েো  লবছ  দে ন? ি বটবছ স্ম ে  স্মে ছু? 
আহম দ ম ুসো হস্মর স্মে েোবণ র  স্মদবে  দ োখ তুবল  লল, ‘আস্মম  দসস্মদন ওখোন  

দেবে  স্মফ বর ই ে লে োতো স্মগ ব য়স্মছলোম, গত র ো বত স্মফ বর স্মছ ।  স্ম বশ ে স্মে ছু স্মে 
ি বটবছ?’ 

‘ ড় স্মে ছু ি বটবছ। স্ম  পদ  দদ খ ো যো বে সোম বন।’  বল  েোম ল  হস্মর স্মে েোণ। 
আর ও উ স্মেগ্ন হল আ হম দ ম ুসো ।   লল, ‘স্মে  ি বটবছ?’ 
‘স্মসস্ম  আই তদবন্ত  আস বছ। সম্ভ ত  হোজ ী সোব হব র  পস্ম র  োর  দে বে  

দে ন্দ্রীয় সর ে োবর র  ে োবছ  অস্মভবযোগ  দগবছ  দয, পুস্মলশ তো বে  স্মন য়ম ম োস্মফে 
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দগ্রফত োর  নো ে বর  দ আইস্মন ভো ব  লুস্মে বয় দর বখ বছ। আস্মম  স স্মে ছু জোস্মন নো।  তব  
আজই স্মসস্ম  আই -এ র  শ স্মিশ োলী স্মট ম  আসবছ। আর  স্মসস্ম  আই দগো বয়ন্দোর ো নোস্মে  
ইস্মতম বধেই এ বস  দগ বছ।’ 

আহম দ ম ুসো  ম বন  ম বন  খুস্মশ  হল।   ুঝল  দয, ম োস্মে েন  র োষ্ট্রদতূ  তোহ বল  
এ েোে শ বন দগবছন।  ম োস্মে েন দ প্রস্মসবড ঠট   ো  সর ে োবর র   ো বপ ই ত োহবল  এ ই  ঝ বড়র  
সৃস্মি  হবয়ব ছ। 

আহম দ ম ুসো ে বণ্ঠ  ে ৃস্মত্রম  ভয় স্মন বয়  লল, ‘তোহ বল এ খন স্মে  ে র ো?’ 
‘দস স্ম ন্তো  উ পর ওয়োলোরো  ে র বছ। আজ হোজ ী আ দুল্লোহ বে  সস্মর বয় দফলো  

হব ।   ন্দীখ োনো  দে বে  দ র  ে বর  স্মন বয়  হ োত -প ো  দ াঁ বধ  দনৌে ো য় তু বল ম ো ঝ  সোগ বর  
ড ুস্ম বয় দ দয়ো হব ।’ 

 ম বে  উ ে ল আহম দ  ম ুসো।  স্ম ে ন্তু স্মন বজবে  দ্রুত  সোম বল  স্ম নবয়  লল, 
‘স্মসস্ম  আই-এ র  হো বত ধর ো  পড় ো দ েবে   োাঁ োর  এ টোই  উ পোয়।  আপনোর  দতো  তো হবল  
অবনে  দোস্ময়ত্ব স্মম . হস্মর স্মেেোণ।  হোজী আ দুল্লোহ বে  সর ো োর  দোস্ময়ত্ব দতো  
আপনোবে ই স্মন বত  হ ব ।’ 

আহম দ ম ুসো  ো ইল ত োব দর  পস্ম র ে ল্পনোর স্ম স্তোস্মর তটো জোনবত । 
আহম দ ম ুসোর  ে েোর  জ োব  হস্মর স্মে েোণ  লল, ‘আম োর  দোস্ম য়ত্ব ঐ   োস্মড়  

পোহোর ো দদয়ো। ঐ  অপো বর শ বনর  জবন্য দলোে  পোে োবনো  হব   দপোটে দেয়োর দ হড  
অস্মফস দেবে ।  র োত  ৩ টোর  স্মদ বে  পোস্মন  সোি োই  সংিোর  ওয়ো টোর  ে েোস্মর য়োর স্মন বয় 
তোর ো আসব  ।’ 

‘স্মসস্ম  আই-এ র  দগ োবয়ন্দো  আব গই এ বস বছ   লবলন, ওরো স্মে ছু দটর  পোব   
নো দতো?’  লল আহম দ  ম ুসো।  তোর  ে বণ্ঠ ে ৃস্মত্রম  উ বেগ। 

‘হ্যোাঁ, ওরো ইস্মতম বধেই  এ বস ব ছ শু বনস্ম ছ। স্মে ন্তু  ওরো আম ো ব দর  দগ োপন 
 ন্দীখোনোর  সন্ধোন  পোব   স্মে  ে বর? অতএ  ভ বয়র  স্মে ছু দনই।’ 

‘ঈ শ্বর  আম োবদর  সো হোযে  ে রু ন।  আপস্মন েখন য োবেন  স্মড উ স্মট বত?’ উ বে 
দোাঁড়োবত  দ োাঁড়োবত   লল আ হম দ ম ুসো। 

‘সোর স্মদন যোস্মে  ন ো।  র োত ৮টো র  স্মদবে  যো  ।’ 
‘ওবে, হস্মর স্মে েোণ।  আস্মস।   ো ই।’  লল  আ হম দ ম ুসো। 
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দ স্মর বয় এ ল আহম দ  ম ুসো দর িুবর ঠট  দেবে । 
আল্লোহর  শু ে স্মর য়ো আদোয় ে রল আহম দ ম ুসো।  স্মে ে  সম বয়ই দস স স্মে ছু  

জোনবত দপবর ব ছ। অ শ্যই হো জী সোব হ বে   োাঁ ো বত হব  ।  ও বদর  হ োত দেবে  হোজী  
সোবহ বে  স্মছস্মন বয় দনয় োর  দ বয়  ওরো র োত ৩ টোয়   ন্দীখোনোয়  দ পৌছোর  আব গই ত োবে  
সস্মর বয় দনয়ো অবনে  সহজ  হ ব  ।   

স্মে ন্তু পরক্ষ বণই দ স ভো ল  হ ো জী স োবহ  বে  দস  উ দ্ধোর  ে র বল তো বে  দয  
আন্দ োম োন সর ে োর  ‘ম হোসংবি’র  সোবে  স্মম বল  আট ে  ে বর স্মছল, তো প্রমোণ ে র োর  
পে েোে ব   নো  এ  ং ম হোস ং বি’র  সোবে  আন্দ োম োন  সর ে োবর র  সম্পে ে েোে োর  
স্ম েয়স্মট  প্রমোণ  ের োর  এ েটো  সুবযোগ হোতছ োড়ো  হ ব ।  আ হম দ ম ুসো স্ম ন্তো ে বর 
দদব খবছ, হোজী  আ দুল্লোহ  ও আহম দ শ ো হ  আলম গীর ব ে  উ দ্ধোর  ে র ো  এ  ং 
ম হোসংবি’র  স্মে ছ ুদল োে  ক্ষ য় হ ওয়ো সম স্যোর  সম োধোন  নয়।  স োম্প্রদোস্ময়ে  ও  সন্ত্রোসী  
সংগে ন  ‘ম হোসংি’ যস্মদ  স্ম ট বে  েোবে, তোবদর  ে োজ ে র োর  সুবযোগ  যস্মদ  অ  েোহত  
েোবে, তোহবল ভোর বতর প্রশ োস নযবন্ত্র তো বদর  প্রভো  -প্রস্মতপস্মত্ত  আর ও  োড়ব  এ  ং  
 তেমোবনর  ম ত স োম্প্রদোস্ময়ে  দু ষ্কৃস্মত আর ও  ৃস্মদ্ধ  পো ব ।  এ ে  হোজী  আ দুল্লোহ  ও  
আহম দ আলম গীর বে  উ দ্ধোর  ে র বলও আর ও শ ত শ ত হোজী  আ দুল্লো হ ও আহম দ 
শ োহ আলম গীর বে  তোর ো ে ব্জো  ে র ব ।  সুতরোং প্রবয়োজন এ ই সন্ত্রোসী সং গেবনর 
সম ূবল উ বেদ। আর  এ ই ে োজ শু ধু ে র বত পো বর  ভোর ত  সর ে োর ই।  এ জবন্য 
প্রবয়োজন ম হোসংি বে  ভোর ত  সর ে োবর র  ে োবছ হোব ত -নোব ত ধস্ম র বয় দদয় ো।  এ র  
এ ে টো সুবযোগ  ত োর  হ োবত  এ ব সবছ। এ  সুবয োবগর  সেে হ োর  অ শ্যই  তো বে  ে র বত  
হব । 

হোজী  আ দুল্ল ো হবে  উ দ্ধোর  ে ব র  স্মন বজবদর  দগ োপন আি বয় দ নয়োর স্মসদ্ধোন্ত  
পোল্টোল আ হম দ ম ুসো। 

সবে  সবে ই  দয  স্ম ন্তোটো  এ বস আহম দ ম ুসোর  ম োে োয় ভর  ে র ল দসট ো  হল, 
স্মে ভোব  হোজী  আ দুল্লোহ  ওব দর  হ োবত  ে োে ো অ িোয়  ও ব দর বে  স্মসস্ম  আই -এ র  
হোবত ধস্ম র বয় দদব  ? স্মসস্ম  আই-এ র  দগোবয়ন্দোর ো যোর ো এ ব সবছ তো বদর বে  হোজ ী  
আ দুল্লোহর   ন্দী  েোে োর  অ ি োনট ো জোস্মনবয়  স্মদ বত  পোর বলই  ে োজ হবয়  দযত।  স্মে ন্তু 
দসট ো স্মে ভোব ? ওবদর  দে োন স্ম ে ছুই দতো  তোর  জোনো দনই। 
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আহম দ ম ুসো   োসোর  স্মদবে  হোাঁ টস্ম ছল।  তোর  ম োেোর  ম বধে  তখ ন দতোলপ োড়  
ে র স্মছল এ স  স্ম ন্তো।  হে োৎ তোর  ম বন পড়বলো স্মদল্লীি ম োস্মে েন র োষ্ট্রদতূ তোবে  এ  
 েোপোবর  সোহো যে ে র বত  পোবর । 

আহম দ ম ুসো পবে বট হোত স্ম দ ল সবে  সবে ই।  নো পবে বট দম ো োইল দন ই।  
ম স্মন েং ওয়োবে র  সম য় সোধোরন ত দস  দম ো োইল পবে বট দনয় নো।  দসই  স্মসল স্মসল োয় 
আজও দম ো োইল ত োর  সো বে দ নই। 

আহম দ ম ুসো হোাঁটোর  গস্মত  দ্রুত  ে র ল। 
ঊোসোর  দগবট  এ বস  দ পৌছ োবতই  দ দখল, দু’তলোর   েোলে স্মন  দ েবে  সোজনো  

স্মসং হোল  তো বে   েস্ত  হবয়  ড োে ব ছ।  আহম দ ম ুসো  দদ ৌড়  স্মদল। 
এ ে  তলোর  ড্র ইংরুবম  প্রব শ  ে বর ই দদখব ত দপল হোব ত দম ো  োইল স্মন বয়  

স্মসাঁস্ম ড় স্মদবয় নোম বছ  সুরূপ ো স্মসং হোল। 
‘ধন্য োদ’  বল  আ হম দ ম ুসো  তোর  হোত  দ েবে  দম ো  োইল  স্মন ল। 
‘এ বিবলন্সী  স্মম . র  োটে প োওবয় ল।  ম োস্মে েন র োষ্ট্রদতূ।’ দম ো োই লস্ম ট  আহম দ  

ম ুসোর  হোবত  স্মদব ত স্মদ বত  স্মফসস্ম ফবস  ে বণ্ঠ   লল  সুরূপ ো স্মসংহ ো ল। 
আহম দ ম ুসো  দম ো োইলস্ম ট ে োব ন তুবল  স্মন বয়ই  শু নল, ‘গুড  ম স্মন েং স্ম বভন  

 োগেম েোন।  দে ম ন আছ? দতোম োর  ে োজ হবয় দগব ছ। স্মসস্ম  আই ও অন্যো ন্য  
দগোবয়ন্দোর ো  ম ুভ ে বর বছ।’  ল ল  ওপোর  দেবে  র োষ্ট্রদূ ত। 

‘ধন্য োদ  স্যোর ।  আস্মম  স্মে ছুটো জোনবত দপবর স্মছ ।’ আ হম দ ম ু সো  লল। 
‘স্মে ভোব ?’  লল ওপ োর  দে বে  ম োস্মে েন র োষ্ট্রদতূ। তোর  ে বণ্ঠ স্ম িয়। 
‘আে স্মিে  এ ে  সুবযোগ  দপ ব য় দগো পন ‘ম হ োসংবি ষ্ফর  এ ে জবনর  ে োছ 

দেবে  জ োনবত  পোর লোম, স্মসস্ম  আই অ পোবর শ ন ই ফস্মনট  আস বছ, দগো বয়ন্দো  ইউ স্মন ট 
অলবর স্মড  এ বস দগ বছ।’ 

‘স্মে ন্তু ওরো জোনল স্মে  ে বর? এ ই উ বদেোগ  দত ো খু  ই দগো প বন  লবছ।  
প্রধোনম ন্ত্রী সর োসস্মর  এ  স্ম েয়ট ো র  তত্ত্বো ধোন ে র বছন।’ 

‘তোহ বল স্মসস্ম  আই -এ র  শ ীেে পযেোবয় দে োেোয় ও বদর  দলোে  আ বছ স্মন িয়?’ 
‘সোংি োস্মতে   েোপ োর ।  স্ম েয়ট ো প্রধোনম ন্ত্রীবে  তোহ বল জোন োবত  হয়।’ 
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 বল এ ে টো দম  স্মন ব য়ই ম োস্মে ে ন র োষ্ট্রদতূ র  োটে  পোও বয়ল  লল, ‘দশ োন 
দতোম োবে  দয  জ বন্য  দটস্ম লবফোন  ে বর স্মছ।  দত োম োবে  এ ে টো স্ম ব শ ে দম ো োইল  নোব োর  
স্মদস্মে।  দসট ো আন্দ োম োবন যো ওয়ো স্মসস্ম  আই  অপো বর শ ন  ীবফর।  তোর  সো বে  
দযোগ োবয োগ র োখ ব ।  দত োম োর  ‘স্ম বভন   োগেম েোন’ নোম  দস জো বন।  দতোম োর  সোহ োযে  
তোবদর  প্র বয়োজন।  ভোর বতর  প্রধোনম ন্ত্রী আম োর  ম োধেবম  দতোম োবে  এ  অনুবরোধ  
ে বর বছন।’ 

ে েো দশ ে ে বর ই স্ম বশ ে দম ো ো ইল নোবোর স্মট   লল ম োস্মে েন র ো ষ্ট্রদতূ। 
আহম দ ম ুসো  নোবোর স্মট  স্মল ব খ স্মন বয়   লল, ‘অবনে  ধ ন্য োদ  স্মম . 

এ েোম ব বসড র ।  এ ই নোবো বর র  দ বয় দ স্মশ  ম ূলে োন এ ই  ম ূহুব তে আম োর  ে োবছ  আর  
স্মে ছু দনই।  এ ই সুবয োগ হ োবত  পোওয়োর  জব ন্য আস্মম  আপনোব ে  দটস্ম লবফোন ে র বত 
যোস্মে লোম।  আপস্মন দট স্মল বফো ন নো ে র বল এ তক্ষবণ আম ো র  দটস্ম লবফোন দপবয়  
দযবতন।’ 

‘ঈ শ্বর বে  ধন্য োদ।  ঈ শ্বর  দতোম োবে  সোহো যে ে রুন।’  লল  ম োস্মে েন 
র োষ্ট্র দূত। 

‘এ ে টো স্ম েয়, স্মসস্ম  আই অ পো বর শ ন টীম  ে খন আন্দ োম োবন  দপৌব ছবছ?’ 
আহম দ ম ুসোর  স্মজজ্ঞ োসো।   

‘ধোজ সন্ধেো  নোগো দ দপৌব ছবছ   বল আস্মম  জোস্মন।’ 
‘এ ই সম য় -সূ ী  স্মে ে  ে োে ো  খু   জ রুস্মর  স্যোর ।  এ র  দ বয় দ যন দদস্মর  নো  

হয়।’  
‘দে ন? দে োন সমস্যো আ বছ?’ 
‘ইবয়স স্মম . এ েোম ব বসড র ।  আজ ম ধের োবতর স্মদবে  স্মসস্ম  আই এ েোে শ বন 

আসোর  আবগ ই  হোজী  স োবহ  ব ে  হতেো  ে বর  তোর ো  তো বে  দ  আইস্মন ভোব   ন্দী  ে বর  
র োখোর  দোয়  দে বে  স্মন বজব দর  ম ুি ে র বত  োয়।’ 

‘স েনোশ ।  তোহবল এ খন প্রধো নম ন্ত্রীবে  আস্মম   লস্ম ছ দয, তোব দর  অ শ্যই  
সন্ধেোর  ম বধে  আন্দ োম োবন  দপ ৌছ োবত  হ ব ।  স্মে ন্তু  দপ ৌবছ  অ ল্প স ম বয়র  ম বধে স্মে  তোর ো  
স্মে ছু ে র বত পোর ব ?’  লল র  োটে পোও বয়ল।  তোর  ে বণ্ঠ  উ বে গ। 

‘দসট ো আম োর  উ পর দছবড়  স্মদন  স্মম . এ েোম ব বসড র ।’ 
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‘স্যস্মর ।  আস্মম  ভুবলই  স্মগ বয়স্ম ছলোম  দ য  তুস্মম  আ হম দ  ম ুসো।  ধন্য  োদ  
দতোম োবে ।’ 

‘ধন্য োদ  স্যোর ।’ 
‘ঈ শ্বর  দতোম োবে  সো হো যে ে রুন ।   োই।’ 
আহম দ ম ুসো ে েো  দশ ে ে বর  দম ো ো ইলট ো পো বশ র  দসোফ োয়  ছুবড় স্ম দবয়  

স্মন বজও ধপ  ে বর   বস  পড়ল  দস োফোর  উ পর।  তোর পর  দু’হোত  দু’স্ম দবে  ছস্মড়বয়  
স্মদল।  তোর  ম ুবখ  স্ব স্মস্তর  এ ে টো  আনন্দ । 

উ পবর  দু’তল োর  লেোস্মঠডং -এ  দ োাঁস্মড়বয়  সুেম ো র োও  ও  সোজনো  স্মসংহোল  এ  ং  
স্মসাঁস্ম ড়র  দগোড়োয়  দ োাঁস্মড়বয়  সুরূপো  স্মসংহোল  আ হম দ  ম ুসোর  ে েো  শু নস্ম ছল।  তোর ো  ুঝল  
আজ  র োবত  ভয়োনে  স্মে ছু  ি টবত যোবে।  হোজ ী স োবহ ব র  জী নও স্ম পন্ন।  তব   
আহম দ ম ুসোর  ম ুবখ স্ব স্মস্ত দ দব খ তোর ো আ োর  আশ োস্মিত হল ।  সুেম ো র োও, সোজনো  
স্মসংহোল স্মসাঁস্ম ড় স্মদবয় ধীবর  ধী ব র  দনবম এ ল স্মন ব ।  আহম দ ম ুসোর  সোম বন দোাঁস্মড়বয় 
 লল, ‘ভোইয়ো  আপনোর  ে েো শু বন আম র ো আতংস্মে ত  হবয়স্ম ছলোম ।  স্মে ন্তু আপনোর  
ম ুখ দদ বখ ম বন  হ বে, আপস্মন আশংে ো-আতংবে র  ম ত স্মে ছুই দ যন  বলন স্মন ।’ 

আহম দ ম ুসো  দসোজ ো হ বয়  সল।   লল, ‘সুেম ো,  লো যোয়  আস্মম  
আন্দ োম োবন এ তস্মদন এ ে োই লড়োই ে বর স্মছ।  ম বন হয় এ  োর  এ ই লড়োইবয় স্মস স্ম আই 
তেো ভোর ব তর দে ন্দ্রীয় সর ে োর বে  শ োস্মম ল ের বত পোর স্মছ।  এ  ে োর বণই আশ ংে োর 
ম বধে আম োর  এ ই আনন্দ ।’ 

সুেম োসহ ও বদর  ম ু বখও  স্ব স্মস্তর  ভো  ফবুট  উ ে ল।  সুেম োই   লল, ‘হোজী  
আংে ল স্মন র োপদ হব  ন দ তো?’ 

গম্ভীর  হল আহম দ ম ুসো।   লল, ‘স্মন র োপত্ত ো দদয়োর এ েস্ম তয়োর  শু ধুই 
আল্লোহর  হো বত। দে োন  ম োনুে  ভস্ম ষ্যত সম্পবে ে স্মে ছুই   লব ত পো বর  নো দ োন।’ 

 বলই আ হম দ ম ুসো উ বে  দ োাঁড়ো ল।   লল, ‘যোই, দগোসল দস বর  নোস্তো দ খবয়  
লবো আবর ে টো ি ুম  দদ ।’ 

স্মসাঁস্ম ড়বত ে বয়ে  ধোপ উ বে  আ  োর  ি ুবর  দোাঁস্মড়বয় আ হম দ ম ুসো সোজনোবে  
লক্ষ ে ে বর   লল, ‘তুস্মম  এ ে টু দদখ ব  স োজনো  দম োটর  সোই বে লট ো স্মে ে -ে োে  আবছ  
স্মে নো, পুবর ো টেোংে  দতল ভ ব র বছ স্মে নো এ  ং স োইবলন্সোর  স্মে ে ম ত লোস্মগবয়বছ  
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স্মে নো।’  বলই আ োর  ি ুবর  দ োাঁড়োল  আহম দ ম ুসো।  তোর পর  স্মসাঁস্ম ড়  দ বয় তর তর 
ে বর  উ বে  দগল দুতলোয়।   

সুরূপো স্মসং হোল, সোজনো স্মসং হ োল ও  সুেম ো  র োও  স্মতন  জন এ বস  সল  
দসোফোয়।  স্মতনজন ই  গো  এ স্মল ব য় স্মদল দসোফোয়। 

দ োখ  ন্ধ ে বর স্মছল সোজনো।  দ োখ  ন্ধ  ে বর ই  লল, ‘ম বন হব ে দীি ে এ ে  
স্ব বপ্নর মবধে স্মদবয়   লস্ম ছ আস্মম ।’ 

সুেম োও ঐ ভোব  দ ো খ  ন্ধ  ে বর  দসোফোয়  গো এ স্মল বয়  স্মদল ।   লল, ‘স্ব প্নও 
এ ত সুন্দ র, এ ত দীি ে, এ ত স্মিস্মলং হয় নো  সোজনো।’ 

‘তুস্মম  খু  ভো গে োন সুেম ো।  এ ই সুন্দ র, এ ই দীি ে এ  ং স্মিস্মলং  স্ব বপ্নর তুস্মম  
এ ে টো  ড় অংশ ।  নোয় ে  আহম দ শ োহ  আলম গীর  শ ত্রুর ে  ব ল, দতোম োর  এ খন   ুে  
ভর ো দুুঃ খ।  স্মে ন্তু আস্মম  স্মন স্মিত, নোয়ে  নোস্ময়ে োর   ুবে  স্মফবর  আসব ই।  স্ব বপ্নর স্মিল  
দতো দতোম ো বে  স্মি বর ই।’ 

‘স্মিল দ দখ বল, স্মিবলর  ম ূলেট ো দদব খবছ? আহম দ শ োহ  আ লম গীর  স্মে  
অ িোয়  দে  জোবন!  স্মন বজর  স্মপ তো হবয়  দগল  আম োর  জন্য  স্ম প জ্জনে ।  ম ো ও  পস্মর  োর  
দেবে  স্ম স্মে ন্ন  হ বয় পবড়স্ম ছ ।’  লল  সুেম ো  র োও।  ত োর  ে ণ্ঠ  ভ োর ী।  দ ো খ অশ্রু  সজল  
হবয়  উ বে ব ছ। 

তোর  পোবশ ই  বসস্মছল সুরূপো  স্মসংহোল।  দস সুেম ো র োওবয়র  ে োাঁবধ হোত  
দর বখ   লল, ‘ধ ধযে ধর বত হব  দ োন।  দ দখ  নো  সুস্মিতো   োলো জীবে ।  দস  প্রোয়  ২০  
 ছর ধবর   ন োবস।  আম োবদ র  হোস্মস -ে োন্নো  স ই  আ ম োবদর  জী বনর  এ ে  এ ে স্মট  
দো ী  স্মহ বসব  আবস।  জী ন -নো বটের  এ ে  ম হোনোয়ে  আহম দ  ম ুসোর  ে েোই এ ে  োর  
দভব  দ দখ  নো।  আহম দ  শ োহ  আলম গীর  তোর  দে? আন্দ োম োবনর  দয  দল োে গুবলো বে  
দস  োাঁ োব ত এ বস বছ, তোর ো তো র  দে? দে উ  নো।  দদ খ এ ব দর  জবন্য ই স্মতস্মন   োস্মড় -
ি র, স্ত্রী-পুত্র দেবে ই  স্ম স্মে ন্ন হবয় বছন  শু ধু ন য়, ম ৃতেুর  ম ুবখোম ুস্মখ  হ বয়বছন  
ে বয়ে  োর ।  এ ই দয  ম ৃতেুর  ম ুব খ স্মতস্মন  ঝ োাঁস্মপবয়  পবড় বছন, স্মতস্মন  স্মে  জোবনন  দয  স্মতস্মন  
স্মফবর  আসব ন।  স্মফবর  আসো, নো আসো দুবটো বে  দম বন স্মন বয়ই  স্মতস্মন  সোম বন অগ্রসর  
হন।  এ টো আে োশ স্প শ েী ভোর ী  স্ম সদ্ধোন্ত।   ূড়োন্ত  দে োর  োনী এ টো।  জী বনর ই এ ে  দো ী 
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স্মহবসব  এ বে  স্মতস্মন  স্মন বজ র  জী  বনর  জব ন্য  স্মন স্মদেি ে বর  স্মন বয় বছন ।’ েোম ল সু রূপো  
স্মসংহোল। 

সুেম ো র োও ওড়নোর আাঁ ল স্ম দবয় দ োখ ম ু বছ  লল, ‘তুস্মম  স্মে ে   বলছ 
আপো।  জী বনর  জবন্য সু বখ র  ম ত দুুঃ খও এ ে স্মট   োস্ত তো।  স্মে ন্তু আপো তুস্মম 
এ ে জন দদ তোর  উ দো হর ণ এ বনছ।  দ দ তোর  এ  ং  ম োনুবের  শ স্মি দ তো  এ ে  নয়  
আপো।  আহম দ ম ুসো দ দ তো র  ম তই স্ব বপ্নর নোয়ে, ে ল্পনোর নোয়ে, আম র ো ম োস্মটর 
ম োনুে  তোাঁবে  শু ধু নম ষ্কোরই ে র বত প োস্মর, সম ে ক্ষ  হবত প োস্মর  নো।  দদখ বল  দতো  ম োত্র  
ে’ি ণ্টো পবর  র োবত এ ে  জী ন -ম র ণ  লড়োইবয়  নোম োর  আবগ উ স্মন  দীি ে ি ুম  স্মদবত 
দগবলন ।   োস্মড় র  ে েো, স্ত্রীর ে েো, সন্তোবনর  ে েো, স্মন বজর  জী ব নর  ে েো ম বন  পড়বল  
এ ম ন স্মনস্মিন্ত েোে ো স্মে  ে োর ও পবক্ষ  সম্ভ !’ ে োম ল  সুেম ো র ো ও। 

সুরূপো স্মসংহোল   লল, ‘উ স্মন  দদ তো নন  সুেম ো।  উ স্মন  ম োস্মট র  ম োনুে ।  আর 
সস্মতেে োর  ম োনুে  দদ তোর  দ ব য়  ড় হন।  ম ুসলম োন ধবম ের  ইস্মতহোবস  পবড়ছ দয, 
ঈ শ্বর  ম োনুে  সৃস্মির  পর তোর  স্মফস্মর শ তো অেেোৎ এ েোবঞ্জ লবদর  ম ো নুে বে  স্মসজদো ে র বত 
 বলস্ম ছবলন ।  ঈ শ্ববর র  পর ম োনুবের  দ বয়  ড় দে উ  দনই।  এ ে জন ে স্ম   বলবছন, 
‘আপনোর  লবয়  স্ম ব্রত  েোস্মে ব ত আবসস্মন  দে হ অ  স্মন  প বর ।’ সে বল  যখন  স  োর  
তবর  হয়, তখন সম োজ  হয় দ সোনোর  সম োজ।  আহম দ ম ুসো র ো দসোনোর  সম োব জর  
দসোনোর  টুে বর ো।’ 

‘এ ে টো ে েো আপো, দতোম োর  এ  দসোনোর  টুে বর ো’র  পস্মর  য়  স্মে ন্তু  দতোম ো বদর  
দদখো ‘ভো বলো ম োনুে’দদর  সো ব ে স্মম বল  নো।  আম োবদর  ইস্মতহো বসর  ‘ভোবলো ম োনুে র ো’ 
‘অস্মহংসো পরম ধম ে’, স েজীব  দয়ো’র  অনুসোর ী, তোর ো সম োবজ র  সংি োত দেবে  দূবর  
দেবে  স্মন স্মর স্ম স্মল স্মন রুপদ্র   জী ন যোপন ে র বত  োন এ  ং স্ম নবজরো ভোবলো দেবে  
ম োনুে বে  ভোবলো েোে োর  উ পব দশ  দদন।  স্মে ন্তু আহম দ ম ুসো ম োনুে বে  শু ধু ভোবলো  
েোে ো নয়, ভোবলো  হ বত  লো নয়, ম বন্দর  প্রস্মতবর োধ এ  ং ম জলুবম র  পবক্ষ  
লড়োইবয়ও  নোবম ন।  আপো, এই দুই  ভো বলোর ম বধে আস বল ভোবলো দে োনট ো?’ 

‘আহম দ ম ুসোই আসল ভো বলো’র  প্রতীে  ।  আম োবদর  ে স্ম   বলবছন ন ো  
দয, ‘অন্যোয়  দয  ে বর  আর  অ ন্যোয় দয  সব হ  ত  ি ৃণো তোবর  দ যন তৃণসম  দব হ।’ 
অন্যোয় -অ তেো োর  সহ্য  ে র ো অ ন্যোয় -অতে ো োর  ে র োর  ম তই প োপ।  শু ধু  ভোবলো ে র ো  
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ন য়, ম বন্দর  আক্র ম ণ দেবে ও  ম োনুে বে   োাঁ োবত  হ ব ।  আ হ ম দ ম ুসো দুই  ে োজই 
ে বর ন।’  লল  সুরূপো স্মসং হোল । 

সবে  সবে ই স োজনো  বল উ ে ল, ‘জুলুবম র  প্রস্মতে োর, জোবলবম র  স্ম  োর  
ে র ো আইবনর  ে োজ, র োবষ্ট্রর  ে োজ।  দে উ  স্মন বজ  এ র  প্রস্মতে োর   ো  স্ম   োবর র  নো বম  যো  
ে র ব  দসট ো স্মে  অন ধ  এ  ং আইবনর  প্রস্মত হস্তবক্ষ প হব  ন ো?’ 

‘জুলুম, জোবলবম র  স্ম  োর  ে র ো র োবষ্ট্রর  ে োজ, আইবনর  ে োজ।  স্মে ন্তু 
জোবলবম র  হোত  দে বে, জোবল বম র  হোত দ েবে  ম জলুম বে  র ক্ষ ো ে র ো দয দে োন 
 েস্মির  ে োজ।  দযম ন দে উ  ে োউ বে  স্মন যেোতন ে র বছ, যোবে  স্মন যেোতন ে র ো হবে  আর  
যোর ো এ ই  দৃশ্য  দ দখব ছ ত োব দর  প্রবতেবে র  প্রেম  দোস্ময়ত্ব  হ বে ম জলুম বে  র ক্ষ ো ে র ো 
তোর পর জোবলম বে  আই বনর  হ োবত তুবল দদয়ো।’  লল  সুরূপো  স্মসংহোল। 

‘স্মে ন্তু ম জলুম বে  র ক্ষ ো ে র বত স্মগবয় যস্ম দ জ োবলম বে  আি োত  ে র বত হয়, 
দসট ো স্মে  তো হবল আ ইন হ োবত  তুবল দনয় ো হ ব  নো?’ স্মজবজ্ঞস ে র ল সোজনো। 

‘ম জলুম বে  তোৎক্ষ স্মণ ে  র ক্ষ োর  জবন্য যতটুকু  ে র োর  প্রবয়োজন  পবড়, দসট ো 
অ শ্যই  আইন  হ োবত  তু বল  দন য়োর ম বধে  পড়ব  নো।  স্মে ন্তু ম জলুম বে  র ক্ষ ো ে র োর 
পর ক্র ুব্ধ  হ বয়   ো  প্রস্মত বশ োধ  শ ত জোবল বম র  উ পর  োড়স্ম ত  যো  স্মে ছুই ে র ো  দ হোে - 
তো আ ইন হ োবত  তু বল দনয়োর  ো স্মন বজ  স্ম  োর ে  স োজোর ম ত  অপরোধম ূলে  ে োজ  
হব ।’ সুরূপো  স্মসংহোল   লল। 

সুরূপো স্মসংহ োবলর  ে েো  দশ ে হবতই  সুেম ো র োও  উ বে  দ োাঁড় োল।   লল, 
‘ধন্য োদ  সুরূ পো  আপো।  আ পস্মন আহম দ  ম ুসোবে  যতটো  স্মড ফোইন  ে বর বছন, 
আহম দ ম ুসো স্মন বজ ও দ োধ  হ য় এ ভোব  স্মন বজবে  স্মড বফঠড  ে বর ন নো।  ধন্য োদ  
আপনোবে ।  এ  োর   লুন, স্মন িয় ভোইয়ো  দ গোসল দসবর  দ স্মর ব য়বছন।’ 

উ বে  দোাঁড়োল সু রূপো স্মসং হোল ও  সোজনো স্মসং হোল দুজবনই। 
উ ে বত উ ে বত সোজনো স্মসং হোল   লল, ‘ ল আহম দ ম ুসো ভ ো ইয়োর ে োছ 

দেবে  সুরূপ ো আপ োর  ওে োলস্ম ত র  স্মফ আদোয়  ে র  ।’ 
দহবস  উ ে ল সোজনো স্মসং হোল ও  সুেম ো র োও দুজবনই।    
সুরূপো স্মসংহোল ও হ োসল।   ল ল, ‘অন্তত দতোম র ো দয এ টুকু  ম বন ে বর ছ 

আস্মম  আহম দ ম ুসোর  উ স্মে ল হব ত পোস্মর, এ টোও আম োর  জবন্য  দসৌভো বগের।’ 
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 বলই দু’হ োবত  দুজবনর  গল ো জস্মড় বয়  স্মসাঁস্ম ড়  স্মদবয় দ্রুত দদো তলোয়  উ ে বত  
ল োগল। 

 
 
 
 
স্মে ে  র োত ২টো ৪ ৫ স্মম স্মন বট আট স্মসবটর  এ ে টো লেোঠড ক্র ুজোর  জীপ ওল্ড  

দসঠিোল দম স্মড বে ল দিোর  দে ব ে  প্রোয় স্মতনশ  গজ দূবর  স্মম ডল দপোটে দর োবড র  পো বশ  
এ ে  দঝোবপর অন্ধে ো বর  এ বস  দোাঁড়োল।  জলপো ই র বের  জী পস্মট  অন্ধে োবর  এ ে দম  
স্মম বশ  দগল।  জী বপ আট জন  আবর োহী।  দপছ বন স্মতন স্মতন  ে বর  ছয় জন।  আর  
সোম বন দুজন।  ড্র োইস্মভ ং স্মসব ট এ ে জন তোর  পোবশ র  স্মসব ট এ ে জন।  জীপস্মট  
স্মসস্ম  আই-এ র । 

ড্র োইস্মভং স্মসবটর  প োবশ র  স্মসব ট দম জর  সুর স্মজত স্মসস্ম ন্ধয়ো।  স্মসস্ম  আই  
অস্মফসোর । 

জীপস্মট  দোাঁড় োবত ই দম জর  সু র স্মজত স্মসস্ম ন্ধয়ো  গলোয়  ঝুলো বনো  নোইট স্মভশ ন 
দুর স্ম ন দ্রুত  দ ো বখ ল োগোল। 

দূর স্ম বনর  দুব োখ ওল্ড দসঠিোল  দম স্মড বে ল দিোবর র  স্মদ বে ।  সো ম বনর  দগোটো  
র োস্তোসহ দম স্মড বে ল দিো বর র  গ োস্মড়   োর োন্দো পযেন্ত পস্মর ষ্কোর দ দখবত  পো বে দম জর  
সুর স্মজত স্মসস্ম ন্ধয়ো।  দদখল গোস্মড়   োর োন্দো এ লোে োয় দুস্মট  ওয়োটো র  ে েো স্মর য়োর দোাঁস্মড়বয় 
আবছ।  খুস্মশ  হল দম জর  সুর স্মজত স্মসস্ম ন্ধয়ো।  স্ম বভন  োগেম েোবন র  দদয়ো তেে অনুসো বর  
ওয়োটোর  ে েোস্মর য়োবর  ে বর  হো জী আ দুল্লো হবে  হ তেো ে র োর  জবন্য স্মন বয় যোওয় ো 
হব । 

দম জর  সুর স্মজত স্মসস্ম ন্ধয়ো ড্র োইস্ম ভং স্মসবট  সো দলোে স্মট র  স্মদব ে  তোস্মে বয় 
 লল, ‘দলফবটন্যোঠট  স্মশ ে োর  আম োবদর  স্মে ে  জো য়গোয়  র ব য়বছ। স্মে ে  সম বয়ই 
আম র ো এ বসস্মছ ।’ 

দম জর  সুর স্মজবতর  জ ীপস্মট  দোাঁড়ো োর  স্মতন  স্মম স্মন বটর  ম ব ধে অনুরূপ  
আবর ে টো জীপ এ বস  পঞ্চোশ  গজ দপ ছবন দোাঁড়োল। 
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এ  জীবপও  আট জন আবর োহ ী। 
এ  জীবপর প োবশ র  স্মসবট র বয়ব ছ ে বনেল সুবর ন্দ্র স্মসং। 
জীপ েোম বতই  দস  অয়েোর বলস  তু বল স্মন বয়   লল, ‘সুর স্মজত স  স্মে ে  ে োে  

আবছ?’ 
‘স্মজ স্যোর ।  আম র ো  স্মে ে  সম ব য় এ বসস্মছ।  ওল্ড  দম স্মড বে ল দ িোর   োস্মড় স্মট র 

গোস্মড়   োর োন্দো এ লোে োয় দুস্মট  ওয়োটোর  ে েোস্মর য়োর দদখবত প োস্মে ।’  লল  দম জর  
সুর স্মজত  স্মসস্ম ন্ধয়ো। 

‘ওবে ।  স্ম বভন   োগেম েোনও  দত ো  বলবছ  ওয়োটোর  ে েোস্মর য়োবর  ে বর ই হোজী  
আ দুল্লোহ বে  পো োর  ে র ো হব ।’  লল  ে বনেল  সু বর ন্দ্র  স্মসং। 

‘ইবয়স  স্যোর ।’ 
‘ওস্মদবে  দ োখ দর খ।  ওব দর  গোস্মড়  ম ুভ ে র বলই আম র ো অ গ্রসর  হব ো।  

সোম বন দ ৌম ো েোর  ম ুবখ ই ও বদ র  আট ে োবত হব  ।’ 
‘ইবয়স  স্যোর ।’ 
‘ধন্য োদ।   োই।’ 
 বলই  অয়েোর বলব সর  লোইনট ো ে োট ে বর  আ বর ে টো লোই ব নর  ন  পুশ 

ে র ল ে বনেল সুবর ন্দ্র স্মসং। 
অয়েোর বলবস স বে  সবে ই  এ ে টো ে ণ্ঠ দভবস  উ ে ল, ‘ইবয়স স্যোর, আস্মম  

শ ংে র।’ 
‘দতোম র ো  োস্মড় র  দপছ বন স্মে ে ভোব  পস্মজশ ন স্মনবত দ পবর ছ?’ 
‘স্মজ স্যোর ।  দপ ছন স্মদবয়  দে উ  পোলোবত  পোর ব   নো।’ 
‘ওবে, স  স্মদবে  স্মে ে ভোব  ন জর  র োখ।   োই।’ 
 বল ে বনেল সু বর ন্দ্র স্মসং লো ইনট ো অফ ে বর  স্ম দল। 
র োত ২ টো ৫৫ স্মম স্মন ট।  ে বনেল সুবর ন্দ্র স্মসং এ র  অয়েোর বলস দট স্মল বফোন  

আ োর  দ বজ উ ে ল। 
‘হ্যোবল ো, ে বনেল সুবর ন্দ্র  লস্ম ছ।’ টস্ম ে ং  লোইন  অন  ে বর ই  লল  ে বনেল  

সুবর ন্দ্র  স্মসং। 
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ওপোর  দে বে  এ ে টো ে ণ্ঠ দভবস এ ল, ‘ইবয়স, আস্মম  স্ম বভন  োগেম েোন।  
আপনোবদর  উ পস্মিস্মত ওবদর  ে োবছ ধর ো  পবড়  দগ বছ। ওরো  ম ুভ ে বর বছ। আপনোবদর  
প্রস্মতবর োধ ও হোজী  আ দুল্ল োহব ে  স্মন বয় পোলো বনোর  ে োজ এ ে ই সোব ে ে র ব  ওরো।  
ওবে ।   োই।’ 

ওপোর  দ েবে  অয়ে োর বলস দটস্ম লবফোন লো ইন দে বট দগল।  ে বনেল সুবর ন্দ্র  
স্মসং ধন্য ো দও স্মদ বত  পোর ল নো ।   

সবে  সবে ই ে বনেল সু বর ন্দ্র স্মস ং পুশ ে র ল সুর স্মজবতর  লোইন । 
‘হ্যোবল ো, সুর স্মজত!’ ওপোর  দেব ে  সোড়ো স্মদল। 
‘ইবয়স, ে বনেল সুবর ন্দ্র  লস্ম ছ ।  ওরো দটর  দপ বয়বছ। ম ুভ!  দ  রু োর  র োস্তো  

ওবদর  েে  ে বর ো।’ স্মন বদেশ  স্মদ ল  ে বনেল  সুবর ন্দ্র।   
ে বনেল সুবর বন্দ্রর  ে েো দশ ে হ  োর  পর তেী দু ই স্মতন দস বে বঠ ড র  ম বধেই 

এ ে টো দ োম ো স্ম ব ফোস্মর ত হল দ ম জর  সুর স্মজবতর  গোস্মড় র  উ পর। 
ে বনেল সুবর ন্দ্রর  ‘ম ুভ’ শ ব্দ  উ চ্চোস্মর ত  হ োর  সোবে দম জর  সুর স্মজত  ড্র োইভোর  

দলফবটন্যোঠট   রুনবে  ‘ম ুভ’ ে র োর  ইস্মে ত  স্মদবয়স্মছল।  দ ো ম ো  যখন  পড়ল ত খন  
ে বয়ে  গজ  ‘ম ুভ’ ে বর বছ  দম জর  সুর স্মজ বতর জী প। সু তরোং দ োম োটো  স্মগবয়  সর োসস্মর  
আি োত ে র ল জীবপর  গজ   োব র ে  দপছবনর  ম োস্মট বে ।  আি োব তর ধ্বংসোত্মে  এ ে টো 
দেউ  এ বস আি োত  ে র ল জী ব পর দপছ বন।  প্র  ল ঝ োাঁকু স্মন  স্মদ বয় উ ে ল জী প। দশ ে  
পযেন্ত উ বল্ট  দগল  নো।  স্মে ন্তু আ হত হ বয় লুস্মট বয়  পবড় বছ দপছ ব নর  স্মতন জন সোেী। 

দপছবন নো ত োস্মে বয়ই দম জর  সুর স্মজত দপছবনর  উ বদ্দব শ্য  লল, ‘যোর ো  
ভোবলো আ ছ তোর ো  সোেী বদর  দদ খ।’ আর  ড্র োইভোর বে  উ ব দ্দশ্য ে বর   লল, ‘ম ুভ অন 
দলফবটন্যোঠট ।  দ ৌম োেোর  ম ুব খ দপৌছো বত  হব  ।’ 

ওস্মদবে  দ োম ো  স্ম ব ফোস্মর ত  হ ো র  সবে  সবে ই এ স্মদবে  ব্রোশ  ফো য়োবর র  শ ব্দ 
হল।  এ ে  পশ লো ব্রোশ  ফোয়ো বর র  শ ব্দ, ে বয়ে  দসবে বঠড র  ম বধে এ ে টু পবর  আবর ে  
পশ লো ব্রোশ  ফোয় োবর র  শ ব্দ  হ ল এ  ং তোর  প্রোয় স োবে  সোব েই আবর ে টো দ  োম ো  
স্ম বফোর বণর  শ ব্দ  হল  ে বনেল সুবর বন্দ্রর  জীবপর  আট  দশ  গ জ দূবর ।   

ে বনেল সুবর বন্দ্রর  জী প  তখন এ স্মগবয়স্মছল ম ুভ ে র োর  জবন্য।  প্রেম  দ  োম ো  
স্ম বফোর বণর  পবর  ম ুহূবতের জ ব ন্য েমবে  স্মগবয়স্মছল ে বনেল সুব র বন্দ্রর  জীবপর িোটে। 
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ে বনেল সুবর বন্দ্রর  ম ুব খর  সো ম বন অয়েোর বলস।  দস  স্ম ৎে োর  ে র স্মছল, 
‘দম জর  সুর স্মজত হ্যো বলো, হ্যো ব লো, দম জর  সুর স্মজত।’ 

অয়েোর বলস হো বত ে োে বলও দ  োম োর  ধোক্কো  সোম লো বনো, ে র ণীয় সম্পবে ে 
তোৎক্ষ স্মণ ে  স্মন বদেশ  দদয়ো ইতেোস্ম দ স্ম ন্তো ে র বত স্মগবয় ে বনেল সুব র বন্দ্রর  ে ল এ েোবটঠ ড 
ে র বত পোবর স্মন  দম জর  সুর স্মজত।  প্রেম  সুব যোব গই অয়েোর ব লস ম ুবখর  ে োবছ  স্মন বয়  
দম জর  সুর স্মজত  লল, ‘ইবয় স দম জর ।  ে বয়ে জন দলোেসহ আম োবদর  গ োস্মড় র  
দপছনট ো ক্ষ স্মতগ্রি  হবয়ব ছ। আ ম র ো এ বগোস্মে  স্য োর ।  আপনোর ো ও বে  স্যোর? স্মেতীয়  
দ োম োর  স্মে  অ ি ো?’  

‘দ ভ  য়, ম ুভ। স্মেতীয় দ  োম ো আম োবদর  পযেন্ত দপৌ ছোর  আবগই  
স্ম বফোস্মর ত  হবয় বছ।  ব্রোশ  ফো য়োর দত ো স্মন িয়  দতোম র ো ে র স্মন ।  দ শ  এ ে টু দূর ব ত্ব  
ম োবন দ োম োরুব দর  অ ি োন দ যখোবন  স্মছল, দসখোন দেবে  ব্র োশ  ফোয়োর হ বয়বছ।’ 
 লল  ে বনে ল  সুবর ন্দ্র। 

‘স্মে ে  তোই স্যোর ।  তো হবল স্য ো র  ব্রোশ  ফোয়োর আপনো বদর  গ ো স্মড়  দেবে ও 
হয়স্মন?’  লল দম জর  সুর স্মজত। 

‘অ শ্যই  নো।’ ে বনেল  সুবর ন্দ্র   লল।   
‘তোহ বল?’ প্রশ্ন দফর সুর স্মজবতর ।  ভো স্মছল, স্মহবস  দম লোস্মেল  ে বনেল 

সুবর ন্দ্র।   লল, ‘ব্রোশ  ফোয়োর  স্ম বভন  োগেম েোবনর ।  প্রস্মতবর োধ  তত্ত্ব  অনুযোয়ী  এ ে স্মট  
ে বর  নয় -  দ োম ো আর ও  আ সো উ স্ম ত  স্মছল।  স্ম বভন   োগে ম েোবনর  ব্রোশ  ফোয় োর  
আক্র ম ণে োর ীবদর  হতেো  ে বর ব ছ।’ 

ে বনেল সুবর বন্দ্রর  ে েো  দশ ে হবতই  দম জর  সুর স্মজত   লল, ‘স্যোর  দুস্মট  
ওয়োটোর  ে েোস্মর য়োরই ছুবট আস বছ।’ 

‘দ ৌম োেো  প যেন্ত আবসস্মন  স্মন িয়।’ 
‘নো স্যোর ।’ 
‘দ ৌম োেো  দ খল ে র ।  তো র পর আর ও সোম বন এবগো ও।’ 
দম জর  সুর স্মজবতর  গোস্মড়  তখন ও দ ৌম োেো  দে বে  প্রোয়  ৫০  গ জ দূবর ।  স্মে ন্তু 

দ ৌম োেো দেবে  ওল্ড দসঠিোল দ ম স্মড বে ল দিোবর র  দূর ত্ব দম োট ৫০ গবজর  দ স্মশ  নয়। 
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ওয়োটোর  ে েোস্মর য়োর দুবটো ইস্মত ম বধেই ২৫  গজ পোর  হ বয় এ ব সবছ। সুতরোং দ ৌম োে ো 
দেবে  ত োর ো ম োত্র পাঁস্ম শ  গজ  দূ বর ।  আর  তো র ো আসব ছ ম র ণপণ  গস্মতবত।  

দম জর  সুর স্মজবতর  গোস্মড়  যখন  ১ ০ গবজর  ম োে োয় দ পৌব ছবছ, তখন প্র -  
দ বগ  এ ে টো ওয় োটোর  ে েোস্মর য়ো র  এ বস তোর  র োস্তোর ম ুব খ আড় োআস্মড়  দোাঁস্মড় বয়  দগল  
এ  ং পরক্ষ বণই  তো বত  জ্ববল  উ ে ল আ গুন।  আর  তোর  স োবে  স্মেতীয়  ওয় োটোর  
ে েোস্মর য়োরস্মট  দ ৌম োেোয় এ বস  োাঁে  স্মন বয়ই দস্মক্ষ বণর  র োস্তো  ধবর  দ্রুত  এ স্মগবয়  লল। 

দ ৌম োেো দেবে  উ ত্ত র -দস্মক্ষ বণ দয র োস্তো  দ স্মর বয় দগব ছ তোর  নো ম  ‘সী এ ঠড  
দলে  দর োড’।  ম োনুে  স ংবক্ষ বপ  এ বে  ‘সী  দলে  দর োড’  বল  ড োবে ।  র োস্তোর  উ ত্ত র 
প্রোন্ত  দ পোটে  দ েয়োর  দলে  পযেন্ত দগবছ, আর  দস্মক্ষ ণ ম োেো এ াঁবে -ব াঁবে  স োগর তী বর  
স্মগবয় দশ ে হবয়ব ছ। দম জর  সুর স্মজবত র  জীপ  দোাঁস্মড়বয়  দগল। 

র োস্তোর দুধো বর ই দসখো বন গভী র  খোদ।  স্ম শ োল ওয়োটোর  ে েোস্ম র য়োর পোশ  
ে োস্মট বয় সোম বন এ বগো োর  দে োন উ পোয় দনই।  তোর  উ পর দ গোট ো ে েোস্মর য়োরস্মট ই এ খন 
জ্বলন্ত।  দতল দেবল দদয়োয়  ম োস্মট বতও আগুন  জ্বলবছ। 

ে বনেল সুবর ন্দ্রর  জীপও এ বস দোাঁড়োল দম জর  সুর স্মজবতর  জী ব পর দপছবন।   
দম জর  সুর স্মজতর ো গোস্মড়  দ েব ে  দনবমবছ  ে বনেল  সুবর ন্দ্রও  নোম ল গোস্মড়  

দেবে ।   লল, ‘দম জর, ঐ  ওয়ো টোর  ে েোস্মর য়োবর  ে বর  হ োজী  আ  দুল্লোহ বে  স্মন বয়  ওরো 
পোলোবে।’ 

‘স্যোর  গোস্মড়  ি ুস্মর বয় স্মন বয়  এ  র ো স্তো দ েবে  দনবম দস্মক্ষ বণর  র োস্তোয় উ ে ো য োব ।  
ম োস্মট  এ  বড়ো -ব ে বড় ো, স্মে ন্তু  ড় দে োন  প্রস্মত ন্ধে তো  দনই।’  লল  দম জর  সুর স্মজত  
স্মসস্ম ন্ধয়ো। 

‘হ্যোাঁ, এ টোই স্ম ে ল্প।  ল কু ইে ।’ স্মন বজর  গোস্মড় র  স্মদ ব ে  এ বগোবত  
এ বগোবত   লল  ে বনেল  সু বর ন্দ্র।   

স্মে ে  এ  সম য় এে টোনো ব্রোশ  ফোয়োবর র  আওয়োজ এ ল দস্মক্ষ বণর  র োস্তোর স্মদে  
দেবে  অেে োৎ দূবর  ছু বট  লো ও য়োটোর  ে েোস্মর য়োবর র  স্মদে  দেব ে ।  তোর  সোবে স োবে ই 
দুস্মতনস্ম ট টোয়োর   োি  হ োর  স্ম  ে ট শ ব্দ । 

ে বনেল সুবর ন্দ্র এ  ং দম জর  সু র স্মজত দুজনই দ োব খ নো ইট স্ম ভশ ন দূর স্ম ন 
লোস্মগবয়  দদ খল, ওয়োটোর  ে েো স্মর য়োরস্মট  র োস্তোর এ  পো বশ  ে ো ত হবয়  দগ বছ  এ  ং  
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এ ে জন আপোদ ম স্তে  ে োব লো ে োপবড়  আ ৃত  দলোে  ও য়োটোর  ে েোস্মর য়োরস্মটর 
সোম বনর  স্মদবে  দিন গোন তোে  ে বর  দোাঁস্মড়বয় আবছ। ে বনেল সু বর ন্দ্র   লল, ‘ঈ শ্বর বে 
ধন্য োদ, দে উ  পোলো বত প োব র স্মন ।  স্ম বভন  োগেম েোন ওব দ র বে  গোস্মড় র  ম বধেই 
আট বে  দর বখবছ।’ 

ে েোগুবলো   বলই  দস  পো   োড়ো ল র োস্তো  দ েবে  ন োম োর  জব ন্য  এ  ং  লল, 
‘এ ে স্মট  গোস্মড়  এ খোবন েোে ।  আবর ে স্মট  ওখোবন আস ব ।  দ ম জর  সুর স্মজত, দম জর 
পুরন্দ র  এ  ং আর ও ে বয়ে জন এস।  ছুটবত হব  ওস্মদ বে ।’ 

ে বনেল সুবর ন্দ্র স্মসং, দম জর  সুর স্মজত ও  দম জর  পুরন্দ র সহ আর ও স্মতন  জন 
ছুটল ওয়োটোর  ে েোস্মর য়োবর র  স্মদ বে । 

ওরো স্মগবয়  দপ ৌছল।  ওরো  দ দখ ল, পোাঁ জন দলোে  গ োস্মড় র  ম োেো র  পোবশ  হোত  
তুবল  বস  আব ছ। ে োল  জুতো, ে োল পেোঠট, ে োবলো জেো বে ট আর  ে োবলো  হ্যোট  পরো  
স্ম বভন  ো গেম েোন ওব দর  স্মদ বে  দিন গোন তোে  ে বর  দোাঁস্মড়বয়  আবছ। 

ওখোবন  দপ ৌছোর  পরই  দম জর  সুর স্মজত ও দম জর  পুরন্দ বর র  দ িন গোন তোে  
হল ও বদর  লবক্ষ ে।  আর  তোর  সোব েই স্ম  বভন  োগেম েঅন  ত োর  দিন গোবনর  ম ো েো 
সস্মর বয় স্মন বয় দিন গোন  ঝুলোবল ো  ে োাঁবধ। 

ে বনেল সুবর ন্দ্র  এ স্মগবয় দগল  স্ম বভন  োগেম েোন  ওরবফ  আ হম দ ম ুসোর  
স্মদবে ।  আহম দ ম ুসোর  স্মদ বে  হোত  োস্মড় বয়  লল, ‘গুড  ম স্মন েং স্ম বভন  োগেম েোন।  
আম োবদর  অবশ ে ে ৃতজ্ঞতো  গ্র হণ ে রুন।’ 

‘ধন্য োদ  ে বনেল।’  বলই  আ হম দ ম ুসো  ঐ  প োাঁ  জ বনর  স্মদ ব ে  তোর  দৃস্মি  
আে েেণ  ে বর  ম োবঝর  এ ে জন  সুে োম বদহীবে  দ দস্মখবয়   লল, ‘আপস্মন স্মন িয় 
স্ম ন ব ন, ইস্মন  দজনো বর ল জগস্মজত জয়র োম ।  ইস্মন  আন্দ োম োন ম হোসংবি র  স্মেতীয়  
 েস্মি।  পুবর ো নোম  এ খন তোাঁর  দজনোবর ল জগস্মজত জয়র োম  ম হোগুরু।  ড োে ো হয়  
দজনোবর ল স্ব োম ীজী   বল।  ওর সোম বন  প বড় েোে ো  তোাঁর  ঐ  দ ম ো োইবল  উ স্মন  গ োস্মড়  
ে োত হ বয়  পড়োর  পর  দটস্ম লবফো ন েবরস্ম ছবলন  সম্ভ ত  ম হ োসং বি র  এ ে  নবর   েস্মি  
স্মে ং ো সংবি র  অন্য ে োউ বে ।  আস্মম  ে লট ো সম োি ে র বত দ দইস্মন ।  এ  ে ল দেবে  
এ  ং দম ো ো ইল দেবে  আর ও প্রমোণ দপব ত প োবর ন।’ েোম ল  আহম দ ম ুসো। 
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‘ধন্য োদ  স্ম বভন  োগেম েোন।  নয়ো স্মদল্লীবত শু ধু আপনোর  ন োম  শু বনস্ম ছ। 
আজবে র  সফল অস্মভযোবনর  স  ে ৃস্মতত্ব আপনোর ।  আম োবদর  জী নও আপস্মন 
 োাঁস্ম বয়বছন।  আপস্মন যস্মদ  ভোর তীয় নো  হন, তোহবল  আপনোর  প্রস্মত  দগ োটো 
ভোর ত োসীর  ে ৃতজ্ঞ তো।’  ল ল  ে বনেল  সুবর ন্দ্র। 

‘ধন্য োদ  ে বনেল।  এ ে টু দ স্মশ   বলব ছন আপস্মন।  আস্মম  যো  ে বর স্মছ দসট ো 
সোম োন্য স হবয োস্মগতো  ম োত্র।  ে ৃতজ্ঞতো আম োব দর  ঈ শ্বর বে  জ োনোবনো  উ স্ম ত।  আস্মম  
এ খন  স্মল।  আপনোবদর  এ খ ন অবনে  ে োজ।  ি ণ্টো দ দবড় ে  পর আস্মম  আপনোর  
সোবে ে েো   ল ।’ 

 বল এ ে টু দেবম ই আ োর   বল উ ে ল, ‘হোজী আ দু ল্লোহবে  ওরো 
সংজ্ঞ োহীন ে বর   ো দবর  জস্মড় বয় স্মসবটর  দসবে ঠড  সোস্মর র  ছোবদর  সোবে  টোস্মে বয়  
দর বখবছ।’ 

েোম ল আহম দ ম ুসো।  ত োে োল স োর  স্মদবে ।   লল, ‘আস্মস ে বনেল সুবর ন্দ্র, 
দম জর  সুর স্মজত, দম জর  পুরন্দ র ।  সে লবে  আ োর  ধন্য োদ।’ 

আহম দ ম ুসো  ি ুবর  দোাঁস্মড়বয়  র ো স্তোর েোল  দে বে  স্মন ব  দনবম দ গল।  ও খো বন  
ে োত হবয় প বড়স্ম ছল এ ে টো দম োটর  সোইবে ল।  দম োটর  সোইবে লস্ম ট তুবল স্মন বয় 
আহম দ ম ুসো ওখো বনই  বড়  সল।  দম োটর  সোইবে লস্ম ট স্মন ুঃশবব্দ  উ বে  দগল র োস্তোর 
উ পর।  দ্রুত হোস্মর বয়  দগল  অন্ধ ে োবর । 

ে বনেল সুবর ন্দ্র তোস্মে বয়স্মছল আহম দ ম ুসোর  স্মদবে ।  দসস্মদ ে  দেবে  দৃস্মি  
স্মফস্মর বয় অবনে টো স্ব গত  ে বণ্ঠ   লল, ‘স্মম .   োগেম েোবনর  ে োছ  দে বে  এ ে টো স্মশ ক্ষ ো 
দপলোম ।  এ  ধর বনর  অপোব র শ বন সোইবলন্সোর  যুি দম োটর  সোইবে ল খু ই  
ে োযেে র ী।  সুতরোং গোস্মড়  েোে বলও, তোর  সোবে দম োটর  সোই বে ল অ শ্যই েোে ো  
দর ে োর ।’ 

ে েো দশ ে  ে বর ই ে বনেল  সুবর ন্দ্র তোে োল  দম জর  সুর স্মজবতর  স্ম দবে ।   লল, 
‘দম জর  দতোম র ো এ ব দর  হ োত -প ো দ াঁ বধ গ োস্মড় বত  দতোল।’ 

ইস্মতম বধে গোস্মড় ও  এ বস দগবছ। 
ে েো  লোর সম য়ই ে বনেল সুব র ন্দ্র রুম োল স্মদবয় ধবর  তু বল স্ম নবয় রুম োবল  

জস্মড় বয় দজনো বর ল জগস্মজত জ য়র োবম র  দম ো োইল  পবে বট রো খল। 



ডুব ো  প োহোড়  130 

 

দম জর  সুর স্মজত ও  দম জর  পুর ন্দর  সে বলর  পবে বট  এ  ং  গো স্মড়  সো ে  ে বর  
যো স্মে ছু দপল স   স্মভন্ন  ে োপ বড়  দ াঁ বধ গোস্মড় র  এ ে টো  েো বগ দর বখ স্মদল। 

দজনোবর ল জগস্মজত  জয়র োম সহ দ গ্রফতোর ে ৃত সে লবে  গোস্ম ড়র  দম বঝয়  
তুলল এ  ং  হোজ ী  আ দুল্লো হব ে   োাঁধন  খুবল  স্মদ বয় যবতœর সো বে  গোস্মড় র  স্মস বট  
শু ইবয় স্মদল। 

ে বনেল সুবর ন্দ্র দম জর  পুরন্দ রবে   লল গোস্মড় বত উ বে   সব ত এ  ং গোস্মড়  
সোম বনর  ওল্ড দসঠ িোল দম স্মড ব ে ল দিোর   োস্মড় টোবত স্মন বয়  দ য বত। অন্য স্মদ বে  প্রেম  
গোস্মড় র  ড্র োইস্মভং  অস্মফসোর  দল ফবটন্যোঠট   রুনবে   লল  গোস্ম ড়র  স্মতনজন  প্রহর ী বে  
ওল্ড দসঠ িোল দম স্মড বে ল দিোবর র   োস্মড় বত পোস্মে বয় স্মদ বয় গ োস্মড়  স্মন বয় দহড বে োয় োটেোবর  
 বল দ যবত  এ  ং আ বর ে স্মট  গোস্মড়  স্মন বয় এ খস্মন   বল  আসবত। 

দম জর  পুরন্দ র  গোস্মড়  স্মন বয় উ বে  দগল র োস্তোয় এ  ং  লল দগো পন  ন্দী খোনো  
স্মহবসব   ে হৃ ত   োস্মড় টোর  স্মদ ব ে । 

ে বনেল সুবর ন্দ্র ও দম জর  সুর স্মজত ধীবর  ধ ীবর  দহাঁবট  বল দগল র োস্তোয়। 
দুজবন দহাঁবট   লল  োস্মড় টোর  স্মদ বে । 
‘দম জর, স্ম বভন  ো গেম েোনবে  দে ম ন ম বন হল  দতোম োর?’  লল ে বনেল 

সুবর ন্দ্র। 
‘অদ্ভ ুত স্য োর ।  স্মে ন্তু এ ম ন দ ক্ষ, অবন্যর  প্রবয় োজবনর  প্রস্মত  এ ত সব তন  

এ  ং এ ম ন স্ম নীত  স্ব ভো ব র  ম ো নুে  স্যোর  স্মসআ ইএ’র  হ বত  পো ব র  নো।  দদখ বলন  দতো, 
ে ৃস্মতত্ব স্মতস্মন  স্মন বলন  নো,  লব লন  ে ৃতজ্ঞতো ঈ শ্ববর র  প্রোপে। 

‘স্মে ে   বলছ দম জর  সুর স্মজত। স্মসআইএ’র  প্রস্মত পদবক্ষ বপ   ড়  হওয়োর  
এ ে টো  অহস্মম ে ো আবছ, অবন্য র  ত্রুস্মট  ধর োর  প্র  ণতো আ বছ।  স্ম বভন   ো গেম েোবনর  
ম বধে এ টো দনই।’ ে বনেল  সুবর ন্দ্র  লল। 

‘তোহ বল দে  স্মতস্মন  স্যোর? নোস্মে  ম োস্মে েন ম বনর  রূপোন্তর  িটবছ? নতুন  
ম োস্মে েন দপ্রস্মসবড ঠট  স্মে ন্তু ‘দপ্রস্মস বড ঠট  দজফরসন’ হ বয়  দোাঁড় োব েন ।  ‘স্ম শ্বট ো আম োর  
তবর’ ন ো  বল  স্মতস্মন  ‘সে বল  আম র ো সে বলর  তবর’  লব ছন।’  লল  দম জর  
সুর স্মজত। 
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‘হবত পোবর  দম জর ।  স্মদন ে োর ও সম োন যোয় নো।  ে স্মল ংগ যুব দ্ধর  ভয়ংে র  
দযোদ্ধ ো স¤্ রোট অবশ োে  ে স্মল ংগ যুবদ্ধর  পর ‘িসৃ্মত অ বশ োে’ এ  পস্মর ণত  
হবয়স্মছবলন ।  যোে,  োগেম েোবন র  আর ও পস্মর  য় আম র ো  পো  ।  আম োবদর  দগ োটো  
অপোবর শ বন স্মতস্মন  আম োব দর  স োবে আ বছন।’ 

ে েো দশ ে ে বর ই ে বনেল সু বর ন্দ্র হে োৎ উ ৎে ণে হ বয় উ ে ল।  ও ল্ড দম স্মড বে ল 
দিোর   োস্মড় টোর  স্মদ বে  দ েবে  স্ম ে ছুটো ধ হ ধ   এ র  ম ত  দশ োনো যোবে।  দ্রুতে বণ্ঠ দস  
 লল, ‘স্মে ছু ি টল  নোস্মে  ওখোব ন?’ 

 বলই ে বনেল সুবর ন্দ্র অয়ে োর ব লস তুবল স্মন ল ম ুবখর  ে োবছ।  ে ল ে রল 
দম জর  পুরন্দ র বে । 

দম জর  সুর স্মজত স্মসস্ম ন্ধয়োও উ দগ্রী  হবয়  উ ে ল স্মে  ি বটবছ তো দশ োনোর  
জবন্য। 
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৬ 
স্ম স্ম  ম োধব র  খো বটর  পোবশ  ‘স্ম ে ট  ে েোস্ম বনবট’র  উ পবর  র োখ ো  দম ো োইলট ো 

দ বজ  উ ে ল। 
 োস্মল বশ  আধো -বশ োয় ো স্ম স্ম  ম োধ ব র  দ ো খটো স ব  ধ বর  এ বসস্মছ ল। 
দম ো োই বলর  স্মর ংবটোন  তোর  দস  ি ুবম র  জোল স্মছ বড় দফলল।  লো ফ স্মদ বয়  উ বে  

 সল।  দম ো ো ইলস্ম ট হো বত স্মন বয়   লল, ‘দহো ল্ড অন।’ 
 বল দস দ্রু ত খ োট দ েবে  নোম ল এ  ং ি র  দে বে  দ স্মর বয়  দগ ল । 
গভনের  স্ম স্ম  ম োধব র  স্ত্রী পো বশ ই শু বয় স্মছল।  তোর  দ ো খ দুস্মট  স্ম ছল দ োজ ো।  

স্ম স্ম  ম োধ  যখন দম ো োইল স্মন ব য় ি র  দেবে  দ স্মর বয় য োস্মে ল, দ স দ োখ খুলল।  দ্রুত 
উ বে   বস  খ োট দ েবে  দনবম এ ল দসও।  স্ম ড়োবলর  ম ত স্মন ুঃ শ ব্দ  পো বয় দস  স্ব োম ীর  স্মপছু  
স্মন ল। 

স্ম স্ম  ম োধব র  স্ত্রীর দ ো বখ -ম ুবখ, দে ৌতুহল  দুই -ই।  তোর  স্ব োম ী স্ম স্ম  ম োধ  
সোর োর োত ি ুম োয়স্মন ।  আধো  ি ণ্টো আ বগ  দ ড  রু বম  এ ব সবছ, স্মে ন্তু দ বড  আ বসস্মন ।  
ি র ম য় পোয় োস্মর  ে বর  দ ড়োব ে এ  ং ি স্মড়  দদ খবছ   োর   োর ।  স্মম স্মন ট পোাঁব ে  আবগ  
দ বড  এ বস দস আধ ো -বশ োয়ো  হবয় স্ম  িোম স্মন স্মে ল।  স্মম বসস স্ম স্ম  ম োধ ও  ি ুম োবত  
পোবর স্মন । 

দস দ ো খ  ু বজ শু বয় দেবে  উ বে বগর সোবে  স্ব োম ীর  অস্মির  অ িো  অ বলোে ন  
ে র বছ। তোর  ম বন নোনো প্রশ্ন, নোনো স্ম ন্তো।   ড় স্মে ছু এ েটো ি বটবছ স্মন িয়।  স্মে  দসট ো? 
তোবদর  দম বয়  সুেম ো র োও বয়র  স্মে ছু ি বটবছ স্মে? সুেম ো র োওব য়র  ে েো ম বন  হব তই  
উ বেগ দ  বড়  যোয়  স্মম বসস স্ম স্ম  ম োধব র ।  এ ই দতো  ে বয়ে স্মদন আবগও  তোর  স্ব োম ী  
স্মন স্মিন্ত স্মন িয়তোর  সোব ে  ল ব তো, ‘তোব দর  দম বয়  শ ীঘ্রই  ম ুি হব ।  ত োর  দে োন ক্ষ স্মত 
হয়স্মন ।’ স্মে ন্তু  গত  ে বয়খ  স্ম দন  দ েবে  এ ই  স্মন িয়তোর  ে েো  তোর  স্ব োম ী   লব ছ নো।  
সুেম ো র োওবয়র  ে েো উ ে বলই, নোনোভোব  দস ত োর  ে েো এ স্মড় ব য় যোয়।  তোর  খ োর োপ 
স্মে ছু ি বটস্ম ন দতো? অ শ্য ে য়স্মদন দেবে  তো বদর  দম বয়  সুরূপ ো স্মসংহোল দটস্ম ল ব ফোবন  
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তোবে  সোন্ত¦নো স্মদবে  দয, সুেমো র োওবয়র  ম ত  স্মন ষ্পোপ -স্মন ব দেো ে দম বয়র  দে োন ক্ষ স্মত  
ঈ শ্বর  ে র ব ন নো।  দস  দযম ন স্মগবয়স্মছল, দতমস্ম ন আপনোর  দ ে োবল স্মফবর  আসব ।  
স্মে ন্তু ম ন মোনবছ ে ই?’ 

স্মম বসস স্ম স্ম  ম োধ  স্ব োম ীর  স্মপ ছু স্মন বয় ি র  দ েবে  দ  স্মর বয় এ ল । 
গভনেল স্ম স্ম  ম োধ  ি র  দেবে  দ স্মর বয় স্মগবয়  প্র ব শ  ে র ল িোস্মড বত। 
এ ে  হোবত দম ো ো ইল স্মছল।  অ ন্য হোতটো স্মদ বয় ন  ি ুস্মর বয় দে বল দর জোর 

পুবর োটোই  খুবল  স্মদল।  দশ ে প্র োবন্ত দখোল ো দর জো ধ বর  র োখো র  জবন্য  স্মছল এ ে টো  
 ুবে ।  দসই  ুববে  দর জো খট  ে বর  আট বে  দগল। 

দর জো পুবর ো দ খোলো র ইল।  গভনের  স্ম স্ম  ম োধ  দ্রুত স্মগবয়  সল  
িোস্মড রুবম র  এ ে টো দ য়োবর ।   

স্ম স্ম  ম োধ  ম বনোবয োগ স্মদল দম ো োইবলর  স্মদবে ।  ে েো  লো শু রু  ে র ল দস। 
স্মম বসস স্ম স্ম  ম োধ  দখোল ো দর জোর ওপো বশ  দর জোর  দ ৌে োে  দি াঁবে  

দোাঁড়োল।  উ ৎে ণে হল দম ো োই ব লর  ে েো দশ োনোর  জন্য। 
তোর  স্ব োম ী স্ম স্ম  ম োধ ই তখন ে েো  লস্ম ছল। 
‘স্মে   লছ দজনো বর ল স্ব োম ীজী স্ম নহত? ে খন স্মে ভোব  ি টন ো িটল? দতোম র ো 

হোজী আ  দুল্লো হবে  স্মন বয়   ন্দ ীখোনো দেবে  দ রুে, এ টো দত ো দজনো বর ল স্ব োম ীজী 
আম োবে  জোনোবলন ।’ ে োম ল  স্ম  স্ম  ম োধ ।  ে ণ্ঠ  তোর  উ বত্ত স্মজত। 

ওপোর  দে বে  স্মে  দ যন  লল  তো দশ োনোর  পর গভনের  স্ম স্ম  ম োধ  আ োর  
 লল, ‘এ টো স্মে  ে বর  স ম্ভ ? আজ সন্ধেোয়  স্মসস্ম  আই  আন্দ ো ম োবন এ বস  দ পৌবছ বছ। 
স্মে ভোব  তোব দর  পবক্ষ  এ ম ন অ স্মভযোন  োলোবনো  সম্ভ ? তোর ো এ ই  ন্দীখোনোর  দ খোাঁজ 
স্মন ল ে খন, দখোাঁজ  দপল  ে খন?’ েোম ল গভনের  স্ম স্ম  ম োধ । 

অল্প স্মে ছু দশ োনোর  পর  লল, ‘েোম, দশ োন, সুেম ো র োওব ে  স্মসস্ম  আই 
উ দ্ধোর  ে বর স্মন ।  ে র বল তোর ো সুেম োবে  আম োর   োস্মড় ব তই স্মন বয় আসত। সুেম ো  
র োওবে  দ য আম র োই  স্মে ড ন্যোব পর নোট ে বর  আট ে  ে বর স্মছ শ ো হ আলম গীর বে  ে েো  
 লবত  োধে ে র োর  জন্য, এ টো আহম দ  ম ুসো  জোনবতও  প োব র, আন্দ োজও ে র বত  
পোবর ।  আস্মম  স্মন স্মিত, আহম দ ম ুসোই  সুেম ো  র োওবে  আম ো ব দর   ন্দীখ োনো  দে বে  
সস্মর বয় স্মন বয় দ গবছ, স্মসস্ম  আই নয়।’ 
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েোম ল গভনের  স্ম স্ম  ম োধ  ।  ও পোবর র  ে েো শু নবছ  দস। 
দখোলো দর জোর ওপোবশ  দোাঁস্মড়ব য় স্মম বসস স্ম স্ম  ম োধ ও  শু নবছ গভনের  স্ম স্ম  

ম োধব র  স   ে েো।  সুেম ো র ো ওবয়র  ে েো  শু বন ত োর  দ ো খ দুস্ম ট ছোনো ড়ো  হ বয় দগল।  
গলো দ ফবট এ ে টো স্ম ৎে োর  ত ো র  দ স্মর বয় আসস্ম ছল।  ম ুবখ  হো ত দ বপ  ধবর  অ বনে  
ে বি দস  দভতর  দে বে  ঝ বড়র  ম ত দ স্মর বয়  আসো  ে ি -যন্ত্রণো র  স্ম বফ োর ণ আট বে  
দদয়।  দশ ে প যেন্ত দস শু নবত   ো য় সুেম ো র োও স ম্পবে ে।   

ওপোবর র  ে েো দশ োনোর  পর গ ভনের  স্ম স্ম  ম োধ  আ োর  ে েো  লো শু রু  
ে র ল, ‘আস্মম  স্মে ছুই  ুঝবত পোর স্মছ নো।  স্মন িয়  ড় স্মে ছু ি বট দগবছ। আস্মম  শু টু  
এ টুকু  জোনবত দপ বর স্মছ, স্মসস্ম  আই স েভ োর তীয় এ ে টো তদ ব ন্ত দগো পবন আন্দ োম ো বন 
আসবছ। দ গোপ বনই তোর ো  তোব দর  ম ত ে বর  তদ বন্ত দগো পবন  আন্দ োম োবন আসব ছ ।  
দগোপ বনই তোর ো  তো বদর  ম ত  ে বর  তদন্ত  ে র ব ।  এ খন  এ ই  ি টন ো প্রমোন  ে র বছ, 
স্মসস্ম  আই হোজী আ  দুল্লো হ, আহম দ শ োহ আলম গীর বদর   েো পোবর  তদ বন্তর  জবন্যই  
আন্দ োম োবন এ বসবছ।  খু  ক্ষ স্মত হল  হোজ ী আ  দুল্লোহ  ও বদর  হো বত  বল যোওয় োয়।  
দস আম োব দর  অবনে  স্মে ছুই  জোনবত  দপ বর বছ,  ুঝবত  দ পবর বছ। সুর ক্ষ ো ও  
সতে েতোম ূলে  এ ত আবয়োজবন র  পরও সুেম ো ও হোজ ী আ দু ল্লোহবে  আট বে  র োখো  
দগল নো!’ 

ে েো দেবম  দগল গভনের  স্ম স্ম  ম োধব র ।  দস দসোজো  হ বয়  বসবছ। ত োর  
ম ুখম -ল শ ি।  দুব োব খ স্মহং¯্ রতো স্মে ে বর  পড়বছ। 

দম ো োই বল আ  োর  ে েো   লো  শু রু ে র ল দস।   লল, ‘দশ োন আহম দ শ ো হ 
আলম গীর বে  আর  সম য় দদয়ো  যোব   নো।  যো ইেো  ত োই ে র, স্মে ন্তু তোর  ে োছ দ েবে  
ে েো আদোয়  ে র বতই  হ ব ।  আস্মম ও যোস্মে  দসখো বন।  তো বে  হো তছোড়ো  ে র ো যোব  
নো।  দস র ে ম  পস্মর স্মিস্ম ত হবল  তোবে  হতে ো ে র বত হব  ।’ 

 বল এ ে টু ে োম ল স্ম স্ম  ম োধ ।  দ য় োবর  এ ে টু দ হলোন  স্মদল।   লল আ োর, 
‘এ  স্মদবে র  ে োজ স   ন্ধ।  এ খন র োস -ি োাঁস্মট বে  র ক্ষ োর   ে িো ে র  স োই।  পুস্মলশ, 
আস্মম ে ছোড়ো  দ যই, ওস্মদবে  যো  োর  দ িো  ে রুে,তোবে  হতেো  ে র বত  হব  ।  উ ইে  
এ বঠড র  দগোটো দুস্মদন আস্মম  ও খ োবন েোে ।  ও বে,  োই।’ 
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ে েো দশ ে ে বর ই  দস  স্মির   বস ে োে ল দ য়ো বর ।  দস  তোস্ম ে বয় আবছ  
সোম বনর  দটস্ম  লট োর  স্মদবে ।  স্মেন্তু দ োব খ দে োন দৃস্মি  দনই।  আ ত্মি দস।  ভো  বছ দস।  
আহম দ ম ুসো  এ ে  স্ম র োট ‘শ স্মন’ তোবদর  জ বন্য।  দস আন্দ ো ম োবন পো দ দ োর  পর  
দেবে ই ত োব দর  দুভেো বগের শু রু ।  তোবদর  ‘ম হোসংবি’র   েোপো ব র  দে ন্দ্রীয়  সর ে োর বে 
দে  স্মব্রফ  ে র ল? এ র  স্মপছবন ও স্মে  আহম দ  ম ুসোর  হোত  আবছ? স্মে ন্তু স্মে ভোব ? 
দে ন্দ্রীয় সর ে োবর  ত োর  দতো  দে োন পস্মর স্ম স্ম ত ে োে োর  ে েো  নয়! তোহ বল ে েো  
লোগোবনো র  ে োজ দে  ে র ল? হ ে োৎ দে ন্দ্রীয় সর ে োর ই  ো  এ ত ে বে োর  হবয়  উ ে ল 
দে ন? দে ন্দ্রীয়  সর ে োবর র  স্মস স্ম আই -এ, পুস্মলবশ, দসনো োস্ম হনীবত  ‘ম হ োসংবি’র  
শ স্মিশ োলী  ল ী আবছ।  স্মে ন্তু  স  লস্ম  বে ই  স্মন স্মস্ক্র য়  দদখ ো য োবে।  শু ধু  স্মসস্ম  আই-
এ র  ল ী দে বে  এ টুকু  জোনো বনো হ বয়ব ছ, দখোদ  প্রধোনম ন্ত্রী  এ ই অ পোবর শ বনর  
তত্ত্বো ধোন ে র বছন।  তোর   ো ছোই ে র ো স্মসস্ম  আই সদস্য স্ম তস্মন স্মন বজ স্মব্রফ ে বর  
আন্দ োম োবন পোস্মে বয়বছন।  এ ব ক্ষ বত্র ে োবর ো স্মে ছু ে র োর  দনই।  ম হোসংবি র  জন্য এ টো  
ভয়ো হ  এ ে  স্ম পযেয়।   

গভনের  স্ম স্ম  ম োধব  র  ে েো দশ ে হবল  স্মম বসস স্ম স্ম  ম োধ  স্মফব র   লল তোর  
দ ড  রু বম র  স্মদবে ।  স্মে ন্তু আসোর  সম য় তোর  পোবয় যতটু কু  শ স্মি স্মছল, দসই শ স্মি 
এ খন আর  দনই।  স্মপতো  হবয়  স্ম নবজর দম বয় বে  স্মে ড ন্যোপ ে স্ম র বয়বছ আ হম দ  শ োহ 
আলম গীর বে  ে েো  লবত  ো ধে ে র োর  জবন্য!  এ খন দতো দদখো  যো বে, আহম দ 
শ োহ আলম গীর বে  তোর ো ই স্মে ড ন্যোপ ে বর বছ।  দে ন স্মে ড ন্যোপ ে বর বছ? সুেম োবে  
দস ভোবল ো ো বস এ  অপরোবধ  স্মন িয় নয়।  ে োর ণ, সুেম োবে  স্মগস্মন স্মপগ  োস্মন বয় দ য  
ে েো আদোয়  ে র বত দ বয়স্মছ ল আহম দ শ োহ  আলম গীবর র  ে োছ দ েবে, দসট োই 
আসল।  দসই আসল   েোপ োর স্মট  স্মে, যোর  জব ন্য স্মন বজর  দম বয়ব ে  স্মগস্মন স্মপবগ পস্মর ণত 
ে বর স্মছল? দক্ষ োভ, দুুঃ খ ও ল জ্জোয় স্মম বসস  স্ম স্ম  ম োধব র   ু ে  দুম বড় -ম ু বড়  দশ ে  
হবয় যোস্মে ল।  তোর  ম বনর  দে োবণ এ ে টোই আশ োর  আবলো, আহম দ ম ু সো সুেম োবে  
উ দ্ধোর  ে বর বছ।  আর  য োই  দ হো ে, আহম দ  ম ুসো  এ ে জন ভোব লো ম োনুে  এ  ং  আহম দ  
শ োহ আলম গীবর র  প বক্ষ র  ম োনুে ।  তোর  ে োবছ  সুেম ো সম্ম ো ন ও ম যেো দোর  স োবে  
েোে ব ।  হে োৎ  স্মম বসস স্ম  স্ম  ম োধব র  ম বন  পড়ল  সুরূ পো  স্মসং হোবলর  ে েো।  ‘সুেম ো  
দয অ  িোয় আ পনোর  ে োছ দ েবে  স্মগবয়স্মছল, দস অ িোয় আপনোর  ে ো বছ স্মফ বর  



ডুব ো  প োহোড়  136 

 

আসব ’-  সুরূপো এ ই  আশ্বোস তোবে  স্মদবয়স্মছল দে ন? তোহ ব ল দস স্মে  স্মে ছু জোবন? 
আহম দ ম ুসো  সুস্মি তো   োলোজ ীর  ে োবছ  স্মছল  স্মে ছুস্মদন, এ  ে েো সুেম োই  ত োবে  
 বলস্ম ছল।  আর  সুস্মিতো  োলো জীর সোবে দগোটো পস্মর  োবর র  ম বধে এ ে ম োত্র সুরূপো 
স্মসংহোবলর ই স্মন য়স্মম ত দ যোগো ব যোগ আ বছ। তো হবল দসই সূ ব ত্রই স্মে ছু  স্মে  জোনবত 
দপবর বছ দস? তোর  ম বনর  দে োবণর  আশ োর  প্রদীপটো আর ও উ জ্জ¦লতর  হল।  দস 
দ বড  এ বস  শু বয় পড়ল।   োদর  দটবন স্মন বয়  ম ুস্মড় স্মদল। 

ম বন আশ োর  স্মদে টো শ স্মিশ োলী  হ  োর  স োবে  সো বে  সোহ স হল  দম বয়র  ম ুখ 
সোম বন স্মন বয় আস োর ।  সদোনন্দ  দম বয়র  স্মন ষ্পো প ম ুখ  দ ো বখর  স োম বন দভ বস উ ে বতই  
দুব োখ  দ বয়  নোম ল  অ শ্রুর  েল ।  দে োেোয়  আব ছ? স্মে ভোব  আব ছ ত োর  দম বয়? এ খন 
স্মন িয় ি ুম ুবে।  দ োখ ম ুবছ উ বে   সল স্মম বসস স্ম স্ম  ম োধ । তোর  পোবশ র  স্মট পয় 
দেবে  দম ো  োইল  স্মন বয় ত োর  িোস্ম ড বত  বল  দগল  দস। 

দম ো োইল  ে র ল সুরূপো স্মসং হো লবে । 
সুরূপো স্মসং হোল শু বয়স্মছল, স্মে ন্তু ি ুম োয়স্মন ।  তোর  স্ব োম ীও  ি ুম োয়স্মন ।  আহম দ 

ম ুসো র োত ১ ২টোর  স্মদবে  দ স্মর ব য় দগ বছ। ত োর পর তোর ো  শু বয়ব ছ  বট, স্মে ন্তু তোবদর  
ি ুম  আবসস্মন ।  এ ে জন ম োনুে  অবন্যর  স্ব োবেে  জী ন -ম ৃতেুর  ল ড়োইবয় দ স্মর বয় দ গল, 
দস লড়ো ইবয়র  পস্মর ণস্ম ত নো দজ বন তোর ো  ি ুম োব  স্মে  ে বর ।  প্রস্ম তমুহূবতে  তোর ো  আহম দ  
ম ুসোর  দটস্ম লবফোবনর  অ বপক্ষো ে র বছ। 

দম ো োইল  দ বজ উ ে বত ই সুরূ প ো স্মসং হোল  পোশ  দে বে  দম ো োইল  তুবল  স্মন বয় 
উ বে   সল। 

‘হ্যোবল ো।’ লো ইন  ওব পন  ে বর   লল  সুরূপো  স্মসংহোল। 
‘ম ো সুরূপ ো, আস্মম  দত োম োর  খ োলো, সুেম োর  ম ো।  দে ম ন আ ছ ম ো? ি ুম 

ভোেোলোম  ম ো? স্যস্মর ।’ 
‘খ র  ভো বলো দতো  খোল োম্ম ো? আম র ো দজবগই  স্মছলোম।’ 
‘খ র  ভোবল ো নয় ম ো।   ুে টো হোলে ো ে র োর  জবন্য দতোম ো বে  দটস্ম লবফোন  

ে বর স্মছ।  আম োর  দম বয়র  যস্মদ আর ও স্মে ছু দখোাঁজ  পো ই দস জব ন্যই।’ 
‘ লুন, খোলোম্মো। আরও খোর ো প স্মে ছু ি বটস্ম ন দতো?’ 
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‘আর ও খোর োপ  স্মে  ি টব  ম ো? জোবনো, আম োর  সুেম োবে  তোর  স্মপতোই  
স্মে ড ন্যোপ ে স্মর বয়স্মছল তোবে  স্মগস্মন স্মপগ স্মহবসব    ে হোর  ে বর  আহম দ শ োহ 
আলম গীবর র  ে োছ দেবে  ে েো  আদোবয়র  জব ন্য।’  বল  ে োন্নোয়  দভবে  পড়ল স্মম বসস  
স্ম স্ম  ম োধ । 

উ বেগ ফবুট  উ ে ল সুরূপো স্মস ংহোবলর  দ োব খ -ম ুবখ।  এ  দগো পন খ র টো  
খোলোম্মো জ োনবল  পস্মর  োবর  আ র ও স্মে ছু ি বটও  দ যবত  প োবর ।  দস স্ম েয়ট ো বে  হ োলে ো 
ে র োর  জবন্য  লল, ‘আপস্মন শ োন্ত দহ োন খোলোম্মো। ে েোটো  সতে স্মে নো? ে োর  ে োছ 
দেবে  শু বনব ছন?’ 

‘দতোম োর  খ োলু সোব হব  র  ম ুখ দে বে  শু বনস্ম ছ। এ ই অ ল্পক্ষ ণ আবগ 
এ ে জবনর  সোবে দটস্ম লবফ োবন ে েো  লোর সম য় এ ই  ে েোগু ব লো  বল বছন?’ 

‘এ ই এ ত র োবত  ে োর  সোব ে স্ম তস্মন এ  স্মন বয় আলোপ  ে র ব ন খোলোম্মো।’ 
 লল  সুরূপো  স্মসংহোল। 

‘হ্যোাঁ  তোই  দত ো।  স্মে  দযন  এ ে   ড় ি টন ো ি বটবছ সুরূ পো ।  দে োন এ ে  
দজনোবর ল স্ব োম ীজী  নোস্মে  আজ  র োবত  স্মন হত  হবয় বছন।  হোজী  আ দুল্লো হবে  ে োর ো  
দযন উ দ্ধোর  ে বর  স্মন বয় দগব ছ। আম োর  সুেম োবে  এ ই হোজী আ দুল্লোহর  ম ত ে বর ই  
দতোম োর  খ োলু সো বহ র ো  আট বে  দর বখস্মছল  জোনলোম।  আর ও... ..।’ 

স্মম বসস স্ম স্ম  ম োধব  র  ে েোর  ম োঝখো বনই সুরূ পো স্মসং হোল  বল উ ে ল, 
‘হোজী  আ দুল্লোহ  উ দ্ধোর  হ ব য়বছন?’ সুরূপোর  দ োখ -ম ুখ উ জ্জ্বল হ বয়  উ বে বছ  
আনবন্দ।  তোর  আনবন্দর  ে োর ণ, হোজী আ  দুল্লো হ উ দ্ধোর  হওয়ো আহম দ ম ুসোর  
অস্মভযোন সফল  হওয় োর  প্রমোণ । 

‘হোজী  আ দুল্ল োহবে  দ ন?’ স্মজবজ্ঞস ে র ল স্মম বসস স্ম স্ম  ম োধ  । 
‘স্ম স্ম ন নো।  শু বনস্ম ছ দ য, আহম দ শ োহ আলম গীবর র  আত্মীয়  স্মতস্ম ন।’ 
‘তোই  হ ব ।  দ স ে োর বণই  হয়বতো  তো বে  আট বে  র োখ ো  হবয়স্মছল।  

দটস্ম লবফোবন  দত োম ো র  খোলু  সো ব হ  আ হম দ শ ো হ আলম গী বর র   েোপো বর ও অ বনে  
ে েো  বল বছ।’ 

‘স্মে  ে েো  বলবছ খোলোম্মো?’ স্মজবজ্ঞস ে র ল সুরূপো স্মসংহোল ।  তোর  ে বণ্ঠ 
উ বেগ। 
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‘ বলব ছন, আহম দ শ ো হ আল ম গীর বে  আর  সম য় দদয়ো  যো ব  ন ো।  এ ই  
ম ুহূবতে তোর  ে োছ দেবে  ে েো আদোয় ে র বত হ ব ।  ে েো আদ োয় ে র বত নো পোর বলও  
তোবে  হতেো  ে র বত হব  ।  দয ন হোজী আ দুল্লোহর  ম ত স্মে ছু  নো ি বট, দস জব ন্যই  
দ োধ হয় এ ই  স্ম ন্তো ত োবদর ।  আর ও এ ে টো ে েো, দতোম োর  খোলু সো বহ  আজই  
দসখোবন  যো বেন ।’  লল  স্মম বস স  স্ম স্ম  ম োধ । 

‘খু  খোর োপ খ র  খোল োম্ম ো।  সু েম ো খু ই দুুঃ খ প োব ।  ঈ শ্বর  এ টো সতে ন ো 
ে রুন।’  লল  সুরূপো  স্মসংহোল । 

‘এ টো তুস্মম   ুবঝ ছ  ম ো, স্মে ন্তু দম বয়র   োপ হবয়ও  দতোম োর  খো লু সোবহ   এ  
ে েো দ োঝোর  অ িোয়  দন ই।  ে োে বল শু ধু আহম দ শ োহ  আলম গীবর র  জী ন  ধ্বংস  
ে র ো নয়, স্মন বজর  দম বয়র  জী  ন  স্মন বজর  হো বত  স্ম পন্ন ে র োর  উ ব দেোগ স্মন ব ত প োর বতন 
নো।  আহম দ  ম ুসোবে  দপ বল  অবনে  ধন্য োদ  স্মদত োম ।  স্মত স্মন  আম োর  দম বয়বে  
 োাঁস্ম বয়বছন।’ 

ম ুহূবতের  জব ন্য ে োম ল।  দেবম ই আ োর   লল, ‘ম ো, আম োর  সুেম োর  আর  
দে োন খ র  জোন োবত  পোর?’ 

সবে  সবে  উ ত্ত র  স্মদল ন ো সুরূ পো স্মসংহ োল।  এ ে টু ভো ল।  ত োর পর  লল, 
‘দস ভো বলো আবছ খোলোম্মো। আ স্মম  এ েটু দদস্মখ খোলোম্মো, ে োলবে  আপনোবে  আর ও 
খ র  স্মদবত  পোস্মর  স্মে নো।’ 

‘ধন্য োদ  ম ো, ঈ শ্বর  দতোম োর  ভ োবলো ে রুন।  এ খন রো খলোম দট স্মল বফোন।’ 
ওপোর  দে বে  লোইন  দে বট দগ ল। 
দম ো োই বলর  ে ল লোইন অফ ে বর  স্মদল সুরূপো  স্মসংহোলও। 
দম ো োইল  র োখবত ই দর জোয় ন ে  ে র োর  শ ব্দ  হল। 
সুরূপোর  স্ব োম ীও উ বে   ব সস্মছ ল।  দস তোড়োত োস্মড়  উ বে  স্মগবয়  দর জো খু বল 

স্মদল। 
দর জোয় নে  ে বর বছ স োজনো স্ম সংহোল।  তোর  পোবশ  দোাঁড়ো বনো সুেম ো র োও। 
দর জো খুবল  দ যবত ই সোজনো  স্মস ংহোল  লল, ‘স্মন িয় স্যোর  এ ব সবছন।’ 
সুরূপো স্মসংহ োল ও  তোর  স্ব োম ী  ি র  দেবে  দ স্মর বয় এ ল। 
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স োই  যখন  দদোতল োর  ড্র ইং  হবয়  স্মন ব  নোম োর  স্মসাঁস্ম ড়র  স্মদ ব ে  আসস্মছল, 
তখন আহম দ  ম ুসো স্মসাঁস্ম ড় দভব ে উপবর  উ ে বত শু রু  ে বর বছ। 

স্মসাঁস্ম ড়র  ম ুবখ স োই  স্ব োগত  জোন োল আহম দ  ম ুসোবে । 
স োর  সন্ধোনী  দৃস্মি  আহম দ  ম ুস োর  দ দবহর  স্মদবে ।  আ হম দ  ম ুসো  স্মে ে  আবছ  

স্মে নো, এ টোই তোবদর  দ দখোর  স্ম  েয়।  স্মে ন্তু তোর  এ বলোবম বলো   ুল ও ধুস্মল  ধুসস্মর ত 
দপোশ োে  ছোড়ো  দ দবহ  আর  দে ো ন অস্ব োভোস্ম ে তো  দনই। 

‘ভোই স োবহ  , আসুন  সুন।’  বল  দসোফ োর  স্মদবে  এ বগ োল  সুরুপো  
স্মসংহোল। 

আহম দ ম ুসো  সল।   সল স  োই। 
‘আস্মম  দুুঃ স্মখত, আপনোর ো সে বলই  এ ভোব  দজবগ  আ বছন।  সস্মতে, আস্মম 

আপনোবদর  ে ি স্মদস্মে।’  বস ই  লল  আ হম দ ম ুসো। 
‘ভোই সো বহ , আপস্মন ম োনুবের  জবন্য অবশ ে ে ি ে র বছন, ম োনুবের  জবন্য 

জী ন স্মদ বতও  এ স্মগবয় যোবে ন।  আম র োও স্মে ছু ে ি ে র বত স্মশ স্মখ, ম োনুবের  প্রস্মত 
ভোবলো োসো আম ো বদর  ম বধেও স্মে ছু সৃস্মি  দহোে, তো স্মে  আপস্ম ন  োইব ন  নো?’ শ োন্ত, 
গম্ভীর  ে বণ্ঠ  লল  সুরূপো  স্মসং হোল। 

দ োখ   ুজল  আহম দ  ম ুসো।  তো র  ম ুখম -বল  আব বগর এ ে টো ফুর ণ।  সবে  
সবে ই আ োর  দ োখ খুলল।   লল, ‘আপস্মন খু   ড় এ ে টো ে েো  বলব ছন দ োন।  
আস্মম সহ স  ম োনুবের  ে োবছ  আস্মম  এ টোই  োই, আপনোবদর  দক্ষ বত্র  োই  নো দে ন! 
দ োন, আস্মম  সস্মতেই ভোগে  োন দয, আপনোবদর  ম ত  ভোবল ো ম ো নুবের  সোবে  আম োর  
দদখো  হ বয়স্মছল।’  

‘নো ভো ই স োবহ  , ে েোটো উ বল্টো ।  দসৌভো গে আম োব দর ।  এ ে স্মট  অস্মত ভো বলো  
ম োনুে বে  সোম বন দদবখ আম র ো  ভোবলো হ  োর  দ িো ে র স্মছ।  সুরূপো এ ই দয ম োনু বের  
জবন্য ে ি ে র োর  ে েো  লল, ম োনুে বে  ভোবলো োসোর  ে েো  লল, এ ম ন ে েো দস 
দে োন স্মদন  বলস্ম ন।’ আহম দ  ম ুসো েোম বত ই   লল  সুরূপো  স্মস ংহোবলর  স্ব োম ী।   

‘ভোইয়ো, দুলোভো ই দয  ে েো  ব লবছন, দসট ো আম োব দর  সে বলর  ে েো।  স্মে ন্তু 
এ  প্রসে েোে  ভোইয়ো, আম র ো উ দগ্রী   আপনোর  অস্মভ যোবন র  খ র  এ  ং হোজ ী 
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আ দুল্লোহ   ো োর  অ  িো জ োনো র  জবন্য।’ আহম দ  ম ুসোবে  ল ক্ষ ে  ে বর   লল  সুেম ো 
র োও। 

‘আলহোম দুস্মল ল্লোহ।  হোজ ী স োব হ  ম ুি  হ বয়বছন, অস্মভযোন  স ফল হ বয়বছ  
দ োন’।  আ হম দ ম ুসো   লল। 

‘আর  দজনো বর ল স্ব োম ীজী  স্মন হ ত হ বয়বছন।’ আহম দ  ম ুসোর  ে েো  দশ ে  
হবতই   বল  উ ে ল  সুরূপো  স্মসংহ োল। 

আহম দ ম ুসো  ম বে  উ ে ল।  তোর  দ োব খ -ম ুবখ  ফবুট উ ে ল স্ম িয়।   লল, 
‘স্মে  দজনোবর ল  স্ব োম ীজী  ম োর ো দ গবছন? স্মে ন্তু আস্মম  দত ো তোবে   ন্দী ে বর  স্মসস্ম  আ ই -
এ র  ে বনেল সুবর বন্দ্রর  গোস্মড় ব ত তু বল  স্মদবয়  এ লোম।  আপস্ম ন এ ই  খ র  স্মে  ে বর  
জোনবলন  দ োন?’ 

‘আম োর  খোলোম্মো  সুেম োর  ম ো  আম োবে  এ ই  দত ো ে বয়ে  স্ম ম স্মন ট আবগ 
দটস্ম লবফোন ে বর স্মছবলন ।  স্মতস্মন  এ  খ র  আম োবে  স্মদ বয়বছন।  হো জী আ দুল্ল োহ উ দ্ধোর  
হবয়বছন, দস ে েোও  স্মতস্মন   ব লবছন।  স্মতস্মন  খো লু  সো বহব  র  দটস্ম লবফোবনর  আলো প 
আস্মড়  দপবত  শু নবত  স্মগবয় এ স   খ র  দজবনব ছন।’  লল  সু রূপো স্মসংহ োল। 

‘আম্ম ো দটস্ম লবফোন  ে বর স্মছবলন? এ ই সম বয়? এ ই খ র  জ োনোবত স্মন িয়  
নয়।  দে োন খোর োপ  খ র  আ বছ আপো?’ সুেম ো র োও  লল।  ত ো র  ে বণ্ঠ উ বেগ। 

‘স্মে ে  সুেম ো, এ  খ র  দদ োর  জ বন্য নয়।  স্মে ছু খ োর োপ  খ র  আব ছ। দত ো ম োর  
স্মপতো দয দতোম ো বে  স্মে ড ন্যোপ ে স্মর বয়স্মছবলন  এ  ং দত োম োবে  দয স্মগস্মন স্মপগ  সোজো বত  
দ বয়স্মছবলন  আ হম দ শ োহ আ লম গীবর র  ে োছ দেবে  ে েো আদোবয়র  জবন্য, এ টো 
স্মতস্মন  জোনবত  দপ বর বছন।  খু  ই  আপবসট  হবয়  প বড়বছন  স্মতস্মন ।  দটস্ম লবফোবন ই স্মতস্মন  
অবনে  দে াঁবদ বছন।’  লল  সুরূ পো স্মসংহ োল। 

‘স্মে  ে বর  জোনবত  পোর বলন? আব্বোর  ঐ  দটস্ম লবফোন  আবল ো  নো দ েবে?’ 
ে স্মম্পত ে ণ্ঠ সুেম ো র োওবয়র ।  ম ুেবড় পড়ো দ হোর ো।  দ োখ  দুস্মট  তোর  ছল ছল ে র বছ। 

‘হ্যোাঁ সুেম ো।  দতোম োর  আব্ব োর  ঐ  দটস্ম লবফোন ে বেোপে েন দ েবে  আর ও 
খোর োপ খ  র  স্মতস্মন  স্মদ বয়বছন।’  লল  সুরূপ ো স্মসংহ োল। 

‘আর ও খোর োপ  খ র? স্মে  দসট ো?’ অশ্রুরুদ্ধ ে ঠে  সুেম ো র ো ওব য়র ।   
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‘আহম দ শ ো হ আ লম গী বর র  ে ো ছ দ েবে  ে েো  আদ োয় ে র ো  যোে   ো  নো  যোে  
অস্ম লবব তো বে  হতেোর  স্মন ব দেশ  স্মদবয়বছন  দতোম োর  আ ব্বো।  স্মতস্ম ন স্মন বজ আজ দভো বর  
যোবেন  দস খোবন।  হোজ ী আ দু ল্লোহর  ম ত আহম দ শ োহ আল ম গীর  হোতছোড়ো হবয়  
স  তেে  ফোাঁস  হবয়  য োে, তোর ো হোব ত -নোব ত ধর ো পড়–ে, এ  তোর ো  ো বেন  নো।’ 
 লল  সুরূপো  স্মসং হোল। 

সুেম ো র োও দে োন ে েো  লবত  পোর বলো নো।  দু হো বত ম ুখ দেবে  দস ে োন্নোয় 
দভবে পড়ল। 

সুরূপো স্মসংহ োবলর  দশ ে ে েো শু বন দস োজো হবয়   বসবছ  আহম দ ম ুসো।  ত োর  
দ োখ দুস্মট   ঞ্চল।  এ ে টো প্র ল উ বত্ত জনো তোর  ম ুবখ এ বস আছবড় পবড়ব ছ।  লল  
আহম দ ম ুসো  সুরূপো  স্মসংহ োলব ে  লক্ষ ে ে বর, ‘সুেম োর  ম ো স্মে  এ ই স্মে ছুক্ষণ  আবগ  
দজনোবর ল স্ব োম ীজীর ম ৃতেু এ  ং হোজী আ দুল্লোহর  উ দ্ধ োবর র  খ র  দদয়োর সম য় এ  
খ র  স্মদবয় বছন?’ 

‘হ্যোাঁ, ভোই সোব হ ।’ 
আহম দ ম ুসো স্মে ছু  লল নো।  ম ুখ স্মন  ু ে বর  ম ুহূতে ে োল  ভো ল।  তোর পর  

পবে ট দেবে  দ র  ে র ল দম ো োইল।  হোত ি স্মড় র  স্মদব ে  এ ে  োর  তোস্মে বয় 
দম ো োই বলর  দ োতোম  স্মট পব ত শু রু ে র ল ে ল ে র োর  জন্য। 

দম ো োইল  দস  ম ুবখর  সোম বন  তু বল স্মন ল। 
ওপোর  দ েবে  স োড়ো  দপ বয়ই  আ হম দ ম ুসো   লল, ‘গুড  ম স্মন েং, েবনেল সুবর ন্দ্র  

 লবছন? আস্মম  স্ম বভন  োগেম েো ন।’ 
‘ইবয়স  স্মম ুঃ   োগেম েোন।  আপস্মন  োস্মড়  দেবে  ে েো   লব ছন?’ 
‘ইবয়স  ে বনেল, আস্মম   োসো দ েবে   লস্ম ছ। আপনোর ো  স ো ই স্মে ে -ে োে  

দপৌব ছবছন?’ 
‘হ্যোাঁ।  আম োব দর   ন্দীখ োনো অস্মভযোনও ভ োবলো  হবয় বছ। ম ূলে োন স্মে ছু 

দস্মল ল প্রমোণোস্মদ প োওয়ো  দগ বছ ।  স্মে ন্তু এ ে টো দূি েটন ো ি বট দগ বছ।’ 
ে বনেল সুবর ন্দ্র  এ ে টু েোম বত ই দসই  ফোাঁ বে  আহম দ ম ুসো   বল  উ ে ল, ‘হ্যোাঁ, 

আস্মম  দস ে েোই   ল বত  োস্মে ।  আস্মম  দতো  দজনো বর ল স্ব োম ী জীবে  অক্ষ ত অ িোয়  
আপনোর  হোব ত তু বল স্মদ বয়স্মছল োম ।  দস ম োর ো দগল স্মে  ে বর?’ 
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‘দম জর  পুরন্দ বর র  সোবে গ োস্মড় বত পোস্মে বয়  স্মদবয়  আস্মম  ও দম জর  সুর স্মজত 
দহাঁবট  যোস্মে লোম  ন্দীখোনোর  স্ম দবে ।  ম োঝ  র ো র  যোওয়োর  পর  ন্দীখোনোর  গোস্মড়  
 োর োন্দোয় ধ হ ধ   শু নবত পোই।  আম র ো দদৌড় দ দই।  স্মগবয় দদস্ম খ, দজনোবর ল স্ব োম ীজী  
পটোস্মসয়োম  সোয়নোইড  দ খ বয়  আত্মহ তেো  ে বর বছ। পটোস্মস য়োম সোয়নোইড  তোর  
জোমোর দ োত োবম র  সো বে স্মছল।’  লল  ে বনেল  সুবর ন্দ্র। 

‘হ্যোাঁ  ে বনেল সু বর ন্দ্র, দজনোবর ল স্ব োম ীজীর পূ  েসুর ী ম হোগু রু  শ ংে র ো োযে 
স্মশ বর োম স্মন ও ধর ো পড়োর  ম ুবখ  পটোস্মসয়োম  সোয়নোইড  দখ বয়  আত্মহতেো  ে বর স্মছল। 
যোে, আপনোবদর  স্ম র োট ক্ষ স্মত হল।  ‘ম হোসংবি’র  স স্মে ছ ু তোর  ে োছ দেবে  জোনো  
দযত।’ আহম দ  ম ুসো  লল।  েোে  স্ম ম .  ো গেম েোন  এ খন   লুন, স্মে  স্ম ন্তো ে র বছন  
আপস্মন?’  লল ে বনেল সু বর ন্দ্র। 

‘ি টন ো দ্রুত সোম বন গড়ো বে স্মম . ে বনেল।  হোজী আ দুল্লোহ  আপনোবদর  
হোবত  পড়োর  ম ত  এ  ধর বনর  ি টন োর  পুনর ো ৃস্মত্ত  এ ড়োবনোর  জ বন্য ত োর ো র োস  েী বপ  
 ন্দী ে বর  র োখো  আহম দ  শ ো হ আলম গীর বে  হ তেোর  স্মসদ্ধো ন্ত স্মন বয়বছ। স ম্ভ ত  
দম োগল  ংশ ীয় দে োন গুরু তর তেে তোর  ে োছ দেবে  ত োর ো আ দোয় ে র বত  োয়।  আজ  
তোর ো দ য ত বেের জব ন্য দশ ে দ িো ে র ব ।  তোর পর দপল   ো ন ো দ পল উ ভয়  
অ িোবত ই তো বে  হতেো ে র ব ।  দপোটে দ েয়োর দে বে  ইস্মতম বধেই ম হোসংবি র  
দনতোর ো র োস েীব প যোত্রো ে বর ব ছ  ো যোত্র ো ে র বছ  বল জোন ব ত দপবর স্মছ।’ আহম দ  
ম ুসো  লল। 

‘গুরুতর  ইনফর বম শ ন স্মম .  োগে ম েোন।  স্মে  ে র োর  ে েো ভো  বছন? সম য় দতো  
হোবত  দনই।’  লল  ে বনেল  সুব র ন্দ্র।   

‘এ খস্মন  আম োবদর  র োস  েীব প ম ুভ ে র ো দর ে োর ।  আপনোব দ র  স্মে  স্ম ন্তো?’ 
আহম দ ম ুসো  লল। 

‘আস্মম ও তো ই ভ ো স্মছ।  স্মে ন্তু  দে োেোয়  যো , স্মে  ে র  , এ  স্মন বয় দতো  
আম োবদর  ভো  োর  দে োন সম য় দনই।  আপস্মন আম ো বদর  স োহো যে ে র বত পোবর ন।’ 
 লল  ে বনেল  সুবর ন্দ্র। 

‘অ শ্যই  স্মম . ে বনেল।  আস্মম  ম বন ে র স্মছ, আপনোর ো আপনো বদর  ওবয়ব ত 
র োস েী বপ  যোত্রো  ে রুন।  আস্মম  আম োর  স্মন জস্ব   ে  িোয়  র ো স েী বপ  যোত্র ো ে র স্মছ।  
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আ পনোর ো ১ নং ন্যোেোল দজস্মট ব ত স্মগবয় নোম ুন।  এ ই ি োাঁস্মট স্মট  রোস েীবপর ধ্বংস প্রোি 
ফোিে সো বে েবলর  প োবশ ।  আম োব দর  টোবগেট  ফোিে  সো বে েল।  স্ম স্তো স্মর ত আস্মম  র োস েীবপ  
দপৌব ছ  ল । ১ নং ন্যোেোল  ড ে ইয়োবড ে  নোম োর  পর স্মস স্ম আই -এ র  দপ োশ োে  
আপনোবদর  পস্মর তেোগ  ে র বত  হব   এ  ং  আপনোব দর  স ো ইবে  পুরোতত্ব  ে ম েীর  
দপোশ োে  পরবত হ ব ।  আপন োর ো র োস েীবপ  ঐ  ন্যোেোল ড ে ইয়োবড েই অব পক্ষো 
ে র ব ন।  আস্মম  র োস েীবপ দপ ৌবছই আ পনোর  সোবে দযো গোব য োগ ে র  ।’ আহম দ 
ম ুসো  লল। 

‘ধন্য োদ  স্মম ুঃ   োগেম েোন।  এ ে টো পে  আম োব দর  সোম বন  ধ তস্মর  হ ল।  আপস্মন 
 লবলন, ফোিে স োবে েল আম ো বদর  টো বগেট।  স্মে ন্তু স োবে ে লট ো দতো  স্ম র োট এ  ং  
দগোটোট োই  দত ো স্ম ধ্বস্ত, পস্মর তেি।’ েোম বলো  ে বনেল  সুবর ন্দ্র। 

আহম দ ম ুসো হোসল।   লল, ‘স্মম . ে বনেল সুবর ন্দ্র! অন্ধে োবর র  জী র ো 
স্ম ধ্বস্ত, পস্মর তেি িোবনর  অস্মল -গস্মলই দ স্মশ  প ছন্দ ে বর ।  আর  ফোিে সো বে েল 
এ বে  োবর  পস্মর তেিও নয়।  ও খোবন এে টো পুরোতত্ব  অস্মফস  আবছ।’ 

‘ধন্য োদ  স্মম .   োগেম েোন,  ুব ঝস্মছ। েী বপ  যো ওয়োর  দক্ষ বত্র  স্ম স্মধ -স্মন বেধ 
আবছ, আপস্মন আমোবদর  স োবে  দগ বলই প োর বতন।’ 

‘তো হবত ো।  স্মে ন্তু পস্মর ে ল্পনোটো এ ে টু স্মভন্ন ।  আপনোর ো টোব গেবট প্র ব শ  
ে র ব ন উ ত্ত র  স্মদে  দেবে, আর  আস্মম  প্রব শ  ে র   দস্মক্ষ ণ স্মদে  দেবে ।  দস ে োর বণ  
আলোদো প বে যোওয়ো ই  ভো বলো ।  তব  স্মে ছু যস্মদ  ে র বত  োন, তোহবল স্মসস্ম  আ ই -এ র  
আইবড নস্ম টস্ম ট ে োড ে আম োবে  স্মদবত  পো বর ন।  স্মে ন্তু স্মদ বত   ো ইব লও এ ই  সম বয়  স্মদ বত  
পোর ব ন নো।’ 

ে বনেল সুবর ন্দ্র দ হবস  উ ে ল।   লল, ‘ম বন ে রুন আপনোর  ে ো ড ে হবয়  দ গবছ।  
এ খন  লুন ে োড ে আপস্মন দে োেোয় দড স্মল ভোস্মর  দনব ন।  এ খ ন  োবজ  সো বড় ৪ ট ো, 
আম র ো র ো স েীবপর উ বদ্দব শ্য যোত্রো ে র   স্মে ে  দভোর  সোবড়  ৫ টোয়।’ 

আহম দ ম ুসোও  হোসল।   লল, ‘তোহ বল আপন োবদর  স্মভস্ম ড ও ে েোবম র ো ে োর  
সোবে স্ম ছল -  ন্দুবে র  নবলর  স োবে, ম োেোর  ে েোবপর সো বে, নো গোস্মড় র  দহড লোই বটর  
সোবে?’ 
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হোসল  ে বনেল সু বর ন্দ্রও।  ল ল, ‘সস্মতে স্মম . স্ম বভন   োগেম েো ন, আপনোর  
অসোধোরন  দম ধো। আম োব দর  দি নগোন, স্মর ভল োর  এ  ং গোস্মড় র  দহড লোইট স  স্মে ছুর 
সোবেই  স্মভস্ম ড ও  ে েোবম র ো আ ব ছ। ম োেোর  ে েোবপও  স্মভস্ম ড ও  ে েোবম র ো েোবে ।  স্মে ন্তু 
দসট ো আম র ো  র োস্মখ অপো বর শ বনর  সম য় নয়, সোধোরণ   লো ব ফরোর  সম য়।  স্মভস্ম ড ও 
দেবে  আপনোর  সুন্দ র  ছস্ম  ে বর  দন ।  আম োবদর  এ খোন ে োর  দহড বে োয়োটেোবর  
আইবড নস্ম টস্ম ট ে ো ড ে ধ তস্মর র  অবটো স্মসবেম  র বয়বছ।’ 

‘স্মে ন্তু এ ে জন ে বনেল হবয় ‘স্মসস্ম  আই ে বনেবল’র  এ  ধর বনর  আইবড নস্ম টস্ম ট 
ে োড ে  আপস্মন  স্মদবত  পোবর ন?’ আহম দ ম ুসো  লল। 

আ োর ও হোসল  ে বনেল।   লল, ‘আপনোর  নোম  ছ োড়ো  অন্য  দ ে োন পস্মর  য় 
আম োবে  জোনোবনো হয়স্মন ।  স্মে ন্তু এ টুকু   বল দদয়ো হবয় বছ, আপনোর  স্মন বদেশ   ো ইেো  
পূর বণর  জবন্য দয দে োন আইন  আস্মম  ভোেবত  পোস্মর ।’ 

‘ধন্য োদ  ে বনেল।  আপনোর  দ হড বে োয়টেোবর র  সোম বন দয  দ পোিোল  ি  
র বয়বছ, তোবত আইবড নস্ম টস্ম ট ে োড েটো দফবল র োখব ন।  সে ো ল ৭টোর  আবগ দপোি োল 
 ি স্মক্ল য়োর হয় নো।  তোর  আবগই দে োন এ ে  সম য় আস্মম  ওটো সংগ্রহ ে বর  দন ।’ 
 লল  আহম দ ম ুসো।   

‘ধন্য োদ  স্মম .  ো গেম েোন।  খু  স্ম নর োপদ প্রস্তো  ।  আস্মম  দসট োই  ে র  ।’ 
‘অল র োইট।  ত োহবল  ে েো দশ ে।’ 
‘ইবয়স,  োই।’ 
‘ োই।’  বল  আহম দ  ম ুসো ে ল  অফ ে বর  স্মদল।   
দম ো োইলট ো পোবশ  দসোফ োর  উ পর দর বখ আ হম দ ম ুসো  দসোফ ো য় গো এ স্মল বয়  

স্মদবয়  লল, ‘যোে  এ ে টো সমস্যোর  দ োধ হয় স হজ সম োধোন হবয় দগল।  স্মসস্ম  আই  
আইবড নস্ম টস্ম ট ে োড ে  দপবল  ে ো র ও দ োট  আর  হ োইজেোে  ে র বত হ ব  নো।  ে োড ে 
দদস্মখবয়  দয  দে োন দ োট দখবল  স্মন বত পোর  ।  আর  র োস ে ীবপ  েু ে বতও দে োন সম স্যো  
হব  নো।’ 

আহম দ ম ুসো ে েো দশ ে ে র ল। স্মে ন্তু ে োর ও ম ুবখ দে োন েেো দ নই।  সুেম ো 
র োওবয়র  ে োন্নো দ েবম  দগবছ। ত োর  ম ুবখ আশ ো -স্মন র োশ োর  ছোপ। তোর  অসহ োয় দ োবখর  
স্মন ভেরতোর  এ ে  দৃস্মি  আহম দ ম ুসোর  উ পর স্মন  দ্ধ।  আর  সুরূপো  স্মসংহোল, তোর  স্ব োম ী 
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এ  ং সোজনো  স্মসংহো বলর  স্ম িয় -ব দনোর  দৃস্মি  আহম দ ম ুসোর  স্ম দবে ।  এ ইম োত্র সোর ো  
র োবতর এ ে  অস্মভযোন দেবে  স্ম ফরল, আ োর  এ খস্মন  যোত্রো ে র ব  র োস েীবপ এ ে  
ম হোঅস্মভযো বন।  তোর ো স্মে   লব  , স্মে  ে র ব  দভব  পো বে নো।  দটস্ম লবফো বন  আহম দ  
ম ুসোর  ে েোয় স  তোর ো  দজ বনব ছ। এ খস্মন  যোত্র ো ে র ো দর ে োর, দসট ো ত োর ো  ু বঝ বছ। 
স্মে ন্তু এ ে জন দলোে  এ ই অ িো য় স্মে  ে বর  যোত্রো ে র বত পোবর, এ  প্রশ্নও তোবদর  ম বন 
জোগবছ।  আহম দ  ম ুসোর  এ ই  গ ম নবে  স্ব োগত জ োনোবনো  ে িে র, আ োর  ‘ন ো’  ল োও  
অসম্ভ । 

অ বশ বে স্মন র  তো  ভোেল  সু রূপো স্মসংহ োল, ‘ভোই সো বহ , এ টোই দতো  
আপনোর  জী ন!’ ে োাঁপল  সুরূ পো স্মসংহো বলর  ে ণ্ঠ।  আব ব গ রুদ্ধ হবয় দগল তোর  
গলোর  স্ব র । 

গম্ভীর  হল  আহম দ  ম ুসো।   লল, ‘শু ধু আম োর  নয়, ম োনুবের  জী  নই এ টো।  
দে  ে খন স্মে  ে র ব , দে োেোয়  যোব  ইতে োস্মদ  স ই  এ ে জন স্মে ে  ে বর ন, স্মযস্মন স োর  
ম োস্মল ে, স স্মে ছুর ম োস্মল ে ।  আম র ো শু ধু  োছো ই ে স্মর  ভো বলো  ে োবজ আস্মম  সন্তুি, নো 
খোর োপ ে োবজ সন্তুি।  ম হোম ুস্মন  স্মশ  দোস সংি স্মম ত্রর ো র োস েীবপ যোবেন  আহম দ শ োহ  
আলম গীর বে  হতেোর  জবন্য, আর  আস্মম  এ  ং ে বনেল  সু বর ন্দ্রর ো যোস্মে  তো বে  
 োাঁ ো োর  জন্য।  ি টন ো ি টব , দস ি টন োয় আম র ো হোস্মজর  েোে , স্মে ন্তু দে  স্মে  দর োল 
দি ে র   দসট ো   ো ছো ই বয়র   েো পোর টোই হল  আসল।’ 

‘এ ই  োছ োইবয়র  ে োজট ো দস ই  এ ে জবনর  অবম োি  স্ম ধোবনর  অধীন নয় 
স্ম ে?’ প্রশ্ন ে র ল সুরূপো স্মসংহ োব লর  স্ব োম ী। 

‘নো এ ই  োছ োইবয়র  এ খস্মতয়ো র  ম োনুবের  স্মন জস্ব।  এ ই  োছ োইটোই হল  
পরীক্ষ ো।  এ ই পরীক্ষ ো দদয়োর  জবন্য দুস্মন য়োয় ম োনুবের  আগমন ।  আম োবদর  ধম েগ্রে  
আল -কু র আবন আল্লো হ  বলবছ ন, ‘আস্মম  ম ৃতেু ও জী ন সৃস্মি  ে বর স্মছ এ টো দদখোর  
জবন্য দয, ে োর ো সুন্দ র  ও ম হৎ  জী ন  েো  দ বছ দনয়।’ 

সুরূপো স্মসং হোল দুহো ত দজোড় ে বর  অ নত  ম োেোয়  ̄ ্ রি োর  উ বদ্দবশ্য  প্রনোম  
ে বর   লল, ‘ম হোন জগৎ  প্রভু র  ে েো  দম বন  স্মন স্মে ।  স্মে ন্তু তোর  পরীক্ষ োর  এ ই  জ ী ন  
নোটে  ম োবঝ ম োব ঝ এ ম ন ম ম েোস্মন্তে  হবয় ওবে  দে ন? এ ই সম য়  এ ই ম ুহূ বতে আপন োর  
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র োস েীবপ অস্মভ যোনবে  দম বন স্ম নবত খু  ে ি হবে, স্মন বেধ ে র বতও ভয় পোস্মে ।’ 
ভোর ী ে োন্নোবভজো  ে ণ্ঠ  সুরূপো  স্ম সংহোবলর । 

‘সন্তোনবে  ম োনুে  শ োস্মস্ত  স্মদবত  অ শ্যই  ে ি পোয়, স্মে ন্তু এ ই ে ি স্ব ীে োর 
ে বর  দনয়ো হয়   ৃহত্ত র  ম ে বলর  জ বন্য।  এ খো বনও দসই   ো ছোই ব য়র  প্রশ্ন।  ে বির  দ বয় 
স  সম য় ম ে লবে   ড় ে বর  দ দখবত  হয়  দ োন।’  লল  আ হ ম দ  ম ুসো। 

‘ম োনুবের  ে ি, ম োনুবের  অশ্রু র  স্মে  দে োন ম ূলে  দনই।  তো হব ল জগৎ  প্রভু  
এ টো স্মদবলন  দে ন?’ সুরূপো স্মস ংহোল  লল। 

‘ে ি ও অশ্রু আবস ম োনুবের  প্র স্মত, জী বনর  প্রস্মত ভো বলো োস ো দেবে ।  এ ই 
ভোবলো োসো আল্লো হর  এ ে স্মট  দিষ্ঠ দনয়োম ত, সৃস্মি  প্রে ৃস্মতর  এ ে স্মট প্রোণসত্ত ো। 
ম োনুবের  জী নবে  ম হত্ত  ে র বছ  এ ই ভো বলো োস ো।  পস্মর  োর, সম োজ ও স্ম শ্ব  ম োন বে  
এ ে টো গ্রস্মেবত আ দ্ধ দর বখ ব ছ এ ই ভোবলো  োসোই।  এ ই ভো বলো োসো ন ো েোে বল  
আস্মম  আপনোবদর   োস্মড় ব ত আ িয় দপতোম  ন ো, আম োর  ম ত এ ে জন অজো ন ো, অব নো 
ম োনুবের  ে লেোণ স্ম ন্তো তোহ বল আপনোবদর  ে ি স্মদ ত নো, অ শ্রুস্মসি ে র বতো নো।’ 
আহম দ ম ুসো েোম ল। 

ে েো  লল নো।  সুরূপো স্মসং হোল ।  ে োর ও ম ুবখই দে োন ে েো দনই।  সে বলর  
ম ুগ্ধ, সিদ্ধ দৃস্মি  আহম দ  ম ুসোর  প্রস্মত  স্মন  দ্ধ।  ে েো   ল বত  যোস্ম েল  সোজনো  স্মসংহোল। 

আহম দ ম ুসো  উ বে  দোাঁড়োল।  হো বতর িস্ম ড়র  স্মদবে  এ ে  োর  তো ে োল।   লল, 
‘দপৌ বন পোাঁ টো  োজবত  যো বে।  আস্মম  এ ে টু দফ্রশ  হবয় দনই।  পোাঁ টোর  ম বধেই দ র  
হব ো।’  বল  আহম দ  ম ুসো এ ব গোল  তোর  ে বক্ষ র  স্মদ বে ।   
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৭ 
আহম দ ম ুসোর  দ োট দপোটে  দেয়োর দেবে  দস োজো  পূ েস্মদ বে  এ স্মগবয়  

স্মগবয়স্মছল।  র োস ে ীপ অস্মতক্র ম  ে র োর  পর পূ ে  স্মদে  দেবে  এ বস দস্মক্ষ ণ উ পকূ বল  
প্রব শ  ে র স্মছল।  দস্মক্ষ ণ উ প কূ ল  র ো র  ত ীবর র  এ ে দম  গো দি াঁবে পস্মিম স্মদ বে  
এ স্মগবয় েী বপর দস্মক্ষ ণ -পস্মিম দ ে োণোয় এ বস আ হম দ  ম ুসোর  দ  োট দস্মক্ষ ণম ুখী এ ে টো 
খোস্মড় বত প্রব শ  ে র ল। 

খোস্মড় টো দশ  ম োইল প যেন্ত দভ তবর  এ স্মগবয় দ গবছ। দশ ে হব য়বছ পো হোড় -
দি র ো এ ে  সংে ীণে উ প তেে োয় স্মগবয়।  উ পতেে োস্মট  স্মন বয়ব ছ হ্রবদর  রূপ।  ৃস্মট শ  
আম বল র োস েীপ  আন্দ োম োন প্রশ োসবনর  দে ন্দ্র স্মছল, তখন এ ই হ্রদস্মট  পযেটন -
স্মপয়োসীবদর  এ ে টো স্ব গে স্মছল।  হ্রদস্মট  প োহোড়  দি র ো হবলও  এ র  স্মতন স্মদবে  দম োট 
পোাঁ স্মট  প্রশ স্ত স্মগস্মর পে স্মছল, দযগুবলো  স্মদবয়  গোস্মড়  ে বর  অনো য়োবস হ্রব দর  উ পকূ বল  
দপৌছো  দযত। র োস  েীপ  ধ্বং সে োর ী ভুস্মম ে বম্পর  সম য় এ ই পোাঁ স্মট  স্মগস্মর পবের  
 োর স্মট ই সম্পূণে  ন্ধ হ বয় য োয়।  ম োত্র দসোজো উ ত্ত র ম ুখী ম োবঝর এ ে স্মট  স্মগস্মর পে পোবয়  
দহাঁবট  অস্মতক্র ম  ে র োর  উ পযু ি আবছ।  আহম দ  ম ুসো  ত েেস্মট  শু বনস্ম ছল হ োজী  
আ দুল্লোহর  ে োবছ। স্মতস্মন  আন্দ োম োবন দগোবয়ন্দো  স্ম ভ োবগর   ীফ  েোে ো  ে ো বল   েোপে  
সফবর র  সম য় এ ই স্ম েয়স্মট  অ বলোে ন ে বর ন।  ম জোর  েোপোর  হল উ ত্ত র  স্মদবে 
এ স্মগবয় এ ই স্মগস্মর পবের  দয খ োবন দশ ে দসখোন  দে বে ই র ো স েীব পর ধ্বংসপ্র োি 
প্রশ োসস্মন ে  এ লোে ো শু রু এ  ং এ ই এ লোে োর  ফোিে স ো বে েবল গভনেবর র  দ য 
আঠড োর গ্রোউ ঠড  দশ ল্টোর  স্মছ ল দসট ো  এ খন  দ সখোবন  দ যখোবন  ‘ম হ োসং বি’র  
দহড বে োয়োটেোর  উ ত্ত র  স্ম দবে   ম োত্র ম োইল খ োবনে   ে ধো বন।   

আহম দ ম ুসো  তোর  দ োট  স্মন বয় দ্রুত এ  ং  স্মন ুঃ শ বব্দ  খোস্মড় র  দশ ে প্রোবন্ত  হ্রব দর  
ম ুবখ এ বস দপৌ ছল। 

আহম দ ম ুসো দ  বছ দ বছ সো ইবলন্সোর  দ োট দয োগোড় ে বর স্মছল।  তোর  
স্মসস্ম  আই আইবড নস্ম টস্ম ট ে োড ে এ   েোপো বর  তো বে  খু ই  সো হোয ে ে বর বছ। 
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হ্র বদর  ম ুবখ দপৌ ছোর  পর হ্রব দর  দগোটো  দৃশ্য  আহম দ ম ুসোর  স ো ম বন আসোর  
সোবে স োবে আ হম দ ম ুসোর  দু ই দ ো খ ছোনো  ড়ো হবয় দগল।  দদখল, হ্রবদর  উ ত্ত র -
প্রোবন্ত দযখ োবন প োবয় দহাঁ বট পোর  হওয়োর  স্মগস্মর পেস্মট  অ স্মিত, দ সখোবন  ড়  আে োবর র  
দুস্মট  দ োট  দনোের  ে র ো র বয়ব ছ। দুস্মট  দ  োটই দদো তলো এ  ং   োর  ইস্মঞ্জ ন স্ম স্মশ ি । 

স্তস্মম্ভত আহম দ  ম ুসো  তোড়ো তোস্ম ড় তোর  দ োট  খোস্মড় র  স্মে নোবর  এ ে টো দঝোব পর 
আড়োবল সস্মর বয় স্মন ল। 

আড়োবল  বস দূর স্ম ন স্মদবয় দ োট দুস্মট বে  অবনে ক্ষ ণ ধবর  পযেব ক্ষ ণ 
ে র ল।  দে োন ম োনুবের  নড় ো ড়ো য় দ  োট দদোল  খোওয়োর  ে েো।  স্ম ে ন্তু দম োবটও  দসর ে ম  
দুলবছ ন ো এ  ং পোস্মন র  দেউ ও তোর  নজবর পড়ল ন ো।   

প্রোয় ি ণ্টো খোবনে  অবপক্ষোর  পরও দ োবট ম োনুে  েোে োর  দে োন আলোমত  
নো দপ বয় আহম দ ম ুসো ভো ল, দ োবট  স্মন িয় দে উ  দনই। 

স্মে ন্তু ভো নো   ো  ধোরণ োর  উ পর স্মভস্ম ত্ত  ে বর  দস  এ বগ োবত  পো ব র  নো।  তোর  
সবন্দহ দনই এ ই দ  োটগু বলো ‘ম হোসংি’র  হব ।  এ ই সম য়  তোব দর  দ োবখ পড়োর  অেে  
তোর  দগ োটো  িে োন   োন োল  হ বয়  যোওয়ো।  সু তরোং  আহম দ ম ুসো  সোম বন  অগ্রসর  হ োর  
স্মসদ্ধোন্ত স্মন বত  পোর বলো  নো। 

স্মে ন্তু  বস দ েবে  সম য় ে োটোবন োর ও সুবয োগ দনই। 
হে োৎ আহম দ  ম ুসোর  ম বন  হল, দস দু ই দ ো বট দক্ল ো বর োফরম  দ  োম  ছুড়ব ত  

পোবর ।  সোই বলন্সোর  লোগ োবনো  দ স ধর বনর  স্মম স্মন  র বে ট লোঞ্চো র  তোর  ে োবছ  আব ছ। 
দুই দ ো বটর  দলোে বদর  সংজ্ঞ ো হীন ে র বত দুই  দ োম ই  য বে ি হব ।  তোর পর দস 
স্মন স্মিবন্ত সোম বন এব গোবত  পোর ব ।  খুস্মশ  হল  আহম দ  ম ুসো। 

 েোগ দেবে  দক্ল োবর োফরম  দ ো ম োর  দে ৌটো দ র  ে র বলো। খু লল দে ৌটো।  
দদখল  ম োত্র দুস্মট  দ োম ো ই র বয় ব ছ। তোর  অ েে এ খন দুস্মট  দ  োম ো   ে হ োর  ে র বল এ ই 
সুবযোগ  দস আর  পো বে নো।  ত  ু খুস্মশ  হল  আহম দ  ম ুসো  দয, অন্তত দুস্মট  দ  োম ো  তোর  
র বয়বছ, যোর  প্র বয়োজন এই  ম ুহূ বতে খু   দ স্মশ ।   

আহম দ ম ুসো   েোগ  দ েবে  টুে ব র ো টুে বর ো পোটেস  দ র  ে বর  দজ োড়ো ল োস্মগবয়  
স্মপস্তলোে ৃস্মতর, স্মে ন্তু লবো নবলর  দক্ষ পণোস্ত ধ তস্মর  ে র ল।  তোবত দ োম ো স্মফট  ে বর  দুস্মট  
দ োম োই  ছুড়ল  দুব  োট লক্ষ ে ে বর ।  প্রেম  দ  োম োস্মট  প্র েম দ  োব টর  দদোতলো  অং বশ র  
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দগোড়োয়  দড বে র  উ পর পড়ল ।  দ লুন ফোটোর  ম ত  দ ছোট্ট  এ ে টো শ ব্দ  হল ম োত্র।  স্মেতীয়  
দ োম ো স্মেত ীয় দ ো বটর  স্মন   তল োর  দে স্ম বনর  দর জোয় স্মগ বয় আ ি োত ে র ল।   

পবনর  স্মম স্মন ট অবপক্ষো ে র ল আহম দ ম ুসো।  দে োন দল োে  দ  র  হল নো।  
দ োবটর  দে োন নড়ো ড়ো ও লক্ষ ে ে র বলো নো।  ম োনুে  েোে বল দ োম োর  শ ব্দ  যত দছোটই  
দহোে  ম োনুে  দ র  হ বতো ।  ম োনুে  স্মে  ি ুস্মম বয় আব ছ? দসট োও হবত  পো বর ।  যস্মদ  হয়  
তোহবল  স্ম ন্তোই  দনই।  ত োর ো এ খ ন লবো ি ুম  দদ ব ।   

আহম দ ম ুসো  দ োট  োস্মল বয়  হ্র বদ েু বে  পড়ল।  দ োট  স্মন বয় দ নোের  ে র ল 
দ োট দুস্মট র  পোবশ ।  দ  োট দেব ে  নোম ল পোবশ র  দ  োবট।  দুই  দ োটই দদখল।  দুই  
দ োবটই  অ বনে গুবলো ে বর   ো ি। 

দুই দ  োবটর  অ  িো আ বয়োজন দদব খ আহম দ  ম ুসো ভো ল, দ োটগুবলো হয়  
দে োেো দেবে  এ বস বছ, স্মে ং ো দ ে োেোও য োবে।  দে োনস্ম ট স্মে ে? 

আহম দ ম ুসো দ োট দুস্মট র  ইস্মঞ্জ ন পরীক্ষ ো ে র ল।  দদখল, অন্তত গত ২  
ি ণ্টোয় ইস্মঞ্জ ন  োলু  ে র ো হয়স্মন ।  ফবুয়ল  স্মম টোর  সোক্ষ ে  স্মদবে  ফবুয়ল টেোংে  এ ে শ  
ভোগ ভস্মতে। স   স্মম স্মল বয় আ হম দ ম ুসো ভো ল, দুই ি ণ্টো আব গ  দ োটস্ম ট এ বল দলোে  
দনবম য োওয়োর  সোবে  স্মে ং ো  এ তক্ষবণ ম োলগুবল ো স   দনবম দয ত এ  ং  ফবুয়ল  টেোংে  
স্মে ছুবতই পূণে েোে বতো  নো।  সু তরোং দ োট দুস্মট  যোওয়োর  জ ব ন্য প্রস্তুত  হবয় বছ। 

এ ই স্ম ন্তোর  পবর ই  হে োৎ  আ হ ম দ ম ুসোর  ম বন প্রশ্ন জ োগল, ‘ম হোসংবি’র  
এ খোনে োর  দলোবে র ো প োলো োর  স্ম ে ল্প  ে িো  ে বর  র োব খস্মন  দ তো? আর  দপছন  স্মদবয়  
পোলো োর  এ র  দ বয় স হজ ও স্ম নর োপদ পে  আর  দনই। 

আহম দ ম ুসো যতই  ভো ল  এ ই স্ম শ্বোসই ত োর  দৃ ঢ় হল। 
এ ই স্ম শ্বোস দৃঢ়  হ োর  সো বে স োবে আ হম দ ম ুসো  ভো  ল, দস দ য এ ই পবে  

এ বসবছ, তোর  দে োন  স্ম হ্ন এ খো বন দর ব খ যোব  নো।  সু তরোং স ো ম বন এ বগো োর  আবগ  
তোর  দ োটস্ম ট ডুস্ম বয় স্মদ বত হব ।   

আহম দ ম ুসো তোর  দ  োটস্ম ট ডুস্ম বয় স্মদল সবে  সবে ই।   
আহম দ ম ুসো স্মগস্মর পব ে উ বে  এ ল। 
 েোগ  দে বে  স্মড িেোঠট সোউ ঠড  ম স্মন টস্মর ং (উ ঝগ) যন্ত্র  ে োবন  লোস্মগবয  দস  

স্মগস্মর পে স্মদবয়  হোাঁটব ত লো গল ।  উ ত্ত র  প্রোবন্ত স্মগস্মর পবের  প্রো য় ম ুবখর  ে োব ছ এ বস  
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এ ে টো গুহো ম ত িোন দ বছ স্মন ব য় এ ে টো পোেবর র  আ ড়োবল  স ল।  হোত ি স্মড় র  স্মদবে 
তোে োল আহম দ  ম ুসো।  দদ খল  সে োল ১ ০ টো।  দ শ  দদস্মর  হ বয় দগবছ, ম বন ম বন 
ভো ল আহম দ  ম ুসো।  স্মে ভোব  এ বগোব  দস  স্ম ন্তো ত োবে  গুস্মছব য় স্মন বত হব । 

অন্যস্মদবে  ে বনেল সুবর ন্দ্রব দর  সোবে দযো গোব যোগ ে র বত হব  ।  
‘ম হোসংবি’র  এ ই  দহড বে োয়ো টেোবর র  দলোবে শ ন  ও  স্ম  র ণ  তোবদর  জোনোব ত  হব  ।  
তোর পর  দুই  স্মদে  দে বে  এ ে  সোবেই  অগ্রসর  হব ত হ ব । 

ম হোম ুস্মন  স্মশ  র োম  সংি স্মম ত্র ওরবফ স্ম স্ম  ম ধো   লস্ম ছল, ‘আসল পক্ষ 
স্মসস্ম  আই নয়।  স্মসস্ম  আইবে  এ খোবন যোর ো আনল  ত োর োই আম োবদর  আসল  
দুশ ম ন।’ 

স্মশ  দোস সংি স্মম বত্রর  সোম বন  স্ম শ োল দটস্ম  ল।  দটস্ম  ল বে  সো ম বন দর বখ  
তীবর র  ম ত দসোজো  হ বয   বস  আবছ  দস।  তোর  স োম বন দটস্ম  বলর  এ  প োবশ   বস  
দজনোবর ল ে োস্মল ে ো ে ৃষ্ণম ূস্মতে। ইস্মন ও দজন োবর ল স্ব োম ীজ ীর  ম তই ভ োর তীয়  
দসনো োস্মহনীর  এ ে জন অ স র  প্রোি দজনো বর ল।  দজনোবর ব লর  ম ৃতেুর  পর ইস্মন ই  
এ খন আন্দোম োন ‘ম হোসংি’র  দ সবে ঠড  ইন  ে ম োঠড । 

ম হোম ুস্মন  স্মশ  দোস সংি স্মম ত্র এ  ং দজনো বর বলর  দগ োটো শ র ীর  ে োল 
দপোশ োবে  েোে ো।  ম োেোয়   োাঁধ ো ে োল  রুম োল।  দ ো বখ  ে োবল ো গ গলোস।  ম হ োম ুস্মন  
স্মশ  দোস সংি স্মম বত্রর   োড়স্ম ত  দ য স্মজস্ম নস আব ছ দসট ো হল দীি ে দগোাঁফ।  স্মশ  দ োস সংি  
স্মম ত্রবে স্ম স্ম  ম ধো   বল দ ন ো র  দে োন উপোয় দনই। 

স্মশ  দোস সংি স্মম ত্র ে োম বতই  দ জনোবর ল ে োস্মল ে ো ে ৃস্মষ্ণম ূস্মতে  লল, ‘গুরুজী  
আসল শ ত্রুবতো আ হম দ ম ু সো।  স্মতস্মন ই দে বন্দ্র  ে েো লোস্মগবয় স্মসস্ম  আই বে  
আন্দ োম োবন দটবন এ বন বছন।  স্ম ে ন্তু স্মদল্লী স্মে  আহম দ ম ুসো বে  দ বন  নো? তোর  ে েো 
শু নল  দে ন?’ 

‘স্মদল্লী  তোর  ে েো  শু বনস্ম ন।  আজ সে োবলও  আস্মম  দখোাঁ জ স্মন বয়স্মছ।  
প্রধোনম ন্ত্রীর স্মপ.এ  ‘ম হোসংবি র’র  প্রস্মত  হুস্মদন  দে বে  সহোনুভূ স্মতশ ীল।  দস জোনোল, 
দগোটো   েো পোবর র  দপছ বন র ব য়বছ  ম োস্মে েন যুির োি।  ম োস্মে েন র োষ্ট্রদতূ  নয়, দখোদ  
ম োস্মে েন দপ্রস্মসবড ঠট ।’  লল  ম হ োম ুস্মন  স্মশ  দোস  সংি স্মম ত্র। 
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‘স্মে ন্তু ম োস্মে েন দপ্রস্মসবড ঠট  আহম দ ম ুসোর  এ ত খবয়র  খোাঁ হল দে ন?’ 
দজনোবর ল ে োস্মল ে ো ে ৃস্মষ্ণম ূস্মতে  লল। 

‘ম ূবখের  ম ত ে েো   ল ছ দজ নোবর ল।  গত ে বয়ে   ছর আহম দ ম ুসো  
দসখোনে োর  জনগ বণর  পবক্ষ  স্ম ে  অসোধে সোধন  ে বর বছ, স্মে ভোব  ম োস্মে েন সর ে োর 
টুইন টোওয়োবর র   েোপো বর  আহম দ ম ুসোর  তদন্ত দম বন স্মন বয় স্মন বজবদর  ম ত  
পোল্টোবল ো, তো দ তোম োর  সোম বন  দনই?’ 

‘দসট ো আবছ গুরুজ ী।  স্মে ন্তু আস্মম   লস্ম ছ, আহম দ ম ুসোর  ে েো শু বন 
ভোর বতর প্রস্মত এ ত  ে বে োর  হওয়োর  তৎপ যে স্মে?’  লল দজনোবর ল ে োস্মল ে ো  
ে ৃষ্ণম ূস্মতে। 

‘ভোর বতর প্রস্মত  ে বে োর  হয়স্ম ন, ে বে োর  হবয়ব ছ  ‘ম হোসং ব ি’র  প্রস্মত।  
‘ম হোসংি’ সম্পবে ে স  স্মর বপো টে  আহম দ  ম ুসো  আবম স্মর ে োবে  স্মদবয়বছ।  আবম স্মর ে ো  
‘ম হোসংি’দে   র ম পেী  ও  সন্ত্রোস োদ ী সং গেন  স্মহ বসব  ধবর  স্মন বয়বছ।  তোর ো  
‘ম হোসংি’দে  ‘ড ুব ো  পোহ োবড়’র  ম ত ভয় ংে র  ম বন  ে র বছ।  ম বন  ে র বছ  দ য, ‘ড ুব ো  
পোহোড়  ম হোসংি’ ভ োর বত  দজ বগ  ওেোর  সু বযোগ  দপবল  শু ধু  ভোর বতর  গণতন্ত্র  ন য়, 
ভোর বতর সংখেোলি ুব দর ও স্ম  নোশ  হব  ।  গুজর ো বটর  ি টন ো এ  ং আন্দ োম ো বন 
সংখেোলি ু হতেোর  অ েো হত ি টন োবে  সোম্প্রস্মতে  দৃস্মি ন্ত স্মহবসব   আহম দ  ম ুসো  
আবম স্মর ে োর  নজবর এ বনবছ।  আর  আবম স্মর ে ো এ স  এ বন বছ  ভোর ত  সর ে োবর র 
নজবর।  ভোর ত সর ে োর ও স্ম েয়টো দজবন ভস্ম ষ্যত স্ম ন্তোয়  উ স্মেগ্ন হবয় বছ। সুতরোং  
ভোর ত সর ে োর  আহম দ ম ুসো ব ে  সোহোযে  ে র বছ নো, সোহোযে  ে র বছ স্মন বজবদর বে ই।  
তোর ো এ খন সো হোযেে োর ী  শ স্মি ম বন ের বছ আহম দ  ম ুসোবে ।’ 

দীি ে  ি ে  স্মদবয়  েোম ল ম হ োম ুস্মন  স্মশ  দোস সংি স্মম ত্র। 
‘তোহ বল এ ে  সবে  স  োই বে  দম োে োস্ম লো ে র বত  হ ব  দদ খস্মছ।’  লল  

দজনোবর ল  ে োস্মল ে ো ে ৃষ্ণম ূস্মতে। 
‘এ টো নতুন  ে েো নয়  ে ৃষ্ণম ূস্মতে। আম োবদর   ো পুস্মজ স্মশ  ো জীবে  স োর  

স্ম রুবদ্ধ ই লড়োই  ে র বত হবয়ব ছ।’ 
 বলই  স্মশ  দোস  সংি স্মম ত্র দটস্ম  বলর  উ পর ঝুাঁ বে  পড়ল।   লল, ‘েোে  এ স  

ে েো।  আম োবদর  ে র নীবয়র  স্মদবে  নজর  দোও। আস্মম  স্মে ে  ে বর বছ আহম দ  শ োহ  
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আলম গীর বে  আন্দ োম োন দেব ে  ম হোর োষ্ট্র  ো গুজর োবট সস্মর ব য় দন ।  অল্প সম বয় 
তোর  ম ুখ দখোলোর নতুন দে োন  ে িো ে র ো যো ব  নো।  তোর  ে োছ দেবে   ো পুজী  
স্মশ  োজীর পস্ম ত্র  দস্মল ল ও দ ম োগলবদর  গুি ধ বনর  নিো  পোওয়োর  আ বগ  তো বে  
স্মে ছুবতই হতেো  ে র ো য োব  নো।  ে োর ণ তোর  ফবল  স্ম র তবর  হো স্মর বয় যো ব   োপুজ ীর  
দস্মল ল এ  ং দম ো গলবদর  স্ম শ ো ল গুিধ ন।’ েোম বল ো স্মশ  দোস  সংি স্মম ত্র। 

‘তোহ বল এ ই ম ুহূ বতে  স্মে  ে র নীয়?’  লল দজনোবর ল ে োস্মল ে ো ে ৃষ্ণম ূস্মতে। 
‘স্মদল্লী সর ে োর  দযবহ তু আহম দ  ম ুসোর  স্মদবে   বল দগবছ, তোই দযম ন ে বর  

ওরো আম োবদর  দুই   ন্দীখোনো র  সন্ধোন দপবয়ব ছ, দসভোব  আজ নো হয় ে োল তোর ো  
এ  ি োাঁস্মট র ও সন্ধোন দপবয় য োব ।  তো ই দ দস্মর  নো ে বর  আজই আহম দ শ ো হ 
আলম গীর বে  এ খোন দেবে  সস্ম র বয় দ ফলবত  হ ব ।  সোত্ত োর  স্মদ ি ীবত আম ো বদর  দুস্মট  
দ োট আব ছ। দ ো বট ইস্মতম বধে ই এ খনে োর  স্মে ছু সর ঞ্জ োম  তুবলস্ম ছ। এ খনই আহম দ 
শ োহ আলম গীর বে  দ োবট স্মন ব য় যো োর   ে িো  ে বর ো।  আর  স্মে ছু দলোে  তুস্মম  দ োট  
দুস্মট বত স্মন বয় যো ও তোর পর দ  োট দুস্মট  দটন  স্মড গ্রী  েোবনবল  স্মন বয় যোও। ওখ োবন  
এ ে স্মট  জোহোজ অবপক্ষো  ে র বছ। জোহোজস্মট বত  স্মত্র র ে ো পতো ে োর  পোবশ  আম োবদর  
 োপুজীর  ছস্ম  সবস্মল ত  এ ে টো পতোে োও  দদখ ব ।  ঐ  জোহো বজ উ ে ব ।  জ োহোজ  
দে োেোয় যোব  , দস আব দশ  জো হোজবে  দ দয়ো  আবছ।’ েোম ল  স্ম শ  দোস  সংি স্মম ত্র। 

‘ধন্য োদ  গু রুজী।  আম োর  প র  এ  ি োাঁস্মট র  দোস্ময়বত্ব দে  েো ে ব ?’  লল 
দজনোবর ল ে োস্মল ে ো ে ৃষ্ণম ূস্মতে। 

‘দপোটে দেয়োর দ খবে  আজ সন্ধোর  ম বধে সোব ে  স্মব্র বগস্ম ড য়োর সুন্দ র ী 
স্মসংহোস্মন য়ো এ বস  দপ ৌাঁছোব  ।  দস  আশ ো পযেন্ত  আস্মম  এ খোবন  েো ে স্মছ।  আর ...।’ 

ে েো দশ ে ে র বত পোর বলো নো  ম হোম ুস্মল স্মশ  দোস সংি স্মম ত্র ওরবফ স্ম স্ম  
ম ধো ।  তোর  দম ো োইল দ বজ উ ে ল। 

ে েো  ন্ধ ে বর  দম ো োইল  তুবল  স্মন ল স্মশ  দোস সংি স্মম ত্র। 
ওপোবর র  ে েো শু নবত  দ পবয়ই   লল, ‘ ল ে ম োঠড োর  সুখবদ   স্মে  খ র ।’ 
ে ম োঠড োর  সুখবদ  র োস ে ীবপর  ১ নং ন্যোেোল ড বে র  দড পুস্মট ইন োজে। দস  

অবনে  স্মদন দ েবে  ‘ম হ োসংি’র  পবক্ষ  ে োজ  ে র বছ।   
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‘গুরুজী  খ র  ভ োবলো  নয়।  ৫স্মট  দ োট স্মন বয়   স্মল্লশ  জন স্মসস্ম  আই অস্মফসোর  
এ খোবন দন বম বছ প্রোয় ি ঠট ো  দু ই আবগ।  ওরো এ ে টো ম হড়োর  জন্য এ বস বছ। স্মে ন্তু 
এ খন দদখস্মছ স োই স্মসস্ম  আই - এ র  ইউ স্মন ফরম  খুবল পুরোতত্ব ে ম েীর  ইউ স্মন ফরম 
পবর বছ। ত োব দর  ে েো ো তেোয়  এ খোনে োর  পুরোতত্ত্ব অস্মফবসর  ে েো শু বনস্ম ছ। ত োবদর  
র োখ-েোে  ও  লো -বফরো দদ বখ  ম বন হবে তোর ো দে োন  ড় ও  দগোপন স্মম শ ন স্মন বয় 
এ খোবন এবসব ছ।’ 

দটস্ম লবফোবন এ ই ে েোগু বলো দ শ োনোর  সবে  সবে  ম ুখ ফেোে োবস হবয় দ গল  
ম হোম ুস্মন  স্মশ  দোস সংি স্মম বত্রর ।  দ ো বখ দনবম এ ল স্প ি আতং ে -উ বেবগর ছোয় ো।  দস  
 লল, ‘ধন্য োদ  সুখব দ ।  আস্ম ম  দদখস্মছ,  েোপোর টো।’  বল  দ টস্ম লবফোন  দর বখ  স্মদল। 

‘স্মশ  দোস সংি স্মম বত্রর  দ হো র ো ও  ে েোর  পস্মর  তেন  ল ক্ষ ে ে র স্মছল 
দজনোবর ল ে োস্মল ে ো  ে ৃষ্ণম ূস্মতে। স্মশ  দোস  সংগস্মম ত্র  দটস্ম লবফোন  র োখব তই  দজনো বর ল  
 বল উ ে ল, ‘দে োন খোর োপ  খ র  গুরুজী?’ 

ম হোম ুস্মন  স্মশ  দোস সংি স্মম ত্র দে ো ন ে েো নো  বল হোত  ি স্মড় র  স্মদব ে  তোে োল। 
দদখল  সে োল সো বড় ৯ টো।  সম য় দদ বখই  ম ুখ তুলল দস  দজন োব র ল  ে ৃষ্ণম ূস্মতর  স্মদবে । 
 লল, ‘আবয়োজন ে র  স োই আম র ো সে োল সোবড় দশ টোর  মবধে দ ো বট উ ে  ।  এ ে 
দ োবট  আহম দ শ োহ  আলম গী র, স্মজস্ম নসপত্র ও দলোে জন স্মন বয় তুস্মম  উ ে ব ।  অ ন্য 
দ োবট  দু োর জন ক্রু স্মন বয়  আস্মম  উ ে  ।’ 

ম ুখ ফেোে োবস  হ বয় দগবছ  দজ নোবর ল ে ৃষ্ণম ূস্মতের।  স্মন বদেবশ র  ধর ন শু বনই  
দস  ুঝল, সোংি োস্মতে  স্মে ছু ি ব ট দগ বছ। তোব দর বে  তে োগ  ে ব র  পোলো বত  হ বে।  দস  
আ োর  স্মজবজ্ঞস ে র ল, ‘ ড় দ ে োন খোর োপ খ র  গু রুজী?’ 

‘হ্যোাঁ, অধেশ বতর ম ত স্মসস্ম  আ ই  সদস্য  লেোঠড  ে বর বছ  এ ে  নো বোর  ন্যোেোল  
ড বে ।  তোর ো পুরোতত্ব ে ম ীর  ছদ্মব শ  স্মন বয়বছ এ  ং  তোর ো এ ই পুরোতত্ব অস্মফ বস  
আসব ।  ম োবন, তোর ো আম ো বদর  দ হড বে োয়ো টেোবর র  খ র  দপবয় বছ। এ খো বন 
অস্মভযোবনর  জ বন্যই  তোর ো এ ব সবছ।’  লল  স্মশ  দোস  সংি স্মম ত্র। 

‘ ুবঝস্মছ  গুরুজ ী।  স্ম েয়স্মট  এ বে  োবর  পোস্মন র  ম ত পস্মর ষ্কোর।  আপস্মন সস্মে ে 
স্মসদ্ধোন্ত স্মন বয়ব ছন।  আম র ো এ  োর  স্মসস্ম  আইবে  ে োাঁ ে লো দ দখ ো ।’ 
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উ বে  দোাঁড়োল দজন োবর ল ে োস্মল ে ো ে ৃষ্ণম ূস্মতে।  লল, ‘যোই গু রুজী। আস্মম  
 ে িো ে র স্মছ।’  বল  ি র  দে ব ে  দ স্মর বয়  দ গল  দজন োবর র  ে োস্মল ে ো  ে ৃষ্ণম ূস্মতে। 

ম হোম ুস্মন  স্মশ  দোস সংি স্মম ত্র ওর বফ গভনের  স্ম স্ম  ম ধো  দম ো  োইল তু বল  
স্মন ল হবত। দম ো োই বলর  ে ী গুব লোর উ পর দ্রুত আেুল   োলো ব ত লোগল। 
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১ 
আহমদ মুসা কন্যনেল সুন্যরন্যের কান্যে টেললন্য ান টসন্যর টমাবাইললে 

জযান্যকন্যের পন্যকন্যে টরন্যে গুহার গান্যে টহলান লদল। মন্যন মন্যন ভাবল, ১৫ লমলনে 
পন্যর টস যাত্রা করন্যব। তাহন্যল কন্যনেল সুন্যরেরা এবং টস একই সমন্যে ‘মহাসংঘ’র 
আন্ডার গ্রাউন্ড ঘাাঁলের মুন্যে প্রত্নতত্ব অল স এলাকাে টপৌন্যে যান্যব। এলদন্যক তার 
১৫ লমলনন্যের একো লবশ্রামও হন্যে যান্যব। 

আহমদ মুসা তার টগাো শরীর লিলা কন্যর ট াে বুঝল। 
শুধু তার কানোই সলিে রইল। তার দুই কান্যন লাগান্যনা লেল ‘সাউন্ড 

মলনেলরং’-এর দুই লরলসভার। লক টযন টভন্যব পন্যনর লমলনন্যের জন্যে মলনেলরং-এর 
লরলসভার কান টেন্যক নালমন্যে টনবার জন্যে ওলদন্যক হাত বাড়ান্যতই হালকা শন্যে 
একো টকারাস টভন্যস এল তার কান্যন। 

হাত সলরন্যে লনল আহমদ মুসা। লরলসভার োমাল না। 
টসাজা হন্যে বন্যস শন্যের টকারাস বুঝার ট ষ্টা করল। 
লকেুো টশানার পর তার মন্যন হন্যলা অন্যনকগুন্যলা টলান্যকর এক সন্যে  লার 

জমাে শে এো। শেগুন্যলা িন্যমই স্পষ্টতর হন্যে। তার মান্যন একদল টলাক 
এলদন্যক এলগন্যে আসন্যে। 
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কোো মন্যন আসন্যতই তড়াক কন্যর উন্যে দাাঁড়াল। কারা আসন্যে? 
মহাসংঘ’র টলাকরা লনশ্চে। লকন্তু দল টবাঁন্যধ এলদন্যক আসন্যে টকন? ওন্যদর একো 
অংশ লক এোন টেন্যক  ন্যল যান্যে? টবাে দুন্যো লক এজন্যেই প্রস্তুত রাো হন্যেন্যে? 
এো লক ওন্যদর রুলেন যাতাোত? ওরা এক নম্বর টনলভ ডন্যক লসলবআই-এর 
টলাকন্যদর আসা টের পােলন টতা? 

আহমদ মুসা গুহা টেন্যক টবলরন্যে দ্রুত গাে-পালা ও আগাোর আড়াল 
লনন্যে পাহান্যড়র গা টবন্যে উপন্যর উেন্যত লাগল। 

সামন্যনর এলাকা নজন্যর আন্যস এমন জােগাে উন্যে একো গান্যের 
আড়ান্যল বসল। পাহান্যড়র গা গাে-গােড়া ও নানারকম আগাোে িাকা। আহমদ 
মুসা বসন্যল টিন্যক টগন্যলা তার টদহ। বযাগ টেন্যক দূরবীণ টবর কন্যর ট ান্যে লাগাল 
টস। 

সামন্যনর এলাকাো এবন্যড়া-ন্যেবন্যড়া পােুন্যর জলম। ঘাস-আগাোে িাকা। 
মান্যঝ মান্যঝ বড় গাে আন্যে, লকন্তু তার সংেযা েুব টবলশ নে। সুতরাং সামন্যন বহুদূর 
টদো যাে। দৃলষ্ট সান্যকেন্যলর প্রান্ত পযেন্ত। 

দূরবীন্যনর ট াে ঘুলরন্যে-ল লরন্যে টনবার সমে হোৎ দূরবীন্যনর ট ান্যে 
টভন্যস উেল মানুন্যের সালর। যুদ্ধন্যেন্যত্রর বুযন্যহর মত সালর টবাঁন্যধ এলগন্যে আসন্যে 
দশ বান্যরাজন টলাক। প্রন্যতযন্যকর হান্যত লকেু লান্যগজ এবং অস্ত্র। তার মন্যধয টবশ 
কন্যেকজন্যনর কাাঁন্যধ বড় বড় বযাগ। আর দুজন বহন করন্যে কল নাকৃলতর লম্বা 
একলে কান্যের বাক্স। 

দূরবীন্যনর ট াে এই টগাো দন্যলর ওপর ঘুন্যর আসার আন্যগই স্নােু তন্ত্রীন্যত 
একো শক ওন্যেভ টেন্যল টগল। টজন্যগ উেল টগাো শরীর, শক্ত হন্যে উেল টগাো 
টদহ। 

হোৎ তার মন্যন জাগল, এই ঘাাঁলে টেন্যক মহাসংন্যঘর ওরা পালান্যে শাহ 
আলমগীরন্যক লনন্যে। ওরা তাহন্যল অবশ্যই টজন্যনন্যে টয, টনৌবালহনীর ১নং ডন্যক 
লসলবআই-এর একো দল টনন্যমন্যে, লকন্তু তারা বুঝন্যতও টপন্যরন্যে টয, লসলবআই-এর 
োন্যগেে তান্যদর এই ঘাাঁলে। এো বুন্যঝই তারা টপেন্যনর এই দরজা লদন্যে পালাবার 
জন্যে েুন্যে আসন্যে। 
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আহমদ মুসা দূরবীন টেন্যক ট াে সলরন্যে লনল। 
আনন্যের একো অনুভূলত তান্যক আেন্ন করল। টস লনলশ্চত এই দন্যলর 

মন্যধয রন্যেন্যে আোমান্যনর গভনের বালাজী বালজ রাও মাধব এবং আহমদ শাহ 
আলমগীর। কল ন্যনর মত লম্বা কান্যের বাক্সোে টয আহমদ শাহ আলমগীরন্যক 
বহন করা হন্যে, টস সম্পন্যকে টকান সন্যেহ টনই। 

আহমদ মুসার ভাবনা দ্রুত হন্যলা। 
প্রেন্যমই ভাবল বযাপারো কন্যনেল সুন্যরেন্যক জানান্যনা দরকার। 
পন্যকে টেন্যক টমাবাইল তুন্যল লনল হান্যত। টমাবাইল করল লসলবআই-এর 

কন্যনেল সুন্যরেন্যক। 
সব শুন্যন কন্যনেল সুন্যরে বলল, ‘ধেবাদ স্যার, আমরা ৫ লমলনন্যের মন্যধয 

যাত্রা করলে। লকন্তু স্যার, গালড়  লন্যব না। যতো পালর আমরা টদৌন্যড় এগুন্যবা। 
এন্যতও টতা সমে টলন্যগ যান্যব। ওরা ততেন্যণ............।’ দ্রুত, উন্যত্তলজত কণ্ঠ 
কন্যনেল সুন্যরন্যের। 

আহমদ মুসা তার কোর মাঝোন্যনই তান্যক োলমন্যে লদন্যে বন্যল উেল, 
‘ল ন্তা টনই কন্যনেল। আলম ওন্যদর আেন্যক রােব। ওন্যদর হতযা নে, সান্যরন্ডার 
করাবার ট ষ্টা করন্যত হন্যব। এজেই আপনান্যদর তাড়াতালড় এোন্যন টপৌো 
প্রন্যোজন।’ 

‘ওন্যক স্যার আমরা আসলে যতো পালর দ্রুত।’ বলল কন্যনেল সুন্যরে। 
‘ঈশ্বর সাহাযয করুন। বাই।’ 
টমাবাইল পন্যকন্যে টরন্যে লদল আহমদ মুসা। 
আবার ট ান্যে দূরবীন লাগাল। টদেল ওরা আরও অন্যনকোলন পে 

এলগন্যে এন্যসন্যে। ওরাও দ্রুত হাাঁেন্যে। 
দূরবীন ট াে টেন্যক নামাল আহমদ মুসা। 
ওন্যদর টেকান্যনার লবেেলে মাোে এন্যসন্যে। 
ভাবন্যে টস। তার দরকার  াোলরং গান। লকন্তু তার বযান্যগ টয 

সাবন্যমলশনগান আন্যে, তা টোে মযাগালজন্যনর এবং হালকা। 
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টবান্যে টদো বাক্সগুন্যলার কো মন্যন পড়ল আহমদ মুসার। ওগুন্যলার 
কন্যেকলেন্যত টহলভ টমলশনগান ও টহলভ সাব-ন্যমলশনগান রন্যেন্যে। লকন্তু টবান্যে 
যাওো, আসা এবং অস্ত্রগুন্যলা সংন্যযাজন করার জন্যে টয সমে দরকার তা তার 
টনই। 

হোৎ আহমদ মুসার মাোে এল, টস টবাে দুন্যোর টনাঙর তুন্যল টলন্যকর 
মাঝামালঝ লকংবা ওপান্যর লগন্যে অন্যপো করন্যত পান্যর। টবাে দেল তান্যদর জে 
অসম্ভব হন্যব। তেন তারা ল ন্যর যাবার ল ন্তা করন্যব। ভাবন্যব টয, দ্বীন্যপর জংগন্যল 
আত্মন্যগাপন কন্যর সুন্যযাগ মত পালান্যব। কন্যেকো টগাপন ঘান্যে তান্যদর টবােও 
রাো আন্যে লনশ্চেই। লকন্তু তারা ট রার পন্যে লগলরপে পার হবার আন্যগই কন্যনেল 
সুন্যরেরা এন্যস পড়ন্যব। 

েুলশ হন্যলা আহমদ মুসা। ওন্যদর  াাঁন্যদ ট লার এোই সবন্য ন্যে ভাল 
উপাে হন্যব। 

আহমদ মুসা পাহাড় টেন্যক টনন্যম এল। 
লগলরপে ধন্যর ল ন্যর  লল টলন্যকর লদন্যক টবান্যের উন্যেন্যশ্য। 
লগলরপে বড়, টোে নানা সাইন্যজর পােন্যর ভরা। যাবার সমে ধীন্যর-সুন্যে 

টগন্যে েুব অসুলবধা হেলন। লকন্তু এেন তাড়াহুড়া করন্যত লগন্যে পে  লাো েুব 
কষ্টকর মন্যন হন্যে। 

টলন্যকর লকনারাে টপৌন্যে আহমদ মুসা টবাে দুলের টনাঙর েুন্যল একলে 
আন্যরকলের টপেন্যন বাাঁধল। টবাে  াললন্যে লনন্যে টগন্যলা টলন্যকর মাঝোন্যন। 

টলন্যকর পালন টযমন শান্ত, লনস্তরংগ, টতমলন টলন্যকর আবহাওোও 
এন্যকবান্যর টমৌন। টলন্যকর লতন লদক জুন্যড় পাহাড়। একলদক দলেণ পাশো মাত্র 
টোলা, তাও ঘন বন্যন িাকা। সুতরাং দলেণ লদন্যক পাহান্যড়র টদোল না োকন্যলও 
দাাঁলড়ন্যে আন্যে জংগন্যলর প্রা ীর। এই জংগন্যলর প্রা ীরন্যক দুভাগ কন্যর একো োলড় 
টবলরন্যে সাগন্যর লগন্যে লমন্যশন্যে।  ার লদক এভান্যব টঘরা বন্যলই বাতান্যসর প্রবাহহীন 
লের, শান্ত টলকো। 

টবােগুন্যলাও লের, শান্ত হন্যে দাাঁলড়ন্যে টগল। 
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আহমদ মুসা টবান্যের টকলবন্যন িুন্যক বাক্সগুন্যলা পরীো করন্যত লাগল। 
সবগুন্যলা বান্যক্সই টদেল অস্ত্র। আহমদ মুসা লবন্যশে ধলন্যনর অন্যো লরভলবার 
রাইন্য ল টবর কন্যর লনল। এ রাইন্য ন্যল একবার লিগার লেপন্যলই এক এক কন্যর 
বারলে গুলী টবলরন্যে যাে যলদ না অন্যো ষ্টপ  াংশন অন করা োন্যক। রাইন্য ললের 
টরঞ্জও সাধারণ রাইন্য ল টেন্যক টবলশ। 

আহমদ মুসা রাইন্য লো লনন্যে টকলবন্যনর দরজার পান্যশ বসল। এোন 
টেন্যক লগলরপেসহ টলন্যকর উত্তর উপকূন্যলর প্রাে টগাোোই টদো যান্যে। 

টমাবাইলো টবন্যজ উেল আহমদ মুসার। 
টমাবাইল কান্যনর সামন্যন লনন্যে আসন্যতই কণ্ঠ শুনন্যত টপল লসলবআই 

কমেকতো কন্যনেল সুন্যরন্যের। 
‘হ্যান্যলা কন্যনেল, টকান েবর?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘না লম. বাগেমযান, েবর টতমন নে। আমরা পুরাতত্ব অল স মান্যন ওন্যদর 

পলরতযক্ত ঘাাঁলে পযেন্ত এন্যসলে। ওন্যদর েবর লক?’ কন্যনেল সুন্যরে বলল। 
‘আলম এেন টলন্যক। ওন্যদর পাললন্যে যাবার টবাে দুলে দেল কন্যর টলন্যকর 

মাঝ বরাবর লনন্যে এন্যস বন্যস আলে। লমলনে পন্যনর ওন্যদর েবর জালন না। তন্যব 
ওরা টয গলতন্যত আসলেল, তান্যত আর পন্যনর লমলনন্যের মন্যধয টলন্যকর ধান্যর টপৌন্যে 
যান্যব। ওরা লনশ্চে এেন লগলরপন্যের কাোকালে টপৌন্যে টগন্যে।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘লম. বাগেমযান, আপলন এনকাউন্োর লনন্যে লক ভাবন্যেন?’ কন্যনেল সুন্যরে 
বলল। 

‘আমার ধারণা ওরা যেন টলন্যকর ধান্যর টপৌেন্যব, তেন আপনারা 
লগলরপন্যের মুন্যে টপৌন্যে যান্যবন। তেন ওরা টবাে হান্যতর নাগান্যল না টপন্যে লক 
কন্যর, টসো টদন্যে আমরা লসদ্ধান্ত টনব। ভাল হে যলদ আপলন লগলরপন্যের মুন্যে এন্যস 
আমান্যক একো কল টদন।’ 

‘ওন্যক লম. বাগেমযান। আমরা আরও দ্রুত লগলরপন্যের মুন্যে টপৌোর ট ষ্টা 
করলে।’ 

‘ওন্যক। বাই’ বন্যল আহমদ মুসা কল অ  কন্যর লদল। 
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আহমদ মুসা টমাবাইল পন্যকন্যে টরন্যে দুপা সামন্যনর লদন্যক েলড়ন্যে লদন্যে 
বান্যক্সর স্তুন্যপ টেস লদন্যে বসল। 

টদহোন্যক লশলেল কন্যর লদল টস। 
ট াে তার লগলরপন্যের লদন্যক লনবদ্ধ। লকন্তু তান্যত শূে দৃলষ্ট। 
ভাবন্যে আহমদ মুসা। 
ভাবন্যে সামন্যনর এনকাউন্োর লনন্যে। কতো সহন্যজ আহমদ শাহ 

আলমগীরন্যক উদ্ধার এবং আোমান্যনর গভনের লবলব মাধবসহ অেন্যদর বেী করা 
যাে, এই ল ন্তা এন্যস টপন্যে বসল আহমদ মুসান্যক। 

মন্যন মন্যন অন্যনক অংক কোর পর আহমদ মুসা এক নজন্যর টবাঝার জে 
একো েক আাঁকল। মনো তার প্রসন্ন হন্যে উেল। লবলব মাধবরা লগলরপন্যের এপ্রান্যন্ত 
টপৌেন্যলই কন্যনেল সুন্যরেন্যক এ একশন প্ল্যান টস জালনন্যে টদন্যব। 

 
 
 
লবলব মাধবরা বান্যরা জন্যনর একো দল। 
মহামুলন লশবদাস সংঘলমত্র’র েদ্মন্যবন্যশ লবলব মাধব সবার সামন্যন। 
মুন্যে তার লম্বা, টগাাঁ , দালড়। গগলরক রং করা। মাোে গগলরক পাগড়ী। 

গান্যেও গগলরক বসন। গলাে এক গুে রুদ্রান্যের মালা। কপান্যল  েন্যনর লতলক। 
ভাব-গাম্ভীযে বজাে টরন্যে দ্রুতই হাাঁেন্যে বলা যাে। দীঘেন্যদহী লবলব 

মাধন্যবর দ্রুত হাাঁো অন্যনন্যকর জন্যে ডবল মান্য ের মত হন্যে দাাঁলড়ন্যেন্যে। 
মহামুলন লশবদাস সংঘলমত্র ওরন্য  গভনের লবলব মাধন্যবর পাশাপালশ 

হাাঁেলেল সান্যবক টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে। 
টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে আোমান্যন মহাসংন্যঘর লদ্বতীে বযলক্ত এবং রস 

দ্বীন্যপর ‘মহাসংঘ’ ঘাাঁলের প্রধান। টস ভারতীে টসনাবালহনীর আগাম অবসর টদো 
একজন টমজর। তার  রমপন্থী মতামন্যতর জে তান্যক আগাম অবসর টদো হে। 
অবসর টদোর পরলদনই টস ‘লশবাজী সন্তান টসনা’ে টযাগ টদে। টসই সূন্যত্র এেন 
‘মহাসংঘ’-এর প্রেম সালরর টনতান্যদর একজন টস। 



পাত্তানীর সবজু অরন্যে  8 

 

‘মহামুলন প্রভু, লসলবআই আমান্যদর এই ঘাাঁলে টতা দূন্যর োক টকান ঘাাঁলের 
েবরই জানন্যতা না। আজ এন্যকবান্যর আমান্যদর এই ঘাাঁলেন্যত এন্যস হালজর! 
লকভান্যব?’ বলল টজনান্যরল (অব) কৃষ্ণমূলতে মহামুলন লশবদাস সংঘলমত্রন্যক লেয 
কন্যর। 

‘এো লবস্মন্যের নে, এর ট ন্যে বড় লবস্মন্যের হন্যলা লসলবআই একবার এন্যস 
 ন্যল টগল, আবার ল ন্যর এল টকন? আসন্যল সবলকেুর মূন্যল রন্যেন্যে আন্যমলরকান 
নাগলরক েদ্মন্যবন্যশ আসা লবন্যভন বাগেমযান। টসই নো লদল্লীে মালকেন রাষ্ট্রদতূ ও 
তান্যদর সরকারন্যক মযান্যনজ কন্যর আমান্যদর সরকারন্যক টকানভান্যব বুলঝন্যে 
সবেনাশো কন্যরন্যে।’ বলল মহামুলন লশবদাস সংঘলমত্র ওরন্য  গভনের লবলব মাধব। 

‘প্রভ ুআমান্যদরও টতা টলাক আন্যে। তারা লক করল?’ টজনান্যরল (অব) 
কৃষ্ণমূলতে বলল। 

‘লসলবআই’-এর এই অপান্যরশন প্রধানমন্ত্রী লনন্যজই তদারক করন্যেন। 
কারুরই লকেু করার সুন্যযাগ টনই।’ বলল লবলব মাধব। 

‘লবপদ এভান্যবই টবাধহে আন্যরকলে লবপদ টডন্যক আন্যন। প্রভ,ু আমরা 
এেন টকাোে যালে? আমার টতা মন্যন হন্যে, আমান্যদর টকান ঘাাঁলের সন্ধানই 
ওন্যদর অজানা টনই।’ 

টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতের কো টশে হন্যতই েমন্যক দাাঁড়াল লবলব মাধব। 
তাকাল টস টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতের লদন্যক। তার ট াে টেন্যক আগুন লেেন্যক টবরুল। 
বলল, ‘আজ মা  কন্যর লদলাম। এই ধরন্যনর হতাশার টকান কো লদ্বতীেবার 
শুনন্যল শুধু আমান্যদর সান্যে  লার নে, টবাঁন্য  োকারও অলধকার হারান্যব।’ 

‘মা  করুন গুরুজী।’ সন্যে সন্যেই কাাঁ ু-মা ু মুন্যে ভে জলড়ত কন্যণ্ঠ বলল 
টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে। 

কো টশে কন্যরই টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে বলল, ‘গুরুজী আমরা লগলরপেোর 
মুন্যে এন্যস টগলে।’ 

‘অলরাইে। সবাই আমান্যক  ন্যলা কন্যরা। আমার টপেন্যনই আহমদ শাহ 
আলমগীন্যরর বান্যেন্যের সান্যে তুলম োকন্যব। সবাইন্যক দ্রুত আসন্যত হন্যব। ওরা 
যলদ ঘাাঁলের উপর ট াে টরন্যে োন্যক, তাহন্যল আমান্যদর  ন্যল আসা ওন্যদর কান্যে 
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সংন্যগ সংন্যগই ধরা পন্যড় টগন্যে। তাহন্যল বুঝন্যত হন্যব অন্যনক আন্যগই ওরা আমান্যদর 
লপেু লনন্যেন্যে।’ গভনের লবলব মাধব বলল। 

সংকীণে লগলরপে লদন্যে সালরবদ্ধভান্যব সকন্যলই েুেল। 
টলন্যকর ধান্যর প্রেন্যমই টপৌেল লবলব মাধব। 
টলন্যকর লদন্যক ট াে পড়ন্যতই এক রাশ লবস্মে এন্যস তান্যক গ্রাস করল। 

টদেল টয, এই ঘান্যে টনাঙর করা তান্যদর দুলে টবাে টলন্যকর মাঝোন্যন ভাসন্যে। 
‘টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে, তুলম টবাে দুলেন্যক লেকমত টনাঙর কন্যরলেন্যল? 

টবােগুন্যলা টভন্যস টগল লক কন্যর?’ ল ৎকার কন্যর বলল লবলব মাধব। 
টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে েুন্যে এন্যস লবলব মাধন্যবর টপেন্যন দাাঁলড়ন্যে হাত টজাড় 

কন্যর বলল, ‘প্রভ ু আলম টবাে দুন্যো ভালভান্যব টনাঙর কন্যরলেলাম। টনাঙর 
আেকান্যনা োড়াও ট ন লদন্যে টবাঁন্যধলেলাম পােন্যরর সান্যে’ 

মহামুলনরূপী গভনের লবলব মাধব টকান জবাব লদল না। টস তালকন্যেলেল 
ভাসমান দুন্যবান্যের লদন্যক। ভাবলেল টস। 

টবান্যের লদন্যক ট াে টরন্যেই হান্যতর টষ্টনগানো ট ন্যল লদন্যে ডান হাতো 
টপেন্যন প্রসালরত কন্যর বলল, ‘অন্যো রাইন্য লো দাও।’ 

টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে তার লপন্যে ঝুলন্ত অন্যো রাইন্য লো লবলব মাধন্যবর 
হান্যত তুন্যল লদল। 

রাইন্য লো হান্যত লনন্যে লবলব মাধব দুলে টবাে লন্যে অলবরাম গুলী  ালাল। 
বারো গুলীর টগাো মযাগালজন টশে করল টস। 

তারপরও লকেুেণ ট াে রােল টস টবাে দুলের উপর। তারপর ট াে 
ট রাল টস টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতের লদন্যক। বলল, ‘লনলশ্চত হলাম টবাে োলল লকনা। 
টলাক োকন্যল গুলী বৃলষ্টর জবাব আসত লকংবা টলাকন্যদর নড়া ড়াে টবাে দুলত 
অেবা টবাে সলরন্যে টনবার উন্যদযাগ লনত। টকান লকেুই হেলন। আর টলাক োকন্যল 
তারা টবাে লনন্যে ওভান্যব দাাঁলড়ন্যে োকন্যব টকন! সুতরাং টবান্যে টকউ টনই।’ 

কো টশে কন্যর মুহূতেকাল টেন্যমই টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতেন্যক লেয কন্যর 
বলল, ‘তুলম কন্যেকজনন্যক পালেন্যে দাও। ওরা লগন্যে টবাে দুলে লনন্যে আসুক।’ 
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টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতের টপেন্যনই দাাঁলড়ন্যে োকা দুজন টলান্যকর লদন্যক ট াে 
ল লরন্যে টস বলল, ‘টতামরা যাও, কুইক। দুজন দুন্যো টবাে  াললন্যে লনন্যে এন্যসা।’ 

ওরা দুজন আহমদ শাহ আলমগীরন্যক রাো কান্যের লম্বা বাক্সলে বহন 
কন্যর এন্যনলেল। টলন্যকর লকনারাে টপৌন্যে ওরা বাক্সলে নালমন্যে রােন্যলা। 

হুকুম টপন্যেই ওরা গতলর হন্যলা। 
ওরা টলন্যকর পালনন্যত নামন্যত যালেল। এই সমে টমলশনগান্যনর অবযাহত 

গুলীর শে এল লগলরপন্যের উত্তর প্রান্যন্তর লদক টেন্যক। 
 মন্যক উেল লবলব মাধব। 
টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতের লদন্যক তালকন্যে বলল, ‘ওরা এন্যস টগন্যে। লগলরপন্যে 

িুন্যক টগন্যে। আিমণ কন্যরন্যে ওরা আমান্যদর টলাকন্যদর।’ 
োমল লবলব মাধব। তার ট াে-মুন্যে সীমাহীন উন্যদ্বগ ও ভীলতর ল হ্ন। 
‘হ্যাাঁ, গুরুজী ওরা এন্যস টগন্যে। টবােও কান্যে টনই আমরা সন্যর পড়ন্যত 

পারলে না। এেন আমান্যদর ওন্যদর প্রলতন্যরাধ করন্যত হন্যব।’ বলল টজনান্যরল 
কৃষ্ণমূলতে। তারও মুন্যে লবমূঢ় ভাব। 

‘টবাে আনা ও প্রলতন্যরাধ দুই-ই আমান্যদর করন্যত হন্যব।’ গভণের লবলব 
মাধব। 

‘অতদূর টেন্যক টবাে তীন্যর আনা পযেন্ত লনরাপদ সমে আমরা পাব লকনা?’ 
বলল টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে। 

‘লেক বন্যলে টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে। তাহন্যল লক করা যাে?’ লবলব মাধব 
বলল। 

‘গুরুজী আপনার লনরাপত্তার লবেেলেই এোন্যন সবন্য ন্যে বড়।  লুন 
আমরা এ দুজন্যনর সান্যে টবান্যে  ন্যল যাই। আপলন একো টবান্যে অন্যপো করন্যবন, 
আলম আন্যরকো টবাে লনন্যে এন্যস এন্যদর তুন্যল লনন্যে যাব।’ বলল টজনান্যরল 
কৃষ্ণমূলতে। 

টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে যেন কো বললেল, তেন তান্যদর কন্যেকজন টলাক 
তীন্যর এন্যস টপৌেল। এই সমে লগলরপন্যের উত্তর প্রান্যন্তর লদক টেন্যক টবাম  াোরও 
শে এল। 
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‘আমান্যদর টলাকন্যদর হান্যত টতা টবাম টনই। তাহন্যল টবাম ওরাই ট লন্যে 
নালক?’ উলদ্বগ্ন ও দ্রুত কন্যণ্ঠ বলল লবলব মাধব। 

‘লেক গুরুজী।’ বলল টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে। 
‘তাহন্যল টতা ওরা আরও দ্রুত এন্যস পড়ন্যব।!’ 
‘হ্যাাঁ প্রভ।ু আর টদলর করা লেক হন্যব না। আপলন পালনন্যত টনন্যম পড়ুন। 

আলম এন্যদর লকেু লনন্যদেশ লদন্যে আসলে।’ 
টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতর কো টশে হবার সান্যে সান্যে লবলব মাধব গান্যের 

আলন্যেল্লা ও পান্যের জুতা েুন্যল ট ন্যল এবং গলাে ঝুলান্যনা  াদর টকামন্যর টবাঁন্যধ 
পালনন্যত টনন্যম পড়ল। 

ওরা  ারজন সাাঁতন্যর আসন্যে টবান্যের লদন্যক। লবলব মাধব সবার আন্যগ। 
তারপর টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে। তান্যদর টপেন্যন মহাসংন্যঘর গসলনক দুজন এক সান্যে 
সাাঁতরান্যে। 

টদো টগল লবলব মাধব ও টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে ভাল সাাঁতরান্যত পান্যর। ওরা 
টপেন্যনর দুজনন্যক প্রাে আে-দশ হাত টপেন্যন ট ন্যল টবান্যের কান্যে টপৌন্যে টগল। 

টবান্যে প্রেন্যম উেল মহামুলন লশবদাস সংঘলমত্র’ ওরন্য  গভনের লবলব 
মাধব। তার পন্যরই টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে। 

তারা উন্যে বন্যস একেু টরষ্ট লনলেল আর টদেলেল তীন্যরর পলরলেলত। 
আহমদ মুসা টকলবন টেন্যক টবলরন্যে এন্যসন্যে। তার দুহান্যত দুলে 

লরভলবার। 
আহমদ মুসা টকলবন টেন্যক টবলরন্যে দুলতন ধাপ আসন্যতই সম্ভবত টবাে 

দুন্যল উো টদন্যেই লবলব মাধব ও টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে দুজন্যনই এক সান্যে টপেন্যন 
তাকাল। তান্যদর লদন্যক তাক করা লরভলবার হান্যত আহমদ মুসান্যক টদন্যে তারা 
ভূত টদোর মত আাঁতন্যক উেল। তান্যদর আতংলকত টবাবা দৃলষ্ট টযন আেন্যক টগল 
আহমদ মুসার মুন্যে। 

‘স্রষ্টান্যক ধেবাদ। আপনান্যকই টনৌকাে ট ন্যেলেলাম লবলব মাধব। 
আপনার টেলা টশে। এবার দুজন্যনই টডন্যকর উপর উপুড় হন্যে শুন্যে পড়ুন।’ 
আহমদ মুসার কণ্ঠ এবার কন্যোর। 
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মহামুলন লশবদাস সংঘলমত্রন্যক গভনের লবলব মাধব নান্যম সন্যম্বাধন করাে 
টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে ট াে োনাবড়া কন্যর তাকাল তান্যদর টনতা মহামুলন লশবদাস 
সংঘলমন্যত্রর লদন্যক। তার ট ান্যে-মুন্যে অপার লবস্মে। টস আহমদ মুসার লদন্যকও 
তাকাল। ট ান্যে তার একরাশ প্রশ্ন, অলবশ্বাসও লকেুো। 

আহমদ মুসা তার কোো টশে কন্যরই টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতেন্যক লেয কন্যর 
বলল, ‘তাহন্যল টতামরা জাননা টতামান্যদর মহামুলন লশবদাস সংঘলমত্রই গভনের 
লবলব মাধব। লতলন আইন্যনর টলাক হন্যে েদ্মন্যবন্যশ টতামান্যদর লনন্যে সন্ত্রাস 
 ালান্যেন।’ 

টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতের লবস্মন্যে টবাবা হন্যে যাওো দৃলষ্ট আবার ঘুন্যর টগল 
লবলব মাধন্যবর লদন্যক। 

গভনের লবলব মাধব লকেুো সাহস সঞ্চে কন্যর ঘুন্যর দাাঁড়াবার িুব্ধ ভাব 
লনন্যে লকেু বলন্যত যালেল। 

আহমদ মুসা লরভলবার টনন্যড় ধমন্যক উন্যে বলল, ‘টকান কো নে, আন্যগ 
দুজন্যন উপুড় হন্যে টডন্যকর উপর শুন্যে পড়ুন।’ 

লকন্তু তারা টডন্যক শুন্যে পড়ন্যত ইতস্তত করলেল। 
আহমদ মুসার বাম হান্যত ধরা লরভলবারো একেু নন্যড় উেল। গজেন কন্যর 

ওো লরভলবার টেন্যক একো গুলী টবলরন্যে লবলব মাধন্যবর কানো প্রাে স্পশে কন্যর 
েুন্যে টগল। 

সংন্যগ সংন্যগই লবলব মাধব এবং টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে দুজনই শুন্যে পড়ল 
উপুড় হন্যে। 

আহমদ মুসা পন্যকে টেন্যক কন্যেক েন্ড রলশ টবর কন্যর টজনান্যরল 
কৃষ্ণমূলতের লদন্যক েুন্যড় লদন্যে বলল, ‘গভনের লবলব মাধবন্যক পা’সহ লপে টমাড়া কন্যর 
টবাঁন্যধ ট ল।’ 

টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে ভন্যের সান্যে তাকাল লবলব মাধন্যবর লদন্যক। লনন্যদেশ 
পালন্যনর কো টযন টস ভুন্যল টগল। 



পাত্তানীর সবজু অরন্যে  13 

 

নন্যড় ওেল এবার আহমদ মুসার ডান হান্যতর লরভলবার। গন্যজে ওেল 
আবার। একো গুলী লগন্যে টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতের কান্যনর একো অংশ লেন্যড় লনন্যে 
টবলরন্যে টগল। 

টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে ল ৎকার কন্যর উন্যে বন্যস রলশ কুলড়ন্যে লনন্যে গভনের 
লবলব মাধন্যবর পা দুলে ও পন্যর লপে টমাড়া কন্যর হাত দুলে বাাঁধল। 

‘লবন্যভন বাগেমযান ওরন্য  আহমদ মুসা’, গন্যজে উেল গভনের লবলব মাধব, 
‘মন্যন টরে আলম শুধু আোমান্যনর গভনের নই, আলম ভারন্যত একজন রাজনীলতক। 
টতামান্যক এই আ রন্যণর জন্যে  রম মূলয লদন্যত হন্যব।’ 

‘আমার কো পন্যর, আপলন লনন্যজর কো আন্যগ ভাবুন লবলব মাধব। ভারন্যত 
সংলবধান এবং ভারন্যতর জনগন্যনর লবরুন্যদ্ধ আপলন লবশ্বাসঘাতকতা কন্যরন্যেন। 
অোে সব প্রমাণ টযাগড় হন্যেন্যে। আজ আপনান্যক হান্যত-নান্যত ধরাে সবন্য ন্যে 
বড় প্রমাণ টযাগাড় হন্যে টগল।’ 

আহমদ মুসা এ কোগুন্যলা বললেল আর বাাঁধলেল টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতেন্যক। 
বাাঁধা হন্যে টগন্যল উন্যে দাাঁড়াল আহমদ মুসা। 

তাকাল আহমদ মুসা সাাঁতন্যর আসা বালক দুই জন্যনর লদন্যক। ওরা কূন্যলর 
লদন্যক পালালেল। আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘টতামরা তীন্যরই যাও, টবান্যে 
জােগা হন্যব না।’ 

আহমদ মুসা লরভলবার পন্যকন্যে টরন্যে টমাবাইল টবর করল। কল করার 
জে টমাবাইল মুন্যের কান্যে তুন্যল লনল। ওপার টেন্যক কন্যনেল সুন্যরন্যের কণ্ঠ টপন্যে 
বলল, ‘গুড লনউজ কন্যণেল লম. সুন্যরে। পলরকল্পনা কাজ লদন্যেন্যে। মহামুলন 
লশবনাে সংঘলমত্র ওরন্য  গভনের লবলব মাধব একজন সংগীন্যক লনন্যে টবান্যে 
এন্যসন্যেন সাাঁতন্যর। তাাঁন্যক বেী করা হন্যেন্যে। ওপার টেন্যক আপনার ভে টদোন্যনা 
েুব কাজ লদন্যেন্যে।’ 

‘স্যার, এো টতা লেল আপনারই পলরকল্পনা। ধেবাদ স্যার। এেন লক 
করণীে বলুন। গুলী করন্যত করন্যত তীর পযেন্ত লক আমরা এডভান্স করব?’ ওপার 
টেন্যক বলল লসলবআই-এর কন্যনেল সুন্যরে। 
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‘তান্যত রক্তপাত হন্যব লম. সুন্যরে। অন্যনক টলাক মারা টযন্যত পান্যর। আলম 
অে ল ন্তা করলে। টবান্যে মাইন্যিান্য ান আন্যে। আর ওরা প্রাে সবাই তীন্যর এন্যস 
দাাঁলড়ন্যেন্যে এবং দুএকজন লগলরপন্যের এলদন্যকর মুে পযেন্ত টপৌন্যে টগন্যে। 
মাইন্যিান্য ান্যন আলম ওন্যদরন্যক আত্মসমপেন্যণর জন্যে আহবান জানান্যত  াই। 
তান্যদর টনতা ধরা পন্যড় টগন্যে। তারাও ধরা পড়ার অবোে। তারা আত্মসমপেণ 
করন্যব বন্যল মন্যন কলর।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘আপলন শালন্তপূণে সমাধান্যনর ল ন্তা করন্যেন। ধেবাদ স্যার। আপনার 
আশা বযেে হন্যল তারপর আমরা অপান্যরশন শুরু করব।’ কন্যনেল সুন্যরে বলল। 

‘লম. সুন্যরে, এেন টেন্যক লমলনে োন্যনক পর আপলন আকান্যশর লদন্যক 
 াাঁকা গুলী েুাঁন্যড়  এলদন্যক এগুন্যত োকন্যবন। ইলতমন্যধয ওন্যদরন্যক আত্মসমপেন্যনর 
আহবান জানান্যনা আমার টশে হন্যে যান্যব।  াাঁকা টগালাগুলী েুাঁন্যড় ঐভান্যব আপনার 
অগ্রসর হওো অবযাহত রােন্যবন যতেণ না আলম টমাবাইল কলর। 
 ধেবাদ।’ আহমদ মুসা বলল। 
 ‘ওন্যক স্যার।’ কন্যনেল সুন্যরে বলল। 

টমাবাইল পন্যকন্যে টরন্যে আহমদ মুসা টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে ওরন্য  
ভােন্যরর লদন্যক ঝুাঁন্যক পন্যড় বলল, ‘টতামার পলর ে জানা হেলন। তুলম টক? টতামার 
নাম লক?’ 

টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে এবার জবাব লদন্যত টদলর করল না। বলল, ‘আমার 
নাম টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে। ভারতীে টসনাবালহনীর একজন সান্যবক টজনান্যরল 
আলম। ‘মহাসংঘ’ এর রস দ্বীন্যপর ঘাাঁলের প্রধান।’ 

‘গুড।’ েুলশ হন্যলা আহমদ মুসা এই টভন্যব টয, সন্যবোচ্চ টনতা এবং 
এোনকার োনীে টনতা দুজন্যনই ধরা পন্যড়ন্যে। এন্যত ওন্যদর আত্মসমপেণ করান্যনা 
সহজ হন্যব। 

আহমদ মুসা টবান্যের পলজশন লেক-োক কন্যর লনন্যে হনেোন্যক তীন্যরর 
লদন্যক ঘুলরন্যে লদন্যে মাউে পীস মুন্যের সামন্যন ধন্যর উচ্চ কন্যণ্ঠ বলন্যত লাগল, 
‘মহাসংন্যঘর কমেীবৃে, আপনান্যদর শীেে টনতা মহামুলন লশবদাস সংঘলমত্র এবং রস 
দ্বীন্যপর ঘাাঁলে প্রধান টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে ধরা পন্যড়ন্যেন। তারা আমান্যদর হান্যত 
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বেী। আপনারও টঘরাওন্যের মন্যধয আন্যেন। টপেন টেন্যক লসলবআই-এর গসেরা 
আপনান্যদর লঘন্যর ট ন্যলন্যে। সামন্যন টলক। পালাবার পে টনই। অতএব 
আত্মসমপেণই বুলদ্ধমান্যনর কাজ। না হন্যল সবাই মারা পড়ন্যবন। আলম আপনান্যদর 
আত্মসমপেন্যণর আহবান জানালে, ল ন্তা করার জন্যে পাাঁ  লমলনে সমে লদলে। রালজ 
হন্যল সবাই লগন্যে সব অস্ত্র টলক-তীন্যরর কান্যে বাক্সোর উপর টরন্যে হাত তুন্যল 
দাাঁড়ান্যবন।’ 

আহমদ মুসার কো টশে হওোর সংন্যগ সংন্যগই লগলরপন্যের উত্তর প্রান্ত 
টেন্যক বন্দুক ও টমলশনগান্যনর গজেন টভন্যস আসন্যত লাগল। আহমদ মুসা বুঝল 
কন্যনেল সুন্যরেরা  াাঁকাগুলী করন্যত করন্যত অগ্রসর হওো শুরু কন্যরন্যে। 

লমলনে লতন্যনক পার হন্যলা। 
এর পন্যরই টদো টগল মহাসংন্যঘর অস্ত্রধারী কমেীরা এক এক কন্যর লগন্যে 

কান্যের বাক্সোর উপর অস্ত্রপালত টরন্যে সার টবাঁন্যধ হাত তুন্যল দাাঁড়াল। 
আহমদ মুসা গুন্যন টদেল ওরা দশজন। 
আহমদ মুসা টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতেন্যক লেয কন্যর বলল, ‘টজনান্যরল 

টতামরা টমাে কজন এন্যসে?’ 
‘আমান্যদরসহ টমাে বারজন।’ বলল টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে। 
‘ধেবাদ টজনান্যরল।’ বন্যল আহমদ মুসা পন্যকে টেন্যক টমাবাইল টবর 

করল। কল করল কন্যনেল সুন্যরন্যের নাম্বান্যর। 
ওপার টেন্যক কন্যনেল সুন্যরন্যের কণ্ঠ টপন্যতই আহমদ মুসা বন্যল উেল, 

‘কন্যনেল লম. সুন্যরে, ওরা আত্মসমপেন্যণ রালজ হন্যেন্যে। ওরা লনলদেষ্ট কন্যর টদো 
জােগাে অস্ত্র জমা লদন্যে এন্যস সবাই হাত তুন্যল দাাঁলড়ন্যেন্যে। এবার দ্রুত আপনারা 
 ন্যল আসুন।’ 

‘ধেবাদ স্যার, আপনার প্ল্যান কালমোব হন্যেন্যে। আমরা আসলে। 
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আত্মসমপেণকারী দশ জনন্যক লসলবআই জওোনরা লপেন্যমাড়া কন্যর 
বাাঁধলেল, আহমদ মুসা দুই টবাে তীন্যর এন্যন টনাঙর করল। 

টবাে তীন্যর লভড়ন্যতই কন্যনেল সুন্যরে টবান্যে উেল। বলল আহমদ মুসান্যক 
লেয কন্যর, ‘স্যার লম. লবন্যভন, আলম ওন্যদর লবন্যশে কন্যর গভনের স্যান্যরর একো 
 ন্যো লনন্যত  াই লতলন টয অবোে টগ্র তার হন্যেন্যেন, টস অবোে।’ 

‘হ্যাাঁ টসো টতা আপনার একো আইলন প্রন্যোজন।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ইন্যেস লম. লবন্যভন স্যার।’ বন্যলই কন্যনেল সুন্যরে তীন্যর দাড়ান্যনা 

কযান্যমরাধারী একজনন্যক লেয কন্যর বলল, ‘টতামার ওলদন্যকর  ন্যো টনো টশে 
টতা! এেন টবান্যে এন্যসা, এন্যদর  ন্যো লনন্যত হন্যব।’ 

লনন্যদেশ টপন্যেই টলাকলে টবান্যে উন্যে এল। 
গভনের লবলব মাধব এবং টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতেন্যক উন্যেশ্য কন্যর বলল, 

‘একলসন্যললন্স লম. গভনের এবং টজনান্যরল স্যার আমার দালেন্যত্বর অংশ লহন্যসন্যব 
আলম আপনান্যদর  ন্যো টনব।’ 

 ন্যোগ্রা ার কযান্যমরা তাক করল গভনেন্যরর লদন্যক। 
‘দাাঁড়াও কন্যনেল সুন্যরে, টতা.......।’ ল ৎকার কন্যর কো বলন্যত যালেল 

লবলব মাধব। 
কন্যনেল সুন্যরে তান্যক মাঝ পন্যে োলমন্যে লদন্যে বন্যল উেল, ‘একলসন্যললন্স, 

দো কন্যর আমান্যক সরকালর কান্যজ বাধা টদন্যবন না। আপলন কো বলুন, তান্যত 
আমার আপলত্ত টনই। 

কন্যনেল সুন্যরে যেন কো বললেল, তেন লসলবআই  ন্যোগ্রা ান্যরর 
কযান্যমরা এন্যকর পর এক লিক কন্যর  ললেল। 

‘আলম আোমান্যনর গভনের। আমান্যক এভান্যব টগ্র তার করন্যত পার না 
টপ্রলসন্যডন্ে অব ইলন্ডোর অনুমলত োড়া।’ বলল লবলব মাধব িুব্ধ কন্যণ্ঠ। 

‘প্রমাণ টপন্যল আোমান্যনর টয কাউন্যক আলম টগ্র তার করন্যত পারব, এ 
অেলরলে লদন্যে প্রধানমন্ত্রী আমান্যক আোমান্যন পালেন্যেন্যেন। তার উপর এই দশ 
লমলনে আন্যগ প্রধানমন্ত্রীন্যক আলম সব কো জালনন্যেলে। লতলন টপ্রলসন্যডন্েন্যক জালনন্যে 
তার অনুমলত লনন্যে আমান্যক লনন্যদেশ লদন্যেন্যেন আপনান্যক টগ্র তার করার জন্যে। 
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লতলন আমান্যক আরও জালনন্যেন্যেন, ‘আোমান হাইন্যকান্যেের প্রধান লব ারপলতন্যক 
তাৎেলণকভান্যব আোমান্যনর গভনেন্যরর দালেত্ব টদো হন্যেন্যে।’ কন্যনেল সুন্যরে 
বলল। 

এ কো টশানার সংন্যগ সংন্যগ গভনের লবলব মাধন্যবর মুে মললন হন্যে টগল। 
তার ট ান্যে-মুন্যে নামল উন্যদ্বন্যগর গভীর োো। বলল, ‘কন্যনেল সুন্যরে টতামার 
টমাবাইলো আমান্যক দাও। আলম টপ্রলসন্যডন্যন্ের সান্যে কো বলব। টপ্রলসন্যডন্ে এবং 
প্রধানমন্ত্রীন্যক লবভ্রান্ত করা হন্যেন্যে। এই লবন্যভন বাগেমযান আন্যমলরকান পলর ে 
লদন্যে সব কলকালে টনন্যড়ন্যে। লকন্তু লবন্যভন বাগেমযানন্যক টতা টপ্রলসন্যডন্ে, প্রধানমন্ত্রী 
এবং টতামরাও জান না।’ 

‘আলম জানতাম না একো লেক একলসন্যললন্স। লকন্তু এক লমলনে আন্যগ 
প্রধানমন্ত্রীর সান্যে কো বলার সমে লতলন আমান্যক জালনন্যেন্যেন টয, লবন্যভন 
বাগেমযান আসন্যল আহমদ মুসা।’ বলল কন্যনেল সুন্যরে। 

‘জানার পন্যরও টপ্রলসন্যডন্ে, প্রধানমন্ত্রী তাাঁর কো শুন্যনন্যেন? টতামরাও 
তান্যক সহন্যযালগতা করে?’ উচ্চকন্যণ্ঠ বলল লবলব মাধব। তার কন্যণ্ঠ হতাশার সুর। 

‘একলসন্যললন্স, আমরা তান্যক সহন্যযালগতা করলে না, লতলনই দো কন্যর 
আমান্যদর সহন্যযালগতা করন্যেন। আর টপ্রলসন্যডন্ে, প্রধানমন্ত্রী তাাঁর কো শুনন্যবন 
টকন? আোমান্যনর প্রকৃত ঘেনা জানন্যত টপন্যর তারা সলেক পদলেপ লনন্যেন্যেন। 
লতলন যলদ এ বযাপান্যরও টকান সহন্যযালগতা কন্যর োকন্যন, টসো তার শুন্যভো।’ 
কন্যনেল সুন্যরে বলল। 

‘তুলম লেক বলে না। টস তার সম্প্রদাে মুসলমানন্যদর স্বান্যেে সব লকেু 
কন্যরন্যে। আর......।’ লবলব মাধব কো টশে করন্যত পারল না। মাঝপন্যেই টেন্যম 
টযন্যত হন্যলা। 

কন্যনেল সুন্যরে লবলব মাধন্যবর কোর মাঝোন্যনই বন্যল উেল, ‘বযাপারোন্যক 
ঐভান্যব না টদন্যে বলুন টয, একদল মজলুম মানুন্যের স্বান্যেে লতলন কাজ করন্যেন।’ 

‘তার মান্যন তুলম বলন্যত  াে, আমরা জান্যলম?’ িুদ্ধকন্যণ্ঠ বলল লবলব 
মাধব। 
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‘আলম লকেুই বললে না একলসন্যললন্স। টস কো আইন বলন্যব, লব ার 
বলন্যব।’ কন্যনেল সুন্যরে বলল। 

‘লব ার লক বলন্যব? আমরা জালতর স্বান্যেে কাজ কন্যরলে। বযলক্ত স্বান্যেে লকেু 
কলরলন আমরা।’ 

কন্যনেল সুন্যরন্যের টোাঁন্যে এক েুকন্যরা হালস  নু্যে উেল। বলল, 
‘একলসন্যললন্স আপনারা আমান্যদর অগ্রজ। একো কো বলল, একজন্যনর সবেনাশ 
কন্যর আন্যরকজন্যনর ‘টপৌে মাস’ আনা ভাল কাজ নে, সব আইন্যনই এো 
অপরাধ।’ 

কো টশে কন্যরই কন্যনেল সুন্যরে আহমদ মুসার লদন্যক ট ন্যে বলল, ‘ লুন 
স্যার, আহমদ শাহ আলমগীরন্যক বাক্স টেন্যক উদ্ধার করন্যত হন্যব।’ 

আহমদ মুসা মন্যন মন্যন আহমদ শাহ আলমগীন্যরর কো টভন্যব অধীর হন্যে 
উন্যেলেল। কন্যনেল সুন্যরে লনন্যজর টেন্যকই একো মন্যন করাে েুলশ হন্যলা আহমদ 
মুসা। দুজন্যন টবাে টেন্যক টনন্যম  লল বাক্সোর লদন্যক। 

বান্যক্সর পান্যশ দাাঁড়ান্যতই বুকো দুরু দুরু কন্যর উেল আহমদ মুসার। লক 
অবোে টদেন্যব টস আহমদ শাহ আলমগীরন্যক! 

বান্যক্সর উপন্যরর িাকনাে অন্যনকগুন্যলা বড় বড়  নু্যো। বান্যক্সর দুপান্যশ 
টদোল এবং পা ও মাোর লদন্যকও কন্যেকো কন্যর বড়  নু্যো। বুঝল আহমদ মুসা, 
আহমদ শাহ আলমগীন্যরর বাাঁ ার টেন্যত্র টকান অসুলবধা না হে এজন্যে বান্যক্স 
ভান্যলা টভলন্েন্যলশন্যনর বযবো করা হন্যেন্যে। 

বাক্সলের দুপ্রান্ত প্ল্ালষ্টক দলড় লদন্যে বাাঁধা। 
আহমদ শাহ আলমগীর সংজ্ঞাহীন, না সজ্ঞান্যন রন্যেন্যে? ভাবল আহমদ 

মুসা। 
আহমদ মুসা ঝুাঁন্যক পড়ল বাক্সলের উপর। 
ডান হান্যতর মধযমা লদন্যে প্রেন্যম টজান্যর একলে টোকা লদল। মুহূতেকাল 

টেন্যম একই সান্যে টজান্যর আন্যরা একলে টোকা লদল। 
এই টোকার ধরন আহমদ শাহ আলমগীন্যরর কান্যে পলরল ত। তান্যদর 

পলরবান্যর আঙুল বা কললংন্যবল যাই টহাক নক করার টেন্যত্র এই সংন্যকত বযবহার 
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করা হে। টোকার এই সংন্যকন্যতর মাধযন্যম আহমদ মুসা আহমদ শাহ আলমগীরন্যক 
এই টমন্যসজ লদন্যত  াইল টয, টস এেন আপন পলরন্যবন্যশ, শত্রুন্যদর হান্যত নে। 

আহমদ মুসা নক করার কন্যেক মুহূতে পন্যরই টভতর টেন্যক বান্যক্সর 
িাকনাে লেক আহমদ মুসার লনেন্যমই লতনবার নক হন্যলা। 

অপার েুলশন্যত মুে উজ্জ্বল হন্যে উেল আহমদ মুসার। কন্যনেল সুন্যরেও 
বযাপারো লেয কন্যরলেল। টস েুলশ হন্যে আহমদ মুসান্যক বলল,‘গুড লনউজ স্যার। 
আহমদ শাহ আলমগীর সজ্ঞান্যন এবং স ল অবোে আন্যে। আপনার সংন্যকন্যতর 
জবাব লদন্যেন্যে টস। লকন্তু আপনার সান্যে এ সহন্যযালগতা করল টকন টস? শত্রুর 
সংন্যকন্যত টস টতা টরসপন্স করার কো নে।’ 

‘আলম তার  যান্যমলী টকান্যড সংন্যকত লদন্যেলে কন্যনেল।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘বুন্যঝলে।’ প্রসন্ন মুন্যে কোো বন্যলই কন্যনেল সুন্যরে টকামন্যরর টবন্যে 
ঝুলান্যনা োপ টেন্যক েুলর টবর কন্যর দু’প্রান্যন্তর বাাঁধন টকন্যে লদল। 

আহমদ মুসা দুহাত লদন্যে বান্যক্সর উপন্যরর িাকনা তুন্যল বন্ধন্যনর এক 
প্রতীক অগেলোন্যক েুাঁন্যড় ট ন্যল লদল। 

আহমদ মুসার ট াে দুলে লগন্যে লের হন্যলা অপার প্রতযালশত আহমদ শাহ 
আলমগীন্যরর মুন্যের উপর। অলনেলন্ত্রত, অন্যগাোন্যলা লম্বা দালড়-ন্যগা  এবং মাো 
টেন্যক টনন্যম আসা লবশৃঙ্খল লম্বা  ুন্যল মুে প্রাে টিন্যক টগন্যে। কান্যলার মন্যধয মুন্যের 
সাদা দীলি এবং উজ্জ্বল ট াে টদেন্যত টপল আহমদ মুসা। শবাসন্যন োকার মত 
ল ৎ হন্যে টস শুন্যে লেল। তার প্রললম্বত হাত দুলে লম্বাভান্যব টদন্যহর উপর রাো লেল। 

আহমদ শাহ আলমগীন্যরর ট াে  ার লদন্যক ঘুন্যর এন্যস আহমদ মুসার 
মুন্যের উপর লের হন্যলা। ধীন্যর ধীন্যর তার ট ান্যে  ুন্যে উেল সাত রাজারধন কুলড়ন্যে 
পাওোর এক আনে। 

আর আহমদ মুসার ট ান্যে অবন্যশন্যে আহমদ শাহ আলমগীরন্যক লঘন্যর 
পাওোর অশ্রুঘন এক আন্যবগ। 

টশাো টেন্যক তান্যক তুন্যল আনার জন্যে আহমদ মুসা তার লদন্যক হাত 
বালড়ন্যে লদল। 
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আহমদ শাহ আলমগীন্যরর ডান হাত উন্যে এল। কাাঁপলেল তার হাত। 
অপুলষ্টন্যত  যাকান্যশ হন্যে টগন্যে তার হান্যতর  ামড়া। হান্যতর আঙুলগুন্যলা 
অন্যনকোই লশলেল।  

আহমদ মুসা তাড়াতালড় তার হাত ধন্যর ট লল। আহমদ শাহ 
আলমগীন্যরর বাম হাত উন্যে এল এবং আাঁকন্যড় ধরল আহমদ মুসার হাত। 

আহমদ মুসা তান্যক টেন্যন তুলল এবং জলড়ন্যে ধরল। আহমদ শাহ 
আলমগীরও আহমদ মুসান্যক শক্ত কন্যর জলড়ন্যে ধরল। 

‘তুলম লেক আে আহমদ শাহ আলমগীর?’ নরম কন্যণ্ঠ লজজ্ঞাসা করল 
আহমদ মুসা। 

‘আমার সব দুুঃে, সব টবদনা ধুন্যে মুন্যে সা  হন্যে টগন্যে। আলম আহমদ 
মুসান্যক জলড়ন্যে ধরন্যত টপন্যরলে। লতলন আমান্যক উদ্ধার করন্যত এন্যসন্যেন, উদ্ধার 
কন্যরন্যেন।’ অশ্রুরুদ্ধ কন্যণ্ঠ বলল আহমদ শাহ আলমগীর। তার টশে কোগুন্যলা 
কান্নাে টভন্যঙ পড়ল। 

আহমদ মুসা নরমভান্যব আহমদ শাহ আলমগীরন্যক লপে  াপন্যড় সান্তনা 
লদল। বলল, ‘আলম আহমদ মুসা তুলম লক কন্যর জানন্যল?’ 

‘আপলন লবন্যভন বাগেমযান, ওরন্য  আহমদ মুসা। আপনার সব কোই ওরা 
গল্প করন্যতা এবং বলন্যতা, ‘আহমদ মুসা আমান্যদর অপূরণীে েলত কন্যরন্যে সতয, 
তন্যব আহমদ মুসা টকন তার বাবাও পারন্যব না টতান্যক উদ্ধার করন্যত। লকন্তু আলম 
লনলশ্চত লেলাম।’ 

আহমদ মুসা আহমদ শাহ আলমগীরন্যক একেু উাঁ ু কন্যর বান্যক্সর বাইন্যর 
লনন্যে এল। বলল, ‘টতামার কাে টেন্যক অন্যনক কো টশানার আন্যে।  ন্যলা আন্যগ 
টবান্যে, হাাঁেন্যত পারন্যব?’ 

আহমদ শাহ আলমগীর লকেু বলার আন্যগই পাশ টেন্যক লসলবআই কন্যনেল 
বলল আহমদ মুসান্যক, ‘স্যার শাহ সান্যহন্যবর বান্যক্স টশাো অবোে একো  ন্যো 
টনো হন্যেন্যে, বান্যক্সর পান্যশ দাাঁড়ান্যনা অবোে একো েলব লনন্যত  াই স্যার।’ 

‘অবশ্যই, আপনার আইন্যনর জন্যে যা যা প্রন্যোজন, তা অবশ্যই 
করন্যবন।’ 
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বন্যল আহমদ মুসা আহমদ শাহ আলমগীরন্যক বান্যক্সর পান্যশ দাাঁড়ান্যনা 
অবোে টরন্যে সন্যর এল। 

লকন্তু আহমদ শাহ আলমগীর দাাঁলড়ন্যে োকন্যত পারন্যলা না। েন্যল উেল 
তার টদহ। 

লসলবআই-এর কযান্যমরা লিক কন্যর উেল। 
বান্যক্সর পান্যশ েলােমান আহমদ শাহ আলমগীন্যরর টদহোই 

কযান্যমরাবেী হন্যে টগল। 
আহমদ মুসা এবং কন্যনেল সুন্যরে টদৌন্যড় লগন্যে ধন্যর ট লল আহমদ শাহ 

আলমগীরন্যক। পন্যড় যাওো টেন্যক টবাঁন্য  টগল টস। 
‘স্যার এাঁর টদন্যহর কাোন্যমাো শুধু লেক আন্যে, দীঘে লনযোতন তাাঁর টদন্যহর 

আর লকেু বালক রান্যেলন। টদেুন দুই হান্যতর কলিই েত-লবেত। মন্যন হে টভতন্যর 
ঘা এেনও কাাঁ া আন্যে। বাহুন্যতও টদেুন অন্যনক কালন্য  দাগ। কাপন্যড়র লনন্য  
টদন্যহর অবো টয লক ঈশ্বর জান্যনন।’ বলল কন্যনেল সুন্যরে। 

‘আল্লাহর অন্যশে প্রশংসা কন্যনেল। তান্যদর এতসব লনযোতন বযেে হন্যেন্যে। 
লনযোতন্যনর ভোবহ শলক্তন্যক পরালজত করন্যত টপন্যরন্যে আহমদ শাহ আলমগীর। 
ওরা যা ট ন্যেলেল তার কাে টেন্যক তা পােলন।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘কারণ সম্ভবত এই টয, তার টদন্যহর শলক্ত যত কন্যমন্যে, মন্যনর শলক্ত তত 
টবন্যড়ন্যে।’ 

কো টশে কন্যরই কন্যনেল সুন্যরে বলল, ‘স্যার  লুন এন্যক তাড়াতালড় 
টবান্যে লনন্যে যাই। লকেু োওোন্যত হন্যব। আমান্যদর কান্যে  া, জুস ও শুকন্যনা োবার 
আন্যে।’ 

‘হ্যাাঁ  লুন। সতযই ওন্যক োওোন্যনা প্রন্যোজন। কেন টেন্যেন্যে টক জান্যন? 
আর তান্যক বাাঁল ন্যে রাোর প্রন্যোজন্যনর ট ন্যে টবলশ োবার তান্যক টদো হেলন।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

দু’জন্যন দুলদক টেন্যক ধন্যর আহমদ শহা আলমগীরন্যক টবান্যে তুলল। 
টবান্যের টকলবন্যন লবোনা পাতাই লেল। 
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আহমদ শাহ আলমগীরন্যক অজু কলরন্যে লবোনাে শুইন্যে লদল আহমদ 
মুসা। 

একজন গসলনকন্যক লনন্যে প্রন্যবশ করল কন্যনেল সুন্যরে। কন্যনেল সুন্যরন্যের 
হান্যত পালনর একলে টবাতল, জুন্যসর কযান এবং গসলনন্যকর হান্যত টপপার টপ্ল্ন্যে 
শুকন্যনা োবার ও  া। 

আহমদ শাহ আলমগীরন্যক োবার লদন্যে কন্যনেল সুন্যরে আহমদ মুসান্যক 
লেয কন্যর বলল, ‘স্যার ওলদন্যকর একো বযবো করন্যত হে। টক লকভান্যব আমরা 
যাব লেক কন্যর ট লন্যত হে।’ 

‘লদল্লী লক বলন্যে?’ 
‘লদল্লী টেন্যক লসলবআই এর একো েীম টপােে টেোন্যর আসন্যে, তারা 

গভনের লবলব মাধবন্যক লদল্লী লনন্যে যান্যব। আর অে সব বেীরা এোন্যন োকন্যব। 
তান্যদর লজজ্ঞাসাবাবদ কন্যর মহাসংন্যঘর সব তেয জানন্যত হন্যব। ‘মহাসংন্যঘ’র 
সকল পযোন্যের টনতা-কমেীন্যদর টগ্র তান্যরর লনন্যদেশ টদো হন্যেন্যে।’ 

‘নাইস। বেীন্যদর লনন্যে সবাই এক সান্যে টযন্যত পারন্যল ভাল হে। 
আমান্যদর দুলে টবাে আন্যে। তৃতীে একলে টবাে টডাবান্যনা আন্যে, এ টবান্যেই আলম 
এন্যসলেলাম। লতনলে হন্যলও এক সান্যে আমরা টযন্যত পারলে না। এই..........।’ 

আহমদ মুসার কোর মাঝোন্যনই কন্যনেল সুন্যরে বন্যল উেল, ‘স্যলর স্যার 
মাঝোন্যন কো বলার জন্যে। এক সান্যে আমরা যালে না। আমার সহকারী টমজর 
বীরবল গসলনকন্যদর লনন্যে এোন্যন োকন্যে। আমরা মাত্র জনােন্যেক গসলনক ও 
বেীন্যদর লনন্যে এেন টপােে টেোন্যর যাব। টমজর বীরবলরা মহাসংন্যঘর রস দ্বীন্যপর 
ঘাাঁলে সা ে কন্যর তেয প্রমাণালদ যা পাে তা লনন্যে পন্যর টপােে টেোন্যর যান্যব। টপােে 
টেোর টেন্যক পুললশ আসার জন্যেও তান্যদর লকেু সমে অন্যপো করন্যত হন্যব। 
ঘাাঁলের দালেত্ব পুললন্যশর হান্যত োস্ত করার আন্যগ তারা টযন্যত পারন্যব না।’ 

‘ওন্যক কন্যনেল, সলেক লসদ্ধান্ত।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ধেবাদ স্যার। তাহন্যল ওলদকো টদলে। সব বযবো কন্যর ট লল।’ কন্যনেল 

সুন্যরে বলল। 
‘ওন্যক কন্যনেল।’ 
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কন্যনেল সুন্যরে উন্যে টকলবন টেন্যক টবলরন্যে টগল। 
োওো টশে কন্যরন্যে আহমদ শাহ আলমগীর। 
োবান্যরর অবলশষ্ট লনন্যে টবলরন্যে টগল গসলনকলে। 
গসলনকলে টবলরন্যে টযন্যতই আহমদ শাহ আলমগীর পলশ্চম লদন্যক ঘুন্যর 

লসজদাে পন্যড় টগল। দীঘেেণ লসজদাে োকল। 
লসজদা টেন্যক উন্যে সালাম ল লরন্যে ঘুন্যর বসল আহমদ মুসার লদন্যক।  
তার ট ান্যে অশ্রু। বলল টস, ‘আপনার আোমান্যন আগমন অকল্পনীে 

এক বযাপার। আল্লাহর অসীম দো। আমার এবং আমান্যদর সাহান্যযযর জন্যেই 
আপনান্যক লতলন এোন্যন এন্যনন্যেন। যান্যদর টকউ োন্যক না, আল্লাহ টবাধ হে 
এভান্যবই তান্যদর সাহাযয কন্যরন।’ কান্না জড়ান্যনা কণ্ঠ আহমদ শাহ আলমগীন্যরর। 

‘অবশ্যই।’ বন্যল আহমদ মুসা পন্যকে টেন্যক টমাবাইল টবর করল। বলল, 
‘টতামার আম্মা, শাহবানু, সুেমার সান্যে কো বন্যলা। ওাঁরা শ্বাসরুদ্ধকর অবোে 
আন্যে।’ 

‘আমার মা-ন্যবান এবং পন্যর সুেমান্যক লকডোপ কন্যরন্যে আমান্যক কো 
বলন্যত বাধয করার অস্ত্র লহসান্যব এো আলম ওন্যদর কান্যেই শুন্যনলে। আবার ওাঁরা 
তান্যদর হাতোড়া হন্যেন্যে, টস কো বন্যলও তারা আমান্যক লনযোতন কন্যরন্যে। আলম 
তেনই বুন্যঝলে, আপলনই তান্যদর উদ্ধার কন্যরন্যেন।’ বলল আহমদ শাহ 
আলমগীর। 

আহমদ মুসা টমাবাইল কল করন্যত করন্যত বলল, ‘ধর তান্যদর যলদ 
টতামার সামন্যন লনত আর তান্যদর লনযোতন করন্যতা, তাহন্যল লক ওন্যদর প্রােেীত তেয 
লদন্যে লদন্যত ওন্যদরন্যক?’ 

‘আমার বলার লকেু লেল না। ওরা যা জানন্যত  াে আলমতা জালন না।’ 
আহমদ শাহ আলমগীর বলল। 

‘টশান আহমদ শাহ আলমগীর, ঐ লবেেো লক? তা জানার েুব ইো 
আমারও। টকান তেয বা লক টতামার কান্যে ওরা জানন্যত  ালেল?’ বলল আহমদ 
মুসা দ্রুতকন্যণ্ঠ এবং আগ্রন্যহর সান্যে। 
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‘লজ, টসো এক বান্যক্সর কো।’ বলন্যত শুরু করল আহমদ শাহ আলমগীর, 
‘বাক্সলেন্যত না লক আন্যে............।’ 

আহমদ মুসা হাত তুন্যল ইশারা কন্যর োমন্যত বলাে টেন্যম টগল আহমদ 
শাহ আলমগীর। 

আহমদ মুসা টমাবাইন্যল কল টপন্যে লগন্যেলেল। কো বলন্যত শুরু 
কন্যরলেল। 

..............আলম ভাল আলে, আহমদ শাহ আলমগীর ভাল আন্যে। 
োলাম্মান্যক ডাক। আহমদ শাহ আলমগীন্যরর সান্যে কো বল।’ 

আহমদ মুসা মুে টেন্যক টমাবাইল সলরন্যে আহমদ শাহ আলমগীন্যরর 
লদন্যক এলগন্যে লদন্যে বলল, ‘শাহবানুর সান্যে কো বল। োলাম্মা আসন্যে। এাঁন্যদর 
সান্যে কো টশে কর, তারপর সুসমার সান্যেও লালগন্যে টদব।’ 

আহমদ শাহ আলমগীন্যরর ট াে-মুে মুহূন্যতেই আনে-আন্যবন্যগ উজ্জ্বল 
হন্যে উেল। টস দ্রুত হাত বালড়ন্যে টমাবাইল লনল। 

আহমদ মুসা তার হান্যত টমাবাইল তুন্যল লদন্যে বলল, ‘তুলম কো বল, আলম 
এেুলন আসলে।’ 

বন্যল আহমদ মুসা টবান্যের টকলবন টেন্যক টবলরন্যে এল। আহমদ মুসা 
 াইল, আহমদ শাহ আলমগীর সংন্যকা হীন পলরন্যবন্যশ প্রাণেুন্যল কো বলুক। 
সুেমার সান্যে আহমদ শাহ আলমগীন্যরর কো বলার অবো টকমন হন্যব, টসোও 
ভাবনাে এল আহমদ মুসার। কান্না ও বাাঁধভাো আন্যবন্যগর বো লনশ্চে দুজন্যনর 
কণ্ঠই রুদ্ধ কন্যর টদন্যব। এই না বলার মন্যধযই তান্যদর সব বলা হন্যে যান্যব। 
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২ 
হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহর লবশাল ডাইলনং রুম। লডম্বাকৃলত লবশাল 

টেলবললে টমহমানন্যদর জন্যে সুের কন্যর সাজান্যনা। সব টরলড। টমহমানরা 
আসন্যলই োদয পলরন্যবশন করা হন্যব। হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ এবং তার 
স্ত্রী ঘুন্যর ঘুন্যর সব লেক-োক আন্যে লকনা টদেন্যে। 

ডাইলনংলে সাগন্যরর তীর টঘাঁন্যে। ডাইলনং রুম লম্বাললম্ব। পুব ধারোে 
কাাঁন্য র টদোল। কাাঁন্য র লভতর লদন্যে লবশাল আোমান সাগন্যরর লবস্তীণে অংশ টদো 
যাে। কাাঁন্য র টদোন্যলর উত্তর প্রান্ত টঘাঁন্যেই একো লযালন্ডং। টসোন টেন্যক একো 
লসলড় উন্যে টগন্যে দুতলাে। ডাইলনং-এর জন্যেই সম্ভবত এই লসাঁলড়ো বযবহার করা 
হে। লসাঁলড়র এই লযালন্ডংোর পূবে প্রান্যন্ত একো দরজা। দরজাো েুন্যলই টদো যান্যব 
একো পােন্যরর লসাঁলড় টনন্যম টগন্যে সাগন্যরর পালনন্যত। পালনর টলন্যভন্যল লসাঁলড়র 
সান্যে একো সুের টবাে বাাঁধা। 

টেলবন্যলর  ারলদক এবং টগাো বযবো পলরদশেন টশে কন্যর হাজী আবদুল 
আলী আবদুল্লাহ এবং টবগম হাসনা আবদুল্লাহ দুজন এন্যস একো টসা াে 
পাশাপালশ বসল। 

বন্যসই হাতঘলড়র লদন্যক তালকন্যে হাজী আবদুল্লাহ বলল, ‘আহমদ মুসা 
টতা এতেণ এন্যস টপৌোর কো।’ 

‘বাোন্যক টকান োইম টেন্যম বাাঁধা  ন্যল না। টয লনন্যজ লনন্যজর লনেন্ত্রক নে, 
টস টকান লনেন্যমর মন্যধয লনন্যজন্যক বাাঁধন্যব লক কন্যর?’ বলল টবগম হাসনা 
আবদুল্লাহ। 

‘আমান্যদর সবার জীবনই টতা আল্লাহর লনেন্ত্রন্যণ।  ল বা টরজাে যা লকেু 
তাাঁর কাে টেন্যকই আন্যস। লকন্তু কাজ করার পলরকল্পনার অলধকার টতা লতলন 
মানুেন্যক লদন্যেন্যেন। কাজ হন্যল  ল লতলন মানুেন্যক টদন। এই দৃলষ্টন্যকাণ টেন্যক 
লনন্যজর জন্যে রুলেন গতলর করার এলক্তোর মানুন্যের রন্যেন্যে। এ এলক্তোর আল্লাহ 
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আহমদ মুসান্যক একেু টবলশ টদন্যবন তান্যত টকান সন্যেহ টনই।’ হাজী আবদুল্লাহ 
বলল। 

‘ধেবাদ। লেক বন্যলে।’ 
কোর সান্যে সান্যে টবগম হাসনা আবদুল্লাহ টসা াে গা এললন্যে লদল। 

বলল, ‘আমার কান্যে সব স্বপ্ন মন্যন হন্যে। লক লেল আোমান, লক হন্যে টগল। মাত্র 
একজন মানুে এল, আর সব পান্যে টগল!’ 

লমলষ্ট হাসল হাজী আবদুল্লাহ। বলল, ‘টসই মানুেলে টতা শুধুই মানুে নে 
হাসনা। টস রূপকো ‘লজেন কালে’ এবং সবাই যার সন্ধান্যন পাগল টসই ‘টসৌভাগয 
স্পশেমলন’ বা ‘পরশ পাের’ টস। তার স্পন্যশে টলাহা টসানা হে না বন্যে, লকন্তু তার 
পরন্যশ অশালন্ত শালন্তন্যত এবং সন্ত্রাস সুেতাে রূপান্তলরত হে।’ 

হাজী আবদুল্লাহ োমন্যতই কললং টবল টবন্যজ উেল। বাজল তান্যদর 
 যালমলল টকান্যড। 

টবগম হাসনা আবদুল্লাহর মুন্যে একো আনন্যের প্রবাহ টেন্যল টগল। সুই  
কনন্যিাল বাক্সো হান্যত তুন্যল লনন্যত লনন্যত টবগম হাসনা আবদুল্লাহ বলল, টদে, লেক 
সমন্যেই এন্যস টগন্যে আহমদ মুসা।’ 

পন্যর কনন্যিাল বন্যক্সর একো সুই  লেন্যপ বক্সলেন্যক মুন্যের কান্যে লনন্যে 
বলল, ‘আসসালামু আলােকুম। টবো আহমদ মুসা এন্যসা।’ 

আহমদ মুসা এল। ড্রইং হন্যে ডাইলনং লাউন্যঞ্জ প্রন্যবশ করল। 
হাজী আবদুল্লাহ এবং টবগম হাজী আবদুল্লাহ উন্যে দাাঁলড়ন্যে আহমদ 

মুসান্যক স্বাগত জানাল। 
আহমদ মুসা হাজী আবদুল্লাহর সান্যে হ্যান্ডন্যশক কন্যর এবং টবগম 

আবদুল্লান্যক সালাম লদন্যে তান্যদর সামন্যনর টসা াে লগন্যে বসল। 
টবগম হাজী আবদুল্লাহ বন্যসই বন্যল উেল, ‘তুলম বহুলদন বাাঁ ন্যব টবো। 

টতামার কোই বললেলাম আমরা, তুলম এন্যস পন্যড়ে।’ 
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘েবরো আনন্যের আম্মা। লকন্তু সমস্যা 

হন্যলা, দুলনোন্যত যত টবলশ সমে োকব, লহসান্যবর োতা ততই লম্বা হন্যব, পাকড়াও 
হওোর লবপন্যদর ঝুাঁলক ততই বাড়ন্যব।’ 
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‘তুলম এমন ল ন্তা করন্যল আমান্যদর দশা লক হন্যব বাো! পন্যরর তন্যর 
টতামার জীবন, লহসান্যবর োতাে টতামার লবরুন্যদ্ধ টতা টলোর লকেু টনই।’ বলল 
টবগম হাজী আবদুল্লাহ। 

গাম্ভীযে টনন্যমন্যে আহমদ মুসার মুন্যে। বলল, ‘আল্লাহর রসূল স.-এর 
সাহাবীরা যারা টবন্যহশন্যতর আগাম সুসংবাদ টপন্যেলেন্যলন, তারাও মহালহসান্যবর 
লদন্যন তান্যদর লক হন্যব এ ল ন্তাে অন্যঝার নেন্যন কাাঁদন্যতন।’ 

‘সুবহানাল্লাহ।’ উচ্চালরত হন্যলা হাজী আবদুল্লাহর কন্যণ্ঠ। 
সবার ট ান্যে-মুন্যেই উন্যদ্বন্যগর মললনতা। 
একো লনরবতা নামল সবাইন্যক লঘন্যর। 
লনরবতা ভাঙল আহমদ মুসাই। বলল হাজী আবদুল্লাহন্যক উন্যেশ্য কন্যর, 

‘জনাব লবরাে সুেবর, গভনের লবলব মাধব স্বীকান্যরালক্তমূলক লবস্তালরত বক্তবয 
লদন্যেন্যে। সন্ত্রাসী দল ‘লশবাজী সন্তান টসনা’ এবং ‘মহাসংন্যঘ’র টগাো 
টনেওোন্যকের নাম-পলর ে ধরা পন্যড় টগন্যে। শীেে টনতারাসহ প্রেম ও মাঝারী 
টশ্রণীর সব টনতাই ধরা পন্যড় টগন্যে। আসার সমে কন্যনেল সুন্যরন্যের কান্যে সবেন্যশে 
তাললকাো টদন্যে এলাম।’ 

‘আলহামদুললল্লাহ। আমান্যদর লহন্দুস্তান টবাধ হে টবাঁন্য  টগল এক সবেনাশা 
েড়যন্যন্ত্রর কবল টেন্যক। মহাসংন্যঘর শীেে টনতা টক? লতলনও ধরা পন্যড়ন্যেন?’ হাজী 
আবদুল্লাহ বলল। 

‘লতলন শাসক দলসহ অন্যনক রাজননলতক দন্যলর আধযালত্মক টনতা এবং 
লনদেলীে সলিে রাজনীলতক রাজগুরু টদশমুে লালা রামমন্যনাহর টললহো। তান্যক 
সবেন্যশন্যে আজ লকেুেণ আন্যগ টগ্র তার করা হন্যেন্যে।’ 

‘সলেকভান্যব ল লহ্নত করা হন্যেন্যে, লেক টলাকন্যক টগ্র তার করা হন্যেন্যে।’ 
আনে-লবন্যফালরত ট ান্যে বলল হাজী আবদুল্লাহ। 

একেু টেন্যমই আবার বলল হাজী আবদুল্লাহ, ‘আোমান্যনর আর নতুন 
লকেু ধর-পাকড় বাকী আন্যে?’ 

‘সাধারণ নাগলরকন্যদর মন্যধয টেন্যক আর নতুন টকান ধর-পাকড় টনই। যা 
হন্যেন্যে শুরুন্যতই। টবলশ টলাক ধরা পন্যড়ন্যে পুললশ ও আমলান্যদর মধয টেন্যক। 
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কন্যনেল সুন্যরে বলন্যলন, টয ললষ্ট তারা টপন্যেলেল গভনের লবলব মাধন্যবর  াইল 
টেন্যক, টস ললষ্ট অনুসান্যর উন্যল্লেন্যযাগয সবাই ধরা পন্যড়ন্যে। এেন তারা আহমদ 
শাহ আলমগীর ও সুেমা রাওন্যের লকডোপসহ প্রলতলে ঘেনা ও হতযাকান্যন্ডর 
পৃেক পৃেক তদন্ত করন্যে। মামলাগুন্যলা আদালন্যত উেন্যল সব রহস্য, সহ কো 
প্রলতলে লহন্দুস্তানীর কান্যে পলরষ্কার হন্যে যান্যব। লবন্যশে কন্যর আহমদ শাহ 
আলমগীর ও সুেমা রাওন্যের লকডোপ লহন্দুস্তান্যনর সবেকান্যলর ইলতহান্যসর বড় 
ঘেনাে পলরণত হন্যব বন্যল কন্যনেল সুন্যরে মন্যন কন্যরন।’ োমল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা োমন্যতই টবগম হাজী আবদুল্লাহ বন্যল উেল, ‘সব েবরই 
আনন্যের। লকন্তু সুেমা রাও ও লমন্যসস লবলব মাধন্যবর কো টভন্যব আমার কষ্ট হন্যে। 
লপতা ও স্বামীর সম্বন্ধো সবার ওপন্যর।’ 

‘লেক বন্যলন্যেন আম্মা। এই সম্বন্ধ সবলকেুর ওপন্যর। সুেমা রাও এবং 
লমন্যসস লবলব মাধবও লবেেোন্যক স্বাভালবকভান্যবই গ্রহণ কন্যরন্যেন। েবর জানার 
পর মা ও টমন্যে বুক ভাঙা কান্নাে টভংন্যগ পন্যড়ন, অন্যঝার ধারাে তান্যদর ট ান্যে 
অশ্রু নান্যম। তান্যদর সামন্যন বন্যস োকন্যত আমার েুব কষ্ট হন্যেন্যে। অপরাধী মন্যন 
হন্যেন্যে লনন্যজন্যক। সান্তনা টদবার মত টকান কো তাই আমার মুন্যে টযাগােলন। লকন্তু 
শীঘ্রই লমন্যসস মাধব লনন্যজন্যক সামন্যল টনন। ট াে মুন্যে তাড়াতালড় বলল, ‘স্যলর 
টবো, আমান্যদর মা  কন্যরা। আমান্যদর কান্নান্যক লিলমনান্যলর প্রলত সমন্যবদনা মন্যন 
কন্যরা না। এ কান্না আমান্যদর আপন জন্যনর লবন্যোগ বযোর।’ তারপর একেু 
টেন্যমই আবার বন্যল ওন্যেন, ‘আমান্যদর সান্যে তুলমও  ন্যলা টবো। লসলবআই টযো 
ট ন্যেন্যে, তার লকডোপ সম্পন্যকে টসই টষ্টেন্যমন্ে টতা সুেমা টদন্যবই, আলমও তার 
মা লহসান্যব সুেমান্যক লকডোন্যপর অলভন্যযান্যগ গভনের মাধন্যবর লবরুন্যদ্ধ টকস 
দান্যের করব। লতলন লকডোপ কলরন্যেন্যেন, টসো আলম তার মুে টেন্যকই শুন্যনলে। 
সলতযই সুেমা রাও লসলবআই মযালজন্যষ্ট্রন্যের কান্যে তার লবরুন্যদ্ধ শক্ত জবানবেী 
টরকডে কলরন্যেন্যে। তার মা লমন্যসস মাধবও সুেমান্যক লকডোন্যপর অলভন্যযান্যগ শক্ত 
টকস দান্যের কন্যরন্যে।’ 

‘সলতযই লবস্মেকর এ ঘেনা বাো।’ বলল টবগম হাজী আবদুল্লাহ। 
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‘পান্যপর পাল্লা ভারী হন্যল, সন্যহ্যর সীমা টশে হন্যে টগন্যল এক সমে 
এরকমই হে। আহমদ শাহ আলমগীরন্যক লকডোন্যপর একো যুলক্ত হেত তান্যদর 
টদোর মত আন্যে, লকন্তু লনন্যজর টমন্যেন্যক লকডোপ করার কারণ লহসান্যব টয যুলক্তই 
দাাঁড় করান্যনা টহাক তা গ্রহণন্যযাগয হন্যত পান্যর না। এই পাপই টশন্যে লবলব মাধবরা 
কন্যরন্যেন। তাোড়া সুলস্মতা বালাজীর সান্যে লনন্যজর মামা হন্যে টয আ রণ লবলব 
মাধব কন্যরন্যেন, তা আপনারা শুন্যনন্যেন।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘হ্যাাঁ মন্যন আন্যে, লবশ বেন্যরর বনবাস জীবন, টসও এক অপরূপ রূপ 
কো।’ বলল টবগম হাজী আবদুল্লাহ। 

টবগম হাজী আবদুল্লাহর কো টশে হবার আন্যগই কললংন্যবল টবন্যজ 
উন্যেলেল। কো টশে কন্যর উন্যে দাাঁলড়ন্যে টবগম হাজী আবদুল্লাহ বলল, ‘লনশ্চে 
টমহমানরা টকউ এন্যসন্যে। টদেলে আলম। আহমদ মুসা তুলম বস।’ 

আহমদ মুসাও উন্যে দাাঁলড়ন্যেলেল। 
টবগম হাজী আবদুল্লাহর কোর উত্তন্যর আহমদ মুসা বলল, ‘না আম্মা 

আপলন বসুন। সম্ভবত শাহবানুরা এন্যসন্যে।’ 
ইলতমন্যধযই হাজী আবদুল্লাহ উন্যে দাাঁলড়ন্যেলেল। হাত উাঁ ু কন্যর আহমদ 

মুসান্যক োমন্যত ইলেত কন্যর বলল, ‘জনাব আহমদ মুসা, আপলন আমান্যদর অসীম 
সম্মান্যনর দুলেভ টমহমান। বেন্যস বড় হওোর সুবান্যদ আপনার মহন্যত্বর সুবান্যদ 
আমরা অনুল ত সুন্যযাগ আপনার কান্যে লনলে। তাই বন্যল আমান্যদর টমহমানন্যদর 
দরজা েুন্যল টদোর এবং তান্যদর স্বাগত জানান্যনার দালেত্ব আপনান্যক লনন্যত হন্যব, 
এতো টবআদব হওো আমান্যদর লেক নে।’ গম্ভীর কণ্ঠ হাজী আবদুল্লাহর। 

কো টশে না কন্যরই উত্তন্যরর অন্যপো না কন্যর বড় বড় পা ট ন্যল দরজার 
লদন্যক হাাঁেন্যত লাগল হাজী আবদুল্লাহ। 

লকন্তু উত্তর আহমদ মুসা লদলই। বলল টবগম হাজী আবদুল্লাহন্যক লেয 
কন্যর, ‘আম্মাজী এন্যকবান্যর ‘তুলম’ টেন্যক ‘আপলন’, আর সন্তান্যনর আসন টেন্যক 
এন্যকবান্যর মাোে তুন্যল বসান্যনা, এো লক হন্যলা?’ 

গম্ভীর হন্যে উন্যেন্যে টবগম হাজী আবদুল্লাহও। বলল, ‘লেকই বন্যলন্যেন 
উলন। টতামার সহজ-সারলয, অেন্যক বড় কন্যর টদোর, অেন্যক সম্মান টদোর 
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টতামার সাবেেলণক আ রন্যণর কারন্যণ আমরা ভুন্যল যাই টয, তুলম দুলেভ এক মানুে, 
এক মহাসম্মান্যনর টমহমান তুলম আমান্যদর, যার সামন্যন আমান্যদর সংযত, সপ্রলতভ 
বযবহার কাময। তুলম আমান্যদর মা  কর আহমদ মুসা।’ আন্যবন্যগ ভারী কণ্ঠ টবগম 
আবদুল্লাহর। 

আহমদ মুসা ধপ কন্যর বন্যস পড়ল তার টসা াে। তারও মুন্যে গাম্ভীযে 
টনন্যম এন্যসন্যে। 

হাজী আবদুল্লাহ টমহমানন্যদর লনন্যে প্রন্যবশ করল ড্রইংরুন্যম। 
এন্যসন্যে লমন্যসস লবলব মাধব সুেমার মা, সুেমা রাও, আহমদ শাহ 

আলমগীর, তার মা সাহারা বানু ও টবান শাহবানু এবং তালরক মুসা টমাপলা। 
আহমদ মুসা এবং টবগম আবদুল্লাহ উন্যে দাাঁড়াল। হালস মুন্যে স্বাগত 

জানাল টমহমানন্যদর। 
আহমদ শাহ আলমগীর, সুেমা, শাহবানু এবং তালরক মুসা টমাপলা 

টবগম হাজী আবদুল্লাহন্যক পা েুাঁন্যে সালাম করল। 
টবগম আবদুল্লাহ তান্যদর মাোে হাত বুললন্যে টদাো কন্যর বলল, আমান্যক 

নে আন্যগ সালাম করন্যত হন্যতা আহমদ মুসান্যক। তার সামন্যন আমান্যদরন্যক আন্যগ 
সম্মান টদোন্যনা অপরাধ না হন্যলও অন্যসৌজেমূলক।’ 

‘স্যলর োলাম্মা। লেক বন্যলন্যেন আপলন। আমরা তান্যক সালাম করলে। 
লকন্তু উলন পা েুাঁন্যে সালাম করন্যত টদন না।’ 

বন্যল আহমদ শাহ আলমগীর এন্যগান্যলা আহমদ মুসার লদন্যক। 
লম্বা  ুল, দালড়, টগাাঁ  টকন্যে আহমদ শাহ আলমগীর নতুন মানুে হন্যেন্যে। 

টদন্যহ দূবেলতা োকন্যলও ট ান্যে-মুন্যে আন্যগর টসই িালন্ত আর টনই। রলক্তম সাদা 
ট হারাে ঔজ্জলয ল ন্যর এন্যসন্যে। বাইশ-ন্যতইশ বেন্যরর সুদশেন, েগবন্যগ যুবন্যকর 
ট হারা তার পুন্যরাপুলর ল ন্যর এন্যসন্যে। তান্যক টমাগলন্যদর একমাত্র প্রলতকৃলত 
লহন্যসন্যব েুবই উপযুক্ত মন্যন হন্যে।  

আহমদ শাহ আলমগীন্যরর সান্যে তালরক মুসা টমাপলা, সুেমা-
শাহবানুরাও এগুলেল আহমদ মুসার লদন্যক। 
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আহমদ মুসা টসা াে বন্যস পড়ল। বলল, ‘এন্যসা সবাই আমার পা েুাঁন্যে 
সালাম কন্যরা। দু’একো  লুও পান্যের কান্যে রােন্যত পার। ভগবানরা নালক 
অবতার হন্যে মান্যঝ মান্যঝ দুলনোন্যত আন্যসন মানুন্যের ত্রাতা হন্যে। আলম টসরকমই 
একজন অবতার লকনা!’ গম্ভীর, ভারী কণ্ঠ আহমদ মুসার। 

সুলস্মতা বালাজী, ডযালনশ টদবানে, সুরুপা লসংহাল এবং সাজনা 
লসংহালন্যক লনন্যে হাজী আবদুল্লাহও এন্যস দাাঁলড়ন্যেলেল। তারাও শুনল কোগুন্যলা। 

টবগম আবদুল্লাহ, সুেমার মা, সাহারা বানু সবাই উন্যে দাাঁলড়ন্যেলেল 
তান্যদর স্বাগত জানান্যনার জন্যে। 

সুেমার মা লমন্যসস লবলব মাধব লগন্যে সুলস্মতা বালাজী ও সুরুপা 
লসংহালন্যক এক সান্যে জলড়ন্যে ধরল। সুলস্মতা বালাজী এন্যস সুেমা রাও শাহবানুন্যক 
জলড়ন্যে ধরল এক সান্যে। 

আহমদ মুসার কো শুন্যন েমন্যক দাাঁলড়ন্যেলেল আহমদ শাহ আলমগীর ও 
তালরক মুসা টমাপলা। আহমদ মুসার এমন কণ্ঠ, এমন কো তারা কেনও 
টশান্যনলন। তারা টভন্যবলেল টবগম আবদুল্লাহর কোে আহমদ মুসা হাসন্যব এবং 
তার পা েুাঁন্যত টগন্যল আহমদ শাহ আলমগীরন্যদর ধমকান্যব। লকন্তু তার বদন্যল 
আহমদ মুসান্যক অলভমান-েবু্ধ হন্যত টদন্যে আহমদ শাহ আলমগীর অবাক হন্যেন্যে। 
তারা এই অবোন্যতই লগন্যে পা েুাঁন্যে সালাম করল সুলস্মতা বালাজী এবং ডযালনশ 
টদবানেন্যক। 

সুলস্মতা বালাজী আহমদ শাহ আলমগীর ও তালরক মুসা টমাপলার মাোে 
হাত বুললন্যে আহমদ মুসার লদন্যক কন্যেক ধাপ এলগন্যে বলল, ‘টোে ভাই, আমরা 
অলবশ্বাস করার মত এমন কো, আমরা ভে পাবার মত এমন েবু্ধ কণ্ঠ টতা 
আপনার কেন্যনা শুলনলন? লক বযাপার টোে ভাই, অবতার হওোর প্রশ্ন উেল টকন?’ 

সুলস্মতা বালাজী োমন্যতই সুেমার মা লমন্যসস লবলব মাধব বন্যল উেল, 
‘আরও কো আন্যে সুলস্মতা। আমরা এন্যস লকন্তু এন্যদর টোন্যে হালস টদন্যেলে, লকন্তু 
ট ান্যের দৃলষ্ট ও মুন্যের ট হারাে লকন্তু হালস টদলেলন। টযন লবব্রতকর লকেুর মান্যঝ 
আমরা এন্যস পন্যড়লে।’ 
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লমন্যসস লবলব মাধব োমন্যতই শে কন্যর টহন্যস উেল টবগম আবদুল্লাহ 
বলল, ‘না লবব্রতকর লকেু ঘন্যেলন। ঘন্যেন্যে মজার লকেু।’ 

কো টশে কন্যরই টবগম আবদুল্লাহ তাকাল হাজী আবদুল্লাহর লদন্যক। 
বলল বন্যল দাও আহমদ মুসান্যক তুলম লক বন্যললেন্যল?’ 

হাজী আবদুল্লাহ তাকাল আহমদ মুসার লদন্যক। তার মুন্যে টস্নহলসক্ত হালস 
এবং ট ান্যে সম্ভ্রমপূণে দৃলষ্ট। বলল, ‘টতামান্যক লজজ্ঞাসা করন্যেন ওাঁরা, তুলমই বল 
হাসনা।’ 

‘বযাপারো ঘন্যেন্যে টমহমানন্যদর স্বাগত জানান্যনার লবেে লনন্যে।’ টবগম 
আবদুল্লাহ আহমদ মুসান্যক হাজী সান্যহব লক বন্যললেল, আহমদ মুসা লক বন্যললেল, 
টবগম আবদুল্লাহ লক বন্যললেল সব তান্যদর জালনন্যে বলল, ‘আসন্যল আহমদ মুসা 
সব সমেই বযলক্ত আহমদ মুসান্যক বড় কন্যর তুন্যল ধরার টঘার লবন্যরাধী।’ 

‘এোই আহমদ মুসা। বড়ন্যদর প্রলত, গুরুজনন্যদর সান্যে আহমদ মুসা এই 
বযবহারই কন্যরন।’ বলল সাহারা বানু। 

‘যার টয মযোদা টসো তান্যক টদো এবং যার টয সম্মান টসো পাওোই টতা 
স্বাভালবক। গুন্যণর স্বীকৃলত টদো টতা অোে নে টোে ভাই।’ আহমদ মুসান্যক লেয 
কন্যর বলল সুলস্মতা বালালজ। সুলস্মতা বালাজীর শান্ত ও ভারী কণ্ঠস্বর। 

আহমদ মুসা টসা াে টসাজা হন্যে বসল। 
তার টোাঁন্যে হালসর অস্পষ্ট একো ধারা  ুন্যে উেল। বলল, ‘সম্মান ও 

মযোদার টপেন্যন োন্যক কারও টকান মহৎ ল ন্তা বা কাজ। এই কাজ ও আদন্যশের 
স্বীকৃলত, অনুসরণ স্বাভালবক। অস্বাভালবক, অসলম ীন হন্যলা বযলক্তন্যক বড় কন্যর 
টতালা। এই বড় কন্যর টতালাো বযলক্ত-পুজা পযেন্তও টপৌেন্যত পান্যর। শ্রীকৃষ্ণ, 
রাম ন্যের কাজ আদশে আজ হালরন্যে টগন্যে। পূজা পাে এেন বযলক্ত রাম ে, বযলক্ত 
শ্রীকৃষ্ণ। ইসলাম এন্যক সমেেন কন্যর না, ইসলাম এর লবরুন্যদ্ধ। আমান্যদর নবী 
মুহাম্মদ স. লেন্যলন আল্লাহর টপ্রলরত পুরুে, আল্লাহর বাতোবাহক। মানুন্যের জন্যে 
মন্যডল জীবন তাাঁর। লতলন টশ্রষ্ঠ মানুে। লকন্তু বযলক্ত লহন্যসন্যব লতলন লেন্যলন সকন্যলর 
মত একজন মালের মানুে। নবী হওোর পন্যরও লতলন জীলবকার জন্যে পালরশ্রলমক 
লনন্যে ইহুদীন্যক পালন টতালার কাজ কন্যর লদন্যেন্যেন। সকন্যলর সান্যে পাতার 
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লবোনাে শুন্যেন্যেন, শুকন্যনা রুলে টেন্যেন্যেন। তান্যক আসন্যত টদন্যে বন্যস োকা 
কাউন্যক উন্যে দাাঁড়ান্যত লতলন লনন্যেধ কন্যরন্যেন। তার জন্যে সবার ট ন্যে আলাদা 
টকান বযবহান্যরর অনুমলত লেল না। এভান্যব আমান্যদর নবী স্বেং বযলক্ত-মানুেন্যক 
বড় কন্যর টতালার টকান রসম-ন্যরওোজ গন্যড় উেন্যত টদনলন এবং লতলন এই ধরন্যনর 
মানলসকতার মূন্যলান্যেদ কন্যরন্যেন। আমার কো এোন্যনই। আমান্যদর রসূল স. 
বযলক্ত বেনার মূন্যলান্যেদ কন্যরন্যেন। সুতরাং আমান্যদর উল ত তান্যক অনুসরণ 
করা।’ 

োমল আহমদ মুসা। 
সবাই লনরব। 
লনরবতা ভাঙল টসই সুলস্মতা বালাজীই। বলল, ‘আল্লাহর রসূন্যলর দৃষ্টান্ত 

টদোর পর আর লকেু বলার োন্যক না। লকন্তু তাাঁর কাজন্যক এত সম্মান, স্বীকৃলত 
টদো হন্যল বযলক্ত এতো লনলেদ্ধ হন্যব টকন? কাজ টতা বযলক্তরই। তাোড়া বযলক্ত 
হন্যল, তার কাজও বড় হন্যে টযন্যত পান্যর। বযলক্তর স্মরণ তার কাজন্যক সামন্যন 
আনন্যত পান্যর।’ 

‘কান্যজর স্মরণ বযলক্তর স্মরণও সামন্যন এন্যন টদে। এতেুকুই যন্যেষ্ট। লকন্তু 
বযলক্তর সামন্যন না হওোই ভাল।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ইসলাম এই বযাপান্যর এত কন্যোর টকন?’ বলল সুলস্মতা বালালজই। 
‘কন্যোর এই কারন্যণ লযশুর মত আর কাউন্যক টযন ঈশ্বর-পুত্র না বানান্যনা 

হে, রাম ন্যের মত আর টযন টকউ ভগবান না হন। বযলক্ত-বেনা সংলশস্নষ্ট বযলক্তর 
 লরত্র নষ্ট কন্যর এবং তার প্রলতভার েলত কন্যর। অেলদন্যক মানুেন্যকও অন্ধ 
বযলক্তন্যকেীক কন্যর টদে। তেন মানুে তার মূলতে গতলরন্যত যতো অগ্রণী হে, তার 
কাজ ও আদন্যশের অনুসরন্যণ ততোই লপলেন্যে যাে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ধেবাদ আহমদ মুসা। সবার তর  টেন্যক ধেবাদ টতামান্যক। বুঝন্যত 
টপন্যরলে, আমরা। আল্লাহর শুকলরো আদাে করলে টয, লতলন এই টবাঝার সুন্যযাগ 
আমান্যদর কন্যর লদন্যেন্যেন।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। তার কণ্ঠ শ্রদ্ধালসক্ত, নরম। 

লকেু বলার জে মুে েুন্যললেল আহমদ শাহ আলমগীর। 
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আহমদ মুসা তান্যক োলমন্যে লদন্যে বলল, ‘এই লবেন্যে আর টকান কো 
নে। আলম একো নতুন লবেে এোন্যন উত্থাপন করন্যত  াই।’ 

বন্যল আহমদ মুসা োমল। হালস মুন্যে তাকাল এক এক কন্যর আহমদ শাহ 
আলমগীর, সুেমা রাও, শাহবানু এবং তালরক মুসা টমাপলার লদন্যক। 

হোৎ কন্যর আহমদ মুসার এই দৃলষ্টর কবন্যল পন্যড় তারা  ারজনই 
সংকুল ত হন্যে পড়ল। লাল হন্যে টগল সুেমা রাও ও শাহবানুর মুে। 

সবন্যশন্যে তাকাল আহমদ মুসা লমন্যসস লবলব মাধন্যবর লদন্যক। বলল, 
‘োলাম্মা আলম উত্থাপন করন্যত পালর?’ 

উজ্জ্বল হালসন্যত ভন্যর উেল সুেমার মা লমন্যসস লবলব মাধন্যবর মুে। বলল, 
‘টবো বুন্যঝলে আলম ইংলগত। এ অনুমলত আমার টদো আন্যে টবো।’ 

‘ধেবাদ োলাম্মা।’ বন্যল আহমদ মুসা উন্যে দাাঁড়াল। বলল, ‘মুহতারাম 
হাজী আবদুল্লাহ  া াজীন্যক ধেবাদ। তার দাওোন্যত আমরা একলত্রত হবার 
সুন্যযাগ টপন্যেলে। এই দাওোন্যত আোমান্যনর নতুন গভনের লব ারপলত লবশ্বনাে 
রাও এবং লদল্লী টেন্যক লসলবআই প্রধানও আসন্যেন। আলম প্রস্তাব করলে, এই মহৎ 
অনুষ্ঠান্যন আহমদ শাহ আলমগীর-সুেমা এবং তালরক-শাহবানু ‘আকদ’ সম্পন্ন 
করা টহাক।’ োমল আহমদ মুসা। 

একেু লনরবতা। 
আহমদ শাহ আলমগীর ও তালরক মুসা টমাপলার ট ান্যে-মুন্যে 

আকলস্মকতা সূ ক লবস্মেভাব। সুেমা ও শাহবানুর মুে লন ু। আর সুলস্মতা 
বালাজী, সুরূপা ও সাজনা লসংহান্যলর ট ান্যে-মুন্যে আনে উপন্য  পড়ন্যে। সাহারা 
বানু ও লমন্যসস লবলব মাধব দু’জন্যনই গম্ভীর, মুন্যে প্রসন্ন ভাব। 

প্রেন্যম লনরবতা ভাঙল লবলব মাধব। বলল, ‘টবো আহমদ মুসা এই প্রস্তাব 
উত্থাপন করন্যব, আলম টসো সুেমান্যদর লদন্যক তাকান্যনা টদন্যেই বুন্যঝলে। আলম 
অনুমলতও লদন্যেলে। আহমদ মুসান্যক ধেবাদ টয, ভাই-ন্যবানন্যদর কো টস এতো 
মন্যন রান্যে।’ 

মুহূতেকান্যলর জে োমল লমন্যসস লবলব মাধব। মুহূন্যতের জন্যে মুেো লন ু 
কন্যরলেল। আবার মুে তুলল। ভারী, গম্ভীর মুন্যে বলল, ‘সবাই জান্যনন আমার 
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স্বামী সুেমার বাবা বালাজী বালজরাও মাধব এেন সরকালর কাষ্টলডন্যত এবং 
লদল্লীন্যত। এ ধরন্যনর অনুষ্ঠান্যন লপতার হালজর োকার কো। টস সুন্যযাগ টনই। লকন্তু 
লবেেলে তান্যক জালনন্যে আলম অনুমলত লনন্যেলে। তাাঁন্যক টনোর আন্যগ লসলবআই 
আমান্যক সুন্যযাগ লদন্যেলেল তাাঁর সান্যে একান্যন্ত কো বলার। আলম টস সমে আহমদ 
শাহ আলমগীন্যরর সান্যে সুেমার লবন্যে কো তুন্যললেলাম। লতলন অনুমলত লদন্যেন্যেন। 
সুতরাং লতলন না োকন্যলও তাাঁর অনুমলত আমান্যদর সান্যে আন্যে।’ োমল লমন্যসস 
লবলব মাধব। তার টশন্যের কো কান্নাে রুদ্ধ হন্যে লগন্যেলেল। 

সুেমা লগন্যে জলড়ন্যে ধরল তার মান্যক। কান্নাে টভন্যঙ পড়ল সুেমাও। 
সাহারা বানু উন্যে লগন্যে সুেমার মাোে হাত বুললন্যে লমন্যসস লবলব মাধন্যবর 

কাাঁন্যধ হাত রােল।  টবগম আবদুল্লাহ লগন্যে লমন্যসস লবলব মাধন্যবর পান্যশ বসল। 
তার একলে হাত তুন্যল লনল হান্যত। বলল, ‘লমন্যসস মাধব আমরা গলবেত। আমান্যদর 
ভারতবাসী সকন্যলর জন্যে আপনারা একলে মহৎ দৃষ্টান্ত।’ 

লমন্যসস মাধব ট াে মুন্যে বলল, ‘স্যলর টবগম আবদুল্লাহ, স্যলর টবান 
সাহারা, স্যলর এভলরবলড।’ তারপর সুেমান্যক টকান্যল টেন্যন লনল এবং আহমদ 
মুসার লদন্যক তালকন্যে বলল, ‘টবো আহমদ মুসা, তুলম ‘আকদ’ এর আন্যোজন 
কর। সুেমার লবন্যেও মুসলমানী মন্যতই হন্যব। ভান্যলাই হন্যব, গভনের লব ারপলত 
রাও োকন্যবন। আমরা একই বংন্যশর।’ 

এরই মন্যধয গভনের লব ারপলত লবশ্বনাে রাও এবং লদল্লী টেন্যক আসা 
লসলবআই  ী  লব্রন্যগলডোর যন্যশাবন্ত যন্যশারাজন্যক লরলসভ করার জে হাজী 
আবদুল্লাহ বাইন্যর টগন্যলন এবং লকেুেণ পন্যর টমহমানন্যদর সান্যে লনন্যে ড্রইংরুন্যম 
প্রন্যবশ করন্যলন। 

ড্রইংরুন্যম িুন্যকই গভনের লব ারপলত লবশ্বনাে রাও এলগন্যে টগল আহমদ 
মুসার লদন্যক। 

আহমদ মুসা উন্যে দাাঁড়াল। 
গভনের লব ারপলত লবশ্বনাে রাও হাত বালড়ন্যে লদল আহমদ মুসার লদন্যক। 
আহমদ মুসা হ্যান্ডন্যশক কন্যর বলল, ‘ওন্যেলকাম স্যার। আবার আপনার 

সান্যে টদো হওোর টসৌভাগয হন্যব ভালবলন।’ 
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‘টসৌভাগয আমার আহমদ মুসা। আমান্যদর টদো টয টকউ টপন্যত পান্যর, 
লকন্তু আপনার টদো পাওো দুলেভ বযাপার। টসলদন আপনার সান্যে আন্যলা না 
আমার জীবন্যনর স্মরণীে ঘেনা।’ বন্যল গভনের লব ারপলত লবশ্বনাে রাও পান্যশ 
এন্যস দাাঁড়ান্যনা লসলবআই  ী  যন্যশাবন্ত যন্যশারাজন্যক আহমদ মুসার সান্যে পলর ে 
কলরন্যে লদল। 

আহমদ মুসা দ্রুত হাত বালড়ন্যে বলল, ‘কনগ্রা ুন্যলশন স্যার, লসলবআই 
একো ঐলতহালসক কাজ কন্যরন্যে। ভারন্যতর মানুে ল রলদন মন্যন রােন্যব এো।’ 

লসলবআই প্রধান যন্যশাবন্ত যন্যশারাজ আহমদ মুসার সান্যে হ্যান্ডন্যশক কন্যর 
বলল, ‘না লম. আহমদ মুসা, কনগ্রা ুন্যলশন আপনার প্রাপয। আলম লদল্লী টেন্যক 
আপনান্যক অলভনেন জানাবার জেই এন্যসলে। আপলন জান্যনন না, লসলবআই 
একবার এন্যস লবভ্রান্ত ও বযেে হন্যে ল ন্যর লগন্যেলেল। এবার আসন্যল আপলন সব 
কাজ কন্যরন্যেন, লসলবআই টশে মুহূন্যতে আপনান্যক সাহাযয কন্যরন্যে মাত্র।’ 

‘ধেবাদ স্যার।’ বলল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসার কো টশে হন্যতই হাজী আবদুল্লাহ এলগন্যে এন্যস গভনের 

লব ারপলত রাও ও লসলবআই  ী ন্যক একো লনলদেষ্ট টসা া টদলেন্যে বলল, ‘স্যাররা 
বসুন।’ 

তারা লগন্যে বসল। লসলবআই  ী  আহমদ মুসান্যক টেন্যন লনন্যে তার পান্যশ 
বসাল। 

সবাই বসন্যল উন্যে দাাঁড়াল হাজী আবদুল্লাহ। সকলন্যক উন্যেশ্য কন্যর 
বলল, ‘ভদ্র মলহলা ও ভদ্র মন্যহাদেগণ! আমরা দুজন সম্মালনত টমহমান্যনর অন্যপো 
করলেলাম। গভনের লব ারপলত লবশ্বনাে রাও এবং লসলবআই  ী  লম. যন্যশাবন্ত 
যন্যশারাজ এন্যসন্যেন। আমরা টমহমানদ্বেন্যক আমান্যদর মান্যঝ স্বাগত জানালে। 
লান্যঞ্চর পর আমান্যদর একো টপ্রাগ্রাম আন্যে। লান্যঞ্চ যাওোর আন্যগ এ লবেন্যে লকেু 
বলন্যবন লমসস লবলব মাধব।’ 

কো টশে কন্যরই লমন্যসস লবলব মাধন্যবর লদন্যক তালকন্যে অনুন্যরাধ করন্যলন 
তান্যক বলার জন্যে। 
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উন্যে দাাঁড়াল লমন্যসস লবলব মাধব। বলল, ‘সম্মালনত টমহমানদ্বে এবং 
ভদ্রমলহলা ও ভদ্রমন্যহাদেগণ, আমরা লসদ্ধান্ত লনন্যেলে আসন্ন লান্যঞ্চর পর আমার 
টমন্যে সুেমা রাওন্যের সান্যে আহমদ শাহ আলমগীর এবং আহমদ শাহ 
আলমগীন্যরর টবান শাহবানুর সান্যে আোমান্যনর বালসে, এেন লন্ডন প্রবাসী 
তালরক মুসা টমাপলার ‘আকদ’ এর অনুষ্ঠান হন্যব। সম্মালনত টমহমানদ্বেসহ 
সকলন্যক উক্ত অনুষ্ঠান্যন শরীক হবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালে।’ 

লমন্যসস লবলব মাধন্যবর কো টশে হন্যতই গভনের লব ারপলত লবশ্বনাে রাও 
এবং লসলবআই  ী  যন্যশাবন্ত যন্যশারাজ মৃদু হাততাললর সান্যে সান্যে এক সংন্যগ 
বন্যল উেল, ‘শুভ সংবাদ সুস্বাগত, শুভ সংবাদ সুস্বাগত।’ 

তান্যদর সান্যে সান্যে সবাই হাততালল লদন্যে উেল। 
লমন্যসস লবলব মাধব আবার উন্যে দাাঁড়াল এবং সবাইন্যক ধেবাদ জানাল। 
হাজী আবদুল্লাহ উন্যে দাাঁড়াল। বলল, ‘আমরা এেন লান্যঞ্চ......।’ 
লসলবআই  ী  যন্যশাবন্ত যন্যশারাজ হাত তুলল হাজী আবদুল্লাহর 

উন্যেন্যশ্য। হাজী আবদুল্লাহ মাঝোন্যন টেন্যম টগল। 
উন্যে দাাঁড়াল যন্যশাবন্ত যন্যশারাজ। বলল, ‘আলম দুুঃলেত মাঝোন্যন কো 

বলার জন্যে। আমরা লান্যঞ্চর পর টযন্যহতু আন্যরকো বড় অনুষ্ঠান্যন জলড়ন্যে পড়ব, 
এজন্যে লান্যঞ্চর আন্যগই ভারত সরকান্যরর একো টঘােণা আমরা সবাইন্যক 
জানান্যত  াই। টঘােণালে আহমদ মুসার লবেন্যে। আজ টপ্রলসন্যডন্ে টঘােণা 
কন্যরন্যেন, সন্ত্রান্যসর লবরুন্যদ্ধ যুন্যদ্ধ অলত মূলযবান সহন্যযালগতা টদোর জন্যে আহমদ 
মুসান্যক ‘ভারত মহাপদ্ম’ পদক এবং পাাঁ  লাে ডলার পুরষ্কার টদো হন্যেন্যে।’ 
আপনারা জান্যনন ‘ভারত মহাপদ্ম পদক’ লবন্যদশীন্যদর জন্যে ভারন্যতর সন্যবোচ্চ 
সম্মাননা। আলম আপনান্যদর আনন্যের সান্যে জানান্যত  াই, গত কন্যেকলদন্যন ‘েযাক 
আলমে’ বা ‘লশবাজী সন্তান টসনা’ ও ‘মহাসংঘ’ নামক সন্ত্রাসী সংগেন্যনর তৃতীে 
পযোন্যের টনতা সকন্যলই ধরা পন্যড়ন্যে। এ কান্যজ সান্যবক গভনের লবলব মাধব 
আমান্যদর পূণে সহন্যযালগতা লদন্যেন্যেন। একো ঘেনা তান্যক সবন্য ন্যে টবলশ বদন্যল 
লদন্যেন্যে। টসো হন্যলা, কো সুেমা রাওন্যের প্রলত তাাঁর অলব ার। লতলন বন্যলন্যেন, 
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টয মত বা মতাদশে লনন্যজর টমন্যের বযাপান্যরও এমন অন্ধ কন্যর টদে, তা অবশ্যই 
কলযান্যণর নে, ধ্বংন্যসর।’ োমল যন্যশাবন্ত যন্যশারাজ। 

আহমদ মুসা সম্পলকেত টঘােণা শুন্যনই যন্যশাবন্ত যন্যশারান্যজর কোর 
মাঝোন্যনই সবাই হাততালল লদন্যে উন্যেলেল। এবার সকন্যল উন্যে দাাঁলড়ন্যে তান্যক 
টমাবারকবাদ লদন্যত শুরু করল। আহমদ শাহ আলমগীর ও তালরক মুসা টমাপলা 
তান্যক জলড়ন্যে ধরল আনন্যে। 

ধেবান্যদর উত্তর টদোর জন্যে উন্যে দাাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, ‘পদক 
মানুেন্যক টদো হে না, তার কাজন্যক টদো হে। আমার কাজ লেল আোমান্যনর 
মজলুম মানুন্যের জন্যে। আলম পুরুষ্কান্যরর অেে টপন্যল আোমান্যনর মজলুমন্যদর 
স্মরন্যণ এমন একলে লমনার গতলরন্যত এ োকা ের  করব, টয লমনার আোমান্যনর 
 ারলদন্যকর টগাো সাগর এলাকা টেন্যক টদো যান্যব।’ টয লমনান্যর আন্যলার অেন্যর 
টলো োকন্যব বৃলেশ কারাগান্যর মৃত মওলানা  জন্যল টহাক েেরাবাদী, মওলানা 
ইোলহো আলী, টমৌলভী আহমাদুল্লাহ, শহীদ টশরআলীসহ সবার নাম। এন্যত 
আরও োকন্যব গাজী টগালাম কান্যদর ওরন্য  টগাপী লকেন, গোরামসহ এ যুন্যগর 
সব শহীন্যদর নামও। নামগুন্যলা আন্যলা েড়ান্যব টগাো আোমান ও  ারলদন্যকর 
সাগন্যর। এো হন্যব ভারন্যতর সংগ্রামী নতুন প্রজন্যের অনুন্যপ্ররণার উৎস।’ 

তালল বাজান্যনা আন্যগই শুরু হন্যেলেল গভনের লব ারপলত রাও ও লসলবআই 
 ী  যন্যশাবন্ত যন্যশারাজ। আহমদ মুসার কো টশে হন্যল টগাো হল সকন্যলর 
সলম্মললত তাললর শন্যে গম গম কন্যর উেল। 

‘আপনার এই মহৎকান্যজ আমান্যদর সকল সহন্যযালগতা আপলন পান্যবন।’ 
বলল গভনের লব ারপলত রাও। 

হাজী আবদুল্লাহ দাাঁলড়ন্যেলেল। লকেু বলার জে মুে েুন্যললেল, লকন্তু তার 
আন্যগই লমন্যসস লবলব মাধব বলল, একো টকৌতুহল। মহাসংন্যঘ’র প্রধান লেয লেল 
একো বাক্স উদ্ধার। এ রহন্যস্যর টকান সমাধান হন্যেন্যে?’ 

গভনের লব ারপলত রাও তাকাল লসলবআই  ী  যন্যশাবন্ত যন্যশারান্যজর 
লদন্যক। 
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‘অল রাইে স্যার, আলম বললে।’ বন্যল লসলবআই  ী  তাকাল লমন্যসস লবলব 
মাধন্যবর লদন্যক। বলল, ‘লজ মযাডাম, বাক্সলে বাস্তব। ঐলতহালসক বাক্সলে টবলরন্যেন্যে 
আহমদ শাহ আলমগীন্যরর বাসা টেন্যকই। লকন্তু বান্যক্সর েবর আহমদ শাহ 
আলমগীর লকংবা তার পলরবান্যরর টকউ জানন্যতা না। আহমদ শাহ আলমগীন্যরর 
পলরবান্যরর অনুন্যরান্যধ বাক্স রহস্যলের টশে টদোর জন্যে আহমদ মুসা ও লসলবআই 
এর টলাকরা এক সান্যে বাক্সলে েুাঁজন্যত শুরু কন্যর। বালড়র প্রলতলে লজলনস ও জােগা 
অনুসন্ধানসহ সম্ভাবয োনগুন্যলা েুাঁন্যড়ও টদো হে, লকন্তু লকেুই পাওো যাে না। 
অবন্যশন্যে আহমদ মুসাই লপতন্যলর টপ্ল্ন্যে আাঁকা বালড়র টেন্য  একো ধাাঁধাাঁ েুাঁন্যজ 
পান। ধাাঁধাাঁলের রহস্যন্যভদ কন্যরন আহমদ মুসা এবং ধাাঁধাাঁর সংন্যকত অনুসরণ 
কন্যরই বালড়র মাষ্টার টবন্যডর প্রধান দরজার বেম ট ৌকান্যের লতন  েু মালের লনন্য  
বাক্সলে উদ্ধার হে।’ একেু োমল যন্যশাবন্ত যন্যশারাজ। 

োমন্যতই কন্যেকজন্যনর তর  টেন্যক একই প্রশ্ন েুন্যে এল, ‘লক পাওো 
টগল বাক্সন্যত?’ 

‘মহাসংঘ যা বন্যললেল টসগুন্যলাই। একো টপপার ডকুন্যমন্ে, একো নক্সা। 
মহাংসন্যঘর মন্যত টপপার ডকুন্যমন্েো জালতর উন্যেন্যশ্য লশবাজীর একো উইল। 
লকন্তু টপপার ডকুন্যমন্যন্ে একো শেও অেত পাওো যােলন। দললন্যলর একো সীল 
অেত পাওো টগন্যে। লবন্যশেজ্ঞরা সীললেন্যক লশবাজীর বযলক্তগত সীল বন্যল ল লহ্নত 
কন্যরন্যেন। আর নক্সালে টমাগল সম্রােন্যদর গুি ধনভান্ডান্যরর।’ বলল যন্যশাবন্ত 
যন্যশারাজ। 

‘নক্সালে টয টমাগল গুি ধনভান্ডান্যররই এো লক লনলশ্চত?’ বলল সুরূপা 
লসংহাল। 

হাসল লসলবআই প্রধান যন্যশাবন্ত যন্যশারাজ। বলল, ‘নক্সা অনুসরন্যণ আজ 
গুিধন উদ্ধার করা হন্যেন্যে। আগামীকান্যলর পলত্রকা এবং লেলভ টনেওোন্যকে েবরো 
আপনারা টপন্যে যান্যবন।’ 

গুিধন উদ্ধান্যরর েবন্যর টগাো হন্যল একো গুঞ্জন উেল। সাজনা লসংহাল 
বন্যল উেল, ‘এ গুি ধন্যনর মাললক লক সরকার, না টমাগলন্যদর বংশধর আহমদ 
শাহ আলমগীর?’ 
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গাম্ভীযে টনন্যম এল যন্যশাবন্ত যন্যশারান্যজর মুন্যে। ‘ লমান লবধান অনুসান্যর 
সব গুিধন্যনর মাললক জালত, মান্যন সরকার। লকন্তু এন্যেন্যত্র এই জাতীে নীলত 
অনুসরণ করা হেলন। গুিধন্যনর নক্সার সান্যে টশে টমাগল সম্রান্যের উইল লেল। 
উইন্যল বলা হন্যেন্যে, যেন গুিধন উদ্ধার হন্যব, তেন অবো যাই টহাক, গুিধন্যনর 
দুই তৃতীোংশ পান্যব ভারন্যতর জনগণ অেোৎ লদল্লীন্যত প্রলতলষ্ঠত সরকার। অবলশষ্ট 
অংন্যশর দুই তৃতীোংশ লনন্যে মুসললম োত্রন্যদর লবজ্ঞান ও ধমেলশোর জন্যে একো 
 ান্ড গলেত হন্যব এবং গুিধন্যনর সবেন্যশে অংশ যার কান্যে গলেত অবো টেন্যক 
নক্সা পাওো যান্যব লতলন পান্যবন। ভারত সরকার উইন্যলর ইো গ্রহণ কন্যরন্যেন। 
তন্যব টমাগল পলরবান্যরর সদস্যগণ, আহমদ শাহ আলমগীর, সাহারা বানু এবং 
শাহবানু গুিধন্যনর অেে গ্রহণ না কন্যর তা মুসললম োত্রন্যদর ধমে ও লবজ্ঞান লশো 
তহলবন্যলর সান্যে যুক্ত করন্যত বন্যলন্যেন। এোও ভারত সরকার টমন্যন লনন্যেন্যেন। 
এর পরই গুি ধনভান্ডার উদ্ধার করা হে।’ 

যন্যশাবন্ত যন্যশারান্যজর কোর মাঝোন টেন্যকই সমগ্র হলরুন্যম আনে 
ধ্বলন শুরু হন্যেলেল। যন্যশাবন্ত যন্যশারাজ োমন্যল হাততাললন্যত ভন্যর টগল হল। 

হাততাললর মন্যধযই সাজনা লসংহাল প্রশ্ন করল, ‘স্যার, লশবাজীর টপপার 
ডুকুন্যমন্যন্ে সীল লেক োকন্যলও দললন্যলর টলো অেত পাওো টগল না টকন?’ 

‘এ বযাপান্যর লবন্যশেজ্ঞন্যদর বযােযা টনো হন্যেন্যে। তারা বন্যললেল, টলোর 
কালল টযসব উপাদান লদন্যে গতলর হন্যেলেল, দীঘে সমন্যে টসসন্যবর লবলিোর  ন্যলই 
 ামড়ার কাগজ নষ্ট হন্যে টগন্যে। আর সীন্যলর কালল লেল লভন্ন। আর গুিধন্যনর নক্সা 
লেল পাতলা টগাল্ড টপ্ল্ন্যের উপর টোদাই করা।’ োমল যন্যশাবন্ত যন্যশারাজ। 

হাজী আবদুল্লাহ উন্যে দাাঁড়াল সংন্যগ সংন্যগই। বলল, ‘লসলবআই প্রধানন্যক 
ধেবাদ। লতলন আমান্যদর প্রতযালশত লজজ্ঞাসার জবাব লদন্যেন্যেন। আরও লজজ্ঞাসা 
োকন্যত পান্যর, তন্যব আর সমে টনো লেক হন্যব না। আলম সকলন্যক লান্যঞ্চর জে 
আমন্ত্রণ জানালে।’ 

বন্যল হাজী আবদুল্লাহ গভনের লব ারপলত রাও এবং যন্যশাবন্ত যন্যশারাজন্যক 
সান্যে লনন্যে টেলবন্যলর লদন্যক হাাঁেন্যত শুরু করন্যলন। অেলদন্যক টবগম আবদুল্লাহ 
টমন্যেন্যদর লনন্যে  লন্যলন। 
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তেন লবন্যকল। 
টরান্যদর রং ল ন্যক হন্যে এন্যসন্যে। 
সূযে ডুবন্যত ঘণ্টা োন্যনন্যকর টবলশ বালক টনই। 
হাজী আবদুল্লাহর ‘সী লভউ ড্রইং রুম।’ ডাইলনং রুন্যমর উত্তর পান্যশর এ 

ড্রইং রুমলে প্রাইন্যভে, শুধু  যান্যমলল বযহান্যরর জে। সাগন্যরর লদন্যক এলগন্যে গতলর 
এ ড্রইং রুমলে। এর লতন লদন্যকই সাগর। ড্রইং রুন্যমর টসা াগুন্যলা কাাঁন্য র 
টদোলন্যক সামন্যন টরন্যে এমনভান্যব সাজান্যনা টয সবাই তার সামন্যন সাগর টদেন্যত 
পান্যব। 

এ ড্রইংরুম টেন্যকও একো লসাঁলড় টনন্যম টগন্যে সাগন্যর। এ লসাঁলড়র 
টগাড়ান্যতও একো সুের টবাে টবাঁন্যধ রাো। 

আহমদ মুসা কাাঁন্য র টদোন্যলর ধার টঘাঁন্যে একো টসা াে বন্যসলেল। তার 
সামন্যন কাাঁন্য র একো লম্বা লে টেলবল। বাাঁ লদন্যক কাাঁন্য র টদোন্যল টদো যান্যে 
আোমান সাগর। আহমদ মুসার সামন্যন লে টেলবন্যলর উপর রাো আন্যে একো 
সুের দূরবীন। 

আহমদ মুসার ডান লদন্যক লে টেলবলন্যক সামন্যন টরন্যে বন্যসন্যে ডযালনশ 
টদবানে। 

ড্রইংরুন্যমর টেলবলগুন্যলান্যত লবন্যকন্যলর নাস্তা এন্যন সাজান্যনা হন্যে। অেরা 
টকউ এেনও আন্যসলন। 

সবাই োোডে লেল। 
লবন্যের সব অনুষ্ঠান টশে হন্যত লবন্যকল ৩ো টবন্যজ যাে। তারপর সবাই 

টরন্যষ্ট টগন্যে। লবন্যে অনুষ্ঠান্যনর পর গভনের লব ারপলত লবশ্বনাে রাও এবং লসলবআই 
প্রধান যন্যশারাজ  ন্যল টগন্যে। দুই নব দম্পলতসহ অেরা সবাই এ বালড়ন্যতই টরষ্ট 
লনন্যে। 
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‘আোমান্যনর ঘেনার সুের সমাধান হন্যলা। দুই দম্পলতর লমলন ঘেল। 
টোে ভাই সান্যহব আপলন জীবন্যন এমন ঘেনার মুন্যোমুলে বহু হন্যেন্যেন লকন্তু 
আজন্যকর ঘেনার লক টকান লবন্যশে লদক আপনার হৃদন্যে টরোপাত কন্যরন্যে?’ বলল 
ডযালনশ টদবানে। 

‘ভাই সান্যহব, আজন্যকর ঘেনার লবন্যশে লদক হন্যলা, আোমান্যনর গভনের 
এবং ভারতীে লসলবআই  ীন্য র উপলেলত। এমন পূণে রাষ্ট্রীে আনুকূলয এইভান্যব 
েুব কম টপন্যেলে। এজন্যে ভারত সরকারন্যক আন্তলরকভান্যব ধেবাদ।’ 

‘লকন্তু ভাইসান্যহব, এক ‘মহাসংঘ’ টশে হন্যলা, আন্যরক ‘মহাসংঘ’ যলদ 
গজাে?’ ডযালনশ টদবানে বলল। 

‘যলদ নে, অবশ্যই গজান্যব। তারও টমাকালবলা আপনারা এভান্যব 
করন্যবন।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘তেন আহমদ মুসান্যক টকাোে পাব?’ ডযালনশ টদবানে বলল। 
ইলতমন্যধয প্রন্যবশ কন্যরন্যে সুলস্মতা বালাজী, লসংহাল দম্পলত ও সাজনা 

লসংহাল। তান্যদর সান্যে সান্যেই এন্যস প্রন্যবশ কন্যরন্যে সাহারা বানু ও লমন্যসস মাধব। 
আহমদ মুসা সালাম লদন্যে স্বাগত জানাল সবাইন্যক। 
আহমদ মুসার কো ও ডযালনশ টদবানন্যের প্রশ্ন শুনন্যত টপন্যেলেল সুলস্মতা 

বালাজীরা। 
সুলস্মতা বালাজী বলল, ‘টোে ভাই লম. টদবানন্যের প্রন্যশ্নর জবাব শুনন্যত 

আগ্রহী। বলুন।’ 
‘উত্তর টসাজা। আর টকান আহমদ মুসা আসন্যব, অেবা ভারন্যতও তেন 

অন্যনক আহমদ মুসা গতলর হন্যব।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘তার মান্যন আপলন আর আসন্যবন না!’ গম্ভীর কণ্ঠ সুলস্মতা বালাজীর। 
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘পৃলেবীো ওোন ওন্যে  লার পে। এ পে শুধু 

 লার, ট রার নে।’ 
‘পৃলেবীর জীবন পে এবং বযলক্ত মানুন্যের জীবন পে এক নে স্যার। 

বযলক্ত মানুে এক পন্যে বার বারও টঘারা-ন্য রা কন্যর। আপলন এ সতযো পাশ 
কাোন্যেন স্যার।’ বলল সাজনা লসংহাল। 



পাত্তানীর সবজু অরন্যে  43 

 

‘বা! টোে ভাইন্যক টতা তুলম দারুণভান্যব ধন্যরন্যো।  মৎকার।’ বলল 
সুলস্মতা বালাজীী্ 

‘শুধু আজ নে আপা, টোে ভাইন্যের সান্যে তন্যকে-লবতন্যকে টস ইউলনক।’ 
সুরূপা লসংহাল বলল। 

‘আন্যলা না ভাল, লকন্তু তকে-লবতকে লক েুব ভান্যলা সুরূপা?’ বলল 
মুরুলববোনার সুন্যর ডযালনশ টদবানে। 

‘না দুলাভাই, তার তকে-লবতকে মনগড়া নে। জান্যনন, আমান্যদর টোে ভাই 
আর তার স্যার রস দ্বীন্যপর অপান্যরশন্যন টগন্যল সাজনা মলেন্যর লগন্যে পূজা লদন্যেন্যে 
এবং মসলজন্যদ লগন্যে টমামবালত ও টলাবান লদন্যে এন্যসন্যে তার লনরাপদ........।’ 
সুরূপা লসংহালন্যক কো টশে করন্যত না লদন্যে সাজনা লসংহাল তার মুে ট ন্যপ ধরল। 

লকেু বলন্যত যালেল আহমদ মুসা। লকন্তু টবগম আবদুল্লাহ এক হান্যত 
সুেমা রাও, অে হান্যত শাহবানুন্যক ধন্যর ড্রইং রুন্যম প্রন্যবশ করল। সুেমার পান্যশ 
রন্যেন্যে আহমদ শাহ আলমগীর এবং শাহবানুর পান্যশ রন্যেন্যে তালরক মুসা 
টমাপলা। 

ওরা ড্রইংরুন্যম িুন্যক টসাজা আহমদ মুসার লদন্যক আসলেল। 
আহমদ মুসা একেু সন্যর বসল। 
ওন্যদর গান্যে তেনও লবন্যের টপাশাক। 
আহমদ মুসা  হাসল। আহমদ মুসা আন্যগ ‘আসসালামু আলাইকুম’ বন্যল 

ওন্যদর স্বাগত জানাল। 
‘ওো আলাইকুম’ বন্যল সুেমা রাও ও আহমদ শাহ আলমগীর এবং 

শাহবানু ও তালরক মুসা টমাপলা দুই দম্পলতই হোৎ আহমদ মুসার সামন্যন হাাঁেু 
টগন্যড় বন্যস তার লকেু বুন্যঝ ওোর আন্যগই তারা হাত লদন্যে আহমদ মুসার পা েুাঁন্যে 
টসই হাত  ুম্বন করল। 

তার সান্যে সান্যেই তারা উন্যে দাাঁড়াল এবং সুেমা রাও হাত টজাড় কন্যর 
বলল, ‘মা  করুন ভাইো। আর টকান লদন সালাম করার জন্যে পান্যে হাত টদব 
না।’ 

‘আজ টদোর দরকার হন্যলা টকন?’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘হৃদন্যের টয সীমাহীন কৃতজ্ঞতা তা প্রকান্যশর জন্যে আপনার পান্যে মাো 
রাোর ট ন্যে উপযুক্ত লকেু পাইলন ভাইো।’ বলল সুেমা রাও। 

আহমদ মুসা তড়াক কন্যর উন্যে দাাঁড়াল। তার মুে লাল হন্যে উন্যেন্যে। তীব্র 
অসন্যন্তাে তার ট ান্যে-মুন্যে। বলল, ‘সুেমা নতুন। তার অন্যনক লকেু টশোর বালক। 
লকন্তু আহমদ শাহ আলমগীর, তালরক, শাহবানু টতামান্যদর কো লক সুেমার 
মতই?’ 

ওরা লতনজন টকউ কো বলল না। তান্যদর মাো লন ু। 
আহমদ মুসাই আবার বলল, ‘টতামরা লক মন্যন টকান মানুে তার লনজ 

শলক্তন্যত টকান মানুন্যের ভাল বা মে করন্যত পান্যর?’ 
‘স্যলর ভাইো......।’ কো কো টশে না কন্যরই টেন্যম টগল আহমদ শাহ 

আলমগীর। 
‘স্যার, শলক্ত টতা মানুন্যের লনন্যজরই।’ বলল সাজনা লসংহাল। 
‘মানুন্যের লকেুই নে। তার টয সত্তা টসো তার নে। মানুন্যের টদহ পরষ্পর 

আলাদা লবললেন লবললেন টকান্যের (কণা) একত্র টযাগ ল। আল্লাহর আন্যদন্যশর 
অধীন হন্যে তারা মানুন্যের টদহ গতলর কন্যরন্যে। কণাগুন্যলা লবলেন্ন হন্যল মুহূন্যতেই 
টদহ নামক টকান লজলনস আর ট ান্যে পড়ন্যব না। বল এই মানুন্যের লনন্যজর লক 
োকন্যত পান্যর? মানুন্যের ইো, শলক্ত সব লকেুই আল্লাহর তর  টেন্যক অলপেত। যলদ 
বলন্যত  াও, মানুেন্যক অপেণ-সূন্যত্র মাললক বলন্যত পার।’ 

‘ধেবাদ স্যার। বুন্যঝলে।’ বলল সাজনা লসংহাল। 
‘তাহন্যল এোও টতামরা বুঝন্যব, অপেণ সূন্যত্র মাললক টয মানুে, তান্যক 

ধেবাদ টদো যাে, তান্যক কৃতজ্ঞতা জানান্যনা যাে এই জন্যে টয টস অলপেত 
শলক্তন্যক মংগন্যলর পন্যে বযাে কন্যরন্যে। লকন্তু মাো যলদ টনাোন্যত হে, লসজদা যলদ 
করন্যত হে, তাহন্যল টসো আল্লাহন্যকই করন্যত হন্যব। সুেমা টতামরা আল্লাহর যা 
প্রাপয টসো আমান্যক লদন্যত এন্যসে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘স্যলর ভাইো। আপলন আন্যগও এ সম্পন্যকে বন্যলন্যেন। লকন্তু লবেেোন্যক 
এমন লসলরোসলল টদলেলন। আমরা এন্যক লনেক একো কাল ার মন্যন কন্যরলে। আর 
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ভাইো আমান্যদর আোমান্যন গুরুজনন্যদর পা েুাঁন্যে সালাম করাো মুসলমানন্যদর 
জীবন্যনরও অে হন্যে টগন্যে।’ সুেমা বলল। 

‘আজন্যকর জন্যেই এো হন্যেন্যে, ভলবষ্যন্যত আর হন্যব না।’ বলল আহমদ 
শাহ আলমগীর। 

আহমদ মুসা হাসল। ওন্যদর উন্যেশ্য কন্যর বলল, ‘যাও ভাইরা, টবানরা 
লগন্যে বস।’ 

আহমদ মুসান্যদর লে-ন্যেলবললে অন্যনক দীঘে। এর লতন লদক লঘন্যর দশো 
টসা া পাতা। টেলবন্যল আহমদ মুসা ও ডযালনশ টদবানে োড়াও ওপ্রান্যন্ত বন্যসন্যে 
সুলস্মতা বালাজী, সুরূপা ও সাজনা লসংহাল এবং সুরূপার স্বামী। মান্যঝর োলল 
লসেগুন্যলান্যত সুেমা ও শাহবানুরা লগন্যে বসল। 

আহমদ মুসার উত্তর লদন্যক কাাঁন্য র টদোন্যলর গা টঘাঁন্যে পাতা আন্যরকো 
টেলবন্যল বন্যস লমন্যসস লবলব মাধব, সাহারা বানু, টবগম আবদুল্লাহ এবং হাজী 
আবদুল্লাহ। 

সবাই বসন্যল আহমদ মুসা দুলদন্যক তালকন্যে বলল, ‘নবীন-প্রবীণন্যদর এই 
টমরুকরণ লকভান্যব হন্যলা? পলরকলল্পতভান্যব, না আপনান্যতই?’ 

‘পলরকলল্পতও না, আপনান্যতও নে। তুলমই যুব-তরুণন্যদর ওোন্যন টেন্যন 
লনন্যেে টবো।’ বলল লমন্যসস লবলব মাধব। 

‘তাহন্যল আলম আপনান্যদর োনন্যত পারলাম না টকন?’ আহমদ মুসা 
বলল। তার মুন্যে হালস। 

‘তুলম টেন্যনে বাো। লকন্তু প্রবীণরাই লপলেন্যে এন্যসন্যে যুব-তরুণন্যদর 
সামন্যন রাোর জন্যে।’ আবারও বলল লমন্যসস লবলব মাধবই। 

নাস্তা পলরন্যবলশত হন্যেন্যে। 
নাস্তা টেন্যত টেন্যত আন্যলা নাও  লল। 
নাস্তা হন্যেন্যে, লকন্তু কো-বাতো এন্যলান্যমন্যলাভান্যব  লন্যেই। 
কোর  াাঁন্যক আহমদ মুসা এক সমে লে-ন্যেলবন্যলর দূরবীনলে তুন্যল লনল। 

দূরবীনলে ডযালনশ টদবানন্যের। 
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আহমদ মুসা দূরবীনলে ট ান্যে লালগন্যেই বন্যল উেল, ‘বা! সান্যহব, 
আপনার দূরবীনলে সাংঘালতক পাওোর লু।’ 

আহমদ মুসার দূরবীন্যনর ট াে লেল দলেণ-পূবে লদন্যক। 
‘সলতযই  মৎকার আপনার দূরবীন। আলম আোমান সাগন্যরর ওপান্যর 

োই-মালন্যেলশোর সীমান্যন্তর উাঁ ু পাহাড়ো এবং পাত্তানীর সবুজ অরণয পলরষ্কার 
টদেন্যত পালে।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘টেললন্যোলপক টলন্স-লসন্যষ্টন্যমর এই দূরবীনো সলতযই েুব পাওোর লু। 
দূরবীন্যনর এোই টলন্যেষ্ট টজনান্যরশন। টোে ভাই দূরবীনো আপনান্যক গ্রহণ 
করান্যত পারন্যল আলম েুব েুলশ হন্যবা। আমার টকান কান্যজ লান্যগ না। আপনার নানা 
অলভযান্যন নানা প্রন্যোজন্যন দূরবীন্যনর দরকার হে। আপনার কান্যে এর সদ্বযবহার 
হন্যব।’ ডযালনশ টদবানে বলল। 

আহমদ মুসার ট ান্যে তেনও দূরবীন। দূরবীন্যনর সাহান্যযয ট াে ঘুলরন্যে 
ঘুলরন্যে টস টদেলেল। ডযালনশ টদবানন্যের কোে তার টোাঁন্যে হালস  নু্যে উেল। 
বলল, ‘দেল করার আন্যগ লদন্যে টদোর জন্যে ধেবাদ ভাই সান্যহব।’ 

‘ওো কোর কো হন্যলা টোে ভাই। আপলন জীবন্যন টকান লকেুর জবর 
দেল কন্যরন্যেন?’ ডযালনশ টদবানে বলল। 

আহমদ মুসা কো বলন্যত লগন্যে টেন্যম টগল। হোৎ অে লকেুর প্রলত 
মন্যনান্যযাগ তার কো োলমন্যে লদন্যেন্যে। টদো টগল টস টলন্স এডজাষ্টার ঘুলরন্যে লভউ 
টিাজ করন্যে। দূরবীন্যনর ট াে তার এক জােগাে লের হন্যে আন্যে।  

আরও লকেেুণ টদন্যে আহমদ মুসা বলল, ‘মজার একো লজলনস। আপলন 
টদেুন টতা ভাই সান্যহব।’ 

কো টশে করার সান্যে সান্যেই আহমদ মুসা ট াে টেন্যক দূরবীন সলরন্যে 
ডযালনশ টদবানন্যের হান্যত লদন্যত লদন্যত বলল, ‘সামন্যনই টদেুন টেলনার মত মজার 
লকেু টভন্যস আসন্যে।’ 

ডযালনশ টদবানে দূরবীন তার ট ান্যে লাগাল। তার মুন্যে হালস। 
ইলতমন্যধয সকন্যলর দৃলষ্টই আহমদ মুসান্যদর লদন্যক আকৃষ্ট হন্যেন্যে। 
‘লক ওো স্যার?’ সাজনা লসংহাল প্রশ্ন করল। 
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‘টেলনা টনৌকা। সম্ভবত পাতার, রলঙন কাগন্যজরও হন্যত পান্যর। তার 
টোট্ট মাস্তুন্যল পতাকা। পতাকাোও মজার। আরও লক সব টদেলাম।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

ডযালনশ টদবানন্যের দূরবীন্যনর ট াে এক জােগাে লের। মন্যনান্যযাগ লদন্যে 
টদেন্যে টস। তার মুন্যে হালস এেন টনই। গম্ভীর, ভারী হন্যে উন্যেন্যে তার মুে। 

এক সমে টস ট াে টেন্যক দূরবীন সরাল। তার মুে তেনও গম্ভীর। তার 
সান্যে লকেুো টকৌতুহল ও উন্যত্তজনারও োপ। আহমদ মুসার লদন্যক তালকন্যে বলল 
টস, ‘টোে ভাই, ওো টনৌকা লকন্তু টনৌকা নে। ওো এক ধরন্যনর এস ও এস 
(SOS)।  ীনা-োই প্রা ীন রীলত অনুসান্যর আল্লাহর কান্যে ল লে।’ 

‘আল্লাহর কান্যে ল লে?’ প্রশ্ন আহমদ মুসার। তার কন্যণ্ঠ লবস্মে। 
‘হ্যাাঁ টোে ভাই, টনৌকাে একো ল লে আন্যে। টনৌকা ‘পলবত্র পাতা’র 

(Divine leaves) গতলর।  ীনা-োই ধমেীে লবশ্বাস অনুসান্যর টস টদন্যশ এক 
প্রকান্যরর গাে আন্যে যা স্বগে টেন্যক আসা। ওর পাতাগুন্যলা পলবত্র। পাতাগুন্যলা লহন্দু 
মলেন্যর পূজার উপকরণ, টবৌদ্ধ মলেন্যর টবৌন্যদ্ধর মূলতের টবলদ সাজান্যনা হে ঐ পাতা 
লদন্যে এবং এই পাতাগুন্যলা লদন্যে মসলজন্যদর লমম্বন্যরর লবোনা গতলর হে, 
জােনামাযও বানান্যনা হে। পাতাগুন্যলা পালনন্যত পন্য না, শুকান্যলও টভন্যঙ যাে না। 
টনৌকার টোে মাস্তুন্যল একো পতাকা টদেন্যেন। নীল বডোর টদো সাদা পতাকা। 
ওো োইলযান্যন্ডর সবেপ্রা ীন ‘সান্যকাোই’ রাজবংন্যশর পালরবালরক পতাকা। 
সান্যকাোই রাজবংশ এেন মংকুত বা  করী রাজবংশ নান্যম োইলযান্যন্ড বতেমান 
রন্যেন্যে। অবশ্য এরা এেন ঐ পতাকা বদন্যলন্যে। টসই প্রা ীন সান্যকাোই.......।’ 

‘লকন্তু ঐ টেলনা টনৌকাে ঐ পতাকা টকন?’ ডযালনশ টদবানেন্যক োলমন্যে 
তার কোর মাঝোন্যন বন্যল উেল আহমদ মুসা। 

‘টসই কোই বলন্যত যালে। পতাকার সাদা অংন্যশ লনশ্চে টদেন্যেন একো 
লাল টোপ। এো একো টমন্যসজ, এোই এসওএস (SOS) । এই টমন্যসন্যজ বলা 
হন্যেন্যে, মানুন্যের শালন্তর জীবন্যন আগুন লাগান্যনা হন্যেন্যে বা হন্যে লকংবা হন্যব। এই 
সংকে টেন্যক বাাঁ ার জন্যে সাহাযয ট ন্যে আল্লাহর উন্যেন্যশ্য টমন্যসজ পাোন্যনা 
হন্যেন্যে পলবত্র পাতার টনৌকান্যক বাহন সালজন্যে। প্রা ীন লবশ্বাস হন্যলা, আল্লাহ লনজ 
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কুদরন্যত এই টমন্যসজ কারও ঘান্যে বা কান্যরা হান্যত টপৌন্যে টদন্যবন। তান্যদর আরও 
লবশ্বাস, টনৌকালে লযলন প্রেম টদেন্যবন সাগন্যর বা ঘান্যে, লতলনই হন্যবন স্রষ্টার টসই 
মন্যনানীত বলক্ত।’ ডযালনশ টদবানে বলল। 

আহমদ মুসার ট ান্যে-মুন্যে লবস্মে। রূপকোর মতই লাগন্যলা কোগুন্যলা। 
লকন্তু পাতার টনৌকালে বাস্তব। টসোন্যন পতাকা বাস্তব। তান্যত রন্যক্তর টোপোও 
বাস্তব। কন্যণ্ঠ লবস্মে লনন্যেই আহমদ মুসা বলল, ‘টনৌকালে টতা এোন্যন আলমই প্রেম 
টদেলাম। তার মান্যন টমন্যসজোন্যক আল্লাহ আমার কান্যেই টপৌোন্যেন?’ 

ডযালনশ টদবানন্যের মুন্যে হালস। বলল, ‘সান্যকাোই ও তান্যদর বতেমান 
উত্তরসরূীন্যদর এোই লবশ্বাস।’ 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘তার মান্যন বলন্যত  ান্যেন, টনৌকা আমার 
কান্যেই এন্যসন্যে।’ 

‘আলম বললে না, ওন্যদর প্রা ীন লবশ্বাস বলন্যে।’ বলল ডযালনশ টদবানে। 
শুধু টেলবন্যলর নে, ঘন্যরর সবাই শুনলেল আহমদ মুসান্যদর কো। ডযালনশ 

টদবানে োমন্যতই টবগম আবদুল্লাহ বন্যল উেল, ‘আমার অবাক লাগন্যে লম. 
টদবানে সান্যকাোই রাজবংন্যশর এই প্রা ীন লবশ্বান্যসর কো জানন্যলন লক কন্যর?’ 

‘কারণ আমান্যদর জামাই টদবানন্যের মা  ীনা-োই প্রা ীন রাজবংশ 
‘সান্যকাোই’ এর একলে শাোর টমন্যে, টয শাো ৭৮২ েৃষ্টান্যে োইলযান্যন্ড নতুন 
 করী রাজবংশ নাম লনন্যে তান্যদর সাম্রাজয পুনুঃোপন কন্যর।’ 

‘ওন্যেলকাম জামাই। এই বড় েবরলে আমরা জানতাম না। নতুন 
পলর ন্যে ওন্যেলকাম জামাই।’ বলল টবগম আবদুল্লাহ। 

মুহূতেকাল লনরবতা। 
সুলস্মতা বালাজী ডযালনশ টদবানন্যের সামন্যন টেন্যক দূরবীনো টেন্যন লনন্যে 

বলল, ‘টদলে টনৌকাো এেন টকাোে টকান লদন্যক যান্যে।’ 
দূরবীন ট ান্যে লাগাল সুলস্মতা বালাজী। 
তার দূরবীন্যনর ট াে েুাঁজন্যত লাগল টনৌকালেন্যক। এক সমে প্রাে ল ৎকার 

কন্যর টস বন্যল উেল, ‘টনৌকালে এন্যস টগন্যে আমান্যদর ঘান্যের লদন্যকই আসন্যে।’ 
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আহমদ মুসা সুলস্মতা বালাজীর কাে টেন্যক দূরবীনলে লনন্যে ট ান্যে 
লাগাল। একেু ঝুাঁন্যক পড়ল কাাঁন্য র টদোলোর উপর। টদেল, সলতযই টনৌকালে 
এন্যস টগন্যে, লনন্য  টনন্যম যাওো লসলড়র টযোন্যন একো টবাে বাাঁধা আন্যে, টনৌকালে 
প্রাে টসোন্যন টপৌন্যে টগন্যে। 

আহমদ মুসা দূরবীনলে টেলবন্যল টরন্যে ডযালনশ টদবানেন্যক লেয কন্যর 
বলল, ‘ লুন ভাই সান্যহব টনৌকালে লনন্যে আলস। আমরা নামন্যত নামন্যত টনৌকা ঘান্যে 
টপৌন্যে যান্যব।’ 

আহমদ মুসা ও ডযালনশ টদবানে দুজন্যনই উন্যে দাাঁড়াল। 
‘জামাই টদবানে টতামার রূপকোন্যক জীবন্ত টদেন্যল টসো একো 

ভান্যগযর বযাপার হন্যব। গুডলাক টদবানে।’ উৎসাহ লদন্যে বলল হাজী আবদুল্লাহ। 
আহমদ মুসান্যদর সান্যে অন্যনন্যকই উন্যে দাাঁলড়ন্যেলেল। টকউ কাাঁন্য র 

টদোন্যলর পান্যশ লগন্যে দাাঁড়াল, আবার টকউ টকউ লসাঁলড় মুন্যের দরজাে লগন্যে 
দাাঁড়াল। 

আহমদ মুসারা টনন্যম টগল লসাঁলড়র একদম পালনর লকনারাে। 
তেনও কন্যেক গজ দূন্যর টনৌকাো। লকন্তু লেক লসাঁলড় বরাবরই টভন্যস 

আসন্যে। 
টনৌকালে এন্যস লেক লষ্টন্যলর লসাঁলড়র সান্যে আেন্যক টগল। টযন টনাঙর করল 

টনৌকালে। 
৬ ইলঞ্চর মত লম্বা টনৌকালে। লেকই পাতার গতলর। কাগন্যজর টনৌকার মত 

লডজাইন্যনই টযন গতলর হন্যেন্যে টনৌকালে, দুই ইলঞ্চ লম্বা মাস্তুললে ও টনৌকার 
মাঝোন্যনর লপরালমড আকৃলতর টপন্যের সান্যে আেকান্যনা। পতাকালে টদড় ইলঞ্চ 
বগোকৃলতর। 

ডযালনশ টদবানে বলল, ‘টোে ভাই আপলনই টনৌকালে তুন্যল লনন।’ 
‘অবশ্যই’। আহমদ মুসা লবসলমল্লাহ বন্যল টনৌকালে পালন টেন্যক তুন্যল 

লনল। 
টনৌকা লনন্যে আহমদ মুসারা তান্যদর টেলবন্যল ল ন্যর এল। 
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পান্যশর টেলবল টেন্যক লমন্যসস লবলব মাধব, টবগম আবদুল্লাহ, সাহারা বানু 
ও হাজী আবদুল্লাহ আহমদ মুসান্যদর সান্যে সান্যেই েুন্যে এল এ টেলবন্যল। 

সবাই গাদাগালদ কন্যর আহমদ মুসান্যদর টেলবল লঘন্যর বসল। সবার দৃলষ্ট 
৬ ইলঞ্চ টনৌকালের লদন্যক। 

‘লম. টদবানে, সান্যকাোই টনৌকালের পতাকাে রন্যক্তর টোপ লদন্যে 
‘এসওএস’ সংন্যকত টদো হন্যেন্যে বুঝলাম। এ সংন্যকত সান্যকাোইন্যদর টকান 
উত্তরসরূীন্যদর কাে টেন্যক এন্যসন্যে এোও বুঝলাম। লকন্তু ‘এসওএস’ সংন্যকত 
টকন, লক ঘেনা, টকান্যত্থন্যক এল এই সংন্যকত ইতযালদ লবেে না জানন্যল এই 
‘এসওএস’-এর সােেকতা লক?’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 

‘স্যার, টয পাতা লদন্যে এই টনৌকা গতলর হন্যেন্যে, রীলত অনুসান্যর তার সান্যে 
একো ল লে জড়ান্যনা োকার কো। তান্যতই সব লবস্তালরত টলো োন্যক।’ বলল 
ডযালনশ টদবানে। 

‘ভাই সান্যহব, তাহন্যল েুলুন টনৌকাো। টদো যাক ল লে আন্যে লকনা, টস 
রকম ল লে োকন্যল টসো একো বড় ঘেনা হন্যব।’ আহমদ মুসা বলল। 

ডযালনশ টদবানে টনৌকালে টেন্যন লনন্যে লবসলমল্লাহ বন্যল পতাকালে েুন্যল 
লদল টনৌকা টেন্যক। 

পাতা ভাাঁজ কন্যর গতলর করা টনৌকালে েুন্যল ট লল ডযালনশ টদবানে। 
পাতার সান্যে এক সান্যে ভাাঁজ করা টবশ বড় একেন্ড কাগজও টবলরন্যে এল। লনন্যজ 
না টদন্যেই কাগজলে ডযালনশ টদবানে তুন্যল লদল আহমদ মুসার হান্যত। 

কাগজ েন্ডলে ৬ ইলঞ্চ ও ৫ ইলঞ্চ গদঘেয-প্রন্যের। কাগজলে ওোোর পু্র । 
দুপান্যশই টলো। টয কাললন্যত টলো তাও ওোোর পু্র  এবং অন্যমা নীে। 

কাগজ ও কালল সম্পন্যকে এ েবর লদল ডযালনশ টদবানে। কাগজ েন্ডলে 
আহমদ মুসার হান্যত তুন্যল টদবার সমে আরও জানাল, ‘আমার মা’র কান্যে এই 
কালল সম্পন্যকে শুন্যনলে। রাজ পলরবান্যরর টলাকরা োড়া এই কালল গতলরর  মুেলা 
আর টকউ জান্যন না। মা জানন্যতন গতলর করন্যত, লকন্তু টকানলদন গতলর কন্যরনলন। 
রাজ পলরবান্যরর টকউ লভন্ন পলরবান্যর টগন্যল এবং টকান জালত লবেেক ডকুন্যমন্ে 
োড়া এ কাললর বযবহার লনলেদ্ধ।’ 
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আহমদ মুসা কাগজ েন্ডলে হান্যত লনন্যে উন্যে-পান্যে টদন্যে বলল, 
একপান্যশ আরবী, অেপান্যশ সান্যকাোই বণেমালা অেোৎ োইভাোে টলো। 
আলম.....।’ 

আহমদ মুসা কো টশে করন্যত পারন্যলা না। তার কোর মাঝোন্যন সাজনা 
লসংহাল বন্যল উেল, ‘আরবী টকান্যত্থন্যক এল স্যার? টনৌকালে আসন্যত পান্যর োই-
বামোর লদক টেন্যক।’ 

‘দলেণ োইলযান্যন্ডর পাত্তানী অঞ্চন্যলর টলান্যকরা তান্যদর োই ভাো 
টলোর টেন্যত্র োই ও আরবী দুই বণেমালাই বযবহার কন্যর োন্যক।’ বলল আহমদ 
মুসা। 

একেু োমল। মুে তুন্যল সবার লদন্যক তাকাল। বলল, ‘আলম লনলশ্চত 
কাগন্যজর দুই পান্যশর টলোর লবেেবস্তু একই। আরবী ভাো আমরা দু’একজন 
োড়া টকউ বুঝব না। সুতরাং টদবানে ভাই সান্যহব ল লের োই ভাোর লদকো 
পড়ুন। টস ভাো আমরা সবাই বুঝব।’ 

বন্যল আহমদ মুসা ল লে তুন্যল লদল ডযালনশ টদবানন্যের হান্যত। 
‘তোস্তু টোে ভাই’ বন্যল ল লে হান্যত তুন্যল লনল ডযালনশ টদবানে। পড়ন্যত 

শুরু করলুঃ 
‘‘আলম যেনব টযাবােদা। আমার লনকেতম একজন পূবে পুরুে পাত্তানীর 

একজন রাজা সুলতান আবদুল কালদর কামালুলেন। পূবেবতেী একজন পূবে পুরুে 
পাত্তানী মুসললম রাজন্যত্বর প্রলতষ্ঠাতা সুলতাম আহমদ শাহ ওরন্য   াউলসর 
বাংগসা।  াউলসর বাংগসা লেন্যলন োইলযান্যন্ডর ‘সান্যকাোই’ রাজবংন্যশর 
যুবরাজ। ১৩৫০ সান্যলর লদন্যক পাত্তানী অঞ্চন্যল আন্যসন। লতলন ইসলাম ধমে গ্রহণ 
কন্যর সুলতান আহমদ শাহ নাম গ্রহণ কন্যরন। টস অঞ্চন্যল ১৬০০ েৃষ্টান্যের লদন্যক 
মুসললম রাজন্যত্বর প্রলতষ্ঠা হন্যেলেল। সুলতান আহমদ শাহ এর উত্তরসূরীন্যদর দ্বারা 
এই রাষ্ট্র প্রলতলষ্ঠত হে। এই বংন্যশরই এক সুলতান হন্যলন, সুলতান আবদুল 
কান্যদর কামালুলেন। এই সুলতান আবদুল কান্যদন্যরর সংগ্রামী পুত্র েংকু আবদুল 
কান্যদন্যরর নাতলন আলম। আমার ভাই জান্যবর বাংগসা জহীর উলেন এবং আমার 
দাদী লনন্যে আমান্যদর লতনজন্যনর পলরবার। ১৯০২ সান্যল পাত্তানী অঞ্চল পুন্যরাপুলর 
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োই শাসন্যন  ন্যল যাওো এবং আমান্যদর বংন্যশর অোে সকল সদস্য লহজরত 
কন্যর মালন্যেলশোে  ন্যল যাবার পর গত শত বেন্যর আমান্যদর এই পলরবার 
পাত্তানী-জীবন্যনর টকেলবন্দু হন্যে দাাঁড়াে। শাসন বযাংকন্যকর হান্যত োকন্যলও লাে 
লাে পাত্তানী মুসলমানন্যদর সামালজক ও ধমেীে টনতৃত্ব এই পলরবান্যরর উপর এন্যস 
বন্যতেন্যে। শালন্তপূণে পলরন্যবন্যশ পাত্তানীরা প্রাে স্বাধলন জীবন-যাপন করলেল এবং 
 ীন বংন্যশাদ্ভুত আমান্যদর সান্যকাোই পলরবান্যরর কারন্যণ োইলযঅন্যন্ডর ল না 
বংন্যশাদ্ভুতন্যদর (যান্যদর সংেযা লতন  তেুোংন্যশ) মন্যধয ইসলান্যমর প্রভাব দ্রুত 
বাড়লেল। এই সমে লবনান্যমন্যঘ বজ্রপাত ঘেল। এক রান্যত আমান্যদর অঞ্চন্যলর 
প্রধান টসনালনবান্যসর উপর এক নৃশংস হামলা হন্যলা। সংঘন্যেে টবশ লকেু োই গসে 
লনহত ও আহত হন্যলা। পরলদন ঘেনােল টেন্যক পাললন্যে যাওো আিমণকারীন্যদর 
লকেু লজলনস কুলড়ন্যে পাওো যাে। তার মন্যধয কন্যেকলে বন্দুক, েুলপ, ইতযালদ 
রন্যেন্যে। বন্দুন্যকর প্রলতলে বাাঁন্যে টোদাই কন্যর ‘আল্লাহ’ শে টলো। েুলপরও 
 ারধান্যর এমব্রেডারীন্যত ‘আল্লাহ’ শে আাঁকা।  গজব নালজল হন্যলা প্রেমই 
আমান্যদর পলরবান্যরর উপর। আমার ভাই টগ্র তার হন্যলন। পন্যর টগ্র তার হন্যলা 
আন্যরা অন্যনক পাত্তানী যুবক। লবন্যশে কন্যর আমার ভাইন্যের টগ্র তান্যর তীব্র 
অসন্যন্তাে সৃলষ্ট হন্যলা টগাো পাত্তানী অঞ্চন্যল। এই পলরলেলতন্যত পাত্তানীর আরও 
কন্যেকলে োই টসনালশবীন্যর আিমণ হন্যলা। পাো বযবো লহসান্যব টসনান্যদর 
আিমন্যণর লশকার হন্যলা পাত্তানী গ্রাম। জীবন টদো-ন্যনোর নৃশংসতাে পাত্তানীর 
সবুজ অরণয আজ রক্তাক্ত। এর ভলবষ্যৎ লক আলম জালন না। তন্যব আলম লনলশ্চত 
বলন্যত পালর, এসব লকেুর মন্যধয একো ভোবহ েড়যন্ত্র রন্যেন্যে এবং টস েড়যন্ত্রই 
জেী হন্যত যান্যে। এই সংঘাত সৃলষ্টর সান্যে আমার ভাই, আমার পলরবার লকংবা 
পাত্তানীন্যদর পলরল ত টকান সংো-সংগেন জলড়ত নে। একো লেক আমার দাদা 
েংকু আবদুল কান্যদর এক সমে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম কন্যরলেন্যলন। লকন্তু তার 
জীবেশান্যতই সবেসম্মলতিন্যম অস্ত্র পলরতযাগ কন্যর শালন্তপূণে আত্মলনেন্ত্রণ 
অলধকান্যরর আন্যোলন লতলন শুরু কন্যরন। টশে লদন্যক লতলন বলন্যতন, ‘আমান্যদর 
টদন্যশর আলদ পলর ে ‘সান্যকাোই’ (সুন্যের এক সুপ্রভাত) এবং ‘টমাোং োই’ 
(‘মুক্ত মানুন্যের মালে’)। োইলযান্ডন্যক যলদ আমরা এই আসল পলর ন্যে প্রলতলষ্ঠত 
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করন্যত পালর, তাহন্যল আমরা পাত্তানীর মুসলমানরা টসোন্যন সব অলধকারই টপন্যে 
যাব। আমান্যদরন্যক এই প্রালির আন্যোলনোই প্রেম করন্যত হন্যব। এজন্যে 
প্রন্যোজন প্রলতলে মানুন্যের মানলবক অলধকার প্রলতষ্ঠা।’ েংকু আবদুল কান্যদন্যরর 
এই কোগুন্যলা আজ তললন্যে যান্যে। তার জােগাে োন কন্যর লনন্যে ঘাতন্যকর অস্ত্র। 
ঘাতন্যকর এই অস্ত্র টযমন োই গসেন্যদর প্রলত উদযত, টতমলন উদযত পাত্তানীন্যদর 
সতয কো, সুে ল ন্তার লবরুন্যদ্ধও। অেলদন্যক এই পাত্তানীরা োই গসেন্যদর 
প্রলতন্যশান্যধরও লশকার। পাত্তানীরা আজ এই লদ্বমুেী আগুন্যনর অসহাে ইন্ধন। এই 
আগুন্যন আমরা পুন্যড় টশে হবার মুন্যোমুলে। প্রলতলে নতুন লদন; অবোর নতুন 
অবনলত লনন্যে আসন্যে। এই অবনলত টরাধ কন্যর পাত্তানী ও োই মুসলমানন্যদর 
বাাঁ ান্যব টক? আল্লাহই পান্যর। তাাঁর কান্যেই আমার ল লে।’’ 

ল লে পড়া টশে করল ডযালনশ টদবানে। 
সবার ট াে ডযালনশ টদবানন্যের মুন্যের লদন্যক। লপন পতন লনরবতার 

মন্যধয শুনলেল সবাই। 
ডযালনশ টদবানে োমন্যলও লপনপতন লনরবতা ভাঙল না। 
ল লের কোগুন্যলা ভাবান্যে সকলন্যক। 
লনরবতা টভন্যঙ কো বলল হাজী আবদুল্লাহ। বলল, ‘আলম দুুঃলেত, আলম 

টনৌকালেন্যক টেলনা মন্যন কন্যরলেলাম। লকন্তু এেন টদেলে, একো জনন্যগাষ্ঠীর তর  
টেন্যক মমোলন্তক এক এসওএস।’ 

বন্যল মুহূতেকাল টেন্যম আবার শুরু করল, ‘োইলযান্যন্ডর পাত্তানী অঞ্চন্যলর 
ঘেনা জালন। লকন্তু টভতন্যরর এই ভোবহ ঘেনা আলম জালন না। আল্লাহ তান্যদর 
রো করুন।’ 

‘ল লেন্যত ল লের টললেকা যেনব টযাবােদার টয পলর ে টদো হন্যেন্যে, টস 
লদক টেন্যক আলম মন্যন কলর ল লেলে েুবই গুরুত্বপূণে এবং ল লের প্রলতলে কো সতয। 
আর সান্যকাোইন্যদর ইলতহান্যস এমন ল লে টপ্ররন্যণর দৃষ্টান্ত টবলশ টনই। অলধকাংশ 
টেন্যত্র এ ধরন্যনর ল লে বযলক্তগত লবেন্যে হন্যে োন্যক। পন্যরর জন্যে বা জাতীে 
লবেন্যে এমন ল লের ঘেনা আলম শুলনলন। আলম শুন্যনলে, জাতীে লবেন্যে টলো এ 
ধরন্যনর ল লে কেনও বযেে হে না।’ বলল ডযালনশ টদবানে। 
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‘ডযালনশন্যক ধেবাদ। টস টয তার বংন্যশর টিাল টপোন্যে, বযাপারো তা 
নে। োইন্যদর প্রা ীন সব ইলতহান্যসই এসব কো আন্যে। আলম োই রূপকোন্যতও 
এো পন্যড়লে। লকন্তু আমান্যদর সামন্যন টয ল লেো টসো রূপকো নে।’ বলল সুলস্মতা 
বালালজ। 

‘রূপকোর মত এই ল লেলের গন্তবয লক আমান্যদর এ বালড় ধন্যর লনন্যত 
হন্যব?’ হাজী আবদুল্লাহ বলল। 

‘এ ধরন্যনর ল লের গন্তবয বালড় বা োন হে না, হে বযলক্ত এবং টস বযলক্ত 
হে ঈশ্বন্যরর প্রলতলনলধ।’ বলল ডযালনশ টদবানে। 

‘বালড়র মাললক লহসান্যব ল লের মাললক তাহন্যল লক আলম হব?’ হাজী 
আবদুল্লাহ বলল। 

‘আলম বন্যললে, প্রো অনুসান্যর টনৌকা প্রেম যার নজন্যর পন্যড় এবং লযলন 
টনৌকা তুন্যল টনন, লতলন টনৌকার মাললক হন।’ বলল ডযালনশ টদবানে। 

‘ল লে টতা ঈশ্বন্যরর উন্যেন্যশ্য টলো। মানুে এ ল লে লনন্যে বা এর মাললক 
হন্যে লক করন্যব?’ বলল সাজনা লসংহাল। 

‘সান্যকাোইন্যদর লবশ্বাস, ঈশ্বন্যরর নান্যম টলো ল লে ঈশ্বরই তার মন্যনানীত 
টলান্যকর হান্যত টপৌন্যে টদন। সুতরাং মানুে ল লের মাললক হন ঈশ্বন্যরর তর  
টেন্যকই।’ ডযালনশ টদবানে বলল। 

‘ও গড! স্যার তাহন্যল টনৌকা টদন্যেন্যেন ঈশ্বন্যরর ইোন্যতই!’ সাজনা 
লসংহাল বলল। 

‘শুধু এোন্যন নে, টগাো আোমান্যন আল্লাহ আর কান্যক মন্যনানীত করন্যত 
পান্যর বল?’ বলল টবগম হাজী আবদুল্লাহ। 

জানালার টভতর লদন্যে আোমান সাগন্যরর লদন্যক তালকন্যেলেল আহমদ 
মুসা। শূে লদগন্যন্ত হালরন্যে যাওো তার দৃলষ্ট। ভাবন্যলশহীন মুে।  ারপান্যশর টকান 
কোই টযন তার কান্যন প্রন্যবশ কন্যরলন। 

ধীন্যর ধীন্যর এক সমে তার মুে ঘুন্যর এল জানালা টেন্যক, আোমান 
সাগন্যরর লদক টেন্যক। 
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টবগম হাজী আবদুল্লাহর কো তেন টশে হন্যেন্যে। আহমদ মুসা বন্যল 
উেল হাজী আবদুল্লাহন্যক লেয কন্যর, ‘জনাব, ল লেন্যত উন্যল্ললেত নান্যের গুরু তৃতীে 
শলক্তলে টক টক হন্যত পান্যর?’ 

‘বলা মুলেল। তন্যব টসই শলক্ত োই সরকান্যরর বন্ধু নে, লকন্তু তারা পাত্তানী 
মুসলমানন্যদর শত্রু, এ লবেেলে ল লে টেন্যক পলরষ্কার।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 

‘লকন্তু এ শলক্তর পলর ে লক হন্যত পান্যর?’ আহমদ মুসা বলল। তার 
ভ্রুকুলঞ্চত। 

‘সুলনলদেষ্ট কন্যর বলা মুলেল। তন্যব োইলযান্যন্ডরই টকান মুসললম লবন্যদ্বেী 
গ্রুপ এরা হন্যত পান্যর।’ হাজী আবদুল্লাহ বলল। 

আহমদ মুসা পন্যকে টেন্যক টমাবাইল টবর করল। এই সমে তার ট াে 
লগন্যে পড়ল হোৎ লেলভ স্ক্রীন্যনর উপর। লেলভ’র সাউন্ড তেন েুব কম করা লেল। 
লাইভ টেললকাষ্ট হলেল একো  েুবল টেলা। লেলভ স্ক্রীন্যনর বেন্যম লনউন্যজর 
হাইলাইেস টদোলেল। তান্যত ‘োইলযান্যন্ড রক্তেেী সংঘাত’ লশন্যরানাম টদেল 
আহমদ মুসা। টদন্যেই ঘুন্যর বসল। 

আহমদ মুসান্যক অনুসরণ কন্যর সবার দৃলষ্ট লগন্যে লনবদ্ধ হন্যলা লেলভ 
স্ক্রীন্যনর ওপর। পড়ল সবাই, ‘পাত্তানী অঞ্চন্যল পাত্তানী শহর টেন্যক ১০০ 
লকন্যলালমোর উত্তন্যর একো োই টসনালশলবন্যরর উত্তন্যর একো োই টসনালশলবন্যরর 
উপর আকলস্মক আিমন্যণ ১১ জন োই টসনা লনহত হন্যেন্যে। োই গসেরা পাো 
আিমণ  ালাে এবং হামলাকারীন্যদর অনুসরণ কন্যর পাত্তানীন্যদর একো বড় গ্রান্যম 
টপৌন্যে। টস গ্রান্যমর মাদরাসাে তেন বালেেক ধমেসভা  ললেল। োই গসেরা টস 
জমান্যেন্যতর উপর আিমণ  ালাে। সংঘেে টবন্যধ যাে। সংঘন্যেে ৪৩ জন গ্রামবাসী 
লনহত হে। আহন্যতর সংেযা কন্যেক শত।’ 

েবরলে পড়ার সান্যে সান্যে সবার মুে লবেণ্ণতাে ভন্যর টগল। 
লকন্তু আহমদ মুসার মুে ভাবন্যলশহীন, অন্যনকোলন অেমনে টযন টস। 

এোন টেন্যকও অেলকেু টস টদেন্যে, ভাবনার টেত্র টযন তার অে টকাোও। 
লবোদ-লনরবতো ভাঙল হাজী আবদুল্লাহ। বলল, ‘বৎস আহমদ মুসা, 

লেলভন্যত টয কালহনী আমরা পড়লাম, তান্যত যারা োই টসনা লশলবর আিমণ 
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কন্যরলেল এবং গ্রান্যমর জনসভার লদন্যক পাললন্যে লগন্যে টসনা আিমণ টসোন্যন 
টসোন্যন টডন্যক লনন্যে লগন্যেলেল, তারাই টতামার টসই তৃতীে পে। বুঝা যান্যে, এরা 
এক লবপজ্জনক পে। লবপজ্জনক এক  াাঁন্যদ আেন্যকন্যে োই মুসললম ও োই 
সরকার দুই পেন্যকই।’ 

আহমদ মুসা মুে ঘুলরন্যে তাকাল হাজী আবদুল্লাহর লদন্যক। বলল, ‘রাইে 
স্যার।’ কণ্ঠ আহমদ মুসার লনস্তরে ও লনরুত্তাপ। 

বন্যলই আহমদ মুসা টমাবাইল তুন্যল লনল হান্যত। টমাবাইন্যলর স্ক্রীন্যন ট াে 
পড়ন্যতই টদেল বযাোরীর টরড লসোল, ‘লর ান্যজের মযালক্সমাম সমে ৬ মাস পার 
হন্যে টগন্যে। আনএবল েু এযাক্ট।’ 

আহমদ মুসা হান্যতর টমাবাইল টেলবন্যল রােন্যত রােন্যত বলল, টমাবাইল 
লবন্যদ্রাহ কন্যরন্যে। েে মাস লর াজে করা হেলন। লযান্ড টেললন্য ানো লদন আপা।’ 

টেলবন্যলর ওপান্যশ সুলস্মতা বালাজীর কান্যে একো লযান্ড টেললন্য ান লেল। 
সুলস্মতা বালাজী দাাঁলড়ন্যে টেললন্য ানো আহমদ মুসার লদন্যক এলগন্যে লদন্যে 

বলল, ‘টোে ভাই, আমার টমাবাইললেও আইএসলড। টদব আপনান্যক?’ 
অে সবাই এক সান্যে বন্যল উেল, ‘টকাোে টেললন্য ান করন্যবন? 

টমাবাইল লনন।’ 
‘সউলদ আরন্যব টজান্যস াইন্যনর কান্যে টেললন্য ান করব। লযান্ড 

টেললন্য ানোই আরামদােক হন্যব।’ শান্ত গলাে বলল আহমদ মুসা। 
টজান্যস াইন্যনর নাম শুনন্যতই সকন্যলর মুন্যে সম্ভ্রমপূণে প্রসন্ন ভাব  নু্যে 

উেল। 
এক েুকন্যরা হালস  ুন্যে উন্যেন্যে সাজনা লসংহান্যলর মুন্যে। 
 ে কন্যর উন্যে দাাঁড়াল। একেু ঝুাঁন্যক পন্যড় টেললন্য ান টসন্যের স্পীকার অন 

কন্যর লদল। 
‘এ লক করন্যল সাজনা? সুেমা স্পীকার অ  কন্যর দাও।’ 
সুেমা ওলদন্যক হাত বাড়ালেল। 
আহমদ মুসা সুেমান্যক লনন্যেধ কন্যর বলল, ‘সাজনা তার মযাডান্যমর কো 

শুনন্যত  াে। তান্যক হতাশ করার দরকার টনই।’ 
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সাজনা লসংহাল উন্যে দাাঁড়াল। বলল আহমদ মুসার উন্যেন্যশ্য, ‘স্যার, নাম 
আমার হন্যে। লকন্তু সকন্যলই উেুে হন্যে আন্যে তাাঁর কো টশানার জন্যে। টদেুন, 
এক এক কন্যর লজজ্ঞাসা করলে। টকউ না বলন্যব না।’ 

‘না লজজ্ঞাসা করার দরকার টনই। টতামার পন্যে টভাে অন্যনক। টতামারই 
লজত হন্যেন্যে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘অন্যনক ধেবাদ স্যার। আমার ট ন্যে অন্যেরা আরও েুলশ হন্যেন্যেন।’ 
বলল সাজনা লসংহাল। 

টেললন্য ান টসে টেন্যন লনন্যে ডাোল করল আহমদ মুসা। 
টসন্যকন্যন্ডর মন্যধয ওপার টেন্যক একো নরম নারী কণ্ঠ টভন্যস এল, 

‘আসসালামু আলাইকুম’ আলম টজান্যস াইন। 
‘ওো আলাইকুম আসসালাম। টকমন আে টজান্যস াইন?’ বলল আহমদ 

মুসা। তার কণ্ঠ শান্ত, সম্ভ্রমপূণে। 
‘আলহামদুললল্লাহ। তুলম টকান্যত্থন্যক বলে? ভাল আে টতা? টতামার 

টমাবাইল বন্ধ টকন?’ 
‘টজান্যস াইন, তুলম লতনো প্রশ্ন করন্যল। আমার প্রন্যশ্নর জবাব দাওলন।’ 
‘স্যলর। টতামার টমাবাইল হোৎ টরসপন্স না করাে আলম ওলরড লেলাম। 

আলম ভাল আলে, আহমদ আবদুল্লাহ ভাল আন্যে। ওন্যক, এেন বল।’ 
‘আলহামদুললল্লাহ, আহমদ আবদুল্লাহ ভাল আন্যে। লকন্তু তুলম ভাল টনই। 

একো িালন্ত তুলম টগাপন করে। সকান্যলও কো বলার সমে আমার এো মন্যন 
হন্যেন্যে।’ 

‘লেক ধন্যরে। গত ২লদন আমার জ্বর টগন্যে। গত রাত টেন্যক আলম ভাল।’ 
‘জ্বরো টকন, ডাক্তার লক বন্যলন্যেন?’ 
‘ল ন্তা কন্যরা না এ লনন্যে। ডাক্তার আন্যেশা ও ডাক্তার  ালতমা টদন্যেন্যেন। 

লসজনাল ধরন্যনর জ্বর বন্যলন্যেন।’ 
‘ওন্যক টজান্যস াইন। আমার টমাবাইন্যল  াজে লেল না টসজে পাওলন। 

আলম ভাল আলে। আলম এেনও লবন্যে বালড়ন্যতই আলে।’ 
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‘ও নাইস। শাহবানু, সুেমারাও লনশ্চে আন্যে। নতুন জীবন্যন ওন্যদর 
ওন্যেলকাম। আল্লাহ ওন্যদর জীবন দীঘে করুন, মেলমে করুন। আমার সালাম 
ওন্যদর লদও। দুই টবানন্যক লকেু টপ্রন্যজন্ে কন্যরে?’ 

‘স্যলর। আলম এ লদকো টতা ভালবইলন।’ 
‘এোই স্বাভালবক। সব ভাবনা এক সান্যে হে না।’ 
‘এেন বল, টতামার পরমশে লক?’ 
‘দুন্যবানন্যক দুলে ‘ইউলনভাসে এযােলাস’ উপহার দাও।’ 
‘ইউলনভাসে-এযােলাস’। ওো লদন্যে ওরা লক করন্যব? 
‘টকন গবল ত্রমে পৃলেবীর টদশ ও মানুন্যের ভূন্যগালন্যক টদেন্যব, রূপমে 

আকান্যশর লবশালতা ও অপরূপতান্যক টদেন্যব এবং টদেন্যব এর লবজ্ঞানমে 
স্রষ্টান্যক।’ 

‘ধেবাদ টজান্যস াইন। ইউলনভাসে এযােলান্যসর নতুন অেে লদন্যল তুলম 
আমান্যক। টতামান্যক ধেবাদ। এই এযােলাস ওন্যদর টদব।’ 

‘আলহামদুললল্লাহ। এেন টতামার কো বল।’ 
‘টকান কো?’ 
‘যা বলার জন্যে টেললন্য ান কন্যরে?’ 
‘লক কন্যর লনলশ্চত হন্যল?’ 
‘টতামান্যক অেমনে টদেলে। টতামার মন অে টকাোও লনশ্চে। তুলম 

আববা-আম্মার কো লজজ্ঞাসা করন্যত ভুন্যল টগে। তুলম লনন্যজ কন্যেকলদন আন্যগ 
টোাঁজ লনন্যল ডাক্তার  ালতমা আন্যমলরকা টেন্যক এন্যসন্যে লকনা। লকন্তু আজ তার নাম 
শুন্যনও লকেু বলন্যল না। লনশ্চে টতামার মন টকাোও আেকা পন্যড় টগন্যে।’ 

‘ধেবাদ টজান্যস াইন। তুলম লেকই ধন্যরে। নতুন একো লবেে লনন্যে 
ভাবলে।’ 

বন্যল আহমদ মুসা সমুদ্র টভংন্যগ আসা পাতার লবস্মেকর টনৌকা, যেনব 
টযাবােদার ল লে এবং ল লের সব কো সংন্যেন্যপ বলল। 

োমল আহমদ মুসা। 
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োমার সান্যেই ওপার টেন্যক টজান্যস াইন বন্যল উেল, ‘অদৃশ্য তৃতীে 
পেো টক জান? ওরা বন্ধু টবন্যশ শত্রু অলতশে। ইসলামী লবপ্ল্বীর টপাশাক পন্যর 
ওরা এন্যসন্যে।’ 

‘এত তাড়াতালড় ওন্যদর তুলম ল নন্যল লক কন্যর? তুলম লকন্তু আমার 
ভাবনান্যকই প্রকাশ কন্যরে টজান্যস াইন। ধেবাদ।’ 

‘ওন্যেলকাম। ওন্যদর ট নার জন্যে সমন্যের প্রন্যোজন টনই জনাব। টসই 
েুইন-োওোন্যরর নাইন-ইন্যলন্যভন পর বন্ধুন্যবশী এ েড়যন্ত্রকারীন্যদর সবেত্রই টদো 
যান্যে।’ 

বন্যল একো দম লনন্যেই টজান্যস াইন বলল, ‘তুলম োইলযান্যন্ড যাত্রা করে 
কেন?’ 

‘আলম যালেই, এো টকন ধন্যর লনন্যল?’ মুন্যে হালস টেন্যন বলল আহমদ 
মুসা। 

সংন্যগ সংন্যগ জবাব এল না টজান্যস াইন্যনর কাে টেন্যক। মুহূতে কন্যেক 
পন্যর টস বলল, ‘তুলম যাে, আলম এ কো বলললন। টতামার যাওো উল ত বন্যলই 
আলম এ কো বন্যললে। আল্লাহর কান্যজর টকান আন্যবদন্যনর সাড়া লতলন তাাঁর টকান 
বাোর মাধযন্যমই টদন। টবান যেনব টযাবােদার দরোন্যস্তর সাড়া আল্লাহ টদন্যবন 
তার টকান বাোন্যক পালেন্যেই। টসই টসৌভাগযবান মানুে আমার স্বামী টহান এোই 
টতা আলম  াইব।’ 

‘ধেবাদ টজান্যস াইন। অসংেয ধেবাদ আল্লাহন্যক, লযলন টতামান্যক 
লদন্যেন্যেন আমান্যক জীবন সলেনী লহসান্যব। োইলযান্যন্ড যাওোর বযাপান্যর আমার 
লদ্বধাগ্রস্ততা ধুন্যে-মুন্যে সা  হন্যে টগল। আবান্যরা ধেবাদ টজান্যস াইন।’ 

‘এত ধেবাদ তেন প্রন্যোজন হে, যেন পাওোো আশাতীত হন্যে োন্যক। 
তুলম লক টভন্যবলেন্যল টজান্যস াইন্যনর পরামশে অেরকম হন্যত পান্যর?’ 

‘না। আলম ভাবলেলাম অে লবেে। আোমান টেন্যক ল ন্যর আমান্যদর 
আন্যমলরকা যাওোর টপ্রাগ্রাম আন্যে। আন্যমলরকাে টতামার আমন্ত্রণ টয কারন্যণ, টস 
অনুষ্ঠান টতা এ মান্যসই। এোই আমার ভাবনার লবেে লেল।’ 
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‘লেকই টভন্যবে। এ বযাপান্যর আমার মত হন্যলা, আন্যমলরকা যাওোর 
টপ্রাগ্রাম বালতলও নে, আবার যাওোর লসদ্ধান্তও নে। ওো আল্লাহর হান্যত োক। 
এই মুহূন্যতের জন্যে টযো করণীে, টসোই করন্যত হন্যব।’ বলল টজান্যস াইন শান্ত, 
লকন্তু দৃঢ় কন্যণ্ঠ। 

‘আলমন। লসদ্ধান্ত তুলম লদন্যে লদন্যল।’ বলল আহমদ মুসা। তার মুন্যে 
সানে হালস। 

‘এ টসৌভাগয আমার উপর বতোন্যল আলম েুলশই হতাম। লকন্তু সতয হন্যলা, 
আলম টতামার লসদ্ধান্ত পূণে করলাম মাত্র।’ 

‘এোই স্বাভালবক টজান্যস াইন। দু’জন্যন লমন্যলই টতা আমরা পূণোে।’ 
আন্যবন্যগ ভারী কণ্ঠস্বর আহমদ মুসার। 

‘আলহামদুললল্লাহ। এোই আল্লাহর ইো।’ 
একেু টেন্যম একো দম লনন্যেই আবার বন্যল উেল টজান্যস াইন, ‘আজন্যক 

টতালা আহমদ আবদুল্লাহর একো েলব কলম্পউোন্যর পাোলে। তুলম ওো 
োইলযান্যন্ড লনন্যে টযন্যত পারন্যব।’ 

‘টতামার েলবও।’ 
‘পাোব না।’ 
‘টকন?’ 
‘ট াে বুন্যজ টদে, েলবো টদেন্যত পান্যব। ওর ট ন্যে ভাল েলব টকান 

কযান্যমরা লদন্যত পান্যর না।’ 
‘লেক টজান্যস াইন।’ 
‘ধেবাদ।’ 
‘আর লকেু কো?’ 
‘আমার প্রন্যশ্নর জবাব দাওলন। কেন তুলম যাত্রা করে োইলযান্যন্ড?’ 
‘আোমান্যন োই লভসার বযবো আন্যে। যলদ আজ লভসা টপন্যে যাই, 

তাহন্যল টপ্ল্ন্যনর লসে টপন্যল আজন্যকই  ন্যল যাব।’ 
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‘না, শাহবানু, সুেমা টবানন্যদর এইমাত্র লবন্যে হন্যলা। ওন্যদর আনন্যের 
লদন্যন লনরানে টডন্যক এন্যনা না। একলদন ওন্যেে কন্যরা। তাোড়া সবার কাে টেন্যক 
লবদাে লনন্যত টতা লকেু সমে লাগন্যব।’ 

োমন্যলা টজান্যস াইন। লকন্তু পরেন্যণই আবার তার কণ্ঠ টশানা টগল। 
বলল, ‘টতামার আর লকেু কো না োকন্যল রালে। ডাক্তার মযাডাম টয টকান সমে 
এন্যস পড়ন্যত পান্যরন। গতলর হন্যত হন্যব।’ 

‘লেক আন্যে টজান্যস াইন। আোমান োড়ার আন্যগ টতামান্যক আবার কল 
করব।’ 

‘ওন্যেলকাম। শাহবানু, সুেমান্যদর আমার টস্নহ লদও। আর হাজী আংন্যকল 
এবং টবগম আবদুল্লাহ, সাহারাবানু ও লমন্যসস লবলব মাধব োলাম্মান্যদর আমার 
কৃতজ্ঞতা জালনও। ওাঁরা টতামান্যক টয টস্নহ ও ভান্যলাবাসা লদন্যেন্যেন, আলম এেন 
টেন্যকও তার উষ্ণতা পালে। আল্লাহ ওাঁন্যদর সবার মংগল করুন।’ 

‘ওন্যক টজান্যস াইন। আহমদন্যক আমার টস্নহ, আম্মান্যদর আমার সালাম 
লদও। আসসালামু আলাইকুম।’ 

‘ওো আলাইকুম সালাম। আল্লাহ হান্য জ।’ 
কো টশে কন্যর আহমদ মুসা ট োন্যর টহলান লদল। 
ঘন্যর লপনপতন লনরবতা। 
লনবোক সবাই। 
সবার ট ান্যে লবমেে-ন্যবদনার োপ। 
আহমদ মুসাও লক লদন্যে কো শুরু করন্যব তা টভন্যব টপল না। 
পল পল কন্যর সমে বন্যে যান্যে। 
মুে তুলল সাজনা লসংহাল। তার ট াে অশ্রুন্যত েল েল করন্যে বলল, 

‘স্যার আপলন আজন্যকই যান। একলদন আরও োকা মান্যন স্মলৃতর আরও টবন্যড় 
যাওো। মানুন্যের কষ্ট তান্যত বাড়ন্যব। আপনার মন্যন লকেুরই দাগ পন্যড় না। লকন্তু 
সবার মন এমন পাের নে।’ োমল সাজনা লসংহাল। 

তার দুগন্ড টবন্যে অশ্রু গলড়ন্যে পড়ন্যে। 
সবার ট ােই লসক্ত। মাো লন ু। 
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ট াে মুেল সুেমা রাও। টস মুে তুলল। বলল, ‘ভাইো সাজনা একদমই 
টেন্যল মানুে। ওর মন এন্যকবান্যর সাদা। দুুঃন্যের টকান কাল দাগ টসোন্যন টনই। 
লকন্তু ভাইো আমরা সবাই মন্যন কন্যরলেলাম, আপনান্যক লকেুলদন আমরা পাব। লকেু 
জানব, লশেব আমরা। এতলদন সংঘাত-সংকন্যের মন্যধয লদন টগন্যে। আপলন 
জান্যনন না ভাইো, আমার আম্মা আজ বাদ  জর সুলস্মতা বালাজী আপান্যক সান্যে 
লনন্যে টপােে টেোর টকেীে জান্যম মসলজন্যদ লগন্যে ইসলাম গ্রহণ কন্যরন্যে। 
আপনান্যক সারপ্রাইজ টদন্যবন বন্যল লকেু বন্যলনলন।’ 

এক ঝলক আনন্যে আহমদ মুসার মুে ভন্যর টগল। সংন্যগ সংন্যগই উন্যে 
দাাঁলড়ন্যে লমন্যসস লবলব মাধবন্যক উন্যেশ্য কন্যর আহমদ মুসা বলল, 
‘আলহামদুললল্লাহ, ওন্যেলকাম, টোশ আমন্যদদ োলাম্মা।’ 

‘আলহামদুললস্নাহ। ধেবাদ টবো। লকন্তু টবো টয আন্যলা তুলম এোন্যন 
টজ্বন্যলে, তা একদমই েদু্র। ভে করলে, তুলম  ন্যল টগন্যল অন্ধকান্যর না সব টেন্যে 
যাে আবার।’ বলল সুেমার মা লমন্যসস লবলব মাধব। 

‘ভে টনই োলাম্মা। এ আন্যলার মাললক আল্লাহ। লতলনই এন্যক আরও 
প্রজ্জললত করন্যবন।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘এই টতা শুনলাম, আল্লাহ তার ইো তার বাোন্যক লদন্যে্ই বাস্তবােন 
কন্যরন। তুলম এমন এক টদবদূত টবো। তুলম এভান্যব  ন্যল টযন্যো না। সাজনা একেু 
টবলশ বন্যল ট ন্যলন্যে। আকলস্মক আঘাতো তান্যক টবলশ আহত কন্যরন্যে বন্যলই 
হেত। লকন্তু আমরা সবাই টতা তার মত কন্যরই ভাবলে।’ লমন্যসস লবলব মাধব বলল। 

সুলস্মতা বালাজী এবং ডযালনশ টদবানে পােন্যরর মত বন্যস আন্যে। 
লবলব মাধব োমন্যল মুে েুন্যল ধীন্যর ধীন্যর বলল, ‘টনৌকাোন্যক আলম মজা 

লহন্যসন্যব লনন্যেলেলাম। লকন্তু মজা টয টোে ভাই আহমদ মুসার জন্যে ‘সমর’ হন্যে 
দাাঁড়ান্যব, কল্পনাও করন্যত পালরলন। যাক টোে ভাই, লবেেো লকন্তু ঐ রকম 
ইমারন্যজন্সী নে টয আপনান্যক আজ লকংবা কালই  ন্যল টযন্যত হন্যব!’ 

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, ‘ভাইসান্যহব, টমন্যেো ললন্যেন্যে প্রলতলদন 
পলরলেলত োরাপ হন্যে। টেলললভশন লনউন্যজই টদেন্যলন এবং ১১ জন গসলনক ও 



পাত্তানীর সবজু অরন্যে  63 

 

৪৩ জন গ্রামবাসীর লনহত হবার েবর পড়ন্যলন। এই ঘেনা লনশ্চে আরও ঘেনার 
জে টদন্যব। এো লনশ্চেই ইমারন্যজন্সী।’ আহমদ মুসা বলল। 

লকেু বলন্যত যালেল আহমদ শাহ আলমগীর। তান্যক োলমন্যে লদন্যে 
আহমদ মুসা বলল, ‘শাহ সান্যহব টশান। তুলম ও টদবানে ভাই সান্যহব জনাব হাজী 
আংকন্যলর পরামশে লনন্যে গভনের লকংবা লসলবআই যান্যক বন্যল পার কাল ১২ োর 
মন্যধয আলম োইলযান্যন্ডর লভসা  াই। আজই বা কাল লবকান্যলর জন্যে টপােে টেোর 
এবং টকালকাতা বযাংকক টপ্ল্ন্যনর লেলকে কন্যর রাে।’ 

আহমদ শাহ আলমগীর আবার লকেু বলন্যত যালেল। 
আবার আহমদ মুসা তান্যক োলমন্যে লদল। 
আহমদ শাহ আলমগীন্যরর ট ান্যে নতুন অশ্রুর টবগ টদো লদল। 
 লুপন্যে টকাঁন্যদ উেল সুেমা রাও। টস মুে তুলল লকেু বলার জন্যে।  
আহমদ মুসা তান্যক োলমন্যে লদন্যে বলল, ‘না, সুেমা তুলম যা বলন্যব তা 

আলম জালন।’ বন্যল আহমদ মুসা তাকাল হাজী আবদুল্লাহর লদন্যক। লকেু বলার 
জন্যে মুে েুন্যললেল। লকন্তু তার আন্যগই সাজনা লসংহাল বন্যল উেল, ‘স্যার, গত 
কন্যেকলদন্যনর অলভজ্ঞতাে আলম আপনান্যক পরম গণতন্ত্রী টভন্যবলেলাম। লকন্তু 
টদেলে আপলন লনদেেভান্যব মানুন্যের মুে বন্ধ করন্যত পান্যরন।’ 

আহমদ মুসা লমলষ্ট হাসল। বলল, ‘মানুন্যের নে ভাই-ন্যবানন্যদর মুে বন্ধ 
করন্যত পালর। শাসন করার জন্যে ভাই-ন্যবান টতা পাইলন। তাই এমন সুন্যযাগ টপন্যল 
োলড় না।’ 

‘আলম বুলঝ তাহন্যল মানুে?’ ম্লান কন্যণ্ঠ বলল সাজনা লসংহাল। 
শে কন্যর টহন্যস উেল আহমদ মুসা। বলল, ‘টতামান্যক মুে বন্ধ করন্যত 

বলন্যল করন্যত না। এমন ভাই-ন্যবানও আন্যে যারা বড়ন্যদর উপর তান্যদর ইো 
 ালপন্যে টদে।’ 

‘এ টবোদবন্যদর আপলন োরাপ ট ান্যে টদন্যেন তাহন্যল।’ সাজনা লসংহাল 
বলল। 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘উন্যো। ওরা টবলশ অলধকার দাবী কন্যর এবং 
পােও।’ 
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‘ও গড’ বন্যল দুহাত লদন্যে মুে িাকল সাজনা লসংহাল। 
পাশ টেন্যক সুলস্মতা বালাজী সাজনা লসংহান্যলর লপন্যে একো লকল লদন্যে 

বলল, ‘এবার েুলশ টতা!’ 
মুে টিন্যক রাো আঙুন্যলর  াাঁক লদন্যে অশ্রু গলড়ন্যে পড়ন্যে সাজনা 

লসংহান্যলর। টসলদন্যক নজর পড়ন্যতই ভ্রুকু কান্যলা সুলস্মতা বালাজী। লকন্তু মুে েুলল 
না। 

আহমদ মুসার দৃলষ্ট আবার ল ন্যর টগল হাজী আবদুল্লাহর লদন্যক। বলল, 
‘জনাব আলম টভন্যবলেলাম আোমান্যনর কাজ টশে হন্যল আপনান্যদর সবাইন্যক লনন্যে 
ওমরা করন্যত সউলদ আরন্যব লনন্যে যাব। লকন্তু আলম পারলে না। আপলন দো কন্যর 
এ দালেত্ব লনন। আলম সউলদ সরকারন্যক এবং লদল্লীে সউলদ রাষ্ট্রদনূ্যতর সান্যে কো 
বন্যললে। দু ারলদন্যনর মন্যধয সরকালর আমন্ত্রণ এন্যস যান্যব। আপনারা মক্কা, মলদনা 
ও তান্যে  স র করন্যবন।’ 

ঘর জুন্যড় আনন্যের একো গুঞ্জন উেল। 
গুঞ্জন োলপন্যে লমন্যসস লবলব মাধন্যবর কণ্ঠ শ্রুত হন্যলা। বলল, ‘এই 

দাওোত কারা পান্যব?’ 
একো লদ্বধাে পড়ল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসান্যক কো বলন্যত হন্যলা না। হাজী আবদুল্লাহ বন্যল উেল, 

‘এোন্যন হালজর যারা তারা সবাই দাওোত পান্যব, আহমদ মুসার কোর ধরন্যন 
এোই আলম বুন্যঝলে।’ 

‘তাহন্যল টতা এোন্যনর সবাই দাওোত পান্যে।’ হালস মুন্যে বলল লমন্যসস 
লবলব মাধব। 

লবলস্মত হন্যলা আহমদ মুসা। তাকাল এবার সুরূপা লসংহান্যলর লদন্যক। পন্যর 
দৃলষ্ট ল লরন্যে লবলব মাধন্যবর লদন্যক ট ন্যে বলল, ‘সুরূপা টবানরাও লক..........।’ 

কো টশে করন্যত হন্যলা না আহমদ মুসার। তার কোর মাঝোন্যনই লবলব 
মাধব বলল, ‘হ্যাাঁ টবো সুরূপা, সাজনারা আমার আন্যগই ইসলাম গ্রহণ কন্যরন্যে।’ 
সুলস্মতা আমান্যক এলদন্যক এলগন্যে লদন্যেলেল। পন্যর সুরূপান্যদর টদন্যেই আলম 
 াইনালী লসদ্ধান্ত গ্রহণ কলর।’ 
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আনন্যে উজ্জ্বল হন্যে উেল আহমদ মুসার মুে। উন্যে দাাঁড়াল টস। বলল, 
‘ওন্যেলকাম সুরূপা টবান, দুলাভাই এবং সাজনা।’ 

বসল আহমদ মুসা। বসন্যত বসন্যত বলল, ‘সাজনা এত বড় কো তুলম 
আমার কাে টেন্যক লুকান্যত পারন্যল?’ 

ট াে মুন্যে ট ন্যলন্যে সাজনা লসংহাল। বলল, ‘আল্লাহর ইো এ রকমই 
লেল। আপনার কান্যেই শুন্যনলেলাম, টযলদন যা ঘেন্যব, টসো আন্যগ টেন্যকই 
সুলনলদেষ্ট।’ 

‘লেকই বন্যলে। ধেবাদ সাজনা।’ বলল আহমদ মুসা। 
মুে েুন্যললেল সাজনা লকেু বলার জন্যে। লকন্তু তার আন্যগই সুলস্মতা 

বালাজী বলল, ‘টোে ভাই, মধুরতম একো স্বপ্ন আপলন আমান্যদর সামন্যন লনন্যে 
এন্যসন্যেন। মক্কাে যাওো, আল্লাহর ঘর কাবা দশেন েুব বড় একো স্বপ্ন। টসোন্যন 
যাবার পরই শুধু উপললব্ধ করন্যত পারব এ স্বন্যপ্নর স্বরূপ। লকন্তু মদীনাে যাব, ভাবী 
টজান্যস াইনন্যক টদেন্যত পাব, এই আনে এেনই পাগল কন্যর তুলন্যে মনন্যক।’ 

সাজনা লসংহাল, সুেমা ও শাহবানু একই সান্যে ল ৎকার কন্যর বন্যল উেল, 
‘লেকই বন্যলন্যেন আপা। মন্যন হন্যে এেনই যলদ যাবার বযবো হন্যতা!’ 

‘টদে এমনভান্যব বন্যল টতামরা ওমরার পূণয নষ্ট কন্যরা না। আল্লাহ লনেত 
অনুসান্যর  ল টদন। আল্লাহর লনন্যদেশ অনুসান্যর যলদ ওমরা পালন কর তাহন্যল এর 
পূণয পান্যব। আর যলদ টসৌলদ আরব স র হে টজান্যস াইনন্যক টদোর জে তাহন্যল 
আল্লাহর কাে টেন্যক টসই পূণয লমলন্যব না।’ আহমদ মুসা বলল। 

কো বন্যল উেল লমন্যসস লবলব মাধব। বলল, ‘ওন্যদর কো আলম বলল টবো। 
আসন্যল লনেত ওন্যদর লেক আন্যে। টবৌমা টজান্যস াইনন্যক টদোর লবেেো বাড়লত 
লনেত। বলন্যত পার এো টবানাস আনে।’ 

‘ধেবাদ োলাম্মা।’ বন্যল লবলব মাধন্যবর লদন্যক ট াে সলরন্যে লনন্যে তাকাল 
হাজী আবদুল্লাহর লদন্যক। বলল, ‘আলম এেন উেন্যত  াই  া াজান। টবশ লকেু 
কাজ আন্যে।’ 
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সংন্যগ সংন্যগই আহমদ মুসা উন্যে দাাঁড়াল। বলল আহমদ শাহ 
আলমগীরন্যক লেয কন্যর, ‘শাহ ভাইলে এ লবন্যশে লদন্যন টতামার আর টবলরন্যে কাজ 
টনই। আলম টতা টবরুলেই। আলম োই ইলমন্যগ্রশন হন্যেই তাহন্যল যাই।’ 

তড়াক কন্যর উন্যে দাাঁড়াল আহমদ শাহ আলমগীর। বলল, ‘ভাইো লবন্যশে 
লদন টকান বাধা নে এো আপলনই সবন্য ন্যে ভাল জান্যনন। আলম কারও টকানই 
কান্যজ আলসলন ভাইো। আপনার এ লনন্যদেশেুকু পালন্যনর সুন্যযাগ আমান্যক লদন। 
আপলন  ন্যল যান্যবন, লনন্যদেশ পালন্যনর সুন্যযাগ টতা আর পাব না।’ কান্নাে রুদ্ধ হন্যে 
টগল আহমদ শাহ আলমগীন্যরর কণ্ঠ। 

আহমদ মুসা কন্যেকধাপ এলগন্যে আহমদ শাহ আলমগীন্যরর কাাঁন্যধ হাত 
টরন্যে হালস মুন্যে বলল, ‘লেক আন্যে তুলমই যান্যব ভাই।’ 

ডযালনশ টদবানে উন্যে দাাঁড়াল। বলল, ‘অলরলজোল লনন্যদেশনামাে ওর 
সান্যে আমার নামও লেল টোে ভাই।’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমার কো সংন্যশাধন করলে। লেক আন্যে 
আপনারা যান্যবন।’ 

তালরক মুসা টমাপলা লবেন্ন মুন্যে উন্যে দাাঁড়াল। বলল, ‘স্যার আলম বাদ 
পন্যড়লে।’ 

আহমদ মুসা তার লদন্যক এলগন্যে লগন্যে তার লপে  াপন্যড় বলল, ‘তুলম 
আমার লশষ্য। আমার সান্যে তুলম টবরুন্যব। আলম গালড়র কান্যে যালে। তুলম গতলর 
হন্যে এন্যসা।’ 

আহমদ মুসা সবাইন্যক সালাম লদন্যে ঘর টেন্যক টবলরন্যে এল। 
হাজী আবদুল্লাহও উন্যে দাাঁড়াল। বলল, টদবানে, শাহ আলমগীর 

টতামরা এন্যসা। কাগজপত্র টদলে। টতামান্যদর এেনই টবরুন্যনা উল ত। প্রন্যোজন 
হন্যল গভনেরন্যক বন্যল লবন্যশে বযবো করন্যত হন্যব। লভসা আজ  াই-ই। লভসা না 
হন্যলও আহমদ মুসা লকন্তু কালন্যকই  ন্যল যান্যব। টস সমেসূ ী লেক রান্যে। অবো 
অনুকূল না হন্যল প্রলতকূলতার মন্যধযই টস ঝাাঁলপন্যে পন্যড়।’ 

হাজী আবদুল্লাহর সান্যে ডযালনশ টদবানে ও আহমদ শাহ আলমগীর 
টবলরন্যে টগল। 
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ঘন্যর তেন শুধু টমন্যেরাই। 
টকউ কো বলন্যে না। 
পান্যশর আোমান সাগন্যরর টমৌনতা টযন ঘরোন্যকও এন্যস গ্রাস কন্যরন্যে। 
কারও মুে লন ু। কারও শূে দৃলষ্ট আোমান সাগন্যরর লদন্যক। 
সুলস্মতা বালাজী এক সমে সাগন্যরর লদক টেন্যক শূে দৃলষ্ট ল লরন্যে লনন্যে 

টসা াে গা এললন্যে লদল। ট াে বুন্যজ ধীন্যর ধীন্যর বলল, ‘আহমদ মুসার আোমান 
জীবন্যনর পাতা উন্যে যান্যে। টকউ এন্যক টরাধ করন্যত পারন্যব না।’ 

‘তারপর আোমান লক ওর জীবন টেন্যক হালরন্যে যান্যব? এ হে না। এো 
লনষু্ঠরতা।’ বলল সাজনা লসংহাল। তার কো ল ৎকান্যরর মত শুনাল। 

সুলস্মতা বালাজী তার একো হাত সাজনা লসংহান্যলর কাাঁন্যধ রােল সান্তনার 
পরশ লহসান্যব। বলল আবার ধীন্যর ধীন্যর, এোই হে সাজনা। এোই ওাঁর জীবন। 
মাোর শৃংেন্যল বাাঁধা পড়ন্যল লতলন টতা এন্যগান্যত পারন্যতন না। টদে না টজান্যস াইন 
ভাবী তাাঁন্যক শৃংেন্যল টবাঁন্যধন্যেন, লকন্তু ধন্যর রান্যেনলন।’ 

সাজনা লসংহাল টকান উত্তর লদল না। তার একলে হাত লগন্যে জলড়ন্যে ধরল 
সুলস্মতা বালাজীর হাতন্যক। 

অেকারও মুন্যে টকান কো টনই। 
টদোন্যলর ঘলড়ন্যত সমন্যের কাাঁো এলগন্যে  ন্যলন্যে লেক লেক কন্যর। 
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৩ 
আহমদ মুসার গালড় বযাংকক এোরন্যপােে টেন্যক বযাংকক শহন্যর প্রন্যবশ 

কন্যর টসন্িাল এন্যভলনউ ধন্যর টসাজা পলশ্চন্যম অগ্রসর হন্যে। 
শহন্যরর পলশ্চম প্রান্যন্ত এই এলভলনউন্যের ধান্যর একো  যালমলল টহান্যেল 

আন্যে। একো মুসললম  যালমলল টহান্যেল পলর ালনা কন্যর। ঘন্যরাো পলরন্যবন্যশ 
 মৎকার োওোর বযবো আন্যে টসোন্যন। আহমদ মুসার ইো টসোন্যন দুপুন্যরর 
োবার টেন্যে এন্যস উেন্যব োই-ন্যশরােন টহান্যেন্যল। তারপর লম্বা একো ঘুম লদন্যে 
লবন্যকন্যল টবরুন্যব। 

গালড় এগুন্যে। 
আহমদ মুসার েুব ভাল লাগল লমৎসুলবলশ জীপো। নতুন গালড় এবং 

কমন্য ারন্যেবল। গালড়ন্যত টয দুদোন্ত গলত আন্যে তা টদেন্যলই টবাঝা যাে। 
লস্পডলমোন্যরর লদন্যক তালকন্যে এরই সমেেন টপল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা বন্যসলেল টপেন্যনর লসন্যে। 
উলদেপরা কযাব ড্রাইভার তরুণ বেন্যসর। ‘টতামার নাম লক টেন্যল?’ টপেন 

টেন্যক ড্রাইভারন্যক লেয কন্যর লজজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। 
‘ভূলমবল।’ বলল ড্রাইভার। 
‘এন্যকবান্যর রাজার নান্যম নাম। ভূলমবল টতা টতামান্যদর রাজা লেল।’ 
‘লজ স্যার লতলন রাজা লেন্যলন। আমার বাপ-মা ট ন্যেলেন্যলন আলম রাজা 

হব না, লকন্তু রাজার মত হন্যবা।’ 
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘তুলম টদেন্যত রাজার মত, গালড়ও রাজার 

মতই।’ 
হাসল ড্রাইভার টেন্যললেও। বলল, ‘গালড় এেনও আমার নে স্যার। 

বযাংন্যক বন্ধক আন্যে। ঋণ টশাধ হবার পর গালড় আমার হন্যব।’ 
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গালড় তেন মধয বযাংকক পার হন্যেন্যে। বাাঁ লদন্যক আদালতসমূহ টরন্যে 
অন্যনকোলন এলগন্যেন্যে গালড়। হোৎ লকেুদূর সামন্যন আহমদ মুসা ট ান্যের পলন্যক 
গালড়র জযাম গন্যড় উেন্যত টদেল। তার পন্যরই টবাম লবন্যফারণ ও ব্রাশ  াোন্যরর 
শে। 

আহমদ মুসার ড্রাইভার ভূলমবল বযাপারো বুঝন্যত টদলর কন্যর ট ন্যললেল। 
তাই সংন্যগ সংন্যগ গালড়ও োমান্যত পান্যরলন।’ 

গালড় ঘেনােন্যলর প্রাে গা টঘাঁন্যে লগন্যে দাাঁড়াল। ড্রাইভার মুে ল লরন্যে 
টদেন্যত টদেন্যত বলল, ‘স্যার গালড়ো বযাক কলর।’ 

লকন্তু তার কো টশে না হন্যতই দুধার টেন্যক দুজন পুললশ এন্যস গালড়র 
দরজাে নক করন্যত লাগল। 

পুললশ অল সার দুজনন্যক েুবই অলের ও অসলহষ্ণু টদোল। তারা 
ঘেনােন্যলর টধাোর টভতর টেন্যক েুন্যে টবলরন্যে এন্যসন্যে। 

ড্রাইভার সুই  লেন্যপ দুলদন্যকর দরজা আনলক কন্যর লদল। দরজা েুন্যল 
টযন্যতই একজন পুললশ অল সার হাত ধন্যর টেন্যন ড্রাইভারন্যক তার লসে টেন্যক টবর 
করন্যত করন্যত বলল, ‘গালড় আমান্যদর দরকার। সন্ত্রাসীন্যদর  ন্যলা করন্যত হন্যব।’ 

ড্রাইভারন্যক টবর কন্যর লদন্যে পুললশ অল সারলে ড্রাইলভং লসন্যে বসল। 
অেলদন্যকর দরজা লদন্যে অে পুললশ অল সারলে পান্যশর লসন্যে উন্যে বসল। 

গালড় েুেন্যত শুরু করল। 
অলের উন্যত্তলজত পুললশ অল সার দুজন একবারও টপেন্যনর লদন্যক ল ন্যর 

তাকােলন। টপেন্যনর লসন্যে টয আন্যরকজন টলাক আহমদ মুসা বন্যস আন্যে তা 
জানন্যতই পারল না। 

ঘেনােল অলতিম করার সমে আহমদ মুসা টদেল পুললন্যশর কন্যেকলে 
গালড় টবাম ও বুন্যলন্যে লন্ডভন্ড ও েত-লবেত হন্যে পন্যড় আন্যে। টকান টকানলেন্যত 
আগুন জ্বলন্যে। দরজা টোলা অবোে আন্যরকলে লপ্রজন ভযানন্যক টদেল আহমদ 
মুসা। 

আহমদ মুসা বুঝল, ‘সন্ত্রাসীরা তাহন্যল তান্যদর টকান বেী সহন্যযাগীন্যক 
লেলনন্যে লনন্যে পালান্যে।’ 
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টসাজা রাস্তা। 
তীব্র টবন্যগ েুন্যে  ললেল গালড়। 
সামন্যনর দুজন অল সান্যরর মন্যধয ড্রাইলভং লসন্যের পুললশ অল সারন্যক 

সাব ইন্সন্যপক্টর টলন্যবন্যলর মন্যন হন্যলা আহমদ মুসার কান্যে। আর পান্যশর লসন্যের 
পুললশ অল সারলে টয েুবই উচ্চপদে হন্যবন, তার কাাঁন্যধর ইনলসগলনো টদন্যেই তা 
বুঝল আহমদ মুসা। 

গালড় লকেুেণ  লার পর আহমদ মুসা সামন্যনই দুলে লমেসুলবলশ জীপ 
টদেন্যত টপল। ওন্যদর পাগন্যলর মত গলত টদন্যেই বুঝা যান্যে ওরাই পলাতক। 

শহর টেন্যক পলশ্চমমুেী হাইওন্যে ধন্যর এগুন্যে গালড়। 
আন্যগর গালড় দুলেও  ললেল  ুল স্পীন্যড। 
আহমদ মুসান্যদর জীপ লকেুন্যতই ওন্যদর সান্যে দূরত্ব কমান্যত পারন্যে না। 
তেন গালড় শহর টেন্যক টবলরন্যে এন্যসন্যে। শহরতললর পন্যরই অন্যনকো 

জনলবরল এলাকা। রাস্তার দু’লদন্যকই উাঁ ু-লন ু, এযাবন্যড়া-ন্যেবন্যড়া জলম। মান্যঝ-
মন্যধয বড় বড়, দীঘে োদ। আগাো ও গাে-গােড়াে িাকা জলম। এোন টেন্যক 
পলশ্চম লদন্যক সবন্য ন্যে কান্যের শহর নান্যোাঁ, তাও লতলরশ  লল্লশ মাইল দূন্যর। এর 
পন্যরর শহর বযান পং। বযান পং শহরলে োইলযান্যন্ডর লবেযাত নেে-সাউে 
হাইওন্যের উপর। এই হাইওন্যে টেন্যক পলশ্চন্যম সীমান্ত পযেন্ত এলাকা ঘনবন 
আোলদত পাবেতযভূলম। এই পাবেতযভূলমরই পলশ্চম ধার টঘাঁন্যে উত্তর-দলেন্যণ 
লবললম্বত লবলাদতুংগ পবেতন্যশ্রণী। 

সূযে তেন মাোর উপন্যর। 
তীব্র টবন্যগ েুেন্যে গালড়। 
দুই পুললশ অল সান্যরর মত আহমদ মুসারও দৃলষ্ট সামন্যন। 
হোৎ বন্যনর মান্যঝ টদেন্যত টপল সামন্যন লকেু দূন্যর রাস্তার ধান্যর একো 

গাে টেন্যক  লন্ত লকেু একো লনন্য  পড়ল। সবুন্যজর মন্যধয  লন্ত সাদান্যক পলরষ্কার 
ট ান্যে পন্যড়ন্যে আহমদ মুসার। 

ভ্রু-কু ন্যক টগল আহমদ মুসার। 
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বস্তুলে টয মানুে এবং গাে টেন্যক লা  লদন্যে টনন্যমন্যে এন্যত তার টকান 
সন্যেহ টনই। 

লকন্তু টক টস এই জনশূে এলাকাে? 
পলাতকন্যদর টলাক? 
তাহন্যল টতা একজন নে! 
অনুসরণকারী গালড় আেকাবার জন্যে ওন্যদর একো পশ্চাত বালহনীও 

হন্যত পান্যর। 
সামন্যনই রাস্তার এলোনে। 
এলোনে বন্যলই োন্যনের ওপান্যর টবশ দূন্যর গাে টেন্যক লাল ন্যে নামার ঘেনা 

ঘেন্যলও টকৌলণক সংলেি পন্যে তা সুের টদো টগন্যে। 
রাস্তা এলোনে হওোর কারন্যণ সামন্যনর গালড় দুন্যোন্যকও আর টদো যান্যে 

না। োন্যগের গালড় ট ান্যের আড়াল হবার পর পুললন্যশর গালড় বাাঁন্যক এন্যস গলত আরও 
টবলশ দ্রুত করন্যব এবং তান্যদর দৃলষ্ট সামন্যনর লদক লনন্যে বযস্ত োকন্যব। এই সুন্যযান্যগ 
লক সন্ত্রাসীরা পুললন্যশর গালড়র উপর  ড়াও হন্যত  াে? 

গালড় তেন বাাঁক পার হন্যত যালেল। 
‘স্যার সাবধান। এোন্যন শত্রু ওাঁৎ টপন্যত োকন্যত পান্যর।’ টপেন টেন্যক 

দ্রুত কন্যণ্ঠ বন্যল উেল আহমদ মুসা। 
লবদুযৎ স্পৃন্যষ্টর মত  মন্যক ওন্যে টপেন্যন তাকাল দুজন পুললশ অল সার। 

দুজন্যনর হান্যতই উন্যে এন্যসলেল লরভলবার। গালড় ড্রাইভকারী পুললশ অল সার তার 
ট াে সামন্যন ল লরন্যে লনন্যলও তার এক হান্যত লরভলবার, অেহান্যত লেল লষ্টোলরং 
হুইল। 

পান্যশর পুললশ অল সারলের লরভলবার আহমদ মুসার লদন্যক তাক করা। 
বলল, ‘টক তুলম? গালড়ন্যত লেন্যল তুলম?’ 

‘আলম এ গালড়র যাত্রী। আলম ভাড়া কন্যরলেলাম এ গালড়। আপনারা 
টপেন্যন তাকানলন, টদেন্যতও পানলন। টসসব কো এেন নে, পন্যর শুনন্যবন। আলম 
বললে, আপনান্যদর গালড় টয টকান সমে আিান্ত হন্যত পান্যর।’ বলল আহমদ মুসা। 
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‘তুলম লক কন্যর জানন্যল?’ বলল পুললশ অল সারলে। তার ট ান্যে সন্যেন্যহর 
োো। 

গালড় তেন এল োনেলে পার হন্যে এন্যসন্যে। 
আহমদ মুসা জবাব লদন্যত শুরু কন্যরলেল। লকন্তু লকেুই টশানা টগল না। 

গালড় দুলদক টেন্যক আসা ব্রাস  াোন্যরর শন্যে ডুন্যব লগন্যেলেল, টসই সান্যে টেন্যমও 
লগন্যেলেল আহমদ মুসার কণ্ঠ। 

অকস্মাৎ গুলীবেেন্যণর মন্যধয পন্যড় দুই পুললশ অল সারসহ আহমদ মুসা 
গালড়র টমন্যঝে শুন্যে পড়ল। 

টপেন্যনর  াকাে গুলী টেন্যে গালড়ও দাাঁলড়ন্যে পন্যড়ন্যে। 
গুলী বৃলষ্টন্যত আকলস্মক টেদ পড়াে আহমদ মুসা ও পুললশ অল সার দুজন 

মাো তুললেল। 
টসই সমেই গালড়র দুপান্যশর সবগুন্যলা জানালা সশন্যে টভন্যঙ পড়ল। 

জানালা লদন্যে প্রন্যবশ করল টষ্টনগান্যনর  ারলে বযান্যরল।  ারলে মুে উাঁলক লদল তার 
সান্যে। কান্যলা হ্যােধারী একজন বলল, ‘আল্লাহর শত্রুরা টতারা টবাঁন্য  আলেল 
তাহন্যল? ভাল হন্যলা। টতান্যদর জীলবতই দরকার টবলশ। টতান্যদর কান্যে আমান্যদর 
এক শন্যতরও টবলশ মুজালহদ বেী আন্যে। টতান্যদর লবলনমন্যে ওন্যদর োলড়ন্যে টনো 
যান্যব।’ 

তার কোর মন্যধযই সবগুন্যলা দরজার লেেলকলন েুন্যল টদো হন্যলা। টেন্যন 
েুন্যল ট লল তারা দরজা। তারা টেন্যন টবর করল দুজন পুললশ অল সার ও আহমদ 
মুসান্যক। দুজন পুললশ অল সান্যরর কাে টেন্যক লরভলবার তারা আন্যগই টকন্যড় 
লনন্যেলেল। 

আহমদ মুসান্যদর গালড় টেন্যক টবর কন্যরই পুললন্যশর গালড় ওরা রাস্তা টেন্যক 
উত্তর লদন্যকর জংগলাকীণে োন্যদর লদন্যক টেন্যল লদল। 

সংন্যগ সংন্যগই দলেণ লদন্যক জংগল  ুাঁন্যড় লতনলে গালড় টবলরন্যে আসন্যত 
টদেল। 
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ওরা টমাে আেজন। সবার হান্যতই টোে বাাঁন্যের টোে বযান্যরন্যলর 
কারবাইন জাতীে টষ্টনগান। ওন্যদর কারবাইনগুন্যলা তাক করা দুজন পুললশ 
অল সারসহ আহমদ মুসার লদন্যক। 

হ্যােপরা টলাকলেই তান্যদর টনতা। 
টস তার লরভলবান্যরর নল লসলনের পুললশ অল সারলের েতুলনর লনন্য  

টেলকন্যে বলল, ‘বড়শীন্যত এতবড় মাে উেন্যব ভালবলন। এন্যকবান্যর োই টগান্যেো 
পুললন্যশর লদ্বতীে বযলক্ত। টসই সান্যে লসলে পুললন্যশর কলমশনার!’ আর সন্যেহ টনই 
আমান্যদর সব পাত্তানীন্যক এবার োলড়ন্যে লনন্যত পারব।’ আর এই টেন্যললে টক? 
টদেন্যত েুব ভদ্র মন্যন হন্যে, লকন্তু শরীরো টদেলে গসলনন্যকর। টসনা বালহনীর টলাক 
নেন্যতা?’ আহমদ মুসান্যক লেয কন্যর টশে কো কেলে বলল হ্যােধারী টলাকলে। 

তার কো টশে হন্যতই আহমদ মুসা বন্যল উেল, ‘আলম এই েযালক্স কযান্যবর 
যাত্রী। ওাঁন্যদর গালড় নষ্ট হবার পর ওাঁরা আমান্যদর কযাবলে দেল কন্যরন্যেন।’ 

‘ভাগয যেন টতামান্যক আমান্যদর হান্যত এন্যন লদন্যেন্যে, তেন ধন্যর নাও 
টতামান্যদর ভান্যগযর এোন্যনই টশে। আমরা একো লপ্রলন্সপাল টমন্যন  লল। টসো 
হন্যলা, বন্ধু যারা নে, তারা সবাই আমান্যদর শত্রু। আর শত্রুন্যক জীবন্ত আমরা োলড় 
না।’ বলল টলাকলে। 

‘বুঝলাম আলম বাাঁ ন্যবা না। লকন্তু পুললশ অল সার দুজনন্যক টতা বেীরা 
মুক্ত হবার পর োড়ন্যবন বলন্যলন।’ আহমদ মুসা বলল। 

টজান্যর টহন্যস উেল হ্যােধারী টলাকলে। বলল, ‘আল্লাহর শত্রুন্যদর টদো 
ওোদার মূলয টনই। আমান্যদর লেয কাজ উদ্ধার।’ 

আহমদ মুসার টেন্যক মাত্র এক লমোর সামন্যন দাাঁলড়ন্যে োকা 
টষ্টনগানধারীর টষ্টনগান্যনর কান্যলা বাাঁন্যে সাদা রংন্যে উৎকীণে লহব্রু টলো শুরুন্যতই 
ট ান্যে পন্যড়লেল। তারপর টয টলাকলে কো বললেল তার কান্যলা হ্যান্যে কান্যলা 
রংন্যের একো লহব্রু বণে টদো যান্যে। বণেোে লহব্রু ঈশ্বর শন্যের আদযাের। এই 
টোট্ট দুলে দৃশ্য অন্যনক বড় কো বন্যল লদল আহমদ মুসান্যক। টলন্যেষ্ট ইসরাইলী 
অন্যস্ত্র সলজ্জত এই সন্ত্রাসীরা তাহন্যল কারা? এন্যদর মুন্যে আল্লাহর নাম টকন? 
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পাত্তানীন্যদর মুক্ত করার কো এরা বলন্যে টকন? পাত্তানীন্যদর সান্যে বযাংকন্যকর 
ইসরাইলী অস্ত্রধারী ও ইসরাইলী কযাপ পরা এই সন্ত্রাসীন্যদর সম্পকে লক? 

এসব ল ন্তাে যেন আহমদ মুসা হাবুডুব ুোন্যে, লতনলে গালড় এন্যস তেন 
পলশ্চমমুেী হন্যে ষ্টান্যেের পলজশন লনন্যে দাাঁড়াল এবং গালড় টেন্যক লতনজন টবলরন্যে 
এন্যস অেন্যদর পান্যশ এন্যস দাাঁড়াল। 

আহমদ মুসার ডান পান্যশ দুজন পুললশ অল সার। আর সামন্যন ওরা সালর 
টবন্যধ দাাঁলড়ন্যে। হ্যােধারী মাঝোন্যন পাে ারী করন্যে আর কো বলন্যে। 

আহমদ মুসার বাাঁ লদন্যক গজোন্যনক দূন্যর দাাঁলড়ন্যেলেল টয টষ্টনগানধারী 
টস তার টষ্টনগান্যনর বযান্যরল আহমদ মুসার লদক টেন্যক নালমন্যে টষ্টনগানলে ডান 
হান্যতর কলিন্যত ঝুললন্যে লনল। পন্যকে টেন্যক টবর করল প্ল্ালষ্টন্যকর সরু রলশ। 
এন্যগান্যলা পুললন্যশর দু’জন অল সান্যরর লদন্যক। প্রেন্যম লপেন্যমাড়া কন্যর বাাঁধল 
পুললশ কলমশনারন্যক। তারপর ঐভান্যবই লপেন্যমাড়া কন্যর বাাঁধন্যত লাগল সহকারী 
টগান্যেো প্রধানন্যক। 

সহকারী টগান্যেো প্রধান বলল, ‘টতামরা যাই কর। টতামান্যদর উন্যেশ্য 
পূরণ হন্যব না। বেীন্যদর টতামরা পান্যব না।’ 

‘না টপন্যলও  লন্যব। পাত্তানীর ইসলামী লবপ্ল্বীরা পুললন্যশর দু’জন শীেে 
কমেকতোন্যক টশে কন্যরন্যে এো কম বড় পাওো নে।’ োন্ডা গলাে হাসন্যত হাসন্যত 
বলল হ্যােধারী টলাকলে। 

লশউন্যর উেল আহমদ মুসা টলাকলের কো শুন্যন। এরা হতযা কন্যর টসো 
 াললন্যে টদন্যব ইসলামী লবপ্ল্বীন্যদর নান্যম! কারা এরা? যেনব টযাবােদা কলেত 
এরাই লক টসই তৃতীে শলক্ত? 

সহকারী টগান্যেো প্রধানন্যক বাাঁধা হন্যে টগন্যে। 
এবার এলগন্যে আসন্যে টলাকলে আহমদ মুসার লদন্যক। 
তার হান্যতর কিীন্যত ঝুলন্যে টবাঁন্যে-োন্যো ভেংকর টষ্টনগানলে। প্ল্ালষ্টন্যকর 

বাাঁেলে দুহান্যত ধন্যর টস এগুন্যে। তার মুন্যে এক েুকন্যরা লবজেীর হালস। 
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আহমদ মুসা ঘুন্যর দাাঁড়াল। টযন টস টলাকলের মুন্যোমুলে হন্যে। আসন্যল 
আহমদ মুসা  াইল, টলাকলে টযন তার ডানলদক লদন্যে লপেন্যন না লগন্যে তার সামন্যন 
লদন্যে তার বাম লদক ঘুন্যর টপেন্যন যাে। 

তাই হন্যলা। 
টলাকলে আহমদ মুসার সম্মুে ঘুন্যর টপেন্যন যালেল। আহমদ মুসা এই 

সমেোরই অন্যপো করলেল। প্রলতলে স্নােুতন্ত্রী, অে-প্রতযে শক্ত হন্যেলেল, লেক 
টনকন্যড়র লশকান্যরর উপর ঝাাঁলপন্যে পড়ার পূবেেন্যণর মত। 

টলাকলে আহমদ মুসার বুক বরাবর আসন্যতই আহমদ মুসা দুই ধাপ 
এগুন্যনার সান্যে সান্যেই তার বাম হাত লবদুযৎ টবন্যগ এলগন্যে সান্যপর মত টপাঁল ন্যে 
ধরল তার গলা। টসই তান্যক এক ঝেকাে ঘুলরন্যে লনন্যে টলাকলের লপেন্যক টসাঁন্যে 
ধরল বুন্যকর সান্যে। টসই সমে আহমদ মুসার ডান হাত টলাকলের হাত টেন্যক 
টষ্টনগান টকন্যড় লনন্যেই গুলী কন্যরন্যে হ্যােধারীন্যক। তারপর লাইন ধন্যর দাাঁলড়ন্যে 
োকান্যদর উপর লদন্যে ঘুলরন্যে লনল ভেংকর লমলন টষ্টনগানলেন্যক। ওরাও মলরো হন্যে 
গুলী কন্যরলেল আহমদ মুসান্যক। তান্যদর সবগুন্যলা গুলী লগন্যে লবদ্ধ কন্যরলেল তান্যদর 
সােী টলাকলেন্যক। শুধু একলে মাত্র গুলী লগন্যে লবদ্ধ করল আহমদ মুসার ডান 
হাতন্যক কনুইন্যের লনন্য । 

গুলীলবদ্ধ হওোর পর মুহূন্যতের জন্যে টেদ টনন্যমলেল আহমদ মুসার 
গুলীন্যত। লকন্তু আহমদ মুসা বুন্যক ধরা টলাকলেন্যক টেন্যড় লদন্যে শুন্যে পন্যড় দুহাত 
লদন্যে টষ্টনগান ধন্যর গুরী করা সম্পূণে কন্যরলেল, যান্যত গুলী করার মত টকউ ওন্যদর 
মন্যধয আর না োন্যক। 

দুজন পুললশ অল সান্যরর ট াে লবস্মন্যে োনাবড়া। টযন লসন্যনমার টকান 
পলরকলল্পত দৃশ্য টদেন্যে তারা। লকন্তু লসন্যনমা এো নে। সন্ত্রাসীন্যদর ১১লে লাশ 
তান্যদর সামন্যন পন্যড় আন্যে। তান্যদর সান্যের নােক যাত্রী যুবকলেও আহত। 

লশঘ্রই ওন্যদর মুে টেন্যক লবস্মন্যের ধাক্কা টকন্যে টগল। ট ান্যে-মুন্যে  নু্যে 
উেল আনে। 

ওরা আহমদ মুসার লদন্যক তাকাল এবং এলগন্যে এল তার লদন্যক। 
আহমদ মুসাও উন্যে দাাঁলড়ন্যেন্যে। 
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‘ওোন্ডার লু ইেংমযান। তুলম কল্পনান্যকও হার মালনন্যেে। আমার টগাো 
 াকলর জীবন্যনর সবন্য ন্যে লবস্মেকর ঘেনা তুলম আজ ঘলেন্যেে। কনগ্রা ুন্যলশনস।’ 
বলল সহকারী টগান্যেো প্রধান অল সারলে। 

‘স্যার আলম আপনান্যদর হান্যতর বাাঁধন েুন্যল লদলে।’ বন্যল আহমদ মুসা 
সহকারী টগান্যেো প্রধান্যনর হান্যতর বাাঁধন েুন্যল লদল। 

বাাঁধন মুক্ত হন্যেই জলড়ন্যে ধরল টস আহমদ মুসান্যক। আহমদ মুসান্যক 
আবার ধেবাদ লদন্যে সহকারী টগান্যেো প্রধান বলল, তুলম আহত ইেংমযান, 
অল সারন্যক আলম েুন্যল লদলে। 

লসলে পুললশ কলমশনার বাাঁধন টেন্যক মুক্ত হন্যেই েুন্যে টগল আহমদ মুসার 
কান্যে। পন্যকে টেন্যক টবর করল পন্যকে  াষ্ট এইড। ইনন্যভলাপ লোঁন্যড় টবর করল 
এযালন্েন্যসপলেক টমলডন্যকন্যেড পযাডযুক্ত বযান্যন্ডজ। আহমদ মুসার ডান হান্যতর 
আলস্তন সলরন্যে বযান্যন্ডন্যজর একাংশ লোঁন্যড় আহত োন্যন বযান্যন্ডজ টবাঁন্যধ লদন্যত লদন্যত 
বলল, ‘ধেবাদ ইেংমযান। টতামান্যক মন্যন হন্যে রূপকোর রাজপতু্র। আর 
রাজপতু্রন্যক মন্যন হন্যে অলত অলভজ্ঞ একজন লশকারী। এই অপান্যরশন্যন তুলম 
একলেও ভুল করলন। টক তুলম জানন্যত পালর?’ 

‘অল সার এসব কো এেন োক। টবশ লকেু করণীে আন্যে আমান্যদর 
এেন।’ বলল সহকারী টগান্যেো প্রধান লসলে পুললশ কলমশনারন্যক লেয কন্যর। 

‘লেক বন্যলন্যেন স্যার। টয গালড়ন্যক আপনারা অনুসরণ করলেন্যলন, তা 
এেন অন্যনক দূর এলগন্যে টগন্যে। আপনারা সামন্যনর নান্যো শহন্যরর পুললশন্যক গালড় 
দুন্যোন্যক আেকান্যত বলন্যত পান্যরন।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘লকন্তু গালড়র নাম্বার না হন্যল.......।’ 
সহকারী টগান্যেো প্রধান্যনর কোর মাঝোন্যনই আহমদ মুসা বন্যল উেল, 

‘টপেন্যনর গালড়োর নম্বর আলম টদন্যেলে স্যার। তাোড়া গালড়র লববরণ লদন্যলও 
কাজ হন্যব।’ 

‘নাম্বার টতামার মুেস্ত আন্যে?’ সহকারী টগান্যেো প্রধান বলল। তার 
ট ান্যে-মুন্যে লবস্মে। 

আহমদ মুসা নাম্বার বলল। 
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ট াে কপান্যল তুন্যলন্যে লসলে পুললশ কলমশনার। বলল, ‘আলমও কন্যেক 
ঝলক নাম্বার টদন্যেলে। লকন্তু মুেস্ত কলরলন। মুেন্যস্তর কো মন্যনও হেলন।’ 

সহকারী টগান্যেো প্রধান নান্যো শহন্যরর পুললন্যশর সান্যে কো বললেল। 
পলাতক গালড়র নাম্বার ওন্যদরন্যক লদন্যে প্রন্যোজনীে লনন্যদেশ লদল। 

টেললন্য ান টশে কন্যরই সহকারী টগান্যেো প্রধান লসলে পুললশ 
কলমশনারন্যক লেয কন্যর বলল, ‘তুলম পুললশন্যক আসন্যত বল লাশগুন্যলা লনন্যে টযন্যত 
হন্যব। ততেন্যণ এন্যসা আমরা ওন্যদর বলড ট ক কলর।’ 

লাশগুন্যলার বলড ট লকং-এর কান্যজ আহমদ মুসাও শরীক হন্যলা। 
হ্যােওোলা টনতা টলাকলের লাশ আহমদ মুসার সামন্যনই লেল। আহমদ 

মুসা তান্যক লদন্যেই শুরু করল। তার টগাো টদহ সা ে কন্যর একো মালনবযাগ ও 
একো টমাবাইল োড়া লকেুই টপল না। টমাবাইন্যলর ট ান বুক ও লসমকান্যডে প্র রু 
নাম ও টেললন্য ান নাম্বার টদেল। সবগুন্যলাই প্রাে মুসললম নাম। ওনারস 
লশন্যরানান্যম নাম ‘লড, দারােুস’। আর মালন বযান্যগ োকা োড়া টদেল টোল েযাক্স 
ও ললন্ড্রর স্লীপ। টোল েযাক্স ও লন্ড্রীর স্লীপ হান্যত টরন্যে আহমদ মুসা টমাবাইল ও 
মালনবযাগ সহকারী টগান্যেো প্রধান্যনর হান্যত লদন্যে বলল, ‘স্যার টয টমাবাইলগুন্যলা 
পাওো যান্যব তান্যত পাওো টেললন্য ান নাম্বান্যরর একো তাললকা হওো দরকার।’ 

‘অবশ্যই ইেংমযান। মন্যন কলরন্যে টদোর জন্যে ধেবাদ। লকন্তু টমাবাইল 
ও মালনবযাগ লান্যশর পন্যকন্যেই োক আপাতত। লাশগুন্যলার 
আইন্যডনলেল ন্যকশন্যনর সমে ওগুন্যলার প্রন্যোজন হন্যব।’ 

‘লেক স্যার।’ বন্যল আহমদ মুসা একেু টেন্যমই আবার বলা শুরু করল, 
‘োন্যদ পন্যড় যাওো েযালক্স কযান্যব টযন্যত  াই। আমার বযাগ ওোন্যন আন্যে। তাোড়া 
গালড়র কলন্ডশনোও টদন্যে আসন্যত  াই। গালড়ো টব ারা েযালক্স-কযাব মাললন্যকর 
বযাংক টেন্যক ঋণ লনন্যে টকনা।’ 

সহকারী টগান্যেো প্রধান আহমদ মুসার মুন্যের লদন্যক তালকন্যেলেল। 
মুেো তার প্রসন্ন হন্যে উন্যেলেল। বলল, ‘ধেবাদ ইেংমযান। টতামার মনো টদেলে 
েুবই সংন্যবদনশীল। ল ন্তা কন্যরা না, আমান্যদর টরসলকউ েীম গালড়ো ওোন টেন্যক 
উদ্ধার করন্যব। আর েযালক্স-কযাব মাললকন্যক নতুন গালড়র দাম আমরা লদন্যে টদব।’ 
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‘ধেবাদ স্যার, গালড় টেন্যক ড্রাইভান্যরর কাগজপত্রও লনন্যে আসন্যবা।’  
বন্যল আহমদ মুসা োন্যদর লদন্যক এন্যগান্যলা। 
আর সহকারী টগান্যেো প্রধান লাশগুন্যলার বলডসা ে করার কাজ টশে 

করন্যত মন্যনান্যযাগ লদল। 
পান্যশই বলড সা েরত লসলে পুললশ কলমশনার সহকারী টগান্যেো প্রধানন্যক 

লেয কন্যর বলল, ‘স্যার টেন্যলোন্যক আলম বুঝন্যত পারলে না। টদেন্যত এন্যকবান্যর 
সরল-স্বে, আবার বুলদ্ধ টগান্যেোন্যদর মত। কমান্যন্ডান্যদর মত েীপ্র, লড়াকু। 
আবার সৎ মানুন্যের মত দালেত্বশীল। আশ্চন্যযের লবেে, েযালক্স কযান্যবর টস আন্যরাহী 
মাত্র লেল। েযালক্স-কযাব মাললন্যকর েলতর কো তার মন্যন এল লক কন্যর! লবেেো 
আমান্যদর ভাবার কো!’ 

‘আলমও টতামার মত আশ্চযোলিত োলন। টতামার মত আলমও ভাবলে। টস 
টকান টগান্যেো হন্যত পান্যর। কমান্যন্ডা বা গসলনকও হন্যত পান্যর টকান টদন্যশর। 
অেবা সুলশন্যেত, প্রলশলেত একজন লসলভললোনও হন্যত পান্যর। তন্যব টস লিলমনাল 
নে এো মন্যন কলর।’ বলল সহকারী টগান্যেো প্রধান। 

লসলে পুললশ কলমশনান্যরর নাম উদে োলন। আর ‘পুরসাত প্রজাদীপক’ 
হন্যলা সহকারী টগান্যেো প্রধান্যনর নাম। 

সহকারী টগান্যেো প্রধান্যনর কো টশে হন্যতই লসলে পুললশ কলমশনার 
উদন োলন বলল, ‘স্যার আমারও তান্যক লিলমনাল মন্যন হেলন। েযালক্স কযাব 
মাললন্যকর প্রলত তার সহানুভূলতও তান্যক লিলমনাল সাইন্যকাললজ টেন্যক বহুদূর 
লনন্যে টগন্যে।’ 

‘লেক আন্যে, সবই জানা যান্যব োলন। টসন্যতা আমান্যদর সান্যে আন্যে। 
গুলীো তার হান্যত েুব ডীপ হন্যে বন্যসন্যে অপান্যরশন দরকার হন্যব। পুললশ 
হাসপাতান্যলই তান্যক আমরা টনব।’ বলল সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত 
প্রজাদীপক। 

লাশগুন্যলার বলড সা ে টশে হন্যেন্যে। 
আহমদ মুসা এল। 
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‘টতামার বযান্যগর টকান েলত হেলন টতা?’ আহমদ মুসান্যক টদন্যেই বন্যল 
উেল সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক। 

‘টতমন েলত হেলন স্যার। তন্যব গালড়োর বলড আস্ত টনই।’ 
কো টশে কন্যর আহমদ মুসা হান্যতর এক গুে কাগজ সহকারী টগান্যেো 

প্রধান্যনর লদন্যক এলগন্যে লদন্যে বলল, ‘এসব কযাব-ড্রাইভান্যরর কাগজপত্র।’ 
‘তার কাগজপত্র তুলমই রাে। তার সান্যে টযাগান্যযান্যগ তুলম সাহাযয করন্যল 

ভাল হন্যব।’ বলল সহকারী টগান্যেো প্রধান। 
পুললন্যশর গালড়র একো বহর টপৌেল সহকারী লসলে পুললশ কলমশনার ও 

বযাংকক পলশ্চম টজান্যনর এসলপ’র টনতৃন্যত্ব। 
সহকারী টগান্যেো প্রধান ও লসলে পুললশ কলমশনার ওন্যদর সব বুলঝন্যে 

এবং প্রন্যোজনীে লনন্যদেশ লদন্যে আহমদ মুসান্যক লনন্যে তারা একলে গালড়ন্যত উন্যে 
বসল। 

পুললশ ড্রাইভার ষ্টােে লদল গালড়। 
েুেল গালড় বযাংকন্যকর উন্যেন্যশ্য। 
সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক আহমদ মুসান্যক লেয কন্যর 

বলল, ‘ইেংমযান, আমরা অন্যনক ঘেনা ঘোলাম, লকন্তু আমান্যদর পলর ে এেন্যনা 
হেলন, পরষ্পন্যরর নামও আমরা জালন না। তাোড়া কোও লনশ্চে অন্যনক আন্যে। 
এন্যসা আমরা সমেো কান্যজ লাগাই।’ 

আহমদ মুসা েুলশ হন্যলা। 
কো শুরু হন্যলা। 
 
 
 
সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপন্যকর লবশাল ড্রইংরুম। 
একো টসা াে আহমদ মুসা বন্যস আন্যে। 
আহমদ মুসা এেন সুে। 
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হান্যতর আহত োনো সম্পূণে শুলকন্যে টগন্যে, আহমদ মুসা পুললশ 
হাসপাতাল টেন্যক োড়া পাওোর পর একো টহান্যেন্যল উন্যেন্যে। টহান্যেল লেক কন্যর 
লদন্যেন্যে সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক লনন্যজই। টহান্যেলো 
পুরসাত প্রজাদীপন্যকর বালড়র কান্যেই। পুরসাত প্রজাদীপন্যকর বালড় শহন্যরর 
লভআইলপ অল সারন্যদর টরলসন্যডলন্সোর এলরোর এক প্রান্যন্ত। তার বালড়র পন্যরই 
শহন্যরর অলভজাত কমালশেোল এলাকা। কমালশেোল এলাকার শুরুন্যতই বযস্ত 
এলভলনউন্যের পান্যশ আহমদ মুসার অলভজাত টহান্যেললে। 

আহমদ মুসান্যক বলসন্যে ‘স্যার  া লনন্যে আলস’ বন্যল টবলরন্যে টগন্যে 
টবোরা। 

আহমদ মুসা হাত ঘলড়র লদন্যক তাকাল। টবলা ১২ো বাজন্যত যান্যে। 
লমলনে পন্যনর টদরী। ১২োে আসার কো বন্যলন্যেন পুরসাত প্রজাদীপক। লতলন 
অল স টেন্যক আসন্যবন। োন্যবনও আহমদ মুসান্যক সান্যে লনন্যে। আহমদ মুসা 
টযাহন্যরর নামায আগাম পন্যড় টবর হন্যেন্যে। লবন্যভন বাগেমযান্যনর পলর ে আহমদ 
মুসা এন্যদর লদন্যেন্যে। লকন্তু আহমদ মুসার পলর ে এেনও এরা জান্যন না। আহমদ 
মুসা বযাংকক আসার আন্যগ আোমান্যন লেল এোও এরা টজন্যন টগন্যে। ভারন্যতর 
শীেে পযোন্যের শুধু কন্যেকজন আহমদ মুসার পলর ে জান্যন বন্যল এ পলর ে এন্যদর 
কান্যে প্রকাশ পােলন। বযাংকন্যকর মালকেন দূতাবাসও আহমদ মুসার বযাপান্যর োই 
সরকারন্যক অবলহত কন্যরন্যে। আহমদ মুসা টবশ োলতর পান্যে এ সরকান্যরর কাে 
টেন্যক। লবন্যশে কন্যর সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক আহমদ 
মুসান্যক েুবই টস্নহ কন্যর এবং লসলে পুললশ কলমশনার উদন োলনর কারন্যণ 
পুললন্যশরও দারুণ আনুকুলয পান্যে আহমদ মুসা। 

ঝুমুন্যরর লমলষ্ট পাতলা শন্যে মুে তুলল আহমদ মুসা। টদেল টভতর টেন্যক 
ড্রইংরুন্যম প্রন্যবশ করন্যে সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপন্যকর টমন্যে 
লসলরত োনারতা। লবশ একুশ বেন্যরর লবশ্বলবদযালে পড়ুো োত্রী। পরন্যন োউজ ও 
োেে। পান্যে দুই ল তার হাই লহল স্যান্যন্ডল। দুন্যধ আলতা পান্যের সান্যে মানানসই 
টসানার টসানালী ঝুমুর। হাাঁোর তান্যল তান্যল পাতলা লমলষ্ট শে হন্যে। 
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টমন্যেো এন্যস আহমদ মুসার পান্যশর টসা াে বসন্যত বসন্যত বলল, ‘স্যার, 
ভূজ বাহাদুর আপনান্যক এভান্যব একা ট ন্যল লগন্যে  া বানান্যে এো লেক কন্যরলন।’ 

‘না, আলমই লেক কলরলন। আলম পন্যনর লমলনে আন্যগ এন্যস টগলে। টতামার 
আববার সান্যে আমার এযাপন্যেন্েন্যমন্ে লেল ১২োে।’ 

‘না লেক কন্যরন্যেন স্যার। যা ঘোর লেল টসোই ঘন্যেন্যে। আমারও কো 
বলার সুন্যযাগ হন্যলা আপনার সান্যে।’ 

কোে টেদ এন্যন মুহূতেকাল টেন্যমই টমন্যেলে আবার বন্যল উেল, ‘আপলন 
টসলদন সাংঘালতক কাজ কন্যরন্যেন স্যার। আববা বন্যলন, তারা যা করন্যত সাহস 
কন্যরলন, তাই আপলন কন্যরন্যেন। আববা আরও লক বন্যলন জান্যনন, জীবন্যনর মাো 
যান্যদর আন্যে, তারা এমন কাজ করন্যত কেনই এন্যগাে না। জীবন্যনর মাো আপনার 
টনই?’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘জীবন্যনর প্রলত মাো োকন্যলই লক টকউ মৃতযু 
এড়ান্যত পান্যর?’ 

‘পান্যর না। লকন্তু আলম তা বললে না। আলম বললে, মৃতযুন্যক আললংগণ 
করন্যত যাওোর কো। মৃতযু ভে যার মন্যধয আন্যে, টস এো পান্যর না।’ বলল লসলরত 
োনারতা। 

‘আসন্যল টসলদন আলম মৃতযুন্যক আললংগণ করন্যত যাইলন। বরং মৃতযুর হাত 
টেন্যক লনন্যজ বাাঁ া এবং দুজন শীেে পুললশ অল সারন্যক বাাঁ াবার জন্যেই আলম ওো 
কন্যরলেলাম।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘বুঝলাম না।’ বলল টমন্যেলে। 
‘কোে কোে সন্ত্রাসীরা এ কো বন্যললেল টয, যারাই তান্যদর হান্যত ধরা 

পন্যড়, তান্যদর আর তারা জীবন্ত োন্যড় না। প্রন্যোজনীে কো আদাে করা, লকংবা 
তান্যদর কান্যজ লালগন্যে পন্যর তান্যদর তারা হতযা কন্যর ট ন্যল। তান্যদর হান্যত বেী 
হওোর অেে মৃতযুন্যক আললংগন কন্যর টনো। সুতরাং আলম লসদ্ধান্ত লনন্যেলেলাম 
মৃতযুন্যক আললংগন করার আন্যগ বাাঁ ার ট ষ্টা করন্যত হন্যব। ট ষ্টা আমার স ল হে। 
ওরাই মৃতযুন্যক আললংগণ কন্যর।’ 
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টমন্যেলের ট ান্যে মুগ্ধ দৃলষ্ট। বলল, ‘আতংন্যকর কোন্যক আপলন সুের 
সালহন্যতযর ভাোে বন্যলন্যেন। আপনান্যক ধেবাদ।’ 

োমল টমন্যেলে। তার মুে গম্ভীর হন্যে ওেল। বলল আবার, ‘স্যার, আবার 
আববার কোে ল ন্যর আলস। আববা বন্যলন্যেন টয, তাাঁন্যদর মত পুললন্যশরা যা 
পান্যরলন, আপলন তাই টপন্যরন্যেন। তার অেে কাযেত আপলন আমান্যদর পুললশন্যদর 
ট ন্যেও বড়। তাহন্যল আপলন টক, এ প্রশ্ন স্বাভালবক ভান্যবই ওন্যে। আববা বন্যলন্যেন, 
আপলন ‘লবন্যভন বাগেমযান’। আন্যমলরকার নাগলরক। ‘সান্যকাোই’ রাজবংন্যশর 
পাত্তানী শাোর একজন শাহজাদীর আন্যবদন্যন আপলন তান্যদর সাহাযয করন্যত 
এন্যসন্যেন। লকন্তু এো আপনার পলর ে নে। আসন্যল আপলন টক?’ 

আহমদ মুসার মুন্যে হোৎ গাম্ভীযে টনন্যম এল। লকেুো লবস্মন্যের সৃলষ্ট 
হন্যেন্যে তার মন্যন। বলল টস, ‘লমস লসলরত। টতামার লপতাও আমার পলর ে 
এভান্যব লজজ্ঞাসা কন্যরলন। তুলম এতো আগ্রহী টকন?’ 

‘ধারান্যলা ও লবস্মেকর কাজ টদন্যে তার কোর ওজন পলরমাপ করা যাে 
না। তার পলর ন্যের সান্যে তার কোর ওজন পলরমাপ করা যাে। আলম আপনার 
পলর ে টজন্যন আপনার কো সম্পন্যকে ল ন্তা করন্যত  াই।’ বলল লসলরত োনারতা। 

‘আমার টকান কো সম্পন্যকে ভাবন্যত  াও?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘পাত্তানী শাহজাদা জান্যবর বাংগসা জহীর উলেনন্যক তার সােীরাই মুক্ত 

কন্যর লনন্যে টগন্যে। লকন্তু আপলন বন্যলন্যেন টয, তৃতীে একো সন্ত্রাসী পে ধন্যর লনন্যে 
টগন্যে। আপনার কো সতয নে, এোই আলম ভাবন্যত  াই।’ বলল লসলরত 
োনারতা। গম্ভীর এবং লসলরোস কণ্ঠ লসলরত োনারতার। 

তার কন্যণ্ঠ লবলস্মত হন্যলা আহমদ মুসা। বলল, ‘দুই ধারণার মন্যধয একো 
সতয, একো লমেযা হন্যতই পান্যর। লকন্তু তুলম এত লসলরোস টকন? তুলম এ লনন্যে এত 
ভাবেই বা টকন?’ 

‘আলম  াই, তার সােীরা তান্যক মুক্ত কন্যর লনন্যে টগন্যে। লকন্তু আপলন 
অেরকম বলন্যেন। শুনন্যত কষ্ট লাগন্যে আমার।’ বলল লসলরত োনারতা। তার 
কণ্ঠ এবার নরম, লবনীত। 
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আহমদ মুসা গভীর দৃলষ্টন্যত তাকাল লসলরত োনারতার লদন্যক। তার মন্যন 
লজজ্ঞাসা, জান্যবর জহীর উলেন্যনর সান্যে লসলরন্যতর সম্পকে আন্যে? জান্যবর জহীর 
উলেন বযাংকন্যকর এক লবশ্বলবদযালন্যে পড়ত। তান্যদর মন্যধয পলর ে হেত 
টকানওভান্যব োকন্যত পান্যর। লকন্তু লনেক পলর ে লক জান্যবর জহীর উলেন্যনর 
লনরাপত্তা সম্পন্যকে তান্যক এতো উতলা করন্যত পান্যর! আহমদ মুসা বুঝন্যত পারন্যে 
লসলরত  ান্যে জান্যবর জহীর উলেন সােীন্যদর দ্বারা মুক্ত হন্যে এেন লনরাপদ। 
আহমদ মুসার ধারণা তান্যক কষ্ট লদন্যে, কারণ; আহমদ মুসার কো সতয হন্যল 
জান্যবর জহীর উলেন সন্ত্রাসীন্যদর হান্যত বেী োন্যক। এসব ল ন্তা কন্যর বলল আহমদ 
মুসা, ‘লমস লসলরত, বুঝন্যত পারলে জান্যবর জহীর উলেন্যনর মেল  াও। তাহন্যল 
আমার কোে টতামার কষ্ট না টপন্যে েুলশ হওো উল ত লেল।’ 

ট াে ভরা প্রশ্ন লনন্যে লসলরত োনারতা তাকাল আহমদ মুসার লদন্যক। 
বলল, ‘বুঝলাম না আপনার কো স্যার।’ 

‘জান্যবর জহীর উলেনন্যক তার সােীরা উদ্ধার কন্যর লনন্যে টগন্যে একো যলদ 
সতয হে, তাহন্যল তার লবরুন্যদ্ধ সন্ত্রান্যসর টয অলভন্যযাগ এন্যসন্যে তাও সতয প্রমাণ 
হে। আর টসলদন ওরা  ারজন পুললশন্যক হতযা কন্যর জান্যবর জহীর উলেনন্যক উদ্ধার 
কন্যর লনন্যে টগন্যে। আন্যগর টসনা হতযার দােন্যতা আন্যেই, এই পুললশ হতযার দােও 
বতোন্যব জান্যবর জহীর উলেন্যনর ঘান্যড়। এর অেে জান্যবর জহীর উলেন পুন্যরাপুলর 
একজন সন্ত্রাসী টনতা হন্যে দাাঁড়ান্যে। লকন্তু আলম  ালে জান্যবর জহীর উলেনন্যক 
লনন্যদোে প্রমাণ করন্যত।’ আহমদ মুসা বলল। 

উন্যদ্বগ-আতংন্যক  ুপন্যস টগন্যে লসলরত োনারতার মুে। তার ল ন্তার ভুল 
তার কান্যে পলরষ্কার হন্যে টগন্যে। লকন্তু আহমদ মুসা যা বন্যলন্যে, তান্যত জান্যবর 
জহীর উলেন লকভান্যব লনন্যদোে প্রমাণ হন্যব এো টস বুঝন্যত পারন্যে না। বলল, 
‘লনন্যদোে প্রমাণ হন্যব লকভান্যব?’ 

‘আলম বন্যললে, সন্ত্রাসী একো তৃতীে পে জান্যবর জহীর উলেনন্যক বান্যগ 
টনবার জন্যে তান্যক লেনতাই কন্যরন্যে। সন্ত্রাসী এই তৃতীে পেই পাত্তানী অঞ্চন্যল 
সন্ত্রাস করন্যে। টসনালনবান্যস হামলা করন্যে, টসনা সদস্যন্যদর হতযা করন্যে এবং 
এসন্যবর দাে জান্যবর জহীর উলেনরাসহ শালন্তকামী মুসলমানন্যদর উপর  াপান্যে 
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তান্যদর সন্ত্রাসী প্রমান্যণর উন্যেন্যশ্য। জান্যবর জহীর উলেনন্যক ওরা লেনতাই কন্যর 
লনন্যে টগন্যে লবন্যশে মতলন্যবই।’ আহমদ মুসা বলল। 

লসলরত োনারতার মুে উজ্জ্বল হন্যে উন্যেন্যে। বলল, ‘ধেবাদ স্যার, আলম 
বুঝন্যত টপন্যরলে স্যার। লকন্তু আপনার কো আপনার ধারণা, প্রমাণ হন্যব লক কন্যর?’ 

‘আলম টতামান্যদর োই পুললশ ও টগান্যেো লবভাগন্যক এ লবেেো বন্যললে। 
জান্যবর জহীর উলেন্যনর টবান যেনব টযাবােদার ল লে আলম তান্যদর টদলেন্যেলে। 
পুললশ ও টগান্যেো লবভাগ আমার কোন্যক ইলতবা ক লহসান্যব লনন্যেন্যে। এ লনন্যে 
রাজননলতক পযোন্যে আজ গবেক হন্যে। টদো যাক লক হে।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ঈশ্বর আমান্যদর সাহাযয করুন।’ বলল লসলরত োনারতা। 
মুহূতে কন্যেক টেন্যমই লসলরত োনারতা বলল, ‘আন্যগর প্রশ্নোই আবার 

করন্যত ইো করন্যে, আপলন আসন্যল টক স্যার? একজন আন্যমলরকান লবন্যভন 
বাগেমযান টকন এভান্যব েুন্যে এন্যসন্যেন? টকন লতলন এমন আন্তলরকতার সান্যে 
জান্যবর জহীর উলেন্যনর স্বােেন্যক লনন্যজর স্বােে লহসান্যব গ্রহণ কন্যরন্যেন?’ 

‘আমার টয পলর ে টপন্যেে, তা লক যন্যেষ্ট নে আমার উপর আোর রাোর 
জন্যন, লমস লসলরত?’ আহমদ মুসা বলল। 

‘স্যলর স্যার। আলম টস অন্যেে বলললন। টকৌতুহল টেন্যকই এই প্রশ্ন কন্যরলে। 
আপনার উপর আোর জন্যে আপনার টকান পলর ন্যের দরকার টনই।’ 

লসলরত োনারতার কো টশে হবার সংন্যগ সংন্যগই গালড় বারাোে গালড় 
পাকে করার শে হন্যলা। পরেন্যণই জুতার শে টশানা টগল। 

ড্রইংরুন্যম প্রন্যবশ করল োইলযান্যন্ডর সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত 
প্রজাদীপক। 

‘গুড মলনেং লবন্যভন বাগেমযান। আলম আসার পন্যে ভাবলেলাম, লনশ্চে তুলম 
এন্যস বন্যস আে। তুলম বরং আন্যগই আসন্যব, টতামার টলে হবার কো নে। কতেণ 
এন্যসে তুলম?’ 

‘১২ লমলনে হন্যলা এন্যসলে। একেু আন্যগই আসা হন্যে টগন্যে।’ 
‘ভান্যলা কন্যরে।’ বন্যল পুরসাত প্রজাদীপক তাকাল টমন্যে লসলরন্যতর 

লদন্যক। বলল, ‘ধেবাদ মা, তুলম লবন্যভনন্যক সে লদন্যেে।’ 
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‘এো টতা টসৌভান্যগযর বযাপার ডযাড। শুধু দুলনো নে, দুলনোর বাইন্যরর 
কোও তাাঁর কাে টেন্যক জানা যাে।’ বলল লসলরত োনারতা। 

উন্যে দাাঁড়াল লসলরত োনারতা। বলল, ‘ডযাড তুলম বস। আলম টদলে ভুজ 
বাহাদুর  া আনন্যত এত টদলর করন্যে টকন?’ 

টভতন্যর  ন্যল টগল লসলরত োনারতা। 
বসল আহমদ মুসার পান্যশর টসা াে পুরসাত প্রজাদীপক। 
‘স্যার আপলন কাপড় টেন্যড় টেশ হন্যে আসন্যল ভাল হন্যতা না?’ আহমদ 

মুসা বলল। 
হাসল পুরসাত প্রজাদীপক। বলল, ‘মান্যঝ মান্যঝ ইউলন রম ২৪ ঘণ্টাও 

গান্যে োন্যক। সুতরাং ইউলন রন্যম টকান সমস্যা নে। আর আলম টেশ আলে। দীঘে 
লমলেে টেন্যক টবলরন্যে হাত-মুে ভান্যলাভান্যব ধুন্যে লনন্যেলে।’ 

‘ওন্যক স্যার।’ আহমদ মুসা বলল। 
পুরসাত প্রজাদীপক তাকাল লনন্যজর হাত ঘলড়র লদন্যক। বলল, ‘আমরা 

একোর লদন্যক লাঞ্চ োব।’ 
‘লেক আন্যে স্যার।’ আহমদ মুসা বলল। 
টসা াে গা এললন্যে লদল পুরসাত প্রজাদীপক। ট ােোও বন্ধ করল। লকন্তু 

মুহূতে কন্যেক পন্যরই আবার টসাজা হন্যে বসল। দুই হাাঁেুর উপর দুই কনুই টরন্যে 
মুেো একেু লন ু করল। বলল, ‘স্যলর লবন্যভন বাগেমযান, টতামার কো সরকার 
গ্রহণ কন্যরনলন। টকান তৃতীে পন্যের উপলেলতর লবেে টকানলদক লদন্যে 
টকানভান্যবই সামন্যন আন্যসলন। জান্যবর বাংগসা জহীর উলেন টয ঘেনাে টযভান্যব 
টগ্র তার হন্যেন্যে, টয প্র ন্ড ঝুাঁলক লনন্যে তান্যক উদ্ধার করা হন্যলা, তান্যত মাঝোন্যন 
তৃতীে পন্যের টকান ভূলমকা লেয করা যােলন এবং এর পন্যে যুলক্তও যন্যেষ্ট নে। 
োই সরকান্যরর জাতীে লনরাপত্তা কলমলের এোই রাে। স্যলর, লবন্যভন বাগেমযান, 
আমান্যদর টকান কো কান্যজ আন্যসলন। লকন্তু আলম লবশ্বাস কলর; তুলম যা টভন্যবে 
টসোই সতয। এেন লক করা যাে বল?’ 

‘ওরা যা ল ন্তা কন্যরন্যেন ওন্যদর জন্যে এোই স্বাভালবক। যেনব 
টযাবােদার ল লে, ল লে পাওোর কালহনী তান্যদর কান্যে লবশ্বাসন্যযাগয হন্যত পান্যর না। 
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অপরাধীন্যদর একো আত্মরোর টকৌশল এন্যক তাাঁরা মন্যন করন্যতই পান্যরন। লবন্যশে 
কন্যর জান্যবর জহীর উলেনন্যক মুক্ত কন্যর লনন্যে যাবার সমে রক্তেেী ঘেনার লভন্ন 
বযােযা তাাঁন্যদর পন্যে গ্রহণ করা কলেন।’ ধীর কন্যণ্ঠ আহমদ মুসা বলল। 

ভাবলেল সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক। আহমদ মুসা 
কো টশে করার পরও টকান কো টস বলল না। একেু পর টস মাো তুলল। আবার 
টসা াে গা এললন্যে বলল, ‘তুলম েুব বুলদ্ধমান। লবেেো তুলম লেক বুন্যঝে। লকন্তু 
এেন তাহন্যল লক করন্যব বল।’ 

‘এেন আলম আমার মত কন্যর এন্যগাব স্যার। আলম যেনব টযাবােদা ও 
জান্যবর জহীর উলেনন্যদর সাহাযয করন্যত  াই।’ 

‘লকন্তু একা লক করন্যব?’ 
‘লক করন্যত পারব আলম জালন না। লকন্তু আলম মন্যন কলর এই ভাল কান্যজ 

ঈশ্বর লনশ্চে সাহাযয করন্যবন।’ 
‘টতামার লবস্মেকর দেতা-ন্যযাগযতার সান্যে টতামার লবশ্বান্যসর এই লমশ্রণ 

এক লবরাে শলক্ত হন্যে দাাঁড়ান্যত পান্যর। এো অলভজ্ঞতা টয, অনড় লবশ্বাসীরা যলদ 
বুলদ্ধ, দেতা ও টযাগযতার অন্যস্ত্র সলজ্জত হে, তাহন্যল তারা অন্যজে হন্যে ওন্যে। গত 
কন্যেকলদন ধন্যর টতামান্যক টদন্যে আমার এই অলভজ্ঞতার কোই বার বার মন্যন 
হন্যেন্যে। আন্যরকো কো বলল লবন্যভন বাগেমযান?’ 

‘বলুন স্যার।’ 
সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক টসাজা হন্যে বসল। বলল, 

‘লবন্যভন বাগেমযান তুলম মুসললম। টতামার লবন্যভন বাগেমযান নামো লেক লকনা জালন 
না, তন্যব তুলম আন্যমলরকান এবং টতামার আন্যমলরকান লভআইলপ পাসন্যপান্যেে টকান 
ত্রুলে টনই।’ 

োমল পুরসাত প্রজাদীপক। 
আহমদ মুসা ম্লান হাসল।  বলল, ‘আপলন অলত অলভজ্ঞ একজন টগান্যেো 

কমেকতো। েদ্মন্যবশ আপনার কান্যে ধরা পড়ন্যব এো স্বাভালবক। সংগত কারন্যণই 
আমান্যক পলর ে টগাপন করন্যত হন্যেন্যে, এোও আপলন লনশ্চে বুঝন্যবন।’ 

‘এো আমার কান্যে পলরষ্কার ইেংমযান।’ 
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বন্যল একেু টেন্যমই আবার বলা শুরু করল, ‘লনষ্ঠাবান মুসলমানন্যদর 
জন্যে পলর ে টগাপন করা কলেন লবন্যভন বাগেমযান। টতামার কপান্যল লসজদার 
ল হ্নই টতামার পলর ে বন্যল লদন্যেন্যে। আলম প্রেন্যম ওোন্যক লেন্যনর টকান প্রাকৃলতক 
স্পে মন্যন কন্যরলেলাম। পন্যর বুন্যঝলে, ওো প্রাকৃলতক নে লসজদার দাগ।’ 

‘পাসন্যপােে সম্পন্যকে লনলশ্চত হন্যলন লক কন্যর?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘মালকেন যুক্তরান্যষ্ট্রর টহামলযান্ড লসলকউলরলে লবভান্যগর টগাপন ওন্যেব 

সাইে টেন্যক আমরা এো টজন্যনলে। তাোড়া ইলন্ডোর লসলবআই  ী  আমার বন্ধু। 
তুলম টযন্যহতু ইলন্ডোে অন্যনকলদন লেন্যল, তাই তাাঁন্যকও আলম টতামার বযাপান্যর 
লজজ্ঞাসা কন্যরলেলাম। লতলন টতামার উেলসত প্রশংসা কন্যরন্যেন এবং লতলন একলে 
মূলযবান তেয লদন্যেন্যেন টয, তুলম মালকেন টপ্রলসন্যডন্যন্ের েুব লপ্রেভাজন টলাক। 
বযাংককে মালকেন দূতাবান্যসর টতামার বযাপান্যর উলদ্বগ্নতা টদন্যেও আলম এো 
বুন্যঝলে। তন্যব লসলবআই  ী  যন্যশাবন্ত যন্যশারাজ টতামার বযাপান্যর একো রহস্য 
টরন্যে লদন্যেন্যেন। টশে কো লহসান্যব বন্যলন্যেন, লবন্যভন বাগেমযান্যনর একো মূলযবান 
পলর ে টতামান্যক লদলাম না, টসোর টতামার প্রন্যোজন টনই বন্যল।’ 

োমল পুরসাত প্রজাদীপক। 
‘আমার পলর ে আপলন যা জান্যনন, সবাই লক তা টজন্যনন্যে?’ লজজ্ঞাসা 

আহমদ মুসার। 
‘আলম এবং আমান্যদর টগান্যেো লবভান্যগর  ী  োড়া আর টকউ জান্যন 

না। এো জানান্যনা হন্যব না।’ 
‘ধেবাদ স্যার। বাড়লত ঝান্যমলা টেন্যক আলম বাাঁ ন্যত পারব।’ 
পুরসাত প্রজাদীপক একেু হাসল। বলল, ‘লবন্যভন বাগেমযান, োই 

মুসলমানন্যদর কান্যে আলম লকন্তু  রম লবন্যদ্বেী লহন্যসন্যব পলরল ত।’ 
‘কারণ?’ ভ্রু কুলঞ্চত হন্যলা আহমদ মুসার। 
‘কারণ এই টয, আলম আইন রো ও আইন প্রন্যোন্যগ লবন্দুমাত্র কনন্যসশন 

টদই না। লবশ পাঁল শ ভাগ আইন্যনর ভুল বযবহারও হে। এই ভুল বযবহারন্যক 
উন্যেশ্যমূলক, গবেমযমূলক বন্যল অলভলহত করা হে। মুসলমানরা অন্যনক টেন্যত্র 
এর লশকার হন্যেন্যে। এ সব টেন্যকই একো ধারণা সৃলষ্ট হন্যে টগন্যে।  লমান 
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পলরলেলতন্যত মুসলমানন্যদর টেন্যত্র আলম লবন্যশে সতকে, তারা লবন্যশে পযেন্যবেন্যণর 
অধীন। লকন্তু তান্যদর বযাপান্যর লবন্যদ্বে বা গবেমযমূলক দৃলষ্ট আমার টনই।’ বলল 
সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক। 

‘ধেবাদ স্যার।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ওন্যেলকাম ইেযমযান।’ বন্যল পুরসাত প্রজাদীপক তার হাত ঘলড়র লদন্যক 

তাকাল। আবার টসা াে গা এললন্যে লদল। বলল, ‘লবন্যভন বাগেমযান, তুলম 
আমান্যদর বযলক্তগত সাহাযয পান্যব। প্রন্যোজন হন্যল,  াইন্যল টয টকান সমে 
পুললন্যশর সাহাযয টতামার জে বযবো করা হন্যব। সরকার যাই ভাবুন, টতামার 
‘তৃতীে পে তত্ব’ আমার কান্যে গুরুত্বপূণে মন্যন হন্যেন্যে। আজন্যকর জলেল লবশ্ব-
রাজনীলতন্যত অন্যনক টদন্যশই টকান স্বান্যেের পন্যে েড়যন্ত্রকারী ও সান্যবালেোর 
লহসান্যব তৃতীে পে সলিে রন্যেন্যে। আলম আন্তলরকভান্যবই  ালে, টতামার এই তত্ব 
সতয টহাক এবং োই মুসলমানন্যদর উপর আন্যরালপত ইলজাম লমেযা প্রমাণ 
টহাক।’ 

‘সহন্যযালগতার এ প্রলতশ্রুলতর জন্যে ধেবাদ স্যার।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘টতামার ঐ ‘তৃতীে পেলে’টক, এ সম্পন্যকে তুলম সুলনলদেষ্ট টকান ল ন্তা 
কন্যরে?’ লজন্যজ্ঞস করল পুরসাত প্রজাদীপক। 

প্রশ্নলের সংন্যগ সংন্যগই জবাব লদল না আহমদ মুসা। তৃতীে পে সম্পন্যকে 
তার সুষ্পষ্ট একলে ধারণা আন্যে। তার উপর টসলদন তৃতীে পন্যের সন্ত্রাসীন্যদর 
হান্যত ইসরাইলী অস্ত্র এবং সন্ত্রাসীন্যদর মাোে ‘লহব্রু’ বণেমালা েল ত কযাপ টদন্যে 
তার ধারণা লনলশ্চত লসদ্ধান্যন্ত পলরণত হন্যেন্যে। লকন্তু তৃতীে পন্যের এই পলর ন্যের 
কো আহমদ মুসা ওন্যদর এেনও জানােলন। আহমদ মুসা আশংকা করন্যে োই 
টগান্যেোরা এো জানন্যত পারন্যল ইসরাইলী টগান্যেোরাও টকানওভান্যব তা টজন্যন 
ট লন্যত পান্যর। আহমদ মুসা  াে না, তৃতীে পন্যের অলস্তত্ব ও তান্যদর পলর ে 
মুসলমানন্যদর কান্যে ধরা পন্যড় টগন্যে, এো তারা না জানুক। অপ্রস্তুত অবোে 
ওন্যদর মুন্যোশ েুন্যে যাওো সবলদক টেন্যক সুলবধাজনক হন্যব। এসব ল ন্তা কন্যর 
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আহমদ মুসা বলল, ‘আমরা ওন্যদর বযাপান্যর এেনও শূে অবোন্যনই আলে। 
সামন্যন এগুন্যলই সবলকেু পলরষ্কার হন্যে যান্যব বন্যল আলম মন্যন কলর।’ 

‘অবশ্যই লবন্যভন বাগেমযান। তন্যব তারা যারাই টহাক, তারা োই টবৌদ্ধ 
এবং োই মুসললম কান্যরারই বন্ধু নে।’ 

কো টশে কন্যরই উন্যে দাাঁড়াল পুরসাত প্রজাদীপক। বলল, ‘লবন্যভন 
বাগেমযান। তুলম একেু বস। আলম একেু ঘুন্যর আলস। আর হ্যাাঁ, আমরা লেক 
একোন্যতই লাঞ্চ করব।’ 

পুরসাত প্রজাদীপক হাাঁেন্যত শুরু করল টভতন্যর যাবার দরজার লদন্যক।  
দরজা পযেন্ত টপৌেন্যতই লসলরত োনারতা বাইন্যর টেন্যক টদৌন্যড় ড্রইংরুন্যম 

প্রন্যবশ করল। উন্যত্তজনা ও টকৌতুহল লমলশ্রত তার মুে। টদৌড়রত অবোেই বলল, 
‘স্যার আপলন টতা ড্রাইভার আন্যনন না। আজ লক ড্রাইভার এন্যনন্যেন?’ 

‘না আলনলন। এ কো টকন বলে?’ 
‘একজন প্রন্য শনাল ড্রাইভান্যরর ইউলন রম পরা একজন টলাক 

আপনার গালড়র পাশ টেন্যক উন্যে টযন্যত টদেলাম। তার হাাঁোর মন্যধয পলাতক 
ট ান্যরর মত আ রণ লেল। আমার টদন্যে ভাল মন্যন হেলন।  

আহমদ মুসা লা  লদন্যে উন্যে দাাঁড়াল। বলল, ‘ড্রাইভার আসন্যব 
টকান্যত্থন্যক?’ 

ওলদন্যক পুরসাত প্রজাদীপকও ঘুন্যর দাাঁলড়ন্যেন্যে। তার মুন্যেও একই কো, 
এ সমে এোন্যন ড্রাইভার আসন্যব টকান্যত্থন্যক!’ 

বন্যল টস ড্রইংরুন্যমর টভতন্যর এন্যস আহমদ মুসার পান্যশ দাাঁড়াল। 
‘ লুন টদন্যে আলস। সন্যেন্যহর টশে রােন্যত টনই। টসল্ফ ড্রাইন্য র 

 ুলক্তন্যত আলম গালড় ভাড়া লনন্যেলে। টকান ড্রাইভার আসার কো নে।’ 
বন্যল আহমদ মুসা বাইন্যরর দরজার লদন্যক দ্রুত হাাঁেন্যত শুরু করল। তার 

টপেন্যন পুরসাত প্রজাদীপক ও লসলরত োনারতা হাাঁেন্যত শুরু করল। 
গালড়র কান্যে টপৌন্যে আহমদ মুসা পন্যকে টেন্যক টপলন্সল আকৃলতর একো 

টডন্যোন্যনেরও টবর করল। 
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অতযন্ত পাওোর লু এ টডন্যোন্যনের। টমোল, লবন্যফারক, এমনলক 
প্ল্ালষ্টক কভার উইপনস পযেন্ত টস লডন্যেক্ট করন্যত পান্যর। 

গালড়র কাোকালে টপৌেন্যতই টডন্যোন্যনের লবপ লবপ করা শুরু করল। আর 
লাল লসগনালও ভীেণ নাাঁ ন্যত শুরু কন্যরন্যে। 

সবাইন্যক দাাঁড় কলরন্যে আহমদ মুসা বলল, ‘গালড়ন্যত লনলশ্চত টবাম টপন্যত 
টরন্যেন্যে। আপনারা দাাঁড়ান, আলম টদলে টবামাো টকাোে টপন্যতন্যে।’ 

আহমদ মুসা হাাঁেন্যত শুরু কন্যরন্যে। পুরসাত প্রজাদীপক েপ কন্যর আহমদ 
মুসার হাত ধন্যর ট লল। বলল, ‘টতামার লগন্যে কাজ টনই। টবাম লডল উজ করা 
লবন্যফারক এক্সপােেন্যদর কাজ। আলম ওন্যদর ডাকলে।’ 

কো টশে কন্যরই পুরসাত প্রজাদীপক পুললশ টহডন্যকাোেোন্যর টেললন্য ান 
করল। দ্রুত একলে টবাম টোোড পাোন্যনার লনন্যদেশ লদল। 

‘টবাম লডল উজ করা নে, আলম যালেলাম টবামো টকাোে োকন্যত পান্যর 
টদেন্যত।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘এ গালড়ন্যত হাত টদওোও লেক হন্যব না। পুললন্যশর বালড়ন্যত এন্যসে, 
পুললন্যশর সান্যে আে। অতএব পুললশী লবধান টতামার মানন্যত হন্যব।’ বলল 
পুরসাত প্রজাদীপক। 

পুললন্যশর টবাম টোোড এল। 
গালড় দাাঁলড়ন্যে পড়ন্যতই গালড়র  ার দরজা এক সান্যে েুন্যল টগল।  ারজন 

পুললশ টনন্যম এল গালড় টেন্যক। 
টোোন্যডর ইন্সন্যপক্টর মংগুত এন্যস স্যালুে করল পুরসাত 

প্রজাদীপকন্যক। 
‘গুড টড ইন্সন্যপক্টর। ঐ গালড়োে টবাম পাতা আন্যে। টতামরা টদে।’ 

আহমদ মুসার গালড়র লদন্যক ইংলগত কন্যর বলল পুরসাত প্রজাদীপক। 
ইন্সন্যপক্টর তার টবাম টোোন্যডর লতন জনসহ এন্যগান্যলা গালড়োর লদন্যক। 
তারা প্রেন্যম লডন্যেক্টর লদন্যে গালড়র  ারলদক টেন্যক গালড়ো পরীো করল। 

তারপর তারা লনন্যজন্যদর মন্যধয পরামশে করল। 
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ইন্সন্যপক্টর মংগুত কন্যেক ধাপ টহাঁন্যে সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত 
প্রজাদীপন্যকর কান্যে এল। বলল, ‘স্যার ড্রাইলভং দরজার টভতন্যরর অংন্যশ টবাম 
ল ে করা আন্যে। গালড় েযান না কন্যর গালড়র দরজা টোলা লনরাপদ নে। েযান 
করন্যল তন্যবই বুঝা যান্যব লডল উন্যজর লক বযবো টনো যান্যব।’ 

‘ওন্যক, টগা অন।’ 
টবাম টোোড বযাগ টেন্যক যন্ত্রপালত টবর কন্যর ১ বগে েু আেতন লস্ক্রন 

লবলশষ্ট একো েযানার দাাঁড় কলরন্যে ট লল। 
গালড়র  ারলদক ঘুন্যর েযালনং সম্পূণে করল টবাম টোোড। েযালনং স্ক্রীন্যন 

গালড়র টভতন্যরর প্রলত ইলঞ্চর লবস্তালরত অবো তারা টদেল এবং এসব দৃন্যশ্যর 
 ন্যোও গতলর হন্যলা। 

টবাম টোোন্যডর ইন্সন্যপক্টর মংগুত এবং সহন্যযাগী লতন জন এল সহকারী 
টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপন্যকর কান্যে। বলল, ‘স্যার ড্রাইলভং দরজার 
টভতন্যরর পান্যশ টবাম পাতা রন্যেন্যে এবং প্রন্যতযক দরজার লন্যকর সান্যে 
টডন্যোন্যনের লাগান্যনা রন্যেন্যে। টয টকান দরজা েুলন্যত টগন্যলই লবন্যফারণ ঘেন্যব। 
সুতরাং গালড় বাাঁল ন্যে টবাম লডল উজ করা অসম্ভব। এমনলক গালড়লে টেন্যল োনান্তর 
করন্যত টগন্যল টয ঝাাঁকুলন লাগন্যব টডার লন্যক, তান্যতও টবান্যমর লবন্যফারণ ঘেন্যত 
পান্যর।’ 

‘টডার লন্যক টকান ঝাাঁকুলন লাগন্যলই লবন্যফারণ! এন্যকবান্যর আে-ঘাে বাধা 
পলরকল্পনা। মৃতযু অবধালরত কন্যরলেল গালড়র মাললন্যকর। ঈশ্বরন্যক ধেবাদ টয 
তা হেলন। লকন্তু গালড় টতা বাাঁ ন্যে না! বন্যল সহকারী টগান্যেো পুরসাত প্রজাদীপক 
তাকাল আহমদ মুসার লদন্যক। 

‘গালড় না বাাঁ ন্যল টয েলত হন্যব তা পূরণ করা যান্যব স্যার। লকন্তু তার আন্যগ 
ওন্যদর সান্যে একেু কো বন্যল টদলে স্যার আরও লক করা যাে।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘ওন্যেলকাম লবন্যভন বাগেমযান। টদে লক করা যাে।’ বলল পুরসাত 
প্রজাদীপক। 
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‘টতামান্যদর কান্যে গ্লাস-কােোর আন্যে?’ ইন্সন্যপক্টর মংগুতন্যক লেয কন্যর 
বলল আহমদ মুসা। 

‘আন্যে স্যার।’ বলল ইন্সন্যপক্টর মংগুত। 
‘গ্লাস লষ্টকার হুক আন্যে?’ 
‘আন্যে স্যার।’ 
‘ওগুন্যলা টবর কর।’ 
‘ইন্সন্যপক্টর লনন্যদেশ টদবার আন্যগই তার একজন সােী বযান্যগ সা ে করা 

শুরু কন্যর লদন্যেন্যে। দু’লে লজলনস টবর কন্যর টস ইন্সন্যপক্টন্যরর হান্যত লদল। 
আহমদ মুসা হাত বালড়ন্যে গ্লাস কাোর ও গ্লাস লষ্টকার হুক লনন্যে লনল এবং 

ইন্সন্যপক্টরন্যক লেয কন্যর বলল, ‘ড্রাইলভং লসন্যের জানালার টগাো কাাঁ  যলদ সলরন্যে 
টনো যাে, তাহন্যল টবাম লডল উন্যজর কাজ করন্যত পারন্যবন না?’ 

ইন্সন্যপক্টর মংগুত এতেন্যণ হাসল। বলল, ‘পারব স্যার েুব সহন্যজই। 
লকন্তু গ্লাস কাো ঝুাঁলকপূণে হন্যব স্যার।’ 

‘তা অবশ্যই। লকন্তু আলম টসো টদেব।’ 
বন্যল আহমদ মুসা গালড়র লদন্যক যাবার জন্যে পা বাড়াল। 
‘আপলন টকন স্যার? কাজো ওাঁন্যদর করন্যত লদন।’ বলল লসলরত 

োনারতা। তার কন্যণ্ঠ উন্যদ্বগ। 
‘না লবন্যভন বাগেমযান টতামার দরকার টনই। ইন্সন্যপক্টররাই ওো 

করন্যবন।’ পুরসাত প্রজাদীপক কতকো লনন্যদেন্যশর সুন্যর কোগুন্যলা বন্যল উেল। 
আহমদ মুসা মুে ল রাল পুরসতা প্রজাদীপন্যকর লদন্যক। বলল, ‘স্যার 

ওরা কাজোন্যক ঝুাঁলকপূণে মন্যন করন্যে। লকন্তু আলম ঝুাঁলকপূণে মন্যন করলে না। সুতরাং 
কাজো আমারই করা উল ত।’ 

বন্যল হাাঁো শুরু করল আহমদ মুসা। 
লসলরত োনারতা উপন্যরর লদন্যক ট ন্যে ভীতকন্যণ্ঠ বলল, ‘গড টেস লহম।’ 
পুরসাত প্রজাদীপক বলল, ‘সাবধান লবন্যভন, গড ইজ উইে ইউ।’ 
আহমদ মুসা লগন্যে গালড়র দরজার সামন্যন দাাঁড়াল। আহমদ মুসার 

টপেন্যন টপেন্যন টবাম টোোন্যডর টলাকরাও লগন্যে তার পান্যশ দাাঁড়াল। 
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আহমদ মুসা ইন্সন্যপক্টরন্যক বলল, ‘আপার েযানার টসে করুন। আলম 
টবাম ও টডন্যোন্যনেন্যরর অবো টদেন্যত  াই।’ 

সংন্যগ সংন্যগই দরজার সামন্যন েযানার তারা টসে করল। 
আহমদ মুসা টদেল টবামাো ড্রাইলভং লসে ও দরজার মাঝোন্যনর টলান্যর 

আোন্যলা টেপ লদন্যে টসন্যে রাো আন্যে। টবান্যমর একলে গ্রলন্থ টেন্যক টবলরন্যে আসা 
 ারলে তার গালড়র  ারলে দরজার টডার লন্যকর লদন্যক িুন্যক টগন্যে। 

আহমদ মুসা দরজার কলন্ডশন ভান্যলা কন্যর টদেল। গালড়ো নতুন না 
হন্যলও দরজার টসলেং লনেুাঁত টদেন্যত টপল। সুতরাং গালড়র দরজা টযন্যহতু নড়বন্যড় 
নে, তাই জানালার গ্লাস কাোর  াপ দরজার লকেু অংন্যশর উপর একেু টবলশ 
পড়ন্যলও টডার লন্যকর উপর লবন্দুমাত্রও পড়ন্যব না। 

লনলশ্চত হন্যে আহমদ মুসা জানালার গ্লান্যসর লেক মধযোন্যন গ্লাস লষ্টকার 
বলসন্যে লদল। 

গ্লাস কাোর হান্যত লনল আহমদ মুসা। 
টবাম টোোন্যডর ইন্সন্যপক্টর মংগুত বন্যল উেল, ‘স্যার েুব সাবধান! েুব 

টসনন্যসলেভ টডন্যোন্যনেরও আন্যে। যা সামাে কম্পন তালড়ত হন্যেও লবন্যফারণ 
ঘোে।’ 

সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক ও লসলরত োনারতাও 
আহমদ মুসার অন্যনকো কান্যে এন্যস দাাঁলড়ন্যেলেল। পুরসাত প্রজাদীপক 
অনুন্যরান্যধর স্বন্যর বলল, ‘গালড়র দাম টবলশ নে, টবাম সন্যমত কার ধ্বংস করা 
টহাক। তুলম এসব করন্যত টযন্যো না।’ 

পুরসাত প্রজাদীপক োমন্যতই লসলরত োনারতাও বলল, ‘লপ্ল্জ স্যার, 
টবাম টোোড যান্যক ঝুাঁলকপূণে বলন্যে, টস কাজ আপলন করন্যবন না।’ 

আহমদ মুসা টপেন ল ন্যর তাকাল। বলল, ‘স্যার আমার লেয টবামো 
আস্ত পাওো। তান্যত জানা যান্যব এো টকাো টেন্যক সাপ্ল্াই হন্যেন্যে।’ 

সহকারী টগান্যেো প্রধান লবস্মন্যের সান্যে তাকাল আহমদ মুসার লদন্যক। 
তার মন্যন একো আকলস্মক টতালপাড়ুঃ টয ভাবনা পুললন্যশর ভাবার কো লেল, টসো 
লবন্যভন বাগেমযান ভাবন্যে! 
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লকেু বলন্যত যালেল পুরসাত প্রজাদীপক। লকন্তু আহমদ মুসা তার আন্যগই 
টহন্যস উন্যে বলল, ‘গালড়র দরজার টয কলন্ডশন, তান্যত কাাঁ  কােন্যত টয টপ্রশার 
পড়ন্যব টসো টডার-লক পযেন্ত টপৌোন্যব না। শুধু টডার লন্যকর কাোকালে বাম প্রান্তো 
কাো একেু ঝুাঁলকপূণে। তবু আলম মন্যন কলর কাোরন্যক যলদ টকৌশন্যল বযবহার করা 
যাে, তাহন্যল টডার লন্যক লবন্দুমাত্র  াপও পড়ন্যব না।’ 

‘যলদ টকৌশন্যল বযবহার করা না যাে?’ শুকন্যনা মুন্যে উলদ্বগ্ন কন্যণ্ঠ লজজ্ঞাসা 
করল লসলরত োনারতা। 

‘টসভান্যব বযবহার করা যান্যব বন্যলই টতা কােন্যত যালে।’ বলল আহমদ 
মুসা। 

আহমদ মুসা ঘুন্যর গালড়র দরজার সামন্যন লগন্যে দাাঁড়াল। 
আহমদ মুসা লবসলমল্লাহ বন্যল লের হান্যত কাোর ধন্যর কাোন্যরর শীেে 

টকৌলণক পন্যেন্েন্যক বাাঁ প্রান্যন্তর মাোে গ্লান্যসর বুন্যক টসে করল। আহমদ মুসা 
ঝুাঁলকপূণে প্রান্তন্যকই প্রেন্যম কাোর লসদ্ধান্ত লনন্যেন্যে। গ্লান্যসর উপর কাোন্যরর শীেে 
টকৌলণক এমনভান্যব টসে কন্যরন্যে যান্যত সবেলনমণ পলরমাণ োন্যনর উপর কাোন্যরর 
 াপ লম্বভান্যব পন্যড়। কাোর টসে কন্যরই আহমদ মুসা তা এক োন্যন জানালার বেম 
পযেন্ত লনন্যে এল। 

না লকেুই ঘেল না। 
আলহামদুললল্লাহ বন্যল আহমদ মুসা এরপর েপ ও বেম প্রান্ত টকন্যে 

ট লল। সবন্যশন্যে গ্লাস লষ্টকান্যরর হুক ধন্যর টরন্যে ডান প্রান্ত টকন্যে ট লল। বাাঁ হাত 
লদন্যে জানালার গ্লাসলে টেন্যন লনন্যে েুাঁন্যড় ট ন্যল লদল। 

আহমদ মুসা ঘুন্যর দাাঁড়াবার আন্যগই টপেন টেন্যক লসলরত োনারতা বন্যল 
উেল, ‘েযাংক গড, ওন্যেল কাম স্যার, কনগ্রা ুন্যলশন।’ 

‘ওন্যেলকাম লসলরত।’ বন্যল আহমদ মুসা টবাম টোোডন্যক উন্যেশ্য কন্যর 
বলল, ‘ইন্সন্যপক্টর আপনারা কাজ শুরু করন্যত পান্যরন।’  

‘েযাংক ইউ স্যার।’ বন্যল ওরা কান্যজ টলন্যগ টগল। 
সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক তৎেণাত লকেু বন্যললন। 

ট াে ভরা লবস্মে লনন্যে টস তালকন্যেলেল আহমদ মুসার লদ। টবাম টোোড কাজ 
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শুরু করন্যল পুরসাত প্রজাদীপক আলন্যতাভান্যব আহমদ মুসার লপন্যে হাত টরন্যে 
বলল, ‘তুলম লনশ্চে টবামোও লডল উজ করন্যত পারন্যত?’ 

‘স্যার, এেুকু জালন লবলভন্ন ধরন্যনর টবাম লকভান্যব লডল উজ করন্যত হে।’ 
বলল আহমদ মুসা। 

‘লক জান না বলন্যতা? টতামার বযাপান্যর লবস্মে বাড়ন্যেই লবন্যভন 
বাগেমযান।’ 

‘জানার লবেে টয দুলনোন্যত কত, তা আমরা টকউ জালন না। জানা টগন্যল 
সবন্য ন্যে জ্ঞানী টয বযলক্ত টস হেত বলন্যতা আলম যা জালন, তা লকেু না জানার 
কাোকালে।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘কলেন কোও তুলম সুের কন্যর বলন্যত পার লবন্যভন বাগেমযান।’ পুরসাত 
প্রজাদীপক বলল। 

লকেু বলন্যত যালেল লসলরত োনারতা। লকন্তু তার আন্যগই গালড়র ওোন 
টেন্যক ইন্সন্যপক্টর মংগুত বন্যল উেল, ‘েযাংক গড, টবামন্যক লডল উজ করা টগন্যে।’ 

বন্যল টস েুন্যে এল আহমদ মুসার কান্যে। বলল, ‘স্যার আপনার কাে 
টেন্যক আমরা একো পুরন্যনা লশো নতুন কন্যর টপলাম টয, সংকে সমাধান্যনর 
একো না একো পে অবশ্যই োন্যক, তান্যক েুাঁন্যজ টবর করন্যত হে। আপনান্যক 
ধেবাদ স্যার।’ 

‘টবাম লডল উজ করার জন্যে টতামান্যদর ধেবাদ ইন্সন্যপক্টর।’ 
‘টসই সান্যে ধেবাদ ঈশ্বরন্যক টয, লতলন লবন্যভন বাগেমযান্যনর জীবন 

বাাঁল ন্যেন্যেন।’ 
কো টশে কন্যরই ইন্সন্যপক্টর মংগুতন্যক লেয কন্যর বলল, ‘তুলম পুললশ 

টষ্টশন্যন েবর দাও। তারা আসুক টকসো টরকডে করুক। ড্রাইভান্যরর েদ্মন্যবন্যশ 
একজন এন্যস গালড়ন্যত টবাম টপন্যত যাে। আমান্যদর টগন্যের দান্যরাোন্যনর টষ্টেন্যমন্ে 
লনন্যত হন্যব। টগন্যের লেলভ কযান্যমরার টরকডে টেন্যক ড্রাইভার টলাকোর  ন্যো লনন্যত 
হন্যব। টস মন্যন হে আন্যশ-পান্যশ টকাোও ওাঁৎ টপন্যত আন্যে গালড়ন্যত লবন্যফারণ 
ঘন্যেন্যে তা লনজ ট ান্যে টদন্যে যাওোর জন্যে। তদন্যন্তর কাজ এেনই শুরু করন্যত 
হন্যব।’ 
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একেু োমল পুরসাত প্রজাদীপক। বলল, ‘ইন্সন্যপক্টর, আমরা টভতন্যর 
আলে।’ 

ঘুন্যর দাাঁড়াল পুরসাত প্রজাদীপক আহমদ মুসার লদন্যক। বলল, ‘ ন্যলা 
লবন্যভন বাগেমযান,  ন্যলা মা লসলরত।’ 

হাাঁেন্যত লাগল পুরসাত প্রজাদীপক। তার লপেন্যন আহমদ মুসা ও লসলরত 
োনারতাও হাাঁেন্যত শুরু করল। 

আহমদ মুসা  লা শুরু কন্যরই লসলরত োনারতান্যক বলল, ‘আলম কৃতজ্ঞ 
লমস লসলরত। তুলম আমার জীবন বাাঁ ান্যত সতকে কন্যরে।’ 

লসলরত োনারতা লবলস্মত ট ান্যে তাকাল আহমদ মুসার লদন্যক। বলল, 
‘লকভান্যব স্যার?’ 

‘গালড় টেন্যক নকল ড্রাইভারন্যক পালান্যত তুলমই টদন্যেে এবং তান্যক তুলম 
সন্যেহ কন্যরে। এই সন্যেহ টেন্যকই এই টবাম উদ্ধার হন্যলা।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘লকন্তু আমার এেনও লবস্মে লাগন্যে স্যার তান্যক আমার সন্যেহ হন্যলা 
টকন? টকনই বা মন্যন হন্যলা টয, েুন্যে লগন্যে কোো আমার বলা দরকার। মন্যন হন্যে 
টভতর টেন্যক টকউ একজন এসব কলরন্যেন্যে। স্যার এো ঈশ্বন্যররই কাজ।’ লসলরত 
োনারতা বলল। 

‘লেক বন্যলে লসলরত। এমনো ঘন্যে। তন্যব ভালগযস তুলম ওোন্যন লেন্যল। 
লকন্তু বুঝন্যত পারলে না, তুলম টতা টভতন্যর  ন্যল লগন্যেলেন্যল, ওোন্যন টগন্যল কেন?’ 
বলল আহমদ মুসা। 

লসলরত োনারতা তাকাল আহমদ মুসার লদন্যক। লনন্যজর আঙনু্যল  াপ লদন্যে 
সামন্যন তার লপতার লদন্যক ইংলগত কন্যর একেু দাাঁড়ান্যত বলল। 

আহমদ মুসা দাাঁড়াল। 
লসলরত োনারতা তার কণ্ঠ নালমন্যে বলল, ‘স্যার আলম আলড় টপন্যত 

আপনান্যদর কো শুনলেলাম। জান্যবর জহীর উলেন্যনর বযাপান্যর সরকার লক ভাবন্যে 
তা জানার জন্যে অন্যপো করন্যত পারলেলাম না। তন্যব দুুঃে টপন্যেলে, সরকান্যরর 
লসদ্ধান্যন্তর শুন্যন। লকন্তু অে একো লাভ হন্যেন্যে। আলম জানন্যত টপন্যরলে টয, আপলন 
মুসলমান। আলম েুলশ হন্যেলে।’ 
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‘টকন?’ লজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘কারণ, জান্যবর বাংগসা জহীর উলেনও মুসলমান। আলম এেন লনলশ্চত 

টয, সরকান্যরর কো যাই টহাক জান্যবর জহীর উলেনরা আপনার মত লমরাকল 
টলান্যকর সাহাযয পান্যব।’ লসলরত োনারতার টশন্যের কোগুন্যলা ভারী হন্যে 
উন্যেলেল। টসই সান্যে তার ট াে দু’লেও সজল হন্যে উন্যেলেল। 

‘টভব না লসলরত, সব লেক হন্যে যান্যব ইনশাআল্লাহ।’ সান্তনার কণ্ঠ 
আহমদ মুসার। 

‘স্যার, আজ আপনার কো টশানার পর ভাবনা অন্যনক কন্যমন্যে। লকেুেণ 
আন্যগ আপনার ও আববার আন্যলা নাে আরও আশালিত হন্যেলে। তবু স্যার, কষ্ট 
মন টেন্যক যান্যে না। স্যলর।’ কাাঁপা কণ্ঠ লসলরত োনারতার। 

‘গধযেয ধরন্যতই হন্যব লসলরত। আজ আল্লাহ টযমন টতামার মন্যধয কো বন্যল 
উন্যেন্যেন, টযভান্যব লতলন আজ আমান্যদর সাহাযয কন্যরন্যেন, টসভান্যবই লতলন 
আমান্যদর সাহাযয করন্যবন।’ আহমদ মুসা বলল। 

লসলরত োনারতা রুমাল লদন্যে ট াে ভাল কন্যর মুন্যে লনন্যে বলল, ‘ধেবাদ 
স্যার।  লুন আমরা লপলেন্যে পন্যড়লে।’ 

ড্রইং রুন্যম টিাকার মুন্যেই ভুজ বাহাদুরন্যক পাওো টগল। তান্যক বলল 
পুরসাত প্রজাদীপক, ‘টেলবন্যল োবার লালগন্যেে?’ 

‘স্যার োবার লালগন্যেও সলরন্যে টনো হন্যেলেল, আবার লাগান্যনা হন্যে। 
মাত্র পাাঁ  লমলনে লাগন্যব। স্যার।’ 

‘আো। তুলম ওলদন্যক টদে।’ ভুজ বাহাদুরন্যক এ কোগুন্যলা বন্যল টসা াে 
বন্যস পড়ল পুরসাত প্রজাদীপক। বলল টস আহমদ মুসান্যক, ‘এন্যসা আমরা একেু 
বলস।’ 

‘স্যার, এই  াাঁন্যক আলম নামাযো পন্যড় লনন্যত  াই।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ও, টতামান্যদর মধযান্যহ্নর একো নামায টতা আন্যে। তা নামান্যযর 

জােগাো টকাোে হন্যল  লন্যব?’ পুরসাত প্রজাদীপক বলল। 
‘টয টকান জােগাে। একেু োলল টমন্যঝ হন্যলই ভাল হে।’ বলল আহমদ 

মুসা। 
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‘মা লসলরত, ওন্যক ওপান্যশর রুমোে লনন্যে যাও। রুমো োলল আন্যে, 
টমন্যঝও পলরষ্কার।’ 

‘ধেবাদ স্যার।’ বন্যল আহমদ মুসা উন্যে দাাঁড়াল। 
লসলরত োনারতাও উন্যেন্যে। বলল, ‘স্যার আপনান্যদর নামায লদন্যন 

পাাঁ বার হে, লেক না?’ 
আহমদ মুসা লসলরত োনারতার টপেন্যন হাাঁেন্যত হাাঁেন্যত বলল, ‘হ্যাাঁ।’ 
‘স্যার আপনান্যদর ধন্যমে লনেলমত অন্যনক ধমেীে আ ার পালন করন্যত হে, 

লকন্তু তা সহজ। লকন্তু আমান্যদর ধন্যমে টকান ধমেীে কাজ টনই, দালেন্যত্বর ভার টনই, 
কতেন্যবযর তাড়া টনই।’ লসলরত োনারতা বলল। 

‘টসোই টতা ভাল।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ভাল টকাোে স্যার। মান্যঝ মান্যঝই মন্যন হে, ধন্যমের কাজ যেন টনই, 

তেন ধমেো টকন! লবশ্বাসন্যক টযৌলক্তক ও জীবন্ত রাোর জন্যে যলদ টকান কাজ বা 
দালেত্ব-কতেবয না োন্যক, তাহন্যল লবশ্বাসও এক সমে হালরন্যে যাে। তাই হন্যে 
স্যার। আমরা আর লনন্যজন্যক টবৌদ্ধ বন্যল টগৌরব টবাধ কলর না।’ 

‘টনা-কন্যমন্ে।’ 
‘কন্যমন্ে আপলন করন্যবন টকন, আলমই টতা করলাম।’ 
বন্যল একো দরজার সামন্যন েমন্যক দাাঁড়াল। বলল, ‘স্যার োলল রুম 

এোই।’  
‘আমার টতা োলল রুম দরকার টনই, দরকার কন্যেক  েু টমন্যঝর। 

ধেবাদ লসলরত।’ 
আহমদ মুসা ঘন্যর িুন্যক টগল। 
লসলরত ল ন্যর এল ড্রইং রুন্যম। বসল লপতার পান্যশ। বলল, ‘আববা, 

টতামার টবাম টোোড লকন্তু গালড় সন্যমত লবন্যফারণ ঘোন্যনা োড়া টবাম 
লডল উন্যজর উপাে টবর করন্যত পান্যরলন। লম. লবন্যভন টসো টপন্যরন্যে।’ 

‘টসোই ভাবলে লসলরত। যতই লবন্যভনন্যক টদেলে, লবস্মে বাড়ন্যে। 
জানালার কাাঁ  সলরন্যয টবাম লডল উজ করার বুলদ্ধই শুধু টস টবর কন্যরলন, টয 
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জানালার গ্লাস কাোর ঝুাঁলক লনন্যত সাহস কন্যরলন আমান্যদর টবাম টোোড, টসই 
কাজ টস অদ্ভুত দেতার সান্যে কন্যরন্যে।’ বলল পুরসাত প্রজাদীপক। 

‘লকন্তু আববা আমার কান্যে এর ট ন্যেও বড় লবস্মন্যের হন্যলা, একজন 
আন্যমলরকান মুসলমান পাত্তানীর একলে ল লে টপন্যে তান্যদর সাহাযয করন্যত েুন্যে 
এল একা!’ লসলরত োনারতা বলল। 

‘লবস্মন্যের টতা বন্যেই, লকন্তু মা, টস টয এ ধরন্যনর দালেত্ব টনোর উপযুক্ত 
তা টস ইলতমন্যধযই প্রমাণ কন্যরন্যে।’ 

এ সমে টগন্যের লসলকউলরলে গাডেমযান ড্রইংরুন্যমর দরজাে এন্যস টভতন্যর 
আসার অনুমলত  াইল। 

টস অনুমলত লনন্যে টভতন্যর এন্যস একলে ল লে পুরসাত প্রজাদীপন্যকর হান্যত 
লদন্যে বলল, ‘স্যার এো টমহমান লবন্যভন বাগেমযান্যনর জন্যে ল লে।’ 

পুরসাত প্রজাদীপক ল লেলে হান্যত লনন্যে বলল, ‘লেক আন্যে ওাঁন্যক লদন্যে 
টদব।’ 

লসলকউলরলে  ন্যল টগল। 
ল লেলে একলে ল রকুে। 
ল রকুেলে হান্যত টপন্যেই ভ্রু’কুলঞ্চত হন্যে উন্যেন্যে সহকারী টগান্যেো প্রধান 

পুরসাত প্রজাদীপন্যকর। অপরান্যধর লবলভন্ন ধারার সান্যে পলরল ত পুরসাত 
প্রজাদীপক ভান্যলা কন্যরই জান্যন, এমন অবোে এ ধরন্যনর ল রকুে টকান ভাল েবর 
লনন্যে আন্যস অেবা বহন কন্যর োরাপ টকান সংবাদ। 

ল রকুেলের ভাাঁজ েুন্যল ট ান্যের সামন্যন তুন্যল ধরল। 
এই সমে নামায টশন্যে ড্রইং রুন্যম প্রন্যবশ করল আহমদ মুসা। 
পুরসাত প্রজাদীপক তান্যক স্বাগত জালনন্যে বলল, ‘এন্যসা লবন্যভন 

বাগেমযান। টতামার কান্যে একো ল রকুে এন্যসন্যে। তুলমই পড়।’ 
‘আহমদ মুসা পুরসাত প্রজাদীপন্যকর পান্যশর টসা াে বসন্যত বসন্যত 

বলল, ‘আমার নান্যম ল রকুে?’ আহমদ মুসার কন্যণ্ঠ লবস্মে। 
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পুরসাত প্রজাদীপক আহমদ মুসার হান্যত ল রকুে তুন্যল লদন্যে বলল, ‘টগে 
টেন্যক আমান্যদর লসকুলরলের টলাক লদন্যে টগন্যে। তান্যক এইমাত্র টক একজন টলাক 
এলে লদন্যে টগন্যে।’ 

আহমদ মুসা ল রকুেলে হান্যত লনন্যে দ্রুত তার ওপর ট াে বুলাল। আহমদ 
মুসার টোাঁন্যে একো হালস  নু্যে উেল। বলল, ‘স্যার যারা টবাম টপন্যতলেল আমান্যক 
মারার জন্যে, তারাই এই ল রকুেলে পালেন্যেন্যে।’ পড়লে শুনুনুঃ  

‘‘লবন্যভন বাগেমযান, টবান্যমর হাত টেন্যক টবাঁন্য  টগে, আনে কন্যর নাও। 
টজন্যন রাে, আমান্যদর ‘েযাক ঈগল’’ যার উপর নজর ট ন্যল, টস আর বাাঁন্য  না। 
টতামান্যক টবামাে মারার লসদ্ধান্ত আমরা পান্যেলে। তুলম আমান্যদর ১১ জনন্যক হতযা 
কন্যরে। টতামার টদহন্যক আমরা এগার েুকন্যরা করব। তন্যব মালকেন নাগলরক 
লহন্যসন্যব টতামান্যক একো সুন্যযাগ লদলে। তুলম কাল সকান্যলর আন্যগ যলদ োইলযান্ড 
তযাগ কন্যরা, তাহন্যল টতামার মৃতযুদন্ডান্যদশ রলহত হন্যে যান্যব।’ 

ল লে পড়া টশে কন্যর আহমদ মুসা বলল, ‘ল লেন্যত কারও দস্তেত টনই। 
দস্তেন্যতর োন্যন একো ‘েযাক ঈগল’ আাঁকা। ঈগললে টসাজা উধেমুেী হন্যে 
লিন্যসন্যন্ের টপন্যে বন্যস আন্যে। লিন্যসন্যন্ের দু’লে বাহু ঈগললের দু’পাশ লদন্যে উন্যে 
দু’বাহুর দু’প্রান্ত টযোন্যন কাোকালে টপৌন্যেন্যে, টসোন্যন একলে তারকা। তারকার 
েেলে বাহু। আর......।’ 

‘োক লবন্যভন বাগেমযান। ল লের মন্যনাগ্রাম নে, ল লের বক্তন্যবযর লদন্যক 
এন্যসা।’ আহমদ মুসার কোর মাঝোন্যন বন্যল উেল পুরসাত প্রজাদীপক। 

‘সাংঘালতক-সবেনাশা ল লে এো। লকেু করন্যত হন্যব।’ বলল লসলরত 
োনারতা। তার মুে ভন্যে-উন্যদ্বন্যগ  যকান্যশ হন্যে টগন্যে। 

‘লেক তাই মা। মারাত্মক ল লে। সাংঘালতক দুুঃসাহস ওন্যদর। পুললশ 
কমেকতোর বালড়ন্যতও ওরা এভান্যব ল লে পাোন্যত পান্যর! লকন্তু লবন্যভন বাগেমযান তুলম 
এ লনন্যে ভাবে বন্যল টতা মন্যন হন্যে না?’ বলল পুরসাত প্রজাদীপক। 

‘স্যার আমার টতা ল ন্তার লকেু টনই। ওরা লকভান্যব টকাোে আমান্যক 
আিমণ করন্যব, এো ওন্যদর ল ন্তার লবেে। ওন্যদর পলরকল্পনা আমার জানা 



পাত্তানীর সবজু অরন্যে  101 

 

োকন্যল তা লনন্যে ল ন্তা করতাম। লকন্তু টসো টতা জালন না।’ আহমদ মুসার কণ্ঠ 
গম্ভীর। 

‘লকন্তু সাবধান টতা হন্যত হন্যব। এজন্যে ল ন্তা করা দরকার।’ বলল 
পুরসাত প্রজাদীপক। 

‘স্যার ওরা সন্যবোচ্চ পযোন্যের পুললশ কমেকতোর বাসাে এন্যস গালড়ন্যত 
টবাম টপন্যতন্যে, ল রকুে পালেন্যে টেে কন্যর টগন্যে। সাবধান হওোর আর জােগা 
টকাোে োকল স্যার?’ আহমদ মুসা বলল। 

যলদ তাই টতামার লবশ্বাস হে, তাহন্যল কাল সকান্যলর আন্যগই োইলযান্ড 
টেন্যক  ন্যল যাও লবন্যভন বাগেমযান। তুলম েুব ভাল টেন্যল, আমান্যদর অন্যশে উপকার 
কন্যরে। টতামার টকান েলত আমরা সহ্য করন্যত পারন্যবা না। ওন্যদর শত্রুতা 
আমান্যদর সান্যে। আমরা ওন্যদর টদন্যে টনব।’ 

পুরসাত প্রজাদীপক োমন্যতই লসলরত োনারতা বন্যল উেল, ‘উলন যান্যবন 
টকন আর টযন্যত বলেই বা টকন? তাাঁন্যক লনরাপত্তা টদো টতা টতামান্যদর কাজ।’ 

‘আলম পালাব না লমস লসলরত। আমান্যক এগার েুকন্যরা করন্যত হন্যল টতা 
তান্যদর আমার কান্যে আসন্যত হন্যব, গান্যে হাত লদন্যত হন্যব। আমারও ওন্যদর কান্যে 
যাওো প্রন্যোজন, জানা প্রন্যোজন। না হন্যল জান্যবর জহীর উলেনন্যক আলম উদ্ধার 
করব লক কন্যর?’ বলল আহমদ মুসা লনলশ্চন্ত, লনরুলদ্বগ্ন কন্যণ্ঠ। 

লসলরত োনারতার লবস্মে-লবন্যফালরত ট াে আহমদ মুসার উপর লনবদ্ধ। 
তার ভাবনা, লবন্যভন বাগেমযান্যনর মনো লক পােন্যরর গতলর? টসোন্যন টকান ভে 
প্রন্যবশ কন্যর না? এই সাংঘালতক অবোে এভান্যব এমন কো টস বলন্যত পান্যর লক 
কন্যর! 

পুরসাত প্রজাদীপকও তালকন্যেন্যে আহমদ মুসার লদন্যক। তার ট ান্যে মুগ্ধ 
দৃলষ্ট। বলল, ‘ধেবাদ, লবন্যভন বাগেমযান, তুলম লেক টতামার মতই কো বন্যলে। 
তুলম লনলশ্চত োক, আমার সবরকম সহন্যযালগতা টতামার সান্যে আন্যে। লকন্তু লবন্যভন 
বাগেমযান, অবন্যশন্যে ল লের ‘েযাক ঈগল’ এবং জান্যবর জহীর উলেন যলদ এক হন্যে 
যাে, তাহন্যল টকমন হন্যব?’ 
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আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এো হওো অসম্ভব স্যার। ‘েযাক ঈগল’ 
এর আজন্যকর ল লেও প্রমাণ করন্যে, ‘েযাক ঈগল’ এবং জান্যবর জহীর উলেনরা 
আলাদা।’ 

‘লকভান্যব?’ উৎসুক কন্যণ্ঠ বলল পুরসাত প্রজাদীপক। 
‘ল লের মন্যনাগ্রান্যম েযাক ঈগন্যলর  ারপান্যশ লিন্যসন্যন্ের টবষ্টন োকন্যলও 

মন্যনাগ্রান্যমর শীন্যেে লিন্যসন্যন্ের দু’বাহুর মুন্যোমুলে হওোর জােগাে টদেুন েে 
টকান্যণর একলে তারকা। েে টকান্যণর এই তারকা ইহুদীন্যদর প্রতীক। এই তারকা 
মন্যনাগ্রামলের শীন্যেে রন্যেন্যে এবং এই তারকাই মন্যনাগ্রান্যমর টমৌল পলর ে। ‘েযাক 
ঈগল’ মুসললম সংগেন হন্যল মন্যনাগ্রান্যম এই ল হ্ন অবশ্যই বযবহৃত হন্যতা না।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

লেকই বন্যলে লবন্যভন বাগেমযান। ইহুদীন্যদর তারকার েেলে টকাণ 
মুসলমানন্যদরর তারকাে পাাঁ লে টকাণ। মুসললম সংগেন্যনর মন্যনাগ্রান্যম েে 
টকান্যণর তারকা বযবহৃত হন্যত পান্যর না। লকন্তু লবন্যভন বাগেমযান এন্যত টতা দুুঃলশ্চন্তা 
আরও টবন্যড় টগল। লসআইএ এবং পলশ্চমা টগান্যেো সংো সমূন্যহর সাহাযয 
এেনও তারা পাে। টস কারন্যণ এেনও তারা অদময। তারা করন্যত পান্যর না এমন 
লকেু টনই। আজন্যকর ঘেনা এবং এই ল লেও তার একো প্রমাণ। সুতরাং আলম 
মন্যন করলে লবন্যভন বাগেমযান। এোই ভাল টয, তুলম কাল সকান্যলর মন্যধয  ন্যল 
যাও। যুন্যদ্ধ টকৌশলগত পশ্চাৎ অপসরণ টদান্যের নে।’ বলল পুরসাত প্রজাদীপক 
গম্ভীর কন্যণ্ঠ। 

‘ধেবাদ স্যার, আপলন আমার লনরাপত্তার কো আন্তলরকভান্যব ভাবন্যেন। 
লকন্তু স্যার আন্যগই বন্যললে, আলম আমার লমশন টশে না কন্যর  ন্যল যান্যবা না। আলম 
আপনান্যদর ঝুাঁলকর মন্যধয ট লন্যবা না স্যার। আলম আমার মত কন্যর  লন্যত বাধা 
পাব না, এেুকু লনশ্চেতা শুধু আপনার কাে টেন্যক  াই।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘তুলম আমান্যক ভুল বুন্যঝা না লবন্যভন বাগেমযান। টতামান্যক সাহাযয করার 
নীলতগত লসদ্ধান্ত সরকার লনন্যেন্যে। আলম ওন্যদর আললেন্যমোম এড়াবার জন্যেই 
টতামান্যক ঐ পরামশে লদলেলাম। এরপরও তুলম এন্যগান্যত  াইন্যল আমান্যদর সাহাযয 
তুলম পান্যব। টদন্যশর সব পুললশ অল স, পুললশ টষ্টশন্যন অবোন্যনর সুন্যযাগ তুলম 
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পান্যব, তুলম  াইন্যল পুললশ শলক্তন্যকও টতামার পান্যশ পান্যব।’ বলল পুরসাত 
প্রজাদীপক। 

‘আপনান্যদর সাহাযয আমার দরকার হন্যব, লকন্তু পুললন্যশর আশ্রে লকংবা 
পুললন্যশর যানবাহন আলম বযবহার করন্যবা না।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘টকন?’ লজজ্ঞাসা লসলরত োনারতার। 
‘পুললশ ও পুললন্যশর অবোন সকন্যলর ট ান্যের সামন্যন োন্যক। সুতরাং 

আমান্যক েুাঁন্যজ পাওো ও আমার উপর ট াে রাো সহজ হন্যব। এন্যত কন্যর তারা 
তান্যদরন্যক আমার ট ান্যের আড়ান্যল রােন্যত পারন্যব।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘টতামার এ কো লেক লবন্যভন বাগেমযান। লকন্তু তুলম টহান্যেল-ন্যরষ্টহাউন্যজ 
োকন্যত টগন্যলও টতা তান্যদর নজন্যর পন্যড় যান্যব।’ বলল পুরসাত প্রজাদীপক। 

‘তবু এো লনরাপদ, এ লেকানা তান্যদর অন্যনক েুাঁন্যজ টবর করন্যত হন্যব, 
লকন্তু পুললশ টষ্টশন তান্যদর েুাঁজন্যত হন্যব না।’ 

পুরসাত প্রজাদীপন্যকর মুন্যে একো সহজ হালস  ুন্যে উেল। ট ান্যে তার 
প্রশংসার দৃলষ্ট। লকেু বলার জন্যে মুে েুলন্যত যালেল। তার কোে বাধা লদন্যে 
লসলরত োনারতা বলল, ‘আর টকান কো নে এেন। টেন্যত টেন্যতও বালক কো 
বলন্যত পারন্যবন। উেুন টেন্যত  লুন।’ 

‘লেক বন্যল মা’ বন্যল পুরসাত প্রজাদীপক উন্যে দাাঁড়াল। আহমদ মুসাও। 
 
 
 
গালড় কন্যর টহান্যেন্যল ল রলেল আহমদ মুসা। জানালার কাাঁ  কাো টসই 

গালড়ো লনন্যে।  
আহমদ মুসা তেন গালড়ো লনন্যে ভাবলেল। গালড়ো টহান্যেন্যলর একলে 

পযেেন সংোর। লবরাে েলত হন্যেন্যে গালড়র। টবশ অেে দন্ড লদন্যত হন্যব তান্যক। 
অবশ্য পুরসাত প্রজাদীপক ইলতমন্যধযই টেললন্য ান্যন সংোলেন্যক জালনন্যে লদন্যেন্যে 
দুঘেেনার কো। পুললশ লবভাগই টয গালড়র েলতপরূণ টদন্যব জালনন্যে লদন্যেন্যে 
টসোও। লকন্তু আহমদ মুসা পুললন্যশর এ অ ার গ্রহণ করন্যত রালজ হেলন। 
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হাউলজং টপলরন্যে বড় রাস্তাে এন্যস পড়ল আহমদ মুসার গালড়। এ রাস্তার 
ওধান্যরই আহমদ মুসার টহান্যেল। লকন্তু অন্যনকো পে ঘুন্যর টসোন্যন টপৌেন্যত হন্যব। 

রাস্তাে তেন গালড়র প্র ন্ড লভড়। দাাঁলড়ন্যে পড়ল আহমদ মুসার গালড়। 
রাস্তাে গালড়র টস্রান্যত প্রন্যবশ করন্যত হন্যল উপযুক্ত টস্পন্যসর জে অন্যপো করন্যত 
হন্যব। আহমদ মুসার দৃলষ্ট লেল সামন্যন। একো ভাাঁজ করা কাগজ এন্যস পড়ল 
আহমদ মুসার টকান্যলর উপর। টের টপল আহমদ মুসা। ভাাঁজ করা কাগজলের 
লদন্যক একবার তালকন্যেই আহমদ মুসা টোলা জানালা লদন্যে টপেন ল ন্যর তাকাল। 
এই মাত্র হ্যাে মাোে পরা একজন টলাক তার গালড় অলতিম কন্যর টগন্যে। লনশ্চে 
টসই কাগজো ট ন্যল টগন্যে। 

টপেন লদন্যক তালকন্যে টসই হ্যােওোলান্যক টদেন্যত টপল আহমদ মুসা। 
হ্যাাঁ, টদন্যেই বুঝল একজন টমন্যে টস। কান্যলা  লু পযান্ে, লাল হা  হাতার শেে 
সােে, মাোে বাদামী কালান্যরর হ্যাে। টমন্যেলে েুব লনলশ্চন্যন্ত হাাঁেন্যে। বুঝল টমন্যেলে 
শত্রু নে। 

লবলস্মত আহমদ মুসা তার ট াে ল লরন্যে লনল। টকাল টেন্যক কাগজলে তুন্যল 
লনল। ভাাঁজ েুন্যল কাগজলে টমন্যল ধরল ট ান্যের সামন্যন। 

কাগজলে একো ল লে। পলরষ্কার ইংন্যরলজন্যত টলো। পড়ল আহমদ মুসাুঃ 
‘আপনার একালধক পযান্ে ও সান্যেের সান্যে সু াগ্র সাইন্যজর িান্সলমোর 

লাগান্যনা আন্যে। আপনার লান্যগজ বযান্যগও তা লাগান্যনা োকন্যত পান্যর। আপলন 
টযোন্যনই োন্যকন, টযোন্যনই যান, শত্রুরা িান্সলমোন্যরর লসগোল অনুসরণ কন্যর 
আপনান্যক টলান্যকে করন্যত পারন্যব। প্রলত পন্যদ তান্যদর পন্যে আপনান্যক অনুসরণ 
করা সম্ভব।’ 

আপনার একজন শুভাকাঙেী 
স্বাভালবক লবস্মন্যের এক অন্যক্টাপাস এন্যস আহমদ মুসান্যক লঘন্যর ধরল। 

শত্রুপন্যের নজন্যর টস আন্যে, লকন্তু এতোই টঘরাও টস তান্যদর দ্বারা! লক কন্যর এো 
সম্ভব হন্যেন্যে! 

আহমদ মুসা টহান্যেন্যলর টরন্ে-এ-কার কনোন্যর টনন্যম গালড়ো সংলশস্নষ্ট 
টকাম্পালনন্যক জমা লদন্যে েলতপূরণ পলরন্যশাধ কন্যর প্রন্যবশ করল পান্যশর একলে 
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টপশান্যকর টদাকান্যন। টদাকানলে শুধু টপাশান্যকর নে, টহান্যেন্যলর একজন অলতলে 
তার লনতয প্রন্যোজনীে বযবহান্যরর যা  াইন্যত পান্যর তার প্রাে সবই আন্যে। আহমদ 
মুসা দুই টসে টপাশাকসহ আন্ডারওেযার টেন্যক শুরু কন্যর টগলঞ্জ, টমাজা, জুতা 
সবই লকনল। টদাকান টেন্যক টবলরন্যে উন্যে এল টহান্যেন্যলর লবীন্যত। লগন্যে দাাঁড়াল 
লরন্যসপশন্যনর পান্যশ বুলকং কাউন্োন্যর। বলল কাউন্োন্যরর টলাকলেন্যক, ‘আমার 
লহসাবো লদন। এেনই পাওনা লমলেন্যে টদব। আলম  ারোর মন্যধযই  ন্যল যাব।’ 

‘ওন্যক স্যার’ বন্যল টলাকলে কলম্পউোন্যরর লহসাব কন্যে লহসান্যবর কাগজ 
আহমদ মুসার হান্যত লদল। 

আহমদ মুসা োকা পলরন্যশাধ কন্যর লল ন্যের লদন্যক  লল। টপেন টেন্যক 
একজন টবোরা পান্যশ এন্যস বলল, ‘স্যার আপলন যান্যেন, আলম আসব?’ 

আহমদ মুসা তার লদন্যক একবার তালকন্যে বলল, ‘এন্যসা।’ 
দশতলার লনন্যজর কন্যে  ন্যল এল আহমদ মুসা। 
কন্যেক লমলনন্যের মন্যধয বেও এন্যস টপৌেল ঘন্যর। িুন্যকই বলল, ‘স্যার 

আপনার টতা লান্যগজ টরলড হেলন। এইমাত্র বাইন্যর টেন্যক আসন্যলন। আলম লক 
সাহাযয করব?’ 

তাকাল আহমদ মুসা টবল বন্যের লদন্যক। বলল, ‘লেক আন্যে। একেু কষ্ট 
কর।’ 

পন্যর োকা গান্যের সবকো টপাশাক েুন্যল নতুন টকনা টসন্যের একলে পন্যর 
লনন্যেলেল আহমদ মুসা। 

নতুন বযাগ গুলেন্যে লনলেল আহমদ মুসা। পুরন্যনা লকেুই এ বযান্যগ তুলল 
না। ল রুনী, েুে ব্রান্যশর মত লজলনসও নে। এসব লকেুই আহমদ মুসা নতুন লকন্যন 
লনন্যে এন্যসন্যে। 

টবল বেলে পুরন্যনা বযান্যগ কাপড়-ন্য াপড়সহ সবলকেু গুলেন্যে তুন্যললেল। 
বলল আহমদ মুসান্যক লেয কন্যর, ‘এত তাড়াতালড় লেলকে টপন্যে টগন্যলন স্যার, 
টকান এোর লাইন্যন্সর লেলকে?’ 

লবদুযৎ স্পৃন্যষ্টর মত উন্যে দাাঁড়াল আহমদ মুসা। তীব্র দৃলষ্টন্যত তাকাল টবল 
বন্যের লদন্যক। প্রেন্যমই টয লবেেলে তার কান্যে বড় হন্যে উেল টসো হন্যলা টেন্যললে 
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তার সম্পন্যকে অন্যনক লকেুই জান্যন। টস আজ যান্যে, এো টস জান্যন এবং তাড়াহুড়া 
কন্যর তার  ন্যল যাওো প্রন্যোজন, এ লবেেোও তার জানা। এর এই অেে টয, েযাক 
ঈগন্যলর সান্যে এর টকান রকম সম্পকে আন্যেই। তার টপাশাক পলরেদ ও লান্যগন্যজ 
এমন বযাপক ‘িান্সলমোর’ োপন করা টহান্যেন্যলর একালধক টলান্যকর সান্যে ‘োক 
ঈগন্যলর’-এর টযাগসাজস োড়া সম্ভব হেলন। এই টবল বে লক তান্যদর মন্যধয 
একজন? 

আহমদ মুসার হাত পযান্যন্ের পন্যকন্যে  ন্যল টগন্যে। টবলরন্যে এল লরভলবার 
লনন্যে। লরভলবার টসাজা টবল বেলের লদন্যক তাক করল। এলগন্যে টগল তার লদন্যক। 

টবল বেলে ভূত টদোর মত উন্যে দাাঁলড়ন্যেন্যে। তার দু’ট াে ভন্যে 
লবন্যফালরত। 

‘টতামার নাম লক?’ লজজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। কন্যোর কণ্ঠ তার। 
‘এযারন।’ শুকন্যনা কন্যণ্ঠ আেকা গলাে বলল টবল বে। 
নাম শুন্যন আহমদ মুসার ট ান্যে আনন্যের এক নতুন লঝললক টদো টগল। 
‘এই টহান্যেন্যল ‘েযাক ঈগন্যল’র কেজন আে টতামরা?’ 
আহমদ মুসা এযারন্যনর কপান্যল লরভলবার টেলকন্যে বলল, ‘বলন্যব, না 

মরন্যব?’ 
মুে তুলল টবল বে এযারন। বলল টস, ‘বললে স্যার। আমরা দু’জন 

আলে। একজন লন্ড্রীন্যত, আলম টবল বে।’ মরার মত  যাকান্যশ হন্যে টগন্যে তার 
মুে। 

‘আমার টপাশাক-লান্যগন্যজ ‘িান্সলমোর’ বলসন্যেন্যে টক?’ 
‘আমরা দু’জন্যনই। লন্ড্রীন্যত এবং রুন্যম।’ 
‘টকন?’ 
‘আমরা করন্যত বাধয হন্যেলেলাম।’ 
‘টক বাধয কন্যরলেল?’ 
‘েযাক ঈগল’-এর লম. আইজযাক।’ 
‘টক এই আইজযাক?’ 
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‘ল নতাম না। বযাংকক টসন্িাল লসনাগন্যগ তার সান্যে আমান্যদর পলর ে 
হে।’ 

‘লতলন লক োইলযান্যন্ডর মানুে?’ 
‘না। লতলন ইংন্যরলজ ও লহব্রু ভাোে কো বন্যলন।’ 
‘বলন্যল টতামান্যদর বাধয করা হন্যেলেল। টকন বাধয হন্যেলেন্যল?’ বলল 

আহমদ মুসা। 
‘বন্যললেল টয তান্যদর পলর ে আমরা টজন্যন টগলে। এেন হে তান্যদর সান্যে 

োকন্যত হন্যব, নেন্যতা মরন্যত হন্যব আমান্যদর রালজ হওো োড়া উপাে লেল না।’ 
বলল টবল বে এযারন। 

‘লতলন বা তারা টকাোে োন্যকন? লকভান্যব টতামান্যদর টযাগান্যযাগ হন্যতা 
তান্যদর সান্যে?’ 

‘তারাই টযাগান্যযাগ করন্যতন। টকাোে োন্যকন জালন না। লসনাগন্যগ টকান 
টকান শলনবান্যর তান্যদর টদো যাে।’ 

‘তারা টকমন টলাক বন্যল টতামান্যদর মন্যন হে?’ 
‘ভান্যলা মন্যন হেলন স্যার।’ 
‘লকন্তু তারা টতামার জালত ভাই।’ 
‘এোন্যন জালতর প্রশ্ন নে স্যার। প্রশ্ন োে-অোন্যের। তান্যদর কো না 

শুনন্যল তারা আমান্যদর হতযা করন্যত ট ন্যেলেল?’ 
‘লেক আন্যে, লান্যগজ বাধা টশে কর। আমার তাড়া আন্যে।’ লরভলবার 

পন্যকন্যে টরন্যে বলল আহমদ মুসা। 
টবল বে এযারন্যনর ট ান্যে-মুন্যে আশার আন্যলা  নু্যে উেল। বলল, ‘স্যার 

আমান্যক মা  কন্যর লদন্যেন্যেন?’ 
‘লক করব, টতামার টদাে েুাঁন্যজ টপলাম না।’ 
‘লকন্তু স্যার, তারা আমার সামন্যন একজনন্যক গুলী কন্যর টমন্যরলেল। তার 

অপরাধ লেল টস ঐ লদন আপনার গালড়ন্যত টবামা ল ে করন্যত পান্যরলন আপলন 
আগাম এন্যস পড়াে।’ 

‘তুলম এ েবরও জান?’ 
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‘টহান্যেন্যলর পান্যশর পান্যকে এ ঘেনা ঘন্যেন্যে। লডউলে োইন্যমর বাইন্যর সমে 
টপন্যল আমরা ওোন্যন লগন্যে আড্ডা লদন্যে োলক। ইদালনং কেন্যনা কেন্যনা লতলনও 
ওোন্যন টযন্যতন।’ 

‘লেক আন্যে, টশে কর কাজ।’ বন্যল আহমদ মুসা নতুন বযাগো টগাোন্যনা 
টশে কন্যর তালা লালগন্যে বযাগলে পান্যশ লনন্যে টসা াে বসল। 

টবল বে এযারন তার বযাগ টগাোন্যনার কাজ টশে কন্যর উন্যে দাাঁলড়ন্যে 
বলল, ‘স্যার একো কো বলব?’ 

‘বল।’ 
‘স্যার আপলন তান্যদর মত নন। তারা আপনার জান্যনর দুশমন টকন?’ 
‘তারা আমার সামন্যন টেন্যক একজনন্যক লকডোপ কন্যরন্যে। আলম তান্যক 

মুক্ত করার ট ষ্টা করন্যত লগন্যে ঘেনািন্যম তান্যদর কন্যেকজন টলাক আমার হান্যত 
মারা টগন্যে। এরপরও টলাকলেন্যক মুক্ত করা যােলন।’ 

‘স্যার ওন্যদর গন্যল্প আলম একজনন্যক ধন্যর রাোর কো শুন্যনলে।’ 
‘লকভান্যব লক বন্যললেল তারা?’ 
‘টমাবাইন্যল কারও সান্যে কো বলার সমে বন্যললেল, বেীন্যক আমরা 

েযাক  ন্যরন্যষ্টর ঘালে টেন্যক পাত্তানী জংগন্যলর কাতান টেপাংন্যগার ঘালেন্যত লনন্যে 
টগলে। কান্যজর অন্যনক সুলবধা হন্যব।’ 

েযাক  ন্যরন্যষ্টর নাম শুন্যন মন্যন মন্যন  মন্যক উেল আহমদ মুসা। 
বযাংকন্যকর পলশ্চন্যম সীমান্ত টঘন্যে শতালধক মাইন্যলর লবশাল এই  ন্যরষ্ট। েযাঙ্ক 
েংকু পবেতমালার অংশ এো। টয তেয পাওো টগন্যে তান্যত জান্যবর জহীর উলেনন্যক 
ঐ  ন্যরন্যষ্টর টকান ঘাাঁলেন্যত রাো হন্যেলেল। এই ঘাাঁলের সন্ধান্যনই টবর হন্যত যালেল 
আহমদ মুসা। ভীেণ েুলশ হন্যলা আহমদ মুসা এযারন্যনর কান্যে এই তেয টপন্যে। 
আহমদ মুসা বলল, ‘ধেবাদ এযারন, তুলম একো ভান্যলা তেয লদন্যেন্যো।  ন্যলা 
আমরা টবর হই। নতুন এ বযাগো আলম হান্যত রােলে। ওো তুলম নাও।’ 

আহমদ মুসা টহান্যেন্যলর গালড় বারাোে এন্যস টদেল, প্রেম লদন্যনর কযাব 
ড্রাইভার ভূলমবল দাাঁলড়ন্যে আন্যে। 
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েুলশ হন্যলা আহমদ মুসা। বলল, ‘টকমন আে ভূলমবল? টসই টয টতামার 
বালড় টেন্যক এন্যসলে, আর টদো টনই। এ গালড়োই বুলঝ নতুন লকনন্যল।’ 

আহত আহমদ মুসা পুললশ হাসপাতাল টেন্যক ল লকৎসা লনন্যে সুে হবার 
পর প্রেম কাজ লহন্যসন্যব লগন্যেলেল ভূলমবন্যলর বালড়ন্যত। ধ্বংস হওো গালড়র টয 
বযাংক ঋণ বালক লেল, টসো পলরন্যশাধ কন্যর আন্যরকো নতনু গালড় টকনার োকা 
টস লগ ে কন্যরলেল। ভূলমবন্যলর মা ও টবান সান্যকানার সান্যেও তার পলর ে 
হন্যেলেল। 

‘লজ স্যার’ বন্যল ভূলমবল কৃতজ্ঞতা সূ ক লকেু বলন্যত যালেল। আহমদ 
মুসা তান্যক বাধা লদন্যে বলল, ‘আমার তাড়া আন্যে। তুলম লক এোরন্যপান্যেে যান্যব?’ 

‘অবশ্যই স্যার।’ 
 আহমদ মুসা পান্যশ দাাঁড়ান্যনা ‘এযারন’টক বলল, ‘টতামার হান্যতর বযাগো 
ভূলমবন্যলর পান্যশর লসন্যে লদন্যে দাও।’ বন্যল আহমদ মুসা এযারন্যনর হান্যত একশ 
ডলান্যরর টনাে গুন্যজ লদন্যে হান্যতর বযাগো লনন্যে ভূলমবন্যলর টপেন্যনর লসন্যে উেল। 
ষ্টােে লনল গালড়। 

টহান্যেল টেন্যক টবলরন্যে  লন্যত শুরু কন্যরন্যে গালড়। ভূলমবল বলল, ‘স্যার 
মযাডাম লসলরত ও সান্যকানা অন্যপো করন্যে। ওলদক লদন্যে যাব লক?’ 

‘টকাোে ওরা? লক কন্যর জানল আলম এোরন্যপান্যেে যালে?’ 
‘সান্যকানা মযাডাম লসলরন্যতর কাে টেন্যক শুন্যন আমান্যক টেললন্য ান 

কন্যরন্যে।’ 
‘বুন্যঝলে, টগান্যেোরা পুরসাত প্রজাদীপকন্যক জালনন্যেন্যে। লেক ওন্যদর 

বন্যল দাও ওরা লসলরন্যতর বালড়ন্যত অন্যপো করুক। আলম এোরন্যপােে টেন্যক ওোন্যন 
ল রব।’ 

‘তার মান্যন আপলন লবমান্যন টকাোও যান্যেন না। তাহন্যল এোরন্যপান্যেে 
টকন?’ 

‘লকেু টলাকন্যক বুঝাবার জন্যে টয, আলম লবমান্যন টদশ টেন্যড়লে। আলম 
এোরন্যপােে টেন্যক ল ন্যর আসব। আমান্যক লডপার ার পালকেংএ নালমন্যে তুলম 
এযারাইভাল পালকেং-এ  ন্যল যান্যব। আলম লডপার ার লাউঞ্জ টেন্যক এযারাইভাল 
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লাউন্যঞ্জ যান্যবা। এযারাইভাল লাউন্যঞ্জ যাবার সমে তুলম টতামার পান্যশর বযাগো 
আবজেনার কন্যন্েইনান্যর ট ন্যল লদন্যে যান্যব।’ 

বযগাোর লদন্যক একবার তালকন্যে টস তার দুন্য াে কপান্যল তুন্যল বলল, 
‘বুঝলাম না স্যার।’ 

‘ওো তুলম পন্যর জানন্যব। এেন তুলম বল, পাত্তানী অঞ্চন্যল তুলম কেনও 
টগে লকনা।’ 

‘লজ লগন্যেলে স্যার। এ বেরও একবার লগন্যেলে।’ 
‘এেন লক বযাংকন্যকর বাইন্যর যাবার জন্যে প্রস্তুত আে তুলম? যান্যব লক 

আমার সান্যে পাত্তানী অঞ্চন্যল?’ 
‘পাত্তানী টকন আপনার সান্যে টকাোও টযন্যত আমার আপলত্ত টনই স্যার।’ 
‘ধেবাদ ভূলমবল। এবার স্পীড বাড়াও। তাড়াতালড় এোরন্যপােে টেন্যক 

ল ন্যর পাত্তানী যাত্রা করব।’ 
গালড়র লস্পড টবন্যড় টগল। 
এোরন্যপােে টরাড ধন্যর েুন্যে  লল গালড়। 
‘মা  করন্যবন স্যার, বযাগোর বযাপান্যর টকৌতুহল আমার যান্যে না।’ 

বলল ভূলমবল লদ্বধাজলড়ত কন্যণ্ঠ। 
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘গান্যের নতুন টপাশাক ও নতুন বযান্যগর 

লজলনসপত্র োড়া টয সব কাপড়-ন্য াপড় আলম পন্যড়লে, সব আন্যে ঐ বযান্যগ। 
ওগুন্যলা অপো হন্যে টগন্যে ভূলমবল।’ 

‘বুঝলাম না স্যার। টপাশান্যকর লক টদাে হন্যলা?’ 
‘শুধু টপাশাক নে, ঐসব কাপড়-ন্য াপড়সহ বযাগ এবং হেত বযবহাযে সব 

লকেুন্যতই শত্রু পে লসগনাললং িান্সলমোর টসে কন্যরন্যে। এসব লনন্যে আলম 
টযোন্যনই যাব িান্সলমোন্যরর লসগোল অনুসরণ কন্যর ওরা আমান্যক েুাঁন্যজ টবর 
করন্যত পারন্যব। টসই জন্যে পুরন্যনা সবলকেুই ট ন্যল টদো দরকার।’ 

আহমদ মুসার কো টশে হন্যতই ভূলমবল দ্রুতকন্যণ্ঠ বলল, ‘এই কো আলম 
সান্যকানার কান্যেও শুন্যনলে স্যার।’ এই মাত্র টস আমান্যক বলল, ‘স্যার লবরাে 
েড়যন্যন্ত্রর মন্যধয পন্যড়ন্যেন। তাাঁর কাপড়-ন্য াপড়, লজলনসপন্যত্র শেতানরা 
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অন্যোন্যমলেক লসগোল-ল পস টসে কন্যরন্যে। যেন ইো তার কান্যে টপৌেন্যত 
তান্যদর টকান অসুলবধা টনই। এই লবেেো নালক টস আজ আপনান্যক জালনন্যেন্যে।’ 

‘লক বলন্যল, সান্যকানা আমান্যক জালনন্যেন্যে? আজ!’ লবস্মে আহমদ মুসার 
ট ান্যে-মুন্যে। 

‘লজ, স্যার।’ 
আহমদ মুসা মুহূতেকাল ল ন্তা করল। বলল, ‘আো আমার গালড়র 

জানালা লদন্যে একো ল রকুে ট ন্যল লদন্যে উন্যো লদন্যক  ন্যল লগন্যেলেল একজন 
টমন্যে। টপেন্যন তালকন্যে টদন্যেলেলাম, কান্যলাপযান্ে, হা  হাতা লাল সােে এবং 
বাদামী কালান্যরর হ্যাে। তাহন্যল টস সান্যকানা লেল।’ 

‘লেক স্যার। টস এেনও ঐ টপাশান্যকই আন্যে।’ 
‘ভূলমবল, টস আমার অসীম উপকার কন্যরন্যে। লকন্তু টস জানল লক কন্যর? 

আর ঐ সমে টস যালেল টকান্যত্থন্যক?’ 
‘টস এই টহান্যেন্যল  াকলর কন্যর স্যার। টভান্যর লডউলেন্যত এন্যসলেল।’ বলল 

ভূলমবল। 
‘বুন্যঝলে। দাও ওর টমাবাইল নাম্বারো। ওন্যক একো ধেবাদ টদই।’ 
ভূলমবল তার টমাবাইন্যল ‘সান্যকানা’টক কল কন্যর টমাবাইলো আহমদ 

মুসান্যক লদন্যে বলল, ‘স্যার কো বলুন।’ 
আহমদ মুসা টমাবাইললে হান্যত তুন্যল লনল। 
কো বলল সান্যকানার সান্যে। 
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৪ 
অদ্ভুত একো জােগা। 
দু’পাহান্যড়র মাঝোন্যন উাঁ ু পােনু্যর-উপতযকা।  
উপতযকাো েুব বড় নে। 
পঞ্চাশ বগেগন্যজর টবলশ হন্যব না। 
এর উত্তর ও দলেন্যণ পাহান্যড়র টদোল। পলশ্চন্যম টোট্ট একো গভীর হ্রদ। 

আর পূন্যবে লবরাে জলাভূলম। এ জলাভূলম দলেন্যণ এলগন্যে টগন্যে পাত্তানী নদী পযেন্ত। 
এোন টেন্যক পাত্তানী নদীর দূরত্ব ১০ লকন্যলালমোন্যরর মত..... টযোন্যন পাত্তানী 
নদী একো হ্রন্যদ লগন্যে পন্যড়ন্যে। পাত্তানীর সবন্য ন্যে লনকেবতেী শহর ‘ইোলা’ 
এোন টেন্যক ৫০ লকন্যলালমোন্যরর মত দূন্যর। 

দু’পাহান্যড়র টকান্যলর এই টোট্ট পােনু্যর উপতযকার আকাশো আরও 
অদ্ভুত। দু’লদক টেন্যক পাহান্যড়র মাোো কালনেন্যসর মত এলগন্যে এন্যস উপতযকার 
আকাশন্যক টিন্যক লদন্যেন্যে। 

এই উপতযকাে গন্যড় উন্যেন্যে একো পােনু্যর বালড়। বালড়ো কতকো 
দুন্যগের ষ্টাইন্যল গতলর। 

বালড়োর একো কালহনী আন্যে। পাত্তানী অঞ্চন্যলর মুসললম 
সালতানাতগুন্যলা যেন োই রাজার অধীন্যন  ন্যল যাে, তেন রাজয ুযত সুলতান 
আবদুল কালদর কামালুলেন জংগন্যল পাললন্যে এন্যস লবন্যদ্রাহী তৎপরতা শুরু কন্যরন। 
লতলনই টস সমে মালন্যেলশো সীমান্যন্তর কাোকালে দীগন্ত প্রসারী ঘন জংগন্যলর 
মন্যধয দু’পাহান্যড়র মাঝোন্যনর এই দুগেম োন্যন তাাঁর লবন্যদ্রান্যহর রাজধানী গন্যড় 
টতান্যলন। পরবতেী কান্যল তার সশস্ত্র আন্যোলন যেন অস্ত্র পলরতযাগ কন্যর 
গণতালন্ত্রক আন্যোলন্যন ল ন্যর আন্যস, তেন লবন্যদ্রান্যহর রাজধানী পলরতযাগ কন্যর 
তারা  ন্যল যাে এবং বালড়ো ট ার-ডাকাত ও টবআইলন কান্যজর আড্ডা হন্যে 
দাাঁড়াে। এোন্যন আসা-যাওোর মাধযম হন্যলা টনৌকা বা অে টকান জলযান। 
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একো সুের টবাে এন্যস উপতযকার পূবে তীন্যর টনাঙর করল। 
পালনর টলন্যভল টেন্যক উপতযকার সারন্য স প্রাে লবশ ল ে উপন্যর। 

োনান্তরন্যযাগয একো লসাঁলড় লদন্যে উো-নামা করা যাে। 
লনন্য  টবাে টেন্যক লকংবা দূর টেন্যক উপতযকোর বালড়ো টদো যাে না। 

টগাো পাহাড় এবং পাহান্যড়র গা ঘন বন্যন আোলদত। 
টবােো উপতযকাে ভীড়ন্যতই টবান্যের টকলবন টেন্যক টবলরন্যে এল প্রাে ৬ 

 েু লম্বা তীন্যরর মত ঋজু টদন্যহর একজন মানুে।  
টস টকলবন টেন্যক টবলরন্যে আসন্যতই মাঝারী শন্যে লতনবার লতন লনেন্যম 

টবােোর হনে টবন্যজ উেল। 
সংন্যগ সংন্যগই টিন জাতীে লকেুর মাো উপতযকার টলান্যরর বাইন্যর 

টবলরন্যে এল। টিন্যনর মাোে প্রাে গাডে বন্যক্সর মত বড় লষ্টল বক্স। টসই বক্স টেন্যক 
টনন্যম এল লল ে, এন্যকবান্যর টবান্যের ওপর। টবান্যের টকলবন টেন্যক টবলরন্যে আসা 
টলাকলে লল ন্যে উন্যে বসল। 

লল ে উন্যে এল উপন্যর। 
টিনলে গুলেন্যে লগন্যে লল লেন্যক বালড়ন্যত প্রন্যবন্যশর টগন্যে নালমন্যে লদল। 
টগে টেন্যক লাল পােন্যরর একো রাস্তা টসাজা এলগন্যে একো উাঁ ু বারাোর 

লসাঁলড়ন্যত লগন্যে টপৌন্যেন্যে। এই রাস্তার দু’পান্যশ সালরবদ্ধ ঘর। ঘরগুন্যলার দরজা ও 
জানালা জাতীে গবােগুন্যলা টদেন্যল মন্যন হে এগুন্যলা দুগেমুন্যের প্রলতরো 
আন্যোজন্যনর অংশ। গবােগুন্যলা লদন্যে বন্দুক বযবহার করা যাে, কামানও বযবহার 
করা যাে। 

টগন্যের টভতন্যর দু’পান্যশ দু’জন প্রহরী দাাঁলড়ন্যে লেল। 
টবাে টেন্যক উন্যে আসা টলাকলে লডলজোল লক বযবহার কন্যর টগে েুন্যল 

টভতন্যর প্রন্যবশ করন্যতই সামলরক কােদাে স্যালুে লদল। 
টলাকলে এন্যগান্যলা লাল রাস্তা ধন্যর উাঁ ু বারাোর লদন্যক। টগন্যের  ারজন 

প্রহরীর  দু’জন  লল তার লপেু লপেু। 
পাাঁ  ধান্যপর লসাঁলড় টভন্যঙ বারাোে উন্যে টলাকলে ধীর পান্যে লগন্যে দাাঁড়াল 

বারাো টপলরনে বন্ধ দরজার সামন্যন। 
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সংন্যগ সংন্যগ দরজা েুন্যল টগল। 
টসা াে সাজান্যনা ঘরলে। 
একলে টসা াে বন্যসলেল লতনজন টলাক। ভদ্র টপাশাক, লকন্তু েুলন 

ট হারা। 
টলাকলে ঘন্যর িুকন্যতই লতনজনই উন্যে দাাঁড়াল। 
‘লম. আন্যশর, টললভন্যক টদেলে না। টস টকাোে?’ 
লতন জন্যনর একজনন্যক লেয কন্যর বলল টলাকলে। 
লতনজন্যনর টয টলাকলে সামন্যন লেল, টস হান্যতর গগলসো পন্যকন্যে টরন্যে 

বলল, ‘লম. হালবব হাসাবাহ স্যার, আপনার লনন্যদেশিন্যম টললভন্যক পাত্তানীন্যত আসা 
আগন্তুকন্যক অনুসরণ করার জন্যে পাোন্যনা হন্যেলেল। টস ট ন্যরলন, টকান েবরও 
টদেলন। আমরা এোন্যন আসার পূবে পযেন্ত তান্যক পাত্তানী শহর, ও সুলতান গড়সহ 
আন্যশ-পান্যশর সব এলাকাে েুাঁন্যজলে। পাওো যােলন তান্যক।’ 

কোর ওপর টকান মন্তবয না কন্যর হালবব হাসাবাহ সামন্যনর দরজার লদন্যক 
হাাঁেন্যত শুরু কন্যর বলল, ‘এন্যসা টতামরা।’ 

হালবব হাসাবাহ প্রন্যবশ করল টয ঘন্যর, টসো একো বড় অল স কে। 
ঘন্যরর মাঝোন্যন বড় একলে টেলবল। টেলবন্যলর সামন্যন  ারন্যে ট োর। 

টেলবন্যলর ওপান্যশ একলে বড় লরভললভং ট োর রন্যেন্যে। তার বাম পান্যশ সাইড 
টেলবন্যল একো কলম্পউোর। কলম্পউোন্যরর ওপান্যশ সাইড টেলবন্যল একা সুই  
টবাডে রাো। তান্যত নানা রন্যঙর ও আকান্যরর অন্যনকগুন্যলা সুই । 

হালবব হাসাবাহ লগন্যে লরভললভং ট োন্যর বসল। বসন্যত বলল ওন্যদর 
লতনজনন্যক সামন্যনর ট োন্যর। 

হালবব হাসাবহ োইলযান্যন্ডর ‘েযাক ঈগল’-এর প্রধান। টস টলবানন্যনর 
ইহুদী বংন্যশাদ্ভুত। আন্যমলরকাে টস বড় হন্যলও অনগেল আরবী বলন্যত পান্যর। 
আরবী টপাশাক পরন্যল তান্যক একজন জবরদস্ত আন্যলম বন্যল মন্যন হে। মানুন্যের 
মন্যধয ঘুন্যর টবড়ান্যনার সমে আন্যলন্যমর টপাশাকই টস পলরধান কন্যর। 

‘পাওো যােলন তান্যক, এর অেে লক টতামরা মন্যন করে?’ বন্যসই প্রশ্ন করল 
হালবব হাসাবাহ। 
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আন্যশর নান্যমর টলাকলে বলল, ‘অন্তত টস স্বাধীন অবোে টনই স্যার।’ 
‘না টস বেী টনই। টতামরা ভুন্যল যাে টকন, টস বেী োকন্যল লসগোল 

পাোবার মত বযবো তার কান্যে আন্যে।’ বলল হালবব হাসাবাহ। 
‘স্যলর স্যার, লবেেো আমরা ভুন্যলই লগন্যেলেলাম। আপনার কোই লেক 

স্যার, টস বেী টনই।’ বলল বন্যস োকা লতনজন্যনর মান্যঝর জন। 
‘লকন্তু ডযান, এো লেক না হন্যলই ভাল হন্যতা।’ হালবব হাসাবাহ বলল। 
‘স্যলর স্যার।’ বলল ডযান। 
আন্যশর, ডযান এবং অেজন লালদন্যনা-এই লতনজনই হালবব হাসাবাহর 

দলেণ হস্ত। এই লতনজনই লমসরীে ইহুদী। লকন্তু তারা টলোপড়া কন্যরন্যে 
আন্যমলরকাে। এরা আঞ্চললক আরবীও অনগেল বলন্যত পান্যর, এই নামগুন্যলা  
তান্যদর প্রকৃত নান্যমর অংশ। লকন্তু প্রকান্যশ্য এই নাম বযবহার হে না। বাইন্যরর 
জন্যে তান্যদর  মৎকার মুসললম নাম রন্যেন্যে। ‘আন্যশর’-এর মুসললম নাম টশে 
আবু দাউদ, ডযান-এর নাম টশে আমর ঈসা এবং লালদন্যনার নাম টশে আলী 
ইললোস। হালবব হাসাবহারও বাইন্যরর পলর ে টশে হালবব হাসাবাহ। 

‘লেক আন্যে। আগন্তুক সম্পন্যকে লক জান টতামরা?’ 
‘তার বযলক্ত পলর ে সম্পন্যকে লকেুই জানন্যত পালরলন স্যার। তান্যক আমরা 

প্রেম টদলে  াফুন্যত। লনেম অনুযােী আমান্যদর টলাকরা ‘ াফু’ জংশন্যন টরল ও 
সড়কপন্যে আসা নতুন টলাকন্যদর ওপর নজর রােলেল। নান্যো সান্তান টেন্যক আসা 
বাস পলরবতেন্যনর জন্যে নামা একজন লশে যাত্রী আমান্যদর টলাকন্যদর টবলশ দৃলষ্ট 
আকেেণ কন্যর। একজন লশে যুবক টস। মাোে বাদামী পাগড়ী মুে ভরা দালড়। 
গান্যে ইংললশ টপাশাক একদম আধুলনক লশে। লকন্তু এলাকার লকেুই ট ন্যন না। 
এমনলক টিন টেন্যক টনন্যম টকান লদন্যক যান্যব লক করন্যব এো লনন্যেও লদ্বধাে 
পন্যড়লেল। পন্যদ পন্যদ লজজ্ঞাসা কন্যর সামন্যন এগুলেল। সুন্যযাগ বুন্যঝ আমান্যদর 
টলাকরা তার কান্যে যাে এবং তান্যক সাহাযয করার সুন্যযাগ টনে। যাত্রী পলর ন্যে 
তার সান্যেই বান্যস ওন্যে টললভ। সবেন্যশে টযাগাযাগ হে তার সান্যে টমাবাইন্যল। 
 েোলং বাস টষ্টশন্যনর গালড় টেন্যক টস আমান্যক টমাবাইন্যল জানাে, টলাকলের নাম 
বাজাজ লসং। পাত্তানী শহন্যরর জন্যে লেলকে করন্যলও তার আন্যগই সুলতান গন্যড় 
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টস নামন্যব। আলম আমার মুসলমান নাম ‘জহীর উলেন’ বন্যললে। তান্যত তার টকান 
প্রলতলিো বুলঝলন। এ পযেন্ত তার সান্যে কো বন্যল লকেুই আদাে করন্যত পালরলন। 
তন্যব সন্যেন্যহর লবেে হন্যলা, সুলতান গন্যড় টকাোে যান্যব এই প্রশ্ন টস এলড়ন্যে 
টগন্যে। লদ্বতীেত, টস-ই আমান্যক প্রশ্ন কন্যরন্যে টবলশ। তার প্রন্যশ্নর মূল লবেে হন্যলা, 
এলদন্যকর আইন-শৃঙ্খলা টকমন, লকেু সংঘন্যেের ঘেনা মানুেন্যক সবন্য ন্যে টবলশ 
আন্যলালড়ত কন্যরন্যে ইতযালদ। টললভ’র এই কোগুন্যলা স্যার আমান্যকও সলেগ্ধ 
কন্যর টতান্যল। আলম তান্যক বাজাজ লসংন্যক অনুসরণ করা অবযাহত রােন্যত বলল। 
এোন্যনই তার সান্যে আমার কো টশে হে। তারপর ঘণ্টা দুন্যেক পযেন্ত তার টকান 
টেললন্য ান না টপন্যে আলমই তান্যক টেললন্য ান কলর। লকন্তু তার টকান সাড়া পাওো 
যােলন। সুলতান গন্যড় আমরা যাই। লকন্তু তার সন্ধান টমন্যললন।’ 

দীঘে বক্তবয লদন্যে োমল ডযান। 
‘তুলম লেকই বন্যলে ডযান, কোগুন্যলা সন্যেন্যহর। সংঘেেগুন্যলা টকন এবং 

টকান ঘেনা টবলশ আন্যলাড়ন সৃলষ্ট কন্যরন্যে, এসব টতা পত্র-পলত্রকা টেন্যকই জানা 
টগন্যে। টস প্রশ্ন কন্যর তা জানার ট ষ্টা করল টকন? তার মান্যন টস অে লকেু জানন্যত 
 াে। এমনও হন্যত পান্যর টয, পন্যর আরও আন্যলা না হন্যেন্যে এবং আরও লকেু 
জানাজালন হন্যেন্যে। তার  ন্যল লকেু ঘন্যে োকন্যত পান্যর। এেন প্রন্যোজন বাজাজ 
লসংন্যক েুাঁন্যজ টবর করা।’ বলল হালবব হাসাবাহ। 

‘স্যার, লবন্যভন বাগেমযান লক সলতয  ন্যল টগন্যেন?’ প্রশ্ন করল লালদন্যনা। 
‘বৃলেশ এোরওন্যেন্যজর লহন্যোগামী একলে লাইন্যে টবালডেং কাডে টস টনে। 

যাত্রী তাললকাে তার নাম আন্যে, এ েবর আলম টপন্যেলে। সুতরাং ঐ বযাপান্যর 
সন্যেহ করার এেনও লকেু ঘন্যেলন।’ হালবব হাসাবাহ বলল। 

কো বলার জে মুে েুন্যললেল ডযান। হালবব হাসাবাহ তান্যক বাধা লদন্যে 
বলল, ‘এ প্রসে আপাতত োক।’ এরপর বলল, ‘লববৃলতলে জান্যবর জহীর 
উলেনন্যক লদন্যে সই কলরন্যেে?’ 

মুে লবমেে হন্যে উেল ডযান্যনর। বলল, ‘সই’ করান্যনা যােলন স্যার। তার 
এক কো টতামান্যদর টকান সহন্যযালগতা আমরা করব না। তান্যক বাধয করার জে 
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যা করা প্রন্যোজন, তা আমরা কন্যরলে। টস সংজ্ঞা হালরন্যে ট ন্যলন্যে, লকন্তু টস রালজ 
হেলন।’ 

‘তান্যক লনন্যে এন্যসা।’ লনন্যদেশ লদল হালবব হাসাবাহ। 
সংন্যগ সংন্যগই আন্যশর ও ডযান ঘর টেন্যক টবলরন্যে টগল। অল্পেণ পন্যরই 

জান্যবর জহীর উলেনন্যক লনন্যে তারা ঘন্যর প্রন্যবশ করল। 
বাইশ-ন্যতইশ বেন্যরর যুবক জান্যবর জহীর উলেন, তীক্ষ্ণ বুলদ্ধদীি ট হারা। 

টসানালী গান্যের রং। তার মন্যধয  াইলনজ ট হারাই টবলশ স্পষ্ট। পরন্যত গযাবালডন 
জাতীে কাপন্যড়র পযান্ে। গান্যে সােে টনই, একো জযান্যকে মাত্র। টবাতাম টোলা। 
মাোর  ুল টোে। আাঁ ড়ান্যনা নে। 

জান্যবর জহীর উলেনন্যক লনন্যে ওরা ঘন্যর িুকন্যতই হালবব হাসাবাহ তার 
বাম পান্যশর সাইড টেলবন্যল রাো সুই  টবান্যডের একো সুই  লেন্যপ লদল। সংন্যগ 
সংন্যগই তার টেলবন্যলর ডান লদন্যক একেু দূন্যর টমন্যঝর একো অংশ সন্যর টগল এবং 
টসই সুড়ে পন্যে বড় আকান্যরর হাতল ওোলা ট োর উন্যে এল। ট োন্যরর সান্যে 
নানা রকম তান্যরর সংন্যযাগ। হালবব হাসাবহ আন্যরকো সুই  লেপন্যতই ট োরলের 
ওপর ট াে ধাাঁধান্যনা বাল্ব টনন্যম এল োন্যদর লদক টেন্যক। 

‘জান্যবরন্যক ট োন্যর বলসন্যে দাও আন্যশর।’ হাসাবাহ বলল ভারী গলাে 
আন্যদন্যশর সুন্যর। 

আন্যশর ও ডযান জান্যবন্যরর দু’হাত ধন্যর টেন্যন লনন্যে লগন্যে বসাল টসই 
ট োন্যর। 

জান্যবর একেুও আপলত্ত না কন্যর বসল ট োন্যর। তান্যক েুব িান্ত 
টদোলেল। লকন্তু ট াে দু’লে বড় উজ্জ্বল। 

হালবব হাসাবাহ তার ট োর একেু ঘুলরন্যে লনন্যে মুন্যোমুলে হন্যলা জান্যবর 
জহীর উলেন্যনর। বলল, ‘জান্যবর তুলম টষ্টেন্যমন্ে সই কন্যরালন টকন?’ 

‘আলম টতামান্যদর জঘে েড়যন্যন্ত্রর সহন্যযাগী হন্যবা, তা টতামরা ভাবন্যল 
লক কন্যর?’ বলল জান্যবর জহীর উলেন দৃঢ়কন্যণ্ঠ। 
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‘তুলম টতা আমান্যদর সহন্যযালগতা করে। েুবই মূলযবান সহন্যযালগতা। 
টসলদন টতামার আঙুল টকন্যে তার রন্যক্ত টতামার জামা রালঙন্যে লনন্যে লগন্যেলেলাম। 
টসো আমান্যদর েুব কাজ লদন্যেন্যে।’ 

‘লক কাজ লদন্যেন্যে?’ লবস্মন্যের সুন্যর বলল জান্যবর জহীর উলেন। 
‘টসো শুন্যন টতামার কাজ টনই। টশান টষ্টেন্যমন্যন্ে স্বাের করা এবং লভলডও 

কযান্যমরার সামন্যন লকেু বন্যল আমান্যদর সহন্যযালগতা টতামান্যক করন্যত হন্যব।’ শক্ত 
কণ্ঠ হালবব হাসাবাহর।  

‘আলম আমার কো বন্যল লদন্যেলে, জ্ঞানত এবং প্রতযেভান্যব টকান 
সহন্যযালগতাই আলম টতামান্যদর করব না। টতামরা মুসলমানন্যদর শত্রু, ইসলান্যমর 
শত্রু, আমান্যদর মাতৃভূলম োইলযান্যন্ডর শত্রু।  

টহা টহা কন্যর হাসল হাসাবাহ। বলল, ‘শত্রু আমরা নই। সরকান্যরর 
োতাে শত্রু তুলম। তুলম শত্রু লহসান্যবই পুললন্যশর হান্যত টগ্র তার হন্যেলেন্যল। 
তারপর তুলম টতামার সন্ত্রাসী সংগীন্যদর সহােতাে পাললন্যে এন্যসে। এেন পুললশ 
হন্যে হন্যে টগাো টদন্যশ টতামান্যক েুাঁজন্যে, আমান্যদর নে। আন্যগর জীবন্যন ল ন্যর 
যাবার আর টকান পে টতামার টনই। সুতরাং আমান্যদর সাহাযয টতামান্যক করন্যতই 
হন্যব।’ 

‘পুললশ এবং সরকার আমান্যদর ভুল বুন্যঝন্যে। এ ভুল তান্যদর একলদন 
ভাঙন্যব।’ 

‘হেন্যতা ভাঙন্যব। লকন্তু তা টশানার জন্যে টতামরা টকউ টবাঁন্য  োকন্যব না, 
এমনলক ‘পাত্তানী’ নামোও তেন টবাঁন্য  নাও োকন্যত পান্যর।’ বলল হালবব 
হাসাবাহ। তার টোাঁন্যে লবদ্রুন্যপর হালস। 

‘হ্যাাঁ টতামরা এোই  াে। লকন্তু টজন্যন টরে, টতামরা েড়যন্ত্রকারীরা 
সবেশলক্তমান নও। আল্লাহই সবেশলক্তমান।’ বলল জান্যবর জহীর উলেন। 

আল্লাহর নাম শুন্যনই টিান্যধ  ুাঁন্যস উেল হালবব হাসাবাহ। বলল, ‘জান, 
টতামার ঐ ট োর ও ট োন্যরর তারগুন্যলাই সবেশলক্তমান। একো সুই  লেপন্যলই 
তারগুন্যলা টতামার টদন্যহ যন্ত্রণার জাহান্নাম সৃলষ্ট করন্যব আর ট োর টতামান্যক 
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একলবন্দু নড়ন্যত টদন্যব না, মেুও েুলন্যত পারন্যব না ল ৎকান্যরর জন্যে। যন্ত্রণার 
আগুন তান্যত আরও দাউ দাউ কন্যর বাড়ন্যব।’ 

‘হ্যাাঁ এ শলক্তেুকু টতামান্যদর আন্যে। লকন্তু আমান্যক পন্যে টনবার শলক্ত 
টতামান্যদর টনই।’ বলল দ্বীধাহীন কন্যণ্ঠ জান্যবর জহীর উলেন। 

সংন্যগ সংন্যগ টকান উত্তর এল না হালবব হাসাবাহর তর  টেন্যক। তার দৃলষ্ট 
জান্যবর জহীর উলেন্যনর ওপর লনবদ্ধ। দৃলষ্টন্যত একো শূেতা। ভাবন্যে টস। 

হোৎ তার টোন্যে একো িুর হালস  ুন্যে উেল। বলল, ‘টতামার টবান্যনর 
নাম যেনব টযাবােদা না? েুব সুের নাম।’ 

জান্যবর জহীর উলেন টকান উত্তর লদল না। লকন্তু তার ট াে দুলে  ঞ্চল হন্যে 
উন্যেন্যে। শেতান তার টবান্যনর কো লজজ্ঞাসা করন্যে টকন?’ 

‘টতামার টবান েুব সুেরী না? লেক েলল া হারুন অর রশীন্যদর মলহেসী 
টযাবােদার মত?’ 

এবারও টকান কো বলল না জান্যবর জহীর উলেন। লকন্তু টকাঁন্যপ উন্যেন্যে 
তার অন্তরো। তার লপ্রে টবান, একমাত্র টবান যেনব টযাবােদার সম্মান ও মযোদার 
ট ন্যে বড় লকেু টনই তার এই দুলনোে। 

আবার কো বন্যল উেল হালবব হাসাবাহই। বলল, ‘কো বলে না টকন? 
শলক্ত, দৃঢ়তার বাহাদুরী এতেুকুই! টবান্যনর নাম শুন্যনই কো বন্ধ হন্যে টগন্যে, 
মযোদাে আঘাত টলন্যগন্যে। লকন্তু জান লক, টতামার সুেরী টবান এেন আমান্যদর 
কিাে?’ 

‘লক বলে টতামরা, এ হন্যত পান্যর না?’ প্রলতবান্যদ ল ৎকার কন্যর উেল 
জান্যবর জহীর উলেন্যনর কণ্ঠ। 

‘এ হন্যত পান্যর, হন্যেন্যে। তুলম যলদ  াও তান্যক এোন্যন লনন্যে আসলে। 
টতামার সামন্যনই তার সবেস্ব লুণ্ঠন্যনর বযবো করলে।’ 

‘না আমার টবান্যনর গান্যে টতামরা হাত লদন্যত পারন্যব না। আমার সান্যে 
টতামান্যদর বাগড়া। আমার টবানন্যক এর মন্যধয টতামরা টেন্যন এন না।’ বযাকুল, 
লবনীত জান্যবর জহীর উলেন্যনর কণ্ঠ। 
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মুন্যে হালস  নু্যে উেল হালবব হাসাবাহর। বলল, ‘তুলম যলদ এো  াও, 
টসো হন্যত পান্যর এক শন্যতে।’ 

‘টসো লক?’ 
‘আমরা টযভান্যব  াইব, তুলম আমান্যদর সাহাযয করন্যব?’ 
সংন্যগ সংন্যগ উত্তর লদন্যত পারল না জান্যবর জহীর উলেন। তান্যদর শতে 

তার কান্যে লহমালন্যের মত দুলবেেহ। লকন্তু তার টবান্যনর লনষ্পাপ ট হারা তার ট ান্যের 
সামন্যন টভন্যস উেল। এই টবানন্যক হান্যেনার গ্রান্যস লক কন্যর টস টেন্যল টদন্যব। মনো 
তার হু হু কন্যর টকাঁন্যদ উেল। তার মন বন্যল উেল, টবানন্যক রো করাই আশু 
দালেত্ব। অে দালেন্যত্বর কো পন্যরও টস ল ন্তা করন্যত পারন্যব। 

জান্যবর জহীর উলেনন্যক লনরব োকন্যত টদন্যে হালবব হাসাবাহ বলল, 
‘তাহন্যল টতামার লসদ্ধান্যন্ত তুলম অেল। তাহন্যল..............।’ 

হালবব হাসাবাহর কো টশে করন্যত না লদন্যে জান্যবর জহীর উলেন বলল, 
‘আলম টতামান্যদর শন্যতে রালজ। তন্যব আমান্যক লনলশ্চত হন্যত হন্যব টয, টতামরা তার 
টকান অসম্মান কন্যরালন এবং তান্যক টেন্যড় লদন্যত হন্যব।’ 

জান্যবর জহীর উলেন্যনর কো শুন্যনই হালবব হাসাবাহ বন্যল উেল, ‘টতামার 
শতে মঞ্জুর জান্যবর। আলম এেলন টবরুব। কাল সকান্যল আলম আসব। তেন টতামার 
টবান্যনর সান্যে কো হওোর পর লবেেো  ুড়ান্ত হন্যব।’ 

‘এেন টকন নে?’ জান্যবর জহীর উলেন বলল। 
‘টতামার টবানন্যক লভন্ন জােগাে রাো হন্যেন্যে। এেন আমার অসুলবধা 

আন্যে। কাল সকান্যল তান্যক লনন্যে আসব।’ বলল হালবব হাসাবাহ। 
তাকাল জান্যবর জহীর উলেন হালবব হাসাবাহর লদন্যক। তার ট ান্যে 

সন্যেহ। 
বুঝন্যত টপন্যর হালবব হাসাবাহ বলল, ‘আলম বন্যললে জান্যবর টতামার 

টবান্যনর টকান েলত হন্যব না।’ 
বন্যলই হালবব হাসাবাহ আন্যশরন্যক বলল, ‘যাও জান্যবরন্যক লনন্যে যাও। 

টরন্যে তাড়াতালড় এন্যসা।’ 
জান্যবরন্যক টরন্যে আন্যশর ল ন্যর এল দু’লমলনন্যের মন্যধযই। 
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আন্যশর ঘন্যর িুকন্যতই হালবব হাসাবাহ বলল, ‘লক ঘেল ডযানরা লকেু 
বুঝন্যত পারে না। বল টদলে তুলম লক বুন্যঝে?’ 

‘স্যার টঘাড়ার আন্যগ গালড় টজাড়া হন্যেন্যে।’ বলল আন্যশর। 
‘না টঘাড়ার আন্যগ গালড় টজাড়া নে, টঘাড়া োড়াই গালড় টদৌড়ান্যনা হন্যলা 

বলা যাে। এেন যেনব টযাবােদান্যক হালজর করন্যত পারন্যলই টকল্লা  ন্যত।’ বলল 
হালবব হাসাবাহ। 

‘এোই টতা আসল লবেে স্যার। সকান্যল তান্যক যলদ হালজর করা না যাে?’ 
ডযান বলল। 

‘যলদও এর টকান টোপ টনই। কাল সকান্যলর মন্যধয যেনব টযাবােদান্যক 
এোন্যন হালজর করন্যত হন্যব টযভান্যবই টহাক। আজ এই সমে পযেন্ত যেনব 
টযাবােদা সুলতান গন্যড়র বাইন্যর যােলন। সুলতান গন্যড়র ওপর যারা ট াে রােন্যে, 
তান্যদর বন্যল দাও টগাপন্যন যেনব টযাবােদার অবোন টযন টঘরাও কন্যর রান্যে এবং 
গলতলবলধন্যক ঘলনষ্ঠভান্যব  ন্যলা কন্যর। অলবলন্যম্ব টতামরা যাও। সবাই লমন্যল তান্যক 
তুন্যল লনন্যে এন্যসা। টদে, তার টযন টকান অসম্মান না হে। তার মযোদাহালনকর 
টকান লকেু হন্যেন্যে তা টযন বলন্যত না পান্যর। টতামরা যাও।’ 

বন্যল উন্যে দাাঁড়াল হালবব হাসাবাহ। 
সবাই উন্যে দাাঁড়াল। 
হালবব হাসাবাহন্যক অনুসরণ কন্যর সবাই ঘর টেন্যক টবলরন্যে এল। 
 
 
 
সুলতান গন্যড় টনন্যম আহমদ মুসা প্রেন্যমই টয কাজো কন্যরলেল, টসো 

লশন্যের টপাশাক পলরবতেন। টিন্যন টতমন লকেু মন্যন হেলন। লকন্তু  াফু জংশন্যন 
নামার পর তার মন্যন সন্যেহ হন্যেন্যে। তার টপাশাক টদন্যে ও কো শুন্যন অন্যনন্যকরই 
ট ান্যে-মুন্যে সন্যেন্যহর ভাাঁজ পড়ন্যত টদন্যেন্যে। এই সন্যেহ লনন্যেই তান্যক তারা 
সহন্যযালগতা কন্যরন্যে, হেত লপেুও লনন্যেন্যে। মুসলমানরা সন্যেহ করন্যে এই লশে 
তান্যদর এলাকাে টকন? সরকালর লকংবা লবন্যদশী টগান্যেো নে টতা? এমন সন্যেহ 
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মুসলমানন্যদর ট ান্যে-মুন্যে টদন্যেন্যে। আবার অমুসলমানরাও অনুরূপ ল ন্তা 
কন্যরন্যে। তারা টভন্যবন্যে েদ্মন্যবন্যশ আলম তান্যদর টকান প্রলতপে এলাম লকনা। এ 
রকম একজন জহীর উলেন্যনর কো তার মন্যন পড়ল। টস তান্যক  ন্যলা কন্যরন্যে 
 াফু টষ্টশন টেন্যক। প্রেন্যম আহমদ মুসা তান্যক মুসলমান মন্যন কন্যরলেল। লকন্তু 
লকেু কো ও ঘেনাে তান্যক সন্যেহ হে টয টস প্রলতপে বা পুললন্যশর  র। হোৎ টস 
উধাও হন্যে যাে সুলতান গন্যড়র কাোকালে একো বাস টষ্টশন্যন নামার পর। 
বযাপারলে লবস্মেকর মন্যন হন্যেন্যে আহমদ মুসার কান্যে। একো লবেে টস লনলশ্চত 
টয টগাো পাত্তানীন্যকই সংশে, সন্যেহ ও সংঘান্যতর এক উবের ভূলম কন্যর টতালা 
হন্যেন্যে। আহমদ মুসা টযলদন বযাংকক টেন্যক পাত্তানী আসার জন্যে যাত্রা কন্যরন্যে, 
টসই লদনই পাত্তানী শহন্যরর উপকন্যণ্ঠর সবন্য ন্যে বড় ঘাাঁলে এক দুুঃসাহলসক 
হামলার লশকার হে। ডজন োন্যনন্যকরও টবলশ গসলনক মারা যাে, লুে হে অস্ত্র 
ভান্ডার। এই ঘেনার উত্তাপ উন্যত্তজনা এেনও এলাকার মানুেন্যক এক পান্যে দাাঁড় 
কলরন্যে টরন্যেন্যে। লবন্যশে কন্যর নতুন টলাকন্যদর েুব লবপদ। তারা সব পন্যেরই 
সন্যেন্যহর লশকার হে। 

টষ্টশন্যনর পান্যশর একো টঝান্যপর আড়ান্যল টপাশাক পান্যে বযাংকক টেন্যক 
টকনা পযান্ে, সােে েুযলরষ্ট জযান্যকে ও েুযলরষ্ট কযাপ পন্যর টবর হন্যে এন্যসলেল। 

বযাংকন্যক ভূলমবন্যলর কান্যে আহমদ মুসা শুন্যনলেল সুলতান গড় টষ্টশন 
টেন্যক পূন্যবে সাগন্যরর তীন্যর সুলতান শহন্যরর মূল এলাকা। এোন্যন একো ভাল 
েুযলরষ্ট টহান্যেল আন্যে। 

আহমদ মুসা টসোন্যন এন্যসন্যে। লকন্তু টকাোে েুাঁজন্যব টহান্যেল লজজ্ঞাসা 
কন্যর কান্যরা সন্যেন্যহর লশকার হন্যত  ােলন। লকন্তু কত ঘুরন্যব টহান্যেন্যলর জন্যে! 

শহন্যরর রাস্তাগুন্যলা প্রশস্ত। লকন্তু গালড়-ন্যঘাড়া টদো যাে না বলন্যলই  ন্যল। 
আহমদ মুসা রাস্তার বাম পান্যশর  েুপাে লদন্যে পূবে লদন্যক হাাঁেলেল। 

শহন্যরর পূবে প্রান্যন্তর লদন্যক টহান্যেল পাওো যান্যব বন্যল আহমদ মুসার লবশ্বাস। 
আহমদ মুসার সমান্তরান্যল রাস্তা লদন্যে হাাঁেলেল একজন টগাোলা। একো 

টেলা গালড়ন্যত কন্যর দুন্যধর টোে টোে জার লনন্যে টস হাাঁেলেল। আহমদ মুসা ডান্যক 
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দুধওোলান্যক। দাাঁড়াে দুধওোলা। টস সমে লবপরীত লদক টেন্যক আসা একো 
প্রাইন্যভে কারও দাাঁলড়ন্যে পন্যড় হোৎ ইলঞ্জন বন্ধ হওোর কারন্যণ। 

আহমদ মুসা ইংন্যরলজ ও দুই একলে োই শে লমলশন্যে লজজ্ঞাসা কন্যর 
দুধওোলান্যক টয এোন্যন ভাল টহান্যেল টকান লদন্যক। বুঝল না দুধওোলা আহমদ 
মুসার কো লকেুই। কন্যেকবার বুঝাবার ট ষ্টা কন্যর বযেে হে আহমদ মুসা। 

রাস্তার ওপান্যশ দাাঁড়ান্যনা প্রাইন্যভেকার টেন্যক একো টমন্যে টবলরন্যে আন্যস। 
আোর-লবশ বের বেন্যসর তরুণী। টবারো পলরলহত। মাোে রুমাল বাাঁধা। তার 
উপর একো ওড়না মাো ও গলাে জড়ান্যনা। মুে টোলা। 

টমন্যেলে গালড় টেন্যক টবলরন্যে আহমদ মুসার লদন্যক তালকন্যে পলরষ্কার 
ইংন্যরলজন্যত বন্যল, ‘শহন্যরর পবূে প্রান্যন্ত পাহান্যড়র িাল টবন্যে লনন্য  নামন্যল সাগন্যরর 
ধান্যর উপতযকাে পযেেক টহান্যেল পান্যবন। এই রাস্তা ধন্যরই টযন্যত পারন্যবন।’ 

‘অন্যনক ধেবাদ মযাডাম।’ বলল আহমদ মুসা। 
টমন্যেলের কো মতই আহমদ মুসা টপন্যে যাে টহান্যেল। 
টহান্যেল কন্যে কাপড়-ন্য াপড় গুলেন্যে অজু কন্যর টেস হন্যে বসন্যতই তার 

টমাবাইল টবন্যজ ওন্যে। বযাংকক টেন্যক পুরসাত প্রজাদীপন্যকর টেললন্য ান। কুশল 
লবলনমন্যের পর পুরসাত প্রজাদীপক বন্যল, ‘লবন্যভন টতামার যাওো টবাধ হে ধরা 
পন্যড় টগন্যে ওন্যদর কান্যে। ওন্যদর একজন বান্যস টতামান্যক  ন্যলা করলেল, তান্যক 
ল নন্যত পান্যর আমান্যদর একজন টগান্যেো। সুলতান গন্যড়র আন্যগর বাসন্যষ্টশন্যন 
তান্যক টগ্র তার করা হন্যেন্যে। জান্যবর জহীর উলেনন্যক যারা টকােে টেন্যক লকডোপ 
কন্যরলেল, তান্যদরই একজন টস। লকন্তু তার কাে টেন্যক লকেু আদাে করা যােলন। 
আজ টকােে টেন্যক লরমান্যন্ড লনন্যে টবর হন্যে আসার সমে তান্যক কারা টযন গুলী 
কন্যর টমন্যর ট ন্যলন্যে। টকান কো আদাে করার আন্যগই এ ঘেনা ঘন্যে টগল।’ 

‘টস টয ‘েযাক ঈগল’ গ্রুন্যপর এবং ঐ লকডোন্যপর সমে টস উপলেত 
লেল, তা আপনারা জানন্যলন লক কন্যর?’ লজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 

‘আমান্যদর টকান্যেের লভলডও কযান্যমরাে সবার  ন্যো ওন্যে। এর মন্যধয যারা 
জীলবত আন্যে তান্যদর  ন্যো আমরা আলাদা কন্যরলেলাম। এন্যদর মন্যধয টসও আন্যে। 
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অেন্যদর সান্যে তার  ন্যোও আমরা প্রন্যতযক োনাে ও টগান্যেোন্যদর কান্যে 
সরবরাহ কন্যরলেলাম।’ 

বন্যল একেু োন্যম পুরসাত প্রজাদীপক। পরেন্যণই আবার বন্যল টস, 
‘টতামার জে একো দুুঃসংবাদ আন্যে লবন্যভন।’ 

‘লক দুুঃসংবাদ?’ দ্রুতকন্যণ্ঠ লজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘টতামার  ন্যল যাবার দু’লদন পর পাত্তানী শহন্যরর উপকন্যণ্ঠ টয টসনা াাঁলড় 

আিমণ হন্যেলেল, টসোন্যন জান্যবর জহীর উলেন্যনর প্রতযে অংশগ্রহন্যণর প্রমাণ 
পাওো টগন্যে।’ বন্যললেল পুরসাত প্রজাদীপক। 

‘লক প্রমাণ?’ 
‘সংঘন্যেে সম্ভবত টস আহত হন্যেলেল। রক্তরলঞ্জত একো সােে ঘেনােন্যল 

পাওো টগন্যে। রক্ত ও সান্যেের পরীোে পাওো টগন্যে রক্ত ও সােে দুই-ই জান্যবর 
জহীর উলেন্যনর। এো প্রমাণ হওোর পর আমার ও টতামার লকেু করার োকল না 
লবন্যভন।’ 

‘রক্ত ও সােে জান্যবর জহীর উলেন্যনর এো প্রমাণ হওোে লনলশ্চত প্রমাণ 
হে না টয টস ঐ সংঘন্যেে অংশ লনন্যেলেল। জান্যবর জহীর উলেন এেন তান্যদর হান্যত। 
তান্যদর েড়যন্যন্ত্র স ল করার জন্যে তারা সবলকেুই করন্যত পান্যর। জান্যবর জহীর 
উলেন্যনর সােে এবং তার রক্ত সংগ্রহ কলেন কাজ নে।’ আহমদ মুসা বন্যললেল। 

‘টতামার কো লেক। লকন্তু এ কো শুনন্যব টক বল। আর টক লবশ্বাস করন্যব। 
সরকান্যরর হান্যত প্রতযে প্রমাণ রন্যেন্যে।’ বন্যললেল পুরসাত প্রজাদীপক। 

‘আমার মন বলন্যে, সব প্রমাণ েলতন্যে টদো হেলন। আপলন লক কষ্ট কন্যর 
এো লনলশ্চত করন্যত পান্যরন টয, ঘেনার সমেো আর জহীর উলেন্যনর গান্যের 
জামাে টয রক্ত তার েরন্যণর সমেো একই লেল?’ আহমদ মুসা বন্যল। 

‘টতামার পন্যেন্েো বুন্যঝলে লবন্যভন। টতামান্যক ধেবাদ। আলম এেলন এ 
পরীোর বযবো করলে। গুড লাক।’ বন্যল ওপার টেন্যক ট ান টরন্যে লদল পুরসাত 
প্রজাদীপক। 
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সুলতান গড় আসার পর ৪৮ ঘণ্টা পার হন্যে টগন্যে। রান্যত ঘুমান্যনা োড়া 

সবো সমে টস  ন্যে টবলড়ন্যেন্যে টগাো সুলতান গড়। জান্যবর জহীর উলেন ও যেনব 
টযাবােদান্যদর বালড় টবর করন্যত পান্যরলন টস। কাউন্যক লজজ্ঞাসা কন্যরলন সন্যেহ 
এড়ান্যনার জন্যে। শ্রলমক-মজরু টশ্রণীর সাধারণ টলাকরা লনরাপদ। লকন্তু সহন্যজ 
তান্যদর কো বুঝান্যনা মুশলকল, আবার ওন্যদর কো বুঝাও মুশলকল। োই-মালেী 
লমলশন্যে তারা এমন ভাো বন্যল লকেুই বুঝা যাে না। টহান্যেল বে-ন্যবোরান্যদর 
সান্যেও এই কারন্যণ আহমদ মুসা লবেেলে লনন্যে আন্যলা না কন্যরলন। 

তেন টবলা ৪ো। বাইন্যর টেন্যক এন্যস আহমদ মুসা টেন্যে নামায পন্যড় 
লবোনাে গা এললন্যে লদন্যে গত ৪৮ ঘণ্টার বযেেতা লনন্যে ভাবলেল। 

দরজাে নক হন্যলা। 
ভ্রু’কুলঞ্চত হন্যলা আহমদ মুসার। এ সমে কারও আসার কো নে। 
উন্যে আহমদ মুসা দরজা েুলল। 
দরজার সামন্যন টহান্যেন্যলর একজন টবোরা দাাঁলড়ন্যে। 
‘মা  করন্যবন স্যার। অবসর মত আপলন আমান্যক আসন্যত বন্যললেন্যলন। 

তাই এলাম স্যার।’ বলল টবোরা টেন্যললে। 
‘ও লেক, ভুন্যলই লগন্যেলেলাম আলম। এন্যসা, টভতন্যর এন্যসা।’ বলল 

আহমদ মুসা। 
দুপুন্যর োবার সমে আহমদ মুসাই তান্যক আসন্যত বন্যললেল। 
আহমদ মুসা ঘন্যর িুন্যক টসা াে বসল। টবোরা টেন্যললে ঘন্যর িুন্যক একো 

টসা াে টেস লদন্যে দাাঁড়াল। 
‘বস, দাাঁলড়ন্যে রইন্যল টকন?’ 
টবোরালের নাম বালের োনম। 
ভাঙা ভাঙা ইংন্যরলজন্যত কো বলন্যত পান্যর। 
টেন্যললে শান্ত, ভদ্র স্বভান্যবর, টহান্যেন্যল আসার পর টেন্যকই টদেন্যে আহমদ 

মুসা। অন্যের মত বকলশস টনবার প্রবণতা তার টনই। টকান লজলনস লকনন্যত লদন্যল 
লহসাব কন্যর প্রলতলে পাই ট রত টদে। 
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‘না স্যার লেক আন্যে। বলুন।’ আহমদ মুসা বসন্যত বলার জবান্যব বলল 
টবোরা বালের োনম। 

‘তুলম এই সুলতান গন্যড়র টলাক না?’ লজজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। 
‘লজ স্যার। আমান্যদর বালড় এোন্যনই।’ 
‘আলম দু’লদন হন্যলা এন্যসলে। একা একা লকেু এলাকা ঘুন্যরলে। বলত, 

সুলতান গন্যড় টদোর মত লক লক আন্যে?’ 
হাসল বালের োনম। বলল, ‘পাহাড়, জংগল, এই টহান্যেন্যলর লনন্য র 

সুের সী-ল , হ্রদ োড়া এোন্যন টদোর টতমন লকেুই টনই স্যার। আর পুরন্যনার 
মন্যধয আন্যে সুলতান পাহান্যড়র ‘শাহ বালড়।’ 

‘শাহ বালড় লক?’ সংন্যগ সংন্যগই প্রশ্ন করল আহমদ মুসা। মন্যন মন্যন টস 
েুলশ হন্যলা এই টভন্যব টয, এো যেনব টযাবােদান্যদর বালড় হন্যত পান্যর। 

‘স্যার এো পাত্তানীর শাহ সুলতান্যনর বালড়।’ 
‘শাহ সুলতান টক?’ 
‘লতলন টগাো োইলযান্যন্ডর রাজকুমার  াউলশর বাংগসা। লতলন পাত্তানীন্যত 

প্রেম স্বাধীন রাজয োপন কন্যরন। তার পুন্যরা নাম ‘সুলতান আহমদ শাহ’।’ 
‘তাহন্যল োই রাজকুমার  াউলশর বাংগসা মুসলমান হন্যেলেন্যলন?’ 
‘লজ্ব স্যার। তাাঁর মুসলমান নামই হন্যলা সুলতান আহমদ শাহ। এো 

কন্যেকশ’ বেন্যরর আন্যগর কো স্যার।’ 
‘এেনও বালড়লে আন্যে?’ 
‘পুরাতন অংশ ভাং ুর অবোে আন্যে। পান্যশ নতুন বালড় গতলর হন্যেন্যে।’ 
‘নতুন বালড়? টক োন্যক টসোন্যন?’ টযন লকেুই জান্যন না এমন একো ভাব 

লনন্যে প্রশ্ন করল আহমদ মুসা। 
সংন্যগ সংন্যগ জবাব লদল না বালের োনম। দু’পা লপলেন্যে লগন্যে বারাোো 

টদন্যে এল। তারপর গলাো নালমন্যে বলল, ‘ওোন্যন োন্যকন জান্যবর বাংগসা জহীর 
উলেন। তান্যক পুললশ ধন্যর লনন্যে লগন্যেলেল। এেন নালক লতলন টজল টেন্যক পাললন্যে 
সরকান্যরর সান্যে যুদ্ধ করন্যেন।’ 
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‘জান্যবর বাংগসা জহীর উলেন টক?’ না জানার ভান কন্যর প্রশ্ন করল 
আহমদ মুসা। টস টেন্যললেন্যক বালজন্যে লনন্যত  াে। 

টস একই ল স ল ন্যস গলাে বলল,‘শাহজাদা সুলতান বংন্যশর টলাক।’ 
‘টকন পুললশ তান্যক ধন্যরলেল? টকনই বা টস যুদ্ধ করন্যে?’ 
ট ান্যে-মুন্যে ভে  ুন্যে উেল বালের োনন্যমর। ভোতে কন্যণ্ঠ বলল, ‘টসসব 

আলম বুলঝ না স্যার। বলন্যত পারব না।’ 
‘এেন ঐ বালড়ন্যত টক োন্যকন?’ 
‘শাহজাদী যেনব টযাবােদা। জান্যবর বাংগসা জহীর উলেন্যনর টবান 

স্যার। শুন্যনলে টসও বালড়ন্যত সব সমে োন্যক না। কেন আন্যস কেন যাে, টকাোে 
োন্যক টকউ জান্যন না।’ বলল বালের োনম। তার ট ান্যে-মুন্যে টবদনার োো। 

‘জান্যবর বাংগসা জহীর উলেন ও যেনব টযাবােদা সম্পন্যকে এোনকার 
টলাকরা লক মন্যন কন্যর?’ 

‘তারা ভাল স্যার। সবাই তান্যদর ভালবান্যস। লকন্তু বলন্যত পান্যর না।’ 
‘টকন?’ 
হোৎ বালের োনম  মন্যক উন্যে ভন্যে ট াে বড় বড় কন্যর বলল, ‘আপলন 

লক কাউন্যক বন্যল টদন্যবন, আলম এ কো বললাম? আমান্যক মা  করন্যবন স্যার। 
আলম হোৎ বন্যল ট ন্যললে।’ 

ভোতে বালের োনন্যমর কাকুলত-লমনলত টদন্যে মনো টকাঁন্যদ উেল আহমদ 
মুসার। এলাকার লনরীহ মানুে এভান্যবই  রম ভীলতর মন্যধয বাস করন্যে। তারা 
জান্যবর জহীর উলেন, যেনব টযাবােদার মত তান্যদর সম্মালনত টলাকন্যদর নামো 
পযেন্ত লনভেন্যে উচ্চারণ করন্যত পান্যর না। 

গম্ভীর হন্যে উন্যেন্যে আহমদ মুসার মুে। বলল নরম কন্যণ্ঠ, ‘বালের োনম 
টতামার লক মন্যন হে আলম টতামার টকান েলত করন্যত পালর?’ 

‘আপলন একেু লভন্ন রকন্যমর স্যার। আপলন মদ োন না, টহান্যেন্যলর নাইে 
িান্যব যান না, োরাপ টলাকন্যদর সান্যে আড্ডাবালজ কন্যরন না, বােরুন্যম টগাসল 
কন্যরন, সুইলমং পুন্যল নান্যমন না। টসই জন্যে লকেু বলন্যত সাহস কন্যরলে। তবু ভে 
োন্যকই স্যার।’ 
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‘ভে টনই। আমান্যক টতামার ভাই মন্যন কর।’ 
‘সলতযই আপলন েুব ভাল স্যার।’ টেন্যললের গলা কাাঁপল, ট াে দু’লে তার 

েলেললন্যে উন্যেন্যে। 
মন্যন মন্যন েুলশ হন্যলা আহমদ মুসা। োাঁলে একো টেন্যলন্যক টপন্যেন্যে। 

সুলতান গন্যড়র জনজীবন্যনর টভতন্যর মাো গলাবার একো পে হন্যলা। 
‘টতামার নাম বালের োনম টকন? বালের টতা আরবী শে, লকন্তু োনম টতা 

োই শে। 
‘আমার মা মুসলমান হওোর আন্যগ োই-ন্যবৌদ্ধ লেন্যলন। োনম আমার 

মান্যের লদক টেন্যক এন্যসন্যে।’ 
‘শাহ বালড় টদো যাে না?’ 
‘যাে। লকন্তু ......।’ আমতা আমতা কন্যর বলল বালের োনম। 
‘লকন্তু লক?’ লজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘স্যার শুন্যনলে, পুললশ এবং অে কারা টযন বালড়র প্রলত সব সমে নজর 

রান্যে।’ 
বন্যল টস একো টিাক লগন্যলই আবার বলল, ‘তাোড়া স্যার আপলন 

লবন্যদশী। সন্যেহ টকউ করন্যতই পান্যর। ইলতমন্যধয স্যার আপনার সম্পন্যকে একজন 
এন্যস টোাঁজ েবর লনন্যে টগন্যে।’ 

 মন্যক উেল আহমদ মুসা। বলল, ‘লক টোাঁজ লনন্যে টগন্যে?’ 
‘টহান্যেন্যল টরলজষ্টার টেন্যক লনন্যেন্যে নাম লেকানা, দস্তেতও টদন্যেন্যে এবং 

েলবও লনন্যেন্যে। তান্যক বে-ন্যবোরান্যদর কাে টেন্যকও টোাঁজ েবর লনন্যত টদন্যেলে। 
লকন্তু লক বন্যলন্যে, লক টজন্যনন্যে টসো আলম জালন না।’ 

‘ওরা লক পুললন্যশর টলাক?’ 
‘না স্যার। পুললশ টতা সবার টেন্যত্র যা কন্যর- তাই কন্যরন্যে, আপনার নাম, 

লেকানা, েলব প্রেম লদনই লনন্যে টগন্যে। এরা গতকাল এন্যসলেল, পুললন্যশর টলাক 
এরা নে।’ 

‘কারা হন্যত পান্যর বন্যল টতামার ধারণা?’ 
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‘জালন না স্যার। তন্যব তান্যদর বযবহার ভাল নে। প্রেন্যমই তারা এন্যস 
লজজ্ঞাসা কন্যরলেল, টকান লশে টহান্যেন্যল এন্যসন্যে লকনা। গত ৪৮ ঘণ্টাে একমাত্র 
আপলনই টহান্যেন্যল এন্যসন্যেন। সুতরাং আপলন তান্যদর োন্যগেে হন্যত পান্যরন।’ 

বুঝল আহমদ মুসা ওরা টহান্যেল পযেন্ত এন্যসন্যে। গত ৪৮ ঘণ্টাে একমাত্র 
আহমদ মুসাই যেন টহান্যেন্যল এন্যসন্যে, তেন তার ওপর ওরা নজর রােন্যব। 
বযাংকন্যক তার  ন্যো যলদ তারা তুন্যল োন্যক, লকংবা টকানভান্যব তারা টসোনকার 
টকানও  ন্যো টপন্যে োন্যক, তাহন্যল তারা তান্যক ল নন্যতও পারন্যব লনশ্চে। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ওরা ওন্যদর কাজ করুক, আমরা আমান্যদর 
কাজ কলর। তুলম ‘শাহ বালড়’ আমান্যক টদোন্যত পারন্যব?’ 

‘আপলন যলদ টযন্যত  ান, টদোন্যত পারব। তন্যব কান্যে যাওো লেক হন্যব 
না।’ 

কো টশে কন্যরই লক মন্যন হওোে আবার দ্রুতকন্যণ্ঠ বন্যল উেল, ‘আজ েুব 
ভাল লদন স্যার। ‘শাহ বালড়’ টয পাহান্যড়, তার লনন্য  লবশাল, প্রশস্ত সমতল 
উপতযকাে প্রলত বের বালেেক িীড়া উৎসব হে। আজ টসই িীড়া উৎসন্যবর লদন। 
টসোন্যন টযন্যত অসুলবধা টনই। টসোন টেন্যক শাহ বালড় ভালভান্যব টদেন্যত 
পান্যবন।’ 

‘লক ধরন্যনর িীড়ানুষ্ঠান হে?’ লজজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। 
‘টঘাড় টদৌড়, তীরোজী, কুলস্ত, পাহান্যড় ওো ইতযালদ। আপলন লক টেলাে 

অংশ টনন্যবন? টমলাে উপলেত টয টকউ টয টকান টেলাে অংশ লনন্যত পান্যর, টকান 
পলর ন্যের দরকার হে না।’ বলল বালের োনম। 

‘টেলা লেয নে, আলম টযন্যত  াই ওোন্যন। তুলম কেন টযন্যত পারন্যব?’ 
‘স্যার আমার লডউলে টশে। আলম এেলন টযন্যত পালর।’ 
‘ধেবাদ বালের োনম। আলমও এেন টবরুন্যত পালর।’ 
বন্যল উন্যে দাাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, ‘বালের, ৫ লমলনে লাগন্যব আমার 

গতলর হন্যত।’ 
‘লেক আন্যে স্যার, আলম বাইন্যর অন্যপো করলে।’ 
বন্যল বালের োনম ঘর টেন্যক টবলরন্যে টগল। 
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আহমদ মুসা গতলর হন্যে ঘন্যরর দরজা লক কন্যর টবলরন্যে এল। 
টহান্যেল টেন্যক টবলরন্যে একো েযালক্স কযাব লনল আহমদ মুসা। পাহান্যড়র 

গা টবন্যে এাঁন্যক-ন্যবাঁন্যক এন্যগান্যত লাগল েযালক্স পাহাড় লডলঙন্যে ওপান্যর টপৌোর 
জন্যে। 

শহন্যরর একদম দলেণ প্রান্যন্ত সাগন্যরর গা টঘাঁন্যে শাহ বালড়র পাহাড়।  
টহান্যেল টেন্যক অন্যনকো পে। 
বালের োনম যাবার পন্যে দু’পান্যশর োনগুন্যলার নাম পলর ে বন্যল 

যালেল। 
হোৎ আহমদ মুসার মন্যন পড়ল জান্যবর জহীর উলেনন্যক আেন্যক রাো 

‘কাতান টেপাংন্যগা’র কো। লজজ্ঞাসা করল ল সল ন্যস কন্যণ্ঠ, ‘বালের োনম, 
‘কাতান টেপাংন্যগা’ টকাোে জান?’ 

‘টেপাংন্যগা মালন্যেলশো সীমান্যন্তর কাোকালে একো পাহান্যড়র নাম। 
কাতান টেপাংন্যগা ল লন না স্যার।’ 

‘ধেবাদ বালের োনম।’ আহমদ মুসা বলল। 
 
 
 
এই মাত্র বালড় এন্যসন্যে যেনব টযাবােদা। মাোর  াদর ও রুমাল এবং 

গা টেন্যক টবারো েুন্যল পলর ালরকার হান্যত লদন্যে ইলজ ট োন্যর ধপ কন্যর বন্যস গা 
এললন্যে লদল ট োন্যর। 

বাইন্যর টেন্যক আসার িালন্ত শুধু নে, একো লবমেেভাবও তার সুের মুেন্যক 
আেন্ন কন্যর টরন্যেন্যে। 

লবশ বের বেস যেনব টযাবােদার। পাাঁ  ল ে কন্যেক ইলঞ্চ লম্বা হন্যব। 
টসানা রং গান্যের।  ুলও টসানালী। ট াে নীল। গান্যে গাঢ় বাদামী রংন্যের লে পীস। 

ইলজ ট োন্যর গা এললন্যে লদন্যে ট াে বুন্যজন্যে যেনব টযাবােদা। 
ট াে টবাজার পর তার অতীত ও বতেমান এক হন্যে টগন্যে। ভলবষ্যতও 

কান্যলা টমন্যঘর রূপ লনন্যে সামন্যন হালজর। জান্যবর জহীর উলেন টকােে টেন্যক 
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পালান্যনা এবং তার লনন্যজর গসে  াাঁলড়ন্যত সন্ত্রাসী হামলার েবর সংবাদপন্যত্র পন্যড় 
যেনব টযাবােদা সাংঘালতকভান্যব মুেন্যড় পন্যড়ন্যে। তার ভাই জান্যবর জহীর উলেন 
সন্ত্রান্যস নামন্যব, সন্ত্রাসী হন্যব, এো তার কান্যে অলবশ্বাস্য। এর ট ন্যেও অলবশ্বাস্য 
হন্যলা তার ভাই টজল টেন্যক টবরুবার পর একবারও তার কান্যে টেললন্য ান কন্যরলন। 
টস লকেুই বুঝন্যত পারন্যে না। না বুঝন্যত টপন্যর আরও আতংলকত হন্যে পন্যড়ন্যে। 
অেলদন্যক দাদীর পর, তার সবন্য ন্যে লপ্রেজন  রহাদ  লরদ উলেন প্রান্যণ বাাঁ ার 
জন্যে পলাতক লজন্যেগী যাপন করন্যে। টস টমন্যে মানুে তার লক করার েমতা 
আন্যে! দাদীর পরামন্যশে আল্লাহর নাম লনন্যে বহু আশা কন্যর ল লে লদন্যে পাতার 
টনৌকা টেন্যড়লেল। টস টকান লেকানাে টপৌন্যেন্যে, না সমুন্যদ্র সললল সমালধ হন্যেন্যে 
তা জানারও টকান উপাে টনই। আল্লাহ তান্যক টকান সাহাযয করন্যবন না? ট ান্যের 
দু’টকাণ লভন্যজ উেল তার। 

টোলা দরজা পন্যে ঘন্যর প্রন্যবশ করল যেনব টযাবােদার দাদী। 
ধীন্যর ধীন্যর এন্যস টস যেনব টযাবােদার মুন্যের সামন্যন দাাঁড়াল। একো 

হাত রােল যেনব টযাবােদার কপান্যল। টস্নহমাো কন্যণ্ঠ বলল ‘েুব োরাপ লাগন্যে 
টবান?’ যেনব টযাবােদা  ে কন্যর ট াে েুন্যল উন্যে দাাঁড়াল ইলজ ট োর টেন্যক। 
দু’হাত ধন্যর দাদীন্যক ট োন্যর বলসন্যে লদন্যে বলল, ‘না দাদীমা আমার শরীর োরাপ 
কন্যরলন।’ 

বন্যল যেনব টযাবােদা দাদীর পান্যের কান্যে কান্যপেন্যের উপর বন্যস পড়ল। 
‘শরীর োরান্যপর কো বলললন টবান। মন েুব োরাপ করন্যে লকনা টসোই 

লজজ্ঞাসা কন্যরলেলাম। মন োরাপ এো টতার জন্যে টকান েবর নে, েুব োরাপ 
লকনা এোই েবর।’ 

‘শুধু আমার কো বলে টকন দাদী। টতামার দুুঃন্যের কো এলড়ন্যে যাে 
টকন?’ 

ইলজ ট োন্যর গা এললন্যে লদন্যে ট াে বুজল দাদী। লকন্তু বুন্যজ যাওো 
ট ান্যের পাতা টভদ কন্যর দু’ট াে টেন্যক টবলরন্যে এল অশ্রুর দুলে ধারা। বলল, 
‘টতারা তাই মন্যন কলরস। টতারা লকেু না বলন্যলই আলম লকেু টদলে না, শুলন না, 
বুলঝ না। জহীর টকাোে হালরন্যে টগল বললসলন, পাত্তানীর এত টলাক েুন হন্যে, 
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গসলনকরা মরন্যে টকন, তা টতারা বললসলন। জহীন্যরর মত তুইও হালরন্যে টগলেস 
টকান এক সকান্যল উন্যে শুনব। টসলদনও জানব না লক হন্যে, এসব টকন হন্যে? 
লকন্তু আমার ট াে বন্ধ নে, কারও বন্ধ নে।’ 

‘লকন্তু তুলমই বল দাদী, এসব কো শুনন্যত যতোলন কষ্ট, বলন্যত কষ্ট তার 
ট ন্যে অন্যনক টবলশ লক-না? তাই ট ন্যেলে দাদী টতামার ঘান্যড়ও টবদনার দুুঃসহ 
টবাঝা  ালপন্যে লনন্যজর দুুঃে আরও না বাড়ান্যত।’ বলল যেনব টযাবােদা। তার 
কণ্ঠ ভারী। 

দাদী যেনব টযাবােদার মাোো টকান্যল টেন্যন লনল। বলল, ‘টবাকা টবান, 
দুুঃে ভাগ কন্যর লনন্যত হে। তান্যত দুুঃন্যের ভার কন্যম।’ 

বন্যল একেু োমল। টবাধ হে একেু ভাবল। তারপর সরাসলর তাকাল 
যেনব টযাবােদার লদন্যক। ট ান্যে ট াে টরন্যে বলল, ‘সলতয কন্যর বলন্যতা টযাবােদা, 
জহীর লক সতযই অস্ত্র হান্যত তুন্যল লনন্যেন্যে?’ 

‘না দাদীমা, এো সতয নে।’ লদ্বধাহীন দৃঢ় কন্যণ্ঠ বলল যেনব টযাবােদা। 
‘তাহন্যল লক সতয?’ 
‘পাত্তানীর টনতৃোনীে আমান্যদর এই পলরবারন্যক সন্ত্রাসী সালজন্যে 

পাত্তানীর মুসলমানন্যদর উপর সন্ত্রান্যসর অলভন্যযান্যগ েড়যন্ত্র করা হন্যেন্যে।’ 
‘তাহন্যল সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা জহীরন্যক পুললন্যশর হাত টেন্যক মুক্ত কন্যর লনন্যে 

যাওোর বযেযা লক এবং টসলদন সশস্ত্র হামলাে জহীর লনন্যজ অংশ টনো এবং তার 
রক্তমাো জামা পাওোরই বা বযােযা লক?’ 

সংন্যগ সংন্যগ উত্তর লদল না যেনব টযাবােদা। তান্যক েুবই লবব্রত টদোল। 
মুহূতে কন্যেক পর ধীর কন্যণ্ঠ বলল, ‘এই বযােযা আলমও তালাশ করলে দাদীমা। 
লকন্তু লনলশ্চত কন্যর বলন্যত পালর দাদীমা, ভাইোর নান্যম যা বলা হন্যে সব লমেযা, 
সব েড়যন্ত্র।’ 

‘টতার লনলশ্চত হওোর কারণ?’ 
‘কারণ আলম ভাইোন্যক জালন, ভাইোর ল ন্তাধারা আলম জালন। ইসলাম 

প্র ান্যর আল্লাহর রাসুল স. টয পে অনুসরণ কন্যরন্যেন, তার বাইন্যর আর টকান পে 
ইসলামী নে। ইসলাম প্র ান্যরর পন্যে বাধা এন্যল তার টমাকালবলা শলক্ত বা সন্ত্রাস 



পাত্তানীর সবজু অরন্যে  133 

 

লদন্যে নে, যুলক্ত ও বুলদ্ধ লদন্যে করন্যত হন্যব। ইসলাম প্রলতলে মানুেন্যক সংন্যশাধন 
করন্যত  াে, কাউন্যক সংহার নে। আদলশেক, সামালজক ও সামলষ্টক প্রন্যেঅজন্যন 
অস্ত্র বযবহান্যরর অলধকার শুধু রান্যষ্ট্রর, এমন অনুমলত টকবল রান্যষ্ট্রর মত অেলরলেই 
লদন্যত পান্যর। এই লবশ্বাস ভাইোর মজ্জাগত বলা যা। সুতরাং লতলন সন্ত্রাসী কান্যজ 
রত হন্যবন এো অলবশ্বাস্য।’ যেনব টযাবােদা বলল। 

‘মানুন্যের মত টতা পলরবতেন হন্যত পান্যর।’ বলল দাদী। 
‘দাদী, ভাইোর ওো মত নে, ওো তার লবশ্বাস, ঈমান। ঈমান পলরবতেন 

কন্যর মুসলমান োকার প্রশ্ন ওন্যে না।’ 
গম্ভীর হন্যে উন্যেন্যে দাদীর মুে। বলল, ‘তুলম লেক বন্যলে টযাবােদা। লকন্তু 

ঘেনাগুন্যলার বযােযা তাহন্যল লক? েড়যন্ত্র যলদ হে, তাহন্যল েড়যন্ত্র কার, টকন? 
জহীর টস েড়যন্যন্ত্রর হান্যত পুতুল হন্যে টগল লক কন্যর?’ 

‘পুতুল হন্যেন্যে আলম মন্যন কলর না দাদী। ঘেনাগুন্যলার বযােযাও আলম 
জালন না। ভোবহ এক সংকে আমান্যদর গ্রাস করন্যে, আলম বুঝন্যত পারলে। লকন্তু 
জালন না টস সংকেো লক? জানাও আমার সান্যধযর অতীত। লক করব তার টকান 
কূল-লকনারা পালে না।’ 

‘তুই টয আল্লাহর ‘টকোর অব’-এ একো টোলা ল লে পালেন্যেলেলল তার 
লক হন্যলা?’ 

টবদনাে ভারী হন্যে টগল যেনব টযাবােদার মুে। বলল, ‘আল্লাহই টসো 
জান্যনন দাদী।’ 

দাদী লকেু বলার জন্যে মুে েুন্যললেল। তেন ঘন্যর প্রন্যবশ করল 
পলর ালরকা নূরী। দাদী ও যেনব টযাবােদান্যক লেয কন্যর বলল, ‘দাদী আম্মা, 
টবগম শাহজাদী আপা, টমলার টপ্রাগ্রাম শুরু হন্যেন্যে।  লুন।’ 

যেনব টযাবােদা উন্যে দাাঁড়াল। 
‘টতারা যা টযাবােদা, আমার ভাল লাগন্যে না।’ বলল দাদী। 
‘আমারও ভাল লাগন্যে না। টমলা টদোর মত মন্যনর অবো টনই। তবু 

দাদী, শাহ দাদুর শুরু করা এই টমলাে অন্তত টদোর মাধযন্যম অংশ টনো এই 
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বালড়র রীলত। আমরা এই রীলতর টেলা  করন্যত পালর না দাদী।’ যেনব টযাবােদা 
বলল। 

বন্যল যেনব টযাবােদা দাদীন্যক টেন্যন ইলজ ট োর টেন্যক তুলল। একো 
 াদর এন্যন দাদীর গান্যে জলড়ন্যে লদল। 

আলমালর টেন্যক টবর কন্যর আনল দু’লে দূরবীন। বলল, ‘ ন্যলা দাদী।’ 
‘বালড়র সবাই টতা  ন্যল যান্যে, এই রীলত লক আর োকন্যব?’ বন্যল হাাঁেন্যত 

লাগল দাদী। 
দাদীর নাম টবগম শরী নু টনসা। যেনন্যবর লপতা তাাঁর একমাত্র সন্তান। 

দাদা মারা টগন্যেন লতলরশ বের আন্যগ, তেন দাদীর বেস ৫০ বের। দাদার মৃতযুর 
পর লবশ বের পর মারা যান যেনবন্যদর লপতা। যেনবরা তেন গকন্যশান্যরও 
টপৌন্যেলন। আর যেনবন্যদর মা মারা টগন্যেন লপতার মৃতযুর এক বের পন্যরই। কাযেত 
তারা লশশুকাল, গকন্যশার টপলরন্যে টযৌবন্যন টপৌন্যেন্যে দাদীর হান্যতই। 

‘রীলত লেক আন্যে, আমরাই লেক োকন্যত পারলে না দাদী। এো আমান্যদর 
বযেেতা।’ বলল যেনব টযাবােদা। ভারী কণ্ঠ তার। 

দাদী একো হাত রােল যেনব টযাবােদার লপন্যে। সান্তনার সুন্যর বলল, 
‘সমে সমান যাে না, কারণ সব মানুে সমান হে না।’  

‘তাহন্যল সমে আবার আমান্যদর পন্যে আসন্যব দাদী?’ 
‘তার জন্যে একজন মানুে প্রন্যোজন লযলন সমন্যের গলত ঘুলরন্যে টদন্যবন।’ 
‘ভাইো লনন্যজই লবপন্যদ, টকাোে টস মানুে?’ বলল যেনব টযাবােদা। 
‘এমন মানুন্যের বযবো আল্লাহই কন্যর োন্যকন টযাবােদা।’ লতন তলার 

প্রশস্ত বারাোে পা রােন্যত রােন্যত বলল দাদী। 
লতন তলার এ বারাো বালড়র পলশ্চম লদন্যক। বারাোলে অে সব 

বারাোর ট ন্যে আলাদা। টরললং টেন্যক লতনলে প্রশস্ত টষ্টপ একলের ট ন্যে অেলে 
উাঁ ু হন্যে উপন্যর উন্যে টগন্যে। লতন সালরন্যত বন্যস অন্যনকগুন্যলা মানুে এোন টেন্যক 
লনন্য র দৃশ্যাবলল উপন্যভাগ করন্যত পান্যর। 

লনন্য ই পাহান্যড়র টগাড়াে টমলার মাে। এই বারাো টেন্যক শুধু টমলার 
মােলে নে, মান্যের  ারলদকোও ভান্যলাভান্যব টদো যাে। 
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টমলাে লবল ত্র টপাশান্যকর প্র ুর টলাক। লকন্তু মাে বড় বন্যল টকাোও 
মানুন্যের বড় ভীড় সৃলষ্ট হেলন। 

টমলার মূল টেলার মান্যের  ারলদক লঘন্যর প্রশস্ত জােগা। এই প্রশস্ত 
জােগাে প্র রু টদাকান বন্যস। মান্যের  ারলদন্যক বন্যস মানুে টেলাও টদন্যে। 
সারালদনবযাপী টমলার প্রেম অংন্যশই নানা রকম টেলা-ধুলার আসর বন্যস। 

লবলভন্ন আইন্যেন্যম এন্যকর পর এক প্রলতন্যযালগতা হে। 
তীরোজী লদন্যে টেলা শুরু হে এবং টশে হে টঘাড় টদৌড় লদন্যে। তীর 

লনন্যেপ টমলার সন্যবোচ্চ সম্মান্যনর প্রলতন্যযালগতা। 
োন্যগেন্যে তীর লনন্যেপ প্রলতন্যযালগতার আন্যোজন  লন্যে। 
যেনব টযাবােদা ও দাদী বন্যসন্যে পাশাপালশ টসা াে। পলর ালরকা ‘নূরী’ 

বন্যসন্যে এক টষ্টপ টপেন্যন একলে ট োন্যর। 
লতন জন্যনর হান্যতই দূরবীন। 
যেনব টযাবােদা ও দাদীর হান্যতর দূরবীণ দুলে টবশ বড় আকান্যরর। এ 

দূরবীন লদন্যে তারা টমলার মান্যের টোে এক েন্ড কাগন্যজর টলোও পলরষ্কার 
টদেন্যত পান্যে। দূরবীন দুলে লবন্যশে ধরন্যণর। এ লদন্যে দূন্যরর লজলনস লনেুাঁতভান্যব 
টদো যাে এবং টদোও যাে স্বাভালবক আকান্যর। 

যেনব টযাবােদা ও দাদী দু’জন্যনর ট ান্যেই দূরবীন। 
যেনব টযাবােদার দূরবীন্যনর ট াে একজন্যনর ওপর পন্যড় হোৎ লের হন্যে 

টগল। 
টদেল আহমদ মুসান্যক। তার বালড়র লদন্যক তালকন্যে কো বলন্যে পান্যশর 

এক টেন্যলর সান্যে। আহমদ মুসান্যক টদন্যে ল নন্যত পারল। তান্যকই টস টসলদন 
রাস্তাে েুযলরষ্ট টহান্যেন্যলর পে বাতন্যল লদন্যেলেল। আর টেন্যললে ঐ টহান্যেন্যলরই 
টবোরার ইউলন রম পরা। 

লবলস্মত হন্যলা যেনব টযাবােদা, টলাকলে টকন তার বালড়র লদন্যক তালকন্যে 
আন্যে! লক আলাপ করন্যে টেন্যললের সান্যে? 

আহমদ মুসা সন্যর টগল কযান্যমরার টলন্স টেন্যক। 
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যেনব টযাবােদার দূরবীন্যনর ট াে ল ন্যর এল তীর লনন্যেপ 
প্রলতন্যযালগতার দৃন্যশ্য। 

তীর লনন্যেপ প্রলতন্যযালগতা শুরু হন্যে টগল। 
প্রলতন্যযাগীর প্রন্যতযন্যকই োন্যগেন্যে লতনলে তীর লনন্যেপ করন্যব। লনলদেষ্ট 

দূরন্যত্ব একলে রাবার টবান্যডে একলে সাদা বৃত্ত আাঁকা আন্যে। বৃন্যত্তর টকন্যে আন্যরকো 
লাল বৃত্ত। লাল বৃন্যত্তর মাঝোন্যন একলে ট াে আাঁকা। ট ান্যের টভতর ট ান্যের কাল 
মলণও আাঁকা। তীর যলদ ট ান্যের মলণ লবদ্ধ কন্যর তাহন্যল লতন পন্যেন্ে, ট ান্যের মলণর 
বাইন্যর লাল বৃন্যত্তর মন্যধয টকাোও আঘাত করন্যল ২ পন্যেন্ে আর লাল বৃন্যত্তর বাইন্যর 
সাদা বৃন্যত্তর টকাোও আঘাত করন্যল ১ পন্যেন্ে এবং সন্যবোচ্চ নাম্বান্যরর লতনজনন্যক 
 াষ্ট, টসন্যকন্ড, োডে করা হন্যব। টকউ যলদ সন্যবোচ্চ নে পন্যেন্ে অেোৎ লতন তীরই 
যলদ োন্যগেন্যের ট ান্যের মলণন্যত লাগান্যত পান্যর তাহন্যল টস টমলার  যালম্পেন টঘালেত 
হে। আর টয সন্যবোচ্চ সংেযক টেলাে টজন্যত, তান্যক টগমস  যালম্পেন টেতাব টদো 
হে। 

যেনব টযাবােদারা তীর লনন্যেপ প্রলতন্যযালগতা টদেলেল। টকউ ভাল 
করন্যে না। টঘােক মাইন্যক জানাল মাত্র একজন প্রলতন্যযাগী আর বালক। তেন পযেন্ত 
একজনই সন্যবোচ্চ ৫ পন্যেন্ে টপন্যেন্যে। টশে প্রলতন্যযাগী এল। টস আহমদ মুসা। 
যেনব টযাবােদা লবস্মন্যের সান্যে টদেল আহমদ মুসার লতনলে তীরই ট ান্যের 
মলণন্যক লবদ্ধ করল। 

এই সমে একজন পলর ালরকা বারাোে প্রন্যবশ করল। যেনব 
টযাবােদান্যক লেয কন্যর বলল, ‘শাহজাদী আপা, মযাডাম আন্যেশা শহর টেন্যক 
এন্যসন্যেন।’ 

‘হ্যাাঁ, ওাঁন্যক আসন্যত বন্যললে। আজই এন্যস টগন্যলন! লেক আন্যে, যাও তুলম 
ওাঁন্যক বলসন্যে  া-নাস্তার বযবো কর। আলম আসলে।’ 

পলর ালরকা  ন্যল টগল। 
‘দাদী, মযাডাম আন্যেশা কন্যেকলদন হন্যলা বযাংকক টেন্যক এন্যসন্যে। উলন 

টজোলভলত্তক একো মানবালধকার সংোর উচ্চ পযোন্যের কমেকতো। ওআইলসর 
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একো অংগ সংগেন এো। আলম এোনকার পলরলেলত সম্পন্যকে ওাঁন্যক লকেু 
জালনন্যেলে। আর লকেু কো বলন্যত  াই।’ যেনব টযাবােদা বলল। 

‘ট ষ্টা কর টবান। টকান ট ষ্টা কেন কান্যজ টলন্যগ যাে, টক বলন্যত পান্যর!’ 
বলল দাদী। 

‘তাহন্যল তুলম বস দাদী। ওাঁর সান্যে কো বন্যল আলস আলম।’ 
‘লেক আন্যে টবান।’ বলল দাদী। 
যেনব টযাবােদা  ন্যল টগল টভতন্যর। 
যেনব টযাবােদা ড্রইংরুন্যম িুকন্যতই মযাডাম আন্যেশা উন্যে দাাঁড়াল। 

বলল, ‘লমস টযাবােদা, আজ রান্যতই  ন্যল যাব, তাই লবনা টনালেন্যশ হোৎ কন্যর 
 ন্যল এলাম। অসুলবধা করলাম না টতা!’ 

লমলষ্ট টহন্যস যেনব টযাবােদা বলল, ‘না মযাডাম। আলমই টতা আপনার 
সান্যে কো বলন্যত ট ন্যেলেলাম। লপ্ল্জ বসুন।’ 

দু’জন্যন বসল। 
‘লমস টযাবােদা, আপনার সব কো লনন্যে অন্যনক টভন্যবলে। যতই টভন্যবলে, 

ততই লবেেো জলেল হন্যে উন্যেন্যে। এমন জলেলতার ওপর কাজ করা মানবালধকার 
সংোর টোন্যপর মন্যধয পন্যড় না।’ বলল মযাডাম আন্যেশা। 

‘টকমন জলেলতা টদেন্যেন মযাডাম?’ বলল যেনব টযাবােদা। 
‘োই সরকার দৃঢ়ভান্যব মন্যন কন্যর টয, আপনার ভাই জান্যবর জহীর উলেন 

পাত্তানী অঞ্চন্যলর সাম্প্রলতক সন্ত্রান্যসর মধযমলণ। লকন্তু আপনারা বলন্যেন োই 
সরকার ভুল করন্যে। তৃতীে একলে পন্যের এো েড়যন্ত্র পাত্তানীর মানুেন্যক লশকার 
বানাবার জন্যে। এই তৃতীে পন্যের লকন্তু আপনারা নাম বলন্যত পারন্যেন না এবং 
ল ন্যননও না। আর োই সরকার এমন লকেু লবশ্বাস কন্যর না। এোই হন্যলা জলেলতা। 
সন্ত্রাস অবযাহত োকা এই জলেলতান্যক আরও বালড়ন্যে লদন্যেন্যে। এই অবোে 
আমান্যদর মানবালধকার সংোর জন্যে লকেু করার টকান সুন্যযাগ আলম টদেলে না।’ 
মযাডাম আন্যেশা বলল। 

হতাশাে ভন্যর টগল যেনব টযাবােদার মুে। বলল, ‘মযাডাম আপলন লক 
লবশ্বাস কন্যরন জান্যবর জহীর উলেন বা আমরা এই সন্ত্রাস করলে?’ 
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‘না, আলম লবশ্বাস কলর না। বযাংকক ও পাত্তানীন্যত এন্যস আমার অনুসন্ধান 
টেন্যকও আলম এো টজন্যনলে। লকন্তু এই মন্যতর পন্যে োই সরকারন্যক আলম টকান 
প্রমাণ লদন্যত পারলে না!’ 

‘এো আমান্যদরও সমস্যা। এেন আমরা লক করব?’ কান্না জলড়ত কন্যণ্ঠ 
বলল যেনব টযাবােদা। 

টবদনাে ভন্যর টগল মযাডাম আন্যেশার মুেও। মযাডাম উন্যে এন্যস যেনব 
টযাবােদার পান্যশ বসল। একো হাত তার কাাঁন্যধ টরন্যে সান্তনার সুন্যর বলল, ‘গধযে 
ধরুন লমস টযাবােদা, আল্লাহই সাহাযয করন্যবন।’ 

‘আল্লাহর সাহান্যযযরই অন্যপো করলে। লকন্তু সব টতা টশে হন্যে টগল। 
েড়যন্ত্রন্যকই আরও পাকান্যপাক্ত হন্যত টদেলে।’ ওড়নার প্রান্ত লদন্যে ট াে মুেন্যত 
মুেন্যত বলল যেনব টযাবােদা। 

‘এই লবপন্যদ আমার একজন্যনর কোই শুধু মন্যন পড়ন্যে। লতলন আহমদ 
মুসা। মুসলমানন্যদর এমন বহু লবপন্যদ লতলন এলগন্যে এন্যসন্যেন। আল্লাহ োড়া এমন 
সংকে উত্তরন্যণ তার লবকল্প আর টকউ টনই। লতলন আল্লাহর মূলতেমান এক 
সাহাযয।’ 

প্রবল আগ্রহ  ুন্যে উেল যেনব টযাবােদার ট ান্যে-মুন্যে। মন্যন হন্যলা তার 
 যাকান্যস হন্যে যাওো নতুন রন্যক্ত প্রবাহ এন্যলা। বলল, ‘আলম তাাঁর নাম শুন্যনলে। 
অন্যনক পন্যড়লে তাাঁর সম্পন্যকে। লকন্তু লতলন টতা ধরা-ন্যোাঁোর বাইন্যরর এক 
ট ন্যরশতা-মানুে। তাাঁন্যক টকাোে পাব আমরা!’ 

‘তাাঁন্যক টকউ েুাঁন্যজ পাে না লমস যেনব। লতলনই টোাঁজ লনন্যে জালতর সংকে 
কবললত মানুেন্যদর কান্যে হালজর হন। সবেন্যশে লতলন আোমান্যন এন্যসলেন্যলন। 
আোমান্যনর মুসলমানন্যদর মহাসংকে টকন্যে টগন্যে।’ বলল মযাডাম আন্যেশা। 

‘আোমান্যন? এই টতা কান্যেই। টকান্যনাভান্যব তাাঁন্যক লকেু জানাবার পে 
টনই?’ কান্নাজলড়ত কন্যণ্ঠ বযাকুলভান্যব বলল যেনব টযাবােদা। 

‘লতলন আোমান আন্যেন, না  ন্যল টগন্যেন জালন না। এোন্যন আসার আন্যগ 
টজোে ওআইলসর মুসললম সংেযালঘু সংিান্ত এক টগাপন লরন্যপান্যেে আলম 
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আোমান্যন তাাঁর লমশন এবং লমশন স ল হওো সম্পন্যকে টজন্যনলে।’ মযাডাম 
আন্যেশা বলল। 

‘ওআইলস’টক অনুন্যরাধ করন্যল তারা আহমদ মুসার সান্যে টকান 
টযাগান্যযাগ কন্যর লদন্যত পান্যর না?’ 

গম্ভীর হন্যলা মযাডাম আন্যেশার মুে। বলল, ‘আহমদ মুসা আল্লাহর অনে 
এক বাোহ। এক আল্লাহ োড়া কারও অধীন্যন লতলন নন। তার লনজস্ব টকান 
 াওো, অলভলাে টনই। লনন্যজন্যক লনন্যে লতলন টকান স্বপ্ন টদন্যেন না, তাই লতলন 
জগন্যতর কান্যরা মুোন্যপন্যেও নন। ওআইলস সব সমে তার টোাঁজও জানন্যত পান্যর 
না। সুতরাং লনন্যদেশ টদোর টকান প্রশ্নই ওন্যে না।’ 

‘তাাঁর টকান লেকানা, বালড় টনই?’ আশাে উচ্চলকত যেনব টযাবােদার 
কণ্ঠ। 

‘লেকানা, বালড় বলন্যত যা বুঝাে তা তাাঁর টনই। সব মুসললম টদন্যশর লতলন 
নাগলরক। এমন লক মালকেন যুক্তরাষ্ট্র, রালশো, োন্সও তাাঁন্যক নাগলরকত্ব লদন্যে 
সম্মালনত কন্যরন্যে। তন্যব তাাঁর স্ত্রী একলে বাচ্চা লনন্যে োন্যকন মলদনাে।’ 

‘তান্যদর সাহাযয টনো যাে না।’ 
‘তাাঁন্যক আলম টদলেলন। তার স্ত্রী ও টেন্যলন্যক টদো আমার এক আন্যবগমে 

স্বপ্ন। লকন্তু পালরলন। টসৌলদ আরন্যবর রাষ্ট্র প্রধানন্যক লঘন্যর টয লনরাপত্তা বযবো, টস 
রকমই লনরাপত্তা বযবোর মন্যধয োন্যকন তারা। টসৌলদ আরন্যবর শীেে পযোন্যের 
অনুমলত োড়া বাইন্যরর টকউ তান্যদর সান্যে টদো করন্যত পান্যর না। অে টকান 
টযাগান্যযান্যগর মাধযম কাউন্যক জানান্যনা হে না।’ 

‘তাহন্যল?’ বলল যেনব টযাবােদা। তার কন্যণ্ঠ  রম হতাশার সুর। 
‘একেু গধযে ধরুন লমস টযাবােদা। আলম টজোে ল ন্যর এোনকার 

লরন্যপােে ওআইলসর মানবালধকার কলমশনন্যক টদব। তার সান্যে অনুন্যরাধ করব 
এোনকার ভোবহ অবোর কো আহমদ মুসান্যক জানান্যনা যাে লকনা। তাোড়াও 
মলদনাে টযাগাযান্যগর একো উন্যদযাগ টনব। আলম কো লদলাম।’ 
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যেনব টযাবােদা মযাডাম আন্যেশার দু’লে হাত লনন্যজর দু’হান্যতর মুন্যোে 
লনন্যে মুন্যে ট ন্যপ ধন্যর কান্নাে টভন্যঙ পড়ল। বলল, ‘আপনার এই কো মন্যন টয 
আশা জাগান্যে, তা কল্পনাও কলরলন। আল্লাহর ওোন্যস্ত আমান্যদর সাহাযয করুন।’ 

মযাডাম আন্যেশা তান্যক দু’হাত লদন্যে বুন্যক জলড়ন্যে ধরল। বলল, ‘টবান 
এমন টভন্যঙ পন্যড়া না। আলম আমার সাধযমত ট ষ্টা করব। সবন্য ন্যে টবলশ 
আল্লাহন্যক বন্যলা। সব লেক হন্যে যান্যব।’ 

নাস্তা করার পর লবদাে লনল মযাডাম আন্যেশা। 
গালড় পযেন্ত লবদাে লদন্যে যেনব টযাবােদা ল ন্যর এন্যস লনন্যজর টদহোন্যক 

টসা াে টেন্যড় লদল। মযাডাম আন্যেশান্যক সব কো বলন্যত টপন্যর ও তার কো শুন্যন 
ভাল লাগন্যে। সবন্য ন্যে ভাল লাগন্যে আহমদ মুসার লবেেলে। আহমদ মুসা সম্পন্যকে 
অন্যনক লকেু জান্যন টস, লকন্তু তান্যক এমনভান্যব জানত না। তাহন্যল এমন মানুেও 
দুলনোে আন্যে। টকমন হন্যবন লতলন টদেন্যত! টকমন হন্যব ট হারা! টকমনভান্যব লতলন 
কো বন্যলন! এমন ট ন্যরশতাতুলয মানুে টতা তার দু’ট াে কেনও টদন্যেলন। মনো 
েুন্যে টগল আল্লাহর লদন্যক। একমাত্র লতলনই পান্যরন সাহাযয করন্যত। আহমদ মুসা 
টতা তাাঁরই বাোহ, তাাঁরই মুোন্যপেী। অতএব লতলন পান্যরন আহমদ মুসান্যক টয 
টকান সমে এোন্যন আনন্যত। একমুেী এই ল ন্তাে ডুন্যব লগন্যে কেন টযন ট াে ধন্যর 
এন্যসলেল ঘুন্যম। 

যেনব টযাবােদার বযলক্তগত পলর ালরকা নূরীর উচ্চকন্যণ্ঠ ঘমু টভন্যঙ টগল 
যেনব টযাবােদার। ট াে েুন্যলই বলল, ‘লক নূরী, গহ গ  করলেস টকন? লক 
হন্যেন্যে?’ 

‘লক হেলন শাহজাদী আপা? আপলন টদেন্যলন না। এমন ঘেনা এোনকার 
টমলাে টকান সমে ঘন্যেলন। তীরোজীন্যত যাাঁন্যক আপলন প্রেম হন্যত টদন্যেন্যেন, 
লতলনই ‘টমলাে  যালম্পেন’ হন্যেন্যেন, আবার টগমন্যসরও  যালম্পেন হন্যেন্যেন।’ 
বলল নূরী উৎসান্যহর সান্যে। 

‘লক বললেস? আর কেলে টেলাে উলন লজন্যতন্যেন?’ লবস্মন্যে ট াে োনাবড়া 
হন্যে টগন্যে যেনব টযাবােদার। 
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‘টঘাড় টদৌন্যড় লজন্যতন্যেন, কুলস্তন্যত লজন্যতন্যেন এবং লালে-বালজন্যতও 
লজন্যতন্যেন। লতলন  ারলে টেলাে অংশ লনন্যে  ারলে টেলান্যতই প্রেম হন্যেন্যেন।’ 
বলল নূরী। 

‘টক লতলন? জানা টগল? লতলন টতা পাত্তানী নন।’ লজজ্ঞাসা যেনব 
টযাবােদার। 

‘তান্যক ‘েুযলরষ্ট’ বন্যল পলর ে টদো হন্যেন্যে।’ বলল পলর ালরকা নূরী। 
হোৎ লনন্য  মান্যের লদক টেন্যক গুলীর শে টভন্যস এল। অন্যনকগুন্যলা গুলীর 

শে। 
যেনব টযাবােদা এবং নূরী টদৌড় লদল পলশ্চন্যমর টসই বারাোর লদন্যক।  
দাদী বারাোন্যতই বন্যস আন্যে। তার ট ান্যে দূরবীন। 
‘লক হন্যেন্যে দাদী?’ লজন্যজ্ঞস করল যেনব টযাবােদা। তার ট ান্যে-মুন্যে 

উন্যদ্বগ। আবার টকান সন্ত্রাসী ঘেনা ঘেল নালক!  
‘টদে মান্যের লদন্যক।’ বলল দাদী। তার ট াে দূরবীন্যন। মন্যনান্যযাগ লদল 

মান্যের ঘেনার লদন্যক। 
দূরবীনসহ ট াে তুন্যল দ্রুত যেনব টযাবােদা মান্যের লদন্যক তাকাল। 

টদেল লবন্যেিভান্যব  ারলে গুলীলবদ্ধ লাশ পন্যড় আন্যে। আর টদেন্যত টপল আহমদ 
মুসার হান্যত লরভলবার। টস দাাঁলড়ন্যে আন্যে। তার লদন্যক পুললশ এলগন্যে আসন্যে। 
মান্যের সব টলাক  ারলদন্যক দাাঁলড়ন্যে আন্যে সবার ট ান্যে ভীলত। 

যেনব টযাবােদা টদেল আহমদ মুসার শান্ত, সরল মুে। একো লেকন্যর 
পড়া টজযালত টস মুন্যে। এতবড় হতযার ঘেনা ঘন্যেন্যে, তার টকান প্রলতেলব তার 
ট ান্যে-মুন্যে টনই। যেনব টযাবােদা বুঝন্যত পারন্যে আহমদ মুসার লরভলবান্যরর 
গুলীন্যতই ওরা  ারজন মন্যরন্যে। লকন্তু টকান ভীলত, দুলশ্চন্তা আহমদ মুসার মন্যধয 
টনই। 

পুললশ এন্যল আহমদ মুসার সান্যে কো শুরু হন্যলা। যেনব টযাবােদা 
টদেল, আহমদ মুসা একো আইন্যডনলেলে কাডে, একো লাইন্যসন্স জাতীে কাগজ 
ও পাসন্যপােে পুললশন্যক টদোল। পুললশরা আহমদ মুসান্যক একো স্যালুে লদন্যে 
লপেন্যন সন্যর টগল এবং পন্যর লাশ লনন্যে তারা  ন্যল টগল। 
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পুললশ  ন্যল টগন্যল টমলার টলাকজন সবাই েুন্যে এন্যস আহমদ মুসান্যক 
লঘন্যর ধরল ও আনে করন্যত লাগল। 

‘পুললশ টলাকলেন্যক স্যালুে করল টকনন্যর টবান? টসও লক পুললন্যশর 
টলাক? না লক বড় টকান টকউ?’ দাদী লজন্যজ্ঞস করল যেনব টযাবােদার লদন্যক মুে 
ল লরন্যে। 

‘না দাদী, টস পুললন্যশর টলাক নে, এন্যদন্যশরও বড় টকউ নে। এন্যদন্যশর 
হন্যল টস পাসন্যপােে টদোন্যতা না। যেন টস আইন্যডনলেলে কাডে টদোল, তেন তার 
লনশ্চে বড় পলর ে আন্যে। হন্যত পান্যর আইন্যডনলেলে এন্যদশ টেন্যকই তান্যক 
সামলেকভান্যব টদো হন্যেন্যে। পুললশ ল ন্যনন্যে বন্যলই তান্যক স্যালুে লদন্যেন্যে। আর 
লাইন্যসন্যন্সর মত টয কাগজ টদোল, টসো লনশ্চে লরভলবান্যরর লাইন্যসন্স। 
লরভলবান্যরর গবধ না হন্যল টলাকলেন্যক পুললশ লনশ্চে োড়ন্যতা না।’ 

‘তাই হন্যব টবান। যা টহাক, টলাকলে লকন্তু বান্যজর মত েীপ্র এবং অতযন্ত 
কুশলী। না হন্যল তান্যকই মরন্যত হন্যতা। টস টতা লনন্যজন্যক বাাঁ াবার জন্যে গুলী 
কন্যরন্যে।’ বলল দাদী। 

‘দাদী তুলম এভান্যব বন্যলা না, পুন্যরা ঘেনা বন্যলা।’ যেনব টযাবােদা 
বলল। 

‘ঐ টয টলাকলে দুই পন্যবেই  যালম্পেন হন্যলা, টস পুরষ্কান্যরর টমাে পঞ্চাশ 
হাজার োকা টমলা কলমলের হান্যত ট রত লদন্যে অনুন্যরাধ কন্যরন্যে, আগামী বের 
টেন্যক এই টমলাে লশশু-লকন্যশারন্যদর টদশ সম্পলকেত জ্ঞান্যনর, লবশ্ব সম্পলকেত 
জ্ঞান্যনর এবং স্রষ্টা সম্পলকেত জ্ঞান্যনর প্রলতন্যযালগতার বযবো করন্যত হন্যব। টমলা 
কলমলের পে টেন্যক এই টঘােণা আসার পর টলাকলে এবং একলে টেন্যল টমলা 
টেন্যক টবর হন্যে আসন্যত যালেল, এই সমে লরভলবারধারী  ারজন টলাক 
তান্যদরন্যক লঘন্যর ট ন্যল। অবাক কান্ড, টলাকলে ট ান্যের পলন্যক একজনন্যক আঘাত 
কন্যর তান্যক টপেন টেন্যক বুন্যকর সান্যে টসাঁন্যে ধন্যর। বালক লতনজন টলাকলেন্যক লেয 
কন্যর গুলী কন্যরলেল, লকন্তু লতনলে গুলীই লগন্যে টলাকলের সামন্যন িাল লহন্যসন্যব ধন্যর 
রাো তান্যদর টলাকন্যকই লবদ্ধ করল। এই সুন্যযান্যগ টলাকলে তার পন্যকে টেন্যক 
লরভলবার টবর কন্যর লনন্যেন্যে এবং লবদুযত গলতন্যত তার লরভলবার ঘুন্যর টগল ঐ 
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লতনজন্যনর ওপর লদন্যে। লতনজনই গুলী টেন্যে মালেন্যত পন্যড় টগল। এই হন্যলা 
ঘেনা। তার পন্যরর ঘেনা টতান্যদর টদো।’ োমল দাদী। 

‘টলাকলে অদ্ভুত দাদী। টেলান্যতও  যালম্পেন। সংঘান্যতও  যালম্পেন। 
লকন্তু টমলা কলমলেন্যক টয পরামে লতলন লদন্যলন তা এসন্যবর লবপরীত। লতলন লশশু-
লকন্যশারন্যদরন্যক টদশ, লবশ্ব ও ধমেজ্ঞান্যন গন্যড় টতালার পরামশে লদন্যেন্যেন। অে  
সংঘান্যত লতলনই  যালম্পেন হন্যলন।’ বলল যেনব টযাবােদা। 

‘না টবান, সংঘান্যতর  যালম্পেন্যনর অেে লভন্ন। টস টতা সংঘান্যতর  যালম্পেন 
নে। টস আত্মরো কন্যরন্যে মাত্র। লনন্যজন্যক রো করা প্রলতলে মানুন্যের অলধকার 
এবং দালেত্ব। লনন্যজর প্রলত এই দালেত্বই টস পালন কন্যরন্যে। তার মত যলদ আমরা 
সবাই আমান্যদর রো করন্যত পারতাম, তাহন্যল আমান্যদর এই লবপযেে ঘেত না, 
অপরাধীন্যদর টদৌরাত্ম সবেগ্রাসী হন্যে উেত না। টেলা-ধুলা, তীরোজী ইতযালদর 
সান্যে লশশু-লকন্যশারন্যদর টদশ, লবশ্ব ও ধমেজ্ঞান   োর কো বন্যল টস শুধু জীবনন্যক 
ভারসাময করা নে, লবন্যনাদন ও অস্ত্রবাজীন্যক মানব জ্ঞান ও গনলতকতার অধীন্যন 
আনন্যত বন্যলন্যে। আজন্যকর জে এর ট ন্যে ভাল কো আর লক আন্যে?’ 

‘ধেবাদ দাদী, তুলম টয অপরূপ বযােযা লদন্যল, টস বযােযঅ তারও লনশ্চে 
জানা টনই। তন্যব যাই টহাক দাদী, টলাকলের প্রলতভা ও টযাগযতা অসাধারণ 
মান্যপর। লকন্তু আলম বুঝন্যত পারলে না, লতলন এন্যদন্যশর নন, লকন্তু পুললশ তার লক 
পলর েপত্র টদন্যে তান্যক স্যালুে করন্যত বাধয হন্যলা।’ বলল যেনব টযাবােদা। 

‘এই প্রন্যশ্নর জবাব টতার কান্যে টযমন টনই, আমার কান্যেও টনই। এর 
উত্তর পাওো ভলবষ্যন্যতর জন্যে তুন্যল টরন্যে  ন্যলা এেন যাই। োওো-দাওো 
করন্যত হন্যব। টমলাও আবার টদেন্যত হন্যব।’ বলল উন্যে দাাঁড়ান্যত দাাঁড়ান্যত। 

সবাই উন্যে দাাঁড়াল এবং বারাো টেন্যক পা বাড়াল টভতন্যর যাওোর 
জন্যে। 
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৫ 
রাত তেন ১ো। 
আহমদ মুসা তার নতুন একতলা ভাড়া বালড়র দরজা লনশন্যে লক কন্যর 

বারাো পার হন্যে লসাঁলড় টভন্যঙ লনন্য  নামল। তারপর দু’শ গন্যজর জােগা টপলরন্যে 
রাস্তাে উন্যে এল। 

আহমদ মুসা টস টমলার লদন্যনর ঘেনার পরই টহান্যেল টেন্যড় এই ভাড়া 
বালড়ন্যত এন্যস উন্যেন্যে। বালের োনমই তার পাড়াে এই বালড় েুাঁন্যজ লদন্যেন্যে। 
আহমদ মুসার সবন্য ন্যে সুলবধা হন্যলা, এই পাড়া টেন্যক যেনব টযাবােদান্যদর বালড় 
টসাজা লহসান্যব মাত্র ৫ লমলনন্যের দূরন্যত্ব। লকন্তু মাঝোন্যন একো পাহাড়, দু’লে 
উপতযকা োকাে ৫ লমলনন্যের জােগাে আধা-ঘণ্টা সমে লান্যগ। 

লেক আধা ঘণ্টান্যতই আহমদ মুসা যেনব টযাবােদার বালড় টয পাহান্যড়র 
উপর তার টগাড়াে লগন্যে টপৌেল। একো পােন্যরর লসাঁলড় আকাবাাঁকা হন্যে শাহ বালড় 
পযেন্ত উন্যে টগন্যে। বালড়ন্যত গালড় লনন্যে উোর জন্যে পাহান্যড়র গা টবন্যে লভন্ন পাকা 
রাস্তা রন্যেন্যে। 

আহমদ মুসা লসাঁলড় বযবহার না কন্যর লসাঁলড় টেন্যক একেু দূন্যর টোে টোে 
গাে-গােড়ার আড়াল লনন্যে হামাগুলড় লদন্যে পাহাড় টবন্যে উেন্যত লাগল। 

দূর টেন্যক টদেন্যল মন্যন হে না, লকন্তু উেন্যত লগন্যে টদেল পাহাড় তার 
ধারণার ট ন্যে অন্যনক উাঁ ু। শাহ বালড়র পান্যশর লন্যন লগন্যে যেন উেল, তেন ঘান্যম 
টনন্যে উন্যেন্যে আহমদ মুসা। 

লন্যন উোর পর আহমদ মুসা বালড়র  ারলদক একবার ঘুন্যর এল। গালড় 
বারাো পার হওেঅর সমে দাাঁড়ান্যনা দুলে গালড়র একলে গালড় টেন্যক আসা উত্তাপ 
অনুভব করল। 

আহমদ মুসা গালড় দু’লের লদন্যক এন্যগান্যলা। স্পশে করল দুলে গালড়ই। 
একো এন্যকবান্যরই োন্ডা, অেলে পুন্যরাপুলর গরম। মন্যন হন্যে দু’ ার লমলনে আন্যগ 
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ইলঞ্জন্যনর ষ্টােে বন্ধ হন্যেন্যে। দুলে গালড়ই ভান্যলা কন্যর টদেল আহমদ মুসা। গরম 
গালড়োে সাইন্যলন্সার লাগান্যনা। লদ্বতীে গালড়োে টনই। এই ধরন্যনর সাইন্যলন্সার 
টযসব গালড়ন্যত লাগান্যনা হে, টসসব গালড় টকান টগাপন লমশন্যন যাে। এই রাত 
২োে টগাপন লমশন্যন টক এল এই বালড়ন্যত? আহমদ মুসা লনলশ্চত োন্ডা গালড়োই 
যেনব টযাবােদান্যদর হন্যব। আর গরম গালড়ো লনশ্চে টকান আগন্তুন্যকর। এই 
আগন্তুক লক যেনব টযাবােদা-পলরবান্যরর বন্ধু, না শত্রু? 

সতকে হন্যলা আহমদ মুসা। 
ধীন্যর ধীন্যর বারাোে উন্যে টগল টস। টভতন্যর টিাকার দরজাো বন্ধ। 

দরজার সামন্যন আসন্যতই বাতান্যস টলাহা টপাড়ার একো গন্ধ টপল আহমদ মুসা। 
এো লনশ্চে টলসার বীম লদন্যে লক টপাড়ান্যনার গন্ধ। উন্যদ্বগ টদো লদল আহমদ 
মুসার মন্যন। তাহন্যল শত্রুই টভতন্যর িুন্যকন্যে টদো যাে। কারা হন্যত পান্যর? েযাক 
ঈগলরা? তারাই হন্যব। লনশ্চে জান্যবর জহীর উলেনন্যক হান্যত টনোর জন্যে যেনব 
টযাবােদা তান্যদর োন্যগেে। আজ যেনব টযাবােদা লক এ বালড়ন্যত আন্যে? টোাঁজ না 
লনন্যে এরা আন্যসলন লনশ্চে! 

লবসলমল্লাহ বন্যল আহমদ মুসা দরজার হাতল টঘারাল। দরজা টোলা। 
দরজা েুন্যল লবড়ান্যলর মত লনুঃশন্যে ঘন্যর প্রন্যবশ করল আহমদ মুসা। ঘন্যর আন্যলা 
টনই। ঘুেঘুন্যে অন্ধকার। 

টপেন্যন দরজা বন্ধ কন্যর অন্যনকেণ লের দাাঁলড়ন্যে োকল আহমদ মুসা 
অন্ধকারন্যক গা সহা কন্যর টনবার জে। 

আহমদ মুসা দরজার টপেন্যন টসাজা লবপরীত লদন্যক তালকন্যেলেল। তার 
ধারণা এ ঘর টেন্যক টভতন্যর যাবার দরজাো টসাজা লবপরীত লদন্যকই হন্যব। লকন্তু 
না, টসলদন্যক জমাে অন্ধকার। ঘর লম্বাললম্ব, ঘন্যরর বাম ও ডান লদন্যক তাকাল। 

ডান লদন্যক ট াে পড়ন্যতই একো আন্যলার টরশ টপল। ওোই দরজা। 
দরজাে টপৌেল আহমদ মুসা। 
দরজার পন্যরই একো কলরন্যডার। কলরন্যডারো আরও স্বে। 
কলরন্যডার টসাজা সামন্যন তালকন্যে টদেল, কলরন্যডারো একো বড় 

বারাোে লগন্যে টশে হন্যেন্যে। 
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বারাো আরও একেু উজ্জ্বল। 
টকান্যত্থন্যক সরাসলর একো আন্যলার টরশ এন্যস পন্যড়ন্যে বারাোে। 
বারাোে লগন্যে দাাঁড়াল আহমদ মুসা। 
বারাোলে লবশাল বৃত্তাকার একো অংশ। এই বৃত্তাকার বারাোর 

মাঝোন্যন লবশাল উাঁ ু একো পােুন্যর টবলদ। কন্যেকশ’ টলাক বসন্যত পান্যর টস 
টবলদন্যত। টবলদর ডান প্রান্যন্ত লসংহাসনকৃলতর একো বড় সুদৃশ্য ট োর। টস 
লসংহাসন্যনর টপেন্যনই বারাোে এন্যস লমন্যশ যাওো উপন্যর উোর লসাঁলড়। লসাঁলড়র 
মুন্যে উজ্জ্বল আন্যলা। টস আন্যলাই  ারলদন্যক েলড়ন্যে পন্যড়ন্যে। 

লনলশ্চত বুঝল আহমদ মুসা, টবলদলে একো দরবার হল। সুলতান বসন্যতন 
লসংহাসনাকৃলতর এ ট োন্যর। ট োন্যরর দু’পাশ লদন্যে টবলদ টেন্যক লসাঁলড় টনন্যম টগন্যে 
বারাোে। সুলতান লসাঁলড় লদন্যে দু’তলা বা লতন তলা টেন্যক টনন্যম ট োন্যরর পান্যশর 
লসাঁলড় লদন্যে এন্যস লসংহাসন্যন বসন্যতন। এই ট োরই একলদন লেল পাত্তানীর 
শাসন্যনর আসন। 

আহমদ মুসা লসাঁলড়র লদন্যক এন্যগান্যব এমন সমে ওপর টেন্যক নারী কন্যণ্ঠর 
ল ৎকার। কান্নাকালে। তারপন্যরই গুলীর শে। 

 মন্যক উন্যে আহমদ মুসা লসাঁলড়র লদন্যক েুেল। টবড়ান্যলর মত লনুঃশন্যে 
েুন্যে লগন্যে দু’তলাে উেল। 

তেন কান্না, ল ৎকার টেন্যম টগন্যে। 
উৎকণে হন্যলা আহমদ মুসা। কান্নার শে লক দু’তলা টেন্যক এন্যসলেল, না 

লতন তলা টেন্যক? 
হোৎ একো কণ্ঠ শুনন্যত টপল টস। ভারী িুব্ধ কণ্ঠ। বলন্যে, ‘আমরা শুধু 

টযাবােদান্যক লনন্যে যাব। লকন্তু যারা বাধা টদন্যব সবাইন্যক হতযা করব।’ 
বন্যল একেু টেন্যমই কণ্ঠলে ল ৎকার কন্যর উেল, ‘সন্যর যাও সামন্যন 

টেন্যক।’ পর মুহূন্যতেই পরপর দু’লে গুলীর শে। টসই সান্যে আতেল ৎকার। 
আহমদ মুসা দ্রুত লসাঁলড় টভন্যঙ লতন তলাে উেল। 
দলেণ লদক টেন্যক শে আসন্যে। েুেল টসলদন্যক। 
টপৌেল দলেণ প্রান্যন্ত। টদেন্যত টপল ঘরলে। 
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লকন্তু ঘন্যরর দরজাে দু’জন দাাঁলড়ন্যে আন্যে টষ্টনগান লনন্যে, ওরা টদেন্যত 
টপন্যেন্যে আহমদ মুসান্যক। টষ্টনগান তুন্যল ধরল ওরা। 

উপােন্তর না টদন্যে আহমদ মুসা বাম পান্যশ লনন্যজন্যক মালের উপর েুন্যড় 
লদল ট ান্যের পলন্যক। এক ঝাাঁক গুলী উন্যড় টগল টযোন্যন টস দাাঁলড়ন্যেলেল টসোন 
লদন্যে। 

মালেন্যত পন্যড়ই আহমদ মুসা পরপর দু’লে গুলী করল দরজার 
টষ্টনগানধারী দু’জনন্যক। ওরা টষ্টনগান্যনর নতুন লেয লের করার আন্যগই গুলী 
টেন্যে পন্যড় টগল। 

গুলী কন্যরই আহমদ মুসা গলড়ন্যে দরজার সরাসলর সামন্যনর অবোন 
টেন্যক একপান্যশ সন্যর টগল যান্যত গুলীর শে শুন্যন টভতর টেন্যক যারা েুন্যে আসন্যব 
প্রেন্যমই তান্যদর ট ান্যে পন্যড় না যাে টস। গুলীর শে শুন্যনই গুলী করন্যত করন্যত 
টভতর টেন্যক দু’জন টবলরন্যে এল। সামন্যন কাউন্যক না টদন্যে পান্যশ টোাঁজ করার 
জন্যে তাকান্যত লাগল। এই সমেোে তান্যদর গুলী বন্ধ হন্যে লগন্যেলেল। এই 
সমেেুকুই আহমদ মুসার জন্যে যন্যেষ্ট। তার লরভলবার ওন্যদর তাক করল। টশে 
মুহেন্যতে ওরা টদেন্যত টপন্যেলেল আহমদ মুসান্যক। লকন্তু টষ্টনগান সলিে হবার 
আন্যগই আহমদ মুসার লরভলবান্যরর দু’লে গুলী ওন্যদর ওপর টমােম আঘাত 
হানল। ভূলম শযযা লনল ওরা। 

গুলী কন্যরই আবার োন পলরবতেন্যন এন্যগান্যলা আহমদ মুসা। ভাবল টস, 
টভতন্যর অস্ত্রধারী যারা আন্যে, তারা এেন সাবধান হন্যব। না টদন্যে শুন্যন টগন্যের 
সামন্যন টদৌন্যড় আসন্যব না। সুতরাং আহমদ মুসান্যকই এেন ওন্যদর কাোকালে 
টপৌেন্যত হন্যব। 

আহমদ মুসা  েুবন্যলর মত দ্রুত গলড়ন্যে দরজার পান্যশ টদোন্যলর 
আড়ান্যল টপৌন্যে উন্যে দাাঁড়াল। লরভলবান্যর নতুন কন্যর গুলী টলাড করল। তারপর 
লরভলবার বালগন্যে দরজার ট ৌকান্যের সমান্তরাল হবার জন্যে এন্যগান্যলা। 

ট ৌকান্যের সমান্তরাল টেন্যক একেু মুে বাড়ান্যতই আন্যরকজন 
টষ্টনগানধারীর এন্যকবান্যর মুন্যোমুলে হন্যে টগল। টস দরজার এলদন্যকর টদোল টঘাঁন্যে 
সামন্যন আসলেল। তারও টষ্টনগান উদযত লেল, লকন্তু তার লেয লেল সামন্যন। টস 
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লিগার লেন্যপ টষ্টনগান্যনর মুে ঘুরান্যত লগন্যেলেল। তন্যব তার আন্যগই আহমদ মুসার 
প্রস্তুত লরভলবান্যরর গুলী তার মাো গুলড়ন্যে লদল। 

গুলীর সান্যে সান্যেই আহমদ মুসা তার মুেো দরজাে আরও বালড়ন্যে 
লদন্যেলেল। তার ট ান্যের অনুসরণ কন্যর তার লরভলবান্যরর নলও ঘুন্যর দাাঁলড়ন্যেন্যে। 

ঘন্যরর টভতন্যর ট াে পড়ন্যতই আহমদ মুসা টদেল, প্রাে েে  নু্যের মত 
লম্বা বলড লবল্ডার জাতীে একজন টলান্যকর ভেংকর টবে টমলশনগান। তার 
টমলশনগানো দরজার লদন্যক তাক করা োকন্যলও তার ট াে এন্যস পন্যড়ন্যে আহমদ 
মুসার ওপর। তার ট ান্যে এক লবমূঢ় ভাব  নু্যে উন্যেন্যে। টসো কােন্যতই তার পন্যকে 
টমলশনগান্যর টোট্ট বযান্যরল আহমদ মুসার লদন্যক ট রান্যত যালেল। 

আহমদ মুসা কন্যোর কন্যণ্ঠ। বলল, ‘টতামার টমলশনগান্যনর বযান্যরল সুাঁ  
পলরমাণ নড়ন্যল আলম গুলী করব। আর আমার গুলী............।’ 

আহমদ মুসা কো টশে করন্যত পারল না। টবপন্যরাো টলাকলের 
টমলশনগান্যনর বযান্যরল ঘুন্যর আসলেল। কোর মাঝোন্যনই আহমদ মুসার তজেলন 
লরভলবান্যরর লিগার লেন্যপ লদন্যেলেল। 

গুলী লগন্যে লবদ্ধ করল তার হাতন্যক। টমলশনগান পন্যড় টগল তার হাত 
টেন্যক। 

তার সামন্যনই পন্যড়লেল একজন তরুণীর লাশ। টসই লান্যশর ওলদন্যক 
পালংন্যকর েুাঁলে ধন্যর দাাঁলড়ন্যে আন্যে অলভজাত ট হারার অপরূপ একলে টমন্যে। লকন্তু 
অসীম আতংন্যক মুেন্যড় টগন্যে তার ট হারা। টমন্যেলেন্যক আড়াল কন্যর দাাঁলড়ন্যে আন্যে 
আন্যরকজন তরুণী। তার মন্যধয রুন্যে দাাঁড়ান্যনা ভাব। আর পালংন্যকর ওপ্রান্যন্ত 
পালংন্যকর েুাঁলেন্যত টেশ লদন্যে আন্যে এক স্বগেীে ট হারার বৃদ্ধা। লকন্তু তার ট াে-
মুন্যে লবপযেস্ত-লবহবল দৃলষ্ট। 

হান্যত গুলী টেন্যেই েে  েু গদন্যঘেযর বলড লবল্ডার টলাকলে ঝন্যড়র গলতন্যত 
এন্যগান্যলা টমন্যে দু’লের লদন্যক। টস বাম হাত লদন্যে পন্যকে টেন্যক আন্যরকলে 
লরভলবার টবর কন্যর লনন্যেলেল। 

আহমদ মুসা তার মতলব বুন্যঝ ট লল। টস টমন্যে দু’লেন্যক িাল বালনন্যে 
নতুন আিমন্যণর পে করন্যত  ান্যে। 
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‘দাড়াও।’ আহমদ মুসা তীব্র কন্যণ্ঠ বলল। 
লকন্তু তার দাাঁড়ান্যনার টকান লেণ টনই। টস প্রাে টমন্যেন্যদর টপেন্যন  ন্যল 

লগন্যেলেল। টমন্যে দু’লেন্যক সামন্যন টেন্যন টনবার জে টস হাতও বালড়ন্যেলেল। 
আহমদ মুসার তজেলন আবার সলিে হন্যে উন্যেন্যে। তার লরভলবান্যরর গুলী 

সামন্যনর টমন্যেলের কান্যনর পাশ লদন্যে লগন্যে লবদ্ধ করল টলাকলের বুন্যকর বাম পাশ। 
টলাকলের টদহ েন্যল উন্যে লেেন্যক পন্যড় টগল উন্যো লদন্যক। 
আহমদ মুসার মুন্যে একো টবদনার োো নামল। মুেো তার একেু উপর 

উেল। তার মুে টেন্যক স্বগত টবলরন্যে এল, ‘উুঃ স্যলর। এই টলাকলেন্যক মারন্যত 
 াইলন। এ জন্যেই প্রেম গুলীো হান্যত কন্যরলেলাম। লকন্তু মারন্যতই হন্যলা। বাাঁ ান্যনা 
টগন্যল তার কাে টেন্যক অন্যনক কো আদাে করা টযত।’ 

বন্যলই আহমদ মুসা মালেন্যত পন্যড় োকা গুলীলবদ্ধ টমন্যেোর পান্যশ লগন্যে 
দাাঁড়াল। তার আহত োন্যনর রন্যক্ত তেনও কাপড় লভন্যজ উেন্যত টদো যালেল। এো 
তার টবাঁন্য  োকার লেণ। 

আহমদ মুসা টমন্যেলের গলার শা-রন্যগ হাত টরন্যে টদেল তার নাড়ী স ল। 
টবাঁন্য  আন্যে টমন্যেলে। 

আহমদ মুসা ঘন্যর িুন্যকই বুঝন্যত টপন্যরন্যে তরুণী টমন্যেোর টপেন্যন 
পালংন্যকর েুাঁলে ধন্যর দাাঁলড়ন্যে োকা অলভজাত সুের টমন্যেলেই যেনব টযাবােদা। 
আর ওপান্যশর বেো মলহলাই যেনব টযাবােদার দাদী। বালের োনম বন্যললেল 
যেনব টযাবােদারা এ বালড়ন্যতই সমে সমে োন্যক। অেলদন্যক যেনব টযাবােদার 
সামন্যনর তরুণীলে এবং গুলীলবদ্ধ টমন্যেলে বালড়র পলর ালরকা হন্যব তা টদন্যেই 
বুঝন্যত টপন্যরন্যে আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা দাদীর লদন্যক ট ন্যে বলল, ‘দাদীমা, টমন্যেলে এেনও টবাঁন্য  
আন্যে।’ 

বন্যলই আহমদ মুসা তাকাল যেনব টযাবােদার লদন্যক। তারপর সামন্যন 
দাাঁড়ান্যনা টমন্যেলেন্যক লেয কন্যর বলল, ‘তুলম এন্যসা। এর আহত জােগার জামা 
লোঁন্যড় ট ল। ওোনকার রক্ত মুন্যে দাও।’ 
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যেনব টযাবােদা, দাদী এবং পলর ালরকা নূরী রান্যজযর লবস্মে লনন্যে 
তালকন্যে লেল আহমদ মুসার লদন্যক। টযন আকাশ টেন্যক পড়ল টমলার মান্যের 
 যালম্পেন টসই টলাকলেন্যক টদন্যে! টস লক কন্যর এল এোন্যন? লনন্যজন্যক মৃতযুর মুন্যে 
টেন্যল লদন্যে টকন বাাঁ ান্যে টস তান্যদরন্যক? 

দাদীন্যক উন্যেশ্য কন্যর আহমদ মুসার কো এবং পলর ালরকান্যক কান্যজর 
জন্যে আহবান করা টেন্যক তারা সলম্বত ল ন্যর টপল। 

আহমদ মুসার লনন্যদেশ শুন্যন পলর ালরকা নরূী তাকাল যেনব টযাবােদার 
মুন্যের লদন্যক। 

‘তাড়াতালড় যাও, উলন যা বলন্যেন তা কর।’ বলল যেনব টযাবােদা। তার 
লবমূঢ় দৃলষ্ট আবার ল ন্যর টগল আহমদ মুসার লদন্যক। টক এই টলাক? টকমন কন্যর 
টস বুঝল আজ এই সমে আলম আিান্ত হন্যবা? গতকাল এই টলাকলেও আিান্ত 
হন্যেলেল। তাাঁন্যক আিমণ কন্যরলেল যারা এবং আমান্যক আিমণকারী এরা লক 
একই গ্রুন্যপর? তা লক কন্যর হে? আমান্যক যারা লকডোপ করন্যত এন্যসলেল, তারা 
লনশ্চে ভাইো ও আমান্যদর লবরুন্যদ্ধ েড়যন্ত্রকারী। এ েড়যন্ত্রকারীরা তার লবরুন্যদ্ধ 
যান্যব টকন? হাজান্যরা ল ন্তা যেনব টযাবােদার মাোে ঘুরপাক টেন্যত লাগল। 

পলর ালরকা নূরী লগন্যে টমন্যেলের গুলীলবদ্ধ োন্যনর জামা লোঁন্যড় ট লল। 
তারপর লনন্যজর ওড়নার অংশলবন্যশে লোঁন্যড় আন্যস্ত আন্যস্ত যন্যত্নর সান্যে রক্ত মুন্যে 
ট লল। 

আহমদ মুসা একেু ঝুাঁন্যক পন্যড় আহত জােগাো পরীো করল। আহমদ 
মুসা পলর ালরকা নূরীন্যক টমন্যেলের বাম কাাঁধো একেু উাঁ ু করন্যত বলল। কাাঁধো উাঁ ু 
করন্যল আহমদ মুসা লনন্য র লদকোও পরীো করল। মুে উজ্জ্বল হন্যে উেল আহমদ 
মুসার। মুে তুন্যল বলল, ‘দাদীমা, লমস যেনব টযাবােদা এর আঘাত লসলরোস 
নে। গুলীো হান্যেের অন্যনক বাইন্যর লদন্যে টকানাকুলণভান্যব এলগন্যে কাাঁন্যধর লনন্য  
পাাঁজন্যরর প্রান্যন্ত  ন্যল এন্যসন্যে। সামাে অপান্যরশন্যনই গুলীো টবর করা যান্যব। আর 
টমন্যেো আঘান্যতর কারন্যণ ভন্যে সংগা হালরন্যেন্যে।’  

‘ধেবাদ জনাব। তাহন্যল টতা এেনই ডাক্তার ডাকন্যত হে?’ বলল যেনব 
টযাবােদা। 
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‘আপনান্যদর লবশ্বস্ত টকান ডাক্তার আন্যে?’ আহমদ মুসার লজজ্ঞাসা। 
সংন্যগ সংন্যগ উত্তর লদল না যেনব টযাবােদা। 
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘বুন্যঝলে। ডাক্তার ডাকার দরকার টনই। 

ডাক্তার লবশ্বস্ত না হন্যল অন্যহতুক পুললন্যশর ঝান্যমলাে পড়ন্যত হন্যব। আপনারা রালজ 
হন্যল গুলীলে আলমই টবর করন্যত পালর।’ 

দাদী অন্যনক আন্যগই এন্যস আহত টমন্যেলের পান্যশ দাাঁলড়ন্যেলেল। বলল 
আহমদ মুসান্যক লেয কন্যর, ‘তুলম টকমন টেন্যল ভাই, তুলম আমান্যদর সবাইন্যক 
বাাঁ ান্যল, এেন আন্যরকজনন্যক বাাঁ ার জে অনুমলত  াইে!’ 

‘ধেবাদ দাদী মা। এেনই অপান্যরশন হন্যব।’ বন্যল পলর ালরকা নূরীন্যক 
বলল টমন্যেলেন্যক কাত কন্যর শুইন্যে লদন্যত। 

টমন্যেলেন্যক কাত কন্যর শুইন্যে লদল পলর ালরকা। 
আহমদ মুসা জযান্যকন্যের কলান্যরর একো টগাপন টবাতাম েুন্যল টভতর 

টেন্যক টদড় ইলঞ্চ লম্বা ও টকাোেোর ইলঞ্চ প্রন্যস্তর একো েুলর টবর করল। েুলরর 
এযালন্সন্যসপলেক কভার েুন্যল েুলরলে আনন্য াল্ড কন্যর যেনব টযাবােদার লদন্যক 
তালকন্যে বলল, ‘আপনার  াষ্ট এইড বক্স আন্যে লনশ্চে। আলনন্যে লদন লপ্ল্জ।’ 

‘আন্যে জনাব। নূরী ওাঁন্যক সাহাযয কর। আলম লনন্যে আসলে।’ 
বন্যল যেনব টযাবােদা দ্রুত ঘর টেন্যক টবলরন্যে টগল। 
লমলনে োন্যনন্যকর মন্যধয  াষ্ট এইড বক্স লনন্যে হালজর হন্যলা। 
আহমদ মুসা সংন্যগ সংন্যগ কান্যজ টলন্যগ টগল। 
বুক ও বাহুসলন্ধর মাঝামালঝ জােগাে গুলীলে আেন্যক আন্যে। 
জােগাোে লস্পলরে লিন কন্যর েুলর  ালাবার আন্যগ নূরীন্যক লেয কন্যর 

বলল, ‘তুলম এর সামন্যন হাাঁেু টগন্যর বস। এর টদহোন্যক টতামার উপর টেস লদন্যে 
রাে। মাো ও টদহোন্যক শক্ত কন্যর ধরন্যব। আঘাত টপন্যল টজন্যগ যাবার সম্ভাবনা 
আন্যে। টদে টযন না নন্যড়। এাঁন্যক টিান্যরা রম করলাম না। কারণ এ রক্ত েরন্যণ 
দূবেল হন্যে পন্যড়ন্যে।’ 

যেনব টযাবােদা টমন্যেলের মাোর কান্যে বন্যস পন্যড় বলল, ‘নূরী আলম এর 
মাো ধরলে, তুই এর শরীরন্যক টতার সান্যে টসাঁন্যে লনন্যে শক্ত কন্যর ধর।’ 
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আহমদ মুসা দ্রুত ও লনমমেভান্যব েুলর  ালার। টমন্যেলে সংগা ল ন্যর টপন্যে 
ল ৎকার কন্যর উেল, তেন আহমদ মুসা বুন্যলেলে টবর কন্যর ট ন্যলন্যে। 

আহমদ মুসা দ্রুত বযান্যন্ডজ কন্যর লদল টমন্যেলের অপান্যরশন করা ও 
গুলীলবদ্ধ োনলে। 

যেনব টযাবােদা, দাদী, নূরী সবাই অপার লবস্মন্যের সান্যে আহমদ মুসার 
কাজ টদেলেল। আর মান্যঝ মান্যঝই তাকালেল আহমদ মুসার ভাবন্যলশহীন, সরল, 
সুের মুন্যের লদন্যক। 

বযান্যন্ডজ হন্যে টগন্যল যেনব টযাবােদার মুে  ুাঁন্যড়ই টযন টবলরন্যে এল, 
‘ধেবাদ জনাব। আপলন লক ডাক্তারও।’ 

‘না, ডাক্তার নই। যা টদেন্যলন এসব আলম টদন্যে লশন্যেলে। আমার টদন্যহও 
এমন অপান্যরশন অন্যনক হন্যেন্যে টতা!’ 

কো টশে কন্যরই আহমদ মুসা নূরীন্যক বলল, ‘তুলম টমন্যেোর সামন্যনো 
ধর, আলম পান্যের লদকো ধরলে।  ন্যলা এন্যক এর লবোনাে শুইন্যে লদই।’ 

‘স্যার একেু দাাঁড়ান। আলম এর লবোনাো লেক কন্যর আলস।’ 
বন্যল টদৌড় লদল পলর ালরকা নূরী। 
‘তুলম টক ভাই, আল্লাহর ট ন্যরশতার মত এভান্যব হালজর হন্যল? টতামান্যক 

ধেবাদ টদবার মত উপযুক্ত ভাো দুলনোে গতলর হেলন ভাই।’ নূরী টবলরন্যে 
টযন্যতই বলল দাদী। 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘দাদীমা আমান্যদর এই েুদ্র কাজন্যক 
ধেবাদ টদবার মত ভাো যলদ না োন্যক, তাহন্যল লযলন আমান্যক সৃলষ্ট কন্যরন্যেন, 
আমান্যক এই জ্ঞান ও টযাগযতা দান কন্যরন্যেন, অপার লবস্মন্যের এই লবশ্বজগৎ সৃলষ্ট 
কন্যরন্যেন তাাঁন্যক ধেবাদ লকভান্যব টদন্যবন!’ 

‘তুলম মুসলমান ভাই?’ প্রশ্ন দাদীমার। তার ট াে-মেু উজ্জ্বল হন্যে 
উন্যেন্যে। 

‘হ্যাাঁ, আলম এো দাবী কলর দাদীমা।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘আলহামদুললল্লাহ। কাল টমলার মান্যে যেন টেলন্যল,  যালম্পেন হন্যল, 
তেন টতামান্যক লবন্যদশী েুযলরষ্ট বলা হন্যেলেল। তন্যব আলম টতামার অে টকান 
পলর ে আন্যে টভন্যবলেলাম।’ বলল দাদীমা। 

‘জনাব, কালন্যক মান্যে যারা আপনান্যক আিমণ কন্যরলেল, তারা এবং এই 
আিমণকারীরা লক এক?’ দাদী োমন্যতই প্রশ্ন করল যেনব টযাবােদা। 

আহমদ মুসা মূহূন্যতের জন্যে মুে তুলল যেনব টযাবােদার লদন্যক। তারপর 
মুে নালমন্যে বলল, ‘হ্যাাঁ আলম এক মন্যন কলর। আপনারা লক কাল টমলাে লেন্যলন?’ 

‘না জনাব। আমরা সব সমন্যের মত গতকালও বাসাে বন্যস দূরবীন্যন 
টেলা টদন্যেলে।’ 

কো টশে কন্যর টযাবােদা আবার সংন্যগ সংন্যগই বন্যল উেল, 
‘আিমণকারীরা কারা?’ 

‘এরা েযাক ঈগল’-এর টলাক। 
‘েযাক ঈগল কারা?’ 
‘এরাই োইলযান্যন্ড মুসলমানন্যদর নান্যম সন্ত্রাস কন্যর মুসলমানন্যদর 

সন্ত্রাসী সাজাবার কাজ কন্যরন্যে। লবভ্রান্ত পুতুল লকেু মুসলমানন্যকও তারা গতলর 
কন্যরন্যে তান্যদর জন্যে।’ 

অপার লবস্মন্যের এক সেলাব এন্যস আেন্যড় পন্যড়ন্যে যেনব টযাবােদার 
ট ান্যে-মুন্যে। টস সংন্যগ সংন্যগ কো বলন্যত পারল না। এই লবস্মে তার বুকোন্যকও 
টযন কাাঁপান্যে। টগাো শরীরন্যক এই লবস্মে টযন ওজনহীন অনুভূলতহীন কন্যর 
লদন্যে। টয কো তারা শত ট ষ্টান্যতও জানন্যত পান্যরলন, যার অলস্তত্ব পুললশও লবশ্বাস 
কন্যর না, টস লবেেো ইলন এমন অবলললািন্যম বন্যল লদন্যলন? 

নূরী এন্যস পন্যড়ন্যে। বলল আহমদ মুসান্যক, ‘সব লেক-োক,  লুন স্যার।’ 
আহমদ মুসা ও নূরী ধরাধলর কন্যর টমন্যেলের টদহ  যাং টদালা কন্যর লনন্যে 

 লল। 
 ন্যল টগল তারা ঘন্যরর বাইন্যর পলর ালরকালের ঘন্যরর লদন্যে্ 
ওরা ঘর টেন্যক টবলরন্যে টযন্যতই যেনব টযাবােদা ধপ কন্যর পালংন্যকর 

উপর বন্যস পড়ল। 
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দাদীও তার কান্যে এন্যস বসল। বলল, ‘আল্লাহর হাজার, লান্যো টশাকর। 
লতলনই এই ভাইন্যক অসহােন্যদর সাহান্যযয পালেন্যেন্যেন।’ 

যেনব টযাবােদার সলম্বত হারা ভাব টকন্যে টগল। বলল, ‘টক এই টলাক 
দাদী? আল্লাহর ট ন্যরশতা নে টতা! সব টযাগযতা লতলন রান্যেন, সব কো লতলন 
জান্যনন। টকান টলান্যকর পন্যে এো লক কন্যর সতয হন্যত পান্যর!’ 

‘আমার লবস্মে লাগন্যে, তার কলান্যরর টভতর অপান্যরশন করার েুলরও 
লেল। তাহন্যল লক টনই তার কান্যে? সলতয বন্যললেস টবান, ও অলবশ্বাস্য এক মানুে।’ 
বলল দাদী। 

‘লবন্যশে কন্যর মুসলমানন্যদর মন্যধয এমন টলাক একজনই আন্যেন। লকন্তু 
লতলন টতা..........।’ 

কো টশে করন্যত পারন্যলা না যেনব টযাবােদা। ঘন্যর িুকল আহমদ মুসা 
ও পলর ালরকা নূরী। 

ঘন্যর িুন্যকই আহমদ মুসা দাদীন্যক লেয কন্যর বলল, ‘দাদী লাশগুন্যলান্যক 
টকাোে লূকান্যত পালর? অন্যহতুক পুললন্যশর ঝান্যমলাে পড়া লেক হন্যব না।’ 

‘আমান্যদর বালড়র টপেন্যন একো অন্ধ কূপ আন্যে। এ কূপই এর উপযুক্ত 
জােগা। কূন্যপর মুন্যে পাের আন্যে। ওো সরান্যলই কুপ ওন্যপন হন্যে যান্যব।’ 

‘ধেবাদ দাদীমা। বন্যলই আহমদ মুসা পলর ালরকা নূরীন্যক অনুন্যরাধ 
করল, ‘ ন্যলা, তুলম কষ্ট কন্যর কূপো আমান্যক টদলেন্যে টদন্যব।’ 

একো লাশ কাাঁন্যধ তুলন্যত টযন্যে হোৎ টেন্যম টগল আহমদ মুসা। নূরীর 
লদন্যক তালকন্যে বলল, ‘স্যলর নূরী, একেু অন্যপো কর। আলম এন্যদর সা ে কলর।’ 

ঘন্যরর ৪লে লান্যশর পন্যকন্যে ৪লে মালনবযাগ, বাড়লত গুলী বযান্যরল এবং 
সবন্যশন্যের লশকার েে ুে লম্বা টলান্যকর কাে টেন্যক পাওো টগল একো 
টমাবাইলও। লতনলে মালনবযাগই োকাে ভলতে। একলে মালনবযাগ টেন্যকই শুধু 
টবরুল একলে ইনন্যভলাপ। ইনন্যভলান্যপ টপাষ্টাল োপ টনই। ইনন্যভলাপলে এেনও 
টপাষ্ট করা হেলন বুঝল আহমদ মুসা। 

োন লদন্যে লোঁন্যড় ট লল ইনন্যভলান্যপর কভার। টপল ইনন্যভলান্যপর টভতর 
একেন্ড কাগজ। কাগন্যজ টদড় লাইন লহব্রু ভাোে টলো। তা হন্যলা: ‘জুদাহ, 
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লনন্য র টরাডমযাপ টতামান্যক টডলষ্টন্যনশন্যন লনন্যে আসন্যব।’ এই টদড় লাইন টলোর 
লনন্য  একো টরাডমযাপ আাঁকা। টরাডমযান্যপর োলনক ইনলডন্যকশনগুন্যলাও লহব্রুন্যত 
টলো। টরাড শুরু হন্যেন্যে পাত্তানী লসলে টেন্যক। কন্যেকলে োন ো  কন্যর টডলষ্টন্যনশন 
লাল ডে ‘কাতান টেপাংন্যগা’ লগন্যে টশে হন্যেন্যে। মান্যঝর ডে ল লহ্নত োনগুন্যলার 
নাম তার পলরল ত নে। মানল ন্যত্র এসব নাম টনই। ‘কাতান টেপাংন্যগা’ নামও 
মানল ন্যত্র টনই। লকন্তু নামলে শুন্যনন্যে বযাংকন্যকর টহান্যেল টবোরার কান্যে। এোন্যন 
জান্যবর জহীর উলেনন্যক এন্যন রাোর কো। টরাডমযান্যপর কাগজলের এক টকান্যণ 
লদক লনন্যদেন্যশর ইনলডকন্যশন রন্যেন্যে। 

আনন্যে মুে উজ্জ্বল হন্যে উেল আহমদ মুসার। টস মুে তুলল উপন্যর। 
স্বগতই তার কণ্ঠ টেন্যক টবলরন্যে এল, ‘আলহামদুললল্লাহ। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আলা 
কুলল্ল শাইলেযন কালদর।’ 

আহমদ মুসা কাগজলে হান্যত লনন্যে উন্যে দাাঁড়ান্যত দাাঁড়ান্যত বলল, ‘লমস 
যেনব টযাবােদা, আপলন লক ‘কাতান টেপাংন্যগা’ ট ন্যনন?’ 

সংন্যগ সংন্যগ জবাব লদল না যেনব টযাবােদা। সম্ভবত মন্যন করার ট ষ্টা 
করলেল। 

উত্তর লদল দাদী। বলল, ‘হ্যাাঁ ল লন ভাই। লকন্তু হোৎ এ নান্যমর কো বলে 
টকন?’ 

‘পন্যর বলব দাদীমা’ বন্যল নূরীন্যক লনন্যদেশ লদল োকার মালনবযাগগুন্যলা 
ওন্যদর পন্যকন্যে টরন্যে দাও। 

আহমদ মুসা ইনন্যভলাপ এবং টমাবাইলো পন্যকন্যে ট ন্যল বাইন্যরর ৪ 
জনন্যক সা ে করার জন্যে টবলরন্যে টগল। 

ওন্যদর পন্যকন্যে োকার মালনবযাগ োড়া লকেুই টপল না। 
আহমদ মুসা ঘন্যরর টভতন্যর ল ন্যর এল। বলল দাদীন্যক, ‘দাদীমা 

আপনারা ঐ ঘন্যর আহন্যতর কান্যে যান। নূরী আমান্যক কূপলে টদলেন্যে লদন্যে ওোন্যন 
যান্যব।’ 

আহমদ মুসা একলে লাশ তুন্যল লনল কাাঁন্যধ।  লন্যত লাগল। নূরী আন্যগ 
আন্যগ  লন্যে। 
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‘লক কাগজ টপন্যে টস আল্লাহর শুকলরো আদাে করল দাদীমা? হোৎ 
‘কাতান টেপাংন্যগা’র কো লজন্যজ্ঞস করল টকন? ‘কাতান টেপাংন্যগা’লক, টকাোে 
দাদীমা?’ বলল যেনব টযাবােদা। 

‘টতান্যদর সম্মালনত পূবে পুরুে সুলতান আবদুল কান্যদর কামালুলেন 
রাজযহারা হন্যে ওোন্যন লগন্যে লবন্যদ্রাহী ঘাাঁলে গতলর কন্যরলেন্যলন। পন্যর অস্ত্র তযাগ 
করার পর ওোন টেন্যক সন্যর আন্যসন। এেন ওো সমাজ লবন্যরাধীন্যদর ঘাাঁলে।’ দাদী 
বলল। 

‘এমন োন্যনর সান্যে ওাঁর সম্পকে লক?’ 
‘টসই জান্যন।’ 
বন্যল একেু টেন্যমই আবার বলা শুরু করল, ‘টদেলেস টযাবােদা, 

এমনভান্যব টস কাজ করন্যে টযন টসই বালড়র মাললক আর আমরা টমহমান। মন্যন 
হন্যে কতলদন্যনর পলরল ত টস। তার সবোই অদ্ভুত।’ 

‘এেনও তার পলর ে জানা হন্যলা না দাদীমা?’ 
‘ধীন্যর সুন্যে কো বলার সমে টতা এেন্যনা হেলন।’ 
‘ ন্যলা দাদীমা। উলন এন্যস টযন না টদন্যেন টয আমরা ওঘন্যর যাইলন। 

তাোড়া ও একা পন্যড় আন্যে। আমান্যদর কান্যরা বরং আন্যগই যাওো উল ত লেল।’ 
বন্যল যেনব টযাবােদা দাদীন্যক হাত ধন্যর তুন্যল লনন্যে তান্যক সান্যে কন্যর 

হাাঁেন্যত শুরু করল। 
আহমদ মুসা লাশগুন্যলা সব সলরন্যে ট লল। ইলতমন্যধয নূরী রন্যক্তর সব 

ল হ্ন মুন্যে ট লল। 
‘ধেবাদ নূরী, অন্যনক পলরশ্রম কন্যরে।’ আহমদ মুসা বলল নূরীন্যক। 
‘লকন্তু স্যার, বযাপারো উন্যো হন্যলা, ধেবাদ টতা আমরাই আপনান্যক 

টদব।’ বলল নূরী। 
‘লেক আন্যে, টতামরা ধেবাদ লদও। এেন  ন্যলা ওাঁন্যদর কান্যে।’ 
আহমদ মুসান্যদর টযন্যত হন্যলা না। দাদী ও যেনব টযাবােদারাই এন্যস 

টগল। 
‘এন্যসা ভাই বস। তুলম িান্ত। এেন পযেন্ত বসারও সুন্যযাগ পাওলন।’ 
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দাদী আহমদ মুসান্যক লনন্যে এন্যস বসাল লতন তলার লবশাল ড্রইং 
রুমলেন্যত। 

বন্যসই আহমদ মুসা ঘলড়র লদন্যক তাকাল। বলল, ‘দাদীমা, এেন রাত 
৪ো। একো জরুরী কো আপনান্যদর বলন্যত  াই। বলন্যত পালর লক না?’ 

‘আমান্যদর লজ্জা লদও না, বল।’ বলল দাদী। 
‘এ বালড়ন্যত আপনান্যদর োকা  লন্যব না। এমন টকান বালড় আপনান্যদর 

োকার মত আন্যে লক না যার অবোন টগাপন রাো যাে?’ আহমদ মুসা বলল। তার 
কণ্ঠ গম্ভীর। 

‘এ প্রশ্ন পন্যর। আন্যগ আপনার পলর ে বলুন লপ্ল্জ। আমান্যদর জন্যে 
এতো করন্যেন, এতো ভাবন্যেন টকন?’ বলল যেনব টযাবােদা। তার কণ্ঠ গম্ভীর। 

‘আপলন আমান্যক টডন্যকন্যেন।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আলম আপনান্যক টডন্যকলে!’ লবস্মে লবজলড়ত কণ্ঠ যেনব টযাবােদার। 
‘হ্যাাঁ, বন্যল আহমদ মুসা জযান্যকন্যের টভতন্যরর পন্যকে টেন্যক একো ল লে 

টবর কন্যর যেনব টযাবােদার লদন্যক তুন্যল ধরল। েুন্যে এন্যস নূরী আহমদ মুসার হাত 
টেন্যক ল লেো লনন্যে যেনব টযাবােদার হান্যত লদল। 

যেনব টযাবােদা ল লের লদন্যক তাকান্যতই তার ট হারা পান্যে টগল। 
লবস্মে, আন্যবগ, উন্যত্তজনাে টস মুেন্যড় পড়ল, কণ্ঠ ল ন্যরই টযন তার একো আতেস্বর 
টবলরন্যে এল, ‘এো আপলন টকাোে টপন্যেন্যেন?’ 

‘আোমান্যন।’ 
ট াে দু’লে োনাবড়া হন্যে উেল যেনব টযাবােদার। মুহূতে কন্যেক 

পাগন্যলর মত তালকন্যে োকল আহমদ মুসার লদন্যক। মন্যন পড়ল মযাডাম আন্যেশার 
কো টয, আহমদ মুসা এেন আোমান্যন। 

বলল যেনব টযাবােদা কলম্পত ও কান্নাজলড়ত কন্যণ্ঠ, ‘আপলন লক আহমদ 
মুসা?’ 

‘হ্যাাঁ, আলম আহমদ মুসা।’ 
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আহমদ মুসার কণ্ঠ টশে হবার আন্যগই যেনব টযাবােদা টসা া টেন্যক 
কান্যপেন্যের উপর লসজদাে িন্যল পড়ল। লসজদাে পন্যড়  ুাঁলপন্যে কাাঁদন্যত লাগল টস। 
আন্যবগ রুদ্ধ কান্নাে তার টগাো টদহ কাাঁপন্যে। 

কান্যরা মুন্যে টকান কো টনই। 
লবমূঢ় আহমদ মুসা। 
কান্না োমন্যে না যেনব টযাবােদার। 
দাদী ধীন্যর ধীন্যর উন্যে যেনব টযাবােদার গান্যে হাত বুললন্যে বলল, ‘উে 

টবান। কান্না নে, এেন টতা হাসা দরকার।’ 
যেনব টযাবােদা উন্যে জলড়ন্যে ধরল দাদীন্যক। বলল, ‘দাদী আল্লাহর এত 

দো কন্যরন্যেন আমাদর! এত ভালবান্যসন লতলন তাাঁর অসহাে বাোন্যদর। 
আন্যবদনো এন্যকবান্যর টপৌন্যে লদন্যেন্যেন তাাঁর োস গসলনন্যকর হান্যত।’ 

দাদী যেনব টযাবােদার মুেো তুন্যল ধন্যর লনন্যজর ওড়না লদন্যে তার ট াে-
মুে মুন্যে লদন্যে বলল, ‘তাাঁন্যক ডাকার মত ডাকন্যল লতলন এভান্যবই সাড়া টদন টবান। 
তুই তাাঁন্যক টসভান্যবই ডাকন্যত টপন্যরলেস।’ 

দাদী যেনব টযাবােদান্যক তুন্যল এন্যন লনন্যজর পান্যশ বসাল। তাকাল 
আহমদ মুসার লদন্যক। বলল, ‘সবার স্বপ্ন, সবার আশা, সবার মাোর মলণ আহমদ 
মুসান্যক লকভান্যব সন্যম্বাধন করব?’ 

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, ‘দাদী তার নালতন্যক টযভান্যব সন্যম্বাধন 
কন্যর, টসভান্যবই সন্যম্বাধন করন্যবন। দাদীমা আলম কারও স্বপ্ন, আশা বা মাোর মলণ 
লকেুই নই, আলম সবার পান্যশর টলাক। আমান্যক এভান্যব না টদেন্যল আলম দুুঃে 
পাব।’ 

বন্যল আহমদ মুসা মুহূতেকাল টেন্যমই আবার বলল, ‘দাদীমা আলম 
আপনান্যদর োকার বযাপান্যর একো কো বন্যললেলাম, টসো লেক হওো দরকার।’ 

যেনব টযাবােদা আহমদ মুসার লদন্যক তাকাল। বলল, ‘স্যার, আপলন যা 
বলন্যবন, আমরা টসোই করব। সুলতান গন্যড় োকার আমান্যদর লবকল্প জােগা 
টনই। তন্যব পাত্তানী লসলে এবং বযাংকন্যক টস ধরন্যনর বালড় আন্যে।’ 
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‘লমস টযাবােদা’ পাত্তানী লসলের বালড় লক আপনান্যদর জন্যে লনরাপদ?’ 
বলল আহমদ মুসা। 

‘ঐ বালড়ো আমান্যদর টসো টকউ জান্যন না। এমন লক কাগজপত্রও 
আমান্যদর নান্যম টনই। ইদালনং মান্যঝ মান্যঝ আলম ওোন্যন লগন্যে োকলে।’ যেনব 
টযাবােদা বলল। 

‘ওোন্যন আপনারা টক টক োকন্যবন?’ 
‘আলম দাদী এবং কন্যেকজন পলর ালরকা।’ বলল যেনব টযাবােদা। 
‘এলাকাো টকমন?’ 
‘শতভাগ মুসললম এলাকা। পাত্তানী লসলের পুরন্যনা অঞ্চল। আমান্যদর 

বাসাো টযোন্যন, টসোন্যন লরকশা জাতীে গালড় োড়া অে টকান গালড় যাবার 
সুন্যযাগ টনই। আর টসোন্যন একো ডাক লদন্যল মুহূন্যতেই শত শত টলাক হালজর হন্যত 
পান্যর।’ 

েুলশ হন্যলা আহমদ মুসা। বলল, ‘লেক আন্যে। ভান্যলা জােগা। আজ 
টভান্যরই আপনান্যদর এ বালড় োড়ন্যত হন্যব।’ 

‘লেক আন্যে স্যার।’ বলল যেনব টযাবােদা। 
কো টশে কন্যরই আবার বন্যল উেল, ‘বতেমান পলরলেলত সম্পন্যকে লক আলম 

লকেু লজজ্ঞাসা করন্যত পালর?’ 
‘অবশ্যই।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘েড়যন্ত্রকারী দন্যলর নাম আপলন ‘েযাক ঈগল’ বন্যলন্যেন। এন্যদর 

সম্পন্যকে, ভাইো সম্পন্যকে লনশ্চে আরও লকেু জান্যনন।’ বলল যেনব টযাবােদা। 
‘েযাক ঈগল’ সংগেণ আসন্যল আন্তজোলতক একলে জান্যোলনষ্ট সংগেন্যনর 

গতলর। সন্ত্রাসী কমেকান্ড ঘোন্যে মুসললম পলর ন্যে। পুললন্যশর কাষ্টলড টেন্যক জান্যবর 
জহীর উলেনন্যক এরাই লেলনন্যে লনন্যে টগন্যে সন্ত্রান্যসর টনতা লহন্যসন্যব টদোবার 
জন্যে। লকন্তু এই লবেেো োই সরকারন্যক লবশ্বাস করান্যনা যান্যে না প্রমান্যণর 
অভান্যব। টসলদন পাত্তানী শহন্যরর উপকন্যণ্ঠ টসনা  াাঁলড়র টয সন্ত্রাসী ঘেনা ঘেল তা 
জান্যবর জহীর উলেন্যনর টনতৃন্যত্ব হন্যেন্যে বন্যল টদোন্যনা হন্যে। তার রক্তমাো 
সােেন্যক এর প্রমাণ লহন্যসন্যব তুন্যল ধরা হন্যে। সােে ও রক্ত জান্যবন্যরর তা পরীোে 
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প্রমালণত হন্যেন্যে। আসন্যল এো একো েড়যন্ত্র। আলম োই টগান্যেো কমেকতোন্যক 
অনুন্যরাধ কন্যরলে জামাে টয রন্যক্তর দাগ আর তার শরীর টেন্যক টবর হওোর সমে 
এবং সন্ত্রাসী ঘেনার সমে এক লকনা তা পরীো কন্যর টদোর জন্যে। সমে এক 
না হন্যল টস লনন্যদোে প্রমালণত হন্যব। আর সমে এক হন্যল প্রমাণ হন্যব সন্ত্রাসী ঘেনার 
সমে জান্যবর জহীর উলেন ঘেনােন্যল হালজর লেল। হালজর োকন্যলও টস লনন্যদোে 
হন্যত পান্যর, কারণ টজার কন্যর এন্যন হালজর রাো কলেন লকেু নে। লকন্তু এো প্রমাণ 
করা কলেন।’ 

োমল আহমদ মুসা। 
লকন্তু তৎেণাৎ টকউ কো বলল না। 
দাদী ও যেনব দু’জন্যনরই মুে টবদনাে মুেন্যড় টগন্যে। 
একেু পর যেনব টযাবােদাই লনরবতা ভাঙল। বলল, ‘এেন লক 

করণীে?’ 
‘ওন্যদর একজনন্যক জীবন্ত ধরন্যত পারন্যল তার কাে টেন্যক তেয লনন্যে 

এন্যগান্যনা টযত। লকন্তু এ পযেন্ত ওন্যদর দু’ডজন্যনর মত টলাক মারা টগন্যলও কাউন্যক 
জীবন্ত ধরা যােলন। তন্যব আলম বযাংকক আর পাত্তানীন্যত এন্যসলে জান্যবর জহীর 
উলেনন্যক সন্ধান করার জন্যেই। আলম ধারণা করলে, ‘কাতান টেপাংন্যগা’র মত 
টকান জােগান্যতই তান্যক বেী কন্যর রাো হন্যেন্যে।’ 

‘একলে মালনবযাগ টেন্যক একো কাগজ টপন্যে আপলন েুলশ হন্যলন, তান্যত 
লক আন্যে?’ বলল যেনব টযাবােদা। 

‘কাতান টেপাংন্যগা যাবার একো টরাডমযাপ আাঁকা আন্যে।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

েুলশ হন্যে উেল যেনব টযাবােদার মুে। বলল, ‘আমরা এেন পুললন্যশর 
আশ্রে লনন্যত পালর না?’ 

‘সমস্যা আন্যে। পুললন্যশর আন্যোজন টদন্যে ওরা পাললন্যে টযন্যত পান্যর। 
আবার পুললন্যশরই টকউ আগাম ওন্যদর জালনন্যে লদন্যত পান্যর টয, পুললশ ওন্যদর 
অবোন সবই টের টপন্যে টগন্যে। সুতরাং পুললশন্যক লদন্যে সমস্যার সমাধান হন্যব 
না।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘তাহন্যল?’ বলল যেনব টযাবােদা। তার মুন্যে অন্ধকার টনন্যম এন্যসন্যে। 
‘সব লেক হন্যে যান্যব। হোৎ কাতান টেপাংন্যগা যাবার টরাড মযাপও 

পাওো টগল। এভান্যবই আল্লাহ সাহাযয করন্যবন।’ 
আহমদ মুসা োমল। টেন্যমই আবার বলল, ‘টভার হন্যে। আপনারা গতলর 

টহান। পন্যর কো হন্যব।’ 
‘আপলন টকাোে োকন্যবন?’ লজজ্ঞাসা যেনব টযাবােদার। 
‘টযোন্যনই োলক, আপনান্যদর ওপর ট াে োকন্যব আমার। 
টমাবাইল টবন্যজ উেল আহমদ মুসার। 
টমাবাইল হান্যত তুলল টস। টমাবাইন্যলর স্ক্রীন্যনর লদন্যক তালকন্যে প্রসন্ন 

হন্যলা আহমদ মুসার মুে। 
টমাবাইল অন কন্যরই আহমদ মুসা বলল, ‘গুড মলনেং স্যার। টকমন 

আন্যেন?’ 
‘ভাল আলে। তুলম টভান্যর নামায পড়ন্যত ওন্যো, তাই টেললন্য ান করলাম 

এ সমে। টতামার জন্যে সুেবর আন্যে।’ ওপার টেন্যক বলল পুরসাত প্রজাদীপক। 
‘সুেবর? লক টসো?’ 
‘টতামার কোই লেক। পরীোে প্রমালণত হন্যেন্যে জামার রন্যক্তর ও সন্ত্রাসী 

ঘেনার সমন্যের মন্যধয ৩ ঘণ্টার পােেকয রন্যেন্যে।’ 
‘আলহামদুললল্লাহ। আপনান্যক ধেবাদ স্যার। আপলন পরীোর উন্যদযাগ 

না লনন্যল এো সম্ভব লেল না।’ 
‘আরও সুেবর আন্যে। লসকুযলরলে কলমলে তান্যদর আন্যগর লসদ্ধান্ত লরলভউ 

করার লসদ্ধান্ত লনন্যেন্যে। টতামার কোন্যকই এেন তারা গুরুত্ব লদন্যে। আই টহাপ, 
তুলম লজন্যত যাে লবন্যভন বাগেমযান।’ 

‘এর টপেন্যনও আপনারই অবদান স্যার। লসলরত োনারতা লক এো 
শুন্যনন্যে?’ 

‘শুনন্যব না মান্যন? টস আমার টপেন্যন টলন্যগই আন্যে। টস টতামার একজন 
টযাগয ললবষ্ট।’ 
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‘টস েুব ভাল টমন্যে। টস আমার ললবষ্ট নে স্যার, টস সন্যতযর পন্যে লবীং 
করন্যে।’ 

‘অল রাইে, ইেংমযান, আলম রালে তাহন্যল।’ 
‘স্যার আজ রান্যত একো ঘেনা ঘন্যে টগন্যে। ‘েযাক ঈগল’রা যেনব 

টযাবােদান্যক লকডোপ করন্যত এন্যসলেল।’ 
‘ও গড! লনশ্চে ওরা বযেে হন্যেন্যে?’ 
‘লজ স্যার।’ 
‘ধেবাদ লবন্যভন বাগেমযান। লকন্তু ওরা হোৎ টযাবােদান্যক লকডোন্যপর 

লসদ্ধান্ত লনল টকন?’ 
‘স্যার আমার মন্যন হে জান্যবর জহীর উলেনন্যক তান্যদর পন্যে কাজ 

করান্যত েযাক ঈগল বযেে হন্যেন্যে। তাই টযাবােদান্যক ধন্যর লনন্যে তান্যক লগলনলপগ 
বালনন্যে জান্যবর জহীর উলেনন্যক রালজ হন্যত বাধয করন্যত ট ন্যেলেল। স্যার ওরা 
মলরো হন্যে উন্যেন্যে। ওরা এেন জান্যবর জহীর উলেন্যনর দাদীন্যকও লকডোপ 
করার লসদ্ধান্ত লনন্যত পান্যর।’ 

‘তুলম ওন্যদর লনরাপদ করার বযবো কন্যরে লনশ্চে। আলম লক পুললশ 
পাহারার বযবো করব?’ 

‘না স্যার। পুললশ পাহারা বসান্যলই জানাজালন হন্যে যান্যব তারা টকাোে।’ 
‘লেক বন্যলে লবন্যভন বাগেমযান। আর লকেু?’ 
‘না স্যার। ধেবাদ।’ 
দু’জন্যনই টেললন্য ান টরন্যে লদল। 
টমাবাইন্যলর লস্পকার অনক কন্যর আহমদ মুসা কো বন্যলন্যে। যেনব 

টযাবােদা, দাদী সবাই শুনন্যত টপন্যেন্যে দু’জন্যনর কন্যোপকেন। 
আহমদ মুসা টেললন্য ান রােন্যতই যেনব টযাবােদা বলল, ‘টসলদন্যনর 

পাত্তানী শহন্যর সংঘলেত সন্ত্রাসী ঘেনার দাে টেন্যক ভাইো মুক্ত হন্যেন্যেন, এো 
পলরলেলত পান্যে যাবার োলনেং পন্যেন্ে হন্যব ইনশাআল্লাহ। এই কৃলতত্ব আপনার 
স্যার। আপনার হাত ধন্যর আল্লাহ এো কলরন্যেন্যেন।’ টশন্যের কোগুন্যলা কান্নাে 
রুদ্ধ হন্যে টগল। 
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পলর ালরকা নূরী দাাঁলড়ন্যে লেল যেনব টযাবােদার টসা ার টপেন্যন। যেনব 
টযাবােদা োমন্যতই টস বন্যল উেল, ‘শাহজাদী আপা ও দাদী টবগন্যমর আরও 
লবপদ হন্যত পান্যর স্যার?’ উন্যদ্বগ ভরা কণ্ঠ তার। 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘আলম সম্ভাবনার কো বন্যললে। োরাপ, ভাল 
সব সম্ভাবনাই সামন্যন রােন্যত হে।’ 

‘ধেবাদ স্যার। উলন টকান এক লসদ্ধান্ত লরলভউ করার কো বলন্যলন, 
টসো লক স্যার।’ ট াে মুন্যে বলল যেনব টযাবােদা। 

‘োইলযান্যন্ড মুসলমানন্যদর ওপর সন্ত্রাসী টেম টদবার জে আবার তৃতীে 
পে কাজ করন্যে, তারাই সব সন্ত্রাসী ঘেনার জন্যে দােী এবং তারাই জান্যবর 
জহীর উলেনন্যক লকডোপ কন্যরন্যে- যা আন্যগ োই োশনাল লসকুযলরলে কলমলে 
টমন্যন টনেলন। তারা এেন লসদ্ধান্ত লরলভউ করন্যত রালজ হন্যেন্যে রক্তমাো জামার 
েড়যন্ত্র প্রকাশ হবার পর।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আলহামদুললল্লাহ।’ বলল যেনব টযাবােদা। 
‘কার সান্যে কো বলন্যল তুলম ভাই।’ লজন্যজ্ঞস করল দাদী। 
‘ইলন োই টগান্যেো লবভান্যগর সহকারী প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক। তার 

আরও একো পলর ে আন্যে, লতলন জান্যবর জহীর উলেন্যনর েুব ঘলনষ্ঠ লসলরত 
োনারতার লপতা।’ 

যেনব টযাবােদা ও দাদী দু’জন্যনই  মন্যক উন্যে তাকাল আহমদ মুসার 
লদন্যক। যেনব টযাবােদা লজজ্ঞাসা করল, ‘লসলরত োনারতা লক কন্যরন? টলো পড়া 
কন্যরন? টকাোে পন্যড়ন?’ 

‘জান্যবর জহীর উলেন ও লসলরত োনারতা একই লবশ্বলবদযালন্যে পন্যড়। 
েুব ভাল টমন্যে টস। জান্যবর জহীর উলেন্যনর বযাপান্যর টস েুবই আন্তলরক। অন্যনক 
সাহাযয কন্যরন্যে টস আমান্যক। গতকাল লবন্যকন্যলও টেললন্য ান কন্যরলেল এলদন্যকর 
অবো জানার জন্যে। আলম যলদ আপনান্যদর টদো পাই, তাহন্যল তার সমন্যবদনা 
ও শুন্যভো আপনান্যদর দু’জনন্যক জানান্যত বন্যলন্যে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আমান্যদর শুন্যভো-সমন্যবদনা তার প্রলত।’ বলল যেনব টযাবােদা। 
‘তান্যক না টদন্যেই গ্রহণ করন্যলন?’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘জনাব আহমদ মুসা যার পন্যে বন্যলন, টস কত বড়, তার কত টসৌভাগয! 
তার সম্পন্যকে জানা আর লকেু োন্যক না স্যার।’ যেনব টযাবােদা বলল। 

‘টবানন্যক এেলন টদেন্যত ইো করন্যে আমার।’ বলল দাদী। 
‘টস বযবোও হন্যে যান্যব দাদীমা। এেন দো কন্যর আপনারা উেুন। 

আপনান্যদর টপৌন্যে লদন্যে আমান্যক সুলতান গন্যড় আবার ল ন্যর আসন্যত হন্যব।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘সংন্যগ সংন্যগই টকন?’ লজজ্ঞাসা যেনব টযাবােদার। 
‘েযাক ঈগন্যলর টলাকরা সকাল টেন্যক লদন্যনর টকান এক সমে এই 

বালড়ন্যত আসন্যব তান্যদর টলাকন্যদর টোাঁজ লনন্যত, আপনান্যদর টোাঁজ লনন্যত। আলম 
ল ন্যর এন্যস তান্যদর জন্যে অন্যপো করন্যত  াই। 

‘স্যার, আপলন লনন্যজর কো ভান্যবন না? আপনার এেন টরষ্ট অপলরহাযে।’ 
বলল যেনব টযাবােদা। কণ্ঠ তার েুব নরম। 

‘লকন্তু লমস টযাবােদা, ঐ কাজো টবলশ প্রন্যোজন।’ 
বন্যলই আহমদ মুসা উন্যে দাাঁড়াল। 
উন্যে দাাঁড়াল অে সবাই। 
 
 

 
 



পাত্তানীর সবজু অরন্যে  165 

 

৬ 
পাত্তানী লসলের সাগর তীন্যরর ‘লস লভউ ইন্োরোশনাল’ টহান্যেল। 
ে’তলার একলে লভআইলপ সুযে। 
আইজযাক জযাকব টেললন্য ান লরলসভার িাডন্যলর উপর টরন্যে রুমাল 

লদন্যে কপান্যলর ঘাম মুেল। ডীপ এলস সন্যেও ঘাম ঝরন্যে তার কপাল টেন্যক। 
ধপ কন্যর টসা াে বন্যস পড়ল। 
বস হালবব হাসাবাহর যত ধমক আজ টস শুন্যনন্যে, টগাো জীবন্যন টশানা 

সব মে কো একত্র করন্যলও তার সমান হন্যব না। গা টেন্যক টয ঘাম ঝন্যরন্যে, তা 
শরীন্যরর কন্যষ্টর অসহাে কান্না। 

অবশ্য গাল টশানার মতই ঘেনা ঘন্যেন্যে। 
পরশু লদন টমলার মান্যে আমান্যদর টলাকরা একজন যুবকন্যক সন্যেহ 

কন্যরলেল। তান্যক আেকাবার জন্যে ওরা  ারজন আিমণ কন্যরলেল যুবকলেন্যক। 
লকন্তু যুবকলে  ারজনন্যকই হতযা কন্যর। আবার গত রান্যত জান্যবর জহীর উলেন্যনর 
টবান যেনব টযাবােদান্যক ধন্যর আনার জন্যে লগন্যেলেল ৮ জন বাোই করা টলাক। 
তান্যদর টনতৃন্যত্ব লেল শীেে কমান্যন্ডা ডযান। তান্যদর বাধা টদোর মত টকউ লেল না 
বালড়ন্যত মাত্র ৫ জন টমন্যে োড়া। তান্যদর মন্যধয লতনজনই পলর ালরকা। একজন 
লেল আলশ বেন্যরর বৃদ্ধা। লকন্তু টসই ৮ জন্যনর টকান সন্ধান টনই। কমান্যন্ডা টনতা 
ডযান্যনর টমাবাইল লনরব। এই অবোে কান্যরা জন্যেই লের োকার মত নে। 

ঘন্যরর দরজা টেন্যল প্রন্যবশ করল টবোরা। বলল, ‘স্যার, টবনজালমন স্যার 
এন্যসন্যেন।’ 

‘লনন্যে এন্যসা।’ বন্যল আইজযাক টসা া টেন্যক উন্যে অল লসোল টেলবন্যলর 
ট োন্যর লগন্যয বসল। 

আইজযাক জযাকব ‘েযাক ঈগল’-এর পাত্তানী লসলের প্রধান। সুলতান 
গড়ও তারও অধীন্যন। 
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ঘন্যর প্রন্যবশ করল টবঞ্জালমন টবকার। 
টেলবন্যলর সামন্যন ট োর টদলেন্যে তান্যক বসন্যত বলল আইজযাক জযাকব। 
টবঞ্জালমন টবকার হন্যলা পাত্তানী শহর অঞ্চন্যলর কমান্যন্ডা টনতা। 
‘লকেু শুন্যনে?’ টবঞ্জালমন বসন্যতই প্রশ্ন করল আইজযাক জযাকব। 
‘লজ স্যার। কাতান টেপাংন্যগা টেন্যক লালদন্যনা টেললন্য ান কন্যরলেল 

লকেুেণ আন্যগ।’ 
‘লক ভাবে তুলম?’ 
‘স্যার আমার মন্যত টললভ লনন্যোাঁজ বা লনহত হওোর লদন সুলতান গড় 

েুযলরষ্ট টহান্যেন্যল টয লবন্যদশী উন্যেলেল, টসই সব নান্যের গুরু। টস টললভন্যক হতযা 
কন্যরন্যে, টমলার মান্যের আমান্যদর  ারজনন্যক হতযাকারী টস, তাও প্রমালণত 
হন্যেন্যে। হতযাকান্যন্ডর পর টস আর টহান্যেন্যল টনই। আমার মন্যত শাহ বালড় 
অলভযান্যন টয অসম্ভব কান্ড ঘন্যেন্যে তার টপেন্যন টসই রন্যেন্যে।’ 

‘ধেবাদ টবঞ্জালমন, আমান্যদর সবারও একই কো। টসই এেন আমান্যদর 
প্রধান োন্যগেে। এেনই টতামান্যক টবলরন্যে পড়ন্যত হন্যব। লনন্য  দু’গালড় টলাক প্রস্তুত 
আন্যে। প্রেন্যম শাহ বালড় যান্যব। টসোনকার প্রলত ইলঞ্চ োন সন্ধান করন্যব। যুবন্যকর 
এবং যেনব টযাবােদান্যদর টোাঁজ করন্যব। বন্যসর লনন্যদেশ আগামী ২৪ ঘণ্টার মন্যধয 
তান্যক সুেবর লদন্যত হন্যব। এর জন্যে যা করা দরকার করন্যব। পাত্তানী শহরাঞ্চন্যলর 
সহকারী পুললশ প্রধান মলহদল টতামান্যক সবরকম সহােতা করন্যব। পুললশ 
 াইন্যলও পান্যব। লকন্তু টযভান্যবই টহাক টসই যুবক ও যেনব টযাবােদান্যক ২৪ 
ঘণ্টার মন্যধয হান্যত টপন্যতই হন্যব।’ 

‘যুবকলে লবন্যভন বাগেমযান নে টতা, বযাংকন্যক টয আমান্যদর অন্যনক 
সবেনাশ কন্যরন্যে?’ বলল টবঞ্জালমন টবকার। 

‘টসো জানার ট ষ্ট  লন্যে। েদ্মন্যবশ ধারন্যণ যুবকলে অসম্ভব দে। 
সুলতান গড় েুযলরষ্ট টহান্যেল টেন্যক যুবকলের  ন্যো পাওো টগন্যে, টসো লমললন্যে 
টদো হন্যে।’ আইজযাক জযাকব বলল। 

‘ধেবাদ স্যার, আলম উেলে।’ বলল টবঞ্জালমন টবকার। 
‘এন্যসা। আই উইস ইউ গুড লাক।’ আইজযাক জযাকব বলল। 
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টবঞ্জালমন ঘর টেন্যক টবলরন্যে টগল। 
পাাঁ  লমলনে পর লন  টেন্যক ‘েযাক ঈগল’এর টকান্যডড হনে শুনন্যত টপল 

আইজযাক। জানালা লদন্যে লনন্য  টহান্যেন্যলর লবশাল কারপান্যকের লদন্যক তালকন্যে 
আইজযাক টদেন্যত টপল টয, ‘েযাক ঈগল’এর লতনলে গালড় টহান্যেন্যলর টগে টেন্যক 
টবলরন্যে যান্যে। 

 
 

পরবতেী বই 
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১ 
শাহবাড়ির পাহালির গগািায় গপৌলে আহমদ মুসা ভাবে, মসৃণ রাস্তা ধলর 

গস গাড়ি ড়িলয় শাহবাড়িলে উলে গেলে পালর। ড়কন্তু উেলে ড়গলয় মলির েরফ 
গেলক বাধা গপে আহমদ মুসা। 

সুেরাাং ওো বাদ ড়দলয় আহমদ মুসা পাহাি ঘুলর শাহবাড়ির গপেলি চলে 
এে এবাং প্রেমবালরর মে এবারও পাহাি গবলয় ক্রড়োং কলর শাহবাড়ির গপেলির 
সাংকীণণ একটা চত্বলর উলে এে। 

একটা গোট গালের পালশ দাাঁড়িলয় ড়কেুক্ষণ ড়িড়রলয় ড়িে আহমদ মুসা। 
োরপর বাড়ির গদয়ালের পাশ গঘাঁলে বাড়ির সামলির ড়দলক এগুলে োগে। 
ইড়েমলধযই গকউ এলসলে ড়কিা, োর অলিক খাড়ি গবাঝা োলব সামলির ড়দকটা 
গদখলে।  

বাড়ির সামলির অাংশটা গদখা োলে। আহমদ মুসা গদয়ালের গে বাাঁলক 
এলস দাাঁড়িলয়লে, গসটা পার হলেই গাড়ি বারান্দা গদখা োলব। 

আহমদ মুসা গসািাসুড়ি বাাঁকটা পার িা হলয় গাড়ি বারান্দা গদখার িলে 
উাঁড়ক ড়দে। গদখলে গপে গাড়ি বারান্দা িুলি দাাঁড়িলয় আলে ড়েিড়ট গাড়ি। দুড়ট 
মাইলক্রা এবাং একড়ট িীপ। 
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ড়বস্ময় আহমদ মুসার গচালখ-মুলখ। এেগুলো গাড়ি ড়িলয় কারা এে? 
ব্ল্যাক ঈগলের গোকরা ড়ক? োলদর আসাই স্বাভাড়বক। গভার পেণন্ত োলদর গোকরা 
েয়িব গোবায়দালক ধলর ড়িলয় িা গফরায় এবাং সম্ভবে গোগালোলগও বযেণ হওয়ায় 
খারাপ গকাি ড়কেু ঘটার আশাংকায় োরা েুলট এলসলে। 

আহমদ মুসা গবশ ড়কেু সময় অলপক্ষা কলর বুঝে গাড়িলে গকাি গোক 
গিই। োরা এলসলে ড়িশ্চয় সবাই গভেলর ঢুলকলে। 

আহমদ মুসা আিাে গেলক গবড়রলয় এে। 
বাড়হরটা আলরকবার গদলখ গভেলর ওলদর উপর গচাখ রাখার ড়সদ্ধান্ত 

ড়িে। 
গভেলর গঢাকার দরিা গখাো পালব গভলবড়েে। গখাোই গপে। 
ধীলর ধীলর ঘলরর দরিা খুেে। ড়দি হলেও গভেরটা অন্ধকার গদখে। 

গভেরটা সম্পলকণ ধারণা গিয়ার িে একটু অলপক্ষা করলে চাইে আহমদ মুসা। 
ড়কন্তু দরিা খুলে ড়ির হলয় দাাঁিাবার আলগই েুলট আসা একটা ড়কেু োর 

উপর পিে। এর িরম স্পশণ পাবার সালে সালেই আহমদ মুসার অড়ভজ্ঞ অনুভূড়ে 
ড়িড়শ্চে হলো ড়ক ঘটলে োলে। বুঝলে পারে বেণমাি সমলয়র সবণাধুড়িক প্রেুড়ির 
ভয়াংকর িরম ধােব ফাাঁস োলক এলস ড়ঘলর ধলরলে। 

ফাাঁস আহমদ মুসালক স্পশণ করার সালে সালেই গচালখর পেলক আহমদ 
মুসা বলস পিে। ড়েক গেমি মালয়র গপলট ড়শশু দুই হাাঁটু, দুই হাে এবাং মাো এক 
সড়ন্ধিলে ড়িলয় অবিাি কলর। এর ফলে িরম ধােব ফাাঁস প্রলেযক অাংগলক 
আোদা কলর আটলক গফলে মানুেলক এলকবালর ড়িড়িয় কলর গফোর গে কাি 
কলর ো করলে পারে িা। 

ফাাঁদ োর ববড়শষ্ট্য অনুসালর ড়িড়ক্ষপ্ত হবার পর গুড়টলয় ড়গলয় আহমদ 
মুসালক রাগড়ব বলের মে রূপ ড়দে। 

ফাাঁদ গে েুাঁলিড়েে সম্ভবে গসই গোকড়টই ড়চৎকার কলর উেে, ‘ড়শকার 
ধলর পলিলে।’ 

সাংলগ সাংলগই েুলট এে কলয়কিি গোক। োরা ফাাঁদ ধলর গটলি-ড়হাঁচলি 
আহমদ মুসালক গভেলর এক েোর দরবার কলক্ষ ড়িলয় গগে। 
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আহমদ মুসা ফাাঁলদর মলধয োর গদহলক গেভালব গুড়টলয় ড়িলয়ড়েে, োলে 
োর গদহ হয় ডাি ও বাম ড়দলক কাে হলয়, িয়লো ড়চৎ হলয় োকলে। 

দরবার কলক্ষ েখি োলক আেলি গফেে েখি োর গদহটা কাে হলয় 
পিে। একিি োর ড়দলক োড়কলয় ড়চৎকার কলর উেে, ‘োড়দলিা বস, গহালটে 
গেলক এরই ফলটা পাওয়া গগলে। োর মালি এই গসড়দি গমোর মালে আমালদর 
চারিি গোকলক হেযা কলরলে।’ বলেই আহমদ মুসালক কলে কলয়কটা োড়ে 
োগাে। 

োড়দলিা ব্ল্যাক ঈগলের এই দলের প্রধাি। এরাই সকালে পাত্তািী ড়সড়ট 
গেলক শাহবাড়ি এলসলে োলদর োপাত্তা হওয়া সােীলদর গখাাঁলি। 

োড়দলিা েুলট এে োর সােীর কো শুলি। আহমদ মুসার কালে এলস 
আহমদ মুসার মুলখর ড়দলক ঝুাঁলক পিে। গদলখ গসও ড়চৎকার কলর উেে, ‘ড়েক, 
গকাি সলন্দহ গিই এই শয়োিই গসই শয়োি।’ 

বলে গস গসািা হলয় দাাঁড়িলয় হুকুম ড়দে, ‘এলক ঝাি বাড়ের হুলকর সালে 
টাঙাও। োরপর গপটাও। আি আমালদর ৮ িি গোক গালয়ব হওয়ার খবরও এই 
শয়োি ড়দলে পারলব। আড়ম ড়িড়শ্চে, ঐ শয়োি আর এই শয়োি দু’িলিই আি 
রালে এখালি ড়েে। েয়িবরা গকাোয় এ কোও এরাই বেলে পারলব।’ 

আহমদ মুসালক টাড়িলয় গদয়া হলয়লে োলদর ঝািবাড়ের হুলকর সালে। 
ফাাঁলসর গগািাটালক বাাঁধা হলয়লে হুলকর সালে। ফাাঁলসর গপলট ঝুেলে আহমদ মুসা 
মাড়ট গেলক দুই ড়ফট উপলর। 

আহমদ মুসার গুটালিা গদহটা এবার ফাাঁলদ উপুি হলয় আলে। গমলঝর বি 
অাংশই গস এখি গদখলে পালে। 

গমলঝর উপর পলি োকা একটা রিাি েুবলকর গদহ োর িিলর পিে। 
গেইশ চড়ববলশর মে বয়স হলব েুবকড়টর। বুঝাই োলে োলক ড়িমণমভালব 
গমলরলে। আহে িািগুলো গেলক েখিও রি ঝরলে। সম্ভবে গেলেড়টলকও 
সকালে এখালি ধরা হলয়লে। ড়কন্তু গেলেড়ট গক? এখালি এলসড়েে গকি? 

োড়দলিা িালমর গোকড়ট এলস আহমদ মুসার পালশ দাাঁিাে। োর হালে 
কালো রলঙর একড়ট বযাটি। বুঝাই োলে, শাে কালের বযাটিড়ট গোহার মে ভারী 
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হলব। বযাটলির উপর গপলরক বসালিা। গপলরকগুলো ড়সড়ক ইড়ির মে েম্বা। 
গপলরলকর মাোগুলো েীক্ষ্ণ িয়, গভাাঁো ধরলির। এ ধরলির কাাঁটাওয়াো বযাটি 
গবয়ািা মানুেলক কো বোবার িলে িাড়ক খুবই উপকারী। 

োড়দলিা বযাটিড়ট ড়দলয় ফাাঁলস আবদ্ধ ঝুেন্ত আহমদ মুসালক একটা প্রচন্ড 
আঘাে কলর বেে, ‘শয়োলির বাচ্চা, ঐ ড়দলক গদখ কো বোয় ড়ক হাে হলয়লে। 
আমরা িািলে চাই গে রালে েুই এ বাড়িলে এলসড়েড়ে ড়ক-িা, আমালদর ৮ িি 
গোক গকাোয় গগে এবাং গকাোয় গগে এ বাড়ির গোকরা?’ 

‘একো গোমরা আমালক ড়িলজ্ঞস করে গকি? গোমরা গো এ বাড়িলে 
আমার আলগ এলসে। সব প্রলের িবাব গোমালদর িািার কো।’ বেে আহমদ 
মুসা। 

োড়দলিা োর হালের বযাটি ড়দলয় আহমদ মুসার দুই পাাঁিলর পাগলের 
মে গপটাে। আহমদ মুসা দাাঁলে দাাঁে গচলপ সহ্য করে অকেয েন্ত্রণা। সলহ্যর 
সীমা ড়ডড়িলয় দুই গচাখ গফলটই গেি অবাধয অশ্রু গড়িলয় পিে োর। 

ড়কেুক্ষণ ড়পড়টলয় গপটালিালে ক্ষান্ত ড়দলয় বেে, ‘আমার সালে চাোড়ক 
করড়েস। েুই মালে আমালদর ৪ িিলক গমলরড়েড়ে, আি রালেই েুই-ই আমালদর 
৮ িি গোকলক গুম কলরড়েস। সড়রলয়ড়েস েয়িবলদরলকও। গোলক মুখ খুেলেই 
হলব। িা হলে ড়পড়টলয়ই গমলর গফেব।’ 

‘েড়দ গোমরা ড়িড়শ্চে হও, আড়মই এিলে দায়ী, োহলে ঐ গেলেড়টলক 
গমলরে গকি? োর মালি আড়ম কলরড়ে বলে গে কো বেে, গসটা গোমালদর 
অনুমাি।’ আহমদ মুসা বেে। 

‘ঐ শয়োিও িড়িে আলে। িা হলে বাড়িটা পাহািা গদবার িলে গস 
এলসড়েে গকি? গসও িালি েয়িবরা গকাোয় আলে।’ বলেই োড়দলিা আবার 
বযটর েুেে এবাং গপটালে শুরু করে আহমদ মুসালক। 

অেড়দলক আলরকিি গপটালে শুরু করে ঐ গেলেড়টলক। 
গস কািফাটা ড়চৎকার করলে োগে। 
আহমদ মুসার পাাঁির ঝাঝরা হলয় গগে। রলির গরাে গড়িলয় পিলে 

োগে ড়িলচর গমলঝলে। আহমদ মুসার মুখ গেলক শব্দ গবরুলে িা। ড়কন্তু 
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একড়দলক অসহ্য েন্ত্রণা, অেড়দলক গেলেড়টর কািফাটা ড়চৎকার আহমদ মুসালক 
অড়েষ্ঠ কলর েুেে। 

আহমদ মুসা মুি হওয়ার কাি আলগই শুরু কলর ড়দলয়ড়েে। দু’হাে 
ড়দলয় িামার কোর গেলক চাকু গবর কলর হালে ড়িলয়লে এবাং গবর কলর ড়িলয়লে 
গশাল্ডার গহােষ্ট্ার গেলক ড়রভেবার। গেলহেু োলক ড়িলয় ফাাঁসটা মাড়ট গেলক দুই 
ড়ফট উপলর ড়েে এবাং আহমদ মুসাও গেলহেু উপুি হলয় ড়েে। োই োর হালের 
কাি োড়দলিারা গকউ গদখলে গপে িা। এই সুলোগ গ্রহণ কলরই আহমদ মুসা 
ফাাঁস গদিফুট পড়রমাণ গকলট গফেে। োরপর েেটা সম্ভব ঘরটালক গদখার গচষ্ট্া 
করে। গদখলে গপে, োলক  এবাং গেলেড়টলক ড়িেণােি চাোলিা দু’িি োিা অে 
সবাই গমলঝর মাঝখালি বলস আলে। শূে বাড়ি গেলক হালে বহি করার মে 
মূেযবাি গেসব ড়িড়িস ওরা েুট কলরলে, গসগুলো োরা গদখালদড়খ করলে। 

আহমদ মুসা েোসম্ভব গুড়টলয় ড়িলয় গদহটালক গেলি ড়দে ফাাঁলসর কাটা 
অাংশ ড়দলয়। 

আহমদ মুসা মাড়টলে পলিই ড়চৎ হলো। হালে োর ড়রভেবার,ড়িগালর 
আঙুে। 

আহমদ মুসা পিলেই গটর গপলয় গগে োর পালশ দাাঁিালিা োড়দলিা। গস 
পলকলট হাে ড়দে ড়রভেবার গবর করার িলে। 

গস সুলোগ আহমদ মুসা োলক ড়দে িা। গুেী করে োড়দলিালক। ড়িেীয় 
গুেী েুাঁিে গেলেড়টলক ড়িেণােিকারী গোকড়টর উলেলশ। ড়িেীয় গুেী কলরই 
আহমদ মুসা শুলয় গেলক োর পালশ পলি োওয়া োড়দলিার গকামলরর গবল্ট গেলক 
পলকট গমড়শিগাি গবর কলর ড়িলয় োক করে বলস োকা গোকলদর। ঐ গোকরা 
প্রেলম ড়বমূঢ় হলয় পিলেও গকউ গকউ োলদর গষ্ট্িগাি েুলে বলস গেলকই গুেী 
চাোলিা শুরু কলরলে। একড়ট গুেী এলস আহমদ মুসার বাম বাহুসড়ন্ধর গপশী 
উড়িলয় ড়দলয় গগে। 

গগাটা গদহ গকাঁলপ উেে আহমদ মুসার। 
আহমদ মুসার গদহ োড়দলিার োলশর আিালে িা োকলে এেক্ষলণ 

ঝাঝরা হলয় গেে। 
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আহমদ মুসা ড়িলিলক সামলে ড়িলয় োড়দলিার গদহলক কাে কলর ড়িলির 
গদলহর সালে গহোি ড়দলয় পলকট গমড়শিগািড়ট োড়দলিার ঘালির পাশ ড়দলয় 
গোর উপর গসট কলর ওলদর ড়দলক গুেী বৃড়ষ্ট্ শুরু করে। ওলদর সামলি গকাি 
কভার ড়েে িা। কলয়ক গসলকলন্ডর মলধয ওড়দক গেলক আসা গষ্ট্িগালির গুেী বন্ধ 
হলয় গগে। আরও কলয়ক গসলকন্ড গুেীবৃড়ষ্ট্ অবযাহে রাখার পর গুরী বন্ধ করে 
আহমদ মুসা। এরপরও ড়কেুক্ষণ ড়িড়িয় পলি গেলক অলপক্ষা করে গস। 

ওড়দলকর গেলেড়ট উলে দাাঁড়িলয়লে। এড়গলয় এে আহমদ মুসার কালে। 
গেলেড়ট আহমদ মুসালক বন্দী কলর আিা গদলখলে। োলদর আিন্দ গদলখ 

গস বুলঝলে গে িেুি বন্দী ড়িশ্চয় বি গকউ। োর উপর ড়িেণােিও গস েক্ষয 
কলরলে। িীবলির আশা গস গেলি ড়দলয়ড়েে। গচাখ বুলি অকেয ড়িেণােিও সহ্য 
করড়েে। ড়কন্তু গুেীর শলব্দ গস গচাখ খুলেড়েে। আাঁৎলক উলেড়েে িেুি বন্দীলক 
গমলর গফেে এই ড়চন্তা কলর। গচাখ খুলেই গস গদখে োর পালশ দাাঁিালিা শত্রু 
গোকড়ট গুেী গখলয় ঢলে পিলে। িেুি বন্দীর ওখালিও একিি গোকলক 
গুেীড়বদ্ধ হলয় পলি োকলে গদখে। পরক্ষলণই ওপালশ বলস োকা গোকলদর িেুি 
বন্দীর ড়দলক গুেীবৃড়ষ্ট্ করলে োগে। প্রেলম ঘাবলি ড়গলয়ড়েে ড়কন্তু পলর িেুি 
বন্দীর ড়দক গেলক গুেীবৃড়ষ্ট্ শুরু হলে খুড়শ হয় গস। গুেী বন্ধ হলে িেুি বন্দীর 
গকাি সািা িা গপলয় গস উড়িগ্ন হলয় েুলট এলসলে োর ড়দলক। 

আহমদ মুসার কালে এলসই গস বেে, ‘স্যার আপড়ি ভালো গো? এ ড়ক, 
আপিার বাহুলে গুেী গেলগলে স্যার!’ 

আহমদ মুসা উলে বসে। গগাটা গদহ োর রিাি। 
একড়দলক গপলরকওয়াো বযাটলির প্রহার ও বাহুলে গুেী োগা, 

অেড়দলক োড়দলিার গালয়র রি োলক ড়ভড়িলয় ড়দলয়লে। 
আহমদ মুসা গেলেড়টর প্রলের িবাব িা ড়দলয় উলে বলসই বেে, ’গোমার 

িাম ড়ক?’ 
‘ফরহাদ ফড়রদ উড়েি।’ 
‘েুড়ম বযাাংকক ড়বশ্বড়বদযােলয়র োত্র।’ 
‘ড়ি, হ্যাাঁ।’ 



ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস  8 

 

‘েুড়ম িালবর িহীর উড়েি ও েয়িব গোবায়দার বন্ধু এবাং েয়িব 
গোবায়দার সালে গোমার ড়বলয় ড়েক হলয় আলে োই িা?’ 

গেলেড়টর চাইড়িি-োই ফসণা গচহারায় ড়বস্ময়, গসই সালে েজ্জায় োে রাং 
গদখা গগে। বেে, ‘স্যার এেড়কেু িািলেি ড়ক কলর? আপড়ি গক?’ সাংকুড়চে ভাব 
গেলেটার মলধয প্রকট হলয় উলেলে। 

আহমদ মুসা োর প্রলের িবাব িা ড়দলয় ড়িজ্ঞাসা অবযাহে রাখে। 
বেে, ‘গে ড়েি মাস ধলর পাড়েলয় আে। এক মাস হলো েয়িবলদর সালেও গকাি 
গোগালোগ করড়ি।’ 

‘ড়ি স্যার। ওলদর ড়িরাপত্তার কো গভলবই আড়ম গকাি গোগালোগ 
কড়রড়ি।’ 

‘ড়িরুলেলশর এক মাস েুড়ম গকাোয় ড়েলে?’ 
‘পাত্তািীর গ্রাম গেলক গ্রালম ঘুলর গবড়িলয়ড়ে।’ 
‘শুধু ঘুলর গবিালিা?’ 
‘আড়ম োলদরলক পড়রড়িড়ে সম্পলকণ সলচেি ও সাংগড়েে করার গচষ্ট্া 

কলরড়ে স্যার।’ 
‘পড়রড়িড়েটা ড়ক বেে? মানুেলক ড়ক বুড়ঝলয়ে?’ 
‘পড়রড়িড়ে সম্পলকণ আড়ম কিড়ফউিড স্যার। আড়ম সকেলক এই কোয় 

একমে করার গচষ্ট্া কলরড়ে গে, পুড়েশ ও গসিাসদস্যলদর সালে এবাং ড়িলিলদর 
মলধয সাংঘাে গেলক দূলর োকলে হলব। গসই সালে সন্ত্রালসর কাি কারা করলে এ 
সম্পলকণ েেয গোগাি করলে হলব এবাং এসব েেয পুড়েলশর কালে গপৌলে ড়দলে 
হলব।’ 

‘ধেবাদ’ বলে উলে দাাঁিাে আহমদ মুসা। বেে, ‘েুড়ম বুড়দ্ধমাি গেলে। 
এই গোকগুলো গোমার সালে কো বলেলে। আো বেে এরা গদশী িা ড়বলদশী, 
এলদর কাউলক গচি ড়ক-িা, এরা পাত্তািী ড়ক-িা ড়কাংবা এ অিলের ড়ক-িা?’ 

একটু অলপক্ষা করে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি। োরপর বেে, ‘এখালি এই 
দশ িলির মলধয পাত্তািী গকউ িয়। আপিার পালশর গে োশড়ট, এড়টই শুধ ু
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ড়বলদশী, অেরা সবাই োইেযালন্ডর অোে অিলের। এলদর এেক্ষলণর ড়বড়ভন্ন 
আলোচিা ও গচহারা েুরে গদলখ মলি হলয়লে এরা সবাই ড়ক্রড়মিাে।’ 

আহমদ মুসা ড়রভেবার িযালকলটর পলকলট গরলখ ড়দলয় পলকট গেলক 
গমাবাইে গবর করে। কে করে বযাাংকলক পুরসাে প্রিাড়দপকলক। আহমদ মুসার 
কণ্ঠ গপলয়ই ওপার গেলক পুরসাে প্রিাড়দপক বেে, ‘বে ড়বলভি বাগণমযাি। 
ড়িশ্চয় গকাি সুখবর গদলব?’ 

আহমদ মুসা গমাবাইলের স্পীকার অি গরলখড়েে। গমাবাইলের কো 
শুিলে পালে ফরহাদ ফড়রদ উড়েিও। আহমদ মুসালক ওপার গেলক ‘ড়বলভি 
বাগণমযাি’ িালম সলম্বাধি করায় অস্বড়স্তর একটা ড়চহ্ন ফলুট উেে োর মুলখ। 

পুরসাে প্রিাড়দপলকর কোর িবালব আহমদ মুসা বেে, ‘স্যার আমার 
পক্ষ গেলক একটা খবর। সুখবর হলব ড়কিা গসটা আপিালদর উপর ড়িভণর কলর।’ 

‘আো, খবরটা বে।’ 
‘গভার রালে আপিালক িাড়িলয়ড়েোম ওরা েয়িব গোবায়দালক 

ড়কডোপ করলে এলসড়েে। ড়কডোপ করলে আসা ড়িহে আটিলির মলধয 
একিি ড়বলদশীও ড়েে। শাহবাড়ির গপেলির বন্ধ কূলপ এলদর োশ আলে, পরীক্ষা 
করলেই এলদর পড়রচয় ড়মেলব। সকালেও আবার শাহবাড়ি আক্রান্ত হলয়লে। 
এবার ড়েি গাড়ি গবাঝাই কলর এলসড়েে দশিি। আপড়ি িালবলরর বন্ধু 
ফরহাদলক িালিি। গস ওলদর বন্দী হলয়ড়েে। আড়মও বাড়িলে প্রলবশ করলে 
ড়গলয় বন্দী হলয়ড়েোম। গশলে ো গহাক ওরা দশিিই মারা গগলে। এলদর মলধযও 
একিি ড়বলদশী। অবড়শষ্ট্ িয় িলির গকউ পাত্তািী অিলের িয় এবাং োরা সবাই 
গপশাদার ড়ক্রড়মিাে। আপিারা েদন্ত করলে ড়বেয়টা আরও পড়রষ্কার হলব স্যার।’ 

‘বুলঝড়ে, এই ঘটিালক ড়িেীয় প্রমাণ ড়হসালব উপড়িে করলে চাে। গে 
রালে এবাং সকালের দু’ড়ট অড়ভোলিই গিেৃত্ব ড়দলয়লে দুই ড়বলদশী। োরা োলদর 
সালে ড়েে, োরা পাত্তািীর গোক িয়, অ-পাত্তািী ড়ক্রড়মিাে ওরা। এর অেণ েৃেীয় 
গে পক্ষ িালবরলক ড়েিোই কলর ড়িলয় ড়গলয় োলদর উলেশ্য সাধলির িলে 
বযবহার করলে, োরা আি িালবলরর গবাি েয়িবলক ড়কডোপ করার িলে বার 
বার গচষ্ট্া কলরলে।’ 
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‘ড়েক স্যার।’ 
‘ধেবাদ। গোমার ‘ড়বলদশী’ ও ‘ড়ক্রড়মিাে’ েেয দুড়ট েড়দ প্রমাড়ণে হয়, 

োহলে এটা অবশ্যই একটা বি প্রমাণ হলব। েুড়ম েয়িবলক বলে দাও োিায় 
একটা ডাইরী করলে। আড়ম পাত্তািী পুড়েশলক বলে ড়দড়ে, ওরা সব োশ উদ্ধার 
এবাং োলদর বযবহৃে সব গাড়ি সীি কলর েদন্ত শুরু করলব। ড়কন্তু ড়বলভি 
বাগণমযাি গোমালক আরও অলিক এগুলে হলব। এ পেণন্ত সন্ত্রালসর গে সব ঘটিা 
ঘলটলে, গসসব োরা ঘটাে োলদর সব প্রমাণ ড়দলির আলোলে আিলে হলব এবাং 
েিেলন্ত্রর উলেশ্যলক পড়রষ্কারভালব সামলি আিলে হলব। মলি গরখ, ওলদর 
একিি গোকলকও এখি পেণন্ত ধরা োয়ড়ি এবাং গকাি দড়েেও হাে করা োয়ড়ি।’ 

‘ড়েক বলেলেি স্যার। অলিক এগুলে হলব আমালদর।’ 
‘ধেবাদ ড়বলভি বাগণমযাি।’ 
‘ধেবাদ স্যার।’ 
আহমদ মুসা গমাবাইে অফ করলেই ফরহাদ ফড়রদ উড়েি বেে, 

‘আলোচিায় ো শুিোম, ো স্বপ্ন অবশ্যই িয়। োহলে আপড়িই গো আমালদর 
সব কাি করলেি? ড়কন্তু িাম ড়বলভি বাগণমযাি, ড়কেুই বুঝলে পারড়ে িা স্যার। 
আপড়ি গক স্যার?’ 

ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির কোয় কাি িা ড়দলয় আহমদ মুসা বেে, ‘এমি 
রিাি অবিায় বাইলর গবরুলিা োলব িা। এখি ড়ক করা োয় বে।’ 

‘স্যার উপলর গগষ্ট্রুলম আড়ম কখিও কখিও োড়ক। গসখালি আমার 
কাপি-লচাপি োকার কো। চেুি গদড়খ।’ 

উপলর গদােোয় উলে গগে োরা। 
উেলে উেলে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি বেে, ‘স্যার এই বাড়িটা এক কালে 

পাত্তািী এোকার ‘রাি ভবি’ ড়েে। এর ড়িচ েো ড়েে িিগলণর দরবার 
এোকা। মালি সুেোলির শাসি অড়ফস। ড়িেীয় েো অড়েেীশাো ও পড়রবালরর 
ষ্ট্াফলদর আবাড়সক এোকা ড়হসালব বযবহৃে হলো। আর উপলরর েো ড়েে শাহ 
পড়রবালরর ড়িিস্ব আবাড়সক এোকা। ড়বশাে এই বাড়ির প্রলেযক গলালরর 
গকািটালেই ৫০ড়টর কম কক্ষ গিই। এই বাড়িলে ঢুকলেই শরীে গরামাড়িে হয় 
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স্যার। বাড়িটা বেড়র কলরড়েলেি োই রািপতু্র বাাংগসা ওরলফ সুেোি আহমদ 
শাহ। কে পােণকয গসড়দলির এই বাড়ি ও আিলকর এই বাড়ির মলধয!’ 

োমর ফরহাদ ফড়রদ উড়েি। োর কণ্ঠ ভারী হলয় উলেড়েে। 
োর আলবগটা আহমদ মুসার দৃড়ষ্ট্ আকেণণ করে। বেে, ‘ফরহাদ, এই 

বাংলশর সালে গোমার আর গকাি সম্পকণ আলে?’ 
‘এই কো গকি ড়িলজ্ঞস করলেি স্যার?’ 
‘এই বাংলশর প্রড়ে গোমার আলবগ এবাং এই বাড়ির ড়িেীয় েোয় গোমার 

িায়ী গগষ্ট্ হওয়া গদলখ।’ 
‘ড়েকই ধলরলেি স্যার। এই বাংলশরই এক সন্তাি আড়ম। প্রায় শে বের 

আলগ পাত্তািী অিে দুড়ট সােোিালে ড়বভি ড়েে। েয়িব গোবায়দার দাদার 
বাপরা েয় ভাই ড়েলেি। েয় ভাই েয়ড়ট সােোিালে রািত্ব করলেি। রািযগুলো 
োই গকন্দ্রীয় শাসলির অধীলি চলে গগলে েয়িব গোবায়দার দাদার বাবা সুেোি 
আব্দুে কালদর কামাে উড়েি োিা অে পাাঁচ ভাই ড়হিরে কলর মােলয়ড়শয়া চলে 
োি। গসই পাাঁচ ভাইলয়রই এক ভাইলয়র বাংশধর আড়ম। িালবর বাাংগসা িহীর 
উড়েি ‘োফড়সরুে কুরআি’ ড়শক্ষার িে গোটলবো মােলয়ড়শয়া োয়। পাাঁচ বের 
গস মােলয়ড়শয়ায় ড়েে। গকাসণ গশে কলর গস োইেযালন্ড ড়ফলর আলস। োর সালে 
আমার এে বন্ধুত্ব হয় গে, আড়মও ো সালে োইেযালন্ড চলে আড়স। বযাাংকলকর 
একড়ট ড়বশ্বড়বদযােলয় ভড়েণ হই। এই বাড়ির গগষ্ট্ রুম আমার িে িায়ীভালব 
বরাে হলয় োয়। ড়বশ্বড়বদযােয় গেলক িালবলরর সালে এখালি এলে বা সুেোি 
গলি োকলে এই গগষ্ট্ রুলমই আড়ম োড়ক। ড়কন্তু োই বলে ‘গগষ্ট্’ িয়, পড়রবালরর 
একিি সন্তাি ড়হসালবই দাদী এবাং অেরা আমালক গদলখি।’ 

োমে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি। 
আহমদ মুসার গোাঁলট ড়মড়ষ্ট্ এক টুকলরা হাড়স। বেে, ‘িামাই ড়হলসলব 

গদলখি িা?’ 
ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির মুখ েজ্জায় োে হলয় উেে। েজ্জািড়িে ধীর 

কলণ্ঠ বেে, ‘ড়বশ্বাস করুি স্যার, েয়িলবর সালে আমার ড়বলয় ড়েক হলয় আলে, এ 
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কো আপিার কালে আড়ম প্রেম শুিোম। িা দাদী, িা অে গকউ এ বযাপালর 
আমালক ড়কেু বলেলেি।’ 

‘েয়িব গোবায়দার ড়দক গেলক?’ 
‘িা স্যার। েয়িব খুব ভালো গমলয়। খুব িীড়ে-ড়িষ্ঠ গস। ড়েি েোয় োর 

এোকায় গকাি ড়দি আড়ম ঢুড়কড়ি, গঢাকার অনুমড়েও গিই। দাদী ও িালবলরর ঘর 
পেণন্ত আমার োোয়াে।’ 

‘কো বে িা গোমরা?’ 
‘োর ফরমাে অবিায় প্রলয়ািিীয় গেটুকু গসটুকু কোই হয়।’ 
‘োর ‘ফরমাে অবিা’ বুঝোম িা ফড়রদ। 
‘ফরমাে গপাশাক পলর েখি গস বাইলর আলস।’ 
‘ফরমাে গপাশাক ড়ক?’ 
‘েখি গস বাইলর আলস, গা মাো গঢলক িালবর সালে বাইলর আলস। 

এটাই োর ফরমাে অবিা। 
‘বুলঝড়ে।’ বলে আহমদ মুসা একটু ড়মড়ষ্ট্ হাসে। বেে, ‘হোশ হলয়া িা 

ফরহাদ। গোমালদর ড়বলয় ড়েক হলয় োকার কো দাদী আমালক বলেলেি এবাং 
গসটা ড়েড়ি বলেলেি েয়িব গোবায়দার সামলি। েুড়ম খুড়শ?’ 

একটা দরিার সামলি দাাঁড়িলয় পিে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি। োি রাঙা 
মুখ ড়িচু কলর বেে, ‘ধেবাদ স্যার। দাদী আর িালবর আমালক খুব 
ভােবালসি।’ 

‘আর েয়িব? োর প্রড়ে অড়বচার করে গকি?’ 
সেজ্জ গহলস দরিা গেলে গভেলর ঢুকলে ঢুকলে বেে ফরহাদ ফড়রদ 

উড়েি, ‘ওটা ভাবার সাহস আমার এে ড়দি হয়ড়ি। গস আমার কালে দুেণভ এক 
‘মড়ি’। 

আহমদ মুসা ঘলর ঢুকে। েজ্জা েুকালে িেমুখী ফরহালদর কাাঁলধ হাে 
গরলখ আহমদ মুসা বেে, ‘ধেবাদ গোমালদর দু’িিলক। ড়ভন্ন ধরলির এক ড়শরী-
ফরহাদ গোমরা এবাং এটাই আদশণ।’ 
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কো গশে কলরই আহমদ মুসা ফরহালদর ড়পে চাপলি বেে, ‘গদড়খ 
গোমার ড়ক আলে গদখাও।’  

প্রসঙ্গান্তলর োবার সুলোগ গপলয়ই গেি ফরহাদ ফড়রদ উড়েি হোৎ 
এযাকড়টভ হলয় উেে। েুলট গগে গেস-কযাড়বলিলটর কালে। খুলে গফেে গেস-
কযাড়বলিট। বেে, ‘গদখুি স্যার আপড়ি ড়ক পেন্দ করলবি।’ 

‘আর গদখালদড়খ িয়। েুড়ম আমার িলে শাটণ, পযান্ট দাও। আর িযালকট 
োকলে িযালকট ড়িলয় এস। আমার অলিক পলকট দরকার।’ বলে আহমদ মুসা 
বলস পিে গসাফায়। সামলি একড়ট আেমাড়রর উপর একটা ফাষ্ট্ণ এইড বি 
গদখলে গপে। উলে ড়গলয় গসটা িাড়মলয় আিে। বালি দুই পযালকট এড়ন্টলসপড়টক 
ও এড়ন্টলপষ্ট্ ফাইবার বযালন্ডিও গপে। একটা পযালকট ফরহালদর িলে, অেড়ট 
ড়িলির িলে ড়িলয় ড়িে। বাহু সড়ন্ধর বুলেটাহে িালির রি বন্ধ করা প্রলয়ািি। 

ফরহাদ ফড়রদ উড়েি কলয়কটা পযান্ট, অলিকগুলো শাটণ এবাং কলয়কটা 
িযালকট এলি আহমদ মুসার কালে গরলখ বেে, ‘গকািটা গকািটা আপিার পেন্দ 
হয় গদখুি।’ 

‘ধেবাদ ফরহাদ।’ বলে আহমদ মুসা একটা গাবাড়ডি পযান্ট, একটা 
সুড়ে শাটণ এবাং গবড়শ পলকলটর একটা িযালকট গবলে ড়িলয় বােরুলম ঢুলক গগে। 
দরিা বন্ধ করার আলগ বেে, ‘ড়িিণি ঘলর েুড়মও গপাশাক পালল্ট িাও। গসাফার 
উপর বযালন্ডি পযালকট আলে। বযবহার করলে পার।’ 

গপাশাক পালল্ট ড়িে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি। 
আহমদ মুসাও গবড়রলয় এে। 
‘স্যার আপড়ি বুলেটাহে িাি ড়ক বযালন্ডি কলরলেি?’ 
‘বযালন্ডি কড়রড়ি, গবাঁলধড়ে।’ 
‘আমরা এখি গকাোয় োব স্যার?’ বেে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি। 
‘গোমার এখালি গকাি ড়েকািা গিই?’ 
‘শাহবাড়ি োিা এখালি গকাি ড়েকািা গিই। আড়ম আি এখালি 

এলসড়েোম পিাশ মাইে দূলরর এক গ্রাম গেলক।’ 
‘ড়চন্তা গিই েুড়ম গে ড়েকািায় এলসড়েলে, গস ড়েকািায় েুড়ম োলব।’ 
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‘বুঝোম িা স্যার।’ 
‘দাদীমারা গেখালি আলেি, গসখালিই েুড়ম োলব। গোমালক কমপলক্ষ ৭ 

ড়দি শুলয় োকলে হলব।’ 
‘গকি? 
‘গপলরকওয়াো বযাটলির প্রহালরর প্রড়েড়ক্রয়া কে েীব্র ো বুঝলে পারলব 

কলয়ক ঘণ্টা পর গেলক।’ 
বলেই হাাঁটা শুরু করে আহমদ মুসা। 
গপেলি গপেলি ফরহাদ ফড়রদ উড়েি। 
গাড়ি বারান্দায় ব্ল্যাক ঈগলের ড়েিড়ট গাড়ি দাাঁড়িলয়ড়েে। 
আহমদ মুসা িীলপর োইড়ভাং ড়সলট উেলে োড়েে। ফরহাদ ফড়রদ উড়েি 

বেে, ‘স্যার আপিার একটা হাে আহে। আড়ম োইভ করলে পাড়র।’ 
আহমদ মুসা সলর ড়গলয় পালশর ড়সলট বসে। ফরহাদ ফড়রদ উড়েি উেে 

োইড়ভাং ড়সলট। 
গাড়ি চেলে শুরু করে। 
‘ফরহাদ, গমইি গরালড উলেই এ গাড়ি দাাঁি করালে হলব। একটা গাড়ি 

ড়েক করলব পাত্তািী ড়সড়টর ওল্ড এোকার িলে।’ বেে আহমদ মুসা। 
‘স্যার এ গাড়ি ড়িলয়ও গো আমরা পাত্তািী ড়সড়টলে গেলে পাড়র।’ ফরহাদ 

বেে। 
আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘এর অেণ হলব আমালদর ড়েকািা শত্রু ব্ল্যাক 

ঈগেলক িাড়িলয় গদয়া।’ 
‘ড়কভালব?’ ফরহাদ বেে। োর গচালখ-মুলখ ড়বস্ময়। 
‘এ গাড়ির গকাোও িান্সড়মটার চীপ োগালিা আলে। গাড়ি গেখালিই 

োকুক, এই িান্সড়মটার োর অবিাি িাড়িলয় গদলব।’ 
ফরহালদর গচাখ গেলক ড়বস্ময় েখিও কালটড়ি। বেে, ‘ড়কভালব িািলেি 

স্যার আপড়ি?’ 
‘বেব।’ 
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ড়বস্ময় কালটড়ি ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির গচাখ গেলক। োর গচালখর সামলি 
গভলস উেে আিলকর শুরু গেলক সব দৃশ্য। সব শড়ি, সব জ্ঞাি ড়দলয় গেি আল্লাহ 
এক গফলরস্তালক পাড়েলয়লেি। গক এই গফলরস্তা? ফরহাদ ফড়রদ উড়েি আহমদ 
মুসার ড়দলক মুখ ঘুড়রলয় বেে, ‘আপিার পড়রচয় সম্পলকণ প্রে ড়ক আবার ড়িলজ্ঞস 
করলে পাড়র স্যার?’ 

আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘বেলেই গো িািা গশে হলয় োলব িািার 
আগ্রহটা োক িা।’ 

গমইি রাস্তায় গাড়ি গপৌলে ড়গলয়ড়েে। 
ফরহাদ ফড়রদ উড়েি রাস্তার বাইলর একটা গালের আিাে ড়িলয় গাড়ি 

দাাঁি করাে। 
গাড়ি গেলক িামলে িামলে বেে, ‘স্যার, আপড়ি একটু বসুি, আড়ম গাড়ি 

গদখড়ে।’ বলে ফরহাদ গাড়ি গেলক গবড়রলয় এে। 
 
 

 
আহমদ মুসা ফরহাদ ফড়রদ উড়েিলক বলেড়েে, গপলরকওয়াো বযাটি 

চালিণর প্রড়েড়ক্রয়া েুড়ম বুঝলে পারলব কলয়ক ঘণ্টা পর গেলক। ৭ ড়দি গোমালক 
শুলয় োকলে হলব। কোটা আহমদ মুসার গক্ষলত্র গবড়শ ফলেলে। সাে ড়দি োলক 
ড়বোিা গেলক উেলে হয়ড়ি। অবশ্য ফরহাদ ফড়রদ উড়েি সাে ড়দলিও গসলর 
উেলে পালরড়ি। োর অবিা ড়েে আরও কাড়হে। 

আহমদ মুসা মলি কলরড়েে, গস ফরহাদ ফড়রদ উড়েিলক েয়িব 
গোবায়দালদর ওখালি গপৌলে ড়দলয়ই সুেোি গলি ড়ফলর োলব োর সদয ভািা 
করা বাড়িলে। ড়কন্তু দাদী ও েয়িব োলক োলিড়ি। গকাি কো িা শুলি আহমদ 
মুসা চলে আসলে গগলে আিাে গেলক েয়িব গোবায়দা গবড়রলয় এলসড়েে। গকাঁলদ 
উলে বলেড়েে, ‘আপড়ি সবার িলে হলবি, গকউ আপিার িলে িয়, এটা শুধ ু
সবার প্রড়ে আপিার িুেুম িয়, এটা আপিার অোয় আত্মপীিি। এই মলিাভাব 
ইসোলমর সামাড়িক সম্পলকণর োংঘি।’ বলে একটু গেলম আলবগলক সম্বরণ কলর 
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ড়িলয় আবার বলে উলেড়েে, ‘ভাই গবালির প্রড়ে দাড়য়ত্ব পােি করলব, গবালিরও 
দাড়য়ত্ব আলে ভাইলয়র প্রড়ে। দারুণ আহে অবিায় আপড়ি গেখালি োলবি, গসই 
সদয ভািা করা বাড়িলে আপিার গকউ গিই। হাসপাোলে োওয়া গেমি ড়িরাপদ 
হলব িা, গেমড়ি গে গকাি ডািার ডাকাও ড়িরাপদ িয়। এই অবিার কো গিলি 
আপিালক আমরা োিব ড়ক কলর?’ অশ্রু সম্বরলণর গচষ্ট্া সলেও েয়িলবর গশলের 
কোগুলো কান্নায় রুদ্ধ হলয় ড়গলয়ড়েে। 

গকাি কো িা বলে আহমদ মুসা ঘলরর দরিা গেলক ঘুলর দাাঁড়িলয় মাো 
ড়িচু কলর ধীলর ধীলর এলস গসাফায় বলসড়েে। বলেড়েে, ‘স্যড়র গবাি। আড়ম 
গবািলদর দাড়য়ত্বশীে প্রমাণ করলে চাইড়ি। আড়ম গচলয়ড়েোম, আমালদর সবার 
অবিাি এক িায়গায় িা গহাক।’ 

‘আপড়ি গে ড়সদ্ধান্ত গিলবি, গসটাই হলব স্যার। পালশর বাড়িই একিি 
মড়হো সািণলির। ড়েড়ি আমার মালয়র বন্ধু, োর ওপর বেণমাি সাংকলট ড়েড়ি 
আমালদর একিি মুরুড়িও। ড়েড়ি আপিালদর গদখলবি। োরপর ো ভালো মলি 
হয় করা োলব স্যার।’ বলেড়েে েয়িব গোবায়দা। 

আহমদ মুসার গচাখ দু’গটা ড়িচু। গোাঁলট এক টুকলরা হাড়স ফলুট উেলে 
গদখা ড়গলয়ড়েে। বলেড়েে, ‘গবাি ড়ক ভাইলক ‘স্যার’ বলে?’ 

ড়বব্রে ভাব ফলুট উলেড়েে েয়িব গোবায়দার মুলখ। কলয়ক মুহূেণ কো 
বলেড়ি গস। োরপর বলেড়েে, ‘স্যড়র, অভযাসবশে বলেড়ে ভাইয়া।’ 

‘স্যার, আপড়ি ভাই হলয় গগলেি। ড়কন্তু আপিার পড়রচয় ড়িলজ্ঞস কলরও 
িািলে পারড়ে িা।’ ফরহাদ ফড়রদ উড়েি বলেড়েে। 

‘গোমার ধারণা বেে ড়েড়ি গক হলে পালরি?’ বলেড়েে দাদী। 
‘িা দাদীিী বেলে পারব িা। অলিক গভলবড়ে আড়ম। কাউলক আড়ম খুাঁলি 

পাইড়ি। কাি ও গোগযোর ড়দক ড়দলয় রূপকোর রািপলুত্রর সালে োর েুেিা 
হয়। ড়কন্তু রূপকোর রািপতু্র গো এভালব বাস্তলব আলস িা!’ ফরহাদ ফড়রদ উড়েি 
বলেড়েে। 

‘রূপকোর রািপতু্র বাস্তব হলয় আলস িা, ড়কন্তু বাস্তলব রূপকোর 
রািপলুত্রর গচলয়ও বি রািপুত্র োকলে পালর।’ বলেড়েে দাদী। 
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‘আড়ম মািোম দাদী, ইড়ি গসরকম গকউ, ড়কন্তু গক?’ ফরহাদ ফড়রদ 
উড়েি বলেড়েে। 

ফরহাদ োমলেই আহমদ মুসা বলেড়েে, ‘দাদীমা, ড়িি এই আলোচিা 
রাখুি। প্রড়েড়দি পৃড়েবীলে রূপকোর গচলয় বি হািালরা রূপকো বেড়র হলে। 
এই রূপকো োরা সৃড়ষ্ট্ করলে, োরা সবাই সাধারণ মানুে, রািপতু্র িয় দাদীমা।’ 

ড়কেু বেলে োড়েে দাদীমা। ড়কন্তু বো হয়ড়ি। পড়রচাড়রকা ডািারী বযাগ 
হালে এযাপ্রি পরা একিি পাঁয়োড়েস্নশ-পিাশ বেলরর মড়হোলক ড়িলয় েইাং রুলম 
প্রলবশ কলরড়েে। 

েয়িব গোবায়দা এড়গলয় ড়গলয় মড়হোলক সাোম ড়দলয় বলে, ‘আসুি 
ডািার খাোম্মা।’ 

েয়িব গোবায়দা ডািার খাোম্মালক আহমদ মুসালদর সালে পড়রচয় 
কড়রলয় গদয়। সাোম ড়বড়িময় ও প্রােড়মক কো গশে হলে েয়িব গোবায়দার 
ড়িলদণলশ পড়রচাড়রকা আহমদ মুসালক পালশর ঘলর ড়িলয় োয়। ড়চড়কৎসার িে 
োলকই প্রেম গদখা হয়, পলর ফরহাদ ফড়রদ উড়েিলক। 

পরীক্ষা-ড়িরীক্ষা ও বযালন্ডি গশলে দু’িিলক োলদর িলে ড়িড়দণষ্ট্ ঘলর 
ড়িলয় োওয়া হয়। 

ডািার খাোম্মা ড়ফলর আলসি েইাং রুলম।  
গশাফায় বসলে বসলে বলেড়েলেি, ‘গোমালদর পড়রচাড়রকারা খুব দক্ষ। 

আমার িালসণর গচলয়ও ভালো কাি কলরলে োরা।’ 
‘এ গমলয়রা খুবই আন্তড়রক ডািার খাোম্মা।’ বলে েয়িব গোবায়দা। 
‘ওলদর গকমি গদখলে ডািার মা?’ দাদী বলেড়েে উদগ্রীব কলণ্ঠ। 
মুখটা মড়েি হলয় োয় ডািালরর। বলেড়েে, ‘আমার ডািারী িীবলি 

এমি বীভৎস দৃশ্য আড়ম গদড়খড়ি আম্মািী। শুিোম গপলরকওয়াো বযাটি ড়দলয় 
ওলদর গপটালিা হলয়লে, ড়বলশে কলর ড়বলভি বাগণমযাি িালমর গেলেটার দু’পািলর 
অক্ষে চামিা গিই বেলেই চলে। আর ওর বাম বাহু-সড়ন্ধর মাসেটা বুলেট 
এলকবালর েুলে ড়িলয় গগলে। এড়দলক ফরহাদ গেলেটা গমাটামুড়ট আলে। প্রায় সারা 
গালয়ই গপলরলকর আঘাে আলে, ড়কন্তু গমির ড়কেু িয়।’ 
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‘ড়বলভি বাগণমযালির গকমি গরষ্ট্ দরকার হলব, ডািার খাোম্মা?’ 
বলেড়েে েয়িব গোবায়দা। 

‘গবড়ট োর দু’পািলর ও বাহু সড়ন্ধলে িেুি চামিা গিালে হলব। আট-
দশড়দি োলক ড়বোিা গেলকও উেলে গদয়া োলব িা। োরপলরও সপ্তাহখালিক 
গরষ্ট্ দরকার হলব। েলব এই গেলেটার গক্ষলত্র এে সময় োগলব বলে মলি হয় িা। 
মািড়সক শড়ি োর অড়বশ্বাস্য। এ ধরলির গোকলদর গে গকা বযড়ধই দ্রুে গসলর 
োয়।’ 

‘বযাপারটা ড়ক কলর বুঝলেি খাোম্মা?’ বলেড়েে েয়িব গোবায়দা 
আগ্রলহর সালে। 

‘োর বুলেট-ড়বদ্ধ ও বযাটলির গপলরক ড়বদ্ধ ড়বরাট আহে িাি আমালক 
পড়রষ্কার করলে হলয়লে। এমি গক্ষলত্র গরাগীরা ড়চৎকার কলর, উঃ আঃ গো কলরই। 
গেমি ফরহাদ কলরলে, গস খুব কষ্ট্ও গপলয়লে। কান্না আটকালে পালরড়ি গবচারা। 
ড়কন্তু ড়বলভি বাগণমযালির মুলখ কলষ্ট্র একড়ট ভাাঁিও পিলে গদড়খড়ি। গগাটা সময় 
গস গচাখ বন্ধ কলর ড়েে। গেি শাড়ন্তলে ঘুমুলে। মালঝ মালঝ আমার প্রলের িবাব 
ড়দলয়লে। সব সময় কণ্ঠ স্বাভাড়বক ড়েে। চা গখলে গখলে গল্প কলরলে। এমি 
িালভণর মানুে আড়ম আলগ গদড়খড়ি। োলক মলি হলয়লে একটা অনুভূড়েহীি পাের। 
আড়ম ড়বড়স্মে হলয় ড়িলজ্ঞস কলরড়েোম, গোমার কষ্ট্ োগলে িা? উত্তলর গস 
বলেড়েে, কষ্ট্ োগাই স্বাভাড়বক। আড়ম বলেড়েোম, ড়কন্তু গোমালক গদলখ গো ো 
মলি হলে িা? গস বলেড়েে, কষ্ট্ হিম করলে পারলে বাইলর ো আর প্রকাশ পায় 
িা। ড়েক বলেলে গস। ড়কন্তু এমি িাভণ কম মানুলেরই োলক। গক এই গোক গবড়ট?’ 

েয়িব গোবায়দা ড়চন্তায় পলি ড়গলয়ড়েে গে, ডািার খাোম্মালক কেটুকু 
বো োয়। ড়কেু িা বেলে ড়েড়ি মাইন্ড করলে পালরি। গসটা ভালো হলব িা। এসব 
ড়চন্তা কলর েয়িব গোবায়দা বলে, ‘উড়ি আমালদর গমহমাি। একিি ড়বলদশী।’ 

‘ড়কন্তু গস গো খৃষ্ট্াি। িাম শুলি গো োই মলি হলে! এমি মারাত্মকভালব 
আহে ও গুেীড়বদ্ধ হলো গকাোয়?’ ডািার খাোম্মা বলেড়েে। োাঁর গচালখ গবদিা 
ও ড়বস্ময়। 
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েয়িব গোবায়দা একবার দাদীর ড়দলক োকায়। একটু ভালব। োরপর 
বলে, ‘আপড়ি আমালদর ড়বপলদর কো িালিি। ফরহাদ ফড়রদ উড়েিলকও আপড়ি 
গচলিি। গস সুেোি গলি আক্রান্ত ও ড়কডোপড হলে এই ড়বলদশী োলক বাাঁচালে 
ড়গলয় ড়িলিও বন্দী হয়। উভলয়ই ড়িেণােলির ড়শকার হয়। ড়কন্তু োরা অবলশলে 
ড়িলিলদর মুি করলে সমেণ হয়।’ 

‘আেহামদুড়েল্লাহ। গদখ মানুে মানুলের িে কে করলে পালর! ড়বলদশী 
ড়বলভি বাগণমযািই গবড়শ ড়িেণাড়েে হলয়লে।’ বলেড়েে ডািার খাোম্মা। 

 
 
 
েয়িব গোবায়দার এই বো এবাং ডািার খাোম্মার এই গশািা গে সাংকট 

গডলক আিলব গকউ েখি এটা বুলঝড়ি। 
সাংকট এে ড়েি ড়দি পলরই। 
আহমদ মুসা শুলয়ড়েে োর কলক্ষ োর গবলড। ধীলর ধীলর এলস ফরহাদ 

আহমদ মুসার ড়বোিায় োর পালশ বসে। 
আহমদ মুসা োিাোড়ি উলে বসে। েুড়ম কষ্ট্ কলর এলে গকি? ডাকলে 

আড়ম গেোম। 
ড়েি ড়দলিই আহমদ মুসা প্রায় গসলর উলেলে, ড়কন্তু ফরহাদ ফড়রদ 

উড়েলির জ্বরই এখিও সালরড়ি। 
ডািার খাোম্মা ঘলর ঢুলক ফরহাদ ফড়রদ উড়েিলক গদলখ বেে, ফরহাদ 

গোমার ড়বোিা গেলক উো ড়েক হয়ড়ি। দাাঁিালেও আহে িািগুলোর উপর চাপ 
পিলব, োলে জ্বর বািলব এবাং ড়িরাময় ড়বেড়ম্বে হলব। শুলয় পি, এখালিই 
গোমালক গদখব।’ 

সুলবাধ বােলকর মে সাংলগ সাংলগই শুলয় পিে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি। 
‘ফরহাদ আমালদর খুব ভালো গেলে। বিলদর কো মাে করলে একটু 

গদড়র কলর িা।’ বেে দাদী প্রসন্ন মুলখ। 
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মুখ ড়টলপ হাসে েয়িব গোবায়দা। বেে, ‘বুঝার আলগ কাি করলে োর 
ফে সব সময় ভালো হয় িা।’ 

‘ভালো একটা িীড়ে কো বলেে গবড়ট’ বলে ডািার খাোম্মা আহমদ 
মুসার ড়দলক োড়কলয় বলে, ‘েুড়ম একটা ড়মরাকে ড়বলভি বাগণমযাি। ড়েি সপ্তালহর 
ড়িরাময় গোমার গক্ষলত্র ড়েি ড়দলি হলয় গগলে। আি আড়ম আমালদর ডািারলদর 
ববেলক গোমার কো বেলে সবার গচাখ োিাবিা হলয়লে। একিি গো সব শুলি 
এেটা অড়ভভূে হলয়লে গে গোমালক গদখার িলে পাগে হলয় উলেলে। আড়ম 
োলক ওলয়েকাম কলরড়ে। গস আসলে। গস একিি চমণ ড়বলশেজ্ঞ হওয়া োিাও 
একিি িাড়ষ্ট্ক সািণি। োর কাে গেলক ভালো পরামশণও পালব।’ 

োমে ডািার খাোম্মা। 
ডািার খাোম্মার গশলের কলয়কড়ট বাকয শুলি মুলখর সব আলো দপ 

কলর ড়িলভ গগে আহমদ মুসার। োর ড়মরাকে ড়িরামলয়র কো শুলিই একিি 
শীেণ িািীয় ড়বলশেজ্ঞ ডািার সাংলগ সাংলগ োলক গদখলে চলে আসলে, এটা 
এলকবালরই স্বাভাড়বক িয়। আহমদ মুসা ড়িলজ্ঞস করে ডািার খাোম্মালক, 
‘োরা ড়ক আমার িাম গিলিলে?’ 

‘হ্যাাঁ োরা ড়িলজ্ঞস কলরলে। আড়ম বলেড়ে গোমার িাম। ড়বলদশী োও 
বলেড়ে।’ বেে ডািার খাোম্মা। 

‘গক ড়িলজ্ঞস কলরলে?’ 
‘গকি, ঐ ড়িি গস্পশাড়েষ্ট্ ও িাড়ষ্ট্ক সািণি। োাঁরই গো উৎসাহ গবড়শ।’ 
‘ড়ক িাম োর ডািার খাোম্মা?’ 
‘ডািার এযালেলো িুদাহ।’ 
িাম শুলিই চমলক উেে আহমদ মুসা। োর িালমর প্রেম অাংশলক িা 

ধরলেই গশে অাংশটা পড়রষ্কার ইহুদী। বলে ‘ডািার খাোম্মা, ডািার এযালেলো 
আমালক গদখার িে আসলবি এ কো কখি আপিালক বলেি? সাংলগ সাংলগই?’ 

ডািার খাোম্মা পড়রপূণণ দৃড়ষ্ট্লে োকাে আহমদ মুসার ড়দলক। ভাবিার 
একটা োয়া ফুলট উেে োর গচালখ মুলখ। আহমদ মুসার প্রলের উত্তলর সাংলগ 
সাংলগই গস ড়কেু বেে িা। একটু গভলব বেে, ‘মলি পিলে গস মাঝখালি উলে 
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টয়লেলট ড়গলয়ড়েে। টয়লেট গেলক আসার পর গস আলোচিায় আবার গোগ গদয় 
এবাং বলে ঐ কো। গকি প্রে করে এসব, অে ড়কেু ভাবে?’ 

‘বেড়ে খাোম্মা। বেলেি উড়ি আসলেি। উিারা ড়ক আোদাভালব 
আসলেি? বাসা ড়চিলবি ড়ক কলর ওরা?’ বেে আহমদ মুসা। 

‘এক সালেই আশার কো ড়েে। ড়কন্তু হোৎ গস বেে, ওড়দলক আমার 
এক বন্ধুরও োওয়ার কো। আমরা এক সালেই োলবা। ক’ড়মড়িট গদরী হলব। 
আপিার গপেলিই আড়ম আসড়ে। আড়ম বাসার ড়েকািা ড়েলখ ড়দলয় চলে এলসড়ে।’ 
ডািার খাোম্মা বেে। 

আহমদ মুসা ড়িলির হাে ঘড়ির ড়দলক োকাে। বেে, ‘আপিারা 
এলসলেি সাে ড়মড়িট। আর চার-পাাঁচ ড়মড়িলটর মলধযই ওরা এলস পিলব ড়িশ্চয়।’ 

কো গশে কলরই আহমদ মুসা োকাে দাদী ও েয়িব গোবায়দার ড়দলক। 
বেে, ‘ভড়বষ্যে িালিি একমাত্র আল্লাহ। ড়কন্তু আড়ম আশাংকা করড়ে চার পাাঁচ 
ড়মড়িলটর মলধযই এখালি বি ড়কেু ঘটলে োলে। বাড়ির সামলির ড়দলক োিা অে 
গকাি পে ড়ক আলে গেখাি ড়দলয় আপিালদর গবড়রলয় োওয়া সম্ভব হলে পালর?’ 

সবার মুখ শুড়কলয় গগলে। প্রবে উলিগ ফলুট উলেলে োলদর গচালখ মুলখ। 
বেে ডািার খাোম্মা গচালখ-মুলখ ড়বস্ময় ড়িলয়, ‘েুড়ম ড়ক আশঙ্কা করে ডািার 
এযালেলো গকাি ড়বপলদর.........। 

ডািার খাোম্মার কো গশে হলো িা। কড়োং গবে গবলি উেে। 
আহমদ মুসা উলে দাাঁিাে। বেে, ‘ডািার খাোম্মা ডািার এযালেলোর 

ডাি েিণড়ি ড়ক ড়ডলফড়িভ?’ 
ড়বস্ময় ড়বমূঢ় গচালখ োকাে খাোম্মা আহমদ মুসার ড়দলক। বেে, ‘হ্যাাঁ, 

েুড়ম িািলে ড়ক কলর?’ 
‘পলর বেব, ওরা এলস গগলে। আপিারা সবাই দু’েোয় িাি। ফরহাদ 

েুড়মও োও। দয়া কলর আড়ম িা ডাকা পেণন্ত গকউ ড়িলচ িামলবি িা। োি 
আপিারা, আড়ম ড়গলয় দরিা খুলে ড়দড়ে।’ 

বলে আহমদ মুসা োিাোড়ি বাড়েলশর ড়িচ গেলক ড়রভেবার গবর কলর 
মাোর গপেলি িযালকলটর গগাপি পলকলট ঢুড়কলয় ড়িে। 
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‘খারাপ ড়কেুর আশাংকা আলে?’ দ্রুে কড়ম্পে কলণ্ঠ বেে েয়িব 
গোবায়দা। 

‘প্রস্তুে োকা ভালো।’ হাড়স মুলখ শান্ত কলণ্ঠ বেে আহমদ মুসা। 
‘ড়িি আপিারা গদােোয় োি।’ 
কো বেলে বেলেই আহমদ মুসা ঘর গেলক গবড়রলয় দ্রুে পালয় েুটে 

বাইলরর ঘলরর ড়দলক। 
আহমদ মুসা চলে োবার পর ডািার খাোম্মা গোবায়দালক বেে, 

‘গোমরা োও, আড়ম গদড়খ ডািার এযালেলো সড়েয এলেি ড়কিা।’ 
‘ড়িি খাোম্মা, উড়ি ো বলেলেি োর মলধযই কেযাণ আলে। সব ড়েক 

োক োকলে গো উড়ি আমালদর ডাকলবিই।’ অনুলরাধ করে েয়িব গোবায়দা 
ডািার খাোম্মালক। 

ওরা সবাই গদােোয় উলে গগে। 
আহমদ মুসা েুলট এলস েইাংরুলমর বাইলরর দরিার গডার ড়ভউলে গচাখ 

রাখে। গদখলে গপে দরিার সামলিই আলেি দীঘণলদহী পোলশর মে বয়লসর 
একিি ভদ্রলোক। োর গালয় েখিও ডািালরর এযালপ্রাি। োর গপেলি 
বারান্দার ড়িলচ দাাঁড়িলয় আলে কলয়কিি পুড়েশ। 

পুড়েশ গদলখ চমলক উেে আহমদ মুসা। ডািার এযালেলোর সালে গো 
আসার কো ব্ল্যাক ঈগলের গোকরা। পুড়েশ গকি োর সালে? 

একটা সলন্দহ উাঁড়ক ড়দে আহমদ মুসার মলি। পুড়েলশর মাো গেলক পা 
পেণন্ত দৃড়ষ্ট্ বুোে আহমদ মুসা। িা পুড়েশী কযাপ, ইউড়িফরম, বুট সব ড়েক আলে। 
গকাি খুে গিই। ড়কন্তু আহমদ মুসার গচাখ আটলক গগে পুড়েশলদর চুলের উপর। 
োই পুড়েশলদর চুে মাোর কযাপ োড়পলয় এমি গবঢপ ভালব গবড়রলয় আলস িা। 
ড়িেীয় আলরকড়ট ড়িড়িস োর দৃড়ষ্ট্ আকেণণ করে। গসটা হলো, এই পুড়েশলদর 
বুলটর কালো ড়ফোর প্রালন্তর গমটাে গমািলকর সবটাই সাদা। ড়কন্তু োই পুড়েলশর 
ো িয়। োলদর ড়ফোর গমািলকর অগ্রভালগর এক েৃেীয়াাংশ কালো। 

ডািার এযালেলোর চাোড়ক বুঝলে পারে আহমদ মুসা। ঝালমো 
এিাবার িলে ব্ল্যাক ঈগলের গোকলদর গস পুড়েশ সাড়িলয় ড়িলয় এলসলে। 
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হাসে আহমদ মুসা।  
গডার ড়ভউ গেলক সলর এলস দরিার পালশর গোট ‘কী’ গবাডণ গেলক চাড়ব 

হালে ড়িে। 
দরিাড়টর োোয় গভের বাড়হর দু’ড়দক গেলকই চাড়ব গদবার বযবিা 

আলে। খুড়শ হলো আহমদ মুসা। গস গে পড়রকল্পিার কো ভাবলে, োলে এর 
প্রলয়ািি আলে। 

এ সময় কড়োংলবে আবার গবলি উেে। এবার পর পর দু’বার। আহমদ 
মুসা বুঝলে পারে ডািার এযালেলো অসড়হষ্ণু হলয় উলেলেি। 

আহমদ মুসা দরিার েক আি-েক কলর চাড়বটা েলকর গভেলরই গরলখ 
ড়দে। 

দরিাড়ট দ্রুে খুলে বেে, ‘স্যড়র স্যার গদড়র হলয় গগে। আড়ম গভেলর 
গরাগীর ঘলর ড়েোম। স্যার আপড়ি গো ডািার এযালেলো, মযাডাম ডািার 
খাোম্মা আপিার কো বলেলেি।’ 

োরপর গোকড়টলক কো বোর সুলোগ িা ড়দলয়ই বেে, ‘পুড়েশ গকি 
স্যার, ড়ক চায়?’ 

‘হ্যাাঁ, আড়ম ডািার এযালেলো। এই পুড়েশলদর সালে আমার রাস্তায় 
গদখা। ওরাও এখালি আসলে গিলি এক সালেই এোম। ড়ক িলে ওরা এলসলে 
আড়ম ড়িলজ্ঞস কড়রড়ি।’ 

আহমদ মুসা কলয়ক ধাপ এড়গলয় বারান্দার প্রান্ত পেণন্ত গপৌলে পুড়েশলদর 
সবাইলক উলেশ্য কলর বেে, ‘আপিারা এ বাড়িলে এলসলেি? গকি এলসলেি?’ 

বাড়ির উোলি সদয আসা ড়েিড়ট গাড়ি। একটা গোট কার অে দু’ড়ট 
অলটা-লটলম্পা। পুড়েলশর সাংখযা গমাট এগার িি। োলদর সবার হালেই খালটা 
বযালরলের হ্যান্ড গমড়শিগাি। আহমদ মুসা োই পুড়েলশর হালে এ ধরলির সাব-
গমড়শিগাি গদলখড়ি। 

কাাঁলধ সাবলমড়শিগাি ঝুোলিা ও হালে বযাটিধারী একিি পুড়েশ একটু 
সামলি এড়গলয় এলস বেে, ‘আপড়ি গক?’ 

‘আড়ম আেী আবদুল্লাহ।’ আহমদ মুসা বেে। 
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‘ড়বলভি বাগণমযাি ড়ক গভেলর?’ 
‘হ্যাাঁ।’ 
‘আমরা োর সালে কো বেব।’ পুড়েশ গোকড়ট। 
‘আপিারা গকাি োিা গেলক এলসলেি।’ 
একটু েেমে গখলয় পুড়েশ অড়ফসারড়ট একটা গঢাক ড়গলে বেে, ‘িা, 

আমরা পুড়েশ গহডলকায়াটণার গেলক এলসড়ে।’ 
‘ওলয়েকাম আপিালদর। আপিারা সকলে আসুি।’ 
বলে আহমদ মুসা দরিার একপালশ দাাঁিাে। 
গভেলর ঢুকে প্রেলম ডািার এযালেলো। বেে, ‘আড়মও োলক গদখলে 

এলসড়ে।’ 
পুড়েশরা সবাই এক এক কলর গভেলর ঢুকে। 
সবলশলে আহমদ মুসা ঢুকে। ঢুলকই দু’হাে গপেলি ড়িলয় দরিা গেলে 

বন্ধ কলর ড়দে এবাং একই সালে েলক োগালিা চাড়ব ঘুড়রলয় েক বন্ধ কলর ঘলরর 
মাঝখালি এলস বেে, ‘আপিারা একটু বসুি। আড়ম ওাঁলক ড়িলয় আসড়ে।’ বলে 
আহমদ মুসা েইাংরুম গেলক গভেলর োওয়ার দরিায় এলস বেে, ‘৮ িলির 
গসাফায় ১২িি বসলে একটু অসুড়বধা হলব স্যার।’ 

একটা গচয়ার ঘলরর এড়দলকর গদয়ালের সালে আেগা কলর রাখা ড়েে। 
গচয়ারড়ট একটু গটলি আহমদ মুসা একিি পুড়েশলক গডলক বেে, ‘আপিার 
ওখালি অসুড়বধা হলে। এখালি বসুি।’ 

আহমদ মুসার কো গশে হওয়ার সালে সালেই বযাটিধারী পুড়েশ 
অড়ফসারড়ট বেে, ‘ড়ম. আবদুল্লাহ, বসার দরকার গিই। দু’িি আপিার সালে 
োলে। োরা ড়বলভি বাগণমযািলক আিলে আপিালক সাহােয করলব।’ 

মলি মলি হাসে আহমদ মুসা। োর িযািটা একটু পালল্ট গগে। োলে 
বরাং োর োভই হলব। দু’িি কম হলো এ রুলমর গেলক। 

‘ড়েক আলে। আসুি, ওলয়েকাম।’ 
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বলে আহমদ মুসা িব ঘুড়রলয় গভেলর োবার দরিা খুলে গফেে। এবাং 
দরিার এক পালশ দাাঁিাে। পুড়েশ দু’িি এলে োলদরলক গভেলর োবার িলে 
আহবাি িািাে। দু’িি পুড়েলশরই হ্যান্ডলমড়শিগাি কাাঁলধ ঝুোলিা। 

পুড়েশ দু’িি গভেলর ঢুলক গগে এক এক কলর। োলদর গপেলি ঢুকে 
আহমদ মুসাও। 

আহমদ মুসা গভেলর ঢুলক গগে এক এক কলর। োলদর গপেলি ঢুকে 
আহমদ মুসাও। 

আহমদ মুসা গভেলর ঢুলক দরিার পাল্লা আলস্ত কলর গেলে ড়দে এবাং 
েকটাও ড়টলপ ড়দলয়লে সালে সালে। অলটা গলাি হওয়ার মেই দরিাটা সামাে 
শব্দ েুলে গলাি হলয় গগে। 

দরিা বন্ধ হওয়ার শলব্দ দু’িি পুড়েশ এক সালেই গপেি ড়ফলর োকাে। 
োলদর গচালখ সলন্দহেুি প্রে। ড়কন্তু োরা প্রে করার আলগই আহমদ মুসা গচালখর 
পেলক মাোর গপেলি িযালকলটর পলকট গেলক ড়রভেবার গবর কলর োলদর ড়দলক 
োক কলর বেে, ‘গোমরা কাাঁধ গেলক গমড়শিগাি িাড়মলয় গিবার সুলোগ পালব 
িা। োর আলগই আমার ড়রভেবালরর দুই গুেী গোমালদর মাো গুাঁলিা কলর গদলব। 
আমার এই ড়রভোলর গকাি শব্দ হয় িা। ড়িঃশলব্দ দুই গুেী গোমালদর গমলর 
গফেলব। গোমালদর সঙ্গীরা গকউ িািলে পারলব িা। েড়দ বাাঁচার ইো োলক অস্ত্র 
গফলে দাও।’ 

পুড়েশ দু’িি একটু ড়িধা করে, ড়কন্তু পরক্ষলণই কাাঁলধর হ্যান্ড 
গমড়শিগাি ড়িলচ গমলঝয় গেলি ড়দে। 

দু’িলির ড়দলক ড়রভেবার িাড়চলয় বেে, ‘গোমরা উপুি হলয় শুলয় পি। 
মলি গরখ, এক আলদশ ড়কন্তু দুবার করব িা। ড়িেীয় বার চেলব গুেী।’ 

উপুি হলয় শুলয় পিে দু’িলিই। 
আহমদ মুসা ঘলরর এড়দক-ওড়দক োকাে বাাঁধার ড়কেু একটার গখাাঁলি। 
ঘরড়ট ড়িচ েোর ডাইড়িাং রুম ড়হসালব বযবহৃে হয়। ঘলরর পড়শ্চম প্রান্ত 

ড়দলয় গদােোয় ওোর ড়সাঁড়ি উলে গগলে। ড়সাঁড়ির ড়িচ ড়দলয় ওপালশ ড়কলচলি োবার 



ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস  26 

 

দরিা। ঘলরর অে দু’ড়দলক দু’ড়ট কক্ষ। এ দু’ড়টই বাড়ির গগষ্ট্ রুম। এরই 
একড়টলে আহমদ মুসা, অেড়টলে োলক ফরহাদ উড়েি। 

খুাঁিলে ড়গলয় আহমদ মুসা অযাডহীসীভ গটপ গপলয় গগে। এ গটপ োলদর 
বযালন্ডি বাাঁধার কালির িলেই আিা হলয়ড়েে। 

এই গটপ ড়দলয় দ্রুে দুই পুড়েলশর হাে-পা োিাও মুখ আটলক ড়দে োলে 
ড়চৎকার করলে িা পালর। 

এরপর আহমদ মুসা গমাবাইলে একটা গটড়েলফাি করে পাত্তািী শহলরর 
এসড়পলক। োই গগালয়ন্দা পুড়েলশর সহকারী প্রধাি পুরসাে প্রিাড়দপক পাত্তািী 
ড়সড়টর এসড়পলক আহমদ মুসা সম্পলকণ আলগই বলে গরলখলে। আহমদ মুসাও োর 
সালে কো বলেলে ড়বলভি বাগণমযাি পড়রচলয়। 

ড়সড়ট পুড়েশ ধরলেই আহমদ মুসা এ বাড়ির ড়েকািা ড়দলয় বেে, ‘ব্ল্যাক 
ঈগলের গোকরা পুড়েলশর েদ্মলবশ ড়িলয় আমালদর ধরলে এলসলে। এখালি 
েয়িব গোবায়দাও আলে আপড়ি িালিি।’ 

‘এখি ড়ক অবিা?’ ড়সড়ট পুড়েশ সুপার ড়িলজ্ঞস করে। 
‘আড়ম ওলদর আটলক গরলখড়ে। কেক্ষণ পারব িাড়ি িা।’ আহমদ মুসা 

বেে। 
‘ড়ম. বাগণমযাি ড়মড়িট দলশক ওলদর সামোি। ঐ এোকায় পুড়েশ 

ইন্সলপির োড়চলির গিেৃলত্ব একটা ভ্রামযমাি টীম আলে। ওরা োলে ওখালি। 
আড়ম একড়ট পুড়েশ টীম ড়িলয় ড়িলিই আসড়ে।’ বেে পাত্তািী ড়সড়ট পুড়েশ সুপার। 

‘ধেবাদ স্যার।’ আহমদ মুসা বেে। 
‘ওলয়েকাম ড়ম. বাগণমযাি।’ বলে পুড়েশ সুপার গটড়েলফাি গরলখ ড়দে। 
আহমদ মুসা গমাবাইে পলকলট গরলখ দু’িি পুড়েলশর হ্যান্ডলমড়শিগাি 

েুলে ড়িলয় একড়ট কাাঁলধ ঝুোে, অেড়ট হালে রাখে। 
ডাি ড়দক গেলক গপেলি ঘুরলে ড়গলয় গদােোয় ওোর ড়সাঁড়ির ড়দলক িির 

গগে আহমদ মুসার। গদখে, ‘ড়সাঁড়ির মাোয় দাাঁড়িলয় আলে েয়িব গোবায়দা। োর 
দু’গচালখ ড়বস্ময়, আোংক। 
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আহমদ মুসা দ্রুে কলয়ক ধাপ এড়গলয় বেে, ‘আপিারা গকউ এড়দলক 
োকলবি, কাউলক আমার দরকার হলে পালর।’ 

েয়িব গোবায়দার গপেলি এলস দাাঁিাে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি এবাং 
ডািার খাোম্মা। উলিগ-আোংলক সবার মুখই শুকলিা। 

আহমদ মুসা ঘুলর দাাঁিাড়েে। েয়িব গোবায়দা শুকলিা কড়ম্পে কলণ্ঠ 
বেে, ‘আড়ম ড়কেুই বুঝলে পারড়ে িা স্যার।’ 

আহমদ মুসা গকাি কো িা বলে গোাঁলট আঙুে গেড়কলয় চুপ োকার ইশারা 
কলর ঘুলর দাাঁড়িলয় চেে েইাং রুলমর দরিার ড়দলক। 

েইাংরুলমর দরিায় ড়গলয় কলয়ক মুহূেণ দাাঁিাে। োরপর হ্যান্ড 
গমড়শিগালির ড়িগালর আঙুে গরলখ বাম হালে দরিার িব ঘুড়রলয় আলস্ত 
স্বাভাড়বকভালব খুেলে োগে। প্রেলমই োর িিলর পিে, দরিা গসািা গচয়ারটা 
গেখালি একিি পুড়েশলক বসলে বলেড়েে, গসটা খাড়ে। খুড়শ হলো আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা ডাি হালের হ্যান্ডলমড়শিগািটা একটু আিাে কলর বাম 
হাে ড়দলয় দরিাটা পড়রপূণণ খুলে গদয়ালের সালে গসাঁলট ড়দে। ইোড়ষ্ট্ক হুলক 
আটলক গগে দরিা। 

সাংলগ সাংলগই আহমদ মুসা হ্যান্ডলমড়শিগািটা বাড়গলয় ধলর োফ ড়দলয় 
দরিা ড়ডড়িলয় েইাং রুলমর গমলঝয় ড়গলয় দাাঁিাে এবাং ড়িচু গোয় কলোর কলণ্ঠ 
বেে, ‘একিিও অস্ত্র গোোর গচষ্ট্া করলে সবাইলক এক সালে গুেী কলর 
মারব।’ 

আহমদ মুসালক অস্ত্র হালে োফ ড়দলয় পিলে গদলখই কলয়কিি উলে 
দাাঁড়িলয়ড়েে। ড়কন্তু আকড়স্মকো কাড়টলয় োরা অস্ত্র গোোর আলগই আহমদ মুসার 
গমড়শিগাি োলদর ড়দলক উদযে হলো এবাং ধ্বড়িে হলো োর কলোর কণ্ঠ। 

আহমদ মুসার হালের হ্যান্ডলমড়শিগালির হাাঁ করা বযালরে গদলখ এবাং 
োর গচালখর ড়দলক োড়কলয় গকউই আর অলস্ত্র হাে ড়দলে সাহস করে িা। বলস 
দাাঁড়িলয় গে গেভালব ড়েে গসভালবই োকে। 
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গসই বযাটিধারী পুড়েশ অড়ফসার গোকড়ট উলে দাাঁড়িলয়ড়েে। োর হালেও 
ড়েে ড়রভেবার। গস বেে, ‘পুড়েলশর ড়বরুলদ্ধ েুড়ম বন্দুক উাঁড়চলয়ে। এর পড়রণড়ে 
িাি? আমালদর দু’িি পুড়েশ গকাোয়? ড়ক কলরে োলদর?’ 

আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘আমার পড়রণড়ের কো পলর। কারণ আমার 
হালে এখি বন্দুক। গোমার পড়রণড়ের কো ভাব।’ 

আহমদ মুসা েখি কো বেড়েে, েখি এলক সুলোগ ড়হসালব ড়িলয় পুড়েশ 
অড়ফসারড়ট োর ড়রভেবার েুলেড়েে আহমদ মুসার েলক্ষ। 

ড়কন্তু আহমদ মুসা মুলখ কো বেলেও হ্যান্ডলমড়শিগালি আটকালিা োর 
েিণড়ি একটুও অসেকণ হয়ড়ি। পুড়েশ অড়ফসারলবশী গোকড়টর ড়রভেবার গেলক 
গুেী গবরুবার আলগই আহমদ মুসার হ্যান্ডলমড়শিগালির কলয়কড়ট গুেী েুলট গগে 
োর ড়দলক। একড়ট গুেী ড়বদ্ধ করে োর ড়রভেবার ধরা হােলক। আরও দু’ড়ট গুেী 
োর বাহু ও উরুলে ড়গলয় ড়বদ্ধ হলো। 

গস আেণিাদ কলর বলস পিে গসাফায়। 
হ্যান্ডলমড়শিগালির বযালরে সবার ড়দলক ঘুড়রলয় ড়িলয় বেে আহমদ 

মুসা, ‘ওর বুলক গুড়ে কড়রড়ি প্রেম গকস বলে। ড়কন্তু এরপর গকউ অলস্ত্র হাে ড়দলে 
এবার গুেী োলব সরাসড়র োর বুলক। সবাই অস্ত্র গমলঝর মাঝখালি গফলে দাও।’ 

সাংলগ সাংলগই সবার অস্ত্র গমলঝর মাঝখালি এলস িমা হলো। 
গসািা হলয় বসে ডািার এযালেলো। বেে ভীে কলণ্ঠ, ‘আড়ম এসলবর 

মলধয োকলে চাই িা। ড়কেু বুঝলে পারড়ে িা আড়ম। আড়ম চলে োই। ড়বলভি 
বাগণমযালির সালে আড়ম পলর গদখা করব।’ 

ডািার এযালেলো উলে দাাঁিাে। 
‘িা, ডািার এযালেলো আপড়ি বসুি। আমার আশঙ্কা, এই ভুয়া 

পুড়েশলদর পাড়েলয়লে োরা, োলদর আপড়ি খবর গদলবি এখাি গেলক গবড়রলয়ই। 
সুেরাাং পুড়েশ আসা পেণন্ত োকুি। আপিালক ড়ক করলব োরাই ড়সদ্ধান্ত গিলব।’ 

‘আমালদর ভুয়া পুড়েশ বেে। গোমার কালে ড়ক প্রমাণ আলে?’ বেে 
আহে পুড়েশলবশী অড়ফসার গোকড়ট। 
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প্রড়েবাদ করলেও পুড়েশলবশী সকলের মুলখ ভীড়ের পর এবার মুেলি 
পিা ভাব সৃড়ষ্ট্ হলয়লে। 

‘প্রমাণ করা আমার দাড়য়ত্ব িয়। পুড়েশ আসলে, গখাদ এসড়প সালহবও 
আসলেি। োাঁরাই প্রমাণ করলবি।’ 

ডািার এযালেলোও মুেলি পলিলে। গস বেে, ‘আড়ম পুড়েলশর অলপক্ষা 
করব গকি? এলদর সালে ড়কাংবা োলদর সালে আমার ড়ক সম্পকণ? আড়ম 
আপিালদর ডািার খাোম্মার সালে গোগালোগ কলর এলসড়ে। োাঁলক গডলক ড়দি।’ 

পালশর ঘলর েয়িব গোবায়দা, ডািার খাোম্মা ও ফরহাদ ফড়রদ উড়েি 
সবাই দাাঁড়িলয়ড়েে। োলদর সালে আহমদ মুসার কলোপকেি সবই োরা 
শুলিলে। ডািার এযালেলোর গশে কোটা শুলি ডািার খাোম্মা েইাং রুলম 
আসলে োড়েে। আহমদ মুসা গদখলে গপলয় োলক ইশারা কলর ড়ফড়রলয় ড়দে। 
বেে গস ডািার এযালেলোর কোর উত্তলর, ‘ড়ম. ডািার এযালেলো, এখি 
ডািার খাোম্মালক ডাকার সময় িয়। আপড়ি ো বোর পুড়েশলক বেলবি।’ 

হোৎ ডািার এযালেলো োর এযাপ্রলির পলকলট োকা দুই হালের ডাি 
হাে ড়রভেবারসহ গবর কলর গুেী করে আহমদ মুসালক। ডািার এযালেলোর 
গচহারায় পুলট উলেড়েে উৎকট গবপলরায়া ভাব। 

একটু অসেকণ ড়েে আহমদ মুসা। আর ডািার এযালেলোর 
ড়রভেবারসহ হােটা এে দ্রুে োর েলক্ষ উলে এলসড়েে গে, পাল্টা আক্রমলণর 
সময় েখি ড়েে িা। আত্মরক্ষার িলে দ্রুে বলস পলিড়েে আহমদ মুসা। ডািার 
এযালেলোর গুেীটা োর গেলদলশর বাম গগািায় কাাঁলধর গপড়শ উড়েলয় ড়িলয় চলে 
গগে। বসলে গস ড়েে পড়রমাণ গদড়র করলে গুেীটা োর হৃদড়পন্ড গভদ কলর চলে 
গেে। 

আহমদ মুসা বলস পিার িে গে সময় গপে গসই সমলয়র মলধয োর 
হ্যান্ডলমড়শিগালির েক্ষয ড়েক কলর ড়িলয় ড়িগার গটলপ োর হ্যান্ডলমড়শিগালির। 
হাে, পাাঁিরসহ কলয়ক িায়গায় গুেী গখলয় ঢলে পলি ডািার এযালেলো গসাফার 
উপর। 
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ডািার এযালেলোলক গুেী কলরই আহমদ মুসা োর হ্যান্ডলমড়শিগালির 
বযালরে অেলদর উপর একবার ঘুড়রলয় ড়িে। বেে, ‘গদখ ডািার এযালেলোর 
ডািার পড়রচয়লকই বি কলর গদলখড়েোম। োই ড়েড়ি আমালক ফাাঁড়ক ড়দলে 
গপলরলেি। ড়কন্তু গোমালদর বযাপালর আমার গকাি ড়বভ্রাড়ন্ত গিই। অেএব গে গেমি 
আে, ড়েক গস ভালবই োক।’ 

আহমদ মুসালক গুেী োগলে গদলখ আেণিাদ কলর উলেড়েে েয়িব 
গোবায়দা এবাং ফরহাদ ফড়রদ উড়েি দু’িলিই। 

‘ও গড, ড়বলভি বাগণমযাি গো আলগর আহে িায়গার পালশই আবার 
গুেী গখলয়লে।’ 

ডািার খাোম্মা কলয়ক মুহূেণ গেলম আবার আেণকলণ্ঠ বলে উেে, 
‘ডািার এযালেলো বাগণমযািলক গুেী কলর আহে করে, আবার বাগণমযাি ব্রাশ 
ফায়ার করে ডািার এযালেলোলক। উড়ি হয়লো মলরই গগলেি! এসব ড়ক হলে?’ 

এ সময় কড়োং গবে গবলি উেে। 
আহমদ মুসা পুড়েশলদর উপর গেলক গচাখ িা সড়রলয়ই বলে উেে, 

‘ফরহাদ েুড়ম এস।’ 
ফরহাদ োকাে েয়িব গোবায়দার ড়দলক। 
‘গদড়র কলরা িা। উড়ি আহে, মৃেযুর মুলখ দাাঁড়িলয় আলেি উড়ি। ো 

বেলেি কর।’ উলিগ-আলবগিড়িে কলণ্ঠ বেে েয়িব গোবায়দা। 
অসুি ফরহাদ ফড়রদ উড়েি সব ভুলে গদৌলি গপৌেে েইাং রুলম। 
‘ফরহাদ, গডার ড়ভউ ড়দলয় গদখ বাইলর পুড়েশ ড়কিা। পুড়েশ হলে দরিা 

খুলে দাও।’ বলে আহমদ মুসা একটা চাড়ব োর হালে ড়দে। 
ইড়েমলধয কড়োংলবে আবালরা গবলি উেে। 
ফরহাদ দ্রুে এড়গলয় গডার ড়ভউলে একবার গচাখ গরলখই দ্রুে দরিা 

খুলে ড়দে। 
ঘলরর বি পুড়েশ অড়ফসার োর পালশর পুড়েশ অড়ফসারলক বেে, 

‘ইন্সলপির োড়চি, অস্ত্রগুলো ড়িলয় িাও আর ওলদর গগ্রফোর করলে বে।’ বলে 
বি পুড়েশ অড়ফসারড়ট োকাে আহমদ মুসার ড়দলক। বেে, ‘আড়ম ড়সড়ট এসড়প 
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উদয় োড়ি। আপড়ি গো ড়মঃ ড়বলভি বাগণমযাি স্যার। আপড়ি গুেীড়বদ্ধ হলয়লেি 
গদখড়ে। েবু আপড়ি এলদর আটলক গরলখলেি। ধেবাদ আপিালক।’ 

‘ধেবাদ ড়মঃ উদয় োড়ি। আমালক গুেীড়বদ্ধ কলরলেি ডািার 
এযালেলো। এর আলগ আমালক গুেী কলরলেি পুড়েশ অড়ফসারলবশী ঐ আহে 
ভদ্রলোক। দু’িিলক ড়িরস্ত্র করার িলে আমালক গুেী করলে হলয়লে। আমার 
হালের হ্যান্ডলমড়শিগািড়টও ওলদর।’ বলে আহমদ মুসা হ্যান্ডলমড়শিগািড়ট উদয় 
োড়িলক ড়দলয় ড়দে। 

পাত্তািী ড়সড়ট এসড়প উদয় োড়ি হ্যান্ডলমড়শিগািড়ট আহমদ মুসার হালে 
ড়ফড়রলয় ড়দলয় বেে, ‘এটা রাখুি স্যার, আপিার কালি োগলব।’ 

একটু গেলমই আবার বেে, ‘ইড়েমলধয সহকারী গগালয়ন্দা প্রধাি পুরসাে 
প্রিাদীপক স্যালরর সালে আমার কো হলয়লে। আপড়ি অসম্ভব বি একটা কাি 
কলরলেি স্যার। কড়েে ‘ব্ল্যাক ঈগে’ এর কাউলকই এখিও িীবন্ত হালে পাওয়া 
োয়ড়ি। এবার এক সলঙ্গ দশিিলক অস্ত্রসহ এযাকশিকালে হালে-িালে ধরা 
গগলে। এটা....।’ 

ড়সড়ট এসড়প উদয় োড়ির কোর মাঝখালিই আহমদ মুসা বলে উেে, 
‘ওরা দশিি িয়, বার িি। আরও দু’িিলক পালশর ঘলর গবাঁলধ গরলখড়ে।’ 

‘স্যার চেুি গদড়খ।’ বলে ড়সড়ট এসড়প উদয় োড়ি পালশর ঘলরর ড়দলক 
হাাঁটলে োগে। আহমদ মুসাও চেে। 

ড়সড়ট এসড়প উদয় োড়ি ঘলর ঢুলক উপুি হলয় পলি োকা দু’িি 
পুড়েশলবশী গোকলক গদখলে গপে। গদখলে গপে েয়িব গোবায়দা, দাদী এবাং 
ডািার খাোম্মালকও। 

দাদী ইলোমলধয ড়িলচ এলস ড়গলয়ড়েে। 
আহমদ মুসা উদয় োড়িলক ওলদর সবার সালে পড়রচয় কড়রলয় ড়দলয় 

বেে, ‘িালবর িহীর উড়েলির গবাি েয়িব গোবায়দা ওলদর টালগণট। িালবলরর 
মে েয়িব গোবায়দালকও ওরা হালের মুলোয় গপলে চায়।’ 

‘ঈশ্বরলক ধেবাদ, এই গচষ্ট্া োরা কলরলে বলেই োলদরলক আি 
এভালব হালে-িালে ধরা গগে। অবশ্য সব কৃড়েত্ব স্যার আপিার। েলব এর গচলয় 
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বি কৃড়েলত্বর কাি আপড়ি োইেযালন্ডর িে কলরলেি, োর িলে শুধু োই 
পুড়েশ িয়, োই সরকারও আপিার কালে কৃেজ্ঞ স্যার।’ 

কো গশে কলরই উদয় োড়ি োকাে েয়িব গোবায়দার ড়দলক। বেে, 
‘শাহিাদী মযাডাম গোবায়দা, আমরা দুঃড়খে আপিালদর সম্মাড়িে পড়রবার এক 
ভয়ািক ড়বপেণলয়র মলধয পলিলে। েলব মযাডাম গমঘ গকলট োলে আশা কড়র। ড়ম. 
ড়বলভি বাগণমযাি স্যার বো োয় অসাধয সাধি কলরলেি। এটা শুধু আপিার 
পড়রবালরর প্রড়ে িয়, োইেযালন্ডর প্রড়ে ঈশ্বলরর একটা ড়বলশে সাহােয।’ 

‘ধেবাদ স্যার। আমালদর পুড়েশ বাড়হিী ও সরকালরর প্রড়ে সব সময়ই 
আমরা আিাশীে। আমালদর সাংকট গমাচলি োরা সফে হলবি। আমার অনুলরাধ 
ভাইয়ালক োিাোড়ি উদ্ধার করুি। আর ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির মে োরা 
পাড়েলয় গবিালেি, োলদর দয়া কলর আপিারা অভয় ড়দি।’ বেে েয়িব 
গোবায়দা। 

‘শাহিাদী মযাডাম, এ ড়িলয়ও উধ্বণেি পেণালয় আলোচিা হলয়লে। 
আিলকর পর োলদর আর হয়রাড়ি করা হলব িা।’ ড়সড়ট এসড়প উদয় োড়ি বেে। 

‘ধেবাদ স্যার।’ 
‘ওলয়েকাম মযাডাম’ বলে উদয় োড়ি োকাে ডািার খাোম্মার ড়দলক। 

‘ডািার ফালেমা িহুরা মযাডাম আপড়ি এখালি, আবার ডািার এযালেলো ভুয়া 
পুড়েলশর সালে গদখড়ে। ড়ক বযাপার?’ 

ডািার খাোম্মা সাংলক্ষলপ ডািার এযালেলোর এখালি আসার 
বযাকগ্রাউন্ডটা বণণিা কলর বেে, ‘আড়ম ড়কেুই বুঝলে পারড়ে িা। ড়েড়ি ভুয়া 
পুড়েলশর সালে আসলবি, ড়েড়ি ভুয়া পুড়েলশর সালে আসলবি, ড়েড়ি ড়ম. 
বাগণমযািলক গুেী করলবি, এসব ড়ক কলর হয়?’ 

‘ডািার খাোম্মা, উড়ি ভুয়া পুড়েলশর সালে আলসিড়ি। ড়েড়িই ভুয়া 
পুড়েশলক ড়িলয় এলসলে আমালক, ফরহাদলক এবাং মযাডাম েয়িবলক ধলর ড়িলয় 
োওয়ার িলে।’ আহমদ মুসা বেে। 

‘ডািার ফালেমা িহুরা মযাডাম এ দুড়িয়ায় ড়কেুই অসম্ভব িয়। এই 
গ্রুলপর গোকলক প্রেম আমরা হালে গপলয়ড়ে। বহু ড়কেুই এখি গবড়রলয় আসলব।’ 



ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস  33 

 

একটু োমে ড়সড়ট এসড়প উদয় োড়ি। ড়কেুক্ষণ পর আবার বলে উেে 
েয়িব গোবায়দালক েক্ষয কলর, ‘শাহিাদী মযাডাম, ফরহাদ সালহবলক আমালদর 
সালে পাড়েলয় ড়দি, গস একটা এফআইআর ড়েলখ ড়দলয় আসলব।’ 

‘ওলক স্যার গস োলে আপিালদর সালে।’ বলে েয়িব গোবায়দা োকাে 
ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির ড়দলক। 

‘ড়েক আলে, আড়ম োড়ে।’ বেে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি। 
‘অসুি েুড়ম, পারলব গো গেলে?’ আহমদ মুসা বেে দরদ ভরা কলণ্ঠ। 
ফরহাদ ফড়রদ উড়েি গচাখ েুেে আহমদ মুসার ড়দলক। োর দু’গচাখ 

অশ্রুলে ভলর উলেলে। বেে, ‘স্যার আপড়ি গুেীড়বদ্ধ, রি ঝরলে গসখাি গেলক 
প্রবেভালব। ড়কন্তু মলি হলে আপিার ড়কেুই হয়ড়ি। এই ড়শক্ষা গকি আমরা ড়িলে 
পারলবা িা স্যার!’ আলবগরুদ্ধ কণ্ঠ ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির। 

ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির কোর সালে সালে বযস্ত হলয় উেে ড়সড়ট এসড়প 
উদয় োড়ি। দ্রুে কলণ্ঠ বেে, ‘আমরা গো ওলদর ড়িলয় োড়ে। ড়বলভি বাগণমযাি 
স্যারলক এখড়ি হাসপাোে বা গকাি ড়লড়িলক গিয়া দরকার। অপালরশি দরকার 
হলে পালর। রিও অড়বেলম্ব বন্ধ হওয়া দরকার।’ 

কো গশে কলরই ড়সড়ট এসড়প উদয় োড়ি, ‘সবাইলক ধেবাদ, আমরা 
চড়ে’ বলে ঘুলর দাাঁিাে। ঘর গেলক গবড়রলয় োবার িে পা বাড়িলয়ও েমলক 
দাাঁিাে উদয় োড়ি। আবার ঘুলর দাাঁিাে। বেে, ‘ড়েিিি পুড়েলশর একটা টীম 
বাড়ির সামলি পাহারায় োকলব। একড়ট ভ্রামযমাি পুড়েশ বিসহ োরা আসলে। 
গসখালিই োরা োকলব। এটা উপলরর হুকুম। আপিালদর গকাি অসুড়বধা হলব 
িা।’ 

বলেই ঘুলর দাাঁড়িলয় আবার হাাঁটলে োগে উদয় োড়ি। 
ওলদর সালে আহমদ মুসাও েইাংরুলম গগে। 
সবাই গবড়রলয় গেলেই েয়িব গোবায়দা োকাে ডািার খাোম্মার 

ড়দলক। 
এ দৃড়ষ্ট্র অেণ বুঝে ডািার খাোম্মা ফালেমা িহুরা। বেে, ‘গবড়ট ওলক 

হাসপাোলে গিয়ার দরকার গিই। ডািার এযালেলোর এই ঘটিা গদখার পর 
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আড়ম হাসপাোেলক ড়বশ্বাস করলে পারড়ে িা। অপালরশি োগলে এখালিই গসটা 
হলব।’ 

‘ওলক ভালো কলর গদখুি ডািার খাোম্মা। উড়ি মানুে িয় খাোম্মা, 
আল্লাহর গফলরশো উড়ি! অলের কোই শুধু ভালবি, ড়িলির ড়দলক োকাি িা। 
আপড়ি গো গদখলেি খাোম্মা, গে গুেীটা োর কাাঁলধ গেলগলে, ত্বড়রে বলস িা 
পিলে গস গুেীটা োর বক্ষ গভদ কলর গেে। োহলে ড়ক হলো ভাবলেও ভয় োলগ 
খাোম্মা। ড়কন্তু গদখুি, োাঁর মলধয এর সামাে অনুভূড়ে, উলিগও গিই।’ আলবগ 
রুদ্ধ কলণ্ঠ োর আপিালেই গেলম গগে। গচাখ দু’ড়টও োর অশ্রু সিে হলয় 
উলেলে। 

‘ড়েক বলেে গবড়ট। েলব ড়েড়ি গফলরশো িি, গফলরশোর গচলয় বি। 
গফলরশো গে মানুেলক ড়সিদা কলরলে, ড়েড়ি গস ধরলির মানুে। আড়ম ভাগযবাি 
গে োলক ড়চড়কৎসা করার সুলোগ গপলয়ড়ে। ড়কন্তু োর পড়রচয় ড়ক গবড়ট? োর সালে 
ড়বলভি বাগণমযাি িাম মািায় িা। বেে ডািার খাোম্মা। 

আহমদ মুসা েইাংরুলম গেলক এ ঘলর প্রলবশ করে। 
‘আপিালক বেব খাোম্মা পলর।’ দ্রুে কলণ্ঠ বেে েয়িব গোবায়দা। 
দাদী এগুলো আহমদ মুসার ড়দলক। রালিযর মমো ড়িলয় োকাে োর 

ড়দলক। বেে, ‘ভাই, আমালদর িলে গোমার েুদ্ধ গো এখিকার মে গশে। এবার 
ড়িলির ড়দলক িির দাও। আমার এই ডািার গবড়টর হালে ড়িলিলক গেলি দাও 
ভাই।’  ডািার ফালেমা িহুরার ড়দলক ইাংড়গে করে দাদী। 

‘হ্যাাঁ গবটা, গটড়বে গো গরড়ডই আলে। অে সবড়কেুও প্রস্তুে আলে। চে 
গটড়বলের ড়দলক।’ দাদীর কো গশে হলেই বেে ডািার ফালেমা িহুরা। 

‘হাসপাোলে ড়িলে চািড়ি এিলে ধেবাদ ডািার খাোম্মা। আড়ম 
গরড়ড চেুি।’ হাড়স মুলখ বেে আহমদ মুসা। 

‘গবটা েুড়ম ড়ক পােলরর? বুলেট ড়বদ্ধ হলয়ও স্বাভাড়বক োকলে পার, 
হাসলে পার?’ আহমদ মুসার ডাি হাে ধলর গটড়বলের ড়দলক গটলি ড়িলে ড়িলে 
বেে ডািার ফালেমা িহুরা। 
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‘মানুে পাের িয় ডািার খাোম্মা। কষ্ট্ ও েন্ত্রণালবাধ সব মানুলের প্রায় 
একই রকম। েলব বি কলষ্ট্র কো ভাবলে গোট কষ্ট্ ভুলে োকা োয় খাোম্মা, বি 
ড়বপদ প্রড়েলরালধর ড়বেয় বি হলয় গদখা ড়দলে উপড়িে কলষ্ট্র কো মানুলের মলি 
োলক িা। সবলচলয় বি কো ডািার খাোম্মা, ঈশ্বলরর িলে সব বযাো-লবদিা 
মানুে হিম করলে পালর।’ 

‘ড়েক বলেে গবটা, েুড়ি এবাং ড়বজ্ঞািও এই কো বলে। ড়কন্তু গে মানুে 
এলক বাস্তলব রূপ ড়দলে পালর, গসই মানুে ড়কন্তু গদখা োয় িা। গোমালক বযড়েক্রম 
ড়হসালব গদখড়ে। েুড়ম গক গবটা, আড়ম এখিও ড়কন্তু িাড়ি িা।’ বেে ডািার 
ফাড়েমা িহুরা। 

গটড়বলে গপৌলে ড়গলয়ড়েে আহমদ মুসা। 
ডাইড়িাং গটড়বলে একটা গোেক োর উপর গরড়িি আর চাদর ড়বোলিাই 

ড়েে। একিি পড়রচাড়রকা ড়বোিা গঝলি-মুলে ড়দড়েে। োরও কাি হলয় গগে। 
ড়বোিায় গশাবার সময় বেে, ‘পড়রচয় গেটুকু বাড়ক আলে, গসটুকও হলয় 

োলব ডািার খাোম্মা।’ 
ডািার ফালেমা িহুরা োর বযাগ খুলে গষ্ট্ড়রোইিড অপালরশি কীটস 

ড়িলয় আহমদ মুসার মাোর কালে গগে। 
কীটসটা খুলে ড়বোিায় গরলখ গস্নাভস পরলে পরলে বেে ডািার 

ফালেমা িহুরা, ‘কারও একিলির সাহােয প্রলয়ািি।’ 
েয়িব গোবায়দা বেে, ‘আড়ম আপিার পালশ আড়ে ডািার খাোম্মা।’ 

বলে ডািার ফালেমা িহুরার পালশ এলস দাাঁিাে গস। 
পড়রচাড়রকরা দু’িি েইাংরুম পড়রষ্কার করড়েে, গসখালিই আবার ড়ফলর 

গগে। 
অপালরশি শুরু কলর ড়দে ডািার ফালেমা িহুরা। 
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২ 
মাগড়রলবর িামাে গশে কলর গবলডর পালশর গসাফায় বলসলে আহমদ 

মুসা। একিি পড়রচাড়রকা চা ড়দলয় গগে। 
ড়পড়রচ সলমে চালয়র কাপ গোোর িলে বাম হাে এড়গলয় ড়িলে ড়গলয় 

পারে িা আহমদ মুসা। গবদিার গচলয় ঘালির বযালন্ডিড়টই অসুড়বধা করলে 
গবড়শ। বযালন্ডি বাাঁধার সময় ডািার খাোম্মা োলক বলেলে, ‘হােলক োলে কালি 
োগালে িা পার এমি বযালন্ডিই বাাঁধব। হাে িা িািলে কাাঁধ গরলষ্ট্ োকলব। 
দু’ড়দি এমি গরলষ্ট্ োকলে দু’ড়দি পলরই েুড়ম এ হাে ড়দলয় কাি করলে পারলব।’ 

ডাি হাে ড়দলয় চালয়র কাপ েুলে ড়িলয় চালয় চুমুক ড়দলে োগে আহমদ 
মুসা। 

দাদী এলস পালশ বসে আহমদ মুসার। বেে, ‘গকমি আে ভাই? জ্বর 
আলস ড়ি গো?’ 

‘িা দাদীমা, আড়ম ভালো আড়ে।’ 
‘গকমি কলর গে ভালো োক ভাই, গোমালক গদলখই আমার জ্বর 

এলসলে।’ 
‘একটা ওেুধ বড়ে দাদীমা?’ 
‘জ্বলরর? বে।’ 
‘িামাে পিার সময় গেমিটা হয়, গসভালব মলিালোগ কােলবর ড়দলক ড়ির 

গরলখ একশ বার বেুি, আমার জ্বর গিই। গদখলবি জ্বর আপিার োকলব িা।’ 
হাসে দাদী। বেে, ‘েুড়ম গদখড়ে পীর-ফড়কলরর পে ধরলে। গোমার এ 

কোর ববজ্ঞাড়িক ড়ভড়ত্ত ড়ক?’ 
‘ড়ভড়ত্ত দু’ড়ট দাদীমা। একড়ট হলো, একটা অনুভূড়ম গেলক আপিার জ্বর 

এলসলে, ড়বপরীে এক অনুভূড়ে ড়দলয় আলগর অনুভূড়ে মুলে গফেলেই জ্বর গসলর 
োলব। ড়িেীয়ে, গরাগ ড়িরামলয় ইড়েবাচক মািড়সক শড়ির ভূড়মকা খুব বি। আড়ম 
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সুি আড়ে, এই ইড়েবাচক ড়চন্তা বাড়িলয় ড়িলে পারলে ো গরাগ ড়িরামলয় সহায়ক 
হয়।’ 

েয়িব গোবায়দা দাদীর গখাাঁলি গসখালি এলস দাাঁড়িলয়ড়েে। 
আহমদ মুসালক কো বেলে গদলখ দাাঁড়িলয় ড়গলয়ড়েে গস। 
আহমদ মুসা োমলেই গস বলে উেে, ‘আপড়ি গদখড়ে স্যার মলিা-

ড়চড়কৎসকও। ড়ক িি স্যার আপড়ি?’ 
আহমদ মুসা উত্তলর ড়কেু বেলে োড়েে। োর গমাবাইে গবলি উেে। 

গেলম গগে আহমদ মুসা। 
গমাবাইেটা বাম পালশ গবলডর উপর ড়েে। অভযাসবশে বাম হােটা 

গসড়দলক বািালে গগে। ধাক্কা গখলয় হােটা গেলম গগে আহমদ মুসার। 
েয়িব গোবায়দা েুলট গগে। োর মাোর িাইেলির রুমাে কপালের 

উপর সলর ড়গলয়ড়েে। রুমােড়ট োিাোড়ি কপালের উপর গটলি ড়িলয় গমাবাইে 
ড়বোিা গেলক েুলে আহমদ মুসার হালে ড়দে। 

‘ধেবাদ।’ বলে আহমদ মুসা গমাবাইে মুলখর কালে েুলে ড়িে। 
আহমদ মুসা ‘হ্যালো’ বেলেই ওপার গেলক গগালয়ন্দা ড়বভালগর 

সহকারী প্রধাি পুরসাে প্রিাদীপলকর কণ্ঠ শুিলে গপে। 
আহমদ মুসা গমাবাইলের ভলয়স স্পীকার অি কলর বেে, ‘গুড ইভড়িাং 

স্যার।’ 
‘গুড ইভড়িাং ড়বলভি বাগণমযাি। গোমালক অড়ভিন্দি।’ 
‘গকি স্যার?’ 
‘গোমার ওখাি গেলক মালি েয়িব গোবায়দার ওখাি গেলক গে ১২ 

িিলক গগ্রফোর করা হলয়লে োরা সবাই ব্ল্যাক ঈগলের বলে প্রােড়মক 
ড়িজ্ঞাসাবালদ প্রমাড়ণে হলয়লে। এলদর মলধয একিি ড়বলদশী োর িাম গবোড়মি 
গবকার। গস ইসরাইলেরই গকাি এক িালির বাড়সন্দা।’ 

‘আেহামদুড়েল্লাহ। এই সুখবলরর িলে ধেবাদ স্যার।’ 
‘আরও সুখবর আলে ড়বলভি বাগণমযাি। ড়বলদশী গবোড়মি গবকারলক 

ওখালি প্রলয়ািিীয় ড়িজ্ঞাসাবালদর পর কােলকই োলক বযাাংকক আিা হলে। 
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এোিা সুেোি গলিি শাহবাড়িলে গসড়দি দুই ঘটিায় ড়বলদশীলদর গে োশ 
পাওয়া গগলে এবাং বযাাংকলক প্রেম ড়কডোড়পাংলয়র ঘটিায় োরা মলরড়েে, োলদর 
মলধযকার ড়বলদশীলদর োশ সাংরড়ক্ষে আলে, এসব োশ বযাাংকলক এলি পরীক্ষা-
ড়িরীক্ষা করা হলব এবাং গবোড়মি গবকারলকও এসব োশ গদখালিা হলব। ওলদর 
ড়িজ্ঞাসাবাদ ও এসব পরীক্ষা গেলক গোমার ‘েৃেীয় পক্ষ’ েলত্বর বি প্রমাণ 
পাওয়া োলব।’ 

‘ধেবাদ স্যার। আপিার শুলভোয় এটা সম্ভব হলে। স্যার, আড়ম শুধু 
গদখলে চাই িালবর িহীর উড়েি ড়িলদণাে, পাত্তািী মুসেমািরা ড়িলদণাে এবাং এটা 
প্রমাণ গহাক গে, েৃেীয় একড়ট পক্ষ মুসেমািলদর উপর সন্ত্রালসর অড়ভলোগ 
চাপালিার পুরােি প্রলচষ্ট্া িেুি কলর শুরু কলরলে।’ 

‘আমালক ধেবাদ ড়দে গকি ড়বলভি বাগণমযাি? আমরাই গো গোমালক 
ধেবাদ গদব। আমরাই আমালদর গদলশর এক গ্রুপ িাগড়রকলক ভুে বুলঝড়েোম, 
োলদর সন্ত্রাসী ধলর ড়িলয়ড়েোম, োলদর গিে-িুেুলমর ড়শকালর পড়রণে 
কলরড়েোম। েুড়ম এলস আমালদর সাহােয কলরে। িাি, আি প্রধািমন্ত্রী এই 
ফাইে কে কলরড়েলেি। ড়েড়ি গদলখলেি ফাইে। গোমালক ড়িলয়ও আলোচিা 
কলরলেি। ড়েড়ি গোমালক ধেবাদ িাড়িলয়লেি।’ 

‘ধেবাদ স্যার।’ 
‘ধেবাদ ড়বলভি বাগণমযাি।’ 
গমাবাইলের কে অফ কলর পালশ গরলখ ড়দে আহমদ মুসা। 
দাদী এবাং েয়িব গোবায়দা দু’িলিই গটড়েলফালির আলোচিা শুিড়েে। 

োলদর দু’িলিরই গচাখ-মুখ আিলন্দ উজ্জ্বে হলয় উলেলে।  
আহমদ মুসা গমাবাইে রাখলেই দাদী এড়গলয় গগে আহমদ মুসার ড়দলক। 

হাে রাখে দাদী আহমদ মুসার মাোয়। বেে, ‘গোমালক গদায়া করার গকাি ভাো 
আমার গিই। আর আমার মে সামাে গকউ গোমার িে ড়কইবা গদায়া করলে 
পালর! আমরা কৃেজ্ঞ ভাই। েুড়ম আমালদর িাড়েলক, কমযুড়িড়টলক বাাঁড়চলয়ে।’ 
আলবলগ রুদ্ধ হলয় ড়গলয়ড়েে দাদীর কণ্ঠ। 
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ভারী হলয় উলেড়েে েয়িব গোবায়দার কণ্ঠ। ড়ভলি উলেড়েে োর 
দু’গচালখর গকাণও। বেে, ‘স্যার, িালবর ভাইয়ার উদ্ধালরর িলে সরকার ড়ক 
এবার গচষ্ট্া করলবি?’ কান্না গভিা কণ্ঠ েয়িব গোবায়দার। 

আহমদ মুসা ড়কেু বোর আলগই বাড়হর গেলক ব্রাশ ফায়ালরর শব্দ গভলস 
এে। 

শব্দ শুলিই আহমদ মুসা উলে দাাঁিাে, ‘দাদী আমার মলি হলে পুড়েশবি 
আক্রান্ত হলয়লে। এটা প্রড়েলশাধ আক্রমণ অেবা আমালদর ধরার েলক্ষ ড়িেীয় 
আক্রমণ হলে পালর।’ 

কো গশে কলরই আহমদ মুসা বাড়েলশর েো গেলক হ্যান্ডলমড়শিগাি 
েুলে ড়িলয় োলে মযাগাড়িি োগালে োগালে বেে, ‘দাদী ড়িি আপিারা উলে 
োি।’ 

ডাি হালে বাড়েশ সড়রলয় বাম হাে ড়দলয় হ্যান্ডলমড়শিগাি েুলে ধলরই 
োলে মযাগাড়িি পড়রলয়ড়েে আহমদ মুসা। গেি বাম হাে খুবই স্বাভাড়বক, একটু 
আহে িয়। 

সবই গদখে দাদী ও েয়িব গোবায়দা। ড়কন্তু োলদর মুলখ গকাি কো 
গিাগাে িা। বাইলর প্রচন্ড গগাোগুেী শুলি এবাং বন্দুক ড়িলয় অসুি আহমদ মুসার 
বাইলর োওয়া গদলখ োরা পাের হলয় ড়গলয়ড়েে। োই গদােোয় চলে োবার িলে 
আহমদ মুসার গে আলদশ ো োরা ভুলে ড়গলয়ড়েে। 

আহমদ মুসা গদৌলি ড়গলয় বাইলরর দরিার গডার ড়ভউলে গচাখ রাখে। 
বাইলর োড়কলয় গদখে, বাড়ির বারান্দার ড়িলচ কলয়কিি মানুে োলদর 

দরিার ড়দলক হ্যান্ডলমড়শিগাি টালগণট কলর দাাঁড়িলয় আলে। কলয়কিি 
পুড়েশবিলক টালগণট কলর গুেী েুাঁিলে। একিি পুড়েলশর োশ পুড়েশবলির 
ড়সাঁড়ির উপর পলি আলে। 

আহমদ মুসা বুঝে অবড়শষ্ট্ দু’িি পুড়েশ আকড়স্মক আক্রান্ত হলয় বলির 
গভেলর ঢুলক দরিা বন্ধ কলর ড়দলয়লে। ওরা পুড়েশলক গপেলি গরলখ বাড়িলে 
ঢুকলে চালে িা হয়লো দুই কারলণ। একড়ট হলো, গপেি গেলক আক্রান্ত হবার 
ভয়, ড়িেীয়ে, োরা এখািকার খবর ড়দলয় পুড়েশ ডাকলে পালর। 
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ড়কন্তু পুড়েশবলির ড়িলচর অাংশ বুলেটপু্রফ বলে োরা চালে উপলরর অাংশ 
গভলঙ পুড়েশ দু’িিলক মারলে। 

আহমদ মুসা গদখে পুড়েশবলির উপলরর অাংশ ঝাঝরা হলয় গগলে। 
এখি একড়ট ধাক্কা ড়দলেই উপলরর অাংশ গভলঙ পিলে পালর। পুড়েশলক কাবু 
করার পরই এড়দলক আসলব। 

ভাবে আহমদ মুসা, পুড়েশলক ওরা কাবু করার আলগই োলক ো করার 
করলে হলব। এ সময় োর ঘলরর সামলির গোকরাও আক্রমলণর িে টপমুলড 
গিই। এটাই োর িলে বি সুলোগ। 

আহমদ মুসা গসািা হলয় দাাঁিাে। হ্যান্ডলমড়শিগালির গোড একবার 
পরীক্ষা করে। 

োরপর হ্যান্ডলমড়শিগাি ডাি হাে ড়দলয় ধলর বাাঁ হালে দরিা আিেক 
করে। 

দরিার োো গখাো হলয় গগলে আহমদ মুসা ডাি হালে হ্যান্ডলমড়শিগাি 
বাড়গলয় ধলর েিণড়িটা ড়িগালর গরলখ বাম হাে ড়দলয় িব ঘুড়রলয় এক ঝটকায় দরিা 
খুলে গফেে। ডাি হালের েিণড়ি হ্যান্ডলমড়শিগালির ড়িগালর গচলপ বযালরে 
ঘুড়রলয় ড়িে ঘলরর সামলি বারান্দার ড়িলচ দাাঁিালিা পাাঁচিি ব্ল্যাক ঈগলের উপর 
ড়দলয়। 

ঘটিা এে আকড়স্মকভালব ঘটে গে, ড়কেু বুলঝ ওোর আলগই োরা ব্রাশ 
ফায়ালরর ড়শকার হলো। 

এড়দলক ব্রাশ ফায়ালরর শব্দ শুলি পুড়েশবি আক্রমলণ গে চারিি 
ড়িলয়াড়িে ড়েে, োরা ঘুলর দাাঁড়িলয় গুেী বেণণ শুরু কলর ড়দে। 

আহমদ মুসা দরিা বন্ধ কলর গভেলর চলে এলসড়েে। 
দরিায় এলস ড়বদ্ধ হলে োগে ঝাাঁলক ঝাাঁলক গুেী। 
ঘলরর এড়দলক গকাি িািাো গিই। 
চারড়দলক োকাে আহমদ মুসা। গভেলরর দরিার গপেলি গদখলে গপে 

ফরহাদ ফড়রদ উড়েি, েয়িব গোবায়দা এবাং দাদীলক। উলিগ-আোংলক মুেলি 
পলিলে োরা সকলেই। 
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‘ভয় গিই দাদীমা, িয় আমালদর হলব ইিশাআল্লাহ।’ 
আহমদ মুসার গচাখ পিে ড়ষ্ট্েবড়ডর ড়টপলয়র উপর। গদখে ড়টপলয়র 

টপটা ড়ষ্ট্ে শীলটর। 
আহমদ মুসা ড়টপয়ড়ট বাাঁ হালে েুলে ড়িলয় দরিার এ পালশ শুলয় পিে। 

ড়টপয়ড়টলক মাোর সামলি ড়িলয় এক ঝটকায় দরিা খুলে গফেে এবাং ড়টপলয়র 
প্রান্ত ড়দলয় আলগ বািালিা হ্যান্ডলমড়শিগালির বযালরে ড়দলয় েুটে গুেীর বৃড়ষ্ট্। 

ওরা এড়গলয় আসড়েে আহমদ মুসার ব্রাশফায়ালর আহে অেবা ড়িহে 
োলদর সােীলদর ড়দলক। আহমদ মুসার গুেীর মুলখ োরাও গুেী বেণণ শুরু করে। 
ড়কন্তু ওলদর অসুড়বধা ড়েে ওলদর সামলি আিাে ড়েে িা। ওরা শুলয় পলি 
আত্মরক্ষার গচষ্ট্া করে। 

সুলোগ গপলয় পুড়েশ দু’িিও গবড়রলয় এলসলে োলদর বি গেলক। 
োলদর দু’িলির ড়রভেবালরর গুেী েুটে ওলদর উলেলশ্য। আহমদ মুসার গুেী 
ওলদর মাোর উপর ড়দলয় চলে গগলেও দু’িি পুড়েলশর টালগণলটড গুেী বযেণ হলো 
িা। 

আহমদ মুসা গবড়রলয় এে ঘর গেলক। 
েুলট এে দু’িি পুড়েশ। বেে, ‘স্যার আপড়ি আমালদর বাাঁড়চলয়লেি। 

আমালদর একিিলক ওরা গমলর গফলেলে। আর একটু হলেই আমালদরও গমলর 
গফেে।’ 

আহমদ মুসা ওলদর হালে সাধারণ ড়রভেবার গদলখ বেে, ‘গোমালদর 
হালে সাধারণ ড়রভেবার গকি? গোমরা গো বাইলরর অপালরশলি বা দাড়য়ত্ব 
পােলি গগলে আধুড়িক গষ্ট্িগাি বযবহার কর?’ 

‘একটা ভুে হলয়লে স্যার। এযামুড়িশিসহ গষ্ট্িগালির একটা গফাল্ডার 
আলগই গাড়িলে উলেড়েে এটা আমালদর বো হয়। ড়কন্তু পুড়েশবলি আসার পর 
গাড়িলে আমরা বািড়ট পাইড়ি। গকাি ভুলের ফলেই এটা হলয়লে। ড়বেয়ড়ট আমরা 
েখড়ি এসড়প সালহবলক িা গপলয় ড়ডএসড়পলক িািাই। এর ফলেই আমরা 
ড়রভেবার ড়দলয় সন্ত্রাসীলদর গমড়শি ড়রভেবালরর গমাকাড়বো করলে পাড়রড়ি।’ 

ভ্রুকুড়িে হলো আহমদ মুসার। 
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পুড়েলশর একিি আবার বলে উেে, ‘স্যার, এসড়প সালহব ড়ডএসড়প 
মড়হদেলক পাোলেি একদে পুড়েশসহ। আমরা গটড়েলফাি কলরড়ে।’ 

আহমদ মুসা কো বেলে োড়েে। োর আলগই গপেি গেলক কো বলে 
উেে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি, ‘স্যার দাদীমা ডাকলেি। আপিার আহে িাি গেলক 
রি গবরুলে। িামা ড়ভলি গগলে। আপড়ি আসুি।’ 

আহমদ মুসা গপেলি োড়কলয় বেে, ‘আসড়ে।’ 
োরপর সামলি োড়কলয় পুড়েশ দু’িিলক বেে, ‘আড়ম গভের গেলক 

আড়স। এর মলধয ড়ডএসড়প সালহব এলস পিলে আমালক গডলকা।’ 
আহমদ মুসা দরিা েক কলর গভেলর চলে গগে। েইাং রুলমর পলরর 

রুলম দাদী, েয়িব গোবায়দা এবাং পড়রচাড়রকারা অলপক্ষা করড়েে। 
আহমদ মুসার রিলভিা িামার ড়দলক োড়কলয় দাদী বেে, ‘েুড়ম 

আমালদর িলে আর কে কষ্ট্ করলব ভাই! গে হাে ড়দলয় েুড়ম চালয়র কাপ েুেলে 
পলরা িা, গসই হাে ড়দলয় েিাই কলর আসলে।’ 

েয়িব গোবায়দারও গচাখ ভরা অশ্রু। বেে, ‘আপড়ি বসুি স্যার। 
ডািার খাোম্মা আসলেি।’ 

‘িা মযাডাম গোবায়দা, আড়ম বসলে পারব িা। ড়ডএসড়প সালহব 
আসলেি। এ সময় আমার ওখালি োকা দরকার।’ বেে আহমদ মুসা। 

‘ড়কন্তু স্যার, আপড়ি ভালো িা োকলে গো আমরাও ভালো োকলবা িা।’ 
কান্নারুদ্ধ কণ্ঠ েয়িব গোবায়দার। 

‘ভালো রাখার মাড়েক আল্লাহ গবাি। মলি করুি, আমালদর ওহুদ েুলদ্ধর 
কড়েি সমলয়র কো। রাসুে স. এর দাাঁে গভলঙ গগলে, কপালে গভীর হলয় বলস 
গগলে একটা গেৌহ খন্ড। রিাি মহািবী। েবু ড়েড়ি উলে দাাঁড়িলয়লেি এবাং 
পোয়িপর শত্রু একড়ত্রে হলয় আবার োলে আক্রমণ করলে িা পালর এিলে 
রিাি, আহে, অবসন্ন সােীলদর ড়িলয় শত্রুলদর োিা কলরলেি। আমরা গো 
োরই অনুসারী গবাি।’ 

েয়িব গোবায়দার দু’গ- গবলয় িামলে অশ্রুর দু’ড়ট গমাটা ধারা। দৃঢ় 
সাংবদ্ধ দু’ড়ট গোাঁট োর কাাঁপলে। একটা উোস গরাধ করলে গস।  
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আহমদ মুসা ঘুলর দাাঁিাে বাইলর োবার িলে। 
ফরহাদ ফড়রদ উড়েি বেে, ‘স্যার আড়ম আড়স আপিার সালে?’ োর 

কণ্ঠ ভারী। োরও গচালখ অশ্রু। 
‘এস।’ বেে আহমদ মুসা। 
‘স্যার, ওলক আপিার মে েিাই গশখাি।’ গপেি গেলক কান্না িড়িে 

ভাঙা গোয় বেে েয়িব গোবায়দা। 
িা দাাঁড়িলয়, গপেলি িা োড়কলয়ই আহমদ মুসা বেে, ‘গসও েিাই 

ড়শলখলে, ড়শখলব। ড়কন্তু গসটা অলস্ত্রর েিাই িয়, বুড়দ্ধর েিাই। বুড়দ্ধর েিাই অস্ত্রলক 
অচে কলর ড়দলে পালর।’ 

আহমদ মুসা বাইলর এলস গদখে, পুড়েশরা এলসলে। উধ্বণেি একিি 
পুড়েশ অড়ফসারলকও গদখলে গপে গস। আহমদ মুসালক গদলখই গস দ্রুে োর 
ড়দলক এড়গলয় এে। 

আহমদ মুসা কলয়ক ধাপ এড়গলয় বারান্দা গেলক গিলম গগে। 
পুড়েশ অড়ফসারড়ট োর সামলি এলসই বেে, ‘স্যার আপড়ি ড়িশ্চয় 

ড়বলভি বাগণমযাি?’ 
আহমদ মুসার সালে কো বোর সময় পুড়েশ অড়ফসারড়টর গচহারায় 

অসন্তুড়ষ্ট্র োয়া গদলখ ড়বড়স্মে হলো আহমদ মুসা। 
‘ড়ি হ্যাাঁ।’ বেে আহমদ মুসা। 
‘আলরকড়ট পুড়েশবি আমরা ড়িলয় এলসড়ে। এবার েয়িি পুড়েশ 

পাহারায় োকলব।’ 
‘ধেবাদ ড়ম. মড়হদে।’ 
পুড়েশ অড়ফসারড়টর গচাখ পলিড়েে আহমদ মুসার হ্যান্ডলমড়শিগালির 

ড়দলক। বেে, ‘স্যার হ্যান্ডলমড়শিগািড়ট ড়ক সন্ত্রাসীলদর?’ 
‘িা।’ 
‘োহলে এটা আপিার োইলসন্সকৃে?’ 
‘িা। এটা ড়েে আলগর সন্ত্রাসীলদর। এসড়প উদয় োড়ি এটা আমার কালে 

গরলখলেি প্রলয়ািি হলে পালর বলে।’ 
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আহমদ মুসা েক্ষয করে, পুড়েশ অড়ফসারড়টর এ ড়িজ্ঞাসাবালদ সড়দোর 
গকাি সুর গিই। 

আহমদ মুসা একটু গেলমই আবার বেে, ‘ড়ম. মড়হদে অস্ত্রটা ড়ক আপড়ি 
ড়িলয় গেলে চাি?’ 

‘িা, স্যার আড়ম ো পাড়র িা। এসব অস্ত্র গো পাবড়েলকর কালে োলক িা। 
োই গকৌেূহে বশেই প্রে কলরড়েোম।’ দ্রুে ড়িলিলক সহি কলর ড়িলয় মড়হদে 
বেে। 

কো গশে কলরই আবার গস বলে উেে, ‘চড়ে স্যার। আমার এ ড়দলকর 
কাি গশে।’ 

বলেই ঘুলর দাাঁড়িলয় গস চেলে শুরু করে। 
আহমদ মুসা ড়বড়স্মে হলো, গোকড়ট োলক একটা ধেবাদ পেণন্ত ড়দে িা। 
মলি োর িািা ড়চন্তা ঘুরপাক গখলে োগে। গস েইাংরুম েক কলর ধীলর 

ধীলর চলে এে গভেলর। এলস বসে োর ঘলরর গসাফায়। 
এর ড়কেকু্ষণ পলরই ডািার খাোম্মালক ড়িলয় েয়িব গোবায়দা, দাদী 

এবাং ফরহাদ এে। 
‘ওলয়েকাম ডািার খাোম্মা। আসুি। আড়ম বলস আড়ে। ো করার করুি 

ড়িি।’ বেে আহমদ মুসা গহলসই। ড়কন্তু হাড়সটা হাড়সর মে ড়েে িা। 
‘ধেবাদ গবটা। আড়ম বুঝলে পারড়ে েুড়ম খুব টায়ারড। গোমার শরীলরর 

উপর খুবই অড়বচার হলে গবটা।’ 
ডািার খাোম্মা বেড়েে আর আহমদ মুসার গালয়র রিমাখা িামা 

কাটড়েে। বযালন্ডি গকলট আহে িালির অবিা গদলখ বেে, ‘ইস, ড়ক হলয়লে 
আহে িায়গাটার হাে! গসোইগুলো গকলট গগলে। আবার গসোই করলে হলব। 
গোমার ড়কন্তু খুব কষ্ট্ হলব গবটা।’ 

আহমদ মুসা েখি অে এক ভাবিার গভীলর ড়িমড়জ্জে। ডািার 
খাোম্মার গকাি কোই োর কালি োয়ড়ি। 



ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস  45 

 

ডািার খাোম্মা োকাে েয়িব গোবায়দা, দাদীলদর ড়দলক। োলদর 
গচালখ-মুলখ ড়বস্ময়। এ ঘলর আসা গেলকই োরা আহমদ মুসালক গম্ভীর ও ড়চন্তাড়িে 
গদখলে। আহমদ মুসার এমি গচহারা োলদর কালে অপড়রড়চে। 

ডািার খাোম্মা োর কালি মলিালোগ ড়দে। কাাঁড়চ ড়দলয় গকলট গোঁিা 
গসোই-এর কডগুলো েুলে গফেলে োগে। 

‘ড়িি খাোম্মা’ বলেই আহমদ মুসা উলে দাাঁিাে। গসাফার ওপালশ পলি 
োকা গমাবাইে েুলে ড়িলেই োর গমাবাইে গবলি উেে। 

কে অি কলর গমাবাইে িীলি এসড়প উদয় োড়ি’র িাম্বার গদলখ ভীেণ 
খুড়শ হলো। শুলভো িাড়িলয় বেে, ‘ড়ম. উদয় োড়ি আপিার কালেই আড়ম 
গটড়েলফাি করলে োড়েোম।’ 

‘িরুরী ড়কেু স্যার? আপিার কলণ্ঠ আড়ম উলত্তিিা গদখড়ে। ড়িশ্চয় বি 
ড়কেু হলব?’ বেে উদয় োড়ি। 

‘ড়ম. উদয় োড়ি, আড়ম মলি করড়ে ব্ল্যাক ঈগে োর গোকলদর আি 
রালেই োড়িলয় গিবার গচষ্ট্া করলব।’ 

‘োর মালি ওরা আমালদর পুড়েশ গহডলকায়াটণালর আক্রমণ করলব।’ 
‘ব্ল্যাক ঈগলের চড়রত্র আড়ম িাড়ি। এই প্রেম ওলদর ড়কেু গোক ধরা 

পলিলে। োলদর উদ্ধার করলে দরকার হলে গগাটা পুড়েশ গহডলকায়াটণার ওরা 
ধ্বাংস করলে পালর। এমিড়ক েড়দ গদলখ োলদর গোকলদর উদ্ধার করা সম্ভব িয়, 
োহলে োলদর গোকলদরসহ গগাটা পুড়েশ গহডলকায়াটণার োরা উড়িলয় গদলব।’ 

‘এে বি অনুমালির গহেু ড়ক স্যার?’ 
‘আমালদর এখালি ওলদর সবণাত্মক আক্রমণ ড়েে সুপড়রকড়ল্পে। অেচ 

ড়িলিলদর রক্ষার িলে পুড়েলশর কালে স্বীকালরাড়ির আলগ ওলদর উদ্ধারটাই 
গবড়শ প্রলয়ািি। সুেরাাং আড়ম মলি করড়ে আমালদর এখালি ওলদর সবণাত্মক 
আক্রমণই ওখালি আক্রমণ হওয়ার প্রমাণ।’ 

‘আপিালদর অনুমাি েুড়িসাংগে স্যার। আড়ম গ্রহণ করড়ে। আপিালক 
অসাংখয ধেবাদ। আমরা কৃেজ্ঞ স্যার। আপিার ওখালি সন্ত্রাসীলদর হামো গেলক 
দু’িি পুড়েশ রক্ষা গপলয়লে এবাং ওলদর হামো বযেণ হলয়লে আপিার িলেই। 
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আপিার ওখালি সন্ত্রাসীরা গে িবাব গপলয়লে, এখালি গস িবাবই োরা পালব।’ 
বেে উদয় োড়ি। 

‘আলরকটা ড়বেয় ড়ম. উদয় োড়ি। এটা ভুে অনুমাি হলে পালর। েলব 
আিলকর ঘটিায় ড়বড়ভন্ন কােণকরণ গেলক আড়ম মলি করড়ে, সন্ত্রাসীলদর সালে 
আপিালদর পাত্তািী পুড়েলশর গকউ বা গকাি গ্রুলপর গোগসািশ আলে।’ আহমদ 
মুসা বেে। 

সাংলগ সাংলগই িবাব এে িা ওপার গেলক। একটুক্ষণ পলরই এসড়প উদয় 
োড়ির ড়বড়স্মে কণ্ঠ গভলস এে, ‘ড়ম. ড়বলভি বাগণমযাি আপড়ি এ কো বেলেি?’ 

‘বেড়ে এ কারলণই গে এই গোগসািশ আলে বলেই আড়ম পুড়েশ 
গহডলকায়াটণালর সন্ত্রাসীলদর হামোর আরও গবড়শ আশাংকা করড়ে ড়ম. উদয় োড়ি। 
আমালদর এখািকার ঘটিায় এই গোগসািলশর ড়কেু আোমে পাওয়া গগলে বলে 
আড়ম মলি কড়র।’ আহমদ মুসা বেে। 

‘আপিালদর কো স্যার আড়ম অড়বশ্বাস কড়র িা। ড়কন্তু আোমেগুলো 
িািলে চাই স্যার।’ বেে পাত্তািী শহলরর এসড়প উদয় োড়ি। 

‘আি এখালি সন্ত্রাসীলদর আক্রমলণর মুলখ একিি পুড়েশ হেযা ও 
পুড়েলশর ড়বপেণলয়র বি কারণ হলো এখালি ড়ডউড়টরে ড়েিিি পুড়েলশর হালে 
োলদর িলে ড়িধণাড়রে সাবলমড়শিগাি ড়েে িা। হ্যান্ডলমড়শিগালির আক্রমলণর 
মুলখ োলদর ড়রভেবার গকািই কাি কলরড়ি। ড়িেীয়ে.........।’ 

আহমদ মুসালক বাধা ড়দলয় উদয় োড়ি বেে, ‘স্যড়র স্যার। অবাক করার 
মে কো আপড়ি বেলেি। ড়বেয়টা ড়ক পুড়েশ আপিালক বলেলে? ড়ক বলেলে?’ 

‘োলদর বো হয় ড়েিড়ট গষ্ট্িগাি ও এযামুড়িশিস একটা গফাল্ডালর বা 
বালি আলগই গাড়িলে উলেলে। ড়কন্তু আমালদর এখালি এলস পুড়েশ গফাল্ডার 
গপলয়লে, অেচ োর মলধয ড়কেুই ড়েে িা। োরা ড়বেয়টা আপিালক িা গপলয় 
ড়ডএসড়পলক িািায়।’ 

‘গেে, এমিটা ড়কভালব ঘটলে পালর! ড়ডএসড়প সালহব আমালক ড়কেু 
বলেিড়ি। গকাি ত্বড়রে বযবিাও গিিড়ি। এটাও আমার ড়বশ্বাস করলে পারড়ে িা। 
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স্যার, এ বযাপালর আপড়ি গবাধ হয় আরও ড়কেু বেলে চাি! দয়া কলর বেুি 
স্যার।’ 

‘ড়কেু মলি করলবি িা ড়ম. উদয় োড়ি। আড়ম এখি ো বেব গসটা আমার 
একটা ইমলপ্রশি। আমার মলি হলয়লে ড়ডএসড়প ড়ম. মড়হদে সন্ত্রাসীলদর বযেণোয় 
খুড়শ হিড়ি এবাং সন্ত্রাসীলদর হেযায় আমার ভূড়মকা ভালো গচালখ গদলখিড়ি। ড়েড়ি 
সামাে একড়ট ধেবাদও আমালক গদিড়ি। বরাং হ্যান্ডলমড়শিগািটা আমার হালে 
গকি, এর োইলসন্স আলে ড়কিা, এসব প্রেও ড়েড়ি েুলেলেি।’ 

‘আপড়ি ইমলপ্রশিটা ড়েকই ড়িলয়লেি। আড়ম শুধু ড়বড়স্মে িই, উলিগও 
গবাধ করড়ে। সাবলমড়শিগাি গকি গগে িা, আড়ম এখড়ি গদখড়ে।’ 

‘ড়ম. উদয় োড়ি। আমার একটা অনুলরাধ- দয়া কলর ড়ম. মড়হদে গে 
েয়িি পুড়েশলক গরলখ ড়গলয়লে োলদর পড়রবেণি কলর অে ৬ িি ড়দি।’ 

‘বুলঝড়ে স্যার। আপড়ি ড়েক বলেলেি? এখড়ি েয় িি পুড়েশ োলে, আর 
ওরা গফরে আসলব। স্যার আমালক গকাি পরামশণ গদলবি।’ 

‘ড়ম. উদয় োড়ি। আপড়ি অড়ভজ্ঞ পুড়েশ অড়ফসার। আপড়ি সব িালিি 
ড়ক করলে হলব আপিালক।’ হাড়স মুলখ বেে আহমদ মুসা। 

‘ধেবাদ স্যার। আপড়ি অলিক পুড়েলশর িীবি বাাঁচাবার, অলিক ক্ষড়ে 
এিালিার এবাং ব্ল্যাক ঈগলের গোকলদর ধলর রাখার বযবিা কলর ড়দলয়লেি। 
সন্ত্রাসীলদর গমাকাড়বোয় পুড়েশ গহডলকায়াটণার রক্ষার দাড়য়ত্ব আড়ম গো 
মড়হদেলকই ড়দলে োড়েোম। রক্ষা করলেি আপড়ি। আড়ম এখড়ি ওলক ড়ডউড়ট 
গেলক অফ কলর ড়দড়ে। আর.......।’ 

হোৎ এই সময় গটড়েলফালি একটা গুেীর শব্দ গভলস এে। একটা ‘আঃ’ 
আেণিাদ গভলস এে। গোড়ট উদয় োড়ির বুঝে আহমদ মুসা। োরপরই একড়ট 
শব্দ। গমাবাইে পলি োবার শব্দ। োর সলঙ্গ সলঙ্গই আবার গুেীর শব্দ গভলস এে। 
এর পলরই আবার দু’ড়ট গুেীর শব্দ গপে গটড়েলফালি। 

োরপর সব চুপচাপ। কো ও গচাঁচালমড়চ গভলস আসলে। ড়কন্তু ড়কেুই বুঝা 
োলে িা। 
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‘ড়ম. উদয় োড়ি’, ‘ড়ম. উদয় োড়ি’ বলে ডাকলে োগে আহমদ মুসা, 
ড়কন্তু গকাি উত্তর গপে িা। 

উলিগ গদখা ড়দে আহমদ মুসার মলি। সন্ত্রাসীরা ড়ক পুড়েশ গহডলকায়াটণার 
আক্রমণ কলরলে? ড়কন্তু সবগুলোই গো ড়রভেবালরর গুেীর শব্দ। ওলদর মড়রয়া 
আক্রমণ গহড়ভ অস্ত্র ড়দলয় হবার কো, ড়রভেবার ড়দলয় িয়। 

গমাবাইে বন্ধ করে আহমদ মুসা। 
‘ড়ক ঘটিা স্যার?’ বেে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি। োর কলণ্ঠ উলিগ। 
েয়িব গোবায়দা, ডািার খাোম্মা এবাং দাদী সবারই গচালখ-মুলখ 

উলিগ। 
‘ড়ক ঘলটলে আড়ম িাড়ি িা, ড়কন্তু বি ড়কেু ঘলটলে। এসড়প উদয় োড়ি 

গুেীড়বদ্ধ হলয়লেি বলে মলি হলে।’ বেে আহমদ মুসা। োর কলণ্ঠ গভীর উলিগ। 
‘একিি পুড়েশ অড়ফসালরর গে েিেন্ত্র এবাং পুড়েশ গহডলকায়াটণালর 

সন্ত্রাসীলদর হামোর গে কো আপড়ি গটড়েলফালি বেলেি, গসটাই ঘটে ড়কিা?’ 
বেে েয়িব গোবায়দা। 

‘ঘটলে পালর, ড়কন্তু ড়ক ঘলটলে বুঝলে পারড়ে িা। েলব আমার মলি হলে 
গুেী ড়বড়িময়টা পুড়েলশর মলধয হলয়লে। 

কো গশে কলরই আহমদ মুসা ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির ড়দলক গচলয় বেে, 
‘েুড়ম বাইলর পুড়েশলদর কালে বলস োক। োলদর কালে গকাি খবর আলস ড়কিা 
গদখ।’ 

ফরহাদ ফড়রদ উড়েিলক এ ড়িলদণশ গদয়ার পর ডািার খাোম্মার ড়দলক 
গচলয় বেে, ‘খাোম্মা আপিার কািটা দয়া কলর োিাোড়ি গসলর গফেুি। এসড়প 
উদয় োড়ি েড়দ ড়িহে হলয় োলকি, োহলে গকাি ড়বপদ আমালদর উপর আসলে 
পালর।’ 

‘আমরা গো ড়বপলদর মলধযই আড়ে। ড়িশ্চয় গকাি বি ড়বপলদর কো 
বেলেি?’ উড়িগ্ন কলণ্ঠ বেে েয়িব গোবায়দা। 

ডািার খাোম্মা পুরালিা আহে িািটা গেড়সাং-এর কাি শুরু কলর ড়দে। 



ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস  49 

 

আহমদ মুসা েখি গেড়সাং এর িলে ড়ির হলয় বলসলে। ঐ অবিায় বেে 
েয়িব গোবায়দার কোর উত্তলর, ‘আড়ম একটা আশাংকা করড়ে, ড়কন্তু োর আলগ 
েড়দ ড়বপদ আলস?’ 

‘গবটা এ সময় কো িা বেলে আমার কািটা সুন্দর হলব।’ বেে ডািার 
খাোম্মা। 

‘েুড়ম কাি কর ডািার মা। আর গকউ কো বেলব িা।’ বেে দাদী। 
‘আড়ম দুঃড়খে’ বলে েয়িব গোবায়দা দাদীর পালশ ড়গলয় বসে। 
গেড়সাং গশে কলর ডািার হাে পড়রষ্কার কলর এলস গসাফায় বলস বেে, 

‘গবটা ড়বলভি বাগণমযাি। গোমার িাম খৃষ্ট্াি হলেও েুড়ম খৃষ্ট্াি িও। োরা হারাম 
খায়, োলদর গা একটা ড়বিােীয় গন্ধ েিায়। অমুসড়েম কড়েগলদর সালে আড়ম 
কাি কড়র বলে আড়ম এটা িাড়ি। েুড়ম খৃষ্ট্াি িও অবশ্যই। গোমার কো-বােণার 
ষ্ট্াইলেও এটা বুঝা গগলে। েুড়ম োহলে ড়ক? গক েুড়ম। আমার পুরালিা প্রে এটা।’ 

ডািার খাোম্মার কো গশে হলেই ঘলর ঢুকে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি। 
োর মুলখ ড়কেুটা উলত্তিিা। আহমদ মুসার দৃড়ষ্ট্ ড়ফলর গগলে োর ড়দলক। বেে, 
‘ফরহাদ, মলি হলে ড়কেু খবর আলে?’ 

‘স্যার আলগর েয়িি পুড়েশ চলে গগলে। িেুি েয়িি পুড়েশ এলসলে।’ 
বেে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি। 

‘আেহামদুড়েল্লাহ, এসড়প উদয় োড়ি োহলে গবাঁলচ আলেি।’ 
একটু গেলমই ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির ড়দলক োড়কলয় আহমদ মুসা বেে, 

‘পুড়েশরা ড়কেু বলেড়ি? বোবড়ে কলরড়ি?’ 
‘িেুিরা গিলমই আলগর পুড়েশলদর বলেলে, অড়ফলস একটু গগােমাে 

আলে, গোমরা োিাোড়ি োও। আড়ম োলদর ড়িলজ্ঞস কলরড়েোম, ড়ক গগােমাে? 
প্রলের উত্তর োরা এড়িলয় গগলে।’ ফরহাদ ফড়রদ উড়েি বেে। 

আহমদ মুসা েয়িব গোবায়দালক উলেশ্য কলর বেে, ‘আড়ম গে ড়বপলদর 
কো বলেড়েোম, গস ড়বপদ গকলট গগলে। গে েয়িি পুড়েশ এেক্ষণ পেণন্ত এখালি 
ড়েে, োলদর প্রড়ে আমার আিা ড়েে িা। োই এলদর েুলে ড়িলয় িেুি পুড়েশ 
ড়দলে বলেড়েোম উদয় োড়িলক। ড়েড়ি গসটা কলরলেি।’ 
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‘গকি েুড়ম সলন্দহ কলরড়েলে এই পুড়েশ েয়িিলক?’ বেে দাদীমা। 
আহমদ মুসা পাত্তািী শহলরর ড়ডএসড়প মড়হদলের সালে সন্ত্রাসীলদর 

সম্পলকণর ড়বেয় সামলি এলি বেে, ‘আলগর েয়িিলক মড়হদে ড়িলয় এলসড়েে। 
সুেরাাং োলদরলক আড়ম ড়বশ্বস্ত মলি কড়রড়ি দাদীমা।’ 

কো গশে কলরই আহমদ মুসা বেে, ‘আড়ম ড়ম. উদয় োড়িলক আর 
একবার গদড়খ। ওখালি ড়ক ঘটে িািলে পারোম িা।’ 

আহমদ মুসা আবার গটড়েলফাি করে এসড়প উদয় োড়িলক। গমাবাইলে 
ড়রাং হলো ড়কন্তু গকউ সািা ড়দে িা। 

আহমদ মুসা ভাবে ঘটিা এই হলে পালর গে, োাঁর হাে গেলক গমাবাইে 
পলি োবার পর গসটা আর গোো হয়ড়ি এবাং উদয় োড়ি গসই ঘলর এখি গিই। 

আহমদ মুসা স্বগে কলণ্ঠ বেে, ‘আল্লাহ ভরসা।’ 
বলেই আহমদ মুসা োকাে ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির ড়দলক। বেে, 

‘পুড়েশ োকলেও আমালদর সেকণ োকা দরকার। পুড়েশ গহডলকায়াটণালর ওলদর 
সম্ভাবয আক্রমণ সফে হলে,ওরা এখালিও হামো চাোলে পালর। এখি রাে 
৮টা। রাে ২টা পেণন্ত েুড়ম পাহারা গদলব। রাে ২টায় আমালক িাড়গলয় গদলব। 
পলরর দাড়য়ত্ব আমার।’ 

‘অবশ্যই পারব স্যার।’ বেে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি। 
‘ড়কন্তু উড়ি গুেী চাোলে িালিি িা। পাহারা গদলবি ড়কভালব?’ ড়টপ্পড়ি 

কাটার সুলর বেে েয়িব গোবায়দা। 
মুখ োে হলয় উলেলে ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির। ড়বব্রে কলণ্ঠ ড়কেু বেলে 

োড়েে। আহমদ মুসা োলক োড়মলয় ড়দলয় বেে, ‘বন্দুক চােিা ভালো ড়িড়িস 
িয়। গফৎিা-ফাসালদর আগ্রাসি গমাকাড়বোর অপড়রহােণ কালিই শুধু এই খারাপ 
কািলক ববধ করা হলয়লে। সবাইলক সব সময় এ কালির িলে প্রলয়ািি হয় িা, 
হলে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি কালরা গপেলি োকলব িা। আপােে োর দাড়য়ত্ব 
আমালক প্রলয়ািি অনুসালর ও ড়েক সমলয় িাড়গলয় গদয়া।’ 

ড়মড়ষ্ট্ হাড়স ফুলট উলেলে েয়িব গোবায়দার গোাঁলট। 
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আহমদ মুসার কো গশে হলেই দাদী বেে, ‘খাবার গদয়া হলয়লে। এখি 
উে, সবাইলক গখলে হলব।’ 

‘ড়বলকলে আমার িাস্তা একটু বি হলয়লে। আড়ম এখি খাব িা। দু’টায় 
উলে ড়কেু গখলয় গিব। চে ফরহাদ এশার িামাে পলি ড়িই। োরপর আড়ম ঘুমাব, 
েুড়ম িাগলব।’ 

বলে উেলে োড়েে আহমদ মুসা। 
ডািার খাোম্মা বলে উেে, ‘উে িা, ড়বলভি বাগণমযাি। গোমার পড়রচয় 

আমার কালে ড়কেুটা পড়রষ্কার হলয়লে। েুড়ম এর মলধয একবার 
‘আেহামদুড়েল্লাহ’, আলরকবার ‘আল্লাহ ভরসা’ বলেে। োর মালি েুড়ম খৃষ্ট্াি 
িও। োহলে গোমার িাম ড়বলভি বাগণমযাি গকি? বেলে হলব গক েুড়ম? গোমার 
এই েদ্মলবশ গকি?’ ডািার খাোম্মার িালোিবান্দা কণ্ঠ। 

আহমদ মুসা উলে দাাঁিাে। বেে, ‘খাোম্মা, আমার গে পড়রচয় গপলয়লেি 
গসটা সেয। আমার বাড়ক পড়রচয় আপড়ি মযাডাম েয়িব গোবায়দার কাে গেলক 
িািলে পারলবি। আমার েদ্মলবশ ড়বপক্ষলক ড়বভ্রান্ত এবাং কালির সুড়বধার িলে 
খাোম্মা।’ গম্ভীর কণ্ঠ আহমদ মুসার। 

আহমদ মুসার গম্ভীর, প্রশান্ত মুলখর ড়দলক একবার োড়কলয় ডািার 
খাোম্মা বেে, ‘ড়েক আলে গবটা।’ 

েয়িব গোবায়দা উলে দাাঁড়িলয়ড়েে। বেে ডািার খাোম্মালক, ‘আসুি 
খাোম্মা। গখলে গখলে সব বো োলব।’ 

পলর আহমদ মুসালক উলেশ্য কলর বেে, ‘গবািলক ‘মযাডাম’ বো ড়ক 
ভালো গদখায়?’ 

‘আপড়িও আমালক ‘স্যার’ বলেি।’ বেে আহমদ মুসা। 
েয়িব গোবায়দার মুখ উজ্জ্বে হলয় উেে। বেে, ‘আর বেব িা ভাই 

সালহব।’ 
েয়িব গোবায়দা পা বািাে ডাইড়িাং রুলমর ড়দলক োবার িলে। 
আহমদ মুসারা এগুলো িায়িামালের ড়দলক। 
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রাে েখি সালি ড়েিটা। ব্ল্যাক ঈগলের পাত্তািী ড়সড়টর আইিযাক 

িযাকব এবাং ব্ল্যাক ঈগলের োই অপালরশি প্রধাি ড়শমি আলশর একটা গোট 
ঝাউ গালের আিালে দাাঁড়িলয় িাইটড়ভশি দূরবীি গচালখ োড়গলয় পাত্তািী পুড়েশ 
গহডলকায়াটণার এবাং োর আশপাশ পেণলবক্ষণ করলে। 

পাত্তািী পুড়েশ গহডলকায়াটণার একটা উচ্চভড়ূমর উপর। উচ্চভূড়ম 
গগাটাটাই ফেি গালের বাগাি। উচ্চভড়ূমর মাঝখালি গলি গোো হলয়লে োে 
ইলটর বেড়র পুড়েশ গহডলকায়াটণারড়ট। গহডলকায়াটণালরর চারড়দক ড়ঘলর বাগাি। 
এই বাগালিরই এখালি-লসখালি পুড়েশলদর গরড়সলডড়ন্সয়াে বস্নক। 

পুড়েশ গহডলকায়াটণার ড়েি েো। ড়কন্তু মাড়টর ড়িলচ রলয়লে আরও দু’ড়ট 
আন্ডার গ্রাউন্ড গলার। এই গলারগুলোলে রাখা হয় ভয়াংকর সব ড়ক্রড়মিােলদর। 

বাগালির গভের গোট একটা ঝাউলয়র আিাে গেলক আইিযাক িযাকব 
ও ড়শমি আলশলরর িাইটড়ভশি দূরবীি এই পুড়েশ গহডলকায়াটণারলকই খুাঁড়টলয় 
খুাঁড়টলয় গদখড়েে। োলদর উলেশ্য পাহারায় োকা পুড়েশলদর গদখা। োলদর 
িাইটড়ভশি দূরবীলির দৃড়ষ্ট্লে পুড়েশ গহডলকায়াটণালরর ফ্রন্ট ড়ভউ ড়িখুাঁেভালব ফুলট 
উলেলে। ড়কন্তু একিি পুড়েশলকও গকাোও পাহারায় গদখলে িা। 

স্বড়স্তর হাড়স ফলুট উেে আইিযাক িযাকব এবাং ড়শমি আলশর দু’িলির 
মুলখই। আইিযাক িযাকব বেে, ‘ড়ম. আলশর স্যার, মলি হলে আমালদর 
ড়ডএসড়প মড়হদে পড়রকল্পিা মাড়ফক কাি করলে গপলরলে।’ 

‘োহলে গো কাি শুরু করা দরকার। পুড়েশ গহডলকায়াটণালরর ড়ডউড়টরে 
ও পাহারায় োকা পুড়েশলদর সাংজ্ঞাহীি করার িে গে ড়বলশে গলালরাফরম গযাস 
োলক গদয়া হলয়লে, োর গময়াদ দু’ঘণ্টা। এক ঘণ্টা পর সবাই সাংজ্ঞা ড়ফলর পালব। 
আমালদর ড়কন্তু ১৫ ড়মড়িট সমলয়র মলধয সব কাি গশে কলর ড়ফরলে হলব।’ বেে 
ড়শমি আলশর। 

‘ড়েক। ো িা হলে বাধা পাওয়ার ঝুাঁড়কর মলধয পিলে হলব। পুড়েশ 
গহডলকায়াটণালর গকউ এলে ড়কাংবা গটড়েলফাি কলর অবযাহেভালব গিা ড়রিাই 



ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস  53 

 

গপলে ড়বেয়টা ধরা পলি গেলে পালর।’ বলে আইিযাক িযাকব হােঘড়ির 
গরড়ডয়াম ডায়ালের ড়দলক োকাে। সময় ৩টা গবলি ৩২ ড়মড়িট। ড়েক ড়েিটা ৩০ 
ড়মড়িলট গস গলালরাফরম গযাস গেলিলে। সুেরাাং দুই ড়মড়িট চলে গগলে অপালরশি 
শুরু হবার পর। 

‘চেুি োহলে অগ্রসর হওয়া োক। আড়ম সাংলকে ড়দড়ে সবাই আমালদর 
ফলো করলব।’ বেে ড়শমি আলশর। 

‘িা স্যার, সম্পূণণ ড়িড়শ্চে িা হলয় এভালব অগ্রসর হওয়া োলব িা। আড়ম 
গদলখ আড়স।’ বলে েুটে আইিযাক িযাকব পুড়েশ গহডলকায়াটণালরর ড়দলক। 

গগলট গপৌলেই গস গদখে গগলটর দু’পালশর দুই গগট বলি চারিি 
পুড়েলশর গদহ সাংজ্ঞাহীিভালব গকািটা গটড়বলে, গকািটা গমলঝলে পলি আলে। 
গভেলর ঢুলক ড়ডউড়ট রুম পেণন্ত একই দৃশ্য গদখে আইিযাক িযাকব। ড়বড়ভন্ন িাি 
ড়মলে প্রায় ড়েড়রশিি পুড়েশলক সাংজ্ঞাহীি অবিায় গস গদখলে গপে। ড়ডউড়ট রুলম 
ড়ডএসড়প মড়হদেলকও সাংজ্ঞাহীি অবিায় গদলখ গস ভীেণ খুড়শ হলয়লে। এটাই 
পড়রকল্পিা ড়েে গে, ড়ডএসড়প মড়হদে ড়িলিও সাংজ্ঞাহীি হলব, োলে গস সকে 
সলন্দলহর উলধণ োলক। 

ড়ডউড়ট রুম গেলক গবরুবার সময় আইিযাক িযাকব গটড়বলের উপর ঢলে 
পলি োকা পুড়েলশর গদহ েুলে ধলর একটা ঝাকুড়ি ড়দে গলালরাফরলমর এযাকশি 
গদখার িলে। 

ঝাাঁকুড়ি ড়দলয় গেলি ড়দলেই গড়িলয় গদহড়ট গমলঝয় পলি গগে। 
হাড়স মুলখ েুলট পুড়েশ গহডলকায়াটণার গেলক গবড়রলয় এে আইিযাক 

িযাকব। 
গপৌলে খবর ড়দে আলশরলক, ‘স্যার মাে একদম পড়রষ্কার। ৩০ িি 

পুড়েশলক সাংজ্ঞাহীি পলি োকলে গদলখ এোম। ড়ডএসড়প মড়হদেলকও। চেুি 
োওয়া োক।’ 

‘োব। গশাি আইিযাক িযাকব, েুড়ম গো িাি, মড়হদে ো বলেলে। ড়েি 
েোর গরড ড়সড়কউড়রড়ট রুলম ড়েফট আলে ভূগভণি কলক্ষ িামার। ভূগলভণর গ্রাউন্ড 
গলালর আমালদর গোকলদর রাখা হলয়লে। েুড়ম দশ বালরা িিলক ড়িলয় োলব 
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োলদর উদ্ধালরর িে। আড়ম অবড়শষ্ট্লদর ড়িলয় ড়িলচ পাহারায় োকব। োওয়া ও 
আসার মলধয দশ ড়মড়িলটর গবড়শ সময় েুড়ম পালব িা মলি গরখ।’ বেে ড়শমি 
আলশর। 

‘দশ ড়মড়িট েলেষ্ট্ স্যার। চেুি।’ আইিযাক িযাকব বেে। 
সবাই গপৌেে পুড়েশ গহডলকায়াটণালর। 
পড়রকল্পিা গমাোলবক আইিযাক িযাকব ১২ িিলক ড়িলয় ড়েি েোর 

গরড ড়সড়কউড়রড়ট রুলমর ড়দলক েুটে ড়সাঁড়ি ড়দলয়। দুই েো শূে গদখে। চার 
েোও োই। েলব গরড ড়সড়কউড়রড়ট রুলম ঢুলক গদখে চারিি পুড়েশ সাংজ্ঞাহীি 
অবিায় পলি আলে। খুড়শ হলো আইিযাক িযাকব। একিলির পাাঁিলর োড়ে 
গমলর বেে, ‘হারামিাদারা, আমালদর গোকলদর আটলক গরলখড়েে?’ ড়েফলটর 
সুইচ অি করে আইিযাক িযাকব। ড়েফলটর দরিা খুলে গগে। 

ড়েফলট উেে ওরা বার িি। 
ড়েফট ড়গলয় গপৌেে ভূগভণি দুই গলালরর গ্রাউন্ড গলালর। 
ড়েফলটর দরিা খুলে গগে। সামলিই ড়বরাট হে ঘর। 
হে ঘলর বাাঁধা অবিায় পলি আলে োলদর ১২ িি গোক। 
আইিযাক িযাকবলদর গদলখ ওরা আিলন্দ ড়চৎকার কলর উেে। 
দ্রুে ওলদর বাাঁধি খুলে গদয়া হলো। 
আিলন্দ এলক অপরলক ওরা িড়িলয় ধরে। কুশে ড়বড়িময় শুরু হলয় 

গগে। 
আইিযাক িযাকব ড়চৎকার কলর বেে, ‘এখি এসব রাখ। আলগ গবর 

হও পুড়েশ গহডলকায়াটণার গেলক।’ 
বলেই আইিযাক ড়েফলটর বন্ধ দরিার ড়দলক চেে। 
চাপে ড়েফলটর উপলর উোর সুইচ। 
সবাই েুলট আসলে োগে ড়েফলটর ড়দলক। 
ড়েফলটর দরিা খুেে িা । 
সুইলচর ড়দলক োকাে আইিযাক িযাকব। গদখে সুইলচ আলো জ্বেলে 

িা। চমলক উেে আইিযাক িযাকব। আবার সুইচ ড়টপে। িা সুইলচ আলো জ্বেলে 



ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস  55 

 

িা। চমলক উেে আইিযাক িযাকব। আবার সুইচ ড়টপে। িা সুইলচ আলো জ্বেলে 
িা। 

‘োহলে ড়ক ড়বদুযৎ চলে গগলে?’ স্বগে কলণ্ঠই গেি বলে উেে আইিযাক 
িযাকব। 

আইিযাক িযাকলবর পালশ এলস দাাঁড়িলয়ড়েে আলগ বন্দী হলয় আসা ১২ 
িলির একিি অযারি আড়িি। 

অযারি আড়িি গেবািি বাংলশাদ্ভুে একিি ইহুদী। োর বেণমাি বসবাস 
োইেযালন্ড। 

অযারি আড়িি বেে, ‘স্যার ড়বদুযৎ োয়ড়ি। গদখুি এই ঘলর গো ড়বদুযৎ 
আলে।’  

‘ড়েক গো ড়বদুযৎ োয়ড়ি! োহলে সুইলচ ড়বদুযৎ গিই গকি?’ োর গচালখ-
মুলখ উলিগ। 

কো গশে কলরই আবার বলে উেে, ‘শুধু ড়েফলটর ড়বদুযৎ গো এভালব 
োয় িা! গকউ ড়ক ড়েফলটর ড়বদুযৎ োইি গকলট ড়দে?’ আেণিালদর মে গশািার 
আইিযাক িযাকলবর কো। 

গস পাগলের মে ড়েফলটর সুইচ ড়টপলে োগে। োড়ে োগাে ড়েফলটর 
দরিায়। 

আইিযাক িযাকলবর োড়েলে ড়েফলটর দরিায় সামাে শব্দও হলো িা। 
অযারি আড়িি বেে, ‘স্যার ড়েফট এবাং ড়সাঁড়ি মুলখর দরিা কলয়ক ইড়ি 

পুরু ড়ষ্ট্লের। আমরা অলিক োড়ে-টাড়ে গমলর গদলখড়ে। মলি হয় গবামালেও 
দরিার ড়কেু হলব িা। 

আইিযাক িযাকব গমাবাইে গবর করে ড়শমি আলশরলক গটড়েলফাি 
করার িলে। ড়কন্তু গদখে গমাবাইলে গিটওয়াকণ গিই। 

‘আমালদরলক ওরা িালপ গফলেলে’ বলে ড়চৎকার কলর উলে আইিযাক 
িযাকব োর গমড়শিগালির সব গুেী উিাি করে ড়েফলটর দরিার উপর। 

ড়েফলটর দরিায় োগা সবগুলো গুেী ঝলর পিে গমলঝলে। দরিায় 
সামাে দাগও পিে িা। োর মালি দরিাগুলো বুলেট পু্রফ। 



ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস  56 

 

গক্রালধ, গক্ষালভ, উলিলগ পাগলের মে হলয় ওলে আইিযাক িযাকব। 
উন্মলত্তর মে োড়ে ড়দলে োগে ড়েফলটর দরিার উপর। 

ওড়দলক ড়শমি আলশর আইিযাক িযাকবলক োলদর গোকলদর উদ্ধালরর 
িলে পাড়েলয় ড়দলয়ই পুড়েশ গহডলকায়াটণার গভেলর ড়বড়ভন্ন িালি পড়িশি গিয়। 
পড়িশি ড়িলয়ই ড়িলদণশ গদয় সাংজ্ঞাহীিলদর পালশ পলি োকা গষ্ট্িগাি ও 
ড়রভেবার ড়িলয় োর সামলি এক িায়গা িমা করলে। 

গস ড়িলি পড়িশি ড়িলয়ড়েে দুই গগট বলির মাঝখালি। 
অস্ত্রগুলো এক িায়গায় স্তুপ করার পর সবাই ড়রোঙ মুলড গল্প-গুিব 

শুরু করে। 
ড়েক এই সময় ড়েি েোয় গুেীর একড়ট শব্দ হলো। 
ড়শমি আলশর চমলক উলে দাাঁিাে। 
সালে সালে ব্ল্যাক ঈগলের গে গেখালি ড়েে অস্ত্র ড়িলয় উলে দাাঁিাে। 

োলদর সবার দৃড়ষ্ট্ ড়েি েোর ড়দলক। 
অেড়দলক গুেীর শলব্দর সাংলগ সাংলগ সাংজ্ঞাহীি পুড়েলশর সবাই গড়িলয় 

গড়িলয় ড়বড়ভন্ন ড়দলক সলর গগে এবাং েুকালিা অস্ত্র ড়িলয় উলে দাাঁিালো। োরা 
প্রলেযলকই োর োর ড়িকটবেণী ব্ল্যাক ঈগলের গোকলক টালগণট করে। 

দুই গগট বলির চার সাংজ্ঞাহীি পুড়েশ গবড়রলয় এলসলে ড়িঃশলব্দ। োলদর 
হালেও গগাপি িাি গেলক গবর কলর ড়িলয় আসা চার গষ্ট্িগাি। 

গুেীর শলব্দর পর গেলক োলদর গবড়রলয় আসার মলধয ১৫ গসলকন্ড 
সময়ও োলগড়ি। 

োরা দু’ড়দক গেলক েখি ড়শমি আলশলরর গপেলি এলস দাাঁিাে, েখিও 
োর উদগ্রীব দৃড়ষ্ট্ ড়েি েোর ড়দলক। োর হ্যান্ডলমড়শিগাি গবলল্ট ঝুেলে এবাং 
োর ড়রভেবার হালে ঝুেলে। 

চারিলির একিি ড়গলয় োর গষ্ট্িগালির বাাঁট ড়দলয় ড়শমি আলশলরর 
ড়রভেবার ধরা হালে আঘাে করে। 

ড়রভেবার পলি গগে োর হাে গেলক। 
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চমলক উলে চরড়কর মে ঘুলর দািাে ড়শমি আলশর। োর একটা হাে 
চলে ড়গলয়ড়েে োর হ্যান্ডলমড়শিগালির বাাঁলট। 

গষ্ট্িগাি ড়দলয় গে পুড়েশ ড়শমি আলশলরর হালে আঘাে কলরড়েে, োর 
গষ্ট্িগাি উলে ড়গলয়ড়েে ড়শমি আলশলরর বুক বরাবর। গস উলে দাাঁিাবার সাংলগ 
সাংলগই বেে, ‘োভ হলব িা অলস্ত্র হাে ড়দলয় গোমার সামলি চারটা গষ্ট্িগাি। 
এলকবালর ঝাাঁঝরা হলয় োলব েুড়ম।’ 

ড়শমি আলশলরর হাে সলর এে হ্যান্ডলমড়শিগালির বাাঁট গেলক। 
চার পুড়েলশর একিি দ্রুে ড়গলয় ড়শমি আলশলরর দুই হাে গপেলি গটলি 

ড়িলয় হােকিা পড়রলয় ড়দে। 
ড়শমি আলশর ক্রুব্ধ কলণ্ঠ বলে উেে, ‘গোমরা চারিি। ড়কন্তু আমার ড়েি 

ডিি গোক গোমালদর গহডলকায়াটণার দখে কলর আলে। এখড়ি এলস পিলব 
োরা।’ 

একিি পুড়েশ ড়শমি আলশরলক ঘুড়রলয় ড়দে োলে পুড়েশ 
গহডলকায়াটণালরর গভেরটা গদখলে পায়। 

গভেলর গচাখ পিলেই আাঁৎলক উেে ড়শমি আলশর। গদখে, ব্ল্যাক 
ঈগলের প্রলেযলকর গপেলি একিি কলর পুড়েশ। সবারহ হালেই হ্যান্ডকাফ। 

ড়বস্মলয় বাকরুদ্ধ অবিা ড়শমি আলশলরর। োহলে পুড়েলশর সাংজ্ঞাহীি 
হওয়ার বযাপারটা ড়ক ভুয়া?’ 

এক পুড়েশ বেে, ‘আশা করলবি িা গে, আপিালদর োরা বন্দী ব্ল্যাক 
ঈগেলদর উদ্ধার করলে গগলে, োরা আপিালদর উদ্ধার করলে আসলে। উদ্ধার 
করলে ড়গলয় ওরা ড়িলিরাই এখি সােীলদর সালে খাাঁচা-বন্দী হলয়লে।’ 

ড়বস্ময়-উলিলগ মুখ চুপলস গগে ড়শমি আলশলরর। বেে, ‘ড়ডএসড়প 
মড়হদলের সাংজ্ঞা হারালিাও ড়ক িাটক?’ 

‘িা োরটাই আসে। োর সালে আপিালদর গোগসািলশর শুধু ঐটুকুই 
বাস্তবাড়য়ে হলয়লে। োলক সাংজ্ঞালোপ কলর গফলে রাখা হলয়ড়েে আপিালদর 
ড়বশ্বাস অিণলির িলে।’ বেে একিি পুড়েশ। 
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এ সময় গদােো গেলক এসড়প উদয় োড়ির কণ্ঠ গশািা গগে। ড়িলদণশ ড়দে 
গস, ‘বন্দী সবাইলক ব্ল্যাক গচম্বালর ড়িলয় এস।’ 

পুড়েশ গহডলকায়াটণালরর ‘ব্ল্যাক গচম্বার’ হলো একটা িািড়িট কক্ষ। মাত্র 
এক দরিার িািাোহীি এক ড়বশাে ঘর এটা। বাোস োোয়ালের িে 
প্রলয়ািিীয় ড়কেু ক্ষদু্রাকালরর গভড়ন্টলেশি রলয়লে ঘরড়টলে। গগ্রফোলরর পর 
ড়ক্রড়মিােলদর গিলে বা পুড়েশ হািলে ড়কাংবা িািান্তলর পাোলিার আলগ এই ঘলর 
রাখা হয়। 

হ্যান্ডকাফ পরা অবিায় প্রলেযকলক গসই ঘলর ড়িলয় গোো হলো।  
ভূগভণি কক্ষ গেলক আরও ২৪ িিলক হ্যান্ড কাফ পরা ও সাংজ্ঞাহীি 

অবিায় এলি ‘ব্ল্যাক গচম্বালর’ গোো হলো। এলদর মলধয আইিযাক িযাকবও 
সাংজ্ঞাহীি ড়েে। 

ব্ল্যাক গচম্বালর ‘ব্ল্যাক ঈগে’ এর বন্দীর গমাট সাংখযা ৪৮ িি। 
বাম হালে বযালন্ডি বাধা এসড়প উদয় োড়ি ড়শমি আলশলরর সামলি 

দাাঁড়িলয় বেে, ‘েুড়মই সম্ভবে পালের গগাদা। গোমরা ড়ডএসড়প মড়হদেলক বশ 
কলর মলি কলরড়েলে বন্দীলদর উদ্ধার করাসহ ো ইো োই কলর োলব। ড়কন্তু 
পারড়ি। সড়েয বেলে ড়ক গোমালদর এেবি ড়বপেণয় এে সহলি হলব আমরাও 
কল্পিা করলে পাড়রড়ি। এর অেণ গোমালদর গখো খেম হওয়ার পলে।’ 

ড়শমি আলশলরর ড়বধ্বস্ত গচহারায় গেি আগুি জ্বলে উেে। বেে, ‘ব্ল্যাক 
ঈগেলক এে গোট কলর গদখ িা। পস্তালে হলব। মলি গরখ ব্ল্যাক ঈগলের ডািার 
ড়িলচ গগাটা দুড়িয়া। আর োইেযালন্ডও ব্ল্যাক ঈগে দুবণে িয়। শাহবাড়ি, েয়িব 
গোবায়দার বাসা এবাং আিলকর ড়বপেণয় আমালদর কালে দুলবণাধয। ড়কন্তু এর মূেয 
গোমালদরলক ড়দলে হলব।’ 

‘মূেয আমরা অলিক ড়দলয়ড়ে। বহু োই মানুেলক গোমরা গমলরে। এবার 
আমালদর মূেয আদায় করার পাো। ড়কন্তু বেে গোমরা এখালি মুসেমািলদর 
ঘালি চলিে গকি? োলদর ঘালি সন্ত্রালসর বদিাম চাড়পলয় গোমালদর োভ?’ বেে 
এসড়প উদয় োড়ি। 

‘ব্ল্যাক ঈগে কাউলক বকড়ফয়ে গদয় িা।’ বেে ড়শমি আলশর। 
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‘গদয় িা। ড়কন্তু এবার গদলব।’ বেে উদয় োড়ি। োর কণ্ঠ কলোর।  
উদয় োড়ি োমলেই ড়শমি আলশর বলে উেে, ‘আমালদর এই চড়িশ 

িি সাংজ্ঞাহীি হলো ড়ক কলর?’ 
‘পুড়েশলদর সাংজ্ঞাহীি করার িে গোমরা গে গলালরাফরম গযাস 

মড়হদেলক ড়দলয়ড়েলে, গসই গযাস ড়দলয় বন্দীখািায় এলদর আমরা সাংজ্ঞাহীি 
কলরড়ে। োলে ড়িরুপদ্রলব সবাইলক হ্যান্ডকাফ পড়রলয় এই ব্ল্যাক-লচম্বালর আিলে 
পাড়র।’ 

বলেই এসড়প উদয় োড়ি ঘর গেলক গবড়রলয় এে। সাংলগ সাংলগ ড়ষ্ট্লের 
দরিা বন্ধ হলয় গগে। 

কপালের ঘাম মুলে এসড়প উদয় োড়ি কমুযড়িলকশি রুলম ঢুকে 
বযাাংকলকর সালে কো বোর িে। ড়ডএসড়প মড়হদলের ঘটিার বযাপালর পূলবণও 
একবার গস কো বলেলে বযাাংকলকর সালে। 
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৩ 
গভার ৫টা। সূেণ ওোর অলিক বাড়ক। 
কলয়ক কড়প বযাাংকক টাইমস হালে ড়িলয় ঘলর প্রলবশ করে ফরহাদ 

ফড়রদ উড়েি। 
ফিলরর িামাে পিার পর পড়ত্রকার িলে বাইলর ড়গলয়ড়েে। 
দু’কড়প ড়িলিলদর িলে গরলখ অবড়শষ্ট্ ২ কড়প কাগি পড়রচাড়রকার 

হালে দু’েোয় পাড়েলয় ড়দে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি। 
িামাে পলি শুলয় ড়েে আহমদ মুসা। 
ফরহাদ ফড়রদ উড়েি ১ কড়প কাগি আহমদ মুসার ড়দলক এড়গলয় ড়দে। 
আহমদ মুসা পড়ত্রকা হালে িা ড়িলয় বেে, ‘েুড়ম পি আড়ম শুড়ি 

ফরহাদ।’ 
গবলডর পালশ গসাফায় বসে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি। বেে, ‘পুড়েশ 

গহডলকায়াটণালরর ঘটিালক পড়ত্রকা েীড আইলটম কলরলে স্যার। একদম আট 
কোম বযািার।’ 

‘পি।’ বেে আহমদ মুসা। 
‘স্যার গহড়ডাংটা হলো: ‘অলিক সন্ত্রাসী কমণকা--র সালে িড়িে একড়ট 

সন্ত্রাসী গ্রুলপর ৩৬ িিলক পুড়েশ গহডলকায়াটণালর হামোর প্রাক্কালে পাকিাও করা 
হলয়লে।’ গহড়ডাং এর ড়িলচ একটা গশাল্ডার। ো হলো, ‘সন্ত্রাসীলদর সালে 
গোগসািশকারী ড়ডএসড়প মড়হদেলক আহে অবিায় গগ্রফোর করা হলয়লে।’ 

‘আমার অনুমাি ড়েক হলয়লে। এখি পি ড়িউিটা।’ 
পিলে শুরু করে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি, ‘গে রালে পাত্তািী পুড়েশ 

গহডলকায়াটণালর হামোর গচষ্ট্া কালে ‘ব্ল্যাক ঈগে’ িালমর এক সন্ত্রাসী গ্রুলপর ৩৬ 
িি সন্ত্রাসী আটক হলয়লে। এর আলগ এই রালেই সন্ত্রাসীলদর সালে 
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গোগসািশকারী ড়ডএসড়প মড়হদে পুড়েশ গহডলকায়াটণালর এক সন্ত্রাসী 
অপেৎপরো চাোলিার সময় আহে হলয় গগ্রফোর হি। 

ঘটিার ড়ববরলণ প্রকাশ, গে রালে একিি শুভাকাঙক্ষী গটড়েলফালি 
পাত্তািী এসড়প উদয় োড়িলক িািাি গে, োর আশাংকা আি রালে পাত্তািী পুড়েশ 
গহডলকাটণার সন্ত্রাসীলদর িারা আক্রান্ত হলে পালর। ড়েড়ি আরও িািাি, পাত্তািী 
ড়ডএসড়প মড়হদলের সালে সন্ত্রাসীলদর গোগসািশ রলয়লে। শুভাকাঙক্ষী বযড়িড়ট 
োর সলন্দলহর সমেণলি ড়বড়ভন্ন েেয গদি। ড়ডএসড়প আড়ি গপলে এই গটড়েলফাি 
শুিড়েলেি অেবা চোর সময় োর কালি কো আলস। ড়ডএসড়প েখি বুঝলে পালর 
সন্ত্রাসীলদর সালে োর গোগসািলশর কো এসড়প উদয় োড়ি গিলি গফলেলে, 
েখি গস ড়দড়িড়দক জ্ঞাি শূে হলয় হেযার িলে গুেী কলর এসড়প উদয় োড়িলক। 
গশে মুহূলেণ গটর পাওয়ায় উদয় োড়ি ড়িলিলক রক্ষা করলে সমেণ হি। েলব োর 
হালে গুেী োলগ। এসড়পলক ড়ডএসড়প’র গুেী করাটা একিি পুড়েশ অড়ফসালরর 
কালে ধরা পলি োয়। ড়ডএসড়প ড়িেীয় গুেী করার আলগই ড়েড়ি ড়ডএসড়পর হালে 
গুেী কলরি। মড়রয়া ড়ডএসড়প বাম হালে ড়রভেবার েুলে ড়িলয় পুড়েশ 
অড়ফসারলকও গুেী করলে োড়েে, এই সময় গপেি ড়দক গেলক েুলট আসা দু’িি 
পুড়েশ ড়ডএসড়পর উপর ঝাাঁড়পলয় পলি এবাং োর হাে গেলক ড়রভেবার গকলি 
গিয়। এভালব ধরা পলি োয় ড়ডএসড়প মড়হদে। 

ড়ডএসড়প মড়হদে গগ্রফোর হওয়ায় পুড়েশ গহডলকায়াটণালর আক্রমলণর 
গগাটা িযাি ধরা পলি োয়। ড়িজ্ঞাসাবালদ ড়েড়ি সবড়কেু স্বীকার কলরি। 
সন্ত্রাসীলদর পড়রকল্পিা ড়েে, ড়ডএসড়প মড়হদে ড়বলশে গলালরাফরম গযাস ড়দলয় 
পুড়েশ গহডলকায়াটণালরর সবাইলক ড়িড়দণষ্ট্ সমলয় আধা ঘণ্টার িে সাংজ্ঞাহীি কলর 
গফেলব। ড়ডএসড়প মড়হদে ড়িলিও সাংজ্ঞাহীি হলব সলন্দলহর বাইলর োকার 
িলে। এই আধা ঘণ্টা সমলয় সন্ত্রাসীরা পুড়েশ গহডলকায়াটণালর প্রলবশ কলর 
োলদর ১২ িি বন্দী সহলোগীলক মুি কলর ড়িলয় োলব। 

এসড়প উদয় োড়ির কলোর ড়িলদণলশ পুড়েশ গহডলকায়াটণালরর ঘটিা এবাং 
ড়ডএসড়প মড়হদে ধরা পিার ঘটিা গগাপি রাখা হয় এবাং িাটলকর দৃশ্য 
এমিভালব সািালিা হয় োলে সন্ত্রাসীরা মলি কলর োলদর পড়রকল্পিা গমাোলবক 



ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস  62 

 

কাি হলয়লে। এই ড়বশ্বাস ড়িলয় সন্ত্রাসীরা েখি গহডলকায়াটণালর প্রলবশ করলব এবাং 
আটক সােীলদর উদ্ধার করলে োলব, েখি োলদর িালে আটকালিা হলব। 

এসড়প উদয় োড়ির পড়রকল্পিা শেভাগ কােণকরী হলয়লে। পুড়েশ 
গহডলকায়াটণালর প্রলবশকারী ৩৬ িি সন্ত্রাসীর সকেলকই আটক করা হলয়লে। 

গগ্রফোরকৃেলদর মলধয ব্ল্যাক ঈগে এর দু’িি ড়বলদশী বি গিোসহ 
কলয়কিি ড়বলদশী রলয়লেি। 

সন্ত্রাসীলদর উলেশ্য সম্পড়কণে একটা প্রলের িবালব পুড়েলশর একড়ট সূত্র 
বলে, ‘পাত্তািী অিলে সাম্প্রড়েক সবগুলো ঘটিায় ব্ল্যাক ঈগে িড়িে। োরা 
সুপড়রকড়ল্পেভালব োলদর সন্ত্রালসর দায় চাপাে পাত্তািী মুসেমািলদর ঘালি। 
োলদর এই েিেলন্ত্রর ড়শকার হলয় িালবর িহীর উেীিসহ গবশ ড়কেু পাত্তািী 
মুসড়েম গগ্রফোর হয় বলে মলি করা হলে।’ 

অে একড়ট প্রলের িবালব এসড়প উদয় োড়ি পুড়েশলক েেয প্রদািকারী 
শুভাকাঙক্ষী বযড়ির পড়রচয় প্রদালি অস্বীকৃড়ে জ্ঞাপি কলর বলেি, ড়েড়ি োই 
িিগলণর বন্ধু। োর একক সাহালেযই সন্ত্রাসীলদর েিেন্ত্রলক ড়দলির আলোলে 
আিা সম্ভব হলয়লে। 

ড়বিা রিপালে ড়বপেু সাংখযক ভয়াংকর সন্ত্রাসীলদর ধরার পড়রকল্পিা 
এবাং োর সফে বাস্তবায়লি এসড়প উদয় োড়ি সরকারসহ সবণমহলে প্রশাংড়সে 
হলেি। 

িািা গগলে গে রালেই ৪৮ িি সন্ত্রাসীলক একটা ড়বলশে ড়বমালি 
বযাাংকলক ড়িলয় োওয়া হলয়লে। এে ড়বপেু সন্ত্রাসী এভালব হালে-িালে ধরা পিার 
ঘটিা োইেযালন্ডর ইড়েহালস অিে। আি গেলকই সন্ত্রাসীলদর ড়িজ্ঞাসাবাদ শুরু 
হবার কো।’ 

আহমদ মুসা শুলয় গেলক খবর পিা শুিড়েে। 
ফরহাদ ফড়রদ উড়েি খবর পিা গশে করলেই আহমদ মুসা বলে উেে, 

‘আেহামদুড়েল্লাহ। আশার গচলয় ফে আল্লাহ গবড়শ ড়দলয়লেি।’ 
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‘হ্যাাঁ ভাই, আহমদ মুসালক আল্লাহ অসীম ভালোবালসি। আহমদ মুসা 
ড়িকে অন্ধকালর রাখলেও ো গসািােী গসাবলহ সালদক রূপ গিয়। গোমালক 
ধেবাদ ভাই।’ 

আহমদ মুসা ও ফরহাদ ফড়রদ উড়েি দু’িলিই গচাখ গফরাে। গদখে 
দাদী ও েয়িব গোবায়দা দাাঁড়িলয়। োলদর হালেও কাগি। 

আহমদ মুসারা োলদর ড়দলক োকালেই দাদী বেে, ‘আমরা এ খবরটা 
আলগই শুলিড়ে োই ড়টড়ভ’র ওয়াল্ডণ চযালিলে। ড়িউলির প্রায় সব কোই গদখড়ে 
ড়টড়ভলে বলেলে। আমরা কািলক ড়বশ্বাস করলে পাড়রড়ি। খবলরর কাগি গদলখ 
েলবই প্রাণ গপলয়ড়ে। োই কাগি ড়িলয়ই েুলট এলসড়ে ভাই।’ 

এক ড়িঃশ্বালস কোগুলো বলে োমে দাদী। 
‘আল্লাহর হািার গশাকর দাদীমা। সরকালরর ড়দক গেলক অন্তে ড়িড়শ্চন্ত 

হওয়া গগে। পাত্তািী মুসেমািলদর এখি সরকালরর ভলয় পাড়েলয় গবিালে হলব 
িা। িালবর িহীর উড়েিলক গো সরকাড়রভালবই ড়িলদণাে করা হলো।’ বেে 
আহমদ মুসা। 

‘ভাইয়ালক উদ্ধালরর িলে গো সরকারও উলদযাগ গিলবি।’ েয়িব 
গোবায়দা বেে। 

‘অবশ্যই গিলব গবাি।’ বেে আহমদ মুসা। 
‘স্যার আপড়িও সরকালরর উপর ভরসা করলেি? আপড়ি আসার আগ 

পেণন্ত সরকার সেয উদ্ধার করলে পালরড়ি, গচষ্ট্াও কলরড়ি। ব্ল্যাক ঈগলের কাাঁউলক 
ধরার গক্ষলত্র এখি পেণন্ত সরকালরর গকাি কৃড়েত্ব গিই। গে রালে ৩৬ িি সন্ত্রাসী 
ধরার কৃড়েত্বও আপিার। ওরা এটা স্বীকারও কলরলে।’ ফরহাদ ফড়রদ উড়েি 
বেে। 

‘ভাইয়া আড়ম সরকালরর উপর ড়িভণর কড়রড়ি। সরকার উলদযাগ ড়িলে 
পালর ড়কিা আড়ম গসই কো বলেড়ে।’ বেে েয়িব গোবায়দা। োর কলণ্ঠ 
অড়ভমালির সুর। 

আহমদ মুসার গোাঁলট অস্পষ্ট্ হাড়স ফলুট উেে। বেে েয়িব গোবায়দার 
কোর উত্তলর, ‘ফরহাদ আমার সরকার ড়িভণরোর কো বলেলে।’ 
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‘ও ভালো বুড়দ্ধিীবী ভাইয়া। গস ‘আপড়ি’ বলেড়ি বলেলে, ‘আপড়িও’। 
এটা বলে গস বুঝালে গচলয়লে আড়ম েয়িব গো সরকালরর উপর ড়িভণর কলরড়েই, 
আপড়িও ড়িভণর করলেি?’ বেে েয়িব গোবায়দা। 

‘েয়িব গোবায়দা ড়েকই বলেলে ফরহাদ। েুড়মও ‘েুড়ম ভালো বুড়দ্ধিীবী’ 
প্রশাংসা গপলয়ে। েুড়ম আর কো বাড়িলয়া িা।’ 

‘েুড়ম োন্ডা ড়বলরাধটা ড়মড়টলয় ড়দলয় ভালো কলরে। এই প্রেম ফরহাদলক 
েয়িলবর ড়বপরীে একটা কো বেলে গদখোম।’ দাদী বেে। 

‘এটা ভালো দাদী। ওরা এলক অপরলক সমাি ভালব, এটা স্বাভাড়বক।’ 
বেে আহমদ মুসা। 

‘আল্লাহ ড়বপদ দূর করুি। আমার ভাই িহীর ড়ফলর আসুক। োরপর 
গোমার উপড়িড়েলে এলদর দু’িিলক এক....।’ 

দাদীর কোর মাঝখালিই গবলি উেে আহমদ মুসার গমাবাইে। 
গেলম গগে দাদী। 
আহমদ মুসা গমাবাইে অি করলেই গদখে িীলি পুরসাে 

প্রিাড়দপলকর গমাবাইে িাম্বার। আহমদ মুসা বেে, ‘গুড মড়িণাং স্যার।’ 
‘গুড মড়িণাং ড়বলভি বাগণমযাি। প্রধািমন্ত্রীর ড়িলদণলশ গোমালক এই 

গটড়েলফাি করড়ে। ড়েড়ি গোমালক অড়ভিন্দি িাড়িলয়লেি। েুড়ম শুধু পাত্তািীর 
মুসেমািলদর বাাঁচাওড়ি, েুড়ম বাাঁড়চলয়ে োই িিগণলক ড়বলভলদর হাে গেলক।’ 
বেে োই সরকারী গগালয়ন্দা প্রধাি পুরসাে প্রিাড়দপক। 

‘োলক আমার কৃেজ্ঞো িািালবি স্যার। সরকালরর পলরাক্ষ 
সহলোড়গো িা গপলে আমার স্বাধীিভালব এগুলিা সম্ভব হলো িা।’ আহমদ মুসা 
বেে। 

‘গে ৪৮ িি সন্ত্রাসীলক পাত্তািী গেলক বযাাংকক আিা হলয়লে, োলদর 
ড়িজ্ঞাসাবাদ শুরু হলয় গগলে। এলদর মলধয কলয়কিি ড়বলদশী আলে। আমরা 
আশা করড়ে, েিেলন্ত্রর গশকিসহ গগাটা েক আমরা গপলয় োব। েুড়ম অসাধয 
সাধি কলরে ড়বলভি বাগণমযাি। আমরা ড়বরাট ঋণী হলয় পিোম।’ বেে পুরসাে 
প্রিাড়দপক। 
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‘এসব োক স্যার। আমরা এখিও েলক্ষ গপৌড়েড়ি। আমার োইেযালন্ড 
আসার প্রধাি েলক্ষর অেেম হলো, িালবর িহীর উড়েিলক মুি করা। গস েক্ষয 
এখিও অড়িণে হয়ড়ি।’ 

আহমদ মুসার গমাবাইলের রীলে স্পীকার অি ড়েে। গমাবাইলের এ 
কলোপকেি দাদী, েয়িব গোবায়দা এবাং ফরহাদসহ সবাই শুিড়েে। আহমদ 
মুসা এটা োলদর গশািায় এ কারলণ গে, সব ড়বেলয়র সালে োরা িড়িে। সব কো 
োলদর িািা দরকার। 

আহমদ মুসা কো গশে করলেও সাংলগ সাংলগ উত্তর এে িা পুরসাে 
প্রিাড়দপলকর কাে গেলক। 

কলয়ক মুহূেণ পর ওপার গেলক শান্ত, ভারী কণ্ঠ গভলস এে। বেে, 
‘ড়বলভি বাগণমযাি, এড়দলক িেুি সমস্যার সৃড়ষ্ট্ হলো।’ 

‘ড়ক সমস্যা?’ এই মাত্র পাত্তািী ও বযাাংকক পুড়েশ গহডলকায়াটণারলক 
একিি গমাবাইে গটড়েলফালি িাড়িলয়লে, ২৪ ঘণ্টার মলধয ৪৮ িি সন্ত্রাসীলক 
গেলি গদয়া িা হলে োরা িালবর িহীর উড়েিলক হেযা করলব এবাং আরও ড়কেু 
করলব ো োই সরকার কল্পিাও করলে পালর িা।’ 

আহমদ মুসা গটড়েলফাি শুিলে শুিলেই োকাে দাদীলদর ড়দলক। গদখে 
োলদর গচালখ-মুলখ গিলম এলসলে আোংক। 

সাংলগ সাংলগই উত্তর ড়দে আহমদ মুসা। বেে, ‘হুমড়কটা ড়িসলন্দলহ বি 
স্যার। ড়কন্তু এর িারা োরা োলদর বযেণো ও দুবণেোর প্রমাণ ড়দলয়লে।’ 

‘গকমি কলর?’ 
‘ওরা িালবর িহীর উড়েিলক ড়েিোই কলর ড়িলয় ড়গলয়ড়েে োলক 

োলদর পলক্ষর প্রমাণ কলর মুসেমািলদর সন্ত্রাসী বািালিার েিেন্ত্র সফে করার 
িলে। ড়কন্তু গসই িালবর িহীর উড়েিলকই োরা প্রধাি ড়বপক্ষ দাাঁি করালে। এর 
অেণ োইেযালন্ড োলদর েিেন্ত্র বযেণ হলয়লে।’ 

‘ড়েক বলেে ড়বলভি বাগণমযাি। ড়কন্তু ওরা মড়রয়া হলয় উলেলে। ড়কেু 
একটা কলর গফেলে পালর, এ আশাংকা আলে। এখি গোমার ড়চন্তা বে। এখালি 
সবাই এটা িািলে চায়।’ 
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‘প্রড়েলশাধমূেক সন্ত্রাসী ড়কেু ঘটিা োরা ঘটালে পালর। এ বযাপালর 
সেকণ োকলে হলব। েলব মলি কড়র, িালবর িহীর উড়েি ওলদর দরকোকড়ের 
গশে অস্ত্র। এই অস্ত্রলক োরা শুরুলেই বযবহার করলব বলে মলি হয় িা।’ 

‘আমালদর ড়চন্তাও এই রকম। ড়কন্তু ড়িড়শ্চে কলর ড়কেু বো োয় িা। 
সরকার খুবই উড়িগ্ন। পত্র-পড়ত্রকার সব সমালোচিা সরকারলকই ড়বদ্ধ করলব। 
োিাোড়ি ড়কেু একটা করলে হলব।’ 

‘স্যার পাত্তািীর ‘কাোি গটপাাংলগা’ িািটা গকাোয়?’ 
‘ওটা পাত্তািী ও মােলয়ড়শয়া সীমান্ত এোকার একটা পাহাি। এ 

িায়গার কো বেে গকি? িালবর িহীর উড়েিলক োরা ওড়দলক ড়িলয় গেলে 
পালর?’ 

‘আমার সলন্দলহর একটা িাি ওটা।’ 
‘হ্যাাঁ ড়বলভি বাগণমযাি। গোমার সলন্দলহর গপেলি েুড়ি আলে। কাোি 

গটপাাংলগা’র একটা ইড়েহাস আলে। এক সময় পাত্তািীলদর ওটা একড়ট আশ্রয় 
ড়েে। ওখালি ড়কেু অবকাোলমাও ড়েে। ড়কন্তু ভূড়মকলম্প ো িষ্ট্ হলয় গগলে বলে 
শুলিড়ে। ও এোকায় কখিও আড়ম োইড়ি।’ 

‘স্যার পাহালির একটা মযাপ এবাং ওখালি োবার পলের ড়ববরণ ড়দলয় 
আপড়ি সাহােয করলে পালরি?’ 

‘অবশ্যই পারব। আিই ো গপলয় োলব। ড়কন্তু েুড়ম গেলে চাে িা ড়ক? 
শুিোম েুড়ম আহে। েুড়ম এ কাি কর িা। েুড়ম পরামশণ দাও। আমরা গসখালি 
বাড়হিী পাোব। দরকার হলে েুড়ম োলদর সালে োও।’ 

‘িা স্যার। আপিালদর বাড়হিী োক। ড়কন্তু আমার পে হলব ড়ভন্ন।’ 
‘কাোি গটপাাংলগা’র মযাপ ও ড়বকল্প সব রাস্তার ড়ববরণ পাওয়ার পর আড়ম এ 
ড়িলয় আলোচিা করব।’ 

‘বুলঝড়ে। ড়েক আলে আলোচিা হলব। ড়বলভি বাগণমযাি, েুড়ম একটু কো 
বে ড়সড়রে োিারোর সালে। গস কান্নাকাড়ট করলে।’ 

‘ড়েক আলে স্যার।’ 
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ওপার গেলক ড়সড়রে োিারোর কণ্ঠ গশািা গগে। বেড়েে, ‘হ্যাাঁলো, 
গকমি আলেি ভাইয়া আপড়ি?’ কান্নািড়িে কণ্ঠ ড়সড়রে োিারোর। 

‘আড়ম ভালো আড়ে। ড়কন্তু গোমার গচালখ পাড়ি গকি?’ 
‘ভাইয়া আপড়ি ভালো কলর িালিি, ওরা মানুে িালমর পশু। ওরা সব 

করলে পালর ভাইয়া।’ 
‘ড়কন্তু ড়সড়রে োিারো, সব সময় ‘ো ইো ো করা’র ইো পূরণ হয় 

িা।’ 
‘আপড়ি আল্লাহর একিি ড়প্রয় বান্দা। ড়েড়ি আপিার কো সলেয পড়রণে 

করুি।’ 
‘িালবর িহীর উড়েলির গবাি ও দাদী আমার পালশ রলয়লেি। েুড়ম 

োলদর সালে কো বে।’ 
‘ওরা কো বেলবি? মন্দ বেলবি িা আমালক?’ 
‘ওরা সব িালিি। গোমালক খুব ভালো িালিি ওরা।’ 
‘ড়েক আলে ভাইয়া।’ 
আহমদ মুসা গটড়েলফািটা ড়দে ফরহাদ ফড়রদ উড়েিলক েয়িব 

গোবায়দালক গদবার িলে এবাং বেে, ‘েয়িব গোবায়দা আলগ কো বে, োরপর 
দাদীও ড়কেু বেলবি।’ 

েয়িব গোবায়দা গমাবাইে হালে ড়িে। েয়িব গোবায়দা কো শুরু করার 
আলগই আহমদ মুসা ঘর গেলক গবড়রলয় গগে। 

বাইলরটা একটু গদলখ আশ-পালশর গদাকাি ও পুড়েশলদর সালে কো 
বলে আহমদ মুসা ড়ফলর এে কলয়ক ড়মড়িট পর। গদাকাি গেলক টুড়কটাড়ক ড়কেু 
ড়িড়িসও ড়কলিলে আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা ঘলর ঢুকলেই দাদী বলে উেে, ‘এইমাত্র কো গশে করোম 
ড়সড়রে োিারোর সালে। েুড়ম োলক গদখড়ে মুসেমাি বাড়িলয় গফেে ভাই। 
সাোম, কাোম, আল্লাহ হালফি সবই গে একদম মুসেমালির মে। খুব ভালো 
গমলয় গো োিারো। ড়কন্তু িহীর সব কোই গগাপি গরলখলে আমালদর কাে 
গেলক।’ 
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‘মলি হয় দাদীমা, িহীর অেটা এলগায়ড়ি েেটা এগুলে আপিালদর বো 
দরকার। আমার মলি হলয়লে িহীলরর গচলয় গমলয়টাই গবড়শ এড়গলয়লে।’ বেে 
আহমদ মুসা।  

‘আমারও োই মলি হয় দাদীমা।’ েয়িব গোবায়দা বেে। 
‘দাদীমা, ডািার খাোম্মার বাসাটা গকাি িায়গায়?’ আহমদ মুসা 

ড়িলজ্ঞস করে দাদীলক উলেশ্য কলর। 
‘বাসাটা পালশই। ড়কন্তু গসািা োবার পে গিই। উলল্টা ড়দক গেলক পে 

ঘুলর গেলে হয়। গকি ড়িলজ্ঞস করে এ কো?’ দাদী বেে। 
‘আপড়ি, েয়িব গোবায়দা ও ফরহাদ এখড়ি ওখালি চলে োি।’ বেে 

আহমদ মুসা। 
েয়িব গোবায়দা, দাদী, ফরহাদ সকলের গচালখ-মুলখ িেুি উলিগ এলস 

োয়া গফেে। েয়িব গোবায়দা বেে, ‘আপড়ি ড়ক ড়কেু আশাংকা করলেি?’ 
আহমদ মুসা উত্তর গদবার আলগই োর গমাবাইে গবলি উেে। 
আহমদ মুসা েয়িব গোবায়দার উলেলশ্য ‘স্যড়র’ বলে গটড়েলফাি ধরে। 

গমাবাইে কালি েুলেই গো গপে পাত্তািী ড়সড়ট এসড়প উদয় োড়ির। 
আহমদ মুসা ‘গুড মড়িণাং’ বেলেই উদয় োড়ি বেে, ‘গুড মড়িণাং বেলবি 

িা স্যার, বযাড মড়িণাং বেুি। গে রালে আপিার কোয় গসই গে গেদ পিে, োরপর 
গগাটা রােই বো োয় দারুণ বযস্তোর মলধয গকলটলে। আপিার সালে গোগালোগ 
করা হয়ড়ি। ড়বলশে কলর ঐ গমাবাইে গসটটা হাড়রলয় োওয়ায় আপিার িাম্বারটাও 
হাড়রলয় গফড়ে। এখি বযাাংকক গেলক আপিার িাম্বার ড়িলয় গটড়েলফাি করড়ে। 
আপড়ি আমালক মাফ করলবি স্যার। আমরা আি গে ড়বশাে ড়বিয় োভ কলরড়ে 
এবাং একিি ড়বশ্বাসঘােকও ধরা পলিলে, গসটা এককভালব আপিার সাহালেযই। 
আপিালক হািালরা অড়ভিন্দি স্যার।’ প্রায় এক ড়িঃশ্বালস গি গি কলর 
কোগুলো বলে গগে উদয় োড়ি। 

‘অেীে এখি অেীে। আসুি বেণমালির কো বড়ে। এখি ড়ক ভাবলেি 
আপড়ি? ওরা ড়বরাট হুমড়ক ড়দলয়লে।’ বেে আহমদ মুসা। 
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‘স্যার, এিেই গো আড়ম আপিার কালে গটড়েলফাি কলরড়ে। োরা দুলটা 
হুমড়ক ড়দলয়লে। একটা স্পষ্ট্ গে, োলদর গোকলদর গেলি িা ড়দলে ২৪ ঘণ্টা পর 
োরা িালবর িহীর উড়েিলক হেযা করলব। আর ড়িেীয় হুমড়ক হলো ো আমরা 
কল্পিা করলে পাড়র িা, এমি ধ্বাংসাত্মক কািও োরা করলব। আমার কালে 
োলদর ড়িেীয় হুমড়কটাই উলিগিিক মলি হলে।’ উদয় োড়ি বেে। 

‘ড়েক বলেলেি অড়ফসার। চাপ সৃড়ষ্ট্র িলে ড়কেু ধ্বাংসাত্মক বা 
ক্ষড়েকারক কাি আলগ করলব এবাং সবণলশলে করলব আড়ল্টলমটাম গদয়া হেযার 
কাি।’ বেে আহমদ মুসা। 

‘োলদর মড়টভ সম্পলকণ আপড়ি ড়কেু ভাবলেি স্যার?’ উদয় োড়ি বেে। 
‘অপরাধী, সন্ত্রাসীলদর মড়ে-গড়ে সম্পলকণ আপিারাই ভালো িািলবি। 

েলব এটা স্বাভাড়বক গে, অেণনিড়েক, রািনিড়েক ও সামাড়িক অগ্রাড়ধকালরর 
িািগুলোয় আপিালদর গচাখ রাখলে হলব।’  

‘ড়েক বলেলেি স্যার। এটাই প্রেম কাি।’ বেে উদয় োড়ি। 
‘েলব এই প্রেম কালির আলগ আলরকড়ট কাি আলে অড়ফসার, গসটা 

হলো, পুড়েশলক োলে োরা পণবন্দী করলে িা পালর, ো ড়িড়শ্চে করলে হলব।’ 
আহমদ মুসা বেে। 

‘সাাংঘাড়েক কো বলেলেি স্যার। এ ড়দকটা গো আমরা ভাড়বইড়ি। 
ধেবাদ স্যার, অসাংখয ধেবাদ। সরকার ও িাড়ের একটা দুবণে িাি এটা। 
এখালি ঘা পিলে গগাটা িাড়েই োড়ফলয় পিলব। অসাংখয ধেবাদ স্যার। এ 
ড়বেয়টা আড়ম বযাাংকলক এখড়ি িািাড়ে।’ 

‘ধেবাদ অড়ফসার, বাই।’ 
আহমদ মুসা, গমাবাইে অফ করলেই েয়িব গোবায়দা বলে উেে, 

‘বুলঝড়ে ভাইয়া, ওরা এখালি হামো ও আমালদর কাউলক পণবন্দী করার ভয় 
করলেি?’ 

‘হ্যাাঁ গবাি। ওরা ড়ক করলে পারলব আড়ম িাড়ি িা। ড়কন্তু আহে বালঘর 
মে ওলদর দশা। ওলদর সালধয কুলোয়, এ রকম সব ড়কেুই ওরা করলব। এর মলধয 
গোমরা োলদর বি টালগণট। এর আলগও গোমালক ড়কডোপ করার গচষ্ট্া কলরলে। 
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আড়ম মলি কড়র, গোমরা গুড়েলয় ড়িলয় এখিই এ বাড়ি েযাগ কর।’ বেে আহমদ 
মুসা। 

‘েুড়মও ড়ক ওখালি োলব ভাই? েুড়ম িা োকলে আমরা ড়িরাপদ গবাধ 
করব িা।’ দাদী বেে। 

‘ড়চন্তা করলবি িা। আড়ম আপিালদর সালে আড়ে দাদী।’ বেে আহমদ 
মুসা। 

েয়িব গোবায়দা ড়সাঁড়ি ড়দলয় গদৌলি উলে গগে প্রস্তুে হবার িে। 
আহমদ মুসা আবার বাইলর এে। একিি পুড়েশলক বেে ড়েিটা অলটা 

ড়রকশা ডাকার িলে। বেে, ‘বাড়ির গমম সালহবরা একটু মালকণলট োলবি।’ 
একিি পুড়েশ চলে গগে। চারড়দকটা গদলখ গদাকািদালরর সালে কো 

বলে ড়ফলর এে আহমদ মুসা। এখালি গমাট পাাঁচ িি গোকলক িেুি গপে আহমদ 
মুসা। একিি পালশর বাড়ির এক গোলকর সালে গদখা করার িলে অলপক্ষা 
করলে। আর ড়েি িি এলসলে ভািা বাসার গখাাঁলি। দু’একটা বাড়ির গখাাঁি 
গপলয়লে। ড়কন্তু বাসাওয়াোলক একটু পলর পাওয়া োলব। োরা অলপক্ষা করলে। 
আর একিি গোক এই মাত্র এলস চা গখলে বলসলে গরাড-সাইড ড়ট-ষ্ট্লে। োলদর 
সকলের বয়স কাোকাড়ে পেণালয়র িয়, এটাই আহমদ মুসার অসাংগে মলি 
হলয়লে। আহমদ মুসার সলন্দহ সেয হলে োলদর সকেলক এক বয়লসর হলে 
হলব। োহলে ওরা ড়ক েদ্মলবশ ড়িলয়লে! এই ড়চন্তা মাোয় উদয় হলেই চমলক উেে 
আহমদ মুসা। মি বেে, এটা হলে পালর। োরা ড়বড়ভন্ন েদ্মলবলশ এলস িমা হলে 
শুরু কলরলে এখালি। 

 
 
 
আহমদ মুসা েইাংরুলম বলসড়েে। ফরহাদ এলস বেে, ‘আমরা প্রস্তুে 

ভাইয়া।’ 
ফরহালদর গপেলি েয়িব গোবায়দা ও দাদীও এলস দাাঁড়িলয়লে। 
ওড়দলক দুলটা অলটা ড়রকশাও এলস গগলে। 
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আহমদ মুসা ভাবিায় ডুলবড়েে। 
ফরহালদর কোয় চমলক উলে মুখ েুেে আহমদ মুসা। 
ফরহাদও চমলক উেে। আহমদ মুসালক এমি অপ্রস্তুে গস কখিও 

গদলখড়ি। বেে, ‘স্যার, খারাপ ড়কেু ভাবলেি?’ 
গহলস উেে আহমদ মুসা। বেে, ‘ভাবড়েোম। েলব খুব খারাপ ড়কেু 

িয়।’ 
সবার ড়দলক োড়কলয় আহমদ মুসা বেে, ‘গোমরা গরড়ড? ড়েক আলে 

গোমরা একটু পলর গবর হলব। আড়ম গবড়রলয় ড়গলয় ড়ট-স্টলে চা-লখলে বসলে পাড়র, 
এেটা সময় পলর গবর হলব। ড়েিটা পায়ড়ি, দুলটা অলটা ড়রকশা গপলয়লে। ফরহাদ 
েুড়ম একড়টলে োইভালরর পালশ বসলব।’ 

সবার মুলখ-লচালখ উলিগ। েয়িব গোবায়দা বেে, ‘বাইলর ড়কেু ড়ক ঘটার 
আশাংকা করলেি?’ 

আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘সব সময় সবড়কেুর িলে প্রস্তুে োকা 
ভালো।’ 

বলে আহম মুসা বাইলর গবড়রলয় এে। গবরুবার সময় পলকলটর ড়রভেবার 
এবাং গশাল্ডার গহােষ্ট্ালর হ্যান্ডলমড়শিগালির অড়স্তত্ব অনুভব করে। 

আহম মুসা গবড়রলয় গসািা চেে ড়ট-ষ্ট্লের ড়দলক। োবার সময় গদখে 
আগন্তুলকর সাংখযা আরও একিি গবলিলে। 

েয় িলির দু’িি বলস পুড়েলশর সালে আোপ করলে। অবড়শষ্ট্ চারিি 
গে গেখালি ড়েে গসখালিই বলস আলে। 

আহমদ মুসা পুড়েশলদর কালে চা পাোলে বলে এবাং ড়িলির িে এক 
কাপ চালয়র অডণার ড়দলয় একটা গবড়িলে বসে েয়িব গোবায়দালদর বাড়িলক 
সামলি গরলখ। এখালি বলস েয়িি আগন্তুকসহ পুড়েশ বি, দুই অলটাড়রকশা সবই 
গচালখর সামলি গদখলে পালে। 

দৃড়ষ্ট্ সামলি গরলখ চালয় চুমুক ড়দলে আহমদ মুসা। 
ফরহাদরা বাড়ি গেলক গবড়রলয় এে। বারান্দা গেলক েলি গিলমই দ্রুে 

গাড়িলে উেে। 
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োলদর বাড়ি গেলক গবরুলে গদলখ েয়িিই উলে দাাঁড়িলয়লে। োলদর 
অবিা ড়কেুটা ড়কাংকেণবযড়বমূলঢ়র মে। গেি ড়শকার এভালব পাোলব োরা আশা 
কলরড়ি। 

অলটা ড়রকশা েখি চেলে শুরু কলরলে। 
পুড়েলশর কালে গে দু’িি ড়েে, োলদর একিি হাে ড়দলয় একটা 

সাংলকে ড়দে। সাংলগ সাংলগই েয় িলির গপাশালকর গভের গেলক েয়ড়ট 
হ্যান্ডলমড়শিগাি গবড়রলয় এে। দু’িি গুেী করে অলটা ড়রকশার চাকা েলক্ষ। 
পুড়েলশর কালের দু’িি গচালখর পেলক চা খাওয়ারে পুড়েশলদর ড়িরস্ত্র কলর 
পুড়েশ বলির গভের গেলে ড়দে। অেিি ফাাঁকা আওয়াি কলর ত্রালসর সৃড়ষ্ট্ 
করে। 

এরা েয় িলিই এই কান্ড কলর বসলব, আহমদ মুসা এটা ভালবড়ি। এই 
অবিায় এে বি ড়কডোলপর ঘটিার িলে আরও গোক োলদর চাই এবাং 
োলদরই অলপক্ষা োরা করলে; খুব গবড়শ হলে োরা সােীলদর খবর গদয়া এবাং 
েয়িব গোবায়দালদর ফলো করার মে কাি করলে পালর---এটাই গভলবড়েে 
আহমদ মুসা। গস গক্ষলত্র আহমদ মুসা পুড়েশ ড়দলয় োলদর আটকালব মলি 
কলরড়েে। ড়কন্তু োরা এে একদম ডাইলরি একশলি। 

আহমদ মুসা চালয়র কাপ ড়পড়রচ গরলখ এক োলফ রাস্তায় গিলম এে। 
পলকট গেলক ড়রভেবার গবর কলর বাাঁ হালে ড়িে এবাং হ্যান্ড গমড়শিগাি রাখে 
ডাি হালে।  

আহমদ মুসা প্রেলম টালগণট করে পুড়েলশর কালের দু’িিলক, পলর গে 
দু’িি অলটা ড়রকশার কালে চলে ড়গলয়ড়েে গস দু’িিলক। 

চারড়ট গুেী করলেই বাড়ক দু’িি ড়ফলর োড়কলয়লে আহমদ মুসার ড়দলক 
এবাং গুেী করলে শুরু কলরলে। 

আহমদ মুসা শুলয় পলিলে একটা ড়বদুযলের ড়পোরলক আিাে কলর। 
ওরা গুেী করলে করলে আহমদ মুসার ড়দলক েুলট আসলে। 
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আহমদ মুসা ডাি হালের হ্যান্ডলমড়শিগালির িে ড়বদুযৎ ড়পোলরর 
বাইলর একটু বাড়িলয় ড়পোর বরাবর সামলি অন্ধভালব গুেী বেণণ শুরু করে। েক্ষয 
প্রড়েপলক্ষর গুেীর টালগণট সড়রলয় গদয়া। 

ওরা েুলট আসড়েে। ওলদর গকাি আিাে ড়েে িা। 
আহমদ মুসা গুেী বেণণ করলে পাল্টা আক্রমলণর মুলখ পলি ওরা রাস্তার 

এক পালশ সলর গেলে োগে। কলয়ক মুহূলেণর িলে ওলদর গুেীর েক্ষয সলর 
ড়গলয়ড়েে। 

এই সুলোগই চাড়েে আহমদ মুসা এবাং এই সুলোলগর গস পুলরা 
সিযবহার করে। 

গবড়রলয় এে ড়পোলরর আিাে গেলক। েক্ষয ড়ির কলর এবার গুেী করে। 
গুেীর বৃড়ষ্ট্ ড়গলয় গোঁলক ধরে রাস্তার পালশ সলর োওয়া দু’িিলক। 

দু’িলিই মুখ েুবলি পিে। ওলদর গুেী বন্ধ হলয় গগে। 
উলে দাাঁড়িলয় আহমদ মুসা েুটে েয়িব গোবায়দালদর ড়দলক। োবার 

পলে পুড়েশবলির ড়েটড়কড়ি খুলে গবর করে পুড়েশলদর। 
পুড়েশরা আহমদ মুসালক অসাংখয ধেবাদ ড়দলয় বেে, ‘স্যার আমরা চা 

খাড়েোম। আকড়স্মকভালব ওরা আমালদর আক্রমণ কলর। উপেুি ফে গপলয়লে 
সন্ত্রাসীরা। গদখড়ে সবাই মারা গগলে স্যার। ধেবাদ স্যার। ওাঁলদর অবিা ড়ক?’ 

‘ওাঁরা ভালো আলেি। ওড়দলক োড়ে।’ বলে আহমদ মুসা চেে অলটা 
ড়রকশার ড়দলক। 

অলটাড়রকশার োইভার দু’িি গাড়ি গেলক গিলম আহমদ মুসালক গদলখ 
আোংলক চুপলস গগলে। আহমদ মুসা ওলদর েক্ষয কলর বেে, ‘গদখড়ে একটা কলর 
টায়ার িষ্ট্ হলয়লে, বািড়ে চাকা গিই?’ 

‘আলে স্যার।’ বেে োইভারলদর একিি। 
‘োিাোড়ি চাকা োগাও।’ ড়িলদণশ ড়দে আহমদ মুসা। 
আর ফড়রদলদর উলেশ্য কলর বেে, ‘গোমরা েইাং রুলম ড়গলয় একটু 

বস। আড়ম এড়দলক পুড়েশলদর গদড়খ ওরা গহডলকায়াটণারলক িািাে ড়কিা।’ 
েয়িব গোবায়দা, দাদী ও দুই পড়রচাড়রকা িামে। 
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‘দাদী আপিারা একটু বসুি। চাকা ড়েক হলে আড়ম ডাকব।’ বেে 
আহমদ মুসা দাদীলক। 

‘আল্লাহ গোমালক দীঘণিীবী করুি ভাই’ বলে দাদী হাাঁটলে োগে। োর 
কণ্ঠ কান্না িিালিা। 

আহমদ মুসা পুড়েশলদর সালে কো বেে। োরা গহডলকায়াটণারলক 
িাড়িলয়লে। এসড়প উদয় োড়ি ড়িলি আসলে। আহমদ মুসাও উদয় োড়ি এবাং 
বযাাংকলক োই সহকারী গগালয়ন্দা প্রধাি পুরসাে প্রিাড়দপলকর সালে কো বেে। 
দু’িলিই বেে আমরা আশাংকা কলরড়েোম সরকাড়র িাপিা বা গসিা অেবা 
পুড়েলশর উপর হামো হলব। ড়কন্তু হামো হলো শাহ পড়রবালরর উপর। োরা শাহ 
পড়রবালরর আরও কাউলক পণবন্দী করলে চায়। োরা মলি কলর সরকালরর উপর 
এলে চাপ গবড়শ পিলব এবাং সন্ত্রাসীলদর োিলে বাধয হলব। এই অবিায় শাহ 
পড়রবার সম্পলকণ ড়কেু প্রস্তাব পরামশণ ড়দলয় োরা োলদর কো গশে কলরলে। োরা 
দু’িলিই আহমদ মুসার আকাশস্পশণী প্রশাংসা শুরু কলরড়েে। ড়কন্তু আহমদ মুসা 
গটড়েলফাি গরলখ গদয়ার হুমড়ক গদয়ায় গস পলে োরা গবড়শ এলগালে পালরড়ি। 

েেক্ষলণ অলটা ড়রকশার চাকা োগালিা হলয় ড়গলয়ড়েে। 
আহমদ মুসা উলে গগে েইাংরুলম। 
েয়িব গোবায়দারা কো বলেড়েে। 
সবারই গচালখ অশ্রু। 
আহমদ মুসা কো শুরুর আলগই দাদী গকাঁলদ উেে। বেে, ‘আমরা 

গকাোয় োব ভাই? শাহবাড়িলে আক্রমণ হলো, এোম এখালি। এ গগাপি 
বাড়িড়টর সন্ধািও োরা গপলয় গগে। ডািার ফালেমার ওখালি োব। ওটাও ড়িশ্চয় 
গগাপি োকলব িা। মাঝখালি োলকও ড়বপলদ গফো হলব। আমালদর িলে গো 
গকাি ড়িরাপদ িাি গদখড়ে িা ভাই’ কান্নারুদ্ধ কলণ্ঠই কোগুলো বেে দাদী। 

আহমদ মুসা গসাফায় বসে। িরম কলণ্ঠ ধীলর ধীলর বেে, ‘আমরা িঘে 
এক গবপলরায়া শত্রুর কবলে পলিড়ে দাদী। েলব এই আক্রমণ ওলদর শড়ির 
পড়রচয় িে। এগুলো ওলদর দুবণেো ও হোশা গেলক বাাঁচার সবণলশে অপলচষ্ট্া। 
আমরা িয়ী হলবা দাদীমা, ইিশাআল্লাহ।’ 
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একটু োমে আহমদ মুসা। 
গসাফায় একটু গেস ড়দে। বেলে শুরু করে আবার, ‘ড়িরাপদ িায়গা 

আলে দাদীমা। এইমাত্র োই সহকারী গগালয়ন্দা প্রধালির সালে কো হলো। এসব 
ঘটিায় সরকার খুবই উড়িগ্ন িািালেি ড়েড়ি। সরকাড়র েরফ গেলক োলক বো 
হলয়লে আপিার পড়রবারলক ড়িরাপদ সরকাড়র েোবধালি রাখার িে। এসড়প 
উদয় োড়িও বলেলেি এ কো। ড়েড়ি এখালি আসলেি। দাদীমা আপিারা চাইলে 
সরকার এই মুহূলেণই এ বযবিা করলবি। আপিারা ড়ক করলবি বেুি দাদীমা।’ 

‘আড়ম ড়কেু ভাবলে পারড়ে িা ভাই। ো করার েুড়মই করলব।’ বেে দাদী 
ভাঙা গোয়। 

দাদীর কো গশে হলেই েয়িব গোবায়দা বেে, ‘পাত্তািী অিলের 
শাসক এবাং পরবেণীকালে প্রধাি পাত্তািী পড়রবার ড়হসালব এই পড়রবার িাি 
উত্থাি-পেলির গভের ড়দলয় এড়গলয়লে, ড়কন্তু কখিই সরকাড়র ড়িরাপত্তা গহফািে 
গিয়ড়ি। সব সময় এই পড়রবার িিড়প্রয়োলক োলদর ড়িরাপত্তা মলি কলরলে। 
এখিকার আমালদর অবিা অেীলের গে গকাি সমলয়র গচলয় খারাপ। এ িেই 
ড়িশ্চয় আমালদর সাহালেয আল্লাহ আপিালক ড়িলয় এলসলেি। এ পেণন্ত আল্লাহর এ 
বযবিা আমালদর িলে েলেষ্ট্ হলয়লে। ভড়বষ্যলেও েলেষ্ট্ হলব বলে আড়ম মলি 
কড়র।’ 

োমে েয়িব গোবায়দা। প্রেম ড়দলক োর কণ্ঠ ড়েে কান্নারুদ্ধ। ড়কন্তু গশে 
ড়দলক কান্না মুলে ড়গলয় োর কণ্ঠ হলয় উলেড়েে দৃঢ় প্রেযয়ী। 

উজ্জ্বে হলয় উলেলে আহমদ মুসার মুখ। বেে, ‘েয়িব গোবায়দা, েুড়ম 
‘সালকাোই’ রািবাংলশর েুবকলদর এবাং পাত্তািী রািবাংলশর প্রড়েষ্ঠাো ‘চাউড়সর 
বাাংগসা’ ওরলফ সুেোি আহমদ শালহর গোগয উত্তরসূরীর মে কো বলেে। 
গোমালক ধেবাদ। েলব গবাি েয়িব গোবায়দা আল্লাহ োাঁর বযবিা শুধু আহমদ 
মুসালক ড়দলয় িয়, সরকারলক ড়দলয়ও চাোলেি। গসই ড়হসালব সরকার গে প্রস্তাব 
ড়দলয়লেি, ো আল্লাহর বযবিারই অাংশ হলে পালর।’ 

‘ড়েক বলেলেি। আমালক শুধলর গদয়ার িলে ধেবাদ। আড়ম ড়বেয়টা 
আপিার উপরই গেলি ড়দড়ে ভাই সালহব।’ বেে েয়িব গোবায়দা। 
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‘ধেবাদ গবাি েয়িব গোবায়দা। ওরা প্রস্তাব কলরলে, বযাাংকলক সরকাড়র 
ড়িরাপত্তায় োকলে। আড়ম..........।’ 

আহমদ মুসার কোর মাঝখালিই েয়িব গোবায়দা বলে উেে, ‘ড়িি 
মানুেলদর গফলে আমরা অে গকাোও গেলে পারব িা।’ 

‘আড়ম গস কোই বেলে োড়েোম। এই োওয়ালক মানুে অে দৃড়ষ্ট্লে 
ড়িলে পালর। এিলে আমার প্রস্তাব হলো, গোমরা শাহ বাড়িলেই োকলব। এই 
বাড়িলক সরকার ফেু ড়সড়কউড়রড়টর মলধয ড়িলয় আসলব।’ আহমদ মুসা বেে। 

‘হ্যাাঁ ভাই, এটাই ভালো হলব।’ দাদী বেে। 
‘আমারও এটাই মে।’ েয়িব গোবায়দা বেে। 
‘আমারও সুড়বধা হলো দাদীমা। এই বযবিা হলে আড়ম একটু হাল্কা গবাধ 

করব। আড়ম একড়দি বা কলয়কড়দি পাত্তািী শহলর োকড়ে িা।’ বেে আহমদ 
মুসা। 

দাদী, েয়িব গোবায়দা ও ফরহাদ ড়েিিলিরই প্রেলবাধক দৃড়ষ্ট্ েুলট এে 
আহমদ মুসার ড়দলক। কো বেে েয়িব, ‘আপড়ি ড়ক োহলে গকাোও োলেি 
ভাই সালহব?’ 

‘হ্যাাঁ। গোমালদরলক শাহ বাড়িলে গপৌলে গদবার পর সম্ভব হলে 
আিলকই।’ বেে আহমদ মুসা। 

‘গকাোয়?’ দাদী বেে। 
‘িালবর িহীর উড়েলির গখাাঁলি।’ 
‘পুড়েলশর সালে?’ বেে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি। 
‘িা। পুড়েলশর পে আর আমার পে ড়ভন্ন হলব।’ 
‘আপড়ি সুি িি। ডািার খাোম্মা ড়ক আপিালক অনুমড়ে গদলবি?’ 
হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘এই ‘িা’ বো ডািালরর দাড়য়ত্ব, ড়কন্তু 

আমার কাি আমার প্রলয়ািলি। ডািালরর দাড়য়ত্ব গেলক গরাগীর প্রলয়ািি সব 
সময় অগ্রাড়ধকার গপলয় োলক।’ 

একিি পুড়েশ েইাং রুলমর দরিায় এলস দাাঁিাে। বেে, আহমদ 
মুসালক েক্ষয কলর, ‘এসড়প স্যার এখালি আসলে চাি স্যার।’ 
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‘হ্যাাঁ, ওলয়েকাম, আসলে বে।’ বলে আহমদ মুসা উলে দাাঁিাে। 
েয়িব গোবায়দা গালয়র চাদরটা আরও ড়েক কলর ড়িে এবাং কপালে 

গিলম আসা মাোর রুমােটালক গচালখর উপর পেণন্ত িাড়মলয় ড়িে। 
 

 
 
হাড়বব হাসাবাহর সামলি গটড়বলের উপর গমাবাইে রাখা। 
কে চেলে। 
গমাবাইলের ইিকাড়মাং ও আউটলগাড়য়াং ভলয়স অপশি অি করা। 
গমাবাইে গটড়বলে গরলখই গেমি কো বো োলে, গেমড়ি কো গশািাও 

োলে। 
শূে অড়ফস ঘর। 
মাত্র হাড়বব হাসাবাহই োর গচয়ালর বলস। 
গমাবাইলে ওপার গেলক কো গভলস আসলে। 
হাড়বব হাসাবাহর ড়বব্রে মুখ। ড়বধ্বস্ত গচহারা। 
গফালির ওপ্রান্ত গেলক কো বেলেি, ইহুদীবাদী ড়বশ্ব গগালয়ন্দা সাংিা 

ইরগুি িাই ড়েউড়ম’র (ইিাড়ে) প্রধাি আলেকিান্ডার িযাকব। গস কো বেলে 
ইসরাইেী হাইফার গগাপি গহডলকায়াটণার গেলক। মাড়কণি েুিরালে ‘ইরগুি িাই 
ড়েউড়ম’র (ইিাড়ে) গহডলকায়াটণার বন্ধ হওয়ালে হাইফালেই োলদর গগাপি 
গহডলকায়াটণার গখাো হলয়লে। এখালি গহডলকায়াটণার হওয়ালে ইিাড়ে’র োভ 
হলয়লে। ইহুদী রােীয় গগালয়ন্দা সাংিা গমাসাদলক বযবহার করা ড়কাংবা গমাসালদর 
োলদরলক বযবহার করা সহি হলয়লে। 

ওপার গেলক আলেকিান্ডার িযাকব বেড়েে, ‘এই ড়বলভি বাগণমযাি 
কলয়কড়দি আলগ পেণন্ত আন্দামালি ড়েে। ভারেীয় গগালয়ন্দা সূত্র গেলক এই মাত্র 
শুিোম, ড়বলভি বাগণমযাি আসলে আহমদ মুসা। এই আহমদ মুসা আমালদর 
মূড়েণমাি েম। মাড়কণি েুিরাে গেলক িায়িবাদীলদর গস উৎখাে কলরলে। োর 
হালে আমালদর সবণলশে ড়বপেণয় ঘলটলে আন্দামালি। আমরা গসখালি মহাসাংঘলক 
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সহলোড়গো করড়েোম। আমালদর শীেণ গগালয়ন্দা গকালহিলক গস খুি কলরলে এবাং 
গসখালি আমালদর গগাটা গিটওয়াকণ োর হালে ধ্বাংস হলয়লে। োইেযালন্ড ো 
ঘলটলে, আহমদ মুসার িলে ো ঘটালিা খুবই স্বাভাড়বক। গস অদ্ভুে কুশেী। 
প্রড়েপলক্ষর ড়বরুলদ্ধ েিাইলয় গস সব সময় সাংড়িষ্ট্ গদলশর আইিলক অেণাৎ 
সরকারলক পলক্ষ রাখলে সমেণ হয়। এই অসাধয সাধি কলর মাড়কণি েুিরালেও। 
োরই গকৌশে ও গচষ্ট্ায় গসখালি আমরা িায়িবাদী মালি ইহুদীবাদীরা 
মাড়কণিীলদর কালে বন্ধু গেলক শত্রুলে পড়রণে হই। এমিড়ক মাড়কণি েুিরালে গস 
আমালদর গমাকাড়বোয় ইহুদীলদর বযাপক সমেণি অিণি কলর। ইহুদীবাদীরা 
রািনিড়েক সন্ত্রাসী এবাং ধাড়মণক ইহুদীরা ো িয়- োর এই েুড়ি মাড়কণি ইহুদীরাও 
গেধঃকরণ কলর। এলহি ধূলেণর সালে েিাইলয় োইেযালন্ড আমালদর গে ক্ষড়ে 
হলয়লে, ো খুব বি িয়। সবলচলয় অসুড়বধার বযাপার হলয়লে, োই সরকারলক গস 
শুধু পালশ পাওয়া িয়, গসখািকার মুসেমািলদর গস ড়িলদণাে প্রমাণ করলে 
গপলরলে। এই অবিায় োইেযালন্ড আমালদর প্রধাি কাি হলো আহমদ মুসালক 
হেযা করা। িালবর িহীর উড়েি এবাং োর পড়রবালরর গোকরা হলব আহমদ 
মুসালক বালগ পাওয়ার গটাপ। সুেরাাং িালবর িহীর উড়েিলক ধলর রাখা আমালদর 
িে অপড়রহােণ। ৪৮ িি বন্দীলক োিলেও োলক োিলব িা। গে গকাি েযালগর 
ড়বড়িমলয় আমরা আহমদ মুসালক হালে গপলে চাই। শাহ পড়রবালরর গোকলদর 
পণবন্দী করার গচষ্ট্া অবযাহে রাখ। আেড়টলমটাম গঘােণার পলরই শাহ 
পড়রবালরর সদস্যলদর ড়কডোপ করার আরও একটা উলদযাগ ড়িলয়ড়েলে, এিলে 
গোমালক গমাবারকবাদ। েুড়ম বযেণ হলয়ে, আমালদর আরও েয়িি গোলকর িীবি 
গগলে, এলক আড়ম বি কলর গদখড়ে িা। এক.......।’ 

আলেকিান্ডার িযাকলবর কোর মাঝখালিই হাড়বব হাসাবাহ বলে উেে, 
‘মাফ করলবি এড়িলেন্সী। একটা কো। এবার গে িযাি আমরা কলরড়েোম, ো 
প্রায় অবযেণ ড়েে। ড়কন্তু পড়রকল্পিার মাঝপলেই শাহ পড়রবালরর সদস্যরা অে 
গকাোও োবার িলে গবড়রলয় পলি। েখি পেণন্ত ওখালি আমালদর িমা হলয়ড়েে 
মাত্র েয়িি গোক। এরাই মড়রয়া হলয় ওলদর ড়কডোলপর গচষ্ট্া কলর বযেণ হয়। 
এরপরও আহমদ মুসা িা োকলে োরা সফে হলো, এটা আমরা ড়িড়শ্চে হলয়ড়ে।’ 
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বেোম গো গস আমালদর েম। ওলকই আলগ সরালে হলব। িালবর িহীর 
উড়েি ভালো গটাপ। প্রভু ড়িলহাবা আমালদর সাহােয করুি।’ বেে ওপার গেলক 
আলেকিান্ডার িযাকব। 

‘এড়িলেড়ন্স, মলি হলে ওরা আেড়টলমটাম িা গমলি িালবর িহীর 
উড়েিলক উদ্ধার করার গচষ্ট্া করলব।’ হাড়বব হাসাবাহ বেে। 

‘আমরা এটাই চাই।’ 
‘উদ্ধালরর গচষ্ট্ায় গো ঝাাঁড়পলয় পিলব পুড়েশ। আহমদ মুসা েড়দ িা 

আলস!’ 
‘েুড়ম আহমদ মুসালক গচি িা। পুড়েলশর উপর ভরসা কলর বলস োকার 

গোক আহমদ মুসা িয়। পুড়েশ উদ্ধালর আসলব। ড়কন্তু উদ্ধালরর িে মূে ভূড়মকা 
গস পােি করলব, এটা গদখলেই পালব।’ ওপার গেলক বেে আলেকিান্ডার 
িযাকব। 

‘ড়েক এড়িলেন্সী। এ পেণন্ত সব ঘটিার মলধয গস আলে।’ বেে হাড়বব 
হাসাবাহ। 

‘এই মুহূেণ গেলক আহমদ মুসার গপেলি গোক োড়গলয় দাও। োরা প্রড়ে 
পলদ োলক অনুসরণ করলব। গস উদ্ধার অড়ভোলি এলস গোমালদর গদখলে 
পাওয়ার আলগ গোমরা গেি োলক গদখলে পাও। এমি হলে েলবই আশা করা 
োয় গোমরা আহমদ মুসালক কাবু করার সুলোগ পালব।’ আলেকিান্ডার িযাকব 
বেে। 

‘ধেবাদ এড়িলেন্সী।’ বেে হাড়বব হাসাবাহ। 
‘ওলয়েকাম। ওলক। বাই।’ ওপার গেলক গটড়েলফাি গরলখ ড়দে 

আলেকিান্ডার িযাকব। 
গমাবাইে অফ করে হাড়বব হাসাবহও।  
গে ড়বধ্বস্ত গচহারা ড়েে হাড়বব হাসাবাহর, গসটা অলিকটাই গকলট গগলে 

এখি। মহাশড়িধর আলেকিান্ডার িযাকব সবণলশে কলয়কড়ট ড়বপেণয় ও বযেণোর 
িলে োলক গখলয় গফেলব এই ভয় ড়েে হাড়বব হাসাবাহর। ড়কন্তু ড়বলভি 
বাগণমযািই আহমদ মুসা এটা িািার পর োর ড়বপেণয় ও বযেণোর অপরাধ 
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আলেকিান্ডার িযাকবরা ভুলেই গগলে। এখি োর ড়বপেণয়-বযেণোলক স্বাভাড়বক 
বলে ধলর ড়িলয়লে। মলি মলি দারুণ খুড়শ হাড়বব হাসাবাহ। গস ধেবাদ ড়দে 
আহমদ মুসালক। আহমদ মুসা অেটা গোগয ও ক্ষমোধর িা হলে হাড়বব 
হাসাবাহর আি অবযাহে বযেণো ও ড়বপেণলয়র িলে ড়ক গে গড়ে হলো, ো 
ভাবলেই গা ড়শউলর ওলে। 

হাড়বব হাসাবহ গুিগুড়িলয় একটা গালির কড়ে গাইলে গাইলে কড়োং 
গবলে চাপ ড়দে িেুি অপালরশি প্রধািলক ডাকার িলে। বস আলেকিান্ডার 
িযাকবলক গটড়েলফাি করার আলগ সবাইলক রুম গেলক গবর কলর ড়দলয়ড়েে 
ড়িলির িালিহাে অবিালক অলের কাে গেলক আিাে করার িলে। 
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৪ 
শাহ বাড়ির োলদ গহড়েকপ্টার ষ্ট্াটণ ড়িলয়লে। হালে একটা বযাগ ড়িলয় 

আহমদ মুসা প্রস্তুে।  
গহড়েকপ্টার ষ্ট্াটণ গিয়ার শব্দ শুলি আহমদ মুসা উলে দাাঁিাে। বেে, 

‘দাদীমা এখি োহলে গেলে হয়। গহড়েকপ্টার ষ্ট্াটণ ড়িলয়লে।’ 
দাদীমা, েয়িব গোবায়দা ও ফরহাদ সবাই উলে দাাঁিাে। দাদী বেে, 

‘ড়ক বেব ভাই, অসুি শরীর ড়িলয় েুড়ম অড়িড়শ্চে ও ড়বপজ্জিক এক অড়ভোলি 
োত্রা করে। শুধু আল্লাহলক বেব, ড়েড়ি গোমালক সম্পূণণ সুি করুি, গোমালক 
সফে করুি, গোমালক দীঘণিীবী করুি। গোমার মলো হািালরা আহমদ মুসালক 
সৃড়ষ্ট্ করুি। োহলে দুড়িয়ায় আমালদর মলো মিেুমলদর আর গকাি সমস্যা 
োকলব িা।’ বলে কান্নায় গভলঙ পিে দাদী। 

দু’গচাখ েেেড়েলয় উলেলে েয়িব গোবায়দা ও ফরহাদ ফড়রদ উড়েলির। 
েয়িব গোবায়দা বেে, ‘েড়দ িািোম আপিালক এে কলষ্ট্র মলধয গফেব, 
োহলে ঐভালব ড়চড়ে পাোোম িা, আপিালক ডাকোম িা। কারও সুলখর িলে, 
কারও মুড়ি বা ড়িরাপত্তার িে আলরকিলির এে কষ্ট্ হলে পালর িা।’ েয়িব 
গোবায়দারও কান্নারুদ্ধ কণ্ঠ। 

হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘দুড়িয়ায় সব দাদী, সব মা, সব গবালিরা 
এমিড়ট হয়। আড়ম ভাগযবাি দাদী। এমি গস্নহ গদবার দাদী, গবাি, ভাই আমার 
দুড়িয়া গিািা। আপিালদর এই অশ্রু আমার িলে আশীবণাদ।’ বলে সাোম ড়দলয় 
আহমদ মুসা োলদ ওোর িলে হাাঁটলে শুরু করে। 

সবাই োর গপেলি হাাঁটলে শুরু করে। গেলে গেলে েয়িব গোবায়দা 
বেে। ‘ভাই সালহব, আড়ম ড়ক ভাবী সালহবার সালে কো বেলে পাড়র?’ 

‘অবশ্যই েয়িব গোবায়দা। আড়ম ড়কেুক্ষণ আলগ গিালসফাইলির সালে 
কো বলেড়ে। গোমার কো গস িালি।’ 
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‘ধেবাদ ভাই সালহব।’ বেে েয়িব গোবায়দা। 
ড়সাঁড়ির মুলখ ড়গলয় দাদী ও েয়িব গোবায়দা দাাঁিাে। আবার এক দফা 

সাোম ড়বড়িময় হলো। 
ফরহাদ ও আহমদ মুসা উলে গগে োলদ। 
সবণলশলে ফরহাদ ফড়রদ উড়েি ড়বদায় িািাে আহমদ মুসালক। 
আহমদ মুসা ফরহালদর ড়পে চাপলি ‘সাবধালি গেলকা, সেকণ গেলকা’ 

বলে গহড়েকপ্টার উলে গগে। 
গহড়েকপ্টার আকালশ উিে। 
আহমদ মুসালক ড়িলয় েুটে পড়শ্চম ড়দলক। 
গহড়েকপ্টার আহমদ মুসালক িাড়মলয় গদলব গসায়াশ’ ড়কলোড়মটার 

পড়শ্চলম ‘হাটাই’ শহলর। 
আহমদ মুসার গড়েড়বড়ধ োলে শত্রুপলক্ষর কালে গগাপি োলক, এিলেই 

এই গহড়েকপ্টালরর বযবিা। 
হাটাই গেলক একটা প্রাইলভট িীলপ অেপর আহমদ মুসালক অগ্রসর 

হলে হলব পাত্তািী মােয় গরাড ধলর দড়ক্ষলণ। এই গরাড পাত্তািীর গশে শহর 
ড়সডাও পেণন্ত গগলে। ড়সডাও গেলক ৩০ ড়কলোড়মটালরর মলধয মােলয়ড়শয়া সীমান্ত। 
মােলয়ড়শয়া পার হলয় োলক গপৌেুলে হলব সীমান্ত গেলক ৪০ ড়ক.ড়ম. গভেলর 
পাত্তািী-মােয় সিলকর গশে প্রান্ত ‘সুাংচাই গপোিী’ শহলর। এই শহর গেলক দুগণম 
এোকার মলধয একটা পে-ড়চহ্ন ধলর পূবণ ড়দলক এড়গলয় মােলয়ড়শয়া সীমালন্ত 
আবার োলক ড়ফলর আসলে হলব। মােলয়ড়শয়া অড়েক্রম কলর োলক পাত্তািীর 
দুগণম শহর গবোাংলগ গপৌেুলে হলব এখালি োলক অলিকগুলো কাি গসলর ১০০ 
ড়কঃ ড়মঃ উত্তলর গগাপলি ‘কাোি গটপাাংলগা’ গপৌোর গচষ্ট্া করলে হলব। এ গেি 
দরিায় প্রলবশ িা কলর দরিার সামলি গেলক গগাটা ঘলরর চারপাশ ঘুলর এলস 
দরিায় প্রলবশ করা। পাত্তািী শহর গেলক ‘কাোি গটপাাংলগা’ সত্তর আড়শ 
ড়কলোড়মটালরর গবড়শ িয়। এই ‘কাোি গটপাাংলগা’ আসলেই োলক ৭০০ 
ড়কলোড়মটার ঘুরলে হলব, োও ড়ভি গদলশর মলধয ড়দলয়। ড়চন্তা ভাবিা কলরই এই 
ড়সদ্ধান্ত ড়িলয়লে আহমদ মুসা। োই গগালয়ন্দা ড়বভাগও আহমদ মুসার সালে 
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একমে হলয়লে। পাত্তািী শহর গেলক কাোি গটপাাংলগা োবার দুড়ট পলের 
ড়বলবচিা কলর গদখা হলয়লে। িে পলে গগলে কাোি হ্রদ বা িোভূড়ম পেণন্ত 
গপৌোর খবর গপলয় োলব ব্ল্যাক ঈগে। অেড়দলক কাাঁচা একটা পে পাত্তািী গেগক 
কাোি গটপাাংলগা’র পাশ পেণন্ত গগলে। ড়কন্তু এ পে সম্পূণণটা বেলে গগলে আন্ডার 
ওয়ালল্ডণর দখলে। এ পলে পা ড়দলেই গস খবর কাোি গটপাাংলগা গপৌলে োলব। 
ড়কন্তু ব্ল্যাক ঈগলের গচাখলক ফাাঁড়ক ড়দলয় কাোি গটপাাংলগা গপৌেুলে হলব োলে বি 
ধরলির রিপাে এিালিা োয় এবাং বাাঁচালিা োয় িালবর িহীর উড়েিলক। এ 
অবিালেই হাটাই সুাংগাই গরাড ধলর মােলয়ড়শয়ায় প্রলবশ কলর সুাংগাই গেলক 
পাত্তািীর সীমান্ত শহর গবোাংলগ ড়গলয় গসখাি গেলক গপেি ড়দক ড়দলয় ‘কাোি 
গটপাাংলগা’ প্রলবলশর ড়সদ্ধান্ত গিয়া হলয়লে। এই পড়রকল্পিা ও রুট ড়িবণাচি 
আহমদ মুসার এবাং আহমদ মুসাই এই পড়রকল্পিা বাস্তবায়লির দাড়য়ত্ব গ্রহণ 
কলরলে। গবোাংগ গেলক ‘কাোি গটপাাংলগা’র রাস্তা অজ্ঞাে, অড়িড়শ্চে ও দুগণম। 
মােলয়ড়শয়ার সুাংগাই গেলক আসা কাাঁচা রাস্তা গবোাংগ হলয় কাোি পবণে গশ্রণীর 
অলিক ড়িলচ িাংগলের মধয ড়দলয় উত্তর ড়দলক এড়গলয়, পলর পূবণ ড়দলক ড়ফলর 
পাত্তািী শহর পেণন্ত গগলে। এ রাস্তা ড়দলয় কাোি গটপাাংলগা োওয়া োয় িা। কাোি 
গটপাাংলগা োওয়ার অজ্ঞাে পে কাোি পাহালির উপর ড়দলয়। িিশ্রুড়ে অনুসালর 
কাোি পাহালির এই পে গেলক এক সুিাংগ পলে কাোি গটপাাংলগা োওয়া োয়। 
কাোি পাহালির এক সমলয়র এই রাস্তা অবযাহে ভূড়মকলম্প ড়িড়শ্চহ্ন হলয় োয়। 
এই রাস্তার সন্ধাি ড়দলে পালর শুধু পাহালির সন্তাি বলে কড়েে ‘গকালহোি 
(কাোি) কড়বর’ বাংলশর গকাি গোক। এরা এখিও পাহালির বাস কলর, পাহালি 
পাহালিই ঘুলর গবিায়। গবোাংগ শহলরর উত্তরাাংলশর একড়ট পাহালি ওলদর একটা 
গষ্ট্শি আলে। এখালি ওলদর গকউ িা গকউ োলক। আহমদ মুসালক এই ড়েকািা 
খুাঁলি গবর করলে হলব। ‘গকালহোি কড়বর’গদর কারও সাহােয ড়িলে হলব সামলি 
এগুবার িলে। এড়দলক আহমদ মুসার এই অড়ভোি এলকবালরই অড়িড়শ্চে োত্রা। 
গবোাংগ পেণন্ত গপৌলে োলক এলকবালরই ভাগয, মালি আল্লাহর সাহালেযর উপর 
ভরসা করলে হলব। 

এই ড়চন্তার মলধযই আহমদ মুসা গপৌলে গগে হাটাই শহলর। 
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গোট্ট গহড়েকপ্টারড়ট োলক পুড়েশ অড়ফলসর একড়ট মালে িাড়মলয় ড়দে। 
এখাি গেলকই একো োত্রা আহমদ মুসার। ড়িলদণড়শকা অনুসালর এখাি 

গেলক একটা বাহি গোগাি কলর োলক হাটাই গসন্িাে গরালডর ৯ িম্বর সরকাড়র 
গাড়ির পুলে গেলে হলব। 

আহমদ মুসা মাে গেলক গবড়রলয় অলটাড়রিা গোগাি কলর েুটে গসন্িাে 
গরালডর ড়দলক। 

গসন্িাে পুলে ড়গলয় আহমদ মুসা গদখে, গেমি বো হলয়লে ড়েক 
গেমড়িভালব িাম্বার ওয়াি পাড়কণাং গোলকশালি একড়ট েযান্ড ক্রুিার িীপ দাাঁড়িলয় 
আলে। চাবী ঝুেলে গাড়ির কী গহালে। 

আহমদ মুসা দরিা খুলে গাড়িলে প্রলবশ কলর প্রেলমই পলকট গেলক 
োইটার গবর কলর বটলমর একড়ট ক্ষদু্র সাদা সুইলট চাপ ড়দে। সাংলগ  সাংলগই টলপ 
একটা িীে আলো জ্বলে উেে। ড়িড়শ্চে হলো আহমদ মুসা গে অন্তে ২৫ বগণফটু 
এোকার মলধয গকাি ড়বলফারক গিই। 

আহমদ মুসা োইটারড়ট পলকলট গরলখ ড়দে। 
োইটারড়ট অলিক কালির। এড়ট একই সাংলগ োইটার, ড়ডলটির, 

কযালমরা, গেসারগাি এবাং গরড়ডও ড়রড়সভার িান্সড়মটার। 
োইটারটা োলক ড়গফট কলরি োই সহকারী গগালয়ন্দা প্রধাি পুরসাে 

প্রিাড়দপক। 
চাড়ব ঘুড়রলয় ডযাশ গবালডণ গকড়বি খুেে আহমদ মুসা। োর িেুি 

পাসলপাটণ এখালিই োকার কো। পাসলপাটণ গপলয় গগে আহমদ মুসা। 
োইেযালন্ডর এই পাসলপালটণ আহমদ মুসার িাম আহমদ মুসাই গেখা 

হলয়লে। পাসলপালটণ মােলয়ড়শয়ার ড়ভসা োগালিা রলয়লে। 
পাসলপাটণ পলকলট পুলর গাড়ি ষ্ট্াটণ ড়দে আহমদ মুসা। 
গাড়ি গিলম এে রাস্তায়। 
হাটাই-সুাংগাই গরাড ধলর মােলয়ড়শয়া বডণালরর ড়দলক এড়গলয় চেে 

আহমদ মুসার িীপ। 
হােঘড়ির ড়দলক োকাে আহমদ মুসা। সকাে ১০টা। 
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আহমদ মুসার েক্ষয এই হাইওলয়র গশে প্রান্ত সুাংগাই গপোিী। আহমদ 
মুসা ড়েিটার মলধয গসখালি গপৌেুলে চায়। মাঝখালি োই-মােলয়ড়শয়া বডণালর 
এবাং গোহলরর িামালের িলে োলক োমলে হলব। 

হাটাই শহর গেলক গবরুলিার পর হাইওলয় ধলর োর গাড়ি েীব্র গড়েলে 
চেলে শুরু করে। শীঘ্রই গড়ের কাটা ১০০ ড়কলোড়মটার অড়েক্রম করে। 

 
 
 
গবোাংগ শহলরর উত্তরাাংলশর গসাগা কাোি পাহাি খুাঁলি গপলয়লে 

আহমদ মুসা। ড়কন্তু ‘গকালহোি কবীর’ পড়রবার িালমর গকাি পড়রবার খুাঁলি 
পায়ড়ি। 

পাহািড়ট খুব গোট িয়। গঝাপ, িাংগে, ফে বাগাি, সবড়ি বাগাি, 
বািার, প্রড়েষ্ঠাি, ইেযাড়দর বাইলর কলয়কশে পড়রবালরর বাস এই পাহালি। 

আহমদ মুসা গগাটা পাহাি ঘুলর গবড়িলয়লে। এলক ওলক গকালহোি 
কড়বর পড়রবার সম্পলকণ ড়িলজ্ঞস কলরলে। ড়কন্তু োরা ড়কেু বেলে পালরড়ি। 

ভাো একটা সমস্যা হলয় দাাঁড়িলয়লে। িািীয় গোকরা অপভ্রাংশ মােয়ী ও 
অপভ্রাংশ আরবী গমশালিা ভাোয় কো বলে। ড়েড়খে ভাো ও কেয ভাোর মলধয 
এে পােণকয গে গকাি গকাি গক্ষলত্র কেয শব্দ এলকবালর িেুি রূপ ড়িলয়লে। 

গবোাংলগ গপৌোর পরড়দি ড়েে শুক্রবার। 
আহমদ মুসা গসাগা কাোি পাহালি ঘুরড়েে। ঘুরলে ঘুরলে গস একটা 

গরাড সাইড গরষ্ট্ুলরলন্ট বলস চা গখলে গখলে একিি েুবলকর সালে আোপ 
করড়েে। আহমদ মুসা কোর এক ফাাঁলক োলক ‘গকালহোি কড়বর’ পড়রবালরর 
কো ড়িলজ্ঞস কলর। গস িািায় গে, এ ধরলির গকাি পড়রবালরর িাম গস শুলিড়ি। 
গস আরও িািায়, এখালি আসে িাম অলিক গক্ষলত্র বযবহার হয় িা। ডাক িামই 
আসে িাম হলয় োয়। োরা গে পাহািী পড়রবার একো আহমদ মুসালক িািায়। 
গস বলে, এখালি সব পড়রবালরর গশকি পাহালি। ড়কন্তু পাহািলক োরা এখি 
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ভুলেলে। অবশ্য দুএকড়ট পড়রবার আলে, োলদর কালে পাহািই এখিও োলদর 
আবাস। 

এ সময় আিালির শব্দ গভলস আলস। 
আহমদ মুসা হােঘড়ির ড়দলক োকায়। গবো ১২টা। 
‘মসড়িদ এখাি গেলক কে দূর?’ আহমদ মুসা ড়িলজ্ঞস কলর েুবকলক। 
‘এই পাহালিরই অল্প ড়কেু উত্তলর। গকি মসড়িলদ োলবি? আি 

িুমআর ড়দি এিে?’ বলে েুবকড়ট। 
‘আড়ম মুসেমাি গকমি কলর িািলে?’ ড়িলজ্ঞস কলর আহমদ মুসা। 
‘কপালে ড়সিদার দাগ োিাও গচহারা গদলখই আড়ম বুলঝড়ে। 

মুসেমািলদর গচহারায় একটা পড়বত্র োবণয োলক। আপিার গচহারায় ো আরও 
গবড়শ। ড়চিব িা গকি?’ েুবকড়ট বলে। 

আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘েুড়মও ড়ক োলব মসড়িলদ?’ 
‘অবশ্যই োব। িা গগলে আগামী শুক্রবালর িবাবড়দহী করলে হলব।’ 

বলে েুবক। 
‘িুমআয় িা গগলে িবাবড়দহী করলে হয়? কার কালে?’ ড়িলজ্ঞস কলর 

আহমদ মুসা। 
‘গকি মসড়িলদ একিি কলর সরদার োলকি। ড়েড়ি বাংলশর সরদালরর 

গচলয়ও শড়িশােী।’ বলে েুবক। 
‘োর কাি ড়ক?’ বলে আহমদ মুসা। 
‘এোকার মানুেলদর সাপ্তাড়হক দালি গলি ওো েহড়বলের ড়েড়ি 

পড়রচােক। সামাড়িক ড়বচার-ফায়সাো কলরি। এবাং মানুেলক ইসোমী 
অনুশাসলির উপর োকার বযাপালর োড়কদ কলরি।’ েুবকড়ট বলে। 

‘েহড়বে ড়দলয় ড়ক কাি হয়?’ ড়িজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘েহড়বলের কাি ড়েিড়ট। মসড়িলদর সালে একটা মিব আলে, গসটা 

চাোলিা। এোকার দড়রদ্র গোকলদর স্বাবেম্বী হওয়ার কালি সাহােয করা এবাং 
দড়রদ্র ড়শক্ষােণীলদর উচ্চড়শক্ষার িে সাহােয গদয়া।’ েুবকড়ট বলে। 
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‘বাঃ সুন্দর বযবিা।’ বলে আহমদ মুসা। একো শুলি আিলন্দ োর মুখ 
উজ্জ্বে হলয় উলেড়েে। 

েুবকড়ট উলে দাাঁিায়। বলে, ‘চেুি ড়বলদশী ভাই, আিাি গশািা গগলেও 
িায়গাটা খুব কালে িয়, গেলে ড়কন্তু সময় োগলব। পাহালি ওো-িামা ও অলিক 
বাাঁক ঘুলর গেলে হলব। 

গবশ বি মসড়িদড়ট। আহমদ মুসা গদখে, গমলয়রাও মসড়িলদ উপড়িে। 
মসড়িলদর ডাি ড়দলক বলসলে গেলেরা, বাম ড়দলক গমলয়রা। মাঝখালি ৪ ফুলটর 
মলো উাঁচু পাড়টণশি, কাপলির। খুড়শ হলো আহমদ মুসা। বহু মুসড়েম গদলশও ো 
গদখা োয় িা, ো এই িাংগলের িিপলদ এলস গদখলে গপে গস। 

মসড়িলদ ঢুলক সুন্নাে িামাে গশে কলর বলসই একটা গুেি শুিলে পায়। 
পালশই বলসড়েে সালে আসা েুবকড়ট। োলক ড়িলজ্ঞস করলে গস িািায়, ‘ড়বলদশী 
ভাইয়া, ইমাম সালহব অসুি। ড়েড়ি হাসপাোলে। সহকারী গমৌেভীসালহব িামাে 
পিাবার কো ড়েে, ড়কন্তু ড়েড়ি বাড়ি ড়গলয়ড়েলেি, আসার পলে দূঘণটিায় পলি 
ড়েড়িও হাসপাোলে। এখি খুেবা পিার গোক গিই। এখি গোহর পিলব ড়কিা, 
গসই আলোচিা চেলে।’ 

শুলিই আহমদ মুসা বলে, ‘গোহর পিার দরকার গিই। গখােবা পিার 
গকউ িা োকলে আড়ম পিালে পাড়র।’ 

শুলি েুবকড়ট দারুণ খুড়শ হলয় ওলে। গস দ্রুে উলে সরদালরর কালে চলে 
োয় এবাং োলক ড়বেয়টা বলে। 

সরদার স্বয়াং েুবকড়টর সালে আহমদ মুসার কালে আলস। 
সরদার ৭০ উধ্বণ সম্পূণণ সলফদ গকশধারী হলেও োর স্বািয অটুট। গস 

আহমদ মুসালক স্বাগে িাড়িলয় বলে, ‘আমরা খুব খুড়ম হলবা বাবা েুড়ম িুমআ 
পড়িলয় ড়দলে। এই মসড়িলদর একশ’ বেলরর ইড়েহালস আিলকর মলো ঘটিা 
ঘলটড়ি।’ 

আহমদ মুসা সড়বিলয় বলে, ‘আপিালদর অনুমড়ে হলে আড়ম পড়িলয় 
গদব।’ 
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খুড়শ হলয় সরদার উলে দাাঁিায় এবাং োর িায়গায় ড়ফলর ড়গলয় সবার 
উলেলশ্য বলে, ‘আেহামদুড়েল্লাহ, আমালদর সমস্যার সমাধাি হলয় গগলে। 
একিি গমহমাি এলসলেি। ড়েড়ি িুমআর িামাে পিালবি। িামালের সময় হলয় 
গগলে। আড়ম োাঁলক ড়মম্বলর আসার অনুলরাধ করড়ে।’ 

আহমদ মুসা উলে ড়গলয় সবাইলক সাোম ড়দলয় ড়মম্বলর বলস। 
মুয়াড়জ্জি গখােবার বই আহমদ মুসার হালে ড়দলয় আোি ড়দলে চলে 

োয়। আহমদ মুসা উলে দাাঁিায় গখােবা গদবার িলে। 
হালের গখােবার বই গদয়ালের োলক গরলখ গখােবা শুরু কলর আহমদ 

মুসা। 
আহমদ মুসার আরবী উচ্চারণ অেযন্ত ড়মড়ষ্ট্ এবাং গেোওয়াে মমণস্পশণী। 
আহমদ মুসা হামদ, সািা ও গেোওয়ালের পর মােয়, আরবী ও 

ইাংলরিী গমশালিা ভাোয় োর গখােবায় দুড়ট ড়বেয় েুলে ধলর। এক. িান্নালের 
পে কড়েি গকি এবাং িাহান্নালমর পে সহি গকি। দুই. দুড়িয়ালে মুসেমািরা 
আি প্রেযক্ষ ও পলরাক্ষভালব পদািে হওয়ার মূে কারণ ড়ক। প্রেম ড়বেলয়র উপর 
আহমদ মুসা একটা হাদীস বণণিা কলর বলে, অিন্ত সুলখর িান্নাে দুঃখ, গবদিা, 
েযাগ, গকারবািীর সাগর ড়দলয় গঘরা, অেড়দলক অিন্ত দুঃখ গভালগর িাহান্নাম 
গভাগ-ড়েপ্সার আকেণণ ড়দলয় সািালিা। িান্নালের চারড়দলকর দুঃখ, েযাগ-
গকারবািীর সাগর পাড়ি ড়দলে বধেণ প্রলয়ািি, গোভ সম্বরণ প্রলয়ািি। অলিলকই 
এটা পালর িা বলে োলদর িলে িান্নালের পে কড়েি হলয় োয়। আর িাহান্নালমর 
চারড়দলক সািালিা গভাগ-ড়েপ্সার আকেণণ অড়ধকাাংশ মানুেই উলপক্ষা করলে 
পালর িা। এরাই ড়গলয় িাহান্নালমর আগুলি পুলি গেমি পেঙ্গ প্রদীলপর আগুলি 
ড়গলয় আত্মগুড়ে গদয়। ইড়েহাস গেলক িািা উপমা ও দৃষ্ট্ান্ত েুলে ধলর আহমদ মুসা 
োর আলোচিালক প্রাণস্পশণী কলর গোলে। ড়িেীয় ড়বেলয়র আলোচিায় আহমদ 
মুসা বলে, ভালো কালির আলদশ এবাং মন্দ কালির প্রড়েলরালধর দাড়য়ত্ব 
বযড়িগে, পাড়রবাড়রক, সামাড়িক ও রােীয়ভালব পড়রেযাগ কলর মুসেমািরা েখি 
অোয়, অসেয, িুেুম, ড়িেণােলির সালে গোগড়ে কলর দুড়িয়ার সমৃড়দ্ধ সন্ধাি 
কলর, েখি বিড়েক বা আদড়শণক শড়ির ড়বেয় ঘলট। আদড়শণক শড়ির অনুপড়িড়ে 
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মুসেমািলদর অেণনিড়েক, সামড়রক ও রািনিড়েক শড়ির পেি ত্বরাড়িে কলর। 
এভালবই োলয়ে শড়ি েখি আমরা হারাোম, েখি অোলয়র শড়ি এলস 
আমালদর গ্রাস করে। 

আহমদ মুসার এই গখােবা এেই দরদ মাখা ড়েে গে মুসড়েস্নলদর 
অড়ধকাাংশই অশ্রুড়সি হয়। 

িামাে গশে হলে প্রেলমই সরদার এলস আহমদ মুসার সালে গকাোকুড়ে 
কলর এবাং দাওয়াে গদয় আহমদ মুসালক োর বাসায়। উলল্লখলোগয সবাই এলস 
আহমদ মুসার সালে সাোম ড়বড়িময় কলর। গকউ গকউ দূর গেলক োলক মুগ্ধ 
দৃড়ষ্ট্লে চলে োয়। আহমদ মুসা চাইড়েে গকালহোি কড়বর পড়রবালরর কো 
সরদারলক ড়কাংবা কাউলক ড়িলজ্ঞস কলর। ড়কন্তু গসরকম সুলোগ  গস পায় িা। 
অবলশলে গস ভালব, ইড়েমলধয ড়কেু িা হলে দাওয়াে গখলে ড়গলয় গস এ বযাপালর 
ড়িলজ্ঞস করলব। 

 
 
 
েৃেীয় ড়দলির ড়বলকে। 
আহমদ মুসা হাাঁটড়েে প্রশস্ত একটা উপেযকার পে ধলর। 
দু’পালশই ক্রমশ উাঁচু হলয় উলে োওয়া উাঁচু ড়টো িােীয় পাহাি। খুব উাঁচু 

িয় ড়কন্তু প্রশস্ত। এটাই গসাগা কাোি পাহাি। আহমদ মুসা ঘুলর ড়ফলর এখালিই 
েুলট আলস। 

আিও এলসলে গসভালবই। আহমদ মুসা ধীলর ধীলর হাাঁটড়েে। 
হোৎ সূলেণর আলো উলব গগে। 
আহমদ মুসা োকাে আকালশর ড়দলক। 
গদখে টস টলস পাড়ি ভরা গমঘ। এ গমঘ গে কেটা ড়বপজ্জিক, ড়েি ড়দলি 

গটর গপলয়লে আহমদ মুসা। এ গমঘ মাোর উপর আসা মালি বােড়ে গেলক পাড়ি 
ঢাোর গবলগ বৃড়ষ্ট্ এলস গোঁলক ধরা। 

আহমদ মুসা পাহালির আশ্রলয় উোর িলে গদৌি ড়দে। 
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অলিক খাড়ি উলে গগে পাহালি। 
পাহাি শীলেণর শুরুলেই বি ড়টোর শীলেণ একটা সুন্দর বাড়ি। পাহাি 

শীলেণর ড়টোগুলোর মলধয এই ড়টোই সবলচলয় বি এবাং বাড়িটাও বি সবার 
গচলয়। 

ঘুরাঘুড়রর সময় কলয়কবার গদলখলে গস এ বাড়িটা। 
বি বি গফাটায় অলঝার ধারায় বৃড়ষ্ট্ গিলম এে। 
আহমদ মুসা েখি গদৌলি বাড়িটার বারান্দায় উেে, েখি আধালভিা 

হলয় গগলে গস। 
বারান্দাটা আসলে বাড়ির গগলটর সামলির ষ্ট্াড়ন্ডাং গস্পস। 
বারান্দায় উলে মুখ েুেলেই বি দরিার মুলখামুড়খ হলো আহমদ মুসা। 
দরিার পালশই একটা কালের গিট গদয়ালের সালে গসাঁলট রাখা আলে। 

এটা একটা গিমলিট। োলে মােয়ী ভাোয় গেখা ‘কড়বো আে কাোি’। 
গিমলিটড়ট পলি আহমদ মুসা োর গচাখ ড়ফড়রলয় আিে দরিার উপর। 
ড়েক এই সময়ই দরিা আলস্ত আলস্ত খুলে গগে। 
গখাো দরিায় দাাঁিালিা এক েরুণী। পরলি পািামা। গালয় কাড়মলির 

উপর ওিিা। মাোয় মােলয়শীয় পরদার রুমাে। ফসণা ও বুড়দ্ধদীপ্ত মােয়ী 
গচহারা।  

দরিা খুলেই সাোম ড়দলয়লে েরুণীড়ট। 
োর গচালখ-মুলখ ড়কেুটা ড়বস্ময়, ড়কেুটা েজ্জা,ড়কেুটা আিন্দ। 
সাোম ড়দলয়ই েরুণীড়ট বেে,‘গভেলর আসুি স্যার। ড়ভলি গগলেি। 

বৃড়ষ্ট্র ঝাপটা বারান্দায়ও আসলে। আরও ড়ভলি োলবি।’ পড়রষ্কার ইাংলরড়ি ভাো 
গমলয়ড়টর কলণ্ঠ। 

‘ধেবাদ’ বলে আহমদ মুসা গভেলর ঢুকে। 
গমলয়ড়ট একপালশ সলর দাাঁড়িলয়ড়েে। 
ঘরটা প্রায় ফাাঁকাই। 
ঘলর ঢুলকই ডাি ড়দলক গদয়ালের পালশ িুলো রাখার র যাক। সামলির 

গদয়ালের পালশ একটা আেিা গদখলে গপে। চারড়দলকর গদয়ালে সাাঁটা কলয়কটা 
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হ্যাাংগার। ঘলরর মাঝখালি কালের গটড়বে। োর চারপালশ গচয়ার। বাড়িণস করা 
সুন্দর গচয়ার গটড়বে। 

ঘরটা গে িািড়িট বুঝে আহমদ মুসা। িুলো ও বািড়ে কাপি এখালি 
োিা হয়। গভেলর প্রলবলশর আলগ অলিক সময় আগন্তুকলক এখালি ওলয়টও 
করলে হয়। 

আহমদ মুসা গভেলর ঢুকে গমলয়ড়ট দরিা বন্ধ কলর ঘুলর দাাঁিাে। ঘলরর 
বাম পালশ একটা দরিার ড়দলক ইাংড়গে কলর বেে, ‘স্যার ওড়দলক েইাং, চেুি।’ 

গমলয়ড়টর গচালখ-মুলখ একটা অন্তরঙ্গ ভাব। গচিা-িািার একটা োপ 
গসখালি। 

ড়বড়স্মে আহমদ মুসা বেে, ‘মলি হলে আপড়ি আমালক গচলিি। ড়কন্তু 
আড়ম আপিালক গকাোও গদলখড়ে বলে মলি হয় িা।’ 

আহমদ মুসা িুলো খুলে র যালক রাখলে রাখলে বেে। 
গমলয়ড়ট গকাি িবাব িা ড়দলয় বেে, ‘স্যার আপড়ি িযালকটটাও খুেলে 

পালরি। ওটা গবড়শ ড়ভলি গগলে।’ 
সড়েয ড়ভিা িযালকলট অস্বড়স্ত োগড়েে আহমদ মুসার। খুড়শ হলয় আহমদ 

মুসা িযালকট খুলে গদয়ালেে হ্যাাংগালর ঝুোে। 
গমলয়ড়ট ‘আসুি স্যার’ বলে েখি হাাঁটলে শুরু কলরলে। 
গমলয়ড়টর গপেলি গপেলি আহমদ মুসা েইাং রুলম প্রলবশ করে। 
ড়বশাে েইাং রুম। 
োে কালপণলটর উপর োে গসাফালসট সািালিা। 
েইাং রুলমর আলরক অাংলশ কালপণলটর উপর পুরু ফরাশ এবাং গসাফলসট 

পাো। 
‘স্যার আমালদর পাহাড়ি কায়দার ফরাশ এবাং ইাংরািী কায়দার 

গসাফালসট দুই-ই আলে। স্যার গসাফালসট আমার পেন্দ, আপিারও ড়িশ্চয় োই। 
বসুি স্যার।’ একটা গসাফা গদড়খলয় বেে গমলয়ড়ট। 
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গমলয়ড়টর কো বোয় গকাি আিষ্ট্ো গিই। কণ্ঠ সাংেে, ভদ্র। গচহারায় 
পাহাড়ি েজ্জার পুরু োপ, ড়কন্তু কোগুলো স্পষ্ট্, গখাোলমো। ড়বড়স্মে হলো 
আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা বসে। 
‘স্যার গেকাে আপিালক আড়ম মসড়িলদ গদলখড়ে। িুমআর গখােবা 

ড়দলয়ড়েলেি, িামাে পড়িলয়ড়েলেি। ইসোমলক আপড়ি উত্তর আধুড়িক ভাোয় 
েুলে ধলরলেি স্যার। এমি গখােবা শুড়িড়ি কখিও। অলিক ধেবাদ আপিালক।’ 

কো গশে কলর একটু গেলমই আবার বলে উেে, ‘স্যার একটু বসুি। 
আড়ম দাদুলক ডাড়ক।’ 

বলে গদৌি ড়দে গমলয়ড়ট। 
আহমদ মুসা আলরকবার োকাে েইাং রুলমর চারড়দলক। ঐড়েহ্য ও 

আধুড়িকোয় সািালিা ঘর। সামলির গদয়ালে একটা দীঘণ পাহাি গশ্রণীর দৃশ্য। 
কাোি পাহািই হলব এটা, ভাবে আহমদ মুসা। অেপালশর গদয়ালে একড়ট 
িগরীর সুন্দর দৃশ্য। ড়িশ্চয় এটা গবোাংগ িগরী। 

ঘলর ঢুকে গসৌময দশণি একিি বৃদ্ধ। 
োর ড়দলক গচাখ পিলেই চমলক উেে আহমদ মুসা। এ গে মসড়িলদর 

গসই সরদার, গে োলক দাওয়াে কলরড়েে। 
আহমদ মুসা উলে দাাঁড়িলয়ড়েে। মুখ োর হা হলয়ড়েে সাোম গদয়ার 

িলে। ড়কন্তু সরদালরর মুলখ সাোম উচ্চাড়রে হলয়লে। 
সরদার এলস হ্যান্ডলশক করে আহমদ মুসার সালে। বেে, ‘খুব খুড়শ 

হলয়ড়ে এভালব গোমালক আমার বাসায় গপলয়।’ 
োমে মুহূলেণর িলে। আবার বলে উেে,‘অলিক সম্মািী, অলিক জ্ঞািী, 

অলিক বি গকউ েুড়ম, ড়কন্তু আমার িাড়ের মলো। গোমার মলোই আমার এক 
িাড়ে ড়ক এক পাহাি-ড়বদযায় পাশ কলর পাহালি পাহালি ঘুলর গবিায়। অেএব 
গসড়দি গোমালক ‘েুড়ম’ বলেড়ে, আিও বেড়ে।’ 

‘অবশ্যই িিাব। আড়ম খুড়শ হলবা’। আহমদ মুসা বেে। 
সরদার আহমদ মুসালক বসলে বলে ড়িলিও বসে। 
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বলসই বেে সরদার, ‘আড়ম িামাে উড়েি আে কাোিী। কড়বো আে-
কাোলির আড়ম বেণমাি সরদার। পাহালিই আমালদর বাড়ি। শুক্রবারসহ সপ্তালহর 
দু’একড়দি আড়ম এ বাড়িলে োড়ক।’ 

োমে সরদার িামাে উড়েি। 
‘আড়ম আহমদ মুসা। গে পরশু পাত্তািী গেলক আড়ম এখালি এলসড়ে।’ 

বেে আহমদ মুসা। মলি মলি ভাবে গগাপি কলর আর োভ গিই। ব্ল্যাক ঈগে 
োর পড়রচয় গিলি গগলে। আর োরা আহমদ মুসালক িালি িা, োলদর কালে 
আসে-িকলের গকাি পােণকয গিই। 

‘ড়কন্তু েুড়ম গো োইেযালন্ডর িও। গোমার আরবী, ইাংলরড়ি, মােয় 
উচ্চারণ গেলক বুলঝড়ে েুড়ম আলশ-পালশর গকাি গদলশরও িও। োহলে গোমার 
বাড়ি গকাোয়?’ ড়িজ্ঞাসা সরদালরর। 

গসই গমলয়ড়ট চা ড়িলয় এলস দাাঁড়িলয়ড়েে। 
কো গশে কলরই সরদার বেে, ‘দাও গবাি চা দাও।’ 
গমলয়ড়ট পালশর একড়ট ড়ট-লটড়বলে চালয়র গি গরলখ দুই কালপ চা ভলর 

একড়ট সরদার, অেড়ট আহমদ মুসার ড়দলক এড়গলয় ড়দে। 
সরদার গমলয়ড়টর ড়দলক ইাংড়গে কলর বেে, ‘এ আমার িােিী আড়েয়া 

কাোিী। গোমার সালে গো আলগই গদখা হলয়লে। ও কুয়াোমপুলরর 
ইন্টারোশিাে ইসোড়মক ইউড়িভাড়সণড়টলে ‘ভাোেত্ব’ ড়বেলয় পলি। মসড়িলদ 
গোমার বিৃো শুলি ও দারুণ অড়ভভূে হলয়লে। ও বেলে, ইসোলমর উপর 
বিৃো গস কুয়াোমপুলর প্রায়ই গশালি। ড়কন্তু এমি বিৃো িাড়ক গস..........।’ 

‘োম দাদু। সাক্ষালে এে প্রশাংসা করলে মািা আলে।’ সরদালরর কোর 
মাঝখালিই বলে উেে আলয়শা আড়েয়া কাোিী। েজ্জায় োর মুখ োে হলয় 
উলেলে। েৃেড়য় একটা কালপ চা গঢলে ড়িলয় দাদুর ওপালশর এক গসাফায় ড়গলয় 
গস বসে। 

‘আলয়শা ড়েক বলেলে।’ আহমদ মুসা বেে। 
‘আড়ম খুড়শ। ও বি পড়ন্ডে হলব।’ 
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বলেই সরদার িামাে উড়েি কাোিী দৃড়ষ্ট্ গফরাে আহমদ মুসার ড়দলক। 
বেে, ‘ভাই, আড়ম গোমালক দাওয়াে কলর গরলখড়ে মাত্র। ড়কন্তু বৃড়ষ্ট্ গোমালক 
ড়িলয় এলসলে এখালি। ড়িশ্চয় েুড়ম ড়চলি বাড়িলে ওেড়ি!’ 

‘ড়জ্ব িা। েলব এই বাড়ি আলগ গদলখড়ে। গে কলয়কড়দি ধলর এই পাহালি 
আড়ম ঘুরড়ে।’ আহমদ মুসা বেে। 

‘এই পাহালি? গকি?’ ড়িজ্ঞাসা িামাে উড়েি কাোিীর। 
সাংলগ সাংলগ উত্তর ড়দে িা আহমদ মুসা। 
গচাখ েুলে োকাে একবার বৃদ্ধ িামাে উড়েি কাোিীর ড়দলক। োর 

মলি হলো, োর অনুসন্ধাি সম্পলকণ বোর উপেুি িায়গা এটা হলে পালর। 
মুহূেণকালের এই ভাবিার পর আহমদ মুসা বেে, ‘আড়ম একটা 

পড়রবারলক খুাঁিড়ে িিাব।’ 
‘একটা পড়রবার? গকাি পড়রবার?’ বেে সরদার িামাে উড়েি। োর 

গচালখ-মুলখ গকৌেুহে। 
আলয়শা আড়েয়া কাোিীও উদগ্রীব হলয় উলেলে। 
‘কাোি পাহালির একটা পড়রবার। শহলরর এই পাহালিও োলদর 

একটা ড়েকািা আলে। পড়রবালরর িাম গকালহোি কবীর।’ 
িাম গশািার সাংলগ সাংলগ চমলক উেে সরদার িামাে উড়েি কাোড়ি। 

ভ্রু কুচকালো আলয়শা আড়েয়া কাোিীরও। 
‘গকি খুাঁিলো ঐ পড়রবারলক? পড়রচয় আলে ওলদর সালে?’ বেে সরদার 

িামাে উড়েি কাোিী। োর গচালখ-মুলখ ড়বস্ময়। 
‘িা পড়রচয় গিই। ওলদর িাম িাড়ি এবাং ড়কেু িাড়ি ওলদর সম্পলকণ।’ 

আহমদ মুসা বেে। 
‘েুড়ম পাত্তািী শহর গেলক এলসে বেলে। কার কাে গেলক শুলিে ওলদর 

সম্পলকণ?’ বেে সরদার িামাে উড়েি। 
‘ড়কেু শুলিড়ে পাত্তািীর শাহ পড়রবালরর কাে গেলক, ড়কেু শুলিড়ে োই 

গগালয়ন্দা ড়বভালগর কাে গেলক।’ আহমদ মুসা বেে। 
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‘শাহ পড়রবারলক েুড়ম গচি? কালক গচি?’ সরদার িামাে উড়েলির 
গচালখ সলন্দলহর োয়া। োর কণ্ঠ েীক্ষ্ণ। 

‘শাহিাদী েয়িব গোবায়দালক ড়চড়ি। োর দাদীমালকও িাড়ি।’ আহমদ 
মুসা বেে। 

‘ওলদর সম্পলকণ আর ড়ক িাি?’ বেে সরদার িামাে উড়েি দ্রুেকলণ্ঠ। 
আহমদ মুসার গোাঁলট অস্পষ্ট্ একটা হাড়স ফলুট উলেলে। গস ড়িড়শ্চে গে, 

এই কাোিী পড়রবার ‘শাহ পড়রবার’গক গচলি। োহলে এরা ড়ক ‘গকালহোি 
কড়বর’ পড়রবারলকও ড়চিলে পালর? বেে আহমদ মুসা, ‘শাহিাদী েয়িব 
গোবায়দার ভাই িালবর বাাংগসা িহীর উড়েি োই সরকালরর হালে বন্দী ড়েে। 
ব্ল্যাক ঈগে োলক ড়েড়িলয় এলিলে োই সরকালরর কাে গেলক। এখি গস ব্ল্যাক 
ঈগলের হালে বন্দী। শুধু বন্দী িয়, োর িীবি ড়বপন্ন। ব্ল্যাক ঈগলের গোকিিলক 
েড়দ োই সরকার ড়িড়দণষ্ট্ সমলয়র মলধয গেলি িা গদয় োহলে িহীরলক ব্ল্যাক 
ঈগেরা হেযা করলব।’ 

োমে আহমদ মুসা। 
ড়বস্ময়, উলত্তিিা ও সলন্দলহর ঝি বইলে সরদার িামাে উড়েলির 

গচালখ-মুলখ। আলয়শা আড়েয়া কাোিীও গেি ড়বস্মলয় বাকরুদ্ধ। 
সরদার িামাে উড়েলির ড়বস্ময় হলো, আহমদ মুসা এসব ড়ক বেলে! 

অবশ্য সরদার িামাে উড়েিরাও োই ড়টড়ভ ও পত্র-পড়ত্রকা গেলক গিলিলে ব্ল্যাক 
ঈগে ২৪ ঘণ্টার আেড়টলমটাম ড়দলয়লে োলদর গোকলক িা োিলে োরা িালবর 
িহীর উড়েিলক হেযা করলব। এটা গো োই প্রপাগান্ডা বলেই সরদার িামাে 
উড়েিরা িালি। ড়কন্তু আহমদ মুসাও ড়েক োই সরকালরর মলোই কো বেলে। গস 
োই গগালয়ন্দা ড়কাংবা োই এলিন্ট? ড়কন্তু এে ভালো গোক এই পলে ড়কভালব োয়! 

সেকণ হলো সরদার িামাে উড়েি। বেে, ‘ব্ল্যাক ঈগেলক গোমরা 
গকালত্থলক গপলে? িালবর িহীর উড়েিলক গো মুি কলরলে ‘মুিালহদীি পাত্তািী 
মুভলমন্ট’ (এমড়পএম) এবাং িালহর িহীর উড়েি এখি এমড়পএম-এর সালে 
গেলক োই িীড়পিলির ড়বরুলদ্ধ েিাই করলে।’ 
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‘িা িিাব। িালহর িহীর উড়েি ব্ল্যাক ঈগলের হালে বন্দী আলে। আর 
এমড়পএম এখি সশস্ত্র বা ড়হাংসাত্মক আলন্দােলি গিই। োলদর িাম ভাড়িলয় ব্ল্যাক 
ঈগে েিেন্ত্রমূেখ কালি রে আলে।’ আহমদ মুসা বেে। 

‘ব্ল্যাক ঈগে গক?’ সরদার িামাে উড়েলির প্রে। 
‘আন্তিণাড়েক একড়ট েিেন্ত্রকারী সাংিা। োইেযালন্ড এলদর কাি হলো 

ড়িলিরা োই পুড়েশ, োই আড়মণর ড়বরুলদ্ধ সন্ত্রাস কলর োর দায় মুসেমািলদর 
উপর চাড়পলয় গদয়া। গস কারলণ োই পুড়েশরা মুসেমািলদর উপর িীড়পিি শুরু 
কলর, আর মুসেমািরা োই সরকালরর ড়বরুলদ্ধ খিগহস্ত হয়। এভালব োই 
মুসেমািলদর োরা ধ্বাংস করলে চায়।’ বেে আহমদ মুসা। 

‘গোমার কো গে ড়েক এবাং এরা ব্ল্যাক ঈগে োর প্রমাণ ড়ক?’ সরদার 
িামাে উড়েি বেে। োর গোয় অসন্তুড়ষ্ট্র সুর। 

আহমদ মুসা োকাে সরদার িামাে উড়েলির ড়দলক। বেে, ‘আপিার 
কলণ্ঠ ড়কেুটা ড়বরড়ি, ড়কেুটা অসন্তুড়ষ্ট্ গদখলে পাড়ে। আপড়ি গে প্রে করলেি োর 
িবাব গদব। ড়কন্তু আপড়ি েড়দ সেয িািার িলে প্রস্তুে োলকি, োহলে শুধু 
বেব।’ 

গম্ভীর হলয় উেে সরদার িামাে উড়েি। বেে, ‘েুড়ম আমার িািা ও 
ড়বশ্বালসর ড়বপরীে কো বেে। েলব মলি গরখ, আমার ধমণ এবাং সেয আমার কালে 
সব গচলয় বি।’ 

‘ধেবাদ িিাব’ বলে কো শুরু করে আহমদ মুসা, ‘প্রমালণর কো 
গেলহেু বলেলেি, আমালক অলিক কো বেলে হলব। আড়ম োইেযালন্ড আসার গে 
কলয়ক সপ্তালহ ো ঘলটলে সব কোই এর মলধয আসলব। ড়কন্তু গসড়দলক িা ড়গলয় 
আড়ম ওলদর ড়েিড়ট ববড়শলষ্ট্যর কো বেব। এক. ওরা পলকট গমড়শিগািসহ এ 
ধরলির গে অস্ত্র বযবহার কলর, োলে গখাদাই করা সাাংলকড়েক অক্ষর ও িাম্বার 
ড়হব্রু ভাোয় গেখা। োর মালি এ অস্ত্রগুলো ইসরাইলে বেড়র, দুই. ‘মুিালহদীি 
পাত্তািী মুভলমন্ট’ (এমড়পএম) িালমর কভালর ‘ব্ল্যাক ঈগে’এর োরা বাইলর 
গেলক এলস োইেযালন্ড কাি করলে, োলদর অড়ধকাাংশই আরব বাংলশাদ্ভুে, 
আরবী ভাোয় লুলয়ন্ট কো বেলে পালর এবাং িামও আরবীয় োলদর, ড়কন্তু োরা 
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মুসেমাি িয়, এবাং ড়েি. োরা োলদর ড়চড়েপলত্র, ড়বড়ভন্ন ডকুলমলন্ট এবাং োলদর 
িামা ও িযালকলটর কোর বযালন্ডর গভেলরর অাংলশ পড়রচয়মূেক গে মলিাগ্রাম 
বযবহার কলর গস মলিাগ্রালমর গকন্দ্রড়বন্দুলে ব্ল্যাক ঈগে। ব্ল্যাক ঈগে বলস আলে 
মুসেমািলদর প্রেীক অধণচলন্দ্রর বুলকর উপর। আর ঈগলের মাোর উপর রলয়লে 
ইসরাইলের ৬ গকাণা োরকা।’ োমে আহমদ মুসা। 

সরদার িামাে উড়েলির গচালখ-মুলখ প্রবে ড়বস্ময়। গস একবার চাইে 
আলয়শা আড়েয়া কাোিীর ড়দলক। একটু ড়চন্তা করে। োরপর উলে দাাঁিাে। 

গভেলর হাাঁটা শুরু কলর বেে, ‘আহমদ মুসা েুড়ম একটু বস। আর 
আলয়শা গবাি েুড়ম একটু আমার সালে এস।’ 

আলয়শা আড়েয়া কাোিীও উলে দাদুর সালে গভেলর গগে। 
দু’িলির মুখই গম্ভীর। 
সরদার িামাে উড়েি ড়গলয় ঢুকে িাড়ে আবদুে কালদর কামাে উড়েলির 

কলক্ষ। 
‘দাদু েুড়ম ভাইয়ালক গদয়া োলদর গমড়শিগাি ও বুলেট পু্রফ িযালকটটা 

গদখলব িাড়ক?’ বেে আলয়শা আড়েয়া কাোিী। 
‘হ্যাাঁ গবাি। আহমদ মুসা হয় ইবড়েস শয়োলির গচলয়ও বি গকউ, অেবা 

ড়িবরাইলের মলো গসৌভালগযর গকাি গফলরশো। োর কোর ড়বেয়টা পরখ করা 
োলব আমালদর আবদুে কালদর কামাে উড়েলির গমড়শিগাি ও ঐ িযালকট 
গেলক।’ সরদার িামাে উড়েি কাোিী বেে। 

ওয়াে কযাড়বলিট খুলে হ্যাাংগার গেলক িযালকট এবাং ওয়াে কযাড়বলিলটর 
গভেলরর গদয়ালের গগাপি কুেরী গেলক হ্যান্ড গমড়শিগাি গবর কলর ড়িে। 

দু’ড়ট ড়িড়িস গটড়বলে গরলখ দাদু ও িােড়ি হুমড়ি গখলয় পিে আহমদ 
মুসার কোর সেযাসেয পরখ করার িলে। 

গদখে োরা হ্যান্ড গমড়শিগাি এবাং িযালকলটর কোর বযালন্ডর গভেলরর 
পাশ। 

দু’িলিই মুখ েুেে। 
ড়বস্ময়-ড়বলফাড়রে দু’িলিরই গচাখ। 
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আহমদ মুসা ো বলেলে হুবহু োরা োই গদখলে গপে। হ্যান্ড 
গমড়শিগালির গালয় শুধু ড়হব্রু অক্ষর ও সাংখযাই িয়, প্রস্তুেকারী প্রড়েষ্ঠাি ‘গডড়ভড 
গবিগুড়রয়াি ড়ষ্ট্ে ইড়েড়িয়াড়রাং’ গকাম্পাড়ির িামও গখাদাই করা হলয়লে। 
িযালকলটর কোর বযালন্ডও মলিাগ্রাম োরা গপে ড়েক আহমদ মুসা গেমি 
বলেলে। 

‘দাদু উড়ি ো বলেলেি, ড়েক গেমিটাই গো পাওয়া গগে।’ বেে আলয়শা 
আড়েয়া কাোিী। 

সরদার িামাে উড়েি আরও গম্ভীর হলয় উলেলে। োর কপাে কুড়িে। 
ভাবলে গস। বেে, ‘আড়ম বুঝলে পারড়ে িা গবাি ঘটিা আসলে ড়ক। মুিালহদীি 
পাত্তািী মুভলমন্ট (এমড়পএম) সম্পলকণ োর বিবয গমলি গিয়া োয় িা। ড়কন্তু োর 
উলেস্নড়খে প্রমাণগুলোলকও উলপক্ষা করা োলে িা। দুড়ট প্রমাণ গো আমরা 
এখালি গদখোম। আর মুিালহদীি পাত্তািী মুভলমন্ট (এমড়পএম) এর শীেণ 
োলদরলক আড়ম গদলখড়ে োলদর গবড়শর ভাগই গো ড়বলদশী! ড়কন্তু মুসেমাি িয়- 
এটা আড়ম মািলে পারড়ে িা। শীেণ গিো হাড়বব হাসাবাহ একিি খুবই 
পরলহিগার মানুে। আহমদ মুসার এই অড়ভলোগ অড়বশ্বাস্য।’ 

‘ড়কন্তু দাদু োর কোগুলো গে সড়েয প্রমাড়ণে হলো, োর বযাখযা ড়ক?’ 
বেে আলয়শা আড়েয়া। 

‘এখালি এলসই গো আমার সবড়কেু গুড়েলয় োলে। েয় গকাণা োরকা, 
ড়ক্রলসলন্টর বুলকর উপর ব্ল্যাক ঈগে এবাং ইসরাইলের বেড়র অস্ত্র এসব গোট ড়বেয় 
িয়।’ সরদার িামাে উড়েি বেে। 

কো গশে কলরই চেলে শুরু কলর বেে, ‘এস আলয়শা গবাি। ও একা 
বলস আলে।’ 

দু’িলিই েইাংরুলম ড়ফলর গগে। 
আহমদ মুসার মুলখ হাড়স। বেে, ‘আসুি িিাব। বসুি। আমার িলে 

গকাি সুখবর আলে ড়ক িিাব?’ 
গম্ভীর মুখ সরদার িামাে উড়েলির। আহমদ মুসার কোর িবাব িা 

ড়দলয় বেে, ‘আো বে, গোমার কো েড়দ ড়েক হয়, ওরা েড়দ ‘ব্ল্যাক ঈগে’ই হলয় 
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োলক, োহলে পাত্তািীলদর গিো িালবর বাাংগসা িহীর উড়েি ওলদর সালে এক 
হলয় সাংগ্রাম করলে গকি? এই গো গসড়দি পাত্তািী শহলরর উপকলণ্ঠ ওলদর এক 
অড়ভোলি িালবর বাাংগসা িহীর উড়েি প্রেযক্ষভালব অাংশগ্রহণ কলরড়েলেি। ঐ 
অড়ভোলি ড়েড়ি আহে হি। োর রিমাখা িামা োই বসেরা উদ্ধার কলরলে। এর 
েড়ব োরা সাংবাদপলত্র প্রকাশও কলরলে। এটা েুড়ম ড়ক কলর অস্বীকার করলব?’ 

আহমদ মুসা গম্ভীর হলো। গসািা হলয় বসে। বেে, ‘হ্যাাঁ িিাব, আপড়ি 
ো বলেলেি, োই সরকারও আমালক এ কোই বলেড়েে। োরা আমালক 
িেুিভালব বুঝালে গচষ্ট্া করড়েে গে, আড়ম ঘটিালক গেভালব গদখড়ে গসটা ড়েক 
িয়। িালবর বাাংগসা িহীর উড়েিলক োর দলের গোকরাই পুড়েলশর হাে গেলক 
ড়েড়িলয় ড়িলয় গগলে এবাং সন্ত্রাসী কমণকালন্ড গস ড়িলি অাংশগ্রহণ করলে। োর 
রিাি িামা এর সবণলশে প্রমাণ। ড়কন্তু োই সরকালরর এ বিলবযর সালে আড়ম 
একমে হইড়ি। আড়ম োলদর অনুলরাধ কলরড়েোম.............।’ 

আহমদ মুসা আর সামলি এগুলে পারে িা। 
েইাং রুলমর বাইলরর দরিায় একটা শব্দ হলয়লে এবাং োর সালে একটা 

কণ্ঠ ড়চৎকার কলর উলেলে, ‘োম ড়মেযাবাদী। োই সরকালরর কুত্তা, এলিন্ট োম।’ 
সবারই মাো এক সালে গবাাঁ কলর ঘুলর দাাঁড়িলয়ড়েে গস শব্দ েলক্ষ। 
আহমদ মুসা গদখে একিি েরুণ েুবক। োর দুই হালে দুই ড়রভেবার 

োক করা আহমদ মুসার ড়দলক। 
েুবকড়ট আহমদ মুসার ডাি পাশ গেলক গসািা পূলবণ আট দশ ফটু দূলর 

দাাঁড়িলয়। আহমদ মুসা বলস আলে উত্তরমুখী হলয়। োর সামলি সরদার িামাে 
উড়েি। োর গপেলি আলয়শা আড়েয়া। 

েুবকড়টলক গদলখ সরদার িামাে উড়েলির কণ্ঠ গেলক স্বগে একটা উড়ি 
গবড়রলয় এে, ভাই আবদুে কালদর কামাে উড়েি! 

আলয়শা আড়েয়ার মুখ ফলুটও একটা স্বলগােুড়ি গবড়রলয় এলসলে, 
‘ভাইয়া।’ 

প্রেমটায় সরদার িামাে উড়েি ও আলয়শা আড়েয়া দু’িিলকই ড়বস্ময় 
এলস ড়ঘলর ধলরড়েে। 
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ড়বস্ময় গেলক মুি হলয় সরদার িামাে উড়েি োর িাড়ে আবদুে কালদর 
কামাে উড়েিলক েক্ষয কলর দ্রুে কলণ্ঠ বেে, ‘ড়ক করে েড়ুম ড়রভেবার িামও। 
ইড়ি আমালদর গমহমাি।’ 

‘িা দাদু ইড়ি গমহমাি হলে পালরি িা। এর ফলটা আড়ম গদলখড়ে। এ খুড়ি 
ড়বলভি বাগণমযাি। এ পেণন্ত এ আমালদর মুিালহদীি পাত্তািী মুভলমলন্টর প্রায় এক 
শলের মলো গোকলক হেযা কলরলে। এর কারলণই গগ্রফোর হলয়লে আমালদর 
অধণশলের মলো গোক। এলক গদখা মাত্র হেযার ড়িলদণশ আলে।’ 

আবদুে কালদর কামাে উড়েলির দু’গচাখ বারুলদ আগুি োগার মলো 
জ্বেড়েে। োর কো গশে হওয়ার আলগই োর দুই েিণড়ি দুই ড়রভেবালরর ড়িগালর 
চাপ বািাড়েে। 

আহমদ মুসার বাম পলকট গেলক োর বাম হালে ড়রভেবার আলগই উলে 
এলসড়েে। 

গুেী করার পূবণ মুহূলেণ আবদুে কালদর কামাে উড়েলির দুই ড়রভেবালরর 
িে গশে বালরর টালগণট এডিাষ্ট্ কলর ড়িড়েে। 

‘ভাইয়া গুেী কলরা িা, গশাি।’ বলে ড়চৎকার কলর উেে আলয়শা আড়েয়া 
কাোিী। 

ড়েক এ সময় আহমদ মুসার বাম হাে গচালখর পেলক েুলট োয় ডাি 
পালশ। হালে কালো রাংলয়র গোট ড়রভেবার। ড়রভেবার গেলক দুড়ট গুেীর শব্দ 
হলো। 

বাম হােটা েুলট আসা ও গুেী করার গসলকলন্ডর মলধয সম্পন্ন হলয় গগে। 
আহমদ মুসার দুড়ট গুেী গেলগড়েে েুবকড়টর দুই হালের দুই ড়রভেবালর। 

দুড়ট ড়রভেবারই েুবকড়টর হাে গেলক ড়েটলক পলি ড়গলয়ড়েে। 
আহমদ মুসা োর ড়রভেবার েুবকড়টর ড়দলক উদযে গরলখই উলে 

দাাঁড়িলয়ড়েে। ড়েটলক পিা ড়রভেবার দু’ড়ট কুড়িলয় ড়িলয় উলে দাাঁড়িলয় েুবকড়টর 
মুলখামুড়খ হলয় বেে, ‘আবদুে কালদর কামাে উড়েি এস, বস। গোমার সব 
অড়ভলোগ শুিব।’ 
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কল্পিার গচলয় দ্রুে ঘটিা ঘলট োওয়ায় আবদুে কালদর কামাে উড়েি 
ড়বমূঢ় হলয় পলিড়েে। 

ড়বমুঢ় ভাব কাটলে োর গচালখ গসই বারুলদর আগুি আবার জ্বলে উেে। 
ড়কেু বেলে োড়েে। 

‘ো বেলব, সব বলস বে।’ বলে আহমদ মুসা ডাি হাে ড়দলয় োলক গটলি 
এলি োর দাদুর পালশ বসাে। আহমদ মুসার বাম হালে েখিও উদযে 
ড়রভেবার। 

সরদার িামাে উড়েি ও আলয়শা আড়েয়া দু’িলিই অড়বশ্বাস্য এক ঘটিা 
গদলখ ড়বস্ময়-ড়বমূঢ় হলয় পলিড়েে। েখি োরা সড়ম্বে ড়ফলর গপে, খুড়শ হলো গে 
আবদুে কালদর কামাে উড়েলির গকাি ক্ষড়ে হয়ড়ি, আহমদ মুসাও গবাঁলচ গগলে। 

আবদুে কালদর কামাে উড়েি পালশ এলস বসার পর সরদার িামাে 
উড়েি বেে, ‘গোমালক ধেবাদ আহমদ মুসা গোমার গুেী ড়িখুাঁে হওয়ার িলে। 
আমার অবাক োগলে, এে দ্রুে করা গুেী এে ড়িখুাঁে হলো ড়ক কলর!’ 

‘দাদু, এর িাম আহমদ মুসা িয় ড়বলভি বাগণমযাি।’ বেে আবদুে 
কালদর কামাে উড়েি। োর কন্ে গক্রাধ ও ক্ষক্ষালভ ভরা। 

আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘দু’ড়দি আগ পেণন্ত ওরা আমার িাম ‘ড়বলভি 
বাগণমযাি’ই িািে। ড়কন্তু দু’ড়দি হলো োরা িািলে গপলরলে, আড়ম আসলে 
আহমদ মুসা। এরপরই োরা গদখামাত্র আমালক হেযার ড়িলদণশ ড়দলয়লে।’ 

‘ড়কন্তু আিও ওলদর কালে আপিার িাম ড়বলভি বাগণমযাি শুলিড়ে।’ বেে 
আবদুে কালদর কামাে উড়েি। 

‘েুড়ম মুসেমাি। েুড়ম গকি, গকাি মুসেমালির কালেই আমার িাম 
‘আহমদ মুসা’ একো োরা প্রকাশ করলব িা।’ বেে আহমদ মুসা। 

‘গকি?’ ড়িলজ্ঞস করে আবদুে কালদর কামাে উড়েি। 
‘িাম ড়িলয় গোমার প্রে োক কামাে। িালবর বাাংগসা িহীর উড়েলির 

রিমাখা িামা ড়িলয় উড়ি কো বেড়েলেি। েুড়মও শুলিে। কোটা োাঁলক গশে 
করলে দাও।’ বেে সরদার িামাে উড়েি। 
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আহমদ মুসা োকাে আবদুে কালদর কামাে উড়েলির ড়দলক। বেে, 
‘হ্যাাঁ কামাে, আমার ড়বরুলদ্ধ গোমার গে অড়ভলোগ, এ গেলকও োরও ড়কেু িবাব 
েুড়ম গপলয় োলব।’ 

আহমদ মুসা একটু োমে। পরক্ষলণই আবার বো শুরু করে, ‘সরদার 
সালহব, আড়ম বলেড়েোম িালবর িহীর উড়েলির কড়েে রি মাখা িামা সম্পলকণ 
আপড়ি ো বেলেি, আবদুে কালদর কামাে উড়েি ো মলি কলর, োই সরকারও 
আমালক এটাই বুঝাবার গচষ্ট্া কলরড়েে। আড়ম োলদর বলেড়েোম, োইেযালন্ড 
সন্ত্রাস মুসেমািরা করলে িা। করলে েৃেীয় একড়ট েিেন্ত্রকারী পক্ষ। এবাং 
িালবর িহীর উড়েিলক ড়েিোই কলর ড়িলয় গগলে োর বন্ধুরা িয় শত্রুরা। োলদর 
উলেশ্য সাধলির িলে োরা োলক বযবহার করলে চায়। আমার এ মেলক ড়মেযা 
প্রড়েপন্ন করার িলে োই সরকার গেলক আমালক বো হয়, িালবর িহীর 
উড়েলির রিমাখা িামা সাংঘলেণর িলে পাওয়াই প্রমাণ কলর িালবর প্রেযক্ষভালব 
সাংঘলেণ অেণাৎ সন্ত্রালস অাংশগ্রহণ কলরড়েে। অেএব আমার কোলক োরা অসেয 
বলে অড়ভড়হে কলর। আড়ম োলদরলক অনুলরাধ কড়র, সাংঘলেণে সময় এবাং 
িালবলরর িামায় গে রি পাওয়া গগলে ো ঝরার সময় এক ড়কিা পরীক্ষা কলর 
গদখুি। সাংঘেণ ও িামায় রি োগার সময় েড়দ এক হয়, োহলে সাংঘলেণ িালবর 
িহীর উড়েি অাংশগ্রহণ কলরড়েে বুঝা োলব। আর েড়দ সময় এক িা হয়, োহলে 
প্রমাণ হলব িালবর িহীর উড়েি সাংঘলেণ অাংশ গিয়ড়ি। রি পরীক্ষা কলর প্রমাড়ণে 
হলয়লে িামার রি োগার সময় ও সাংঘলেণর সময় কলয়ক ঘণ্টা আলগর। োর 
মালি িালবর িহীর উড়েি সাংঘলেণ অাংশগ্রহলণর কো ড়মেযা।’ 

ড়বস্মলয় হা হলয় ড়গলয়ড়েে সরদার িামাে উড়েলির মুখ। আলয়শা 
আড়েয়ার মুখ প্রসন্ন হলয় উলেড়েে। 

ড়বস্মলয়র একটা োয়া গিলমলে আবদুে কালদর কামাে উড়েলির গচালখ-
মুলখ। ড়কন্তু গচালখ-মলখর ড়বক্ষবু্ধ ভাব েখিও অটুট আলে। বেে, ‘োর মালি 
আপড়ি বেলে চালেি িালবর িহীর উড়েি মলহাদলয়র রিমাখা িামা োরা 
সাংঘলেণর িালি ড়িলয় ড়গলয়ড়েে এবাং ো ওরা গফলে গরলখ এলসড়েে িালবর িহীর 
উড়েি সাংঘলেণ অশাং ড়িলয়ড়েে, এটা প্রমালণর িলে।’ 
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‘আড়ম বেলে চাড়ে শুধু িয়, এটাই সড়েয আবদুে কালদর কামাে 
উড়েি।’ আহমদ মুসা বেে। 

‘ড়কন্তু গকি আপড়ি বেলে চালেি? আপড়ি গক? গকি আপড়ি আমালদর 
সাংগ্রাম ড়বকৃে করলেি। গকি আপড়ি আমালদর বযাপালর িাক গোলেি?’ 
আবদুে কালদর কামাে উড়েলির মুখ গেলক ড়বলফারলণর মলো গবড়রলয় এে 
কোগুলো। 

আহমদ মুসা প্রেলম হাসে। োরপর গম্ভীর হলয় উেে। বেে, ‘আবদুে 
কালদর কামাে উড়েি আড়ম িাক গোইড়ি, গোমালদর ঘটিা আমার িাকলক োর 
মলধয গটলি এলিলে।’ 

বলে আহমদ মুসা োইেযালন্ড প্রেম গেড়দি গস েযান্ড কলর গহালটলে 
আসড়েে, েখি গস ড়কভালব িালবর িহীর উড়েিলক ড়েড়িলয় গিয়ার ঘটিার মলধয 
পলি োয়, ড়কভালব োর টযাড়ি পুড়েশ দখে কলর, ড়কভালব পুড়েলশর হালে গস 
বন্দী হয়, ড়কভালব গস আহে হলয়ও ডিি খালিক সন্ত্রাসীলক হেযা কলর, পুড়েশ 
ও সরকালরর আিা অিণলির পর ড়কভালব গস িালবর িহীর উড়েি ও োই 
মুসেমািলদর সন্ত্রাস গেলক আোদা করার এবাং সন্ত্রালসর িলে দায়ী েৃেীয় 
পক্ষলক ড়চড়হ্নে করার কাি শুরু কলর, ড়কভালব বযাাংকলক োর উপর বার বার 
আক্রমণ হয় সন্ত্রাসীলদর পক্ষ গেলক, ড়কভালব সন্ত্রাসীরা োলক োইেযান্ড োিার 
িে আেড়টলমটাম গদয়, গহালটলে ড়কভালব সন্ত্রাসীলদর গোকরা োর হালে ধরা 
পলি, ড়কভালব োলদর কাে গেলক িািলে পালর গে িালবরলক পাত্তািীর এক 
িায়গায় আটলক রাখা হলয়লে, ড়কভালব আহমদ মুসা গকৌশে কলর পাত্তািী োত্রা 
কলর এবাং পলে ড়ক ঘলট, পাত্তািীলে আসার গহালটলে ড়কভালব গস সন্ত্রাসীলদর 
গচালখ পলি োয়, ড়কভালব গস গহালটে বলয়র মাধযলম শাহ পড়রবালরর সন্ধাি পায়, 
োলদর বাড়ি গদখলে ড়গলয় ড়কভালব গস শাহবাড়ির ড়িলচর গমোয় সন্ত্রাসীলদর িারা 
আক্রান্ত হয়, ড়কভালব গস গসই রালে শাহবাড়িলে োয় এবাং শাহ পড়রবালরর উপর 
সন্ত্রাসীলদর আক্রমণ িস্যাৎ কলর ড়কভালব শাহ পড়রবারলক এক ড়বপেণয় গেলক 
বাাঁচায় এবাং এরপর ড়কভালব শাহ পড়রবালরর সালে িড়িলয় পলি, ড়কভালব োলদর 
উপর বার বার আক্রমণ হয়, ড়কভালব োরা রক্ষা পায় ও অলিক সন্ত্রাসী বন্দী হয় 
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এবাং সব গশলে ড়কভালব গস পাত্তািী পুড়েশ গহডলকায়াটণালর সন্ত্রাসীলদর আক্রমলণর 
ড়বেয় আাঁচ কলর এবাং ড়কভালব পুড়েশ গহডলকায়াটণার রক্ষা ও সন্ত্রাসীরা পাকিাও 
হয়, ড়কভালব সন্ত্রাসীলদর পক্ষ গেলক িালবর িহীর উড়েিলক হেযার আেড়টলমটাম 
গদয়া হয়, ড়কভালব আহমদ মুসালক হেযার িলে সন্ত্রাসীরা সবণাত্মক িাে পালে, 
ড়কভালব আহমদ মুসা শাহ বাড়ির োদ গেলক গহড়েকপ্টালর চলি সন্ত্রাসীলদর ফাাঁড়ক 
ড়দলয় ‘হাাঁটাই’গে আলস এবাং গসখাি গেলক ড়কভালব মােলয়ড়শয়ার সুাংগাই 
গপোিীলে আলস এবাং গসখাি গেলক ড়কভালব গস গবোাংগ এে োর সাংড়ক্ষপ্ত ও 
ধারাবাড়হক ড়ববরণ আহমদ মুসা েুলে ধরে। 

আহমদ মুসা েখি কো গশে করে, েখি সরদার িামাে উড়েি, 
আবদুে কালদর কামাে উড়েি ও আলয়শা আড়েয়া ড়েিিিই গেি স্বলপ্নর িগলে। 
োলদর ড়বস্ময় ড়বলফাড়রে দৃড়ষ্ট্ আহমদ মুসার উপর আোর মলো গেলগ আলে। 
োলদর গচালখর পাোও গেি িিলে িা। বাকরুদ্ধ োরা। 

আহমদ মুসাও দীঘণ কো গশে কলর গসাফায় গহোি ড়দলয়লে। 
পে পে কলর গবশ কেকটা সময় বলয় গগে। োরা কো বেে িা। 
আহমদ মুসাই আবার মুখ খুেে। বেে, ‘ড়ক বযাপার আবদুে কালদর 

কামাে উড়েি কো বেে িা গে! আমার কো ড়বশ্বাস করে িা? রূপ কো মলি করে 
আমার কোলক?’ 

আবদুে কালদর কামাে উড়েি মুখ ড়িচু করে। 
সরদার িামাে উড়েি ও আলয়শা আড়েয়ার মুখ ড়িচু হলয় গগলে। 
কো বেে িা োলদর গকউ। 
বাইলর বৃড়ষ্ট্ েখি গেলম গগলে। 
ড়িস্তব্ধ চারড়দলক। 
আবদুে কালদর কামাে উড়েিলক আবার ড়কেু বেলে ড়গলয়ড়েে আহমদ 

মুসা। ড়কন্তু গদখে োর িে মুখ গেলক টপ টপ কলর অশ্রু গড়িলয় পিলে উরুর 
উপর রাখা োর দুই হালের উপর। আলয়শা আড়েয়ারও দুই গন্ড অশ্রুড়সি 
গদখলে গপে গস। শুধু মুখ শুকলিা সরদার িামাে উড়েলির। 



ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস  105 

 

আহমদ মুসার মিটাও আলবগ প্রবণ হলয় উেে। ড়কন্তু িরম সান্তিা িয়, 
শি কোই বেে আহমদ মুসা, ‘অশ্রু মুলে গফে আবদুে কালদর কামাে উড়েি, 
গোমালদর মলো েরুণলদর গচালখ আগুি োকলব, অশ্রু িয়।’ শি কণ্ঠ আহমদ 
মুসার। 

মুখ েুলে োকাে আবদুে কালদর কামাে উড়েি আহমদ মুসার ড়দলক। 
োর মলো সরদার িামাে উড়েি ও আলয়শা আড়েয়াও োড়কলয়লে 

আহমদ মুসার ড়দলক। 
আবদুে কালদর কামাে উড়েি রুমাে ড়দলয় গচাখ মুেে। োর মুখ গম্ভীর। 

বেে, ‘সড়েয িিাব, আপিার শি কণ্ঠ আমার কালে গিোর আলদলশর মলো 
মলি হলয়লে।’ বেলে ড়গলয় োর গচালখ অশ্রুর একটা গঢউ এে আবার। 

আবার গচাখ মুেে আবদুে কালদর কামাে উড়েি। 
‘হয়লো শুলিে গিোর কণ্ঠ। ড়কন্তু আড়ম গিো িই কামাে। আড়ম কড়মণ। 

কাি কলর গবিাই আড়ম।’ 
‘সড়েযকার গিোরাই এমি কো বেলে পালরি স্যার।’ বেে আলয়শা 

আড়েয়া। 
গসও োর গচালখর অশ্রু মুলে গফলেলে। 
‘ড়কন্তু প্রেলমই আপড়ি শাহ বাড়ির কো গকি বলেিড়ি? গকি বলেিড়ি গে 

আপড়ি শাহ পড়রবার গেলক এলসলেি? িালিি ঐ বাড়ি আমালদর গকন্দ্র। ঐ 
পড়রবার আমালদর গিো।’ বেে আবদুে কালদর কামাে উড়েি। োর কলণ্ঠ 
অশ্রুলভিা আলবগ। 

‘শুরুে বেলে এভালব গোমরা ড়বশ্বাস করলে িা।’ আহমদ মুসা বেে। 
‘আমার একটা বযাপার খুব ড়বস্ময় োগলে। শাহ পড়রবালরর সালে এে 

োিাোড়ি ড়কভালব আপড়ি একাত্ম হলয় গগলেি? শাহ পড়রবার খুবই ধাড়মণক 
পড়রবার। আড়ম শুলিড়ে, বাইলরর মানুলের সালে গমোলমশা গো দূলর োক 
সাক্ষােও ওলদর হয় িা। আপড়ি ড়ক আলগ গেলক ওাঁলদর পড়রড়চে ড়েলেি?’ বেে 
আলয়শা আড়েয়া। 
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‘আড়ম গকািভালবই পড়রড়চে ড়েোম িা। এমিড়ক শাহ পড়রবার সম্পলকণ 
আমার বেলে গগলে ড়কেুই িািা ড়েে িা। েলব োইেযালন্ড আমার আসার গপেলি 
একটা কাড়হিী আলে। গস কাড়হিীর সালে এই পড়রবার িড়িে। 

ড়বস্ময়-লকৌেুহলের একটা গঢউ গখলে গগে ওলদর ড়েিিলির গচালখ-
মুলখ। আলয়শা আড়েয়াই দ্রুে বলে উেে, ‘কাড়হিীটা ড়ক সড়েয ঘটিা?’ 

‘সড়েয ঘটিা। েলব রূপকোর গচলয় মিার।’ আহমদ মুসা বেে। 
‘ড়ক গস ঘটিা?’ দ্রুেকলণ্ঠ বলে উেে আবদুে কালদর কামাে উড়েি। 
আহমদ মুসা গসাফায় গহোি ড়দলয় বসে। বেলে শুরু করে আহমদ 

মুসা, ‘রূপকো সাধারণে বি হয়। এ রূপকো ড়কন্তু খুব বি িয়। ঘটিার সূত্রপাে 
আন্দামালি। আড়ম গসড়দি আন্দামালি ড়েক আন্দামাি সাগলরর উপর দাাঁিালিা এক 
েইাং রুলম অলিলকর সালে বলস। বলস আড়ে িািাোর পালশ। দৃড়ষ্ট্ ড়েে আড়দগন্ত 
সাগলরর ড়দলক। হোৎ.............।’ 

‘স্যার’ বলে কোর মাঝখালি বাধ সাধে আবদুে কালদর কামাে উড়েি। 
োর গচালখ-মুলখ গেি একটা প্রে ড়েকলর পিড়েে। 
গেলম গগে আহমদ মুসা। 
‘স্যড়র’ বলে কো শুরু করে আবদুে কালদর কামাে উড়েি, ‘স্যার 

আন্দামাি সরকালরর সালে ড়ক আপিার সাংঘাে গবাঁলধড়েে?’ 
‘হোৎ এ প্রে?’ ড়িজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘আলগ িবাবটা ড়দি। কারণ বেড়ে।’ বেে আবদুে কালদর কামাে 

উড়েি। 
‘আন্দামাি সরকালরর সালে আমার সাংঘাে বালধড়ি। আন্দামাি 

সরকালরর গভিণর একড়ট গগাপি সন্ত্রাসী সাংগেলির গিো ড়েলেি, গস সন্ত্রাসী 
সাংগেলির সালে আমার সাংঘাে গবলধড়েে। আর সন্ত্রাস গেলক মানুেলক রক্ষা করা, 
বাাঁচালিা েড়দ সন্ত্রাস হয় োহলে গস সন্ত্রাস আড়ম কলরড়ে।’ 

আবদুে কালদর কামাে উড়েি োর গসাফায় বো োয় এযালটিশি হলয় 
বলসলে। োর গচাখ দু’ড়টলে অপার ড়বস্ময়। গসই সালে োর গচাখ িুলি একড়ট 
ঔজ্জ্বেয। আহমদ মুসা োমলেই আবদুে কালদর কামাে উড়েি বেে, ‘আপড়ি 
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োলদর সন্ত্রাসী সাংগেি বেলেি, োলদর সালে দুড়িয়ার আর গকাোও ড়ক আপিার 
সাংঘাে হলয়লে?’ 

‘আন্দামালি োলদর সালে আমার সাংঘাে হলয়লে, োরা ভারলের। ড়কন্তু 
োলদরলক সাহােয কলরলে ইহুদীবাদী গগালয়ন্দারা। এই ইহুদীবাদী সাংগেলির 
সালে দুড়িয়ার িািািালি আমার সাংঘাে হলয়লে।’ বেে আহমদ মুসা। 

‘সম্প্রড়ে ড়কেুড়দি আলগও আলমড়রকায় সাংঘাে হলয়লে?’ ড়িজ্ঞাসা 
আবদুে কালদর কামাে উড়েলির। ওর কণ্ঠ ভারী ও গভলঙ পিার মলো। 

‘হ্যাাঁ, আলমড়রকায়ও হলয়লে।’ আহমদ মুসা বেে। 
আহমদ মুসার কো গশে হলেই আবদুে কালদর কামাে উড়েি েুলট ড়গলয় 

আহমদ মুসার পালয়র কালে বসে। োরপর আহমদ মুসার দুই হাাঁটুর উপর মুখ 
গুাঁলি বেে, ‘আমালক মাফ করুি স্যার। আড়ম ড়ক অকেয ভাোয় আপিালক গাড়ে 
ড়দলয়ড়ে। আপিালক হেযা করার িলে ড়রভেবার উড়েলয়ড়েোম। এমিড়ক 
আপিার ‘আহমদ মুসা’ িাম শুলিও বুঝলে পাড়রড়ি গে, আপড়ি গসই মহাি 
ড়বিবী!’ অপড়রসীম আলবলগর ড়বলফারণ ঘটার মলো োর কণ্ঠ গভলঙ পিে এবাং 
োর গচাখ গফলট অশ্রুও গড়িলয় পিে।  

আহমদ মুসা গহলস োলক েুলে পালশ বসাে। বেে, ‘েুড়ম ো কলরে োর 
মলধয ড়দলয় িাড়ের প্রড়ে গোমার ভালোবাসারই প্রকাশ ঘলটলে। অোয় ড়কেু 
করড়ি।’ 

ড়বস্ময় ড়িলয় োড়কলয় ড়েে সরদার িামাে উড়েি এবাং আলয়শা আড়েয়া। 
আহমদ মুসা োমলেই সরদার িামাে উড়েি আহমদ মুসালক উলেশ্য কলর বেে, 
‘ড়ক বযাপার আহমদ মুসা। আমরা ড়কেুই বুঝলে পারড়ে িা।’ 

আহমদ মুসা একটু হাসে। বেে, ‘ড়কেুই িা িিাব, আবদুে কালদর 
কামাে উড়েি আমার পড়রচয় উদ্ধার কলর গফলেলে।’ 

‘ড়ক পড়রচয় গপে? ড়কভালব গপে?’ বেে আলয়শা আড়েয়া। 
আবদুে কালদর কামাে উড়েি গচাখ মুলে বেে, ‘দাদু, আলয়শা, ওিার 

পড়রচয় ড়দলে গগলে একটা ড়বরাট বিৃো ড়দলে হলব। এইটুকু শুনুি, দুড়িয়ার 
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সবলচলয় মূেযবাি গমহমাি আমালদর ঘলর এলসলেি। আল্লাহর শুকড়রয়া আদায় 
করুি।’ 

ড়বস্ময় ড়বলফাড়রে হলে উলেলে আলয়শা আড়েয়ার গচাখ। অড়ভভূলের 
মলো গেি অিালন্তই গস উলে দাাঁড়িলয়লে। বেে, ‘ভাইয়া, ইড়ি োহলে ড়ক গসই 
আহমদ মুসা?’ 

‘হ্যাাঁ আলয়শা, এাঁর কোই আমরা পড়ত্রকা, মযগাড়িি ও ইন্টারলিলট 
পলিড়ে।’ 

ধপ কলর গসাফায় বলস পিে আলয়শা আড়েয়া। মুখ ঢাকে দু’হাে ড়দলয়। 
গেি ড়িলিলক গস আিাে করলে চায় আহমদ মুসার কাে গেলক। 

ড়বস্ময় সরদার িামাে উড়েলির গচালখও। বেে, ‘আড়ম ভুলেই 
ড়গলয়ড়েোম বযাপারটা। কলয়ক ড়দি আলগ ইলন্দালিড়শয়ার পাহাড়ি কড়বোলদর 
এক সলম্মেলি গদখা হলয়ড়েে ড়মন্দািাওলয়র গপ্রড়সলডন্ট মুরহামসালরর সালে। 
ড়েড়ি এক আহমদ মুসার গল্প কলরড়েলেি। গল্পটা গেি িগৎ গিািা এক 
রূপকো। এই রূপকোর আহমদ মুসার কালে ড়কাংবদন্তীর রড়বিহুড, শােণক 
গহামস গো বাচ্চা ড়শশু। গসই আহমদ মুসা িাড়ক এখি আন্দামালি, বলেড়েলেি 
মুরহামসার। গসই ড়েড়ি এখি আমার ববেক খািায়! আমার সামলি!’ 

কো গশে কলরই সরদার িামাে উড়েি গচালখর পেলক ড়গলয় আহমদ 
মুসার পালয়র কালে হাাঁটু গগলি বসে এবাং মাো নুইলয় আহমদ মুসার হাে চুম্বি 
করে। 

আহমদ মুসা সরদার িামাে উড়েিলক গটলি েুলে উলে দাাঁিাে। বেে, 
‘আড়ম দুঃড়খে। আপড়ি আমালক আপিার িাড়ের মলো বলেও আমার পালয়র 
কালে এলস বলসলেি। এটা ড়েক হয়ড়ি।’ 

‘দুঃড়খে হওয়ার ড়কেু গিই। আনুগেয প্রকালশর, বুিুলগণর প্রড়ে শদ্ধা 
ড়িলবদলির এটাই আমালদর েুগ েুগালন্তর পাহািী রীড়ে।’ বেে সরদার িামাে 
উড়েি। 

‘ড়কন্তু এটা ইসোমী রীড়ে িয়।’ আহমদ মুসা বেে। 
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সরদার িামাে উড়েি আহমদ মুসালক বড়সলয় ড়িলি োর গসাফায় ড়ফলর 
গগে। বেে, ‘এটা একটা রীড়ে মাত্র। ইসোম গোকাে অলিক রীড়েলকই গ্রহণ 
কলরলে। আমালদর শাহ পড়রবালরর গশখ আবদুে কালদলরর কালে এটা শুলিড়ে। 
ড়েড়ি এ রীড়েলক অনুলমাদি ড়দলয়লেি।’ 

আহমদ মুসা ঘড়ির ড়দলক োড়কলয় বেে, ‘োক এ প্রসাংগ এখি। আড়ম 
উেলে চাই।’ 

‘িা উেলব গকাোয়। গোমার গহালটলে োকা চেলব িা। আড়ম গহালটলে 
গটড়েলফাি কলর ড়দড়ে, গোমার বযাগ সব ড়দলয় োলব ড়কাংবা কামােলক পাোড়ে। 
গস ড়গলয় ড়িলয় আসলব।’ বেে সরদার িামাে উড়েি। 

‘িা িিাব, গহালটলে োকাই আমার কালির িলে সুড়বধািিক। আড়ম 
উড়ে।’ আহমদ মুসা বেে। 

‘এখালি গেলক গদখ গকাি অসুড়বধা হয় ড়কিা। অসুড়বধা হলে আড়মই 
গোমালক গহালটলে ড়দলয় আসব। আর আড়ম ো বুলঝড়ে, গসটা েড়দ সড়েয হয়, 
োহলে গগাটা গবোাংগ শুধু িয় সমগ্র কাোি পাহাি অিলে আমার বাড়ির গচলয় 
ড়িরাপদ িায়গা গকাোও গিই।’ 

আহমদ মুসা গকৌেুহড়ে দৃড়ষ্ট্ ড়িলয় োকাে সরদার িামাে উড়েি 
কাোিীর ড়দলক। 

হাসে সরদার িামাে উড়েি কাোিী। বেে, ‘েুড়ম গকালহোি কবীর’ 
পড়রবারলক খুাঁিে িা? আমালদর কড়বোই গসই পড়রবার।’ 

‘ড়কন্তু বাড়ির গিমলিলট গো ো গেখা গিই?’ বেে আহমদ মুসা। 
‘এটা বাড়ির একটা েদ্মলবশ।’ সরদার িামাে উড়েি বেে। 
‘গকি?’ ড়িজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
সরদার িামাে উড়েি গম্ভীর হলয় উেে। বেে, ‘গকালহোি কবীর’ 

পড়রবার েুড়ম োলক ‘ব্ল্যাক ঈগে’ বেে, আমরা োলক মুিালহদীি পাত্তািী 
মুভলমন্ট’ বড়ে োর সালে েুি হলয় গগলে। এর পলরই এই েদ্মলবশ সেকণোর 
িলে।’ 
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আহমদ মুসার গচালখ-মুলখ ড়বস্ময় ও আিন্দ দুলয়রই প্রকাশ ঘটে। োর 
মলি হলো, গস োর ড়মশলির সাফলেযর িার প্রালন্ত গপৌলে গগলে। এই পড়রবার 
কাোি গটপাাংলগা োওয়ার রাস্তাও গচলি, ‘ব্ল্যাক ঈগে’গদরও গচলি। 

‘আল্লাহর অলশে শুকড়রয়া আদায় করড়ে গে ড়েড়ি এভালব আমালক 
আপিালদর মলধয এলি ড়দলয়লেি। এ ড়দিড়ট আমার িীবলির গশ্রষ্ঠ আিলন্দর 
ড়দিগুড়ের একড়ট। আড়ম আপিালদর সাহােয চাই।’ আহমদ মুসা বেে। 

‘পড়রড়িড়ে গোমার কালে ো শুিোম োলে আমরা গোমালক সাহােয করা 
িয় আমালদরই গোমার সাহােয ড়ভক্ষা করা উড়চে ো শাহিাদী েয়িব গোবায়দা 
কলরলে। ড়কন্তু এ প্রসাংগ আপােে মুেেবী োক। এখি েুড়ম মুখ-হাে ধুলয় কাপি 
গেলি গফ্রশ হলয় িাও। অলিক ড়ভলি গগে েুড়ম।’ 

বলেই সরদার িামাে উড়েি োকাে আবদুে কালদর কামাে উড়েলির 
ড়দলক। বেে, কামাে েুড়ম এাঁলক টয়লেট গদড়খলয় দাও এবাং একপ্রস্ত গপাশাক এলি 
দাও। আর গবাি আলয়শা েুড়ম োও উপলরর গগষ্ট্রুলম গবড ও সবড়কেু ড়েক-োক 
কলর দাও। 

উেে সরদার িামাে উড়েি। 
উেে সবাই। 
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৫ 
মাগড়রলবর িামালে ইমামড়ে করে আহমদ মুসা। 
িামাে গশে কলরই সরদার িামাে উড়েি আহমদ মুসালক েক্ষয কলর 

বেে, ‘মুয়াজ্জাি ভাই আহমদ মুসা, গোমার সালে িরুড়র আোপ আলে। ড়কন্তু 
একটু বািালর গেলে হলব আমালক। আড়ম এখড়ি আসড়ে।’ 

উলে দাাঁিাে সরদার িামাে উড়েি। বেে আলয়শা আড়েয়ালক, ‘আলয়শা 
গবাি, েুড়ম এর মলধয চা-টা ড়িলয় এস।’ 

চলে গগে সরদার িামাে উড়েি। 
আহমদ মুসারা সবাই িায়িামাে গেলক গসাফায় ড়ফলর এে। 
আহমদ মুসার সামলির গসাফায় বসে আবদুে কালদর কামাে উড়েি। 

পালশ একটু দূলরর গসাফায় বসে আলয়শা আড়েয়া। 
বলসই আবদুে কালদর কামাে উড়েি বেে আহমদ মুসলক, ‘স্যার 

কুরআি শরীলফ ইহুদী-িাসারালদর বন্ধু ড়হসালব গ্রহণ করলে ড়িলেধ করা হলয়লে, 
োর মালি োলদরলক সব সময় শত্রু ড়হসালব গদখলে হলব। এ বযাপালর আপিার 
বযাখযা িািার িলে প্রে কলরড়ে।’ 

হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘বন্ধু ও শত্রুোর িীড়ে ড়িণণয় করলে হলব 
আে-কুরআি সামড়গ্রকভালব গে িীড়ে ড়িধণারি কলরলে, োর ড়ভড়ত্তলেই ড়সদ্ধান্ত 
ড়িলে হলব। গেমি সুরা মালয়দার ৫১ িাং আয়ালে আল্লাহ বলেলেি, ‘‘গহ মুড়মিগণ, 
ইয়াহুদী ও খৃষ্ট্ািলদর গোমরা বন্ধুরূলপ গ্রহণ কলরা িা। োরা পরষ্পর বন্ধু। 
গোমালদর মলধয গে গকউ োলদর বন্ধরূলপ গ্রহণ করলো গস োলদরই একিি 
হলব। আল্লাহ িাড়েম সম্প্রদায়লক সৎপলে পড়রচাড়েে কলরি িা।’’ আল্লাহর এই 
ড়িলদণশ এমি সমলয় িাড়িে হলয়ড়েে, েখি েদ্মলবশী মুিাড়ফকরা ইহুদী-
িাসারালদর সালে েিেন্ত্র কলরড়েে এবাং গকাি েুদ্ধ-পড়রড়িড়েলে োলদর পলক্ষ 
গোগদালির েিেন্ত্র কলরড়েে এবাং গকাি েুদ্ধ-পড়রড়িড়েলে োলদর পলক্ষ 
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গোগদালির েিেন্ত্র কলরড়েে। মুসেমািলদর েুদ্ধরে প্রড়েপলক্ষর সালে সম্পলকণর 
িীড়ে ড়হলসলবই আল্লাহ এই আলদশ কলরলেি। এই পড়রড়িড়েলে এই িীড়ে 
অবশ্যই পােিীয়। এই িীড়ে সব সময় সব গক্ষলত্র পােিীয় হলব িা ো আল্লাহ 
রাববুে আোড়মিই বলে ড়দলয়লেি। আে-কুরআলির সূরা ‘মুমোহািা’র ৯ িাং 
আয়ালে আল্লাহ রাববুে আোড়মি বলেলেি, ‘‘আল্লাহ গকবে োলদর সালে বন্ধুত্ব 
করলে ড়িলেধ কলরি, োরা দীলির (ড়বশ্বাস ও ধলমণর) বযাপালর গোমালদর সালে 
েুদ্ধ কলরলে, গোমালদর স্বলদশ গেলক বড়হষ্কার কলরলে এবাং গোমালদর বড়হষ্কার 
সাহােয কলরলে। োলদর সালে োরা বন্ধুত্ব কলর োরা গো িাড়েম।’’ আল্লাহর এই 
আলদলশ গদখা োলে, মুসেমািলদর ধমণ ও ড়বশ্বালসর সালে োরা েুদ্ধ কলরড়ি, 
ববড়রো কলরড়ি এবাং েুদ্ধ ও ববড়রোয় সাহােয কলরড়ি, োলদর সালে বন্ধুত্ব করলে 
ড়িলেধ করা হয়ড়ি। আর কালরা সালে এবাং গকাি িাড়ের সালে বন্ধুত্ব ও শত্রুোলক 
আল্লাহ িায়ী ড়বেয়ও কলরিড়ি। আল্লাহ োয়ারঅ সূরা ‘মুমোহািা’র ৭ আয়ালে 
বলেলেি, ‘োলদর সালে গোমালদর শত্রুো রলয়লে সম্ভবে আল্লাহ োলদর ও 
গোমালদর মলধয বন্ধুত্ব সৃড়ষ্ট্ কলর গদলবি। আল্লাহ সবণশড়িমাি এবাং আল্লাহ 
ক্ষমাশীে ও পরম দয়ােু।’ 

কো গশে করে আহমদ মুসা। োরপর আবদুে কালদর কামাে উড়েলির 
ড়দলক গচলয় বেে, ‘ড়বেয়টা গোমার কালে পড়রষ্কার হলয়লে কামাে?’ 

‘স্যার িড়টে ড়বেয়টালক আপড়ি খুব সহি কলর বেলেি।’ আবদুে 
কালদর কামাে উড়েি বেে। 

হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘আল্লাহ োর দীিলক োর বান্দালদর িলে 
সহি কলরলেি, কড়েি কলরিড়ি। আর আল্লাহ কুরআি িাড়িে কলরলেি ইহুদী 
িাসারাসহ সব মানুলের িলে। কারও সালে েুদ্ধমাি পড়রড়িড়ে িা োকলে োর 
কালে ইসোলমর দাওয়াে ড়িলয় গেলে হলব। সুেরাাং এ ধরলির সকলের সালে 
বন্ধুত্বপূণণ ো স্বাভাড়বক সম্পকণ অবশ্যই রক্ষা করলে হলব।’ 

‘ড়কন্তু স্যার, সেয ও অসেয গো িন্দ্বমাি। সলেযর শত্রু অসেয এবাং 
অসলেযর শত্রু সেয। এ দুলয়র মলধয বন্ধুত্ব সহলোড়গো গো হলে পালর িা।’ বেে 
আবদুে কালদর কামাে উড়েি। 
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‘হ্যাাঁ, ড়েকই বলেে, সেয ও অসেয ড়চর িন্দ্বমাি। ড়কন্তু সেযপন্থী ও ড়মেযা-
পন্থীর িন্দ্ব ড়চরন্তি িয়, শত্রুোও োলদর ড়চরিায়ী িয়। ড়মেযাপন্থী গে গকাি সময় 
সেযপন্থী হলয় গেলে পালর। এ েলক্ষ গচষ্ট্া করাও সেয-পন্থীর দাড়য়ত্ব এবাং এিলে 
ড়মেযাপন্থীর সালে একটা প্রলয়ািিীয় সম্পকণ োর রাখা প্রলয়ািি। এ সম্পকণ 
রক্ষার দাড়ব হলো, ড়মেযাপন্থী শত্রু হলেও সবণাবিায় োর প্রড়ে সুড়বচার করলে 
হলব। এই আলদশ আল্লাহ কুরআি শরীলফ সুস্পষ্ট্ভালব ড়দলয়লেি। সূরা মাড়য়দার 
৮ আয়ালে ড়েড়ি বেলেি, ‘গকাি সম্প্রদালয়র প্রড়ে ড়বলিে গেি গোমালদরলক 
কখিও সুড়বচার বিণলি প্রলরাড়চে িা কলর, সদা সুড়বচার করলব, এটা োকওয়ার 
ড়িকটের।’ ধমণ-বণণ, দেমে ড়িড়বণলশলে এই সুড়বচার প্রড়েষ্ঠার ড়িলদণশ ইসোলম 
অবশ্য পােিীয় ড়বেয়। 

‘আপিার কো বুলঝড়ে স্যার। আপিার কোই ড়েক। ড়কন্তু সেযপন্থী ও 
অসেযপন্থীলদর সহাবিাি ও সহলোড়গো খুব কড়েি এবাং খুবই ঝুাঁড়কপূণণ। 
অসেযপন্থীলদর সাংস্পশণ-সাহচালেণ সেযপন্থীলদর কাি ও ড়বশ্বালসও ড়বচুযড়ে 
আসলে পালর। ইসোলমর ইড়েহালস এর সাক্ষয েড়িলয় আলে।’ বেে আবদুে 
কালদর কামাে উড়েি। 

হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘গোমালক ধেবাদ আবদুে কালদর কামাে 
উড়েি। গোমার আশঙ্কা ড়েক। সেযপন্থীরা জ্ঞাি, বুড়দ্ধ, উলদযাগ, আলয়ািলি দূবণে 
হয়, োহলে গোমার আশঙ্কা সেয হলে হলব, ইড়েহাসও এর সাক্ষী। আর 
সেযপন্থীরা েড়দ সবণলক্ষলত্র সফে হয়, োহলে গোমার আশঙ্কার উলল্টাটা ঘটলব। 
গোমালদর খুব কালের একটা গদলশর দৃষ্ট্ান্ত গদখ। বাাংোলদশ ভারে 
উপমহালদলশর একটা অাংশ। ভারলে আটশ বের মুসড়েম শাসি ড়েে এবাং এই 
মুসড়েম শাসলির গকন্দ্র ড়েে ড়দেস্নী। শাসলির শড়ি, প্রভাব, প্রড়েপড়ত্ত সবড়কেুর 
চুিান্ত প্রদশণড়ি ড়েে গসখালি। মুসড়েম শাসিলকলন্দ্রর আটশ’ বেলরর প্রভাব-
প্রড়েপড়ত্ত সলেও ড়দেস্নী ও োর আশ-পালশর অিলে মুসেমািরা সাাংঘাড়েকভালব 
সাংখযােড়ঘষ্ট্। মুসড়েম শাসিলকন্দ্র গেলক সবলচলয় দূরবেণী অিলে ড়েে 
বাাংোলদশ প্রলদশড়ট। অেচ এই বাাংোলদলশ মুসেমািরা সাংখযাগড়রষ্ঠ। এর কারণ 
বাাংোলদলশ প্রভাবশােী রািনিড়েক ও সামড়রক শড়ি ড়েে িা, ফলে উন্নেের 
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ধমণীয় ও সাাংিৃড়েক প্রভাব গবড়শ কাি কলরলে। প্রড়েড়ট মানুেই শাড়ন্ত, সম্মাি ও 
সমৃড়দ্ধর িীবি চায়। শাসলকর েলোয়ালরর োয়া গেলক অলিক দূলর মুসড়েম 
শাসলির একড়ট প্রলদশ বাাংোলদলশ ইসোলমর মহাি অনুসারীরা োলদর কাি, 
কো ও চড়রলত্রর মাধযলম আপামর মানুেলদর শাড়ন্ত, সম্মাি ও সমৃড়দ্ধর িীবলির 
সন্ধাি ড়দলয়ড়েে। োর ফলেই বাাংোলদলশর সাংখযাগড়রষ্ঠ মানুে ইসোলমর 
োয়ােলে আশ্রয় ড়িলয়ড়েে। সুেরাাং উন্নেের ধমণ ও সাংিৃড়ের অনুসারী মানুেলদর 
সহাবিালি ভয় করার ড়কেু গিই।’ 

আবদুে কালদর কামাে উড়েি ও আলয়শা আড়েয়া মন্ত্রমুলগ্ধর মলো কো 
শুিড়েে আহমদ মুসার। োলদর ধমণ ইসোলমর এক িেুি রূপ োলদর সামলি 
আসলে িীবন্ত হলয়, গে সম্পলকণ োলদর গকাি জ্ঞাি ড়েে িা। 

এবার মুখ খুেে আলয়শা আড়েয়া। বেে, ‘ধেবাদ আপিালক স্যার। 
প্রেম ড়দি গেলকই আপিার কালে িেুি কো শুিড়ে এবাং সেয ড়হসালব ো 
ড়শলরাধােণ হলয় উলেলে।’ 

আলয়শা আড়েয়া োমলেই আবদুে কালদর কামাে উড়েি বলে উেে, 
‘হলেই হলব। োর পড়রচয় সামলি রাখলে এ প্রেও গোমার মলি উেলো িা। োক। 
ড়কন্তু...........।’ 

বলেই কো গশে িা কলর গেলম গগে আবদুে কালদর কামাে উড়েি। 
একটা গঢাক ড়গেে। ড়কেুটা গম্ভীর হলয় উেে োর মুখ। বেে, ‘ড়কন্তু আমীর হাড়বব 
হাসাবহ এেটাই উলল্টা বযাখযা কলরি োহলে?’ 

‘ড়ক িাম বেলে?’ আহমদ মুসা বেে। 
‘হাড়বব হাসাবাহ।’ বেে আবদুে কালদর। 
‘গক ড়েড়ি? ড়কলসর আমীর ড়েড়ি?’ আহমদ মুসার প্রে। 
‘গকি ড়েড়ি আমালদর পাত্তািী মুিালহদীিলদর আমীর!’ 
‘হাড়বব হাসাবাহ। কেড়দি গেলক োলক গোমরা িাি?’ বেে আহমদ 

মুসা। 
‘দু’ বের।’ আবদুে কালদর বেে। 
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‘দুবের আলগ ড়েড়ি গকাোয় ড়েলেি, ড়ক করলেি?’ ড়িজ্ঞাসা আহমদ 
মুসার। 

‘ো আমরা িাড়ি িা। োর আরও ঘড়িষ্ঠিিরা োলক িািলে পালরি। 
েলব শুলিড়ে, ড়েড়ি িামণািীলে বসবাসকারী একড়ট োই মুসড়েম পড়রবালরর 
সন্তাি। ড়েড়ি আে আিহালর গেখা-পিা কলরলেি। ড়েড়ি োত্রিীবি গেলকই 
ড়মশিারী চড়রলত্রর। গশকি সন্ধালি ড়েড়ি োইেযালন্ড আলসি এবাং িাড়ের দুঃসময় 
গদলখ োলদর সালে োকার ড়সদ্ধান্ত গিি।’ োমে আবদুে কালদর। 

হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘িামণািীলে গো িয়ই, গকাি গদলশই গকাি 
মুসড়েলমর িাম এমি হয় িা। ‘হাসাবাহ’ শব্দড়ট ড়হব্রু, আরবী িয়। ‘হাড়বব’ শব্দড়ট 
আরবী বলট, ড়কন্তু আরবী ইহুদীরা এই িাম বযবহার কলর োলক। এখি বে, 
গোকড়ট ‘োই’ গচহারার?’ 

‘ড়ি িা। োর গচহারা আরবীলদর মলো। শুলিড়ে, োর আববা োই হলেও 
, মা আরবী। এ কারলণই োর আরবী গচহারা।’ বেে আবদুে কালদর। 

‘আবদুে কালদর, গোকড়ট ইহুদী। গোমার মািলে কষ্ট্ হলব, ড়কন্তু ড়েড়ি 
ইহুদী হলে েলবই আি োইেযালন্ড ো ঘটলে, োর সালে গোমার আমীর হাড়বব 
হাসাবাহর সম্পকণ দাাঁি করালিা োয়। হাড়বব হাসাবাহ গকাোয়...........।’ 

কো গশে করলে পারলো িা আহমদ মুসা। দরিায় িক হলো। 
আহমদ মুসা োমে। 
‘দাদািাি এলসলেি।’ বলে আবদুে কালদর উলে গগে দরিা খুলে 

গদবার িলে। 
দরিা খুলে ড়দে আবদুে কালদর। 
দাদালক সাোম ড়দলয় স্বাগে িািাে। 
োর দাদা সরদার িামাে উড়েি গভেলর প্রলবশ করলো। আবদুে 

কালদর দরিা বন্ধ করলে ড়গলয় সামলি গচাখ পিলেই গদখে ড়িলচ উপেযকার 
ড়দক গেলক একিি গোক োর বাড়ির রাস্তা ধলর উপলর উলে আসলে। 

‘গক আসলে’ এই গকৌেূহে ড়িলয় দাাঁড়িলয় পিে আবদুে কালদর। 
গোকড়ট আরও সামলি এড়গলয় এে। 
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গচহারায় গচাখ পিলেই চমলক উেে আবদুে কালদর কামাে উড়েি। 
গোকড়ট ‘সাবাে গসাোয়মাি’। একিি োই মুসড়েম। গস গবোাং এোকায় 
‘মুিালহদীি পাত্তািী মুভলমন্ট’ ওরলফ ‘ব্ল্যাক ঈগে’-এর গিো হাড়বব হাসাবাহর 
প্রড়েড়িড়ধ ড়হলসলব দাড়য়ত্ব পােি করলেি। প্রলেযক এোকায় এমি ড়বলশে গোক 
রলয়লে। মলি করা হয়, এরা গগাপি গগড়রো ইউড়িলটর সদস্য। এরা খুবই 
পাওয়ার ফেু। োলদর বাড়িলে গস কলয়কবার এলসলে। 

আবদুে কালদর গভেলর েুলট ড়গলয় োর দাদালক বেে, ‘দাদা, সাবাে 
গসাোয়মাি আসলেি।’ 

‘সাবাে গসাোয়মাি? ভালো। খুব ভালো কড়রেকমণা গোক। ড়িলয় এস।’ 
বলেই হোৎ সরদার িামাে উড়েি ড়বমেণ হলয় পিে। োকাে আহমদ মুসার 
ড়দলক। বেে, ‘গকাি অসুড়বধা গিই গো?’ 

সাবাে গসাোয়মাি িামটা শুলিই চমলক উলেড়েে আহমদ মুসা। িামটা 
শুলিই বুলঝড়েে ওটা ইহুদী িাম। িামটা শুলি ভ্রুটাও কুড়িে হলয় উলেড়েে আহমদ 
মুসার। গস ড়ক গিলি-শুলি আসলে? ড়কন্তু ো সম্ভব বলে মলি হলে িা। আহমদ 
মুসা োর উলেলশ্যর কো কারও কালে বলেড়ি। বেে, ‘গকাি অসুড়বধা গিই।’ 

‘আড়ম ড়িলয় আসড়ে ড়গলয়’ বলে আবদুে কালদর কামাে উড়েি েুলট 
গগে।  

আবদুে কালদর কামাে উড়েি বারান্দায় ড়গলয় দাাঁড়িলয়ড়েে। 
সাবাে গসাোয়মাি এে। 
আবদুে কালদর কামাে উড়েি োলক সাোম ড়দে। সাবাে গসাোয়মাি 

সাোম ড়িলয় বেে, ‘গোমালদর বাসায় গে গমহমাি এলসড়েলেি, ড়েড়ি আলেি?’ 
‘আলেি।’ বেে আবদুে কালদর। 
‘চে।’ বলে দ্রুে উলে এে বারান্দায়। 
গোকড়ট বারান্দায় উলে আসলেই আবদুে কালদর কামাে উড়েি গদখে 

সাবাে গসাোয়মাি গোকড়ট োর গপেলিই। ডাি হােড়ট োর পলকলট। 
েড়য়াং রুলম প্রলবশ করে োরা। 
আহমদ মুসাসহ অে সবাই উলে দাাঁিাে। 



ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস  117 

 

আবদুে কালদর কামাে উড়েি গমহমাি সাবাে গসাোয়মািলক বসলে 
বোর িলে োর ড়দলক োড়কলয়ড়েে। োড়কলয়ই চমলক উেে সাবাে 
গসাোয়মালির হালে ড়রভেবার গদলখ। 

সাবাে গসাোয়মাি আহমদ মুসালক একিির গদলখই পলকট গেলক 
ড়রভেবার সলমে হাে গবর কলর এলিড়েে এবাং ড়রভেবার েুলেড়েে আহমদ 
মুসালক েক্ষয কলর। 

সাবাে গসাোয়মালির হালের ড়রভেবার সরদার িামাে উড়েি ও 
আলয়শা আড়েয়া দুিলিই গদখলে গপলয়ড়েে। োলদর গচালখ আোংক।  

ড়বমূঢ়ভাব আবদুে কালদর কামাে উড়েলিরও। 
আহমদ মুসার ড়দলক ড়রভেবার েুলেই গস ড়চৎকার কলর উেে, ‘গসড়দি 

মসড়িলদই গোমালক ড়চিলে গপলরড়ে েুড়ম আহমদ মুসা। গদখামাত্র গুেীর ড়িলদণশ 
গোমালক। ড়কন্তু ড়িড়শ্চে হবার িলে একটু অলপক্ষা কলরড়ে। আি গোমার ফলটা 
গপলয়ড়ে। কলয়কড়দি িীবি গবড়শ গপলে। আি গোমার ড়দি গশে।’ 

কো গশে হবার আলগই োর ড়রভেবার গেলক গুেী গবড়রলয় এে। 
আহমদ মুসার দুলচাখ ড়িরভালব ড়িবদ্ধ ড়েে সাবাে গসাোয়মাি গোকড়টর 

েিণড়ির ড়দলক। আর োর ডাি হাে গসাঁলট ড়েে পলকলটর সালে। 
সাবাে গসাোয়মালির েিণড়ি ড়িগালর গচলপ বসার সাংলগ সাংলগই ড়িলির 

মাো গপেি ড়দলক েুাঁলি ড়দলয় ড়েটলক পলিড়েে গসাফার উপর এবাং এই ফাাঁলক 
পলকট গেলক গবর কলর ড়িলয়ড়েে ড়রভেবার। ড়পে ড়দলয় গসাফা স্পশণ করলেই 
হালে েুলে গিয়া ড়রভেবার গেলক পর পর দুড়ট গুেী কলরড়েে আহমদ মুসা। 

সাবাে গসাোয়মাি োর প্রেম গুেীলক বযেণ হলে গদলখ িেুি টালগণলট 
ড়রভেবার িাড়মলয় ড়িলে োড়েে। ড়কন্তু গস সমলয়ই আহমদ মুসার প্রেম গুেী এলস 
ড়বদ্ধ হলো োর হালে। হালের ড়রভেবার ড়েটলক পলি গগে। আহে হালের প্রড়ে 
গকাি ভ্রুক্ষক্ষপ িা কলর সাবাে গসাোয়মাি োর বাম হাে বাম পলকলটর ড়দলক 
ড়িলয় োড়েে। ড়কন্তু োর আলগই আহমদ মুসার ড়িেীয় গুেী এলস ড়বদ্ধ করে 
সাবাে গসাোয়মালির বাম বুক। 
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গমলঝর উপর ঢলে পলি গগে সাবাে গসাোয়মালির গদহ। ঢলে পলি বুক 
গচলপ ধলর গস ড়চৎকার কলর বেে, ‘আমালক মারলেও েুড়ম পাোলে পারলব িা 
এখাি গেলক আহমদ মুসা। আড়ম একা আড়সড়ি। ড়িলহাভা অবশ্যই গোমালক শাড়স্ত 
গদলবি।’ 

কো গশে হওয়ার সালে সালেই গস মৃেযুর গকালে ঢলে পিে। গশে 
বাকযটা সাবাে গসাোয়মাি ড়হব্রু ভাোয় বেে। 

সাবাে গসাোয়মালির পলকলটর গমাবাইে গবলি উেে এই সময়। 
আহমদ মুসা উলে দ্রুে েুলট ড়গলয় োর পলকট গেলক গমাবাইে গবর 

করে। ড়িশ্চয়ই সাবাে গসাোয়মালির গকাি সােীর গটড়েলফাি হলব। োর গশে 
কো েড়দ সড়েয হয়, োহলে আলশ-পালশ গকাোও গেলক ওরা গটড়েলফাি কলরলে। 
হয়লো গুেীর শব্দও ওরা শুিলে গপলয়লে। 

আহমদ মুসা গমাবাইে েুলে ড়িলয় েেটা পারা োয় সাবাে গসাোয়মালির 
কণ্ঠ িকে কলর বেে, ‘হ্যালো।’ 

ওপার গেলক গক একিি বেে, ‘সাবা, গুেী-লগাোর শব্দ গপোম। েুড়ম 
ড়েক আে?’ ওপালরর কলণ্ঠ উলিগ। 

‘আড়ম আহে। শয়োিটা আমালক দুড়ট গুেী কলরলে। গোমরা এস। 
ড়িলহাভা আমালদর সাহােয করুি।’ 

গবদিাকাের আেণকলণ্ঠ কোগুলো বেে আহমদ মুসা। োর কণ্ঠ 
অলিকটাই সাবাে গসাোয়মালির মলো গশািাে। গশে বাকযটা আহমদ মুসাও 
ড়হব্রু ভাোয় বেে। কণ্ঠটা সাবাে গসাোয়মালিরই এ ড়বশ্বাস ড়িড়শ্চে করার িে 
ড়হব্রু ভাো বযবহার করে। 

আহমদ মুসা সাবাে গসাোয়মালির সােীলদর সবাইলক সামলি আিলে 
চায়। এ িলেই গস সাবাে গসাোয়মালির আহে হওয়ার খবরটা ওলদর িািাে, 
োলে োলক উদ্ধার করলে ওরা সবাই েুলট আলস। 

‘েুড়ম গকাোয়?’ ওপার গেলক ড়িলজ্ঞস করে। 
‘আড়ম বারান্দার ড়সাঁড়ির আিালে।’ 
‘েুড়ম অলপক্ষা কর। আমরা আসড়ে।’ 
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কো গশে হওয়ার সালে সালে ওপার গেলক গমাবাইে বন্ধ হওয়ার শব্দ 
এে। 

আহমদ মুসা গমাবাইে বন্ধ কলর পলকলট গরলখ ড়দলে ড়দলে আবদুে 
কালদর কামাে উড়েিলক েক্ষয কলর বেে, ‘এর োশটা বারান্দার ড়সাঁড়ির আিালে 
গেস ড়দলয় গরলখ আড়স।’ 

বলেই আহমদ মুসা সাবাে গসাোয়মালির োশড়ট পাাঁিালকাো কলর েুলে 
ড়িে। 

সরদার িামাে উড়েি, আবদুে কালদর কামাে উড়েি ও আলয়শা 
আড়েয়া সবাই রালিযে আোংক-উলিগ ড়িলয় পােলরর মূড়েণর মে ড়িশ্চয় 
দাাঁড়িলয়ড়েে। ড়কেুক্ষণ আলগ গে আহমদ মুসার মৃেযু োলদর কালে অবধাড়রে মলি 
হলয়ড়েে, গসই আহমদ মুসা দৃশ্যপট পালল্ট ড়দে। এ ড়সলিমার গকাি দৃশ্য িয়। 
ড়িদারুণ এক বাস্তবো। 

আহমদ মুসার কোয় সড়ম্বে ড়ফলর গপে আবদুে কালদর কামাে উড়েি। 
বেে দ্রুে কলণ্ঠ, ‘স্যার োশটা ওখালি আড়ম ড়িলে চাই।’ 

‘বি ভাই োকলে গোট ভাই এসব কলর িা।’ বেে হাড়স মুলখ আহমদ 
মুসা। 

‘বুঝোম, সাবাে গসাোয়মালির সােীরা আসলে। ড়িশ্চয় ওরা শুধু োশ 
ড়িলয় চলে োলব িা!’ বেে সরদার িামাে উড়েি। 

‘অবশ্যই িিাব। ওরা সামিা সামড়ি েিাইলয় আসুক। এিলেই ওলদর 
এভালব গডলকড়ে। এলে আমালদর সুড়বধা হলব। আমরা ওলদর িািব, ড়কন্তু ওরা 
আমালদর িািলব িা। ো িা হলে ওরা আমালদ রিািে, ওলদর ড়শকার হোম 
আমরা। ওলদর আমরা িািলে পারোম িা।’ আহমদ মুসা বেে। 

ড়বমুগ্ধ ভাব ফুলট উেে সরদার িামাে উড়েলির গগাটা গচহারায়। বেে, 
‘ধেবাদ আহমদ মুসা। আল্লাহর হািার গশাকর। আগুলির মে গরম পড়রলবলশও 
গোমার মাো এে োন্ডা োলক। মুহূলেণর মলধয এমিভালব ড়িখুাঁে ড়চন্তা েুড়ম করলে 
পার!’ 
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আহমদ মুসা সরদার িামাে উড়েলির দু’একটা কো শুলিই োশ ড়িলয় 
চেলে শুরু কলরড়েে। 

আহমদ মুসার ড়পেু ড়িলয় আবদুে কালদর ঘর গেলক গবড়রলয় গগে। 
আলয়শা আড়েয়া েুলট এলস োর দাদার হাে ধলর বেে, ‘সাবাে 

গসাোয়মালির সােীরা ড়ক অলিক?’ 
‘হলে পালর। আড়ম িাড়ি িা। ড়কন্তু গভব িা। আল্লাহর কালে সাংখযা বি 

িয়। আর আহমদ মুসা আল্লাহর ড়ক ধরলির বসড়িক, োলো ইড়েমলধযই বুলঝ গগে 
ড়িশ্চয়।’ 

বলেই সরদার িামাে উড়েি হাাঁটলে শুরু কলর বেে, ‘এস, বাইলর ড়গলয় 
গদড়খ। শয়োিরা ড়কন্তু এখড়ি এলস গেলে পালর।’ 

আলয়শা আড়েয়াও দাদার ড়পেলি হাাঁটলে শুরু করে। 
আহমদ মুসা বারান্দায় ড়সাঁড়ির মুলখ দাাঁড়িলয় আলে। 
সাবাে গসাোয়মালির োশলক গস ইড়েমলধযই ড়িলচ ড়সাঁড়ির পালশ গরলখ 

এলসলে। 
আহমদ মুসার একটু গপেলি দাাঁড়িলয় আলে আবদুে কালদর কামাে 

উড়েি। 
সরদার িামাে উড়েি ও আলয়শা আড়েয়া ড়গলয় দাাঁিাে আবদুে কালদর 

কামাে উড়েলির গপেলি। োলদর সবার গচালখ-মুলখ উলিগ।  
আহমদ মুসা োর হালের গমাবাইে িীলির ড়দলক োড়কলয়ড়েে। এই 

গমাবাইেটাই গপলয়ড়েে গস সাবাে গসাোয়মালির পলকট গেলক। আহমদ মুসার 
গচালখ-মুলখ ড়িড়শ্চন্ত ভাব। 

ড়কন্তু অড়ির হলয় উলেলে সরদার িামাে উড়েি ও অে সবাই। 
সরদার িামাে উড়েি বলেই গফেে, ‘ভাই আহমদ মুসা, এই মুি 

িায়গায় আমালদর দাাঁিালিা ড়েক হলে িা। ওলদর গচাখ এ ড়দলকই। ওলদর 
কলয়কিিলক গদখা োলে। ওরা ধীলর ধীলর এড়দলক এগুলে।’ 

‘এড়দলক গচাখ আলে ড়েকই, ড়কন্তু ওরা এড়দক ড়দলয় আক্রমণ করলব িা। 
গচালখর সামলি এভালব আসাই োর প্রমাণ।’ 
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‘োর মালি?’ বেে সরদার িামাে উড়েি। োর কলণ্ঠ ড়বস্ময়। 
‘োর মালি ওরা আমালদর গপেি ড়দক ড়দলয় আক্রমণ করলব।’ বেে 

আহমদ মুসা। 
‘বুলঝড়ে। োহলে চে ওড়দলক গদড়খ।’ বেে সরদার িামাে উড়েি। 
‘গপেলি ড়ক দরিা আলে?’ 
‘আলে। গভের গেলক োোবন্ধ।’ 
‘োো আি গকাি বাধা িয়।’ বলেই আহমদ মুসা ঘুলর দাাঁড়িলয় বেে, 

‘আপিারা এখালি দাাঁিাি। আড়ম ওড়দলক গদড়খ।’ 
আহমদ মুসা গভেলর োবার িলে পা বাড়িলয়ড়েে। সরদার িামাে 

উড়েি ড়িলজ্ঞস করে, ‘শত্রু েড়দ গপেি গেলক আলস, োহলে আমালদর এখালি 
োকা গকি?’ 

েমলক দাাঁিাে আহমদ মুসা। মুখ ড়ফড়রলয় বেে, ‘ওরা োলে বুঝলে পালর 
গপেলি আমালদর গকাি সেকণো গিই, গচাখ গিই। োহলে ওরা ড়িড়শ্চলন্ত গপেি 
ড়দক গেলক আসলে পালর।’ 

‘আমরা বুলঝড়ে ধেবাদ স্যার।’ হাড়স মুলখ এক সালে বলে উেে, 
আবদুে কালদর কামাে উড়েি এবাং আলয়শা আড়েয়া। 

‘আেহামদুড়েল্লাহ।’ বলে আহমদ মুসা দ্রুে পালয় ঢুলক গগে গভেলর। 
 
 
 
সাবাে গসাোয়মালির সালে কো গশে কলরই দাড়িলয়ে দালিশ গমাবাইে 

পলকলট গফলে বেে, ‘সাবাে গসাোয়মাি আহে। এখড়ি আমালদর মুভ করা 
দরকার।’ 

‘োহলে গো সাবাে গসাোয়মালির সলন্দহ ড়েক। গোকড়ট আহমদ 
মুসাই।’ বেে দাড়িলয়ে দালিলশর পালশ দাাঁিালিা ড়মকাইে বমিাক। 

দাড়িলয়ে দালিশ এবাং োর সহকারী ড়মকাইে বমিাক আরও কলয়কিি 
আিই গবোাংলগ এলস গপৌলেলে। সাবাে গসাোয়মালির পাোলিা েড়ব গদলখ 
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গোকড়ট গে আহমদ মুসা ো ড়িড়শ্চে করার পরই কাোি গটপাাংলগা গেলক এলদর 
পাোলিা হলয়লে। পাোলিা হলয়লে আহমদ মুসালক বন্দী করার িলে িয়, গদখা 
মাত্র হেযা করার িলে। 

সাবাে গসাোয়মাি আহমদ মুসালক সব সময় গচালখ গচালখই গরলখড়েে। 
আহমদ মুসা েখি সরদার িামাে উড়েলির বাড়িলে প্রলবশ কলর, েখি ড়িলচ 
রাস্তায় দাাঁড়িলয়ড়েে সাবাে গসাোয়মাি। এ সময়ই এলস গপৌলে দাড়িলয়ে 
দালিশরা। গমাবাইলে গোগালোগ হলে সাবাে গসাোয়মাি োলদরলক গোলকশাি 
িাড়িলয় এখালিই গডলক পাোয়। দাড়িলয়ে দালিশ ও ড়মকাইে বমিাক আরও 
পাাঁচিি সােীসহ গসখালি এলস গপৌোয়। 

এলসই দাড়িলয়ে দালিশ সাবাে গসাোয়মািলক প্রে কলর, ‘সরদার 
িামাে উড়েিরা গো আমালদর গোক। আহমদ মুসা গসখালি গকি?’ 

‘আড়ম গদলখড়ে বৃড়ষ্ট্র োিা গখলয় গস প্রেলম োলদর বাড়ি সামলি গপলয় 
গসখালি উলেলে। সরদার িামাে উড়েলির সালে গে িুমার িামালে োর পড়রচয় 
হলয়লে, ড়কন্তু এ কয়ড়দি গস আলসড়ি এ বাড়িলে।’ বলেড়েে সাবাে গসাোয়মাি। 

‘আো বুঝোম। এখি বেুি, আপড়ি ড়কেু করণীয় ড়চন্তা করলেি ড়কিা।’ 
বলে দাড়িলয়ে দালিশ। 

‘হ্যাাঁ, আমালদর এখিই ওখালি োওয়া উড়চে। ড়কন্তু এক সালে োওয়া 
োলব িা। আহমদ মুসা সলন্দহ করলে পালর। আড়ম..........।’ 

সাবাে গসাোয়মালির কোর মাঝখালি কো বলে ওলে দাড়িলয়ে 
দালিশ। গেলম োয় সাবাে গসাোয়মাি। 

দাড়িলয়ে দালিশ বলে, ‘ড়েক বলেলেি ড়ম. সাবাে গসাোয়মাি। আহমদ 
মুসালক সলন্দহ করলে গদয়া োলব িা। গস অেযন্ত ড়বপজ্জিক। আগাম সলন্দহ 
করলে োলক বালগ আিা োলব িা।’ 

‘হ্যাাঁ, োই আড়ম ভাবড়ে, আলগ বাড়িটা গঘরাও কলর গফেলে হলব, োলে 
োর পাোবার পে বন্ধ হয়। োরপর প্রেলম আড়ম একাই োব মলি করড়ে। আড়ম 
ওলদর সবার পড়রড়চে এবাং এখালিই োড়ক বলে গকউ ড়কেু ভাবলব িা। এই 
অবিায় অেড়কণলে গুেী কলর হেযা করা আমার পলক্ষ সহি হলব। প্রেম দশণলি 
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আড়ম এই গচষ্ট্াই করব। আমার গচষ্ট্া েড়দ বযেণ হয়, োহলে গোমালদর গমাবাইে 
করব, োও িা পারলে ওয়াম বাটি গপ্রস ড়সলষ্ট্লম আড়ম ড়মসকে গদব।’ বলেড়েে 
সাবাে গসাোয়মাি। 

এসব কো সামলি এলস ড়গলয়ড়েে দাড়িলয়ে দালিলশর। ড়মকাইে 
বমিালকর কোর িবালব গস বেে, ‘হ্যাাঁ, আহমদ মুসা িা হলে গুেী করার দরকার 
গিই।’ 

কো গশে কলরই দাড়িলয়ে দালিশ গমাবাইে েুলে একটা কে করে। 
বেে, ‘গোমরা ড়েি িি বাড়ির সামলি োক। অস্ত্র বাড়গলয় খুব ধীলর ধীলর বাড়ির 
ড়দলক আগাও। োলে োলদর সব মলিালোগ গোমালদর ড়দলক ড়িবদ্ধ োলক। গে 
েরলফরই গহাক গুেীর শব্দ গশািার পর গোমরা বাড়িলে প্রলবশ করলব।’ 

গমাবাইে বন্ধ কলর পলকলট গরলখই বেে দাড়িলয়ে দালিশ, ‘চে আমরা 
গপেি ড়দক ড়দলয় বাড়িলে ঢুকব।’ 

সরদার িামাে উড়েলির বাড়িটার গপেলির ড়দকটায় ফলের বাগাি। 
গোট-বি অলিক গাে। বি গালের ড়বড়ভন্ন ধরলির আগাো। 

গাে-গােিার আিাে ড়িলয় োরা বাড়ির গপেলির পালশ ড়গলয় গপৌেে। 
বাড়ির গকাি পালশ বা গপেলি গকাোও চাকর-বাকরলদর োোয়াে ও মাে-পত্র 
আিা-লিয়ার িে একটা দরিা োকলবই, এটা োরা ধলরই ড়িলয়ড়েে। 

োরা গপলয় গগে দরিা। পুরু ড়ষ্ট্েশীলটর বি দরিা। 
ড়ডড়িটাে েক। গভের গেলক বন্ধ করা। 
দাড়িলয়ে দালিশ পলকট গেলক েযাসার বীম কাটার গবর কলর দরিার 

েক এড়রয়া গগাটাটাই গকলট গফেে। খলস পিে কাটা অাংশটা। বেড়র হলো গটড়িস 
বে আয়েলির একটা ড়েদ্র। দরিাও একটু িলি উলে ড়কড়িে গপেলি সলর গগে। 

হোৎ একটা অবযাহে োড়ন্ত্রক শব্দ কালি এে দাড়িলয়ে দালিলশর। 
দরিায় সৃষ্ট্ ফাাঁক ড়দলয় উাঁড়ক ড়দে দাড়িলয়ে দালিশ। শুিলে গপে অবযাহে 
অযাোমণ বািার শব্দ। গদখে গভেলরর ঘরটা আলোড়কে। ঘলর গকউ গিই। 

বুলঝ ড়িলয়ড়েে দাড়িলয়ে গে ড়ডড়িটাে েলকর সালে এোমণ সাংলোগ ড়েে। 
ড়ডড়িটাে েকটা আিেক হলেও এোলমণর সালে সাংলোগ ড়বড়েন্ন হয়ড়ি। 
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দাড়িলয়ে দালিশ োিাোড়ি দরিা গেলে গভেলর প্রলবশ করে। গদখে 
গকলট গফো ড়ডড়িটাে েকড়ট দরিার পালশর গদয়ালে একটা োলর ঝুেলে। োরড়ট 
ড়েলি গফেে গস। 

গেলম গগে এোমণ। 
দাড়িলয়ে দালিলশর সাংলগ সাংলগ অে সবাই প্রলবশ করে গভেলর।  
গভেরটা গকাি ঘর িয়, আয়োকার একটা পযালসি। 
এোমণ োমলেও আোংক কালটড়ি দাড়িলয়ে দালিলশর। এোমণ গবলিলে 

োর অেণই হলো প্রড়েপলক্ষর কালে োলদর আগমলির কো গঘােণা হলয় গগলে। 
অেএব শত্রুলদর অেলক্ষ গপেি ড়দক গেলক ড়িরাপদ আক্রমলণর গে ড়চন্তা োরা 
কলরড়েে, ো ভন্ডুে হলয় গগে। 

পযালসিড়টর সামলি ড়েি ধালপর একটা ড়সাঁড়ি। ড়সাঁড়ির মাোয় একটা বি 
গখাো দরিা। দরিার ওপারটাও আলোড়কে। 

ড়কেুক্ষণ ড়ির দাাঁড়িলয় োকার পর দাড়িলয়ে দালিশ আলস্ত আলস্ত ড়সাঁড়ির 
ড়দলক এগুলে শুরু করে। হোৎ সামলি গেলক পালয়র শব্দ শুিলে গপলয়ই দাড়িলয়ে 
দালিশ েুলট ড়গলয় ড়সাঁড়ির পালশ দু’ফটু উাঁচু গদয়াে গসাঁলট হামাগুড়ি গদয়ার মে 
কলর বসে। োর সালের অেরাও এভালব ড়গলয় গদয়ালের আশ্রয় ড়িে। 

এোিা োলদর েুকালিার গকাি িায়গা ড়েে িা। েুকালিার িলে এটা 
গমালটও ভাে িায়গা িা হলেও গে বা োরা আসলে প্রেলমই োলদর দৃড়ষ্ট্লে পিা 
গেলক গবাঁলচ োলব। োর উপর গদখার িলে োরা ড়িশ্চয় ড়সাঁড়ি পেণন্ত আসলব। 
আসলেই গস বা োরা োলদর হ্যান্ড গমড়শিগালির আওোয় এলস োলব। 

পালয়র শব্দ হোৎ বন্ধ হলয় োওয়ায় এই ভাবিা দাড়িলয়ে দালিলশর 
গেলম গগে। 

গস সেকণ হলয় উেে। োহলে ওরা ড়িশ্চয় গখাো দরিা গদখলে গপলয়লে। 
আমরা গভেলর প্রলবশ কলরড়ে, এটাও ড়িশ্চয় োরা সলন্দহ কলরলে। 

এই ড়চন্তা গশে হবার আলগই অলিকগুলো পালয়র শব্দ গভলস এে 
দাড়িলয়ে দালিলশর কালি। পালয়র শব্দগুলো দরিার কাোকাড়ে আসলেই একটা 
শি চাপা কণ্ঠ ড়চৎকার কলর উেে, ‘সামলি এক পাও িয়, দাাঁিাি আপিারা।’ 
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ঘটিাটা বুঝলে দাড়িলয়ে দালিলশর মুহূেণও গদড়র হলো িা। আলগ োর 
পালয়র শব্দ শুলিড়েে, গস ড়িশ্চয়ই োলদর আগমি গটর গপলয় দরিার আিালে 
েুড়কলয় অলপক্ষা করড়েে। এই সময় বাড়ির অেরা এলস গপৌলেলে। প্রেম গোকড়ট 
আহমদ মুসা হবার সম্ভাবিাই গবড়শ। 

এসব কো দাড়িলয়ে দালিলশর মাোয় ড়বদুযলের মে মুহূলেণই গখলে 
গগে। এখি োর ড়ক করা দরকার োও মাোয় এলস ড়গলয়ড়েে। োলদর কো বো 
ও দাাঁিালিার সুলোগটালক গ্রহণ করলে হলব। দাড়িলয়ে দালিশ ড়রভেবার বাড়গলয় 
আিাে গেলক োড়ফলয় গবর হলয় এলস দাাঁড়িলয়ই ড়রভেবালরর টালগণট ড়েক করলে 
গগে।  

ড়কন্তু গদখে আহমদ মুসার বাম হাে েখি দু’িিলক গেলে গমলঝয় গফলে 
ড়দলে, েখি োর ডাি হালের গমড়শি ড়রভেবার োর েলক্ষ আলগই উলে এলসলে। 

দাড়িলয়ে দালিলশর টালগণলট ড়ির হবার আলগই আহমদ মুসার 
ড়রভেবালরর পর পর দু’ড়ট গুেী এলস োর মাো ও বুকলক ড়বদ্ধ করে। 

দাড়িলয়ে দালিলশর গপেলি অেরাও োর সালেই গবড়রলয় এলসড়েে। 
োরাও আহমদ মুসার গুেী বৃড়ষ্ট্র মুলখ ড়গলয় পিে। ডাি ড়দলক গশে প্রালন্ত এলস 
দাাঁিালিা একিিই শুধু গুেী করার সুলোগ গপে। ড়কন্তু োর ডাি হালের গমড়শি 
ড়রভেবালরর গুেী দরিার সালে োর গকৌড়ণক অবিালির কারলণ অড়ধকাাংশই 
দরিায় ড়গলয় ড়বদ্ধ হলো। দরিালক পাশ কাড়টলয় কলয়কড়ট গুেীই শুধু আহমদ 
মুসার ড়দলক েুলট গেলে পারে। োর একড়ট ড়গলয় আহমদ মুসার বাম বাহু ড়বদ্ধ 
করে। ড়কন্তু গোকড়ট টালগণট এডিাষ্ট্ করার ড়িেীয় সুলোগ গপে িা। োর আলগই 
আহমদ মুসার বৃড়ষ্ট্র মে েুলট আসা গুেীর ড়শকার হলো। 

আহমদ মুসা কলয়ক ধাপ এড়গলয় এলস দরিার দু’পালশ োড়কলয় গদখে 
আর গকউ গিই। 

গমলঝর উপর পলি োওয়া সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর 
কামাে উড়েি উলে বলসলে। আলয়শা আড়েয়াও েুলট ঘলর প্রলবশ কলরড়েে। 
আহমদ মুসার বাহু গেলক রি ঝরলে গদলখ গস আোংড়কে হলয় েুলট এলস বাহু 
ধলর বেে, ‘স্যার আপড়ি আহে। আর গকাোও গুেী োলগড়ি গো?’ 
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আহমদ মুসার িির েখি বাইলরর ড়দলক। ড়েিিি েুলট আসলে ঘলরর 
ড়দলক। আহমদ মুসা আলয়শা আড়েয়ালক গিালর পালশর ড়দলক গেলে ড়দলয় োফ 
ড়দলয় ঘলরর পূবণ প্রালন্ত গমলঝর উপর ঝাাঁড়পলয় পলিই গুেী শুরু করে ঐ ড়েিিিলক 
েক্ষয কলে। 

ওরা ড়েিিি প্রেলম আহমদ মুসালক গদখলে পায়ড়ি। েখি গদখলে 
গপলয়লে, েখি আহমদ মুসার গুেী বেণণ শুরু হলয় গগলে। আক্রমণ ড়কাংবা 
আত্মরক্ষার িলে ওরা গকাি ড়কেুর আিাে গিবার সুলোগ গপে িা। 

ওরা ড়েিিিই অসহায়ভালব মৃেযুলক আড়োংগণ করে। 
আর কাউলক িা গদলখ আহমদ মুসা গপেি ড়ফরে। আলয়শা আড়েয়া ও 

সরদার িামাে উড়েিলদর েক্ষয কলর বেে, ‘স্যড়র আপিালদর ধাক্কা ড়দলে 
হলয়লে। আঘাে পািড়ি গো!’ 

‘আপড়ি ড়িলি গুেীড়বদ্ধ হলয় এই কো বেলেি, আপড়ি ঐ ধাক্কাটুকু িা 
ড়দলে গো ওরা িা মলর আমরাই োলদর আলগ মরোম।’ বেে আলয়শা আড়েয়া। 

সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদরও আহমদ মুসার পালশ দাাঁিাে। 
সরদার িামাে উড়েি বেে, ‘আল্লাহর গশাকর আহমদ মুসা, ড়েক সমলয় েুড়ম 
এলস পলি সাক্ষাে মৃেযু গেলক আমালদর বাাঁড়চলয়ে।’ 

‘আপিালদর ওখালি গরলখ এলসড়েোম। আপিারা এভালব এলস ড়েক 
কলরিড়ি।’ বেে আহমদ মুসা। 

‘ড়বপদ এোমণ শুলি আমরা সব ভুলে ড়গলয়ড়েোম। েুড়ম ড়বপলদ পলিে 
ড়কিা এ ভয়ও আমালদর গপলয় বলস। ড়কন্তু েুড়ম দরিার আিালে ড়ক করড়েলে?’ 
বেে সরদার িামাে উড়েি। 

‘এোমণ শুলিই আড়ম দ্রুে এড়দলক আড়স। োর আলগই ওরা গভেলর 
প্রলবশ কলরলে। আড়ম বাইলরর দরিা গখাো গদড়খ। আড়ম দরিার আিালে োই 
েুকালিা িাি গেলক ওলদর আরও গভেলর এড়গলয় আিার িলে োলে ওরা 
আমালক গদখলে পাওয়ার আলগই আমার গুেীর আওোয় আলস।’ 

‘আমরা দুঃড়খে আহমদ মুসা। এভালব আসাটা আমালদরলক ড়বপলদ 
গফলেড়েে। গোমালকও ড়বপলদ গফলেড়েে।’ বেে িামাে উড়েি।  
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‘এখি গকাি কো িয় দাদা। উড়ি আহে। চেুি গভেলর। ওলক 
হাসপাোলেও ড়িলে হলে পালর। আসুি, আড়ম ডািারলক গটড়েলফাি করলে 
োড়ে।’ বেে আলয়শা আড়েয়া। 

বলেই েুট ড়দলয়ড়েে আলয়শা আড়েয়া। 
‘োম আলয়শা। আলগই ডািার িয়। গদড়খ আহে িািটা। গুেী গভেলর 

িাও োকলে পালর। গোট-খাট আঘালের বযবিা আড়মই করলে পারব।’ বেে 
আহমদ মুসা। 

‘আমারও িাড়সণাং গিড়িাং আলে স্যার।’ বেে আলয়শা আড়েয়া। 
‘আড়মও ভাে ফাষ্ট্ এইড িাড়ি।’ বেে আবদুে কালদর কামাে উড়েি। 
‘আড়মও িাড়ি।’ হাসলে হাসলে বেে আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসার হাড়স ও রড়সকোপূণণ কোয় সবাই ড়বড়স্মে হলয় োকাে 

আহমদ মুসার ড়দলক। বেে আলয়শা আড়েয়া, ‘স্যার মলি হলে আপিার ড়কেুই 
হয়ড়ি। হাড়স-রড়সকো দূলর োক, আমরা হলে আোংক-আেণিালদই ডুলব 
োকোম।’ 

আহমদ মুসা একটু হাসে। ড়কেুই বেে িা। 
আবদুে কালদর কামাে উড়েি ড়কেু বেলে োড়েে। োলক বাধা ড়দলয় 

সরদার িামাে উড়েি বেে, আর গকাি কো িয়, চে। 
সবাই চেলে শুরু করে। 
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৬ 
‘ড়কন্তু আহমদ মুসা, েুড়ম সবই বলেে, েলব েুড়ম গকি গবোাংলগ এলসে 

গসটাই বেড়ি।’ বেে সরদার িামাে উড়েি। 
েইাং রুলম সবাই গল্প করড়েে। 
আহমদ মুসা বলসলে বি একক একটা গসাফায়। োর সামলির একটা 

গসাফায় পাশাপাড়শ বলসলে সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর কামাে 
উড়েি। োলদর গপেলির অে একটা গসাফায় বলসলে আলয়শা আড়েয়া। 

আহমদ মুসার ডাি বাহুলে বযালন্ডি। আঘাে বি ক্ষড়েকর ধরলির িয়। 
েলব গুেী গবর করলে গোট খাট অপালরশি দরকার হয়। 

‘ড়েক, কোটা এখিও বো হয়ড়ি। এটাই গশে কো। হয় গো গস কারলণই 
এ পেণন্ত বো হয়ড়ি।’ 

বলে একটু োমে আহমদ মুসা। গম্ভীর হলয় উেে োর মুখ। বেে, 
‘আপড়ি কাোি গটপাাংলগার রাস্তা গচলিি?’ 

‘হ্যাাঁ, ড়চড়ি।’ সরদার িামাে উড়েি বেে। 
‘এই পলের সন্ধাি গিবার িলেই আড়ম গবোাংলগ এলসড়ে।’ বেে 

আহমদ মুসা। 
‘ওখালিই ড়ক আমালদর িালবর বাাংগসা িহীর উড়েি বন্দী আলেি?’ 

সরদার িামাে উড়েি বেে। 
‘হ্যাাঁ সরদার িী।’ আহমদ মুসা বেে। 
সাংলগ সাংলগ গকাি কো এে িা সরদার িামাে উেীলির কাে গেলক। 

ড়কেুটা আত্মি হলয় পলিড়েে গস। একটুক্ষণ পলরই মুখ েুলে গস বেে, ‘গবোাংগ 
গেলক উপেযকার পলে গে রাস্তাটা কাোি গটপাাংলগা গেলক পাত্তািী গগলে, গসটা 
গো েুড়ম িাি। আবার গে রাস্তা পাত্তািীর ড়দলক গেলক কাোি গটপাাংলগা এলসলে, 
গসটাও গোমার িািার কো। োর মালি.........। 
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আহমদ মুসা সরদার িামাে উড়েলির কোর মাঝখালিই বলে উেে, 
‘দুই রাস্তাই ড়চড়ি। কাোি গটপাাংলগার সড়েক গোলকশাি িাড়ি িা। আর ঐ দুই 
পলের গকািটাই ড়িরাপদ িয়। শুরুলেই ওলদর িিলর পিার সম্ভাবিা আলে। 
ওলদর িির এড়িলয় গসখালি গপৌেুলে িা পারলে ওরা িালবর িহীর উড়েিলক 
হেযা করলব এটা ড়িড়শ্চে।’ 

‘আড়ম গস কোই বেড়েোম। ওলদর গচালখ ধুো গদবার িলে োহলে ঐ 
দুই পে এড়িলয় েৃেীয় একড়ট গগাপি পে রলয়লে, গসটারই সন্ধাি চাও?’ বেে 
সরদার িামাে উড়েি। 

‘ড়েক।’ আহমদ মুসা বেে। 
সরদার িামাে উড়েি োকাে িাড়ে আবদুে কালদর কামাে উড়েলির 

ড়দলক। বেে, ‘েুড়ম ড়ক কাোি গটপাাংলগা ঢুলকে?’ 
‘িা ঢুড়কড়ি।’ বেে আবদুে কালদর। 
সরদার িামাে উড়েি োকাে আহমদ মুসার ড়দলক। বেে, ‘কাোি 

গটপাাংলগা পেণন্ত রাস্তা আমরা িাড়ি। ড়কন্তু গে ড়েি বের আমরা কাোি গটপাাংলগা 
ঢুড়কড়ি। অেণাৎ কাোি পাহাি পার হলয় গটপাাংলগা গঢাকার ড়গড়রপে পেণন্ত গেলে 
পারব। োর পলরর এোকাটা ড়িড়েদ্ধ, ড়কেু গোক োিা অে সকলের িলে।’ 

‘এই ‘অে সকলের’ মলধয আপিারাও পলিলেি?’ ড়িজ্ঞাসা আহমদ 
মুসার। 

‘েুড়ম ো বে গসই ‘ব্ল্যাক ঈগে’-এর প্রধাি হাড়বব হাসাবাহর পরামশণ 
কড়মড়টর সদস্য এবাং োর ষ্ট্াফরাই মাত্র ওখালি প্রলবশ করলে পালর। এড়দলকর 
ড়গড়রপেও োরা বন্ধ কলর ড়দলয়লে।’ বেে সরদার িামাে উড়েি। 

‘ওরা ড়ক উপেযকার এই দুই পলে আসা-োওয়া কলর? এই পাহািী পে 
ওরা গচলি িা?’ ড়িলজ্ঞস করে আহমদ মুসা। 

‘িা এই পে ওরা ড়চলি িা। আমরা এবাং পাহালির ড়কেু পড়রবার োিা 
এই পলের সন্ধাি গকউ িালি িা। িিপাহািী কাউলক আমরা এই পলের সন্ধাি 
িািাই িা।’ বেে সরদার িামাে উড়েি। 

‘পাহািী, িিপাহািীর এই পােণকয গকি?’ আহমদ মুসা বেে। 
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‘একটা ড়বলশে কারণ আলে।’ িবাব ড়দে সরদার িামাে উড়েি। 
‘ড়বলশে কারণটা ড়ক িািাবার মে?’ ড়িজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘গোমালক বো োলব িা এমি কো আমালদর োকলে পালর িা। ঘটিা 

হলো, একটা িিশ্রুড়ে আলে, কাোি পাহালির ‘শাহ গরাড’ বা ‘ড়কাং গরালডর 
দু’ধালরর ড়কেু ড়িড়দণষ্ট্ িালি অলঢে গুপ্তধি েুকালিা আলে। এই গুপ্তধলির সন্ধালি 
আসা মানুলের রলি পাহালির গা অবযাহেভালব রড়েে হলয়লে। োরপর আল্লাহর 
ইোয় একটা ভূড়মকম্প পাহালির মািড়চত্র পালল্ট ড়দলয়লে। োরপর শাহ গরাড 
গকড়ন্দ্রক গুপ্তধলির সব িকশা অচে হলয় গগলে। এই শাহ গরালডর সন্ধাি এখি 
শুধু পাহাড়ি কলয়কড়ট পড়রবারই িালি। গুপ্তধলির গসই হািাহাড়ি পাহািলক গেি 
আর গ্রাস িা কলর, এ িলে এই পলের সন্ধাি আর কাউলক িািালিা হয় িা।’ 
বেে সরদার িামাে উড়েি। 

‘শাহ গরাড বা ড়কাং গরাড িামটা গকি? গুপ্তধলির এই িিশ্রুড়ের রহস্য 
ড়ক?’ আহমদ মুসা ড়িলজ্ঞস করে। 

‘িাম সম্পলকণও একটা িিশ্রুড়ে প্রচড়েে আলে। বো হয়, োইেযান্ড ও 
মােয় অিলের রািযচুযে বা ড়বলদ্রাহী রািা-রািপতু্র, দসুয-িেদসুযলদর আশ্রয় 
গিবার গগাপি িাি ড়েে গলল্পর গকালহোি বা কাোি এই পাহাি। এই রািা-
রািপতু্ররা গকালহোি বা কাোি পাহালির গে গগাপি পে বযবহার করলো, 
োলকই িাম গদয়া হলয়লে শাহ গরাড বা ড়কাং গরাড। এই িালমর সালে গুপ্তধলির 
গলল্পর সম্পকণ আলে। মলি করা হয় এে রািা-রািপতু্র েখি এলসলে, েখি 
োলদর রািলকােও এলসলে। এই রািলকালেরই সন্ধাি করা হলো ড়কাং গরালডর 
দু’পালশ। োমে সরদার িামাে উড়েি। 

‘আমার মলি হয় িিশ্রুড়ের সবটুকুই ড়ভড়ত্তহীি গাে গল্প িয়, এর মলধয 
ইড়েহাসও আলে। রািযচুযে বা ড়বলদ্রাহী রািা-রািপুত্ররা এই পাহাি অিলে 
পাড়েলয় এলসলেি, এটা ইড়েহাস। োইেযালন্ডর গসালকাোই রািবাংলশর রািপতু্র 
আবদুে কালদর আহমদ শাহ ওরলফ ‘চাওড়সর বাাংগসা’ এ অিলে পাড়েলয় আসা 
এই ইড়েহালসর একটা প্রমাণ।’ বেে আহমদ মুসা। 
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‘োহলে গো গুপ্তধলির কোর মলধযও সেযো আলে ধলর ড়িলে হয়।’ 
বেে আলয়শা আড়েয়া। 

‘এটা ধলর গিয়া গকি, এটাই বাস্তবো গে রািার সালে রািলকােও 
োকলব।’ আহমদ মুসা বেে। 

‘োহলে স্যার আপড়িও ড়কাং গরালড ড়গলয় গুপ্তধলির সন্ধাি করলবি 
িালো?’ বেে আবদুে কালদর কামাে উড়েি। 

হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘রািা গক িা হলে চায়, রািলকাে গক িা 
গপলে চায়। েলব আমার কালে এখি িালবর িহীর উড়েি গে গকাি রািলকালের 
গচলয় মূেযবাি। োলক বাাঁচালিা এবাং োলক আবার পাত্তািীলদর মালঝ ড়ফড়রলয় 
আিার গচলয় বি গোভিীয় কাি আমার কালে আর ড়কেু গিই।’ 

‘ধেবাদ স্যার।’ বেে আলয়শা আড়েয়া। 
‘আল্লাহর গশাকর গে, গোমার মে গসািার মানুে আল্লাহ এ েুলগ সৃড়ষ্ট্ 

কলরলেি। েুড়ম আমালদর গিো সম্পলকণ ো ভাবে, আমরাও গেমি কলর ভাবলে 
পাড়র িা। োর গচলয়ও িালিড়ড হলো, োরা আমালদর ড়িড়শ্চহ্ন করলে চালে, োরা 
আমালদর গিোলক বন্দী কলর হেযা করলে চালে োলদরই আমরা সাহােয করড়ে। 
আমরা আমালদর শত্রুলদর গচিার গোগযোর হাড়রলয় গফলেড়ে।’ সরদার িামাে 
উড়েি বেে। ভারাক্রান্ত কণ্ঠ োর। 

আহমদ মুসা প্রসাংগ পাড়ল্টলয় বেে, ‘কাোি-লটপাাংলগ োরা ঢুকলে 
পালর, োরা কারা? আড়ম বেলে চাড়ে োরা এ গদশীয় ড়কিা?’ 

সাংলগ সাংলগ উত্তর ড়দে িা সরদার িামাে উড়েি ড়কাংবা আবদুে কালদর 
কামাে উড়েি। োরা পরষ্পলরর মুখ চাওয়া-চাওড়য় করে। ভাবড়েে োরা। 

একটু পর কো বলে উেে আবদুে কালদর কামাে উড়েি। বেে, ‘আলগ 
এ ড়বেয়টা আমালদর মাোয় আলসড়ি। এখি মলি হলে, ওলদর কারও গচহারা 
মােয়ী বা ড়পওর োই িয়। আর কারও িামই োই মুসেমািলদর মে িয়। কারও 
কারও গচহারা োই বা চীিা গচহারার সালে ড়কেুটা ড়মেলেও, অড়ধকাাংলশর 
গচহারাই ড়কন্তু এলদশীয় িয়।’ 
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‘এ এক ভয়াবহ েিেন্ত্র। আহমদ মুসালক আল্লাহ এখালি িা ড়িলয় এলে 
আমরা এ েিেলন্ত্রর ড়কেুই িািলে পারোম িা। শুধু োই িয়, েিেলন্ত্রর গুড়ট 
ড়হসালব আমরা গে কাি করোম, োলকই িাড়ের স্বালেণ পড়বত্র দাড়য়ত্ব পােি বলে 
মলি করোম। ড়বস্ময় োগলে আমার, এে বি েিেলন্ত্রর িাে ড়বস্তার করলে ড়িশ্চয় 
অলিক ড়দি গেলগলে। অলঢে পয়সা ও অলিক শ্রম খরচ হলয়লে। ড়কন্তু এে সব 
কলর ড়ক োভ হলয়লে োলদর? আমালদর গোকরা কষ্ট্ গভাগ কলরলে, গিে-
িুেুলমর ড়শকার হলয়লে, ড়কন্তু োলদর ড়ক োভ হলয়লে?’ বেে সরদার িামাে 
উড়েি। 

‘গে োভ োরা চায়, গস োভ োরা গোে আিা গপলয়লে। ইসোমলক োরা 
সন্ত্রালসর ধমণ সািালে চায়, মুসেমািলদর সন্ত্রাসী সািালে চায়। গস উলেশ্য 
োলদর হাড়সে হলয়লে। পৃড়েবীর অলিক গদলশর মুসড়েম িাড়ে-লগাষ্ঠীর মে োই 
মুসেমািলদর ড়বরুলদ্ধও চরম পন্থা ও সন্ত্রালসর কাড়হিী িগৎময় প্রচার হলয়লে। 
োই মুসেমািলদর গে ক্ষড়ে হবার হলয়ই গগলে।’ আহমদ মুসা বেে। 

‘ড়কন্তু স্যার, আপড়ি গো বলেলেি োই সরকালরর কালে ড়বেয়ড়ট এখি 
পড়রষ্কার। োহলে ক্ষড়ে ও বদিাম গেলক আমরা গবড়রলয় আসলে পাড়র।’ বেে 
আলেশা আড়েয়া। 

হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘খারাপ খবর পৃড়েবীর সবাই িািলে 
গপলরলে, ড়কন্তু ভাে খবরটা োলদর কালরা কালিই গপৌেুলব িা। কারণ গলাবাে 
ড়মড়ডয়া কমলবড়শ োলদরই ড়িয়ন্ত্রলণ। অলিক গদলশর গপ্রড়সলডন্টও োলদর 
প্রপাগান্ডার ড়শকালর পড়রণে হলয়লেি। এ গেলকই আমালদর অসহায়ত্ব অনুমাি 
করা োয়।’ 

‘োহলে আমালদর উপায়?’ আবদুে কালদর কামাে উড়েি বেে। 
‘উপায় গখাাঁিার অবিায় আমরা গিই। জ্ঞাি-ড়বজ্ঞাি ও বুড়দ্ধ ড়বলবচিায় 

আমরা গপেলি বলে আমরা গেমি একটা শড়ি হলয় দাাঁিালে পাড়রড়ি। এই 
কারলণই গলাবাে গকাি ড়মড়ডয়াও আমালদর হালে গিই। সুেরাাং এ ড়দকটা িা 
গভলব েিেলন্ত্রর হাে গেলক আত্মরক্ষালকই বি কলর গদখলে হলব। োই 
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মুসেমািরা েিেলন্ত্রর কবে মুি হলে, এটালকই আমালদর বি কলর গদখা 
দরকার।’ 

‘আেহামদুড়েল্লাহ। ধেবাদ আহমদ মুসা। সড়েয, েিেন্ত্র ও বদিাম 
মুিভালব বাাঁচাই এখি আমালদর কালে বি। আহমদ মুসা এখি বে করণীয় ড়ক? 
গোমার সালে কাোি গটপাাংলগা গেলে আমরা প্রস্তুে।’ 

‘ধেবাদ িিাব, আিই রওয়ািা হলে চাই।’ আহমদ মুসা বেে। 
‘আড়ম ড়কন্তু োড়ে।’ বেে আবদুে কালদর কামাে উড়েি।  
‘সােী গপলে আড়ম খুড়শ হলবা। ড়বলশে কলর গোমালদর মে সােী। চে 

বেড়র হই।’ বেে আহমদ মুসা। 
সবাই উলে দাাঁিাে। 
‘আমার ড়ক কাি?’ বেে আলয়শা আড়েয়া। 
েমলক দাাঁিাে আহমদ মুসা। 
হাসে। একটু ভাবে। বেে, ‘েুড়ম গো একা পলি গগে। গমলয়লদর িলে 

একা গকাি ড়মশলি োওয়ার অনুমড়ে গিই। ওাঁরা দু’িি আমার সালে োবার িলে 
বেড়র। গোমার সােী গিই।’ 

‘আলে স্যার। ওর গকাি ড়মশি আলে ড়কিা?’ বেে আবদুে কালদর 
কামাে উড়েি। 

‘ড়মশি আলে। ড়কন্তু সােী পালব গকাোয়? ভাই েুড়ম একাই, অে গকাি 
সােী চেলব িা গমলয়লদর িলে।’ আহমদ মুসা বেে। 

‘আসে সােী স্যার। োলক বেলে পালরি গিািা।’ বেে আবদুে কালদর 
কামাে উড়েি। 

‘ভাইয়া, এসব এখি গকি?’ বলে আলয়শা আড়েয়া োর ভাই আবদুে 
কালদর কামাে উড়েিলক োড়মলয় ড়দলে গচষ্ট্া করে। 

‘আেহামদুড়েল্লাহ। সুন্দর সুসাংবাদ। ড়কন্তু গস গকাোয়?’ আহমদ মুসা 
বেে। 

‘আমার সালে ড়কেুক্ষণ আলগ কো হলয়লে। আপিার কো শুলিই েুলট 
পাড়েলয়লে। এখড়ি এলস গপৌেুলব। এ বেরই মােয় ড়বশ্বড়বদযােয় গেলক গবর 
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হলয়লে। ক’ড়দি হলো ড়শক্ষলকর চাকড়র গপলয়লে মােয় ড়বশ্বড়বদযােলয়ই।’ বেে 
আবদুে কালদর কামাে উড়েি। 

‘সােী বেে, গিািা বেে, ড়বলয় হলয়লে এ কো বেে িা গকি?’ আহমদ 
মুসা বেে। 

‘সব ড়েক-োক স্যার। শুধু ড়বলয়র আসলি বসাই বাড়ক। আপড়ি 
বেলে..........।’ 

আবদুে কালদর কামাে উড়েিলক কোর মাঝখালি োড়মলয় ড়দলয় আলয়শা 
আড়েয়া বলে উেে, ‘এসব কো োক। ড়েক আলে, আড়ম গকাোও োড়ে িা।’ 
ড়বব্রে আলয়শা আড়েয়ার মুখ রাঙা হলয় উলেলে েজ্জায়। 

‘িা গবাি আলয়শা, গোমার িলে ড়মশি ড়েক হলয় গগলে। েুড়ম অবশ্যই 
ো গেলক ড়পেু হটলব িা।’ বেে আহমদ মুসা। 

গম্ভীর হলয় উেে আলয়শা আড়েয়ার মুখ। বেে, ‘স্যার আপিার ইো ও 
আলদলশর গচলয় বি ড়কেু আমার কালে গিই। আপড়ি আমালদর গিো। আপিার 
ড়িলদণলশ আড়ম আগুলিও ঝাাঁপ ড়দলে পাড়র।’ আলয়শা আড়েয়ার গশে কোগুলো 
আলবলগ কাাঁপড়েে। 

‘সমস্যার সমাধাি হলয় গগে। োহলে ড়বলয়টা েুড়মই পড়িলয় দাও 
আহমদ মুসা। োর পলরই আমরা ড়মশলি গবরুলবা। ড়কন্তু আলয়শা আড়েয়ালদর 
ড়মশি গকাোয়, গসটা ড়কন্তু বেড়ি আহমদ মুসা।’ 

‘বেড়ে, আলয়শা আড়েয়ারা দু’িি উপেযকার পলে কাোি গটপাাংলগর 
ড়কেু দরূ ড়িলচ গেক চযালিলের এপালরর গফড়রঘালট ড়গলয় গপৌেুলব। গসখালি বলস 
োরা পাহারা গদলব চযালিলের পেলক, োলে এড়দলক হাড়বব হাসাবাহ এবাং োর 
গোকরা পাোলে িা পালর। ওরা এ পলে পাোবার গচষ্ট্া করলেও পালর। এটা খুব 
বি একটা কাি।’ বেে আহমদ মুসা। 

‘ড়কন্তু গেক চযালিে অলিক প্রশস্ত। এপালর বলস চযালিে পাহারা গদয়া বা 
এ পলে কাউলক আটকালিা সম্ভব িয়। এটা ড়িশ্চয় গোমার ড়বলবচিায় আলে।’ 
বেে সরদার িামাে উড়েি। 
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‘ওপালরও বযবিা আলে। ওপালর ঘাটওয়াো কলয়কড়দি োকলব িা। 
ঘালট ও ঘাটওয়াোর বাড়িলে কলয়কিি পুড়েশ ঘাটওয়াো ও োর আত্মীলয়র 
েদ্মলবশ ড়িলয় োকলব। আপিার মে কলর আড়মও এখি বুঝলে পারড়ে, 
ঘাটওয়াোরা ওখালি বলস গগাটা চযালিলে ওলদর আটক করলে পারলব িা। 
এিলে আলয়শা আড়েয়ালদর ওখালি পাোলি হলে। ওরা পে-োত্রীর েদ্মলবলশ 
ড়েক সমলয় ওখালি ড়গলয় গপৌেুলব।’ বেে আহমদ মুসা। 

‘ড়েক সময়টা আমরা ড়ক কলর ড়েক করব?’ বেে আলয়শা আড়েয়া। 
‘ড়েক সময়টা আড়মই ড়েক কলর গমাবাইলে িািাব। গোমালদর গাড়িটা 

হলব উভচর। িলের গড়েলে গস পাড়িলেও চেলে পারলব। এ রকম একড়ট গাড়ি 
গবোাংলগালে এলসলে। গোমরা ো গপলয় োলব। আড়ম োর বযবিা কলর োব।’ 
আহমদ মুসা বেে। 

‘শহলর োই সরকালরর কড়মশিালরর সালে গদখা হলয়লে?’ বেে সরদার 
িামাে উড়েি। 

‘কড়মশিারলক আড়ম ড়ক উলেলশ্য এলসড়ে গসটা োিা সব িাড়িলয়ড়ে। 
কড়মশিার সালহব আমালক গটড়েলফাি কলরড়েলেি। কো হলয়লে।’ আহমদ মুসা 
বেে। 

‘েুড়ম সরকাড়র সুলোগ-সুড়বধা ড়িলয় এখালি োকলে পারলে। োলদর 
কালে অলিক সহলোড়গোও গপলে। েুড়ম ো িাওড়ি গকি?’ বেে সরদার িামাে 
উড়েি। 

‘সরকাড়র গোকলদর উপর অবশ্যই ব্ল্যাক ঈগলের গচাখ োকলব। আবার 
সরকাড়র গোকিিলদর গকউ গকউ ব্ল্যাক ঈগলের পলক্ষ কািও করলে পালর। 
এিলেই আড়ম গগাপলি োকড়ে।’ 

আহমদ মুসা সরদার িামাে উড়েলিরড়দলক মুখ েুলে োড়কলয় বেে, ‘ো 
করার আমালদর োিাোড়ি করলে হলব িিাব।’ 

আবদুে কালদর কামাে উড়েি ববেকখািাটা একটু গগাে-গাে করড়েে। 
িািাোর ড়দলক োড়কলয় গস বলে উেে, ‘স্যার আবদুে িববার আে গোবালয়র 
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এলস গগলে।’ বলেই গস োকাে আলয়শা আড়েয়ার ড়দলক। বেে, ‘আলয়শা োও 
েুড়ম বেড়র হও। খাোম্মার ওখালি গটড়েলফাি কলর ওাঁলদর আসলে বে।’ 

েজ্জায় মুখ োে হলয় োওয়া আলয়শা আড়েয়া বেে, ‘েুড়মই গটড়েলফাি 
কর ভাইয়া।’ 

এই আবদুে িববার আে-লোবালয়লরর সালেই আলয়শা আড়েয়ার ড়বলয় 
ড়েক হলয় আলে। 

আলয়শা আড়েয়া োমলেই োর দাদু সরদার িামাে উড়েি বেে, 
‘পাহালি গো আর খবর গদয়া োলব িা। গোমালদর খাোলদর আড়ম গটড়েলফাি 
করড়ে আসার িলে। েুড়ম গভেলর োও গবাি। গদখ ড়ক করার আলে। গদড়খ 
গোবালয়র আসলে, কো বড়ে োর সালে।’ 

আলয়শা আড়েয়া গভেলর চলে গগে। োর মলধয েজ্জা, আলবগ, উলত্তিিা 
ও িাভণাস ভাব। সব ড়মড়েলয় োর মুলখ অপরূপ এক োবণয। 

সরদার িামাে উড়েি আহমদ মুসালক ড়িলয় বাইলর গবরুবার িলে পা 
বািাে। 

 
 
 
শাহ গরাড বা ড়কাং গরাড গকাি গরাড িয়, উাঁচ-ুড়িচ,ু এবলিা-লেবলিা ও 

গোট-বি পােলর ঢাকা একটা শুড়কলয় োওয়া িদীর মে প্রেড়ম্বে চযালিে। 
ড়দগন্ত প্রসাড়রে শাহ গরাড বা ড়কাং গরাড িামক চযালিে ধলর এড়গলয় োলে 

আহমদ মুসা। সালে সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর কামাে উড়েি। 
আলগ হাাঁটড়েে আবদুে কালদর কামাে উড়েি। মাঝখালি আহমদ মুসা। 

আর গপেলি সরদার িামাে উড়েি। 
চযালিলের দু’পালশ উাঁচু-ড়িচু পাহালির সাড়র, পােলরর স্তুপ এবাং মালঝ 

মালঝই এড়দক-লসড়দক ড়গড়র গড়েপে। আবদুে কালদর এক িায়গায় চযালিলের 
পে পড়রেযাগ কলর পড়শ্চম ড়দলকর সাংকীণণ এক ড়গড়রপলে প্রলবশ করে। 
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‘আমরা ড়কাং গরালডর চযালিে োিড়ে, ভুে হলে িা গো?’ আহমদ মুসা 
বেে। 

‘স্যার সামলি ড়গলয় ড়কাং গরাড একটা খালদ গশে হলয়লে।’ গপেলি িা 
োড়কলয়ই বেে আবদুে কালদর কামাে উড়েি। 

‘পূবণ ড়দলকও গো ড়গড়রপে গদখড়ে। আমালদর গো গেলে হলব পূবণ ড়দলকই, 
কাোি গটপাাংলগা গো ওড়দলকই?’ আবার আহমদ মুসার ড়িজ্ঞাসা। 

‘স্যার পূবণ ড়দলকর রাস্তা ঘুলর-ড়ফলর আমালদর গফলে আসা অলিক গপেলি 
ড়কাং গরালড ড়গলয়ই উলেলে। পেভ্রষ্ট্ করার এক গগােক ধাাঁধাাঁ ওটা।’ বেে আবদুে 
কালদর কামাে উড়েি। 

আবদুে কালদলরর গপেি গেলক োর দাদা সরদার িামাে উড়েি বলে 
উেে, ‘ভাই আহমদ মুসা পড়শ্চম পালশ ও গপেলি আরও ড়কেু পড়শ্চমমুখী পে এই 
পলের মেই রলয়লে। ওগুলোর গকািটা ড়দলয়ই েলক্ষ গপৌো োলব িা। ওসলবর 
সবগুলোই গকািটা পাহালির গদয়ালে, গকািটা ড়গড়রখালদর মুলখ ড়গলয় গশে হলয় 
গগলে। মাত্র এই একড়ট পেই িািা গগােক ধাাঁধাাঁ গপড়রলয় কাোি গটপাাংলগার 
গদয়াে পেণন্ত গপৌলেলে। 

পাহালির এই পে ধলর ঘণ্টা দুলয়ক চেে। পেড়টর দু’পালশ অলিক 
গড়েপে োরা গপড়রলয় এে। গকাি গকাি গড়েপে োলদর পে গেলকও প্রশস্ত। 
এসব গক্ষলত্র গকাি পে গবলে গিলব ো ড়িণণয় করলে গোে আিা ভুে হবার 
সম্ভাবিা। এক িায়গায় গো চলে আসা পেড়ট গেলি ড়দলয় পালশর একটা 
অলপক্ষাকৃে সাংকীণণ গড়েপে ধরলে হলয়লে োলদর। আহমদ মুসা ড়িলজ্ঞস কলর 
গিলিলে চলে আসা পে ধলর োরা সামলি এগুলে ঘণ্টা ড়েলিক গঘারার পর আবার 
গপেলি ড়ফলর ড়গলয় ড়কাং গরালডই উেলে হলো। 

ঘণ্টা ড়েলিক চোর পর একটা প্রশস্ত চযালিলে োরা ড়ফলর এে। আহমদ 
মুসা খুড়শ হলয় বেে, ‘ড়েি ঘণ্টা পর ড়কাং গরাড আবার আমরা গপলয় গগোম।’ 

হাসে আবদুে কালদর কামাে উড়েি। বেে, ‘স্যার এটা গশে ধাাঁধাাঁ। 
এটা একদম ড়কাং গরালডর মে, ড়কন্তু ড়কাং গরাড িয়। এটা ধলর এগুলে পাহালির 
ডাি পালশ অেণাৎ পড়শ্চম প্রালন্তর গেলক ড়গলয় পিলে হলব।’ 



ব্ল্যাক ঈগলের সন্ত্রাস  138 

 

কো গশে কলরই ‘আসুি’ স্যার বলে চযালিলের কলয়ক গি এড়গলয় বাাঁ 
ড়দলকর সাংকীণণ ড়গড়রপলে প্রলবশ করে। 

এক ঘণ্টা চোর পর সামলিই একটা পাহালির পাশ ড়দলয় আলরকটা 
প্রশস্ত চযালিে গদখলে গপলো। আহমদ মুসা বলে উেে, ‘আবদুে কালদর, এবার 
ভুে হলব িা। ওটা ড়িশ্চয় ড়কাং গরাড।’ 

হাসে আবদুে কালদর। বেে, ‘এবার ড়েক ধলরলেি। আমরা ড়কাং গরালড 
ড়ফলর এলসড়ে। আমরা েেটা পে এড়গলয়ড়ে, আর েেটুকু এগুলেই কাোি 
গটপাাংলগা গপৌলে োব স্যার। আমরা অলধণক পে পার হলয়ড়ে।’ 

আবদুে কালদর ড়কাং গরালড উলেলে। আহমদ মুসা ড়কাং গরালড উেলে 
ড়গলয় গশে পাহািটার পাশ ড়দলয় ড়গড়র পে অড়েক্রম করলে। হোৎ ক্ষলয় োওয়া 
ড়বোলিা পােলরর মাঝামাড়ঝ িালি একটা অমসৃণ বৃত্ত, বৃলত্তর ড়িলচর ড়দলক গভীর 
ও পুরালিা ড়কেু সুশৃঙ্খে গরখা গদলখ চমলক উেে আহমদ মুসা। েমলক দাাঁিাে। 
এগুলো পােরটার ড়দলক। 

দাাঁিাে পােরটার পালশ। 
পলকট গেলক ড়টসুয গপপার গবর কলর পােলরর উপরটা মুেে আহমদ 

মুসা। 
মুখ উজ্জ্বে হলয় উেে আহমদ মুসার। ো গভলবড়েে োই, সুশৃাংখে 

গরখাগুলো আরবী কযাড়েওগ্রাড়ফ। 
সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর কামাে উড়েি আহমদ মুসার 

পালশ এলস দাাঁড়িলয়লে। োলদর গচালখ-মুলখ ড়বস্ময়। 
কযাড়েওগ্রাড়ফর গেখা পিে আহমদ মুসা। কযাড়েওগ্রাড়ফলে একটা শব্দই 

গেখা রলয়লে। গসটা ‘োহো’ অেণাৎ ‘ড়িলচ’। 
আহমদ মুসা মুখ গফরাে সরদার িামাে উড়েলির ড়দলক। বেে, 

‘কযাড়েওগ্রাড়ফক ষ্ট্াইলে এখালি একড়ট আরবী শব্দ গেখা রলয়লে।’ 
‘আরবী শব্দ? ড়ক শব্দ? ড়ক গেখা?’ বেে সরদার িামাে উড়েি। োর 

কলণ্ঠ উলত্তিিা। 
আহমদ মুসা বেে, ‘ড়িলচ।’ 
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‘ড়িলচ অেণ ড়ক?’ বেে সরদার িামাে উড়েি। 
আহমদ মুসা ভাবড়েে। বেে, ‘এটা একটা সাংলকে হলে পালর। 

পােরটার ড়িচটা গদখলে হলব।’ 
বলেই আহমদ মুসা হাে ড়দলয় চাপ ড়দলয় পােরটা পরীক্ষা করে।  
পােরটা বি, ড়কন্তু খুব বি িয়। পােরটা গেমি িিে িা বলট, ড়কন্তু েুি 

মলি হলো োর কালে। 
‘আসুি িিাব আমরা পােলরর েোটা গদড়খ।’ বেে আহমদ মুসা 

সরদার িামাে উড়েিলক েক্ষয কলর। 
ড়েিিলি পােরটার একটা প্রান্ত ধলর উলল্ট গফেে। পােলরর 

েেলদশড়টর চার প্রান্ত এবলিা-লেবলিা হলেও মাঝখািড়ট ড়বস্ময়করভালব মসৃণ। 
এই মসৃণ িায়গায় গখাদাই করা গালের েড়ব। 

গালের েড়বটা গদলখই আহমদ মুসা োকাে চারড়দলক। িা, গকাোও গকাি 
গালের ড়চহ্ন গিই। 

‘স্যার, পােলরর েোয় ওটা গো গাে মলি হলে।’ বেে আবদুে কালদর 
কামাে উড়েি। 

‘হ্যাাঁ, আবদুে কালদর।’ বলে আহমদ মুসা ড়টসুয গপপারড়ট কুড়িলয় ড়িলয় 
পােলরর গা ভালো কলর পড়রষ্কার করে। গােটার শাখা-প্রশাখা পড়রষ্কারভালব 
গচালখ পিে। 

আহমদ মুসা ড়িড়শ্চে গে, কযাড়েওগ্রাড়ফর সাংলকে অনুসরলণ পােলরর 
েোয় গাে েখি পাওয়া গগলে, েখি গােও একটা সাংলকে হলব অেবা এর গকাি 
অেণ অবশ্যই োকলব। 

আহমদ মুসার দুই গচাখ গভীরভালব গদখলে োগে পােলরর মালঝ 
গখাদাই করা গােড়টলক। 

হোৎ আহমদ মুসার গচাখ দুড়ট েীক্ষ্ণ উজ্জ্বে হলয় উেে আিলন্দ। 
গচাখ দুড়ট োর আরও েীক্ষ্ণ হলয় উেে। গদখে গেি আরও ভালোভালব। 
গালের উপর গচাখ গরলখই বেে, ‘মলি হলে িিাব সুখবর, রািভান্ডার 

গপলয় গগড়ে।’ আহমদ মুসার গোাঁলট হােকা হাড়স। 
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সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর কামাে উড়েিও ঝুাঁলক পিে 
পােলরর উপর। 

আহমদ মুসা বেে, ‘গদখুি গালের মাঝ বরাবর ডাি গেলক বালম, গালের 
গখাদাই করা ডােগুলোর সাংেুি অাংলশর উপর ভালো কলর গচাখ রাখুি, গদখলবি 
আরবী শব্দ বেড়র হলয় োলে।’ 

সরদার িামাে উড়েি বেে ধীলর ধীলর, ‘হ্যাাঁ ভাই আহমদ মুসা 
গসরকমই গো মলি হলে। ড়কন্তু পিলে পারড়ে িা। ‘আইি’, ‘ড়মম’ োিা আর 
গকাি অক্ষর স্পষ্ট্ হলে িা।’ 

হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘স্পষ্ট্ হলব। আর একটু খুাঁড়টলয় খুাঁড়টলয় 
গদখুি। গদখুি আইলির মাোয় একটা গগাোকার আলপে ঝুেলে। ওটালক 
গিাকো ধরুি। োহলে আইিটা ‘গালয়ি’ হলয় োলব। গালয়লির পর গদখুি বাম 
ড়দলক ড়বেড়ম্বে হলয় োওয়া শাখা কাোকাড়ে পাশাপাড়শ দু’িায়গায় ড়পরাড়মড হলয় 
উলেলে। প্রেম ড়পরাড়মলডর সুাঁচােু মাোর উপর গদখুি একটা পাো গগাোকার 
অবিায় ঝুলে আলে। ড়িেীয় ড়পরাড়মলডর ড়িলচ গদখুি দুড়ট ফেু একই বৃলন্ত ফলুট 
আলে। প্রেম ড়পরাড়মডলক ‘নুি’ এবাং ড়িেীয় ড়পরাড়মডলক ‘ইয়া’ ধরলে হলব। 
এবার প্রেম আরবী বলণণর সালে পলরর বলণণর ড়মমলক েুি করুি। োহলে পাওয়া 
োলে একটা শব্দাাংশ ‘গাড়িমা’। ‘গাড়িমা’র ড়মম শলব্দর পলর গদখুি েলোয়ালরর 
মে একটা শাখা বাম পালশর গশে পেণন্ত গগলে এবাং েলোয়ালরর গশে প্রান্তটা বাাঁকা 
হলয় একটু উপলর উলে গগলে। আর েলোয়ালরর বুলকর উপর গদখুি ঝুেন্ত দুড়ট 
পাো কুাঁকলি বৃত্তাকার হলয় আলে। ও দুড়ট বৃত্তলক দুই গিাকো ধরুি। োহলে ওটা 
হলয় োলে আরবী অক্ষর ‘ো’। সব ড়মলে শব্দটা দাাঁিালে ‘গাড়িমাে’। 

আহমদ মুসার শব্দটা উচ্চারণ গশে হলেই সরদার িামাে উড়েি ড়বস্ময় 
ও আিলন্দ ড়চৎকার কলর উেে, ‘মালি ‘মাে’, ধিসম্পদ’। োহলে এখালিই ড়ক 
ড়কাংবদন্তীর গসই ধি-সম্পলদর একটা ভান্ডার েুকালিা আলে? েুড়ম ড়ক গসই 
খবলরর কো বেে?’ 
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সরদার িামাে উড়েলির কো গশে হলেই আবদুে কালদর কামাে উড়েি 
বলে উেে, ‘গাড়িমাে মালি ড়ক ধি-সম্পদ? ‘মালে গাড়িমাে’ েুদ্ধেদ্ধ ধি 
বুঝোম।’ 

‘গাড়িমাে’ মালি সহলি গে ধি-সম্পদ োভ হয়। েুদ্ধ িয় গেলক সহলিই 
সম্পদ োভ করা োয় বলে ওলকও মালে গাড়িমাে বলে।’ বেে আহমদ মুসা। 

‘ভাই আহমদ মুসা, সেযই েুড়ম মলি করে এখালি ধি-ভান্ডার আলে? 
‘গাড়িমাে’ শব্দ ড়ক গসই ইাংড়গেই ড়দলে?’ বেে সরদার িামাে উড়েি। 

আহমদ মুসা কো বেলেও োর অনুসন্ধািী গচাখ পােলরর গাে ও আলশ-
পালশ ‘গাড়িমাে’ বা সহিেভয ধিভান্ডারড়ট এখালি ড়কাংবা গকাোয় োর ইাংড়গে 
খুাঁলি ড়ফরড়েে। 

পােলরর ড়দক গেলক মুখ িা েুলেই আহমদ মুসা বেে, ‘অবশ্যই িিাব 
একটা ধিভান্ডার আলে। ড়কন্তু গকাি িায়গায় গসটা আলে, োরই সাংলকে আড়ম 
খুাঁিড়ে।’ 

হোৎ আহমদ মুসার গচালখ পিে গালের গগািার ড়েক ড়িলচ পােলরর 
গালয় গখাদাই কলর গচালখ পিার মে স্পষ্ট্ কলর ড়মম গেখা। ড়মলমর পলরই একটা 
েীর আাঁকা। েীলরর মাোয় একটা ‘এক’ গেখা। োরপর আবার ‘েীর’। েীর 
ড়চলহ্নর পর দুই গেখা। এরপর েৃেীয় েীর এবাং োরপর ‘ড়েি’ গেখা। েক্ষণীয় 
ড়বেয় হলো, েৃেীয় েীলরর মাো ড়িমণমুখী এবাং ‘ড়েি’ অাংলকর মাোও ড়িলচর 
ড়দলক। 

আহমদ মুসা অাংলকর এই সাংলকেড়ট গদখাে সরদার িামাে উড়েিলক 
এবাং আমার অনুমাি ভুে িা হলে এটাই ধি-ভান্ডালর গপৌোর সাংলকে। 

আগ্রহ ভলর গদখে সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর কামাে 
উড়েি। 

ভাবড়েে আহমদ মুসা। ভাবড়েে ধিভান্ডার গকাোয় েুকালিা আলে, এ 
ড়িলয় িয়। ভাবড়েে ধিভান্ডার উদ্ধার আলগ, িা কাোি-লটপাাংলগা োওয়া আলগ। 

‘ভাই আহমদ মুসা, আমরা ড়কেু বুঝলে পারড়ে িা অাংলকর সাংলকে 
গেলক। পােরলক সামলি গরলখ আমরা দাাঁড়িলয় আড়ে পড়শ্চমমুখী হলয়। োহলে 
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েীলরর সাংলকে আমালদর গেলে বেলে দড়ক্ষণ ড়দলক। ড়কন্তু এক,দুই, ড়েি-এর 
সাংলকেটা বুঝড়ে িা।’ বেে সরদার িামাে উড়েি। 

‘সাংলকে দড়ক্ষণ ড়দলকর িয়। গদখুি অাংকগুলোর আলগ ‘ড়মম’ হে 
‘মাগড়রব’ এর প্রেম বণণ। অেএব ইাংড়গেটা ‘মাগড়রব’ বা পড়শ্চম ড়দলক।’ বেে 
আহমদ মুসা। 

‘এক, দুই, ড়েি এর বযাখযা ড়ক?’ বেে আবদুে কালদর কামাে উড়েি। 
‘পড়শ্চম ড়দলক পরপর ড়েিড়ট িাি অেবা ড়েিড়ট পাহািলক ড়িলদণশ করা 

হলয়লে। েৃেীয় িাি বা পাহালির গকাোও েুকালিা রলয়লে ধিভান্ডার।’ আহমদ 
মুসা বেে। 

সবাই োকাে পড়শ্চলমর পাহালির ড়দলক। সামলি পাহালির বহু ড়টো। 
োরা গে ড়টোয় দাাঁড়িলয় গসখাি গেলক প্রেম ড়টোটা ২০০ গলির মে দূলর হলব। 
ড়িেীয় ড়টোর দূরত্ব হলব ৫০০ গলির মে। আর েৃেীয় ড়টোড়ট কম পলক্ষ আধা 
মাইে দূলর। েৃেীয় ড়টোলক টালগণট ধরলে আধা মাইে দূলরর ঐ ড়টোলেই োলদর 
গেলে হলব। 

ড়কন্তু আহমদ মুসার মলির গভের গেলক এর পলক্ষ গকাি সািা গপে িা। 
আহমদ মুসার দুই গচাখ ড়ফলর গগে আবার গসই অাংলকর সাংলকলে আর 

গকাি ইশারা পায় ড়কিা গদখার িলে। 
অাংক ও েীলরর িািটালক আলরা ভালো কলর মুলে পড়রষ্কার করে। 

েীলরর উপর এবার িির পিলেই োর গচালখ পিে, েীলরর ড়কেু উপলর কনুই 
পেণন্ত একটা হাে আাঁকা। েীলরর উপর গেলক ধুলো-বাড়ে সলর োওয়ায় আহমদ 
মুসা গদখলে গপে েীলরর দন্ডটা গিইি িয়, খাাঁি গকলট অলিকগুলো ভালগ ভাগ 
করা। আহমদ মুসার গচাখ দু’ড়ট উজ্জ্বে হলয় উেে। গুলণ গদখে প্রলেযকটা েীলর 
২০ড়ট কলর খাাঁি কাটা আলে। োর মালি েৃেীয় িািটা এখাি গেলক ৬০ হাে 
দূলর। 

আহমদ মুসা উলে দাাঁিাে। বেে, ‘ড়েিড়ট েীর ও ড়েিড়ট অাংলক ড়েিড়ট 
িািলক গদখালিা হলয়লে। ড়েিড়ট িাি একড়ট অপরড়ট গেলক ২০ হাে বযবধালি 
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রলয়লে। আপিারা গদখুি েীলরর পালশ হাে আাঁকা আলে এবাং প্রলেযকড়ট েীলর 
২০ড়ট কলর খাাঁি আলে।’ 

শুলিই সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর কামাে উড়েি ঝুাঁলক 
পলি পােলরর উপর গচাখ বুোলে োগে। 

কো গশে কলরই আহমদ মুসার মলি হলো সাংলকলে ড়েিটা েীর, ড়েিটা 
অাংক ড়দলয় িাি ড়িড়দণষ্ট্ করা হলয়লে গকি? পড়শ্চলম ৬০ গি বুঝলেই গো হলয় 
গেে? হোৎ আহমদ মুসার মলি হে, ড়েিড়ট িালিও ধাাঁধাাঁ োকলে পালর। আহমদ 
মুসা বেে, ‘আমালদরলক ২০ হাে গেলক প্রেম িালি গেলে হলব। ওখালি ড়িশ্চয় 
গকাি সাংলকে পাওয়া োলব, গসই অনুসালর আমালদর সামলি এগুলে হলব। 

গােওয়াো পােরড়ট উড়ল্টলয় আলগর অবিায় গরলখ আহমদ মুসা ড়েক 
পড়শ্চমমুখী হলয় ২০ হাে এগুলো। ড়েক ড়বশেম হালের িায়গায় এলো-লমলো, 
এবলিা-গেবলিা অবিায় ড়েিড়ট পাের পাওয়া গগে। ড়েিড়ট আরবী ‘এক’ গেখাও 
পাওয়া গগে। প্রলেযকড়ট ‘এক’ অাংলকর সালে রলয়লে একড়ট ড়দক ড়িলদণশক েীর। 
েীলরর ফেলকর সামলি একড়টলে ‘ড়মম’ অেণাৎ মাগড়রব, ‘ড়িেীয়ড়ট ‘ড়িম’ অেণাৎ 
িুিব (দড়ক্ষণ) এবাং েৃেীয়ড়টর সামলি ‘ড়শি’ অেণাৎ গশমাে (উত্তর)। 

আলোচিা কলর পড়শ্চলম োবারই ড়সদ্ধান্ত ড়িে োরা। ড়কন্তু হোৎ আহমদ 
মুসার মলি হলো, পড়শ্চলম গেলে হলব আলগ গেলকই িািা, োহলে ড়েি ড়দলকর 
এই ধাাঁধাাঁ সৃড়ষ্ট্র উলেশ্য ড়ক? 

সলন্দলহর কো সবাইলক বলে আহমদ মুসা ড়েিড়ট পােলরর সাংলকলের 
মলধয আর গকাি সাংলকে পাওয়া োয় ড়কি গদখার িে ড়েি পােলরর সাংলকে 
ভালোভালব পরীক্ষা করলে শুরু করে। এই পরীক্ষা করলে ড়গলয় আহমদ মুসা 
ড়বস্মলয়র সালে গদখে উত্তর ড়দলক ইাংড়গেকারী পােলরর সাংলকলে একড়ট ‘ড়মম’ 
বািড়ে আলে। গস ‘ড়মম’ড়ট পােরড়টর ‘এক’ অাংলকর ড়িলচ গোট্ট কলর গেখা। 

আহমদ মুসা স্মরণ করে সাংলকেওয়াো পােরড়টর গালের ‘ড়মম’ড়টর 
কো। ‘ড়মম’ড়ট গসখালি গকাি অাংলকর সালে ড়েে িা। ড়েে প্রেম ‘এক’ অাংলকর 
গপেলির েীলরর গপেলি। অেণাৎ ঐ ড়মমড়ট গসখালি শুধু ড়দক জ্ঞাপক ড়েে িা, ড়েে 
মূে সাংলকে। সুেরাাং ‘ড়মম’গকই অনুসরণ করলে হলব। 
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‘আমালদরলক উত্তর ড়দলক ড়বশ হাে চেলে হলব।’ বেে আহমদ মুসা। 
সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর দু’িলিই ড়বস্ময় ভরা দৃড়ষ্ট্লে 

োকাে আহমদ মুসার ড়দলক। 
আহমদ মুসা োলদরলক ‘ড়মলমর’ রহস্য খুলে বেে। 
ড়বস্ময় োলদর গচাখ-মুখ গেলক গগে িা। োরা অনুসরণ করলে োগে 

আহমদ মুসালক। 
ড়বশেম হালের িালি এবারও গপে ড়েিড়ট পাের। ড়েিড়ট পােলরই 

ডািাোিা পাড়খর েড়ব আাঁকা। একড়ট পাড়খ পড়শ্চমমুখী, একড়ট উত্তরমুখী, েৃেীয়ড়ট 
পূবণমুখী। পড়শ্চমমুখী পাড়খর গচালখর ড়িলচ গোলটর উপর একড়ট গোট ‘ড়মম’ আাঁকা। 

সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর কামাে উড়েি দু’িলিই ড়মমটা 
গদখে। 

এবার পড়শ্চম ড়দলক ২০ হাে োবার পাো। সবাই োকাে পড়শ্চম ড়দলক। 
ড়বশ হাে দূলর এই পাহালির সবলচলয় উাঁচু অাংশ। এটাই মূে অাংশ পাহালির। 
ওখালি গপৌোর একটাই সাংকীণণ ড়গড়রপে। ড়গড়রপলের দুই পালশ গভীর ড়গড়র 
খাদ। 

গসই সাংকীণণ ড়গড়রপে ধলর োরা এগুলো। দশ বালরা হাে দূরলত্বর স্বল্প 
পে গপড়রলয় পাহালির গড়েলে ড়গলয় গপৌেে। গড়েড়টর দড়ক্ষণ ড়দলক মূে পাহাি। 
আর পড়শ্চম, উত্তর এবাং পূবণ ড়দলক পাহালির গদয়াে। পূবণ ড়দলকর গদয়ালে মাত্র 
একটা সাংকীণণ পে। 

এই গড়েপলে োরা এগুলো ২০ হাে পূণণ কলর। 
গেখালি ড়গলয় দাাঁিাে োরা, োর সামলি দড়ক্ষণ পালশর পাহালির 

গদয়ালে এবলিা-লেবলিা বি একটা পাের। পােরড়ট গেি ড়েেলকর মে পাহালির 
বুলক ঢুলক গগলে। পােলরর এক িালি অমসৃণ গালয়ই ড়িলচর ড়দলক মাো বাাঁকালিা 
েীর আাঁকা। েীলরর গপেলিও ড়মম আাঁকা। 

‘আেহামদুড়েল্লাহ আমরা গপৌলে গগড়ে। আড়ম ড়িড়শ্চে এই পােরড়টই 
ধিভান্ডালরর মুলখর ড়েেক। এটা সরালেই গসই ধিভান্ডার উন্মুি হলয় োলব। 
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সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর কামাে উড়েি আেহামদুড়েল্লাহ 
বলে উেে। 

আহমদ মুসা বেে, ‘আমার একটা প্রে। আমরা একটা ড়মশলি এলসড়ে। 
হোৎই আমরা একটা রািভান্ডালরর মুলখামুড়খ হলয়ড়ে, েড়দ সাংলকলের বিবয 
সেয হয়। এখি আমালদর ড়ক করণীয়?’ 

সাংলগ সাংলগই আবদুে কালদর কামাে উড়েি বলে উেে, ‘ড়মশিটাই 
আলগ সমাপ্ত করা দরকার। ওটা গবড়শ িরুড়র।’  

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বে হলয় উেে। বেে, ‘ধেবাদ আবদুে কালদর। 
গোমার কালে এই উপেুি িবাবই আশা করড়েোম।’ 

আহমদ মুসা োমলেই সরদার িামাে উড়েি বেে, ‘আড়মও গোমালদর 
সালে একমে। েলব আমরা সাংলকে ধলর এে দূর এোম গসটা ড়ক, ো আমরা 
এখলিা িাড়ি িা। আড়ম মলি কড়র আমালদর এই িািার কািটা কমড়িট হওয়া 
দরকার।’ 

‘আপিার কোলেও েুড়ি আলে। িিাব। গে অনুসড়ন্ধৎসায় আমরা এ 
পেণন্ত এলসড়ে, ো গশে করা দরকার।’ 

বলে একটু োমে আহমদ মুসা। োরপর আবার শুরু করে, ‘পােলরর 
উপর কযাড়েগ্রাফী গদখলে পাওয়া এবাং সাংলকে অনুসরলণ এড়গলয় োবার িলে 
মলি অনুসড়ন্ধৎসার সৃড়ষ্ট্ হওয়ালক আড়ম আল্লাহর ইো ড়হসালব গ্রহণ কলরড়ে। 
আড়ম মলি করড়ে আল্লাহ আমালদরলক গকাি ধি-ভান্ডার বা অে গকাি ড়কেুর 
কালে গপৌোলে চাি। এই ড়চন্তালেই আড়ম ড়কেুটা সময় এর গপেলি বযয় কলরড়ে। 
অেএব ো িািার িলে এসব কলরড়ে ো িািা প্রলয়ািি।’ 

‘ধেবাদ স্যার। এটাই ড়েক ড়সদ্ধান্ত।’ বেে আবদুে কালদর কামাে 
উড়েি। 

‘একার পলক্ষ সম্ভব িয়, আসুি সবাই ড়মলে পােরটালক সরালে গচষ্ট্া 
কড়র।’ বলে পােলরর ড়দলক এড়গলয় গগে আহমদ মুসা। 

পােরড়টলক গদলকই আহমদ মুসা বুঝে, পােরড়ট েম্বভালব পাহালির 
বুলক ঢুলক আলে। ড়কন্তু আপাে দৃড়ষ্ট্লে গদখলে মলি হলব মসৃণ সমেে একড়ট 
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পাের পাহালির উপর বলস আলে। আরও একটু মলিালোগ ড়দলে গদখা োলব 
পােরড়ট গভের গেলক গবড়রলয় এলসলে, ো পাহালির স্বাভাড়বক দৃশ্য। ড়কন্তু দৃড়ষ্ট্ 
একটু প্রসাড়রে করলেই গদখা োলব ড়ভন্ন ড়চত্র। গে পাের গভের গেলক 
প্রাকৃড়েকভালব উলে আলস, োর ড়িলচর ড়দকটা সরু ও মাোটা মাড়ট গেলক উলেই 
গমাটা হলয় োয় িা। 

ড়েিিলি ড়মলে পােরটা সড়রলয় পালশর একটা পােলর গেস ড়দলয় রাখে। 
পাের সরালেই োর ড়িলচ গদখা গগে পাের কুড়চ ও মাড়টলে ড়িচটা ভড়েণ। িািটা 
গগাোকার। 

আগ্রলহর সালে সবাই িািটা গদখড়েে। 
িমাট বাাঁধা পাের কুড়ট ও মাড়টর মলধয দুলটা গচইি সবারই এক সালে 

িিলর পিে। ড়েিড়ট হাে এক সালেই গসড়দলক এগুলো।  
আহমদ মুসা হাে গটলি ড়িলয় বেে, ‘আমার মলি হয় পাের ও মাড়ট গকাি 

কিলটইিালর আটলক আলে। দুই গচইি ধলর টািলেই ওটা গবড়রলয় আসলব।’ 
োই হলো। আবদুে কালদর ও সরদার িামাে উড়েি, দুিি দুই গচইি 

ধলর ড়কেুক্ষণ টািাটাড়ি করলেই টলবর মে উপলর প্রসাড়রে ও গপেিটা সরু একটা 
কিলটইিার গবড়রলয় এে। 

কিলটইিার ও গচইি দু’ড়টই ড়পেলের বেড়র। ড়কন্তু ড়ববণণ হলয় গগলে, 
গচিার উপায় গিই। 

কিলটইিারড়ট পালশ গরলখ ড়দে োরা। 
পাের মাড়টর মধয গেনক কিলটইিারড়ট উড়েলয় গিবার পর গভেলর গদখা 

গগে গুহার গগাোকার মুখ িুলি কালো একটা ঢাকিা গুহা-মুলখর ফটু গদলিক 
ড়িলচ। 

আহমদ মুসা হাে ঢুড়কলয় ঢাকিাটা স্পশণ  কলর বুঝে, ওটা ধােব। 
ঢাকিার মাঝখালি হাে ড়দলয় ধরার একড়ট ড়রাং গপে আহমদ মুসা। ড়রাং ধলর ঢাকিা 
উপলর গোোর গচষ্ট্া করলেই গুড়টলয় গোট্ট হলয় গগে। 

সাংলগ সাংলগই গচাখ ধাাঁড়ধলয় গগে সকলের। গগাটা গুহা িুলি গসািােী 
সূলেণর ড়ঝড়েক। গুহাভড়েণ অলঢে গসািার গমাহর। 
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ড়েিিিই ড়বস্ময় দৃড়ষ্ট্লে োড়কলয় আলে গসড়দলক। 
‘আেহামদুড়েল্লাহ।’ বলে উেে আহমদ মুসা। 
‘আেহামদুড়েল্লাহ।’ বেে সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর 

কামাে উড়েি এক সালেই। 
স্বণণ মুদ্রার উপলর আয়োকার একটা বাি গদখলে গপে আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা ঝুাঁলক পলি বািড়ট েুলে ড়িে। বািড়ট গসািার। 
বািড়ট উড়ল্টলয় আহমদ মুসার মলি হলো এয়ারটাইট েক। বালির মূে 

অাংশ ও ঢাকিা মুলখ মুলখ ড়ভিালিা। 
গখাোর গকৌশে খুাঁিলে ড়গলয় বালির দুই পালশ মূে অাংলশর উপলর 

ঢাকিার প্রান্ত গঘাঁলে ড়িলচ বুলিা আঙুলের োপ আাঁকা গদখে। 
বুঝে এ দুই িালি বুলিা আঙুে ড়দলয় চাপ ড়দলে বো হলয়লে। 
দুই বুলিা আঙুে ড়দলয় চাপ ড়দে আহমদ মুসা। সাংলগ সাংলগই উপলরর 

ঢাকিাটা ড়েটলক উপলর উলে পলি গগে। 
সকলের আগ্রহী গচাখ ড়গলয় আেলি পিে বালির গভেলর। 
বালি ড়েি খন্ড চামিার কাগি। সুন্দর, মসৃণ। এক সময় সাদা ড়েে, 

এখি ড়ববণণ। োলে আরবী গেখা। কালো কাড়েলে। 
সকলের গচালখই অপার অনুসড়ন্ধৎসা। ড়ক গেখা আলে কাগিড়টলে! 
সবাই সাবধালি হালে ড়িলয় গদখে চামিার কাগি। 
সরদার িামাে উড়েি বেে, ‘আমরা োবার আলগ কাগলি ড়ক ড়েখা 

আলে গিলি গেলে চাই। ভাই আহমদ মুসা গোমার ড়ক মে? েুড়ম পিলব 
কাগিটা?’ 

গহলস আহমদ মুসা বেে, ‘আড়ম গসটাই ভাবড়ে। িা পলি, িা গিলি 
সামলি গেলে মি সায় ড়দলে িা।’ 

‘োহলে স্যার পিুি। ড়িশ্চয় এলে ধিভান্ডার ড়েড়ি গরলখলেি োর 
পড়রচয় ও োাঁর কো িািা োলব।’ বেে আবদুে কালদর কামাে উড়েি। 

পিলে শুরু করে আহমদ মুসা। 
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৭ 
গেদার গপপার গেলক পিড়েে আহমদ মুসা: 
‘আড়ম আবদুে আড়িি মাোড়ক। মােয় রালিযর হেভাগয সুেোি। 

পরাড়িে ও রািযহারা হলয় পাড়েলয় এলসড়ে এই গকালহোি পাহালি আশ্রয় গিবার 
িলিে এবাং আমার এই অেণ-কড়ির একটা ড়কিারা করার িলে। েুগ, বহু েুগ, 
শেবেণ বা বহু শেবেণ পলর ড়েড়ি বা োরা এই গড়িমে পালবি, োরা ড়িশ্চয়ই এই 
সম্পলদর ইড়েহাস িািলে আগ্রহী হলবি। োলদর িলেই আমার ও আমালদর 
সম্পলকণ কলয়কড়ট কো। 

এই ধিভান্ডার ‘মাোড়ক আে-ফাোহ’ সােোিালের। মাোড়ক আে-
ফাোহ সােোিাে গড়েে হয় প্রায় ৪০০ বের আলগ মােলয়র পড়শ্চম উপকূলের 
‘মাোকা’ বন্দর শহলর। আমার ড়পোমলহর ড়পোমহ শাইখ ওয়াড়কে ড়বি 
ওয়াড়েদ একিি বযবসায়ী ও ইসোম ধলমণর প্রচারক ড়েলেি। এই উপেলক্ষই 
মােয় অিলে এলসড়েলেি এবাং ইসোম প্রচালরর গিশালেই ড়েড়ি এক সময় 
মাোকা অিলে বসড়ে িাপি কলরি। সময়টা খৃষ্ট্ীয় ১৩৯৬ সাে। এক সময় 
মাোকা অিলে িািীয়-অিািীয় ড়মলে মুসেমািলদর সাংখযা প্রচরু হলয় দাাঁিায়। 
েরুণ ওয়াড়কে ইবলি ওয়াড়েদ োলদর সামলি দাাঁিাি। অবিার কারলণই 
প্রড়েড়ষ্ঠে হয় মাোকা আে-ফাোহ সােোিাে। সুেোি আমার ড়পোমলহর 
ড়পোমহ গশখ ওয়াড়কে ড়বি ওয়ােীদ। পরবেণী একুশ বেলরর মলধয মােলয়র এ 
অিে শাড়ন্ত ও সমৃড়দ্ধর গদলশ পড়রণে হয়। আর বন্দর িগরী মাোকা হলয় দাাঁিায় 
গগাটা অিলের গিড়ডাং কযাড়পটাে। 

েলব শাড়ন্তর ঘলর আগুি োলগ শীঘ্রই। ১৫১১ সালের এক কুেলগ্ন 
পেুণগীিরা এলস গিাঙর কলর মাোকালে। সমুলদ্র গেমি োরা ড়েে িেদসুয, 
গেমড়ি িলেও োরা সুলোগমে েুটেরাি শুরু করে। সমদৃ্ধ মাোকালক োরা 
ভালোভালবই টালগণট কলরড়েে। শীঘ্রই োলদর বসে ও েুদ্ধ িাহালি গেলয় োয় 
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মাোকা। মাোকা আে-ফাোহ সােোিালের সমৃড়দ্ধ ড়েে, ড়কন্তু গসই অনুোয়ী 
শড়ি ড়েে িা। োলদর আন্তড়রকো ড়েে, গদশলপ্রম ড়েে, ড়কন্তু কূটিীড়েলে অিলক 
গপেলি ড়েে। 

পেুণগীিরা দখে কলর ড়িে মাোকাসহ সাংড়িষ্ট্ অিে। মাোকা আে 
ফাোহ সােোিাে মধযািেীয় পাহালির এ পালশর গকোিোি অিলে চলে 
আলস। মাোকা ড়বপেণলয়ও আমালদর গকাি ড়শক্ষা হয় িা। গকোিোলি আশ্রয় 
পাওয়ার পর আে-ফাোহ সােোিাে আলয়লশর গকালে গা ভাড়সলয় ড়দে এবাং 
সম্পদ ও শাড়ন্তর গখাাঁলি আবার পাগে হলয় উেে। সম্পদলক শড়ি বািাবার কালি 
বযবহার িা কলর, সম্পদ ড়দলয় শুধু সম্পদ বািাবার কািই চেে। ওড়দলক 
মাোকালরর মাোকা ও উপকূেীয় অিে ১৬৪১ সালের ড়দলক পেুণগীিলদর হাে 
গেলক ডাচলদর হালে চলে গগে। ো করা উড়চে ড়েে মাোকা আে-ফাোহ 
সােোিালের ো করে ডাচরা। পরবেণী ৫০ বেলর ড়কেু পড়রবেণি ঘটে 
িিশড়ির গক্ষলত্র। ডাচলদর িারা ড়বোড়িে হলয় ইলন্দালিড়শয়া ও গসলেড়বস 
িীপািে গেলি হািার হািার মাোকা মােয় অিলে চলে আসে। েখি একটা 
িাগরণও হলো এবাং ১৭০০ শেলকর ড়দলক সকলের সমিলয় মােয় রাে গড়েে 
হলো। মাোকা আে-ফাোহ সােোিােও এ রালের একটা অাংগ ড়হসালব 
গোগদাি করে। ড়কন্তু গদখা গগে আসে ড়শক্ষা োলদর হয়ড়ি। শড়ির গচলয় সম্পদ 
আহরলণর ড়দলক োলদর মলিালোগ ড়িবদ্ধ োকে। চারড়দলকর পড়রড়িড়ে ড়ক, 
সমলয়র দাড়ব ড়ক, গস ড়দক গেলক োরা গচাখ বন্ধই রাখে। পরবেণী একশ বেলর 
োলদর এই দৃড়ষ্ট্ভড়ঙ্গর পড়রবেণি হলো িা। এর ফলেই মােয় রাে পারে িা, ড়কন্তু 
বৃড়টশরা ১৮২০ সালের ড়দলক মাোকা অিে, গপিাাংগ; ড়সাংগাপুর দখে কলর 
ড়িে। আরও একশ বের পার হলো। বৃড়টশলদর েিেন্ত্র আরও সামলি অগ্রসর 
হলো, োলদর শড়ি আরও বািে। ড়কন্তু মােয় রাে, মাোকা আে-ফাোহ 
সােোিাে, প্রভড়ৃের গদশীয় শড়ির অনিকয ও দুবণেো আরও গবলি গগলো। আর 
এই সমলয়ই বৃড়টশরা গগাটা মােয় উপিীপ দখে কলর ড়িে। গে সময় বৃড়টশ 
বসেরা গকোিোি দখে কলর, গস সময় গকোিোলির মােকা আে-ফাোহ 
সােোিালের দুভণগা সুেোি আড়মই ড়েোম। গেড়দি রািধািী ‘মাোকা োড়ি’র 
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৫০ মাইে দূলরর গশে দূলগণর পেি ঘটে বৃড়টশলদর হালে, েখিই আমালদর 
পরািয় সম্পূণণ হলয় গগলো। আড়ম রািধািী েযাগ করোম পড়রবার ও সম্পদ 
সালে কলর ড়িলয়। 

ড়কন্তু এই সম্পলদর এক কপদণকও আড়ম রাখোম িা আমার পড়রবালরর 
িীড়বকা ড়িবণালহর িে। েেড়দি বাাঁচব পড়রশ্রমেব্ধ আয় িারা িীবি ড়িবণাহ কলর 
অেীলের কৃে পালপর ড়কেু প্রায়ড়শ্চত্ত হলে ো করব। রািভান্ডার গেলক আিা সব 
অেণই এই গুহায় িমা রাখোম এই আশায় গে, এই সম্পদ ড়দলয় আমরা ো কড়রড়ি, 
করলে পাড়রড়ি, োর ড়কেুটা হলেও এই সম্পদ ড়দলয় গকউ হয়ে শড়ি অিণি 
করলবি আর আমার মি বেলে, এমি গোকই এই অলেণর সন্ধাি পালবি। আমার 
মি গেলক আসা এই কো মহাি আল্লাহরই কো, এই প্রােণিা মহাি আল্লাহর কালে 
আড়ম কড়র।’ 

পিা গশে হলো আহমদ মুসার। 
পিলে পিলে আহমদ মুসার মি গবদিায় ভারী হলয় উলেড়েে। গোট্ট 

ড়েি খন্ড কাগলির কোয় মােয় অিলের চারশ বেলরর ইড়েহাস গেি োর 
সামলি িীবন্ত হলয় উলেলে। গস ইড়েহাস গবদিার, বযেণোর এবাং সব হারালিার 
এক অসহিীয় েন্ত্রণার। 

সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর কামাে উড়েি ড়বেণ্ণ, গম্ভীর। 
োলদর গচাখও সিে। 

ড়িরবো ভাঙে আহমদ মুসাই। কাগলির টুকলরাগুলো গসািার বালি 
পুলর ো বন্ধ করলে করলে বেে, ‘বেুি িিাব।’ 

সরদার িামাে উড়েিলক েক্ষয কলর কোড়ট বলেড়েে আহমদ মুসা। 
‘গে উপেড়ব্ধ হলয়লে এই বিলবয, গস উপেড়ব্ধ েড়দ েখি সব মুসড়েম 

শাসলকর হলো! োহলে এই এোকার ইড়েহাস ড়ভন্ন হলো।’ বেে সরদার িামাে 
উড়েি। 

‘শুধু এ এোকার িয়, গগাটা ড়বলশ্বর ইড়েহাস ড়ভন্ন হওয়ার কো ড়েে, ড়কন্তু 
এ উপেড়ব্ধ গসড়দি গকাি মুসড়েম শাসলকর ড়েে িা। মুসেমািরা োিমহে, আে-
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হামরা গলিলে, ড়কন্তু লাইভ-ফাড়ডণোন্ডলদর েিেন্ত্র গমাকাড়বোর শড়ি অিণি 
কলরড়ি।’ আহমদ মুসা বেে। 

‘আিও ড়ক এই উপেড়ব্ধ হলয়লে স্যার?’ বেে আবদুে কালদর কামাে 
উড়েি। োর কণ্ঠ ভারী। 

‘হয়ড়ি আবদুে কালদর। হলে, আল্লাহর গদয়া অলঢে গপিডোর 
আকাশস্পশণী ইমারে, মসৃণ হাইওলয় ড়িমণাণ হবার আলগ অন্তে আত্মরক্ষার িে 
স্বড়িভণর একটা বযবিা গলি উেলো।’ আহমদ মুসা বেে। োরও কণ্ঠ ভারী। 

কো গশে কলরই গসািার বািড়ট আবার স্বণণ মুদ্রার স্তুলপর উপর গরলখ 
বেে, ‘আমালদর এখািকার কাি গশে। আসুি গুহামুখ আমরা বন্ধ কড়র।’ 

আহমদ মুসা উলে দাাঁিাে। 
উলে দাাঁিাে সরদার িামাে উড়েি ও আবদুে কালদর কামাে উড়েিও। 
‘ভাই আহমদ মুসা, এ স্বণণমদু্রাগুলো শুধু টাকাই িয়, আমালদর পূবণ 

পুরুেলদর অড়মোচার, বযেণোর ড়শক্ষা ও সাক্ষয হলয় এলসলে আমালদর িলে।’ 
বেে সরদার িামাে উড়েি। োর কণ্ঠও ভারী। 

‘ড়েক বলেলেি িিাব।’ 
বলে আহমদ মুসা গুহামুখ বলন্ধর কালি মি ড়দে। 
কালি োগে সকলেই। 
গুহামুখ বন্ধ হলয় গগে। 
আহমদ মুসারা গবড়রলয় এে পাহালির গসই গড়ে গেলক, পাহাি গেলক। 
উলে এে োরা ড়কাং গরালড আবার। 
োলদর ড়মশলির গসই োত্রা শুরু হলো িেুি কলর। 
েক্ষয কাোি গটপাাংলগা। 
আলগর মেই আলগ আলগ চেলে আবদুে কালদর কামাে উড়েি, 

মাঝখালি আহমদ মুসা এবাং গপেলি সরদার িামাে উড়েি। 
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১ 
ক িংসরাসের এ  জায়গায় এসস রাস্তার পূবব পাশ ঘ েঁসে দােঁকিসয় পিল 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘বুসঝকছ আহমদ মুসা। ক ন্তু ওরা হিাৎ পালাসনার ইো প্র াশ  রার 
মসো দুববলো প্র াশ  রল ঘ ন?’ বলল পুরসাে প্রজাকদপ । 
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‘আসসল ওসদর অসন  ঘলা  মারা ঘগসছ এবিং ধরা পসিসছ। আমার মসন 
হয়, ঘবেিংসগ ওসদর মূল বাকহনী ঘশে হসয় ঘগসছ। আর ওসদর অবস্থাসনর স্থানটাও 
ধরা পসি ঘগসছ, এটা ওরা কনকশ্চে হসয়সছ। সুেরািং পালাসনা ছািা পথ ঘনই।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

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

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

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

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

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

‘গে ঘেস ইউ ইয়িংমযান। আমরা একদস  ঘহকল প্টার সরবরাসহর 
কসদ্ধান্ত কনসয় আসলািনা  রকছ- এই  থা বসল  ালসক্ষ্পণ  রব। এর মসধয 
ঘোমার অপাসরশন ঘশে হসব আশা  রকছ। আর আকম যয়নব ঘযাবায়দাসদর 
জাকনসয় কদকে, েুকম ভাসলা আছ। ওরা জাসবর জহীর উকিসনর বযাপাসর যেটা 
উকেগ্ন, োর ঘিসয় ঘবকশ উকেগ্ন ঘোমার বযাপাসর। ওরা আকিসমটাম ঘদয়ার পর 
যয়নব ঘযাবায়দারা এ টু ঘবকশ উকেগ্ন হসয় পসিসছ। বার বার ঘটকলসফান  রসছ। 
ঘবকশ ঘভসি পসিসছ আমার ঘমসয় কসকরে থানারো। েসব কসকরে ও যয়নব কনকশ্চে 



বসফরাসসর আহ্বান  7 

 

ঘয, েুকম জাসবর জহীর উকিনস  উদ্ধার  রসবই। ঈশ্বর োসদর কবশ্বাসস  রক্ষ্া 
 রসবন কনশ্চয়ই। আর ঘ াসনা পরামশব ক িংবা ঘ াসনা  থা আসছ আহমদ মুসা?’ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

পুকলশ প্রধান এসগাসলা জাসবর জহীর উকিসনর সাসথ হ্যান্েসশ   রার 
জসে।  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

বাইসর দােঁকিসয় কছল পুকলশ প্রধান, নেুন ঘগাসয়ন্দা প্রধান পুরসাে 
প্রজাকদপ সহ আরও ক ছ ুশীেব আমলা ও পুকলশ অকফসার।  
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আরও এ টু দূসর ঘহকল প্টাসরর  াছা াকছ দােঁকিসয় থা সে ঘদখল 
দাদী, জাসবর জহীর উকিনসহ স লস ।  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

হাসে কদল।  
‘থযািং স’ বসল করকসভারটা কনল আহমদ মুসা।  
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ঘটকলসফান আহমদ মুসার হাসে কদসয় ড্রইিংরুম ঘথস  ঘজাসসফাইন ঘবর 
হসয় ঘগল  ুমাসনা আহমদ আবদুিাহস  ঘ াসল েুসল কনসয়।  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘ভাসলা থা সব ইনশাআিাহ। বসফরাসসর পকশ্চম েীসর, ইস্তামু্বসলর 
ইউসরাপীয় অিংসশ, ঘগাসল্ডন হসনবর পূববকূসল ঘযখাসন বসফরাস, ঘগাসল্ডন হনব ও 
মমবর সাগর এ সাসথ আছসি পসিসছ, এমন জায়গায় েুক ব সর াসরর 
কভকভআইকপ রােীয় অকেকথসদর এ টা করসসাটব এলা া আসছ। ঘসখাসন সবসিসয় 
সুন্দর এ টা  সটজ েুকম পাে। ঘদখসব, খুব ভাসলা থা সব আহমদ আবদুিাহ।’ 
বলল আহমদ মুসা।  



বসফরাসসর আহ্বান  55 

 

‘েুকম ঘয বণবনা কদসল, োসেই বু টা আমার ঘোলপাি  সর উসিসছ। 
বুঝসে পারকছ ঘ মন লাগসব জায়গাটা। ধেবাদ ঘোমাস । ক ন্তু েুকম ঘো বলসল 
রােীয় আকেথয েুকম প্রেযাখযান  সরসছা, োহসল রােীয় অকেকথসদর করসসাটব ক  
 সর আবার এল?’ বলল ঘজাসসফাইন।  

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

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

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

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

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

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

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

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

ঘজাসসফাইন দ্রুে উসি কগসয় ঘটকলসফান ধরল। আহমদ মুসার 
ঘটকলসফান।  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

মুসা।  
োর অকফসটা ঘরাসমলী দুসগবর পকশ্চম টাওয়াসরর আন্োরগ্রাউসন্ে। 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘ক ন্তু এ টা কজকনস আকম বুঝসে পারকছ না,  ালস  আকম পুকলশ 
আ বাইভসস কগসয়কছলাম এবিং ক  জসে কগসয়কছলাম ো শত্রুর  াসছ প্র াশ হসয় 
কগসয়কছল। োরা আ বাইভসসর বাইসর আমার ঘবর হওয়ার জসে ওেঁৎসপসে কছল।’ 
আহমদ মুসা বলল।  
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কবস্মসয় ঘিাখ  পাসল েুলল ঘজনাসরল োকহর োকর ।  সয়  মুহূেব 
আহমদ মুসার কদস  কস্থর দৃকিসে োক সয় ঘথস  বলল, ‘আপকন পুকলশ 
আ বাইভসস যাসেন, এটা আমসদর এখান ার ঘ উ জানে?’ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

আহমদ মুসা আহমদ আবদুিাহস  ঘ াসল কনসয় স্ত্রী ঘজাসসফাইসনর হাে 
ধসর এসগাকেল আইউপ সুলোন মসকজসদর কদস ।  
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ঘজাসসফাইসনর হাসে এ টা িাপ কদসয় আহমদ মুসা বলল, ‘হাজাসরা 
মসকজসদর কমনার ঘশাকভে ইস্তামু্বসলর দৃশ্য ঘিাসখ পিসল, ইস্তামু্বসল এসল ঘ ান 
 থা ঘোমার প্রথম মসন পসি বল ঘো?’ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

বাম হাসের আশপাশ  ুসর ঘবিাসে। 
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আহমদ মুসা গসল্পর মসধয থা সলও ইরগুন ইবাসনর হােটাস  ঘস ফসলা 
 রসছ।  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

েবু খাসলদ খা াসনর আহবাসন োঃ ইয়াসার ও োঃ রাসাে দু’জসনই 
উসি দােঁিাল। োঃ ইয়াসার উসেগ ও কবব্র্ে র ঘিহারায় এসগাসলা ইরগুন ইবাসনর 
কদস । আর োঃ রাসাে গাকি বারান্দার ওপাসশর টব ঘথস  এ টা বি পাো 
আনার জসে ঘবকরসয় ঘগল।  
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আিংকট খুসল ঘনয়ার জসে োঃ ইয়াসার  াছা াকছ হসেই ইরগুন ইবান 
োর োন হাসের বুসিা আিুল কদসয় েজবনীর আিংকটর পাথসরর উপর িাপ কদসে 
ঘগল। 

বযাপারটা ঘিাখ এিাল না আহমদ মুসার। সিংসগ সিংসগই আহমদ মুসার 
কপস্তল গজবন  সর উিল। বুসলট কগসয় কবদ্ধ হসলা হাসের  কির ক ছ ুওপসর।  

কিৎ ার  সর উিল ইরগুন ইবান। োর েজবনী আিংকটর পাথর েশব 
 সরই সসর এল আ কস্ম  আ াসে। 

গুকল  সরই আহমদ মুসা বলল, ‘েুকম ঘযভাসব আছ ঘসভাসব থা , ঘয 
হাে ঘযখাসন আসছ, ঘসভাসবই থা সব। েুকম মরসে ঘিিা  সরকছসল, মরসে 
ঘোমাস  ঘদয়া হসব না।’ 

গুকলর শসব্দ িমস  উসি োঃ ইয়াসার কপকছসয় কগসয়কছল। সাবাকেকনও 
িমস  উসি  ােঁপসে শুরু  সরসছ। োঃ রাসাে ছুসট এসস  সর ঢুস সছ। োর হাসে 
এ টা বি পাো এবিং ঘিাসখ আেিং ।  সর ঢুস  ইরগুসনর রক্তাক্ত হাসের কদস  
ঘিাখ পিসেই ভীেণভাসব আেঁৎস  উিল ঘস। 

‘স্যকর আকম, এসব  টনার জসে’, বসল উিল আহমদ মুসা, ‘আসসল 
োর হাসে ঐ সময় গুকল  রা ছািা োস  আত্মহেযা ঘথস  বােঁিাবার আর ঘ ান 
পথ কছল না। আকম সব বলকছ োঃ ইয়াসার, আপকন আসগ োর হাসের আিংকট খুসল 
কনন।’ 

এবার োঃ ইয়াসার একগসয় কগসয় ইরগুন ইবাসনর আহে হাসের েজবনী 
ঘথস  সাবধাসন আিংকট খুসল কনল।  

‘এবার োক্তার ইয়াসার, আপকন োঃ রাসাসের হাসের পাোটার ঘবােঁটার 
মূল কশরায় আিংকটর পাথসরর শীেব অিংশ ঘিসপ ধরুন মাত্র ঘসস সন্ের জসে।’ বলল 
আহমদ মুসা।  

‘আো’ বসল োঃ ইয়াসার এসগাসলা োঃ রাসাসের হাসের পাোর 
কদস । োক্তার পকরবাসরর সবাই ঘিাখ ভরা উৎ ণ্ঠা কনসয় োক সয় আসছ পাোর 
কদস । োক্তার দম্পকে এখন বুঝসে পারসছ, পাোয় কবেকক্রয়া ঘদখসে িায় 
খাসলদ খা ান। 
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োরা কবস্মসয়র সাসথ ঘদখল, মাত্র কেন-িার ঘসস সন্ের মসধয কবরাট 
েরোজা পাোকট  াসলা রিং ধারণ  সর এ দম িুপসস ঘগল। এ ঘয অেযন্ত েীব্র্ 
ও ভয়িং র কবসের ফল! 

োরা ো াল আহমদ মুসার কদস । োসদর দৃকিসে ভয়, উসেগ ও কবমূঢ় 
ভাব। 

আহমদ মুসা বলল, ‘আমার হাে ঘদখার নাম  সর আগাম মৃেযুর খবর 
ঘ ােণা  সর োন হাে কদসয় ঘস আমার বাহু ঘিসপ ধসরকছল ঐ কবে আমার ঘদসহ 
ঢুক সয় আমাস  হেযার জসে। আকম মসর ঘগসল আপনার ধসর কনসেন আমার 
স্বাভাকব  মৃেযু হসয়সছ এবিং োস  বাহবা কদসেন মৃেযুর আগাম খবর কনখুেঁেভাসব 
বলার জসে।’ 

মৃেযুর পাণ্ডুরো োক্তার দম্পকের ঘিহারায়। 
আর অপার কবস্ময় ঘনসমসছ সাবাকেকনর ঘিাসখ-মুসখ। ঘস  কম্পে গলায় 

বলল, ‘আপকন ক   সর বুঝসলন ঘয, আিংকটর পাথসর ঐভাসব কবোক্ত কপন লু াসনা 
আসছ এবিং পাথরকট ঘদসহ ঘিসপ ধরসল কবোক্ত কপনকট ঘদসহ আ াে  রসব?’ 

‘আমরা এমন ভয়িং র পকরকস্থকেসে  খনও পকিকন, এমন কবস্ময় র সব 
দৃশ্য ঘিাসখ ঘদখব ঘ ানকদন ভাকবকন। ক ন্তু সাবাকেকনর প্রশ্ন আমাসদরও।’ বলল 
োঃ রাসাে।  

‘ওর সাসথ হ্যান্েসশ   রার সময় োর েজবনীর আিংকটর আ ার ঘদসখ 
আমার সসন্দহ হসয়কছল। ঘদখুন, আিংকটর ঘমটাকল  ঘবজটা অোে আিংকটর ঘিসয় 
কেগুণ প্রশস্ত। আসর টা কবেয় ঘদখুন, ঘমটাকল  ঘবজটা আিংকটর পাথরস  ঘিসপ 
ধসর ঘনই বরিং দৃশ্যমানভাসবই আলগা। এ দু’কট  ারসণ আকম সসন্দহ  কর ঘয, 
আিংকটকট এ টা মারণাস্ত্র। আিংকটর পাথর ক্প্রিং-এর ওপর বসাসনা আসছ, আর 
ক্প্রিং ঘথস  এ টা কবোক্ত কপন ঘসট  রা পাথসরর ঘভের কদসয়। িাসপ পাথরকট 
বসস ঘগসলই পাথর ঘথস  কপনকট ঘবকরসয় আসসব এবিং িাপ ঘদয়া বস্তুস  আ াে 
 রসব।’ আহমদ মুসা বলল। 

অপার কবস্ময় োক্তার পকরবাসরর স সলর ঘিাসখ-মুসখ। োঃ রাসােই 
আবার বসল উিল, ‘আমরাও আিংকটকট ঘদসখকছ, ক ন্তু সসন্দহ হয়কন। আিংকটর ঘ ান 
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অস্বাভাকব ো আমাসদর নজসর পসিকন। এর অথব আমরা অনুসকন্ধৎসু দৃকিসে ওটা 
ঘদকখকন। ক ন্তু আপকন ঘদসখসছন। ঘ ন?’ 

আহমদ মুসা গম্ভীর হসলা। অেসব ঘিসপ কগসয় সাদামাটা বযাখযা কহসসসব 
বলল, ‘গাসয় পসি দাওয়াে ঘনয়া, কবনা  ারসণ আমার সাসথ পকরকিে হবার োর 
আগ্রসহ োর প্রকে আমার সসন্দহ হসয়কছল। োছািা ঘসকদন আমার ওপর আক্রমণ 
হওয়ার পর আকম সে ব কছলাম ঘয, ঘসকদন বযথব হসলও োরা অে ঘ ান ঘ  শসল 
আমার ওপর আবার আক্রমণ িালাসে ঘিিা  রসব। এই  ারসণ ঘলা টার ওপসর 
সসন্দহ হওয়ায় আকম োর সবক ছুই অনুসকন্ধৎসার দৃকিসে ঘদসখকছ....।’    

আহমদ মুসার  থার মাঝখাসনই কিৎ ার  সর উিল সাবাকেকন, ‘স্যার, 
কমঃ ইবান োর গলার ক্রস  ামসি ধসর ঘদখুন পসি যাসে।’ 

আহমদ মুসা  সয়  মুহূসেবর জসে ইরগুন ইবাসনর কদ  ঘথস  দৃকি 
কফকরসয় োক সয়কছল োক্তার দম্পকের কদস । এরই সুসযাগ ইরগুন ইবান গ্রহণ 
 সরসছ।  

আহমদ মুসা মুখ কফকরসয় দ্রুে ইরগুন ইবাসনর কদস  এসগাসলা। মুখ 
ঘথস  ঘিন ধসর ঘটসন ঘবর  রল কযশুর মূকেব সম্বকলে ক্রসকট।  

ক ন্তু ইরগুন ইবাসনর ঘদহ েেক্ষ্সণ ঘনকেসয় পসি ঘগসছ ঘমসঝর ওপর। 
নাকি, ঘিাখ পরীক্ষ্া  সর ঘদখল, ঘস আর ইহজগসে ঘনই। 

হোশভাসব আহমদ মুসা কফরল োক্তার দম্পকের কদস । বলল, ‘ধরা 
পিার ঘিসয় ঘস মৃেযুস ই পছন্দ  সরসছ। আকম জীকবে রাখসে ঘিসয়কছলাম, 
পারলাম না।’ 

বসল আহমদ মুসা পাসশর ঘসাফায় ধপ  সর বসস পিল। ঘভের ঘথস  
মন োর কিৎ ার  সর উিল, অদৃশ্য শত্রুসদর খুব ঘভেসরর এ জনস  এস বাসর 
হাসের মুসিায় ঘপসয়ও হাসে রাখা ঘগল না। ওসদর পকরিয় জানার জসে খুব 
দর ার কছল এস ।  

ঘভেসরর এই অস্বকস্তস  িাপা কদসয় আহমদ মুসা বলল, ‘আমার আরও 
সাবধান হওয়া উকিে কছল।’ 
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‘এসো অস্বাভাকব  মৃেযু, এখন ক   রা যাসব? পুকলশ ঘো ঝাসমলা 
 রসব।’ বলল োঃ ইয়াসার।  

‘আমার সকেয এখন ভয়  রসছ।’ বলল োঃ রাসাে।  
‘আকম এসস সকেয আপনাসদর মহা ঝাসমলায় ঘফললাম। ক ন্তু পুকলসশর 

ভয় আপনাসদর  রসে হসব না।’ 
‘স্যকর, ঝাসমলার  থা বলকছ না। োছািা আমরাই ঘো আপনাস  

ঘেস কছলাম। আমরা বলকছ, এই উসেগজন  পকরকস্থকের  থা।’ বলল োঃ 
রাসাে।  

আহমদ মুসা েৎক্ষ্ণাৎ ঘ ান উত্তর না কদসয় ঘমাবাইল ঘবর  সর ঘ াথাও 
ঘটকলসফান  রল।  

ওপাসরর সিংসযাগ ঘপসয় ঘগসল ঘস সালাম কদসয় বসল উিল, ‘কমঃ োকহর 
োকর , আকম আল-আলা পাহাসি োঃ ইয়াসার দম্পকের বাসায়। দাওয়াে কছল। 
বাইসরর এ জন ঘলা  এসসকছল। সব পসর বলব। আকম আক্রান্ত হসয়কছলাম। 
ঘলা কট ধরা পিার পর আত্মহেযা  সরসছ। এখন এস  সকরসয় ঘফলা দর ার, 
োর বযাপাসর অনুসন্ধানও হওয়া উকিে।’   

ওপাসরর  থা শুসন ঘমাবাইল অফ  সর োঃ ইয়াসারসদর লক্ষ্য  সর 
বলল, ‘এখকন পুকলশ এসস লাশ কনসয় যাসব। আকম বাদী হসয় ঘ স  রসবা। 
আপনাসদর ঘ ান ঝাসমলা হসব না।  ালস  পকত্র ায় এ টা কনউজ প্র াশ হসব 
ঘয, আপনার বাকিসে দাওয়াসে আকম এসসকছলাম, ঘসও উপকস্থে দাওয়াসে 
হাকজর হসয়কছল। ঘস আমাস  হেযার জসে আক্রমণ  সর। এখন ইরগুন ইবাসনর 
বযাপাসর পুকলশী েদন্ত িলসছ।’   

‘ধেবাদ। ইরগুন ইবাসনর ঘলা রা ঝাসমলা  সর ক না, ঘসটা এ টা 
ভাবনার কবেয়।’ বলল োঃ ইয়াসার।  

‘োরা আপনাসদর ঝাসমলায় ঘফলসব না, বরিং োরা ঘিিা  রসব ইরগুন 
ইবাসনর ঘ ান পকরিয় পুকলশস  ঘযন না বসলন। আপনারা ওসদর জাকনসয় ঘদসবন, 
পুকলশস  ইরগুন ইবাসনর পকরিয় আপনারা ঘদনকন। পুকলশস  বলসবন, ঘস 
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আপনাসদর এ জন পযাসশন্ট। ক ন্তু ঘয কি ানায় ঘস পযাসশন্ট হসয়সছ, পুকলশ 
অনুসন্ধান  সর ঘসটাস  ভুয়া পাসব।’ আহমদ মুসা বলল।  

দুঃসখর মসধযও ঘহসস উিল োঃ ইয়াসার ও োঃ রাসাে দু’জসনই। বলল, 
‘ধেবাদ, মসন হসে সমাধান আমরা ঘপসয় ঘগকছ। আপনাস  অসন  ধেবাদ।’ 

 সয়  কমকনসটর মসধযই পুকলসশর এ টা গাকি এসস ঘপ েঁছল। গাকি ঘথস  
নামল সাদা ঘপাশা ধারী িার-পােঁি জন পুকলশ। 

গাকির শব্দ শুসনই বাইসর ঘবকরসয় কগসয়কছল োঃ ইয়াসার ও োঃ রাসাে।  
গাকি ঘথস ই পুকলশসদর এ জন কজসেস  রল োঃ ইয়াসারস  লক্ষ্য 

 সরই, ‘আপকন কনশ্চয় োঃ ইয়াসার। আমাসদর  রটায় কনসয় িলুন।’ 
োঃ ইয়াসার ও োঃ রাসাে পুকলশসদর কনসয় ড্রইিংরুসম প্রসবশ  রল।  
দু’জন পুকলশ ঘপছসন ঘপছসন এ টা ঘিিার কনসয় প্রসবশ  সরকছল।  
পুকলশসদর এ জন এ টা সুরেহাল করসপাটব তেকর  রল। অবস্থার 

 সয় টা ফসটাও েুলল পুকলশরা। োরপর এ জন কনসদবশ কদল লাশটা গাকিসে 
কনসে।  

দু’জন পুকলশ ঘিিাসর  সর লাশ কনসয় ঘবকরসয় ঘগল। োসদর সাসথ 
ঘবকরসয় ঘগল আরও দু’জন। অবকশি এ জন ঘবকরসয় যাবার আসগ আহমদ মুসার 
কদস  ঘিসয় বলল, ‘স্যার, আপকন বাসায় কফরসল  াউস  আমাসদর করিং কদসে 
বলসবন। আমরা ঘেটসমন্টটায় স্বাক্ষ্র  করসয় আনব।’ 

বসল ঘবকরসয় ঘগল পুকলশ অকফসারকট। 
পুকলশ অকফসারকট ঘবকরসয় ঘযসেই আহমদ মুসা বলল, ‘োঃ ইয়াসার, 

োঃ রাসাে, যা  সটকছল এখন আপনারা সব ভুসল যান। ঘ ান পক্ষ্ ঘ ান অসুকবধা 
 রসল আমাস  জানাসবন।’  

‘ধেবাদ।’ বলল োঃ ইয়াসার।  
‘স্যার, ক ছু মসন না  রসল আকম এ টা  থা বলসে িাই।’ বলল 

সাবাকেকন।  
‘ক ছ ুমসন  রার প্রশ্ন ঘ ন?’ আহমদ মুসা বলল।  
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‘সািং াকে  যা  সট ঘগল, অবস্থার ওলট-পালট ঘযভাসব হসলা, আকম 
বলসে সাহস পাকে না কবেয়টাস  আপকন ক ভাসব ঘনসবন এই ঘভসব।’ বলল 
সাবাকেকন।  

‘আকম ঘো বসলকছ, যা ক ছু  সটসছ ো এখন এস বাসরই ভুসল ঘযসে 
হসব।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘ধেবাদ। োহসল আকম ঘয ‘ঘহাে’ কছলাম, ঘস  থা স্মরণ  করসয় কদসয় 
জানাকে, খাবার ঘটকবল তেকর হসয় আসছ।’ বলল সাবাকেকন কেধাজকিে  সণ্ঠ।  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘কি  সাবাকেকন, কি  এই সময় এই ধরসনর 
প্রস্তাব ঘবসুসরা হবারই  থা। ক ন্তু েুকম খাবার এই আমন্ত্রণ এখন না জানাসলও 
কনজ ঘথস ই আকম ঘখসে িাইোম।  ারণ, আকম িসল ঘগসল আগামী অন্তে  সয়  
 ন্টা খাবার ঘটকবসলর কদস  ঘ উ যাসব না। আকম ঘোমাসদর স সলর সাসথ ঘখসয় 
বাকিটাসে স্বাভাকব  অবস্থা কফকরসয় এসন বাসায় কফরসে িাই।’  

‘আপনাস  অসশে ধেবাদ। আপকন সাইস ালকজেও। কি  বসলসছন, 
অন্তে আজ আমরা ঘ উ খাবার ঘটকবসল ঘযসে পারোম না।’ আসবগজকিে ভাকর 
 সণ্ঠ বলল োঃ রাসাে।  

 থা ঘশে  সর এ টু ঘথসমই আবার বসল উিল, ‘িলুন, আমরা এ ট ু
ঘেশ হসয় খাবার ঘটকবসল যাই। এর মসধয  াসজর ঘলা রা ড্রইিংরুমটা পকরষ্কার 
 সর ঘফলসব।’ 

 থা ঘশে  সরই সাবাকেকনস  োঃ রাসাে বলল, ‘সাবাকেকন, ঘোমার 
বাথটা কমঃ খাসলদস  ঘদকখসয় দাও। আর েুকম ঘবকসসন মুখ ধুসয় কনসয় খাবার 
ঘটকবল কি -িা   সর নাও।’  

সবাই কগসয় বসল খাবার ঘটকবসল।  
সাবাকেকন ঘহাসের মসো খাবার ঘগাটা সময় েত্ত্বাবধান  াজটা  রল 

এবিং ঘখসলাও। োর মা োঃ রাসাে খাবার সময় আসলািনা শুরু  সরকছল  টনা 
সম্পস ব, ক ন্তু সাবাকেকন বােঁধা কদসয় থাকমসয় কদসয়সছ। বসলসছ, ‘ থা শুরু হসল 
 থাই িলসব, খাওয়া হসব না। আকম খাওয়া নি  রসে ঘদব না। খাওয়া ঘশে হসল 
আকম কনসজ  থা শুরু  সর ঘদব।’ 
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সকেয খাওয়া ঘশে হসল স লস  িা পকরসবশন  সর কনসজ োর িাসয় 
িুমু  কদসয় সাবাকেকন আহমদ মুসাস  লক্ষ্য  সর বলল, ‘স্যার, আপনার পুসরা 
পকরিয় আপকন ঘদনকন। আপনার ঘয পকরিয়, এ কট গসবেণা ইনকেকটউসটর 
আ কস্ম  পকরিাল , োর সাসথ প্র ৃে অবস্থার কমল পাওয়া যাসে না। আপনার 
ঘটকলসফাসনর পােঁি কমকনসটর মসধয পুকলশ এসস যায়, োরা এসস ঘ ান কজোসাবাদ 
ছািা লাশ কনসয় যায়, আপনাস  স্যার বসল সসম্বাধন  সর, পুকলশরা ঘেটসমন্ট 
স্বাক্ষ্র  রার জসে আপনার বাসায় ঘযসে িায়, এসসবর ঘ ানটাই আপনার 
 কথে পকরিসয়র সাসথ কমসল না। বরিং এসব ঘথস  মসন হয়, আপকন পুকলশ ক িংবা 
সর াসরর ঘ ান বি  েবা, না োর ঘিসয় আরও বি ক ছু।’ 

আহমদ মুসা ঘশে িুমু  কদসয়  াপটা কপকরসি ঘরসখ ঘহসস বলল, 
‘সাবাকেকন খুব বুকদ্ধমেী, বয়সসর েুলনায়।’ 

বসল থামল আহমদ মুসা। োর মুখ ঘথস  হাকসর ঘরশ ঘ সট কগসয় 
ঘসখাসন ফুসট উিল জমাট এ  গাম্ভীযব। বলল, ‘েুকম কি ই ধসরছ সাবাকেকন। 
েসব আকম পুকলশ ক িংবা সর াসরর ঘ উ নই। এর ঘবকশ আমার সম্পস ব আর ক ছু 
বলব না। প্রসঙ্গটা না বলা অবস্থায় থা  ঘ ান এ  ভকবষ্যসের জসে।’ 

উসি দােঁিাল আহমদ মুসা। বলল, ‘আকেসথয়োর জসে ধেবাদ এবিং 
যা ক ছ ুঅপ্রীকে র  সটসছ, োর জসে দুঃখ প্র াশ  রকছ।’ 

‘িলুন আপনাস  একগসয় কদসয় আকস।’ বলল সাবাকেকন।  
সবার  াছ ঘথস  কবদায় কনসয় আহমদ মুসা সাবাকেকনস  বলল, ‘ ি 

 রার দর ার ক ? এখন ঘো এ টু ঘরে ঘনসব।’ 
‘আসল  থা হসলা আমাসদর রাস্তার মাথার মাস বটটায় আকম যাব।’ বলল 

সাবাকেকন।  
সবাইস  গুে ইভকনিং জাকনসয় সাবাকেকনস  আসসে বসল ঘবকরসয় এল 

আহমদ মুসা।  
সাবাকেকনও ঘবকরসয় এল আহমদ মুসার কপছ ুকপছু।  
আহমদ মুসা গাকির ড্রাইকভিং কসসট উসি গাকি োটব কদল।  
সাবাকেকন োর পাসশর কসসট উসি বসসসছ।  
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গম্ভীর হসয় উসিসছ োর মুখ। আহমদ মুসার কদস  এ বার োক সয় 
বলল, ‘আমার মাস বসট যাবার  থা কমথযা স্যার। দুঃকখে, আকম কমথযা  থা 
বসলকছ।’ 

বসল থামল সাবাকেকন।  
আহমদ মুসা কবকস্মে হসয় সাবাকেকনর কদস  িাইল। োর মুখ ঘদসখ 

বুঝল, োর  থা ঘশে হয়কন। বলল আহমদ মুসা, ‘থামসল ঘ ন, বল।’  
‘স্যার, আকম  সয় টা  থা বলসে িাই। আমার মসন হসে, আমার 

েযাকে, মাকম্ম কবপসদ পসিসছ। আপকন যেটা সহজভাসব বলসছন  টনাটা কমসট 
যাসব, ো ঘবাধহয় হসব না।’ 

থামল সাবাকেকন। োর ঘিাসখ-মুসখ ভসয়র কিি।  
‘ঘ ন হসব না? বল।’ প্রশ্ন  রল আহমদ মুসা সাবাকেকনস ।  
‘স্যার, ইরগুন ইবান আসার মসধয  াকহনী আসছ। েযাকে, মাকম্ম সম্ভবে 

ভসয় ঘসটা প্র াশ  সরনকন।’ বলল সাবাকেকন।  
আহমদ মুসার ঔৎসু য ঘবসি ঘগল। প্রশ্ন  রল সাবাকেকনস , ‘ াকহনীটা 

ক ?’ 
‘েযাকে মাকম্মস  এ কদন এ াসন্ত  াকহনীটা বলকছসলন। ঘসটা হসলা, 

কসনাগসগর প্রধান ঘেকভে ইয়াহুদ আমার আব্বাস  বসলসছন আপনাস  এ কদন 
দাওয়াে কদসয় আনার জসে। ঘস সময় ইরগুন ইবানস  কসনাগগ ঘথস  োর সাসথ 
পকরিয়  করসয় কদসে হসব। েযাকের  াসছ এমন প্রস্তাব ঘ ান  ারসণ ভাসলা 
লাসগকন। কেকন কবেয়টা এিাবার জসে বসলকছসলন ঘয, আপকন ঘেমন পকরকিে 
নন। এটা কেকন ভাসলা মসন  সরসছন। েখন ঘেকভে ইয়াহুদ হুমক  কদসয় বসলসছ 
ঘয, েযাকেস  এটা  রসে হসব, কেেীয়বার ঘযন ‘না’ শব্দ না বলা হয়। আসরা বসল, 
‘স্মাথবা’ নাসম এ কট ঘমসয় আপনার বযাপাসর েযাকের সাসথ ঘযাগাসযাগ  রসব। 
কেকন আরও হুমক  ঘদন ঘয, এ কবেয়টা যকদ খাসলদ খা ানস  আসগ জানাসনা হয়, 
যকদ িযানটা বযথব হয়, োহসল এর ঘয ফল েযাকেস  ঘভাগ  রসে হসব ো েযাকে 
 ল্পনাও  রসে পারসব না।’ 
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থামল সাবাকেকন মুহূেব  াসলর জসে। োরপর আবার বসল উিল, ‘আকম 
মসন  কর, আপনার কবরুসদ্ধ এটা গভীর েিযন্ত্র এবিং আমার েযাকে, মাকম্মও এখন 
খুব কবপসদ।  ারণ, োসদর িযান বযথব হসয়সছ। এেসব  থা মাকম্ম, েযাকে 
আপনাস  বসলকন। আকম এটা বলার জসেই এসসকছ।’  

‘ধেবাদ সাবাকেকন। কবেয়টা উসেসগর, ওরা না  রসে পাসর এমন ক ছ ু
ঘনই। ক ন্তু  াল পকত্র ায় ঘদখা যাসব, যা  সটসছ, োসে ঘোমার মাকম্ম-েযাকের 
ঘ ান হাে কছল না এবিং োরা ইরগুন ইবাসনর প্র ৃে পকরিয় পুকলসশর  াসছ 
ঘগাপন  সরসছন, এজসে আশু টাসগবট হওয়া ঘথস  োরা ঘবেঁসি যাসবন। প্রধান 
টাসগবট এখন আকম। সুেরািং, োসদর আশু নজর আমার ওপরই পিসব। ভয় ঘনই 
ঘোমাসদর। এ টা  থা ঘোমাস  আরও বকল, কসনাগসগর ওপর এখন পুকলসশর 
সাববক্ষ্কণ  নজর থা সব। ঘোমাসদর ক্ষ্কে  রার সুসযাগ োরা পাসব না।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘ধেবাদ স্যার। আমার এ টা ঘ  েুহল আসছ।’ সাবাকেকন বলল।  
‘বল।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘আপনার ওপর এই আক্রমণ ঘ ন? আপনাস  োরা হেযা  রসে িাসে 

ঘ ন?’ সাবাকেকন বলল।  
‘ওসদর দুরকভসকন্ধ  াযব রী  রার পসথ ওরা আমাস  বােঁধা মসন  রসছ, 

এমন ক ছ ুহসে পাসর।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘দুরকভসকন্ধটা ক ?’ কজোসা সাবাকেকনর। 
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘েুকম এখনও ঘছাট। সব প্রশ্ন  রসে ঘনই, 

সব ক ছ ুজানসে ঘনই।’ 
‘সব প্রশ্ন  রসে ঘনই, সব ক ছ ুজানসে ঘনই, এটা কি  আসছ। ক ন্তু আকম 

ঘছাট- এ থা কি  নয়। আমার বয়স ঊকনশ, পূণব এ জন নাগকর  এখন আকম। 
আর প্রিরু ঘগাসয়ন্দা বই আকম পসিকছ। আকম এসব কবেয় অসন  বুকঝ। জাসনন, 
ঘসকদন আমাসদর এ  প্রসফসর আমাস  বসলসছ আকম ঘগাসয়ন্দা কহসসসব  াজ 
 রসবা ক না। আকম ক   াজ কজসেস  রসল ঘস বলল, খুবই এ টা সহজ  াজ। 
ঘোমার বাকি ঘো ঘরাসমলী দুসগবর পাসশই। ঘরাসমলী দুসগবর পকশ্চম পাসশ এ টা 
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করসািব ইনকেকটউট আসছ। ঐ ইনকেকটউসট পােঁিজন কবোনী আসছন, োসদর বাসা 
ইস্তামু্বসলর ঘ াথায় ঘ াথায় ো খুেঁসজ ঘবর  রসে হসব। এ  এ কট বাকি খুেঁসজ 
ঘদয়ার জসে এ  হাজার েলার  সর পাসব। ঘদখুন  ে বি অফার!’ থামল 
সাবাকেকন।  

খুব হাল া স্বসর  থা বলকছল সাবাকেকন। ক ন্তু সাবাকেকনর ঘদয়া েথয 
শ্বাসরুদ্ধ র হসয় উসিকছল আহমদ মুসার জসে। োর ঘগাটা ঘদসহ ঘখসল ঘগল 
গরম িািসলযর এ  কশহরণ। েিযন্ত্র ারী সন্ত্রাসীরা কবোনীসদর বাকি সন্ধান 
 রসছ, এটা খুব বি এ টা  টনা, উসেগজন  খবর। প্রসফসসরর ঘদয়া অফার 
কনসয় সাবাকেকন ক   রল, ঘশে পযবন্ত বযাপারটা ঘ ান কদস  গকিসয়সছ- ো জানার 
জসে উদগ্রীব হসয় উসিকছল ঘস। ক ন্তু হিাৎ ঘথসম যায় সাবাকেকন।  

‘অফাসরর ক  হল সাবাকেকন? েুকম গ্রহণ  সরছ?’ বলল আহমদ মুসা।  
‘টা ার অফারটা ভাসলা স্যার, ক ন্তু  াজটা আমার পছন্দ হয়কন।  ারও 

বাকি খুেঁসজ ঘবর  রার মসধয ঘ ান কিল বা ঘ ান ঘগাসয়ন্দা ঘযাগযোর প্রসয়াজন 
আসছ বসল আমার মসন হয়কন। গসবেণাগাসর ঘগসলই ঘো োসদর বাসয়াোটা, 
োসদর কি ানা উদ্ধার  রা যায়। ক িংবা োসদর অনুসরণ  রসলও ো জানা ঘযসে 
পাসর। এসব  থা েুসল আকম বসলকছলাম,  াজটা আমার পছন্দ নয়।’ থামল 
সাবাকেকন।  

‘োরপর?’ আহমদ মুসার কজোসা।  
‘োরপর স্যার বলসলন, পছন্দ হসব। কিল আসছ। ঐ গসবেণা 

ইনকেকটউসট  ারও পসক্ষ্ই ঘঢা া সম্ভব নয়। োছািা ওসদর ঘ ান বাসয়াোটা 
অকফসস পাওয়া যাসব না, এটাও কনকশ্চে। আর োরা বাকিসে যাোয়াে  সরন 
সামকর  ঘহকল প্টাসর। সপ্তাসহ োরা এ কদন বাকিসে যান। ক ন্তু যাওয়ার ঘ ান 
কদন, ক্ষ্ণ কি  ঘনই। অেএব, োসদর বাকি খুেঁসজ ঘবর  রার মসধয কবরাট কিল 
আসছ। আকম বললাম, কিল আসছ বুঝা ঘগল। েসব গসবেণা  েৃবপক্ষ্ কবোনীসদর 
কি ানা প্রসয়াজসনই আিাল  রসে িাসেন। ক ন্তু আপনারা কি ানা ঘ ন িাসেন, 
আকম বুঝসে পারকছ না। স্যার বলসলন, এসব কনসয় ঘোমার  াজ ঘনই। ঘোমাস  
এ টা দাকয়ত্ব ঘদয়া হসে, ঘসটা েুকম  রসব। আকম বললাম, মন না িাইসল ঘস 
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 াজ  রা যায় না স্যার। এ জসেই উসিশ্যটা জানসে িাকেলাম। স্যার বলসলন, 
ঘদখ, ঘোমাস  এখন ঘসটা বলা যাসব না। ক ন্তু  াজটা মহৎ। মসন ঘরখ, 
কবোনীরা মহাক্ষ্কে র  াসজও জকিে থাস । ঘস  াজ ঘথস  োসদর কবরে 
রাখাও মানবজাকের জসে প্রসয়াজন। স্যাসরর  থা আমার ভাসলা লাগল। 
বললাম, আমাস  ক   রসে হসব জানাসল আকম  াজটা  রসেও পাকর। কেকন 
বলসলন, ঘরাসমলী দুসগব ঘোমার কনয়কমে যাওয়ার অসভযস  রসে হসব, ঘযমন 
উই এসন্ে অসনস ই ঘসখাসন যায়। এভাসব ওখান ার দাকয়ত্বরে ক ছ ু ঘসনা 
অকফসাসরর সাসথ ঘোমার পকরকিে হসে হসব। েুকম মুসকলম নাম ‘সাসয়মা 
সাবাকেকন’ কহসসসব োসদর  াসছ পকরকিে হসব। ঘরাসমলী দুসগবর সবব পকশ্চসমর 
সবববৃহৎ টাওয়াসরর ঘগািায় ঘহকল প্টার লযাকন্েিং  রার মসো এ টা জায়গায় 
সপ্তাসহ পােঁি কদন পােঁিটা ঘহকল প্টার লযান্ে  সর। ঘোমার টাসগবট হসব 
ঘহকল প্টাসরর দশ গসজর মসধয ঘপ েঁছা। ঘোমাস  এ টা কপস্তল ঘদয়া হসব। োসে 
থা সব রাবার বুসলট। অলসক্ষ্য ঘোমাস  কপস্তল ঘথস  রাবার বুসলট ছুেঁিসে হসব 
ঘহকল প্টাসরর গাসয়। এ  সপ্তাসহ সব ঘহকল প্টাসর বুসলট ছুেঁিসে পারসব না। 
কভন্ন কভন্ন কবোনীস  বহন ারী পােঁিটা ঘহকল প্টাসরর জসে ঘোমাস  পােঁি সপ্তাহ 
বা োর ঘিসয় ঘবকশ সময় বযয়  রসে হসে পাসর। বযস, এটকুুই ঘোমার দাকয়ত্ব। 
আকম বললাম, কপস্তসলর শসব্দ ঘো কবেয়টা সবার ঘিাসখ পসি যাসব। স্যার 
বলসলন, কপস্তসলর এ টকুুও শব্দ হসব না।  াজটা আমার  াসছ ইন্টাসরকেিং মসন 
হসয়সছ। আকম  াজটা গ্রহণ  সরকছ এই জসে ঘয, ঘ ান খারাপ  াজ হয়সো এর 
োরা বন্ধ হসব।’ থামল সাবাকেকন।  

আহমদ মুসা ভাবকছল। বলল, ‘ঘোমার দাকয়ত্ব কছল কবোনীসদর বাকি 
খুেঁসজ ঘদয়া, ঘহকল প্টাসর রাবার বুসলট ছুেঁসিই ঘস দাকয়ত্ব পালন হয় ক   সর?’ 

হাসল সাবাকেকন। বলল, ‘আকম স্যারস  এ প্রশ্ন কজসেস  সরকছলাম। 
স্যার বসলকছসলন, রাবার বুসলট কগসয় ঘহকল প্টাসরর গাসয় এ টা কজকনস ঘপে 
 সর ঘদসব, ওটাই আমাসদর কবোনীসদর বাকি ঘদকখসয় ঘদসব।’   

আহমদ মুসার কিন্তায় িলসছ ঘোলপাি। ওসদর েিযন্ত্র, েিযসন্ত্রর লক্ষ্য 
সবক ছুই আহমদ মুসার  াসছ পকরষ্কার। ওরা এবার কবোনীসদরই সকরসয় কদসে 
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িায়। সাবাকেকনস  এ  াসজর জসে ঘ ন বাছাই  সরসছ, ঘসটাও বুঝসে পারসছ 
ঘস। ক ন্তু সাবাকেকন ক  ঘসটা জাসন?  

‘সাবাকেকন, এ  কিন  াসজর জসে ওরা ঘোমার মসো এ জন নেুনস  
বাছাই  রল ঘ ন?’ প্রশ্ন  রল আহমদ মুসা।  

হাসল সাবাকেকন। বলল, ‘স্যার, এ প্রশ্নও োসদর আকম কজসেস 
 সরকছলাম। উত্তসর প্রসফসর স্যার বসলকছসলন, েুকম ঐ এলা ার ঘমসয়। ঘোমার 
ঘিহারা েুক বসদর মসো, ক ন্তু ঘোমার মসো সুন্দরী োসদর মসধয খুব ঘবকশ ঘনই। 
েুকম কবশ্বকবদযালসয়র ছাত্রী। ছাত্র-ছাত্রীসদর অবাধ গকেস  সবাই এ টু ঘমসন ঘনয় 
এবিং সববসশে কবেয় হসলা, েুকম আমার ইহুকদ  কমউকনকটর ঘমসয়, ঘসজসে ঘোমার 
ওপর আস্থা রাখা যায়।’ 

‘উকন কি ই বসলসছন। েুকম ক   াজ শুরু  সর কদসয়ছ?’ কজোসা 
আহমদ মুসার।  

‘এ কদন দুসগবর ঘভেরটা  ুসর এসসকছ। শুনলাম ঘয, দুসগবর আসশ-
পাসশই আপনার অকফস। আপনার সাহাযয িাইব ভাবকছ। যেটা আপনাস  
বুসঝকছ, এটা আপনার বােঁ হাসেরও  াজ নয়।’  

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘বসলা, ঘ ান দর ার হসল, আকম অবশ্যই 
সাহাযয  রব। আো, ঘোমার ঘসই প্রসফসর স্যার ঘ ান কবভাসগর, ক  নাম? 
ভদ্রসলা  ঘবাধহয় অোয়  াজ, ক্ষ্কে র গসবেণাও ঘদখসে পাসরন না?’ 

‘োই স্যার। োর নাম আলী আহসান ঘবগকভি। কেকন বসকনয়া ঘথস  
এসস এখাসন ঘসসটল  সরসছন।’ 

‘মুসকলম নাম ঘদখকছ। কেকন ঘো ইহুকদ।’ 
‘ঘ ন, অসন  ইহুকদর এমন মুসকলম নাম আসছ। আকম োস  ঘো 

মুসলমানই মসন  রোম। কবশ্বকবদযালসয়র ক ছ ু দূসর এ টা কসনাগগ আসছ। 
কসনাগসগর এ টা বাকেব  অনুষ্ঠাসন আকম কগসয়কছলাম। ঘসখাসন োর সাসথ আমার 
নেুন  সর পকরিয় হসলা। ঘদখলাম ঘয, কেকন ইহুকদ।’  

‘ধেবাদ সাসয়মা সাবাকেকন, অসন   থা হসলা।’ বলল আহমদ মুসা।  
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ঘহসস উিল সাবাকেকন। বলল, ‘স্যার, ও নামসো আমার ঐ দুসগবর 
জসে।’ 

 থা ঘশে  সরই আবার বসল উিল সাবাকেকন, ‘স্যার, আমাস  এখাসনই 
নাকমসয় কদন। এসসকছ যখন, মাস বটটা  ুসরই যাই।’ 

আহমদ মুসা গাকি থামাল।  
গাকি ঘথস  নামার আসগ সাবাকেকন এ টা ঘনম ােব আহমদ মুসার কদস  

একগসয় কদসয় বলল, ‘স্যার, আমার ঘনম ােবটা। আমার ঘটকলসফান নাম্বার এসে 
আসছ। আপনার এ টা ঘমাবাইল নাম্বার ঘো ঘসকদন আমাস  কদসয়কছসলন। আকম 
কবরক্ত  রসল ক ছ ুমসন  রসবন না স্যার। স্যার, অসন  ধেবাদ আপনাস । 
আপনার সাসথর মুহূেবগুসলা অকবস্মরণীয়, কি  আপনার মসোই।’ বসল হাসসে 
হাসসে ঘনসম পিল সাবাকেকন।  

‘গুে ইভকনিং সাবাকেকন।’ বলল আহমদ মুসা।  
সাবাকেকন ঘনসম দােঁকিসয় হাে নািল কবদায় জানাসে।  
আহমদ মুসাও োর কদস  হাে ঘনসি গাকি োটব কদল। 
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৬ 
 থা বলকছল ঘজনাসরল োকহর োকর , ‘...আিাহর হাজার ঘশা র। 

কেকন আমাসদর সাহাযয  সরসছন। ক ন্তু আমরা উকেগ্ন খাসলদ খা ান, ইসোমসধযই 
খুব অল্প সমসয়র বযবধাসন আপনার জীবসনর ওপর দু’কট ভয়াবহ ধরসনর হামলা 
হসলা। আকম ভাবকছ, আমরা যসথি সাবধান ক না। আপনাস  উপযুক্ত সহসযাকগো 
আমরা কদকে ক না। ঘপ্রকসসেন্ট এবিং প্রধানমন্ত্রী দু’জসনই উকেগ্ন। োরা ঘগাটা 
পকরকস্থকে করকভউ  রসে বসলসছন।’  

 থা হকেল ইনকেকটউসটর অকফসস বসস।  
আহমদ মুসা ছািাও এখাসন আরও হাকজর আসছ েুরসস্কর অভযন্তরীণ 

কনরাপত্তা প্রধান হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা  ামাল এবিং ওআইকস’র ঘসসক্রটাকর 
ঘজনাসরল েঃ ওমর আবদুিাহ ইবসন আবু বা র।  

ঘজনাসরল োকহসরর  থা ঘশে হসেই হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা  ামাল 
বলল, ‘ঘজনাসরল োকহর কি  বসলসছন। ঘপ্রকসসেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী দু’জনই উকেগ্ন। 
অসহেু  ঘযন োস  ঝুেঁক র মসধয ঘফলা না হয়, োরা বসলসছন।’   

‘আমারও ঘসই  থা। আমাসদর সে বোর সাসথ এসগাসে হসব। খাসলদ 
খা াসনর প্রকে আমাসদর কবরাট দাকয়ত্ব আসছ। োর কনরাপত্তার কবেয়টা আমাসদর 
প্রথম কবসবিয।’ বলল েঃ ওমর আবদুিাহ ইবসন আবু বা র।  

‘আকম দুঃকখে, আকম ঘভসবকছলাম এখন আমাসদর ক   রসে হসব এ 
কনসয় আসলািনা হসব, ক ন্তু আসলািনা হসে অেীে কনসয়, ঘ ান বযকক্তর কনরাপত্তা 
কনসয়। আকম মসন  কর, এমন সব আসলািনা  রার সময় এটা নয়। সাবধান হওয়া 
ক িংবা ঝুেঁক  ঘনয়ার ঘ ান মাত্রা কনকদবি  রা সম্ভব নয়। অকে সাবধান হওয়ার 
পসরও অ টন  সট যায়। আর ঝুেঁক  না কনসয় ঘ ান লিাইসয় নামা সম্ভব নয়। আকম 
মসন  কর, আমাসদর যেটা সাবধান হওয়া সম্ভব, েেটা সাবধান আমরা আকছ।’ 
কবনীে  সণ্ঠ, ক ন্তু দৃঢ় উচ্চারসণ বলল আহমদ মুসা।  
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‘আপকন কি ই বসলসছন জনাব খাসলদ খা ান। ক ন্তু বি দু’কট  টনা 
আমাসদর উকেগ্ন  সরসছ, যার এ কটসে আপকন মারাত্ম  আহে হসয়সছন, 
অেকটসে বলা যায় মৃেযু আপনাস  ছুেঁসয় ঘগসছ। এ জসেই সবাই ভাবসছন, আরও 
সাবধান হওয়ার প্রসয়াজন আসছ।’ হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা  ামাল বলল।  

‘আকম মসন  কর, অকফসসর জসে ঘয সাবধানী বযবস্থা ঘনয়া হসয়সছ, ো 
যসথি। আর আকম ঘযভাসব িলাসফরা  রকছ, ঘসভাসবই িলাসফরা  রসে িাই। 
সাবধানোর নাসম আমার ঘপছসন যকদ প্রহরী ঘদয়া হয়, োহসল ঘয লসক্ষ্য ঘপ েঁছসে 
িাই, ো পারসবা না...।’ 

আহমদ মুসার  থার মাঝখাসন  থা বসল উিল হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা 
 ামাল, ‘অোসে, অলসক্ষ্য প্রহরীরা যকদ আপনাস  অনুসরণ  সর আর ওসদর 
নজসর যকদ না পসি োহসল ক্ষ্কে ক ?’ 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘প্রথমবার হয়সো ওরা বুঝসে পারসব না। 
ক ন্তু যখন োরা ঘদখসব, আমার কবপদ াসল ঘপছন ঘথস , পাশ ঘথস  ঘলা জনরা 
ঘযসয় হাকজর হসয়সছ, োহসল ওসদর জানা হসয় যাসব ঘয, আমার আসশ-পাসশ, 
ঘপছসন ঘলা  থাস ।’ 

‘োহসল আপনার কনরাপত্তার কদ টা ঘদখার উপায় ক , যা সবাই 
িাসেন।’ বলল ঘজনাসরল োকহর োকর ।  

‘ঘদখুন, ওরা ঘয কবেসয়র জসে উসেগ প্র াশ  রসছন, ঘসটা আসসল 
আনসন্দর। আমার ওপর ওসদর দু’বাসরর আক্রমণ প্রমাণ  সরসছ, আমরা সকি  
পসথ িলকছ। ঐ হামলা আরও প্রমাণ  সরসছ, োসদর পকরিয় আমাসদর  াসছ 
প্র াশ হসয় পসিসছ বসল োরা ভীে হসয় পসিসছ। োসদর ভয় যে বািসব, োসদর 
মকরয়াভাব েে বািসব। আকম িাই, োরা আক্রমসণ আসু । োসদর পকরিয় ঘবকশ 
ঘবকশ সামসন আসু , োরপর সুসযাগ হসব আমাসদর আক্রমসণর। সুেরািং উসেগ 
নয়, এ পযবন্ত যা  সটসছ, োর জসে আমাসদর আনন্দ প্র াশ  রা উকিে।’ আহমদ 
মুসা বলল।  
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‘ধেবাদ কমঃ খাসলদ খা ান। আপকন কি  বসলসছন। এটাই সাফসলযর 
পথ। এটাও আকম মসন  কর। ক ন্তু এই সাসথ স্বী ার  রসে হসব, এটা সািং াকে  
ঝুেঁক পূণব। এটা কনসয়ই আমরা ভাবকছ।’ হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা  ামাল।  

‘এই ঝুেঁক  ঘনয়ার কব ল্প ঘনই জনাব। দু’কট বি  টনা  টার পর, ওসদর 
পকরিয়-পকর ল্পনার এ টা দরজা আমার সামসন খুসল ঘগসছ। এটা আিাহর 
সাহাযয। এ সাহাযয োসদরস ই  রা হয় যারা অগ্রসর হয়, ঝুেঁক  কনসে রাকজ হয়।’ 
আহমদ মুসা বলল।  

‘ক ন্তু আপকন শুধু সাফসলযর  থা ভাবসছন, কনসজর কনরাপত্তার  থা 
ভাবসছন না।’ বলল হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা  ামাল।  

‘ওটা ভাবার দাকয়ত্ব আিাহর। আমার ঈমান হসলা, আিাহ যখন আমার 
জীবন-মৃেযুর ফায়সালা কনকদবি  সর ঘরসখসছন, েখন োর আসগ মৃেযু হসব না। 
অেএব, এ কনসয় কিন্তার ক ছ ুঘনই।  ারণ, কিন্তা  সর, সাবধান হসয় মৃেযু ঘি াসনা 
যাসব না।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘আলহামদুকলিাহ্। আিাহর অসশে শু করয়া ঘয, আিাহ আপনাস  
এমন সাহস ও কবশ্বাসসর ঘে কফ  কদসয়সছন। এমন  থা বলার ঘলা  আমাসদর 
মসধয প্রিরু আসছ। ক ন্তু এমন  থার ওপর আপনার মসো আমল  রার ঘলা  খুব 
 ম আসছ।’ বলল ওআইকস’র ঘসসক্রটাকর ঘজনাসরল েঃ ওমর আবদুিাহ ইবসন 
আবু বা র। আসবগরুদ্ধ োর  ণ্ঠ।  

‘মুহোরাম েঃ ওমর সাসহব যা বসলসছন, োরপর আর ক ছ ুবলার থাস  
না। অসন  ধেবাদ খাসলদ খা ান আপনাস । এ টা  থা, ওসদর পকরিয়, 
পকর ল্পনা সম্পস ব আমরা  েটুকু ঘজসনকছ?’ বলল হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা 
 ামাল।  

‘ওসদর ক ছু বযকক্তস  কিকিে  রা ঘগসছ ক ন্তু ওসদর ঘ ান সািংগিকন  
পকরিয় এখনও জানা যায়কন। ওসদর  ােঁকটর সন্ধান কমসলসছ। জানা ঘগসছ, ঐ 
 ােঁকটসে পােঁি ঘগাসয়ন্দার গাকি ঘঢা ার পরই োরা কনসখােঁজ হসয় ঘগসছন। আমাসদর 
পরবেবী পকর ল্পনা হসলা, ঘগাপসন এ  ােঁকটসে প্রসবশ  রা।’ আহমদ মুসা বলল।  
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‘আলহামদুকলিাহ্। এ অগ্রগকে অসন , আমরা ঘো এস বাসরই 
অন্ধ াসর কছলাম। আপনাস  ঘবাধহয় আসর টা েথয এখনও জানাসনা হয়কন। 
আমরা ইরগুন ইবাসনর জামার ব্র্যান্ে টযাসগ ঘলখা ‘One Orld O’bit’ এবিং 
এই ঘলখার কনসি কেন শূে ‘ঘ াসেে’  রা ঘপসয়কছ। আমরা ঘখােঁজ কনসয় ঘদসখকছ, 
এই ‘ব্র্যান্ে-ঘনম’ দুকনয়াসে ঘ ান জামার ঘনই। আমরা এ বযাপাসর ঘ ান কসদ্ধাসন্ত 
ঘপ েঁছসে পাকরকন।’ বলল হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা  ামাল।  থা ঘশে  সরই হাজী 
ঘজনাসরল এ টা  াগজখণ্ড আহমদ মুসার কদস  একগসয় কদসয় বলল, ‘টযাসগর 
ঘলখা এখাসন হুবহু ঘলখা আসছ।’ 

শুসনই আহমদ মুসার ঘিাখ দু’কট উজ্জ্বল হসয় উসিসছ।  াগজখসণ্ডর 
ঘলখার ওপর ঘিাখ বুলাল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার মুসখ হাকস ফুসট উিল। 
বলল, ‘ধেবাদ ঘজনাসরল ঘমাস্তফা  ামাল। এ টা রহসস্যর সমাধান হসয় ঘগল। 
ইরগুন ইবাসনর জামার ব্র্যান্ে-টযাসগ কলকখে ‘One Orld O’bit’ আসসল হসব 
‘One World Orbit’ ‘ওয়ান ওয়াল্ডব অরকবট’। কহব্রু ভাোর ঘলা াল উচ্চারসণ 
‘World’-এর ‘েকেউ’ এবিং ‘Orbit’-এর ‘আর’ থাস  না। ‘One Orld 
O’bit’-এর কেন শসব্দর প্রথম কেন ‘O’ কনসয় হসয়সছ কেন শূে বা ‘িী কজসরা’। 
ঘবাঝা ঘগল, ইরগুন ইবানসদর সিংগিসনর নাম ‘ওয়ান ওয়াল্ডব অরকবট’ বা ‘িী 
কজসরা’।’ 

‘িমৎ ার। ধেবাদ খাসলদ খা ান। ঘোমার এই কসদ্ধান্ত এ দম কি । 
আমার মসন পসিসছ, ‘ওয়ান ওয়াল্ডব অরকবট’ নাসম এ কট ঘগাপন যুদীয়-খৃোন 
গ্রুপ ঘগাটা দুকনয়ায়  াজ  রসছ। ক ন্তু ওটা ঘো  ালিারাল সিংগিন।’ বলল হাজী 
ঘজনাসরল ঘমাস্তফা  ামাল। 

‘ ালিারাল নাসমর আিাসল রাজননকে   াজ  রা সুকবধাজন  জনাব। 
আসসল জনাব, এটা কবসশে রাজননকে  উসিসশ্য গকিে এ টা আমসব্র্লা 
সিংগিন। পকশ্চসমর ঘবশ ক ছু শকক্তমান ঘদসশর ঘগাসয়ন্দা সিংস্থা এর সাসথ  াজ 
 সর। ‘এ  কবশ্ব গিন’ এসদর বাকহ্য  ঘিাগান। ক ন্তু আসল লক্ষ্য হসলা, অেসব 
জাকে, রাসের স্বােন্ত্রয ও শকক্ত ধ্বিংস  সর সবাইস  পকশ্চসমর এ কট এ   
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আকধপসেযর অধীসন কনসয় আসা। ঘসটাই হসব ‘ওয়ান ওয়াল্ডব’। ‘ওয়ান ওয়াল্ডব 
অরকবট’ এই লসক্ষ্যই  াজ  রসছ।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘সববনাশ! এসদরই টাসগবট আমাসদর গসবেণা ইনকেকটউট! ভয়ান  
বযাপার োহসল! ওসদর ঘো অসন  ক্ষ্মো!’ বলল হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা 
 ামাল।  

‘ওসদর অসন  ক্ষ্মো, েসব আিাহর ঘিসয় ঘবকশ নয়।’ আহমদ মুসা 
বলল।  

‘স্যকর, কবেয়টা ঘয  কিন, জকটল এই অসথব বসলকছলাম। ধেবাদ কমঃ 
খাসলদ খা ান, আপনার মসো আত্মকবশ্বাসই প্রসয়াজন। আিাহ আপনাস  
সাহাযয  রুন।’ বলল হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা  ামাল।  

‘আকম বাইসর ঘবরুসবা এ টু। আমার জসে আপনাসদর আর ক ছু 
পরামশব?’ বসল আহমদ মুসা সবার কদস  ো াল। 

‘হ্যােঁ, কমঃ খাসলদ খা ান। আমরা আপনাস  ঘয জসে ঘিসয়কছলাম, ঘসটা 
হসয় ঘগসছ। আপনার সময় আমরা নি  রব না।’ ওআইকস’র ঘসসক্রটাকর 
ঘজনাসরল েঃ ওমর আবদুিাহ ইবসন আবু বা র বলল। 

আহমদ মুসা উসি দােঁিাল।  
উসি দােঁিাল ঘজনাসরল োকহর োকর ও। সবাইস  উসিশ্য  সর বলল, 

‘আকম কমঃ খাসলদ খা ানস  এ টু একগসয় কদসয় আকস।’ 
সবাইস  সালাম জাকনসয় ঘবকরসয় এল আহমদ মুসা।  
সাসথ ঘজনাসরল োকহর োকর ।  
আহমদ মুসা ঘবকরসয়ই এ টা কিরকুট ঘজনাসরল োকরস র হাসে কদল। 

বলল, ‘ঘমসয়টার নাম সাবাকেকন ইয়াসার। োঃ ইয়াসার ও োঃ রাসাসের ঘমসয়। 
এসদর বাকিসেই আমার কিক ৎসা হসয়কছল, আপকন জাসনন। আবার এসদর 
বাকিসেই ইরগুন ইবাসনর সাসথ  টনা  সটসছ, এটাও আপকন জাসনন। ইস্তাম্বুল 
কবশ্বকবদযালসয়র ছাত্রী। ঘস বুকদ্ধমেী ও অনুসকন্ধৎসু ঘমসয়। জাকেসে ইহুকদ, ক ন্তু 
আমার ভক্ত। ঘস ‘িী কজসরা’ঘদর ট্র্যাসপ পসিসছ। ওসদর পসক্ষ্  াজ  রার জসে 
োস  ঘরাসমলী দুসগব আসসে হসব। ঘযসব ঘহকল প্টার কবোনীসদর বাকিসে 
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িলািল  সর, োর  াছা াকছ পযবন্ত োস  আসসে হসব এবিং এ কট রাবার বুসলট 
ঘছােঁিার মাধযসম োস  ঘহকল প্টাসর ট্র্ান্সকমটার কিপস ঘসট  রসে হসব। ক ন্তু 
োর ওপর আমাসদর ঘিাখ রাখসে হসব। আর ঘযকদন কপস্তল কদসয় রাবার বুসলট 
ছুেঁসি ট্র্ান্সকমটার কিপস ঘসট  রার ঘিিা  রসব, ঘসকদনই োস  ঘগ্রফোর  রসে 
হসব। ক ন্তু োর সাসথ ঘ ান প্র ার দুববযবহার ঘযন না  রা হয়। ঘস আমার 
ঘমহমান। োস  ঘগ্রফোর  রা প্রসয়াজন েিযন্ত্র ঘথস  আমাসদর বােঁিা এবিং োস  
বােঁিাসনার জসে। ক ন্তু এটা জানাসনার প্রসয়াজন ঘনই। যা বলার আকম যথাসমসয় 
বলব।’ থামল আহমদ মুসা।  

‘আকম বুসঝকছ। ক ন্তু যারা োস  বযবহার  রসছ, োসদর সম্পস ব ক  
বযবস্থা?’ বলল ঘজনাসরল োকহর োকর ।  

‘ঘমসয়কট ‘িী কজসরা’ গ্রুসপর মাত্র এ জনস  ঘিসন, ঘয োস   াসজ 
লাকগসয়সছ। ঘলা কট ইস্তাম্বুল কবশ্বকবদযালসয়র অধযাপ । োর বযাপারটাও আকম 
ঘদখকছ। ঘস আমার নজসর আসছ।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘ধেবাদ। ক ন্তু আপকন এখন ঘ াথায় ঘ াথায় ঘবরুসবন?’ বলল 
ঘজনাসরল োকহর োকর ।  

পাসশ এসস দােঁকিসয়কছল ইনকেকটউসটর বযবস্থাপনা পকরিাল  েঃ ঘশখ 
বাজ।  

‘আকম আল-আলা পাহাসির আল-আলা কসনাগগকটসে যাব।’ 
বসলই আহমদ মুসা কফরল েঃ বাসজর কদস । বলল, ‘আজ কফরসে এ টু 

ঘদকর হসে পাসর। আপকন ক  থা সছন ইনকেকটউসট?’ 
‘থা ব স্যার। ঘ ান পরামশব স্যার?’ বলল েঃ বাজ।  
আহমদ মুসা এ টু কেধা  রল। োরপর বলল, ‘আকম মধযরাসের মসধয 

না কফরসল আপকন ঘজনাসরল োকহরস  ঘসটা জাকনসয় ঘদসবন।’ 
‘অবশ্যই স্যার।’ বসলই িমস  উসি পূণব দৃকিসে ো াল আহমদ মুসার 

কদস । বলল, ‘ঘ ন স্যার, আপকন কফরসবন না?’ 
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োর  থার উত্তর ঘদবার আসগই ঘজনাসরল োকহর োকর  এসস আহমদ 
মুসার দু’হাে ধরল। বলল, ‘আপকন ক  ঘস র ম অকভযাসন...।’  থা ঘশে না 
 সরই ঘথসম ঘগল ঘজনাসরল োকহর োকর । োর  সণ্ঠ উসেগ।  

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘না, মাত্র এ টা অনুসন্ধাসন। ভাবনার ক ছু 
ঘনই।’  

‘কিজ ঘট  ঘ য়ার অব ইউ, আমার অনুসরাধ।’ বলল ঘেসহর স্বসর 
ঘজনাসরল োকহর োকর । োর  সণ্ঠ উসেগ েখনও।  

‘অবশ্যই।’ বসল সালাম কদসয় েঃ ঘশখ বাসজর কপি িাপসি আহমদ মুসা 
পা বািাল োর অকফস রুসমর কদস ।  

 
 
 
আল-আলা কসনাগসগর ঘপছনটায়  ুট ুসট অন্ধ ার।  
ঘসই  ুট ুসট অন্ধ াসর কগসয় দােঁিাল আহমদ মুসা।  
এটা কসনাগসগর পকশ্চম পাশ।  
পূসববর মূল ঘগট ক িংবা উত্তর ও দকক্ষ্সণর অিংশ কদসয় কসনাগসগ ঘঢা ার 

ঘিিা  রা ঘযে। হয়সো ঘসটা অসপক্ষ্া ৃে সহজ হসো। ক ন্তু সহজ বসলই 
কসনাগগ প্রহরীসদর দৃকি ঘসকদস  ঘ ন্দ্রীভূে থা সব, এটা ধসর কনসয়সছ আহমদ 
মুসা। োই পকশ্চম কদ  কদসয় প্রসবশস ই কনরাপদ ঘভসবসছ আহমদ মুসা। আহমদ 
মুসা শুরুসেই সিং াসে ঘযসে িায় না। এই যাত্রায় কসনাগগটা ঘদখসে িায় ঘস। 
ওখাসন পােঁি ঘগাসয়ন্দা ঘঢা ার পর কনসখােঁজ হওয়ার ঘ ান ক্ল ুঘসখাসন পাওয়া যায় 
ক না, এটা ঘখােঁজ  রা োর এ কট লক্ষ্য। োর সবসিসয় বি লক্ষ্য হসলা, 
সসদযাজাে ‘িী কজসরা’ সিংগিসনর ঘ ান পকরিয়-পকর ল্পনা কসনাগগ ঘথস  
উদ্ধার  রা যায় ক না ো ঘদখা। 

কসনাগসগর পকশ্চম ঘদয়াল ঘথস ই খাসদর খািা ঘদয়াল ঘনসম ঘগসছ। 
খাসদর ঘদয়াল ও কসনাগসগর ঘদয়াসলর মাঝখাসন আধা-ঢালু ফটুখাসনস র মসো 
জায়গা আসছ। ঘসটাও আগাছায় ভরা।  
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আহমদ মুসা ফটুখাসন  প্রশস্ত  ােঁকথর উপর কদসয় একগসয় কসনাগসগর 
ঘদয়াসলর মাঝ বরাবর এসস ঘপ েঁছল। এখান ঘথস  এ টা ঘমাটা পাইপ উসি ঘগসছ 
উপর কদস । মসন হয়, সুযয়াসরজ এবিং বজবয ওয়াটাসরর ঘয থ পাইপ এটা। এই 
পাইপ কদসয়ই উপসর উিার কসদ্ধান্ত কনল আহমদ মুসা।  

পাইপটা ঘি   রসে কগসয় হিাৎ আহমদ মুসা ঘদখল, পাইসপর ঘগািায় 
এ টা ঘমাটা দকি বােঁধা। ভ্রু কুকিে হসলা আহমদ মুসার।  

পাইসপর ঘগািায় বােঁধা দকিটা খাসদ ঘনসম ঘগসছ।  
আহমদ মুসা আসস্ত দকিটা টানল। উসি আসসে লাগল দকিটা। গজ 

কেসন  উসি আসসেই ঘদখল, দকিটা আসসল এ টা দকির মই।  
আহমদ মুসার ঘিাসখ-মুসখ এবার কবস্ময় নামল। খাসদর িারকদস  

ো াল। কদসনর ঘবলা যা ঘদসখকছল, োরই এ টা অন্ধ ার ইসমজ োর সামসন 
এল। খাদটা কসনাগসগর বাউন্োকর ওয়াসলর। খাসদর কেন কদস র উেঁি ুঘদয়াসলর 
 াসলা ঘদহটা েি োর ঘিাসখ পিসছ। আর খাসদর ঘভেরটা োর িারপাসশর 
ঘদয়াসলর গাছ-গাছিায় ঢা া বসল অসপক্ষ্া ৃে ঘবকশ অন্ধ ার।  

আহমদ মুসা ভাবল, দকির মই এখাসন ঘ ন?  
মই থা ার অথব খাসদ ঘ উ বা  ারা উিা-নামা  সর। 
জিংগলা ীণব খাসদ নামার বযবস্থাটা ঘ ন? প্রশ্নকট আহমদ মুসার  াসছ খুব 

বি হসয় উিল। ভাবল ঘস, কসনাগসগর সাসথ ঘ ান কবসশে সম্প ব রসয়সছ এই 
খাসদর। শুধুই পকরেযক্ত জিংগলা ীণব খাদ এটা নয়। ঘ ান রহস্য লুক সয় থা সে 
পাসর এখাসন।  

আহমদ মুসা দকির মই ঘবসয় খাসদ নামার কসদ্ধান্ত কনল।  
দকির মইসয় ঝুসল পসি  সয়  গজ নামার পর আহমদ মুসা হাসের 

ঘমকশন করভলভারকট  ােঁসধ ঘরসখ পস ট ঘথস  ঘপকন্সল টিব হাসে কনল। খাসদর 
ঘদয়াল ঘ েঁসে কনসির কদস  আসলা ঘফলল। ঘদখল, কনসির কদ টা পকরষ্কার। 
খাসদর ঘমসঝরও ক ছুটা অিংশ নজসর এল। যেটা ঘবাঝা ঘগল, ঘমসঝটা পকরষ্কার 
ও সমেল।  
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যেই কনসি নামসে লাগল আহমদ মুসা, গাছ-গাছিা েেই  মসে 
লাগল। এ  জায়গায় এসস ঘদখল, গাছ-গাছিা এস বাসরই ঘনই এবিং খাসদর গা 
মসৃণ পাথসরর তেকর। বুঝল আহমদ মুসা, এটা পকরেযক্ত ঘ ান খাদ নয়। এটা 
রহসস্যর ঘ ান ঘ ন্দ্র বা রহসস্যর ঘ ান দরজা হসে পাসর।   

খুকশ হসলা আহমদ মুসা।  
মাসঝ মাসঝ টিব ঘিসল কনিটা ঘদসখ কনসে আহমদ মুসা।  
ঘমসঝর িার-পােঁি কফট উপসর এসস ঘথসম ঘগল আহমদ মুসা।  
টসিবর আসলা ঘফসল খাসদর ঘমসঝ ভাসলাভাসব ঘদখল এবিং ঘমসঝ সিংলগ্ন 

খাসদর িারকদস র ঘদয়ালটাও ঘদসখ কনল। ঘমসঝটা পাথসরর। ঘমসঝর িারকদ  
কদসয় খাসদর ঘদয়াসলর ঘগািা বরাবর ঘবশ গভীর নালা। নালাটা খাসদর পাকন 
কনষ্কাশসনর জসে, এটা মসন হসলা আহমদ মুসার  াসছ। সিংসগ সিংসগ োর মসন 
এল, োহসল ঘো খাসদর েলা ঘথস  এ টা সুযয়াসরজ আউটসলট আসছ! ঘবর 
হবার ঘ ান পথও ক  আসছ ক িংবা কসনাগসগ ঘঢা ার ঘ ান পথ? ক   াসজ বযবহার 
হয় সুন্দর  সর রাখা এই খাদটা?  

এসব প্রশ্ন কনসয় আহমদ মুসা খাসদর ঘমসঝসে নামল। 
ঘমসঝসে নামার পর ঘমসঝটা ক   াসজ বযবহার হয় ঘসটা োলাসশর কদস  

প্রথসম মসনাসযাগ কদল আহমদ মুসা।  
খাসদর পাকন কনষ্কাশসনর এ টা জায়গা খুেঁসজ ঘপল ঘস। ঘসখাসন নালার 

প্রাসন্ত ঘদয়াসলর গাসয় ছয় ইকি আয়েসনর এ টা সুিঙ্গ মখু। সুিঙ্গ মুসখ জাকল 
লাগাসনা।  

খাসদর ঘমসঝ ও ঘদয়াল সে বভাসব পরীক্ষ্া  রল ক ন্তু ক ছুই ঘপল না 
আহমদ মুসা। খাসদর ঘমসঝ ও ঘদয়াল আয়ো ার, িেসুষ্কাণ ইেযাকদ কবকভন্ন 
সাইসজর পাথসর তেকর। েসব এ টা অসঙ্গকে লক্ষ্য  রল আহমদ মুসা। বি, 
ঘগালা ার এবসিা-ঘথবসিা দু’কট পাথর রসয়সছ। এ কট ঘদয়াসল, অেকট 
ঘমসঝসে। দু’কট পাথর ঘগাটা ঘমসঝ ও ঘদয়ালস  ঘবখাপ্পা  সর েুসলসছ। আহমদ 
মুসার মসন পিল এ টা মহাজনী উকক্ত, ‘সুসরর মসধয ঘবসুসরা ক ছু  টসল োর 
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ঘপছসন এ টা  ারণ  াজ  রসব।’ আহমদ মুসা এই  ারণ সন্ধাসনর জসে পূবব 
ঘদয়াসলর ঘবঢপ আ ৃকের পাথসরর কদস  এসগাসলা।  

আহমদ মুসা আবার খুেঁসট খুেঁসট পরীক্ষ্া  রল ঘদয়াসলর পাথরকটস । ক ন্তু 
পাথসরর গা ঘথস  ঘ ান ক্ল ুঘপল না। শুধু ঘদখল, পাথসরর িারকদস র ঘগালা ার 
প্রান্ত খুব মসৃণভাসব ঘসট হওয়া, অে পাথরগুসলার মসো এবসিা-ঘথবসিা ঘজািা 
নয়।  

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হসয় উিল।  
সসর কগসয় ঘমসঝর ঘগালা ার পাথরকটস ও ঘদখল আহমদ মুসা। 

কবস্মসয়র সাসথ ঘদখল, ঘজািা লাগাসনাটা মসৃণ। 
আহমদ মুসা কনকশ্চে হসলা, এ পাথর দুসটাই শুধু যাকন্ত্র ভাসব ঘসট  রা। 

অেগুসলা হাসে  রা। এর  ারণ ক  হসে পাসর কিন্তা  রসে কগসয়ই ঘস বি 
আশার আসলা ঘদখসে ঘপল। 

আহমদ মুসা দ্রুে এসগাসলা ঘদয়াসলর ঘগালা ার পাথরকটর কদস ।  
পাথরকটর মাঝখাসন পা কদসয় ঘজাসর এ কট হ্যােঁি া িাপ কদল।  
পাথরকট নসি উসি  সয়  ইকি ঘভেসর ঢুস  ঘগল। োরপর ো দ্রুে সসর 

ঘগল এ  পাসশ।  
উন্মুক্ত হসলা এ টা সুিঙ্গ পথ। আবছা আসলা োসে।  
আহমদ মুসা বুঝল, কসনাগসগ প্রসবসশর এটা ঘগাপন পথ।  
আহমদ মুসা ঢু সে যাসব সুিঙ্গ পসথ, এমন সময় োর পস সটর 

ঘমাবাইসল ভাইসব্র্শন অনুভব  রল।  
ঘমাবাইলকট হাসে কনসয় অন  সর ঘদখল, ঘজাসসফাইসনর  ল।  
‘আসসালামু আলাইকুম ঘজাসসফাইন, আকম বাইসর। ক ছ ুখবর?’ বলল 

আহমদ মুসা।  
‘ওয়া আলাইকুম সালাম। এ টা খবর। েুকম কসনাগসগ, এ খবর োরা 

ঘপসয় ঘগসছ।’ ঘজাসসফাইন বলল।  
শুসনই ভ্রু কুকিে হসলা আহমদ মুসার। বলল, ‘ধেবাদ ঘজাসসফাইন। 

আকম কসনাগসগ। আর ক ছ?ু’ 
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‘না, আর ক ছু নয়। কফ আমাকনিাহ।’ বলল ঘজাসসফাইন।  
‘আসসালামু আলাইকুম।’ বসল ঘমাবাইল বন্ধ  রল আহমদ মুসা।  
ঘজাসসফাইসনর ঘদয়া খবর কনসয় মুহূেব  াল ভাবল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা কসনাগসগ আসসছ- এ খবর এরা পাওয়ার অথব স সলই সে ব, 
প্রসবসশর সবগুসলা পসথর উপর োসদর ঘিাখ থা সব। এই খাদ এবিং এই সুিঙ্গ 
পসথর উপরও ক ? এ পযবন্ত ার অবস্থায় ো মসন হয়কন। োসদর এই ঘগাপন পথ 
এে োিাোকি ধরা পসি যাসব, এেটা দুববল আত্মকবশ্বাস ওসদর নয় কনশ্চয়। যাই 
ঘহা , োস  সামসন এসগাসে হসব। 

আহমদ মুসা প্রসবশ  রল সুিঙ্গ পসথ। সুিঙ্গ পসথর মুখ বন্ধ  রার জসে 
আহমদ মুসা ঘপছন কফরল।  

সুিঙ্গ মুখ ঘথস  সসর যাওয়া পাথরকটস ও প্রথম ঘদখল আহমদ মুসা। 
পাথরকটস  মুভ  রার ঘ  শল পাথরকটসেই আসছ,  ারণ, পাথরকটর মাঝখাসন 
িাপ ঘদবার ফসলই ো মুভ  সর, খুসল যায়।  

আহমদ মুসা পাথসরর এ কদ কট ভাসলা  সর পরীক্ষ্া  রল। সুইি জােীয় 
ক ছু ঘপল না। ঘদখল, পাথসরর ঘগািার বরাবরটাই  ে গুসলা িা ার উপসর 
এবিং িা াগুসলা ইোসের মজবুে ঘরসলর উপর। ঘরলটা পাসশর কদস  মুসভবল, 
বুঝল আহমদ মুসা। এ  ারসণই পাথসর শক্ত িাপ পিসল ো আসগ-ঘপছসন মুভ 
 সর। ঘরলকট ইোসের কপকেল ঘবদীর উপর থা ায় মুভ  রসে ঘ ান অসুকবধা 
হয় না।  

আহমদ মুসা আসগর মসোই পাথরকটর মাঝখাসন প্রিণ্ড িাপ কদল। আসগ 
যা  সটকছল, ঘসভাসবই পাথরকট সামসনর কদস  সসর ঘগল এবিং সিংসগ সিংসগ 
পাথরকট দ্রুে সসর কগসয় সুিসঙ্গর দরজা বন্ধ  সর কদল।  

আহমদ মুসা লক্ষ্য  রল, পাথরকট দরজায় ঘসট হওয়ার সাসথ সাসথই 
পাথসরর দুই প্রাসন্ত দু’কট হােল কছটস  ঘবকরসয় এল। বুঝল আহমদ মুসা, ঘভের 
ঘথস  দরজার পাথরকট ঘপছন কদস  টানার জসে এই দুই হােল বযবহার  রসে 
হসব।  

আহমদ মুসা  ুসর দােঁিাল। 
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ওকদ  ঘথস  আসা আসলাসে সুিসঙ্গ আসলা-অন্ধ ার।  
আহমদ মুসা সুিঙ্গ পসথ দশ-বাসরা কফট এসগাসনার পর এ টা 

আসলাস াজ্জ্বল ঘফ্ল্াসর এসস দােঁিাল।  
কসনাগসগর ভূ-গভবস্থ এ টা ঘফ্ল্ার এটা।  
আহমদ মুসা অনুমান  রল, উপসর আসর টা ভূ-গভবস্থ ঘফ্ল্ার রসয়সছ। 

োরপসরই গ্রাউন্ে ঘফ্ল্ার।  
আহমদ মুসা ভাবল, কসনাগসগর ঘগাপন ভূ-গভবস্থ  সক্ষ্ ‘িী কজসরা’ 

সিংগিসনর পকরিয়-পকর ল্পনা সম্পস ব ঘ ান েথয-উপাত্ত পাওয়া ঘযসে পাসর।  
আহমদ মুসা নজর বুলাল ঘফ্ল্ারকটর িারকদস । ঘফ্ল্াসরর পকশ্চম ও উত্তর 

অিংশ ঘমাটামুকট ফােঁ া। এ অিংসশ ক ছ ুবাি-ঘপটরা ছািা ঘেমন ক ছ ুঘনই। ক ন্তু 
দকক্ষ্ণ ও পূবব অিংসশ ঘবশ ক ছু সাকরবদ্ধ সুন্দর  ক্ষ্ ঘদখা যাসে।  

হিাৎ আহমদ মুসার নজসর পিল, ঘফ্ল্াসরর পকশ্চম-দকক্ষ্ণ ঘ াসণ ঘমাটা 
রে কদসয় তেকর ঘখােঁয়াসির মসো এ টা জায়গা। 

প্রশ্ন জাগল আহমদ মুসার মসন, এটা ওসদর ঘ ান বন্দীখানা নয়সো?  
আহমদ মুসা এসগাসলা ঘখােঁয়াি মসো জায়গাটার কদস ।  
ঘখােঁয়াসির ঘফ্ল্ার ফটুখাসন  উেঁিু। ঘবশ বি ঘখােঁয়ািকট। আয়েনটা আট 

বগবফসুটর  ম হসব না। ঘখােঁয়াসির এ কদস  ঘদয়াল, কেনকদস  ঘমাটা রসের 
ঘবিা, ঘফ্ল্ার ঘথস  ছাদ পযবন্ত উেঁিু। ঘখােঁয়াসির ঘদয়াসলর কদস  নজর পিল আহমদ 
মুসার। ঘদখসে ঘপল, পকরষ্কার ঘদয়াসল সাদা পাথসরর ওপর কফিংগার কপ্রসন্টর 
মসো  াসলা দাগ ইিংসরকজ ‘5’ অিংস র আ াসর সাজাসনা ঘবমানান লাগসছ বসলই 
কবেয়টা আহমদ মুসার দৃকি আ েবণ  সরসছ। আসর টা মজার কবেয় আহমদ মুসা 
ঘদখল ঘয, এ ই সাইসজর কফিংগার কপ্রসন্টর মসো দাগগুসলার সিংখযাও পােঁি। এই 
সিংখযা আহমদ মুসাস  দারুণভাসব আ েবণ  রল। কন ট ঘথস  ঘদখসে িাইল 
দাগগুসলা আসসল ক । 

আহমদ মুসা ঘখােঁয়াসির গ্রীল ঘোরকট ঘখালার জসে োন হাসের ঘমকশন 
করভলভারকট বাম হাসে কনসয় োন হাে খাকল  রসে যাকেল, এমন সময় ঘপছন 
ঘথস  ‘হা হা’ শসব্দর অট্টহাকস োর  াসন এল। এ ই সাসথ আসর টা উচ্চ ণ্ঠ, 
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‘হ্যােঁ খাসলদ খা ান, কি  জায়গায় ঘপ েঁসছছ। ঢুস  যাও ঘখােঁয়াসি। ঘোমার আসগ 
ওখাসন পােঁি ঘগাসয়ন্দাও....।’ 

 থা ঘশে  রসে পারল না ঘপছসনর  ণ্ঠ।  
ওকদস  গুকল ঘখসয় কছটস  পিার মসোই আহমদ মুসার ঘদহ আছসি 

পসিকছল সামসনর কদস । োর ঘিাসখর সামসন এসস কগসয়কছল ঘপছনটা। কট্র্গাসর 
লাগসইভাসব ঘসেঁসট কছল োর েজবনী। োর ঘদহ মাকট ঘছােঁয়ার আসগই শব্দ লসক্ষ্য 
োর ঘমকশন করভলভার গুকল বৃকি শুরু  সরকছল। োর সাসথ সাসথই বন্ধ হসয় 
কগসয়কছল ‘হা হা’ অট্টহাকস এবিং কেেীয়  সণ্ঠর কব ট উচ্চারণ। 

ঘদহকট মাকট ঘছােঁবার পর ঘপছনটা সম্পূণব নজসর এল আহমদ মুসার, 
ঘদখল, কলফসটর সামসন পসি থা া লাশগুসলার মসধয ঘথস  এ জন উসি 
দােঁিাসে োর ঘেনগানটা হাসে কনসয়।   

আহমদ মুসার ঘমকশন করভলভার োস  টাসগবট  রল। ঘলা কট োর 
ঘেনগান একদস  ঘফরাসনার আসগই ঘস লাশ হসয় পসি ঘগল।  

আহমদ মুসা উসি দােঁিাল। উসি দােঁকিসয়ই ছুটল কলফসটর কদস ।  
কলফট অসটাসমকট ভাসব বন্ধ হবার ঘিিা  রকছল। ক ন্তু এ টা লাশ 

কলফসটর দরজার উপসর পসি থা ায় ো বন্ধ হসে পারকছল না। 
আহমদ মুসা লাফ কদসয় কলফসটর ঘভেসর ঢু ল। ‘ওসপন’ ঘবাোম কটসপ 

দরজা সকরসয় কনল। োরপর লাসশর পাটা সকরসয় কদল কলফসটর দরজা ঘথস ।  
ঘমাট পােঁিকট লাশ কলফসটর বাইসর পসিকছল। সবার হাসেই ঘেনগান।  
আিাহর শু করয়া আদায়  রল আহমদ মুসা। কক্ষ্প্রোর প্রকেসযাকগোয় 

ঘস কজসেসছ।  
কলফসটর  ী-ঘবাসেবর মকনটসর ঘদখল আহমদ মুসা, ‘গ্রাউন্ে কজসরা’ 

ঘফ্ল্ার ঘথস  অকস্থরভাসব কলফট  ল  রা হসে।  
কলফসটর ‘কজসরা’ সুইি অন  রল আহমদ মুসা। োরপর োর ঘমকশন 

করভলভার দু’হাসে বাকগসয় ধসর দরজার পাসশ কলফসটর গা ঘসেঁসট দােঁিাল, যাসে 
 ারও সরাসকর দৃকি োর উপসর না পসি।  

উিসে শুরু  রল কলফট। 
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এ টা মৃদু ঝােঁকুকন কদসয় কলফট দােঁিাল ‘গ্রাউন্ে ঘফ্ল্ার’ মাসন ‘কজসরা’ঘে। 
কলফট  ী-ঘবােব ঘদসখ বুসঝসছ আহমদ মুসা, ‘গ্রাউন্ে ট’ু হসলা ভূ-গভবস্থ সবসিসয় 
কনসির ঘফ্ল্ার। োর উপসরর ঘফ্ল্ার হসলা ‘গ্রাউন্ে ওয়ান’ এবিং ‘গ্রাউন্ে ঘফ্ল্ার’টাই 
হসলা ‘গ্রাউন্ে কজসরা’। এটাই হসলা কসনাগসগর মূল ঘফ্ল্ার। এর উপসর আরও 
কেনকট ঘফ্ল্ার আসছ, ঘসগুসলাসে কসনাগগ সিংক্রান্ত কবকভন্ন অকফস এবিং  মব েবা-
 মবিারীসদর আবাসস্থল। ক ন্তু ঘসগুসলার অকধ ািংশই ফােঁ া। কসনাগসগর 
সাম্প্রকে  বযবস্থায় দু’এ জন  মব েবা ছািা  াউস ই কসনাগসগ থা সে ঘদয়া 
হয় না। সবাই বাইসর বাকি ভািা কনসয়সছ।  

কলফট ‘কজসরা’ঘে দােঁিাবার  সয়  ঘসস সন্ের মসধয কলফসটর দরজা 
ওসপন হসয় ঘগল।  

কলফসটর দরজা খুলসে শুরু  রার সময় ওসদর  থা  াসন এল আহমদ 
মুসার। এ জন বলসছ, ‘না, আর গুকল-ঘগালার শব্দ ক ন্তু ঘনই। োহসল ক  শয়োন 
খাসলদ খা ান মারা পসিসছ? ক ন্তু ওরা ক ছু জানাসে না ঘ ন?’ 

‘ওসব ঘভসব লাভ ঘনই। িল সবাই কনসি যাই। বাইসর যারা পাহারায় 
আসছ, োসদর আকম খাসদর িারধাসর পাহারায় থা সে বসলকছ।’ বলল আর 
এ জন।  

অে এ জন বলল, ‘আমাসদর রাকব্ব প্রধান ঘেকভে ইয়াহুদস  জানাসনা 
দর ার কছল না ক ?’ 

‘আমরা খবর পাওয়ার পর োস ও খবরটা জাকনসয়কছ। আবার এইমাত্র 
ঘটকলসফান  সরকছ। কেকন বসলসছন, খাসলদ খা ান ঘযন জীবন্ত ঘবর হসে না 
পাসর। হেযাই োর এ মাত্র শাকস্ত। ঘদখামাত্রই োস  হেযা  রসে হসব।’ বলল 
কেেীয়জন।  

কলফসটর দরজা েখন পুসরাপুকর খুসল কগসয়কছল।  
ওরা এ সাসথ কলফসটর কদস  একগসয় আসসছ। ওসদরও হাসে 

ঘেনগান।  
আর ফটু দুই-কেন এসগাসলই আহমদ মুসা ওসদর নজসর পসি যাসব 

পুসরাপুকর।  
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ওরা এ সুসযাগ পাওয়ার আসগই আহমদ মুসা ঘমকশন করভলভাসরর কট্র্গার 
ঘিসপ ঘরসখ ঘবকরসয় এল কলফসটর দরজার আিাল ঘথস । 

আহমদ মুসার ঘমকশন করভলভার গুকল বৃকি শুরু  সরকছল দরজার 
ওপাসশর প্রান্ত ঘথস । মুহূসেবই আহমদ মুসা দরজার মাঝ বরাবর এসস দােঁিাবার 
সাসথ সাসথই অধব বৃত্তা াসর  ুসর দরজার এ প্রাসন্ত এসস থামল।  

ক ছ ুবুসঝ ওিার আসগই, পািা আক্রমসণর ঘ ান ঘিিা না  সরই ওরা 
ছয়জন গুকল ঘখসয় ঝােঁঝরা ঘদহ কনসয় লাশ হসয় পসি ঘগল। 

এ গুকলর শব্দ বাইসর ঘগসল ক  প্রকেকক্রয়া হয়, ঘদখার জসে আহমদ মুসা 
কলফট ল   সর কদসয় ঘবকরসয় অল্প দূসর কলফটমুখী এ টা  সর প্রসবশ  রল। 
 রকট অন্ধ ার।  

ক সর ঘ উ ঘনই কনশ্চয়।  সর ঘ উ থা সল গুকলর শসব্দ কনশ্চয় ঘস ঘবর 
হসো। 

আহমদ মুসা দরজার এ পাসশ অন্ধ াসর দােঁিাল। ভাবল, এখাসন 
দােঁকিসয়ই  সয়  কমকনট ঘস প্রেীক্ষ্া  রসব গুকলর শসব্দ ঘভের বা বাইসর ঘথস  
ঘ উ একদস  এসগায় ক না। 

আহমদ মুসার অসপক্ষ্ার পালা শুরু। োর োন হাসের করভলভারটা 
উদযে।  

হিাৎ মাথার ঘপছসন এ টা ভাকর েশব অনুভব  রল আহমদ মুসা। ঘসই 
সাসথ এ টা   বশ  ণ্ঠ বসল উিল, ‘ঘোমার হাসের করভলভার ঘফসল.....।’ 

ঘলা কটর বা য ঘশে হসলা না। োর বদসল োর মুখ ঘথস  ঘবকরসয় এল 
এ টা আেবনাদ।  

ঘলা কটর  থা ঘশে হবার আসগই আহমদ মুসার ঘমকশন করভলভাসরর 
 সয় কট গুকল োর বু  এসফােঁি-ওসফােঁি  সর কদসয়সছ।  

মাথার ঘপছসন ভাকর ক ছুর েশব এবিং োর সাসথ   বশ  ণ্ঠ শ্রুে হবার 
সাসথ সাসথই আহমদ মুসার আত্মরক্ষ্ার কিন্তা মুহূেবও ঘদকর না  সর কসদ্ধান্ত কদসয় 
কদসয়কছল।  
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েখন আহমদ মুসার ঘদহ ঘবােঁটা ঘথস  খসস পিা ফসলর মসোই টুপ  সর 
দ্রুে কনসি ঘনসম কগসয়কছল এবিং োর ঘিসয়ও দ্রুে উপসর উসি এসসকছল োর 
করভলভার ধরা োন হাে।  

আহমদ মুসার মাথা যখন ঘলা কটর ঘপট পযবন্ত ঘনসম এসসকছল, েখন 
আহমদ মুসার োন হাে ঘপ েঁসছ কগসয়কছল োর মাথার উপসর। েজবনী ঘিসপকছল 
আহমদ মুসা ঘমকশন করভলভাসরর কট্র্গাসর। গুকলর বৃকি ছুটকছল ঘপছসনর ঘলা কটর 
বু  লসক্ষ্য।  

ঘলা কটর মসনাসযাগ ঘ ন্দ্রীভূে কছল োর  থার কদস , োর করভলভাসরর 
কট্র্গাসর থা া েজবনীর কদস  নয়। যখন ঘস ঘটর ঘপল োর করভলভার ঘথস  
টাসগবসটর মাথা খসস ঘগসছ, েখন  থা বন্ধ  সর করভলভাসরর নল কর-অযােজাে 
 রার জসে ঘযটুকু সময় োর প্রসয়াজন কছল, ঘসটা ঘস পায়কন। োর আসগই গুকল 
বৃকি আছসি পসিকছল োর বুস । এই অসে বোই োর মুখ বন্ধ  সর কদসয়সছ।  

ঘলা কটর লাশ ঘপছসন কছটস  পসি ঘগসছ। 
আহমদ মুসা উসি দােঁকিসয় আসগর মসো পকজশন কনল ঘসই দরজার 

পাসশই। আর ঘবকশ ঘদকর  রসে হসলা না। 
দ্রুে, কনঃশব্দ পাসয় কশ ারী ঘবিাসলর মসো ছুসট এল ঘেনগানধারী 

কেনজন ঘলা ।  
িারকদস  নজর ঘরসখ োরা ছুসট এল লাসশর কদস । লাসশর কদস  

এ বার োক সয়ই োরা ঘিাখ ভরা আেিং  কনসয় ঘেনগান বাকগসয় ক  ঘযন 
পরামশব  রল কেনজসন।  

আহমদ মুসা  র ঘথস  ঘবকরসয় এল প্রশস্ত  করসোসর।  
আহমদ মুসা ওসদর মাথার উপর কদসয় গুকল ছুেঁিল। বলল, ‘ঘোমাসদর 

অস্ত্র ঘফসল কদসয় হাে েুসল......।’ 
 থা ঘশে না  সরই আহমদ মুসা কনসজর ঘদহস  বাম কদস  ঘমসঝর উপর 

ছুেঁসি কদল। এ  ঝােঁ  গুকল এসস ঘস ঘযখাসন দােঁকিসয়কছল ঘসখান কদসয় ছুসট ঘগল। 
আহমদ মুসা দােঁকিসয় থা সল োর বু , মাথা ঝােঁঝরা হসয় ঘযে।  
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আহমদ মুসা বােঁ কদস  ঝােঁপ কদসলও োর েজবনী করভলভাসরর কট্র্গার 
ঘথস  সসরকন এবিং োর দু’ঘিাখও কনবদ্ধ কছল ওসদর ওপর। ঝােঁপ ঘদবার পসরই 
ঘস কট্র্গার কটসপ ধসরকছল ঘমকশন করভলভাসরর। আহমদ মুসা শূসে থা সেই এ  
ঝােঁ  গুকল ওসদর কদস  ছুসট কগসয়কছল। আহমদ মুসার ঘদহ যখন মাকটসে পিল, 
েখন ঘমকশন করভলভাসরর গুকলসে ঝােঁঝরা হসয় যাওয়া ওসদর ঘদহও পসি 
যাকেল।  

আহমদ মুসা উসি দােঁিাল। মসন মসন প্রশিংসা  রল ওসদর কেনজসনর। 
মৃেযুস  ওরা ভয়  সরকন। প্রথম সুসযাসগই ওরা শত্রুস  আ াে ঘহসনসছ। আহমদ 
মুসা ওসদর মুভসমন্ট বুঝসে ঘপসর যকদ যথাসমসয় ঝােঁপ না কদে, োহসল ওসদর 
আক্রমণ সফল হসো।  

আহমদ মুসা উসি দােঁকিসয়ই ছুটল কসনাগসগর ঘগসটর কদস ।  
কসনাগসগর ঘগসটর সামসন কবশাল এ টা হল  র। এটাই প্রধান প্রাথবনা 

 ক্ষ্। প্রাথবনা  সক্ষ্র পূবব প্রাসন্ত এ টা প্রশস্ত  করসোর প্রধান ঘগট পযবন্ত একগসয় 
ঘগসছ।  করসোসরর দু’পাসশ  সক্ষ্র সাকর।  

আহমদ মুসা যখন হল ঘপকরসয়  করসোর মুসখর  াছা াকছ ঘপ েঁসছসছ, 
েখন ঘদখল কেনজন ঘেনগানধারী  করসোসর প্রসবশ  সরসছ। ওরা ঘদখসে 
ঘপসয়সছ আহমদ মুসাস , আহমদ মুসাও ঘদসখসছ ওসদর।  

ওসদর  করসোসর ঘদসখই এ টা কপলাসরর আিাসল আেয় কনল আহমদ 
মুসা।  

আহমদ মুসাস  ঘদসখই ওরা গুকল ছুেঁিসে শুরু  সরসছ। গুকল ছুেঁিসে 
ছুেঁিসেই ওরা একগসয় আসসছ। 

আহমদ মুসা কপলাসরর ঘপছসন লুক সয়সছ, ঘদসখসছ ো ওরা। ওরা 
গুকলবেবণ অবযাহে ঘরসখ একগসয় ঘগসলা কপলার লসক্ষ্য। আহমদ মুসা ঘযন পািা 
গুকলবেবসণর সুসযাগ না পায়, এটাই ওরা িাসে।   

সকেযই আহমদ মুসা ঘব ায়দায়। গুকল এসস কপলারস  এমনভাসব ঘছেঁস  
ধসরসছ ঘয, উেঁক  মারা ক িংবা গুকল  রার জসে করভলভার ধরা হাে বাইসর ঘনয়ার 
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ঘ ান সুসযাগ ঘনই। গুকলগুসলা আসসছ মাথা সমান উেঁি ুঘরি কদসয়। োর উপসর 
গুকলর ঘলসভল উিসছ না।  

ওরা  করসোর পার হসয় সামসন এসগাসে িাসে।  
আহমদ মুসা কপলাসরর ওপর কদস  ো াল। ঘদখল, কপলাসরর প্রায় আট 

কফসটর মাথায় কপলাসরর ঘভের ঘথস  ইোসের এ টা বার এ  কফসটর মসো 
ঘবকরসয় এসসসছ। ইোে বাসরর প্রান্তটা উপর কদস  বােঁ াসনা। সম্ভবে 
ঘেস াসরশন কপস অথবা ঝুলন্ত ফসুলর বাসস্কট টািাসনার জসেই সবগুসলা বা 
ঘ ান ঘ ান কপলাসর এ ধরসনর ইোে বার রাখা হসয়সছ। 

আিাহর অসশে শু করয়া আদায়  রল আহমদ মুসা। এটা োর জসে 
এ  অমূলয সাহাযয।  

আহমদ মুসা োর ঘমকশন করভলভাসরর বােঁট  ামসি ধসর দু’হাে উপসর 
েুসল ইোে বারকট ধরার জসে কবসকমিাহ বসল লাফ কদল।  

হাসে ঘপসয় ঘগল ইোে বারকট।  
ইোে বারকট দু’হাসে ধরার পর বাম হাসের উপর ঘদসহর ভার ঘছসি 

কদসয় োন হাে মুক্ত  সর মুসখ  ামসি ধসর রাখা করভলভারকট হাসে কনল। গুকল 
েখনও এ ই ঘলসভসল হসে। োর মাসন, আহমদ মুসা লাফ কদসয় উপসর উসিসছ 
এটা োরা ঘটর পায়কন। খুকশ হসলা আহমদ মুসা। উেঁক  ঘমসর ঘদখল, ওরা 
 করসোর ঘথস  হসল ঘনসম এসসসছ। আহমদ মুসা সময় নি  রল না। ওরা ঘটর 
ঘপসয় ঘগসল আবার সিং সট পিসব ঘস।  

ওসদর এ জন আহমদ মুসার কপলাসরর উপর কদস  ইিংকগে  সর ক  
ঘযন বসল উিল। সিংসগ সিংসগই ওসদর কেনজসনর ঘিাখ একদস  কনবদ্ধ হসলা, আর 
নসি উিল ওসদর ঘেনগান।  

সবক ছ ু বুসঝ ঘগল আহমদ মুসা। প্রস্তুে কছল ঘস। োর ঘমকশন 
করভলভারও তেকর। োর েজবনী ঘিসপ বসল করভলভাসরর কট্র্গাসর।  

লক্ষ্য এস বাসর নাস র েগায়।  
ওরাও ঘদখসে ঘপসয়কছল আহমদ মুসার করভলভার। ওসদর কবফাকরে 

ঘিাসখ মকরয়াভাব। উসি আসকছল ওসদর কেনকট ঘেনগান।  
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ক ন্তু ঘেনগানগুসলা টাসগবট পসয়সন্ট উসি আসার আসগই ওরা আহমদ 
মুসার ঘমকশন করভলভাসরর গুকল বৃকির কশ ার হসয় ঘগল। পসি ঘগল হসলর 
ঘমসঝসে কেনকট লাশ।  

আহমদ মুসা লাফ কদসয় নামল কপলাসরর ইোে বার ঘথস ।  
ঘনসমই  করসোসরর কদস  ছুসট কগসয় ঘদখল, কসনাগসগর প্রধান দরজাকট 

বন্ধ। ওরা দরজা বন্ধ  সর কদসয়ই ঢুস কছল। 
আহমদ মুসা ঘপছন কফসর ছুটল কলফসটর কদস । কলফট কদসয় নামল 

‘গ্রাউন্ে ট’ুঘে। ছুটল ঘসই ঘখােঁয়াসির কদস । ঘখােঁয়াসির ঘদয়াসল ‘5’ আ ৃকেসে 
সাজাসনা কফিংগার কপ্রসন্টর মসো পােঁিকট  াসলা দাগ েখনই পরীক্ষ্া  রসে 
ঘিসয়কছল। আক্রান্ত হবার ফসল পাসরকন। ঘসটাই এখন ঘদখসে িায় ঘস।  

আহমদ মুসা ঘখােঁয়াসি ঢুস  ঘসই ঘদয়াসল কফিংগার কপ্রসন্টর মসো 
কিিগুসলার মুসখামুকখ দােঁিাল।  

কিিগুসলার উপর নজর পিসেই আনসন্দ উজ্জ্বল হসয় উিল আহমদ 
মুসার ঘিাখ। পােঁিকট  াসলা কিসির সবগুসলাই সুেি কফিংগার কপ্রন্ট।  

আহমদ মুসার ঘ ান সসন্দহ ঘনই ঘয, ঐ কফিংগার কপ্রন্ট কনহে পােঁি 
ঘগাসয়ন্দার। োরা োসদর মৃেুয কনকশ্চে ঘজসনই মৃেযুর পূসবব শত্রুস  কিকিে  রার 
জসে এই কফিংগার কিি ঘরসখ ঘগসছ এ টা দশবনীয় পদ্ধকেসে। 

আহমদ মুসা পস ট ঘথস  ঘমাবাইল হাসে কনসয়  ল  রল ঘজনাসরল 
োকহর োকর স । ঘজনাসরল োকহর োকর  আহমদ মুসার  ণ্ঠ শুনসে ঘপসয়ই 
বসল উিল, ‘ক  খবর খাসলদ খা ান! আপকন ভাসলা আসছন? এইমাত্র ঘগাসয়ন্দা 
সূত্র জানাল, কসনাগসগ ঘগালাগুকল িলসছ। ওখাসন পুকলশ ঘগসছ। আকমও আসকছ। 
অভযন্তরীণ কনরাপত্তা প্রধান হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা  ামালও যাসেন।’ উসেগ 
ঘজনাসরল োকহসরর  সণ্ঠ।  

‘পােঁি ঘগাসয়ন্দা সম্ভবে কনহে হসয়সছন। োরা এ টা গুরুত্বপূণব কিি 
ঘরসখ ঘগসছন। আসুন ঘদখসবন। ঘগাটা কসনাগগ েদন্তও হওয়া প্রসয়াজন। 
আপনারা এসলই আকম ঘবরুব। আমাস  এ টু ঘবরুসে হসব জরুকর  াসজ।’ বলল 
আহমদ মুসা।  
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আহমদ মুসা থামসেই ঘজনাসরল োকহর োকর  বসল উিল, ‘ক ন্তু 
কসনাগসগর ক  অবস্থা, ক   সটসছ, ো ঘো বলসলন না। এে গুকল-ঘগালা.....।’ 

োস   থা ঘশে  রসে না কদসয়ই আহমদ মুসা বলল, ‘আকম এখাসন 
আসকছ, এ খবর এরা আসগই ঘপসয় যায়। োর ফসল আমার ঘগাপন অনুসন্ধান 
সম্ভব হয়কন। রক্তক্ষ্য়ী সিং েব হসয়সছ। ওসদর পসনর জন মারা ঘগসছ। এই মুহূসেব 
কসনাগসগ ওসদর ঘ ান ঘলা  ঘনই।’ 

‘আপকন ওখাসন যাসেন, এ খবর ওরা আসগই ঘপসয় যায়?’ বলল 
ঘজনাসরল োকহর োকর ।  

‘হ্যােঁ, ঘপসয় যায়।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘আপকন ঘো সুস্থ আসছন?’ প্রশ্ন ঘজনাসরল োকরস র।  
‘আলহামদুকলিাহ্। ভাসলা আকছ।’ আহমদ মুসা বলল।  
 
 
 
আহমদ মুসা কসনাগগ ঘথস  ঘবকরসয় ঘগল োর গাকির  াসছ। গাকিটা ঘস 

পা ব  সর এসসকছল কসনাগসগর বাইসর রাস্তার পাসশ।  
আহমদ মুসা গাকির  াসছ ঘযসেই রাস্তার ওপ্রাসন্তর কদ  ঘথস  এ টা 

গাকি এসস আহমদ মুসার  াসছ দােঁিাল। গাকি ঘথস  ঘবকরসয় এল কমস লকেফা 
আরবা ান। বলল আহমদ মুসাস , ‘স্যার, ও গাকির ঘ াথাও ওরা ঘবামা বা ঘ ান 
কবসফার  ঘরসখ ঘগসছ। ও গাকিসে এখন উিসবন না। িলুন ঐ গাকিসে। মযাোম 
আসছন।’ 

ঘবামা ও কবসফারস র  থা শুসন িমস  উিল আহমদ মুসা। ক ন্তু োর 
ঘিসয়ও ঘবকশ িমস  উিল মযাোম মাসন ঘজাসসফাইন এখাসন আসার সিংবাসদ।  

‘আপনারা এখাসন, এ সমসয়?’ দু’ঘিাখ  পাসল েুসল বলল আহমদ 
মুসা।  

উত্তসরর অসপক্ষ্া না  সরই আহমদ মুসা এসগাসলা গাকির কদস । 
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আহমদ মুসা গাকির  াসছ ঘপ েঁছসেই গাকির ঘপছন কসসটর দরজার  ােঁি 
ঘনসম ঘগল। জানালা কদসয় ঘশানা ঘগল ঘজাসসফাইসনর  ণ্ঠ, ‘আসসালাম ু
আলাইকুম, আসুন।’ 

গাকির দরজাও খুসল ঘগল ঘসই সাসথ।  
আহমদ মুসা গাকিসে উসি বসসেই ঘজাসসফাইন আবার বলল, 

‘আলহামদুকলিাহ্, কেকন সুস্থ ঘরসখসছন ঘোমাস ।’ 
‘আলহামদুকলিাহ্। ঘোমরা এখাসন ঘজাসসফাইন! আমার  াসছ ঘো 

স্বসের মসো লাগসছ।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘আকমও ভাকবকন আসব, ক ন্তু এসস ঘগকছ। পসর  থা হসব, এবার িকল 

আমরা।’ 
বসল ঘজাসসফাইন হাে কদসয় ইশারা  সর ো ল োর পারসসানাল 

ঘসসক্রটাকর কমস লকেফা আরবা ানস ।  
লকেফা আরবা ান এসস ড্রাইকভিং কসসট উিকছল।  
‘আকমই ড্রাইভ  রব। এই রাসে কমস লকেফার ড্রাইভ না  রাই ভাসলা।’ 

বসল আহমদ মুসা গাকি ঘথস  নামসে যাকেল।  
ঘজাসসফাইন আহমদ মুসার হাে ধসর আটস  ঘফসল বলল, ‘কমস লকেফা 

খুবই এিপাটব ড্রাইভার। উইমযান  ার ঘরকসিং-এ কমস লকেফা ইস্তামু্বসলর 
িযাকম্পয়ন। ওস , গাকি ছািুন কমস লকেফা।’  

গাকি োটব কনসয় িলসে শুরু  রল।  
আহমদ মুসা আবারও বলল, ‘ঘজাসসফাইন, ঘোমরা এই রাসে এই 

কবপসদর মসধয এখাসন এসসছ! আকম ঘয কবশ্বাস  রসে পারকছ না।’ 
‘পসর সব বলব। েুকম কনকশ্চন্ত থা । আমার  াসছ ঘোমার ঘদয়া ঘমকশন 

করভলভার আসছ, ঘজকফ কজনার  াসছও করভলভার কছল, লকেফা আরবা াসনর 
 াসছও করভলভার আসছ। েুকম জান না, আমাসদর কমস লকেফা আরবা ান বয়সস 
 ম হসলও ঘসনাবাকহনী ঘথস  ঘজদ  সর করটায়ারসমন্ট ঘনয়া এ জন কব্র্কলয়ান্ট 
ঘসনা অকফসার অথবাৎ  যাসপ্টন। আর টুসয়কন্ট ফাইভ এজ গ্রুসপ কমস লকেফা 
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ঘসনাবাকহনীসে পরপর কেনবার র যানেম কপস্তল শুকটিং-এ িযাকম্পয়ন কছল। ঘস 
দক্ষ্ো োর আরও ঘবসিসছ।’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘কমস লকেফা আরবা ানস  ধেবাদ। আকম 
খুব খুকশ ঘয, েুকম োস  কপএস কহসসসব ঘপসয়ছ। ক ন্তু এ টা কবেয় েুকম জান না 
ঘজাসসফাইন, কমস লকেফা আরবা ান ঘসনাবাকহনী ঘথস  করটায়ারসমন্ট কনসলও 
েুক ব ঘসনাবাকহনীর ঘস্বোসসবী মকহলা ঘগাসয়ন্দা ইউকনসটর এ জন বি অকফসার 
এখন ঘস।’ 

কবস্ময় নামল ঘজাসসফাইসনর ঘিাসখ-মুসখ, োর সাসথ আনন্দও। 
আর কমস লকেফা আরবা ান িমস  উসি মুহূসেবর জসে এ বার ঘপছন 

কফসর োক সয় কনসয় বলল, ‘ধেবাদ স্যার। ক ন্তু আকম যেদূর জাকন, এই 
কবেয়টাসো স্যার, আপনার জানার  থা নয়।’ 

‘আমার জানার  থা নয়, এ  থা কি । আমাস  ঘ উ জানায়কন। ক ন্তু 
আপনাস  প্রথম কদন ঘদসখই ঘজসন ঘফসলকছ ঘয, আপকন েুক ব ঘসনাবাকহনীর ‘কভ 
েকেউ কস এস’ ইউকনসটর (Voluntary Women Counter-spionage 
Unit) সদস্য।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘ধেবাদ স্যার। ক ন্তু ক ভাসব ঘসটা জানসলন?’ কমস লকেফা 
আরবা াসনর ঘিাসখ-মুসখ কবস্ময়।   

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘আপনার বােঁ হাসের অনাকম ায় এ টা 
ঘগাল্ড করিং আসছ। ঘয ঘগাল্ড করিং-এ ‘VWCS’ অক্ষ্রগুসলা উৎ ীণব আসছ। আকম 
জাকন, ‘VWCS’-এর স ল সদসস্যর বােঁ হাসের অনাকম ায় এই করিং থাস । এটা 
োসদর প্রাথকম  আইসেকন্টকফস শন।’ 

কমস লকেফা আরবা াসনর ঘিাসখ-মুসখ নামল এবার অপার কবস্ময়। 
বলল, ‘এই ঘছাট কবেয়টাও আপনার নজর এিায়কন স্যার! আপকন অসাধারণ, 
অনে অসাধারণ স্যার আপকন।’ 

‘আপকনও  ম অসাধারণ নন কমস লকেফা। আকম খুব খুকশ আপনাস  
সাথী ঘপসয়।’  
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বসলই ঘজাসসফাইন প্রসঙ্গ পাকিসয় বলল, ‘কসনাগসগ ক   টল, এটা ক ন্তু 
আমাসদর জানা হয়কন।’ 

‘ঘসটা বলব, ক ন্তু োর আসগ বল, ঘজকফ কজনা ঘ  যার নাম েুকম বলসল।’ 
আহমদ মুসা বলল।  

হাকস ফসুট উিল ঘজাসসফাইসনর মুসখ। বলল, ‘ও ঘহা, ঘোমাস  ঘো বলা 
হয়কন। ওটা আমার ঘসই বান্ধবীর নাম, হযরে আবু আইয়ুব আনসারীর মাজাসর 
যার সাসথ আমার ঘদখা। েুকম এটা জান।’ 

‘োহসল ‘ঘজকফ কজনা’ োর নাম। ক ন্তু কেকন ঘোমার সাসথ এই সমসয় 
এসলন ক   সর? এবিং কেকন এখন ঘ াথায়?’ 

‘ঘস অসন   থা। এেক্ষ্ণ কছসলন। পুকলশ কসনাগসগ ঘঢা ার পর উকন 
িসল ঘগসছন। হিাৎ অসুস্থ ঘবাধ  রকছসলন।’ বলল ঘজাসসফাইন।  

‘ছািসল ঘ ন? এে রাসে উকন ক ভাসব ঘগসলন?’ আহমদ মুসা বলল।  
‘অসুকবধা হসব না। উকন কনসজর গাকি কনসয় এসসকছসলন। োর সাসথ োর 

কপএ মকহলাও রসয়সছন।’ বলল ঘজাসসফাইন। 
‘ক ন্তু কেকন ঘোমার সাসথ এসলন, োস  এই রাসে ঘপসল ঘ াথায়?’ 

আহমদ মুসা বলল।  
‘ঘসটাই ঘো আসল  থা। োর  াছ ঘথস ই জানসে পাকর, েুকম 

কসনাগসগ যাে এবিং শত্রুরা ঘোমার যাওয়ার খবর আগাম ঘপসয় ঘগসছ। 
আকম....।’ 

ঘজাসসফাইসনর  থার মাঝখাসন আহমদ মুসা বসল উিল, ‘কেকন 
ঘোমাস  জানান?’ আহমদ মুসার ঘিাখ ভরা কবস্ময়।  

‘হ্যােঁ, কেকন আমাস  জানান।’  
‘উকন ক ভাসব জানসলন?  ’টায় কেকন জানান?’ 
‘উকন রাে দশটা ঘথস  আমাস  ঘটকলসফান  রকছসলন। আমার ঘমাবাইল 

বন্ধ কছল, আকম কগসয়কছলাম ঘোপ াকপ প্রাসাসদর এ  সািংসৃ্ককে  অনুষ্ঠাসন। রাে 
এগারটা পযবন্ত আকম কছলাম ঘসখাসন। উকন আমাস  ঘটকলসফাসন না ঘপসয় ঘসাজা 
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আমার বাসায় িসল এসস আমার জসে অসপক্ষ্া  রকছসলন। আকম কফসর এসস োর 
 াছ ঘথস  সবক ছ ুশুকন এবিং সিংসগ সিংসগই ঘোমাস  ঘটকলসফান  কর।’ 

‘এই খবর ঘদবার জসে কেকন ঐ রাসে ঘোমার ওখাসন এসসকছসলন!’ 
বলল আহমদ মুসা। োর ঘিাসখ কবস্ময়।  

‘খুব ভাসলা বন্ধু কেকন আমার। খবরটা োস  খুবই উকেগ্ন  সরকছল। আকম 
োর সাসথ যখন  থা বসলকছ, েখন োস  দারুণ উকেগ্ন ঘদসখকছ।’ ঘজাসসফাইন 
বলল।  

আহমদ মুসার ঘিাসখ-মুসখ েখনও দারুণ কবস্ময়। বলল, ‘ক ন্তু কেকন এই 
গুরুের খবরটা জানসলন ক   সর?’ 

‘এ কবেসয় আকম োস  কজসেস  সরকছলাম। কেকন বসলকছসলন, ঘসকদন 
রাে নয়টায় ইস্তামু্বল কবশ্বকবদযালসয়র কটিাসব ক্লাসব কগসয়কছসলন োর এ জন 
আসমকর ান অধযাকপ া বান্ধবীর সাসথ ঘদখা  রসে। বান্ধবীর  সক্ষ্ যাবার সময় 
এ টা  সক্ষ্র পাশ কদসয় কেকন যাকেসলন। রুমটার এ টা দরজা ঘখালা কছল। 
ঘভেসর ঘ উ এ জন ঘটকলসফাসন  থা বলকছসলন।  থার মসধয ঘোমার নাম 
‘খাসলদ খা ান’ শুসন ঘস থমস  দােঁকিসয় যায়। ঘভেসরর ঘলা কট ঘটকলসফাসন 
বলকছল, বুঝলাম। ক ন্তু খাসলদ খা ান ঘলা টা আল-আলা কসনাগসগ আজ রাসে 
যাসে, এটা কনকশ্চে হওয়া ঘগল ক   সর? োর  থা ঘশে হওয়ার ক ছ ুপর আবার 
 ণ্ঠ ঘশানা যায়। কেকন বসলন,  খন যাসে,  েজন যাসে- এটা ক  জানা ঘগসছ? 
োর  থা ঘশে হওয়ার পর আবার নীরবো। ক ছুপর োর  ণ্ঠ ঘশানা যায় আবার, 
খবসরর জসে ধেবাদ। দু’বার খাসলদ খা ান আমাসদর হাে ঘথস  ঘবেঁসি ঘগসছ, 
ঘসকদন খাসলদ খা ান আমাসদর এ জন ঘলা স  হেযা  সরসছ, োর আজ ঘশে 
কদন। কসনাগগ ঘথস  ঘস জীবন্ত ঘবর হসে পারসব না। োর মৃেযুদণ্ড আসগই 
ঘ াকেে হসয়সছ, আজ ো বাস্তবায়সনর রাে। োর  থা বন্ধ হসয় যায়। আর ঘ ান 
 থা হয়কন। এই ঘটকলসফাসনর  থা শুসন ঘস সিংসগ সিংসগই আমাস  ঘটকলসফান 
 সর। বার বার আমাস  পাওয়ার ঘিিা  সর ঘটকলসফাসন। না ঘপসয় ঘস ভীেণ 
উকেগ্ন হসয় ওসি। বান্ধবীর সাসথ  থা বলার ঘপ্রাগ্রাম বাকেল  সর ঘস ছুসট আসস 
আমার বাসায়। প্রায় ঘপ সন দু’ ন্টা অসপক্ষ্া  সর আমাস  পায়। আকম এজসে 
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দুঃখপ্র াশ  সরকছলাম। উত্তসর ঘস ক  বসলকছল জান? বসলকছল, আরও দু’ ন্টা 
অসপক্ষ্া  রসে হসলও  রোম।’ 

থামল ঘজাসসফাইন।  
‘ঘোমার বান্ধবী আসসলই ঘোমার সকেয ার এ জন বান্ধবী। োস  

আমার অসশে  ৃেেো কদও। আো বল, েুকম ঘো আমাস  খবর জানাসলই, 
আবার এসল ঘ ন? কেকনই বা এসলন ঘ ন?’ আহমদ মুসা বলল।  

‘এখাসনই ঘজকফ কজনার ভূকম া আসছ। ঘস আমাস  বসল, এই খবর 
ঘদয়াই যসথি নয়, কবেয়টা পুকলশস  জানাসনা উকিে। োর  থার উত্তসর সেয 
ঘগাপন  সর বললাম, োর ঘ ান বযাপাসর পুকলশস  জানাসনার অনুমকে ঘনই। 
েখন ঘস বসল, এ র ম হসে পাসর, োহসল ক ছ ুএ টা  রা দর ার। এে বি 
খবর পাওয়ার পর  সর বসস থা া সম্ভব ক   সর? আকম বকল, আমারও মন এটাই 
বলকছল। ক ন্তু আমরা ক   রসে পাকর? ঘস বসল, আমাসদর এ টা  াজই  রার 
আসছ, ঘসটা হসলা সিং সটর জায়গায় আমরা উপকস্থে হসে পাকর। আমরা ঘ ান 
সাহাসযয আসসে পারসবা ক না ঘসটা আিাহই বলসে পাসরন। ক ন্তু না ঘগসল 
আিাহ ঘয ক ছ ু  রসবন, োরও সুসযাগ থাস  না। োর এ  থার পর আমরা 
কসনাগসগ আসার কসদ্ধান্ত গ্রহণ  কর।’ থামল ঘজাসসফাইন।  

‘ঘোমার বান্ধবী ঘো আমার কবস্ময় বাকিসয়ই েুলসছ। আশ্চযব, এমন 
বান্ধবী এখসনা দুকনয়াসে কমসল?’ 

বসল এ টু থামল আহমদ মুসা। বলল আবার, ‘ঘোমার বান্ধবী ঘজকফ 
কজনা ক  ঐ অধযাপস র নাম বসলকছসলন?’ 

‘আকম কজসেস  করকন, কেকনও বসলসছন বসল মসন পিসছ না।’ বলল 
ঘজাসসফাইন।  

‘নামটা জানসে হসব।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘জানা যাসব। স াসলই ঘজসন ঘনব।’ বলল ঘজাসসফাইন।  
‘নামটা না জানাসলও িলসব ঘজাসসফাইন। রুমটার নাম্বার ক িংবা 

আইসেকন্টকফস শন ঘপসলও িলসব।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘ওটা ঘো পাওয়া যাসবই।’ বলল ঘজাসসফাইন।  
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গাকি েখন ঘগাসল্ডন হসনবর কেেীয় ব্র্ীজ অকেক্রম  রকছল।  
বাইসর দৃকি কছল ঘজাসসফাইসনর। বলল, ‘রাসের ঘগাসল্ডন হনব, মমবর 

সাগর, বসফরাসসর পটভূকমসে ইস্তামু্বলস  অপরূপ লাসগ। সকেযই ইস্তামু্বল 
ভূমধযসাগসরর েীসর সবুজ জনপসদর গলায় কবমুগ্ধ রী ঘস ন্দসযবর এ  মুক্তা।’ 

আহমদ মুসাও দৃকি কফকরসয়কছল বাইসর। বলল, ‘আমার মসন ক  হয় 
জাসনা ঘজাসসফাইন? পৃকথবীর সববসেষ্ঠ  কবর সববসেষ্ঠ এ   কবো হসে 
ইস্তামু্বল।’ 

‘ধেবাদ। আকমও ক  ক ছ ু বলসে পাকর?’ বলল কমস লকেফা 
আরবা ান।  

‘বলুন, কমস লকেফা।’ ঘজাসসফাইন বলল।  
‘ইস্তামু্বসলর মানুেগুসলা সম্পস ব ক ছ ুবলুন।’  
‘বুসঝকছ কমস লকেফা, আপকন ক  বলসে িান। ইস্তামু্বসলর মসোই 

ইস্তামু্বসলর ইকেহাসও ইকেহাসসর পাোয় কবসশে  সর, মুসকলম ইকেহাসসর পাোয় 
ঘপ্রাজ্জ্বল এ  মুক্তার মসো। সুলোন কেেীয় মুহাম্মদ এবিং ঘসাসলমান দয 
মযাগকনকফসসন্টরা ইস্তামু্বসলর মুক্তার মসোই মানুে। ওরা ইস্তামু্বসলর শুধু নয়, শুধু 
েুরসস্কর নয়, ঘগাটা ইসলামী দুকনয়ার ঘেষ্ঠ সন্তান।’ 

‘ধেবাদ স্যার। আমরা এসস ঘগকছ।’ বলল কমস লকেফা আরবা ান।  
মমবর সাগসরর েীসর ঘোপ াকপ প্রাসাসদর কেেীয় ঘগট কদসয় প্রসবশ  রল 

গাকি।  
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৭ 
ঘরাসমলী দুসগব আহমদ মুসার অকফস  ক্ষ্।  
ঘিয়াসর বসস আসছ আহমদ মুসা।  
োর সামসন এ টা ফাইল ঘখালা। ফসটাসহ বাসয়াোটা টাইসপর 

 াগজপত্র ঘস ফাইসল।  
ফাইসলর কদস  োক সয় আসছ আহমদ মুসা। ক ন্তু দৃকি োর ফাইসল 

ঘনই। মন-মসনাসযাগটা হাকরসয় ঘগসছ অে ঘ াথাও।  
ঘভেসর োর এ  প্রবল অস্বকস্ত এবিং ঘোলপাি। কবশ্বাস  রসে  ি হসে 

োর, ক ন্তু  ুসর-কফসর োর সসন্দসহর দৃকি ঘসকদস ই পিসছ ঘ ন?  
আহমদ মুসার অকফস  সক্ষ্ হন্তদন্ত হসয় প্রসবশ  রল ঘজনাসরল োকহর 

োকর  এবিং োর সাসথ েঃ ঘশখ আবদুিাহ কবন বাজ।  
োসদর দু’জসনর পাসয়র শসব্দও আহমদ মুসার হাকরসয় যাওয়া ভাব 

 াটল না। মুখ েুলল না আহমদ মুসা। কনশ্চল, কনেন্দ ঘস। ঘযন ফাইসলর কদস  
োক সয় পাথর হসয় ঘগসছ ঘস।  

ঘজনাসরল োকহর োকর রা যেটা দ্রুে আহমদ মুসার অকফস  সক্ষ্ 
ঢুস কছল, েেটাই থমস  ঘগল োরা আহমদ মুসার কনসজস  হাকরসয় ঘফলা েন্ময় 
ভাব ঘদসখ।  

োরা  সয়  মুহূেব দােঁিাল। বুঝল োরা ঘয, আহমদ মুসা গভীর কিন্তায় 
কনমগ্ন।  

ঘজনাসরল োকহর োকর  ো াল েঃ ঘশখ বাসজর কদস ।  
েঃ ঘশখ বাজ এ টু সিল হসলা। আর দু’এ ধাপ একগসয় ঘটকবসলর ধাসর 

কগসয় বলল, ‘আসসালামু আলাইকুম, স্যার।’ 
িমস  উসি মুখ েুলল আহমদ মুসা।  
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সামসন ঘজনাসরল োকহর োকর  এবিং েঃ ঘশখ বাজস  ঘদসখ উসি 
দােঁিাল। ঘহসস বলল, ‘স্যকর, আপনারা দােঁকিসয় আসছন। আকম এ টু আনমনা হসয় 
পসিকছলাম। কিজ, বসুন আপনারা।’ 

বসল ঘজনাসরল োকহর োকর  ও েঃ ঘশখ বাজ।  
আহমদ মুসাও বসল।  
‘আপনার এমন আপনহারা ঘিহারা আকম আর  খনও ঘদকখকন। গে 

রাসে আপনার উপর কদসয় ঘয ধ ল ঘগসছ, োসে আপকন আজ অকফসস না 
আসসলও পারসেন। আপনার যসথি কবোম হসে না বসল আকম মসন  কর।’ বলল 
ঘজনাসরল োকহর োকর ।  

‘না, ঘসর ম ক ছ ু নয়। আকম ঘ ান ক্লাকন্ত অনুভব  রকছ না। আকম 
আমাসদর সমস্যাগুসলা কনসয়ই ভাবকছলাম।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘যার মন ক্লান্ত হয় না, োর ঘদহ ক্লান্ত হওয়ারও সুসযাগ পায় না। আপনার 
মন  খনও ক্লান্ত হবার নয়, আকম জাকন খাসলদ খা ান। েবু  াজ ও কবোসমর 
এ টা অিং  আসছ, ঘস অিং  মানসে হয় আমাসদর। যা , কমঃ খাসলদ খা ান। 
আকম এখাসন আসার আসগ ঘটকলসফান ঘপলাম হাজী ঘজনাসরল ঘমাস্তফা 
 ামাসলর। কেকন সািং াকে  খুকশ। কেকন জানাসলন, আপনার অনুমান শেভাগ 
কি । ঐ পােঁিকট কফিংগার কপ্রন্ট আমাসদর পােঁিজন ঘগাসয়ন্দার। োসদর গকলে 
ঘদহাবসশেও পাওয়া ঘগসছ। আর....।’ 

ঘজনাসরল োকহসরর  থার মাঝখাসন আহমদ মুসা বসল উিল, ‘ঘ াথায় 
পাওয়া ঘগসছ োসদর ঘদহাবসশে?’ 

‘খাসদর ঘফ্ল্াসর ঘয পাথরটা ঘদকখসয় এসসকছসলন। বসলকছসলন ঘয, 
পাথরটা ঘ ান সুিঙ্গ বা কসেঁকি পসথর মুখ হসে পাসর। কি ই পাথরটা সকরসয় এ টা 
কসেঁকিপথ পাওয়া ঘগসছ। কসেঁকিটা কসনাগগ ঘথস  ঘবরুবার এ টা ঘগাপন পথ। ঐ 
কসেঁকি কদসয় এ টা সুযয়াসরজ পথও পাওয়া ঘগসছ। ঘসখাসনই পােঁিকট লাশ পাওয়া 
ঘগসছ।’  
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এ টু থামল ঘজনাসরল োকহর োকর । বসল উিল সিংসগ সিংসগই আবার, 
‘যা বলকছলাম, কসনাগগ সািব  সর ক ছ ুমূলযবান েকুসমন্ট পাওয়া ঘগসছ বসল মসন 
 রা হসে। সবাই মসন  রসছ, আপনার ঘদখা দর ার ওগুসলা।’ 

‘আলহামদুকলিাহ্। আকম ঘদখব ওগুসলা। আো, কসনাগসগ যারা মারা 
ঘগসছ, োসদর পকরিয় পাওয়া ঘগসছ?’ বলল আহমদ মুসা।  

‘ঘস ঘিিা হসে। েসব লাসশর মসধয আপকন যার  থা বসলকছসলন, ঘসই 
েঃ ঘেকভে ইয়াহুসদর লাশ ঘনই।’  

‘ওসদর  থা-বােবায় শুসনকছলাম ঘয উকন কসনাগসগর বাইসর আসছন, েসব 
এসসসছন ক িংবা এসস ঘপ েঁসছকছল ক না এটা কনকশ্চে হবার জসেই লাসশর মসধয 
োস  সন্ধান  রার  থা বসলকছলাম।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘জনাব খাসলদ খা ান, রাসেই ঘপ্রকসসেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী আপনার 
কসনাগগ অপাসরশসনর ঘরজাসির  থা শুসনসছন। ঘভার রাসেই োরা আমাস  
ঘটকলসফান  সর োসদর ধেবাদ ও  ৃেেো আপনাস  জানাসে বসলসছন। 
আপকন োসদর  ল  রসল োরা খুকশ হসবন। ঘভার রাসে ঘটকলসফান  সর 
আপনাস   ি কদসে োরা িানকন।’ 

‘কি  আসছ, আকম োসদর ঘটকলসফান  রব। ক ন্তু আমরা আসসল খুব 
এ টা এসগাইকন। ওসদর খবর ঘদবার মসো ঘেমন ক ছ ু ঘনই।’ আহমদ মুসা 
বলল।  

‘বলসছন ক  আপকন! আমরা গে  সয়  মাসস এ  ইকি এসগাসে 
পাকরকন। আপকন মাত্র  সয়  কদসন শুধু েিযন্ত্রটাস ই সামসন এসন ঘফলা নয়, 
োসদর উপর আপকন শক্ত আ ােও  সরসছন।’ বলল ঘজনাসরল োকহর োকর ।  

‘ক ছুটা আমরা একগসয়কছ বসট। ক ন্তু োসদর কদস  এসগাবার দরজা 
আমরা ঘপসয়কছলাম। ঘসটা আল-আলা কসনাগগ। ক ন্তু গে রাসের পর ঘস দরজা 
বন্ধ হসয় ঘগল। আকম বন্ধ  রসে ঘিসয়কছলাম না, মাত্র এ টা ঘগাপন অনুসন্ধাসন 
কগসয়কছলাম। ক ন্তু আমার যাওয়াটা জানাজাকন হসয় যাওয়ায় বি  টনা  সট ঘগল 
এবিং ঘস দরজাটা বন্ধ হসয় ঘগল। এখন আমাসদর সামসন দু’কট দুববল অবলম্বন 
অবকশি আসছ, ঘস দু’টা হসলা ....।’ 
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বসল হিাৎ ঘথসম ঘগল আহমদ মুসা। োর মসন হসলা, কসনাগসগ যাবার 
কবেয়টা এভাসব বসলই জানাজাকন হসয় কগসয়কছল। ঘসকদনও োর কসনাগসগ যাবার 
খবরটা ঘজনাসরল োকহর োকর  ও েঃ ঘশখ বাসজর  াসছ আহমদ মুসা বসলকছল। 
ঘসভাসব আর ঘ ান  থা বলা যাসব না।  

আহমদ মুসাস  হিাৎ ঘথসম ঘযসে ঘদসখ ঘজনাসরল োকহর ও ঘশখ বাজ 
উৎসু  হসয় উিল। আহমদ মুসাস  খুব কিকন্তে ঘদসখ এ কবেসয় ক ছ ুনা বসল 
ঘজনাসরল োকহর োকর  কজসেস  রল, ‘জানা-জাকনর কবেয়টা ক ভাসব  টল? 
ওসদর  াসছ খবরটা ক ভাসব ঘপ েঁছল? আমার  াসছ কবেয়টা খুব সািং াকে  মসন 
হসে। মসন হসে, আমাসদর কনরাপত্তায় ঘ ান ফুসটা আসছ। এ ফসুটা বন্ধ না  রসল 
ঘো আমরা সামসন এসগাসে পারসবা না।’  

গম্ভীর হসয় উিল আহমদ মুসার মুখ, ‘আকম এ কবেয় কনসয় আসলািনার 
জসেই আপনাসদর ঘেস কছ।’ 

বসল নসি-িসি বসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এ পযবন্ত আমার মসন হয়, 
খবর পািার বা লী -আউট হওয়ার কেনকট  টনা  সটসছ। আকম আল-আলা 
পাহাসির পুকলশ আ বাইভসস ক  উসিসশ্য কগসয়কছলাম, ঘসটা শত্রুরা ঘজসন 
ঘফসল। পসর আকম োঃ ইয়াসাসরর বাসায় যাওয়ার খবরও পািার হসয় যায়। 
েৃেীয়  টনা গে রাসে। আকম ঘয কসনাগসগ যাকে, ঘসটাও শত্রুসদর আগাম জানা 
হসয় যায়। এর অথব আমাসদর অকফসস ঘ ান কলস জ রসয়সছ এবিং বাইসরর  াসরা 
সাসথ োর ঘযাগাসযাগ রসয়সছ।’ থামল আহমদ মুসা।  

ঘিাসখ-মুসখ উসেগ ফুসট উিল ঘজনাসরল োকহর োকর  ও েঃ ঘশখ বাজ 
দু’জসনরই। 

‘সািং াকে   থা! োহসল ঘো আমাসদর সব েথযই শত্রুরা ঘপসয় যাসে! 
এমন ক  এই  থা-বােবাও হয় ঘো!’ বলল েঃ ঘশখ বাজ। 

‘ঘশখ বাজ, ঘোমার ঘশে  থাটা আেিং জন । এেটা সসন্দহ  রার ক  
আসছ?’ বলল ঘজনাসরল োকহর োকর ।  

‘আমার এ থা বলার  ারণ হসলা, খাসলদ খা ান স্যার েথয পািাসরর 
ঘয কেনকট  টনার  থা উসিখ  সরসছন, ঘসখাসন স্যাসরর যাওয়ার কবেসয় 
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আমাসদর সাসথই আলাপ হসয়সছ। অকফসসর আর ঘ উ এসব কবেয় জানার প্রশ্নই 
ওসি না।’ বলল েঃ ঘশখ বাজ।  

‘কবেয়টা োহসল ঘো গুরুের অবস্থার কদস  টানব কনসে। আমাসদরস  
সামসন ঘরসখই োহসল সসন্দসহর যাত্রা শুরু  রসে হসব।’ ঘজনাসরল োকহর 
োকর  বলল।  

‘ঘজনাসরল োকহর োকর  দুইসয় দুইসয় িার হওয়ার মসো অিংস র  থা 
বসলসছন। ক ন্তু অিং  ও েিযন্ত্র এ  কজকনস নয়। েিযসন্ত্রর অন্ধ ার গকল অিংস র 
কনয়সম িসল না। এখাসন যা দৃশ্যমান হয়, বাস্তবো োর ঘিসয় কভন্ন হসয় থাস । 
আপনাসদর দু’জসনর সাক্ষ্াসে ঘয  থা হয়, ো পািার হওয়ার উৎস অসন  ক ছুই 
হসে পাসর। আমাসদর দৃকি ঘসকদস  কনবদ্ধ হওয়া দর ার।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘োহসল  রণীয় বলুন কমঃ খাসলদ খা ান।’ ঘজনাসরল োকহর োকর  
বলল।  

আহমদ মুসা োর ফাইসলর েলা ঘথস  এ খণ্ড  াগজ ঘবর  সর 
ঘজনাসরল োকহসরর হাসে েুসল কদসয় বলল, ‘এই  াজটা এখকন এই মুহূসেব সম্পন্ন 
 রসে হসব। ঘসনাবাকহনীর এ কবেয়  এ জন এিপাটব এসসসছন। কেকনই  াজটা 
 রসবন। োর অনুসন্ধান ঘশে না হওয়া পযবন্ত আমরা ঘ উ ঘ ান  থা আর বলব 
না।’ 

ঘজনাসরল োকহর োকর  আহমদ মুসার ঘদয়া  াগজখণ্ড োর ঘিাসখর 
সামসন েুসল ধরল। পিল, ‘আমাসদর গসবেণা প্রকেষ্ঠাসনর ঘফ্ল্াসর সবগুসলা 
প্রশাসকন   সক্ষ্র প্রকেকট ইকি পকরমাণ জায়গা, অকফসসর কজকনসপত্র সবক ছু 
ট্র্ান্সকমশন-ঘসনসসকটভ স্কযানার কদসয় স্কযান  সর প্রমাণ  রসে হসব, অকফসসর 
ঘ াথাও ঘ ান ঘগাপন ট্র্ান্সকমটার ঘনই। অনুসন্ধাসনর এই সময়টা অকফসসর 
সবাইস  োসদর স্ব স্ব জায়গায় কেউকটরে অবস্থায় থা সে হসব। এ কবেয়টা কলসখ 
কদলাম এই  ারসণ ঘয, শত্রুসদর  াসছ এ েথয যাসে না যায়, আমরা আমাসদর 
অকফসস ট্র্ান্সকমটার থা ার কবেয় সসন্দহ  সরকছ এবিং োর সন্ধান  রকছ।’ 
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পসি ঘজনাসরল োকহসরর মুখ আনসন্দ উজ্জ্বল হসয় উিল। বলল, 
‘ধেবাদ কমঃ খাসলদ খা ান। এ কবেয়কট ঘয আপনার মাথায় এসসসছ, এজসে 
আিাহর শু করয়া আদায়  রকছ।’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ াজটা ঘশে হবার আসগ আমরা ঘ উ  থা 
বলব না ঘজনাসরল োকহর োকর ।’ 

িমস  উিল ঘজনাসরল োকহর। বলল, ‘স্যকর, উৎসাসহর বসশ ভুসল 
কগসয়কছলাম। সকেযই স্যকর।’  

বসল ঘজনাসরল োকহর োকর   াগজখণ্ড েুসল কদল েঃ ঘশখ বাসজর 
হাসে। ঘশখ বাজও পিল  াগজখণ্ড। োর মুখও আনসন্দ উজ্জ্বল হসয় উিল। 
বলল, ‘আলহামদুকলিাহ্, স্যার কি  পসথ এসগাসেন।’ 

‘আবার  থা!’ বলল ঘজনাসরল োকহর োকর  েঃ ঘশখ বাজস  লক্ষ্য 
 সর।  

েঃ ঘশখ বাজ কজভ  াটল।  
সবাই ঘয যার ঘটকবসল িসল ঘগল।  
দু’ ন্টা ধসর িলল ট্র্ান্সকমশন-ঘসনসসকটভ স্কযানার (TSS)-এর 

অনুসন্ধান। TSS যন্ত্রকট ট্র্ান্সকমশন-ঘসনসসকটভ কেসটেসরর (TSD) উন্নেের 
সিংস্করণ। এই যন্ত্রকট দুই বগবফটু একরয়ার মসধয আলকপসনর আগার ঘিসয়ও সূক্ষ্ম 
ট্র্ান্সকমটার ঘয ঘ ান  ভাসরর মসধযই থা , ো ঘবর  সর ঘফলসে পাসর।  

দুই  ন্টার অনুসন্ধান ঘশসে অনুসন্ধান কটসমর প্রধান  সনবল জামালী 
ওনাল আহমদ মুসার  াসছ এসস োর হাসে এ টা এনসভলাপ েুসল কদসয় বলল, 
‘স্যার, অেযন্ত পাওয়ারফলু এ টা ট্র্ান্সকমটাসরর সন্ধান পাওয়া ঘগসছ। আমার 
করসপাসটব োর সব কববরণ রসয়সছ।’ 

‘ধেবাদ’ বসল আহমদ মুসা এনসভলাপকট কনসয় বলল, ‘কিজ  সনবল, 
এ টু বসুন।’ 

বসল  সনবল জামালী ওনাল।  
আহমদ মুসা এনসভলাপ খুসল করসপাসটবর উপর ঘিাখ বুলাসে কগসয় মুখ 

মকলন হসয় ঘগল োর। েঃ ঘশখ আবদুিাহ কবন বাসজর ঘ াট-কপসন ট্র্ান্সকমটার। 
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োর সসন্দহ োহসল সেয প্রমাণ হসলা! ক ন্তু এই সেয হওয়াটা খুবই ঘবদনাদায় । 
 সরর পকরসবশ তবকর হসল োর ঘিসয় বি ট্র্যাসজকে আর ক ছু ঘনই। আহমদ মুসা 
বলল, ‘ সনবল, এই ট্র্ান্সকমটাসরর ঘমসসজ  েদূর ঘপ েঁছসে পাসর এবিং এই 
ঘমসসজ এ াকধ  জন করকসভ  রসে পাসর ক না?’ 

‘শহরািসল এর ঘরি দশ বগবমাইসলর ঘবকশ নয়। ক ন্তু শহসরর বাইসর 
এর ঘরি িার গুণ ঘবকশ হসয় দােঁিায়। ক ন্তু এর ঘমসসজ ট্র্ান্সকমটটা টাসগবসটে। এর 
ঘমসসজ করকসভ  রার জসে এর ঘগাপন ঘ াসের কেস াসয়কন্স জানা থা া 
দর ার।’ 

‘ধেবাদ  সনবল।’ বলল আহমদ মুসা।  
‘ধেবাদ স্যার।’ বসল উসি দােঁিাল  সনবল জামালী ওনাল।  
 সনবল উসি ঘযসেই আহমদ মুসা  সনবসলর ঘদয়া এনসভলাপ কনসয় ছুটল 

ঘজনাসরল োকহর োকরস র  সক্ষ্।  
আহমদ মুসা ঘজনাসরল োকহসরর  সক্ষ্ কগসয় োস  এনসভলাপ কদসয় 

সবক ছু বলল। সব শুসন ঘিাখ ছানাবিা হসয় ঘগল ঘজনাসরল োকহর োকরস র। 
বলল ভাকর, ভািা  সণ্ঠ, ‘ঘশে পযবন্ত েঃ ঘশখ বাজ এই কবশ্বাস াে ো  রল!’ 

‘না কমঃ ঘজনাসরল োকর , েঃ ঘশখ বাজ কনরপরাধ। ওর ‘ঘ াট-কপন’ ঘয 
এ কট ট্র্ান্সকমটার, ো উকন জাসনন না, আকম কনকশ্চে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘োহসল?’ কজোসা ঘজনাসরল োকহর োকরস র।  
‘বলকছ। োর আসগ েঃ ঘশখ বাজস  এখাসন োকুন।’  
 থা ঘশে  সর এ টু ঘথসমই আবার বলল, ‘োস  বলুন, আসার আসগ 

োর ঘ াটটা ঘযন কেকন খুসল ঘরসখ আসসন।’ 
‘ঘ ন কমঃ খাসলদ খা ান?’ বলল ঘজনাসরল োকহর োকর ।  
‘োর ঘ াসট ‘ঘ াট-কপন’ আসছ। ঘসটা থা সল ঘ ান  থা বলা যাসব 

না।’  
‘বুসঝকছ, ধেবাদ।’ বসল ঘজনাসরল োকহর েঃ ঘশখ বাজস  োর কনসজর 

 সক্ষ্ আসসে বলল এবিং বসল কদল, আসার সময় ঘযন ঘস োর ঘ াট  সক্ষ্ খুসল 
ঘরসখ আসস।  
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কমকনটখাসনস র মসধযই েঃ ঘশখ বাজ ঘজনাসরল োকহসরর  সক্ষ্ এল।  
েঃ ঘশখ বাজ বসসল আহমদ মুসা উসি দােঁকিসয় বলল, ‘এ  কমকনট, আকম 

আসকছ।’  
আহমদ মুসা  সরর বাইসর এসস ঘসাজা কগসয় ঢু ল ঘশখ বাসজর  সক্ষ্। 

ঘদখল, েঃ ঘশখ বাসজর ঘ াট োর হ্যািংগাসর টািাসনা এবিং ঘ াট-কপনটা িলিল 
 রসছ োর ঘ াসট। খুকশ হসলা আহমদ মুসা।  

কফসর এল ঘস ঘজনাসরল োকহসরর  সক্ষ্।  
েঃ ঘশখ বাজ ঘ াট-কপনটা পস সট কনসয় এসসসছ ক না, ঘসটা কনকশ্চে 

হবার জসেই আহমদ মুসা েঃ বাসজর  সক্ষ্ কগসয়কছল। এটা কনকশ্চে হবার োর 
প্রসয়াজন কছল দুই  ারসণ—এ . েঃ ঘশখ বাসজর কনসদবাকেো সম্পস ব আরও 
কনকশ্চে হওয়া, দুই. আরও সাবধানো অবলম্বন  রা ঘয, ঘ াট-কপনটা োর সাসথ 
ভুলক্রসমও আসসকন। 

আহমদ মুসা এসল ঘজনাসরল োকহর োকর  বলল, ‘কমঃ খাসলদ খা ান, 
শুরু  রুন।’ 

‘কমঃ ঘশখ বাজ, ক ছ ুবযকক্তগে প্রশ্ন  রসল ঘো ক ছু মসন  রসবন না?’ 
আহমদ মুসা বলল।  

‘স্যার, বযকক্তগে ক িংবা ঘয ঘ ান প্রশ্ন  রার অকধ ার আপনার আসছ।’ 
বলল েঃ ঘশখ বাজ। 

‘ধেবাদ েঃ ঘশখ বাজ।’ 
বসল এ টু থামল আহমদ মুসা। োরপর শুরু  রল, ‘কবসয়র আসগ 

আপনার স্ত্রীর সাসথ প্রথম ঘদখা আপনার ঘ াথায় হয়?’ 
‘প্রথম ঘদখা হয় ঘলবানসনর আসমকর ান ইউকনভাকসবকটসে এ  

আন্তজবাকে  ছাত্র-ঘসকমনাসর। োরপর জামবাকনসে আমরা এ সাসথ কপএইিকে 
 কর।’ বলল েঃ ঘশখ বাজ।  

‘আপনার স্ত্রীর জন্মস্থান ঘলবানসনর ঘব াসে।  খনও আপকন ঘসখাসন 
ঘগসছন?’  
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‘না, যাইকন। এমন ক  কবসয়র পর ঘলবানসনও আর যাওয়া হয়কন।’ েঃ 
ঘশখ বাজ বলল।  

‘আপকন ক  আপনার স্ত্রীর এ াসেকম  ঘর েবগুসলা ঘদসখসছন?’  
‘এ সাসথ কপএইিকে  রার সময় গ্রযাজুসয়শন সাকটবকফস ট, মা বসশীট 

ঘদসখকছ। অেক ছ ুঘদখার  খনও প্রসয়াজন হয়কন।’ বলল েঃ ঘশখ বাজ।  
‘তবরুসে হায়ার সু্কসল ঘঢা ার সময় আপনার স্ত্রী শুধু নাম নয়, ঘগাটা 

এ াসেকম  ঘর েব বদসল ঘফসলন, এটা ক  আপকন জাসনন?’  
কবস্ময়-কবফাকরে ঘিাসখ েঃ ঘশখ বাজ ো াল আহমদ মুসার কদস । 

বলল প্রকেবাদী  সণ্ঠ, ‘এটা ক  কি  স্যার?’ 
‘দুঃকখে েঃ ঘশখ বাজ। আকম যা বসলকছ, ো সম্পূণব সেয। শুধু োই নয়, 

আপনার স্ত্রী ঘব াসে এ  ঘলবাননী ইহুকদ পকরবাসর জন্মগ্রহণ  সরন। প্রাথকম  
সু্কল কেকন ঘশে  সরন ইসরাইসল। োরপর কফসর আসসন ঘলবানসন। েখন োর 
নাম কছল আকলশা দাকনসয়ল। ঘলবানসন কেকন ঘফরার পর ‘আসয়শা আকজমা’ নাসম 
এ জন প্রাথকম  সু্কল পাস ছাত্রী রহস্যজন ভাসব খুন হয়। অেকদস  এই ছাত্রীর 
ঘগাটা পকরবাসরর সবাই এ  কবসফারসণ কনহে হয়। আসয়শা আকজমা খুন হওয়ার 
পর আকলশা দাকনসয়ল হসয় যান আসয়শা আকজমা। এই নাম ও আসয়শা আকজমার 
এ াসেকম  ঘর েব কনসয় কেকন ভকেব হন তবরুসের হায়ার সু্কসল। কফকলকস্তসনর 
ঘগাসয়ন্দা কবভাসগর অনুসরাসধ ঘলবানসনর ঘগাসয়ন্দা কবভাগ অনুসন্ধান  সর এ 
েথয জাকনসয়সছ। আকম কফকলকস্তন সর ারস  অনুসরাধ  সরকছলাম এ েথয জানার 
জসে।’ থামল আহমদ মুসা।  

েঃ ঘশখ বাজ কনববা , কনস্তব্ধ। ঘস ফযাল ফযাল  সর োক সয় আসছ 
আহমদ মুসার কদস । োর ঘিাসখ-মুসখ অসীম কবস্ময়। এ  অসহায় ভাব ফুসট 
উসিসছ োর ঘিহারায়।  

আহমদ মুসা োর এ কট হাে েঃ ঘশখ বাসজর  ােঁসধ রাখল। সান্ত্বনা কদসয় 
বলল, ‘মন শক্ত  রুন েঃ ঘশখ বাজ। আপনার স্ত্রী গুরুের  াসজ আপনার 
অজাসন্ত আপনাস  মাধযম কহসসসব বযবহার  রসছন।’  
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আহমদ মুসা এ টু থামল। ঘথসমই আবার বসল উিল, ‘আপকন আপনার 
‘ঘ াট-কপন’টা ঘ াথায় ঘপসয়কছসলন েঃ বাজ?’ 

‘আমার স্ত্রী সিংগ্রহ  সরন। কেকনই আমাস  এটা বযবহাসরর জসে ঘদন।’ 
বলল শু সনা  সণ্ঠ েঃ ঘশখ বাজ। 

‘আপকন জাসনন না ঘশখ বাজ, আপনার ঘ াট-কপনটা এ টা ট্র্ান্সকমটার। 
অকফসস আপকন যে  থা বলসেন, যে  থা আপনাস  বলা হসো, ঐ 
ট্র্ান্সকমটাসরর মাধযসম সব িসল ঘযে আপনার স্ত্রীর  াসছ রকক্ষ্ে গ্রাহ  যসন্ত্র। 
আপনার স্ত্রী ঘসগুসলা সিংসগ সিংসগই জাকনসয় কদসেন েিযন্ত্র ারী......।’ 

আহমদ মুসার  থায় বােঁধা কদসয় আেব সণ্ঠ বসল উিল েঃ ঘশখ কবন বাজ, 
‘আর বলসবন না স্যার। আকম সহ্য  রসে পারকছ না। আমার বু  ঘভসি যাসে। 
আকম সব বুঝসে পারকছ। ঘ ন ঘস ঘ াট-কপনটার প্রকে এে লক্ষ্য রাখে, ঘ ন ঘস 
প্রকেকদন ঘ াসট আমার ঘ াট-কপনটাস  কি িা   সর কদে। আকম ভাবোম, 
ঘ াট-কপসন ঘযসহে ু ‘ াবা’ শরীসফর প্রকে ৃকে আসছ, োই এর প্রকে োর এই 
যত্ন।’ 

ঘথসম ঘগল েঃ ঘশখ বাজ।  ান্নায় রুদ্ধ হসয় ঘগল োর  ণ্ঠ।  
সান্ত্বনা ঘদবার জসে েঃ ঘশখ বাসজর  ােঁসধ হাে রাখল আহমদ মুসা।  
এই সান্ত্বনায় ঘস আরও ঘভসি পিল। োর দু’ঘিাখ ঘথস  ঘনসম এল 

অশ্রুর বো। দু’হাসে মুখ ঘঢস  ফুেঁকপসয় ঘ েঁসদ উিল ঘস।  
ঘজনাসরল োকহর োকর  োর ঘিয়ার ঘথস  উসি এল এবিং েঃ ঘশখ 

বাসজর পাসশ বসল।  সয় খণ্ড কটসুয ঘপপার োর কদস  একগসয় কদসয় বলল, 
‘ঘিাখ ঘমাছ েঃ ঘশখ বাজ। েুকম ক   ায়সরা কবশ্বকবদযালসয়র ঘসই েুসখাি 
ছাত্রসনো নও, ঘয জাকের  াসছ কনসজর জীবন উৎসগব  রার শপথ কনসয়কছল! েুকম 
ক  ঘসই েঃ ঘশখ বাজ নও, ঘয এই গসবেণা ইনকেকটউসটর িা করস  যুদ্ধ কহসসসব 
কনসয়কছল! েুকম বরিং এখন আিাহর শু করয়া আদায়  র ঘয, ঘোমার প্রকে, 
ঘোমার জাকের প্রকে, মানবোর প্রকে ঘোমার স্ত্রীর কবশ্বাস াে ো আিাহ 
যথাসমসয় ধকরসয় কদসয়সছন আরও ঘ ান বি ক্ষ্কে হবার আসগই।’ 
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েঃ ঘশখ বাজ ঘিাখ মুছল। বলল, ‘আমার  ি অে জায়গায় স্যার। 
আসয়শা আকজমা আমার এে  াসছর হসয়ও এে দূর হসে পারল ক   সর! ঘস ঘো 
মানুে।। হৃদয় ছািা ঘো ঘ ান মানুে ঘনই! ঘসই হৃদয়স  পদদকলে  সর ঘ ান 
স্বাসথব ঘস আমার সাসথ, আমার পকরবাসরর সাসথ এই কবশ্বাস াে ো  রসে 
পারল!’ বসল আবার  ান্নায় ঘভসি পিল ঘস।  

‘ঘোমার এই  ি স্বাভাকব  েঃ বাজ। ক ন্তু ঘস োর হৃদয়বৃকত্ত, ঘপ্রম-
ভাসলাবাসা এবিং পকরবাসরর প্রকে দাকয়সত্বর িাইসে োর জাকেগে পকরিয় ও 
দাকয়ত্বস ই বি  সর ঘদসখসছ। ঘোমাস ও শক্ত হসে হসব ঘশখ বাজ। োসয়র 
প্রকে ঘোমার দাকয়ত্বস ও সবার উপসর স্থান কদসে হসব ঘোমাস । ঘোমার ঘক্ষ্সত্র 
যা  টল, েিযসন্ত্রর রঙ্গমসি এমন  টনা আসগও  সটসছ, ভকবষ্যসেও  টসব।’ 
বলল আহমদ মুসা।  

ঘিাখ মুসছ ঘসাজা হসয় বসল েঃ ঘশখ বাজ। ঘস বলল ঘজনাসরল োকহরস  
লক্ষ্য  সর, ‘স্যার, আসয়শা আকজমা এখন বাকিসে আসছ। কেনটায় যাসব ঘস 
আমার ঘমসয়স  আমার ঘবাসনর বাকি ঘথস  আনসে। োর আসগই োস  
আপনারা ঘগ্রফোর  রুন।’ 

থামল। এ টা দম কনল। োরপর ঘস হােসজাি  সর বলল, ‘আকম 
আপনাসদর সাসথ ঘযসে পারসবা না। আপনারাই োস  ঘগ্রফোর  সর আনুন। 
আকম োর কদস  িাইসে পারসবা না। আকম সহ্য  রসে পারসবা না অসহ্য ঘসই 
দৃশ্যটাস । আমার এই দুববলোস  আপনারা ক্ষ্মা  রুন।’ আবার  ান্নায় ঘভসি 
পিল েঃ ঘশখ বাজ। 

আহমদ মুসা ও ঘজনাসরল োকহর োকর  দু’জসনই দু’কদ  ঘথস  েঃ 
ঘশখ বাসজর কপসি সান্ত্বনার হাে রাখল। ঘজনাসরল োকহর োকর  বলল, ‘কি  
আসছ েঃ বাজ, েুকম ঘযভাসব িাে, ঘসভাসবই হসব। েসব আমরা ঘোমার বাসায় 
যাব আরও  ণ্টা দুসয়  পর। এ দুই  ণ্টা আমাসদর বযস্ত থা সে হসব। আজ ঘটে 
লযাসব আমাসদর এ টা আকবষ্কাসরর লযাব-প্রদশবনী হসব। ঘসখাসন ওআইকস 
ঘিয়ারমযান, ঘসসক্রটাকর ঘজনাসরল, েুক ব ঘপ্রকসসেন্ট এবিং প্রধানমন্ত্রী আসসছন।’  

থামল ঘজনাসরল োকর ।  
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‘ক ন্তু োস  ধরাটাই আপনাসদর এই মুহূসেবর প্রথম প্রাসয়াকরকট হওয়া 
উকিে। োস  ধরসল েিযন্ত্রটাস ও আপনারা ধরসে পারসবন। আকম জাকন না, 
আমাসদর এই কিন্তা-ভাবনা ঘস জানসে পারসছ ক না। ক ন্তু োস  ঘ ানভাসবই 
পালাবার সুসযাগ ঘদয়া উকিে নয়।’ বলল েঃ ঘশখ বাজ শু সনা, ভািংগা  সণ্ঠ।  

শুসনই ঘজনাসরল োকহর োকর  এ বার আহমদ মুসার কদস  ঘিসয় 
ঘমাবাইল েুসল এ টা  ল  রল।  ল ঘপসয় সালাম কবকনমসয়র পর বলল, ‘স্যার, 
লযাব-প্রদশবনীটা দু’ ণ্টা কপকছসয় কদসে হসব। এ টা ইমারসজকন্স  াজ ঘদখা 
কদসয়সছ। কমঃ খাসলদ খা ানস  এখকন ঘবরুসে হসব। আকম োর সাসথ ঘযসে 
পাকর। মাননীয় ঘপ্রকসসেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী বসলকছসলন, এই কেসসিসে খাসলদ 
খা াসনর উপকস্থে থা া খুব জরুকর। আপকন যকদ ঘযাগাসযাগ  সর এ টা কসদ্ধান্ত 
ঘনন ভাসলা হয়।’ 

বসল ওপাসরর  থা শুসন ঘটকলসফান ঘরসখ কদল ঘজনাসরল োকহর োকর । 
বলল, ‘েের কবোনী আকমর আবদুিাহ আন্দালুসী ঘপ্রকসসেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী 
হাউসজর সাসথ ঘযাগাসযাগ  সর এখকন জানাসবন।’  

‘প্রদশবনীসে আজ ঘ ান কবেয়টা ঘদখাসনা হসব?’ কজসেস  রল আহমদ 
মুসা।  

‘আমাসদর ‘ঘসােব’-এর ঘফাটন-ঘনট ঘয ঘ ান উিন্ত বস্তুস  আটস  আসরা 
উপসর সকরসয় কনসয় কবসফারণ  টায়। আমাসদর কবোনীরা ঘিিা  সরকছল এই 
কবসফারণটা পৃকথবীর আবহাওয়ামণ্ডসলর বাইসর কনসয় কগসয়  রার। ঘস ঘক্ষ্সত্র 
আমরা সফল হসয়কছ। আজ ঘসটাই লযাব-কেসসিসে ঘদখাসনা হসব।’ বলল 
ঘজনাসরল োকহর।  

‘শুরু ঘথস ই আমার এ টা কজোসা, মাক বন যুক্তরাসের ‘এসকেআই’ 
এবিং আমাসদর ‘ঘসােব’-এ দু’ঘয়র পাথব য ক ? দু’কটই ঘো উসি আসা অস্ত্র ধ্বিংস 
 সর।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘দু’ঘয়র মসধয ঘযাজন ঘযাজন পাথব য। মাক বন ‘এসকেআই’ হসলা 
 াউন্টার ঘক্ষ্পণাস্ত্র যা আক্রমণ ারী ঘক্ষ্পণাস্ত্রস  পূববাসি আ াে  সর ধ্বিংস 
 সর। আর আমাসদর ‘ঘসােব’ ঘ ান অস্ত্র নয়। এটা উিন্ত স ল বস্তুস  ঘগ্রফোর 
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 রার এ টা বযবস্থা। ‘ঘসােব’-এর ঘফাটন-ঘনট উিন্ত বস্তুস  বন্দী  সর মানুসের 
পৃকথবী, পৃকথবীর আবহাওয়া ঘথস  অসন  দূসর কনসয় কগসয় ঘফাটন-িুম্ব  
ঘেসটাসনটসরর মাধযসম উিন্ত অস্ত্র স্বয়িংকক্রয়ভাসব কবসফারণ  টায়। ‘ঘসােব’-এর 
এই  ীকেবটা আজ কনজ ঘিাসখ ঘদখসবন ‘ঘসােব’-এর লযাব-কেসসির সময়।’ 

ঘটকলসফান ঘবসজ উিল ঘজনাসরল োকহর োকরস র।  
‘কনশ্চয় েের আন্দালুসী ঘটকলসফান  সরসছন’ বসল ঘটকলসফান ধরল 

ঘজনাসরল োকহর োকর ।  
ঘটকলসফাসন  থা বলার পর করকসভার রাখসে রাখসে বলল, ‘হ্যােঁ, লযাব-

কেসসি দু’ ণ্টা কপকছসয় ঘদয়া হসয়সছ। ঘপ্রকসসেন্ট বসলসছন, খাসলদ খা ান 
িাইসল দু’ ণ্টা ঘ ন, দু’কদন ঘপছাসেও আমাসদর আপকত্ত ঘনই। োহসল ঘো হসয় 
ঘগল। এখন কমঃ খাসলদ খা ান, বলুন ক   রসে হসব আমাসদর? আমরা েের 
ঘশখ বাসজর ঘ াট-কপনটা এখন কনসয় ঘনব একভসেন্স কহসসসব?’  

‘এখন নয়। এখন কপন ট্র্ান্সকমশন বন্ধ রাখা যাসব না। ‘ঘ াট-কপন’ ধরা 
পসিসছ সসন্দহ হসল  টনা কভন্ন কদস  ঘযসে পাসর। েঃ ঘশখ বাজ এখন ঘ াট-
কপন সসমে ঘ াট পসর স্বাভাকব ভাসব অকফস  রসবন। আমার মসন হয় েঃ বাজ, 
আপকন আইকট ইকিকনয়ার ইসমে  ামালস  সাসথ কনসয় গে মাসসর ঘোরকভউ-
এর মকনটকরিং করসপাটব তেকর  সর ঘফলুন।’ বসল আহমদ মুসা ইন্টার সম 
প্রসয়াজনীয় কনসদবশ কদল ইসমে  ামালস  এবিং কনসদবশ কদল এখকন েঃ ঘশখ 
বাসজর  সক্ষ্ আসসে। 

‘ধেবাদ’ বসল উসি দােঁিাল েঃ ঘশখ বাজ। বলল, ‘স্যার, ওকদস  
ঘদখকছ। আই উইশ ইউ অল গুেলা , স্যার।’ ভাকর  ণ্ঠ েঃ বাসজর। ঘবকরসয় ঘগল 
ঘস  র ঘথস ।  

‘খুব ভাসলা ঘছসল। অসহনীয় এ  কবপযবসয়র মসধয পিল।  াজ যাই 
ঘহা , ওস  সাসথ কনসয় বযস্ত রাখার বযবস্থা  সর ঘগলাম।’ বলল আহমদ মুসা। 
উসি দােঁিাল আহমদ মুসা।  

উসি দােঁিাল ঘজনাসরল োকহর োকর ও।  
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‘ঘজনাসরল, আপকন হাজী ঘমাস্তফা  ামালস  বলুন আমাসদর পুকলশী 
সাহাযয দর ার। ক ন্তু পুকলশ ঘযন আমরা ঘপ েঁছার পসর ঘপ েঁসছ।’  

মসন মসন বলল আহমদ মুসা, এখন আসয়শা আকজমাই আমাসদর প্রধান 
দরজা লসক্ষ্য ঘপ েঁছার। োস  হােছািা হসে ঘদয়া যাসব না। ইস্তাম্বুল 
কবশ্বকবদযালসয়র অধযাপ ও দরজা হসে পাসরন, আসয়শা আকজমার পসরই োর 
পালা আসসব। ‘িী কজসরা’র  াসছ ঘপ েঁছার জসে োর বািকে হাকেয়ার সাবাকেকন 
ইয়াসার। ক ন্তু োস  কনসয় ঘবকশ দূর যাওয়া যাসব না।    

‘ক ছ ুভাবসছন আহমদ মুসা?’ বলল ঘজনাসরল োকহর োকর ।  
‘ভাবকছ িী কজসরা’র েিযসন্ত্রর  থা। কহসসব  েসল খুব এ টা এসগাসে 

পাকরকন আমরা।  েগুসলা কব ল্প কনসয় োরা এসগাসে, কবস্তাকরে না জানসল 
প্রকেসরাধ দােঁি  রাসনা যাসব ঘ ান পসথ? িলুন, আসয়শা আকজমাস  হাসে 
পাওয়ার উপর অসন  ক ছ ুকনভবর  রসছ।’ 

‘িলুন।’ বলল ঘজনাসরল োকহর োকর ।  
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১ 
‘স্যর  েযোডোে। আপনোমে েুখ খুলমেই হমব, আেোমদ  প্রমে  জবোব 

রদমেই হমব। দ েো  হমল আপনোমে আে ো থোনোয় রনব। আপনো  রপছমন রে 
েরহলো ো দোরিময় আমছন, েো ো রপোশোমে রসরিরলয়োন বমে, রেন্তু েো ো দোরয়ত্বশীল 
পুরলশ অরিসো । বোরিেোও চোর রদে রথমে পুরলমশ রে ো।’ বলল আহেদ েুসো।  

আময়শো আজীেো েোথো রনচু েম  বমসরছল। েো  েুমখ রেন্তু িময়  
রচহ্নেোত্র রনই। আহেদ েুসো শোন্ত েমে  েম ো  েথোগুমলো আময়শো আজীেো  
রচহো োয় সোেোন্য চোঞ্চমলয ও সৃরি ে ল নো।  

আহেদ েুসো  ডোন পোমশ  রসোিোয় বমসরছল েোরহ  েোর ে, বোে পোমশ  
আম ে রসোিোয় বমসরছল রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল।  

আময়শো আজীেো বমস রছল সোেমন এেেু দূম   এেেো রসোিোয়। 
েোঝখোমন লোল েোমপেমে রেোিো বগেোেৃরে  রছোট্ট এেেো চত্ব । েোমে শুধু এেেো 
‘েী’ রেরবল।  

েো  প মন পোজোেো ও িলুহোেো েোরেজ। েোরেমজ  উপ  এেেো কুরেিং 
অযোপ্রন।  
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আময়শো আজীেো  োন্নোেম  রছল। রসখোমন রস রেিোমব রছল েরহলো পুরলশ 
অরিসোম  ো েোমে রসিোমবই ধম  রনময় এমসমছ।  

েো  েোথোয় এেেো রুেোল বোাঁধো।  
ববরুমে  আমের েোন রবশ্বরবদযোলময়  েৃরেছোত্রী ও রস ো সুন্দ ী রছল 

আময়শো আজীেো। রসৌরদ ছোত্র রশখ বোমজ  রেধো ও রবত্তই সম্ভবে রশখ আময়শো 
আজীেোমে আেৃি েম । আের্েণ রশমর্ রপ্রে ও রববোমহ পর ণরে লোি েম ।  

আময়শো আজীেো আহেদ েুসো  েথো  রেোন জবোব নো রদয়োমে আহেদ 
েুসো রজনোম ল েোর ে ও রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোমল  রদমে এেবো  
েোেোল। েো প  েুখ েুর ময় আময়শো আজীেোমে লক্ষ্য েম  বলল, ‘রদখুন, চুপ 
রথমে লোি রনই। ড. রশখ বোজ হোমে-নোমে ধ ো পমিমছন। েো  েোছ রথমে 
রেোেরপমন  আেোম  এই শরিশোলী ট্রোন্সরেেো  পোওয়ো রগমছ। রেরন আল্লোহ  
নোমে শপথ েম  বলমছন, েো  রেোেরপমন রে ট্রোন্সরেেো  েো রেরন জোমনন নো। 
রেন্তু আইন েো  এ েথো েোনমব নো। ধ ো পিো  প  সব অপ োধীই এেন েথো 
বমল। এখন আে ো জোনমে চোই আপনো  এ বযোপোম  বিবয রে? েো ণ রেরন 
বমলমছন, রেোেরপন আপনো  সিংগ্রহ ে ো।’  

থোেল আহেদ েুসো।  
আময়শো আজীেো এেবো  েুখ েুমল আহেদ েুসো  রদমে চোইল। রেোন 

েথো রনই েো  েুমখ। েমব প্রথেবোম   েে েো  রচোমখ-েুমখ উমেগ িমুে উ মে 
রদখো রগল।  

আহেদ েুসো েুখ এেেু রনচু েম  িোবল। েো  র োাঁমে িুমে উ ল এে সূক্ষ্ণ 
হোরস। বলল রস, ‘েোহমল বুঝো রগল রেমসস বোজ, আপরন রেছুই জোমনন নো। ড. 
রশখ বোজই রেথযো েথো বমলমছন। সেয েোহমল েো  েোমছই পোওয়ো েোমব। েো  
েোছ রথমেই সেয এবো  রব  ে মে হমব। সেয রব  ে ো  রেৌশল পুরলমশ  
জোনো আমছ। বোবো রডমে সব সেয েথো বমল রদমবন রেরন। আে ো উ রছ। েেরদন 
নো রবর্য়রে  সু োহো হয় েেরদন আপরন পুরলমশ  েোস্টরডমে...।’  

েথো রশর্ ে মে পো ল নো আহেদ েুসো। রচৎেো  ে ো েোন্নো জরিে 
েমে বলল আময়শো আজীেো, ‘নো, আরে সব বলব। ও  রেোন রদোর্ রনই। ওাঁ  েে 
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িোল েোনুর্ রেোন অপ োধ ে মে পোম ন নো। েো  রেোন ক্ষ্রে ে মবন নো, েোমে 
আপনো ো রছমি রদন।’  

েথোগুমলো বমল থোেল আময়শো আজীেো। দু’হোমে েুখ রেমে রস েোন্নোয় 
রিমে পমিমছ।  

‘ওাঁ  রেোন রদোর্ রনই রদোর্েো েোহমল েো , এেোই রেো আে ো জোনমে 
চোরি। সব বলুন আপরন আেোমদ ।’ বলল আহেদ েুসো। 

আময়শো আজীেো হোমে  রুেোল রদময় রচোখ েুমছ বলল, ‘আরে এেেো 
রস্টেমেন্ে ে ব, আপরন রলখুন।’ 

আহেদ েুসো েোেোল েু মে  অিযন্ত ীণ রন োপত্তো প্রধোন রজনোম ল 
হোজী রেোস্তিো েোেোমল  রদমে। 

বুঝমে রপম  রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল ইশো ো েম  আময়শো 
আজীেো  রপছমন দোাঁিোমনো রেন েরহলো পুরলশ অরিসোম   এেজনমে রডমে 
বলল, ‘রেমসস রবর ল রডমডগ্লু, আপরন ওাঁ  রস্টেমেন্েেো রলখুন।’  

রেমসস রবর ল রডমডগ্লু এই এলোেো  এেজন দোরয়ত্বপ্রোপ্ত েদন্ত 
অরিসো ।  

রেমসস রডমডগ্ল ু পমেে রথমে রনোেরশে ও েলে রব  েম  আময়শো 
আজীেো  পোমশ  রসোিোয় বমস পিল। বলল, ‘ওময়লেোে েযোডোে, বলুন।’  

আময়শো আজীেো রেমসস রডমডগ্ল ু েোছ রথমে রনোেশীে ও েলে রনময় 
রনল এবিং েময়েরে রনোেশীমে  রশর্ প্রোমন্ত রনমজ  নোে দস্তখে েম  ওগুমলো 
রেমসস রডমডগ্ল ু হোমে রি ে রদল। 

রস্টেমেন্ে ে ো  আমগই রস্টেমেন্েশীমে সেযয়নেো ী দস্তখে ে োয় 
অবোেই হল আহেদ েুসো। রবর ল রডমডগ্লওু। েো  রচোমখও রবস্ময়। 

‘রলখুন’, বলমে শুরু ে ল আময়শো আজীেো, ‘আরে আময়শো আজীেো 
ও মি আরলশো দোরনময়ল রেিোয় েজ্ঞোমন এই েীেোম োরিেূলে বিবয রদরি রে, 
‘আরে ওয়োন ওয়োর্ল্ে অ রবে (রি রজম ো) নোেে সিংস্থো  রদয়ো অযোসোইনমেন্ে 
রহমসমব েোমদ  স ব োহ ে ো ‘রেোেরপন’ আেোম   শরিশোলী ট্রোন্সরেেো  
আেো  েোেী  রেোমে রনয়রেে লোরগময়  োখো  েোধযমে র সোচে রসন্েোম   েোবেীয় 
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েমথোপেথন পোচো  েম রছ। আেো  েোেী  রবশ্বোস ও িোমলোবোসো বযবহো  ে ো 
েোাঁ  অজ্ঞোমে েোাঁমদ ই রবরুমে এ র্িেন্ত্র ে মে আরে বোধয হময়রছ। রেন এিোমব 
আরে বোধয হলোে, রেন আেো  রপ্রয়েে েোেী ও েো  প্রোণরপ্রয় প্ররেষ্ঠোমন  রবরুমে 
এই রবশ্বোসেোেেেো ও র্িেন্ত্র ে মে বোধয হলোে, েো  রপছমন আমছ আেো  এে 
অসহোয়ত্ব। রস অসহোয়ত্ব হমলো আেো  েোেীমে  ক্ষ্ো  এে রনরুপোয় বযবস্থো। 
আরে ওমদ  র্িেমন্ত্র  সোথী নো হমল ও ো আেো  েোেীমে হেযো ে ে। আরে জোরন 
আেো  েোেীমে রেউ-ই ওমদ  হোে রথমে  ক্ষ্ো ে মে পো ে নো। শুধু ‘রি 
রজম ো’ই েখন আেো  শত্রু হমেো নো, েু মে  পুরলশ ও রসনোবোরহনীমে আেো  
েে ছদ্মমবশী অমনমে আমছ েো ো ‘রি রজম ো’ অথেোৎ ওয়োন ওয়োর্ল্ে অ রবে-এ  
পমক্ষ্ েোজ ে মছ েো োও আেো  েোেী  হন্তোয় পর ণে হমেো। আেো  অন্যোয় 
হময়মছ, আেো  ছদ্মমবশ সম্পমেে আেো  েোেীমে নো বলো, এেন ছদ্মমবশ রনময় 
েো  েে এেজন িোমলো ও জোরেমপ্ররেে েোনুর্মে রবময় ে োও আেো  অন্যোয় 
হময়রছল। রেন্তু েো  প্ররে আেো  রপ্রে আেোমে অন্ধ েম রছল। েোাঁমে রবময় নো 
েম ও পোর রন, েোাঁমে হো োবো  িময় আেো  ছদ্মমবশ সম্পমেেও েোাঁমে বলমে 
আরে সোহস পোইরন। 

আরে েীেো  ে রছ। আেো  ছদ্মমবশ রছল পর েরিে। হোজোম ো ইহুদী 
েরুণী রেিোমব েোমদ  নোে পর চয় পোমে েুসরলে ও রিস্টোন সেোমজ েুমে 
পমিমছ, আরে েোমদ ই এেজন। রলবোনমন  রবেো অঞ্চমল  এে ইহুদী পর বোম  
আেো  জন্ম। েুল সোরেেরিমেে পেেোয় পেেন্ত আরে ইস োইমল  রেলআরবমব পরি। 
েো প  রবেোয় রিম  আরস। রবেোয়ই আেো  পর বোম   পর রচে আময়শো 
আজীেো  নোে পর চয় আেোমে গ্রহণ ে মে বলো হয়। েো  সেস্ত রশক্ষ্ো 
ডকুমেন্েও আেোমে রদওয়ো হয়। এই সব ডকুমেমন্ে  রজোম  আরে আময়শো 
আজীেো রূমপ ববরুমে  আমের েোন রবশ্বরবদযোলময় িরেে হময় েোই। আরে 
পুম োপুর  আময়শো আজীেো হময় েোই। পম  শুমনরছ, েুল সোরেেরিমেে প ীক্ষ্োয় 
পোমশ  প  আময়শো আজীেো রনহে হয়। রেউ আেোমে বমলরন, েমব এখনও আরে 
রবশ্বোস ের  আেোমে আময়শো আজীেো বোনোবো  জমন্যই েোাঁমে হেযো ে ো হয়। 
রবশ্বরবদযোলয় জীবমন  রশর্ রদমে হ োৎই েৃরে ছোত্র রশখ আবদুল্লোহ রবন বোমজ  
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সোমথ আেো  পর চয় হয়। িোমলো রলমগ েোয়। শুধু েৃরে ছোত্র বমল নয়, েো  
চর মত্র  দৃঢ়েো ও রেময়মদ  প্ররে রনমেেোহ িোব আেোমে আেৃি েম  রবরশ। েো  
েে  োণ্ডো রছমলমে উত্তপ্ত ে মে আেো  অমনে সেয় রলমগমছ। জোেেোরনমে 
রপএইচরড ে ো  সেয় েো  েোছ রথমে রবময়  ইরেবোচে সোিো আরে পোই। 
ইরেেমধয ‘রি রজম ো’-এ  সোমথ আেো  পর চয় হময় রগমছ। পম  রজমনরছ েো োই 
জোেেোরনমে পিো  জন্য আেো  েলো রশমপ  বযবস্থো েম মছ। ববরুমে আমের েোন 
রবশ্বরবদযোলময় পিো  খ চও আেো  বোবো-েোময়  েোধযমে েো োই রদয় বমল 
জোনমে পোর । রশখ আবদুল্লোহ রবন বোমজ  সোমথ আেো  সম্পমেে ‘রি রজম ো’ 
আেোমে দোরুণিোমব েনগ্রোচুমলে েম  এবিং বমল রে, রসৌরদ আ মব  এেন 
পর বোম   রছমল রস রসৌরদ আ মব  বি রেোন এে দোরয়মত্ব েোমবই। রশখ বোমজ  
উপ  েোমদ  রচোখ  োখোমে আরে িোল রচোমখ রদরখরন, েো ণ এেো আেো  এেোন্তই 
প্রোইমিে বযোপো । রেন্তু আেো  ে ো  রেছু রছল নো। রেউ আেোমে নো বমল রদমলও 
আরে জোনেোে, আেোমদ  জোেীয় এই সিংগ মন  েথো আেোমে েোনমে হমব। 
রপএইচরড ে ো  প  জোেেোরন  রেউরনখ রবশ্বরবদযোলময় রশখ বোমজ  চোের  হময় 
রগল। ‘রি রজম ো’  রলোে ো এমস আেো  সোমথ রদখো ে ল। সিংবোদপমত্র  
রবজ্ঞরপ্ত  এেেো েোরেিং আেো  হোমে েুমল রদময় বলল, রেউরনখ রবশ্বরবদযোলময় 
রশখ বোমজ  চোের  ে ো েোমব নো। রে রেোনিোমব এই রবজ্ঞরপ্ত  চোের ই রেোগোি 
ে মে বমলো। আরে রবজ্ঞরপ্ত পমি রদখলোে, রসেো ইস্তোমু্বমল  ইনরস্টরেউে অব 
র সোচে অযোন্ড রেেমনোলরজ সিংস্থোয় ‘ডোইম ক্ট  অব েযোমনজমেন্ে’ পমদ রনময়োমগ  
এেেো রবজ্ঞরপ্ত। আরে ওমদ  বললোে, এেো এেেো েযোমনজোর য়োল পদ, রেন্তু রশখ 
বোমজ  পছন্দ এেোমডরেে েোজ। েো ো চোপ রদময় বলল, নো এই চোের ই েোাঁমে 
রেোগোি ে মে হমব। েো ো েুরি রহমসমব বলল, ওআইরস  রগোপন অথে ও 
েত্ত্বোবধোমন এই ইনরস্টরেউে বের  হময়মছ। এেোমে রেম  রনশ্চয়ই ওআইরস  এে 
বি পর েিনো আমছ। রসখোমন রে হয় এেো আেোমদ  জোনো দ েো । সুে োিং 
রশখ বোজমে রসখোমন েুেোমেই হমব। আরে পছন্দ ের  বো নো ের , এেো আেোমে 
রেমন রনমে হয়। প্ররেষ্ঠোনরে ইস্তোমু্বমল এবিং র সোচে ও রেেমনোলরজ  সোমথ জরিে 
বমল এই চোের  রনওয়ো  জন্য রশখ বোজ আনমন্দ  সোমথ  োরজ হময় েোয়। ব িং 
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আরে েো  েোছ রথমে ধন্যবোদই পোই রে এেন এেেো রবজ্ঞোপমন  রদমে আেো  
নজ  রগমছ। ইনরস্টরেউে অব র সোচে এন্ড রেেমনোলরজ (আইআ রে)-মে েো  
চোের  হময় েোয়। এই পমদ  জন্য েো  েে রেোগয রলোেই েো ো খুাঁজরছল। েো  
চোের  হওয়ো  প ই নেুন সঙ্কে আেো  সোেমন েেূরেেমে আরবিূেে হয়। ‘রি 
রজম ো’ অমনেগুমলো ‘আল্লোহ’ শব্দ অরঙ্কে অন্ধেোম ও জ্বমল এেন দোরে পোথম   
বের  রদওয়োল ‘রশো রপচ’ আেোমে রদময় বমল আইআ রে  রেন রলোম ই 
রদওয়োমল  দশেনীয় স্থোমন রশখ আব্দুল্লোহ  েো ো এগুমলো লোরগময় রদমে। েোমদ  
প্রস্তোমব আরে চেমে েোই। বুঝমে পোর  ‘রশো রপচ’ এ  েিোম  এগুমলো রনশ্চয়ই 
রগোময়ন্দো েন্ত্র, রগোপন েযোমে ো বো রগোপন ট্রোন্সরেেো  হমে পোম । আরে ওমদ  
বললোে, এেো রসে ে োমে রশখ বোজ রনমজও সমন্দমহ  রচোমখ রদখমে পোম  
অথবো েো ও সমন্দমহ  রশেো  হমে পোম । রসসহ আে ো ধ ো পমি রেমে পোর । 
আেো  েোই রহোে, আেো  েোেী  রেোন ক্ষ্রে আরে ে মে পো মবো নো। েোমদ  
প্রস্তোব বযথে হময় েোয়। এ প ই েো ো আমন ‘রেোেরপন’-এ  প্রস্তোব। এেোও 
ঝুাঁরেপূণে বমল আরে এই বযোপোম  সহমেোরগেো ে মে অপো গেো প্রেোশ ের । 
এ প ই েো ো আরবিূেে হয় েেূরেেমে। বমল রে, ‘আরে েরদ প্ররেরদন েোেী  
রেোমে েোমদ  রদওয়ো রেোেরপন  োখো  বযবস্থো ে মে অেীেো  ের , েোহমল রে 
েোেীমে  ক্ষ্ো  রক্ষ্মত্র এই ঝুাঁরে রনমে চোরি নো, রসই েোেীমেই আেোমে হো োমে 
হমব। আরে অেীেো  ে ো  প  এেরদনও েোাঁমে বোচমে রদয়ো হমব নো। আ  আরে 
েরদ েোমদ  এসব েথো আেো  েোেী, পুরলশ বো েোউমে বরল, েোহমল েোেী  সোমথ 
আেো  রেময়মেও রশর্ েম  রিলমব ও ো। আরে রনরুপোয় হময় েোই। আরে েোেী  
সোমথ রবশ্বোসেোেেেো ে মে চোই নো, রেন্তু েো  রচময়ও বি হল, আরে রেছুমেই 
েোাঁমে হো োমে চোই নো, এই পেেোময় এমসই আেো  জন্য েে ক্ষ্রেে  রহমসমব 
েোমদ  ‘রেোেরপন’-এ  প্রস্তোব গ্রহণ ের । প্রোণরপ্রয় েোেী  সোমথ এই 
রবশ্বোসেোেেেো ে ো  জন্য প্ররেপল, প্ররেক্ষ্ণ আরে দগ্ধ হময় এমসরছ। এেেো 
সোন্ত্বনো আেো  রছল, রসেো হল েোেী  সোমথ এই রবশ্বোসেোেেেো েম  আরে আেো  
েোেীমে  ক্ষ্ো েম রছ। আেো  েোেীমে দয়ো েম  আপনো ো  ক্ষ্ো ে মবন। আরেই 
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আেো  েোেী  জন্য েুরসবে। আরে চোই এই েুরসবে রথমেও উরন েুরি পোন। 
আ  আরেও চোই দুুঃসহ, দুবেহ ব্ল্যোেমেইমল  হোে রথমে েুরি।’ 

েোন্নোরুে েমে থোেল আময়শো আজীেো। 
সিংমগ সিংমগই আহেদ েুসো  প্রে, ‘েযোডোে, এই দুুঃসহ, দুবেহ 

ব্ল্যোেমেইল েো ো ে মেো, েো ো এখোমন আপনো  সোমথ রেোগোমেোগ ে মেো, েোমদ  
পর চয় সম্পমেে দয়ো েম  বলুন।’ 

‘আেো  রস্টেমেন্ে রশর্ জনোব। আেো  েোেীমে দয়ো েম  রদখমবন।’ 
বমলই আময়শো আজীেো েো  বোে হোমে  অনোরেেো  আিংরে  রনল 

পোথ েোমে েোেম  ধ ল। 
আময়শো আজীেোমে েো  হোমে  আিংরে েুমখ রনমে রদমখই আহেদ েুসো 

উম  দোরিময় েো  রদমে ঝোাঁরপময় পমিরছল হোেেোমে ধম  রিলো  জমন্য। রেন্তু 
হোেেো ধম  রিলো  আমগই হোমে  আিংরে েোেমি ধম রছল আময়শো আজীেো। 

আহেদ েুসো দ্রুে হোেেো রেমন রনল আময়শো আজীেো  েুখ রথমে। 
আময়শো আজীেো  েুমখ এে েুেম ো রনমদেোর্ হোরস িমুে উম রছল। রেন্তু 

েুহূমেেই েো রেোথোয় রেরলময় রগল। রসোিো  উপ  এরলময় পিল আময়শো 
আজীেো  রদহ। 

রপছমন রনবেোে দোাঁিোমনো দুই পুরলশ অরিসো  ও আময়শো  রস্টেমেন্ে 
রলখো পুরলশ অরিসো গণ। এই রেন পুরলশ অরিসো  রগময় ধ ল আময়শো 
আজীেোমে। েোমদ  এেজন বলল, ‘আে ো বুঝমেই পোর রন ইরন রে ে মে 
েোমিন। েোমে েোিোেোরি হোসপোেোমল রনমে হমব।’  

হেোশ আহেদ েুসো ধপ েম  রসোিোয় বমস বলল, ‘রেোন লোি রনই 
পুরলশ অরিসো গণ। পেোরসয়োে সোইনোইড েোউমে এরন্েমডোজ রনয়ো  সুমেোগ 
রদয় নো।’  

উম  দোাঁরিময়রছল রজনোম ল েোরহ  এবিং রজনোম ল হোজী রেোস্তিো 
েোেোলও। েো োও বসল।  
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আময়শো আজীেোমে রসোিোয় শুইময় রদমে রদমে বলল রেমসস রবর ল 
রডমডগ্লু, ‘স্যো , সিংমগ সিংমগই রে েম  রনরশ্চে হমলন, উরন পেোরসয়োে সোয়োনোইড 
রখময়মছন?’ প্রমে  লক্ষ্য আহেদ েুসো।  

‘রসরদন ‘রি রজম ো’  ই গুন ইবোনও আেো  হোে িসমে এিোমবই 
েম মছ পেোরসয়োে সোইনোইড রখময়। রসরদন েোমে বোাঁচোমনো রেেন জরুর  রছল, 
এমে বোাঁচোমনোও রেেন জরুর  রছল।’ বলল আহেদ েুসো।  

‘েবুও এ  েোছ রথমে রেছু জোনো রগল।’ বলল রজনোম ল হোজী রেোস্তিো 
েোেোল।  

‘শুধু রনমজ  সম্পমেে বমলমছন, র্িেন্ত্র সম্পমেে এেজমন  নোে প্রেোশ 
ছোিো আ  রেছুই বমলনরন। আে ো জোরন ডুঃ বোজ রনমদেোর্। আময়শো আজীেো 
েোমে রনমদেোর্ প্রেোণ ে োয় আেোমদ  রেোন লোি হয়রন।’ আহেদ েুসো বলল।  

‘েমব ডুঃ বোজমে রগ্রিেো  ে ো হময়মছ, আপরন এই চোল নো চোলমল 
আেো  েমন হয় আময়শো আজীেো এেুকুও বলমেন নো। আহেদ েুসোমে লক্ষ্য েম  
বলল রজনোম ল েোর ে।  

‘র ে বমলমছন জনোব। েোেী  প্ররে িোমলোবোসোয় রেোন খোদ রছল নো 
েো । েোেীমে বোাঁচোমনো  জমন্যই এই রস্টেমেন্ে রেরন রদময়মছন।’ বলল আহেদ 
েুসো।  

‘ইস্তোমু্বমল  র্িেমন্ত্র  েো ো রহোেো, েো ো েোমে ব্ল্যোেমেইল েম মছ 
েোমদ  সম্বমন্ধ নো বলোয় রে প্রেোণ হয় রে রেরন ‘রি রজম ো’  প্ররেও রবশ্বস্ত 
রছমলন।’ পুরলশ অরিসো  রবর ল রডমডগ্ল ুবলল।  

‘হ্োাঁ, বলো হয় বেে আনুগেয আময়শো আজীেো  েমধয রছল। এেরদমে 
রেরন েোেীমে িোমলোবোসমেন বমল েোেী  সেোজ ও জোরে  প্ররেও েো  এেেো 
িোমলোবোসো রছল। আবো  েো ো রপছন রথমে সহমেোরগেো রদময় েোমে এ পেেন্ত রনময় 
এমসমছ, েোমদ  প্ররেও এেেো আনুগেয েো  রছল। েমব আময়শো আজীেো  
রস্টেমেমন্ে  রশর্ েথো প্রেোণ েম  রেরন েোমদ  জোরে  ওই রলোেমদ  িয় 
ে মেন, িোমলোবোসমেন নো। েোমদ  হোে রথমে েোেীমে েুি ে ো ও রনমজ েুি 
হবো  জমন্যই েো  এই েৃেযু।’ বলল আহেদ েুসো।  
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‘অমনে ইহুরদই রেন্তু ওমদ  র্িেমন্ত্র  সোমথ রনই।’ রজনোম ল হোজী 
রেোস্তিো েোেোল বলল।  

‘অমনে’ বলমছন রেন, আেো  জোনো েমে নব্বই িোগ ইহুরদই ওমদ  
সোমথ রনই। েো ো ধোরেেে, শোরন্ত ও সহোবস্থোমন রবশ্বোসী। েোত্র জোয়রনস্ট বো 
ইহুদীবোদী বমল পর রচে েুরিমেয় োই পৃরথবীবযোপী র্িেন্ত্র চোলোমি। েোমদ  
চোাঁদোবোরজ ও হুেরে-ধেরেমে সিংখযোগর ষ্ঠ সোধো ণ ইহুদী ো অরেষ্ঠ ও অসহোয়।’ 
বলল আহেদ েুসো।  

‘র ে বমলমছন জনোব খোমলদ খোেোন। এই সোধো ণ শোরন্তবোদী ইহুদী ো 
ঐেযবে নো থোেো এবিং অসিংগর ে হওয়ো  েো মণই এমদ  েে শ্রুে হয় নো, 
এমদ  েে রেোন শরি নয়।’  

বমলই এেেু রথমে আবো  বমল উ ল, ‘ে নীয় েোমজ  েথোয় আে ো 
রিম  আসমে পোর । প্রথমে ডুঃ রশখ বোজমে ডোেো দ েো । রেরন এমলই আে ো 
লোশ রনবো  বযবস্থো এবিং অন্যোন্য েোজ ে মে পোর ।’  

‘ধন্যবোদ জনোব। আরে ডোেরছ ড. রশখ বোজমে। আপরন অন্য রবর্য় 
রনময় িোবুন রিজ।’ রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোলমে লক্ষ্য েম  বলল 
রজনোম ল েোরহ ।  

‘র ে আমছ, আপনো ো এসব েরুন। আেোমে এখরন উ মে হমব। 
আময়শো আজীেো  েৃেযু  সিংবোদ প্রেোশ হবো  আমগই আরে আম ে েোাঁরেমে হোনো 
রদমে চোই। রসখোমন থোমেন আময়শো আজীেো বো রসরদমন  ই গুন ইবোমন  রচময় 
বি রেউ। েোমে আেোমদ  হোমে রপমেই হমব। ‘রি রজম ো’  রিেম  রেোেো  
প্রেযক্ষ্ এই এেেো দ জোই আেোমদ  সোেমন রখোলো আমছ।’  

বমলই আহেদ েুসো উম  দোাঁিোল।  
‘আল্লোহ আপনোমে সিল েরুন খোমলদ খোেোন। রেন্তু এেো েোমবন নো। 

অগ্রবোরহনী রেিংবো পশ্চোৎবোরহনী রেিোমবই রহোে আপনো  পছন্দনীয় এেদল 
পুরলশ আপরন রনন।’ বলল রজনোম ল েোরহ  আহেদ েুসোমে।  

রজনোম ল েোরহ  থোেমেই রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল বলল, ‘আরে 
পুরলশ প্রধোনমে বমল রদরি এবিং রেোবোইল নোম্বো ও রদরি। রেরন আপনো  সোমথ 
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রেোগোমেোগ েম  সব বযবস্থো েম  রদমবন। রেোথোয় েোমিন, রে েোজ- এ সম্পমেে 
রেরন রেছু রজমজ্ঞস ে মবন নো, আপরনও েোমে রেছু বলমবন নো।’  

‘ধন্যবোদ আপনোমদ । আরে আরস। আরে েোরি রগোমর্ল্ন হমনে  ওপোম । 
আসসোলোেু আলোইকুে।’ বমল আহদ েুসো রবরুবো  জমন্য দ জো  রদমে পো 
বোিোল।  

ডুঃ রশখ বোমজ  বোরি রথমে রবর ময় আহেদ েুসো গোরি রনময় ছুেল 
বসি োস ব্রীজ অথেোৎ েোেোল আেোেুেে ব্রীমজ  রদমে। ওই ব্রীজ রদময় বসি োস 
উপকুমল  হোইওময় ধম  রগোমর্ল্ন হমনে  গোলোেো ব্রীজ পো  হময় ইস্তোমু্বল 
রবশ্বরবদযোলময় খুব েোিোেোরি রপৌছো েোমব।  

আহেদ েুসো  গোরি বসি োস রব্রমজ ও ো  প ই গোরি  র য়ো রিউমে 
রদখল ৪েো গোরি সোর  রবাঁমধ এেই গরেমে েো  রপছমন ছুমে আসমছ।  

ব্রীমজ  েোঝোেোরঝ এমস রদখল ব্রীমজ  ওপোশ রথমে আ ও চো েো গোরি 
হ োৎ  িং সোইড এ এমস আহেদ েুসো  গোরি  সোেমন দোাঁিোল। রগোেো  োস্তো জুমি 
েো ো দোরিময়। রেোনিোমবই েোমদ  পোশ েোেোমনো সম্ভব নয়।  

আহেদ েুসো ডোন রদমে ব্রীমজ ওপোমশ র েোনে রলমন  রদমে েোরেময় 
রদখল রসখোমন েেেগুমলো গোরি দোরিময় ডোনরদেেোও ব্ল্ে েম  রিমলমছ।  

আশ্চমেে  রবর্য়, সবগুমলো গোরিই, ওয়োগন রেরনট্রোে। আ  আহেদ 
েুসো  গোরি ১৩০০ রসরস  আমের েোন েো । ওমদ  েুলনোয় বোচ্চো।  

রেন রদে রথমেই অবরুে আহেদ েুসো। হোডে রব্রে েমর্ গোরি দোি 
ে োয় আহেদ েুসো। বোাঁ রদমে রদমখমছ আহেদ েুসো ব্রীমজ  রিঞ্চ-ওয়োমল  
সেোন্ত োল পযোমনলবো  গোরি  সেোন্ত োমল।  

আহেদ েুসো  গোরি দোরিময় পিমেই রেন পোমশ  গোরিগুমলোও দোাঁরিময় 
পমিমছ।  

রেন রদমে উাঁচু গোরি  রদয়োমল  েোঝখোমন আহেদ েুসো  গোরি।  
গোরিগুমলো থোেমেই রনমে এল এেদল েোনুর্। প্রমেযমে  হোমে 

রস্টনগোন।  
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আহেদ েুসো বুমঝ রগমছ সব। রনশ্চয় ‘রি রজম ো’  রলোে োই আগোে 
পর েিনো  েোধযমে েোমে সব রদে রদময় রেম  রিমলমছ। রে োও েম  রিলো 
এেগুমলো রস্টনগোমন  রবরুমে েো  এে র িলবো  রেোন েোমজই আসমব নো। ব িং 
েোমদ  গুলী এিোমে হমল েোমে র িলবো  রব  ে ো চলমব নো। েোত্র রখোলো থোেো 
বসি োমস  রদেসহ চোর রদমে এেবো  রচময় েুহূমেে  জন্য ে নীয়েো র ে েম  
রনময় আহেদ েুসো বসি োমস  রদমে েোমন বোে রদমে  দ জো খুমল গোরি রথমে 
রবর ময় এমস গোরি  ছোমদ উম  দু’হোে েুমল দোাঁিোল।  

সিংমগ সিংমগই ডোন পোশ রথমে এেজন রচৎেো  েম  বলল, ‘রেউ গুলী 
ে মব নো। ওমে েৃে রপমলও আেোমদ  চলমব, রেন্তু জীবন্তই রবরশ দ েো । 
এেেো গুরলমে েো  আ োমে  েৃেযু হমল েো  েোমছ আেোমদ  পোওনো রশোধ হমব 
নো। রেোে ো েময়েজন রগময় েোমে রবাঁমধ গোরিমে রেোল।’ রনমদেমশ  সোমথ 
সোমথই রেন রদে রথমে চো  পোাঁচজন ছুেল আহেদ েুসো  রদমে।  

‘রেোে ো েো ো? আেো  রদোর্েো রে? রেোে ো এসব েথো বলছ রেন?’  
রচৎেো  েম  এসব েথো বলমে বলমে আহেদ েুসো ইরঞ্চ ইরঞ্চ েম  

রপছমন হমে গোরি  বোে প্রোমন্ত  রদমে এমগোরিল। রস জোমন ব্রীমজ  রিঞ্চ-
ওয়োমল  পযোমনলবো  রথমে দু’শ িমুে ও রবরশ রনমচ বসি োমস  পোরন। 
ওরদমেও েৃেযু  হোেছোরন েবু েো   মি  জমন্য হমন্য হময় থোেো ‘রি রজম ো’  
েশোইমদ  হোমে পিো  রচময় বসি োমস  পোরনমে ঝোাঁপ রদওয়ো অমনে িোমলো।  

আহেদ েুসো  গোরি  ছোদ রথমে ব্রীমজ  রিঞ্চ-ওয়োমল  পযোমনলবোম   
বযবধোন রদি িমুে  রবরশ নয়।  

আহেদ েুসো  রদমে ছুমে আসো রলোেগুমলো েো  গোরি  পোমশ এমস 
রগমছ। ও ো উম  আসমছ গোরি  ছোমদ।  

আহেদ েুসো েখন গোরি  ছোমদ  বোে পোমশ  রশর্ প্রোমন্ত।  
রলোেগুমলো উম  এমসমছ গোরি  ছোমদ। েোমদ  রচোমখ-েুমখ ক্রু  হোরস। 

রেন েোাঁেো-মছাঁিো  জমন্য এেেো অসহোয় রগরনরপগ েো ো রপময় রগমছ।  
রলোেগুমলো এগুমি আহেদ েুসো  রদমে। েোমদ  েময়েজমন  রদহ 

আহেদ েুসো ও রস্টনগোনধো ীমদ  েোঝখোমন এেেো রদয়োল সৃরি েম মছ।  
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রলোেগুমলো আ ও রলোজ হময়মছ আহেদ েুসো ।  
হ োৎ আহেদ েুসো এবোউে েোনে েম  লোি রদময় ব্রীমজ  রিঞ্চ-

ওয়োলবোম  উম  রদমহ এেেো ঝোাঁরে রদময় দক্ষ্ সোাঁেোরু  েে শূমন্য সোেমন দু’হোে 
বোরিময় ড্রোইি রদময় বোেোস রেমে ছুেল বসি োমস  রনল জল োরশ  রদমে। 
রপছমন  রলোেগুমলো েখন রচৎেো  েম  উম  সবোই েোাঁমধ  রস্টনগোন হোমে রনময় 
গুলী ে মে শুরু েম মছ উিন্ত রদহ লমক্ষ্য। 

 
 
 
রেজ  রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোমল  বোে পোশ রথমে রেরলমিোন 

রবমজ উ ল।  
রব রি  িোব িমুে উ ল েো  রচোমখ-েুমখ।  
েো  সোেমন এেেো িোইল রখোলো। ছরিময় আমছ অমনে েোগজপত্র। রস 

ও রজনোম ল েোরহ  েোর ে দু’জমন েোগজগুমলো প ীক্ষ্ো ে রছল। এ েোগজগুমলো 
এমনমছ েো ো আময়শো আজীেো  বযরিগে িোইল রথমে। রনোেবুেগুমলোও েো  
আনো হময়মছ। ডুঃ রশখ বোজ েোমদ মে প্রময়োজমন  রচময়ও রবরশ সহমেোরগেো 
েম মছ। েো  রচোমখ অশ্রু রছল, রেন্তু েৃেো স্ত্রী  রেোন রেছুই রস েোমদ  েোমছ 
রগোপন  োমখরন। রস রচময়মছ েো  স্ত্রীমে েো ো ব্ল্যোেমেইল েম মছ, িয়োনে 
র্িেমন্ত্র  েোমজ বযবহো  েম মছ, েোমদ  েরূপরে উদেোরেে রহোে। েোমদ  
েোমলো থোবো রথমে  ক্ষ্ো পোে েোমদ  প্রোণরপ্রয় প্ররেষ্ঠোন এবিং পৃরথবী  শোরন্তেোেী 
েোনবেো  আশো  প্রদীপ ‘আইআ রে’ (ইরনরস্টরেউে অব র সোচে অযোন্ড 
রেেমনোলরজ)। েো  স্ত্রী  রশর্ পর চয়েো েোমে আ ও রবরশ েি রদমি। ডুঃ বোজ 
রজনোম ল েোরহ  েোর েমদ  েোছ রথমে শুমনমছ, েো  স্ত্রী েোমে সব সমন্দহ রথমে 
বোাঁচোবো  জমন্যই রনমজ  সব েথো রস বমলমছ এবিং সব অপ োমধ  েীেৃরে 
রদময়মছ। েো  স্ত্রী রনমজ  দোয়িো  রনময় রনমজ  জীবন রবসজেন রদময়মছ, রেন্তু 
রচময়মছ েোেী  গোময় রেন রেোন েোমলো দোগ নো লোমগ। ইহুদী েন্যো রহমসমব 
র্িেমন্ত্র শোরেল থোেমলও েোেীমে রস িোলমবমসমছ প্রোণ রদময়। স্ত্রী আময়শো 
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আজীেো েোমে  রেময়মছ েো  পর চয় রগোপন েম , জেন্য অপ োধ েম মছ 
েোমেও র্িেমন্ত্র  েোধযে রহমসমব বযবহো  েম , রেন্তু রস সেগ্র অন্ত  রদময় অনুিব 
ে মছ েো  িোমলোবোসোয় সোেোন্য রেোন খোদ রছল নো। ডুঃ রশখ বোমজ  রচোমখ 
অরব ল অশ্রু শুধু এ েো মণই।  

এে োশ রব রি রনময়ই রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল েোেোল 
রেরলমিোমন  সোইড রেরবমল  রদমে। লোল, নীল, সোদো ও েোমলো অমনেগুমলো 
রেরলমিোন রসখোমন। রপএরবএক্স ও প্রোইমিে েোমলো ও সোদো রেরলমিোন দুমেোই 
েোমে রব ি েম  রবরশ।  

রেন্তু নীল রেরলমিোনেো বোজমে রদমখ েুমখ  রব রি িোবেো রেমে রগল 
রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোমল । এ রেরলমিোনেো রগোময়ন্দো রনেওয়োমেে ।  

রেরলমিোন েুমল রনময় রনস্পৃহিোমব ওপোম   েথো শুনল, দু’এেেো 
রনমদেশও রদল।  

রেরলমিোন র মখ েুম  বমস েোগজ-পমত্র েমনোমেোগ রদবো  আমগ বলল, 
‘রজনোম ল েোরহ , বসি োস ব্রীমজ রে রেন এেেো েেনো েমেমছ। প্রচ ু রগোলো-
গুরল হময়মছ। রেন্তু প্রোণহোরন  েেনো রনই। প্রোয় আিোই েণ্টো ধম  িয়োনে েোনজে 
রছল। রবস্তোর ে েদন্ত র মপোেে এখনও পুম ো পোওয়ো েোয়রন।’  

বসি োস ব্রীজ, আ  রগোলো-গুরল  েথো শুমন আগ্রমহ  সোমথ েুখ েুলল 
রজনোম ল েোরহ  েোর ে। বলল, ‘েেনো েমেমছ ে’েোয়?’  

‘রপৌমন এেেোয়।’ বলল রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল।  
ভ্রু কুরঞ্চে হমলো রজনোম ল েোরহ  েোর মে । বলল, ‘রেুঃ খোমলদ খোেোন 

ড. বোমজ  বোরিমে েোওয়ো  জমন্য আেোমদ  েোছ রথমে রবদোয় রনময়রছল বো েো 
রের শ রেরনমে। রগোমর্ল্ন হমনে েোবো  জমন্য রেরন েরদ বসি োস ব্রীজ বযবহো  
েম  থোমেন, েোহমল েেেেো এই সেময়ই রেো েো  ব্রীজ অরেক্রে ে ো  েথো।’  

‘আপরন রেুঃ খোমলদ খোেোমন  রবর্য়েো এ  েমধয আনমছন রেন? আপরন 
রেছু িোবমছন?’ বলল রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল।  
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‘র ে রেেন নয়, েমব এই সেয় রেুঃ খোমলদ খোেোন ঐ এলোেোয় থোেো  
েথো, েরদ রেরন বসি োস ব্রীজ বযবহো  েম  থোমেন, এেোই বলরছ।’ রজনোম ল 
েোরহ  েোর ে বলল।  

সিংমগ সিংমগ েথো বলল নো রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল। িোবোন্ত  
েমেমছ েো  রচোমখ-েুমখ। রছোে হময় এমসমছ েো  দুই রচোখ। রসর য়োসরলই িোবমছ 
রস।  

েময়ে েুহূেে রচন্তো  প  েু ল রেরলমিোমন  রদমে। েুমল রনল নীল 
রেরলমিোন। এেেো েল ে ল।  

ওপো  রথমে সোিো রপমেই বলল, ‘ওয়ো আলোইকুে সোলোে। হ্োাঁ, 
বসি োস ইি পুরলশ রস্টশন! রেোে োই রেো রদমখছ বসি োমস  েেনোেো?’  

ওপোম   উত্ত  শুমন রনময় রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল বলল, ‘হ্োাঁ, 
বল, ওখোমন রে েমেমছ? হেযো, রেডন্যোমপ  রচিো? ব্রীজ রথমে এেজন বসি োমস 
লোরিময় পমিমছ? জোনো রগমছ রস রে? রগ্রিেো  হময়মছ রেউ?’ রজনোম ল হোজী 
রেোস্তিো েোেোমল  রচোমখ রবস্ময় ও উমেগ দুইময়  রেশ্রণ।  

ওপ্রোমন্ত  উত্ত  রশোনো  প  রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল বলল, 
‘আক্রোন্ত বমল রে েো রেমে রেোে ো সমন্দহ ে ছ, েো  নোম্বো  েে?’  

ওপো  রথমে উত্ত  রপল। উত্ত  পোওয়ো  সোমথ সোমথই েো  রচোমখ-েুমখ 
উমেগ-উৎেেো  প্রেোশ েেল। দ্রুে েমে রস বলল, ‘স্পমে রে আমছ?’  

উত্ত  শুমন রনময় বলল, ‘আে ো েোরি রসখোমন, জোরনময় দোও ওমদ ।’  
বমলই রেরলমিোন র মখ েু ল রজনোম ল েোরহ  েোর মে  রদমে।  
রজনোম ল েোরহম   রচোমখ-েুমখ প্রে, েো  সোমথ আশঙ্কো  েোমলো ছোয়ো।  
েুম  বমসই রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল বলল, ‘সবেনোশ হময়মছ, 

আক্রোন্ত গোরিেো খোমলদ খোেোমন । েো  েোমন রেরন ব্রীজ রথমে লোরিময় 
পমিমছন।’ শুষ্ক, উমেগোকুল গলো রজনোম ল রেোস্তিো েোেোমল ।  

েুমখ  আমলো রেন দপ েম  রনমি রগল রজনোম ল েোরহম  । রচোমখ –
েুমখ েো  এে রবোবো আেঙ্ক। েময়ে েুহূেে েো  বোে সূ্ফ ণ হমলো নো। দ্রুে 
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রনমজমে সোেমল রনময় রস বলল, ‘েো  পম   খব  রে, েোমন খোমলদ খোেোমন  
খব  রে?’ েরম্পে েে রজনোম ল েোরহ  েোর মে ।  

‘বসি োমস অনুসন্ধোন চলমছ। পুরলশ, রগোময়ন্দো ও রনৌবোরহনী  েময়েেো 
ইউরনে েোমজ রনমেমছ। চলুন আে ো েোই। রেমে রেমেই প্রধোনেন্ত্রীমে রবর্য়েো 
জোনোব।’  

বমল উম  দোাঁিোল রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল।  
উম  দোাঁিোল রজনোম ল েোরহ ও।  
উম ই আবো  বমস পিল রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল। বলল, 

‘রজনোম ল রেুঃ েোরহ , আপরন গোরি  রদমে েোন। জরুর  আ ও েময়েেো েল 
রসম  আরে আসরছ।’  

‘আসুন’ বমল ে  রথমে রবর ময় রগল রজনোম ল েোরহ  েোর ে।  
ে  রথমে রবর ময় রলিে হময় রনমে এল আন্ডো  গ্রোউন্ড রলোম   এেদে 

গোরি বো োন্দোয়। এ রবমশর্ গোরি বো োন্দোয় রলিমে  সোেমনই েো  ও রজনোম ল 
হোজী রেোস্তিো েোেোমল  গোরি দোাঁরিময়রছল। এেেু দুম ই এমেনশন অবস্থোয় 
দোাঁরিময়রছল দু’জন েেোমন্ডো। েো ো গোরি  রসরেউর রে  দোরয়ত্ব পোলন ে রছল।  

েো ো রজনোম ল েোরহ মে রদমখ স্যোলুে রদময় আবো  রস্থ  দোাঁরিময় রগল।  
নোনো আশিংেো রজনোম ল েোরহ মে রেম  ধম মছ। আহেদ েুসো দু’শ দশ 

রিে উাঁচ ুবসি োস ব্রীজ রথমে রনমচ লোরিময় পমিমছ, এ েথো েমন হমেই বুে 
রেমপ উ মছ রজনোম ল েোরহম  । রেোন েোনুর্ রে এেন সোহস ে মে পোম । 
আহেদ েুসোই হয়ে পোম । রেন্তু েো প  রে েমেমছ? আ  িোবমে পো মছ নো 
রজনোম ল েোরহ । রগোেো সত্ত্বো েো  এেসমে প্ররেবোদ েম  উ মছ, আহেদ েুসো  
েহোন জীবমন  পর সেোরপ্ত আল্লোহ এিোমব ে মবন নো। রচোমখ  রেোণ িো ী হময় 
উ ল রজনোম ল েোরহ  েোর মে । সেগ্র অন্ত  রথমে এেেো প্রোথেনো েো  উচ্চোর ে 
হমলো, ‘আল্লোহ রেোেো  বসরনেমে  ক্ষ্ো ে ো  দোরয়ত্ব রেোেো ।’  

রলিে রথমে রবর ময় এল রজনোম ল হোজী রেোস্তিো েোেোল।  
দু’রচোমখ  রেোণ েুমছ রিলল রজনোম ল েোরহ  েোর ে।  
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রলিে রথমে রবর ময়ই রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল বলল, ‘রজনোম ল 
েোরহ , প্রধোনেন্ত্রীমেও খব েো রদলোে। সোের ে রগোময়ন্দো সূমত্র রেরন ইরেেমধযই 
খব  রপময় রগমছন। রেরন রপ্ররসমডন্েমেও এ খব  জোরনময়মছন। েো ো খুবই 
উরেগ্ন। বসি োস জুমি জরুর  অবস্থো জোর  েম মছন প্রধোনেন্ত্রী। ছয় েণ্টো  জমন্য 
রবমদরশ এবিং রেমেোন রনৌেোমন  বসি োমস প্রমবশ রনরর্ে ে ো হময়মছ এবিং 
রেসব রনৌেোন বসি োস ও েেে  সোগম  আমছ, রসগুমলো  বোইম  েোওয়ো বন্ধ েম  
রদয়ো হময়মছ। বযোপে সন্ধোন শুরু হময়মছ। ে োষ্ট্রেন্ত্রী ওখোমন েোমিন। চলুন, 
আে ো চরল।’  

বমলই রনমজ  গোরিমে রগময় উ ল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল। রজনোম ল 
েোরহ  েোর ে রেোন েথো বলল নো। গোরি স্টোেে রদময় রজনোম ল রেোস্তিো  রপছন 
রপছন চলল।  

ব্রীমজ  রগোিোয় রপৌাঁমছই রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল ো ব্রীমজ  র ে 
রগোিো  আইলযোমন্ড পুরলমশ  এেেো জেলো রদখল। রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল 
বলল, ‘র ে এখোনেো  েে ব্রীমজ  ওপ্রোমন্তও পুরলশ অস্থোয়ী অরিস বরসময়মছন। 
চলুন আে ো স্পেেো রদমখ আরস।’  

স্পমে দুজন পুরলশ অরিসো  দোাঁরিময়রছল।  
আহেদ েুসো  পর েযি েো রেও ব্রীমজ  রদয়োমল  গো রোঁমর্ 

দোাঁরিময়রছল।  
রজনোম ল েোরহ  ো গোরি রথমে নোেল।  
দু’জন পুরলশ অরিসো  স্যোলুে েম  এরগময় এমস বলল রজনোম ল 

রেোস্তিোমে, ‘স্যো , গোরিেো এখোমনই পোওয়ো রগমছ, এেেকুুও স োমনো হয়রন।’  
‘থযোিংেস অরিসো ।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো।  
‘চলুন গোরিেোমে আমগ রদখো েোে।’ বমল রজনোম ল েোরহ  েোর ে 

গোরি  রদমে এমগোমলো।  
গোরি  রিে -বোরহ  প ীক্ষ্ো েম  গোরি রথমে রবর ময় আসমে আসমে 

বলল রজনোম ল েোরহ  েোর ে, ‘এেো খোমলদ খোেোমন ই গোরি, রেোন সমন্দহ 
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রনই। রেন্তু গোরিমে রেোন রেছুই র মখ েোনরন। েো  রেোবোইল, র িলবো  ও 
আইরড েোডে েো  পমেমেই রছল।’  

উমেগ-আেমঙ্ক ি ো রজনোম ল রেোস্তিো েোেোমল  রচহো ো। বলল, 
‘ডযোশমবোমডে  িময়স র েডেো  শূন্য। রেছুই বমল েোনরন। বলমবন বো রে। আরে 
বুঝমে পো রছ নো, ব্রীজ রথমে লোরিময় পিো  অসম্ভব রসেোন্তেো রেন রনমলন!’  

‘সঙ্কমে  চ ে েুহূমেে েো  েমন রে েোজমে অগ্রোরধেো  রদন রসেোমেই 
রেরন গ্রহণ েম ন। রে রেোন সঙ্কমে েো  েনেো রস্থ  থোমে।’ বলল রজনোম ল 
েোরহ  েোর ে। েো  েে শুষ্ক।  

দু’জমনই রগময় দোাঁিোল ব্রীমজ  রিন্স ওয়োমল  সম্ভোবয রে স্থোন রথমে 
রেরন লোরিময় পমিমছন রসখোমন। রনমচ বসি োমস  পোরন  রদমে েোরেময় 
রজনোম ল েোরহ  বলল, ‘রেরন বসি োমস  রনমচ র ে লম্বিোমব রগময় পমিমছন। 
এখোমন দোরিময়ই েরদ ও ো ব্রোশ িোয়ো  েম  থোমে, েোহমল গুরল  েুমখ পিো  
েো  সম্ভোবনো  ময়মছ, েরদ নো েেক্ষ্মণ র মে  বোইম  রগময় থোমেন। েেই েো  
রদহেো রনমচ  রদমে রনমেমছ, েেই েো ব্রীমজ  ইনওয়োমডে  রদমে বোে রনময়মছ, 
আ  ওমদ  ব্রোশ িোয়োম   গুরল  গরে ব্রীজ রথমে আউেওয়োডে হওয়োই 
েোিোরবে।’  

‘রেন্তু গুলী রথমে বোাঁচমলও এে বি দূ ত্ব রথমে আছমি পিো  আেোে 
রথমে রেরন বোচমবন রে েম ?’ েরম্পে েে রজনোম ল রেোস্তিো েোেোমল ।  

রবদনোয় েুখেো আ ও চুপমস রগল রজনোম ল েোরহ  েোর মে । বলল, 
‘রেন্তু েো  জীবমন  ইরে এিোমব েেমে পোম  নো, অবশ্যই পোম  নো। আসুন 
আে ো আ  রেছু নো িোরব।’  

‘িোবনোমে রদয়োল রদময় আেেোমনো েোয় নো। সুে োিং এ প্রসে থোে। চলুন 
আে ো রনমচ  পুরলমশ  অপোম শন অরিমস েোই। অনুসন্ধোন েেদূ  এরগময়মছ 
চলুন রদরখ।’  

বমল গোরি  রদমে এমগোমলো রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।  
রজনোম ল েোরহ ও রগময় গোরিমে উ ল।  
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নীমচ রপৌছমেই পুরলশ অরিসো  ো েোগে জোরনময় রজনোম ল রেোস্তিো 
েোেোলমদ  রনময় রগল েোাঁবু খোরেময় বের  ে ো অস্থোয়ী অরিমস।  

‘নেুন রেোন খব  আমছ? প্রেযক্ষ্দশেী েোউমে পোওয়ো রগমছ?’ বলল 
রজনোম ল রেোস্তিো।  

‘স্যো , অনুসন্ধোন চলমছ। প্রেযক্ষ্দশেী  সন্ধোনও চলমছ। এ এলোেোয় 
অমনেমেই পোওয়ো েোমি, েো ো রসসেয় এখোমন হোরজ  রছল। আেরস্মে েেনো 
েোই অমনমে ই নজম  পমিরন। অমনমে  নজ  রগমছ ব্রীজ রথমে আসো ব্রোশ 
িোয়োম   রদমে। পোরনমে পিো  দৃশ্য রদমখমছ এেন েোউমে পোওয়ো েোইরন 
এখনও।’ েেনো  েরনে  ে পুরলশ অরিসো  বলল।  

‘রসরসরেরি’  েরনে  রথমে রেো এ দৃশ্য পোবো  েথো। রসখোমন রে রদখো 
রগমছ?’ বলল দ্রুে েমে রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।  

‘স্যো , এই েোত্র রপ্রন্েগুমলো এমসমছ। রদখুন ছরবমে এেবযরিমে ব্রীজ 
রথমে লোরিময় পিমে রদখো েোমি, রেন্তু বসি োমস  পোরন রথমে পঞ্চোশ রিে 
রলমবমল  প  েোমে আ  রদখো েোমি নো। দু’রদে রথমে আসো দুই সোর  
জোহোমজ  আিোমল চমল েোন রেরন। রস সেয় এেেো জোহোজ বহম   দুই েলোে 
বসি োস ব্রীজ অরেক্রে ে রছল। জোহোমজ  দুই েলোে CCTV-  রিোেোসমে 
আিংরশেিোমব বোধোগ্রস্ত েম মছ।’ বলল দোরয়ত্বশীল পুরলশ অরিসো ।  

রজনোম ল রেোস্তিো ও রজনোম ল েোরহ  পুরলশ অরিসোম   েথো শুনরছল, 
রসই ছরবগুমলোও রদখরছল। েো ো রদখল, পুরলশ অরিসো  েো বলল েেনো েোই। 
আহেদ েুসো  ডোইি রদয়ো দু’হোে সোেমন ছরিময় র মখ রনপুণ ডোইিোম   েে 
ছুমে আসো রদহ বসি োমস  পোরন  রেছু উপম  এমস রবশোল জোহোমজ  আিোমল 
চমল রগমছ।  

ছরবগুমলো  রদমে নজ  র মখই রজনোম ল েোরহ  েোর ে বলল, 
‘জোহোমজ  দুই েলোমে  েোঝ ব োব  িোাঁেো থোেো  েথো, নো রেোন রনৌেোন 
চলরছল?’  

‘চলো  েথো নো, ধম  রনয়ো েোয় চলরছল।’ বলল পুরলশ অরিসো ।  
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েোহমল জোহোমজ  দুই েলোে ছোিোও আ ও রছোে-খোে রনৌেোনমে 
প্রেযক্ষ্দশেী  েোরলেোয়  োখমে হমব।’ বলল রজনোম ল েোরহ  েোর ে।  

‘স্যো , রসেোমেও আে ো রহমসমব র মখরছ। রসসব রনৌেোনমে রলোমেে 
ে ো  রনমদেশ রদওয়ো হময়মছ।’ পুরলশ অরিসো  বলল।  

‘ধন্যবোদ।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।  
‘জোহোজ বহ েো রেোন রদমশ  রছল? ওমদ  বিবয রে?’ রজনোম ল 

েোরহ  বলল।  
‘ওেো রছল রসোরিময়ে েুে জোহোমজ  এেেো বহ । েোরিল ও ো 

িূেধযসোগম   এে েহিোয় অিংশ রনমে। প্রোথরেে রেোগোমেোগ ওমদ  সোমথ হময় 
রগমছ। েোৎক্ষ্রনে েো ো বমলমছ, ব্রীজ রথমে বসি োমস পিমে েোউমে েো ো 
রদমখমছ রেিংবো এ েে রেউ েোমদ  জোহোমজ পমিমছ অথবো উেো  েম মছ েো ো 
েোউমে, এেন রেোন খব  েোমদ  েোমছ রনই। েমব েো ো আ ও রচে েম  
রদখমব।’ বলল পুরলশ অরিসো রে।  

‘ধন্যবোদ অরিসো !’ বমল রজনোম ল েোরহ  েোেোল রজনোম ল রেোস্তিো 
েোেোমল  রদমে। বলল, ‘আেো  েমন হয় আে ো েুম -রিম  এেেু রদখমে পোর । 
আপরন রে আসমবন?’  

‘অবশ্যই, চলুন।’ বমল উম  দোাঁিোল রেোস্তিো েোেোল।  
পুরলশ েযোম্প রথমে রবর ময় রজনোম ল েোরহ  বলল, ‘আসুন আে ো 

গোরি নো রনময় বসি োমস  েী  ধম  হোরে। ে নীয় রেো আেোমদ  রেছু রনই।’  
‘চলুন। েমব আরে আশোবোদী রেছু এেেো সিংবোদ খুব েোিো েোিোেোরিই 

আে ো পোব। রনৌবোরহনী  ওয়োেো  েযোরনিং েোজ শুরু েম  রদময়মছ রদখরছ। পোরন  
রে রেোন গিীম  রহউেযোন বরডমে ওয়োেো  েযোনো  লমেে ে মে পোম ।’ বলল 
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।  

েুখেো রবর্ণ্ণ হময় রগল রজনোম ল েোরহ  েোর মে । েো  রচোমখ-েুমখ 
উমেমগ  ছোয়ো আ ও গিী  হমলো। বলল, ‘আে ো েোাঁ  বরড নয়, েোাঁমে চোই 
আে ো। এই বসি োমস এমস রেরন রশর্ হময় েোমবন, েো হয় নো, হমে পোম  নো।’ 
শুষ্ক েে রজনোম ল েোরহম  ।  
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‘এেো আেোমদ  সবো ই চোওয়ো। আল্লোহ আেোমদ  এই চোওয়োমে েেু  
েরুন।’ রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল বলল।  

বসি োমস  প্রোয় পোরন রোঁমর্ প্রোন্ত ব োব  আপ-ডোউন হোইওময়। েো  
পোশ রদময় সুদৃশ্য িেুপোে। এই  োস্তোগুমলো নীল বসি োমস  গলোয় রেন হী মে  
হো । বসি োমস  েীম  েোমঝ েোমঝ  ময়মছ রি ী েোে। েোেগুমলো রবোে, রির  ও 
েোনুমর্  িীমি বযস্ত থোমে। রছোে রবোেগুমলো েোমে ছোিোও েীম  রিমি থোমে, রেন্তু 
েো বযরেক্রে।  

ব্রীমজ  রনমচ রনমে িেুপোে ধম  হোাঁেমে শুরু েম মছ সেমলই।  
ব্রীমজ  রনমচ রব োে এে রির  েোে।  
েোমে রবশ রেছু রির  ও রবোে দোরিময় আমছ। এসব েোমে রির  ও বি 

বি রবোে ছোিোও রছোে রছোে রবোেও িোিোয় পোওয়ো েোয়।  
িেুপোে রদময় রহাঁমে রির েোে অরেক্রে ে রছল রজনোম ল েোরহ  ো।  
‘রেময় িোজো রেোন রেছু  গন্ধ পোরি রজনোম ল েোর ে।’  
বমল ডোন রদমে  পোহোমি  েোমল  রদমে েোেোল।  
বসি োমস  েী  এখোমন হোইওময় ও িেুপোমে  প  েোলু হময় ক্রেশ 

উপম  পোহোমি উম  রগমছ। এই েোমল গমি উম মছ েমনো ে সব র স্টুম ন্ে, লোব 
ও ে -বোরি।  

রজনোম ল েোরহ ও েোেোল পোহোমি  েোমল  রদমে।  
‘রজনোম ল েোরহ , আে ো রেন্তু রখয়োল ের রন, লোমঞ্চ  সেয় অমনে 

আমগ পো  হময় রগমছ। রবরশ উপম  নয়, এই েোমলই সুন্দ  র স্টুম ন্ে আমছ। 
আে ো রে রেমে পোর ?’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।  

রখময় সেয় নি ে মে েন চোইরছল নো রজনোম ল েোরহম  । েো  েোমছ 
এখন আহেদ েুসো  সন্ধোন ে ো  রচময় বি রেছু রনই। েমব ক্ষ্ুধোয় রপে রচোাঁ রচোাঁ 
ে মছ, এ েথোও র ে। হয়ে রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল রবোধ হয় রবরশ েি পোমি 
ক্ষ্ুধোয়। রজনোম ল েোরহ  সোয় রদল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোমল  েথোয়। বলল, 
‘হ্োাঁ, আে ো র স্টুম মন্ে রেমে পোর  রজনোম ল রেোস্তিো।’  
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লোমঞ্চ  রপে আওয়ো  রশর্ হময় রগমছ অমনেক্ষ্ণ। েমব েোমঝ েোমঝ 
রেরবল এ দু’চো জন রলোে আমছ। রেউ রেউ খোমি, রেউ রেউ বমস গোল-গি 
ে মছ। গমি  প্রধোন সোবমজক্ট হমলো বসি োস ব্রীমজ  েেনো।  

গমি  সোবমজক্ট শুমন খুরশ রজনোম ল েোরহ  েোর ে। র স্টুম মন্ে  র ে 
রনমচই দুেেেনো  বোাঁ েেনো  স্থোন।  

েোঝখোমন  এে িোাঁেো রেরবল রদমখ বমসমছ রজনোম ল েোরহ  ো।  
রখমে শুরু েম মছ েো ো।  
নোনো েে েথো েোমদ  েোমন আসমছ রবরিন্ন রদে রথমে। ব্রীমজ রগোলো-

গুরল েো ো ে ল, রেন ে ল-েো রনময় নোনো  েে ধো নো  েথো। ব্রীজ রথমে রে 
লোি রদময় পমিমছ, রস পোগল নো হময় েোয় নো। রেউ বলমছ জীবন বোাঁচোবো  
জমন্যই ওেো েম মছ। আবো  রেউ বলমছ, জীবন বোাঁচোবো  জমন্য রেউ েৃেযুেুমখ 
ঝোপ রদয় নো। রবমেোম  েো ো রগল রলোেেো।  

রজনোম ল েোরহ মদ  রপছমন  রেরবমল রেনজন রলোে এমসমছ সব 
রশমর্। এই েোত্র েোাঁ  খোওয়ো শুরু েম মছ। েোমদ ই এেজন বলল, ‘রেছু নো 
রজমনই বলো হমি রবমেোম  প্রোণ রদময়মছ রলোেেো। আসমল রলোেেো েম রন বমলই 
েমন হয়। এেেো রেোে  রবোে েোাঁমে েুমল রনময় দ্রুে চমল রগমছ।’  

েোাঁ  েথো রশর্ হমেই েোাঁ  রেরবমল  এেজন বলল, ‘রদমখছ েুরে? েখন 
রেোথোয় রছমল?’  

‘আরেও এেেো রবোমে এই েোমে  রদমে আসরছলোে। রগোলো-গুরল  েুমখ 
সোেমন  ঐ রবোেরে সোেমন  রদমে ছুমে পোলোয়, আরে রপছমন  রদমে সম  েোই।’ 
বলল রেেীয় রলোেরে।  

খোওয়ো বন্ধ হময় রগমছ রজনোম ল েোরহ  ও রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল 
দু’জমন ই।  

রশ দোাঁিো রসোজো েম  বমসমছ েো ো। েোমদ  সেস্ত েমনোমেোগ এখন 
ওমদ  েথো  রদমে।  

ঐ রেরবমল  েৃেীয় রলোেরে বলল, ‘রসোয়ো দু’শ রিে উপ  রথমে পিমল 
েো ও রেন্তু বোচো  েথো নয়।’  
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‘রেন্তু রলোেেো েখন পোরনমে ডুমব েোবো  প  রিমস উ মে রপম মছ, 
েখন বলমে পো  রনজ রচিোয় রস রিমস উম মছ। েো  অথে রস েম রন।’ বলল 
প্রথে রলোেরে।  

রজনোম ল েোরহ  ও রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল দু’জমন ই দু’রচোখ 
উজ্জ্বল হময় উ ল।  

রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল চে েম  রপছন রিম  রলোেেোমে এেবো  
রদমখ রনল। েো প  রস রজনোম ল েোরহম   েোমন  েোমছ েুখ রনময় বলল, 
‘রলোেেো  েোমছ আ ও রেছু জোনো  আমছ।’  

‘ওমদ  খোওয়ো রশর্ হমলই িোল হয়।’ বলল রজনোম ল েোরহ ।  
‘নো, এে রেরনে নি ে ো েোয় নো রজনোম ল েোরহ ।’ রজনোম ল রেোস্তিো 

েোেোল বলল।  
‘েো র ে।’ বলল রজনোম ল েোরহ ।  
উম  দোাঁিোল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।  
রগল রপছমন  রেরবমল।  
‘এক্সরেউজ রেুঃ জনোব’ বমল পমেে রথমে আইমডরন্েরে েোডে রব  েম  

রলোেেো  সোেমন ধম  বলল, ‘আরে েোরেেশ ইন্েো নোল রসরেউর রে সোরিেস 
(TISS)-এ  রডরজ রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল। আরে আপনোমদ  েথো সোেমন  
রেরবল রথমে শুমনরছ। রে রলোেেো প্রোণ বোাঁচোমনো  জমন্য বসি োমস ঝোাঁরপময় 
পমিমছন, রেরন অেযন্ত গুরুত্বপূণে বযরি। েু মে  সম্মোরনে রেহেোন রেরন। 
েেনো  সোমথ েু মে  েেেোদো জরিে হময় পমিমছ। রে রবোেরে েোাঁমে েুমল রনময় 
রগমছ েোাঁ  রেোন হরদস রে দয়ো েম  রদমে পোম ন?’  

রজনোম ল রেোস্তিো  পর চয় জোনো  প  খোওয়ো বন্ধ েম  রেনজনই উম  
দোাঁরিময়মছ। েু মে  বহুল পর রচে রগোময়ন্দো সিংস্থো TISS-এ  েয়িং রডরজমে 
েোমদ  সোেমন রদমখ েো ো েুহূমেে  জমন্য রবেূঢ় হময় পমিরছল। রনমজমে সোেমল 
রনময় প্রথে রলোেরে বলল, ‘রসও  স্যো , আরে বলরছ।’  

বমল এেেু থোেল রলোেরে। স্ম ণ ে মছ রস।  
‘আপনো ো বসুন।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।  
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‘ওমে স্যো । র ে আমছ। বলরছ আরে।’  
এেেু রথমেই বলো শুরু ে ল, ‘রবোেরে  রপছমন  দু’পোমশই নোম্বো  

সোইমন  উপম  েনেমডে  ছরব আাঁেো রছল। রবোমে ‘েনেডে’ েমনোগ্রোে বযবহো  
ে ো এেেো আনেেন বযোপো । এ েো মণই ‘েনেডে’ সোইনরে আেো  দৃরি 
আের্েণ েম , েোাঁ  সোমথ নোম্বো  সোইনরেও। নোম্বো  সোইনরেও রছল েজো । েমন 
পিমছ নোম্বো  সোইনরে রছল- ‘এেরি’ ডযোশ ‘রব’ ডযোশ রে নোইনরে রট্রপল নোইন 
(T90999)।’  

রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল পমেে রথমে েলে ও রনোেপযোড রব  েম  
দ্রুে নোম্বো  রলমখ রনল। েো প  রসখোমন দোরিময়ই পমেে রথমে অয়ো মলস রব  
েম  এেেো জরুর  রেমসজ ট্রোন্সরেে ে লুঃ ‘র ড এলোেে ি  অল রসরেউর রে 
সোরিেস অযোন্ড পুরলশ। ‘এেরি ডযোশ রব ডযোশ রে নোইনরে থোওজযোন্ড নোইন 
হোমন্ড্রড নোইনরে নোইন’ নোম্বোম   রেোে  রবোে রেখোমন রে অবস্থোয় পোওয়ো েোমব 
আেেোন এবিং আেোমে খব  রদন। রবোমে  বোিরে রচহ্ন ‘েনেডে’ েমনোগ্রোে। 
ওিো ।’  

রেমসজ রশর্ েম  রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল দোাঁিোমনো রলোেরেমে 
রচয়োম  বরসময় রদময় বলল, ‘আপনোমে অমনে ধন্যবোদ। আপরন েু মে  
সীেোহীন উপেো  েম মছন। এেন এেেো ল ু জমন্য রদমশ  রন োপত্তো 
বোরহনীগুমলো এবিং পুরলশ হমন্য হময় েুম  রবিোমি।’  

‘আল্লোহ েোাঁমে বোাঁরচময়  োখুন।’ বলল রলোেরে। েোাঁ  েেও আমবগেন।  
‘আরেন। আে ো সবোই এেো চোই।’ বমল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল 

আবোম ো েোমদ  ধন্যবোদ রদময় েো  খোবো  রেরবমল রিম  এল।  
রেরবমল বসমে বসমে বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল, ‘এখন অমপক্ষ্ো 

ছোিো আ  রে ে ো  আমছ রজনোম ল েোরহ ?’  
‘চলুন, আে ো রবোে রনময় আে ো বসি োমস  দরক্ষ্ণ রদমে এরগময় েোই। 

ও রবোেেোমেো ওরদমেই রগমছ। রবোে রডমেক্ট হবো  প  ও রদে রথমেই খব  
আসমব। আে ো েেেো সোেমন েোব েেেোই আে ো এরগময় থোেব।’  

‘র ে বমলমছন, চলুন, উর ।’  
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বমলই উম  দোাঁিোল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।  
র স্টুম ন্ে রথমে রবরুবো  রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল এেেো পুরলশ রবোে 

েল ে ল।  
র স্টুম মন্ে  রবল চুরেময় েোমে রনমে এমস রদখল, এেেো পুরলশ রবোে 

অমপক্ষ্ো ে মছ।  
এেজন পুরলশ অরিসো  েীম  দোরিময় অমপক্ষ্ো ে রছল।  
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল ো ওয়োে ওিো  ব্রীজ রদময় রপৌছমেই 

অরিসো  দ্রুে এমস স্যোলুে েম  বলল, ‘স্যো , রবোে র রড।’  
‘এস।’ বমল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল রবোমে উ ল। েো  রপছমন 

রজনোম ল েোরহ । সবমশমর্ পুরলশ অরিসো ।  
রবোেেো রছোে। দুই র োমে চো রে রসে।  
রজনোম ল েোরহ  ও রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল সোেমন  দুই রসমে বসল। 

রপছমন  দুই রসমে  এেরেমে পুরলশ অরিসো ।  
ড্রোইরিিং রসমে রছল আম েরে পুরলশ অরিসো ।  
‘রবোেরে ধীম  ধীম  হনে ও েেেম   সিংমেোগস্থমল  রদমে এরগময় নোও। 

ওখোমন রগময় আবো  িোবব।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল পুরলশ অরিসো মে 
লক্ষ্য েম ।  

ধী  গরেমে চমলমছ রবোেরে।  
বসি োমস  েোেোল আেোেুেে রথমে বসি োস-হনে-েেে  সোগম   

সরন্ধস্থল খুব রবরশ দূম  নয়। প্রোয় এমস পমিমছ রবোে রসখোমন।  
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল ও রজনোম ল েোরহ  েোর মে  অমপক্ষ্ো ও 

অবসোন হমলো।  
ওয়ো মলস রবপ ে মে শুরু ে ল।  
শসবযমস্ত েল ওমপন ে ল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।  
েথো বমল উ ল ওয়ো মলস।  
‘আরে পুরলশ ইন্সমপক্ট  রেোহোম্মদ আইরদন রগোমর্ল্ন হমনে  আয়ুব 

সুলেোন ব্রীজ রথমে। ব্রীমজ  েোমে রে ৯০৯৯৯ রবোেরে পোওয়ো রগমছ। রবোে ও 
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রবোমে  রলোেজনমদ  আেেোমনো হময়মছ। রেোন রনমদেশ, স্যো । ওিো ।’ ওপ্রোন্ত 
রথমে বলল পুরলশ ইন্সমপক্ট  আইরদন।  

‘রবোমে রেোন েোত্রী আমছ?’ রজজ্ঞোসো রজনোম ল রেোস্তিো েোেোমল ।  
‘রনই স্যো , রেনজন ক্রু ও েোরলে ছোিো আ  রেউ রনই।’ পুরলশ 

ইন্সমপক্ট  বলল।  
‘েুরে ওমদ মে আেমে  োখ, আে ো আসরছ েময়ে রেরনমে  েমধয। 

আে ো এখন হমনে  েুমখ।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।  
ওয়ো মলস েল অি ে মেই উদগ্রীব েমে রজনোম ল েোর ে বলল, 

‘রজমজ্ঞস ে মলন নো বসি োস রথমে উেো  ে ো রলোেরে রেোথোয়?’  
‘রবর্য়েো ওমদ  অজোনোই থোে। রবোেেো শত্রু পমক্ষ্  রেনো রে জোমন! 

আমগ জোনমল ও ো সোবধোন হমে পোম , রেিংবো রেছু েমেও রেমে পোম  ওখোমন। 
আে ো ে’রেরনমে  েমধযই ওখোমন রপৌছোরি।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।  

‘র ে আমছ।’ রজনোম ল েোরহ  বলল।  
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল রেোন েথো বলল নো। েো  দৃরি সোেমন হমনে  

রদমে।  
রবোে ইমেোেমধযই েোনে রনময় দ্রুে গরেমে রগোমর্ল্ন হমনে প্রমবশ েম মছ।  
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২ 
রেোপেোরপ রিআইরপ রগোর্ল্ র মসোমেে  রিআইরপ রলরনে।  
সিংজ্ঞো রিম রন েখনও আহেদ েুসো ।  
আহেদ েুসো  েোথো  েোমছ এেেো রচয়োম  বমস আমছ রডোনো 

রজোমসিোইন।  
েময়েজন নোসে েক্ষ্রেমে। রে রেোন রনমদেমশ  অমপক্ষ্োয়।  
েমক্ষ্ প্রমবশ ে ল েময়েজন ডোিো ।  
প্রধোন ডোিো  েোমন রলরনমে  চীি ডোুঃ রেোস্তিো সোইদ দ্রুে এরগময় এল 

রডোনো রজোমসিোইমন  রদমে। বলল, ‘েযোডোে সেস্ত প ীক্ষ্ো রশর্। সব রেছু ওমে 
আমছ। বুমে প্রচন্ড চোমপ  েো মণ িসুিমুস চোপ পমি িমল অরক্সমজন শূন্য হময় 
েোয় িসুিসু। েো  িমলই সিংজ্ঞো হো োন রেরন। হোেে, রব্রন সব র েেে েোজ ে মছ 
এখন। েোিোরবে হময় আসমছন রেরন।’  

বমলই ডোুঃ রেোস্তিো সোইদ এরগময় রগময় আহেদ েুসো  পোলস রদখল। 
বলল, ‘আরে েমন ের , আ  ে’রেরনমে  েমধযই েোাঁ  জ্ঞোন রিম  আসমব।’  

আহেদ েুসো  হোেেো আমস্ত আমস্ত রবমদ র মখ বলল, ‘েযোডোে, আে ো 
অরিমস আরছ। রেোন দ েো  হমল নোসেমে বলমবন।’  

ডোিো  রবর ময় রগল। নোসে োও। শুধু দু’জন নোসে থোেল।  
ডোিো  ো সোন্ত্বনো রদমলও উমেমগ  েোমলো রেে রজোমসিোইমন  েুখ রথমে 

েোমেরন। েমব আমগ  রসই অরস্থ েো এখন রনই।  
ডোিো  ো রবর ময় রেমেই রজোমসিোইমন  পো মসোনোল রসমক্রেোর  

লরেিো আ বোেোন নোসে দু’জনমে বলল, ‘রসস্টো , রেোে ো বোইম  রেোেোমদ  
রেরবমল রগময় বস।’  

‘ইময়স েযোডোে।’ বমল নোসে দু’জন রবর ময় রগল।  
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েমক্ষ্  দ জো বন্ধ হময় রজমেই লরেিো আ বোেোন বলল, ‘েযোডোে, 
শয়েোনমদ  েময়েজন স্যোম   বন্ধু  পর চয় রদময় রগোর্ল্ র মসোমেে রেোেো  রচিো 
েম রছল। রগোর্ল্ র মসোেে েেৃেপক্ষ্ ও পুরলশমে েো ো আইরড েোডে রদরখময় 
বমলরছল রে, ‘আে ো রেস্টো  খোমলদ খোেোমন  েেেস্থল আইআ রেমে েোাঁ  
সহেেেী ও বন্ধু। আে ো খোমলদ খোেোনমে রদখমে এমসরছ।’ পুরলশ আেো  সোমথ 
রেোগোমেোগ ে মল, আরে েোমদ  নোে জোনমে রচময়রছলোে। রে পোাঁচরে নোে েো ো 
বলল, েোমদ  চো জমন  নোে আইআ রে  স্টোিমদ  সোমথ রেমল রগল। এেরে 
নোেই শুধু নেুন। ইরন নোরে অরিমস  নেুন র ক্রুে। েোমদ  নোে রেমল েোয়, েোমদ  
েমধয ডুঃ রশখ বোমজ  নোে রছল। ডুঃ রশখ বোমজ  সোমথ বছ খোমনে আমগ আেো  
ইস্তোমু্বল রবশ্বরবদযোলময় রদখো হময়রছল। আরে েোাঁ  সোমথ েথো বলমে চোইলোে। 
েথো বমল রদখলোে রস নেল রলোে। আ বী ধোাঁমচ ইিংম রজ বলো  রচিো ে মলও 
আেো  জোনো রেোমনো েথযই রস র ে েে বলমে পোম রন। পুরলশ ওমদ  রগ্রিেো  
ে মে রচময়রছল। রেন্তু ও ো রগোলো-গুরল চোরলময় েময়েজন পুরলশমে আহে েম  
পোরলময়মছ। আপনো  েমন  উপ  নেুন েম  রপ্রসো  সৃরি নো রহোে, এজমন্যই 
খব েো আমগ আপনোমে রদইরন।’  

‘ধন্যবোদ লরেিো। েুরে এেেো বি রবপদ রথমে আেোমদ  বোাঁরচময়ছ। 
েুরে এমেোেো সেেে নো হমল বি এেেো রেছু েেমে পো মেো। রেন্তু ও ো রেো শরি 
বৃরে েম  আবো  রিম  আসমে পোম ।’ বলল রজোমসিোইন।  

‘রস সম্ভোবনো রনই। রেোপেোরপ প্রোসোদ ও সিংলগ্ন রগোেো এলোেোয় জরুর  
অবস্থো রেোর্ণো ে ো হময়মছ। রগোর্ল্ র মসোেেমে সবরদে রথমে রেম  র মখমছ 
পুরলশ।’  

‘আলহোেদুরলল্লোহ।’ বলল রজোমসিোইন।  
এ সেয় আহেদ েুসো  দুই হোে নমি উ ল আ  নিমে লোগল েোাঁ  

রচোমখ  দুই পোেো।  
েুখেো উজ্জ্বল হময় উ ল রজোমসিোইমন । বলল, ‘আলহোেদুরলল্লোহ, ও  

সিংজ্ঞো রিম  আসমছ। েোও লরেিো েুরে আহেদ আব্দুল্লোহমে রনময় এস।’  
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লরেিো আ বোেোন দ্রুে দ জো  রদমে হোাঁেমে শুরু েম ও রিম  দোাঁিোল। 
বলল, ‘রছোে সোমহমব  েুে েরদ নো রিমে থোমে?’  

‘আমস্ত আমস্ত সুিসুরি রদময় ধীম  ধীম  ও  েুে িোরেময় রনও। েো  
আব্বো  েথো শুনমল রদখমব েুমে  সব জিেো েো  চমল েোমব।’ রজোমসিোইন 
বলল।  

ে  রথমে রবর ময় রগল লরেিো আ বোেোন।  
ধীম  ধীম  রচোখ খুলল আহেদ েুসো।  
প্রথমেই েো  দু’হোে ন ে রবমড  উপ  বুলোল। েো  রখোলো রচোখ েমক্ষ্  

ও রজোমসিোইমন  েুমখ এমস রনবে হমে  োমজয  রবস্ময় নোেল আহেদ েুসো  
রচোমখ। বলল, ‘রজোমসিোইন েুরে! আরে রেোথোয়?’  

রজোমসিোইন ছুমে এমস আহেদ েুসো  পোমশ বমস েো  চুমল হোে ধুাঁরেময় 
বলল, ‘েুরে রগোর্ল্ র মসোমেে  রলরনমে।’  

‘আরে রছলোে বসি োমস  পোরনমে। এখোমন এলোে রেিোমব? আ  
েোউমে রদখরছ নো, েুরে জোনমল রেিোমব?’ বলল আহেদ েুসো। েো  েমে রবস্ময়।  

‘বলরছ। আল্লোহ  হোজো  রশোে । রসোয়ো দু’শ িেু উাঁচ ু রথমে রেউ 
লোরিময় পিো  েথো িোবমে পোম ! আল্লোহ বোাঁরচময়মছন।’ বলল রজোমসিোইন।  

‘আলহোেদুরলল্লোহ। রেন্তু আরে এখোমন রে েম  এলোে, এে দূম , 
এমেবোম  রেোেো  এখোমন!’ আহেদ েুসো বলল।  

‘সব পম  জোনোব। বসি োস রথমে এেেো রবোে রেোেোমে েুমল রনময় 
আয়ুব সুলেোন ব্রীমজ  েোমে রপৌাঁমছ। জেলো রদমখ রসখোমন হোরজ  হওয়ো আেো  
বোন্ধবী রজরি রজনো রেোেোমে রদমখ রচনমে রপম  রেোেোমে উেো  েম  এখোমন 
রনময় আমস।’  

‘রেস রজরি রজনো ওখোমন? আেোমে উেো  ে ো  অথে রে? আেোমে রেউ 
রে বন্দী েম রছল?’ বল আহেদ েুসো। েো  েমে রবস্ময়।  

‘সব আরে শুরনরন। রেোেোমে রনময় সবোই আে ো বযস্ত হময় পমিরছলোে। 
েমব এেো লরেিো আেোমে বমলমছ, রেোেোমে এখোমন আনো  রেছুক্ষ্ণ প ই চো  
পোাঁচজন রেোেো  অরিস সহেেেী  পর চয় রদময় রগোর্ল্ র মসোমেে রেোেো  রচিো 
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েম রছল। লরেিো ওমদ  নোে রশোনো  প  ওমদ  িুয়ো পর চময়  েথো রজমন 
রগোর্ল্ র মসোমেে েুেমে রদমে রনমর্ধ েম । েখন পুরলশমে ও ো আক্রেণ েম । 
রেনজন পুরলশ আহে হমলও সন্ত্রোসী ো পোরলময় রেমে বোধয হয়।’  

এেেু থোেল রজোমসিোইন। পম  বলল, ‘থোে এসব েথো। এসব রনময় 
েুরে এই েুহূমেে রিব নো।’  

‘িোবরছ নো, অবস্থোেো বুঝমে রচিো ে রছ। বুঝমে পো রছ, নদীমেও ওমদ  
পোহো ো রছল। ও োই......।’  

রজোমসিোইন আহেদ েুসো  র োাঁমে  উপ  হোে চোপো রদময় বলল, ‘রিজ, 
এসব রবর্য় এখন থোে। আেোমে এেেু সেয় দোও। রেোেোমে সিংজ্ঞোহীন রদমখ 
আেোমদ  দে বন্ধ হবো  রজোগোি হময়রছল।’ িো ী েে রজোমসিোইমন । েো  দুই 
রচোমখ  রেোমন অশ্রু রচে রচে েম  উম রছল।  

আহেদ েুসো েোেোল রজোমসিোইমন  রদমে। গিী , অন্ত ে দৃরি।  
রজোমসিোইমন  এেেো হোে রছল আহেদ েুসো  েোথোয়, অন্য হোেেো রছল 

রবমড  উপ ।  
আহেদ েুসো রবমড  উপ  রথমে রজোমসিোইমন  হোে েুমল রনময় েোনল 

রজোমসিোইনমে রনমজ  রদমে।  
রজোমসিোইন রবমড  উপ  অমনেেো আলমেোিোমব বমস রছল। রস খমস 

পিল আহেদ েুসো  বুমে  উপ ।  
আহেদ েুসো  দু’হোে েোাঁমে আাঁেমি ধ মে েোরিল।  
রজোমসিোইন আহেদ েুসো  বুে রথমে েো  েুখ েুমল েো  হোমে  বোাঁধন 

রথমে রবরুমে রবরুমে বলল, ‘দ জোয় নোসে ো বমস আমছ, আহেদ আব্দুল্লোহও 
এখরন এমস পিমব।’  

রজোমসিোইন উম  বমসমছ এই সেয় দ জোয় নে হমলো।  
রজোমসিোইন উম  পোমশ  রচয়োম  বসমে বসমে বলল, ‘হ্োাঁ, রিেম  

আসুন।’  
প্রমবশ ে ল এেজন নোসে। েো  হোমে েডেমলস রেরলমিোন। বলল, 

‘এক্সরেউজ রে েযোডোে, আপনো  এেেো েল এমসমছ, জরুর ।’  



র োমেলী দুমগে  31 

 

‘েো  েল’ রজমজ্ঞস ে ল রজোমসিোইন।  
‘রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল ও রজনোম ল েোর ে।’ বলল নোসে।  
রজোমসিোইন আহেদ েুসো  রদমে এেবো  েোরেময় নোসেমে বলল, ‘রনময় 

এস রেরলমিোন।’  
রজোমসিোইন রেরলমিোন েোমন  েোমছ েুমল রনময় বলল, ‘আসসোলোেু 

আলোইকুে। আরে রজোমসিোইন েোমন রেমসস খোমলদ খোেোন।’  
‘ওয়ো আলোইকুে সোলোে। আরে রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল। রেুঃ খোমলদ 

খোেোন রেোথোয়? আে ো িীর্ণ উরেগ্ন।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।  
‘উরন রগোর্ল্ র মসোমেে  রলরনমে। জ্ঞোন রিম মছ। িোমলো আমছন জনোব। 

রেরলমিোন েোাঁমে রদরি।’ রজোমসিোইন বলল।  
‘থোে, আে ো এখরন আসরছ। আল্লোহ েোাঁমে দ্রুে সুস্থ েম  েুলুন।’ বলল 

রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।  
‘আসুন জনোব।’  
‘ওমে। আসসোলোেু আলোইকুে।’ বলল ওপো  রথমে।  
রজোমসিোইনও রেরলমিোন র মখ রদল।  
ডোিো  ো রিেম  েুেল।  
ডোিো  ো আহেদ েুসোমে েোগে জোরনময় রেছু জরুর  রজজ্ঞোসোবোদ ও 

প ীক্ষ্ো-রন ীক্ষ্ো শুরু ে ল।  
রজোমসিোইন েম   এেপোমশ দোাঁরিময়রছল। রস রবরস্মে হময়মছ। 

ডোিো মদ  েোউমে রচনমে পো মছ নো রস।  
হ োৎ রজোম  দ জো র মল এেজন েম  প্রমবশ ে ল। দ্রুে েমে বলল, 

‘সব রলয়ো , েোিোেোরি।’  
েো  েথো রশর্ হমেই এেজন ডোিোম   হোমে র িলবো  উম  এল। 

েোে ে ল আহেদ েুসোমে এবিং রচৎেো  েম  বলল, ‘হো োজোদোমে রলোম োি ে 
েম  বোাঁধ।’  

ডোিো মবশী রেনজন এগুমলো আহেদ েুসো  রদমে। েোমদ  এেজমন  
হোমে রলোম োি মে  রশরশ।  
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েেনো  আেরস্মেেোয় রজোমসিোইন প্রথমে রবেূি হময় পমিরছল। 
আহেদ েুসো  রদমে র িলবো  েোে হমে রদমখই রজোমসিোইন সরম্বে রিম  
রপল। দ্রুে ওিনো  আিোমল হোে রদময় েোাঁমধ ঝুলন্ত রছোে বযোমগ  পমেে রথমে 
রছোট্ট এেেো র িলবো  রব  েম  আহেদ েুসো  রদমে র িলবো  েোে েম  থোেো 
ডোিো মে লক্ষ্য েম  প্রথে গুলী ছুাঁিল রস। প্রথমেই আহেদ েুসোমে রবেোয়দো 
অবস্থো রথমে েুি ে ো েো  লক্ষ্য।  

ডোিো রে  েোথো গুরিময় রদল রজোমসিোইমন  গুলী।  
গুলী  শমব্দ অবরশি রেনজন রিম  েোরেময়মছ রজোমসিোইমন  রদমে।  
রে রলোেরে পম  েম  েুমেরছল, েো ই রচোখ প্রথে পমিরছল 

রজোমসিোইমন  উপ । সিংমগ সিংমগ র িলবো  েুমল রনময়রছল রস। রজোমসিোইনও 
েো  রদমে েোরেময়রছল। রস রনরশ্চে রছল আহেদ েুসোমে বোাঁধমে ও রলোম োি ে 
ে মে এরগময় েোওয়ো রেনজনমে আহে েুসোই েযোমনজ ে মে পো মব।  

রজোমসিোইমন  র িলবো ই প্রথমে েোমগেে েম রছল রলোেরেমে। সুে োিং 
রজোমসিোইমন  র িলবোম   বুমলেই প্রথমে আেোে ে ল রলোেরেমে। বুমলেরে 
রবে হময়রছল েো  বুমে। েো  র িলবোম  ও রট্রগো  রেপো হময় রগময়রছল। রেন্তু 
বুমলেরে রবে হবো  প  েেেোরন্তে ঝোাঁকুরন েো  হোেমে েোরপময় রদময়রছল। গুলীরে 
লক্ষ্ভ্রি হময় রজোমসিোইমন  েোথো  উপ  রদময় রবর ময় েোয়।  

ওরদমে আহেদ েুসো ও ো রেনজন এেশন এ েোবো  আমগই দু’পোময়  
রেে নে বযবহো  েম  ওমদ  রেনজনমেই েোরেমে ধ োশোয়ী েম মছ এবিং সিংমগ 
সিংমগই উম  দোাঁরিময়মছ।  

আহেদ েুসো উম  দোাঁিোবো  সিংমগ সিংমগই রজোমসিোইন েো  রদমে 
র িলবো  ছুমি রদময়রছল।  

আহেদ েুসো ওমদ  রদমে র িলবো  েোে েম  বলল, ‘রে রেিোমব আছ, 
রসিোমব থোে। নিবো  রচিো েম ো নো। রেনজনমে েো মে আেো  রেন রসমেমন্ড  
রবরশ সেয় লোগমব নো।’  

এই সেয় বোইম  অমনেগুমলো পোময়  ছুমে আসো  িো ী শব্দ পোওয়ো 
রগল।  
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প ক্ষ্মনই দ জো র মল ছুমে এমস েম  প্রমবশ ে ল রজনোম ল রেোস্তিো 
েোেোল, রজনোম ল েোর েসহ েময়েজন পুরলশ।  

েম  েুমেই রচৎেো  েম  উ ল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল, ‘রেুঃ খোমলদ 
খোেোন, আপরন র ে আমছন রেো?’  

‘আলহোেদুরলল্লোহ। পুরলশমে বলুন এ রেনজনমে এম স্ট ে মে, রেুঃ 
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।’ বলল আহেদ েুসো।  

‘হ্োাঁ, এম স্ট ে  রেনজনমে।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।  
ও ো রেনজন েোেোল আহেদ েুসো, রজনোম ল রেোস্তিো, রজনোম ল েোরহ  

ও চো জন পুরলশসহ সবো  রদমে। সবো  হোমে  র িলবো , রস্টনগোন েোমদ  
রদমে েোে ে ো।  

রেনজন পুরলশ ওমদ  রদমে এমগোরিল।  
চেথুেজন পুরলশ অরিসো । রস বলল ঐ রেনজনমে লক্ষ্য েম , রেোে ো 

উপুি হময় শুময় পি।  
পুরলশ অরিসো রে  েেেশ রনমদেমশ  সোমথ সোমথই ও ো শুময় পিল উপুি 

হময় এবিং েো  সোমথ সোমথই রদখো রগল েোমদ  অনোরেেো আেুল েোমদ  েুমখ 
চমল রগমছ।  

চেমে উম  আহেদ েুসো লোি রদময় ওমদ  সোেমন রগময় পিল। 
এেজমন  আেুল রেমন রব  ে ল েো  েুখ রথমে। রেন্তু রদখল সব রশর্ হময় 
রগমছ। নীল হময় উম মছ েো  েুখ।  

‘দুিেোগয, হোমে রপময়ও এমদ  জীরবে ধ ো েোমি নো।’ েগে েে আহেদ 
েুসো ।  

‘ওমদ  হোমে  র িং এ পেোরসয়োে সোয়োনোইমড  েে রেছু রছল রনশ্চয়!’ 
বলল রজনোম ল রেোস্তিো।  

‘হ্োাঁ, রেুঃ রজনোম ল। আমগ  েেনোগুমলোমে এধ মন  রবর্য়ই রছল।’ 
আহেদ েুসো বলল।  

‘প্রথে দু’জন রদখরছ গুলীমে েম মছ। ও ো দু’জন রনশ্চয় আক্রেমণ 
এমসরছল। এ ো রেনজন আক্রেমণ আমসরন?’ রজজ্ঞোসো রজনোম ল রেোস্তিো ।  
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‘আসমল ও ো সেমলই এমসরছল ডোিোম   ছদ্মমবমশ আেো  েোমছ 
আসো  সুমেোগ রনময় আেোমে রেডন্যোপ ে মে। এ ো রেনজন এমসরছল আেোমে 
বোাঁধমে এবিং ও ো দু’জন র িলবো  রনময় আেোমে পোহো ো রদরিল। আরে রন স্ত 
েখন। আরে বোাঁধোই পমি রেেোে েরদ রজোমসিোইন ওমদ  দুজনমে গুলী েম  নো 
েো মেো। ও ো দু’জন েো ো পিো  প  আরে আক্রেমণ রেমে সুমেোগ পোই। আ  
েো  র িলবো ও আেো  রদমে ছুমি রদয়। রসেো রদময়ই ওমদ  রনরিয় 
েম রছলোে। েখনই আপনো ো এমসমছন।’ আহেদ েুসো বলল।  

েম   এেপোমশ দোাঁিোন রজোমসিোইমন  রদমে নো েোরেময়ই রজনোম ল 
রেোস্তিো েোেোল বলল, ‘েোাঁমে রেোবো েবোদ। েৃেজ্ঞ আে ো েো  প্ররে। আেোমদ  
রন োপত্তো বযবস্থো েো পোম রন, রসেো রেরনই েম মছন।’  

রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল থোেমেই রজনোম ল েোর ে বমল উ ল, ‘শুধ ু
েোই নয়, রবগে খোমলদ খোেোন রে বুরেেত্তো ও দৃঢ়েো  সোমথ সিংজ্ঞোহীন জনোব 
খোমলদ খোেোনমে হমনে  আইয়ুব সুলেোন রির েোে রথমে উেো  েম  এমনমছন, 
রসেো রবস্ময়ে । েো ো বসি োস রথমে উেো  েম  খোমলদ খোেোনমে আইয়ুব 
সুলেোন রির েোে এ রনময় এমসরছল, েোমদ  হোে রথমে র্িেন্ত্রেো ী ো রেুঃ 
খোমলদ খোেোনমে রছরনময় রনমে রচময়রছল। রেন্তু রবগে খোমলদ খোেোন রসখোমন 
হ োৎ রগময় উপরস্থে হন এবিং রনমজমে স্ত্রী পর চয় রদময় আপনোমে উেো  েম  
আনমে সেথে হন।’  

রবস্ময় িমুে উম মছ আহেদ েুসো  রচোমখ-েুমখ। বলল, ‘র্িেন্ত্রেো ী ো 
েো ো? েোমন আেো  আইআ রে  শত্রু ো। ও োই েরদ হয়, েোহমল এেো 
রজোমসিোইন আেোমে ছোরিময় আনল রে েম ? রে েেনো বলুন রেো? আরে রেছু 
শুমনরছ! পুম োেো বলুন।’  

‘েো ো আপনোমে বসি োস রথমে েুমল রনময়রছল, েোমদ  রখোজ পোওয়ো  
প ই আে ো হমনে  আইয়ুব রির েোমে চমল আরস। ওমদ মে আে ো রপময় েোই। 
রজজ্ঞোসোবোদ েম  আে ো সব রেছু রজমন রনই আপনোমে েোমে দ্রুে খুাঁমজ রপমে 
পোর । েো ো বমলমছ, আপনোমে সিংজ্ঞোহীন অবস্থোয় ওখোমন ও ো রপৌছো  পোাঁচ 
রেরনমে  েমধয দু’জন রলোে এমস হোরজ  হয়। ও ো েমন হয় রজমনই এমসরছল। 
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এমসই আপনোমে দোরব ে ল রে, আপরন ওমদ  রলোে বসি োস ব্রীজ রথমে পমি 
রগময়রছমলন। েো ো েখন ওমদ  সোমথ েথো বলরছল এই সেয় আপনো  স্ত্রী 
রজোমসিোইন েযোডোে পোশ রদময় েোে এ রনমে েোবো  পমথ ওখোমন দোরিময় েোন। 
রেরন আপনোমে রদখমে রপময় ছুমে আমসন। েখন উেো েো ীমদ  সোমথ আলোপ 
চলরছল ওমদ । েযোডোে রজোমসিোইন দ্রুে এরগময় বযরেবযস্ত হময় বমলন, ‘এাঁ  এ 
অবস্থো রেন? রে হময়মছ ওাঁ ?’ উেো েো ীমদ  এেজন েোমে রজমজ্ঞস েম ন 
এাঁমে আপরন রচমনন?  

েযোডোে রজোমসিোইন েথো বলোয় আমগ  েো ো রেুঃ খোমলদমে আমগ 
রথমেই দোরব ে রছল, েো ো রেমি উম । এেজন বমল, রেথযো বলমছ এই রবমদশী 
েরহলো। রনশ্চয়ই রেোন বদ েেলব আমছ। ইরেেমধযই দু’জন পুরলশ এমস 
দোরিময়রছল। েো োও শুনরছল েথো। রলোেেো  েথো রশর্ হমেই েযোডোে 
রজোমসিোইন েীব্র প্ররেবোদ জোরনময় বমলন, ‘আেো  নোে েোর য়ো রজোমসিোইন। 
ইরন আেো  েোেী। নোে রেুঃ খোমলদ খোেোন।’  

সিংমগ সিংমগই ও ো বমল উ ল, ‘হ্োাঁ, ওাঁ  নোে খোমলদ খোেোন। ইরন 
ইরনরস্টউে অব র সোচে এন্ড রেেমনোলরজমে চোের  েম ন। উরন রেথযো পর চয় 
রদময়মছন। রদখুন ইরন ইউম োপীয় আ  রেুঃ খোেোন এরশয়োন।’  

পুরলমশ  এেজন এরগময় এমস সিংজ্ঞোহীন আহেদ েুসো  পমেে সোচে 
েম  আইমডরন্েরে েোডে রব  েম  রদখল। েো প  ওমদ  রদমে েোরেময় বলল, 
‘হ্োাঁ, উরন ইরনরস্টরেউে অব র সোচে এন্ড রেেমনোলরজমে চোের  েম ন। বমলই 
পুরলশরে রজমজ্ঞস ে ল েযোডোে রজোমসিোইনমে, ‘উরন সরেযই েোেী হমল বলুন, 
উরন রে প্ররেষ্ঠোন এ চোের  েম ন েো  পুম ো নোে রে?’ েযোডোে সর ে জবোব 
রদন। পুরলশ ওমদ  রজমজ্ঞস রজমজ্ঞস েম , ‘বল, উরন রেোন পমদ চোের  েম ন?’ 
ও ো উত্ত  রদমে পোম  নো। পুরলশ েযোডোেমে এেই প্রে রজমজ্ঞস েম । েযোডোে 
সর ে উত্ত  রদন। এ প  আপনো  উচ্চেো ও আইরড েোেে সম্পমেে রজমজ্ঞস েম । 
ও ো উত্ত  রদমে পোম  নো। েযোডোে র ে জবোব রদন। পুরলশ ওমদ  েোরিময় রদময় 
আপনোমে েযোডোমে  গোরিমে েুমল রদয়। েযোডোে রন োপত্তো  প্রে েুমল পুরলশমে 
অনুম োধ েম  েোমদ  রপৌাঁমছ রদমে। পুরলশ আপনোমে েোমছ  রলরনমে িরেে 
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ে মে বলমল, েযোডোে বমলন, রেোপেোরপ এলোেোয় আেোমদ  রগোর্ল্ র মসোমেে 
রনজে রলরনে  ময়মছ, েোাঁমে ওখোমনই রনমে চোই।’ পুরলমশ  গোরি েযোডোমে  
গোরি  রপছন রপছমন এমস এই রগোর্ল্ র মসোমেে রপৌাঁমছ রদময় েোয়।’  

েথো রশর্ ে ল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।  
আহেদ েুসো  রচোমখেুমখ অপো  রবস্ময়। রস অবোে হয়, রজোমসিোইমন  

এেজন নেুন বোন্ধবী রজরি রজনো েো  জন্য এেেো েম মছ! রনমজমে রিন্ন 
এেজমন েোনুমর্  স্ত্রী বমলও পর চয় রদময়মছ। রেন্তু রজরি রজনো আেো  নোে, 
আেো  প্ররেষ্ঠোমন  নোে, আেো  পমদ  নোে জোনমে পোম , রেন্তু আেো  উচ্চেো ও 
আইরড েোেে জোনল রে েম ! এ রজজ্ঞোসো  রেোন উত্ত  রপল নো আহেদ েুসো। ব িং 
রবস্ময় বোিলই েো ।  

আনেনো হময় পমিরছল আহেদ েুসো।  
এই রবস্ময় রজোমসিোইমন ও রচোমখ-েুমখ। রজরি রজনো রসখোমন আেো  

নোমে পর চয় রদময়মছ! হ্োাঁ, রস পর চয় নো রদমল রেো রস সিংজ্ঞোহীন আহেদ েুসোমে 
শত্রু  েবল রথমে উেো  ে মে পো মেো নো। রজরি রজনো  প্ররে েৃেজ্ঞেোয় িম  
রগল রজোমসিোইমন  েন। অেিনীয় ও দুুঃসোহরসে এে উপরস্থে বুরে  পর চয় 
রদময়মছ রস। িোরগযস রজরি রজনো  রদওয়ো েথয িুল প্রেোরণে হয়রন। িুল প্রেোণ 
হমল রসও রবপমদ পিমেো। রেন্তু রজরি রজনো আহেদ েুসো  এসব েথয জোনল রে 
েম । এসব িোবনো েো  রবস্ময় আ ও বোরিময়ই রদল।  

রজনোম ল রেুঃ রেোস্তিো েোেোল বলল, ‘রেুঃ আহেদ েুসো, রলরনমে  রিন্ন 
এেেম  আপনোমে রনমে হমব।’  

রজনোম ল রেোস্তিো  এ েথো  রদমে রেোন েমনোমেোগ রনই আহেদ 
েুসো । বলল, ‘রে েেল বলুন রেো। শুরুমেই রেো এ ো এেবো  এ রলরনমে হোনো 
রদময়রছল। রেন্তু েো  পম  রেো সেেে পোহো োই থোেো  েথো রছল।’  

পুরলশ অরিসোম   রচোমখ সঙ্কুরচে িোব িমুে উ ল। রস এেেু এরগময় 
সোেমন পমি থোেো এেরে লোমশ  গো রথমে ডোিোম   অযোপ্রন সর ময় বলল, 
‘স্যো , এই রদখুন এ ো সুপো  রসরেউর রে রিোসে (SSF) এ  ইউরনি ে এ ো 
এমসরছল। এে গোরিমে ও ো ১৫জন এমসরছল। ও ো এমস প্রথমেই রগোর্ল্ র মসোেে 
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রচেমপোমস্ট  দখল রনময়রছল। এজন্য পুরলশ রেধোয় পমি রগময়রছল। ওমদ  বোধো 
রদমে রগমল সিংেমর্ে রেমে হয়, এ সোহস েো ো পোয়রন। ওমদ  েময়েজন 
রচেমপোস্ট দখল েম  পুরলশমদ  রন স্ত্র েম  রসখোনেো  পুরলশমদ  হেযো েম  
সোইমলন্সো  লোগোমনো র িলবো  রদময়। িুয়ো SSF-এ  অবরশি েময়েজন অন্য 
পুরলশমদ  রদমে ছুমে েোয়। বোরে ো ছুমে আমস রলরনমে  রদমে। ডোিো  ো 
বমলমছ, ‘সশস্ত্র রলোে ো রিেম   ডোিো মদ  রপোশোে খুমল রনয়।’  

থোেল পুরলশ অরিসো রে।  
সিংমগ সিংমগই রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল বলল, ‘SSF-এ  এেেো 

ইউরনে আসরছল রেোপেোরপ প্রোসোমদ। েোমদ  গোরি রনজেন এমপ্রোচ গোমডেমন 
প্রমবমশ  সিংমগ সিংমগই এেেো গযোস রবোেো এমস পমি গোরিমে। েুহূমেে সিংজ্ঞো 
হোর ময় রিমল সবোই। ঐ SSF-রদ  ইউরনি ে ও গোরি রনময় সন্ত্রোসী ো রগোর্ল্ 
র মসোমেে হোেলো চোলোয়। এে েোত্র ড্রোইিো  রশর্ েুহূমেে বোাঁচবো  রচিো েম ও 
আিংরশে আক্রোন্ত হয়। রস েোিোেোরি জ্ঞোন রিম  রপময় রেরলমিোন েম  SSF 
রহডমেোয়োেেোম । আে ো জোনমে পোর  েো  পম ই। এসএসএি উেো  ইউরনে 
ছুমে আমস, আে োও ছুমে আরস। পুরলশও খব  রপময় রপৌাঁমছ েোয়।’  

রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল থোেমেই আহেদ েুসো েুখ খুমলরছল রেছু 
বলো  জমন্য।  

েখন রেনজন ডোিো  প্রমবশ ে ল েম । েোমদ  েো ও ডোিোম   
অযোপ্রন রনই। অন্যোন্য স্টোিমদ  সোমথ এ রেনজন ডোিো মেও আেমে র মখরছল 
সন্ত্রোসী ‘িী-রজম ো’  রলোে ো।  

েম  প্রমবশ ে ল এ সেয় রজোমসিোইমন  পোমসেোনোল রসমক্রেোর  লরেিো 
আ বোেোন আহেদ আব্দুল্লোহমে রনময়। েো  রচোমখ েুমখ রবস্ময় ও আেঙ্ক।  

রস ছুমে এল েম   এেপোমশ দোাঁিোমনো রজোমসিোইমন  েোমছ।  
‘ডোিো , আপনো ো রেুঃ খোমলদ খোেোনমে রিন্ন েম  রনময় েোন। েোমে 

িোল েম  রদখুন। জ্ঞোন রি ো  প ই েো  উপ  রদময় রব োে ধেল রগমছ।’ বলল 
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল এেজন ডোিো মে লক্ষ্য েম ।  
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‘রিজ রজনোম ল রেোস্তিো, আপনো ো আপরত্ত নো ে মল ওমে এখন অন্য 
েম  নয়, আরে বোসোয় রনময় রেমে চোই।’ বলল রজোমসিোইন।  

রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল রজোমসিোইমন  রদমে চরেমে এেবো  েুখ 
েুলল, েুখ নোরেময় রনল সিংমগ সিংমগই। বলল, ‘ওময়লেোে েযোডোে। আেোমদ  
আপরত্ত নোই।’  

েো প  ডোিোম   উমেশ্য েম  রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল বলল, 
‘আপনো ো জনোব খোমলদ খোেোনমে রদখুন। েো প  ওমে রগোর্ল্ র মসোেে েমেমজ 
র মখ রচরেৎসো  সব বযবস্থো েম  আসুন।’  

ডোিো মদ  রদে রথমে রিম  রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল পুরলশ 
অরিসো মে বলল, ‘এখন রথমে রগোর্ল্ র মসোমেে  রন োপত্তোয় পুরলমশ  সোমথ 
সোমথ এসএসএিও থোেমব।’  

বমলই উম  দোাঁিোল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল, েো  সোমথ সোমথ 
রজনোম ল েোরহ ও।  

‘রেুঃ খোমলদ খোেোন, আপরন রবশ্রোে রনন। আে ো পম  েথো বলব। এখন 
চরল।’ আহেদ েুসো  রদমে রদমে রিম  বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।  

‘আসুন। আময়শো আজীেো েোমন ডুঃ বোমজ  ওখোন রথমে রেছু পোওয়ো 
রগমছ?’ বলল আহেদ েুসো।  

‘রেেন রেছু নয়। েমব িোল েম  প ীক্ষ্ো-রন ীক্ষ্ো হয়রন। আপরন সুস্থ 
হময় রিম  আসুন। এে সোমথ সব প ীক্ষ্ো ে ো েোমব।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো 
েোেোল।  

‘আ  এেেো েথো। ও ো এখন ের য়ো হময় উ মব। রবজ্ঞোনীমদ  
রন োপত্তো  রদমে রবরশ নজ  রদমে হমব।’ আহেদ েুসো বলল।  

‘রদোয়ো েরুন রেুঃ খোমলদ খোেোন। আ  আপরন দ্রুে সুস্থ হময় উ ুন। 
আল্লোহ আপনোমে রেিোমব বোাঁরচময়মছন, রসিোমবই আল্লোহ আেোমদ  সোহোেয 
ে মবন। আরস। আসসোলোেু আলোইকুে।’  

ও ো রবর ময় রগল।  



র োমেলী দুমগে  39 

 

‘স্যো , পোমশ  রুে এ চলুন। আে ো আপনো  ব্ল্োডমপ্রসো  ও হোেেরবেেো 
এেেু রদখমে চোই।’ বলল এেজন ডোিো  আহেদ েুসোমে লক্ষ্য েম ।  

আহেদ আবদুল্লোহ রগময় গোাঁে হময় বমসরছল আহেদ েুসো  রেোমল। েো  
রচোমখ-েুমখ রেন্তু আনমন্দ  রচময় রবস্ময়ই রবরশ। রস বো বো ই েোেোমি ছিোমনো 
 ি আ  পম  থোেো রলোেগুমলো  রদমে।  

রজোমসিোইন এরগময় রগময় আহেদ আব্দুল্লোহমে আহেদ েুসো  রেোল 
রথমে রনময় বলল, ‘ও আেো  েোমছ থোে। এমসো পোমশ  রুমে।’  

আহেদ েুসো উম  দোাঁিোল।  
লরেিো আ বোেোন রগময় রজোমসিোইমন  রেোল রথমে আহেদ 

আব্দুল্লোহমে রনময় বলল, ‘েযোডোে, আপরন স্যো মে পোমশ  রুে এ রনময় েোন।’  
আহেদ আবদুল্লোহ লরেিো আ বোেোমন  রেোমল উম ই েো  েোথোয় বোাঁধো 

রুেোল রনয়ো েোনোেোরন আ ম্ভ ে ল।’  
‘হ্োমলো স্যো  জুরনয় , এরে ে ছ েুরে। রেোেো  রেো েোজ হমব েোনুমর্  

রনেোব  ক্ষ্ো ে ো, রবমনেোব ে ো নয়।’ বলল লরেিো আ বোেোন। েো  েুমখ 
আনমন্দ  হোরস।  

হোসল রজোমসিোইন। বলল, ‘বল রবেো আহেদ, এেো আেো  অন্যোময়  
রবরুমে রবমরোহ। েোময়  রেোল রথমে রেমি রনয়ো  প্ররেবোদ।’  

আহেদ েুসো  র োমে হোরস।  
রচোখ েো  রনচু।  
হোাঁেমে শুরু েম মছ রস দ জো  রদমে।  
রজোমসিোইনও েো  পোমশ হোাঁেমছ।  
লরেিো আ বোেোন আহেদ আব্দুল্লোহ  রবমরোমহ  সোমথ অবযোহেিোমব 

চোরলময় েোমি আ  ওমদ  রপছমন রপছমন হোাঁেমছ।  
সবমশমর্ রবর ময় এল ডোিো  ো।  
দ জো  বোইম  পুরলশ, এসএসএি-এ  রলোে ো ও দু’জন রলনো  

দোরিময় আমছ।  
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আহেদ েুসো ে  রথমে রবরুমেই পুরলশ ও এসএসএি-এ  রলোে ো 
েোমে স্যোলুে ে ল।  

এেজন পুরলশ এরগময় এমস আহেদ েুসোমে পোমশ  েম   রদমে রনময় 
চলল। 

 
 
 
রবস্ময়ে  এে স্থোমন রেোপেোরপ প্রোসোমদ  রগোর্ল্ র মসোেে অরেরথশোলো।  
অরেরথশোলো  ডুমিক্স েমেমজ  দু’েলো  পূবে রদমে  এেেো ইরজ 

রচয়োম  আধ-রশোয়ো অবস্থোয় আহেদ েুসো। েো  রস্থ  দৃরি সোেমন, এে খণ্ড 
সোগম   বুমে। েেে  সোগ , বসি োস ও রগোমর্ল্ন হমনে  রেরলে স্থোন এেো। এই 
সোগ  শুধু পোরন  নয়, স্মরৃে ও এে সেুর, রেোপেোরপ প্রোসোমদ  েে রগৌ মব ও 
সোগ  এেো। ইউম োপ রবজয়ী েুসরলে রসনোবোরহনী  েলেোমন েুখর ে রছল এই 
সোগ । সুলেোন রেেীয় েুহোম্মোদ, সুলেোন সুলোয়েোন, সুলেোন বোময়রজমদ  েে 
জগে রবখযোে রদরিজয়ী েুসরলে  োষ্ট্রনোয়ে ো হনে-বসি োস-েেে মে হয়মেো 
এিোমবই রদমখমছন।  

রনমজমে স্মরৃে  রিমি হোর ময় রিমলরছল আহেদ েুসো।  
এেরে রট্রমে েম  দুই গ্লোস িমল   স ও এেরে বোরেমে বোদোে রনময় 

বো োন্দোয় প্রমবশ ে ল রজোমসিোইন।  
আহেদ েুসোমে সোলোে রদময় রট্রেো দুই ইরজ রচয়োম   েোঝখোমন  রে-

রেরবমল র মখ পোমশ  ইরজ রচয়ো  এ বসল রজোমসিোইন।  
সোলোমে  জবোব রদময় আহেদ েুসো ইরজ রচয়োম  রসোজো হময় বসল। 

বলল, ‘আহেদ আবদুল্লোহ রেোথোয়?’  
‘লরেিো  সোমথ রপছমন  বোগোমন।’ বলল রজোমসিোইন।  
‘লরেিো  সোমথ িোব হময়মছ রেেন? রেছুক্ষ্ণ আমগ আেো  রেোমল উম  

রেো রবমরোহ ে ল।’  
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‘ওেো রবমরোহ রছল নো, রছল রেোেো  রেোমল থোেো  ওাঁ  আেোঙ্ক্ষো। 
রেোেোমে সব সেয় পোয় নো, রপমল আ  ছোিমে চোয় নো।’ বলল রজোমসিোইন।  

‘রেোেোমে েি রদময় েোরি, এখন আবো  বোচ্চোমেও েি......।’  
আহেদ েুসো  েথো রশর্ হমলো নো। রজোমসিোইন আহেদ েুসো  েুমখ হোে 

চোপো রদল। বলল, ‘এ প্রসে থোে। রজরি রজনো  েখন রশর্ হয়রন। রেছু িোবমল?’  
‘রজরি রজনো রনমজমে আহেদ েুসো  স্ত্রী বমল পর চয় রদময়মছন, এেো রস 

সেময়  জমন্য খুব েোিোরবে রছল। স্ত্রী পর চয় নো রদমল রেরন আেোমে েোমদ  হোে 
রথমে উেো  ে মে পো মেন নো।’ আহেদ েুসো বলল।  

‘রস সেময়  জমন্য ওেো খুব েোিোরবে রছল অবশ্যই। রেন্তু এেজন রেময় 
রনমজমে অন্য েো ও হৃদয় অেযন্ত বি নো হমল, অসম্ভব আন্তর ে নো হমল বোন্ধবী  
েোেীমে ঐ অবস্থোয়ও রনমজ  েোেী বমল পর চয় রদয়ো সম্ভব নয়। আ  েো  সোমথ 
আেো  পর চয়ও রেেন নয়। আসমল েো  েে এেন েোউমে আরে জীবমন 
রদরখরন, রেরন এমসই রে আেোমে জয় েম  রনময়মছন। আরে েোমে েমেোেো 
িোলমবমসরছ জোরন নো, েো ণ েো  প ীক্ষ্ো েখনও হয়রন। রেন্তু রেরন আেোমে 
অসম্ভব  েে আপন েম  রনময়মছন।’ রজোমসিোইন বলল।  

‘েুরে র ে বমলছ রজোমসিোইন। রেরন সরেযই অসোধো ণ এেজন। রেন্তু 
আেো  সোমথ েো  রদখো হমলো নো। রেরন রে বোন্ধবী  েোেীমে এরিময় চলমছন? 
সিংজ্ঞোহীন এেজনমে রনময় এমস, েো  সিংজ্ঞো নো রিম  আসমেই চমল েোওয়ো  
অথে এেোই।’ আহেদ েুসো বলল।  

রজোমসিোইনমে এেেু রবব্রে রদখোমলো। এই চমল েোওয়োেো েো  েোমছও 
েোিোরবে েমন হয়রন। এেেু সেয় রনময় বলল, ‘রজরি রজনো এেজন রশ্বেোেীরন 
হমলও ইসলোমে  রবরধ-রবধোন আন্তর েিোমব রেমন চমলন। হমে পোম  রবনো 
প্রময়োজমন বোন্ধবী  েোেী  েুমখোেুরখ হওয়োমে র ে েমন েম ন নো।’  

‘হমে পোম । রেন্তু বলে, আেো  উচ্চেো, ওজন, আইরড েোেে, ইেযোরদ 
েথয রেরন রেিোমব জোনমলন? এমেো সরেযই রবস্ময়ে । রেরন গণে এেন দোরব 
রনশ্চয়ই ে মবন নো।’  
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‘এ রবস্ময় রেো আেো ও। রজরি রজনো রেরলমিোন ে মল আরে েোমে 
রজমজ্ঞস েম রছলোে এ েথো। রস রহমস বমলছল, ‘এেো আল্লোহ ই এেেো সোহোেয। 
এ সোহোেয এেনিোমব ওাঁ  জমন্য আসমব, এেো আল্লোহ  ে ি রথমেই বযবস্থো 
হময়রছল।’ বলল রজোমসিোইন।  

‘এেো জবোব বমে, রেন্তু এমে সেস্যো  সেোধোন হয় নো।’ আহেদ েুসো 
বলল।  

রজোমসিোইন উত্ত  রদবো  আমগই রে-মেরবমল  োখো আহেদ েুসো  
রেোবোইল রবমজ উ ল।  

রেোবোইল েুমল রনল আহেদ েুসো। েল অন ও লোউডরস্পেো  অন েম  
রদময় বলল, ‘হ্োমলো।’  

ওপ্রোন্ত রথমে রিমস এল েে, ‘আসসোলোেু আলোইকুে। থযোিংেস গড, 
আপনোমে রপময়রছ স্যো । আরে খুব রবপমদ।’  

‘বমলো সোবোরেরন। রে েমেমছ, রে রবপদ?’ আহেদ েুসো বলল। হোমে  
চোময়  েোপরে রে-মেরবমল র মখ রসোজো হময় বসল আহেদ েুসো।  

ওপ্রোন্ত রথমে সোবোরেরন  েে, ‘আজমেই আেোমে র োমেলী দুমগে রেমে 
হমব রসই েোমজ  জমন্য।’  

‘হ্োাঁ, আজ প্রধোন রবজ্ঞোনী আন্দোলুরস  সোপ্তোরহে অবেোমশ বোসোয় েোবো  
েথো। রেন্তু েুরে রবপদ িোবমছো রেন?’  

‘রবপদ নয় রেন? ধ ো পমি রগমল হয় রজমল রেমে হমব, নয়মেো গুলী 
রখময় ে মে হমব। আ  দোরয়ত্ব পোলমন বযথে হমল ও োও ছোিমব নো।’  

‘ছোিমব নো বলমছো রেন? ও ো রে রেোেোমে রেোন রিে েম মছ?’ আহেদ 
েুসো বলল।  

‘রিে ওইিোমব েম রন েমব বমলমছ, সহজ েোজেো রেোেোমে পো মেই 
হমব। েমন র খ, আেোমদ  রেোন রপ্রোগ্রোমে বযথেেো বমল রেছু রনই রেন্তু। এই েথো 
রিে ছোিো আ  রে!’  

থোেল সোবোরেরন েুহূমেে  জমন্য। বমল উ ল আবো , ‘স্যো , শমখ  বমশ 
রগোময়ন্দো হমে রচময়রছলোে। এেনেো হমব িোরবরন। েমন হমি আেোমে েো ো 
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েোমদ  েেেী েমন ে মছ। েোমদ  রলোেমদ  েেই আেোমে রডল ে মছ। রেন্তু 
আরে ওমদ  রলোে নই, ওমদ  রেোন পয়সো আরে রনই নো। আেো  খুব িয় ে মছ 
স্যো ।’ েোন্নোমিজো েে সোবোরেরন ।  

‘রেোন িয় রনই। েুরে র ে সেময় র োমেলী দুমগে েোও, সোহমস  সোমথ 
েোজেো ে মব। েোই েেুে আরে রদখব। রেোেো  রেোন ক্ষ্রে হমব নো।’ আহেদ 
েুসো বলল সোন্ত্বনো  সুম ।  

‘রেন্তু আপরন রেোথোয়? রেিোমব আেোমে রদখমবন। েোহমল আপরন 
র োমেলী দুমগে আসুন।’ আকুল অনুম োধ ঝম  পিল সোবোরেরন  েমে।  

‘আেো  উপ  আস্থো আমছ?’  
‘আমছ স্যো । এেশ িোমগ  রবরশ।’  
‘েোহমল েোই েেুে, েমন ে মব আরে রেোেো  পোমশ আরছ। রশোন, 

রেোেো  প্রমিস  আলী আহসোন রবগরিচ এখন রেোথোয়?’  
‘েোমন এখন বেেেোমন?’  
‘হ্োাঁ ’  
‘রেরন ছুরেমে েোমিন। আজই ছুরে রনময়মছন। রেচোসে রেোয়োেেো  রথমেও 

রবর ময় এমসমছন। রেরন েো  এে আত্মীময়  বোসোয় উম মছন বসি োমস  ওপোম  
িোরেহ পোশো পোেে এলোেোয় এেেো বোরিমে।’  

এেেু রচন্তো ে ল আহেদ েুসো। বলল, ‘রেোেো  েোমজ  জমন্য রস 
র িলবো েো রেরন রেোেোয় রদময় রদময়মছন?’  

‘নো রদনরন। আরে এখন রসখোমন েোরি। ওেো রদবো  জমন্য রেরন 
রডমেমছন।’  

‘রেিোমব েোমব, রচনমব রে েম ?’  
‘র েোনো রদময়মছন স্যো  এইেোত্র।’  
‘রে র েোনো?’  
‘িোরেহ পোশো পোমেে  পূবে-দরক্ষ্ণ পোশ ব োব   োস্তো  ওধোম  ২৯৫ 

নোম্বো  বোরি। আেোমে বলো হময়মছ, বোরিরে  রগমে  শীর্ে িলোগুমলো  েমধয ডোন 
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রথমে নোম্বো  রশর্ িলো স্পশে েম  রগেবমক্স  সোেমন রগময় দোিোমে হমব, রেরনে 
খোমনমে  েোমঝই এেজন রবর ময় এমস এেেো রগিেবক্স রদময় েোমব।’  

‘আ  রেোন প োেশে রদময়মছন রেরন?’ রজজ্ঞোসো আহেদ েুসো ।  
‘আরে রজমজ্ঞস েম রছলোে। েরদ ধ ো পমি েোই আরে। রেরন 

বমলরছমলন, আেোমদ  রেোন রলোে ধ ো পমি নো। েরদ রবোঝ েুরে ধ ো পিছ 
েোহমল রেোেো  র িলবোম   রট্রগো -র িং এ  েোথো  উপম  এেেো লোল রবোেোে 
আমছ, েোমে বুমিো আেুল রদময় রজোম  চোপ রদমব। সিংমগ সিংমগ খব  আেোমদ  
েোমছ রপৌাঁমছ েোমব। র োমেলী দুগে রথমে রেোেোমে আে ো সিংমগ সিংমগই উেো  
েম  রিলব।’ থোেল সোবোরেরন।  

লোল রবোেোমে  েথো শুনমেই চেমে উ ল আহেদ েুসো। সোবোরেরন 
থোেমেই আহেদ েুসো বলল, ‘সোবোরেরন খব দো , িুমলও লোল রবোেোমে চোপ 
রদমব নো।’  

‘রেন?’ প্রে সোবোরেরন । েো  েমে িয়।  
‘ওমে ‘পয়জন রপস’ আমস।চোপ রদবো  সিংমগ সিংমগই রেোেো  েৃেযু 

হমব। িয় েম ো নো, লোল রবোেোমে চোপ নো রদমল রেোেো  রেোন ক্ষ্রে হমব নো।’ 
আহেদ েুসো বলল।  

সোবরেরন রেছুক্ষ্ণ েথো বলমে পো ল নো। পম  েরম্পে েমে বলল, 
‘ধন্যবোদ স্যো । আেোমে বোাঁচোমলন। স্যো , আেো  বোসোয় এেন েৃেযু রদমখরছ। 
েমন পিমছ আেো । ও ো এেবি রবশ্বোসেোেে, এেবি খুরন স্যো । আরে েো  
অনুম োমধ শমখ  বমস েোজ ে রছ, রেোন রবরনেয় রেো ওমদ  েোমছ রনইরন।’ 
েোন্নোয় রিমে পিো সোবোরেরন  েে।  

আহেদ েুসো রেছু বলবো  আমগই সোবোরেরন  েে আবো  রশোনো রগল, 
‘আরে েরদ ওমদ  এই েোজ নো ের , ে মবো নো আরে।’  

‘ওমদ  এই েোজ নো েম ও েুরে বোাঁচমে পো মব নো। রেোেো  আব্বো-
আম্মো  উপ ও রবপদ রনমে আসমব। ওমদ  রনষু্ঠ েো  রেোন সীেো রনই। েো  
রচময় রশোন, ও ো রেিোমব বলমছ েোজেো েম  দোও, শুধু লোল রবোেোমে চোপ রদয়ো 
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ছোিো। েোজেো র েিোমব েম ছ, রসেো ওমদ  খুবই দ েো  আ  এেো রেোেো  
বোাঁচো  জমন্য দ েো । আেোমদ  জমন্যও খুব দ েো ।’ বলল আহেদ েুসো।  

‘আমগ  দুমেো বুঝলোে, আপনোমদ  রেন দ েো  রসেো বুঝলোে নো 
স্যো ।’ সোবোরেরন বলল।  

‘ও ো রহরলেপ্টো  িমলো ে মব এবিং রবজ্ঞোনী  বোরি েোমব। ওমদ মে 
এিোমব আে ো রদমন  আমলোমে আনমে চোই।’  

‘বুমঝরছ স্যো । বযোপো েো রচোম   উপ  বোেপোর ।’ বলল সোবোরেরন। 
েো  েে এবো  হোলেো।  

রথমেই আবো  বমল উ ল সোবোরেরন, ‘ওমদ  নয় স্যো , আপনো  
রনমদেমশই আরে এ েোজ ে মবো।’  

‘ওময়লেোে সোবোরেরন। েুরে রনরশ্চন্ত থোে। ওখোমন রেোেো  ধ ো পিো  
রেোন িয় রনই, ওরদে রথমে রেোেো  ক্ষ্রে হমব নো। আেো  উপ  রনিে  ে মে 
পো ।’ বলল আহেদ েুসো।  

‘স্যো , আেো  পর রচে দুরনয়ো  েমধয আরে সবমচময় আপনো  উপ ই 
রনিে  ের । আপরন বলমল আরে রবোধহয় আস্থো  সিংমগ আগুমনও ঝোপ রদমে 
পোর ।’  

‘এেন অন্ধ রনিে েো র ে নয় সোবোরেরন। আল্লোহ  পম  রনমজ  
রবমবেমেই েমন ে মে হমব সবমচময় বি। েোে, রশোন, প্রমিস  আলী আহসোন 
রবগরিমচ  রেোন আইরড েোেে আমছ?’ রজজ্ঞোসো আহেদ েুসো ।  

‘েো  েোথোয় এেেো চুলও রনই। েোই রেরন সবসেয় লোল েুরেে েুরপ পমি 
থোমেন। রচোখ দুমেো েো  েীম   েে েীক্ষ্ণ। খুব অেরস্থে  রচোমখ  দৃরি। রবোধহয় 
এেো আিোল ে ো  জমন্য রগোমর্ল্ন েোলোম   ডীপ সোনগ্লোস পম ন। েো  বোাঁ েোমন  
রনমচ এেেো ক্ষ্েরচহ্ন আমছ। রিস রেেআপ রদময় ওেোমে রেমে  োখো  রচিো 
েম ন, রেন্তু পোম ন নো। আ ......।’  

সোবোরেরনমে আ  এগুমে রদল নো আহেদ েুসো। েো  েথো  েোঝখোমন 
েোমে থোরেময় রদময় বলল, ‘আ  দ েো  রনই সোবোরেরন। রেোেোমে ধন্যবোদ।’  
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‘ধন্যবোদ স্যো । আরে ওখোমন েোত্রো ে রছ স্যো । ওখোন রথমেই 
র োমেলী দুমগে আসমবো। আসসোলোেু আলোইকুে।’  

‘ওমে সোবোরেরন। ওয়ো আলোইকুে সোলোে। আল্লোহ রেোেো  সহোয় 
রহোন।’  

বমল আহেদ েুসো েল অি েম  রেোবোইল র মখ রদল।  
রেোবোইল  োখমেই রজোমসিোইন বলল, ‘েুরে েোমে আশ্বোস রদমল, রেন্তু 

রেময়রে উিয় সঙ্কমে। এেরদমে েৃেযু, অন্যরদমে পুরলমশ ধ ো পিো  িয়। রেন 
েুরে েোমে এেন রবপমদ  েুমখ র মল রদমল?’  

‘েুরে জোন, রেময়রে আমগই ওমদ  ট্রোমপ পমিমছ। ওমদ  ইমি েে নো 
চলমল, েোমে ও ো বোাঁচমে রদমব নো।  

আরে েোমে ও েো  পর বো মে বোাঁচোবো  রচিো ে রছ।’  
‘রেিোমব?’  
‘সোবোরেরন ওমদ  রদয়ো দোরয়ত্ব পোলন ে মব, েোমে রস ও েো  পর বো  

বোাঁচমব। েমন েম রছলোে, ওমে রগ্রিেো  ে োব। রেন্তু েো ে মল শত্রু ো েোমদ  
বেেেোন রপ্রোগ্রোে পোমে রিলমব। আে ো ওমদ  িোাঁমদ রিলো  সুমেোগ হো োব। 
অন্যরদমে সোবোরেরনমে ও ো রেোন সমন্দহ ে মে পো মব নো। েো  ও েো  
পর বোম   রেোন ক্ষ্রে হমব নো। রস বোইম  থোেমল আম েেো উপেো  হমব, 
শত্রুমদ  সম্পমেে জোনো  রস এেেো েোধযে হমব।’  

‘রেন্তু রেময়রেমে এই রবপদজনে েোমজ বযবহো  ে ো রেোেোমদ  র ে 
হমব নো। রেোেো  উপ  রেময়রে  সীেোহীন আস্থো।’  

‘আরে জোরন রজোমসিোইন। আেো  বো আেো  রেশমন  জমন্য েোমে 
বযবহো  ের রন। আরে েো ের  নো। আেো  িো  আরেই বহন ের । আজ েোমে 
আরে চোপ রদময় র োমেলী দুমগে রে পো োলোে, রসেো েো  ও েো  পর বোম   িোমলো  
জমন্যই। প্রমিস  আলী আহসোন রবগরিমচ  র েোনো ও আইরড জোনোয় আেো  
উপেো  হময়মছ, রেন্তু েোমে েো  ক্ষ্রে  রেোন সম্ভোবনো রনই।’ বলল আহেদ 
েুসো।  
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রজোমসিোইন এেেু এরগময় এমস আহেদ েুসো  েোাঁমধ হোে র মখ বলল, 
‘আেো  গবে রে, রেোেো  এই সুরবচো মবোধ অন্য রে েোম ো রচময় রবরশ।’  

আহেদ েুসো েোাঁধ রথমে রজোমসিোইমন  হোেেো হোমে  েুম োয় রনময় 
বলল, ‘আল্লোহ  বোন্দোমদ  রেো উরচে রনমজ  সুরবধো  রচময় অমন্য  অসুরবধোমে 
অগ্রোরধেো  রদয়ো। সুন্দ  ও শোরন্ত  সেোজ, েো আল্লোহ চোন, এিোমবই গমি উ মে 
পোম ।’  

বমলই আহেদ েুসো এে হোে রদময় রেোবোইলেো আবো  েুমল রনল।  
‘রজনোম ল রেোস্তিোমে বযোপো েো জোরনময় রদই!’ বমল আহেদ েুসো 

এেেো েল ে ল।  
ওপোম  রজনোম ল রেোস্তিো  েে রপময় সোলোে রদময় বলল, ‘রজনোম ল 

রেোস্তিো, সোবোরেরন র োমেলী দুমগে েোমি। রবজ্ঞোনী রেুঃ আন্দোলুরস  রহরলেপ্টোম   
রেেঅি ে’েোয়?’  

‘এখন রথমে দুেণ্টো প  র ে রবলো দশেোয়। এই েোত্র আরে সব রখোাঁজ 
রনলোে সব র ে আমছ। আপরন রেিোমব বমলমছন, রসিোমবই েোজ হমব।’ বলল 
রজনোম ল রেোস্তিো।  

‘রপ্রোগ্রোমে  রেছুেো পর বেেন হময়মছ রজনোম ল রেোস্তিো। সোবোরেরনমে 
েো  েোজ রশর্ েম  নী মব চমল রেমে রদমে হমব। আিো বলুন রেো, অরিজোে 
রসজরল বো রবময়গ্ল এলোেোয় রেোন রিআইরপ  বোরি রে খোরল আমছ?’ আহেদ েুসো 
বলল।  

রজনোম ল রেোস্তিো এেেু রচন্তো েম  বলল, ‘হ্োাঁ, সুইচ েনসুমলমে  
এেেো িোিো রনয়ো বোরি খোরল হময়মছ। সুইচ েনসোল আঙ্কো োয় বদলী হময় 
রগমছন। নেুন রেউ সহসো আসমছন নো সম্ভবে। ও ো বোরি রছমি রদময়মছ। 
বোরিরে  নোে ‘ওময়রসস’।’  

‘েোহমল বযবস্থো েরুন, রহরলেপ্টো  ঐ বোরিমেই লযোন্ড ে মব। বোরিমে 
জনোব আন্দোলুরস  এেেো রনেমিে লোরগময় রদন।’  

‘বুমঝরছ রেুঃ খোমলদ খোেোন। বোরিেোমে আন্দোলুরস  বোরিমে পর ণে 
ে মে হমব। চোে -বোে , কুে, ড্রোইিো  সবোই হমবন রগোময়ন্দো, এই রেো। 
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সোবোরেরনমে রগ্রিেো  ে মে রনমর্ধ ে মছন রেন? ওরদে রথমে েো  রেোন িয় 
রনই? রেিংবো ওরদমে  সোমথ এই দ জো আ ও রখোলো  োখমে চোন?’  

‘দু’রেোই। আময়শো আজীেো  েৃেযু  প  সোবোরেরন ছোিো আ  রেোন 
েোধযে আেোমদ  হোমে রনই। আম েেো েথো রজনোম ল, আজ দুপু  বো েো  রদমে 
আরে িোরেহ পোশো পোেে এলোেোয় এেেো বোরিমে েোব। পোমেে  পূবে-দরক্ষ্ন 
এলোেোয় হমব বোরিেো।’ বলল আহেদ েুসো।  

‘আপরন েখন েোমবন, েখন রসেো রনশ্চয়ই রছোে বযোপো  নয়?’  
‘েোমগেেেো বি। ধ মে পো মল িোমলো। এ জমন্য রবর্য়েো আপনোমে 

জোনোলোে। ঐ এলোেোয় আপনো  রেছু রলোে থোেমে পোম ।’  
‘র ে আমছ। রেন্তু অেবি দুেেেনো েমে রগল আপনো  উপ  রদময়। 

আজমেই রে আপনো  রব  হওয়ো উরচে?’  
‘রেন্তু রদর  ে ো েোমবনো। রস ইরেেমধযই জোয়গো রচে েম মছ। েেেস্থল 

রথমে রস ছুরেও রনময়মছ। রস আবো ও জোয়গো বদলোমে পোম । আ  আরে সম্পূণে 
সুস্থ আরছ।’ বলল আহেদ েুসো।  

‘র ে আমছ। আেোমদ  রলোে ো পোমেে  ঐ এলোেোয় থোেমব। েরদ 
দ েো  হয়, েোহমল আেোমদ  রসরেউর রে  প্রথে নোম্বো েোয়, েো আপনো  
রেোবোইমল আমছ, রেরলমিোন েম  রজম ো নোইন রজম োমে েল ে মবন, েোহমল 
পোেে এলোেো  রেে রলডো মে রপময় েোমবন।’  

‘ধন্যবোদ রজনোম ল।’  
‘ধন্যবোদ। আসসোলোেু আলোইকুে।’ ওপো  রথমে রেরলমিোন র মখ রদল 

রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল।  
আহেদ েুসো রেরলমিোন  োখমেই রজোমসিোইন বমল উ ল, ‘রেোেোমে 

রেমে বোধো রদব নো, রেন্তু বসি োস ব্রীজ হময় ওপোম  েোও আেো  েন েো রেমন 
রনমে পো মছ নো। েুরে রবোে রনময় ওপোম  েোও।’  

‘ওয়োেো  ওময়মে েুরে রন োপদ েমন ে ছ রেন?’ আহেদ েুসো  
রজজ্ঞোসো।  
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‘ও ো জোমন েুরে এখোমন আমছো। রনুঃসমন্দমহ বলো েোয় ও ো সম্ভোবয সেল 
সিেপমথ  উপ  রচোখ  োখমছ।’ বলল রজোমসিোইন।  

‘এ িয় েরদ েুরে ে , েোহমল সব রুমেই িয় আমছ। েো ণ আরে রগোর্ল্ 
র মসোমেে  রেোপেোরপ প্রোসোদ এলোেো রথমে রব  হমলই ও ো খব  জোনমে 
পো মব। এ  িমল সিে পথ রেিংবো পোরন পথ রে পমথই েোই ও ো খব  রপময় 
েোমব। রসরদন রে আরে বসি োস ব্রীমজ আক্রোন্ত হলোে, রসেো েো ো আময়শো 
আজীেো  বোরি রথমে রব  হবো  প ই জোনমে পোম । েমব রসরদন ও ো রে সুমেোগ 
রপময়রছল, আজ েো পোমব নো। রসরদন আরে শুধু অসেেে নয়, সোেমন  দৃরিেো 
থোেমলও আরে রনমজমে রনমজ  েোমঝ হোর ময় রিমলরছলোে।’ আহেদ েুসো 
বলল।  

‘এেন রেো রেোেো  হয় নো। রে িোবরছমল েুরে।’  
‘আময়শো আজীেো  েোরহনী ও ডুঃ বোমজ  জমন্য েো  অেপে 

েীেোম োরি আেোমে আিন্ন েম  রিমলরছল। আময়শো আজীেো শুধু রনমজমেই 
কু বোনী রদয়রন, েো  েজোরে  র্িেন্ত্রমেও খোরনেেো প্রেোশ েম  রদময়মছ। 
এিোমব আিন্ন থোেো  েো মণই আময়শো আজীেো  বোরি  ড্রোইিো , দোম োয়োন ও 
েোমজ  রলোেমদ  রেউ রে বোরি  েেনো বোইম  সিংমগ সিংমগই পোচো  ে মে 
পোম , রস েথো েখন েমনই আমসরন আেো ।’ বলল আহেদ েুসো।  

‘আসমল রেোেো  েনেো খুব রসনরসরেি, খুব ন ে। আলহোেদুরলল্লোহ। 
আল্লোহ  ‘ োহেোন’, ‘ রহে’ পর চয়েোই সৃরি জগমে  জমন্য সবমচময় বি। েহোন 
আল্লোহ রনমজই েো  সম্পমেে কু আন শ ীমি বমলমছন, ‘দয়োমে রেোেো  প্রি ুেো  
জমন্য েেেবয রহমসমব র ে েম মছন।’ েোনুমর্  েমধযও দয়ো রদখোমে আল্লোহ রবশ 
িোমলোবোমসন। আ  রেোেো  েমধয দয়ো  প্রেোশ আেোমে রবরশ গরবেে েম । েোে, 
আম ে......।’  

েথো রশর্ ে মে পো ল নো রজোমসিোইন। েো  েথো  েোঝখোমন আহেদ 
েুসো বলল, ‘েোহমল আেো  েম ো েো রনশ্চয়ই রেোেোমে দুুঃরখে েম ?’  

গম্ভী  হমলো রজোমসিোইন। বলল, ‘রেোেো  েম ো েো আইমন  পমক্ষ্, 
নীরে  পমক্ষ্, এমেই বমল সুরবচো । েজলুমে  পমক্ষ্ দোরিময়, সুরবচোম   পমক্ষ্ 



র োমেলী দুমগে  50 

 

দোরিময় রে েম ো েো, েো েোনবেো ও দয়ো রথমেই উৎসোর ে। এেো দয়ো  
উন্নেে  রূপ। ইসলোমে  শোরন্ত আইমন  েম ো েো েোনুর্ ও েোনবেো  প্ররে 
অপো  িোমলোবোসো রথমেই রনধেোর ে।’  

‘ধন্যবোদ রজোমসিোইন। েুরে রেন্তু দোশেরনে হময় েোি। েোে, বল, েুরে 
রে রেন বলমে েোরিমল।’ আহেদ েুসো বলল।  

‘ও আিো, আেো  এেেো রেৌেূহল, বসি োমস  অেোিোরবে ঐ উচ্চেো 
রথমে রেিোমব লোরিময় পমিরছমল। আরে অবোে হরি, রেোেো  রেেন রেোন ক্ষ্রে 
হয়রন। অন্যরদমে সিংজ্ঞোহীন হময় পমিরছমল রেিোমব।’ বলল রজোমসিোইন।  

‘পোরন  েোছোেোরছ রপৌাঁমছও আরে ডোইরিিং-এ  রনয়ে অনুেোয়ী দুই হোে 
সোেমন ছরিময় রদময় দুই বি জোহোমজ  েোঝ রদময় পমিরছলোে। আরে রচময়রছলোে, 
স োসর  পোরন রেন আরে রপময় েোই। রেন্তু দুিেোগয, রশর্ েুহূমেে এেেো েোমগেো 
রির   প্রোন্ত রোঁমর্ রছেমে পমি আম েেো রবোমে  রপমে বোরি রখময় পরি পোরনমে। 
রসৌিোগয হমলো, েোমগেোমে ন ে রেছু রবোঝোই রছল এবিং আম েেো রসৌিোগয হমলো, 
অেবি উচ্চেো রথমে রনমচ পিবো  রে রবগ েো েোমগেো রবোে ও অন্য রে রবোমে  
রপমে ধোক্কো রখময়রছলোে রসই রবোে এবিং বসি োমস  পোরন এই রেমন  েমধয বণ্টন 
হওয়োয় আরে বি ক্ষ্রে রথমে রবাঁমচ েোই। েোমগেো  ন ে লোমগমজ ধোক্কো রখময় 
রপছমন পিো  আেোে দু’হোে রদময় সোেমল রনই, রেন্তু রছেমে পিো পোাঁজ েো 
রবোমে  রপমে স োসর  ধোক্কো রখময় েোয়। হয়মেো এই আেোমেই আরে সিংজ্ঞো 
হোর ময় রিরল। েমব সিংজ্ঞো হো োবো  আমগ সবেশরি রদময় পোরনমে রিমস উ মে 
সেথে হই। সম্ভবে রপছমন  রবোমে  রলোমে ো এই অবস্থোয় আেোমে উেো  েম ।’  

থোেল আহেদ েুসো।  
েোথো  পোমশই দোাঁরিময়রছল রজোমসিোইন। আহেদ েুসো  েোথো বুমে 

রেমন রনময় বলল, ‘েো েমেমছ রসেো রে োেল। আল্লোহ রেোেোমে রনজ হোমে 
বোাঁরচময়মছন। আলহোেদুরলল্লোহ, আলহোেদুরলল্লোহ।’ আমবমগ িো ী হময় উম মছ 
রজোমসিোইমন  েে।  

‘অবশ্যই রজোমসিোইন, আল্লোহই  ক্ষ্ো েম মছন। রে েমেমছ আরে বণেনো 
রদময়রছ। রেন্তু রেিোমব েমেমছ, েো আরে জোরন নো। আেো  রনমজ  উপ  রেিংবো 
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রেোন রেছু  উপ ই আেো  রনয়ন্ত্রণ রছল নো। সব রেছু  রনয়ন্ত্রে রেরন রেরনই সব 
রনয়ন্ত্রণ েম মছন।’  

থোেল আহেদ েুসো। প ক্ষ্মনই আবো  বলল, ‘েুরে ওয়োেো ওময় 
বযবহো  ে মে বমলছ। িোমলো প োেশে রেোেো । িোরেহ পোশো পোমেে  
এলোেোমেই  ময়মছ এেেো রির েোে। এেেোই অসুরবধো হমব গোরি থোেমব নো, 
গোরি িোিো ে মে হমব।’  

‘অসুরবধো রনই। রির েোমে এেেো গোরি  োখমে বলমে পো ।’ বলল 
রজোমসিোইন।  

‘েোহমল রে আবো  রি মে হমব ব্রীজ হময়।’ রহমস বলল আহেদ েুসো।  
‘অসুরবধো হমব নো। গোরিেো আবো  রেোন েোমে র মখ আসমব।’ বলল 

রজোমসিোইন। গম্ভী  েে েো ।  
হোসল আহেদ েুসো। বলল, ‘র িলবো  চোলোবো  েে বুরেমেও েুরে 

এেদে রগোময়ন্দো হময় পমিছ। ধন্যবোদ রজোমসিোইন।’  
‘রবরশ প্রশিংসো রেন্তু রবপ ীে অথেও বুঝোয়’ বমল আহেদ েুসো  রপম  

এেেো রেল রদময় রজোমসিোইন চোময়  েোপ রনময় দ্রুে চমল রগল েম   রদমে।  
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৩ 
িোরেহ পোশো পোমেে  পূবে-দরক্ষ্ন পোমশ   োস্তো  ওধোম  সম্ভোবয সবগুমলো 

এলোেো েন্নেন্ন েম  খুাঁমজ রদমখমছ ৩৯৫ নিং বোরি। অবমশমর্ ৩৯৫ নোম্বো  এেেো 
বোরি রস রপময়মছ, েো পোমেে  প্রোয় দরক্ষ্ণ-পরশ্চে রেোমন এবিং বোরিেোও এেেো 
পুরলশ িোাঁরি।  

লোন্ত আহেদ েুসো পুরলশ িোাঁরি  সোেমন এেেো রবরঞ্চমে বমস পিল। 
পোমেে  দরক্ষ্ণ-পরশ্চে রদমে  বোরিগুমলো রথমে শুরু েম  পরশ্চে-উত্তম   এই প্রোন্ত 
পেেন্ত বোরিগুমলো  নোম্বো  েো  েোথোয় েু পোে খোমি। িোরেহ পোশো পোমেে  
সরেযেো  দরক্ষ্ণ পরশ্চে েোমে বমল, রসখোমন বোরি  ময়মছ েোত্র রবশরে। 
বোরিগুমলো  নোম্বো  ৩৪৬ রথমে ৩৬৫ পেেন্ত। েো প  ৩৯৭ পেেন্ত অবরশি 
বোরিগুমলো  ময়মছ পোমেে  দরক্ষ্ণ এবিং দরক্ষ্ন-পরশ্চেোঞ্চমল  প্রোন্ত পেেন্ত। 
সোবোরেরন রে েোমে িুয়ো নোম্বো  রদময়মছ? নো রস রনমজ প্রেোর ে হময়মছ? এ দুমেো  
রেোনরেই সম্ভব নয়। সোবোরেরন েোমে িুয়ো নোম্বো  রদমে পোম  নো। অন্যরদমে 
সোবোরেরন প্রেোর ে হমল প্রমিস  আলী আহসোন রবগরিচ রনমদেরশে বোরিমে রস 
রপৌাঁছোমব রে েম ? সোবোরেরন  ওখোমন রপৌছো রবগরিচমদ  জমন্যই প্রময়োজনীয়। 
েোহমল? উত্ত  খুাঁজমে রগময় হ োৎ আহেদ েুসো  েমন পিল প্রমিস  রবগরিচ ো 
রে বোরি  নোম্বোম  সোবোরেরনমে রডমেরছল, সোবোরেরন আসো  প  েো  নোম্বো  
আবো  পোমে রিমলমছ। এেোই েমেমছ রনশ্চয়। রেন্তু রেোন নোম্বো মে ৩৯৫ বোনোল? 
রে রেোন নোম্বো মেই পোেোমে পোম ।  

আবো  রচন্তোয় বুাঁদ হময় রগল আহেদ েুসো।  
েো  েমন প্রে জোগল, নোম্বো  ৩৯৫ বোনোল রেন? রে নোম্বো রেমে রস রচে 

েম মছ রস নোম্বোম   সোমথ ৩৯৫ নোম্বোম   রে রেল আমছ? রেল থোেোেোই 
েোিোরবে। ধোাঁধো  সোইমেোলরজ এেোই রে অঙ্কগুমলো র ে থোমে, রচে হয় অমঙ্ক  
রবন্যোস। এখোমন েরদ েোই ে ো হময় থোমে, েোহমল রেনরে অঙ্ক রদময় ছয় রসে 
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সিংখযো বের  ে ো েোয়। রসগুমলো হমলো ৩৯৫,৩৫৯,৯৫৩,৯৩৫,৫৯৩ এবিং ৫৩৯। 
এই ছয় রসে সিংখযো  রেমেোন এেরে হমব আসল সিংখযো। িোবলও অমনেক্ষ্ণ 
আহেদ েুসো। র েোনো  এেরে প্রধোন রবর্য় রছল বোরিেো িোরেহ পোশো পোমেে  
পূবে-দরক্ষ্ন রেোমন। এই রদে রনমদেশনোমে প্রধোন ধ মল এই ছয় রসে চো রেই 
অথেোৎ ৯৫৩, ৯৩৫, ৫৯৩ এবিং ৫৩৯ বোদ হময় েোয়। েো ণ সিংখযোগুমলো িোরেহ 
পোশো পোমেে   োস্তো  রবপ ীে রদমে  রেোন পোমশ ই সিংখযো নয়। ৩৯৫ রে আসল 
সিংখযো নয় েো এ রথমে প্রেোণ হময়মছ। েোহমল এেেোত্র ৩৫৯ সিংখযোরেই বোরে 
থোমে। সুে োিং এই সিংখযোরেই হমে পোম  আসল র েোনো।  

আহেদ েুসো  েনেো প্রসন্ন হময় উ ল। েো  েমন হমলো েো  রহমসমব 
রেোন িুল রনই, ৩৫৯-ই হমব রসই বোরিে নোম্বো ।  

আহেদ েুসো উম  দোাঁিোল। গোরিমে উম  ছুেল ৩৫৯ নোম্বো  বোরি  
রদমে।  

দরক্ষ্ণ রদে রথমে েোমি বমল ৩৫৯ নোম্বো  বোরিেো  োইে রলমন পমিমছ, 
রস েোমি রলিে রলন ধম । সুে োিং েোমে আ ও উত্তম  েোনে েুম  বোরিেো  রদমে 
রিম  আসমে হমব।  

েোনেেো ৩৫৯ নোম্বো  বোরি  দু রেনরে বোরি  উত্তম ই। আহেদ েুসো েোনে 
েুম  রেধোহীনিোমব গোরি চোরলময় এমস ৩৫৯ নোম্বো  বোরি  সোেমন দোি ে োল। 
বোরিেো চো েলো।  

আহেদ েুসো র ে েম ই এমসমছ, এেজন েযোক্স রগোময়ন্দো  পর চয় 
রনময় রস বোরিমে েুেমব, বোরিেো  িোিো সিংঙ্ক্ক্রোন্ত সব েোগজপত্র সোচে ে ো  
পম োয়োনো রনমব। রগোময়ন্দো  আইমডরন্েরে েোডে েো  পমেে এ  ময়মছ। েু মে  
েে রদমশ রেোন বোরিমে প্রমবমশ  রক্ষ্মত্র এ  রচময় রন োপদ বযবস্থো আ  রনই। 
পুরলশ রেিংবো রগোময়ন্দো পুরলমশ  উপরস্থরে জোনমল বোরি  অমনমেই স মে পোম । 
েো  িমল রশেো  িোগমে পো ো  সম্ভোবনো থোমে। েযোক্স-মগোময়ন্দোমে েোনুর্ 
বোরিমে েুেমে রদখমল অসন্তুি হয়, উরেগ্ন হয়, রেন্তু পোলোয় নো রেউ।  

আহেদ েুসো েো  গোরি রগমে  সোেমন দোি ের ময় নোেল গোরি রথমে। 
বোে পোমশই রগেবক্স।  
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আহেদ েুসো রগেবমক্স  রদমে েোবো  জন্য পো বোরিময়মছ, র ে রস 
সেময়ই রগমে  রবশোল দ জোেো দ্রুে ডোন রদমে সম  রগময় উন্মুি েম  রদল রগে।  

রেছুেো রবরস্মে আহেদ েুসো পমেমে হোে পুম ই উন্মুি দ জো রদময় 
রিেম  েোেোল। রচোখ পিল স োসর  লোল েুরেে েুরপধোর  এেজন রলোমে  উপ । 
রচোমখ রগোমর্ল্ন রেমে  সোনগ্লোস। েো  রস্থ  দৃরি আহেদ েুসো  রদমে। েো  ডোন 
হোমে  র িলবো  আহেদ েুসো  রদমে উম  আসমছ।  

রচোখ পিমেই আহেদ েুসো েোমে রচনমে রপম রছল। র িলবো  উম  
আসো রদমখই বুমঝরছল রে েেমে েোমি।  

বোে রদমে রদহেোমে ছুমি রদময়রছল আহেদ েুসো। প্রোয় েো  সোমথ 
সোমথই গুরল ও শব্দ হময়রছল।  

আহেদ েুসো  রেোমে  ডোন হোেো  এেেো অিংশ রছাঁমি রনময় গুরলেো চমল 
রগল।  

বোে রদমে রছেমে েোবো  সেয় আহেদ েুসোও র িলবো  ধ ো বোে হোে 
পমেে রথমে রব  েম  এমনরছল। আেুলেোও রছল রট্রগোম ।  

েোরেমে পিো  আমগই রট্রগো  রেমপরছল আহেদ েুসো। রগমে  সোেমন  
জোয়গো রনচু ও েোলু। গুলীেো রেছুেো লক্ষ্যভ্রি হমলো। ডোন হোেমে েোমগেে ে ো 
গুলীেো রগময় রবে হমলো প্রমিস  রবগরিমচ  হোাঁেুমে।  

আহেদ েুসো েোরেমে পমি রস্থ  হবো  আমগই ব্রোশ িোয়োম   শব্দ রিমস 
এল। এে ঝোাঁে গুলী ছুমে এল রসই সোমথই।  

আহেদ েুসো রন োপমদই দ্রুে গরিময় রগেবমক্স  রদমে সম  রগল।  
ব্রোশ িোয়ো  থোেমলো নো। রগমে  সোমে দোাঁিোমনো আহেদ েুসো  গোরি 

ঝোাঁঝ ো হময় রগল। গুলীবৃরি এমস রগেবক্স রেম  ধ ল।  
আহেদ েুসো লক্ষ্য ে ল, গুরল  আওয়োজেো ক্রেশ রনমচ আসমছ। গুলী 

শুরু হময়রছল দু’েলো রথমে। েমন হয় ও ো ক্রেশ রনমচ রনমে আসমছ।  
আহেদ েুসো রগেবক্সমে সোেমন র মখ উম  দোাঁিোল। এমগোমলো 

রগেবমক্স  রদমে। রগেবমক্স  দ জোয় চোপ রদমেই েো খুমল রগল। রগেবমক্স  
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আম েেো দ জো  রদমে আ  রগেবমক্স  রিে  ও বোরহ  দু’রদমেই পেেমবক্ষ্ণ 
জোনোলো।  

রিেম   পেেমবক্ষ্ণ জোনোলো রদময় আহেদ েুসো উাঁরে রদল বোইম । 
প্রথমেই রচোখ পিল রসাঁরি েম   রদমে। রসাঁরি ে েো জোনোলো রথমে সোেমন রসোজো 
সোেমন এেেো রছোে চত্বম   ওপোম । দরক্ষ্ণ রদমে েুম ই রদখমে রপল হোাঁেুমে 
গুরলরবে প্রমিস  রবগরিচ ডোন পোেো রেমন রনময় গোরি  ড্রোইরিিং রসে এ উম  
বমসমছ।  

আহেদ েুসো বুঝল রস পোলোমি।  
সিংমগ সিংমগই আহেদ েুসো র িলবো  েোে ে ল প্রমিস  রবগরিমচ  

গোরি  সোেমন  চোেো। রনিুেল রনশোনো। এেেো গুলী রগময় রবে হমলো সোেমন  
চোেো  রপমে। শব্দ েুমল চোেোেো রদমব রগল। 

প্রমিস  রবগরিচ েোেোল রগেবমক্স  রদমে। েো  র িলবো  রথমে 
েময়েেো গুলী ছুমে এল রগেবক্স লমক্ষ্য। 

ওরদমে রসাঁরিেম   রদে রথমেও ছুমে এল গুলী  ঝোাঁে। সম্ভবে গুলী  
শব্দ রথমে েো ো আহেদ েুসো  অবস্থোন আাঁচ েম  রনময়মছ। 

আহেদ েুসো আিোল রথমে ব্রোশ িোয়োম   উৎস রসাঁরি েম   রদমে নজ  
র মখ এে হোমে র িলবো  ধম  অন্য হোমে দ্রুে রেোবোইমল এেেো েল ে ল 
পোমেে অমপক্ষ্েোণ রগোময়ন্দোমদ । েোমদ মে বোরি  নোম্বো  রদময় এরদমে আসমে 
বলল। 

রগেবমক্স  জোনোলো লমক্ষ্য গুলীবৃরি অবযোহেিোমব চলমছ। 
আহেদ েুসো বুঝমে পো মছ, ও ো গুলী  রদয়োল সৃরি েম  এরদমে 

অগ্রস  হমে চোমি। 
অবযোহে গুলী  েো মণ রসাঁরিেম   রদমে নজ   োখমে পো মছ নো 

আহেদ েুসো। আিোমল দোাঁরিময় জোনোলো রদময় এেন জোয়গোয় রচোখ র মখমছ েো  
েোমন ও ো সোেমন েুি ে মে চোইমল রস জোয়গো েোমদ  অরেক্রে ে মেই হমব।  
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েমব আহেদ েুসো  রদে রথমে গুলী  শব্দ নো রপময় ও ো সম্ভবে 
রবভ্রোরন্তমে পমি েোমব রে, আহেদ েুসো পোলোল রেনো। এ েেেো েো ো িোবমল 
এেন রেছু েম  বসমব েো েোমে সুমেোগ েম  রদমব। 

ওরদমে ব্রোশ িোয়ো  হ োৎ বন্ধ হময় রগল। আহেদ েুসো েো  রদে রথমে 
রেোন প্ররেরক্রয়ো প্রেোশ ে ল নো। ও ো রেছু ে মব বমল েো রিমবরছল আহেদ 
েুসো, রসেোই েেমছ েমন ে ল রস। রট্রগোম  আঙুল রচমপ রুেশ্বোমস অমপক্ষ্ো ে ল 
আহেদ েুসো। 

হ োৎ ব্রোশ িোয়ো  আবো  শুরু হমলো। এবো  গুলী  লক্ষ্য শুধু জোনোলো নয়, 
গুলী এখন রগেমেই েিো  েম মছ। দু’এেেো গুলী জোনোলো লক্ষ্য েম  আসমছ। 

এই গুলী  আিোমল রিনগোন বোরগময় গুাঁরি রেম  রেম  দু’জন রদৌি 
রদময়মছ রসাঁরিে  রথমে রগমে  রদমে। এেন সুমেোমগ  জমন্যই ওাঁৎমপমে রছল 
আহেদ েুসো। েো  র িলবো  দু’বো  অরগ্নবৃরি ে ল। চত্ব েো  েোঝখোমন ওমদ  
দু’রে লোশ েমল পিল। 

এ  জবোব এল ওরদে রথমে। দুই রিনগোন রথমে বৃরি  েে গুলী ছুমে 
এল জোনোলো লমক্ষ্য। 

এই সেয় রগেবমক্স  বোইম  অমনেগুমলো পোময়  শব্দ পোওয়ো রগল। 
আহেদ েুসো দ্রুে েোথো রনচু েম  রগেবক্স রথমে বোইম  এল। রবর ময়ই 

রদখমে রপল সোদো রপোশোমে  সোেজন রগোময়ন্দো পুরলশ। 
আহেদ েুসো রনমজ  পর চয় রদময় বলল, ‘রিেম  চো জন রিনগোনধো ী 

রছল। দু’জন েো ো রগমছ। দু’জন রসাঁরি েম  লুরেময় রথমে গুলী ে মছ। আসল 
রশেো  প্রমিস  রবগরিচ আহে অবস্থোয় চত্বম   গোরিমে বমস আমছ। েোমে 
পোলোমে রদয়ো েোমব নো।‘ 

‘ধন্যবোদ স্যো , ওময়ল ডোন স্যো । আে ো রদখরছ। আেোমদ  সোমথ 
বুমলেপ্রুি গোরি আমছ।‘ 

বমল রস সোথীমদ  রদমে রি ল। বলল, ‘র রড।’ 
েো ো এমগোমলো গোরি  রদমে। 
গুলী-মগোলো  শব্দ শুমন পুরলমশ  দু’রেো গোরিওাঁ এমস দোাঁরিময়রছল। 
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রগোময়ন্দো অরিসো  এেেু এরগময় রগময় েোমদ মেও রেছু রনমদেশ রদল। 
রনমদেমশ  সিংমগ সিংমগই, পুরলমশ  দু’রে গোরি বোরি  দু’পোমশ  দু’রদমে 

এমগোমলো। েোমদ  দৃরি বোরিেো  রপছন রদমে। 
রগোময়ন্দো পুরলশ োও েোমদ  গোরিমে উম  বমসমছ। পুরলশ ো দু’রদে 

রথমে বোরি  রপছন রদমে এরগময় েোবো  প  রগোময়ন্দো পুরলমশ  গোরি রগে পো  
হময় ছুেল রসাঁরি েম   রদমে। েোমদ  গোরিমে রিে ে ো গোন রথমেও গুলীবৃরি 
হমি। 

ওরদে রথমে গুলী বন্ধ হময় রগল। 
আহেদ েুসো ছুেল গোরি  রদমে। ওমদ  গুলী  েিো  রনময় আহে 

প্রমিস  রবগরিচ পোলোমেও পোম , এ আশিংেো আমছ। 
রগে পো  হমেই গোরি  রিে েো রচোমখ পিল আহেদ েুসো । প্রমিস  

রবগরিচমে রদখো রপল নো। েোহমল রে প্রমিস  রবগরিচ সরেযই পোলোল! েনেো 
খো োপ হময় রগল আহেদ েুসো । 

েবুও দ্রুে রগময় আহেদ েুসো দোাঁিোল গোরি  পোমশ। গোরি  রিেম  রচোখ 
রেমেই আহেদ েুসো রদখমে রপল গোরি  রসমে েমল পমি আমছ প্রমিস  
রবগরিমচ  রদহ। 

এবো  নেুন আশিংেো আহেদ েুসো  েমন, পেোরশয়োে সোইনোইড রে 
প্রমিস  রবগরিচমেও রেমি রনল েোমদ  হোে রথমে! প্রমিস  রবগরিমচ  নীল 
হময় েোওয়ো েুমখ  উপ  িোমলো েম  নজ  পিমেই রনরশ্চে হমলো েো  আশিংেোই 
র ে। 

আহেদ েুসো গোরি  দ জো খুমল রিলল। 
প্রমিস  রবগরিচমে সোচে ে মে চোয় রস। প্রমিস  রবগরিচ রেোথোয় 

রবরুরিল গোরি রনময়। রবরুবো  েুমখই রস আহেদ েুসো  েুমখোেুরখ হময়মছ। 
অপ্রস্তুে অবস্থোয় রস ধ ো পমিমছ। সুে োিং েো  েোছ রথমে প্রময়োজনীয় রেছু 
পোওয়ো অসম্ভব নয়। 

প্রমিস  রবগরিমচ  পযোমন্ে  পমেমে এেেো রুেোল এবিং এেমগোছো চোরব 
সমেে এেেো র িং রপল। রেোমে  দুই সোইড পমেমে  এেরেমে এেরে রসগোম ে 
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লোইেো  রপল, অন্য পমেমে পোসমপোেে এবিং এয়ো  লোইমন্স  এেরে রেরেে পোওয়ো 
রগল। আহেদ েুসো রদখল, রেরেেেো ইস্তোমু্বল-মেলআরবব (ইস োইল) রুমে । েো  
েোমন, প্রমিস  রবগরিচ ইস োইল েোবো  জন্য বোরি রথমে রবর ময়রছল, িোবল 
আহেদ েুসো। রসগোম ে লোইেো  এেই সোমথ রেরন বন্দুে ও েযোমে োও। এই 
রসগোম ে লোইেোম   রপনোেৃরে  বুমলে ৬ রিমে  েমধয রে রেোন রশেো মে 
েোৎক্ষ্রণে েৃেযু  রদমে র মল রদমে পোম । রপনোেৃরে বুমলমে  েোথোয় 
রবমশর্িোমব েোখোমনো থোমে পেোরশয়োে সোইনোইড। 

রসগোম ে লোইেো  পমেমে পু ল আহেদ েুসো। 
রেোমে  রিেম   দুই পমেমে  এেরেমে রপল এেরে েোরনবযোগ, 

অন্যরেমে চোেিো  েিোম   েমধয রপল এেেো ‘েোইমক্রো রিরসরড’।‘ 
দোরুণ খুরশ হমলো আহেদ েুসো। এই েোইমক্রো রিরসরডও ‘েোইমক্রো 

রচপস’-এ  েেই এে এেেো রেমেোর  সোগ । েোইমক্রো রিরসরডেোও পমেমে পু ল 
আহেদ েুসো। 

েোরনবযোমগ রপল ইস্তোম্বুল রবশ্বরবদযোলময়  এেেো আইরড েোডে এবিং এে 
হোজো  ডলোম   অমনেগুমলো রনোে। 

েোেো ও আইরড েোডে সমেেই েোরন বযোগেো আহেদ েুসো প্রমিস  
রবগরিমচ  পমেমেই আবো  র মখ রদল। 

আহেদ েুসো গোরি রথমে রবর ময় এল। 
রগোময়ন্দো পুরলমশ  গোরি রসাঁরি েম   সোেমন দোাঁরিময়রছল। আহেদ েুসো 

বুঝল, বন্দুেধো ীমদ  অনুস ণ েম  রগোময়ন্দো ো বোরিমে েুমে রগমছ। 
আহেদ েুসো রেোবোইল রব  েম  েল ে ল রজনোম ল রেোস্তিো 

েোেোলমে। প্রমিস  রবগরিমচ  পর ণরেসহ এখোনেো  সব েথো জোরনময় বলল, 
‘প্রমিস  রবগরিচ ইস োইল েোবো  জমন্য রবরুরিমলন। েোাঁ  পমেমে েো পোওয়ো 
রগমছ েো  েমধয উমল্লখমেোগয হমলো এেেো েোইমক্রো রিরসরড। আেো  েমন হয় এেো 
েোমজ লোগমে পোম ।‘ 

ওপ্রোন্ত রথমে রজনোম ল রেোস্তিো বলল, ‘ধন্যবোদ। আপরন চমল আসুন। 
আরে রগোময়ন্দো অরিসো মে বমল রদরি েো ো েময়েজন পুরলশমে পোহো োয় র মখ 
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অবরশি পুরলশ রদময় লোশগুমলো রনময় এখোমন চমল আসমব। আ  এরদমে  খব  
িোমলো। সোবোরেরনমে রন োপমদ েো  দোরয়ত্ব পোলন ে মে রদয়ো হময়মছ। রেন্তু েো  
হোে রোঁমপ েোবো  িমল ‘ট্রোন্সরেশন রচপস বুমলে’েো রহরলেপ্টোম   রপমে রপি নো 
হময় েমপ রপি হময়মছ।‘ 

‘র ে আমছ, রস সমন্দমহ  রশেো  নো হমলই হয়। রট্রপল রজম ো  রলোে বো 
রলোে ো উপরস্থে রথমে রনশ্চয় সবরেছু অবজো ি েম মছ।‘ আহেদ েুসো বলল। 

‘নো, সমন্দহ ে ো  েে রেছুই েমেরন। রহরলেপ্টো  দশেমে  িোইমল রস 
র িলবো  রেোমে  আিোমল র মখই গুলী ছুাঁিমে রপম মছ। রেন্তু আরে িোবরছ 
খোমলদ খোেোন, প্রমিস  রবগরিচ েো ো েোবো  প  েো  এই নেুন র েোনো  রখোাঁজ 
জোনো  বযোপোম  সমন্দমহ  েী  সোবোরেরন  রদমে রনরক্ষ্প্ত হমে পোম ।‘ বলল 
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল। 

‘েো  সম্ভোবনো আমছ। আবো  রনইও বলো রেমে পোম । রগমে আেরস্মে 
রদখো হময়মছ, এেোই েোমদ  েমন হমে পোম । েোছোিো রহরলেপ্টোম  ‘ট্রোন্সরেশন 
রচপ’ স্থোপমন  েো  দোরয়ত্ব রস র ে র ে পোলন েম মছ। েবু েো  উপ  নজ  
 োখো  বযবস্থো েরুন। সোবোরেরন  েোধযমে েোমদ  েোজ েরদ রশর্ হময় থোমে, 
েোহমল সোবোরেরনমে পমথ  েোাঁেোও িোবমে পোম ।‘ আহেদ েুসো বলল। 

‘আপরন র ে বমলমছন। আরে এখরন বযবস্থো ে রছ। দু’জন রগোময়ন্দো 
েো  উপ  সোবেক্ষ্রনে নজ   োখমব। র ে আমছ, আপরন চলুন রিজ।‘ বলল 
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল। 

‘ওমে। আসরছ আরে। আসসোলোেু আলোইকুে।‘ 
আহেদ েুসো র মখ রদল রেোবোইল। 
রগোময়ন্দো েময়েজনও এমস রপৌাঁছল। অরিসো  আহেদ েুসো  সোেমন 

এমস বলল, ওমদ  ধ ো রগল নো স্যো । বোরিমে এেেো সুিে পথ আমছ। রস 
পমথই ও ো পোরলময়মছ। সুিে পথেো এেেো ষ্ট্র স রসোয়োম মজ রগময় রেমলমছ। 
প্রমিস  রবগরিমচ  খব  রে স্যো  ?’ 

‘রস রনই। ধ ো পিো  চোইমে পেোরশয়োে রবর্ রনয়ো রস রবরশ পছন্দ 
েম মছ।‘ আহেদ েুসো বলল। 
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‘ও গড! েোহমল আেোমদ  রেশনেোই বযথে।‘ বলল রগোময়ন্দো অরিসো রে। 
‘নো, আেোমদ  রেশন বযথে হয়রন। শুনুন অরিসো , আপনো ো পুরলমশ  

সোমথ লোশগুমলো রনময় আসুন। আরে রজনোম ল রেোস্তিো  ওখোমন েোরি। আপনো ো 
আসুন।‘ আহেদ েুসো বলল। 

আহেদ েুসো েুম  দোাঁিোল রগমে  রদমে। রদখল, রজনোম ল রেোস্তিো  
পো োমনো গোরিেোও এমস রপৌাঁমছমছ। 

আহেদ েুসো গোরিমে রগময় উ ল। 
গোরি িোেে রনল। 
গোরি েখন বসি োস ব্রীমজ  রগোিোয় রপৌাঁমছমছ। রেোবোইল রবমজ উ ল 

আহেদ েুসো । 
রেোবোইল ধ মেই ওপো  রথমে রজনোম ল রেোস্তিো বলল, ‘দুুঃসিংবোদ 

খোমলদ খোেোন, আেোমদ  রলোে ো এই েোত্র খব  রদল রে, সোবোরেরন পোহোি রথমে 
পমি েোথো রিমে েো ো রগমছ।‘ 

‘ইন্নোরলল্লোরহ...।‘ আহো, স ল, রসোজো,  হস্যরপ্রয় রেময়েো! আে ো েোমে 
বোাঁচোমে পো লোে নো।‘ বলল আহেদ েুসো। 

‘স্যর  খোমলদ খোেোন। ও রে এে েোিোেোরি সমন্দমহ  রশেো  হমব েো 
রবোঝো েোয়রন।‘ রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল বলল। 

‘রেন্তু রজনোম ল, রস সমন্দমহ  রশেো  নোরে েো  প্রময়োজন ওমদ  রশর্ 
হময় েোওয়োয় ও ো পথ পর ষ্কো  েম মছ, েো বলো েুরেল। আরে আসরছ। 
রজনোম ল, রসজরল  ‘ওময়রসস’ বোরিেোয় সোবেক্ষ্রনে পোহো োয় রেন েোেরে নো হয় 
রদখমবন রিজ।‘ 

‘রস রবর্ময় রনরশ্চন্ত থোকুন। ওময়রসমস েোবো  প্রেযক্ষ্-পম োক্ষ্ েেগুমলো 
পথ আমছ, সবগুমলো  উপম  রগোপমন রচোখ  োখো হময়মছ। ও ো েোমদ  রচোখ 
এিোমে পো মব নো।‘ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল। 

‘ধন্যবোদ রজনোম ল। আ  রেোন েথো ?’ আহেদ েুসো বলল। 
‘নো, ধন্যবোদ। আসুন।‘ 
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‘ওমে রজনোম ল। আসসোলোেু আলোইকুে।‘ রেোবোইল  োখল আহেদ 
েুসো। 

 
 
 
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল েো  অরিমস েো  রচয়োম  বসমে বসমে 

বলল, ‘রিরসরডমে রে আমছ েো জোনমে সরেযই আেো  ে  সইমছ নো। রিরসরডেো 
রদন রে. খোমলদ খোেোন।‘ 

রেরবমল  এপোমশ বমসরছল আহেদ েুসো, রজনোম ল েোর ে ও 
প্রধোনেন্ত্রী  রসরেউর রে এডিোইজো  ড. রেোহোম্মদ আইরদন। 

আহেদ েুসো পমেে রথমে রিরসরডেো রব  েম  রজনোম ল রেোস্তিো  
হোমে রদল। 

রজনোম ল রেোস্তিো আগ্রমহ  সোমথ রিরসরডেো হোমে রনময় েরম্পউেোম  
রসে েম  রি অপশমন রলে েম  বলল, ‘প্রমিস  রবগরিচ রদশ রথমে রবরুবো  
সেয় রিরসরডেো পমেমে র মখরছল, েখন এেো শূন্য নয় রনশ্চয়।‘ 

েরম্পউেো  স্ক্রীন সচল হমলো। 
েুহুমেে  জন্য রধোাঁয়োমে হময় উ ল েরম্পউেো  স্ক্রীন। এেে ুপ  রধোাঁয়ো 

রেমে রগময় রবর ময় এমলো বসি োস। স্ক্রীমন  রসন্ট্রোল পময়মন্ে এমস রগল 
বসি োস েীম   র োমেলী দুগে। 

হ োৎ আবো  রধোাঁয়োয় রেমে রগল স্ক্রীনেো। এই রধোাঁয়ো  েমধযই রেন 
এেেো সুিে রনমে এল। সুিেেো রগোেো েরম্পউেো  স্ক্রীন জুমি রবস্তৃে হমলো। 
সুিেেো দ্রুে উপম  উম  আসমে লোগল, েো  সোমথ দৃরিেো ছুেল সুিমে  বেমে  
রদমে। উধোও হময় রগল সুিে। িমুে উ ল এেেো েমক্ষ্  দৃশ্য। েক্ষ্রে নোনো েে 
জরেল েলেব্জো ও েরম্পউেোম   োসো। 

রচোখ ছোনোবিো হময় উম মছ রজনোম ল েোরহ  েোর মে । রচৎেো  েম  
বলল, ‘এ রে আেোমদ  প্রধোন রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস  লযোব। এই ছরব এ রসরডমে 
রে েম  এল!’ 
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‘সবেনোশ। বোইম   আে ো দু’এেজন ছোিো রেো এই লযোব আ  রেউ 
রদমখরন। রেোন ধ মণ  েযোমে ো রিেম  েোবো  প্রেই রনই। এ ছরব উ ল রে 
েম ।‘ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল। 

আহেদ েুসো  রচোমখ রবস্ময় নয়, উমেগ িমুে উম মছ। েো  রস্থ  দৃরি রছল 
ছরব  এিংমগমল  রদমে। 

েমক্ষ্  দৃশ্যেো রস্থ  রছল নো। এমেেেো েন্ত্র-েন্ত্রোিংমশ  উপ  এমেে সেয় 
রস্থ  হরিল। েূল রিোেোমস  সেয় েন্ত্র-েন্ত্রোিংমশ  ছরবগুমলো এেই বি হরিল রে, 
সূমচ  ডগো পর েোণ রবন্দুও েোমবেমল  েে বি েমন হরিল। 

হ োৎ দৃশ্যপে পোমে রগল। উমব রগল লযোব-েমক্ষ্  দৃশ্য। স্ক্রীমন এল 
রব োে এেেো হলেম   ছরব। ে েো িরেে নোনো েে, নোনো আেোম   দুমবেোধয সব 
েন্ত্রপোরে, ক্রুজ রেসোইল ধ মণ  ও  মেেলোঞ্চো  আেোম   রমবয িরেে। হলে েো 
রেেন এেেো রক্রমেে েোম   েে রবস্তৃে, রেেরন জোমম্বোমজমে  েে উাঁচু। 

এই েম   দৃমশ্য  উপ  রচোখ পিমেই রজনোম ল েোরহ  েোর ে এবিং 
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল দু’জমনই এে সোমথ রচৎেো  েম  উ ল, ‘সবেনোশ, রে 
রদখরছ আে ো। এমে আেোমদ  আইআ রে  েপ রসমক্রে র সোচে-মট্রজো  এবিং 
গ্রোউমন্ড  দৃশ্য!’ 

আ  েোম ো েুখ রথমেই রেোন েথো উচ্চোর ে হমলো নো। সেমল  
পলেহীন দৃরি েরম্পউেো  স্ক্রীমন িুমে উ ো দৃমশ্য  রদমে। 

েরম্পউেো  স্ক্রীমন ছরব  রিোেোস এমেেেো েন্ত্র বো আইমেমে  উপ  
রগময় পিমছ। রবস্মময়  বযোপো  েন্ত্র বো আইমেমে  সূক্ষ্ম খোাঁজসহ এেেোত্র বেে 
ছোিো সব রদমে  দৃশ্যই পর ষ্কো  দৃরিমগোচ  হমি। এেন েোরে ডোইমেনশনোল 
ছরব রে েম  সম্ভব! এ প্রেও রবস্ময় রবমস্ফোর ে রচোখগুমলোমে। 

ছরব  রিোেোস এে এে েম  সবগুমলো জরেল েন্ত্রপোরে, ক্রজু রেসোইল 
ও  মেেলোঞ্চো  ধ মণ  রজরনস এবিং রছোে-খোে সব রবযোরদ  উপ  রদময় েু ল 
প্রোয় রস্থ  গরেমে। 

আধো েন্েো সেয় েখন পো  হময় রগমছ। 
হ োৎই েম   দৃশ্য উমব রগল। 
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অন্ধেো  রনমে এল স্ক্রীমন। 
রিরডও’  দৃশ্য স্ক্রীন রথমে চমল রগমলও দশেেমদ  রচোখগুমলো রেন 

আ ো  েে রলমগ আমছ স্ক্রীমন। 
অমনেক্ষ্ণ েথো বলল নো রেউ। রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল, রজনোম ল 

েোরহ  েোর ে, প্রধোনেন্ত্রী  রসরেউর রে এডিোইজো  ড. রেোহোম্মদ আইরদনমদ  
রচোমখ-েুমখ িয় ও উমেমগ  রচহ্ন। আহেদ েুসো  েুমখ রেন্তু েরস্ত  রচহ্ন। 
আইআ রে  েথযোরদ সম্বরলে েহোগুরুত্বপুণে এ রিরডও রচত্র বোইম  পোচোম   
উমদযগ আল্লোহ্ বযথে েম  রদময়মছন। 

জেোে রন বেো  েমধয প্রথে েথো বমল উ ল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল। 
বলল, ‘আল্লোহ্  ক্ষ্ো েরুন, আেোমদ  আইআ রে’  রেছুই রেো ওমদ  অজোনো 
রনই। রেন্তু এ ছরব েো ো েুলল রে েম । রিেম  েযোমে ো প্রমবশ ে ো  বযোপো েো 
অসম্ভব।‘ 

‘র ে বমলমছন রজনোম ল রেোস্তিো। এেন ছরব রেোলো অসম্ভব। েোমদ  
লযোব, রেরিিং গ্রোউন্ড ও র সোচে রট্রজোম  প্রমবমশ  অনুেরে আমছ, েো ো ছোিো ঐ 
সব স্থোমন প্রমবশ ে ো রে রেোন েো ও পমক্ষ্ অসম্ভব।‘ 

‘র ে বমলমছন রজনোম ল রেোস্তিো। এেন ছরব রেোলো অসম্ভব। েোমদ  
লযোব, রেরিিং গ্রোউন্ড ও র সোচে রট্রজোম  প্রমবমশ  অনুেরে আমছ, েো ো ছোিো ঐ 
সব স্থোমন প্রমবশ ে ো রে রেোন েো ও পমক্ষ্ অসম্ভব। আ  েোমদ  প্রমবশ ে ো  
অনুেরে আমছ, েোমদ  রবশ্বস্তেো প্রেোেীে। েোহমল এেো েেল রে েম  ?’ বলল 
রজনোম ল েোরহ  েোর ে। 

‘আেো  েমন হয় উপগ্রমহ  রবমশর্ েযোমে ো রথমে এসব ছরব উম মছ। 
উপগ্রহ রথমে িু-অিযন্তম   রবরিন্ন  েমে  ছরব রেোলো এখন এেেো সোধো ণ 
বযোপো । আইআ রে’  রগোপন েথয রেোগোমি েো ো িূ-উপগ্রহ বযবহো  েম মছ 
রদখো েোমি।‘ প্রধোনেন্ত্রী  রসরেউর রে এডিোইজো  ড. রেোহোম্মদ আইরদন বলল। 

আহেদ েুসো রচয়োম  রসোজো হময় বসল। বলল, ‘রিরডও রচত্র আেোশ 
রথমে রেিংবো উপগ্রমহ  েযোমে ো রথমে রেোলো নয়। ছরব  রিোেোসগুমলো উপ  
রথমে নয়, রবরিন্ন রেৌরণে এমেমল এমসমছ। এেন এিংমগল িূ-পৃমষ্ঠ  বোইম  হমে 
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পোম  নো। রেোন পোহোি, বো ব্রীমজ  উপ  রথমেও রেোলো হমে পোম  রিরডও 
রচত্রগুমলো।‘ 

রবরস্মে রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল, আপনো  বযোখযোই রবরশ েুরিসিংগে। 
রেন্তু এ ধ মণ  েযোমে ো রে আমছ ?’ 

‘েোরেেন েুি োমষ্ট্র  ষ্ট্রোমেরজে র সোচে সম্প্ররে এ ধ মণ  েযোমে ো বের  
েম মছ। িূ-পৃষ্ঠ রথমেই এ েযোমে ো িূ-অিযন্তম   েোরে ডোইমেনশনোল ছরব 
েুলমে পোম । এ েযোমে ো  রিোেোস রেৌরণেিোমব িূগমিে প্রমবশ ে মলও 
েোমগেমে  উপ  রিোেোমস  রক্ষ্মত্র েখনও েো িোরেেেোল এবিং রবরিন্ন উচ্চেোয় 
সেোন্ত োল হমে পোম । েো  িমল েোমগেমে  এেেোত্র েলমদশ ছোিো সব পোমশ  
সব এিংমগমল  ছরব েুলমে পোম । আেো  েমন হমি সবেোধুরনে এ েযোমে োই 
এখোমন বযবহৃে হময়মছ।‘ বলল আহেদ েুসো। 

‘রেন্তু আরবষ্কৃে হমলও এ েযোমে ো রেো েোমেেমে আমসরন। উইপনমস  
সবগুমলো রলমেি েোমেেে র মপোেে আেো  েোমছ আমছ। েোহমল র্িেন্ত্রেো ী ো এ 
েযোমে ো রপল রে েম  বুঝমে পো রছ নো।‘ রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল বলল। 

হোসল আহেদ েুসো। বলল, ‘র্িেন্ত্রেো ী ো ও েোরেেন ষ্ট্রোমেরজে র সোচে 
লযোমব  েোরলে ো েরদ েোছোেোরছ হয়, েোহমল রেো ঐ েযোমে ো রেনো  জন্য 
েোমেেমে  প্রময়োজন হয় নো!’ 

‘আপরন রে েোই েমন েম ন রে. খোমলদ খোেোন ?’ রজজ্ঞোসো ড. রেোহোম্মদ 
আইরদমন । 

‘এেো েমন ে ো  েথো নয়, রচোমখই রদখো েোমি ড. আইরদন। এই রিরডও 
েযোমসে রনময় প্রমিস  রবগরিচ েোরিমলন ইস োইমল। ইস োইল আ  েোরেেন 
বেেেোন শোসেমদ  এেরে েহমল  ষ্ট্রোমেরজে েোথে এেই। অেএব েোরেেন 
ষ্ট্রোমেরজে লযোব রথমে ইস োইল ষ্ট্রোমেরজে েযোমে ো রপমেই পোম । আ  
ইস োইল ও র্িেন্ত্রেো ী ‘রি রজম ো’ হমে পোম  এেই েোমথে  দুই নোে।‘ আহেদ 
েুসো বলল। 

‘সবেনোশ, আেোমদ  আইআ রে েোহমল এে েহোর্িেমন্ত্র  েুমখ। রেন্তু 
এেেো েথো, ইস োইমল  সোমথ আেোমদ  েু মে  সম্পেে রেো খুবই বন্ধুত্বপূণে। 
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েো  পম ও রে েো ো আেোমদ  সোমথ এেবি এেেো র্িেমন্ত্র  েোজ ে মে পোম  
?’ বলল ড. আইরদনই। 

হোসল আহেদ েুসো। রেন্তু আহেদ েুসো রেছু বলো  আমগই উত্ত েো এল 
রজনোম ল েোরহম   েোছ রথমে। বলল, ‘েু েমে রনমজ  েোমথে রস বন্ধু েমন েম  
এবিং ইস োইল রনমজ  েোমথেই ওআইরস  গমবর্ণো প্ররেষ্ঠোন আইআ রেমে েু মে 
স্থোন রদয়ো  রসেোন্তমে ববর েো  রচোমখ রদখমছ।‘ 

ড. আইরদন েোেোল রজনোম ল েোরহম   রদমে। বলল, ‘র ে বমলমছন। 
এেোই েো ণ। ও ো েু মে  বন্ধু, রেন্তু রসেো েখন ওমদ  জন্য লোিজনে।‘ 

এেেু থোেল ড. আইরদন। বলল সিংমগ সিংমগই আবো , ‘ওমদ  েযোমে ো 
আেোমদ  গমবর্ণোগোম   সবেত্র রপৌমছমছ। আেোমদ  অেযন্ত স্পশেেোে  
গমবর্ণোগো  আইআ রে  রেোন রগোপনীয়েো আ  অবরশি রনই। এখন আেোমদ  
ে ণীয় রে ?’ 

‘রিরসরডেো এখনও ওমদ  হোমে রপৌাঁমছরন। রিরসরডেো আমগ েরদ 
রেোনওিোমব পোর ময় রদে, েমব আজ এেেো ঝুাঁরে রনময় প্রমিস  রবগরিচ এেো 
সোমথ রনে নো। েমব রিরসরড  েরপ আ ও েোম ো েোমছ থোেমে পোম , েমব নোও 
থোেমে পোম । হমে পোম , প্রমিস  রবগরিচ রনমজই ব্রীজ রথমে ছরব রনময়রছমলন 
আইআ রে গমবর্নোগোম  । রেরন ইস্তোমু্বল রবশ্বরবদযোলময়  পর রচে প্রমিস  বমল 
েো  েোধযমে ছরব রনয়োই রছল রন োপদ। আেো  েমন হয়, রসেোই ে ো হময়মছ। 
েমন হয় িোরেহ পোশো পোেে সিংলগ্ন ঐ বোরিেো এবিং প্রমিসম   রবেরবদযোলময়  
রেোয়োেেো  রখোাঁজ ে মল েযোমে ো  সন্ধোন পোওয়ো রেমে পোম । আ ...।‘ 

আহেদ েুসো েথো রশর্ ে মে পো মলো নো। েথো  েোঝখোমনই বমল উ ল 
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল, ‘বযোপো েো গুরুত্বপূণে, আরে এখনই রনমদেশ রদরি 
অনুসন্ধোন েম  রদখো  জমন্য।‘ 

‘ধন্যবোদ রজনোম ল। আরে রে েথো বলরছলোে। আেোমদ  ে ণীয় রবর্য় 
রনিে  েম  ‘রি রজম ো’ রে ে মে চোয় েো  উপ । আইআ রে গমবর্ণোগোম   রে 
রবস্তোর ে ছরব েো ো সিংগ্রহ েম মছ, েো েো ো েোমদ  অমনে েোমজই লোগোমে 
পোম । েমব েো ো আইআ রে  রথময়োর রেেযোল গমবর্ণো ও প্রযোেরেেযোল অজেন 
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সম্পমেে রবস্তোর ে জোনমে চোয়। এই জোনো  জমন্য েো ো রে ে মছ, এেোই 
আেোমদ  রদখো  রবর্য়, রসই সোমথ প্ররেম োধ-প্ররেেোম   রবর্য়ও।‘ আহেদ েুসো 
বলল। 

‘ধন্যবোদ খোমলদ খোেোন। এেোই এখন প্রধোন রবর্য়।‘ 
এেেু থোেল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল। বলল আবো , ‘আেোমে উ মে 

হমি। খোমলদ খোেোন েো বমলমছন, রস রবর্ময় এখরন েময়েেো রেমসজ পো োমে 
হমব। আসরছ আরে।‘ 

রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল উ মেই ড. আইরদন বলল, ‘আেোমে উ মে 
হমব এখন। রবর্য়রে আরে প্রধোনেন্ত্রী ও রপ্ররসমডন্েমে এখরন জোনোমে চোই।‘ 

ড. আইরদনও উম  দোাঁিোল। 
সোলোে রদময় রস পো বোিোল বোইম   রদমে। 
রবরুমে রগময় রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল বলল, ‘রে. খোমলদ খোেোন, 

আপনো ো বসুন। আ ও রেছু েথো আমছ। আপনোমদ  চো রদমে বলরছ।‘ 
রবর ময় রগল রজনোম ল রেোস্তিো। 
আহেদ েুসো রচয়োম  গো এরলময় রদময় বলল, ‘রি রজম ো  রনেমে েোবো  

এেেো ছোিো সব পথ আপোেে হোেছোিো। এখন...।‘ 
‘এেেো রেোনেো ?’ আহেদ েুসো  েথো  েোঝখোমন বমল উ ল রজনোম ল 

েোরহ  েোর ে। 
‘রসজরলমে রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস  নেুন বোরি। এই বোরিেো এখন রি 

রজম ো  েোমগেে। ড. আন্দোলুরসমে রেম  েোমদ  রে েোমগেে, েো অজেন ে মে 
েোমদ  ঐ বোরিমে আসমে হমব।‘ আহেদ েুসো বলল। 

‘এই েনেযোক্ট পময়ন্ে গুরুত্বপূণেও।‘ বলল রজনোম ল েোরহ  েোর ে। 
‘হ্োাঁ, রজনোম ল েোর ে। রবজ্ঞোনী আন্দোলুরসই েোমদ  আসল উমেশ্য 

সোধমন  েোধযে। এই উমেশ্য সোধমন  জমন্য েো ো সবেশরি রনময়োগ ে মে 
পোম ।‘ আহেদ েুসো বলল। 

‘হ্োাঁ, রে. খোমলদ খোেোন, আপরন র ে বমলমছন।‘ বলল রজনোম ল 
েোর ে। 
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‘বোরিেো  রন োপত্তো বযবস্থো নেুন েম  র রিও ে ো দ েো ।‘ আহেদ 
েুসো বলল। 

‘র ে বমলমছন। আজ সেোমলও আরে ও রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল 
রসখোমন রগময়রছলোে। রন োপত্তো  রবর্য়েো আে ো পেেোমলোচনো েম রছ। কুে, 
পর চো ে-পর চোর েো ও বয়-মবয়ো ো  ছদ্মমবমশ রেোে ৮ জন েরহলো-পুরুর্ 
রগোময়ন্দো বোরি  রিেম  রনময়োরজে আমছন। এছোিো বোরি  সেল এমপ্রোস 
র োডসহ চো রদমে সোবেক্ষ্রণে পোহো ো  বযবস্থো নেুন েম  রনরশ্চে ে ো হময়মছ।‘ 
বলল রজনোম ল েোরহ  েোর ে। 

‘ধন্যবোদ। প্রে হমলো, ও ো রেোন পমথ অগ্রস  হমে চোয়। উমেশ্য 
সোধমন  জমন্য েো ো রেোন রেৌশল গ্রহণ ে মে চোমি।‘ আহেদ েুসো বলল। 

‘আপরন আমগই এই উমেশ্য সম্পমেে বমলমছন। এেোই এখনেো  বি 
প্রে। রেন্তু আরে বুঝমে পো রছ নো এখন েোমদ  েেলবেো রে। আপরন রনশ্চয় রেছু 
ধো ণো ে মছন ?’ রজনোম ল েোরহ  েোর ে বলল। 

‘ওমদ  সোেমন েোত্র এেেো অপশন রনশ্চয় রনই। েমব েোমদ  েোমগেে রে 
‘রসোডে’-এ  িেূেলো, রস রবর্ময় রেোন সমন্দহ রনই। িেুেলো  জমন্যই েোমদ  
প্রময়োজন রবজ্ঞোনীমে। রেন্তু রসোডে-এ  িেুেলো  জন্য েো ো এেেো ের য়ো রেন ?’ 
আহেদ েুসো বলল। 

‘েো ণ, েোমদ  উিন্ত ধ মণ  সেল অমিনরসি অস্ত্র অচল হময় পিমছ। 
এমে েম  েোমদ  দোাঁে ও থোবো রিোেো হময় পিমব।‘ বলল রজনোম ল েোর ে। 

‘রেন্তু আরে িোবরছ অন্য েথো। ওমদ  দোাঁে বো থোবো  ক্ষ্ো বো অস্ত্রগুমলোমে 
সচল  োখোই এেেোত্র েোমগেে হমল ও ো খুব সহমজই রবজ্ঞোনীমদ  সমেে 
আইআ রেমে রনরশ্চহ্ন ে মে পোম । ওমদ  উপগ্রমহ  রনস্পলে রচোখ 
আইআ রে  উপ  রনবে আমছ। ওমদ  হোমে এেন অস্ত্র আমছ েো র োমেলী দূমগে  
ঐ অিংশসহ ১০০ িেু গিী  পেেন্ত দুরনয়ো রথমে েুমছ রিলমে পোম । েো নো েম  
িেুেলো হোে ে ো  জমন্য ের য়ো হময় উম মছ রেন ? রনছে আত্ম ক্ষ্ো নয়, িেুেলোই 
ওমদ  জমন্য গুরুত্বপূণে। এেো শুধু ‘রসোডে’-এ  রেেমনোলরজ হোে ে ো  জমন্য 
রেনো ? ও ো রেো এেরনমেই রন োপদ।  মেে ও  মেে জোেীয় অস্ত্র ধ্বিংমস  
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প্ররে ক্ষ্ো রশর্ল্ (ষ্ট্রোমেরজে রডমিন্স ইরনরশময়রেি-SDI) রেো আমছই! েোহমল 
রসোডে-এ  িেুেলো  জন্য এেেো পোগল হময় উ মব রেন ? আরে েমন ের  এ প্রেেো 
গুরুত্বপূণে।‘ থোেল আহেদ েুসো। 

‘রে. আহেদ েুসো, আপরন গুরুত্বপূণে প্রে েুমলমছন। এিোমব আরে 
রবর্য়েোমে রদরখরন। ধন্যবোদ আহেদ েুসো। রেন্তু রে হমে পোম  রবর্য়েো ?’ বলল 
রজনোম ল েোরহ  েোর ে। 

আহেদ েুসো  রচোমখ-েুমখ িোবনো  রচহ্ন। 
এ সেয় চো-নোস্তো  ট্ররল র মল েম  প্রমবশ ে ল রবয়ো ো। 
ট্ররলমে দুই েোপ চো, দুই হোি রিমে েোবোব সোজোমনো। েো  পোমশ সমস  

বোরে। রেন েোবোব রদময় রধোাঁয়ো উ মছ, এেন েমন হমি রদখমে। 
রজনোম ল েোরহ  সোগ্রমহ বলল, ‘েোে েুরে আসমে রবশ রদর  ে মলও 

িোমলো নোস্তো এমনমছো রহ।‘ রজনোম ল েোরহম   লক্ষ্য নোস্তো  রদমে। 
রেন্তু আহেদ েুসো  লক্ষ্য রবয়ো ো  পোময়  রদমে। রবয়ো ো  পোময় 

পুরলমশ  েেবযোে বুে রদমখ রবরস্মে হমলো আহেদ েুসো। েু মে পুরলশ ও 
অরিমস  রবয়ো ো োও রে ওমদ  রলোে! েো ো রেো েেবযোে বুে পম  নো এবিং েো ো 
ইউরনি ে পম  বমে, রেন্তু েেবযোে ইউরনি ে নয়! রবয়ো ো  প মন ননেেবযোে 
ইউরনি ে র ে আমছ, রেন্তু ইউরনি েেো েো  রদমহ  রচময় অমনে বি। বুমে  
েে এেোও রবদেুমে রদখোমি। 

হ োৎ েমন এেেো রচন্তো  উদয় হওয়োয় চেমে উ ল আহেদ েুসো। 
রচয়োম  রসোজো হমলো েো  রদহ। েীক্ষ্ণ হমলো েো  দৃরি। 
রবয়ো ো রেরবমল চো, নোস্তো সোরজময় রসোজো হময় দোাঁিোল। স্যোলুে রদময় 

রজনোম ল েোরহ মে লক্ষ্য েম  বলল, ‘রজনোম ল স্যো  রিরসরডেো আেোমে এখুরন 
রনময় রেমে বলল। ড. আইরদনমে ওেো রদমবন রেরন।‘ 

রজনোম ল েোরহ  েোবোমব  রিেেো রেমন রনরিল। বলল, ‘ও, প্রধোনেন্ত্রী 
বো রপ্ররসমডমন্ে  সোমথ রেরন রবোধ হয় েথো বমলমছন। র ে আমছ রবয়ো ো, ওেো 
রব  েম  নোও।‘ 
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রজনোম ল েোরহ  েোর মে  রনমদেশ রদবো  আমগই বলো েোয় রবয়ো ো হোাঁেো 
শুরু েম রছল। 

আহেদ েুসো  রচোমখ-েুমখ েখন রচন্তো  ঝি। হ োৎ রেন েো  েুখ িুাঁমি 
রবর ময় এল, ‘দোাঁিোও রবয়ো ো, আরে রজনোম ল রেোস্তিো  সোমথ েথো বমল রনই।‘ 

এেথো বলো  সোমথ সোমথই পমেমে হোে পুম মছ আহেদ েুসো। 
আহেদ েুসো  রনমদেশ শুমনই রবয়ো ো রবোাঁ েম  এরদমে েু ল। রসই সোমথ 

েো  হোমে উম  এমসমছ র িলবো । 
আহেদ েুসো  হোে পমেমে েুেমলও েো  রচোখ দু’রে আ ো  েে 

রলমগরছল রবয়ো ো  উপ । 
রবয়ো োমে পমেে রথমে র িলবো  রব  েম  েু মে  রদমখ রেোবোইল 

রছমি র িলবো  রনময় রবর ময় এমসরছল আহেদ েুসো  হোে। 
আ  র িলবো  সমেে হোে রবর ময় আসো  সোমথ সোমথ আহেদ েুসো 

রেরবল-মলমবমল  উপম  রবমি থোেো েো  রদহমে রেরবমল  সেোন্ত োমল বোাঁরদমে 
রনময়রছল। েো  র িলবো  রথমে গুলীও রবর ময় রগময়রছল প্রোয় সিংমগ সিংমগই। 

রবয়ো ো ও আহেদ েুসো দু’জমন  র িলবো  রথমে প্রোয় এেই সেময় গুলী 
রবর ময় রছল। 

রবয়ো ো  গুলী আহেদ েুসো  ডোন েোাঁমধ  বোহু সরন্ধমে এেেো রছোবল 
রেম  রেছু রগোসে েুমল রনময় রবর ময় রগময়রছল। রদহেো েো  বোাঁ রদমে সম  নো 
রগমল বুেেো এমিোাঁি-ওমিোাঁি হময় রেে রবয়ো ো  গুলীমে। 

আহেদ েুসো  েে সোবধোন হমে পোম রন রবয়ো ো। েো  িমলই আহেদ 
েুসো  রনরক্ষ্প্ত বুমলে রবয়ো ো  বোে বুে এমেবোম  রবধ্বস্ত েম  রদয়। 

রবয়ো ো  রদহ এেবো  েমল উম  আছোি রখময় পমি রগল রেরবমল  
পোমশ। 

আহেদ েুসো  রদহেো রসোজো হমলো রচয়োম । 
রবস্ময়-রবমস্ফোর ে রচোখ দু’রে রজনোম ল েোরহম  । েুহূমেে  জমন্য 

বোেহো ো হময় রগময়রছল রস। আহেদ েুসো  গুলীেো রছল জবোবী বো 
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আত্ম ক্ষ্োেূলে, এেো রবোঝো রগমছ। রেন্তু রবয়ো ো আহেদ েুসো  েথো শুমন রক্ষ্মপ 
উম  আহেদ েুসোমে গুলী েম  বসল রেন ? েোহমল রে ...! 

রজনোম ল েোরহম   রচন্তোয় রছদ নোেল। 
ছুমে এমস েম  প্রমবশ ে ল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল এবিং েো  সোমথ 

েময়েজন পুরলশ। 
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোমল  রচোখ প্রথমেই পিল রবয়ো ো   িোি 

লোমশ  উপ । েো প  রদখমে রপল আহেদ েুসোমে বোাঁ হোে রদময় ডোন বোহুসরন্ধ 
রচমপ ধম  বমস থোেমে। আহেদ েুসো  হোে ছোরপময়  ি গরিময় পিমছ আহে 
স্থোন রথমে। 

রজনোম ল রেোস্তিো  রচোখ রগময় পিল রজনোম ল েোরহ  েোর মে  উপ । 
রজনোম ল েোরহ  েোর ে েেক্ষ্মণ রনমজমে সোেমল রনময়মছ। 
রস দ্রুে উম  দোাঁিোল। দ্রুে, সিংমক্ষ্মপ সব েথো বমল রশর্ ে ল এই বমল 

রে, রে. খোমলদ খোেোন েো  রদহেো র ে সেময় সর ময় রনমে নো পো মল রবয়ো ো  
আমগ রেরন লোশ হমেন। আ  েরদ বযোপো েো আাঁচ ে মে নো পো মেন এবিং 
অরবশ্বোস্য দ্রুেেো  সোমথ রেোবোইমল  বদমল র িলবো  রব  নো ে মেন, েোহমল 
আমগ উরন, েো প  আেোমেও লোশ হমে হমেো এবিং রিরসরডেো চমল রবয়ো ো  
হোমে।‘ 

রবস্ময় রবমস্ফোর ে হময় উম মছ রজনোম ল রেোস্তিো েোেোমল  দুই রচোখ। 
রস দ্রুে ছুমে এল আহেদ েুসো  েোমছ, ‘রে. খোমলদ খোেোন, আেোেেো 

রেেন ? বুমলে রিেম  আমছ রেনো ? চলুন, পোমশই আেোমদ  পুরলশ 
হোসপোেোমল  রিআইরপ উইিং।‘ 

আহেদ েুসোমে দু’হোমে জরিময় ধম  েুলমে েোরিল রজনোম ল রেোস্তিো 
েোেোল। 

এেজন পুরলশ বলল, ‘স্যো , আে ো রষ্ট্রচো  রনময় আসরছ।‘ বমল রদৌি 
রদল পুরলশরে। 

আহেদ েুসো রনমজমে ছোরিময় রনমে রচিো েম  বলল, ‘আেোমে রনময় 
বযস্ত হমবন নো। আেো  আেোে রেেন নয়। গুলীেো রবর ময় রগমছ। আপরন ব িং 
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রদখুন আসল রবয়ো ো রেোথোয় ? েমন হমি েোমে রেোথোও আেমে র মখ রবয়ো ো  
রপোশোেধো ী এই রলোে এমসরছল রিরসরডেো হোে ে মে। রি-রজম ো  এমজন্ে 
জোেীয় রেউ এ হমে পোম ।‘ 

রবয়ো োমে পেেমবক্ষ্ন ে রছল রে পুরলশ অরিসো রে, রস বমল উ ল, 
‘স্যো  এ আেোমদ  পুরলমশ    যোরপড েেবযোে বযোমেরলয়মন  রলোে। নোে 
রজোমসি রসরেে। রসরেউর রে রহডমেোয়োেেোম  আজ েো  রেোন রডউরে রছল নো।‘ 

‘ধন্যবোদ অরিসো । েুরে েোও, এ  বযোপোম  সব েথয আে ো চোই। এ  
সিংগী-সোথীমদ  হরদস আেোমদ  প্রময়োজন। এ  বযোপো েো জোনোজোরন  আমগই এ 
েোজ ে মে হমব।‘ 

েথো রশর্ েম  অন্য এেজন অরিসোম   রদমে েোরেময় বলল, 
‘অপোম শমন  িলু বযবস্থোসহ ডোিো মে েুরে আসমে বল হোসপোেোল রথমে। 
আ  লোশ রনময় েো ে ো দ েো  েো  বযবস্থো ে । ে েো পর েোম   বযবস্থো ে ।‘ 

পুরলমশ  দু’জন অরিসো  রবর ময় রগল। 
দুই-রেন রেরনমে  েমধযই ডোিো  ো এমস রগল। সোমথ এেেো ট্ররল। 

ট্ররলেোই এেেো অপোম শন রবমড পর ণে হমলো। রবমড  রনমচ  রলয়োম  
অপোম শমন  সব স েোে। 

ডোিো মদ  সব রনমদেশ রদময় আহেদ েুসোমে বলল, ‘রে. খোমলদ 
খোেোন, ডোিো  ো েোমদ  েোজ সোরুন। আরে আসরছ। রজনোম ল েোরহ  এখোমন 
থোেমছন।‘ 

রবর ময় রগল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল। 
পোেো দশ রেরনে প  রিম  এল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল। েখন 

আহেদ েুসো  বযোমন্ডজ বোাঁধো রশর্। 
আহেদ েুসো হোসপোেোমল  রেলোেোলো রপোশোে পম  রসোিোয় এমস 

বমসমছ। 
বযোগ-বযোমগজ রনময় ডোিো  োও রবর ময় রগল। 
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল এমস েো  রচয়োম  বসল। েো  েুখ েরলন। 

বলল, ‘প্রধোনেন্ত্রী ও রপ্ররসমডন্ে আেোমদ  রন োপত্তো বযবস্থো রনময় উরেগ্ন। েো ো 
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বলমছন, এই বযবস্থোমে রেমল সোজোমনো ছোিো আস্থো  পর মবশ সৃরি হমব নো। েো ো 
র েই বমলমছন। েোমদ  রিরসরডেো আে ো হোে ে ো  েময়ে েন্েো  েমধয রসেো 
উেোম   জমন্য আেোমদ  রসরেউর রে রহডমেোয়োেেোম  ও ো অরিেোন চোলোমে 
পো ল রে েম , এ  রেোন জবোব রনই। রে. খোমলদ খোেোমন  অেোিোরবে 
বুরেেত্তো  েো মণ আপনো ো রবাঁমচ রগমছন, রিরসরডেো রে  ক্ষ্ো রপময়মছ রসেো রিন্ন 
খোে। েোমদ  অরিেোনমে সিলই বলমে হমব। অমনে প্রে সোেমন এমস রগমছ। 
রিরসরডেো রে এখোমন, রসেো েো ো জোনমলো রে েম  ? জোনো  প  উেো  
অরিেোমন  পর েিনো এে দ্রুে রেিোমব হমলো এবিং েো  বোস্তবোয়নই বো এে 
দ্রুে, এে রনখুাঁেিোমব রেেন েম  হমে পো ল ?’  

থোেল রজনোম ল রেোস্তিো। েো  েমন্  হেোশো  সু । 
‘রজনোম ল রেোস্তিো’, বলমে শুরু ে ল আহেদ েুসো, ‘েো ো এে দ্রুে 

জোনমে পো ো এবিং সিল অরিেোন ে োয় রবস্মময়  রেছু রনই। আরে রনরশ্চে 
রন োপত্তো বযবস্থো  সবেত্র েোমদ  রলোে আমছ। এ ো র ে আময়শো আজীেো  েে। 
এ ো েুরেে প্রজোেমন্ত্র  চোের  েম , েোেো রনয়, রেন্তু আনুগেয েম  রবমশর্ 
র্িেমন্ত্র । রনমদেশ রপমলই এ ো সরক্রয় হময় উম । বেেেোন রক্ষ্মত্রও েোই েমেমছ। 
আ  ...।‘ 

আহেদ েুসো  েথো  েোঝখোমনই রজনোম ল রেোস্তিো বমল উ ল, ‘আপরন 
র ে বমলমছন রে. খোমলদ খোেোন। েেনোেো র ে আময়শো আজীেো  েেই। 
রবয়ো োেো আসমল এেজন পুরলশ অরিসো । আসল নোে েো  রজোমসি রসরেে 
নয়, েো  প্রেৃে নোে রডরিড রবনইয়োরেন। েু মে  এে ইহুদী পর বোম  জন্ম। 
েুল িোইনোমল  আমগ নোে পোরেময় খৃিোন নোে রজোমসি রসরেে গ্রহণ েম । 
ইরেেমধযই আেোমদ    যোরপড েেবযোে বযোমেরলয়মন এ ধ মণ  রেনরে নোে 
পোওয়ো রগমছ। েোমদ  েোউমেই এখন খুাঁমজ পোওয়ো েোমি নো। আেো  এখন েমন 
হমি, এ ো সেমলই আময়শো আজীেো  েে ইিোয় বো বোধয হময় ‘রি রজম ো’  
পমক্ষ্ েোজ েম । রবর্য়েো আরে উধেেন েেৃেপমক্ষ্  নজম  আনমে চোই।‘ 

‘রেন্তু রজনোম ল রেোস্তিো, অপ োধমে জোরেগে েোলো  রদয়ো র ে হমব 
নো। পৃরথবী  বহু রদমশ  বহু েেনোয় আরে ইহুদীমদ  রদশমপ্ররেে রদমখরছ, 
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ইহুদীমদ  নোে িোরেময় রগোষ্ঠী রবমশমর্  র্িেমন্ত্র  রেো  রবম োধী রদমখরছ 
েোমদ মে। েু মেও এেন রলোে প্রচ ু আমছ। রেেন ইস্তোমু্বমল  ইয়োসো  
পর বো ।‘ বলল আহেদ েুসো। 

‘ধন্যবোদ খোমলদ খোেোন। আরেও এেনেোই েমন ের । েবু আেো  এখন 
েমন হমি, েোমদ  উপ  রচোখ  োখো দ েো । িোমলো-েমন্দ  পোথেেযেো হওয়ো 
দ েো । অমনে িোমলো রলোেও জোরেগে রক্ররেনোলমদ  চোমপ, িময় অপ োমধ 
জরিময় পিমে বোধয হমি। েরদ রচোখ  োখো হয়, েোহমল এই িোমলো রলোেমদ  
সোহোেয ে ো,  ক্ষ্ো ে ো েোমব।‘ রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল বলল। 

‘হ্োাঁ, এই সেেেেো প্রময়োজন। রেন্তু এেজনও েোমে অমহেুে সমন্দমহ  
রশেো  নো হয়, েো অবশ্যই রনরশ্চে ে মে হমব।‘ আহেদ েুসো বলল। 

‘ধন্যবোদ রে. খোমলদ খোেোন। এরদমে রেো নজ   োখমেই হমব। েোে এ 
প্রসিংগ, এখন বলুন, আে ো আেোমদ  আসল েোমজ রেিোমব এমগোব। ও ো রদখো 
েোমি সোিংেোরেে এেশমন।‘ বলল রজনোম ল রেোস্তিো। 

‘ও ো এেশমন থোেমলই আেোমদ  লোি। আ  ওমদ  এখন এেশমন 
থোেমেই হমব। েোমগেমে রপৌাঁছমে ও ো এখন আ  রবরশ সেয় রনমে চোয় নো। আেো  
েমন হয় ওমদ  সবেো েমনোমেোগ রবজ্ঞোনীমদ  উপ । সুে োিং রসজরল এলোেোয় 
রবজ্ঞোনীমদ  বোরি এখন আেোমদ ও েমনোমেোমগ  রেন্দ্র।‘ আহেদ েুসো বলল। 

েথো রশর্ েম ই আহেদ েুসো বলল, ‘আরে এখন উ মে চোই।‘ 
‘অবশ্যই রে. খোমলদ খোেোন। আপনো  র ি প্রময়োজন। আপরন রেোথোয় 

রেমে চোন, র োমেলী দুমগে, নো রগোর্ল্ র জমেে ?’ 
‘প্রথমে রগোর্ল্ র জমেে।‘ বলল আহেদ েুসো। 
‘রহড রেোয়োেেোম   লমন আপনো  জমন্য রহরলেপ্টো  অমপক্ষ্ো ে মছ। 

ও ো র রড।‘ বলল রজনোম ল রেোস্তিো। 
‘রহরলেপ্টো  রেন ?’ আহেদ েুসো বলল। 
‘রপ্ররসমডন্ে ও প্রধোনেন্ত্রী  এেোই রনমদেশ। আপনোমে রনময় এমে  প  

এে েেনো েমেই চমলমছ। এই রহরলেপ্টো  আপনো  রডসমপোজোমল থোেমব। 
আপরন েোধীনিোমব এমে বযবহো  ে মবন।‘ রজনোম ল রেোস্তিো বলল। 
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‘ধন্যবোদ। েমব আেোশ নয়, েোরেমেই আরে পছন্দ ের । শত্রু ো েোরেমে 
েোই আেোমেও েোরেমেই থোেমে হমব।‘ বলল আহেদ েুসো। 

‘রবর্য়েো আপনো  ইিো  উপ  রছমি রদয়ো হময়মছ। েখন রে বযবহো  
ে মবন, রসেো আপরনই রদখমবন। েমব েো ো বমলমছন, আপনো  রন োপত্তো 
আেোমদ  নোম্বো  ওয়োন প্রোময়োর রে।’ রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল বলল। 

‘ধন্যবোদ রজনোম ল রেোস্তিো।’ আহেদ েুসো বলল। 
‘এখন রেন্তু আপনোমে রহরলেপ্টোম ই রেমে হমব। আপরন এখোমন 

আমছন, এখোন রথমে রবরুমবন, এেো শত্রু ো সবোই জোমন। রেোন ঝুাঁরে রনয়ো র ে 
হমব নো।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো। 

‘ধন্যবোদ,  আরে বুমঝরছ আপনোমদ  েথো।’ বমল উম  দোাঁিোল আহেদ 
েুসো। 

‘এেেো েথো েমন পমি রগমছ রে. খোমলদ খোেোন। খুব আগ্রহ আেো  েো 
জোনো । আপরন রে েম  বুঝমলন রে রবয়ো ো নেল?’ 

হোসল আহেদ েুসো। বলল, ‘প্রথেে েো  পোময় রছল পুরলমশ  েেবযোে 
বুে, েো রবয়ো ো ো পম  নো। রেেীয় হমলো, রবয়ো ো  ইউরনি ে েোাঁ  গময় রিে রছল 
নো। সিংমগ সিংমগই আেো  েমন এ েথো এমসরছল রে, রস নেল রবয়ো ো। আসল 
রবয়ো োমে রস রেোথোও আেমে র মখ এমসমছ। আ  েো  সোমথ আেো  েমন 
হময়রছল, েো  েোমগেে রিরসরড।’ 

‘ধন্যবোদ খোমলে খোেোন। আল্লোহ আপনোমে আ ও রবরশ রবরশ সোহোেয 
েরুন। আেো  েমন হয় আল্লোহ আপনো  েমন ইলহোে েম ন।’ বলল রজনোম ল 
েোরহ । 

‘অসহোয় বোন্দো  রবপমদ আল্লোহ বোন্দো  েমন বোণী পো োন। বোন্দো  প্ররে 
আল্লোহ  ‘ হেোন’ নোমে  এ এে অসীে দয়ো।’ আহেদ েুসো বলল। 

‘সব েোনুর্ই রে আল্লোহ  এ বোণী শুনমে পোন?’ রজজ্ঞোসো রজনোম ল 
েোরহম  । 

‘অবশ্যই পোন। অমনে সেয় এেো রবমবমে   োয় আেোম  আমস। 
আধুরনে েুমগ  রশ্রষ্ঠ রচন্তোরবদ ো ব িং আ ও অগ্রস  হময় বমলমছন, েহোন 
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রলখেমদ  েে েহৎ রলখো এবিং রবজ্ঞোমন  েে আরবষ্কো , সবই স্রিো  দোন। স্রিো  
েোছ রথমে এেো প্রথমে েোনুমর্  অবমচেন েমন আমস। েো প  অবমচেন রথমে 
রচেনোয়।’ আহেদ েুসো বলল। 

‘আধুরনে রচন্তোরবদ ো সরেযই এেন েথো বলমে রপম মছন?’ বলল 
রজনোম ল রেোস্তিো। েো  রচোমখ েুমখ রবস্ময়। 

‘হ্োাঁ, রজনোম ল রেোস্তিো। আনের্ল্ েময়নরব ও দোইেোকু ইমেদো  েে 
আধুরনে সিযেো  রশ্রষ্ঠ রবমবে োই এ েথো বমলমছন।’ আহেদ েুসো বলল। 

‘ধন্যবোদ খোমলদ খোেোন। আ ও এেেো বি রবর্ময় আপরন আেো  
রশক্ষ্ে হমলন।’ বলল রজনোম ল েোরহ । 

‘আেো ও।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো। 
আহেদ েুসো উম  দোাঁিোল। 
েো  সোমথ উম  দোাঁিোল দুই রজনোম লও। বলল,‘চলুন, আে ো আপনোমে 

রহরলেপ্টোম  রদময় আরস।’ 
সবোই হোাঁেমে লোগল েম   দ জো  রদমে। 
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৪ 
অিক্ষ্ণ  হমলো রেরেিং শুরু হময়মছ। এেেো বি রেরবল রেম  চো জন 

েোনুর্।  
প্রধোন বো সিোপরে  আসমন বমসমছ ‘রি রজম ো’  ইউম োপীয় প্রধোন 

আইজযোে রবরগন। েো  পোমশই ইস োইলী  োস্ট্রদূে বমসমছ। েোমদ  সোেমন 
রেরবমল  ওপ্রোমন্ত বমসমছ ‘রি রজম ো’  ইস্তোম্বুল প্রমজমক্ট  প্রধোন প্রমিস  ডক্ট  
রডরিড ইয়োহুদ। েো  পোমশই ‘স্মোথেো’। স্মোথেো ইস্তোমু্বল প্রমজমক্ট  নেুন অপোম শন 
চীি। ই গুন ইবোন রনহে হবো  প  েো  দোরয়ত্ব এমস পমিমছ স্মোথেো  উপ । 

প্রমিস  ডক্ট  ইয়োহুদ েোমদ  ইস্তোমু্বল প্রমজক্ট সম্প্ররে েো োত্মে রে 
রবপেেময়  েমধয পমিমছ, েো  উপ  পূণেোে রব্ররিিং রশর্ ে ল। 

‘রি রজম ো’  ইউম োপীয় প্রধোন আইজযোে রবরগমন  েুখ আর্োমঢ় রেমে  
েে িোর । 

েোথো রনচু েম  রস ডক্ট  রডরিড ইয়োহুমদ  েথো শুনরছল। 
ডক্ট  ইয়োহুমদ  েথো রশর্ হমল ধীম  ধীম  েুখ েুলল আইজযোে রবরগন। 

রচোমখ-েুমখ েো  অমনে প্রে। েুখ িোাঁে েম মছ প্রে ে ো  জমন্য। 
এই সেয় ইন্েো েমে েথো বমল উ ল আইজযোে রবরগমন  রপএস। 
‘বল  রবন। জরুর  রেছু?’ রজজ্ঞোসো আইজযোে রবরগমন । 
‘স্যো , রবেোরেন এমসমছ। রিেম  পো োব?’ বলল  রবন। 
‘রবেোরেন? লম ন্স রেোথোয়? আরে রেো লম মন্স  রেরলমিোমন  অমপক্ষ্ো 

ে রছ। পো োও েোমে।’ আইজযোে রবরগন বলল। 
‘লম ন্স রেো এিোমব আেোমদ  দূেোবোমস আসো  েথো নয়। েো  উপ  

পুরলমশ  নজ  আমছ বমল আে ো জোরন।’ বলল েু মে েোেে ে ইস োইরল 
 োিদেূ। 
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‘আরে রস েথোই িোবরছ। রেরলমিোমন রেমসজ আসমব লম মন্স  েোছ 
রথমে। রেন্তু রসই রেমসমজ  বদমল রবেোরেন আসমছ রেন? লম মন্স  রেোবোইল 
েন্েো খোমনে আমগ রথমে বন্ধ।’ আইজযোে রবরগন বলল। 

‘লম মন্স  সোমথ রগোময়ন্দো রহডমেোয়োেেোম ই রেমহেু রডউরে রছল, েোই 
জরুর  রেোন েথো েো  থোেমে পোম ।’ বলল ড.ইয়োহুদ। 

দ জোয় নে হমলো। 
‘এস  রবন।’ বলল আইজযোে রবরগন। 
 রবন লম ন্সমে রনময় েম  প্রমবশ ে ল। 
 রবন লম ন্সমে রিেম  েুরেময় েুম  দোাঁরিময় দ জো বন্ধ েম  রদময় চমল 

রগল। 
রনমদেশ েে স্মোথেো  পোমশ এেেো খোরল রচয়োম  বসল রবেোরেন। 
রবেোরেন পুরলমশ  রগোময়ন্দো রহডমেোয়োেেোম  এেজন রসরিরলয়োন 

রেরেি অরিসো । 
সবো  রচোখ রবেোরেমন  রদমে রনবে। 
েুখ খুলল রবেোরেন। এেবো  ড. ইয়োহুমদ  রদমে েোরেময় রচোখ রনবে 

ে ল আইজযোে রবরগমন  রদমে। েো  রচোখ-েুখ িীে ও িযোেোমস। বলল, ‘স্যো , 
লম ন্স রনহে হময়মছন।’ 

‘েখন, রেিোমব? রস েো  েোজ ে মে পোম রন?’ রজজ্ঞোসো আইজযোে 
রবরগমন । 

‘রস রবয়ো ো  ছদ্মমবমশ নোস্তো রনময় েম  েুমেরছল। রজনোম ল রেোস্তিো 
েখন ে  রথমে রবর ময় রগময়রছল। রেন্তু খোমলদ খোেোন েোমে গুলী েম  
রেম মছ।’ 

‘খোমলদ খোেোন রে েম  েোমে সমন্দহ ে ল? লম ন্স অেযন্ত চোলোে 
রলোে। এেোরধে অপশন রদয়ো হময়রছল। রে রেোন েূমলয আজমেই রিরসরড উেো  
ে মে হমব। সুমেোগ রপমল চোময় রবর্ রেরশময় ওমদ  হেযো েম  রিরসরড  েোমছ 
রপৌাঁছমে হমব। এ সুমেোগ নো রপমল েম  রবর্োি গযোস ছুাঁমি সুমেোগ সৃরি ে মে 
হমব। এই দুই রক্ষ্মত্র সমন্দহ হবো  আমগই রেো েোজ রশর্ হময় েোমব। রেন্তু রস 
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খোমলদ খোেোমন  সমন্দমহ  রশেো  হমলো রে েম ? রজনোম ল রেোস্তিো সমন্দহ 
ে মল এেেো েথো রছল রে, রস লম ন্সমে রচনমে রপম মছ।’ 

রবেোরেন বলল, ‘আরে বলোবরল ে মে শুমনরছ রে, লম ন্স েম  প্রমবশ 
ে ো  আমগই রজনোম ল রেোস্তিো রবর ময় এমসরছল এবিং েোাঁ  রনমদেমশই লম ন্স 
নোস্তো রনময় েোন ঐ েম । রেরন রজনোম ল রেোস্তিো  ব োে রদময় রিরসরডরে 
েরম্পউেো  রথমে রনময় আসো  রচিোও েম ন। রসই সেয় খোমলদ খোেোন বোধো 
রদমল লম ন্স েোমে গুলী েম ন। েোাঁমধ গুলীরবে হময়ও খোমলদ খোেোন গুলী েম   
হেযো েম  লম ন্সমে।’ 

‘েোই হমব। ওমেো খোমলদ খোেোন নয়, আেোমদ  রচ শত্রু, আেোমদ  
সীেোহীন সবেনোমশ  রহোেো রসই আহেদ েুসো। রনখুাঁে রেেআমপ েো  রচহো ো 
অমনে খোরন পর বেেন েম রছল। রদর  হময়মছ েোমে রচনমে। সব বযোপো  আে ো 
রজমনরছ। েো  নোে পোরেময় েুরেে স েো  ও ওআইরস েোমে রনময় এমসমছ 
েোমদ  আইআ রে  ক্ষ্ো  জমন্য।’ থোেল আইজযোে রবরগন। 

ড. রডরিড ইয়োহুদ, স্মোথেো সেোমল  রচোখ রবস্মময় রবস্ফোর ে। অবমচেন 
েমন রশউম ও উম মছ েো ো। েো ো সবোই জোমন, সব েুমেই অবমশমর্ েো ো 
আহেদ েুসো  েোমছ রহম মছ। সোধো ণ ঐ রলোেরে এমেবোম ই অসোধো ণ। রেেন 
রস ক্ষ্ীপ্র, রেেরন ধুেে, েো  সোহমস ও পর েোপ রনই। 

েোমদ  েুমখ রেোন েথো রনই। 
েথো বমল উ ল আইজযোে রবরগন। বলল রবেোরেনমে লক্ষ্য েম , ‘েুরে 

এবো  এস।’ 
‘ইময়স স্যো ।’ বমল রবেোরেন উম  ে  রথমে রবর ময় রগল। 
রবেোরেন রবর ময় রেমেই আইজযোে রবরগন বলল, ‘এখন দুই েোমগেে, 

‘রসোডে’-এ  িেুেলো হোে ে ো এবিং আহেদ েুসোমে হেযো ে ো। রদখোেোত্র েোমে 
হেযো ে ো  রসেোন্ত আেোমদ  আমগ রথমেই আমছ। রসেোই েোেেেো ী ে মেই 
হমব।’ 

‘রস সোিংেোরেে ধরিবোজ। েো  িোইল আরে রেোসোদ-এ  ওময়বসোইমে 
পিলোে। েোমে ধ ো  জমন্য, েোমে রশর্ ে ো  জমন্য হোজোম ো িোাঁদ পোেো হময়মছ, 
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হোজোম ো সুমেোগ আেোমদ  হোমে এমসমছ, রেন্তু সবই আেোমদ  বযথে হময়মছ। 
ইস্তোমু্বমল আেোমদ  রে অরিজ্ঞেো, েোও এ েথোই বলমছ রে, েো  সোমথ লিোই নয় 
ধ্বিংস ে মে হমব েোমে। আরে েমন ের  স্যো , আইআ রে সমেে েোমে ও 
রবজ্ঞোনীমদ  ধ্বিংস ে ো রহোে। েোমে আহেদ েুসোসহ ওমদ  রসোডে ও গমবর্ণো 
েোেেক্রে রশর্ হময় েোমব।’ বলল স্মোথেো। 

গম্ভী  হমলো আইজযোে রবরগন এবিং ড. রডরিড ইয়োহুমদ  েুখ। ড. 
ইয়োহুদ েোেোল আইজযোে রবরগমন  রদমে। 

আইজযোে রবরগন রসোজো হময় বসল রচয়োম । বলল, ‘স্মোথেো, েুরে 
আেোমদ  অপোম শন রেোয়োমড  এেরে রেন্দ্রীয় বযরিত্ব। রেোেো  জোনো দ েো  
রে, রসোডে, রসোমডে  রবজ্ঞোনী বো আইআ রে ধ্বিংস ে ো আেোমদ  রেশন নয়। 
আে ো ‘রসোডে’-এ  িেুেলো চোই, আে ো চোই রসোমডে  রডজোইন।’ 

‘রেন্তু স্যো , আরে বুঝমে পো রছ নো, ‘রসোডে’ এবিং এ  রডজোইমন এে 
গুরুত্ব রদয়ো হমি রেন? আরে জোরন, েোরেেন ইহুদী েণোরবজ্ঞোনী ইলোে ইেোেুময়ল 
আমলোে েণো রিোেন রনময় ‘রসোডে’-এ  অনুরূপ গমবর্ণোয় সিল হময়মছন। এ  
অথে েোরেেন েুি োষ্ট্র ‘রসোডে’ জোেীয় রডমিনরসি রশমর্ল্  েোরলে হওয়ো  সোমথ 
সোমথ রগোপমন ইস োইলও এ  েোরলে হময় রগমছ। অেএব রসোডে রেিংবো রসোমডে  
িেূেলো  দ েো  ইস োইমল  রনই। এ প ও স্যো , আইআ রে  রসোডে ও রসোমডে  
িেূেলো পোওয়ো  জমন্য অমহেুে আে ো এে ক্ষ্রে েীেো  ে রছ রেন? সব সেমে 
আইআ রে ধ্বিংস ে মলই রেো আেোমদ  েোজ রশর্ হময় েোয়। রসোডে ওমদ  হোমে 
নো থোেমলই আে ো রবাঁমচ েোই।’ বলল স্মোথেো। 

‘েুরে রে েথয রদময়ছ েো র ে। রেন্তু সব েথয েুরে রদমে পো রন। 
আেোমদ  েণোরবজ্ঞোনী ইলোে ইেোেুময়ল আমলোে-েণো  ‘রিোেন’- রশর্ল্ 
আরবষ্কো  েম মছন, েো  িোিংশন রডমিরন্সি অস্ত্র রহমসমব ওমদ  রসোডে এ  েেই। 
রেন্তু ওমদ  ‘রসোডে’- এ  িয়োবহ অমিনরসি েযোম ক্টো   ময়মছ, েো আেোমদ  
রিোেন রশমর্ল্ রনই।’ বলল আইজযোে রবরগন। 

‘বুঝলোে নো, স্যো ?’ স্মোথেো বলল। 
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‘বলরছ রশোন, ইস্তোমু্বমল  ‘আইআ রে’ গমবর্ণোগো  ‘রসোডে’ নোমে  রে 
‘রিোেন-রশর্ল্ বের  েম মছ েো রেেন রডমিনরসি অস্ত্র রহমসমব বযবহো  ে ো েোয়, 
রেেরন অমিনরসি অন্ত্র রহমসমবও বযবহো  ে ো েোয়। আইআ রে  প্রধোন রবজ্ঞোনী 
ড. আন্দোলুরস  বহু আমগ  রলখো ‘রেেমনোলরজেযোল ইউজ অব রিোেনস’ নোমে  
এেেো রনবন্ধ েো  রগোপন ওময়ব সোইে রথমে আেোমদ  রবজ্ঞোনী ো উেো  
েম মছন। েোমে অন্যোন্য রবর্ময়  সোমথ রেরন গোেো-মিোেমন  
ইমলমরোেযোগমনরেজে নেুন উপোদোন ‘আল-সোলোে’- এ  েথো উমল্লখ েম মছন। 
রেরন রলমখমছন এই ‘আল-সোলোে’- এ  প্রেুরিগে বযবহো  রিোেন-রনেমে 
িয়িংে  েো ণোমস্ত্র রূপ রদমে পোম , েো পোমে রদমে পোম  দুরনয়োমে। েো  েমে 
‘আল-সোলোে’- এ  প্রেুরি রূপমে েরদ রিোেন-রনমে  সোমথ েুি ে ো হয়, 
েোহমল এেন এেেো অস্ত্র বের  হমব েো আমলো  গরেমে দুরনয়ো  রে রেোন প্রোমন্ত 
রপৌমছ রে রেোন দুমিেদয সোইমলোমে েুমে পমি রেেোরলে-ননমেেোরলে সব অস্ত্রমে 
সম্পূণে হোওয়ো েম  রদমে পোম । আজ আইআ রেমে বমস ড. আন্দোলুরস রে 
‘রসোডে’ বের  েম মছন, েোমে এই অমিনরসি েযোম ক্টো  েুি  ময়মছ। ‘রসোডে’- 
এ  রে অথে েো  েমধযও এ  ইিংরগে আমছ। ‘রসোডে’ -রে রসরিয়ো  অব ওয়োর্ল্ে 
  যোশনোল রডোমেইন বলো েোয়। সিংমক্ষ্মপ এ  অথে ‘েোনব-ধমেে  ত্রোেো’। েোনব ধেে 
বলমে ও ো বুঝোমি ‘শোরন্ত’ (rational domain)। আ  রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস 
রিোেমন  ইমলমরোেযোগমনরেজে- এ  নেুন উপোদোমন  নোে র মখমছন ‘আল-
সোলোে’ েোমন শোরন্ত। এ  অথে েো ো বুঝোমিন, আে ো েমন ে রছ, দুরনয়ো  সব 
অস্ত্রমে েো  রনজ রনজ সোইমলোমে ধ্বিংস েম  রদময় েো ো দুরনয়োমে েুেহীন শোরন্ত 
রনময় আসমবন। এেোই আেোমদ  আেিংমে  রবর্য়। আে ো চোই আেোমদ  
সোইমলোগুমলোমে আেোমদ  অন্ত্র অেুে র মখ দুরনয়ো  সব অস্ত্র ধ্বিংস ে মে। 
এজমন্যই আে ো ের য়ো ওমদ  ‘রসোডে’ এবিং েো  িেুেলো হোে ে মে।’ 

থোেল আইজযোে রবরগন। 
স্মোথেো  র োাঁে শুেমনো। েো  রচোমখ অসহোয় দৃরি। 
েো  র োাঁে নিল, রেন্তু েথো রবরুমলো নো। েথো রেন গলোয় আেমে রগমছ।  
স্মোথেো সোেমন  গ্লোমস  েোেনো সর ময় এে গ্লোস পোরন সবেোই রখময় রনল। 
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গ্লোসেো রেরবমল র মখ রস বলল, ‘স্যো  আেোমদ  রবজ্ঞোনী গোেোমিোেমন  
ইমলমরোেযোগমনরেজে-এ  আল-সোলোে উপোদোন রখোাঁজো  রচিো ে মছ নো?’ 

রচয়োম  গো এরলময় রদল আইজযোে রবরগন। েো  রচোমখ-েুমখ দোরুণ 
হেোশো  ছোপ। বলল, ইউম োপ-আমের েো  েোেে ে আেোমদ  সেল েণোরবজ্ঞোনী 
অরব োে রচিো েম ও এই বযোপোম  এে ধোপ এমগোমে পোম রন। এেনরে রেোন 
সম্ভোবনোও েো ো সৃরি ে মে পোম রন।’ 

স্মোথেো ও রচোমখ-েুমখ িীরে-রেরশ্রে হেোশো  সু । বলল, ‘দরক্ষ্ণ রস্পমন  
প্রোয় পর েযি শহ  গ্রোনোডো  দর র ের সমেো পর বোম   সন্তোন ড. আরে  
আবদুল্লোহ আন্দোলুরস েো পো মলো, আেোমদ  হোজোম ো রবজ্ঞোনী ো েো পো ল নো?’ 

‘রেরন দর র ের সমেো েম   সন্তোন বমে, রেন্তু েো  বোলয-কেমশোম   
রগোেো সেয় রেমেমছ েোলোগো, গ্রোনোডো, েোমডেোিো  িোঙো লোইমব্র ীগুমলোমে। রস 
রেন রেোন হো োমনো রজরনস অরব োে খুাঁমজ রিম মছ। রেছু রপময়মছ রেনো জোরন নো, 
রেন্তু অনুসরন্ধেসু রেমশো  েোররমদ  আমের েোন রবশ্বরবদযোলয় রথমে েণো-পদোথে 
রবজ্ঞোমন সবেেোমল  সমবেোচ্চ নোম্বো  রনময় পোস েম মছ। আ  বোরলেন রবশ্বরবদযোলময় 
েো  ‘েযোম ক্টো ’ অব ইমলমরোেযোগমনরেজমে  রে গমবর্ণোপত্র রেরন বের  েম ন, 
েো রবশ্বরবদযোলময়  ইরেহোমস সমবেোচ্চ েোন লোি েম । সুে োিং রেরন সোেোন্য রথমে 
উম  আসো হমলও এেজন অসোেোন্য েোনুর্। েোমে ইউম োপ-আমের েো  
রবশ্বরবদযোলয় গমবর্ণোগো গুমলো রে রেোন েূমলয রেনমে রচময়রছল। রেন্তু রেরন 
নোেেোত্র রবেমন রসৌরদ আ মব  েরদনো রবজ্ঞোন রবশ্বরবদযোলময় রেোগ রদন। রসখোন 
রথমেই রেরন এমসমছন ওআইরস  আইআ রে প্রমজমক্ট।’ 

থোেল ড. রডরিড ইয়োহুদ। 
েথো বমল উ ল আইজযোে রবরগন। বলল, ‘ড. আন্দোলুরস েো রপম মছন, 

েো আেোমদ  রবজ্ঞোনী ো নো পো োেো রবস্মময়  নয়। েোধযোের্েণ শরি রনউেন 
আরবষ্কো  েম ন, আ  রেোন রবজ্ঞোনী পোম নরন। আইনস্টোইন আরবষ্কো  েম ন, 
আমপরক্ষ্ে েত্ব। অন্য রেোন রবজ্ঞোনী  পমক্ষ্ েো সম্ভব হয়রন। রবজ্ঞোমন  জগমে 
এেোই েমে।’ 
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‘স্যো , এখন েোহমল আেোমদ  ে নীয়? আেো  েমন হমি, আেোমদ  
দুরনয়ো  এখন প্রথে এবিং এেেোত্র েোজই হমব, রে রেোন েূমলয রসোমডে  িেুেলো 
হস্তগে ে ো এবিং রবজ্ঞোনীমদ  সমেে আইআ রেমে ধ্বিংস ে ো।’ বলল স্মোথেো। 

‘রসেোই রেো আে ো চোরি। রেন্তু হমি েই। আেোমদ  চলো  পথ রেো 
ধীম  ধীম  সিংকুরচেই হময় পিমছ। স্মোথেো, েুরে েো বমলছ আে ো রসেোই রচন্তু 
ে রছ। রে রেোন েূমলই আে ো রসোমডে  িেুেলো হোে ে ব এবিং আইআ রেমে 
অবশ্যই আে ো চলমে রদব নো।’ আইজযোে রবরগন বলল। 

‘আেোমদ  অমনে ক্ষ্রে হমলও আে ো এেেো বি সোিলয রপময়রছ। 
প্রমিস  রবগরিমচ  আত্মো শোরন্ত পোে। েো  রচিোমেই আে ো আইআ রে  প্রধোন 
রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস  বোসো  সন্ধোন রপময়রছ। এখন আে ো েোেেে ী রেছু 
িোমলো পদমক্ষ্মপ  রদমে এমগোমে পো ব।’ বলল ড. রডরিড ইয়োহুদ। 

‘রসই পদমক্ষ্পগুমলো সম্পমেে রে রচন্তো েম মছন? আেোমদ  রেন্তু দ্রুে 
এমগোমে হমব। অমনে সেয় আেোমদ  নি হময়মছ ইরেেমধযই।’ আইজযোে 
রবরগন বলল। 

‘ড. আন্দোলুরসমে িয় রদরখময় আে ো েোজ আদোয় ে ব। রসেো বযথে 
হমল আে ো েোমে রেডন্যোপ েম  িেুেলো আদোময়  বযবস্থো ে ব। রেন্তু অমনে 
রবমবচনো  প  এ রসেোমন্ত রপৌাঁমছরছ রে, েোমে িয় রদরখময় রেিংবো রেডন্যোপ, 
রনেেোেন েম  রেিংবো হেযো  িয় রদরখময়ও েো  েোছ রথমে রেছু আদোয় ে ো েোমব 
নো। রেরন েো  জীবমন  রচময় আইআ রে’  েোথে, জোরে  েোথেমে অমনে বি বমল 
েমন েম ন। সুে োিং আে ো িোবরছ রে, রেরন েো  জীবমন  রচময় েোমে রবরশ 
িোমলোবোমসন, েো  ক্ষ্রে রেরন সহ্ ে মে পো মবন নো, এেন রেছু  উপ  
আেোমদ  হোে রদমে হমব। এই লমক্ষ্য আে ো েো  পোর বোর ে েথয সিংগ্রহ শুরু 
েম রছ। শীঘ্রই আে ো এ রবর্ময় এেেো েেরিে রচত্র রপময় েোব। আে ো এখন 
েো ই অমপক্ষ্ো ে রছ। 

‘ধন্যবোদ ড. রডরিড ইয়োহুদ। আপনো ো র ে পমথ এমগোমিন। ড. 
আন্দোলুরস  েে আদশেরনষ্ঠ ও জোরেগে- প্রোণ রলোেমদ  শো ীর ে রনেেোেন 
চোরলময় বো ক্ষ্রে েম  দূবেল ে ো েোয় নো। আেোে রদমে হয় এমদ  েমন। এ ো 
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নীরেরনষ্ঠ, আদশেবোদী বমল েোমদ  েনেো স্পশেেোে  হময় থোমে। েোই েোমদ  
েমন উপেুি আেোে পিমল েোমদ  আদরশেে ও েোনরসে প্ররেম োধ ধ্বমস পমি। 
সুে োিং ড. আন্দোলুরস  বযোপোম  আপনো ো সর ে পথ রবমছ রনময়মছন।’ বলল 
আইজযোে রবরগন। 

‘রেন্তু আহেদ েুসোমে পথ রথমে স োমে নো পো মল এই েোজ রন োপদ 
হমব নো বমল আরে েমন ের । এই ইস্তোমু্বমলই রস আেোমদ  অমনেগুমলো উমদযোগ 
বেযথ েম  রদময়মছ।’ ইস োইলী  োষ্ট্রদেূ বলল। 

‘আহেদ েুসো ও রসোডে- এ  িেূেলো দু’রেই আেোমদ  নোম্বো  ওয়োন 
প্রোময়োর রে। এ বযোপোম  উপ  রথমেও উমেগ প্রেোশ ে ো হময়মছ। আহেদ েুসো  
এেরদন রবাঁমচ থোেো েোমন আেোমদ  হোয়োে এেরদন েমে েোওয়ো। আেোমদ  
দুিেোগয বসি োস ব্রীজ রথমে পমিও রস রবাঁমচ রগল। বো বো  গুলী  েুখ রথমে 
রবাঁমচ রগমছ। েো  আে ো রেোন ক্ষ্রে ে মে পোর মন, েো  হোমে আেোমদ  ক্ষ্রে 
আেোশ স্পশে েম মছ। েোরেেন েুি োষ্ট্র রছল আেোমদ  জমন্য েগেিূরে, রসখোন 
রথমে আে ো উৎখোে হময়রছ। আেোমদ  রেছু রবজ্ঞোনী ও আেলো নোে িোাঁরিময় 
েোরেেন েুি োমষ্ট্র রেমে আমছ বমলই রেছু সুরবধো আে ো পোরি। রেখোমনই 
আেোমদ  প্রমজি রসখোমনই আহেদ েুসো। এই আহেদ েুসো েু মেও এমসমছ। 
এেথো র ে, রস থোেমব আ  আে ো সিল হমবো, এেো অসম্ভব। রবজ্ঞোনী ও 
আহেদ েুসোমে এে সোমথই ধ মে হমব।’ বলল আইজযোে রবরগন। 

‘আহেদ েুসো এে জোয়গোয় থোমে নো, সবেমশর্ েথয হমলো রস এখন 
রহরলেপ্টো  বযবহো  েম ।’ ড. রডরিড ইয়োহুদ বলল। 

ভ্রু কুরঞ্চে হমলো আইজযোে রবরগমন । বলল, ‘আহেদ েুসোমে েুরেে 
স েো  এেেো গুরুত্ব রদমি!’ 

‘ওআইরস রনশ্চয় এ  রপছমন  ময়মছ। েো ন আইআ রে রেো ওআইরস  
এেরে প্ররেষ্ঠোন। ওআইরস গুরুত্ব রদমল েুরেে স েো  অবশ্যই গুরুত্ব রদমে বোধয। 
েোছোিো আরে শুমনরছ, খোমলদ খোেোন ও মি আহেদ েুসো রখোদ েুরেে রপ্ররসমডন্ে 
ও প্রধোনেন্ত্রী  রেহেোন রহমসমব এখোমন এমসমছ।’ ইস োইলী  োষ্ট্রদেূ বলল হেোশ 
েমন্ । 
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‘েোিোরবে। েপ্ন েো ো রদখমেই পোম । অমেোেযোনমদ ই উত্ত স ূী রেো 
েো ো! রেন্তু েপ্নেো েো ো রবরশ রদমখ রিমলমছ। এই েপ্ন শীঘ্রই েুখ থবুমি পিমব। 
অমেোেযোনমদ  রসই রদন আ  রিম ...।’ 

েথোয় রছদ পিল আইজযোে রবরগমন । 
পমেমে  রেোবোইল রবমজ উম মছ েো । 
েথো বন্ধ েম  রেোবোইল েুলল আইজযোে রবরগন। 
রেোবোইমল  স্ক্রীমন  রদমে এেনজ  েোরেময়ই েুমখ  েোমছ রনময় বলল, 

‘বল অযোরলয়োস, রেোন-খব ?’ 
অযোরলয়োস রসজরল এলোেোয় রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস  নেুন বোরি  আমশ-

পোমশ রেোেোময়ন ‘রি রজম ো’  রলোেমদ  এেজন। 
‘স্যো , রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস চমল েোমিন। রেরন রহরলেপ্টোম  

উ মছন। েো  বোরি  লমনই রহরলেপ্টো েো  ময়মছ।’ বলল অযোরলয়োস। 
‘রেমে পোম ন। হয়মেো ইনরস্টরেউে রথমে ডোে পমিমছ। উইেএন্ডেো 

রগোেো রদন বোসোয় থোেমে পো মলন নো। েুরে রহরলেপ্টোম   পোমশ েোমন 
রবজ্ঞোনীমে রবদোয় রদমে আসো েোউমে রদখছ?’ আইজযোে রবরগন বলল। 

‘রদখরছ স্যো । এেজন সুমবশধো ী েরহলোমে রদখরছ। েো  রপছমন 
পর চোর েো ধ মন  আ ও দু’জন েরহলো এবিং আ ও দুরেন জন রলোে। রপছমন  
এ ো সবোই েোমজ  েোনুর্ বমল েমন হমি।’ বলল অযোরলয়োস। 

‘সুমবশধো ী েোাঁ  স্ত্রী হমে পোম ন। বয়স েে েমন হমি?’ আইজযোে 
রবরগন বলল। 

‘স্যো  রের মশ  েে বয়স হমব।’ বলল অযোরলয়োস। 
‘বয়মস  পোথেেয র ে আমছ। েুসলেোনমদ  আইরডময়ল 

পর বো গুমলোমে ৫ রথমে ১০ বছম   পোথেেয েোেী-স্ত্রী  েমধয থোমে। রনরশ্চে উরন 
েযোডোে আন্দোলুরস।’ 

থোেল আইজযোে রবরগন। 
‘রেোন রনমদেশ স্যো ?’ 
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‘হ্োাঁ, রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস চমল েোমিন। রেোেোমদ  েোজ রবমি েোমি। 
রেোে ো রবজ্ঞোনী  পর বো  সম্পমেে আ ও রখোাঁজ খব  নোও। বোরিমে রে েখন 
আসো-েোওয়ো েম  েো  েোরলেো  োখ। অন্যোন্য রখোাঁজ আে ো রনরি। আবো  রেোন 
রদন রবজ্ঞোনী আসমছন রস রখোাঁজ নোও। রবজ্ঞোনী  সোমথ আে ো এেবো  েথো বলব, 
েো প  েো ে ো  েো আে ো ে ব। বোরি  চোে -বোে , রলোমে ো েো ো বোইম  
রব  হয়, েোমদ  সোমথ সম্পেে ে  এবিং বোরি  রনয়ে-েোনুন, রুরেন সম্পমেে জোন। 
রেন্তু সোবধোন, রেোমনোিোমবই ওমদ  েমন রেন রেোেোমদ  সম্পমেে সমন্দমহ  
উমরে নো হয়।’ 

‘আপনোমদ  এই রনমদেশ অক্ষ্ম  অক্ষ্ম  পোলন হমব স্যো ।’ 
‘ধন্যবোদ অযোরলয়োস।’ 
রেোবোইল র মখ রদল আইজযোে রবরগন। েোেোল ড. রডরিড ইয়োহুমদ  

রদমে। বলল, ‘ড. ইয়োহুদ, রবজ্ঞোনী  বোরিেো  এেেো নক্সো আপনো  েোমছ 
রদমখরছ, রসেো রুে-অযোম েমেন্ে  রডজোইন। আেোমদ  প্রময়োজন রডমেইল রল-
আউে।’ 

‘আে ো রসেো  সন্ধোন েম রছ। বোরিেো  রনেেোেো ইস্তোম্বুমল  পূবে রবিোগ। 
পূবে রবিোমগ বোরি  রল-আউে থোেো  েথো। রেন্তু রসখোমন পোওয়ো েোয়রন।’ বলল 
ড. রডরিড ইয়োহুদ। 

‘ড. ইয়োহুদ, আপরন সুইচ দূেোবোমস রেোগোমেোগ েরুন। ওখোমন রজোমসি 
জোেোর য়ো আমছ ডোইম ক্ট  এযোডরেরনমস্ট্রশন রহমসমব। েো  েোমছ সোহোেয 
পোমবন। ও ো িোিো রনবো  সেয় বোরি  রল-আউে রনশ্চয় রনময়রছল, রেিংবো েো ো 
এেেো রল-আউে বের  েম রছল। েো রহোে, আে ো েো চোই, ওমদ  েোছ রথমে েো 
পোওয়ো েোমব।’ 

ড.মডরিড ইয়োহুমদ  েুখ উজ্জ্বল হময় উম মছ। বলল, ‘অেযন্ত প্রময়োজনীয় 
এেেো রদে আপরন সোেমন রনময় এমসমছন। রবর্য়েো আেো  েমনই হয়রন। 
ধন্যবোদ রে. রবরগন। আে ো অবশ্যই...।’ 

রডরিড ইয়োহুমদ  েথো রশর্ নো হমেই উম  দোাঁিোল আইজযোে রবরগন। 
বলল, ‘ধন্যবোদ রডরিড ইয়োহুদ। আরে উ রছ। জরুর  েোজ আমছ।’ 
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ড. রডরিড ইয়োহুদও উম  দোাঁিোল। বলল, ‘চলুন আরেও রবরুমবো।’ 
রবর ময় এল েো ো সবোই ে  রথমে। 

ড. রডরিড ইয়োহুদ েো  েরি  রদমে েোরেময় বলল, ‘রজেস রজোমসি, 
রেোেো  হোমে েোত্র এে েন্েো সেয় আমছ। রেোেো  এযোপময়নমেন্েো  োে র ে 
আেেোয়। র রি হময় নোও।’ 

রজেস রজোমসিও েরি  রদমে েোেোল। বলল, ‘র ে আমছ স্যো । আরে 
েোরি’ 

বমলই উম  দোাঁরিময় রজেস রজোমসি ে  রথমে দ্রুে রবর ময় রগল। 
রজেস রজোমসি রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস  বোরিমে অরিেোমন  নেুন 

সদস্য। রস ইস্তোমু্বমল  ইউরনিোরসেরে অব রেেমনোলরজ  রেেোরনেযোল রস্পস 
সোইমন্স  ছোত্র। রসই সোমথ রস জোয়নবোদী আন্তজেোরেে রগোময়ন্দো সিংস্থো  সরক্রয় 
েেেী। 

রজেস রজোমসি রবর ময় রেমেই বোইম  গোরি দোাঁিোবো  শব্দ হমলো। 
েময়ে েুহূেে পম  েম  েুেল আইজযোে রবরগন। 

েম  েুমেই বলল, রজেস রজোমসিমে রবর ময় রেমে রদখলোে। সব র রড 
রেো। ও ো রেো রবরুমি র ে সেময়?’ 

‘হ্োাঁ, র ে সেময় রবরুমি। স্মোথেো এবো  রনেৃমত্ব আমছ। আপরন সব 
বযোপোম  রনরশ্চন্ত থোেমে পোম ন।’ বলল ড. রডরিড ইয়োহুদ। 

‘রবশ্বরবদযোলময়  স্টুমডন্ে রডরলমগশমন  সোমথ স্মোথেো রবেোনোন। 
‘স্মোথেো রশক্ষ্েেো ে মলও রস ইউরনিোরসেরে অব রেেমনোলরজমে 

েণোরবজ্ঞোমন  এেেো রবর্ময়  উপ  রপএইচরড ে মছ। সুে োিং রবেোনোন হওয়ো  
েথো নয়।’ বলল ড. রডরিড ইয়োহুদ। 

‘ধন্যবোদ ডক্ট । আরে খুব উরেগ্ন। ে’রদন আরে রছলোে নো। এ  েমধয 
অমনে রেছ ুেমে রগমছ। রবস্তোর ে এেেু বলুন ডক্ট ।’ আইজযোে রবরগন বলল। 

‘সরেযই অমনে রেছ ুেমে রগমছ।’ 
বমল এেেু থোেল ড. রডরিড ইয়োহুদ। 
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রসোজো হময় বসল রচয়োম । বলল, ‘রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস  বোরি আে ো 
েেেো প্রমেেমেড েমন েম রছলোে, েো  রচময় অমনে সু রক্ষ্ে বোরিেো। আে ো 
রনরশ্চে হময়রছ, রবজ্ঞোনী  বোরি  েোমজ  রলোেগুমলো অবশ্যই পুরলশ বো রগোময়ন্দো 
রবিোমগ  রলোে। রেোেোময়নেৃে আেোমদ  রলোমে ো েোমদ  েোছ রথমে েথো 
আদোয় ে মে রগময় রবপমদ পিো  েুমখোেুরখ হময়মছ। প্রময়োজনীয় রেোন েথো 
আদোয় ে মে পোম রন। রে েথোগুমলো েো ো আদোয় ে মে রপম মছ েো উেো-
পোেো বো িোাঁদ জোেীয় বমলই আেোমদ  েমন হময়মছ।’ 

‘প ীক্ষ্োেূলেিোমব হেো -রির ওয়োলো পো োবো  রে েথো হময়রছল, 
রসেো  রেছু ে ো রগমছ?’ বলল আইজযোে রবরগন। 

‘ও প ীক্ষ্োও হময় রগমছ। রির ওয়োলো, রনউজমপপো  হেো  ও রহোে 
সোরিেমস  রলোেমদ  পোর ময়রছলোে। ও ো রগে পেেন্তও রপৌাঁছমে পোম রন। েো  
আমগই েোমদ  ধম  রিলো হময়মছ। অবশ্য পম  রছমি রদয়ো হময়মছ। ও ো 
আেোমদ  রলোে, রেন্তু রসই সোমথ ও ো প্রমেৌশলীও। সুে োিং রেোন অসুরবধো 
হয়রন। েমব পর ষ্কো  হময়মছ, রবনো বোধোয় রবজ্ঞোনী  বোরি পেেন্ত রপৌাঁছমে পো ো 
েোমব নো। রজো  েম  েোওয়ো  রচিো ে মল লিোই ে মে হমব রনুঃসমন্দমহ।’ ড. 
রডরিড ইয়োহুদ বলল। 

‘রজেস রজোমসিমদ  েো ো রে উমদযোগ রনয়ো হময়মছ বমল জোরনময়রছমলন, 
রসেো  বযোপোম  আপরন েেেো রনরশ্চে?’ বলল আইজযোে রবরগন। 

‘হ্োাঁ। অমনে রচন্তো েম  এই উমদযোগ রনয়ো হময়মছ। ইউরনিোরসেরে অব 
রেেমনোলরজ  রছমল ো েরদ রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস  সোমথ রদখো ে ো  এেেো 
অরিরসয়োল উমদযোগ রনয় েোহমল েো ো রস অনুেরে রপমে পোম । এেন িোবনো 
রথমেই রজেস রজোমসিমে রদময় ইউরনিোরসেরে অব রেেমনোলরজ  এে গ্রুপ 
রব্ররলয়োন্ে ছোত্রমে উৎসোরহে ে ো হয়। রবশ্বরবদযোলময় রব্ররলয়োন্ে ছোত্রমদ  র সোচে 
রিো োে আমছ। েো ো রবজ্ঞোন-মেেমনোলরজ  অেযোধুরনে েরপমক্স  উপ  েোমঝ 
েোমঝই রসরেনো , রসমম্পোরজয়োে, রগোলমেরবল ও গ্রুপ রজসেোশমন  আময়োজন 
েম । বি বি রবজ্ঞোনী ও রশক্ষ্েমদ  এসব অনুষ্ঠোমন আনো এবিং েোমদ  সোমথ 
গ্রুপ েম  রদখো ে ো েোমদ  রনয়রেে রপ্রোগ্রোমে  অিংশ। েোমদ  এসব রপ্রোগ্রোে ও 
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পর চময়  নোনো েে রপপো স-ব্ররসয়ো স আমছ। রজেস রজোমসি এই রিো োমে  
এেজন সদস্য, অবশ্য েূল বরডমে রস রনই। েমব েো  প্রস্তোবমে েো ো গ্রহণ েম  
এবিং রবশ্বরবদযোলময়  েোধযমে আইআ রে  রেরলমিোন নোম্বো  রেোগোি েম  
রিো োমে  রপ্ররসমডন্ে রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরসমে রেরলমিোন েম । রিো োমে  
এেেো গ্রুপ েো  সোমথ রদখো ে মে চোইমল রবজ্ঞোনী েো  অপ োগেো  েথো প্রেোশ 
েম ন। এই অবস্থোয় ইউরনিোরসেরে অব রেেমনোলরজ  েণোরবজ্ঞোন রবিোমগ  ডীন 
ড. িোরেেো বোদরুেো রিো োেমে প োেশে রদন েোমদ  ‘রহরস্ট্র এন্ড রেথডলরজ অব 
স্ট্রোমেরজে র সেোচ’ রবর্ময়  রিরজরেিং প্রমিস  ড. সো ো  সোহোেয রনমে। রেরন 
জোনোন, রেছুরদন আমগ ইস্তোমু্বল রবশ্বরবদযোলময় ‘সোময়ন্স এন্ড ইেোন রবল গোময়’-
এ  উপ  সোিো জোগোমনো রে আন্তজেোরেে রসরেনো  হয়, েোমে রবজ্ঞোনী ড. 
আন্দোলুরস ও ড. সো ো েরনষ্ঠিোমব েোজ েম । আরে েখন রদমখরছ েোরেেন 
স্ট্রোমেরজে র সোমচেও ড. সো োমে ড. আন্দোলুরস খুব র সমপক্ট েম ন। রেরন েরদ 
রিো োমে  পমক্ষ্ ড. আন্দোলুরসমে অনুম োধ েম ন, েোহমল ড. আন্দোলুরস রনশ্চে 
 োরজ হমবন। ড. িোরেেো বোদরুেো  প োেশে অনুসোম  রিো োে প্ররেরনরধ ো ড. 
সো ো  সোমথ রদখো েম  েোাঁমে অনুম োধ েম ন। প্ররেরনরধ দমল রজেস রজোমসিও 
রছল। রসই রিো োমে  পক্ষ্ রথমে এেেো রিোর্ল্ো  বের  েম  ড. সো োমে রদয়ো 
হয়। ড. সো ো অমনে আমলোচনো ও রজজ্ঞোসোবোমদ  প  রিো োমে  পমক্ষ্ ড. 
আন্দোলুরসমে অনুম োধ ে মে  োরজ হন। েো  অনুম োমধই ড. আন্দোলুরস  োরজ 
হন রিো োেমে সোক্ষ্োৎেো  রদমে। আে ো রচময়রছলোে ড. আন্দোলুরস রেন েোাঁ  
বোরিমে সোক্ষ্োৎ রদমে  োরজ হন। এ জমন্যই রসজরল এলোেোয় েো  বোরি  েোমছ  
ইউরনিোরসেরে অব রেেমনোলরজ  রিো োেমে আে ো বযবহো  েম রছ। আেোমদ  
উমেশ্য সিল হময়মছ। সোক্ষ্োৎ রদমে  োরজ হওয়ো  প  ড. আন্দোলুরস বমলন, 
অরিমস আরে েোউমে সোক্ষ্োৎ রদই নো। েো  উপ  আগোেী শুক্রবো  রসজরলমে 
আেো  বোসোমেই থোেব। রবশ্বরবদযোলয়ও ঐ এলোেোমেই। সুে োিং সোক্ষ্োৎেো 
আেো  বোসোমেই হমব।’ থোেল ড. রডরিড ইয়োহুদ। 

খুরশমে উম  দোাঁরিময়মছ আইজযোে রবরগন। রস হোে বোরিময় ড. 
ইয়োহুমদ  সোমথ হ্োন্ডমশে েম  বলল, ইশ্ব  আেোমদ  সোহোেয ে মছন। নো হমল 
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এেবি সুমেোগ আে ো এিোমব রপময় েোই! এখন বলুন, অপোম শন রেেেো 
আপনো  রেেন হময়মছ। েো ো পর েিনো অনুসোম  ড. আন্দোলুরসমে েো  স্ত্রী 
সমেে ওখোন রথমে রব  ে মে পো মব রেো?’ 

‘অবশ্যই রবজ্ঞোনী  বোসো  েূল অপোম শমন রনেৃত্ব রদমব স্মোথেো। েো  
সোমে আেোমদ  আেজন রচৌেশ েেোমন্ডো। রজেস রজোমসি এমদ  সোমথ 
থোেমব। েো ণ রেখোমন ওমদ  আেমে  োখো হমব, রসেো রজেস রজোমসমি ই 
জোনো। অন্যরদমে রবজ্ঞোনী  বোসোয় েোওয়ো  সেয় রবশ্বরবদযোলময়  ছোত্র 
প্ররেরনরধদলমে রেডন্যোপ ে মব অন্য এেেো েেোমন্ডো দল। এ ও রন োপদ 
পর েিনো ে ো হময়মছ। আেমে  োখো  জোয়োগোও র ে ে ো আমছ। আেোমদ  
রলোেমদ  প্রমেযমে  ডুরিমেে আইরড েোডে বের  ে ো হময়মছ। এই আই রড 
েোডেগুমলো রনময় ছোত্র রসমজ আেোমদ  স্মোথেো বোরহনী রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস  
বোরিমে প্রমবশ ে মব। ছোত্র প্ররেরনরধ দমল  রে নোে পর চয় রবজ্ঞোনীমে আমগই 
স ব োহ ে ো হময়মছ, েোমে েো ও ছরব রনই, ছরব েো ো চোয়ওরন। সুে োিং রেোন 
রদে রদময় রেোন অসুরবধো হমব নো।’ 

খুরশমে আইজযোে রবরগমন  েুখ উজ্জ্বল হময় উ ল। বলল, ‘আপরন 
বলমলন, রবজ্ঞোনী  বোরিমে চোে -বোে  েো ো আমছ, েো ো হয় পুরলমশ  নো হয় 
রগোময়ন্দো রবিোমগ  রলোে। বোরিমে েোমদ  সিংখযো েে হমে পোর  এ বযোপোম  
রেছু রজমনমছন?’ 

‘রবজ্ঞোনী  বোরি  উপ  আেোমদ  েো ো রচোমখ র মখমছ, েোমদ  েমে 
রবরিন্ন সেয় রবরিন্ন েো মণ েো ো বোইম  এমসমছ, েোমদ  সিংখযো পোাঁচ-ছয় জমন  
রবরশ নয়।’ 

‘েো  েোমন রবজ্ঞোনী  বোরিমে ঐ ধ মন  রলোে সোে আেজমন  রবরশ 
হমব নো। আ  রেোেো  স্মোথেো বোরহনীমে থোেমছ ১০ জন। েুরে রে েমন ে ছ? 
সোিমলয  বযোপোম  রেন্তু রেোন ঝুাঁরে থোেো চলমব নো।’ বলল আইজযোে রবরগন। 

‘রেোন রচন্তু রনই। আেো  রলোে ো প্রস্তুে অবস্থোয় প্রথে আেোে ে মব। 
ও ো থোেমব অপ্রস্তুে। স্মোথেো  পর েিনো হমলো, প্রথে আেোমেই ওমদ  
অরধেোিংশ রলোেমে েোমগেমে রনময় আসো। এজমন্য েথো হময়মছ, সোক্ষ্োমে  এে 
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পেেোময় আেোমদ  রলোে ো রচোমখ  পলমে রগোেো বোরিমে ছরিময় পিমব এবিং 
এেমেোমগ আক্রেণ ে মব। ওমদ মে প্রস্তুরে  রেোন সুমেোগ রদয়ো েোমব নো। শুধু 
রবজ্ঞোনী ও েো  স্ত্রীমে রেোন আেোে ে মে রনমর্ধ ে ো হময়মছ। ওমদ  ধম  রনময় 
রেমে হমব।’ ড. রডরিড ইয়োহুদ বলল। 

‘রেন, রবজ্ঞোনী  বোচ্চোমদ  বোদ রদমিন রেন? ওমদ  ধম  রনময় রেমে 
হমব। স্ত্রী  সোমথ ও োও হমব রবজ্ঞোনীমে েথো বলোবো  অবযথে রেোপ।’ আইজযোে 
রবরগন বলল। 

‘নো, রবজ্ঞোনী  রছমল-মেময় ো এখন এখোমন রনই। এই েথয আে ো 
রনরশ্চেই জোনমে রপম রছ।’ 

বমলই দ্রুে েরি  রদমে েোেোল ড. রডরিড ইয়োহুদ। বলল, ‘এখন ১০েো 
রবশ রেরনে। রবশ্বরবদযোলময়  রডরলমগেমদ  রেডন্যোমপ  অপোম শন এখন রনশ্চয় 
রশর্ হময়মছ। স্মোথেো বোরহনী েোমি এখন রবজ্ঞোনী  বোরিমে রবশ্বরবদযোলময়  
স্টুমডন্ে রডরলমগশমন  ছদ্মমবমশ। রেন্তু এেক্ষ্মনও রেরলমিোন আসমছ নো রেন? 
প্রথে অপোম শমন  পম ই েো  খব  জোনোমনো  েথো রছল।’ 

থোেল ড. রডরিড ইয়োহুদ। 
েোেোল আবো  েরি  রদমে। 
সিংমগ সিংমগই রবমজ উ ল েো  রেোবোইল। 
দ্রুে রেোবোইল েুমখ  েোমছ েুমল ধ ল ড. রডরিড ইয়োহুদ। ওপোম   

েন্  শুমনই বলল, ‘বল রজেস রজোমসি, সুখব ?’ 
‘রজ স্যো । অপোম শন সোেমসসিলু। দু’রে রলোম োি ে েোইে রবোেো  

েয়িংরক্রয় রবমস্ফো মণ দুই গোরি  সবোই সিংজ্ঞোহীন হময় পমি। পম  আেোমদ  
ড্রোইিো  গোরি দু’রেমে ড্রোইি েম  রসজরল পোহোমি রনময় েোয়। এেেো রঝোাঁমপ 
েোমদ  সিংজ্ঞোহীন রদহ লুরেময় র মখ গোরি রনময় চমল আমস। েযোডোে স্মোথেো  
রনেৃমত্ব আে ো নেুন ছোত্র রডরলমগে ো এখন েোরি রবজ্ঞোনী  বোরি  রদমে।’ 

‘ধন্যবোদ। অসিংখয ধন্যবোদ রেোেোমদ । রেরলমিোনেো স্মোথেোমে দোও।’ 
বলল রডরিড ইয়োহুদ। 

েময়ে েুহূেে অমপক্ষ্ো। 
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ওপো  রথমে স্মোথেো  গলো রপমেই ড. রডরিড ইয়োহুদ বলল, ‘এখন আ  
রেোন েথো নয়। গড রব্ল্স ইউ স্মোথেো। এেোই আেোমদ  সমবেোচ্চ সুমেোগ। লক্ষ্য 
অজেমন  জন্য আশো ের  সব রেছুই ে মব। গড রব্ল্স ইউ। গুড বোই।’ 

রেোবোইল র মখ রদল ড. রডরিড ইয়োহুদ। বলল আইজযোে রবরগমন  
রদমে েোরেময়, ‘ও ো রবজ্ঞোনী  বোরিমে েোত্রো েম মছ রে. আইজযোে রবরগন। 
ঈশ্ব মে ডোকুন।’ 

‘গড রহলপ আস।’ বলল আইজযোে রবরগন। 
‘সোেমন আধ েন্েো সেয় খুবই গুরুত্বপূণে। আসুন আে ো সুখবম   জন্য 

অমপক্ষ্ো ের ।’ ড. রডরিড ইয়োহুদ বলল। 
‘র ে আমছ। রেন্তু সুিে পথ সম্পমেে ওমদ  সুস্পি ধো ণো আমছ রেো। 

র েিোমব বুঝমে নো পো মল রবজ্ঞোনী ও েো  স্ত্রীমে রনময় পোলোমনো  সব আময়োজন 
পন্ড হময় েোমব।’ বলল আইজযোে রবরগন। 

‘রস  েে রেোন অসুরবধো হমব নো। অপোম শন েীমে েো ো আমছ, েো ো 
প্রমেযেমেই বোরি  নেশো, ে গুমলো  নেশো, সুিমে  েুখ এবিং েোমদ  অবস্থোন 
সম্পমেে রবস্তোর ে ধো ণো রদয়ো হময়মছ।’ বলল ড. রডরিড ইয়োহুদ। 

আইজযোে রবরগমন  েুখ উজ্জ্বল হময় উ ল। বলল, ‘ধন্যবোদ।’ 
বমল রসোিোয় গো এরলময় রদল। পমেে রথমে রেোবোইল রব  েম  বলল, 

‘েোি ে মবন ড. ইয়োহুদ, এেেো জরুর  রেরলমিোন রসম  রনই।’ 
‘অবশ্যই।’ বলল ড. ইয়োহুদ। 
 
 
 
আইআ রে-মে র োববোম   সেোল। 
ি েোল অরিস রনই। েবু নোস্তো  প  ড. রশখ আবদুল্লোহ রবন বোজ এবিং 

আইরে ইরেরনয়ো  ইসেে েোেোল রবশ অমনেক্ষ্ণ আমগ অরিমস এমসমছ। 
অরিমস  লোউমে বমস আহেদ েুসো েোমদ  সোমথ আলোপ ে রছল। 
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রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস  দরক্ষ্ণহস্ত েরুণ আমলোে রবজ্ঞোনী ড. ইবনুল 
আব্বোস আবদুল্লোহ রসসুরস লোউমে েুেল। 

সবো  উমেমশ্য সোলোে রদময় এে জমন  েরি  রদমে েোরেময় বলল, 
‘এখন দশেো রবশ রে. খোমলদ খোেোন। েোত্র রবশ রেরনে রলে। ছুরে  রদমন এই 
রলে রনশ্চয় েোউমন্েবল নয়।’ ড. রসসুরস  েুমখ হোরস। 

সেোল ৯েোয় আহেদ েুসো অরিমস এমসমছ। সেোল সোমি ৮ েোয় ড. 
রসসুরস রেরলমিোন েম রছল আহেদ েুসোমে। বমলরছল, আপরন েখন এমসমছন, 
েখন আরেও ১০েো  রদমে লোউমে আসরছ। 

‘ওময়লেোে ড. রসসুরস। ছুরে  রদন নো হমলও রবজ্ঞোনীমদ  রলে রদোর্নীয় 
নয়। রবজ্ঞোনী ো অিংমে এমেবোম  অযোকুম ে বমলই বযরি জীবমন  েোজ-েমেে 
অমনে খোরন রবরহমসবী। সুে োিং রবশ রেরনে রলে আে ো সোনমন্দ গ্রহন ে লোে।’ 
হোসমে হোসমে বলল আহেদ েুসো। 

‘ধন্যবোদ। েমব রে. খোমলদ খোেোন রবজ্ঞোনীমদ  এই রবরহমসবী হবো  
েথো েোমদ  পর বোম   েোমছ নো বলো উরচে। েোমে পর রস্থরে আ ও খো োপ 
হমব।’ বলল ড. রসসুরস েুখ রেমপ রহমস। 

‘পর রস্থরে আ ও খো োপ নো ে ো  েথো বলমছন। েো  েোমন পর রস্থরে 
এখন খো োপ। েোই রে ড. রসসুরস?’ বলল ড. আবদুল্লোহ বোজ। েো  র োাঁমে হোরস। 

হোসল ড. রসসুরস। বলল, ‘সমব রেো আেোমদ  সোমথ আসমলন। আেোমে 
এখমনো বুমঝ সোম নরন হয়মেো। রেন্তু গে রেন েোমস আেোমদ  চো  রবজ্ঞোনী  
বোরিমে েময়েবো  রগরছ। রসখোমন িোবীমদ  েোমছ েজো  েজো  েথো শুমনরছ। 
আল্লোহ নোরে রবজ্ঞোনীমদ  েোথোয় বস্তুরবজ্ঞোমন  জ্ঞোন ও েো  প্ররে আের্েণ বোরিময় 
রদময়মছন এবিং রসই সোমথ েগজ রথমে সিংসো  বুরে  জ্ঞোন রেমে রনমজ  েোমছ 
র মখ রদময়মছন। আন্দোলুরস িোবী  েোমছ এ অরিমেোগ শুমনরছ। রেরন আেোমে 
বমলমছন, ‘রবময়  প  গে ২৫ বছম  রেোেো  স্যো  এেরদমন  জমন্যও রেোন 
অবেোশ সিম  রনময় েোবো  সেয় পোনরন। আেো  স্ত্রী  সোেমন এ েথো বলোয় আরে 
রবপমদই পমিরছলোে।’  
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রহমস উ ল আহেদ েুসো ও ড. বোজ দু’জমনই। ড. বোজ বলল, ‘রবপমদ 
পমিরছমলন রেন, আপনো  রেো রশক্ষ্ো গ্রহমণ  সুমেোগ হময়মছ।’ 

‘র ে বমলমছন। পম   উইে এমন্ডই আরে উইে এমন্ড  সোমথ আ ও 
দু’রদন রেোগ েম  স্ত্রীমে রনময় ‘রলে িযোন’-এ রগময়রছলোে রেনরদমন  অবেোশ 
েোপমন। নূহ আ.- এ  রেরস্ত  েোউন্ে আ ো ো রদখো আেো  স্ত্রী  এেেো বি শখ 
রছল।’ বলল ড. রসসুরস। েো  েুমখ হোরস। 

‘েোহমল আল্লোহ রনশ্চয় রবমশর্ আনুকুলয রদরখময় আপনো  েগমজ  
সিংসো -বুরে  সবেুকু অিংশ রেমে  োমখনরন।’ বলল আহেদ েুসো রেরি রহমস। 

‘আল হোেদুরলল্লোহ। রদোয়ো েরুন, দয়ো েম  আ  রেন নো েোমেন। েম   
রবপমদ  েে বি রবপদ আ  রনই। গে উইে এমন্ডও ড. আন্দোলুরস বোসোয় 
েোনরন। এ উইে এমন্ডও রেমে পো মলন নো।’ ড. রসসুরস বলল। েো  েুমখও রেরি 
হোরস। 

আহেদ েুসো হ োৎ গম্ভী  হময় উম মছ। বলল দ্রুে েমে, ‘েো র ে। রেন্তু 
ড. আন্দোলুরস রেমসস আন্দোলুরস  অনুেরে রনময়মছন। রেমসস আন্দোলুরস শুধু 
অনেুরেই রদনরন, বমলমছন, ‘রদশ, ধেে, জোরে, সমবেোপর  েোনুমর্  প্রময়োজমন ড. 
আন্দোলুরস েো েম ন েো  সোমথ রেরন আমছন।’ 

গম্ভী  হময় উ ল ড. রসসুরস  েুখও। বলল, ‘েযোডোে  রসেেো েম  
অমনে সেয় অমনে েথো বমলন। রেন্তু রেরন এেজন েমডল রবজ্ঞোনী  েমডল স্ত্রী। 
রেরন এেরদন হোসমে হোসমে আেোমে বমলমছন, ‘রবেো! রবজ্ঞোনীমদ  স্ত্রী ো রেন্তু 
েিোবগেিোমব রবজ্ঞোমন  সেীন। এ বযোপোম  রবজ্ঞোনীমদ  ও েোমদ  স্ত্রীমদ  রেন্তু 
সমচেন থোেো দ েো । স্ত্রী ো অবশ্যই েযোগ েীেো  ে মব, রেন্তু েোেীমদ  েো  
েীেৃরে রদয়ো উরচে, র ে রেেন রেোেো  স্যো  রদময় থোমেন।’ 

ড. রসসুরস েথো রশর্ েম  এেেু রথমে আবো  বমল উ ল, ‘েযোডোমে  
েথো আেো  রচ রদন েমন থোেমব।’ 

ড. রসসুরস েথো রশর্ ে মেই আহেদ েুসো  রেোবোইল রবমজ উ ল। 
আহেদ েুসো রেোবোইল রব  েম  স্ক্রীমন  রদমে রচময় রজোমসিোইমন  

নোে রদমখই বলল, ‘েোি ে মবন, আরে েলেো র রসি ে রছ।’ 
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বমল আহেদ েুসো রসোিো রথমে উম  েম   এেেো প্রোমন্ত সম  রগল। 
‘হ্োমলো, রজোমসিোইন। আসসোলোেু আলোইকুে। িোমলো আছ?’ আহেদ 

েুসো বলল। 
‘ওয়ো আলোইকুে সোলোে। আে ো িোল আরছ। এইেোত্র আেো  রসই 

বোন্ধবী রজরি রজনো এেেো খব  রদল। েমন হয় খব েো খুব খো োপ।’ বলল 
রজোমসিোইন। 

‘খব েো খুব খো োপ?’ দ্রুে েে আহেদ েুসো । 
‘আজ ইউরনিোরসেরে অব রেেমনোলরজ  এেেো ছোত্র প্ররেরনরধদমল  সোমথ 

রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস  সোক্ষ্োেেো  রছল রবজ্ঞোনী  রসজরল  বোরিমে। এই 
উপলমক্ষ্ রজরি রজনোমেও চোময়  আেন্ত্রমণ  েথো বমলরছমলন রবজ্ঞোনী। রজরি 
রজনো..........।’ 

রজোমসিোইমন  েথোয় বোধো রদময় আহেদ েুসো েোঝখোমনই বমল উ ল, 
‘রসখোমন রেছু েমেমছ?’ উরেগ্ন েে আহেদ েুসো । 

‘রসখোমন রেছু েেো  েথো নয়, এেেো সমন্দহজনে েেনো  খব  রদময়মছ 
রজরি রজনো।’ 

েুহূমেে  জমন্য থোেল রজোমসিোইন, েো প  বমল উ ল, ‘রজরি রজনো 
রবজ্ঞোনী  বোরি েোরিমলন েো  গোরিমে েম । রেরন ছোত্র প্ররেরনরধ দমল  দু’রে 
েোইমক্রো রদমখরছমলন েো  সোেমন। রেরন রদমখন, েোইমক্রো দু’রে ডোনরদমে রশর্ 
এেরজে র োড পো  হময় রবজ্ঞোনী  বোরি  রদমে েময়ে গজ এরগময় হ োৎ রথমে 
েোয়। থোেোেো এে আেরস্মে রছল রে, রপছমন  েোইমক্রোেো সোেমন  েোইমক্রোমে 
েৃদু ধোক্কো রদময় দোাঁরিময় েোয়। প ক্ষ্মণই  োস্তো  পোশ রথমে দু’জন রলোে হ োৎ 
রবর ময় এমস দুই েোইমক্রো  ড্রোইরিিং রসমে উম  েোয়। েো  পম ই েোইমক্রো দু’রে 
দ্রুে েুম  রসই ডোমন  এেরজে র োড ধম  ডোন রদমে চমল েোয়। রজরি রজনো 
েেক্ষ্মণ ডোন  এেরজে র োডেো  েোমছ এমস পমিরছল। েখন েোইমক্রো দু’রে েুম  
দোাঁরিময় ডোমন  র োড ধম  চলরছল, েখন রজরি রজনো রসই দু’জন ড্রোইিোম   
পোমশ বসো এেজনমে রদমখন েোমে ছোত্র বমল রেরন রচনমে পোম ন। রস ছোিো েোত্র 
প্ররেরনরধদমল  েোউমে গোরি  রসমে বসো রদখমে পোনরন। রবরস্মে হন রজরি 
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রজনো। রেরন  োস্তো রথমে এেেু সম  গোরিেো দোাঁি ে োন। রেরন রবশ্বরবদযোলময় 
রেরলমিোন েম  ছোত্র প্ররেরনরধদমল  রে েো ও রেরলমিোন রেোগোমি  রচিো 
েম ন। রেরলমিোন নোম্বো  রপমে রদর  হমলও রবশ্বরবদযোলময়  েণোরবজ্ঞোন 
রবিোমগ  ডীমন  অরিস রথমে প্ররেরনরধদমল  রনেো ছোত্ররে  রেরলমিোন নোম্বো  
রপময় েোন। রেন্তু রেরন রেরলমিোন ে ো  রচিো ে োেোমলই েোইমক্রো দু’রেমে দ্রুে 
রিম  আসমে রদমখন। রেরন রেোবোইল র মখ ডযোশ রবোডে রথমে েো  দু রবনেো 
রনময় েোেোন েোইমক্রো  রদমে। পম  দুই েোইমক্রোমে ও ো দু’জন রলোেমেই ড্রোইি 
ে মে রদমখন। রেন্তু রসেগুমলোমে বসো েোমদ  রদখমলন, েোমদ মে েো  ছোত্র বমল 
েমন হয়রন। রজরি রজনো  রবস্ময় সমন্দমহ পর ণে হয়। রেরন দ্রুে রবশ্বরবদযোলয় 
রথমে পোওয়ো প্ররেরনরধ দমল  রনেো ঐ ছোমত্র  নোম্বোম  রেরলমিোন েম ন। রেন্তু 
বো বো  রেরলমিোন েম ও রেোন উত্ত  পোনরন রেরন। বো বো ই রনো-র িোই হয়। 
েেক্ষ্মণ েোইমক্রো দু’রে চমল রগমছ। রবজ্ঞোনী  বোরি রসখোন রথমে খুব রবরশ দূম  
নয়। রেন্তু প্রবল রেধোয় পমিন রেরন। েো  রনরশ্চে েমন হয়, ঐ দুই েোইমক্রোমে 
েো ো রগমছ েো ো ছোত্র-প্ররেরনরধ দল নয়। প্রবল ........।’ 

‘ইন্নোরলল্লোহ...। স্যর  রজোমসিোইন, েুরে এেেু রহোর্ল্ ে । রেোেো  সোমথ 
আ ও েথো বলমে হমব। আরে এেেো রেরলমিোন েম  রনই।’ 

বমলই েল রহোর্ল্ েম  আহেদ েুসো দ্রুে ওয়োন েোস ডোয়োমল রজনোম ল 
রেোস্তিো েোেোলমে রেরলমিোন ে ল। ওপো  রথমে েো  েে রপমেই সোলোে রদময় 
দ্রুে েমে বলল, ‘রজনোম ল, এখরন আপরন রসজরল এলোেো  পুরলশ 
রিশনগুমলোমে দ্রুে রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস  বোরিমে রপৌছো  জমন্য েুি ে মে 
বলুন। আ  আপরন রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরসমে রেরলমিোন েরুন। জরুর ।’ 

‘বুঝমে পো রছ রেছু েমেমছ। রে েমেমছ? বোরিমে রেো আেোমদ  
শরিশোলী রগোময়ন্দো রেে  ময়মছ।’ দ্রুে, উরেগ্ন েমে বলল রজনোম ল রেোস্তিো। 

‘ইউরনিোরসেরে অব রেেমনোলরজ  ছোত্র-প্ররেরনরধদমল  সোমথ ড. 
আন্দোলুরস  এেেো সোক্ষ্োেেো  রছল আজ সেোমল। েো খব  রপলোে, েোমে েমন 
হমি ছোত্র প্ররেরনরধদলমে রেডন্যোপ েম  শত্রু পমক্ষ্  রেউ রসখোমন রগমছ।’ 
আহেদ েুসো বলল। 
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‘ও গড! বুমঝরছ। আরে পুরলশ রিশনগুমলোমে রেরলমিোন ে রছ। আে ো 
েোরি রসখোমন, আপরন রিজ আসুন রে. খোমলদ খোেোন।’ 

বমলই ‘আসসোলোে’ েথোরে েোাঁপো েমে উচ্চো ণ েম  েল লোইন রেমে 
রদল। 

আহেদ েুসো রজোমসিোইমন  রহোর্ল্ লোইনেো অন েম  বলল দ্রুে েমে, 
‘েমন হয় সোিংেোরেে রেছু েমে রগমছ রসখোমন। রেোেো  বোন্ধবী রজরি রজনো রশর্ 
পেেন্ত রেোথোয় রছমলন?’ 

‘প্রবল রেধো রনময় অবমশমর্ রেরন রবজ্ঞোনী  বোরি  রদমেই এমগোন। রেন্তু 
রবজ্ঞোনী  বোরি   োস্তোয় েোবো  আমগই দু’জন রলোে এমস েো  পথ র োধ েম  
দোাঁিোয়। বমল, রবজ্ঞোনী স্যোম   বোরি রেমে হমল পোশ লোগমব। পোশ আমছ রেনো। 
েখন রজরি রজনো জোনোন, েো  দোওয়োে আমছ রসখোমন। রেন্তু রসই রলোে দুজন 
বমল, ছোত্র প্ররেরনরধ দমল  পোশ রছল, েোাঁ ো রগমছ। পোশ নো থোেমল আপনোমে 
রেমে রদমে পোর  নো। েখন রজরি রজনো েোমদ মে বমল, রেোে ো েরদ স েোর  
রেিংবো রসরেউর রে  রলোে হও, েোহমল এখরন পুরলশমে খব  রদময় রবজ্ঞোনী 
স্যোম   বোরিমে েোও। েো  রবপমদ  আশিংেো ে রছ আরে। রসই দু’জন রলোে 
জোনোয়। িয় রনই, বোরিমে েোাঁ  রন োপত্তো  জমন্য বযবস্থো আমছ। েো  পম ই রজরি 
রজনো আেোমে রেরলমিোন েম  রেোেোমে সব জোনোবো  অনুম োধ েম  রেরন দ্রুে 
রবশ্বরবদযোলময় রিম  রগমছন।’  

থোেল রজোমসিোইন। 
‘রেোেো  বোন্ধবীমে ধন্যবোদ রজোমসিোইন। রদোয়ো েম ো, রবজ্ঞোনী স্যোম   

রেন রেোন রবপদ নো হয়। রে উমেমশ্য আরে এখোমন এমসরছলোে রজোমসিোইন, েো 
সম্পোদমন রবোধ হয় বযথে হলোে।  োরখ। রদরখ ওরদমে রে অবস্থো।’ গম্ভী  অথচ 
িোঙো েেে  আহেদ েুসো । 

‘েুরে রেো রিমঙ পিো  জমন্য নও। আল্লোহ রেোেোমে সোহোেয ে মবন। 
ইনশোআল্লোহ েুরে সিল হমব। আরে  োখরছ, আসসোলোেু আলোইকুে।’ গিী  
েেেো েোখোমনো েে রজোমসিোইমন । 

আহেদ েুসো রেোবোইল  োখল পমেমে। 
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ড. বোজ ও ড. রসসুরস রচোখ-েুখ ি ো উমেগ রনময় আহেদ েুসো  রদমে 
অপলে দৃরি র মখ পোথম   েে রস্থ  হময় বমস আমছ। 

আহেদ েুসো েোেোল েোমদ  রদমে। বলল, ‘শুমনমছন রেো সব। খব  
সেয হমল, ধম ই রনমে হমব ড. আন্দোলুরস রবপমদ পমিমছন।’ গম্ভী  ও শোন্ত েে 
আহেদ েুসো । 

‘আরে েময়েবো  স্যোম   রেোবোইমল রেরলমিোন ে লোে। র িং হমি, 
রেন্তু রেউ এযোমেন্ড ে মছ নো। এই রেোবোইল সব সেয় রেরন েোমছ  োমখন।’ বলল 
ড. রসসুরস। েোন্নো রিজো েো  েে। 

রেছু বলো  জমন্য েুখ খুমলরছল ড. বোজ। আহেদ েুসো দ্রুে েমে বমল 
উ ল েো  আমগই, ‘আরে রসজরলমে েোরি। আপনো ো অরিমস থোকুন।’ 

আহেদ েুসো উম  দোাঁিোল। 
ড. বোজ ও ড. রসসুরস উম  দোাঁিোল। 
‘স্যো , আেোমদ  জমন্য আ  রেোন রনমদেশ?’ বলল ড. বোজ। 
‘আপনোমদ মেও সোবধোন থোেমে হমব। ও ো ক্ষ্যোপো কুকুম   েে হময় 

রগমছ। আরস। আসসোলোেু আলোইকুে।’ 
সোলোে রনময় ড. বোজ সিংমগ সিংমগই বমল উ ল, ‘স্যো , আপনো  

রন োপত্তো আেোমদ  জমন্য রবরশ প্রময়োজনীয়। রহরলেপ্টো  ওয়োেেশমপ, আসমে 
বরল?’ 

‘নো ড. বোজ। েোমে আ ও রদর  হময় েোমব। আেোমে এখনই রবরুমে 
হমব। আ  রসজরল রেো রবরশ দূম  নয়।’ 

েথো রশর্ েম ই আহেদ েুসো েুম  দোাঁরিময় হোাঁেমে শুরু ে ল। 
 
 
 
রসজরলমে রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস  বোরি  সোেমন রহরলেপ্টো  লযোন্ড 

ে মেই রজনোম ল রেোস্তিো রহরলেপ্টো  রথমে লোি রদময় রনমে ছুেল ড. 
আন্দোলুরস  বোরি  রদমে। পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেমন  রেরলমিোমন আমগই 
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রজমনমছন ড. আন্দোলুরস  বোরিমে ৭রে লোশ ছোিো রেছু রনই। পুরলশ প্রধোমন  
রহরলেপ্টো রেমেও এেেু দূম  দোাঁিোমনো রদখল। 

রসরেউর রে েেেীমদ  স্যোলুমে  েমধয রদময় রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল 
রবজ্ঞোনী আন্দোলুরস  বোরিমে েুমে রগল। 

পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন রজনোম ল রেোস্তিো েোেোলমে েোগে 
জোনোল। বলল, ‘রবজমেন্েসহ রগোেো বোরি সোচে ে ো হময় রগমছ স্যো । রে সোেরে 
লোশ পোওয়ো রগমছ, েো  সবই আেোমদ  রগোময়ন্দোমদ ।’ 

‘ওমদ  লোশ পিমলও েো েো ো র মখ েোয়রন রনশ্চয়?’ গম্ভী  েে 
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোমল । 

‘অবশ্যই।’ বলল পুরলশ প্রধোন। 
‘চলুন, আরে এেেু রদখমে চোই, বোরিেোই আেোমদ  পুরলশ ও 

রগোময়ন্দোমদ  েো ো বোইম  পোহো োয় রছল, েোমদ  বিবয রে?’ 
‘রেোন রগোলো-গুলী  শব্দ েো ো পোয়রন। েমন ে ো হমি, েোমদ  

র িলবো , রিনগোন সবরেছুমেই সোইমলন্সো  লোগোমনো রছল।’ বলল পুরলশ 
প্রধোন। 

‘রেন্তু আেোমদ  রলোে ো েোমদ  চমল রেমে রদখমলো নো রেন? েো ো 
রেিোমব হোওয়ো হময় রগল বুঝমে পো মছন রেছু?’ রজজ্ঞোসো রজনোম ল রেোস্তিো । 

‘েোইমক্রো দু’রে বোইম  পমি আমছ। আেোমদ  রলোমে ো েোমদ  েোউমে 
বোরি রথমে রব  হমেই রদমখরন। এেো র ে হমল দু’রে রবেি থোমে, এে. েো ো 
বোরিমেই রেোথোও লুরেময় আমছ এবিং দুই. েো ো বোরি রথমে রেোন রবেি পমথ 
পোরলময়মছ।’ পুরলশ প্রধোন বলল। 

‘রবেি পথেো রে?’ রজজ্ঞোসো রজনোম ল রেোস্তিো । 
‘সুিে পথ হমে পোম । রেন্তু আে ো বোরি  এেেলো ও রবজমেন্ে ইরঞ্চ 

ইরঞ্চ েম  খরেময় রদমখরছ। সুিমে  রেোন অরস্তত্ব আে ো পোইরন। আম েেো েথো, 
আে ো এেনিোমব খুাঁমজও রেোন সুিে রপলোে নো, রেন্তু বোইম   রলোে ো এমস 
েোিোহুমিো  েমধয েো রপময় েোওয়ো েোিোরবে নয়। সুে োিং েোমদ  অন্তধেোন এেেো 
বি  হস্য!’ পুরলশ প্রধোন বলল। 
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‘আসুন, আম েবো  আে ো রদরখ বোরিেো।’ 
বমল পো বোিোল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল। েো  রপছমন রপছমন হোাঁেমে 

লোগল পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেনসহ আ ও েময়েজন পুরলশ অরিসো । 
আন্ডো  গ্রোউন্ড রলো সহ সব রলো  ও ে  রদমখ রজনোম ল রেোস্তিো 

পুরলশ প্রধোনসহ আবো  রিম  এল ড্রইিংরুমে। 
বসল দু’জমনই রসোিোয়। দু’জমন  রচোমখ-েুমখ উমেগ। 
পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন রসোিোয় রসোজো হময় বমস েমন হয় রেছু 

রশোনো  জমন্য অমপক্ষ্ো ে ল। েো প  বলল, ‘স্যো , রেোন সুিে পথ েরদ নো 
থোমে, েোহমল ধম  রনমে হমব রপছমন  দ জো রদময়ই েো ো পোরলময়মছ। রপছমন  
পমন  গজ দূম  বোউন্ডোর  ওয়োল। ওয়োমল  বোইম  এেেো প্রোইমিে র োড আমছ। 
রসখোমন গোরি র মখ এমস থোেমল এ রদে রদময় পোরলময় েোবো  এেেো সম্ভোবনো 
বের  হয়।’ 

রসোিোয় েোথো র মখ দু’হোে দু’রদমে ছরিময় রদময় বমসরছল রজনোম ল 
রেোস্তিো েোেোল। রসও রসোজো হময় বসল। বলল, ‘দু’জন রলোেমে রেডন্যোপ েম  
ডজন খোমনে রলোে রপছমন  বোউন্ডোর  ওয়োল রডরঙময় চমল েোমব, বোইম  
রেোেোময়ন ে ো আেোমদ  রেোন রলোমে  নজম  পিমব নো, এেো েোিোরবে নয় রে. 
নোরজে এ মেন।’ 

‘এ েুরিও র ে স্যো , রেন্তু বোরি  রেনরদমে বোগোন থোেমলও বোরি  
রপছমন গোছ-গোছিোেো এেেু রবরশ। এছোিো আেোমদ  রলোেমদ  নজ  রেন্ত  
বোরি  সোেমন  রগে ও বোরি  এযোমপ্রোস র োমড  উপ  রবরশ রছল। বোরি  র ে 
রপছমন স োসর  রেোন পোহো ো রছল নো। ওয়োমল  বোইম  প্রোইমিে র োডেো  উপ  
রচোখ  োখো  বযবস্থো রছল। আরে রখোাঁজ রনময় রজমনরছ, েোমদ  রচোখ রছল  োস্তোরে  
দু’প্রোমন্ত  েুমখ। েোমদ  রজজ্ঞোসোবোদ ছোিো রবস্তোর ে রেছু বলো েোমব নো।’ 

পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেমন  েথো রশর্ হমেই েম  েুেল এেজন 
পুরলশ অরিসো । বলল, ‘জনোব খোমলদ খোেোন সোমহব এমসমছন।’ 

রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল ও পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন দু’জমনই 
চেে িোঙো  েে নমি-চমি বসল। রেন প্রোণ রপল েো ো! 
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‘হ্োাঁ, হ্োাঁ, রনময় এস। আে ো ওনো  জন্য অমপক্ষ্ো ে রছ।’ বলল 
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল পুরলশ অরিসো মে লক্ষ্য েম । 

পুরলশ অরিসো  চমল রগল। 
েময়ে েুহূেে পম ই আহেদ েুসো েম  েুেল। 
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল ও পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন দু’জনই উম  

দোাঁরিময় েোগে জোনোল আহেদ েুসোমে। হোরস নয়, েো  েুমখ রবদনো রেন উথমল 
উ মছ! রজনোম ল রেোস্তিো জরিময় ধ ল আহেদ েুসোমে। বলল, ‘আে ো রবরস্মে, 
রবপেেস্ত রে. খোমলদ খোেোন। আপনো  জমন্য আে ো অমপক্ষ্ো ে রছ।’ 

রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল আহেদ েুসোমে ধম  রনময় পোমশ  রসোিোয় 
বসোল। েো প  রনমজ  আসমন রিম  রগময় বসমে বসমে বলল, ‘িূেুমি েেনো 
েমেমছ রে. খোমলদ খোেোন! বোরি  চো রদমে পুরলশ পোহো োয় রছল। েোছোিো বোরি  
রিেম  েোমজ  রলোে ও পর বোম   সদমস্য  ছদ্মমবমশ ছয়জন েরহলো ও দু’জন 
পুরুর্ রগোময়ন্দো অরিসো সহ সবেমেোে আেজন রগোময়ন্দো েেেী পোহো োয় রছল, 
অথচ দশজমন  এেেো দল বোরিমে প্রোমবশ েম  সোেজন রগোময়ন্দো েেেীমে খুন 
েম  রবজ্ঞোনী ও এেজন রগোময়ন্দো েরহলো েেেীমে রেডন্যোপ েম  হোওয়ো হময় 
রগল। েো ো রেিোমব পোলোল েো  হরদস পোওয়ো েোমি নো।’ 

‘েরহলো রগোময়ন্দো অরিসো মেও হয়মেো েো ো রবজ্ঞোনী  সোমথ রগ্রিেো  
েম মছ?’ আহেদ েুসো বলল। 

‘েোই েমন হমি। েো ণ েো  লোশও রনই, পোলোমেও পোম রন। রেন্তু 
অন্যমদ  খুন েম  েোমে রনময় েোমব রেন?’ বলল পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন। 

হোসল আহেদ েুসো। বলল, ‘েোমে িুল েম  রনময় রগমছ।’ 
‘িুল েম  রেিোমব?’ রজজ্ঞোসো রজনোম ল রেোস্তিো েোেোমল । 
‘েরহলো রগোময়ন্দো অরিসো মে ও ো রবজ্ঞোনী  স্ত্রী েমন েম মছ এবিং খুরশ 

হময় েোমে েোমদ  প্রময়োজমন  বি অস্ত্র রহমসমব সোমথ েম  রনময় রগমছ।’ বলল 
আহেদ েুসো। 

রবদনো  সোমথ সোমথ রবস্ময় নোেল রজনোম ল রেোস্তিো ও নোরজে এ মেন 
দু’জমন  রচোমখ-েুমখই। দ্রুে েথো বমল উ ল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল। বলল, 
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‘বুমঝরছ, স্ত্রী েমন েম  রনময় রগমছ। েো ণ, রবজ্ঞোনী েথো নো বলমল, েথো েে েোজ 
নো ে মল স্ত্রীমে লোরেে েম , েো  উপ  রনেেোেন চোরলময় রবজ্ঞোনীমে ওমদ  েথো 
েমেো চলমে বোধয ে মব। এেো খুবই উমেমগ  রবর্য় রে. খোমলদ খোেোন।’ 

‘অবশ্যই উমেমগ  খব  জনোব! রেন্তু এ  েমধযও আনমন্দ  রবর্য় হমলো, 
েরহলোরে আেোমদ  রবজ্ঞোনী  স্ত্রী নন।’ 

‘খব েো আনমন্দ  রেন? স্ত্রী নো হমলও রেময়রেমে লোরেে ে মে পোম , 
রস রনেেোরেেো হমে পোম ।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল। 

‘আনমন্দ  এই েো মণ রে, রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস রেময়রে েো  স্ত্রী নয় 
বলো  প  রেময়রেমে রগরনরপগ বোনোমে পো মব নো। অন্যরদমে রবজ্ঞোনীমে েোমদ  
ইিোেে েোজ ে োমে ও েথো বলোমে বোিরে রেোন সুমেোগ েো ো পোমব নো।’ 
আহেদ েুসো বলল। 

রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল ও পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন দু’জমন  
েুমখই রেছ ু উজ্জ্বলেো রিম  এল। বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল, ‘ধন্যবোদ 
খোমলদ খোেোন। এখন চলুন, েেনো  সব জোয়গো আপরনও এেেু রদখুন। রেোন 
রদে রদময় পোলোল রসেো উেো  হমল আেোমদ ও সোেমন এমগোবো  এেেো পথ 
হয়।’ 

‘চলুন রদরখ’ বমল উম  আহেদ েুসো পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেনমে 
রজমজ্ঞস ে ল, ‘রবশ্বরবদযোলময়  সোমথ রে রেোগোমেোগ হময়মছ, আেমে  োখো ছোত্র 
প্ররেরনরধদমল  সদস্য ো েুি হময়মছ, েদমন্ত ও ো আেোমদ  রেছু সোহোেয ে মে 
পোম ?’ 

‘পুরলশ ছোত্র প্ররেরনরধদলমে রসজরল পোহোি এলোেো রথমে সিংজ্ঞোহীন 
অবস্থোয় উেো  েম মছ। ও ো এখন হোসপোেোমল। রবশ্বরবদযোলয় েেৃেপমক্ষ্  সোমথ 
রেোগোমেোগ হময়মছ। েো োও েদন্ত শুরু েম মছ। সব  েে সহমেোরগেো েো ো 
আেোমদ  ে মব।’ বলল পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন। 

আহেদ েুসো এেবো  রজরি রজনো  েথো বলমে চোইল রে, রস েূলযবোন 
সোহোেয ে মে পোম । রেন্তু আহেদ েুসো বলল নো, রচমপ রগল। েো ণ আহেদ 
েুসো ইমেোেমধযই রবশ্বরবদযোলয় েেৃেপমক্ষ্  সোমথ রেোগোমেোগ েম মছ। বোইরদবোই 



র োমেলী দুমগে  102 

 

রবশ্বরবদযোলময় রজরি রজনো নোমে রেোন রশরক্ষ্েো বো গমবর্ে আমছন রেনো রজমজ্ঞস 
েম রছল। রেন্তু এ নোমে রবশ্বরবদযোলময় রেউ রনই বমল রবশ্বরবদযোলয় েেৃেপক্ষ্ 
েোমে জোনোন। রবর্য়েো আহেদ েুসো  েোমছ রেছুেো জরেল হময় দোাঁরিময়মছ। 
রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস  সোমথ রেরন পর রচে হমলন রে েম ? আ  
রবশ্বরবদযোলময়  রেরন রেউ নো হমল রেরন ছোত্রমদ  সোমথ চোময়  দোওয়োে রপমলন 
রে েম ? সুে োিং রবর্য়েো  কূল রেনো ো ে মে নো রপম  আহেদ েুসো রজরি রজনো 
সম্পমেে পুরলশ প্রধোনমে রেছু বলল নো। শুধু বলল, ‘রে. নোরজে এ মেন ছোত্র 
প্ররেরনরধ দমল  ছদ্মমবমশ শত্রুমদ  েো ো রবজ্ঞোনী  বোরিমে অরিেোন পর চোলনো 
েম রছল, েোমদ  েমধয সোইন্স এন্ড রেেমনোলরজ রবশ্বরবদযোলময়  এেজন ছোত্রও 
রছল।’ 

উজ্জ্বল হময় উ ল পুরলশ প্রধোমন  রচোখ দু’রে। বলল, ‘স্যো , এেো রেো 
অরে েূলযবোন ও সুরনরদেি ইনি মেশন। েো  নোেেো জোনো েোমব স্যো ?’ 

‘এখনও জোনো েোয়রন। আরে রচিো ে ব জোনো ।’ আহেদ েুসো বলল। 
‘আলহোেদুরলল্লোহ। আপনোমে ধন্যবোদ। আপনো  পুরলশ বোরহনী, 

আপনো  রগোময়ন্দো রবিোগ রনই। রেন্তু গুরুত্বপূণে ও প্রময়োজনীয় েথয আপনো  
েোমছই আসমছ। আে ো েৃেজ্ঞ।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল। 

হোসল আহেদ েুসো। বলল, ‘এেেো প্রবোদ আমছ, ঝমি বে পমি, 
িরেম   রে োেরে বোমি। বযোপো েো এই  েেই। অেিনীয় সব রসোসে রথমে 
েথয আমস। এেো েমন ের  আল্লোহ  খোস সোহোেয। আেো  রেোন রে োেরে রনই।’ 

হোাঁেমে হোাঁেমেই েথো বলরছল আহেদ েুসো। 
আমগ আমগ হোাঁেরছল পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন। 
চলরছল উপ  েলোয় উ ো  রসাঁরি  রদমে। 
আহেদ েুসো দোাঁরিময় পিল। বলল, ‘রনহে সব লোশ এে েলোয়।’ 

েোহমল রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস সোক্ষ্োৎেো  রদয়ো  জমন্য রনমচ ড্রইিংরুমে 
রনমেরছমলন রনশ্চয়! সুে োিং সবোই রনমচ রছমলন। সব েেনো এে েলোয় েমেমছ, 
উপ  েলোয় নয়। েো ো পোরলময়মছ হয় এেেলো হময় নো হয় আন্ডো  গ্রোউন্ড রেোন 
পথ রদময়। সুে োিং রনমচ  েলো ও আন্ডো  গ্রোউন্ড রলো েোই শুধু রদখমে চোই।’ 
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এেেু রথমেই আবো  বমল উ ল, ‘চলুন, রপছমন  দ জো পেেন্ত েোওয়ো 
েোে।’ 

চলল সবোই। এবো  আহেদ েুসো সেমল  আমগ। 
ওপম  ও ো  রসাঁরি  ডোন পোশ রোঁমর্ এেেো ের মডো  সোেমন চমল 

রগমছ। এ ের মডো েোই েময়েেো বোাঁে রনবো  প  রপছমন  দ জোয় রগময় 
র মেমছ। 

হোাঁেমছ আহেদ েুসো। 
েো  দৃরি দু’পোমশ  রদয়োল ও েোরে  রদমে। েো  রবশ্বোস এ পমক্ষ্  ৭ 

জন রলোে রনহে। এ ো এমেবোম ই অপ্রস্তুে রছল, সুে োিং প্রস্তুে ও পর েরিে 
অবস্থোয় আক্রেমণ  সুমেোগ েো ো রপময়মছ। রেন্তু েোই বমল ওপক্ষ্ আহে-রনহে 
হওয়ো  রেোন বযোপো  েেমবই নো, এেো েোিোরবে নয়। আ  রেমহেু দু’জনমে বন্দী 
েম  েোিোহুমিো েম  পোলোমে হময়মছ, েোই েো ো রেছু রচহ্ন র মখ েোমবই। েো  
েমধয  মি  দোগ এেরে। 

রেন্তু আহেদ েুসো রপছমন  দ জো পেেন্ত রহাঁমেও রেোন রচহ্ন বো 
অেোিোরবে রেছু রপল নো। দ জো খুমল বোগোনেোও রদখল। রেছুই রপল নো। 

রিম  এল আবো  রসাঁরি  রগোিোয়। 
রসাঁরি  বোে পোশ রোঁমর্ আ  এেেো ের মডো  সোেমন চমল রগমছ। এ 

ের মডোম   ডোন পোশ রদময় ব োব  এেেো রদয়োল। আ  বোে পোশ রদময় রে 
রদয়োল েো  েোঝ ব োব  বি এেেো দ জো। 

ঐ দ জো  রদমে ইিংরগে েম  রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল বলল, ‘ওেোই 
আন্ডো  গ্রোউন্ড রলোম  নোেো  দ জো রে. খোমলদ খোেোন।’ 

ের মডোম   রেমঝ ও দু’ধোম   রদয়োলও পোথম  । বগেোেৃরে পোথম   
রজোিোগুমলোও ধবধমব সোদো। 

ের মডো  ও দুই রদয়োমল  উপ  সূাঁচ রখোাঁজো  েে েীক্ষ্ দৃরি রিমল 
এরগময় চলমছ আহেদ েুসো। দ জো পেেন্ত রেমে বো  দুময়ে দোাঁিোল।  

দ জো  সোেমন এমস আবো  দোাঁিোল আহেদ েুসো। 
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দ জো েোমলো  িং ে ো রিমল  স্লোইরডিং রডো । রডরজেোল, েযোনুয়োল 
দু’িোমবই রখোলো েোয়। েমব েযোনুয়োল রসমিে অি েম  রডরজেোল রসমিে চোলু 
ে মে হয়। আবো  রডরজেোল রসমিে অি েম  েযোনুয়োল রসমিে চোলু ে ো েোয়। 

পুরলশ প্রধোন এরগময় এমস দ জোেো খুমল রদল। সম  রগল রিমল  স্লোইরডিং 
রডো েো রদয়োমল  রিেম । 

দ জো  পম ই রসাঁরি  েোমছ বি এেেো িযোরন্ডিং। িযোরন্ডিং-এ  ডোন ও 
বোে পোশ রদময় দু’পোমশ  রদয়োল রোঁমর্ দু’রে প্রশস্ত রসাঁরি দু’রদমে রনমে রগমছ। 

িযোরন্ডিং-এ  সোেমনেো র রলিং রে ো। র রলিং িযোরন্ডিং-এ  সোেমনেো েুম  
এমস দু’পোমশ রসাঁরি  সোইড র রলিং হময় রনমচ  রলো  পেেন্ত রনমে রগমছ। রসাঁরি ও 
র রলিং দু’রেোই ব্ল্যোে রিমল । 

আহেদ েুসো ো িযোরন্ডিং-এ এমস দোাঁিোল। 
নীমচ বি এেেো হলে । 
রসাঁরি ব োব  অিংশেুকু ছোিো রগোেো হলে  লোল েোমপেমে েোেো। চো রদে 

রেম  রসোিো  সোর । েোঝখোনেো িোাঁেো। 
রগোেো হলে েো উজ্জ্বল আমলোয় িোরবে। িযোরন্ডিং এ  উপম  রদয়োমল 

দু’পোমশ দু’রে লোইে। রস আমলোমে েোমলো রসাঁরিমে সোদো প্ররেিলমন  সৃরি 
েম মছ। 

আহেদ েুসো রসাঁরি দু’রেোমে এেবো  েীক্ষ্ দৃরিমে রদখল। ডোনরদমে 
রসাঁরি  রেেীয় রিমপ  র রলিং সিংলগ্ন এেেো জোয়গোয় এেেু ঝুাঁমে পমি বলল, 
‘আসুন, আে ো ডোন পোমশ  এ রসাঁরি রদময় নোরে।’ 

সবোই রনমে এল রনমচ। 
রসাঁরি রথমে রনমে হলেম  রেোেো  েে প্রশস্ত এেেো জোয়গো দু’প্রোমন্ত বোদ 

র মখ রসোিো সোজোমনো। রসাঁরি প্রোমন্ত  রসোিো  সোর েো রসাঁরি েেেো প্রশস্ত েো  রচময় 
রেছু রবরশ জোয়গো র মখ সোজোমনো হময়মছ। 

‘শত্রু ো রবজ্ঞোনীমে রেডন্যোপ েম  আন্ডো  গ্রোউন্ড এই েম  রনমে 
এমসরছল। রনশ্চয়ই এই ে  বো এই আন্ডো  রলোম   রেোন স্থোন রদময় সুিে পথ 
আমছ।’ 
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েথো রশর্ েম ই আহেদ েুসো েোেোল রজনোম ল রেোস্তিো  রদমে। বলল, 
‘রজনোম ল রেোস্তিো ও রজনোম ল েোরহ  েোর েমে এই বোরি  ইন্েো নোল, 
এক্সেো নোল রডজোইন, রল-আউে, নেশো রেোগোি ে মে বমলরছলোে। রসেো রপমল 
সহমজই রব  হমেো রসাঁরি পথেো রেোথোয়।’ 

‘রজনোম ল েোরহ  আেোমে বমলরছমলন, রসসব রেোগোি হময়মছ। আেো  
অরিমস এই বোরি সিংক্রোন্ত িোইমল সব আমছ। বলব রে রস িোইল আনমে?’ বলল 
রজনোম ল রেোস্তিো। 

‘র ে আমছ। আে ো আ  এেেু রদরখ। নো হমল িোইমল  সোহোেয রনয়ো 
েোমব।’ আহেদ েুসো বলল। 

‘রে. খোমলদ খোেোন, আপরন রেিোমব রনরশ্চে হমলন রেডন্যোপেো এই 
আন্ডো  গ্রোউন্ড রলোম  রনমে এমস েো প  হময়মছ?’ রজজ্ঞোসো রজনোম ল 
রেোস্তিো । 

‘রেডন্যোপো মদ  এে বো এেোরধে রলোে আহে হময়মছ। রেডন্যোপ েম  
পোলোবো  সেয় পমথ আহেমদ  রথমে  মি  রিোেো পমিমছ। রেউ েোমে েোমদ  
অনুস ণ ে ো  সুমেোগ নো পোয়, এজমন্য েো ো  মি  দোগ েুমছ রিলো  রচিো 
েম মছ। এ  প ও ের মডোম  দুই জোয়গোয় এবিং রসাঁরিমে এে জোয়গোয় সোেোন্য 
পর েোমণ হমলও শুরেময় েোওয়ো  মি  দোগ আরে রদমখরছ।’ আহেদ েুসো বলল। 

‘এবো  রনময় রেনবো  এ পমথ এলোে, আেো  রেন্তু েো রচোমখ পমিরন। 
ধন্যবোদ আপনো  রচোমখ  দৃরিমে।’ বলল পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন। 

‘রচোমখ  খুব রবরশ েৃরেত্ব রনই। আরে আমগই ধম  রনময়রছলোে এ পমক্ষ্  
৭ জনমে হেযো ে মে ওমদ  েোউমে নো েোউমে রনশ্চয় অন্তে আহে হমেই হমব। 
আহেমদ  রনময় েোিোহুমিো েম  পোলোবো  সেয় পমথ েোমদ  পোলোমনো  রচহ্ন 
রহমসমব  মি  দোগ রিমল েোওয়ো খুবই েোিোরবে। এই লুেো রখোাঁজো  রচিো  
িমলই েো রপময় রগরছ।’ 

‘ধন্যবোদ খোমলদ খোেোন। আপরন র ে রচন্তো েম মছন। দুেেেনো  
সোইমলোমন  েমধযও আপনো  েোথো  োন্ডো থোমে। আপরন এেেো দৃিোন্ত।’ বলল 
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল। 
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আহেদ েুসো  নজ  েখন রসাঁরি  রগোিো  রদমে। রজনোম ল রেোস্তিো  
েথো রশর্ হমেই আহেদ েুসো বলল, ‘রজনোম ল রদখুন দু’পোমশ  রসাঁরি  রলমিল 
রথমে রসোিোয় সোর   দূ ত্ব এেেু রবরশ েমন হমি নো?’ 

‘হ্োাঁ, এেেো দূ ত্ব নো  োখমলও হমেো। রসাঁরি রথমে রনমে হলরুমে 
প্রমবমশ  জমন্য েমথি জোয়গো  োখো  প ও এেেো জোয়গো শূন্য র মখ রদয়ো 
‘অডলুরেিং’ েমন হমি।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো। 

‘অডলুরেিং লোগমছ আ ও এই েো মণ রে এই িোাঁেো জোয়গো েোমপেমে 
রেমে নো রদয়ো  েমধয রেোন েুরি রনই। েম   রসৌন্দেে নি েম  এেো রেন ে ো 
হময়মছ রসেো এেেো বি প্রে।’ পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন বলল। 

‘এই রসৌন্দেেহোরন  েো ণ আমছ। আেো  সমন্দহ সেয হমল আন্ডো  
গ্রোউন্ড রস্পসেো এখোমনই আমছ।’ বলল আহেদ েুসো। 

চেমে উ ল রজনোম ল রেোস্তিো, পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেনসহ 
উপরস্থে পুরলশ অরিসো  োও। রচোখ বি বি েম  রজনোম ল রেোস্তিো ও নোরজে 
এ মেন এে সোমথই দু’জমন বমল উ ল, ‘এখোমন সুিে  ময়মছ?’ 

‘হ্োাঁ, এখোমনই  ময়মছ এবিং আে ো এই রে রসাঁরি  রগোিোয় দোাঁরিময় আরছ, 
আরে েমন ে রছ এখোমনই  ময়মছ সুিমে  েুখ।’ বলল আহেদ েুসো। 

‘রে. খোমলদ খোেোন আপরন - িরবষ্যে বিো  েে েথো বলমছন। এখোমন 
সুিমে  েুখ আমছ, রেোমনো রচহ্ন রদমখ রনশ্চয় এ েথো বলমছন, রসেো রে?’ 

‘আরে রনরশ্চে নই, েমব রবরিন্ন অসেরে, অেোিোরবেেো ও নোনো 
েোেেে ণ রথমে এ ধো ণো ে রছ। আপনো ো রদখুন ওপোমশ  রসাঁরি  রগোিোয় রশর্ 
রপলো  এেেোই, রেন্তু এ পোমশ  প্রোমন্ত রজোিো রপলো । েূল রপলোম   সোমথ 
আম েেো রপলো । রেেীয় রপলো েো  েোথো হোেল আেোম   এবিং সোইড র রলিং-
এ  েপ ব োব  আসো রিল বো  রথমে রবরিন্ন। রেেীয় রপলো েো  রগোিো রদখুন 
গোরি  রগয়োম   েে  োবোম   েিো । এ রথমে এ রসেোন্ত েেুঃরসে হময় উম  রে 
এ  এেেো িোিংশন আমছ। রে রসই িোিংশন? এ প্রমে  উত্তম ই আেো  রসেোন্ত, 
রগোপন সুিমে  েুখ এখোমনই।’ 
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েথো রশর্ েম ই আহেদ েুসো দুই ধোপ এরগময় রগময় রশর্ রেেীয় 
রপলোম   শীর্ে হোেল দু’হোমে ধম  রজোম   সিংমগ রনমচ  রদমে েোনল।  

সিংমগ সিংমগ রসাঁরি  রগোিো রথমে পোমশ  রেমঝ  রসোিো  সোর   পোশ 
রোঁমর্ এেেো আয়েোেো  অিংশ সম  রগল। রবর ময় পিল আমলোেজ্জল এেেো 
রসাঁরি েুখ। 

‘ও গড! আলহোেদুরলল্লোহ।’ রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল ও নোরজে 
এ মেন এে সোমথই বমল উ ল। 

‘আসুন, নোরে।’ 
বমল সুিমে  রসাঁরি  রদমে পো বোিোল আহেদ েুসো। 
‘গযোস েোে রেো লোগমব নো আহেদ েুসো?’ রজজ্ঞোসো রজনোম ল রেোস্তিো । 
‘নো রে. রজনোম ল। আেো  েমন হয় সুিে েি দীেেই হমব এবিং সুিমে 

আমলো-বোেোমস  বযবস্থো রনশ্চয় আমছ।’ বলল আহেদ েুসো। 
‘চলুন রে. খোমলদ খোেোন।’ 
বমল েোেোল রজনোম ল রেোস্তিো পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেমন  রদমে।  
পুরলশ প্রধোন েো  পোমশই দোাঁিোমনো রসজরল এলোেো  পুরলশ 

েরেশনো মে েোমদ  সোমথ রেমে বলল। আ  সবোইমে সব ি েোরলরে রশর্ েম  
লোশগুমলো রনময় রেমে বলল। আ  েময়েজন পুরলশমে থোেমে হমব এই বোরি  
পোহো োয় এ রনমদেশও রদল। 

পুরলশ েরেশনো  পোমশ  পুরলশ অরিসো মদ  সব রনমদেশ রদময় সুিমে 
নোেো  জমন্য সবো  সোমথ পো বোিোল। 

রসাঁরি রদময় প্রোয় পমন  রিে নোেো  প  এেেো প্রশস্ত লযোরন্ডিং পোওয়ো রগল 
রেখোমন চো  পোাঁচ জন রলোে এে সোমথ দোাঁিোমনো েোয়। এখোন রথমে সুিমে  শুরু। 
রসাঁরিেো অন্ধেো । লযোরন্ডিং রদয়োমল  ময়মছ এেেো সুইচ রবোডে। েোমে চো রে সুইচ। 
প্রথে সুইমচ  রনমচ দু’রে এযোম ো রচহ্ন েুমখোেুরখ আ  রেেীয় সুইমচ  রনমচ দু’রে 
এযোম ো রচহ্ন রবপ ীেেুখী। েৃেীয় সুইমচ  রনমচ এেেো েশোমল  ছরব আ  চেুথে 
সুইমচ  রনমচ আাঁেো এেেো রছোট্ট হোেপোখো। রজনোম ল রেোস্তিো োও রদখরছল সুইচ 
রবোডে। 
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রজনোম ল রেোস্তিো বলল, ‘এযোম ো রচরহ্নে সুইচ দু’রে সুিমে  রসাঁরি  েূখ 
বন্ধ ে ো ও রখোলো  জন্য, েশোল রচরহ্নে সুইচেো রচমপ সুিমে আমলো জ্বোলোমে 
হমব, আ  বোেোমস  জমন্য চোপমে হমব পোখো  সুইচ।’ 

আহেদ েুসো এেেু হোসল। বলল, ‘সুইচ চোপুন জনোব।’ 
রজনোম ল রেোস্তিো এমে এমে রেনরে সুইচই চোপল। রেন্তু রসাঁরি  েুখ 

রেেন বন্ধ হমলো নো, রেেরন সুিমে আমলো জ্বলমলো নো, বোেোসও এল নো। 
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল েোেোল আহেদ েুসো  রদমে। বলল, 

‘সুইচগুমলো ওয়োেে ে মছ নো রে. খোমলদ খোেোন।’ 
‘সুইচগুমলো  েমধয রনেেোেো ো এেেো ধোাঁধোাঁ বের  েম  র মখমছ রজনোম ল 

রেোস্তিো। এবো  আপরন রবপ ীে এযোম ো রচরহ্নে সুইচ রেপুন এবিং েশোল ও পোখো 
রচরহ্নে সুইচ এে সোমথ চোপুন এবিং েশোল ও পোখো  সুইচ আমগ চোপমে হমব।’ 
আহেদ েুসো বলল। 

েোই ে ল রজনোম ল রেোস্তিো। 
এবো  সুিমে আমলো জ্বলমলো, বোেোস এল এবিং রসাঁরি েুখ বন্ধ হময় রগল। 
রবরস্মে রজনোম ল রেোস্তিো বলল, ‘রে. খোমলদ খোেোন, আপরন এই 

ধোাঁধোাঁরে রে েম  ধ মলন?’ 
‘সুইচ রবোডেেো  সবেো রবর্য় আপরন িোমলোিোমব রদমখ বুঝো  রচিো 

ে মল আপরনও ধ মে পো মেন। রদখুন, এযোম ো আাঁেো সুইচ দু’রেো  উপম  
দু’রেো সুইমচ  স্থোন েিো  েম  লম্বো দু’রেো এযোম ো আাঁেো। রবোমডে  েে এেই 
েোলোম   হওয়ো  েো মণ এ েী  দু’রেো খুব েোিোেোরি রচোমখ পিমছ নো। এ  
অথে, এই েী  দু’রে  এেরে  শুরু প্রথে সুইচ রথমে, রেন্তু েোথোেো রেেীয় সুইমচ, 
আ  রেেীয় েী রে  শুরু রেেীয় সুইচ রথমে, েোথোেো প্রথে সুইমচ। এ  অথে হমলো, 
প্রথে সুইচরে  েোজ পোওয়ো েোমব রেেীয় সুইচ রথমে। েশোল ও পোখো আাঁেো 
সুইমচ  েোথো  উপম  রদখুন রবোমডে  েে এেই েোলোম  দু’রে সেোন্ত োল স ল 
র খো সুইচ দু’রেোমে েুি েম মছ। এেো  ইিংরগে হমলো, এ সুইচ দু’রে  িোিংশন 
এে সোমথ, সুে োিং এমদ  অি, অন এেই সেময় ে মে হমব।’ বলল আহেদ 
েুসো। 
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‘েশোল ও পোখো  সুইচ দু’রে রেন আমগ চোপমে হমব, রস েথো রেন্তু 
বমলনরন।’ রজনোম ল রেোস্তিো বলল। 

‘েশোল ও পোখো  সুইচ আমগ অন নো েম  রসাঁরি বমন্ধ  সুইচ অি ে মল 
রসাঁরি েুমখ  দ জো বন্ধ হমেো নো। রনেেোেো ো এেোই রচময়মছন। েো ণ রসাঁরি েুমখ  
দ জো আমগ বন্ধ হমল রসাঁরি েুখ রথমে আসো আমলো-বোেোস বন্ধ হময় রেে। েোমে 
সুিে অন্ধেোম  ডুমব রেে, বোেোসও বন্ধ হমেো। এই সিংেে েোমে নো হয়, এ জমন্য 
েশোল ও পোখো  সুইচ দু’রে আমগ অন ে ো  বযবস্থো ে ো হময়মছ।’ বলল আহেদ 
েুসো। 

রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল এেরদমে েথো শুনরছল, অন্যরদমে েো  রচোখ 
দু’রে আ ো  েে রলমগরছল সুইচ রবোমডে  উপ । আহেদ েুসো  েথো রশর্ হমেই 
রজনোম ল রেোস্তিো বমল উ ল, ‘রপময়রছ রে. খোমলদ খোেোন, আমগ-পম   লুেো 
রপময় রগরছ। এই রদখুন, েশোল ও পোখো  দুই সুইমচ  পোমশই রবোমডে  েোমলো 
অিংমশ ‘২’ রলখো ও এযোম ো রচরহ্নে দুই সুইমচ  পোমশ এেইিোমব ‘১’ রলখো। 

‘ধন্যবোদ রজনোম ল রেোস্তিো। এবো  আসুন, আে ো সোেমন অগ্রস  
হই।’ 

বমল আহেদ েুসো হোাঁেমে শুরু ে ল। 
সবোই হোাঁেমে শুরু ে ল আহেদ েুসো  রপছমন রপছমন। 
হোাঁেো শুরু েম  রজনোম ল রেোস্তিো বলল, ‘রে. খোমলদ খোেোন, আপরন 

রগোময়ন্দো রট্ররনিং-এ  অরেেীয় এে রশক্ষ্ে হমে পোম ন।’ 
আহেদ েুসো রজনোম ল রেোস্তিো  েথো  রদমে েোন নো রদময় বলল, 

‘রজনোম ল, ওমদ  পোলোমনো  পথ রেো রপময় রগলোে, ওমদ  ধ ো  পথ এখন 
আেোমদ  দ েো । আইআ রে রেিংবো রবজ্ঞোনী েো ও রেোন ক্ষ্রে হমে রদমে 
আে ো পোর  নো। এজমন্য ওমদ  রেোন সেয় রদয়ো েোমব নো।’ 

‘র ে রে. খোমলদ খোেোন। ও ো সেয় রপময় আেোমদ  দোরুণ ক্ষ্রে হমব। 
রেন্তু সোেমন আরে অন্ধেো  রদখরছ। রবশ্বরবদযোলময়  রেউ নো রেউ এই গযোিং েোমন 
‘রি রজম ো’  সোমথ জরিে। আরে েমন ের  এমদ  খুাঁমজ রব  ে োমে আেোমদ  
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প্রথে গুরুত্ব রদমে হমব। রসেোন্ত আপনোমেই রনমে হমব।’ বলল রজনোম ল 
রেোস্তিো।  

‘এ পেেন্ত আরে েো জোনমে রপম রছ, রবশ্বরবদযোলময়  এেজন রছমল 
েোমদ  সোমথ প্রেযক্ষ্িোমব জরিে আমছ। এই সুিে রদময় পোলোমনো  সেয়ও 
রছমলরে েোমদ  সোমথ রছল।’ আহেদ েুসো বলল। 

‘এেো রেো রস্পমসরিে ইনি মেশন। েোমে রলোমেে ে মে পো মল 
আে ো অমনে দূ  এরগময় রেমে পো মবো।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো। 

‘েমব েো  নোেেো আরে এখনও জোনমে পোর রন। রচিো ে রছ।’ আহেদ 
েুসো বলল। 

েথো বলমে বলমে হোাঁেমছ েো ো।  
এেশ’ গজও েখন পো  হয়রন েো ো। সুিে রশর্ হময় রগল, েো ো এেেো 

রসাঁরি  লযোরন্ডিং-এ এমস হোরজ  হমলো। 
আহেদ েুসো রপছমন েোরেময় বলল, ‘আেো  অনুেোন িুল নো হমল আে ো 

বোরি  উত্ত  প্রোমন্ত  সীেোনো রদয়োমল  েোমছ এমস রগরছ। এ রদয়োমল  বোইম  
 ময়মছ ওয়োেো  সোিোই িযোন্ে, েো  সোমথ রবশ িোাঁেো জোয়গোও  ময়মছ।’ 

‘েো  েোমন ও ো এখোমন পোলোবো  জমন্য গোরি  োখো  বযবস্থো েম রছল। 
চলুন উপম  ও ো েোে।’ 

‘রসাঁরি  রগোিোয় লযোরন্ডিং এ  রদয়োমল আমগ  েে সুইচ রবোডে এবিং সুইচ 
রবোমডে  চো রে সুইচ পোওয়ো রগল। এখোমনও ধোাঁধোাঁ রসই এেই  েমে । 

আহেদ েুসো ো রসাঁরি রবময় উপম  উম  রগল। 
রসাঁরি েুখ রেখোমন রশর্ হময়মছ, রসেো িোঙো, পর েযি সোেগ্রী রিলো  

এেেো ে । সুিে েুখ জুমি  ময়মছ এই ে রে  রেমঝ ই এেোিংশ। 
আ  ে রে  উত্ত  রদয়োলেোই আসমল সীেোন্ত রদয়োল। 
আহেদ েুসো েম  উম  চো রদমে এেেু েীক্ষ্ণ দৃরি রিলমেই রদখমে 

রপল, েম   উত্ত  রদমে  অথেোৎ সীেোন্ত রদয়োমল  গোময় রদয়োল  িংময়  এেেো 
রিমল  দ জো। এখোমনও রদখল দ জো  গোময় দু’রে রদয়োল  িংময়  রবোেোে। দুই 
রবোেোমে  রনমচ আাঁেো এযোম ো রচমহ্ন  রসই ধোাঁধোাঁ। 
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আহেদ েুসো ো দ জো খুমল বোইম  রবর ময় এল। বোইম  গোরি  চোেো  
দোগও েোমদ  খুব সহমজই রচোমখ পিল। 

‘আেোমদ  দুিেোগয, রেডন্যোপো মদ  এই সোিমলয  েো ণ েোমদ  সিল 
পর েিনো। েো ো বোরি  নেশো হোে ে মে সিল হময়মছ। রজনোম ল রেোস্তিো, 
আপনো ো রদখুন বোরি  নেশো েো ো রব  ে ল, রেিোমব রব  ে ল।’ 

‘অবশ্যই রদখরছ। রেন্তু বলুন আে ো এমগোমবো রেোন পমথ? েোিোেোরি 
রেছু ে মে নো পো মল িলোিল িয়োবহ হমে পোম । েু ষ্কও রবেোয়দোয় পমিমছ 
ওআইরস’  অন্যোন্য সদমস্য  েোমছ। 

গম্ভী  হময় উ ল আহেদ েুসো  েুখ। বলল, ‘এই রবপেেময়  িো  আেো  
উপ ই বেেোয় রবরশ।’ 

‘নো রে. খোমলদ খোেোন। আপরন েথোসোধয রচিো েম মছন। আপরন েরদ 
রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরসমে এখোমন আনো  বযবস্থো নো ে মেন, বোরিমেই েরদ েোাঁমে 
 োখো হমেো, েোহমল েো  স্ত্রী ও বোচ্চো োও আজ েো  সোমথ বন্দী হমেো। রসেো হমেো 
অেযন্ত িয়োবহ। েোমে রবজ্ঞোনী েোমদ  সব েথো েোনমে বোধয হময় েোমদ  হোমে  
পুেুমল পর ণে হমে পো মেন। সবরেছু আেোমদ  হোেছোিো হময় রেে। রবজ্ঞোনী 
রেডন্যোপ হমলও এই েহোদুমেেোগ রথমে আল্লোহ আেোমদ  বোাঁরচময়মছন।’ বলল 
রজনোম ল রেোস্তিো। 

আহেদ েুসো  রচোমখ-েুমখ েখন গিী  রচন্তো  ছোপ। রেন রেোন গিী  
িোবনোয় ডুমব রগমছ আহেদ েুসো। 

রজনোম ল রেোস্তিো থোেমলও আহেদ েুসো রেোন েথো বমলরন। 
রজনোম ল রেোস্তিোই আবো  েথো বলল, ‘রে িোবমছন রে. খোমলদ 

খোেোন?’ 
আহেদ েুসো ধীম  ধীম  েুখ েুমল রজনোম ল রেোস্তিো  রদমে েোেোল। 

বলল, ‘আেোমে এখুরন রেমে হমব। চলুন রিম  েোই, গোরি রেো ওখোমন।’ 
‘চলুন। রেন্তু আপরন প বেেী পদমক্ষ্প রনময় রে িোবমছন, আেোমদ  

আপনো  রেছু বলো  আমছ রেনো? সেয় নি ে ো েোমব নো রেছুমেই।’ 



র োমেলী দুমগে  112 

 

সীেোনো ওয়োমল  দ জো বন্ধ েম  ে  রথমে রবর ময় সবোই হোাঁেো শুরু 
েম মছ গোরি  েোমছ আসমে। 

হোাঁেমে হোাঁেমে বলল আহেদ েুসো, ‘রজনোম ল রেোস্তিো, জনোব নোরজে 
এ মেন, আপনো ো এেেু রচিো েরুন রবশ্বরবদযোলময়  ছোত্রমদ  জ্ঞোন রিম  এমল 
েোমদ  েোছ রথমে জোনুন রেডন্যোপেো ীমদ  েোউমে েো ো রচমন রেনো। রনশ্চয় 
েোমদ  সোমথ ই রেউ রেডন্যোপো মদ  এেজন বো রেডন্যোপো মদ  রলোে। 
রবস্তোর ে রজজ্ঞোসোবোদ ে মল রেোন লু পোওয়ো েোমবই। বোরি  নেশো েো ো পূেে 
দিে  রথমে রেোগোি েম মছ, েোমদ  রচরহ্নে ে মে পো মলও রেডন্যোপো মদ  
েোমছ রপৌছো সম্ভব হমব। েোমদ  গোরি দু’রে  রিয়োর িং হুইমল দু’জন ড্রোইিোম   
রিিংগো  রপ্রন্ে পোওয়ো েোমব, েোও সোহোমেয আসমে পোম । আ  আরেও এেেো ল ু
সোেমন র মখ রবরুরি। রেন্তু আল্লোহ  সোহোেয ছোিো রেছুই ে মে পো মবো নো।’ 

‘রনশ্চয় আল্লোহ সোহোেয ে মবন। আে ো িয়িংে  এে রবপমদ  েমধয 
আরছ। আল্লোহ আেোমদ  এেেোত্র ি সো।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো। 

‘অবশ্যই।’ বলল আহেদ েুসো। 
েো ো রপৌমছ রগমছ গোরি  সোেমন। 
আহেদ েুসো এমগোল গোরি  রদমে। 
রজনোম ল রেোস্তিো ছুমে এল আহেদ েুসো  েোমছ। বলল, ‘আপরন 

রহরলেপ্টোম  রেমে পোম ন রে. খোমলদ খোেোন।’ 
‘দ েো  রনই রজনোম ল। আেো  নোমে ব োে রহরলেপ্টো  রেো অরিমস 

আমছ। দ েো  হমল রনময় রনব। রেন্তু এই েুহূমেে আেো  পোময়  েলোয় েোরে 
দ েো ।’ রহমস বলল আহেদ েুসো। 

রজনোম ল রেোস্তিো ও নোরজে এ মেনও রহমস রিমলমছ। রজনোম ল 
রেোস্তিো বলল, ‘দুুঃমখ  েমধযও আপরন হোসমে পোম ন, হোসোমেও পোম ন রে. 
খোমলদ খোেোন। আে ো এখন রহরলেপ্টোম  উ ব বমে, রেন্তু আেোমদ  পোময়  
েলোমেও েোরে দ েো ।’ 
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‘পোময়  েলোয় েোরে নো থোেমল রহরলেপ্টো  আেোমশ উিমব রে েম ! 
রহরলেপ্টো  আেোমশ উিো  জমন্য রেেন েোরে দ েো , রেেরন লযোন্ড ে ো  
জমন্যও েোরে প্রময়োজন।’ রহমসই বলল আহেদ েুসো। 

‘ধন্যবোদ রে. খোমলদ খোেোন। আল্লোহ আেোমদ  সোহোেয েরুন।’ 
‘ধন্যবোদ। আসসোলোেু আলোইকুে।’ বমল আহেদ েুসো গোরি  রদমে 

হোাঁেমে লোগমলো। 
‘ওয়ো আলোইকুে সোলোে।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো। রসও েুম  দোাঁরিময় 

হোাঁেমে শুরু েম মছ। 
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৫ 
িোেেোম   চোরবমে হোে রদময়মছ আহেদ েুসো। চোরবেো েু োবো  আমগই 

রবমজ উ ল আহেদ েুসো  রেোবোইল। 
রেোবোইল হোমে রনময় স্ক্রীমন  রদমে েোেোল। রদখল রজোমসিোইমন  

নোম্বো । েমন হ োৎ রেন আনমন্দ  বন্যো নোেল আহেদ েুসো । েো  সেগ্র অন্ত  
রেন রজোমসিোইমন  রেরলমিোমন ই অমপক্ষ্ো ে রছল। 

রেরলমিোনেো েুমখ  েোমছ রনময় সোলোে রদময়ই বলল, ‘রজোমসিোইন, 
রেোেো  রেরলমিোন সোিংেোরেেিোমব আশো ে রছলোে। ধন্যবোদ রেোেোমে 
রেরলমিোমন  জমন্য।’ 

‘েো  রবরশ দ েো  রসই রেন্তু রেরলমিোন েম , েুরে রেন্তু রেরলমিোন 
ে রন।’ 

‘এই েুহূমেে রেোেো  রেরলমিোন রে আরে সোিংেোরেেিোমব আশো 
ে রছলোে, রসেো বুঝলোে রেোেো  রেরলমিোন পোওয়ো  প ।’ 

‘এেো আেোমে রবশ্বোস ে মে বল?’ হোসমে হোসমে বলল রজোমসিোইন। 
‘রেোেোমে রবশ্বোস ে মে বলব রে, আেো ও রবশ্বোস হমি নো। অবমচেন 

েমন  চোওয়ো রচেন েন সব সেয় জোনমে পোম  নো।’ আহেদ েুসো বলল। 
‘ োখ দশেমন  েথো, বল েুরে রে বলমব, নো ওেোও অবমচেন েমন আমছ।’ 

বলল রজোমসিোইন। 
‘রজোমসিোইন, রেোেো  বোন্ধবী র েই সমন্দহ েম রছল, খব  র ে 

রদময়রছল। রেন্তু আে ো রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরসমে  ক্ষ্ো ে মে পোর রন। েথোসেময় 
আে ো রপৌছমে পোর রন, রবজ্ঞোনীমে ও ো রেডন্যোপ েম মছ।’ আহেদ েুসো 
বলল। 

‘ইন্নোরলল্লোহ! িয়োনে দুুঃসিংবোদ। েুরে এখন রেোথোয়?’ বলল 
রজোমসিোইন। 
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‘রবজ্ঞোনী  বোরি  সোেমন গোরিমে উম  বমসরছ।’ আহেদ েুসো বলল। 
‘েুরে রেোথোও েোি? রেোেো  সোমথ েথো বমল র ে এেোই রিমবরছ। 

রেোেো  জমন্য আেো  েোমছও জরুর  েথয আমছ। েময়ে রেরনে আমগ রজরি রজনো 
আেোমে রেরলমিোন েম রছমলন। রবজ্ঞোনী রেডন্যোপ হওয়ো  রবর্য় রসও রনশ্চয় 
রজমনমছন।’ 

‘ধন্যবোদ রজোমসিোইন। ওাঁমেই আেো  এখন খুব রবরশ দ েো । বলমেো 
রে ইনি মেশন রদময়মছন। রনশ্চয় আমগ  েেই জরুর  রেছু হমব।’ 

‘এেেো র েোনো রদময়মছন এবিং বমলমছন, রবশ্বরবদযোলময়  ছোত্রমদ  
এেেো প্ররেরনরধদল েোমদ  র সোচে রিো োমে  পক্ষ্ রথমে েো  সোমথ রদখো েম  
ড. আন্দোলুরস  সোমথ েোমদ  সোক্ষ্োমে  বযবস্থো েম  রদমে অনুম োধ েম রছল। 
রস সেয় ছোত্রমদ  এেজন রজেস রজোমসি েোমে িুমডন্ে র সোচে রিো োমে  এেেো 
রিোর্ল্ো  রদময়রছল। রিোর্ল্োম  র সোচে রিো োমে  েোগজ-পমত্র  েমধয এেেো 
রচ কুে রছল। েোমে জকনে রডওয়োই রলমখরছল, রজেস রজোমসি, েুরে প্ররেরনরধ 
দমল অবশ্যই থোেমব। রে রেোন েূমলয সোক্ষ্োমে  বযবস্থো ে মেই হমব। আ  নেুন 
র েোনো িোরেহ সুলেোন রেোহোম্মদ বোইপোস সিমে  ৯৯ নম্ব  বোরিেো িোমলো েম  
রদমখ আসমব। র েোনোেো রেোেো  রচমন রনয়ো  দ েো  হমব। এই রচ কুেেো রস 
সেয় গুরুত্বপূণে েমন হয়রন, এখন এেো রেোেো  েোমছ অেূলয হমে পোম , রজরি 
রজনো বমলমছন।’ 

আহেদ েুসো  েুখ উজ্জ্বল হময় উম মছ। রসই সোমথ েো  েমন দোরুণ এে 
রবস্ময়ও। রে এই রজরি রজনো? ছোত্র প্ররেরনরধ দল রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস  সোমথ 
সোক্ষ্োৎ ের ময় রদবো  জমন্য েো ো রজরি রজনো  েোমছ রেন রগময়রছল? আ  
রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলূরসই বো রেোন েো মণ রজরি রজনোমে দোওয়োে েম রছল 
ছোত্রমদ  সোমথ? রেরন রবশ্বরবদযোলময়  রেোন গুণী অধযোপে হমল এেেো অথে 
পোওয়ো রেে। রেন্তু ঐখোমন ইউরনিোরসেরে অব রেেমনোলরজমে রেোন অধযোপে 
রনই। েোহমল রে রেরন? 

িোবনোয় ডুমব রগময়রছল আহেদ েুসো। রজোমসিোইমন  েথো রশর্ হমলও 
উত্তম  আহেদ েুসো রেছু বমলরন। 
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রজোমসিোইন আবো  েথো বমল উ ল, ‘রে িোবছ? রে হমলো রেোেো ? েথো 
বলছ নো রে?’ 

‘হ্োাঁ, রজোমসিোইন রেোেো  বোন্ধবী রে র েোনো রদময়মছন, রসেো সরেযই 
অেূলয। রে রছমলেো রজরি রজনোমে রিোর্ল্ো েো রদময়রছল, েো ই নোে রজেস 
রজোমসি এবিং অনুেোন সেয হমল রবজ্ঞোনী  বোরিমে হোেলোেো ী গ্রুমপ  সোমথ 
রেরন েোমে রদমখরছমলন। সুে োিং এই র েোনো রবজ্ঞোনী  উেো  অরিেোমন  জমন্য 
অেযন্ত প্রময়োজনীয়। রেন্তু আরে িোবরছল রজোমসিোইন, রেোেো  এই বোন্ধবীরে রে? 
েেনো রদমখ েমন হমি, রেরন ইউরনিোরসেরে অব রেেমনোলরজ  অেযন্ত পর রচে 
রেউ অথবো প্রিোবশোলী ও গুণী এেজন অধযোপে হমবন। রেন্তু রজরি রজনো নোমে 
রেোন অধযোপে ঐ রবশ্বরবদযোলময় রনই। েোহমল রজরি রজনো নোেেো রে নেল? 
আে ো রেছু বুঝমে পো রছ নো রজোমসিোইন।’ 

থোেল আহেদ েুসো। 
‘আেো  েোমছ েো  নোে বদলোবো  দ েো  রে? নোেেো নেল বমল আেো  

েমন হমি নো। রেন্তু রেোেো  েথো র ে রে, রস রবশ্বরবদযোলময়  বি রেউ নো হমল 
এসব েেনো  সোমথ েোমে জরিে রদখো েোমি রেন?’ বলল রজোমসিোইন। 

‘রেন্তু ঐ নোমে রবশ্বরবদযোলময় রেউ রনই, এেোও রেো সেয! আেো  
আম েেো রবর্য় রবস্ময়ে  বমল েমন হমি, রবজ্ঞোনী  বোরিমে হোেলো হমি, এই 
খব েো রেরন পুরলশমে নো রদময় রেোেোমে রদমলন রেন! আবো  এখন এই রে, 
গুরুত্বপূণে রচর  ও র েোনো  খব  রেন রেোেোমে রদমলন! পুরলশমে স োসর  রদমে 
পো মেন। রেন্তু িোয়ো-রেরডয়ো রদয়ো  েে সেয় খ চ অেথো ে মলন রেন? সরেয 
আরেও রেছু বুঝমে পো রছ নো। েুরে সব রবর্ময় রজমজ্ঞস ে মল রে রেছু েমন 
ে মবন উরন?’ আহেদ েুসো বলল। 

‘রে রজমজ্ঞস ে ব?’ রজোমসিোইন বলল। 
‘রেেন রেরন এখন রেোথোয়? েো  সোমথ আরে েথো বলমে পোর  রেনো? 

েোাঁ  আ ও সহমেোরগেো আেোমদ  দ েো । রেরন েরদ রবশ্বরবদযোলয় এলোেোয় 
থোমেন, েোহমল আরে রেো েোমছই আরছ। আরে রগময়ও েো  সোমথ রদখো ে মে 
পোর । ইেযোরদ রবর্য় েোাঁ  েোমছ েুলমে পো ।’ আহেদ েুসো বলল। 
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‘রেন্তু এসব প্রে েম , এসব রবর্য় েুমল েো  নোে ও রপশো  পর চয় 
পোওয়ো েোমব বমল েমন হমি নো।’ বলল রজোমসিোইন। 

‘এেবো  েো  র েোনো জোনমল েো  সব পর চয়ই আে ো রব  ে মে 
পো ব। েো  নোে, রপশো রনময় আজ এ সেয় হ োৎ প্রে েুলমে রগমল আে ো েোমে 
সমন্দহ ে রছ িোবমে পোম ন।’ 

‘র ে বমলছ রজোমসিোইন। রেোমনোিোমব েোাঁমে রহে ে ো র ে হমব নো। 
শুরু রথমেই রেরন আেোমদ  রে সহমেোরগেো রদময় আসমছন, েো অেূলয। হমে 
পোম  আেোমদ  সমন্দহ র ে নয়। নোে হয়মেো েো  র ে আমছ। রবশ্বরবদযোলময়  
রশক্ষ্ে নো হময়ও েো  অবস্থোন এেন গুরুত্বপূণে রে সব জোয়গোয় রেরন আমছন। 
অথবো রেরন অন্য রবশ্বরবদযোলময়  রেউ হমে পোম ন। র ে আমছ, আসমল েো 
আে ো চোই, রস েথয রেরন রেো রদময়মছনই। আবো  রেরলমিোন ে মল বোই রদ বোই 
রেছু আমলোচনো ে মে পো ।’ আহেদ েুসো বলল। 

‘র ে আমছ, েেেো পোর  ে ব। রেোেো  এখন রে রপ্রোগ্রোে?’ বলল 
রজোমসিোইন। 

‘রেোেো  বোন্ধবী রজরি রজনো রে র েোনো রদময়মছন, রসেোই এখন 
আেোমদ  েোমগেে। রস রবর্য়েো রজনোম ল রেোস্তিোমদ  সোমথ আমলোচনো ে রছ।’ 

‘র ে আমছ, সেয় আ  নি ে ব নো। আরে  োখরছ। রি আেোরনল্লোহ। 
আসসোলোেু আলোইকুে।’ 

‘ওয়ো আলোইকুে সোলোে।’ 
রেোবোইল পমেমে র মখ েোেোল আহেদ েুসো বোইম   গোরি ও 

রহরলেপ্টোম   রদমে। রদখল বোরি  সোেমন রজনোম ল রেোস্তিো ও পুরলশ প্রধোন 
নোরজে এ মেন েো  গোরি  রদমে েোরেময় দোাঁরিময় আমছ। আহেদ েুসো বুঝল, 
আরে রেন রদর  ে রছ, রেন আরে দোাঁরিময় আরছ, এ রনময় েোমদ  েমন প্রমে  
সৃরি হময়মছ বমলই েো ো এরদমে রচময় দোাঁরিময় আমছ। 

আহেদ েুসো গোরি  দ জো খুমল রবর ময় এল। সিংমগ সিংমগ রজনোম ল 
রেোস্তিো েোেোল ও পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেনও ছুমে এল আহেদ েুসো  রদমে। 
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আহেদ েুসো  েোছোেোরছ এমসই রজনোম ল রেোস্তিো রজমজ্ঞস ে ল, ‘রে 
বযোপো  রে. খোমলদ খোেোন। নেুন রেোন খব  অথবো রেছু েমেমছ?’ 

রজনোম ল রেোস্তিো ো আহেদ েুসো  সোেমন এমস দোাঁিোল। 
আহেদ েুসো রজনোম ল রেোস্তিো  প্রমে  জবোব নো রদময় বলল, ‘িোরেহ 

সুলেোন রেোহোম্মোদ বোইপোস র োমড  ৯৯ নম্ব  বোরিেো  চো রদমে সোদো 
রপোশোমে  পুরলশ রদময় পোহো ো বসোমে হমব এখনই। লক্ষ্য  োখমে হমব ঐ বোরি  
অথবো রসখোনেো  অন্য রেউ েোমে সমন্দহ নো েম  রে, চো রদে রথমে বোরিেো  
উপ  রচোখ  োখো হমি। রেেীয় েথো হমলো, বোরিেোমে রেউ েোে ক্ষ্রে রনই, রেন্তু 
বোরি রথমে রেউ রবরুমল সবো  অলমক্ষ্য েোমে আেেোমে হমব।’ 

থোেল আহেদ েুসো। 
রজনোম ল রেোস্তিো ও নোরজে এ মেমন  রচোমখ রবস্ময় এবিং অমনে প্রে। 

রেন্তু আহেদ েুসো েোউমে রেোন প্রে নো ে মে রদময় পুরলশ প্রধোন নোরজে 
এ মেনমে বলল, ‘রে. এ মেন, এখরন আপনো  পুরলশমে রনমদেশ রদময় রদন।’ 

‘র ে আমছ স্যো । আরে রনমদেশ রদরি।’ বমল রেোবোইল েুমল রনল হোমে। 
এেেু সেয় রনময় রবর্দ রনমদেশ রদল। 

েথো রশর্ েম  রেোবোইল অি েম  রদময় নোরজে এ মেন আহেদ 
েুসোমে লক্ষ্য েম  বলল, ‘রেন্তু েোমে  ক্ষ্ো  জমন্য রেিংবো েোমে ধ ো  জমন্য 
আে ো বোরিেো  উপ  রচোখ  োখব স্যো ?’ 

‘সমন্দহ ে ো হমি, রেডন্যোপো  ো রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরসমে রনময় ঐ 
বোরিমে উম মছ।’ আহেদ েুসো বলল। 

রবস্ময় ও আনমন্দ পোমে রগল রজনোম ল রেোস্তিো ও নোরজে এ মেমন  
রচহো ো। েুহূেে েময়ে রেন েো ো েথো বলমে পো ল নো।  

প্রথে েুখ খুলল রজনোম ল রেোস্তিো। বলল রস, ‘রে. খোমলদ খোেোন, 
আপনো  েথো আেো  েোমছ েহোআনমন্দ  আ  েমপ্ন  েে লোগমছ। আপরন র ে 
বলমছন রেো! সরেযই আপরন এে েোিোেোরি এেদূ  পেেন্ত এমগোমে রপম মছন?’ 
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‘আেো  স্ত্রী রেরলমিোন েম রছমলন। আেোমদ  অেযন্ত সমচেন এেজন 
শুিোেোিংক্ষ্ী এই েথয আেোমদ  রদময়মছন। েোাঁ  রদয়ো েথয আমগও সেয প্রেোরণে 
হময়মছ।’ আহেদ েুসো বলল। 

‘আলহোেদুরলল্লোহ। আে ো রেোন প্রে েুলরছ নো রে. খোমলদ খোেোন। 
আেোমদ  রবস্ময় লোগমছ, রসোনো  হর ণেো এে েোিোেোরি হোমে  েুম োয় আসমব। 
এখন বলুন, আপনো  পর েিনো রে?’ 

‘এখন রসখোমন  ওয়োনো হমে চোই।’ আহেদ েুসো বলল। 
‘আে োও! েরদ আপরন র ে েমন েম ন।’ রজনোম ল রেোস্তিো বলল। 
‘এ অরিেোন রেো আপনোমদ । আরে সহমেোরগেো ে রছ েোত্র।’ বলল 

আহেদ েুসো। 
এেেু রথমেই বলল, ‘এ অরিেোনেো আেোমদ  হমব খুবই ঝুাঁরেপূণে। ও ো 

রবপদ বুঝমল রবজ্ঞোনীমে হেযোও ে মে পোম । আেোমদ  এ ধ মন  অবস্থো  
রশেো  হওয়ো চলমব নো।’ 

‘র ে রে. খোমলদ খোেোন! িযোনেো রে হমব এেেু িোবো প্রময়োজন।’ পুরলশ 
প্রধোন নোরজে এ মেন বলল। 

‘বলুন, রে ে ো েোয়।’ আহেদ েুসো বলল। 
েথো বলল পুরলশ প্রধোনই আবো । বলল, ‘রদমন  রবলোয় বোরিেো 

রগোপমন রেম ই  োখমে হমব, রেিোমব আপরন বমলমছন। গিী   োমে রগোপমন 
বোরিমে প্রমবশ ে মে হমব, েোমে ওমদ  এিোমনো এবিং রবজ্ঞোনীমে রন োপমদ 
উেোম   বযবস্থো ে ো েোয়।’ 

‘ োমে হমলও প্রথমে দল রবাঁমধ বো এেোরধে রলোে বোরিমে প্রমবশ ে ো 
সম্ভব নয়। বোরিমে সোবেক্ষ্রণে পোহো ো  বযবস্থো রনশ্চয় েো ো র মখমছ। ও ো রে  
রপময় রগমল দু’রে েেনো েেমব। এে. রবজ্ঞোনী  জীবমন  েো ো ক্ষ্রে ে মব অথবো 
দুই. রবজ্ঞোনীমে রনময় পোরলময় েোবো  সুমেোগ েো ো রনমব। এ বোরিমেও সুিে 
পমথ  বযবস্থো রনই েো বলো েোমব নো।’ আহেদ েুসো বলল। 

‘র ে রে. খোমলদ খোেোন! এ ধ মন  রেোন ঝুাঁরে রনয়ো েোমব নো। আপনো  
প োেশে রে? আে ো েোহমল রেিোমব এমগোমবো?’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো। 
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আহেদ েুসো িোবরছল। বলল, ‘চলুন ওখোমন রগময় রসেোন্ত রনয়ো েোমব। 
েমব আরে েমন ে রছ, রদমন রেিংবো  োমে, েখনই সম্ভব হয় আরে রগোপমন 
বোরিেোমে প্রথে প্রমবশ ে ব। আরে রেোবোইমল রেসেল রদব, েখন অবস্থো বুমঝ 
আপনো ো প্রমবশ ে মবন।’ 

‘রেন্তু রে. খোমলদ খোেোন, ও ো খুব রবপজ্জনে রলোে। ও ো েে রলোে 
রিেম  আমছ, েোও জোনো রনই। আপরন েরদ রবপমদ পমিন?’ বলল রজনোম ল 
রেোস্তিো েোেোল। 

‘রন োপমদ বোরিরেমে প্রমবশ েম  রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরসমে রন োপদ 
ে ো এখনেো  জমন্য সবমচময় বি েোজ এবিং এেো আেোমদ  ে মে হমব।’ 
আহেদ েুসো বলল। 

‘অবশ্যই রে. খোমলদ খোেোন। র ে আমছ, আে ো েোত্রো ে মে পোর ।’ 
বলল রজনোম ল রেোস্তিো। 

‘আেো  েমন হয়, আে ো সেমলই রিন্ন রিন্ন গোরিমে েোরি। সোদো 
রপোশোমে আ ও রেছু পুরলশ। েো োও এে গোরিমে দু’জমন  রবরশ েোমব নো। 
বোরিেো  উত্ত  পোমশই এেেো রহোমেল আমছ। আ  বোরি  রপছমন, েোমন পরশ্চে 
রদমে এেেো বি েরসজদ  ময়মছ। আ  দরক্ষ্ণ পোমশ এেেো েেুযরনরে 
হোসপোেোল। আেোমদ  রলোে ো  োস্তো  পোমশ অবস্থোন রনয়ো ছোিোও এই রেনরে 
স্থোনমে রেন্দ্র ে ো রহোে। আে োও রসখোমন অবস্থোন রনমে পোর । 

‘আশ্রময়  এেেো জোয়গো থোেো দ েো । রসই রহমসমবও রেন্দ্রগুমলো 
র েই হময়মছ। রেন্তু আপনো  রলোেমদ  বমল রদন রেন সব  োস্তো  উপ  রনরির 
অবম োধ থোমে। আ  রেউ রেন পোলোমে নো পোম ।’ েথো রশর্ েম ই আহেদ 
েুসো বলল, ‘আসুন, আে ো েোত্রো ের ।’  

বমল সোলোে রদময় আহেদ েুসো গোরি  রদমে এমগোমলো। 
‘র ে আমছ রে. খোমলদ খোেোন, আরে রবর্য়েো আবো  আেোমদ  

রলোেমদ  স্ম ণ ের ময় রদরি।’ নোরজে এ মেন বলল। 
রজনোম ল রেোস্তিো েোেোল সোলোে রনময় ‘গুডলোে রে. খোমলদ খোেোন’ 

বমল েো  গোরি  রদমে এমগোমলো। 
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এমগোমলো পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেনও। 
 
 
 
‘নো, থোেমবন নো ড. আন্দোলুরস। আ ও এেেু রবস্তোর ে বলুন, রসোডে নোমে 

রে অস্ত্র বের  েম মছন, রসেো রেিোমব িোিংশন েম ?’ 
েথোগুমলো বলরছল রডরিড ইয়োহুদ। 
রস এেেো রচয়োম  বমস। েো  পোমশ  রচয়োম ই বমসরছল আইজযোে 

রবরগন। 
েোমদ  সোেমন আম েেো েোম   রচয়োম  বোাঁধো অবস্থোয় বমস আমছন 

রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস। ড. আন্দোলুরস  পোমশই আম েেো েোম   রচয়োম  বোাঁধো 
অবস্থোয় আমছ রবজ্ঞোনী  সোমথ ধম  আনো েরহলো রগোময়ন্দো অরিসো । 

আ  েোমদ  সেলমে রেম  দোাঁরিময় আমছ পোাঁচ ছয়জন রিনগোনধো ী অস্ত্র 
বোরগময় এযোমেনশন অবস্থোয়। 

ে েো আন্ডো  গ্রোউন্ড এেেো েক্ষ্। রবশ বি। 
এেো িোরেহ সুলেোন রেোহোম্মদ র োমড  ৯৯নিং বোরিরে  এেেো েক্ষ্। 
বোরিেো চো রদে রথমে প্রোচী  রে ো। 
প্রোচী  রে ো জোয়গো  েোঝখোমন বোরিেো। 
বোরি  সম্মুখ িোমগ  প্রোচী   োস্তো রথমে েময়ে গজ রিেম ।  োস্তো রথমে 

প্রোচী  রগে পেেন্ত  োস্তো পোথ  রবছোমনো। রগমে গ্রীমল  দ জো। রগে রথমে এেেো 
পোথ  রবছোমনো পথ গোরি বো োন্দোয় রগমছ। গোরি বো োন্দো রথমে রেন ধোমপ  এেেো 
রসাঁরি রপম োমল বো োন্দো। বো োন্দোয় রসোজো এমগোমলই বোরিমে প্রমবমশ  েূল 
দ জো। রিেম  প্রমবশ ে মলই রবশোল এেেো লোউে। লোউমে  চো রদমে রবরিন্ন 
ের মডো । লোউমে  ডোন রদমে  দু’প্রোন্ত রদময় দুরে রসাঁরি উপম  উম  রগমছ। 
রসাঁরিগুমলো রদয়োমল  সোমথ েুি হময় উপম  উম  রগমছ। ওপোমশ  রসাঁরি  রগোিো  
পোমশ রদয়োমল  ময়মছ এেেো দ জো। দ জো রথমে এেেো রসাঁরি রনমে রগমছ 
আন্ডো  গ্রোউন্ড রলোম । 
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আন্ডো  গ্রোউমন্ড অমনেগুমলো েক্ষ্। 
েক্ষ্গুমলো রিো  এবিং রশেো  রহমসমব বযবহৃে হয়। ঐরেহ্বোহী 

সোম্রোমজয  রেন্দ্র রহমসমব েু ষ্ক সব েুে অথবো েুে-ঝুাঁরে  েমধয রছল। এেেোত্র 
রেেীয় রবশ্বেুে ছোিো  োন্ডোেুে পেেন্ত সেল েুমে  পম োক্ষ্ ও প্রেযক্ষ্ এে পক্ষ্ 
রছল েু ষ্ক। এজমন্য েু মষ্ক, রবমশর্ েম  শহ োঞ্চমল  বোরিমে আন্ডো  গ্রোউন্ড 
রশেো   ময়মছ। 

আন্ডো  গ্রোউন্ড রলো রে  এেেো বি ও রবমশর্ েমক্ষ্ ড. আন্দোলুরসমে 
রজজ্ঞোসোবোদ ে ো হমি। 

রডরিড ইয়োহুমদ  প্রমে  জবোমব ড. আন্দোলুরস বলল, ‘আরে বমলরছ, 
‘রসোডে’ রেোন অস্ত্র নয়, এেো আত্ম ক্ষ্ো  এেেো রেেোরনজে। এেো েোম ো রবরুমে 
নয়, অমন্য  রহিংসো  হোে রথমে রনমজমে  ক্ষ্ো  এেেো েোধযে েোত্র।’ 

‘েবু এেো অস্ত্র। অস্ত্রমে েো বযথে, রনরিয় েম , রেিংবো ধ্বিংস েম , রসেো 
অমস্ত্র  রচময়ও বি অস্ত্র। ‘রসোডে’ এ ধ মন ই এেেো িয়োবহ অস্ত্র। েোই রহোে, 
বলুন রেিোমব এেো িোিংশন েম ? এ  রবরসে েনমসপ্ট রে?’ ড. রডরিড ইয়োহুদ 
বলল। 

‘রনয়রন্ত্রে আমলোে েণো  এেেো রদয়োল উিন্ত ও অগ্রস েোন রে রেোন 
রেছু  গরেম োধ েম  এবিং এমে পৃরথবী  আবহোওয়ো  বোইম  রনময় ধ্বিংস েম । 
এেোই এ  েনমসপ্ট রে, ইরন্েমগ্রমেড আমলোে েণো  শরিেৃে রচৌম্বেত্ব ও 
সবেমিদী ক্ষ্েেো সুরনরদেি পেরে  রনয়ন্ত্রণ বযবস্থো  অধীমন উিন্ত অগ্রস েোন 
সেল রেেোরলে, নন-মেেোরলে বস্তুমে আেোমশই অবরুে এবিং েো  রবলয় েেোমে 
পোম ।’ বলল রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস। 

‘েো  েোমন আেোশপমথ  আক্রেণেো ী সব অস্ত্রমেই রসোডে ধ্বিংস ে মে 
পো মব। এ  অথে রসোডে েোনব েলযোমণ  বি অস্ত্র। েোই নয় রে?’ রডরিড ইয়োহুদ 
বলল। 

‘অবশ্যই। আরে রেো বমলরছ এেো আক্রেণ ে ো  রেোন অস্ত্র নয়, 
আত্ম ক্ষ্ো  েোধযে।’ বলল ড. আন্দোলুরস। 



র োমেলী দুমগে  123 

 

‘েোহমল বলুন, েলযোমণ  েোধযে রে রজরনসেো, েো  উপ  সেমল  
অরধেো  আমছ রেনো?’ ড. রডরিড বলল। 

ড. আন্দোলুরস েোেোল পর পূণে দৃরিমে রডরিড ইয়োহুমদ  রদমে। েো  
দু’রচোমখ অন্ধেো । রস পর ষ্কো  বুঝমে পো ল, রডরিড ইয়োহুমদ  েথো রেোন 
রদমে েোমি। 

িোবমে রগময় রডরিড ইয়োহুমদ  েথো  জবোব রদমে পো ল নো ড. 
আন্দোলুরস। 

রডরিড ইয়োহুদই েথো বমল উ ল আবো । বলল, ‘েেলজনে আরবষ্কো  
েো ও এেো  নয়। সেমল ই অরধেো  আমছ েো রথমে উপেো  রনয়ো । সুে োিং 
ড. আন্দোলুরস, ‘রসোডে’-এ  িেূেলো আে ো চোই।’ 

রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস  দৃরি েীক্ষ্ণ এবিং েুমখ  িোব শি হময় উম মছ। 
বলল, ‘আেোমে রে এজমন্যই রগ্রিেো  ে ো হময়মছ?’ 

‘ধন্যবোদ ড. আন্দোলুরস, আেোমদ  েমন  েথো আপরনই বমল রদময়মছন। 
হ্োাঁ, ড. আন্দোলুরস, আপনো  ঐ েহোেেমল  আরবষ্কোম   প্ররেই আেোমদ  রলোি। 
িেূেলো আদোময়  জমন্যই আে ো আপনোমে েুমল রনময় এমসরছ।’ 

‘বৃথোই েি েম মছন। এই িেূেলো আপনো ো রেন, দুরনয়ো  অন্য আ  
েোউমেই রদয়ো হমব নো।’ বলল ড. আন্দোলুরস। শি েে েো । 

‘সোধো ণিোমব সেমল  জমন্য েলযোণে  রেোন রেছু েরদ রেউ কুরক্ষ্গে 
েম   োখমে চোয়, রসেো অন্যোয়। আে ো এ অন্যোয় ব দোশে ে ব নো। আে ো 
েলযোমণ  েহৎ লমক্ষ্যই েো রছরনময় রনব। এজমন্যই আপনোমে এখোমন আনো 
হময়মছ।’ 

হোসল রবজ্ঞোনী আন্দোলুরস। বলল, ‘আপনো ো েলযোমণ  লমক্ষ্য নয়, 
েোনুমর্  অেলযোমণ  লমক্ষ্যই এই আরবষ্কো মে হোে ে মে চোন। আে ো এেো 
হমে রদব নো।’ 

‘রদমবন আপনো ো, েো জোরন বমলই রেো আে ো রসোডে-এ  রপেোমে রনময় 
এমসরছ। রদমবন নো রেন? েলযোমণ  আরবষ্কো , রেেন ধরুন রেোন ওর্ুধ, রগোেো 
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েোনব জোরে  সম্পদ। এ ধ মন  েলযোমণ  আরবষ্কো  ‘রসোডে’ কুরক্ষ্গে েম   োখো 
দু রিসরন্ধেূলে।’ বলল রডরিড ইয়োহুদ েম ো  েমে। 

‘উমেো েথো বলমছন। ‘রসোডে’-এ  িেূেলো আপনোমদ  হোে ে মে 
চোওয়োই দু রিসরন্ধেূলে। এেেো জেন্য উমেশ্য রনময়ই আপনো ো ‘রসোডে’-এ  
িেূেলোমে হোে ে মে চোমিন।’ 

আইজযোে রবরগন এেক্ষ্ণ েথো বমলরন। েো  রচোমখ  দৃরি েীক্ষ্ণ হময় 
উম মছ। বোমজ  েে রহিংস্র রশেো ী  দৃরিমে রস েোরেময় আমছ ড. আন্দোলুরস  
রদমে। বলল, ‘দু রিসরন্ধেো রে ড. আন্দোলুরস?’ 

‘রসোডে-এ  রে িেূেলো, েো রদময় শুধু রসোমডে  েে আত্ম ক্ষ্ো  অস্ত্র নয়, 
আক্রেমণ  অস্ত্রও বের  হমে পোম । এই আক্রেণোত্মে অস্ত্র হমব আত্ম ক্ষ্ো  অস্ত্র 
‘রসোডে’-এ  সম্পূণে রবপ ীে ও িয়োবহ। সেরিে ও শরিেৃে রিোেমন  েরনয়রন্ত্রে 
ও েউৎরক্ষ্প্ত রিোেন-এযোম ো পৃরথবী  রে রেোন স্থোন রথমে রে রেোন স্থোমন  রবোেো, 
রক্ষ্পণোস্ত্র েোইমলো এবিং অস্ত্র গুদোে রনমজই খুাঁমজ রনময় রচোমখ  পলমে রসগুমলোমে 
রনরস্ক্রয় ও রন রস্থে েম  রদমে পোম । আপনোমদ  দু রিসরন্ধ হমলো রসোমডে  
িেূেলো হোে েম  এই অস্ত্র বের  েম  রগোেো পৃরথবী দখল েম  রনয়ো।’ 

আইজযোে রবরগন এবিং রডরিড ইয়োহুমদ  রচোখ-েুখ উজ্জ্বল হময় উম মছ। 
রেন আেোমশ  চোাঁদ েো ো হোমে রপময় রগমছ। 

েো ো এেেোই অরিিূে হময় পমিরছল রে, েৎক্ষ্ণোে রেোন েথো েো ো 
বলমে পোম রন। 

রন বেো রিমঙ প্রথে েথো বলল আইজযোে রবরগন। বলল, ‘ধন্যবোদ 
ডক্ট , আে ো েো রজমনরছ, আপরন েো রনরশ্চে ে মলন। এখন আসুন, আে ো 
এেেো রডল ের । আে ো রসোমডে  িেূেলো চোই, রবরনেময় েো চোইমবন রদমে  োরজ 
আরছ। েোেো  রে অিংে বলমবন, রসই অিংেই আে ো রদব। বলুন ডক্ট ।’ 

হোসল ডক্ট  আন্দোলুরস। বলল, ‘আরে এেজন রবজ্ঞোনী, বযবসোয়ী নই। 
েোছোিো আেো  গমবর্ণো েোনব েলযোমণ  উমেমশ্য। পৃরথবী  সবমচময় বি পবেে 
রহেোলয়। ঐ রহেোলয় পর েোণ অথে রদমলও আরে েোনুমর্  সোমথ রবশ্বোসেোেেেো 
ে ব নো, িেূেলোরে আে ো রদব নো।’ 
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গম্ভী  হময় উ ল আইজযোে রবরগন ও রডরিড ইয়োহুমদ  েুখ। েোমদ  
রচোমখ  দৃরি েীব্র হময় উম মছ। দু’জন দু’জমন  রদমে এেবো  েোেোল। েো প  
আইজযোে রবরগন রচোখ েুর ময় েোেোল ড. আন্দোলুরস  রদমে। েুহূমেে  জমন্য 
এেবো  রচোখ বুজল। েো প  রচোখ খুমল বলল, ‘ডক্ট , রনশ্চয় এেো আপনো  রশর্ 
েথো নয়। রশর্ েথো  আমগ আ ও অমনে রেছুই বোরে আমছ। হ্োাঁ বলুন ডক্ট , 
আেোমদ  েথোয়  োরজ হময় েোন,  োরজ নো হময় আপনো  অন্য রেোন উপোয়ও 
রনই।’ 

‘নো, আেো  রশর্ েথোই বমল রদময়রছ।’ বলল ডক্ট  আন্দোলুরস। 
রচোখ দু’রে জ্বমল উ ল আইজযোে রবরগমন । েোেোল রডরিড ইয়োহুমদ  

রদমে। বলল, ‘আপনো  রেশন শুরু েরুন রে. রডরিড। নি ে ো  েে সেয় 
আেোমদ  হোমে রনই।’ 

রডরিড ইয়োহুদ েোেোল ড. আন্দোলুরস  রদমে। েোম   রচয়ো রেমে হোে, 
পোসহ রগোেো রদহ শি েম  বোাঁধো ড. আন্দোলুরস । এেেোত্র েোথো ছোিো রদমহ  
রেোন অিংশ এেেু নিোবো  উপোয় রনই। রচয়োম   েলো রথমে এেেো ববদুযরেে 
েো  রবর ময় েোমপেমে  েলোয় েুমে রগমছ। 

পোমশ  রচয়োম  ড. আন্দোলুরস  সোমথ রেডন্যোপ েম  আনো েরহলো 
রগোময়ন্দো অরিসো  সোইরে ইসেোইলমে রচয়োম   সোমথ এেইিোমব রবাঁমধ  োখো 
হময়মছ। েো  রচয়োম   েলো রথমেও এেেো ববদুযরেে েো  েোমপেমে  েলোয় েুমে 
রগমছ। 

রডরিড ইয়োহুদ রচোখ েুর ময় রনময় েোেোল সোইরে ইসেোইমল  রদমে। 
বলল, ‘েযোডোে, আপনো  েোেীমে বুঝোন। এেো েো  গমবর্ণোগো  রেিংবো ড্রইিংরুে 
নয়। এখোমন ওাঁমে সিংবধেনো রদবো  জমন্য আনো হয়রন। আনো হময়মছ িেূেলো 
আদোময়  জমন্য! এ লমক্ষ্ েো ে ো দ েো  আে ো েোই ে ব। আপরন েোাঁমে 
বুঝোন।’ 

রগোময়ন্দো অরিসো  সোইরে ইসেোইমল  রচোমখ-েুমখ রবস্ময় িুমে উম মছ। 
বলল, ‘আপনোমদ  িুল হমি। আে ো েোেী-স্ত্রী নই, আরে েোাঁ  এেজন েেেচো ী, 
রসরেউর রে  রদেেো আরে রদরখ।’ 
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‘আপরন রেথযো েথো বলমছন। আেোমদ  রবোেো সোজোমে চোইমছন। 
রবজ্ঞোনী  সোমথ েোাঁ  স্ত্রীমে ধম  এমনরছ, রসেো বুমঝই পর চয় রগোপন ে মে 
চোইমছন। রেথযো েথো বমল লোি হমব নো।’ 

বমলই রডরিড ইয়োহুদ রচয়োম   এেেো হুে রথমে র মেোেেো রেমন রনময় 
বলল, ‘ড. আন্দোলুরস, রেউ েথো নো শুনমল েোমে েথো রশোনোবো  িেূেলো আেোমদ  
আমছ। রস  েে এেেো িেূেলোই আে ো এখন প্রময়োগ ে রছ। র রড স্যো ।’ 

রডরিড ইয়োহুমদ  েজেরন র মেোেে েমন্ট্রোমল  এেেো লোল রবোেোমে রচমপ 
বসল। 

সিংমগ সিংমগ ঝোাঁরে রদময় উ ল ড. আন্দোলুরস  রদহ। অসহনীয় 
েন্ত্রণোেোে  এেেো আেে রচৎেো  রবর ময় এল ডক্ট  আন্দোলুরস  েে রথমে। ড. 
আন্দোলুরস  হোে, পো রেন সবেশরি রদময় প্ররেবোদ ে রছল। শি েম  বোাঁধো 
রসমে  েডে রদমহ েোেমি বমসরছল। রসই েোেমি পোেলো চোেিো  ওপম   অিংশ 
রেমে দু’িোগ হময় রগল। দু’হোে ও দু’পোময়  বোাঁধমন  স্থোন রথমে ঝ  ঝ  েম  
 ি রবর ময় এল। েো  দু’রচোখ রবমস্ফোর ে হময় রিমে পিো  উপক্রে হমলো। 
েেক্ষ্ণ রডরিড ইয়োহুমদ  েজেরন লোল রবোেোে রচমপরছল, েেক্ষ্ণ ড. আন্দোলুরস  
আেে রচৎেো  থোমেরন। 

রবোেোে রথমে েজেরন উ ল। 
রচৎেো  ধীম  ধীম  রথমে রগল। 
েো  েোথোেো রচয়োম   আশ্রময় েমল পিল। রচোখ দু’রে েো  বুমজ রগমছ। 
আইজযোে রবরগন ও রডরিড ইয়োহুমদ  েুমখ প্রশোরন্ত। সোইরে ইসেোইমল  

রচোমখ েুমখ আেিংে। রস িোবমছ, িেূেলো নো রপমল েো ো রবজ্ঞোনীমে রেম  রিলমে 
পোম । অন্যরদমে ‘রসোডে’-এ  িেূেলো সম্পমেে রস েো রজমনমছ, েোমে এই িেূেলো 
রেছুমেই এমদ  হোমে রদমবন নো রবজ্ঞোনী। েোহমল? প্রমে  উত্ত  িোবমে রগময় 
রোঁমপ উ ল সোইরে ইসেোইল। 

‘ড. আন্দোলুরস েথো বলুন। রে িোবমছন আেোমদ  প্রস্তোব সম্পমেে।’ বলল 
আইজযোে রবরগন। 

ড. আন্দোলুরস রস্থ , রন ব। েথো বলল নো, রচোখও খুলল নো। 
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আইজযোে রবরগমন  রচোমখ আবো  আগুন রদখো রগল। েোেোল রস রডরিড 
ইয়োহুমদ  রদমে।  

ড. ইয়োহুমদ  হোমে  র মেোেে েনমট্রোল আবো  নমি উ ল। েো  েজেরন 
আবো  সরক্রয় হমলো। রচমপ বসল রসই লোল রবোেোমে। 

শি বোাঁধমন  েমধযও রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস  রদহ লোরিময় ও ো  রচিো 
ে ল। আ  েুখ রথমে রবর ময় এল বুে িোেো রচৎেো । 

হোে পোময়  বোাঁধন রথমে রিনরে রদময় রবর ময় এল েোজো  ি। েন্ত্রণো  
অসহনীয় েীব্রেোয় বি হময় রব  হময় আসো রচোখ দু’রে েো  রেন রিমে েোমি। 

সুইচ রথমে রডরিড ইয়োহুদ েো  েজেরন নো রেোলো পেেন্ত ড. আন্দোলুরস  
বুেিোেো রচৎেো  থোেল নো। 

পোমশ  রচয়োম  বোধো সোইরে ইসেোইল রচৎেো  েম  উ ল, ‘আপনো ো 
এেো রে ে মছন! উরন এেজন রবজ্ঞোনী। দয়ো েম  এই অেোনুরর্ে েোজ বন্ধ 
েরুন।’ 

সুইচ রথমে েজেরন উ ল ইয়োহুমদ । 
রচৎেো  থোেমলো ডক্ট  আন্দোলুরস । েো  েোথোেো রনরেময় পিল 

রচয়োম । রচোখ বুমজ রগমছ েো । রচয়োম   হোেমল বোধো দু’হোে েো  েোাঁপমছ।  ি 
গরিময় পিমছ রচয়োম   হোেো রদময়। 

‘েযোডোে, আে ো রেো এই খো োপ পমথ রেমে চোইরন। উরন বোধয 
েম মছন। আপরন েোমে বলুন, িেূেলো উরন আেোমদ  রদময় রদমে  োরজ রহোন।’ 
সোইরে ইসেোইমল  রদমে রচময় বলল রডরিড ইয়োহুদ। 

সোইরে ইসেোইল রেছু বলো  আমগই লোন্ত, েোাঁপো েম  ডক্ট  আন্দোলুরস 
বলল, ‘েযোডোে সোইরে ইসেোইল, আপরন ওমদ  বমল রদন, রেোন রনেেোেন েম ই 
েো ো েো চোয় েো পোমব নো। আ  আেোমে ও ো রেম  রিলমে পো মব নো। েো ণ 
েোমে েোমদ  রসোনো  রডে েো ো রচ েম  হো োমব।’ 

রহো রহো েম  রহমস উ ল আইজযোে রবরগন। বলল, ‘আপরন অেোিোরবে 
বুরেেোন রবজ্ঞোনী। আেোমদ  উমেশ্য র ে বুমঝমছন। রেন্তু এেো বুমঝনরন রে, 
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আে ো েেদূ  পেেন্ত রেমে পোর । েো ো বদরনে শে রনেেোেন হজে ে মে পোম , 
েো ো রেন্তু েোনরসে চোমপ রেোমে  েে গমল েোয়।’ 

এেেু থোেল আইজযোে রবরগন। 
পোমশ  রেপময়  গ্লোস রথমে েময়ে রেোে পোরন রখল। েো প  এেেো 

হোসল। বলল, ‘ড. আন্দোলুরস, আপনো  উপ  আেোে আপরন সহ্ েম মছন, রেন্তু 
সোইরে ইসেোইমল  উপ  এ ধ মন  আেোে আপরন েেক্ষ্ণ সহ্ ে মবন? 
এখোমনই রশর্ নয়। অস্ত্র আেোমদ  আ ও আমছ। আপনো  রচোমখ  সোেমন রববস্ত্র 
সোইরে ইসেোইল েোনুর্-হোময়নো  েো ো লুরেে হমব, েো প ও আপরন েেক্ষ্ণ চুপ 
েম  থোেমবন।’ 

েথো রশর্ েম  আইজযোে রবরগন েোেোল আবো  রডরিড ইয়োহুমদ  
রদমে। বলল, ‘এবো  সোইরেমে রেছুেো নোচোন রে. ইয়োহুদ। েো ও রেছু গোন 
আে ো শুরন।’ 

চেমে উম  রচোখ খুলল রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস। েো  রচোমখ-েুমখ উমেগ, 
রে উমেগ েো  রচোমখ-েুমখ ের ন রনেেোেমনও িমুে উ মে রদখো েোয়রন। রচয়োম  
এরলময় পিো েোথো েুমল রস বলল, ‘সোইরে ইসেোইল আেো  স্ত্রী নন। রেরন এেজন 
রনমদেোর্ েরহলো। েোাঁমে আপনো ো রছমি রদন। দোরব আপনোমদ  আেো  েোমছ। 
আেোমে রনময় আপনো ো েো ইিো েোই েরুন।’ 

আইজযোে রবরগমন  আবো  রসই অট্টহোরস। বলল, ‘আে ো র ে 
রসমলেশন েম রছ। এ ওর্ুমধই েোজ রদমব। আগোও রডরিড ইয়োহুদ।’ 

রডরিড ইয়োহুদ র মেোেেেো হোমে েুমল রনল আবো । 
র ে এই সেয় দ জোয় নে হমলো। দ্রুে নে হমলো প প  রেনবো । এ  

অথে রেউ জরুর  সোক্ষ্োৎ চোয়। 
আইজযোে রবরগন েোেোল রডরিড ইয়োহুমদ  রদমে। রডরিড ইয়োহুদ উম  

দোাঁিোল। দ জো  রদমে েু  দোাঁরিময় বলল, ‘রিেম  এস।’ 
রিেম  প্রমবশ ে ল রজেস রজোমসি। েো  রচোমখ-েুমখ উমেগ। 
‘রে বযোপো  রজেস, রেোেোমে উরেগ্ন েমন হমি! রেোন খব ?’ রজজ্ঞোসো 

রডরিড ইয়োহুমদ । 
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‘স্যো , বোরিেো  চো রদমে নেুন রেছু রলোমে  আনোমগোনো রদখো েোমি। 
আেোমদ  ইনি েো  ো বলমছ, রলোেগুমলো সোদো রপোশোমে পুরলশ হমে পোম ।’ 

রডরিড ইয়োহুমদ  রচহো োয় রেউ রেন এে  োশ েোরল রেমল রদল। বলল, 
‘খব েো রে র ে? এেো রে েম  সম্ভব? বোরিেোমেো আে ো রনময়রছ েোত্র সোে রদন 
হমলো। আেোমদ  রলোে োও জোমন নো। আেোমদ  রলোে ো েো ো আজ এখোমন 
এমসমছ, েো োও এই বোরিেো প্রথে রদখল। রেিোমব এেো বোইম   রেউ জোনমে 
পোম ? রলোেজন রে পুরলমশ  েো রে েম  জোনো রগল?’ 

আেোমদ  রলোে ো েোমদ  সোমথ রেলো-মেশো  িমল েোমদ  েথোবোেেো 
শুমন এবিং বোরিেো  উপ  রচোখ  োখো রদমখ েোমদ  সমন্দহ হময়মছ। সবমশর্ 
এইেোত্র খব  রপলোে ঐ রলোেমদ  এেজন রেোবোইমল েোউমে বলমছন, এেজন 
রবখযোে রলোেমে রেডন্যোপ ে ো  েেনো েমেমছ। উেো  েোজ রশর্ নো হওয়ো পেেন্ত 
েোমদ  থোেমে হমব। এই েথো  প  এখন আ  সমন্দমহ  রেোন অবেোশ রনই।’ 
বলল রজেস রজোমসি। 

উম  দোাঁিোল আইজযোে রবরগনও। 
রসও এমস দোাঁিোল রডরিড ইয়োহুমদ  পোমশ রজেস রজোমসমি  েোমছ। 

েোমদ  সেমল  েুখ পোণ্ড ু, িযোেোমশ রদখোমি। বলল আইজযোে রবরগন, 
‘ধন্যবোদ রজেস, খব েো রপমে রে আ ও রদর  হয়রন এজমন্য ঈশ্ব মে ধন্যবোদ। 
েথো শুমন েমন হমি, ও ো েেবযোে রিমজ এখনও আমসরন। রনশ্চয় ও ো রেোন 
রেছু  অমপক্ষ্ো ে মছ। এ ই সুমেোগ আেোমদ  গ্রহণ ে মে হমব।’ 

এেেু থোেল আইজযোে রবরগন। 
রচোখ েুলল রডরিড ইয়োহুমদ  রদমে। বলল, ‘রে. রডরিড ইয়োহুদ, 

আন্ডো  গ্রোউন্ড গযোম মজ েয়রে গোরি আমছ?’ 
‘দু’রে বুমলেপ্রুি গোরিসহ সোেরে গোরি আমছ।’ বলল রডরিড ইয়োহুদ। 
‘রলোেমদ  ডোে। এমদ  দু’জনমে বুমলেপ্রুি গোরিমে রেোল। এ 

গোরিমে আরে উ ব এবিং রজেসসহ উ মব আ ও রেনজন। অন্য বুমলেপ্রুি 
গোরিমে েুরে উ মব েয়জনমে রনময় বোরে ৫ রে গোরিমে অবরশি জনশরি উ মব। 
সোেরে গোরি দু’গ্রুমপ িোগ হমব। এেেো গ্রুপ আপনো  রনেৃমত্ব েোমব দরক্ষ্মণ  পথ 
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ধম । আ  অন্য গ্রুপ রনময় আরে েোব উত্ত  রদমে। এমে ও ো রবভ্রোরন্তমে পিমব 
এবিং ওমদ  জনশরি িোগ হময় েোমব। এ  জমন্য েোমদ  গোরিও লোগমব। েোমদ  
এই অপ্রস্তুরে হমব আেোমদ  জমন্য বি সুমেোগ।’ 

েুখ উজ্জ্বল হময় উ ল রডরিড ইয়োহুমদ । বলল, ‘ধন্যবোদ রে. রবরগন। 
এ সেময়  জমন্য এ  রচময় িোমলো পর েিনো আ  হয় নো। রেন্তু রবরুবো  েুমখই 
েরদ আে ো আক্রেমণ  েুমখ পরি!’ 

‘রস ধ মন  আক্রেণমে বযথে েম  রদবো  জমন্যই সোেরে গোরি এে 
সোমথ রব  হমে হমব। েোমদ  েোৎক্ষ্রণে ঐ আক্রেণ সোেরে গোরিমে রেোেোরবলো  
জন্য েমথি হমব নো। েো ো বোিরে প্রস্তুরে রনবো  আমগই আে ো েোমদ  আওেো  
বোইম  চমল েোব।’ বলল আইজযোে রবরগন। 

‘ োস্তো  দু’ধোম ও ওমদ  রলোে রেোেোময়ন আমছ বমল েমন ে ো হমি।’ 
রজেস রজোমসি বলল। 

‘ওসব বোধো ধেেবয নয় রজেস। রেোন গোরি  দৃঢ় সিংেি গরেমে 
আেরস্মে রচিোয় রেোেোরবলো সহজ নয়। ও রবর্ময় রচন্তো ে ো  রেছ ুরনই।’ 

েথো রশর্ েম ই েোেোল রডরিড ইয়োহুমদ  রদমে। বলল, ‘আরে বের  
হময় উপম  েোরি রে. রডরিড ইয়োহুদ। এমদ  এখরন গোরিমে রনন। পোাঁচ রেরনমে  
েমধযই সবগুমলো গোরি এ বোরি রথমে রবর ময় েোমব, আরে এেোই চোই।’ 

বমলই আইজযোে রবরগন উপম  ও ো  রসাঁরি  রদমে চলল। অন্যরদমে 
রডরিড ইয়োহুদ র মেোেে েনমট্রোমল  ‘েল’ রবোেোমে চোপ রদময় র মেোেে 
েনমট্রোলমে েুমখ  েোমছ রনময় বলল, ‘সোেরে গোরিই র রড ে । রেন চো  
রেরনমে  েমধযই আে ো রবরুমবো। ইে ইজ অযোন ইেো মজরন্স। ওিো ।’ 

র মেোেেেো েুখ রথমে সর ময়ই চো রদে রেম  দোাঁরিময় থোেো 
রস্টনগোনধো ীমদ  উমেশ্য েম  বলল, ‘রেোেোমদ  দু’জন এস। এমদ  বোাঁধন 
খুমল রদময় হোে-পো রবাঁমধ রিল। েুমখ িোমলো েম  রেপ রপস্ট েম  দোও। েো প  
রনময় চল গযোম মজ। আ  রজেস রজোমসি, ওরদমে রদখ গোরি র ে  োে র রড 
হমি রেনো।’ 
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রডরিড ইয়োহুমদ  েথো রশর্ হবো  সিংমগ সিংমগ ‘ইময়স স্যো ’ বমল 
রজেস রজোমসি ছুেল গযোম মজ  রদমে। 

দু’জন রস্টনগোনধো ী ড. আন্দোলুরস ও সোইরে ইসেোইমল  বোাঁধন রখোলো 
শুরু েম মছ। 

রডরিড ইয়োহুদ পমেে রথমে েো  রেোবোইল েুমল রনল। েো  েজেরন 
অরস্থ  হমলো রেোবোইমল  ‘েী’গুমলো  উপ  এেেো েল ে ো  জমন্য। 
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৬ 
রগোমর্ল্ন হমনে  এেদে পরশ্চে প্রোন্ত এলোেো  লোইওিো -৩ জিংশন রদময় 

িোরেহ সুলেোন রেোহোম্মদ বোইপোস র োমড প্রমবশ েম রছল। 
বোইপোস র োড ধম  েীম   গরেমে পূবে রদমে এরগময় চমলমছ আহেদ 

েুসো  গোরি। 
ডযোশ রবোমডে  োখো রেোবোইল রবমজ উ ল আহেদ েুসো । 
রেোবোইল হোমে রনময় রস্ক্রমন  রদমে েোরেময় রদখল েলেো রজনোম ল 

রেোস্তিো  েোছ রথমে এমসমছ। আহেদ েুসো দ্রুে রেোবোইলেো েোমন  েোমছ েুমল 
রনল। এ সেয় রজনোম ল রেোস্তিো  রিোন রনশ্চয় রেোন রছোে েো মণ নয়। েো োও 
এই বোইপোস র োমড  রবপ ীে র োড ধম  আসমছ। রজনোম ল রেোস্তিো  িোরেহ 
সুলেোন রেোহোম্মদ বোইপোস সিমে প্রমবশ েম মছ রগোমর্ল্ন হনে এলোেো  জিংশন 
নিং ৫ রদময়। েোমদ  গোরি ছুমে আসমছ পরশ্চে রদমে। েোমদ  গোরি বোইপোস র োড 
ধম  ৯৯ নোম্বো  বোরি  রদমে আসমছ। আসমছ আহেদ েুসো োও। 

রেোবোইল েুমল রনময় সোলোে রদমেই ওপ্রোন্ত রথমে রজনোম ল রেোস্তিো  
দ্রুে েে শুনমে রপল আহেদ েুসো। বলল, ‘রে. খোমলদ খোেোন, এই েোত্র ৯৯ 
নোম্বো  বোরি  এলোেো রথমে আেোমদ  জোনোল, বোরিেো রথমে েময়েরে গোরি 
রবর ময় এমসমছ। েো ো পোলোমি।’ রজনোম ল রেোস্তিো  উরেগ্ন ও উমত্তরজে েে। 

‘ও ো রেোন রদমে পোলোমি?’ রজমজ্ঞস ে ল আহেদ েুসো। 
‘জোনো েোয়রন। ও েথো রশর্ ে মে পোম রন, েো  আমগই রস রগোলো-

গুলী  েমধয পমি েোয়। সম্ভবে েো  রেোবোইল পমি েোয়, রেন্তু রেোবোইল বন্ধ 
হয়রন। আরে েো  রেোবোইমলও রেছুক্ষ্ণ রগোলো-গুলী  শব্দ রপময়রছ।’ 

‘ওমদ  পোলোবো  সম্ভোবয রুে রে হমে পোম  রজনোম ল?’ বলল আহেদ 
েুসো। 
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‘রন োনব্বই নোম্বো  বোরি  সোেমন এেেো েোনে রনবো  পোস-পময়ন্ে আমছ। 
সুে োিং বোইপোস র োমড  পূবে- পরশ্চে রে রেোন রদমে েো ো রেমে পোম ।’ 
রজনোম ল রেোস্তিো বলল। 

‘র ে আমছ, আেো  েমন হয় রেোেোময়ন ে পুরলশ ওমদ  গোরিগুমলো  
গরেম োধ ে মে রচিো েম রছল এবিং পুরলশ পোেো আক্রেমণ  রশেো  হয়। 
পুরলমশ  ক্ষ্রেও হময়মছ বমল েমন হয়। এই েো মণই ওরদে রথমে ইনি মেশন 
আসো বন্ধ হময়মছ।’ 

আহেদ েুসো েথো বলরছল এবিং ইস্তোমু্বমল  রসরে েযোমপ  উপ ও রচোখ 
বুলোরিল। বোইপোস র োমড  ৯৯ নোম্বো  বোরি  অবস্থোনেো রদমখ রনময় বলল, 
‘রজনোম ল রেোস্তিো, আেো  েমন হয় েরদ ও ো পূবে রদমে রগময় থোমে, েোহমল 
এখরন ওমদ  সোক্ষ্োে আপনো ো রপময় েোমবন।’ 

‘ইউ আ   োইে খোমলদ খোেোন। আরে রদখমে পোরি ডোমন  রি ো   োস্তো 
রদময় ৪েো গোরি রজোেবে হময় ছুমে আসমছ। েোমদ  েমধয এেেো বুমলেপ্রুি গোরি। 
সোেমনই ওদরেম   োস্তোয় েোবো  েোনে-পময়ন্ে। আে ো ওমদ  গরেম োধ ে ব। 
ওমে খোমলদ খোেোন।’ 

রজনোম ল রেোস্তিো  রেোবোইল অি হময় রগল। 
আহেদ েুসো রেোবোইলেো ডযোশ রবোমডে র মখ দু রবনেো েুমল রনময় 

সোেমন   োস্তো  উপ  রচোখ বুলোন। আহেদ েুসো  এখোন রথমে ৯৯ নোম্বো  বোরিেো 
রজনোম ল রেোস্তিোমদ  অবস্থোমন  েুলনোয় রেগুণ দূম । আ  বোইপোমস  এই 
রদেেো রগোমর্ল্ন হমনে  এলোেো অরেক্রে েম  শহম   পরশ্চে প্রোমন্ত  পোবেেয 
উপেে েুম  উত্তম   পোবেেয িূরে  রদমে এরগময় রগমছ। 

আহেদ েুসো বুঝমে পো ল নো পলোেে ো অমপক্ষ্োেৃে এই রন োপদ রুে 
বোদ রদময় পূবে রদমে জিংশন ৫-এ  রদমে রগল রেন! ওরদেেো  রেো দরক্ষ্মণ 
রগোমর্ল্ন হনে ও পূমবে বসি োস েো ো রলোজ হময় রগমছ। ও ো এই সেময় রগোমর্ল্ন 
হনে রেিংবো বসি োমস  ব্রীমজ উ ো  ঝুাঁরে রনমব, এেোয় সোয় রদমি নো েো  েন 
রেছুমেই। 
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হ োৎ আহেদ েুসো  েমন হমলো ও ো েযোমেোমলমজ  আশ্রয় রনয়রন রেো। 
পুরলশমে রবভ্রোন্ত ে ো  জমন্য েো ো দু’িোগ হময় দু’রুেমেই বযবহো  ে মে 
পোম । এমে পুরলমশ  প্ররেম োধ শরি দু’িোগ হময় েোমব এবিং দু’িোমগ  
রেোনিোমগ রবজ্ঞোনী ো আমছন, এেো রনময় রেধোয় পিমব পুরলশ ো। আম েেো 
রেৌশলও েো ো ে মে পোম । রসেো হমলো, দু’রুমে েোওয়ো দু’িোমগ  রেিোমগ 
রবজ্ঞোনী ো থোেমবন নো, রসিোমগ গোরি  সিংখযো রবরশ র মখ রন োপত্তো  রবরশ 
বযবস্থো েম  পুরলমশ  দৃরি রসরদমে রবরশ আেৃি র মখ অন্য িোমগ রবজ্ঞোনীমদ  
রনময় রন োপমদ পোরলময় েোওয়ো  রচিো ে মে পোম । এেো িোবমে রগময় রজনোম ল 
রেোস্তিোমদ  রদমে েোওয়ো ৪রে গোরি  রজোেবে েোত্রোমে রেছুেো প্রদশেনী বমল েমন 
হমলো আহেদ েুসো  েোমছ। আহেদ েুসো  এই িোবনো র ে হওয়ো  অথে এই 
বোইপোমস  পরশ্চেেুখী রুে ধম  ওমদ  রেোন গোরি রে এরগময় আসমছ! 

এই রচন্তো  সোমথ সোমথই আহেদ েুসো এেেো রসেোন্ত রনময় রনল। ডোন 
পোমশ রি ো  র োডরেমে েোওয়ো  জন্য সোেমন এমস পিো পোস-পময়মন্ে গোরি 
েুর ময় রনল। 

 িং সোইড রদময়ই েোঝোর  গরেমে এরগময় চলল আহেদ েুসো  গোরি। 
বোইপোস খুব বযস্ত নয়, রেন্তু গোরি চলোচল ে মছ খুব েেও নয়। এই গোরি 

চলোচমল  েমধযই আহেদ েুসো  গোরি র ে  োস্তো  েোঝখোন রদময় রেধোহীন গরেমে 
এরগময় চলমছ। সোেমন রথমে আসো গোরিগুমলোই ব িং আহেদ েুসো  গোরি  
রবপম োয়ো গরে রদমখ েোমদ  গরে র ে েম  রনমি। 

এিোমব চলো  রের শ রসমেন্ডও পো  হয়রন। বোইপোস সিমে  
ডোনরদমে  এেেো সিংমেোগ  োস্তো  রথমে এেেো রেোে  সোইমেল দ্রুে রবর ময় 
এল। 

রেোে  সোইমেমল এেজন পুরলশ অরিসো । েোথোয় হ্োে, রশোর্ল্ো  
বযোমন্ড লোল  িংময়  ডবল রক্রমসন্ে রথমে বুঝো েোমি িোস্ট রগ্রমড  এেজন পুরলশ 
অরিসো  রস। 

পুরলশ অরিসোম   রেোে  সোইমেলরে রবদুযৎ গরেমে এরগময় আহেদ 
েুসো  গোরি  সোেমন রগময় গোরি   োস্তো ব্ল্ে েম  দোাঁিোল। 
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েো  রেোে  সোইমেমল  সোেমন পেেন্ত রগময় হোডে রব্রে ের্ল আহেদ 
েুসো। 

পুরলশ অরিসো  রেোে  সোইমেল রথমে রনমে পমিমছ। 
গোরি দোাঁি ের ময়ই আহেদ েুসোও গোরি রথমে রনমে পিল। আহেদ 

েুসো ঝোমেলোয় পিমে চোয় নো। আহেদ েুসো  অনুেোন সেয হমল ওমদ  সোমথ 
রদখো হওয়ো  খুব রবরশ রদর  রনই। 

গোরি রথমে দু’রেন ধোপ এরগময় পুরলশ অরিসোম   েুমখোেুরখ হমলো।  
আহেদ েুসো রদখল, পুরলশ অরিসো রে পাঁরচশ ছোরব্বশ বছম   এে 

েরুণী। 
‘েযোডোে, আরে দুুঃরখে। ইিো েম ই এবিং বোধয হময়ই আেোমে এই 

রবআইরন েোজরে ে মে হময়মছ। আেো  েমন হয় আরে বি ধ মন  এেেো েেনো  
েুমখোেুরখ হমে েোরি। আরে আপনো  সহমেোরগেো চোই।’ বলল আহেদ েুসো। 

পুরলশ অরিসো  রেময়রে েোথো রথমে হ্োে খুলল। বলল, ‘আপরন 
অমনেগুমলো েথো বমলমছন, রেন্তু রেোন েথোই আপনো  আইন িোঙো  পমক্ষ্ েুরি 
নয়। আপরন দয়ো েম   োস্তোয় রিম  েোন।’ পুরলশ অরিসো  রেময়রে  েে শি। 

‘আপরন আইমন  েথো বমলমছন েযোডোে, ধন্যবোদ! রেন্তু শুরুমেই ইমি 
েম  এবিং বোধয হময়ই আেোমে আইন িোঙমে হময়মছ। এখনও আরে আপনো  
েথো েোনমে পো মবো নো। অমনে ইেো মজরন্স আমছ, েখন আইন রব্রে ে ো 
অপর হোেে হময় েোয়।’ আহেদ েুসো বলল। 

পুরলশ অরিসো  রেময়রে েীক্ষ্ণ, গিী  দৃরিমে আহেদ েুসো  রদমে 
েোেোল। েো  েুখরে সহজ হময় উ ল। বলল পুরলশ অরিসো  রেময়রে, ‘আরে 
বুঝমে পো রছ, আপনো  সব েথোই সেয, রেন্তু আইন িোঙো রেন অপর হোেে েো 
আরে বুরঝরন। প্ররেরদন  োস্তো  েোনুর্ ও েোত্রীমদ  অমনমে হোজোম ো অপর হোেে 
রসচুময়শমন পমি, রেন্তু ট্রোরিে আইন িোঙো  অনুেরে রেউ পোয় নো।’ 

‘র ে বমলমছন েযোডোে, রেন্তু আেো  রবর্য়েো ন্যোশনোল ইেো মজরন্স  
সোমথ জরিে।’ 
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বমল আহেদ েুসো পমেে রথমে এেেো েোডে রব  েম  পুরলশ অরিসো  
রেময়রে  সোেমন েুমল ধ ল। 

েোমডে  রদমে েোরেময়ই পুরলশ অরিসো  রেময়রে চেমে উ ল। রদখল, 
েু মে  জোেীয় রন োপত্তো প্রধোন রজনোম ল রেোস্তিো  দস্তখেসহ প্রধোনেন্ত্রী  
েোউন্েো  সোইন ে ো রস্পশোল রগ্রমড  রসরেউর রে েোডে। এই েোডে েো  হোমে 
থোমে রস েো প্রময়োজন েো ে ো  েোধীনেো পোয় এবিং সব দোয় রথমে েুি থোমে। 

েোমডে  উপ  রচোখ বুরলময়ই পুরলশ অরিসো  রেময়রে এমেনশন হময় 
দোাঁরিময় স্যোলুে রদল আহেদ েুসোমে বলল, ‘স্যর  স্যো । আপরন এখন েোধীন।’ 

‘ধন্যবোদ েযোডোে। ন ে েমন  রেময় োও রে েে েম ো  হমে পোম  
রনছে আইন  ক্ষ্োয়, েো  এেেো দৃিোন্ত আজ রদখলোে।’ 

আহেদ েুসো েথোেো বমল রেময়রে  রদমে েুখ েুলমেই েো  রচোখ 
রেময়রে  রপছমন সোেমন   োস্তো  উপম  পমি রগল। রদখমে রপল, রেনরে গোরি 
এেই সেোন্ত োমল এরগময় আসমছ। েোমঝ  গোরিরে রে বুমলেপ্রুি েো রদমখই বুঝল 
আহেদ েুসো। সিংমগ সিংমগ েমন পিল, রজনোম ল রেোস্তিো রে চো রে গোরি  েথো 
বলমলন েো ও এেরে বুমলেপ্রুি রছল। এ  অথে এ ো রনরশ্চেই রেডন্যোপো মদ  
এেেো অিংশ। হমে পোম  এমদ  সোমথই আমছন রবজ্ঞোনী ো। 

ও ো এমস পমিমছ। 
আহেদ েুসো রসেোন্ত রনময় রনল। 
আহেদ েুসো দ্রুে রনমজ  রেোে খুমল পুরলশ অরিসো  রেময়রে  রদমে 

ছুাঁমি রদময় বলল, ‘েযোডোে, আপরন পুরলমশ  েুরপেো খুমল রিলুন। ইউরনি মে  
উপ  রেোেেো পম  রনন। রিজ েো ণ রজমজ্ঞস ে মবন নো।’ 

বমলই আহেদ েুসো পযোমন্ে  পমেমে হোে রদময় রেরশন র িলবো েো  
স্পশে এেবো  রনময় দ্রুে এেেু সম  রগল সিমে  উত্ত  পোমশ  রদমে। 

আহেদ েুসো  েো  ও পুরলশ অরিসো  রেময়রে  রেোে  সোইমেল 
সিমে  র ে েোঝখোমন দোাঁরিময় রছল। ঐ রেনরে গোরিও পোশোপোরশ সিমে  
েোঝখোন রদময় আসরছল। অমনেেো দূম  থোেমেই েো ো এেো লক্ষ্য েম ই সম্ভবে 
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গোরি রেনরে সেোন্ত োমল সোর বেিোমবই েোঝপথ এরিময় সিমে  ডোনপোমশ েোমন 
উত্ত  পোমশ  রদমে সম  রগমছ। 

আহেদ েুসো সিমে  উত্ত  পোমশ  রদমে এেেু সম  ছুমে আসো রেনরে 
গোরি  ব োব  দোাঁরিময় দু’হোে েুমল গোরি রেনরে থোেোমনো  রচিো ে মে লোগল। 
আহেদ েুসো  িোবখোনো এই  েে রে, েো  গোরি খো োপ হময় রগমছ, এজমন্য 
গোরিগুমলো  রস সোহোেয চোইমছ। গোরিগুমলো সোধো ণ হমল এই অবস্থোয় েো ো 
অবশ্যই দোাঁিোমব। আ  েরদ গোরিগুমলো রডরিড ইয়োহুমদ  ‘রি রজম ো’  হয় এবিং 
রবজ্ঞোনীমে েরদ সোমথ রনময় থোমে, েোহমল আহেদ েুসোমে রপমর্ রিমল হমলও 
েো ো সোেমন এমগোমব। 

গোরিগুমলো েী মবমগ ছুমে আসমছ। হোে রেোলো  প  ওমদ  গোরি  গরে 
আ ও রবমিমছ বমল েমন হমলো আহেদ েুসো  েোমছ। 

েখন গোরি ৫০ গজ দূম ও নয়। 
আহেদ েুসো িোবল, বুমলেপ্রুি গোরিেোমে বি রেোন ঝুাঁরে  েমধয নো 

রিমল েো  গরে ব্ল্ে েম  রবজ্ঞোনীমে অক্ষ্ে উেো  ে মে হমব। 
আহেদ েুসো ডোন হোে রদময় পমেে রথমে রবদুযৎ রবমগ রেরশন র িলবো  

রব  েম  আনল। 
রট্রগোম  আঙুল রচমপই আহেদ েুসো র িলবো  রব  েম  এমনরছল। রব  

েম ই রট্রগো  রচমপ র িলবো  েুর ময় আনল ডোন পোমশ  গোরি  বোে চোেো এবিং 
বোে পোমশ  গোরি  ডোন চোেো  উপ । 

গুলী েম ই আহেদ েুসো রনমজ  রদহেোমে ছুাঁমি রদময় দক্ষ্ এক্রবযোমে  
েে রনমজ  রদহমে হোমে  উপ  েময়েবো  েুর ময় রনল। েময়েগজ ডোমন রগময় 
েো  রদহ েোরে  উপ  পমি রস্থ  হমলো। 

আহেদ েুসো  হোমে র িলবো  উ মে রদমখ রেন গোরি রথমেই েোমে 
উমেশ্য েম  গুলী ে ো হময়রছল। রেন্তু েেক্ষ্মন আহেদ েুসো  রদহ রেন গোরি  
েধয অবস্থোন রথমে সম  রগময়রছল এবিং দু’পোমশ  ব্রোশ িোয়োম   প্রবল শমব্দ গরে 
পর বেেন েম রছল। েো  িমল েোমদ  গুলীও লক্ষ্যভ্রি হময় েোয়। 
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অন্যরদমে েোয়ো  রবমস্ফো মণ  প  দু’গোরিই এেরে বোে রদমে, অন্যরে 
ডোন রদমে েোনে রনময় এেেো আম েেো  উপ  আছমি পমি। েোমঝ  বুমলেপ্রুি 
গোরিও েোমদ  সোমথ সোেোন্য ধোক্কো রখময় রথমে েোয়। সম্ভবে ড্রোইিো  পোমশ  
দু’গোরি  গরে রদমখ রশর্ েুহূমেে রব্রে ের্মে রপম রছল।  

আহেদ েুসো  রদহ েোরেমে পিবো  সিংমগ সিংমগই রস আবো  উম  
দোাঁিোল। জোম্প ে ো  সেয় রস রেরশন র িলবো েো ছুাঁমি রদময়রছল এরদমে। 
রসেোও পোমশ পমিরছল। উম  দোাঁিোবো  সেয় র িলবো েোও কুাঁরিময় রনময়মছ রস। 

আহেদ েুসো পুরলশ অরিসো  রেময়রে  রদমে েোরেময় দ্রুে বলল, 
‘েযোডোে, আপরন এই গোরি  আম োহীমদ  এেেু রদখুন, এ ো েোমে আক্রেমণ 
আসমে নো পোম ।’ 

বমলই আহেদ েুসো ছুেল বুমলেপ্রুি গোরিেো  রদমে। 
বুমলেপ্রুি গোরিেো  ওপোশ রদময় দু’রে েোথো উপম  উ মে রদখো রগল। 

েো  েোথো স্পি হমলো নো আহেদ েুসো  েোমছ, েো ণ ঐ গোরিমে রবজ্ঞোনী ডুঃ 
আন্দোলুরস এবিং সোইরে ইসেোইমল ও থোেো  েথো। সুে োিং র িলবো  েুমলও 
গুলী ে মে পো মলো নো। 

রেন্তু প েুহূমেেই গোরি  উপ  রদময় রস্টনগোমন  বযোম ল রদখো রগল এবিং 
রসই সোমথ ছুমে এল গুলীবৃরি। 

আহেদ েুসো সিংমগ সিংমগই বমস পমিরছল েোরেমে এবিং দু’হোাঁেু বুমে  
সোমথ গুরেময় রনময় দ্রুে িেুবমল  েে গরিময় বুমলেপ্রুি গোরি  এপোমশ চমল 
এল। রেমহেু ও ো গোরি  রিে  রদময় গুলী ে রছল, েোই সবগুমলো গুলী আহেদ 
েুসো  েোথো  অমনে উপ  রদময় চমল েোয়। আ  ও ো েোথো লুরেময় গুলী শুরু 
ে ো  েো মণ আহেদ েুসো  িেুবমল  েে গরিময় আসোেো রদখমে পোয়রন। 

বুমলেপ্রুি গোরি  আিোল রথমে গুলী শুরু হমল পুরলশ অরিসো  রেময়রে 
ছুমে রগময় আহেদ েুসো  গোরি  আিোল রনময় গুলী ে ো শুরু েম মছ। এই 
গোরিেোই ওমদ  গুলী বর্েমণ  েোমগেে হময় দোাঁরিময়মছ। 
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আহেদ েুসো বুমলেপ্রুি গোরি  এপোমশ আশ্রয় রনয়ো  প  ধীম  ধীম  
এরগময় গোরি  রপছন েুম  এমস গোরি  ওপোশেোমে সোেমন রনময় আসো  লমক্ষ্য 
এমগোরিল। 

আহেদ েুসো েখন গোরি  রপছন রদমে েোনে রনরিল। েোনে রনবো  সেয় 
রপছন রদমে দৃরি রগময়রছল এেরনমেই। েোরেময়ই রদখমে রপল, দু’জন আহে 
রলোে েোয়ো  রিমে েোওয়োয় এরক্সমডমন্ে  েুমখ পিো এ পোমশ  গোরি রথমে রবর ময় 
এমসমছ। েোথো রথমে রনমে আসো  মি েোমদ  েুখ রিমস েোমি। রেন্তু েোমদ  
হোমে র িলবো । র িলবো  েুলমছ েো ো আহেদ  েুসো  রদমে। 

আহেদ েুসো েো  রদহেো গোরি  রপছমন আিোল েম ই বোে হোমে রেরশন 
র িলবো  রথমে গুলীবৃরি ে ল। 

ও োও গুলী েম রছল। রেন্তু আহেদ েুসো  রদহ েেক্ষ্মন বুমলেপ্রুি 
গোরি  রপছমন আশ্রয় রনময় রিমলমছ। রেন্তু ওমদ  েোমছ েখন আিোল রনয়ো  রেছু 
রছল নো। িমল ও ো আহেদ েুসো  গুলী বর্েমণ  অসহোয় রশেোম  পর ণে হয়। 

গুলী বন্ধ েম ই আহেদ েুসো রপছন রদে এেবো  রদমখ রনরশ্চে হময় 
েুম  দোাঁিোল এবিং রবিোমল  েে চলমে শুরু ে ল। 

গোরি  উপ  রদময় এমদ  রে গুলীবর্েণ চলমছ, েোমে রেছু পর বেেন 
বুঝমে পো মলো আহেদ েুসো। এখন দু’রে নয়, এেরে রস্টনগোন রথমে গুলী বর্েণ 
চলমছ। এেজমন  রস্টনগোন থোেল রেন? 

সিংমগ সিংমগই আহেদ েুসো  েন বমল উ ল, আহেদ েুসো  পোেো গুলী 
বর্েমণ  শব্দ রথমে ও ো ধম  রনময়মছ বুমলেপ্রুি গোরি  এপোমশ রনশ্চয় শত্রু এমস 
রগমছ। েোই এেজনমে গুলী বর্েমণ র মখ আম েজন রনশ্চয় এরদমে আসমছ। 

আহেদ েুসো রেরশন র িলবো েো ডোন হোমে রনময় অদৃশ্য েোমগেমে  রদমে 
রস্থ  েম  রবিোমল  েে রনুঃশমব্দ দ্রুে গোরি  রপছনেো েুম  গোরি  ওপোমশ েোনে 
রনবো  আমগ গোরি  রেোণোেোয় েুহূেে দোাঁরিময় রট্রগোম   উপম  েজেনীেোমে শি 
েম  এে ঝেেোয় গোরি  ওপোমশ রগময় দোাঁিোল। 

ওপোমশ েু মেই রচোখ পিল এেজন রশ্বেোিংগ রচহো ো  রলোমে  উপ । 
এমেবোম  েুমখোেুরখ েো ো রশ্বেোিংগ রলোেরে  হোমে উেে র িলবো । রেন্তু েেনো  
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আেরস্মেেোয় রস রেছুেো রবেূঢ় হময় পমিরছল। এ ই সুমেোগ গ্রহণ ে ল আহেদ 
েুসো  র িলবো । আহেদ েুসো  েজেরন রট্রগোম  রচমপ বমসমছ। এে পশলো গুরল 
রগময় ঝোাঁঝ ো েম  রদল রশ্বেোিংগ রলোেরে  বুে। 

গুলী েম ই আহেদ েুসো েোে ে ল রেেীয় রলোেরেমে। রস গোরি  উপ  
রদময় অদৃশ্য শত্রু লমক্ষ্য গুলী ে রছল। এরদমে গুলী  শব্দ শুমন রস গুলী বন্ধ েম  
েো  রস্টনগোনেো েূহুমেে েুর মে রনময় আহেদ েুসো  রদমে েোরেময়রছল। আহেদ 
েুসো  র িলবো  েখন েো  রদমে হোাঁ েম  আমছ। 

আহেদ েুসো রদখল, রস্টনগোনধো ী রলোেরে এেজন েরুন। আহেদ 
েুসো  হ োে েমন পিল, রেডন্যোপো মদ  েমধয রবশ্বরবদযোলময়  রে ছোত্রমে রজরি 
রজনো রদমখরছল এবিং রডরলমগেমদ  সোমথ রে রছমলরে রজরি রজনোমে এেরে 
রিোর্ল্ো  রদময়রছল েো  েমধয ৯৯নিং বোসো  র েোনো রছল, এই রে রসই ছোত্র। 

এই রচন্তো েম ই আহেদ েুসো েরুণমে লক্ষ্য েম  বলল, ‘েুরে 
শত্রুেোেূলে আচ ণ নো ে মল আরে রেোেোমে গুলী ে ব নো। েুরে রেোেো  
রস্টনগোন রিমল দোও। আত্নসেপেন নো ে ম  রেোেো  বোাঁচো  রেোন সম্ভোবনো ...।‘ 

পুরলশ অরিসো  রেময়রে আহেদ েুসো  পোমশ এমস দোাঁরিময়রছল। এরদে 
রথমে েো  লমক্ষ্য গুলী বন্ধ হওয়োয় এবিং এরদমে গুলী  শব্দ শুমনই রস ছুমে 
এমসরছল। 

আহেদ েুসো  েথো রশর্ হবো  আমগই েরুণরে  রস্টনগোমন  বযোম ল 
রবপম োয়োিোমব উম  এল আহেদ েুসোমে লক্ষ্য েম । 

আহেদ েুসো  েুমখ  েথো রথমে রগময়রছল। রেন্তু েো  আমগই সরক্রয় 
হময় উম রছল েো  েজেরন। রচমপ ধম রছল রেরশন র িলবোম   রট্রগো মে। এে 
পশলো গুলী রগময় আছমি পিল েরুণরে  বুমে। রস্টনগোনরে হোমে ধম ই রস েমল 
উম  আছমি পিল েোরেমে। 

‘ধন্যবোদ রে.....’ বলল পুরলশ রেময়রে। 
‘খোমলদ খোেোন।‘ আহেদ েুসো বলল। 
‘ধন্যবোদ রে. খোমলদ খোেোন।‘ বলল পুরলশ অরিসো  রেময়রে। 
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‘ধন্যবোদ নয়, আরে েরুণরেমে বোাঁচোমে রচময়রছলোে। আরে েমন ের , 
রেেমনোলরজ রবশ্বরবদযোলময়  এই র্িেমন্ত্র  রশেো  হময়মছ েরূণরে।‘ আহেদ 
েুসো বলল। 

‘নো, আরে এজমন্য ধন্যবোদ রদইরন। ধন্যবোদ রদময়রছ অরবশ্বোস্য ধ মন  
এই সিল অপোম শন রদমখ।‘ বলল পুরলশ অরিসো  রেময়রে। 

আহেদ েুসো পুরলশ রেময়রে  এই সব েথো রেন শুনমেই পোয়রন। 
বলল, ‘েযোডোে অরিসো  ...।‘ 
আহেদ েুসো  েথো  েোঝখোমনই পুরলশ অরিসো  রেময়রে বমল উ ল, 

‘আেো  নোে আময়শো আ বোেো ।‘ 
নোে শুমন এেেু চেমে উম  েোেোল পুরলশ অরিসো  রেময়রে  রদমে 

আহেদ েুসো। রেময়রে  নোে শুমন রজোমসিোইমন  রপএস লরেিো আ বোেোমন  
েথো েমন পমিমছ। েো  সোমথ এ রেময়রে  রচহো ো ও রেল আমছ। বলল আহেদ 
েুসো, ‘আপনো  রে লরেিো আ বোেোন নোমে রেোন রবোন আমছ?’ 

পুরলশ অরিসো  রেময়রে চেমে উ ল। বলল, ‘হ্োাঁ আমছ। আপরন রে 
েোমে রচমনন?’ 

বমল এে েুহূেে রথমেই আবো  বমল উ ল, ‘েোহমল রে আপরন েযোডোে 
েোর য়ো রজোমসিোইমন  েোেী রসই খোমলদ খোেোন?’ বলল পুরলশ অরিসো  
রেময়রে। েো  রচোমখ-েুমখ অপো  রবস্ময়। রস েযোডোে েোর য়ো রজোমসিোইন ও েোাঁ  
েোেী খোমলদ খোেোন সম্পমেে লরেিো আ বোেোমন  েোমছ অমনে েথো শুমনমছ 
এবিং প্ররেরদনই শুনমছ। রসই খোমলদ খোেোন ইরন! 

েো  রচন্তো রবরশ দূ  এমগোমে পো লনো। েো  েথো রশর্ হমেই আহেদ 
েুসো বলল, ‘ রেস, রেমসস আময়শো আ বোেোন..।‘ 

এবো ও পুরলশ অরিসো  রেময়রে আহেদ েুসো  েুখ রথমে েথো রেমি 
রনময় বলল, ‘ রেস আময়শো আ বোেোন।‘ েো  েুমখ হোরস। 

‘হ্োাঁ রেস আমেশো আ বোেোন। চলুন গোরি  রিে েো রদরখ। রসখোমন 
দু’জন বন্দী থোেো  েথো।‘ 

বমল আহেদ েুসো হোাঁেমে শুরু েম মছ। 



র োমেলী দুমগে  142 

 

পোশোপোরশ আময়শো আ বোেোনও হোাঁেমে শুরু েম মছ। বলল, ‘বন্দী  
েথো বলমলন, েো ো এই বন্দী? এই বন্দী উেোম   জমন্যই রে আপনো  এই 
অরিেোন?’ 

‘বন্দী  এেজন রবজ্ঞোনী এবিং আম েজন আপনোমদ  রলোে সোইরে 
ইসেোইল।‘ আহেদ েুসো বলল। 

‘রবজ্ঞোনী েোমন, ড. আন্দোলুরস?’ রজজ্ঞোসো আময়শো আ বোেোমন । 
‘হ্োাঁ, রেন্তু আপরন জোনমলন রে েম ?’ আহেদ েুসো  রজজ্ঞোসো। 
‘আরে লরেিো  েোমছ শুমনরছ উরন রেডন্যোপ হময়মছন। স েো  অবশ্যই 

েেনো রগোপন  োখোয় রেউ জোনমে পোম রন। রগোময়ন্দো অরিসো  সোইরে রেরসিং 
হবো  েথোেো রবিোগীয় সূমত্রই জোরন।‘ আয়শো আ বোেোন বলল। 

গোরি  দ জো রখোলোই রছল। 
প্রমবশ ে ল দু’জনই। 
গোরি  রপছমন  রসমে হোে-পো রবাঁমধ বরসময়  োখো হময়মছ রবজ্ঞোনী ড. 

আন্দোলুসী এবিং সোইরে ইসেোইলমে। দু’জমন  েুখই চওিো রেপ রপস্ট েম  বন্ধ 
 োখো হময়মছ। 

ড. আন্দলুরস  রচহো ো রবধ্বস্ত। 
দু’জমনই রদখমে রপল েোমদ মে। 
আহেদ েুসো  েুখ আনমন্দ উজ্জ্বল হময় উ ল। ‘আলহোেদুরলল্লোহ’ বমল 

সোেমন  রসমে  উপম  উম  আহেদ েুসো ড. আন্দোলুরস  েুমখ  রেপ খুমল রদল 
ও হোে-পোময়  বোাঁধন রেমে রিলল। আময়শো আ বোেোনও েুি ে ল রগোময়ন্দো 
অরিসো  সোইরে ইসেোইলমে। 

েুি হময়ই সোইরে ইসেোইল বলল দ্রুে েমে আহেদ েুসোমে লক্ষ্য েম , 
‘আেো  িুল নো হময় থোেমল আপরন রে. খোমলদ খোেোন। আপরন েোিোেোরি 
আন্দোলুরস  সুরচরেৎসো  বযবস্থো েরুন। উরন অসুস্থ।‘ 

আহেদ েুসো বলল, ‘রেস আময়শো আ বোেোন, রেস সোইরে ইসেোইল 
আপনো ো ড. আন্দোলুরসমে রসমে শুইময় রদন। প্রচ ু  োন্ডো পোরন খোওয়োন েোমোঁ, 
েোাঁমে ইমলেরট্রে শে রদয়ো হময়মছ বুঝমে পো রছ। গোরি  দ জো বন্ধ েম  
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এয়ো েরন্ডশনমে রেরজিং পময়মন্ে রনময় েোন। আরে রজনোম ল রেোস্তিো এবিং 
নোরজে এ মেনমে ডোেরছ। ও ো েোমছই আমছন।‘ 

বমল আহেদ েুসো ড. আন্দোলুরসমে সোলোে রদময় রবর ময় এল। 
আহেদ েুসো রবর ময় আসো  সেয় ড. আন্দোলুরস বলল, ‘ধন্যবোদ 

আপনোমে রে. খোমলদ খোেোন। আেোমে রনময় বযস্ত হমবন নোা্ ও ো আেো  রদহমে 
েি রদমলও, েন আেো  আমগ  রচময় হোজো  গুন রবরশ েোজো ও শরিশোলী 
হময়মছ।‘ 

আহেদ েুসো  েুমখ উজ্জ্বল হোরস িুমে উম রছল। ড. আন্দোলুরসমে আবো  
ধন্যবোদ রদময় বমলরছল, ‘এেজন েুরেমন  চর ত্র এ েেই হময় থোমে স্যো ।‘ 

আহেদ েুসো রবর ময় রেমেই সোইরে ইসেোইল ও আময়শো আ বোেোন 
দু’জমন আহেদ েুসো  রনমদেশ পোলমন েোমজ রলমগ রগল। 

ড. আন্দোলুরসমে শুইময় রদময় গোরি  র রেজোম ে  বক্স রথমে পোরন  
িোরস্টে বেমল  ৫০০ রেরলরেেোম   পোরন সবেুকু খোইময় রদল। 

েোাঁ  বুেেো শুরেময় েো  হময় রগময়রছল। 
পোরন খোওয়ো  প  ড. আন্দোলুরস বলল, ‘েমন হরিল এে সোগ  

পোরনমেও আেো  েৃষ্ণো রেেমবনো। রেন্তু রেোেোমদ  এে রবোেল  োন্ডো পোরনমেই 
আেো  েৃষ্ণো রেমে রগমছ। আলহোেদুরলল্লোহ।‘ 

গোরি  এয়ো েরন্ডশন আমস্ত আমস্ত রনমচ নোরেময় পোাঁচ রডরগ্র রসলরসয়োমস 
রনময় এল। 

েোজ রশর্ েম  সোইরে ইসেোইল রসমে বসমে বসমে বলল, ‘রেস আয়শো 
আ বোেোন ধন্যবোদ আপনোমে। আপনো  রসৌিোগয রে, আপরন এই  েে এেরে 
অপোম শমন খোমলদ খোেোমন  সহমেোগী হমে রপম মছন।‘ 

হোসল আমেশো আ বোেোন। বলল, ‘খোমলদ খোেোন সোমহব  িং সোইমড 
গোরি চোলোরিমলন। েোমোঁ পোেিোও ে ো  জমন্য রেোে  সোইমেল রনময়  োস্তোয় 
প্রমবশ েম রছলোে।‘ 

েো প  রে রে েমেরছল েো  সব রবব ণ রদমে বলল, ‘এই অপোম শমন 
এেেোই েোজ েম রছ, রসেো রহোল আপনো  হোে-পোময়  বোাঁধন খুমল রদময় 
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আপনোমে েুি েম রছ। েমব আরে রসৌিোগযবোন। রেনরে রবপম োয়ো গোরি  
রবরুমে এেজন েোনুমর্  অদ্ভুে, অরবশ্বোস্য এে অপোম শমন  দৃশ্য রদখলোে। 
েী  রবমগ ছুমে আসো রেনরে গোরি  েোত্র ৫০ গজ সোেমন দোাঁরিময় গুলী েম  
দু’পোমশ  দু’গোরি  েমধয সিংেোে েরেময়  োস্তো ব্ল্ে ে ো এেেো রশিেমেে  েে 
রনখুাঁে ও সুন্দ  েোরুেোজ বমল আেো  েোমছ েমন হময়মছ। আরে নো রদখমল এেন 
েেমে পোম  েো রবশ্বোস ে েোেনো।‘ 

‘আরেও েো  সম্পমেে এেন সব েথোই শুমনরছ। েমব রেোেো  েে রেোন 
রসৌিোমগয  েুমখোেুরখ হইরন। 

‘এখন বো বো  আেো  এেেো েথোই েমন জোগমছ, রসেো হমলো, আসল 
পর চয় েোাঁ  রে? আেো  রবোন রেমসস খোমলদ খোেোমন  পোমসেোনোল রসমক্রেো ী। 
আেো  রবোন বমলমছ, রেমসস খোমলদ খোেোন ি োরস এবিং েোমন্স   োজবিংমশ  
এেজন  োজকুেো ী। েোমন্স   োজকুেো ীমে রে রবময় েম  রস েোমন্স   োজকুেো  
নো হমলও সম্মোন ও েেেোদো  রদে রদময় েো  রচময় বি রেউ রনশ্চয় হমবন। েো  
রসরেউর রে েোমডে প্রধোনেন্ত্রী  প্ররেেোক্ষ্  এবিং েো  স্ত্রী রপ্ররসমডমন্ে  স্ত্রী   োস্ট্রীয় 
রেহেোন রহমসমব রেোপেোরপমে  ময়মছন। েযোডোে রপ্ররসমডন্ে েো  রনমজ  
রপএসমে রেমসস খোমলদ খোেোমন  রপএস রহমসমব রনময়োগ রদময়মছন। সুে োিং 
খোমলদ খোেোমন  অেুলনীয় েোমজ  েেই েো  অেুলনীয় রেোন পর চয় আমছ।‘ 

রচোখ বুমজ শুময়রছমলন রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস। ধীম  ধীম  রচোখ খুলমলন 
রেরন। বলমলন, ‘রেোেোমদ  েথো সেয বমলই হয়মেো রে. খোমলদ খোেোন রিন্ন 
ধ মন  েোনুর্। উরন প্রশিংসো পছন্দ েম ন নো। েোে, এখোন রথমে আেোমদ  
েোওয়ো প্রময়োজন। রেোে ো রদখ, রে. খোমলদ খোেোন এেো বোইম  রগময় রে 
ে মছন।‘ 

‘র ে আমছ স্যো । আে ো রদখরছ ওরদমে। 
বমলই দু’জন গোরি রথমে রবর ময় এল। 
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আহেদ েুসো গোরি রথমে রবর ময়ই রেরলমিোন েম রছল রজনোম ল 
রেোস্তিোমে। েোমে খব েো েোমন রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরস  উেোম   খব  রদমল 
রজনোম ল রেোস্তিো েময়ে েুহূেে রবস্ময় ও আনমন্দ েথো বলমে পোম রন। েো ো 
আহেদ েুসোমে ধন্যবোদ রদময় বমল, ‘এখোমন বি েেনো েমেমছ। এমস বলব। 
আে ো আসরছ। আপনো ো সোবধোন থোেমবন।‘ 

আহেদ েুসো রজনোম ল রেোস্তিো  সোমথ েথো বলো  প  প্রথমেই এল 
আইজযোে রবরগমন  লোমশ  েোমছ। আহেদ েুসো েোমে ‘রি রজম ো’  ইউম োপীয় 
প্রধোন রহমসমব রচমনন নো। নোেও জোমন নো। রেন্তু ইউম োপীয় রচহো ো ও রবজ্ঞোনী  
বহনেো ী গোরি  প্রধোন রহমসমব রদমখ রনরশ্চে হময়মছ এেজন খুব বি রনেো 
হমবন। 

আহেদ েুসো েোমে সোচে ে ল। পমেে রথমে রপল রেোবোইল ও এেরে 
েোরনবযোগ। েোরনবযোমগ রেছু ডলো  ও েোরেেশ রল ো রপল। েো  সোমথ েোরনবযোমগ  
েময়ন রেরবমন এেরে সীে এবিং েোইমক্রো রচপ রপল আহেদ েুসো। সীে ও রচে 
পমেমে র মখ রেোবোইলেো হোমে রনল। রেনু বোেমন চোপ রদবো  জমন্য আঙুল 
েুমলরছল আহেদ েুসো। আঙুল রেনু বোেন স্পশে ে ো  আমগই রেোবোইল নেুন 
রেমসমজ  সিংমেে রদময় উ ল।  

আহেদ েুসো  আঙুল রথমে রগল। 
রেমসমজ  সিংমেে রশর্ হবো  প  আহেদ েুসো রেমসজেো রদখো  জমন্য 

উদগ্রীব হময় উ ল। এই সেয় আসো রেমসজ রনশ্চয় জরুর  ও গুরুত্বপূণ হমব। 
রেরন রেমসজ পোর ময়মছন, রেরন জোমনন নো এখোমন রে েমেমছ। 

রেমসজরে ওমপন ে ল আহেদ েুসো। েোত্র েময়েরে শমব্দ  এেরে 
রেমসজ: Change Direction to 101 Barbaros Boulevard েযোমসমস  
রশমর্ রপ্র মে  নোে Dy রলখো। চে েম ই আহেদ েুসো  েমন পিল Dy বনে 
দুরে  অথে David, Yahood, এই রডরিড ইয়োহুদ েু মে ‘রি রজম ো’  প্রধোন। 
রেরন এমে রেমসজ পোর ময়মছন রে, গরে পর বেেন েম  ১০১ বো বোম োজ 
বুমলিোমডে েোও। েোমন বন্দী রবজ্ঞোনীমে অন্য রেোন র েোনোয় েোবো  েথো রছল, 
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রশর্ েুহুমেে রেোন েো মণ গন্তবয রচে েম  নেুন র েোনো ১০১ বো বোম োজ 
বুমলিোমডে রেমে বলো হময়মছ। 

গোরি  শব্দ রপল আহেদ েুসো। রেোবোইলেো অি েম  পমেমে র মখ 
রদল। রিম  দোাঁরিময় রদখল েময়েরে পুরলমশ  গোরিসহ দু’রে েো  এমস 
দোাঁরিময়মছ। দু’রে েোম   এেরে রথমে নোেমছ রজনোম ল রেোস্তিো, অন্যরে রথমে 
পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন। 

আহেদ েুসো এে ধোপ, দু’ধোপ েম  েোমদ  রদমে এমগোমলো। আ  েো ো 
দু’জন ছুমে এল আহেদ েুসো  রদমে। েো ো দু’জন এে সোমথই জরিময় ধ ল 
আহেদ েুসোমে। রজনোম ল রেোস্তিো বলল, ‘খোমলদ খোেোন, আপরন আেোমদ  
সেমল  গবে। আল্লোহ আপনোমে দীেেজীবী েরুন।‘ আ  পুরলশ প্রধোন বলল, 
‘আল্লোহ আপনোমে সবমচময় িোমলোবোমসন, েো ন আপরন সব বোন্দোমে 
িোমলোবোমসন। এজন্য রবজয় সব সেয় আপনো  হোমেই ধ ো রদয়।‘ পুরলশ 
প্রধোমন  েে আমবমগ িোর  হময় উম মছ।  

‘চলুন রদখমবন রবজ্ঞোনী ড. আন্দলুরসমে।‘ বলল আহেদ েুসো। 
আহেদ েুসো  রপছমন এমস দোাঁরিময়রছল সোইরে ইসেোইল ও আময়শো 

আ বোেোন। েোমদ  উপ  রচোখ পিমেই পুরলশ প্রধোন সোইরে ইসেোইলমে েোগে 
জোরনময় আময়শো আ বোেোনমে বলল, ‘েুরে এখোমন রে েম ?’ 

আময়শো রেছু বলো  আমগই আহেদ েুসো বলল, ‘উরন এই অপোম শমন 
আেো  সোথী।‘ 

রবস্মময় রচোখ েপোমল েুলল পুরলশ প্রধোন। 
আময়শো প্ররেবোমদ রেছু বলমে েোরিল, েো  আমগই আহেদ েুসো বলল, 

‘চলুন রবজ্ঞোনী এেো আমছন।‘ 
‘চলুন।‘ বলল রজনোম ল রেোস্তিো। 
রজনোম ল রেোস্তিো ও নোরজে এ মেন েুম  দোাঁরিময় েময়ে ধোপ সোেমন 

এমগোমেই রদখমে রপল আইজযোে রবরগনমে। েোমে রদমখই চেমে উ ল েো ো। 
বলল, ‘ইরন রেো আইজযোে রবরগন। ইরন ইহুদীবোদী এেরে রগোপন আমন্দোলমন  
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ইউম োপীয় রনেো। রে আশ্চেে! ইরন এস্তোমু্বমল এমসমছন এবিং রেডন্যোমপ  সোমথ 
ইরনও জরিে!’ 

‘রে গোরিমে রবজ্ঞোনী ও সোইরে ইসেোইলমে পোওয়ো রগমছ, রসই গোরিমে 
ইরন এবিং ইউরনিেোরসরে অব রেেমনোলরজ  এেজন ছোত্র রছল। এ রদখুন েো  
লোশ।‘ সোেমন  এেেো লোমশ  রদমে ইিংরগে েম  বলল আহেদ েুসো। 

রজনোম ল রেোস্তিো ও নোরজে এ মেন সোেমন এরগময় ছোত্ররেমেও 
রদখল। পুরলশ প্রধোন বলল, ‘রচনমে রপম রছ। এ  ছরব আেোমদ  ছোত্র অপ োধী 
িোইমল  ময়মছ। এ  রবরুমে  হস্যজনে গরেরবরধ  অরিমেোগ  ময়মছ।‘ 

‘এখোমন েেজন েো ো রগমছ রে. খোমলদ খোেোন?’ রজজ্ঞোসো রজনোম ল 
রেোস্তিো । 

‘গুলীমে চো জন। অন্য ছয় জন গোরি  এেরসমডন্েএ?।‘ 
রবজ্ঞোন ড. আন্দলুরস রে গোরিমে আমছন, রস গোরি  পোমশ সবোই এমস 

রপৌমছমছ। 
আহেদ েুসো রজনোম ল রেোস্তিোমদ  লক্ষ্য েম  বলল, ‘রজনোম ল 

রেোস্তিো, েথো আদোময়  জমন্যই রনশ্চয় রবজ্ঞোনীমে ববদুযরেে শে রদয়ো হময়রছল। 
রেরন অসুস্থ। েোমে এেেু  োন্ডোয়  োখো হময়মছ। আসুন েোাঁ  সোমথ েথো বলুন।‘ 

বমল গোরি  দ জো খুলল আহেদ েুসো। 
দ জো খুলমেই রবজ্ঞোনী ড. আন্দলুরস উম  বসরছমলন। 
‘স্যো , আপরন শুময় থোকুন েু মে  অিযন্ত ীণ রন োপত্তো প্রধোন 

রজনোম ল রেোস্তিো এবিং পুরলশ প্রধোন জনোব নোরজে এ মেন এমসমছন। েো ো 
এেেু রদখো ে মবন আপনো  সোমথ।‘ 

রজনোম ল রেোস্তিো ও নোরজে এ মেন গোরি  রিে  রদমে এমগোমলো। 
আহেদ েুসো সম  দোাঁরিময় েোমদ  জন্য বসো  জোয়গো েম  রদময় বলল, ‘আপনো ো 
েো  সোমথ বসুন। আরে আসরছ।‘ 

বমল আহেদ েুসো সম  এল। 
এেেু দূম  দোাঁরিময়রছল সোইরে ইসেোইল ও আময়শো আ বোেোন। 

আহেদ েুসো ওমদ  লক্ষ্য েম  বলল, ‘পুরলশ এখরন লোশগুমলোমে রনময় েোমব। 
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আপনো  আইজযোে রবরগন বোমদ অন্য রনহেমদ  পমেেগুমলো সোচে েম  রদখুন। 
পমেমে  েোগজপত্র ও রেোবোইলগুমলো েোমজ লোগমে পোম ।‘ 

‘র ে স্যো । ধন্যবোদ, আে ো রদখরছ।‘ 
বমল ও ো দু’জন েোমজ রলমগ রগল। 
আহেদ েুসো দোাঁিোল গোরি র স রদময়। েো  েোথোয় এেেো রচন্তো অরব োে 

েু পোে খোমি। রসেো হমলো, েোমদ  অপোম শমন  এেেো েধযবেেী সেয় েো ো 
গন্তবয পর বেেন ে ল রেন? হ োে েো  েমন হমলো, রডরিড ইয়োহুমদ  ওখোমন রে 
েমেমছ েো  েমধয এ প্রমে  উত্ত  রনরহে থোেমে পোম , েো ণ রডরিড ইয়োহুদই 
গন্তবয রচে েম মছন। 

রজনোম ল রেোস্তিো ও নোরজে এ মেন এল এ সেয়। আহেদ েুসো 
রজনোম ল রেোস্তিোমে লক্ষ্য েম  বলল, ‘রজনোম ল রেোস্তিো, আপরন রেরলমিোমন 
বলরছমলন রে, ওখোমন রে এেেো নোরে েমেমছ?’ 

‘হ্োাঁ, সোিংেোরেে েেনো েমেমছ খোমলদ খোেোন। এখরন ছুেমে হমব 
প্রধোনেন্ত্রী  রব্ররিিং-এ। আেোমদ  অসুস্থ প্রধোন রবচো পরে রেরলেোর  এযোম্বুমলমন্স 
সোের ে হোসপোেোমল েোরিমলন, ও ো পোলোমনো  পমথ এই এযোম্বুমলন্স রেডন্যোপ 
েম মছ। দু’রেন রেরনে পম ই িোরেহ সুলেোন রেোহোম্মদ বোইপোশ সিমে  
ওপ্রোমন্ত  জিংশন এলোেো রথমে খব  এল, রসখোমন  োস্তো  পোমশ রেরলেো ী 
এযোম্বুমলন্সমে পমি থোেমে রদখো রগমছ। ‘ও ো েোমন এই আইজযোে রবরগমন  
রেডন্যোপো  ো?’ আহেদ েুসো  রজজ্ঞোসো। 

‘হ্োাঁ ওমদ  চো রে গোরি  রেনরেই আেোমদ  পুরলমশ  হোমে পমি। ধ ো 
পিো রনরশ্চে রেমন ও োই ওমদ  গোরিমে রবমস্ফো ণ েরেময় উরিময় রদয় এবিং 
সবোই েো ো পমি। রেন্তু বুমলেপ্রূি গোরিেো আেোমদ  রেনজন পুরলমশ  লোমশ  
উপ  রদমে পোলোমে সক্ষ্ে হয়। ও োই রেডন্যোপ েম  এযোম্বুমলন্সরেমে।‘ 
রজনোম ল রেোস্তিো বলল। 

‘এযোম্বুমলন্সমে রেডন্যোপ ে ল রেন? ও ো রে জোনে রে, এযোম্বুমলমন্স 
প্রধোন রবচো পরে আমছন?’ বলল আহেদ েুসো। 
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‘নো, ও ো বুমলেপ্রুি গোরি রছমি রদময় এযোম্বুমলন্স রনময়রছল। জিংশন-৬ 
এলোেো রন োপমদ পো  হবো  জমন্যই েো ো এযোম্বুমলমন্স  েিো  রনময়রছল।‘ 
রজনোম ল রেোস্তিো বলল। 

‘বুঝলোে, প্রধোন রবচো পরে  পর চয় পোবো  প  েো ো েোমোঁ রেডন্যোপ 
ে ো  রসেোন্ত রনয়। রেন্তু আরে বুঝমে পো রছ নো েোাঁমে রদময় রে ে মব ও ো? ড. 
আন্দোলুসীমে রেডন্যোপ ে ো  সুস্পি েো ণ  ময়মছ। েোাঁ  রক্ষ্মত্র রেো এ েে 
রেোন েো ণ রনই।’ বলল আহেদ েুসো। 

রজনোম ল রেোস্তিো বলল, ‘েোমদ  পর েযোি রেরলেো ী এযোম্বুমলমন্স 
এেেো রচর  পোওয়ো রগমছ। েোমে রলখো হময়মছ, ‘রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরসমে উেো  
ে ো  প্রমচিো অরবলমম্ব পর েযোগ ে মে হমব। েো  প্রেোণ রহমসমব অরবলমম্ব 
খোমলদ খোেোনমে েু ে রথমে বরহেো  ে মে হমব। এ দু’রে রনমদেশ েোনো নো 
হমল প্রধোন রবচো পরেমে হেযো ে ো হমব।’ 

হোসল আহেদ েুসো। বলল, ‘এখন েোহমল রে? রবজ্ঞোনী রেো উেো  হময় 
রগমছন।’ বলল আহেদ েুসো। 

‘এখন িয় হমলো, ক্রুে হময় েো ো রেন প্রধোন রবচো পরেমে হেযো নো েম  
বমস।’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো। রচোমখ-েুমখ েো  উমেগ। 

আহেদ েুসো েথো বলো  জমন্য েুখ খুমলরছল। এ সেময়ই রবমজ উ ল 
রজনোম ল রেোস্তিো  রেরলমিোন। 

‘এক্সরেউজ রে!’ বমল রজমনোম ল রেোস্তিো রেোবোইল েুমল রনল। 
রেোবোইল স্ক্রীমন প্রধোনেন্ত্রী  নোম্বো  রদমে চেমে উম  েুমখ  েোমছ রেোবোইল এমন 
বলল, ‘আসসোলোেু আলোইকুে, স্যো , আরে রেোস্তিো েোেোল। রেছু আমদশ 
স্যো ?’ 

ওপো  রথমে প্রধোনেন্ত্রী েথো বলল। ওপোম   েথো শুমন বলল, ‘স্যো , 
ড. আন্দোলুরস এখন িোমলো আমছন।’ 

ওপো  রথমে প্রধোনেন্ত্রী আবো  েথো বলল। েো  েথো শুমন রজনোম ল 
রেোস্তিো বলল, ‘স্যো , এখরন েোাঁমে বলরছ। রজ স্যো , রব্ররিিং-এ আরে েোাঁমেও 
রনময় আসব। রেরন আেো  পোমশই আমছন স্যো ।’ 
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‘রজ স্যো , েোমে রেোবোইল রদরি।’ বলল ওপোম   েথো শুমন রজনোম ল 
রেোস্তিো। 

রজনোম ল রেোস্তিো রেোবোইলরে আহেদ েুসো  রদমে েুম  ধম  বলল, 
‘জনোব খোমলদ খোেোন, েহোেোন্য প্রধোনেন্ত্রী।’ 

আহেদ েুসো রেোবোইলরে হোমে রনময় প্রধোনেন্ত্রীমে সোলোে রদময় বলল, 
‘আপরন িোমলো আমছন স্যো ?’ 

‘ধন্যবোদ স্যো । আরে েো েম রছ, আেো  জোয়গোয় অন্য রেউ হমল রসও 
রনশ্চয় েো পো মেো।’ বলল আহেদ েুসো ওপোম   েথো শুমন। 

‘এক্সেউজ রে স্যো , আরে েমন ের  ওমদ  িমলো ে োই এখন প্রথে 
েোজ। আরে এেেো পর েিনো অলম রড েম  রিমলরছ।’ ওপোম   েথো শুমন 
বলল আহেদ েুসো আবো । 

‘ধন্যবোদ স্যো , েহোেোন্য রপ্ররসমডন্েমে আেো  সোলোে রদমবন। রনশ্চয় 
দু’এেরদমন  েমধযই আরে আপনোমদ  সোমথ রদখো ে ব।’ বলল আহেদ েুসো 
আবো । 

‘রদোয়ো েরুন স্যো , আরে েো ধো ণো েম রছ েো রেন র ে হয়। আরে 
জনোব রজনোম ল রেোস্তিোমে রেরলমিোন রদরি। আসসোলোেু আলোইকুে।’ 

আহেদ েুসো রেোবোইলেো আবো  রজনোম ল রেোস্তিোমে রদল। 
রজনোম ল রেোস্তিো রেরলমিোন রনময় প্রধোনেন্ত্রী  েথো শুমন ‘রজ’ ‘রজ’ 

েম  অবমশমর্ বলল, ‘স্যো , রে. খোমলদ খোেোন অবশ্যই সব বযোপোম  েোধীন 
স্যো । আে ো েোমে সব ধ মন  সহমেোরগেো ে রছ। েোাঁ  সোমথ প োেশে েম ই 
আে ো আসরছ স্যো ।’ 

সোলোে রদময় রেোবোইল র মখ রদল রজনোম ল রেোস্তিো। েুখ েুলল আহেদ 
েুসো  রদমে। বলল, ‘প্রধোন রবচো পরে  রেডন্যোমপ  রবর্ময় আপরন রে িোবমছন, 
রস রবর্ময় সহমেোরগেো ে োমেই আেোমদ  প্রধোন েোজ বমলমছন প্রধোনেন্ত্রী। বলুন 
রে. আহেদ েুসো আে ো রে ে মে পোর ?’ 

‘েেনো  প  আইজযোে রবরগমন  রেোবোইল রনময় আরে েখন ‘রেনু’ 
উইনমডো ওমপন ে মে েোরিলোে, েখন এেেো রেমসজ আমস েো  রেোবোইমল। 
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রেমসমজ এেেো নেুন র েোনো রদয়ো হময়মছ। সব েোেেেো ণ রবচো  েম  আেো  
েমন বলমছ, এই র েোনোয় আে ো প্রধোন রবচো পরেমে পোব। এই র েোনোমেই 
আরে এখন েোমগেে ে মে চোরি।’ বলল আহেদ েুসো। 

রজনোম ল রেোস্তিো ও পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেনসহ সেমল  েুখ 
উজ্জ্বল হময় উ ল। বলল পুরলশ প্রধোন,‘র েোনোেো রে?’ 

‘১০১ বোবেোম োস বুমলিোমডে।’ আহেদ েুসো বলল। 
আহেদ েুসো  েুমখ র েোনোেো উচ্চোর ে হমেই সোইরে ইসেোইমল  

রচোমখ-েুমখ চোঞ্চলয রদখো রদল। রস বলল আহেদ েুসোমে লক্ষ্য েম ,‘স্যো  এ 
সম্পমেে আরেও এেেো েথয রদমে পোর ।’ 

সবোই েোেোল সোইরে ইসেোইমল  রদমে। 
‘ওময়লেোে রেস সোইরে ইসেোইল, বলুন।’ বলল আহেদ েুসো। 
‘স্যো , আেোমদ মে আজ েখন গোরিমে রেোলো হরিল, েখন আইজযোে 

রবরগমন  রেোবোইমল এেেো েল আমস। রেরন েলরে র রসি েম  এ েথোগুমলো 
বমলরছমলন, ১০১ বোবেোম োস বুমলিোডে র রড? ধন্যবোদ। আেোমদ  লক্ষ্য এখন 
রপময়ল পোশো বুমলিোডে। এেো েোমছ।’ সোইরে ইসেোইল বলল। 

‘ধন্যবোদ সোইরে ইসেোইল। আপনো  এই েথয ১০১ বোবেোম োস 
বুমলিোডেমে েনিোেে ে ল। আসমল শুরুমে গন্তবয রপময়ল পোশো বুমলিোডে রছল। 
রেন্তু সম্ভবে েোমদ  গোরি বহ  আক্রোন্ত হওয়ো এবিং প্রধোনরবচো পরেমে 
রেডন্যোপ ে োয় রপময়ল পোশো বুমলিোডে েোমছ বমলই ঝুাঁরে  েমধয পমি েোয়, 
অথবো রসখোমন অন্য রেোন অসুরবধো রদখো রদয়, েো  িমলই েো ো গন্তবযস্থোন 
রহমসমব ১০১ বোবেোম োস বুমলিোডেমে র ে েম ।’ থোেল আহেদ েুসো। 

সিংমগ সিংমগই পুরলশ প্রধোন প্রধোন নোরজে এ মেন বমল উ ল, 
‘আলহোেদুরলল্লোহ। র েোনো সম্পমেে আপনো  েথো র ে। এখন আেোমদ  রে 
ে ণীয় স্যো ?’ 

‘দয়ো েম  ১০১ বোবেোম োস র েোনোেো  চো পোমশ আপনোমদ  রলোেমদ  
সোদো রপোশোমে এেনিোমব অবস্থোন রনমে বলুন, েোমে েো ও েমন সোেোন্য 
সমন্দমহ  উমরেও নো হয়। এ র েোনোয় েুেমে েোউমে েো ো বোধো রদব নো। রেন্তু 
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রেউ রবরুমল েোমে িমলো ে মব এবিং রন োপদ জোয়গোয় েোমে আেে ে মব।’ 
আহেদ েুসো বলল। 

‘অল  োইে’ বমল পুরলশ প্রধোন এেেু সম  দোাঁরিময় েো  পমেে রথমে 
রেরন অয়যো মলস রব  েম  রনমদেশ রদমে শুরু ে ল। 

‘এ প  ে ণীয় রে রে. খোমলদ খোেোন?’ বলল রজনোম ল রেোস্তিো। 
‘আেোমদ  লক্ষ্য হমলো, প্রধোন রবচো পরেমে অক্ষ্ে অবস্থোয় উেো  

ে ো।’ 
বমল এেেু থোেল আহেদ েুসো। এেেু িোবল, েো প  বলল, ‘রবজ্ঞোনী 

ড. আন্দোলুরস ওমদ  হোে ছোিো হওয়ো এবিং আইজযোে রবরগমন  পর ণরে  েথো 
জোনমে পো মল ও ো ক্ষ্যোপো কুকুম   েে হমব।  োমগ  েোথোয় ও ো প্রধোন 
রবচো পরে  ক্ষ্রে ে মে পোম । এই সম্ভোবনো র োমধ  জমন্য অরবলমম্ব েোমে 
উেোম   পদমক্ষ্প রনমে হমব।’ 

থোেল আহেদ েুসো। 
‘আপরন রে উেো  অরিেোমন  পর েিনো রনময় রেছ ু রিমবমছন?’ 

রজজ্ঞোসো পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেমন । 
‘উেো  অরিেোন এেন হমব েো রশর্ েুহূমেে  আমগ ও ো রে  পোমব নো। 

রে  রপমল ও ো ের য়ো হময় প্রধোন রবচো পরেমে হেযোও েম  রিলমে পোম । 
উেো  অরিেোমন  রবর্য় েখন েো ো রে  পোমব, েখন েোমদ  ে ো  রেছুই থোেমব 
নো, এই বযবস্থো আেোমদ  ে মে হমব।’ আহেদ েুসো আহেদ েুসো বলল। 

‘রস বযবস্থো  েথোই িোবুন রে. খোমলদ খোেোন।’ বলল রজনোম ল 
রেোস্তিো। 

রচোখ বন্ধ েম রছল আহেদ েুসো। িোবরছল রস। 
রজনোম ল রেোস্তিো থোেমেই আহেদ েুসো বমল উ ল, দু’এেজনমে ঐ 

বোরিমে ওমদ  অলমক্ষ্য প্রমবশ ে মে হমব। েোমদ  েোজ হমব প্রধোন 
রবচো পরেমে সোহোেয ে ো, রন োপদ ে ো। েো ো সিংমেে রদমল, েো প  ঐ 
র েোনোয় সবেোত্মে অরিেোন পর চোরলে হমব।’ 

থোেল আহেদ েুসো। 
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সবোই রন ব। 
িোবমছ সবোই। 
সব রশমর্ সবোই েোেোল আহেদ েুসো  রদমেই। রজনোম ল রেোস্তিো 

বলল,‘এ বযোপোম  আপরন রনশ্চয় রেছু িোবমছন রে. খোমলদ খোেোন?’ 
‘আেোমে ও ো েু ে ছোিো ে মে চোমি, আরেই আমগ রদখো ে মে চোই 

ওমদ  সোমথ।’ বলল আহেদ েুসো। েো  েুখি ো হোরস। 
রেন্তু হোসমে পো ল নো আ  েউ। বলল রজনোম ল রেোস্তিো,‘আপরন 

এেো?’ 
‘ওমদ  নজ  এিোবো  জমন্য এেোই সবমচময় িোমলো। েোছোিো এই 

েুহূমেে রেেীয় জমন  রসমলেশন েুরেল।’ আহেদ েুসো বলল। 
‘রজনোম ল েোরহ  েোর ে আিংেো ো রথমে রিম মছন, েোাঁ  সোমথ রে 

এেেু েথো বলমবন?’ রজজ্ঞোসো রজনোম ল রেোস্তিো । 
‘সেয় েে। এই সেময় েো  উমেগ বোরিময় লোি রনই।’ আহেদ েুসো 

বলল। 
‘আরে খুব সোেোন্য এেজন েেোমন্ডো। আরে ও আেো  সোথী ো রসরদন 

রবজ্ঞোনী স্যোম   রেডন্যোপ র েোমে বযথে হময়রছ। এ প ও আরে রে আেো  
সহমেোরগেো অিো  ে মে পোর ?’ বলল সোইরে ইসেোইল। 

‘রবোন িোইমে এেন সহমেোরগেো অিো  ে োেোই েোিোরবে। রসরদন 
রেোে ো বযথে হওরন রবোন। েুরে ছোিো সবোই রেো রসরদন জীবন রদময়মছ। রবজ্ঞোনী  
স্ত্রী েমন নো ে মল রেোেোমেও ও ো রেম  রিলে। রসরদন রদনেো ওমদ  রছল, 
পর েিনোও রছল ওমদ । েোই রবজয়ও ওমদ  হময়মছ। রেন্তু রেোে ো রসরদন বযথে 
হওরন।’আহেদ েুসো বলল। 

আমবমগ েুখ িোর  হময় উম রছল সোইরে ইসেোইমল । েো  দুমধ-আলেো 
 িংময়  গোমল স্ফরেমে  েে দু’রিোেো অশ্রুও রনমে এমসরছল। 

বলল, ‘েোহমল রে িোইময়  সোথী হমে পো ব আরে?’ আমবগরূে েে 
সোইরে ইসেোইমল । 
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রেরি হোরস িমুে উ ল আহেদ েুসো  র োাঁমে। বলল, ‘আেোমদ  ঐরেহ্ 
হমলো, এ ধ মন  লিোই-এ রবোন ো শুরুমেই শোরেল হয় নো। রবরব খোওলোমদ  ডোে 
পমি েুমে  পর নরে পমবে। রজনোম ল রেোস্তিো ও জনোব নোরজে এ মেমন  সোমথ 
আজমে েুরেও থোেমব েুমে  সেোরপ্ত েোনো  অরিেোমন।’ 

‘ধন্যবোদ। েি হমলও িোইমদ  রসেোন্ত রেমন রনয়ো রবোনমদ ও ঐরেহ্।’ 
বলল সোইরে ইসেোইল রচোখ েুছমে েুছমে। 

‘আম ে রবোমন  রেো েথো বলো হমি নো! রবোন ো সবসেয় আবদো  
েম ই রে অরধেো  আদোয় ে মব?’ বলল আময়শো আ বোেোন। 

হোসল আহেদ েুসো। বলল, ‘েুরে রেো আেো  সোমথই আছ। রেোেো  দুই 
র িলবোম   সবগুমলো গুরলই েুরে খ চ েম ছ এই অরিেোমন। আরে রেোস্তিো ও 
জনোব নোরজে এ মেমন  েোমছ রেোেো  নোেও র েমেন্ড ে ব এই অরিেোমন 
শোরেল ে ো  জন্য।’  

‘জনোব খোমলদ খোেোন, আময়শো আ বোেোনও আেোমদ  েরহলো েেোমন্ডো 
ইউরনমে  এেজন রচৌেশ সদস্য। েোমে আে ো ওময়লেোে ে ব এই 
অরিেোমন।’ বলল পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেন। 

‘ধন্যবোদ রে. নোরজে এ মেন।’ 
বমলই আহেদ েুসো েোেোল রজনোম ল রেোস্তিো  রদমে। বলল, ‘আেো  

গোরি ও ো ঝোাঁঝ ো েম  রদময়মছ। এেেো গোরি  বযবস্থো েরুন। আরে এখরন রব  
হমে চোই।’ 

‘চলুন, আে ো ড. আন্দোলুরসমে রনময় রেরলেো ী হোসপোেোল পেেন্ত 
এেসোমথ েোই। ওখোমনই এেেো িোল গোরি আপনো  জন্য থোেমব। প্রময়োজনীয় 
েেবযোে বযোগও পোমবন েোমে।’ 

েথো রশর্ েম  এেেু রথমেই রজনোম ল রেোস্তিো আবো  বলল, ‘আরে 
িোবরছ, আপরন ১০১ বোবেোম োস বুমলিোডে র েোনোয় রপৌাঁমছ আেোমদ মে এেেো 
সমঙ্কে রদমবন। আপনো  সমঙ্কে পোওয়ো  প  আে ো ওরদমে েুি ে ব। েোমে 
আপরন বোরিমে প্রমবমশ  রবশ-পাঁরচশ রেরনমে  েমধয আে ো রসখোমন রপৌাঁছমে 
পোর ।’ 
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‘ধন্যবোদ, র ে রসেোন্ত রনময়মছন। চলুন আে ো েুি ের  হোসপোেোমল  
রদমে।’ 

‘চলুন। রে. খোমলদ খোেোন আপরন সোইরে ইসেোইল ও আময়শো 
আ বোেোনমে রনময় ড. আন্দোলুরস  সোমথ বুমলেপ্রুি গোরিমে বসুন। সোইরে 
ইসেোইলই গোরিেো ড্রোইি ে মব।’ 

বমল রজনোম ল রেোস্তিো েো  গোরি  রদমে এমগোমলো। অমন্য োও 
এমগোমলো েোমদ  গোরি লমক্ষ্য। 

স্টোেে রনল সবগুমলো গোরি। 
রজনোম ল রেোস্তিো ও পুরলশ প্রধোন নোরজে এ মেমন  গোরি সবো  

আমগ। েো পম  রবজ্ঞোনীমে রনময় আহেদ েুসোমদ  বুমলেপ্রুি গোরি। সবো  
রপছমন পুরলমশ  দুরে গোরি। 

গোরি  রছোট্ট বহ রে এরগময় চলল রেরলেো ী হোসপোেোমল  রদমে। 
 

 
 
 



র োমেলী দুমগে  156 

 

৭ 
এেশ’ এে বোবেোম োস বুমলিোডে-এ  ৪ েলো বোরি  আন্ডো গ্রোউন্ড 

রলোম   এেেো প্রশস্ত েমক্ষ্ বমস আমছ ড. রডরিড ইয়োহুদ। 
েোথো  চুল েো  উমেো-খুমেো। েুখ শুেমনো। রচোখদুরে লোল। ব্ল্োড রপ্রশো  

রবমি রগমছ। এ  েমধয ডোিো  এমস এেবো  রচে েম  রগমছ। 
দু’েন্েো ধম  বমস আমছ এই রচয়োম । রেলআরবব, ইউম োমপ  েময়েরে 

 োজধোনী ও ওয়োরশিংেমন অমনেগুমলো রেরলমিোন েম মছ এই দু’েন্েোয়। 
জোরনময়মছ রস ‘রি রজম ো’  েহোরবপেেময়  েথো। রবজ্ঞোনী ড. আন্দোলুরসমে 
রেডন্যোপ ে মে পো ো  েোমদ  সোিমলয  েথো। এেরদন আমগ আইজযোে 
রবরগনও এিোমবই রেলআরবব, ইউম োপ ও আমের েো  েময়েরে  োজধোনী  
গুরুত্বপুণে েহলমে এ েথোগুমলো জোরনময়রছল। েো ো অরিনন্দন জোরনময়রছল 
আইজযোে রবরগন ও ড. রডরিড ইয়োহুদমে এবিং আশো েম রছল রে, রসোডে-এ  
িেুেলো হস্তগে ে ো সম্ভব হমব, েো েোমদ মে রগোেো দুরনয়ো  উপ  রনয়ন্ত্রণ 
প্ররেষ্ঠো  অেিনীয় এে সুমেোগ এমন রদমব। আইজযোে রবরগন ও ড. রডরিড 
ইয়োহুদ েোমদ  রনশ্চয়েো রদময় বমলরছল, েো  স্ত্রীমেও েখন আে ো আেে ে মে 
রপম রছ, েখন সোিলয সম্পমেে আেোমদ  রেোন সমন্দহ রনই। এেরদন, দুরদন, 
রেনরদন, েয়রদন রস রনেেোেন সহ্ ে মব। রনমজ সহ্ ে মত্র পো মলও েো  
রচোমখ  সোেমন স্ত্রী লোরিে হবো  রবিৎস দৃশ্য রস েয়রদন সহ্ ে মব! রস েুখ 
খুলমব, খুলমেই হমব। শুধু েোই নয় েোমে আেোমদ  লযোবম ে ীমে বশিংবমদ  
েে েোজ ে মে বোধয ে ো হমব। এধ মন  েে আশো  েথোই নো ড. রডরিড 
ইয়োহুদ রেলআরবব, ইউম োপ ও আমের েো  েোমদ  েুরুব্বীমদ  জোরনময়রছমলন। 
রেন্তু সবই িণ্ডুল হময় রগল। রখোদ আইজযোে রবরগন রনহে হমলন এবিং রবজ্ঞোনীমে 
েো ো উেো  েম  রনময় রগল। সব আশোয় গুাঁমিবোরল পমি রগল! রেন এেনরে হল? 
আেোমদ  রগোপন র েোনো  সন্ধোন ও ো রে েম  রপল? আ  উেো  ে ো  বযোপো েো 
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এে অসম্ভব েোরহনী। ৬ জন রলোে রনমজমদ  গোরি  েধযেো  দুেেেনোয় েো ো 
রগমছ, ৪ জন গুরলমে। রে র মপোেে সিংগ্রহ হময়মছ, েোমে েোত্র এেজন রলোে এই 
সবেনোশেো েম মছ। রে এই রলোে আে ো জোরন। ও ো পর চয় িোরিময় বমল 
খোমলদ খোেোন, আে োও বরল। বরল এই েো মণ রে, খোমলদ খোেোন নোমেই েরদ 
েোমে রশর্ েম  রদয়ো েোয়, রসেোই িোমলো। েোছোিো ‘আহেদ েুসো’ নোেেো প্রেোশ 
রপমল ওই পমক্ষ্  ও সোধো ণ েোনুমর্  সোহস আ ও বোিমব। আ  আেোমদ  
হেোশো েোমে বোিমব। 

এই খোমলদ খোেোন বযোেো আেোমদ  রলোেমদ  খব , আেোমদ  েোাঁরে  
র েোনো এমে  প  এে রপময় েোমি রে েম ? এ পেেন্ত আেোমদ  রবরুমে রস েে 
অরিেোন েম মছ, সবগুমলোই রছল সুরনরদেি খবম   রিরত্তমে। রেোথো রথমে পোমি 
এই খব গুমলো রস। 

দুুঃমখ  েমধযও ড. রডরিড ইয়োহুমদ  সোন্তনো হমলো, রেলআরবব, 
ইউম োপ, আমের েো েোমে সোহস রদময়মছ। রে রেোন েূমলয রসোডে-এ  িেুেলো হোে 
ে মে হমব। এই রক্ষ্মত্র সব  েে প্রমচিো বযথে হমল রবজ্ঞোনীমদ  সমেে র োমেলী 
দূগে রনরশ্চহ্ন েম  রদয়ো হমব। রস বযবস্থোও েো ো েম মছ। ড. রডরিড ইয়োহুদ ো 
গ্রীন রসগন্যোল রদমলই েো ো েোজ শুরু ে মব। েো  জন্য আম েেো আশো  েথো 
হল এনরজও’  পর চময় ইউম োপ রথমে রেছ ুরচৌেশ জনশরি পো োমনো হময়মছ 
েোমে সোহোেয ে ো  জন্য। এেো েো  জন্য খুব বি এেেো সুখব । আহেদ েুসো 
আসো  প  েো  হোমে ‘িী রজম ো’  েূলযবোন জনশরি নি হময়মছ, েো  সিংখযো 
পঞ্চোশ ছোরিময় রগমছ। 

রশমর্  রচন্তোগুমলো উজ্জ্বীরবে ে ল ড. রডরিড ইয়োহুদমে। 
এসেয় েম  প্রমবশ ে ল শীর্ে রগোময়ন্দো স্মোথেো ও নেুন অপোম শন চীি 

রসোমলেোন স্যোেসন। 
েো ো েম  েুেমেই ড. রডরিড ইয়োহুদ বলল, ‘প্রধোন রবচো পরে  খব  

রে?’ 
‘এই গ্রোউন্ডমলোম   এে রসমল েোমে  োখো হময়মছ। রসমল গ্রীমল  রগে। 

দু’জন রস্টনগোনধো ীমে রসখোমন পোহো োয়  োখো হময়মছ। আ  গ্রোউন্ডমলো  রথমে 
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আন্ডো গ্রোউমন্ড  রসাঁরিেুমখও দু’জন পোহো োয়  োখো হময়মছ।’ বলল রসোমলেোন 
স্যোেসন। 

‘বোরি  বোইম  রে অবস্থো?’ রজজ্ঞোসো ড. রডরিড ইয়োহুমদ । 
‘বোরি  রগেবমক্স পোহো োয় থোেমব দু’জন রস্টনগোনধো ী। আ  ৪ জন 

ছদ্মমবমশ বোরি  চোর রদমে নজ   োখমব। বোরি  সোেমন রেখোন রথমে প্রোইমিে 
 োস্তো বোরি  রগে পেেন্ত এমসমছ, রসখোমন বি  োস্তো  বোবেোম োস বুমলিোমডে  এেরে 
রেেোথো। এখোমন রবপ ীে রদে রথমে আম েরে  োস্তো এই বুমলিোমডে  সোমথ 
রেমশমছ। এই রেেোথোয় এেেো েক্ষ্ িোিো রনময় এেেো ইনি মেশন রসন্েো  খুমল 
স্মোথেো বসমছ। রসখোমন বমস বুমলিোডেসহ বোরি  রেনরদমে রস নজ   োখমে 
পো মব।’ বলল রসোমলেোন স্যোেসন। 

‘ধন্যবোদ। প্রধোন রগে ছোিো ডুমিমক্স রেোেো  রে আ  রেোন পথ আমছ?’ 
‘নো স্যো , এই ডুমিমক্স প্রোইমিে রেোন এরক্সে রনই।’ 
‘র ে আমছ, চল আে ো প্রধোন রবচো পরে  ওখোমন েোই। চুপ েম  বমস 

থোেমল চলমব নো। প্রধোন রবচো পরে  রেডন্যোপমে েোমজ লোগোমে হমব। রবজ্ঞোনী 
আেোমদ  হোেছোিো হময়মছ। এখন খোমলদ খোেোনমে েু ে রথমে েোিোমে হমব। 
প্রধোন রবচো পরেমে এই দোরব আদোময়  পণবরন্দ বোনোমে চোই। প্রধোন 
রবচো পরে  এই েমেে রববৃরে আদোয় ে মে হমব রে, জকনে খোমলদ খোেোনমে 
েু ে রথমে নো েোিোমল আেো  েুরি  সম্ভোবনো রনই। প্রধোন রবচো পরে  এই 
রববৃরে স েোম   েোমছ এবিং সিংবোদপত্র ও ইমলেট্ররনে রেরডয়োমে পো োমে হমব। 
জনগমণ  পক্ষ্ রথমেও দোরব উ োমে হমব রে, এেজন খোমলদ খোেোমন  জমন্য 
প্রধোন রবচো পরে  এই অবস্থো চলমে রদয়ো রেমে পোম  নো। েোমদ  ে ি রথমে 
দোরব উ োমে হমব, খোমলদ খোেোনমে বরহষ্কো  েম  প্রধোন রবচো পরেমে েুি ে ো 
রহোে।’ বলল রডরিড ইয়োহুদ। 

‘ধন্যবোদ স্যো । চেৎেো  এেেো রেৌশল রব  েম মছন। এিোমব চোপ 
সৃরি েম , গণদোরব েুমল েরদ েু ে রথমে খোমলদ খোেোনমে বরহষ্কো  ে ো েোয়, 
েোহমল রব োে লোি হমব আেোমদ । আেোমদ  লক্ষ্য অজেন সহজ হময় েোমব।’ 

‘চল েোই।’ বমল উম  দোাঁিোল রডরিড ইয়োহুদ।  
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উম  দোাঁিোল রসোমলেোন স্যোেসন ও স্মোথেো। 
রবর ময় এল েো ো ে  রথমে। 
আন্ডো গ্রোউন্ড রলোম   রে রসমল প্রধোন রবচো পরে বন্দী আমছ, রস 

রসমল  রপছমন এমস দোিোল রেনজন। রসমল  রদয়োমল  হোিংগো  রথমে রেনজনই 
আপোদেস্তে েোল রপোশোে প ল এবিং  েুমখ প ল েুমখোশ। 

রসমল  পোহো োয় থোেো দু’জন গোডে আমগই রদখমে রপময়রছল েোমদ  
রেনজনমে। ও ো রগময় দ জো  সোেমন দোাঁিোমেই রসমল  দ জো েো ো খুমল রদল। 

রসমল প্রমবশ ে ল রেনজন। 
প্রধোন রবচো পরে খোরেয়োয় শুময় রছল। েুমখোশ প ো রেনজন েম  েুেমেই 

প্রধোন রবচো পরে উম  বসমলো। 
প্রধোন রবচো পরে ঋজু গিমন  হোেো-পোেলো েোনুর্, রেন্তু লম্বো হমবন প্রোয় 

৬ িমুে  েে। সহজ-স ল রচহো ো  িরমলোে েোনুর্। 
জল্লোমদ  রপোশোে পম  রেনজনমে েম  েুেমে রদমখ িীরে  এেেো ছোপ 

েো  রচোমখ-েুমখ িুমে উম মছ। 
রবমড  সোেমন এেেোই রচয়ো । ড. রডরিড ইয়োহুদ রচয়ো রেমে বসমে 

বসমে বলল, ‘অনুেরে ছোিোই বসলোে স্যো , আপরন রেো এখন প্রধোন রবচো পরে 
নন।’ 

এেেু থোেল ড. রডরিড ইয়োহুদ। েো প  পমেে রথমে র িলবো  রব  
েম ই প্রধোন রবচো পরে  রদমে প প  দু’রে গুলী ে ল। এেেো গুলী প্রধোন 
রবচো পরে  েোথো  ডোন পোমশ, রেেীয় গুলী েোথো  বোে পোমশ  চুল ছুাঁময় চমল 
রগল। 

িীর্ণিোমব চেমে উম মছ প্রধোন রবচো পরে। রোঁমপ উম মছ েোাঁ  রদহ। 
প্রবল আেঙ্ক রচোমখ-েুমখ। 

ড. রডরিড ইয়োহুদ বলল, ‘স্যো , গুলী দু’রে রিে রদমে আ  আধো ইরঞ্চ 
েম  সম  এমল আপনো  েোথো গুাঁমিো হময় রেে এবিং আপরন লোশ হময় রেমেন। 
সুে োিং বুঝমেই পো মছন, েৃেযুেো আপনো  েে েোছোেোরছ। আপরন েরদ 
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আেোমদ  সহমেোগীেো নো েম ন, েোহমল পম   গুলী েোত্র আধো ইরঞ্চ েোথো  রদমে 
সম  আসমব।’ 

থোেল ড. রডরিড ইয়োহুদ। 
‘রে সহমেোগীেো?’ শুেমনো েমন্  রজমজ্ঞস ে ল প্রধোন রবচো পরে। 
‘এেজন রলোেমে েু ে রথমে বরহষ্কোম  সোহোেয ে মে হমব।’ বলল 

ড. রডরিড ইয়োহুদ। 
‘রে রসই রলোে?’ 
‘রলোেরে  নোে রে. খোমলদ খোেোন।’ 
‘রে রস?’ 
‘রস েু মে  রলোে নয়।’ 
‘আরে েোমে রচরন নো। আেোমে রে ে মে হমব?’ 
‘আে ো েোমে রচরন। আেোমদ  জন্য রস সোিংেোরেে ক্ষ্রেে । েো  

বরহষ্কোম   উপ  আপনো  েুরি রনিে  ে মছ। অেএব, স েোম   েোমছ আপরন 
এেেো আমবদন জোনোমবন রে, েোমে বরহষ্কো  ে ো  বযোপোম  আেোমদ  দোরব 
স েো  রেন রেমন রনন।’ ড. রডরিড ইয়োহুদ বলল। 

‘েোমে বরহষ্কো  ে ো হমব রেন? রস রে ববধিোমব েু মে রনই? আরে 
এেেো অন্যোয় দোরব রেিোমব ে মে পোর ?’ বলল প্রধোন রবচো পরে। 

‘আপরন বোাঁচো  জন্য ে মে পোম ন। আপরন স েো মে বলুন, েোমে 
বরহষ্কো  ে ো  উপ  আপনো  প্রোমণ বোাঁচো ও রনেেোেন-রনপীিন রথমে বোাঁচো রনিে  
ে মছ। আপনোমে এই আরপল ে মে হমব েরুণ সুম , রেন আপরন অপর সীে 
রনেেোেন-রনপীিমন  েমধয এই রববৃরে রদমিন।’ 

বমলই ড. রডরিড ইয়োহুদ রপছমন দোাঁিোমনো সোথীমদ  এেজনমে লক্ষ্ 
েম  বলল, ‘স্যোেসন, র েডেো  রব  েম  েোাঁ  বিবয র েডে ে ।’ 

সমে সমেই স্যোেসন েোল আলমখল্লো  রিে  রথমে র েডেো সহ হোে 
রব  েম  এমগোমলো প্রধোন রবচো পরে  খোরেয়ো  রদমে। রস প্রধোন রবচো পরে  
সোেমন খোরেয়োয় বসল। র েডেো  অন েম  েো েুমল ধ ল প্রধোন রবচো পরে  
েুমখ  েোমছ। 
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প্রধোন রবচো পরে  হোে রদময় র েডেো রে পোমশ  রদমে র মল রদময় 
বলল, ‘আরে এেজন রবচো পরে। রনছে প্রোণ বোাঁচোবো  জমন্য এেজন রনমদেোর্ 
রলোে সম্পমেে এেন দোরব আরে ে মে পোর  নো।’ 

রচয়োম  বসো রলোেরে  হোমে  র িলবো  সমে সমে উম  এল প্রধোন 
রবচো পরে  লমক্ষ্য। েো  সোমথ সোমথ এেেো গুলীও বরর্েে হল। এবো  িোাঁেো গুলী 
নয়। প্রধোন রবচো পরে  বোে হোমে  েোাঁধ-সরন্ধস্থমল  এে খোবলো রগোশে েুমল 
রনময় গুলীেো রবর ময় রগল। 

প্রধোন রবচো পরে আেেনোদ েম  উম  ডোন হোে রদময় বোে েোাঁধ রচমপ 
ধ ল। 

‘এই গুলীেো নেুনো গুলী রছল। এ প  বুে রিদ েম  গুলী চমল েোমব। 
এবো  বিবযেো রদন। রে আেেেম  রচৎেো  ে মলন, রসই আেেেম ই এেেো 
বিবয রদন।’ ড. রডরিড ইয়োহুদ বলল। 

‘রেন্তু আরে প্রোণিময় এেজন রনমদেোর্ েোনুমর্  ক্ষ্রে ে মে পো ব নো।’ 
বলল প্রধোন রবচো পরে। রবদনোেে েো  েে। 

‘সোেসন, র েডেো রে স্মোথেোমে রদময় চোবুেেো রনময় এস। রসোজো আঙুমল 
রে উ মব নো।’ রনমদেশ রদল রচয়োম  বসো রলোেরে। 

চোবুে রনময় এল স্যোেসন। 
‘চোবুে চোলোমে থোে, েেক্ষ্ণ নো বিবয র েডে ে মে  োজী হয়।’ 
বমল রচয়ো  রনময় দ জো  েোমছ সম  বসল রডরিড ইয়োহুদ। স্মোথেোও। 
চোবুে চলল প্রধোন রবচো পরে  রপম , বুমে রেখোমন সুমেোগ পোমি 

রসখোমন। প্রথে েময়ে েো েুখ বুমজ সহ্ ে ল। রেন্তু েো পম ই েো  েুখ রথমে 
বুে িোেো আেেরচৎেো  রবর ময় আসমে লোগল। 

চোবুে রেন্তু থোেল নো। অিক্ষ্মণ  েমধযই রদহেো রঝরেময় পিল প্রধোন 
রবচো পরে । রচৎেোম   শরিও আ  থোেল নো। 

রচয়োম  বসো ড. রডরিড ইয়োহুদ স্যোেসনমে থোেমে রনমদেশ রদল। 
েো প  রচয়ো  রনময় এরগময় এল রডরিড ইয়োহুদ প্রধোন রবচো পরে  রনরেময় পিো 
রদমহ  েোমছ। বলল, ‘স্যর , আে ো এই খো োপ েোজেো ে মে চোইরন। আপরনই 
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বোধয েম মছন স্যো । বিবযরে রদময় রদন। বিবযরে রদমল েময়েরদমন  েমধযই 
আপরন ছোিো রপময় েোমবন।’ 

প্রধোন রবচো পরে রচোখ খুলল। বলল, ‘বমলরছ রেো, আরে এেজন 
রবচো পরে। রনেেোেমন  িময়, েৃেযু-িময় এধ মন  বিবয আরে রদমে পোর  নো। 
পো ব নো।’ 

‘প্রধোন রবচো পরে েমহোমদয়! েৃেযু  রচময়ও বি শোরস্ত আে ো রদমে 
পোর । আে ো রে রস বযবস্থোই ে ব?’ বলল রডরিড ইয়োহুদ। 

‘িয় রদরখময় লোি হমব নো, রে েৃেযুমে িয় েম নো, েোমে আ  রে রদময় 
িয় রদখোমব?’ প্রধোন রবচো পরে বলল। 

‘আমছ। আপনো  স্ত্রী-েন্যোমে ধম  আনো হমি। সহ্ ে মে পো মবন, 
আপনো  রচোমখ  সোেমন েোমদ  লোঞ্চনো?’ বলল রডরিড ইয়োহুদ। 

রচোখ খুলল প্রধোন রবচো পরে। েো  রচোমখ েুমখ আেঙ্ক। বলল, ‘েো ো 
রনমদেোর্, রন ীহ, আেো  রদোর্ েোমদ  েোমি চোপোমবন রেন? নো, এেো রেোে ো পো  
নো।’ উমেগ-আেমঙ্ক রিমে পিো েে প্রধোন রবচো পরে । 

রডরিড ইয়োহুদ উম  দোাঁিোল। বলল, ‘আরে েোরি আপনো  স্ত্রী-েন্যোমে 
আনো  বযবস্থো ে মে।’ 

বমল রডরিড ইয়োহুদ েোেোল স্যোেসমন  রদমে। বলল, ‘েোাঁমে দশ 
রেরনে সেয় দোও। এ সেময়  েমধয রেরন েরদ বিবয রদমে  োজী হন, েোহমল 
আেোমে রেরলমিোন ে মব। আরে েোহমল েোাঁ  স্ত্রী-েন্যোমে ধম  আনো  বযবস্থো 
রনময় এমগোমবো নো। রেোেো  রেরলমিোন নো রপমল বুঝমবো উরন  োজী হন রন।’ 

স্যোেসনমে এই রনমদেশগুমলো রদময় ড. রডরিড ইয়োহুদ আবো  েোেোল 
প্রধোন রবচো পরে  রদমে। বলল, ‘প্রধোন রবচো পরে েমহোদয়! দশ রেরনমে  েমধয 
 োজী নো হমল েময়ে েন্েো  েমধয আপনো  স্ত্রী-েন্যোমে আপরন এখোমন রদখমে 
পোমবন।’ 

বমলই রেোন উত্তম   অমপক্ষ্ো নো েম  রডরিড ইয়োহুদ ে  রথমে রবর ময় 
রগল। 

দশ রেরনে রশর্ হমে আ  েোত্র এে রেরনে বোরে। 
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স্যোেসন ও স্মোথেো প্রধোন রবচো পরে  রসমল প্রমবশ ে ল। স্যোেসন 
বলল, ‘স্যো , দশ রেরনমে  আ  েোত্র এে রেরনে বোরে। আপরন  োজী 
হময়মছন,এই রেরলমিোন েোহমল আরে স্যো মে ে রছ নো।’ 

প্রধোন রবচো পরে   িোি রদহ রবছোনো  উপ  রনরেময় পমিরছল। রচোখ 
বন্ধ রছল েো । বলল রস, ‘আেোমে রে বলমে হমব, রেোে ো রলমখ দোও।’ ক্ষ্ীণ 
েে  প্রধোন রবচো পরে । রচোখ বন্ধ র মখই েথোগুমলো রস বলল। 

‘ধন্যবোদ রবচো পরে েমহোদয়! আপনো  শুিবুরে  জন্য।’ 
বমলই স্যোেসন স্মোথেো  রদমে েোেোল। 
স্মোথেো েোল আলমখল্লো  রিে  রথমে এে খণ্ড েোগজ রব  েম   প্রধোন 

রবচো পরে  রদমে েো এরগময় রদল। 
র ে এসেময়ই ব্রোশিোয়োম   শব্দ হল। চেমে উম  স্যোেসন ও স্মোথেো 

রসমল  দ জো  রদমে েোেোল। রদখল, রসমল  রগমে দোাঁিোমনো দু’জন 
রস্টনগোনধো ী প্রহ ীমে। েো ো রস্টনগোন বোরগময় দোাঁরিময় আমছ। েোমদ  
রস্টনগোমন  বযোম ল রথমে রধোাঁয়ো রব  হমি। স্যোেসন ও স্মোথেো দ্রুে েোমদ  েোমছ 
রগময় দোাঁিোল। রদখল সোেমন রেউ রনই। রসাঁরি পেেন্ত িোাঁেো। 

‘েী বযোপো ? গুলী ে মল েোমে?’ রজজ্ঞোসো স্যোেসমন । 
‘এেেো রেল ধ মন  রেছ ুগোময় এমস পমিমছ। েোই সোমথ সোমথ গুলী 

চোরলময়রছ।’ বলল এেজন প্রহ ী। 
‘রেোথোয় রেল?’ বলল স্যোেসন। 
প্রহ ী  খুাঁজমে লোগল রেল। রপল নো। 
‘থোে। চল চো রদেেো খুাঁমজ রদরখ।’ স্যোেসন বলল। ে েো েোলোশ 

ে মে রবরুল চো জনই। েোমদ  হোমে উদযে রস্টনগোন ও র িলবো । 
 
 

প বেেী বই 

‘বসি োমস রবমস্ফো ণ’ 
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১ 
ববদ্যুৎ ববভাসের লাইন চেবকিং কাসের লক্কড় মাককা একটা োবড় ড্রাইভ 

কসর আহমদ মুসা বাবকাসরাস বুসলভার্ক চেসক ১০১ নম্বর বাবড়র সিংস াে রাস্তায় 
প্রসবশ করল। 

আহমদ মুসার পরসনও ববদ্যুৎ ববভাসের লাইনমুানসদর চপাশাক। 
মাোর েুল অসোছাসলা। চেহারায় চরাদ চপাড়া, ক্লান্ত ভাব। পাসয় পুরাসনা ময়লা 
বুট। 

ববদ্যুৎ ববভাসের োবড়বট ১০১ নম্বর বাবড়র সিংস াে রাস্তায় ঢুকসেই 
দ্য’েন চলাক এসস হাে েুসল োবড়র সামসন দাাঁড়াল। 

োবড় দাাঁড় করাল আহমদ মুসা। 
‘চকাোয়  াও?’ বলল একেন। 
‘একশ’ এক নম্বর বাসা চেসক চটবলসফান কসরসছ। েরুবর।’ স্থানীয় 

টাবককস ভাষায় বলল আহমদ মুসা। এ ধরসণর প্রসয়ােনীয় কসয়কবট বাকু চস েে 
আধা ঘন্টা ধসর মুখস্থ কসরসছ।  
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উত্তর শুসন চলাক দ্য’েন একটু বিধায় পসড় চেল। পরস্পর মুখ োওয়া-
োওবয় করল। একেন আসরকেনসক বলল, ‘বনশ্চয় লাইসন চকান সমস্যা চদখা 
বদসয়সছ, েরুবর চটবলসফান কসরসছ।’ 

অবসশসষ োরা সামসন চেসক সসর চেল। হাে বদসয় ইশারা কসর চ সে 
বলল। 

হাাঁফ চছসড় বাাঁেল আহমদ মুসা। ওসদর দ্য’েসনর পসকসট বরভলবার 
আসছ, োসদর পসকসটর ওেন চদসখই ো বুঝসে চপসরসছ আহমদ মুসা। চসই 
সাসে আরও বুঝসে পারল, বাবড়টাসক োরা কড়া পাহারায় চরসখসছ। 

আহমদ মুসার লক্কড় মাককা বপকআপ োবড়টা বেসয় বাবড়র োবড় বারান্দায় 
োমল। 

হাসে প্লাবিসকর চছাট্ট েসল বনসয় লাফ বদসয় োবড় চেসক নামল আহমদ 
মুসা। 

োবড় বারান্দার পসরই বেন ধাসপর বসাঁবড় চপবরসয় ওপসর উঠসলই মূল 
বারান্দা। মূল বারান্দাসেই বড় দরো। এই দরো বদসয় প্রসবশ করা  ায় বাবড়র 
ড্রইিং রুসম। 

বকন্তু আহমদ মুসা এ দরোর বদসক না এবেসয় বারান্দাবটর পাশ বদসয় 
বাবড়বটসে প্রসবসশর আসরকবট বড় দরোর বদসক এসোসলা। 

বাবড়সে প্রসবসশর এটাই প্রধান দরো। 
দরোয় দ্রুে নক করল আহমদ মুসা, কাসের োড়া োকসল চ মনটা 

হয়। 
দরো খুসল চেল। 
দরোয় দাাঁবড়সয় গুন্র্াকৃবের একেন মানুষ। কসঠার মুসখ ভীষণ ববরবি 

প্রকাশ করল আহমদ মুসাসক চদসখ। 
বকছু বলসে  াবিল চলাকবট। োর আসেই আহমদ মুসা ‘আবম 

ইসলকবিবসয়ান, চভের চেসক েরুবর কল কসরসছ’ বসল অনুমবে না বনসয়ই 
চভেসর ঢুসক চেল। 
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চলাকবট এমনটা আশা কসরবন। চস দ্য’ধাপ বপবছসয় বেসয় দ্য’হাে 
প্রসাবরে কসর বাাঁধা বদসয় বলল, ‘দাাঁড়াও, চ সে পারসব না এখন। আবম বেসেস 
কসর চদবখ, চোমাসক চকউ চর্সকসছ বকনা?’ 

‘ াও, বেসেস কসর এসসা।’ বলল আহমদ মুসা। 
চলাকবটর দ্য’বদসক প্রসাবরে হাে চনসম এসলা বনসে। 
‘েুবম এখাসন দাাঁড়াও। আবম চভেসরর চলাসকর সাসে কো বলবছ।’ বসল 

চলাকবট পসকট চেসক চমাবাইল চবর কসর চপছন বফসর দাাঁড়াল কো বলার েসে। 
আহমদ মুসার বাম হাসে ঝুলবছল একটা টুলস বুাে, র্ান হাে খাবল 

বছল। 
চলাকবট ঘুসর দাাঁড়াসেই আহমদ মুসার র্ান হাে দ্রুে োর র্াক পসকসট 

েসল চেল, আর বাম হাসের টুলস বুাে বাম কাাঁসধ েুসল বনসয় হােবট মুি করল। 
আহমদ মুসার র্ান হাে চববরসয় এসলা একটা ভাাঁে করা চছাট্ট রুমাল 

বনসয়। 
চলাকটা েখন সসব সম্পূণক ঘুসর দাাঁবড়সয়সছ মাত্র। 
আহমদ মুসা দ্য’ধাপ সামসন এবেসয় চেল দ্রুে, ববড়াসলর মসো 

বনিঃশসে। সিংসে সিংসেই োর বাম হাে চোসখর পলসক চপাঁবেসয় ধরল চলাকবটর 
েলা সাাঁড়াবশর মসো। চসই সাসে োর র্ান হসের রুমাল এসস চেসপ বসল 
চলাকবটর নাসক। 

চলাকবট বনসেসক ছাবড়সয় বনসে প্রাণপণ চেষ্টা করল কসয়ক মুহূেক। বকন্তু 
পারল না। কসয়ক মুহূসেকই চস োন হাবরসয় চফলল। 

আহমদ মুসা োর সিংোহীন চদহ বর্বিসয় বাবড়র চভেসর প্রসবশ করল। 
চভেরটায় একটা লাউঞ্জ। 
লাউসঞ্জর োরবদসকই ঘর। পবশ্চম-উত্তর চকাসণ একটা বসাঁবড় ওপর বদসক 

উসঠ চেসছ। বসাঁবড়র চোড়া বদসয় লাউঞ্জ চেসক একটা কবরসর্ার েসল চেসছ পবশ্চম 
বদসক। 
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আহমদ মুসাসদর পাওয়া েেু সেু হসল এই বাবড়সেই এসন চোলা 
হসয়সছ বকর্োপর্ হওয়া অসুস্থ ববোরপবেসক। বাবড়র চভের-বাইসরর পাহারাও 
এটাই প্রমাণ কসরসছ। 

বকন্তু এখন চকান্ বদসক অগ্রসর হসব বুঝসে পারসলা না আহমদ মুসা। 
লাউসঞ্জর বাম বদসকর ঘরগুসলার সব দরোই বন্ধ। ভাবল আহমদ মুসা, এক 
েলার চকান ঘসর অবশ্যই বেবন চনই। এসব ঘসর সাধারণে প্রহরী ও বাবড়র 
কমকোরীরাই োসক। হয় োসক আন্র্ারগ্রাউন্র্ চকান চলাসর রাখা হসয়সছ, না হয় 
ওপর েলার চকাোও। বাবড়বট বেন েলা। 

বসাঁবড় বদসয় ওপর েলায় ওঠা  ায়, বকন্তু পবশ্চম বদসকর কবরসর্ারবট 
চকাোয় চেসছ? 

আহমদ মুসা এসোসলা বসাঁবড়র চোড়ার বদসক। 
বসাঁবড়র চোড়ায় চপ াঁসছই আহমদ মুসা চদখসে চপল, বসাঁবড়র চোড়া চেসক 

কবরসর্াসরর চ  চদয়াল শুরু হসয়সছ, বসাঁবড়র চোড়ার পসরই এর সিংলগ্ন চদয়াসল 
বলফসটর দরো। বলফসটর দরোর চলার ইনবর্সকটসর গ্রাউন্র্ প্রেম ও বিেীয় 
চলাসরর আসে আরও দ্য’বট চলার ইনবর্সকটর, ইউবে ওয়ান ও ইউবে টু রসয়সছ। 
এর অেক আন্র্ারগ্রাউসন্র্ দ্যবট চলার আসছ এবিং এই বলফট বদসয়ই চসখাসন  াওয়া 
 াসব। 

আহমদ মুসা পা েুলল বলফসটর বদসক  াওয়ার েসে। 
এই সময় োর মসন হসলা োর চপছসন মানুষ। 
পসকসটর হােটা বরভলবাসরর বাাঁটটা চেসপ ধরল। মাো চঘারাসে 

 াবিল। বকন্তু োর আসেই দ্য’পাশ চেসক দ্য’বট শি বস্তু এসস োর মাোয় চেসপ 
বসল। স্পশক চেসকই বুঝল দ্য’বটই বরভলবাসরর নল। 

আহমদ মুসা পসকট চেসক হাে চবর না কসর ওসদরসক কোয় েবড়সয় 
সময় বনসে োইল। বলল চস, ‘চোমরা চক, বক োও?’ 

কোর সাসে সাসেই দ্য’েন োর সামসন এসস দাাঁড়াল। োসদরও হাসে 
বরভলবার। 

আহমদ মুসার মাো চেসক বরভলবাসরর নল এক বেলও সসরবন। 
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োর সামসনর বেসয় দাাঁড়াসনা একেন বলল, ‘আমরা চক, বক োই, ো 
নয়। েুবম চক, বক েসে এখাসন ঢুসকছ, চসটা বসলা।’ 

‘চোমরা আমাসক এ প্রশ্ন করছ চকন, চোমরা োন আবম চক?’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘চকন প্রশ্ন করবছ োন না? চেসটর আমাসদর প্রহরীসক েুবম সিংোহীন 
কসর চভেসর ঢুসকছ। েুবম ববদ্যুৎ ববভাসের চলাক নও, চক েুবম?’ বলল চসই 
আসের চলাকবটই। 

কো বলার েসে আহমদ মুসা মুখ েুসলবছল চলাকবটর বদসক। োকাসে 
বেসয় বসাঁবড়র মাোয় দাাঁড়াসনা একটা চমসয়র ওপর চোখ পড়ল। হাসে োর বই, 
পরসন বিম রিংসয়র পুাসন্টর ওপর বিম রিংসয়র ববসশষ কাবটিং-এর চকাট। হঠাৎ 
আহমদ মুসার মসন পড়ল এটা ‘বসফরাস কসলে অব চটকসনালবে’র ছাত্রীসদর 
ইউবনফরম। চমসয়বট ববস্ময় ববসফাবরে চোসখ এবদসক োবকসয়বছল। আহমদ 
মুসার চোসখ চোখ পড়সেই চমসয়বট কসয়ক ধাপ ওপসর উসঠ আড়াসল সসর চেল। 

উত্তর না বদসয় আহমদ মুসাসক এবদক-ওবদক োকাসে চদসখ ধমক বদসয় 
চসই চলাকবট োর বরভলবার আহমদ মুসার বদসক োক কসর বলল, ‘োলাবক 
করার চেষ্টা কসরা না, োরবদসক গুলীসে মাোর খুবল গুাঁসড়া হসয়  াসব।’ 

‘বক োনসে োও চোমরা?’ বলল আহমদ মুসা শান্ত কসে। 
চিাসধ চফসট পড়ল সামসন চলাকবট। আহমদ মুসার কপাসল বরভলবার 

চঠবকসয় বলল, ‘েুবম এখাসন এসসছ চকন?’ 
‘চোমরা োন চ , প্রধান ববোরপবেসক উদ্ধার করসে এসসবছ আবম 

এখাসন। োসক চোমরা বকর্োপ কসর এখাসন বনসয় এসসছ।’ চলাকবটর মসোই 
উচ্চ স্বসর দৃঢ় কসে বলল আহমদ মুসা। 

সামসনর চলাকবট আহমদ মুসার কপাল চেসক বরভলবার সবরসয় আহমদ 
মুসার হাাঁটুসে একটা লাবে মারল এবিং দ্য’ধাপ চপছসন সসর বেসয় বেৎকার কসর 
বলল, ‘এবার েুই মর্।’ 

োর হাসের বরভলবারটা আবার উসঠ আসসে লােল আহমদ মুসার 
লসযু। 
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লাবেটা খুব চোসরই চমসরবছল। আহমদ মুসা োর পা’টা একটু বশবেল 
কসর না বনসল হাাঁটুটা চভসিই চ ে। 

এভাসব আকবস্মক লাবে চখসল পসড়  াবার কো। আহমদ মুসাও পসড় 
বেসয়বছল। এমন একটা সুস ােই োইবছল চস। পসড়  াওয়ায় চস চপছন চেসক 
টাসেকট-করা দ্যই বরভলবাসরর আওোর বাইসর েসল এসসসছ। 

পসড়  াওয়ার সময় আহমদ মুসার চদহ চমসঝ স্পশক করার আসেই োর 
র্ান হাে পসকট চেসক চবর হসয় এসসসছ বরভলবার বনসয়। 

আহমদ মুসা বেৎ হসয় পসড় বেসয়বছল বসল োসক লাবে মারা চলাকবট 
োর সামসনই বছল। 

‘এবার েুই মর্’ বসল চলাকবট োর বরভলবাসরর বিোর চটপার আসেই 
আহমদ মুসা োর বিোর বটসপ বদসয়বছল। 

আহমদ মুসার বরভলবাসরর গুলী ৪০ বর্গ্রী এুািংসেসল বেসয় চলাকবটর 
বাম বয ববদ্ধ কসরসছ। গুলী চখসয় োর চদহ ঝাাঁকুবন বদসয় উঠসলও োর েেকবনটা 
বরভলবাসরর বিোসর বঠকই চেসপ বসসবছল। বকন্তু টাসেকটটা চদসহর কম্পসনর সাসে 
চকাঁসপ বেসয়বছল। গুলীটা আহমদ মুসার মাোর ওপর বদসয় বেসয় চপছসন দাাঁড়াসনা 
একেন বরভলবারধারীর হাাঁটুসে বেসয় ববদ্ধ করল। 

চলাকবটর হাে চেসক বরভলবার পসড় চেল। চস দ্য’হাে বদসয় হাাঁটু চেসপ 
ধসর বসস পড়ল। 

আহমদ মুসা প্রেম গুলী কসরই বিেীয় গুলীবট করল সামসন দাাঁড়াসনা 
বিেীয় চলাকবটসক লযু কসর। 

আহমদ মুসা েখনও পসড় আসছ বেৎ হসয়। 
বিেীয় গুলী কসরই চোখ বফবরসয় চদখল চপছসন দাাঁড়াসনা অে চলাকবট 

োর র্ান পাসশ। চলাকবটর বরভলবার উসঠ এসসসছ আহমদ মুসার লসযু। আহমদ 
মুসা োর বরভলবার ঘুবরসয় বনসয়সছ, বকন্তু টাসেকটসক োক করার সময় চনই। 

আহমদ মুসার এই বেন্তা  ে দ্রুে েসলসছ, োর চেসয় দ্রুে সেল হসয় 
উসঠসছ োর শরীর। 
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উদ্ধে বরভলবাসরর ওপর চোখ পড়ার সাসে সাসেই আহমদ মুসার চদহ 
বমর্ল বুাসট চপটাসনা ফলুটস বিসকট বসলর মসো েবড়সয় চেল চলাকবটর 
দ্য’পাসয়র বদসক। 

চলাকবট গুলী কসরবছল। গুলীবট আহমদ মুসার েড়াসনা চদসহর প্রান্ত চেসক 
মাত্র ছয় সাে ইবি দূসর চমসঝসক বেসয় ববদ্ধ কসরসছ।  োসমসয় োর চদহ না 
েড়াসল গুলীবট োর বাম বুকসক এসফাাঁড়-ওসফাাঁড় কসর বদে। 

বরভলবাসরর টাসেকট সবরসয় বনসয় চলাকবট বিেীয় গুলীর েসে বিোসর 
েেকবন োপবছল। বকন্তু োর আসেই আহমদ মুসার েড়াসনা চদহ প্রেন্র্ভাসব 
আঘাে করল োর দ্য’পাসয়। 

চলাকবট হুমবড় চখসয় উপুড় হসয় পসড় চেল। 
আহমদ মুসা উসঠ বসসসছ। 
চলাকবটও পসড় বেসয়ই এক চমােসড় চদহটাসক ঘুবরসয় বনসয় উসঠ 

বসসসছ। বরভলবার চস ছাসড়বন। োর বরভলবারও ঘুসর আসসছ আহমদ মুসার 
বদসক। চলাকবটর চোসখ-মুসখ চবপসরায়া ভাব। 

আহমদ মুসার হাসের বরভলবারও উদ্ধে বছল। চবপসরায়া চলাকবটসক 
সময় চদয়া  াসব না চভসবই আহমদ মুসা েেকবন োপল োর বরভলবাসরর বিোসর। 

বরভলবার চেসক চববরসয় চেল একটা গুলী। আর োর সাসে সাসেই 
আহমদ মুসা উসঠ দাাঁড়াল। 

উসঠ দাাঁবড়সয় বস্থর হবার আসেই োর চদহটা ঝাাঁকুবন বদসয় চকাঁসপ উফল। 
একটা গুলী োর উরুসে এসস ববদ্ধ হসয়সছ। গুলীটা বাম উরুর বাম পাসশর একটা 
অিংশসক আগ্রাবস এক কামড় বদসয় বকছু অিংশ েুসল বনল। 

আহমদ মুসার চদহ চকাঁসপসছ, বকন্তু োর বরভলবার ধরা র্ান হাে ও 
দ্য’চোখ এক মুহূেকও সময় নষ্ট কসরবন। দ্য’চোখ ও বরভলবার এক সিংসেই ঘুসর 
চেল শে লসযু। 

আহমদ মুসা চদখল, হাাঁটুসে গুলী খাওয়া চলাকবটই বরভলবার েুসল বনসয় 
োসক গুলী কসরসছ। 
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োর বদসক চোখ পড়ার সিংসে সিংসেই আহমদ মুসা গুলী করল চলাকবটসক 
োসক বিেীয় গুলী করার সুস াে না বদসয়। 

বসস োকা চলাকবটর মাো গুাঁসড়া হসয় চেল। বনিঃশসে চস ঢসল পড়ল 
চমসঝসে। 

আহমদ মুসা ঘুসর দাাঁড়াল বসাঁবড়র চোড়ার বদসক। োসক হয় 
আন্র্ারগ্রাউন্র্ চলাসর নামসে হসব, নয়সো ওপসর চ সে হসব। চস বনবশ্চে এই 
বাবড়সেই প্রধান ববোরপবে বন্দী আসছন। 

ঘুসর দাাঁড়াসে বেসয় বসাঁবড়র বদসকও চোখ চেল আহমদ মুসার। চদখল 
বসাঁবড়র মাোয় চসই চমসয়বট দাাঁবড়সয় আসছ। োর সাসে চস মু দশকন একেন বৃদ্ধ। 
লাবঠসে ভর বদসয় দাাঁড়াসনা। োর বাম হাে বসাঁবড়র চরবলিংসয় রাখা। চলাকবটর 
মাোর োাঁবদসে চছাট্ট একটা টুবপ। 

োর মাসন বৃদ্ধবট ইহুবদ, চমসয়বট বনশ্চয় বৃদ্ধবটরই চকউ। োহসল চসও চো 
ইহুবদ! োরা বক এই বকর্োপারসদর অিংশ? বকন্তু ওরা চো এুাকশসন চনই। একই 
দসলর হসল ওরা বনববককার দশকক হসব চকন? একই দসলর হসল হয় এুাকশসন 
আসার কো, নয়সো পালাসনার কো, অেে োসদর চদসখ মসন হসি শিংবকে, 
বববস্মে দশকসকর ভূবমকায়। একই বাবড়সে োহসল এরা কারা? 

আহমদ মুসার চোসখ-মুসখ  খন এসব প্রশ্ন, েখন শিংবকে, বববস্মে বৃদ্ধবট 
বসল উঠল, ‘এসব এখাসন বক ঘটসছ, চকন ঘটসছ, ওরা কারা? আপবন চক?’ 

এক বনিঃশ্বাসস অসনক প্রশ্ন কসর োমল বৃদ্ধবট। কসে োর শিংকা ও উসিে 
ঝসর পড়ল। 

‘আপবন এই চলাকবটসক চেসনন না? এরা চো এই বাবড়রই চলাক মসন 
হসি।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘না, এসদর আবম বেবন না। আবম ওপর েলায় োবক। বনে েলাটা আবম 
ভাড়া বদসয়বছ চর্বভর্ ইয়াহুদ নাসম একেন ভদ্রসলাকসক অবফস করার েে। 
োরা কসয়কবদন হসলা এখাসন বসসছন।’ বলল বৃদ্ধবট। 

‘চর্বভর্ ইয়াহুদসক আপবন কেবদন ধসর চেসনন?’ আহমদ মুসার 
বেোসা। 
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‘োমকাবনসে একবট ববশ্বববদুালসয়  খন আবম পবড়, েখন চস ছাত্র বছল 
চসখাসন।’ বৃদ্ধবট বলল। 

বৃদ্ধ োমসেই চমসয়বট বফস বফস কসর োসক বকছু বলল। 
শুসনই েমসক উঠল বৃদ্ধবট। ববসফাবরে চোসখ োকাল আহমদ মুসার 

বদসক। বলল বৃদ্ধবট বেৎকার কসর, ‘প্রধান ববোরপবেসক ওরা বকর্োপ কসর 
এখাসন এসনসছ, এটা নাবক আপবন বসলসছন? বক ঘটনা?’ 

‘বে, ওরা আে প্রধান ববোরপবেসক বকর্োপ কসর এখাসন এসনসছ। 
আমরা বনবশ্চে চেসনই োসক উদ্ধাসরর েসে এসসবছ।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘োাঁর মাসন প্রধান ববোরপবে এখন আমার এই বাবড়সে বন্দী আসছন!’ 
কবম্পে কসে বলল বৃদ্ধবট। 

‘আবম োই মসন কবর।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ওপসরর েলায় চনই, আবম ওপসর োবক বসল বনবশ্চে কসর বলসে পাবর। 

োহসল বনে েলায় আসছন। েলুন চদবখ।’ বলল বৃদ্ধবট। 
‘বাবা, বকন্তু উবন চো আহে। ঊরুসে গুলী চলসেসছ ওনার।’ বলল 

চমসয়বট। 
চমসয়বটর হাসে েখনও কসয়কবট বই। 
‘বঠক চো।  াও, েুবম বেসয় ফািক এইর্ বক্সটা বনসয় এসসা। আবম বনসে 

নামবছ।’ বলল বৃদ্ধবট। 
‘না, এসব এখন নয়। আসুন, আসে প্রধান ববোরপবের সন্ধান কবর। 

ওটাই চববশ েরুবর।’ 
‘েরুবর অবশ্যই। সাধারণ বুাসন্র্সে সময় চববশ লােসব না।’ বলল 

চমসয়বট। 
‘আমার হাাঁটুসে চিপ োর্কার আসছ। আবম ওটা চটসন ওপসর েুসল 

বনসয়বছ। অন্তে রি বন্ধ হসয়  াসব এসে।’ বলল আহমদ মুসা। 
বৃদ্ধবট এক হাসে বসাঁবড়র চরবলিং ধসর অে হাসে লাবঠসে ভর বদসয় বনসে 

চনসম এসলা। 
োর সাসে চমসয়বট চনসম এসলা। 
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আহমদ মুসাও বসাঁবড়র চোড়ায় েসল এসসসছ। 
বৃদ্ধ ও চমসয়বট এসস োর সামসন দাাঁড়াল। 
বৃদ্ধবট বলল, ‘আবম চর্বভর্ হারসেল। বসফরাস কসলে অব 

চটকসনালবে চেসক আবম বরটায়ার কসরবছ। বফবেক্স পড়াোম। েসব অধুাপনা 
নয়, বুবসায় বছল মূল চনশা। এখন বুবসাটা কমকোরীরা চদসখ।’ আর বৃদ্ধ 
চমসয়বটসক পবরেয় কবরসয় বদসে বেসয় বলল, ‘আমার চমসয় হান্নাহ হাসেরা, 
বসফরাস কসলে অব চটকসনালবে ছাত্রী। কসলে-সহাসিসলই চস োসক।’ 

‘আপবন চবাধ হয় কসলসেই বফসর  াবিসলন?’ আহমদ মুসা বলল 
চমসয়বটসক লযু কসর। 

‘বক কসর বুঝসলন?’ বলল চমসয়বট। োর ববস্ময় ভরা দৃবষ্ট আহমদ মুসার 
বদসক। 

‘কসয়কবট বই হাসে বনসয় আপবন নামবছসলন।’ আহমদ মুসা বলল। 
চমসয়বট হাসের বইগুসলার বদসক োবকসয় চহসস বলল, ‘ভুসলই 

বেসয়বছলাম বইগুসলার কো। এই েরুবর বইগুসলা চনয়ার েসে আধ-ঘন্টা আসে 
বাসায় এসসবছলাম। বফরসে বেসয়ই এই সািংঘাবেক ঘটনার মুসখ পড়লাম।’ 

‘সািংঘাবেক ঘটনা না ঘবটসয় উপায় বছল না। েলুন, আমরা চদবখ।’ 
বসল আহমদ মুসা েলসে শুরু করল বলফসটর বদসক। 
োর পাশাপাবশ হাাঁটসে শুরু করল হান্নাহ হাসেরা ও বৃদ্ধ চর্বভর্ 

হারসেল। 
আহমদ মুসা বেসয় দাাঁড়াল বলফসটর সামসন। বনসে নামার েসে র্াউন 

বাটসন োপ বদল, বকন্তু লাইট ইনবর্সকটর জ্বলল না। 
বলফসটর দরোর োরবদকটা একবার চদখল আহমদ মুসা। োরপর টসপ 

চলার ইবন্র্সকটসরর র্ান পাসশ প্রায় অদৃশ্য একটা চবাোসমর ওপর োপ বদল। 
সিংসে সিংসেই র্াউন মুবভিং ইবন্র্সকটসর আসলা জ্বসল উঠল। 

বৃদ্ধ চর্বভর্ হারসেল বনরসব আহমদ মুসার কাে চদখবছল। োর চোসখ-
মুসখ ববস্ময়! বলফসটর মুবভিং ইবন্র্সকটর চ  ববদ্যুৎ কাসনকশসনর অভাসব কাে 
করসছ না, ো বুঝল চকমন কসর? প্রায় অদৃশ্য বাটন চস খুাঁসে চপল চকমন কসর 
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এে দ্রুে? আর টপ চলার ইবন্র্সকটসরর দ্য’পাসশই অনুরূপ বাটন আসছ, বকন্তু র্ান 
বদসকর বাটনটাই োপল চকন? 

এসব প্রশ্ন ও একরাশ ববস্ময় বনসয় বৃদ্ধ চর্বভর্ হারসেল বলল, ‘চলার 
ইবন্র্সকটসরর দ্য’পাসশই অনুরূপ বাটন আসছ। আপবন বক কসর বুঝসলন র্ান 
পাসশর বাটন বটপসলন বলফট ববদ্যুৎ কাসনকশন পাসব?’ 

‘এ বুবস্থা আপনারাই কসর চরসখসছন। বাম বাটসনর সারসপসসর বদকবট 
দ্যই অধকবৃসত্ত ববভি এবিং র্াসনরবট ববভি নয়। এসেই বাসমরবট বর্সকাসনক্ট, আর 
কাসনক্ট করার বাটন।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘অসাধারণ আইবকউ আপনার! এ প কন্ত চকউই না বসল বদসল এই 
চোলকধাাঁধাাঁ ভািসে পাসরবন। আপনার কাসছই প্রেম এই চোলকধাাঁধাাঁ পরাবেে 
হসলা।’ বলল বৃদ্ধ। 

‘শুধু আই বকউ নয়, লড়াইসেও অসাধারণ! উবন চ  অবস্থায় পসড়বছসলন, 
োাঁর বাাঁো অববশ্বাস্য বছল। বকন্তু উবন শুধু বাাঁসেনবন,  াসদর পরােয় অকল্পনীয় 
বছল, োরা সবাই মসরসছ ওনার হাসে।’ চমসয়বট বলল। 

‘আসুন’ বসল বলফসট প্রসবশ করল আহমদ মুসা চমসয়বটর কো চশষ 
হবার আসেই। 

চর্বভর্ হারসেল ও হান্নাহ হাসেরা বলফসট প্রসবশ করল। 
প্রেসম োরা সােক করল আন্র্ারগ্রাউন্র্ চলার ওয়ান। 
বলফট ‘আন্র্ারগ্রাউন্র্ চলার ওয়ান’- এ চপ াঁছসল আহমদ মুসা বৃদ্ধ ও 

চমসয়বটসক বলফট চেসক নামসে অনুসরাধ কসর বলফট লক কসর পসর বনসে নামল। 
‘বলফট লক করার দরকার হসলা চকন?’ বেোসা বছল বৃদ্ধ চর্বভর্ 

হারসেসলর। 
‘ াসে অে চকান চলার চেসক চকউ বলফট বুবহাসরর সুস াে না পায়।’ 

আহমদ মুসা বলল। 
‘বুসঝবছ, আর ইসোমসধু ‘আন্র্ারগ্রাউন্র্ চলার-ট’ু চেসক চকউ পালাসে 

না পাসর, এেসেই এ বুবস্থা। আপবন অসনক দূসরর ভববষ্যেসকও চদসখন।’ 
বলল হান্নাহ হাসেরা। 
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‘এটা ভববষ্যে দশকন নয়। ভববষ্যে স্রষ্টা ছাড়া আর চকউ োসনন না। 
আবম চ টা কসরবছ চসটা কমনসসসের বুাপার।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আন্র্ারগ্রাউন্র্ চলার ওয়ান’ কেকগুসলা প্রায় ফাাঁকা কসযর সমবষ্ট। সব 
কসযই অনুসন্ধান হসলা, বকন্তু বকছুই বমলল না। অবফস ঘসরর চটববসল একটা 
চনাট-বশট চপল। আেসকর োবরখ চদয়া ওপসরর বশটটাসেই শুধু বববযপ্ত বকছু 
চলখা। বশটটা বছাঁসড় আহমদ মুসা পসকসট পুরল। বলল চমসয়বট ও বৃদ্ধসক লযু 
কসর, ‘এ চলারবট বন্দী কাউসক রাখার উপ ুি নয়। েলুন, বনসের চলারবট চদবখ।’ 

বসল আহমদ মুসা বলফসটর বদসক পা বাড়াল। 
সবাইসক বনসয় বলফট চনসম এসলা ‘আন্র্ারগ্রাউন্র্ চলার-ট’ু মাসন 

আন্র্ারগ্রাউন্র্ চলাসরর সবসেসয় বনসের েলায়। 
বলফট চেসক চর্বভর্ হারসেল ও হান্নাহ হাসেরা চনসম চেসল আহমদ মুসা 

বলফট লক কসর চববরসয় এসলা। 
বনসের চলারবটর অসধককটাই ফাাঁকা। বাবক অিংসশর বেন বদসক সাবরবদ্ধ 

চকববন। এর পসরই মাঝখাসন রসয়সছ প্রশস্ত অসনকখাবন োয়ো। 
‘এখাসন অল্পযণ আসেও চলাক বছল, এখন বনশ্চয় চনই।’ আহমদ মুসা 

বলল। 
চর্বভর্ হারসেল হাাঁটসে হাাঁটসেই োকাল আহমদ মুসার বদসক। োর 

চোসখ-মুসখ প্রশ্ন। বলল, ‘চকন বলসছন এ কো?’ 
আহমদ মুসা চকববনসগুসলার দরো খুসল চদখবছল। 
সব চকববসনর দরো বন্ধ, বকন্তু লক করা নয়। এক প্রাসন্তর একটা 

চকববসনর দরোই শুধু চখালা। 
আহমদ মুসা চস দরোয় বেসয় দাাঁড়াল। বলল চর্বভর্ হারসেসলর প্রসশ্নর 

েবাসব, ‘চখয়াল কসর চদখুন, পােলা একটা সুেন্ধ পাওয়া  াসি। এই ফরাবস 
মৃেনাবভর সুেন্ধ আবম আপনাসদর চেসট এর চেসয় চববশ পবরমাসণ চপসয়বছ। 
আমার ববশ্বাস এখানকার সুেসন্ধর উৎস আসের, চেসটরটা পসরর। েুরসের প্রধান 
ববোরপবে এই সুেন্ধ বুবহার কসরন, এটা আবম োর লাইফ-র্বসয়ার চেসক 
োবন। ইন্টারসনসট এই লাইফ-র্বসয়ার আসছ।’ 
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‘আপনার এই অনুমান প্রশিংসনীয়, বকন্তু এেটুকুসেই বক বলা  ায় প্রধান 
ববোরপবেসক এখাসন আটসক রাখা হসয়বছল? ফরাবস ঐ মৃেনাবভ অসনসকই 
বুবহার কসরন, এটাই স্বাভাববক।’ বলল হান্নাহ হাসেরা। 

‘আপনার কোও বঠক।’ বসল আহমদ মুসা চখালা দরো বদসয় চকববসন 
প্রসবশ করল। 

চর্বভর্ হারসেল ও হান্নাহ হাসেরাও চকববসনর দরোয় এসস পসড়সছ। 
চকববনবটর খাসটর এবদসকর পায়ার পাসশ পসড় োকা একটা েকেসক 

চছাট্ট বেবনসসর বদসক আহমদ মুসার দৃবষ্ট আকৃষ্ট হসয়সছ। 
আহমদ মুসা বেসয় ওটা েুসল বনল। 
বেবনসটার ওপর চোখ বুবলসয়ই আহমদ মুসা একটু উচ্চ স্বসর বসল উঠল, 

‘হ্াাঁ, বম. চর্বভর্ হারসেল, প্রধান ববোরপবে এখাসন বছসলন। োর বেহ্ন বেবন 
এখাসন চফসল চরসখ চেসছন।’ 

চর্বভর্ হারসেল ও হান্নাহ হাসেরা দ্য’েসনই বেবনসটা েুসল চনয়াসক 
উৎসুসকর দৃবষ্টসে চদখবছল। বলল হান্নাহ হাসেরা দ্রুে কসে, ‘বক ওটা চপসলন?’ 

আহমদ মুসা বেবনসটা োসদর বদসক েুসল ধসর বলল, ‘ববোরপবের 
মসনাগ্রাসমর চকাটবপন। ববোরপবেরা এটা পসরন।’ 

চর্বভর্ হারসেল ওটা চদসখ বলল, ‘বঠক বসলসছন। এটা ববোরপবেসদর 
চকাটবপন।’ 

বলার সাসে সাসে বৃদ্ধ চর্বভর্ হারসেসলর মুখটা কসঠার হসয় উঠল। 
বলল, ‘ওরা আমার বাবড়সক সন্ত্রাসসর আড্ডা বাবনসয়বছল! চর্বভর্ ইয়াহুদসক 
আবম প্রবেভাবান একেন ভাসলা মানুষ মসন করোম।’ 

মুহূসেকর েসে একটু চেসমই আবার বসল উঠল, ‘বকন্তু োাঁসক বনসয় এসসই 
আবার সবরসয় বনল চকন?’ 

‘ওরা বুঝসে চপসরবছল, োসদর এই আড্ডার বঠকানা আমরা চপসয় 
চেবছ।’ বলল আহমদ মসুা। 

‘আপনারা চক? আপনার পবরেয় বকন্তু োনা হয়বন।’ বেোসা চর্বভর্ 
হারসেসলর। 
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‘আবম খাসলদ খাকান। আবম আপনাসদর পুবলশসক সাহা ু করবছ।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘আপনার নাম বলসলন, পবরেয় বকন্তু বলসলন না। আপবন পুবলশ এটকুু 
মাত্র চবাঝা চেসছ।’ বলল হান্নাহ হাসেরা। 

‘বপ্লে এসব কো পসর হসব। এখন উসিেেনক হসলা অসুস্থ প্রধান 
ববোরপবে চকাোয় বকভাসব আসছন! োসক অববলসম্ব উদ্ধার করসে না পারসল োর 
যবে হসে পাসর।’ আহমদ মুসা বলল। আহমদ মুসার েম্ভীর কসে উসিে ঝসর 
পড়ল। 

চর্বভর্ হারসেল ও হাসেরার চোসখ-মুসখ উসিসের ছায়া চখসল চেল। 
বলল চর্বভর্ হারসেল, ‘বকন্তু োরা প্রধান ববোরপবেসক বকর্োপ কসরসছ চকন? 
োসক বনসয় োরা বক করসব? আমরা বকছুই বুঝসে পারবছ না।’ 

‘এর উত্তর বদসে হসল অসনক কো বলসে হসব। শুধু এটুকু চেসন রাখুন, 
ওরা ববসদসশর স্বাসেক চোপসন কাে কসরন। চরাসমলী দ্যসেকর লুাবসরটরী অব 
চটকসনালবেসক ওরা ধ্বিংস করসে োয়। ওরা লুাবসরটরীর প্রধান ববোনী র্. 
আন্দালুবসসক বকর্োপ কসরবছল। োসক উদ্ধার করা হসল ওরা সুস াে চপসয় েীফ 
োবিসসক বকর্োপ কসরসছ। সম্ভবে পণবন্দী বহসসসব বকিংবা প্রবেসশাধ চনয়ার 
েসে ওরা প্রধান ববোরপবেসক হেুাও করসে পাসর।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘সািংঘাবেক ঘটনা! বকন্তু প্রধান ববোরপবেসক ওরা সবরসয় বনসয়সছ। 
চকাোয় পাওয়া  াসব ওসদর?’ উসিসে চর্বভর্ হারসেসলর কে কাাঁপবছল। 

ভাববছল আহমদ মুসা। বলল, ‘ওরা চববশযণ আসে  ায়বন প্রধান 
ববোরপবেসক বনসয়। ওরা োরেনসক চপছসন চরসখ বেসয়বছল, োসদর উসেশ্য 
চপছনটা বনরাপদ রাখা এবিং োসদর এ ঘাাঁবটর সন্ধান সবেুই চকউ চপসয়সছ বকনা, 
চকউ আসস বকনা, চসটা চদখার েসে। আমার ধারণা োসদর এখান চেসক 
পালাসনার সময় আধা ঘন্টার চববশ হসব না।’ 

ভ্রু কুবিে হসয় উসঠবছল হান্নাহ হাসেরার। আধা ঘন্টা আসে বাবড়সে 
আসার সময় বঠকই চস চদসখবছল দ্য’বট োবড়সক োসদর বাবড় চেসক েসল চ সে। 
সামসন একটা মাইসিাবাস বছল, চপছসন একটা েীসপ বছসলন চর্বভর্ ইয়াহুদ 
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আিংসকল। োহসল বক প্রধান ববোরপবেসক বনসয়ই োরা পালাবিসলন ঐ সময়! 
বুকটা চকাঁসপ উঠল হান্নাহ হাসেরার। বলল চস, ‘হ্া, আধা ঘন্টা আসে আবম 
বাবড়সে আসার সময় দ্য’বট োবড় আমাসদর বাবড় চেসক চ সে চদসখবছ। একটা 
মাইসিা, অেটা েীপ। েীপ েলাবিসলন চর্বভর্ ইয়াহুদ আিংসকল বনসে।’ 

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হসয় উঠল। বলল, ‘সসন্দহ চনই ঐ 
মাইসিাবাসসই অসুস্থ প্রধান ববোরপবে বছসলন। আপবন বঠক চকান্ োয়োয় 
ওসদর চদসখবছসলন, চকান্ বদসক  াবিসলন?’ 

‘োবড় দ্য’বট প্রধান রাস্তায় উঠসে  াবিল, চস সময় আবম ওসদর িস 
কবর। আবম অসটা বরকশায় আসবছলাম। চর্বভর্ ইয়াহুদ আিংসকল আমাসক 
চদসখনবন, আবম োসক চদসখবছ। পসর আবম চপছসন বফসর োকাইবন। ওরা রাস্তায় 
উসঠ চকান্ বদসক চেসছ চদবখবন। েসব...।’ 

বসল চেসম চেল হান্নাহ হাসেরা। 
‘েসব বক?’ বেোসা আহমদ মুসার। 
‘আবম  খন চর্বভর্ ইয়াহুদ আিংসকলসক িস কসর এসসবছ, চস সময় 

োর কে চেসক দ্য’বট শে আমার কাসন এসলা। একদম অসেনা দ্য’বট শে, আবম 
বুঝলাম না। চপছন বদসক োকালাম। চদখলাম একেন েীসপর বদসক োবকসয় 
দাাঁবড়সয় আসছ। বুঝলাম োসক লযু কসরই শে দ্য’বট বলা হসয়সছ। এই চলাকবট 
োরেসনর একেন  ারা আপনার সাসে সিংঘসষক এই মাত্র মারা চেল।’ 

একটু োমল হান্নাহ হাসেরা। 
আহমদ মুসা উন্মুখ হসয় উসঠসছ। বলল, ‘শে দ্য’বট বক বমস হান্নাহ 

হাসেরা?’ 
‘শে দ্য’বট এই রকম: চর্সকল কারসমল।’ 
শে দ্য’বট শুসন একটু ভাবল। চোখ-মুখ উজ্জ্বল হসয় উঠল আহমদ মুসার। 

বলল দ্রুে কসে, ইস্তামু্বসল ‘পাম বি োসর্কন’ নাসম চকান বাোন বা ‘পাম বি 
োসর্কন’ নাসম চকান এলাকা আসছ?’ 
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চর্বভর্ হারসেল ও হান্নাহ হাসেরা কো বলল না েৎযণাে। ভাববছল 
োরা। একটু পর বলল, ‘না, এ নাসমর চকান বাোন বা স্থাসনর নাম আমরা 
শুবনবন।’ 

আহমদ মুসা পসকট চেসক চমাবাইল চবর কসর দ্রুে একটা কল করল।  
ওপাসরর সাড়া চপসয়ই আহমদ মুসা বলল, ‘আবম খাসলদ খাকান, 

চেনাসরল বম. চমাস্তফা, ইস্তামু্বসল ‘পাম বি োসর্কন’ বা ‘পাম োসর্কন’ এলাকা বসল 
বকছু আসছ?’ 

‘না, বম. খাসলদ, এমন নাসমর স্থান বা োসর্কন ইস্তামু্বসল চনই। আপবন 
চকাোয়?’ 

‘আবম ঐ বঠকানা চেসক কো বলবছ। এখান চেসক ওরা পাবলসয়সছ। 
আমার মসন হয় ‘পাম োসর্কন’ নাসমর চকাোও পাবলসয়সছ। আপবন চকাোয়?’ 

‘এখনও হাসপাোসল। পুবলশপ্রধান নাবেম এরসকন চোমার ওখাসন 
রওয়ানা বদসয়সছ।’ বলল ওপার চেসক চেনাসরল চমাস্তফা। 

‘এখন আর ওাঁসদর আসার প্রসয়ােন বছল না।  াক, শুনুন, আপনার পাসশ 
বক কবম্পউটার আসছ?’ আহমদ মুসা বলল। 

‘হ্াাঁ, আসছ। চকন বলসছন? বক করসে হসব?’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা 
ওপার চেসক। 

‘আপবন দয়া কসর ইন্টারসনসট ইস্তামু্বল ফাইসল ‘পাম বি োসর্কন’ অেবা 
‘চর্সকল কারসমল’ নাসম বকছু পান বকনা চদখুন। আবম আপনার উত্তসরর অসপযা 
করবছ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘বুসঝবছ খাসলদ খাকান। চদখবছ আবম। ধেবাদ। সালাম।’ 
ওপার চেসক চমাবাইল অফ হসয় চেল। 
আহমদ মুসা হাে বনসে নামাল। বকন্তু চমাবাইলটা হাসেই রাখল। 
চর্বভর্ হারসেল ও হান্নাহ হাসেরা আহমদ মুসার বদসক োবকসয়বছল। 

োসদর চোসখ-মুসখ প্রশ্ন। চমাবাইসল কো দ্য’একটা োসদরও কাসন চেসছ। বলল 
চর্বভর্ হারসেল আহমদ মুসা োসদর বদসক ঘুসর োকাসেই, ‘োহসল চর্সকল 
কারসমল অেক বক পাম বি োসর্কন?’ 
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‘হ্াাঁ।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘এটা চো বহব্রু শে!’ বেোসা চর্বভর্ হারসেসলর। 
‘হ্াাঁ, বহব্রু শে!’ আহমদ মুসা বলল। 
‘বকন্তু এর অেক আবম ইহুবদ হসয়ও োবন না। আপবন োনসলন বক কসর?’ 

বলল চর্বভর্ হারসেল।  
‘ইসরাইল একটা মৃে ভাষাসক েীববে করসছ চো, োই এর প্রবে 

স্বাভাববক আগ্রহ আসছ আমার।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘চেনাসরল চমাস্তফা চক, বম. খাসলদ খাকান?’ বলল হান্নাহ হাসেরা। োর 

চোসখ-মুসখ ববস্ময়! 
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘উবন েুরসের বনরাপত্তা-সোসয়ন্দা ববভাসের 

প্রধান হােী চেনাসরল চমাস্তফা কামাল।’ 
‘োহসল চো মসন হয়, আপবন োর চেসয় বড়। েুরসের বনরাপত্তা 

চোসয়ন্দাপ্রধানসক ব বন বনসদকশ বদসে পাসরন বেবন চো বনশ্চয় অসম্ভব বড় হসবন। 
আপবন চ টুকু পবরেয় বদসয়সছন, োর সাসে আপনার কাে চমসল না।’ হান্নাহ 
হাসেরা বলল। 

‘বড় হবার প্রসয়ােন হয় না। বন্ধুস্থানীয়  ারা, োসদর বনসদকশ চদয়া  ায়, 
এমনবক অবস্থা ববসশসষ চ  চকউ চ  কাউসক বনসদকশ বদসে পাসর।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

বকছু বলসে  াবিল চর্বভর্ হারসেল। েখন চমাবাইল চবসে উঠল 
আহমদ মুসার।  

চেসম চেল চর্বভর্ হারসেল। 
আহমদ মুসা চমাবাইল উবঠসয় বনসয় সালাম বদসেই ওপার চেসক 

চেনাসরল চমাস্তফা বসল উঠল, ‘হ্াাঁ, বম. খাসলদ খাকান। আপনার চেষ্টা সফল। 
‘পাম বি োসর্কন’- এর সন্ধান পাওয়া চেসছ। ওটা একটা বাসা-কাম-লুাবসরটবর।’ 

‘কার বাসা?’ বেোসা আহমদ মুসার। 
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‘ইস্তামু্বসলর ইউবনভাবসকবট অব চটকসনালবের েুল অব এুার্ভাে 
বফবেক্স-এর বরটায়ার্ক প্রসফসর আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়হর বাবড়। োর 
বুবিেে লুাবসরটবর রসয়সছ ঐ বাবড়সে।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা। 

‘োর পবরেয় সম্পসকক আপবন কে দূর োসনন?’ বেোসা আহমদ 
মুসার। 

‘বেবন পাবটকসকল বফবেসক্সর একেন প্রবেভাবান প্রসফসর। চলবানসন 
েন্ম। চলখাপড়া চশসষ ইস্তাম্বুল ববশ্বববদুালসয় োকবর বনসয় এসস েুরসেই চেসক 
চেসছন। বরটায়ার করার পর অবধকািংশ সময়ই ইউসরাসপ কাটান। ক’বদন আসে 
বেবন োমকাবনসে বেসয়বছসলন। বফসরও এসসসছন সম্ভবে।’ 

বসল একটু োমল চেনাসরল চমাস্তফা। োরপর বলল, ‘োর সম্পসকক এে 
কো চকন? পাম োসর্কসনরই বা চখাাঁে করসছন চকন?’ 

‘সব বলব। আপবন অববলসম্ব সাদা চপাশাসকর পুবলশ বদসয় বাবড়র চোটা 
কমসপ্লক্স বঘসর চফলার বুবস্থা করুন। বাবড় চেসক চকউ চবরুসল োসক চোপসন 
আটসক রাখার বুবস্থা করুন। আবম ওখাসন  াবি। বাবড়টার বঠকানা বলুন।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

বাবড়র নম্বর ও চলাসকশন আহমদ মুসাসক োবনসয় চেনাসরল চমাস্তফা 
বলল, ‘পুবলশপ্রধান নাবেম এরসকনসকও আবম োনাবি। আবমও  াবি ওখাসন। 
আমার অনুমান বমেুা না হসল আপবন সসন্দহ করসছন প্রধান ববোরপবেসক সবরসয় 
বনসয় ওখাসনই রাখা হসয়সছ। একটা কো বম. খাসল খাকান, আপনাসক অসুস্থ মসন 
হসি। আপবন বঠক আসছন চো?’ 

‘চকমন কসর মসন হসলা আবম অসুস্থ?’ বেসেস করল আহমদ মুসা। 
‘আপবন বনশ্চয় একটা কো োসনন না, আবম একেন সাউন্র্ 

এুানাবলিও। আপনার কোর প্রবেটা শসের মসধু সূক্ষ্ণ একটা কম্পন আসছ। এই 
ধরসণর কম্পন চকান দদবহক আঘাে চেসক আসস। আবম বঠক বসলবছ বকনা বলুন।’ 
চেনাসরল চমাস্তফা বলল। 
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‘হ্াাঁ, চেনাসরল চমাস্তফা, আমার হাাঁটুর একটু ওপসর একটা গুলী আঘাে 
কসরসছ। খুব বড় আঘাে নয়। একটা পাশ চঘাঁসষ গুলীটা চববরসয় চেসছ। আবম 
ভাসলা আবছ, বম. চেনাসরল।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘গুলী চলসেসছ? োহসল আপবন েসল আসুন, না আবম আসব? আপনার 
বেবকৎসার পর আমরা ওবদসক এসোসবা। আবম বসল বদবি বাবড়টা বঘসর রাখসব।’ 
প্রায় এক বনিঃশ্বাসস দ্রুে কসে বলল কোগুসলা চেনাসরল চমাস্তফা। 

‘এই চো আপবন বুস্ত হসয় পসড়সছন। এেসেই কোটা চোপন 
কসরবছলাম। আপনাসক বকছু ভাবসে হসব না। বেবকৎসার  বদ বকছু োসক কসরই 
আবম ওখাসন  াবি। আপবন আসুন।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘না, বম. খাসলদ খাকান, এ বুাপাসর আপনার ওপর আমার আস্থা চনই। 
আপবন আপনার বনসের ওপর অববোর কসরন অেে সুববোসরর শুরু বনসের হক 
চেসকই। আল্লাহ এটা োন।’ বলল েম্ভীর কসে চেনাসরল চমাস্তফা। 

‘আবম এটা মাবন। অবস্থার কারসণ বুবেিম কখনও হসেই পাসর। 
এসযসত্র কনসসশন আল্লাহ বদসয়সছন।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আে ঐ ধরসণর কনসসশন আল্লাহ চদসবন না। আবম রাখবছ। আপবন 
কো রাখসবন, োরপর ওখাসন  াসবন। আবম  াবি।’ 

‘ধেবাদ।’ বসল আহমদ মুসাও চমাবাইল অফ কসর বদল। 
আহমদ মুসা কো চশষ করসেই চর্বভর্ হারসেল বলল, ‘পাম োসর্কন 

চপসয়সছন? চকাোয়? ওখাসন  াসবন, এখবন?’ 
‘সন্ধান চপসয়সছন ওনারা। পূবক ইস্তামু্বসলর পাহাড় এলাকায়। হ্াাঁ, েনাব, 

চ সে হসব আমাসক।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘বঠক আসছ,  াসবন। আসে েলুন, আপনার আঘাসের শুশ্রূষা দরকার। 

োরপর  াসবন। দরকার হসল আবমই আপনাসক চপ াঁসছ চদব।’ বলল হান্নাহ 
হাসেরা। 

‘বঠক আসছ েলুন।’ আহমদ মুসা বলল। 
সবাই চববরসয় এসলা চবসসমন্ট চেসক। বসাঁবড় বদসয় পাশাপাবশ ওপসর 

উঠবছল আহমদ মুসা ও হান্নাহ হাসেরা। সামসন চর্বভর্ হারসেল। 
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‘আপনার বক চিপ বুাসন্র্ে আসছ?’ বেসেস করল আহমদ মুসা 
চমসয়বটসক। 

‘আপবন ইস্তামু্বসল খুব চববশ বদন আসে আসসনবন োহসল?’ বলল হান্নাহ 
হাসেরা। 

‘চকন বলসছন এই কো?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘কারণ ইস্তামু্বসল এটা আইন চ , কসলে চলসভসলর প্রসেুক চমসয়সক 

বসবভল বর্সফে ও নাবসকিং চিবনিং এবিং হাসপাোসল বেন মাস কাে এবিং এই 
চলসভসলর চছসলসদরসক বেন মাস সামবরক চিবনিং ও বেন মাস সামবরক কুাসম্প 
োকা বাধুোমূলক। এই সাসে প্রবেবট বাবড়সে একবট বমবন চমবর্সকল কাউন্টার 
োকসে হসব।’ বলল হান্নাহ হাসেরা হাবস মুসখ। 

উসঠ এসসসছ োরা দ্য’েলায়। 
ওপসর ওঠার পসরই লাউসঞ্জর মসো প্রশস্ত একটা োয়োয় গুিাকাসর 

চসাফা সাোসনা। 
হান্নাহ হাসেরা আহমদ মুসাসক চসাফায় বসার আমন্ত্রণ োবনসয় বলল, 

‘চমবর্সকল বেবনসপত্র সব বঠকঠাক কসর আবম আসবছ।’ 
আহমদ মুসা বসল। 
পাসশ বসল চর্বভর্ হারসেলও। চর্বভর্ হারসেল বসসই আহমদ মুসার 

বদসক চেসয় বলল, ‘আবম বববস্মে হবি, বম. খাসলদ খাকান। চর্বভর্ ইয়াহুসদর 
সাসে দীঘকবদসনর পবরেসয়ও আবম োসক বেনসে পাবরবন। আবম বুঝসে পারবছ না 
োর এসব করার চপছসন লযু বক, স্বােক বক?’ 

‘ওরা সম্ভবে একটা গুরুত্বপূণক েসবষণা কমক েুবর করসে োয়।’ আহমদ 
মুসা বলল। 

‘বক ববষসয়র েসবষণা কমক?’ বেোসা চর্বভর্ হারসেসলর। 
‘সম্ভবে পারবটসকল বফবেসক্সর চকান ববষসয়।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘পারবটসকল বফবেসক্সর ববখুাে েসবষক প্রসফসর আবরসয়সহর চো র্. 

চর্বভর্ ইয়াহুসদর সাসে সম্পকক খুবই ঘবনষ্ঠ। চস আবার পারবটসকল বফবেসক্সর 



বসফরাসস ববসফারণ  22 

 

চকান্ েসবষণা কমক বনসয় এমন হসে হসলা? বফবেসক্সর মসো চকান েসবষণা কমক 
বনসয় োর চো আগ্রহী হওয়ার কো নয়!’ বলল চর্বভর্ হারসেল। 

আহমদ মুসা বববস্মে হসলা প্রসফসর আবরসয়সহর নাম শুসন। এই প্রসফসর 
আবরসয়হ বনশ্চয় প্রসফসর আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়হ। উবনও চো পারবটসকল 
বফবেসক্সর প্রসফসর। বলল আহমদ মুসা, ‘বম. চর্বভর্ হারসেল, আপবন বক 
প্রসফসর আবরসয়হসক চেসনন?’ 

‘আসে প্রায়ই চদখা হসো। এখনও বসনােসে মাসঝ মাসঝ চদখা হয়। 
চলাকটা খুব গুণী চলাক। ববোসনর েেে ছাড়া োাঁর আর চকান েেে চনই।’ বলল 
চর্বভর্ হারসেল। 

‘উবন োসকন চকাোয়?’ বেোসা আহমদ মুসার। 
‘আসে ববশ্বববদুালয় চকায়াটকাসর োকসেন, এখন চকাোয় োসক োবন 

না।’ চর্বভর্ হারসেল বলল। 
আহমদ মুসা বনবশ্চে হসলা চর্বভর্ হারসেল সব কোই সেু বসলসছন। 

আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়হ চকাোয় োসকন োনসল বেবন পাম োসর্কনও 
বেনসে পারসেন। হঠাৎ আহমদ মুসার মসন পড়ল আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়হ 
বসনােসে  ান চকন? োহসল বক...? মসন সসন্দহবট উাঁবক বদসেই আহমদ মুসা 
বেসেস করল, ‘বম. চর্বভর্ হারসেল, ববোনী আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়হ 
বসনােসে  ান চকন?’ 

হাসল চর্বভর্ হারসেল। বলল, ‘আপবন বক োসক মুসবলম মসন 
কসরসছন? চস একেন সবিয় ইহুবদ।’ 

‘োহসল নামটা?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘এমন নাম আপবন প্রেরু চদখসবন। অসনক রকম সুববধা লাসভর েসে 

েুসল ভবেক হওয়ার সময় অসনক ইহুবদই, ববসশষ কসর রােননবেক বেন্তায় নাম 
পাল্টায়। োাঁর নামও ঐভাসব পাল্টাসনা হসয়সছ।’ বলল চর্বভর্ হারসেল। 

‘চর্বভর্ ইয়াহুসদর মসো চকান চোপন সিংেঠসনর সাসে বক বেবন 
েবড়ে?’ আহমদ মুসার বেোসা। 
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‘ো আবম োবন না। বেবন বনসরট একেন েসবষক। েসব আমাসদর 
ইহুবদসদর মসধু  ারা েরমপন্থী োসদর সাসেই োর ওঠাবসা।’ বলল চর্বভর্ 
হারসেল। 

‘এ েরমপন্থীরা কারা?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘এ বুাপাসর আমার স্বি ধারণা চনই। েসব আবম চ টা বুসঝবছ োসে 

ইহুবদবাদসক আবধপসেুর এক অস্ত্র বহসসসব  ারা চদখসে োয়, প্রসফসর আবরসয়হ 
োসদর সাসে একমে।’ 

আহমদ মুসা বকছু বলসে  াবিল। বঠক এ সময় হান্নাহ হাসেরা এসস 
দাাঁবড়সয়বছল। বলল, ‘সব বঠক ঠাক, আসুন, বম. খাসলদ খাকান।’ 

বসলই হান্নাহ হাসেরা েলসে শুরু ককরল। আহমদ মুসাও োর বপছু বপছু 
েলল। 

লাউঞ্জ চেসক এক কবরসর্ার ধসর সামসন এবেসয় চশষ প্রাসন্তর একটা রুম 
বাবড়র চমবর্সকল কনকার। 

চমাটামুবট বড়-সড় ঘর। দ্য’বট চবর্। বসার েসে কসয়কবট চসাফা ও 
চেয়ার। একটা উাঁে ুলম্বা চটববল, বঠক অপাসরশন চটববসলর মসো। বিসলর চেসম 
একটা কাসের আলমাবর। োসে ওষুধপত্র ও বেবকৎসা সরঞ্জাম। 

ঘরবটসে আসয়াবর্সনর েন্ধ হাসপাোসলর মসোই। 
আহমদ মুসা চদখল, চছাটখাট অপাসরশসনর মসোই বুাসন্র্ে ও অোে 

সরঞ্জাম একটা চছাট চটববসল সাোসনা। অনুরূপ আসরকটা চটববসল পাবনর 
োমলা। ঘসরর অে পাসশ রসয়সছ একটা পাবনর চববসন। 

সব চদসখ আহমদ মুসা বকছু বলার েসে হান্নাহ হাসেরার বদসক োইসেই 
চস বলল, ‘আপবন চটববসল উসঠ শুসয় পড়ুন। আপনার চদবর হসয়  াসি।’ 

আহমদ মুসার মুসখ ববব্রে ভাব ফসুট উঠল। বনসের উরুর বুাসন্র্ে চস 
বনসেই করসে োয়। বলল চস, ‘ধেবাদ, বমস হান্নাহ হাসেরা, চছাট শুশ্রুষা ও 
বুাসন্র্সের কােটা আবমই কসর বনসে পারব।’ 
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হান্নাহ হাসেরা োকাল আহমদ মুসার বদসক। োর চোসখ ববস্ময়! বলল, 
‘আপবন একা বকভাসব করসবন? চকন করসবন? বসলবছ চো এর ওপর আমার 
চিবনিং আসছ।’ 

‘স্যবর, বনসের চ  কােটা বনসে করসে পারা  ায়, চস কােটা আপবনও 
বনশ্চয় অে কাউসক চদসবন না করসে।’ বসল হাসল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসার বদসক একবার েভীর দৃবষ্টসে োইল হান্নাহ হাসেরা। চঠাাঁসট 
ফসুল উঠল এক টকুসরা হাবস। বলল, ‘বনসে করার মসো কাে এটা নয়, ববসশষ 
কসর সাহা ুকারী  খন োসক। আবম বুসঝবছ, আপবন একটু চোাঁড়া মুসলমান। 
োই...।’ 

‘না, আবম চোাঁড়া মুসলমান নই। ‘মুসবলম’ শসের আসে চোাঁড়া, অসোাঁড়া 
ববসশষণ লাোসনা  োেক নয়।’ বলল আহমদ মুসা। োর মসুখ হাবস। 

‘চকন,  ারা ধমকীয় অণুশাসন মানার নাসম বাড়াবাবড় কসর, োসদরই চো 
চোাঁড়া বলা হয়?’ বলল হান্নাহ হাসেরা। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ধমকীয় অনুশাসন মানার নাসম  বদ চকউ 
বাড়াবাবড় কসর, োহসল চসটা ধমকীয় আদশক ও অনুশাসসনর পবরপন্থী কাে। 
এটাসক চোাঁড়াবম বলা  ায় না। চোাঁড়াবম অসেক সাধারণে  ারা ধমকীয় আদশক ও 
অনুশাসন পুসরাপুবর মানসে চেষ্টা কসর োসদরসক বুঝাসনা হয়। বকন্তু ‘চোাঁড়াবম’ 
শসের বুবহার এসযসত্র  োেক নয়। এখাসন ‘চোাঁড়াবম’র বদসল ‘একবনষ্ঠ’ বা 
‘বনষ্ঠাবান’ শসের বুবহার  সোপ ুি। কারণ ধমকীয় আদশক ও অনুশাসন 
পুসরাপুবর চমসন েলসে চেষ্টা করা ভাসলা বেবনস, বকন্তু ‘চোাঁড়াবম’ শে চেসক এই 
ভাসলা অেক বুঝায় না।’ 

‘োর মাসন আপবন ধসমকর বনষ্ঠাবান অনুসাবর। ধেবাদ আপনাসক।’ 
বসলই ঘুসর দাাঁবড়সয় চপছসনর ওয়াল হ্ািংোসর এক চসট চপাশাক চদবখসয় 

বলল, ‘বুাসন্র্ে চশসষ আপবন এ চপাশাক পসর চনসবন। পরসনর োমা-কাপড় 
আপনার নষ্ট হসয় চেসছ। আর হ্াাঁ, ববদ্যুৎ অপাসরটসরর চেহারাটাও এই সুস াসে 
পাসল্ট চনসবন।’ হান্নাহ হাসেরার মুসখ হাবস। 

বসলই ঘর চেসক চববরসয় এসলা হান্নাহ হাসেরা। 
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হান্নাহ হাসেরাসক চদসখই চর্বভর্ হারসেল বলল, ‘বক বুাপার, েুবম েসল 
এসল?’ 

‘বাবা, উবন একাই বনসের বিটসমন্ট করসবন।’ বলল হান্নাহ হাসেরা। 
োর চঠাাঁসট হাবস। 

‘উবন োই বলসলন? আশ্চ ক মানুষ!’ চর্বভর্ হারসেল বলল। 
‘সব বদক বদসয়ই আশ্চ ক মানুষ বাবা বেবন! েসব েে আধা ঘন্টায় োাঁর 

চ  পবরেয় বমসলসছ োসে ‘আশ্চ ক’ ববসশষণ োাঁর েসে  সেষ্ট নয়। ব বন েুরসের 
বসকউবরবট েীফ চেনাসরল চমাস্তফাসক বর্কসটট করসে পাসরন োাঁর পবরেয় বক 
হসে পাসর বাবা চভসব চদখ।’ বলল হান্নাহ হাসেরা। 

‘হ্াাঁ, চদখবছ চর্বভর্ ইয়াহুদরা চো কম নয়, োহসল োসদর ববরুসদ্ধ চ  
নামসব চস চো ওসদর চেসক বড়ই হসব।’ চর্বভর্ হারসেল বলল। 

‘বকন্তু বাবা, বুঝসে পারবছ না, চর্বভর্ ইয়াহুদ আিংসকলরা কােটা বক 
করসছন? ববোনীসক ধসর রাখসে পাসরনবন, বাসে চপসয় অসুস্থ ববোরপবেসকই 
পণবন্দী বাবনসয়সছন। এেটা মবরয়া চকন ওরা? বক কারসণ?’ 

ভাবনায় কপাল কুবিে হসয় উসঠবছল চর্বভর্ হারসেসলর। ধীসর ধীসর 
বলল, ‘সব কো আবম খাসলদ খাকানসক ববলবন। চর্বভর্ ইয়াহুসদর সন্ত্রাসী কাে-
কসমকর বদকটা আবম এসকবাসরই োবন না, বকন্তু োসদর ধ্বিংসকারী েসবষণা কসমকর 
বদকটা আবম বকছু োবন। একবদন বসনােসে বনবরবববল আলাপকাসল ববোনী আবু 
আবদ্যর রহমান আবরসয়হ বসলবছসলন, ‘দ্যবনয়াটা হাসের মুসঠায় আসসে চদবর 
চনই। মানুষ পরমাণুসক বনসের ইিার অধীন কসর ববধ্বিংসী মারণাস্ত্র বাবনসয়সছ, 
চেমবন আসলার পরমাণু চফাটন পারবটসকলসক দাস বাবনসয় দ্যবনয়ার সব শবির 
সব সমরস্ত্রসক অদৃশ্য এক অস্ত্র িারা বনরব ধ্বিংসসর বশকাসর পবরণে করব।’ আবম 
বববস্মে কসে বসলবছলাম, ‘এমন অসস্ত্রর কল্পনা বক বাস্তব?’ উত্তসর বেবন বসলবছন, 
‘বলসে পাসরন সাফলু চেসক মাত্র আমরা এক েে দূসর।’ 

বসল একটু োমল চর্বভর্ হারসেল। পর মুহূসেকই আবার বসল উঠল, 
‘বকন্তু বুঝসে পারবছ না, োসদর কো সেু হসল োরা চো ভয়িংকর অস্ত্র আববষ্কার 
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করসছ, োহসল োরা অে একেন ববোনীর েসবষণা বনসয় এমন মবরয়া হসয় 
উঠল চকন?’ 

‘বাবা, ববোনী ববোনীর প্রবেিন্দ্বী হয়। এও হয়সো চেমবন একটা 
বুাপার। বকন্তু বাবা, আবম ভাববছ অে কো, চর্বভর্ ইয়াহুদ আিংসকল এমন 
ভয়িংকর অস্ত্র দেরী করসছন চকন, কার স্বাসেক? চকান রাসের োরা চকউ নন, 
মাবলকও োরা চকান রাসের নন, োহসল দ্যবনয়ার সব অস্ত্রাোর ধ্বিংস কসর োরা 
বক করসবন?’ বলল হান্নাহ হাসেরা। োর কসে ববস্ময়! 

‘এর উত্তর আবমও োবন না, মা। চর্বভর্ ইয়াহুদ ও আবু আবদ্যর রহমান 
আবরসয়হ দ্য’েসনই েুরসের নােবরক। বকন্তু েুরসের পসয োরা কাে করসছ না, 
এ কো পবরোর। আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়সহর কোবােকায় চ  ইিংবেে 
চপসয়বছ, োসে বুঝা  ায় োরা োয়নবাদী চকান েিান্ত বা পবশ্চমী চকান পাওয়ার 
বসবন্র্সকসটর পসয কাে করসছ। এটা  বদ সেু হয়, োহসল ো হসব সািংঘাবেক 
ববপজ্জনক।’ বলল চর্বভর্ হারসেল। োর চোসখ-মুসখ দ্যবশ্চন্তার কাসলা ছাপ। 

হান্নাহ হাসেরার চোসখ-মুসখও আশিংকার ছাপ। বলল, ‘বুাপারটা আমার 
কাসছ বসবরয়াস মসন হয়বন। বকন্তু এখন আপনার চশষ কোগুসলা শুসন আবম 
আেিংবকে চবাধ করবছ। এসো পৃবেবীর ববরুসদ্ধ, পৃবেবীর মানুসষর ববরুসদ্ধ একটা 
ভয়াবহ ষড় ন্ত্র। আবম চভসব পাবি না আমাসদর েুরে এই ভয়াবহ ষড় সন্ত্রর স্থান 
হসয় দাাঁড়াল চকমন কসর?’ 

দ্য’েনই চসাফায় বসস আসলােনায় েন্ময় হসয় বেসয়বছল। 
আহমদ মুসা চপছসন এসস বেসয়বছল। 
হান্নাহ হাসেরার কোর েবাসব বকছু বলসে  াবিল চর্বভর্ হারসেল। 

বকন্তু োর আসেই আহমদ মুসা বলল, ‘স্যবর বমস হান্নাহ, েুরে চকন ভয়াবহ 
ষড় সন্ত্রর স্থান হসয় দাাঁড়াল?’ 

হান্নাহ হাসেরা বসস চেসকই চপছন বফসর োকাল। চদখল, আহমদ মুসা 
একদম োর চপছসন এসস দাাঁবড়সয়সছ। োর পরসন নেুন পুান্ট ও শাটক। আসের 
েুাসকটটাও োর োসয় আসছ। 

হান্নাহ হাসেরা উসঠ দাাঁবড়সয় বলল, ‘বসুন, বলবছ আপনার উত্তর।’ 
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আহমদ মুসা বসসে বসসে বলল, ‘আমাসক এখবন ছুটসে হসব।’ 
‘হ্াাঁ, চ  প্রশ্নটা বেসেস করবছসলন। বক সব ভয়িংকর অস্ত্র নাবক আববষ্কৃে 

হসয়সছ! চফাটন পারবটসকল বুবহার কসর নাবক দ্যবনয়ার সব মারণাস্ত্র োর 
অস্ত্রাোসরই বনরসব ও পলসকর মসধু ধ্বিংস করার অস্ত্র আববষ্কার কসরসছ এক 
বুবি বা একবট সিংঘ এবিং এই আববষ্কাসরর েসবষণা নাবক েুরসেই হসয়সছ! এই 
ভয়িংকর খবসরর কোই বলবছলাম।’ 

েমসক উঠল না আহমদ মুসা। বকন্তু বববস্মে হসলা এই চভসব চ , োহসল 
চর্বভর্ ইয়াহুদরা আমাসদর আইআরবট চফাটসনর োমা পারবটসকল চেসক চসার্ক 
(SOWRD-Saviour of world Rational Domain) আববষ্কার কসরসছ, 
চস খবর এাঁসদর কাসন প কন্তও চপ াঁসছ চেসছ! েবু স্বাভাববক বেোসা বহসসসবই 
বলল, ‘এমন সািংঘাবেক খবর আপনারা চকাো চেসক চপসলন?’ 

হান্নাহ হাসেরা োর বপোর বদসক োইল। 
চর্বভর্ হারসেল একটু নসড় বসল। একটা অস্পষ্ট বেন্তার চরখা োর মুসখ 

ছায়া চফসলবছল। বলল, ‘চর্বভর্ ইয়াহুদ বসলবছল, োরা নাবক এ ধরসণর ভয়িংকর 
েসবষণা করসছ। সাফলু চেসক োরা নাবক মাত্র এক েে দূসর! এই েল্পটাই আবম 
হান্নাহর কাসছ করবছলাম।’ 

হাসল আহমদ মুসা। মসন মসনই বলল, োরা চো েসবষণা করসছ না, 
েসবষণার ফল োরা হাইেুাক করসে োসি। বকন্তু ো মারণাস্ত্র নয়, মারণাস্ত্র চেসক 
রযার অস্ত্র। েসব এসব মসনর কো না বসল আহমদ মুসা বলল, ‘মারাত্মক খবর! 
বকন্তু োরা বক ঐ ভয়িংকর অস্ত্র পাওয়া চেসক এক েে দূসর! না েসবষণার সাফলু 
চেসক এক েে দূসর!’ 

‘হ্াাঁ, েসবষণার সাফলু চেসক োরা মাত্র এক েে দূসর, এই কোই োরা 
বলসছন।’ বলল চর্বভর্ হারসেল। 

আহমদ মুসা এবার একটু বববস্মেই হসলা! চর্বভর্ ইয়াহুদরা চো 
আমাসদর আইআরবট চেসক সফল অস্ত্র ‘চসার্ক’ হাইেুাক করসে োসি! োছাড়া 
এটা চো মারণাস্ত্র নয়, মারণাস্ত্রসক অেল করার অস্ত্র। আর এ অস্ত্র চো চকান 
অস্ত্রাোসর বেসয় ো ধ্বিংস করসব না। োহসল অমন কো চর্বভর্ ইয়াহুদ বলল 
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চকন? এসব কো আহমদ মুসার মসন নেুন কসর োেল। বকন্তু চকান সমাধান চপল 
না। 

আহমদ মুসার বেন্তা আবার ঘুসর চেল বন্দী, অসুস্থ প্রধান ববোরপবের 
বদসক। আহমদ মুসার চদহটা চসাো হসয় এুাসটনশসনর রূপ বনল। বৃদ্ধ চর্বভর্ 
হারসেলসক লযু কসর বলল, ‘আবম এখন উঠসে োই স্যার, অসনক ধেবাদ।’ 

কো চশষ কসরই োইল আহমদ মুসা হান্নাহ হাসেরার বদসক। োর রিাি 
কাপসড়র পুাসকটটা পাশ চেসক হাসে েুসল বনসয় বলল, ‘এটা আবম বাইসরর 
র্ািববসন চফসল বদসয়  াব। নেুন এক প্রস্থ কাপসড়র েসে আপনাসক অসিংখু 
ধেবাদ। কাপড়গুসলা চফরে পাঠাসনা চশাভন হসব না। আপবন এমন অবস্থায় 
পড়সল বক করসেন বলুন চো?’ 

হাসল হান্নাহ হাসেরা। বলল, ‘আবম বলসে পাবর  বদ আপবন আমাসক 
কবপ না করার প্রবেশ্রুবে চদন।’ 

‘এভাসব কবপ সাধারণে আবম কবর না। সুেরািং আপবন বলুন।’ আহমদ 
মুসা বলল। 

‘আবম নেুন আর এক প্রস্থ কাপড় োর েসে পাবঠসয় ঋণটা চশাধ 
করোম।’ বসল হাসসে লােল হান্নাহ হাসেরা। 

‘আমার মসনর কোই আপবন...?’ 
আহমদ মুসাসক কোর মাঝখাসন বাধা বদসয় বসল উঠল হান্নাহ হাসেরা, 

‘আপবন আপনার মসনর কোর চদাহাই বদসয় এখন প্রবেশ্রুবে উল্টাসল েলসব না। 
আপবন আমাসক কবপ করসবন না স্বীকার কসর বনসয়সছন।’ 

‘আপনার মসো আমারও চো ঋণ চশাধ করা দরকার, চসটা বকভাসব 
হসব?’ 

‘দ্যবনয়াসে মহােন-খােক, দাো-গ্রহীোর সম্পসককর বাইসর চকান 
সম্পকক চনই?’ বেোসা হান্নাহ হাসেরার। োর কে েম্ভীর। 

‘অবশ্যই আসছ এবিং চস মানববক সম্পককটাই প্রধান।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘োহসল চো কো োসক না।’ হান্নাহ হাসেরা বলল। োর মুসখ হাবস।  
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‘ধেবাদ বমস হান্নাহ। আবম...’ 
আহমদ মুসাসক আবার বাধা বদসয় হান্নাহ হাসেরা বসল উঠল, ‘এ ধরসণর 

‘ধেবাদ’ সাধারণে সম্পসককর ইবে ঘটাসনার সমােকক। বকন্তু েে ১ ঘন্টায় এমন 
এক মহাঘটনার সাসে আমাসদর েবড়সয়সছন,  া ইিা করসলই আমরা ভুসল চ সে 
পারসবা না। এ বুাপাসর আপনার কাছ চেসক আমরা বকছু আশা কবর।’ 

আহমদ মুসার মুসখ ভাবনার একটা ছায়া নামল। বলল, ‘সব ধেবাদ 
ববদাসয়র নয়, বমস হান্নাহ। ঘটনার বুাপাসর বমস হান্নাহ চ  আগ্রহ প্রকাশ 
কসরসছন, চসটা আমার েসে আরও আনসন্দর। আপনারা আমাসক সহস াবেো 
কসরসছন, আরও সাহাস ুর প্রসয়ােন হসে পাসর। ওসয়ল বমস হান্নাহ, আবম 
আপনাসদর সাহা ু োই।’ 

বসল আহমদ মুসা উসঠ দাাঁড়াল।  
উসঠ দাাঁড়াল বমস হান্নাহ ও চর্বভর্ হারসেলও। চর্বভর্ হারসেল বলল, 

‘অবশ্যই, ইয়িংমুান! সাহা ু করার  বদ বকছু োসক, অবশ্যই পাসব।’ 
‘ধেবাদ আপনাসদর, আবম েবল।’ বলল আহমদ মুসা। 
হান্নাহ হাসেরা আহমদ মুসা বদসক এবেসয় এল। আহমদ মুসার হাে 

চেসক রিাি োমা-কাপসড়র পুাসকট বনসয় বলল, ‘িাসস আবমও চফসল বদসে 
পারব। েলুন, আপনাসক োবড় প কন্ত চপ াঁসছ বদই।’ 

আহমদ মুসা োবড়সে উঠসল হান্নাহ হাসেরা বলল, ‘আমরা েুরসের চকান 
কাসে লােসল খুবশ হসবা। সবেু, আপনার সাসের এক ঘন্টা আমার কাসছ এক 
হাোর বছসরর মসো দীঘক মসন হসি!’ 

আহমদ মুসা োবড় িাটক বদসয়বছল। ‘আবস, বমস হান্নাহ, প্রােকনা করুন 
ববপদটা োড়াোবড় চ ন চকসট  ায়! ওসক, বাই!’ বলল আহমদ মুসা।  

হান্নাহ হাসেরা বলসে োইল, ‘ববপদ োড়াোবড় চশষ হসল চো আপবন 
হাওয়া হসয়  াসবন!’ বকন্তু বলল চস, ‘ঈশ্বর আমাসদর ওপর সদয় চহান! আসুন 
স্যার। বাই!’ 

হান্নাহ হাসেরা বফসর এসলা োর বপোর কাসছ। বপোর পাসশ বসসই 
বলল, ‘বাবা, ববোনী আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়হই চ  চোমাসক ঐ 
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আববষ্কাসরর কো বসলসছন, চসটা চোপন করসল চকন? বেবনই চো আববষ্কাসরর 
কো বসলবছসলন! োাঁর নাম না বসল র্. ইয়াহুসদর নাম বলসল চকন?’ 

বৃদ্ধ চর্বভর্ হারসেল একটু েভীর দৃবষ্টসে োকাল হান্নাহ হাসেরার 
বদসক। ধীর কসে বলল, ‘সব সময় সব কো বলসে চনই। আবম োসদর সাসে 
একমে নই বসট, বকন্তু আবম ববোনী আবু আবদ্যর রহমানসক ঝাসমলায় েড়াসে 
োইবন। বেবন একেন গুণী, বনঝকঞ্ঝাট মানুষ।’ 

‘বকন্তু বাবা, বেবন চো ঝঞ্ঝাট বাাঁধাসনার অস্ত্র দেরী করসছন।’ বলল হান্নাহ 
হাসেরা। 

‘ো করসছন। বকন্তু আবম মসন কবর, বেবন চকান ববসশষ েরসে এটা নাও 
করসে পাসরন। ববোনীরা চকান বসিংহাসসন বসসে োন না।  ারা বসসে োন, 
োরাই অবধকািংশ চযসত্র ববোনীসদর বুবহার কসরন।’ চর্বভর্ হারসেল বলল। 

‘বকন্তু বাবা, েুবম  া বসলছ, োসেই চো চদখা  াসি চ , বেবনই দ্যবনয়াসক 
দাস বানাসনার কো বলসছন। োর মাসন বেবন অসস্ত্রর চোসর দ্যবনয়াসক দাস 
বানাসে োন।’ বলল হান্নাহ হাসেরা। 

‘বেবন োন, একো বঠক নয়। বেবন হয়সো োয়নবাদীসদর চকান 
রােননবেক অবভলাসষর বশকার হসয়সছন।’ চর্বভর্ হারসেল বলল। 

‘এই োয়নবাদীরা কারা, বাবা? শুসনবছ, োমকাবনসে বনরীহ ইহুবদরা চ  
মার চখল োর চপছসন বছল এই োয়নবাদীসদর হাে। োরা কারা? এখন োরা বক 
োসি?’ বলল হান্নাহ হাসেরা। 

‘এসব ববষয় বনসয় েুবম মাো ঘাবমসয়া না হান্নাহ। ওরা ববপজ্জনক। শুধ ু
চসবদন োমকাবনসো নয়, এখনও দ্যবনয়া েুসড় বনরীহ ইহুবদরা োসদর হাসে মার 
খাসি। এরা ওসদর োাঁদা বদসয় েলার অসহায় েদকভ মাত্র। বকছু বসল লাভ চনই।’ 
বলল চর্বভর্ হারসেল। োর চোসখ-মুসখ চবদনার প্রকাশ। 

‘োহসল বক ওসদর ভসয় েুবম ববোনী আবু আবদ্যর রহমাসনর নাম 
খাসলদ খাকাসনর কাসছ বলবন?’ বেোসা হান্নাহ হাসেরার। 
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‘না, মা। ভসয় নয়, সমসবদনায়। ববোনী চলাকটাসক আমার কাসছ বনরীহ 
বসল মসন হয়। ভয় করসল চর্বভর্ ইয়াহুসদর নাম বলোম না।’ বলল চর্বভর্ 
হারসেল। 

‘োহসল আমাসক ভয় করসে বলছ চকন? বেোসা আবাসরা হান্নাহ 
হাসেরার।’ 

‘ভয় না করসলও আমার বকছু করার যমো, সময় চকানটাই চনই। বকন্তু 
েুবম ভয় করসল অসনক বকছু করার সময় ও সুস াে চোমার আসছ। আবম োই না 
এ পে েুবম মাড়াও। এই পেসক ভসয়র চোসখ চদখাই বনরাপদ।’ চর্বভর্ হারসেল 
বলল। েম্ভীর হসয় উসঠবছল কে োর। 

সিংসে সিংসেই চকান উত্তর বদল না হান্নাহ হাসেরা। োঢ় একটা ভাবনার 
ছায়া োর চোসখ-মুসখও। এক সময় বলল হান্নাহ হাসেরা অসনকটা স্বেে কসেই, 
‘বঠক আসছ, বাবা, বকন্তু এ অবুাহে ষড় সন্ত্রর প্রবেসরাধ করসব চক?’ 

‘আবম োবন না, মা। হয়সো খাসলদ খাকানরাই।’ বসলই উসঠ দাাঁড়াল 
চর্বভর্ হারসেল। 

হান্নাহ হাসেরার ভাবনা-কাের চোসখ-মুসখ এক টুকসরা প্রশাবন্তর আসলা 
জ্বসল উঠসলা খাসলদ খাকাসনর নাম শুসন। 

চসাফায় ো এবলসয় বদল হান্নাহ হাসেরা। 
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২ 

োবড় বারান্দায় বেসয় োবড় োমসেই চর্বভর্ ইয়াহুদ লাফ বদসয় োবড় 
চেসক নামল। 

দ্রুে বারান্দার বেনবট ধাপ চপবরসয় বারান্দায় উসঠ চেল। বারান্দায় 
দাাঁবড়সয়বছল ববোনী আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়হ। 

আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়সহর চোসখ-মুসখ উসত্তেনা। চস দাাঁবড়সয়বছল 
চ ন চর্বভর্ ইয়াহুসদর অসপযায়! 

চর্বভর্ ইয়াহুদ বারান্দায় উসঠ আসসেই োর সাসে হ্ান্র্সশক কসর 
আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়হ োসক চটসন বনসয় ঘসর ঢুসক চেল। 

পাশাপাবশ চসাফায় বসসই আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়হ বলল, 
‘আপনারা এ বক করসলন? এ ববপজ্জনক বন্দীসক এখাসন বনসয় এসলন চকন?’ 

‘করার বকছুই বছল না। দ্রুে বসদ্ধান্ত বনসে হসয়সছ। বন্দীসক আমরা 
েুসলবছলাম চর্বভর্ হারসেসলর ওখাসন। আমাসদর একটা ভুসলর েসে ঐ 
বঠকানাটা প্রবেপসযর হাসে েসল চ সে পাসর সসন্দহ কসরই দ্রুে ওখান চেসক 
সসর আসসে হসয়সছ।’ বলল চর্বভর্ ইয়াহুদ। 

‘ঐভাসব এ বঠকানাও শত্রুপসযর োনা হসয় চ সে পাসর। এ বসদ্ধান্ত বঠক 
হয়বন।’ আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়হ বলল। 

‘বঠক হয়বন এটা আবম োবন। এই চসনসসবটভ বঠকানার ওপর কারও 
চকান প্রকার সসন্দসহর দৃবষ্ট না পসড় এই সাববকক প্রসেষ্টা আমাসদর রসয়সছ। এখন 
বক করা  ায় বলুন।’ বলল চর্বভর্ ইয়াহুদ। 

‘আমরা চ  েসবষণার কাে এখাসন করবছ, োর অগ্রাবধকার সবার 
ওপসর। চ  চকান মূসলু এর চোপনীয়ো ও বনরাপত্তা রযা করসে হসব। আবম 
মসন কবর, বন্দীসক অববলসম্ব অে চকাোও বশফ ট করুন।’ ববোনী আবু আবদ্যর 
রহমান বলল। 
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‘বকন্তু ইস্তামু্বসল বনরাপদ চকান আশ্রয় আমাসদর আর চনই। এখাসন 
বন্দীসক রাখা বঠক হসব না, এ ববষসয় আবমও একমে। োহসল বক করা  ায় 
বলুন?’ বলল চর্বভর্ ইয়াহুদ। 

‘আপনারা প্রধান ববোরপবেসক চকন বন্দী কসরসছন, বলুন চো?’ 
বেোসা ববোনী আবু আবদ্যর রহমাসনর। 

‘ববোনী হােছাড়া হসয়  াবার পর সুস াে চপসয় োৎযবণক বসদ্ধাসন্ত 
োসক পণবন্দী করা হসয়সছ োপ সৃবষ্ট কসর ববোসনীসক চফরে পাওয়া বা অে 
চকান সুববধা লাসভর যীণ আশায়।’ বলল চর্বভর্ ইয়াহুদ। 

‘আপনাসদর বসদ্ধান্ত বঠকই োৎযবণক, সুবেবন্তে নয়। কারণ প্রধান 
ববোরপবের বববনমসয় োরা ববোনীসক আমাসদর হাসে েুসল চদসব না। প্রধান 
ববোরপবেসকই উদ্ধাসরর েসে োরা সবকশবি বনসয়াে করসব। প্রধান 
ববোরপবেসক বন্দী কসর রাখার মসধু চকান লাভ চনই, চষাল আনাই যবের 
আশিংকা।’ ববোনী আবু আবদ্যর রহমান বলল। 

‘আপনার পরামশক বক োহসল?’ বেোসা চর্বভর্ ইয়াহুসদর। 
চোখ বন্ধ কসর এক মুহুেক চভসব ববোনী আবু আবদ্যর রহমান বলল, 

‘োসক চছসড় বদসয় আসাই সব বদক চেসক মঙ্গল। প্রধান ববোরপবেসক চপসল 
ওসদর অনুসন্ধান বন্ধ হসয়  াসব। আমাসদর এই গুরুত্বপূণক ঘাাঁবট রযা চপসয়  াসব 
এবিং নেুন কসর সিংঘবদ্ধ হসয় আমরা নেুন উসদুাসে বকছু করার সুস াে পাব।’ 

চর্বভর্ ইয়াহুদ একটু চভসব বলল, ‘আপনার  ুবিই বঠক বম. আবরসয়হ। 
োহসল ওসদর আবম বসল বদই ওরা োসক রাস্তার পাসশ চকান এক োয়োয় চফসল 
চরসখ আসসব।’ 

‘উবন বক অবস্থায় আসছন?’ বেোসা ববোনী আবু আবদ্যর রহমাসনর। 
‘উবন সিংোহীন অবস্থায় আসছন। আসে চোখ বাাঁধা বছল, এখন বাাঁধা 

চনই।’ বলল চর্বভর্ ইয়াহুদ। 
‘বঠক আসছ, চ ভাসব বসলসছন চসটাই করুন। আপদ ববদায় চহাক!’ 

ববোনী আবু আবদ্যর রহমান বলল। 
‘আসবছ আবম, বসল আবস ওসদর।’ 
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বসল চর্বভর্ ইয়াহুদ দ্রুে উসঠ চেল। 
দ্য’বমবনট পসর বফসর এসলা চর্বভর্ ইয়াহুদ। বলল, ‘ওসদর পাবঠসয় 

বদসয়বছ। সাবধাসন কােটা সারসে বসলবছ।’ 
চর্বভর্ ইয়াহুদ বসল ববোনী আবু আবদ্যর রহমান আবরসয়হর পাসশ। 
‘এটাই ভাসলা হসলা, র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ! আমাসদর অসনক যবে হসয়সছ। 

বনবশ্চে লাভ ছাড়া যবের ঝুাঁবক বাড়াসনার চকান দরকার চনই।’ ববোনী র্. 
আবরসয়হ বলল। 

চসাফায় ো এবলসয় বদসয়বছল চর্বভর্ ইয়াহুদ। চসাো হসয় বসল। োর 
সারা মুখ েুসড় হোশার ছাপ। বলল ধীসর ধীসর, ‘অসনক বদসনর পবরকল্পনার 
োল চপসে ববোনী র্. আন্দালুবসসক ধরলাম। লাভ হসলা না। োল চকসট চববরসয় 
চেল। এই আহমদ মুসাই অেীসে আমাসদর বার বার সবকনাশ কসরসছ। এবাসরর 
সবকনাশটাও চস-ই করল। চস দৃশ্যপসট উবদে না হসল চসাসর্কর ফমুকলা, চসাসর্কর 
মসর্ল সবই এেবদন আমাসদর হাসে এসস চ ে। হঠাৎ চকাসেসক উদয় হসলা এই 
শয়োনটা!’ 

‘হঠাৎ চকন আসসব? ওআইবস ও েুরে সরকার পবরকল্পনা কসরই 
োসক বনসয় এসসসছ। আহমদ মুসা এখন ইসলামী ববসশ্বর চশষ েুরুসপর োস হসয় 
দাাঁবড়সয়সছ। চদখা  াসি, চ খাসনই োসদর অনবেিমু িাইবসস, চসখাসনই 
আহমদ মুসাসক হাবের করা হসি।’ বলল ববোনী র্. আবরসয়হ। 

‘বুঝসে পারবছ না আবম, আমরা এখন চকান্ পসে এসোসবা? আবম নেুন 
কসর চেলআববব ও ই্উসরাপ-আসমবরকার আমাসদর চনেৃবৃন্দসক অনুসরাধ 
কসরবছলাম, আহমদ মুসাসক চমাকাববলা করসে পাসর এমন কাউসক পাঠাসনার 
েসে। োরা চকান আশ্বাস বদসে পাসরবন। োরা ববোনী র্. আন্দালুবসসক হাসে 
আনাসকই গুরুত্ব বদসয়বছল সবসেসয় চববশ। বকন্তু োসক হাসে এসনও রাখসে 
পারলাম না। আবম ভাববছ, োসক বকর্োপ করার নেুন উসদুাে শুরু করার চকান 
ববকল্প চনই। একেন বুবিসক োরা চো বাক্সবন্দী কসর রাখসে পারসব না। 
প্রসেষ্টা অবুাহে রাখসল োসক হাসে পাওয়ার একটা সুস াে পাওয়া  াসবই।’ 
বলল র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ। দূবকল ও চবদনােক কে োর। 
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চসাফায় ো চহলান বদসয় ভাববছল ববোনী র্. আবরসয়হ। োর চোখ দ্য’বট 
চবাো বছল। চস চসাো হসয় বসল। মাো বনেু হসলা োর। বলল, ‘চফাটন 
পারবটসকলস’-এর ঝাাঁকসক একটা স্বয়িংবিয় বর্সফনবসভ বশসে পবরণে করা এবিং 
োসক স্বয়িংবিয় কুাবরয়াসর পবরণে কসর বন্দী মারণাস্ত্রসক েভীর মহাশূসণু বনসয় 
ধ্বিংস করার ববোন ও চটকসনালবে আমার কাসছ এখনও আকাশ কুসুম বসলই 
মসন হয়। বুঝসেই পারবছ না এই অসাধু ও কল্পনার একটা ববষয়সক র্. 
আন্দালুবসরা বকভাসব বাস্তসব পবরণে করল। এসো সবককাসলর সবকসশ্রষ্ঠ বর্সফে 
চটকসনালবে! এসক হাে করসে না পারসল চো আমাসদর সব আশা-ভরসাই চশষ 
হসয়  াসব!’ হোশ কেস্বর ববোনী র্. আবরসয়হর। 

‘আমাসদর সাফলু আর কে দূসর র্. আবরসয়হ?’ বেোসা চর্বভর্ 
ইয়াহুসদর। 

‘লুাবসরটবর চটি চো অসনক আসেই হসয় চেসছ। মসর্ল চটিও সফল 
হসয়সছ। অপাসরশন শুরুর েসে প্রস্তুে হসে আরও বকছুটা সময় লােসব।’ বলল 
র্. আবরসয়হ। 

র্. ইয়াহুসদর চোখ দ্য’বট উজ্জ্বল হসয় উঠল। বলল, ‘চরাসমলী দ্যসেকর 
ওসদর ‘ইনবিটউট অব বরসােক এন্র্ চটকসনালবে’, ওসদর চসার্ক, ওসদর 
ববোনীরা আমাসদর প্রেম টাসেকট হসে পাসর না? সবার অলসযু ওসদর সব বেহ্ন 
আমরা দ্যবনয়ার বুক চেসক মুসছ চফলসে পাবর না?’ 

‘একটা ববকল্প পে বহসসসব এটা আমাসদর সামসন আসছ। বকন্তু এর পসে 
আসছ অদৃশ্য চদয়াসলর বাধা। ওসদর চসাসর্কর বর্সফনবসভ বশসের মবনটর  বদ 
সুপার চসনসসবটভ হয় এবিং  বদ চসাসর্কর বশে হাইসয়ি পাওয়ার পারবটসকসলর 
হয়, োহসল আমাসদর চফাটন সাইসলন্ট চর্স্ট্রাকশন চর্মন (Foton Silent 
Destruction Deomon-FSDD) ধ্বিংস করার বদসল চসাসর্কর হাসে বন্দী 
হসয় চ সে পাসর। সুেরািং আমাসদর চফাটন সাইসলন্ট চর্স্ট্রাকশন চর্মন 
(FSDD) বা ‘র্াবল বর্’ বুবহাসরর চযসত্র সমস্যা আসছ।’ বলল ববোনী 
আবরসয়হ েম্ভীর কসে। 
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‘বকন্তু োরা  বদ অপ্রস্তুে অবস্থায় োসক এবিং চস সম্ভাবনাই চববশ।’ র্. 
চর্বভর্ ইয়াহুদ বলল। 

‘চসটাও সম্ভাবনার বুাপার।’ বনবশ্চে কসর বলা  ায় না চ , োরা সব 
সময় প্রস্তুে োসক না। োকারই কো।’ বলল র্. আবরসয়হ। 

‘আর বক ববকল্প আসছ?’ বলল হোশ কসে র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ। 
‘ববকল্প আর বকছু চনই। ওসদর ববোনী র্. আন্দালুবসসক বকর্োপ করা 

অেবা চমসর চফলা অেবা ওসদর ধ্বিংস করা-এই দ্যই পসেই আমাসদর এসোসে 
হসব।’ র্. আবরসয়হ বলল। 

‘বকন্তু ওসদর ধ্বিংস করার পেই চো অবনবশ্চে।’ বলল চর্বভর্ ইয়াহুদ। 
‘আবম েত্ত্বেে অসুববধার কো বসলবছ। বাস্তসব সুববধাও োকসে পাসর, 

আশিংকা সেু নাও হসে পাসর। ববষয়টা আরও ববসবেনা সাসপয,  া ভাববছ চস 
রকম অসম্ভব নাও হসে পাসর।’ র্. আবরসয়হ বলল। 

র্. আবরসয়হর কো চশষ হবার আসেই র্. চর্বভর্ ইয়াহুসদর চটবলসফান 
চবসে উসঠবছল। 

র্. ইয়াহুদ োর চমাবাইল চবর কসর বনসয়বছল োর পসকট চেসক। র্. 
আবরসয়হর কোও েখন চশষ হসয়  ায়। 

র্. ইয়াহুদ চমাবাইসল ও প্রাসন্তর সাড়া চপসেই বসল উঠল, ‘বক খবর 
চোনাহ, কাে চশষ?’ 

‘হ্াাঁ, চশষ। োসক এই মাত্র ওরা েুসল বনসয় চেসছ।’ বলল ওপার চেসক। 
‘এে োড়াোবড়? চোমরা ওখাসনই?’ এপার চেসক প্রশ্ন র্. ইয়াহুসদর। 
‘বলবছ। আমরা োসক হাইওসয়র বাাঁবদসকই চে রাস্তার টপ লাইওভাসর 

চফসল চরসখ েসল এসস আবার রাস্তা ঘুসর ওবদসক বেসয়বছলাম। মানুসষর েটলা 
চদসখ আমরা  াবিলাম ওখাসন। চপ াঁছসেই চদখলাম একেন োর সিংোহীন চদহ 
োবড়সে েুলল। োবড়সে েুসল দরো বন্ধ কসর চমাবাইসল কো বলসে বলসে 
োবড়র ড্রাইবভিং বসসটর বদসক  াবিল। স্পষ্ট শুনলাম উবন বলবছসলন, ‘চেনাসরল, 
োসক পাওয়া চেসছ মাঝপসেই। প্রসয়ােন চনই আর আপনাসদর আসার। 
হাসপাোসল বফরুন। আবম ওাঁসক বনসয় হাসপাোসল আসবছ।’ কো চশষ কসরই 
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োবড় বনসয় উবন চছাসটন বসেলীর বদসক। আমার মসন হয় চলাকবট চকান সরকাবর 
চলাক হসবন।’ 

‘চলাকবট চকমন? ইউবনফসমক বছল?’ বেোসা র্. ইয়াহুসদর। 
‘না, বসবভল চড্রসস। একহারা সাধারণ বফোর। এশীয় চেহারা।’ বলল 

ওপার চেসক চোনাহ। 
‘বঠক আসছ চোমরা েসল এসসা। ওসক।’ 
বসল চমাবাইল মুসখর কাছ চেসক সবরসয় বনসয় অফ কসর বদল। 
চমাবাইসলর লাউর্ স্পীকার অন বছল। চমাবাইসলর সব কো র্. 

আবরসয়হও শুনবছল। 
চমাবাইল বন্ধ কসর র্. ইয়াহুদ বকছু বলার আসেই র্. আবরসয়হ বসল 

উঠল, ‘বম. ইয়াহুদ, বুঝা  াসি, চ  চলাকবট প্রধান ববোরপবেসক েুসল 
হাসপাোসল বনসয় চেসছ চস োসক উদ্ধার করসেই এবদসক আসবছল এবিং 
চেনাসরল চমাস্তফারাও আসবছল উদ্ধার অবভ াসনই। বকন্তু এবদসক চকন?’ 

োমল র্. আবরসয়হ। োর চোসখ-মুসখ উসিসের ছায়া। বলল চস, 
‘চটবলসফাসন চোনাহ  া বলল োসে চো বুঝা  াসি ওরা এবদসকই আসবছল। 
বকন্তু চকন এবদসক বলা মুবেল। এ পে বদসয় চো অসনক বদসকই  াওয়া  ায়।’ 

‘ো  াওয়া  ায়। এখাসনও চো আসা  ায়।’ বলল র্. আবরসয়হ। 
‘ো আসা  ায়। বকন্তু োরা এখাসন আসসব চকন?’ বলল র্. ইয়াহুদ। 
‘এ প্রসশ্নর উত্তর আমার োনা চনই। বকন্তু চ  উত্তর আমাসদর োনা চনই, 

ো কারও োনা চনই, ো বঠক নাও হসে পাসর। চর্বভর্ হারসেসলর বাবড়র সন্ধান 
োরা চপসয়বছল, এ কো আমরা োবন। সুেরািং আমাসদর এ বঠকানার বনরাপত্তা 
বনসয় আশিংকা আমরা করসেই পাবর।’ বলল র্. আবরসয়হ। 

র্. ইয়াহুদ চকান উত্তর বদল না। োবকসয় বছল চস র্. আবরসয়হর বদসক। 
একটু সময় বনসয় ধীর কসে চস বলল, ‘র্. আবরসয়হ, আপবন বঠক বসলসছন। 
আহমদ মুসা চ ন বাোস চেসক সব বকছুর েন্ধ পায়! এখন আমাসদর করণীয় বক 
ভাবসছন?’ 
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‘আবম আমাসদর এই গুরুত্বপূণক বঠকানার বনরাপত্তা বনসয় ভাববছ। এ 
বঠকানাও চছসড় বদসে হয় বকনা ো আমাসদর ভাববার ববষয় হসয় দাাঁড়াল।’ র্. 
আবরসয়হ বলল। 

‘আপনার ভাবনা বঠক। বকন্তু প্রধান ববোরপবেসক উদ্ধাসরর পর আমাসদর 
এই বঠকানা ওসদর সসন্দসহর োবলকায় আর চনই। কারণ প্রধান ববোরপবেসক 
োরা চপসয়সছ অে এক োয়োয়। এর অেক এখাসন োসক আনা হয়বন। অেএব, 
এ বঠকানার সন্ধান োরা চপসলও এটা এখন োসদর ভুসল  াবার কো।’ বলল র্. 
ইয়াহুদ। 

‘আপনার  ুবি বঠক। প্রধান ববোরপবেসক উদ্ধাসরর পর আমাসদর এ 
বঠকানা বনসয় োসদর ভাববার কো নয়। এ  ুবির সাসে আবমও একমে। বকন্তু 
আশিংকা চেসক মুি হসে পারবছ না।’ র্. আবরসয়হ বলল। 

‘আশিংকা োকা ভাসলা। আমরা সাবধান হসে পারব। বকন্তু সাবধান 
োকার েে চববশ বকছু করার দরকার চনই।’ বলল র্. ইয়াহুদ। 

‘আপনার কো বঠক। বকন্তু আমাসদর ‘র্াবল বর্’ মাসন ‘চফাটন সাইসলে 
চর্সস্ট্রাকশন চর্মন’ (FSDD) েসবষণার অিংশ ববসশষ অেত্র আবম সবরসয় 
চফলসে োই, ববসশষ কসর ‘মসর্ল’ ও ‘চটি’ অিংশ অেত্র সবরসয় রাখাই ভাসলা। 
শুধু ‘বরসােক অিংশ এখাসন োকসব।’ র্. আবরসয়হ বলল। 

‘বকন্তু এে বড় োয়ো চকাোয় পাওয়া  াসব?’ বেোসা র্. ইয়াহুসদর। 
‘বেন্তা করুন। আবমও বেন্তা করবছ। োয়ো অবশ্যই পাওয়া  াসব। 

ইউসরাপ-আসমবরকার দূোবাস কেৃকপয  ারা ইস্তামু্বসল আসছন োরাও আনসন্দর 
সাসে আমাসদর সাহা ু করসবন। 

‘ঈশ্বর আমাসদর সহায় চহান! আমরা আরও একটু ভাবনা-বেন্তা কবর। 
আপবন চ টা বসলসছন চস রকমই বসদ্ধান্ত হসে পাসর,  বদ োয়ো পাওয়া  ায়। 
ধেবাদ র্. আবরসয়হ আবম উবঠ। আমাসদর চকাোয় বক অবস্থা একটু চখাাঁে বনসে 
হসব।’ 

উসঠ দাাঁড়াল র্. ইয়াহুদ। 
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র্. আবরসয়হও উসঠ দাাঁড়াল। হাে বাবড়সয় বদল র্. ইয়াহুসদর বদসক। 
বলল, ‘ভাবসবন না, র্. ইয়াহুদ, আমরা দ্যবকল হইবন। পৃবেবীর সবকসশ্রষ্ঠ মারণাস্ত্র 
এখন আমাসদর হাসে এবিং এই খবর চকউ োসন না, ইউসরাপ-আসমবরকাও নয়। 
ওরা োনসল পােল হসয়  াসব। আমাসদর চকান শেকই ওরা অপূণক রাখসব না। চসার্ক 
ইউসরাপ-আসমবরকার আেিংসকর কারণ বসট, বকন্তু ‘র্াবল বর্’র খবর োনসল 
ওসদর শ্বাসরুদ্ধ হসয়  াসব। অেএব, আমাসদর বেন্তার বকছু চনই।’ 

‘ধেবাদ র্. আবরসয়হ। ‘চসার্ক’-এর ফমুকলা হাে করা এবিং চসার্ক ও োর 
েসবষণা ধ্বিংস করার েসে ওরা আমাসদর সাহা ু করসছ। এই সাহা ু আমাসদর 
ও আমাসদর ‘র্াবল বর্’র শত্রু ‘চসার্ক’চক ধ্বিংস করসে চ মন আমাসদর সুস াে 
কসর বদসয়সছ, চেমবন আমাসদর ‘র্াবল বর্’র েসবষণা দেবরসেও সাহা ু করসছ। 
ঈশ্বরসক ধেবাদ। বেবন োাঁর আশীবকাদ আমাসদর ওপর চঢসল বদসয়সছন।’ 

কো চশষ কসর র্. আবরসয়হর হাে চছসড় বদসয় বলল, ‘আবস, বাই!’ 
‘ঈশ্বর আমাসদর সহায় চহান! আসুন।’ বলল র্. আবরসয়হ। 
 
 
 
ইস্তামু্বল সামবরক হাসপাোসলর বভবভআইবট সুুট। 
ইবে চেয়াসর শুসয় ববোনী র্. আন্দালুবস। োর বাম ও র্ান পাসশর 

চসাফাগুসলার বাম পাসশর একবট চসাফায় বসস আসছ েুরসের অভুন্তরীণ 
বসকউবরবট েীফ চেনাসরল চমাস্তফা কামাল এবিং র্ান পাসশর পাশাপাবশ 
দ্য’চসাফায় বসস আসছন েুরসের চপ্রবসসর্ন্ট আহমদ আরসদাোল বাবােলু ও 
প্রধানমন্ত্রী চহাসসইন ইসমাইল চসবলক। 

চপ্রবসসর্ন্ট ও প্রধানমন্ত্রী চদখসে এসসসছন ববোনী র্. আেুল্লাহ 
আন্দালুবসসক। চেনাসরল চমাস্তফা কামাল হাসপাোসলই বছসলন। বভবভআইবপ 
অবেবেসদর বেবনই সাসে কসর কসয বনসয় এসসসছন। 

ববোনী র্. আন্দালুবস অসনকখাবন সুস্থ হসয় উসঠসছন। োর সুস্থ চহসয় 
উঠসে সময় লােসছ। ইসলবিক শক োর চদসহর চকাষগুসলার ববরাট যবে 
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কসরসছ। আসস্ত আসস্ত চসসর উঠসছন। সম্পূণক সুস্থ না হওয়া প কন্ত োসক 
হাসপাোসল রাখার বসদ্ধান্ত হসয়সছ। 

কুশল বববনময় ও টুকটাক কো েলবছল ববোনী র্. আন্দালুবস এবিং 
চপ্রবসসর্ন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মসধু। চপ্রবসসর্ন্ট ও প্রধানমন্ত্রী দ্য’েসনই আল্লাহর 
শুকবরয়া আদায় করবছসলন চ , আল্লাহ শুধু ববোনীসক নন, একটা চশ্রষ্ঠ 
েসবষণাসক বেবন রযা কসরসছন।’ 

‘বঠক বসলসছন স্যার, মানবোর পসযর একটা েসবষণাসক বেবন সব 
বদক বদসয়ই সাহা ু কসরসছন। খাসলদ খাকান চক আবম োবন না। েসব োসক 
সাযাে চফসরশো বসল মসন হসয়সছ আমার কাসছ। বেবন আসার পর  া ঘটসছ, 
বেবন  া করসছন এবিং আমাসদর উদ্ধাসরর ঘটনা আবম চদখলাম, োসে বেবন 
আল্লাহর েরফ চেসক এক েীবন্ত সাহা ু। আপনাসদর চমাবারকবাদ চ , এমন 
একেন বুবিসক আপনারা বাছাই কসরসছন।’ 

‘র্. আন্দালুবস, আপবন চ মন আল্লাহর এক ববসশষ সাহা ু মুসবলম 
উম্মার েসে, চেমবন বেবনও এক সাহা ু। আল্লাহর অসীম দয়ার েসে আমরা 
োাঁর প্রবে কৃেে।’ বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট। 

এভাসবই োসদর অবনবদকষ্ট আসলােনা এবেসয় েলবছল। 
চপ্রবসসর্সন্টর বপ.এস. এসস প্রসবশ করল। 
চপ্রবসসর্ন্টসক কাসন কাসন বকছু বসল সসর দাাঁড়াসলা চপছন বদসক। 
চপ্রবসসর্ন্ট প্রধানমন্ত্রীর বদসক োবকসয় বলসলন, ‘আহমদ মুসা এসসসছ। 

োসক আসসে ববল?’ 
‘ইসয়স বম. চপ্রবসসর্ন্ট, আপনার  বদ আপবত্ত না োসক।’ প্রধানমন্ত্রী 

বলসলন। 
‘আমার আপবত্ত োকার চকান প্রশ্নই চনই।’ 
বসল োকাসলন ববোনী র্. আন্দালুবসর বদসক। বলসলন, ‘বম. খাসলদ 

খাকান আসসছন, র্. আন্দালুবস!’ 
‘ওসয়লকাম। োর আসার েসে চকান অনুমবের দরকার চনই।’ বলল 

ববোনী র্. আন্দুলুবস। 
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চপ্রবসসর্সন্টর বপ.এস. চববরসয় চেল। 
বমবনট খাসনসকর মসধু আহমদ মুসাসক বনসয় প্রসবশ করল বভবভআইবপ 

রুমবটর বসবকউবরবট অবফসার েুবকক চসনাবাবহনীর একেন কসণকল। 
আহমদ মুসা ঘসর প্রসবশ কসর সালাম বদসয় বলল, ‘স্যবর, আবম বনশ্চয় 

অসমসয় এসস পসড়বছ।’ 
কসযর সবাই সালাম বদসয় আহমদ মুসার বদসক োবকসয়বছসলন। 

প্রধানমন্ত্রী বলসলন, ‘না, বম. খাসলদ খাকান, আপবন বনশ্চয় সুসমসয় এসসসছন। 
পবরবস্থবে সম্পসকক ববস্তাবরে চেনাসরল চমাস্তফাসহ বববভন্ন সূসত্র চেসনবছ। বকন্তু 
আপনার কাছ চেসক বকছু চশানা হয়বন। ওসদর পর পর কসয়কটা চসট বুাক হবার 
পর এবিং প্রধান ববোরপবেসক োরা চছসড় চদয়ার পর বক মসন হয় চ , োরা 
অসফনবসসভ আসসব? বকন্তু োর আসে বলুন, আপবন চকমন আসছন? কসব আপবন 
হাসপােসল চেসক চবরুসলন? আপনার আঘাসের অবস্থা বক? আঘােটার বুাপাসর 
বকন্তু আপবন বনসের প্রবে  সেষ্ট অবসহলা চদবখসয়সছন, র্ািাসরর কাসছ আবম 
শুসনবছ।’ 

‘আলহামদ্যবলল্লাহ, আবম ভাসলা আবছ। েেকাল হাসপাোল চেসক 
চববরসয়বছ। চেনাসরল চমাস্তফা েখন বছসলন চসখাসন।’  

বসল একটু চেসমই আবার বলা শুরু করল, ‘আপবন প্রধান ববোরপবেসক 
চছসড় চদয়ার কো েুসলসছন। প্রধান ববোরপবেসক পণবন্দী চরসখ োসদর উসেশ্য 
হাবসল হসব না চভসবই োরা োাঁসক চছসড় বদসয়সছ বসল আমার ববশ্বাস। োসদর 
উসেশ্য সফল না হওয়া বকিংবা োসদর ষড় সন্ত্রর মূসলাসিদ না হওয়া প কন্ত 
অসফনবসসভর আশিংকা বাদ চদয়া  াসব না।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘বঠক, বম. খাসলদ খাকান। ওসদর অসফনবসভ চ  চকান বদক চেসক চ  
চকান সময় আসসব এটাই ধসর বনসে হসব। ওরা  সেষ্ট দূবকল হসয়সছ, েসব ওসদর 
মূসলাসিদ ঘসটবন।’ বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট। 

‘বঠক, বম. চপ্রবসসর্ন্ট।’ 
বসল একটু োমল আহমদ মুসা। 
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োকাল চপ্রবসসর্সন্টর বদসক। বলল, ‘বকছু েরুবর ববষয় বনসয় আসলােনার 
েসে আবম এসসবছলাম। আপনাসদর  বদ আপবত্ত না োসক, র্. আন্দালুবস  বদ 
অনুমবে চদন, োহসল কো বলসে পাবর।’ 

‘আমাসদর আপবত্ত োকসব চকন? আমাসদর উপবস্থবেসে কো বলায় 
আপবত্ত চনই চো?’ বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট। 

চপ্রবসসর্সন্টর কো চশষ হসেই ববোনী র্. আন্দালুবস বসল উঠল, 
‘আমার অনুমবের প্রসয়ােন এ কো চমসন হসলা চকমন কসর আপনার? আপনাসক 
চ  চকান সহস াবেো করসে পারসল খুবশ হসবা।’ 

‘ধেবাদ সকলসক। চ  কোটা আবম বলসে োই, ো খুবই গুরুত্বপূণক মসন 
হসয়সছ আমার কাসছ। বম. চপ্রবসসর্ন্ট ও বম. প্রধানমন্ত্রী ো চশানার মসো সময় 
বদসল আবম খুব খুবশ হসবা।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ধেবাদ বম. খাসলদ খাকান। োহসল শুরু করুন আপনার কো।’ 
চপ্রবসসর্ন্ট বলসলন। 

‘ধেবাদ বম. চপ্রবসসর্ন্ট।’ বসল একটু োমল। মুহুসেকর েসে একটু 
ভাবল। োকাল ববোনী র্. আন্দালুবসর বদসক। বলল, ‘র্. আন্দালুবস, আমাসদর 
চসার্ক (Saviour of World Rational Domain-SOWRD) চো 
বর্সফনবসভ অস্ত্র, চফাটন পারবটসকলস বদসয় বক অসফনবসভ অস্ত্র দেরী সম্ভব?’ 

ববোনী র্. আন্দালুবসর চোসখ-মুসখ ববস্ময় ফসুট উঠল। চস েভীর দৃবষ্টসে 
োকাল আহমদ মুসার বদসক। বলল, ‘বম. খাসলদ খাকান, এ প্রশ্ন চকন করসছন?’ 

‘কারণ পসর বলব। আপবন বলুন এটা সম্ভব বকনা?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘বম. খাসলদ খাকান, চ  শবি বা বস্তু বুবহাসর বর্সফনবসভ অস্ত্র বানাসনা 

 ায়, ো বদসয় অসফনবসভ অস্ত্র বানাসনাও সম্ভব।’ ববোনী র্. আন্দালুবস বলল। 
‘ধেবাদ র্. আন্দালুবস। চফাটন পারবটসকলস বদসয় চ  অসফনবসভ অস্ত্র 

দেরী হসব, োর েবরত্র চকমন হসে পাসর, োর ধ্বিংসকারী যমো বক ধরসণর 
হসব?’ বলল আহমদ মুসা। 
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সিংসে সিংসে উত্তর বদল না ববোনী র্. আন্দালুবস। একটু ভাবল। োরপর 
বলল, ‘অসস্ত্রর েবরত্র ও ধ্বিংসকাবরো বনভকর করসব বক ধরসণর চফাটন 
পারবটসকলস বক মাত্রায় বুবহার করা হসব োর ওপর।’ 

‘প্রেবলে পরমাণু অস্ত্র ও চফাটন অসস্ত্রর মসধু েবরত্রেে পােককু বক হসে 
পাসর?’ বেোসা আহমদ মুসার। 

হাসল ববোনী র্. আন্দালুবস। বলল, ‘আবম বুঝসে পারবছ না, আপবন 
এসব সািংঘাবেক ববষয় বনসয় চকন আসলােনা করসছন।’ 

বসল োমল ববোনী র্. আন্দালুবস। েম্ভীর হসয় উঠল োর মুখ। চশায়া 
অবস্থা চেসক মাোটা ওপসর েুসল বসার চেষ্টা করল ইবে চেয়াসর। োরপর বলল, 
‘চফাটন বুসলট বা চফাটন এক্সসপ্লাশসনর সাধারন চ  েবরত্র োসে সহে ভাষায়  া 
বলা  ায় ো হল, পরমানু অস্ত্র ধ্বিংস কসর ঢাক-সঢাল বপবটসয়, আর চফাটন ধ্বিংস 
করসব বনরব-বনস্তব্ধ আঘাসে এবিং এ চযসত্র ধ্বিংসও হসব চটাটাল, চকান 
ধ্বিংসাবসশষও োকসব না। এ এমন এক ভয়িংকর দৃশ্য  ার কল্পনাও মানুসষর 
ববসবক ও সত্তাসক অবশ কসর চদয়ার মসো’। বলল ববোনী র্িঃ আন্দালুবস। োাঁর 
চোটা মুখমণ্ডল চবদনাবক্লি হসয় উসঠসছ। 

উপবস্থে সকসলর চোসখ-মুসখও ববস্ময় ও চবদনার বেহ্ন! 
‘র্. আন্দালুবস, এ ধরসনর অস্ত্র দেবরর েসবষণা েলসছ এবিং েসবষণার 

েূড়ান্ত সাফলু েে খাসনসকর চববশ দ্যসর নয়, এমন েেু েেু বা এমন দাবব বক 
ববশ্বাসস ােু হসে পাসর?’ 

আহমদ মুসার কো শুসনই েড়াক কসর উসঠ চসাো ইবে চেয়াসর বসল 
র্. আন্দালুবস। োাঁর চোসখ-মুসখ ববস্ময় ও আেিংসকর বেহ্ন! েীব্র দৃবষ্টসে চস 
োবকসয়সছ আহমদ মুসার বদসক। বলল দ্রুে ও শুকসনা কসে, ‘বনশ্চয় বম. খাসলদ 
খাকান, আপবন চকান ভয়িংকর রবসকো করসছন না!’ 

‘না েনাব।  বদ ববষয়টা ভয়িংকর হয়, োহসল আবম ভয়িংকর 
বাস্তবোসকই েুসল ধসরবছ। েেুটা আবম চ খান চেসক চ ভাসব চপসয়বছ, োসে 
এটা ববশ্বাস কসরবছ।‘ বলল আহমদ মুসা। 



বসফরাসস ববসফারণ  44 

 

‘চক বা কারা এই অস্ত্র দেবর কসরসছ বা করসছ?’ বেোসা ববোনী র্. 
আন্দালুবসর। োাঁর কসে কম্পন স্পষ্ট। 

‘ওয়াল ওয়ােক অরববট বা বি বেসরা’ এই অস্ত্র দেবর কসরসছ বা করসছ।‘ 
বলল আহমদ মুসা। 

‘বি বেসরা’ মাসন  ারা আমাসদর েসবষণা হাে করার চেষ্টা করসছ,  ারা 
আমাসক বকর্োপ কসরবছল, োরা?’ 

‘ইসয়স র্. আন্দালুবস, আবম এই েেুই চপসয়বছ।’ আহমদ মুসা বলল। 
েবাসব চকান কো বলল না ববোনী র্. আন্দালুবস। োাঁর চোটা চেহারা 

উসিে ও আেিংসকর কাসলা োদসর চঢসক চেসছ। চসই সাসে েভীর ভাবনার চরখা 
োাঁর চোসখ-মুসখ। 

চপ্রবসসর্ন্ট আহমদ আরসদাোল বাবােলু, প্রধানমন্ত্রী চহাসসইন ইসমাইল 
চসবলক ও েুরসের বনরাপত্তাপ্রধান চেনাসরল চমাস্তফার চোসখ-মুসখও ববস্ময়, 
উসিে, আেিংক! চপ্রবসসর্ন্ট বলসলন আহমদ মুসাসক লযু কসর, ‘বম. খাসলদ, 
ভয়িংকর এক েেু আপবন বদসলন। আপবন সেু বসলসছন এবিং ববোনী র্. 
আন্দালুবসর বিসবু বুসঝবছ, এ ধরসনর অস্ত্র দেবর বেসয়াবরবটকুাবল সম্ভব। বকন্তু 
ব বন আপনাসক খবরবট বদসয়সছন বা চ  সুসত্র আপবন খবরবট চপসয়সছন, চসই সুত্র 
কেটা সেু ইনফরসমশন বদসয়সছ বসল আপবন মসন কসরন?’ 

‘বম. চপ্রবসসর্ন্ট, সুসত্রর সেুো সম্পসকক আবম একশ’ ভাে বনবশ্চে।’ 
চকান প্রকার সসন্দহ োকসল ববষয়টা আবম এখাসন েুলোম না’। বলল আহমদ 
মুসা ধীর ও দৃঢ় কসে। 

‘ধেবাদ আহমদ মুসা। কোটা বললাম এই কারসন চ , খবরটা শ্বাসরুদ্ধ 
হবার মসো ভয়িংকর, ববসশষ কসর ‘বি বেসরা’র মসো সন্ত্রাসী সিংস্থার হাসে এই 
অস্ত্র চেসল চোটা পৃবেবীসে চো ববপ কয় ঘসট চ সে পাসর!’ চপ্রবসসর্ন্ট বলসলন 
উবিগ্ন কসে। 

‘ওসদর সিংঘটসনর নাম ‘One World Orbit’। োরা চোটা দ্যবনয়া 
দখল কসর একক একবট রাে বানাসে োয়  ার বনয়ন্ত্রক হসব োরা। এেেই এমন 
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অস্ত্র োাঁসদর োই,  া বদসয় কসয়ক মুহূসেক দ্যবনয়ার সব শবিসক ধ্বিংস করসে 
পাসর।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘োহসল ওাঁরা চো পবশ্চমাসদরও ববসরাধী?’ চপ্রবসসর্ন্ট বলসলন। 
‘অবশ্যই। প্রকৃেপসয পবশ্চমাসদর বন্ধু নয়, ওসদর বুবহার করসছ 

মাত্র।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘বি বেসরা’-এর সন্ত্রাসসর ববরুসদ্ধ পূবক-পবশ্চম সবাই আমরা এক হসে 

পাবর, এসক অপরসক সহস াবেো করসে পাবর। অন্তে ভয়িংকর এই অসস্ত্রর 
বুাপাসর এক সাসে কাে করসে পাবর।’ বলসলন প্রধানমন্ত্রী। 

‘পবশ্চমীসদর োনাসল বহসে ববপরীে হসে পাসর। পবশ্চমীরা সন্ত্রাসী এই 
বসবন্র্সকসটর হাে চেসক অস্ত্রটা বনসয় চসটা আমাসদর উপর প্রসয়াে করসে পাসর। 
‘বি বেসরা’ ববপসদ পড়সল ওসদর হাসে অস্ত্র েুসল বদসয় আমাসদর ধ্বিংস করার 
সুস াে বনসে পাসর। সুেরািং কলুাণ হসলা, ববষয়টা কাউসক না োবনসয় এই 
ভয়িংকর অসস্ত্রর হাে চেসক দ্যবনয়ার মানুষসক রযার েসে আমাসদরই উসদুাে 
গ্রহন করা।’ আহমদ মুসা বলল। 

স্ববস্তসে মুখটা উজ্জ্বল হসয় উঠল চপ্রবসসর্ন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও বনরাপত্তাপ্রধান 
চেনাসরল চমাস্তফার। পরযসনই আবার উসিে চনসম এসলা চপ্রবসসর্সন্টর চোসখ-
মুসখ। বলসলন, ‘বকন্তু আমরা  বদ  োসমসয় ওসদর সব পবরকল্পনা নস্যাে 
করসে সমেক না হই, অস্ত্র  বদ দেবর হসয়  ায় বা এর বুবহার হয়, োহসল?’ 

‘এ ঝুাঁবক আসছ, বম. চপ্রবসসর্ন্ট। েসব আবম মসন কবর অস্ত্র োরা এসো 
োড়াোবড় বুবহার করসব না। োাঁসদর অস্ত্র দেবর  বদ সম্পূণকও হসয়  ায়, োহসলও 
োরা অসস্ত্রর উৎপাদন, বুবহাসরর পবরকল্পনা, প্রবেবিয়া ইেুাবদ নানা ববষয় 
বনসয় বেন্তা করসব। বেন্তা করসব োরা অস্ত্র বুবহাসরর পরবেকী অবস্থা বনসয়ও। োরা 
অস্ত্রাোর ধ্বিংস করসে পারসব, বকন্তু দ্যবনয়ার সব মানুষসক চো ধ্বিংস করসে 
পারসব না। ধ্বিংস করসে পারসব না দ্যবনয়ার চকাবট চকাবট সিংখুক প্রেবলে অস্ত্র। 
অেএব, েূড়ান্ত বসদ্ধাসন্তর আসে োাঁসদর অসনক ভাবসে হসব, অসনক প্রস্তুবেরও 
প্রসয়ােন আসছ। সুেরািং সময় আমরা পাসবা’। আহমদ মুসা বলল। 
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আবার মুসখ ঔজ্জ্বলু বফসর এল চপ্রবসসর্ন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর। বলসলন 
চপ্রবসসর্ন্ট, ‘এখন োহসল বক করনীয়? ‘বি বেসরা’ চকাোয় োাঁসদর েসবষণা 
োলাসি? চসটা বক েুরসে? ইস্তামু্বসল?’ 

‘বনবশ্চে কসর বলা  াসব না। েসবষণার বববভন্ন পাটক োকসে পাসর। সব 
এক  ায়োয় োকসে পাসর, আবার অসনক  ায়োয় ববভি অবস্থায় োকসে 
পাসর। েসব এটা আবম বনবশ্চে মসন কবর চ , মূল েসবষক ইস্তামু্বসল আসছন’। 
আহমদ মুসা বলল। 

‘বেবন ইস্তামু্বসল আসছন? বেবন েুরসের বাবসন্দা, নােবরক? না বেবন 
আসছন, এখাসন এখন?’ বলল ববোনী র্. আন্দালুবস। োাঁর কসে ববস্ময়-পীবড়ে 
কম্পন। 

‘আবম  েটা চেসনবছ বেবন েুরসের বাবসন্দা।’ বলল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা কো চশষ করসলও চকউ কো বলল না। চপ্রবসসর্ন্ট, 

প্রধানমন্ত্রী, চেনাসরল চমাস্তফা, ববোনী র্. আন্দালুবস সবার চোসখ-মুসখই ববস্ময়। 
বনরবো ভািল ববোনী র্িঃ আন্দালুবস। বলল, ‘শুধু ইস্তামু্বল নয়, চোটা 

েুরসে অুার্ভাের্ বফবেক্স ও পারবটসকল ববোন বনসয়  ারা কাে কসর, 
প্রসেুকসকই আবম বেবন। োাঁসদর েসবষণা সম্পসককও চমাটামুবট োবন। এসদর চকউ 
হসবন বনশ্চয়।’ বলল ববোনী র্. আন্দালুবস। 

‘এই অনুসন্ধাসনর বুাপাসর বকছুটা এবেসয়বছ, বনবশ্চে হবার েসে আরও 
বকছুটা সময় লােসব। আবম আশাবাদী খুব সত্বরই এ বুাপাসর একটা সুখবর আবম 
বদসে পারব’। আহমদ মুসা বলল। 

‘ধেবাদ বম. খাসলদ খাকান।’ কোটা প্রায় এক সাসেই বসল উঠসলন 
চপ্রবসসর্ন্ট ও ববোনী র্. আন্দালুবস।  

আহমদ মুসা োসদরসক ধেবাদ বদসয় র্. আন্দালুবসর বদসক চেসয় বলল, 
‘র্., একটা ববষয় আমার খুব োনসে ইসি করসছ, চফাটন পারবটসকলস চেসক 
দেবর ওসদর ধ্বিংসাত্মক অস্ত্র প্রবেসরাসধর চযসত্র আমাসদর চসার্ক-এর বক ভুবমকা 
হসে পাসর?’ 
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আহমদ মুসার প্রসশ্ন খুবশর প্রকাশ ঘটল প্রধানমন্ত্রীর চোসখ। বলসলন, 
‘ধেবাদ খাসলদ খাকান, এ প্রশ্নটা আমার মসনও চেসেসছ। ববষয়টা আমাসদর 
েসে খুবই গুরুত্বপূণক।’ 

ভ্রু কুবিে হল র্. আন্দালুবসর। ভাবল চস। একটু পর ধীর কসে বলল, 
‘এর সুস্পষ্ট েবাব চদয়া কবঠন। চফাটন পারবটসকলস চেসক মারনাস্ত্র চকান্ চশ্রণীর 
চফাটসনর এবিং কে মাত্রার ো োনসল বনবদকষ্ট েবাব চদয়া চ ে। েসব একটা কো 
বলসে পাবর, চফাটন পারবটসকলসসর মারনাস্ত্র চকান না চকান চমটাসল দেবর 
চযপণাস্ত্রবাবহে হসয় লযুবস্তুসে আঘাে হানসব। আমাসদর চসার্ক চমটাবলক চস 
চযপণাস্ত্রসক বন্দী কসর ধ্বিংস করসে পারসব। আর চফাটন পারবটসকলস মারনাস্ত্র 
 বদ চশ্রণী ও মাত্রার ববোসর আমাসদর চসার্ক এর চেসয় কম পাওয়ারফলু হয়, 
োহসল চস চফাটন মারনাস্ত্রসকও বনউিাল কসর চফলসে পারসব আমাসদর চসার্ক। 
আর চফাটন মারণাস্ত্রবট চশ্রণী ও মাত্রায় চববশ পাওয়ারফলু হসল চসাসর্কর বশে 
চকসট ো চববরসয়  াসব, বকন্তু লসযু চপ ছাসে পারসব না। কারন োইসর্র্ হবার 
মসো চমটাবলক  ান বা চযপণাস্ত্র োাঁর োকসব না। েসব সমস্যা এই চ , প্রেবলে 
চকান রার্াসর চফাটন মারনাস্ত্র ও চযপণাস্ত্র ধরা পড়সব না অবে যুদ্র অবয়ব 
হওয়ার কারসণ। েসব চফাটন মারনাসস্ত্রর লযুবস্তুসে  বদ চসার্ক চমাোসয়ন োসক 
এবিং চসার্ক  বদ অুাকবটসভসটর্ (োলু) অবস্থায় োসক, োহসল চফাটন মারনাস্ত্র 
একটা বনবদকষ্ট দ্যরসত্ব চপ ছার পর চসাসর্কর চোসখ ধরা পসড়  াসব এবিং োরপর  া 
ঘটসব ো আসেই বসলবছ।’ 

‘োাঁর মাসন আমাসদর চসার্ক  বদ অুাকবটসভসটর্ অবস্থায় চমাোসয়ন 
োসক, োহসল লযুবস্তু চফাটন মারনাসস্ত্রর হাে চেসক রযা চপসে পাসর।’ বলল 
চেনাসরল চমাস্তফা কামাল। 

‘োবত্ত্বকভাসব আবম োই মসন কবর। চফাটন মারনাসস্ত্রর কসম্পাবেশন ও 
শবির বর্সটইলটা চপসল সুবনবদকষ্ট একটা অবপবনওন দাাঁড় করাসনা চ সে পাসর’। 
ববোনী র্. আন্দালুবস বলল। 

‘োহসল এখন চফাটন মারণাসস্ত্রর কসম্পাবেশন ও শবিসক ববস্তাবরে 
োনা প্রেম ববষয় বহসাসব দাাঁড়াসি। পসরর ববষয় হসলা, এই সবকনাশা মারনাস্ত্র ও 
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োাঁর েসবষণাসক দ্যবনয়া চেসক ববলুপ্ত করা। আপবন এ বুাপাসর বকছু োসনন, বমিঃ 
খাসলদ খাকান?’ বলসলন প্রধানমন্ত্রী। 

‘বম. প্রধানমন্ত্রী, আপবন চ টা বলসছন চসটা আমারও কো। এই দ্যই 
লসযু আমরা কাে করব, ফল আল্লাহ র হাসে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আবম বুঝসে পারবছ না, এই ভয়িংকর অস্ত্র দেবর  খন সম্পূণক কসরসছ, 
েখন চকন োরা আমাসদর চসার্ক-এর ফমুকলা ও েসবষণা হাে করার েসে পােল 
হসয় উসঠসছ? র্. আন্দালুবস এ ববষসয় আপবন বকছু বলসবন দয়া কসর?’ বলসলন 
চপ্রবসসর্ন্ট। 

‘অবশ্যই বম. চপ্রবসসর্ন্ট। বেনবট কারসন োরা মবরয়া হসয় উঠসে পাসর। 
এক. চফাটন পাবটকসকলস চেসক এুাবন্ট-এটাবকিং বর্সফবেভ বশে োরা আববষ্কার 
করসে পাসরবন। দ্যই. োরা পবশ্চসমর ননকনসভনশনাল অস্ত্র ভাণ্ডারসক অেল হসয় 
পড়ার ভয়াবহ অবস্থা চেসক রযার চকান দাবয়ত্ব চপসয়সছ পবশ্চসমর কাছ চেসক 
এবিং বেন. আত্মরযার এই সুস াে োরা আমাসদর হাে চেসক চকসড় বনসে োয়। 
বমিঃ খাসলদ খাকান, বক ভাবসছন এ বুাপাসর?’ ববোনী র্. আন্দালুবস বলল। 

‘আমার নেুন বকছ ুকো চনই। র্িঃ আন্দালুবস  া বসলসছন, চসটা আমারও 
কো। প্রসঙ্গান্তসর বেসয় একটা কো বলসে োই, ওসদর েসবষণার কো আমরা 
োনসে চপসরবছ, এটা ‘বি বেসরা’র চকানভাসবই োনা বঠক হসব না। চেসন 
চফলসল অসনক বকছ ুঘটাসে পাসর। ওসদর অপ্রস্তুে চরসখ আমাসদর ওসদর ওপর 
বেসয় পড়সে হসব।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘েোস্তু, আহমদ মুসা। সরকাসরর চকান বুবি ও সরকাবর প্রবেষ্ঠানসকও 
আমরা এ ববষসয় বকছুই োনাসবা না। বকন্তু আমরা সািংঘাবেকভাসব উবিগ্ন, খাসলদ 
খাকান। আমাসদর চ  চকান সাহা ু আপনার েসে প্রস্তুে োকসব। চেনাসরল 
চমাস্তফা সব বুবস্থা করসবন। আল্লাহ আপনাসক সাহা ু করুন! আপনার প্রবে 
আমরা কৃেে। আপবন েীবন বাবে চরসখ  া করসছন চকান মূসলু োাঁসক পবরমাপ 
করা  াসব না। আল্লাহ আপনাসক এর ো াহ দান করুন!’ বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট। 

‘বম. চপ্রবসসর্ন্ট, আবম আল্লাহ র বান্দাসদর েসে কাে করবছ। আল্লাহ 
 বদ সন্তুষ্ট হন, এটাই আমার পরম পাওয়া।’ বলল আহমদ মুসা নরম কসে। 
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‘এটাই বঠক, বম. খাসলদ খাকান। মানুষ োেবেক চকান লাসভর েসে 
এভাসব েীবন পণ কসর কাে করসে পাসরনা। একমাত্র আল্লাহ র েসে চ  কাে 
চস কাসেই মানুষ এেটা বনসববদে, এেটা চবপসরায়া হসে পাসর।’ বলসলন 
চপ্রবসসর্ন্ট। 

ঘসর প্রসবশ করল চপ্রবসসর্সন্টর বপ.এস.। বলল চস চপ্রবসসর্ন্টসক, 
‘স্যার, র্ািার ও নাসক এসসসছন।’ 

‘স্যবর। আমরা অসনক সময় বনসয়বছ। ওাঁসদর আসসে বল। আমরা 
উঠবছ।’ 

বসলই উসঠ দাাঁড়াসলন চপ্রবসসর্ন্ট। 
উসঠ দাাঁড়াসলন প্রধানমন্ত্রী, চেনাসরল চমাস্তফা, আহমদ মুসা সকসলই। 
চপ্রবসসর্ন্ট কসয়ক ধাপ এবেসয় আহমদ মুসার সাসে হ্ান্র্সশক কসর 

বলসলন, ‘ইয়ািংমুান, আপবন আমাসদর েবক। আল্লাহ আপনার বুবদ্ধ, শবি সব 
বাবড়সয় বদন। আে আবস, আবার চদখা হসব। আসসালামু আলাইকুম।’ 

চপ্রবসসর্ন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর কাছ চেসক ববদায় বনল। সব চশসষ ববোনী র্. 
আন্দালুবসর কাছ চেসক ববদায় বনসয় কয চেসক চববরসয় এসলা আহমদ মুসা ও 
চেনাসরল চমাস্তফা। 

হাসপাোসলর লাউসঞ্জ চববরসয় চেনাসরল চমাস্তফা আহমদ মুসাসক চর্সক 
বনসয় এক প্রাসন্তর বনবরবববল চসাফায় বেসয় বসল। বলল, ‘অবস্থা সবেুই ভয়িংকর। 
চকান্ পসে বকভাসব এসোসবন বসল ভাবসছন?’ 

‘পে এখনও চবর হয়বন। পে চবর করার েসে বকছু কাে করসে হসব। 
চসবদন আপবন চ  পাম োসর্কসনর বঠকানা বদসয়বছসলন, চোপসন চসখাসন একটা 
হানা চদব। চদবখ চসখাসন চকান ক্লু বমসল বকনা?’ বলল আহমদ মুসা। 

‘আমাসদর বকছু করনীয় আসছ?’ বেসেস করল চেনাসরল চমাস্তফা। 
‘আপনাসক োনাসবা। আবম চসখাসন  াবার আসে আপনার সাসে চো 

আসলােনা হসবই।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ধেবাদ বম. খাসলদ খাকান। োহসল আবম উঠবছ। আপবন না হয় 

আমাসদর অবফসস েলুন। এক সাসে  াওয়া হসব।’ চেনাসরল চমাস্তফা বলল। 
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‘চেসল বাড়বে বক লাভ হসব?’ বেসেস করল আহমদ মুসা। োর মুসখ 
হাবস। 

হাসল চেনাসরল চমাস্তফাও। বলল, ‘আপবন চ  ধরসনর লাসভর কো 
বলসছন, চেমন বকছু আমার হাসে চনই। েসব আপনাসক একটা সাইে বফকশন 
চদখাসে পাবর। সদু বরবলেড্ হসয়সছ। ববোসনর চ  বদকটা আসলােনা হসলা, চস 
ধরসনর ববষসয়রই একটা ছবব।’ 

‘আপবন  খন চদসখসছন, েখন অবশ্যই ভাসলা হসব। আমারও চলাভ 
োেসছ। েলুন।’ বলল আহমদ মুসা। 

দ্য’েন উসঠ দাাঁড়াল। 
লাউঞ্জ চেসক চববরসয় এসোসলা োবড়র বদসক। 
 
 
 
চেনাসরল চমাস্তফার প্রবেশ্রুে বসসনমাবট চদখল আহমদ মুসা। প্রেসম 

হালকা মুসর্, রবসকোর মসধু চদখা শুরু করসলও শীঘ্রই চস বসবরয়াস হসয় উঠল।  
চদখল আহমদ মুসা, দ্য’েন প্রবেিন্দ্বী ববোনীর কাবহনী বসসনমাবট। 

দ্য’েন ববোনীর একেন হসলন প্লুাসনট আেক-এর ববোনী র্. চলভী, অে ববোনী 
পৃবেবীর প্রবেসবশী গ্রহ ‘চনবুলা’র র্. বিবি িাসয়ি। দ্য’েন ববোনী এসক 
অপরসক টপসক  াওয়ার প্রবেস াবেোয় পােল। একেনসক আসরকেন বমেুা 
প্রমাবণে করসে পারসল খুব খুবশ। একেন একটা আববষ্কার করসল, োর চবটার 
ভারশন দেবর করসে না পারসল অেেন বস্থর োকসে পাসর না। দ্য’েসনর 
প্রবেস াবেো চশসষ ববধ্বিংসী প্রবেস াবেোয় রূপ বনল। র্. চলভী হসয় দাাঁড়াসলন 
পৃবেবীর রযক, আর র্. বিবি িাসয়ি োাঁর গ্রহ-রােু চনবুলার পাহারাদার। 
োাঁসদর এই ববপজ্জনক অবস্থায় চঠসল বদল প্লুাসনট আেক ও প্লুাসনট চনবুলা 
উভয়সকই। চনবুলার ববোনী র্. বিবি িাসয়ি পরমাণুর বনউবক্লয়াসসর 
কাসনকবটবভবটর সুত্র আববষ্কার কসর োাঁসক কাসে লাবেসয় এুাবন্ট –বরঅুাকবটভ 
‘বর্অুাকবটভ বভবটিং এন্র্ বর্বফউবেিং ওসয়ভোন’ নাসমর অস্ত্র দেবর করসছ। 
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ভয়াবহ এই অস্ত্র প্লুাসনট আসেকর একবট প্রাণীরও চকান যবে না কসর পৃবেবীর সব 
অস্ত্র মুহূসেক অেল কসর বদসে পাসর। অে বদসক এর পাল্টা বুবস্থা বহসাসব প্লুাসনট 
আসেকর ববোনী র্. চলভী আসলার চফাটন পারবটসকলস-এর চগ্রর্ এইর্ চেসক 
‘হনক অব ের্’ ওরসফ ‘সাইসলন্ট চর্ে ওয়াবরওর’ নাসমর অস্ত্র আববষ্কার কসরসছ। 
এই মারণাস্ত্র শুধু প্লুাসনট চনবুলার সব অস্ত্র ভাণ্ডার নয়, চসখানকার সব ধরসনর 
চমটালসক মুহূসেকর মসধু হাওয়া কসর বদসব। ফসল প্লুাসনট চনবুলার সব কল-
কারখানা বন্ধ করা সহ অবফস-আদালে ও বাবড়-ঘসরর কােও অেল কসর চদসব। 
এই আববষ্কাসরর কো চঘাবষে হবার পর প্লুাসনট চনবুলার অনুসরাসধ প্লুাসনট আেক 
ও প্লুাসনট চনবুলা’র মসধু দবঠক বসল। আসলােনার পর বনিঃশেকভাসব সাসরন্র্ার 
করল চনবুলার ববোনী র্. বিবি িাসয়ি। 

এই হসলা বসসনমাবটর কাবহনী। 
বসসনমাবট চশষ হবার পর চিবর্ট লাইসনর এক োয়োয় কাবহনীর 

আইবর্য়ার েসে কৃেেো স্বীকার করা হসয়সছ েননক ববোনী র্িঃ আবরসয়ল 
আবরসয়হ-এর। 

প্রেসম দ্য’োরবট কো বলসলও আহমদ মুসা বনবকাকভাসব বসসনমাবট চদখা 
চশষ করল। 

বসসনমাবট োাঁসক দারুণভাসব বববস্মে করল। োাঁর মসন হসলা, োাঁসদর 
আইআরবটর প্রবেরযা অস্ত্র ‘চসার্ক’ ও ‘বি বেসরা’র চফাটন পারবটসকলসসর 
ববধ্বিংসী অসস্ত্রর কো পসরাযভাসব বসসনমায় বলা হসয়সছ। বসসনমাবট আসমবরকায় 
দেবর। নাম চদখা চেল, বনমকাো সিংস্থাবট একবট বলবমসটর্ ফামক। োরা এ ধরসনর 
একটা বসসনমা বকভাসব দেবর করসে পারল? বুাপারটা কাকোলীয়? একটা 
সাইে বফকশন চলখসকর বেন্তা ও একবট বাস্তবো বক কাকেলীয়ভাসবই বমসল 
চেসছ? কাবহনীর আইবর্য়া এসসসছ র্. আবরসয়ল আবরসয়হর কাছ চেসক। এই 
ববোনী র্. আবরসয়ল আবরসয়হ চক? হঠাৎ মসন পড়ল ‘বি বেসরা’ র ববোনী র্. 
আবু আবদ্যর রহমাসনর নাসমর চশসষও আবরসয়হ আসছ। োহসল র্. আবরসয়ল 
আবরসয়হও বক ইহুবদ ববোনী? োই হসব। আবরসয়ল আবরসয়হ পুসরাটাই বহব্রু নাম 
 ার অেক ঈশ্বসরর বসিংহ আবরসয়হ। আর ‘আবরসয়হ’ হসলা ইহুবদসদর ধমকগ্রন্থ 
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োওরাে-এর একেন চসনাধুয। বসসনমার আসরকবট বেবনস আহমদ মুসার 
কাসছ খুব গুরুত্বপূণক মসন হসলা। চসটা হসলা, র্. চলভী বনরব ধ্বিংসসর চ  অস্ত্র দেবর 
কসরসছ, চসটা চফাটন পারবটসকলস-এর এইটে চগ্রর্ চেসক দেবর। ‘বি বেসরা’ র 
ববোনী র্. আবরসয়হ বনরব ধ্বিংসসর অস্ত্র দেবর কসরসছ, চসটা োহসল কে চগ্রর্ 
চেসক দেবর? চফাটন পারবটসকলস-এর অষ্টম চগ্রর্? বকন্তু আসলার পারবটসকলস-
এর চো চকান অষ্টম চগ্রর্ চনই? নাম হনক অব ের্, র্. চলভীর মারণাস্ত্রগুসলা খুব 
মোর মসন হসলা আহমদ মুসার কাসছ। ‘হনক অব ের্’ অেকাৎ আল্লাহ র বশিং-ই চশষ 
প কন্ত েয়ী হল। 

আহমদ মুসা বেন্তায় এসকবাসর বুাঁদ হসয় বেসয়বছল। কখন কো চশষ হসয় 
চেসছ, বকন্তু সবম্বে বফসর আসসবন আহমদ মুসার। চেনাসরল চমাস্তফা হাবস মুসখ 
োবকসয় আসছ আহমদ মুসার বদসক। এক সময় বসল উঠল, ‘বম. খাসলদ খাকান, 
আপনাসক বনসয় এসস বৃো  ায় বন। বসসনমাবট আপনাসক দারুণভাসব ভাবাসে 
চপসরসছ চদখবছ।’ 

ভাবনার েেে চেসক বফসর এসলা আহমদ মুসা। োকাল চেনাসরল 
চমাস্তফার বদসক। বলল, ‘চেনাসরল চমাস্তফা, বফল্মবট চো আপবন আসে অবশ্যই 
চদসখসছন। আমরা সামবরক হাসপাোসল চ  ববষয় বনসয় আসলােনা করলাম, 
চসটার পর এ বফল্মবট আবার চদসখ আপনার বক মসন হসি?’ 

েম্ভীর হল চেনাসরল চমাস্তফা।  
‘বকছ ু চ  মসন হসব, এেসেই বফল্মবট চদখার েসে আপনাসক বনসয় 

এসসবছ। সবেুই আবম চভসব অবাক হসয়বছ, বফল্মবট চ ন আমাসদর আইআরবটর 
চসার্ক ও বি বেসরার চফাটন মারনাসস্ত্ররই কাবহনী! পােককু শুধু এটুকু চ , বফসল্মর 
ববোনী বিবি িাসয়সির ‘বর্এুাকবটসভবটিং অুান্র্ বর্বফউবেিং’ অস্ত্র বেসয় সব 
অস্ত্রাোসরর সব অস্ত্র বনবিয় কসর চদয়। আর চসার্ক মাত্র এটাবকিং অস্ত্রসক আটসক 
চফসল দূর আকাসশ বনসয় বেসয় োাঁসক ধ্বিংস কসর চদয়।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা। 

‘ববষয়টাসক আপবন বক কাকোলীয় বলসবন?’ বেোসা আহমদ মুসার। 
‘বলসে কষ্ট হসব, বকন্তু আর বক বুাখুা হসে পাসর বলুন চো?’ চেনাসরল 

চমাস্তফা বলল। 
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‘বি বেসরা ইহুবদবাদীসদর সিংস্থা, আর বফল্মবটও বনশ্চয় চকান ইহুবদবাদীর 
পবরকবল্পে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘োসদর মসধু চকান চ ােসতূ্র োকার কো বলসছন?’ 
‘অনুমান কসর বলার মসধু চকান লাভ চনই। এটা অনুসন্ধাসনর ববষয়, 

ববসশষ কসর ববোনী র্. আবরসয়ল আবরসয়হ চক, ো োনসে পারসলই অসনক বকছু 
পবরষ্কার হসয় চ সে পাসর।’ আহমদ মুসা বলল।  

চটবলসফান চবসে উঠল চেনাসরল চমাস্তফার। 
চমাবাইল েুসল বনসয় হ্াসলা বলসেই ওপার চেসক পুবলশপ্রধান নাবেম 

এরসকন বলল, ‘চেনাসরল চমাস্তফা, আবম এখন চরাসমলী দ্যসেক। এখাসন ববস্ময়কর 
ভূেুসড় একটা ঘটনা ঘসটসছ। চরাসমলী দ্যসেকর উত্তর পাসশ চন বাবহনীর েরুরী অস্ত্র 
বর্সপার সব অস্ত্র হাওয়া হসয় চেসছ। ধােব র্াসির একবট স্তর ছাড়া বকছুই 
অববশষ্ট চনই, এমনবক চসই বর্সপার োনালার েরাদসহ চকান প্রকার চমটাল 
অববশষ্ট চনই। আর...।’ 

‘বলুন চরাসমলী দ্যসেকর বক অবস্থা?’ পুবলশপ্রধান নাবেম এরসকনসক 
োবমসয় বদসয় বেসেস করল চেনাসরল চমাস্তফা। োাঁর চোসখ-মুসখ উসিে ও ভীবে 
চনসম এসসসছ।  

‘চরাসমলী দ্যসেকর সব বঠক আসছ।’ বলল পুবলশপ্রধান নাবেম এরসকন। 
‘একটু ধরুন বম. নাবেম এরসকন।’ 
বসলই চেনাসরল চমাস্তফা উৎসুক দৃবষ্টসে োাঁর বদসক োবকসয় োকা 

আহমদ মুসাসক লযু কসর বলল, ‘বম. খাসলদ খাকান, চবাধ হয় ভয়ানক এক 
দ্যিঃসিংবাদ। আমাসদর চরাসমলী দ্যসেকর উত্তর পাসশর চন বাবহনীর অস্ত্র বর্সপার সব 
অস্ত্র ও বর্সপার সব ধরসনর বেবনস র্াি হসয় চেসছ, বকন্তু চরাসমলী দ্যসেকর সব 
বঠক আসছ।’ 

ববদ্যুস্পৃষ্ট হওয়ার মসো েমসক উঠল আহমদ মুসা। চনসম এসলা োাঁর 
চোসখ- মুসখ উসিে। মুহূেক ভাবল আহমদ মুসা। মুহূসেকর েসে োাঁর চোখ দ্য’বটও 
বুসে বেসয়বছল। চোখ খুসলই আহমদ মুসা বলল, ‘ওসক বলুন, ববষয়টা সম্পূণক 



বসফরাসস ববসফারণ  54 

 

চোপন রাখসে হসব। েেুটা বাইসর প্রকাশ হসে চদয়া  াসব না। আর েলুন, 
ওখাসন চ সে হসব আমাসদর।’ 

চেনাসরল চমাস্তফা ববষয়বট পুবলশপ্রধানসক োনাসল পুবলশপ্রধান বলল, 
‘চস বুবস্থা চনয়া হসয়সছ। আমকস বর্সপার িাফসদর প কন্ত বভেসর ঢুকসে চদয়া হয় 
বন। চসনাবাবহনীর কসয়কেন টপ অবফসার ও পুবলসশর মসধু আবমই শুধু ববষয়টা 
চেসনবছ।’ 

‘বমিঃ নাবেম এরসকন, আবম খাসলদ খাকানসক বনসয় আসবছ।’ 
বসল সালাম বদসয় চমাবাইল অফ কসর বদল চেনাসরল চমাস্তফা। 
চমাবাইলটা পসকসট চরসখ চেনাসরল চমাস্তফা আহমদ মুসাসক বলল, 

‘বকছু আন্দাে কসরসছন, বমিঃ খাসলদ খাকান?’ 
‘েলুন, বেসয় চদখা  াক। েসব আবম ভাববছ, ‘বি বেসরা’ বক চরাসমলী 

দ্যসেক আইআরবট’র ওপর আিমন করল, না বর্সপাবটর ওপর চটি আিমন? 
বসদ্ধাসন্তর আরও বকছু ববষয় োনা দরকার।’ বলল খাসলদ খাকান। 

‘েলুন, োহসল চবরুসনা  াক।’ বসলই উসঠ দাাঁড়াল চেনাসরল চমাস্তফা। 
আহমদ মুসাও উসঠ দাাঁড়াল। 
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৩ 

চন বাবহনীর আপেকালীন অস্ত্রাোসরর অবস্থা চদসখ হেবাক হসলা 
আহমদ মুসা। অসস্ত্রর স্থানগুসলা আসছ, চকসগুসলা আসছ বকন্তু অস্ত্রগুসলা চনই, 
হাওয়া হসয় চেসছ! োনালার ষ্টীল চেম ও অোে চমটাবলক আসবাবপত্র সবই 
হাওয়া! স্থানগুসলাসে অস্বাভাববক বসণকর পাউর্াসরর সূক্ষ্ম আস্তরন লযণীয়। 
চমসঝর পাউর্াসরর মসো ঘসরর চদয়াল-ছাদও একটা বভন্ন বসণকর সূক্ষ্ম আস্তরসণ 
চ ন চঢসক চেসছ, আহমদ মুসার সাসে চেনাসরল চমাস্তফা, পুবলশপ্রধান নাবেম 
এরসকন চদখল সব ঘুসর ঘুসর। 

চোটা সমসয় চকউ একটা কোও বসলবন। সবার চোসখ-মুসখই অপার 
ববস্ময়, আর েভীর উসিসের সমাহার! 

অস্ত্রাোর ও োাঁর আশপাশটা চদখা চশষ কসর আহমদ মুসা চেনাসরল 
চমাস্তফার বদসক োবকসয় বলল, ‘েলুন, চরাসমলী দ্যসেক  াই।’ 

চন বাবহনীর আপেকালীন এই অস্ত্রাোসরর ৫০ ফসুটর মাোয় চরাসমলী 
দ্যসেকর শুরু। শুরুসেই চরাসমলী দ্যসেকর উত্তর টাওয়ার। 

দ্যসেক প্রসবশ কসর আহমদ মুসারা শুরুসেই চদখল দ্যসেকর উত্তর টাওয়ার। 
টাওয়ারটা এসকবাসরই অযে। চোটা দ্যসেকর চকাোও চকান প্রকার যবে বা 
অস্বাভাববকো চদখা চেল না। 

োরা ইেবটবটউট বরসােক এন্র্ চটকসনালবের আহমদ মুসার কসয বেসয় 
বসল। 

আহমদ মুসারা বসার পরপরই ঘসর প্রসবশ করল েরুন আসলাক-ববোনী 
র্. ইবনুল আব্বাস আেুল্লাহ চসনুসী। 

ববোনী র্. ইবনুল আব্বাস আেুল্লাহ ইেবটবটউসটর প্রধান র্. 
আন্দালুবসর প্রধান েসবষণা সহকারী। বলল চস, ‘আমাসদর লুাবসরটবরসহ 
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ইেবটবটউসটর প্রবেবট ইবি োয়ো আমরা পরীযা কসর চদসখবছ। সব বঠক 
আসছ।’ 

‘র্. আন্দালুবসসক আপবন োবনসয়সছন ববষয়বট?’ বেোসা আহমদ 
মুসার। 

‘বে েনাব, আপনার চটবলসফান চপসয়ই ববষয়বট আবম র্. আন্দালুবসসক 
োবনসয়বছ।’ বলল র্. ইবনুল আব্বাস। 

‘শুসন বেবন বক বলসলন?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘বেবন খুব উবিগ্ন হসয়সছন। বসলসছন, আইআরবটসক লযু কসরই োরা 

চফাটন মারণাসস্ত্রর হামলা োবলসয়বছল। আমাসদর চসার্ক বশে অুাকবটভ না 
োকসল আমাসদর আইআরবট’রও একই দশা হসো।’ র্. ববোনী ইবনুল আব্বাস 
বলল। 

‘চন বাবহনীর আমকস বর্সপা ধ্বিংস হওয়ার বুাখুা বক র্. ইবনুল আব্বাস?’ 
বেোসা আহমদ মুসার। 

‘আমাসদর চসার্ক বশসের আওোর বাইসর বছল ওটা। আর ওসদর চফাটন 
অসফনবসভ আমকস-এর ববস্তার বছল আবম মসন কবর চরাসমলী দ্যেক চেসক দ্য’শ ফটু 
চববশ। এই ববধকে অিংশ দ্যসেকর দ্য’বদসকই ববস্তৃে বছল। বকন্তু দ্যসেকর দবযন অিংসশ 
উসল্লখস ােু চকান ধােব স্ট্রাকোর না োকায় চসটা আমরা বুঝসে পারবছ না।’ 
বলল র্. ইবনুল আব্বাস। 

‘আপনারা চসার্ক বশেসক অুাকবটভ চরসখবছসলন, না অুাকবটভ 
কসরসছন?’ বলল আহমদ মুসা। 

‘অুাকবটভ বছল না, ঘণ্টা খাসনক আসে আমরা অুাকবটভ কসরবছ। 
হাসপাোল চেসকই র্. আন্দালুবস এই বনসদকশ পাবঠসয়বছসলন।’ র্. ইবনুল 
আব্বাস বলল। 

‘মাত্র এক ঘণ্টা আসে? োর মাসন েে এক ঘণ্টার মসধু ওসদর এই 
আিমণটা হসয়সছ? ইন্না বলল্লাহ!  বদ চসার্ক অুকবটভ করা না হসো, োহসল বক 
হসো!’ 
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বলল আহমদ মুসা। োাঁর কসে উসিসের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটল। ভাবল চস, 
হাসপাোসল োাঁসদর সাসে এই ববষসয় আসলােনার পরপরই সেককোমূলক বুবস্থা 
বহসাসব র্. আন্দালুবস আইআরবটসক চসার্ক বশে অুাকবটভ করার বনসদকশ 
বদসয়সছন। মসন মসন আল্লাহর শুকবরয়া আদায় করল আহমদ মুসা। র্. 
আন্দালুবসর দূরদৃবষ্টরও প্রশিংসা করল। 

ভাবসে বেসয় একটু আনমনা হসয় পসড়বছসল আহমদ মুসা। চেনাসরল 
চমাস্তফার চমাবাইল চবসে উঠার শসে চস সবম্বে বফসর চপল। 

চেনাসরল চমাস্তফা চটবলসফান ধসর বে, ইসয়স স্যার বসলই কো চশষ 
করল। 

আহমদ মুসা বুঝল, প্রধানমন্ত্রীর বা চপ্রবসসর্সন্টর মসো ওপসরর কারও 
চটবলসফান বনশ্চয়ই। 

চমাবাইল পসকসট চরসখ চেনাসরল চমাস্তফা োকাল আহমদ মুসার বদসক। 
বলল, ‘বম. খাসলদ খাকান, চপ্রবসসর্সন্টর ইনার বসবকউবরবট টীসমর েরুরী দবঠক 
বসসসছ। আপনাসক বনসয় এখবন  াবার েে আমার ওপর বনসদকশ হসয়সছ। েলুন 
উবঠ।’  

আহমদ মুসার সাসে কো চশষ কসরই চেনাসরল চমাস্তফা পুবলশপ্রধান 
নাবেম এরসকনসক লযু কসর বলল, ‘বম. নাবেম এরসকন, আপবন এ ঘটনার 
উপর প্রধানমন্ত্রীর েসে ব্রীফ দেবর করুন। আর এ বদকটা চদখুন আপবন।’ 

বসল উসঠ দাাঁড়াল চেনাসরল চমাস্তফা। 
সাসে আহমদ মুসাও। 
সকসলর সাসে সালাম বববনময় কসর োরা োড়াোবড় চববরসয় এসলা। 
বসফরাসসর েীসরই চপ্রবসসর্সন্টর অবকাশকালীন প্রাসাদ। েে পযকাল 

ধসর চপ্রবসসর্ন্ট এখাসনই অবস্থান করসছন। প্রধানমন্ত্রীও এখাসন এসসসছন 
আিংকারা চেসক দ্য’বদন হসলা। 

আহমদ মুসারা চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদ প্রসবশ কসর চভেসরর কার পাবককিং-এ 
নামসেই একেন চপ্রাসটাকল অবফসার এবেসয় এসলা। বলল চেনাসরল চমাস্তফা 
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ও আহমদ মুসাসক লযু কসর, ‘স্যার, মহামাে চপ্রবসসর্ন্ট ও প্রধানমন্ত্রী মসহাদয় 
আপনাসদর েসে অসপযা করসছন। আসুন স্যার।’ 

চপ্রাসটাকল অবফসারসক অনুসরন করল আহমদ মুসা ও চেনাসরল 
চমাস্তফা। 

হাাঁটসে হাাঁটসে চপ্রাসটাকল অবফসার বলল, ‘চপ্রবসসর্ন্ট েসল চেসছন োাঁর 
আন্র্ারগ্রাউন্র্ অবফস রুসম। চসখাসনই আপনাসদর চর্সকসছন।’ 

এ কবরসর্ার, চস কবরসর্ার ঘুসর একটা বলফসটর সামসন এসস দাাঁড়াল 
োরা। 

ঘুরসে বেসয় চপ্রাসটাকল অবফসার চহাাঁেট চখল চেনাসরল চমাস্তফার 
সাসে। চপ্রাসটাকল অবফসাসরর েুোর অগ্রভােটা চঠাকর চখল চেনাসরল 
চমাস্তফার েুোর সাসে। 

পসড়  াবিল চপ্রাসটাকল অবফসারবট। চেনাসরল চমাস্তফা োাঁসক ধসর 
চফলল। 

চপ্রাসটাকল অবফসারবট ‘স্যবর’; ‘স্যবর’ বলসে বলসে ববনসয় ববেবলে 
হসয় চেল। 

‘না, না, বঠক আসছ। হঠাৎ ঘুসর দাাঁবড়সয়সছন চো! আবম েলা অবস্থায় 
বছলাম। এরকম ঘটসেই পাসর। এ বকছু না, বঠক আসছ। ওসক চলট আস 
চপ্রাবসর্।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা। 

আহমদ মুসার মুসখ বকন্তু একটা ববরবি ভাব ফসুট উসঠবছল। আহমদ মুসা 
চেনাসরল চমাস্তফার পাশাপাবশ হাাঁটবছল। আহমদ মুসা চদসখসছ, চেনাসরল 
চমাস্তফার সাসে োর এভাসব চহাাঁেট লাোর কো নয়। চপ্রাসটাকল অবফসার খুব 
শটক চস্পস বনসয় ঘুসরসছ। চঘারার সময় েুোটাও চস োবলসয়সছ প্রসয়ােসনর চেসয় 
চববশ চোসর। চস বক অমসনাস ােী হসয় পসড়বছল, না োাঁর কাণ্ডোসনর অভাব 
আসছ?’ 

বকন্তু আহমদ মুসা বকছু বলল না। 
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চেনাসরল চমাস্তফার কোর েবাসব চপ্রাসটাকল অবফসার বলল, ‘স্যার, 
আমার আর সামসন এসোবার অনুমবে চনই। বলফসট আপনারা একাই  াসবন। 
বলফসটর চোাঁড়ায় চপ্রবসসর্সন্টর বপ.এস. আপনাসদর বরবসভ করসবন।’ 

বলফসট উঠল চেনাসরল চমাস্তফা ও আহমদ মুসা। 
সবেু চপ্রবসসর্ন্ট ও প্রধানমন্ত্রী আহমদ মুসাসদর েসে অসপযা 

করবছসলন। 
আহমদ মুসারা বমবটিং রুসম প্রসবশ করসেই চপ্রবসসর্ন্ট বলসলন, 

‘ওসয়লকাম, বম. খাসলদ খাকান! আপনাসদর েসেই আমাসদর অসপযা। আসুন, 
বসুন।’ 

একটা বর্ম্বাকৃবে চটববসলর একপাসশ একটা বকিং চেয়াসর বসস আসছন 
চপ্রবসসর্ন্ট। োাঁর র্ান পাসশ প্রধানমন্ত্রী। োর র্ান পাসশ প্রধানমন্ত্রী। সামসন 
আরও োরেন। চপ্রবসসর্ন্ট সবার সাসে পবরেয় কবরসয় বদসলন আহমদ মুসাসক। 
োরেসনর একেন বেন বাবহনীর কমান্র্ার-ইন-েীফ, বিেীয় েন চপ্রবসসর্সন্টর 
বনরাপত্তা এুার্ভাইোর, েৃেীয় েন পালকাসমসন্টর বনরাপত্তা ববষয়ক কবমবটর 
চেয়ারমুান এবিং েেেুক েন পালকাসমসন্টর ববসরাধী দলীয় চনো। 

পসর সবাইসক আহমদ মুসার পবরেয় বদসে বেসয় বলসলন, ‘োাঁর সম্পসকক 
আবম আসেই আপনাসদর ব্রীফ কসরবছ। বেবন েুরসের েসে, মসুবলম উম্মার 
েসে  া কসরসছন োর েসে আমরা কৃেে।’ 

কো চশষ কসর একটু োমসলন চপ্রবসসর্ন্ট। োরপর মুখ ঘুবরসয় 
োকাসলন প্রধানমন্ত্রীর বদসক। বলসলন, ‘এবার বমবটিং-এর কাে শুরু হসে পাসর 
বমভ প্রধানমন্ত্রী।’ 

বঠক এই সমসয়ই আহমদ মুসার চমাবাইল চবসে উঠল। 
ববব্রে হসলা আহমদ মুসা। বলল, ‘এক্সবকউে বম, বমিার চপ্রবসসর্ন্ট। 

চমাবাইল আমার অফ আসছ। বকন্তু ইমাসেকবে অপশসন কলবট এসসসছ। আবম বক 
এুাসটন্র্ করসে পাবর?’ বলল আহমদ মুসা ববনীেভাসব। 

‘অবশ্যই বম. খাসলদ খাকান। চনা মুাটার। আপবন কলবট এুাসটন্র্ 
করুন।’ বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট। 
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‘ধেবাদ, একসসসলবে।’ বসল আহমদ মুসা চমাবাইল বনসয় একটু দ্যসর 
সসর চেল। 

স্ক্রীসনর নম্বারবট চদসখই বুঝল চোসসফাইসনর চফান। একটু উবিগ্ন হসলা 
আহমদ মুসা। চমাবাইল বন্ধ চদসখও ইমারসেেী অপশসন কলবট চস কসরসছ। এ 
রকম চস কসর না। চকান বক ববপদ হসয়সছ োাঁর?’ 

কলবট অন কসরই সালাম বদসয় আহমদ মুসা দ্রুে কসে বলল, ‘চোমরা 
ভাসলা আসছা চো চোসসফাইন?’ 

‘স্যবর, আমরা ভাসলা আবছ। বকন্তু একটা খবর চদয়ার েসে চোমাসক 
এই কলবট করসে হসলা। এইমাত্র চেবফ বেনা আমাসক োনাল, েুবম এখন 
চপ্রবসসর্ন্ট হাউসে োকসে পার চকান গুরুত্বপূণক বমবটিং-এ। চপ্রবসসর্ন্ট হাউসের 
একেন চপ্রাসটাকল অবফসার ‘বি বেসরা’ র এসেন্ট। োর উপর ববসশষ বনসদকশ 
চেসছ বমবটিংবট মবনটর করার। খবরবট এইটুকুই। ওসক। সালাম। রাবখ?’ 
চটবলসফাসনর ওপার চেসক বলল চোসসফাইন। 

‘ধেবাদ চোসসফাইন। ববরাট উপকার করসল েুবম।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘আমার নয়। ধেবাদ প্রাপু চেবফ বেনার।’ বলল চোসসফাইন। 
‘োসকও ধেবাদ।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘বঠক আসছ। োনাসবা োসক। রাখবছ চটবলসফান। সালাম।’ 
‘আসসালামু আলাইকুম’ বসল আহমদ মুসাও কল অফ কসর বদল। 
আহমদ মুসা বফসর এসলা চটববসল। চস কাসন কাসন ববষয়টা োনাসলা 

চেনাসরল চমাস্তফাসক। 
েমসক উঠল চেনাসরল চমাস্তফা। উসিসে চছসয় চেল োর চোখ-মুখ। চস 

উসঠ দাাঁড়াল চেয়ার চেসক। বলল, ‘মহামাে চপ্রবসসর্ন্ট, েনাব খাসলদ খাকান 
এইমাত্র োনসে চপসরসছন, চপ্রবসসর্সন্টর একেন চপ্রাসটাকল অবফসার ‘বি 
বেসরা’ র চলাক। োাঁর উপর দাবয়ত্ব পসড়সছ এই বমবটিং-এর আসলােু ববষয় মবনটর 
করার।’ 

োমল চেনাসরল চমাস্তফা। 
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চপ্রবসসর্ন্ট চসাো হসয় বসসলন। োরও চোখ-মুখ চছসয় চেল উসিসে। 
বলসলন, ‘চপ্রবসসর্ন্ট হাউসে এখন বেনেন চপ্রাসটাকল অবফসার। বেনেনই 
আে হাবের আসছ। এই বেনেসনর মসধু চক চস? অবস্থার চপ্রবযসে বম. খাসলদ 
খাকাসনর চদয়া েেু সেু বসল মসন করবছ। ধেবাদ, বম. খাসলদ খাকান।’ 

‘বেন চপ্রাসটাকল অবফসারসকই চগ্রপ্তার কসর োসদর কাছ চেসক েেু 
চনয়া চহাক!’ বলল চপ্রবসসর্সন্টর বনরাপত্তা উপসদষ্টা। 

হঠাৎ আহমদ মুসার মসন পসর চেল আসার পসে বলফসটর সামসন 
চপ্রাসটাকল অবফসাসরর সাসে চেনাসরল চমাস্তফার চহাাঁেট লাোর কো। এই চহাাঁেট 
লাোসক েখনই স্বাভাববক বসল মসন হয়বন। 

ভ্রু কুবিে হসলা আহমদ মুসার। চস বক োহসল চহাাঁেট লাোর মহড়া কসর 
েুোর মাধুসম েুোয় অেবা হাে বদসয় চকাট পুাসন্টর চকাোও িােবমটার বেপস 
পাোর কসরসছ? 

কোটা মসন আসসেই আহমদ মুসা চেনাসরল চমাস্তফাসক বলল, 
‘বনশ্চয়ই ঐ চপ্রাসটাকল অবফসারবট। োর েুোর সাসে আপনার েুোর চহাাঁেট 
লাবেসয় িােবমটার বেপস পাোর কসরসছ অেবা চপাশাসকও ো লাবেসয় বদসে 
পাসর।’ 

ভ্রু কুবিে হসলা চেনাসরল চমাস্তফারও। বলল, ‘সবেুই োর চহাাঁেট 
লাোসনাটা আমাসক অবাক কসরসছ। েলুন চদবখ, েুোটা আসে চেক কবর।’ 

টেক আনা হল। মুােবনফাইিং গ্লাস আহমদ মুসার কাসছই বছল। 
েুোয় টসেকর আসলা চফসল আহমদ মুসা চেনাসরল চমাস্তফার বাম েুো 

পরীযা করসে লােল মুােবনফাইিং গ্লাস বদসয়। বাম েুোর সামসনর বাম পাসশ 
টপটার েলার বদসক টানক চনবার োয়োয় আলবপসনর মাোর মসো যুদ্র একটা 
বেপস পাওয়া চেল। ববসশষ ধরসনর েুম্বক বদসয় ওটা েুসল চনয়া হল। 

আহমদ মুসা চেনাসরল চমাস্তফার চপাশাসকর সামসনর বদকটার ওপরও 
চোখ বুলাসে োইল। আহমদ মুসার মসন পড়ল চলাকবটসক পসড়  াওয়া চেসক 
বাাঁোসনার েসে  খন োসক ধসরবছল চেনাসরল চমাস্তফা, েখন চলাকবটর বাম 
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হাে চেনাসরল চমাস্তফার বাম হাে চেসপ ধসরবছল। চদসহর আর চকান োয়োয় 
োর হাে পসড়বন। 

আহমদ মুসা োর বাম হাে ও চকাসটর হাো পরীযা করল। আবেপাবে 
অনুসন্ধাসনর পর হাোর চবাোসম আসরকটা বেপস পাওয়া চেল। এ বেপসটাও 
ববসশষ েুম্বক বদসয় েুসল চনয়া হল। 

বেপস দ্য’বট চপ্রবসসর্ন্ট ও প্রধানমন্ত্রীও চদখসলন মুােবনফাইিং গ্লাস 
বদসয়। 

োরপর আহমদ মুসা চলোর বীমার বদসয় পুবড়সয় বদল বেপস দ্য’বট। 
এেযন চকউ কো বসলবন। 
নীরবো ভািসলন চপ্রবসসর্ন্ট। বলসলন, ‘বমিঃ খাসলদ খাকান, ঘটনা বক 

বলুন চো?’ 
‘ঘটনাটা চেনাসরল চমাস্তফার সাসে ঘসটসছ। বেবনও বলসে পাসরন।’ 

আহমদ মুসা বলল। 
‘আপবনই বলুন বম. খাসলদ খাকান। ঘটনা আমার সাসে ঘটসলও চোটা 

ঘটনা আপনার চদখার সুস াে হসয়সছ।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা। 
‘ধেবাদ, চেনাসরল চমাস্তফা।’ বসল আহমদ মুসা বলফসটর সামসন 

চপ াঁসছ চপ্রাসটাকল অবফসার চপছন বফরসে বেসয় বকভাসব চেনাসরল চমাস্তফার 
পাসয়র সাসে োর পা চহাাঁেট খায়, বকভাসব চপ্রাসটাকল অবফসার পসড়  াবিল, 
বকভাসব চেনাসরল চমাস্তফা োসক পসড়  াওয়া চেসক রযা করল, বকভাসব 
ভারসামু রযার েসে চপ্রাসটাকল অবফসার োর বাম হাে বদসয় চেনাসরল 
চমাস্তফার বাম হাে আাঁকসড় ধসরবছল, োর ববস্তাবরে বণকনা করল। ‘চপ্রাসটাকল 
অবফসাসরর েুোর মাোয় একটা িােবমটার বেপস সাোসনা বছল, চসটা চহাাঁেট 
লাোসনার সময় চেনাসরল চমাস্তফার েুোয় পাোর কসরন এবিং োর হাসে বাড়বে 
বুাবস্থা বহসসসব আসরকবট বেপস বছল, চসটা বেবন পসড় বেসয় অে েুোয় চপি 
করসে চেসয়বছসলন। পসড় চ সে না চপসর বেবন চেনাসরল চমাস্তফার হাোর 
চবাোসম চসটা লাবেসয় চদন। আবম এরকমই ধারনা করবছ।’ বলল আহমদ মুসা। 
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‘ধেবাদ, বম. খাসলদ খাকান! আপবন চহাাঁেটটাসক অস্বাভাববক মসন 
কসরবছসলন বসলই একটা বড় বসসিট আউট হসয়  াওয়া চেসক বাাঁেলাম, চেমবন 
শয়োনটাসক ধরা সহে হসয় চেল।’ চেনাসরল চমাস্তফা বলল। 

চপ্রবসসর্ন্ট আহমদ আরসদাোল বাবােলু একটা চটবলসফাসন কো 
শুনবছসলন। চটবলসফানটা চরসখ বদসয় বলসলন, ‘চেনাসরল চমাস্তফা, শয়োনটা 
ধরা পড়ল বঠকই বকন্তু ধসর রাখা চেল না। ধরা পরার সিংসে সিংসেই চস পটাবসয়াম 
সাইনাইর্ চখসয়সছ। বম. খাসলদ খাকাসনর কো চেসক চক কালবপট ো আাঁে করসে 
চপসরই আবম োসক চগ্রফোসরর বনসদকশ বদসয়বছলাম। চবাধ হয় বকছু চস আাঁে 
করসে চপসরবছল। পালাবিল চস। বাইসর চেসট োবড়সে ওঠার মুহূসেক োসক ধসর 
চফলা হয়। বকন্তু লাভ হসলা না। আমাসদর বসসিটটা রযা চপসলও ভয়ানক শত্রু 
হাসের মধু চেসক চববরসয় চেল।’ 

বসল একটু োমসলন চপ্রবসসর্ন্ট। োরপর আবার বলা শুরু করসলন, 
‘ধেবাদ বম. খাসলদ খাকান। আল্লাহ আপনাসক দীঘকেীবী করুন! আপনার অদ্ভুে 
বুবদ্ধ-শবিসক আল্লাহ আরও বাবড়সয় বদন!’ 

আহমদ মুসার উসেসশ্য কো চশষ কসর ঘুসর বসসলন চপ্রবসসর্ন্ট। সবার 
উসেসশ্য বলসলন, ‘এবার বমবটিং শুরু হসে পাসর। আমাসদর সামসন ভয়াবহ ববপদ 
দ্যবট। এক. শত্রুরা আমাসদর গুরুত্বপূণক স্থানগুসলাসে এমনবক চপ্রবসসর্ন্ট ভবসনর 
মসো স্থাসনও অবস্থান বনসে চপসরসছ। দ্যই. এক ভয়াবহ মারনাস্ত্র আমাসদর মাোর 
ওপর ঝুসল আসছ। চস এমন এক মারনাস্ত্র  া অদৃশ্য এবিং োর ধ্বিংসলীলাও 
অদৃশ্য। আমরা বকভাসব এই দ্যই সিংকসটর চমাকাববলা করব, চস বুাপাসর  ার 
 ার বেন্তার কো বলুন।’ 

সশস্ত্র বাবহনীর কমান্র্ার-ইন-েীফ আলী আেুল্লাহ গুল বলল, ‘আমাসদর 
পবরবেে ও প্রধান সামবরক ঘাাঁবটগুসলাসক অববলসম্ব চসার্ক বশসের বনরাপত্তা বলসয় 
আনা দরকার। আমাসদর প্রধান বশল্প-কারখানাগুসলাসকও এই বনরাপত্তা 
আমসব্রলা বদসে হসব। আর এই ভয়ানক শত্রুসদর ষড় সন্ত্রর চনটওয়াকক চভসি 
চদয়ার েসে আমাসদর চোসয়ন্দা বুাবস্থাপনার সবকাত্মক বুবহার হওয়া উবেে। 
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এসযসত্র আমাসদর পরম শ্রসদ্ধয় ভাই বম. খাসলদ খাকাসনর সাহা ুই হসব 
আমাসদর েসে মুখু ববষয়।’ 

োমল সশস্ত্র বাবহনীর কমান্র্ার-ইন-েীফ আলী আেুল্লাহ গুল। 
পালকাসমসন্টর ববসরাধী দসলর চনো, পালকাসমসন্টর বনরাপত্তা ববষয়ক 

কবমবটর প্রধান, চপ্রবসসর্সন্টর বনরাপত্তা ববষয়ক কবমবটর প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী 
চহাসসন ইসমাইল চসবলক কমসববশ একই কো বলসলন। প্রধানমন্ত্রী োর কোয় 
একটা চ াে কসরসছন, চসটা হল চ , বেবন ববোনী র্. আন্দালুবসর সাসে 
আসলােনা কসরসছন। েুরেসক চসাসর্কর বনরাপত্তা চদয়া সম্ভব বসল বেবন 
োবনসয়সছন। 

প্রধানমন্ত্রীর চশষ কোটা শুসন চপ্রবসসর্ন্ট ‘আলহামদ্যবলল্লাহ’ বসল 
আহমদ মুসার বদসক োকাসলন। বলসলন, ‘বলুন বম. খাসলদ খাকান আপবন বক 
ভাবসছন?’ 

‘আরও সিংকট চমাকাববলার েসে সবাই  া বসলসছন োর সাসে আবম 
একমে। বকন্তু এ সিংকসটর বনরাপদ ও স্থায়ী সমাধান হসলা ধ্বিংসসর এই অস্ত্রসক 
শুরুসেই চোড়া সসমে উপসড় চফলা। ষড় সন্ত্রর েসবষণাোরসক চশষ কসর চদয়া। 
এই লসযু দ্রুে এগুসনা দরকার।’ বলল আহমদ মুসা। 

চপ্রবসসর্সন্টর চোখ উজ্জ্বল হসয় উঠল। বলসলন, ‘এই দ্যরূহ দাবয়ত্ব বম. 
খাসলদ খাকান, আপনাসকই বনসে হসব।’ 

‘একসসসলবে, আবম চেষ্টা করবছ, চেষ্টা করব। োবন না কেখাবন সফল 
হব!’ আহমদ মুসা বলল। 

‘বম. খাসলদ খাকান, আমাসদর সরকাসরর সব রকম সাহা ু আপনার 
সাসে োকসব। চ খাসন  খন প্রসয়ােন, চসনাবাবহনীসক র্াকসলও পাসবন।’ 
বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট। 

‘একসসসলবে, আবম কালসকর মসধুই ইস্তাম্বুসলর এমন একটা মানবেত্র 
োই,  াসে চকান্টা চদাকান, চকান্টা বকসসর কারখানা, োর ইবন্র্সকশন োকসব। 
ফাাঁকা োয়োগুসলার মাবলক কারা বা চক? োরও েওয়াব োকসে হসব মানবেসত্র।’ 
বলল আহমদ মুসা। 
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চপ্রবসসর্ন্ট োকাসলন চেনাসরল চমাস্তফার বদসক। চপ্রবসসর্সন্টর ইিা 
বুসঝ চেনাসরল চমাস্তফা বলল, ‘একসসসলবে, এ ধরসনর মানবেত্র আসছ, খুবই 
বসসিট। েসব বম. খাসলদ খাকান অবশ্যই এটা পাসবন।’ 

‘ধেবাদ চেনাসরল চমাস্তফা।’ বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট। 
‘ধেবাদ চেনাসরল চমাস্তফা।’ আহমদ মুসা বলল। 
আহমদ মুসার কো চশষ হসেই চপ্রবসসর্ন্ট বলসলন, ‘চসার্ক-এর 

চমাোসয়ন করা, চসটা বক হসয়সছ?’ 
‘একসসসলবে, ববোনী র্. আন্দালুবস বনসেই বসলসছন, এটা অববলসম্ব 

হওয়া দরকার।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা। 
‘চমাোসয়ন হসয়সছ বকনা?’ বেোসা চপ্রবসসর্সন্টর। 
‘প্রসয়ােনীয় চলাসকশসনর মুাপ মসন হয় চপ াঁসছ চেসছ, একসসসলবে। 

আবম এখবন একবার চখাাঁে চনব।’ 
‘ধেবাদ, চখাাঁে বনন। আমরা এখন োহসল উঠসে পাবর। বম. খাসলদ 

খাকান, আপবন একটু বসসল বাবধে হসবা।’ বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট। 
‘অবশ্যই বসব, বম. চপ্রবসসর্ন্ট।’ বলল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা ছাড়া অে সবাই উসঠ দাাঁড়াল। চপ্রবসসর্ন্টও উসঠ েসল 

চেসছন োর চপছসনর দরো বদসয়। 
সবাই আহমদ মুসার সাসে হ্ান্র্সশক কসর ববদায় বনল। 
সবাই েসল চ সেই একেন অবফসার ঘসর ঢুকল। বলল, ‘আপবন আসুন 

স্যার, মহামাে চপ্রবসসর্ন্ট আপনার েসে অসপযা করসছন।’ 
অবফসারবটর সাসে বলফট বদসয় উসঠ এসলা আহমদ মুসা। 
প্রাসাসদর গ্রাউন্র্ চলাসর ওঠার পর বভন্ন একটা বলফসট প্রাসাসদর 

দ্য’েলায় চেল। 
অবফসারবট এসন বসাল োসক একটা ড্রইিং রুসম। বলল, ‘ এটা মহামাে 

চপ্রবসসর্সন্টর প্রাইসভট ড্রইিং রুম। এখাসন বেবন োর বুবিেে চমহমানসদর 
বসান।’ 
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আহমদ মুসা বসল। োর আসে নের বুবলসয় চদসখসছ, এসকবাসর 
বসফরাসসর ওপসরই চ ন ড্রইিং রুমবট! বনসে উাঁবক বদসল বসফরাসসর পাবনসে 
বেসয় নের পসড়। অসম্ভব সুন্দর োয়ো! বসফরাসসর বহু দূর চদখা  ায় এখাসন 
বসস। চদখা  ায় চরাসমলী দ্যসেকর েূড়াও। 

অবফসারবট ড্রইিং রুসমর একপাসশ দাাঁবড়সয় বছল। 
চপ্রবসসর্ন্ট ঢুকসলন ড্রইিং রুসম। সিংসে সিংসেই অবফসারবট চববরসয় চেল 

ঘর চেসক। 
চপ্রবসসর্ন্ট ড্রইিংরুসম প্রসবশ করসল আহমদ মুসা উসঠ দাাঁড়াল। সালাম 

বদসয় হাে বাড়াল হ্ান্র্সশসকর েে। 
চপ্রবসসর্ন্ট হ্ান্র্সশক কসর েবড়সয় ধরসলন আহমদ মুসাসক। বলসলন, 

‘আপনাসক খাসলদ খাকান বসল র্াকসে ভাল লাসে না, বম. আহমদ মুসা।’ 
বসল আহমদ মুসাসক বনসয় চসাফায় বসসে বসসে বলসলন, ‘এখন চো 

আমাসদর বনেস্ব পবরমন্র্সল আপবন আহমদ মুসা হসয় চ সে পাসরন।’ 
‘হ্াাঁ,  াসদর কাসছ পবরেয়টা চোপন করসে চেসয়বছলাম, চসই শত্রুরা 

আমার পবরেয় োনসে চপসরসছ বনশ্চয়। সুেরািং ববষয়টা আর চোপন চনই। েসব 
নামটা চোপনই োক, েুরসের কােটা খাসলদ খাকানই চশষ করুক।’ বলল 
আহমদ মুসা। োর মুসখ হাবস। 

‘আপনার এখাসন চকান অসুববধা হসি না চো? মুার্াম চবার বফল 
করসছন নাসো?’ বলল চপ্রবসসর্ন্ট। 

‘চকান অসুববসধ চনই। লবেফা আরবাকান খুব চে কস চমসয়। বেবন 
মুার্ামসক নানাভাসব বুস্ত চরসখসছন। আর ইউর একসসসলবে, চোে বরেসটক 
চেসক চকউ চবার বফল কসর না।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আলহামদ্যবলল্লাহ’ বসল চপ্রবসসর্ন্ট চসাো হসয় বসসলন োর চসাফায়। 
েম্ভীর হসয় উসঠসছ োর মুখ। বলসলন, ‘আবম সবেুই খুব উবিগ্ন, আহমদ মুসা! 
চসার্ক চমাোসয়ন হসল বনরাপত্তা সমস্যার একটা আশু সমাধান হসব! বকন্তু ওসদর 
ভয়াবহ ষড় ন্ত্র নস্যাসের বক হসব? আপন বক ভাবসছন এ বুাপাসর?’ 
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‘আল্লাহ ভরসা, একসসসলবে। আবম অগ্রসর হবার একটা পে চপসয়বছ। 
চসবদন প্রধান ববোরপবেসক উদ্ধাসরর েসে চ  বাবড়সে ঢুসকবছলাম, চসখান চেসক 
একটা ক্লু চপসয়বছ। চসটা ধসরই সামসন এসোব। আমার মসন হয় আবম লসযু 
চপ াঁছসে পারব।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘আলহামদ্যবলল্লাহ! আল্লাহ আপনাসক সাহা ু করুন। আবম চভসব 
পাবিনা, েুরসের কারা এ ভয়ানক েসবষণার সাসে েবড়ে!’ 

‘আবম  েটা চেসনবছ ‘িী বেসরা’র সাসে এখাসন োসয়াবনি একটা গ্রুপ 
েবড়ে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘বকন্তু এর েসে চো বুাবেিমধমকী প্রবেভার ববোনী দরকার। র্. 
আন্দালুবসর মে ববোনী বক খুব চবশী দেবর হয়?’ বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট। 

আহমদ মুসার মসন পড়ল ববোনী র্. আেুর রহমান আবরসয়সহর কো। 
বেবনও পাবটকসকল বফবেসক্সর ববোনী। বকন্তু বেবনই চসই ববোনী ো চস োসননা। 
সুেরািং আহমদ মুসা চসবদসক চেল না। বলল, ‘বনশ্চয় ওসদর চকউ আসছ। 
ইনশাআল্লাহ সবই আমরা োনসে পারব।’ 

চবয়ারা নাস্তার িবল বনসয় প্রসবশ করল। 
নাস্তার ববশাল আসয়ােন চদসখ আহমদ মুসা বলল, ‘চদখবছ বর্নাসরর 

কাে হসয়  াসব!’ 
‘বর্নার প কন্ত চো আপনাসক রাখা  াসব না, োকসবন না। চসই কসব 

আসার পর মাত্র ১ বদসনর েে চমহমানদাবরর সুস াে চপসয়বছলাম। োরপর 
আপনাসদর আর পাইবন। অসনক ঝড়-ঝাপটা আপনার উপর বদসয় চেল। 
চস ভােুবশে আে আমার বাবড়সে আপনাসক চপলাম। ছাবড় বক কসর?’ 

‘ধেবাদ, বম. চপ্রবসসর্ন্ট। আসুন, চদবর কসর লাভ চনই।’ 
চপ্রবসসর্ন্ট এবেসয় এসস বলসলন, এ সময় এে সব খাবার বয়স আমার 

চনই। আবম কবফ চখসয় আপনাসক সঙ্গ চদব। আপবন শুরু করুন। 
‘ধেবাদ, বম. চপ্রবসসর্ন্ট’ বসল আহমদ মুসা নাস্তা খাবার েসে কাাঁটা 

োমে হাসে বনসেই কাাঁটা োমসের ব্রান্র্ নাসমর উপর আহমদ মুসার চোখ আটসক 
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চেল। পড়ল, ‘আবরসয়হ বিল ইন্র্াবস্ট্রে।’ বকছুটা ববস্মসয়র বেহ্ন ফুসট উঠল 
আহমদ মুসার চোসখ মুসখ! 

নাস্তা খাওয়া শুরু কসর আহমদ মুসা বলল, ‘বম. চপ্রবসসর্ন্ট, আপনাসদর 
কাাঁটা োমে বক আপনাসদর চদশীয় চকাম্পানীর?’ 

‘হ্াাঁ, বম. আহমদ মুসা। চকাম্পানী আমাসদর চদশীয়। সুন্দর নয় 
বেবনসগুসলা? এ চকাম্পানীর এই চপ্রার্াক্টগুসলা ববসদসশও খুব পপুলার।’ 

‘চকাম্পানীটা বক প্রাইসভট?’ বেোসা আহমদ মুসার। 
‘হ্াাঁ, প্রাইসভট।’ চপ্রবসসর্ন্ট বলল। 
‘স্যবর, মাবলক চক বা কারা চকাম্পাবনবটর?’ বেোসা আহমদ মুসার। 
হাসল চপ্রবসসর্ন্ট। বলল, ‘মাবলক বা মাবলকসদর নাম আবম োবননা। 

েসব ববরাট পুাঁবেওয়ালা চকাম্পাবন ওটা। উত্তর ইস্তামু্বসল বসফরাসসর েীসর পাহাড় 
অিসল ববশাল এলাকা বনসয়সছ ওসদর গ্রুপ অব ইন্র্াবস্ট্রর েসে। বকন্তু 
চকাম্পানীর ববষয়বট আপনার এভাসব মাোয় ঢুকল চকন?’ 

চকাম্পানীর নাসমর প্রেম শে আহমদ মুসার দৃবষ্ট আকষকণ কসরবছল। 
‘আবরসয়হ’ নামটা বহব্রু। চে রাসের দসবনসকর আবরসয়হ! েুরসের একবট 
চকাম্পানীর নাসমর আসে বহব্রু শে চকন? এ বেোসা চেসকই আহমদ মুসার 
প্রশ্নগুসলা। বকন্তু আহমদ মুসা এসব চকান কো না েুসল বলল, ‘আমাসদর এবশয়ান 
চপ্রবসসর্ন্ট, প্রধানমন্ত্রীর বাবড়সে ববসদশী দেেসপত্রই সব সময় চদসখ আসবছ। 
েুরসের চপ্রবসসর্সন্টর খাবার চটববসল চদশী কাাঁটা োমে চদসখই আবম চকাম্পানী 
সম্পসকক বেসেস কসরবছলাম। ধেবাদ আপনাসক, একসসসলবে।’ 

আরও কোবােকা হসলা। 
নাস্তা চশষ কসর কবফ চখসয় ববদায় বনল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসাসক বলফট প কন্ত এবেসয় ববদায় চনবার সময় চপ্রবসসর্ন্ট 

বসলবছসলন, ‘বম. আহমদ মুসা, সব বুাপাসর আপনার চ  অনুসবন্ধৎসা, ো সবেুই 
প্রশিংসনীয়। আবম এই কাাঁটা োমে বুাবহার করবছ অসনক বদন। বকন্তু আবম 
চখয়ালই কবরবন কাাঁটা োমে ঐ চকাম্পাবনর। েসব চকাম্পাবন সম্পসকক চকান এক 
অসকশসন আবম ঐ কোগুসলা োনসে পাবর।’ 
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‘আপনার প্রাসাসদর এসব চকনাকাটা কার দাবয়ত্ব?’ বেসেস করল 
আহমদ মুসা। 

‘বুবস্থাপনার একটা উইিং আসছ। োরাই এসব চদসখ।’ চপ্রবসসর্ন্ট 
বসলবছসলন। 

উইিংবটর চহর্ চক োনসে ইিা হসয়বছল আহমদ মুসার। বকন্তু প্রশ্নটাসক 
চস েসের চখলাফ মসন কসর ববদায় বনসয় েসল এসসবছল। 
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৪ 

পাম োসর্কসনর প্রােীর টপকাসনার পর প্রবে মুহুসেক ববপসদর আশিংকা 
বনসয় এক পা দ্য’পা কসর আহমদ মুসা  খন পাম োসর্কসনর মূল বববেিং-এর চদয়াল 
চঘাঁসষ দাাঁড়াল,েখন দূসর কৃষ্ণ সােসরর বুসক চসাবসহ সাসদসকর সসফদ আসলা 
ফসুট উসঠসছ। 

োর সাসে পাম োসর্কন এলাকার চোটা অবয়বও স্পষ্ট হসয় উঠসছ। 
প্রােীর চঘরা ববশাল পাম োসর্কন এলাকা। উত্তর ইস্তামু্বসলর বসফরাসসর 

পবশ্চসম প্রায় বেন বকসলাবমটার দূসর চেসকবরয়ার উত্তর-পূসবক ববশাল এলাকা বনসয় 
এই পাম োসর্কন এলাকা। চোটা এলাকাই উাঁেু প্রােীসর চঘরা। 

আহমদ মুসার োবহদা অনুসাসর চেনাসরল চমাস্তফার বনসদকসশ মধুরাে 
চেসক বনরাপত্তা রযীরা পাম োসর্কন এলাকা বঘসর চরসখসছ। চেনাসরল চমাস্তফাও 
একটু দূসর দাাঁবড়সয় আহমদ মুসার সিংসকসের অসপযা করসছ। 

বঠক হসয়সছ আহমদ মুসা চোপসন একাই চভেসর প্রসবশ করসব। 
চভেরটা অনুসন্ধাসনর পর করণীয় সম্পসকক আহমদ মুসা োনাসনার পর বাইসরর 
বনরাপত্তা বাবহনী মুভ করসব। 

আহমদ মুসা চদয়াসলর চোাঁড়ায় দাাঁবড়সয় ওপর বদসক োকাল। চদয়ালটা 
৪ েলার উাঁেু প কন্ত উসঠ চেসছ। চদয়াল বর্িাসে োসক োরেলা উাঁেু প কন্ত উঠসে 
হসব। 

চপছন বদসক দরো আসছ বকনা ো চদখার েসে আহমদ মুসা চদয়াসলর 
চোাঁড়া ধসর হাাঁটসে লােল। 

চোটা চপছনটা ঘুরল আহমদ মুসা। বকন্তু সবলর্ ওয়াল ছাড়া আর বকছুই 
চপলনা। একেলা পবরমান উাঁেুসে চকান োনালা প কন্ত চনই। চদয়াসলর স্ট্রাকোর 
অসনকটা চোর্াউন বা চেলখানার মে। 
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চদয়াসলর চোাঁড়ায় দাাঁবড়সয় হোশ ভাসব োরবদসক োকাল আহমদ মুসা। 
চভাসরর সসফদ আসলা চনসম আসসলও েখনও অন্ধকার কাসটবন। েসব বববেিং-
এর স্ট্রাকোরগুসলা স্পষ্ট হসয় উসঠসছ। এই আসলা-আাঁধাসরর মসধু আহমদ মুসার 
প্রােীসরর চভেসর কম্পাউসন্র্ বসনােসের স্ট্রাকোর নেসর পড়ল। ভাল কসর 
চদখল বসনােেই, বকন্তু এে চছাট! 

চক েূহলবশেই চসবদসক এগুসলা আহমদ মুসা। 
বর্োইসনর বদক বদসয় বববেিংবট বনখুাঁে এক বসনােে, এমনবক দরো, 

োনালার কারুকাে প কন্ত বসনােসের। 
বকন্তু এে বড় কমসপ্লসক্সর মসধু এে চছাট বসনােে চকন? 
দরোর বদসক আসরকটু এসোসলা আহমদ মুসা। 
দরোর ওপসরর মাোয় চে কাসঠ মাকড়সার োল চদসখ বববস্মে হল 

আহমদ মুসা। এে সুন্দর কসর বসনােে দেবর হসয়সছ োর বুবহার হসব না চকন? 
দরোর আরও ঘবনষ্ঠ হসলা আহমদ মুসা। 
দরোর মুসখামুবখ হসেই দরোর সুশৃঙ্খল বর্োইসনর মসধু অসম 

একটা আাঁকাসোাঁকার ওপর আহমদ মুসার নের আটসক চেল। বর্োইনগুসলার 
সবই দরোর রিংসয় দরোর ওপর চখাদাই করা। সুশৃঙ্খল বর্োইসনর ওপর 
ববশৃঙ্খল আাঁকাসোাঁকা সহসেই আহমদ মুসার নেসর পসড় বেসয়বছল। 

আাঁকাসোাঁকার ওপর নের বস্থর হসেই আহমদ মুসা চদখল ওগুসলা 
অেকহীন নয় আাঁকাসোাঁকা নয়। ওগুসলা বহব্রু অযর। 

বহব্রু অযর চদসখ আগ্রহ বাড়ল আহমদ মুসার। অযরগুসলা বমবলসয় 
আহমদ মুসা পড়ল শেবট ইবলরাে (Eliraz)। বহব্রু ‘ইবলরাে’ শসের অেক ‘মাই 
ের্ ইে মাই বসসিট’ (আমার ঈশ্বর আমার চোপনীয়ো)। 

আহমদ মুসার মসন পড়ল, ইহুদীরা এই কোসক োসদর চোপনীয়োর 
শপে বকিংবা চোপনীয়ো রযার চদায়া বহসসসব বুবহার কসর। বকন্তু আহমদ মুসা 
বুঝসে পারল না, এই কোবট এখাসন এই দরোর উপর চলখা চকন? আহমদ মুসা 
োসন এই পাম োসর্কসন চোপনীয়োর বকছু অবশ্যই আসছ। বকন্তু চোপনীয়ো 
রযার চদায়াটা এই দরোয় চকন? োহসল বক এখাসন চোপনীয়োর বকছু আসছ? 
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আহমদ মুসার মন খুবশ হসয় উঠল। প্রশ্ন এসলা মসন, এই চছাট্ট স্থাপনার 
বসনােসের বর্োইন বক চকান কুাসমাসলে? 

চভেসর চঢাকার েসে দরো চঠলল আহমদ মুসা। 
খুসল চেল দরো। 
আহমদ মুসা চভেসর ঢসুক পসকট চেসক চপবেল টেকটা চবর কসর 

জ্বালাল। 
ঘসরর োরবদক চদখল। 
ঘরবট প্রােকনার ঘসরর মসো কসরই সাোসনা। ঘসরর পবশ্চম বদসক একটা 

চববদ। চববদর ওপর একটা চর্ে। 
আহমদ মুসা উসঠ চেল চববদর ওপর। চদখল বুক সমান উাঁেু চর্েবট 

একটা বাক্স বা আলমাবরর মসো। বাক্স বা আলমাবরর দ্য’বট পাল্লা এলুবমবনয়াম 
পুাসনসলর ওপর দাাঁড়াসনা। 

চর্েবট চদখসলই মসন হসব উাঁেু চেয়াসর বসস চর্সে বই, ফাইল ইেুাবদ 
রাখা হয়। আর অনুষ্ঠাসনর বেবনসপত্র, কােেপত্র রাখা হয় চর্সের আলমাবরসে। 

চকান কােেপত্র বক আসছ চর্সের আলমাবরসে? োসে চোপনীয় বা 
প্রসয়ােনীয় বকছু োকসে পাসর? 

আহমদ মুসা আলমাবরবট চখালার েসে এলুবমবনয়াম পুাসনসলর উপর 
দাাঁড়াসনা দ্য’বট পাল্লা দ্য’বদসক চঠসল বদল। 

চখালা োয়ো বদসয় সামসন োকাসেই ববস্মসয় হাাঁ হসয় চেল আহমদ 
মুসার মুখ। চদখল কিংবিসটর একটা সরু বসাঁবড় বনসে চনসম চেসছ। 

ববস্ময়-ববমুগ্ধ আহমদ মুসা আল্লাহর চশাকবরয়া আদায় করল। চস ভাবল, 
বনশ্চয় এই বসাঁবড় পাম োসর্কন চেসক চবরুবার একটা চোপন এবক্সট পসয়ন্ট। োর 
মাসন এই বসাঁবড় বদসয় পাম োসর্কসন প্রসবশ করা  াসব। 

পসকট চেসক আহমদ মুসা চমবশন বরভলবারটা চবর কসর হাসে বনসয় 
বসাঁবড় বদসয় নামা শুরু করল। 

আহমদ মুসার বাম হাসে টেক এবিং র্ান হাসে উদুে বরভলবার। 
বসাঁবড়বট চমাটামুবট প্রশস্ত, একটা লম্বা ঘসর বেসয় চশষ হসলা। 
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ঘরবটসে একটা খাবটয়া, পাবনর পাত্র, ইেুাবদসহ টুবকটাবক বেবনস 
রসয়সছ। চদখসলই মসন হসব বমবন বসনােেবটর এটা একটা চরি রুম অেবা 
মালখানা এবিং এটা এখাসনই চশষ। 

বকন্তু আহমদ মুসা এটা মানসে পারল না। বনশ্চয় এখাসন একটা চোপন 
পে পাওয়া  াসব পাম োসর্কসনর চভেসর চঢাকার। 

আহমদ মুসা ঘসরর োরবদকটা ঘুরল। চমসঝ, চদয়াল সবটাই সবলর্। 
খাবটয়াবট ঘসরর চকাণায়। চদয়াল চসাঁসট পাো আসছ। 
খাবটয়ার উপর হালকা চবর্। 
খাবটয়ার বনেটা চদখার েসে আহমদ মুসা খাবটয়ার লম্বা লবম্ব প্রান্ত ধসর 

ওপসর েুলল। 
খাবটয়ার মাো বেন-সাসড় বেন ফসুটর মসো ওপসর ওঠাসেই খাবটয়াবট 

আকস্মাৎ হাে চেসক ছুসট বেসয় চদয়াসলর োসয় চসাঁসট চেল এবিং বনসের চমসঝটা 
চোসখর পলসক চদয়াসল ঢুসক চেল। আর োর সসঙ্গই একটা বসাঁবড়পে উন্মুি হসয় 
চেল। 

আল্লাহর এই সাহাস ুর েসে োর শুকবরয়া আদায় কসর আহমদ মুসা 
এক হাসে টেক অে হাসে বরভলবার বনসয় নামসে শুরু করল। ববশ-বাইশ চিসপর 
একটা দীঘক বসাঁবড়। 

বসাঁবড়টা এবার চনসম এসলা ববশাল ফটুবল চখলার মাসঠর মসো একটা 
হলঘসর। চমবরল দ্যসেকর বনসে আইআরবট’র চটি গ্রাউসন্র্র মসোই এটা ববশাল। 

ববশাল চযত্রবটর োরবদসক োইসে বেসয় এসক পবরেুি মসন হসলা। 
ববশাল চযত্র েুসড় চমসঝর এখাসন-চসখাসন ইস্পাে ও কিংবিসটর স্থাপনা। 
ভািাসোরা। চদসখই মসন হসি, োড়াহুসড়া কসর চভসিেুসর চকউ চ ন এগুসলা 
চেসক বকছু খুসল বনসয় চেসছ! 

এবদক-ওবদক ঘুসর-বফসর চদখসে বেসয় চমসঝসে পসড় োকা অবস্থায় সরু 
লম্বা প্লাবিসকর একটা সাইনসবার্ক চপল। সাইনসবার্কবট বহব্রু ভাষায়। বহব্রু ভাষা 
চদসখ সাইন চবার্ক হাসে েুসল বনল আহমদ মুসা। পড়ল ‘চফাটন সাইসলন্ট 
চর্স্ট্রাকশন চর্মন’ (FSDD) চটি কাউন্ট র্াউন। 
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সাইন চবাসর্কর নাসম ববস্ময়-ববফাবরে হল আহমদ মুসার চোখ। ওসদর 
চফাটন মারনাস্ত্রবট বক এই ‘চফাটন সাইসলন্ট চর্স্ট্রাকশন চর্মন’ (FSDD)? 
এখাসনই বক োর চটি হসো? লুাবসরটবর োহসল বক ওপসর? বকন্তু (FSDD) 
এখাসন চকন? চকাোয় চেল ওসব? ওরা চকউ বক এখাসন চনই োহসল? ওপরটা 
চদখসে হসব। ছুটল আহমদ মুসা ওপসর ওঠার েসে বসাঁবড়র চখাাঁসে। 

বসাঁবড় চপল না, বকন্তু ববশাল বলফট চপসয় চেল। 
বলফসট উসঠ ওপসর েসল এসলা আহমদ মুসা। 
ওপসর উসঠই আহমদ মুসার কাসছ পবরষ্কার হসয় চেল চ , এ বাবড়সে 

চকউ চনই। 
আহমদ মুসা চটবলসফান করল চেনাসরল চমাস্তফার কাসছ। বলল, 

‘আমরা বঠক বঠকানায় এসসবছ। বকন্তু ইসোমসধুই বেবড়য়া উসড় চেসছ। আপবন 
েসল আসুন এবিং দয়া কসর আইআরবট’র ববোনী র্. ইবনুল আব্বাসসক এখাসন 
আসসে বলুন। সব বকছুই োরা বনসয় চেসছ, বকন্তু  া পসড় আসছ ো চেসক ওসদর 
সম্পসকক অসনক বকছু োনা  াসব বসল আবম মসন কবর।’ 

‘বঠক আসছ বম. খাসলদ খাকান। আবম ববোনী র্. ইবনুল আব্বাসসক 
এখবন আসসে বলবছ। আর আবম আসবছ।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা চটবলসফাসনর 
ওপার চেসক। 

চেনাসরল চমাস্তফা এসল আহমদ মুসা বলল, ‘ববোনী ইবনুল আব্বাস 
আসসল এক সাসে সব চদখা  াসব! আসুন, আবম  া চদসখবছ চস ববষসয় আপনার 
সাসে অবভেো বববনময় কবর।’ 

েল্প েলল োসদর দ্য’েসনর মসধু। 
আধা ঘণ্টার মসধু ববোনী র্. ইবনুল আব্বাস এসস চপ াঁছসলন। 
আহমদ মুসা টাসক স্বােে োবনসয় বলল, ‘আপনার েসে আমরা 

অসপযা করবছ। ‘িী বেসরা’র এটা একটা ঘাাঁবট। ওসদর চ  চফাটন মারনাসস্ত্রর কো 
আমরা োবন, োর েসবষণা, পরীযা ইেুাবদ চবাধ হয় এখাসনই হসয়সছ। এ ববষয় 
সুস্পষ্ট ধারনা চনয়ার েসে আমরা আপনাসক কষ্ট বদসয়বছ। আপবন এ বুাপাসর 
আমাসদর সাহা ু করসল বাবধে হসবা।’ 
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‘অবশ্যই, েলুন চদবখ।’ বলল ববোনী র্. ইবনুল আব্বাস। 
পাম োসর্কসনর মূল বববেিংবট বেনেলা। বেনেলাটা বসবাসসর েসে। 

দ্য’েলায় লুাবসরটবর। গ্রাউন্র্ চলারটা চিার। আণ্ডারগ্রাউন্র্ দ্যই চলাসরর 
ওপসরর েলাবট হার্কওয়ুার ইবঞ্জবনয়াবরিং শপ। আর োর বনসের চলারবট চটি 
গ্রাউন্র্। 

ববোনী র্. ইবনুল আব্বাস খুাঁবটসয় খুাঁবটসয় সব চদখল। সমসয়র োন োর 
বছল না। চ ন চনশার চঘার োসক চপসয় বসসবছল! সবকসশসষ ‘চফাটন সাইসলন্ট 
চর্স্ট্রাকশন চর্মন’-এর সাইন চবার্ক বনসয় ববোনী ইবনুল আব্বাস চটি 
গ্রাউসন্র্র মাবটসেই বসস পড়ল। সাইন চবার্কবটর বদসক এক দৃবষ্টসে োবকসয় 
স্বেে কসে বলল, ‘এ চ  চদখবছ মানসবর সাসে দানসবর লড়াই!’ আমাসদর অসস্ত্রর 
নাম ‘saviour of world rational demon’ (ববসশ্বর মানব সম্প্রদাসয়র 
রযক) আর ওসদরটা হসলা ‘foton sailent destrauction demon’ 
(বনরব ধবিংসসর চফাটন-দানব)। আমাসদরটা মানুসষর শাবন্ত-স্বাধীনো রযার 
েসে, আর ওসদরটা ধিংসসর োণ্ডব োবলসয় মানুষসক দাস বানাসনার েসে।’ 

শান্ত কসে এই স্বসোেবি করার পর ববোনী র্. ইবনুল আব্বাস মুখ েুসল 
আহমদ মুসার বদসক বফসর বলল, ‘আপবন বঠকই বসলসছন, এখাসনই চফাটন 
মারনাস্ত্র  ার নাম ‘চফাটন সাইসলন্ট চর্স্ট্রাকশন চর্মন’-এর েসবষণা, বনমকাণ, 
চটি ও বুবহাসরর কাে সম্পন্ন করা হসয়সছ। েসব চফাটন অস্ত্র ও এর মূল বাহক 
 ন্ত্র এখাসন দেবর হসলও বকছু বকছু গুরুত্বপূণক পাটকস ইউসরাপ ও আসমবরকা চেসক 
এসসসছ। িাস কনকাসর েমা কাটুকনগুসলা চেসক োর প্রমাণ পাওয়া চেসছ। চ সব 
চস্পয়ার পাটকসসর চস্পবসসফবকশসন ওসদর চফাটন মারনাস্ত্র, অবয়ব, প্রকার ও 
শবিরও আাঁে করা  াসব। েসব এ বুাপাসর বকছু পরীযা-বনরীযা প্রসয়ােন।’ 

োমসলন ববোনী র্. ইবনুল আব্বাস। 
‘আপবন আনসন্দর কো চশানাসলন।  বদ ওসদর মারনাসস্ত্রর আকৃবে, 

প্রকৃবে ও শবি সম্পসকক েেু পাওয়া  ায়, োহসল চসটা হসব আমাসদর েে ববরাট 
লাসভর। আপবন োসদর চস অস্ত্র এখান চেসকই বুবহৃে হসয়সছ বলসলন। বকন্তু চস 
রকম সাইসলা-টাইসলা চো এখাসন চনই।’ বলল আহমদ মুসা। 
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‘চফাটন অসস্ত্রর েসে সাইসলার দরকার হয় না। এর েসে ববরাট বপুর 
ভারী চযপণাসস্ত্ররও দরকার হয় না। েবটল ইবঞ্জবনয়াবরিং বুবস্থাপনায় ববসশষ 
ধােব-পরমাণুসক আসলাসে রূপান্তবরে করা হয়। চস আসলার ঘনীভুে আাঁধাসর 
স্থাপন করা হয় অকল্পনীয় মাত্রার এুাকবটসভসটর্ ও কমসপ্রসর্ চফাটন 
পারবটসকলস। োরপর এসক পবরোবলে করা হয় লসযুর বদসক। এর েবে 
আসলার েবের মে হয় না। েবে বনয়বন্ত্রে করা  ায় বসল এটা বমবনসট চোটা পৃবেবী 
একবার ঘুসর আসসে পাসর, আবার বমবনসট এক মাইল দ্যসরও পাঠাসনা  ায়।’ 
বলল ববোনী র্. ইবনুল আব্বাস। 

‘ া বলসলন, চসটা ওসদর চফাটন মারনাসস্ত্রর ফািংশন। ওসদর এ অস্ত্র 
অসফনবসভ। বকন্তু আমাসদর বর্সফনবসভ অস্ত্র ‘চসার্ক’-এর ফািংশন চকমন?’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘ওসদর, ‘সাইসলন্ট চর্স্ট্রাকশন চর্মন’ (বনরব ধ্বিংস দানব) ও আমাসদর 
‘চসবভয়ার অব ওয়ােক র ুাশনাল চর্াসমইন’ (ববশ্ব মানবোর রযক) অসস্ত্রর মূল 
কনসসপ্ট একই। উভসয়ই চফাটন পারবটসকলস চেসক দেবর। উভসয়র ধ্বিংস 
যমোর েবরত্রও একই রকম। েসব দ্যই অসস্ত্রর প্রসয়াে সম্পূণক বভন্ন। ওসদরটা 
সবার শবিসক ধ্বিংস কসর সবাইসক দাস বানাসনার লসযু সৃবষ্ট। আর আমাসদরটা 
মাত্র আিমন করসে আসা অস্ত্রসক ধ্বিংস কসর পৃবেবীর সব মানুষসক রযার লসযু 
দেবর। বনমকাণ চক শসলর বদক বদসয়ও দ্যই অসস্ত্রর মসধু ববরাট পােককু রসয়সছ। 
চফাটন পারবটসকলসসক ধ্বিংসাত্মক আিমসনর অস্ত্র বহসসসব দেবর করা সহে। 
ওরা চসটাই কসরসছ। বকন্তু আমরা চফাটন পাবটকসকলসসক আিমণকারী সব 
অস্ত্রসক ধ্বিংস করার আত্মরযামূলক অস্ত্র বহসসসব চর্সভলপ কসরবছ। এটা অেুন্ত 
কবঠন কাে। আিমণকারী অস্ত্র আিমসন ছুসট এসল োসক আকাসশই বন্দী কসর 
দূর আকাসশ বনসয় বেসয় ধ্বিংস করা হসব  াসে পৃবেবীর চকান যবে না হয়। এটা 
অেুন্ত েবটল এক চটকসনালবেকুাল উদ্ভাববনর মধুসম দেবর করা সম্ভব হসয়সছ।’ 

‘আল্লাহর রহমসে আমরা েবক করসে পাবর, দ্যবনয়াসে এটা আমাসদর 
অবিেীয় এক উদ্ভাবন। দ্যবনয়ার আর কারও ববোন এর ধাসর কাসছও চ সে 
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পাসরবন। এেসে আমাসদর চসার্ক’চক বাবেসয় চনয়া, এর সূত্র ও বনমকাণ চক শলসক 
হাে করার েসে ওরা মবরয়া হসয় উসঠসছ।’ 

দীঘক বিবু বদল ববোনী র্. ইবনুল আব্বাস আেুল্লাহ। 
‘আলহামদ্যবলল্লাহ! আল্লাহ আমাসদর দ্যবনয়ার মানুষসক রযার েে এ 

ধরসনর অস্ত্র উদ্ভাবসনর চে বফক বদসয়সছন। এর িারা আবার প্রমাবনে হসলা, 
আমরা দ্যবনয়ার সব মানুষ, আল্লাহর সব বান্দাহর স্বােক ও শাবন্তর পসয। আমাসদর 
হাসে ববোন বফসর আসা মাত্র আমরা োসক ধ্বিংস নয়, মানুসষর কলুাণ ও োসদর 
রযার কাসে লাবেসয়বছ।’ বলল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা োমসেই চেনাসরল চমাস্তফা বসল উঠল, ‘ধেবাদ, র্. 
ইবনুল আব্বাস, ধেবাদ বম. খাসলদ খাকান। এখন আপনারা একটা পরামশক বদন, 
এই পাম োসর্কনসক বক আমরা এভাসবই চরসখ  াব, না এসক আমাসদর 
েত্বাবধাসন চনয়া দরকার।’ 

‘না, না এটাসক চফসল রাখা বা অরবযে রাখা  াসব না। এখাসন এমন 
বকছু েেু-উপাত্ত এখনও আসছ,  া খুবই মূলুবান। আবম মসন কবর, পাম 
োসর্কনসক আইআরবটর েত্বাবধাসন চদয়া উবেে।’ দ্রুে কসে চোর বদসয় বলল 
র্. ইবনুল আব্বাস। 

‘বঠক আসছ। আমরা পাম োসর্কনসক আপােে োলাবদ্ধ কসর এর 
োরবদসক পাহারা ববসসয় রাখবছ। োরপর সরকার আপনাসদর সাসে আসলােনা 
কসর বসদ্ধান্ত বনসে পারসবন।’ চেনাসরল চমাস্তফা বলল। 

‘বঠক আসছ োহসল আপবন এটাই করুন। আমরা োবড়সে বেসয় বসবছ, 
আপবন আসুন।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘বঠক আসছ। ধেবাদ।’ চেনাসরল চমাস্তফা বলল। 
আহমদ মুসা ও ববোনী র্. ইবনুল আব্বাস পাম োসর্কন চেসক চববরসয় 

োবড়র বদসক এসোসলা। 
আহমদ মুসারা বেসয় োবড়সে বসার কসয়ক বমবনসটর মসধুই চেনাসরল 

চমাস্তফা েসল এসলা। 
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চেনাসরল চমাস্তফা বসসই বলল, ‘বম. খাসলদ খাকান, আমরা  াবি এখন 
প্রধানমন্ত্রীর অবফসস। ববষয়টা োসক বব্রফ করা দরকার।’ 

আহমদ মুসা েখন ভাববছল অে ববষয়। চেনাসরল চমাস্তফার কোয় 
এবদসক মসনাস াে বদসয় বলল, ‘চেনাসরল চমাস্তফা, আপনারা  ান। আমাসক 
একটা েরুবর কাসে চ সে হসব কসয়ক োয়োয়।’ 

চেনাসরল চমাস্তফা একটু ভাবল। বলল, ‘চসটা বনশ্চয়, আবম মসন কবর, 
এর চেসয় চববশ গুরুত্বপূণক। বঠক আসছ বম. খাসলদ খাকান। উইস ইউ গুর্ লাক!’ 

‘ধেবাদ চেনাসরল চমাস্তফা’ বসল আহমদ মুসা োবড়সে িাটক বদল। 
 
 
 
বসফরাস কসলে অব চটকসনালবের কার পাবককিং-এ োবড় পাকক কসর 

কসলে কুাসফসটবরয়াটা খুাঁসে বনল আহমদ মুসা। 
ঢুকল কুাসফসটবরয়ায়। 
চবশ বড় কুাসফসটবরয়া। 
ঘবড়সে চদখল ববসকল ৬টা বােসে বকছু বাবক। 
কুাসফসটবরয়াবট েমেসম নয়। েসব প্রায় চটববসলই একেন দ্য’েন কসর 

বসস আসছ। 
একটা খাবল চটববল চবসছ বনসয় বসল বেসয় োসে আহমদ মুসা। 
হান্নাহ হাসেরার েসে এখন অসপযা। 
চটবলসফাসন কো হসয়সছ আধা ঘণ্টা আসে। বেনটায় োর ক্লাস চশষ হবার 

পর চস চহাসিসল বফসরসছ। চস বসলসছ ছ’টায় চস কুাসফসটবরয়াসে োকসব। 
চোটা কুাসফসটবরয়ার ওপর একবার চোখ বুলাল আহমদ মুসা। না, 

হান্নাহ হাসেরা আসসবন এখনও। 
চোখ ঘুবরসয় বনসেই দরোয় চোখ পড়ল আহমদ মুসার। চোখ পড়ল 

হান্নাহ হাসেরার বদসক। চস দরোয় দাাঁবড়সয় চভেসর চোখ বুলাসি। 
চসও চদখসে চপসয়সছ আহমদ মুসাসক। 
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হাে েুসল আিুল নাবেসয় আহমদ মুসাসক স্বােে োবনসয় েসল এসলা 
আহমদ মুসার কাসছ। 

আহমদ মুসা একবার ঘবড়র বদসক োবকসয় বনসয় বলল, ‘ধেবাদ, েুবম 
বঠক ছয়টাসেই কুাসফসটবরয়াসে এসসছ হান্নাহ।’ 

‘এ কৃবেত্ব আমার নয়, সময়টা  াসক বদসয়বছলাম োর। এক বমবনট চদবর 
করার সাহস আমার হয়বন।’ বলল হান্নাহ হাসেরা। 

‘বুঝলাম না, আবম ভীবের ববষয় হলাম চকমন কসর?’ আহমদ মসা 
বলল। োর কসে ববস্ময়! 

হাসল হান্নাহ হাসেরা। বলল, ‘শ্রদ্ধা, ভবি ও ভাসলাবাসা চেসক ভয় ও 
সেককো আসস।’ 

‘ো আসসে পাসর। েুবম চকমন আছ? চোমার আব্বা চকমন আসছন?’ 
বলল আহমদ মুসা। 

‘বেসেস করসলন না, শ্রদ্ধা ও ভাসলাবাসার পাত্র আপবন হসলন বক কসর?’ 
আহমদ মুসার কোয় কান না বদসয় বলল হান্নাহ হাসেরা। 

‘আমাসদর সমাসে চছাটরা বড়সদর শ্রদ্ধা আর ভাসলাবাসা চদয়া স্বাভাববক 
বনয়ম।’ বলল আহমদ মুসা। 

হান্নাহ হাসেরার ভারী মুসখই হাবস ফুসট উঠল। বলল, ‘আপনাসক ফাাঁসদ 
চফসল কার সাধু! সব পেই আপনার োনা। ধেবাদ। এখন বলুন, বক েসে 
আমাসক েলব কসরসছন?’ 

‘েলব কবরবন। একটা সাহা ু োইসে এসসবছ।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘সাহা ু? আমার কাসছ? োও আবার আপবন?’ বলল হান্নাহ হাসেরা। 

োর মুসখ ববস্ময়! 
একটু চেসম মুসখ হাবস চটসন বলল, ‘বক সাহা ু কসর চস ভােুবেী হসে 

পাবর বলুন?’ 
‘চর্বভর্ ইয়াহুদরা ববধ্বিংসী চ  মারনাস্ত্র দেবর কসরসছ বসল চোমরা 

বসলবছসল, চস সম্পসকক বক চোমরা আর বকছু চেসনছ?’ আহমদ মুসার বেোসা। 
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ববস্মসয়র চরখা ফসুট উঠল হান্নাহ হাসেরার চোসখ-মুসখ। বলল, ‘না, এ 
বুাপার বনসয় চো আর আমরা বেন্তা কবরবন। চকন এ কো বেসেস করসছন?’ 

‘োসনা চো চর্বভর্ ইয়াহুদরা আমাসদর যবে করার চেষ্টা করসছ। 
োসদর হাসের ভয়ানক অস্ত্র আমাসদরই চো আেিংসকর ববষয়! চখাাঁে-খবর চো 
আমাসদর বনসেই হসব। চস কারসণই এ বুাপাসর আমাসদর চখাাঁে-খবর বনসে 
হসি।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘বকন্তু আমরা চো আর ঐ বুাপাসর চখাাঁে বনইবন।’ হান্নাহ হাসেরা বলল। 
‘চর্বভর্ ইয়াহুদ ববোনী নন আমরা োবন। োর পসয চক এই েসবষণা 

কাে করসছ বলসে পার চোমরা?’ আহমদ মুসা বলল। আহমদ মুসার দৃবষ্ট হান্নাহ 
হাসেরার ওপর বস্থর বনবদ্ধ। 

হান্নাহও আহমদ মুসার বদসক োবকসয়। 
হান্নাহ হাসেরা বলসে োইল চ , ববষয়টার অে দূর আমরা োবন না। বকন্তু 

আহমদ মুসার চোসখর সামসন বমেুা কোটা েলা প কন্ত এসসও আটসক চেল। োর 
মসন হল আহমদ মুসার বমবষ্ট, অেে অন্তসভকদী দৃবষ্ট োর অন্তসরর কোগুসলা চ ন 
সব পড়সে পারসছ! 

চকান কোই বলল না হান্নাহ হাসেরা। 
আহমদ মুসাই আবার মুখ খুলল। বলল, ‘বপ্লে হান্নাহ, কারও যবে 

আমরা করসে োই না। আমরা োই, ঐ ভয়িংকর ধ্বিংসাত্মক অস্ত্র শুধু নয়, চকাবট 
মানুষসক বাাঁোসে োই সন্ত্রাসীসদর দাসসত্বর হাে চেসক। বপ্লে আমাসদর সাহা ু 
কর।’ 

হান্নাহ হাসেরার মসন পড়ল োর বপোর কাছ চেসক চশানা কো, চর্বভর্ 
ইয়াহুদরা দ্যবনয়ার সবার অস্ত্র ধ্বিংস কসর দ্যবনয়ার সবাইসক পদানে করসে োয়। 
খাসলদ খাকান চো োইসছ োসদরই বাাঁোসে। এমন ভয়িংকর অস্ত্র দেবর করসছ চ  
ববোনী আেুর রহমান আবরসয়হ সন্ত্রাসীসদর উসেশ্য সাধসনর েসে, চসই 
ববোনীর বনরাপত্তা োর কাসছ বড় হসব চকন? োর নাম চোপন কসর অবশ্যই বঠক 
কসরনবন োর আব্বা। 
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চসাফায় চহলান বদসয় চসাো হসয় বসল হান্নাহ হাসেরা। বলল, ‘আবম 
 েটা োবন, চসই ববোনীর নাম আেুর রহমান আবরসয়হ। বেবন...।’ 

‘বেবন পাবটকসকল সাইসের একেন বরটায়ার্ক প্রসফসর।’ বলল আহমদ 
মুসা। 

‘োহসল আপবন োসনন োসক?’ হান্নাহ হাসেরা বলল। 
‘এটুকুই। বেবন চকাোয় োসকন?’ বেসেস করল আহমদ মুসা। 
‘স্যবর। আমার চদ ড় নাম োনা প কন্তই। আর আমার সাসে োর পবরেয় 

বসনােসে। আব্বাও বেবন চকাোয় োসকন োসনন না। েসব আমার ধারণা 
ববশ্বববদুালয় সূসত্র োনসে পাসরন।’ বলল হান্নাহ হাসেরা। 

হান্নাহ’র চশসষর কোগুসলা আহমদ মুসার কাসছ চপ াঁসছবন। চস েখন 
ভাববছল অে কো। আসসলই োর বঠকানা এসদর কারও োনার কো নয়। ঐ 
ধরসনর ভয়িংকর অস্ত্র ব বন দেবর কসরন, চ খাসন বসস দেবর কসরন, োর অবস্থান 
হান্নাহ ও চর্বভর্ হারসেসলর মসো বকছুটা বাইসরর চলাকসদর োনাসনা হসব ো 
স্বাভাববক নয়। োছাড়া পাম োসর্কনই  বদ র্. আেুর রহমান আবরসয়হর কমকস্থল-
আবাসস্থল হসয় োসক, োহসল চো বেবন চসখাসন এখন চনই। 

ভাবনার মসধু বকছুটা আনমনা হসয় পসড়বছল। হান্নাহ হাসেরার কোর 
েবাব চদয়া হয়বন। 

হান্নাহই কো বলল আবার, ‘বক ভাবসছন?’ 
‘ভাববছ ববোনী আেুর রহমান আবরসয়হর কো। বক কসর োনব চস বক 

করসছ, কসোটা এবেসয়সছ! েবু খুবশ হলাম হান্নাহ চ , চোমার কাসছ োর নামবট 
োনা চেল। বলসে পার, ববোনী আেুর রহমান চকান্ বসনােসের সদস্য বছসলন?’ 
বলল আহমদ মুসা। 

‘স্যবর! আবম োবননা। বঠক আসছ আবম আব্বাসক বেসেস করবছ।’ 
বসলই হান্নাহ হাসেরা োর চমাবাইসল একটা কল করল। 

কো শুরুর আসেই আহমদ মুসা দ্রুে োসক বলল, ‘েুবম একটু বেসেস 
করসব, চসখাসন সদস্যসদর চরবেিার রাখা হয় বকনা বকিংবা  ারা আসস সবার 
চরবেসস্ট্রশন হয় বকনা।’ 
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‘ধেবাদ’ বসল চমাবাইল কসলর বদসক মসনাস াে বদল। 
কো বলল চস োর আব্বার সাসে। চস চকান্ বসনােসের সদস্য, 

বসনােসে চরবেিার আসছ বকনা, নাম চরবেবস্ট্র করসে হয় বকনা ইেুাবদ সব 
কোই চস বেসেস করল। 

কো চশষ কসর, কল অফ কসর বসনােেবটর নাম উসল্লখ কসর বলল, 
‘আব্বার সাসে আেুর রহমান আবরসয়হর এই বসনােসে চদখা হসো। আব্বা 
বলসলন, বসনােসে চকান চরবেিার রাখা হয়না। চরবেিার বসনােে কাউবেসল। 
বসনােে কাউবেলই সদস্যসদর পছন্দ অনুসাসর বসনােে বরাে কসরন।’ 

‘ধেবাদ। চোমাসক কষ্ট বদলাম।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ধেবাদ বদসয় উঠসে োসিন ো হসব না। আমাসদর চকবন্টসনর 

ববকাসলর নাস্তা খুব ভাল।’ বলল হান্নাহ হাসেরা। 
‘নাস্তায় আপবত্ত চনই। এর েসে ধেবাদ পাসবন।’ আহমদ মুসা বলল। 
হান্নাহ হাসেরা চহসস উঠল। বলল, ‘ধেবাদ সবসেসয় সহে ও সস্তা 

চপসমন্ট।’ 
‘কারণ এটার সবসেসয় চববশ বুবহার হয়। চ মন চরাদ, বৃবষ্ট, বায়ু, 

ইেুাবদর চকান মূলু লাসে না। কারণ আল্লাহ এগুসলা সবার েসে অপবরহা ক 
কসরসছন।’ আহমদ মুসা বলল। 

আল্লাহর প্রবে আপনার খুব ববশ্বাস, না?’ বেোসা হান্নাহ হাসেরার। 
‘হ্াাঁ, ব বন সৃবষ্ট কসরসছন, পালন কসরসছন এবিং  াাঁর কাসছ আমাসদর 

প্রেুাবেকন করসে হসব, োাঁর প্রবে ববশ্বাস অবশ্যই োকসব। চোমার ববশ্বাস চনই?’ 
বেোসা আহমদ মুসার। 

েম্ভীর হল হান্নাহ হাসেরার মুখ। বলল, ঈশ্বর একেন আসছন ববশ্বাস 
কবর। বকন্তু বসনােসে আবম  াই না। চকান আনুষ্ঠাবনকোও পালন কবর না। 
এসসবর মসধু আবম চকান প্রাণ খুাঁসে পাই না। ধমক  বদ ঈশ্বসরর ইিায় েীবন 
েঠসনর েসে হয়, োহসল েীবন েঠসনর বকছু পাই না ধসমক।’ 

‘চকান ধসমকই পাসব না বা চনই, একো বঠক নয়। চোমার ধসমক এটা বঠক 
হসে পাসর।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘সব ধমকই চো ধমক। একই ধরসনর। েসব মাবন, আপনাসদর ধসমক বদসন 
পাাঁে ওয়াি নামা  আসছ। এটা ইউবনক বুবস্থা। এই বুবস্থা আপনাসদর ধমকসক 
সবিয় চরসখসছ।’ বলল হান্নাহ হাসেরা। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘হান্নাহ, েুবম আমাসদর ধমকসক আিংবশকভাসব 
চদসখসছা। পুসরাটা চদখসল বলসে ইসলাম সবেুই মানুসষর েীবন েঠসনর ধমক!’ 

হাসল হান্নাহ হাসেরা। বলল, ‘এটা বকন্তু এক ধরসনর ধমক প্রোর।’ 
‘ভাসলার বদসক র্াকা সব সময়ই ভাসলা কাে।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘োর মাসন ভাসলার বদসক  াওয়া সব সময়ই ভাসলা। অেক ভাসলার বদসক 

আমাসক চ সে হসব। োর মাসন আপবন আমাসক ‘প্রসরােনা’ বদসিন ধমকান্তবরে 
হওয়ার েসে।’ বলল হান্নাহ হাসেরা। োর মুসখ হাবস। 

‘ভাসলা’র বদসক চ সে বলাসক ‘প্রসরােনা’ বসল না, ‘চপ্ররণা’ বসল।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

নাস্তা এসস চেল চটববসল। 
‘চমসন বনলাম ‘চপ্ররণা’ বদসয়সছন। এখন চপ্ররণা কাসে লােসল হয়। 

আসুন শুরু কবর। খাবার ঠাণ্ডা হসয়  াসব।’ কো বলার সাসে সাসেই হান্নাহ হাসেরা 
আহমদ মুসার চপ্লসট মাসছর েরম কাটসলট েুসল বদল। 

‘চপ্ররনা’ কাসে লাো, না লাো বনভকর কসর গ্রহণকারীর আন্তবরকোর 
ওপর।’ বসল আহমদ মুসা কাাঁটা োমে হাসে েুসল বনল। 

‘বঠক আসছ বলটা আমার চকাসটকই োক। েসব চপ্ররণাদাোসক বসলর 
চখাাঁে-খবর বনসে হসব। 

‘বকন্তু এটা শেক হওয়া উবেে নয়।’ আহমদ মুসা বলল। 
হান্নাহ হাসেরা হাসল। বলল, ‘েোস্তু।’ 
বসল হান্নাহ হাসেরাও কাাঁটা োমে হাসে বনল। 
 
 
 
মুখ ববষণ্ণ আেুর রহমান আবরসয়হর। 
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োর অবফস রুসমর পাসশই বসার ঘসর একটা চসাফায় ো এবলসয় বসস 
আসছ চস। 

বলবছল চর্বভর্ ইয়াহুদ, ‘ঈশ্বরসক ধেবাদ, র্. আবরসয়হ। আপবন 
সসন্দহ বঠকই কসরবছসলন। আপবন বঠক সমসয় সসর আসার বসদ্ধান্ত না বনসে 
পারসল সবকনাশ হসয় চ ে!’ 

‘সবকনাশ হসয়সছ বকনা চক বলসে পাসর?’ চসাফায় চসাো হসয় বসল র্. 
আবদ্যর রহমান আবরসয়হ। 

‘োর মাসন?’ বলল চর্বভর্ ইয়াহুদ। চসও চসাফায় চসাো হসয় বসসসছ। 
‘োড়াহুড়া কসর আমাসদর চসখান চেসক আসসে হসয়সছ। প্রসয়ােনীয় 

সব আমরা সবরসয় এসনবছ বসট, বকন্তু অপ্রসয়ােনীয় বকছু চসখাসন পসড় আসছ এবিং 
আমাসদর FSDD-এর স্থাপনার বেহ্ন চসখাসন রসয়সছ  া চেসক এর বর্োইন 
সম্পসকক একটা ধারনা হসে পাসর। চেমবনভাসব অপ্রসয়ােনীয় বেবনসসর মসধু 
এমন বকছু োকসে পাসর  া চেসক চকান েসবষণার প্রকার-প্রকৃবে সম্পসকক োনা 
চ সে পাসর।’ বলল র্. আবরসয়হ। 

‘আপনার কো বঠক। একটা ধারণা োরা চপসে পাসর। েসব চস ধারণা 
িারা োরা অবশ্যই আমাসদর FSDD সম্পসকক চকান বকছুই আাঁে করসে পারসব না 
বসলই আবম মসন কবর। বকন্তু আবম ভাববছ বাবড়টার বঠকানা োরা বকভাসব চপল? 
বিেীয়ে বাবড়টার চলাকসদর কারও সম্পসকক োরা বকছু োনসে চপসরসছ বকনা, 
ববসশষ কসর আপনার নাম?’ চর্বভর্ ইয়াহুদ বলল। 

‘ো পারসব না। বাবড়টা চরবেবস্ট্র করা আসছ পদােক ববোসনর 
েসবষণাকারী একটা এনবেও’র নাসম। এনবেওটা আমার নাম বুবহার 
কসরবছল। বকন্তু এ িারা বাবড়টা আমার ো প্রমাবণে হসব না। কারণ 
চরবেসস্ট্রশসনর পরবেকী চরকসর্ক আমার নাম চনই।’ বলল র্. আবরসয়হ। 

‘ঈশ্বরসক ধেবাদ চ , শুরু চেসকই আমরা এেটা সেকক বছলাম। বকন্তু 
এখন আমাসদর সেকক হসে হসব। এক এক কসর আমরা চপছসন হসট এই চশষ 
অবস্থাসন এসস দাাঁবড়সয়বছ। আমাসদর লযু অবেকে না হওয়া প কন্ত এই অবস্থানসক 
আমাসদর রযা করসে হসব।’ র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ বলল। 
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‘বকন্তু বকভাসব চসটা আমরা পারব? পাম বি োসর্কসনর ঘাাঁবটটাসক আমরা 
সবসেসয় বনরাপদ মসন কসরবছলাম। বকন্তু চসটাও চো ওসদর নেসর পসড় চেল।’ 
বলল র্. আবরসয়হ। 

‘বনশ্চসয়ই অসাধু সাধন কসরসছ খাসলদ খাকান নাসমর শয়োন আহমদ 
মুসা। চস ইস্তামু্বসল আসার পর চেসকই আমাসদর বপছু হটা শুরু হসয়সছ। োর মসো 
বড় শয়োন আর চনই। োসক পে চেসক সরাসে না পারসল আমাসদর লসযু 
চপ াঁছা সম্ভব হসবনা।’ বলল র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ। 

‘বকন্তু বকভাসব? চেষ্টা চো কম হয়বন!’ র্. আবরসয়হ বলল। 
র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ ভাববছল। সিংসে সিংসেই চস র্. আবরসয়হর কোর 

েবাব বদল না। 
একটু চভসব চর্বভর্ ইয়াহুদ বলল, ‘োসক পে চেসক সরাবার আমরা 

চকান চেষ্টাই বাবক রাবখবন। হেুাই োসক আমাসদর পে চেসক সরাবার একমাত্র 
পে। চস চেষ্টা অেীসে বহুবার করা হসয়সছ, এবারও কসয়কবার করা হসয়সছ। বকন্তু 
োর চযসত্র চকান চেষ্টাই সফল হয়বন।’ একটু োমল র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ। 

‘োহসল?’ বলল র্. আবরসয়হ। 
‘আবম একটা নেুন বেন্তা কসরবছ। আমাসদর কমকী স্মােকা চপ্রবসসর্ন্ট 

হাউসে আমাসদর অেুন্ত ববশ্বাসী একেন চলাকসক অসনকবদন আসে চসট 
কসরসছ। স্মােকা আমাসক েেকাল োবনসয়সছ, িােবমটার চসট করসে বেসয় 
চপ্রাসটাকল পসদ বনসয়াে করা আমাসদর চলাক ধরা পড়ার পর ববপ কসয়র মসধু 
আমরা পসড়বছলাম, চসটা কাবটসয় ওঠা চেসছ। চপ্রবসসর্সন্টর বুবস্থাপনা ববভাসে 
চলাক োকায় খাদু দেবর ববভাসে দ্য’েন চলাক চঢাকাসনা চেসছ। এরা দ্য’েন আসে 
ইস্তামু্বল চসনা েুাবরসসনর কুবকিং-এ কাে করে। সুেরািং অসুববধা হয়বন।’ 

োমল আবার চর্বভর্ ইয়াহুদ। 
‘এখন বক করসে োন?’ বেোসা র্. আবরসয়হর। 
‘এবার বড় ঘটনা ঘটাসে োই। স্বয়িং চপ্রবসসর্ন্টসক বকর্োপ করসবা 

এবার আমরা। একমাত্র োাঁসক বকর্োপ করসলই আহমদ মুসাসক আমাসদর 
হাসে েুসল বদসে বা ববহোর করসে বাধু করা  াসব। োসক হাসে চপসল বা 
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ববহষ্কার করসে পারসল ওসদর চসার্ক-এর ফমুকলা উদ্ধার ও ববোনীসদর হাসে 
পাওয়াও সহে হসয়  াসব।’ বলল চর্বভর্ ইয়াহুদ। 

‘বকন্তু চপ্রবসসর্ন্টসক বকর্োপ করা বক সম্ভব হসব? সফল হসল োর ফল 
হসব অকল্পনীয়, বকন্তু বুােক হসল োর কুফলও হসে পাসর...।’ 

র্. আবরসয়হর কোর মাঝখাসন বাধা বদসয় বলল, ‘স্যার, খারাপ বকছু 
ভাবার দরকার চনই। এছাড়া আমাসদর হাসে আর চকান ববকল্প চনই। চদয়াসল 
আমাসদর বপঠ চঠসক চেসছ। আমাসদর ববেয়ী হসেই হসব। আর...।’ 

চমাবাইল চবসে উঠল চর্বভর্ ইয়াহুসদর। কো োবমসয় চমাবাইল েুসল 
বনল। 

‘হ্াাঁ, ওসয়লকাম স্মােকা। বল।’ বসল স্মােকার সাসে কো বলসে শুরু করল 
চর্বভর্ ইয়াহুদ। কো বলসে বলসে আনসন্দ উজ্জ্বল হসয় উঠল র্. চর্বভর্ 
ইয়াহুসদর মুখ। 

স্মােকাসক ‘ধেবাদ’ বদসয় কো চশষ কসরই চর্বভর্ ইয়াহুদ বফসর োকাল 
র্. আবরসয়হর বদসক। বলল, ‘একটা সুখবর র্. আবরসয়হ। আমার বেন্তার সাসে 
এই সুখবরটা পবরপুরক। স্মােকা োনাল, চপ্রবসসর্ন্ট ইস্তামু্বসল োকার চ  সময় 
বনধকাবরে বছল, োর আসেই বেবন আিংকারা েসল  াসিন। োাঁর অবফস ও 
পাসসকানাল িাসফর অগ্রবেকী দল ইবেমসধুই আিংকারা েসল চেসছ। দ্য’একবদসনর 
মসধু বেবন েসল  াসবন। একটা বমবনমাম িাফ বনসয় বেবন আসছন।’ 

োমল র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ। 
‘ঈশ্বরসক ধেবাদ। আপবন চ  সুস াে োবিসলন, মসন হয় ঈশ্বর চস 

সুস াে আপনাসক বদসয়সছন। এখন চদখুন সুস াে বকভাসব কাসে লাোসবন।’ 
বলল ববোনী র্. আবরসয়হ। 

‘চসেসে আরও েেু আমাসদর দরকার। আমাসদর চবন োবলব বেদন 
চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদর বুবস্থাপনা ববভাসে এবিং আরও দ্য’েন কুবকিং ববভাসে 
োকসলও োসদর চটবলসফান-সমাবাইল বুবহার করসে না পারা এবিং প্রাসাসদর 
বাইসর চবরুসে বববধ-বনসষধ োকার কারসণ োসদর কাছ চেসক এ বুাপাসর 
সহস াবেো পাওয়া কবঠন। েসব স্মােকা চেষ্টা কসর চবন োবলব বেদসনর সাসে 
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চ াোস াে করসে। োছাড়া চস খবরটা চেসনসছ ইউবনভাবসকবট অব চটকসনালবের 
বশযকসদর কাছ চেসক। বশযকরা বেসয়বছসলন চপ্রবসসর্সন্টর সাসে চদখা করসে 
ববশ্বববদুালসয়র একটা চপ্রাগ্রাসম বনসয় আসার েসে।’ 

োমল র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ। 
‘চপ্রবসসর্ন্ট বক োসদর দাওয়াে গ্রহন কসরসছন? গ্রহন করসল খুব ভাল 

হয়।’ বলল র্. আবরসয়হ। 
‘চকন বলসছন এ কো?’ র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ বলল। 
‘চপ্রবসসর্ন্ট দাওয়াে কবুল করসল বশযকসদর সাসে োাঁর আরও 

চ াোস াে হসব। স্মােকা এই সুস াে বনসে পারসব। আবম চসই কোই বলবছলাম।’ 
বলল র্. আবরসয়হ। 

‘বঠক বসলসছন র্. আবরসয়হ। চপ্রবসসর্ন্ট দাওয়াে গ্রহন কসরসছন। স্মােকা 
বনশ্চয় এ সুস াে গ্রহন করসে পারসব।’ র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ বলল। 

‘স্মােকা কেটা পারসব, চসটাই বেন্তার কো।’ বলল র্. আবরসয়হ। 
‘চসটা বেন্তার কো বসট, েসব স্মােকা বশযক বহসসসব খুব পবরবেে। োর 

ওপর ইউবনভাবসকবট অব চটকসনালবেসে বনউবক্লয়ার ববষসয়র ওপর স্মােকা একটা 
চকাসক করসছ। চসই সূসত্রও স্মােকা বশযকসদর সাসে পবরবেে এবিং োসদর সাসে 
বুাপক ওঠাবসা আসছ।’ র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ বলল। 

‘ঈশ্বরসক ধেবাদ। সেুই স্মােকা বড় একটা সুস াে কসর বদসে চপসরসছ। 
ঈশ্বর আমাসদর সাহা ু করুন!’ 

বসলই হােঘবড়র বদসক োবকসয় ববোনী র্. আবরসয়হ উসঠ দাাঁড়াল। 
বলল, চদবর হসয় চেসছ। ওরা লুাসব বসস আসছ।  াই।’ 

র্. চর্বভর্ ইয়াহুদও উসঠ দাাঁড়াল। বলল, ‘বম. আবরসয়হ, ওসদর চসার্ক-
এর পাওয়াসরর পবরমাপ করাটা বক সম্ভব হসয়সছ? আমাসদর ‘র্াবল বর্’ ওসদর 
‘চসার্ক’-এর বর্সফে ভািসে না পারসল আমাসদর সব প্লান-পবরকল্পনাই চো 
মাসঠ মারা  াসব!’ 

‘হ্াাঁ, বম. চর্বভর্ ইয়াহুদ, ওসদর ‘চসার্ক’-এর বর্সফে পাওয়ার চ  এে 
উাঁেু মাসনর ো আবম ভাবসেই পাবরবন। আমাসদর চর্মন ‘র্াবল বর্’ চ  ৯০ ভাে 
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অিংশ সরাসবর ‘চসার্ক’-এর মুসখামুবখ হসয়বছল োর সবটাসকই ‘চসার্ক’ ভয়িংকর 
ব্ল্ুাক চহাসলর মসো শুধু বেসলই চফসলবন, আমাসদর অুাটাবকিং চফাটন 
পাবটকসকলগুসলাসক রূপান্তবরে কসর োর সহস ােী বাবনসয় চফসলসছ। চসার্ক-এর 
আওোর বাইসর োকা মাত্র দশ ভাে র্াবল বর্ বেসয় ওসদর চন বাবহনীর একটা 
অস্ত্র বর্সপাসক ধ্বিংস কসর বদসয়সছ। এ ধ্বিংসটুকুই আমাসদর প্রেম আনুষ্ঠাবনক 
আিমণ বমশসনর ফল। 

োমল র্. আবরসয়হ মুহূসেকর েসে। পর মুহূসেকই আবার মুখ খুসলবছল 
কো শুরুর েসে। বকন্তু োর আসেই র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ বসল উঠল, ‘আপনার 
সহস ােী ববোনী আইোসনর কাসছ এ ভয়িংকর খবর আবম শুসনবছ বম. আবরসয়হ। 
বকন্তু, ‘চসার্ক’-এর ব্ল্ুাক চহাসলর মসো এমন ভয়িংকর গ্রুাবভসটশনাল যমোর 
কো বেবন বসলনবন। ‘চসার্ক’-এর পাওয়ার বক সবেুই এেটা ভয়িংকর?’ 

োমল র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ। োর মুখ উসিে-আেিংসক ভরা। 
র্. আবরসয়হর মুখ ভয়ানক ববমষক। চসাফায় আবার চস বসস পড়ল। মসন 

হসলা চ ন আছসড় পড়ল োর চদহটা চসাফার ওপর। বলল, ‘ববস্ময় আমাসদর 
হেবাক কসর বদসয়সছ! সসবকাচ্চ শবির আসলাক পাবটকসকল োরাও বুবহার 
কসরসছ, আমরাও বুবহার কসরবছ। বকন্তু চসই পাবটকসকল শবিসক অেটা মাবল্টপ্লাট 
করল বক বদসয়, বকভাসব? অসল বকক এই গ্রুাবভসটশনাল পুল (সে ম্বক আকষকণ 
শবি) এসলা বক কসর োসদর পাবটকসকসল? এই শবি বসলই চসার্ক চ  চকান েলন্ত 
মরনাস্ত্র বন্দী কসর ধ্বিংস করসে পাসর। আমার মসন হয় আেসকর বদসন এটাই 
ববোসনর সবসেসয় বড় ববস্ময়!’ 

‘আপনারা ববষয়টার পরীযা ও পবরমাসপ কেটা এসোসে চপসরসছন?’ 
বেোসা র্. চর্বভর্ ইয়াহুসদর। 

ওটা দীঘক পরীযা-বনরীযার বুাপার। ওটার ওপর চকান বসিান্ত আটসক 
রাখা বঠক হসব না। এখন আমাসদর হাসে চ  অস্ত্র আসছ োসকই কাসে লাোসে 
হসব। চসার্ক-এর প্রবেরযা সব বকছুসক বা চোটা চদশসক রযা করসে পাসর না। 
আমাসদরসক এই সুস াে বনসে হসব। আমাসদর শবি চছাট নয়। একবদসনই 
আমরা এসদর অস্ত্রাোর, বশল্প-কারখানা, পবরবহন বুবস্থা ইেুাবদ ধ্বিংস কসর 
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চদশসক ববরান ভূবমসে পবরণে কসর বদসে পাবর। ওসদর বষ্টল চেসমর আকাশেুবম্ব 
বববেিংগুসলা চোসখর পলসক ধ্বিংস হসয়  াসব। আবম মসন কবর এরপর োরা 
আমাসদর পাসয় পসড় আমাসদর দাবব চমসন চনসব।’ 

োমল র্. আবরসয়হ।  
ওটা আমাসদর সবকসশষ বসিান্ত। ওবদসক এখন  াওয়া  াসি না। কারণ 

সকল প্রকার আন্তেকাবেক োনাোবন ও প্রবেবিয়া আমাসদর এখন এবড়সয় েলসে 
হসব। আমাসদর সব পবরকল্পনা চফল করসল চশষ বসিান্ত আমাসদর বনসে হসব, 
েখন পবশ্চসমর সাসে আমাসদর ‘বেভ এন্র্ চটক’- এর ভাোভাবেসে চ সে হসব। 
এসে আমাসদর মসনাপবল োকসব না এবিং আসল লযুও আমরা অেকন করসে 
পারসবা না। সুেরািং আমাসদরসক অে উপাসয় লযু অেকসন সবকাত্মক চেষ্টা 
োলাসে হসব। আমরা চ  পবরকল্পনা বনসয়বছ, চসটা সফল হসব বসল আবম মসন 
কবর।’ বলল র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ।  

‘ঈশ্বর আমাসদরসক সাহা ু করুন!’ বসল আবার উসঠ দাাঁড়াল র্. 
আবরসয়হ। োর চোসখ আশার আসলা। 

র্. আবরসয়হ ও র্. চর্বভর্ ইয়াহুদ দ্য’েসনই চববরসয় এসলা ঘর চেসক। 
 
 
 

 
 



বসফরাসস ববসফারণ  90 

 

৫ 

নানা বেন্তা বকলববল করসছ আহমদ মুসার মাোয়। আইআরবটর 
ইনবিবটউট অব বরসােক এন্র্ চটকসনালবে’র ওপর ওসদর আিমণ বুেক হসয়সছ, 
বকন্তু ওসদর আিমসণর শবি চ  কে ভয়ানক ো প্রমাবণে হসয়সছ চন বাবহনীর 
অস্ত্র ‘বর্সপা’র ওপর ওসদর আিমসণর প্রকৃবে চদসখ। এ এক ধরসনর চভ বেক 
ধ্বিংসলীলা। আিমণসক চকউ চদখসব না, বুঝসব না, বকন্তু চোসখর পলসক 
আস্ত্রাোর, কলকারখানা হাওয়ায় বমবলসয়  াসব। আমাসদর ‘চসার্ক’-এর প্রসটকশন 
আমসব্রলা ছাড়া এই বনরব ধ্বিংসলীলা চরাধ করার আর চকান উপায় চনই। বকন্তু 
‘চসার্ক’-এর এই প্রবেরযা বুবস্থা কেটা চদয়া  াসব, কে কে োয়োয় চদয়া 
 াসব? ধ্বিংসসর এই দদেু আসে বাড়সে বদসল চোটা দ্যবনয়ার বক হসব! সকসলর 
বনরাপত্তার একমাত্র উপায় র্. আবরসয়হ এবিং োর অস্ত্র ও েসবষণাসক ধ্বিংস করা। 
এই কাে দ্রুেই হসে হসব। বকন্তু আবরসয়হসক পাওয়া  াসব চকাোয়? চস বক 
ইস্তামু্বসলই আসছ, না বাইসর চকাোও পাবলসয়সছ? ববশাল োর লটবহরসক এে 
োড়াোবড় বাইসর চনয়া সম্ভব নয়। এটা বনবশ্চে চ , োরা ইস্তামু্বসলই আসছ। 
োছাড়া ‘চসার্ক’-এর বুাপারটার চকান চহস্তসনস্ত না কসর োরা দূসর সরসব না। 
‘চসার্ক’চকই এখন োসদর একমাত্র ভয়। চরাসমলী দ্যসেক ‘আইআরবট’র ওপর 
আিমণ কসর োরা বুসঝসছ ‘চসার্ক’-এর কাসছ োসদর অস্ত্র অেল। সুেরািং ‘চসার্ক’ 
এখন োসদর পসের একমাত্র বাধা, একমাত্র শত্রু। এ শত্রুসক চরসখ োরা চকাোও 
 াসব না। আমরা চ মন এখন র্. আবরসয়হ-সর্বভর্সদর অস্ত্র ধ্বিংস করাসকই প্রধান 
কাে ভাববছ, চেমবন ওরাও ‘চসার্ক’-এর ফমুকলা হাে করা এবিং আমাসদর 
আইআরবট ধ্বিংস কসর ‘চসার্ক’চক চশষ কসর চদয়াসকই বনশ্চয় সবসেসয় বড় ববষয় 
ভাবসছ। সামসন একটা ভয়িংকর লড়াই। লড়াইসয়র েুাসলঞ্জ োসদর মসো 
আমরাও গ্রহণ কসরবছ। বকন্তু সমস্যা হসলা, ওরা আমাসদর সব োসন, বকন্তু ওসদর 
আমরা কসয়কটা নাম ছাড়া বকছুই োবন না। ওসদর ঘাাঁবটর সন্ধান করসে না পারসল 
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আমরা ওসদর ওপর আঘাে করসে পারবছ না। র্. আবরসয়হর নাম চপলাম। এখন 
সবসেসয় বড় দরকার ওসদর ঘাাঁবটর সন্ধান পাওয়া। 

আহমদ মুসার হাে দ্য’বট োবড়র বিয়াবরিং হুইসল বঠকভাসব োকসলও 
এবিং োর দ্যই চোসখর দৃবষ্ট বঠকভাসব কাে করসলও এই সব বেন্তায় বকছুটা 
আনমনা হসয় পসড়বছল। 

বকন্তু চেনাসরল চমাস্তফার অবফস িস কসর চ সেই চস সবম্বে বফসর চপল 
সম্ভবে চেসটর চসবন্ির লম্বা স্যালুট চদসখই। 

োবড় চপছসন বনসয় চেট বদসয় চেনাসরল চমাস্তফার অবফসস প্রসবশ করল। 
োবড় বারান্দায় দাাঁবড়সয় বছল চেনাসরল চমাস্তফা। আহমদ মুসা োবড় 

চেসক নামসেই বলল, ‘বক বুাপার বম. খাসলদ খাকান, আপবনও এমন 
আপনসভালা হসয় পসড়ন? চবমালুম অবফস পার হসয়  াবার মসো এেটা?’ 

হাসল আহমদ মুসা। র্ান হাসের বুােটা বাম হাসে বনসয় চেনাসরল 
চমাস্তফার সাসে হান্র্সশক কসর বলল, ‘মাোয় এখন একটাই বেন্তা র্. চর্বভর্সদর 
নেুন বঠকানা চকাোয়?’ 

েম্ভীর হসলা চেনাসরল চমাস্তফার মুখ। বলল, ‘হ্াাঁ, এটাই চো এখনকার 
সবসেসয় বড় বেন্তা। বকন্তু বকছু সুরাহা হসলা বম. খাসলদ?’ 

দ্য’েসনই োবড় বারান্দা চেসক বারান্দার ধাপ চভসি অবফসসর বদসক 
উঠবছল। আসলা চকান বদসকই চদখা  াসি না। এলাম একটা ববষয় আসলােনার 
েসে।’ 

অবফসস ঢুসক আহমদ মুসাসক চেয়াসর ববসসয় বনসের আসসন বেসয় 
বসল। বলল, ‘বলুন বম. খাসলদ খাকান। আমরা বক করব?’ 

আহমদ মুসা মুখ খুসলবছল কো বলার েসে। োর চমাবাইল চবসে 
উঠল। 

চমাবাইল-স্ক্রীসন নামটা চদসখই আহমদ মুসা চমাবাইল মুসখর কাসছ েুসল 
বনসয় বলল, ‘আসসালামু আলাইকুম, চোসসফাইন, সব বঠক-ঠাক চো! ভাসলা 
আছ চো!’ 
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‘ওয়া আলাইকুম সালাম। আমরা ভাসলা আবছ। একটা েরুবর বুাপাসর 
চটবলসফান কসরবছ। চেবন বেফা এইমাত্র চটবলসফান কসরবছল। চপ্রবসসর্ন্ট 
প্রাসাসদ বকছু ঘটসে  াসি বসল চস োবনসয়সছ।’ ওপার চেসক বলল 
চোসসফাইন। 

‘বক ঘটসে  াসি? চকন বেবন বলসলন? বক োনসে চপসরসছন বেবন? এ 
সম্পসকক বেবন বকছু বসলসছন?’ আহমদ মুসার বেোসা। 

‘একেন বশবযকা োর ববশ্বববদুালসয় একটা চকাসক কসরন। োর 
কোবােকায় বেবন ববষয়টা আাঁে কসরসছন। োসদর ববশ্বববদুালসয় বক একটা 
অনুষ্ঠান হসব! চপ্রবসসর্ন্টসক চসখাসন চনয়া হসব। চসই সূসত্র বশযক প্রবেবনবধদল 
চপ্রবসসর্ন্ট ভবসন কসয়কবার চেসছন। চকাসক করসে আসা বশবযকা বশযক 
প্রবেবনবধ দসলর সাসে চ সব কো বসলসছন এবিং চ  বেবঠটা বেবন বদসয়সছন ো 
চেসকই োর সসন্দহ হসয়সছ।’ বলল চোসসফাইন। 

‘চেমন দ্য’একটা কো বক বেবন োবনসয়সছন, বেবঠটা বক বছল?’ আহমদ 
মুসা বেসেস করল।  

‘হ্াাঁ, বেবঠটা চেবফ বেনাসকই বদসয়বছল চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদর চবন োবলব 
বেদন নাসমর একেন প্রশাসবনক কমককেকাসক চদয়ার েসে। োসক বলা হসয়বছল, 
কার পাবককিং-এ োসদর স্বােে োনাসে আসা চপ্রাসটাকল অবফসাসরর পাসশই 
চলাকবট োকসব। োর শাসটকর চনম-বুান্র্–এ ‘চবন োবলব’ চলখা োকসব। 
হ্ান্র্সশক করার সময় োসকই বেবঠটা বদসয় বদসে হসব। চেবফ বেনা বলল, চস 
োনে চ , চপ্রবসসর্ন্ট হাউসের প্রশাসবনক কমককেকাসদর একেন ‘বি বেসরা’র 
বসল একটা সসন্দহ রসয়সছ। চবন োবলব বেদন নাসমর ‘বেদন’ শে চদসখ োাঁর 
সসন্দহ হয়। এ নামবট বহব্রু। োওরাসের একেন বীর চ াদ্ধার নাম এটা। এই 
সসন্দহ চেসকই বেবঠটা চস পসড়। বেবঠর বিবুসক োর রহস্যপণূক মসন হয়। 
বেবঠসে চলখা বছল: 

‘চবন োবলব বেদন, 
চোমার চর্বভরা, বপো, দ্য’োর বদসনর মসধু েসল 

 াসিন েুবম োন।  াওয়ার আসে একটা বুঝাপড়া হওয়া 
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দরকার। ঘুম হসল চস ভাসলা োসক। চর্ব্রা, চোমার চবান, 
আসসছ। ইবলরাে বুাপাসর চোমাসক সাবধান কসর বদবি। 

চোমার অুাবন্ট- 
এসএম বসমশন।’ 

কো চশষ করল চোসসফাইন।  
‘বেবঠটা বক উবন চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদর চবন োবলবসক বদসয়সছন?’ 

বেোসা আহমদ মুসার। 
‘বদসয়সছ। না বদসল চো বেবন সসন্দহ কসরসছ, এটা ধরা পসড় চ ে। 

বেবঠবট কবপ কসর বনসয়বছল চস।’ 
‘বেবঠ চেসক বক সসন্দহ কসরবছসলন বেবন?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘বেবন বসলসছন, ‘চর্বভরা’ বলসে চপ্রবসসর্ন্টসক বুঝাসনা হসয়সছ। 

‘বপো’ শে ‘চর্বভরা’র পসর বসায় ওর চকান অেক চনই। চপ্রবসসর্ন্টসক বনসয়ই 
বকছু ঘটসে  াসি বসল বেবন মসন কসরন। ‘চর্বভরা’ শসের মসো ‘চর্ব্রা’ 
শসেরও বভন্ন অেক আসছ।’ চোসসফাইন বলল। 

মুহূসেকর েসে ভাবল আহমদ মুসা। মসনর পাোয় চোঁসে  াওয়া বেবঠর 
কোগুসলার ওপর একবার নের বুলাল চস। বলল, ‘ধেবাদ চোসসফাইন। 
আমার মসন হয় ‘ইবলরাে’ শসেরও ববসশষ অেক আসছ। চোমার বান্ধবী ‘চেবফ 
বেনা’চকও ধেবাদ। োাঁর বলা আর চকান কো আসছ চোসসফাইন?’ 

‘আমার বুবঝ চকান কো চনই? চেবফর কোই শুধু শুনসে োি চ !’ 
হাবস োপসে োপসে কোটা বলল চোসসফাইন, বুঝল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসার মুসখও হাবস ফসুট উঠল। বলল, ‘আবম চোসসফাইসনর 

কো শুসনবছ, চেবফর নয়।’ 
‘বকন্তু আবম চো চেবফ’র কো বলবছ।’ চোসসফাইন বলল। 
‘বকন্তু মধুর কেটা চোসসফাইসনর, ভাষাও চোসসফাইসনর, ববষসয়র 

কো বাদ দাও।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ াক, প্রশিংসার দরকার চনই। চোমার প্রসশ্নর েবাব বদবি। বকন্তু েুবম 

এখন চকাোয়?’ বলল চোসসফাইন। 
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‘চেনাসরল চমাস্তফার অবফসস।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘কয়টা বাসে এখন?’ চোসসফাইসনর বেোসা। 
ঘবড়র বদসক না োবকসয়ই আহমদ মুসা বলল, ‘আেসক বকন্তু বঠকই 

লাসি আসব। শেক হসলা চোমার চদয়া ইনফরসমশন খুবই গুরুত্বপূণক, এ সম্পবককে 
েরুবর বকছুসে েবড়সয় না পড়সল বঠকই আমাসক লাসির চটববসল পাসব।’ হাসসে 
হাসসে বলল আহমদ মুসা।  

ওপার চেসক উত্তর আসসে একটু চদবর হসলা। মূহূেক পসরই চশানা চেল 
চোসসফাইসনর কেস্বর। বলল, ‘লাসির কো বসলা না, আসসে পারসব না। 
অনুসরাধ, লািটা বঠক সমসয় চখসয় বনও। আর বর্নার চেসক বকন্তু ছুবট চনই, মসন 
চরখ।’ 

‘বনয়ন্ত্রসণর রবশটা চো এমন কসর টানা চদসখ? নেুন মসন হসি।’ বলল 
আহমদ মুসা। োর মুসখ হাবস। 

‘চকন, বয়স বাড়ার সাসে সাসে স্বােক বুবি বাড়সব না?’ বলল 
চোসসফাইন। োর কে েম্ভীর। 

‘চোমার স্বােক বেন্তা কে আসছ আবম ো োবন। বল চো বুাপার বক?’ 
‘বলব না, েুবম বর্নাসর এসসা।’ চোসসফাইন বলল ওপার চেসক। 
েম্ভীর হসলা আহমদ মুসা। বলল, ‘চোসসফাইন, এেটা সময় আমাসক 

অশাবন্তসে রাখসে পারসব েুবম?’ 
চোসসফাইসনর উত্তর এসলা একটু চদবরসে। বলল, ‘েুবম এখন 

 ুিসযসত্র। আসবেসক এেটা প্রশ্রয় চদওয়া বঠক হসি না। আবম...।’ 
চোসসফাইসনর কোর মাঝখাসনই আহমদ মুসা বলল, ‘এসক আসবে 

বসলা না চোসসফাইন। এ আত্মা ও অবস্তসত্বর আকুবে।’ 
‘স্যবর! আমার এ কোর অেক- প্রবে পদসযসপ চোমাসক স্বাভাববক, 

সসেেন ও সাবধান োকসে হসব। েুবম এমন একটা পসে, চ খাসন েীবন ও মৃেুু  
এক সাসে...।’ 

আসবসে রুি হসয় চেল চোসসফাইসনর েলা। কো আটসক চেল োর। 
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বকন্তু সিংসে সিংসেই চস বনসেসক সামসল বনসয় েলাটাসক স্বাভাববক করার 
চেষ্টা কসর বলল, ‘আেসকর বদনটা চকান্ বদন বলে?’ 

‘আে...?’ হঠাৎ সসেেন হসয় স্মবৃের সন্ধাসন লােল আহমদ মুসা। 
বকছুটা ববব্রে হসয় উঠল চস। 

চোসসফাইনই আহমদ মুসাসক উদ্ধার করসে এবেসয় এসলা। বলল, 
‘কসয়ক বছর আসের এক সুন্দর অপরাহ্ন, পুাবরসসর এক মসবেদ...।’ 

‘স্যবর, আর বসলা না চোসসফাইন। এবদন চো চভালার নয়। ভুবলবন চো 
এর আসে। আে ভুললাম বক কসর এই বপ্রয় বদনটাসক! চোমার চটববসল চমসহদীর 
রিংটা চদসখও আমার মসন পড়া উবেে বছল। ধেবাদ চোমাসক। আবম আসবছ।’ 

‘আবার েুবম আসবেসক বড় করছ। না, েুবম আসসব না এখন। চোমার 
সামসন চ  কাে ো আমাসদর বুাবিেে স্বাসেকর চেসয় অসনক বড়। সকাসল 
চোমাসক ববলবন োর কারণও এটাই। আবম বর্নাসর চোমার অসপযা করসবা।’ 
বলল চোসসফাইন। 

‘ধেবাদ চোসসফাইন। সবেুই সািংঘাবেক চোলকধাাঁধায় পসড়বছ। 
সমাধানটা চদখা  াসি খুব কাসছ, বকন্তু চকান পে আমরা পাবি না। োহসল 
এখনকার মে এটুকুই।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘অসমসয় চোমার অসনকটা সময় বনসয়বছ। দ্যিঃবখে। চখাদা হাসফে! 
আসসালামু আলাইকুম।’ বলল চোসসফাইন। 

‘বকন্তু আবম আনবন্দে হসয়বছ। ওয়া আলাইকুম সালাম।’ 
আহমদ মুসা কল অফ করসেই উৎকবেে চেনাসরল চমাস্তফা বলল, 

‘স্যবর বম. খাসলদ খাকান, মুার্ামসক কষ্ট বদসবন না। আমাসদর অপরাধী করসবন 
না।’ 

একটু োমল। বলল আবার সিংসে সিংসেই, ‘বম. খাসলদ খাকান, মুার্াম 
বক েেু বদসলন। চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাদ, বেবঠ, সসন্দহ ইেুাবদ সব কো শুনলাম। 
বকছুই বুঝলাম না।’ চেনাসরল চমাস্তফার চোসখ-মুসখ এবার স্পষ্ট উসিে। 

‘গুরুের বকছু েেু বদসয়সছ। চপ্রবসসর্ন্ট হাউসের একেন কমককেকার 
কাসছ একটা বেবঠ পাঠাসনা হসয়সছ। বেবঠটা রহস্যপণূক।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘বেবঠসে বক বছল চসটা বক োনা চেসছ?’ দ্রুে কসন্ঠ বলল, চেনাসরল 
চমাস্তফা। 

‘বেবঠটা চছাট। আমাসক বসলসছ। বলখুন, আবম বলবছ।’ 
‘ধেবাদ’ বসল চেনাসরল চমাস্তফা একটা চনাট পুার্ চটসন বনল। 

আহমদ মুসা বলসল বলসখ চফলল চেনাসরল চমাস্তফা। 
চলখার পর বলল, ‘হ্াাঁ, বম. খাসলদ খাকান, চবন োবলব বেদনসক আবমও 

বেনসে পারবছ। চস চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদর প্রশাসন ববভাসের কমকোরী বুবস্থাপনা 
শাখার একেন কমককেকা।’ 

‘চস বক ইহুবদ?’ বেোসা আহমদ মুসার। 
প্রশ্ন শুসন বববস্মে চোসখ োকাল চেনাসরল চমাস্তফা আহমদ মুসার বদসক। 

বলল, ‘না চো, চস ইহুবদ নয় চো!’ 
‘বকন্তু োর নাসমর ‘বেদন’ শেটা বহব্রু, ইহুবদরাই শুধু বুবহার কসর 

োসক।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘চকান অেক আসছ এ শসের?’ 
‘োওরাসে উবল্লবখে একেন চ াদ্ধার নাম এটা।’ বলল আহমদ মুসা। 
ববস্ময় ববমূঢ় চোসখ বকছুযণ চেসয় োকল চেনাসরল চমাস্তফা। একটু পর 

বলল, ‘অেে চস বসলবছল বসবরয়ার এক গ্রাসমর নাম বেদন। ওটা বছল োর 
পূবকপরুুসষর বাসস্থান। পূবকপুরুসষর স্মবৃে বহসসসবই োরা নাসমর সাসে এই নাম 
বুবহার কসর োসক।’ 

মুহূসেকর েসে চেসমই আবার বসল উঠল, ‘দ্যবনয়াটা বড় অসরল। ধীসর 
ধীসর আমার কাসছ স্পষ্ট হসি বম. খাসলদ খাকান চ , আমরা মুসলমানরা ছাড়া 
দ্যবনয়ার সবাইসকই চদখবছ ধমকসক রােননবেক চযসত্র বুবহাসরর চযসত্র দারুন 
চম লবাদী। ওসমানীয় বখলাফে আমসল আমাসদর েুরসে মুসলমানসদর চেসয় 
খৃষ্টান প্রোসদরসকই চববশ সু্স াে-সুববধা চদয়া হসো। আর আমাসদর আেসকর 
নবু েুরসে ধমকবনরসপযোর স্বাসেক ইসলাম বনবকাবসেই হসয়বছল। বকন্তু আমরা ধমক 
ছাড়সলও ওরা বকন্তু চদখবছ ওসদর ধমক ছাসড়বন।  াক, আসুন, বেবঠর বদসক 
মসনাস াে বদই।’ 
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বেবঠর ওপর নের বুলাল চেনাসরল চমাস্তফা। বলল, ‘সবেুই বেবঠটা 
রহস্যপণূক। এই রহস্য চেসক একটা বেবনস পবরষ্কার, এই বেবঠর চপছসন চকান 
ষড় ন্ত্র আসছ অবশ্যই। বেবঠর কসয়কবট ববষয় পবরষ্কার হসল রহস্যটা বুঝা  াসব। 
চবন োবলব বেদসনর ‘বপো’ চক বা বক, ‘বুঝাপাড়া’ বলসে বক বুঝাসনা হসয়সছ, 
‘ইবলরাে’ বক ইেুাবদ। আপবন বকছু বুঝসছন, বম. খাসলদ খাকান?’ 

‘আবমও বেন্তা করবছ।  ার কাসছ েেু এসসসছ বেবন বকছু ক্লু বদসয়সছন। 
বসলসছন; ‘বপো’ শসের চকান অেক চনই। চেমবন আমার চবান শসেরও চকান অেক 
চনই। কারণ ‘চবান’ শে ‘বপো’র মসো ‘চর্ব্রা’ শসের পসর বসসসছ। ‘বপো’ ও 
‘চবান’  বদ অনেকক শে হয়, োহসল ‘চর্বভরা’, ‘ চর্ব্রা’ শসের বনশ্চয় চকান অেক 
আসছ। ‘বেদন’ ও ‘ইবলরাে’ শে বহব্রু। ‘চর্বভরা’ ও ‘চর্ব্রা’ বনশ্চয় বহব্রু শে। 
এ দ্যবট শসের অেক োনা দরকার। বহব্রু বর্কশনারী বনশ্চয় আপনার অবফসস 
আসছ।’ 

সিংসে সিংসে চেনাসরল চমাস্তফা উসঠ বেসয় বহব্রু বর্কশনাবর বনসয় এসলা। 
বসস বর্কশনাবর চেসক শে দ্য’বট খুাঁসে চবর করল। বলল, ‘হ্াাঁ, বম. 

খাসলদ খাকান, ‘চর্বভরা’ শসের অেক আশ্রম, আশ্রয় এবিং ‘চর্ব্রা’ শসের অেক 
চম মাবছর ঝাাঁক। আর ‘বেদন’ শসের অেক আপবন চো বসলসছনই। ‘ইবলরাে’ শে 
আপনার োনা। ওটার অেক বক?’ 

‘ইবলরাে’ অেক ‘চোপন’।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ববদঘুসট’ সব অেক! বেবঠটার অেক োহসল বক দাাঁড়াসি বম. খাসলদ 

খাকান?’ বেোসা চেনাসরল চমাস্তফার। 
আহমদ মুসা একটু ভাবল। বলল, ‘চোমার আশ্রয় দ্য’োর বদসনর মসধু 

েসল  াসি েুবম োন।  াওয়ার আসে একটা বুঝাপাড়া হওয়া দরকার। ঘুম হসল 
চস ভাসলা োসক। চম মাবছর ঝাাঁক আসসছ। চোপন বুাপাসর চোমাসক সাবধান 
কসর বদবি।’ বেনবট বহব্রু শসের অেক পাওয়ার পর এই দাাঁড়াসি বেবঠর বিবু। 
ব বন এই েেুটা বদসয়সছন, োর বিবু হসলা বেবঠর ‘চর্বভরা’ বা ‘আশ্রয়’ শসের 
অেক ‘চপ্রবসসর্ন্ট’। এবদক চেসক ‘বুঝাপড়া’ ও ‘ঘুম’ ববষয়বট চপ্রবসসর্সন্টর সাসে 
সম্পবককে। এখন প্রশ্ন হসলা: ‘বুঝাপড়া’, ‘ঘুম’ বলসে বক বুঝাসনা হসয়সছ? আর 
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পরবেকী দ্যই বাসকুর ‘চম মাবছর ঝাাঁক’ ও ‘চোপন বুাপার’ ববষয় দ্যবটও 
রহস্যপণূক।’ 

‘চপ্রবসসর্সন্টর সাসে চবন োবলব বেদসনর বক বুঝাপড়া হসে পাসর! বনশ্চয় 
এটা চকান ষড় ন্ত্র। আর চশসষর ‘চোপন বুাপার’টাও চসই ষড় ন্ত্র। বকন্তু ‘ঘুম’ 
আর ‘চম মাবছর ঝাাঁক’ বলসে বক বুঝাসি?’ 

োমল চেনাসরল চমাস্তফা। 
‘আসল ববষয় সম্ভবে এই শে দ্য’বটর অসেকর মসধু বনবহে রসয়সছ।’ 
বসল োমল আহমদ মুসা। 
চসাফায় ো এবলসয় বদল আহমদ মুসা। অধকসবাো োর চোখ। েভীর 

ভাবনার ছাপ োর চোসখ- মুসখ। 
হঠাৎ চসাো হসয় বসল আহমদ মুসা। োকাল চেনাসরল চমাস্তফার 

বদসক। বলল, ‘বম. চেনাসরল, ‘বুঝাপড়া’ বুাপারটা  বদ োর যবে করার চকান 
ষড় ন্ত্র হয়, োহসল ‘ঘুম’ ও ‘চম মাবছর ঝাাঁক’ চসই যবে করার অস্ত্র হসে পাসর। 
চ  ধরসনর ‘যবে’ করা হসব, চসই ধরসনর অস্ত্র হসব। এখন প্রশ্ন হসলা, বক ধরসনর 
যবে করসে োয়? আমার মসন হসি, োাঁসক বকর্োপ করার চেষ্টা করা হসব। 
আর...।’ 

‘বকর্োপ? চপ্রবসসর্ন্টসক!’ আহমদ মুসার কোয় বাধা বদসয় বলল 
চেনাসরল চমাস্তফা। োর দ্য’চোখ ছানাবড়ার মসো ববসফাবরে! 

একটু সামসল উসঠই চেনাসরল চমাস্তফা আবার দ্রুে কসন্ঠ বসল উঠল, 
‘এমন সািংঘাবেক বেন্তাটা আপনার চকন এসলা?’ 

‘চদখুন, ইবেমসধু ওরা োসদর লযু অেকসনর েসে দ্য’বট বকর্োসপর 
আশ্রয় বনসয়সছ। েৃেীয় প্রসেষ্টাও বকর্োসপরই হসে পাসর। বড় চকান 
বভবভআইবপসক বকর্োপ োসদর লযু অেকসনর েসে সহে। আর চপ্রবসসর্ন্ট 
হসে পাসরন োসদর সবসেসয় মূলুবান বশকার, লযু অেকসন  া হসব অবুেক।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘আপনার কোয়  ুবি আসছ।’ শুকসনা কসন্ঠ বলল চেনাসরল চমাস্তফা। 
োর চোখ- মুখ চেসক রি চ ন সসর চেসছ। োসক ফুাকাসস চদখাসি। 
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কোটা চশষ কসর মুহূসেকর েসে চেসমই আবার বলল, ‘োহসল, ‘ঘুম’ ও 
‘চম মাবছর ঝাাঁক’ বলসে বক বুঝাসনা হসয়সছ?’ 

‘োসদর অেীসের দ্য’বট বকর্োসপই োরা চক্লাসরাফরম োেীয় 
সিংোসলাপকারী বস্তু বুবহার কসরসছ। চপ্রবসসর্সন্টর চযসত্রও এটাই ঘটসে পাসর। 
‘ঘুম’ শেবট আবম মসন কবর, এরই ইিংবেে বদসি।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘োর মাসন চকানওভাসব সিংোহীন কসর োসক বকর্োপ করা হসব? 
‘চম মাবছর ঝাাঁক’ কোটার বক অেক দাাঁড়াসি?’ বলল অবস্থর কসন্ঠ চেনাসরল 
চমাস্তফা। 

‘বেবঠর ‘ঘুম’ শসের ইিংবেে এ রকমই বলসছ। আমার মসে ‘চম মাবছর 
ঝাাঁক’ হসে পাসর চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদ প্রশাসন ববভাসে কমকরে চসই চবন োবলব 
বেদনসক োসদর ষড় ন্ত্র বাস্তবায়সন সাহা ু বদসে আসসব োরা।’ বলল আহমদ 
মুসা। 

‘োর মাসন এটা একটা পবরপূণক ষড় ন্ত্র! ওরা আাঁট-ঘাট চবাঁসধ চলসেসছ। 
আমাসদর মসন হসি, চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদ বেদসনর মসো, চসই প্রসটাকল 
অবফসাসরর মসো োসদর আরও চলাক অনুপ্রসবশ কসর োকসে পাসর। এে বড় 
ষড় ন্ত্র একার পসয সম্ভব নয়।’ 

োমসলা চেনাসরল চমাস্তফা। োর শুষ্ক কন্ঠ কাাঁপবছল। 
চেসমই আবার বসল উঠল, ‘এখবন প্রধানমন্ত্রী ও চপ্রবসসর্সন্টর অবফসসক 

োনাসে হসব। বম খাসলদ খাকান, এখনই আমাসদর বকছু করা দরকার। বকন্তু বক 
করা দরকার? ষড় ন্ত্র কে দূর এবেসয়সছ চক োসন!  বদ বকছু...।’ 

কন্ঠ আপনাসেই চেসম চেল চেনাসরল চমাস্তফার। 
‘বেবঠর  া বিবু োসে চপ্রবসসর্ন্ট আিংকারা  াওয়ার আসেই োরা ঘটনা 

ঘটাবার চেষ্টা করসব।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘োর মাসন চ  চকান সময় ঘটনা ঘটসে পাসর। োবরখ চঘাষণা করা 

হয়বন। বকন্তু এ সপ্তাসহই বেবন আিংকারা  াসবন। োর মাসন আর োর বদন বাবক। 
খুব চববশ ভাবার সময় চনই। এখন বলুন, বক করব আমরা? আমাসক এখবন 
একবার প্রধানমন্ত্রীর অবফসস চ সে হসব।’ চেনাসরল চমাস্তফা বলল। 
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‘দ্যবট কাে এখবন করুন। এক. চম মাবছর ঝাাঁক মাসন বাইসরর চলাক 
 াসে চকান পবরেসয়ই চকানভাসবই চভেসর ঢুকসে না পাসর, চসটা বনবশ্চে করুন। 
দ্যই. চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসসসদর েীফ অব িাফসক বলুন, বেবন চ ন চবন োবলব 
বেদনসক চোসখ চোসখ রাসখন অেবা োসক চগ্রফোরও করসে পাসরন। আপবন 
প্রধানমন্ত্রীর ওখাসন  ান, বকন্তু আমাসক এখনই চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদ  াবার বুবস্থা 
কসর বদন। প্রধানমন্ত্রীর ওখান চেসক আপবনও চসখাসন আসুন।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

চকান কো না বসল চেনাসরল চমাস্তফা অয়ারসলস েুসল বনল। চপ্রবসসর্ন্ট 
প্রাসাসদর েীফ অব িাফ ইসমে ইউসুফ ইনুনুর সাসে সিংস াে বনসয় সালাম বদসয় 
বলল, ‘আবম চেনাসরল চমামস্তফা কামাল। চবন োবলব বেদন চকাোয়?’ 

সালাম বনসয় ওপার চেসক ইসমে ইউসুফ ইনুনু বলল, ‘স্যার, আে 
চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদর ইন্টারনাল িাফসদর বাবষকক চেট টুসেদার। চবন োবলব 
বেদন ওখাসনই চেসছ। আবমও  াব। োসক দরকার স্যার?’ 

‘না। চশান, োসক সাবকযবণক নেরদাবরসে রাখ। আর চপ্রবসসর্সন্টর 
সাবকযবণক পাসসকানাল বসবকউবরবট বাবড়সয় দাও। আর উবন এখাসন োকা প কন্ত 
আোমী কসয়কবদন দশকনােকীসহ সব রকম চপ্রাগ্রাম বাবেল কসর দাও। বম. খাসলদ 
খাকান চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদ  াসিন। োর প্রসয়ােন অনূসাসর োসক সহস াবেো 
কসরা। একটু পসর আবমও আসব।’ চেনাসরল চমাস্তফা বলল। 

‘আপনার বনসদকশ পাবলে হসব স্যার। আে সকাসল চপ্রবসসর্ন্ট 
ইউবনভাবসকবট অব চটকসনাসলাবেসে একটা চপ্রাগ্রাম কসরসছন। কসয়কটা 
সাযাৎকার ছাড়া সামসনর কসয়কবদন বড় চকান চপ্রাগ্রাম চনই।’ বলল ইসমে 
ইউসুফ ইনুনু। 

‘মাননীয় চপ্রবসসর্সন্টর আেসকর চপ্রাগ্রামটা ভাসলা হসয়সছ। বেবন এখন 
চকাোয়?’ চেনাসরল চমাস্তফা বলল। 

‘উবন চরসি আসছন। একবার হয়সো অনুষ্ঠাসনও আসসবন।’ বলল 
ইসমে ইউসুফ ইনুনু। 
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‘বঠক আসছ সাবধান চেক। বম. খাসলদ খাকান  াসিন?’ চেনাসরল 
চমাস্তফা বলল। 

‘স্যার, বকছু বক ঘসটসছ? চকান বকছুর আশিংকা আসছ?’ বলল ইসমে 
ইউসুফ ইনুনু। 

‘চ  চকান সময় চ  চকান বকছু ঘটসে পাসর। আবার নাও ঘটসে পাসর। 
বকন্তু ঘটসব এটা সামসন বনসয়ই এুালাটক োবক আমরা।’ চেনাসরল চমাস্তফা বলল। 

‘অবশ্যই স্যার।’ 
‘ধেবাদ।’ বসল সালাম বদসয় কল অফ কসর বদসয়ই চেনাসরল চমাস্তফা 

আহমদ মুসার বদসক চেসয় বলল, ‘োহসল বম. খাসলদ খাকান, আবম উঠবছ।’ 
‘আবমও উঠব। বকন্তু চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদর একটা চল-আউট আবম োই, 

েনাব।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘অবশ্যই এটা আপনার চদখা উবেে।’ 
বসলই চেনাসরল চমাস্তফা কবম্পউটার চেসক চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদর একটা 

চল-আউসটর বপ্রন্ট চবর কসর আহমদ মুসার হাসে বদসয় বলল, ‘চখলাফে আমসলর 
চদালমাবাবস পুাসলসই এখন চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাদ। চপ্রবসসর্ন্ট  খন ইস্তামু্বসল 
োসকন, েখন এই প্রাসাসদই বেবন উসঠন। আসের চল-আউসটর বড় ধরসনর চকান 
পবরবেকন হয়বন। আপবন চদখুন, চকান বকছু প্রশ্ন োকসল ইসমে ইউসুফ ইনুনু 
উত্তর বদসে পারসব।’ 

‘ধেবাদ’ বসল আহমদ মুসা উসঠ দাাঁড়াল। 
উসঠ দাাঁড়াল চেনাসরল চমাস্তফাও। 
দ্য’েসন এক সাসেই চববরসয় এসলা। 
োবড় বারান্দায় চনসম আহমদ মুসার সাসে হ্ান্র্সশক কসর বনসের 

োড়ীর বদসক এসোসে বেসয়ও েমসক দাাঁবড়সয় বলল, ‘বম. খাসলদ খাকান, সবেুই 
আবম উবিগ্ন চবাধ করবছ। ওসদর হাে চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদর চভেসরও প্রসবশ 
কসরসছ।’ 

‘আল্লাহ হাসফে, চেনাসরল চমাস্তফা।’ 
বসল আহমদ মুসা বনসের োবড়র বদসক এসোসলা। 



বসফরাসস ববসফারণ  102 

 

 
 
 
চপ্রবসসর্ন্ট প্রাসাসদর চেসট আহমদ মুসার োবড় চব্রক করসেই একেন 

চলাক, চোসয়ন্দা অবফসারই হসব, ছুসট এসলা আহমদ মুসার োড়ীর োনালায়। 
আহমদ মুসা বনসের আইবর্ কার্ক োসক চদখাসেই চস স্যালুট বদসয় সসর দাাঁবড়সয় 
ইিংবেসে চেট খুসল বদসে বলল। 

আহমদ মুসার োবড় কার পাসকক দাাঁড়াসেই একেন চপ্রাসটাকল অবফসার 
ছুসট এসলা। আহমদ মুসার োবড়র দরো খুসল স্বােে োবনসয় বলল, ‘ইনুনু স্যার 
বুস্ত হসয় পসড়সছন, আবম চপ্রাসটাকল অবফসার আহমদ েুঘবরল।’ 

আহমদ মুসা োবড় চেসক চববরসয় এসলা। 
হাাঁটসে লােল চপ্রাসটাকল অবফসার আহমদ েুঘবরসলর সাসে। 
কার পাসককর পসর চপ্রবসসর্ন্ট ভবসনর মূল ফটক। ফটসক ববর্ েুাবনিং 

এর বুবস্থা আসছ। েুাবনিং চমবশসনর চভের বদসয়ই সকলসক চ সে হয়। 
বকন্তু চপ্রাসটাকল অবফসার আহমদ মুসাসক পাসশর গ্রীল চেট বদসয় বনসয় 

চেল চ  চেট শুধু চপ্রবসসর্ন্টই বুবহার কসরন। 
প্রাসাসদ প্রসবশ করল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা প্রাসাসদর আসশপাসশ  াসদরই চদখল, োসদর মসধু একটা 

ত্রস্ত ভাব। 
‘আপনাসদর চ  বাবষকক চেট টুসেদার হবিল, চসটা বক েলসছ? বম. 

ইসমে ইউসুফ ইনুনু বক ঐখাসনই বুস্ত?’ চপ্রাসটাকল অবফসারসক বেসেস করল 
আহমদ মুসা। 

‘স্যার, মহামাে চপ্রবসসর্ন্ট হঠাৎ কসর অসুস্থ হসয় পসড়সছন। বেবন চেট 
টুসেদার অনুষ্ঠসন আসবছসলন। আসার পসে হঠাৎ সিংো হাবরসয় চফসলন। োাঁসক 
সিংো হাবরসয় পসড় চ সে চদসখ োর বপএস ও োরেন বসবকউবরবট অবফসারও 
সিংো হাবরসয় চফসলন। ইনুনু স্যার খবর চপসয় ছুসট  ান। বেবন চবন োবলব 



বসফরাসস ববসফারণ  103 

 

বেদনসক র্ািার র্াকার েসে পাবঠসয় বদসয় কসয়কেনসক বনসয় ধরাধবর কসর 
চপ্রবসসর্ন্টসক োর কসয বনবিসলন। আবম েখন এসসবছ আপনাসক বরবসভ...।’ 

চপ্রাসটাকল অবফসাসরর কো শুসন আহমদ মুসা একবাসর বজ্রাহসের 
মসো হসয় চেল। প্রবল উসিে-আেিংসকর ছায়া চনসমসছ োর চোসখ। রহস্যময় 
চসই বেবঠর ‘ঘুম’-এর কো োর মসন পসড়সছ। মুহূসেকর েসে স্তব্ধ হসয় দাাঁবড়সয় 
পসড়বছল চস। 

পরযসণই সবম্বৎ বফসর চপসয় প্রায় বেৎকার করার মসো কসন্ঠ বলল, 
‘আমাসক চপ্রবসসর্সন্টর কাসছ বনসয় েল। চসখাসন বম. ইনুনুও বনশ্চয় আসছন। 
েসলা, চদ ড় দাও।’ 

চপ্রাসটাকল অবফসার একবার আহমদ মুসার বদসক োবকসয় চদ ড় বদল। 
আহমদ মুসাও োর বপছসন চদ ড়াসি। 

চদ ড়াবার পসেই আহমদ মুসা এক োয়োয় চদখসে চপল পাাঁে বুবি 
সিংোহীন অবস্থায় পসড় আসছ। োরেন অস্ত্রধারী, একেন বনরস্ত্র। 

আহমদ মুসা েমসক দাাঁড়াসলা। বলল চপ্রাসটাকল অবফসারসক লযু কসর, 
‘এাঁরাই বক চপ্রবসসর্সন্টর বপএস ও পাাঁে েন বসবকউবরবট?’ 

চপ্রাসটাকল অবফসারও েমসক দাাঁবড়সয়সছ। বলল, ‘হ্াাঁ, স্যার।’ 
আহমদ মুসা বসস পসড় একেসনর নাসকর কাসছ মুখ বনসয় েন্ধ শুাঁকার 

চেষ্টা করল। 
েন্ধ শুাঁসকই েমসক উঠল চস।  া সসন্দহ কসরবছল। োসদর সিংোহীন 

কসর রাখা হসয়সছ। চ  েন্ধটা চপল ো এক ধরসনর চক্লাসরাফরম োেীয় েুাস। 
এর দববশষ্টু হসলা দূর চেসক ফায়ার কসর েুাসটা বাোসস ছবড়সয় বদসল এক চেসক 
বেন বমবনসটর মসধু চকউ এর সিংস্পসশক এসল চস ধীসর ধীসর বেন চেসক পাাঁে 
বমবনসটর মসধু সিংো হাবরসয় চফসল। বুাপারটা মানুসষর কাসছ অসুস্থ হসয় পড়ার 
মসো চদখায়। আহমদ মুসা বনবশ্চে হসলা, এটা চবন োবলব বেদনসদরই কাে। 
োহসল চপ্রবসসর্সন্টর বক অবস্থা? ওরা চক্লাসরাফরম বাোসস ছবড়সয় বদসয় েুপ কসর 
অবশ্যই বসস চনই। োহসল বক কসরসছ ওরা? 

আহমদ মুসা উসঠ দাাঁড়াল। 
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উসিসে আিন্ন োর মুখ। চপ্রাসটাকল অবফসারসক বলল, ‘েল। 
চপ্রবসসর্ন্টসক চকাোয় বনসয়  াওয়া হসয়সছ?’ 

আবার ছুটসে লােল চপ্রাসটাকল অবফসার আহমদ েুঘরীল। 
োরা প্রসবশ কসরসছ চপ্রবসসর্সন্টর চরবসসর্বেয়াল উইিং-এ। 
চপছসন পাসয়র শে শুসন মুখ ঘুবরসয় চদখল, চপাশাক পরা কসয়কেন 

বসবকউবরবটর চলাক ছুসট আসসছ। 
আরও বকছুটা এবেসয় সুন্দর সাোসনা একটা লাউঞ্জ পার হসয় কসয়কটা 

ঘসরর একটা সুন্দর ব্ল্ক চদখসে চপল। 
চলারটা বেন েলায় হসে পাসর। 
চপ্রাসটাকল অবফসার বলল, ‘ঘরগুসলার সবই চপ্রবসসর্সন্টর শয়নকয। 

বববভন্ন সময় বববভন্ন শয়নকসয বেবন োসকন।’ 
ঘসরর সামসন বেনেন চলাকসক দাাঁড়াসনা এবিং োরবট চদহ পসড় োকসে 

চদখল। 
আরও কাসছ এবেসয় োরা চদসখ বুঝল োরবট চদহই সিংোহীন। 
চপ্রাসটাকল অবফসার বলল, ‘স্যার, চপ্রবসসর্ন্টসক  ারা ধরাধবর কসর 

বনসয় এসসবছল, চসই েীফ অব িাফ ইসমে ইউসুফ ইনুনু ও আরও োরেন 
বসবকউবরবটর চলাকও সিংোহীন পসড় আসছ। 

আহমদ মুসারা চপ সছ চেল চসখাসন। 
আহমদ মুসা দাাঁবড়সয়ই দাাঁড়াসনা বেনেসনর বদসক চেসয় প্রশ্ন করল, 

‘চপ্রবসসর্ন্ট চকাোয়? দ্রুে ও শি কন্ঠ আহমদ মুসার। 
চপছন চেসক চদ সড় আসা বসবকউবরবটর চলাক এসস দাাঁবড়সয়সছ। োরাও 

শুনসে চপল আহমদ মুসার প্রশ্ন। 
বেনেসনর একেসনর হাসে র্ািারী বুাে। চসই বলল, ‘বম. বেদন 

আমাসক র্াকসে বেসয়বছল অসুস্থ চপ্রবসসর্ন্টসক এসস চদখার েসে। আমরা এসস 
চপ্রবসসর্ন্টসক পাইবন। এাঁসদর পাাঁেেনসক সিংোহীনভাসব পসড় োকসে চদখসে 
চপলাম। চপ্রবসসর্সন্টর পাসসকানাল িাফ এসস বলল, মুসখ েুাস মাে লাোসনা 
র্ািাসরর মসো এুাসপ্রান পরা োরেন চলাক চপ্রবসসর্ন্টসক েুসল বনসয় চেসছ।’ 
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োমল র্ািার, চস ইিংবেে কসর চপ্রবসসর্সন্টর পাসসকানাল িাফসক 
চদবখসয় বদসয়বছল। 

‘চকাোয় েুবম োসদরসক চদখছ?’ আহমদ মুসার প্রশ্ন চসই পাসসকানাল 
িাফসক উসেশ্য কসর। 

‘বলফসটর বদসক বনসয়  াবিল।’ বলল চলাকবট। 
‘েুবম চেন োসদর?’ 
‘না।’ 
‘েুবম োসদর ফসলা করবন, অন্তে চেট প কন্ত?’ বেোসা আহমদ মুসার। 
‘স্যার, আমাসক ওরা বলল, আমরা চপ্রবসসর্ন্টসক বনসয়  াবি। েুবম বেসয় 

র্ািারসক চর্সক আন। বেবন অববশষ্টসদর বুবস্থা করসবন। আবম সিংসে সিংসেই 
র্ািাসরর চখাাঁসে েসল  াই। র্ািারসক না চপসয় দ্রুে এখাসন বফসর এসস চদবখ 
র্ািার সাসহব এখাসন।’ 

আহমদ মুসা পাসশ এসস বসবকউরবটর চলাকসদর একেনসক বলল, 
‘আপনারা বনশ্চয় বনসের বসবকউরবট কুাম্প চেসক এসসসছন। সিংোহীন 
চপ্রবসসর্ন্টসক বনসয় বনশ্চয় চকউ বনসে নাসমবন? আমরা বনে চেসক আসলাম। 
আমরা এটা চদবখবন।’ 

‘চেসটর বদসক  াবার পসেই আমাসদর কুাম্প। চকউ বনসে  ায়বন।’ 
‘আর চকান চেট চনই?’ বেসেস করল আহমদ মুসা। 
‘আসছ, বকন্তু চসগুসলা পামকাসনন্টবল বন্ধ। বন্ধ োকসলও চস 

চেটগুসলাসেও পাহারা আসছ।’ বলল বসকুউবরবটসদর একেন। 
‘বকন্তু চেটগুসলা চো চকউ খুলসেও পাসর!’ বলল আহমদ মুসা। 
আমাসদর বসবকউবরবট অবফস চেসক চেটগুসলাসক সাবকযবণক মবনটর 

করা হয়। আমরা এখাসন আসার আে প কন্ত চেটগুসলা আমাসদর প কসবযসণ বছল। 
বকন্তু চসবদসক চকউ  ায়বন।’ 

আহমদ মুসা এবার োকাল র্ািার ও পাসসকানাল িাফ চলাকটার 
মাঝখাসন দাাঁড়াসনা চলাকটার বদসক। আহমদ মুসা বনবশ্চে এই চলাকটাই চবন 
োবলব বেদন। েবু আহমদ মুসা বেসেস করল, ‘আপবনই বক চবন োবলব বেদন?’ 
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চলাকবট ভীে ও বববস্মে চোসখ োকাল আহমদ মুসার বদসক। বলল, ‘বে 
স্যার।’ 

‘ওরা চকান্ বদসক চ সে পাসর বম. বেদন?’ 
‘আবম বকছুই বুঝসে পারবছনা স্যার। র্ািার আনসে বেসয়বছলাম। এসস 

চদবখ এই অবস্থা।’ বলল বেদন। 
‘চেটগুসলা ছাড়া বাবড় চেসক চবরুসনার আর চকান পে আসছ?’ 
‘আবম োবন না স্যার। আমার মসন হয় চস রকম চকান বুবস্থা চনই।’ 

বলল বেদন মুখটা বনেু চরসখই। 
‘োহসল ওরা চেল চকান্ বদক বদসয়?’ বলল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা এখাসন আসার আসে োড়ীসে বসস  েটা সম্ভব প্রাসাসদর 

চল-আউসটর ওপর নের বুবলসয়সছ। গ্রাউন্র্ মাসন ফািক চফে চল-আউসটর 
দবযন-পূবক চকাসণর বদসক এক োয়োয় বনম্নমুখী একটা এুাসরা আাঁকা আসছ। এ 
ধরসনর এুাসরা চল-আউসটর অে আর চকাোও চনই। আর চপ্রবসসর্সন্টর 
শয়নকসযর চ  ব্ল্ক, ো প্রাসাসদর দবযণ-পূবক এলাকাসেই। এখান চেসক 
বসফরাসসর পাবন ও েীর খুব চববশ দূসর নয়। চল-আউসটর েীরটা এই দবযণ-পূবক 
এলাকায় সুবনবদকষ্টভাসব চকান এলাকাসক বমন করসছ ো বলা মুবেল।’ 

‘এটাই এখন সবসেসয় বড় রহসস্যর স্যার।’ বলল চলাকবট। 
‘আপনার কাসছও এটা রহস্য?’ 
চলাকবট চোখ েুসল োইল আহমদ মুসার বদসক। োর চোসখ-মুসখ ববস্ময় 

ও ভয় দ্যইই! বলল, ‘শুধু রহস্য নয় স্যার, সািংঘাবেক একটা রহস্য।’ 
‘এ সময়টা বমেুা বলার সময় নয় বম. বেদন। বকছু োনসল চসটা বলুন।’ 

বলল আহমদ মুসা নরম কসন্ঠ। 
চলাকবটর চোখ দ্য’বট েমসক উসঠ োকাল আহমদ মুসার বদসক। বলল, 

‘স্যার আবম  া োবন োই বসলবছ।’ 
োরেন বসবকউবরবটর চলাকসহ সবার দৃবষ্ট চবন োবলব বেদসনর বদসক। 

সবার মসনই ববস্ময় চকন োসক এভাসব বেোসা করা হসি! োসক বক সসন্দহ করা 
হসি? চকন? 
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আহমদ মুসা পসকট চেসক বরভলবার চবর করল। োক করল োর বদসক। 
বলল, ‘আবম বকন্তু এক কো দ্য’বার ববল না। বল, চপ্রবসসর্ন্টসক বকর্োপ কসর 
চকান্ পসে বনসয়  াওয়া হসয়সছ?’ শি কন্ঠ আহমদ মুসার। 

চবন োবলব বেদন ভয়ােক চোসখ োকাল আহমদ মুসার বদসক। বকন্তু চকান 
কো বলল না। 

আহমদ মুসা োর চোসখর বদসক োবকসয়ই বুঝল, এ বি বেসরার চকান 
পাকা কুার্ার নয়। ‘বি বেসরা’র অসনকসকই চস মুসখামুবখ চদসখসছ। োসদর 
চোসখ ভয় োসক না, োসক বহিংসার আগুন, চিাসধর ববহ্ন বশখা। ওসদর কো 
বলাসনা  ায় না, এসক কো বলাসনা  াসব। 

আহমদ মুসা আবার কো বলল। 
‘আবম বেন চোণা প কন্ত সময় বদলাম।’ 
বসলই আহমদ মুসা গুণসে লােল, এক দ্যই...। 
চবন োবলব বেদন বেৎকার কসর চকাঁসদ উঠল, ‘আবম বকছুই োবননা। 

আমাসক...।’ 
আহমদ মুসার েেকবন বিোসর চেসপ বসল। একবট গুবল চববরসয় বেসয় 

চবন বেদসনর কবির বনসে হাসের োলুর ওপসরর একটা অিংশ খাবলা বদসয় েুসল 
বনসয় চববরসয় চেল। 

চস বেৎকার কসর কবি চেসপ ধরল। 
েমসক উঠল উপবস্থে সবাই। ভীে-ববব্রে সবাই। বকন্তু আহমদ মুসাসক 

বকছু বলসে সাহস পাসি না চকউ। োরা মসন করসছ চস এ বুাপাসর বনশ্চয় 
দাবয়ত্বপ্রাপ্ত চকউ। 

আহমদ মুসার বরভলবাসরর নল একটুও নসড়বন। বলল কসঠার কসন্ঠ, 
‘গুবলটা চোমার কবি চটি কসরসছ।  া বেসেস কসরবছ োর উত্তর না বদসল 
এবার মাো গুাঁসড়া কসর চদব।’ 

আহমদ মুসার বরভলবাসরর নল উঠসে লােল োর মাো লসযু। 
‘আবম বলবছ, আবম বলবছ স্যার।’ 
বেৎকার কসর বলল চবন োবলব বেদন। 
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কান্নায় চভসি পড়ল চস। বলসে লােল, ‘ওরা সুড়ঙ্গ পসে এসসবছল। 
চপ্রবসসর্সন্টর পারসসানাল বসবকউবরবট অবফসার এক লাখ র্লাসরর বববনমসয় 
সুড়সঙ্গর মুখ চভের চেসক খুসল বদসয়বছল। আবমই োসক টাকাটা বদসয়বছলাম। ঐ 
বসবকউবরবট অবফসারই োসক চদয়া েুাসবটউব চরপ্রয়ার চেসক চক্লাফরম চরপ্র 
কসরবছল।’ 

‘সুড়সঙ্গর মুখ চকাোয়?’ বেোসা আহমদ মুসার। 
‘চপ্রবসসর্সন্টর চবর্ রুম ব্ল্সকর বঠক চকসে ববশাল বিল লকাসরর 

মসধু।’ বলল চবন োবলব বেদন। 
‘চপ্রবসসর্সন্টর চস বসবকউবরবট অবফসাসরর নাম বক?’ আহমদ মুসা 

বলল। 
‘চসাসলমান আসফন্দী।’ 
বসল সামসন োন হাবরসয় পসড় োকা োরেন বসবকউবরবট অবফসাসরর 

একেনসক চদবখসয় বদল চস। 
চমাবাইল চবসে উঠল আহমদ মুসার। 
চমাবাইল পসকট চেসক চবর কসর স্ক্রীসনর বদসক একবার োবকসয় মুসখর 

কাসছ েুসল বনসয় সালাম বদসয় বলল, ‘চেনাসরল চমাস্তফা, সব শুসনসছন। আবম 
আসার পূবকযসণ ঘটনা ঘসটসছ। চপ্রবসসর্ন্টসক সিংোহীন কসর বকর্োপ করা 
হসয়সছ। োর সাসে আটেন বসবকউবরবট অবফসারও সিংোহীন। বসবকউবরবট 
অবফসার চসাসলমান আসফন্দী ববশ্বাসঘােকো কসরসছ। চসই সুড়ঙ্গ পে খুসল 
বদসয়সছ।’ 

‘চপ্রবসসর্ন্টসক সুড়ঙ্গ পসে বনসয় চেসছ? োহসল চো চোটা বসফরাস ও 
েীরবেকী সব রাস্তা বন্ধ কসর বদসে হসব। এখন আপবন বক করসছন? আমরা আর 
বক করব? চপ্রবসসর্ন্ট বকর্োপ হসয়সছন এই সিংবাদটাসক চোপন রাখার বসদ্ধান্ত 
হসয়সছ।’ ভীে, উসিে-ভরা কসন্ঠ বলল চেনাসরল চমাস্তফা। 

সুড়ঙ্গ বদসয় বকর্োসপর কোটা চবন োবলব বেদসনর কাছ চেসক চবর 
কসরবছ। চসাসলমান আসফন্দীর নামও চসই বসলসছ। শুনুন...।’ 
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‘ধেবাদ বম. খাসলদ খাকান। োসক চ  আপবন এে োড়াোবড় কো 
বলাসে চপসরসছন।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা। 

‘কো বলাবার েসে োসক গুলী কসর আহে করসে হসয়সছ।  াক। 
শুনুন, আবম সুড়সঙ্গ প্রসবশ করবছ। আপনারা সুড়ঙ্গ চেসক চববরসয় পালাবার সব 
পে বন্ধ কসর বদন। এ প কন্ত সব বমবলসয় বমবনট সাসেক সময় চেসছ। ওরা বনশ্চয় 
সুড়ঙ্গ চেসক চবর হসে পাসরবন।’ 

‘ধেবাদ বম. খাসলদ খাকান, বসবকউবরবট অবফসারসদর কাউসক বনসয় 
আপবন সুড়সঙ্গ নামুন।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা। 

‘সুড়ঙ্গ বদসয় এসোসে হসব ওসদর অলসযু। ওসদর চটর চপসে চদয়া  াসব 
না। ওরা বনশ্চয় সুড়ঙ্গ পেসক ববপজ্জনক কসর চেসছ। সুড়সঙ্গ ওসদর সাসে লড়াই 
করা  াসব না। কারণ ওসদর হাসে চপ্রবসসর্ন্ট আসছন। ওখাসন বনরব লড়াইসয়র 
প্রসয়ােন হসব। সুেরািং চলাক চববশ বনসয় লাভ চনই। ওসদর অসস্ত্র ওসদর ঘাসয়ল 
করব, এটাই হসব আমাসদর চেষ্টা।’ 

‘ধেবাদ, বম. খাসলদ খাকান। আপনার বসদ্ধান্তই বঠক। চপ্রবসসর্সন্টর 
বনরাপত্তা আমাসদর কাসছ সবসেসয় বড়।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা। 

‘আসরকটা ববষয়, সুড়ঙ্গ বক একমুখী, না এর শাখা-প্রশাখা আসছ?’ 
বেসেস করল আহমদ মুসা। 

‘আবম সুড়সঙ্গ চকানবদন প্রসবশ কবরবন। েসব োবন, সুড়ঙ্গটা একমুখী। 
বকন্তু ধাাঁধা সৃবষ্টর েসেই এর ব্ল্াইন্র্ শাখা-প্রশাখা রসয়সছ।’ বলল চেনাসরল 
চমাস্তফা। 

‘ধেবাদ, চেনাসরল চমাস্তফা। আর বকছু?’ বেোসা আহমদ মুসার। 
‘আর বক বলব! প্রধানমন্ত্রী শুসন চকাঁসদ চফসলসছন। বেবন বসলসছন উপসর 

আল্লাহ এবিং োাঁর বান্দা খাসলদ খাকানই আমাসদর ভরসা। আল্লাহ আপনাসক সব 
সময় সাহা ু কসরসছন। এই কবঠন ববপসদও বেবন আপনাসক, আমাসদরসক 
সাহা ু করুন। পুবলশপ্রধান ও অেরা দ্যই-এক বমবনসটর মসধুই চপ্রবসসর্ন্ট 
প্রাসাসদ চপ সছ  াসবন। আবম এবদকটা চদখব।’ 

‘আল্লাহ সহায়। আসসালামু আলাইকুম।’ 
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আহমদ মুসা কল অফ কসর বদল। 
োকাল আহমদ মুসা বসবকউবরবট অবফসারসদর বদসক। বলল, ‘চোমরা 

একেন এখনই এই চবন োবলব বেদন ও চসাসলমান আসফন্দীসক চগ্রফোর কর। 
আর দ্য’েন  াও সুড়সঙ্গর মুখ বঠক আসছ বকনা চদখ। অেেন আমাসক ওখাসন 
বনসয় েল।’ 

বসবকউবরবট অবফসারসদর োরেসনই পা ঠুসক আহমদ মুসাসক স্যালুট 
বদল। 

আহমদ মুসা বুাে খুসল একবার চেক করল োর েুাস মাে, অেুাধুবনক 
েুাস োন মাবল্ট বর্সটক্টর, নাইট বভউ েেলস, বহউমুান ববর্ ওসয়ভ, চসবঞ্জিং 
মবনটর ইেুাবদ সব বঠক আসছ বকনা। 
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৬  

সুড়সঙ্গর মুখ চেসক পাঁয়ষবট্ট এবিং প্রায় পাঁয়োবল্লস বর্বগ্র চক বণক পসে 
বসাঁবড় বদসয় নামার পর সমেল সুড়ঙ্গ চপসয় চেল আহমদ মুসা। চহাঁসট েলার মসো 
 সেষ্ট বড় আয়েসনর সুড়ঙ্গবট। 

ওপসর-বনসে পাসশ সব বদসকই পােসরর চদয়াল। 
বনকশ অন্ধকার।এক সময় হয়সো আসলার বসন্দাবস্ত বছল। এখন চনই। 
সুড়সঙ্গর সমেসল এসস আহমদ মুসা েমসক দাাঁবড়সয়সছ। 
সামসন পা চফলার আসে োর মসন হসলা, শত্রুরা শুধুই েসল  ায়বন, 

োসদর  াসে চকউ ফসলা করসে না পাসর চসেসে োরা অবশ্যই বকছু কসরসছ বা 
করসব। বক করসে পাসর? ববসফারক পােসে পাসর। েুাস ছাড়সে পাসর। 
বাইসলনগুসলাসে চোরাগুপ্তা হামলার েসে পাহারা বসাসে পাসর। 

আহমদ মুসা েুাস-মাে পসর আসছ। সুেরািং েুাস োর েসে চকান 
সমস্যা নয়। মাবল্ট বর্সটক্টর োর হাসে আসছ। এ বর্সটক্টর ববসফারক চ  চকান 
অবস্থায় োক বর্সটক্ট করসে পাসর। বহউমুান ববর্-ওসয়ভ চসবঞ্জিং মবনটরবট 
আহমদ মুসা েুসড় বদসয়সছ ববসফারক বর্সটক্টসরর সাসে। এর ফসল দ্য’বট ববষয়সক 
এক সাসে মবনটর করা  াসব। 

আহমদ মুসা েলসে শুরু করল। োর দৃবষ্ট ববসফারক বর্সটক্টর ও 
বহউমুান ববর্ ওসয়ভ চসবঞ্জিং মবনটসরর বদসক। দ্রুে এসোসি আহমদ মুসা। 

ওরা বক সুড়ঙ্গ চেসক চবর হসে চপসরসছ? মসন হয় না। চপ্রবসসর্ন্টসক 
বকর্োপ করার পর োরা এ প কন্ত চ  সময় চপসয়সছ, োসে োরা সুড়সঙ্গর অসধকক 
পে পার হসে পাসর। সুেরািং োরা  খন সুড়সঙ্গর প্রাসন্ত চপ াঁছসব েখন বনশ্চয় 
উদ্ধার অবভ াসনর েসে চসনা সদস্য ও পুবলশ চমাোসয়ন হয়  াসব। সুেরািং 
চপ্রবসসর্ন্টসক বনসয় োসদর সসর পড়া অবশ্যই সম্ভব হসব না। েখন োরা বক 
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পদসযপ চনসব চসটাই বেন্তার ববষয়। কারণ এর সাসে চপ্রবসসর্সন্টর বনরাপত্তার 
ববষয় েবড়ে আসছ। 

সুড়সঙ্গর অসনকটা পে এবেসয় এসসসছ আহমদ মুসা। কেটা পে বলা 
মুবেল। ঘবড়র বদসক োবকসয় োর মসন হসলা অসধককটা পে চস অবশ্যই পার 
হসয়সছ। সিংসে সিংসেই েমসক উঠল আহমদ মুসা। োর মাসন ওরা সুড়সঙ্গর 
বাইসরর প্রাসন্ত চপ সছ চেসছ। চ  চকান ঘটনার সময় োহসল আসন্ন। 

আহমদ মুসা োকাল বহউমুান চসবঞ্জিং মবনটসরর বদসক। বকন্তু বস্ক্রনটা 
অন্ধকার। োর মাসন চকান বহউমুান ববর্ োর চরসঞ্জর মসধু আসসবন। 

 েটা সম্ভব একই দ্রুে েবেসে এসোসি আহমদ মুসা। 
হঠাৎ সিংসে সিংসে কসয়কটা ধােব সিংঘসষকর শে কাসন এসলা আহমদ 

মুসার। শেগুসলা কাসন চপ াঁছসেই আহমদ মুসা র্ান বদসক কাে হসয় পসড় চেল 
সুড়সঙ্গর চদয়াসল। 

বকন্তু চদরী কসর চফসলবছল আহমদ মুসা। চখসারে বদসে হসলা বাম 
বাহুসক। কাাঁসধর সবন্ধস্থসলর বাহু-মাস্চলর একটা অিংশ উসড় চেল। 

হাে চেসক পসড় চেল বিকটা। 
অববরাম গুলী আসসছ। 
আহমদ মুসা শুসয় পসড়বছল সুড়সঙ্গর চলাসরর একপাসশ। 
গুলীগুসলার সবই সুড়সঙ্গর চলাসরর এক-চদড় ফটু ওপর বদসয় েসল 

 াসি। 
আহমদ মুসা শুসয় চেসকই বিকটা চটসন োর মাোয় চসট করা হউমুান 

ববর্ চসবঞ্জিং মবনটসরর বদসক োকাল। চদখল ১০০ বমটার সিংখুাবট লাশ করসছ। 
োর মাসন ওরা একশ’ বমটার দূরসত্ব অবস্থান করসছ। বনশ্চয় ওরাও োসদর চসবঞ্জিং 
মবনটসর আহমদ মুসার অবস্থান বেবহ্নে কসরসছ। োর অবস্থান চটর চপসয়ই োরা 
গুলী ছুাঁড়সছ। 

আহমদ মুসা শুসয় চেসকই বুাে চেসক বুাসন্র্ে-কটসনর একটা বড় 
টুকরা চবর কসর বাম বাহুটা চবাঁসধ বনল। 

ইবেমসধু গুলীবষকণ কসম এসসবছল। 
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আহমদ মুসা িবলিং কসর এসোবার বসদ্ধান্ত বনল। গুলী চ সহেু চলাসরর 
এক-সদড় ফটু ওপর বদসয়  াসি, োই িবলিং কসর চস এসোসে পাসর। 

বাড়বে সেককো বহসাসব আহমদ মুসা বুাে চেসক বুসলট-প্রুফ চহর্ কভার 
চবর কসর মাোয় পসর বনল। মুসখ েুাস-মাে োকায় চহর্ কভারটা চসট করসে 
একটু অসুববধা হসলও চমাটামুবট চসট হসয় চেল। 

িবলিং কসর এসোসে লােল আহমদ মুসা। 
আট-দশ ফটু এসোসেই আবার গুলী বৃবষ্ট চবসড় চেল। 
আহমদ মুসা বকন্তু োমল না। এসোসেই লােল। 
আহমদ মুসা পাল্টা গুলী করসে পারবছল না। কারণ ওসদর সাসে 

চপ্রবসসর্ন্ট আসছন। চকানিসমই োর বনরাপত্তাসক ঝুাঁবকর মসধু চফলা  াসব না। 
আরও ববশ বাইশ বমটার েলার পর আহমদ মুসার চমাবাইল চবসে উঠল। 
েমসক দাাঁড়াল আহমদ মুসা। 
চমাবাইল চবর কসর কল অন করসেই ওপার চেসক চেনাসরল চমাস্তফার 

উবিগ্ন কন্ঠ শুনসে চপল আহমদ মুসা। বলবছল চস, ‘বম. খাসলদ খাকান, আপবন 
বঠক আসছন? চকান্ অবস্থাসন আপবন?’ 

‘আবম ভাসলা আবছ। আবম সুড়সঙ্গ ওসদর চেসক ৭০ বমটার দূসর, গুলী 
বৃবষ্টর মসধু িবলিং কসর এসোবি।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘খুব সাবধান, বম. খাসলদ খাকান। আপনার বনরাপত্তা বকন্তু আমাসদর 
কাসছ খুব বড় ববষয়। এবদসক বকন্তু মহাসিংকট! আমরা সুড়ঙ্গ এলাকাসহ চোটা 
বসফরাস অিল বন্ধ কসর বদসয়বছ। ওরা সম্ভবে সুড়সঙ্গর মুসখর কাছাকাবছ 
চকাোও অবস্থান করসছ। পাাঁে বমবনট আসে ওরা দ্য’ঘন্টার আবল্টসমটাম বদসয়সছ। 
এ সমসয়র মসধু একটা চহবলকপ্টাসর ববোনী র্. আবমর আেুল্লাহ আন্দালুবস ও 
খাবলদ খাকানসক বনসয় সুড়ঙ্গ চেসট চপ াঁছাসে হসব। চহবলকপ্টাসর কসর  াবার 
পসে োরা চকান বনরাপদ স্থাসন চপ াঁসছ চপ্রবসসর্ন্টসক মুবি চদসব। োরা চকান 
বনরাপদ স্থাসন না চপ াঁছা প কন্ত আকাসশ চকান ববমান চহবলকপ্টার উড়সল, োসদর 
ফসলা করসল োরা চপ্রবসসর্ন্টসহ চহবলকপ্টার িাশ করসব। আর দ্য’ঘন্টার মসধু 
চহবলকপ্টার সুড়ঙ্গ মুসখ না চপ াঁছসল োরা চপ্রবসসর্ন্টসক চসখাসনই হেুা করসব, 
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এবিং চসই সাসে ‘বনরব ধ্বিংসসর দদেু’ নাসমর মারণাস্ত্র ঝাাঁবপসয় পড়সব ইস্তামু্বসলর 
ওপর। এসব আপবন আরও ভাসলা বুঝসবন। এখন আমরা উভয় সিংকসট! 
চপ্রবসসর্সন্টর েীবনসক চকানভাসবই আমরা ঝুাঁবকর মসধু চফলসে পাবর না। এখন 
বলুন, আপনার পরামশক বক?’ চেনাসরল চমাস্তফা কামাল বলল। 

‘ওরা  া বসলসছ োই করসব। বেবন আবম ওসদর। আপনারা োসদর দাবব 
চমসন বনন। বলুন চ , খাসলদ খাকানসক খুাঁসে পাওয়া  াসি না। সম্ভবে সুড়সঙ্গ 
ঢুসকসছ। োসক চলাসকট করার আমরা চেষ্টা করবছ। োসক চপসলই আমরা 
োসকসহ ববোনীসক চহবলকপ্টাসর কসর সুড়সঙ্গ মুসখ চপ াঁছাব।’ বলল আহমদ 
মুসা। 

‘ওসদর দাবব আমরা চমসন চনব? আপবনই এটা বলসছন? আর চকান পে 
চনই?’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা ভািা েলায়। োর কসন্ঠ কান্নার সুর। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আল্লাহর উপর ভরসা হারাসনা আমাসদর 
বঠক নয়। এখনও এক ঘন্টা পিান্ন বমবনট আমসদর হাসে আসছ। এ সমসয় অসনক 
বকছুই ঘটসে পাসর।’ 

‘স্যবর। আল্লাহর উপর আমাসদর ভরসা আমাসদর আসছ। বরাবসরর 
মসো আপনার কাসছও আমাসদর অসনক আশা। এই ১ ঘন্টা ৫৫ বমবনট সমসয়র 
েসে আপবন বক ভাবসছন? আমসদর বক করণীয় বসল আপবন মসন কসরন?’ বলল 
চেনাসরল চমাস্তফা। 

‘চপ্রবসসর্ন্ট ওসদর হাসে োকায় পবরবস্থবের উপর কমান্র্ ওসদর হাসে। 
চপ্রবসসর্ন্টসক উদ্ধার করার চ  চকান অবভ ান ঝুাঁবকপূণক দ্য’বদক চেসকই। ওরা 
চপ্রবসসর্ন্টসক হেুা করসে পাসর, আবার আমাসদর আিমসণও চপ্রবসসর্সন্টর 
যবে হসে পাসর। চপ্রবসসর্ন্টসক উদ্ধাসরর েসে এমন একটা পদ্ধবে দরকার  াসে 
চপ্রবসসর্সন্টর চকান যবে হসব না, আবার ওরাও চপ্রবসসর্সন্টর যবে করার চকান 
সুস াে পাসব না।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘এমন পদ্ধবেটা বক? েুাস-সবাম, েুাস-বুসলট, েুাস-সরপ্র এই ধরসনর 
অস্ত্র এসযসত্র বনরাপদ। বকন্তু ওসদর েুাস-মাে আসছ এটা বনবশ্চে। সুেরািং এ 
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ধরসনর চকান অস্ত্র কাসে আসসব না। আপবন বক অে চকান রকম চকান অসস্ত্রর 
কো বেন্তা করসছন?’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা। 

‘নাভক েুাসসর বেনবট প্রকার খুব চববশ পবরবেে। চসগুসলা হসলা এনবে-
১, এনবে-২ ও এনবে-৩। এই বেনবট নাভক েুাসই ভয়িংকর। প্রেমবট মানুসষর 
মৃেুু  ঘটায়, বিেীয়বট মানুষসক পঙ্গু কসর চদয় এবিং েৃেীয়বট মানুসষর বেন্তা ও 
েলিবি বহুবদসনর েসে অেল কসর চদয়। বকন্তু আসরকটা নাভক েুাস আববষ্কৃে 
হসয়সছ,  াসক এনবে-৪ বলা হসি। এই েুাস-অস্ত্র ওগুসলার মসো যবেকর নয়। 
মানুসষর মবস্তসষ্কর ওপর এর চকান বিয়া চনই। এই নাভক েুাসসর বুবহাসর 
মানুসষর েলিবি, কাে করার শবি কসয়ক ঘন্টার েসে রবহে হসয়  ায়। এই 
সময় োর হাে-পা এসকবাসরই অকা ককর োসক। বকন্তু বেন্তা-চেেনা পবরষ্কার 
োসক। কোও স্বাভাববকভাসব চস বলসে পাসর। আবম এ অসস্ত্রর কোই বেন্তা 
করবছ। এই অসস্ত্রর বড় গুণ হসলা, েুাস-মাে এসযসত্র অকা ককর। এই েুাস 
মানুসষর চ  চকান ধরসনর চপাশাক চভদ কসর চলামকূপ বদসয় চদসহ প্রসবশ কসর।’ 
আহমদ মুসা োমল। 

‘আলহামদ্যবলল্লাহ! ধেবাদ বম. খাসলদ খাকান, আপবন সুন্দর একটা 
সন্ধান বদসয়সছন। এই নাভক উইপন আমাসদর বর্পাটকসমসন্ট চনই। চসনাবাবহনীর 
আসছ বক না ো বলসে পারবছ না। আবম এখবন চখাাঁে বনবি। আবম আপনাসক 
এখবন োনাবি বম. খাসলদ খাকান।’ 

বসল সালাম বদসয়ই কল অফ কসর বদল চেনাসরল চমাস্তফা। 
আহমদ মুসাও কল অফ কসর বদসয় আসের মসোই িবলিং কসর সামসন 

এসোসে লােল। ওসদর দাবব চমসন চনয়ার চঘাষণা চদয়ার আসেই ওসদর চেসক 
একটা বনবদকষ্ট দূরসত্ব োসক চপ াঁছসে হসব। 

বমবনট পাাঁসেক পসরই আবার আহমদ মুসার চমাবাইল পসকসট নাো-নাবে 
শুরু কসর বদল। 

আহমদ মুসা বনসয় কল অন কসর সালাম বদসেই ওপার চেসক চেনাসরল 
চমাস্তফার েলা চপল। 
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সালাসমর উত্তর বদসয়ই চস বলল, ‘আলহামদ্যবলল্লাহ, বম. খাসলদ খাকান। 
এনবে-৪ নাভক েুাস মাত্র সপ্তাহ খাসনক আসে ‘স্যাম্পল’ বহসসসব চসনাবাবহনীর 
হাসে এসসসছ। োরা মাত্র দ্য’বার এর চটি কসরসছ। বকন্তু োরা বসলসছ, এ নাভক 
েুাস দূর চেসক চরপ্র করা  ায় না। এর বুসলট বকিংবা চবামাও দেরী হয়বন। এর 
পাইপ োসনর চরঞ্জ মাত্র কসয়ক বমটার। এখন...।’ 

‘হ্াাঁ, চেনাসরল চমাস্তফা, সসবকাচ্চ ২৫ বমটার দূর চেসক এটা চছাাঁড়া  ায়।’ 
চেনাসরল চমাস্তফার কোর মাঝখাসনই বসল উঠল আহমদ মুসা। 

‘আপবন এে বর্সটইল োসনন? ওরা চো বলল, আববষ্কাসরর পর মাত্র 
মাস দ্যসয়ক হসলা এর সফল চটি হসয়সছ। দ্যবনয়ার অবধকািংশ চসনাবাবহনী নাবক 
এর এখনও চখাাঁেই োসন না! আপবন বক কসর োনসলন ওরা ববস্ময় প্রকাশ 
কসরসছ!’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা। 

‘োক, ওসব কো চেনাসরল চমাস্তফা। এখন চেনাসরল চমাস্তফা, এ 
বুাপাসর আপনাসদর বেন্তা বলুন।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘হ্াাঁ, ওসদর সাসেও আমার আলাপ হসয়সছ বম. খাসলদ খাকান। ওরা 
আপনার সাসে একমে চ , চপ্রবসসর্ন্টসক বনরাপসদ উদ্ধাসরর েসে এই নাভক 
েুাসসর বুবহারই একমাত্র পে। বকন্তু গুহামুসখর চ  অবস্থান, োসে ওসদর নের 
এবড়সয় ওসদর অেটা কাসছ  াওয়া সম্ভব নয়। আসরকটা হসে পাসর ওসদর দাবব 
চমসন বনসয় ওসদরসক চহবলকপ্টার সরবরাসহর ছসল ওখাসন চনসম এই নাভক 
েুাসসর বুবহার করা। বকন্তু চহবলকপ্টারসক চ খাসন লুান্র্ করসে হসব, চসখাসন 
চেসক সুড়ঙ্গ মুসখর দূরত্ব এেটা চ , চহবলকপ্টাসর বসস এ অস্ত্র বুবহার করা  াসব 
না। চহবলকপ্টার চেসক চবর হসয় সামসন এবেসয় চস অসস্ত্রর বুবহার করসে চেসল 
বকর্োপকারীসদর নেসর পড়সে হসব এবিং োসে চপ্রবসসর্সন্টর েীবন ববপন্ন 
হসে পাসর। এই অবস্থায় সবার মে হল, বকছু করা আপনার পসযই শুধু সম্ভব। 
অবশ্য সুড়সঙ্গর স্বল্প পবরসর োয়োয় গুলী বৃবষ্টর মসধু সামসন এসোসনা চ  
ববপজ্জনক, চসটা আমরা চভসববছ। েবু...।’ 
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চেনাসরল চমাস্তফার কোর মাঝখাসনই আহমদ মুসা বসল উঠল, ‘আবম 
এসোবার চেষ্টা করবছ এবিং এসোবি। বকন্তু এনবে-৪ পাইপোন এখাসন আমার 
কাসছ চপ াঁছার বুাপাসর বক বেন্তা কসরসছন?’ 

‘এনবে-৪ পাইপোন বনসয় দ্য’েন কমাসন্র্া  াসব, আমরা বেন্তা কসরবছ।’ 
বলল চেনাসরল চমাস্তফা। 

‘বকন্তু োরা  বদ গুলী চখসয় মারা  ায়? সুড়সঙ্গর চশষ বাাঁক চেসক সুড়ঙ্গ 
মুখ প কন্ত একশ’ পবেশ বমটার োয়োটা খুবই ববপজ্জনক। সুড়ঙ্গ এখাসন 
এসকবাসর চসাো। োর ওপর বাাঁসকর পসরর বকছুটা োয়ো উাঁেু, মাসন সামসনর 
বদসক েড়াসনা। এখাসন এসস চবশ কসয়কটা চলারসক বহট কসরসছ। ভােফল, 
ববপজ্জনক ঐ এলাকার এসকবাসর চশষ প্রাসন্ত এসল োরা আমার সন্ধান পায় 
বহউমুান ববর্ চসবঞ্জিং মবনটসরর মাধুসম। েবু আমাসক গুলী চখসে হসয়সছ। আহে 
হওয়ার মাধুসম আবম চবাঁসে চেবছ। বকন্তু এখন ঐ ববপজ্জনক এলাকা অবেিম 
করা োসদর েসে কবঠন হসব। এই অবনশ্চয়োর ওপর আমাসদর উদ্ধার বমশন 
চো বনভকর করসে পাসর না!’ 

োমল আহমদ মুসা। 
‘স্যবর, বম. খাসলদ খাকান, আপবন চ  গুলীববদ্ধ আপবন চসটা আমাসদর 

োনান বন। আমরা...।’ 
আহমদ মুসা চেনাসরল চমাস্তফার কোয় বাধা বদসয় বলল, ‘এই ববষয় 

এখন আমাসদর আসলােু নয়। আল্লাহ বাাঁবেসয় চরসখসছন, এটাই বড় কো।’ এখন 
বলুন, চেনাসরল চমাস্তফা, র্ল চরাবট আপনারা পাঠাসে পারসবন বক না। ওগুসলা 
চো দূর বনয়বন্ত্রে, বাাঁকা পসেও োসক োলাসনা  ায়।’ 

‘ইউসরকা, ইউসরকা, চপসয়বছ, পাওয়া চেসছ পে! ধেবাদ আপনাসক বম. 
খাসলদ খাকান। কসয়ক বকসলাবমটার দূসর পাঠসনা  ায় দূর বনয়বন্ত্রে এমন চরাবট 
 ন্ত্র আমাসদর আসছ। এখনই বুাবস্থা করবছ। কসয়কটা চরাবটসক আমরা পাঠাব।’ 
বলল চেনাসরল চমাস্তফা উচ্ছ্ববসে কসন্ঠ। 

‘ধেবাদ, চেনাসরল চমাস্তফা। এখন কসয়কটা কো শুনুন। প্রেম কো 
হসলা, এখনই আপনারা এনবে-৪ পাইপোনসহ কসয়কটা চরাবট  ন্ত্র পাবঠসয় 
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চদসবন। দ্যই. সুড়ঙ্গ মুখ অেকাৎ োসদর অবস্থান প কন্ত এখনও আমার সামসন ৫০ 
বমটার পে। ওসদরসক এনবে-৪ পাইপোসনর চরসঞ্জ আনসে হসল আমাসক আরও 
২৫ বমটার এসোসে হসব। আবম এই পাঁবেশ বমটার পে এসোবার পর এবিং এনবে-
৪ পাইপোন হাসে পাওয়ার পর আপনারা ওসদর দাবব মানার চঘাষণা চদসবন। 
দাবব মানার চঘাষণা আসে এসল আমার সামসন এসোসনাটা েুবির চখলাফ হসব। 
ওসদর দাবব মানার পর আবম আর সামসন এসোসবা না। োহসল ওরা বনবশ্চে হসব 
সব বদক চেসকই আমরা অসফনবসভ কাে বন্ধ কসরবছ। ওরা বনবশ্চে হবার ফসল 
অসেককও হসব। এর দশ বমবনট পর এনবে-৪ বুবহার করব। েৃেীয়ে. আবম 
এনবে-৪ বুবহার করার দশ বমবনট পর আপনারা চহবলকপ্টার বনসয় সুড়ঙ্গ মুসখ 
লুান্র্ করসবন। েেেুকে. ওসদর দাবব চমসন বনসল ওরা বনশ্চয় শেক চদসব চ , ওসদর 
একেন বা দ্য’েন চহবলকপ্টাসরর চভেসরর অবস্থা চদখার এবিং আমাসক ও 
ববোনীসক চবাঁসধ বনবিয় কসর রাখার েসে। চহবলকপ্টার লুান্র্ করসল ঐ রকম 
শেক  বদ না চদয় অেবা চকউ  বদ চহবলকপ্টাসর না  ায়, োহসল ধসর বনসে হসব 
এনবে-৪ োর বমশন সমূ্পনক কসরসছ। েখন...।’ 

আহমদ মুসাসক বাধা বদসয় চেনাসরল চমাস্তফা বসল উঠল, ‘বকন্তু চখাদা 
না খাস্তা,  বদ এনবে-৪ কা ককরী না হয়, োহসল বক হসব?’ 

‘আবম এক বদসকর ববকল্প বসলবছ। চখাদা না করুক, আমার বদক চেসক 
 বদ চকান সাড়া না পান, োহসল এটাই হসব আপনাসদর কাে। অেবদসক আসে 
ঘসটসছ, বক করসে হসব আবমই চসটা আপনাসদর োনাব।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘আল্লাহ চস ধরসনর পবরবস্থবে আনসবন না। আমরা আপনার কসলর 
অসপযা করব।’ চেনাসরল চমাস্তফা বলল। 

‘ওসক, আসসালামু আলাইকুম।’ 
ওপার চেসক, ‘চখাদা হাসফে, ওয়া আলাইকুম সালাম।’ শুনসে চপল 

আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা কল অফ কসর চমাবাইল পসকসট চরসখ বকছুযণ চোখ বুসে 

চরি বনল। োরপর শুরু করল আবার িবলিং। 
এবার েবে দ্রুে করল আহমদ মুসা। 
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আবারও গুলী বষকণ শুরু হসলা। 
গুলী বৃবষ্ট েলসে লােল এবার অসঝার ধারায়। 
আহমদ মুসার ভােু ভাসলা এ োয়োটা একটু উেু হসয় সামসনর বদসক 

চেসছ। ফসল গুলীগুসলা আরও একটু বনরাপদ দূরত্ব বদসয় উসড়  াসি। সামসন 
চকাোও  বদ এর ববপরীে হয় মাসন চলারটা বনেু হয়, োহসলই ববপদ ঘটসে 
পাসর। 

এরকম বকছু ঘটসলা না। আহমদ মুসা সামসন এবেসয়ই েলল। 
আহমদ মুসার চমাবাইল নসড়েসড় উঠল। 
কল এসসসছ। 
উবিগ্ন হসলা আহমদ মুসা, চেনাসরল চমাস্তফার কল চকন আবার! 
চদসহর ভারটা র্ান পাসশ বনসয় সামসন এসোসনা অবুাহে চরসখই 

আহমদ মুসা কষ্ট কসর আহে বাম হাে বদসয়ই চমাবাইল চবর কসর স্ক্রীসনর বদসক 
োবকসয়ই েমসক চেল। চোসসফাইসনর চটবলসফান। 

চটবলসফান মুসখর কাসছ বনসয় সালাম বদসয় আহমদ মুসা চোসসফাইনসক 
কো বলার সুস াে না বদসয়ই বলল, ‘আবম ভাসলা আবছ, র্াবলকিং চোসসফাইন! এক 
ঘণ্টা পর ইনশাআল্লাহ চোমার সাসে কো বলল। চদায়া কসরা। ভাসলা চেসকা।’ 

আহুমদ মুসার কো চশষ হসেই ওপার চেসক চোসসফাইন বলল, 
‘আল্লাহ হাসফে! আসসালামু আলাইকুম।’ চোসসফাইসনর কন্ঠ ভারী। ভারী কন্ঠ 
কাাঁপবছল োর। 

‘ওয়া আলাইকুম সালাম!’ বসল আহমদ মুসা কল অফ কসর বদল। 
মনটা খারাপ হসয় চেল আহমদ মুসার। চোসসফাইসনর কবম্পে ভারী 

কন্ঠ োর সমগ্র চেেনায় একটা  ন্ত্রনার সবৃষ্ট কসরসছ। 
মূহুসেকর েসে চোখ বন্ধ করল। মসন মসন বলল, ‘সব অবস্থায় একমাত্র 

মহান আল্লাহরই সব প্রশিংসা।’ 
আহমদ মুসা োর এসোসনার েবে আরও দ্রুে করল। আবৃে হােটাসকও 

পুসরাপুবর কাসে লাোল। 
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এসক চো ভুাপসা েরম। োর ওপর পবরশ্রম ও আহে বাহুর ওপর 
বাড়বে োপ- সব বমবলসয় ঘাসম চোসল হসয় চেসছ আহমদ মুসার। 

এক োয়োয় এসস আবার েমসক চেল আহমদ মুসা। হঠাৎ এখাসন এসস 
সুড়সঙ্গর চলার উসঠর বপসটর মসো ফুসল উসঠসছ। গুলীগুসলা প্রায় োর ো ছুাঁসয়ই 
চববরসয় আসসছ। গুলী েলা অবস্থায় আর এক ইবিও সামসন এসোসনা সম্ভব নয়। 

হোশ হসয় আহমদ মুসা ো এবলসয় বদল সুড়সঙ্গর চলাসরর ওপর। হোশ 
হসলও আশার আসলা একটা রসয়সছ। চস চেসম চেসল গুলীও চেসম  াসব, অন্তে 
কসম  াসব। োর সুস াে চস বনসে পারসব। 

মন বকছুটা প্রসন্ন হসলা। 
আর কে দূসর চস ২৫ বমটার চরঞ্জ চেসক? 
বহউমুান ববর্ চসবঞ্জিং মবনটরটা চস চটসন বনল। োর বস্ক্রসনর ওপর চোখ 

পড়সেই আনসন্দ উজ্জ্বল হসয় উঠল আহমদ মুসার চোখ। ২৫ বমটাসরর চববশ 
োয়ো চস অবেিম কসর এসসসছ। সামসন আর মাত্র ২৪ বমটার বাাঁবক। 

আল্লাহর শুকবরয়া আদায় করল আহমদ মুসা, বঠক োয়োয় আল্লাহ 
োবমসয় বদসয়সছন োসক। 

এবার আহমদ মুসার দৃবষ্ট প্রসাবরে হসলা চপছসনর বনকশ কাসলা 
অন্ধকাসরর বদসক। 

এখন োর র্ল-সরাবট আসার অসপযা। 
সমসয়র পবরমাপ করল আহমদ মুসা। প্রায় ১ ঘন্টার মসো সময় হাসে 

আসছ। চরাবসটর চ  েবে, োসে এই পেটা পাবড় বদসে ১৫ চেসক ২০ বমবনসটর 
চববশ লােসব না। এর অেক চরাবসটর েসে আরও কমপসয আধা ঘন্টা অসপযা 
করসে হসব। 

গুলী বৃবষ্ট কসম এসসসছ। 
আরও আধা ঘন্টা পার হসলা। চরাবট এসলা না। 
পসকসটর চমাবাইল আবার সাড়া বদসয় উঠল আহমদ মুসার। 
আহমদ মুসা চমাবাইসলর বরিং চটান বন্ধ কসর ভাইসব্রশন এলাটক অন 

কসরসছ। 
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এখন শত্রুরা এেই কাসছ চ , বনেু স্বসর কো বলাও ঝুবকপূণক। 
আহমদ মুসা পসকট চেসক চমাবাইল চবর কসর চদখল, চেনাসরল 

চমাস্তফার চটবলসফান। 
কল অন কসর আহমদ মুসা চমাবাইল চলাসর চরসখ চমাবাইসল মুখ 

চঠবকসয় বফস বফসস কসন্ঠ বলল, ‘চেনাসরল চমাস্তফা আবম বনধকাবরে স্থাসন চপ াঁসছ 
চেবছ। এখন চরাবসটর অসপযা।’ 

‘প্রস্তুবেসে একটু সময় চলসেসছ। প্রায় ১৫ বমবনট আসে োরটা চরাবট 
োসদর  াত্রা শুরু কসরসছ। মবনটবরিং-এ োকা চসনা অবফসার আমাসক বকছুযণ 
আসে োনাসলন, ১০ বমবনট প কন্ত পে ভাসলাভাসবই েসলসছ, ইনশাআল্লাহ 
বঠকঠাক ো লসযু চপ াঁসছ  াসব।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা। 

চরাবট হাসে পাওয়ার পর আবম একটা বমস কল বদব, োরপর আপনারা 
দাবব মানার চঘাষনা বদসবন।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ওসদর সাসে আবার আমাসদর কো হসয়সছ। আমরা বসলবছ, দাবব মানার 
ববষয়বট আমরা ববসবেনা করবছ। শীঘ্রই আমরা োনাবি। োরা দাববর সাসে 
আরও বকছু কো চ াে কসরসছ। োরা বসলসছ, সুড়ঙ্গ পসে  ারা োসদর বপছু 
বনসয়সছ, োসদর বপছু চনয়া অববলসম্ব বন্ধ করসে হসব এবিং দাবব মানার সিংসে 
সিংসে োসদর বপছু হসট সসর চ সে হসব।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা। 

‘আবম অগ্রসর হওয়া বন্ধ কসর বদসয়বছ এবিং আপনারা দাবব মানার পর 
আবম অবশ্যই অন্তে পাাঁে বমটার চপছসন সসর  াব।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘বঠক আসছ, বপছু হটা শুরু হসলই েলসব। আর শুনুন, মুার্াম চটবলসফান 
কসরবছসলন। উবন খুব উবিগ্ন। ববষয়টা চদখলাম উবন োসনন। আবম োাঁসক বসলবছ, 
চকান ভয় চনই, েনাব খাসলদ খাকান পবরকল্পনা চমাোসবক এসোসিন। অবশ্য 
আপনার আহে হওয়ার কো আবম োসক োনাইবন।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা। 

‘ধেবাদ চেনাসরল, চপ্রবসসর্ন্ট বকর্োপ হওয়ার কো মুার্াম বক কসর 
োনসলন? আপনারা চো কসয়কেন ছাড়া আর কাসরা কাসছই এটা প্রকাশ 
কসরনবন।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘উবন োর বান্ধবীর কাছ চেসক চেসনসছন। আবম এ ববষসয় োাঁসক আর 
বকছু বেসেস কবরবন।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা। 

‘বঠক আসছ। আবম বুসঝবছ। োহসল এখাসনই কো চশষ। আসসালামু 
আলাইকুম।’ 

‘ওয়া আলাইকুম সালাম। ‘আল্লাহ হাসফে!’ ওপার চেসক বলল 
চেনাসরল চমাস্তফার কন্ঠ। 

আহমদ মুসা চমাবাইসলর কল অফ করসে করসে ভাবল চোসসফাইসনর 
বান্ধবীর কো। বনশ্চয়ই চস বশবযকার কাছ চেসকই খবরটা চেসনসছ। 
চোসসফাইসনর এই বান্ধবী মবহলা আসসল চক? বনসে েরে কসর চকন এে েেু 
সিংগ্রহ কসর? বলসে চেসল আহমদ মুসার সাফলু অসনকখাবনই োর সাহাস ুর 
ফল। চকন এে উপকারী চস? চকন চস সরাসবর কো বসল না? এবার এ বুাপাসর 
বকছু চখাাঁে-খবর বনসেই হসব। 

আহমদ মুসা কল অফ কসর চমাবাইল পসকসট পুসর চপছসন োকাসেই 
চদখসে চপল আবছা এক নীল র্ট। নীল র্টটা িসমই স্পষ্ট হসয় উঠসছ। 

খুবশ হসলা আহমদ মুসা। চরাবট এসস চেসছ! 
বমবনট খাসনসকর মসধু দ্য’বট চরাবট োর হাসে এসস চপ ছল। 
চপছসন আর চকান র্ট বেহ্ন চদখসলা না। োর মাসন োরটা চরাবসটর মসধু 

দ্য’বট চশষ প কাসয় এসস ওসদর গুলীসে ধ্বিংস হসয়সছ বকিংবা অেবকছ ুঘসটসছ। 
দ্য’বট চ  বঠকঠাক চপ ছসে চপসরসছ এেসে আহমদ মুসা আল্লাহর শুকবরয়া 
আদায় করল। 

দ্যই চরাবসটর সাসে চবাঁসধ চদয়া এনবে-৪ এর দ্য’বট পাইপোন খুসল বনসয় 
চরাবটসক বনবিয় কসর পাসশ চরসখ বদল। 

চপবেল টেক চজ্বসল আহমদ মুসা পাইপ োন দ্য’চটাসক পরীযা করল। 
চদখল, দ্য’বটই বঠকঠাকভাসব চলাসর্র্। ফায়াবরিং বর্িুাে সসবকাচ্চ ২৫ বমটার, 
চসটাও পবরষ্কার চলখা আসছ পাইপোসনর োসয়। আসরকটা গুরুত্বপূণক েেুও 
চপল পাইপোসনর োসয়র চলখা চেসক। চসটা হসলা, পাইপোন ফায়ার করার ১০ 
চসসকসন্র্র মসধু েুাস বটউব সসবকাচ্চ দূরসত্ব চপ াঁসছ বনরসব বববকরণ শুরু করসব। 
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দূরত্ব কম হসল আরও কম সময় লােসব। বববকরন চকসের ৫ বেকবমটার োয়ো 
েুসড় এনবে-৪ েুাস ছবড়সয় পসড় পাাঁে চসসকসন্র্র মসধু। েন্ধহীন অদৃশ্য এই 
েুাস ছবড়সয় পড়ার ৫ বমবনসটর মসধু এর এুাকশন পূণকভাসব প্রকাশ পাসব। এক 
সমসয়র েসে দ্য’বট েুাস বটউব সসবকাচ্চ চর্াে। 

‘োর মাসন’, ভাবল আহমদ মুসা, ‘পাইপোন ফায়ার করার ছয় বমবনসটর 
মসধুই বভকবটমরা শারীবরকভাসব অেল হসয় পড়সব।’ 

ববষয়গুসলা সম্পসকক বনবশ্চে হসয় আহমদ মুসা োর চমাবাইল চেসক 
একটা বমস কল বদল চেনাসরল চমাস্তফাসক। 

মাত্র পাাঁে বমবনট। আহমদ মুসার হাসের চমাবাইল ভাইসব্রট করসে শুরু 
করল। চদখল চমাবাইসলর স্ক্রীসন চমসসসের বসেোল। 

চমসসেবট ওসপন করল আহমদ মুসা। চেনাসরল চমাস্তফার চমসসে: দাবব 
মানার সম্মবে োসদর োবনসয় চদয়া হসলা। োরা খুবশ হসয় অবভনন্দন োবনসয়সছ 
আমাসদর।’ 

চমাবাইসলর কল অফ কসর আহমদ মুসা বহউমুান ববর্ চসবঞ্জিং মবনটরটা 
সামসন এসন চশষ বাসরর মসো পরীযা করল, শত্রুরা বঠক ২০ বমটার দূসর। 

আহমদ মুসা দ্যই পাইপোসনর বর্িুাে এর্োি কসর সময় চদসখ 
বনসয় ববসবমল্লাহ বসল প্রেসম একটা পাইপ োন ফায়ার করল। 

প্রেম পাইপোন ফায়ার করার পর বিেীয় পাইপ োন েুসল বনসয় 
বহউমুান ববর্ চসবঞ্জিং মবনটসর আবার ওসদর ২০ বমটার দূরত্ব বঠক আসছ বক না 
চদসখ বনসয় আল্লাহর নাম বনসয় বিেীয় ফায়ার করল আহমদ মুসা। সময়টা আবার 
চদসখ বনল। মসন মসন আল্লাহর কাসছ প্রােকনা করল, ‘চহ েেেসমূসহর মহান 
সবকশবিমান মাবলক, আমার োন-সামেকু  অনুসাসর আবম চেষ্টা করলাম, ফল 
আপনার হাসে, ফল চদবার মাবলক আপবন। আপনার কাসছ সবসেসয় ভাসলাটা 
প্রােকনা করবছ। আপবন আমাসদর সাহা ু করুন।’ 

বলসে চেসল এই প্রােকনাসেই আহমদ মুসার চকসট চেল ছয় সাে বমবনট। 
চশসষ ঘবড়র বদসক োবকসয় আহমদ মুসা ভাবল, আল্লাহ কসরন চো এই 

সমসয়র মসধু এনবে-৪ েুাস বটউব োর বমশন চশষ কসরসছ। 
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পরীযার েসে আহমদ মুসা িবলিং কসরই সামসন এসোবার বসদ্ধান্ত 
বনল। ওরা সবিয় োকসল অবশ্যই গুলী আসসব। চ সহেু এই এবেসয়  াওয়া হসব 
ওয়াদার চখলাফ, োই এ গুলী বৃবষ্ট ভয়াবহ ধরসনর েীব্র হসে পাসর। 

ববসবমল্লাহ বসল আহমদ মুসা অগ্রসর হসে লােল। খুব দ্রুে চস ঝুাঁবকপূণক 
উাঁেু োয়োটা পার হসলা। বকন্তু ওবদক চেসক চকান গুলী এসলা না। 

মনটা খুবশসে ভসর চেল আহমদ মুসার। 
েবু বনবশ্চে হবার েসে সাবধাসন আরও অগ্রসর হওয়া অবুাহে রাখল। 
বকন্তু গুলী আর এসলা না। 
আহমদ মুসা আরও এসোল। 
োরবদসক ঘুটঘুসট অন্ধকার। অন্ধকাসরর মসধু সুড়সঙ্গর ওবদক চেসক বড় 

দ্য’বট চোখ জ্বল জ্বল করসছ। আসলার কালার চদসখ বুঝল, ও দ্য’বট দরোর 
ঘুলঘুবল। োর মাসন চস দরোর চশষ প্রাসন্ত এসস চেসছ। মবনটরবট চটসন বনসয় 
চদখল মাত্র ৪ চেসক ছয় বমটার দূসর ওরা। োর মাসন আহমদ মুসা ওসদর কাসছই 
দাাঁবড়সয় আসছ। 

আনসন্দ উচ্ছ্ববসে হসয় উঠল আহমদ মুসার মন। োসদর এনবে-৪ 
পুসরাপুবর কাে কসরসছ। ওরা সবাই এখন শারীবরকভাসব অসকসো। 

আহমদ মুসা বুাে চেসক টেক চবর কসর বাম হাসে বনসয় র্ান হাসে 
বরভলবার বাবেসয় টেক জ্বালল। 

টসেকর আসলা বেসয় পড়ল লুসটাপুবট চখসয় পসড় োকা বকছু মানুসষর 
ওপর। 

পসড় আসছ পাাঁেেন মানুষ। 
সকসলই বনশ্চল। 
োসদর চোসখ দৃবষ্ট আসছ, দৃবষ্টর ভাষা আসছ, বকন্তু েবে চনই। 
ওসদর চোখ-ভরা ববস্ময় আর ভয়! 
আহমদ মুসার দ্য’চোখ আকুল হসয় খুাঁেবছল চপ্রবসসর্ন্টসক। 
চপ্রবসসর্ন্ট ঐ পাাঁেেসনর মসধু চনই। 
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আহমদ মুসার লাইসটর চফাকাস আরও সামসন বেসয় সুড়ঙ্গ- মুসখর 
দরোর ওপর বেসয় পড়ল। 

এসোল আহমদ মুসা দরোর বদসক ওসদর বর্বিসয়। 
দরোটা ১ ইবিরও চববশ পুরু ইস্পাসের চপ্লট। ববদ্যুৎ খুাঁবটর মসো চমাটা 

ইস্পাসের দ্য’বট বার বদসয় দরো স্থায়ীভাসব বন্ধ। বার দ্য’বট দ্য’পাসশর পােসরর 
চদয়াসল চঢাকাসনা এবিং বসসমসন্টর প্লািার বদসয় আটসক চদয়া। দরোটা চ মন 
পুরু, চেমবন বিসলর হুকটা চহবভ। মসন হয় কামাসনর চোলা চমসরও এই দরোর 
বকছু করা  াসবনা। 

ববকল্প পে োহসল আসছ। 
আহমদ মুসার টসেকর চফাকাস বাসম, সামসন ঘুসর র্ান বদসকর একটা 

বসাঁবড়র ওপর এসস পড়ল। 
বসাঁবড়টা একেলা সমান উাঁেু এবিং ো বেসয় চশষ হসয়সছ একটা দরোয়। 
সুড়ঙ্গ-মুসখর দরোর মসোই ও দরোটা পুরু বিসলর মসন হসলা। 
দরোটা আধা চখালা। 
দরোর পাসশই পাাঁে-ছয় ইবি আয়েসনর একটা বিল বার চদসখ আহমদ 

মুসা বুঝল সুড়সঙ্গর দরোর মসো এই চহবভ বিল বারটা বদসয়ই এই দরো বন্ধ 
বছল। এ দরোও কামান চদসে ভািার মসো নয়। 

আহমদ মুসার মসন পড়ল প্রাসাসদর চল-আউসট চস সুড়ঙ্গ-মুসখর পাসশ 
বমবলটারী প কসবযন টাওয়ার চদসখবছল। এটাই বক চস টাওয়ার হসে পাসর? 

এক হাসে টেক, অে হাসে বরভলবার বাবেসয় আহমদ মুসা দ্রুে বসাঁবড় 
বদসয় ওপসর উঠল। 

পা বদসয় দরো ধীসর ধীসর বপছন বদসক চঠসল বদসয় োকাল ঘসরর 
চভেসর। বরভলবাসরর বিোসর েেকবন বছল আহমদ মুসার। 

বকন্তু চভেসর চদখল একই দৃশ্য। 
প্রেসমই নের পড়ল দ্য’েসনর ওপর। দ্যই চেয়াসর ওসদর দ্য’েসনর চদহ 

চনবেসয় পসড় আসছ। 
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ওসদর দ্য’েসনর সামসনই চগ্রসনর্ লািার ও চহবভ চমবশনোন। ওগুসলা 
ফায়ার পুাসনসল বাইসরর বববভন্ন র্াইসরকশসন োক কসর চপসে রাখা। 

প কসবযণ পুাসনসল রসয়সছ একাবধক দূরববন। 
আহমদ মুসা বুঝল, এসব বেবনসই বমবলটাবরসদর। সন্ত্রাসী 

বকর্োপাররা এগুসলা দখল কসর বনসয়বছল মাত্র। 
আহমদ মুসা এবার োকাল ঘসরর চপছন বদসক। চেয়ার দ্য’বটর একট ু

চপছসনই চদখসে চপল দ্য’বট সিংোহীন চদহ। োসদর চদসহ সামবরক চপাশাক। 
এরাই প কসবযণ টাওয়াসর বছল, এসদর চমসর বা সিংোহীন কসরই োরা বসাঁবড় 
মুসখর প কসবযণ টাওয়ার দখল কসর বনসয়বছল। 

আসরা চপছসন এসলা আহমদ মুসার চোখ। 
চপছসন চদয়াসলর সাসে লাোসনা একটা চবর্ চদখসে চপল। প কসবযণ 

টাওয়াসরর দসবনকসদর ববশ্রাম চনয়ার মসো একটা সাধারণ চবর্। চবসর্র ওপর 
চদখসে চপল চপ্রবসসর্সন্টর চদহ। 

আহমদ মুসা ছুসট চেল চপ্রবসসর্সন্টর কাসছ। সিংোহীন চপ্রবসসর্ন্ট। 
চনবেসয় পসড় আসছ োাঁর চদহ। 

আহমদ মুসা চপ্রবসসর্সন্টর বশবেল একটা হাে েুসল পাল্স পরীযা 
করল। পাল্স স্বাভাববক। 

আহমদ মুসা আল্লাহর শুকবরয়া আদায় করল। 
এই সময়ই চমাবাইল চকাঁসপ উঠল আহমদ মুসার। 
চমাবাইসলর কল অন কসর সালাম বদসেই ওপার চেসক চেনাসরল 

চমাস্তফার উবিগ্ন কন্ঠ, ‘বম. খাসলদ, এবদসক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। আপনার কসলর 
অসপযা করবছলাম। বক অবস্থা? সব বঠক চো?’ 

‘বমশন সাকসসসফলু! এই মাত্র চপ্রবসসর্সন্টর সিংোহীন চদসহর পাসশ 
এসস আবম বসলাম।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘আলহামদ্যবলল্লাহ! প্রধানমন্ত্রী মসহাদয় আমার পাসশ। আপবন োাঁর সাসে 
কো বলুন।’ চেনাসরল চমাস্তফা বলল। 
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‘আসসালামু আলাইকুম, বম. খাসলদ খাকান।’ ওপার চেসক প্রধানমন্ত্রীর 
েলা চশানা চেল। 

‘ওয়া আলাইকুম সালাম। আলহামদ্যবলল্লাহ! স্যার, আবম মহামাে 
চপ্রবসসর্সন্টর পাসশ বসস। বেবন সিংোহীন, বকন্তু ভাল আসছন। আবম পাল্স 
পরীযা কসরবছ। একদম নরমাল।’ 

‘ধেবাদ বম. খাসলদ খাকান। আমরা সবাই, আমার চদশ আপনার কাসছ 
কৃেে।’ প্রধানমন্ত্রীর ভারী কন্ঠ। আসবসে কাাঁপসছ োাঁর কন্ঠ। 

‘স্যার, সব প্রশিংসা আল্লাহর। বেবনই আমাসদর সাহস, বুবদ্ধ, শবি সব 
বকছু বদসয়সছন।’ 

‘বঠক বম. খাসলদ খাকান। বকন্তু আল্লাহ  াাঁসক বদসয় োাঁর কাে করান, 
বেবন ভােুবান। ভােুবানসকই বেবন বাছাই কসরন। শুনুন বম.! আমরা সবাই 
চহবলকপ্টার বনসয় আসবছ। আবম মুার্ামসকও আনসে পাবঠসয়বছ। বেবনও 
আসসবন। লবেফা আরবাকান োাঁসক বনসয় আসসব। ওসক...।’ 

প্রধানমন্ত্রীর কোর মাঝখাসনই আহমদ মুসা বলল, ‘স্যার, আপনারা 
আসুন। বকন্তু একটা চহবলকপ্টাসরই আসসে হসব।  াসে পাহারায় বা প কসবযসণ 
োকা শত্রুপয বুসঝ চ , োসদর দাবব অনুসাসরই চহবলকপ্টার এসসসছ ববোনী র্. 
আন্দালুবস ও খাসলদ খাকানসক ওসদর হাসে েুসল বদসে। োরা বুঝুক চ , োসদর 
ববেয় হসয়সছ। চপ্রবসসর্ন্টসক বনরাপদ স্থাসন না চপ াঁছাসনা প কন্ত শত্রুপযসক গুর্ 
বহউমাসর রাখসে হসব। 

সসঙ্গ সসঙ্গই েবাব বদল প্রধানমন্ত্রী। বলল, ‘ধেবাদ, বম. খাসলদ খাকান, 
আপবন বঠক বসলসছন। আসবে আমাসদর বাস্তবো চেসক সবরসয় এসনবছল। 
চেনাসরল চমাস্তফা ও পুবলশপ্রধানই শুধু চপ্রবসসর্ন্টসক আনসে  াসব। আর 
চপ্রবসসর্ন্ট ও আপনাসকই শুধু বনসয় আসসব। চহবলকপ্টার েসল আসার বমবনট 
পসনর পসর োরবদসকর পুবলশ ও চসনা অবফসাররা বেসয় সুড়সঙ্গর সন্ত্রাসীসদর 
চগ্রফোর করসব। আমরা সকসলই সামবরক হাসপাোসলর েত্বসর অসপযা 
করবছ।’ 



বসফরাসস ববসফারণ  128 

 

‘ধেবাদ স্যার, বঠক বেন্তা কসরসছন। আল্লাহ আমাসদর সাহা ু করুন!’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘ওসক, বম. খাসলদ খাকান। আসসালামু আলাইকুম।’ বলল প্রধানমন্ত্রী। 
‘ওসক স্যার, ওয়া আলাইকুম সালাম।’ 
বসল আহমদ মুসা চমাবাইসলর কল অফ কসর বদল। 
আহমদ মুসা ঘবড়র বদসক োকাল। চদখল, বকর্োপার ‘বি বেসরা’চদর 

চদয়া দাবব পূরসনর চশষ সমসয়র আর ২০ বমবনট বাবক আসছ। ববশ বমবনসটর মসধু 
চহবলকপ্টার চপ াঁছসলই ওরা ভাবসব ওসদর দাবব পূরসণর েসেই চহবলকপ্টার 
এসসসছ। আহমদ মুসার উসিে হসলা, ওরা চকানওভাসব সসন্দহ করসল ওরা মবরয়া 
হসয় চমটাবলক ধ্বিংসসর অস্ত্র বুবহার করসে পাসর  ার ফসল চহবলকপ্টার, োড়ী 
চমটাবলক চকান বকছু বুবহারই সম্ভব হসব না। চপ্রবসসর্ন্ট ভবসনর ওপর আমাসদর 
চসার্ক- এর বর্সফে আমসব্রলা আসছ, সামবরক হাসপাোল প কন্ত সবটা পসের 
ওপর চনই। 

আহমদ মুসাসক চববশযণ অসপযা করসে হসলা না। প্রধানমন্ত্রীর সাসে 
কো বলার ১০ বমবনসটর মসধু চহবলকপ্টার এসস চেল। 

ববমানবাবহনী চহবলকপ্টাসরর দয পাইলট গুহামুসখর একদম সবন্নকসটই 
চহবলকপ্টার লুান্র্ করাল। এসব মাউসন্টন রাইর্ার চহবলকপ্টার পাহাসড় লুান্র্ 
করার সামাে সুস ােও কাসে লাোসে পাসর। 

চহবলকপ্টার লুান্র্ কসরসেই আহমদ মুসা প কসবযণ টাওয়াসরর দরো 
খুসল চপ্রবসসর্ন্টসক কাাঁসধ বনসয় চববরসয় এসস এসোসলা চহবলকপ্টাসরর বদসক। 

দীঘক সময় পর বাইসরর আসলা-বাোসসর সাসে এই প্রেম সাযাৎ আহমদ 
মুসার। 

োরবদসক চোখ চ সেই চদখল, পাহাড় ও বসফারাসস চসনা ও পুবলসশর 
চবিবন দেরী হসয় আসছ। 

চহবলকপ্টার চেসক বসাঁবড় চনসম এসসসছ। 
আহমদ মুসা বসাঁবড়র চোড়ায় চপ ছসেই চেনাসরল চমাস্তফা ও 

পুবলশপ্রধান চনসম এসলা। 
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বেনেন ধরাধবর কসর চপ্রবসসর্ন্টসক চহবলকপ্টাসর েুলল। 
চহবলকপ্টারবট একবট লাইিং হাসপাোলও। একেন র্ািারও আসছ। 
চপ্রবসসর্ন্টসক চবসর্ রাখসেই োাঁসক বনসয় কাসে চলসে চেল র্ািার। 
আহমদ মুসা চপ্রবসসর্ন্টসক চরসখ চসাো হসয় দাাঁড়াসেই চেনাসরল 

চমাস্তফা আহমদ মুসাসক বুসক েবড়সয় ধরল। োরপর পুবলশপ্রধানও। 
‘েুরে আপনার এে ঋণ চশাধ করসব বক কসর বম. খাসলদ খাকান?’ 

আসবসে কন্ঠ চভসি পড়ল চেনাসরল চমাস্তফার। 
চেনাসরল চমাস্তফা, বম. খাসলদ খাকাসনর গুলীববদ্ধ স্থান চেসক রি 

চবরুসি নেুন কসর। র্ািার এবদসক চদখুন।’ বলল পুবলশপ্রধান নাবেম 
এরসকন। 

চেনাসরল চমাস্তফা র্ািাসরর বদসক একবার োবকসয় ছুসট এসলা আহমদ 
মুসার আহে োয়োটা চদখার েসে। বলল, ‘এবদসকর োসপ ভূসলই চেবছ 
আপনার আহে হওয়ার কো।’ 

র্ািার উসঠ দাাঁবড়সয়বছল। 
‘না, র্ািার সাসহব, আপবন চপ্রবসসর্ন্টসক পরীযা করুন। ভার েুলসে 

বেসয় োসপ একটু বব্ল্বর্িং হসি। হাসপাোসল চো  াবিই। এখন বকছু দরকার 
চনই।’ 

‘আপবন চপ্রবসসর্ন্টসক আনসে চেসলন চকন? আমরাই বনসয় আসোম। 
একটা বাহু এভাসব আহে হওয়ার পর বকছুসেই এ ভার বহন করা বঠক হয়বন। 
চকন আমাসদর নামসে বনসষধ কসরবছসলন?’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা। 

‘আপনারা পবরবেে বুবিত্ব। চহবলকপ্টাসর পুবলশপ্রধান ও 
চোসয়ন্দাপ্রধান এসসসছন, এটা শত্রুসক োনাসনা হসো না। অে বকছু ঘসটসছ বসল 
সসন্দহ করসো।  াক এ প্রসিংে। আসুন ববস।’ আহমদ মুসা বলল। 

চহবলকপ্টার আকাসশ উসঠ আসার পর দ্রুে েলসে শুরু কসরসছ। 
বসসসছ আহমদ মুসারা। 
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‘বম. খাসলদ খাকান, আয়নার সামসন দাাঁড়াসল আপবন বনসেসক বনসেই 
চবাধ হয় বেনসে পারসবন না। ধুসলা, বাবল, কাবলসে আপনার চপাশাসকরই শুধু রিং 
পাল্টায়বন। মুখটাসকও অসেনা কসর বদসয়সছ।’ 

বসল হাসল চেনাসরল চমাস্তফা। 
‘বহুকাসলর পুরাসনা সুড়ঙ্গ। ধুসলা, বাবল, কাবলর স্তর পসড় চেসছ। ওর 

মসধু বদসয়ই েড়ােবড় বদসয় অগ্রসর হসে হসয়সছ।’ আহমদ মুসা বলল। 
পাশ চেসক র্ািার বসল উঠল, ‘আমাসদর মহামাে চপ্রবসসর্ন্ট 

পারসফক্টবল ওসক। অল্পযসনর মসধুই োাঁর োন বফসর আসসব। হাসপাোসল 
বনসয় এুাবন্ট এনবে-৪ ইনসেকশন বদসল কসয়ক ঘণ্টার মসধুই উবন সম্পূণক সুস্থ 
হসয়  াসবন।’ 

এবার দশ বমবনটও লােল না সামবরক হাসপাোসল চপ াঁছসে। 
চহবলকপ্টার লুান্র্ করল সামবরক হাসপাোসলর েত্বসর। 
চহবলকপ্টার লুান্র্ করসেই বসাঁবড় চনসম চেল। ছুসট এসলা এুাম্বুসলে। 

চসনারা োরবদসক সেকক অবস্থাসন। চহবলকপ্টার চেসক বনরাপদ দূসর কসয়কটা 
কার দাাঁবড়সয় আসছ। 

এুাম্বুসলেটা উসঠ এসলা চহবলকপ্টাসরর দরোর সমেসল। 
হাসপাোসলর কসয়কেন র্ািার এুাম্বুসলে চেসক চনসম এসস চহবলকপ্টাসরর 
চবর্টাসক েবড়সয় এুাম্বুসলসে বনসয় চেল। 

বনসে চনসম চেল এুাম্বুসলে। 
‘বম. খাসলদ খাকান, বসাঁবড়র চোড়ায় প্রধানমন্ত্রী। আপবন আসে নামুন।’ 

বলল চেনাসরল চমাস্তফা আহমদ মুসাসক। 
‘অলরাইট’ বসল আহমদ মুসা বসাঁবড়র বদসক এবেসয় চেল। োর চপছসন 

চপছসন চেনাসরল চমাস্তুফা এবিং পুবলশপ্রধান নাবেম এরসকন। 
বসাঁবড়র চোড়ায় মাবটসে পা চদবার আসেই আহমদ মুসা চদখসে চপল 

অল্প একটু দূসর কাসরর চখালা দরো বদসয় আহমদ মুসার বদসক হাে নাড়সছ োর 
চছসল আহমদ আেুল্লাহ। োর পাসশ চোসসফাইন। আর ড্রাইবভিং বসসট চদখসে 
চপল লবেফা আরবাকানসক। 
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আহমদ মুসা হাে চনসড় দৃবষ্ট বফবরসয় সামসন োকাল প্রধানমন্ত্রীর বদসক। 
বসাঁবড় চেসক চনসম মাবটসে পা রাখসেই আহমদ মুসাসক এসস েবড়সয় 

ধরল প্রধানমন্ত্রী। বলল, ‘আমার সরকার, আমার েনেসণর পয চেসক আপনাসক 
অবভনন্দন। মহাআেিংক, মহাযবে চেসক আপবন আমাসদর রযা কসরসছন। 
আল্লাহ আপনাসক এর ো াহ বদন!’ অশ্রুরুদ্ধ কন্ঠ প্রধানমন্ত্রীর। 

‘ধেবাদ স্যার’ বসল বনসেসক ছাবড়সয় বনসয় বলল, ‘স্যার, আমার চোটা 
শরীর ধুসলা-বাবলসে ভরা। আপনার কাপড়-সোপড়ও নষ্ট হসয় চেল।’ 

‘আপবন ধুসলা-ময়লার মসধু সাোর চকাঁসটসছন, আর আবম োমা-
কাপসড়ও বকছু ধুসলা-কাবল লাোসে পারসবা না!’ 

বসলই প্রধানমন্ত্রী আহমদ মুসার আহে বাহু স্পশক কসর োনসে োইসলন, 
‘চহবলকপ্টাসর র্ািার বছল, উবন বক আপনার আহে স্থানটা পরীযা কসরসছন? ‘ 

‘আবম বনষধ কসরবছলাম। এখন বেসয় চদখাব।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘এই চো আপনার েসে এুাম্বুসলে অসপযা করসছ! মুার্াম 

এসসসছন।’ প্রধানমন্ত্রী বলসলন। 
এুাম্বুসলে ও চোসসফাইসনর কারবট পাসশই এসস দাাঁবড়সয়বছল। 
চমাবাইল চবসে উসঠসছ প্রধানমন্ত্রীর। চমাবাইলটা েুসল বনসে বনসে 

আহমদ মুসার বদসক োবকসয় বলসলন, ‘বম. খাসলদ খাকান, আপবন এুাম্বুসলে 
 ান। আবম আসবছ হাসপাোসল।’ 

‘ওসক স্যার। আসসালামু আলাইকুম।’ 
বসল আহমদ মুসা এুাম্বুসলে ও েবড়র বদসক এসোসলা। 
এুাম্বুসলসের দরো খুসল একেন র্ািার বনসে এসস দাাঁবড়সয়বছল। 

আহমদ মুসাসক লযু কসর বলল, ‘আসুন স্যার।’ 
আহমদ মুসা চহসস বলল, ‘না, র্ািার, আপবন েলুন। আবম ঐ কাসর 

আসবছ।’ 
আহমদ মুসা এসোসলা কাসরর বদসক। 
োবড়র দরো খুসল ড্রাইবভিং বসট চেসক চনসম এসসসছ লবেফা 

আরবাকান। 
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এবদসক োবড়র চপছসনর দরো খুসল আহমদ আেুল্লাহও চববরসয় 
এসসসছ। 

চোসসফাইন োবড়র চভেসর বসসট বসস আসছ। আহমদ মুসা আহমদ 
আেুল্লাহসক র্ান হাসে চকাসল েুসল বনসয় েুমু চখল কপাসল। 

‘চোমার কাপসড় ময়লা, মুসখ ময়লা। চকন? ময়লা পবরষ্কার করবন 
চকন?’ 

আহমদ আেুল্লাহসক েুমু চখসয়ই একটু ঝুাঁসক পসড় সালাম বদল 
চোসসফাইনসক। 

চোসসফাসনর মুসখ হাবস, চোসখ অশ্রু। 
সালাম বনসয় বলল, ‘আহমদসক নাবমসয় দাও চোমার আঘাসে োপ 

পড়সছ।’ 
আহমদ মুসা আহমদ আেুল্লাহসক নাবমসয় বদসয় সামসন োবকসয় সালাম 

বদল লবেফা আরবাকানসক। 
সালাম বনসয় লবেফা আরবাকান বলল, ‘স্যার উঠুন।’ 
‘ধেবাদ’ বসল আহমদ মুসা আহমদ আেুল্লাহসক োবড়সে েুসল বনসে 

উসঠ বসল।’ 
লবেফা আরবাকান োবড়র দরো বন্ধ কসর বদসয় বনসে বসসট বেসয় 

বসল। 
োবড়র বসসট বসস বিয়াবরিং-এ হাে চরসখ লবেফা আরবাকান বলল, 

‘স্যার, কে বড় ঘটনা চ  ঘসট চেল, মানুষ োনসেই পারসলা না। োনসেই 
পারসলা না, একেন ববসদশী োসদর চপ্রবসসর্ন্টসক উদ্ধাসরর েসে বক কসরসছন, 
বকভাসব রি ঝবরসয়সছন, বকভাসব মৃেুু র মুসখ বেসয় দাাঁবড়সয়সছন! আমার েুরসের 
পয চেসক আপনাসক কনগ্রুােুসলশন স্যার।’ 

আসবে-উচ্ছ্বাসেবড়ে কান্নায় লবেফা আরবাকাসনর কন্ঠ রুদ্ধ হসয় 
এসসবছল। 

‘উবন চো ববসদশী নন লবেফা। চোটা দ্যবনয়া চো ওাঁর চদশ।’ বলল 
চোসসফাইন। শান্ত, ভারী কন্ঠ চোসসফাইসনর। 
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‘ধেবাদ, মুার্াম। এটাই উপ ুি উত্তর। ধেবাদ আপনাসদর।’ 
লবেফা আরবাকান বলল। েখনও কান্না োর কসন্ঠ। 

োবড় িাটক বনল। 
েলসে শুরু করল োবড়। 
আহমদ আেুল্লাহ আহমদ মুসার চকাসল মুখ গুাঁসেসছ। 
আহমদ মুসা েভীর দৃবষ্ট বনসয় োকাল চোসসফাইসনর বদসক। বলল, 

‘েুবম এসসছ, ধেবাদ।’ 
চোসসফাইসনর বনরব সেল দৃবষ্ট আহমদ মুসার চোসখ। 
ধীসর ধীসর আনে হসলা চোসসফাইসনর মুখ। 
োর মাোটা ধীসর ধীসর বেসয় েস্ত হসলা আহমদ মুসার কাাঁসধ। োর সেল 

চোখ চেসক েবড়সয় পড়ল দ্য’চফাটা অশ্রু। 
চোসসফাইসনর একবট হাে আাঁকসড় ধসরসছ আহমদ মুসার একটা 

হােসক। 
হাসপাোসল অপাসরশন বেসয়টাসর  াবার পসে আহমদ মুসা ঘবড়সে 

সময় চদসখ চোসসফাইনসক বলল, ‘ োসমসয় বাবড়সে বফসর বেসয় ওয়াদা মসো 
চোমার সাসে বর্নার করসে পারবছ, ইনশাআল্লাহ!’ 

চোসসফাইসনর চঠাাঁসটও মধুর এক টুকসরা হাবস ফুসট উঠল। বলল, 
‘ইনশাআল্লাহ!’ 
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৭ 

‘বি বেসরা’র শয়োবন চদখবছ আমাসদর অবেষ্ট কসর েুলল। এর অবসান 
না ঘটাসল েলসছ না।’ বলবছসলন েুরসের চপ্রবসসর্ন্ট আহমদ আরসদাোল 
বাবােলু। 

দবঠকটা চপ্রবসসর্সন্টর বমবন কুাববসনসটর  া রাসের বনরাপত্তার ববষয়টা 
ববসশষভাসব চদসখ োসক। 

আেসকর বমবন কুাববসনসট হাবের আসছন প্রধানমন্ত্রী, চদশরযামন্ত্রী, 
পররােমন্ত্রী এবিং চোসয়ন্দা ববভাে ও সশস্ত্র বাবহনী প্রধান। 

চপ্রবসসর্ন্ট  া বলসলন, োর মসধু অবস্থরোর একটা প্রকাশ আসছ। এর 
কারনও আসছ। বি বেসরার কবল চেসক চপ্রবসসর্সন্টর উদ্ধার এবিং বি বেসরার ৭ 
েন চলাক ধরা পড়ার পর োরা মবরয়া হসয় উসঠসছ। প্রবেসশাসধর েসে 
ইবেমসধুই োরা ৩বট চিন ও দ্য’বট বাসিুাসন্র্র প্রায় বেবরশবটর মসো বাস 
হাওয়া কসর বদসয়সছ। ওসদর এই ভয়ানক অদৃশ্য অস্ত্র মানুসষর মসধু পুাবনক সৃবষ্ট 
কসরসছ। বি বেসরা হুমবক বদসয়সছ, োসদর দাবব চমসন না বনসল োরা ধ্বিংস সের 
সৃবষ্ট করসব। বশল্প-কারখানা, চিন, বাস, লি, বিমার, অস্ত্রগুদাম সব োরা 
চধাাঁয়ার মসো শূসে বমবলসয় চদসব। োরা োসদর সবকসশষ দাববসে আে বসলসছ, 
আোমী ৪৮ ঘন্টার মসধু োসদর ৭েন চলাকসক চছসড় চদয়াসহ বম. খাসলদ খাকান 
ও ববোনী র্. আন্দালুবসসক োসদর হাসে েুসল না বদসল োরা আিমন শুরু 
করসব। 

ববষয়বট বনসয় সকাসল কুাববসনট আসলােনা হসয়সছ। আহমদ মুসার 
সাসেও চপ্রবসসর্ন্ট, প্রধানমন্ত্রী আসলােনা কসরসছন। এখন আবার বমবন কুাববসনট 
আসলােনায় বসসসছ কুাববসনসট আসলাবেে ববষয় বনসয় আরও আসলােনার েসে। 

চপ্রবসসর্ন্ট কো চশষ করসল নসড়েসড় বসসলন প্রধানমন্ত্রী। বলসলন, 
‘মাননীয় চপ্রবসসর্ন্ট, ওসদর চমাকাববলায় আমরা অসনক দূর এবেসয় আবছ। ওসদর 
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অসনক ষড় ন্ত্র বুেক হসয়সছ। অপূরণীয় যবে হসয়সছ ওসদর। প্রায় ফাইনাল চিসে 
আমরা এসসবছ চপ াঁসছবছ। আমরা ওসদর উৎখাে করসে পারসবা ইনশাআল্লাহ। 

‘বকন্তু আমাসদর হাসে সময় চো চববশ চনই। অবশ্যই বম. খাসলদ খাকান 
বক ভাবসছন, বক করসছন, চসটাই সবসেসয় গুরুত্বপূণক। োাঁর সাসে আর বকছু 
আসলােনা হসয়সছ চেনাসরল চমাস্তফার?’ চেনাসরল চমাস্তফার বদসক োবকসয় 
বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট। 

‘সকাসলর দবঠসকর পর োর সাসে আর চকান চ াোস াে হয়বন মহামাে 
চপ্রবসসর্ন্ট। স্যার, োর কাসের একটা িাইল হসলা, চকান ভাবনা, চকান 
পবরকল্পনা েূড়ান্ত না হসল বেবন বসলন না। আর চকান কাসে হাে বদসল চসটা চশষ 
না কসর ছাসড়ন না। আমরা চদসখবছ,  খন বনরব োসকন বেবন, েখনই বেবন 
সবসেসয় চববশ কাে কসরন।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা। 

‘বঠক বসলসছন, চেনাসরল চমাস্তফা। েসব পরশু বদন সকাল প কন্ত সময়। 
চসই বহসাসব সময় চববশ চনই। োর সাসে সাবকযবণক চ াোস াে আমাসদর 
োকসে হসব।’ বলসলন প্রধানমন্ত্রী। 

‘অবশ্যই স্যার। আবম এ বমবটিং...।’ 
চেনাসরল চমাস্তফার কোর মাঝখাসনই োর চমাবাইল চবসে উঠল। 
চেনাসরল চমাস্তফা চেসম বেসয় ‘মাফ করুন আপনারা’ বসল চমাবাইল 

ধরল চেনাসরল চমাস্তফা। 
ওপাসরর কো শুনসেই মুসখ অন্ধকার নামল চেনাসরল চমাস্তফার। 
ওপাসরর কো শুধু শুনলই। বলল না বকছু। 
এক সময় কল অফ কসর বদসয় োকাল চপ্রবসসর্সন্টর বদসক। 
চেনাসরল চমাস্তফার চোখ-মুসখর অবস্থা চদসখ সবাই বুঝসে পারল চকান 

দ্যিঃসিংবাদ বনশ্চয়। 
চেনাসরল চমাস্তফা মুখ চেসক চটবলসফান সরাসেই সবাই প্রায় এক সসঙ্গ 

বসল উঠল, ‘চকান খারাপ সিংবাদ চেনাসরল চমাস্তফা?’ 
‘বি বেসরা’র চটবলসফান। ওরা োসদর দাববর সাসে আসরকটা ববষয় চ াে 

কসরসছ। চসটা হসলা, োসদর চদয়া দাবব মানার সময় প কন্ত োসদর ববরুসদ্ধ 
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আিমণাত্মক বকছু করা  াসব না।  বদ এরকম আিমণাত্মক বকছু চদখসে পায়, 
োহসল আলবটসমটাম বাবেল হসয়  াসব এবিং োরা এুাকশন শুরু করসব। চদশসক 
োরা লন্র্ ভন্র্ কসর চদসব।’ বলল চেনাসরল চমাস্তফা। 

চেনাসরল চমাস্তফা কো চশষ করসলা, বকন্তু চকউ বকছু বলল না। কারও 
কাছ চেসক চকান কো এসলা না। হঠাৎ কসরই ববষাসদর একটা কাসলা ছায়া সবার 
চোসখ-মুসখ চনসম এসসসছ। 

বনরবো ভািল চেনাসরল চমাস্তফাই। বলল, ‘আমরা চকান বসদ্ধাসন্ত 
চপ াঁছার আসে ববষয়টা বম. খাসলদ খাকানসক োনাসনা দরকার। 

‘বঠক বসলছ, চেনাসরল চমাস্তফা। েুবমই চটবলসফান কর োসক এখবন।’ 
চপ্রবসসর্ন্ট বলসলন। 

‘ইসয়স স্যার’ বসল চেনাসরল চমাস্তফা কল করল আহমদ মুসাসক। 
ববষয়টা োসক োবনসয় োর মোমে োনসে োইল। 
আহমদ মুসার কো চস শুনল। 
চশসষ সালাম বদসয় কল অফ কসর চপ্রবসসর্সন্টর বদসক োকাল চেনাসরল 

চমাস্তফা। বলল, ‘মহামাে চপ্রবসসর্ন্ট, আহমদ মুসা বসলসছন, চদশসক লন্র্ভন্র্ 
কসর চদবার সাধু োসদর চনই। সকল সামবরক, বশল্প ও েভনকসমন্ট স্থাপনা 
চসাসর্কর বর্সফে বশসের আওোয় আনা হসয়সছ। এরপর বাবক চবসরকাবর ও 
অে ধরসনর হাোসরা টাসেকট। এসব টাসেকটসক আিমসণর আওোয় আনা 
অকল্পনীয়, অবশ্যই োসদর অসাধু। বকন্তু বেবন বসলসছন, ওসদর চশষ দাবব চমসন 
চনয়ার েসে। চমসন চনয়ায় আমাসদর কাসের চকানই যবে হসব না। আমরা  া 
করব, ো ওসদর চোসখর সামসন করব না, োবনসয়ও করব না। 

োমল চেনাসরল চমাস্তফা। 
‘আলহামদ্যবলল্লাহ! আহমদ মুসা বঠক চক শল বনসয়সছন। আমরা োর 

চক শল গ্রহন করলাম। আর আমাসদর চদশসক লন্র্ভন্র্ করার বি বেসরার দাবব 
প্রেুাখান কসর বম. খাসলদ খাকান  া বসলসছন, চসটাও বঠক। েসব যবে চ টুকুই 
করসে পারুক, চসটাও আমাসদর যবে। চস যবেও আমাসদর এড়াসে হসব। 
আলহামদ্যবলল্লাহ! আহমদ মুসার ওপর আমাসদর আস্থা আসছ। বেবন পারসবন 
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অগ্রসর হসে, চ ভাসব োইসছন। োসক সবকাত্মক সাহা ু চোমরা কর।’ চপ্রবসসর্ন্ট 
বলসলন। 

‘ইসয়স স্যার।’ বলসলন প্রধানমন্ত্রী। 
‘সবাইসক ধেবাদ’ বসল উসঠ দাড়াসলন চপ্রবসসর্ন্ট। 
 
 
 
প্রেন্র্ োপ আহমদ মুসার মসনর ওপর। 
ওসদর আলবটসমটাসমর ৪৮ ঘন্টার অসনকটা সময় চকসট চেসছ। বকন্তু 

সামসন এক ইবি এসোসনা  ায়বন। এবার প্রসয়ােন ওসদর আসল ঘাাঁবটর সন্ধান, 
চ খাসন েলসছ োসদর েসবষণা, আসছ ভয়িংকর অসস্ত্রর কারখানা। ওসদর 
পবরেুি পাম বি োসর্কসনর ঘাাঁবটর কােেপত্র চঘাঁসট ববসশষ বকছু পাওয়া  ায়বন। 
ওসদর অসস্ত্রর নাম ও প্রকৃবে সম্পসকক আরও বকছু। অদ্ভুে ওসদর অস্ত্রবটর নাম; 
‘চফাটন সাইসলন্ট চর্স্ট্রাকশন চর্মন’ মাসন ‘বনরব ধ্বিংসসর দদেু চফাটন।’ 
সিংসযসপ ‘র্াবল বর্’। অসস্ত্রর নামটা বকন্তু সােকক। সবেু ওটা বনরব ধ্বিংসসর 
দদেু। বনরসব, বনিঃশসে ধ্বিংস কসর চদয় চমটাসলর দেবর সব বকছু। অস্ত্রবট মানুষ 
হেুা কসর না, বকন্তু মানুসষর, সমাসের, সভুোর, শবির সব অবলম্বনসক ধ্বিংস 
কসর চদয়। এ অস্ত্র ভাসলা হাসে োকসল যবে বছল না। বকন্তু এ শয়োনসদর হাসে 
োকার অেক অে সবারই মহাসিংকসট পড়া। অে সবাইসক চোলাম বানাবার অস্ত্র 
হসে পাসর এটা। শয়োন োর অস্ত্র অযে রাখসব, ধ্বিংস করসব অে সকসলর 
অস্ত্র। এমন ধ্বিংসসর দ্যবনয়ার মানুসষর শত্রু, মানবোর শত্রু। োর হাসে বনরব 
ধ্বিংসসর দদেু নাসমর চফাটন অস্ত্র োকা দ্যবনয়ার েসে, দ্যবনয়ার মানুসষর েসে 
চমাসটও বনরাপদ নয়। োসদর এই অস্ত্র, এই েসবষণা সহ োসদর ধ্বিংস করসে 
হসব। োহসল আমাসদর অস্ত্র চসার্ক হসয় দাাঁড়াসব মানবোসক রযার অপ্রবেিন্দ্বী 
অস্ত্র। সব চদশ  বদ বর্সফসের চসার্ক চপসয়  ায়, োহসল আিমণকারী সব অস্ত্র 
অেল হসয় পড়সব। ফসল এধরসনর অস্ত্র দেবরসে সব চদশই বনরুৎসাবহে হসব। 
ফসল বববলয়ন বববলয়ন অসেক অস্ত্র দেবর হসব না এবিং চসই অেক সাশ্রয় হসব। 
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মানুসষর, মানবোর কলুাসণ লােসব চসই অেক এবিং এভাসবই আমাসদর অস্ত্র, 
চসবভয়ার অব ওয়ােক র ুাশনাল চর্াসমইন (দ্যবনয়ার মানুষ্যত্ব- আদসশকর রযক) 
নাম সােকক হসব। 

ভাবনায় র্ুসব বেসয়বছল আহমদ মুসা। 
‘চসার্ক’ এর কো ভাবসে বেসয় একটা আসবে এসস োসক আিন্ন কসর 

চফসলবছল। 
চোসসফাইন আহমদ মুসার দৃবষ্ট আকষকসণর চেষ্টা করল। পারল না। 

আহমদ মুসার চোখ বঠকই আসছ োর বদসক, বকন্তু োসে চকান দৃবষ্ট চনই। 
চোসসফাইন সামসনর চসাফা চেসক উসঠ এসস আহমদ মুসার পাসশ 

বসল। ধীসর ধীসর হাে রাখল আহমদ মুসার কাাঁসধ। 
আহমদ মুসা একটু েমসক উসঠ বফসর োকাল চোসসফাইসনর বদসক। 
আহমদ মুসার চোসখ েখনও শূে দৃবষ্ট। 
চোসসফাইন আহমদ মুসার কাাঁসধ োপ বদসয় বলল, ‘বক ভাবছ এমন 

কসর?’ 
আহমদ মুসা পূণক দৃবষ্টসে োকাল চোসসফাইসনর বদসক। বলল, ‘ভাববছ 

ওসদর আলবটসমটাসমর কো। সময়  াসি, বকন্তু সামসন এসোবার পে চদখা  াসি 
না। ওসদর ঘাাঁবট, চহর্ চকায়াটকার ওরা চকাোয় বশফট করল, চসটাই আমরা 
চলাসকট করসে পারবছ না। সবসেসয় চবদনার ববষয় হসয়সছ, ওসদর চ  ৭ েন 
চলাক ধরা পসড়বছল, পুবলসশর অসেককোর কারসণ োসদর কাউসক বাাঁবেসয় রাখা 
 ায়বন। োন চফরার সিংসে সিংসেই ওরা পটাবসয়াম সাইনার্ চখসয়...।’ 

চমাবাইল চবসে উঠল চোসসফাইসনর। 
চোসসফাইন আহমদ মুসার কোর মাঝখাসনই বসল উঠল, ‘এক্সবকউে 

বম, চটবলসফানটা ধরবছ।’ 
বসল চোসসফাইন চসাফার একপাসশ কাে হসয় কলটা অন করল। 
ওপাসর চেবফ বেনার কে শুসনই চোসসফাইন বলল, ‘আসসালামু 

আলাইকুম, চকমন আসছন?’ 
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‘ভাসলা। আপবন চকমন আসছন? বুাস্ত নন চো আপবন?’ বলল চেবফ 
বেনা। 

‘বুস্ত োকব চকন, আমার চো চকান কাে চনই। আহমসদর আব্বার সাসে 
একটু কো বলবছলাম খুব দ্যবশ্চন্তার মসধু আসছন এখন বেবন।’ বলল 
চোসসফাইন। 

‘বক বনসয় ওাঁর দ্যবশ্চন্তা?’ বেোসা চেবফ বেনার। 
‘ওরা ৪৮ ঘন্টার আলবটসমটাম বদসয়সছ। এই আলবটসমটাসমর 

চমাকাববলা করসে হসল ওসদর হবদস প্রসয়ােন। চস হবদস এসদর কাসছ চনই।’ 
বলল চোসসফাইন। 

সিংসে সিংসে উত্তর বদল না চেবফ বেনা। 
মূহুেক কসয়ক পসর োর কে চশানা চেল। বলল, ‘আমাসদর 

ববশ্বববদুালসয় চকাসক করসছন চসই বশযক স্মােকা দ্য’বদন আসে চটবলসফাসন কারও 
সাসে কো বলার সময় বলবছল, বসফরাসসর পূসবক উত্তর ইস্তামু্বসলর একটা বড় 
ইন্র্াবস্ট্রয়াল কমসপ্লক্স োসদর নেুন বঠকানা। আবম োবননা এটা চকান গুরুত্বপূণক 
ইনফরসমশন বক না?’ 

‘ধেবাদ বমস চেবফ, বপ্লে আপবন ওর সাসে একটু কো বলুন। োর 
আরও বকছু বেোসাও োকসে পাসর।’ চোসসফাইন বলল। 

‘বপ্লে, না। হঠাৎ কো বলসে খারাপ লােসব। পবরেয় চনই, উবনই বা বক 
ভাবসবন? আমার  া োনা আপনাসক চো বললাম। বপ্লে।’ 

‘বঠক আসছ। চস ইন্র্াবস্ট্রয়াল কমসপ্লসক্সর বক নাম বলবছল?’ বেোসা 
চোসসফাইসনর। 

‘নাম বসলবন, বসলবছল ঐটুকুই। েে দ্য’বদন চেসক চস হঠাৎ কসরই 
উধাও। আিা োক, আহমদ আেুল্লাহ চকমন আসছ?’ 

‘ভাসলা আসছ।’ 
‘অসনক বদন ওর সাসে চদখা হয়বন, না?’ বলল চেবফ বেনা। 
‘আসুন না আমাসদর বাসায়। এসলন না চকান বদন।’ চোসসফাইন বলল। 

োর কসন্ঠ অনুস াসের সুর। 
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‘ াসবা একবদন।’ বলল চেবফ বেনা। 
‘চস বদন কসব আসসব? আসার কো বলসলই চকান না চকান অসুববধা 

দাাঁড় করাসবনই?’ চোসসফাইন বলল। 
‘হ রে আইয়ুব সুলোন রা.-এর ওখাসন এর মসধু কসব আসসবন?’ 

বেোসা চেবফ বেনার। 
‘ াওয়ার আসে আপনাসক োনাব। আপনাসক না চপসল চো মো হসব 

না।’ বলল চোসসফাইন। 
‘ধেবাদ। আর কো নয়। আপবন অবশ্যই বুস্ত। রাবখ।’ চেবফ বেনা 

বলল। 
‘আবার বুস্তোর কো!’ বলল চোসসফাইন। 
‘স্যবর। আসসালামু আলাইকুম।’ 
‘ধেবাদ। ওয়া আলাইকুম সালাম।’ বসল চমাবাইসলর কল অফ কসর 

বদল চোসসফাইন। 
আহমদ মুসা উদ্গ্রীব হসয় োবকসয় বছল চোসসফাইসনর বদসক। বলল, 

‘চোমার বান্ধবী বক বলবছল? বক এক ইন্র্াবস্ট্রয়াল কমসপ্লসক্সর কো বলসল?’ 
‘স্মােকা মাসন চসই বশবযে চমসয়টা। চস নাবক দ্য’বদন আসে কারও সাসে 

চটবলসফাসন কো বলার সময় বসফরাসসর পবশ্চসম উত্তর ইস্তামু্বসল একটা 
ইন্ড্রাবস্ট্রয়াল কমসপ্লসক্স োসদর নেুন বঠকানার কো বসলসছ।’ 

আহমদ মুসা চসাো হসয় বসল। 
ভ্রূ কুবিে হসলা োর। বলল আহমদ মুসা দ্রুে কসন্ঠ, ‘ইন্র্াবস্ট্রয়াল 

কমসপ্লসক্সর নাম বসলসছ?’ 
‘নাম নয়, শুধু ঐ টুকুই বসলবছল।’ বলল চোসসফাইন। 
‘বসফরাসসর পবশ্চসম উত্তর ইস্তামু্বসল একটা ইন্ড্রাবস্ট্রয়াল কমসপ্লক্স’ 

কোটা কসয়কবার মসনর মসধু আওড়াল আহমদ মুসা। শুসনসছ এমন কো চস এর 
আসে। চকাোয়? হঠাৎ আহমদ মুসার মসন পড়ল, চপ্রবসসর্ন্ট বকছু বদন আসে 
োসক বসলবছসলন, ববোবন আবদ্যর রহমান আবরসয়হসক বসফরাসসর পূবক পাসড় 
পাবকেু এলাকায় একটা ইন্র্াবস্ট্রসয়ল কমসপ্লক্স স্থাপসনর অনুমবে বদসয়বছসলন। 
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সিংসে সিংসেই লাফ বদসয় উঠল আহমদ মুসা চসাফা চেসক অপ্রেুাবশে 
বকছু চপসয়  াবার আনসন্দ। বলল, ‘চবাধ হয় চপসয় চেবছ চোসসফাইন!’ 

বসলই আবার বসস পড়ল। বলল, ‘চোসসফাইন, আমার চমাবাইলটা দাও 
চো!’ 

আহমদ মুসার আনসন্দ চোসসফাইসনরও মুখ উজ্জ্বল হসয় উসঠবছল। দ্রুে 
উসঠ বেসয় চমাবাইল এসন আহমদ মুসার হাসে বদসয় বলল, ‘বক চপসয় চেছ? 
ওসদর নেুন বঠকানা?’ 

‘বলবছ চোসসফাইন, চপ্রবসসর্ন্টসক চটবলসফানটা কসর বনই।’ 
বসল কল করল চপ্রবসসর্ন্টসক। 
ওপাসর চপ্রবসসর্সন্টর কন্ঠ চপসয়ই আহমদ মুসা বলল, ‘বম. চপ্রবসসর্ন্ট! 

স্যার, এভাসব ববরি করার েসে আবম দ্যিঃবখে। েরুবর...।’ 
‘বম. খাসলদ খাকান, এধরসনর কোর আশ্রয় চনসবন আপবন, এটা আমার 

েসে খুবই দ্যিঃসখর। আমার ২৪ ঘণ্টা সময় আপনার েসে ওসপন। বপ্লে বলুন।’ 
আহমদ মুসার কোর মাঝখাসনই বসল উঠসলন চপ্রবসসর্ন্ট। 

‘ধেবাদ, স্যার। একটা েরুবর ববষসয়র েসে আপনাসক চটবলসফান 
কসরবছ। একবদন আপবন বসলবছসলন, ববোবন আবদ্যর রহমান আবরসয়হসক 
ইন্র্াবস্ট্রয়াল কমসপ্লসক্সর েসে একটা ববশাল এলাকা বরাে বদসয়বছসলন 
বসফরাসসর পূবক পাসড় উত্তর ইস্তামু্বসল। চস ইন্র্াবস্ট্রয়াল কমসপ্লসক্সর নামও 
আপবন বসলবছসলন। আবম মসন করসে পারবছ না। আপবন বক একটু সাহা ু 
করসে পারসবন?’ বলল আহমদ মুসা। 

‘হ্াাঁ, বম. খাসলদ খাকান, ঘটনাটা আমার মসন আসছ। নাম হসলা, 
‘আবরসয়হ ইন্র্াবস্ট্রে প্রাইসভট বলবমসটর্’।’ 

‘অসনক ধেবাদ, স্যার।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ধেবাদ বদন, বকন্তু ববদায় চনসবন না। চ েসে এে বড় ধেবাদ, চসই 

আবরসয়হ ইন্র্াবস্ট্রে বনসয় আপনার আগ্রহ চকন বলুন।’ চপ্রবসসর্ন্ট বলসলন। 
‘স্যার, আমার ইনফরসমশন  বদ বঠক হয়, োহসল এটাই আমাসদর খুাঁসে 

চবড়াসনা চসানার হবরণ।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘আলহামদ্যবলল্লাহ! আপনার বেসেস করা চদসখই আমার সসন্দহ 
হসয়বছল। বি বেসরার সাসে সিংবিষ্ট বকছু হসব এটা। একদম চসানার হবরণ হসব ো 
বুবঝবন। আলহামদ্যবলল্লাহ! পরবেকী চপ্রাগ্রাম আপনার বক? চেনাসরল চমাস্তফারা 
োনসে চপসরসছন এ ববষয়টা?’ বেসেস করসলন চপ্রবসসর্ন্ট। 

‘না, এখসনা োনাইবন। েেুটা পাওয়ার পর প্রেম চটবলসফানটা 
আপনাসক কসরবছ ববষয়টা বনবশ্চে হবার েসে। আমার চপ্রাগ্রাম আবম পসর 
োনাব। োর আসে আরও বকছু ববষয় োনা দরকার। ইবেমসধু আমার একটা 
অনুসরাধ। আবরসয়হ ইন্র্াবস্ট্রে চেসক বাইসর চবরুবার  ে পে আসছ, অবলেবল 
আসছ, সবখাসন সাদা চপাশাসক পুবলশ ও চোসয়ন্দা চমাোসয়ন করা দরকার।  ারা 
বশল্প-কারখানাবট চেসক চবর হসব, োরা চকাোয় চকাোয়  ায়, চকাোয় োসক ো 
চশষ প কন্ত মবনটর করসে হসব। আবরসয়হ ইন্র্াবস্ট্রে-এর স্যাসটলাইট চক্লাে 
ফসটা দরকার। পসর সব আসলােনা করসবা স্যার।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ধেবাদ, বম. খাসলদ খাকান। আপবন  া বসলসছন, ো এখন চেসকই 
কা ককর হসব। স্যাসটলাইট ফসটা আপবন অল্পযসণর মসধু চপসয়  াসবন।’ 
বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট। 

‘ধেবাদ, স্যার।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ওসক, বম. খাসলদ খাকান। আল্লাহ আমাসদর সাহা ু করুন। আসসালামু 

আলাইকুম।’ বলসলন চপ্রবসসর্ন্ট। 
আহমদ মুসা সালাম বনসয় চমাবাইসলর কল অফ কসর বদল। 
চমাবাইল অফ কসর বদসয় মূহুেককাল চোখ বন্ধ কসর োকল আহমদ মুসা। 
োরপর চোখ খুসলই চস েবড়সয় ধরল চোসসফাইনসক। বলল, ‘চোমার 

বান্ধবীসক ধেবাদ। প্রায় সব বিবটকুাল বুাপাসর োর সহস াবেো চোমার 
মাসধুসম এসসসছ। বকন্তু আমার ববস্ময় লােসছ, এসো সাহা ু ব বন করসছন, বেবন 
বকন্তু একবদনও কো বসলনবন, সরাসবর চকান েেু বেবন আমাসক চদনবন। এটা 
সবেু ববস্ময়কর! এর চকান অেক েুবম চপসয়ছ, আবম বকন্তু পাইবন।’ 

দ্য’েনই পাশাপাবশ বসল। ভাবনার ছাপ চোসসফাইসনর চোসখ-মুসখ। 
বলল, ‘অসনক সময় আমারও ববস্ময় চঠসকসছ! খুব েরুবর ববষয়  া চোমাসক 
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সরাসবর োনাসনা দরকার, চসটাও আমার মাধুসম বসলসছন। োর ফসল সময় নষ্ট 
হসয়সছ। সময় নষ্ট হওয়ার ববষয়বট বুসঝও বেবন সরাসবর চটবলসফান কসরনবন। 
সবেু এ রহসস্যর চকান েবাব চনই আমার কাসছ। আেও আবম োসক অনুসরাধ 
কসরবছলাম নেুন বঠকানার ববষয়বট চোমাসক বুবঝসয় বলার েসে। বকন্তু পাল্টা 
বেবন আমাসক অনুসরাধ কসরসছন সরাসবর কো বলা চেসক চরহাই পাবার েসে।’ 

োমল চোসসফাইন। 
‘অেে চদখ, সাহা ু করার আগ্রহ োরই চববশ। বকন্তু কো বলার আগ্রহ 

চনই। ববষয়টা চমসল না।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘শুধু আগ্রহ নয়, উসিেও োর মসধু আবম চদসখবছ। চসই চ  আলালা 

পাহাসড়র বসনােসন, েুবম চ খাসন ববপসদ পসড়বছসল, চসবদন আমাসক বনসয় 
চসখাসন  াওয়ার সময় োর মসধু চ  উসিে চদসখবছ, আসবে চদসখবছ ো 
ববস্ময়কর! বসফরাসসর ব্রীে চেসক লাবফসয় পড়ার ঘটনায় চোমাসক সিংোহীন 
অবস্থায় শত্রুর হাে চেসক চক শসল বেবন উদ্ধার কসর আনসলন, চস বদন োর মসধু 
চ  উসিে, আসবে ও আন্তবরকো চদসখবছ োর চকান েুলনা হয় না। এসকবাসর 
একদম কাসছর মানুষ না হসল এমন মসনাভাব কারও মসধু সৃবষ্ট হওয়া অসম্ভব। 
এভাসব প্রবেবট ইনফরসমশন চদয়ার সময় োর মসধু আবম এই আসবে-
আন্তবরকো চদসখবছ। সবেু আবম ববষয়টা ভাবসে...।’ 

চোসসফাইসনর কোর মাঝখাসনই আহমদ মুসা বসল উঠল, ‘চদখ, একটা 
ববষয় এখনও আমার কাসছ রহস্য! বেবন শত্রুর কবল চেসক সিংোহীন অবস্থায় 
আমাসক উদ্ধার করসলন। বুঝলাম একেন বান্ধবীর স্বামীসক বেবন উদ্ধার 
কসরসছন, বকন্তু বান্ধবীর স্বামীবটসক বেবন বেনসলন বক কসর? এক ঝলক চকাোও 
 বদ চদসখও োসকন, ফসটাও  বদ চদসখ োসকন, েবু ঐ রকম ববপ কস্ত অবস্থায় 
বেনসে পারার কো নয়। আসরকটা কো ঐ অবস্থায় বেনসে পারার েসে চ  
েভীরভাসব চদখা প্রসয়ােন, চসভাসব চদখার েসে উবন চসবদন চসখাসন চেসলন 
চকন?’ 

োমল আহমদ মুসা। 
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‘প্রশ্নগুসলা আমার কাসছও ববস্মসয়র! েসব আমার বান্ধবীর বনসয় অে 
বকছু চভব না। চস অেুন্ত আন্তবরক। প্রবেবার, প্রবেবট ঘটনা, প্রবেবট কোয় এর 
প্রকাশ আবম চদসখবছ। োর মুখটা োর মসনর আয়না। অদ্ভূে এক সরলো, 
পববত্রো োর চোসখ-মুসখ! োর সাবন্নসধু চেসল মন ভসর  ায়, অপার এক আনন্দ 
পাওয়া  ায়। বাচ্চারাই মানুসষর অন্তর ভাসলা বুঝসে পাসর। কারও কাসছ োরা 
 ায়, কারও কাসছ  ায় না। আমাসদর আহমদ আেুল্লাহ োর েসে পােল। চদখা 
চপসলই োর চকাসল বেসয় মুখ গুাঁেসব। চসও...।’ 

‘ াক, আর বসলা না চোসসফাইন। বুঝসে পারবছ, েুবম োর চপ্রসম পসড় 
চেছ। েসব এটাও মসন চরখ, চ  চকান চস সন্দস কর প্রশিংসা কসর বকিংবা চ  সবার 
মসধু চস ন্দ ক, সরলো, পববত্রো চদসখ, চস বকন্তু সবার চেসয় সুন্দর হয়। অেএব, 
চোসসফাইন...।’ 

আহমদ মুসা কো চশষ করার আসেই চোসসফাইন আহমদ মুসার বপসঠ 
একটা বকল বদসয় উসঠ দাাঁবড়সয় বলল, ‘েুবম কোটাসক এখন অেবদসক চঘারাি, 
আবম েললাম।’ 

আহমদ মুসা হাে বাবড়সয় ধরসে চেল চোসসফাইনসক। ছুসট পালাল 
চোসসফাইন। 

হাসল আহমদ মুসা। মসন মসন বলল, ‘েুবম অসের প্রশিংসা  েটা কর, 
োর একািংশও বনসের প্রশিংসা শুনসে পার না।’ 

আহমদ মুসা চসাফায় ো এবলসয় বদসয় চমাবাইলটা চটসন বনল। 
আহমদ মুসা চটবলসফান করল ইউবনভাবসকবট অব চটকসনালবের 

চরবেস্ট্রার োইসয়র ইসমাইলসক। 
োইসয়র ইসমাইসলর সাসে আহমদ মুসার কসয়ক বার চদখা হসয়সছ। 
চটবলসফাসন োইসয়র ইসমাইলসক চপল আহমদ মুসা। সালাম ও শুসভিা 

বববনমসয়র পর বলল, ‘আবম একটা চফভার োই আপনার।’ 
‘অবশ্যই, স্যার। বলুন।’ বলল চরবেস্ট্রার। 
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‘আপনার ববশ্বববদুালসয় ‘চেবফ বেনা’ নাসম একেন ববসদশী 
অধুাবপকা আসছন। োর বকছু েেু আমাসক বদসে হসব। বেবন চকান্ চদসশর, 
চকান্ বঠকানার, কেবদন আসছন, োসকন চকাোয় ইেুাবদ।’ বলল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা  খন কো বলবছল, েখন পাসশ এসস দাাঁবড়সয়বছল 
চোসসফাইন। 

আহমদ মুসার অনুসরাসধর উত্তসর ওপার চেসক চরবেস্ট্রার বলল, ‘বঠক 
আসছ স্যার, োনাব আপনাসক চখাাঁে বনসয়।’ 

ধেবাদ ও সালাম োবনসয় কল অফ কসর বদল আহমদ মুসা। 
‘ধেবাদ, বঠক কসরছ। এবার ওাঁসক ধরা  াসব।’ বলল চোসসফাইন। 
আবার আহমদ মুসা হাে বাড়াল। চোসসফাইনসক ধরার েসে। 
এবার আর পালাসলা না চোসসফাইন। 
হাে ধরসলও বাধা বদল না। 
টানল চোসসফাইনসক আহমদ মুসা বনসের বদসক। 
চবাাঁটা চছাঁড়া ফসলর মসো চোসসফাইন এসস পড়ল আহমদ মুসার 

চকাসল। 
‘ঝাসমলা কসরা না, আহমদ আবদ্যল্লাহ নড়সছ, এখবন উঠসব ঘুম চেসক।’ 

বলল চোসসফাইন। োর মুখ রািা হসয় উসঠসছ। 
 
 
 
 
আহমদ মুসার পরসন বশখ ড্রাইভাসরর চপাশাক। মাোয় বশসখর পােবড়। 

মুখভরা কাসলা দাবড়। োসয় ড্রাইভাসরর ইউবনফরম। 
চপছসনর বসসট ইস্তামু্বল হার্কওয়ুার বলবমসটর্-এর বেএম ইসমাে 

ওসমাসনেলু। েরুবর বভবত্তসে প্রবেষ্ঠানবটর বকছু চস্পয়ার পাটকস দরকার। 
পাটকসগুসলার চস্পবসবফসকশন আসছ। োর অনুকরসণই চস্পয়ার পাটকসগুসলা দেবর 
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হসব। এই অর্কার বনসয়ই  াসি প্রবেষ্ঠাসনর বেএম ইসমাে ওসমাসনেলু আবরসয়হ 
ইন্র্াবস্ট্রে বলবমসটর্ চকাম্পানীর কাসছ। 

আহমদ মুসা আবরসয়হ ইন্র্াবস্ট্রে বলবমসটসর্র ওসয়ব সাইসট চদসখসছ, 
চকাম্পাবনবট োমকাবন ও োপাসনর বমল-সমবশনাবরে এবিং অবফস ইকুপসমন্ট 
দেবরকাবর দ্য’বট চসাল এসেন্ট হওয়া ছাড়াও অর্কাসরর বভবত্তসে চস্পয়ার পাটকস 
দেবর ও সরবরাহ কসর োসক। 

আবরসয়হ ইন্র্াবস্ট্রসের চভেসর চঢাকা এবিং চভেসরর একটা অবস্থা 
সম্পসকক ধারণা চনয়ার েসে এর চেসয় সস্তা বুবস্থা করার চকান পে আর আহমদ 
মুসারা পায়বন। 

আহমদ মুসা নকল ড্রাইভার। বকন্তু ইস্তাম্বুল হার্কওয়ুাসরর বেএম ইসমাে 
ওসমাসনেলু নকল নন। বেবন সবেুই প্রবেষ্ঠানবটর বেএম। একেন চদশসপ্রবমক 
মানুষ। োসক বশবখসয়-পবড়সয় আনা হসয়সছ। েসব চস্পয়ার পাটকস োসদর দরকার, 
এটা বঠক। 

বসফরাসসর পূবক েীর ধসর একটা দাবম মাবসকবর্স এবেসয় েলসছ উত্তর 
বদসক। 

োবড়টা হাইওসয়র চকবল ইবরাবহম অিংসশ চপ াঁছার পর সেকক হসয় উঠল 
আহমদ মুসা। সামসনই ‘মারকাে চববকে’-এর চমাড়। 

োবড় চপ াঁছল মারকাে চববকে-এর ববখুাে বুস্ত স্থানবটসে। এখান চেসক 
রাবহকায়া চরার্ পূবক বদসক চেসছ। এই চরার্ ধসর োসদর পূসবক পাবকেু এলাকার 
বদসক এসোসে হসব। 

রাবহকায়া চরার্ সাে-আট মাইল েলার পর োবড় বেসয় পড়ল আকবাবা 
চরাসর্। 

বঠক চ  স্থানটায় আহমদ মুসাসদর োবড় আকবাবা চরাসর্ উঠল, চসখাসন 
সামসন ববরাট একটা বনে উপেুকা। োরপসরই একটা পাবকেু ভূবম ধীসর ধীসর 
উপসর উসঠ চেসছ। 

এই বনে উপেুকাসেই েসড় উসঠসছ আবরসয়হ ইন্র্াবস্ট্রে বলবমসটর্। 
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রাবহকায়া চরার্ চেসকই একটা পােসুর প্রাইসভট চরার্ োসছর সাবরর 
মসধু বদসয় এবেসয় চেসছ আরও চভেসর। 

আহমদ মুসার োবড় একবট প্রাইসভট চরাসর্ বেসয় পড়ল। 
চপছন চেসক ইসমে ওসমাসনেলু আহমদ মুসাসক বলল, ‘ওসদর সাসে 

চ াোস াে কসর আবসবন। ওরা বক ঢুকসে চদসব, সাযাৎ বদসে রাবে হসব?’ 
‘চসটাও চটি করা আমাসদর আেসকর একটা লযু।’ 
আড়াইশ’ বেনশ’ েে এসোবার পর বাধা চপসয় আহমদ মুসা োবড় 

োবমসয় বদল। 
দ্য’েন চলাক রাস্তার দ্য’পাশ চেসক লাল পোকা েুসল োবড় োমাসে 

বনসদকশ বদল। 
আহমদ মুসা োবড় রাস্তার একপাসশ বনসয় দাাঁড় কবরসয় বদল। 
লাল পোকাধারী দ্য’েন চলাক ছুসট এসলা োবড়র কাসছ। একেন চলাক 

চখালা োনালার বদসক ইসমাে ওসমাসনেলুর সাসে কো বলার েসে এসোসলা, 
আসরকেন দাাঁড়াল আহমদ মুসার পাসশ এসস। 

‘স্যার, চকাোয়  াসবন?’ ইসমে ওসমাসনেলুর বদসক এবেসয়  াওয়া 
চলাকবট বেসেস করল ইসমাে ওসমাসনেলুসক।’ 

‘আবরসয়হ ইন্র্াবস্ট্রসে।’ বলল ইসমে ওসমাসনেলু। 
‘কার কাসছ?’ আবার বেোসা চলাকবটর। 
‘েরুবর প্রসয়ােন। চসল্স বা চপ্রার্াকশন বর্পাটকসমসন্টর দাবয়ত্বশীল 

 াসকই পাই োর সাসে আসলােনা করব।’ বলল ইসমাে ওসমাসনেলু। 
চলাকবট একটু বেন্তা করল। বলল, ‘আপবন বক এুাপসয়ন্টসমন্ট 

বনসয়সছন?’ 
‘বললাম চো খুব েরুবর বুাপার। মাসককসট অসনক ঘুসরবছ, োরপর 

চসাো এখাসন আসবছ চশষ ভরসা বহসসসব। চ াোস াসের সময় পাইবন।’ বলল 
ইসমে ওসমাসনেলু। 
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‘বঠক আসছ, এসব চেসট বেসয় সিংবিষ্ট অবফসারসক বলসবন। বকন্তু 
আপনাসদরসক োবড় চরসখ চ সে হসব। বপ্লে আপনারা নামুন। োবড় এখাসনই 
পাকক করা োকসব।’ 

আহমদ মুসা চনসমসছ। ইসমাে ওসমাসনেলুও নামল। 
‘োবড় বনসয়  াওয়া  াসব না চকন?’ োবড় চেসক চনসমই আহমদ মুসা 

বেসেস করল োর সামসনর চলাকবটসক। 
‘এখানকার এটাই বনয়ম। সবাইসকই এখাসন োবড় চরসখ চ সে হয়। শুধু 

চো োবড় নয়, আপনাসদর বুাসে, পসকসট চমটাবলক বকছু োকসল চসগুসলাও চরসখ 
চ সে হসব।’ েবাসব চলাকবট বলল। 

ভ্রূ কুবিে হসলা আহমদ মুসার। 
োর মসনর চকাসণ একটা বেন্তা বঝবলক বদসয় উঠল। মসন মসন েমসক 

উঠল। বকন্তু ববষয়টা মসনই চরসখ মুসখ ববস্ময় চটসন বলল, ‘আমরা চ  চস্পয়ার 
পাটকস বকনসে  াবি, োর অসনক রকসমর স্যাম্পল আমাসদর বুাসে আসছ ! 
চসগুসলা না বনসল আমাসদর েলসব বক কসর?’ 

‘আমরা চসটা োবন না। চসটা ওখাসন বেসয়ই বলসবন। োরা চসটা 
চদখসবন, এমনবক পসকসটর োবব, হাসের আিংবট সবই আপনাসদরসক োবড়র 
চভের চরসখ চ সে হসব।’ এসকবাসর বনরস কসন্ঠ বলল চলাকবট। 

‘আিা একটা কো, আপনাসদর ইন্র্াবস্ট্রসের চলাকরাও বক এভাসব 
চমটাবলক সব বকছু চরসখ চভেসর  ায়?’ বেসেস করল আহমদ মুসা। োর মসন 
এ রকসমর অসনক প্রশ্ন বকলববল করসছ। 

‘োরা এ পসে  ান না।’ বলল চলাকসদর একেন। 
‘চকান্ পসে  ান? আমরাও চস পসে চ সে পাবর? চকান্ বদসক পেটা?’ 

বেসেস করল আবার আহমদ মুসা। 
চলাক দ্য’েন ববরবির দৃবষ্টসে োকাল আহমদ মুসার বদসক। বলল, 

‘চসটা আকাশ বদসয় বক পাোল বদসয় ো আমরা োবন না। কো রাখসল, আমরা 
চ ভাসব বসলবছ, চসভাসব চ সে পাসরন। না হসল বফসর  ান।’ 
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‘দ্যিঃবখে, মাফ করসবন। আমরা চো সািংঘাবেক ঝাসমলায় পসড়বছ! 
বেবনসগুসলা খুব েরুবর। চসেসেই বলবছলাম। আমরা  বদ মাবলকসদর অনুসরাধ 
কবর চটবলসফাসন, োহসল বক োরা পেটা আমাসদর চদবখসয় বদসে পাসরন?’ খুব 
নরম েলায় ববনসয়র সাসে বলল আহমদ মুসা। 

চলাকবট পূণক দৃবষ্টসে আহমদ মুসার বদসক োকাল। ওষুসধ ধসরসছ বসল 
মসন হসলা। োর চোসখ নরম ভাব চনসম এসসসছ। বলল, ‘স্বয়িং ঈশ্বর চনসম এসলও 
চস পসের সন্ধান পাসবন বকনা সসন্দহ আসছ। আসর বময়া,  াসবনই বা বক কসর? 
পাহাসড় বক োবড় েসল?’ 

‘পাহাসড়  াসবা চকন?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘পে চো ওখাসনই।’ বলল একেন। 
‘পাহাড়-টাহাড় োক, এখন বলুন, চকানওভাসব োবড় বনসয় চেসট চ সে 

পারসবা বকনা?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘চদখুন, আপনারা বফসর  ান। এভাসব চস্পয়ার পাটকস চকনার েসে 

এখাসন কখনও চকউ আসসবন। আপনারা বফসর বেসয় বসসদর সাসে চ াোস াে 
করুন।’ বলল ওসদর দ্য’েসনর একেন। 

‘চসটাই ভাসলা!’ বসল আহমদ মুসা ইসমাে ওসমাসনেলুসক বলল, ‘বঠক 
আসছ। োবড়সে উঠুন।’ 

আহমদ মুসা ও ওসমাসনেলু দ্য’েসনই োবড়সে উঠল। 
আহমদ মুসা োবড় ঘুবরসয় বনসয় েলসে শুরু করল। 
‘চেসলই বক ভাসলা হসো না োবড় চরসখ!’ ইসমাে ওসমাসনেলু বলল। 
‘দরকার চনই, ইসমাে ওসমাসনেলু, চ েসে আসা ো হসয় চেসছ।’ 

বলল আহমদ মুসা। 
‘হসয় চেসছ?’ 
‘হ্াাঁ, ইসমে ওসমাসনেলু।’ 
‘আলহামদ্যবলল্লাহ!’ বলল বুবসায়ী ইসমাে ওসমাসনেলু। কো চস 

বাড়াল না। চস োসন, চোসয়ন্দা ববভাসের অসনক েরুবর কাে। েরুবর প্রসয়ােন 
োসক। সব োনা োসদর বঠক নয়। 
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আবরসয়হ ইন্ড্রাবস্ট্রসের পূবক প্রাসন্তর পাহাসড় উসঠসছ আহমদ মুসা। 
স্যাসটলাইট ফসটাসে পাহাসড়র এই এলাকা বনখুাঁেভাসব পরীযা কসরসছ 

আহমদ মুসা। আবরসয়হ ইন্ড্রাবস্ট্রসে চঢাকার পসে দ্য’েন লাল পোকাধারীর কাছ 
চেসক চেসনবছল এই পাহাড়ী এলাকা চেসক আবরসয়হ ইন্ন্ড্রাবস্ট্রসে চঢাকার 
চোপন পে রসয়সছ। 

োবড় ও চকান প্রকার চমটাল দ্রবু বনসয় সামসন অগ্রসর হওয়ার পে চনই, 
লাল পোকাধারীরা বাধা চদয়া চেসক এ ববষয়টা পবরষ্কার হসয় চেসছ চ , আবরসয়হ 
ইন্ড্রাবস্ট্রসের োরবদক বঘসর একটা বনবষদ্ধ এলাকা োরা সৃবষ্ট কসরসছ চ  এলাকায় 
োসদর বনরব ধ্বিংসসর দদেু সবিয় োসক। শত্রুরা  াসে অস্ত্রশস্ত্র বনসয় প্রসবশ 
করসে না পাসর এেসেই এই বুবস্থা। চকউ প্রসবশ করসে চেষ্টা করসল োসদর 
অস্ত্র হাওয়া হসয়  াসব, এমনবক ববসফারসকর সাসে  বদ চমটাবলক বকছু োসক, 
োহসল োও ববসফাবরে হসয় নষ্ট হসয়  াসব। 

আহমদ মুসারা পাহাসড়র চোপন পসেই আবরসয়হ ইন্র্াসবস্ট্রসে 
প্রসবসশর বসদ্ধান্ত বনসয়সছ। লাল পোকাধারীসদর কো চেসক  া বুঝা চেসছ োসে 
এই পসে চমটাবলক অস্ত্র বনসয় প্রসবশ করা  াসব। বকন্তু আহমদ মুসারা চমটাবলক 
অস্ত্র বুবহার না করার বসদ্ধান্ত বনসয়সছ। প্রাণহাবন এবড়সয়  ুদ্ধ ছাড়াই আবরসয়হ 
ইন্ড্রাবস্ট্রসের েসবষণাোর ও অস্ত্রশস্ত্র দখসলর বসদ্ধান্ত বনসয়সছ। এেসে বসদ্ধান্ত 
বনসয়সছ োরা েুাস অস্ত্র বুবহাসরর। 

আহমদ মুসা িবলিং কসর এসোসি। 
এলাকাটা লাট, বকন্তু এবসড়া-সেবসড়া। 
টাসেকটটা এখনও চবশ দূসর। 
টাসেকট হসলা চছাট আকাসরর বর্শ প্লাস কমুুবনসকশন এুাসন্টনা। 

এুাসন্টনা দাাঁবড়সয় আসছ প্রায় োর ফটু উেু পােসুর বপলাসরর ওপর। বপলারটা হসব 
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োর বেকফুসটর মসো প্রশস্ত। আহমদ মুসারা সসন্দহ কসরসছ চোপন সুড়ঙ্গ পে 
এখাসনই োকসে পাসর। 

আহমদ মুসা ধীসর ধীসর ঐ এুাসন্টনার বদসকই এসোসি। 
আহমদ মুসার োসয় পােসুর রসির একটা বুসলট প্রুফ েুাসকট। কপাল 

প কন্ত চনসম এসসসছ বুসলট প্রুফ েুাসকটবট। েলায় ঝুলসছ বহউমুান ববর্ চসবঞ্জিং 
মবনটর ও একবট েুাস মুসখাশ। হাসের কাসছ েুাসকসটর বুক পসকসট রসয়সছ 
আল্ট্িা চক্লাসরাফরম োন। এই েুাস কুাপসুল বুসলট মানুসষর সিংস্পসশক  াওয়ার 
সিংসে সিংসেই মানুসষর সিংো চলাপ পায়। 

সামসন বড় পাের পে চরাধ কসর উাঁেু হসয় আসছ। 
পােরটা বর্িাবার েসে মাো েুসলবছল আহমদ মুসা। 
হঠাৎ সামাে  াবন্ত্রক একটা শসে সামসন োবকসয় হালকা অন্ধকাসর 

চদখসে চপল, এুাসন্টনাবট একবদসক কাে হসয় চেসছ। 
কৃষ্ণপসযর রাে হসলও োরার আসলা উন্মুি োয়োয় অন্ধকার 

অসনকখাবন বফসক কসর বদসয়সছ। 
আহমদ মুসা মাোটা পােসরর আড়াসল এসন চোখ রাখল টাসেকট স্থানটার 

বদসক। 
পার হসলা কসয়ক মূহুেক। 
প্রশস্ত বপলাসরর চভের চেসক মানুষ চববরসয় আসসে চদখল আহমদ 

মুসা। 
আহমদ মুসার চোখ এবার আঠার মসো চলসে চেল দৃশ্যবটর ওপর। 
এক এক কসর পাাঁেেন চলাক চববরসয় এসলা। 
পিম বুবি চববরসয় এসল একেন বেসয় কাে হসয় পড়া এুাসন্টনার 

চোড়ায় বক চ ন করসলা। এুাসন্টনা আবার চসাো হসয় প্রশস্ত বপলাসরর ওপর 
দাাঁবড়সয় চেল। 

আহমদ মুসা বুঝল বপলারবট আসসল বসাঁবড়র মুখ বা সুড়ঙ্গ মুখ। এুাসন্টনা 
হসি সুড়ঙ্গ মুসখর কুাসমাসলে। আর এুাসন্টনার চোড়ায় রসয়সছ সুড়ঙ্গ মুখ 
চখালার োববকাবঠ। 
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পাাঁেেন একত্র হসয় উসদুাে বনল সামসন মাসন পাহাসড়র ওপর বদসক 
এসোবার। 

আহমদ মুসা আর সময় নষ্ট করল না। 
োরা এ বসদ্ধান্তই বনসয়সছ প্রেম সুস াসেই োরা আিমসণ  াসব, 

চলাকবটসক অেল কসর চদসব। চসই ফমুকলাই এখন বাস্তবায়ন শুরু করার পালা। 
আহমদ মুসাও বুক পসকট চেসক আল্ট্িা চক্লাসরাফরম েুাস কুাপসুল চবর 

করল। োনটা ওসদর বদসক োক কসর বিোসর োপ বদল। মানব চদসহর সাবন্নসধু 
বেসয় অসটা-ববসফারণস ােু কুাপসুল বুসলট ছুটল সামসনর পাাঁেেসনর বদসক। 

মাত্র কসয়ক চসসকন্র্! 
ওরা পাাঁেেনই সিংো হাবরসয় লুবটসয় পড়ল পােসুর েত্বসর। 
একটু সময় অসপযা করল আহমদ মুসা। োর পর এসোসলা িবলিং 

কসরই ওসদর বদসক। 
ওসদর কাসছ চপ াঁসছ আহমদ মুসা চপবেল টেক চজ্বসল ওসদর একবার কসর 

চদসখ বনসে লােল। 
একবট মুসখ টসেকর আসলা বস্থর হসয় চেল। স্তবম্ভে হসয় চেল ববোনী 

আবদ্যর রহমান আবরসয়হসক চদসখ! আেই োর ফসটা চদসখসছ আহমদ মুসা 
চেনাসরল চমাস্তফার ফাইসল। 

আনসন্দ ভসর চেল আহমদ মুসার মন। শুরুসেই চপসয় চেসছ আসল 
চলাকসক। সাসের এ চলাকগুসলাও বনশ্চয় গুরুত্বপূণক চকউ হসব। 

আহমদ মুসা দ্রুে চমসসে পাঠাসলা পােুসর এই এলাকার পাসশ 
অসপযমান োর বটসমর চলাকেনসদর কাসছ। োসদর োড়াোবড় আসসে বলল 
এই পাাঁেেনসক বনসয়  াবার েসে। 

আহমদ মুসা চসই পােসরর আড়াসল বসস অসপযা করসে লােল ওসদর 
আসার েসে। 

এই সময় আহমদ মুসা একটা োপা বহস বহস শে শুসন ওপসরর বদসক 
োকাল। 

চদখল, মাোর ওপর একটা চহবলকপ্টার চনসম আসসছ। 
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চহবলকপ্টাসরর আসলা চনভাসনা ও অসনকটা বনিঃশসে। বনয়বন্ত্রে শসের এ 
চহবলকপ্টারগুসলা অেুন্ত দাবম। 

চহবলকপ্টারবট লুান্র্ করল চ খাসন পাাঁেেন চলাক সিংোহীন অবস্থায় 
পসড় আসছ, ো চেসক বকছুটা পূসবক, পাহাসড়র আরও উাঁেুসে। ওখাসন পাহাসড়র 
মাোটা  সেষ্ট সমেল। 

ওসদর সিংোহীন হওয়ার ঘটনার পর পরই চহবলকপ্টার আসায় আহমদ 
মুসা বুঝল, হয় এই চহবলকপ্টাসর আবদ্যর রহমান আবরসয়হসদর চকাোও  াবার 
কো বছল অেবা এই চহবলকপ্টাসর বড় চকউ আসসছন,  াসদর স্বােে োনাসনার 
েেই োরা  াবিসলন ওবদসক। 

চহবলকপ্টার চেসক এক এক কসর নামল োরেন মানুষ। ওরা এবেসয় 
আসসে লােল এুাসন্টনার বদসক। 

এুাসন্টনার সামসনই পসড় আসছ পাাঁেেসনর সিংোহীন চদহ। 
কো বলবছল চহবলকপ্টার চেসক চনসম আসা চলাকগুসলা। 
চবশ বড় েলাসেই কো বলবছল োরা। 
চক একেন বলবছল, ‘বম. চর্বভর্ ইয়াহুদ, ববোবন আবরসয়হ ও োর 

সহস াবে োরেন ববোনী বঠক রাে ৯টায় এখাসন চরবর্ োকসবন এবিং োসদরসক 
এখান চেসক বনসয় েৃেীয় োয়োটায় বমবটিং-এ বসব, এটাই চো বসদ্ধান্ত বছল। ওরা 
আসসনবন, আশ্চক !’ 

‘আবম স্তবম্ভে হবি, বম. চবন োয়ন চবন ইয়াবমন! বমবটিং-এর স্থান চশষ 
মূহুসেক পাসল্ট আমরা আবরসয়হ ইন্র্াবস্ট্রসেই বমবটিংটা করব বঠক করা হসয়সছ, এটা 
চো ববোনী আবরসয়হসদরসক োনাসনা হয়বন! োহসল বসদ্ধান্ত অনুসাসর ওরা 
এখাসন োকসবন না চকন, ববসশষ কসর ‘বি বেসরা’র সুবপ্রম কমান্র্ার চবন োয়ন 
চবন ইয়াবমন চহবলকপ্টাসর োকসবন, োর উপবস্থবেসে বসদ্ধাসন্তর অেো বেবন 
করসবন, ো আমার ববশ্বাস হসি না।’ 

একোগুসলা ‘বি বেসরা’র ইস্তাম্বুল প্রধান চর্বভর্ ইয়াহুসদর। ো প্রেম 
েসনর কো চেসকই আহমদ মুসা বুঝল। আর  াসক লযু কসর চর্বভর্ ইয়াহুদ 
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কোগুসলা বলসলন অেকাৎ ব বন প্রেম কো বসলবছসলন, বেবন চবন োয়ন চবন 
ইয়াবমন ও ‘বি বেসরা’র সুবপ্রম কমান্র্ার মাসন সুবপ্রমপ্রধান। 

একই সাসে ববস্ময় ও আনসন্দ আহমদ মুসার মন চনসে উঠল। ‘বি 
বেসরা’র সব বহসরাসক আল্লাহোয়ালা এক সাসে কসর োসদর কাসছ এসন 
বদসয়সছন। আল্লাহর শুকবরয়া আদায় করল আহমদ মুসা। 

ওরা এসস চপ াঁসছ চেসছ সিংোহীন পাাঁেেসনর কাসছ। 
কাছাকাবছ হসেই ওরা োরেন ছুসট এসলা মাবটসে পসড় োকা পাাঁেেসনর 

বদসক। 
ওরা োরেনই ঝুাঁসক পসড়সছ ওসদর সিংোহীন চদসহর ওপর। 
এটাই সময়, বসদ্ধান্ত বনসয় বনল আহমদ মুসা। 
বুক পসকট চেসক আসরকবার উসঠ এসলা চক্লাসরাফরম োন আহমদ 

মুসার হাসে। 
চক্লাসরাফরম োনটা ওসদর বদসক টাসেকট কসর বিোসর েেকবন চেসপ ধরল 

আহমদ মুসা। 
ছুটল কুাপসুল বুসলট ওসদর োরেসনর বদসক। 
মাত্র আট-দশ চসসকন্র্। এর মসধুই ওসদর োরেসনর সিংোহীন চদহ 

ঝসর পড়ল ওসদর পাাঁেেসনর ওপর। ওরা চসই চ  ঝুাঁসক পসড়বছল, উসঠ 
দাাঁড়াসনারও আর সু্স াে চপল না। 

চপছসন পাসয়র পবরবেে শে চপল আহমদ মুসা। মুখ ঘুবরসয় চদখল, োর 
দশ েসনর বটমবট এসস চেসছ। 

আহমদ মুসা কমাসন্র্া বটসমর চনো মুরাদ আসনায়ারসক বনসদকশ বদল, 
‘এুাসন্টনার কাসছ ৯ েন চলাক সিংোহীন পসড় আসছ। প্রেসম এসদর সবাইসক 
বপছসমাড়া কসর বাাঁধ। োরপর এসদর বনসয় বনসে বেসয় পুবলসশ কাসছ হস্তান্তর কর। 
োরা চ ন চেনাসরল চমাস্তফা ও পুবলশপ্রধাসনর বনসদকশ আনুসাসর বুবস্থা গ্রহণ 
কসর। মসন চরখ, এরা সবাই বভবভআইবপ বন্দী। একটুও অসাবধান হওয়া  াসব 
না।’ 

ওরা বনসদকশ বনসয় স্যালুট কসর েসল চেল। 



বসফরাসস ববসফারণ  155 

 

আহমদ মুসা এবার কল করল চেনাসরল চমাস্তফাসক। 
ওপাসর চেনাসরল চমাস্তফার কন্ঠ চপসেই আহমদ মুসা সালাম বদসয় 

বলল, ‘আল্লাহর অসীম করুণা,  ুদ্ধ শুরুর আসেই  ুসদ্ধর বড় ববেয়টাই হসয় 
চেসছ! ধ্বিংসসর বনরব দদসেুর প্রধান ববোনী আবদ্যর রহমান আবরসয়হসহ 
োরেন ববোনী, ‘বি বেসরা’র সুবপ্রমপ্রধান চবন োয়ন ও র্. চর্বভর্ ইয়াহুদসহ 
আরও চনো, সব বমবলসয় ৯ েন এখন আমাসদর হাসে। কমাসন্র্ারা ওসদর 
পাহাসড়র বনসের কুাসম্প বনসয়  াসি।’ 

‘ধেবাদ, বম. খাসলদ খাকান। আপবন শুধুই বড় ববেয় বলসছন চকন? 
এটাই সবসেসয় বড় ববেয়। প্রধান ববোনীসহ পাাঁেেন ববোনী মাইনাস হসল 
বনশ্চয় ওসদর ধ্বিংসসর বনরব দদেু অেল হসয় পড়সব। আর চবন োয়ন ও চর্বভর্ 
ইয়াহুদ আমাসদর হাসে আসা মাসন ওসদর সিংেঠনসক এখন আমরা হাসের মুসঠায় 
আনসে পারব। এই অসাধু সাধন বক কসর হসলা বম. খাসলদ খাকান?’ বলল 
চেনাসরল চমাস্তফা। 

‘এটা এসকবাসরই আল্লাহর ববসশষ রহমে। এুাসন্টনার স্থানটা পরীযা 
করার েে পাহাসড় উসঠবছলাম।’ 

বসল আহমদ মুসা ওসদর ৯ েন সিংোহীন করার ঘটনা সিংসযসপ 
োবনসয় বলল, ‘কমাসন্র্ারা ওসদর চরসখ বফসর এসলই আবম এুাসন্টনার বসাঁবড় পসে 
চভেসর ঢুকসবা।’ 

‘পাহাসড়র বনসের কুাসম্প আবম  াবি, বম. খাসলদ খাকান। পরবেকী 
করণীয় সম্পসকক আপনার বকছু বলার আসছ?’ চেনাসরল চমাস্তফা বলল। 

‘োরবদসকর চবষ্টবনসক আরও চক্লাে করুন এবিং আপবন ও নাবেম 
এবরসকন আবরসয়হ ইন্র্াবস্ট্রসের চেসটর বদসক েসল আসসবন। আবম চভেসর 
চঢাকার পর পরবেকী প্দসযপ বনসয় আপনার সাসে চমাবাইসল আলাপ করসবা।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘ধেবাদ, বম. খাসলদ খাকান। আবম আপনার কসলর অসপযা করব। 
আর চবন োয়ন ও চর্বভর্ ইয়াহুদসদর আবম চোসয়ন্দা চহর্ চকায়াটকাসর সবরসয় 
বনবি। ওসক বম. খাসলদ খাকান। আসসালামু আলাইকুম।’ 
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‘ওয়া আলাইকুম সালাম’ বসল আহমদ মুসা কল অফ কসর বদল। 
আহমদ মুসা অসপযা করসে লােল কমাসন্র্াসদর। 
ওরা এসলই একটা পবরকল্পনা কসর আহমদ মুসা প্রসবশ করসব বি 

বেসরার েসবষণাোর, অস্ত্রাোর আবরসয়হ ইন্র্াবস্ট্রসের অভুন্তসর, চ খাসন আসছ 
বনরব ধ্বিংসসর দদেু, ‘Fotan silent destruction demon’  ার বসল োরা 
ধরাসক সরা োন করসছ, দাস বানাসে োসি আর সব মানুষসক। 

আহমদ মুসার অসপযার ইবে হসলা। 
োরার আবছা আসলাসেই আহমদ মুসা চদখসে পাসি, কমাসন্র্ারা সার 

চবাঁসধ উসঠ আসসছ পাহাসড়র ওপসর। 
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১ 
আহমদ মুসা ও সােজন কমাতন্ডা এক এক কতর অ্যাতন্টনার খ াো খবজ 

মু  দদতে খেেতর প্রতবশ করে।  
প্রথতমই পাথতুর দসিঁদড়।  
দসিঁদড়র সাে-আটটা ধাপ খপরুতেই একটা দরজার েযাদন্ডিং-এ দিতে োরা 

খপ িঁছে।  
খদত ই খবাঝা খিে, দসিঁদড়টা দেফতটর আতরকটা দরজা।  
দরজাটা পাথতরর।  
দরজা খ াোর দিন্তাে আহমদ মুসা দরজা ও দরজার িারপাতশর 

খি কাতের মতো প্রাতন্তর ওপর খিা  খবাোতে োিে।  
ডান ও বাম পাতশর দুই খি কাতে োদটিকযাদে েম্বা দু’দট কতর বাটন 

খদ তে খপে আহমদ মুসা।  
দু’পাতশর দু’বাটতনই দহব্রু োষাে ওতপন খলাজ খে া। দকু  দু’পাতশর 

বাটতনর খে া এক রকতমর নে।  



মাউন্ট আরারাতের আড়াতে  3 

 

বািঁ পাতশর খি কাতের খে া খসাজা মাতন ওতপন শব্দ ডান দদক খথতক 
খে া এবিং খলাজ শব্দ বািঁ দদক খথতক খে া, দকু  ডান দদতকর খি কাতে শব্দ দু’দট 
বািঁ দদক খথতক খে া।  

খপছতন দািঁড়াতনা কমাতন্ডা খনো মুরাদ আতনাোতরর দদতক দফতর োদকতে 
আহমদ মুসা বেে, ‘মতন হতে মুরাদ আতনাোর, একটা ধািঁধা না োঙতে পারতে 
আমরা দরজা  ুেতে পারতবা না।’  

মুরাদ এদিতে এে।  
খদ ে দুই খি কাতের িারদট বাটনতক ও বাটতনর খে াগুতোতক।  
োবনার ছাো নামে মুরাদ আতনাোতরর মুত । োবদছে আহমদ মুসাও।  
কতেক মুহূেি দনিঃশতব্দ কাটে।  
‘দকছু খেতব খপতে মুরাদ আতনাোর?’ দজতেস করে আহমদ মুসা।  
‘ধািঁধাে খফোর জতে ‘ওতপন’ শব্দ খসাজা আর উতটা কতর দু’বার 

দেত তছ। আমার মতন হে, দুই ‘ওতপন’ বাটতনর একটা িাপতেই আমাতদর 
িাওোটা খপতে যাব মাতন দরজা  ুতে যাতব।’  

‘িাপ দাও, মুরাদ আতনাোর।’ বেে আহমদ মুসা।  
মুরাদ আতনাোর দুই ওতপন বাটনই পরপর নানাোতব িাপে, দকু  

পাথতরর দরজা খযমন দছে, খেমদন থাকে।  
মুরাদ আতনাোতরর খিাত -মুত  হোশা ফতুট উেে। বেে, ‘োর মাতন 

ধািঁধার অ্থি এটা নে। দনশ্চে আরও জদটে দকছু আতছ।’ বতেই হোৎ খথতম খিে 
মুরাদ আতনাোর। োর খিাত -মুত  নেুন োবনার আতো। বেে, ‘দু’পাতশর দুই 
‘ওতপন’-এ িাপ খদোর পর খিাপন আরও একটা কমান্ড দনশ্চে আতছ। খসটা 
 ুিঁতজ খবর করতে হতব।’  

আহমদ মুসা োবদছে।  

হোৎ োর মু টা উজ্জ্বে হতে উেে। দু’পাতশর খি কাতের বাটন িারদটর 
ওপর আরও একবার দ্রুে খিা  বুদেতে বেে, ‘না, মুরাদ আতনাোর, োর মতন 
হে দরকার হতব না।  ুব সহজ একটা িাদিদেক দনেম রতেতছ ধািঁধার খপছতন। 
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খদ , ‘খলাজ’ শব্দ দু’দটই মাইনাস পদজশতন রতেতছ। মাইনাতস মাইনাতস প্লাস। 
োর মাতন, খলাজ শতব্দর বাটন দু’দট একসাতথ িাপতেই দরজা বন্ধ হতে যাতব। 
আর খদ , ‘ওতপন’ বাটন দু’দটর একদট প্লাস, অ্েদট মাইনাস পদজশতন। প্লাতস-
মাইনাতস মাইনাস। অ্েএব, ‘ওতপন’ বাটন দু’দট একসাতথ িাপতেই আদম মতন 
কদর দরজা  ুতে যাতব। খিষ্টা কর মুরাদ আতনাোর।’  

বতে আহমদ মুসা দরেেোর ধরা ডান হােটা পযাতন্টর পতকতট ঢুদকতে 
খপছতন দািঁড়াতনা কমাতন্ডাতদর দদতক একবার োকাে।  

বাটন দু’দট পুশ করতে এদিতে খিতছ মুরাদ আতনাোর।  
েম্বা একটা ‘দহস’ শব্দ শুতন ঘুতর দািঁড়াতেই সামতনর দৃশ্য খদত  স্তদিে 

হতে খিে খস। খদ ে, দরজাটা হাওো। ওপার খথতক অ্ধিডজন খেনিান হািঁ কতর 
আতছ োতদর দদতক। সবতিতে সিংিীন অ্বস্থা মুরাদ আতনাোতরর। োর বুতক 
দরেেোর খিতপ ধতর আতছ একজন।  

আহমদ মুসা ঘুতর দািঁড়াতেই খস দিৎকার কতর উেে, ‘সবাই হাে ওপতর 
খোে। না হতে সবাই একসাতথ োশ হতে...।’  

মুরাদ আতনাোর আহমদ মুসার বাম দদতক িদিশ দডগ্রী খকাতি 
দািঁদড়তেদছে। ফতে মুরাদ আতনাোতরর বুতক খয দরেেোর োক কতরদছে, োর 
বাম পাশ খিাটাই আহমদ মুসার সামতন অ্বাদরে।  

খোকদট য ন হাে ওপতর খোোর দনতদিশ দদদেে, ে ন পতকতটর 
খেেতর থাকা আহমদ মুসার দরেেোর উতে এতসদছে খোকদটর মাথা েতযয।  

কথা খশষ হবার আতিই আহমদ মুসার দরেেোতরর গুদে খোকদটর বাম 
কাতনর পাশ দদতে ঢুতক খিে োর মাথাে।  

গুদেটা কতরই আহমদ মুসা দিৎকার কতর উেে, ‘কমাতন্ডাজ, খিট 
খিঞ্জড।’  

আহমদ মুসাও কাে হতে আছতড় পতড়দছে খমতঝতে।  
আহমদ মুসার আশিংকাই সেয হতো। আহমদ মুসার গুদে খোকদটতক 

দহট করার সাতথ সাতথই ওতদর ছেদট খেনিান িজিন কতর উতেতছ।  
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আহমদ মুসার কমান্ড ছাড়াও ওতদর খেনিান োতদর টাতিিট করা খটর 
খপতেদছে আহমদ মুসার সাথী কমাতন্ডারা। আত্মরযার জতে োরাও শুতে 
পতড়দছে। দকু  খদদর হতে দিতেদছে। কমাতন্ডা খনো মুরাদ আতনাোরসহ 
কতেকজতনর খদহ ঝািঁঝরা হতে খিে। কািঁতধ, পািঁজতর খেতি কতেকজন আহে 
হতো।  

মাদটতে শুতে পড়ার আতিই আহমদ মুসা পতকট খথতক দরেেোর খবর 
কতর দনতেদছে এবিং ওতদর ছেজনতক টাতিিট কতর গুদে করাও শুরু কতরদছে।  

দু’জন কমাতন্ডা কািঁতধ ও পািঁজতর গুদে খ তেও দুধিষি কমাতন্ডাতদর দু’জন 
খমাহাম্মদ পাশা ও খসাতেমান পাটা আঘাে হানতে মুহূেি খদদর কতরদন। োর 
ফতেই খশষ রযা হতেদছে।  

ওতদর িারজনতক গুদে করতে করতেই আহমদ মুসার গুদে খশষ হতে 
দিতেদছে। খশষ দু’জনতক হেযা কতরদছে খমাহাম্মদ পাশা ও খসাতেমান। ো না 
হতে দনঘিাে ব্রাশফাোতরর মুত  পতড় খযে আহমদ মুসা।  

ওতদর খেনিানধারী ছেজতনর রতের খরাতের মতধয খথতক একজন 
মাথা েুেে। খস হাতের খেনিানদটর বযাতরে মদরো হতে একবার ওপতর খোোর 
খিষ্টা করে। পারে না। হাে খথতক  তস পতড় খিে খেনিান। সবিশদে দদতে 

দিৎকার কতর খস বেে, ‘শেোন, খোরা আমাতদর খনো, আমাতদর দবোনীতদর 
ধতরদছস। দকু  খোতদর উতেশ্য সফে হতব না। আমাতদর ‘নীরব’ ধ্বিংতসর দদেয 
‘ডাবে দড’ এবিং আমাতদর িতবষিা খোরা হাে করতে পারদব না। খদ , আমাতদর 
সুইসাইড খকাোতডর খনো মাথাে গুদে খ তে মরতেও োর হাে োর িোে 
খঝাোতনা দরতমাতটর খরড বাটনতক প্রািপতি খিতপ ধতরদছে। মতর খিতেও খদ  
খিতপ ধতরই আতছ। এ দন ডাবে দড’র সবদকছুসহ খিাটা িতবষিািার ও এই 
কমতপ্লক্স ধূতো হতে যাতব। োর সাতথ খোতদরও কবর হতব।’  

খশষ কথার সাতথ সাতথ খোকদটর মাথাদট খনদেতে পড়ে খমতঝর ওপর।  
আহমদ মুসা উতে দািঁদড়তেদছে। দ্রুে কতে বেে, ‘খমাহাম্মদ, খসাতেমান, 

কুইক, আমাতদর এ দন খবরুতে হতব এ ান খথতক। েতব আমাতদর োইতদর োশ 
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দক কতর খরত  যাই! খোমরা দু’জন দু’জনতক খটতন দনতে পারতব দকনা? আদম 
দু’জনতক দনদে।’  

কথা খশষ কতরই আহমদ মুসা দু’জনতক দুই কািঁতধ েুতে দনতে দ্রুে দসিঁদড় 
দদতে উেতে োিে।  

খপছতন খমাহাম্মদ পাশা ও খসাতেমান দুই সাথীর োশ খটতন দনতে উেতে 
োিে।  

সুড়ঙ্গ-দসিঁদড়র মু  কদমউদনতকশন অ্যাতন্টনার পতথ আহমদ মুসা খবদরতে 
এে।  

আহমদ মুসা সাহাযয করে আহে দু’কমাতন্ডা োইতক োতদর সাথীতদর 
োশ দনতে খবদরতে আসতে।  

আহে দু’সাথী দুবিে হতে পতড়দছে।  
‘দম খনবার সমে খনই দপ্রে কমাতন্ডা োইরা। যেটা দ্রুে সিব, 

আমাতদরতক পাহাতড়র ওপতর উতে খযতে হতব। এস।’ 
বতেই আহমদ মুসা দু’সাথীর োশ আবার কািঁতধ েুতে দনতে পাহাতড়র 

ওপতর এতিাতে োিে।  
‘োবতবন না োই, আমরা পারব আপনাতক ফতো করতে। িেুন।’ বেে 

খমাহাম্মদ পাশা ও খসাতেমান একসাতথই।  
সুড়তঙ্গর দসিঁদড় মু  খথতক দবশ িতজর মতো এদিতেতছ আহমদ মুসারা।  
সুড়তঙ্গর মু  খথতক পতনর িজ ওপতর একটা দটোর খদোে। খস খদোে 

পার হতে আহমদ মুসারা মাত্র পািঁি িজ এদিতেদছে। এই সমেই প্রিণ্ড 
দবতফারতির শব্দ হতো। েূদমকতের প্রবে ধাক্কা  াওোর মতো পাহাড়টাও 
প্রিণ্ডোতব খকিঁতপ উেে।  

বড় দকছরু আশিংকাে আহমদ মুসাতদর খিা  আপনাতেই বন্ধ হতে 
দিতেদছে।  

মুহূতেি কতেকবার দিৎকার কতর খমাহাম্মদ পাশা বেে, ‘আিাহ 
আমাতদর রযা কতরতছন  াতেদ  াকান োই। আিাহর হাজার শুকদরো।’  
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‘আেহামদুদেিাহ!’ বতে আহমদ মুসা উতে দািঁড়াে। ওদদতকর অ্বস্থা 
খদ ার জতে কতেক ধাপ সামতন এদিতে দটোটার ওপর দদতে ওদদতক নজর 
খফেতেই িমতক উেে। দটোটার ওপাতর পাহাতড়র অ্বদশষ্ট অ্িংশসহ সবদকছু 
হাদরতে খিতছ। প্রশস্ত িেীর অ্ন্ধকার  াদ শুধু সামতন।  

পাতশ এতস দািঁদড়তেতছ খমাহাম্মদ পাশা এবিং খসাতেমানও।  
‘মতন হে, দরতমাতটর এযাকশন ডাইতরক্ট দছে না। দরতমাটতক এক বা 

একাদধক মযাকাদনজতমর খিইন্ড দরএযাকশনতক অ্যাকদটতেট করতে হতেদছে। 
োর জতে কমপতয খবশ কতেক দমদনট বরাে দছে। খসই সমেটুকুতেই আিাহ 
আমাতদর বািঁদিতেতছন।’ বেে আহমদ মুসা।  

‘দকু  আদম বুঝতে পারদছ না, হোৎ এোতব ওরা সবদকছু ধ্বিংস করে 
খকন?’ বেে খমাহাম্মদ পাশা।  

‘দনশ্চে ওতদর কাতছ দনতদিশ এতসদছে। ওতদর খনো ও দবোনী যাতদর 
আমরা ধতরদছ, োতদর কাছ খথতক দকিংবা অ্েদদক খথতক োরা িূড়ান্ত দনতদিশ 
খপতেদছে। োর ফতেই আমরা বযথি হোম ওতদর ধ্বিংতসর দদেয ও িতবষিািার 
হাে করতে।’  

আহমদ মুসার খমাবাইে খবতজ উেে।  
ওপার খথতক খজনাতরে খমাস্তফার উদিগ্ন কে খশানা খিে, ‘দম.  াতেদ 

 াকান, আপনারা খকাথাে? োতো আতছন আপনারা?’ আেি-দিৎকাতরর মতো 
খশানাে খজনাতরে খমাস্তফার কে।  

‘েে খনই খজনাতরে, আমরা দনরাপদ আদছ। দেক সমতে আমরা খবদরতে 
আসতে খপতরদছ। খেেতরর ওরা বাইতর খথতক খমতসজ খপতেতছ। আমরা যাতদর 
ধতরদছ, োরা দক খকান খমতসজ পাদেতেতছ?’ আহমদ মুসার দজোসা।  

‘স্যদর দম.  াতেদ  াকান। ওতদর শীষি দবোনী আব্দুর রহমান 
আদরতেতহর খিাপন দিেীে খমাবাইেটা োর কাতছ রতেই দিতেদছে। খসই 
খমাবাইতেই উদন ওতদর কাতছ খমতসজ পাদেতেদছতেন। দবতফারতির পর উদনই 

দিৎকার কতর দবষেদট আমাতদর জাদনতেতছন। খহতস বতেতছন, ‘অ্ন্তে, আমাতদর 
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নীরব ধ্বিংতসর দদেয এবিং আমাতদর িতবষিা আমরা খোমাতদর হাতে যাওো 
খথতক রযা করতে পারোম।’ বেে খজনাতরে খমাস্তফা।  

আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘বেতেন না ওতক খয, আপনাতদর নীরব 
ধ্বিংতসর দদেযতক আপনারা ধ্বিংস কতর োতো কতরতছন। ওর খকান প্রতোজন 
আমাতদর খনই। আমরা মানবোতক ধ্বিংস নে, রযা করতে িাই। খসই রযার 
অ্স্ত্রই হতো আমাতদর ‘খসদেোর অ্ব ওোর্ল্ি র যাশনাে খডাতমইন (খসাডি)’। আমরা 
আমাতদর ‘খসাডি’খক রযা করতে খপতরদছ। দানতবর দবরুতে মানবোর জে 
হতেতছ।’  

‘বেব দম.  াতেদ  াকান! আপনারা আসুন।’ বেে খজনাতরে খমাস্তফা।  
‘স্যদর খজনাতরে। আপনাতক বো হেদন। আমরা কমাতন্ডা খনো মুরাদ 

আতনাোরসহ িারজনতক হাদরতেদছ। কমাতন্ডা খমাহাম্মদ পাশা ও খসাতেমান 
মারাত্মক আহে। আদম ওতদর দনতে পাহাতড়র ওপতর আদছ। িার োইতের োশও 
আমাতদর সাতথ আতছ। দপ্লজ একটা খহদেকপ্টার পাোন।’ বেে আহমদ মুসা।  

‘ইন্নাদেিাতহ ওো ইন্না ইোইদহ রাদজউন। বড় দুিঃসিংবাদ দম.  াতেদ 
 াকান। আিাহর অ্তশষ প্রশিংসা, আরও যদের হাে খথতক আিাহ আমাতদর রযা 
কতরতছন। আদম খহদেকপ্টার দনতে আসদছ দম.  াতেদ  াকান।’  

কথা খশষ কতরই খজনাতরে খমাস্তফা বেে, ‘একটু ওতেট দপ্লজ দম. 
 াতেদ  াকান, প্রধানমন্ত্রীর খটদেতফান এতসতছ।’  

দু’দমদনতটই খজনাতরে খমাস্তফা খটদেতফাতন দফতর এতেন। বেতেন, ‘দম. 
 াতেদ  াকান, প্রধানমন্ত্রী োর এবিং খপ্রদসতডতন্টর পয খথতক আপনাতক 
অ্দেনন্দন জাদনতেতছন। োরা আপনার সাতথ খদ া করতে িান। সব শুনতে িান 
আপনার মু  খথতক।’  

‘োতদর ধেবাদ। আদম োতদর সাতথ খদ া করার জতে উদগ্রীব। 
োহতে আসুন খজনাতরে খমাস্তফা।’  

আহমদ মুসা সাোম দদতে কে অ্ফ করে। 
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আহমদ মুসা দডনার খশতষ খিার্ল্ দরজতটির দদযি বারান্দাে এতস বসে।  
িা এদেতে দদে ইদজ খিোতর।  
মমির সািতরর দিগ্ধ বাোস খস াতন শাদন্তর পরশ বুদেতে দদতে।  
আহমদ মুসার দৃদষ্ট খোপকাদপ প্রাসাতদর প্রান্ত খপদরতে মমির সািতরর 

ওপর দনবে। মমির সািতরর কাতো বুতকর ওপর দদতে বসফরাতসর 
আতোতকাজ্জ্বে ব্রীতজর একটা অ্িংশ খদ তে পাতে।  

এই অ্পরূপ দৃশ্য খদ তে দিতে মুহূতেি কতেকশে বছর আতি ছুতট খিে 
োর মন। জীবন্ত রূপ দনতে এতো েুরতকর দবশ্ব কািঁপাতনা সুেোনতদর স্মৃদে। 
েুরতকর মহান সুেোন বাতেদজদ, সুেোন দিেীে খমাহাম্মদ, সুেোন খসাতেমান 
দদ মযািদনদফতসন্টরাও মমির সাির আর বসফরাসতক এোতবই খদ তেন। খসই 
মমির সাির আতছ, বসফরাস আতছ, খোপকাদপ প্রাসাদ আতছ, দকু  খনই োরা, 
খনই খসই সমে, খনই েুরতকর খসই দদন। ইউতরাতপর অ্তধিক এবিং েূমধযসাির 
জুতড়ও ওতড় না আর ইসোতমর অ্ধিিন্দ্র পোকা।  

োবতে দিতে একটা আতবি আেন্ন কতর খফেে আহমদ মুসাতক। 
দু’খিাত র খকাি োর োরী হতে উেে অ্শ্রুতে।  

খজাতসফাইন এতস বসে োর পাতশর ইদজ খিোতর।  
আহমদ মুসা দিন্তাে মগ্ন থাকাে ো খটর খপে না।  
খজাতসফাইন ধীতর ধীতর হাে রা ে আহমদ মুসার কািঁতধ। বেে আতস্ত 

আতস্ত, ‘এে বড় কাতজর পর খকান োবনাে আবার দনতজতক এমন হাদরতে 
খফতেছ?’  

ধীতর ধীতর আহমদ মুসা মু  খঘারাে খজাতসফাইতনর দদতক। কািঁধ খথতক 
খজাতসফাইতনর হাে দনতজর দু’হাতের মুতোে ধতর ওপতর েুতে দনতে একটা িুম্বন 
এিঁতক দদতে বেে, ‘োবনাে নে, অ্েীতের এক সু -স্মদৃেতে হাদরতে দিতেদছোম। 
োবদছোম, েুরতকর অ্মর দবতজো সুেোন খসাতেমান দদ মযািদনদফতসন্ট এবিং 
বাতেদজদতদর কথা। আতোর খমঘমাোে সাজাতনা মমির সাির ও বসফরাতসর 
কাতো বুতকর দদতক োদকতে মতন হদেে, আদম খযন োতদর খিাত ই মমির আর 
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বসফরাসতক খদ দছ। খেতস উতেদছে আমার খিাত  মমির আর বসফরাতসর খস 
স্বিিােী দৃশ্য।’  

‘স্যদর, খোমাতক এক দদরদ্র বাস্তবোে এোতব দফদরতে আনার জতে। 
েুদম যাতক সু -স্মদৃে বেছ, ো সু -স্মদৃে মাত্র নে, আসতে এক টদনক, এক িাইড, 
এক পাওোর খজনাতরটর। এ আমাতদর সামতন এক ‘দেশন’ েুতে ধতর, সামতন 
এতিাবার যমো খদে।’ বেে খজাতসফাইন।  

‘খোমার সব কথা দেক খজাতসফাইন। দকু  সু -স্মদৃেতক সিংি খদবার 
সমে আমাতদর  ুব কম। েুদম আমার সমে বািঁদিতেছ।’ আহমদ মুসা বেে।  

‘সমে বািঁিাতনার প্রশ্ন আসতছ খকন? খোমাতদর এ াতনর কাজ খশষ। 
আপােে হাতে খো প্রিরু সমে।’ খজাতসফাইন বেে।  

‘হ্ািঁ, হোৎ কতরই খযন খশষ হতে খিে। ওরা সবাই এোতব ধরা পড়তব, 
ো োবা যােদন। এ াতন খোমার বান্ধবীর কৃদেত্ব অ্তনক খবদশ। এই দেকানার 
সন্ধান োর কাছ খথতকই েুদম দদতেদছতে। আদম োবদছ োতক একটা বড় পুরকার 
খদো যাে। দক খদো যাে বতো খো। আদম েুরক সরকারতক বেব।’  

হোৎ খসাজা হতে বসে, মু  িিীর হতো খজাতসফাইতনর। োতে 
খবদনার ছাপ। বেে, ‘খস সুতযাি পাতব না, খস সুতযাি খস খোমাতদর দদে না।’  

আহমদ মুসাও খসাজা হতে বসে। বেে, ‘বুঝোম না খজাতসফাইন। খস 
সুতযাি পাতবা না খকন?’  

‘খোমাতক বেতে েুতে খিদছ। খস আজ মাদকিন যুেরাতে দফতর যাতে। 
খস আজ রাতের ফ্লাইট ধরতছ।’ বেে খজতসফাইন।  

‘হোৎ এোতব িতে যাতেন? েুদম খো খটদেতফাতন ে ন দকছু বতোদন। 
জানতে দক আতি?’ দজোসা আহমদ মুসার।  

‘আদম জানোম না। খসও আমাতক ে ন খটদেতফাতন দকছু বতেদন। 
সন্ধযাে আদম আতেশা আরবাকানতক দনতে বািাতনর দদতক খবদরতেদছোম। দফতর 
এতস খিটমযাতনর কাতছ একটা এনতেোপ খপোম। দিদেটা নাদক দবশ্বদবদযােতের 
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একজন খমতসঞ্জার এতস দদতে খিতছ। ঘতর এতস এনতেোপ  ুতে খদদ  খজদফ 
দজনার দিদে। ওতেই পড়োম, খস আজ িতে যাতে মাতের অ্সুত র  বর খপতে।’  

কথা খশষ কতরই খজাতসফাইন উতে দািঁড়াে। বেে, ‘এনতেোপটা 
এ াতনই ঐ খশাদপসটার ওপতর খরত দছ।’  

বতে খজাতসফাইন দিতে খদোতের খশাদপতসর ওপর খথতক এনতেোপ 
এতন ো খথতক দিদে খবর কতর আহমদ মুসার হাতে দদে। বেে, ‘পতড় খদ । 
দুিঃ জনক খয, খস োর আতমদরকার দেকানা দিদেতে খদেদন। েুতেও খযতে পাতর 
োড়াহুতড়াে।’  

দিদে হাতে দনতেই পড়তে শুরু করে আহমদ মুসা।  
শুরুতেই দিদেতে খজাতসফাইনতক সতম্বাধন কতরতছ ‘আপা’ বতে। 

োরপর দেত তছ, ‘বন্ধু নে, ‘আপা’ বতেই সতম্বাধন করোম।’ এই এক বাকয 
পড়তেই দিন্তার খকাথাে খযন খহািঁিট োিে আহমদ মুসার। এরকম একটা বাকয 
খকাথাে খযন পতড়তছ োর মতন হতো।  

আবার পড়তে শুরু করে, ‘আপা, আম্মার অ্সুস্থোর  বর খপতে হোৎ 
আমাতক আতমদরকা দফরতে হতে। খোমাতক খটদেতফান কতরদছোম, না খপতে 
 বরটা জানাতনার জতে দিদের আশ্রে দনতে হতো। খোমাতক এোতব খছতড় খযতে 
কষ্ট হতে। োর খিতে বড় কষ্ট হতে খছাটমদি আহমদ আবদুিাহতক আর খদ তে 
পাতবা না বতে। কারও মাোর বািঁধন আবাতরা আমাতক এোতব বািঁধতব, এটা 
োদবদন। এটা আমার একটা নেুন অ্দেেো।  

বুতঝদছ আপা, এটাই দুদনো। এই দুদনোে হাদসর খিতে কান্নাই সিবে 
খবদশ আতছ। আবার বযাপারটা এমনও হতে পাতর খয, মানুষ ‘জন্ম’র আনতন্দর 
খিতে মৃেযুর খবদনাতকই বড় কতর খদত । খযমন সু -স্মদৃের খিতে, দুিঃত র স্মদৃেই 
মানুতষর মতন থাতক খবদশ। এরপরও বেব, দুদনোর খসরা মহাকাবযগুতোর 
অ্দধকািংশই দবতোিান্তক। এই দবশ্বিরািতর হাদসর বোর খিতে কান্নার প্লাবন 
আসতেই বড়।  
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স্যদর, দবদাতের সমে এসব কথা বো দেক হতে না। আমার মতন হে, 
েুরতক খোমাতদর দমশন খশষ। এরপর েুদম ঘতর দফরতব, না নেুন খকান দমশতন, 
নেুন খকাথাও যাতব- আদম জাদন না। েতব খয াতনই থাক, খয াতনই থাদক, এক 
পৃদথবীতেই আমরা থাকব, এটাই সান্ত্বনা।  

খকান েুে-ত্রুদট হতে থাকতে, খসটা অ্দনোকৃে। মাফ কতর দদও। আমার 
খছাটমদিটার জতে অ্তনক খদাো, অ্তনক োতোবাসা।’ 

দিদে পড়া খশষ হতো আহমদ মুসার। দিদের কথাগুতো োর মতন অ্তনক 
দজোসা জাদিতে েুেে। দিদের কথাে, দিদের োষাে একটা পদরদিে মতনর খছািঁো 
খযন োিতছ।   

দিদের খশতষ নাম স্বাযতরর ওপর নজর পড়ে আহমদ মুসার। স্বাযতর 
দু’দট শব্দ ‘খজদফ দজনা’। নাতমর অ্যর খে ার, দবতশষ কতর ‘খজ’, ‘এফ,’ ‘এন’ 
অ্যরগুতোর োইতের ওপর নজর পড়তেই িমতক উেে আহমদ মুসা। োর 
স্মদৃের দুোর খযন এক ধাক্কাে  ুতে খিে। দবস্মে-দৃদষ্ট দনতে দিদের খে ার ওপর 
আবার নজর খবাোে দ্রুে। খজদফ দজনা নে, সব ছাদপতে আতরকটা নাম খযন কথা 
বতে উেে।  

দবস্মে-দৃদষ্ট দনতে োকাে আহমদ মুসা খজাতসফাইতনর দদতক। বেে, 
‘খজাতসফাইন, এ দিদে দক খজদফ দজনার? খজদফ দজনা খক?’ 

আহমদ মুসার দজোসার সুতর খজাতসফাইতনর খিাত ও দবস্মে ফুতট 
উেে। বেে, ‘হ্ািঁ, দিদে খো খজদফ দজনার। খকন, খজদফ দজনা খো খজদফ দজনাই!’ 
খজাতসফাইন খক েুহে উেীপ্ত হতে উতেতছ।  

‘দকু  খজাতসফাইন, আদম দনদশ্চে, এই দিদের খে া ও োষা দুই-ই সারা 
খজফারসতনর।’  

‘সারা খজফারসতনর!’ শব্দটা খজাতসফাইতনর কে খেদ কতর একটা প্রবে 
উচ্ছ্বাতসর খোতড় খযন খবদরতে এতো।  

ছুতট এতস খস আহমদ মুসার পাতশ হািঁটু খিিঁতড় বসে। দিদেটা আহমদ 
মুসার হাে খথতক দনতে োতে খিা  খবাোে। োরপর ছুতট ঘতরর খেেতর িতে 
খিে। দমদনট াতনতকর মতধয খবদরতে এতো। হাতে এক ণ্ড কািজ।  
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আবার দিতে হািঁটু খিিঁতড় বসে খজাতসফাইন আহমদ মুসার পাতশ। বেে, 
‘খোমার কাতছ পাোতনা সারা খজফারসতনর দিদে দনতে এোম। এস খো খদদ , 
দিদে দু’দট দমদেতে।’  

দিদে দু’দট পাশাপাদশ খরত  দু’জতনই খদ ে। খজাতসফাইন প্রাে 
আেিনাদ কতর বতে উেে, ‘দেক, সারা খজফারসতনর খে া এটা। োর মাতন, 
খজদফ দজনাই সারা খজফারসন।’  

বতেই খজাতসফাইন আহমদ মুসার উরুতে মু  গুিঁজে।  
কতেক মুহূেি পতর মু  েুেে।  
অ্শ্রুতে ধুতে খিতছ োর মু । বেে, ‘এে ঘদনষ্ঠ, এে আপন হতেও খস 

পদরিে খিাপন করে? আমার খয কে আশা দছে োর খদ া পাওোর, োর সাতথ 
কথা বোর! আমাতক বড় খবান খডতক আবার এেটা দনষু্ঠর হতো খস!’  

কথা বোর সাতথ সাতথ োর দু’খিা  খথতক দু’িণ্ড খবতে খনতম এে অ্শ্রুর 
ধারা।  

আহমদ মুসা োতক কাতছ খটতন দনে। বাম বাহুর মতধয োতক জদড়তে 
খরত  বেে, ‘খোমার আতবি, খোমার কথা দেক আতছ। আদমও দারুি দবদস্মে 
হতেদছ এোতব োর পদরিে খিাপতন। আমার দবস্মেও দেক আতছ। দকু  োর 
দদকটা োব। খস োর দদক খথতক দেকই কতরতছ। োর খসই দিদেটা আবার পতড় 
খদ ।’  

খজাতসফাইন মু  েুতে োকাে আহমদ মুসার দদতক। োর খিাত -মুত  
প্রদেবাতদর দিহ্ন। বেে, ‘না, খস দেক কতরদন, োর দিদে আমার মু স্থ। োতোবাসা 
পাপ নে খয খস অ্পরাধীর মে পাদেতে খবড়াতব। খকন খস দনতজতক অ্পরাধী 
োবতব? অ্পরাধী নে খস।’  

কান্নাে রুে হতে খিে খজাতসফাইতনর খশষ কথাগুতো।  
ম্লান হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘খোমার কথা নীদেিে দদক দদতে দেক 

খজাতসফাইন। দকু  েুদম একবার োর জােিাে দনতজতক দািঁড় কদরতে খদ , েুদম 
যা সহজ মতন করছ ো সহজ নে। োর জতে দবষেদট কষ্টকর আর আমাতদর 
জতে দবব্রেকর। খস এটাই এড়াতে খিতেতছ।’  
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খকান উত্তর দদে না খজাতসফাইন। খিা  মুতছ মাথা দনিু করে।   
একটু পর মাথা দনিু খরত ই স্বিেিঃকতে বেে খজাতসফাইন, ‘খস পদরিে 

দদতেই খদ তো, আমাতদর দবব্রেোব ও োর কষ্ট দূর করতে পারোম দকনা!’  
বতে মু  েুেে খজাতসফাইন। বেে, ‘আমাতক একটা অ্নুমদে খদতব?’  
আহমদ মুসা োকাে খজাতসফাইতনর দদতক। বেে, ‘অ্নুমদের প্রশ্ন 

খকন? খোমার ইোই যতথষ্ট। বে?’  
‘আদম আতমদরকা যাব।’ বেে খজাতসফাইন আহমদ মুসার দদতক খিা  

েুতে।  
মহূুতেির জতে একটা দবস্মতের ঝেক খ তে খিে আহমদ মুসার খিাত -

মুত । একটু োবে। অ্স্পষ্ট এক টুকতরা হাদস ফতুট উেে আহমদ মুসার খোিঁতট। 
বেে, ‘েুদম সারা খজফারসনতক জবাব দদতে িাও?’  

খজাতসফাইতনর খিাত -মুত  িািীতযির সাতথ একটা দৃঢ়ো ফতুট উেে। 
বেে, ‘হ্ািঁ, োতক জবাব দদতে িাই। খস খযোতব দনবিাক-দবস্মতে পীদড়ে কতরতছ, 
আদমও োতক দেক খস দনবিাক-দবস্মতে অ্দেেূে করব।’  

হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘শুধু এ জে েুদম আতমদরকা পযিন্ত ছুটতব?’  
হাসে খজাতসফাইন। বেে, ‘হ্ািঁ, বোরও দকছু আতছ। খস খয 

পদরদস্থদেতে খযোতব োতোতবতসতছ, খসটা অ্োে নে, অ্পরাধ নে। খকন খস 
োহতে পাদেতে খবড়াতব? খকন স্বাোদবক দবষেটা সহজোতব বেতে পারতব না? 
খকন খস অ্সহনীে এক কতষ্ট দগ্ধ হতব?’  

হাদস দদতে কথা শুরু কতরদছে খজাতসফাইন। দকু  খশতষ োর কে 
আতবতির উচ্ছ্বাতস প্রাে রুে হতে খিে।  

খজাতসফাইতনর আতবি-রুে কথা আহমদ মুসাতকও স্পশি কতরদছে। 
োর মুত  খনতম এে দবষণ্নোর একটা ছাো। বেে িিীর কতে, ‘এসব বতে 
কেটা োে হতব খজাতসফাইন? খোমার যুদে দেক। দকু  োর কাতছ খযটা বাস্তবো, 
খসটা দক খস দডঙাতে পারতব? োতক োর মে কতর থাকতে খদোই দেক নে দক 
খজাতসফাইন?’ নরম কে আহমদ মুসার।  
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ম্লান হাসে খজাতসফাইন। বেে, ‘এসব দক আমাতক খযতে না খদোর 
যুদে খোমার?’  

হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘খোমার ইোই আমার অ্নুমদে 
খজাতসফাইন। আদম যা বেোম, খসটা খোমার কথার পাতশ আমার কথা মাত্র।’  

‘ধেবাদ।’ বেে খজাতসফাইন হাদসমুত ।  
‘যাওো সেতকি খোমার পদরকল্পনা দক?’ আহমদ মুসা বেে।  
‘পদরকল্পনাটা েুদমই কতর খদতব। মদীনা শরীতফ দফতর এ বযাপাতর 

দসোন্ত খনো যাতব।’  
বতে খজাতসফাইন উতে ইদজ খিোরটা খটতন আহমদ মুসার খিোর খঘিঁতষ 

ো খসট কতর িা এদেতে দদে ইদজ খিোতর এবিং বেে, ‘আমাতদর োতক কৃেেো 
জানাতনা উদিে। োর পদরিে জানার পর এটা অ্পদরহাযি হতে খিতছ।’  

‘পদরিে জানার আতিও এটা অ্পদরহাযি দছে। দকু  সুতযাি পাইদন। েুদম 
যাে, আমার পয খথতক োতক কৃেেো জানাতব।’  

হাসে খজাতসফাইন। বেে, ‘আমার কৃেেো আদম জানাব। দরকার 
খবাধ করতে খোমার কৃেেো েুদম জাদনও।’  

‘খোমার কৃেেো দকতসর? েুদম না ঝিড়া করতে যাে।’ আহমদ মুসা 
বেে।  

‘ঝিড়া খয কারতি, খস কারতি ঝিড়া খো হতবই। কৃেেোর কারি 
দেন্ন।’ বেে খজাতসফাইন।  

‘কৃেেোর দক কারি?’ আহমদ মুসা বেে।  
‘আমার স্বামীতক খস সাহাযয কতরতছ, একাদধকবার বড় বড় দবপদ ও 

মৃেযুর হাে খথতক বািঁদিতেতছ, দবশাে এক দাদেত্ব পােতন আমার স্বামীর খয 
সাফেয, ো োর সাহাতযযরও ফে।’ বেে খজাতসফাইন। কথার খশষ দদতক কান্নাে 
োর খিা  দেতজ উতেদছে।  

আহমদ মুসার মু ও িিীর হতে উতেতছ। োরও খিাত -মুত  কৃেেোর 
আতো। বেে, ‘দেক বতেছ খজাতসফাইন। োর সাহাযযগুতো দছে অ্মূেয, 
অ্কল্পনীেোতব ো খপতেদছ। োর প্রদেদট সাহাযযই দছে আমাতদর সাফতেযর এক 
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একটা কতর টাদনিিং পতেন্ট। ে ন দবদস্মে হতেদছ। মাতঝ মাতঝই খেতবদছ, খস 
োতদর ঘদনষ্ঠতদর মতধযকার খকউ োতো একজন হতবন। দকু  সারা খজফারসতনর 
পদরিে খপতে আরও দবদস্মে হদে, খস োতদর খেেতরর  বরগুতো এে 
দন ুিঁেোতব দকোতব খপে!’  

‘আমার মতন হে দক জান, ‘স্মাথিা’ খমতেটা ‘দি দজতরা’র হাডিতকাতরর 
একজন দছে। স্মাথিা োতদর স্বাতথি খিাতেন্দাদিদর করে আর সারা খজফারসন োর 
ওপর খিাতেন্দাদিদর করে। আমার মতন হে, স্মাথিার িদেদবদধ খস অ্নুসরি 
করে।’ বেে খজাতসফাইন।  

‘দকু  এই কাজটা অ্েযন্ত কদেন ও ঝুিঁদকপূিি।’ আহমদ মুসা বেে।  
‘এই ঝুিঁদকপূিি কাজটাই খস খোমাতদর স্বাতথি দনিঃস্বাথিোতব দনতজতক 

খিাপন খরত  কতরতছ। পদরমাপ করতে পার এই েযাতির?’ বেে খজাতসফাইন।  
‘এর পদরমাপ আিাহ করতবন। দেদনই মাত্র োতক এর উপযুে জাযাহ 

দদতে পাতরন। দনিঃস্বাথি খয কাজ ো আিাহর জতেই হে। খস এটাই কতরতছ।’ 
ধীর ও শান্ত কে আহমদ মুসার।  

অ্পেক দৃদষ্টতে োদকতেদছে খজাতসফাইন আহমদ মুসার দদতক। আহমদ 
মুসার কথা খশষ হতেও সিংতি সিংতি জবাব দদে না খজাতসফাইন।  

মুহূেি কতেক পর ধীতর ধীতর বেে খজাতসফাইন, ‘আিাহ খো জাযাহ 
অ্বশ্যই খদতবন। আিাহর বান্দার কাতছও োিঁর প্রাপয অ্বশ্যই আতছ। যারা 
দবদনমে িাে না, োতদর প্রদে দাদেত্ব আরও খবতড় যাে।’  

‘খোমার কথা দেক খজাতসফাইন। পৃদথবীতে অ্তনক মানুষ আতছ যারা 
শুধু খদে, খনে না। োতদর প্রদে দাদেত্ব পােনতকও োরা সহতজ গ্রহি কতর না। 
সারা খজফারসন হতে পাতর খস ধরতনরই মানুষ। েুদম যাে। ঘদনষ্ঠ হতে েুদমই 
োতো বুঝতব।’ আহমদ মুসা বেে।  

‘েুদম খয ধরতনর মানুতষর কথা বতেছ, খস ধরতনর মানুষ দুদনোতে 
আতছ। দকু  সারা খজফারসন খস ধরতনর মানুষ নে। োর জীবতনর এ ন 
সফেোর শুরু মাত্র। জীবতনর সবটাই োর পাবার বাদক। অ্তনক খিহ, মমো, 
োতোবাসা, অ্তনক দকছুরই কাঙাে খস। আদম খদত দছ, হৃদতের সবটুকু 
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োতোবাসা দদতে আহমদ আবদুিাহতক খস জদড়তে ধরতো, িুতমা খ ে পািতের 
মে। এটা এক বুেুযু হৃদতের পদরিে। োর সাতথ আমার যেবার খদ া হতেতছ, 
বুতক জদড়তে ধতরতছ আমাতক। এটা খস জেমূেক নে। োর বুতক আদম 
খবাতনর উত্তাপ খপতেদছ, যা অ্ন্তরঙ্গ, একান্ত আপন। এর মতধযও রতেতছ হৃদতের 
শূেো পূরতির প্রোস। খোমার এসব খবাঝার কথা নে, বুঝতব না। সুেরািং োর 
সেতকি খকানও খশষ কথা েুদম বতো না। োর বযাপারটা খছতড় দাও আমার 
ওপর।’  

‘ধেবাদ খজাতসফাইন। সারা খজফারসন োতো খমতে। অ্োতেই আদম 
োর যদে কতরদছ। েুদম যদদ োতক সহজ করতে পার, স্বাোদবক জীবতন দফদরতে 
আনতে পার, ে ন খস অ্েীে েুতে দিতে বেিমানতক আিঁকতড় ধরতব সানতন্দ, 
োহতে শুধু আনদন্দে হওো নে, এক অ্পরাধতবাধ খথতকও মুদে পাব 
খজাতসফাইন।’ বেে আহমদ মুসা। আহমদ মুসার কে দকছুটা োরী হতেদছে।  

খজাতসফাইন আহমদ মুসাতক জদড়তে ধরে। োরপর স্বামীর বুতক মু  
গুিঁতজ বেে, ‘খদাো কর আদম খযন সফে হই।’  

আহমদ মুসার বুক খথতক মু  েুতে বেে খজাতসফাইন, ‘ও! েুতে খিদছ। 
দিদের সাতথ একটা ইন্টারতনট ডকুতমন্ট আতছ। খস য ন পাদেতেতছ, ে ন দনশ্চে 
গুরুত্বপূিি দকছু।’  

বতেই খজাতসফাইন োর ইদজ খিোতরর ওপর খথতক এনতেোপদট দনতে 
খেের খথতক একটা োিঁজ করা কািজ খবর করে। কািতজর োিঁজ  ুতে কািজটার 
ওপর নজর খবাোে। দেন পৃষ্ঠার একটা খে া। ওপতর দশতরানাম: ‘িন্তবয না জানা 
একটা খমতসজ’। দশতরানাতমর ওপর হাতের খে া দু’দট োইন। হাতের খে াটা 
সারা খজফারসতনর।  

কািজদট আহমদ মুসার দদতক এদিতে ধতর বেে, ‘একটা মজার 
দশতরানাতমর একটা খমতসজ, েুদম পড়।’  

আহমদ মুসা ে ন ইদজ খিোতর িা এদেতে দদতে খিা  দু’দটও বন্ধ 
কতরতছ। বেে, ‘েুদমই পড় খজাতসফাইন। আদম শুনদছ। কার খমতসজ, সারা 
খজফারসতনর?’  
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‘না। খস ফরওোডি কতরতছ মাত্র।’  
বতেই খজাতসফাইন খমতসতজর খশষটা খদত  দনে। বেে, ‘খমতসজদট 

জননক ড. আজদা আতেশার।’  
দিদেদট হাতে দনতে খজাতসফাইনও ইদজ খিোতর িা এদেতে দদে। বেে, 

‘পড়দছ, খশান।’  
‘প্রথতম সারা খজফারসতনর ফরওোদডিিংটা পড়দছ। ফরওোদডিিংতে খস 

দেত তছ, ‘দপ্রে খজাতসফাইন, ইন্টারতনতট জননক ড. আজদা আতেশার এই 
খমতসজদট আদম পাই। আমার কাতছ খমতসজদট  ুবই গুরুত্বপূিি মতন হে। খোমার 
স্বামী সম্মাদনে  াতেদ  াকান দবষেটা আরও োতো বুঝতবন। োর জতেই 
খমতসজটা পাোোম।’  

োইন কেটা পতড় একটু থামে খজাতসফাইন। বেে, ‘খদত ছ, এই 
োইনকেটাতেও খস দনতজতক খকমনোতব খিাপন কতরতছ!  াতেদ  াকান ছাড়া 
খোমার আর খকান পদরিেই খযন খস জাতন না। আর খদ , ‘খোমার স্বামী’ শব্দ না 
দে তেও খস পারে। োর মে খযতত্র অ্ে সবাই ‘খোমার স্বামী’ শব্দ এদড়তে 
খযে, এমন দকছু খে া োতদর জতে কষ্টকর। দকু  সারা খজফারসন দে তে 
খপতরতছ। কারি, খোমাতক দনতে আমার সাতথ দহিংসা বা প্রদেিদিোর খেশমাত্র 
োর মতন খনই। আশ্চযি, খস আমাতক দহিংসার বদতে খবাতনর দনদবড় োতোবাসা 
দদতেতছ। আর সবিতোোতব খোমার খথতক দূতর খথতকতছ, সেূিিোতব আড়াতে 
খরত তছ দনতজতক। কে বড় েযাতির আদশি খথতক এমন মন সৃদষ্ট হতে পাতর, ো 
অ্তনতকর জতে কল্পনা করাও মুশদকে।’  

কথা খশষ কতরই আহমদ মুসার কাছ খথতক দকছু খশানার অ্তপযা না কতর 
পড়তে শুরু করে খমতসজটা:  

‘আদম ড. আজদা আতেশা। একজন টাদকিশ কুদদি আদম। আদম জামিাদনর 
বাদেিন দবশ্বদবদযােে খথতক িে বছর দপএইিদড কতরদছ ইদেহাতস। োরপর ঐ 
দবশ্বদবদযােতেই অ্ধযাপনার িাকদর করদছ। কতেকমাস আতি আমাতদর প্রদেতবশী 
আতমিদনোর একটা কািতজ দবস্মতের সাতথ খদ োম, আমার খছাট োই আো 
সাোহউদেন মাদক বযবসােী সন্ত্রাসী দহতসতব দবিাতরর সম্মু ীন। আমার োইতের 
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জতে এ এক অ্কল্পনীে অ্দেতযাি। সতঙ্গ সতঙ্গই খদতশ িতে এোম। আমার 
খিাত র সামতনই আমার খছাট োই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দনতে কারািাতর ঢুতক 
খিে। খদ া করোম কারািাতর োর সাতথ। োর রুতম মাদতকর পযাতকট খরত  
োতক ফািঁসাতনা হতেতছ। আমার োইতের কথা আদম দবশ্বাস কদর। আমার 
প্রদেতবশী এক যুবতকর খযতত্র এই একই ঘটনা ঘতটতছ। জানোম, আমার এক 
লাসতমট এোতবই খজতে খিতছ। আদমও আেিংক খবাধ করদছ। এই দেনজন 
সেতকিই আদম জাদন, এরা মাদকতসবী বা মাদক বযবসােী হতে পাতর না। খকন 
োহতে োতদর দবরুতে অ্দেতযাি? দক আতছ এর খপছতন? আদম খ ািঁজ খনো শুরু 
কদর আমার এোকাসহ মাউন্ট আরারাতের সমগ্র দদযি এোকাে। মাউন্ট 
আরারাতের দদযতি েুরতকর খয এোকা বতকর খোিঁতটর মে আতমিদনো, নদক্সেযাম 
ও আজারবাইজাতনর মতধয ঢুতক খিতছ, খসটাই আরা আদরোস। আমার এোকা। 
অ্নুসন্ধাতন আমার আরা আদরোসসহ এই এোকাে িে ছে মাতস দু’হাজার যুবক 
ঐ একই ধরতনর অ্পরাতধ যাবজ্জীবতনর জতে খজতে খিতছ। আমার খিাটা 
এোকা প্রাে যুবকশূে হতে খিতছ। আরা আদরোস সবতিতে যদেগ্রস্ত হতেতছ। 
অ্তনক পদরবার দবেীন হতে খিতছ। দেতটমাদট ছাড়া হতেতছ োরা। সবতিতে বড় 
কথা হতো, নেুন মুত  েতর খিতছ আমার এোকা। বহু নেুন পদরবার এতস খজিঁতক 
বতসতছ এ াতন। এরা েুদকি পদরবার নে। োষার উচ্চারতি এতদর আদম আতমিনীে 
মতন কতরদছ। আেিংদকে হতে আদম আরও িেীর অ্নুসন্ধাতন নাদম। োতে আমার 
দু’দট দজদনস মতন হতেতছ, এক. আসে দবষে মাদক বযবসা বা মাদক নে, দবষেটা 
মাউন্ট আরারােতক খকন্দ্র কতর দকছু। নেুন বসদের বাদড়গুতোর প্রতেযকটা 
দরজাে মাউন্ট আরারাতের প্রদেকৃদে। ঐ খোকতদর অ্তনতকর বাহুতেই খদত দছ 
মাউন্ট আরারাতের উদি। দুই. মাউন্ট আরারাতের দদযিসহ আরা আদরোস কুদদি 
যারা স্বাধীনতিো খদশতপ্রদমক, োতদর দবরুতে নীরব কযাতেইন িেতছ। বো 
হতে, এই দাোেতদর থাকার অ্দধকার খনই। উতি য, মাদক বযবসােী সাদজতে 
যাতদর খজতে পুরা হতে, োরাও এই খশ্রিীর। োর ওপর োতদর দিদমনাে 
হওোর অ্দেতযাি খো আতছই। আদম দবষেদট দনতে প্রশাসন ও পুদেতশর সাতথ 
কথা বতেদছ। োরা খিা  বন্ধ কতর কথা বতেতছ, মাদতকর হাে খথতক এোকাতক 
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মুু্ে করার জতে দিদমনােতদর দনমূিে করা হতব। আর নেুন বসদে 
স্থাপনকারীতদর সেতকি আমার কথা শুতন খো োরা আমাতক খবাকা োওতরতছ। 
বতেতছ, আদম নাদক জামিানীতে থাকাে খদতশর খকান খ ািঁজ রাদ  না। োরা 
বতেতছ, ওরা নেুন আিু ক নে, ওরা েুরতকর দবধ আতমিনীে নািদরক। েুরক-
আতমিদনো খটনশন ও কুদদি দবতদ্রাহকােীন দবদেন্ন সমতে োরা আতমিদনোে িতে 
যাে। দকছু দদন আতি আতমিনীে েথাকদথে িিহেযা দবষেতক ফরদিে এন্ড 
ফরতিট করার েুরক-আতমিদনো-মাদকিনীতদর মতধযকার দত্রপযীে দবেতক দমত্রী 
িুদের শেি দহতসতব উিাস্তু আতমিনীে েুদকিতদর খফরে খনোর দসোন্ত হে। সুদবধা 
অ্নুসাতর ওরা ধীতর ধীতর আসতছ। োতদর কথা  ণ্ডন করার মে যুদে আমার 
খনই। দকু  আদম দনদশ্চে, োতদর কথাটাই খশষ কথা নে। দক করব এ দনতে য ন 
দকিংকেিবযদবমূঢ়, ে ন একটা ঘটনা ঘটে। খসদদন আদম বািাতন কাজ করদছোম। 
বািাতনর বাইতর খছতেরা খ েদছে। মাতঝ মাতঝ দু’একজন খছতে বািাতনও 
আসদছে বে কুড়াতনার জতে। বািাতনর িাছতঘরা জােিাে আদম কাজ 
করদছোম। দরজাটা খস ান খথতক িাতছর একটু আড়াতে পতড়তছ। কাতজর সমে 

নড়ািড়াকাতে হোৎ আমার নজতর পড়ে নে-দশ বছতরর একটা খছতে আমার 
বাদড়তে প্রতবশ করে। োর হাতে একটা থতে। খকন প্রতবশ করে? পাদন খ তে? 
খক েুহেবশে আদমও ছুটোম। ড্রইিং রুতমর দরজা খ াো দছে। এ দরজা দদতেই 
খস প্রতবশ কতরতছ। আদম খেেতর ঢুতকই খদ োম, খছতেদট খসাফার কুশন উদটতে 
দক খযন রা তছ। আদম ছুতট দিতে খদ োম, কতেকটা পযাতকট কুশতনর েোে রা া 

হতেতছ। আদম ধতর খফেোম খছতেদটতক। হোৎ কতরই আমার মতন হতো, 
পযাতকটগুতো খহতরাইন জােীে খকান মাদতকর হতব দনশ্চে। আদম খছতেটাতক 
পযাতকটগুতো হাতে দনতে বতে োতক পুদেতশ খদবার জতে দনতে িেোম। আমার 
বাদড়র সামতন রাস্তার দবপরীে দদতকই পুদেশ খেশন। আদম বাদড়র সামতনর মাে 
খপদরতে খছতেদটতক ধতর দনতে রাস্তার পাতশ দািঁদড়তেদছোম রাস্তা পার হতে থানাে 

যাবার জতে। ঘটনাতক খকন্দ্র কতর খোকজন জতম দিতেদছে। হোৎ একটা িাদড় 
এতস আমার সামতন দািঁড়াে। োফ দদতে কতেকজন খোক নামে িাদড় খথতক। 
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োতদর মুত  মুত াশ। দকছু বুতঝ উোর আতিই আমাতক ধাক্কা দদতে খফতে দদতে 
খছতেদটতক দনতে িাদড়তে েুেে। োরপর দ্রুে িাদড় িাদেতে িতে খিে। খয 
খোকদট আমাতক ধাক্কা খদোর জতে আমার দদতক দু’হাে বাদড়তেদছে, োর 
বাহুতে মাউন্ট আরারাতের উদি খদত দছ। প্রেযযদশিী খোকজন দনতে আদম 
থানাে খিোম। থানা আমাতক হোশ করে। পুদেশ উতটা অ্দেতযাি করে, ওরা 
আপনার োইতের দতেরই খোক। আপনার বাদড়তে রা া অ্বদশষ্ট মাদতকর 
পযাতকটই োরা দনতে এতসদছে। আমরা দেটাতক  ুিঁজদছ। দবষেদটর িেীতর খযতে 
িােদন পুদেশ। ওইদদনই সন্ধযাে আমার ড্রইিংতে খঢাকা খসই খছতেদটর োশ পাওো 
খিে একটা রাস্তার পাতশ। সিবে ধরা পড়ার শাদস্ত খপতেতছ খছতেদট। এই ঘটনা 
খথতক আদম বুঝতে খপতরদছ, আমার বাদড়তে মাদক খরত  আমাতকও খজতে পুরতে 
খিতেদছে। আরও বুতঝদছ, এই মাদতকর সেোব িেীর খকান ষড়যতন্ত্রর হাদেোর। 
দকু  জাদন না খসই ষড়যন্ত্র দক? ষড়যন্ত্রকারীতদর বাহুতে মাউন্ট আরারাতের উদি 
খকন? এই উদি আবার নেুন বসদে স্থাপনকারীতদর দরজাে খকন? জানার জতে 
আদম আর দকছু করতেও পারব না। একবার দবপদ খথতক খবিঁতিদছ। আরও দক 
দবপদ অ্তপযা করতছ খক জাতন! এই দুদদিতন সাহাযয করার কাউতক খদ দছ না, 
আিাহ ছাড়া। োিঁর ওপর েরসা কতরই আমাতদর জনিতির এই দবপদ বােিাদট 
ইন্টারতনতট খছতড় দদদে। আিাহই এতক োর দেকানাে খপ িঁছাতবন, এই আশাে।’ 
–ড. আজদা আতেশা, আরা আদরোস, টাদকি।  

খমতসজদট পড়া খশষ হতো খজাতসফাইতনর।  
দিদেটা পাতশ খরত  োকাে খজাতসফাইন আহমদ মুসার দদতক।  
আহমদ মুসা খসাজা হতে বতসদছে ইদজ খিোতরর ওপর।  
খজাতসফাইতনর পড়া খশষ হতেও আহমদ মুসা কথা বেে না। োবদছে 

খস। খকাথাে খযন মাউন্ট আরারাতের উদি খস খদত তছ। হোৎ মতন পড়ে, 
আতমিদনোর রাজধানী ইতেতরতেতনর একটা আকিাইতে একটা প্রািীন বইতে 
শাদমে োতক আরারাতের উদিওোো মানুষ খদদ তেদছে। বতেদছে, এরা দছে 
আতমিদনোর একটা দবপজ্জনক গ্রুপ। বিিবাদী ও সাম্প্রদাদেক খহাোইট ওেতফর 
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খিতে শেগুি খবদশ দহিংর ওরা। ওরা দনতজতদর মতন কতর বাইদিকযাে আতমিদনোর 
দসদনক। আর মাউন্ট আরারাে ওতদর খবতথেতহম।  

এই স্মদৃের মতধয আহমদ মুসা িেীরোতব ডুতব দিতেদছে।  
খজাতসফাইন দকছুটা অ্তপযা কতর ধীতর ধীতর বেে, ‘অ্ে দকছু োবছ 

েুদম?’  
খিা  দফদরতে আহমদ মুসা োকাে খজাতসফাইতনর দদতক। বেে, ‘অ্ে 

দকছু নে। অ্নুরূপ একটা অ্েীতের সৃ্মদে দনতে োবদছোম।’  
আহমদ মুসা ইতেতরতেতনর আকিাইতে খদ া আরারাতের উদিওোো 

খসই দবপজ্জনক খোকতদর সেতকি শাদমতের কাতছ যা শুতনদছে ো বেে।  
খজাতসফাইন বেে, ‘খসই উদিওোোরা আর এই উদিওোোরা দক 

এক?’ োর কতে উতিি।  
‘আদম জাদন না। এক হতে খসটা দবপজ্জনকই হতব।’ আহমদ মুসা বেে।  
‘ওরা দক িাে?’ খজাতসফাইন বেে।  
‘এ সেতকি এ নও দকছু শুদনদন। ড. আজদাও োর খমতসতজ এ সেতকি 

স্পষ্ট দকছু খেত দন।’ বেে আহমদ মুসা।  
খজাতসফাইন দকছু বেে না। খস োবদছে, আজদার দিদেতে দবষেটাতক 

েেটা েোবহ মতন হেদন, দকু  আহমদ মুসা উদিওোোতদর খয পদরিতের কথা 
বেে, োতে দবষেটা একটা েোবহ রূপ দনতেতছ বো যাে। এই সাতথ একটা 
উতিি খজাতসফাইতনর মতধয মাথািাড়া দদতে উেে, োর মাতন আহমদ মুসা ড. 
আজদার আহ্বাতন সাড়া দদতে! বুতকর খকাথাে খযন একটা প্রবে অ্স্বদস্ত মু  
েুেে। খজাতসফাইন আশা কতরদছে, এ দমশন খশষ কতর োরা একসাতথ মদদনাে 
দফরতছ। আহমদ মুসার খরে দরকার। োর ওপর দদতে অ্তনক ধকে খিতছ।  

খজাতসফাইতনর দিন্তা খশষ হতো না।  
আহমদ মুসার কথাে োর দিন্তাে খছদ নামে।  
‘েুদম দক োবছ খজাতসফাইন ড. আজদা আতেশার খমতসজ দনতে?’ 

দজতেস করে আহমদ মুসা।  
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বুতকর খকাথাে খযন মুহূতেির জতে সামাে কািঁপদুন উেে। দক উত্তর খদতব 
খস! খয কথা খস বেতে িাে, খস কথা খস বেতে পাতর না। এেটা স্বাথিপর খস হতব 
খকমন কতর! োকাে খস আহমদ মুসার দদতক। বেে, ‘েুদম খয দসোন্ত খনতব, আদম 
োর সাতথ আদছ।’  

‘এতে দকু  খোমার মতের প্রকাশ ঘটে না।’ বেে আহমদ মুসা। োর 
মুত  হাদস।  

মু  িিীর হতো খজাতসফাইতনর। বেে, ‘দবষেটা গ্রহি করার মে না 
হতে সারা খজফারসন খমতসজটা খোমাতক দদে না। খমতসজটা পড়ার পর গুরুত্ব 
সেতকি আমার দিধা দছে, দকু  খোমার কাতছ উদিওোোতদর পদরিে জানার পর 
আমার মতন হতে, আমাতদর জানা এই দবষেগুতো খকান দবশাে ষড়যন্ত্র বা ঘটনার 
আইসবািি মাত্র এবিং খসতহেু ড. আজদার আহ্বাতন সাড়া খদো অ্পদরহাযিই মতন 
হতে আমার কাতছ।’  

হাসে আহমদ মুসা। হাে বাদড়তে খজাতসফাইতনর একটা হাে েুতে দনে 
দনতজর দু’হাতের মুতোে। বেে, ‘ধেবাদ খজাতসফাইন। েুদম য ন খকান দকছুর 
পতয যুদে দাও, ে ন খসটা গ্রহি করা আমার জতে শুধু আনতন্দর নে, ো আমার 

জতে শদের উৎসও হতে দািঁড়াে। ধেবাদ খজাতসফাইন খোমাতক।’  
বতে খজাতসফাইনতক কাতছ খটতন দনে আহমদ মুসা।  
খজাতসফাইন স্বামীর বুতক মু  গুিঁতজ বেে, ‘খোমার দবশ্রাম দরকার দছে, 

ো হতো না। সবই আিাহর ইো।’  
‘খেব না খজাতসফাইন। কাতজ আদম আনন্দ পাই। আনন্দই দবশ্রাম।’ 

বেে আহমদ মুসা।  
‘আনন্দ সবটুকু নে। রাতের নীরবো ও ঘুম আিাহ দদতেতছন দবশ্রাতমর 

জতেই।’ খজাতসফাইন বেে।  
‘আনন্দ ও রাে দুতটাই আমার সাতথ থাকতছ খজাতসফাইন।’ বেে 

আহমদ মুসা।  
‘থাকতছ না দকু  খজাতসফাইন।’ বতে খহতস উেে খজাতসফাইন।  
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‘এমন সামদেক দবতেদ আকষিি বাড়াে।’ বতে খহতস উেে আহমদ 
মুসাও।  

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

 
 
 
খপ্রদসতডন্ট হাউজ খথতক একদট মাদসিদডজ আহমদ মুসাতক দনতে খবর 

হদেে দবমানবন্দতরর উতেতশ্য।  
আহমদ মুসা ও খজাতসফাইন পাশাপাদশ বতসতছ। োতদর খপতছতনর 

সীতট বতসতছ েদেফা আরবাকান আহমদ আব্দিুাহতক দনতে।  
‘মযাডাম খজাতসফাইন, বযােকদনতে মাননীে খপ্রদসতডন্ট ও মযাডাম 

দািঁদড়তে হাে নাড়তছন।’ বেে খপছন খথতক েদেফা আরবাকান।  
েদেফা আরবাকান আহমদ মুসাতদর সাতথ যাতে খপ্রদসতডতন্টর স্ত্রীর 

দনতদিতশ। আহমদ মুসা মাউন্ট আরারাে অ্ঞ্চতে যাওোর জতে েযানতেক 
দবমানবন্দতর খনতম যাতব। েদেফা আরবাকান খজাতসফাইতনর সাতথ মদদনা শরীফ 
যাতবন। খজাতসফাইন যেদদন িাইতবন েদেফা আরবাকান োর সাতথ থাকতবন। 
আহমদ আব্দুিাহর  ুব োব হতেতছ েদেফা আরবাকাতনর সাতথ।  

সিংতি সিংতিই আহমদ মুসা ও খজাতসফাইন দু’জন দু’পাতশর খ াো 
জানাো দদতে খপছতন োকাে। খদ তে খপে খপ্রদসতডন্ট ও োর খবিমতক। 

আহমদ মুসা ও খজাতসফাইন দু’জতনই হাে খনতড় দবদাে জানাে।  
আহমদ মুসা খদ তে খপে, খপ্রদসতডতন্টর িাদড় বারান্দাে ে ন দািঁদড়তে 

প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান খসনাপদে। আহমদ মুসা োতদর উতেতশ্যও হাে নাড়ে। 
োরাও হাে নাড়ে।   

আহমদ মুসাতদর িাদড় খপ্রদসতডন্ট হাউতজর খিট দদতে খবদরতে এে।  
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আহমদ মুসাতদর সামতন দছে খজনাতরে খমাস্তফা ও দীঘি অ্সু  খথতক 
সদয দফতর আসা খজনাতরে োদরকতদর দু’দট িাদড়। আর আহমদ মুসাতদর 
খপছতনর একটা মাইতিাতে খিাতেন্দা পুদেতশর একটা দে।  

আহমদ মুসা হাতের ঘদড়র দদতক োকাে। সাতড় এিাতরাটা বাতজ। 
দশদডউতের খিতে একটু খবদশ সমে খিতছ খপ্রদসতডন্ট হাউতজর অ্নুষ্ঠাতন।  

খপ্রদসতডন্ট োর বাদড়তে খজাতসফাইন ও আহমদ মুসার জতে প্রাে 
ঘতরাো একটা সিংবধিনার আতোজন কতরদছে। এর আতির দদন আহমদ মুসারা 
আিংকারা এতসদছে খপ্রদসতডতন্টর আমন্ত্রতি। োতদর সাতথ এতসদছে খিাতেন্দা 
প্রধান খজনাতরে খমাস্তফা এবিং খজনাতরে োদহর োদরক। খপ্রদসতডতন্টর ফযাদমদে 
পদরতবতশ ঘতরাো এ অ্নুষ্ঠাতন হাদজর দছে প্রধানমন্ত্রী, প্রধান খসনাপদে, খিাতেন্দা 
প্রধান ও পুদেশ প্রধান। অ্নুষ্ঠাতন খ াদ খপ্রদসতডন্ট আহমদ মুসা ও খবিম আহমদ 
মুসাতক োর দনতজর পয খথতক ও েুরতকর পয খথতক কৃেেো জাদনতেদছে। 
আতবিজদড়ে কতে খপ্রদসতডন্ট বতেদছে, দকু  খকান কৃেেোই যতথষ্ট নে। 
আহমদ মুসা উত্ততর বতেদছে, ‘োইতের জতে খয কাজ ো দনতজরই কাজ। 
দনতজর কাতজর জতে কৃেেো প্রকাশ বা প্রেযাশা দবব্রেকর। েুরক আমার কাতছ 
একটা স্বতরর খদশ। আজ দবদাে খবোে মতন হতে, স্বতরর এই খদশ আমাতক 
অ্তনক দদতেতছ। োই দনতজতক মতন হতে আরও সুস্থ, আরও সমৃে।’  

আহমদ মুসাতকও আতবি স্পশি কতরদছে। োর কেও োরী হতে 
উতেদছে।  

অ্নুষ্ঠান খশতষ মাদাম খপ্রদসতডন্ট একটা রূতপার খকসতকতট হীরার 
খনকতেস উপহার দদতে ‘মাই ডটার’ বতে জদড়তে ধতরদছে খজাতসফাইনতক। আর 
খপ্রদসতডন্ট োর ও োর খদতশর পয খথতক আহমদ মুসার হাতে েুতে দদতেদছে 
আহমদ মুসা, খজাতসফাইন ও আহমদ আব্দুিাহর জতে েুরতকর নািদরকতত্বর 
দেনদট সনদ ও দেনদট পাসতপাটি। আহমদ মুসা ধেবাতদর সাতথ গ্রহি কতরদছে 
েুদকি খপ্রদসতডতন্টর এ রােীে দান।  

দবদাতের সমেটা হতেদছে  ুবই আতবিঘন।  
আতবতির খস উত্তাপ এ নও অ্নুেব করতছ আহমদ মুসা।  
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িাদড় ছুতট িেদছে আিংকারা দবমানবন্দতরর উতেতশ্য। 
 
 

 
 
 
 
 
 



মাউন্ট আরারাতের আড়াতে  27 

 

২ 
ড. আজদা আতেশার হাে দেোদরিং হুইতে। দৃদষ্ট সামতন।  
িেদছে িাদড়।  
আনমনা হতে পতড়দছে ড. আজদা আতেশা। োবদছে খস দনতজতক দনতে 

নে শুধু। োর মাথাে আসতছ না োর দপ্রে মােৃেূদমতে এসব দক হতে! োর দনতজর 
পদরবাতরর ওপর খযমন, খেমদন খদতশর এই অ্ঞ্চতের ওপর খযন একটা 
কাতোছাো খনতম আসতছ সবদকছু গ্রাস করার জতে।  

ড. আজদা আতেশার িাদড়র নাক বরাবর এদিতে আসদছে একটা 
মাইতিা রিং সাইড দনতে।  

সদম্বে দফতর খপতেদছে ড. আজদা আতেশা। খশষ মুহূতেি হাডি খব্রক 
কতষদছে খস।  

মাইতিার সাতথ সিংঘষি এড়াতে পারে ড. আজদা আতেশা। খস দবদস্মে 
হতো, মাইতিাটা রিং সাইড দনতে এোতব োর সামতন এে খকন?  

োর মতনর এই প্রতশ্নর খরশটা না কাটতেই খস খদ তে খপে, মাইতিা 
খথতক িারজন খোক োফ দদতে খনতম দু’পাশ খথতক এতস োর িাদড়র দু’পাতশ 
দািঁড়াে।  

ড. আজদা আতেশা দকছু োববার আতিই দু’দদক খথতক ওরা িাদড়র 
দু’পাতশর দরজা টান দদতে  ুতে খফেে।  

খিাত র পেতক দু’জন ঝািঁদপতে পড়ে ড. আজদা আতেশার ওপর। খটতন 
খবর করে োরা ড. আজদাতক। োতক খটতন-দহিঁিতড় দনতে িেে মাইতিার দদতক। 

একজন দিৎকার কতর বেে, ‘খোর জতে আমাতদর এক খছতেতক মরতে 
হতেতছ। ধরা পড়া কাউতক খযমন আমরা রাদ  না, খেমদন যার কাতছ ধরা পতড় 
োতকও আমরা দুদনোতে রাদ  না। আর খোতক আমরা খিারস্তাতন দনতে মারব।’  



মাউন্ট আরারাতের আড়াতে  28 

 

ঘটনার আকদস্মকোে প্রথতমই হেদবহ্বে হতে পতড়দছে ড. আজদা 
আতেশা। বুঝতে পারদছে না কারা এরা, খকন োর ওপর এই আিমি। দকু  
ওতদর কথা শুতন বুঝতে পারে সব বযাপার।  

ড. আজদা আতেশাতক য ন ওরা মাইতিাতে দনতে যাদেে, ে ন 

‘বািঁিাও’ ‘বািঁিাও’ বতে দিৎকার করদছে খস।  
দেক এই সমতেই একদট জীপ এতস মাইতিার সামতন থামে।  
পুদেতশর জীপ।  
জীতপ একজন মাত্র পুদেশ। খসই ড্রাইে করদছে িাদড়।  
জােিাটা রাস্তার একটা খমাড়। খিাটা খমাড় আতোদকে।  

জীপটা দািঁড়াতেই পুদেশদট োফ দদতে নাতম িাদড় খথতক। দিৎকার কতর 
বেে, ‘খক খোমরা? খছতড় দাও খমতেটাতক। হাে েুতে দািঁড়াও।’  

দেক এ সমে আতরকদট কার এতস দািঁড়াে জীতপর পাতশ। কার খথতক 
একজন যুবক এতস দািঁড়াে পুদেতশর পাতশ।  

পুদেতশর দনতদিশ শুতন দকডোপকারীরা একসাতথই োকাে পুদেতশর 
দদতক।  

পুদেশদটতক মতন হতো ওতদর খিনা। ওতদর মু  উজ্জ্বে হতে উেে। 

ওতদর একজন দিৎকার কতর বতে উেে, ‘ইন্সতপক্টর দারাি! দিন্তা খনই। আমরা 
খহাদে আরারাতের খোক। খহাদে আরারাে দজন্দাবাদ।’  

দকডোপারতদর কথা খশানার সাতথ সাতথ পুদেতশর খিহারা পাতট খিে। 
খিা  দু’দট োর খোতের আতোতে িক্ িক্ কতর উেে।  

‘খমতেটা খক?’ দিৎকার কতর বতে উেে পুদেশ।  
‘আো সাোহ উদেতনর খবান। আতরক ড্রাি খেডার। অ্শাদন্ত সৃদষ্ট 

করদছে। আমাতদর একজন খোকও আমার হাদরতেদছ। অ্বতশতষ আজ হাতে 
খপতেদছ ইন্সতপক্টর।’ বেে দকডোপারতদর একজন।  

পুদেতশর পাতশ এতস দািঁড়াতনা যুবকদট দকডোপারতদর কথা শুতন িমতক 
উেে। োতো কতর োকাে খস খমতেদটর দদতক। হ্ািঁ, ওরা দেক দেক বতেতছ। আো 
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সাোহ উদেতনর খবান ড. আজদা আতেশাই খো খস! েীষি িমতক উেে যুবকদট। 
আজদাতক শেোনরা দকডোপ করতছ!  

যুবকদটর োবনা খহািঁিট খ ে পুদেতশর উচ্চকতে। পুদেশ দিৎকার কতর 
বেতছ, ‘দেক আতছ, দনতে যাও ওতক। পুদেতশর সামতন পতড়া না। অ্যথা ঝাতমো 
হে আমাতদর। যাও োড়াোদড়।’  

যুবকদট েীষি অ্বাক হতো পুদেতশর কথাে। কানতক খযন োর দবশ্বাস 
হতো না। োকাে পুদেতশর দদতক। পুদেশদট ইন্সতপক্টর খেতেতের একজন 
অ্দফসার। অ্বশ্যই েুদকি, দকু  খিহারাে আতমিনীে ছাপ স্পষ্ট। োর মাতন, োর মা 
আতমিনীে হওোর সিাবনা খবদশ।  

যুবকদট পুদেতশর কথার প্রদেবাদ কতর বেে, ‘দম. অ্দফসার, আপদন এ 
দক বেতছন! দিদমনােতদর হাে খথতক খমতেদটতক রযা করা, দিদমনােতদর 
পাকড়াও করা আপনার দাদেত্ব।’  

‘েুদম খয াতন যাদেতে যাও। পুদেতশর কাতজ নাক িোতে এতসা না। খক 
দিদমনাে, খসটা পুদেশই োতো জাতন।’  

বতেই পুদেশ দকডোপারতদর েযয কতর দিৎকার কতর একটা িাদে 
দদতে উেে, ‘শেোতনর বাচ্চারা, এ নও খযতে পারদে না?’  

দকডোপাররা খটতন-দহিঁিতড় ড. আজদাতক োতদর মাইতিাতে খোোর 
কাজ শুরু করে। আর পুদেশ অ্দফসারদট োর জীতপ দফতর যাবার জতে ঘুতর 
দািঁড়াতে খিে।  

যুবকদট দবমূঢ় হতে পতড়দছে।  

হোৎ খিা  দু’দট োর জ্বতে উেে। খস আকদস্মকোতব োর ডান হাে 
বাদড়তে পুদেশ অ্দফসাতরর খকামতরর দরেেোর বক্স খথতক প্রবে একটা হ্ািঁিকা 
টাতন দরেেোর খবর কতর দনে। দরেেোর েুেে খস ড. আজদাতক পািঁজাতকাো 
কতর ধতর মাইতিার দদতক এতিাতনারে দকডোপারতদর দদতক। জ্বেদছে ে ন 
যুবকদটর দু’খিা । পরপর খস িারদট গুদে করে।  

অ্বযথি েযয যুবকদটর।  
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িার দকডোপাতরর সবাই খকউ মাথাে, খকউ দপতে, খকউ বুতক গুদে খ তে 
েুদটতে পড়ে।  

পুদেশ অ্দফসারদট ঘটনার আকদস্মকোে প্রথমটাে দবমূঢ় হতে পতড়দছে। 
োরপরই খস ঝািঁদপতে পড়তে খিে যুবকদটর ওপর।  

যুবকদট কতেক ধাপ এদিতে দরেেোর োক করে পুদেশ অ্দফসাতরর 
দদতক। বেে, ‘ওতদর মে েুদমও দিদমনাে। বাড়াবাদড় করতে খোমাতকও গুদে 
করব।’  

দকডোপারতদর হাে খথতক ছাড়া খপতে ড. আজদা আতেশা কািঁপতে 
কািঁপতে ছুতট এতস যুবকদটর িা খঘিঁতষ দািঁড়াে। যুবকদট োর বাম হাে ড. আজদার 
দপতে খরত  বেে, ‘েে খপতো না ড. আজদা। দিদমনােতদর েে দকতসর।’  

‘দকু  আমার জতে এই  ুতনা ুদনর মতধয জদড়তে পড়তেন খকন ড. 
খমাহাম্মদ বারতজনতজা? সমে  ারাপ, পুদেশতক খো আপদন জাতনন।’ বেে 
আজদা আতেশা।  

ওদদতক পুদেশ অ্দফসার থমতক দািঁদড়তেতছ। দিৎকার কতর বেে, ‘েুদম 
পুদেশ অ্দফসাতরর দরেেোর দছনোই কতর িারজন খোকতক  ুন কতরছ, খোমার 
বািঁিার আশা খনই। দরেেোর নামাও। দাও আমাতক দরেেোর।’  

‘না, দরেেোর খোমাতক খদব না। আমার বািঁিার আশা খনই বতেছ, 
খোমার মে দিদমনােতক আদম বািঁিতে খদব না োতো খোকতদর বািঁিার স্বাতথিই।’  

বতে যুবকদট দরেেোতরর নে োক করে পুদেশ অ্দফসাতরর দদতক।  
পুদেশ অ্দফসার য ন দকডোপারতদর সাতথ কথা বেদছে, খসই সমে 

আতরকদট িাদড় এতস যুবকদটর িাদড়র খপছতন দািঁদড়তেদছে। দ্রুে িাদড় খথতক 
খনতম এতসদছে একজন মানুষ। কমদপ্লট ইউতরাপীোন খপাশাক। মাথাে হ্াট। 
কপাে পযিন্ত নামাতনা।  

যুবকদটর খপছতন দািঁদড়তে সব দকছুই খস খদ দছে, শুনদছে।  
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‘খোমার মে দিদমনােতক আদম বািঁিতে খদব না’ বতে যুবকদট য ন 
দরেেোর েুেে পুদেশতক েযয কতর, ে ন খপছতনর আিু ক খোকদট যুবকদটর 
পাতশ এতস দািঁড়াে। বেে যুবকদটতক েযয কতর, ‘দরেেোরদট নামান।’  

যুবকদট োকাে আিু ক খোকদটর দদতক। খদ ে, ঋজু খদতহর এক 
মানুষ। যেটুকু খদ া যাতে খোকদটর খিা -মু  োবতেশহীন, দকু  অ্সিব দৃঢ় 
এক বযদেতত্বর ছাপ োর মুত । োর দু’শতব্দর কথাদট শান্ত, দকু  োর মতধয একটা 
দনতদিশ আতছ, ো খযন অ্েিংঘনীে। দবদস্মে হতো যুবকদট। দরেেোতরর নে 
নাদমতে দনে খস দবনা বাকযবযতে।  

সিংতি সিংতিই পুদেশ অ্দফসারদট বতে উেে, ‘ধেবাদ আিু ক মতহাদে, 
এই যুবকদট আমার দরেেোর এক সুতযাতি েুতে দনতে ঐ িারজন খোকতক  ুন 
কতরতছ।  ুদনর শাদস্ত হতেই হতব।’  

বতেই পুদেশ অ্দফসারদট যুবকদটতক ধমক দদতে বেে, ‘দরেেোর দদতে 
দাও, আর েুদম আন্ডার অ্যাতরে। পাোতনার খিষ্টা কতরা না।’  

ড. আজদা আতেশার মু  েতে ফযাকাতশ হতে খিে। এই েেই খস 
করদছে,  ুতনর দাে এবার খমাহাম্মদ বারতজনতজার ঘাতড় িাপতব। উতিি-
আেিংতক ড. খমাহাম্মদ বারতজনতজার কািঁধ আিঁকতড় ধরে ড. আজদা।  

‘ধীতর অ্দফসার, ধীতর। আদম খপছতন দািঁদড়তে সব খদত দছ। আপদন 
দকডোপারতদর পাদেতে খযতে বেদছতেন দকডোপডকৃে খমতেদটসহ। আসে 
দিদমনাে খো আপদন। ড. খমাহাম্মদ খো দকডোপারতদর হেযা কতর খমতেদটতক 
বািঁদিতেতছ।’ বেে আিু ক খোকদট।  

‘খক বেে, ওরা দকডোপার?  ুনতক ধামািাপা খদোর জতে খমতেদট 
বেতব, ওরা োতক দকডোপ করদছে, দকু  আইতন দটকতব না এই কথা। আমার 
খিাত র সামতন ঘটনা ঘতটতছ।’ বতে খহা খহা কতর খহতস উেে পুদেশ অ্দফসারদট।  

আিু ক খোকদটর মু -খিা  কতোর হতে উতেতছ। বেে, ‘োহতে দম. 
অ্দফসার, আদমও একটা কাদহনী বানাই।’  

বতে আিু ক খোকদট পতকট খথতক দরেেোর খবর করে। োক করে 
পুদেশ অ্দফসারতক। বেে, ‘আদম আপনাতক হেযা করব। হেযার পর এই 
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দরেেোরদট মৃে ঐ িারজতনর হাতে ধদরতে খদব। োরপর ড. খমাহাম্মদ 
বারতজনতজা থানাে দিতে  বর খদতব, ‘িারজন দকডোপকারী ড. আজদাতক 
দকডোপ করদছে। পুদেশ অ্দফসারদট ওতদর বািঁধা দদতে ওরা পুদেশ অ্দফসারতক 
গুদে কতর মাতর। আদম পুদেশ অ্দফসাতরর পাতশ দছোম খস সমে। আদম পুদেশ 
অ্দফসাতরর দরেেোর দনতে ওতদর গুদে কতর মাদর। খকমন হতব এই কাদহনীদট, 
অ্দফসার?’  

পুদেশ অ্দফসার আিু ক খোকদটর কেস্বর এবিং োর কপাে বরাবর 
দরেেোতরর নে উেে খদত  আেিংদকে হতে উতেতছ। বেে, ‘পুদেশ 
অ্দফসারতক গুদে করতে পার না। পুদেশ খমতর পার পাতব না।’  

আিু ক খোকদট োর দরেেোর পুদেশ অ্দফসারতক োক কতর খরত  
োণ্ডা কতে বেে, ‘আদম নে, প্রমাি হতব দকডোপকারীরা আপনাতক খমতরতছ। 
েতব আপনার বািঁিার আতরকটা পথ আতছ।’  

‘দক খসটা?’ বেে পুদেশ অ্দফসার।  
‘ঐ িারজন দকডোপারতক হেযার দাে আপনাতক দনতে হতব।’ বেে 

আিু কদট। খসই োণ্ডা কেস্বর োর।  
‘দকোতব?’ দজোসা পুদেশ অ্দফসাতরর।  
আিু ক খোকদট োর দরেেোর পুদেশ অ্দফসাতরর দদতক ধতর খরত ই 

পাতশ দািঁড়াতনা যুবকদটতক উতেশ্য কতর বেে, ‘ড. খমাহাম্মদ বারতজনতজা, 
আপদন আপনার হাতের পুদেশ অ্দফসাতরর দরেেোরদট রুমাে দদতে ধতর রুমাে 
দদতে োতো কতর মুতছ খফেুন এবিং রুমাে দদতে নেদট ধতর দরেেোরদট পুদেশ 
অ্দফসারতক দদতে দদন।’  

‘দকু  দরেেোতর আরও দু’দট গুদে আতছ মতন হে।’ বেে যুবক ড. 
বারতজনতজা।  

‘ধেবাদ হুিঁদশোর থাকার জতে। দকু  েে খনই। আদম খদ তবা।’ বেে 
আিু ক খোকদট।  

ড. খমাহাম্মদ বরতজনতজা আিু তকর দনতদিশ মে দরেেোরদট রুমাে 
দদতে োর হাতের ছাপ োতো কতর মুতছ পুদেশ অ্দফসাতরর হাতে দদতে দদে।  
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পুদেশ অ্দফসার দরেেোর হাতে খপতেই খিাত র পেতক দরেেোতরর 
নে ঘুদরতে দনে আিু তকর েতযয। দকু  োর দরেেোতরর নে খথতক গুদে 
খবরুতনার আতিই আিু তকর হাতের দরেেোর িজিন কতর উেে। গুদে দিতে 
পুদেশ অ্দফসাতরর ডান কািঁতধর বাহুসদন্ধস্থেতক দবে করে।  

দরেেোর পতড় খিে পুদেশ অ্দফসাতরর হাে খথতক।  
পুদেশ অ্দফসারদট বাম হাে দদতে কািঁধ খিতপ ধতর আেিনাদ কতর বতস 

পড়ে।  
আিু ক খোকদট বাম হাে দদতে দরেেোর েুতে দনতে িারজন 

দকডোপাতরর োতশর দদতক ফািঁকা গুদে কতর অ্বদশষ্ট গুদেটা খশষ করে।  

পুদেশ অ্দফসার দিৎকার কতর বেে, আিু কতক েযয কতর, ‘যমার 
অ্তযািয খোমার এই অ্পরাতধর িড়া মূেয খোমাতক দদতে হতব। েুদম একজন 
পুদেশ অ্দফসারতক গুদে কতরছ।’  

আিু ক খোকদট একটু হাসে। বেে শান্ত কতে, ‘দকছুই করতে পারতবন 
না আমার। একটা নেুন কাদহনী আবার দেদর হতো। আপদন দকডোপারতদর 
য ন িযাতেঞ্জ কতরন, ে ন আমরা আপনার সাতথ দছোম। দকডোপাররা 
আপনাতক গুদে কতর পাোতে খিষ্টা কতর। আদম আপনার হাে খথতক দরেেোর 
দনতে দকডোপারতদর গুদে কতর মাদর।’  

পুদেশ অ্দফসারদট িুে কতে দিৎকার কতর উেে, ‘আদম বেব, এ 
কাদহনী দেক নে।’  

‘প্রমাি বেতব, এই কাদহনীই দেক। খয দরেেোর দদতে আদম আপনাতক 
গুদে কতরদছ, এ দরেেোর আদম এ ন দকডোপারতদর হাতে দদতে খদব। এতে 
থাকতব ওতদর একজতনর আঙুতের ছাপ।’  

একটু থামে আিু ক। োরপর আবার বেে খসই োণ্ডা, শান্ত কতে পুদেশ 
অ্দফসারতক েযয কতর, ‘অ্দফসার, আপনার কৃেে থাকা উদিে আমার প্রদে এই 
কারতি খয, আদম আপনার বুতক দকিংবা মাথাে গুদে কদরদন।’  



মাউন্ট আরারাতের আড়াতে  34 

 

আবার থামে আিু ক। সিংতি সিংতিই আবার বতে উেে, ‘হেযা একটা 
জঘে কাজ, আত্মরযার খযত্র ছাড়া। দকু  আত্মরযা করতে দিতেও কষ্ট কতর 
টাতিিট খিইঞ্জ কতর আপনার বাহুসদন্ধতে গুদে কতর আপনাতক বািঁদিতেদছ খকন 
জাতনন? ঐ দকডোপারতদর পদরিে আপদন জাতনন, খস পদরিে আপনার কাছ 
খথতক জানার জতে।’  

পুদেশ অ্দফসাতরর খিা -মু  খথতক খিাতধর োব উতব খিে। দকছুটা শান্ত 
হতো খস। খসও মতন মতন স্বীকার করতো, োর সহজ টাতিিট বুক, মাথাে গুদে না 
কতর বাহু সদন্ধর মে ঝুিঁদকপূিি প্রাদন্তক টাতিিতট গুদে কতরতছ দনশ্চে আমাতক 
বািঁিাতনার জতেই। দকু  খসই সাতথ দবস্মে এতস োতক দঘতর ধরে, 
দকডোপারতদর পদরিে জানতে িাে খকন খস! আর খোকদট সাধারি নে, দারুি 
েীক্ষ্ণ ধী-শদেসেন্ন ও যীপ্র!  

‘খক আপদন? আদম ওতদর পদরিে জাদন দক কতর বুঝতেন? আর ওতদর 
পদরিে দদতেই বা আপদন দক করতবন?’ িড়িড় কতর প্রশ্নগুতো কতর খিে পুদেশ 
অ্দফসারদট।  

‘ওরা আপনাতক নাম ধতর সতম্বাধন কতরতছ, আর আপদনও ওতদর দিনতে 
খপতরই ওতদর আপদন সুতযাি দদতেদছতেন খমতেদটতক ধতর দনতে খযতে।’ বেে 
আিু ক খোকদট।  

পুদেশ অ্দফসার সিংতি সিংতিই খকান উত্তর দদে না। োর খিাত র দস্থর 
দৃদষ্ট আিু ক খোকদটর দদতক। খিাত  োর দবস্মে, আতির খসই খিাধ এ ন খনই।  

কথা খশষ কতরই আিু ক খোকদট ড. বারতজনতজাতক েযয কতর বেে, 
‘আপদন একটু অ্তপযা করুন। আদম আমার দরেেোরটা দকডোপারতদর হাতে 
দদতে আদস।’  

দু’হাতে দু’দরেেোর দনতে এতিাতো আহমদ মুসা দকডোপারতদর 
োশগুতোর দদতক।  

ও াতন খপ িঁতছ আিু ক খোকদট দনতজর দরেেোরদট োতো কতর রুমাে 
দদতে মুতছ একজন দকডোপাতরর হাতে ধদরতে দদে। োরপর ডান হাতে পুদেশ 
অ্দফসাতরর দরেেোর খরত  দকডোপারতদর োশ উতট-পাতট প্রতেযতকর বাহু 
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খদত  দনে এবিং প্রতেযতকর মাদনবযািসহ সব পতকট হােতড়ও খদ ে খকান 
কািজপত্র পাওো যাে দকনা। দকু  খকান কািজপত্র খপে না। এমনদক খকান 
আইদড কাডিও নে।  

দফতর এে আিু ক খোকদট ড. বারতজনতজাতদর কাতছ।  
পুদেশ অ্দফসার োর বাম কািঁধ খিতপ ধতর ে ন বতসই দছে। খস খদ দছে 

আিু তকর কাজকমি। আিু ক দফতর আসতেই খস বেে, ‘আপদন প্রতেযতকর 
বাহুতে দক খদ দছতেন, আর ওতদর পতকট-মাদনবযাতিই বা দক  ুিঁজদছতেন?’  

‘ওতদর বাহুতে একটা দিহ্ন  ুিঁজদছোম এবিং মাদনবযাতি ও পতকতট ওতদর 
পদরিেসূিক খকান কািজপত্র পাওো যাে দকনা খদ দছোম।’ আিু ক বেে।  

‘খকন?’ বেে পুদেশ অ্দফসার।  
‘না, এমদন। পদরিে সেতকি খক েুহে আতছ। আপনার কাছ খথতকও খো 

জানতে খিতেদছ।’  
কথা খশষ কতর একটু খথতমই আবার বতে উেে আিু ক, ‘আপনার 

পুদেশ দক আসতছ োশ দনতে? আমাতদর মাতন দম. বারতজনতজা ও ড. আজদার 
খকইস খো খরকডি করাতে হতব।’  

‘বতেদছ, ওরা আসতছ। আসতেই আমরা থানাে যাব।’  
বতে ডান হােটা বাড়াতে দিতে পুদেশ অ্দফসারদট খবদনাে কিঁদকতে 

উেে।  
ে নও রে ঝরদছে আহে স্থান খথতক।  
‘ও! স্যদর। আপনার ওদদতক নজরই খদো হেদন।’  
বতে আিু ক ছুটে োর িাদড়র দদতক। এক দমদনতটর মতধযই দফতর এে 

একটা অ্তটা-বযাতন্ডজ দনতে। এতিাতো খস পুদেশ অ্দফসাতরর দদতক। বেে, 
‘অ্দফসার, ফাে এইড দহতসতব এই বযাতন্ডজ কতর দদদে। আপদন আরাম 
পাতবন।’  

‘এতো দমদেটাদরতদর দফর্ল্ বযাতন্ডজ! একদম খেতটে।  ুব দাদম। 
আপদন এ বযাতন্ডজ খপতেন খকাথাে?’ বেে পুদেশ অ্দফসার।  
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‘হ্ািঁ, বযাতন্ডজটা  ুব কাতজর। একদদতক রে শুতষ দনতে আহে জােিাটা 
পদরষ্কার কতর, অ্েদদতক বযাতন্ডজটা খিপ শদে িাপ সৃদষ্ট কতর রেপােও বন্ধ 
কতর দদতে পাতর। সবতিতে বড় কথা হতো, বযাতন্ডজটা একটা ‘খমদডকযাে দকট’। 

আহে জােিার দিদকৎসাও শুরু কতর খদে বযাতন্ডজটা।’  
আিু ক কথা বোর সাতথ সাতথ বযাতন্ডতজর কাজও করদছে।  
পুদেশ অ্দফসারদট দবস্মে-দৃদষ্টতে খদ দছে আিু কতক। এমন অ্দ্ভুে 

খোক খস জীবতন খদত দন। শত্রুো কতরতছ, গুদে কতর আহেও কতরতছ বতট। দকু  
এ দবষেটা োর কাতছ আর বড় দবষে নে। োতক খয সুতযাি খপতেও হেযা কতরদন, 
এটাতকই খস বড় কতর খদ তছ। োরপর এ শুশ্রূষাও প্রমাি কতর, খস দহিংসুতট খকান 
দিদমনাে ধরতনর খোক নে।  

অ্েদদতক ড. আজদা ও ড. খমাহাম্মদ বারতজনতজার খিাত -মুত  দবস্মে 
আর খক েুহতের বো। আিু কতক োতদর মতন হতে আিাহর পাোতনা 
খফতরশো। বুু্দে, যীপ্রো, সাহস ও মানবো সব দদক দদতেই োতক খফতরশোর 
মে খকান অ্দে উিঁিুস্ততরর খকউ মতন হতে। গুদে করতেও খযমন খস দিধা কতরদন, 
খেমদন আবার খসই আহতের শুশ্রূষাতেও োর খকান জড়ো খনই!  

আিু তকর কথা খশষ হতেই পুদেশ অ্দফসার বেে, ‘দকু  আপদন এ 
বযাতন্ডজ খপতেন খকাথাে? যুু্েতযতত্রর মে পদরতবতশ খসনাবাদহনী এ বযাতন্ডজ 
বযবহার কতর। সাধারিোতব এটা বযবহারও হে না, দকনতেও পাওো যাে না।’  

পুদেশ অ্দফসাতরর প্রতশ্নর খকান সরাসদর জবাব না দদতে বেে, ‘টাকা 
হতে বাতঘর খিা  খমতে।’  

দেক এ সমে দু’দট দপকআতপ পুদেশ এতস খিে।  
একটা দপকআতপর সামতনর খকদবন খথতক োফ দদতে নামে দু’জন 

পুদেশ অ্দফসার।  
ছুতট এে দু’জন পুদেশ অ্দফসার। োতদর বতসর বযাতন্ডজ বািঁধা 

বাহুসদন্ধর দদতক একবার েোেি খিাত  োদকতে বেে, ‘আপদন দেক আতছন খো 
স্যার? আর খকান অ্সুদবধা খনই খো?’  
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‘আদম দেক আদছ। আমাতক দনতে খোমরা বযস্ত হতো না। খোমরা 
সুরেহাে কতর োশগুতো ও ওতদর মাইতিাটা দনতে িতে এস। আদম যাদে ওতদর 
দনতে। ঐ েদ্রমদহোতক ঐ দিদমনােরা দকডোপ করা খথতকই এই ঘটনা ঘতটতছ। 
আদম ওতদর খকইসটা খরকডি করাই। খোমরা এস।’ বেে পুদেশ অ্দফসার।  

‘দজ্ব স্যার, আপদন ওতদর দনতে যান স্যার। আমরা আমাতদর হাসপাোতে 
খটদেতফান কতর খরত দছ স্যার। আপনার খরেও দরকার স্যার।’  

মু স্থ কথার মে িড়িড় কতর কথাগুতো বতে খিে একজন পুদেশ 
অ্দফসার।  

‘দেক আতছ, আদম যাদে। খোমরা এস।’ বেে পুদেশ অ্দফসার রদশদ 
দারাি।  

‘স্যার, আপদন ওতদর থানাে খকইস খে াতনা খরত  িতে যাতবন 
হাসপাোতে।’ বেে খসই পুদেশ অ্দফসার।  

‘হ্ািঁ, আদম ওতদর দডউদট অ্দফসাতরর হাতে দদতেই িতে যাব।’ পুদেশ 
ইন্সতপক্টর রদশদ দারাি বেে। 

বতেই ইন্সতপক্টর দারাি দিতে িাদড়তে উেে। একজন পুদেশ উেে োর 
িাদড়র ড্রাইদেিং দসতট।  

আিু ক খোকদট, ড. খশ  খমাহাম্মদ বারতজনতজা এবিং ড. আজদা 
আতেশা দেনজতনই িাদড় দনতে ফতো করে ইন্সতপক্টর দারাতির িাদড়তক।  

থানাে খপ িঁতছ ইন্সতপক্টর রদশদ দারাি প্রথতম দডউদট অ্দফসারতক দদতে 
দনতজর একদট খেটতমন্ট খরকডি করাে। োতে খস আিু ক খোকদট সবিতশতষ খয 
কাদহনী দািঁড় কদরতেদছে, খসটাই হুবহু বতে খিে। োরপর ড. আজদাতদর বেবয 
খরকডি করতে বতে খস যাবার জতে ঘুতর দািঁড়াে।  

যাবার জতে ঘুতর দািঁদড়তে আবার দফতর োকাে খস। বেে আিু ক 
খোকদটতক েযয কতর, ‘ইেিংমযান, আপনার নাম জানা হেদন।’  

‘আবু আহমদ আব্দুিাহ।’ বেে আিু ক খোকদট।  
‘আপনার পদরিে দজতেস করতবা না। কারি নাতমর মেই একটা দকছ ু

শুনতে হতব। শুধু সাবধান কতর দদদে, সাতপর খেতজ দকু  পা দদতেতছন, খছাবে 
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খ তে হতব। ড. আজদারা খছাবে  াতেন। আজতকর ঘটনার পর ওতদর দক হতব, 
ো বোর প্রতোজন খনই। আবার খদ া হতব।’  

আিু ক আবু আহমদ আব্দুিাহতক েযয কতর কথা কেদট বতে পুদেশ 
ইন্সতপক্টর রদশদ দারাি িতে যাদেে। আিু ক আবু আহমদ আব্দুিাহ োতক েযয 
কতর বেে, ‘শুনুন অ্দফসার, আপনার কথাে খবাঝা যাতে, ড. আজদারা আরও 
বড় দবপতদ পড়তছন। এটা বো দকু  আপনাতদর দাদেত্ব নে, দাদেত্ব নািদরকতদর 
রযা করা।’  

পুদেশ অ্দফসারদট হাসে। বেে, ‘পুদেশরা  ুব দুবিে জীব। দকছ ুদাদেত্ব 
োরা পােন কতর। সব দাদেত্ব োতদর নে, সব দাদেত্ব পােতনর যমোও োতদর 
খনই।’ 

‘সব দাদেত্ব পােতনর কথা বেদছ না অ্দফসার। ড. আজদাতদর রযার 
কথা বেদছ।’ বেে আিু ক আবু আহমদ আব্দুিাহ।  

‘এ যমো পুদেতশর খনই খদ তে পাদে।’ পুদেশ অ্দফসার দারাি বেে।  
‘খকন?’ দজোসা আিু ক আবু আহমদ আব্দুিাহর।  
‘এই ‘খকন’-এর জবাব আদমও সব জাদন না।’  
বতেই পুদেশ অ্দফসার োর িাদড়র দদতক এতিাতো।  
আিু ক কে একটু িদড়তে বেে, ‘এই ‘খকন’ দনতে আপনার সাতথ 

আরও কথা বেতে িাই অ্দফসার।’  
‘আপনার পদরিে সম্বতন্ধও আমার জানার আতছ।’  
বেতে বেতে িাদড়তে উতে বসে পুদেশ অ্দফসার দারাি।  
পুদেশ অ্দফসার দারাি িতে খযতেই থানার দডউদট অ্দফসার ড. 

আজদাতদর োড়া দদে, ‘আপনারা আসুন, কাজটা খসতর খফদে।’  
ড. আজদা, ড. খমাহাম্মদ বারতজনতজা ও আিু ক আবু আহমদ 

আবদুিাহ সবারই বেবয খরকডি করে দডউদট অ্দফসার।  
দডউদট অ্দফসার ড. আজদা ও ড. খমাহাম্মদ বারতজনতজার পদরিে খপতে 

খিোর খথতক উতে দািঁদড়তেদছে। বেদছে, ‘স্যার, আপনাতদর দু’পদরবার আমাতদর 
কুদদি জাদের প্রাি।’  
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ড. আজদা ও ড. খমাহাম্মদ বারতজনতজা িাপ না খদো পযিন্ত খিোতর 
বতসদন।  

ড. বারতজনতজা বতেদছে, ‘এ পদরবাতরর খকান সম্মান দক এ ন আতছ!’  
দডউদট অ্দফসার বতেদছে, ‘যারা মানুষ োতদর কাতছ আতছ, েতব দকছু 

মেেদব মানুতষর কাতছ খনই। োরা অ্ে দকছু িাে, অ্ে দকছু কতর।’  
আিু ক আবু আহমদ আব্দুিাহ দজতেস কতরদছে, ‘খোমাতদর অ্দফসার 

রদশদ দারাি দক মেেদবতদর দতে?’  
দডউদট অ্দফসার আিু তকর দদতক একবার োদকতে একটু খেতব 

বতেদছে, ‘দেদন িেমান খরাতের বাইতর এক পা’ও রাত ন না। েতব দেদন খদশতক 
োতোবাতসন। দকু  ঝাতমোমুে থাকতে িান সব সমে।’  

দডউদট অ্দফসারতক ধেবাদ দদতেদছে আিু ক আবু আহমদ আব্দুিাহ।  
জবানবন্দী খরকতডির পর দেনজনই খবদরতে এে থানা খথতক।  
থানা খথতক খবর হবার জতে পা বাদড়তে স্বদস্ততে েতর খিে ড. আজদার 

মন।  ুতনা ুদন ও পুদেতশর আিরতির মুত  একসমে োর মতন হতেদছে, োর মুে 
জীবতনর এ াতনই খশষ। োর দুেিাতিযর সাতথ ড. বারতজনতজা জদড়তে পড়াে 
আরও মুষতড় পতড়দছে খস। ড. বারতজনতজা ও োর মতধয এ নও বড় দূরতত্বর 
খদোে দািঁদড়তে আতছ, এরপরও বারতজনতজা োর জতে স্বদস্তর একটা আশ্রে। 
খসও োর সাতথ সাতথ  ুতনা ুদনর মে দবপতদ জদড়তে পড়াে বুক খেতঙ দিতেদছে 
োর। এ সমেই আিাহর মূদেিমান সাহাতযযর মে এতেন আিু কদট। দসিুতেশন 
দনতজর আেতত্ত খনোর অ্দ্ভুে যমো, োণ্ডা-শান্ত কথাগুতো োর, দকু  োর মতধয 
খযন েুদকতে আতছ অ্তমাঘ শদে। বুু্দে, খক শে, দূরদদশিো খকান খযতত্র োর ত্রুদট 
খনই, এরও প্রমাি দদতেতছন দেদন। োর মানদবকো ও দরতদর দদকটাও 

প্রশিংসনীে। পুদেশ অ্দফসার নীরব হতেতছ োর বযবহাতরর কারতিই। হোৎ োর 
মতন হতো, আিু তকর িাদড়তে সবিাধুদনক ধরতনর ঐ বযাতন্ডজ দছে খকন? এ 
প্রতশ্নর উত্তর জানা োর কাতছ পুদেশ অ্দফসাতরর খিতেও অ্দধক জরুদর মতন 
হতেতছ। দকু  এর উত্তর খস পােদন। আতো-অ্ন্ধকাতর কপাে পযিন্ত নামাতনা খফট 
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হ্াতটর কারতি আিু ক খোকদটতক ে ন োতো কতর খদ া যােদন। ে ন োতক 
িাোক ধরতনর রাশোরী ও দুতবিাধয মু াবেতবর খোক মতন হতেদছে। দকু  থানা-
কতযর উজ্জ্বে আতোতে খফট হ্াট খ াো আিু কতক একদমই দেন্ন মতন 
হতেতছ। একহারা ঋজু িড়তনর অ্দনন্দযসুন্দর এক যুবক খস। োর খিতে সুন্দর 
োর মুত র স্বেো ও পদবত্রো। এই মানুষ দকছুযি আতি অ্মন কতোর েূদমকা 
পােন কতরতছ, গুদে কতরতছ পুদেশ অ্দফসারতক, োবতেই কষ্ট োতি।  

থানা খথতক খবদরতে োরা দেনজনই এতস োতদর িাদড়র কাতছ দািঁড়াে।  
দািঁড়াতেই োবনার ইদে ঘতট খিে ড. আজদা আতেশার। ড. আজদা 

আতেশা পাতশই দকু  একটু দূরতত্ব দািঁড়াতনা আিু ক আবু আহমদ আব্দুিাহতক 
েযয কতর বেে, ‘স্যার, যদদও খকান ধেবাদ দদতেই ঋি খশাধ হতব না, দাে 
খশাধ হতব না, েবু ধেবাদ ছাড়া খো আর দকছু খনই খদবার। োই আপনাতক 
ধেবাদ, অ্সিং য ধেবাদ। আপদন আিাহর সাহাতযযর মে এতসতছন।’  

ড. আজদার কথা খশষ হতেই ড. বারতজনতজা বতে উেে আিু ক আবু 
আহমদ আব্দুিাহতক েযয কতর, ‘আরও খবদশ ধেবাদ আমার পয খথতক। 

আপদন আমাতক িার  ুতনর দাে খথতক মাতন সাযাৎ মৃেযুদণ্ড খথতক বািঁদিতেতছন 
অ্দ্ভুে বুু্দেমত্তা ও দনতজর জীবতনর ঝুিঁদক দনতে। এ ঋতির খকান পদরতশাধ খনই 
দম. আবু আব্দুিাহ।’  

আিু ক আবু আব্দুিাহ হাসে। বেে, ‘ড. আজদা যা বতেতছন, আদম 
যদদ আিাহর সাহাযয হই, োহতে খো আমার খকান কৃদেত্ব থাতক না। সবটা 
কৃদেত্বই আিাহর। আপনার আিাহর শুকদরো আদাে করা উদিে। যাক, এসব 
কথা আর নে। এ ন খো িতৃহ খফরার পাো, রাে অ্তনক হতেতছ। ড. আজদাতক 
দক ড. বারতজনতজা খপ িঁতছ খদতবন?’  

ড. বারতজনতজা দকছু বোর আতিই ড. আজদা বতে উেে, আিু ক আবু 
আব্দুিাহতক েযয কতর, ‘স্যার, আমার অ্নুমান সদেক হতে আপদন দবতদশী। 
আপদন খকাথাে যাদেতেন, খকাথাে যাতবন এে রাতে খসটা আমাতদর জানা 
দরকার।’  
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ড. আজদার কথা খশষ হওোর সাতথ সাতথই ড. বারতজনতজা বেে, ‘ড. 
আজদা দেক বতেতছন। এটাই না আমাতদর প্রথম জানা দরকার।’  

‘আপনাতদর অ্নুমান সেয। আদম আিংকারা হতে ইস্তামু্বে খথতক এতসদছ। 
ইস্তামু্বতে এতসদছোম কতেক মাস আতি। আজ দুপুতর আপনাতদর হ্রদ-শহর 
‘েযান’-এ এতস খপ িঁতছদছ। অ্সুদবধা খনই, আদম খহাতটে বা খরেহাউতজ জােিা 
 ুিঁতজ খনব।’ বেে আিু ক আবু আব্দুিাহ।  

ড. আজদার খিাত  দবস্মে ফতুট উতেদছে। একদৃদষ্টতে খস োদকতেদছে 
আবু আব্দুিাহর দদতক। বেে, ‘আপদন দুপুতর ‘েযান’-এ খপ িঁতছ, সন্ধযাতেই 
আদরোতস এতস খপ িঁতছতছন। োর মাতন, আপনার িন্তবয আদরোস।’  

‘খকন, আদম আদরোস হতে অ্ে খকাথাও খযতে পাদর না?’ বেে আবু 
আব্দুিাহ।  

‘ো পাতরন। আদরোস খথতক ইরান, আতমিদনোও খযতে পাতরন। দকু  
সন্ধযার পর ইরান ও আতমিনীে সীমান্ত বন্ধ হতে যাে। আপদন ইরান বা আতমিদনোে 
খযতে িাইতে রােটা ‘েযান’-এ খথতক সকাতে যাত্রা করতেন।’ ড. আজদা বেে।  

িিীর হতো আিু ক আবু আব্দুিাহর মু । বেে, ‘আপনার কথা দেক। 
আদম আদরোতস এতসদছ।’  

‘োহতে আপদন খহাতটে  ুিঁজতছন খকন? আপদন দনশ্চে টুযদরে দহতসতব 
আদরোতস আতসনদন। খকান টুযদরে এোতব আতস না। খকাথাে এতসতছন আপদন 
আদরোতস?’ দৃঢ় কতে দজতেস করে ড. আজদা।  

‘আমার অ্নুতরাধ, কথা আজ এ পযিন্তই থাক। এ ন খকান আতোিনার 
সমে নে। পতর অ্বশ্যই খদ া হতব। এ ন ড. আজদা দকোতব যাতবন, খসটা 
বেুন। োর একা যাওো দেক হতব না। শুতনতছন খো পুদেশ অ্দফসাতরর কথা, 
সাতপর খেতজ পা খদো হতেতছ। ওরা দনশ্চে সিংতি সিংতিই খজতন খিতছ সব 
বযাপার। ওরা প্রদেতশাতধর জতে দনশ্চে পািে হতে উতেতছ। ড. বারতজনতজা ড. 
আজদাতক বাদড়তে খপ িঁতছ দদন।’ বেে আিু ক আবু আহমদ আব্দুিাহ।  
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উতিতি পািংশু হতে উতেতছ ড. আজদা ও ড. বারতজনতজা দু’জতনরই মু । 
প্রদেতশাতধর জতে ওতদর পািে হওোর খয কথা আিু ক বতেতছন, খসটা োরাও 
জাতন।  

শুকতনা কতে ড. বারতজনতজা বেে, ‘আদম ড. আজদাতক খপ িঁতছ দদতে 
পাদর। দকু  একটা সমস্যা আতছ আমাতদর। আমাতদর মাতন আমাতদর 
দু’পদরবাতরর মতধয। আদম খযমন ওর সাতথ ওতদর বাদড় খযতে পাদর না, খেমদন 
এে রাতে োর বাদড় খফরাও োর পদরবার গ্রহি করতব না।’  

দবস্মে ফুতট উেে আিু ক আবু আব্দুিাহর খিাত -মুত । বেে, ‘খকন, 
আপনাতদর সেকি দক আপনাতদর পদরবার খমতন দনতে না? প্রবতেমটা দক?’  

ড. আজদা ও ড. বারতজনতজা দু’জতনরই খিা -মু  েজ্জাে োে হতে 
উেে। দবব্রে একটা োব ফুতট উেে োতদর খিাত -মুত ।  

দু’জতনই মু  দনিু কতরদছে।  
মাথা েুতে জবাব দদে ড. বারতজনতজা। বেে, ‘প্রবতেম হতো 

দু’পদরবাতরর রাজননদেক দবদরো। ড. আজদার গ্রযান্ডফাদার খমাস্তফা বারজাদন 
দব যাে বামপন্থী খনো এবিং কুদদি বাম রাজননদেক আতন্দােন কুদদি খডতমািযাট 
পাদটির দছতেন প্রদেষ্ঠাো। আর আমার গ্রযান্ডফাদার খশ  মাহমুদ বারতজনতজা 
দছতেন আধুদনক কুদদিস্থাতনর প্রথম রাজা এবিং কুদদি জােীেোবাদী আতন্দােতনর 
জােীেোবাদী খনো। আর আমার নানা সাইতেদ নুরদস শুধু কুদদিস্থান নে, খিাটা 
েুরক ও ইরাতনর ধমিীে খনো দছতেন। আমাতদর কনজারতেদটে পদরবাতরর সাতথ 
ড. আজদার পদরবাতরর একটা স্থােী রাজননদেক দবদরো আতছ, োছাড়া আমাতদর 
ধাদমিক পদরবাতরর সাতথ ড. আজদাতদর ধমিদনরতপয পদরবাতরর রতেতছ খযাজন 
খযাজন মানদসক পাথিকয। এই সমস্যার কারতি আমাতদর সেতকির কথা আমরা 
পদরবারতক বোর অ্বস্থাতেও খনই।’ থামে ড. বারতজনতজা।  

‘আর আপনারা প্রাপ্তবেক হতেও দবতে করতে পারতছন না পদরবারতক 
বাদ দদতে।’ বেে আবু আহমদ আব্দুিাহ।  

‘দেক োই। আমরা পদরবারতক মাইনাস করার কথা কল্পনাও করতে 
পাদর না।’ বেে ড. আজদা। োদর কে োর।  
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‘বুতঝদছ। এই কারতিই ড. বারতজনতজা ড. আজদার বাদড় খযতে 
পারতছন না। আবার এে রাতে ড. আজদাও একা বাদড়তে খযতে পাতরন না, কথা 
উেতব। োহতে উপাে দক এ ন?’  

‘দম. আবু আব্দুিাহ, উপাে আপদনই করতে পাতরন। আপনার থাকার 
জােিা প্রতোজন। আপদন ড. আজদার সাতথ িেুন। আপনার থাকার জােিাও 
হতো আর ড. আজদার সমস্যারও সমাধান হতো।’ বেে ড. বারতজনতজা।  

ড. আজদার মু  প্রসন্ন হতয উেে। খযন অ্ন্ধকাতর আতোর সন্ধান খপে। 
বেে, ‘উদন দেক বতেতছন স্যার। আপদন আমাতক সাহাযয করুন। আমার বাদড়তে 
আপনার খকানই অ্সুদবধা হতব না, যদদও এটা আমাতদর গ্রাতমর বাদড়। আমার 
ফুপা-ফদুপ এতসতছন িেকাে, আজ মামা এতসতছন। দেদন একদট দবশ্বদবদযােতের 
অ্ধযাপক। আপদন োতো সঙ্গও পাতবন স্যার।’  

‘আদমও আপনাতদর অ্তনক দূর এদিতে দদতে পারব। িেুন, যাওো 
যাক।’ ড. বারতজনতজা বেে।  

আবু আহমদ আব্দুিাহর ছদ্মনাতমর আড়াতে আহমদ মুসা মতন মতন 
 ুদশই হতো। খস খো ড. আজদার সন্ধাতন ড. আজদার বাদড়তেই যাদেে। দুপুতর 
‘েযান’ খেক-শহতর খপ িঁছার পরই আহমদ মুসা আরা আদরোস অ্ঞ্চতের নািদরক 
োদেকা সািি কতর ড. আজদা আতেশার দেকানা খযািাড় কতরতছ। খসই 
দেকানাতেই যাদেে খস। ‘খমঘ না িাইতেই পাদন’র মে খসই বাদড়তেই যাওোর 
সুতযাি হতো োতদর খমহমান হতে। বেে আহমদ মুসা, ‘দেক আতছ, আমার 
আপদত্ত করার খকান যুদে খনই।’  

‘ধেবাদ দম. আবু আব্দিুাহ।’ বেে ড. বারতজনতজা।  
‘অ্তনক ধেবাদ স্যার। িেুন, যাওো যাক স্যার।’ বেে ড. আজদা।  
সবাই োতদর িাদড়র দদতক এতিাতো।  
‘ড. বারতজনতজা, আপনার সাতথ আবার দকোতব খদ া হতব? আমার 

দকছু প্রতোজন আতছ।’ বেে আহমদ মুসা।  
ড. বারতজনতজা হাসে। বেে, ‘আমার মতনও দকছু প্রশ্ন, দকছু খক েুহে 

আতছ। আপনার সাতথ খদ া হওো আমারও প্রতোজন।’  
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ড. বারতজনতজার কথা খশষ হতেই ড. আজদা বতে উেে, ‘আমার খো 
অ্তনক খক েুহে, অ্তনক প্রশ্ন আতছ। আেহামদুদেিাহ্, খক েুহে খমটাতনার 
সুতযাি খপতে খিোম।’  

‘আেহামদুদেিাহ’ বতে আহমদ মুসা ড. বারতজনতজাতক েযয কতর 
বেে, ‘োহতে দকোতব খকাথাে খদ া হতে দম. বারতজনতজা?’  

‘খেতব দিতন্ত কাে সকাতে ড. আজদার খটদেতফাতন জানাব।’ বেে ড. 
বারতজনতজা।  

‘ধেবাদ।’ আহমদ মুসা বেে।  
সাোম দবদনমতের পর সবাই দিতে িাদড়তে উেে।  
আহমদ মুসা উেে ড. আজদার িাদড়তে।  
আহমদ মুসা োর োড়া করা িাদড় থানা পযিন্ত খপ িঁতছ খছতড় দদতেদছে।  
িেতে শুরু করে দু’দট িাদড়।  
আতি আজদার িাদড়, খপছতন ড. বারতজনতজার িাদড়। 
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৩ 
স্বর খদ দছে আহমদ মুসা।  
খদ দছে, দু’জন মুত াশধারী খোক ড. আজদাতক ধতর দনতে যাদেে। ড. 

আজদা প্রািপতি ‘স্যার’, ‘স্যার’ বতে দিৎকার করদছে।  
‘দািঁড়াও’, ‘দািঁড়াও’ বতে ঘুতমর মতধযই উতে বতসতছ আহমদ মুসা।  
ঘুম খেতঙ খিে োর।  
স্বর নে, এবার বাস্ততবও ড. আজদার ‘স্যার’, ‘স্যার’ দিৎকার শুনতে 

খপে খস। একদম োর দরজার সামতন। মতন হতে, খকউ োতক োর দরজার 
সামতন খথতকই ধতর দনতে যাতে।  

আঙ্কারা খথতক দবদাতের সমে খজনাতরে খমাস্তফার খদো খেতটে োশিন 
এম-১০ খমদশন দরেেোরদট বাদেতশর েো খথতক খবর কতর হাতে দনতে 
জযাতকটটা িাতে িাদপতে োফ দদতে দবছানা খথতক নামে খস।  

ডান হাতে দরেেোর বাদিতে ধতর বাম হাে দদতে দরজার নব ঘুদরতে 
এক ঝটকাে  ুতে খফেে দরজা। আহমদ মুসা খদ তে খপে, োর দরজা খসাজা 
কদরতডার দদতে দু’জন মুত াশধারী খটতন-দহিঁিতড় দনতে যাতে ড. আজদা 
আতেশাতক।  

আহমদ মুসা ওদদতক এদিতে যাবার জতে পা বাদড়তেতছ এমন সমে বািঁ 
দদক খথতক একটা ধােব শতব্দ খসদদতক দফতর োকাে। খদ ে, োর দদতক 
দরেেোর েুতেতছ একজন মুত াশধারী সন্ত্রাসী। োর দরেেোতরর খসফদট 
ফ্লযাসপদপন খোোরই শব্দ খপতেতছ খস। োর মাতন গুদে আসতছ।  

দিন্তার মেই দ্রুে আহমদ মুসা বাম দদতক খফ্লাতরর ওপর দনতজতক ছুিঁতড় 
দদতেদছে। গুদেটা খযন োর ডান কািঁধ ছুিঁতেই খবদরতে খিে। মুহূেি সমতের দূরতত্ব 
মাথাটা খবিঁতি খিে আহমদ মুসার।  
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আহমদ মুসার খদহটা মাদট স্পশি করার আতিই োর ডান হাতের এম-
১০ দরেেোর গুদে কতরদছে সন্ত্রাসীতক েযয কতর যাতে খস দিেীে গুদে করার 
সুতযাি না পাে।  

োর পাতশই আতরকজন সন্ত্রাসী দািঁদড়তেদছে। োর দরেেোর োক 
কতরদছে কতেকজন েীেসন্ত্রস্ত নারী-পুরুষতক। োরা ড. আজদার ফুদপ, ফুপা, 
মামা ও মামাতো োই-খবানরা হতবন।  

ড. আজদার দপো ইদঞ্জদনোর নাফী আিা বারজানী এবিং মাো োেো 
আজদা বারজানী থাতকন খসাদেতেে ইউদনেতন দীঘিদদন ধতর। খসাদেতেে রােীে 
খেে খকাোনীর দেদন একজন শীষি ইদঞ্জদনোর। খশানা যাে, োরা কদমউদনে 
পাদটি কতরন।  

আহমদ মুসা খদহটা মাদটতে পড়ার পর দিেীে গুদেটা করে দিেীে 
সন্ত্রাসীতক েযয কতর।  

সন্ত্রাসীও দরেেোর উিঁদিতে ঘুতর দািঁদড়তেদছে আহমদ মুসার দদতক। দকু  
োর গুদে করার সুতযাি হতো না। োর আতিই বুতক গুদে খ তে েূদম শযযা দনে।  

খয দু’জন সন্ত্রাসী ড. আজদাতক ধতর দনতে যাদেে, োরা ড. আজদাতক 
খছতড় দদতে ঘুতর দািঁদড়তেদছে।  

োতদর দু’জতনর দরেেোরই োক কতরতছ আহমদ মুসাতক।  
আহমদ মুসা ঘুতর ওতদর োক করার আতিই ওতদর দরেেোর খথতক 

গুদে শুরু হতো।  
আহমদ মুসা ফটুবতের মে দ্রুে িদড়তে গুদে খয দদক খথতক আসতছ, 

খসদদতকই এতিাতো। ঐদদতকই োউতঞ্জর পাতশ কদরতডাতরর পযারাোতে একটা 
দপোর রতেতছ। দপোরটাই আহমদ মুসার টাতিিট।  

দপোতরর আড়াতে দিতে উতে দািঁড়াে আহমদ মুসা।  
ওতদর গুদে বন্ধ হেদন।  
ওরা গুদে িাোতে িাোতেই এদিতে আসতছ। কাতছ এতস দু’দদক খথতক 

োতক টাতিিট করার আতিই ওতদর খেকাতে হতব, োবে আহমদ মুসা  
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আহমদ মুসা মুহূেিকাে দস্থর হতে দািঁড়াতনার পর দু’পাতশর গুদের খরঞ্জ 
খদত  দনতে োর এম-১০ খমদশন দরেেোতরর অ্তটাতমদটক ফ্লযাসপদপন অ্ন কতর 
ওতদর গুদের খরঞ্জ খথতক দরেেোরটা ওপতর েুতে ওতদর গুদের শব্দ েতযয 
দরেেোতরর নে খক দিক এযািংতিতে দস্থর কতর দেিার খিতপ ধরে েজিনী দদতে।  

দরেেোর খথতক অ্বযাহে গুদের ঝািঁক খবদরতে খযতে োিে। দনদদিষ্ট 
বৃতত্তর মতধয োর দরেেোতরর নে ঘুরতে োিে।  

মাত্র কতেক খসতকন্ড।  
ওতদর গুদে খথতম খিে।  
িদকতে উিঁদক দদতে ওদদতক োকাে আহমদ মুসা। খদ ে, দু’জন 

দরেেোরধারী খমতঝতে িদড়তে িদড়তে খপছন দদতক সতর যাতে। ওরা আহে 
হতেতছ মতন হতো। দকু  ড. আজদাতক খদ তে খপে না আহমদ মুসা। এদদতক 
দনশ্চে আতসদন। োহতে?  

িমতক উেে আহমদ মুসা। োহতে দক আরও সন্ত্রাসী দছে? োরা ড. 
আজদাতক দনতে খিতছ!  

আর োবতে পারে না আহমদ মুসা।  
খস গুদে করতে করতেই এতিাতো িদড়তে িো ওই দু’জতনর দদতক। 

ওদদক দদতেই বাইতর খবরুবার পথ।  

এ সমে ড. আজদার মামা ও ফুপারা ছুতট এে। ওরা দিৎকার কতর বেে, 
‘দু’জন সন্ত্রাসী ড. আজদার মু  খিতপ ধতর খবর কতর দনতে খিতছ এই মাত্র।’  

আহমদ মুসা ছুটে বাইতর খবরুবার জতে।  
সন্ত্রাসী দু’জতনর খদহ োফ দদতে দডঙাতনার সমে খদ ে, দু’জতনর খদহই 

ঝািঁঝরা হতে খিতছ।  
খবদরতে এে আহমদ মুসা। বাইতরর বারান্দাে এতস খপ িঁছতেই খদ তে 

খপে, একটা িাদড় দ্রুে িতে যাতে। দিৎকার শুনতে খপে ড. আজদার।  
উপাে খনই খদ িঁতড় দিতে িাদড়তক ধরার।  
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দরেেোর েুেে আহমদ মুসা। অ্তটাতমদটক ফ্লযাসপদপন অ্ন করাই 
দছে। দেিার িাপে আহমদ মুসা।  

বতস পতড় মাদটর এক ফটু উিঁিু দদতে মাদটর সমান্তরাতে গুদে ছুিঁতড়দছে 
আহমদ মুসা।  

খপছন খথতক মাইতিার টাোতর গুদে োিাতনা  ুব কদেন। েবু 
োড়াহুতড়ার মতধয যা কতরতছ, এর খবদশ দকছু করা খযে না। আিাহ েরসা।  

েরসা বযথি হতো না। মুহূতেির বযবধান। টাোর ফাটার দবকট একটা শব্দ 
হতো।  

ছুটে আহমদ মুসা িাদড়র দদতক।  
িাদড়দটর িদে খবদশ দছে না। োই টাোর ফাটার পর িাদড়দট কতেকিজ 

দিতে খথতম খিে।  
আহমদ মুসা িাদড়র কাতছ খপ িঁছার আতিই মাইতিার দু’পাতশর দরজা 

 ুতে দেনজন খবদরতে এে। এপাতশ খনতমদছে দু’জন। দু’জতনর হাতে দু’দট 
খেনিান।  

োরা খনতমই আহমদ মুসার দদতক একবার োদকতে খেনিান েুেে 
আহমদ মুসাতক েযয কতর।  

দকু  আহমদ মুসা োর খেতটে মতডতের এম-১০ খমদশন দরেেোর 
বাদিতে ধতরই খদ িঁড়াদেে। শুধু দেিার দটপতেই এক ঝািঁক গুদে দিতে দঘতর ধরে 
ঐ দু’জনতক।  

েৃেীে জন খবদরতেদছে ওপাশ দদতে। আহমদ মুসা োতক খদ তে 
পােদন।  

িাদড়র আড়াতে দািঁদড়তে আহমদ মুসাতক েযয কতর খস োর দরেেোর 
েুতেদছে।  

ে ন িাদড় খথতক খবদরতে এতসদছে ড. আজদাও। খস খদ তে খপতেদছে 
িাদড়র আড়াতে দািঁড়াতনা খোকদটতক। খস খোকদটর দরেেোতরর েযয খদত ই 

দিৎকার কতর উতেদছে, ‘গুদে, দম. আবু আব্দুিাহ।’  
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খশষ মুহূতেিই মু  েুতেদছে আহমদ মুসা। খদ তে খপতেদছে খোকদটর 
দরেেোতরর নে। দকছুই করার দছে না। দকু  খদতহর দুতবিাধয সেকিো খকান 
অ্শরীরী দনতদিতশ পেতকই খদহটাতক বািঁদকতে দনতেদছে ডান দদতক।  

গুদেটা এতস দবে করে আহমদ মুসার বাম বাহুতক।  
খদহটা একবার ঝািঁকুদন দদতে উেে আহমদ মুসার। খযন খস বুতকই গুদে 

খ তেতছ, এমন অ্বস্থা দনতে খস আছতড় পড়ে। কতেকবার কােরাতনার মে খদহটা 
এদদক-ওদদতক নদড়তে দস্থর কতর খফেে খদহটাতক। েযয, খোকটাতক আড়াে 
খথতক খবর কতর আনা।  

আহমদ মুসার গুদে খ তে পতড় যাওো িাদড়র আড়াতে দািঁড়াতনা সন্ত্রাসীও 
খদত তছ। খস োফ দদতে িাদড়র ওপর দদতে এপাতর এতস ড. আজদার সামতন 
দািঁড়াে। োর মাথাে দরেেোর খেদকতে বেে, ‘ওর মে যদদ মরতে না িাও 
োহতে িে। এক মুহূেি খদদর করতে মাথা উদড়তে খদব।’  

েে ও উতিতি কাে হতে যাওো ড. আজদা িাদড়র দদতক ঘুতর দািঁড়াে 
যন্ত্রিাদেতের মে।  

আহমদ মুসা একটা গুদে করে। গুদেটা সন্ত্রাসীদটর কাতনর পাশ দদতে 
খবদরতে খিে। গুদের উত্তাপ খযন খপে খস।  

িমতক উতে খপছতন দফতর োকাে সন্ত্রাসীদট।  
আহমদ মুসা উতে দািঁদড়তেদছে ে ন। োর দরেেোর োক করাই দছে 

সন্ত্রাসীদটর দদতক। বেে আহমদ মুসা, ‘হাতের দরেেোর খফতে দদতে হাে 
েুতে…।’  

কথা খশষ করতে পারে না আহমদ মুসা। সন্ত্রাসী খোকদটর দরেেোর 

দবদুযৎ খবতি আহমদ মুসাতক েযয কতর ওপতর উেে।  
আহমদ মুসার কথা বন্ধ হতে খিে এবিং সাতথ সাতথই োর েজিনী 

দরেেোতরর দেিাতর খিতপ বসে।  
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সন্ত্রাসী খোকদট আহমদ মুসার েতযয দরেেোর েুতেদছে দেকই। দকু  
দেিার খটপার সমে হতো না। োর আতিই আহমদ মুসার দরেেোতরর গুদে োর 
কপাতে এতস দবে হতো।  

খোকদটর খদহ এদদক-ওদদক কতেকবার খদাে খ তে  তস পড়ে মাদটর 
ওপর।  

ড. আজদা ছুতট এে আহমদ মুসার কাতছ।  
আহমদ মুসার বাম বাহু রতে খেতস যাদেে।  
‘স্যার আপদন োতো আতছন? এদক হতো! গুদে খেতিতছ আপনার?’ 

আেিকতে বতে উেে ড. আজদা আহমদ মুসার কাতছ এতস।  
ড. আজদার ফুদপ, ফুপা, মামা সকতে ছুতট এে আহমদ মুসার কাতছ।  

ড. আজদার ফুদপ খকিঁতদ উতে বেে, ‘খবটা খযন সাযাৎ আিাহর 
খফতরশো। খস আমাতদর আজদাতক আবার বািঁিাে। বািঁিাে আমাতদর 
পদরবারতক। এদক হতো োর! খকমন আছ বাছা েুদম!’  

আহমদ মুসা হাতের দরেেোর পতকতট খরত  বেে, ‘আমাতক দনতে 
আপনারা বযস্ত হতবন না। আমার খেমন দকছুই হেদন।’ মতু  হাদস দনতে বেে 
আহমদ মুসা।  

ড. আজদারা আহমদ মুসার হাতস্যাজ্জ্বে মুত র দদতক োদকতে স্তদিে 
হতো। সদয গুদেদবে একজন মানুতষর খিহারা এমন খবদনাহীন, স্বে ও হাদসমা া 
হতে পাতর না। োহতে দক গুদে োতিদন! রে দকতসর োহতে!  

ওতদর কারও মুত ই খযন কথা খজািাে না।  
আহমদ মুসাই আবার কথা বেে, ড. আজদাতক েযয কতর, ‘ড. আজদা, 

এ দন থানাে খটদেতফান করা দরকার।’  
থানার কথা শুনতেই ড. আজদাসহ সকতের মুত  উতিি খনতম এে। 

বেে আজদা েীেকতে, ‘স্যার এেগুতো খোক মারা খিে। পুদেশ এতে দক ঘটতব 
স্যার!  ুব েে করতছ। িে রাতেও ওতদর বযবহার খদত দছ।’  
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আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘এর মতধযও িে রাতের কথা আপনার মতন 
পতড়তছ? োবতবন না। আদম আমার দরেেোর দদতে ওতদর সােজনতকই হেযা 
কতরদছ। আদম ওতদর এটাই বেব।’  

িিীর হতো ড. আজদার মু । বেে, ‘োহতে আমাতদর োবনাই আমরা 
োবব। আপনার োবনা আমরা োবতে পারতবা না।’ কািঁতদা কািঁতদা কতে বেে ড. 
আজদা।  

‘মা আজদা দেকই বতেতছ। আপদন আমাতদর জতে সব করতেন দনতজর 
জীবন দবপন্ন কতর। গুদেটা আপনার বাহুতে না খেতি দবপজ্জনক খকান জােিাে 
োিতে পারতো! আপনার কথাই খো আমাতদর সবার আতি োবতে হতব। আসুক 
পুদেশ।’ বেে ড. আজদার মামা ড. সাহাব নুরী।  

একটু খথতমই খস আবার বেে, ‘আদমই যাদে পুদেশতক খটদেতফান 
করতে।’  

বতেই খস দ্রুে এতিাতো বাদড়র দদতক।  
‘পুদেশ যেযি না আসতছ েেযি আমরা বাইতরই দািঁড়াব। খয াতন যা 

দকছু খযমন আতছ, খেমদন থাকা দরকার।’ বেে আহমদ মুসা সবাইতক েযয 
কতর।  

কথা খশষ কতরই আহমদ মুসা এতিাতো িাদড়র পাতশ পতড় থাকা দেনদট 
োতশর দদতক।  

আহমদ মুসা দনহে দেনজতনরই জামার খবাোম  ুতে বাহু পরীযা 
করে। োরপর জামার খবাোম োদিতে দদতে দফতর এে ড. আজদাতদর কাতছ।  

‘আপদন ওতদর বাহুতে দক  ুিঁজতেন? আহে বাহু দনতে এসব করতছন 
খকন? রেযরি এ নও বন্ধ হেদন।’ বেে ড. আজদার ফুপা।  

ড. আজদার ফুপা কামাে বারদক একজন রাজনীদেক ও বযবসােী। 
দবরাট সেদত্তর মাদেক। ইদানীিং দেদন আিংকারাে বযবসা করতছন। খস াতনও 
দেদন বাম আতন্দােতনর সাতথ যুে।  

আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘পুদেশ এতস পড়তে ঐ অ্নুসন্ধান করা খযে 
না। আদম ওতদর খদতহ একটা দিহ্ন খ ািঁজ করদছোম।’  
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‘দিহ্ন? দক দিহ্ন?’ বেে ড. আজদার ফুপা কামাে বারদক।  
আহমদ মুসা একটু োবে। একটু িািীযি খনতম এে খিাত -মুত । বেে, 

‘বড় বড় অ্তনক িযািং-এর খদতহ দেীে দিহ্ন থাতক। খসরকম খকান দতের খোক 
দকনা ওরা, খসটাই খদ োম।’  

ড. আজদার ফুপা দকছু বেতে যাদেে, এ সমে দু’দট খহডোইট ড. 
আজদাতদর বািাতনর খিট খপদরতে দ্রুে এদিতে আসদছে।  

খথতম খিে ড. আজদার ফুপা কামাে বারদক।  
‘দনশ্চে পুদেশ আসতছ।’ বেে আহমদ মুসা।  
পুদেতশর িাদড় এতস দািঁড়াে সন্ত্রাসীতদর মাইতিার দেক খপছতনই।  
পুদেতশর দু’দট িাদড়। একটা জীপ, অ্েদট একটা কযাদরোর।  
জীপ খথতক নামে খোকাে থানার অ্দফসার ইনিাজি। কযাদরোর খথতক 

োফ দদতে নামে কতেকজন পুদেশ।  
ড. আজদার বাদড়র সামতনর েন-কাম-বািানদটতে দবদুযতের দু’দট  ুিঁদট। 

খিাটা বািানই আতোদকে। িাদড় বারান্দাতেও আতো। োর ফতে বাদড়র খদোে 
সবটাই আতোতে ঝেমে করতছ।  

মাইতিার একটু সামতনই দািঁদড়তেদছে আহমদ মুসা ও ড. আজদারা।  
পুদেশ অ্দফসার িাদড় খথতক নামতে ড. আজদা ও োর মামারা পুদেশ 

অ্দফসাতরর দদতক এতিাতে োিে।  
পুদেশ অ্দফসার খমাস্তফা ওকাোন কতেক িজ এদিতে ড. আজদাতদর 

সামতন এতস ড. আজদাতক েযয কতর বেে, ‘আপদনই খো ড. আজদা, 
ইদঞ্জদনোর নাফী আিা বারজাদনর খমতে? আপনাতকই দকডোতপর খিষ্টার ঘটনা 
ঘতটতছ?’  

‘হ্ািঁ অ্দফসার।’ বেে ড. আজদা।  
‘আপনার সাতথ এরা কারা?’ পুদেশ অ্দফসার ওকাোন বেে। োর 

খিাত  সন্ধানী দৃদষ্ট।  
ড. আজদা মামা, ফুপা সবাইতক পদরিে কদরতে দদে। আর আহমদ 

মুসাতক খদদ তে বেে, ‘আবু আহমদ আব্দুিাহ। আমার খমহমান।’  
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খসই সাতথ ড. আজদা িে রাতে োতক দকডোতপর খিষ্টার ঘটনাও 
বেতে খিে।  

‘আদম খস ঘটনা জাদন দমস বারজাদন। আমাতক খজানাে পুদেশ খথতক সব 
জানাতনা হতেতছ। োহতে আপনার এই খমহমানই িে রাতে আপনার সাতথ 
খজানাে পুদেশ অ্দফতস দিতেদছতেন?’ বেে পুদেশ অ্দফসার।  

‘দজ্ব হ্ািঁ। ঘটনার সমে িোর পতথ উদনও খস াতন দািঁড়ান। ইন্সতপক্টর 
দারাি সব জাতনন।’ ড. আজদা বেে।  

‘কােতকর ঘটনা জাতনন, েতব সব জাতনন না। উদন খো এ এোকার 
খোক নন।’  

একটু খথতমই আবার বেে, ‘এ াতন দেনদট োশ আর িারদট োশ 
খকাথাে?’  

‘আর িারদট োশ খেেতর।’ বেে ড. আজদার মামা ড. সাহাব নুরী।  
‘িেুন, খদ ব।’ পুদেশ অ্দফসার বেে।  
‘আসুন।’ বেে ড. সাহাব নুরী।  
িোর জতে পা েুতে পুদেশতদর দদতক দফতর োদকতে বেে, ‘খোমাতদর 

দু’জন আমার সাতথ এস। আর অ্বদশষ্টরা বাইতর পাহারাে থাক। িাদড়, 
োশগুতো, হাদেোর যা খযমন খয াতন আতছ খেমনই থাকতব।’  

মাত্র জনািাতরক পুদেশ ছাড়া সবাই পুদেশ অ্দফসাতরর সাতথ খেেতর 
ঢুতক খিে।  

খেেতর ঢুতক ডান পাতশ ড্রইিংরুম ও বাম পাতশ খিেরুতমর মাতঝ 
কদরতডারটা খপতরাতেই খবশ বড় একটা োউঞ্জ। োউতঞ্জর অ্ে দেন দদক দদতেও 
ঘর। আবার দু’েোে ওোর দসিঁদড়ও এই োউঞ্জ খথতকই। সন্ত্রাসীরা পাদনর পাইপ 
খবতে ছাতদ উতেদছে। োরপর দিতে-খকাোর োো খেতঙ দু’েোে প্রতবশ 
কতরদছে। দু’েোে দেনদট মাোর খবড আতছ। োর একদট খথতক ড. আজদাতক 
ধতর দনতে োউতঞ্জ খনতম পাোতনার খিষ্টা কতরদছে। োউতঞ্জর পূবি প্রাতন্তর 
খিেরুম খথতকই খবদরতে এতসদছে আহমদ মুসা।  
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োে কাতপিতট খমাড়া োউঞ্জটা বেতে খিতে ফািঁকাই। গুোকাতর সাজাতনা 
কতেকটা খসাফা খসট রতেতছ মাত্র।  

বাইতরর োশগুতো খযোতব খদত তছ, খসোতব এ োশগুতোও ঘুতর ঘুতর 
খদত  পুদেশ অ্দফসার খমাস্তফা ওকাোন বেে, ‘এরা যদদ সন্ত্রাসী হে, োহতে 
সন্ত্রাসীরা  ুন হতেতছ দেন পযিাতে। প্রথতম োউতঞ্জ দসিঁদড়র খিাড়াে, োরপর 
োউতঞ্জর এ প্রাতন্ত কদরতডাতরর মুত । সবিতশতষ বাইতর িাদড়র কাতছ।’  

কথাগুতো খশষ কতরই পুদেশ অ্দফসার প্রশ্ন করে ড. আজদাতদর দদতক 
খিতে, ‘কদথে সন্ত্রাসীরা ড. আজদাতক দকডোপ করার আতি আপনারা খক 
খকাথাে দছতেন?’  

জবাব দদে ড. আজদা। বেে, ‘দু’েোে আমার আব্বা খয মাোর খবতড 
থাকতেন, োর কাছাকাদছ ফযাতমদে খিেরুতম দছতেন আমার ফুপা-ফুদপ। আমার 
োইতের মাোর খবডটাে দছতেন আমার মামা। আদম দছোম আমার মাোর 
খবতড। আর দনিেোর খিেরুতম দছতেন আমাতদর খমহমান জনাব আবু আহমদ 
আব্দুিাহ।’  

‘কদথে সন্ত্রাসীরা আিান্ত হতেদছতেন োউতঞ্জ নামার পর। োরা আিান্ত 
হতেদছতেন দনি খথতক। োর মাতন আপনাতদর খমহমান আবু আহমদ আব্দুিাহ ড. 
আজদাতক খরসদকউ করতে এদিতেদছতেন। দকু  সন্ত্রাসীতদর দেন পযিাতের খয 
হেযাকাণ্ড ো দেদনই দক কতরদছতেন?’ দজতেস করে পুদেশ অ্দফসার খমাস্তফা 
ওকাোন।  

সিংতি সিংতি প্রতশ্নর উত্তর এে না কারও কাছ খথতকই। ড. আজদা 
োকাে োর মামা, ফুপা ও আহমদ মুসার দদতক।  

উত্তর দদে আহমদ মুসা। বেে, ‘আপনার অ্নুমান সেয অ্দফসার। সব 
সন্ত্রাসীতক হেযা আদমই কতরদছ।’ স্বে, সাবেীে কেস্বর আহমদ মুসার।  

‘সন্ত্রাসীরা খবাধ হে আপনাতক খদত ই োতদর হাতের অ্স্ত্র খফতে 
দদতেদছে! আর খসই সুতযাতি ধীতর-সুতস্থ খদত -শুতন আপদন োতদর হেযা 
কতরতছন।’ বেে পুদেশ অ্দফসার। োর কতে দবদ্রুতপর সুর।  
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হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘এ দবষেটা আপনারাই োতো জাতনন। 
দিদমনােতদর ডীে করাই আপনাতদর প্রােযদহক কাজ।’  

মু টা িিীর হতো পুদেশ অ্দফসাতরর। দকু  উত্ততর দকছু না বতে উতে 
দািঁড়াে পুদেশ অ্দফসার। বেে দু’জন পুদেশতক েযয কতর, ‘খোমরা এই োউতঞ্জ 
পাহারাে থাক। সবদকছু খযমন আতছ, খেমন থাকতব।’  

োরপর োকাে ড. আজদাতদর দদতক। বেে, ‘আপনারা খকউ খকাথাও 
যাতবন না। এই ঘতরই অ্তপযা করতবন। আরারাে দরদজওন ইজদডর একজন শীষি 
পুদেশ অ্দফসার ‘ডাইতরক্টর অ্ব পুদেশ’  াদিকান  াদিপ এ দন এতস পড়তবন। 
খিাটা দবষেটা দেদনই খদ তবন। আদম এর মতধয বাইতরটা একটু ঘুতর খদদ ।’  

বতে পুদেশ অ্দফসার খমাস্তফা ওকাোন খবদরতে খিতেন।  
োউতঞ্জর দু’পাতশ দু’জন পুদেশ োতদর হাতের খেনিান দনতে 

এযাতটনশন হতে দািঁড়াে।  
কতেকটা খসাফাে কাছাকাদছ বতস আতছ ড. আজদারা।  
ড. আজদাতদর মু  দবষণ্ণ। োতদর কারও মুত  খকান কথা খনই।  
োতদর সকতের মতনই ঘটনার পদরিদে দনতে খোেপাড় িেতছ।  
দকু  আহমদ মুসার খিাত -মুত  খকান োবান্তর খনই। পুদেশ অ্দফসার 

োর উতেতশ্য খয েীযিক কথাগুতো বতেতছ, োতে বরিং মজাই খপতেতছ আহমদ 
মুসা। দকু  আরারাে দরদজওন ইজদডর পুদেশ অ্দফসাতরর ‘ াদিকান  াদিপ’ 
নাতমর এই খশষ অ্িংশ ‘ াদিপ’ োর মতন একটা ধাক্কা দদতেতছ। ‘ াদিকান’ শব্দ 
টাদকিশ, দকু  ‘ াদিপ’ শব্দদট যেদূর োর মতন পড়তছ আতমিনীে। আহমদ মুসা 
আতমিদনো থাকার সমে একদদন দিফটশতপ খসেসমযাতনর কাতছ একজনতক 
‘ াদিপ’ িাইতে শুতনদছে। খসেসমযান োতক একদট খছাট িস দদতেদছে। 
আহমদ মুসা োর আতমিনীে সাথীতক দজতেস কতর খজতনদছে, ‘ াদিপ’ অ্থি ‘খছাট 
িস’। েতব এই প্রািীন আতমিনীে শব্দ নাদক এ ন প্রাে বযবহার হে না বেতেই 
িতে।  

দকু  প্রািীন ‘ াদিপ’ মাতন ‘খছাট িস’ এই শব্দদট এই পুদেশ 
অ্দফসাতরর নাতমর সাতথ খকন? এ শতব্দর দক খকান দেন্ন টাদকিশ অ্থি আতছ!  
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এই োবনাতেই বুিঁদ হতে দিতেদছে আহমদ মুসা।  
বুতটর আওোজ েুতে খমাস্তফা ওকাোনসহ কতেকজন পুদেশ অ্দফসার 

খেেতর প্রতবশ করে, ে নই সদম্বে দফতর খপে আহমদ মুসা।  
ড. আজদারা সবাই পুদেশ অ্দফসারতদর স্বািে জানাে।  
পুদেশ অ্দফসার খমাস্তফা ওকাোতনর পাতশর অ্তপযাকৃে েম্বা িড়তনর 

দেন্ন রকতমর পুদেশ অ্দফসারতক খদত  বুঝে, খসই হতব ‘ইজদডর’ দরদজওতনর 
‘ডাইতরক্টর অ্ব পুদেশ’ (দডওদপ)  াদিকান  াদিপ।  

ড. আজদাতদর কাছাকাদছ হতেই খসই পুদেশ অ্দফসার  াদিকান  াদিপ 
ড. আজদাতক েযয কতর বেে, ‘আপনাতদর দনতে এসব দক হতে দমস আজদা? 
আপনারা কুদদিস্থান ও েুরতকর দব যাে ও সম্মাদনে একটা ফযাতমদে। এই 
ফযাতমদের মুত  আপনারা িুনকাদে খমত  দদতেন। আপনার োই আো সাোহ 
উদেন বারজাদন ড্রাি বযবসা কতর খজতে খিতেন। আর আপনাতক দনতে এতকর 
পর এক েোবহ ঘটনা। োি-খজাক দনতে এসব আপনাতদর ইনফাইদটিং নে খো? 
যারা মারা খিতছ, আপনারা যারা খবিঁতি আতছন সবাই দক এক দতের? এমন প্রশ্ন 
উেতছ কারি ড্রাি বযবসা বযাপক হওোর আতি এ ধরতনর ঘটনা আদরোস, 
ইজদডর খকন খিাটা েুরতকও ঘতটদন।’  

েে ও দবব্রেকর অ্বস্থা ড. আজদার। খকান কথাই খস বেতে পারতো 
না।  

ড. আজদার ফুপা কামাে বারদকর খিাত  প্রদেবাতদর দিহ্ন ফতুট 
উতেদছে। বেে খস, ‘দকু  অ্দফসার, আমাতদর কথা না শুতন, ঘটনা োতো কতর 
না খজতনই খো আপদন মন্তবয করতছন।’  

অ্সতন্তাতষর োব ফুতট উেে দডওদপ  াদিকান  াদিতপর খিাত -মুত । 
বেে, ‘আদম শুতন এবিং খজতনই কথা বেদছ জনাব। আরও বেতে িাই, ড্রাি 
দসদন্ডতকতটর এই ইনফাইদটিং-এ আবু আহমদ আব্দুিাহতক হাোর কতর আনা 
হতেতছ।’  

কথা খশষ কতরই দডওদপ  াদিকান  াদিপ থানার ইনিাজি খমাস্তফা 
ওকাোনতক বেে, ‘আপদন সুরেহাে দরতপাটি দেদর কতর খফেুন োড়াোদড়। 
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োড়াোদড় োশগুতো মেনােদতন্ত পাদেতে আমরা এতদর সকেতকই 
দজোসাবাতদর জতে পুদেশ অ্দফতস দনতে খযতে িাই।’  

আবার ড. আজদার দদতক দডওদপ  াদিকান  াদিপ োকাে। বেে, 
‘আপােে আপনাতক ও আবু আহমদ আব্দুিাহতক আমরা খগ্রফোর করদছ। 
দজোসাবাদ ও েদতন্ত ড্রাি বযবসাে ও ড্রাি দসদন্ডতকতট যদদ আপনাতদর 
সিংদিষ্টো না থাতক, োহতে আপনারা সম্মাতনর সাতথ ছাড়া খপতে যাতবন।’  

উতিি-আেিংতক ফযাকাতশ হতে খিে ড. আজদা ও অ্েতদর মু ।  
পুদেশ অ্দফসাতরর এমন সরাসদর ও নগ্ন পযপাদেত্বমূেক হস্ততযতপ 

দবদস্মে হতো আহমদ মুসা। বেে দডওদপ  াদিকান  াদিপতক েযয কতর, 
‘েুরতকর আইতন দক বাদী ও আসামীতক একসাতথ খগ্রফোর করতে হে? আিান্ত 
ও আিমিকারীতক দক একতিাত  খদ তে হে?’  

খযন িাবুতকর একটা বড় ঘা খ ে দডওদপ  াদিকান  াদিপ। একটা িা 
ঝাড়া দদতে উতে আহমদ মুসার দদতক েীব্র কতে োদকতে বেে, ‘আপদন খয 
দরেেোর দদতে এতদর হেযা কতরতছন, খস দরেেোর খকাথাে?’  

আহমদ মুসা পতকট খথতক দরেেোর খবর কতর দডওদপ  াদিকান 
 াদিপতক খদ াে।  

ভ্রূকুদঞ্চে হতো দডওদপ  াদিতপর। বেে ত্বদরে কতে, ‘এ দরেেোর 
আপদন খপতেন খকাথাে? পুদেশও এ দরেেোর পােদন। পুদেশ ও খিাতেন্দা 
দবোতির কতেকজন শীষি কমিকেিা ছাড়া সাধারতির কাতছ এটা দবদির প্রশ্নই ওতে 
না। দনশ্চেই োইতসন্স খনই এ দরেেোতরর।’  

আহমদ মুসার খোিঁতট এক টুকতরা হাদস ফতুট উেে। জযাতকতটর পতকট 
খথতক এক ণ্ড কািজ খবর কতর এদিতে দদে দডওদপ  াদিতপর দদতক।  

দডওদপ  াদিপ কািজটা হাতে দনতে খিা  খবাোে। দবস্মে ফুতট উেে 
োর খিাত -মুত । বেে, ‘খেট দসদকউদরদট সাদেিতসর খহডতকাোটিার খথতক 
পারদমশন ইসুয হতেতছ? ও াতন দক আপনার খোকজন আতছ? দকিংবা কািজটা 
নকে নেতো?’  
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‘খসরকম মতন করতে খস াতন একটা খটদেতফান করুন না। খটদেতফান 
নাম্বারটা খো আতছই।’ বেে আহমদ মুসা।  

মু টা িুপতস খিে পুদেশ অ্দফসাতরর। োকাে একবার খস আহমদ 
মুসার দদতক। বেে, ‘খটদেতফান করার প্রতোজন খনই। খকান দকছু দনদশ্চে করার 
পুদেশতদর দনজস্ব পেদে আতছ।’  

দডওদপ  াদিকান  াদিতপর কথার মাঝ াতনই খোকাে থানা ইনিাজি 
খমাস্তফা দফতর এতেন। দডওদপ  াদিতপর কথা খশষ হতেই খস বেে, ‘স্যার, 
সুরেহাে দরতপাটি কমদপ্লট।’  

‘আোমেগুতো সব খনো হতেতছ?’ দজোসা দডওদপ  াদিতপর।  
‘দজ্ব, োশগুতোও সব খনো হতেতছ।’ বেে থানা ইনিাজি খমাস্তফা 

ওকাোন।  
দডওদপ  াদিপ থানা ইনিাজি খমাস্তফা ওকাোতনর দদক খথতক খিা  

দফদরতে োকাে ড. আজদাতদর দদতক। বেে, ‘োহতে ড. আজদা ও দম. আবু 
আহমদ, আপনাতদর খযতে হতব আমাতদর সাতথ।’  

‘খকাথাে?’ ড. আজদা দকছু বোর আতিই আহমদ মুসা বেে কথাটা।  
‘আমার অ্দফতস  ুব বড় ঘটনা এটা। আপনাতদর খেটতমন্ট দনতে হতব।’  
‘আমরা যাব থানাে। মামো দাতেতরর জতে। মামোর দববরিীতে 

আমাতদর সব কথা এতস যাতব। আমাতদর খেটতমন্ট োিতব না। এরপরও 
খেটতমন্ট দনতে িাইতে এ াতনই দনতে হতব।’  

মুহূতেির জতে ভ্রূকুদঞ্চে হতো দডওদপ  াদিকান  াদিতপর। োবনার 
একটা ছাোও ফতুট উেে োর মুত । বেে, ‘আপদন যা বেতছন খসোতবও হে। 
আদম মতন কতরদছোম, আপনারা খিতে খকস দনতে আরও কথা হতো। আর 
সরকাদরোতবও খো খকস হতে, আপনাতদর খকস করার দরকার আতছ দক?’  

‘সরকাদর খকস এক ধারাে, আমাতদর খকস হতব দেন্ন ধারাে। সরকাদর 
খকতসর মূে কথা হতব, দকডোতপর খিষ্টা এবিং এ খিষ্টা করতে দিতে ৭ জন 
দকডোপার  ুন, এ দকডোতপর খমাদটে দক, আর এর খপছতন আর খক আতছ 
ইেযাদদ। দকু  আমাতদর খকতসর মূে বেবয হতব, আমাতদর পদরবাতরর দবরুতে 
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ষড়যন্ত্র িেতছ। এ পদরবাতরর খছতে ড্রািতেতডর দমথযা অ্দেতযাতি খজতে আতছ। 
বাদড়তে ড্রাি েুদকতে খরত  ড. আজদাতক ফািঁসাতে খিষ্টা করা হতেদছে। দকু  খয 
ড্রাি রা তে এতসদছে, খস ধরা পতড় যাে। োতক থানাে খনোর পতথ োতক 
ষড়যন্ত্রকারীরাই হেযা কতর যাতে োতদর ষড়যন্ত্র ধরা পড়া খছতেদট ফািঁস কতর না 
খদে। এরপর ড. আজদা ষড়যন্ত্রকারীতদর িারা িে সন্ধযাে এবিং আজ রাতে 
আবার আিান্ত হতেতছন। এ ষড়যন্ত্রকারীরা শুধু এ পদরবার নে, আদরোস-
আরারাে এক কথাে আরারাে সদন্নদহে খিাটা ইজদডর প্রতদতশর হাজার হাজার 
পদরবাতরর দবরুতে এই ষড়যন্ত্র িেতছ। হাজাতরা েরুিতক ড্রাি খেডার সাদজতে 
খজতে পুরা হতেতছ। শেশে পদরবার দবরান হতে খিতছ অ্থবা এই এোকা খছতড় 
পাদেতেতছ। এই বযাপাতর এই পদরবার এবিং এই এোকার পয খথতক সরকাতরর 
আশু েদন্ত ও আইদন প্রদেকার িাওো হতব।’ থামে আহমদ মুসা।  

আহমদ মুসার এই কথাগুতো দবস্মেকর খকান কাদহনী দডজতলাস করার 

মে সকতের মতন েদড়ৎ প্রদেদিোর সৃদষ্ট করে।  
দডওদপ  াদিকান  াদিতপর খিা -মু  খযন অ্তনকটা ফযাকাতস হতে 

খিে। উতিতির দিহ্নও আতছ োর মতধয। আর থানা ইনিাজি খমাস্তফা ওকাোতনর 
খিা  ছানাবড়া হতে খিতছ। অ্েদদতক ড. আজদার মামা ও ফুপাতদর খিাত  দবস্মে 
ও খক েুহে। দকু  অ্পার দবস্মতে খবাবা হতে খিতছ ড. আজদা। খস দকছুতেই 
বুঝতে পারতছ না, োর, োর পদরবার ও োর অ্ঞ্চতের একথাগুতো আবু আহমদ 
খোকদট জানে দক কতর! শুধু জানা নে, খস কথাগুতো মামো দাতেতরর োষাে 
এমনোতব সাদজতে বেে, যা খস দনতজও ক তনা কল্পনা কতরদন। এ ধরতনর খকস 
খয এই সমে করা যাে, খসটাও োর মাথাে খনই। দকু  খোকদটর মাথাে এে দক 
কতর! খক এই খোক? ড. আজদা আহমদ মুসাতক যেই খদ তছ েেই খযন খদ ার 
আগ্রহ বাড়তছ। খক এই দবস্মেকর খোকদট?  

দডওদপ  াদিপ দ্রুে দনতজতক সামতে দনতেদছে। বেে, ‘আপদন এসব দক 
বেতছন? এ ধরতনর অ্দেতযাি ক নও খকউ আমাতদর কাতছ কতরদন।’  

‘এবার অ্দেতযাি পাতবন।’ বেে আহমদ মুসা।  
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এবার হাসে দডওদপ  াদিপ। পুতরাপুদরই দনতজতক সামতে দনতেতছ খস। 
বেে, ‘োতো! খকস দাতের করুন। আপনার োষা শুতন মতন হতে, আপদন েুদকি 
নন। আপদন দরেেোতরর োইতসন্স দকোতব খপতেতছন আদম জাদন না। আপদন 
দকোতব এতদতশ আতছন খসটাও জাদন না। আদম খদ ব এসব। দকু  খবদশ ঝাতমো 
করতে আপদনও দবপতদ পড়তবন।’  

বতে উতে দািঁড়াে দডওদপ  াদিকান  াদিপ। থানা ইনিাজি খমাস্তফা 
ওকাোনতক বেে, ‘িে, এ ানকার কাজ খশষ।’  

কথা খশষ কতরই হািঁটতে শুরু করে  াদিপ।  
থানা ইনিাজি ওকাোন দািঁদড়তে দািঁদড়তেই কথা শুনদছে। খসও যাবার 

জতে ঘুতর দািঁড়াবার সমে ড. আজদাতক বেে, ‘আপনারা এ ন আসতে 
পাতরন।’  

ড. আজদা োকাে আহমদ মুসার দদতক দসোতন্তর জতে।  
‘িেুন।’ আহমদ মুসা বেে। আহমদ মুসা উতে দািঁড়াে।  
উতে দািঁড়াে ড. আজদাও।  
ড. আজদার মামা-ফুপারাও উতে দািঁদড়তেতছ।  
‘মামা, ফুপা-ফুদপ, আপনারা এ দদকটা খদ ুন। আমরা থানা খথতক 

আসদছ।’  
ড. আজদার মামা, ফুপুরা ড. আজদার কথাে সাে দদে।  
বাদড় খথতক খবদরতে এে আহমদ মুসা ও ড. আজদারা পুদেতশর সাতথ। 
 
 
 
নাস্তার পর একটু খরে দনতে খেশ হতে আহমদ মুসা এে োউতঞ্জ।  
ড. আজদা, োর মামা ও োর ফুপা-ফুপুরা আতিই এতস বতসদছে 

োউতঞ্জ।  
কথা বেদছে োরা আহমদ মুসা মাতন োতদর খমহমান আবু আহমদ 

আব্দুিাহতক দনতে।  
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ড. আজদার ফুপা কামাে বারদক ড. আজদাতক েযয কতর শুরুতেই 
বতেদছে, ‘খোকদট আসতে খক আজদা? আদম আমার জীবতন এমন দবস্মেকর 
মানুষ খদদ দন। শুধু অ্তস্ত্রর যুতে অ্দবশ্বাস্যোতব শত্রুতক পরাদজে করাই নে, 
কথার যুতে প্রতদতশর শীষি পুদেশ অ্দফসারতক খযোতব পরাদজে কতরতছ, 
আমাতদর মামোর দবষেটাতক খস খযোতব সাজাে ো দবস্মেকর। আিু ক বতে 
মতনই হতো না। খযন খসই এ বাদড়র কেিা, সব জাতন খস। এটা দক কতর সিব!’  

কামাে বারদক থামতেই কথা বতে উতেদছে ড. সাহাব নুরী। খস বতে, 
‘উদন না থাকতে আজ দক ঘটে, ো োবতেও বুক কািঁপতছ। আর উদন বুদে দদতে 
পুদেশ অ্দফসারতক খকািোসা করতে না পারতে আজদাতক পুদেশ 
খহডতকাোটিাতর খযতে হতো এবিং নানা নাতজহাতের দশকার হতে হতো।’  

ড. আজদা োবদছে। োর খিাত -মুত  দবস্মে। এ ধরতনর মানুতষর কথা 
কল্পনাই করা যাে, বাস্ততব খদ তব, এমন আশাও খকউ কতর না। দকু  আশােীে 
ঘটনা, আর আশােীে মানুষতকই খস খদ তছ। সদেয খক এই খোক? খকাতেতক 

হোৎ োর দবপতদর সমে হাদজর হতো?  
ড. সাহাব নুরীর কথা খশষ হতে দিতেদছে। োরপর কথা বতেদছে ড. 

আজদা। বতেদছে খস, ‘মামাদজ, ফুপাদজ, উদন খক আদমও জাদন না এ তনা। 
আসতেই উদন একজন দবস্মেকর মানুষ। িে সন্ধযার সব কথা খো আপনাতদর 
বো হেদন। উদন উপদস্থে না থাকতে, উদন বযাপারটাতক টযাকে না করতে আমাতক 
 ুতনর খকতস জড়াতে হতো। ইন্সতপক্টর রদশদ দারাি সন্ত্রাসীতদর পয হতে দমথযা 
কাদহনী দেদর কতরদছে, যাতে আদম  ুতনর আসামী হতে যাই। পুদেতশর দমথযা 
কাদহনীর খমাকাদবোে আবু আহমদ আব্দুিাহ সাতহবও আমাতক বািঁিাতনার জতে 
একটা কাদহনী দেদর কতরদছতেন এবিং ইন্সতপক্টর রদশদ দারািতক বতেদছতেন, 
যদদ এ কাদহনী রদশদ দারাি খমতন না খনে, োহতে পুদেশ রদশদ দারািতক খমতর 
খফতে প্রমাি করতবন, সন্ত্রাসীতদর গুদেতে ইন্সতপক্টর দারাি দনহে হবার পর দেদন 
ঐ িারজন সন্ত্রাসীতক খমতরতছন রদশদ দারাতির দরেেোর দদতে। ইন্সতপক্টর 
রদশদ দারাি আবু আহমদ সাতহবতক গুদে করতে যাদেতেন। দকু  োর আতিই 
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আবু আহমদ আব্দুিাহ পুদেশ অ্দফসাতরর কািঁতধ গুদে কতর এবিং বতে খয, আদম 
আপনাতক বুতক গুদে কতর খমতর খফেতে পারোম, দকু  মাদরদন। আশা কদর 
সেযটা খমতন খনতবন। না হতে মারার দসোন্ত এ নও দনতে পাদর। বতে দরেেোর 

েুতেদছে পুদেশ অ্দফসারতক েযয কতর। অ্বাক বযাপার, হোৎ খযন পুদেশ 
অ্দফসার মৃেযুর মুত ামুদ  দািঁদড়তে! ে ন দক খেতব পুদেশ অ্দফসার আমাতদর 
সহতযাদিো কতরন। খসজতে আদম খবিঁতি যাই।’  

ড. আজদার মামা ও ফুপা-ফুদপরা দনবিাক হতে দিতেদছে ড. আজদার 
কাদহনী শুতন। োবদছে, খোকদট দক অ্দ্ভুে! োর দক খকান অ্তে দকক যমো 
আতছ? মামা ড. সাহাব নুরী বতেদছে অ্বতশতষ, ‘পুদেশ অ্দফসার  াদিকান 
 াদিপতক আবু আহমদ সাতহব োর দরেেোতরর খয োইতসন্স খদদ তেদছতেন, ো 
ইসুয হতেতছ খেট দসদকউদরদটর খহড অ্দফস খথতক। খহড অ্দফস খথতক এ ধরতনর 
খয োইতসন্স ইসুয হে, ো দবতশষ ধরতনর এবিং দবতশষ পদরদস্থদেতে ইসুয করা হে। 
দকু  এই আবু আহমদ খক খয, োর জতে এটা করা হতো!’  

দকছু বেতে যাদেে ড. আজদা। খদ তে খপে, আবু আহমদ আব্দুিাহ 
োউতঞ্জ প্রতবশ করতছ। খথতম খিে ড. আজদা। উতে দািঁদড়তে স্বািে জানাে 
আহমদ মুসাতক। সামতন খসাফা খদদ তে বেে, ‘বসুন স্যার। আমরা আপনার 
অ্তপযা করদছ।’  

সবাইতক সাোম দদতে খসাফাে বসে আহমদ মুসা।  
আহমদ মুসা বসতেই ড. আজদার ফুপা কামাে বারদক বেে আহমদ 

মুসাতক েযয কতর, ‘আমরা কৃেে জনাব আবু আব্দুিাহ। আমাতদর কৃেেো 
গ্রহি করুন। আজদাতক আজ খয খদ া যাতে, খসটা আপনার কারতিই।’  

‘এটা দক আমাতক দবদাে খদোর অ্নুষ্ঠান? দবদাে খদোর সমে এোতব 
মানুষ কৃেেো জানাে।’ বেে আহমদ মুসা। োর মুত  হাদস।  

আহমদ মুসার কথা খশষ হবার আতিই ড. আজদা ছুতট দিতে দু’হাে 
খজাড় কতর আহমদ মুসার পাতের কাতছ কাতপিতটর ওপর বসে। বেে, ‘আমাতদর 
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েুে বুঝতবন না স্যার। আমাতদর কথার অ্থি ওটা নে, দপ্লজ। আমার এবিং আমার 
পদরবাতরর দযদন ত্রাো, োর সেতকি দক খকউ এমন কতর োবতে পাতর?’  

আহমদ মুসা উতে দািঁড়াে। বেে, ‘স্যদর ড. আজদা। আমার কথাটাতক 
দসদরোসদে দনতেতছন আপদন। আদম একটু রদসকো করদছোম।’  

ড. আজদা উতে দািঁড়াে। বেে, ‘স্যার, রদসকো খযটা বতেতছন, খসটার 
োরও বহন করার সাধয আমাতদর হৃদতে খনই।’  

‘স্যদর ড. আজদা।’ বেে আহমদ মুসা।  
‘মাফ করতবন স্যার।’ বতে ড. আজদা উতে দিতে োর আসতন বসে।  
আহমদ মুসা ড. আজদার ফুপা কামাে বারদকতক েযয কতর বেে, 

‘জনাব, কৃেেো আমাতক নে, কৃেেো জানাতনা দরকার আিাহতক। আদম 
আপনাতদর এই আদরোসতক দিদন না, এ াতন আমার স্বজনও খনই, এ াতন আমার 
দনতজর খকান প্রতোজনও দছে না, োহতে আদম এ াতন এোম খকন? দকোতব 
এোম? এর জবাব আমার কাতছ একটাই, খসটা হতো, আিাহ আমাতক এ াতন 
দনতে এতসতছন। োরপর িে সন্ধযা খথতক আজ পযিন্ত এ াতন যা ঘটে, ো আমার 
খকান পদরকল্পনার অ্িংশ নে। িে সন্ধযা এবিং রাতের দু’ঘটনাে আদম যা কতরদছ, 
ো আমার ইোে হেদন। আমাতক দদতে ো করাতনা হতেতছ। কদরতেতছন আিাহ। 
আদম মহান আিাহর একটা হাদেোর মাত্র। সুেরািং কৃেেো আপনাতদর মহান 
আিাহতকই জানাতনা দরকার। দেদনই আমাতক এতনতছন, আমাতক দদতে এসব 
কদরতে খনোর জতেই। দেদনই আপনাতদরতক আমার নেুন স্বজন বাদনতেতছন। 
হৃদতের সব কৃেেো োর দদতকই ধাদবে হওো দরকার।’ থামে আহমদ মুসা।  

কারও কাছ খথতক খকান কথা এে না।  
ড. আজদা, োর মামা ড. সাহাব নুরী, োর ফপুা কামাে বারদক এবিং 

ফুদপ োেো কামাে সবাই নীরব। োতদর খিাত -মুত  দবস্মে ও আতবতির একটা 

ফূরি। হোৎ কতরই োতদর মুত র োব, খিাত র দৃদষ্ট খযন িদেে খমাতমর মে 
অ্তনকটা নরম হতে খিতছ। কারও কারও খিাত  খসই দৃদষ্টতে একটা অ্প্রস্তুতের 
োবও।  
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আহমদ মুসার কথাগুতোতেও একটা আতবি দছে। কথার খশতষর দদতক 
োর কেও োদর হতে উতেদছে।  

অ্স্বদস্তকর নীরবো োঙে ড. আজদার ফুদপ োেো কামাে।  
োেো কামাতের বেস ষাতটাধ্বি হতব। এই বেতসও োর খমদহীন 

একহারা খিহারা। খবাঝাই যাে, দনেদমে উদন বযাোম কতরন এবিং সিবে ডাতেট 
কতন্োেও কতরন। খিাত  োর দামী িশমা। দনেদমে প্রসাধন বযবহার কতরন, মু  
খদ তেই ো খবাঝা যাে। পরতন আধুদনক খপাশাক। ড. আজদার পরতন সাতোোর 
কাদমজসহ মাথাে-বুতক ওড়না থাকতেও দমতসস োেো পতরতছন োউজার ও 
শাটি।  

োেো কামােই নীরবো োঙে। বেে, ‘খবটা, েুদম আমাতদর স্বজন 
বতেছ, আমরা খোমাতক পর োবতে পাদর না। েুদম শুধু অ্সম সাহসী এবিং সব 
দদক খথতক খযািযোসেন্নই নও, খবটা েুদম  ুব োতো খছতেও। দকু  খবটা, েুদম 
যাতক কৃেেো জানাতে বতেছ, দেদন খো আমাতদর জীবতন খনই। আজদার বাবা 
মা’র মে আমরাও কদমউদনে পাদটি করোম। কদমউদনে পাদটি এ ন আমরা 
ঐোতব না করতেও খসই আদতশি দবশ্বাস কদর। খয খনই, োতক কৃেেো জানাব 
দক কতর?’  

আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘রষ্টা আপনার, বা আপনাতদর জীবতন খনই 
বতেতছন। দকু  খকাথাও খনই-এ কথা বতেনদন। আসতে রষ্টা আতছন।’  

‘আতছন রষ্টা, এ কথা আপদন বেতছন দক কতর?’  
‘আদম বেদছ না, মানুষ, মানুতষর ইদেহাস এ কথা বেতছ।’ আহমদ মুসা 

বেে।  
‘দকোতব?’ দজোসা ড. আজদার ফুদপ োেো কামাতের।  
‘মানুতষর জীবতনর শুরু আতছ এবিং খশষও আতছ। োই মানুষ সৃষ্ট। সৃষ্ট 

বতে োর রষ্টাও আতছ। আর একটা কথা, মানুষও োর জতে অ্তনক প্রতোজনীে 
দজদনস সৃদষ্ট কতর। এগুতোর মতধয খকানদটই মানুতষর জতে আপনা-আপদন সৃদষ্ট 
হতে না।’ আহমদ মুসা বেে।  
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‘মানুষ খযসব দজদনস দেদর কতর, খসতযতত্র না খহাক, প্রাকৃদেক জিতে 
খো সবদকছুই আপনা-আপদন সৃদষ্ট হতে, কাউতকই খো সৃদষ্ট করতে খদ া যাতে 
না।’  

হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘প্রাকৃদেকোতব সৃষ্ট সব জীবন ও বস্তুর মতধয 
সৃদষ্টিে ঐকোন আতছ। এক আইন, একই দশিন রতেতছ সব সৃষ্ট বস্তু ও জীব-
জীবতনর মূতে। এর অ্থি, এসব খকান দকছুই আপনা-আপদন সদৃষ্ট নে, একক এক 
রষ্টার সোন পদরকল্পনা ও আইন কাজ করতছ সৃদষ্ট জিতের মূতে। আপনা-
আপদন সৃদষ্ট হতে সব বস্তু ও জীতবর সৃদষ্টিে দশিন ও আইন এক রকম হতো না। 
হতো দেন্ন দেন্ন।’ আহমদ মুসা থামে।  

দকু  অ্তনকযি খকান কথা বেে না োেো কামাে। িেীর একটা 
োবনার প্রকাশ োর খিাত -মুত । দকছুযি পর বেে, ‘দকু  রষ্টা দনতজতক 
আড়াতে রা ার কারি দক? দবভ্রাদন্ত খো এ াতনই।’  

‘রষ্টা দনতজতক আড়াতে রাত নদন। আমরা োিঁতক খদ তে পাই না মাত্র। 
এটা আমাতদর সৃদষ্টিে সীমাবেো। খযমন, আপদন আপনার প্রতোজতন খরাবট 
দেদর করতেন। খরাবটদট আপদন খযমন িান খসোতব কাজ করতব। দকু  োর খিা  
আপনাতক খদ তব না, জানতব না এবিং বুঝতব না খয, খক োর রষ্টা। এটা খরাবতটর 
সৃদষ্টিে সীমাবেো।’ আহমদ মুসা বেে।  

সূক্ষ্ম এক টুকতরা হাদস ফতুট উতেতছ োেো কামাতের মুত । বেে, 
‘আমরা খরাবটতক বানাই দনদদিষ্ট কাতজর জতে। দকু  আমাতদর কাতছ রষ্টা দক 
িান?’  

‘খরাবতটর রষ্টা দহতসতব মানুষ এবিং মানুতষর ‘রষ্টা’র মতধয পাথিকয 
রতেতছ। মানুষ খরাবট সৃদষ্ট কতর োর প্রতোজতন দকছু দনদদিষ্ট কাজ করার জতে। 
দকু  মানুতষর রষ্টা আিাহ অ্োবশূে, প্রতোজনশূে। দেদন খকান দকছুরই 
মু াতপযী নন। মানুতষর খকান কাতজর িারা উপকৃে হবার জতে দেদন মানুষ সৃদষ্ট 
কতরনদন। বরিং দবশ্বজিতের সবদকছু সৃদষ্ট কতরতছন দেদন মানুতষর প্রতোজন 
পূরতির জতে। সূতযির আতো মানুষ ও জীবজিতের জতে প্রতোজন। সূযি ও 
পৃদথবীর পারস্পদরক আকষিতির োরসাময পৃদথবীর কযপতথর দস্থদের জতে 
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অ্পদরহাযি। িািঁতদর আতো মানুষ, জীব ও উদদ্ভতজ্জর জতে দরকারী। এইোতব 
পৃদথবীর আতো, বাোস, জীব-উদদ্ভজ্জ, পাহাড়, নদী, সমদু্র সবদকছুই মানুষতক 
োর জীবনধারতি সাহাযয করতছ। খরাবতটর রষ্টা মানুষ এবিং মানুতষর রষ্টা 
আিাহর মতধয এটাই পাথিকয। মানুষ স্বাথিপর, োই োর সৃষ্ট খরাবতটর কাছ খথতক 
স্বাথি আদাে কতর, দকু  মানুতষর রষ্টা আিাহ মানুতষর কাতছ খকান উপকার িান 
না, খনন না। আর খস প্রতোজনও মানুতষর রষ্টার খনই।’  

ড. আজদা, োর মামা ড. সাহাব নুরী এবিং ফুপা কামাে বারদক আহমদ 
মুসার কথাগুতো খযন খিাগ্রাতস দিেতছ। োতদর খিাত -মুত  দবস্মে-দবমুগ্ধো।  

আর ড. আজদার ফুদপ োেো কামাতের খিা -মু  উজ্জ্বে হতে উতেতছ।  
আহমদ মুসা থামতেই খস বতে উেে, ‘োহতে রষ্টা কষ্ট কতর মানুষতক 

সৃদষ্ট করার উতেশ্য দক? খকান কাতজ না োিতে, খকান স্বাথি পূরি না হতে দেদন 
মানুষ সৃদষ্ট করতবন খকন? কতরতছন খকন?’  

‘ধেবাদ। আপনার এ প্রশ্নদট দিরন্তনী একটা প্রশ্ন। এ প্রতশ্নর জবাব স্বেিং 
রষ্টা আিাহ আে-কুরআতনর বহু জােিাে অ্তনকোতব দদতেতছন। োর একদট 
হতো: দেদন বতেতছন, ‘আদম জীবন ও মৃেযু সৃদষ্ট কতরদছ খদ ার জতে খয, খক 

োতো কাজ কতর।’ অ্থিাৎ আিাহ িান খয, মানুষ মন্দ কাজ না কতর োতো কাজ 
করুক। মানুষ দক কতর এটাই দেদন খদ তে িান। মানুষ সৃদষ্টর উতেশ্য োিঁর 
এটাই।’  

ড. আজদার ফুপু োেো কামাতের মুত  সূক্ষ্ম এক টুকতরা হাদস ফুতট 

উেে। বেে, ‘অ্থিাৎ দেদন মানুষতক পরীযা করতে িান। খোমার কথাে, দেদন 
িান মানুষ োতো কাজ করুক। েুদম দনশ্চে আরও বেতব খয, ধমি মাতন আে-
কুরআন খয োতো কাজ করার দনতদিশ দদতেতছ, ো-ই। আর মানুষতক খস কাজ 
করতে হতব। কুরআন খো মুসেমানতদর। দকু  আমরা আতোিনা করদছ খিাটা 
মানবজাদে দনতে। োতো কাতজর পরীযা আিাহ োতদর কাছ খথতক দকোতব 
খনতবন, যারা কুরআন খদত দন বা খিতন না দকিংবা এতক গ্রহি করার সুতযাি 
পােদন? রষ্টার পতযর ‘পরীযা’র খয ইউদনোতসিে েতের কথা েুদম বেতে, োর 
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মতধয খো এরা পতড় না। যাতদর পরীযা করা হতব, োরা খো পরীযার দবষে মাতন 
খকানটাতক ‘োতো’ বো হতেতছ, আর ‘মন্দ’ই বা দক দক, ো োতদর জানা 
দরকার।’  

হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘এ প্রশ্ন বা এ অ্জুহাে যাতে খকান মানুতষর 
পয খথতকই উেতে না পাতর, োর জতে বযবস্থা দকু  রষ্টা আিাহ মানুষ সৃদষ্টর 
সাতথ সাতথই কতর দদতেতছন। প্রতেযক মানুতষর মতধযই আিাহ স্বোবজাে একটা 
সাধারি নীদেতবাধ দদতেতছন, খস নীদেতবাধ খথতক সেযো বা খোকােে খথতক 
অ্তনক দূতর িহীন খকান জিংিতে জন্মগ্রহিকারী এবিং জঙ্গতেই খবতড় উো একজন 
মানুষও বেতে পাতর, মানুষতক ‘সাহাযয করা’ োতো কাজ, ‘িুদর করা’ মন্দ কাজ। 
বেতে পাতর, মানুষতক ‘োতোবাসা’ োতো কাজ, ‘িাদে খদো’ মন্দ কাজ। বেতে 
পাতর, দপো-মাোতক ‘মাে করা, সম্মান করা’ োতো কাজ, ‘অ্বাধয হওো’ মন্দ 
কাজ। বেতে পাতর, একজন পথহারাতক ‘পথ খদ াতনা’ োতো কাজ, োর 
অ্সহােতত্বর সুতযাি দনতে োর ‘যদে করা’ মন্দ কাজ। এোতব মানুতষর মতধয 
রষ্টার খদো ‘নীদেতবাধ’ খথতক মানুতষর মতধয স্বোবজােোতবই ‘োতো’ ও 
‘মন্দ’-এর দীঘি োদেকা দেদর হতে থাতক। এর দেদত্ততেও রষ্টা আিাহ মানুতষর 
পরীযা খনতবন খয, মানুষ মন্দ হতে দূতর খথতক কেটা োতো কাজ কতর।’ থামে 
আহমদ মুসা।  

ড. আজদার ফুদপ োেো কামাতের খিাত -মুত  একটা ঔজ্জ্বেয ফুতট 
উতেতছ। োর খিাত র একটা মুগ্ধ দৃদষ্টও আহমদ মুসার প্রদে দনবে। দকু  
পরযতিই োর খোিঁতট একটা রহস্যপিূি হাদস খদ া খিে। বেে খস, ‘ধেবাদ 
খবটা! েুদম একটা কদেন প্রতশ্নর একটা সুন্দর ও সহজ উত্তর দদতেছ। দকু  উত্তর 
দহতসতব খয দবষেটা বতেছ, ো অ্েযন্ত োদর। এর মধয দদতে একটা দিরন্তন দশিন 
সামতন এতসতছ। দকু  খবটা, এ দশিন প্রমাি করতছ, ‘োতো’ বা ‘মন্দ’ খবতছ 
খনোর দাদেত্ব মানুতষর স্বোবজাে এবিং স্বেিংসেিূি। োহতে নবী-রাসূে ও 
ধমিগ্রতন্থর খকান প্রতোজন খনই। েুদম দকু  খোমার দনতজর ফািঁতদই দনতজ পতড় খিছ 
খবটা।’ বতেই খহতস উেে োেো কামাে।  
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একটু উচ্চকতে খহতস উেে আহমদ মুসা। বেে, ‘োতো ও মন্দ খবতছ 
খনোর যমো মানুতষর স্বোবজাে ও স্বেিংসেূিি হতেও নবী-রাসূে অ্প্রতোজনীে 
হতে পতড়ন না। এর সহজ একটা দৃষ্টান্ত হতো, োন-বুদে-দবতবক সব দদক দদতেই 
প্রদেদট মানুষ োদেকোতব স্বশাদসে হতে পাতর, দকু  বাস্ততব সমাজ শৃঙ্খো, 
সমাজ পদরিােনা, জাদে ও খদতশর সামদষ্টক রযার প্রতোজতন সরকার ও 
শাসতকর প্রতোজন। কারি, সমাজ ও জাদে খদতহ দবপযিে, দবশৃঙ্খো সৃদষ্ট এবিং 
োর মাধযতম বযদেিে ও সামদষ্টক পযিাতে ধ্বিংস খডতক আনার শদে সমাতজ 
প্রবে। সরকার ও শাসক এই শদের প্রদেতরাধ কতর। অ্নুরূপোতব, মানুতষর 
‘নীদেতবাধ’-এর দবপরীতে মানুতষর মতধয রতেতছ দুনিীদে প্রবিোর প্রবে শদে। 
প্রদেদট মানুতষর এই ‘নীদেতবাধ’ ও োর দুনিীদে প্রবিোর মতধয দবরামহীন 
সিংগ্রাম িেতছ। খযতহেু ‘নীদেতবাধ’-এর িাইতে ‘দুনিীদে প্রবিো’র মতধয 
মানুতষর োে ও খোে-দেপ্সা িদরোতথির সীমাহীন সুতযাি রতেতছ, োই দুনিীদের 
প্রদে মানুতষর আকষিি খবদশ হে। ফতে মানুষতক খয পরীযার জতে আিাহ 
দুদনোতে পাদেতেতছন, খস পরীযাে অ্দধকািংতশর খফইে করার সিাবনাই খবদশ 
থাতক। এ কথা খয দেক, মানুতষর ইদেহাস োর সাযী। রষ্টার পরীযাে মানুতষর 
খফইে করার অ্থি, দুদনোর জীবতন অ্শাদন্ত, দবপযিে এবিং আত রাতের জীবতন এর 
পদরিদে দহতসতব সীমাহীন শাদস্ত। মানুষ এই ধ্বিংস ও দবপযিতের পতথ যাতে না 
যাে, এজতে দোমে আিাহ মানুতষর প্রদে দোপরবশ হতে মানুষতক সাহাযয 
করার জতে যুতি যুতি নবী–রাসূে পাোন সেকিকারী দহতসতব, ‘নীদেতবাধ’-এর 
প্রদে আহ্বানকারী দহতসতব। োতদর মাধযতম পাোতনা হে, ‘োতো’র দদতক আহ্বান 
ও ‘মন্দ’র প্রদে দনতষতধর সুস্পষ্ট নীদেমাো, যাতক প্রিদেে োষাে আমরা বদে 
ধমিগ্রন্থ, খযমন আে-কুরআন। সুেরািং মানুতষর স্বোবজাে নীদেতবাধ যেটা 
জরুদর, েেটাই জরুদর নবী-রাসূেতদর আিমন ও ধমিগ্রতন্থর উপদস্থদে। মানুষর 
স্বোবজাে নীদেতবাতধর সাতথ োর স্বোবজাে (শেোন পদরিাদেে) দুনিীদে 
প্রবিোর দিরন্তন েড়াইতে মানুতষর দবজে অ্জিতনর হাদেোরই হতো নবী-রাসূে 
এবিং োতদর মাধযতম আসা ধমিগ্রন্থ। সুেরািং, নবী-রাসূে ও োতদর মাধযতম আসা 
ধমিগ্রন্থ অ্প্রতোজনীে নে, বরিং দুনিীদেজাে ইহকােীন ধ্বিংস-দবপযিে ও 
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পরকােীন সীমাহীন শাদস্ত খথতক বািঁিার জতে, স্বোবজাে নীদেতবাধতক দবজেী 
করার জতে এবিং রষ্টার পরীযাে উত্তীিি হবার জতে নবী-রাসূে ও োতদর 
মাধযতম আসা ধমিগ্রন্থ মানুতষর জতে অ্পদরহাযি।’  

হাদস ও দবস্মে-দবমুগ্ধোে েতর দিতেদছে োেো কামাতের খিা -মু ।  
ড. আজদা ও োর মামা ড. সাহাব নুরী ও ফুপা কামাে বারদকর খিাত -

মুত ও অ্পার দবস্মে-দবমুগ্ধো।  
আহমদ মুসার কথা খশষ হতেই োেো কামাে উতে দািঁড়াে। খকামর 

বািঁদকতে মাথা নুইতে আহমদ মুসাতক ইউতরাপীে ঢিংতে বাউ কতর বেে, ‘খবটা, 
েুদম আমার সন্তানেুেয। দকু  েুদম কাজ কতরছ আমার গুরুর মতো। এোতব 
‘বাউ’ করা ছাড়া খোমাতক শ্রো জানাতনার এই মুহূতেি আর দকছু আদম খপোম 
না। েুদম আমার হৃদে দনিংড়াতনা শ্রো গ্রহি কতরা বাছা। আদম খোমার প্রদেদট 
কথা গ্রহি করোম। খসই সাতথ মাফ িাইদছ আদম রষ্টা আিাহর কাতছ। আদম 
োিঁতক, োিঁর রাসূে(সািঃ)-খক, োিঁর বািী(কুরআন)-খক দিনতে খপতরদছ।’ োেো 
কামাতের খশষ কথাগুতো আতবি-েরা কান্নাে খেতঙ পড়ে।  

রুমাে দদতে খিা  মুছতে মুছতে বতস পড়ে োেো কামাে।  
‘উদন যা বতেতছন, খসটা আমারও কথা। দবস্মেকর আপদন! অ্ল্প কথাে 

অ্দ্ভুেোতব আমার খিা   ুতে দদতেতছন। োবনার এদদকটা খকানদদন কল্পনাও 
কদরদন। আপদন আমার শ্রো গ্রহি করুন।’ প্রাে একসাতথই বতে উেে ড. 
আজদার ফুপা কামাে বারদক ও মামা ড. সাহাব নুরী।  

অ্শ্রু িদড়তে পড়দছে ড. আজদার দু’খিা  খথতক। োর আনন্দ খয, োর 
পদরবাতর খয পদরবেিন খস িাদেে, খস পদরবেিন খযন আকদস্মকোতবই ঘতট খিে। 
আজ যদদ োর আব্বা-আম্মা এ াতন উপদস্থে থাকতেন! আহমদ মুসার প্রদে শ্রোে 
নুতে পড়ে োর সমগ্র হৃদে। অ্পরূপ এই মানুষ! বন্দুক হাতে খযমন অ্েুেনীে, 
শাদন্তর বােিাতেও খেমদন অ্োবনীে এক কুশেী মানুষ। আিাহর প্রদে খসজদাে 
অ্বনে হতে িাইে োর মাথা। আিাহ খকাতেতক আনতেন অ্পরূপ সুন্দর, অ্সীম 
সাহসী, অ্কল্পনীে কুশেী এই মানুষদটতক!  
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িিীর হতে উতেদছে আহমদ মুসার মু । ড. সাহাব নুরী ও কামাে 
বারদকর কথা খশষ হতে আহমদ মুসা বেে, ‘আদম আবারও বেদছ, আপনার সব 
কৃেেো, সব প্রশিংসা আিাহর দ্তে হওো উদিে। োিঁর এবিং রাসূে(সািঃ) –এর 
খশ াতনা কথারই কতেকটা বতেদছ মাত্র। মহান আিাহ আপনাতদর কবুে করুন।’  

বতেই আহমদ মুসা োকাে ড. আজদার দদতক। বেে, ‘আপনার খিাত র 
অ্শ্রু মুতছ খফেুন ড. আজদা। আপদন দকু  যুেতযতত্র। আপনার খিাত  থাকতে 
হতব অ্শ্রুর বদতে সিংগ্রাম ও শদের আগুন।’  

‘জনাব, এ অ্শ্রু আনতন্দর, যা পাওোর কথা কল্পনা করতে পাদরদন ো 
পাওোর এই অ্শ্রু। আপদন শুধু আমার জীবন বািঁদিতেতছন ো-ই নে, আমার 
পদরবারতকও আপদন নেুন জীবন দদতেন। আেহামদুদেিাহ।’ বেে ড. আজদা।  

ড. আজদা থামতেই োর ফুপু োেো কামাে আহমদ মুসাতক েযয কতর 
বেে, ‘খোমাতক একটা কথা বেব খবটা।’  

‘বেুন’। বেে আহমদ মুসা।  
‘খোমার সেতকি আমরা দকছুই জাদন না বাছা।  ুব জানতে ইতে করতছ 

খোমার পদরিে। েুদম আমাতদরতক দবমুগ্ধ, দবদস্মে ও িমৎকৃে কতরছ।’  
‘আমার সেতকি দক বেব! আদম খদতশ খদতশ ঘুতর খবড়াই। মদদনা 

শরীতফ আমার একটা দেকানা আতছ। খস াতন আমার স্ত্রী ও একদট খছতে আতছ। 
স্ত্রী ও খছতে দনতে আদম ইস্তাম্বুতে দিতেদছোম একটা কাতজ। কাজ খশতষ ইস্তামু্বে 
খথতক আিংকারা হতে এ াতন এতসদছ। েুরতকর একটা দবতশষ দবমান েযান 
এোরতপাতটি আমাতক নাদমতে দদতে আমার স্ত্রীতক দনতে মদদনা শরীতফ খিতছ। 
আদম এতস…।’  

আহমদ মুসার কথার মতধযই কামাে বারদক বতে উেে, ‘দকু  দবতশষ 
দবমান দকোতব খপতেন? খক দদে?’  

আহমদ মুসা একটু দবব্রে হতো। কথাটা হোৎ খবদরতে খিতছ। একটু 
োবে আহমদ মুসা। দমথযা বতে দক োে! বেে খস, ‘আপনাতদর খপ্রদসতডতন্টর 
দনতদিতশ দবমানদট খপতেদছোম।’  
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কামাে বারদক, ড. সাহাব নুরী, োেো কামাে, ড. আজদা সবাই িমতক 
উতে োকাে আহমদ মুসার দদতক। োতদর খিা  দবস্মতে দবফাদরে, আমাতদর 
খপ্রদসতডন্ট োতক দবতশষ দবমান দদতেতছন! বেে োেো কামাে, ‘বুঝতে পারদছ 
না, খপ্রদসতডন্ট দবতশষ দবমান খকন দদতেন খোমাতক? খক োহতে েুদম, খসটাই 
আমাতদর প্রশ্ন।’  

‘আমার অ্নুতরাধ আপনাতদর সবাইতক, এ ধরতনর খকান প্রশ্ন আমাতক 
দজতেস করতবন না এ ন। আদম যাবার সমে সব প্রতশ্নর উত্তর আপনাতদর দদতে 
যাব। দপ্লজ, আমাতক আপনারা সহতযাদিো করুন।’  

বতে আহমদ মুসা একটু খথতমই আবার দকছু বেতে যাদেে। কামাে 
বারদক বেে, ‘দেক আতছ, আপদন যা োতো মতন কতরন, খসটাই হতব। আপদন 
খযন দক বেতে যাদেতেন, বেুন।’  

কামাে বারদকর কথা খশষ হতেই ড. আজদা বতে উেে, ‘অ্ে সব কথা 
থাক, একটা দবষে খো বো যাে। স্যার, আপদন েযান দবমানবন্দতর নামতেন 
খকন? খকনই বা অ্ যাে আদরোতস এতেন? আর এতসই জদড়তে পড়তেন 
আমাতদর ঘটনাে। সবতিতে বড় কথা হতো, খদ া যাতে, আপদন এ ানকার 
খেেতরর পদরদস্থদের অ্তনক দকছুই জাতনন। খিাটা দবষে দক কাকোেীে, না এর 
খকান বযা যা আতছ?’  

আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘হ্ািঁ, আদম এই কথাই বেতে যাদেোম।’  
এইটুকু বতে একটু থামে আহমদ মুসা। একটা িািীযি োর খিাত -মুত । 

বেে, ধীর কতে, ‘ড. আজদা আতেশা, আদম আপনার আহ্বাতনই এ াতন এতসদছ। 
আপনার...।’  

আহমদ মুসার কথার মাঝ াতনই ড. আজদার মামা ড. সাহাব নুরী বেে, 
‘আজদার আহ্বাতন!’  

অ্ে সবার খিাত -মুত ও দবস্মে।  
দবস্মতে ‘হািঁ’ হতে খিে আজদার মু । বেে খস, ‘স্যার, আমার আহ্বাতন 

আপদন এতসতছন! দকু  িেকাে সন্ধযার আতি খো আদম আপনাতক দিনোম না! 
আর খকান আহ্বানই খো আদম কাউতক জানাইদন!’  
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আহমদ মুসা হাসে। জযাতকতটর পতকট খথতক োিঁজ করা কািজ ড. 
আজদার দদতক বাদড়তে ধরে।  

দবস্মেেরা দৃদষ্টতে ড. আজদা হাে বাদড়তে কািজদট দনে।  ুেে 
কািতজর োিঁজ। শুরু করে পড়া।  

কতেক োইন পতড়ই খিা  েুেে ড. আজদা আহমদ মুসার দদতক। বেে, 
‘স্যার, আমার ওতেবসাইতট খদো আমার একটা আপীে এটা। আমার 
ওতেবসাইতট খপতেতছন?’  

‘আদম ওতেবসাইট খদদ দন। আমার এক শুোকাঙ্ক্ষী মদহো আমার স্ত্রীর 
মাধযতম এ খমতসজদট আমার কাতছ পাোন দবষেদটতক আদম গুরুত্বপূিি মতন করব 
এই খেতব। সদেযই দবষেদট আমার কাতছ গুরুত্বপূিি মতন হতেতছ।’ বেে আহমদ 
মুসা।  

মু  দনিু কতরদছে ড. আজদা আতেশা। আহমদ মুসার কথা খশষ হতে 
মু  েুেে খস। োর দু’খিা  অ্শ্রুতে েরা। বেে, ‘আিাহর হাজার খশাকর। 
অ্সীম দোেু দেদন। আদম মতন করদছ, আমার আপীে দেদন সবতিতে উপযুে 
হাতে খপ িঁদছতেতছন। আেহামদুদেিাহ।’  

বতে ড. আজদা োকাে ফুদপর দদতক। বেে, ‘ফুপু, আিাহ আতছন। 
দেদন কে কাতছ আতছন, কে দ্রুে দেদন মানুতষর আপীে শুতনন, এই আপীতের 
সাফেযই োর প্রমাি।’  

বতে হাতের কািজদট েুতে দদে ফুপুর হাতে। বেে, ‘এই আতবদন আদম 
আমার ওতেবসাইতট দদতেদছোম এই দবশ্বাতস খয, আিাহ আমার এই আপীে 
খদ তবন এবিং এই আপীে দেদন োর মতনানীে কাউতক খদতবন যাতে দেদন 
আমাতদর সাহাযয করতে পাতরন।’  

ড. আজদার ফুপু োেো কামাে আজদার খদো খমতসজদট পড়ে এবিং 
খমতসজদট খস োর স্বামী কামাে বারদকর হাতে দদে। কামাে বারদক এবিং ড. 
সাহাব নুরী দু’জতনই এতক এতক খমতসজদট পড়ে।  
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ড. সাহাব নুরী খমতসজদট পড়া খশষ কতর মু  েুতে সবার দদতক একবার 
োদকতে বেে, ‘খযমন অ্দ্ভুে খমতসজদট পাোতনা, খেমদন অ্দ্ভুে খমতসজ খপতে 
জনাব আবু আহমদ আব্দুিাহর িতে আসা।’  

‘খিাটা ঘটনা অ্দবশ্বাস্য মতন হতে পাতর। েতব িাতেতবর প্রদে দবশ্বাস 
ঈমাতনর অ্ঙ্গ এবিং িাতেতবর প্রদে দবশ্বাতসর খিতে এটা খছাট দবষে। সুেরািং আবু 
আহমদ বোর পর ঘটনার মতধয অ্দবশ্বাস বা দবস্মতের দকছু খনই। আর একদট 
কথা, রূপকথার মে বন্দী রাজকুমারীর আহ্বাতন হাদে-খঘাড়া, খোক-েকর ছাড়া 
রাজকুমার আবু আহমতদর এই আিমন আমার কাতছ দবস্মেকর মতন হতো আদম 
আতির অ্বস্থাে থাকতে, দকু  আবু আহমতদর খয খি কস পদরিে ইতোমতধযই 
খপতেদছ, োতে দবস্মে বা অ্দবশ্বাতসর খকান অ্বকাশ খনই।’  

একটু থামে োেো কামাে। িিীর হতে উেে োর মু । বেে, ‘খবটা 
আবু আহমদ আব্দুিাহ, খোমার কাতছ আমার দজোসা, আমার েে করতছ, 
আজদাতক সাহাযয করার জতে এ াতন আসার আতি খোমার খয ইো, খয দসোন্ত 
দছে, িে সন্ধযা খথতক আজ পযিন্ত খয েোবহ ঘটনা ঘটে, োতে খোমার খসই 
ইো বা দসোন্ত দেক আতছ দকনা? দবপদ সেতকি আমাতদরও সুস্পষ্ট ধারিা দছে 
না, দকু  েোবহ সব ঘটনা খদত  বুঝতে পারদছ, দবপদটা  ুবই বড়, এতদর 
খমাকাদবো দবপজ্জনক হতব। খবটা আবু আহমদ, েুদম দক োবছ এ বযাপাতর? 
আমরা দক দবপদ খথতক উোর পাব?’  

িিীর হতে উেে আহমদ মুসার মু । বেে, ‘দবপদ খথতক ড. আজদা ও 
আদরোতসর মানুষ উোর পাতব দকনা, এটা আিাহ বেতে পাতরন। এ াতন আসার 
আতিই দবপতদর েোবহো সেতকি আমার উপেদি দছে। আদম খজতন বুতঝই 
এতসদছ এবিং আিাহ সহাে হতে দবপতদর মূতোতেদ ঘটার পরই আদম যাব।’  

‘আেহামদুদেিাহ!’ ড. আজদারা সবাই সমস্বতর বতে উেে।  
‘স্যদর জনাব আবু আহমদ, আজদার খমতসতজ খো দবপতদর পদরিে ও 

েোবহো সেতকি খকান কথা খনই। এ াতন আসার আতি োহতে দবপতদর 
েোবহো উপেদি আপনার দকোতব হতেদছে?’ বেে ড. সাহাব নুরী। 
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‘িে কতেক বছর আতি আমাতক আতমিদনোে আসতে হতেদছে আতরকটা 
কাতজ। খস সমে আতমিদনোে দবপজ্জনক একটা গ্রুতপর সন্ধান খপতেদছোম। আদম 
অ্তনকটাই দনদশ্চে, খস গ্রুপদটই আদরোস-আরারাে অ্ঞ্চতের বেিমান 
ঘটনাপ্রবাতহর সাতথ জদড়ে।’ আহমদ মুসা বেে।  

আতমিদনোর নাম শুতন সবাই খযন নতড়িতড় বসে। োতদর খিাত  
দুেিাবনার দিহ্ন। কথা বেে কামাে বারদক। বেে খস, ‘এ দবষেটার সাতথ 
আতমিদনো জদড়ে? রাজনীদেরও দক খযাি আতছ দবষেটার সাতথ?’  

‘এর খকান সদেক জবাব আমার কাতছ খনই। আরও জানতে হতব।’ বেে 
আহমদ মুসা।  

‘অ্বশ্যই। যাই খহাক, েে দকু  আমাতদর খবতড় খিে। আিাহ আমাতদর 
সাহাযয করুন।’ বেে ড. সাহাব নুরী।  

ড. সাহাব নুরী থামতেও সিংতি সিংতি খকউ কথা বেে না। সবাই খযন 
োবতছ।  

দকছুযি নীরবো।  
নীরবো োঙে ড. আজদা। বেে আহমদ মুসাতক েযয কতর, ‘স্যার, 

আমরা খো মামো কতর এোম। সরকারও একটা মামো সাজাতব। এ ন দক 
ঘটতব? আমাতদর দক করিীে?’  

‘ধেবাদ ড. আজদা, এ দবষেগুতো দনতে আমাতদর োবা দরকার এ ন। 
এ ন সবতিতে খবদশ প্রতোজন আপনাতদর দনরাপত্তা। ওরা পরাজে খমতন খনেদন। 
প্রথম আিমতি বযথিোর পরপরই দিেীে আিমি কতরতছ। দিেীে বযথিোর পর 
অ্বশ্যই োরা যযাপা কুকুতরর মে হতেতছ। আিমতির খয খকান সুতযাি োরা 
কাতজ োিাতব, রাে বা দদন য নই খহাক।’ আহমদ মুসা বেে।  

েে-উতিতি খছতে খিে ড. আজদাতদর মু । কামাে বারদক বেে, 
‘আপনার কথা দেক। দকু  এ ন দক করিীে? আমরা দক পুদেশ প্রতটকশন িাইব?’  

‘ো িাওো যাে, এটাই সবতিতে সহজ পথ। দকু  কেটা ফেপ্রসূ হতব, 
খসটাই প্রশ্ন। ইজদডর প্রতদতশর পুদেশ প্রধান  াদিকান  াদিপতক খযমনটা খদ া 
খিে, ো আশাবযাঞ্জক নে। িে সন্ধযাে  াদিকাতনর খডপুদট রদশদ দারািতকও 
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প্রথতম খহাোইে খদ া খিতছ। পতর অ্তনকটা বাধয হতেই দেদন আমাতদর 
সহতযাদিো কতরতছন। এ ানকার পুদেশ খেশতনর খমাস্তফা ওকাোনতক 
পদরষ্কার খবাঝা যােদন। আমার মতন হে, ইজদডর অ্ঞ্চতের পুদেশ মাদতকর 
েোবহ দবস্তার দনতে  ুব উতত্তদজে অ্বস্থাে আতছ। মাদতকর সাতথ যাতক দকিংবা খয 
পদরবারতকই যুে খদ তছ, োতদর দবরুতে োরা  ড়িহস্ত হতে। ড. আজদার 
পদরবার সেতকিও োরা  ারাপ ধারিা দনতে বতস আতছ। সুেরািং পুদেতশর 
আন্তদরক খকা-অ্পাতরশন কেটা পাওো যাতব, দেক বো যাতব না।’  

‘োহতে?’ প্রশ্ন ড. আজদার। োর মুত  এক অ্সহাে োব।  
‘‘েযান’ শহতর আমাতদর একটা বাদড় আতছ, ‘কারস’ শহতরও আতরকটা 

বাদড় আতছ। আজদা মাতক আমরা খস াতন পাদেতে খদব, না োতক োর বাবা-মা’র 
কাতছ মতকাতে পাদেতে খদব? িেকাে োর বাবা-মা খটদেতফান কতরদছে। ওরা 
আসতছন। োরা িাতে, ড. আজদা মতকাতে োতদর সাতথ যাক। ওরা এতে আো 
সাোহ উদেতনর বযাপাতর আপীে করার খয দসোন্ত হতেতছ, ো িূড়ান্ত হতব।’ বেে 
ড. আজদার ফুপু োেো কামাে।  

োেো কামাতের কথা খশষ হতেই ড. আজদার মামা ড. সাহাব নুরী 
বেে, ‘আমার সাতথও দকছুু্যি আতি আপা-দুোোইতের কথা হতেতছ। আো 
সাোহ উদেতনর এ দুঘিটনার পর দবতশষ কতর িে সন্ধযা ও আজ রাতের ঘটনা 
খশানার পর ওরা বেতছন আজদাতক অ্দবেতম্ব মতকা পাদেতে দদতে, অ্থবা মতকা 
খযতে না িাইতে োতক জামিাদন পাদেতে দদতে।’  

‘এসব আপনাতদর বযাপার, আপনারা দসোন্ত খনতবন। েতব দনরাপত্তার 
বযাপাতর দিন্তা এই মুহূেি খথতকই করা দরকার।’ বেে আহমদ মুসা।  

‘আদম মতকা দকিংবা জামিাদন খকাথাও যাব না। আর পুদেশ খকতসর জতে 
খয খকান সমে আমার প্রতোজন হতব। আদম আমাতদর ইজদডর এোকার বাইতর 
খযতে পারতবা না।’ ড. আজদা বেে।  

‘োহতে খো অ্ে সব দিন্তা কতর োে খনই। দনরাপত্তা-বযবস্থা দনতেই 
োবতে হতব এ ন।’ বেে কামাে বারদক।  
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‘খবটা আবু আহমদ, আদম একটা অ্নুতরাধ করব?’ ড. আজদার ফুপু 
োেো কামাে বেে।  

‘অ্নুতরাধ নে, বেুন।’ আহমদ মুসা বেে।  
‘আমাতদর আজদাতক এ াতন থাকতেই হতে। বাদড় পাহারার জতে 

পুদেশতক আমরা হাোর করব। দকু  বাছা, খোমাতকও থাকতে হতব এ বাদড়তে। 
োছাড়া েুদম আজদার খমহমানও। আদম দসোন্ত দনতেদছ, যেদদন সিংকট দূর না 
হে, েেদদন আজদার সাতথ আদম এ াতন থাকব।’ বেে োেো কামাে।  

আকাতশর িািঁদ খযন হাতে খপে ড. আজদা। দুিঃত র মতধয োর মু টা 
আনতন্দ উজ্জ্বে হতে উেে। বেে, ‘ফুপু আম্মা আমার কথাই বতেতছন। দপ্লজ, 
আপদন হ্ািঁ বেুন। আর আদরোস-আরারাে অ্ঞ্চতে য ন আপদন থাকতছন, ে ন 
এ াতন থাকাই সব দদক দদতে োতো হতব।’ আহমদ মুসার উতেতশ্য হােতজাড় 
কতর বেে ড. আজদা।  

‘ধেবাদ, এ অ্ঞ্চতে খকাথাও আমাতক থাকতে হতব আর খস থাকাটা 
এ াতন হতে আমার আপদত্ত খনই। আর ফুপুদজ দেকই বতেতছন, পুদেশতক হাোর 
করা খযতে পাতর। সিংদিষ্ট পুদেশরাও এতে দকছু উপকৃে হে। ওতদর সাদেিস 
োতো পাওো যাে এবিং ওতদর দকছু দনেন্ত্রিও। এটা ইদমদডতেটদে করা দরকার। 
দর াস্ত দনতে খিতে থানা ইনিাজি ওপর খথতক খম দ ক অ্নুমদে দনতে এ দন এটা 
কতর দদতে পাতর।’  

‘আদমই যাদে।’ বতে ড. সাহাব নুরী উতে দিতে একতদ তড় একদশট 
কািজ ও কেম দনতে এে। কািজ ও কেম ড. আজদাতক দদতে বেে, ‘দনজ 
হাতেই েুদম দর াস্তটা দেত  দাও।’  

ড. আজদা দর াস্ত দেত  ড. সাহাব নুরীর হাতে দদতে বেে, ‘মামা, দকছু 
পেসা ওতদর এযাডোন্স করতে হে।’  

‘খস েুদম খেব না মা। যা দরকার আদম কতর আসব।’  
বতে দর াস্ত দনতে খবদরতে খিে ড. সাহাব নুরী।  
ড. সাহাব নুরী খবদরতে খিতে ড. আজদার ফপুা েুরক দবতশষ কতর এ 

অ্ঞ্চতের পুদেতশর অ্বস্থা দনতে কথা েুেে।  
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এ দনতে দকছুযি কথা িেে।  
এই কথার মতধযই পদরিাদরকা এে িা দনতে।  
িা  াওো িেতছ। এই সমে বাদড়র খকোরতটকার খোকদট অ্নুমদে দনতে 

োউতঞ্জ প্রতবশ করে। দরজা খপদরতে কদরতডাতরর মুত  দািঁদড়তে ড. আজদাতক 
েযয কতর বেে, ‘খছাট মযাডাম, ইজদডর খহাম সাদেিতসর িাদড় এতসতছ। দকছু 
প্রতোজন আতছ? বেতবন দকছু?’  

‘হ্ািঁ আিংকে, ওতদর দািঁড়াতে বেুন। আদম আসদছ।’  
িতে খিে খকোরতটকার।  
ড. আজদা উেতে যাদেে।  
‘খহাম সাদেিস দক দনেদমে আতস?’ দজতেস করে ড. আজদাতক।  
ড. আজদা আবার বতস পড়ে। বেে, ‘স্যার, দনেদমেই বো যাে 

আতস।’  
‘খকান দবতশষ খকাোনী, না খয খকান খকাোনী?’ আহমদ মুসা বেে।  
‘অ্তনক খকাোনী আতছ, দকু  ইজদডর খকাোনীর দজদনস দনতে থাদক।’ 

বেে আজদা।  
‘খহাম সাদেিস খো  ুব সকাতে আতস।’ ঘদড়র দদতক োদকতে বেে 

আহমদ মুসা।  
‘দজ্ব, এর খিতে সকাতে আতস। আজ এক ঘণ্টার মে খেইট কতরতছ।’ ড. 

আজদা বেে।  
ভ্রুকুদঞ্চে হতো আহমদ মুসার।  
োবনার একটা দঝদেক খ তে খিে আহমদ মুসার মুত । বেে, ‘ড. 

আজদা, আপদন বসুন। আদম িাদড়র দদতক একটু যাই, োরপর আপদন যাতবন।’  
খক েুহতের দিহ্ন ফুতট উেে ড. আজদার খিাত -মুত । পরপরই 

দুেিাবনার একটা কাতো ছাো নামে খস াতন। প্রশ্ন খজতি উেে োর খিাত । দকু  
প্রশ্ন না কতর বেে, ‘দেক আতছ স্যার, আদম বসদছ।’  

আহমদ মুসা উতে খিে।  
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ঘর খথতক খবদরতে খদ ে, খহাম সাদেিতসর িাদড়টা বারান্দার দেক 
মাঝ াতন এতস দািঁদড়তেতছ। দবদস্মে হতো খস এই খদত  খয, িাদড়টা োর মু  
ইতোমতধয ঘুদরতেও দনতেতছ। খফরার জতে খস প্রস্তুে।  

খহাম সাদেিতসর িাদড়গুতো খকানটা খপছন দরজা আবার খকানটা পাতশর 
দরজা দদতে সাপ্লাই খদে। দকু  িাদড়র খকান দরজাই খ াো খনই। ড্রাইোর োর 
ড্রাইদেিং সীতট। আর ‘ইজদডর খহাম সাদেিস খকাোনী দেদমতটড’-এর ইউদনফমি 
পরা একজন খোক হাতে দরদসট ও কেম দনতে দািঁদড়তে আতছ। োর মু  শুকতনা 
ও খিা  দু’দটতে েতের ছাো খদ তে খপে খস।  

আহমদ মুসার মতনর অ্স্পষ্ট আশিংকাটা এবার বাস্তব রূপ দনতে োর 
সামতন এতস দািঁড়াে।  

আহমদ মুসা োর জযাতকতটর বড় পতকট দু’দটতে হাে পুতর িাদড় 
বারান্দাে নামে। বেে খকাোনীর খোকদটতক েযয কতর, ‘খছাট মযাডাম অ্সুস্থ 
খবাধ করতছন। আদমই সাপ্লাই খনব, েুদম দবকুট ছাড়া খবকারী আইতটতমর...।’  

আহমদ মুসা কথা খশষ করতে পারতো না। হোৎ উিঁিু িাদড়র ওপতরর 
অ্তধিকটা ঘষিতির মে একটা ধােব শব্দ েুতে খিাত র পেতক দনতি খনতম খিে।  

উন্মুে হতে যাওো পতথ খদ া খিে িাদািাদদ কতর দািঁড়াতনা অ্তনকজন 
মানুষ। সবার হাতে খেনিান। সামতন যারা দািঁড়াতনা, টাতিিট েতযয উতে আসতছ 
োতদর হাতের খেনিান।  

ঘষিতির ধােব শব্দ আহমদ মসুার সপ্ত ইদন্দ্রেতক সেকি কতর দদতেদছে। 
খবদরতে এতসদছে োর ডান হাে খিাত র পেতক। োর েজিনীটা আতি খথতকই 
োর এম-১০-এর দেিার স্পশি কতরদছে।  

িাদড়র খপছতনর স্লাইদডিং খডারটা দকছুটা নামতেই আহমদ মুসার খিা  
িাদড়র খেেরটাে খপ িঁতছ দিতেদছে। আর োর েজিনীটা হুকুম খপতেদছে সিংতি 
সিংতিই।  

স্লাইদডিং খনতম যাবার আতিই আহমদ মুসার এম-১০ গুদেবৃদষ্ট শুরু 
কতরদছে।  
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িাদড়র খেেতর খেনিানধারীরা িাদড়র খপছতনর দরজার ঘুেঘুদে দদতে 
দনরস্ত্র এবিং খহাম সাদেিস আইতটতমর অ্ডিার দানরে আহমদ মুসাতক আতিই 
খদত দছে। দকু  দনরস্ত্র ও অ্প্রস্তুে এই খোকদটর কাছ খথতক আিমি হতে পাতর, 
ো োরা কল্পনা কতরদন। োরা মতন কতরদছে, দনরস্ত্র এই কমিিারী বা আত্মীে 
খোকদটতক ধতর োর সাহাতযয ড. আজদাতক  ুিঁতজ খবর কতর োতক খশষ করার 
কাজটা আতি সমাধা করতব। আর যদদ বািঁধা আতস, োহতে খস খকন, কাউতকই 
ছাড়তব না। রতের নদী বইতে দদতে হতেও োরা বারজন আজ দু’বাতরর বযথি 
দমশন সমাপ্ত কতরই দফরতব।  

দকু  দবনা খমতঘ বজ্রপাতের মে োরা আহমদ মুসার এম-১০-এর 
অ্সহাে দশকার হতো। যাতদর হাতে খেনিান উদযে দছে, োরা দকছুটা ওপতর 
উোর সাতথ সাতথ গুদের ঝািঁতকর গ্রাতস পদরিে হতো। োতদর খপছতন দািঁড়াতনা 
অ্েরা খেনিান োক করারও সুতযাি খপে না।  

বাতরাজতনর োতশ স্তুপীকৃে হতে পড়ে িাদড়র খেেরটা।  
ড্রাইোর িাদড় খথতক খনতম পাোদেে।  
েতে কেনরে খকাোনীর খসেসমযান খোকটা শুকতনা কতে দিৎকার 

কতর বেে, ‘স্যার একজন পাোতে।’  
আহমদ মুসা োকাে খসদদতক। খদ ে, িাদড়র ড্রাইদেিং খডাতরর দনতি 

একটা খেনিান পতড় আতছ। সন্ত্রাসীদট ে ন খদ িঁতড় িাদড়র সামতন পতনর-দবশ 
িতজর মে িতে খিতছ। আহমদ মুসা োর পাতের দদতক েযয কতর এক পশো 
গুদে করে। আহমদ মুসা িাদেে োতক জীদবে ধরতে। দকু  োিয  ারাপ, 
খোকদট ঐ াতন রাস্তার বািঁক ঘুরতে দিতে পাতের সাতথ পা বাদড়  াওোে পতড় 
খিে। খয গুদে োর পাতে োিার কথা ো দিতে একদম োিে োর বুতক।  

অ্েতদর মে খসও প্রািহীন োশ হতে খিে।  
ড. আজদারা ে ন খকউ আহমদ মুসার খপছতন, খকউ পাতশ এতস 

দািঁড়াে।  
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ড. আজদা এতস আহমদ মুসার ডান পাশ খঘিঁতষ দািঁদড়তেতছ। কািঁপতছ খস। 
োতদর সকতের দৃদষ্ট ে নও রাস্তার ওপর গুদেদবে হতে পতড় যাওো খোকদটর 
দদতক। িাদড়র খেেতর খিা  োতদর যােদন।  

খপছতন দািঁড়াতনা োেো কামােই প্রথম খদ তে খপে েোবহ দৃশ্যটা। 
বেে দিৎকার কতর, ‘আজদা িাদড়র খেেতর খদ ।’  

িাদড়র খেেতর একবার োদকতেই দিৎকার কতর উতে ড. আজদা আহমদ 
মুসাতক আিঁকতড় ধরে।  

‘খবান আজদা আতেশা, যুেতযতত্র েীে হবার খকান সুতযাি খনই।’ 
দনতদিশসূিক িিীর কে আহমদ মুসার।  

আহমদ মুসাতক খছতড় দদতে ড. আজদা মু  েুতে োকাে আহমদ মুসার 
দদতক। মু দট উজ্জ্বে হতে উেে োর। দবস্মেকর এই মানুষদট োতক খবান 
খডতকতছন। ক ন মহীরূহ রূপ এই মানুষদটতক খস জদড়তে ধতরদছে, খস বুঝতেই 
পাতরদন। মতনাদবোনীও দক এই খোকদট! দেক প্রতোজন মুহূতেিই দেদন োতক 
খবান সতম্বাধন কতরতছন। অ্সীম শ্রো ও েদেতে নুতে এে ড. আজদার মাথা। 
িে ১২ ঘন্টারও কম সমতে এই মহান খোকদট োতক দেনবার মৃেযুর হাে খথতক 
বািঁদিতেতছন। খস খো খহাম সাদেিতসর কাতছ আসার জতে উতেই দছে। এতে খো 
োতকই এ ন োশ হতে পতড় থাকতে হতো!  

‘ড. আজদা আতেশা, োড়াোদড় থানাে  বর দদন। ড. সাহাব নুরী দনশ্চে 
এ নও থানাে আতছন। পুদেশ দনতে আসতে বেুন োতক।’ বেে আহমদ মুসা 
ড. আজদাতক।  

‘দজ্ব োইো, আদম যাদে, এ দন থানাে  বর দদদে।’ অ্তনকটা খরাবতটর 
মে কথা বেে ড. আজদা। ঘটনার েোবহো োতক খয আেন্ন কতর খফতেদছে, 
খস খঘার এ নও োর কাতটদন।  

ড. আজদার ফুপা কামাে বারদক ও ফুপু োেো কামােও অ্তনকটা 
দনবিাক। দক কতর দক ঘটে, ো দজতেস করার োষাও োরা খযন েুতে খিতছ। শুধু 
এটুকুই বুঝতছ, খহাম সাদেিতসর ছদ্মতবতশ সন্ত্রাসীরা এতসদছে। আেিংতক োরা 
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দশউতর উেতছ এই খেতব খয, খহাম সাদেিতসর কাতছ আসার জতে আজদা খো 
উতেই দািঁদড়তেদছে, আসতে খো খস-ই োশ হতে খযে।  

আহমদ মুসা হাতের দরেেোরদট পতকতট খরত  ডাকে েতে কাে হতে 
দািঁদড়তে থাকা খকাোনীর খসেসমযান খছতেদটতক।  

খছতেদট কািঁপতে কািঁপতে এতস আহমদ মুসার কাতছ দািঁড়াে।  
‘সন্ত্রাসীরা খোমাতক এবিং খোমার িাদড় খকাথাে খপে?’ দজতেস করে 

আহমদ মুসা খছতেদটতক।  
খছতেদট খকিঁতদ খফেে। বেে, ‘আমরা এদদতক আসদছোম। ‘এদেকে’ 

খি রাস্তার িদসিংতে এরা িাদড় থামাে এবিং বতে, আমরা খবদশ পদরমাতি খবকারীর 
দজদনস দকনব। আমাতদর সাতথ িে। বতে আমাতদর আরাস নদীর েীতর পাহাতড়র 
আড়াতে এক দনজিন স্থাতন দনতে যাে। আমাতদর ড্রাইোরতক ওরা খমতর খফতে 
এবিং বতে, োতদর কথামে কাজ না করতে আমাতকও খমতর খফেতব। আমাতদর 
িাদড় খথতক সব মাে নাদমতে ওরা বারজন অ্স্ত্রশস্ত্র দনতে িাদড়তে উতে বতস। 
ওতদর অ্ে একজন িাদড় িাদেতে এ াতন দনতে আতস।’  

‘ওতদর দনতজতদর মতধয খকান কথা বেতে শুতনছ দকিংবা ওরা খটদেতফাতন 
কারও সাতথ কথা বতেতছ দকনা?’ দজতেস করে আহমদ মুসা।  

‘স্যার, ওতদর কারও হাতে খমাবাইে খদদ দন। আদম ড্রাইোতরর পাতশ 
বতসদছোম। খস খকান কথা বতেদন।’ বেে খছতেদট।  

‘দেক আতছ, েে খনই। পুদেশ দজতেস করতে সেয যা োই বেতব।’ 
আহমদ মুসা বেে।  

খটদেতফান কতর খেের খথতক আজদা এে। বেে, ‘স্যার, পুদেশ 
রওোনা দদতেতছ। মামারও কাজ হতে খিতছ। দেদনও আসতছন।’  

‘োই বোর পর আবার ‘স্যার’ খকন?’ বেে আহমদ মুসা আজদাতক। 
োর মুত  হাদস।  

‘অ্েযাস হতে খিতছ খো। আর বেব না। দকু  ‘খবান’ বোর পর ‘আপদন’ 
সতম্বাধন করতছন খকন? এসবও োহতে িেতব না। ড. আজদা নে, শুধু আজদা 
আতেশা আদম।’  
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‘দেক আতছ।’ বেে আহমদ মুসা।  
‘ড. বারতজনতজা শুনতে  ুব  ুদশ হতব। খস আপনার দারুি েে হতে 

খিতছ। সকাে খথতক এ পযিন্ত দু’বার খটদেতফান কতরতছ। আদম মামা, ফুপা-
ফুদপতদর পদরবেিতনর কাদহনী োতক বতেদছ। খস দারুি  ুদশ হতেতছ। খস িাতে, 
োর পদরবাতরর সাতথ আপনাতক পদরিে কদরতে দদতে। ও াতন নাদক আপদন 
আরও োতো করতে পারতবন।’ বেে ড. আজদা।  

আহমদ মুসা দকছু বেতে যাদেে। পুদেতশর িাদড় আসতে খদত  খথতম 
খিে আহমদ মুসা।  

পুদেতশর দু’দট িাদড়। োতদর মতধয একটা ড. সাহাব নুরীর িাদড়।  
পুদেতশর িাদড় দু’দট িাদড় বারান্দা খথতক খবদরতে রাস্তাদট খয াতন 

বািাতনর দদতক টানি দনতেতছ, খস াতন একদট োশ পতড়দছে, োর খপছতন এতস 
দািঁড়াে।  

থানার ইনিাজি অ্দফসার খমাস্তফা ওকাোন োফ দদতে িাদড় খথতক খনতম 
োশটা োতো কতর খদ ে। োরপর িারদদকটার ওপর খিা  পড়তেই ‘সাোম’ 
দদতে খহাম সাদেিতসর িাদড়র দদতক এতিাতো।  

িাদড়র খপছতন আহমদ মুসাসহ সকতেই দািঁদড়তেদছে।  
পুদেশ অ্দফসার খমাস্তফা ওকাোন আহমদ মুসার সামতন এতস বেে, 

‘এ াতনই খো োশগুতো?’  
‘দজ্ব হ্ািঁ, িাদড়র খেেতর।’ আহমদ মুসা বেে।  
িাদড়র খপছন খঘিঁতষ দািঁদড়তে খেেরটা খস একবার িেীর দৃদষ্টতে 

পযিতবযি করে। োরপর মু  ঘুদরতে আহমদ মুসাতক বেে, ‘অ্দেনন্দন 
আপনাতক। সন্ত্রাসীতদর আপদন িাদড় খথতক নামতেই খদনদন। বুঝতে পারদছ, ওরা 
খহাম সাদেিতসর ছদ্মতবতশ এতসদছে। িাদড়তে খহাম সাদেিতসর পতিযর বদতে দছে 
ওরা ১২ জন সন্ত্রাসী। ওরা খেতবদছে, বাদড়তে খযতহেু খমহমান ছাড়া বাদড়র 
দাদেত্বশীে আর খকউ খনই, োই ড. আজদাই অ্ডিার দনতে আসতব। আর োতক 
 ুন কতর োরা পাদেতে যাতব। যদদ আজদা না আতস োহতে বাদড়তে ঢুতক োতক 
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 ুিঁতজ খবর কতর  ুন করার মে জনশদে দনতে োরা এতসদছে। দকু  োরা িাদড় 
খথতক খবর হতেই পাতরদন। দক ঘতটদছে বেুন খো।’  

আহমদ মুসা খিাটা কাদহনীটা সিংতযতপ বেে।  
পুদেশ অ্দফসার খমাস্তফা ওকাোন কাদহনী খশানার পর োর খিা -মুত র 

ওপর দদতে দবস্মে ও খক েুহতের খঢউ খ তে খিে। ফতুট উেে োর খিাত  আহমদ 
মুসার প্রদে একটা সমীহ দৃদষ্ট। বেে, ‘আপদন ড. আজদাতক বািঁধা দদতেন খকন? 
আপনার মতন খহাম সাদেিস সেতকি সতন্দহ হতো খকন?’  

‘দবষেটা  ুব সাধারি দছে। খয বাদড়তে রাতে এে গুদে-খিাো হতো, খয 
বাদড়তে পুদেতশর এে আনাতিানা, যা আতশপাতশর খোতকরা সবাই জানতে 
খপতরদছে, খস বাদড়তে সকাতে খহাম সাদেিতসর িাদড় আসার দবষেটা আমার কাতছ 
স্বাোদবক মতন হেদন। দিেীেে, িাদড়টা দনদদিষ্ট সমতের এক ঘণ্টা পতর আসাটা 
আমার কাতছ সতন্দহজনক মতন হতেতছ। কারি, খহাম সাদেিতসর রুট দশদডউে, 
টাইম দশদডউে থাতক, খসটা খব্রক কতর না। হে দেক সমতে আসতব, না হতে 
আতসই না। কােমাররাও এটা জাতন। েৃেীেে, দিেীে আিমতির প্রকৃদে খদত  
আমার আশিংকা হতেদছে, শত্রুতদর েৃেীে আিমিও এ পয গুদছতে উোর 
আতিই ঘটতে পাতর। রাতের ঘটনার পর পুদেশ ও অ্োে ঝদক্ক ঝাতমো 
সামোতে এ পতযর সকাে হতে দিতেদছে। সুেরািং এ পতযর সকােটা কাটতব 
অ্তনকটা দনদশ্চন্ত ও দশদথেোতব। এই অ্বস্থা শত্রুপতযর েৃেীে আিমতির জতে 
 ুব অ্নুকূে হতে পাতর। এ আশিংকা মতন থাকাে খহাম সাদেিতসর িাদড়তক 
সতন্দতহর খিাত  খদ া স্বাোদবক দছে।’ বেে আহমদ মুসা।  

পুদেশ অ্দফসার খমাস্তফা ওকাোতনর খিাত -মুত  দবস্মে। বেে, ‘দম. 
আবু আহমদ আবদুিাহ, দনশ্চে আপদন খকান খিাতেন্দা সাদেিতসর খোক। পদরিে 
আপদন খিাপন করতছন। অ্থবা আপদন দনশ্চে আর এক শােিক খহামস। শােিক 
খহামতসর মেই আপনার দবতবিনা-দবতিষতি খকান  ুিঁে খনই। ধেবাদ 
আপনাতক। দকু  দম. আবু আহমদ আবদুিাহ, আপদন দেমরুতের িাতক দঢে 
দদতেতছন। োতো দছে এতদর না ঘািঁটাতনা। এতদর শদে সেতকি আমার খকান 
আন্দাজ খনই, আপদনও পারতবন না।’  
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‘কারা এরা?’ বেে আহমদ মুসা।  
‘আদম জাদন না। এরা বহুরূপী। এতদর আসে রূপ সেতকি আমার খকান 

ধারিা খনই। এরা অ্পরাধী সিংিেন নে। বরিং এরা পুদেশতক অ্পরাধ দমতন 
সাহাযয করতছ। োতদর সাহাতযযই এই অ্ঞ্চতের ড্রাি-খনটওোকিতক খেতঙ খফো 
খিতছ। বহু অ্পরাধী ধরা পতড়তছ। োতদর সাহাতযয বাদকতদরও আমরা ধতর 
খফেব। শুধু ড্রাি-বযবসাে নে, িুদর, ডাকাদে,  ুন সব অ্পরাধ দমতনর খযতত্রই 
োরা সাহাযয করতছ। এতদর সাতথ বারজাদন পদরবাতরর এই সিংঘােতক আমরা 
দুিঃ জনক মতন করদছ। ড. আজদার োই আো সাোহ উদেন বারজাদন অ্পরাধ 
কতরই খজতে খিতছ। ড. আজদার খকান অ্পরাধ আমরা পাইদন। দকু  োর সাতথ 
ওতদর সিংঘাে বািঁধে খকন? ওরা খকন ড. আজদাতক মারতে িাে, এ প্রতশ্নরও 
আমাতদর কাতছ খকান জবাব খনই। জাদন না, েদন্ত কেদূর দক করতে পারতব!’  

ড. আজদা, ড. সাহাব নুরী, কামাে বারদক ও োর স্ত্রী োেো কামাে 
খিাগ্রাতস দিেদছে আহমদ মুসা ও পুদেশ অ্দফসাতরর মতধযকার কথাগুতো।  

‘ওরা পুদেশতক এই সাহাযয করতছ খকন?’ আহমদ মুসা বেে।  
‘পুদেশতক সহতযাদিো করা খো সব নািদরতকর দাদেত্ব।’ বেে পুদেশ 

অ্দফসার খমাস্তফা ওকাোন।  
‘ওতদর বহুরূপী বেতেন খকন?’ দজোসা আহমদ মুসার।  
‘এই কারতি খয, এই সাহাতযযর কাজটা োরা নানা নাতম কতর। েতব 

োরা খয সবাই দমতে এক, খসটা আমরা বুদঝ। োহতে খকন বহু নাম, এক নাম 
নে, খসটা আমরা জাদন না। অ্বশ্য এ দনতে আমাতদর মাথা বযথা খনই। সাহাযয 
করতছ, এটাই আমাতদর কাতছ বড় কথা, নাম নে।’  

‘আো অ্দফসার, এই এোকাে নেুন বসদে এবিং পুরােনরা উতেদ 
হওো, এ সেতকি দকছু জাতনন?’ দজোসা আহমদ মুসার।  

‘উতেতদর ঘটনা আমাতদর সামতন আতসদন। জদম-জমা, বাদড়-ঘর দবদি 
কতর অ্েত্র িতে যাবার ঘটনা আতছ। এ ধরতনর অ্েযন্তরীি মাইতগ্রশন খো 
স্বাোদবক বযাপার। নেুন বসদে বেতে যা ঘটতছ, খসটাও স্বাোদবক। খদতশর 
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অ্োে অ্ঞ্চে খথতক অ্তনক মানুষ জদম-জমা দকতন এ াতন বসদে করতছ। এর 
মতধয অ্স্বাোদবকো দকছু খনই।’  

‘কারা যাতে, কারা আসতছ, এ দবষেটা আপনারা ক নও খেতব 
খদত তছন?’ বেে আহমদ মুসা।  

‘না, এরকম দকছু আমরা খদদ দন, আমাতদর খদ ার কথাও নে। দকু  এ 
ধরতনর প্রশ্ন খকন করতছন বুঝতে পারোম না।’ বেে থানা ইনিাজি অ্দফসার 
খমাস্তফা ওকাোন।  

‘এমদনই বেদছোম। েতব েুরতক জাদেিে একটা সিংঘাে খো আতছই, 
োই না? খযমন খদ ুন, আতমিনীেরা এ নও সমস্যা হতেই আতছ।’ বেে আহমদ 
মুসা।  

থানা ইনিাজি খমাস্তফা ওকাোন োকাে আহমদ মুসার দদতক। বেে, ‘দম. 
আবু আহমদ আব্দুিাহ, আপদন অ্তনক জাতনন। আপদন  ুবই দূরদশিী। আপদন 
দেকই বতেতছন। দকু  আমরা সরকাদর িাকুতর। খবদশ জানতেও খনই, খবদশ 
বেতেও খনই।’  

বতেই খমাস্তফা ওকাোন নতড়িতড় উতে বেে, ‘কাজ শুরু কদর। 
আমাতদর বড় স্যার  াদিকান  াদিপ আসতে খিতেদছতেন। খশতষ জানাতেন 
আসতছন না। আতির মেই এ ঘটনাটা। েদন্ত একই রকম হতব। েতব দেদন 
বতেতছন, খকস খশষ না হওো পযিন্ত আপদন ইজদডর বাইতর যাতবন না।’ থামে 
খমাস্তফা ওকাোন।  

হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘আপনার স্যার আইতনর কথা বতেনদন। 
আদম আসামী নই। োতক বেতবন, আদম োর আতদশ মানতে বাধয নই। আদম 
ইজদডতে থাকতে আমার ইোতেই থাকব।’  

‘দম. আবু আহমদ, এ দবষে দনতে কথা বাড়াবার দরকার খনই। এসব 
বযাপার আমার ওপর খছতড় দদন।’ বেে থানা ইনিাজি খমাস্তফা ওকাোন।  

কথা খশষ কতর খমাস্তফা ওকাোন খপছন দফতর সহকারীর দদতক োদকতে 
বেে, ‘খোমাতদর কাজ কে দূর?  
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‘স্যার, সুরেহাে খশষ হতেতছ। দনতির োশদট িাদড়তে খোো হতেতছ। 
এ ন আমরা ওতদর বেবয এ াতনও দনতে পাদর। আবার ওরা থানাে মামো 
খরকডি করাতে পাতরন।’ বেে খমাস্তফা ওকাোতনর সহকারী সাব-ইন্সতপক্টর।  

খমাস্তফা ওকাোন োকাে আহমদ মুসার দদতক।  
‘আমরা থানাে যাব মামো খরকডি করার জতে।’ বেে আহমদ মুসা।  
‘দেক আতছ।’ বতে খমাস্তফা ওকাোন খহাম সাদেিতসর খসেসমযান 

খছতেদটতক খডতক বেে, ‘িাদড়দটতক ওরা খকাতেতক হাইজযাক কতরতছ?’  
খছতেদট কািঁপতে কািঁপতে বেে, ‘স্যার, এদেকে িদসিং খথতক ওরা 

আমাতদর দকছু দজদনস দকনতব বতে দনতে যাে। আরাস নদী এোকাে একটা 
পাহাতড়র আড়াতে দনতে আমাতদর ড্রাইোরতক ওরা হেযা কতর এবিং িাদড়র 
দজদনসপত্র ও াতন নাদমতে খফতে। হেযার েে খদদ তে ওরা বাধয কতর আমাতক 
োতদর কথামে কাজ করতে।’  

খমাস্তফা ওকাোন োর সহকারী সাব-ইন্সতপক্টরতক খডতক বেে, ‘েুদম 
খছতেদটতক খগ্রফোর কর। আর থানাে খটদেতফান কতর আরাস নদীর ঐ পাহাড়ী 
এোকা খথতক দনহে ড্রাইোর ও িাদড়র মাোমাে উোর কতর আনতে বে।’  

স্যােুট দদতে সাব-ইন্সতপক্টর খহাম সাদেিতসর খসেসমযান খছতেদটতক 
দনতে একজন পুদেতশর হাতে েুতে দদতে বেে, ‘এতক িাদড়তে খোে।’ োরপর 
ওেযারতেতস কথা বেতে োিে থানার সাতথ।  

আহমদ মুসা ও ড. আজদা দেদর হবার জতে িেে বাদড়র খেেতর। 
োতদর সাতথ ড. সাহাব নুরী এবিং কামাে বারদক ও োেো কামাে।  

বাদড়র খেেতর ঢুতকই ড. আজদার ফুপা কামাে বারদক বুতক জদড়তে 
ধরে আহমদ মুসাতক। বেে, ‘খবটা, দনশ্চে আিাহর খকান অ্তে দকক যমো 
আতছ খোমার। েুদম আজদাতক খহাম সাদেিতস খযতে বািঁধা না দদতে খস খবতঘাতর 
মারা পড়ে। আমরা েুরতকর হতেও যা জাদন না, ো েুদম জান দক কতর? আিাহ 
খোমাতক দীঘিজীবী করুন খবটা।’  

আহমদ মুসা কামাে বারদকতক ধেবাদ দদতে বেে, ‘আিাহর শুকদরো 
আদাে করুন। দেদন খযন সব সমে আমাতদর এোতব সেকি হবার সুতযাি খদন।’  
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‘দফ আমাদনিাহ। েুদম দেক বতেছ খবটা। পুদেতশর দাতরািা ওকাোনও 
খদ দছ েে কতর এ সন্ত্রাসীতদর।’ বেে কামাে বারদক।  

আহমদ মুসা দনিেোর োউতঞ্জ প্রতবশ কতর োর ঘতরর দদতক যাদেে।  
‘োইো, আপনার ঘর ওদদতক নে। আপনার ঘতরর ‘খমরাজ’ হতেতছ।’ 

বেে ড. আজদা। োর খোিঁতট হাদস।  
‘খমরাজ মাতন?’ বেে আহমদ মুসা।  
‘খমরাজ মাতন আপনার ঘতরর দু’েোে ঊধ্বিিমন ঘতটতছ। এ ন খথতক 

দু’েোে থাকতবন। আপদন কাছাকাদছ থাকতে আমরা দনদশ্চন্ত থাকব, এই 
দিন্তাতেই আমরা এটা কতরদছ। িেুন, আপনার ঘর খদদ তে দদই।’ বেে ড. 
আজদা। কথা না বাদড়তে দসিঁদড়র দদতক হািঁটতে োিে আহমদ মুসা।  

হািঁটতে োিে ড. আজদাও।  
ড. আজদার মামা ও ফুপা-ফুদপরা োউতঞ্জর খসাফাে বতস বেে, ‘আমরা 

আর ওপতর উেদছ না। খোমরা দেদর হতে এস। আমরা এ াতনই বসদছ।’  
দু’েোে উতে খিে আহমদ মুসা ও ড. আজদা।  
খসদদতক একদৃদষ্টতে োদকতে দছে োেো কামাে, ড. আজদার ফুদপ। 

বেে, ‘এই জুদড়টা যদদ জীবতনর জতে হতো, োহতে হাতে স্বিি খপোম।’  
‘ওরকম দিন্তা কতর ওতদর সেকিতক খছাট কতরা না। আবু আহমদ 

আব্দুিাহ খছতেটা এতকবাতরই অ্েুেনীে। সব দদক খথতকই অ্সিব সতিেন। 
খদ , আজদা িাদড়র খেের রতে ডুতব থাকা োতশর স্তুপ খদত  আকদস্মকোতব 
েতে আেন্ন হতে পাতশ খপতে জদড়তে ধতরদছে আবু আহমদ আব্দুিাহতক। 
মানুতষর মন বড় দবদিত্র। অ্তনক সমে সেতকির খযতত্র এক যুতি যা ঘতট না, 
এক মুহূতেিই ো ঘতট খযতে পাতর। আবু আহমদ আব্দুিাহ খেমন দকছুর পথ বন্ধ 
করার জতেই দনশ্চে খকান খদদর না কতর ‘খবান’ বতে সতম্বাধন কতরদছে 
আজদাতক।’ বেে কামাে বারদক, ড. আজদার ফুপা।  

‘ধেবাদ োইসাতহব, দবষেটা আদমও েযয কতরদছ। সুন্দরী খমতের 
স্পশিতক নানা পদরদস্থদেতে, দবদেন্ন কারতি প্রশ্রে না খদবার খোক হেতো আতছ, 
দকু  সিংতি সিংতিই োতক খবান বোর মে সেো খদ াতনার খোক আদম খদদ দন। 
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খসানার মানুষ খকমন হে আদম জাদন না, দকু  খসানার মানুষ যদদ কাউতক বেতে 
হে, োহতে োতকই বেতে হতব। িে পতনর-দবশ ঘণ্টার ইদেহাস এটাই বতে।’  

দু’েো খথতক খনতম এতসতছ আহমদ মুসা ও ড. আজদা। ড. সাহাব নুরীর 
খশষ কতেকটা কথা োতদর কাতন খিে।  

‘দবশ ঘণ্টার ইদেহাস দক বেতে মামা?’ বেতে বেতে োতদর সামতন 
এতস দািঁড়াে ড. আজদা। দকছুটা খপছতন দািঁদড়তে আহমদ মুসা।  

‘না, দকছু না। আমরা নানা দবষে দনতে আতোিনা করদছোম। খোমরা 
যাে? দিতে দক হে, আমাতদর খটদেতফান কতরা। আমরা দিন্তাে থাকব।’ বেে ড. 
সাহাব নুরী। 

‘হ্ািঁ মামা, আমরা যাদে। খদাো কতরা।’ বেে ড. আজদা।   
‘হ্ািঁ, আসদছ আমরা। পুদেশ অ্দফসার খমাস্তফা ওকাোন এ ন 

খটদেতফান কতরদছতেন, আমরা পাহারার জতে খয পুদেশ খিতেদছোম োরা 
এতসতছ। দদতন দু’জন পুদেশ পাহারাে থাকতব, রাতে িারজন। আপনারা ওতদর 
প্রতোজনীে দনতদিশ দদতে োতো হে।’ বেে আহমদ মুসা।  

সাোম দদতে হািঁটা শুরু করে বাইতর খবরুবার জতে।  
ড. আজদাও োর দপছু দনে। 
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৪ 
সকাে ৭টা। কুরআন পড়া খশষ কতর উতে দািঁড়াতেই ঘতর ঢুকে ড. 

সাহাব নুরী। সাোম দদতেই আহমদ মুসাতক বেে, ‘দম. আবু আহমদ আব্দুিাহ, 
আপদন দক একটু সমে খদতবন?’  

‘এটা খো দজোসা বা সম্মদে খদোর দবষে নে! আপনাতক উদিগ্ন মতন 
হতে। দক বযাপার বেুন খো?’ বেে আহমদ মুসা।  

‘মধয েযান-এ আমার বন্ধু পদরবার সািংঘাদেক দবপতদ পতড়তছ। খস াতন 
আমাতক এ দন খযতে হতব। আপদনও যদদ যান।’  

িে রাতেই ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদার সাতথ আহমদ মুসা খেকদসদট 
েযান শহতর এতসতছ। এই েযান শহতরর দব যাে দবশ্বদবদযােে েযান খেট 
ইউদনোদসিদটর অ্ধযাপক ড. সাহাব নুরী।  

আহমদ মুসা েযাতন এতসতছ পুদেশ খরকডি খথতক উদিওোোতদর 
সেতকি খ ািঁজ খনবার জতে। এ পযিন্ত প্রদেপতযর যারা মারা পতড়তছ, সবাই 
উদিওোো। সুেরািং উদিওোোতদর সেতকি জানতে অ্গ্রসর হওো সহজ হতব। 
জানা যাতব োতদর েযয-উতেশ্য সবই।  

ড. সাহাব নুরীর কথা খশষ হতেই ঘতর প্রতবশ কতরতছ ড. আজদা।  
‘দক দবপদ দম. সাহাব নুরী? আপনার এ বন্ধু খক বা কারা?’ দজোসা 

আহমদ মুসার। 
 ‘আমার অ্দেোবক এবিং দশযক সািংঘাদেক পুদেশী ঝাতমোে 

পতড়তছন। এ দন খযতে হতব খস াতন। ওরা  ুবই আপতসট হতে পতড়তছন।’ বেে 
ড. সাহাব নুরী।  

‘কাতদর কথা বেতছন? কারা দবপতদ পতড়তছন মামা?’ ড. আজদার 
দজোসা।  
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‘েুদম জান োতক। েযান পুরােে জাদুঘতরর প্রধান এবিং জাদুঘতরর 
মাউন্ট আরারাে খসকশতনর দবতশষ েোবধােক ড. মাহজুন মাজহার। জাদুঘতর 
আজ দক এক ডাকাদে হতেতছ। এজতে পুদেশ োর বাদড় দঘতর খরত তছ। 
অ্ল্পযতির মতধযই োর বাদড়তে আরও পুদেশ আসতব। স্যার  ুব সরে-খসাজা 
দবোনী মানুষ।  ুব নাদক খেতঙ পতড়তছন।’  

েযান জাদুঘতরর মাউন্ট আরারাে খসকশতনর দবতশষ েোবধােক শুতনই 
আহমদ মুসার আগ্রহ দারুি খবতড় খিে।  

দকছু বেতে যাদেে আহমদ মুসা।  
োর আতিই ড. আজদা কথা বো শুরু কতরতছ। বেতছ, ‘মামা, ঐ 

স্যাতরর খমতে সাদহবা সাদবে খো আমার বান্ধবী। কতেতজ লাসতমট দছে আমার। 
এ ন খস েযান দবশ্বদবদযােতেই পুরােতের ওপর দপএইিদড করতছ। িেকােও 
খটদেতফাতন োর সাতথ আমার কথা হতেতছ। আমাতকও খযতে হতব।’  

‘খবশ, িে। োতোই হতো। দকু  দম আবু আহমদ আব্দুিাহ, আপনাতক 
খযতেই হতব।’ বেে ড. সাহাব নুরী।  

‘না ডাকতেও আদম যাব। ড. মাহজুন মাজহারতক আমারও প্রতোজন। 
িেুন। আদম প্রস্তুে।’ আহমদ মুসা বেে। োর মুত  হাদস।  

‘ধেবাদ আবু আহমদ আব্দুিাহ। আদম কৃেে। আপনাতক খস াতন  ুব 
খবদশ প্রতোজন। আসুন।’  

বতে ঘর খথতক খবর হওোর জতে হািঁটা শুরু করে ড. সাহাব নুরী।  
‘িেুন োইো, ওরা  ুব োতো মানুষ। দকু  েীষি দবপদ ওতদর।’ বেে 

ড. আজদা।  
‘দকু  ঘটনাটাই এ নও জানতে পারোম না।’ আহমদ মুসা বেে।  
‘ছেটার  বতর না বেতেও আটটার  বতর দনশ্চে দবস্তাদরে বেতব। আর 

কািতজও দবস্তাদরে জানতে পারব। ও াতন দিতেই আমরা কািজ খপতে যাব।’ 
বেে ড. আজদা।  

আহমদ মুসা ও ড. আজদা খবদরতে এে ঘর খথতক।  
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সকাতের প্রািীন ও বযস্ত শহর েযান। রাস্তা প্রাে ফািঁকা। সকাে সাতড় 
৭টার মতধয খপ িঁতছ খিে োরা ড. মাহজুন মাজহাতরর বাদড়তে।  

ড. মাহজুন মাজহাতরর বাদড়র সামতন পুদেতশর িাদড়। োতদর 
বািানতঘরা দু’েো বািংতো সাইতজর বাদড়র সব দদতকই পুদেশ দািঁদড়তে থাকতে 
খদ া খিে।  

দনতিই বাদড়র খিতট দািঁদড়তেদছে সাদহবা সাদবে। োর খিাত  –মুত  
উতিতির দবতফারি।  

ড. সাহাব নুরী িাদড় খথতক নামতেই সাদহবা সাদবে এতস োতদর ওপতর 
দনতে িেে। যাবার পতথই ড. আজদা সাদহবা সাদবেতক আহমদ মুসার সাতথ 
পদরিে কদরতে দদতে দিতে বেে, ‘খোমাতক খয খমহমাতনর কথা বতেদছোম, ইদন 
দেদনই। আমাতদর পদরবাতরর িরম দবপতদর সমতের পরম বন্ধু। ইদন আবু আহমদ 
আব্দুিাহ।’  

শুতনই দািঁদড়তে খিে সাদহবা সাদবে।  
সাদহবা সাদবতের মুত  দুিঃত র মতধযও ফুতট উতেতছ দবস্মে আর আনতন্দর 

ঔজ্জ্বেয।  
হােকা নীে োউজাতরর ওপর সাদা শাটি পরা সুন্দরী েরুিী সাদহবা 

সাদবে বাউ করে আহমদ মুসাতক। বেে, ‘আজদা আমাতক আপনার সেতকি 
এে কথা বতেতছ খয, আদম আপনাতক শােিক খহামস খেতব বতস আদছ। েতব 
ইিংতরজ শােিক খহামতসর খিতে আপদন অ্তনক সুন্দর। ওতেেকাম স্যার।’  

‘ধেবাদ সাদহবা সাদবে। আদম আপনাতক অ্ে একটা অ্নুতরাধ করব। 
আমার এ দন একটা পদত্রকা দরকার, যাতে দমউদজোতমর ঘটনা সেতকি দবস্তাদরে 
দরতপাটি আতছ।’ আহমদ মুসা বেে।  

‘আজতকর সবগুতো পদত্রকাই আদম দকতনদছ। িেুন, খদ তবন।’  
বতে আবার হািঁটতে শুরু করে সাদহবা সাদবে।  
সাদহবা সাদবে আহমদ মুসাতদরতক এতকবাতর খেেতর ফযাদমদে 

ড্রইিংরুতম দনতে এে। খস াতনই বতসদছে োর আব্বা েযান পুরােে দমউদজোতমর 
প্রধান ড. মাজহার।  
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আহমদ মুসাতদরতক খদত  ড. মাহজুন মাজহার উতে দািঁদড়তেতছ। স্বািে 
জানাে ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদাতক। আহমদ মুসার ওপর খিা  পড়তেই 
থমতক খিে োর কথা। দজোসু খিাত  োকাে ড. সাহাব নুরীর দদতক।  

দকু  সাহাব নুরী দকছু বোর আতিই সাদহবা সাদবে বেে, ‘বাবা, ইদনই 
আবু আহমদ আব্দুিাহ। আজদাতদর দবপতদ হাতেম োেী হতে এতসতছ। েতব 
বাবা, এই হাতেম োেী দকু  একইসাতথ শােিক খহামস ও রদবনহুড।’  

‘পুরােতের বিিনাে দবতশষতির বযবহার হে না। দকু  দমস সাদহবা সাদবে 
পুরােতের ছাত্রী হতে খযোতব দবতশষতির বযবহার করতছন, ো অ্বাক হওোর 
মে। যাক।’  

বতে আহমদ মুসা হাে বাদড়তে দদে ড. মাহজুন মাজহাতরর দদতক।  
আহমদ মুসার সাতথ হ্ান্ডতশইক কতর বেে, ‘ইেিংমযান, দবতশষি আতস 

আসতে মানুষ যা আশা কতর, োর খিতে খবদশ পাওোর ইতমাশন খথতক। সব কথা 
ধরতে খনই। যাক, হাতেম োেী, শােিক খহামস দকিংবা রদবনহুড না খহাক, দবপতদর 
সমে খয খকান শুোকািংযীর উপদস্থদে মূেযবান।’  

‘ধেবাদ স্যার। আপনাতদর ঘটনার কথা শুতনদছ। অ্নুমদে হতে 
আজতকর কািজগুতো আদম খদ তে িাই। জানতে িাই পুতরা ঘটনা।’  বেে 
আহমদ মুসা।  

ড. মাহজুন মাজহার োকাে খমতে সাদহবা সাদবতের দদতক।  
সাদহবা সাদবে আহমদ মুসাতক েযয কতর বেে, ‘আসুন স্যার।’ বতে 

সাদহবা সাদবে হািঁটতে োিে।  
খপছতন আহমদ মুসাও।  
ফযাদমদে ড্রইিংরুতমর ওপাতশ পদরবাতরর দমদডো রুম। খস রুতম 

খটদেদেশন, খরদডও, কদেউটার, সিংবাদপত্র এবিং খছাট খছাট ওোে-
কযাদবতনটগুতোতে বাছাই করা দকছু বই।  

দদদনক কািজগুতো দনতে বসতো আহমদ মুসা একটা খটদবতে।  
‘স্যার, আপদন বসুন। আদম ওদদকটা খ ািঁজ দনই। পুদেশ হেতো 

দকছুযতির মতধযই আসতবন।’ বেে সাদহবা সাদবে।  
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‘দেক আতছ। পুদেশ এতে আমাতক একটু জানাতবন।’ আহমদ মুসা 
বেে।  

‘দশওর স্যার। আপনার খয খকান সহতযাদিোতক ওতেেকাম।’ বেে 
সাদহবা সাদবে।  

বতেই খছাট একটা বাউ কতর িতে খিে সাদহবা সাদবে।  
কািজগুতোর দদতক একবার খিা  বুদেতে দনে আহমদ মুসা। স্বাধীন ও 

সবতিতে দাদেত্বশীে ইিংতরদজ দদদনক Van Times খদ ে। ‘েযান পুরােে 
দমউদজোতমর মাউন্ট আরারাে খসকশতন রহস্যজনক হানা। ছেজন প্রহরী খসনা 
দনহে। দনহে সন্ত্রাসীতদর একজন।’  

আহমদ মুসা দশতরানামটা পড়ার পর দনউজ পড়তে শুরু করেিঃ  
েযান, ২ আিে, রাে ৩টা। িে রাে দু’টাে েযান পুরােে দমউদজোতম 

এক দুধিষি সন্ত্রাসী হানা হতেতছ। এই হানার খকন্দ্রদবন্দু দছে দমউদজোতমর মাউন্ট 
আরারাে খসকশন। প্রাথদমক পযিতবযতি দক যদে হতেতছ জানা যােদন। সন্ত্রাসী-
দুষ্কৃদেকারীতদর আিমতি ছেজন প্রহরী খসনা দনহে এবিং ৮ জন আহে হতেতছ। 
হানাদারতদর একজন দনহে হতেতছ ঘটনা খশতষ পাোবার সমে। দমউদজোতমর 
প্রধান এবিং গুরুত্বপূিি মাউন্ট আরারাে খসকশতনর দবতশষ েোবধােক ড. মাহজুন 
মাজহাতরর খকান খিাপন ইনেেেতমন্ট এই ঘটনার সাতথ যুে থাকতে পাতর বতে 
মতন করা হতে।  

ঘটনার প্রাপ্ত দববরি ও অ্নুসন্ধান খথতক জানা খিতছ, ঐদেহাদসক েযান 
কযাদেস প্রাসাতদ প্রদেদষ্ঠে পুরােে দমউদজোতম প্রতবতশর জতে দুষ্কৃদেকারীরা 
দেন দদক খথতক অ্দেযান িাোে। এতেদনউতের পাশ ছাড়া এই দেন দদতকই 
পাহারা খদোর জতে খসনাকযাে আতছ। দেন কযাতে দেন দশফতট পািঁি পািঁি কতর 
খমাট পতনর জন দসদনক পাহারাে থাকতো। এতেদনউতের দদতকর মূে খিতট দু’দট 
িাডি বক্স। এর একদটতে পুদেশ অ্েদটতে দমউদজোতমর দনজস্ব িাডি সাবিযদিক 
পাহারাে থাকতো।  

দুষ্কৃদেকারীরা মূে খিট ছাড়া অ্ে দেন দদক খথতক সন্তপিতি িদেিং কতর 
পাহারাে থাকা খসনাতদর অ্েতযয োতদর কযাে দঘতর খফতে অ্েদকিতে োতদর 
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ওপর িড়াও হে। সাইতেন্সার োিাতনা অ্তস্ত্র োরা খবপতরাো গুদে িাোে। এতে 
৮ জন খসনা মারা যাে। আহেতদর োরা খবিঁতধ মুত  খটপ খপে কতর খদে। 
োরপর ধীতর-সুতস্থই খযন েযান কযাদেস প্রাসাতদ প্রতবশ কতর।  

দমউদজোতমর সব দসদকউদরদট বযবস্থা সেতকি দুষ্কৃদেকারীরা অ্বদহে 
দছে। খলাজ সাদকিট কযাতমরা ও খনটওোতকির একমাত্র সুইিদট দছে দমউদজোতমর 
খরক্টর ড. মাহজুন মাজহাতরর অ্দফস কতয োর কদেউটার খটদবতের একটা 
খিাপন স্থাতন। সুেরািং োর অ্দফস কয বন্ধ থাকতে খলাজ সাদকিট কযাতমরা ও 
এযাোমি দসতেমতক অ্তকতজা করার খকান উপাে থাতক না। খরক্টতরর রুম 
দডদজটাে েক বযবহার ছাড়া অ্েতকান উপাতে  ুেতে খিতে প্রধান খিতটর 
দসদকউদরদট এযাোমি খবতজ উেতব। আর খরক্টতরর অ্দফস কতযর দডদজটাে েক 
যদদ প্রথম প্রতিষ্টাে  ুেতে না পাতর, একাদধক খিষ্টা করতে যাে, োহতেও প্রধান 
খিতটর দসদকউদরদট এযাোমি খবতজ উেতব। দুষ্কৃদেকারীরা এ সব দকছুই জানতো। 
োরা খরক্টতরর অ্দফস কতযর দডদজটাে েক বযবহার কতরই োর অ্দফতস প্রতবশ 
কতর এবিং খলাজ সাদকিট কযাতমরা, এযাোমি খনটওোতকির সুইি অ্ফ কতর খদে।  

প্রাপ্ত েতথয জানা খিতছ, দুষ্কদৃেকারীরা দমউদজোতমর মাউন্ট আরারাে 
খসকশন ছাড়া অ্ে আর খকান খসকশতন প্রতবশ কতরদন। এমনদক ‘খিার্ল্ এন্ড 
ডােমন্ড’ খসকশতনও প্রতবশ কতরদন। খস াতন রতেতছ প্রাে আড়াই হাজার বছতরর 
েযান রাজবিংশগুতোর স্বিিমুদ্রা ও খিার্ল্-ডােমন্ড অ্েিংকাতরর নমুনা প্রদশিনী। 
নমুনা প্রদশিনী হতেও আজতকর টাকাে োর মূেয খকাদট টাকা হতব। দকু  
দুষ্কৃদেকারীরা খসদদতক যােদন। োরা শুধুই প্রতবশ কতরতছ মাউন্ট আরারাে 
খসকশতন। এ খসকশতন আতছ দবদেন্ন যুতি মাউন্ট আরারাতের ওপর খে া পুরােন 
সব পুস্তক- পুদস্তকা ও গ্রতন্থর প্রদশিনী। আর আতছ খস াতন মাউন্ট আরারাতের 
ওপর দেদর দবদেন্ন ধরতনর, দবদেন্ন সমতের দেদডও এবিং প্রািীনকাে খথতক 
আধুদনককাে পযিন্ত দবদেন্ন মানদিত্র এবিং ফতটাগ্রাতফর সিংগ্রহ। মাউন্ট আরারাে 
খসকশতনও োরা দডদজটাে েক বযবহার কতর প্রতবশ কতর। এ দডদজটাে েতকরও 
খকাড একমাত্র খরক্টর সাতহবই জাতনন। আর এ খকাড দেদন সিংরদযে খরত তছন 
োর কদেউটাতরর খিাপন ফাইতে।  
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দমউদজোতমর আরারাে খসকশতন একটা অ্বাক বযাপার খদ া খিতছ। 
খসটা হতো, খসকশতনর সবগুতো দজদনস খযমন দছে খেমদন আতছ। খিার-ডাকাে 
ঢুকতে বা খকান দকছু খ ািঁজার জতে খকউ ঢুকতে খযমন একটা েণ্ডেণ্ড দশা 
হওোর কথা, খেমন অ্বস্থা নে। দুষ্কৃদেকারীরা খকন ঢুতকদছে, দক দনতে খিতছ, 
ো এ নও পদরষ্কার হেদন। েি খদত  সবদকছু খমোতনার পর খবাঝা যাতব দক 
হাদরতেতছ।  

এই রোে ও দুিঃসাহদসক ঘটনা খক বা কারা ঘটাে ো পদরষ্কার হেদন। 
দুষ্কৃদেকারীতদর খয একজন মারা খিতছ, োতক প্রাথদমকোতব েুদকি নািদরক 
বতেই মতন করা হতে। েতব মতন করা হতে, ঘটনা খয বা যারাই ঘটাক, 
দমউদজোতমর খরক্টতরর সহতযাদিো ছাড়া হেদন। কারি, খরক্টতরর কতযর এবিং 
দমউদজোতমর মাউন্ট আরারাে খসকশতনর দডদজটাে েক খ াোর খযতত্র োর 
সহতযাদিোর বাইতর আর খকান বযা যা পাওো যাতে না। জানা খিতছ, এই 
সতন্দহবতশই রাতেই েযাতনর সম্মাদনে প্রবীি অ্ধযাপক ও দবোনী ড. মাহজুন 
মাজহাতরর বাদড় পুদেশ দঘতর খফতেতছ। এই পদরতপ্রদযতে অ্দেে মহে বেতছন, 
দক সেয খবদরতে আসতব ো পতর জানা যাতব, েতব এ সেয প্রদেদষ্ঠে হওোর আতি 
ড. মাহজুন মাজহাতরর মে একজন সম্মাদনে বযদেতক খকান প্রকার হেরাদন করা 
দেক হতব না। দেদন শুধুই একজন সম্মাদনে বযদে নন, োর পদরবারও 
ঐদেহ্বাহী। েুদকি-আতমিনীে দমশ্র রতের এই পদরবারদটর অ্বদান আতছ েযাতনর 
রাজনীদে ও ইদেহাতস। এই পদরবারদট অ্েীতেও দুেিাতিযর দশকার হতেতছ। ড. 
মাহজুন মাজহাতরর একজন কৃেী পূবিপরুুষ, েযান শহতরর জনদপ্রে খমের খবতড্রাম 
কাপামাদস গুপ্তঘােতকর হাতে দনহে হতেদছতেন।  

সবিতশষ  বর:  
আমাতদর পদত্রকার েৃেীে সিংকরি ছাপার জতে য ন খপ্রতস যাতে, 

ে ন সবিতশষ  বর হতো, দমউদজোতমর মাউন্ট আরারাে খসকশন খথতক  ৃেপূবি 
৩শ’ অ্তব্দর একদট গুরুত্বপূিি মযাপ হাদরতে খিতছ। এই মযাপদট দেদর হতেদছে 
খসই সমতের ওরাদন্ত রাজবিংতশর েোবধাতন। দেন্ন ধরতনর এক গ্রীষ্মকাতে মাউন্ট 
আরারাতের সব দদতকর, সব অ্িংতশর এই দবস্তাদরে মযাপ দেদর কতরদছতেন 
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রাজসোর একজন েূ-দবোনী। মতন করা হতে, দুষ্কৃদেকারীরাই এই মযাপ দনতে 
খিতছ।  

দকু  একটা পুরাতনা মযাতপর জে এেবড় রোে ও দুিঃসাহদসক 
অ্দেযান পদরিাদেে হওোে সতিেন মহতে দবস্মতের সৃদষ্ট হতেতছ।’  

আহমদ মুসা দরতপাটিদট কতেকবার পড়ে। োর দনদশ্চে মতন হতো, েযান 
পুরােে দমউদজোতমর এই ডাকাদের সাতথ উদিওোো অ্থিাৎ ড. আজদাতদর 
প্রদেপয যারা, োতদর খযাি আতছ। সব বাদ দদতে মাউন্ট আরারাতের মানদিত্র 
হারাবার কারি এটাই। দকু  মানদিত্রদটতে দক দছে? খকন ো এে মূেযবান হতো? 
এ দবস্মে আহমদ মুসার মতন সৃদষ্ট হতো।  

আর এই ডাকাদের সাতথ ড. মাহজুন মাজহাতরর খযাি আতছ বতে োর 
মতনই হতো না। ড. মাহজুন মাজহাতরর খিহারা খদত ই োর মতন হতেতছ, দেদন 
দনতদিাষ। আর দনউতজ োর অ্পরাধী হওোর খয দেদত্তর কথা বো হতেতছ, োও 
 ুব েুনতকা। অ্নুসন্ধান খো পতরর কথা, সাধারি যুদেতেই ো দটকতব না।  

োবনাতেই আপনা-আপদন আহমদ মুসার খিা  বন্ধ হতে দিতেদছে। 
পাতের শতব্দ খিা   ুেে আহমদ মুসা। খদ ে, সাদহবা সাদবে আসতছ।  

সাদহবা সাদবতের হাদস- ুদশ খিহারা িেীর উতিতি েরা। মু  শুকতনা। 
শুকতনা কতে আহমদ মুসার দদতক খিতে বেে, ‘স্যার, আপদন দক লান্ত? আপনার 
খিা  বুতজ আসতছ খদ োম।’  

‘না দমস সাদহবা সাদবে, ঘুমাদেোম না, োবদছোম।’ আহমদ মুসা 
বেে।  

‘দক োবদছতেন এে িেীরোতব?’ দজোসা সাদহবা সাদবতের।  
‘োবদছোম দমউদজোতম ডাকাদের ঘটনা দনতেই।’ আহমদ মুসা বেে।  
‘খদ তেন খো বযাপারটা দক সািংঘাদেক! আর বাবাতক দােী করা হতেতছ 

দকোতব? সূযি পূতবি না উতে, পদশ্চতম উো সেয োবতে পাদর, দকু  ঘটনার সাতথ 
বাবা দবন্দুমাত্র জদড়ে আতছন ো দবশ্বাস করতবা না। দকু  পুদেশতক এ কথা দবশ্বাস 
করাতব খক?’  
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বতে একটু খথতমই আবার বো শুরু করে, ‘স্যার, পুদেতশর বড় কেিা 
এতসতছন। আব্বাতক দজোসাবাদ করতছন। আপদন দক যাতবন ও াতন?’  

‘খক, খকান অ্দফসার এতসতছন?’ দজোসা আহমদ মুসার।  
‘েযাতনর পুদেশ প্রধান ডাইতরক্টর খজনাতরে অ্ব পুদেশ মাদহর হারুন 

এতসতছন। দেদন পুদেতশর পূবি েুরক মাতন আনাতোদেো খজাতনরও প্রধান।’ বেে 
সাদহবা সাদবে।  

‘িে যাই, খদদ  ওনারা দক আতোিনা করতছন।’  
বতে আহমদ মুসা উতে দািঁড়াে।  
‘িেুন স্যার।’ বতে হািঁটতে শুরু করে সাদহবা সাদবে।  
দনতির েোর ড্রদেিং রুতম বতসদছে েযাতনর পুদেশ প্রধান দডদজদপ মাদহর 

হারুন।  
একদট খসাফাে বতসদছে মাদহর হারুন। োর সামতনর খসাফাে সাদহবা 

সাদবতের বাবা ড. মাহজনু মাজহার বতসদছে। আরও দু’জন পুদেশ দডদজদপ 
মাদহর হারুতনর খপছতনর খসাফাে বতসদছে।  

ড. মাহজুন মাজহাতরর ডানপাতশর আড়াআদড় খসাফাে বতসতছ ড. সাহাব 
নুরী ও ড. আজদা আতেশা।  

সাদহবা সাদবে দপোর পাতশই বতসদছে। খস ান খথতকই খস উতে 
দিতেদছে আহমদ মুসার কাতছ।  

খদােো খথতক নামার দসিঁদড়র খিাড়াতেই দবশাে একটা োউঞ্জ। খসটাই 
বাদড়র অ্দেদথ ড্রইিং রুম। এ াতনই বতসতছ পুদেশ এবিং ড. মাহজুন মাজহাররা।  

খদােোর দসিঁদড় দদতে নামদছে আহমদ মুসা ও সাদহবা সাদবে।  
সাদহবা সাদবে আতি দছে। আর আহমদ মুসা নামদছে োর দপতছ দপতছ।  
েযান পুদেতশর দডদজদপ মাদহর হারুতনর খসাফাটা দছে দসিঁদড়মু ী।  
পাতের শতব্দই সিবে দডদজদপ মাদহর হারুন মু  েুতে োকাে দসিঁদড়র 

দদতক।  
দসিঁদড়র ওপর োর খিা  পড়তেই খিা দট খযন িতে খিে আহমদ মুসার 

ওপর। সিবে আহমদ মুসাতক পদরপূিিোতব খদ া খশষ হতেই এক অ্পার 
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দবস্মতে খছতে খিে োর মু । ধীতর ধীতর দবস্মতের বদতে োর খিাত -মুত  খনতম 
এে সমীহ এবিং খদতহ একটা জড়সড় োব।  

আহমদ মুসা দসিঁদড় খথতক খফ্লাতর খনতম এতসতছ।  
দডদজদপ মাদহর হারুন এবিং ড. মাহজুন মাজহাতরর কাছাকাদছ এতস খিতছ 

আহমদ মুসা।  
দডদজদপ মাদহর হারুন অ্তনকটা সতম্মাদহতের মে উতে দািঁদড়তেতছ। 

অ্জাতন্তই খযন পা েুতক স্যােুট দদে আহমদ মুসাতক। োর খিাত  খেতস উতেতছ, 
খজনাতরে খমাস্তফার মে েুরতকর ডাকসাইতট দসদকউদরদট িীফ এবিং নাদজম 
এরতকতনর মে েুরতকর বযদেত্বসেন্ন ও রাশোরী পুদেশ প্রধাতনর কথা। এই 
দম.  াতেদ  াকাতনর বযদেতত্বর কাতছ োরা খযোতব নরম হতে পতড়তছ এবিং সব 
বযাপাতর োতক খযোতব সমীহ কতরতছ, োতে দম.  াতেদ  াকাতনর সামতন 
দািঁদড়তে থাকা োর জতে কদেন।  

স্যােুট খদোর পর দডদজদপ মাদহর হারুন বেে, ‘স্যার, আপদন এ াতন!’  
আহমদ মুসা দডদজদপ মাদহর হারুতনর সাতথ হ্ান্ডতশইতকর জতে হাে 

বাদড়তে দদতে বেে, ‘আপদন দনশ্চে দডদজদপ মাদহর হারুন। দকু  আপদন দক 
আমাতক খিতনন? আমার খো খেমন দকছু মতন পড়তছ না?’  

দডদজদপ মাদহর হারুন একটু মাথা নুইতে হ্ান্ডতশইক কতর বেে, ‘স্যার, 
আপদন আমাতক দিনতবন না। দকু  আদম আপনাতক দিদন।’  

‘দকোতব?’ আহমদ মুসা বেে। দকছুটা দবদস্মে হতেতছ খস। আহমদ মুসা 
খো েুরতকর এ অ্ঞ্চতে ক তনা আতসদন।  

‘স্যার, আদম ইস্তামু্বতে দিতেদছোম েুরতকর দসদকউদরদট প্রধান খজনাতরে 
খমাস্তফা কামাতের সাতথ খদ া করার জে। দেদন ে ন ও াতনই দছতেন। খস াতন 
খজনাতরে খমাস্তফার সাতথ আপনাতক প্রথম খদদ । দিেীেবার খদদ  আপনাতক 
আমাতদর পুদেশ খহডতকাোটিাতর। আদম আরও কতেকজন পুদেশ অ্দফসাতরর 
সাতথ আমাতদর স্যার েুরতকর পুদেশ প্রধান নাদজম এরতকনতক আপনাতক দনতে 
োর অ্দফতস ঢুকতে খদত দছোম। েৃেীেবার খদত দছ আপনাতক খপ্রদসতডন্ট 
েবতন। ে ন অ্দফতসর এক কাতজ আিংকারা পুদেশ খহডতকাোটিাতর দিতেদছোম 
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আদম। খপ্রদসতডন্ট আপনাতক দবদাে সিংবধিনা খদোর অ্নুষ্ঠান করদছতেন। খসসমে 
খপ্রদসতডন্ট হাউতজর েতন অ্ে অ্তনতকর সাতথ আদমও দছোম।’ বেে দডদজদপ 
মাদহর হারুন।  

‘ধেবাদ অ্দফসার।’ আহমদ মুসা বেে। খসই সাতথ োবে, দডদজদপ 
মাদহর হারুন এ কথা না বেতেই োতো হতো। কথাগুতো হাতট হািঁদড় োঙার মে 
হতেতছ, যা এই পযিাতে আহমদ মুসার কাময দছে না।  

‘এক্সদকউজ দম স্যার। আপদন খো দবতশষ দবমাতন খসদদন মযাডামসহ 
মদদনাে দফতর খিতেন। দকু  েযাতন দকোতব এতেন আপদন?’ বেে দডদজদপ মাহর 
হারুন।  

আহমদ মুসা একটু হাসে। বেে, ‘মযাডাম মদদনা খিতছন আর আদম 
েযাতন খনতমদছ।’  

বতে আহমদ মুসা ড. আজদা আতেশাতক খদদ তে বেে, ‘ওর একটা 
আহ্বাতন আদম এ াতন এতসদছ।’  

‘ওতেেকাম স্যার। আমাতদর ‘েযান’ ও আরারাে অ্ঞ্চে খস োিযবান 
আপনাতক খপতে। আদেথয করার সুতযাি খপতে আদম ধে হতবা স্যার।’ বেে 
দডদজদপ মাদহর হারুন।  

‘ধেবাদ অ্দফসার।’  
বতে আহমদ মুসা একটা দসিংিে খসাফা খপছন খথতক খটতন দনতে বসতে 

যাদেে।  
দডদজদপ মাদহর হারুন োড়াোদড় সতর দািঁদড়তে দনতজর আসতন আহমদ 

মুসাতক বসতে আহ্বান জাদনতে আহমদ মুসার হাে খথতক খসাফাদট দনতে দনে।  
আহমদ মুসা দিতে দডদজদপ’র খসাফাে বসতে মাদহর হারুন আহমদ 

মুসার পাতশ এতস বসে।  
সাদহবা সাদবে, ড. মাহজুন মাজহার, ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদা 

সকতের মু  বো যাে দবস্মতে হািঁ হতে দিতেদছে। ডাকসাইতট পুদেশ অ্দফসার 
দডদজদপ হারুন োতদর আবু আহমদ আবদুিাহতক ‘স্যার’ বেতছন! োতক স্যােুট 
করতছন! োতক খিোর খছতড় দদতেন! োতদর আবু আহমদ আব্দুিাহতক 
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খপ্রদসতডন্ট দবদাে সিংবধিনা দদতেতছন! েুরতকর পুদেশ প্রধান নাদজম এরতকন ও 
েুরতকর দসদকউদরদট সাদেিতসর প্রধান খজনাতরে খমাস্তফা োতদর আবু আহমদ 
আব্দুিাহতক দনতে দবেক কতরন একাতন্ত! এদক োরা শুনে! োতদর আবু আহমদ 
আব্দুিাহর নাম  াতেদ  াকান! সব দবস্মতের সদম্মদেে োতর োরা হেবাক, 
হেেম্ব। আহমদ মুসাতক খিোর খদোর কথাও োর েুতে খিতছ।  

‘স্যার. আপদন েযাতন এতসতছন জানোম, দকু  হোৎ এ াতন?’ বেে 
দডদজদপ মাদহর হারুন।  

‘আদম আদরোস খথতক েযাতন এতসদছোম একটা কাতজ। ড. মাহজুনরা 
ড. আজদাতদর বন্ধু পদরবার। ড. মাহজুন মাজহারতদর এই দবপতদর কথা শুতন ড. 
আজদা, ড. সাহাব নুরী এতসতছন। আদমও োতদর সাতথ এতসদছ।’ আহমদ মুসা 
বেে।  

‘স্যার, আমার জতে এক দবরাট সমস্যা। ড. মাহজুন মাজহার সম্মাদনে 
পদরবাতরর একজন সম্মাদনে বযদে। েযান দমউদজোতমর েোনক ঘটনার দাে 
এড়াতে দনতজতক দনতদিাষ প্রমাতির খকান যুদে োর কাতছও খনই খদ োম। এই 
অ্বস্থাে আইতনর দাদব খো আমাতক পূরি করতেই হতব। এটা আমার জতে এক 
উেে সিংকট স্যার।’ বেে দডদজদপ মাদহর হারুন।  

আহমদ মুসা ও দডদজদপ মাদহর হারুতনর কথা সবাই দারুি আগ্রতহ 
শুনদছে। দডদজদপ মাদহর হারুতনর খশষ বেবযটা শুতন সাদহবা সাদবে ও ড. 
আজদাতদর মু  খযন অ্মাবস্যার অ্ন্ধকাতর খছতে খিে। দডদজদপ মাদহর হারুতনর 
কথার অ্থি দক োরা খবাতঝ। আহমদ মুসার নেুন পদরিে এবিং দডদজদপর সাতথ 
োর সেকি খদত  োরা যে াদন  ুদশ হতে উতেদছে, েে াদনই োরা আবার 
হোশাে ডুতব খিে।  

দডদজদপর কথা খশষ হতেই আহমদ মুসা হোৎ খযন সতিেন হতে উেে। 
বেে দডদজদপ মাদহর হারুনতক, ‘এ দবষতে আদম আপনার সাতথ পতর কথা বেদছ। 
আপদন একটু বেুন, দুষ্কৃদেকারীতদর খয খোকদট মারা খিতছ, োর োশ খকাথাে?’  

‘সুরেহাে দরতপাতটির পরপরই োশ খপােমতটতমির জে পাদেতে খদো 
হতেতছ।’ দডদজদপ বেে।  
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‘োশদট এ ন খকাথাে খ ািঁজ দনতে একটু জানতবন? োতশর একটা দবষে 
সেতকি আমার জরুদর জানা দরকার।’ বেে আহমদ মুসা।  

‘দবষেটা দক বেুন। জানার জতে খিষ্টা কতর খদদ ।’ দডদজদপ বেে।  
‘োতশর দুই বাহু খদ তে বেুন োতে খকান উদি আিঁকা আতছ দকনা। 

থাকতে উদিটা দকতসর?’ বেে আহমদ মুসা।  
দডদজদপ মাদহর হারুন োর খমাবাইে খবর কতর কে করে সিংদিষ্ট পুদেশ 

অ্দফসারতক। কাতনকশন হতে খিতে দডদজদপ দবষেদট অ্দফসারতক বুদঝতে বতে 
দনতদিশ দদে, ‘দবষেদট খজতন অ্দবেতম্ব আমাতক জানাও।’  

খমাবাইে অ্ফ কতর খপছতন বসা পুদেশ অ্দফসারতদর কতেকদট দনতদিশ 
দদতে আহমদ মুসার দদতক ঘুরতেই দডদজদপ মাদহর হারুতনর খমাবাইে আবার 
খবতজ উেে।  

কে অ্ন কতর ওপাতরর কথা শুতন বেে, ‘েুদম দনদশ্চে খো?’  
ওপাতরর জবাব শুতন ‘থযািংক ইউ অ্দফসার’ বতে কে অ্ফ কতর দদে। 

োর মু টা সাফতেয উজ্জ্বে।  
দডদজদপ আহমদ মুসার দদতক ঘুতর োদকতে বেে, ‘স্যার, আপদন যা 

িাদেতেন, ো পাওো খিতছ। োতশর ডান বাহুতে উদি আতছ, মাউন্ট আরারাতের 
দসম্বদেক উদি।’  

‘ধেবাদ অ্দফসার, আদম এটাই আশা করদছোম। এই একই গ্রুপ েযান 
দমউদজোতমর মাউন্ট আরারাে খসকশতন ঢুতকদছে।’ আহমদ মুসা বেে।  

‘স্যার, আদম বুঝতে পারদছ না এরা খকান গ্রুপ?’ বেে দডদজদপ মাদহর 
হারুন।  

‘আদমও জাদন না। আদম এটা খবর করার খিষ্টা করদছ। েতব উদিটাই 
এতদর আইতডনদটফাইিং মাকি। এই গ্রুপই ড. আজদাতক এ পযিন্ত একবার 
দকডোপ ও দু’বার হেযার খিষ্টা কতরতছ। এ  বর পদত্রকাতেও এতসতছ।’ আহমদ 
মুসা বেে।  

‘দজ্ব স্যার, এ রোে েোনক ঘটনার  বর আদম পদত্রকাে পতড়দছ।’  
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বতে একটু থামে দডদজদপ হারুন। পরযতিই আবার বতে উেে, ‘স্যার, 
আজদাতক বারবার আিমি করা এবিং দমউদজোতমর আরারাে খসকশতন হানা 
খদো সন্ত্রাসীরা একই গ্রুপ, দকু  েতযযর সাজুযয খকাথাে? এরা দক িাে?’  

‘অ্দফসার, এটাই এ নকার সবতিতে বড় প্রশ্ন। এর সাতথ সহতযািী 
প্রশ্নগুতো হতো, এরা মাউন্ট আরারাতের উদি বাহুতে োিাে খকন? এরা 
দমউদজোতমর মাউন্ট আরারাে খসকশতন হানা দদতে মাউন্ট আরারাতের একটা 
পুরাতনা মানদিত্র দনতে খিে খকন? োরা আদরোসসহ ইজদডর অ্যাদগ্র, কারস, েযান 
দবতশষ কতর মাউন্ট আরারাে সদন্নদহে ইজদডর এোকা খথতক অ্েযন্ত নীরতব 
দবতশষ ধরতনর খোকতদর খজে-জুেুতমর দশকার বাদনতে এোকা ছাড়া কতর এবিং 
খস স্থাতন দবতশষ খশ্রিীর খোকতদর বসাতনা হতে খকন? সব প্রতশ্নরই জবাব 
প্রতোজন।’ আহমদ মুসা বেে।  

আহমদ মুসার কথা খশষ হতেও কথা সরতো না দডদজদপ মাদহর হারুতনর 
মু  খথতক। োর দবস্মে দৃদষ্ট আহমদ মুসার দদতক। খস দবস্মতে হেবাক হতে খিতছ, 
মাত্র ক’দদন হতো আহমদ মুসা এতসতছ, এর মতধযই েোনক ধরতনর এে কথা 
জানে দক কতর, যা খস এই অ্ঞ্চতের েোবধােক পুদেশ অ্দফসার হতেও জাতন 
না! বেে খস একটু সমে দনতে, ‘স্যার, মাত্র কতেকটা বাতকয আপদন এই অ্ঞ্চতের 
একটা েেিংকর দিত্র েুতে ধতরতছন। দুিঃদ ে স্যার, এোতব আদম দবষেটাতক জাদন 
না। একটা ঝাতমো এই এোকাে হতে, ড্রাি সমস্যা হোৎ কতরই খযন এই 
এোকাে খবতড় খিতছ। পুদেশ এ সিংিান্ত সব ঘটনাতকই দসদরোসদে খদ তছ। দকু  
এ সতবর খপছতন খকান িেীর অ্থি বা িেীর ষড়যন্ত্র আতছ দকনা ো আমার সামতন 
খনই, পুদেশ অ্বশ্যই জাতন না। েতব স্যার, আপদন য ন বেতছন, ে ন এর মতধয 
খকান সতন্দহ খনই। দকু  দবতশষ খশ্রিীর উতেদ হওো এবিং দবতশষ এক খশ্রিীর 
পুনবিাদসে হওোর খয কথা বতেতছন, োর খপছতনর উতেশ্য দক?’  

‘এই উতেশ্য অ্নুসন্ধাতনর দবষে।’ বেে আহমদ মুসা।  
‘এ দনতে আপদন দক োবতছন স্যার? আমার মতন হে, আপদন দবষেদটতক 

খটকআপ কতরতছন।’ দডদজদপ মাদহর হারুন বেে।  
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‘আদম আপনাতদর সাহাযয করতে িাই। দবষেদট দনতে আদম এ নও  ুব 
দিন্তা-োবনার সুতযাি পাইদন।’ আহমদ মুসা বেে।  

‘স্যার, আপদন দবষেদট খদ ুন। আমরা আপনাতক সহতযাদিো করব।’  
‘ধেবাদ অ্দফসার। এ দনতে আপনার সাতথ পতর কথা বেব। এ ন 

বেুন, েযান দমউদজোতম হানা খদো সেতকি। ড. মাহজুন মাজহারতক আপনাতদর 
খদাষী মতন হতে খকন?’ বেে আহমদ মুসা।  

‘স্যার, খদাষী মতন করা হতে না, খদাষী হতে পড়তছন। োর অ্দফস কতয 
ঢুতকই এযাোমি খনটওোকি ও খলাজ সাদকিট খনটওোকি দনদিে করা হতেতছ। আর 
োর অ্দফস কতযর এবিং দমউদজোতমর আরারাে খসকশতন প্রতবতশর দডদজটাে 
েতকর খকাড একমাত্র দেদনই জাতনন। অ্েএব দােগুতো োর ওপরই বেিাতে।’ 
দডদজদপ মাদহর হারুন বেে।  

আহমদ মুসার খোিঁতট এক টুকতরা হাদস ফুতট উেে। বেে ড. মাহজুন 
মাজহাতরর দদতক খিতে, ‘স্যার, আপনাতদর দমউদজোতমর খলাজ সাদকিট কযাতমরা 
দমউদজোতমর কেটা কোর কতর?’  

‘দমউদজোতমর সবটা কোর কতর খলাজ সাদকিট কযাতমরা। এমনদক 
কোউতন্ডর খেের খয কেজন োফ বাস কতরন, োতদর এোকাও খলাজ সাদকিট 
কযাতমরার খিাত র আওোে রতেতছ।’ বেে ড. মাহজুন মাজহার।  

‘ধেবাদ, আপনার অ্দফস কয ও দমউদজোতমর মাউন্ট আরারাে 
খসকশতনর বাইতরর দরজা এোকা এবিং খেেতরর অ্বস্থান দক খলাজ সাদকিট 
কযাতমরার খিাত  রতেতছ?’ আহমদ মুসার দজোসা।  

‘দজ্ব, সবটাই খলাজ সাদকিট কযাতমরার আওোে।’ বেে ড. মাহজুন 
মাজহার।  

‘ধেবাদ স্যার’ বতে আহমদ মুসা োকাে দডদজদপ মাদহর হারুতনর 
দদতক। বেে, ‘আদম বেদছ, শুনুন দপ্লজ। েযান দমউদজোতমর খরক্টর ড. মাহজুন 
মাজহার প্রদেদদন দনদদিষ্ট সমতে োর েজিনী দদতে দডদজটাে কী’খে নক কতর 
দরজা খ াতেন এবিং প্রদেদদন দনদদিষ্ট সমতে একইোতব দডদজটাে েতকর কী’খে 
েজিনী দদতে নক কতর দরজা বন্ধ কতরন। প্রদেদদনই খলাজ সাদকিট কযাতমরার 
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খিা  দন ুিঁেোতব প্রেযয কতর এবিং খস দন ুিঁে ছদবদট পাদেতে খদে দসদকউদরদট 
কতযর স্ক্রীতন। যারা খস াতন বতসন, োরা এটা প্রেযয কতরন এবিং ছদবগুতো 
দসদরোসদে সিংরদযে হে খলাজ সাদকিট কযাতমরার আকিাইে ফাইতে। দসদকউদরদট 
রুতম খলাজ সাদকিট কযাতমরার দডসতপ্ল স্ক্রীন যারা খদত ন, োরা ইো করতে ড. 
মাহজুন মাজহার েজিনী দদতে অ্দফস কয ও মাউন্ট আরারাে খসকশতনর 
দডদজটাে েতকর খয নব বা কীগুতোতে নক কতরন, ো মু স্থ কতর খফেতে পাতর। 
আবার প্রদেদদতনর খয ছদবগুতো খলাজ সাদকিট কযাতমরার আকিাইতে জমা হে, ো 
খথতকও ইো করতে খকউ সিংদিষ্ট ছদবগুতো সিংগ্রতহর মাধযতম ড. মাহজুন 
মাজহাতরর অ্দফস কয ও মাউন্ট আরারাে খসকশতনর দডদজটাে েতকর ওতপদনিং 
ও খলাদজিং খকাড নাম্বার করােে করতে পাতর। যারা পদরকল্পনা কতর েযান 
দমউদজোতম রোে হানা খদোর কাজ কতরতছ, োরা এই দুই উৎস খথতক 
দডদজটাে েক দু’খটার ওতপদনিং ও খলাদজিং খকাড নাম্বার খজািাড় করতে অ্বশ্যই 
পাতর। দসদকউদরদট দসতেতম এই েুক খহােস থাকার পর ড. মাহজুন মাজহারতক 
খদাষ খদবার খকান সুতযাি খনই।’ থামে আহমদ মুসা।  

দডদজদপ মাদহর হারুন দুই খিা  ছানাবড়া কতর োদকতে আতছ আহমদ 
মুসার দদতক। োর মতন খোেপাড়। সদেয খো, এ দদকটা খো োরা দবতবিনা কতর 
খদত দন। দডদজটাে েক দু’দটর দসতিট খকাড এই দুই পতথ ফািঁস হওো যেটা 
সহজ, ড. মাহজুন মাজহারতক খদাষী বানাতনা েেটাই কদেন। োর মন  ুদশ হতে 
খিে। খস বেে আহমদ মুসাতক েযয কতর, ‘স্যার, আপনাতক অ্সিং য ধেবাদ। 
আপদন দিন্তার এক গুরুত্বপূিি অ্িংশ  ুতে দদতেতছন। সদেয বতেতছন, দসদকউদরদট 
দসতেতম এই েুক খহােস থাকার পর ড. মাহজুন মাজহারতক দকছুতেই দােী 
করার সুতযাি খনই।’  

বতেই দডদজদপ মাদহর হারুন খপছন দফতর েযান শহতরর ডাইতরক্টর অ্ব 
পুদেশ (দডদপ) আতফনদদ আতফটতক েযয কতর বেে, ‘েুদম েযান দমউদজোতমর 
খলাজ সাদকিট কযাতমরার মদনটদরিং কযসহ খিাটা দসদকউদরদট অ্দফতস িে ছে 
মাতস দসদেদেোন যারা প্রতবশ কতরতছন, োর সব দফল্ম দসজ কতরা। আর খলাজ 
সাদকিট খনটওোতকির দফল্ম আকিাইেও েুদম বাতজোপ্ত কতরা। োরপর দসদরোসদে 
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পরীযা কতর খদ , খকান অ্িংশ খ াো খিতছ দকনা, খ াো খিতে খ াো যাওো 
অ্িংশটা দক?’  

কথা খশষ কতর ঘুতর বসে দডদজদপ মাদহর হারুন। োরপর উতে দািঁদড়তে 
হােতজাড় কতর ড. মাহজুন মাজহারতক েযয কতর বেে, ‘আমাতদর মাফ করুন 
স্যার। আপনাতক এোতব হেরাদন করার জতে দুিঃদ ে আমরা। এই সাতথ আমরা 
শুকদরো আদাে করদছ আমাতদর সম্মাদনে অ্দেদথ  াতেদ  াকানতক। দেদন 
আমাতদর খয সহতযাদিো কতরতছন ো অ্মূেয। আর দেদন শুধু আমাতদর খকন, 
সমগ্র েুরতকর সম্মাদনে বন্ধু। খ াদ আমাতদর খপ্রদসতডন্ট োতক অ্দেনদন্দে ও 
সম্মাদনে কতরতছন। আমরা আনদন্দে খয, আিাহ োতক এ াতন এতনতছন। 
আমাতদর আশা, োর সবরকম সাহাযয-সহতযাদিো আমরা পাব।’ থামে দডদজদপ 
মাদহর হারুন।  

‘ধেবাদ অ্দফসার, এটা খকান হেরাদন নে। আপদন আপনার দাদেত্ব 
পােন কতরতছন। রোে ও রহস্যপূিি ঘটনা ঘতটতছ আমার প্রদেষ্ঠাতন। আপনারা 
যা কতরতছন, করতছন সবই আমাতদর প্রদেষ্ঠান ও খদশতক সাহাতযযর জতেই। 
আমার সম্মাদনে অ্দেদথ আবু আহমদ আব্দুিাহতক ধেবাদ খদবার খকান োষা 
আমার জানা খনই। খপ্রদসতডন্ট যাতক অ্দেনদন্দে কতরন, যার প্রশিংসা কতরন, োর 
বযাপাতর আদম আর দক বেব। দেদন আমাতক দবদস্মে, অ্দেেূে কতরতছন। আদম 
ধেবাদ দদদে ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদাতক। োরাই এই সম্মাদনে খমহমানতক 
এ াতন এতনদছতেন। আদম মতন কদর, এই রোে ঘটনার বযাপাতর োর খয 
দূরদৃদষ্ট ও সূক্ষ্ম দবতিষি খদ োম, োতে আদম নই, পুতরা খদশই উপকৃে হতব। 
আিাহ োতক এবিং আমাতদর সবাইতক সাহাযয করুন।’ থামে ড. মাহজুন 
মাজহার।  

ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদার খিাত -মুত  িবি ও আনতন্দর দমশ্রি। আর 
েরূিী সাদহবা সাদবতের সুন্দর মু  অ্পার মুগ্ধোে আরও অ্পরুপ হতে উতেতছ। 
অ্পেক দৃদষ্টতে খিতে থাকা োর মুগ্ধ দৃদষ্ট খথতক শ্রো, সম্মাতনর খযন বো ছুটতছ 
আহমদ মুসার প্রদে। উজাড় কতর দদতে খযন োর হৃদেতক। দনবিাক খস।  
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‘দুিঃদ ে, ঘটনা যা নে ো বো সুদবিার নে, দবব্রেকর। আদম যদদ 
উতি তযািয দকছু কতর থাদক, বতে থাদক, োর সব কৃদেত্বই আিাহর, আমার 
রষ্টার। আমাতদর োন, বুদে, খমধা, শদে যাতক আমাতদর বদে, ো আমাতদর নে, 
আিাহর খদো। সুেরািং প্রশিংসা আমাতদর োিঁরই করা উদিে।’ বেে আহমদ 
মুসা। 

‘ধেবাদ স্যার, এটাও আমাতদর জতে বড় দশযা। মতন রা ব স্যার। 
আমরা উদে।’  

বতে উতে দািঁড়াে দডদজদপ মাদহর হারুন।  
োরপর আহমদ মুসার দদতক হাে বাদড়তে দদতে হ্ান্ডতশইক করতে 

করতে বেে, ‘স্যার, আমার অ্দফতস, আমার বাদড়তে আপনাতক ওতেেকাম। 
আর আপনার সাতথ খযািাতযাি রা ার অ্নুমদে দদন স্যার।’  

‘ধেবাদ অ্দফসার! ড. আজদার কাতছ আমার খটদেতফান নাম্বার 
পাতবন। আর আমার খিতে আপনাতকই আমার খবদশ দরকার হতে পাতর।’ 
আহমদ মুসা বেে।  

‘খস হতব আমার খস োিয স্যার।’ বতে সাোম দদতে দডদজদপ মাদহর 
হারুন ঘুতর দািঁড়াে যাবার জতে।  

ড. আজদা োড়াোদড় উতে এতস আহমদ মুসার খটদেতফান নাম্বার খে া 
একটা স্লীপ দডদজদপ মাদহর হারুতনর হাতে েুতে দদে।  

ধেবাদ ড. আজদা।’ কািজদট হাতে দনতে বেে দডদজদপ মাদহর হারুন।  
পুদেশ অ্দফসাররা খবদরতে খিে ঘর খথতক।  
‘সাহাব, আজদা খোমাতদর নাস্তা করা হেদন দনশ্চে? খোমরা খো  ুব 

সকাতে খবদরতেছ।’ পুদেশ অ্দফসাররা খবদরতে খযতেই বেে ড. মাহজুন 
মাজহার।  

‘দেক, নাস্তার কথা আমাতদর খ োেই হেদন। েতব এ দনতে বযস্ত হতবন 
না।’ বেে ড. সাহাব নুরী সপ্রদেে কতে।  

‘আমরাও নাস্তা কদরদন। দেক আতছ, িে ওপতর যাই।’ বেে ড. মাহজুন 
মাজহার। 
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‘নাস্তা দেদর হতে বাবা। আদম একবার ওপতর দিতে খদত  এতসদছ।’ 
বেে সাদহবা সাদবে।  

আহমদ মুসা বেে, ‘নাস্তার েুদকি সমে এ নও হেদন। ৯টা বাজতে 
এ নও অ্তনক সমে বাদক। আদম কািজ পড়া খশষ করতে পাদরদন।’  

ঘদড়র দদতক োদকতে ড. মাহজুন মাজহার বেে, ‘হ্ািঁ, দেক োই। ৯টা 
বাজতে এ নও আধা ঘণ্টা বাদক।’  

থামে একট,ু আবার বে সাদহবা সাদবতের দদতক োদকতে, ‘মা, ওতক 
োদডতে দনতে যাও। আমরা আসদছ। একসাতথ নাস্তা করব।’  

সাদহবা সাদবে  ুদশতে উজ্জ্বে হতে কতেক ধাপ আহমদ মুসার দদতক 
এদিতে বেে, ‘স্যার, আসুন।’  

আহমদ মুসা উতে দািঁড়াে।  
দু’জন এতিাতে শুরু কতরতছ দু’েোে উোর দসিঁদড়র দদতক।  
ড. আজদা ডাকে সাদহবা সাদবেতক।  
‘এক্সদকউজ দম!’ বতে ছুতট এে সাদহবা সাদবে ড. আজদার কাতছ। ড. 

আজদা োতক কাতন কাতন দকছু বেে, ‘রাঙা’ হতে খিে সাদহবা সাদবতের মু । 
‘ওতক!’ বতে ছুতটই আবার দফতর খিে আহমদ মুসার কাতছ।  

দু’জতন আবার হািঁটতে োিে দসিঁদড়র দদতক।  
সামতন হািঁটতছ সাদহবা সাদবে।  
ঘাড় দফদরতে সাদহবা সাদবে বেে, ‘স্যার, একটা কথা বদে?’  
‘বেুন।’ বেে আহমদ মুসা।  
‘বািঃ আবার আপদনতে উেোম! ে ন োদডতেই খো আমাতক েুদমতে 

নাদমতেতছন।’ বেে সাদহবা সাদবে। োর মুত  দুষ্টদুমর হাদস।  
‘বতেদছ নাদক! দেক আতছ, দক বেতব বে।’ দনদবিকার কতে বেে আহমদ 

মুসা।  
‘আদম বেতে িাদে, দবশ্বদব যাে িদরত্র ‘শােিক খহামস’, ‘রদবনহুড’ 

খযমন োতদর আসে নাম নে, খেমদন ‘আবু আহমদ আব্দুিাহ’ ও ‘ াতেদ 
 াকান’ খকানটাই আপনার আসে নাম নে!’ সাদহবা সাদবে বেে।  
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‘‘শােিক খহামস’ ও ‘রদবনহুড’ খসই খোকতদর আসে নাম দছে দকনা 
আদম জাদন না। দকু  আমাতক খোমার সতন্দহ হওোর কারি?’ বেে আহমদ 
মুসা। োর খিাত  দকছুটা দবস্মে।  

‘দডদজদপ সাতহব আপনার নাম বেতেন  াতেদ  াকান, আর আমাতদর 
কাতছ আপনার নাম আবু আহমদ আব্দুিাহ। োর মাতন, েুরতকর ওমাথা খথতক 
এমাথাে এতসই আপদন নাম পাতটতছন োহতে ওমাথাতেও আপদন নাম 
পাতটতছন?’ সাদহবা সাদবে বেে।  

‘িমৎকার যুদে দদতেছ সাদহবা সাদবে। খোমার ওকােদে পড়া দরকার 
দছে।’ বেে আহমদ মুসা। োর মুত  এবার স্পষ্ট হাদস।  

‘কথা অ্ে দদতক খঘারাতবন না দপ্লজ স্যার, আমার কথার জবাব দদন।’ 
সাদহবা সাদবে বেে।  

‘েুদম একটা জদটে প্রশ্ন কতরছ। প্রশ্নদটর উত্তর খদো এ ন সিব নে।’ 
বেে আহমদ মুসা।  

‘জদটে প্রশ্ন? আসে নাম বো জদটে হতব খকন? আদম এ যুদে মানদছ 
না।’ সাদহবা সাদবে বেে। হােকা খজদ ফতুট উেে সাদহবা সাদবতের কতে।  

‘জদটেো আতছ। অ্তনক সমে নানা কারতি নাম খিাপন করতে হে। 
মাতন এটা খেমনই একটা সমে।’ বেে আহমদ মুসা। িিীর কে োর।  

সাদহবা সাদবে খপছন দদতক দফতর আহমদ মুসার দদতক োকাে। আহমদ 
মুসাতক খবাঝার খিষ্টা করতছ খযন।  

‘দেক আতছ, এই সমতের জতে মানোম, সব সমতের জতে নে।’ 
সাদহবা সাদবে বেে। োর মুত  হাদস।  

োরা োদড রুতম খপ িঁতছ দিতেদছে।  
আহমদ মুসা োর আতির খিোতরই বসে।  
‘স্যার, আপদন একটু বসুন, আদম আসদছ।’ বতে ছুতট খবদরতে খিে ঘর 

খথতক সাদহবা সাদবে।  
আহমদ মুসা ‘েযান টাইম’ আতিই পতড়দছে। এবার েযাতনর আতরকদট 

বড় পদত্রকা ‘েযান-এক্সতপ্লারার’ খটতন দনতে োতে মতনাতযাি দদে।  
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একসমে ঘতর পাতের শতব্দ মু  েুেে আহমদ মুসা। খদ ে সাদহবা 
সাদবেতক নেুন রূতপ। পরতন হােকা সবুজ সােওোর এবিং খসই হােকা সবুজ 
ফেুহাো কাদমজ। একই রতঙর ওড়না মাথা ও িাতে খপিঁিাতনা। নেুন খপাশাতকর 
ওপর আহমদ মুসার খিা  আটতক দিতেদছে।  

‘স্যার খকমন োিতছ বেুন।’ মু  েরা হাদস দনতে বেে সাদহবা সাদবে।  
‘একজন মুসদেম খমতের মে োিতছ।’ বেে আহমদ মুসা িিীর কতে।  
‘োর মাতন, আতি আদম মুসদেম খমতে দছোম না?’ বেে সাদহবা সাদবে 

প্রদেবাতদর কতে।  
‘েুদম মুসদেম দছতে, দকু  মুসদেতমর খমতে দছতে না।’ আহমদ মুসা 

বেে।  
‘ইসোতমর দক খকান কোেসাদর খড্রসতকাড আতছ?’ দজোসা সাদহবা 

সাদবতের। খস আহমদ মুসার মুত ামুদ  এতস বতসতছ।  
‘‘খড্রস খকাড’ বেতে অ্তনকটা ইউদনফমি খড্রস খবাঝাে। খস রকম খকান 

খড্রস খকাড ইসোতম খনই। ইসোম একটা দপ্রদন্সপাে বতে দদতেতছ। বতেতছ, 
খমতেতদর োতদর খস ন্দতযির স্থানগুতোতক খঢতক রা তে হতব।’ বেে আহমদ 
মুসা।  

সাদহবা সাদবতের মু টা একটু রাঙা হতে উেে। একটু োবে। বেে, 
‘এই হুকুম খছতেতদর ওপর খনই খকন?’  

‘খছতেতদর সেতকিও বো হতেতছ। োতদর খপাশাক হািঁটুর ওপতর উেতে 
পারতব না। েতব ‘খস ন্দতযির স্থানগুতো ঢাকতে হতব’-এই ধরতনর দনতদিশ 
খছতেতদর খযতত্র খনই।’ আহমদ মুসা বেে।  

‘এই দনতদিতশর কথাই আদম বেদছ স্যার। এমন দনতদিশ মাত্র খমতেতদর 
খযতত্র আসতব খকন?’ বেে সাদহবা সাদবে।  

‘এর পতয অ্তনক যুদে, অ্তনক কথা আতছ। আদম মাত্র একটা সহজ 
যুদের কথা বেব সাদহবা।’  
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বতে একটু খথতমই আবার বো শুরু করে, ‘সুন্দর ও মূেযবান দজদনস 
আড়াে করতে হে অ্তের নজর খথতক। কারি, অ্তের খোে অ্নতথির সৃদষ্ট করতে 
পাতর। খমতেরা বা খমতেতদর খস ন্দযি খেমদন একটা বস্তু যা আড়াে করতে হে।’  

‘যুদেটা বুঝোম স্যার। দকু  খছতেতদর খস ন্দযি আড়াে করতে হতব না 
খকন? ো দক খোতের বস্তু নে?’ বেে সাদহবা সাদবে।  

‘খোমার প্রশ্ন  ুবই সিংিে সাদহবা সাদবে। দকু  সমস্যা হতো, পুরুষরা 
দনতজতদর রযা করতে পাতর, খমতেরা োতদর রযা করতে পাতর না। আতরকটা 
বড় দবষে হতো, খমতেরা এই দবষতে পুরুষতদর ওপর আিমিাত্মক নে। অ্োে 
জীবজিতেও খদ তব, এটাই সেয। প্রকৃদেিেোতবই খমতে প্রজাদে এই খযতত্র 
নন-এযাতগ্রদসে, সিংরযিবাদী। অ্েদদতক এতযতত্র পুরুষরা এতকবাতরই উতটা। 
নারীরা, নারীতদর খস ন্দযি পুরুষতদর শুধু আিমি নে, োতোতেতন্সরও দশকার 
হে। প্রািীন, আধুদনক সব ইদেহাস এ ধরতনর ঘটনাে েরপুর। সুেরািং নারী ও 
নারীর খস ন্দযি প্রতোজন অ্নুযােী আড়াে করা োতদর এবিং সমাতজর জতে 
কেযািকর।’ বেে আহমদ মুসা।  

‘আপনার সব যুদে মানোম স্যার। দকু  সব মানুষ  ারাপ নে, বরিং 
খবদশরোিই োতো। ইদেহাস এরও সাযী। োহতে দকছু  ারাপ খোতকর কারতি 
খমতেতদর জতে এে আতোজন করতে হতব খকন?’ সাদহবা সাদবে বেে।  

‘দনতজতদর দনেন্ত্রতি রা তে পাতর এমন োতো মানুষ অ্তনক আতছ, 
আবার অ্তনতক আতছ যারা সুতযাি ও সাহতসর অ্োতব োতো থাতক, দকু  শেোন 
খযতহেু আতছ, শেোনী প্রবিো খথতক খকান মানুষই মুে নে। এই কারতিই 
আিাহ সাবধান হওোর দবধানতক সাধারি কতর দদতেতছন। এ দবধাতনর 
খয দেকোর আতরকটা দৃষ্টান্ত খদ , খিার সমাতজর ক’জন, অ্পরাধী সমাতজর 
ক’জন, দকু  খদ , সাধারিোতব সবার জতে আইন দেদর হতেতছ। আইন 
সবাইতকই পাহারা খদে। খমতেতদর খস ন্দযি আড়াতের বযাপারটাও এরকমই।’  

আহমদ মুসা কথা খশষ করে।  
দকু  খকান কথা এে না সাদহবা সাদবতের কাছ খথতক। োবদছে খস। োর 

িঞ্চে খিা  দু’দটতে অ্তনক প্রশ্ন। বেে, ‘স্যার, আপদন যা আমাতক বেতেন, 
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আমার ২৪ বছর বেতস, আমার বাবা ো আমাতক বতেনদন খকন? আমার বাবার 
মে োত া বাবা খো এটা বতেন না! খকন বতেন না? োন-দশযাে োরা খো 
সমাতজর শীতষি!’  

‘সাদহবা সাদবে, দবষেটা বুঝতে সমাজ-সেযোর িেীতর আমাতদর 
প্রতবশ করতে হতব। সেযো-সিংকৃদের একটা িদরত্র আতছ। খয জাদে রাজননদেক, 
সামদরক, অ্থিননদেক দদক দদতে য ন শীতষি খপ িঁতছ, ে ন িারপাতশ অ্েজাদের 
ওপর প্রেযয বা পতরাযোতব োর রাজননদেক আদধপেয প্রদেদষ্ঠে হে। প্রেযয 
ও পতরাযোতব ে ন আদধপতেযর অ্ধীন জাদেগুতোর জীবতন 
আদধপেযকারীতদর দশযা-সিংকৃদেই প্রোবশীে হতে থাতক। খসটাই হতেতছ 
আমাতদর জীবতন, মুসদেম খদশগুতোতে। এটা আদধপেযবাদী দশযা-সিংকৃদের 
প্রবে খরাে। এই খরাতেই খেতস যাতে সবাই। এককোতব বাবাতদর খকান খদাষ 
খনই।’ আহমদ মুসা বেে।  

‘খরাে আপনাতক োসাতে পাতরদন খকন?’ দজোসা সাদহবা সাদবতের।  
‘িাইদন বতে।’ আহমদ মুসা বেে।  
সাদহবা দকছু বেতে যাদেে। োদডতে প্রতবশ করে ড. আজদা। বেে, 

‘নাস্তা খরদড। সবাই নাস্তার খটদবতে খিতছ।’  
‘িেুন স্যার।’ উতে দািঁড়াতে দািঁড়াতে সাদহবা সাদবে োড়া দদে আহমদ 

মুসাতক।  
নাস্তার খটদবতে সবাই বসে।  
সাদহবা সাদবতের দদতক োদকতে ড. মাহজুন মাজহার দকছুটা দবস্মে দনতে 

বেে, ‘সাদহবা সাদবে মা, জতন্মর পর এই প্রথম খোমাতক এই খপাশাতক 
খদ োম। হোৎ এই খপাশাক?’  

‘বাবা, আদম মুসদেম খমতে হতেদছ। খদড় দু’ঘন্টাে বাবা আদম স্যাতরর 
কাতছ অ্তনক দকছু দশত দছ। আরও দশ তে িাই বাবা।’ বেে সাদহবা সাদবে।  

‘ধেবাদ মা। আদম ও খোমার মা একসাতথ খোমাতক দনতে এই ধরতনর 
কতেক খসট খপাশাক দেদর কতর দদতেদছোম। খবাধহে খপাশাকগুতো পরাই 
হেদন।’ বেে মাহজুন মাজহার।  
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‘হ্ািঁ, বাবা ে ন খপাশাক দেদর হতেদছে, দকু  মন দেদর হেদন।’ খহতস 
বেে সাদহবা সাদবে।  

ড. মাহজুন মাজহাতরর খোিঁতটও দমদষ্ট হাদস। বেে, ‘মনটা দেদর হতো 
ক ন মা?’  

‘আজদা দকছুযি আতি আমাতক বেে, আমাতদর খমহমান এ ধরতনর 
খপাশাক পছন্দ কতরন না, আর এ খপাশাক পতরই েুদম োর সামতন ঘুরছ। আদম 
ওতক দনতে ওপতর এোম। এতসই খপাশাক পাতট খফেোম। দকু  মনটা পাতট 
দদতেতছন উদন।’ বেে সাদহবা সাদবে। োর মুত  আতবি-রাঙা হাদস।  

‘পাতট দদতেতছন? মন দক দু’এক দমদনতট পাটাবার দজদনস?’ বেে ড. 
আজদা। োর খোিঁতট দুষ্টুদমর হাদস। মতন হে খোিঁতটর খপছতন খযন আরও কথা 
আতছ।  

‘দক বে আজদা! এক পেতকর খদ া, একটা কথাতেও মতন ওেট-পােট 
ঘতট খযতে পাতর।’ সাদহবা সাদবে বেে।  

ড. আজদা দকছু বোর জতে মু   ুতেদছে। দকু  োর আতিই ড. মাহজুন 
মাজহার বেে, ‘আেহামদুদেিাহ, এটাই খহাক। মতন হতে, আমার মতনর একটা 
অ্বযে িাওো খযন পূরি হতো। এ িাওোটা আমার কাতছও খযন  ুব স্পষ্ট দছে 
না। আজ খোমাতক এই সুন্দর খপাশাতক খদত  মনটা য ন আমার  ুদশতে েতর 
খিতছ, ে ন বুঝতে পারদছ, আমার মন এটাই িাইতো।’  

‘ধেবাদ বাবা।’ বেে সাদহবা সাদবে।  
‘ধেবাদ আমাতক নে মা, কৃেে হও আবু আহমদ আব্দুিাহর কাতছ। 

উদন খযন এক পরশমদি। ওনার পরতশ ঘটনা পাতট যাে, মানুষও পাতট যাে।’  
আহমদ মুসার খিাত -মুত  অ্স্বদস্ত। বেে, ‘িরম সুন্দর নাস্তা দকু  আমরা 

নষ্ট কতর খফেদছ।’  
‘স্যদর, দেক বতেতছন জনাব আব্দুিাহ। আসুন আমরা শুরু কদর।’  
বতেই খপ্লট খটতন দনতে কািঁটা িামি হাতে দনে ড. মাহজুন মাজহার।  
সবাই নাস্তার দদতক মতনাতযাি দদে।  
নাস্তা খশতষ সবাই কদফ  াতে ড্রইিং রুতম খসাফাে দফতর দিতে।  
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ড. আজদা িারদদতক িাইে। খদ ে, সাদহবা সাদবে খনই। কদফ খো দনে 
খস। খকাথাে খিে কদফ দনতে?  

কদফ হাতে দনতেই  ুিঁজতে খবরুে সাদহবা সাদবেতক ড. আজদা।  
সাদহবা সাদবেতক খপে ড. আজদা ড্রইিং রুতমর পাতশর একটা ঘতর।  
সাদহবা সাদবতের হাতে কযাতমরা। কদফটা োর োণ্ডা হতে ঘতরর একটা 

খটদবতে।  
‘খোর হাতে এ সমতে কযাতমরা! কযাতমরা দনতে দক করদছস?’ ড. আজদা 

বেে। 
‘খোমাতদর খমহমান, বাবার পরশমদির কতেকটা ছদব দনোম এই 

জানাো দদতে। দপ্লজ, েুদম ওতক দকছু বতো না।’ বেে সাদহবা সাদবে।  
জানাোর দদতক এদিতে ড. আজদা খদ ে, সদেযই জানাো দদতে আহমদ 

মুসাতক সম্মু  খথতক খদ া যাতে।  
দফতর দািঁড়াে ড. আজদা সাদহবা সাদবতের দদতক। দবস্মে োর খিাত । 

বেে, ‘দক সাদহবা, পরশমদি স্পশি কতর খফেে নাদক!’  
‘দবদ্রূপ কতরা না আজদা। এই স্পশি আমার মে খমতেতদর সারা জীবতনর 

িাওো হতে পাতর।’ বেে সাদহবা সাদবে। োর কে িিীর, আতবতি োদর।  
ড. আজদা দু’ধাপ এদিতে সাদহবা সাদবতের কািঁতধ হাে খরত  দরদেরা 

কতে বেে, ‘আদম দবদ্রূপ কদরদন সাদহবা, আমার কথা েুদম বুতঝছ?’  
সাদহবা সাদবে জদড়তে ধরে ড. আজদাতক। বেে, ‘এসব কথা থাক। 

িে ড্রইিংতে যাই। আমাতদর আসাটা ‘অ্ড’ হতে খিতছ।’  
ড. আজদা ও সাদহবা িেে ড্রইিংতের দদতক। 
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৫ 
বারবার হােঘদড়র দদতক োকাদেে ওরাদন্ত ওরারেু। োর খিাত -মুত  

অ্নধযি োব। স্বাোদবকোতব কথা বতে খিতেও োর অ্দস্থরো কারুরই নজর 
এড়াবার কথা নে।  

দবষেটা েযয কতর মুত  হাদস খটতন দমহরান মুতসি মাদসস দনতজর 
হােঘদড়টা খদত  দনতে বেে, ‘দম. ওরাদন্ত ওরারেু, এ ন মাত্র খোর খপ তন 
পািঁিটা। ওরা েযান খথতক যাত্রা কতরতছ ৪টাে। রাস্তাে কতেক জােিাে খিদকিং 
আতছ। ওতদর ইজদডর এতস খপ িঁছতে খসাো ঘণ্টা োিতবই। দিদন্তে হবার খকান 
কারি খনই।’  

ইজদডর শহরদট আতমিদনোর োতিাো েুদকি প্রতদশ ইজদডর-এর 
রাজধানী। মাউন্ট আরারাে পবিেদট এ প্রতদতশই অ্বদস্থে। ইজদডর শহরদট 
মাউন্ট আরারাে খথতক প্রাে ৪০ দকতোদমটার উত্তর-পূতবি অ্বদস্থে। এ ান খথতক 
আতমিদনো সীমান্ত মাত্র ১৫ দকতোদমটার দূতর।  

দমহরান মুতসি মাদসতসর কথা খশষ হতেই ওরাদন্ত ওরারেু বেে, ‘ওরা 
ক ন আসতব এ দনতে আমার খকান দিন্তা খনই। উদিগ্ন আদম মাউন্ট আরারাতের 
ডকুতমন্ট দনতে। ডকুতমন্টদট ক ন আমাতদর হাতে খপ িঁছতব, এ দনতেই আমার 
অ্দস্থরো। আপদন জাতনন দম. দমহরান মাদসস, দুেিে এই মানদিত্রদট হাতে পাওো 
আমার কে বছতরর সাধনা।’  

ওরাদন্ত ওরারেু ‘োোর অ্ব খনাহা’স খহাদে আকি’ গ্রুতপর খপ্রদসতডন্ট। 
এই গ্রুপতক সিংতযতপ ‘খহাদে আকি গ্রুপ’ বো হে। সাধারি মানুতষর কাতছ এরা 
পেিম্বর নুহ-এর স্মদৃেধে মাউন্ট আরারাতের েে বতে পদরদিে। এতদর কাতছ 
‘মাউন্ট আরারাে’ খদবো, এই মাউন্ট আরারাতের প্রদে এতদর এে েদের 
আদধকয, এটাই মানুষ জাতন। এই জানার আড়াতে এই গ্রুপ আসতে একদট 
েেিংকর খোেী িি। খোে খথতকই এই গ্রুতপর জন্ম। একটা খোক-দবশ্বাতসর এর 
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উত্তরসরূী। শে শে বছর ধতর বিংশ-পরেরাে এক খশ্রিীর দবতশষ কতর আরারাে 
আতমিনীে  ৃোনতদর মতধয এ দবশ্বাস িতে আসতছ খয, হযরে নুহ আ.-এর 
খন কাে টন টন স্বিি দছে। নুহ আ. –এর একজন েে অ্দে পুরােন ধমিােতের 
একজন খসবক এই টন টন স্বিি খন কাে েুতেদছে হাদের দপতে কতর। প্লাবন খশষ 
হবার পর খসই আবার স্বিি নাদমতে দনতে পাহাতড়র বড় গুহাে খরত দছে 
সামদেকোতব। খবাধহে খেতবদছে, সব দেক-োক কতর স্বতিির োণ্ডারতক আবার 
ঐ ধমিশাোে দফদরতে দনতে যাতব। দকু  প্লাবতন ধমিশাোদট সেূিি দনদশ্চহ্ন হওোে 
খস স্বিিোণ্ডারতক গুহা খথতক আর দনতে যােদন। খস খেতবদছে, স্বিিোণ্ডার পদবত্র 
পবিতের গুহাে থাকতব, এটাই খবাধহে আিাহর ইো। খসই খথতক স্বতিির খসই 
অ্েুে োণ্ডার পবিতের খসই গুহাতেই আতছ। ‘খহাদে আকি গ্রুপ’ খসই স্বতিিরই 
োোশ করতছ বহু বছর ধতর। দকু  গুহাদটর সন্ধান োরা পােদন। মাউন্ট 
আরারাতের দুই শৃতঙ্গর মাঝ াতন খয াতন নুহ আ.-এর খন কা প্লাবতনর পর েযান্ড 
কতরদছে, োরই আতশপাতশ খকান বড় গুহাে স্বিিোণ্ডার রতেতছ। দকু  মাউন্ট 
আরারাতের বরফ প্রাে দেনশ’ ফতুটর মে িেীর হওোে গুহা দিদহ্নে করা খযমন 
কদেন, গুহাগুতোর খেেরটা োোশ করা আরও কদেন। সবতিতে বড় খয মুশদকতে 
োরা পতড়তছ খসটা হতো, ১৮৪০ সাতের েোবহ েূদমকতে পাহাতড় দবরাট 
পদরবেিন আতস এবিং অ্তনক গুহা বন্ধ হতে যাে। স্বিিোণ্ডাতরর গুহা অ্নুসন্ধানও 
কদেন হতে যাে। প্রতোজন পতড় েূদমকে-পূবি সমতে পবিতের গুহাগুতোর অ্বস্থান 
জানা। এই েথয োতের জে ‘খহাদে আকি গ্রুপ’ হতে হতে ছুতট খবড়াে। 
অ্েদদতক দমহরান মুতসি মাদসস ‘সান অ্ব খহাদে আরারাে’ (Son of Holy 
Ararat- SOHA) সম্প্রদাতের খপ্রদসতডন্ট।  ুব প্রািীন এই সম্প্রদাে। সমতের 
পদরবেিতন সম্প্রদাতের নামদট অ্দেন্ন থাকতেও সম্প্রদােদটর প্রকৃদে পাতট খিতছ। 
প্রািীনকাতে সম্প্রদােদট ধমিেীরু মানুতষর প্রদেষ্ঠান দছে। সকে প্রকার দহিংসা-
দবতিষ ও দবষময দিন্তার বাইতর দছে। মধযযতুি খসাহা (SOHA) সম্প্রদাে 
রাজননদেক প্রদেষ্ঠাতন পদরিে হতো। োরা দাদব েুেতো, মাউন্ট আরারাে 
আতমিদনোর এবিং আতমিদনো মাউন্ট আরারাতের। োতদর কাতছ মাউন্ট আরারাে 
খদবো, খস খদবোর সৃদষ্ট আতমিদনো। োরা বেে, খস োিয খদবো মাউন্ট 
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আরারােতক বাদ দদতে আতমিদনোর অ্দস্তত্ব কল্পনাই করা যাে না। এই সব কথা 
ও দাদব সামতন এতন ‘খসাহা’ সম্প্রদাে দহিংসাত্মক এক সন্ত্রাসী আতন্দােন শুরু 
করে, নুহ ও খজসাতসর খহাদে েযান্ড আতমিদনো ও খহাদে মাউন্ট আরারাতের 
জতে হেযা-েেুনতক োরা পুিয বতে মতন করে। োতদর এই হেযা ও সন্ত্রাতসর 
দশকার হতো েুদকি মুসদেম জনসাধারি। এরই অ্িংশ দহতসতব ‘খসাহা’রা প্রথম 
দবশ্বযুে িোকাতে েুরতকর দবরুতে রাদশোতক সাহাযয-সহতযাদিো করার ষড়যন্ত্র 
কতর। এরই জবাতব েুরক ‘খসাহা’ নাতমর আতমিনীে েুদকি নািদরকতদর দবরুতে 
প্রদেতরাধমূেক পদতযপ গ্রহি কতর। এতকই আতমিদনো ও পদশ্চমী দমত্ররা 
আতমিনীে িিহেযা নাম দদতেতছ। পতর আতমিনীে সরকার খসাহাতদর দবরুতে 
 ড়িহস্ত হে। এইোতব ‘খসাহা’খদর আতন্দােন দস্তদমে হতে খশষ পযিন্ত অ্দস্তত্বহীন 
হতে পতড়। দকু  আধুদনককাতে এতস ‘খহাদে আকি গ্রুপ’-এর উকাদন এবিং অ্তঢে 
অ্থি-সাহাতযয ‘খসাহা’রা আবার সদিে হতে উতেতছ। উেতের স্বাথি উোতর দুই 
গ্রুতপর মতধয একটা আন-খহাদে সেকি িতড় উতেতছ। খসাহারা িাে, েুরতকর 
ইজদডর, কারস, অ্যাদগ্র ও েযান প্রতদশসহ মাউন্ট আরারােতক আতমিদনোর সাতথ 
এক কতর খফেতে। এতে মাউন্ট আরারাে আতমিদনোর এবিং আতমিদনো মাউন্ট 
আরারাতের এই আবহমান েযয োতদর হাদসে হতব। অ্েদদতক খহাদে আকি গ্রুপ 
িাতে, দনরপদ্রতব, খকান বািঁধা-দবপদত্ত, নজরদাদর ছাড়া মাউন্ট আরারাতে 
স্বিিোণ্ডাতরর সন্ধান করতে। খিাটা এোকা দবতশষ কতর মাউন্ট আরারাে েুদকি 
দসতের প্রেযয দনেন্ত্রতি থাকাে স্বিিোণ্ডাতরর সন্ধান করা প্রাে অ্সিব হতে 
পতড়তছ। মাউন্ট আরারাে আতমিদনোর অ্িংশ হতে এই অ্সুদবধা থাকতব না। ে ন 
মাউন্ট আরারােতক দবেক ানার মে বযবহার করা যাতব এবিং মাউন্ট আরারাতের 
স্বিিোণ্ডার হাতের মুতোে এতস যাতব।  

‘মাউন্ট আরারাতের হাজাতরা মানদিত্র আতছ।  ুব দবস্তাদরে,  ুব সূক্ষ্ম 
মানদিত্রও রতেতছ। দকু  সব বাদ দদতে ঐ দবতশষ মানদিত্রটা খকন এে জরুদর দম. 
ওরাদন্ত ওরারে?ু’ বেে দমহরান মুতসি মাদসস  ওরাদন্ত ওরারেুর কথা খশষ 
হতেই।  
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‘আসতে ঐ মানদিত্রটা অ্দিেীে দম. দমহরান মাদসস। এক দুেিে মানদিত্র 
ওটা। বো যাে, এক উেঙ্গ মানদিত্র ওটা মাউন্ট আরারাতের।  ৃেপূবি ৫শ’ 
অ্তব্দর এক দুেিে গ্রীষ্মকাে এতসদছে। ইদেহাতসর সবতিতে বড়  রাপীদড়ে 
গ্রীষ্মকাে দছে এটা। মাউন্ট আরারাতের ১৪০০০ ফটু-খেতেে খথতক ১৭০০০ 
ফটু পযিন্ত সব সমে বরতফ ঢাকা থাতক। দকু  খসই গ্রীষ্মকাতে মাউন্ট আরারাতের 
বরতফর খেতেে ১৬০০০ দফট পযিন্ত উতে যাে। ইদেহাতস প্রথমবাতরর মে মাউন্ট 
আরারাতের ২০০০ ফটু এোকার বরফ িতে নগ্ন হতে পতড়। এরই সুতযাি খনন 
ওরাদন্ত রাজবিংতশর েৎকােীন রাজসোর দশল্প ও েূ-েেদবদ সোসদ নাইতরা 
নাদরদজোন। ইদেহাতস প্রথমবাতরর মে নগ্ন হতে পড়া মাউন্ট আরারাতের ঐ 
অ্িংতশর (১৪০০০ খথতক ১৬০০০ দফট) দবস্তাদরে মানদিত্র আিঁতকন দেদন। যাতে 
পবিতের প্রদে োিঁজ ও প্রদে গুহা শুধু নে, বড় বড় পাথতরর অ্বস্থানও খস মানদিতত্র 
দিদহ্নে হে। আর আপদন জাতনন, আমাতদর দপো নুতহর খন কা প্লাবন খশতষ 
মাউন্ট আরারাতের ১৫ হাজার ৫শ’ দফট উচ্চোে এক দিদরোিঁতজ েযান্ড 
কতরদছে। এ াতনই খন কাদট এ নও আতছ খকান গুহাে অ্থবা পাহাতড়র খকান 
ধ্বিংসস্তুতপর আড়াতে। ৫শ’  ৃেপূবি অ্তব্দ দকু  সব গুহা ও পবিতের োিঁজ সবই 
অ্যে দছে। সুেরািং নাদরদজোতনর ঐ মানদিতত্র নুতহর খন কা এবিং আতশপাতশর 
সব গুহাসহ সব গুহার অ্বস্থান জানা যাতব। আর এটা দনদশ্চে, খন কার 
আতশপাতশর খকান দনরাপদ গুহাতেই স্বিিোণ্ডার সিংরদযে রা া হতেতছ। 
মানদিত্রদট খপতে এই সব গুহার খোতকশন দহতসব-দনতকশ কতর খবর কতর খনো 
যাতব। এ াতনই মানদিত্রদটর গুরুত্ব দম. দমহরান মাদসস।’  

দীঘি বেবয দদতে থামে ওরাদন্ত ওরারেু।  
‘আপনার কথাগুতো রূপকথার মে মতন হতে।’ বেে দমহরান মাদসস।  
‘বাস্তবো অ্তনক সমে রূপকথাতকও ছাদড়তে যাে।’ ওরাদন্ত ওরারেু 

বেে।  
‘োই মতন হতে। দকু  এই দবস্মেকর মানদিতত্রর সন্ধান দক কতর 

খপতেন? জানতেন দক কতর খয, মানদিত্রদট েযান দমউদজোতমর মাউন্ট আরারাে 
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খসকশতন আতছ? আদম খো বহুবার দমউদজোতমর আরারাে খসকশতন খিদছ, দকু  
মানদিত্রদট খো খদদ দন!’ বেে দমহরান মাদসস।  

‘খস আর এক কাদহনী দম. দমহরান মাদসস। খবশ দকছুদদন আতি 
ইতেতরতেতনর খসন্ট খমরী মনোদরতে কতেকদদন দছোম। মনোদরর খজযষ্ঠেম 
ফাদার দপটার জনতক আপদন খিতনন। বেস োর ১০৯ বছর। জীবন্ত এক 
দমউদজোম দেদন। মাউন্ট আরারােতক দযশুর জন্মস্থান খবতথেতহতমর মেই েদে 
কতরন দেদন। আর মাউন্ট আরারাে সেতকি োর খিতে অ্দেে বযদে আতমিদনো 
ও েুরতক আর খকউ খনই। মাউন্ট আরারাে দবষতে োর সাতথ কতেকদদন ধতর 
আোপ কতরদছ। কথাে কথাে আদম মাউন্ট আরারাতের স্বিিোণ্ডাতরর কল্পকাদহনী 
সেতকি বতেদছোম। দেদন বতেদছতেন, এটা কল্পকাদহনী নে, দপো নুহার 
খন কার মেই বাস্তবো ওটা। েতব মা খমরীর ঐ সেদ মা খমরী মানুতষর খিা  
খথতক আড়াে কতর খফতেতছন। দপো নুহার খন কা েযান্ড করার জােিাে খযদদতক 
খন কার সামতনর দদকটা দছে, োর সামতনর এক গুহাে স্বিিোণ্ডার সিংরদযে করা 
হতেদছে। দকু  ১৮৪০ সাতের েোবহ েূদমকতের মাধযতম গুহার মু  বন্ধ হতে 
খিতছ। আদম োতক দজতেস কতরদছোম, ‘োহতে আমাতদর পদবত্র পবিতের 
আদদরূপ আর খনই। এটা েেতদর জতে এক দবরাট যদে নে দক?’ দেদন 
বতেদছতেন, ‘এটা ঈশ্বতরর ইোে হতেতছ বৎস। এ দনতে কথা খোতো না। েতব 
পদবত্র পবিতের আদদরূপ খদ তে িাইতে, োরও একটা সুতযাি ঈশ্বর খরত তছন।’ 
বতে খথতম দিতেদছতেন দেদন। ইদজতিোতর িা এদেতে দদতেদছতেন দেদন। আদম 
উদগ্রীব হতে োতক দজতেস কতরদছোম, ‘দক খসই সুতযাি, খকাথাে খসই সুতযাি?’ 
দেদন আমার দদতক খিা  েুতে োদকতেদছতেন। দস্থর দৃদষ্টতে খদত দছতেন 
আমাতক। পতর বতেদছতেন, ‘দক বেদছতে, েুদম ‘োোর অ্ব খহাদে আরারাে’-
এর খনো? হ্ািঁ, খোমার এটা জানার রাইট আতছ।’ বতে একটু িুপ খথতক দেদন 
শুরু কতরদছতেন, ‘অ্ন্তে একটা মানদিতত্র পদবত্র মাউন্ট আরারাতের আদদরূপ 
সিংরদযে আতছ। এই মানদিত্রদট দেদর হতেদছে  ৃেপূবি ৫শ’ অ্তব্দর খকান এক 
সমে। সমেদট দছে এক মাতহন্দ্রযি। য ন পদবত্র মাউন্ট আরারাে মাথাে-টুদপর 
মে আস্তরি ছাড়া সমগ্র িা খথতক বরতফর খপাশাক খঝতড় খফতে দদতেদছে, 
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খযমনটা দছে দেক প্লাবন ও প্লাবন-উত্তর দকছু সমতে। খসই সমে ওরাদন্ত 
রাজবিংতশর দবোনী সোসদ ঈশ্বরেে নাইতরা নাদরদজোন এই মানদিত্র দেদর 
কতরন।’ বতে আবার খথতম দিতেদছতেন বৃে দপটার জন। ইদজতিোতর িা’টা 
এদেতে আবার খিা  বুতজদছতেন। মানদিতত্রর কথা শুতন বুকটা আমার খোেপাড় 
কতর উতেদছে। মানদিত্রটা খকাথাে পাওো যাতব, ো জানার জতে আদম মদরো। 
আদম বেোম, ‘ঐ মানদিতত্রই পদবত্র মাউন্ট আরারাতের আদদ রূপ জানা যাতব। 
দকু  মানদিত্রদট পাওো যাতব খকাথাে?’ বৃে ফাদার আবার খিা   ুেে। োকাে 
আমার দদতক। খিাত  খসই সন্ধানী দৃদষ্ট। বেে, ‘‘োোর অ্ব খহাদে মাউন্ট 
আরারাে’ সিংিেতনর েুদম প্রধান না! হ্ািঁ, খোমাতক বো যাে। মানদিত্রদট ওরাদন্ত 
রাজবিংতশর প্রপাদটি দছে। অ্তনক রাজননদেক উোন-পেতনর মধয দদতে 
মানদিত্রদটর স্থান হে খেক-েযানেীরস্থ ঐ অ্ঞ্চতের প্রািীনেম মনোদর 
দেেদকতটপী ধমিােতে। এই যুতির এক  নন কাতজর মাধযতম দেেদকতটপী ধমিমে 
আদবষ্কেৃ হতে অ্োে সব প্রত্নতোদেক দ্রতবযর সাতথ খপাড়া খিাোিং রদযে 
মানদিত্রদটও েযান কযাদেস প্রাসাদ দমউদজোতম দনতে যাওো হে। আদম ে ন 
েযাতন দছোম। আমার মে প্রবীি ধরতনর কতেকজন িীজিার প্রদেদনদধ ও 
প্রত্নতেেদবদতক ডাকা হে মানদিত্রটাতক লযাদসফাই করার খযতত্র মোমে খদোর 
জতে। আমরা মানদিত্রদটতক মাউন্ট আরারাতের প্রািীনেম মানদিত্র দহতসতব 
অ্দেদহে কদর। এরপরই অ্দে গুরুত্বপূিি দদেে দহতসতব েযান কযাদেস 
দমউদজোতমর মাউন্ট আরারাে খসকশতন ওটা রা া আতছ। আদম আনদন্দে, 
মাউন্ট আরারাতের আদদরূতপর দনদশিন ঈশ্বর এোতব সিংরদযে করতেন।’ বৃে 
ফাদার দপটার জতনর এই কাদহনী আমার হাতে আকাতশর িািঁদ েুতে খদে। হাতে 
িািঁদ পাওোর মেই  ুদশ হই। খসই মানদিত্র দনতেই ওরা এ ন েযান খথতক 
আসতছ। আমার মন অ্দস্থর হতব না খকন বেুন?’  

‘আপনার কথা দেক ওরাদন্ত ওরারেু! সদেযই মানদিত্রদট মহামূেযবান। 
আর এ মানদিতত্রর সন্ধান পাওোর কাদহনী রূপকথাতক হার মানাে। আদম মতন 
করদছ, আমাতদর দমশন সফে হতব, দুেিে মানদিতত্রর এই সন্ধান পাওোটা োরই 
েযি।’ বেে দমহরান মাদসস।  
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‘ঈশ্বর আপনার কথাতক সতেয পদরিে করুন।’ বতে আবার হােঘদড়র 
দদতক োকাে ওরাদন্ত ওরারেু। বেে, ‘খদদর খনই, অ্ল্পযতির মতধযই ওরা এতস 
যাতব।’  

ওরাদন্ত ওরারেুর কথা খশষ হতেই বাইতরর েতন িাদড়র শব্দ খপে।  
কান  াড়া ওরাদন্ত ওরারেু এবিং দমহরান মাদসস দু’জতনরই।  
িাদড়র শব্দ োতদর বাদড়র িাদড় বারান্দাে এতস খথতম খিে।  
োফ দদতে উতে দািঁড়াে ওরাদন্ত ওরারেু ও দমহরান মাদসস দু’জতনই।  
দু’জতনই ছুটে বাইতর খবরুবার জতে। 
 
 
 
মানদিত্রদট বার বার  ুিঁতট  ুিঁতট খদ ার পর মু  েুেে দমহরান মাদসস ও 

ওরাদন্ত ওরারেু দু’জতনই।  
োকাে োরা পরস্পতরর দদতক। োতদর খিাত -মুত  দবস্মে ও আনন্দ।  
প্রথতমই মু  েুেে দমহরান মাদসস। বেে, ‘আমার অ্বাক োিতছ, খস 

সমতের দশল্পীরাও এমন দি-ডাইতমনশনাে নকশা আিঁকতে পারতো! পদবত্র 
মাউন্ট আরারাতের অ্দ্ভুে এই দি-ডাইতমনশনাে নকশা। ছদবর মেই খদ া যাতে 
সব দকছু।’  

‘ছদব কেদট ডাইতমনশনাতে ো দনতে আমার কাজ খনই দম. দমহরান 
মাদসস, আমার আগ্রহ আরারাতের সাতড় পতনর হাজার দফট খথতক খষাে হাজার 
দফতটর বরফমুে এোকা, দবতশষ কতর মাউন্ট আরারাতের পদশ্চম ঢাতের উত্তর-
পদশ্চম খকািটা। পতনর হাজার পািঁিশ’ দফট ওপতরর এই স্থাতনই প্লাবন খশতষ মহান 
দপো নুতহর খন কা েযান্ড কতরদছে। নকশার এই স্থাতন নজর কতর খদ ুন, 
পাহাতড়র এক িেীর োিঁতজ দশল্পী খন কার মে একটা স্থাপনার ওপতরর অ্িংশ 
এিঁতকতছন। খন কার খডকটা খদ া না খিতেও খদ ুন, খডতকর ওপতরর দবশাে দুই-
আকৃদের একটা স্থাপনাতক দশল্পী স্পষ্ট কতর েুতেতছন। এই স্থাপনার সামতনর 
প্রান্ত খথতক দকছুটা জােিা বাদ দদতে আরও সামতন েীতরর মে খক দিক একটা 
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দজদনসতক মাথা উিঁিু কতর থাকতে খদ া যাতে! দনশ্চে সামতনর গুহাই হতব। এর 
িারপাতশ পবিতের িাতে এবিং পবিতের  ািঁজ ও োিঁতজর খমতঝতে খদ ুন, নানা 
আকাতরর গুহাতক দশল্পী  ুব স্পষ্টোতব দিদহ্নে কতরতছন। এই গুহাগুতোই 
আমাতদর সব আগ্রহ ও আকষিতির খকন্দ্র। আকুেোতব এই গুহাগুতোর অ্বস্থা ও 
দশিনই আমরা খিতেদছ। ঈশ্বর খসটা আজ আমাতদর দদতেন। দশল্পীতক ধেবাদ 
খয, পদবত্র পবিতের নকশা আিঁকার খযতত্র এই এোকার নকশাতেই খযন নজর 
দদতেতছন খবদশ, এই এোকার নকশাতকই দেদন সবতিতে দবস্তাদরে ও দন ুিঁে 
করতে খিতেতছন। দত ুন পরু্বেতর ঢাে,  ািঁজ ও োিঁতজ পাথরগুতোর 
অ্বস্থানতকও দেদন স্পষ্ট কতর েুতেতছন। ধেবাদ দশল্পীতক। ধেবাদ ঈশ্বরতক। 
পদবত্র স্বিিোণ্ডাতরর প্রদে আমাতদর খয আকষিি, োতকও অ্নুতমাদন দদতেতছন 
দনশ্চে।’  

দীঘি বেবয দদতে থামে ওরাদন্ত ওরারেু। োর কতে উতত্তজনা এবিং 
খিাত -মুত  খোতের আগুন খযন জ্বে জ্বে কতর উতেতছ।  

‘সদেযই ঈশ্বর আমাতদর সাহাযয কতরতছন। না হতে এই দুেিে ডকুতমন্ট 
আমরা হাতে খপোম না। দকু  আসে কাজই আমাতদর বাদক। পতনর হাজার 
পািঁিশ’ দফট খেতেতের গুহাগুতোর সন্ধান আমরা খপোম, খোতকশনও জানোম, 
দকু   ুিঁতজ খবর করব দক কতর? েুদকি দসেরা খো কাউতক পাহাতড় দু’দণ্ডও 
দািঁড়াতে খদে না।’ বেে দমহরান মাদসস।  

‘খসটাই খো সমস্যা। েতব এই সমস্যা দূর করার কাজও খো আমরা শুরু 
কতর দদতেদছ। এবিং খস কাজ  ুব োতোোতবই এতিাতে। এই অ্ঞ্চতের টাতিিট 
পদরবারগুতোতক ড্রাি-বযবসাতের ফািঁতদ খফোর আমাতদর খক শে  ুবই কাজ 
দদতে। আমাতদর খদো েথয দেক দেক পাওোে পুদেশও  ুব উৎসাদহে হতে 
উতেতছ। পুদেতশর অ্দধকািংশতকই আমরা দকনতে খপতরদছ। শুধু ইজদডর 
এোকারই আড়াই হাজার পদরবাতরর দেন হাজার মানুষতক আমরা খজতে 
খঢাকাতে খপতরদছ। ইতোমতধযই এ ান খথতক বারশ’ পদরবার উতেদ হতে খিতছ। 
এই বারশ’ পদরবাতরর জােিাে আমাতদর পদরকল্পনা অ্নুসাতর নেুন বারশ’ 
পদরবারতক বসাতে খপতরদছ, যাতদর খমাট জনসিং যা পািঁি হাজার হতব। খয হাতর 
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আমাতদর কাতজর অ্গ্রিদে হতে, োতে বছর াতনতকর মতধয ইজদডর, কারস, 
অ্যাদগ্র ও েযান প্রতদশ এোকাে টাতিিতটড পদরবারগুতোতক উতেদ এবিং োতদর 
স্থাতন আমাতদর খোকতদর পুনবিাসন সিব হতব।’ ওরাদন্ত ওরারেু বেে।  

‘আদমও োই মতন করদছ। আমরা যেটা িাদে োর খিতেও কাজ দ্রুে 
হতে। দকু  আদম েে করদছ, পুরােন পদরবাতরর উতেদ আর নেুন পদরবাতরর 
পুনবিাসন সরকাতরর খিাত  না পতড় যাে।’ বেে দমহরান মাদসস।  

‘নেুন পদরবাতরর পুনিবাসন হতে এ কথা খকন বেতছন? আপদনই না 
সবদকছু কতরতছন। ইস্তামু্বে, আিংকারাসহ উত্ততরর শহরগুতোতে খয আতমিনীে 
পদরবারগুতো ছদড়তে দছদটতে আতছ, োতদর মতধয যারা খবদশ রাজনীদে সতিেন, 
োতদরতক িে দশ-পতনর বছর ধতর দদযি-পূবি ইজদডর, কারস, অ্যাদগ্র ও 
েযাতনর মে প্রতদশগুতোতে খোটার বানাতনা হতেতছ পদরকদল্পেোতব সুদনদদিষ্ট 
সব দেকানাে। খকউ বুঝতে পারতেও প্রমাি করতে পারতব না খয, অ্ে অ্ঞ্চে 
খথতক এরা এতসতছ। িে দেনদট দনবিািন দকিংবা োরও খবদশ সমতের খোটার 
োদেকাে োতদর নাম আতছ, দমউদনদসপযাে টযাক্স পদরতশাধ আতছ। অ্েএব 
েতের দকছু খনই দম. দমহরান মাদসস।’  

হাসতো দমহরান মাদসস। বেে, ‘ধেবাদ দম. ওরাদন্ত ওরারেু। কািতজ-
কেতম আমরা দেক আদছ। দকু  আসতেই খো োরা হতব নেুন। এ দবষেটা 
প্রশাসনসহ সতিেনতদর খিাত  পতড় খযতে পাতর। আদম এই েেটাই করদছ।’  

হাসে ওরাদন্ত ওরারেুও। বেে, ‘যাতদর আপদন সতিেন বেতছন, যারা 
প্রদেদিো প্রকাশ করতে পাতর, োরা হে খজতে থাকতব, নেতো উতেদ হতব 
টাকা-পেসা দনতে। সুেরািং প্রদেদিো প্রকাতশর খকউ থাকতব না দম. দমহরান 
মাদসস।’  

‘এটাই েরসা দম. ওরাদন্ত ওরারেু খয, যারা উতেদ হতে, োরা দেক 
উতেদ নে। োরা জদম ও সেতদর খিতে অ্তনক খবদশ পদরমাি খপতে দনতজরা 
সতর যাতে। সুেরািং োতদর খকান অ্দেতযাি থাকতছ না, প্রদেদিো প্রকাতশরও 
সুতযাি োই হতব না। টাকা-পেসা প্রিরু  রি হতেও অ্বাদিে পপুতেশনতক 
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এইোতব সদরতে খদোর আমাতদর খক শে  ুবই োতো হতেতছ।’ বেে দমহরান 
মাদসস।  

‘এজতে ধেবাদ দদতে হে ‘আমরা মানুষ’ নাতমর ইহুদদ এনদজওতক। 
বুদেটা ওরাই দদতেতছ। ‘আমরা মানুষ’-এর খপ্রদসতডন্ট খমাতশ অ্যাতসনাথ 
বতেদছতেন, ‘এই ধরতনর েৃিমূে পদরবেিতনর কাজ ক নও িাতের খজাতর করতব 
না, বুদে দদতে করতব। বুদের সবতিতে বড় হাদেোর হতো টাকা। খক শতে েতের 
পদরতবশ সৃদষ্ট কর, দনরাপত্তাহীনোর আেিংক ছড়াও, োরপর টাকা দাও দনরাপদ 
স্থাতন সতর পড়ার জতে। খদ তব, ওরা খোমার শত্রু হতে নে, খোমার প্রদে কৃেে 
হতে সতর যাতে, েুদম খযমনদট িাও।’ টাতিিতটড পদরবার ও খোকতদরতক ড্রাি-
বযবসাতের ফািঁতদ খফোর বুদেও ‘আমরা মানুষ’ নাতমর ঐ ইহুদদ এনদজওর কাছ 
খথতকই আমরা খপতেদছ। ধেবাদ োতদরতক। োতদর এই বুদে খমাযম অ্স্ত্র 
দহতসতব কাজ দদতে।’ ওরাদন্ত ওরারেু বেে।  

‘ঈশ্বরতক ধেবাদ। দকু  দম. ওরাদন্ত ওরারেু, একটা বড় িণ্ডতিাে খো 
খবিঁতধ খিতছ। আদরোতসর বারজাদন পদরবারতক খকন্দ্র কতর আমাতদর পদরকল্পনা 
সািংঘাদেকোতব মার খ তেতছ। আপদন জাতনন, ঐ পদরবাতরর সবতিতে সদিে 
সদস্য যুবক আো সাোহ উদেন বারজাদনতক ড্রাি-বযবসাতের ফািঁতদ খফতে খজতে 
পুতরদছ। োর দপো-মাো আতছন মতকাতে। োতদর েরফ খথতক এ নও েতের 
দকছু ঘতটদন। দকু  আো সাোহ উদেতনর খবান ড. আজদা আতেশা এতসতছ 
জামিাদন খথতক। খসই এতস ঝাতমো পাদকতেতছ। োতক ড্রাতির ফািঁতদ খফোর খিষ্টা 
করা হতেদছে। ড্রাি-ফািঁদ পাোর জে আমাতদর বােক-বাদেকা বাদহনীর একজন 
বােকতক পাোতনাও হতেদছে ড. আজদার ঘতর ড্রাি রা ার জতে। দকু  ড. 
আজদা োতক ধতর খফতে। খিাপনীেো যাতে বােকদট ফািঁস করতে না পাতর 
খসজতে থানাে দনতে যাওোর পতথ আমাতদর খোকরা বােকদটতক হেযা কতর।’  

বতে দমহরান মাদসস থামে এবিং খটদবে খথতক পাদনর গ্লাস েুতে দনে।  
‘িমৎকার কাজ কতরতছ আমাতদর খোকরা। এরপর আমাতদর দকছু 

খোক খস াতন মারা খিতছ, এই খো! এটা আদম েযান খথতকই শুতনদছ।’ বেে 
ওরাদন্ত ওরারেু।  
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দমহরান মাদসস পুতরা গ্লাতসর পাদন ঢক ঢক কতর দিতে দনতে বেে, ‘শুধু 
খোক মারা যাওো নে, খসই খোতকরা দক অ্বস্থাে দকোতব মারা খিে, ো 
অ্যাোদমিিং। আমাতদর একজন মূেযবান বােক হারাবার খশাধ খনোর জতে 
খসদদনই সন্ধযা রাতে ড. আজদাতক দকডোপ করতে দিতেদছে আমাতদর দকছু 
খোক। দেক খসসমে পুদেশ খস াতন হাদজর হে এবিং দকডোপ কতর খফরার পতথ 
আমাতদর িারজনই পুদেতশর গুদেতে মারা যাে, অ্থি পদরিে জানার পর পুদেশ 
োতদর মারার কথা নে। আমাতদর নীদে অ্নুসাতর খসদদন রাতেই ড. আজদাতক 
োর বাদড় খথতক ধতর আনার জতে দুধিষি কতেকজনতক পাোতনা হতেদছে। োরা 
সকতেই মারা পতড়। এর প্রদেতশাধ খনোর জতে শত্রুতক সমে না খদোর 
আমাতদর খয নীদে, খসই অ্নুসাতর খহাম সাদেিতসর িাদড় কতর খহাম সাদেিতসর 
ছদ্মতবতশ আমাতদর ৭জন কমাতন্ডা যাে খস াতন। ৭ জন কমাতন্ডাই মারা 
পতড়তছ। পরবেিী এই দু’ঘটনাে পুদেতশর সাহাযয আমরা পাইদন।’  

দবস্মে ফতুট উতেদছে ওরাদন্ত ওরারেুর খিাত -মুত । দমহরান মাদসস 
থামতেই খস বতে উেে, ‘খক হেযা করে োতদর? ঐ পুিঁিতক খমতেটা? ো দক কতর 
সিব?’  

‘খমতেটা নে, োতদর বাদড়তে আসা একজন খমহমান। সিবে ড. 
আজদার খকান আত্মীে।’ দমহরান মাদসস বেে।  

‘বারজাদন পদরবার ও োতদর আত্মীে-স্বজতনর সবাই খো আমাতদর 
ন দপিতি। োতদর মতধয খকউ এই অ্সাধয সাধন কতরতছ বতে খো মতন হে না।’ 
বেে ওরাদন্ত ওরারেু।  

‘আদমও বুঝতে পারদছ না দক ঘটনা। ইজদডর পুদেতশর দডওদপ  াদিকান 
খয খমতসজ আমাতদর দদতেতছন, খসটাও উতিিজনক। বতেতছন দেদন, ড. 
আজদাতদর খমহমান খোকদট সাধারি নে। রাতের শীষি পযিাতের সাতথ োর 
খযািাতযাি থাকতে পাতর।’ দমহরান মাদসস বেে।  

‘রাতের শীষি পযিাতের সাতথ োর খযািাতযাি থাকতে পাতর? োহতে খস 
খস?’ বেে ওরাদন্ত ওরারেু। উতিি োর কতে।  
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োর কথা খশষ হতেই দমহরান মাদসতসর দপএস দমহরান মাদসসতক েযয 
কতর বেে, ‘স্যার, আদরোস খথতক দম. োরদান এতসতছন।’  

‘হ্ািঁ, আমরা োতকই আশা করদছোম। দনতে এস োতক।’  
োরদান বুরাি আদরোস অ্ঞ্চতের ‘খসাহা’ প্রধান।  
দমদনট াতনতকর মতধযই োরদান বুরাি ঘতর প্রতবশ করে। দমহরান 

মাদসস ও ওরাদন্ত ওরারেু দু’জতনই স্বািে জানাে োতক।  
োরদান বুরাি দিতে দমহরান মাদসতসর সামতনর খসাফাে বসে।  
‘খসাজা আদরোস খথতক এতেন?’ দজতেস করে দমহরান মাদসস োরদান 

বুরািতক।  
‘স্যার, আদরোস খথতক েযান হতে এ াতন আসদছ স্যার।’  
‘বে দক  বর?’ দজোসা দমহরান মাদসতসর।  
‘োতো নে স্যার। খোকদট এতস সবদকছুই েণ্ডেণ্ড কতর দদতে।’ বেে 

োরদান বুরাি।  
‘খকান খোক? ড. আজদার অ্দেদথ?’ দমহরান মাদসস বেে।  
‘দেক বতেতছন স্যার! ঐ খোকদটই।’ োরদান বুরাি বেে।  
‘েণ্ডেণ্ড দক করতছ? দু’ঘটনাে আমাতদর খেরজন খোক খমতরতছ, খসটাই 

দক?’ বেে দমহরান মাদসস।  
‘শুধু এটাই নে স্যার। খোকদট খয যাদুকর। এতসই খযন সব খজতন 

খফেতছ। এতসই নাদক খস পুদেশতক জাদনতেতছ, ইজদডরসহ দদযি-পূতবির 
কতেকদট প্রতদশ খথতক খোক উতেদ কতর বাইতরর খোক এতন পুনবিাসন করা 
হতে। সবিতশতষ আমরা জানতে খপতরদছ, খস খোক োদিতেতছ বাদড় বাদড় ঘুতর 
একটা দরতপাটি দেদর করতে োতদর অ্দেতযাি সেয প্রমাতির জে।’ োরদান 
বুরাি বেে।  

োরদান বুরাতির কথা শুতন দমহরান মাদসস ও ওরাদন্ত ওরারেু দু’জতনর 
মু  কাতো হতে খিতছ। ওরাদন্ত ওরারেুর মু  খফতটই খযন দিৎকার খবরুে, ‘বেছ 
দক োরদান বুরাি? এতসই খোকটা এসব জানতে খপতরতছ?’  
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‘খসটাই খো আশ্চতযির। োরা থানাে খয খকস কতরতছ, োতেও োতদর 
এসব কথা আতছ। পুদেশ আমাতদর এটা জাদনতেতছ।’ বেে োরদান বুরাি।  

‘খোকদট খক খোমরা খজতনছ?’ দজোসা দমহরান মাদসতসর।  
‘জানা যােদন। েতব খস খয বারজাদন পদরবাতরর আত্মীে নে, এটা 

দনদশ্চে। পুদেতশর কাছ খথতকও এ বযাপাতর খকান েথয পাওো যােদন। পুদেশ 
সদস্য রদশদ দারাি দিদকৎসা দনতেন েযাতন। আর দডওদপ  াদিকান  াদিপ 
খেমন দকছু েথয দদতে পাতরনদন।’ োরদান বুরাি বেে।  

‘খকাথাে এ ন খোকদট?’ বেে ওরাদন্ত ওরারেু।  
‘িেকাে েযাতন এতসতছ। এতস এ াতনও িণ্ডতিাে পাদকতেতছ।’ 

োরদান বুরাি বেে।  
‘দক িণ্ডতিাে?’ দমহরান মাদসস বেে।  
‘িণ্ডতিাে মাতন এ াতনও আমাতদর কাতজ বািড়া খদতব বতে মতন হতে। 

আদম এ াতন রওোনা খদোর আতি পুদেশ সূতত্র জানতে পারোম, েযান কযাদেস 
প্রাসাদ দমউদজোতমর এই রাতের রোে অ্দেযাতনর ঘটনাতক খস মাউন্ট 
আরারাতের উদিধারী মাতন আমাতদর কাণ্ড বতে পুদেশতক জাদনতেতছ। আরও 
মজার...।’  

োরদান বুরাতির কথার মাঝ াতনই ওরাদন্ত ওরারেু উদিগ্ন কতে বতে 
উেে, ‘উদিধারীর কথা খস বতেতছ? জানে দক কতর আমাতদর মাউন্ট আরারাতের 
সদস্যরা উদি ধারি কতর! অ্সিব বযাপার!’  

‘খস জতেই খো খোকটা যাদুকর। আরও একটা বড় বযাপার হতো, 
েযাতনর পুদেশ সূু্তত্রই আদম জানোম, দমউদজোতম রোে এ ঘটনার দাতে 
দমউদজোতমর প্রধান খগ্রফোর হওো অ্বধাদরে দছে। দডদজদপ পুদেশ দনতে স্বেিং 
দিতেদছতেন ড. মাহজুন মাজহারতক খগ্রফোতরর জতে। দকু  খস াতনও হাদজর 
ঐ যাদুকর খোকদট ড. আজদা ও ড. সাহাব নুরীতক দনতে। খোকদট োর যুদে 
দদতে ঘটনার খমাড় এতকবাতর পাতট খদন এবিং ড. মাহজুন মাজহার দনতদিাষ হতে 
যান এবিং দমউদজোতমর হামোকারীরা দকোতব, খকান খক শতে দমউদজোতম 
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প্রতবশ কতরতছ, োরও সিাবয েথয খস পুদেশতক দদতেতছ। পুদেশ খস অ্নুসাতর 
েদন্তও শুরু কতর দদতেতছ।’  

‘অ্সিব সব কথা বেতছন দম. োরদান। দকোতব একজন খোক এোতব 
সবজান্তা হতে পাতর? পুদেশতক খদ দছ এোতব খস হাতের মুতোে দনতে খফতেতছ। 
কল্পনারও অ্েীে ঘটনা এসব।’ বেে দমহরান মাদসস।  

‘েযাতন খকাথাে উতেতছ খোকটা?’ বেে ওরাদন্ত ওরারেু।  
‘েযান দবশ্বদবদযােতের অ্ধযাপক, ড. আজদার মামা ড. সাহাব নুরীর 

বাদড়তে।’ োরদান বুরাি বেে।  
ওরাদন্ত ওরারেু োকাে দমহরান মাদসতসর দদতক। বেে, ‘এসব শুতন আর 

োে খনই দম. দমহরান মাদসস। এ ন বেুন দক করা যাে? ঐ খোকদটতক এক 
মুহূেিও বািঁদিতে রা া যাে না।’  

‘এ ন সব কাজ খছতড় ঐ খোকদটতকই খদ তে হতব। সদেযই বতেতছন, 
ওতক বািঁদিতে খরত  আমাতদর সামতন এতিাতনা সিব নে।’ বেে দমহরান মাদসস।  

‘একজতনর জতে সব কাজ বন্ধ থাকতব না। আমাতদর সব কাজই িেতব, 
িেতে হতব আরও দিগুি খবতি। এর পাশাপাদশ আমরা খোকদটতকও খদ তবা। 
আমাতদর বাছাই করা কমাতন্ডাতদরতক আজই পাোতে হতব েযাতন। দরকার হতে 
আদমও খস াতন যাতবা। েযাতন এই মুহূেি খথতকই োর ওপর খিা  রা ার বযবস্থা 
করতে হতব।’ ওরাদন্ত ওরারেু বেে।  

‘োর ওপর সাবিযদিক খিা  রা ার বযবস্থা আমরা কতরদছ। খস আদরোস 
খথতক েযাতন এতে আমাতদর দু’জন োতক অ্নুসরি কতর েযাতন এতসতছ এবিং 
োর ওপর সাবিযদিকোতব খিা  রা তছ।’ বেে োরদান বুরাি।  

ওরাদন্ত ওরারেুর মু  উজ্জ্বে হতে উেে। বেে, ‘ধেবাদ দম. োরদান 
বুরাি। আদম আনদন্দে খয, আপনারা সমতের সাতথ এতিাতেন।’  

োরদান বুরাতির কথা খশষ হতেই দমহরান মাদসস বেে, ‘োহতে এ ন 
উো যাক। আজতকই েযাতন খোক পাোতে হতব। কাতদর পাোতনা যাে, আপদনও 
োবুন। আদমও খদ দছ। সিংদিষ্ট ঘটনাগুতোর এ পযিন্তকার দবতিষতি বুতঝদছ, 
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খোকদট দবপজ্জনক। সাবধাতন এতিাতে হতব। োতক কাবু করতে, বাতি আনতে 
আরও দক করা যাে, খসসব দবকল্প দনতেও োবতে হতব।’  

‘দেক দম. দমহরান মাদসস। আপদন গুরুত্বপূিি কথা বতেতছন, খসসব দনতে 
আমাতদর োবতে হতব।’  

বতে উতে দািঁড়াে ওরাদন্ত ওরারেু।  
উতে দািঁড়াে দমহরান মাদসস।  
োরদান বুরািও। 
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৬ 
আহমদ মুসা েযান কযাদেস দমউদজোম খথতক খবদরতে িাদড় ড্রাইে কতর 

খনতম এে খেক েযাতনর েীতর। োরপর খেক ড্রাইতে উতে োর িাদড় ছুতট িেে 
দদযতি।  

খেক ড্রাইে খেক েযাতনর েীর বরাবর দেদর মতনারম সড়ক। পযিটকতদর 
অ্েযন্ত দপ্রে এই সড়ক। একদদতক পাহাতড়র খশ্রিী, োর পাদতদতশ পদরকদল্পে 
বনােতনর সবুজ-সমাতরাহ। অ্েপাতশ হ্রতদর দদিন্ত প্রসাদরে নীে-শান্ত জেরাদশ।  

এই সুন্দর সড়ক খেক ড্রাইে ধতরই এদিতে িতেতছ আহমদ মুসার িাদড়।  
ড. সাহাব নুরী, ড. আজদা ও সাদহবা সাদবেরাই আহমদ মুসাতক এতনতছ 

এই খেক ড্রাইে খদ ার জতে।  
আহমদ মুসা এতসদছে েযান কযাদেস দমউদজোম খদ তে। আসতে 

আহমদ মুসা সতরজদমতন যািাই করতে খিতেদছে মাউন্ট আরারাতের মানদিত্র 
িুদরর দবষেটা। োর সাতথ এতসদছে ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদা। আর সাদহবা 
সাদবেতক ড. মাহজুন মাজহারই পাদেতেদছে িাইড দহতসতব।  

দমউদজোতম সাদহবা সাদবেই প্রস্তাব কতরদছে খেক ড্রাইতে যাবার 
জতে। বতেদছে, এ সমে খেক ড্রাইে ফািঁকা থাতক, খবদড়তে আরাম আতছ। 
সকাতে দবকাতে খো িাদড়র হাট বতস যাে।  

ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদা দবষেটা আহমদ মুসার ওপর খছতড় 
দদতেদছে। আহমদ মুসা প্রথতম সাদহবা সাদবতের প্রস্তাতব রাদজ হেদন। দকু  খশতষ 
নাতছাড়বান্দা সাদহবা সাদবতের খজতদ আহমদ মুসা বতে, দেক আতছ, িে আতি 
দমউদজোতম যাই।  

দমউদজোতম এতস িাদড় খথতক খনতমই সাদহবা সাদবে দমউদজোতমর এক 
ড্রাইোরতক খডতক োর হাতে টাকা দদতে বতেদছে, আমরা খেক ড্রাইতে যাব, 
আপদন িাদড়তে খপেে েতর রা ুন। সকাতে খপেে খনো হেদন। 
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এর মাধযতম খেক ড্রাইতে আসা পাকাতপাে হতে যাে। আহমদ মুসাতক 
আসতে হে খেক ড্রাইতে।  

দকু  খেক ড্রাইতে যাত্রা কতর কতেক িজ খযতেই একটা মারাত্মক ঘটনার 
মুত ামুদ  হে োরা।  

িাদড় ড্রাইে করদছে আহমদ মুসা।  
ড্রাইে কতর কতেক িজ খযতেই আহমদ মুসার জযাতকতটর বুক পতকতট 

গুিঁতজ রা া কেতমর মাথা খথতক  ুব ধীরেতে দবপ দবপ শব্দ খবদরতে আতস এবিং 
একটা োে দসিোে আসতে শুরু কতর।  

িমতক উতেদছে আহমদ মুসা। একসাতথই োর সারা খদতহর রে 
কদিকাে একটা দবদুযৎ িমক খ তে যাে।  

খিাত র পেতক আহমদ মুসা িাদড় রাস্তার দকনারাে ঘুদরতে খনে। রাস্তার 
দকনারাে দিতে একটা হাডিতব্রক কতষ আহমদ মুসা। দ্রুে কতে আতদতশর স্বতর 
বতে, সবাই োড়াোদড় িাদড় খথতক খনতম পড়নু।  

আহমদ মুসার পাতশ বতসদছে ড. সাহাব নুরী এবিং খপছতনর সীতট 
বতসদছে ড. আজদা ও সাদহবা সাদবে। আকদস্মকোতব িাদড় ঘুদরতে হাডিতব্রক 
কষাে প্রাে সকতেই সীতটর ওপর পতড় দিতেদছে।  

এই অ্বস্থাে আহমদ মুসার দনতদিশ খপতে োরা দবমঢ়ূোতব আহমদ মুসার 
দদতক োদকতেদছে।  

দকু  আহমদ মুসার শে হতে উো িিীর মুত র দদতক োদকতে খকান 
কথা না বতে োরা দ্রুে িাদড় খথতক খনতম পতড়।  

আহমদ মুসাও দ্রুে িাদড় খথতক খনতম িাদড় ঘুতর দবমূঢ়োতব দািঁড়াতনা ড. 
আজদাতদর কাতছ দিতে বতে, িাদড়র খকাথাও খবামা বা খকান ধরতনর দবতফারক 
পাো আতছ। আপনাতদর আরও সতর আসতে হতব িাদড়র কাছ খথতক।  

‘খবামা? িাদড়তে খবামা পাো আতছ?’ আেিংদকে কতে বেে ড. সাহাব 
নুরী। আর ড. আজদা ও সাদহবা সাদবতের খিা  দবফাদরে। আকদস্মক আেিংতক 
োরা প্রাে বাকরুে।  

োরা ফটুপাতের ওপর উতে আরও দকছুটা দূতর সতর খিে।  
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িাদড় ে ন দমউদজোতমর খিট খথতক  ুব দূতর আতসদন। দমউদজোতমর 
খিতটর সামতন পুদেতশর িাদড় দািঁদড়তে দছে।  

আহমদ মুসা হাে েুতে োতদর ডাতক।  
খিতটর পুদেতশর সাতথ আহমদ মুসাতক পদরিে কতর দদতেদছে সাদহবা 

সাদবে। সাদহবা সাদবে আহমদ মুসার অ্েতযয পুদেশ অ্দফসারতক এ কথাও 
বতেদছে খয, খ াদ দডদজদপ মাদহর হারুন এনাতক ‘স্যার’ বতে, বুঝতেন!  

আহমদ মুসার হাে ইশারা খপতে ছুতট আতস পুদেতশর িাদড়দট।  
আহমদ মুসা ইশারা কতর োতদর িাদড় খথতক একটু দূতর পুদেতশর িাদড় 

দািঁড় করাে।  
দ্রুে পুদেশরা িাদড় খথতক খনতম আতস। পুদেশ এতস স্যােুট দদতে 

আহমদ মুসাতক বতে, ‘খকান সমস্যা স্যার? িাদড়র দক দকছু হতেতছ স্যার?’  
‘িাদড়তে খবামা বা খকান ধরতনর দবতফারক পাো আতছ।’ বেে আহমদ 

মুসা।  
শুতনই েটস্থ হতে উতে পুদেশ। পুদেশ অ্দফসার উদিগ্ন কতে বতে, ‘স্যার, 

োহতে খো এ দন খবামা খকাোডতক ডাকতে হে।’  
‘খস অ্তনক সমতের বযাপার। আপনারা একটু দািঁড়ান, আদম একটু খদদ , 

খবামা বা দবতফারক বাইতর খকাথাও পাো আতছ দকনা। বাইতর পাো থাকতে  ুব 
ঝাতমোর দবষে হতব না।’  

বতে পা বাড়াে আহমদ মুসা োতদর িাদড়র দদতক।  
ছুতট এতস সাদহবা সাদবে আহমদ মুসার সামতন দািঁদড়তে বেে, 

‘আপনাতক দকছুতেই িাদড়র দদতক খযতে খদব না।’  
বতেই সাদহবা সাদবে োকাে পুদেশ অ্দফসাতরর দদতক। বেে, 

‘অ্দফসার, আপদন খবামা খকাোড ডাকুন।’  
আহমদ মুসাও বেে, ‘দেক আতছ, ডাকুন খবামা খকাোডতক।’  
পুদেশ অ্দফসার সিংতি সিংতিই ওেযারতেস করে পুদেশ 

খহডতকাোটিাতর।  
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‘দেক আতছ সাদহবা, খবামা খকাোড আসতছ। আদম একটু খদদ , খবামাটা 
োরা খকাথাে খপতেতছ।’  

সাদহবা সাদবে োদকতেদছে আহমদ মুসার খিাত র দদতক। অ্দ্ভুে এক 
সতম্মাহন শদে খস খিাত । খস দৃদষ্টর সামতন দনতজতক হাদরতে খফেে। খমাতমর মে 
িতে খিে খযন খস। আহমদ মুসাতক আর বািঁধা দদতে পারে না।  

আহমদ মুসা িাদড়র দদতক এদিতে দিতে দািঁদড়তেদছে িাদড়র মাতঝর খিট 
বরাবর। মুহূতেির জতে োতব, খবামা যদদ সদেযই পাো থাতক, োহতে ো পাো 
হতেতছ, ড. আজদা অ্থবা আমাতক মারার জতে। সুেরািং োরা িাইতব, খবামার 
প্রথম আঘাতেই খযন োতদর েযয অ্দজিে হে। সুেরািং িাদড়র মাঝ াতন খকাথাও 
োতদর খবামা পােতব, এটাই যুদের দাদব।  

িাদড়দট জাপাতনর দমেসুদবদশ খকাোনীর ৬ সীতটর হাইেযান্ডার জীপ। 
দনতির বটমটা খদ া  ুব কষ্টসাধয নে।  

আহমদ মুসা িাদড়র প্রাতন্ত মু  দনতে খদহটাতক মাদটর সমান্তরাতে এতন 
িাদড়র মধযাঞ্চতে একটু খ ািঁজা ুদজ করতেই খদ তে পাে, িাদড়র েম্বােদম্ব 
খিদসতসর মধয বরাবর স্থাতন আোতো খটপ দদতে খবামাদট আটকাতনা।  

দ্রুে োতো কতর খদ ার জতে আহমদ মুসা মাথাদট খেেতর দনতেদছে। 
খদ তে খপে, টাইমারযুে খবামা। টাইমাতরর দদতক োদকতে স্বদস্তর দনিঃশ্বাস খফতে 
আহমদ মুসা। এ নও খদড় দমদনট বাদক।  

আহমদ মুসা পতকট খথতক খেজার কাটার দনতে বাম হাতের বৃো, েজিনী 
ও মধযমা এই দেন আঙুে দদতে অ্দে সন্তপিতি খবামাদট ধতর ডান হাে দদতে খেজার 
কাটাতরর সাহাতযয খবামাতক িাদড়র খিদসস খথতক দবদেন্ন কতরদছে এবিং 
খবামাদটতক ঐোতব বাম হাতের দেন আঙুতে আেতোোতব ধতর খপছনমু ী িদেিং 
কতর ইদঞ্চ ইদঞ্চ কতর িাদড়র েে খথতক খবর হতে এতসদছে।  

ঘাতম দেতজ দিতেদছে আহমদ মুসার খদহ।  
আহমদ মুসা খবর হতে আসতেই পুদেশরা ছুতট এে।  
‘স্যার, খবামা পাওো খিতছ?’ বেে পুদেশ অ্দফসারদট।  
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‘হ্ািঁ অ্দফসার, এটা টাইম খবামা। আর মাত্র ৩০ খসতকন্ড সমে। খকান 
দনরাপদ জােিাে এতক খফেতে হতব।’ আহমদ মুসা বেে।  

‘স্যার, আমাতদর ফুটপাতের ওপাতরই একটা পদরেযে োঙা স্থাপনা 
আতছ, খস াতনই ছুিঁতড় দদন স্যার।’ বেে পুদেশ অ্দফসার।  

ড. সাহাব নুরী, ড. আজদা ও সাদহবা সাদবে আহমদ মুসার হাতে খবামা 
খদত  ও মাত্র ৩০ খসতকন্ড সমে আতছ খজতন আেিংতক বাকরুে হতে পতড়দছে।  

আহমদ মুসা দ্রুে কতেক পা খহিঁতট ফটুপাতে উতে আরও কতেক ধাপ 
এদিতে বাম হাতের দেন আঙুতেই খবামাদট ছুিঁতড় দদে পদরেযে স্থাপনার দদতক।  

মাত্র কতেক মুহূেি। দবকট শতব্দ খবামার দবতফারি ঘটে। মুহূতেিই 
পাথতরর দেদর পদরেযে স্থাপনা ধুতো হতে খিে।  

সকতের দবস্মে-দবফাদরে খিা  খসদদতক।  
পুদেতশর খবামা খকাোডও এতস খিতছ।  
ড. সাহাব নুরী, ড. আজদা ও সাদহবা সাদবে এে আহমদ মুসার কাতছ।  
আহমদ মুসা ঘুতর দফতর আসদছে।  
সাদহবা সাদবে আহমদ মুসার মুত ামুদ  হতে বেে, ‘দক দরকার দছে এই 

ঝুিঁদক খনোর, স্যার? পুদেতশর খবামা খকাোড খো এতসই পড়ে।’  
আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘খেমন বড় খকান দরকার দছে না। েতব 

এটুকু হতো খয, খবামা খকাোড এতস খবামা খপে না, আর েুদম িাদড় খপতে না, 
আর আদম খবামাটা খকাথাকার দেদর ো জানতে পারোম না।’  

‘অ্মন োত া িাদড়ও আপনার সমান নে। েতব আদম বেতে পারব না 
খবামাটা খকাথাকার দেদর ো না জানতে দক এমন যদে হতো?’ বেে দবযুি কতে 
সাদহবা সাদবে।  

পুদেশ অ্দফসার সামতন এদিতে এে আহমদ মুসার। বেে, ‘স্যার, 
খবামাদট খকাথাকার দেদর ো দক আপদন খজতনতছন?’  

‘একটা ব্রযান্ড দিহ্ন খদত দছ, দনদশ্চে কতর দকছু বোর আতি আরও 
োবতে হতব অ্দফসার।’ বেে আহমদ মুসা।  
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‘ধেবাদ স্যার। আর একটা কথা, আমাতদর মতন হে দমউদজোতমর 
ড্রাইোর খেে েরার জতে িাদড় দনতে যাবার পর িাদড়তে খবামা পাো হতেতছ। 
োতক খগ্রফোর করতেই সব জানা যাতব।’ পুদেশ অ্দফসারদট বেে।  

‘োতক খগ্রফোর করুন, দজোসাবাদ করুন, দকু  আমার মতন হে, খস 
দকছুই জাতন না। িাদড়তে খেে েরার সমে খবামা পাোর কাজটা হতেতছ বতে 
মতন হতে। ঐ সমেটাে দক দক হতেতছ, খক দক খদত তছ, ো জানা খিতেই সেযটা 
জানা যাতব।’ বেে আহমদ মুসা।  

‘দকু  স্যার, ও াতন খো অ্তনক খোক থাতক। এে খোতকর মতধয খকউ 
ঐ ধরতনর দকছু কতর খফেে, খসটা কেটা সিব!’ পুদেশ অ্দফসার বেে।  

আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘ও াতন শুধু খেে েরাই হে না, িাদড়র 
পরীযা-দনরীযাও করা হে। আর পরীযা-দনরীযার সমে অ্তনক দকছুই করা 
সিব।’  

অ্দফসার আহমদ মুসাতক একটা স্যােুট দদতে বেে, ‘ধেবাদ স্যার, 
দেক বতেতছন আপদন।’  

একটু খথতমই পুদেশ অ্দফসারদট আবার বতে উেে, ‘স্যার, খবামার এ 
খকসটা দক মযাডাম সাদহবা করতবন? িাদড়টা খো োর।’  

‘ওতক অ্দফসার, খকস আদমই করব। এ দন খফরার পতথ থানাে খকসটা 
খরকডি কতর যাব।’ বেে সাদহবা সাদবে।  

‘ওতক মযাডাম’ বতে অ্দফসারদট সবাইতক সাোম দদতে িাদড়তে দিতে 
উেে।  

পুদেশ িতে খযতেই সাদহবা সাদবে আহমদ মুসাতক েযয কতর বেে, 
‘িেুন স্যার, আমরা দফদর। খফরার পতথ খকসটা দাতের কতর যাব।’  

‘দকু  সাদহবা সাদবে, আদম খেক েযান খদ ব বতে খেক ড্রাইতে যাবার 
জতে অ্েতরদড দকছুটা পথ এদিতে এতসদছ। আদম খেক ড্রাইেটা ঘুতর আদস, 
খোমরা িাদড় দনতে িতে যাও।’ বেে আহমদ মুসা।  

দবমষিোর একটা ছাো খ তে খিে সাদহবা সাদবতের মুত । োবে খস, 
এোতব সরাসদর দফতর যাবার কথা বো োর দেক হেদন। সাদহবা সাদবে োকাে 
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ড. আজদার দদতক। আবার দফতর োকাে আহমদ মুসার দদতক। বেে, ‘স্যার, 
এেবড় ঘটনা ঘটে, আপনার খপাশাক ধদূে-ধসূদরে হতেতছ, এজতেই বেদছোম 
স্যার। দকু  আপনার দসোতন্তর সাতথ আদম আদছ স্যার।’  

আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘সাদহবা, খোমার প্রস্তাতব আদম দকছু মতন 
কদরদন। েুদম খযটা বতেছ খসটাই স্বাোদবক। আমার অ্নুতরাধ, খোমরা মামো 
দাতেতরর কাজটা খশষ কতর যাও। আদম পতর আসব, মতন হতে আমার দকছু কাজ 
আতছ।’  

‘মতন হতে দকছু কাজ আতছ, এর অ্থি দক োইো? আপদন খেক ড্রাইতে 
যাতবন, খসটাই দক কাজ?’ বেে ড. আজদা।  

‘খেক ড্রাইতে যাওো খকান কাজ নে। দকু  আমার মতন হতে, খয 
যাওোটা আমার বািঁধাগ্রস্ত হতেতছ, খস যাওোটা আমার খশষ করা দরকার। এই 
‘খশষ করা’টাতকই আদম কাজ বেদছ।’ আহমদ মুসা বেে।  

‘োহতে স্যার, আমাতদর দফদরতে দদতেন খকন?’ বেে সাদহবা সাদবে।  
‘বড় একটা ঘটনা ঘতট খিতছ। খকস দাতের হওো জরুদর। এছাড়া খেমন 

আর খকান কারি খনই।’  
‘োহতে ঘুতর এতসই আমরা খকস দাতের করব। আমরা এ ন যাত্রা 

করতে পাদর।’ সাদহবা সাদবে বেে।  
‘োইো, িেুন আমরা যাত্রা কদর।’ বেে ড. আজদা।  
সবাই িাদড়তে উেে। আতির মেই আহমদ মুসা ড্রাইদেিং সীতট। োর 

পাতশ ড. সাহাব নুরী। খপছতনর সীতট ড. আজদা ও সাদহবা সাদবে।  
িাদড় োটি দনতে িেতে শুরু করে।  
এেযি একদট কথাও বতেদন ড. সাহাব নুরী। িাদড় িেতে শুরু করতে 

খস বেে, ‘দম. আবু আহমদ আব্দুিাহ, মৃেযু খথতক আমরা কতেক দমদনতটর 
বযবধাতন দছোম। িাদড় ঐ কতেক দমদনট িেতে আমাতদর সাযাৎ মৃেযু ঘটতো। 
আপদন আমাতদর বািঁদিতেতছন। কৃেেো জাদনতে আপনাতক দবব্রে করতবা না। 
কারি প্রশিংসা আপদন পছন্দ কতরন না।’  
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বতে থামে ড. সাহাব নুরী। একটু খথতমই বেে, ‘দকু  একটা দবস্মে 
আমার মতন দম. আবু আহমদ। খবামার অ্দস্তত্ব আপদন খটর খপতেন দক কতর?’  

আহমদ মুসা ডান হাে দেোদরিং হুইতে খরত  বািঁ হাে দদতে পতকতটর 
কেমটা খবর কতর বেে, ‘এই কেম আমাতক দসিোে দদতেতছ।’  

‘ওটা দক এক্সলুদসে দডতটক্টর জনাব?’ দজোসা সাদহবা সাদবতের।  
‘আরও অ্তনক দকছু।’ হাদসর সাতথ বেে আহমদ মুসা।  
কেমদট পতকতট রা ে আহমদ মুসা।  
িাদড় িেদছে পদশ্চম দদতক খেক অ্দেমুত ।  
েীতরর কাছাকাদছ খপ িঁতছ খেক ড্রাইতে উেে আহমদ মুসার িাদড়। এবার 

িাদড় িেতে শুরু করে েীর খঘিঁতষ দদযি দদতক।  
িাদড়তে নীরবো।  
নীরবো োঙে সাদহবা সাদবে। বেে, ‘স্যার, পুদেশ সাহস করে না। 

খবামা খকাোডতক খডতক পাোে। দকু  আপদন খবামার সন্ধাতন োিতেন। খবামাটা 
খবর কতরও আনতেন। দকু  টাইম খবামার বােি হওোর সমে যদদ ঐ সমতেই 
খশষ হতে খযে এবিং দবতফারি ঘটে?’  

হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘ঐ খবামাে আমার মৃেযু খে া থাকতে, 
খসটাই ঘটতো, দকু  মৃেযু খে া দছে না বতে টাইম খবামার সমে ে ন খদড় দমদনট 
দছে।’  

আহমদ মুসার দনদবিকার এই জবাতব সবার খিাত -মুত  দবস্মে ফুতট 
উেে।  

সাদহবা সাদবতের খিাত -মুত  ে ন অ্পদরদিে এক খবদনার কাতো 
ছাো। বেে খস, ‘জীবনতক োতোবাসা মানব দফেরাতেরই একটা অ্িংশ এবিং 
এটা আিাহর খদো। আপদন এই দফেরােতক েিংঘন কতরতছন স্যার।’  

িিীর হতে উেে আহমদ মুসার মু । বেে, ‘েুদম  ুব োদর কথা বতেছ 
সাদহবা সাদবে। আমার ওপর খোমার অ্দেতযািটাও মারাত্মক এবিং এটা সেয। 
দকু  সাদহবা সাদবে, জীবতনর ঝুিঁদক জীবন সিংগ্রাতমরই একটা অ্িংশ। এতক বাদ 
দদতে জীবতনর িাকা পতদ পতদ অ্িে হতে পড়তে পাতর।’  
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‘খজনাতরে রুে দহতসতব আপনার কথা সেয। দকু  অ্তনক দবতশষ খযতত্র 
এটা সেয নে। খযমনিঃ একটা িাদড় রযার জতে আপদন জীবতনর ঝুিঁদক দনতে 
পাতরন না।’ িিীর ও োদর কে সাদহবা সাদবতের।  

‘খোমার এ কথাও সেয সাদহবা সাদবে। দকু  সাদহবা, এই ঘটনাে িাদড় 
রযা মূে দবষে দছে না। মূে দবষেটা দছে দবতফারতকর সন্ধান করা। পুদেতশর 
খবামা খকাোডও এটাই করতো। োরা খযটা করতো, আদমও খসটাই কতরদছ। 
িাদড়র বটমটা খদ তে দদতে িাদড়র খিদসতসর সাতথ খবামাটা খদত  খফদে। একই 
সাতথ খদত  খফদে খয, খবামাটা টাইম খবামা এবিং সমে খদড় দমদনট আতছ। এই 
সমতের মতধয খবামাটা বাইতর দনতে দনরাপতদ দবতফারি ঘটাতনা সিব। আদম 
োই কতরদছ। আিাহর খদো দফেরাে আদম েিংঘন কদরদন সাদহবা।’ বেে আহমদ 
মুসা।  

সাদহবা সাদবতের মু  খথতক খবদনার খমঘ অ্তনক াদন খকতট খিতছ। 
খিাত  োর মুগ্ধোর একটা ঔজ্জ্বেয। খোিঁতট প্রসন্নোর অ্পদরফুট হাদস। বেে, 
‘স্যার, কথার রাজা যদদ খকউ হন, োহতে যুদেও োর হাতের মুতোে িতে যাে। 
সুেরািং আমার খকান কথা খনই। েতব স্যার, আমার মেটা বদে। এ ধরতনর ঝুিঁদক 
আদম দনতজর জতে পছন্দ কদর না, অ্ে কারও জতে করব খকন?’  

হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘খোমার এই যুদেতে আমার সব যুদে খশষ, 
সব কথা খশষ। োহতে খোমাতক খো কথার সম্রাট বেতে হে। দক বে েুদম 
আজদা?’  

‘দেক বতেতছন োইো। আসতেই খস কথার সম্রাট। ওর খিাটা 
একাতডদমক কযাদরোতর দডতবতট প্রথম স্থান ওর জতে বরাে।’ ড. আজদা বেে।  

ড. আজদার কথাগুতো আহমদ মুসার কাতন খিে না। োর খিা  ে ন 
িাদড়র দরোরদেউ দমরতর দনবে। দরোরদেউতে খদ তে পাতে খস একটা 
িাদড়তক। অ্তনকযি ধতরই খদ তছ িাদড়টাতক। আহমদ মুসাতদর িাদড়র সমান 
িদেতে আসতছ। িাদড়র িদে অ্দেসন্তপিতি কম-খবদশ কতর কদমতে-বাদড়তে 
পরীযা কতর খদত তছ, িাদড়দটর দনজস্ব খকান িদে খনই। োর মাতন, িাদড়দট 
োতদর অ্নুসরি করতছ। দনশ্চে ওরা উদিওোোরাই। ওরাই খবামা খপতে দছে। 
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খবামার ফািঁদ ওতদর বযথি হতে খিতছ। খবামার ফািঁদ বযথি হতে দবকল্প দিন্তাও োতদর 
দছে! আহমদ মুসা স্বীকার করে, আসতেই গ্রুপটা দূরদশিী ও নাতছাড়বান্দা। দকু  
িাদড়টা আমাতদর অ্নুসরি করতছ খকন? দক োতদর মেেব? আহমদ মুসা ডুতব 
দিতেদছে দিন্তাে।  

োর দু’হাে দেোদরিং হুইতে এবিং খিা  দু’দট সামতন প্রসাদরে। দকু  োর 
মনটা পতড় আতছ দু’পাতশর দরোরদেউ দমরতর। মাতঝ মাতঝই দু’খিা  িদকতে 
দফদরতে এতন মদনটর করতছ দরোরদেউতের দৃশ্য।  

হোৎ আহমদ মুসার নীরব হওোে দবস্মে সৃদষ্ট হতেতছ ড. আজদাসহ 
সবার মতধয। পাতশর সীতট বসা ড. সাহাব নুরী আহমদ মুসার খিাত -মুত র 
োবান্তর আরও কাছ খথতক েযয করতছ। োর দবস্মে আরও খবদশ। খস খপছন 
দফতর ড. আজদাতদর দদতক মু  খনতড় প্রশ্ন ছুিঁতড় দদে োতদর দদতক। োরাও প্রশ্ন 
দফদরতে দদে।  

কথা বেে আহমদ মুসাই প্রথম। বেে, ‘দম. সাহাব নুরী, এই রাস্তা 
এোতব কে দূর খিতছ?’  

‘খেক দহে টাতনে পযিন্ত খিতছ।’ বেে ড. সাহাব নুরী।  
‘োরপর?’ আহমদ মুসা বেে।  
‘োরপর খরাড টাতনতে ঢুতক খিতছ। টাতনে প্রাে দেন দকতোদমটার দীঘি 

হতব। টাতনে খশতষ খরাড এোতবই সামতন খেতকর ও প্রাতন্ত দিতে খপ িঁতছতছ। েতব 
আমাতদর সামতন যাওো খশষ হতব খেক দহে টাতনতে দিতে। স্বরাে মন্ত্রিােতের 
দবতশষ পারদমশন ছাড়া টাতনতে খঢাকা দনদষে।’ বেে ড. সাহাব নুরী।  

‘মাঝ াতন খরাড খেশন দকিংবা এ জােীে দকছু আতছ?’ আহমদ মুসার 
দজোসা।  

‘খসরকম দকছু খনই। খকন এ প্রশ্ন দজতেস করতছন?’ বেে ড. সাহাব 
নুরী।  

‘সামতন দক আতছ আদম বুঝতে খিষ্টা করদছ ড. সাহাব নুরী।’ আহমদ মুসা 
বেে।  

‘খকন? সামতন এতিাতেই খো সব খদ া যাতব।’ বেে ড. সাহাব নুরী।  
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‘সামতন যাওোটা কেটা দনরাপদ খসটাই আদম োবদছ।’ আহমদ মুসা 
বেে।  

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

দকু  োর খিতে অ্তনক খবদশ োবনার ছাো খনতমতছ ড. আজদা ও 
সাদহবার খিাত -মুত ।  

‘ঘতটতছ নে, ঘটতছ দম. সাহাব নুরী। আমাতদরতক খপছন খথতক ফতো 
করা হতে। অ্তনকযি ধতর।’ আহমদ মুসা বেে।  

‘ফতো করা হতে?’ বেে ড. সাহাব নুরী। োর কতে উতিি।  
মুহূতেি উতিি ছদড়তে পড়ে ড. আজদাতদর মুত ও।  
ড. সাহাব নুরীও িাদড়র দরোরদেউ দমরতরর দদতক োকাে। খদ তে খপে 

িাদড়টাতক।  
রাস্তাে এ ন িাদড় খনই বেতেই িতে। আসতে খেক ড্রাইতে এ সমে 

খকউ আতস না। খেক ড্রাইে জমজমাট হতে ওতে খবো ৩টার পর।  
‘িাদড়টা আমাতদর ফতো করতছ, এটা দক কতর খবাঝা খিে দম. আবু 

আহমদ আব্দুিাহ?’ দজতেস করে ড. সাহাব নুরী।  
‘এটা খবাঝার জতে যা করা দরকার, ো করার পর আদম দনদশ্চে হতেদছ 

িাদড়টা আমাতদর ফতো করতছ।’ আহমদ মুসা বেে।  
‘ওতদর েযয দক?’ বেে ড. সাহাব নুরী। োর কতে উতিি।  
‘আদম খসটাই খবাঝার খিষ্টা করদছ। সামতন ওতদর খোকজন থাকতে 

পাতর। খকাথাে দকোতব থাকতে পাতর, খসটা আন্দাজ করার জতেই সামতন দক 
আতছ ো জানতে িাদেোম।’ আহমদ মুসা বেে।  

‘দেক বতেতছন দম. আবু আহমদ। ওরা আমাতদর শুধুই ফতো করতছ োর 
অ্থি সামতন ওতদর খোক আতছ খকান এক জােিাে ওিঁৎ খপতে।’ বেে ড. সাহাব 
নুরী।  

ড. সাহাব নুরী কথা বেতেও োর উদিগ্ন খিা  দনবে দছে িাদড়র 
দরোরদেউ দমরতর।  
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কথা খশষ কতরই খস দিৎকার কতর উেে, ‘দম. আবু আহমদ আব্দুিাহ, 
িাদড়টা এবার দ্রুে এদিতে আসতছ। আপদন িাদড়র িদে বাড়ান।’  

আহমদ মুসাও খদ তে খপতেদছে খয, িাদড়টা ডাবে স্পীতড এদিতে 
আসতছ। আহমদ মুসা োর িাদড়র িদে না বাড়াতে দু’দেন দমদনতটর মতধযই 
িাদড়টা আহমদ মুসাতদর সমান্তরাতে এতস যাতব।  

আহমদ মুসা োর িাদড়র িদে বাড়াে না। বেে, ‘বাদড়তে োে খনই। 
আমরা িদে বাড়াব, খসটা ঐ িাদড়টা জাতন এবিং িাদড়র িদে বাদড়তে োে হতব 
না, খসটাও জাতন। জাতন বতেই িাদড়টা োর িদে বাদড়তেতছ।’ আহমদ মুসা 
থামে।  

‘োহতে আমাতদর এ ন দক করিীে?’ বেে সাদহবা সাদবে। োর কে 
শুষ্ক। খিাত -মুত  উতিি।  

ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদারও উতিতি মুষতড় পড়া োব।  
হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘ওরা দক করতছ ো খদ া ছাড়া আমাতদর 

দকছু করিীে খদ দছ না। খপছন খথতক িাদড়টা আসতছ, খদ া যাক িাদড়টার দক 
েূদমকা হে।’  

কথা বেদছে সামতনর দদতক োদকতে। সামতন আর খকান িাদড় খস 
খদ তে পাতে না। খদ তে খপে, ওপাতশ খফরার রাস্তা দদতে দু’দট মাইতিা আসতছ 
পাশাপাদশ। ঐ দু’দট মাইতিা ছাড়া ওপাতশর খফরার রাস্তাতেও খকান িাদড় খনই।  

হোৎ আহমদ মুসার খ োে হতো, োতদর ফতোকারী িাদড় এবিং 
সামতনর মাইতিাবাস দু’দটর িদে একই রকম। শুধু োই নে, খপছতনর িাদড় এবিং 
সামতনর দু’দট মাইতিা আহমদ মুসাতদর িাদড় খথতক সমান দূরতত্ব।  

োবতে োবতেই খপছতনর িাদড় এবিং সামতনর দু’দট মাইতিা আহমদ 
মুসাতদর িাদড়র আরও খলাজ হতে খিে।  

হোৎ আহমদ মুসার নজতর পড়ে, োর িাদড় খথতক দবশ-পিঁদিশ িজ 
সামতন দু’পাতশর রাস্তার একদট দেিংক িযাতনে।  
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দেিংক িযাতনেটা নজতর পড়তেই হোৎ খযন সব দবষে আহমদ মুসার 
কাতছ পদরষ্কার হতে খিে। মাইতিা দু’দটর টাতিিট দেিংক িযাতনে দদতে এ রাস্তাে 
ঢুতক পড়া এবিং আহমদ মুসার িাদড়র এতকবাতর মুত ামুদ  দািঁড়াতনা।  

আহমদ মুসার োবতে যেযি সমে োিে, েেযতি ঘটনা ঘতট খিতছ। 
মাইতিা দু’দট দেিংক িযাতনে দদতে এ রাস্তাে ঢুতক আহমদ মুসার িাদড়র দদতক 
ছুতট আসদছে সমান্তরাতে খিাটা রাস্তা কোর কতর।  

‘সবাই সাবধান!’ বতে হাডিতব্রক করে আহমদ মুসা।  
সামতনর দু’িাদড়ও িজ িাতরক এদিতে এতস আহমদ মুসার িাদড়র মেই 

হাডিতব্রক কষে।  
অ্নুরূপোতব খপছতনর ফতো কতর আসা িাদড়টাও আহমদ মুসার িাদড় 

খথতক িার িজ মে দূতর এতস দবকট শব্দ েুতে হাডিতব্রক কষে।  
সামতনর দু’দট মাইতিা থামার সিংতি সিংতিই দুই মাইতিার ছাতদর 

একটা অ্িংশ সামতন খথতক সতর খিে। খস াতন খবদরতে এে আহমদ মুসাতদর 
িাদড় োক করা রতকট োঞ্চার। আর দু’মাইতিা খথতক খনতম এে আপাদমস্তক 
কাতো খপাশাতকর আটজন মানুষ। ওতদর সবার হাতে দমদন খমদশনিান। ওরা ছুতট 
এে আহমদ মুসার িাদড়র সামতন।  

দক ঘটতে যাতে আহমদ মুসা সবই বুঝতে পারে।  
ওরা সামতন দািঁড়াতনার আতিই আহমদ মুসা োর এম-১০ দরেেোতরর 

বািঁট দদতে োর সামতনর উইন্ড স্ক্রীন খেতঙ খফেে।  
একটা দরেেোর হাতেই দছে আহমদ মুসার এবিং জযাতকতটর বাম 

পতকট খথতক আতরকটা বাম হতে েুতে দনে।  
োর দু’হাতে দরেেোর। োক করা সামতনর দদতক।  
ওরা এতস দািঁড়াে সামতন। ওতদর হাতেও দমদন খমদশনিান উদযে।  
দরোরদেউতে আহমদ মুসা খদ তে খপে, খপছতনর িাদড় খথতকও দু’জন 

খনতমতছ। োরা পদজশন দনতেতছ খপছতন।  
এই সমে সামতনর িাদড় খথতক একজন দিৎকার কতর বেে, ‘আবু 

আহমদ আব্দুিাহ, খোমার খ ো খশষ। খোমাতক হে আত্মসমপিি করতে হতব, 
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নেতো খোমাতদর সকেতক ধ্বিংস হতে হতব। খোমাতদর সতমে িাদড়টাতক ছােু 
বাদনতে দদতে আমাতদর দু’রতকট োঞ্চাতরর একদটই যতথষ্ট। েতব আমরা িাই 
খোমাতক ও ড. আজদাতক জীবন্ত হাতে খপতে। খোমরা আমাতদর খোক খমতরছ। 
খোমাতদর মারার আতি খসই খশাধ আমরা েুেতে িাই। এ ন দসোন্ত খোমার। 
দু’দমদনতটর মতধয খোমাতক জানাতে হতব, েুদম ও ড. আজদা আত্মসমপিি করছ 
দকনা।’  

আহমদ মুসার খিা  দু’দট উজ্জ্বে হতে উেে। ড. আজদা, সাদহবা সাদবে 
ও সাহাব নুরীতদর বািঁিাতনার একটা দবকল্প োর সামতন এতসতছ। দকু  এ দবষতের 
দদতক না দিতে খস বেে, ‘খোমরা খক জাদন না, দকু  খোমাতদর ঐ রতকট োঞ্চার 
দদতে আমাতদর ধ্বিংস করার েে খদদ ও না। খোমাতদর হাতে খয রতকট োঞ্চার 
খদ দছ, োর খডস্ট্রাকশন খরদডোস হে ৪০ বিিফটু। সুেরািং আমাতদর িাদড় ধ্বিংস 
করতে িাইতে খোমাতদর দেন িাদড় এবিং খোমরাও ধ্বিংস হতে যাতব। হ্ািঁ, 
খোমরা বন্দুকধারী, দশদট দমদন খমদশনিাতনর গুদে িাদেতে আমাতদর িারজনতক 
হেযা করতে পার, দকু  শুতন রা , আমাতদর িারজনতক মারতে হতে খোমাতদর 
কমপতয িারজনতক মরতে হতব। েতব আমার দুই হাতের দরেেোর আরও খবদশ 
মারতে পাতর, কারি, আমার হাে খোমাতদর খিতে অ্তনক খবদশ দযপ্র এবিং আমার 
গুদে েযযভ্রষ্ট হে না। সুেরািং খোমাতদর প্রস্তাব নে, আমার প্রস্তাতব খোমাতদর 
রাদজ হতে হতব।’ থামে আহমদ মুসা।   

ওদদক খথতক সিংতি সিংতিই উত্তর এে না।  
এদদতক ড. সাহাব নুরী, ড. আজদা ও সাদহবা সাদবে আেিংতক এতকবাতর 

িুপতস খিতছ। ড. আজদা ও সাদহবা সাদবে দু’জতনই কািঁপতছ। আর ড. সাহাব নুরী 
োর বুতকর কািঁপুদন থামাতেই পারতছ না।  

দকু  োরা সকতেই দবস্মতে হেবাক হতে খিতছ আহমদ মুসার দনেিে ও 
স্বাোদবক কেস্বর শুতন। োর খিতে বড় দবষে হতো, োরা খয েে খদদ তেদছে, খস 
েে আহমদ মুসা োতদর দদতক দফদরতে দদতেতছ এবিং োর প্রস্তাব ওতদরতক গ্রহি 
করার আহ্বান জাদনতে কাযিে দসিতুেশতনর কমান্ড প্রদেষ্ঠা কতরতছ। দকু  আবু 
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আহমদ আব্দুিাহর প্রস্তাবদট দক, এ দবষেদট দবরাট খক েুহতেরও সৃদষ্ট কতরতছ 
োতদর মতধয।  

আহমদ মুসা কথা খশষ করার পর ওতদর েরফ খথতক খকান কথা এে 
না। খবশ দকছুযি নীরবোর পর ওদদক খথতক একটা োদর কে বেে, ‘েে 
খদদ তে োে খনই। বে, খোমার প্রস্তাব দক?’  

‘আদম অ্নথিক েে খদ াই না। আদম যা বতেদছ, োই ঘটতব। খস যাক, 
ড. আজদার খকান খদাষ খনই। োতক দকডোপ করার জতে খোমাতদর খোক 
যারা কতেকবার দিতেদছে, োতদর আদমই হেযা কতরদছ। আমার প্রস্তাব হতো, ড. 
আজদা, ড. সাহাব নুরী ও সাদহবা সাদবে অ্থিাৎ আদম ছাড়া িাদড়তে যারা আতছন, 
সবাই এ িাদড় দনতে িতে যাতবন। আদম একাই আপনাতদর হাতে খথতক যাব। 
এটাই আমার প্রস্তাব।’  

আহমদ মুসার কথা খশষ হতেই ‘না’ বতে আেিনাদ কতর উেে সাদহবা 
সাদবে। বেে, ‘এ প্রস্তাব িেতব না। যা ঘটার একসাতথ ঘটতব। মরতে একসাতথ 
মরব।’ আতবিরুে কে সাদহবা সাদবতের।  

আহমদ মুসার প্রস্তাতব দবস্মতে দবফাদরে হতে উতেতছ ড. আজদা ও ড. 
সাহাব নুরীর খিা । এতো আত্মঘােী প্রস্তাব আবু আহমতদর! দবদেন্নোতব দিন্তা 
করার কথা খো োতবদন! যা ঘটতব একসাতথই োতদর ওপর ঘটতব, এটাই খো 
োরা োবদছে। এসব দিন্তাই এতস দঘতর ধতরতছ ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদাতক। 
োতদর কথাই োষা খপতেতছ সাদহবা সাদবতের আেিনাদ ও কথার মতধয।  

আহমদ মুসার প্রস্তাতবর উত্তর এে ওপার খথতক। বেে আবার খসই োদর 
কে, ‘খোমার প্রস্তাব খমতন দনদে আমরা দুই শতেি। এক. খোমার হাতের দু’দট 
দরেেোর খোমার িাদড়র োঙা উইন্ডস্ক্রীন দদতে এদদতক খফতে দদতে হতব। দুই. 
দরেেোর দু’দট খফতে খদোর পর েুদম দু’হাে েুতে খবদরতে আসতব। েুদম এতস 
আমাতদর খোকতদর সামতন হাে েুতে দািঁড়াবার পর ড. আজদারা িাদড় দনতে িতে 
খযতে পারতব।’  

‘আমাতক হাতে পাওোর পর এতদরতক দনরাপতদ খযতে খদতব, োর 
িযারাদন্ট খোমাতদর শতেি খনই। ইতে করতে খোমরা আমাতদর সবাইতক 
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একসাতথ খমতর খফেতে পার। এই বযাপাতর আমার শেি হতো, অ্স্ত্র আতি ছাড়ব 
না। অ্স্ত্র হাতে দনতেই খবর হতবা এবিং খোমাতদর খোকতদর সামতন দািঁড়াব। 
এরপর ড. আজদারা িতে যাতব। োরা দনরাপদ দূরতত্ব িতে যাওোর পর আদম 
অ্স্ত্র েযাি করব।’ থামে আহমদ মুসা।  

‘আমরা দবতরাদধো করদছ স্যার। আপদন এই প্রস্তাব খথতক সতর আসুন। 
যা ঘতট ঘটুক, একসাতথই আমাতদর ওপতর ঘটুক।’ কান্নাজদড়ে কতে বেে 
সাদহবা সাদবে।  

‘আমারও কথা এটাই োইো। আপদন দপ্লজ এমন দকছু করতবন না।’ 
বেে ড. আজদা। োরও কে কান্নাে খেতঙ পড়ে।  

ওদদক খথতক খসই কে আবার ধ্বদনে হতো। বেে, ‘দেক আতছ আবু 
আহমদ। খোমার কথা খমতন দনোম। েুদম অ্স্ত্র দনতেই খবদরতে এস। ড. 
আজদাতদর িাদড় দকছু দূতর িতে যাবার পর য ন আমরা বেব, ে ন অ্স্ত্র েযাি 
কতর হাে েুতে দািঁড়াতে হতব।’  

‘দেক আতছ। আদম খবরুদে।’ বতে আহমদ মুসা োকাে ড. সাহাব নুরীর 
দদতক।  

ড. সাহাব নুরীর মু  খবদনাে দীিি। োর খিা  দদতে িড়াতে অ্শ্রু।  
‘আদম যাদে। আপদন ড্রাইদেিং সীতট এতস োড়াোদড় িাদড় দনতে িতে 

যাতবন।’ বেে আহমদ মুসা। আহমদ মুসা োর বািঁ হাে ড. সাহাব নুরীর কািঁতধ 
খরত  োতক সান্ত্বনা দদে।  

ড. সাহাব নুরী দকছু বেতে দিতেও পারে না। কে রুে হতে খিে োর।  
একসাতথ খকিঁতদ উতেতছ সাদহবা সাদবে ও ড. আজদা।  
আহমদ মুসা োর হােটা ড. সাহাব নুরীর কািঁধ খথতক নাদমতে োকাে 

খপছন দদতক। একট ুউচ্চকতে ডাকে ড. আজদা ও সাদহবা সাদবেতক।  
োরা মু  েুতে োকাে আহমদ মুসার দদতক। দু’জতনই মু   ুতেদছে 

দকছু বোর জতে।  
আহমদ মুসা োতদর বািঁধা দদতে বেে, ‘এ ন খকান কথা নে। এোতব 

খেতঙ পড়া দেক নে। আিাহর ওপর েরসা কর এবিং দকছু িাইতে, শুধু োিঁর কাতছই 
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িাও। দবপদ খদবার যমো োিঁরই, দবপদ খথতক বািঁিাতনার যমোও োিঁর। স্মরি 
কর, আিাহ বতেতছন, ‘ফা-ইন্নামাআে উসতর ইতোসরা, ইন্নামাআে উসতর 
ইতোসরা (সিংকতটর সাতথ সমাধান থাতক, দনশ্চে সমাধান থাতক সিংকতটর সাতথ)। 
আিাহ রাবু্বে আোমীতনর এ অ্তমাঘ কথার ওপর েরসা রাত া। খকিঁতদা না 
খকউ।’  

বতে আহমদ মুসা োতদর খকান কথা বোর সুতযাি না দদতে দ্রুে িাদড় 
খথতক দনতি খনতম খিে।  

অ্সহাে কান্নাে খেতঙ পড়ে ড. আজদা ও সাদহবা সাদবে।  
ড. সাহাব নুরী ড্রাইদেিং সীতট এতস বসে এবিং িাদড় ঘদুরতে দনতে দফরদে 

যাত্রা শুরু করে।  
িাদড় খথতক খনতম আহমদ মুসা দেক িাদড়র সামতন দািঁড়াে। োর 

দু’হাতের দরেেোর উদযে সামতনর আট দুষ্কৃদেকারীর দদতক।  
ড. সাহাব নুরী িাদড় ঘুদরতে সামতন এদিতে খযতে শুরু কতরতছ, ো খপছন 

দদতক না োদকতেও বুঝে আহমদ মুসা।  
হোৎ আহমদ মুসার মতন হতো, খপছন খথতক পাতের িারদট শব্দ এদিতে 

আসতছ। আহমদ মুসা োবে, দনশ্চে খপছতনর িাদড়র খোক হতব োরা। খকন 
আসতছ োরা? দক োতদর উতেশ্য? গুদে করার ইো থাকতে খপছন খথতক 
এেযতি গুদে করতে পারতো।  

খপছন খথতক পদশব্দ দ্রুে হতেতছ।  
আরও দকছু োবার আতিই খপছন খথতক দু’জন োর দু’হাতের ওপর 

ঝািঁদপতে পড়ে। দু’খটা দরেেোরই োর হাে খথতক ছুতট খিে।  
দরেেোর দু’দট খপছন খথতক আসা দু’জতন েুতে দনতেতছ।  
খহা খহা কতর খহতস উেে িাদড়র খেের খথতক খসই কে। বেে, ‘আবু 

আহমদ, হাে ওপতর খোে।’  
আহমদ মুসা হাে ওপতর েুেে।  
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আবার খহতস উেে খসই কে। বেে, ‘আবু আহমদ, প্রদেশ্রুদে আমরা 
রযা করতে পারোম না। খকান দশকার হাতের মুতোে আসার পর োতক খছতড় 
খদো আমাতদর নীদে নে।’  

আহমদ মুসা খদ ে, একদট রতকট োঞ্চার ওপতর উেতছ।  
বুঝতে পারে আহমদ মুসা, ড. আজদাতদর িাদড় েতযযই রতকট োঞ্চার 

ওপতর উেতছ।  
এই দবশ্বাসঘােকোে আহমদ মুসার সবিাতঙ্গ খযন আগুন ধতর খিে। 

োবে, এবার োর রুত  দািঁড়াতনার সমে এতসতছ। োর দু’হাে উতে আতছ কান 
পযিন্ত। খস হাতের কতেক ইদঞ্চ খপছতন জযাতকতট রা া আতছ যাদুকরী দমদন খমদশন 
দরেেোর। দেিার দটতপ ধরতেই এ দরেেোর খথতক স্বেিংদিেোতব ২৪দট গুদের 
দমদছে খবদরতে আতস। গুদেগুতো আকাতর খছাট, দকু  প্রতেযকদট একদট খবামার 
মে েেিংকর।  

আহমদ মুসা োকাে িারদদতক রতকট োঞ্চারধারীতদর দদতক। আহমদ 
মুসা দনরস্ত্র হবার পর ওরা এ ন দনদশ্চন্ত। ওতদর েেিংকর িানগুতোর বযাতরে দনতি 
নামাতনা।  

ে নও রতকট োঞ্চাতরর সুিঁিাতো মাথা ওপতর ওো খশষ হেদন।  
আহমদ মুসার ডান হাে দবদুযৎ িদেতে ঢুতক খিে ঘাতড়র দনতি 

জযাতকতটর পতকতট। হােদট খিাত র পেতক খবদরতে এে, েজিনী দরেেোতরর 
দেিাতর।  

হাে খবদরতে আসার সাতথ সাতথই আহমদ মুসা গুদেবষিি শুরু কতরতছ। 
গুদে অ্বযাহে খরত ই খস বতস পড়ে এবিং পাটা গুদে খথতক বািঁিার জতে শুতে 
পড়ে। গুদেবষিি োর থাতমদন।  

পাটা গুদেও িেদছে।  
দকু  আহমদ মুসার দরেেোর এেই দযপ্রোর সাতথ িারদদক ঘুতর এে 

এবিং োর গুদে এেই পতেতন্টড হতো খয, পাটা আঘাতের খিষ্টা যারা করদছে, 
োরাও গুদে খ তে ঢতে পড়ে মুহূতেি। আহমদ মুসা দ্রুে োর অ্বস্থাতনর পদরবেিন 
করাে পাটা খয গুদে হতেদছে ো কাতজ আতসদন।  
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গুদে করতে করতেই আহমদ মুসা দ্রুে িদড়তে সতর এতসদছে পাশাপাদশ 
দািঁড়াতনা দুই মাইতিার মাঝ াতন আড়াে খনোর জতে। িদড়তে সতর আসার সমে 
আহমদ মুসা একটা দমদন খমদশনিানও কুদড়তে এতনদছে।  

আহমদ মুসাতদর িাদড়র খপছতন ওতদর খয িাদড়দট দািঁদড়তেদছে, োর 
দু’জন খোক শুরুতেই আহমদ মুসার গুদেতে মারা পতড়দছে। অ্বদশষ্ট দু’জনও 
ঘটনার আকদস্মকোর ধাক্কা সামতে গুদে করতে শুরু কতরদছে।  

আহমদ মুসা মাইতিার আড়াে খনোর পর কুদড়তে পাওো দমদন 
খমদশনিান দদতে ওতদর েতযয গুদে করা শুরু কতর।  

ওরা ফািঁকা রাস্তার ওপর দািঁদড়তেদছে। োরা োতদর িাদড়র আড়াে খনতব, 
এমন আত্মরযামূেক দিন্তা আতি কতরদন। আহমদ মুসার গুদে শুরু হতে োরা এটা 
বুঝে এবিং খপছন দদতক ছুটে িাদড়র আড়াে খনবার জতে। দকু  যাওো োতদর 
খশষ হতো না। ওতদর িাদড়র সামতনই ওরা গুদে খ তে ঢতে পড়ে।  

হোৎ আহমদ মুসার খ োে হতো, পাতশর মাইতিা খথতক খয খোকদট 
োর সাতথ কথা বতেতছ এবিং খশষ সমতে খয রতকট োঞ্চার োক করদছে ড. 
আজদাতদর িাদড় েতযয, খস খোকদট খকাথাে?  

এই কথা মতন হবার সাতথ সাতথ আহমদ মুসা োর দমদন খমদশনিান ধরা 
হাে পাতশর মাইতিার দদতক ঘুদরতে দনে অ্বযাহে গুদের একটা খদোে সৃদষ্ট 
কতর।  

এোতব বািঁ দদতক ঘুরতে দিতেই আহমদ মুসা খদ ে, পাতশর মাইতিার 
ওপাশ খথতক একজন খোক ছুতট দিতে মাইতিার সামতন পতড় থাকা দনহে 
একজতনর দমদন খমদশনিান হাতে েুতে দনতে। দকু  দমদন খমদশনিান হাতে দনতে 
উতে দািঁড়াবার আতিই আহমদ মুসার গুদের খদোতের মতধয পতড় ঝািঁঝরা খদহ 
দনতে একজন সাথীর মৃেতদতহর ওপর আছতড় পড়ে।  

আহমদ মুসা খদ তে খপে, এই খোকদট অ্েতদর খিতে আোদা। এর 
পরতন আপাদমস্তক কাতো খপাশাক খনই। োর বদতে রতেতছ কুদদিশ খম েদের 
খপাশাক।  
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এর এই খপাশাক খকন? সিংতি সিংতিই এ প্রশ্ন জািে আহমদ মুসার 
মতন। এটা দক উদিওোোতদর এক কযাতমাতফ্লজ? এটাও হতে পাতর মানুষতক 
প্রোরিা করার জতে, দনতজর প্রতশ্নর জবাব দনতজই দদে আহমদ মুসা।  

আহমদ মুসা বুঝে, মাইতিা খথতক এই খোকদটই োর সাতথ কথা 
বতেদছে এবিং এর হাতেই দছে রতকট োঞ্চার। আর োর হাতে দমদন খমদশনিান 
দছে না। দছে না বতেই খস আিমতি আসতে পাতরদন। অ্বতশতষ একটা দমদন 
খমদশনিান কুদড়তে আনতে দিতেই োতক খশষ হতে হতো।  

আহমদ মুসা িারদদতক খিা  খবাোে। খদ ে, খেরদট োশ োর সামতন। 
এরা শুধু আমাতক নে, আমাতদর সবাইতকই মারতে খিতেদছে, সবাইতক মারতে 
দিতেই এরা সবাই োশ হতে খিে, দহতসব করে আহমদ মুসা। আিাহর অ্সীম 
অ্নুু্গ্রতহর কথা স্মরি কতর োিঁর প্রদে অ্সীম কৃেেোে দবনে হতো আহমদ মুসার 
হৃদে-মন-মাথা সবই। দনতজর জীবন দদতে হতেও দেনজন দনরপরাধ মজেুমতক 
বািঁিাতে খিতেদছোম বতে আিাহ আমাতকও বািঁদিতে দদতেন! আিাহর প্রদে 
কৃেেোর অ্শ্রুতে সজে হতে উেে আহমদ মুসার দু’খিা । 

 
 
 
িাদড় সামতনর দদতক িেদছে। দকু  সাদহবা সাদবে ও ড. আজদা 

দু’জতনই আকুে খিাত  োদকতেদছে খপছতন। অ্দবরাম অ্শ্রু ঝরদছে োতদর খিা  
দদতে।  

সাদহবা সাদবে ও ড. আজদা দু’জতনরই খিা  দনবে দছে আহমদ মুসা 
খয াতন খঘরাও হতেতছন, খসই ঘটনাস্থতের দদতক।  

হোৎ োরা গুদে-খিাোর অ্বযাহে শব্দ শুনতে খপে।  
খ াো দছে োতদর িাদড়র সবগুতো জানাোই।  
েীষি উদিগ্ন হতে উেে োরা দু’জতনই। োহতে দক সব খশষ হতে খিে! 

বুকটা থরথর কতর খকিঁতপ উেে সাদহবা সাদবতের। খপছতন োদকতে খস দিৎকার 
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কতর বেে, ‘িাদড় থামান মামা। ও াতন গুদে-খিাো হতে। খদ া দরকার ওর দক 
হতো। থামান মামা িাদড়।’  

‘না সাদহবা সাদবে, ওর দনতদিশ, আমাতদর দনরাপদ দূরতত্ব সতর খযতে 
হতব। খোমাতদর, আমাতদর বািঁিাতনার জতেই দেদন এ দসোন্ত দনতেতছন। 
খোমাতদর খকান দবপতদর মুত  খেতে দদতে পাদর না।’ বেে ড. সাহাব নুরী।  

‘না, ওর কথা আদম মাদন না। উদন দনতজর ওপর অ্দবিার কতরতছন, 
আমাতদর প্রদে অ্দবিার কতরতছন। আদম যাব খস াতন।’  

বতে ড্রাইদেিং সীতটর দদতক এতিাতো সাদহবা সাদবে। বেে, ‘মামা, হে 
আপদন খস াতন িেুন, না হে ড্রাইদেিং আমাতক দদন। আদম খস াতন যাব।’  

‘েুদম পািে সাদহবা। খস াতন দিতে েুদম, আদম, আমরা দক করব। এই 
দিন্তা কতরই খো দেদন আমাতদর িতে আসতে বাধয কতরতছন। দেক আতছ, িে 
আমরা এক জােিাে দিতে িাদড় পাকি কদর। ওরা িতে খিতে আমরা খস াতন দিতে 
খ ািঁজ খনব।’ বেে ড. সাহাব নুরী।  

‘খস াতন প্রিণ্ড গুদে-খিাোর শব্দ খশানার পর আদম দফরতে পারতবা না। 
আপনারা আমাতক নাদমতে দদন, খহিঁতটই আদম খস াতন যাব।’ সাদহবা সাদবে 
বেে। দস্থর দসোন্ত োর কতে।  

‘সাদহবা একটু বুঝতে খিষ্টা কর, আমরা খস াতন দিতে দক করব, দক 
করতে পারব?’ বেে ড. সাহাব নুরী। কে োর নরম।  

‘ওর সাতথ মরতে খো পারব!’ সাদহবা সাদবে বেে কান্নাজদড়ে কতে।  
ড. সাহাব নুরী োকাে ড. আজদার দদতক।  
ড. আজদা বেে, ‘সাদহবা সাদবে যা বতেতছ খসটাই আমার মে। উদন 

যদদ না থাতকন, োহতে আমরা পাদেতেও বািঁিতে পারতবা না। মরতে যদদ হে, 
োহতে োর সাতথ মরাই োতো।’ কান্নাে খেতঙ পড়া ড. আজদার কে।  

‘দেক আতছ, আিাহ েরসা।’ বতে িাদড় ঘুদরতে দনে ড. সাহাব নুরী।  
ছুতট িেে িাদড় খফতে আসা খসই ঘটনাস্থতের দদতক।  
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আহমদ মুসা সািি করদছে োশগুতো উদিওোো বতে োর কাতছ 
পদরদিে এই গ্রুপদটর দেকানা দকিংবা এতদর আরও পদরিে পাওো যাে দকনা 
এজতে।  

আপাদমস্তক কাতো ইউদনফমি পরা োশগুতো ওতদর দবতশষ কমাতন্ডা 
বতে োর মতন হতো। এর আতি এই গ্রুতপর আরও যাতদর োশ খদত তছ, োরা 
এই ধরতনর ইউদনফমি পরা দছে না।  

এতদর সািি কতর দকছু খপে না আহমদ মুসা।  
সব খশতষ আহমদ মুসা সবার পতর দনহে হওো কুদদিশ খম েেীর 

খপাশাক পরা খোকদটর কাতছ এে। এই খোকদটতকই দেতনো মতন হতেতছ 
আহমদ মুসার।  

োর পতকতট খপে একটা মাদনবযাি। মাদনবযাি  ুেতেই খিাত  পড়ে 
দকছু আতমিনীে ও টাদকিশ টাকা এবিং আইদড কাডি। দ্রুে আইদড কাডিটাই খদ ে 
আহমদ মুসা। কাডিদটতে খোকদটর একদট কুদদিশ নাম আতছ। পদরিে খে া হতেতছ 
একদট কুদদি খস্বোতসবী সিংিেতনর ধমিীে দশযক দহতসতব।  

আইদড খদত ই আহমদ মুসা বুঝে, এটা েুো। েুদকি পুদেশতক খবাকা 
বানাতনার জতেই এই পদরিে খনো হতেতছ।  

মাদনবযািটা আরও োতো কতর সািি করতে দিতে মাদনবযাতির একটা 
খকদবতন খপে িার োিঁজ করা খছাট্ট এক টুকতরা কািজ। গুরুত্বপূিি হতব দকছ,ু এটা 
মতন কতর কািজটা োড়াোদড়  ুতে খদ ে, ওটা একদমই সাদা একটা দিরকুট। 
হোশ হতেও আহমদ মুসা োবে, একটা সাদা কািজতক এোতব সযতত্নত োিঁজ 
কতর মাদনবযাতির খিাপন পতকতট রা া হতব খকন? একটা রহতস্যর িন্ধ খপে 
আহমদ মুসা।  

কািজদট পতকতট পুরে আহমদ মুসা।  
হোৎ খপছতন িাদড়র শব্দ খপতে ‘দডদজদপ দম. মাদহর হারুন এে 

োড়াোদড় এতস পড়তেন’-এই দবস্মে দনতে খপছতন োকাতেই খদ ে, ড. সাহাব 
নুরীর িাদড়। িাদড়দট এতস দািঁদড়তে খিতছ খপছতনর খসই িাদড়টার কাতছ।  
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িাদড় খথতক খনতমতছ ড. সাহাব নুরী ও ড. আজদা। যন্ত্রিাদেতের মে 
োরা আসতছ আহমদ মুসার দদতক। আনন্দ-দবস্মে খযন খফতট পড়তছ োতদর 
খিা –মু  দদতে।  

ওরা এতস খিতছ।  
খকান কথা না বতে আহমদ মুসাতক জদড়তে ধতর খকিঁতদ খফেে ড. সাহাব 

নুরী।  
আর পাতশ দািঁড়াতনা ড. আজদার দু’খিা  দদতে অ্শ্রু ঝরদছে। আর খোিঁতট 

দছে হাদস।  
আহমদ মুসা ড. সাহাব নুরীতক উতেশ্য কতর বেে, ‘ ুদশর সমে এ কান্না 

খকন?  
‘কান্না এটা নে, অ্পার দবস্মে ও সীমাহীন আনতন্দর িদেে রূপ এটা।’ 

বেে ড. সাহাব নুরী।  
‘আিাহর জতেই এ কৃেেোর অ্শ্রু োইো। আপদন জীদবে আতছন, 

জীবন্ত আপনাতক খদ তে পাব, এটা দছে সব দহতসব, সব কল্পনার অ্েীে।’ খিা  
মুতছ বেে ড. আজদা।  

‘দকু  খোমরা িাদড় দনতে দফতর এতে খকন, খকান দহতসব খথতক? এমনটা 
খো হবার কথাই নে?’ বেে আহমদ মুসা। োর কতে দবস্মে।  

হাসে একটু ড. আজদা। বেে, ‘আদম উত্তর দদদে। আমার সাতথ একটু 
আসুন োইো, দপ্লজ!’  

বতে খপছন দফতর োতদর িাদড়র দদতক হািঁটতে শুরু করে ড. আজদা।  
ড. সাহাব নুরীর দদতক একবার োদকতে ড. আজদার খপছতন হািঁটতে শুরু 

করে আহমদ মুসা।  
ড. সাহাব নুরীও হািঁটতে োিে আহমদ মুসার খপছতন।  
িাদড়র পাতশ দিতে দািঁড়াে আহমদ মুসা ও ড. আজদা। োতদর খপছতন 

ড. সাহাব নুরী।  
িাদড়র জানাো খ াো।  
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িাদড়র সীতট বতস দু’হািঁটুতে মু  গুিঁতজ কািঁদতছ সাদহবা সাদবে। কান্নার 
খবতি কািঁপতছ োর শরীর। নীরব কান্না।  

আহমদ মুসা োকাে ড. আজদার দদতক প্রশ্নতবাধক দৃদষ্টতে।  
‘সাদহবাই আমাতদর এ াতন দফতর আসতে বাধয কতরতছ োইো। খিাো-

গুদের শব্দ খশানার সাতথ সাতথ খস িাদড় ঘুদরতে এ াতন আসতে বতে। আপনার 
দনতদিতশর কথা বতে মামা োতক খবাঝাতনার খিষ্টা কতর। দকু  সাদহবা বতে, িাদড় 
যদদ দফদরতে না আনা হে, োহতে খস খহিঁতট হতেও এ াতন আসতব। এ াতন এতস 
আমরা দক করব, এর উত্ততর খস বতে, দকছু না পারতে আমরা োর সাতথ মরতে 
খো পারব। আদমও োর কথাে একমে হই এবিং আমরা দফতর আদস। দফতর 
আসার সমে খস শে দছে। দকু  এ াতন এতস আপনাতক দনরাপতদ খদত  খস 
এোতব কান্নাে খেতঙ পতড়তছ। এটা সুত র কান্না, স্বদস্তর কান্না োইো।’ বেে ড. 
আজদা। োর মুত  হাদস।  

দকু  আহমদ মুসার মুত  অ্স্বদস্তর একটা ছাো খ তে খিে। দনছক 
আনতন্দর কান্না এে দীঘি হে না, এে িেীর হে না। খিাো-গুদেতে খস দনশ্চে 
আহমদ মুসাতক মৃে খেতবদছে। োই মরার জতেই খস এতসদছে এ াতন। দকু  
আহমদ মুসাতক দনরাপদ খদত  আকদস্মকোতব কল্পনােীে খকান প্রাদপ্ত পাওোর 
আনতন্দর বািঁধোঙা খজাোর দনতে হৃদতে ঝািঁদপতে পতড়, যা োর বুক ধারি করতে 
পারতছ না। খস আনন্দমে এক খবদনা। খস খবদনারই কান্না এটা। মতন মতন উদিগ্ন 
হতো আহমদ মুসা। এ কান্না শুধু সাদহবা সাদবতের নে, এ কান্না নেুনোতব 
প্রফুদটে এক হৃদতের কান্না, যার পদরিে সাদহবা দনতজও হেতো জাতন না। মনটা 
খকিঁতপ উেে আহমদ মুসার। োবে, বািঁিাতে হতব সাদহবা সাদবেতক।  

ড. আজদার কথা খশষ হতে ড. আজদার হাদসর সাতথ আহমদ মুসাও 
হাসে। বেে একটু উচ্চকতে, ‘খছাট খবানরা বড় োইোতদর সব সমে একটু খবদশ 
োতোবাতস। সাদহবা সাদবে এটাই প্রমাি কতরতছ ড. আজদা। আজ সকাতেই 
আদম আমার স্ত্রীতক বতেদছ, ড. আজদার পর আরও একটা দমদষ্ট খছাট খবান 
খপতেদছ আদম।’  
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বতে আহমদ মুসা টান দদতে িাদড়র দরজা  ুতে খফেে। বেে, ‘সাদহবা 
খবান, এস। বাইতর এস।’  

ধীতর ধীতর মু  েুেে সাদহবা সাদবে।  
অ্শ্রু খধাো োর খকামে, সুন্দর মু দট।  
খিা  েুতে োদকতেতছ খস আহমদ মুসার দদতক। দকু  োর খিাত  আহমদ 

মুসার সতম্বাধতনর প্রদে খকান সাড়া খনই। খিা  দু’দটতে োর েীরদবে হদরিীর মে 
দবস্মে ও খবদনার দবতফারি।  

খিা  দু’দট োর দকছুযি পেকহীন দস্থর থাকার পর আতস্ত বুতজ খিে। 
মু  ঘতুর খিে। মাথাদট আবার ঝুতে খিে োর দু’হািঁটুর ওপর।  

আবার োর খসই কান্না।  
ফতুে ফুতে উেতছ োর খদহ কান্নার খবতি।  
ওর কািঁদা উদিে, োবে আহমদ মুসা। দকু  দবব্রে হতে পতড়দছে আহমদ 

মুসা এ ন দক বেতব খস এই খেতব।  
িাদড়র শব্দ খশানা খিে। খসই সাতথ পুদেতশর িাদড়র সাইতরন।  
একাদধক িাদড়র জমাট একটা শব্দ।  
‘পুদেশ এতস খিতছ োইো। খকমন কতর  বর খপে ওরা?’ বেে ড. 

আজদা।  
দবব্রেকর অ্বস্থা খকতট খিে আহমদ মুসার। দফতর দািঁড়াে খস। বেে, 

‘পুদেতশর দডদজদপ মাদহর হারুনতক আদম খটদেতফান কতরদছোম।’  
‘িে খদদ  খক আসতেন?’ বতে হািঁটতে োিে আহমদ মুসা।  
সবাই এতিাতো োর সাতথ।  
পুদেশ বহতরর সামতনর জীতপই দছে দডদজদপ মাদহর হারুন।  
পুদেতশর িাদড় থামতেই খনতম পতড়তছ দডদজদপ মাদহর হারুন। আহমদ 

মুসাতক তদ তে খপতেই দ্রুে হািঁটতে শুরু কতরতছ আহমদ মুসার দদতক।  
‘স্যার, আসসাোমু আোইকুম। স্যার, খটদেতফাতন সব কথা শুতন সিংতি 

সিংতিই রওোনা দদতেদছ। একটা বড়  বর আতছ স্যার।’ উচ্চকতে এই কথাগুতো 
বতে মুহূতেির জতে থামে দডদজদপ মাদহর হারুন।  
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মুহূেি পতরই আবার বতে উেে, ‘আিংকারা খথতক আমাতদর খহডস্যার 
পুদেশ প্রধান আমাতক খটদেতফান কতরদছতেন। স্যার, দেদন দনতদিশ দদতেতছন 
আপনার দনরাপত্তাতক সতবিাচ্চ অ্গ্রাদধকার খদোর জতে এবিং আরও বতেতছন, 
আপনাতক সবরকম সহােো খদোর জতে।’  

একনািাতড় োর কথা বো খশষ হতে খিা  েুতে োদকতেতছ খস আহমদ 
মুসার দদতক। দকু  আহমদ মুসা োর মুত ামুদ  হতে সাোম দনতে হ্ান্ডতশইক 
কতর বেে, ‘আপনাতদর পুদেশ প্রধানতক ধেবাদ। দকু  দপ্লজ অ্দফসার, এ 
কথাগুতো আপদন খিাপন রা ুন। শত্রুপয এসব না জানতে আমাতদর কাতজর 
সুদবধা হতব।’  

পুদেশ অ্দফসার দডদজদপ মাদহর হারুতনর উৎসাতহর আগুতন পাদন 
দছটাতনার মে বযাপার ঘটে। অ্তনকটাই িুপতস খিে দডদজদপ মাদহর হারুন। 
বেে, ‘বুতঝদছ স্যার! এ নও কাউতক এসব কথা আদম বদেদন।’  

‘ধেবাদ অ্দফসার। খটদেতফাতন সব কথা সিংতযতপ আপনাতক বতেদছ। 
খরকতডির জতে দেদ ে িাইতে, খসটাও আদম খদব। আপদন এদদকটা খদ ুন। 
আমাতক দফরতে হতব এ দন। এতদর ওপর দদতে অ্তনক ধকে খিতছ।’ আহমদ 
মুসা বেে।  

‘অ্বশ্যই স্যার। আপদন ওতদর দনতে যান। পুদেতশর একটা িাদড় 
আপনাতদর সাতথ পাোদে আপনার দনরাপত্তার জতে।’ দডদজদপ মাদহর হারুন 
বেে।  

হাসে আহমদ মুসা। বেে, ‘ধেবাদ অ্দফসার। পুদেশ প্রতটকশন 
দরকার খনই। সাতথ আমাতদর আিাহর প্রতটকশন আতছ। িদে।’  

আহমদ মুসা ঘুতর দািঁদড়তে ড. সাহাব নুরীতদর বেে, ‘আসুন আমরা 
িদে।’  

নেুন দবস্মতের ধাক্কা ে ন ড. আজদা ও ড. সাহাব নুরীর খিাত । 
দডদজদপর কথা োরা শুতনতছ। েুরতকর পুদেশতক দনতদিশ দদতেতছন োতদর আবু 
আহমদ আব্দুিাহর দনরাপত্তাতক সতবিাচ্চ অ্গ্রাদধকার দদতে! আসতেই খক োতদর 
এই আবু আহমদ আব্দুিাহ!  
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আহমদ মুসার আহ্বান খপতে আহমদ মুসার খপছতন হািঁটতে শুরু কতরতছ 
োরা।  
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৭ 
‘সাদহবা, খশান মা।’ ডাকে ড. মাহজুন মাজহার সাদহবা সাদবেতক।  
সাদহবা সাদবে োর সামতন দদতে যাদেে।  
সাদহবা সাদবে ঘুতর দািঁদড়তে দপোর দদতক কতেক ধাপ এদিতে বেে, 

‘বেুন বাবা।’  
‘আজ োতো োিতছ শরীরটা?’ দজতেস করে খমতেতক ড. মাহজুন 

মাজহার।  
‘হ্ািঁ বাবা, োতো।’ বেে সাদহবা সাদবে।  
‘দকু  মা, মু টাতক খোমার  ুব দবষণ্ণ োিতছ।’ বেে সাদহবার বাবা।  
‘ও দকছু নে, রাে খজতি পতড়দছ খো এই কারতি।’  
কথাটা বতেই সাদহবা সাদবে োবে, এই দমথযা বোটা োর দেক হেদন।  
‘আজ দবশ্বদবদযােতে যাতব মা?’ দজোসা ড. মাহজুন মাজহাতরর।  
‘না বাবা, আজ যাব না। ড. আজদা খটদেতফান কতরদছে, খস আসতছ। 

আমার োদডর একটা দবষে দনতে োর সাতথ আোপ করতে খিতেদছোম খো।’ 
বেে সাদহবা সাদবে।  

‘খোমার কাতছ শুতনদছোম, দডদজদপ মাদহর হারুন িে রাতে আমাতক 
বেতেন খসদদতনর কথা। দেদন বেতেন ঘটনাটা অ্তে দকতকর মে। আবার ড. 
আজদার কাতছ ঘটনাগুতোর কথা শুতনদছ, খসগুতোও দবস্মেকর, অ্তে দকতকর 
মেই। সদেযই দবস্মেকর এই আবু আহমদ আব্দুিাহ। আদম দডদজদপ মাদহর 
হারুনতক দজতেস কতরদছোম, োর খকান পদরিে োরা উোর করতে খপতরতছন 
দকনা। দেদন বেতেন, োর বযাপাতর অ্নুসন্ধাতনর সুতযাি আমাতদর খনই। স্বেিং 
পুদেশ প্রধান োতক সম্মান কতর, সমীহ কতর। খপ্রদসতডন্ট, প্রধানমন্ত্রীর সাতথ নাদক 
োর সেকি। আিাহই পাদেতেতছন আমাতদর দবপতদর সমে োতক।’  
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রাঙা হতে উতেদছে সাদহবা সাদবতের মু । দকু  োর বুতকর মতধয ে ন 
খবদনার ঝড়। কেকটা খরাদ-বৃদষ্টর মে অ্বস্থা। োর দপো থামতে বেে খস, 
‘সাধারি দবতবিনার বাইতর উদন বাবা। ওরা মতন হে আিাহর দবতশষ সৃদষ্ট। 
পরাতথিই ওতদর জীবন। বাবা, আমাতদর রযার স্বাতথি উদন দনতজতক ওতদর হাতে 
েুতে দদতেদছতেন দনতজর মৃেযু অ্বধাদরে খজতনও। এই কুরবানীর খকান পদরমাপ 
হে না বাবা।’ অ্প্রদেতরাধয এক উচ্ছ্বাতস খেতঙ পড়ে সাদহবা সাদবতের কে। খিা  
োর দেতজ উতেতছ অ্শ্রুতে।  

ড. মাহজুন মাজহার োদকতেদছে োর খমতের দদতক। সাদহবা সাদবতের 
আতবতির উত্তাপ, অ্শ্রুর স্পশি োর হৃদেতকও ছুিঁতে খিে। এই আতবি ও অ্শ্রুর 
মতধয ড. মাহজুন মাজহার একটা নেুনতত্বর প্রকাশ খদত  িমতক উেে।  

এ সমে দসিঁদড় দদতে দু’েোে উতে এে ড. আজদা।  
সাদহবা সাদবে খিা  মুতছ ‘আদস বাবা’ বতে ছুতট খিে ড. আজদার 

দদতক।  
সাদহবা সাদবতের দদতক দনবে ড. মাহজুন মাজহাতরর খিাত  উতিতির 

একটা ছাো নামে।  
সাদহবা সাদবে ড. আজদাতক স্বািে জাদনতে োর হাে ধতর োতক দনতে 

িেে োর দনজস্ব োদড রুতম।  
োরা োদড রুতম দিতে খটদবতে না বতস মুত ামুদ  এক খসাফাে দিতে 

বসে।  
‘খোমাতক দবষণ্ণ খদ াতে। আদম খেতবদছোম, েুদম য ন আমাতক 

খডতকছ ে ন দনশ্চে সুস্থু্। দকু ...।’  
‘থাক এসব কথা আজদা। আদম োতো আদছ। এস, কাতজর কথাে 

আদস।’ ড. আজদার মুত র দদতক না োদকতে মাথা দনিু খরত  কথাগুতো বেে 
সাদহবা সাদবে।  

ড. আজদা োর নে মুত র দদতক মুহূেিকাে খিতে খথতক খিতহর সুতর 
বেে, ‘সাদহবা, খোমার কাতজর কথা বে।’  

সাদহবা সাদবে মু  েুেে।  
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বেে, ‘ধেবাদ আজদা। আমার দপএইিদড দথদসতসর খয অ্িংশ দনতে 
আদম এ ন কাজ করদছ, খসটা েুরতকর জাদেতদতহ কুদদিতদর অ্বস্থান দনতে। এ 
বযাপাতর খোমার একটা দৃদষ্টেিংদি আদম জানতে িাই। এর সাতথ আতছ েরুতকর 
এই পূবি আনাতোদেোন অ্ঞ্চতের েদবষ্যে রাজনীদে দনতে কথা। এ বযাপাতরও 
খোমার একটা ব্রীফ িাই আদম।’  

‘দুতটাই  ুবই গুরুত্বপূিি দবষে। প্রথম দবষে সেতকি আমার দৃদষ্টেিংদির 
কথা বেতে পাদর। আদম কুদদি সম্প্রদাতের সতিেন সদস্য দহতসতব বেদছ, েুরক, 
ইরাক, ইরান, আজারবাইজান, আতমিদনোসহ এই গ্রদন্থতে কুদদি সম্প্রদােতক দনতে 
খয রাজনীদে হতে, খস রাজনীদে কুদদিতদর সৃদষ্ট নে। খযোতব ইসোমী দ োফে 
বা ইসোমী সাম্রাজয খেতঙ েুদকি, ইরাদক, দসরীে, খেবাননী, জদিাদন ইেযাদদ 
জাদের উদ্ভব ঘটাতনা হতেতছ, খসোতবই কুদদিতদর দািঁড় করাতনা হতেতছ মুসদেম 
েূ- ণ্ডগুতোতক আরও  ণ্ড-দব ণ্ড করার জতে। কুদদিরা পদশ্চমী পুিঁদজবাদী ও 
কদমউদনেতদর মধযকার খপ তন এক শোব্দী কাতের োণ্ডা যুতেরও দশকার 
হতেতছ। এ সতবর খকানদটই কুদদিতদর স্বাতথি হেদন, হতেতছ সাম্রাজযবাদীতদর 
স্বাতথি। সাম্রাজযবাদী এই ষড়যন্ত্রই েুরতক েুদকিতদর সাতথ কুদদিতদর দবতরাধ 
বািঁদধতেতছ। েুরতকর সমাতজ, রাতে, অ্থিনীদেতে েুদকি ও কুদদি বতে খকান দবতেদ 
দছে না। েুরতকর দিেীে খপ্রদসতডন্ট ইসমে ইতনানু একজন কুদদি দছতেন। আবার 
অ্ষ্টম খপ্রদসতডন্ট েুরগুে ওজােও একজন কুদদি দছতেন। েুরতকর প্রশাসন ও 
বযবসাে-বাদিতজযর খযতত্র েুদকি-কুদদি খকান দবতেদ খনই। এই ঐকয ও সিংহদেতক 
মূে দৃদষ্ট দহতসতব সামতন আনতে েুদম সাম্রাজযবাদী ষড়যন্ত্রকারীতদর ষড়যন্ত্রটা 
খদ তে পাতব এবিং বাদিে উপসিংহাতর খপ িঁছতে পারতব।’  

বতে থামে ড. আজদা। কথা শুরু করে আবার, ‘খোমার দিেীে 
দবষেটার ওপর আদম দকছু বেতে পারতবা না সাদহবা। েতব একজতনর নাম বেতে 
পাদর। দেদন  ুব স্বে দৃদষ্ট রাত ন।’  

‘খক দেদন?’ দজোসা সাদহবা সাদবতের।  
‘দেদন আবু আহমদ আব্দুিাহ।’ বেে ড. আজদা।  
সাদহবা সাদবতের সারা মুত  রতের এক আদবর রঙ খ তে খিে।  
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খস মুহূতেির জতে মু  দনিু কতর আবার স্বাোদবক হতে বেে, ‘েুদম দেকই 
বতেছ আজদা। দকু  আদম ওর সতঙ্গ এ দনতে কথা বেতে পারতবা না।’ সাদহবা 
সাদবে বেে। োর সারা মুত  খসই দবষণ্ণোব আবার দফতর এতসতছ।  

ড. আজদা োকাে সাদহবা সাদবতের দদতক। বেে, ‘েুদম ওতক েুে খবাঝ 
না সাদহবা। ওর দবতবিনাতক আমাতদর শ্রো করা উদিে।’  

‘আদম ওতক েুে বুদঝদন আজদা। আদম েুে কতরদছোম, খসটাই আদম 
দনতজতক খবাঝাবার খিষ্টা করদছ। দকু  আজদা, দেদন ঐোতব একটা হৃদেতক 
সরাসদর গুদে কতর বধ না করতেও পারতেন। োর কথা অ্েোতব জানান খদো 
খযে। বযাপারটা একটা হৃদেতক পতেন্ট িযািংক গুদে করার মে হতেতছ।’ বেে 
সাদহবা সাদবে। োর কে আতবতি কািঁপদছে।  

‘খোমার দদক দদতে েুদম দেকই বতেছ সাদহবা। স্পশিকাের এ 
দবষেটাতক অ্েোতবও মযাতনজ করতে পারতেন। দকু  োর দদকটাও োব 
সাদহবা। আমার মতে দেদন খোমাতক সাহাযয করতে খিতেতছন। খোমার মতধয 
দবভ্রাদন্ত খযন এক মুহূেিও আর না থাতক, কষ্ট যাতে আরও িেীর হবার সুতযাি না 
হে, এ জতেই দেদন োৎযদিকোতব দবভ্রাদন্তর দনরসতন এতসতছন।’ বেে ড. 
আজদা।  

‘খপতরতছন দক দেদন কতষ্টর হাে খথতক বািঁিাতে? পাতরনদন। য ন দেদন 
এ খিষ্টা কতরতছন, ে ন খো একটা জীবতনর কুরবানী হতে খিতছ। মরাতক দক আর 
বািঁিাতনা যাে আজদা!’ বেে সাদহবা সাদবে। োর কে কািঁপতছ। দু’খিা  দদতে 
িদড়তে পড়তছ অ্শ্রু।  

ড. আজদা উতে দিতে সাদহবা সাদবতের পাতশ বতস োতক জদড়তে ধরে।  
সাদহবা সাদবতের মাথাদট ঢতে পড়ে ড. আজদার কািঁতধ। নীরব কান্নাে 

খেতঙ পড়ে খস।  
কান্নাে বািঁধা দদে না ড. আজদা। শুধু বড় খবাতনর মে োর দপতে হাে 

বুদেতে সান্ত্বনা দদে।  
সাদহবা সাদবে একটু শান্ত হতে ড. আজদা বেে, ‘েুদম এ েুেটা খকন 

করতে সাদহবা? েুদম জানতে দেদন দববাদহে।’  
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‘সব েুতে দিতেদছোম, সব খেতস দিতেদছে খবাধহে সামতন খথতক। খসই 
সাতথ আদম ক ন অ্নথ সািতর ডুতব খিদছ বুঝতে পাদরদন। অ্োে হেতো হতেতছ, 
দকু  অ্োে দকোতব হতো আদম বুঝতে পাদরদন।’ কান্নাজদড়ে কতে বেে সাদহবা 
সাদবে।  

‘সব দেক হতে যাতব সাদহবা। একটু শে হও। েতব মতন খকান 
অ্পরাধতবাধ আনা দেক হতব না। যা ঘতটতছ ো অ্োে নে।’ বেে ড. আজদা।   

ড. আজদার কািঁধ খথতক মাথা েুেে সাদহবা সাদবে। খিা  মুতছ বেে, 
‘না আজদা, আমার মতধয অ্োে খবাধ খনই। থাকতব খকন? আদম এ নও আমার 
অ্দধকাতরর মতধয রতেদছ, কারও অ্দধকার আদম েিংঘন কদরদন। আমার োতো 
োিা, োতোবাসা কারও যদে কতরদন, ওরও নে।’  

‘সাদহবা, এোতব না খেতব খোমার সব েুতে যাওো উদিে।’ বেে ড. 
আজদা।  

‘এটা আদম বেতে পারতবা না, েতব খোমাতক এ কথা দদতে পাদর খয, 
ওতক দবব্রে করতবা না, উদন নেুন সাদহবাতক খদ তবন।’ বেে সাদহবা ধীর কতে।  

বতেই খসাজা হতে বসে সাদহবা। বেে, ‘এসব কথা থাক আজদা, এস 
আমরা আমাতদর কাতজর কথাে দফতর যাই। আমার দজোসার দিেীে দবষতের 
বযাপাতর।’  

‘খসটাই খো বেদছোম, এ দবষতে আবু আহমদ োইো খোমাতক সাহাযয 
করতে পাতরন। এ দবষেদট দনতে ওর সাতথ আমার একদদন আতোিনা হতেদছে। 
খদ োম, উদন এ দবষতে একটা েতথযর োণ্ডার।’ বেে ড. আজদা।  

সাদহবা সাদবতের খিা  দু’দট উজ্জ্বে হতে উেে। দকু  পরযতিই খস াতন 
নামে দবষণ্ণো। বেে, ‘ওর কাতছ কেদদন আদম যাব না।’  

‘খকন?’ বেে ড. আজদা।  
‘ঐ খয েুদম শে হতে বেতে। খসটাই। মনটাতক আমার আতি শে 

করতে হতব, যাতে ওর সিংস্পতশি খেতঙ পতড় খকান নেুন অ্নথি না ঘটাে।’ সাদহবা 
বেে। োদর কে োর।  

‘দেক দিন্তা কতরছ সাদহবা। মনটাতক খোমার শে করা দরকার।’  
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বতে একটু খথতম আবার কথা শুরু করে ড. আজদা। বেে, 
‘খছতেতমতেতদর খমোতমশার খযতত্র ইসোম খয সীমার দনতদিশ কতরতছ, সুস্থ 
সেকি রা ার খযতত্র ো মানার খকান দবকল্প খনই। খোমার খযতত্র, আমার খযতত্র 
যা ঘতটতছ, অ্বাধ খমোতমশার সুতযাি না থাকতে ো ঘটতো না।’  

‘আমারটা খো বুঝোম। খোমার খযতত্র দক ঘতটতছ?’ বেে সাদহবা। োর 
খিাত  দবস্মে। 

‘খছাট্ট একটা ঘটনা ঘতটতছ। সকাতে খযদদন দুষ্কৃদেকারীরা আমাতদর 
বাদড়তে হামো কতরদছে। খসদদন েীদেকর এক পদরতবতশ োর পাতশ দািঁড়াতনা 
অ্বস্থাে আদম ওতক জদড়তে ধতরদছোম। এটা দছে ওর কাতছ আমার আশ্রে 
খ ািঁজা। দেদনও দনশ্চে এটা বুতঝদছতেন। দকু  ো সতেও অ্েদকছু োববার 
সুতযাি বন্ধ করার জতেই দেদন সিংতি সিংতিই আমাতক খবান বতে সতম্বাধন 
কতরদছতেন।’ ড. আজদা বেে।  

‘এটা দক েুদম ড. বারতজনতজা োইোতক বতেছ?’ একট ু দমদষ্ট খহতস 
বেে সাদহবা সাদবে।  

ড. আজদার মু  োে হতে উেে। বেে, ‘এটা ওতক বোর মে খকান 
গুরুত্বপূিি কথা নে।’  

‘গুরুত্বপূিি নে বেছ খকন? টাদনিিং পতেতন্টর মে গুরুত্বপূিি হতে পারতো। 
খযমন আকদস্মক ঝড় পুরাতনা স্থাপনা খেতঙ নেুন স্থাপনার দুোর উন্মুে কতর, 
খেমদন মুহূতেির ঘটনা দিরজীবতনর হতে দািঁড়াতে পাতর।’ বেে সাদহবা সাদবে 
িিীর কতে।  

‘দেকই বতেছ সাদহবা। এটাই অ্বাধ খমোতমশার কুফে। যার অ্সহাে 
দশকার আমাতদর পদশ্চমী সমাজ। এ াতন ঘতর-বাইতর আজ সেতকির অ্দস্থরো, 
দােেয-জীবতন অ্বযাহে োঙন, পদরবার বযবস্থাে দবপযিে।’ ড. আজদা বেে।  

‘হ্ািঁ আজদা, দেদন পাথর বতেই দেদন খযমন বািঁিতেন, েুদম বািঁিতে, 
আমার পথও বন্ধ করা হতো। দকু  সবাই খো োর মে দবকষিিকারী পাথর নে, 
সবাই আকষিি কতর। বহুমু ী এই আকষিি খথতকই বহুমু ী দবপযিে এতসতছ 
আমাতদর পদশ্চমী সমাতজ। দকু  আমরা বািঁিতবা দক কতর? খছাটতবো খথতক 
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খছতেতমতের অ্বাধ খমোতমশাই খো আমাতদর োইফোইে।’ বেে সাদহবা 
সাদবে।  

‘এ োইফোইে স্বাোদবক নে, সুস্থ নে, োই ইসোমীও নে। আবু 
আহমদ োইো স্বাোদবক ও সুস্থ ইসোমী োইফোইে অ্নুসরি কতরন বতেই 
দেদন বািঁিতে পাতরন। আমাতদরও বািঁদিতেতছন। দেদন একটা জীবন্ত মতডে 
আমাতদর কাতছ।’ ড. আজদা বেে।  

সাদহবা সাদবে আকদস্মকোতব ড. আজদার কাছ খথতক একটু সতর 
বসে। বেে, ‘খদ  আজদা, েুদম এোতব ওর প্রশিংসা কতরা না, মনতক দকু  শে 
করতে পারতবা না, দবিতড় যাতব দকু  মন।’ মুত  হাদস দনতে বেে সাদহবা সাদবে।  

কথা শুতন ড. আজদাও খহতস উেে। একটু উতে সাদহবা সাদবেতক ধতর 
োর দপতে কতেকদট খিতহর থাপ্পড় খমতর বেে, ‘কাতন োো োদিতে বুদঝ মনটাতক 
দেক করতব! মনতক দেক করতে হতব বাস্তবো দদতে, দবতবক-বুদে দদতে।’  

সাদহবা সাদবে জদড়তে ধরে ড. আজদাতক। হাসতে হাসতে বেে, ‘েে 
খপতো না আজদা। ওতক দবব্রে করতবা না। বতেদছ খো, উদন নেুন সাদহবাতক 
খদ তবন।’  

সাদহবার মুত  হাদস, দকু  খিাত  অ্শ্রু।  
‘ধেবাদ সাদহবা।’ বেে ড. আজদা। খসও জদড়তে ধরে সাদহবাতক।  
সাদহবার খিাত র অ্শ্রু োর দু’িতণ্ড িদড়তে পড়ে।  
 
 
 
েযান কযাদেস প্রাসাদ দমউদজোতমর দডদজ ড. মাহজুন মাজহাতরর 

অ্দফস।  
ড. মাহজুন মাজহার একটা খসাফাে বতস। োর সামতনর খসাফাে 

পাশাপাদশ বতস েযান পুদেশ প্রধান দডদজদপ মাদহর হারুন এবিং েযাতনর খিাতেন্দা 
প্রধান এরফান এতফন্দী।  
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কথা বেদছে পুদেশ প্রধান মাদহর হারুন। বেে, ‘স্যার, েদতন্তর বযাপাতর 
সব আপনাতক বেোম। আমাতদর েদতন্ত  ুিঁে খনই। আবু আহমদ আব্দুিাহ খয 
দদক দনতদিশনা দদতেতছন, খসোতবই কাজ হতেতছ। খলাজ সাদকিট কযাতমরার িে 
ছে মাতসর দেদডও দলপ খথতক বাইতরর দেনজন সতন্দহজনক খোকতক দিদহ্নে 
করা হতেতছ। দমউদজোতমর িিসিংতযাি দবোতির ডাইতরক্টর দমতসস অ্যাতনাশ 
আব্দুিাহ িাতজন পাস ইসুয কতর ্তথতম োতদর খেেতর ঢুদকতেতছ। পতর এই 
দেনজনই সািংবাদদক পদরিতে দমতসস অ্যাতনাশ আব্দুিাহর পাতশ দমউদজোতমর 
যত্রেত্র ঘুতর খবদড়তেতছ। এই দেনজনই আমাতদর প্রাইম সাসতপক্ট। দুিঃত র দবষে, 
এতদর দেনজনতকই খেক ড্রাইতে এক েেিংকর অ্পাতরশতন অ্স্ত্রধারী কমাতন্ডা 
দহতসতব মৃে পাওো খিতছ। এতদর সহতযাদিোকারী দহতসতব দমতসস অ্যাতনাশ 
িাতজতনর নাম এতসতছ। এ ন খো আমাতদর এযাকশতন খযতে হে।’ থামে 
দডদজদপ মাদহর হারুন।  

ড. মাহজুন মাজহার বেে, ‘দমতসস অ্যাতনাশ আব্দুিাহ িাতজন একজন 
পুরাতনা, অ্দেে অ্দফসার। দমউদজোতমর সকতের কাতছ খস সম্মাদনেও। োর 
বযাপারটা একটু খকোরফুদে ডীে করুন, আমার অ্নুতরাধ। আপনারা দক োর 
সাতথ এ দনতে কথা বতেতছন?’  

‘দজ্ব হ্ািঁ, োর সাতথ আমরা কথা বতেদছ। উদন বতেতছন, একটা 
খরেুতরতন্ট ঐ দেনজতনর সাতথ োর পদরিে। ওরা দনতজতদর দেেযান্স সািংবাদদক 
বতে পদরিে দদতেদছে। পতর অ্বশ্য সািংবাদদকোতক খপশা দহতসতব দনতেতছ এমন 
পদরিেপত্র খদদ তেদছে। দমউদজোম সেতকি খসদদন োরা োতদর িেীর 
আগ্রতহর কথা বতে এবিং জানাে খয, োরা দমউদজোতমর ওপর ধারাবাদহক 
িতবষিামূেক দফিার প্রকাশ করতে িাে। এজতে োরা মাতঝ মাতঝ দমউদজোতম 
খযতে িাে। োরা আমার সাহাযয কামনা কতর। যেটা সিব দেদন োতদর 
সহতযাদিো কতরন। এই দছে োর বেতবযর সার কথা।’  

‘খেেতর দক আতছ জাদন না দকু  এই কথাগুতোতক আমার কাতছ দনতদিাষ 
বতেই মতন হে।’ বেে ড. মাহজুন মাজহার।  
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‘োর কথাগুতোতক দনতদিাষ মতন হতে স্যার। দকু  দেনজন খয পদরিে 
খদে ো খদাষযুে। েযাতনর দেেযান্স দকিংবা খপশাদার খকান সািংবাদদকই এতদর 
খিতন না। দনতজতদর সািংবাদদক পদরিে দদতে খয পদত্রকার আইতডনদটদট কাডি 
োরা খদদ তেদছে, ঐ নাতমর খকান সিংবাদপত্র এ ন েযাতন িােু খনই। দকু  
দমতসস অ্যাতনাশ িাতজন এসব খকান দকছু খ ািঁজ না দনতেই ওতদরতক দমউদজোতম 
খঢাকার অ্বাধ সুতযাি দদতেতছন। এটা োর খবাকামী, না অ্ে দকছু, খসটাই আমরা 
বুঝতে পারদছ না।’  

এই সমে ড. মাহজুন মাজহাতরর দপএস আহমদ মুসাতক দনতে ঘতর 
প্রতবশ করে। 

 ড. মাহজুন মাজহারসহ সকতেই উতে দািঁদড়তে আহমদ মুসাতক স্বািে 
জানাে।  

ড. মাহজুন মাজহার আহমদ মুসাতক োর পাতশর খসাফাে দনতে বসাে।  
‘আপদন কষ্ট কতর এতসতছন, এজতে আপনাতক ধেবাদ স্যার। স্যার, 

আদম আপনাতক আমাতদর দমউদজোতমর ডাইতরক্টর পাবদেক দরতেশন্স সেতকি 
একটা ইিংদিে দদতেদছোম। এেযি ঐ দেনজন ও োর দবষে দনতেই আতোিনা 
করদছোম।’  

বতে দডদজদপ মাদহর হারুন দমতসস অ্যাতনাশ আব্দুিাহ িাতজন সেতকি 
এেযি খয আতোিনা হতেতছ ো সিংতযতপ আহমদ মুসাতক জাদনতে বেে, ‘ঐ 
দেনজন মূে কােদপ্রতটর মৃেযুর পর একমাত্র দমতসস অ্যাতনাশ আব্দুিাহ িাতজনই 
আতছন যার সাতথ দমউদজোতমর েোবহ ঘটনার একটা দেিংক আতছ। এ ন আমরা 
দক করব, খসটাই আতোিনার দবষে।’  

‘আমার মতে আশু করিীে হতো, দমতসস অ্যাতনাশ িাতজনতক 
সাবিযদিক পাহারাে রা া। উদিওোোরা যারা দমউদজোতম ডাকাদে কতরতছ, 
োরা দমতসস অ্যাতনাশ িাতজনতক হেযা করতে পাতর। কারি, আমাতদর সামতন 
একমাত্র খসই আতছ যার মাধযতম ঘটনা ফািঁস হতে পাতর।’ বেে আহমদ মুসা।  

দডদজদপ, খিাতেন্দা অ্দফসার এরফান এতফন্দী এবিং ড. মাহজুন 
মাজহাতরর খিাত -মুত  দবস্মে। দডদজদপ মাদহর হারুন ও খিাতেন্দা এরফান 
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এতফন্দী োবে, এই সহজ কথাটা আমাতদর মতন হেদন খকন? এটাই খো 
স্বাোদবক।  

‘দেক আতছ স্যার, আদম দনতদিশ দদদে, পুদেতশর একটা দে সব সমে 
অ্েতযয োর পাহারাে থাকতব। আরও আমাতদর দক করিীে স্যার?’ দডদজদপ 
মাদহর হারুন পতকট খথতক ওেযারতেস খবর কতর পুদেশতক প্রতোজনীে দনতদিশ 
দদতে বেে, ‘দমতসস অ্যাতনাশ িাতজতনর বাদড়তে এ দন সাদা খপাশাতক পুদেতশর 
প্রহরা বসাও। এ ন দেদন বাদড়তে থাকার কথা।’  

‘ধেবাদ অ্দফসার। দমতসস অ্যাতনাশ িাতজন সেতকি িেীর অ্নুসন্ধান 
প্রতোজন। োর বেিমান পদরিতের আড়াতে আর খকান পদরিে আতছ দকনা।’ বেে 
আহমদ মুসা।  

‘খকন এ কথা বেতছন স্যার? আপদন দক অ্ে দকছু সতন্দহ করতছন?’ 
বেে দডদজদপ মাদহর হারুন। োর ভ্রূকুদঞ্চে।  

‘আো, দমতসস অ্যাতনাশ আব্দুিাহ িাতজতনর নাতমর অ্যাতনাশ ও িাতজন 
শব্দ দু’দট দক টাদকিশ?’ দজোসা আহমদ মুসার।  

‘শব্দ দুদট েুরক, আতমিদনো, আজারবাইজাতন দকছু দকছু দেন্ন উচ্চারতি 
দবদেন্ন অ্তথি বযবহৃে হে।’ বেে ড. মাহজুন মাজহার।  

‘আো, অ্যাতনাশ’ শব্দ কারও নাতমর অ্িংশ হতে পাতর, দকু  ‘িাতজন’ 
শব্দ দক েুরতক নাম দহতসতব মুসেমানরা বযবহার কতর?’ দজোসা আহমদ মুসার।  

ভ্রুকুদঞ্চে হতো ড. মাহজুন মাজহাতরর। বেে, ‘িাতজন’-এর টাদকিশ 
সমেুেয শব্দ হতো ‘িাদেন’। এই ‘িাদেন’ শব্দ খছতেতদর নাতমর খযতত্র বযবহার 
হে েুরতক। দকু  ‘িাতজন’ নাম েুরতক বযবহার হে না, এটা আতমিনীে শব্দ।’  

‘শুধু এটা আতমিনীে নামবািক শব্দই নে। এর খপছতন একটা ইদেহাস 
আতছ।’ আহমদ মুসা বেে।  

‘দক ইদেহাস?’ দজোসা ড. মাহজুন মাজহার ও দডদজদপ মাদহর হারুন 
দু’জতনরই।  
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‘ধতমির জতে, আতমিনীে জাদের জতে জীবনদানকারী একজন  ৃোন 
সন্নযাদসনীর নাম ‘িাতজন’। োর এই নাতম আতমিদনোর একদট িাতিিরও ‘িাতজন’ 
নামকরি করা হতেতছ।’ 

ড. মাহজুনসহ সবার খিাত -মুত  দবস্মে। দডদজদপ মাদহর হারুন বেে, 
‘োহতে দমতসস অ্যাতনাশ আব্দুিাহ োর নাতমর খশতষ এই নাম গ্রহি কতরতছন 
খকন?’  

‘খসটাই খো প্রশ্ন। দেদন মুসদেম হতে এ নাম গ্রহি কতরতছন খকন? এ 
জতেই োর বযাপাতর অ্নুসন্ধাতনর কথা আদম বতেদছ। হতে পাতর, োর পদরিে 
আরও আতছ। হতে পাতর, দেদন ঐ দেনজতনর বযাপাতর যা বতেতছন, খিাটাটাই 
দমথযা।’ আহমদ মুসা বেে।  

ড. মাহজুন মাজহার নীরব।  
নীরব দডদজদপ মাদহর হারুন এবিং খিাতেন্দা অ্দফসারও।  
খিাতেন্দা অ্দফসার কাতন কাতন দক বেে দডদজদপ মাদহর হারুনতক।  
মাদহর হারুন বেে, ‘োহতে খো স্যার আমার খগ্রফোর করতে পাদর 

দমতসস িাতজনতক। খগ্রফোতরর জতে যতথষ্ট দদেে আমাতদর হাতে আতছ। আদম 
খসই কথাই ড. মাহজুন মাজহার স্যারতক বেদছোম।’  

‘না দম. দডদজদপ, োতক খগ্রফোর না কতর োতক ফতো কতর োর 
সেতকির সূত্রগুতো খবর করাতেই োে খবদশ। আমরা িাই োর খপছতন কারা 
আতছ, খসটা জানতে। একসমেতো োতক খগ্রফোর করতেই হতব।’ আহমদ মুসা 
বেে।  

‘ধেবাদ স্যার, আমরা এটাই করব। েতব োর দবরুতে একটা খকস 
দাতের...।’  

দডদজদপ মাদহর হারুতনর কথার মাঝ াতনই োর ওেযারতেস অ্দস্থরোতব 
দবপ দবপ কতর উেে।  

কথা বন্ধ কতর ‘এক্সদকউজ দম স্যার!’ বতে খস ওেযারতেস েুতে দনে।  
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ওেযারতেস েুতে দনতে কথা দকছুটা শুতনই ‘খহার্ল্ অ্ন’ বতে কেটাতক 
খহার্ল্ কতর খস আহমদ মুসার দদতক উতত্তদজে কতে বেে, ‘স্যার, ঘটনা ঘতটই 
খিতছ, দমতসস িাতজন দনহে হতেতছন।’  

‘খকাথাে?’ দ্রুে প্রশ্ন করে আহমদ মুসা।  
‘স্যার, আমাতদর পুদেশ োর বাদড়র িারদদতক পাহারা বদসতেতছ। োরাই 

জানাে, দমতসস িাতজন োর বািাতন কাজ করদছতেন, এ সমে গুদেতে দেদন 
দনহে হতেতছন। বািাতনর পাতশ দািঁড়াতনা একটা িাদড় খথতক োতক গুদে করা হে। 
পরপর দু’দট গুদে করার পরই িাদড়দট পাদেতে যাে।’ বেে দডদজদপ মাদহর 
হারুন।  

‘োর বাদড়তে আর খক আতছ?’ বেে আহমদ মুসা।  
‘একজন পদরিাদরকা এবিং একজন আো ছাড়া োর বাদড়তে আর খকউ 

খনই। পদরিাদরকা বাদড়র কাজকমি কতর আর আো রািঁধা-বাড়াসহ দমতসস 
িাতজতনর োফ দহতসতব কাজ কতর।’ বেে ড. মাহজুন মাজহার।  

‘দম. দডদজদপ, আত্মীতের পদরিতে বা অ্ে খকান কথা বতে োর বাদড়তে 
খোক ঢুকতে খিষ্টা করতে পাতর। োতদর বািঁধা দদতে হতব। কাউতক বাদড়তে 
ঢুকতে খদো যাতব না। আর আপনার পুদেশ বাদড়তে ঢুতক পদরিাদরকা ও 
আোতকও খগ্রফোর করতব। দরকার হতে আরও পুদেশ খযতে বেুন খস াতন।’ 
আহমদ মুসা বেে।  

দডদজদপ োর ওেযারতেতসর কে অ্ন কতর বেে, ‘ও াতন এ ন দক 
অ্বস্থা?’  

ওপাতরর কথা শুনতে দিতে দডদজদপ মাদহর হারুতনর খিাত -মুত  দবস্মে 
ফতুট উেে। কথা খশানার মাঝ াতনই খস বতে উেে, ‘খশান, বাদড়তে কাউতক 
ঢুকতে খদো যাতব না। বাড়াবাদড় করতে গুদে কর। োশ ও াতনই এ ন থাকতব। 
আর খোমরা কতেকজন খেেতর ঢুতক যাও। বাদড়তে পদরিাদরকা, আো বা যাতক 
পাও োতকই খগ্রফোর কর। ও াতন কেজন পুদেশ খপ িঁতছতছ? দরকার হতে 
আরও পুদেশ খডতক নাও। আদমও বতে দদদে। ওতক। য ন যা হে আমাতক 
জানাতব। বাই।’  
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কথা খশষ কতর দডদজদপ োকাে আহমদ মুসার দদতক। বেে, ‘স্যার, 
আপনার কথা দেক। আত্মীতের পদরিতে কতেকজন খোক এতসতছ, োরা বাদড়তে 
ঢুকতে িাতে এবিং োশও হাসপাোতে দনতে খযতে িাতে। োতদর খগ্রফোর 
করতে খকমন হে?’  

‘এেযতি ওরা িতে খিতছ। বািঁধা পাওোর পর, পুদেশ বতে আিঁি করতে 
পারতে, এক মুহূেিও আর োতদর থাকার কথা নে। খগ্রফোর করতেও  ুব একটা 
োে হতো বতে মতন হে না। ওরা সিবে োড়াদটো খোক হতব। আমার মতন হে, 
ওতদর পাোতনা হতেদছে বাদড় খথতক কদেউটার, ডাতেদর, খনাটবই ইেযাদদর মে 
দকছু দজদনস দনতে খযতে, অ্থবা বাদড়র ঘরগুতো জ্বাদেতে দদতে।’  

খকান কথা না বতে েযাতনর পুদেশ প্রধান দডদজদপ মাদহর হারুন 
ওেযারতেস েুতে দনতে খযািাতযাি করে দমতসস িাতজতনর বাদড়তে পাহারাে 
থাকা সিংদিষ্ট পুদেতশর সাতথ। সিংতযাি হতেই খস দ্রুে বেে, ‘ওরা যারা বাদড়তে 
ঢুকতে যাদেে, োতদর দক  বর?’  

শুনে দডদজদপ মাদহর হারুন ওপাতরর কথা। ওপাতরর কথা খশষ হতে 
‘ওতক’ বতে োইন অ্ফ কতরই বেে, ‘স্যার, এবারও আপদন দেক বতেতছন। বািঁধা 
পাওোর পরই দকছু একটা সতন্দহ কতরই দ্রুে ওরা পাদেতেতছ।’  

দকছু বোর জতে মু   ুতেদছে আহমদ মুসা। ে নই োর খমাবাইে 
খবতজ উতে োতক থাদমতে দদে।  

‘এক্সদকউজ দম’ বতে খমাবাইে খবর করে পতকট খথতক। খমাবাইতের 
স্ক্রীতন কোতরর নাম খদত ই মু টা উজ্জ্বে হতে উেে আহমদ মুসার। খটদেতফান 
কতরতছ েুরতকর অ্েযন্তরীি দনরাপত্তা প্রধান খজনাতরে খমাস্তফা কামাে, 
ইস্তামু্বতের কাতজ আহমদ মুসার সবতিতে বড় সাথী।  

আহমদ মুসা কে অ্ন কতরই বেে, ‘আসসাোমু আোইকুম। হ্াতো 
খজনাতরে খমাস্তফা। খকমন আতছন?’  

‘ওোোইকুম সাোম। আমরা োতো আদছ। আমরা  ুব  ুদশ হতেদছ, 
আমরা আপনাতক খযতে দদতেও েুরক আপনাতক খযতে খদেদন।’ বেে ওপার 
খথতক খজনাতরে খমাস্তফা।  
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‘হ্ািঁ, খসটাই ঘতটতছ খজনাতরে। একজন দবপদগ্রস্ত খমতের আতবদন 
আদম উতপযা করতে পাদরদন।’ আহমদ মুসা বেে।  

‘দক ঘটনা বেুন খো?’ দজোসা ওপার খথতক খজনাতরে খমাস্তফার।  
ড. আজদার ইন্টারতনট আপীতের দবষেটা সিংতযতপ জানাতনার পর 

বেে, ‘ড. আজদার বো ঘটনাগুতো আমার কাতছ  ুব বড় ঘটনার আইসবািি বতে 
মতন হতেতছ। োই ওতদর পাদেতে আদম েযাতন যাত্রা দবরদে কতরদছ।’  

‘খয সব দরতপাটি এ াতন খপতেদছ, োতে দবষেটাতক  ুব রহস্যপিূি ও বড় 
খকান দবষে বতে আমারও মতন হতেতছ। আপদন খো সতরজদমতন আতছন। বযাপার 
দক বেুন খো?’  

‘আদম কাজ সতব শুরু কতরদছ। এ নও ঘটনার িেীতর খযতে পাদরদন। 
েতব আদম ড. আজদার ইন্টারতনট খথতক যা আিঁি কতরদছোম, োতে মতন 
হতেদছে, আতমিদনোর কু যাে সন্ত্রাসী সিংিেন এর সাতথ জদড়ে। খকন জদড়ে, দক 
িাে ওরা এ বযাপারটা  ুব স্পষ্ট নে এ নও। এই মাত্র আমরা  বর খপোম, 
দমউদজোতম ডাকাদের বযাপাতর আমাতদর সামতন এতিাবার একমাত্র দেিংক 
পারসনতক ওরা হেযা কতরতছ।’ বেে আহমদ মুসা।  

‘দবষেটা ও াতন  ুব জদটে হতে দািঁড়াতে। একটা কথা আপদন বেুন, 
দবষেটার সাতথ খকান রাজনীদের িন্ধ আতছ দকনা।’ ওপার খথতক বেে খজনাতরে 
খমাস্তফা।  

‘ ুব দনদশ্চে কতর বেতে পারতবা না। েতব ওতদর সকতের বাহুতেই 
মাউন্ট আরারাতের উদি আতছ। আর আদম যা মতন কতরদছ, এতদর খিাড়া যদদ 
আতমিদনোে থাতক, োহতে এর সাতথ ধমি ও রাজনীদে দুই-ই জদড়ে আতছ।’ 
আহমদ মুসা বেে।  

‘এটা একটা  ুব বড় বযাপার। আমাতদর একটা অ্নুতরাধ দম.  াতেদ 
 াকান।’ বেে খজনাতরে খমাস্তফা।  

‘বেুন দম. খজনাতরে।’ আহমদ মুসা বেে।  
‘আিাহর অ্তশষ শুকদরো খয, আপদন ও াতন হাদজর। আমাতদর সবার 

অ্নুতরাধ, ও ানকার বেিমান দবষতে অ্নুসন্ধাতনর খনেৃত্ব আপদন দনন। ড. 
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আজদার সাতথ সিংদিষ্ট ঘটনার িযাপ্টার খো আপদন খদ তছনই। এ ন খিাটা 
দবষেটার দাদেত্ব দো কতর আপনাতক দনতে হতব। মাননীে প্রধানমন্ত্রী এ দবষে 
দনতে খপ্রদসতডতন্টর সাতথও আোপ কতরতছন। রাজননদেক দবষে জদড়ে থাকাে 
দবষেদট জদটে হতে উেতে পাতর। ইতোমতধয দনশ্চে আপদন খদত তছন, আমাতদর 
পুদেশ ও আমোেতন্ত্র দকছু দকছু প্রতশ্ন সমস্যা আতছ। এই েদতন্তর বযাপারটা খস 
ধরতনরই একদট দবষে।’ বেে খজনাতরে খমাস্তফা।  

‘বুতঝদছ খজনাতরে খমাস্তফা। আপদন খয সমস্যার কথা বেতেন, খসটা 
আসতেই একটা বড় সমস্যা। দেক আতছ, উদিওোোতদর দবষেটা দক, খসটা 
খদ ার আমারও একটা আগ্রহ আতছ। আিাহ েরসা।’ আহমদ মুসা বেে।  

‘আেহামদুদেিাহ। আমাতদর বািঁিাতেন দম.  াতেদ  াকান। এ ানকার 
আতমিনীে নািদরক ও আতমিদনো আমাতদর জতে একটা মাথা বযথা। দকছু ঘটতেই 
এর সাতথ আন্তজিাদেক হস্ততযপ যুে হে। খসই জতেই দবষেদটর দনদিদ্র ও 
গ্রহিতযািয েদন্ত প্রতোজন।’  

মুহূতেির জতে থামে খজনাতরে খমাস্তফা কামাে। আবার বতে উেে, 
‘ও ানকার পুদেশ ও প্রশাসতনর সাতথ আমরা কথা বেব।’  

‘এ াতন েযাতনর পুদেশ প্রধান দডদজদপ মাদহর হারুন আমার সামতনই 
আতছ।’ আহমদ মুসা বেে।  

‘দপ্লজ দম.  াতেদ  াকান, ওতক একটু দদন। আমার পাতশ পুদেশ প্রধান 
নাদজম এরতকনও আতছন।’ বেে খজনাতরে খমাস্তফা ওপার খথতক।  

‘ওতক, দদদে।’ বতে আহমদ মুসা োর খমাবাইেদট দডদজদপ মাদহর 
হারুতনর দদতক এদিতে ধতর বেে, ‘আিংকারা খথতক দসদকউদরদট িীফ খজনাতরে 
খমাস্তফা কামাে কথা বেতবন।’  

খমাবাইে দনতেই োফ দদতে উতে দািঁড়াে। বেে, ‘আসসাোমু 
আোইকুম, স্যার আদম মাদহর হারুন।’  

োরপর দডদজদপ মাদহর হারুন শুধু অ্দবরাম ‘স্যার’, ‘স্যার’ বতে কথা 
শুনতেই োিে।  
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কথা খশানা খশষ হতে দডদজদপ মাদহর হারুন খমাবাইে আহমদ মুসার 
দদতক এদিতে দদতে বে, ‘স্যার, স্যাররা আপনার সাতথ আতরকটু কথা বেতবন।’  

ওপাতরর সাতথ সাোম দবদনমতের পর বেে, ‘হ্ািঁ দম. নাদজম এরতকন, 
খকমন আতছন আপদন?’  

‘হ্ািঁ, োতো আদছ দম.  াতেদ  াকান। আমার অ্তশষ কৃেেো আপদন 
গ্রহি করুন। খজনাতরে খমাস্তফা আপনার সাতথ আর একটু কথা বেতবন।’ ওপার 
খথতক বেে েুরতকর পুদেশ প্রধান নাদজম এরতকন।  

‘আো দদন োতক।’ আহমদ মুসা বেে।  
ওপার খথতক খজনাতরে খমাস্তফার কে খশানা খিে। বেে খস, ‘দডদজদপ 

মাদহর হারুন  ুব সৎ ও খদশতপ্রদমক পুদেশ অ্দফসার। োর সহতযাদিো আপদন 
পাতবন। আর য দন বেতবন, আদম ও নাদজম এরতকন ও াতন যাব।’  

‘দকু  সমস্ত খকতসর সাতথ আমার জদড়ে থাকার দবষে খিাপন থাকতে 
হতব। দডদজদপ মাদহর হারুন ছাড়া পুদেতশর আর খকউ জানতবন না, এটা আমার 
শেি।’ বেে আহমদ মুসা। 

‘দেক আতছ, দডদজদপ মাদহর হারুনতক এটা বতে খদব। আপদনও এটা 
োতক দনতদিশ দদন।’ খজনাতরে খমাস্তফা বেে।  

‘দেক আতছ, এ নকার মে োহতে কথা খশষ।’ বেে আহমদ মুসা।  
‘ওতক দম.  াতেদ  াকান, আিাহ আপনাতক দীঘি জীবন দদন এবিং দেদন 

যা পছন্দ কতরন, সব দনোমে আপনাতক দদন। আসসাোমু আোইকুম।’ কথা 
খশষ করে খজনাতরে খমাস্তফা।  

আহমদ মুসা সাোম দনতে কে অ্ফ কতর দদে।  
আহমদ মুসা কে অ্ফ করতেই দডদজদপ মাদহর হারুন উতে দািঁদড়তে 

বেে, ‘স্যার, আমার  ুব আনন্দ হতে। আপনার সাতথ কাজ করার খস োিয 
আমার পুদেশ জীবতনর বড় পাওো হতব স্যার। আপনার দনতদিতশ সবদকছ ুিেতব 
স্যার।’  

‘বসুন অ্দফসার। এটা আপনার স্যারতদরতকও বতেদছ আপনাতকও 
বেদছ, আদম খয এই েদতন্ত পুদেতশর সাতথ যুে, এ দবষেটা আপদন ছাড়া পুদেতশর 
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আর খকউ জানতব না। আদম দেন্নোতব কাজ করব, পুদেশতক য ন যা করতে হে 
আদম আপনাতক বেব।’ আহমদ মুসা বেে।  

দডদজদপ মাদহর হারুন বতসই এযাতটনশন হতে বেে, ‘দেক আতছ স্যার। 
আদম বুতঝদছ স্যার। স্যার, দমতসস িাতজন হেযাকাণ্ড ঘটনার এ ন দক করব 
স্যার?’  

‘আপদন িতে যান খস াতন। আইন অ্নুসাতর যা করার ো করুন। আদমও 
আসদছ। আদম দমতসস িাতজতনর বাদড় সািি করব। আদম যাওোর আতি বাদড়র 
খকান দকছুতে খকউ হাে খদতবন না।’ আহমদ মুসা বেে।  

আহমদ মুসা থামতেই ড. মাহজুন মাজহার বেে, ‘এসব  ুব বড় ও 
জদটে দবষে। এ বযাপাতর দকছু বো বা করার খযািযো আমার খনই। েতব, 
আেহামদুদেিাহ,  ুব  ুদশ হতেদছ খয, েদতন্তর বযাপাতর সবাই সতিেন হতেতছন। 
দবতশষ কতর আবু আহমদ আব্দুিাহতক এর সাতথ যুে করাে োর অ্সাধারি বুদে 
ও শদের সাহাতযয আমরা সফে হতবা ইনশাআিাহ। দকু  একটা কথা জনাব আবু 
আহমদ আব্দুিাহ। ইস্তাম্বুতে আিংকারাে আপদন ‘ াতেদ  াকান’, আর এ াতন 
আপদন আবু আহমদ আব্দুিাহ খকন?’  

আহমদ মুসা হাসে। বেে, ‘নানা কারতি সেয অ্তনক সমে প্রকাশ করা 
যাে না। ইস্তামু্বে-আিংকারা এবিং এ াতন খসটাই ঘতটতছ। আসে পদরিেটা খিাপন 
কতরদছ স্যার। আপােে ো খিাপনই থাক, স্যার।’  

‘দেক আতছ, যার মতধয কেযাি খবদশ খসটাই হওো উদিে।’  
‘ধেবাদ স্যার!’ বতে আহমদ মুসা একটু খথতমই আবার বেে, ‘স্যার, 

এবার আমাতদর উেতে হে।’  
‘অ্বশ্যই, অ্বশ্যই। আমার একটু বাইতর খবরুতে হতব।’  
বতে উতে দািঁড়াে ড. মাহজুন মাজহার।  
আহমদ মুসারাও উতে দািঁড়াে।  
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োড়া করা টযাদক্স।  
ড্রাইোরতক দমতসস িাতজতনর বাদড়র দেকানা দদতে সীতট িা এদেতে 

দদতেতছ আহমদ মুসা। দমতসস িাতজতনর দিন্তাই োর মাথাে।  
িাতজনতক ওরা হেযা করে খকন? দমতসস িাতজন যদদ ওতদর খেেতরর 

খোক হতো, োহতে হেযা না কতর োতক সদরতে দনে। োতক হেযা করা হতেতছ 
দনশ্চে খকান দকছু ফািঁস হবার েতে। োহতে দমতসস িাতজতনর সাতথ োতদর দক 
সেকি দছে? দমতসস িাতজতনর নাতমর দবদশষ্টয বতে খয, খস আতমিনীে অ্থবা 
আতমিনীে বিংতশাদ্ভেূ। জাদেিে কারতিই দমতসস োতদর সাহাযয করতো, না 
খকান আদথিক সুদবধা দনতো খস, দকিংবা খস খকান েীদে বা িযাকতমইতের দশকার 
দছে দকনা।  

যাই খহাক, দমদসিং দেিংক পুনিঃপ্রদেষ্ঠার জতে খকান একটা দকছু োতদর 
দরকার। সাদহবা সাদবতের কাতছ এই মাত্র জানতে খপতরতছ, দমতসস িাতজতনর 
খে ার অ্েযাস দছে। মাতঝ মাতঝ ছদ্মনাতম দেদন পদত্রকার মোমতের কোতম 
দে তেন। আতরকটা বড়  বর জানা খিতছ োর কাছ খথতক। দমতসস িাতজতনর 
জীবন একটা েযাতজদড। প্রথম খয বতন একটা খছতেতক োতোবাসতো খস। দকু  
খছতেদটর কাছ খথতক খস দবশ্বাসঘােকোর দশকার হে। োরপর খস দবতেই 
কতরদন। এই বযাকগ্রাউতন্ডর খমতেরা হোশাবাদী অ্থবা প্রদেদহিংসাপরােিা হে। 
খদ া যাক, দমতসস িাতজতনর োণ্ডার খথতক দক পাওো যাে। দকছু পাওো যাক বা 
না যাক, এটা স্পষ্টেই আিঁি করা যাতে খয, মাউন্ট আরারাে দঘতর অ্থবা মাউন্ট 
আরারাতের খসদন্টতমন্টতক কাতজ োদিতে একটা ষড়যতন্ত্রর কুণ্ডেী দানা খবিঁতধ 
উেতছ। একটা নেুন দবপদ ঘদনতে আসতছ আনাতোদেোর ওপর। দক দবপদ, দক 
খস ষড়যন্ত্র? এই অ্ঞ্চতে, এই েূ- তণ্ড ষড়যন্ত্র নেুন নে। দকু  পূবি আনাতোদেোর 
ওপর এবার এই ষড়যতন্ত্রর খছাবে উদযে হতেতছ খকন?  

আহমদ মুসার িাদড় এতস দমতসস িাতজতনর বাদড়র েতন প্রতবশ করে।  
দকছু পুদেশ ছুতট এতস দঘতর ধরে িাদড়।  
দডদজদপ মাদহর হারুন দছে কাতছই।  
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খস দ্রুে এতস পুদেশতদর আহমদ মুসাতক খদদ তে বেে, ‘ইদন একজন 
দসদনের সািংবাদদক। এতক আমরা খডতকদছ। দেদন ঘটনা ও বাদড়র সবদকছু খদ তে 
ও জানতে এতসতছন। আদমই ওতক খেেতর দনতে যাদে।’  

ওদদতক আহমদ মুসাও িাদড় খথতক খবদরতে এতসতছ।  
সাোম দবদনমে করে দু’জতন। োরপর দডদজদপ মাদহর হারুন বেে, 

‘দকদেিং স্পটটা আতি খদ তবন িেুন। এরপর খেেরটা খদ া যাতব।’  
বতে হািঁটতে োিে দডদজদপ মাদহর হারুন। োর সাতথ হািঁটতে োিে 

আহমদ মুসাও।  
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১ 
বমদসস গাদেদনর িাবিটা সুন্দর একটা ডুদেক্স। বনদের  িাদ  থাদক 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

এিিং একবট টাবড রুম। মাটার ষ্িড রুদমর সাদথ আদরকটা ষ্িাট কক্ষ আদি। 
ওটা ষ্ড্রবসিং রুম। 

মাটার ষ্িদড ঢুদকই আহদমে মুসা ষ্েয়াদি ষ্েখি একটা িবি টাঙাদনা। 
নিদযৌিনা এক মবহিা। 

‘বমদসস গাদেদনর িবি, না?’ বেদেস করি আহমে মুসা আয়াদক। 
‘বে হ্ািঁ, অদনক আদগর িবি  ািঁর।’ িিি আয়া। 
‘ষ্ ামার মযাডাম ষ্ া খুিই সুন্দরী, বিদয় কদরনবন ষ্কন? বমদসসই িা 

হদিন ষ্কমন কদর?’ িবির বেদক ষ্োখ ষ্রদখই বেদেস করি আহমে মুসা। 
একটকু্ষণ েুপ কদর থাকি আয়া।  ারপর িিি, ‘স্যার, এটা  ার 

পাদসচানাি িযাপার। ব বন ষ্কান বেন িদিনবন, আবমও বেদেস কবরবন।  দি আবম 
শুদনবি, ব বন প্রথম ষ্যৌিদন বিশ্বাসঘা ক ার ব কার হন। বকন্তু এসি বনদয়  ার 
ষ্কান দুুঃখদিাধ্ বিি না। ব বন বনদেদক ‘ডটার অি গড’ ভািদ ন। য েূর োবন, 
 ািঁর বমদসস ষ্িখার কারণ মানুদষর ষ্কৌ ুহি ষ্থদক বনদেদক রক্ষা করা।’ 

‘উবন ষ্কান ধ্মচ অনুসরণ করদ ন?’ িিি আহমে মুসা। 
‘স্যার, আবম  ািঁদক ষ্কানবেন ষ্কান ধ্মচ ািায় ষ্যদ  ষ্েবখবন। িাবিদ  

ষ্কান ধ্মচগ্রন্হও আমার ষ্োদখ পদিবন।’ 
আয়াদক ধ্ন্যিাে বেদয় আহমে মুসা আয়ার সহদযাবগ ায় ষ্ ািার ঘরটা 

 ন্ন  ন্ন কদর খুিঁেি। কাগে-পি, খা া-ডাইবর এসিই  ার িক্ষয বিি। আিমাবর, 
ড্রয়ার, সিই ষ্েখা হদয় ষ্গি। বকিুই পাওয়া ষ্গি না। 

টাবড রুমটাও ষ্েখা ষ্গি িািঁকা। বকিু িই বকিু িাইি িািা বকিুই ষ্নই। 
িইদয়র অবধ্কািং ই ইব হাস বিষয়ক। প্রত্ন দের উপর বকিু িই আদি। েবরদির 
বেক বেদয় িইগুদিা সিই একাদডবমক ও প্রদি নাি। িাইিগুদিা দুই ধ্রদনর। 
 ািঁর ষ্িখার কাদিক ান, অন্যবেদক সামাবেক ও সািংসৃ্কব ক সম্পকচ বিষয়ক অন্য 
ষ্িখকদের ষ্িখা একবট কাদিক ন। বমদসস গাদেদনর ষ্িখার বকিু ব দরানাম 
ষ্েদখ িুঝি  ার ষ্িখার মূি বিষয় হদিা, সমাে ও সিংসৃ্কব  ষ্থদক োব গ  
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বিদভদের বিদিাপ সাধ্ন। মদন মদন হাসি আহমে মুসা। বমদসস গাদেদনর নাম 
খ্রীটান ধ্মচযাবযকার হদিও ব বন ষ্িদখন ইহুবে স্বাদথচর পদক্ষ। ইহুবেদের 
 থাকবথ  মানি ািাদের রােনীব করা োদে, দুবনয়ার সি ধ্মচ ও সি োব র 
বিিয় ঘটু। শুধ্ু বটদক থাকুক িবন ইস্রাইি োব  ও  াদের ইহুবে ধ্মচ। 

অিশ্য আহমে মুসা স্বীকার করি  ুরদস্কর পূিচ আনাদ াবিয়া অঞ্চদির 
রােনীব দ  বমদসস গাদেদনর ভূবমকা খৃটানদের পদক্ষ ষ্গদি। কারণ এ অঞ্চদি 
 ুবকচ স্ব দের বিিুব র পর হদি  ুবকচ  াসদনর বিিুব । মাউন্ট আরারা দকবন্দ্রক 
পূিচ আনাদ াবিয়া অঞ্চি বনদয় আদমচবনয়ার ষ্য নীি-নক া  ার িাস্তিায়দনর েদন্য 
এমন একটা পবরবিব ই েরকার। 

বকিু িই, িইদয়র র যাক, ষ্টবিি, ষ্টবিদির ড্রয়ার ও একটা কবম্পউটার 
িািা টাবডদ  আর বকিু ষ্নই। 

আহমে মুসা কবম্পউটার ষ্েক করি। কবম্পউটাদর মাি কদয়কবট িাইি 
আদি। িাইি সিই ষ্িখা এিিং ষ্িখা সিংক্রান্ত  থযবিষয়ক। ষ্কান ষ্গাপন িাইি 
কবম্পউটাদর ষ্নই। 

ড্রইিংরুম ও ষ্গটরুমও ষ্েখা হদয় ষ্গদি। ষ্সদু’বট রুম আরও িািঁকা। 
ষ্কাথাও ষ্কান বকিু না পাওয়াই প্রমাণ কদরদি, বিষয়টা অস্বাভাবিক। 

বমইবেয়াদম রক্তাক্ত অবভযাদন েবি দের সাদথ বমদসস গাদেদনর ষ্যাগসাে , 
 ার বহব্রু োনা, বেউই  িযাকগ্রাউন্ডর ভযান-ক্রবনকি পবিকায় ষ্িখা,  ার নাম, 
 ার েৃবটভবি প্রমাণ কদর িি ষ্কান বিষদয়র ষ্স একটা গ্রবন্হ। যবে  াই হয়,  াহদি 
এর পবরেয় ষ্কাথাও না ষ্কাথাও ষ্স রাখদি। ষ্স ‘ষ্কাথাও’ টা ষ্কাথায়? 

এ সম্পদকচ োনার হাদ র কাদি একমাি মাধ্যম হদিা আয়া ষ্মদয়টা। এই 
িুবিমব , োিাক ষ্মদয়টা বকিুই োদন না,  া হদ  পাদর না। 

আহমে মুসা আয়া ষ্মদয়টাদক িক্ষয কদর িিি, ‘বমদসস গাদেনদক না 
োনদি, হ যাকারীদের ষ্মাবটভ িুঝা যাদি না। হ যার মবটভ না োনদি 
হ যাকারীদের বেবি  করা মুবিি। বকন্তু বমদসস গাদেদনর পবরেয়মূিক বকিুই 
ষ্ া ষ্পিাম না।’ 
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ষ্মদয়টার ষ্োদখ-মুদখ োঞ্চদিযর প্রকা  ঘটি। িিি, ‘স্যার একটা োয়গা 
অিব ট আদি, বকন্তু...।’ 

‘বকন্তু বক?’ বেোসা আহমে মুসার। 
‘স্যার, বিষয়টা আবম পবরিারভাদি োবন না। ষ্ ািার ঘদরর আিমাবরর 

বনে ষ্থদক একটা বকিু ষ্ির করদ  ষ্েদখবি। এর ষ্িব  বকিু আমার োনা ষ্নই।’ 
‘বক ধ্রদনর বেবনস ষ্ির করদ  ষ্েদখদিন?’ িিি আহমে মুসা। 
‘ষ্িাট আয় াকার িাদক্সর ম ।’ িিি আয়া ষ্মদয়টা। 
‘েিুন ষ্ া ষ্েবখ।’ িদিই আহমে মুসা উদঠ োিঁিাি। 
দু’েদন মাটার ষ্িদড ঢুদক আিমাবরর ষ্গািায় বগদয় িসি। 
আহমে মুসা বনদেই একটা বটক বেদয় আিমাবরর বনদের োয়গাটা 

এবেক-ওবেক ষ্েখি। কাবঠদ  বকিুই িািঁধ্দিা না। 
এিার আহমে মুসা আিমাবরর বনেটা হা  বেদয় হা িাি। আিমাবরর 

 িা ও মাবটর মধ্যি চী িান ষ্গাটাই িািঁকা। 
আদরকটা বেবনস ষ্েদখ বিবি  হদিা। ষ্সটা আিমাবরর িটদম দু’পা  

ষ্থদক েূরদের বঠক মাঝখাদন আিমাবরর ‘ষ্মকারস ষ্েট’ িাগাদনা। আহমে মুসার 
কাদি এটা স্বাভাবিক মদন হদিা না। এ ষ্েট সাধ্ারণ  আিমাবরর মাথায় িাগাদনা 
 াদক, যাদ  সহদে মানুদষর ষ্োদখ পদি। আদরকটা বেবনসও বিেঘুদট ষ্ঠকি। 
ষ্মকারস ষ্েটটা অিিানগ  ভারসাদমযর বেক বেদয় ষ্যখাদন িাগাদনা েরকার বঠক 
 ার দুই ব ন ইবঞ্চ উপদর িাগাদনা। অন্য একবট বিষয় হদিা, আিমাবরর েরোর 
বনদের কাঠাদমাটা যার সাদথ আিমাবরর খুরা রদয়দি, ষ্সটা স্বাভাবিদকর ষ্েদয় ষ্িব  
েওিা। 

এ সদির সাদথ বক আিমাবরর বনে ষ্থদক আয় াকার িাক্স ষ্ির করার 
ষ্কান সম্পকচ আদি? 

ষ্মকাসচ ষ্েট ষ্নদিদেদি ষ্েখার সময় দু’আঙুি বেদয় দুই প্রাদন্ত োপ বেি। 
সিংদগ সিংদগ ষ্েটবট খদস পদি ষ্গি। ষ্েটবট েুম্বদক আটদক বিি, িুঝি আহমে 
মুসা। 



বিপদে আনাদ াবিয়া  7 

 

ষ্মকাসচ ষ্েট সদর ষ্গদি ষ্সখাদন ষ্েটবটর আকার ষ্থদক বকিুটা ষ্িাট 
আয় াকার একটা উইনদডা ষ্িবরদয় এি। ষ্সই উইনদডা পদথ সিুে রিংদয়র 
আিংটার মাথা ষ্েখা ষ্গি। 

আহমে মুসার মুখ উজ্জ্বি হদয় উঠি। বনবশ্চ  হদিা সমস্যার সমাধ্ান হদয় 
ষ্গদি। 

আিংটা ধ্দর টান বেদ ই ইবঞ্চ খাদনক ষ্িবরদয় এি। সিংদগ সিংদগই বকিু 
একটা পিার  ব্দ হদিা আিমাবরর  িায়। 

আহমে মুসা আিমাবরর  িায় হা  বেদয় বটদির আয় াকার একটা 
িাক্স ষ্ির কদর আনি। 

আয়া ষ্মদয়বট আনদন্দ িদি উঠি, ‘স্যার, এই িাক্সই আবম মযাডাদমর 
হাদ  ষ্েদখবি।’ 

আহমে মুসা ঢাকনা খুদি ষ্েখর িাদক্স একটা ডাইবর রদয়দি। 
আহমে মুসা আয়াদক ধ্ন্যিাে বেদয় িিি, ‘িাদক্স একটা ডাইবর ষ্েদখ 

য টা খুব  হদয়বি, িাক্স ভব চ পৃবথিীর ষ্েষ্ঠ হীরা ষ্পদিও এ  খুব  হ াম না। 
আপবন সাহাযয কদরদিন। আপনাদক অদ ষ ধ্ন্যিাে।’ 

‘ধ্ন্যিাে নয় স্যার, মযাডাদমর হ যাকারীরা  াবস্ত ষ্পদিই আবম খুব  
হদিা।’ িিি আয়া ষ্মদয়টা। 

‘অিশ্যই ওরা  াবস্ত পাদি।’ িদি উদঠ োিঁিার আহমে মুসা। 
‘আমরা কী করি স্যার, আমাদের কী হদি?’ িিি আয়া। 
‘আপনারা ষ্যভাদি আদিন, ষ্সভাদিই থাকদিন। আপনাদের ষ্কান ভয় 

ষ্নই। আপা ুঃ  পুবি  পাহারা ষ্ া থাকদিই।’ আহমে মুসা িিি। 
িাবি ষ্থদক ষ্িবরদয় আসার েন্য হািঁটা শুরু করি আহমে মুসা। 
একটা প্রাইদভট িাবিদক আহমে মুসা  ার অবিস িাবনদয়দি। বডবেবপ 

মাবহর হারুন ও অন্যবেদক ড. আেো, সাবিহা সাবি , ড. সাহাি নূরী, ড. 
ষ্মাহাম্মাে িারদেনদো িািা এই িাবির ন ুন পবরেদয়র খির আর ষ্কউ োদন 
না। 
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ড. ষ্মাহাম্মে িারদেনদো ষ্সই রাদ র ঘটনার পর েরুরী প্রদয়ােদন 
ইস্তাম্বুি বগদয়বিদিন। 

ষ্সই প্রাইদভট হাউস মাদন আহমে মুসার অবিদস  ার বিোম কদক্ষ 
আহমে মুসা ষ্সই ডাইরী বনদয় িদসদি। 

ডাইবরর পা া উল্টাদে আহমে মুসা। বঠক ডাইনী নয় এটা। বিবেন্ন 
িবৃ োরণ। 

িবৃ োরদণর বিষয় ষ্েদখ ষ্েদখ পিদ  িাগি আহমে মুসা। শুরুদ ই ষ্স 
বিদখদি: 

‘প্রথম ষ্যবেন বনদের সম্পদকচ পবরপূণচভাদি োনিাম, ষ্েখিাম েীিনটাই 
কৃবিম ায় সাোদনা। ষ্য বপ াদক মুসবিম বপ া বহসাদি ষ্েদনবি, োনিাম ব বন 
একেন ইহুবে আদমচনীয়। আর োন াম আমার মুসবিম বপ া বিদয় কদরদিন 
কনভাদটচড সুন্দরী আদমচনীয়দক, যার হাোদরা েৃটান্ত আদি  ুরদস্ক, আদমচবনয়ায়। 
পদর োনিাম মাদয়র এ পবরেয় বঠক নয়। ব বনও আদমচনীয় ইহুবে। মুসবিম ও 
আদমচনীয়  ব্দ বমবিদয় আমার নাম হদিা অযাদনা  আব্দুল্লাহ্ গাদেন। আবম মুসবিম 
পবরেয় বনদয় িি হিাম। বকন্তু আমার প্রাথবমক ব ক্ষা সমা  হদিা ইদয়দরবভদনর 
একবট বহব্রু সু্কদি।  ারপর আমরা একবেন রাদ র অন্ধকাদর মাইদগ্রট কদর 
 ুরদস্কর পূিচ আনাদ াবিয়ার সিদেদয় িি  হর ভযাদন েদি এিাম আদমচবনয়া 
ষ্থদক পাবিদয় আসা এক মুসবিম পবরিার বহদসদি। ভযাদন আমাদের েদন্য িাবি, 
িযিসা, নাগবরক কাগেপি সিই প্রস্তু  বিি। বকভাদি বিি  া  খন িুবঝবন, বকন্তু 
এখন িুদঝবি। এসিই েগ দোিা ইহুবে আণ্ডারওয়াদডচর কাে।’  

‘এ বিষয়গুদিা আবম োনদ  পাবর, যখন আমার আঠাদরা িির িয়স। 
 খন আবম ভযাদনর এক সুন্দরী কদিে িািী। আবম মুষদি পবি আমার ন ুন 
পবরেদয়। বকন্তু আমার এই মানবসক অিিার উন্নব  ঘদট যখন আবম ভযান 
বিশ্ববিেযািদয়র িািী, যখন আবম আদমচনীয় িিং ো  একেন ইহুবে  রুণদক 
ভাদিাদিদস ষ্িদিবি। অ ী দক ভুদি বগদয় আবম আমার প্রব ভািান ষ্প্রবমকদক 
বঘদর ন ুন েীিদনর স্বদে বিদভার হদয় উবঠ।  খন আমার সুখস্বে ষ্ষািকিায় পূণচ 
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হয় যখন আবম পূিচ আনাদ াবিয়ান সুন্দরী প্রব দযাগী ায় প্রথম হই এিিং 
ষ্প্রবমকদক বিদয় করার কথা প্রকা  কদর বেন- াবরদখর েন্য বপ ামা াদক িবি।’ 

‘আমার স্বদের ষ্ষািকিা যখন পূণচ ভািবি,  খনই আমার েীিদনর 
অন্ধকার পদথ যািা শুরু। একবেন গভীর রাদ  আমাদের িাবিদ  আমার বপ া-
মা ার সামদন ব নেন আগন্তুক আমাদের কমুযবনবট বিডাদরর পবরেয় বেদয় িিি, 
আিংকারা সামবরক সু্কি ষ্থদক অিরাউন্ডার, বিবিয়ান্ট ষ্রকডচ বনদয় পাস কদর আসা 
ভযান সামবরক গযাবরসদন সেয বনদয়াগপ্রা  একেন অবম  সম্ভিনাময় সামবরক 
অবিসারদক ভাদিািাসদ  হদি।  াদক বিদয় করদ  হদি। আবম এ প্রস্তাি ঘৃণাভদর 
প্র যাখযান কবর। উত্তদর সাদপর ম  ঠাণ্ডা গিায় ওরা োনায় ষ্য, আমার েীিন, 
আমার িাপ-মাদয়র েীিন, আমাদের িাবিঘর, িযিসা-িাবণেয সিই  াদের। 
 াদের কথার অন্যথা করার উপায় আমাদের ষ্নই।  াদের কথা না মানদি পদরর 
বেনই আমার ষ্প্রবমদকর িা  আবম ষ্েখদ  পাি।  ারপর আমার বপ ামা া, 
 ার...। আবম  াদের কথায় রাবে হদয় যাই। আবম হদয় যাই  াদের হাদ র পু ুি। 
ষ্সই সামবরক অবিসাদরর সাদথ  ারাই আমার পবরেয় কবরদয় ষ্েয়। প্রথম 
েৃবটদ ই ষ্স আমাদক পিন্দ কদর,  ারপর ভাদিািাসা,  ারপর...। ষ্স পাগি হদয় 
উদঠ। আবম িুঝদ  পাবর, ষ্স অিদক্ষযই আমাদের স্বাদথচর িািঁদে আটকা পদি 
ষ্গদি। ষ্স স্বাথচ বক আবম োবন না, োদন আমাদের কমুযবনবটর গুরুরা, যারা 
আমাদের িযিহার কদর। ষ্স ষ্গাপদন আমাদক বিদয় কদর। এই কথা ষ্স প্রকা  
করদ  পাদরবন পাবরিাবরক ও আইবন কারদণ। কারণ স্ত্রী আদি। আেও আবম  ািঁর 
ষ্গাপন স্ত্রী। আেও আমার ষ্গাপন স্বামী আমাদের কমুযবনবটর স্বদথচ কাে করদিন। 
ষ্স স্বাথচটা বক আবম োবন না। েীিনটা যবে আমার এটুকুর মদধ্য ষ্ ষ হদ া, 
 াহদিও ভাদিা বিি।’ 

‘বকন্তু  া হয়বন। আমার ষ্সৌন্দযচয, আমার ষ্যৌিনদক এটুকু মূদিয বিবক্র 
কদর আমার কমুযবনবট সন্তুট হদ  োয়বন।  খন আবম আমার বপ া-মা া ষ্থদক 
আিাো হদয় এক ষ্গাপন িাবিদ  থাবক। এ ষ্গাপন িাবিবট আমার ষ্গাপন স্বামীই 
বঠক কদর বেদয়দিন। আমার স্বামীর ষ্পাবটিং  খন আিংকারার ষ্হডদকায়াটচাদরর 
ষ্সন্রাি কমাদন্ড। প্রব  উইক-এদন্ড আদসন। ষ্সই সময় একবেন রাদ  আমাদের 
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কমুযবনবটর দু’েন এদিন।  ারা দু’েন সামবরক অবিসাদরর িদটা ষ্েবখদয়  াদের 
পবরেয় িিদিন। একেন ভযান-এর বিদগড কমান্ডার। এরা এখন ষ্থদক স াদহর 
দুইবেন বভন্ন বেদন আসদিন সময় কাটািার েদন্য। আমাদক  াদের সিংগ বেদ  
হদি।  ারা নাবক বিবভন্ন অনুষ্ঠাদন আমাদক ষ্েদখদিন এিিং  ারা নাবক আমার সাদথ 
সাক্ষাদ র েদন্য উদ্গ্গ্রীি। উদল্লখয, ষ্য ধ্রদনর অনুষ্ঠাদন  ারা আমাদক ষ্েদখদিন, 
ষ্স সি অনুষ্ঠাদনর আদয়ােক আমাদের কমুযবনবটর ষ্িাদকরা।  াবন্ত, সম্প্রীব র 
প্রসারমূিক ও বিবভন্ন ো ীয় বেিস পািনমূিক এসি অনুষ্ঠাদন সম্ভািনাময়, 
প্রব ভািান সামবরক অবিসারদেরও ডাকা হয় গণসিংদযাদগর কথা িদি। যথারীব  
আবম এ প্রস্তাি অস্বীকার কদর িবি, ষ্গাপন হদিও ষ্স আমার স্বামী।  ার সাদথ 
বিশ্বাসঘা ক া আবম করদ  পারদিা না।  খন আিারও আমাদক িরণ কবরদয় 
ষ্েয়া হয়,  াদের কথার অমান্য করার সুদযাগ আমার ষ্নই। আমার েীিন  াদের, 
আমার নয়। এর সাদথ ভয় ষ্েখাদনার পািা।  ারাই েয়ী হয়। আমার েীিন আরও 
অন্ধকাদর ডুদি যায়। এ ভাদিই েিদি আমার েীিন।’ 

‘বমউবেয়াদম োকুরীর িযিিাটা আমার কমুযবনবটর ষ্িাকরাই কদর 
বেদয়দি। আমার ষ্গাপন স্বামীর অনুমব ও এদ  বিি। োকুরীর সুিাদে ন ুন 
ডুদেক্স িাবিটাদ  আবি আবম। এটা একবেদক সামবরক গযাবরসন, অন্যবেদক 
বমউবেয়াম দু’ষ্টারই কাদি। এ ডুদেক্স িাবির ভাদিা বেক হদিা, উপর  িাটা 
বনেচন, আমার অন্ধকার েীিদনর েদন্য সুবিধ্ােনক।’ 

‘আমাদক ওরা সদন্দহ করদি বক? বডবেবপ মাবহর হারুন ষ্সবেন আমার 
সাদথ ষ্যভাদি কথা িিি,  াদ  ষ্সটাই মদন হয়। ষ্সবেন আমার সাদথ ষ্যভাদি 
কথা িিি,  াদ  ষ্সটাই মদন হয়। ষ্সবেন আমার কমুযবনবটর ষ্িাদকরা এদস 
আমাদক িদি ষ্গদি, সিই বঠক-ঠাক েিবিি, বকন্তু বক ষ্যন আিু আহমে নাদমর 
ষ্ঘাদিি একেন ষ্িাক এদসদি ভযান-এ। আবম ষ্যন কথা-িা চায় সািধ্ান থাবক। 
বিদ ষ কদর সামবরক অবিসারদের পবরেদয়র িযপারটা খুিই ে চকা র। এটা 
ষ্কানও ভাদিই প্রকা  হদ  ষ্েয়া যাদি না।’ 

‘ষ্সবেন এক অনুষ্ঠাদন ষ্েখিাম, প্রথম ষ্যৌিদন আবম ষ্যমন বিিাম, ষ্স 
ধ্রদনরই বকিু ষ্মদয়র আনাদগানা। িুঝিাম, আমাদের কমুযবনবটর ষ্িাদকরাই 
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 াদের আমোবন কদরদি। আমার অবিসারদের সাদথও ষ্েবখ  াদের পবরেয় 
করাদনা হদে। িুঝদ  িাবক রইি না,  ারা আমার ম ই ষ্কান হ ভাবগ। আমার 
ম  এই হ ভাবগদের েীিদনর বিবনমদয় আমাদের কমুযবনবটর ষ্িাদকরা ষ্য 
িযিসায় করদি, ষ্স িযিসাদয়র স্বাথচ বক, িক্ষয বক?’ 

ডাইবরটা এ পযচন্ত পদিই আহমে মুসা পিা িন্ধ করি। আদগ-বপদির 
পা া উল্টাদ  িাগি ষ্সই সামবরক অবিসারদের নাম ষ্কাথাও আদি বকনা, 
ষ্কানওভাদি নাম ষ্কাথাও পাওয়া যায় বকনা। বকন্তু না,  ন্ন  ন্ন কদর খুিঁদেও নাম 
ষ্কাথাও ষ্পি না। আশ্চযচ, অনাহু  বিশ্বাসঘা ক া ও ব্ল্যাকদমইদির ব কার 
একেন মবহিা  ার কমুযবনবটর সাদথ বিশ্বাসঘা ক া কদরবন। সি কথাই ষ্স 
িদিদি, বকন্তু নামগুদিা উদল্লখ কদরবন। কমুযবনবটর স্বাথচ বক োনদ া না,  িু 
কমুযবনবটর স্বাথচ ষ্স রক্ষা করদ  ষ্েদয়দি, স্বাথচ রক্ষা কদরদি  ার সাদথ সম্পবকচ  
সামবরক উচ্চপদে আবসন।  াদের নাম-পবরেয় োনা একন এই মুহুদ চর েন্য 
সিদেদয় িি কাে। 

আহমে মুসা ষ্টবিদিান করি বমদসস গাদেদনর আয়া ষ্সাবমদক। 
ওপার ষ্থদক ষ্সাবমর কণ্ঠ ষ্পদ ই আহমে মুসা িিি, ‘আবম বমদসস 

গাদেদনর খির বনদ  োই। আমার কদয়কটা কথা োনার আদি।’ 
‘ওদয়িকাম স্যার, িিুন।’ িিি গাদেদনর আয়া। 
‘বমদসস গাদেদনর বক এক িা একাবধ্ক িন্ধু বিি যাদের সাদথ ব বন 

অন্তরিভাদি বম দ ন?’ বেোসা আহমে মুসার। 
ওপার ষ্থদক ষ্কান েিাি এি না। বনরি ষ্সাবম, বমদসস গাবেদনর আয়া। 
ষ্সামাদক বনরি ষ্েদখ আহমে মুসাই আিার িিি, ‘ষ্েখুন ষ্সাবম, বমদসস 

গাদেদনর হ যাকারীদের পাকিাও করদ  আপনার সাহাযয আমরা োই। ওদের 
পাকিাও করদ  ষ্য প্রে আবম কদরবি,  ার উত্তর োনা খুিই েরুরী।’ 

‘স্যবর স্যার। মযাডাদমর পাদসচানাি বিষয় বনদয় কথা িিদ  বিি  িাগদি 
স্যার।’ ষ্সাবম ওপার ষ্থদক িিি। 

‘ব বন এখন ষ্নই। এখন  ািঁর পাদসচানাি বিষয় বনদয় কথা িিদ  বিি  
িাগদি স্যার।’ ষ্সাবম ওপার ষ্থদক িিি। 



বিপদে আনাদ াবিয়া  12 

 

‘ব বন এখন ষ্নই। এখন  ািঁর পাদসচানাি িযপার আর পাদসচানাি ষ্নই। 
 ার হ যাকারীদের ধ্রার েদন্য সি কথা আমাদের োনা েরকার।’ িিি আহমে 
মুসা। 

‘বক িিি িুঝদ  পারবি না।’ প্রব  উইক এদন্ড বনয়বম  একেন 
আসদ ন।  বনিার রাদ  আসদ ন। ষ্রািিার রাদ  েদি ষ্যদ ন। ঘর ষ্থদক ব বন 
ষ্িরুদ ন না। আমরা উপদর ষ্য াম না। খানা পবরদি ন মযাডামই করদ ন। 
মযাডাম  ার সম্পদকচ বকিু িদিনবন।  দি আোর-িযিহাদর  ািঁদক স্বামীিানীয় 
িদিই আমাদের মদন হদয়দি। পদরর উইদক মিি ও িৃহুঃেব িার রাদ ও ব বন 
িা ষ্কউ আসদ ন। সি আসাটাই রা  ে টার পর। রা  ে টার পর আমরা শুদয় 
পি াম।’ আয়া ষ্সাবম িিি। 

‘আপনারা  ািঁদক িা  াদেরদক ষ্েদখদিন?’ বেোসা আহমে মুসার। 
‘মিি ও িৃহুঃেব িার রাদ  যারা আসদ ন,  াদের ষ্েখার প্রেই ওদঠ 

না। রাদ ই  ারা েদি ষ্যদ ন। উইক এদন্ড বযবন আসদ ন, ব বন দু’একিার 
পিদকর েন্য আমার ষ্োদখ পদিদিন মাি।’ িিি ষ্সাবম। 

‘ ার মুদখর িা  রীদরর ষ্কান দিব টয িা বেি আপনার মদন পদি?’ 
বেোসা আহমে মুসার। 

‘কপাি েওিা, হাবস মাখা মুখ। এটুকুই আমার নেদর পদিদি।’ িিি 
ষ্সাবম। 

‘ওদের ষ্কান বেবনসপি, ষ্িদি যাওয়া ষ্কান বেি?’ আহমে মুসার 
আিার বেোসা। 

‘স্যার, এ রকম বকিু মদন পিদি না।’ িিি ষ্সাবম। 
‘ক  বেন পযচন্ত ওরা এদসদিন। মদন ওদের আসাটা অনাহু  বিি বকনা, 

ওরা এখনও আদস বকনা?’ আহমে মুসা িিি। 
‘ষ্কান আসাটাই এখন আদগর ম  বনয়বম  নয় স্যার।  দি আসা িন্ধ 

হয়বন।’ িিি ষ্সাবম। 
‘ষ্ ামার মযাডাদমর িয়স ক  বিি?’ বেদেস করদিা আহমে মুসা। 
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‘স্যার, েবল্ল  হদি।  দি স্যার, ব বন িয়দসর ষ্েদয় ষ্িাট বিদিন। অদ্ভু  
বিি  ার ষ্েহগঠন। ষ্মকআপ না করদিও  ািঁদক ব বরদ র ষ্িব  মদন হদ া না।’ 
িিি ষ্সাবম। 

‘ াই হদি। ওরা কমুযনাবটর ষ্েষ্ঠ ষ্মদয়দেরদকই িািাই কদর  াদের 
স্বাথচক যুপকাদষ্ঠ িবি ষ্েয়ার েদন্য।’ আহমে মুসা িিি। 

কথা ষ্ ষ কদরই আহমে মুসা ষ্সাবমদক ধ্ন্যিাে বেদয় িিি, ‘েরকার 
হদি আপনাদক আিার বিরক্ত করি মযাডাম ষ্সাবম।’ 

কর অি কদর বেদয় আহমে মুসাও ষ্সািায় গা এবিদয় বেি। 
মাথা খাবি কদর একটু বিোম বনদ  ষ্েদয়বিি। বকন্তু রাদেযর বেন্তা এদস 

বঘদর ধ্রি। 
 
 
 
ওদয়টার কবি বেদয় সদর ষ্যদ ই ষ্সাহা’র (Son of Holy Ararat) 

ষ্প্রবসদডন্ট বমহরান মুদসগ বমবসস িিি, ‘বম. ষ্েনাদরি,  ািা াবি আমাদের 
আসি কথাটা েরকার।’ 

‘িিুন।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 
ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে  ুবকচ ষ্সনািাবহনীর  ীষচ ষ্েনাদরিদের একেন। 

ব বন টাি অবিদসর প্রধ্ান। অবিসারদের রান্সিাদরর প্রধ্ান িযবক্ত ষ্স। 
বমহরান মুদসগ মাবসস  াকাি ষ্হাবি আরারা  গ্রুদপর অন্য ম ভারোন 

িুরাদগর বেদক। 
ভারোন িুরাগ নদি-েদি িদস িিি, ‘ষ্েখুন, গ  কদয়কবেদন পূিচ 

আনাদ াবিয়ায় আমাদের আরারা  অঞ্চদি আমাদের প্রায় অধ্চ   বনরপরাধ্ 
মানুষ বনহ  হদয়দি। অথে মােদকর বিস্তাদরর ম  সামাবেক অপরাধ্ েমদন 
আমাদের ষ্িাকরাই ষ্সখাদন সিদেদয় ষ্িব  সবক্রয়। আমাদের ষ্িাকদের উপর 
বনযচা ন বনপীিন ও হ যার েদন্য োয়ী শুধ্ু পুবি , ঐ অঞ্চদির ষ্সনা অবিসাররাও 
োরুন উৎসাহী।’ 
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িদি ভারোন িুরাগ পদকট ষ্থদক ভযান, অবগ্র, ইেবের ও কারস প্রদেদ র 
সামবরক অবিসারদের  াবিকা ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের সামদন ষ্রদখ িিি, 
‘এই অবিসারদের সবরদয় বেদয়  াদের নাদমর বিপরীদ  বিখা অবিসারদের এদন 
িসাদ  হদি।’ 

ভারোন িুরাদগর কথা ষ্ ষ হওয়ার সাদথ সাদথই বমরহান মুদসগ মাবসস 
িিি, ‘এটা করদ ই হদি, না করদি আমাদের ধ্বিংস কদর িািদি।’ 

‘বকন্তু এ  টাি এইভাদি িেি হয় না, করা যায় না।’ ষ্ক্ষাভ ঝদর পিি 
ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের কদণ্ঠ। 

 ার ষ্োদখ-মুদখ বিরবক্তরও বেি। 
‘সিই সম্ভি। আপনারা ইো করদি ষ্কান বকিুই অসম্ভি নয়। অদনক 

সাহাযয কদরদিন আপবন। এ সাহাযযও করদ  হদি।’ 
‘ াহদি ষ্গাটা ষ্েদ র ষ্সনা অবিসারদকই িেবি করুন।  াহদি 

অন্যবকিু ধ্ারণা করার সুদযাগ হদি না।’ ভারোন িুরাগই িিি। 
দুই ষ্োখ িানািিা কদর  াকাি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে ভারোন 

িুরাগদের বেদক। িিি, ‘ষ্েখুন, রবসক া করার িযপার নয় এটা।’ 
‘আমরা রবসক া করবি না। সব যই িিবি, শুধ্ু োরবট প্রদেদ  ষ্সনা 

অবিসারদের রান্সিার বনদয় প্রে  ুিদ ই পাদর ষ্কউ। সু রািং সারা ষ্েদ র ষ্সনা 
অবিসারদের রান্সিার করার কথা আমরা বসবরয়াসবি িিবি।’ িিি ভারোন 
িুরাগ। 

‘এ ধ্রদনর ঘটনা নবেরবিহীন। ষ্কান যুবক্ত ষ্নই এমন বসিান্ত গ্রহদণর।’ 
ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি। বিরবক্ত ও অসদন্তাদষর ভাি িদুট উঠি ভারোন 
িুরাগ ও বমহরান মুদসদগর ষ্োদখ-মুদখ। ভারোন িুরাগ িিি, আপনার ষ্কান যুবক্ত 
আমরা শুনদ  োই না। িিুন, আমরা যা িদিবি,  া করদিন বকনা। আপবন যবে 
অস্বীকার কদরন,  াহদি বক ঘটদ  পাদর আপবন োদনন। আপনার মান-সম্মান শুধ্ু 
নয়, োকবরই শুধ্ু নয়, ষ্কাট মা চাি হদি আপনার।’ 

মুহুদ চই মুষদি পিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। বনেু হদয় ষ্গি  ার মাথা। 
িিি, ‘আবম করি না িিবি না।’ 
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একটু ষ্থদমই আিার িিি, ‘এক সাদথ করায় অসুবিধ্া আদি, আপনাদের 
প্রাদয়াবরবট িিুন।’ 

সিংদগ সিংদগ উত্তর না বেদয় ভারোন িুরাগ ও বমহরাম মুদসগ পরের মুখ 
োওয়া-োওবয় করি এিিং ভারোন িুরাগ িিি, ‘বঠক আদি, আবগ্র ও ইেবের 
প্রদেদ র ষ্সনা অবিসারদের আদগ রান্সিার করুন।’ 

ইেবের প্রদেদ ই মাউন্ট আরারা  অিবি । 
আর আবগ্র এই প্রদেদ র পশ্চাৎভুবম। ভযান প্রদে  আবগ্রর ষ্পিদন। আর 

কারস ইেবের প্রদেদ র উত্তদর। 
‘ওদক,  াই হদি।  দি এমাদস নয়, বিবভন্ন সমদয়।’ ষ্েনাদরি ষ্মবডন 

ষ্মসুে িিি। 
‘ধ্ন্যিাে। বকন্তু িাবক দুই প্রদেদ র রান্সিার করদ  হদি, একটু পদর 

হদিও।’ িিি ভারোন িুরাগ। 
‘বঠক আদি। বকন্তু এই রান্সিার বেদয় আপনারা কী করদ  োন?’ 

ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি।  
হাসি ভারোন িুরাগ। িিি, ‘অন্য বকিু নয়, িক্ষয আমাদের ষ্িাকদের 

িািঁোদনা।’ 
‘বকন্তু শুধ্ু ষ্সনা অবিসারদের িেবি করদিই বক এিক্ষয অেচন হদি? 

এদক্ষদি পুবিদ র ভূবমকাই ষ্ া িি।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 
‘ওটা আদগ ষ্থদকই আমাদের বিদিেনায় আদি।’ িিি বমহরান মুদসগ 

মাবসস। 
কবির কাদপ ষ্ ষ েুমুক বেদয় িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে, ‘ওদক, 

আপনারা সিি ষ্হান। বকন্তু আপনারা আমার প্রব  অবিোর কদরদিন।’ 
‘বকন্তু আমরা আপনার েদন্য ষ্ া কম কবরবন। আপবন য  দ্রু  এ েূর 

এদসদিন,  ার ষ্পিদন আমাদের অিোন অদনকখাবন। আপবন  ুরদস্কর সিদেদয় 
ধ্নী ষ্েনাদরিদের একেন ষ্সটাও বক আমাদের কাে নয়? আর আমরা ষ্ া 
অবিোর কবরবন, আমরা উপকার োবে আপনার কাদি। এটা বক োইদ  পাবর না?’ 
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‘োইদ  পাদরনা। বকন্তু োওয়াটা হদয় োিঁিাদে সীমািািা।’ িিি 
ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

হাসি ভারোন িুরাগ। িিি, ‘বকন্তু আমাদের োওয়াটা আমাদের কাদি 
এক ইবঞ্চও ষ্িব  নয়। সু রািং গািািা োওয়া এটা নয়।’ 

‘একথা বঠক, প্রদয়ােন ষ্থদকই োওয়ার সৃবট হয়, বকন্তু সি োওয়া পূরণ 
হিার ম  নয়। বকন্তু আপনারা ষ্সটাই করদ  োদেন।’ ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে 
িিি। 

‘বক করি, এটাই আমাদের নীব ।’ 
‘আমাদের োওয়া পূরণ হদ ই হদি এিিং আপনাদক  া করদ ই হদি।’ 

ভারোন িুরাগ। 
‘হ্ািঁ, আবম পণিন্দী।’ ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি।  ার মুদখ অসহায় 

ভাি। 
‘যবে এটাই ভাদিন,  াহদি...।’ 
িদিই উদঠ োিঁিাি ভারোন িুরাগ। িিি আিার ষ্েনাদরি ষ্মবডনদক 

িক্ষয কদর, ‘আমাদের সময় ষ্েয়া, আমাদের সাহাযয করার েদন্য ধ্ন্যিাে।’ 
বমহরান মুদসগ মাবসসও উদঠ োিঁবিদয়দি। 
উদঠ োিঁিাি ষ্েনাদরি। হা  িাবিদয় হ্ান্ডদ ক করি ভারোন িুরাগ ও 

বমহরান মুদসদগর সাদথ। অব কদট মুদখ হাবস িটুাদনার ষ্েটা কদরবিি ষ্েনাদরি। 
ষ্িবরদয় এি  ারা ষ্রটুদরন্ট ষ্থদক। 

বমহরান মুদসগ ও ভারোন িুরাগ ষ্রটুদরদন্টর সের েরো বেদয় ষ্িবরদয় 
এি। আর ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে বভন্ন আর একবট েরো বেদয় ষ্িবরদয় ষ্গি। 

গাবিদ  উঠি বমহরান মুদসগ ও ভারোন িুরাগ। ড্রাইবভিং সীদট িসি 
বমহরান মুদসগ। গাবিটা  ারই।  ার পাদ র সীদট ভারোন িুরাগ। ভারোন 
িুরাদগর মুদখ হাবস। 

বকন্তু ভািবিি বমহরান মুদসগ মাবসস। িিি ষ্স, ‘আে ষ্েনাদরিদক 
আনউইবিিং হসচ মদন হদিা। আবম  ার বপদঠ েদি িদস আবি ষ্সটা পিন্দ করদিন 
না।’ 
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ষ্সটাই স্বাভাবিক।  ার উপর মুসিমাদনর িাচ্চা। বিশ্বাসঘা ক া 
করদিও ঈমান ওদের সদর যায় না। সুদযাগ ষ্পদিই মাথা ষ্ াদি। বকন্তু ষ্েনাদরি 
মাথা  ুদি ষ্কান িি পাদি না। আমাদের বকিু বভবডও অবডওর মদধ্য  ার প্রাণ 
িাধ্া আদি। সু রািং প্রাণ রক্ষা করদ  োইদি আমাদের পু ুি  াদক হদ ই হদি।’ 
িিি ভারোন িুরাগ হাসদ  হাসদ ই। 

‘ ার ভািান্তর ঘদটদি ষ্ি  আদগ ষ্থদকই। গাদেদনর ষ্গাপন স্বামী হওয়া 
সদেও অদনক আদগ ষ্থদকই ব বন বমদসস গাদেদনর ষ্খািঁে খির ষ্নওয়াও ষ্িদি 
বেদয়বিদিন।’ বমহরান মুদসগ িিি। 

ওটা িি কথা নয়। কারণ  ার েদন্য ন ুন সারপ্রাইে বিি। যাদের প্রব  
 ার আকষচণ বমদসস গাদেদনর ষ্েদয় অদনক ষ্িব । সু রািং ষ্ে দপ্রম  ার মদন 
উিঁবক-ঝুিঁবক মরদিও ষ্স সাধ্ু হদয় যায় বন। অ এি, ভদয়র বকিু ষ্নই  ার  রি 
ষ্থদক।’ িিি ভারোন িুরাগ। 

‘বকন্তু ধ্রুন দু’ষ্টা প্রদে  ষ্থদক আমাদের িাবি  ষ্সনা অবিসারদের 
িসাি অন্যদের সবরদয় বেদয়,  াদ ই বক আমাদের কাে হদয় যাদি? একাই এক  
আিু আহমে ষ্ া আদিই, কার সাদথ এদস েুদটদি ষ্ে ভক্ত পুবি  অবিসাররাও। 
 াদের মযাদনে করা না ষ্গদি আমরা এদগাদিা বকভাদি?’ বমহরান মুদসগ মাবসস 
িিি। 

‘ভািদিন না বম. মুদসগ। ষ্সনািাবহনী হাদ  থাকদি খুি ষ্িব  বেন্তা আর 
আমাদের থাদক না। আর আমরা ষ্ া দু’ষ্টা কাে করি। এক, মাউন্ট আরারাদ র 
স্বণচভান্ডার হস্তগ  করার ষ্েটা, বি ীয় হদিা, আমাদের ষ্িাক বেদয় গণবিদরাহ 
শুরুর মাধ্যদম গণহ যা ঘবটদয় এই অঞ্চিদক  ুরস্ক ষ্থদক বিবেন্ন করা। এই দুই 
বিষদয় পুবিদ র করণীয় বকি ুষ্নই। মাউন্ট আরারা  পাহারা ষ্েয় ষ্সনািাবহনীর 
ষ্িাদকরা, সু রািং ষ্সখাদন পুবি  থাকদি না। অন্যবেদক সরকার ও পুবিদ র 
গণহ যা ইসুয কদর ষ্য বিদরাহ হদি ষ্সখাদন বকিু করার  বক্ত পুবিদ র থাকদি না। 
ডাকা হদি ষ্সনািাবহনী যারা থাকদি আমাদের অনুগ । অ এি, বেন্তার বকিু ষ্নই 
বম. বমহরান মুদসগ।’ িিি ভারোন িুরাগ। 
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‘এ দু’ষ্টা কােই ষ্ া িিং টাদমচর। এখন আমরা বক করি?’ িিি বমহরান 
মুদসগ। 

‘বক করি মাদন? আমাদের মাউন্ট আরারাদ র স্বণচভান্ডার অবভযাদনর 
গ্রাউন্ডওয়াকচ ষ্ া েিদিই, েিদি। আমাদের প্রব িন্দ্বী হদ  পাদর, এমন িািাই 
করা ষ্িাকদের মােক িযিসায়ী বহদসদি ষ্েদি পাঠাদনার কােও ষ্যমন েিদি, 
ষ্ মবন েিদি।’ ভারোন িুরাগ িিি। 

‘বকন্তু এই কােগুদিা ষ্ া িন্ধ হওয়ার পদথ। কমপদক্ষ ে  োয়গায় 
আমাদের ষ্িাদকরা হাদ -নাদ  ধ্রা পদিদি। আর প্রাণহাবনর ঘটনা ষ্ া এিাবমচিং। 
আমাদের ষ্িট েন বক্তর একটা অিং  ষ্ ষ হদয় ষ্গদি। পুবি  ও ষ্গাদয়ন্দারা 
আমাদের ষ্কৌ ি িুদঝ ষ্িদিদি। এই পদথ আমরা আর এদগাদ  পারদিা িদি 
মদন হয় না। সি নদটর মূি আিু আহমে। ষ্সই আমাদের সি ষ্িাকদক খুন 
কদরদি।  ার িযাপাদর ষ্ া আমরা বকিুই করদ  পারিাম না।  াদক এভাদি মাদঠ 
ষ্রদখ বক আমরা এদগাদ  পারি? ষ্ ানা যাদে, বমউবেয়াদম হানা ষ্েয়া ও 
হ যাকাদন্ডর ঘটনার  েদন্তর োবয়ে সরকার নেীরবিহীনভাদি  াদকই বেদয়দি। 
ক্ষম াহীনভাদি ষ্স য টা ভয়িংকর, ক্ষম া ষ্পয় ষ্স ক টা ভয়িংকর হদি ষ্ক 
োদন।’ িিি বমহরান মুদসগ। 

ভারোন িুরাদগর ষ্োদখ মুদখও বিমষচ া ষ্নদম এি। িিি, ‘আপবন বঠকই 
িদিদিন, ঐ ষ্িাকটা আমাদের িযথচ ার েীিন্ত নেীর। বকন্তু আমরা বক করি। 
ষ্েটার ষ্ া আমরা ত্রুবট কবরবন। ষ্িাকটা যাদু োদন, বকিংিা আদগর-পদরর 
সিবকিুই ষ্স ষ্েখদ  পায়।  াদক ষ্কান িািঁদেই আটকাদনা ষ্গি না। এ ষ্ক্ষদি 
যুদির ষ্কৌ ি হদিা, সামদনর িাধ্া এবিদয় এদগািার ন ুন পথ সৃবট করা। আমরা 
 াই কদরবি। আমাদের দু’বট িক্ষযই এধ্রদনর। এখাদন আিু আহমে িাধ্া হদয় 
োিঁিাদনার আর ষ্কান ষ্স্কাপ ষ্নই। এ অথচ  াদক আমরা ষ্রহাই বেবে না। সামদন 
এদগািার বিেয় রথ ষ্থদক বঠক সমদয়ই ষ্মাক্ষম অস্ত্রবট মারা হদি।’ 

‘ঈশ্বর আমাদের সহায় ষ্হান।’ িদি ষ্লা হদয় আসা গাবির গব দ  ষ্িক 
কষি বমহরান মুদসগ। ষ্পৌিঁদি ষ্গদি  ারা ষ্হাদটদি। 
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২ 
ষ্েনটা আদি আিংকারার খুি কাদির  হর আিংদগারায়। আিংদগারা  ুবকচ 

ষ্সনািাবহনীর প্র াসবনক সের েি র। 
গন্তিয আিংদগারা হদিও আহমে মুসাদক নামদ  হদি আিংকারা বিমান 

িন্দদর। ষ্সখান ষ্থদক পাহািী পদথ বি  বমবনদটর ড্রাইদভ আিংদগারা। 
আিংকারা বিমান িন্দদর  াদক বরবসভ করার েদন্য প্রধ্ানমেী ও 

ষ্প্রবসদডদন্টর পক্ষ ষ্থদক আসদ  ষ্েদয়বিি ষ্েনাদরি ষ্মাস্তিা। বকন্তু আহমে মুসা 
রাবে হয়বন। িদিবিি, আমার বম নটা ষ্গাপন। শুরুদ ই বভআইবপ পবরেয় ষ্পদি 
বম নটা আর ষ্গাপন বক! ষ্েনাদরদির পবরেয় ষ্ া োনাই ষ্গদি। উত্তদর আহমে 
মুসা িদিবিি, আমরা  াদক োনাদ  ষ্পদরবি, বকন্তু ষ্স োনদ  পারুক  া আবম 
োই না।  ার মাধ্যদম ষিযে োনা যায় বকনা, ষ্সই ষ্েটাই আমরা করি। এেন্যই 
 াদক ষ্গ্রি াদরর আবম বিদরাবধ্ া কদরবি। 

বমদসস আব্দুল্লাহ্ গাদেদনর বডইবর ষ্থদক ষ্য ইিংবগ  পাওয়া ষ্গদি,  ার 
ভাবত্তদ  অনুসন্ধান োবিদয়ই ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের পবরেয় োনা ষ্গদি। 
বমদসস গাদেদনর বডইবরদ  ষ্েনাদরি সম্পদকচ কদয়কটা ক্লু পাওয়া বগদয়বিি।  ার 
প্র স্ত কপাি। সো হদস্যাজ্জ্বি মুখ। ষ্রবনিং-এ বিবিয়ান্ট ষ্রকদডচর অবধ্কারী। 
ষ্রবনিং-এর পর প্রথম বনদয়াগ পায় ভযান ইউবনদট। এনি ক্লু সামদন ষ্রদখ আহমে 
মুসার অনুদরাদধ্  ুরদস্কর অভযন্তনীণ বনরাপত্তা প্রধ্ান ষ্েনাদরি ষ্মাস্তিা অনুসন্ধান 
োবিদয় োরেন বসবনয়র ষ্েনাদরিদক বেবি  কদর। এই োরেন ষ্েনাদরদির 
িযবক্তগ  েীিদনর উপর অনুসন্ধান োিাদনা হয়। ষ্খািঁে ষ্নয়া হয় ভযান-এর সাদথ 
কার ষ্যাগাদযাগ ষ্িব , ষ্ক ষ্িব  ষ্িব  ভযান-এ যায়। এই অনুসন্ধান ষ্থদক ষ্িবরদয় 
আদস ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের নাম। ষ্স এক সময় প্রব বট উইক এদন্ড িুবট 
কাটাদ  ভযান-এ ষ্য । ভযান-এ  ার ষ্কান বনেস্ব িাবি ষ্নই। সু রািং ভযান-এ 
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ষ্গদি  ার ওঠার কথা ষ্সখানকার সিদেদয় সুন্দর ষ্সনা ষ্রট হাউদে। বকন্তু 
অবধ্কািং  সময় ষ্সনা ষ্রট হাউদে উঠদ াই না। ষ্কান ষ্কান সময় যখন উঠদ া, 
 খনও ষ্স ষ্সখাদন থাকদ া না।  ার িযাবমবি ষ্রকডচ ষ্থদক এটাও োনা যায় ষ্য, 
 ার োম্প য েীিদন ষ্কান সমস্যা না থাকদিও বিদয়টা  ার অমদ  হদয়বিি।  ার 
সাবভচস ষ্রকডচ ষ্থদক আদরকবট বিষয়ও োনা যায়, ষ্সটা হদিা ভযান-এ  ার প্রথম 
ষ্পাবটিং হওয়ার পর ষ্সখান ষ্থদক  ার রান্সিার ষ্ঠকাদনা এিিং  বির কদর 
কদয়কিার ভযান-এ ষ্পাবটিং ষ্নিার  ার একেন ষ্সনা অবিসাদরর সিংবিট া 
পাওয়া ষ্গদি এিিং বিবভন্ন সাক্ষয ষ্থদক ষ্সনা অবিসার ষ্মবডন ষ্মসুে িদিই 
প্রমাবণ  হদয়দি। সু রািং বমদসস গাদেদনর ষ্গাপন স্বামী বহদসদি ষ্েনাদরি 
ষ্মবডন ষ্মসুদের বি াি সম্পবত্তর সাদথ  ার আদয়র ষ্কান সিংগব  ষ্নই। এটাও 
প্রমাণ কদর  ার অবিধ্ আদয়র ষ্পিদন  ার ষ্কান অবিধ্  ৎপর া িা 
ষ্যাগসােদ র সম্পকচ আদি। 

ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে বেবি  হিার পর  াদক ষ্গ্রি াদরর বসিান্ত 
হদয়বিি। বকন্তু আহমে মুসা এই বসিাদন্ত িাধ্া ষ্েয়। িদি ষ্য,  াদক ষ্গ্রি ার 
কদর  াবস্ত ষ্েওয়া ষ্যদ  পাদর, বকন্তু ষ্কান্ ষিযদে ষ্স যুক্ত, ষ্স ষিযদের প্রকৃব  
ও পবরবধ্ বক  া নাও োনা ষ্যদ  পাদর। অথে ষ্সসি োনা,  াবস্ত পাওয়ার ষ্েদয় 
অদন ষ্িব  প্রদয়ােন। আহমে মুসার এ যুবক্তদক  ুবকচ সরকার গ্রহণ কদর এিিং 
বিকল্প বহসাদি বক করা যায় ষ্স োবয়ে  ারা আহমে মুসার উপরই অপচণ কদর। 

ষ্স োবয়ে বনদয়ই আহমে মুসা আে যাদে আিংদগারায়। 
কারও ‘এক্সবকউে বম!’  দব্দ আহমে মুসার বেন্তার ষ্স্রা টা িাধ্া ষ্পদয় 

ষ্থদম ষ্গি। 
সুন্দর সুদরিা কণ্ঠ। বমবট উচ্চারণ। 
আহমে মুসা মুখ  ুদি োইি। ষ্েখি,  ার সামদন োিঁবিদয় আদি বি -

িাই  িিদরর অসম্ভি সুন্দরী একবট ষ্মদয়। 
ষ্েদখই আহমে মুসা বেনদ  পারি। ইস্কান্দরুন ষ্থদক এ ষ্মদয়বট বিমাদন 

উদঠদি।  ার িাম পাদ র পযাদসদের ওপাদর োনািার কাদির একটা সীদট 
িদসবিি ষ্মদয়বট। 
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ভযান ষ্থদক আহমে মুসার বিমানবট উদি ইস্কান্দরুদন কদয়ক বমবনদটর 
একটা যািা বিরব  কদরবিদি। ইস্কান্দারুন  ুরদস্ক ভূমধ্যসাগর উপকুদির একটা 
গুরেপুণচ ষ্নৌিন্দর। এটা পযচটন  হরও। ষ্সই সাদথ এটা  ুরদস্কর ষ্কৌ িগ  
ষ্নৌঘািঁবটও। 

আহমে মুসা মুখ  ুদি  াকাদ ই ষ্মদয়বট িিি, ‘আবম আপনার পাদ র 
সীদট িসদ  পাবর? আবম টয়ুাডচদক িদিবি।’ ষ্মদয়বটর ষ্োদখ-মুদখ বিি  ভাি। 
কদণ্ঠ সিংদকাে। 

ষ্মদয়বটর বিি ভাি ও সিংদকাটদক ষ্মবক িদি মদন হদিা না আহমে 
মুসার।  ার ষ্োদখর ভাষায় ষ্কান ম িদির বেি ষ্নই।  ার িেদি আদি 
অসহায়দের প্রকা । 

‘আসনটা  ূন্য। আমার আপবত্ত ষ্নই।’ 
‘থযািংক ইউ...।’ ষ্মদয়বট কথা ষ্ ষ করি না। প্রেদিাধ্ক বেি িদুট 

উদঠদি  ার ষ্োদখ মুদখ। 
‘আিু আহমে আব্দুল্লাহ।’ বনদের নাম িিি আহমে মুসা। 
‘থযািংক বম. আব্দুল্লাহ।’ িদি ষ্মদয়বট আহমে মুসার পাদ র  ূন্য সীদট 

িদস পিি। 
‘স্যবর, টু বডটািচ ইউ। আবম ওখাদন কমদিাটচ বিি করবিিাম না।’ 

িদসই িিি ষ্মদয়বট। 
আহমে মুসা এর আদগই িক্ষয কদরদি ষ্মদয়টার পাদ র সীদট খুিই 

সুদি ধ্ারী বক্রবমনাি ষ্েহারার একোন মানুষ। 
আহমে মুসা ষ্মদয়টার কথার েিাদি িিি, ‘ওদয়িকাম বমস। আপনার 

অিব ট ভ্রমণ সুন্দর ষ্হাক।’ 
আহমে মুসার পাদ র  ূন্য আসনবটদ  িসদ  বগদয় িিি ষ্মদয়বট, 

‘আমার নাম সাদনম, সাবিহা সাদনম।’ 
‘ধ্ন্যিাে।’ িিি আহমে মুসা। 
‘আপবন ষ্ া আিংকারা যাদেন?’ ষ্মদয়বটর প্রে। 
‘হ্ািঁ, আিংকারা।’ আহমে মুসা িিি। 
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‘আপবন বক ষ্সনািাবহনীদ  োকুরী কদরন?’ বেোনা আিার ষ্মদয়বটর। 
বিবি  আহমে মুসা  াকাি ষ্মদয়বটর বেদক। িিি, ‘ষ্সনািাবহনীদ  

োকুরীর কথা ভািদিন বক কদর?’ 
‘স্যবর, ষ্সনািাবহনীর অবিসাররা সাধ্ারণুঃ  িাটচ হয়, ষ্েৌক  হয় এিিং 

 রীরাও সাধ্ারণুঃ  ষ্মেহীন হয়। আপবনও ষ্সরকমই,  াই িিবিিাম।’ ষ্মদয়বট 
িিি। 

‘স্যবর, আমার ইদমে আপনাদক বিভ্রান্ত কদরদি। আবম ষ্সনািাবহনীদ  
োকুরী কবর না।’ আহমে মুসা িিি। 

রবিদ  নাস্তা আসদি। সাবিহা সাদনদমর ষ্োখ ওবেদক ষ্গি। 
আহমে মুসা উদঠ টয়দিদটর বেদক েদি ষ্গি। বিদর এদস ষ্েখি নাস্তা 

পবরদিব   হদয়দি। 
সাবিহা সাদনম মে খাদে পাবনর ম । পুরা এক ষ্িা ি ষ্স বনদয় 

বনদয়দি। 
 ার নাস্তার সাদথও মদের ষ্িা ি ষ্েখি আহমে মুসা। 
বিবি  আহমে মুসা িসদ ই সাবিহা সাদনম িদি উঠি, ‘আপবন বিদিন 

না। আবম যা বনদয়বি, আপনার েদন্যও  াই বনদয়বি। বঠক কবরবন?’ 
‘ধ্ন্যিাে।’ িিি আহমে মুসা। 
নাস্তা ষ্েয়া ষ্ ষ কদর নাস্তার রবি বনদয় বিরবিি বিমান ক্রুরা। 
আহমে মুসা মদের ষ্িা ি ওদের ষ্ির  বেদয় িিি, ‘এক গ্লাস ঠাণ্ডা 

পাবন বেন।’ 
পাবন বেদয় ওরা েদি ষ্গি। 
‘আবম আমার ষ্িা ি ষ্ ষ কদর িিিাম, আর আপবন ষ্ির  বেদিন?’ 
‘আবম মে খাই না।’ আহমে মুসা িিি। 
‘ডাক্তাদরর বনদেচ ? ষ্কান অসুখ-বিসুখ?’ িিি সfবিহা সাদনম। 
‘ষ্কান অসুখ-বিসুখ নয়। আবম মুসবিম।’ আহমে মুসা িিি। 
‘আবমও ষ্ া মুসবিম।’ িিি সবিহা সাদনম। 
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হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘মুসবিম অিশ্যই, বকন্তু মুসবিমদের েদন্য 
মে বনবষি, এটা আপবন মাদনন না।’ 

‘আবম ষ্কন, আমার োরবেদকর প্রায় সিই ষ্ া মে খায়।’ সাবিহা সাদনম 
িিি। 

‘ ারাও মাদনন না।’ িিি আহমে মুসা। 
‘িুঝিাম, আপবন ধ্মচ ষ্মদন েদিন। আবম আপনাদক আধ্ুবনক মানুষ মদন 

কদরবিিাম।’ সাবিহা সাদনম িিি। 
আিার হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘ধ্মচ মানদি িুবঝ আধ্ুবনক মানুষ 

হওয়া যায় না? ধ্মচ ও আধ্ুবনক া বক দুই বভন্ন বেবনস?’ 
‘স্যবর, আবম  াই মদন কবর। যারা ধ্মচ মাদন,  ারা অ ী মুখী। 

অ ী মুখী হদয় আধ্ুবনক হওয়া যায় না।’ িিি সাবিহা সাদনম। 
‘আো িিুনদ া, যারা ধ্মচ মাদন,  ারা বক আধ্ুবনক বডোইদনর বিবডিং-

এ িাস কদর না?  ারা বক আধ্ুবনক কি-কারখানায় দ বর আধ্ুবনক কাপদির, 
আধ্ুবনক বডোইদনর ষ্পাষাক পদর না, ষ্যমন আবম? খািার ষ্টবিদি বক আধ্ুবনক 
িাসন-দকাসন িযিহার কদর না  ারা? কদিে-বিশ্ববিেযািদয়র বিোনসহ সি 
আধ্ুবনক বিষয় বক  ারা পদি না?  ারা বক নানা ধ্রদনর আধ্ুবনক ষ্প ায় 
বনদয়াবে  ষ্নই?  াদের ঘদর বক কবম্পউটার ষ্নই?  ারা বক সি ধ্রদনর আধ্ুবনক 
কমুযবনদক ন বসদটম িযিহার কদর না?  ারা বক আধ্ুবনক কাদির সমৃি ভাষা 
েচ্চচা কদর না? আধ্ুবনক ষ্হাদটি-দরদস্তারািঁয় খািার খায় না? পযচটন-দে  ভ্রমদণ 
 ারা বক ষ্নই?  ারা বক স্কিার ীপ পায় না? স্কিার ীপ বনদয় িা বনে খরদে  ারা 
বক ষ্ে -বিদেদ  পিদি না? ধ্মচ যারা ষ্মদন েদি  াদের মদধ্য বিোনী, ব ক্ষাবিে, 
ষ্িখক, কবি, ইবঞ্জবনয়ার, ডাক্তার বক ষ্নই?’ আহমে মুসা থামি। 

‘আপনার সি প্রদের েিাি আমার কাদি ‘হ্ািঁ’।’ িিি সাবিহা সাদনম। 
ষ্স বকিুটা বিি । 

‘ াহদি ধ্মচ যারা মাদন  ারা ষ্ া আধ্ুবনক। অ ী মুখী হদিা ষ্কমন কদর 
 ারা?’ বেোসা আহমে মুসার। 

‘বিশ্বাদস  ারা অ ী মুখী।’ িিি সাবিহা সাদনম। 
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হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘ষ্স বিশ্বাসগুদিা বক? আল্লাহদ  বিশ্বাস করা, 
ষ্স বিশ্বাদসর বভবত্তদ  আল্লাহর হুকুম অনুসাদর নামায পিা, ষ্রাযা রাখা, যাকা  
ষ্েয়া, আদখরাদ  বিশ্বাস করা, ইহেগদ র কৃ কদমচর েদন্য পরেগদ  পুরস্কার 
অথিা  াবস্ত পাওয়া, এসি বক?’ 

সাবিহা সাদনদমর ষ্োদখ-মুদখ বিি  অিিা ষ্িদি ষ্গদি। িিি, ‘হ্ািঁ, 
এসিই। আরও আদি ষ্যমন ষ্িারখা পরা, ষ্িদিদমদয়দের ষ্মিা-দম াদক িািঁকা 
েৃবটদ  ষ্েখা, ই যাবে।’ কণ্ঠ  ার ব বথি। 

‘ধ্ন্যিাে, কথাগুদিা ষ্খািাখুবি িিার েন্য। বকন্তু িিুন ষ্ া, আল্লাহদ  
বিশ্বাস করা যবে অ ী মুবখ া িা পুরা নপন্থা হয়,  াহদি এর আধ্ুবনক পন্থাটা 
বক হদি?’ খুি  ান্ত ও নরম কদণ্ঠ বেদেস করি আহমে মুসা। 

ষ্োখ-মুদখর ষ্সই বিি  ভাি বনদয়ই ষ্স িিি, ‘না, বঠক আল্লাহদ  বিশ্বাস 
করা পুরা ন পন্থা িা অ ী মুবখ া নয়, এই বিশ্বাসদক উপিক্ষয কদর ষ্য িািািাবি 
করা হয়, ষ্সটাই অ ী মুবখ া।’ 

‘আল্লাহর প্রব  বিশ্বাদসর োিী অনুসাদরই ষ্ া নামায পিা হয়, ষ্রাযা রাখা 
হয়, যাকা  ষ্েয়া হয়। এসিদক আপবন বক িিদিন?’ িিি আহমে মুসা। 

‘নামায, ষ্রাযা, যাকা  এসি কারও অভযাস বহসাদি ভাদিা বেবনস। বকন্তু 
এসি বনদয় যখন িািািাবি করা হয়, অদন্যর উপর োবপদয় ষ্েয়া হয়, এসি না 
করদি কাদির িিা হয়,  খন এই প্রিণ া অন্ধ অ ী মুখী মানবসক ার পযচাদয় 
পদি যায়।’ সাবিহা সাদনম িিি। 

‘সমাদে কখনও কখনও ষ্কউ ষ্কউ এটা কদরন। বকন্তু আল্লাহ এটা করদ  
িদিনবন। নামায, ষ্রাযার ম  এিাে গুদিাদ  যবে আন্তবরক া না থাদক, বনে 
ইো না থাদক, একাগ্র া না থাদক  াহদি  া আল্লাহ গ্রহণই করদিন না। বকন্তু 
একটা কথা িিুন বমস সাবিহা সাদনম, আপবন যা বিশ্বাস কদরন, আপবন যা স্বীকার 
কদরন,  া করা আপনার উবে  বকনা?’ আহমে মুসা িিি। 

‘অিশ্যই  া করা উবে ।’ িিি সাবিহা সাদনম। 
‘যবে  া না কদরন,  াহদি মানুষ আপনাদক বক িিদি?’ বেোসা আহমে 

মুসার। 
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‘ওয়াো ভিংগকারী িিদি, বিশ্বাস ভিংগকারী িিদি’ িিি সাবিহা 
সাদনম। 

‘আল্লাহদক যবে আপবন বিশ্বাস কদরন, আপবন যবে বনদেদক মুসবিম মদন 
কদরন,  াহদি বিশ্বাদসর োিী মুসিমান হওয়ার েন্য অপবরহাযচ   চ বহসাদি ষ্স 
কােগুদিা, ষ্যমন নামায, ষ্রাযা, হজ্জ্ব, যাকা , সৎ ও পবিি েীিন যাপন, হারাম 
পবরহার ই যাবে করা েরকার, ষ্সগুদিা না করদি আপনার পবরেয় কী হদি, কী 
িিদি মানুষ আপনাদক?’ আহমে মুসা িিি। 

সিংদগ সিংদগ উত্তর বেি না সাবিহা সাদনম।  ার বিবি  েৃবট আহমে 
মুসার উপর বনিি। ধ্ীদর ধ্ীদর মাথা বনেু করি।  ারপর মুখ না  ুদিই আদস্ত আদস্ত 
িিি, ‘ ার মাদন আপবন িিদিন, আবম বিশ্বাস ভিংগকারী। আর বিশ্বাস ভিংগকারী 
মুসবিম হওয়ার মাদন অপবরহাযচ   চ িিংঘনকারী বহসাদি আমাদক কদির িিা 
যায়।’ বিবি  কণ্ঠ সাবিহা সাদনদমর। 

‘না বমস সাদনম, আবম  া িিবি না। যবেও ‘কাদির’  দব্দর অথচ বিশ্বাস 
অস্বীকারকারী,  িুও এ  ব্দ ষ্কান মুসবিদমর উপর প্রদয়াগ করা যায় না। কারণ 
অদনক ষ্ক্ষদি একেন মুসবিম নামায না পিদিও, ষ্রাযা না করদিও, হারাম 
ষ্খদিও, পবিি েীিন যাপন না করদিও ষ্স  ার বিশ্বাস িা ঈমান পবর যাগ কদর 
না। কাদে-কদমচ ঈমাদনর প্রকা  না ঘটদিও ঈমান  ার মদধ্য থাদক।  াই ষ্ া 
ষ্েখা যায় ষ্িনামাবয ষ্িাক এক সময় নামায পদি, এক সময় ষ্রাযা না করদিও, 
ষ্কান এক সময় ষ্স একবনষ্ঠ ষ্রাযাোর হদয় যায়। সু রািং ষ্কান মুসবিমদক কাদির 
িিা বঠক নয়।’ আহমে মুসা িিি। 

‘ধ্ন্যিাে। আপবন বঠক িদিদিন। মুসবিম বহসাদি ইসিাদমর ষ্কান 
অনু াসন আবম অনুসরণ কবর না, এ কথা বঠক। বকন্তু আল্লাহর প্রব  আমার বিশ্বাস 
ষ্নই, রসূিদক মাবন না, এমন বেন্তা আমার মদন ষ্কান সময় আদসবন। বকন্তু ষ্েখুন, 
আমার ষ্পাষাক-পবরেে ও আোর-আেরণ, েিা-দিরা ষ্েদখই আমাদক কাদিদরর 
খা ায় নাম বিদখ বেদয়দি। এটাই ষ্ া অন্ধে, পশ্চাৎমুবখ া।’ িিি সাবিহা 
সাদনম। 
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হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘ওদের িািািাবি আদি বঠকই, বকন্তু আপনার 
ষ্পাষাক-পবরেে, আোর-আেরণ, েিা-দিরায় বক িািািাবি ষ্নই?’ 

সাবিহা সাদনম একটু ভািি। িিি, ‘ষ্সাসাইবটদ  যা প্রেবি  আদি,  ার 
িাইদর আবম বকিুই করদ  পাবর না, বকিুই কবর না। এসি আমার িািািাবি নয়।’ 

‘আপবন আপনার ষ্সাসাইবটর একেন। আপনার ম  িহুেন বনদয়ই 
আপনার ষ্সাসাইবট। সমাে যা প্রেিন কদর, সমাদে যা প্রেবি  হয়,  াদ  
ষ্সাসাইবটর প্রদ যক সেদস্যর অিং  আদি। বকন্তু ষ্স োয় সম্পদকচ আমার ষ্কান কথা 
ষ্নই। আবম োনদ  োবে, আধ্ুবনক া বহসাদি আপবন যা পদরন, যা কদরন ষ্স 
িযাপাদর আপনার মন বক িদি?’ আহমে মুসা িিি। 

‘কবঠন প্রে। এসি িযাপাদর মন আিাো বকিু িদি বকনা িুবঝবন, ষ্ভদিও 
ষ্েবখবন কখনও। আবম যা করবি, মন ষ্ া  ার সাদথই আদি।’ িিি সাবিহা 
সাদনম। 

‘আো, আপনাদের ক্লাদি আড্ডায় যখন আপবন ষ্েদখন ষ্িদিরা 
িিুদড্রদস, আর ষ্মদয়রা অধ্চনগ্ন িা নামমাি ষ্পাষাদক,  খন বক আপনার বকিুই 
মদন হয় না? ষ্কন ষ্মদয়দের এ ষ্পাষাক? কার স্বদথচ? ষ্স স্বাথচ বক ষ্মদয়দের?’ 
আহমে মুসা িিি। 

আহমে মুসার প্রে ষ্ ষ হদিও  ৎক্ষণা  উত্তর এি না সাবিহা সাদনদমর 
কাি ষ্থদক।  ার মাথাটা বনেু হদয়দি। ভািদি ষ্স। 

ধ্ীদর ধ্ীদর মুখ  ুদি সাবিহা সাদনম িিি, ‘আবম িুদঝবি আপনার কথা। 
আপবন িিদ  োদেন, নারীদের মদনারঞ্জদনর উপকরদণ পবরণ  করা হদয়দি, 
ষ্ভাদগর পন্য বহসাদি িযিহৃ  হদে নারীরা। আবম এভাদি ষ্কানবেন ভাবিবন। 
আবম মদন কর াম এটা নারীদের অবধ্কার, স্বধ্ীন া । বকন্তু আপবন ষ্যটা ষ্িাঝাদ  
োদেন, ষ্সটা আবম িুঝদ  ষ্পদরবি।  দি ষ্মদন ষ্নয়ার েদন্য আরও ভািদ  
হদি।’ 

‘অিশ্যই ভািদিন বমস সাবিহা সাদনম। ইসিাম িুবিমত্তা ও োনেচ্চচাদক 
স্বাগ  োনায়। আল্লাহর ষ্গাটা সৃবটই ষ্ া োনময়, বিো...।’ 
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আহমে মুসার কথার মাঝখাদনই সীট ষ্িল্ট িািঁধ্ার ষ্ঘাষণা এি, 
‘আিংকারায় িযান্ড করদ  যাদে বিমান।’ 

আহমে মুসা ষ্থদম বগদয়বিি। সীট-দিল্ট িািঁধ্ায় মদনাদযাগ বেদয়দি 
সিাই। আহমে মুসা এিিং সাবিহা সাদনমও। 

টযাবক্সএ সীদট গা এবিদয় বেদয় আহমে মুসা  ার গন্তিয আিংদগারার কথাই 
ভািদি। আিংদগারা একবট সামবরক নগরী। পিচ য  হর। এখাদন ষ্িসরকাবর বকিু 
ষ্িাকও আদি। বকন্তু  ারাও সামবরক িযবক্তদেরই িিং ধ্র। এখাদন কদয়কটা 
ভাদিা ষ্হাদটি আদি পযচটকদের েদন্য। ষ্স ষ্হাদটিগুদিারই একবটদ  আহমে 
মুসার েদন্য সীট িরাদ্দ হদয়দি একেন পযচটক বহসাদি। 

রাস্তার দু’পাদ র েৃশ্য ষ্েদখ মুগ্ধ হদিা আহমে মুসা। োরবেকটা সিুে 
বটিা, আর সিুে উপ যকায় ভরা। গাবিটা যখন েিাইদয় উদঠদি  খন োরবেদকর 
সিুে েৃশ্য এিিং বটিার উপদরর িবির ম  রিং-দিরিং এর িাবি ষ্োখ েুবিদয় বেদে। 
রাস্তার দু’ধ্ারটাও িবির ম  সাোদনা। 

ড্রাইভাদরর কাি ষ্থদক োনি প্রাইদভট িাবি বকিু আদি, বকন্তু রাস্তার 
দু’পাদ র অবধ্কািং  িাবিই ষ্হাদটি-দমাদটি ো ীয়। প্রেরু পযচটক আদস। 
 ািািা প্রেরু ষ্ে ীয় ষ্িাক এখানকার বনবরবিবি পবরদিদ  িুবট কাটাদ  আদস। 

আহমে মুসার গাবি একটা সিুে েিাই অব ক্রম করবিি। ষ্েখদ  ষ্পি, 
দু’বট মাইদক্রা ও একটা প্রাইদভট কার োিঁবিদয় আদি। ওখাদন একটা ষ্মদয়দক 
পািঁে-িয় েদন ষ্টদন-দহিঁেদি বনদয় রাস্তার পাদ র একটা ষ্মাদটদি ঢুদক ষ্গি। 
ষ্মদয়টা প্রাণপদণ বেৎকার করবিি িািঁোও, িািঁোও িদি। 

ড্রাইভার িিি, ‘স্যার, এমনটা এই অঞ্চদি প্রায়ই ঘদট। িাবিগুদিা ষ্যমন 
সুন্দর িাগদি, এখাদন যারা সময় কাটািার েদন্য আদস  ারা সিাই বকন্তু এ রকম 
সুন্দর নয়। নানা রকম গযািং এখাদন আদি, িাইদর ষ্থদকও আদস। অপহরণ ও নানা 
অপরাধ্মূিক ঘটনা এখাদন বন য দনবমবত্তক িযাপার।’ 

আহমে মুসার গাবিটা েিাই অব ক্রম কদর একটা উপ যকায় নামবিি। 
আহমে মুসার কাদন ষ্মদয়টার িািঁোর েদন্য প্রাণপণ বেৎকার  খনও িােবিি। 
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হঠাৎ আহমে মুসার মদন পিি ষ্মদয়টার পরদন ষ্েখা নীি পযান্ট ও 
ষ্গািাপী  াদটচর কথা। মাদন নীি পযান্ট আর ষ্গািাপী  াটচই সাবিহা সাদনদমর 
পরদন বিি। ষ্সই সাদথ আরও মদন পিি, সাবিহা সাদনম ষ্য সীট ষ্িদি বেদয় সদর 
এদসবিি ষ্স সীদটর পাদ র সীদটর সুদি ধ্ারী বক্রবমনাি ষ্েহারার ষ্িাক ও  ার 
ষ্িািুপ েৃবটর কথা। 

মদন পঢ়ার সিংদগ সিংদগই আহমে মুসা িিি, ‘গাবি ঘুরাও ড্রাইভার। ঐ 
ষ্মদয়টাদক ষ্য িাবিদ  বনদয় ষ্গদি, ষ্সখাদন েি।’ 

ড্রাইভার িিি, ‘স্যার, ওখাদন ষ্যদ  হদি সা -আট মাইি ঘুরদ  হদি। 
সামদন আরও ব ন মাইি ষ্গদি  দিই আমরা বিরব  পদথ যাওয়ার পযাদসে 
পাি।’ 

‘গাবি ঘুবরদয় এই পদথই িযাক কদরা।’ বনদেচ  বেি আহমে মুসা। 
ড্রাইভার ভী  কদণ্ঠ িিি, ‘স্যার,  াহদি বনঘচা  আমাদক ষ্েদি ষ্যদ  

হদি। গাবিটাও আটক হদয় যাদি িহুবেদনর েদন্য।’ 
‘আবম ষ্সটা ষ্েখদিা। গাবি ঘুরাও ড্রাইভার।’ ধ্মদক উঠি আহমে মুসার 

কণ্ঠ। 
ড্রাইভার একিার মুখ বিবরদয় আহমে মুসার বেদক  াবকদয় গাবি ঘুবরদয় 

বনি। আর মদন মদন িিি, ‘আল্লাহ্! এটুকু পথ ষ্যন আবম পুবিদ র হাদ  পিা 
িািাই অব ক্রম করদ  পাবর।’ 

বনবিচদে পথটুকু ষ্পবরদয় এি গাবিবট। ষ্য িাবিবটদ  ষ্মদয়বটদক  ারা 
 ুদিদি  ার সামদন ষ্মইন ষ্রাদডর উপর আহমে মুসা ষ্নদম পিি। 

ড্রাইভারদক ধ্ন্যিাে বেদয়  ার হাদ  এক  ডিাদরর একবট ষ্নাট  ুদি 
বেদয় িিি, ‘ ুবম থাকদ  পাদরা, আিার েদিও ষ্যদ  পার।’ 

গাবির ভািা বঠক হদয়বিি পঞ্চা  ডিার। এক  ডিার হাদ  ষ্পদয় 
ড্রাইভার আনদন্দ আত্মহারা হদয় িিি, ‘স্যার, েরকার হদি সারাবেন আবম এখাদন 
আপনার েদন্য অদপক্ষা...।’ 
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আহমে মুসা েৃঢ় পেদক্ষদপ এদগাদিা িাবিটার বেদক, ষ্যন ষ্সও একেন 
কাটমার ঐ ষ্মাদটদির। ষ্মাদটদির প্রধ্ান ষ্গদট  াদক আটকাি দু’েন বনরাপত্তা 
প্রহরী। িিি, ‘স্যার, রুম খাবি ষ্নই। ষ্রটুদরন্টও িন্ধ।’ 

আহমে মুসা প্রহরীদের বেদক  াবকদয়  ান্ত কদণ্ঠ িিি, ‘যারা ষ্মদয়বটদক 
ষ্ভ দর বনদয় ষ্গদি, আবম  াদের েদির ষ্িাক। আমাদক বনদয় েি  াদের কাদি।’ 

বনরাপত্তা প্রহরীদের একেন িিি, ‘স্যার, আমাদের ষ্গট িািার অনুমব  
ষ্নই। আপবন ষ্ভ দর বগদয় অন্যদের িিুন।’ 

বনরাপত্তা প্রহরীরা বিশ্বাস কদরদি  ার কথা। খুব  হদিা আহমে মুসা। 
‘িাইদর কার সাদথ কথা িিবিস ষ্ ারা। কাউদক ষ্ভ দর ঢকদ  বেবি না। 

ষ্মাদটি িন্ধ।’ িিদ  িিদ  বিপুি িপু একেন ষ্িাক ষ্গদট এদস োিঁিাি। 
বনরাপত্তা প্রহরী দু’েন  াদক স্যািুট করি। একেন িিি, ‘স্যার, এই 

ষ্িাক ওদের সাদথর। ষ্যদ  োয়  াদের কাদি।’ 
বিপিু িপু ষ্িাকবট আহমে মুসার বেদক  াকাি সদন্দদহর েৃবটদ । িিি, 

‘িিুন ষ্ া,  াদের সাদথ ষ্য ষ্মদয়বট আদি,  ার ষ্পাষাক ষ্কমন?’ 
‘নীি পযান্ট ও ষ্গািাবপ  াটচ।’ িিি আহমে মুসা। 
ষ্িাকবটর দু’ষ্োখ ষ্থদক সদন্দহ সদর ষ্গি। 
িিি, ‘আসুন ষ্ভ দর।’ 
আহমে মুসা ষ্ভ দর ঢুকি। িিি, ‘ওরা ষ্কাথায়? আমাদক বনদয় েদিন 

ওদের কাদি। েরুবর কথা আদি ওদের সাদথ।’ 
‘ওদের বক কথা ষ্ ানার সময় আদি? ষ্য মাি বনদয় এদসদি, ষ্কাবটদ  

একটাও ষ্স রকম ষ্মদি না! ওরা এখন পাগি  াদক বনদয়।’ িিি ষ্িাকবট। 
‘ষ্সটা আবম োবন।’ 
িদি আহমে মুসা  াকাি ষ্মাদটদির দু’ িার বসিঁবির বেদক। ষ্সবেদক 

যািার েদন্য পা িািাি আহমে মুসা। 
‘আহা বক কদরন, ওরা ষ্ া উপদরর বেদক ষ্নই। ষ্য বেৎকার, আ চনাে 

েিদি,  াবক উপর  িায় িদি? ওরা আদি আন্ডার গ্রাউদন্ড।’ 
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িদি বি াি িপু ষ্িাকবট এদগাদিা উপদর ওঠার বসিঁবির পাদ র একটা 
রুদমর বেদক। রুদমর েরো িন্ধ। ষ্িাকবট োবি বেদয় িক খুদি ঘদর প্রদি  করি। 
ঘদর িি একবট আিমাবর। ষ্িাকবট এদগাদিা আিমাবরর েরোর বেদক। 
আিমাবরর েরো িন্ধ। হা ি ঘুবরদয় ষ্স আিমাবরর েরো খুদি ষ্িিি। িিি 
আহমে মুসাদক িক্ষয কদর, ‘যান, ষ্ভ দর ষ্িেদমন্ট ষ্লাদর  াদের সিাইদক 
পাদিন।’ 

আিমাবরর েরো আসদি একটা বসিঁবিমুদখর ষ্গট। 
ষ্গট ষ্পবরদয় বসিঁবি মুদখর টযাবন্ডিং-এ এদস োিঁিাদ ই সা নারী কদণ্ঠর 

কান্না এিিং কথা-িা চা ও হাবসর  ব্দ শুনদ  ষ্পি। 
ষ্পিদন আিমাবরর েরো িন্ধ হদয় ষ্গদি। 
আহমে মুসা ব কারী িাদঘর ম  বনুঃ দব্দ বসিঁবি বেদয় দ্রু  বনদে নামদ  

শুরু করি। ষ্নদম এি ষ্িেদমদন্ট। বিরাট ঘদরর দু’পা  েুদি ‘এল্’(L) পযাটাদনচ 
ষ্ি  বকিু ঘর। সিগুদিা ঘরই িন্ধ। 

কান্নাকাবট ও কথা-িা চার  ব্দ আসদি ষ্ ষ প্রাদন্তর বেক ষ্থদক। 
সাবরিি ঘরগুদিার ষ্েয়াি ষ্ঘিঁদষ বনুঃ দব্দ এবগদয় েিি আহমে মুসা। 

 ার েযাদকটর দুু্ই পদকদট  ার দুই হা । দুই হাদ র  েচনী দুই বরভিভাদরর দুই 
বরগাদর। দুই বরভিভাদরর বমবন সাইদিদন্সরও অন কদর বনদয়দি। 

বকিুটা এদগাদনার পর বনবশ্চ  হদিা ডান পাদ র একটা ঘদরর ষ্কানার 
বেক ষ্থদক কথা-িা চা ও কান্নাকাবটর  ব্দ আসদি। ব কারী ষ্নকদির ম  বনুঃ দব্দ 
এদগাদে আহমে মুসা। আর একটা কক্ষ পার হদিই কবরদডাদরর িািঁদক ষ্পৌিঁদি 
যাদি। কবরদডারটা ঐখদন িািঁক বনদয় ডান বেদক এবগদয় ষ্গদি, ষ্যবেক ষ্থদক কথা 
ও কান্নাকাবটর  ব্দ আসদি, ষ্সবেদক। 

কবরদডাদর ষ্পৌিঁিাদ  আর গে দুদয়ক োয়গা িাবক। হঠাৎ খুিই অেট 
একটা  দব্দ ষ্গাটা ষ্েদহ উষ্ঞ ব হরণ োগাি। 

অোদন্তই থমদক ষ্গি ষ্স।  ব্দটা েট হদে  ার কাদি। পে ব্দ। 
এবগদয় আসদি ষ্কউ।  ার পাদয়র  ব্দই িিদি  ার উপর ঝািঁবপদয় পিার 

েদন্য ষ্টপ বনদয় ষ্িদিদি। 
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এই বেন্তার সাদথই পদকট ষ্থদক বরভিভার সহ ডান হা  ষ্ির কদর ষ্সাো 
িম্বা িদস পিি আহমে মুসা। 

সিংদগ সিংদগ একটা ষ্িাহার রড ঘাদির উপর বেদয় মাবটদ  বগদয় আঘা  
করি। ষ্স আঘাদ র একটা অিং   ার ঘাদিও অনুভূ  হদিা। ঘািটা ষ্থিঁ দি 
যাওয়ার ম  বেন বেন কদর উঠি। অন্যবেদক ষ্িাহার রডধ্ারী ষ্িাকবটও ভারসাময 
রক্ষা করদ  না ষ্পদর হুমবি ষ্খদয় পদি ষ্গি।  ার মাথাটা এদস পিি আহমে 
মুসার বপদঠর উপর। 

আহমে মুসা ষ্িািঁ কদর ঘুদরই বরভিভার ষ্েদপ ধ্রি  ার মাথায়। বকন্তু ষ্স 
সমদয়ই ষ্িাকবটর দুই ষ্োিা পাদয়র আঘা  দুই হা ুবির ম  এদস পিি আহমে 
মুসার মাথায়। আহমে মুসা উদল্ট পদি ষ্গি। বকন্তু আহমে মুসা হাদ র বরভিভার 
িাদিবন। 

ষ্িাকবট দু’পা বেদয় আঘা  কদরই পা দু’বট মাবটদ  িুদি বেদয়  ার ওপর 
ভর কদর েক্ষ এযাক্রদিদটর ম  উদঠ োিঁবিদয়দি। ষ্কামর ষ্থদক িুবর খুদি বনদয়ই 
ষ্িাকবট িুিঁদি মারি আহমে মুসাদক িক্ষয কদর। 

আহমে মুসা গবিদয় একপাদ  সদর বগদয় আঘা টা আিাি করি। 
আঘা টা িযথচ হওয়ায় ষ্িাকবট পদকট ষ্থদক বপিংপিং িদির ম  একবট 

ষ্গািাকার িস্তু হাদ  বনদয় িুিঁদি মারার েন্য হা   ুিি। 
আহমে মুসা আর সময় নট করি না।  ার  েচবন ষ্েদপ িসি  ার 

বরভিভাদরর বরগাদর। 
সাইদিন্সার িাগাদিা বরভিভার ষ্থদক বনুঃ দব্দ একটা গুবি ষ্িবরদয় 

ষ্িাকবটর কপাি বেদয় ঢুদক মাথাটাদক এদিািঁি ওদিািঁি কদর বেি। 
আহমে মুসা উদঠ োিঁিাি। েযাদকটটা বঠক কদর বিভিভারটা হাদ  

বনদয়ই এদগাদিা সামদনর বেদক। 
ঘরবটর ষ্েয়াদির ষ্ ষ প্রাদন্ত বগদয় ষ্েয়াদির আিাদি োিঁবিদয় পবশ্চম 

বেদক এবগদয় যাওয়া কবরদডাদরর বেদক উিঁবক বেি। ষ্েখি কবরদডাদর ষ্কউ নই। 
কবরদডাদরর েবক্ষণ পাদ  একটা েরো। েরোটা আধ্ািন্ধ। ঐ ঘর ষ্থদকই 
 ব্দগুদিা আসদি। 
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আহমে মুসা কবরদডাদর ষ্নদম ষ্গি। বনুঃ ব্দ পাদয় এদগাদিা েরোর 
বেদক। েরোর পাদ  োিঁিাি আহমে মুসা। ষ্কান বকিু ষ্েখা যাদে না।  দি সি 
কথা, সিার কথা পাদে, িুঝদ  পারদি ষ্স। বকিু একটা ঘটি, ষ্মদয়টা বেৎকার 
কদর ষ্কিঁদে উঠি। কান্নার  অিিায় িিদি, ‘আমাদক ষ্িদি োও ষ্ ামরা। আমার 
সিচনা  কদরা না। আবম ষ্ ামাদের কী ক্ষব  কদরবি? আমাদক ষ্িদি োও 
ষ্ ামরা।’ 

এখন বনুঃসদন্দহ হদিা ষ্য, এটা সাবিহা সাদনদমর গিা। 
সাবিহা সাদনম থামদ ই এেন ষ্িাক ষ্হা ষ্হা কদর ষ্হদস উঠি। িিি, 

‘অ  িাহাদুবর ষ্কাথায় ষ্গি?  ুবম না ষ্েনাদরদির ষ্মদয়? ষ্কাথায় ষ্েনাদরি, 
ডাক? আমাদের ষ্েন না। ষ্ ামার িাদপর ম  অদনক ষ্েনাদরি আমাদের পদকদট 
আদি। মেীরাও আমাদের সািাম কদর। আমাদের না হদি ওদের একবেনও েদি 
না। আমাদের ষ্কান ক্ষব  করবন িিদিা? নাইট ক্লাদি আমাদের সাদথ নােদ  ষ্ া 
আপবত্ত করবন। ষ্নদে-দগদয় ষ্ া আমাদের পাগি কদরি। যখন িিিাম, এই 
পাগিদক  ান্ত কর।  খন গাবি-গািাে শুরু করদি। অ  স ী-সাধ্বী হদি নাইট 
ক্লাি বগদয়ি ষ্কন? মানুদষর মদন আগুন োবিদয়ি ষ্কন? এটা ক্ষব  নয়? োমা 
খুদিবি। এিার  াবির পযান্ট ষ্কদট ষ্িি, খুদি পদি যাক।’ 

সম্ভি ুঃ বভ দর বকিু ঘটি। সাবিহা সাদনম বেৎকার কদর উঠি। 
আহমে মুসা ভািি, আর োিঁবিদয় থাকা যায় না। 
আমে মুসা  ার েযাদকদটর পদকদট একটা বরভিভার ষ্রদখ ডান হাদ  

একটা বরভিভার িাবগদয় ধ্দর এক িাদি েরোয় বগদয় োিঁিাি। বনদেচ  বেি 
সিাইদক মাথার উপর হা   ুি... 

আহমে মুসা কথা ষ্ ষ করদ  পারি না।  ার িাম বেদক বকিু েূদর এ 
বেদক বপঠ বেদয় োিঁিাদনা একেন ষ্িাক এবেদক ঘুদরই গুবি করি আহমে মুসাদক 
িক্ষয কদর। 

এমন ঘটনা আহমে মুসার েন্য অপ্র যাব   বিি না। 
আহমে মুসা বনদেদক এক পাদ  সবরদয় বনদয়ই ষ্িাকবটদক গুবি করি। 
ষ্িাকবট বি ীয় গুবি করার আদগই িুদক গুবি ষ্খদয় ভূবম যযা বনি। 
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ইব মদধ্য ঘদরর অন্য পািঁেেনই বরভিভার পদকট ষ্থদক আহমে মুসার 
িাম হা  বরভিভারসহ ষ্িবরদয় এদসবিি। আহমে মুসার ডান হা  গুবি করার 
সাদথ সাদথই  ার িাম হা ও সবক্রয় হদয় উদঠবিি। প্রথম গুবি করার পর ডান 
হা ও িাম হাদ র সাদথ যুক্ত হদিা। পািঁে েদনর মদধ্য োরেনই গুবি ষ্খদয় পদি 
ষ্গি। পঞ্চম ষ্িাকবট, মাদন বক্রবমনাি ষ্েহারার সুদি ধ্ারী ষ্িাকবট সাবিহা 
সাদনদমর ষ্পিদন োিঁবিদয় বনদেদক রক্ষা করার ষ্েটা করবিি। 

ষ্িাকবট  ার বরভািভাদরর নি সাবিহা সাদনদমর মাথায় ষ্ঠবকদয় োিী 
করি ষ্য, আহমে মুসা  ার হাদ র বরভিভার ষ্িদি না বেদি ষ্স সাবিহা 
সাদনমদক গুবি করদি। ষ্স আহমে মুসাদক বরভিভার ষ্িদি বেদয় হা   ুদি 
োিঁিািার বনদেচ  বেি। 

আহমে মুসা বরভিভার ষ্িদি বেদয় দুই হা  কান পযচন্ত উঠাি। 
ষ্িাকবট সাবিহা সাদনদমর আিাি ষ্থদক ষ্িবরদয় এদস ষ্হা ষ্হা কদর ষ্হদস 

উঠি। িিি, ‘ ুবম ষ্যই হও, ষ্ ামার হাদ র  াবরি কবর। ষ্ মার ম  এ  দ্রু  
বরভিভার োিাদনার ম  ষ্িাক েীিদন আবম ষ্েবখবন, ওদয়টানচ উপন্যাদস 
পদিবিই শুধ্ু।’ 

ষ্িাকবট মুহূদ চর েদন্যও সাবিহা সাদনদমর মাথা ষ্থদক বরভিভার 
সরায়বন। 

ষ্স আহমে মুসাদক বনদেচ  বেি হা  উপদর ষ্রদখ েরো ষ্থদক সদর 
পবশ্চদমর ষ্েয়াদির বেদক েদি ষ্যদ । 

আহমে মুসা বিনা িকয িযদয়  াই করি। 
ষ্িাকবট সাবিহা সাদনমদক েরোর বেদক হািঁটার বনদেচ  বেি। 
হািঁটদ  িাগি সাবিহা সাদনম। 
ষ্িাকবটও  ার বরভিভাদরর নি সাবিহা সাদনদমর মাথায় ষ্েদপ ধ্দর ষ্োখ 

দু’ষ্টা আহমে মুসার উপর বনিি ষ্রদখ সাবিহা সাদনদমর সাদথ হািঁটা শুরু কদরদি। 
আহমে মুসা িিি, ‘িৃথাই ষ্েটা করি। ষ্ ামার িািঁোর উপায় ষ্নই। 

একিার েরোর বেদক  াকাও।’ 
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ষ্িাকবট িািঁদে পদি ষ্গি। সব যই ষ্স সিংদগ সিংদগ ষ্োখ বিরাি েরোর 
বেদক। এটুকু সুদযাদগই আহমে মুসা োবেি। 

ষ্িাকবট ষ্োখ ষ্িরাদ ই আহমে মুসা মাথার ষ্পিদর েযাদকদটর ষ্গাপন 
এক পদকদট আটকাদনা বরভিভার ডান হাদ   ুদি বনদয়ই গুবি করি। 

আহমে মুসা গুবি কদরবিি ষ্িাকবটর বরভিভার ধ্রা হাদ । 
ষ্িাকবট অসম্ভি ক্ষীপ্র। ষ্স েরোর বেদক ষ্োদখর একটা পিক ষ্িদিই 

িুঝদ  ষ্পদরদি ষ্য  াদক িািঁদে ষ্িিা হদয়দি। 
সিংদগ সিংদগ ষ্স  ার বরভিভার ধ্রা হা  ও মুখ এক সাদথই আহমে 

মুসার বেদক ঘুবরদয়দি।  ার িদি  ার হা টা আদগর োয়গা ষ্থদক সদর এদসদি। 
আর  ার োয়গায় বগদয় ষ্সট হদয়দি  ার মাথা। 

হাদ র িেদি মাথায় গুবি ষ্খি ষ্িাকটা। 
ষ্েহটা  ার পাক ষ্খদয় পদি ষ্গি ষ্মদঝদ । 
ষ্মদয়টা িুদট এদস েবিদয় ধ্রি আহমে মুসাদক এিিং ডুকদর ষ্কিঁদে 

উঠি। 
আহমে মুসা সাবিহা সাদনদমর মাথায় হা  িুবিদয় িিি, ‘ ান্ত হও ষ্িান, 

আর ভয় ষ্নই।’ 
আহমে মুসা বনদেদক িাবিদয় বনদয় গাদয়র েযাদকটটা খুদি সাবিহা 

সাদনদমর বেদক িুিঁদি বেদয় িিি, ‘েযাদকটটা পদর নাও।’ 
সাবিহা সাদনদমর ষ্িাধ্ এ ক্ষদণ ষ্যন বিদর এি। বিি কর এক 

অস্ববস্তদ   ার মুখ কুিঁকদি ষ্গি।  ািা াবি ষ্স  ার প্রায় নগ্ন গাদয় েযাদকটটা 
পদর বনি। 

 ার গাদয়র ষ্গািাবপ সটচটা টুকদরা টুকদরা অিিায় ষ্মদঝদ  পদি বিি। 
আহমে মুসা িাম হাদ র বরভিভারটা পদকদট পুদর ডান হাদ র 

বরভিভার িাবগদয় ধ্দর ঘর ষ্থদক ষ্িরুিার েদন্য পা িাবিদয় িিি, ‘এদসা 
সাদনম।’ 

সাবিহা সাদনম আহমে মুসার ষ্পিদন ষ্পিদন েিদ  িাগি। 
আহমে মুসা ওপদর গ্রাউন্ড ষ্লাদর উদঠ এি। 
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বরদসপ ন কাউন্টাদরই ষ্পি বিপিু িপু ষ্িাকটাদক। আহমে মুসা 
এদগাদিা  ার বেদক। 

বিপিু িপু ষ্িাকবট আহমে মুসার হাদ  বরভিভার আর ষ্মদয়টাদক ষ্িঢপ 
েযাদকট পরা বিধ্বস্ত অিিায় ষ্েদখ ভী  সেস্ত েৃবটদ  উদঠ োিঁিাি। 

‘আপনাদের আন্ডারগ্রাউন্ডটা বক্রবমনািদের আড্ডাখানা,  াই না? 
বক্রবমনািদের সাদথ  াহদি বক্রবমনািদের ষ্যাগ আদি? এখানকার থানার ষ্িান 
নম্বর বেন।’ ধ্মদকর সুদর িিি আহমে মুসা। 

ষ্িাকবট পুবিদ র কথা শুদন আ চনাে কদর উঠি। িিি, ‘স্যার, বিশ্বাস 
করুন, আমরা প্রাদণর ভদয় ওদের কথা শুনদ  িাধ্য হই। আমরা বক্রবমনাি নই। 
আমরা িযিসায়ী।’ 

‘পুবিদ র ষ্টবিদিান নাম্বার বেন,  াদের কাদিই আপনার এ কথাগুদিা 
িিদিন।’ আহমে মুসা িিি। 

বিপিু িপু ষ্িাকবট আহমে মুসার সামদন এদস হা  ষ্োি কদর িিি, 
‘স্যার, পুবি দক ডাকদিন না েয়া কদর। আমাদের িযিসায় িন্ধ হদয় যাদি 
 াহদি।’ 

‘আন্ডারগ্রাউন্ড ষ্লাদর িয়-সা টা িা  পদি আদি। পুবি  না এদি 
ওগুদিার কী হদি?’ 

‘িয়-সা টা িা ?’ উচ্চারণ করি বিপিু িপু ষ্িাকবট।  ার দুই ষ্োখ 
িানািিা হদয় ষ্গদি। 

 ারপর ‘ও গড!’ িদি িদস পিি ষ্স। 
‘পুবিদ র নাম্বার বেদিন না? আবম থাকা অিিায় পুবি  এদি 

আপনাদেরই ভাদিা হদ া?’ িিি আহমে মুসা। 
 বিঘবি কদর উদঠ োিঁিাি বিপুি িপু ষ্িাকবট। িিি, ‘স্যার, বেবে 

ষ্টবিদিান।’ 
িদি ষ্স িুটি বরদসপ ন ষ্টবিদি। ইনদডক্স ষ্েদখ নাম্বার ষ্ির কদর 

বনদেই ডায়াি করি। িিি, ‘স্যার, বরিং হদে। ষ্টবিদিান বনন আপবন।’ 
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‘ ুবমই োনাও পুবি দক। আসদ  িি পুবি দক  ািা াবি।’ আহমে 
মুসা িিি। 

‘ধ্ন্যিাে স্যার। ষ্সই ভাদিা। আবম িিবি পুবি দক।’ িিি বিপিু িপু 
ষ্িাকবট। 

সা -আট বমনাদটর মদধ্যই পুবি  েদি এি। একেন পুবি  অবিসার 
পািঁে-িয় েন পুবি  বনদয় বরদসপ ন বিউদঞ্জ প্রদি  করি। 

‘বক বম. নাবের। কী ঘবটদয়দিন আপবন? ষ্কাথায় খুন? ষ্কাথায় িা ?’ 
িাউদঞ্জ োিঁবিদয় পুবিম অবিসারবট বিপিু িপু ষ্িাকবটদক িক্ষয কদর িিি। 

 বিঘবি িুদট এি নাবের নাদমর বিপিু িপু ষ্িাকবট পুবিদ র কদি। 
িিি, ‘স্যার আবম ঘটাইবন। ওরা সাক্ষী।’ আহমে মুসাদের ষ্েবখদয় িিি নাবের 
সাদমর বিপুি িপু ষ্িাকবট। 

আহমে মুসা ও সাবিহা সাদনম  খন িদস বরদসপ দনর সামদনর দু’বট 
ষ্সািায়। পুবি  অবিসার  াকাি  াদের বেদক। 

‘খুদনর সময় আপনারা বিদিন?’ বেদেস করি পুবি  অবিসার। 
‘বিিাম শুধ্ু  াই নয়, যাদের িা  পদি আদি,  াদের আবমই খুন 

কদরবি।’ িিি আহমে মুসা। 
‘আপবন?  াহদি পািানবন ষ্কন?’ 
‘পািাি ষ্কন? িা  আপনাদের হাদ   ুদি ষ্েিার েদন্য িদস আবি।’ 

আহমে মুসা িিি। 
পুবি  অবিসার একিার েৃবট  ুদি  াকাি আহমে মুসার বেদক। িিি, 

‘আপবন খুন কদরদিন? ষ্কন?’ 
আহমে মুসা  াকাি বিপিু িপু বম. নাবেদরর বেদক। িিি, ‘িিুন বম. 

নাবের, পুবি  অবিসারদক সি খুদি িিুন।’ 
বিপিু িপু পুবিম অবিসারদক িিি বকভাদি সা  আটেন ষ্িাক 

ক্রন্দনর  সাবিহা সাদনমদক ষ্হাদটদি বনদয় এি, বকভাদি অদস্ত্রর মুদখ  ারা িাধ্য 
করি ষ্িেদমদন্টর রুম  াদের ষ্িদি বেদ , বকভাদি আহমে মুসা অস্ত্রধ্ারীদের 
ষ্িাক পবরেয় বেদয় ষ্িেদমদন্ট েদি ষ্গি। ষ্ দষ ষ্স িিি, ‘এই মাি ষ্িেদমন্ট 
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রুম ষ্থদক এদস ইবন আমাদক িিদিন, ঐ সা -আটেন অস্ত্রধ্ারী বনহ  হদয়দি, 
পুবিদ  খির োও। আবম পুবি দক খির বেদয়বি স্যার। ওদের সা -আটেন 
বনহ  হওয়ার কথা শুদনবি, এখনও ষ্েবখবন। আমরা পুবিদ র েন্য অদপক্ষা 
করবি।’ 

পুবি  অবিসার ঘুরি আহমে মুসার বেদক। িিি, ‘েিুন আমাদের 
সাদথ। িা গুদিা আদগ ষ্েখি।’ 

‘আমরা এখাদন িদস আবি। বম. নাবেরদক বনদয় আপনারা ষ্েদখ আসুন।’ 
আহমে মুসা িিি ঠান্ডা কদণ্ঠ। 

পুবি  অবিসার ই স্ত  করবিি। 
আহমে মুসা হাসি। িিি, ‘পািাদনার ইো থাকদি আদগই পািা াম। 

এখদনা পািাদ  পাবর। আপনারা কদয়কেন আমাদের আটকাদ  পারদিন না।’ 
পুবি  অবিসার মুহূ চ কয় আহমে মুসার বেদক  াবকদয় ষ্থদক িিি, 

‘বঠক আদি, আপনারা িসুন। আমরা আসবি। বনয়ম অনুসাদর একেন পুবি  
এখাদন থাকদি।’ 

‘বনয়ম ষ্ া আপনাদের পািন করদ ই হদি।’ িদি হাসি আহমে মুসা। 
একেন িািা পুবি  অবিসার অন্য পুবি  সেস্য ও বম. নাবেরদক বনদয় 

ষ্িেদমদন্ট ষ্নদম ষ্গি। বিদর এি বমবনট েদ ক পর। 
পুবি  অবিসার এদি আহমে মুসা িিি, ‘বভকবটম এই ষ্মদয়র 

েিানিন্দী বনদয় বনন। আমরা েদি যাদিা।’ 
‘বকন্তু আপনাদের ষ্য থানায় ষ্যদ  হদি।’ পুবি  অবিসার িিি। 
‘থানায় যািার েরকার ষ্নই। আপবন ষ্মদয়টার েিানিন্দী ষ্নদিন। 

আপনারা মামিা োদয়র করদিন। আপনারা ডাকদি ষ্মদয়বট সাক্ষয ষ্েিার েদন্য 
আসদ  পাদর।’ আহমে মুসা িিি। 

‘বকন্তু বনয়ম হদিা...।’ কথা িিদ  শুরু কদরবিি পুবি  অবিসার। 
আহমে মুসা পুবি  অবিসারদক থাবমদয় বেদয় িিি, ‘এটাও বনয়ম।’ 

পুবি  অবিসাদরর মুদখ অসদন্তাষ িদুট উঠি। 
িিি, ‘আমরা ষ্য বনয়দমর কথা িিি, ষ্সটাই মানদ  হদি।’ 
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আহমে মুসা সাবিহা সাদনদমর বেদক  াবকদয় িিি, ‘ষ্ ামার আইবড 
কাডচ োও।’ 

সাবিহা সাদনম  ার আইবড কাডচ ষ্ির কদর আহমে মুসার হাদ  বেি। 
আহমে মুসাও বনদের আইবড কাডচ ষ্ির কদর দু’বট আইবড কাডচ পুবি  

অবিসাদরর সামদন  ুদি ধ্দর িিি, ‘আপবন বঠকানা ও ষ্টবিদিান নাম্বার বিদখ 
বনন। েরকার হদি বগদয় আমাদের এযাদরট কদর বনদয় আসদিন। এখন আমাদের 
হাদ  সময় ষ্নই; আমরা েিিাম।’ 

পুবি  অবিসার দু’বট আইবড কাদডচর বেদক নের িুবিদয়ই েমদক উঠি। 
সিংদগ সিংদগ উদঠ োিঁবিদয় আহমে মুসাদক স্যািুট করি। িিি, ‘স্যার, মাি 
করুন। আপনাদের পবরেয় োনদি এসি কথা িি াম না। স্যার, আবম মযাডাদমর 
েিানিন্দী বিদখ বনবে, একট ুসময় বেন স্যার।’  

সাবিহা সাদনদমর আইবড কাদডচ  ার পবরেয় ষ্েয়া বিি ‘আিংদগারা 
বমবিটাবর টাি কদিদের ষ্রইবন, ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের ষ্মদয়।’ আর আহমে 
মুসার আইবড কাদডচ পবরেয় ষ্িখা বিি, ‘বভবভআইবপ বসবকউবরবট পারদসাদনি।’ 
 ার কাদডচ ইনস্ট্রাক ন বিি, কাডচ ষ্হাডার সি োয়গায় আযাকদসস পাদিন এিিং 
ষ্য সহদযাবগ া ব বন োইদিন,  া  াদক বেদ  হদি।’ কাদডচ  ুরদস্কর পুবি  প্রধ্ান 
নাবেম এরদকন এিিং  ুরদস্কর অভযন্তরীণ বসবকউবরবট প্রধ্ান ষ্েনাদরি ষ্মাস্তিা 
কামাদির েস্তখ  বিি। 

‘বঠক আদি, ওর েিানিন্দী বিদখ বনন। আবমও আমার ষ্িাট্ট একটা মন্তিয 
বিদখ ষ্েি।’ িিি আহমে মুসা পুবি  অবিসাদরর কথার েিাদি। 

‘ধ্ন্যিাে স্যার!’ িদি পুবি  অবিসার বনদেই বিখদ  িদস ষ্গি। 
 
 
 
ড্রইিং রুদমর েরো খুদি ষ্যদ ই আহমে মুসা ষ্েখদ  ষ্পি সাবিহা 

সাদনমদক। সাবিহা সাদনমই প্রথম সািাম বেি আহমে মুসাদক। 
সািাদমর েিাি বেদয় আহমে মুসা ষ্ভ দর বেি আহমে মুসাদক। 
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সািাদমর েিাি বেদয় আহমে ষ্ভ দর প্রদি  করি। 
সাবিহা সাদনম ষ্সািা ষ্েবখদয় িিি, ‘িসুন স্যার। আব্বা হঠাৎ 

ষ্টবিদিান ষ্পদয় ষ্হড ষ্কায়াটচাদর ষ্গদিন। এখবন এদস যাদিন। আমাদক এযাদটন্ড 
করদ  িদিদিন আপনাদক।’ 

‘ধ্ন্যিাে।’ িিি আহমে মুসা। 
সাবিহা সাদনম আহমে মুসার সামদন এক ষ্সািায় িসি। 
সাবিহা সাদনদমর ষ্পাষাক ষ্েদখ বিবি  হদিা আহমে মুসা। িিুহা া 

কাবমে পদরদি। একটা ওিনা মাথার উপর বেদয় গিা ষ্পিঁবেদয় গাদয়র উপর ষ্নদম 
এদসদি। পরদন বঢিা সািওয়ার। মুদখ িাহুিয ষ্মকআপ ষ্নই। ষ্যটুকু আদি ষ্সটা 
খুিই স্বাভাবিক। মুদখ গাম্ভীযচ। 

গ কাদির ষ্েদয়  ার আেদকর এই রূপ ক  বভন্ন। গ কাি পরদন বিি 
টাইট পযান্ট। ষ্িা াম ষ্খািা সাটচ। ষ্োদখ-মুদখ উপদে পিা েপি া। 

িদসই সাবিহা সাদনম িিি, ‘স্যার, আব্বা আপনার ভক্ত হদয় ষ্গদিন। 
গ কাি ষ্থদক ক িার ষ্য আপনার কথা ব বন িদিদিন! য িার িদিদিন, 
  িারই আব্বার কণ্ঠদক কান্নায় ভাবর ষ্েদখবি। আব্বাদক এমন ষ্ভদঙ পিা 
অিিায় কখনও ষ্েবখবন। োদনন, আে ষ্ভাদর আবম আব্বাদক কুরআন  রীি 
পিদ  ষ্েদখবি। আব্বা ষ্য কুরআন পিদ  োদনন, ষ্সটাই আবম োন াম না।’ 

‘সাবিহা সাদনম, এটা আমার প্রব  ভবক্তর প্রকা  নয়। আপনার প্রব   ার 
সীমাহীন ভাদিািাসা এটা। আপবন  ার একমাি সন্তান। আপনার বিপদে পিা 
 ার সমগ্র সত্তাদকই নািা বেদয়দি। কুরআন ষ্য ব বন পদিদিন, ষ্সটা আপনার 
বিপে মুবক্তর েদন্য আল্লাহর প্রব  কৃ ে া ষ্থদক।’ আহমে মুসা িিি। 

‘বকন্তু ব বন আপনাদক এযাদঞ্জি, মাদন আল্লাহর ষ্িদর  া িদি অবভবহ  
কদরদিন এিিং িদিদিন, ‘আবম দসবনক বহদসদি ঝুিঁবক বনদ  অভযস্ত। বকন্তু েনাি 
আিু আহমে ষ্য পবরবিব দ  ষ্য ষ্কৌ দির আেয় বনদয়দিন এিিং ষ্য ঝুিঁবক 
বনদয়দিন,  া আবম পার াম না।’’ 
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আহমে মুসা হাসি। িিি, ‘এমন ব বন িিদ ই পাদরন। আপনার মুক্ত 
হওয়া  াদক সীমাহীন আনন্দ বেদয়দি। আর ষ্িব  আনবন্দ  হদি মানুষ কথা ষ্িব  
িদিন এিিং বিদ ষণও ষ্িব  িযিহার কদরন।’ 

‘আপবনও ষ্িব  িিদিন স্যার, যাদ  ষ্কান প্র িংসা আপনার উপর 
আদরাপ না হয়।’ িিি সাবিহা সাদনম। 

গম্ভীর হদিা আহমে মুসা। িিি, ‘প্র িংসা এভাদি অপাদি আদরাপ করা 
হদি ষ্কন? আবম ষ্য ষ্কৌ ি, িুবি, সাহস ও  বক্ত ষ্েবখদয়বি,  ার ষ্কানটা আবম 
সৃবট কদরবি িা ষ্কানটার আবম মাবিক? একটারও নয়। আবম যা ষ্পদয়বি,  াদ  
আবমও বিবি  হদয়বি, কৃ ে হদয়বি আল্লাহর প্রব  ষ্য, ব বন এই  বক্ত, সাহস, 
ষ্কৌ ি আয় িুবি আমাদক বেদয়দিন।’ 

আহমে মুসার কথা ষ্ ষ হদিও সাবিহা সাদনম বকিু িিি না। গাম্ভীদযচর 
একটা িাপ নামি সাবিহা সাদনদমর ষ্োদখ-মুদখ। ষ্সই সাদথ মাথাটা  ার বনেু 
হদিা। 

মুহু চ কয় পর ষ্স মাথা  ুিদিা। িিি আদস্ত আদস্ত, ‘স্যার, গ কাি ষ্েদন 
আবম িদিবিিাম, আবম আপনার কথা িুঝিাম  দি মানদ  পারিাম না। ষ্মদন 
ষ্নয়ার েদন্য আমাদক আরও ভািদ  হদি। গ কাি ঐ ঘটনার সময় আমার মদন 
ষ্সই ভািনা এদসবিি। আবম গ কাি সারারা  এ বনদয় ষ্ভদিবি স্যার, ওরা আমার 
উপর ষ্য আক্রমণ কদরবিি,  াদ  ওরা ষ্োষী। বকন্তু ওদের ষ্েদয় আবম ষ্িব  
অপরাধ্ী। আবম গ  কদয়কবেন এস্কান্দারুন সী বিদে এিিং এস্কান্দারুদনর নাইট 
ক্লাদি ষ্য ষ্পাষাক পদর ষ্যভাদি ওদের সাদথ মাদন সিার সাদথ ষ্নদেবি, ষ্সটা 
 াদেরদক আমার প্রব  প্রিুব্ধ করা ও আমেণ োনাদনার মদ াই।  ারা যখন প্রিুব্ধ 
হদয় আমেদণ সািা বেদয় এবগদয় এদসদি নগ্ন োিী বনদয়  খন  াদেরদক আবম 
অপমান কদরবি। ষ্স অপমাদনর ষ্ াধ্  াদের ষ্নিারই কথা।  ার ষ্েদয় ষ্িব  বকিু 
ষ্ া কদরবন। আমার অপরাধ্ই  াদের অপরাধ্ী িাবনদয়দি। আবম...’ 

কথা ষ্ ষ করদ  পারদিা না সাবিহা সাদনম। কান্নায় আটদক ষ্গদি  ার 
কথা। দু’হাদ  মুখ ঢাকি ষ্স। 

‘ধ্ন্যিাে সাবিহা সাদনম, ষ্ ামার উপিবব্ধর েদন্য।’ আহমে মুসা িিি। 
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‘উপিবব্ধ এি অদনক ষ্েবরদ । অদনক পাপ কদরবি আবম। আল্লাহর কাদি 
ষ্ া আবম োিঁিাদ  পারদিা না। কী িিি আল্লাহদক আবম! আে িেদর আবম ষ্েটা 
কদরও নামাদয োিঁিাদ  পাবরবন।’ িিি আদিগরুি কদণ্ঠ সাবিহা সাদনম। 

হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘ ুবম কুরআন  রীি পিা োন না?’ 
‘না, োবন না স্যার। ষ্িাট ষ্িিায় োোর কাদি বকিু সূরা ও ষ্োয়া 

ব দখবিিাম। ব বন নামাযও ব বখদয়বিদিন। এটুকুই আমার সম্বি।’ 
‘কুরআন পিবন ষ্স েদন্যই হ া  হে এিিং আল্লাহর কাদি োিঁিাদি 

বকভাদি ষ্সটা ভািি। ভািনার বকিু ষ্নই সাদনম। আল্লাহ রহমান, রহীম। ব বন 
গিুর। ব বন  ািঁর িান্দাহদের মাি করার েদন্য সিচক্ষণ দ বর আদিন। য ই গুনাহ 
বনদয় িান্দার  ািঁর ক্ষমার েদন্য প্রাথচনা করুক, ব বন মাি কদরন। কুরআন  রীদি 
ব বন িদিদিন, ‘িি (দহ রসূি), ষ্হ আমার িান্দারা, যারা বনদেদের উপর েুিুম 
কদরি (অন্যায়, অবিোর, অনাোর, গুনাদহর মাধ্যদম), আল্লাহর ক্ষমা সম্পদকচ 
বনরা  হদয়া না। বনশ্চয় আল্লাহ সি অপরাধ্ মাি কদর ষ্েদিন। আল্লাহ পরম 
ক্ষমা ীি ও েয়ািু। ষ্ ামরা আল্লাহর বেদক বিদর এস এিিং  ািঁর কাদি আত্মসমপচণ 
কর ষ্সই  াবস্ত আসার আদগ যখন ব বন আর ক্ষমা করদিন না।’ িিি আহমে 
মুসা। 

একটু নদি েদি ষ্সাো হদয় িদস পবরপূণচ েৃবটদ   াকাি সাবিহা সাদনম 
আহমে মুসার বেদক।  ার দু’ষ্োখ অশ্রুবসক্ত, বকন্তু  াদ  আ ার ঔজ্জ্বিয। িিি, 
‘আমার েদন্য ষ্ া ষ্সই  াবস্তর সময় আদসবন, যখন আর ব বন ক্ষমা করদিন না?’ 

‘অিশ্যই না। গ কাি ষ্ া ব বন ষ্ ামাদক িািঁবেদয় বেদয়দিন। এটা ষ্ া 
ষ্ ামার প্রব  আল্লাহর েয়া ও করুণা।’ আহমে মুসা িিি। 

সাবিহা সাদনদমর ষ্োখ দু’বট আরও উজ্জ্বি হদয় উঠি। 
‘আল্লাহর হাোর শুকবরয়া...’ 
কথা ষ্ ষ করদ  পারি না সাবিহা সাদনম। আদিদগ  ার কণ্ঠ রুি হদয় 

ষ্গি। অশ্রুবসক্ত ষ্োখ  ার অশুদ  আিার ভদর ষ্গি। 
ড্রইিংরুদম প্রদি  করি এক পবরোবরকা। িিি সাবিহা সাদনমদক, ‘ষ্িাট 

মযাডাম, সাদহি এদসদিন। আসদিন ব বন।’ 
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েদি ষ্গি পবরোবরকা। সাবিহা সাদনম  ািা াবি ষ্োখ মুিি। 
ঘদর ঢুকি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 
ষ্েনাদরদির ষ্পাষাক  ার পরদন। আহমে মুসা উদঠ োিঁিাি  ার সাদথ 

হ্ান্ডদ ক করার েদন্য। বকন্তু ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে হ্ান্ডদ ক নয়, েবিদয় 
ধ্রি আহমে মুসাদক। িিি, ‘আপবন আত্মীদয়র ষ্েদয় িি আত্মীয় আমার। 
আপনাদক স্বাগ ।’ 

ষ্সািায় িসদ  িসদ  ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি, ‘দুুঃবখ  আবম, বম. 
আিু আহমে। আবম সময় বেদয়ও থাকদ  পাবরবন। অবিদস েরুবর কাে 
পদিবিি।’ 

িদিই  াকাি ষ্মদয় সাবিহা সাদনদমর বেদক। িিি, ‘ধ্ন্যিাে মা,  ুবম 
ষ্মহমানদক এযাদটন্ড কদরি। ো-টা বেদয়ি ষ্মহমানদক?’ 

‘জ্বী, আবম বনদষধ্ কদরবি। আবম আপনার অদপক্ষা করবি।’ আহমে মুসা 
িিি। 

উদঠ োিঁিাি সাবিহা সাদনম। িিি, ‘িািা ষ্ ামরা কথা িি। আবম 
ওবেদক ষ্েখবি।’ ড্রইিং ষ্থদক ষ্িবরদয় ষ্গি সাবিহা সাদনম। 

‘ধ্ন্যিাে স্যার। আমাদক সময় ষ্েিার েদন্য।’ িিি আহমে মুসা। 
‘বম. আিু আহমে এই ষ্সৌেদন্যর েরকার ষ্নই। িদিবি, আপবন আমার 

আত্মীয় হদয় ষ্গদিন। আপবন আমার পবরিাদরর একেন।’ ষ্েনাদরি ষ্মবডন 
ষ্মসুে িিি। 

‘ধ্ন্যিাে আপনার এই শুদভোর েদন্য।’ িিি আহমে মুসা। 
‘বনশ্চয় আপনার বকিু কথা আদি। িিুন বম. আিু আহমে।’ ষ্েনাদরি 

ষ্মবডন ষ্মসুে িিি। 
সিংদগ সিংদগই আহমে মুসা বকিু িিি না। ভািি, সরাসবর কথাটা 

পািদি, না ষ্কৌ দির আেয় বনদয় সিবকিু োনার ষ্েটা করদি। আহমে মুসার মন 
িিি, ষ্েনাদরদির মন ষ্য অিিায় আদি,  াদ  সরাসবর কথায় আসা যায়। 
সদ যর একটা  বক্ত আদি। 
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এসি ষ্ভদি আহমে মুসা িিি, ‘স্যার, বকিু োনার আদগ আমার সম্পদকচ 
িিদ  োই। আবম পুবিদ র ষ্িাক নই, আবম ষ্সনািাবহনীর ষ্িাক নই, ষ্কান 
ষ্গাদয়ন্দা বিভাদগর ষ্িাকও নই। আবম  দখর ষ্গাদয়ন্দাও নই। আবম একেন 
স্বাধ্ীন মানুষ।  দি বনে ইোয় অথিা ষ্কান আহিাদন সািা বেদয় কাউদক িা ষ্কান 
ষ্ে দক সাহাযয করদ  আবম ভাদিািাবস। এ রকম একটা কাে বনদয় আমার 
এখাদন আসা।’ 

‘স য ও সুন্দর পবরেদয়র েদন্য আপনাদক ধ্ন্যিাে। িিুন কী কাদে 
এদসদিন? আবম কী সাহাযয করদ  পাবর?’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘আপনার সম্পদকচ বকিু কথা োনদ  োই।’ িিি আহমে মুসা। 
‘িিুন কী কথা?’ বেোসা ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের। 
‘এক বিদ ষ পবরবিব র মদধ্য  ুরদস্কর  ত্রু একটা সোসী সিংগঠদনর 

রযাদপ পদিদিন আপবন।’ ধ্ীর,  ান্ত,  ক্ত কদণ্ঠ িিি আহমে মুসা। 
কথাটা শুদন েমদক উঠি না ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। ধ্ীদর ধ্ীদর ষ্োখ 

 ুদি একিার  াকাি আহমে মুসার বেদক। ষ্েখি  ার মুখভাদি ষ্ মন ষ্কান 
পবরি চন ষ্নই। আিার মুখ বনেু করি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

ষ্ি  সময় বনি ষ্স কথা িিদ । একসময় মুখ  ুদি ষ্স িিি, ‘আমার 
উত্তর ‘না’ হদি আপনার কাে বক হদি, আর ‘হ্ািঁ’ হদি আপবন কী করদিন?’ 

‘উত্তর ‘না’ হদি আমাদক আরও অনুসন্ধান করদ  হদি। আর ‘হ্ািঁ’ হদি 
আবম পরি চী কাদে হা  ষ্েিার ষ্েটা করদিা।’ আহমে মুসা িিি। 

‘আমার কথা োনার আদগ আপবন বক িিদিন, আপবন ক টা োনদ  
ষ্পদরদিন?’ বেোসা ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের। 

‘বম. ষ্েনাদরি স্যার, বমদসস অযাদনাস আব্দুল্লাহ গাদেদনর ডাদয়বর ষ্থদক 
আবম সিবকিুই োনদ  ষ্পদরবি। ডাদয়বরদ  আপনার নাম বিি না। ষ্স নামও 
ষ্যাগাি হদয়দি।’ আহমে মুসা িিি। 

‘ াহদি ষ্ া আপনার সিবকিুই োনা হদয় ষ্গদি। আর কী োনদ  োন?’ 
িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 
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‘স্যার, ষ্েদ র  ত্রুদের বিরুদি আপনার সাহাযয োই।’ আহমে মুসা 
িিি। 

‘ষ্সটা কী?’ ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি। 
‘উবি বেিধ্ারী, যারা বমদসস অযাদনাস আব্দুল্লাহ গাদেনদক  াদের পদক্ষ 

কাে করদ  িাধ্য কদরবিি, যারা আপনাদক রযাদপ ষ্িদিবিি, যারা এখন মাউন্ট 
আরারা  অঞ্চদি, িিদ  ষ্গদি ষ্গাটা পূিচ আনাদ াবিয়া েুদি এক ষ্েণীর 
ষ্িাকদক উদেে কদর, অিানীয় এক ষ্েণীর ষ্িাকদক িসাদে,  ারা কারা? এটাই 
আমার প্রথম োনার বিষয়।’ আহমে মুসা িিি। 

ভািবিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে।  ার কপাদি কদয়কটা ভািঁদের সৃবট 
হদয়দি। একটা েীঘচশ্বাস ষ্িবরদয় এি মুখ বেদয়। িিি, ‘মানবিক দুিচি ার 
কারদণই আবম ওদের রযাদপ পবি। আবম বমদসস আযাদনাস আব্দুল্লাহর অসহায়ে 
ষ্েদখ সি িুদঝবিিাম। আবম  াদকও িািঁোদ  পাবরবন, আবমও িািঁেদ  পাবরবন। 
োকুরীদক আবম ভয় কবর না,  াবস্তদকও নয়। বকন্তু ভয় কদরবি আমার পবরিাদরর 
বিপযচয়দক। আবম ওদের বিরুদি ষ্কান এযাক দন ষ্যদ  পাবরবন এ কারদণই। ওরা 
আমাদক ওদের সািচক্ষবণক নেরোবরদ  ষ্রদখদি। আমার অবিদস, আমার োর 
পাদ ও অদনক োিাি সৃবট কদরদি। আবম ভয় করবি, আপবন এখাদন এদসদিন, 
এটাও ওদের নেদর পিদি।’ থামি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

ভ্রু কুেদক ষ্গি আহমে মুসার। িিি, ‘আবম এখাদন এটাও বক ওদের 
নেরোবরদ  পিদি? এ টাই ষ্ক্লােভাদি ওরা ওয়াে করদি আপনাদক?’ 

‘শুধ্ু আমাদক নয়, যাদেরদক ওরা িযিহার কদর প্রদ যকদকই ওয়াদে 
রাদখ। অব  সম্প্রব  আমার প্রব  ওয়াে  াদের ষ্িদিদি। আবম  াদের অদনক বকিু 
োবন িদিই হয়দ া অথিা ওরা িি বকিু করদ  যাদে। ষ্স কারদণই  াদের এই 
িািব  স কচ া।’ 

একটু থামি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। বটপদয় রাখা গ্লাদসর পাবন ষ্থদক 
এক ষ্ঢাক পাবন বগদি িিি, ‘আপনাদক বক ওরা ষ্েদন?’ 
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‘ষ্েনাই স্বাভাবিক। অদনক কয়টা এনকাউন্টার ওদের সাদথ আমার 
হদয়দি।  দি ক টুকু োদন, সিাই ষ্েদন বকনা,  া আবম োবন না।’ আহমে মুসা 
িিি। 

‘ াহদি আপনার পবরেয় ওদের সিার কাদি আদি অিশ্যই। এটাই 
ওদের বনয়ম।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘ াহদি আবম এখাদন এদসবি  া ওদের নেদর পদিদি িিদিন?’ 
বেোসা আহমে মুসার। 

‘আমার  াই মদন হয়।’ ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি। 
‘বঠক আদি। এদ াটা আবম ভাবিবন। সািধ্ান হদ  হদি। এিার বেে 

িিুন আবম যা োনদ  ষ্েদয়বি।’ িিি আহমে মুসা। 
মুহূদ চর েন্য ষ্োখ িুেি ষ্েনাদরি ষ্মসুে। 
 ারপর ষ্সাো হদয় ষ্সািায় িসি। িিি, ‘ওরা ওদের পবরেয় সম্পদকচ 

ষ্কান সময়ই বকিু িদিবন।  দি আব্দুল্লাহ গাদেদনর কাি ষ্থদক আবম ষ্েদনবি, 
এখন ওরা দুই সিংগঠন এক সাদথ কাে করদি। একটা হদিা ‘ষ্সাহা’, মাদন Son 
of Holy Ararat (SOHA), আর একটা ‘Lover of Holy Ararat’, 
সিংদক্ষদপ, ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’ িদি এরা বনদেদের পবরেয় ষ্েয়। এদের মদধ্য 
‘ষ্সাহা’ সিংগঠনবট ষ্কান একটা রােবনব ক িদক্ষয কাে করদি। আর ‘ষ্হাবি 
আরারা ’ িা ‘আকচ’ গ্রুপটা বক্রবমনাি সিংগঠন। শুদনবি নুহ (আুঃ)- এর ষ্নৌকার 
গু ধ্ন উিাদরর েদন্য এরা কাে করদি। এই দুই সিংগঠন ষ্কন একবি  হদিা, 
এটা অোনা রহস্য। ‘ষ্সাহা’ কী রােবনব ক িক্ষয অেচদনর েদন্য কাে করদি, 
এটাও আমার কাদি েট নয়।’ 

‘পূিচ আনাদ াবিয়ার কদয়কবট প্রদেদ  বিদ ষ কদর মাউন্ট আরারা  
অঞ্চদি মােক িযিসার িািঁে ষ্পদ  ওরা   -   সৎ ও ষ্ে দপ্রবমক মানুষদক 
ষ্েদি পুদরদি, িহু পবরিারদক  ারা বিরান কদরদি এিিং ন ুন িসব  বনদয় আসদি 
 ারা এই অঞ্চদি। এ সম্পদকচ, এর উদদ্দশ্য সম্পদকচ আপবন কী োদনন?’ বেদেস 
করি আহমে মুসা। 
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‘এ সম্পদকচ আবম বকিুই োবন না। ভযান অঞ্চদি আবম ষ্ি  বকিু বেন যাই 
বন।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘ওদের সাদথ সিচদ ষ ষ্যাগাদযাগ আপনার কদি হদয়দি?’ বেদেস করি 
আহমে মুসা। 

সিংদগ সিংদগ েিাি বেি না ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। ন ুন একটা 
ভািনার ষ্রখা  ার ষ্োদখ-মুদখ। িিি একটু সময় বনদয়, ‘সা  বেন আদগ ওরা 
এদসবিি।’ 

‘ষ্কাথায় এদসবিি? িাসায় না অবিদস?’ িিি আহমে মুসা। 
‘ওরা অবিদস যায় না। িাসায় এদসবিি।’ ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে 

িিি। 
‘এই সময় ষ্ া ওদের ক্রাইবসস ঐ অঞ্চদি। ষ্স সি ষ্কান বিষয় বনদয় বক 

 ারা এদসবিি?’ আহমে মুসার বেোসা। 
‘ওরা এদসবিি একটা গুরুেপূণচ োিী বনদয়।’ ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে 

িিি। 
‘কী ষ্সটা?’ িিি আহমে মুসা। 
‘ ারা ইেবের, আবগ্র, ভযান, কারস প্রভবৃ  প্রদেদ  ষ্মা াদয়ন করা ষ্সনা 

অবিসারদের একটা  াবিকা বনদয় এদসবিি। এই মুহূদ চ ওদের রন্সিার ষ্েদয়বিি 
এই প্রদে গুদিাএ িাইদর ষ্কাথাও। ষ্সই সাদথ  ারা এদসবিি ষ্সনা অবিসারদের 
আদরকবট  াবিকা।  াদের োিী বিি ওদের রান্সিার করার পর ঐ  ূন্য িানগুদিা 
 াদের মদনানী  ষ্সনা অবিসারদের িারা পূরণ করদ ।’ ভ্রূ কুেদক ষ্গি আহমে 
মুসার। 

‘ষ্কন  ারা ষ্েদয়দি এটা? বকিু িদিদি  ারা?’ 
‘না িদিবন।’ েিাি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের। 
‘িেবি এিিং ন ুন বনদয়াগগুদিা বক হদয় ষ্গদি?’ বেোসা আহমে মুসার। 
‘না, আবম সি রান্সিাদর রােী হইবন।  াদের প্রেন্ড োপ ও ভয় ষ্েখাদনা 

সদেও আবম ইেবের প্রদে  সি এিিং আবগ্র ও কারস প্রদেদ র দু’একটা 
রান্সিাদর রােী হদয়বি।’ ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি। 
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‘ াহদি ওদের ষ্েয়া  াবিকা অনুসাদর ইেবের প্রদেদ র সি রান্সিার 
হদয় ষ্গদি?’ িিি আহমে মুসা। 

‘না,  ারা ষ্কান টাইম বিবমট ষ্েয়বন। বকন্তু ‘অবিিদম্ব’ করদ  হদি এই 
োিী বিি।’ 

আহমে মুসার কপাদির ভািঁে আরও গভীর হদিা। ভািবিি আহমে মুসা। 
 াদের এই রান্সিার োওয়া এিিং  াদের পিন্দম  ষ্িাক িসাদনার অথচ হদিা 
ষ্সনা বিদরাবধ্ া পবরহার করা অথিা ষ্সনা সহায় া িাভ করা। বকন্তু ষ্কন?  ারা 
পুবিদ র ষ্ক্ষদি এমন ধ্রদনর বকিু কদরবন  া বনবশ্চ । বকন্তু ষ্কন কদরবন? হঠাৎ 
আহমে মুসার অিদে ন মদনর ষ্কান অ ি ষ্থদক একটা প্রিি বেোসা ষ্ভদন 
এদিা।  াহদি বক িি ধ্রদনর এমন বকিু করদ  োদে যাদ  ষ্সনা সহদযাবগ া 
অপবরহাযচ? ষ্সটা বিদরাহ ধ্রদনর ষ্কান বকিু ষ্যখাদন পুবিদ র ষ্ মন বকিু ভূবমকা 
পািদনর ষ্নই? বেন্তার মদধ্য ডুদি বগদয়বিি আহমে মুসা। 

ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি, ‘কী ভািদিন বম. আিু আহমে?’ 
‘ভািবি, ওরা অপিদন্দর ষ্সনা অবিসারদের রান্সিার ও পিদন্দর ষ্সনা 

অবিসারদের ষ্সখাদন এদন কী করদ  োয়, কী  াদের টাদগচট, এটাই ভািবিিাম।’ 
িিি আহমে মুসা। 

‘এিাকায় বকিু কাে  ারা িাবগদয় বনদ  োয়, এটাই আবম মদন 
কদরবিিাম।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘ষ্সটাই ভািা ষ্য  যবে রান্সিার ও বরদেসদমদন্টর ঘটনা এক, দুই িা 
বকিু োয়গায় হদ া বিবেন্নভাদি। বকন্তু  া হয়বন।  ারা ষ্েদ র একটা অঞ্চদির 
োর-পািঁেবট প্রদে  ষ্থদক সবরদয় ষ্ে প্রবমক ষ্সনা অবিসারদের একখাদন আনদ  
োয়,  াদের আোিহদের এিাকায়। এ ধ্রদনর আদয়ােন বকিু কাে িাবগদয় 
ষ্নয়ার েদন্য হদ  পাদর না। আমার ধ্ারণা, এর সাদথ রােবনব ক িা ভূখন্ডগ  
স্বাথচ েবি  থাকদ  পাদর।’ আহমে মুসা িিি। 

েমদক উঠি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 
 ার ষ্োদখর েৃবটও েঞ্চি হদয় উদঠদি। িিি, ‘বম. আিু আহমে, আপবন 

সািংঘাব ক বিষদয়র বেদক ইিংবগ  কদরদিন।  ারা ষ্য োিী কদরদি, একটা প্রদেদ  
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 ারা ষ্স োিী আোয় কদর বনদয়দি।  ার িক্ষয ষ্য, আপবন যা িদিদিন, ঐ ধ্রদনর 
বকিু হদ  পাদর  া আবম ভািদ ও পাবরবন। আপবন বঠকই িদিদিন। বকন্তু ষ্সটা 
কী?  ারা ষ্ া ষ্কান রােবনব ক েি নয়। ষ্কান রােবনব ক েদির সাদথ  াদের 
সম্পকচ আদি িদিও োবন না। আর ভূখন্ডগ  িক্ষয অেচদনর িযপারটাদ া আরও 
িি।’ ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের কদণ্ঠ বেন্তার সুর। মুদখ  ার উদিদগর বেি। 

‘বকন্তু এমন হদ  পাদর আমরা হয়দ া যা বেন্তা করদ  পারবি না, এমন 
বকিু ষ্ া থাকদ  পদর, ঘটদ ও পাদর। মােক িযিসাদয়র িািঁদে ষ্িদি যাদের 
ষ্েদি পাঠাদনা হদে, যাদের উদেে করা হদে এিিং যাদের ষ্সখাদন িসাদনা হদে, 
ষ্েখা যাদে  ারা দুই ষ্েণীর মানুষ। ‘ষ্সাহা’ ও ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’ সিংগঠনগুদিার 
ষ্িাকেন এিিং যাদের মাউন্ট আরারা  অঞ্চদি িসাদনা হদে,  ারা ষ্েখা যাদে 
আদমচনীয় অবরবেন।  ারপর  ারা মাউন্ট আরারাদ র উবি পদর। বকন্তু ষ্কন? এই 
‘ষ্কন’-এর উত্তর খুিঁেদ  হদি আমাদের ষ্যদ  হদি সীমাদন্তর ওপাদর আদমচবনয়ায়। 
আদমচনীয়দের ধ্মচীয় েীিন শুধ্ু মাউন্ট আরারা  ষ্কবন্দ্রক নয়, মাউন্ট আরারা  
ষ্কবন্দ্রক  াদের একটা রােবনব ক ে চনও আদি। আদমচনীয়রা িদি োিন সদর 
ষ্গদি হযর  নূহ (আুঃ)- এর বকবস্ত যখন মাউন্ট আরাদ র উপর এদস োিঁিাদিা, 
 খন োিন ষ্থদক ষ্েদগ ওঠা প্রথম ভূখণ্ড বহসাদি আদমচবনয়ার রােধ্ানী 
‘ইদয়দরদভন’ষ্ক ব বন ষ্েখদ  ষ্পদয়বিদিন। এই ষ্েখদ  পাওয়া ষ্থদকই হযর  
নূহ (আুঃ)-এর নাম বেদয়দিন ‘ইদয়দরদভন’। ‘ইদয়দরদভন’ অথচ ‘ষ্েখা ষ্গদি’। 
আদমচনীয়রা মদন কদর থাদক, হযর  নূহ (আুঃ) বনদেই মাউন্ট আরারা  ও 
আদমচবনয়াদক এক অবিদেেয অিং  কদর ষ্গদিন। এ িািা  ারা িদি মাউন্ট 
আরারা  সবন্নবহ  ষ্গাটা অঞ্চি বনদয় বিি আদমচনীয়দের ‘ওরার ু’ সাম্রােয। এই 
সাম্রাদেযর নাম ষ্থদক মাউন্ট আরারাদ র নামকরণ করা হয়। সু রািং ধ্মচীয় ও 
রােবনব ক উভয় বেক বেদয়ই মাউন্ট আরারা  সবন্নবহ  ষ্গাটা অঞ্চি 
আদমচনীয়দের।  ারা বনদেদের ষ্সই ‘ওরার ’ু সাম্রাদেযর উত্তরাবধ্কারী মদন 
কদর। ষ্ক োদন আপনার কবথ  ‘ষ্সাহা’ ও ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’ ষ্কান িদক্ষয কাে 
করদি।  দি আবম এটুকু োবন উবিওয়ািারা আদমচবনয়ার অব প্রােীন উগ্র 
ো ীয় ািােী একটা গ্রুপ।  ারা ষ্গ্রটার আদমচবনয়ার েদন্য কাে কদর আসবিি। 
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আবম োবন না, ‘ষ্সাহা’ ও ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’ এর উবিওয়ািারা ষ্সই 
উবিওয়ািাদের উত্তরসূরী বকনা!’ েীঘচ িক্তিয বেদয় থামি আহমে মুসা। 

ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে স্তবম্ভ  ষ্োদখ ষ্েদয়বিি আহমে মুসার বেদক। 
িিি, বম. আিু আহমে, আপবন অদ্ভু  এক ইকুদয় ন কদরদিন। যা বমদি ষ্গদি 
উদ্ভু  পবরবিব র সাদথ। আবম বিবি  হদয়বি। আপবন  ুরদস্কর সাদথ আদমচবনয়ার 
সিংঘাদ র অ যন্ত গভীদর প্রদি  কদরদিন। প্রদি নাি প্রদয়ােদনই সামবরক 
একাদডবমদ  আমাদক ষ্েদ র ইব হাস ও প্রব দি ীদের সাদথ সম্পদকচর ইব হাস 
পিদ  হদয়দি। বকন্তু ইকুদয় নটা এভাদি আমাদের সামদন আদসবন। অসিংখয 
ধ্ন্যিাে আপনাদক। মাউন্ট আরারা  ও আদমচবনয়া সম্পদকচ যা িদিদিন  াদ া 
স যই। ওরার ু সাম্রােয সম্পদকচ যা িদিদিন  া ষ্য স য  ার প্রমাণ আমাদের 
সামদনই রদয়দি। ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’- এর  ুরদস্কর েীি বযবন  ার নাম ‘ওরান্ত 
ওরার ু’। অথচাৎ, ‘ওরার ু সাম্রােয  ারা বিবরদয় আনদ  োয়’- আপনার এ কথা 
স য।’ িদি একটু থামি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

গম্ভীর হদয় উঠি  ার মুখ। ষ্স মুদখ অপরাধ্দিাদধ্র একটা বেি। িিি 
ধ্ীর কদণ্ঠ, ‘আবম োবন না  ারা ষ্েদ র কী সিচনা  করার েদন্য প্রস্তু  হদে। আবম 
 াদের সহদযাবগ া কদরবি, এখনও করবি। এখন িিুন আবম কী করদ  পাবর?’ 

‘ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে, শুধ্ু আপবন ষ্কন, এমন       মানুষদক 
বিবভন্নভাদি রাদপ ষ্িদি ওরা ব্ল্যাকদমইবিিং করদি। ওদের ষিযে িানোি কদর 
ওদের  াবস্ত ষ্েয়ার মাধ্যদমই শুধ্ু ওদের এই কাদিা থািা ষ্থদক ষ্েদ র মানুষদক 
িািঁোদনা সম্ভি। আপবন সাহাযয কদরদিন। ওদের পবরেয় আপনার মাধ্যদমই 
োনদ  পারিাম। এখন ওদের ষ্কান বঠকানা অথিা ওদের ষ্কান কনটযাক্ট সূি 
আমাদের পাওয়া েরকার যাদ  িি বকিু ঘদট যাওয়ার আদগই ওদের পাকিাও 
করা যায়।’ আহমে মুসা িিি। 

‘আবম ওদের ষ্কান বঠকানা ষ্কান বেন পাইবন। ষ্টবিদিান নাম্বারও না। 
 দি অযাদনাস আব্দুল্লাহ্ গাদেন বক এক ষ্প্রক্ষাপদট আমাদক ওদের একটা কনটযাক্ট 
পদয়ন্ট বেদয়বিদিন। আবম ষ্কান বেন ষ্সটা খব দয় ষ্েখদ  ষ্েটা কবরবন। ষ্সটা 
হদিা...।’ 
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কথা ষ্ ষ করদ  পারদিা না ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 
‘িািা, ষ্ ামরা সািধ্ান! সািধ্ান! ওরা প্রহরীদের ষ্মদর ষ্ি...।’ বেৎকার 

কদর কথাগুদিা িিদ  িিদ  ড্রইিংরুদম প্রদি  করি সাবিহা সাদনম। 
বকন্তু ষ্স কথা ষ্ ষ করদ  পারি না।  ার আদগই প্রেণ্ড  দব্দ খুদি ষ্গি 

েরো। হুিমুি কদর ঘদর প্রদি  করি েনা পািঁদেক ষ্িাক। ওদের হাদ  উেয  
বরভিভার। 

ওদের বরভিভার  াক কদরদি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে ও আহমে মুসা 
দু’েনদকই। 

আহমে মুসা ও ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে দু’েদনই উদঠ োিঁবিদয়বিি। 
ঘটনাটা  াদের কাদি বিনা ষ্মদঘ িজ্রপাদ র ম ই আকবিক। 
আহমে মুসার হা  দু’বট মাথা পযচন্ত উদঠবিি। ওরা হা   ুিদ  বনদেচ  

ষ্েয়বন  খনও। মদন হদি ষ্যন আহমে মুসা ভদয়ই আগাম হা   ুদি ষ্িদিদি। 
আসি িযাপার হদিা, আহমে মুসার সাদথর একমাি বরভিভারটা রদয়দি মাথার 
পিদন েযাদকদটর ষ্গাপন পদকদট আটকাদনা। আরও একটা বরভিভার পদকদট 
বিি। ষ্সটা বসবকউবরবটর ষ্িাকেন ষ্গদটই ষ্রদখ বেদয়দি। 

ড্রইিংদয় ঢুদকই ওদের একেন বেৎকার কদর ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুেদক 
িক্ষয কদর িিি, ‘বিশ্বাসঘা ক, আমাদের সাদথও গাদ্দারী করবি? আমাদের  ত্রু 
এক  য় ানদক আমাদের সি কথা িদি বেবি? এ ক্ষণ ষ্ ার িা  ষ্িদি বে াম। 
বকন্তু সময় বনিাম এই কথা িিার েদন্য ষ্য,  ুই আমাদের সাদথ বিশ্বাসঘা ক া 
করবি, বকন্তু  াদ  িাভ হদিা না। কারণ ষ্য  য় ানদক সি কথা িদিবিস,  াদকও 
ষ্ ার সাদথই ষ্যদ  হদি পরপাদর।’ 

িদি ষ্হা ষ্হা কদর ষ্হদস উঠি ষ্িাকবট। িিি, ‘মদন কদরবিবি 
োরদেয়াদির ষ্ভ র ষিযে করবি, ষ্কউ োনদ  পারদি না। বকন্তু োবনস না 
ষ্ াদকও আমরা সািচক্ষবণক পাহারায় ষ্রদখবি। ষ্ ার িাবির ড্রইিংরুমসহ কদয়কবট 
িাদন ষ্ক্লাে সাবকচট কযাদমরাসহ রান্সবমটার প া রদয়দি। ষ্ ার সি কথা সি 
েৃশ্যই আমাদের কাদি ষ্পৌিঁদি যায়।’ একটু থামি ষ্িাকবট। 
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 াকাি ষ্স ড্রইিং রুদমর ষ্ভ দরর েরোয় োিঁিাদনা সাবিহা সাদনদমর 
বেদক। িিি, ‘ভাদিাই হদিা ষ্েনাদরি। ষ্ ার প্রাণ-দভামরা অব ি আেদরর 
একমাি সন্তানও হাবের। ষ্সই প্রাণ-দভামরা ষ্োদখর সামদন গুবি ষ্খদয় ঢদি 
পিদ  ষ্েখদি ষ্ ার ষ্কমন িাগদি?’ িদিই বরভিভাদরর নি ষ্স সাবিহা 
সাদনদমর বেদক ঘুবরদয় বনি। 

‘বনরস্ত্র একেন মবহিাদক মারদ  আপনাদের িজ্জা হদে না।’ িিি 
আহমে মুসা। 

‘ াহদি  য় ান ষ্ াদক বেদয়ই শুরু কবর।’ িদি বরভিভাদরর নি ষ্স 
ঘুবরদয় বনবেি। 

আহমে মুসার মাথা পযচন্ত ষ্ ািা হা  দু’ষ্টা মাথার ষ্পিন পযচন্ত ষ্নদম 
বগদয়বিি। ষ্িাকবটর কথার ষ্র  িা াদস ষ্মিািার আদগই  ার ডান হা  মাথার 
ষ্পিন ষ্থদক বরভিভার ষ্টদন বনদয়ই হা টা সামদন এদনই গুবি করি ষ্িাকবটর 
বঠক কপাি িক্ষয কদর। 

গুবি কদরই আহমে মুসা িািঁ বেদক ষ্মদঝর উপর ঝািঁবপদয় পিি। বকন্তু  ার 
ষ্োখ এিিং বরভিভার ধ্রা হা টা িক্ষয ষ্থদক সদর আদসবন। 

অন্য োরেন ইব মদধ্য আহমে মুসাদক টাদগচট কদর ষ্িদিবিি। গুবি 
 ারা করি। বকন্তু   ক্ষদণ আহমে মুসার ষ্েহটা মাবটদ  বগদয় পদিদি। োরবট 
গুবি িক্ষযভ্রট হদয় ষ্পিদনর ষ্েয়াদি বগদয় আঘা  করি। 

আহমে মুসা মাবটদ  পদিই বরভিভাদরর বরগার ষ্েদপ ধ্দরবিি। 
স্বয়িংবক্রয় বরভিভার ষ্থদক এদকর পর এক ষ্িরুদ  িাগি গুবি। আহমে মুসা শুধ্ু 
 ার বরভিভাদরর নিটাদক অিব ট োরেদনর উপর বেদয় ঘুবরদয় বনি। ওবেদক 
ওরা োরেন প্রথম গুবি করার পর বি ীয় গুবির েদন্য বরভিভাদরর নি ঘুবরদয় 
বনবেি ন ুন টাদগচদটর বেদক। বকন্তু বি ীয় গুবি করার পবে দন ষ্পৌিঁিার আদগই 
আহমে মুসার স্বয়িংবক্রয় বরভিভাদরর োরবট গুবি ওদের োরেনদক ব কার কদর 
ষ্িিি। 

ড্রইিংরুদমর ষ্ভ দরর েরোয় োিঁবিদয় থাকা সাবিহা সাদনম ষ্যন পাথর 
হদয় বগদয়বিি। 
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আর বিমূঢ়ভাদি োিঁবিদয়বিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে।  ার পরদন 
ষ্েনাদরদির ইউবনিমচ। বকন্তু ষ্স স স্ত্র বিি না। আহমে মুসার সাদথ আদিােনায় 
িসার আদগই বরভিভার ষ্রদখ এদসবিি। 

গুবি ষ্খদয় ষ্ ষ োরেনদক পদি ষ্যদ  ষ্েখি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 
 াকাি ষ্স আহমে মুসার বেদক। আহমে মুসাএ হাদ  বরভিভার।  খনও ষ্মদঝ 
ষ্থদক ওদঠবন ষ্স। 

ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িুদট ষ্গি আহমে মুসার কাদি। িিি, ‘আবম 
বঠক আদিন ষ্ া বম. আিু আহমে?’ 

‘আি হামদুবিল্লাহ। আবম বঠক আবি ষ্েনাদরি।’ 
ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে েবিদয় ধ্রি আহমে মুসাদক। িিি, ‘ধ্ন্যিাে 

আিু আহমে। গ কাি আমার ষ্মদয়দক িািঁবেদয়দিন। আে আিার আমাদের 
দুেনদকই িািঁোদিন। আল্লাহ্’র হাোর ষ্ াকর।’ 

ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে আহমে মুসাদক ষ্টদন এদন িসাি ষ্সািায়। 
এই সময় বসবকউবরবটর ষ্িাদকরা ষ্েৌদি এদস ঘদর ঢকি। একেন 

অবিসার পািঁেবট িাদ র বেদক একিার  াবকদয় িিি, ‘স্যার, আপনারা ভদিা 
আদিন ষ্ া? স্যার, ষ্গদটর ব ন েন বসবকউবরবটদক মারদ  ওরা সাইদিন্সার 
িাগাদনা বরভিভার িযিহার কদরদি। রাস্তায় গাবিদ  থাকা আমরা বকিুই িুঝদ  
পাবরবন।’ 

‘হ্ািঁ, আমরা ভাদিা আবি। এই ভাদিা থাকার কৃব ে  ািঁর। বম. আিু 
আহমদের কাদি বরভিভার না থাকদি এিিং ব বন বিিয়কর ধ্রদনর ক্ষীপ্র না হদি 
ওদের িেদি আমাদের িা ই পদি থাকদ া।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘স্যবর, ইট ইে এ ষ্গ্রট িযাপস অন আওয়ার পাটচ, স্যার।’ ষ্সই 
অবিসারবট িিি। 

‘িযাপস বকিু হয়বন ষ্ ামাদের। িি, ওরা সিি হদয়বিি।’ িিি 
ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। ষ্স একটু ষ্থদমই আিার িিি, ‘িা গুদিার িযিিা কর 
অবিসার।’ 
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‘স্যার, পুবি দক ইনিমচ কদরবি। ওরা আসদি। স্যার, আপনারা একটু 
ওবেদক িসুন। আমরা এবেকটা ষ্েখবি।’ অবিসারবট িিি। 

‘ওদক বনদয়  ুবম এদসা িািা ষ্ভ দরর িাউদঞ্জ। আবম ষ্েখবি ওবেদক।’ 
িদিই সাবিহা সাদনম ষ্ভ দর ঢুদক ষ্গি। 

‘েিুন বম. আিু আহমে। আমরা ওবেদক িবস।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন 
ষ্মসুে। 

আহমে মুসা উদঠ োিঁিাদ  োিঁিাদ  িিি, ‘বম. ষ্েনাদরি, ওদের িিুন 
ওরা িা গুদিাদক ভাদিাভাদি ষ্যন সােচ কদর। ওদের পবরেয়, বঠকানা আমাদের 
েরকার।’ 

ষ্েনাদরি  াকাি অবিসাদরর বেদক। অবিসার স্যািুট বেদয় িিি, 
‘আমরা সিবকিু ভাদিাভাদি ষ্েখি স্যার।’ 

‘আো বম. আিু আব্দুল্লাহ, আপনার কাদি ষ্ া বরভিভার থাকার কথা 
নয়। ওটা ষ্ া বসবকউবরটরা ষ্গদটই ষ্রদখ ষ্েয়ার কথা।’ েিদ  েিদ  িিি 
ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘আমার পদকদটর বরভিভারটা ওদের বেদয়বিিাম। বকন্তু িুকাদনা বি ীয় 
বরভিভার আবম ষ্েইবন।’ িিি আহমে মুসা। 

‘ষ্গাপন করদিন ষ্কন? আপবন বক োনদ ন এ ধ্রদনর ঘটনা ঘটদি?’ 
িিি সাবিহা সাদনম। 

‘োনার কথা অিশ্যই নয়। আবম আমার অভযাস ি  ই আমার ষ্গাপন 
অস্ত্রবট আমার কাদি ষ্রদখবিিাম।’ আহমে মুসা িিি। 

‘ধ্ন্যিাে। বম. আিু আব্দুল্লাহ। আপনার এই অদভযস আে আমাদের 
িািঁবেদয়দি।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘আো ধ্রুন স্যার, যবে আপনার কাদি বরভিভার না থাকদ া,  াহদি 
কী করদ ন আে?’ বেোসা সাবিহা সাদনদমর। 

‘কী কর াম ঘটনা ঘটার পর িিা মুবিি।  দি প্রথম সুদযাদগই ওদের 
একেদনর অস্ত্র েখি করার ষ্েটা কর াম। আল্লাহর সাহাযয োই াম...’ 
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‘ধ্ন্যিাে বম. আিু আহমে। সি বিষয়ই আল্লাহ্ আপনাদক অকৃপণ হাদ  
বেদয়দিন।  ািঁর হাোর ষ্ াকর।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

আহমে মুসা বকিু িিার েন্য মুখ খুদিবিি। বকন্তু  ার আদগই সাবিহা 
সাদনম িিি, ‘আমরা এদস ষ্গবি। আসুন, িদসই আমরা কথা িবি।’ 

সিাই এদগাদিা িসার েদন্য ষ্সািার বেদক। 
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৩ 
আিংকারা এয়ারদপাটচ। 
বভ.বভ.আই.বপ. পাবকচিং-এ গাবি ষ্থদক নামি আহমে মুসা। 
একেন সামবরক অবিসার িুদট এদস িিি, ‘স্যার আসুন।’ 
আহমে মুসাদক বনদয় অবিসারবট বিিদট প্রদি  করি। 
বিিট  াদেরদক বভ.বভ.আই.বপ. িাউদঞ্জ বনদয় এি। 
অবিসারবট আহমে মুসাদক একটা ষ্সািায় িবসদয়  ার ব ন-োর গে 

ষ্পিদন বগদয় এযাদটন ন হদয় োিঁিাি। 
বমবনট খাদনদকর মদধ্যই ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে ষ্সখাদন এি। ষ্সনা 

অবিসারদক ষ্যদ  িদি আহমে মুসার কাদি এি ষ্স। 
আহমে মুসা উদঠ োিঁবিদয়  ার সাদথ হ্ান্ডদ ক করি। িিি, ‘সাবিহা 

সাদনম আদসবন?’ 
ম্লান হাসি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। িিি, ‘একেম ষ্িদি মানুষ। ষ্েে 

ধ্দর িদস আদি। আমাদক িদিদি, আবম স্যারদক বিোয় বেদ  পারদিা না। আবম 
যাি না এয়ারদপাদটচ। এই ষ্েে ষ্থদক  াদক নিাদ  পাবরবন।’ 

িদি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে পদকট ষ্থদক একটা ষ্িাডার ষ্ির কদর 
আহমে মুসার হাদ  বেদয় িিি, ‘এদ  আপনার বটদকট ও ষ্িাবডচিং কাডচ রদয়দি।’ 

‘ধ্ন্যিাে!’ িদি ষ্িাডারবট বনদয় আহমে মুসা হ্ান্ড িযাদগর পদকদট 
ঢুবকদয় বেদয় িিি, ‘আমার সাদথ প্রধ্ানমেী ও ষ্প্রবসদডদন্টর দিঠক হদয়দি। 
ষ্সখাদন ষ্েনাদরি ষ্মাস্তিা এিিং ষ্সনাপ্রধ্ানও বিদিন। আপনার বিষয়বট বনদয়ও 
আবম আদিােনা কদরবি। আপবন পে যাগ করদ  োন, ষ্স কথাও আবম আদিােনা 
কদরবি।  ারা পে যাদগর সাদথ একম  হনবন। প্রধ্ানমেী িদিদিন ষ্য,  ার 
 োিধ্াদন ষ্সনা, পুবি  ও িািাইকরা বকিু ষ্গাদয়ন্দা অবিসারদক বনদয় ‘অযাবন্ট 
ষ্টদরাবরট িুযদরা’ (ATB) নাদম একটা ‘অপাদর ন ষ্সি’ হদে, ষ্সখাদনই 
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আপনাদক ষ্কা-ডাইদরক্টর বহসাদি বনদ  োন। আবম এটাদক খুি ভাদিা মদন 
কদরবি।’ 

‘আবম পে যাগ অিার কদরবি আমার বিদিদকর  ািনায়।  দি আমার 
েদন্য  ািঁরা যা ভাদিা মদন করদিন, আপবন যা ভাদিা মদন করদিন,  ার মদধ্যই 
আমার কিযাণ আদি িদি আবম মদন করবি।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘ধ্ন্যিাে ষ্েনাদরি। প্রধ্ানমেী ব ঘ্রই আপনাদক ডাকদিন।’ আহমে 
মুসা িিি। 

ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে বকিু িিদ  যাবেি, বকন্তু িিা হদিা না। সাবিহা 
সাদনম গট গট কদর পা ষ্িদি ষ্সখাদন এদস হাবের হদিা।  ার পরদন  ুবকচ 
সুি ান পবরিাদরর ঐব বহ্ক ষ্পাষাক। মুদখর একািংদ  পা িা একটা ষ্নকাি। 

খুব  হদিা আহমে মুসা। িিি, ‘ধ্ন্যিাে সাবিহা সাদনম,  ুবম এদসি 
ষ্সেন্য।’ 

সাবিহা সাদনম বনদেদক ষ্সািার উপর িুিঁদি ষ্েিার ম  ধ্প কদর িদস 
িিি, ‘ওদয়িকাম, স্যার। আবম এদসবি, বকন্তু বিোয় ষ্েিার েদন্য নয়। একটা 
কথা িিার েদন্য এদসবি।’ 

‘কী কথা?’ বেোসা আহমে মুসার। 
‘আপবন কদি আসদিন, এ ওয়াো ষ্নিার েদন্য আবম এদসবি।’ িিি 

সাবিহা সাদনম। 
হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘ভযান অঞ্চদি ষ্য আবম আসি কখনও 

ভাবিবন, গ কাি আবম আিংকারার আিংদগারায় এদসবি, এটাও আমার ভািনার 
অ ী  বিি। এভাদিই আিার একবেন হয়দ া আিংকারায় এদস পিি। ওয়াো 
আমার বনও না ষ্িান।’ 

ষ্িান সদম্বাধ্দন ষ্কমন ষ্যন িায়া ষ্নদম এদসই ষ্যন আিার বমবিদয় ষ্গি। 
একটু ষ্েবর করি উত্তর বেদ । একটু ম্লান হাবস িুদট উঠি বমস সাবিহা 

সাদনদমর মুদখ। িিি ষ্স, ‘ষ্িান িিদি ষ্ া আসা মাট হদয় ষ্গি।  াহদি ষ্ া 
ওয়াো করদ ই হদি।’ 
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‘ভাইদয়র িাবিদ  যাওয়াটাও ষ্িাদনর েদন্য মাট। আবম ষ্ ামাদক, 
ষ্েনাদরি সাদহি ও মযাডামদক মেীনায় আমার িাবিদ  আমেণ োনাবে। এিারই 
হদজ্জ্ব আসুন। অথিা ওমরার েদন্যও আসদ  পাদরন। আমরা খুব  হদিা।’ িিি 
আহমে মুসা। 

‘ভাইয়া বঠক িদিদিন িািা। আমরা যাি।  ুবম ষ্প্রাগ্রাম কর।’ সাবিহা 
সাদনম িিি। 

‘আিহামদুবিল্লাহ্। ওর আমেণ খুিই মূিযিান মা। খুিই আনদন্দর হদি 
আমাদের েদন্য। হদজ্জ্বর স্বে আমাদের মদন বিি। ষ্স স্বে উবন িাস্তি ায় বনদয় 
এদিন। আমরা  ীঘ্রই পাবরিাবরকভাদি িদস বসিান্ত ষ্নি।’ িিি ষ্েনাদরি 
ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘ওদয়িকাম ষ্েনাদরি। আমরা খুিই খুব  হদিা। আমাদক েীে আপবন 
োনাদিন।’ আহমে মুসা িিি। 

একটু ষ্থদমই আিার মুখ খুিি আহমে মুসা। িিি, ‘একটা বিষয় আবম 
ষ্ভদিবিিাম, বকন্তু িিদ  ভুদি ষ্গবি।’ 

‘আবম বক সাদনম মাদক একটু ঘুদর আসদ  িিি?’ বেোসা ষ্েনাদরি 
ষ্মবডন ষ্মসুদের। 

‘না, ও থাকদি ক্ষব  ষ্নই। বিষয়টা ষ্ মন বকিু নয়।’ আহমে মুসা িিি। 
িদি একটু থামি আহমে মুসা। শুরু করি আিার, ‘আপবন বক ষ্ভদিদিন 

আপনার দিঠকখানায় আমাদের আদিােনা ওরা সিংদগ সিংদগই োনদ  পাদর, যার 
িদি সিংদগ সিংদগই ওরা আক্রমণ কদর আমাদের হ যার েদন্য। বকভাদি এটা 
সম্ভর হদয়দি?’ 

ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি, ‘িাবির ষ্কউ এটা ওদের োবনদয়দি িদি 
সদন্দহ কদরন? বকন্তু...’ 

ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের কথার মাঝখাদনই িদি উঠি আহমে মুসা, 
‘বকন্তু আপনার কথা বঠকই, িবির ষ্কউ সি কথা ষ্ াদনবন। শুনদিও একই সিবকিু 
ষ্ ানা ও িিা সম্ভি নয়।’ 

‘ াহদি?’ বেোসা ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের। 
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‘আবম মদন কবর আপনার িাসায় ওরা বসবসবটবভ কযাদমরা ও রান্সবমটার 
িবসদয় ষ্রদখদি। আপনাদক সিসময় ওরা ওয়াদে ষ্রদখদি এিিং আপনার সি কথা-
িা চাও মবনটর করদি।’ 

মুখ মবিন হদয় ষ্গি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের। বিিয়ও নামি  ার 
ষ্োদখ-মুদখ। িিি, ‘আপবন বঠকই িদিদিন, এটাই ঘদটদি। ধ্ন্যিাে আপনাদক। 
আবম আেই এসি খুিঁদে ষ্ির করি। এখবন খির বেবে ষ্সনািাবহনীর আিরা 
ষ্সন্সর বটমদক।’ 

‘ওরা কারা িািা? ওরা ষ্ ামাদক অদনক কথা িদিদি।’ িিি সাবিহা 
সদনম। 

বিি  ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে বকিু িিার আদগই আহমে মুসা িিি, 
‘ওরা ষ্েদ র  ত্রু ষ্িান।’ 

আহমে মুসার কথা ষ্ ষ হদ ই ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি, ‘আর 
একটা কথা িিদ  ভুদি ষ্গবি বম. আিু আহমে। মাউন্ট আরারা  অঞ্চদির ষ্য 
ষ্সনা অবিসারদের রান্সিার করা হদয়বিি এিিং  াদের োয়গায় যাদের বরদেস 
করা হদয়বিি, ষ্সই রান্সিার ও বরদেসদমন্ট িাব ি করার অডচার দ বর কদরবি। 
কািদকই এটা কাযচকরী হদি।’ 

‘না বম. ষ্েনাদরি এটা করদিন না। ওদেরদক আমরা ওদের ম  কদর 
েিদ  বেদ  োই। রান্সিার ও বরদেসদমন্ট িাব ি করদি ওরা িুঝদ  পারদি ষ্য, 
ওদের ষিযে আমরা ধ্রদ  ষ্পদরবি।  াদের এই ষিযে ধ্রা পদিদি এটা ওদের 
আমরা োনদ  বেদ  োই না। আমরা ষ্েখদ  োই, কী ষিযে ওরা কদরদি। 
প্রধ্ানমেী, ষ্সনাপ্রধ্ান ষ্েনাদরি ষ্মাস্তিা সিাই আমার সাদথ একম । এটা 
আমাদের েদন্য একটা সুদযাগ। এই সুদযাগ আপবনই সৃবট কদর বেদয়দিন বম. 
ষ্েনাদরি।’ িিি আহমে মুসা। 

আহমে মুসার কথা ষ্ ষ হদ ই এয়ার িাইদন্সর একেন অবিসার এদস 
ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুেদক িিি, ‘স্যার, ষ্িাবডচিং ষ্ ষ। স্যারদক বনদ  এদসবি।’ 

আহমে মুসা উদঠ োিঁিাি। িিি, ‘েিুন অবিসার।’ 
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হ্ান্ডদ দকর েন্য আহমে মুসা হা  িাবিদয় বেি ষ্েনাদরি ষ্মবডন 
ষ্মসুদের বেদক। 

‘সময় খুি  ািা াবিই েদি ষ্গি। আবম কৃ ে বম. আিু আহমে। 
আপনার হদ  আমার ন ুন েন্ম হদয়দি।’ হ্ান্ডদ ক করদ  করদ  িিি 
ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘আবম বকিুই কবরবন ষ্েনাদরি। ষ্যটা ঘদটদি, ষ্সটা আপনার  কবের। 
আল্লাহ্ মানুদষর েদন্য ষ্খেম  োন। আল্লাহ্ আপনার সহায় ষ্হান।’ 

িদিই আহমে মুসা  াকাি সাবিহা সাদনদমর বেদক। হসি। িিি, 
‘এিার  ুবম বিোয় না োনাদিও আবম বিোয় ষ্নি।’ 

‘আবম বিোয় োনাি না।  দি িিি আসুন।’ িিি সাবিহা সাদনম। 
‘এটা বিোয় োনািারই ভাষা।’ িিি আহমে মুসা। 
হাসি সাবিহা সাদনম। িিি, ‘আবম পরােয় স্বীকার করিাম। োদনন 

ষ্ া ষ্মদয়দের মন নরম।’ 
‘আল্লাহ্ নরম মন পিন্দ কদরন। আল্লাহ্ হাদিে ষ্িান।’ 
িদি সকদির উদদ্দদশ্য সািাম বেদয় আহমে মুসা ঘুদর োিঁবিদয় েিদ  

শুরু করি। 
আহমে মুসার ষ্পিদন েিি এয়ার িাইদন্সর অবিসার। আহমে মুসা 

েৃবটর আিাদি েদি ষ্গদি। এরপরও ষ্সবেদক সদম্মাবহদ র ম   াবকদয় আদি 
সাবিহা সাদনম। 

ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে ধ্ীদর ধ্ীদর হা  রাখি ষ্মদয়র কািঁদধ্। িিি, ‘েি 
মা।’ 

েমদক উদঠ ষ্পিন বিদর  াকাি সাবিহা সাদনম। ষ্সই সাদথ ষ্োদখর অশ্রু 
ষ্মািার ষ্েটা করি। িিি, ‘িািা, ওদক না েখদি আমাদের পৃবথিী ষ্েখা অসম্পুণচ 
ষ্থদক ষ্য । পৃবথিীর মানুষ সম্পদকচ আমার ধ্ারণা পাল্টাদ া না। অথচ ও 
এনেয়দমদন্টর িাইদর আেদকর মানুষ বকিুই ভাদি না। আবম ওদক বিোয় োনাি 
বক কদর, উবন ষ্য আমাদক ন ুন েীিন বেদয় ষ্গদিন।’ আদিদগ েবিদয় ষ্গি 
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ষ্ দষর কথাগুদিা সাবিহা সাদনদমর। ন ুন কদর বসক্ত হদিা  ার ষ্োখ দু’বট 
অশ্রুদ । 

‘মা, আবমও েীিদন প্রথম িাদরর ম  এমন মানুদষর মুদখামুবখ হিাম। 
 ুবম সি কথা োন না মা। উবন ইদে করদি আমার েীিন ধ্বিংস কদর বেদ  
পারদ ন। বকন্তু  ার পবরিদ চ ব বন আমাদক ন ুন েীিন বেদয় ষ্গদিন। কুরআন 
 রীদি পদিবি, আল্লাহ্ িান্দার েদন্য  ার েয়াদক অিশ্যক চিয কদর বনদয়দিন। 
ইবন আল্লাহর ষ্স ইোরই একেন সাক্ষা  েূ । অপরাধ্ীরা এদের েদ চই ষ্সানার 
মানুষ হদয় যান। আল্লাহ্ ওদক েীঘচেীিী করুন।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘ওর পবরেয় সম্পদকচ বকিুই োবন না। ষ্ক উবন, ওর পবরেয় কী?’ বেোসা 
সাবিহা সাদনদমর। 

‘আবমও োবননা মা। আমাদের প্রধ্ানমেী, ষ্প্রবসদডন্টও ওদক সমীহ 
কদরন, েিা কদরন।  ার ষ্য ষ্কান কথাই ষ্মদন ষ্নন। বিিয়কর এই মানুষ।  ার 
পবরেয় সম্পদকচ আবমও বকিুই োবন না।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘এ কারদণ আরও কট িাগদি িািা।’ িিি সাবিহা সাদনম। 
‘আমাদের এই কটই ওদের েীিদনর সাথচক া মা। মানুষদক এভাদি েয় 

করদ  পারার ষ্েদয় িি সাথচক া আর ষ্নই মা।’ 
কথা ষ্ ষ কদরই িিি, ‘েি মা।’ িািা-দমদয় দু’েদনই হািঁটা শুরু করি। 

আকাদ  উিি আহমে মুসার ষ্েন। 
‘িািা, এ ষ্েন বক ইস্কান্দারুন হদয় ভযান যাদি?’ িিি সাবিহা সাদনম। 
‘না মা, ভযাদনর েদন্য এটা বিদ ষ লাইট। বম. আিু আহমদের েদন্য এই 

লাইদটর িযিিা করা হদয়দি। ভযানদক এটা োবনদয়ও ষ্েয়া হদয়দি বম. আিু 
আহমে নাদম একেন বিদ ষ ষ্মহমান যাদে এই লাইদট।’ 

‘আিহমদুবিল্লাহ্। আল্লাহ্  ার সম্মান িাবিদয় বেন।’ িিি সাবিহা 
সাদনম। বিিট ষ্থদক ষ্নদম  ারা গাবির বেদক এদগাদিা। 
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ইেবের-ভযান হাইওদয় ধ্দর একটা িান্ড বনউ মাইদক্রা িুদট যাদে ভযাদনর 
বেদক। 

মাইদক্রাবট ষ্সনািাবহনীর। গাবির নাম্বার িিদি মাইদক্রাবট ইেবের ষ্সনা-
বডবভ দনর। নাম্বার বেদরা থারবটন। 

মাইদক্রাদ  আদরাহী পািঁেেন। ড্রাইবভিং আসদন একেন ষ্সনা ড্রাইভার। 
মাদঝর সীদট দু’েন, সাধ্ারণ ষ্পাষাক পরা ষ্িাক। 

আর একেম ষ্পিদনর সীদট দু’েন সামবরক অবিসার। েিদি গাবি। 
মাদঝর সীদট সাধ্ারণ ষ্পাষাক পরা দু’েন কথা িিবিি। দু’েদনর একেদনর 
পরদন কমবেট সুযট। অন্যেন পযাদন্টর সাদথ েযাদকট পদরদি। 

সুযট পরা ষ্িাকবট ষ্পিন বেদক সামবরক অবিসাদরর ষ্পাষাক পরা 
দু’েনদক িক্ষয কদর িিি, ‘সাইমন, ষ্সাদরন ষ্ ান, এটা েুিান্ত একটা বম ন। 
এদ  িযথচ হওয়া যাদি না। ষ্ ামরা  াদক মারদ  না পারদি, হয় ষ্স মারদি 
ষ্ ামাদের, না হয় আমরা মারি ষ্ ামাের। ষ্ ামাদের দু’েদনর ষ্কামদরর ষ্িদল্ট 
ষ্িামা পা া আদি।  ার বরদমাট কদন্রাি আদি আমাদের হাদ । ষ্ ামরা  াদক 
মারদ  িযথচ হদিই ষ্ ামাদের ষ্েহ উদি যাদি। আর যবে মারদ  পার,  াহদি শুধ্ু 
ন ুন েীিন পাদি না, পাদি অদঢি টাকা, দুইেদন পািঁে বমবিয়ন কদর ে  বমবিয়ন 
ডিার।’ 

‘স্যার। আমরা মারদ  যাবে, মরদ  নয়। এটা বনবশ্চ  হদিই হয় ষ্য, 
ব বন এই লাইদট আসদিন। ভযান এয়ারদপাদটচ নামদিন, বভবভআইবপ কার পাবকচিং-
এ ব বন আসদিন গাবিদ  ওঠার েদন্য।  াহদি ষ্স বনঘচা  আমাদের হাদ  মরদি 
যবে বভবভআইবপ কার পাবকচিং-এ ষ্ঢাকার আমরা সুদযাগ পাই।’ িিি ষ্সনা 
অবিসাদরর ষ্পাষাক পরা দু’েদনর একেন। 

সুটধ্ারীই আিার কথা িিি, ‘যা বনবশ্চ  হদ  োইদিা,  া সিই বনবশ্চ । 
বম. আিু আহমে এই লাইদটই আসদিন। কারণ এ বিদ ষ লাইটবট আিু আহমদের 
েদন্যই। এয়ারদপাদটচর কী পদয়দন্ট িসা আমাদের ষ্িাক আে সকাদিই এই 
বনবশ্চ  খিরটা বেদয়দি। ক’বমবনট আদগও োবনদয়দি বিদ ষ ষ্েনবট এখন মধ্য 
পদথ। আর বভবভআইবপ িাউঞ্জ ষ্থদক  ারা ষ্য এবক্সট েযান কদরদি এয়ারদপাদটচর 
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বসবকউবরবটর ষ্িাকরা, ষ্সটাও আমাদের ষ্সই ষ্িাকই ষ্যাগাি কদর বেদয়দি। 
 াদক স্বাগ  োনাদনার েদন্য বভবভআইবপ িাউদঞ্জ  ার সাদথ বমবি  হদিন 
ভযাদনর পুবি  প্রধ্ান মাবহর হারুন, ড. আেো, ড. সাহাি নূরী, সাবিহা সাবি । 
 াদক বনদয় নাম্বার ওয়ান বভবভআইবপ কার পাবকচিং-এ আসদি। এক নাম্বার রাদক 
প্রস্তু  আদি  ার েন্য গাবি। বিিট ষ্থদক  ারা ষ্ির হদয় গাবির বেদক এদগাদি 
গাবিদ  ওঠার েদন্য। 

এই এবক্সট েযানটা বনবশ্চ । আর ষ্ ামাদের এয়ারদপাদটচ ঢুকদ  ষ্কান 
অসুবিধ্া হদি না। ইেবের পদেদ র ষ্সনা বডবভ দনর একেন ষ্েনাদরি কমাবন্ডিং 
অবিসাদরর বেবঠ ষ্ ামাদের কাদি থাকদি। বেবঠদ  ষ্িখা আদি ব বন  ার একেন 
আত্ য়াদক বরবসভ করার েদন্য ষ্ ামাদের পাবঠদয়দিন। একেন বভবভআইবপ 
পযাদসঞ্জাদরর নামও ষ্যাগাি করা হদয়দি ষ্েদনর যািী বিট ষ্থদক। ঐ যািীদক 
যারা বরবসভ করদ  যাদিন, এয়ারদপাদটচ ষ্ঢাকার মুদখ  াদের গাবি আটকািার 
বভন্ন িযিিা করা হদয়দি। সু রািং বভবভআইবপ কার পাবকচিং-এ ঢুকদ  পারার 
িযাপারটাও বনবশ্চ ।’ 

‘ াহদি স্যার, আিু আহমদের মৃ যুর িযাপারটাও বনবশ্চ ।’ িিি ষ্পিন 
ষ্থদক সামবরক অবিসাদরর ষ্পাষাক পা বি ীয় ষ্িাকবট। 

‘ধ্ন্যিাে, এই রকম বডটারবমদন নই ষ্ া োই।  দি আিার সািধ্ান 
কদর বেবে, আিু আহমদের বরভিভার অসম্ভি ক্ষীপ্র। ষ্ ামরা যবে আদগ  ার 
ষ্োদখ পদিা,  াহদি ষ্ ামরা বকিুই করদ  পারদি না  াদক।’ িিি সুযট পরা 
ষ্িাকবটই আিার। 

‘ধ্ন্যিাে স্যার। অিশ্যই আমরা সািধ্ান থাকদিা।  দি ষ্েদন রাখদিন 
স্যার, ষ্েক গ্রুদপর আমরা যারা,  াদের গুবি কখদনা বমস হয় না।’ ষ্সনা 
অবিসাদরর ষ্পাষাক পরা অন্যেন িিি। 

‘ধ্ন্যিাে!’ িিি মাদঝর আসদনর সুযট পরা ষ্সই ষ্িাকবট। সীদট এিার 
ষ্সাো হদয় িসি মাদঝর আসদনর ষ্িাকবট। 

িুদট েদিদি গাবি। বনরি া কদয়ক মুহূদ চর। 
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বনরি া ভাঙি মাদঝর আসদনর ষ্িাকবট। িিি একটু ষ্িাট স্বদর, ‘আবম 
িুঝদ  পারবি না আিংকারায় আমাদের পািঁেেন ষ্িাক ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুদের 
িাবিদ  ঐভাদর ষ্িদঘাদর মারা পিি কী কদর? ষ্েনাদরি ষ্মসুে বক আমাদের 
হাদ র িাইদর েদি ষ্গি?’ 

‘সিচনাদ র ষ্হা া এখাদনও ষ্সই আিু আহমে নাদমর  য় ান ষ্িাকটা। 
আমাদের ষ্িাক যারা ষ্েনাদরদির উপর ষ্োখ রাখবিি,  ারা গ  পরশু আমাদের 
োনায়, আিু আহমেদক ষ্েনাদরদির ষ্মদয়র সাদথ ষ্েনাদরদির িাবিদ  ঢুকদ  
ষ্েখা ষ্গদি। আমরা  খনই বিপদের গন্ধ পাই এিিং ঘটনা মবনটর করদ  িবি। 
পদর রাদ ই  ারা আিার ষ্যাগাদযাগ কদর।  ারা োনায় ষ্য, আিু আহমে 
ষ্েনাদরদির ষ্মদয়দক গুন্ডাদের হা  ষ্থদক রক্ষা কদর  াদক ষ্পৌিঁদি ষ্েিার েদন্যই 
ষ্েনাদরদির িাবিদ  এদসদি। ষ্েনাদরদির ষ্মদয়দক বকডন্যাপ করা হদয়বিি। 
ষ্েনাদরদির সাদথ আিু আহমদের ষ্য কথা-ি চা হদয়বিি  ার বিষয়িস্তু বিি 
গুন্ডাদের হা  ষ্থদক  ার ষ্মদয়দক উিার সম্পদকচ। এদথদক প্রাথবমক আ িংকা 
আমাদের ষ্কদট যায়। আরপর বক হদিা আর োনা যায়বন। বকন্তু হঠাৎই গ কাি 
ষ্িিা ১২ টার বেদক খির আদস, আমাদের পািঁেেন ষ্িাক ষ্েনাদরদির িাসভিদন 
বনহ  হদয়দি।  ািঁরা োনায়, আমাদের আিংদগারা ঘািঁবট প্রধ্াদনর ষ্ন ৃদে ঘািঁবটর 
োরেন ষ্িাক  বিঘবি কদর ষ্িবরদয় যায় সকাি সাদি ১০ টার বেদক।  াদের 
বনহ  হিার খির আদস ষ্িিা ১২ টায়। পদর রহস্য পবরিার হদয় যায়। ষ্ক্লাে 
সাবকচট কযাদমরা ও রান্সবমটার মবনটর ষ্থদক োনা ষ্গদি সি িযাপার। ষ্েনাদরদির 
সাদথ আমাদের ষ্গাপন সম্পদকচর বিষয়বট আিু আহমে োনদ  ষ্পদরবিি আদগই। 
আিু আহমদের সরাসবর বেোসািাদে ষ্েনাদরি সি বকিু স্বীকার কদর িদস। 
এটুকুই শুধ্ু োনা ষ্গদি।  দি বসবসবটবভদ  ষ্েখা ষ্গদি, আমাদের ষ্িাকদের আিু 
আহমে বকভাদি খুন কদরদি। সম্ভি ুঃ ষ্েনাদরি আিু আহমদের বেোসািাদে 
সি িািঁস কদর বেদি আমাদের ষ্িাকরা ষ্েনাদরি ও আিু আহমেদক হ যার 
েদন্যই ওখাদন  ািাহুিা কদর িুদট যায়। বসবসবটবভ’র বরদপাদটচ ষ্েখা ষ্গদি, 
আমাদের ষ্িাকরা আিু আহমে, ষ্েনাদরি ও ওখাদন উপবি  সিাইদকই টাদগচট 
কদরবিি।’ েীঘচ িক্তিয বেদয় থামি সুযট পরা ষ্িাকবট। 
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‘ াহদি ষ্েনাদরি বিশ্বাসঘা ক া কদরদিই ষ্েখা যাদে।’ িিি 
েযাদকট পরা ষ্িাকবট। 

‘আিু আহমদের কাদি ধ্রা পিার পর ষ্স গি গি কদর সি িদি 
বেদয়দি।’ সুযট পরা ষ্িাকবট িিি। 

‘আিু আহমেদক ষ্েনাদরদির ওখাদনই মারদ  পারদি ভাদিা হদ া। 
আমাদের ষ্িাকরা ষ্স ষ্েটাই কদরবিি। বকন্তু ষ্স ষ্েটা িযথচ হদয়দি। আিু আহমে 
বনশ্চয় ইব মদধ্যই োনদ  ষ্পদরদি সি বকিু এিিং  া সরকারদক োবনদয় বেদয়দি। 
এখন  াদক ষ্মদর ষ্সই িিদ া আমরা পাদিা না।’ িিি েযাদকটওয়ািা। 

‘আিু আহমে দুবনয়ায় না থাকদি সরকার সিবকিু োনদিও আমাদের 
ষ্কান ক্ষব  হদি না। সরকার আমাদের বকদন ষ্িিা ও দুনচীব িাে ষ্সনা, পুবি  ও 
ষ্গাদয়ন্দাদের বেদয় আমাদের আট-ঘাট িাধ্া পবরকল্পনাদক িাধ্া বেদ  পারদি 
না। শুধ্ু োই আমরা এখন আিু আহমদের মৃ যু।’ সুযট পরা ষ্িাকবট িিি। 

এয়ারদপাদটচর প্রদি  পদথ এদস পদিদি গাবি। 
‘ষ্গদটর িাইদর পুবিদ র ষ্য গাবিটা োিঁবিদয় আদি,  ার পাদ  গাবি োিঁি 

করাও।’ বনদেচ  বেি সুযটধ্ারী ষ্িাকবট। 
পুবিদ র গাবির পাদ  গাবি োিঁবিদয় পিি। ষ্সনা অবিসাদরর ষ্পাষাক 

পরা দু’েন গাবি ষ্থদক ষ্নদম পিি। ষ্সনা অবিসাদরর ষ্পাষাক পরা দু’েন 
ষ্পিদনর সীট ষ্থদক মাদঝর সীদট এদস িসি। সুযট পরা ষ্িাকবট গাবির োনািার 
কাদি মুখ বনদয় িিি, ‘ষ্ ামরা যাও। বভবভআইবপ কার পাবকচিং-এ ষ্ ামারা ঢুদক 
যাওয়ার পর আমরা ঢুকি। বভবভআইবপ কার পাবকচিং-এর সিচদ ষ পযাদসদে 
োিঁবিদয় থাকদি এই পুবিদ র গাবি। এই গাবিদ  আমরা থাকি। মদন থাদক ষ্যন 
দু’েদন দু’বট গুবি এক সাদথই করদি। টাদগচট গুবিবিি হদয়দি বনবশ্চ  হদয় 
ষ্ ামরা দ্রু  গাবি োবিদয় ষ্িবরদয় আসদি। আমাদের পুবিদ র গাবি ষ্ ামাদের 
িদিা করদি। ষ্ ামাদের ষ্কান ভয় ষ্নই। যাও ষ্ ামরা।’ 

গাবিটা টাটচ বনদয় েিি এয়ারদপাদটচ প্রদিদ র েদন্য। 
সুযট ও েযাদকটধ্ারী পুবিদ র গাবির কাদি ষ্যদ ই সামদনর ও ষ্পিদনর 

দুই েরো এক সাদথ খুদি ষ্গি। 
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গাবিটার ড্রাইবভিং সীদট ষ্িদট বিি একেন পুবি । ষ্পিদনর সীদট 
বডবডবপ(দডপুবট ডাইদরকটর অি পুবি ) র যািংদকর একেন পুবি  অবিসার। বকন্তু 
দু’েদনর কাদিই ইেবের প্রদেদ র বডবডবপ ও সাি ইন্সদপক্টর অি পুবিদ র 
আইবড কাডচ আদি। কাদডচ স্বরাট্রমনমেীর স্বাক্ষর। ষ্সই সাদথ  াদের কাদি ইেবের 
প্র াসন-ক ৃপদক্ষর বেবঠ।  ারা এদসদি একেন বভবভআইবপ পযাদসঞ্জারদক 
বরবসভ কদর ইেবের বনদয় যািার েদন্য। 

সুযট পরা ষ্িাকবট িসি বডবডবপ’র পাদ । আর েযাদকট পরা ষ্িাকবট 
িসি ড্রাইবভিং সীদট িসা ইন্সদপক্টদরর পাদ । 

িদসই সুযট পরা ষ্িাকবট পদকট ষ্থদক দু’বট আইবড কাডচ ষ্ির কদর 
বডবডবপ-দক ষ্েবখদয় িিি, ‘এই ষ্েখুন আইবড কাডচ। আমরা দু’েন ষ্িানািাইড 
ষ্গাদয়ন্দা অবিসার।’ ষ্হদস উঠি দু’েনই ষ্হা ষ্হা কদর। 

 
 
 
গাবি বভবভআইবপ িাউদঞ্জ ষ্রদখ বিিট বেদয় উদঠ বভবভআইবপ িাউদঞ্জ 

ঢুকি ড. আেো, ড. সাহাি নূরী ও সাবিহা সাবি ।  ারা ষ্েখি, ভযান পুবিদ র 
বডবেবপ মাবহর হারুন আদগ ষ্থদকই ষ্সখাদন উপবি । 

ড. আেোদের ষ্েদখই বডবেবপ মাবহর হারুন িিি, ‘আবম আপনাদের 
কথাই ভািবিিাম। আপনারা ষ্েবর করদিন ষ্কন?’ 

‘ধ্ন্যিাে স্যার। ষ্েন বসবডউি সমদয় আসদিও পদনর-বি  বমবনট সময় 
আদি ষ্েন িযান্ড করদ ।’ িিি ড. আেো। 

‘আপবন িিদিন আরও পদনর বি  বমবনট ষ্েবর আদি। বকন্তু আরও বি  
বমবনট আদগ আিংকারা ষ্থদক পুবি  প্রধ্ান এরদকন আমাদের  ািা বেদয়দিন যাদ  
 ািা াবি আবম এয়ারদপাদটচ এদস আিু আহমদের বসবকউবরবটর বিষয়টা ষ্েবখ।’ 
বডবেবপ মাবহর হারুন িিি। 

‘বম. আিু আহমদের বনরাপত্তা বনদয় ওরা এ  উবিগ্ন?’ িির ড. আেো। 
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‘কারণ বম. আিু আহমেদক আমরা বেবন না,  ারা ষ্েদনন। এসি বিষয় 
বনদয় আে সকাদিই প্রবসদডন্ট, প্রধ্ানমেী, ষ্সনা প্রধ্ান ও অভযন্তরীণ বনরাপত্তা 
প্রধ্াদনর সাদথ সবম্মবি  বমবটিং কদরদিন েীঘচক্ষণ ধ্দর। ষ্সখান ষ্থদকই ব বন 
ষ্সাো এদসদিন আিংকারা এয়ারদপাদটচ।’ বডবেবপ মাবহর হারুন িিি। 

‘আসদি উবন ষ্ক স্যার? রাদট্রমনর  ীষচ িযবক্তরা যার সাদথ েীঘচক্ষণ িদস 
বমবটিং কদরন, ব বন অব  অসাধ্ারণ। ষ্ক ব বন?’ বেোসা সাবিহা সাবিদ র। বিিয় 
 ার ষ্োদখ। 

‘আবম োবন না সাবিহা সাবি । আবম বিবি  উপদরর যারা োদনন,  ারা 
ষ্কউ মুখ খুদিন না। কদয়কবেন আদগ আবম আিংকারা ষ্গদি পুবি  প্রধ্ান বম. 
এরদকনদক বেদেস কদরবিদিন বম. আিু আহমে আসদি ষ্ক? ব বন িদিবিদিন 
ষ্য এ প্রে  ারও। বকন্তু প্রেটা ব বন অন্য কাউদক করদ  সাহস পানবন। ব বন 
িিদিন, প্রবসদডন্ট, প্রধ্ানমেী ও ষ্েনাদরি ষ্মাস্তিা িািা আর ষ্কউ  ার পবরেয় 
োদনন না।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন। 

মুখ হা হদয় ষ্গি ড. আেো, ড. সাহাি নুরী ও সাবিহা সাবিদ র। সাবিহা 
সাবি ই িিি, ‘এমন িযবক্তে ষ্ক হদ  পাদরন স্যার, আমাদের ষ্েদ  বকিংিা 
মুসবিম বিদশ্ব?’ 

বকিু িিদ  যাবেি বডবেবপ মাবহর হারুন, এ সময় এয়ার িাইনদসর 
ষ্প্রাটকি অবিসার এদস মাবহর হারুনদক িিি, ‘স্যার, ষ্েন িযান্ড কদরদি। বম. 
আিু আহমেই প্রথম নামদিন।’ 

সিার ষ্োখ ষ্গি কািঁদের ষ্েয়াদির ষ্ভ র বেদয় িাইদর। 
দুই ব ন বমবনদটর মদধ্যই এয়ার িাইদন্সর ষ্সই ষ্প্রাদটাকি অবিসার আিু 

আহমেদক বনদয় প্রদি  করি বভবভআইবপ িাউদঞ্জ। 
ষ্ি  েূদর থাকদ ই আহমে মূসা বডবেবপ মাবহর হারুনসহ সকদির 

উদদ্দদশ্য সািাম বেদয় িিি, ‘ধ্ন্যিাে বম. মাবহর হারুন কট কদর এদসদিন 
ষ্সেন্য।’ 

সিাই সািাম বনি। সািাম বনদয় বডবেবপ মাবহর হারুন িিি, ‘আমার 
কদটর কথা িিদিন, ওদের কদটর কথা িিদিন না। দিষময করা হদিা না?’ 
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হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘ওরা আমার ভাই-দিান ষ্ া। ভাইদয়র েদন্য 
ওরা একটু কট করদ ই পাদর।’ 

‘আমাদক ভাই িিা ষ্হাি না, এটাও ষ্ া একটা দিষময।’ িিি বডবেবপ 
মাবহর হারুন।  ার মুদখ হাবস। 

‘আপবন ভাই অিশ্যই। বকন্তু  ার সাদথ আপবন ভযাদনর পুবি  প্রধ্ানও। 
আপনার কাে, সি সময় আইদনর বনয়েণ। অ এি ষ্স সময় খুিই মূিযিান। সি 
নাগবরদকর এই মূিয সম্পদকচ সদে ন থাকা েরকার।’ আহমে মুসা িিি। 

‘ধ্ন্যিাে বম. আিু আহমে। সব যকার িি যারা,  ারা সিাইদক িি কদর 
ষ্েদখ। পুবি দক এই মযচাোর আসন ষ্কউ ষ্েয় না।’ 

আহমে মুসা বডবেবপ মাবহর হারুদনর সাদথ হ্ান্ডদ ক করার পর ড. 
সাহি নূরীর সাদথ হ্ান্ডদ ক কদর সাবিহা সাবিদ র সামদন বগদয় িিি, ‘ভািদিন 
না বম. মাবহর হারুন সাবিহা সাবি দের ষ্েনাদর নদক ষ্েখদিন বভন্নভাদি। ওরা 
ষ্ে , োব দক িি করদি, পুবি দকও িি করদি। ষ্কমন,  াই না সাবিহা 
সাবি ?’ 

মুহূদ চর েদন্য কথায় ষ্িে ষ্টদনই আহমে মুসা আিার িিি, ‘বক খির, 
সাবিহা সাবি ? ষ্ ামাদের বথবসদসর একটা  ক্ত অিং  বনদয় বিপদে পদিবিদি, 
ষ্সটা ষ্কদটদি?’ 

হাসি সাবিহা সাবি । ষ্সই সাদথ বিবি   ার ষ্োখ। িিি, ‘ঐ ষ্িাট 
ঘটনাও আপনার মদন আদি?’ 

‘ওটা ষ্িাট ঘটনা নয়। ড. আেোদক বেদেস কদর ষ্েখ। যারা ডক্টদরট 
কদরদি  ারা এটা োদন।  াই না ড. আেো?’ িিি ড. আেোর বেদক  াবকদয় 
আহমে মুসা। সিাই বমদি িসদ  ষ্গি। 

িসদ  বগদয় আহমে মুসা হাদ র িযাগটা ষ্সািায় ষ্রদখ িিি, ‘আপনারা 
িসুন। আবম একটু ষ্ে  হদয় আবস। অেু িাবক আদি, ষ্েদন অেুটা করদ  
পাবরবন।’ 

আহমে মুসা এদগাদিা টয়দিদটর বেদক। 
সিাই িদসদি। 
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ড. সাহাি নূরী িিি, ‘ ার মাদন বম. আিু আহমে সি সময় অেুর সাদথ 
থাদকন?’ 

হ্ািঁ মামা, এটা আবম ষ্খয়াি কদরবি। আবম ষ্েদখবি, নামাদযর সময় নয়, 
 িুও ব বন অেু কদর এদিন।  ার মাদন অেু ভাঙদিই ব বন অেু কদরন।’ ড. 
আেো িিি। 

‘আবম শুদনবি েরদি -িুেুগচদের এ গুণ থাদক। খুিই ভাদিা ও মহৎ গুণ 
এটা। এ গুণও বম. আিু আহমদের আদি! এটা এটা িি িযাপার। একেন ষ্িাক 
যখন সি সময় আল্লাহমূখী থাকদ  োয়,  খন  ার মদধ্য এ গুদণর সৃবট হয় 
শুদনবি।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন। 

‘একটা িযাপার আপনারা িক্ষয করুন। বকিুক্ষণ আমরাই আদিােনা 
করিাম ষ্য ব বন িি একেন িযবক্তে, যার পবরেয়  ুরদির পুবি  প্রধ্ানদকও 
োনদ  ষ্েয়া হয়বন! ষ্প্রবসদডন্ট আর প্রধ্ানমেীর মদধ্য যার পবরেয় সীমািি! ষ্সই 
িযবক্তে একমাি আমাদের মাদঝ এদিন বকন্তু িুঝা ষ্গি না ষ্য ব বন এ  িি 
একেন িযবক্তে! ব বনই প্রথম আমাদের সািাম বেদয়দিন। কথাও িদিদিন ব বন 
আমাদের সাদথ। আমার বথবসদসর ম  ষ্িাট ঘটনার খিরও ব বন বনদয়দিন। এ 
সদির মাধ্যদম ব বন আমাদের গুরুেদকই িি কদর  ুদি ধ্দরদিন, বনদের িি 
িযবক্তদের,  ার বনদের মযচাোর কথা এিিং  া প্রে চন করার বিষয় ব বন 
বিন্দুমািও ভাদিনবন।’ সাবিহা সাবি  িিি। 

‘এটা সব যকার িিদের প্রমাণ। সব যকার িিদের কাদি একেন পদথর 
মানুষও পিচদ র ম  িি। িিরা বকন্তু বনদেদক সিার ষ্েদয় ষ্িাট মদন কদর। বম. 
আিু আহমদের মদধ্য এইমাি এই গুদণরই ষ্ া আমরা প্রকা  ষ্েখিাম।’ িিি 
বডবেবপ মাবহর হারুন। 

আহমে মুসা ষ্ে  হদয় বিদর এদসদি। গল্পগুেি েিদি।  
এরই মদধ্য েযাক্স পবরদি ন কদরদি িাউদঞ্জর ষ্িাকরা। 
বসবকউবরবটর একেন ষ্িাক এদস িিি বডবেবপ মাবহর হারুনদক, ‘স্যার, 

সি ষ্রবড। ষ্মহমাদনর গাবি পার হিার পর, অন্য যািীরা  াদের গাবিদ  
উঠদিন।’ 
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‘বঠক আদি, আমরা উঠবি।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন। 
সিাই উদঠ োিঁিাি। েিি সিাই বিিদটর বেদক। 
বিিদট উদঠ বডবেবপ মাবহর হারুন িিি ড. আেোদক, ‘আপনাদের 

রাদভি েযানটা কী ড. আেো?’ 
‘ধ্ন্যিাে। আমরা একপাই গাবি এদনবি সিাই আমরা এক সাদথ ষ্যদ  

োই িদি। স্যার ও মামা িসদিন ষ্পিদনর সীদট। সাবিহা সাবি  গাবি ড্রাইভ 
করদি। আবম িসি  ার পাদ র সীদট।’ 

‘অি রাইট। আমার গাবিটা থাকদি আপনাদের গাবির ষ্পিদন। 
আপনাদের গাবি টাটচ বনদয় এদগাদি আমার গাবি টাটচ ষ্নদি।’ 

বিিট ষ্থদক বভবভআইবপ কার পাবকচিং-এ এদস বডবেবপ মাবহর হারুন 
আহমে মুসার সাদথ হ্ান্ডদ ক কদর  ার গাবির বেদক এদগাদিা। আহমে মুসাও 
এদগাদিা  ার গাবির বেদক। 

আহমে মুসার ডান পাদ  সাবিহা সাবি ।  দি ষ্স ধ্াপ খাদনক সামদন 
এবগদয়দি, ড্রাইবভিং সীদট যাদি িদিই  ার এই এদগাদনাটা। 

গাবির কাদি প্রায় ষ্পৌিঁদি ষ্গদি  ারা। 
আ -পা টা ষ্েখদ  বগদয় হঠাৎ সাবিহা সাবিদ র ষ্োখ দু’বট দুই ব ন 

সাবর সামদনর একটা গাবির োনািায় আটদক ষ্গি। ষ্েখি গাবিটার দু’বট োনািা 
অথচাৎ ড্রাইবভিং সীট ও ষ্পিদনর সীদটর োনািা বেদয় বরভিভাদরর দুই নি  াক 
কদরদি আহমে মুসাদক িক্ষয কদর। বরভিভাদরর নিগুদিা োনািার িাইদর 
ষ্িবরদয় আদসবন িদি সাধ্ারণভাদি  া কাদরা নেদর পিার কথা নয়। িুঝদ  
পারি সাবিহা সাবি  কী ঘটদ  যাদে। 

ষ্কিঁদপ উঠি  ার ষ্গাটা অন্তরাত্মা। এখন ষ্ া বেৎকার করার সময় ষ্নই, 
সািধ্ান করারও সময় ষ্নই। বপিু হদট ধ্াক্কা বেদয় সবরদয় ষ্েয়ার সময়ও ষ্নই। 

আর বকিু ভািদ  পারি না সাবিহা সাবি । ষ্োদখর পিদক বনদের 
ষ্েহটাদক ষ্স সবরদয় বনি আহমে মুসার সামদন। 

প্রায় একই সিংদগ দু’বট গুবি এদস বিি হদিা সাবিহা সাবিদ র িাম িুদক। 
পদি যাবেি সাবিহা সাবি  ষ্পিন বেদক। 
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আহমে মুসার ষ্োদখ সিটা বিষয় ধ্রা পদি ষ্গদি   ক্ষদণ। েযাদকদটর 
পদকট ষ্থদক  ার ডান হাদ  উদঠ এদসদি বরভিভার। 

আহমে মুসা িািঁ হা  বেদয় সাবিহা সাবি দক িুদক আিঁকদি ধ্দর ডান হা  
বেদয় গুবি করি গাবিটার সামদনর টায়াদর। 

গাবিটা েিদ  শুরু কদরবিি। একটা িািঁক বনদয়  ব্দ কদর গাবিটা ষ্থদম 
ষ্গি। গাবি ষ্থদক ষ্ির হদয় দু’েন ষ্সনা অবিসার িুদট পািাবেি। 

আহমে মুসা গুবি করদ  যাবেি। বকন্তু  ার আদগই দু’ষ্সনা অবিসাদরর 
ষ্েহই বিদফাবর  হদিা। দু’বট ষ্েহই অবগ্ন ষ্গািক হদয় বকিুটা উপদর উদঠ টুকদরা 
টুকদরা হদয় িবিদয়-বিবটদয় পিি। 

বডবেবপ িুদট আসবিি আহমে মুসার গাবির বেদক। আহমে মুসা  াদক 
িক্ষয কদর িিি, ‘বম. মাবহর হারুন, আপবন ওবেকটা ষ্েখুন ওদের আদরকটা গ্রুপ 
বভবভআইবপ কারপাদকচই আদি।’ 

‘ষ্েখবি আবম বম. আিু আহমে।’ িদি বডবেবপ মাবহর হারুন সোসীদের 
গাবির বেদক িুটি। 

ড. সাহাি নূরী, আপবন ড্রাইদভ িসুন। আর ড. আেো আপবন েরো 
খুিুন। এদক হাসপা াদি বনদ  হদি। দ্রু  কদণ্ঠ আহমে মুসা িিি ওদের িক্ষয 
কদর। 

গাবির েরো খুিি ড. আেো িুদট এদস। 
আহমে মুসা সাবিহা সাবি দক পািঁেদকািা কদর বনদয় গাবিদ  উঠি। 

সীদটর উপর শুইদয় বেদ  ষ্গি সাবিহা সাবি দক। 
‘স্যার, আমাদক  ক্ত কদর ধ্দর রাখুন। ওরা আমাদক বনদ  আসদি। আর 

একটু সময় োই। একটা কথা িিদ  োই।’ খুি কদটর সাদথ ষ্িবরদয় আসা এই 
কদয়কটা কথা প্রথম ষ্ ানা ষ্গি সাবিহা সাবিদ র কণ্ঠ ষ্থদক। 

‘বঠক আদি আবম ধ্দর আবি ষ্ ামাদক। ষ্ ামার বকিু হদি না। আমরা 
বনদয় যাবে ষ্ ামাদক হাসপা াদি। কী িিদি িি  ুবম।’ 
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‘আমার ষ্েদয় সুখী মানুষ এই মুহূদ চ দুবনয়াদ  আর ষ্কউ ষ্নই, স্যার। 
ওরা আপনাদক মারদ  ষ্েদয়বিি। আবম আপনাদক িািঁোদ  ষ্পদরবি আল্লাহ্’র 
ইোয়।’ ষ্থদম ষ্গি সাবিহা সাবিদ র কণ্ঠ। 

ষ্োখ দু’বট িুদে ষ্গি  ার। 
‘ ুবম এটা করদ  ষ্গদি ষ্কন, সাবিহা? আমার ষ্ া দুবনয়াদ  োইিার বকিু 

ষ্নই! বকন্তু ষ্ ামার ষ্ া েীিদনর শুরু।’ আহমে মুসা িিি। 
‘দুবনয়াদ  আপনার োইিার বকিু ষ্নই। বকন্তু দুবনয়ার প্রদয়ােন আদি 

আপনাদক। আমার ম  সাবিহা সাবি     আদি, আরও    েন্মাদি। বকন্তু 
আপনার ম  ষ্িাকদের আল্লাহ্ কোবেৎ দুবনয়াদ  পাঠান। আবম খুি খুব । আবম 
আপনার িাহুর উপর মরদ  পারবি। আবম...।’ 

‘ ুবম এ  কথা িদিা না সাবিহা। আল্লাহ্ ষ্ ামাদক িািঁোদিন। আমরা 
যাবে হাসপা াদি।’ িিি আহমে মুসা। 

দু’ষ্োখ িুদে বগদয়বিি সাবিহা সাবিদ র। খুদি ষ্গি আিার। গভীর ক্লাবন্ত 
ষ্স ষ্োদখ। ষ্যন ঘুদম ষ্িদয় আদি  ার দুই ষ্োখ।  ার অফুট কদণ্ঠ আবম ষ্সটা 
োনার েদন্য ষ্ া আর ষ্িিঁদে থাকদিা না। িিদিন বক স্যার আপনার পবরেয়।’ 

আহমে মুসার দু’ষ্োখ ষ্থদক গবিদয় পিি দু’ষ্িাটা অশ্রু। িিি, ‘আমার 
পবরেয় না ষ্েয়া আমার অহিংকার নয়, সাবিহা; ষ্সটা আমার প্রদয়ােন। দুুঃবখ  
আবম এর েদন্য। আবম ষ্ ামাদের এক ভাই- আহমে মুসা।’ 

দু’ষ্োখ িুদে বগদয়বিি সাবিহা সাবিদ র। েমদক ওঠার ম  প্রেণ্ড 
 বক্তদ   া ষ্যন খুদি ষ্গি। বির হদিা আহমে মুসার মুদখর উপর। প্রাণ ভদর 
সমগ্র সত্তা বেদয় ষ্যন ষ্েখদি আহমে মুসাদক। 

ওবেদক বসদটর এক ষ্কাদন ষ্কান রকদম িদস সাবিহা সাবিদ র মাথায় 
হা  ষ্রদখ অদঝাদর কািঁেবিি ড. আেো। আহমে মুসার কদণ্ঠর ষ্ ষ উচ্চারণ শুদন 
ষ্সও েমদক উদঠ  াবকদয়বিি আহমে মুসার বেদক।  ার ষ্স ষ্োদখও বিিদয়র ঝি 
উদঠদি। 

আিার ষ্োখ দু’বট িুদে ষ্গি সাবিহা সাবিদ র। বকন্তু  ার ষ্ঠািঁদট অসীম 
এক প্রাব  ও প্রসন্ন ার হাবস। িিি অফুট কদণ্ঠ ষ্োখ িুদে ষ্থদকই, 
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‘আিহমদুবিল্লাহ্! আমার ষ্সৌভাগয। আল্লাহ্’র অসীম েয়া। আল্লাহ্’র কাদি বনদয় 
যািার ম  সঞ্চয় আমার বকিুই বিি না। বকন্তু এখন আল্লাহ্-দক িিদ  পারদিা, 
 ার অব বপ্রয় এক িান্দার পাদ  আবম োিঁিাদ  ষ্পদরবিিাম।’ 

ষ্োখ দু’বট  ার আিার খুিদিা। েৃবট বনিি আহমে মুসার বেদক। িিি, 
‘অদনক, অ-দন-ক িি আপবন, পরকাদিও বক পাদ  থাকদ  পা-রদিা আপনার।’ 
 ার ষ্োখ ষ্থদক অশ্রু গবিদয় পিদি এিিং  ার কদণ্ঠর ষ্ ষ  দব্দর সাদথ অিরুি 
আদিদগর একটা উচ্ছ্বাস ষ্যন ষ্ভদঙ পিি। ষ্কিঁদপ উঠি  ার ষ্েহটা। ষ্সই সাদথ 
 ার মুখটা গবিদয় পিি এক পাদ ।  ার মুদখ, ষ্েদহ ষ্নদম এি প্র াবন্তর এক 
বনখুিঁ  বনস্তব্ধ া। 

সাবিহা সাবিদ র মাথা েবিদয় ধ্দর ডুকদর ষ্কিঁদে উঠি ড. আেো। 
আহমে মুসার মুখ ষ্থদক ষ্িবরদয় এি, ‘ইন্নাবিল্লাবহ ওয়া ইন্না ইিাইবহ 

রাবেউন’। কািঁপা, ভাঙা কণ্ঠ আহমে মুসার। 
গাবি থাবমদয় বেদয়বিি ড. সাহাি নূরী। 
 ার ষ্োখ বেদয়ও অশ্রু গিাদে। 
‘ড. নূরী, আপবন ড. মাহেুন মােহারদক ষ্টবিদিান করুন।  ািঁদক ঘটনা 

োবনদয় হাসপা াদি আসদ  িিুন। আর েিুন আপবন হাসপা াদি।’ 
আহমে মুসাই সাবিহা সাবিদ র ষ্েহ ষ্যভাদি ধ্দর িদসবিি, ষ্সভাদিই 

 াদক গাবি ষ্থদক ষ্ির কদর এদন হাসপা াদির রবিদ   ুদি বেি। 
পাদ ই সাবিহা সাবিদ র বপ া ড. মাহেুন মােহার োিঁবিদয়বিি। ষ্মদয়র 

রক্ত ষ্ভো িা  ষ্েদখই  াদক েবিদয় ধ্দর ষ্কিঁদে উঠি ষ্স। 
 ার পাদ  োিঁিাি আহমে মুসা। 
সান্তনা ষ্েয়ার ষ্েটা করদিা না আহমে মুসা। কািঁো উবে । বমবনট খাদনক 

অদপক্ষার পর হাসপা াদির ষ্িাকরাই বিনদয়র সাদথ িিি, ‘স্যার, েয়া কদর 
আমাদের কাে করদ  বেন,০ েীে।’ 

ড. মাহেুন মােহার মুখ  ুিি।  াকাি ওদের বেদক। অশ্রু ষ্ধ্ায়া  ার 
মুখ। 

উদঠ োিঁিাি। িিি, ‘েি িািা, ষ্কাথায় যাদি।’ 
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রবি ষ্থদক একটু সদর োিঁিাদ  বগদয় ষ্েখদ  ষ্পি আহমে মুসাদক। সিংদগ 
সিংদগ েবিদয় ধ্রি  াদক। ষ্কিঁদে উঠি আিার। 

‘স্যবর, স্যার। আমাদক িািঁোদ  বগদয়ই েীিন বেদ  হদয়দি সাবিহা 
সাবি দক। আবম স্যবর।’ িিি আহমে মুসা। 

ড. মাহেুন মােহার আহমে মুসাদক ষ্িদি বেদয়  ার দুই হা  আহমে 
মুসার কািঁদধ্ ষ্রদখ িিি, ‘স্যবর ষ্কন?’ আমার ষ্মদয় বক যা করার নয়  াই কদরদি, 
আমার ষ্মদয় বক অন্যায় বকিু কদরদি? আবম কািঁেবি বক এই েদন্য ষ্য আমার ষ্মদয় 
ষ্কন েীিন বেদ  ষ্গি? না,  া নয় বম. আিু আহমে। আমার এ কান্না ষ্গৌরদির। 
ষ্েদ র েদন্য বিনা বিধ্ায় েীিন ষ্েয়ার ম  সাহস আমার ষ্মদয় ষ্েখাদ  ষ্পদরদি, 
এই েরদনর মহৎ বসিান্ত ষ্স বনদ  ষ্পদরদি, এই ষ্গৌরদিই আবম কািঁেবি। 
আিহামদুবিল্লাহ্! আমার ষ্মদয় ক’বেদনই আপনাদক বেনদ  ষ্পদরদি, িুঝদ  
ষ্পদরদি ষ্য,    সাবিহা সাবিদ র বিবনমদয় হদিও আপনাদক িািঁোদনা েরকার। 
আবম...।’ 

আহমে মুসা েবিদয় ধ্রি ড. মাহেুন মােহারদক। িিি, ‘স্যার, এভাদি 
িিদিন না। দুবনয়ার সি মানুষ সমান। আর কারও েদন্য পৃবথিীর ষ্কান কাে 
আল্লাহ্ আটদক রাদখন না। ব বনই সিবকিুর বনয়ামক ও বনয়ন্তা।’ 

ড. মাহেুন মােহার িিি, ‘ষ্ ামার কথাও বঠক। বকন্তু আল্লাহ্ ষ্যমন পািঁে 
আঙুিদক সমান কদর সৃবট কদরনবন ষ্ মবন দুবনয়ার সি মানুষ ষ্মধ্া, ষ্যাগয ার 
বেক বেদয় সমান নয়।’ 

কথা ষ্ ষ কদর িিি, ‘েি, আমরা ওবেদক যাই। ড. আেো ও ড. সাহাি 
নূরী সাবিহা সাবিদ র সাদথ ষ্গদি।’ 

দু’েদনই েিি হাসপা াদির ষ্ভ দর। 
এক ঘন্টা পদর ভযান-এর পুবি  প্রধ্ান বডবেবপ মাবহর হারুন এি 

হাসপা াদি। 
আহমে মুসা  খন িদসবিি হাসপা াদির বভআইবপ বরদসপ ন িাউদঞ্জ। 

ষ্সখাদন িদসবিি, আহমে মুসা, ড. আেো, ড. সাহাি নূরী, ড. মাহেুন মােহার 
একেন পুবি  ইনদেক্টর। 
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বডবেবপ মাবহর হারুন িাউদঞ্জ প্রদি  করদ ই পুবি  ইনসদপক্টর উদঠ 
োিঁিাি। 

‘ ুবম একটু ওবেদক িস ইনসদপক্টর।’ 
পুবি  ইনসদপক্টর একটা স্যািুট বেদয় িাইদর েদি ষ্গি। 
বডবেবপ মাবহর হারুন িদসই িিি, ‘স্যবর ড. মাহেুন মােহার। সাবিহা 

সাবি  ষ্মদয়টা অ যন্ত িাইট বিি। ষ্স আমাদের সিার আেদরর। ষ্কউই...।’ 
‘বম. মাবহর হারুন, সাবিহা সাবি  িি বিি িদিই অদ া িি বসিান্ত বনদ  

ষ্পদরদি, িি সাহস ষ্েখাদ  ষ্পদরদি।’ িিি ড. মাহেুন মােহার।  ার ষ্ দষর 
কথাগুদিা কান্নায় ষ্ভদঙ পিি। 

ড. আেো ড. মাহেুন মােহাদরর বপদঠ সান্তনার হা  ষ্রদখ িিি, 
‘আপবন বঠক িদিদিন আিংকি। িুদক দুই দুইবট গুবি খািার পরও  ার ষ্োদখ মুদখ 
দুুঃখ-দিেনার ষ্কান বেি বিি না। একটুও কািঁদেবন, আ চনাে কদরবন সাবিহা। 
মৃ যুদক আসন্ন ষ্েদনও ষ্স িদিদি, আমার ষ্েদয় সুবখ মানুষ এই মুহূদ চ, স্যার, ওরা 
আপনাদক মারদ  ষ্েদয়বিি, আবম আপনাদক িািঁোদ  ষ্পদরবি আল্লাহ্’র ইোয়। 
দুবনয়াদ  আপনার োইিার বকিুদনই হয়দ া, বকন্তু দুবনয়ার প্রদয়ােন আদি 
আপনাদক। ষ্ ষ মুহূ...।’ 

ড. আেোর কথার মাঝখাদন আহমে মুসা িদি উঠি, ‘সাবিহা সাবি  
বিি এখাদন আমাদের সিার ষ্িাট, বকন্তু সিার ষ্েদয় িি কাে ষ্স কদরদি। আল্লাহ্ 
 ার  াহাো  কিুি করুন।  ার েদন্য এখন ষ্োয়াই হদি  াদক িরণ করার, 
েিা োনাদনার উপায়।’ 

‘বেে আপনারা এটাই করুন। একেন  হীদের বপ া হওয়ার এখন 
আমার েীিদনর সিদেদয় িি পাওয়া।’ িিি ড. মাহেুন মােহার। 

সিাই িদি উঠি। আবমন। একটু বনরি া। 
‘মাি করদিন সকাদি, আবম বম. আিু আহমদের সাদথ একটু কথা িিদ  

োই।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন। 
‘ াহদি আমরা সিাই িাইদর যািার েরকার ষ্নই। আমাদক একটু কথা 

িিার সুদযাগ বেদিই হদিা।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন। 
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‘ষ্কান অসুবিধ্া ষ্নই। আমরা িরিং খুব ই হদিা।’ িিি ড. আেো। 
‘বম. আিু আহমে, আপবন বঠকই িদিবিদিন। ওদের আদরকটা গ্রুপ 

আদরকটা গাবিদ  ওখাদন উপবি  বিি। বকন্তু বিিদয়র িযাপার হদিা, গুবি 
বনদক্ষপকারীরা বিি দসবনদকর ষ্িদ , অন্যবেদক আদরকটা গাবিদ  যারা বিি, 
 ারা বিি পুবিদ র গাবিদ  পুবিদ র ষ্পাষাদক। পুবিদ র গাবি হওয়ায় এিিং 
গাবিটাদক দ্রু  েদি ষ্যদ  ষ্েদখ আবম প্রথমটায় বিভ্রান্ত হদয়বিিাম। আবম ধ্ারণা 
কদরবিিাম. পুবি  হয়দ া সদন্দহেনক কাউদক  ািা করদি। বকন্তু যখনই মদন 
পিি গুবি বনদক্ষপকারীরা বিি দসবনদকর ষ্পাষাদক,  খনই িুঝদ  পাবর আবম 
বিভ্রান্ত হদয়বি। ষ্খািঁে বনদ  বগদয় ষ্েখা ষ্গি পুবিদ র গাবি ষ্ভদি ষ্গদট ষ্কউ 
 াদের আটকায়বন। ষ্ ষ পযচন্ত গাবিটার আর হবেস ষ্মদিবন। গাবির নাম্বার 
পাওয়া ষ্গদি, বকন্তু ষ্সটা অিশ্যই ভুয়া নাম্বার হদি।’ 

একটু থামি বডবেবপ মাবহর হারুন। মুহূ চ কয় পদর আিার শুরু করি, 
‘বকন্তু আবম বিবি  হবে, গুবি বনদক্ষপকারীদের মরদ  হদিা ষ্কন? ধ্রা যাদ  না 
পদি এ েদন্যই বক?’  

‘ধ্রা যাদ  না পদি এটা বনবশ্চ  করার েন্যই  াদের ষ্েদহ আদগ ষ্থদক 
ষ্িামা িািঁধ্া বিি, এটাই হদ  পাদর।  দি সাধ্ারণুঃ  এমনটা হয় না। বনদেদের 
কাউদক যখন ষ্কান বম দন পাঠাদনা হয়,  খন  ার ধ্রা পিা ষ্রাধ্ করার েদন্য 
 াদক হ যা করা হদি এটা  াদক োনদ  ষ্েয়া হয় না। বনদেদের কাউদক যখন 
ষ্কান বম দন পাঠাদনা হয়,  খন  ার ধ্রা পিা ষ্রাধ্ করার েদন্য  াদক হ যা করা 
হদি এট  াদক োনদ  ষ্েয়া হয় না। কারও গাদয় ষ্িামা ষ্িিঁদধ্ যখন কাউদক ষ্কান 
বম দন পাঠাদনা হয়  খন ষ্সটা হয় িাধ্য কদর কাে করাদনার ঘটনা। আমার মদন 
হয় আেদকর ঘটনায় এমনটাই করা হদয়দি। আমার মদন হয়, এই িন্দুকিাে 
দু’েনদক অদঢি টাকা বেদয় িা অন্যদকানভাদি িাধ্য কদর এই   চ ষ্েয়া হদয়দি 
ষ্য, মারদ  না পারদি  াদের মরদ  হদি। মারাটা যাদ  বনবশ্চ  হয়, ষ্সেদন্যই 
এমনটা করা হদয়দি। না মারদ  পারদি ষ্যদহ ু  াদেরই মরদ  হদি,  াই মরার 
িযাপাদর সামান্য ম গািিব  হদি না।’ আহমে মুসা িিি। 
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‘ধ্ন্যিাে বম. আিু আহমে। আপনার বেন্তাটাই সবঠক।  াহদি ধ্দর বনদ  
হদি ষ্সনা অবিসাদরর ষ্পাষাক পরা গুবি বনদক্ষপকারীরা এিিং পুবিদ র ষ্পাষাদক 
আসা যারা  াদের হ যা করি,  ারা এক গ্রুদপর মদধ্য একটা প্রব বক্রয়া হিার 
কথা বিি।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন। 

‘হওয়াটাই স্বাভাবিক। আো গাবিটা অক্ষ  আদি? গাবিদ  বকিু পাওয়া 
যায়বন? গাবির কাগে-পি ষ্থদক ষ্কান ক্লু পাওয়ার সুদযাগ আদি বকনা?’ আহমে 
মুসা িিি। 

‘গাবির কাগেপি ও গাবির নাম্বার, ষ্েবসস নাম্বার ষ্েদখ বকিু ষ্ির করা 
যায় বকনা  া পদর ষ্ভদি ষ্েখদ  হদি। গাবিদ  অন্য ষ্কান কাগেপি পাওয়া 
যায়বন। বসগাদরদটর একটা পযাদকট পাওয়া ষ্গদি। পযাদকদটর গাদয় বকিু 
বহবেবিবে বিখা আদি। এগাদরা বডবেদটর একটা নাম্বারও আদি, বকন্তু ষ্টবিদিান 
নাম্বার নয়।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন। 

‘বসগাদরদটর পযাদকটটা বক আদি?’ আহমে মুসা িিি। 
‘হ্ািঁ, আমরা বনদয় এদসবি। আমার কাদিই আদি।’ িদি বডবেবপ মাবহর 

হারুন পদকট ষ্থদক বসগাদরদটর পযাদকটটা ষ্ির কদর আহমে মুসার হাদ  বেি। 
আহমে মুসা বসগাদরদটর পযাদকটটা হাদ  বনদয় একনের উদল্ট-পাদল্ট ষ্েখি। 

মুখ উজ্জ্বি হদয় উঠি আহমে মুসার। বডবেবপ মাবহর হারুন যাদক 
বহবেবিবে ষ্িখা িদিদি, ষ্সটা বহবেবিবে বকিু নয় কািঁপা হাদ র বহব্রু ভাষায় ষ্িখা। 
নাম্বারগুদিার বেদক ষ্োখ বনিি হদিা আহমে মুসার। এগাদরাবট বডবেদটর উপর 
একিার ষ্োখ িুবিদয় আহমে মুসা বডবেবপ মাবহর হারুনদক িিি, ‘বম. মাবহর 
হারুন, োমচান ষ্মািাইি ষ্কাম্পাবন বডবটএি-এর ষ্িবসক নাম্বার বক?’ 

‘বেদরা বি বি বসক্স।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন। 
হাবস িদুট উঠি আহমে মুসার ষ্ঠািঁদট। িিি, ‘ষ্িবসক নাম্বাদরর োর 

বডবেদটর দুই ষ্োিার পদ যকবটদক উবল্টদয় বিদখদি। বেদরা বি হদয়দি বি বেদরা 
এিিং বি বসক্স হদয়দি বসক্স বি।  াহদি পরি চী ষ্োি সিংখযাগুদিাদকও বনশ্চয় 
এভাদি উবল্টদয় ষ্িখা হদয়দি।  দি সিচদ ষ ষ্িদোি বডবেটবট বঠক থাকার কথা।’ 
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‘বক কদর িুঝদিন? ওটা বক ষ্কান ষ্টবিদিান নাম্বার?’ িিি বডবেবপ 
মাবহর হারুন। 

‘হ্ািঁ বম. মাবহর হারুন। এবট বডবটএি-এর ষ্মািাইি নাম্বার িদিই মদন 
হয়। বডবটএি-এর োরবট ষ্িবসক বডবেদটর দুই ষ্োিার প্রদ যক ষ্োিার দুই 
বডবেটদক আদগ বপদি বিদখদি। আবম মদন কবর পরি চী ষ্োিাগুদিাদকও 
এইভাদি আদগ-বপদি কদর বিদখদি। ষ্েখুন, এইভাদি সাোদি বডবটএি-এর 
একটা ষ্মািাইি নাম্বার হদয় যায়। 

বসগাদরদটর ষ্খািটা হাদ  বনি বডবেবপ মাবহর হারুন। একিার ভাদিা 
কদর ষ্োখ িুবিদয়ই ষ্স উোবস  কদণ্ঠ িদি উঠি, ধ্ন্যিাে আিু আহমে। আপবন 
বনভুচিভাদি ধ্ািঁধ্ািঁটাদক ষ্ভদঙদিন। বনবশ্চ ই কাদরা একটা ষ্মািাইি নাম্বার হদি 
এটা।  াদের কাদরা বক?’ 

‘ াদের কাদরা হিার সম্ভািনাই ষ্িব । মদন হয়, গাবিদ  িদসই কট কদর 
ষ্টবিদিান নাম্বারটা বিদখদি। ষ্েখুন প্রদ যকবট বডবেটই বকিুটা আিঁকািািঁকা এিিং 
মাদঝর ষ্েসগুদিার মদধ্য ষ্কান ভারসাময ষ্নই।  ার মাদন েিন্ত গাবিদ  িদসই 
নাম্বারবট ষ্িখা হদয়দি। েরুবর িদিই কট কদর এভাদি ষ্িখা হদয়দি এিিং আে 
গাবিদ  িদসই এই নাম্বার ষ্িখা হদয়দি।’ িিি আহমে মুসা। 

মুখ উজ্জ্বি হদয় উদঠদি বডবেবপ মাবহর হারুদনর। িিি, ‘আপবন রাইটবি 
আইদডনবটিাই কদরদিন আিু আহমে। ষ্টবিদিান নাম্বারবট আমাদের কাদে 
আসদ  পাদর। অন্য বহবেবিবে ষ্িখার বকিু িুঝদিন?’ 

‘অন্য বহবেবিবে ষ্িখাটাও বহব্রু। েিন্ত গাবিদ  িদস ষ্িখা হদয়দি িদিই 
একটু ষ্িব  বহবেবিবে িাগদি। এই বহবেবিবে অক্ষারগুদিা হদে একটা রাস্তার 
নাম এিিং একটা ষ্িাদক দনর নাম্বার।’ থামি আহমে মুসা। 

আহমে মুসা এই বঠকানাদক খুিই গুরুেপূণচ মদন করি। এখাদন এভাদি 
সিার সামদন এই বঠকানা প্রকা  করা বঠক মদন করি না।  ািািা হাসপা াদির 
এই বভআইবপ িাউঞ্জ ক টা বনরাপে, এখাদন ষ্কান ইদিকরবনক ষ্োখ িা কান 
আদি বকনা ষ্ক োদন। সু রািং বঠকানার বিষয়টা ষ্েদপ যাওয়াই বঠক মদন করি 
আহমে মুসা। বডবেবপ মাবহর হারুদনর পরি চী বেোসার েিাদি িিি আহমে 
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মুসা, ‘ওটা বনদয় আর একটু ভািদ  হদি। বসগাদরদটর ষ্খািটা আমার কাদিই 
থাক।’ 

‘বঠক আদি বম. আিু আহমে, ওটা আপনার কাদিই থাকা েরকার।  েন্ত 
পবরোিনার সি োবয়ে আপনার উপর ষ্েয়া হদয়দি।  দি ওরা আপনাদক মারার 
েদন্য মবরয়া হদয় উদঠদি। এ ষ্েটা  ারা শুরু ষ্থদকই করদি। গ কাি আিংদগারায় 
আপনার উপর আক্রমণ হদয়দি। আে এখাদন আপনাদক হ যার একটা ভয়িংকর 
পবরকল্পনা কদরবিি। আমরা আপনার েদন্য উবিগ্ন। এরপর ষ্থদক আপনার 
বনরাপত্তাদক সিচাবধ্ক গুরুে বেদ  িিা হদয়দি। বেে আপনাদক সািধ্ান হদ  
হদি। আমরা আপনাদক ষ্য ষ্কান সাহাযয করদ  প্রস্তু ।’ িিি বডবেবপ মাবহর 
হারুন। 

‘ধ্ন্যিাে আপনাদক। সািধ্ান থাকা সি মানুদষর ম  আমারও খুি 
স্বাভাবিক একটা প্রিণ া। িাবক আল্লাহ্ ভরসা।’ আহমে মুসা িিি। 

‘আল্লাহ্ ভরসা। আমার ষ্মদয় যাদের ষিযদে বনহ  হদয়দি,  াদের আবম 
 াবস্ত োই। প্রাথচনা কবর, ওদের পাকিাও কদর বম. আিু আহমে ওদের  াবস্ত বেদ  
এিিং ষিযে উদেে করদ  সমথচ ষ্হান।’ িিি ড. মাহেুন মােহার। 

আহমে মুসা উদঠ োিঁিাি। োিঁবিদয় িদি উঠি, ‘আবম একটু উঠদ  োই। 
ওবেদক বক হদে  া একটু ষ্েখা েরকার।’ 

‘অিশ্যই, েিুন আমরাও যাি।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন। 
সিাই উদঠ োিঁিাি। 
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৪ 
গাবি িুটদি আহমে মুসার। সূযচ উঠদ   খনও অদনক িাবক। 
মাউন্ট আরারাদ র গুরুেপূণচ অঞ্চি বনদয় গবঠ  ইেবের প্রদেদ র 

রােধ্ানী আর পািঁে বমবনদটর পথ। 
 াহাজ্জুে নামায ষ্ ষ কদরই আহমে মুসা ভযান ষ্থদক গাবিদ  উদঠদি। 

ষ্ভাদরর রােপথ একেম িািঁকা। 
ঝদির ষ্িদগ িুটদ  ষ্পদরদি আহমে মুসার গাবি। 
রােধ্ানী ইেবের  হদরর কািাকাবি রাস্তার পাদ র একটা মসবেদে 

িেদরর নামায পদি বনদয়দি আহমে মুসা। 
রােধ্ানী ইেবের  হদর প্রদি  করি আহমে মুসার গাবি। 
ইেবের  হদর কদয়কিার এদসদি আহমে মুসা। 
আবরয়াস ষ্রাড আহমে মুসার ষ্েনা। 
আবরয়াস ষ্রাদড প্রদি  করি  ার গাবি। 
আহমে মুসাদক যারা হ যার ষ্েটা কদরবিি, যারা হ যা কদরদি সাবিহা 

সাবি দক  াদের গাবিদ  পাওয়া বসগাদরদটর পযাদকদট এই রাস্তার নাম ষ্িখা 
বিি। 

রাদ র আিঁধ্ার ষ্নই। বকন্তু আিঁধ্াদরর ষ্র   খনও আদি। 
আহমে মুসা গাবির গব  ষ্লা কদর বেদয়বিি। রাস্তার পাদ র িাবির 

নাম্বারগুদিা ষ্েখবিি ষ্স। 
ওয়ান বি নাম্বার ষ্পদয় ষ্গি আহমে মুসা। আনদন্দর প্রকা  ঘটদিা 

আহমে মুসার ষ্োদখ-মুদখ। 
গাবি োিঁি করাি ষ্স। 
বকন্তু গাবির োনািা নাবমদয় িাবিটার বেদক োইদ ই আনন্দ উদি ষ্গি 

আহমে মুসার মন ষ্থদক। 
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ওয়ান বি ওয়ান িাবিটা একটা দু’ িা মসবেে। মসবেদের সাদথ একটা 
মারাসার সাইনদিাডচ। মসবেে ও মারাসার একপাদ  ষ্পি ষ্খািা গ্রাউন্ড, 
অন্যপাদ  সুন্দর একটা সিবে িাগান। 

হ া  হদিা আহমে মুসা। এ রকম িাদন  াদক হ যার ষ্েটাকারী 
উবিওয়ািারা বকিংিা বহব্রু োনা  ুবকচ, ইহুবে িা আদমচনীয় ইহুবেরা ষ্কউ থাকার 
কথা অিশ্যই নয়। 

হঠাৎ আহমে মুসার মদন পিি বসগাদরদটর পযাদকদট ষ্টবিদিাদনর 
নাম্বার বিখদ  বগদয় ষ্িখক প্রদ যকটা দুই বডবেদটর পযাদকদট ষ্টবিদিাদনর নাম্বার 
বিখদ  বগদয় ষ্িখক প্রদ যকটা দুই বডবেদটর ষ্োিার অিংক যবে আগবপি কদর 
বিখদ  পাদর,  াহদি রাস্তার ষ্িাদক ন নাম্বার ষ্িখার ষ্ক্ষদিও ষ্স এটাই করদ  
পাদর। 

খুব  হদিা আহমে মুসা। ওয়ান বি ওয়ান মাদন ১৩১-এর প্রথম ষ্োিার 
অিংক আদগ-বপদি কদর বনদি ষ্োিার অিংক ‘১৩’-এর িেদি ‘৩১’ হদয় যায় এিিং 
ষ্সদক্ষদি রাস্তার নাম্বার োিঁিায় বি ওয়ান ওয়ান অথচাৎ ৩১১। আহমে মুসা বনবশ্চ  
হদিা এই বি ওয়ান ওয়ানই  ার টাদগচট নাম্বার। 

গাবি টাটচ বেি আহমে মুসা। িুটি গাবি। 
অদনকটা সামদন হদি নাম্বারবট। 
অদনকটা েিার পর রাস্তার পাদ র িাবির নাম্বাদরর বেদক  াকাি আহমে 

মুসা। প্রথদমই ষ্য িাবির নাম্বারবট ষ্োদখ পিি  া হদে, বি বেদরা ওয়ান। আর 
একটু এবগদয়ই ষ্পদয় ষ্গি বি ওয়ান ওয়ান। 

োিঁবিদয় পিি আহমে মুসার গাবি। 
োনািার কািঁদের ষ্ভ র বেদয়ই  াকাি আহমে মুসা িাবিটার বেদক। 
িাবিটা ওড পযাটাদনচর একটা ষ্গটিক্স। 
ষ্গট ষ্থদক ইদটর একটা রাস্তা বগদয় বমদ দি গাবিিারান্দায়। 
গাবিিারান্দা ষ্থদক ব ন ধ্াপ উঠদিই অধ্চেন্দ্রাকৃব  একটা িযাবন্ডিং িা 

িারান্দা। 
িারান্দার মাঝ িরাির িাবির ষ্ভ দর ষ্ঢাকার একটা েরো। 
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আহমে মুসা গাবি ষ্থদক নামি। োরবেকটা বনরি। সূযচ  খনও ওদঠবন। 
রাস্তায় গাবি েিা শুরু হদয়দি িদট, বকন্তু কবেৎ দু’একটা ষ্োদখ পিদি। 
েযাদকদটর পদকদটর বরভিভার এিিং মাথার ষ্পিদনর বরভিভাদরর 

 রীরটা একিার ে চ কদর আহমে মুসা উদঠ ষ্গি ষ্গদট। 
ষ্গট িক করা। ষ্গটমযান বনশ্চয় ঘুবমদয় আদি। 
িাউন্ডবর ওয়াি খুি উিঁেু নয়। িয় িদুটর ষ্িব  হদি না। 
োরবেকটা একিার ষ্েদখ বনদয় আহমে মুসা ষ্োদখর পিদক পািঁবেি 

েপদক ষ্ভ দর ঢুদক ষ্গি। 
ষ্গটিদক্স এদস আহমে মুসা ষ্েখি, ষ্গটিদক্সর েরো ষ্খািা। উিঁবক মারি 

ষ্ভ দর। ষ্েখি ষ্গটমযান একটা ষ্েয়াদর িদসই ষ্িদঘাদর ঘুমাদে। পাদ ই 
ষ্টবিদির উপর  ািা-োবি। 

আহমে মুসা  ািা-োবি বনদয় ষ্গটিক্স িক করি। োবিটা  ািাদ ই 
িাগাদনা অিিায় ষ্রদখ বেি। িাবির বেদক এদগাদিা আহমে মুসা। গাবিিারান্দা 
হদয় উদঠ ষ্গি িযাবন্ডিং-এ। 

েরোর সামদন মুহূদ চর েদন্য থমদক োিঁিাদিা আহমে মুসা।  ারপর 
ডান হাদ র মধ্যমা বেদয় ষ্োদরর সাদথ ব নিার নক করি ষ্স। 

বমবনট খাদনক পার হদয় ষ্গি। ষ্কান সািা ষ্নই। 
আিার নক করি আহমে মুসা আদগর ষ্েদয় আরও উচ্চ  দব্দ। 
ব ন পযচাদয় নয় িার নক করার পর েরো খুদি ষ্গি। 
েরো িািঁক হদি প্রথদমই ষ্েখা ষ্গি বরভিভাদরর নি। 
েরো আরও খুদি ষ্গদি ষ্েখা ষ্গি বরভিভার হদ  োিঁিাদনা ষ্িাকবটদক। 
ব বর -পিঁয়বি  িিদরর একেন মাসিমযান। ষ্মেহীন ঋেু  রীর। 

হািপযাদন্টর সাদথ বট- াটচ পরা। ষ্োদখর েৃবট সাদপর ম   ীক্ষ্ণ। ষ্গাটা মুখ 
বিরবক্তদ  ভরা। িিি  ীি কদণ্ঠ, ‘ষ্ক  ুবম? আমার ষ্গটমযান ষ্কাথায়?’ 

আহমে মুসা িুঝি ষ্কউ আসদি ষ্গটমযানই  াদক ডাদক। ডাকারও 
বনশ্চয় বনয়ম রদয়দি। িযব ক্রম ঘদটদি ষ্স বনয়দমর। সম্ভি ুঃ এই কারদণই 
বরভিভার বনদয়  ার আগমন। 
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‘আবম একেন মানুষ। নাম িিদি অিশ্যই বেনদিন না। আর আপনার 
ষ্গটমযান ঘুমুদে,  াদক  ািািন্ধ কদর এদসবি।’ আহমে মুসা িিি। 

ষ্িাকবটর বরভিভাদরর নি একটু উপদর উদঠ আহমে মুসার মাথাদক 
টাদগচট করি। িিি ষ্স ককচ  কদণ্ঠ, ‘ষ্য অপরাধ্ কদরি  ুবম,  াদ  আবম এখবন 
ষ্ ামার মাথা উবিদয় বেদ  পাবর।’ 

হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘গুবি আপবন এখন করদিন না। গুবি করার 
সময় আপনার পার হদয় ষ্গদি। শুরুদ ই  া কদরনবন। আসদি আপবন আমাদক 
োনদ  োন।’ 

আহমে মুসার বনমচি হাবস, বনভচয় ষ্োখ-মুখ ষ্েদখ ষ্িাকবট বিবি ই 
হদয়বিি। আর ষ্য বক্রবমনাি ষ্েহারা ষ্িাকবট ষ্েখদ  অভযস্ত, ষ্স রকম ষ্েহারা 
আহমে মুসার নয়। 

ষ্িাকবটর েৃবট একটু সহে হদিা। িিি, ‘আমার ষ্গটমযানদক িন্ধ কদরি 
ষ্কন?’ 

‘আবম আপনার সাদথ কথা িিদ  োই। আবম োই আর ষ্কউ  া না শুনুক। 
আর ষ্গটমযান  ার ঘুমাদনার  াবস্ত ষ্পদয়দি।’ আহমে মুসা িিি। 

ষ্িাকবটর ষ্োদখ বকিুটা বিিয়, বকিুটা বিরবক্ত। িিি, ‘মদন হদে, 
ষ্গটমযান ষ্যন ষ্ ামার?’ 

‘ষ্গটমযান আমার িা আপনার এ প্রে নয়, ষ্গটমযান যারই ষ্হাক ষ্স 
োবয়দে অিদহিা করদি ষ্কন?’ আহমে মুসা িিি। 

ষ্িাকবটর বরভিভাদরর নি বনদে ষ্নদম ষ্গি। িিি, ‘কী িিদ  োন 
িিুন।’ 

‘এভাদি েরোর দু’পাদ  দু’েন োিঁবিদয় ষ্কান কথা হয়?’ আহমে মুসা 
িিি। 

ষ্িাকবট  াকাি একিার আহমে মুসার বেদক। িিি, ‘কািদক সদি এ 
িাবিদ  উদঠবি। এখনও বকিুই ষ্গািগাি করা হয়বন। আসুন ষ্ভ দর।’ আহমে 
মুসা ষ্ভ দর ঢুকি। 
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ষ্ ািার ঘরটাই শুধ্ু ষ্ ািার ম  কদর ষ্গাি-গাি করা হদয়দি। একটা 
ষ্িড,  ার পাদ  িসিার েদন্য রদয়দি একটা ষ্সািা। 

ষ্িাকবট আহমে মুসাদক ষ্সািায় িসদ  িদি বনদে ষ্িদডর উপর িসি 
পা ঝুবিদয়। 

 ার হাদ   খনও বরভিভার। 
ষ্িাকবট িদসই িিি, ‘আপনার ষ্ া সািংঘাব ক দুুঃসাহস! বেন্তা-ভািনা না 

কদরই ঢুদক পদিদিন! আবম যবে গুবি কদর িস াম!’ 
‘পারদ ন না আপবন গুবি করদ ।  ার আদগই আমার গুবি আপনার 

কণ্ঠনাবির পা  বেদয় ঢুদক মাথার োিঁবে বেদয় ষ্ির হদয় ষ্য ।’ আহমে মুসা িিি। 
‘বকন্তু আপবন ষ্ া বরভিভার ষ্িরই কদরনবন।’ িিি ষ্িাকবট।  ার 

ষ্োদখ-মুদখ বিিয়। 
‘বরভিভার বিি আমার েযাদকদটর পদকদট। আমার ডান হাদ র  েচবন 

বিি বরভিভাদরর বরগাদর। আর বরভিভাদরর নি বিি আপনার থ ুবন ও গিার 
সবন্ধক্ষদণ। টাদগচট বঠক কদরই ষ্রদখবিিাম।’ িিি আহমে মুসা। এরপর 
েযাদকদটর ডান পদকট ষ্থদক বরভিভার সদম  ডান হা টা ষ্ির কদর ষ্েখাি 
আহমে মুসা। 

‘িুঝিাম।’ িিি ষ্িাকবট। 
থামি একটু। িিি আিার ষ্স, ‘হ্ািঁ িিুন, কী িিদ  োন।’ 
‘গ কাি ভযান এয়ারদপাদটচর বভবভআইবপ কার পাবকচিং-এ যারা দু’েন 

ষ্িাকদক ষ্িামার সাহাদযয উবিদয় বেদয়দি,  াদের সম্পদকচ োনদ  োই।’ িিি 
আহমে মুসা সরাসবর ষ্িাকবটর ষ্োদখর উপর ষ্োখ ষ্রদখ। 

েমদক উঠি ষ্িাকবট। েমকাদনা অিিাদক ষ্স ষ্গাপনও করি না। 
েমকাদনা অিিা বিি  ার মুহূদ চর েন্য।  ারপরই  ার ষ্োদখ িদুট উঠি 

আগুন।  দি ধ্ীদর ধ্ীদর বনদভ ষ্গি ষ্স আগুন। িিি ষ্স, ‘এ প্রে আমাদক ষ্কন 
করদিন?’ 

‘ষ্য দু’েন ষ্িামা বিদফারদণ মারা ষ্গদি,  াদেরই একেন আমাদের 
এটা োবনদয়দি।’ আহমে মুসা িিি। 
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‘িুঝিাম না আবম কথাটা!’ িিি ষ্িাকটা।  ার ষ্োদখ-মুদখ বিিয়। 
‘ ারা ষ্য গাবিদ  যান, ষ্য গাবি ষ্থদক ষ্িবরদয় যাওয়ার সময়  াদের ষ্েহ 

বিদফাবর  হয়, ষ্স গাবিদ  পাওয়া একটা বসগাদরদটর পযাদকট ষ্থদক আপনার 
এই বঠকানাটা পাওয়া ষ্গদি। বঠকানাটা গ কািই গাবি েিন্ত অিিাদ ই ষ্িখা 
হদয়দি।’ আহমে মুসা িিি। 

সিংদগ সিংদগ েিাি বেি না ষ্িাকটা।  ার বির েৃবট আহমে মুসার উপর 
বনিি। ষ্স ষ্যন আহমে মুসার কথার স যাস য যাটাই করদি। 

ইব মদধ্য আহমে মুসা পদকট ষ্থদক বসগাদরদটর পযাদকটবট ষ্ির কদর 
ষ্িখাটা ষ্িাকটার সামদন  ুদি ধ্রি। 

ষ্িখাটার উপর একিার ষ্োখ িুবিদয়ই ষ্িাকটা িিি, ‘আপবন ষ্ া 
বঠকানা ভুি কদরদিন। যাদিন ‘১৩১’ নাম্বাদর, এদসদিন ‘৩১১’ নাম্বার িাবিদ ।’ 

হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘ষ্িখক প্রকৃ  নাম্বাদরর প্রথম বডবেটাি 
ষ্োিাদক এখাদন উদল্ট বিদখদিন। ‘৩১’ ষ্ক ‘১৩’ িানাদনা হদয়দি।’ 

বিিদয় ষ্িদয় ষ্গি ষ্িাকটার মুখ। িিি, ‘ষ্িখক ষ্যটা বিদখদিন, ষ্সটাই 
বঠক হিার কথা। আপবন বক কদর িিদ  পাদরন, প্রথম বডবেটাি ষ্োিা ব বন 
উবল্টদয় বিদখদিন?’ 

একটু ষ্হদস উদঠই আহমে মুসা আিার বসগাদরদটর পযাদকদটর ষ্টবিদিান 
নাম্বারটা  ার সামদন  ুদি ধ্দর িিি, ‘ষ্েখুন, এখাদন ষ্টবিদিাদনর নাম্বারসহ 
ষ্মাট পািঁেবট ষ্োিার প্রদ যকবটর দুইবট কদর ষ্োিা আদগ-বপদি করা হদয়দি। 
িাবির নাম্বাদরর ষ্ক্ষদিও এটাই করা হদয়দি।’ 

বিিদয় হা হদয় ষ্গি ষ্িাকবটর মুখ। 
‘অসম্ভি িযাপার, বক কদর িুঝদিন বিষয়বট? এটা আমাদের বনেস্ব একটা 

রীব । এ পযচন্ত ষ্কউ এ ধ্ািঁধ্ািঁ ভাঙদ  পাদরবন।’ 
‘এ বিষয়টা থাক। আবম ভাঙদ  ষ্পদরবি এটাই স য। এখন আপবন েয়া 

কদর িিুন ষ্িাক দু’েনদক যারা খুন কদরদি ষ্িামার বিদফারণ ঘবটদয়,  ারা 
কারা?’ আহমে মুসা িিি। 
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‘বক কদর িুঝদিন ষ্য,  ারা এিিং আমরা এক?  াদের সন্ধান আমরা 
আপনাদক বক কদর ষ্েি?’ িিি ষ্িাকবট। 

‘বনদেদের ষ্িাকদক গাদয় ষ্িামা ষ্িিঁদধ্ বেদয় বরদমাট কদন্রাি বনদেদের 
হাদ  ষ্রদখ ষ্কউ কখদনা বম দন পাঠায় না। এটা বিশ্বাসঘা ক া।’ আহমে মুসা 
িিি। 

‘ষ্কন, আেকাি অদনক সুইসাইড ষ্স্কায়াড পাঠাদনা হয় ষ্েখা যাদে। 
 ারা বক  াদের বনদেদের ষ্িাক নয়?’ িিি ষ্িাকবট। 

‘সুইসাইড ষ্স্কায়াদডর ষ্িাকরা মবটদভদটড হওয়ার পর ষ্স্বোয় সুইসাইড 
ষ্স্কায়াদড যায় এিিং এক বিদ ষ মুহূদ চ ষ্স্বোয় ষ্িামার বিদফারণ ঘবটদয় মৃ যুিরণ 
কদর।  াদের ষ্িামার বরদমাট কদন্রাি িাইদরর কারও হাদ  থাদক না। বনদের 
ষ্িাক িদিই ষ্িামা িাটাদনা, না িাটাদনার এখব য়ার  াদের হাদ ই রাখা হয়।’ 
আহমে মুসা িিি। 

ষ্িাকবটর ষ্োখ-মুদখ এিার প্রব দ াদধ্র আগুন। িিি ষ্স, ‘আপবন বঠক 
িদিদিন,  ারা আমাদের সাদথ বিশ্বাসঘা ক া কদরদি। বকন্তু িিুন ষ্ া আপবন 
ষ্ক? আপবন এসি ষ্কন োনদ  োদেন?’ 

‘আবম ষ্যই হই না ষ্কন, আবম পুবিদ র ষ্িাক নই। আবম ষ্গাদয়ন্দা বিভাগ 
বকিংিা ষ্সনািাহীবনর ষ্িাকও নই। আবম মানুষদক সাহাযয কবর। এটা আমার একটা 
ি ।  ারা ষ্যমন আপনাদের দু’েন ষ্িাকদক হ যা করদি, ষ্ মবন  াদের কারদণ 
আমার এক ষ্িান গা কাি মারা ষ্গদি। আবম োই  াদের  াবস্ত ষ্হাক।’ আহমে 
মুসা িিি। 

‘বকন্তু  ারা আমাদের ব কার। আমরাই  াদের  াবস্তর িযিিা করি। 
আপনার এ িযপাদর মাথা না ঘামাদিও েিদি।’ িিি ষ্িাকবট। 

 াই যবে হদ া,  াহদি কট কদর আস াম না। আপনারা ওদের উপর 
প্রব দ াধ্ ষ্নয়ার ষ্েটা কদরদিন, এটা আমরা োনদ  পার াম। আর আপনাদের 
একার পদক্ষ ওদের উৎখা  করা সম্ভি নয়। কদয়কেন ষ্িাক মারদি ওরা ষ্ ষ 
হদয় যাদি না।’ িিি আহমে মুসা। 
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‘বকন্তু ওদের ষ্কান সুবনবেচট বঠকানা আমাদের োনা ষ্নই। ওদের কদয়ক 
িযবক্তর সাদথ মাি আমরা পবরবে ।’ ষ্িাকবট িিি। 

‘ওদের সাদথ ষ্েখা সাক্ষা , ষ্যাগাদযাগ বকভাদি হদ া?’ িিি আহমে 
মুসা। 

‘ওরা ষ্কান সময় ওদের বঠকানা বনদয় যায়বন, বকিংিা বঠকানা ষ্েয়বন। নানা 
োয়গায় ওদের সাদথ ষ্েখা হদ া, বি ষ কদর মাউন্ট আরারাদ র েবক্ষণ-পবশ্চম 
ঢাদির টুযবরট কযাম্প নাম্বার ওয়াদন পযচটদনর ষ্য ষ্রটুদরন্ট রদয়দি, ষ্সখাদনই 
ওদের সাদথ ষ্িব  ষ্েখা হদ া।’ িিি ষ্িাকবট। 

‘ওদের বেনদ ন বকভাদি?’ বেোসা আহমে মুসার। 
‘ওরা ষ্মািাইদি ষ্যাগাদযাগ কর ।’ িিি ষ্িাকবট। 
‘ওদের ষ্কান ষ্মািাইি নাম্বার আদি?’ আহমে মুসা িিি। 
‘ওরাই ষ্মািাইদি ষ্যাগাদযাগ কর ।  ারা  াদের ষ্মািাইি নাম্বার 

কখনও ষ্েয় না। আমাদের একটা ষ্মািাইি নাম্বার ওদের কাদি বিি। ও নাম্বাদরই 
ওরা ষ্যাগাদযাগ কর । ওদের নাম্বার ষ্মািাইি বডসদেদ  থাদক না।’ িিি 
ষ্িাকবট। ‘ভীষণ োিাক ওরা। সি কাদে সি িযাপাদরই বনদেদের ধ্রা-দিািঁয়ার 
িাইদর রাদখ ওরা। এ পযচন্ত ওদের বঠকানাই পাওয়া যায়বন, ষ্কান ষ্ন ার পবরেয়ও 
োনা যায়বন। এইমাি আপবন িিদিন, আপনারাও প্রব দ াধ্ বনদ  োন বকন্তু 
ষ্েখবি, আপনারাও ওদের সম্পদকচ বকিুই োদনন না।’ 

‘আে োবন না, কাি োনদ  পারি। অসম্ভি নয় োনা। ওদের ষ্ া িক্ষয 
মাউন্ট আরারাদ র স্বণচভাণ্ডার িুট করা এিিং পূিচ আনাদ াবিয়া অঞ্চদির 
প্র াসনদক কব্জা করা। সু রািং  ারা কাে করদি, ওদের খুিঁদে পাওয়া কবঠন নয়।’ 
িিি ষ্িাকবট। 

‘মাউন্ট আরারাদ র স্বণচভাণ্ডার িুদটর কথা িুঝিাম। ওদের বিশ্বাস 
হযর  নুহ (আুঃ)-এর বকবস্তদ  ষ্য স্বণচভাণ্ডার উদঠবিি,  া এখন মাউন্ট 
আরারাদ র একটা গুহায় িুকাদনা আদি। ষ্সটা হা  করার ষ্গাপন  ৎপর া 
েিদ ই পাদর। বকন্তু পূিচ আনাদ াবিয়ার প্র াসনদক  ারা কব্জা করদি ষ্কন?’ 
বেোসা আহমে মুসার। 
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‘ষ্সটা আবম োবন না স্যার। ওদের অস্ত্রপাব , অথচ ও ষ্যাগাদযাগ ষ্েদখ 
মদন হয় ষ্েদ র িাইদরর সাদথও ওদের ষ্যাগাদযাগ আদি। অিশ্য এটা আমার 
ধ্ারণা।’ ষ্িাকবট িিি। 

‘আপনাদেরও ষ্যাগাদযাগ িাইদরর সাদথ আদি। আপনাদের ষ্িাকরা বহব্রু 
ভাষা ব খি বক কদর?’ বেোসা আহমে মুসার। 

ষ্িাকবট বকিুক্ষণ েুপ কদর থাকি।  ারপর িিি, ‘আমাদের সিংগঠনটা 
আন্তেচাব ক। ষ্সই কারদণই গুরুেপূণচ ভাষাগুদিা আমাদের ব খদ  হয়। বহব্রু 
একটাআ গুরুেপূণচ ভাষা, অন্তুঃ  আন্ডার ওয়াদডচর েদন্য।  দি আমাদের সম্পকচ 
টাকার সাদথ। ষ্কান ষ্েদ র রােনীব র সাদথ আমাদের ষ্কান ষ্যাগ ষ্নই।’ 

‘টাকার বিবনমদয় আমাদেরদকও সাহাযয করুন  াহদি।’ িিি আহমে 
মুসা। 

‘ ী সাহাযয?’ বেোসা ষ্িাকবটর। 
‘ওরা পূিচ আনাদ াবিয়ার প্র াসনদক কব্জায় আনদ  োদে ষ্কন?  াদের 

িক্ষয কী? এসি  থয আমাদের সিংগ্রহ কদর বেন। শুধ্ুই খুদনর কাে কদরন, নাবক 
সি বকিু? বকন্তু সিখাদনই ষ্ া রােনীব  আদি। ওরা রােবনব ক উদদ্দশ্য েবর াথচ 
করার েদন্যই আমাদক খুন করদ  আপনাদের বনদয়াগ কদরবিি। আবম ষ্িিঁদে ষ্গবি, 
বকন্তু আদরকবট ষ্মদয় েীিন বেদয়দি আমাদক িািঁোদনার েদন্য।’ আহমে মুসা 
িিি। 

‘আমরা আদগ োনদি আপনাদক খুন করার এই কােটা অিশ্যই বন াম 
না।’ ষ্িাকবট িিি। 

‘আপবন ষ্য ষ্েদ র মানুষ, ষ্স ষ্েদ র রােবনব ক স্বাথচ আপবন ষ্েখদিন 
না?’ িিি আহমে মুসা। 

‘ষ্ে  আমার স্বাথচ ষ্েদখবন। আবম িাদর-িাদর ঘুদর ষ্িবিদয়বি, োকুরী পাই 
বন।  ারপর বিোরক অদন্যর োয় আমার ঘাদি োবপদয় আমাদক ষ্েদি পাবঠদয়দি। 
িাধ্য হদয়ই বকিার গ্রুদপ নাম বিবখদয়বি।’ ষ্িাকবট িিি। 
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‘বিোরক ষ্যমন অদন্যর োয় আপনার ঘাদি োবপদয় আপনাদক ষ্েদি 
পাবঠদয়দি এিিং যারা আপনাদক োকুরী ষ্েয়বন এমন বকিু ষ্িাদকর োয় আপবনও 
ষ্ া অন্যায়ভাদি অদন্যর ঘাদি োপাদ  পাদরন না।’ আহমে মুসা িিি। 

‘আপনার কথা বঠক। বকন্তু একেন বিোরক অন্যায়দক ন্যায় িদি রায় 
বেদয়দি,  াই আবমও এটাই ন্যায় বহদসদি গ্রহণ কদরবি।’ 

িদি একটু থামি ষ্িাকবট। একটু ষ্ভদি িিি, ‘ দি প্রদয়ােন হদি আবম 
আপনাদক সাহাযয করদিা।’ 

‘আমাদক ষ্কন, ষ্ে দক সাহাযয করদিন না?’ আহমে মুসার বেোসা। 
‘কারণ, আপনাদক আমার ভাদিা ষ্িদগদি। িন্দুকধ্ারী কাউদক আবম 

কখদনা এমন সুন্দর িযিহার করদ  ষ্েবখবন।’ িিি ষ্িাকবট। 
‘ধ্ন্যিাে। কী সাহাযয করদিন, বকভাদি সাহাযয করদিন?’ বেোসা 

আহমে মুসার। 
‘ষ্সটা আবম বঠক করি। আমার দুই কবিদগর মমচাবন্তক হ যাকাদণ্ডর 

প্রব দ াধ্ আপবন বনদ  পারদিও আবম খুব  হদিা।  দি  ার আদগই আবম ষ্েটা 
করদিা  াদক দুবনয়া ষ্থদক সবরদয় বেদ ।’ 

‘ধ্ন্যিাে,  াদ  আমাদেরও িাভ হদি।’ 
িদি একটু ষ্থদমই আহমে মুসা আিার িিি, ‘ াহদি এখন ষ্ া কথা 

আর ষ্নই। সাহাদযযর প্রব শ্রুব র েদন্য ধ্ন্যিাে। আিার কদর ষ্েখা হদি?’ 
‘আবম নামায পবি না। বকন্তু আবম অেৃটিােী। ভাগয যখন আমাদের 

আিার ষ্েখা করাদি,  খন ষ্েখা হদি।’ িিি ষ্িাকবট। 
বিমষচ া ষ্নদম এি আহমে মুসার ষ্োদখ-মুদখ। িিি, ‘ষ্ে  না হয় ষ্োষ 

কদরদি, বকন্তু আল্লাহ্’র আদে  মানদিন না ষ্কন?’ 
‘আল্লাহ্ আমাদক বকিার িাবনদয়দিন, আবম ষ্ া বকিার হদ  োইবন। আর 

বকিার হওয়ার পর আর নামায পিার সুদযাগ থাদক না।’ ষ্িাকবট িিি। 
হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘আল্লাহ্ আপনাদক বকিার িানাদিন ষ্কন? 

োকুরী না ষ্পদয় বিনা অপরাদধ্ অন্যায়ভাদি বিোরক আপনাদক ষ্েদি পাঠাদনার 
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িদি আপবন ষ্য সিংকদট পদিবিদিন, ষ্স সিংকদটর সুদযাগ বনদয়  য় ান আপনাদক 
বকিার িাবনদয়দি।’ আহমে মুসা িিি। 

‘সিংকট ষ্থদক আল্লাহ আমাদক িািঁোনবন ষ্কন?’ িিি ষ্িাকবট। 
‘আপনার মদধ্য দধ্দযচযর অভাি,  াই। ষ্স কারদণই সিংকট আপনাদক কািু 

কদর ষ্িদিবিি এিিং  ার িদি  য় াদনর েদন্য পথ উন্মুক্ত হদয় বগদয়বিি। 
আল্লাহ্ কুরআন  রীদি িদিদিন, ‘কদটর পাদ ই কদটর উপ ম থাদক।’ আল্লাহ্’র 
এই ওয়াোর উপর বিশ্বাস কদর দধ্যচয ধ্ারদি কদটর উপ ম েীিন্ত রূপ বনদয় 
মানুদষর সামদন আদস। আপবন উপ মদক কাদি আসার ষ্স সুদযাগ ষ্েনবন।’ 
আহমে মুসা িিি। 

‘সি কদটরই উপ ম হয় দধ্যচয ধ্রদি?’ িিি ষ্িাকবট। 
‘বিশ্ব েরােদরর মাবিক ও স্রটা আল্লাহ্ িদিদিন, কদটর সাদথই উপ ম। 

 াই কদটর মদধ্য ষ্ ষ পযচন্ত দধ্যচয ধ্রদ  পারদি উপ ম আসাটাই স্বাভাবিক।  দি 
‘স্বাভাবিক’  দব্দর বিপরীদ  ‘অ-স্বাভাবিক’ িা ‘িযব ক্রম’  ব্দ যখন রদয়দি, 
 খন িযব ক্রমী বিষয় বহদসদি কদটর উপ ম কখনও ষ্কান ষ্ক্ষদি নাও আসদ  
পাদর। বকন্তু এটা ধ্রার বিষয় অিশ্যই নয়।’ আহমে মুসা িিি। 

‘ধ্ন্যিাে আপনাদক। বিষয়টাদক এমনভাদি ষ্েখার সুদযাগ হয়বন, 
সামথচযও ষ্িাধ্ হয় বিি না। বকন্তু যা ঘটার, যা হিার,  া ষ্ া ঘদটই ষ্গদি। এখন 
এই সি আদিােনার ষ্কান অথচ ষ্নই।’ িিি ষ্িাকবট। 

‘অথচ অিশ্যই আদি। বকিার হওয়াই ষ্ ষ কথা নয়, বকিার হওয়া কাদরা 
ষ্ ষ পবরেয়ও নয়। বকিার হওয়ার পর নামায পিার সুদযাগ ষ্নই, একথা বঠক। 
 দি নামায সি পাদপর কাদিা োগ মুদি ষ্িিদ  পাদর। পাদপর েীিন ষ্থদক 
বিদর আসার  ওিা মানুদষর পাদপর ষ্ক্ল বক্লট েীিনদক পবিি কদর  ুিদ  
পাদর।’ 

আ ার একটা োপা ঔজ্জ্বিয িদুট উঠি ষ্িাকবটর ষ্োদখ-মুদখ। িিি, 
‘ধ্ন্যিাে। আপবন খুি ভাদিা ষ্িাক। ভাদিা ষ্িাকরা মানুদষর মদন হ া ার িেদি 
আ ার উজ্জীিন ঘটায়। এমন ভাদিা ষ্িাকদের অবিশ্বাস করা েদি না। বঠক আদি 
আিার ষ্েখা হদি।’ িিি ষ্িাকবট। 
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আহমে মুসা উদঠ োিঁিাদ  োিঁিাদ  িিি, ‘আপনার নাম বেদেস করা 
বক বঠক হদি?’ 

এ ক্ষদণ হাসি ষ্িাকটা। িিি, ‘আপবন আইনেীিী হদি ষ্িাধ্ হয় ষ্িব  
ভাদিা করদ ন। আপবন ষ্কমন িন্দুক োিান োবন না। বকন্তু কথা আপনার োরুন 
িক্ষদভবে। যাক, আমার নাম ষ্মন্দাবরস মাবিক। ডিি এম। আপনার নাম বকন্তু 
আবম বেদেস করিাম না।’ 

‘যাদক হ যার েদন্য আপনাদের দু’েন ষ্িাকদক বনদয়াগ করা হদয়বিি, 
আবম ষ্সই আিু আহমে।’ িিি আহমে মুসা। 

‘ধ্ন্যিাে, আিার ষ্েখা হদি।’ িদি হ্ান্ডদ দকর েদন্য হা  িাবিদয় বেি 
ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘আস্-সািামু আিাইকুম।’ িদি ষ্িাকবটর সাদথ হ্ান্ডদ ক করি 
আহমে মুসা। 

‘আবস।’ িদি আহমে মুসা ঘর ষ্থদক ষ্িরুিার েদন্য পা িািাি। 
সাদথ সাদথ হািঁটদ  িাগি ষ্মন্দাবরস মাবিকও। 
ষ্মন্দাবরস মাবিক গাবি পযচন্ত এদস আহমে মুসাদক বিোয় োনাি। 
 
 
 
মাউন্ট আরারাদ র ষ্গািায় টুবরট ষ্িেকযাম্প নাম্বার ওয়াদন পযচটন 

ষ্রটুদরদন্ট আহমে মুসা িদস কবির কাদপ েুমুক বেদে আর ষ্োখ দু’বট বনিি 
ষ্রদখদি পাদ ই ষ্মদি রাখা পবিকায়। 

বকন্তু পবিকার এক িণচও ষ্স পিদি না। মদন  ার বভন্নরকম বেন্তার ঝি। 
ভযান-এর পুবি  প্রধ্ান বডবেবপ মাবহর হারুন গ  কদয়কবেন ষ্থদক ষ্গাটা 

পূিচ আনাদ াবিয়া অঞ্চদির বরদপাটচ ষ্গাদয়ন্দাদের মাধ্যদম  ার কাদি পাঠাদে। 
এই িযিিা করা হদয়দি আিংকারার প্রধ্ানমেীর েি র ষ্থদক। 

ষ্গাদয়ন্দা বরদপাদটচ অস্বাভাবিক বকিু ষ্েখদি না আহমে মুসা। 
উবিওয়ািাদের সুপাবরদ   াদের ি িংিে বহসাদি ইেবের প্রদে  ও আদ -
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পাদ র বকিু অঞ্চদি ষ্যসি ষ্সনা অবিসার বনদয়াগ ষ্পদয়বিি  ার  ৎপর ার 
বরদপাটচও আসবিি আহমে মুসার কাদি।  াদের  ৎপর ায় অস্বাভাবিক বকিু 
ষ্নই।  দি সি িযপাদরই একটু ষ্িব  স কচ মদন হয়। 

 াদের েিাদিরায় েী-দনসটা আদগর ম  ষ্নই। অন্যবেদক ষ্গাদয়ন্দারা 
িি ষ্কান অস্বাভাবিক  ৎপর ার খির বেদ  না পারদিও বরদপাটচ ষ্থদক োনা 
যাদে মাউন্ট আরারাদ র ষ্সসি কযাম্পগুদিাদ  বভবেটদরর সিংখযা ষ্িদিদি। আর 
ষ্গাটা ইেবের ও সবন্নবহ  অঞ্চদি হঠাৎ কদরই ষ্িবরওয়ািা, ষ্হাম সাবভচস 
ষ্কাম্পানীর ষ্িাকেন ও খ্রীটান ধ্মচগুরুদের আনা-দগানা ষ্িদিদি। ষ্গাদয়ন্দাদের 
বরদপাটচ অনুসাদর আনা-দগানার বেদকাদয়বন্স আদগর  ুিনায় ব নগুণ ষ্িদিদি। 
এসি  থয ষ্থদক আহমে মুসার মদন হদে এগুদিা সিই গণসিংদযাদগর ষ্কৌ ি। 
ষ্কন এই গণসিংদযাগ,  ার েিাি আহমে মুসার কাদি ষ্নই।  দি এটা বনবশ্চ  ষ্য, 
বকিু একটা ঘটদ  যাদে এিিং ষ্সটা িি বকিু। ষ্মন্দাবরস মাবিক িদিদি, ওরা এ 
অঞ্চিটা গ্রাস করদ  োয়। বকন্তু ষ্সটা বকভাদি? ষ্কান একটা গ্রুপ বক এট পাদর! 

এসি বেন্তা আেন্ন কদর ষ্িদিবিি আহমে মুসাদক। ষ্ ষ বেদক কবি 
ষ্খদ  ভুদি ষ্গদি ষ্স। 

বকন্তু  ার আেন্ন ভাি বিন্ন হদয় ষ্গি পাদ র ষ্টবিদির দু’বট ষ্েয়ার টানার 
ককচ   দব্দ। 

আহমে মুসা  াবকদয় ষ্েখি, দু’েন যুিক এদস িদসদি পাদ র ষ্টবিদি। 
দু’েদনর ষ্েহারাই অদ্ভু  প্রকৃব র।  াদের ষ্োদখ-মুদখ অপরাদধ্র বেি। পরদনও 
 াদের কাদিা বেন্স ও কাদিা ষ্গবঞ্জ। 

ষ্টবিদি িদসই ভেকা ও কািাি-রুবটর অডচার বেি। কদয়ক মুহূদ চর 
মদধ্যই ভেকা, কািাি-রুবট বনদয় িযস্ত হদয় পিি এিিং কথার িিুঝুবর িুটি  াদের 
মুদখ। 

একেন িিি, ‘ষ্খদয় নাও, ষ্খদয় নাও আমাদের দুুঃদখর বেন ষ্ ষ। 
অদঢি টাকা নয়, অদঢি ষ্সানা আসদি আমাদের ঘদর।’ 
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আহমে মুসা সব যই পবিকা পিা শুরু কদরবিি। বকন্তু ষ্িাকবটর এই 
কথাগুদিা কাদন ষ্যদ ই  ার কান খািা হদয় উঠি। অদঢি ষ্সানা? ষ্কাদেদক? 
রহদস্যর গন্ধ ষ্পি আহমে মুসা। আদরক কাপ কবির অডচার বেি ষ্স। 

পাদ র ষ্টবিদির প্রথম ষ্িাকবটর খাওয়া ষ্ ষ হদ ই বি ীয় ষ্িাকবট িদি 
উঠি, ‘পূবণচমার ষ্সই রা টা ক  েূদর, কয়বেন িাবক? ষ্সবেন মাউন্ট আরারাদ র 
ষ্সই ষ্গাপন গুহার িহু   াব্দীর ষ্গাপন মুখটা খুদি যাদি। ষ্িবরদয় আসদি স্বদণচর 
ভাণ্ডার। ভািদ  অিশ্যই অিাক িাগদি। আসদি ষ্ া েুদনর ষ্সই পূবণচমার রা ? 
পাওয়া যাদি ষ্ া ষ্সই গুহা? আদি ষ্ া ষ্সখাদন ষ্সই স্বণচভাণ্ডার? িি িাোর িি।’ 

‘এসি িাি ু বেন্তা িাে োও। এিার ষ্কান ভুি হয়বন। আবম বম. ভারোর 
িুরাদগর কাদি বিস্তাবর  শুদনবি। খ্রীটপূিচ ৫  িির আদগর বমহরান মাবসদসর 
আিঁকা মাউন্ট আরারাদ র ষ্সই মানবেি এখন আমাদের হাদ । আেদকর ম  ষ্সই 
সমদয়র এক ভীষণ    েুদন, যখন মাউন্ট আরারাদ র হাোর বিট পযচন্ত িরি 
গদি বগদয় নুদহর বকবস্ত ও সি গুহার ষ্গাটা অিয়ি নগ্ন হদয় পদিবিি। ষ্সই সময় 
আিঁকা মাবসদসর মানবেিবট। ষ্সই মানবেি সামদন ষ্রদখ অ যাধ্ুবনক এযাবন্ট আইস 
কযাদমরা বেদয় ষ্ ািা িবি ষ্থদক বনখুিঁ ভাদি স্বণচভাণ্ডাদরর গ চবট বেবি  করা 
হদয়দি। আর ‘ষ্গাড ষ্সনদসবটভ বিম রান্সবমটার’ ষ্থদক ‘ষ্র’ ষ্িদি বনবশ্চ  হওয়া 
ষ্গদি ষ্য, অদঢি স্বদণচর ভাণ্ডার ষ্সখাদন রদয়দি।’ িিি প্রথম ষ্িাকবট। 

বি ীয় ষ্িাকবট  ার হাদ র মদের গ্লাস ষ্টবিদি ষ্রদখ হা  িাবিদয় প্রথম 
ষ্িাকবটর সাদথ হ্ান্ডদ ক কদর িিি, ‘ষ্সাদরন, ষ্ াদক ধ্ন্যিাে। এ  িি একটা 
খির  ুই বেদ  পারবি ষ্সেন্য আমার ভাগ ষ্থদক একটা অিং  স্বণচ ষ্ াদক ষ্িব  
ষ্েি। বকন্তু আমরা বনরাপদে কােটা করদ  পারদিা ষ্ া?  ািার আবমচ ষ্িটারা ষ্ া 
সারাক্ষণ ষ্োখ ষ্রদখদি পাহািটার উপর।’ 

ষ্সাদরন ষ্িাকটা  ার হাদ র আধ্া গ্লাস ভেকা ষ্গাটাটাই গিায় ষ্ঢদি 
বেদয় গ্লাসটা স দব্দ ষ্টবিদি ষ্রদখ িিি, ‘আদর, এসি বনদয় ভাবিস না। সি িযিিা 
পাকা-দপাক্ত হদয়দি। আমরা যখন কাে করি,  খন আবমচ স্বয়িং আমাদের 
পাহারায় থাকদি, আমাদের সাহাযয করদি।’ 
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‘িিুমুনটা আসদ  আর কয়বেন িাব , ষ্সাদরন? োিঁদের কয়  াবরখ আে? 
 ািা বেন ষ্ া যাদে না।’ িিি আদরক নাদমর বি ীয় ষ্িাকটা। 

‘িিুমুন ষ্যবেন আসার ষ্সবেনই আসদি।  ািা আিার োিঁদের সহে 
বহসািটা ভুদি ষ্গি।’ িিি ষ্সাদরন। 

‘ ািা, দুবনয়া ষ্ভািার অিিা এখন, বেদনর বহসাি েূদর থাক।’ আদরক 
নাদমর ষ্িাকটা িিি। 

‘দুবনয়া ভুদি ষ্গদিও সুন্দরী পাটচনারদক ভুবিস না।’ িিি ষ্সাদরন। 
আরও একটা অিীি কথা িিি। 
ওদের আদিােনা অোিয অিীি ার বেদক টানচ বনি। 
আহমে মুসার মুখ  খন অপার খুব দ া উজ্জ্বি। উবিওয়ািাদের 

দু’েদনর সাক্ষা ই শুধ্ু নয়, ওদের একটা িি ষ্প্রাগ্রাদমরও সন্ধান পাওয়া ষ্গি 
এদের মাধ্যদম। আহমে মুসা বসিান্ত বনি, ওদের িদিা করদ  হদি। োনদ  হদি 
ওদের বঠকানা। 

এক সময় ওরা উঠি। ষ্িবরদয় ষ্গি ওরা ষ্রটুদরন্ট ষ্থদক। 
আহমে মুসাও উঠি।  
ওরা ষ্িবরদয় ষ্িবরদয় যািার পর আহমে মুসাও ষ্িরুি ষ্রটুদরন্ট ষ্থদক। 
ষ্রটুদরন্ট ষ্থদক ষ্িবরদয়ই আহমে মুসা ষ্েখি, ওরা দু’েন একটা িাি 

গাবিদ  উঠদি। 
ওদের গাবি টাটচ বনি। ষ্রটুদরদন্টর কারপাকচ-িনবট অব ক্রম কদর 

গাবিটা রাস্তার বেদক এদগাদিা। 
আহমে মুসার গাবিবটও টাটচ বনদয় িুটি গাবিটার ষ্পিদন। 
ষ্রটুদরদন্টর িাইদরর ষ্গদটর ষ্গটমযান আহমে মুসার গাবির বেদক 

 াবকদয় বিি। আহমে মুসার গাবিটা যখন ষ্গট অব ক্রম করবিি,  খন ষ্গটমযান 
 ীক্ষ্ণ েৃবটদ  ষ্েখবিি আহমে মুসাদক। আহমে মুসার েৃবট ষ্য সামদনর ষ্মাদি 
একটা রাস্তার িািঁদক আিাি হদ  থাকা িাি গাবিটার বেদক বনিি বিি, ষ্সটাও 
ষ্গটমযান  ার দু’ষ্োখ খুদি ষ্েখার ও িুঝার ষ্েটা করদি। 



বিপদে আনাদ াবিয়া  94 

 

আহমে মুসার গাবি সামদনর রাস্তার ষ্মাদি িাি গাবিটার পথ ধ্দর 
ষ্োদখর আিাদি েদি যািার আগ পযচন্ত ষ্গটমযান ষ্সবেদক  াবকদয়বিি। 

ষ্গটমযাদনর এই িািব  আগ্রদহর কারণ বক,  া আহমে মুসার োনার 
সুদযাগ হদিা না। আহমে মুসার নের ষ্স সময় িাি গাবি বনদয় িযস্ত না থাকদি 
ষ্গটমযাদনর সন্ধানী ষ্োদখর েৃবট  ার ষ্োখ এিা  না। 

আহমে মুসার িক্ষয িাি গাবির ঐ দুই যুিকদক অনুসরণ কদর ওদের 
বঠকানা ষ্েদন ষ্নয়া।  াই আহমে মুসা  ার গাবির েীি িাি গাবিটার সমান 
ষ্রদখ সমান েূরদে ষ্থদক ওদের অনুসরণ কদর েিদি। অিশ্য মাদঝ মাদঝ গাবির 
গব র হ্রাস-িৃবি ঘটাদে। িাি গাবি েিবিি মাউন্ট আরারাদ র উত্তদর পাহাি 
ষ্পবরদয়। গাবি এবগদয় েিদি এিঁদক-দিিঁদক সামদনর বেদক। মাদঝ মাদঝই সামদনর 
িাি গাবিটা হাবরদয় যাদে পাহাদির আিাদি। আহমে মুসাদক  াই সামদনর িাি 
গাবিটাদক অদনক ষ্িব  কাি ষ্থদক অনুসরণ করদ  হদে।  দি পদথর পািচ য 
অিিা সামদনই ষ্ ষ হদয় যাদে। আধ্া মাইদির মদধ্য একটা ষ্মাি পাওয়া যাদি। 
পাহাদির পদরই এই ষ্মািটা। এটা ষ্রাড েিং নও। েবক্ষদণর ভযান, েবক্ষণ-
পবশ্চদমর আবগ্র, উত্তর-পবশ্চদমর কারস এিিং উত্তদরর ইেবের অঞ্চি ষ্থদক আসা 
রাস্তা। সি এখাদন এদস বমদ দি। আর অবরয়াস অঞ্চি ষ্থদক আসা রাস্তা। সি 
এখাদন এদস বমদ দি। আর অবরয়াস অঞ্চি ষ্থদক ষ্য রাস্তা এখাদন এদস বমদ দি, 
ষ্স রাস্তা বেদয় ষ্ া আহমে মুসারাই যাদে। একটা বিষয় ষ্ভদি আহমে মুসা খুব  
হদিা ষ্য, িাি গাবিটা যবে  ার গাবিদক ষ্খয়াি কদরও থাদক, পািচ য পদথ 
ষ্ঢাকার পর  ার গাবির কথা িাি গাবিটা ভুদি যািার কথা। এটাই যবে হয় 
 াহদি ষ্রাড েিং দনর পর িাি গাবিটাদক িদিা করা অদনকখাবন সহে হদি। 
আর যবে  ার গাবিটাদক িাি গাবি মদন ষ্রদখ থাদক,  াহদি েিং দনর পর 
সমভূবমর রাস্তায় িাি গাবিদক অনুসরণ করা কবঠন হদয় োিঁিাদি। 

আহমে মুসার গাবি ষ্ ষ পাহািটার ষ্ ষ প্রাদন্ত এদস ষ্পৌিঁদি ষ্গদি। বমবনট 
খাদনদকর মদধ্যই ষ্িবরদয় যাদি পাহাদির িায়া ষ্থদক। 

সামদনই ষ্মাি। মাি দু’ -আিাই’  গে েূদর। 
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আহমে মুসা ষ্েখি িাি গাবিটা ষ্রাড েিং নটা ষ্পবরদয় কারসমুখী 
রাস্তায় ঢুদক ষ্গি। 

আহমে মুসার গাবি ষ্রাড েিং দন প্রদি  করদ  যাদে। এ সময় আহমে 
মুসা ষ্েখি িাদম ‘ভযান’-এর বেক ষ্থদক এিিং ডাদন ইেবের বেক ষ্থদক দুদটা 
গাবি  ীি গব দ  িুদট আসদি ষ্রাড েিং দনর বেদক। 

ষ্রাড েিং দন প্রদি  কদরদি আহমে মুসার গাবি।  ার সামদন পিদ ই 
ষ্েখদ  ষ্পি কারদসর রাস্তায় প্রদি  কদর ষ্সই িাি গাবিটা এযািাউট টানচ কদর 
এবেদক বিদর আসদ  শুরু কদরদি। 

েমদক উঠি আহমে মুসা। আঘাদ  ঘুমভাঙা িাদঘর ম  ষ্গাটা োয় ুেী 
এ সাদথ ষ্েদগ উঠি। আহমে মুসার মুখ ষ্থদক আপনাদ ই অফুদট ষ্িবরদয় এি, 
‘ওরা আমাদক রযাদপ ষ্িদিদি।’ ষ্পিদন গাবির  ব্দ ষ্পি আহমে মুসা।  াবকদয় 
ষ্েখি, আদরকটা মাইদক্রা ষ্পিন বেক ষ্থদক িুদট আসদি। ওদের রযাপটা এিার 
সম্পুণচ হদিা। 

একটু ভািি আহমে মুসা। বিবি  হদিা ষ্স, এই আদয়ােন ওরা কখন 
করি, বকভাদি করি? হঠাৎ আহমে মুসার মদন পিি, মাউন্ট আরারাদ র 
ষ্রটুদরন্ট ষ্থদক ষ্িরুিার েদন্য যখন ষ্গদট প্রদি  করদ  যাবেি,  খন  ার 
বেদক ষ্েদয় থাকা ষ্গটমযাদনর েৃবট অস্ববস্তকর ষ্িদগবিি।  ার হাদ  একটা 
ষ্মািাইিও বিি। বকন্তু আহমে মুসার ষ্োখ িাি গাবিটার ষ্পিদন বিি িদি 
ষ্গটমযানদক বনদয় বেন্তা করার ষ্স সময় পায়বন। 

ষ্রাড েিং দনর সাদকচদি প্রদি  কদর ডান িা িাম ষ্কান বেদক টানচ না 
বনদয় গাবির ষ্িক কদসদি আহমে মুসা।  ার গাবির সামদন সাদকচদির দুই িটু 
উিঁেু আইিযান্ড। 

রযাপ ষ্থদক ষ্ির হওয়া িা ষ্মাকাবিিা করার নানান ষ্কৌ ি মাথায় 
ঘুরপাক খাদে আহমে মুসার। 

ডান িা িাম বেদকর মাইদক্রাদক ওভারদটক কদর ডান িা িাদমর রাস্তায় 
যািার ষ্স ষ্েটা করদ  পাদর। বকন্তু ষ্স ষ্ক্ষদি মাইদক্রার পা  ষ্ঘিঁদষ  াদক ষ্যদ  
হদি। ষ্স ষ্ক্ষদি খুি কাি ষ্থদক মাইদক্রার গুবিিৃবটর মুদখ ষ্স পিদি। এক হাদ  
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ড্রাইভ কদর অন্য হাদ  গুবি োবিদয় ষ্মাকাবিিা করা যাদি না।  ািািা িাম িা 
ডান ষ্য বেক ষ্থদকই ষ্স ষ্িরুিার ষ্েটা করুক, মাইদক্রাদক সাহাযয করার েদন্য 
িাি গাবিটা িুদট আসদি।  ার উপর আদরকটা বিপেও আদি। ষ্সদক্ষদি ষ্স 
ষ্পিন ষ্থদকও আক্রমদণর ব কার হদি। এেদন্য ষ্পিদনর মাইদক্রা ষ্ া আদিই। 
 ার উপর ষ্যবেদক ষ্স যাদি,  ার বিপরী  পাদ র মাইদক্রাও  ার বপিু ষ্নদি। সি 
বেক ষ্থদক বেদিেযাপ্টা হওয়ার ে ায় পিদি। 

এই অিিায় আহমে মুসা আল্লাহ্’র উপর ভরসা কদর আইিযান্ডদক 
সামদন ষ্রদখ ওদেরদক প্রথদম আক্রমদণ এদন আত্মরক্ষা ও আক্রমদণর একটা 
ষ্কৌ ি বঠক করি। 

আহমে মুসার গাবিটাও  ার আত্মরক্ষার একটা অস্ত্র হদি। কারণ এ 
গাবিটা ষ্সবম িুদিট গ্রুপ। গুবিিৃবটর মুদখ  ার গাবির সি কািঁেই ষ্ভদঙ যাদি, বকন্তু 
গাবির িবডদক ষ্কান িুদিটই অব ক্রম করদ  পারদি না। ভযান- এর পুবি  প্রধ্ান 
মাবহর হারুন  াদের ষ্েষ্ঠ গাবিটাই  াদক িযিহার করদ  বেদয়দি। 

আহমে মুসা  ার পদকট ষ্থদক ষ্মব ন বরভিভারটা ষ্ির কদর পাদ  
রাখি। দু’পা  ষ্থদক  ার বেদক িুদট আসা গাবিগুদিাদক থাবমদয় ষ্েয়ার েদন্য এ 
বরভিভার নয়, পদয়দন্টড গুবির েদন্য বভন্ন বরভিভার েরকার। আহমে মুসা  ার 
মাথার ষ্পিদন ঘাদির েযাদকদট রাখা বমবন বরভিভার হাদ  বনি। এ বরভিভাদরর 
বমবন িুদিদট একবট কদর পাওয়ারিিু বিদফারক থাদক। এ বরভিভারই ষ্স প্রথম 
িযিহার করার বসিান্ত বনদয়দি  ার আত্মরক্ষা ও আক্রমদণর ষ্কৌ ি কাদে 
িাগািার েদন্য। 

আইিযান্ডদক সামদন ষ্রদখ গাবি ষ্িক কারার কদয়ক মুহূদ চর মদধ্য 
আহমে মুসার এই ষ্কৌ ি-বেন্তা ও প্রস্তুব র কাে ষ্ ষ হদয় ষ্গি। 

আহমে মুসার গাবি োিঁিািার পর মুহূ চকাি বিধ্া কদরদি মাইদক্রা দু’ষ্টা, 
 ারপ দ্রু  িুদট আসদ  িাগি আহমে মুসার গাবির বেদক। দু’বেক ষ্থদক এদস 
মাইদক্রা দু’বট আহমে মুসার গাবিদক স্যান্ডউইে িানাদ  োয়, এ রকমই একটা 
ভাি গাবি দু’বটর গব দ । 
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দু’বট গাবিদকই আহমে মুসা ষ্েখদ  পাদে।  ার বরভিভার প্রস্তু । 
বরগাদর  েচবন। দুই মাইদক্রাদক থামাদ  হদি  াদক দু’বট গুবিই করদ  হদি 
মুহূদ চর িযিধ্াদন। 

িাম বেদকর মাইদক্রার মাথাটাই প্রথম আইিযান্ড ষ্থদক ষ্িবরদয় এি। 
আহমে মুসার ষ্োখ বগদয় পিি মাইদক্রার সামদনর িাম োকাটার উপর। এই 
োকাই  ার টাদগচট। এই োকা ষ্ভদঙ পিদি গাবিটা বনঘচা  আইিযাদন্ডর সাদথ 
ধ্াক্কা খাদি। োকাটা ষ্েখার সাদথ সাদথ  ার  েচবন ষ্েদপ িসি বরভিভাদরর 
বরগাদর। পরক্ষদণই মাইদক্রাটার সামদনর িাম োকা বিদফাবর  হদিা প্রেন্ড  দব্দ। 
মাইদক্রাটা বকিুটা কা  হদয় িাদম ষ্িিঁদক বগদয় আঘা  করি আইিযান্ডদক। 

আহমে মুসা গুবি কদরই হাদ র বরভিভার ঘুবরদয় বনদয় টাদগচট করি ডান 
বেদকর মাইদক্রাদক। 

মাইদক্রাটা সম্পূণচটাই আইিযাদন্ডর আিাি ষ্থদক ষ্িবরদয় এদসদি। 
আহমে মুসার বরভিভাদরর গুবি আদগর ম ই এ মাইদক্রার সামদনর ডান 

োকায় আঘা  করি। োকা বিদফাবর  হিার সাদথ সাদথই দ্রু  গাবির মাথাটা 
ডান বেদক ষ্িিঁদক বগদয় মুখ থুিদি পিি আইিযাদন্ডর ষ্েয়াদি। 

আইিযাদন্ড ধ্াক্কা খাওয়া গাবি ষ্থদক নামদ  ওদের ষ্েবর হদি। এই 
সুদযাদগ গাবি োবিদয় ওদের পা  কাবটদয় ওদের রাপ ষ্থদক ষ্িবরদয় যাওয়ার বেন্তা 
করি আহমে মুসা। 

দুই হাদ  গাবির বটয়াবরিং ধ্দর গাবি টাটচ বেদ  যাদি, এসময় ষ্পিদর 
আদি। দুই মাইদক্রার অিিা ষ্েদখই সম্ভি  ষ্পিদনর গাবিটা গুবি করদ  শুরু 
কদরদি। 

আহমে মুসা গাবি টাটচ করি। 
ষ্পিদনর গুবিিৃবটর মদধ্য বেদয়ই  াদক এখবন এই রযাপ ষ্থদক ষ্িবরদয় 

ষ্যদ  হদি। দুই মাইদক্রা ষ্থদক ওরা ষ্িবরদয় এদি  াদক বিমুবখ গুবিিৃবটর মুদখ 
পিদ  হদি। 

বকন্তু সময় ষ্পি না আহমে মুসা। গাবি ঘুবরদয় ষ্নিার আদগই ষ্স ষ্েখি 
গুবিিৃবটসহ ষ্পিদনর মাইদক্রাবট  ীি ষ্িদগ এদস  ার উপর ঝািঁবপদয় পিদি। 
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মাইদক্রাবটর আঘা  এবিদয় ষ্কান বেদক গাবিটা সবরদয় ষ্নিার সুদযাগ ষ্নই  ার। 
ডান ও িাম পাদ  দু’বট গাবি আইিযাদন্ড ধ্াক্কা ষ্খদয় মুখ থিুদি পথ ষ্রাধ্ কদর 
োিঁবিদয় আদি। ওদের এবিদয় পথ কদর বনদ  হদি  ার য টা সময় ও সুদযাগ 
েরকার, ষ্সটা ষ্পিদনর মাইদক্রা অসম্ভি কদর বেদয়দি। মাইদক্রাবট  ার গাবির 
উপর এদস পিি। ওরা আে ষ্যভাদি ষ্হাক আহমে মুসাদক ষ্ ষ করার বসিান্ত 
বনদয়দি ষ্িাঝা যাদে। 

গাবি ষ্থদক  ার ষ্নদম যািারও ষ্কান উপায় ষ্নই। দু’পাদ র দুই মাইদক্রা 
ষ্থদক ষ্িাক ষ্িবরদয় আসদি অস্ত্র হাদ । নামদিই ওদের গুবির মুদখ পিদ  হদি। 

‘হাসিুনাল্লাহ্’ িদি ষ্োখ িন্ধ করি আহমে মুসা। 
পরক্ষদণই বপিন বেক ষ্থদক  ব্দ কাদন এি প্রেণ্ড বিদফারদণর। েমদক 

উদঠ ষ্োখ খুিি আহমে মুসা। 
ষ্পিদন  াবকদয় ষ্েখি ষ্পিদনর মাইদক্রাবট োউ-োউ কদর জ্বিদি। 

মাইদক্রাবট  ার গাবি ষ্থদক মাি গে ব ন-োদরক েূদর এদস ষ্থদম পদিদি। 
বিবি  আহমে মুসা দু’পাদ   াকাি। ষ্েখি, ডান ও িাদমর মাইদক্রা 

ষ্থদক ষ্িাকরা ষ্নদম পদিদি।  াদের প্রদ যদকর হাদ  ষ্টনগান। ডান পাদ র 
মাইদক্রার ষ্িাকরাই আদগ ষ্নদমদি। িুদট আসদি ওরা। আহমে মুসাদক ষ্েখদ ও 
ষ্পদয়দি। সিংদগ সিংদগই ওদের ষ্টনগান উপদর উঠি। আহমে মুসার হাদ র 
ষ্মব ন বরভিভার আদগ ষ্থদকই প্রস্তু  বিি।  েচবন বিি বরভিভাদরর বরগাদর। 
 েচবন  ার ষ্েদপ িসি বরগাদর। অিযাহ  গুবির িৃবট িুদট েিি ষ্টনগানধ্ারী িয় 
সা েন ষ্িাদকর বেদক। 

বকন্তু এই সমদয় িাম বেক ষ্থদক অিযাহ  গুবিিৃবট শুরু হদিা। গুবি গুদিা 
এদস ষ্িিঁদক ধ্রি আহমে মুসার গাবিক। 

গুিী িন্ধ কদর বনরুপায় আহমে মুসা ‘হাসিুনাল্লাহু বন’মাি ওয়াকীি, 
বন’মাি মাউিা ওয়া বন’মান নাসীর’ িদি শুদয় পদিদি গাবির ষ্মদঝদ ।  ার 
এখন করণীয় বকিু ষ্নই। ডান বেদকর অস্ত্রধ্ারীদের প্রব   ার গুবিিৃবট কী িি 
বেদয়দি, ষ্সটা ষ্েখারও সময় পায়বন আহমে মুসা।  দি ষ্সবেক ষ্থদক ষ্কান গুবি 
আসি না। 
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গাবির ষ্লাদরা আেয় ষ্নিার পর মুহূ চও পার হয়বন, আদরকটা 
বিদফারদণর  ব্দ শুনদ  ষ্পি আহমে মুসা। এিার বিদফারণটা িাম পাদ , 
একেম কাদিই হদিা। 

বিদফারদণর সাদথই িাম বেদকর গুবিিৃবট িন্ধ হদয় ষ্গি। 
পার হদিা কদয়ক মুহূ চ। 
ষ্লার ষ্থদক উঠি আহমে মুসা। গাবির সীদট িদস  াকাি িাম বেদক 

বি ীয় ষ্িামা বিদফারদণর েদটর বেদক। ষ্েখদ  ষ্পি অদনকগুদিা মানুদষর বিন্ন-
বভন্ন ষ্েহ। িািঁোর ম  কাউদক মদন হদিা না।  াকাি ডান বেদক। ষ্েখি,  ার 
গুবিদ  কাে হদয়দি। ওরা ষ্েৌদি সার ষ্িিঁদধ্ িুদট আসবিি। গুবিদ  ঝািঁঝরা হদয় 
যাওয়া ষ্েহ বনদয় ওরা সারদিিঁদধ্ই পদি আদি। 

বকন্তু  াদক রক্ষার েদন্য দু’বট ষ্িামার বিদফারণ ঘটাি ষ্ক? বিদফারণ 
দু’বট সাক্ষা  আল্লাহ্’র সাহাযয বহসাদি এদসদি। বকন্তু আল্লাহ্ কাদক বেদয় এই 
সাহাযয করাদিন? ষ্ক ষ্স? 

দুই হাদ  দুই বরভিভার বনদয় আহমে মুসা গাবি ষ্থদক নামি। গাবি 
ষ্থদক ষ্নদমই আহমে মুসা ষ্েখদ  ষ্পি, ষ্পিদনর জ্বিন্ত মাইদক্রার পা  বেদয় 
এবগদয় আসদি ষ্মন্দাবরস মাবিক।  ারও হাদ  বরভিভার। 

আহমে মুসাদক ষ্েখদ  ষ্পদয় ষ্স িুদট এি। 
‘ষ্কমন আদিন আপবন? ভাদিা ষ্ া? ভীষণ উবিগ্ন বিিাম আপনাদক 

বনদয়। আল্লাহ্’র হাোর ষ্ াকর ষ্য আপনাদক ষ্েখদ  ষ্পিাম। ওরা আট-ঘাট 
ষ্িিঁদধ্ পবরকল্পনা কদরবিি।’ আহমে মুসার সামদন এদস এক বনুঃশ্বাদস কথাগুদিা 
িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

আহমে মুসা েবিদয় ধ্রি  াদক। িিি, ‘আমাদক িািঁোদনার েদন্যই 
আল্লাহ্ আপনাদক পাবঠদয়দিন। আল্লাহ্’র মূব চমান সাহাযয বহসাদি আপবন 
এদসদিন। আল্লাহ্’র হাোর ষ্ াকর। আপনাদক ধ্ন্যিাে।’ 

‘আপবন বনদেদক বনদেই িািঁবেদয়দিন।’ 
‘ডান ও িাম পাদ র মাইদক্রা দু’বটদক যবে আপবন অদকদো কদর বেদ  

না পারদ ন,  াহদি গাবি সদম  আপনাদক ওরা বপদ  ষ্িি । আিার ডান 
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পাদ র িন্দুকধ্ারীদের আপবন বঠক সমদয় ষ্ঠবকদয়দিন। ওরা আপনার গাবির এ  
কাদি এদস পদিবিি ষ্য আবম েূদর ষ্থদক জ্বিন্ত মাইদক্রার উপর বেদয় ওদের উপর 
ষ্িামা ষ্িিদ  সাহস পাইবন।’ িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘বকন্তু ষ্পিদনর মাইদক্রা আমাদক ষ্ া প্রায় ষ্ ষ কদরই ষ্িদিবিি। 
আপনার ষ্িামা বঠক সমদয় মাইদক্রাদক আটদক বেদয়দি।’ আহমে মুসা িিি। 

‘আল্লাহ্’র হাোর ষ্ াকর। আবম অদনকটা ষ্পিন ষ্থদক মাইদক্রার উপর 
ষ্িামাবট ষ্িদিবিিাম। ভয় বিি িক্ষযভ্রট হদয় যায় বকনা। বকন্তু আল্লাহ্ আমাদক 
সাহাযয কদরদিন।’ 

‘আিহামদুবিল্লাহ্।’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 
‘আিহামদুবিল্লাহ্। যবে আপবন িাম পাদ র গুবিিৃবটর  িন্দুকধ্ারীদের 

উপর বঠক সমদয় ষ্িামা না ষ্িিদ ন,  াহদি বকন্তু আমার িািঁো োয় হদ া। 
আমাদক পাল্টা গুবি করার সুদযাগ ওরা বে  না।’ িিি আহমে মুসা। 

‘এটাও বিি ভাগয। আবম ষ্যখান ষ্থদক  ূন্য বেদয় িক্ষয িািাই জ্বিন্ত 
মাইদক্রার উপর বেদয় ষ্িামাবট িুিঁদিবিিাম,  া পদয়দন্টড বিি না। ষ্সটা ষ্য 
অস্ত্রধ্ারীদের মাঝখাদন পদিদি, ষ্সটা আবম িিবি িাক।’ 

থমি ষ্মন্দাবরস মাবিক মুহূদ চর েদন্য। পরক্ষদণই িিি, ‘েিুন ষ্েবখ 
ওদের কাি ষ্থদক বকিু পাওয়া যায় বকনা।’ 

‘েিুন।’ িিি আহমে মুসাও। 
হািঁটদ  শুরু কদর আহমে মুসা ষ্টবিদিান করি বডবেবপ মাবহর হারুনদক। 

 াদক এখানকার সি ঘটনা োনাি সিংদক্ষদপ। বডবেবপ মাবহর হারুন িিি, 
‘আপবন বঠক আদিন ষ্ া।’  ার কদণ্ঠ উদিগ। 

‘আবম বকিু িুকাইবন বম. মাবহর হারুন। আবম ভাদিা আবি।  দি ষ্েক 
গ্রুদপর একেন সেস্য সাহাযয না করদি আবম এভাদি কথা িিার অিিায় ষ্িাধ্ 
হয় থাক াম না।’ আহমে মুসা িিি। 

‘ষ্েক গ্রুপ? ও ষ্ া বকিার গ্রুপ।  ারা আপনাদক সাহাযয করি? 
বকভাদি। ষ্কন?’ বেোসা বডবেবপ মাবহর হারুদনর। 
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‘ষ্েক গ্রুপ বকিার বঠকই। বকন্তু বম. মাবহর হারুন, মানুষই বকিার হয়, 
বকিার মানুষও হদ  পাদর। ষ্সই একেন মানুষই আমাদক সাহাযয কদরদি।’ 
আহমে মুসা িিি। 

‘ া হদ  পাদর। শুদনবি, ইসিাদমর প্রাথবমক যুদগ মুসবিম দসবনকদের 
বহিংস্র প্রাণীরাও সাহযয করদ া। আপবন বকিারদক মানুষ করদিন, ষ্সটা স্বাভাবিক। 
ধ্ন্যিাে। আবম আসবি।  াদক আবম ধ্ন্যিাে ষ্েি। আবম ইেবের পুবি দকও 
িিবি ওখাদন যািার েদন্য। আপনারা একটু অদপক্ষা করুন।’ িিি বডবেবপ 
মাবহর হারুন। 

‘আসুন। ধ্ন্যিাে। আস্-সািামু ‘আিাইকুম।’ 
আহমে মুসা ষ্মািাইদির কি অি কদর ষ্মন্দাবরস মাবিকদক িিি, 

‘বডবেবপ মাবহর হারুন আসদিন। ইেবের পুবি দকও উবনই োনাদিন। বডবেবপ 
মাবহর হারুন খুি খুব  হদয়দিন আপনার উপর। উবন বনদেই আপনাদক ধ্ন্যিাে 
ষ্েদিন।’ িিি আহমে মুসা। 

‘সব যই আবম মানুষ হদ  পারি বম. আিু আহমে?’ আহমে মুসার কথার 
ষ্কান উত্তর না বেদয় িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘আপবন মানুষই আদিন। পশুে িা  য় াদনর বকিু গুণ আপনার 
মনুষেদক আেন্ন কদর ষ্িদিবিি। আপনার ষ্েদগ ওঠা মনুষে ষ্স 
অপ নগুদিাদক উদেে কদরদি। ষ্িদরস্তারা যাদক বসেো কদরবিি, ষ্সই মানুষই 
আপাবন এখন হদয় ষ্গদিন।’ আহমে মুসা িিি। 

হঠাৎ ষ্মন্দাবরস মাবিক আহমে মুসার দুই হা  ষ্েদপ ধ্দর ষ্কিঁদে ষ্িিি। 
িিি, ‘এই মানুষ হওয়ার ষ্সৌভাগয বক আমার হদি? আবম ক  ষ্িাকদক হ যা 
কদরবি, ষ্স সিংখযা আবম িিদ  পারদিা না। আমার বনষু্ঠর ার েদন্যই েদির 
ষ্ন ৃে আবম ষ্পদয়বি। আমার এই সীমাহীন পাপ বক আল্লাহ্ মাি করদিন?’ 

হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘আল্লাহ্ েয়ার অন্তহীন া সম্পদকচ োনদি এই 
কথা আপবন িিদ ন না। ষ্গাটা মানি োব র পাদপর সমবট আল্লাহ্’র েয়ার 
সমুদরর  ুিনায় একটা িাবর-বিন্দু িািা আর বকিুই নয়। ষ্েখুন, আল্লাহ্’র এক 
নাম ‘রহমান’, আদরক নাম ‘রহীম’। দুই নাদমরই অথচ ‘ো া’, ‘েয়ািু’। বকন্তু  ািঁর 
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এই দুই েয়ার ষ্ক্ষি বভন্ন। ব বন রহমান, কারণ অপরাধ্ী, পাপী,  াদক 
অস্বীকারকারী,  ার ধ্দমচর  ত্রু, কাদির, িাদসক বনবিচদ দষ সকি মানুষদক ব বন 
ভাদিািাদসন। ব বন  াদের প্রদ যকদকই আহার ষ্েন, আেয় ষ্েন।  াদের 
কাউদকই ব বন বেদনর আদিা, উপকারী িা াস, েীিন ধ্ারদনর পাবন এিিং সুখ-
ষ্ভাগ ষ্থদক িবঞ্চ  কদরন না। না োইদ ই সকি মানুষদক ব বন এই সি বনয়াম  
োন কদরন। আর রহীম ব বন এই কারদণ ষ্য, ব বন অসীম ক্ষমা ীি এিিং ষ্িনেীর 
ো া। অপরাধ্ কদর মানুষই। আর  ার পাদপর ষ্িাঝা য িিই ষ্হাক, মানুষ যখন 
অনু   হদয় বিনী ভাদি মহান আল্লাহ্’র সামদন োিঁিায় ক্ষমার েন্য, ব বন ক্ষমা 
কদর ষ্েন। মানুষ  খন  ার প্রদয়ােন বনদয় হাবের হয়  ািঁর কাদি, প্রাথচনা কদর 
 ার আ া পূরণ হওয়ার েদন্য,  খন ব বন  ার আ া পূণচ কদরন। ব বন  ার 
িান্দাহ্ মানুষদক ভাদিািাদসন,  াই ব বন োন মানুষ ভুি স্বীকার কদর ক্ষমা োক, 
মানুষ  ার কিযাদণর প্রদয়ােন বনদয়  ার সামদন োিঁিাক, প্রাথচনা করুক, আদিেন 
করুক অভাি পূরদণর। ব বনই আমাদের মহান আল্লাহ্, মাহামবহম স্রটা এিিং অসীম 
েয়ািু প্রব পািক। বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক আপনার পাপ  ািঁর েয়ার মহাবসন্ধুর 
কাদি বকিুই নয়। িান্দাহ্  ািঁর েরিাদর শুধ্ু হাবের হওয়ার অদপক্ষা মাি, ব বন 
দু’হা  িাবিদয় আদিন িান্দাদক মাি করার েদন্য,  ার োওয়া পূরদণর েদন্য।’ 
থামি আহমে মুসা। 

আহমে মুসার কথা ষ্ ষ হদ ই ষ্মন্দাবরস মাবিক বসেোয় পদি ষ্গি। 
কািঁেি অদনক ষ্স। 

যখন বসেো ষ্থদক ষ্স উদঠ োিঁিাি,  খন অদনক  ান্ত ষ্স। আ ার 
ঔজ্জ্বিয  ার ষ্োখ। স্ববস্তর বেগ্ধ া  ার ষ্েহারায়। 

‘ষ্খা  আমদেে ন ুন ষ্মন্দাবরস মাবিক।’ 
স্বাগ  োনাি আহমে মুসা ষ্মন্দাবরস মাবিকদক।  ার ষ্োদখ-মুদখ 

আনন্দ। 
‘ষ্মন্দাবরস মাবিক যবে ন ুন মানুষ হওয়ার ষ্সৌভাগয অেচন কদর থদক, 

 াহদি  ার রূপকার আপবন। আল্লাহ্ আপনাদক এর যাযাহ্ োন করুন।’ িিি 
ষ্মন্দাবরস। গম্ভীর ও ভাবর  ার কণ্ঠ। 
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‘আিহামদুবিল্লাহ্। েিুন এিার আমরা আমাদের কাে শুরু কবর।’ িিি 
আহমে মুসা ষ্মন্দাবরস মাবিকদক িক্ষয কদর। 

‘েিুন।’ িদি হািঁটদ  শুরু করি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 
আহমে মুসা হািঁটদ  শুরু কদরবিি আদগই। 
এদক এদক সিগুদিা িবডই সােচ করি দু’েদন বমদি। বকন্তু  াদের 

পদকদট মাবনিযাগ িািা আর বকিু বমিি না। 
মাবনিযাগগুদিাদ  শুধ্ু টাকাই ষ্েখা ষ্গি। মাি একটা মাবনিযাদগ টাকার 

সাদথ সাো কাগদের একটা  ীট োরভািঁে করা অিিায় পাওয়া ষ্গি। মাবনিযাগটা 
বিি সামান্য বকিু টাবকচ  ষ্নাট িািা সিটা ডিাদর ভব চ। হদ  পাদর মাবনিযাগটা 
বিি  াদের এই বম দনর ষ্ন ার। টাকা বিবি-িন্টদনর ষ্নাট রাখার েদন্য বক বিি 
সাো কাগদের  ীটটা! 

টাকা সদম  মাবনিযাগটা  ার পদকদট ষ্রদখ বেদয় কাগদের  ীটটা 
আহমে মুসা বনদের কাদি রাখি, সাো কাগে েরকার হদ  পাদর এই ষ্ভদি। 

‘ষ্সাহা ও ষ্হাবি আকচগ্রুদপর ষ্িাকরা োরুণ স কচ। এরা অপরাধ্ কদর, 
বকন্তু  াদেরদক ধ্রার ম  ষ্কান বেি ষ্রদখ যায় না।’ িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘আপবন ষ্সবেন িদিবিদিন ওদের েদির নাম োদনন না, এখন ষ্য নাম 
িিদিন?’ আহমে মুসা িিি। 

হাসি ষ্মন্দাবরস মাবিক। িিি, ‘আপনার সাদথ ষ্সবেন কথা িিার পর 
আবম ওদের সম্পদকচ োনার ষ্েটা কদরবি। বকিু োনদ  ষ্পদরবি।’ 

‘েদির নাম িািা আর কী োনদ  ষ্পদরদিন?’ আহমে মুসা িিি। 
‘ষ্ মন বকিু নয়।  দি আমার মদন হদয়দি  ীঘ্রই িি বকিু ঘটাদ  যাদে 

ওরা। খুিই ওভার কনবিদডন্ট ওরা ষ্য, ওদের িাধ্া ষ্েিার সাধ্য কারও ষ্নই। ওরা 
িদিদি, এটা ওদের ষ্ ষ যুি। এ যুদি েয়  াদের হাোর হাোর িিদরর স্বে 
সাথচক করদি।’ িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘বক  াদের যুি, বক ঘটাদ  োয়  ারা?’ আহমে মুসার স্বাগ  কদণ্ঠর 
বেোসা। 
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‘আবমও িুঝদ  পাবরবন। আেকাি ওরা খুি সািধ্ান হদয়দি। ওরা কাে 
করার েদন্য ষ্িাকও পাল্টাদে। যাদের আবম বেন াম।  াদের ষ্েখা যায় না।’ 
িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘আপবন কখন বকভাদি আমাদের িদিা করদিন।’ আহমে মুসা িিি। 
‘আবম ক’বেন ধ্দর ষ্রটুদরদন্ট আসবি। আবম োন াম, ওদের সন্ধাদন 

আপবনও ষ্সখাদন আসদিন। মুদখ খ্রীটান সন্যাসীদের ম  োবি বনদয় আেও 
এদসবিিাম। এদসই ষ্েখিাম আপনাদক। মেযপ দু’েদনর কথা আবমও শুদনবি 
একটু েূদর িদস। আপবন ওদের িদিা করদি আবমও উঠিাম। গাবি বনদয় এিাম 
ষ্গদট। আবম োন াম িুবিমান ষ্গটমযান ওদের টাকা খায়। আবম ষ্গট পার হিার 
সময় ষ্গটমযানদক ওদের টাইদি হা  ষ্নদি িিিাম, ‘মাবসস মুক্ত ষ্হাক।’ ওরা 
মাউন্ট আরারা দক ‘মাবসস’ িদি। ওরা এদক অপরদক ষ্েখদি এই কথা িদিই 
স্বাগ  োনায়। আমার কথায় ষ্গটমযান আমাদক  াদের ষ্িাক িদি ধ্দর বনি। 
আমাদক ইিংবগদ  োিঁিাদ  িিি। োিঁিাদি ষ্স িিি, ‘আপনাদের দু’েন ষ্িাকদক 
একেন ষ্িাক িদিা কদরদি। এটা আবম োবনদয় বেদয়বি সিাইদক।’ আবম উবিগ্ন 
হিাম। বনশ্চয় আপবন বিপদে পিদিন। আবম বপিু বনিাম আপনাদের। অদধ্চক পথ 
এদগাদনার পর আবম ষ্েখিাম একটা ষ্রাড ক্রবসিং-এর ডান বেদকর একটা রাস্তা 
ষ্থদক একটা মাইদক্রা প্রিি ষ্িদগ িুদট এদস আপনার বপিু বনি। আমার গাবিদ  
একটা সমস্যা থাকায়  ার ম  বেদড আবম েিদ  পারিাম না। বকন্তু বপিু 
িািিাম না আপনাদের।’ িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

েূদর পুবিদ র গাবির সাইদরন ষ্ ানা ষ্গি।  ব্দ আসি ইেবের বেক 
ষ্থদক। 

‘ াহদি ইেবের ষ্থদকই প্রথদম আসদি পুবি । বডবেবপ মাবহর হারুদনর 
আসদ  ষ্েবর হদি।’ আহমে মুসা িিি। 

‘বডবেবপ সাদহি বক ‘ভযান’ ষ্থদক আসদিন?’ বেোসা ষ্মন্দাবরস 
মাবিদকর। 

‘না। আবগ্রদ  এদসদিন উবন, ওখন ষ্থদকই আসদিন।’ আহমে মুসা 
িিি। 
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‘ াহদি ষ্ া  ািা াবিই এদস পিদ ন।’ িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 
‘আসুন আমার গাবিদ  িবস। গাবির সামদনর ও ষ্পিদনর কািঁে ষ্ভদঙদি। 

গুবিদ  িাইদররও ক্ষব  হদয়দি।  দি ষ্ভ দর িসা যাদি। আসুন।’ 
িদি আহমে মুসা েিি  ার গাবির বেদক। 
ষ্মন্দাবরস মাবিকও েিি  ার সাদথ। 
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৫ 
োিঁে ডুদি ষ্গি পবশ্চদম। সূযচও উঠি পূদি। রা টা িৃথাই ষ্গি আহমে 

মুসাদের। 
‘বম. আিু আহমে, বনশ্চয় ওরা ষ্কাদনাভাদি ষ্টর ষ্পদয় ষ্গদি ষ্য আমরা 

ওদের েযান ষ্েদন ষ্িদিবি।’ িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 
‘এটাও সম্ভি নয়। রা  ১২ টার আগ পযচন্ত আপনার ও আমাদের ষ্িাকরা 

পাহাদির পথ ষ্থদক ষ্ি  েূদর েূদর এককভাদি োিঁবিদয় পাহারা বেদয়দি।  াদের 
ষ্েদখ িি রকদম সদন্দহ করা অসম্ভি। অ এি সদন্দহ িদ  বিদর যাওয়ার প্রেই 
ওদঠ না। আর রা  ১২ টার পর আমাদের ষ্িাকরা পাহাদি ওঠার কদয়কবট রাস্তার 
পাদ  ষ্ক্লাে হদয়দি, ষ্সটাও েিদিিঁদধ্ নয়, এককভাদি অন্ধকাদর ক্রবিিং কদর। 
এদ   াদের ষ্েখদ  পাওয়া এিিং বিদর যাওয়া সম্ভি নয়। এককভদি কাউদক 
ষ্পদি, সদন্দহ হদি  াদক পাকিাও িা ষ্ ষ করার কথা। বকন্তু এমন ঘটনা একবটও 
ঘদটবন। অ এি   ারা বিদর ষ্গদি এ বিষয়টাদক আমরা বহদসদির িাইদর রাখদ  
পাবর।’ 

‘ াহদি  ারা না ষ্কন?’ িিি ড. িারদেনদো। 
এই ড. িারদেনদোরই িাগেত্তা ড. আেো। ড. িারদেনদোদক  াদের 

পাবরিাবরক প্রদয়ােদন ষ্েদ র িাইদর ষ্যদ  হদয়বিি। কদয়কবেন হদিা বিদর 
এদসদি। আহমে মুসা  াদক ষ্ডদক বনদয়দি। আহমে মুসা  ার িাবিদ  বগদয়বিি। 
পবরবে  হদয় এদসদি সিার সাথা। 

ড. িারদেনদোর কথা ষ্ ষ হদ ই ষ্সখাদন এদিা অবরয়াস এিাকার 
ভারপা  পুবি  অবিসার রব ে োরাগ এিিং আরারা  অঞ্চদির ডাইদরক্টর অি 
পুবি  খাবল্লকান খাবেপ। খাবল্লকান খাবেপ িিি, ‘স্যার ঐ প্রেটা আমারও, ওরা 
এি না ষ্কন?’ 
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‘এ প্রে আমারও। প্রেটারই উত্তর সন্ধান করবি। মদন হয় উত্তরটা আবম 
ষ্পদয়ও ষ্গবি।’ িিি আহমে মুসা। 

‘ষ্পদয় ষ্গদিন? কী ষ্সটা?’ উেগ্রীি কদণ্ঠ িিি ড. িারদেনদো। 
হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘আমার মদন হয়  দব্দর অথচ গ্রহদণর িযাপাদর 

আমাদের ভুি হদয়দি।’ একট ুথামি আহমে মুসা। 
 াকাি বডবপ, খাবল্লকান খাবেদপর বেদক। 
িিি, ‘িিুমুন কী?’ 
‘ষ্কন, িিুমুন ষ্ া পূবণচমা।’ িিি খাবল্লকান খাবেপ। 
‘অমািস্যা িিুমুন নয় ষ্কন?’ বেোসা আহমে মুসার। 
‘অমািস্যায় োিঁে ষ্ া ষ্েখা যায় না।’ িিি খাবল্লকান খাবেপ। 
‘ষ্েখা যায় না, বকন্তু অমািস্যায় মুন ষ্ া িিুই হদয় থদক। িিা ষ্যদ  

পাদর, এটা ডাকচ িিুমুন, আর পূবণচমারটা িাইদটড িিুমুন। অন্যভাদিও িিা যায়, 
একটা কৃষ্ঞপদক্ষর িিুমুন, আদরকটা শুক্লপদক্ষর িিুমুন।’ আহমে মুসা িিি। 

‘েমৎকার! ন ুন  ে। বকন্তু িাস্তি া আবম মদন কবর এটাই। ন ুন  েবট 
আমরা ষ্মদন বনিাম স্যার। বকন্তু স্যার, এই ন ুন অথচ গ্রহণ কদর এর িারা আপবন 
কী িুঝাদ  োদেন?’ িিি ড. িারদেনদো। 

হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘অপরাধ্ীদের েদন্য শুক্লপক্ষ ভাদিা, না 
কৃষ্ঞপক্ষ ভাদিা?’ 

‘কৃষ্ঞপক্ষ।’ িিি খাবল্লকান খাবেপ। 
‘এ কারদণই বক  ারা কৃষ্ঞপদক্ষর িিুমুদন অপাদর দনর বসিান্ত 

বনদয়দি।’ আহমে মুসা িিি। 
ষ্কান কথা এি না বডবপ খাবল্লকান খাবেপ, ইন্সদপক্টর রব ে োরাগ এিিং 

ড. িারদেনদোর বেক ষ্থদক। বনিচাক  ারা। বিিয়  াদের ষ্োদখ-মুদখ। 
ইন্সদপক্টর রব দের মুখ ষ্ া বিিদয় ‘হা’ হদয় ষ্গদি। 

‘এই সহে কথাটা আমাদের মাথায় আদসবন ষ্কন? পূবণচমায় ষ্ া ওরা 
বকিুদ ই আসদ  পাদর না। পূবণচমায় মাউন্ট আরারাদ র িরিািৃ  অিংদ  ষ্ া 
আদিার মহাদমিা িদস। িরদির উপর োিঁদের আদিা পদি বেদনর ষ্িিার ষ্েদয় 
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অদনক ষ্িব  ষ্োখ ধ্ািঁধ্ািঁদনা উজ্জ্বি হাবস হাদস মাউন্ট আরারা । এই আদিার 
ষ্মিায় ষ্ া অন্ধকাদরর েীি অপরাথীরা অন্ধকাদরর কাে বনদয় আসদ  পাদর না। 
 াদের েদন্য কৃষ্ঞপদক্ষর অমািস্যা িা ডাকচ িিুমুনই উপযুক্ত সময়। ধ্ন্যিাে 
বম. আিু আহমে। অদ্ভু  আপনার বিদিষণ। সব যই আপবন আল্লাহর সবিদ ষ 
ষ্নয়ামদ  ধ্ন্য।’ খবল্লকান খাবেপ িিি। 

‘আিহামদুবিল্লাহ। এক বিরাট সমস্যার সমাধ্ান হদয় ষ্গি। এখন 
 াহদি আমাদের কী করণীয়?’ িিি ড. িারদেনদো। 

‘বকিু নয়, আসুন আমরা কৃষ্ঞপদক্ষর ডাকচ িিুমুদনর অদপক্ষা কবর।’ 
একটু ষ্থদমই আহমে মুসা িিি, ‘আেদকর ম  কাে আমাদের সাি 

হদিা। েিুন বিদর যাই আমরা।’ 
কৃষ্ঞপদক্ষর ষ্ ষ প্রান্ত। পূণচ অিয়ি বনদয় োিঁে ি চমান। বকন্তু  া পৃবথিীর 

আিাদি। এখন পৃবথিীও বনক  অন্ধকাদর ঢাকা, োিঁেও। 
মাউন্ট আরারাদ র সাদি ১৪ হাোর বিট উপদর ষ্ো-িাইদনর প্রায় প্রান্ত 

ষ্ঘিঁদষ িাবপ  ৫ম টুযবরট ষ্িে কযাদম্পর একটা  ািঁিুদ  িসা আহমে মুসা  ার 
হাদ র ঘবির বেদক  াকাি। রা  ৯টা িাদে।  ািঁিুদ  আরও ৭ েন। সিাই 
কযাম্প-দেয়াদর িদস। সিারই পরদন টুযবরট ষ্পাষাক। 

আহমে মুসারা ১ বেন আদগ এই ৫ নিং ষ্িে কযাদম্প এদসদি। ব ন বেন 
আদগ  ারা যািা কদরবিি পিচদ র ষ্গািায় িাবপ  এক নম্বর ষ্িে কযাম্প ষ্থদক। 

ঘবির বেক ষ্থদক ষ্োখ সবরদয় বনদ ই ষ্মািাইি ষ্িদে উঠি আহমে 
মুসার। 

আহমে মুসা  াকাি ষ্মন্দাবরস মাবিদকর বেদক। িিি, ‘আপবন আর ড. 
িারদেনদো  ািঁিুর িাইদরটা ষ্েদখ আসুন অিাবি  বকিুর উপবিব  আদি বক না।’ 

ষ্মািাইি ষ্িদে েদিদি। ষ্িদে ষ্থদম ষ্গি। ধ্রি না আহমে মুসা। 
িাইদরর বরদপাটচ পায়বন। 

বমবনট ষ্েদিক পদর ড. িারদেনদো এদস িিি, ‘িাইদরটা বঠক আদি।’ 
আহমে মুসা বমসকিটায় কি করি। 
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ওপার ষ্থদক কথা িিি ডাইদরক্টর অি পুবি  খাবল্লকান খাবেপ। িিি, 
‘স্যার, ওবেদকর খির কী?’ 

‘ষ্কান খির ষ্নই বম. খাবেপ। ষ্কান বেক ষ্থদকই ষ্কান নিােিা ষ্নই।’ 
িিি আহমে মুসা। 

‘ওদের নিা-েিা আেদকও ষ্েখা যাদি না িদিই মদন হদে। খির 
ষ্পিাম, ষ্সনাদের একটা েি পাহাদির উপদর ষ্গদি। ওরাও মদন হয় খির 
ষ্পদয়দি। এ েদন্যই  ারা ষ্গদি যাদ  মাউন্ট আরারাদ র ষ্কান ক্ষব  না হয়, 
বক্রবমনািরা যাদ  উপদর বগদয় ষ্কান ঘটনা ঘটাদ  না পাদর। আমাদের ষ্িাধ্ হয় 
আেদকও খাবি হাদ  ষ্ির  ষ্যদ  হদি, স্যার।’ 

‘একটা বিষয়, বম. খাবল্লকান খাবেপ। মাউন্ট আরারাদ  ষ্কান অপরাধ্ 
ঘটদ  যাদে িা অপরাধ্ীরা এখাদন একবি  হদে, এটা ষ্সনািাবহনী োনদ  
পারদি ষ্স খির পুবি দক োনাদনার কথা।  ারা বনদেরাও যবে অবভযান 
পবরোিনা করদ  োয়,  াহদিও পুবি দক  ারা োনাদি এিিং পুবি দকও  ারা 
সাদথ ষ্নদি।  াই বক না, বম. খাবল্লকান খাবেপ?’ আহমে মুসা িিি। 

‘এটই বনয়ম। বকন্তু ওরা ষ্ া বকিু োনায়বন। হদ  পাদর োনািার সময় 
হয়বন। বিষয়বট ইমারদেবন্স িদিই  ারা বনদেরাই এবগদয় এদসদি।’ িিি 
খাবল্লকান খাবেপ। 

‘এটাও হদ  পাদর। বকন্তু অয়যারদিস, ষ্মািাইদির যুদগ এটা বিশ্বাস করা 
কবঠন। বঠক আদি।  দি ঐ ষ্সনাদের আসা ষ্েদখ আমাদের পবরকল্পনার ষ্কান 
ষ্হরদির হদি না। বেে, ষ্েখদিন ষ্কাথাও ষ্যন ষ্কান ব বথি া না আদস।’ আহমে 
মুসা িিি। 

‘এটাই উবে । বঠক আদি স্যার। োবয়দের ষ্ক্ষদি ষ্কান অন্যথা হদি না।’ 
িিি খাবল্লকান খাবেপ। 

‘ধ্ন্যিাে। আস্-সািামু ‘আিাইকুম।’ 
কি ষ্ক্লাে কদর ষ্মািাইি ষ্রদখ বেি আহমে মুসা। 
হন্ত-েন্ত হদয়  ািঁিুদ  প্রদি  করি ষ্মন্দাবরস মাবিক। িিি, ‘একেি 

দসন্য এবেদক আসদি।’ 
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 ার কথা ষ্ ষ হদ  না হদ ই হুিমুি কদর  ািঁিুদ  প্রদি  করি একেি 
দসন্য।  ািঁিুদ  প্রদি  কদরই একেন দসন্য  ার ষ্টনগাদনর িযাদরি সিার উপর 
বেদয় একিার ঘুবরদয় বনদয় িিি বেৎকার করদি না, ষ্ ামরা সকদি হা   ুদি 
োিঁিাও। ষ্কউ োিাবকর ষ্েটা করদি  াদক কুকুদরর ম  গুবি কদর মারদিা।’ 
উপবি  দসবনকদের বেদক একিার  াবকদয় আহমে মুসা হা   ুিি। 

সিাই আদগই হা  উপদর  ুদিবিি। 
আহমে মুসা দসবনকদের ষ্েখবিি গভীরভাদি। দসবনকদের ষ্পাষাদক 

ষ্কান খুিঁ  ষ্নই। পাদয়র িুটও এই দসবনকদের। সিার মাথার েুিই আবমচ কাট। বম. 
খাবল্লকান খাবেপ  াহদি এই দসবনকদের কথাই িদিবিি। বকন্তু  ারা এভাদি 
আমাদের উপর েিাও হদিা ষ্কন! 

এসি ভািনা ষ্থদক আহমে মুসা িিি, ‘আপনারা এভাদি আমাদের 
উপর েিাও হদয়দিন ষ্কন? আমরা ষ্ া বকিুই িুঝদ  পারবি না।’ 

দসবনকরা  খন  ািঁিুর ষ্িাকেনদের িািঁধ্ার কাে শুরু কদর বেদয়বিি। 
বকিু দসন্য  াদের ষ্টনগান িাবগদয় পাহারা বেবেি। অন্যরা িািঁধ্ার কাে করবিি। 

আহমে মুসার কথার উত্তদর একেন ষ্সনা অবিসার িিি, ‘আমরা খির 
ষ্পদয় বি আে মাউন্ট আরারাদ  িি একবট বক্রবমনাি ঘটনা ঘটদ  যাদে। এ 
ঘটনা কারা ঘটাদি আমরা োবন না। সু রািং টুযবরট-ননটুযবরট যাদেরদকই আমরা 
মাউন্ট আরারাদ  পাি,  াদেরদক এই রাদ র েদন্য ষ্গ্রি ার কদর রাখি। 
সকাদিই সকদি িািা ষ্পদয় যাদিন।’ বকিুটা বিধ্াগ্রস্ত ও ককচ  কণ্ঠ ষ্সনা 
অবিসাদরর। 

বকিু িিার েদন্য হা কদরবিি ড. িারদেনদো। আহমে মুসা আ িংকা 
করি ষ্স আমাদের পবরেয় বেদয় বেদ  পাদর। 

সিংদগ সিংদগই আহমে মুসা ডাকি ড. িারদেনদোদক  ার মদনাদযাগ 
অন্যবেদক সবরদয় ষ্নিার েদন্য। িিি, ‘এিঁরা বঠকই িদিদিন। এিঁদের আমাদের 
সহদযাবগ া করা উবে ।’ িদি আহমে মুসা  ার  েচবনটা ষ্ঠািঁদট ষ্ঠকাি। িুঝদ  
ষ্পদরদি ষ্স।  ার ষ্ঠািঁদট অফুট একটু হাবস। 
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‘আমাদের সহদযাবগ া করার ষ্কান েরকার ষ্নই। আমাদের কাদের 
েদন্য আমরাই যদথট। আমরা ষ্িিঁদধ্ ষ্রদখ যাবে।’ আিার ককচ  কণ্ঠ ষ্সনা 
অবিসাদরর। সিার ম  আহমে মুসাদকও ওরা বপিদমািা কদর িািঁধ্ি। অন্যদের 
ম  পা’ও িািঁধ্া হদিা  ার। 

 ারপর দসবনকরা সিাই ষ্িবরদয় ষ্গি। 
দসবনকদের ষ্িবরদয় যাওয়ার ধ্রন ষ্েদখ েমদক উঠি আহমে মুসা। 

আহমে মুসার মদন সদন্দদহর ষ্য ষ্ধ্ািঁয়াদট অিয়ি বিি  া ষ্যন আদিার রূপ বনদয় 
সামদন এি। ষ্রইন্ড দসন্যদের পেদক্ষপ ও হািঁটা ওদের ম  অমন হদ ই পাদর না। 
বিদ ষ কদর বডউবটকািীন সমদয়। 

সি দসন্য ষ্িবরদয় ষ্গদি ষ্সনা অবিইসারবট ঘুদর োিঁিাি। পদকট ষ্থদক 
ষ্টবনস িদির ম  একটা ষ্গািাকার িস্তু ষ্ির করি িুিঁদি মারার েদন্য। 

আহমে মুসা ষ্েদখই িুঝি ওটা ষ্ক্লাদরািমচ ষ্িাম। 
অবিসার িস্তুট ষ্ির কদরই িুিঁদি মারি  ািঁিুর মাঝখাদন। 
পিদকর মদধ্যই ঘদট ষ্গি ঘটনা। 
মাি কদয়ক মুহূ চ, সিাই ঢদি পিি  ািঁিুর ষ্মদঝদ । আহমে মুসাও। 
পি পি কদর সময় িদয় ষ্গি। 
এক সময় আহমে মুসা মাথা  ুদি োরবেকটা ষ্েদখ উদঠ োিঁিাি। িুদট 

এি  ািঁিুর িাইদর। কাউদক ষ্েখি না। কান ষ্পদ  ষ্ ানার ষ্েটা করি। হ্ািঁ, 
দু’একটা  ব্দ  ার কাদন এি। ষ্িাঝার ষ্েটা করি ষ্কান বেক ষ্থদক আসদি। 

ষ্পিদন পাদয়র  ব্দ শুদন ষ্িািঁ কদর ঘুদর োিঁিাি আহমে মুসা। যাদক 
ষ্েখদ  ষ্পি ষ্স হদিা ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

খুব  হদয় েবিদয় ধ্রি ষ্মন্দাবরস মাবিকদক আহমে মুসা। িিি, 
‘ধ্ন্যিাে, আপবন ওদের ষ্ক্লাদরািমচ ষ্িামাদক িািঁবক বেদ  ষ্পদরদিন?’ 

‘হ্ািঁ, এই বিষয়দক আে প্রথম প্রাকবটস করিাম।’ িিি ষ্মন্দাবরস 
মাবিক। 

‘আপনার কথার মদধ্য িি একটা স য আদি। এ ধ্রদণর ষ্ক্লাদরািমচ 
ষ্িামার কাযচকাবর া এক ষ্েি বমবনদটর ষ্িব  থাদক না। বিদ ষ কদর বিদফারদণর 
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বকিুক্ষদণর মদধ্যই ষ্ক্লাদরািমচ গযাদসর মাথার োয় ু অি কারী অণুগুদিা দ্রু  
উপদর উদঠ যায়। সু রািং শুদয় িা িদস থাকা ষ্কউ বমবনট খাদনক বনশ্বাস িন্ধ কদর 
রাখদ  পারদি ষ্স আর আক্রান্ত হয় না।’ আহমে মুসা িিি। 

‘ধ্ন্যিাে। এ  বিস্তাবর  আবম োন াম না। ভবিষ্যদ  কাদে ষ্েদি।’ 
একটু ষ্থদম িিি, ‘স্যার, দসবনকরা আমাদেরদক এভাদি িািঁধ্ি, 

সিংো ীন পযচন্ত কদর বেি সিাইদক, এর অথচ আবম িুঝদ  পারবি না। আমাদের 
সদন্দহ করদি আমাদের ধ্দর বনদয় ষ্যদ  পারদ া, বকন্তু  া না কদর এক রাদ র 
েদন্য সিংোহীন কদর ষ্গি। ষ্ভার হদিই সিাই িািা ষ্পদয় যাদি! এদ ই বক সি 
সমস্যার সমাধ্ান হদয় যাদি? রা  বক আর আসদি না? দুদিচাধ্য িাগদি  াদের 
আেরণ।’ 

আহমে মুসা হাসি। িিি, ‘আর যবে ওরা দসবনকই না হয়,  াহদি বক 
অথচ পবরিার হয় না?’ 

‘ ার মাদন, ওরা...।’ কথা ষ্ ষ না কদরই ষ্থদম ষ্গি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 
 ার ষ্োদখ এক রা  বিিয়। 

‘হ্ািঁ, ওরা দসবনক নয়। ওরা দসবনদকর ষ্পাষাক পদর এদসদি। আবম মদন 
কবর ওরাই  ারা, যারা আে রাদ  মাউন্ট আরারাদ র স্বণচভাণ্ডার িুট করার েদন্য 
আসার কথা।’ িিি আহমে মুসা। 

‘ও গড! দসবনকদের ইউবনিমচ পুরাদনা মদন হদয়দি। ওদের ষ্কাড নাম্বার, 
িুদকর ষ্নমদেট ষ্কানটাই ন ুন দ বর িদি মদন হয় বন। অথে ভূয়া দসবনকদের 
ষ্পাষাক-পবরেে সিই সাধ্ারণ  ন ুন ভাদি দ বর হওয়াই স্বাভাবিক।’ িিি 
ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘আপনার পদয়ন্টটা গুরুেপূণচ ষ্মন্দাবরস মাবিক। এর একটাই েিাি, এই 
ইউবনিমচ  ারা দসবনকদের কাি ষ্থদকই ষ্পদয়দি। এর সুদযাগ ওদের রদয়দি। ষ্স 
আর এক কাবহনী।’ আহমে মুসা িিি। 

‘এখন আমরা কী করি স্যার। আমার মদন হয় এদের িািঁধ্ন খুদি বেদয় 
ওদের োন ষ্িরািার ষ্েটা করা েরকার।’ িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 
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ওদের সিার িািঁধ্ন ষ্কদট বেদয় আহমে মুসা ও ষ্মন্দাবরস মাবিক 
কদয়কবট ষ্টনগান কািঁদধ্ ঝুবিদয় বনদয় পাহাদির উপদর উঠদ  িাগি। আহমে 
মুসার বপদঠ একটা িযাগও ঝুিদি। ষ্পাষাকও  াদের পাদল্ট ষ্গদি। িরদির উপর 
বেদয় েিার ম   াদের ক্লাইম্বাদরর ষ্পাষাক। 

আহমে মুসার ষ্োদখ নাইটবভ ন গগিস্। ষ্স আদগ হািঁটদি  ার ষ্পিদন 
ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

অন্ধকার হদিও এ পথ আহমে মুসার ষ্েনা। 
এর আদগ দু’িার এপথ বেদয় ১৬ বিট পযচ উপদর উদঠদি আহমে মুসা। 

বকন্তু আে ষ্কান পযচন্ত উঠদ  হদি ষ্স োদন না। প্রোবর   থয অনুসাদর সাদি 
১৫,০০০ বিট ষ্িদভদির দুই  ৃদির মাঝখাদনর এক উপ যকায় োিন ষ্ দষ নুহ 
আ.- এর ষ্নৌকা িযান্ড কদরবিি। আেদকর আদরাহদনর সীমা এই ষ্িদভি পযচন্ত 
হদ  পাদর। 

বি  বমবনট আদরাহদনর পর একটা োপা কাব র অফুট আওয়াে কাদন 
প্রদি  করদ ই আহমে মুসা েমদক উদঠ ঘুদর োিঁিাদিা। বকন্তু বকিুই ষ্েখদ  ষ্পি 
না। ষ্য ঢাি বেদয়  ারা এবগদয় এদসদি,  ার ষ্গাটাটাই এখান ষ্থদক ষ্েখা যাদে 
নাইটবভ ন গগিদসর মধ্য বেদয়। বকিুই ষ্োদখ পিি না। বকন্তু  ার ষ্ ানাটা স য। 

আহমে মুসা আরও বকিুটা সময় ষ্েখার বসিান্ত বনি। িিি ষ্মন্দাবরস 
মাবিকদক, ‘েিুন, এই গবিটা বেদয় িরদির োিং-টার ষ্পিদন োিঁবিদয় বকিুক্ষণ 
অদপক্ষা কবর।’ 

‘ষ্কান বিোম ষ্নদিন না, বকিু ঘদটি?’ িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক।  ার 
কদণ্ঠ বিিয়। 

‘ষ্পিন ষ্থদক একটা  ব্দ ষ্পদয়বি। ষ্সটার উৎস সম্পদকচ বনবশ্চ  হওয়া 
েরকার। বনবশ্চ  হওয়ার েদন্যই ষ্পিনটা একটু ষ্েখা প্রদয়ােন।’ আহমে মুসা 
িিি। 

‘অিশ্যই স্যার। েিুন।’ িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 
দু’েদন বগদয় িরদির োিংটার ষ্পিদন আেয় বনি। 
সময় িদয় েিি পি পি কদর। গ  হদিা বমবনট দু’ষ্য়দকর ম  সময়। 
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িরদির একটা বটিার িািঁক ঘুদর ষ্িবরদয় এি একেি মানুষ। ে  
িাদরােদনর ম  হদি। হদি ওদের ষ্েহারা েট নয়। 

ঢািটার মাঝামাবঝ আসদ ই েট হদয় ষ্গি ওরা স স্ত্র একেি মানুষ। 
ওরা আরও কাদি এদস পিি। এখন ব ন োর গদের মদধ্য ওরা। মুখ 

কারও ষ্েখা যাদে না। প দমর টুবপ ওদের কপাি পযচন্ত ষ্নদম এদসদি। 
েযাদকদটর প দমর কিার বনে ষ্থদক পদকদটর অদধ্চদকটা ষ্ঢদক বেদয়দি। 

ওদের গিায় দুিবিি িদকট। 
ওরা িরদির োিংটার ওপা  বেদয় যািার সময় িদকদটর অিয়িটাও 

ভাদিাভাদি নেদর এি আহমে মুসার। মাউন্ট আরারাদ র ষ্খাোই করা িবির 
মাথায় ক্রস ষ্যন পুিঁদ  ষ্েয়া। ক্রস ষ্থদক বিেুবর   ীক্ষ্ণ একটা আদিার োিন বসক্ত 
করদি মাউন্ট আরারা দক। 

এরা কারা? উবিওয়ািাদেরই এটা বি ীয় েি বনশ্চয়! ওদের গিায় িদকট 
ষ্নই, এদের আদি। গাদয়র উবি ষ্েখা যায় না িদিই হয়দ া প্রে চনীর এই বিকল্প 
িযিিা। 

আহমে মুসাদের সামদন বেদয় েদি ষ্গি ওরা সিাই। 
ওদের পাদয়র  ব্দ বমবিদয় ষ্গদি আহমে মুসারা ষ্িবরদয় এি িরদির 

োিংটার আিাি ষ্থদক। 
‘এরা ওদেরই ষ্িাক। ভাগয ভাদিা, আমরা ওদের ষ্োদখ পবিবন।’ িিি 

ষ্মন্দাবরস মাবিক। 
‘উবিওয়ারা গিায় মাউন্ট আরারাদ র প্রব কৃব ও বক ধ্ারণ কদর থাদক?’ 

বেোসা আহমে মুসার। 
‘এটা আবম োবন না স্যার।  দি উবিওয়ািা যাদের আবম ষ্েদখবি, 

 াদের কারও গিায় মাউন্ট আরারাদ র প্রব কৃব  ষ্েবখবন।’ িিি ষ্মন্দাবরস 
মাবিক। 

‘বকন্তু এদের প্রদ যদকর গিায় ষ্য ক্রদসর সাদথ মাউন্ট আরারাদ র 
প্রব কৃব ও ষ্েখিাম!’ আহমে মুসা িিি। 
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‘এ রকম কখনও আবম ষ্েবখবন। হদ  পাদর মাউন্ট আরারাদ র 
অবভযাদনর সময় ওরা মাউন্ট আরারাদ র িািব  প্রব কৃব  পদরদি।’ িিি 
ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘হদ  পাদর,  দি সোসী িা ষ্গাপন েিগুদিা প্র ীক িািাই ও িযিহাদরর 
নীব র ষ্ক্ষদি খুিই কনোরদভবটভ। এদক্ষদি  ারা  াদের নীব র অন্যথা কদর 
না।’ আহমে মুসা িিি। 

‘আবমও  াই মদন কবর স্যার। বকন্তু এদক্ষদি িাহুর উবি প্র ীদকর রূপ 
এদকিাদর গিায় উদঠ এি ষ্কন,  ার অথচ িুঝদ  পারবি না।’ িিি ষ্মন্দাবরস 
মাবিক। 

‘থাক। এই বিষদয় আর নয়। েিুন আমরা সামদন এদগাই। এসি ষ্ভদি 
িাভ ষ্নই। ষ্োর-িাপাদিও দমিী হয়। উবিওয়ািারা ষ্ া দুই েি এক সাদথ কাে 
করদি। আরও বভন্ন ষ্কউ  াদের সাদথ ষ্যাগ বেদ  পাদর।’ আহমে মুসা িিি। 

‘বঠক িদিদিন স্যার। েিুন।’ িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 
এগুদ  িাগি  ারা আিার। প্রায় এক ঘন্টার মদধ্য  ারা পিচদ র প্রায় 

সাদি ১৫ হাোর বিট ষ্িদভদি ষ্পৌিঁদি ষ্গি। পিচদ র ষ্য অিং টা  ারা অব ক্রম 
কদর এি, ষ্সটা খুি দুগচম নয়। বসিঁবির ম ই ঢািু অদনকটা। মাউন্ট আরারাদ র 
দু’বট মূি  ৃিংগ বিস্তাবর  এিাকা েুদি উদঠ এদসদি উপদর।  দি পিচদ র অদনক 
এিাকা খুিই সুগম। ষ্েৌদ্দ হাোর িটু ষ্থদক সাদি পদনর হাদের িুদটর মধ্যি চী 
এই রুট ষ্ মবন একটা এিাকা। 

সামাদনই দু’বট ষ্িাট িরিাোবে   ৃিংদগর ষ্েয়াি। দুই  ৃিংদগর 
সিংদযাগকারী ষ্য স্হান  াও ষ্ি  উিঁেু ও খািা। এর মদধ্য আিার এ পা টা 
আদরাহদনর ষ্যাগয, বকন্তু ও পা টা এদকিাদরই অগময। এ কারদণই এই  ৃিংগ ঘুদর 
ওপাদ  ষ্পৌিঁিাদ  হয়। 

আহমে মুসা  ৃিংদগর ষ্েয়াদির ষ্গািায় িদস পিি। িিি, ‘এ ষ্েয়াদির 
ওপদরই ষ্সই িহুি আদিাবক , িহুি কবথ  িান, ষ্যখাদন হযর  নুহ আ.-এিঁর 
বকবস্ত োিদনর পাবন সদর ষ্গদি িযান্ড কদরবিি। ওরা ষ্য স্বণচভাণ্ডার খুিঁেদ  
এদসদি  া ওপাদ র উপ যকার ষ্কান একটা পাহাদির গুহায় রদয়দি। সু রািং 
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ওদের গন্তিয এিিং কমচস্হি এই উপ যকা। উপ যকার সামদনর ষ্িাট দুই  ৃিংদগর 
ওপাদ  হদিও অদনক ঘুদর ষ্যদ  হয় ঐ উপ যকার সামদনর ষ্িাট দুই  ৃিংদগর 
ওপাদ  হদিও অদনক ঘুদর ষ্যদ  হয় ঐ উপ যকায়। একবনদ  ে  বমবনদটর পথ 
নয়। বকন্তু এই দুই  ৃিংদগর পােদে টাই ঘুদর ওপাদ র উপ যকায় বগদয় ষ্পৌিঁিদ  
সময় িাদগ প্রায় ঘন্টা খাদনদকর ম । এসময় খরে কদর ঐ উপ যকায় বগদয় এই 
মুহুদ চ  াদের ষ্কান কাে ষ্নই।  ার ষ্েদয় দুই  ৃিংদগর মাঝখাদন ষ্েয়াদির ম  
োয়গায় বগদয় উপ যকার পবরবিব  পযচদিক্ষণ করাই এই মুহুদ চ  াদের িি 
কাে। উপ যকায়  াদের কমচিি ষ্থদক বকবঞ্চৎ িযিধ্াদন এই আিাদি থাকদি 
আমাদের এই এখনকার সের েি র।’ 

‘বকন্তু এ সের েি র ষ্থদক আমরা আর কী করি?’ িিি ষ্মন্দাবরস 
মাবিক। 

‘দুই  ৃিংদগর মাঝখাদনর ষ্েয়ািটার আিাদি আমরা বগদয় িসি। ষ্সখান 
ষ্থদক ওপাদ র উপ যকায় ষ্োখ রাখি। ষ্েয়াদির ওপা টা খািা িদি ষ্গাটা 
উপ যকাটাই আমাদের ষ্োদখর বনদে থাকদি এিিং আমাদের আও ার মদধ্যও 
থাকদি।’ আহমে মুসা িিি। 

‘আমাদের িক্ষয কী? কী ষ্কদ  োবে আমরা?’ বেোসা ষ্মন্দাবরস 
মাবিদকর। 

‘আমরা ওদের ষ্গাটা গযািংদক ধ্রদ  োই। এর মাধ্যদম আমরা ওদের 
সামদনর পবরকল্পনা িানোি কদর বেদ  োই।’ আহমে মুসা িিি। 

‘বকন্তু আমরা ষ্ া মাি দু’েন!’ িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 
‘আমাদের আর ষ্িাকরা ষ্ া সিংো হাবর ষ্য় পদি থাকি। আমাদের 

পবরকল্পনা মার ষ্খদয়দি এর িদি। ভাদিা কথা মদন কদরদিন, এই বিষয়টা বনদয় 
বডবপ খাবল্লকান খাবেদপর সাদথ আদিােনা করা েরকার। আদগ কথা বিি ওর 
িাবহনী ষ্িে কযাম্প ওয়াদনই থাকদি। বকন্তু এখন ওদের সাহযয েরকার 
আমাদের।’ িিি আহমে মুসা। 

িদিই আহমে মুসা পদকট ষ্থদক ষ্মািাইিটা হাদ  বনি। কি করি 
আবরয়াস-আরারা  অঞ্চদির পুবিদ র ডাইদরক্টর খাবল্লকান খাবেপদক। 
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ওপাদর খাবল্লকান খাবেদপর কণ্ঠ ষ্পদ ই আহমে মুসা সািাম বেদয় িিি, 
‘বম. খাবল্লকান খাবেপ, আপনার িাবহনী ষ্কাথায়?’ 

‘আদি এই এিাকাদ ই।  দি আবম মদন করবি স্যার, এ সদির আর 
প্রদয়ােন ষ্নই। মাউন্ট আরারা  ষ্ া আইবনভাদি ষ্সনা-িযিিাপনার অধ্ীন। 
ওরাই ষ্ া ষ্েখবি মাউন্ট আরারাদ র এই পযচটন রুদটর বনয়েণ বনদয় বনদে। 
আমাদের প্রদয়ােন ষ্ মন একটা আদি িদি মদন হদে না।’ িিি খাবল্লকান 
খাবেপ। 

‘ওরাই এই পযচটন ইউবনদটর বনয়েণ বনদয় বনদে’- এ কথাটার অথচ 
িুঝিাম না বম. খাবল্লকান খাবেপ?’ প্রে আহমে মুসার।  ার কপাি কুবঞ্চ । 

‘হ্ািঁ স্যার, আদগ একটা ষ্সনােি ষ্গদি এখন আর একটা ষ্সনােি উপদর 
উদঠ ষ্গি। এই বকিুক্ষণ আদগ। ওদের অবিসারদক বেদেস কদর োনিাম ওরা 
ষ্গাটা এই পযচটন রুদট সারারা  ধ্দর টহি ষ্েদি।  ারা নাবক োনদ  ষ্পদরদি 
পিচদ র এই ঢাদি ষ্কাথাও নাবক বকিু ঘটদ  েদিদি। আর  ারা আমাদক িদিদি, 
আপা   আপনাদের ষ্কান কাে ষ্নই। মাউন্ট আরারা  পুবি  অবিদস আপনারা 
বিদর যান। প্রদয়ােন হদি আমরা ডাকদিা।’ িিি খাবল্লকান খাবেপ। 

আহমে মুসার কপাদির কুঞ্চন আরও ষ্িদি ষ্গদি।  ার মদন বেন্তার ঝি। 
এই ষ্সনােি আিার কারা? এিার বক সব যই ষ্সনােি পাঠাদনা হদয়দি? না এরাও 
নকি। মাউন্ট আরারা  ষ্সনা-িযিিাপনার অধ্ীদন রদয়দি। ষ্সনািাবহনী পিচ  
অঞ্চদির পযচটন এিাকাসহ সিবকিুই বনয়েণ কদর থাদক। এেদন্য মাউন্ট 
আরারাদ  ষ্সনািাবহনীর একটা ঘািঁবট রদয়দি। ষ্সখান ষ্থদক পিচদ র বিবভন্ন অিংদ  
সনাটহি পাঠাদনা  াদের রুবটন কাে। বম. খাবল্লকান কবথ  ষ্সনােি ষ্সই রুবটন 
কাদের অিং ও হদ  পাদর। আিার  া নাও হদ  পাদর। বকন্তু এসি যাোইদয়র 
সুদযাগ এই মুহূদ চ ষ্নই। 

এসি বেন্তা কদর আহমে মুসা িিি, কদর আহমে মুসা িিি, ‘বম. 
খাবল্লকান খাবেপ, আপনারা ষ্িে কযাম্প ষ্থদক নিদিন না। আর ে  পদনর েদনর 
একটা পুবিদ র েি আপবন উপদর পাবঠদয় বেন।’ 

‘বকন্তু ওরা ষ্ া িদিদি আমাদের েদি ষ্যদ ।’ খাবল্লকান খাবেপ িিি। 
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‘িিুক। ওটা ষ্কান অবিবসয়াি অডচার নয়। িাইবে িাই িদিদি। যাদের 
উপদর পাঠাদিন  াদের িদি ষ্েদিন, ষ্কউ বেদেস করদি  ারা ষ্যন িদি, ‘৫ম 
ষ্িে কযাদম্প ষ্েৌদ্দ-পদনরেন টুযবরট হঠাৎ সিংো হাবরদয় ষ্িদিদি।  াই উপদরর 
বনদেচদ  ওদের ষ্রসকুয করার েদন্য আমরা যাবে।’ িিি আহমে মুসা। 

‘সিংো হারাদনার ঘটনা সম্পদকচ যবে  ারা বকিু না ষ্েদখ?’ বেোসা 
খাবল্লকান খাবেদপর। 

‘ঘটনা স য। এখাদন একটা ঘটনা ঘদটদি।  য় ানরা আমাদের ষ্েৌদ্দ 
েন ষ্িাকদক সিংোহীন কদর ষ্িদিদি।’ আহমে মুসা িিি। 

‘মারাত্মক ঘটনা। হ্ািঁ, এটা একটা বিষয়, পুবি  ষ্সখাদন ষ্যদ  পাদর।’ 
িিি খাবল্লকান খাবেপ। 

‘হ্ািঁ, মারাত্মক ঘটনাই। বকন্তু ওটা বনদয় এখন পুবিদ র করণীয় বকি ু
ষ্নই। সকাদি এমবনদ ই ওরা সিংো বিদর পাদি। আপনার ষ্িাকরা ষ্যন ওখাদন 
না োিঁিায়, ষ্সাো ষ্যন েদি আদস সাদি পদনর হাোর বিট উপদরর ষ্িদভদি। আর 
যাদের পাঠাদেন,  াদের োবয়দে ষ্য পুবি  অবিসার থাকদিন  ার ষ্মািাইি 
নাম্বারটা আমাদক োবনদয় ষ্েদিন।’ আহমে মুসা িিি। 

কথা ষ্ ষ কদরই আহমে মুসা সািাম বেদয় কি অি কদর বেি। 
‘েিুন, ঐ দুই  ৃিংদগর সিংদযাগকারী ষ্েয়াদি আমরা উবঠ। ওখান ষ্থদক 

আমরা ঐব হাবসক উপ যকায় ওরা কী করদি,  া ষ্েখদ  পাি এিিং আমাদের 
বকভাদি এদগাদ  হদি  াও বঠক করদ  পারদিা।’ িিি আহমে মুসা। 

‘েিুন। বকন্তু বডবপ বম. খাবল্লকান খাবেপ কী িিদিন? মদন হদিা বডবপ 
ষ্িাক পাঠাদেন। কান্তু এ  ষ্েবরদ  ষ্কন?’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

‘আদরা একটা ষ্সনােি উপদর উদঠদি এিিং  ারাই এই রুদটর ষ্েখভাি 
করার কথা িদিদি।  ারা পুবি দক েদি ষ্যদ ও িদিদি।  াই বডবপ বম. খাবল্লকান 
খাবেপ েদি যািার বেন্তা-ভািনা করবিদিন। এখন উবন একেি পুবি  পাঠাদেন।’ 
িিি আহমে মুসা। 

‘এ ষ্সনােি আিার কারা? পুবি দক  ারা বডউবট ষ্িদি েদি ষ্যদ  
িদিদি। িক্ষণটা ভাদিা মদন হদে না স্যার।’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 
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‘আবমও ষ্সটাই ভািবি বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক।  দি না ষ্েদখ  াদের 
িযাপাদর বনবশ্চ  কদর বকিু িিা যাদে না। কারণ মাউন্ট আরারা  ষ্ া ষ্সনা 
বনয়েদণ। এখাদন ওদের িায়ী ঘািঁবটও রদয়দি। এটা একটা বেক। অন্য বেকটা 
হদিা, ঘািঁবটর ষ্সনােদির একটা অিং  ষিযদে ষ্যাগ বেদ  পাদর। এর বনবশ্চ  
সম্ভািনাও আদি, একথা আবম আদগই িদিবি।’ িিি আহমে মুসা। 

‘দুই সম্ভািনাই যবে থাদক,  াহদি খারাপ সম্ভািনাদকই আমাদের সামদন 
রাখদ  হদি স্যার।’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

‘বঠক িদিদিন বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক।’ িিি আহমে মুসা। 
কথা িিার সাদথ সাদথই আহমে মুসা ও ষ্মন্দাবরস মাবিক উঠবিি ষ্সই 

পাহাদির ষ্েয়াদি। 
পাহাদি আদরাহনটা এখাদন ষ্ি  মোর। পাহাদির ষ্েয়ািটা পিঁয় াবল্ল  

বডবগ্র ষ্কাণ কদর উপদর উদঠদি। 
ওঠার ষ্গাটা পথটাই ষ্িাট ষ্িাট খুিঁবটর ম  ডেন-ডেন বটিায় ভরা। ষ্যন 

ষ্কান ধ্বিংসািদ ষ িািা। 
উদঠ ষ্গদি  ারা ষ্েয়াদির মাথা অদনকটা বেরুনীর ম  অদনক বটিার 

সমবট। 
খুব  হদিা আহমে মুসা।  াদের বনরাপে আিাি ষ্নয়ার একটা প্রাকৃব ক 

িযিিা আল্লাহ্ ষ্যন কদর ষ্রদখদিন। 
পা াপাব  দুই বটিার আিাদি বগদয় িসি  ারা। ওপাদ র উপ যকাটাই 

হদিা ‘আকচ অি নুহা’ উপ যকা।  াকাি  ারা উপ যকার বেদক। ষ্গাটা উপ যকা 
 াদের নেদরর আও ায়। 

উপ যকার বেদক ষ্োখ ষ্িিদ ই নেদর পিি,  ারা ষ্যখাদন িদস আদি 
ষ্সখান ষ্থদক বনদে বি  বডবগ্র ষ্কৌবণক অিিাদন পাহাদির গাদয় বঠক ‘ওদয়ি 
বড্রবিিং’- এর ম  আট ইবঞ্চ িযাদসর ষ্মগা সাইদের পাইপ িসাদনা হদয়দি িরদির 
িুক বেদর। একটা িি ইবঞ্জন এই পাইপ িসাদ  সাহাযয করদি। ইবঞ্জনটা  খনও 
েিদি।  ব্দ খুিই অেট। ষ্িাঝাই যাদে সাইদিন্সার িাগাদনা হদয়দি ইবঞ্জদন। 
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কদয়কটা িম্বা টযাদন্ডর সাদথ ষ্সট করা টপসাইড ঢাকা কদয়কটা উজ্জি 
িাল্ব আদিাবক  কদর ষ্রদখদি উপ যকার সিংবিট এিাকাবটদক। োরবেদকর 
অমািস্যার গভীর অন্ধকাদরর মদধ্য োয়গাবটদক মদন হদে আদিার িীপ। 

ষ্েখা ষ্গি পাইদপর মুদখ একটা েবটি ষ্মব ন বিট করা হদয়দি। ষ্সই 
ষ্মব ন ষ্থদক ষ্িবরদয় আসা কদয়কটা নি টযাদন্ডর উপর রাখা একটা বিদনর 
ষ্পিদন সিংযুক্ত হদয়দি। কদয়কেন বিনটার উপর ঝুিঁদক পদিদি। আহমে মুসা 
গভীর মদনাদযাদগর সাদথ পযচদিক্ষণ করদি বিনটাদক। 

ওবেক ষ্থদক ষ্োখ না ঘুবরদয়ই আহমে মুসা িিি, ‘বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক, 
ষ্ ি ষ্কাম্পাবন বড্রি কদর ষ্মব ন বেদয় ষ্ ি ষ্টদন ষ্নয়, এরা মদন হয় বড্রি কদর 
স্বণচভান্ডার ষ্থদক স্বণচ ষ্টদন বনদ  োইদি।’ 

‘বকন্তু স্যার, বিদনর বেদক ওরা হা কদর ষ্েদয় িদস আদি ষ্কন?’ িিি 
ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘ওরা বড্রি কদর ষ্য পাইপ িসাদে,  ার মাথায় বনশ্চয় একটা সুসিংরবক্ষ  
কযাদমরা ষ্সট কদর রাখা হদয়দি। ষ্সই কযাদমরা যা বকিু ষ্েখদি  ার িবি পাঠাদে 
বিদন। ওরা সম্ভি  কবথ  স্বণচভাণ্ডার ষ্য গুহায় আদি, ষ্স গুহাদ ই বড্রি করার 
পাইপ িবসদয়দি। এখন  ারা কখন স্বণচভাণ্ডার ষ্েখদ  পাদি,  ার অদপক্ষা 
করদি।’ আহমে মুসা িিি। 

‘প্রায় দু’  ষ্থদক ব ন  িটু গভীর িরদির স্তর এখাদন।’ িিি ষ্মন্দাবরস 
মাবিক। 

‘েৃশ্য  এটা অসম্ভি। বকন্তু ওদের কাদি কদয়ক   াব্দী আদগর একটা 
মযাপ আদি। ষ্স মানবেদি হযর  নুহ আ. - এর ষ্নৌকার িযাবন্ডিং উপ যকা এিিং 
 ার োরপাদ র গুহাগুদিা সুেটভাদি বেি  আদি। যা ষ্েদখ বহদসি-বনদক  কদর 
িিা যায় ষ্কাথায় ষ্কান গুহার অিিান। ২  ষ্থদক ব ন  বিট বনদে হাোর হাোর 
িির ষ্থদক েদম থাকা িরদির বনদে িুবকদয় থাকা ষ্স গুহার অিিান  ারা বনশ্চয় 
ষ্ির কদরদি।’ 
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‘হ্ািঁ, বঠক িদিদিন স্যার। পদিবি, মাবকচন যুক্তরাট্রমন, রাব য়ার ম  ষ্েদ র 
কাদি এমন কযাদমরা আদি যা বেদয় আকা  ষ্থদকও  ারা ভূ-গদভচর ষ্কাথায় কী 
আদি,  ার িবি  ুিদ  পাদর।’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

আহমে মুসা ষ্েখদ  ষ্পি, হঠাৎ উপ যকার ওপাদ  বিদন নের রাখা 
ষ্িাকেনদের মদধ্য হাবস-আনদন্দর একটা হুদল্লাি পদি ষ্গি। 

‘বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক, ওরা সব যই স্বদণচর ষ্েখা ষ্পদয় ষ্গদি মদন হয়। 
এিািা  াদের আনদন্দর আর ষ্কান কারণ ষ্নই িদি মদন কবর।’ িিি আহমে 
মুসা। 

‘বঠক স্যার। ঐ ষ্েখুন, সিাই িুদট আসদি বিদনর বেদক। সিার েৃবট 
বিদন বনিি।’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

‘হ্ািঁ, বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক, স্বণচই  ারা ষ্েখদি। ষ্েখা যাক এখন  ারা 
কী কদর? বম. খাবল্লকান খাবেদপর পাঠাদনা পুবি  েি না আসা পযচন্ত আমাদের 
অদপক্ষা করদ  হদি।’ িিি আহমে মুসা। 

আহমে মুসা ষ্েখি, ওপাদ র উপ যকায় ষ্িাকেনদের মদধ্য আনদন্দর 
পা াপাব  িুটািুবট শুরু হদয় ষ্গদি। পাইদপর কাদি বিনবটর পাদ  আর একটা 
ষ্মব ন  ারা ষ্টদন বনদয় এি। পাইপটাদক  ারা ষ্সট করি পাম্প ষ্মব দনর ম  
ষ্মব নটার সাদথ। একেন ষ্িা াম বটদপ ষ্মব নটাদক টাটচ বেি। 

িি ষ্মব নটার টাটচ ষ্নয়ার গেচন আহমে মুসাদেরও কাদন এি।  দি 
সাইদিন্সার িাগাদনা না থাকদি  ব্দটা বনশ্চয় আরও বিকট হদ া। 

পাম্প ষ্মব নটার বনদের বেদক একটা বরদিবেিং পাইপ রদয়দি। ষ্স 
পাইপটাদক ষ্সট করা হদিা একটা োবটক ধ্রদনর িদক্সর সাদথ। িদক্সর টদপ 
পাবনর টযািংকর ম  ষ্গাি সাইড ওয়ািা একটা ষ্হাি রদয়দি।  ার সাদথই ষ্সট 
করা হদয়দি পাইপটাদক। 

পাম্প ষ্মব নটাদ  একটা বিন রদয়দি। ষ্মব নটা োিু হিার পর সিার 
েৃবট আদগর বিনটার ম  এ বিনটার উপরও বনিি। 

পি পি কদর গ  হদিা আরও বকিুটা সময়। 
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হঠাৎ বি ীয় বিনটার বেদক  াবকদয় মহানদন্দ ভীষণ নাোনাবে শুরু কদর 
বেি সিাই। ষ্যন আনদন্দ  ারা পাগি হদয় ষ্গদি। 

‘বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক, স্বণচভাণ্ডাদর স্বণচ ষ্েখার পর এিার  ারা স্বণচ হাদ  
ষ্পদয় ষ্গদি।’ আহমে মুসা িিি। 

‘ াদের নাোনাবে ষ্েদখ  াই মদন হদে। আকাদ র োিঁে হাদ  পাওয়ার 
ম ই  াদের ে া। বকন্তু স্বণচ  ারা হাদ  ষ্পদয়দি কী কদর িুঝা ষ্গি?’ িিি 
ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘পাইপটার সাদথ ন ুন ষ্য ষ্মব ন ষ্সট কদরদি ষ্েখদিন, ষ্সটা 
মযাগদনবটক পুবিিং ষ্মব ন। এই পাওয়ার ষ্মব ন ষ্য ষ্কান ধ্া ি িস্তুদক ষ্টদন  ার 
মদধ্য বনদয় এদস অন্য একবট বরবিবেিং পাইপ বেদয় ষ্ির কদর বেদ  পাদর। ষ্কান 
ধ্া ি িস্তু যবে ষ্কাথাও িাগাদনা থাদক বকিংিা ধ্া ি, োমিা িা কাপি ই যাবের 
ম  প্রাকৃব ক ষ্কান পযাদকদট ধ্া ি ষ্কান িস্তু রাখা থাদক,  াহদি ষ্সগুদিাদকও 
ষ্টদন বনদয় আসদ  পাদর। আর এই মযাগদনবটক পুবিিং ষ্মব দন ষ্য আদরকটা বিন 
ষ্েখদিন, ষ্সটা বেদয় ষ্েখা যায় ষ্মব নবট বকভাদি পুি কদর বনদয় আসদি। আমার 
ষ্যটা মদন হদে ষ্সটা হদিা, পাইপবটদক ষ্য গুহা-মুদখ ষ্সট করা হদয়দি, ষ্স 
পাইদপর মাধ্যদমই গুহার স্বণচভাণ্ডার ষ্থদক মযাগদনবটক পুবিিং ষ্মব নবট স্বণচ ষ্টদন 
বনদয় আসদি। আর ষ্সই ষ্মব দনর মাধ্যদম এদস োবটদকর িক্সটায় েমা হদে।’ 
িিি আহমে মুসা। 

‘ াহদি নুহ আ. - এর স্বণচভাণ্ডাদরর কথা স য হি? স য হদিা হাোর 
হাোর িিদরর ষ্িাককথা।’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

‘ভুি িিদিন। এই স্বণচভাণ্ডার নুহ আ.-এর ষ্নৌকায় ষ্ ািা এিিং নামাদনা 
যবে স য হদয়ও থাদক,  াহদিও এই স্বণচভাণ্ডার হযর  নুহ আ.-এর নয়। ব বন 
এই স্বণচভাণ্ডার ষ্নৌকায়  ুদিবিদিন এিিং নাবমদয়ও বিদিন ব বনই। ষ্যদহ ু 
প্রাথচনাগৃহবট োিদন ধ্বিংস হদয়বিি  াই ষ্সই স্বদণচর সাদথ হযর  নুহ আ.-এর 
সম্পকচ বিি এ কথা ষ্কাথাও িিা হয়বন।’ ষ্নৌকায় ষ্কান অবেি সম্পে নুহ আ. 
ষ্ াদিনবন। আল্লাহ্’র বনদেচ ক্রদম ব বন ষ্নৌকায়  ুদিবিদিন প্রদ যক েীি-
প্রোব র এক একবট ষ্োিা। এরাই দুবনয়ার সম্পে। কারণ দুবনয়াদক আিাে কদর 
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এরাই। আর  খন এদেরই সিংরক্ষদণর প্রদয়ােন বিি। দুবনয়ার ষ্মটাবিক িা অন্য 
ষ্কান সম্পদের সিংরক্ষদণর প্রদয়ােন  খন বিি না।  াই ষ্স ধ্রদনর বকিু ষ্নৌকায় 
ষ্ ািার প্রেই ওদঠবন।’ িিি আহমে মুসা। 

‘বকন্তু  ািঁর পক্ষ ষ্থদক ষ্নৌকায় অন্য ষ্কউ ষ্মটাবিক সম্পে  ুদি থাকদ  
পাদরন। ঐ স্বণচভাণ্ডার হয়দ া ঐ ধ্রদনর একটা সম্পে।’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

‘িিা হয়, বকন্তু এর স য ার ষ্কান প্রমাণ ষ্নই। স য না হওয়াটাই 
ষ্যৌবক্তক।’ িিি আহমে মুসা। 

‘বকন্তু আমরা ষ্েখবি ঐ ষ্ া স্বণচ গুহা ষ্থদক ষ্ির হদে। এটা ষ্ া োক্ষুস 
স য।’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

‘এই োক্ষুস স য বকন্তু প্রমাণ কদর না ষ্য, এই স্বণচভাণ্ডার হযর  নুহ আ. 
এর ষ্নৌকায় উদঠবিি এিিং  া ষ্থদক নাবমদয় এই গুহায় রাখা হদয়বিি।’ িিি 
আহমে মুসা। 

‘স্বণচভাণ্ডার  াহদি ষ্কাদেদক এি  ার ষ্ া একটা বভন্ন িযাখযা েরকার।’ 
ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

‘ষ্সকাদি িুবণ্ঠ  সম্পে এভাদি বনরাপে গুহায় িুবকদয় রাখা হদ া। 
আিার নানা কারদণ উপাসনা গৃদহর সম্পেও পাহাদির ষ্কান বনরাপে গুহায় 
গবে  রাখদ া উপাসনাগৃদহর প্রধ্ানরা। মাউন্ট আরারাদ র দুগচম গুহাগুদিা 
উপাসনা গদৃহর পবিি সম্পে গবে  রাখার উপযুক্ত োয়গা বিি। এ গুহার 
স্বণচভাণ্ডাদরর ষ্ক্ষদিও এ ধ্রদনর বকিু ঘদট থাকদ  পাদর। আমার মদন হয়, এ 
স্বণচভাণ্ডারদক হযর  নুহ আ.-এর সাদথ এিিং  ািঁর ষ্নৌকার সাদথ যুক্ত কদরবিি এই 
কারদণ ষ্য, ষ্িাদকরা যাদ  এই সম্পেদক পবিি মদন কদর, ভয় ও েিা কদর এিিং 
এই সম্পদের বেদক হা  িািাদ  সাহস না পায়।’ িিি আহমে মুসা। 

‘আপনার এই িযাখযাই বঠক স্যার। এমন বেন্তা আমাদের সমাদে িহুি 
প্রেবি । এ ধ্রদনর সম্পদে হা  ষ্েয়াদক মানুি অপরাধ্ েন কদর।’ ষ্মন্দাবরস 
মাবিক িিি। 

আহমে মুসাদের এই আিাপ আর এদগাি না। 



বিপদে আনাদ াবিয়া  124 

 

ষ্পিদন অদনকগুদিা পাদয়র  দব্দ দু’েদনই েমদক উদঠ ষ্পিন বিদর 
 াকাি। না, পাদয়র  ব্দ বঠক ষ্পিদন নয়, ষ্য পযচটন রুট ষ্থদক  ারা এখাদন উদঠ 
এদসদি, ষ্সই রুট ষ্থদকই  ব্দগুদিা ষ্ভদস আসদি। বনুঃ ব্দ পবরদি  হওয়ার 
কারদণই  ব্দগুদিা েূদর হদিও কাদন এদস িােদি। 

‘আিার এক ষ্সনােি বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক। সিংখযা আদগর ষ্েদয়ও মদন 
হয় ষ্িব  হদি।’ ষ্িাকদের ষ্েদখ িিি আহমে মুসা। 

‘এরা বক ষ্সই ষ্সনােি যাদের কথা বডবপ বম. খাবল্লকান খাবেপ 
িদিবিদিন?’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

‘ াই হদি।  দি এরা ষ্সনািাবহনীর ষ্িাক নয়। এ ধ্রদনর ষ্যৌথ 
অবভযাদন এিিং পািচ য পদথ ষ্সনােিরা ষ্যভাদি পথ েদি, এদের হািঁটার ধ্রন  ার 
ধ্াদর কাদিও নয়।’ িিি আহমে মুসা। 

‘ ার মাদন এরা প্রথদম যাওয়া ষ্সনােদিরই অিং । আমরা ষ্েখদ  পাবে 
ব নবট গ্রুপ। দু’বট ভূয়া ষ্সনা গ্রুপ। আর একবট গ্রুপ ক্রদসর সাদথ গিায় মাউন্ট 
আরারাদ র প্র ীক পরা। একটা গ্রুপ ষ্সনািাবহনীর ষ্পাষাক িািা হদিা ষ্কন? 
ষ্সনা ষ্পাষাক পদর কযাদমাদলাে করা ওদের ষ্য ষ্কৌ ি,  ার সাদথ এই গ্রুদপর 
অিিান ষ্ া বমদি না।’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

‘বঠকই ষ্মন্দাবরস মাবিক, বহসাি বমদি না। হদ  পাদর ওদেরদক 
 াৎক্ষবণক বসিাদন্ত পবরকল্পনা িািাই আনা হদয়দি।  াই ওদের ষ্িাধ্ হয় 
সামবরক ষ্পাষাক পরাদনা যায়বন।’ িিি আহমে মুসা। 

‘ওরা ষ্ া সিাই এদস ষ্গি। আমাদের পুবি রা কখন আসদি?’ 
ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

‘োবন না ষ্কান ষ্িে কযাম্প ষ্থদক ওরা আসদি! কী করা যাদি, অদপক্ষা 
করা িািা উপায় ষ্নই।’ িিি আহমে মুসা। 

ষ্সনা েিবট ডান পাদ র  ৃিংদগর পােদে  ধ্দর িািঁদকর বেদক েদি ষ্গদি 
অদনকক্ষণ। 

আহমে মুসারা ঘুরি উপ যকার বেদক আিার। উপ যকায়  খন ষ্স 
একই েৃশ্য। মযাগদনবটক পুবিিং ষ্মব ন েিবি। 
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োবটদকর িি িাক্সবট ভরদি গুহার স্বণচভাণ্ডার ষ্থদক উদঠ আসা স্বদণচ। 
সিার ষ্োখ মযাগদনবটক পুবিিং ষ্মব দনর বিদনর বেদক। স্বণচভণ্ডার ষ্থদক 

বক সি বিবেি রূদপর স্বণচ উদঠ আসদি  াই ষ্েখদি সিাই। 
হঠাৎ িা িায়াদরর  দব্দ োরবেদকর েমাট বনস্তব্ধ া ষ্ভদঙ পিি। 
অদনকগুদিা ষ্টনগাদনর সবম্মবি  িা  িায়াদরর েমাট  ব্দ। 
বকিুই িুঝদ  পারি না আহমে মুসা। শুধ্ু বিিদয়র সাদথ ষ্েখি 

আদিাবে  িানটুকুদ  ষ্যখাদন স্বণচ উত্তিন েিদি, এিিং যারা কাে করবিি  ারা 
সিাই এদক এদক গুবিবিি হদয় ভূবম যযা বনদয়দি। ওরা সিাই বরিযাক্স মুদড বিি। 
কারও হাদ ই বিি না অস্ত্র। আকবিক আক্রমদণর অসহায় ব কাদর পবরণ  হদয়দি 
ওরা। আক্রমণ এ টাই আকবিক ও িযাপক বিি ষ্য গুবিিৃবট এবিদয় ষ্ ল্টার 
ষ্নিারও সুদযাগ ষ্কউ পায়বন। 

ষ্মব ন  খন েিদি। স্বণচ ভাণ্ডার ষ্থদক স্বণচ  াখনও উদঠ আসদি। 
কারা ওদের আক্রমণ করি? এটা বক ওদের বনদেদের মদধ্য স্বণচভাণ্ডার 

েখদির িিাই? গুবিিৃবট  খনও েিদি। 
গুবি করদ  করদ ই একেি ষ্িাক অন্ধকার ষ্থদক আদিাদ  বগদয় প্রদি  

করি। 
ষ্েদখই আহমে মুসারা িুঝি এরাই গিায় মাউন্ট আরারাদ র প্র ীক পরা 

ষ্সই ষ্িাকগুদিা। আহমে মুসা ভািি, ষ্সনা-দপাষাক পরা ষ্িাকদের ষ্থদক বক 
এরা  াহদি আিাো? 

ঐ উপ যকায় যা ঘটদ  িাগি  া ষ্েদখ আহমে মুসাদক  ার বেন্তা আর 
এবগদয় বনদ  হদিা না। 

গিায় মাউন্ট আরারাদ র প্র ীকধ্ারী ষ্িাকরা আদিাবক  এিাকায় 
প্রদি  কদর ষ্কউ ষ্িিঁদে ষ্নই ষ্েখার পর গুবি করা িন্ধ কদর বেি।  ারপর  ারা 
ভাঙদ  শুরু করি ষ্মব নপিসহ সিবকিু।  ারা প্রথদম ভাঙি ষ্েনাদরটর। 
মযাগদনবটক পুবিিং ষ্মব নবট স্বণচ উদত্তািনকারী পাইপ ষ্থদক বিবেন্ন কদর ষ্ভদঙ 
ষ্িিি। ষ্ভদঙ ষ্িিি বড্রবিিং ষ্মব নও। স্বণচ েমা হওয়া োবটক কনদটইনার ষ্থদক 
মযাগদনবটক পুবিিং ষ্মব দনর পাইপ খুদি ষ্িদিবিি। এিার কদয়কেদন বমদি 
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োবটক িক্স ধ্দর ষ্য পাইপ বেদয় স্বণচ ঢািা হদয় ষ্গদি  ারা োবটক 
কনদটইনারবটদকও ষ্ভদঙ টুকদরা টুকদরা কদর ষ্িিি। সিদ দষ  ারা পাইদপর 
মদধ্য টাইম বডনামাইট ঢুবকদয়  াদ  বিদফারণ ঘবটদয় সি বেি বনবশ্চি কদর বেি 
এিিং উিট-পািট কদর বেি ষ্ভ দরর গঠনদকও। এই সি কাে ষ্ ষ করদ  পিঁবে -
ব বর  বমবনদটর ষ্িব  সময় িাগি না। 

সি ষ্ ষ কদর  ারা সিাই হািঁটু ষ্গদি িদস প্রাথচনায় িসি। দু’হা   ুদি 
 ারা প্রাথচনা করদ  িাগি। আহমে মুসাদের মদন এিার বিিদয়র পািা। 

আিার শুরু হদিা িা  িায়ার। অদনক ষ্টনগাদনর সবম্মবি  িা িায়ার 
িুদট এি অন্ধকাদরর িুক বেদর। প্রাথচনার  সিাইদক এক সাদথ ষ্পদয় ষ্গি গুবির 
ঝািঁক। 

গুবি ষ্খদয় সিাই উপুি হদয় পদি বগদয়বিি। ওদের সিারই কািঁদধ্ 
ঝুিাদনা বিি ষ্টনগান। প্রাথচনার আদগ ষ্টনগান কািঁদধ্ ষ্রদখই  ারা সিবকিু 
ভাঙেুর কদরদি। প্রাথচনার সময়ও টনগান বিি  াদের কািঁদধ্। উপুি হদয় পদি 
বগদয়  ারা সিাই বনুঃসাি হদয় বগদয়বিি। 

আক্রমণকারীদের গুবি েিবিি  খনও। বকন্তু গুবিগুদিা বিি িৃথাই। 
মাবটদ  পদি যাওয়া ষ্িাকদের উপর  া ষ্কানই বক্রয়া করবিি না। ষ্কউ 

ষ্িিঁদে ষ্নই বনবশ্চ  হদয় আক্রমণকারীরা অন্ধকার ষ্থদক আদিাদ  প্রদি  করি। 
আহমে মুসা ষ্েখি ওদের পরদন ষ্সনা ষ্পাষাক। িুঝি আহমে মুসারা, 

এ ষ্সনােিই  াদের সামদন বেদয় সিদ দষ উপ যকায় প্রদি  কদরদি। 
ষ্সনা-দপাষাদকর ষ্িাকরা প্রথদমই এদগাবেি গুবি ষ্খদয় ষ্ ষ হদয় যাওয়া 

ষ্িাকদের বেদক।  াদের িক্ষয সম্ভি ুঃ বিি এটা ষ্েখা ষ্য, ওরা কারা এিিং কারা 
এই সিচনা  করি। 

আক্রমণকারীরা ষ্িাকদের কািাকাবি ষ্পৌিঁিার সাদথ সাদথই মৃ দের মদধ্য 
ষ্থদক কদয়কেন  িাক কদর পা  বিদর শুদয় ষ্থদকই গুবি করদ  িাগি 
আক্রমণকারীদের িক্ষয কদর।  াদের গুবি অবিরাম েিি। 
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োিঁবিদয় অগ্রসরমান আক্রমণকারীরা  াদের ষ্টনগান ষ্ ািা বকিংিা শুদয় 
পিা বকিংিা ষ্কান বকিুর আিাি ষ্নিারও সুদযাগ ষ্পি না। পদয়ন্ট ব্ল্ািংক গুবিিৃবটর 
মুদখ পদি োিঁিাদনা অিিাদ ই মুহূদ চর মদধ্য  াদের ষ্েহ ঝািঁঝরা হদয় ষ্গি। 

ষ্গািা কাটা গাদির ম  ওরা পদি ষ্গি মাবটদ । 
যারা এদের গুবি কদরবিি, ষ্সই োরেন উদঠ োিঁিাদ  ষ্গি। বকন্তু 

োিঁবিদয়ই আিার পদি ষ্গি। সিই ষ্েখবিি আহমে মুসারা। 
‘স্যার, এমন েীিন্ত বিল্ম ষ্েখদ  পারি ষ্কানবেন ভাবিবন। অদ্ভু  েৃশ্য 

ষ্েখিাম। ষ্ক কার  ত্রু, ষ্কন  ত্রু বকিুই িুঝিাম না স্যার।’ িিি ষ্মন্দাবরস 
মাবিক। 

‘বঠক িদিদিন ষ্মন্দাবরস। একটা বিিয়কর েৃশ্য ষ্েখিাম আমরা আে। 
ষ্সনা ষ্পাষাকধ্ারীরা এক পক্ষ, এটা এখন পবরিার। বকন্তু গিায় মাউন্ট 
আরারাদ র প্র ীক ধ্ারণকারীরা কারা? ষ্সানা ভাগাভাবগ, বকিংিা ষ্সানা কুবক্ষগ  
করার ঝগিা এটা নয়। ষ্েখাই ষ্ া ষ্গি, স্বদণচর প্রব  ষ্কান ষ্িাভ  াদের ষ্নই। ষ্য 
পবরমাণ স্বণচ ষ্ ািা হদয়বিি, ষ্সগুদিা  ারা আিার ষ্ির  পাবঠদয়দি পাইপ বেদয় 
বনদে।  ারপর  ারা ষ্িামার বিদফারণ ঘবটদয় শুধ্ু বেদয়দি, যাদ  ঐ পদথ পাইপ 
িসাদনা আর সম্ভি না হয়। ষ্ক এরা। ষ্কন এমনটা করি ষ্সটাই সুেটভাদি িুঝা 
যাদে না।’ আহমে মুসা িিি। 

কথা ষ্ ষ কদরই আহমে মুসা উদঠ োিঁিাি। িিি, ‘েিুন, িুটদ  হদি 
এিার উপ যকায়। আহ  ব নেনদক িািঁোদ  হদি। আমাদের পুবি  েদির েদন্য 
অদপক্ষা করার আর প্রদয়ােন ষ্নই।’ 

উদঠ োিঁিাি ষ্মন্দাবরস মাবিকও। িিি, ‘হ্ািঁ, ঐ ব নেন ষ্িাধ্ হয় 
বসবরয়াসবি আহ । প্রব পক্ষদের হ যা কদর এরা প্রব দ াধ্ বনদ  ষ্পদরদি বঠকই, 
বকন্তু  ারা উদঠ োিঁিাদ  ষ্েটা কদরও পাদরবন।’ 

‘আল্লাহ ওদের িািঁবেদয় রাখুন। িািঁো ওদের েরকার। ওরা ষ্সনা ষ্পাষাক 
পদর আসা েিবটর বিদরাধ্ী পদক্ষর, মাদন ওরা বমহরান মুদসগ মাবসসদের ‘ষ্সাহা’ 
গ্রুপ ও ভারোন িুরাগদের ‘ষ্হাবি আকচ’ গ্রুদপর বিদরাধ্ী। এদের কাি ষ্থদক 
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সোসী ঐ সিংগঠন দু’ষ্টার ষিযদের বকিু  থয পাওয়া ষ্যদ  পাদর।’ আহমে মুসা 
িিি। 

েিদ  শুরু কদরদি আহমে মুসা। ষ্মন্দাবরস মাবিকও আহমে মুসার 
ষ্পিদন হািঁটা শুরু কদর িিি, ‘স্যার, আমার মদন হদে এরা খ্রীটানদের 

ষ্কান আিরা ধ্মচীয় গ্রুপ। এরা োরুণ সিংরক্ষণিােী। ষ্কান ধ্মচীয় প্র ীক, 
ধ্মচীয় িান ই যাবের সামান্য নিেদিরও এরা পক্ষপাব  নয়। আদমচবনয়া, 
আোরিাইোন, েবেচয় ও  ুরদস্ক এদের সিংখযা কম নয়।’ 

‘হ্ািঁ, এরকম গ্রুপ আদি। বিপজ্জনক হদয় থাদক এরা। সোসীরা স্বাদথচর 
েদন্য সোস কদর। বকন্তু এরা এদের অন্ধ, মনগিা ধ্মচাোদরর েদন্য হাসদ  হাসদ  
েীিন বেদ  পাদর। এদের অন্ধ েরমপন্হা সব যই ভয়িংকর।’ আহমে মুসা িিি। 

‘আমাদের মুসিমানদের মদধ্যও ষ্ া এ রকম বকিু গ্রুপ আদি।’ িিি 
ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘আল্লাহ্’র ক্বুরআন ও রসূিুল্লাহ্ স:-এর ষ্য ব ক্ষা  াদ  মুসিমানদের 
মদধ্য এ ধ্রদনর েরমপন্হী গ্রুদপর উোন অসম্ভি। ইসিাম নীব  ও কমচপন্হার বেক 
ষ্থদক মধ্যম পন্হার ধ্মচ। বকন্তু অদনক সময়ই িাইদরর ষিযে এিিং অন্ধ ও মনগিা 
বিশ্বাদসর িারা  াবি  বিবভন্ন গ্রুদপর সৃবট হদয়দি মুসিমানদের মদধ্য। ে থুচ 
খবিিা হযর  ‘আিী রা.-এর  াসন যুদগ খাদরেী সম্প্র’োয়সহ এ ধ্রদনর বকি ু
ষ্িৎনার আবিভচাি ঘদট। এ ধ্রদনর ষ্িৎনা এখনও আদি, যারা বিবভন্ন পবরভাষা 
বনদয় বি কচ সৃবট কদর মুসিমানদের বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করদ  োদে। 
ইসিাদমর  ত্রুদের ষিযে এদের ষ্পিদন রদয়দি।  দি এই গ্রুপ কখনই 
ইসিাদমর মূিধ্ারায় প্রদি  করদ  পাদরবন। এদের অবস্তে েীঘচিায়ীও হয়বন। এর 
কারণ আল্লাহর কুরআন, রসিূল্লাহ স.-এর েীিন মাদন হােীস অবিকৃ  অিিায় 
আমাদের সামদন রদয়দি। সদ যর এই ষ্ েই সি ষ্িৎনাদক অিদ দষ জ্বাবিদয় 
পুবিদয় ষ্ ষ কদর ষ্েয়।’ থামি আহমে মুসা। 

‘আল্লাহর অদ ষ শুকবরয়া স্যার। এই সুদযাগ বকন্তু খৃটান ও ইহুবেদের 
ষ্নই’। িিি ষ্মন্দাবরস মাবিক। 
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‘কারণ  াদের ধ্মচগ্রন্থ অবিকৃ  ষ্নই এিিং  াদের ধ্মচগুরুদের েীিন ও 
কমচও  াদের সামদন অবিকৃ  অিিায় ষ্নই।’ আহমে মুসা িিি। 

কথা ষ্ ষ কদরই আহমে মুসা িিি, ‘আমরা উপ যকায় প্রদি  কদরবি 
বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক।’ 

‘ওরা সিই ধ্বিংস কদরদি, বকন্তু িাইটগুদিা জ্বিদি ষ্কন স্যার?’ িিি 
ষ্মন্দাবরস মাবিক। 

‘কারণ িাইটগুদিা িযাটাবর োবি । ষ্েনাদরটদরর সাদথ এর ষ্কান সম্পকচ 
ষ্নই।’ আহমে মুসা িিি। 

য টা সম্ভি দ্রু  হািঁটদি আহমে মুসারা। ষ্যখাদন সম্ভি ডিি মােচও 
করদি। িরদির সমুদর না থাকদি ঘাদম  াদের ষ্গাসি হদয় ষ্য । 

অল্পক্ষদণর মদধ্য  ারা আদিার প্রান্তসীমায় ষ্পৌদি ষ্গি। 
‘ষ্মন্দাবরস মাবিক, ষ্ ামার ষ্টনগান প্রস্তু  রাখ, আমরা ষ্যন ষ্সনা 

সেস্যদের ম  ষ্িাকা না িবন।’ 
বনদের ষ্মব ন বরভিভারটা হাদ  বনদ  বনদ  িিি আহমে মুসা। 
অন্ধকার ষ্থদক আদিার এিাকায় প্রদি  করি আহমে মুসা। 
 াদের ষ্েখদ  ষ্পদয়দি আহ  ষ্সই ব নেন ষ্িাক। 
অ যন্ত ক্ষীপ্র ষ্িাকগুদিা। 
ষ্েখদ  ষ্পদয়ই  ারা  াদের ষ্টনগান  ুদি বনদয়দি। 
এদকিাদরই ষ্িপদরায়া ষ্িাকগুদিা। আহমে মুসাদের বরভিভার ও 

ষ্টনগান ষ্য  াদের বেদক  াক কদর রাখা হদয়দি, ষ্সবেদক  াদের ভ্রূদক্ষপমাি 
ষ্নই। 

বিদুয দিদগ  াদের ষ্টনগাদনর নি উদঠ আসদি আহমে মুসাদের 
িদক্ষয। 

ওদের থামাদনার আর ষ্কান উপায় বিি না। আহমে মুসার বরভিভার 
ষ্োদখর পিদক ব নিার অবগ্নিৃবট করি। ব নবট গুবি ষ্িবরদয় ব নেদনর কাদরা 
কবব্জদ , কাদরা িাহুদ  বগদয় বিি হদিা। ষ্টনগান পদি ষ্গি ওদের হা  ষ্থদক। 
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আহমে মুসা বরভিভার িাবগদয়ই দ্রু  এগুদিা  াদের বেদক। িিি, 
‘আমরা আপনাদের  ত্রু নই। যারা ষ্সানা  ুিদ  এদসবিি, আমরা  াদের ষ্িাক 
নই। ষ্সানার প্রব  আমাদের ষ্কান ষ্িাভও ষ্নই। পাদ র পাহাদির উপর ষ্থদক 
আমরা আপনাদের িিাই ষ্েদখবি। আপনাদের আহ  হদ  ষ্েদখ আপনাদের 
সাহাদযযর েদন্য আমরা এদসবি। আপনাদের থামাদনার আর ষ্কান পথ বিি না 
িদিই আত্মরক্ষার েদন্য আবম আপনাদের হাদ  গুবি করদ  িাধ্য হদয়বি। মারদ  
োইদি আবম আপনাদের িুদক, মাথায় গুবি করদ  পার াম।’ 

িদি আহমে মুসা হাদ র বরভিভার পদকদট ষ্রদখ  াদের বেদক 
এদগাদিা। 

ষ্মন্দাবরস মাবিকও  ার হাদ র ষ্টনগান কািঁদধ্ ঝুবিদয়দি। 
আহ  ব নেনও  ান্তভাদি শুদয় পদিদি। 
আহ  ব নেদনর মদধ্য দুইেদনর দুই উরুই গুবিবিি। আদরকেদনর 

ষ্িদগদি পািঁেদর গুবি। 
 খনও রক্তক্ষরণ হদে  াদের আহ  িান ষ্থদক। 
‘অদনক রক্তক্ষরণ হদয়দি। রক্তক্ষরণ অবিিদম্ব িন্ধ হওয়া েরকার। আবম 

ষ্েটা করি, আপনারা আমাদক সাহাযয করুন।’ আহ দের িদক্ষয িিি আহমে 
মুসা। 

আহমে মুসা  ার বপদঠ ঝুিাদনা িযাগ নাবমদয়  ার ষ্ভ র ষ্থদক 
অদনকগুদিা বপ্র-দমবডদকি িযাদন্ডে ষ্ির কদর বনি। 

এই বপ্র-দমবডদকি িযাদন্ডে রক্তক্ষরণ িদন্ধ কাযচকর। একই সাদথ এটা 
িযাদন্ডে ও রক্তদরাধ্ক ঔষধ্ও। এই িযাদন্ডে আহ িান ষ্থদক অব সহদে খুদি 
ষ্নয়া যায়। 

আহমে মুসা অবভে ডাক্তদরর ম  সিার সি আহ  িাদন িযাদন্ডে ষ্িিঁদধ্ 
বেি। 

আহ দের একেন িিি, ‘আপবন ষ্েখবি ডাক্তার। বকন্তু গুবি করা ষ্েদখ 
মদন হদয়বিি আপবন একেন অব েক্ষ িন্দুকিাে।’ 
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আহমে মুসা হাসি। িিি, ‘আবম প্রদি নাি ডাক্তার নই, প্রদি নাি 
িন্দুকিােও নই। আবম একেন সদে ন মানুষ।’ 

িদিই পদকট ষ্থদক ষ্মািাইি ষ্ির করি আহমে মুসা। কি করি ষ্য 
পুবি দের এখাদন আসার কথা বিি  াদের েীিদক। 

পুবি  অবিসার  ার কদি সািা বেদয় িিি, ‘স্যার, আমরা সাদি ১৫ 
হাোর বিট ষ্িদভদি ষ্পৌিঁদি ষ্গবি।’ 

আহমে মুসা  াদক ধ্ন্যিে বেদয় ‘আকচ অি নুহা’ উপ যকায় আসদ  
িিি এিিং োনি, উপ যকায় গুরু র আহ  ব নেন ষ্িাক রদয়দি।  াদের দ্রু  
ষ্িে কযাদম্পর হাসপা াদি বনদ  হদি। 

আহমে মুসা কথা ষ্ ষ করদ ই আহ দের একেন িিি, ‘আপনাদের 
সাহাদযযর েদন্য অদনক ধ্ন্যিাে। আপনারা ষ্ক োনদ  পাবর বক?’ 

‘িদিবি আমরা আপনাদের  ত্রুদের সাদথর ষ্িাক নই। আপনাদের 
সাদথও আমাদের ষ্কান  ত্রু া ষ্নই। আমরা পুবি ও নই।  দি আবম পুবি দক 
ষ্ডদকদি। আপনাদের ষ্িে কযাম্প-১ এ বনদয় যািার েদন্য  াদের সাহাযয 
েরকার।’ আহমে মুসা িিি। 

‘ াহদি আপনারা ষ্ক, ষ্সটাই ষ্ া বেদেস করবি।’ িিি আহ দের 
ষ্সই ষ্িাকবটই। 

‘আমরা আপনাদের শুভাকািংখী। এটুকু পবরেয়ই থাক। পদর আদিােনা 
হদি।’ িিি আহমে মুসা। 

 াদের কথা িিার আর সুদযাগ না বেদয়ই আহমে মুসা োবরদকর 
িা গুদিার বেদক নের বেি। পা িািাি ঘুদর ষ্েখার েদন্য। 

 ার পাদ  হািঁটবিি ষ্মন্দাবরস মাবিকও। 
‘ষ্সনা ষ্পাষাক পরা িা গুদিাদক ষ্েখুন বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক, কাউদক 

বেনদ  পাদরন বকনা।  দি ওদের সােচ কদর িাভ ষ্নই।  াের নকি ষ্সনা ষ্পাষাক 
 াদের প্রকৃ  পবরেদয়র বকিুই রাদখবন, ষ্সটা বনবশ্চ ।’ আহমে মুসা িিি। 

দু’েদনই ঘুরদ  িাগি এক িা  ষ্থদক অন্য িাদ র কাদি। 
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একবট িাদ র কাদি বগদয় থমদক োিঁিাি ষ্মন্দাবরস মাবিক।  ীক্ষ্ণ েৃবট 
ষ্িদি ষ্েখি িাদ র মুখটাদক।  ার মুখটা উজ্জ্বি হদয় উঠি।  াকাি ষ্স আহমে 
মুসার বেদক। িিি, ‘স্যার, এদক ষ্িাধ্ হয় আবম বেনদ  ষ্পদরবি। ইবন ‘ষ্হাবি 
আকচ গ্রুপ’- এর আবরয়াস অঞ্চদির প্রধ্ান- ভারোন িুরাগ। ষ্িক ভযান  ীদরর 
একটা ঘটনায় এই সিংগঠদনর প্রধ্ান ওরান্তু বনহ  হওয়ার পর ইবনই ‘ষ্হাবি আকচ 
গ্রুপ’- এর োবয়ে ষ্পদয়বিদিন।’ 

আহমে মুসার মুখও উজ্জ্বি হদয় উঠি। ষ্সও ষ্েখি িা টার ষ্েহারা। 
িিি, ‘আপবন ভাদিা কদর ষ্েদনন এদক?’ 

‘ভাদিা কদরই বেবন। একবট বমবটিং-এ ওরান্তু ওরার ’ুর সাদথ একবেন 
কথা হবেি। ষ্স সময় ইবন  ািঁর কাদি বগদয়বিদিন। ওরান্তু ওরার ু  াদক ভারোন 
িুরাগ সদম্বাধ্ন কদর  ািঁর সাদথ িসা আদরক েদনর সাদথ ভারোন িুরাগদক পবরেয় 
কদর বেদয়  াদক আবরয়াস অঞ্চদির প্রধ্ান িদিবিি। একিার ষ্েখদিও ভারোন 
িুরাদগর ষ্েহারা আমার মদন আদি।’ ষ্মন্দাবরস মাবিক িিি। 

‘ধ্ন্যিাে আপনাদক আপনার িরণ বক্তর েদন্য বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক। 
আল্লাহ্’র হাোর ষ্ াকর ষ্য আমাদের এক  ত্রুদক আমাদের পথ ষ্থদক ব বন 
সবরদয় বেদয়দিন। উবন ষ্ া ষ্ন া, ষ্েখুন বম. ষ্মন্দাবরস মাবিক, ওর পদকদট ওর 
ষ্মািাইিটা পাওয়া যায় বকনা।’ িিি আহমে মুসা। 

সিংদগ সিংদগই ষ্মন্দাবরস মাবিক ভারোন িুরাদগর পদকট সােচ করি। 
ষ্পি একটা ষ্মািাইি। ষ্মািাইিবট ষ্স  ুদি বেি আহমে মুসার হাদ । 

ষ্মািাইিবট হাদ  বনদয় আহমে মুসা িিি, ‘ষ্মািাইিটা কাদে বেদ  
পাদর।’ 

পুবিদ র িািঁব র আওয়াে ষ্পি আহমে মসা। িািঁব র আওয়ােটা এি 
‘আকচ অি নুহা’ উপ যকার ওপ্রান্ত ষ্থদক। 

‘পুবি  েি এদস ষ্গদি।’ িিি আহমে মুসা। 
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মাউন্ট আরারাদ র ষ্িে কযাম্প-১ এর একমাি সরকররী হাসপা াদির 
বভআইবপ ষ্িদড শুদয় িাোর আন ু আরাদমহ। কথা িিবিি ষ্স আহমে মুসার 
সাদথ। 

িাোর আন ু আরাদমহ মাউন্ট আরারাদ র সাদি পদনর হাোর বিট 
উপদর ‘আকচ অি নুহা’ উপ যকা ষ্থদক উিার কদর আনা ব নেন আহদ র 
একেন। 

গিায় মাউন্ট আরারাদ র প্র ীক পরা যারা ‘আকচ অি নুহা’ উপ যকায় 
ষ্সনা ষ্পাষাক পরা ভারোন িুরাগ ও  ার িাবহনীদক হ যা কদর স্বণচভাণ্ডাদরর স্বণচ 
েখি প্রদেটাদক িযথচ কদর বেদয়বিি, িাোর আন ু আরাদমহ ষ্সই েদির ষ্ন া। 

আহমে মুসার কাদি িাোর আন ু আরাদমহ অকপদট স্বীকার কদরদি ষ্য 
ষ্স আদমচবনয়ার নাগবরক। িহুবেন ষ্স িাস করদি ইেবেদর। ইেবেদরর ষ্সন্ট ষ্মরী 
গীেচার ষ্স প্রধ্ান পুদরাবহ । 

এ সি বেদয়ই আহমে মুসার সাদথ শুরু হদয়বিি  ার কথা। 
িাোর আন ু আরাদমহ গীেচার প্রধ্ান পুদরাবহ  ষ্েদন আহমে মুসা 

 াদক বেদেস করি, ‘একেন  াবন্তবপ্রয় িাোর হদয় ‘আকচ অি নুহা’ উপ যকার 
খুদনাখুবনর ম  ঘটনার সাদথ েবিদয় পিদিন বকভাদি? আপনার সাদথর ষ্িাকরাই 
িা কারা? গীেচার ষ্িাক এরা বনশ্চয় নয়।’ 

‘না এরা গীেচার ষ্িাক নয়। ‘আবমচ অি বরবনবট’ নাদম একটা সিংগঠন 
আদি। ঈশ্বর বযশু ও ষ্মরীর স্বাথচ রক্ষায় উৎসবগচ  এরা। ঈশ্বর বযশু ও ষ্মরীর েদন্য 
এরা েীিন বেদ  প্রস্তু । গীেচার িাোর বহসাদি এরা আমারও ভক্ত। আবম যখন 
োনদ  পারিাম প্রভ ূনূদহর ষ্নৌকার গবে  স্বণচভাণ্ডা অপহরদণর ষ্েটা করা হদে, 
 খনই আবম ষ্খািঁে-খির ষ্নয়া শুরু কবর। সি  থয ষ্যাগাদির পর আবম বনবশ্চ  
হিাম ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’ ও ‘ষ্সাহা’ নাদমর দু’বট সোসী ও রােবনব ক সিংগঠন 
বনিক িযবক্তগ  ও গ্রুপ স্বাদথচ প্রভ ূনূহদর স্বণচভাণ্ডার আত্মসাৎ করদ  োদে। প্রভূ 
নূদহর স্বণচভাণ্ডার মাদন ঈশ্বদরর স্বণচভাণ্ডার। এ স্বণচভাণ্ডার রক্ষা করা প্রব বট ধ্মচভীরু 
মানুদষর োবয়ে। আবম ‘আবমচ অি বরবনবট’- ষ্ক বিষয়টা োনািাম। শুদনই  ারা 
ক্ষী  হদয় উঠি।  ারা  পথ বনি ঈশ্বদরর এ সম্পে রক্ষায়  ারা েীিন বেদ  
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প্রস্তু । আমার সাদথ ‘আকচ অি নূহা’য় এরাই এদসবিি। েীব্নও  ারা বেদয়দি, 
বকন্তু রক্ষা কদরদি ঈশ্বদরর সম্পে।’ থামি িাোর আন ু আরাদমহ। 

‘িাোর, আপবন ‘ষ্সাহা’ ও ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’-ষ্ক রােবনব ক ও সবেসী 
সিংগঠন িিদিন। আসদি ওরা কারা?’ আহমে মুসা িিি। 

‘হ্ািঁ, ষ্সাহা পুদরাপুবর রােবনব ক সিংগঠন। আর ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’ 
একবট বনদরট সোসী সিংগঠন। ষ্য ষ্কান উপাদয় ষ্য ষ্কান পদথ অথচ সম্পদের 
পাহাি সৃবট করা  াদের িক্ষয। প্রভ ু নূদহর স্বণচভাণ্ডাদরও অিদ দষ  ারা হা  
বেদয়দি।’ িিি িাোর আন ু আরাদমহ। 

‘বকন্তু একবট রােবনব ক এ একবট সোসী সিংগঠদনর মদধ্য এই বমিন 
হদিা কী কদর?’ বেোসা আহমে মুসার। 

‘দুই গ্রুপ দুই উদদ্দদশ্য এদক অপরদক িযিহার করদি। ‘ষ্হাবি আকচ’ গ্রুপ 
টাকা বেদয় ‘ষ্সাহা’র সমথচন বকদন বনদয়দি যাদ   াদের পদক্ষ প্রভ ু নূদহর 
স্বণচভাণ্ডার িুট করা সহে হয়। ‘ষ্সাহা’ গ্রুদপর িযপক প্রভাি রদয়দি পূিচ 
আনাদ াবিয়অর পুবি  ও ষ্সনা েদির উপর। মাউন্ট আরারাদ  প্রভ ু নূদহর 
স্বণচভাণ্ডার িুদটর েন্য পুবি  ও ষ্সনােদির সাহাযয েরকার। ষ্কাবট ষ্কাবট ডিার 
খরে কদর ‘ষ্সাহা’র মাধ্যদম এদের সাহাযয ষ্পদ  ষ্েদয়দি  ারা এিিং ষ্সটা  ারা 
ষ্পদয়দি। অন্যবেদক ‘ষ্সাহা’ ষ্েদয়দি ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’- এর টাকায় পূিচ 
আনাদ াবিয়ায়  াদের রােবনব ক স্বাথচ হাবসদির পাকাদপাক্ত িযিিা সম্পন্ন 
করদ ।  া  ারা কদরও ষ্িদিদি।’ িিি িাোর আন ু আরাদমহ। 

‘ষ্সাহা’র এই রােবনব ক স্বাথচ বক িাোর?’ আহমে মুসা িিি। 
প্রে শুদন বকিুক্ষণ েুপ কদর থাকি িাোর আন ু আরাদমহ। িিি, 

‘বিষয়টা িিদি আমার গাদয়ও কাদিা োগ পদি। বকন্তু  িু আবম িিি। কারণ, 
আবম আমার ধ্দমচর পদক্ষ ও ন্যাদয়র পদক্ষ। ষ্কান ষ্গাষ্ঠীগ  িা োব গ  ইদগা 
অথিা আদিদগর  ৃিংখদি িন্দী আবম নই।’ 

একটু থামি িাোর আন ু আরাদমহ।  ারপর িিি, ‘ ারা পূিচ 
আনাদ াবিয়া, বিদ ষ কদর এর মাউন্ট আরারা  অঞ্চিদক  ুরস্ক ষ্থদক বিবেন্ন 
করদ  োয় এিিং এদক আদমচবনয়ার অিং  িানাদ  োয়। এক সময় ভযান পযচন্ত ষ্গাটা 
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পূিচ আনাদ াবিয়া আদমচবনয়ার অিং  বিি,  ারও আদগ এই অঞ্চি বিি একটা 
খ্রীটান সাম্রােয।  ারা এই সাম্রােয আিার বিদর ষ্পদ  োয় এিিং আদমচবনয়াদক 
ষ্কন্দ্রবিন্দুদ  ষ্রদখ  ারা বি াি এক সাম্রােয গিদ  োয়।’ 

‘আপবন িিদিন বিষয়বট আপনার গাদয়ও কাদিা োগ িাগায়। মাদন 
আপবনও এর অন্তভুচক্ত, ইোয় বকিংিা অবনোয়। এই রােবনব ক উদদ্দদশ্য 
আপনার বনেস্ব ষ্কান ভািনা আদি বকনা?’ আহমে মুসা িিি। 

‘আমার কথা, আবম আদগই িদিবি ষ্য আবম ন্যাদয়র পদক্ষ। োব গ  
ইদগা ও আদিদগর হাদ  আবম িন্দী নই।  াদের কথায় আদিগ ও ইদগা দুইই 
আদি, বকন্তু যুবক্ত ষ্নই। ইহুবেরা ষ্য অমূিক ও অন্যায়ভাদি বিবিবস্তদন এদসদি 
এিিং একবট রাট্রমন িাবগদয়দি, ষ্হাবি আকচ গ্রুপদের োিীও বঠক এটা। এই োিী 
সভয া ও মানি ইব হাদসর ধ্ারার বিদরাধ্ী। এ োিী ষ্মদন বনদি 
আদমবরকানদেরদক আদমবরকা, অদস্ট্রিীয়দের অদস্ট্রবিয়া এিিং বহন্দু আযচদেরদক 
িািদ  হদি ভার িষচ। এভাদি ষ্কান ষ্ে ই অক্ষ  থাকদি না। সু রািং এই 
ধ্রদনর োিী একটা পাগিাবম। ষ্সই পাগিাবমই করদি ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’ ও 
‘ষ্সাহা’।’ িিি িাোর আন ু আরাদমহ। 

‘িাোর, আপবন িিদিন, ‘ষ্সাহা’রা  াদের রােবনব ক স্বাথচ হাবসদির 
পাকাদপাক্ত িযিিা সম্পন্ন কদরদি। সম্পন্ন কদর ষ্িিা  াদের ষ্সই ষিযে িা 
কােটা কী?’ বেোসা আহমে মুসার। 

‘এ িযাপাদর আমার কাদি ষ্কান ষ্েবসবিক ইনিরদম ন ষ্নই। আমার 
ঐ কথা িিার কারণ হদিা, ইোবনিং  াদের ষ্ন ারা িদি ষ্িিাদে ষ্য, আর মাি 
কদয়কবেন, এরপর আমাদের বেন আসদি। আমাদের রাে কাদয়ম হদি। 
আদমচবনয়ার সাদথ এই অঞ্চদির েূরে আর থাকদি না। ইদয়দরদভন হদি আমাদের 
রােধ্ানী, আর মাউন্ট আরারা  হদি আমাদের  ীথচদকন্দ্র। এসি কথা ষ্থদক আই 
িুদঝবি,  াদের প্রস্তুব  ষ্ ষ, শুধ্ু িি প্রকা টাই িাবক।  ািািা আবম ষ্েদনবি, 
 ারা গ  বকিু বেন ধ্দর বিদ ষ ষ্েণীর িা  াদের পিন্দম  ষ্িাকদের সাদথ ষ্ডার-
টু-দডার ষ্যাগাদযাগ করদি। সি বক্রবমনাি গ্রুদপর সাদথও  াদের ষ্যাগাদযাগ 
হদয়দি। টাকা বেদয়  ারা  াদের ি  কদর ষ্িদিদি। বকন্তু  ারা কী করদ  োয়, 
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ষিযে কী ধ্রদনর, এ  আদয়ােন বকদসর েদন্য, ষ্সটা আবম োনদ  পাবরবন। 
 দি আমার গীেচায় বনয়বম  আদস, এমন একেন কথােদি একবেন িদিদি, 
‘সামদনর বেনগুদিা ভাদিা নয়, িাোর। ষ্গাটা পূিচ আনাদ াবিয়ায় নাবক আগুন 
জ্বিদি’।’ িিি িাোর আন ু আরাদমহ। 

‘ধ্ন্যিাে িাোর, আপবন মূিযিান  থয বেদয়দিন। আো ওদের ষ্কান 
বঠকানা িা কনটযাক্ট পদয়ন্ট োনা আদি আপনার, িাোর?’ 

‘কদয়কটা বঠকানা আমার ষ্িাকরা সিংগ্রহ কদরবিি, ষ্সগুদিার একবটদ ও 
 ারা এখন ষ্নই। ওরা একটা বঠকানায় কদয়ক স াদহর ষ্িব  থাদক না।  দি দু’বট 
োয়গায় ওরা খুি ষ্িব  ওঠািসা কদর।  ার একবট হদিা মাউন্ট আরারাদ র ষ্িে 
কযাম্প-১ এর পযচটন ষ্হাদটি। অন্যবট আমাদের ইেবের প্রদেদ র রােধ্ানী 
ইেবেদয়র ইহুবেদের বসনাগদগর পাদ র ষ্হাবি আরারা  ষ্হাদটি। অিশ্য আবম 
োবন না ‘আকচ অি নূহা’ উপ যকার ঘটনার পর  াদের আরও বকিু পবরি চন 
হদয়দি বকনা। ‘ষ্সাহা’র ষ্ন া বমহরান মুদসগ মাবসস খুি োিাক ষ্িাক।’ িিি 
িাোর আন ু আরাদমহ। 

‘অদনক ধ্ন্যিাে িাোর। আপবন অদনক সাহাযয কদরদিন। এিার উবঠ।’ 
আহমে মুসা িিি। 

‘ধ্ন্যিাে, আবম ষ্েটা করি আরও ষ্েবসবিক  থয োনার। পারদি আবম 
োনাি।’ িিি িাোর আন ু আরাদমহ। 

ধ্ন্যিাে বেদয় আহমে মুসা িিি, ‘িাোর, আবম আমার একটা কাডচ 
আপনার কাদি ষ্রদখ যাবে। ওদ  ষ্টবিদিান নাম্বার, ই-দমইি সিই আদি। আপবন 
িযিহার করদ  পারদিন।’ 

িদি আহমে মুসা  ার ষ্নমকাডচ ষ্ির করার েন্য েযাদকদটর পদকদট হা  
বেি।  ার হা টা প্রথদমই বরভিভাদর বগদয় পিি। 

ষ্নমকাডচ বরভিভাদরর  িায় োপা পদিদি। আহমে মুসা ষ্নমকাডচ ষ্ির 
করবিি বরভিভাদরর বনে ষ্থদক। 

এই সময় িা  িায়াদরর  ব্দ হদিা। েরোয় োিঁিাদিা দু’েন পুবি  গুবি 
ষ্খদয় েরোর উপরই পদি ষ্গি। 
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আহমে মুসা েমদক উদঠ েরোর বেদক  াবকদয় ষ্েখি এই েৃশ্য। 
সিংদগ সিংদগ  ার হা  পদকদটর ষ্নমকাডচ ষ্িদি বেদয় বরভিভার ষ্েদপ 

ধ্রি।  ার  েচবন বরভিভাদরর বরগার ে চ করি। 
দুই পুবি র গুবিবিি ষ্েহ মাবটদ  পদি যািার পরপরই আরও ব নেন 

উেয  ষ্টনগান হাদ  েরোয় োিঁিাি। একেন বেৎকার কদর িিি, ‘মৃ যুর েদন্য 
প্রস্তু  হও  য় ার িাোর। ষ্ ামরা আমাদের সিচনা  কদরদিা। এিার আমরা 
ষ্ ামাদের সিচনা  করি। ষ্ ামার ষ্গাটা পবরিারদক সিচনা  কদর এদসবি। 
এ ক্ষণ গুবি কবরবন ষ্ ামাদক শুধ্ু এই খির ষ্েয়ার েদন্য। িায়া...।’ 

‘িায়ার’  ব্দ ষ্স ষ্ ষ করদ  পারদিা না। েযাদকদটর পদকট ষ্থদক 
আহমে মুসার ষ্মব ন বরভিভার গুবিিৃবট করি। 

আদের ষ্পদয় ষ্টনগাদনর বরগার ষ্টপার আদগই গুবিদ  ঝািঁঝরা হদয় 
পুবিদ র িাদ র পাদ ই  াদের ব নবট িা  পদি ষ্গি। 

িাোর আন ু আরাদমহ বিিানায় উদঠ িদসবিি। ভািদি হীন  ার মুখ। 
ষ্োদখ  ার  ূন্য েৃবট। 

 আহমে মুসা  ার বেদক বকিুক্ষণ ষ্েদয় থাকার পর িিি, ‘আবম দুুঃবখ  
িাোর, আপনার পবরিাদরর কথা আমাদের পুবিদ র ভািা উবেৎ বিি।’ 

িাোর  াকাি আহমে মুসার বেদক। িিি ‘আবম আমার পবরিাদরর 
েদন্য ভািবি না আিু আহমে। আবম ভািবি, ‘ষ্সাহা’ এিিং ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’ 
ক টা েঘন্য পযচাদয় ষ্নদম ষ্গদি!’ 

মুহূদ চর েদন্য ষ্থদম িাোর আন ু আরাদমহ িিি, ‘ধ্ন্যিাে বম. আিু 
আহমে। বি ীয়িার আপবন আমাদক িািঁোদিন। আবম োরুন বিবি  হদয়বি 
আপনার ক্ষীপ্র া ও িক্ষযদভে ষ্েদখ। পদকদট বরভিভার ষ্রদখ এই ক্ষীপ্র া ও 
িক্ষযদভে স্বাভাবিক নয়!’ 

‘বিপদে আল্লাহ্ এভাদিই সাহাযয কদরন  ার িান্দাহদেরদক।’ আহমে 
মুসা িিি। 

‘আপনার এই ধ্মচভীরু াদক আমার খুি ভাদিা িাদগ। সব যকার ধ্মচভীরু 
মানুষ ষ্য ধ্দমচরই ষ্হাক  ারা এদক অপরদক বিশ্বাস করদ  পাদর,  াদের মদধ্য 
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সুন্দর সহািিানও সম্ভি। গ  দু’বেদন দু’িার আপনার সাদথ আমার ষ্েখা হদয়দি। 
মদন হদে দু’যুগ ষ্থদক আপনার সাদথ আমার পবরেয়!’ িিি িাোর আন ু 
আরাদমহ। 

হন্তেন্ত হদয় ঘদর প্রদি  করি বডবপ বম. খাবল্লকান খাবেপ। িিি ষ্স 
আহমে মুসার বেদক  াবকদয়, ‘সি আবম শুদনবি বম. আিু আহমে। আল্লাহ্’র 
ষ্ াকর ষ্য আপবন এ সময় ঘদর বিদিন।  াদ  িাোরদক িািঁোদিা ষ্গদি।’ 

িদিই  াকাি িাোর আন ু আরাদমহ’র বেদক। িিি, ‘িাোর, আবম 
দুুঃবখ  আপনার পবরিাদরর েদন্য।’ 

‘স্যার, যারা েদি ষ্গদি,  াদের কথা না ষ্ভদি ষ্েদ র, েনগদণর যারা 
 ত্রু,  াদের কথা ভািুন। আবম আপনাদের পাদ  আবি।’ 

িদি একটু থামি িাোর আরাদমহ।  ারপর  াকাি আহমে মুসার 
বেদক। িিি, ‘বম. আিু আহমে, আবম ‘আবমচ অি বরবনবট’- এর ষ্গাদয়ন্দা 
ইউবনদটর প্রধ্ানদক খির বেদয়বি।  ার সাদথ আমার খুি ভাদিা সম্পকচ। ষ্সও 
সব যকার একেন ধ্মচভীরু মানুষ। অদনক খির  ার কাদি থাকার কথা। ষ্স 
অিশ্যই আমাদের সাহাযয করদি।’ 

‘ধ্ন্যিাে িাোর। সিার সাহযয ষ্পদি আমরা খুব  হদিা।’ আহমে মুসা 
িিি। 

িদিই আহমে মুসা বিরি বডবপ বম. খাবল্লকান খাবেদপর বেদক। বিদরই 
 াদক িিি, ‘বম. খাবল্লকান, িাোরদক এখবন এখান ষ্থদক সবরদয় ইেবেদরর 
পুবি  হাসপা াদি বনদয় ষ্যদ  হদি। অন্য ষ্কান হাসপা াদি  ার বনরাপত্তা 
বনবশ্চ  করা যাদি না।’ 

‘বঠক িদিদিন স্যার, আবমও এই বেন্তাই করবিিাম। ধ্ন্যিাে 
আপনাদক।’ 

‘ধ্ন্যিাে আপনাদক, ধ্ন্যিাে সকিদক। আবম উঠবি। েরুরী বকিু কাে 
আদি।’ 

আহমে মুসা সািাম বেদয় ঘর ষ্থদক ষ্িবরদয় ষ্গি। 
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৬ 
আহমে মুসা হাসপা াি ষ্থদক ষ্িবরদয়  ার গাবিদ  উঠি। িাম হা  

বটয়াবরিং-এ ষ্রদখ ডান হাদ  োবি ঘুবরদয় টাটচ করি গাবি। ঘবির বেদক  াকাি। 
আর আধ্াঘন্টা িাবক ষ্মের নাঈদমর সাদথ ষ্েখা করার। ষ্মের নাঈম  াদক 
োনাদি দু’বেন আদগ মাউন্ট আরারাদ র ‘আকচ অি নূহা’ উপ যকায় ‘ষ্সাহা’ ও 
‘ষ্হাবি আকচ’ গ্রুদপর ষ্িাদকর ষ্িাদকরা ষ্য ষ্সনাদের ষ্পাষাক পদর বগদয়বিি,  ারা 
ষ্সনািাবহনীর বকনা এিিং নাম-পবরেয় কী? 

আহমে মুসা বিষয়বট োনদ  ষ্টবিদিান কদরবিি আিংকারায় ষ্েনাদরি 
ষ্মবডন ষ্মসুদের কাদি। ষ্েনাদরি ষ্মসুে  খনই নাম বেদয়বিি ষ্মের নাঈদমর। 
িদিবিি, এই ষ্মের ষ্ে  ষ্প্রবমক এিিং ষ্সাহাদের সাদথ ষ্কান সম্পকচ ষ্নই। 
ষ্েনাদরি ষ্মসুে আরও িদিবিি ষ্স এ িযপাদর ষ্মের নাঈমদক একটা িীি 
ষ্েদি। পদর ষ্মের নাঈমই আহমে মুসার সাদথ ষ্যাগাদযাগ কদর ষ্েখা করার সময় 
বঠক কদরবিি। 

আহমে মুসার গাবি মুভ করদ  যাদি এই সময় একেন সামদন ষ্থদক 
িুদট আহমে মুসার গাবি পযচন্ত এদসই ষ্োদখর পিদক পদকট ষ্থদক বরভিভার ষ্ির 
কদর আহমে মুসাদক গুবি করার েন্য। 

ষ্িাকবট িুদট গাবির সামদন আসদ ই আহমে মুসা ষ্টর ষ্পদয়দি কী 
ঘটদ  যাদে।  খন  ার বরভিভার ষ্ির করার সময় বিি না। সু রািং আত্মরক্ষার 
েন্য ষ্েটার ষ্কান বিকল্প বিি না। 

আত্মরক্ষার েদন্য িাম বেদক সীদটর উপর শুদয় পদি আক্রমদণ যািার 
ষ্ক্ষদি অসুবিধ্া হদি। অন্যবেদক সামদন ষ্থদক গুবি আসদি বিধ্ায় সামদনর 
বটয়াবরিং-এর উপর ঝুিঁদক পিা বিপজ্জনক হদি। সিদ দষ আহমে মুসা ডান হা  
ডান িদকর উপর ষ্রদখ ষ্েহটাদক ডান েরোর সাদথ ষ্সিঁদট বগি। একটা গুবি 
কাদনর পা  বেদয় িাম কািঁদধ্র উপর বেদয় েদি ষ্গি। আহমে মুসা ডান হা  
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ইব মদধ্য েরোর িক খুদি ষ্িদিবিি এিিং েরো ষ্ঠদি গবিদয় পিি রাস্তার 
উপর। বরভিভারও পদকট ষ্থদক ষ্ির কদর বনদয়বিি আহমে মুসা। 

গাবির উইন্ড বিন সমূ্পণচ ষ্ভদঙ পদিবিি। 
বনয়েণহীন গাবিটা  ার সামদন বেদয় রাস্তার ডান পাদ র বেদক গবিদয় 

েিি। 
আহমে মুসা বরভিভার িাবগদয় দ্রু  গবিদয় েিি গাবির সাদথ যাদ  

 ার অিিান সম্পদকচ  ত্রু পদক্ষর বিভ্রাবন্তর সুদযাগ ষ্স বনদ  পাদর। 
 াই হদিা। আহমে মুসা ষ্িাকবটর ষ্পিদন এদস পিি। 
ওবেদক ষ্িাকবট সব যই বিভ্রান্ত হদয়বিি। ষ্স সামদন  াবকদয় আহমে 

মুসাদক না ষ্েদখ ঘুদর োিঁবিদয়বিি গাবির বেদক িুদট আসার েদন্য।  ার হাদ  
উেয  বরভিভার। 

ঘুদর োিঁবিদয়ই ষ্স ষ্েখদ  ষ্পি আহমে মুসাদক। 
বকন্তু ষ্স  ার বরভিভার আহমে মুসার বেদক ঘুবরদয় ষ্নিার আদগই 

আহমে মুসার বরভিভাদরর গুবি  ার ডান হাদ  বিি হদিা। বরভিভার বিটদক 
পিি  ার হা  ষ্থদক। 

হা  ষ্েদপ ধ্দর ষ্েৌি বেি ষ্িাকবট পািািার েদন্য। 
এিার আহমে মুসা  ার পাদয় গুবি করি।  াদক েীিন্ত হাদ  ষ্পদ  োয় 

আহমে মুসা। এ পযচন্ত ‘ষ্সাহা’ বকিংিা ‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’- এর কাউদকই েীিন্ত 
ধ্রা যায়বন। 

পাদয় গুবি ষ্খদয় পদি ষ্গি ষ্িাকট। 
আহমে মুসা িুটি  ার বেদক। 
ষ্িাকবট ষ্পিন বিদর আহমে মুসাদক একিার ষ্েখি।  ারপর গিায় 

ঝুিাদনা ষ্সানার ষ্েইদনর িদকট মুদখ পুদর শুদয় পিি। 
আদরা ষ্োদর ষ্েৌিাি আহমে মুসা। বকন্তু ষ্কান িি হদিা না। আহমে 

মুসা ষ্পৌিঁিার আদগই পটাবসয়াম সায়ানাইড বিষ ষ্িাকবটর েীিন ষ্কদি বনদয়দি। 
আহমে মুসা ষ্িাকটার কাদি ষ্পৌিঁিার সাদথ সাদথ বডবপ খাবল্লকান খাবেপ 

এিিং পুবি রাও ষ্পৌিঁদি ষ্গি। 
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‘স্যার, আপবন বঠক আদিন ষ্ া? এরা পাগি হদয় উদঠদি। আপনাদক 
সািধ্ান হদ  হদি স্যার।’ আহমে মুসাদক িক্ষয কদর িিি বডবপ খাবল্লকান 
খাবেপ। 

খাবল্লকান খাবেদপর ষ্কান কথার েিাি না বেদয় আহমে মুসা িিি, ‘বম. 
খাবল্লকান খাবেপ, এদকও েীিন্ত ধ্রা ষ্গি না। এর হাদ  পাদয় গুবি কদর 
ষ্ভদিবিিাম েীিন্ত ধ্রদ  পারি,  া হদিা না। িুঝা যাদে, ‘ষ্সাহা’ষ্ের হাডচদকার 
ষ্িাক যারা,  ারা প্রদ যদকই কাদি পটাবসয়াম সায়ানাইড রাদখ।’ 

‘সািংঘাব ক ষ্িদরা াস আর োরুণ কবমদটড এরা ষ্েখবি। এরকম ‘ডু-
অর-ডাই’ যাদের নীব ,  াদের সাদথ পারা কবঠন। স্যার, এখান ষ্থদক ষ্িরুদি 
েয়া কদর আপবন পুবি  বনদয় ষ্িরুদিন। আপনার বনরাপত্তার িযাপাদর আমরা এ  
উোবসন োনদ  পারদি উপরওয়ািারা আমার োকুরীই রাখদি না স্যার।’ িিি 
বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। 

‘উপরওয়ািাদের আবম ষ্েখি বম. খাবল্লকান খাবেপ। আপবন এ িা সহ 
আদগর দু’বট িা দক ষ্েখুন, এদের ষ্কান বঠকানা-পবরেয় ষ্ির করা যায় বকনা। 
আমার েরুবর কাে আদি এক োয়গায়। আবম ষ্সখাদন যাবে।’ 

িদি আহমে মুসা যািার েদন্য উদঠ োিঁিাি। 
বম. খাবল্লকান খাবেপ আহমে মুসার মুদখর বেদক  াবকদয়  াদক িাধ্া 

ষ্েিার সাহস ষ্পি না।  িু িিি, ‘স্যার, আপনার উইন্ড ব ড এদকিাদর িা ু 
হদয় ষ্গদি। আপবন আমার গাবি বনদয় যান।’ 

‘পুবিদ র গাবি বনদয় ষ্গদি অসুবিধ্া আদি।’ আহমে মুসা িিি। 
‘আবম এখবন একটা প্রাইদভট কার িযিিা কদর বেবে স্যার। উইন্ড 

ব দডর ভাঙা কািঁদে আপনার গাবির ষ্ভ রটা িসার অদযাগয হদয় ষ্গদি।’ িিি 
বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। 

হাসি আহমে মুসা। ঘবির বেদক  াবকদয় িিি, ‘ষ্স সময় ষ্নই বম. 
খাবল্লকান খাবেপ। ইব মদধ্যই আমার ষ্েবর হদয় ষ্গদি। ভািদিন না, যুি ষ্ক্ষদি 
এর ষ্েদয় অদনক ভাঙা গাবি বনদয় েিদ  হয়। আমরা এখন যুিদক্ষদি ধ্দর বনন।’ 

িদিই আহমে মুসা উদঠ োিঁিাি। েিি গাবির বেদক। 
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‘বম নাবেম, এদক ষ্েখুন। এর নাম িািা  ার বকিুই আমরা োবন না। 
আমাদের ষ্েদ   ার ষ্কান স্বাথচও ষ্নই। বকন্তু ষ্েখুন িার িার মৃ যুর মুদখ পিদিও 
আমাদের িিাই ব বন িদি যাদেন। বনদের ষ্খদয় িদনর ষ্মাষ  ািাদনার মদডি 
মানুষ আর বি ীয় আদি িদি মদন হয় না। আল্লাহ্  ার ভাদিা করুন।’ আহমে 
মুসাদক ষ্েবখদয় পাদ  োিঁিাদনা পুবি  অবিসার নাবেমদক কথাগুদিা িিি বডবট 
খাবল্লকান খাবেপ। 

‘স্যার, এ ধ্রদনর ভাদিা ষ্িাক আদি িদিই পৃবথিীটা এখনও কিযাণ 
বনদয় বটদক আদি। পিচ  প্রমাণ উিঁেু স্যার এদের ক চিয, বকন্তু এরা বনদেদেরদক 
সিার ষ্েদয় ষ্িাট কদর ষ্েদখ। ষ্সবেন স্যার খানার ষ্টবিদি একটা ষ্েট কম 
পদিবিি। আবম ষ্ ষ প্রাদন্ত বিিাম। ষ্েট আবম ষ্স কারদণই পাইবন। উবন উদঠ 
এদস  ার খানার ষ্েটবট আমাদক বেদয় আমার পদর িসদিন। আবম প্রব িাে করার 
আদগই িিদিন, ‘ষ্খদয়ই আপনাদক বডউবটদ  ষ্েৌিাদ  হদি। আমার ষ্স রকম 
বডউবটর ষ্কান  ািা ষ্নই। সু রািং আমার একটু পদর ষ্খদি ক্ষব  ষ্নই।’ আমার 
ম  একেন ষ্পবট পুবি  অবিসার আর ষ্কাথায় ব বন, যাদক স্বয়িং ষ্প্রবসদডন্টও 
সমীহ কদরন, েিা কদরন।  ািঁর এই কাে আমাদক িি কদরবন িরিং আরও িি 
কদরদি  ািঁদকই।’ 

‘ধ্ন্যিাে ইন্সদপক্টর বম. নাবেম। আপবন বঠক বেন্তা কদরদিন। আসদিই 
ব বন বভন্ন মাদপর, বভন্ন প্রকৃব র মানুষ। এমন মানুষ আবম ষ্েবখবন।’ 

কথাগুদিা িিবিি বডবপ খাবল্লকান খাবেপ আহমে মুসার েিন্ত গাবির 
বেদক  াবকদয়। 

 ার দু’ষ্োদখর  ূন্য েৃবট বনিি বিি ষ্সবেদক গাবিবট েৃবটর িাইদর েদি 
যািার পরও। 

েৃবট  ার িাইদর থাকদিও  ার অন্তদর েিদি  খন একটা বহসাি-বনকা । 
আিু আহমে নাদমর ষ্িাকবট ষ্ া আমার ম  খাবল্লকান খাবেপদকও পাদল্ট 
বেদয়দি। আবম টাকার বিবনমদয় আসামীদক িােী িানা াম, আর িােীদক িানা াম 
আসামী। বিোর বিবক্র কর াম টাকার বিবনমদয়। অিদ দষ টাকার বিবনমদয় 
ষ্েদ র  ত্রুদেরও সাহাযয করদ  শুরু কদরবিিাম। এই আিু আহমদের বনুঃস্বাথচ 
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কাদের বিিয়কর েৃটান্ত আমার বিদিকদকও োবগদয়  ুদিদি। ষ্স বিদিদকর 
পাহারায় আমার ম  ষ্িাকও ষ্সই পাপগুদিা করার আর সুদযাগ পাদে না। 

পুবি  অবিসার বম. নাবেম বডবপ খাবল্লকান খাবেপদক আপনার মদধ্য 
বিদভার হদয় ষ্যদ  ষ্েদখ িিি, ‘স্যার, িা গুদিা বনদয় ষ্যদ  হদি।’ 

েমদক উদঠ বিদর  াবকদয় িিি, ‘েিুন অবিসার।’ 
‘েিুন।’ িিি পুবি  অবিসার। 
ওবেদক আহমে মুসার গাবি ষ্পৌিঁদি ষ্গি মাউন্ট আরারা  ষ্সনা কযাদম্পর 

িাইদর হাইওদয়র পাদ র মাউন্ট মাবিক ষ্রটুদরদন্ট। 
ষ্রটুদরন্টবটর বঠক বিপরীদ  রাস্তার ওপাদ র উপ যকায় রদয়দি বিরাট 

এক আঙুর িাগান। িাগাদনর মাবিকানা একেন ইহুবে িযিসায়ীর।  ার নাম 
মাবিক ষ্মরারী মািুস।  ার নাদমর প্রথম  ব্দ বেদয় নামকরণ করা হদয়দি 
ষ্রটুদরন্টবটর। মোর িযপার হদিা  ার এই ইহুবে পবরেয় ষ্কউ োদন না। সিাই 
 াদক মাবিক সাদহি িদি োদন। ষ্রটুদরদন্টর মাবিক হিার সুিাদে ষ্সনা 
অবিসারদের সাদথ  ার িযপক পবরেয়। 

আহমে মুসা ষ্রটুদরদন্টর সামদন গাবি পাকচ কদর ষ্রটুদরদন্টর ষ্ভ দর 
প্রদি  করি। ষ্রটুদরদন্টর সিদেদয় েূরি চী ষ্কাদণর বনধ্চাবর  ষ্টবিি  খনও 
খাবি। আহমে মুসা িসি বগদয় ষ্টবিিবটদ । 

দু’বমবনদটর মদধ্যই পযান্ট ও বট-সাটচ পরা একেন  রুণ এদস ষ্টবিদির 
পাদ  োিঁবিদয় ষ্টবিদি িসার েন্য অনুমব  োইি। 

আহমে মুসা  রুণবটর মুদখর বেদক ষ্েদয় ষ্েখি  ার নাদকর ডান পাদ  
সুন্দর কাদিা একটা আবেি। 

এই বেিটার কথাই ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে আহমে মুসাদক 
োবনদয়বিি। 

‘িসুন।’ িিি আহমে মুসা। 
 রুণবট িদস িিি, ‘স্যার, আবম ষ্মের নাঈম ষ্মহরান। ষ্েনাদরি 

ষ্মবডন ষ্মসুদের বনদেচদ  আবম এখাদন এদসবি।’ 
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‘োবন। নাস্তার অডচার বেদয়বি। নাস্তা ষ্খদ  ষ্খদ ই কথা হদি।’ আহমে 
মুসা িিি। 

আহমে মুসা কথা ষ্ ষ হিার সাদথই নাস্তা এদস ষ্গি। 
নাস্তায় কািঁটাোমে িাগািার আদগই ষ্মের নাঈম ষ্মহরান পদকট ষ্থদক 

একটা কাগে ষ্ির কদর আহমে মুসার হাদ  বেদয় িিি, ‘স্যার, এবট পদকদট 
রাখুন।’ 

আহমে মুসা দ্রু  কাগেবট বনদয় পদকদট পুদর িিি, ‘সিার পবরেয় 
এদসদি?’ 

‘সিার সম্ভি হয়বন,  দি অবিসারদের সিার পবরেয় পাওয়া ষ্গদি।’ 
নাস্তার বেদক মুখ ষ্রদখ আদস্ত কদর িিি ষ্মের নাঈম ষ্মহরান। 

‘কদনচদির নাম?’ বেোসা আহমে মুসার। 
‘নূহা উপ যকায়  থাকবথ  ষ্সনা অবভযাদনর ষ্ন ৃদে ষ্য একেন কদনচি 

বিদিন  ার নাম ষ্মাস্তিা বমকাহ।’ িিি ষ্মের নাঈম ষ্মহরান। 
নাদমর ষ্ ষ  ব্দটা বিবি  করি আহমে মুসাদক। ‘বমকাহ্’ বহব্রু  ব্দ। 

অথচ ঈশ্বদরর ম । এমন একটা বহব্রু নাম ষ্কান মুসিমাদনর হদ  পাদর না। আর 
এই অদথচর নাম ষ্ া ষ্কান মুসিমান রাখদ ই পাদর না। আহমে মুসা িিি, 
‘কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্ মুসিমান ষ্ া?’ 

‘অিশ্যই। ষ্কন িিদিন এ কথা?’ িিি ষ্মের নাঈম ষ্মহরান। 
‘ ার মা বনশ্চয় ইহুবে বকিংিা ইহুবে িিংদ াদ্ভু  বিি।  া না হদি কদনচদির 

নাদম বহব্রু  ব্দ এি কী কদর?’ আহমে মুসা িিি। 
‘ইহুবে মা হওয়া অসম্ভি নয়। বকন্তু সন্তান ষ্ া মুসিমান।  ার নাদম বহব্রু 

 ব্দ রাখদি ষ্কন? বনশ্চয় ভুি হদয়দি।’ িিি ষ্মের নাঈম ষ্মহরান। 
হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘ভুি নয় ষ্মের। ইহুবে িিং নীব র বিধ্ান 

হদিা,  াদের ষ্মদয়রা যাদের িা ষ্য ধ্দমচর ষ্িাদকর ঘদরই থাক,  াদের গদভচর 
ষ্িদিরা হদি ইহুবে। এমন ষ্িদিদের  ারা ইহুবে বহসাদিই গণনা কদর।’ 

বিিয় িদুট উঠি ষ্মের নাঈম ষ্মহরাদনর ষ্োদখ মুদখ। িিি, ‘ াহদি 
কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্ ইহুবে?’ 
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দু’েদনই মুখ বনেু কদর ষ্খদ  ষ্খদ  কথা িিবিি। 
আহমে মুসা ষ্মের নাঈদমর কথার ষ্কান উত্তর না বেদয় মুখ  ুিি। 
মুখ  ুদি মাথাটা ষ্সাো করদ ই  ার ষ্োখ ষ্সাোসুবে বগদয় পিি 

কাউন্টাদরর এক পাদ  বি াি ষ্েয়াদর িদস থাকা একেন সুে চন সুদি ধ্ারী 
ভরদিাদকর উপর। ষ্িাকবট  ার বেদকই  াবকদয়বিি। আহমে মুসার সাদথ 
ষ্োখাদোবখ হদ ই ষ্িাকবট েমদক উদঠ  ার ষ্োখ সবরদয় বনি। ষ্িাকবটর হাদ  
ষ্মািাইি এিিং  ার সামদন একটা কবম্পউটার। আহমে মুসা বকন্তু ষ্োখ সবরদয় 
ষ্নয়বন। 

 ার ষ্োদখ বিিয়, মদন প্রে। ষ্িাকবট  ার বেদক  াবকদয় বিি ষ্কন? 
অিশ্য  ার উপর হঠাৎ ষ্োখ পিা অস্বাভাবিক নয়। বকন্তু ষ্স েমদক উঠি ষ্কন? 
এই েমদক ওঠার অথচ হদিা, ধ্রা পিার ভয়। বকন্তু ষ্স কী করবিি ষ্য ধ্রা পিার 
ভয় করদি?  াহদি বক ষ্স আহমে মুসার সিবকিু িদিা করবিি? বকভাদি? ষ্কান 
প্রদেরই আহমে মুসার কাদি েিাি ষ্নই। 

আহমে মুসা ষ্েখি ষ্িাকবট ষ্মািাইি বনদয় িযস্ত হদয় পদিদি। বকন্তু এর 
পরও  ার ষ্োদখর একটা ষ্কাণ ষ্যন আহমে মুসার পাহারায় বনদয়াবে  রদয়দি। 

আহমে মুসা মুখ বনেু করি। িিি ষ্খদ  ষ্খদ , ‘আমাদের এই 
ষ্রটুদরদন্টর মাবিকদক ক টকুু ষ্েদনন?’ 

‘ষ্কন, ব বন একেন সিি িযিসায়ী, সিি িামচমাবিক।’ িিি ষ্মের 
নাঈম ষ্মহরান। 

‘আবম  ার রােবনব ক কমচকাণ্ড সম্পদকচ বেদেস করবি ষ্মের।’ আহমে 
মুসা িিি। 

‘উবন একেমই রােনীব  বিমুখ। ষ্রটুদরদন্ট ষ্কান রােবনব ক 
আদিােনাও ব বন এিাও কদরন না।’ 

‘েিুন,  াহদি এিার উবঠ।’ িদিই আহমে মুসা নাস্তার বিি ষ্টবিদি ষ্রদখ 
উদঠ োিঁিাি। উদঠ োিঁিাি না ষ্মের নাঈম ষ্মহরান। 

ষ্স িদস িদস ঠাণ্ডা পাবনদ  একটু কদর েুমকু বেবেি। িিি ষ্স, ‘স্যার, 
আপবন যান। আবম পদর যাি।’ 
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‘ও বঠক আদি। ষ্সটাই ভাদিা।’ িদি আহমে মুসা ষ্রটুদরদন্টর েরোর 
বেদক পা িািাি। 

ষ্রটুদরন্ট ষ্থদক ষ্িবরদয় কদয়ক ধ্াপ এবগদয়দি আহমে মুসা এমন সময় 
 ার পাদ  এদস একবট গাবি হাডচ ষ্িক করি। 

গাবি ষ্থদক হন্তেন্ত হদয় নামি একেন ষ্সনা অবিসার।  ার ইউবনিদমচর 
ষ্ াডাি িাদন্ড একেন কদনচদির ইনবসগবনয়া। 

ষ্স গাবি ষ্থদক ষ্নদমই মুদখামুবখ হদিা আহমে মুসার। 
কদনচি দ্রু   ার পদকট ষ্থদক রাভিভার ষ্ির কদর  ার নি আহমে 

মুসার কপাদি ষ্ঠবকদয় িিি, ‘ইউ আর আন্ডার এযাদরট।’ 
আহমে মুসা হাসি। িিি, ‘কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্ আমার অপরাধ্ কী?’ 
‘োনদ  পারদিন।’ িিি কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্। 
‘আবম োবন আমার অপরাধ্। আবম আপনাদক এিিং মাবিক ষ্মরারী 

মািুসদক ষ্েদন ষ্িদিবি।’ আহমে মুসা িিি। 
কথাটা শুদন েমদক উদঠবিি কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্।  ার হা টাও ষ্কিঁদপ 

বগদয়বিি। 
আহমে মুসা  ার এই ষ্মবক অিিার সুদযাগ গ্রহণ করি। বিদুযৎ ষ্িদগ 

 ার িাম হা টা উদঠ বগদয় কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্’র বরভিভার ধ্রা হা  এক 
ধ্াক্কায় উপদর ষ্ঠদি বেি। একটা গুবিও বরভিভার ষ্থদক ষ্িরুি, বকন্তু  া মাথার 
উপর বেদয় েদি ষ্গি। 

বকন্তু  ার পদরই েৃশ্যপট পাদল্ট ষ্গি। আহমে মুসার ডান হা  িাম 
হাদ র সাদথই উপদর উদঠ বগদয়বিি। বরভিভার ষ্থদক গুবি ষ্িরুিার সাদথ সাদথই 
আহমে মুসার ডান হা  কদনচদির হা  ষ্থদক বরভিভার ষ্কদি বনি। আহমে মুসা 
বরভিভার ষ্কদি বনদয়ই পেণ্ড একটা আঘা  করি কদনচদির মাথায় বরভিভাদরর 
িািঁট বেদয়। 

মাথা ঘুদর পদি যাবেি কদনচি। আহমে মুসা  াদক পািঁোদকািা কদর 
 ুদি বনদয় কদনচদির গাবিদ  ঢুবকদয় বেদয় ড্রাইবভিং সীদট বগদয় িসি। 

গাবি টাটচ বনদয় দ্রু  েিদ  শুরু করি। 
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আহমে মুসা যখন কদনচিদক বরভিভাদরর িািঁট বেদয় ষ্মদর  ার সিংোহীন 
ষ্েহ গাবিদ   ুিবিি,  খন ষ্রটুদরদন্টর মাবিক বম. মাবিক ষ্মরারী মািুস 
ষ্রটুদরদন্টর েরোয় এদস োিঁবিদয়বিি। ভয়িংকর বিিয় আর উদিদগ  ার মুখ 
েুপদস ষ্গদি। 

সি ঘটনা ষ্মের নাঈম ষ্মহরানও ষ্েখদ  ষ্পদয়বিি। ষ্সও উদিগ বনদয় 
িুদট এদসবিি। বকন্তু আহমে মুসার গাবি   ক্ষদণ ষ্রটুদরন্ট এিাকার িাইদর েদি 
ষ্গদি। োিঁবিদয় পদিবিি ষ্মের নাঈম ষ্মহরান। এ ঘটনায় ষ্স উবিগ্ন হদয় 
পদিবিি।  দি ষ্স ভািি, েনাি আিু আহমে উপদরর ষ্িাক। ব বন যাই করুন 
ষ্ভদি বেদন্তই করদিন। সি বেন্তা মাথা ষ্থদক সবরদয় বেদয় ষ্মের নাঈম ধ্ীদর ধ্ীদর 
বগদয়  ার গাবিদ  উঠি। 

ওবেদক আহমে মুসা সিংোহীন একেন আস্ত কদনচিদক পািঁোদকািা কদর 
 ার কদক্ষ আহমে মুসাদক ঢুকদ  ষ্েদখ আিঁ দক উঠি ষ্স। িিি, ‘এই ষ্ া 
ষ্গদিন, ষ্কাথায় ষ্পদিন এদক?’ 

‘এ ষ্সই কদনচি যার ইউবনিমচ পদর ষ্সবেন ‘আকচ অি নূহা’ উপ যকায় 
 হীে হদয়বিি একেন ভূয়া কদনচি।’ আহমে মুসা িিি। 

িুঝি বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। িিি, ‘ধ্ন্যিাে স্যার, আপবন অদনকটা 
অগ্রসর হদয়দিন।’ 

‘আসি কােটাই হয়বন। আপবন আমাদক সাহাযয করুন। এর কাি ষ্থদক 
অদনক কথা ষ্ির করদ  হদি।’ আহমে মুসা িিি। 

‘অিশ্যই স্যার।’ িিি খাবল্লকান খাবেপ। 
ঘদরর ষ্মদঝয় শুইদয় বেদয়বিি কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহদক। 
‘সিংো বিরদ  ক  সময় িাদগ ষ্ক োদন?’ স্বগ  উবক্ত করি খাবল্লকান 

খাবেপ। 
‘সিংো বিদরদি বম. খাবল্লকান খাবেপ। ও এখন সিংোহীন ার ভান 

করদি।’ িদিই আহমে মুসা পদকট ষ্থদক কিম বনদয় এর বনদির  ীক্ষ্ণ মাথা বেদয় 
ষ্োদর ষ্খািঁো বেি কদনচদির পাদয়। 

কদনচদির ষ্গাট ষ্েহ বস্প্র-এর ম  ষ্নদে উঠি। 
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‘আর নাটক না কদর উদঠ িসুন কদনচি।’ আহমে মুসা িিি। 
এই সাদথ একটা ষ্েয়ারও এবগদয় বেি আহমে মুসা কদনচদির বেদক। 
কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্ উদঠ ষ্েয়াদর িসদ  িসদ  িিি, ‘আপনার এই 

সািংঘাব ক আেরদণর মা িূ আপনাদক বেদ  হদি। আবম একেন ষ্সনা অবিসার, 
মদন রাখদিন।’ 

হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্ ষ্ া ষ্সবেন ‘আকচ অি 
নূহা’ উ যকায় বনহ  হদয়দিন। িাদ র িবিও আমরা ষ্েখাদ  পাবর। বম. খাবল্লকান 
খাবেপ িবিটা  াদক ষ্েখান ষ্ া বেে।’ 

খাবল্লকান খাবেপ ড্রয়ার ষ্থদক একটা িবি ষ্ির কদর কদনচি ষ্মাস্তিা 
বমকাহ্’র ষ্োদখর সামদন  ুদি ধ্দর িিি, ‘ষ্েখুন কদনচি ষ্মাস্তিার নাম, নাম্বার 
সিই এখাদন পবরিার ষ্েখা যাদে।’ 

মুখ েুপদস ষ্গি কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্’র। 
আহমে মুসার মুখ গম্ভীর হদয় উদঠবিি। িিি, ‘আপবন ‘ষ্সাহা’ ও 

‘ষ্হাবি আকচ গ্রুপ’-এর সাদথ ক বেন ষ্থদক আদিন?’ 
‘কী িিদিন আপবন? ঐ ধ্রদনর ষ্কান েিদক আবম বেবন না।’ িিি 

কদনচি ষ্মাস্তিা। 
আহমে মুসা পদকট ষ্থদক বরভিভার হাদ  বনদয় িিি, ‘ষ্েখুন কদনচি, 

আমরা গল্প-গুেি করদ  িবসবন। এক কথা আবম দু’িার িিি না।’ 
থামি আহমে মুসা। পদকট ষ্থদক এক খণ্ড কাগে ষ্ির করি। ভািঁে করা 

কাগেবট খুিি ষ্স। কাগেবট ষ্মদি ধ্রি ষ্স কদনচদির সামদন। িিি, ‘এই 
কাগেবট আবম ষ্হাবি আকচ গ্রুদপর একেন  ীষচ পযচাদয়র ষ্ন ার পদকট ষ্থদক 
ষ্পদয়বি। কাগেবট সাো কাগদের একট  ীট। কাগদে মাকচ বডদটকটর কযাবমদকি 
বিটািার পর এটা একটা নক ায় পবরণ  হদয়দি। এদ  ষ্েখা যাদে পূিচ 
আনাদ াবিয়ার আদমচবনয়া সিংিগ্ন ব নবট প্রদে  এিিং ষ্িাট-িি সিগুদিা  হদরর 
ষ্িাদক ন আদি। ষ্সই সাদথ ষ্রড ডট। ২বট ষ্থদক ৫বট পযচন্ত ডট রদয়দি বিবভন্ন 
 হদর। আবম োনদ  োই কদনচি, এই ষ্রড ডটগুদিার অথচ কী?’ 
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‘বিশ্বাস করুন স্যার, এ ধ্রদনর কাগে আবম এই প্রথম ষ্েখিাম। আবম 
োবন না এর অথচ কী?’ িিি কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্। 

আহমে মুসা  ার বরভিভার  ুদি একটা গুবি করি কদনচি ষ্মাস্তিা 
বমকাহ-দক িক্ষয কদর। গুবিটা  ার কাদনর উপদরর অিংদ র বকিুটা বিিঁদি বনদয় 
মাথা ও কাদনর মাঝ বেদয় ষ্িবরদয় ষ্গি। 

ভীষণ আিঁৎদক উদঠ হা  বেদয় কান ষ্েদপ ধ্রি কদনচি ষ্মাস্তিা মাকাহ্। 
ভদয় পাণ্ডুর হদয় ষ্গদি  ার মুখ। 

‘এগুবিটা আবম আপনাদক সািধ্ান কদর ষ্েিার েদন্য কদরবি, বি ীয় 
গুবিটা বকন্তু আপনার মাথা গুিঁদিা কদর ষ্েদি।’ আহমে মুসা িিি। 

ভী  কদনচি  ার বিহিি ষ্োখ  ুদি  াকাি আহমে মুসার বেদক। িিি, 
‘িিবি স্যার। একটা িি বকিরু পবরকল্পনা হদয়দি স্যার, বকন্তু আমাদের এখনও 
োনাদনা হয়বন। িিা হদয়দি, আে োনাদনা হদি।’ থামি কদনচি ষ্মাস্তিা। 

‘ষ্ক োনাদি, ষ্কাথায় োনাদি?’ আহমে মুসার বেোসা। 
‘ইেবেদরর ষ্হাবি আরারা  ষ্হাদটদি আে সন্ধযা সাদি সা টায় 

একেদনর সাদথ ষ্েখা হওয়ার কথা। ষ্সখাদনই কমচসূেী আমাদের োনাদনা হদি 
িিা হদয়দি। এর িাইদর আবম বকিুই োবন না।’ িিি কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্। 

‘ষ্সই একেন ষ্ক?’ বেোসা আহমে মুসার। 
‘ষ্সটা আমাদের িিা হয়বন স্যার। শুধ্ু আমাদের োনাদনা হদয়দি 

ষ্হাদটিবটর ব ন  িায় পযারাডাইে অবডদটাবরয়াদম বগদয় িসদ  হদি। এটুকুই 
বনদেচ  বিি আমার উপর।’ িিি কদনচি ষ্মাস্তিা। 

‘আর কারও বক ওখাদন যািার কথা বিি?’ আহমে মুসা িিি। 
‘এিার কী িযিিা হদয়দি োবন না স্যার।  দি এর আদগ সি কথা, সি 

বিবিিং একাবধ্ক ষ্িাকদক বনদয় হয়বন।’ িিি কদনচি ষ্মাস্তিা। 
‘আো কদনচি, ষ্রটুদরদন্ট আমাদক আক্রমদণর েদন্য ষ্ক আপনাদক 

িদিবিি?’ আহমে মুসা িিি। 
কদনচি ষ্মাস্তিা একটু বিধ্া করি।  ারপর িিি, ‘মাউন্ট মাবিক 

ষ্রটুদরদন্টর মাবিক ষ্মরারী মািুস।’ 
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‘কী িদিবিদিন ব বন?’ বেোসা আহমে মুসার। 
‘স্যার, আমার ষ্রটুদরদন্টর একটা ষ্টবিদি আপনাদক বনদয় আদিােনা 

হদে। ষ্মের নাঈম একটা  াবিকা বেদয়দিন একেনদক।  ার মদধ্য আপনার 
নাম আদি। আমার ম  হদে আকচ অি নূহা উপ যকায় যাদের ইউবনিমচ পাওয়া 
ষ্গদি,  াদের  াবিকা। ষ্মের নাঈমদক পদর ষ্েখদিন। বকন্তু  ার সাদথর 
ষ্িাকটাদক ষ্যদ  বেদি আপনার বিপে হদি স্যার।  ার মূি কথা এটাই বিি।’ 
িিি কদনচি ষ্মাস্তিা। 

‘ষ্রটুদরন্ট মাবিক এসি কথা োনদিন কী কদর?’ আহমে মুসার 
বেোসা। 

‘আবম এটা োবন না স্যার। ব বন ষ্ া আমাদক আপনার িদটাও 
ষ্েবখদয়দিন কবম্পউটাদরর মাধ্যদম।  া না হদি ষ্ া আবম আপনাদক বেনদ ই 
পার াম না।’ িিি কদনচি ষ্মাস্তিা। 

ভ্রূকুবঞ্চ  হদিা আহমে মুসার।  ার মাদন ষ্রটুদরদন্টর প্রদ যক ষ্টবিদির 
উপর ষ্ক্লাে সাবকচট কযাদমরার নের রদয়দি প্রব  ষ্টবিদি রান্সবমটার যার মাধ্যদম 
 ব্দ মবনটর করা হয়। একেন ষ্রটুদরন্ট মাবিক এই িযিিা কদরদিন ষ্কন। বকন্তু 
এ-বনদয় বেন্তা করদ  োইি না আহমে মুসা। কদনচি ষ্মাস্তিাদক উদদ্দশ্য কদর 
িিি, ‘ষ্েদ র প্রব  ভাদিািাসা বক আপনার মদধ্য অিব ট আদি কদনচি ষ্মাস্তিা?’ 

মুখ বনেু করি কদনচি ষ্মাস্তিা। দু’হাদ  মুখ ষ্ঢদক ষ্কিঁদে ষ্িিি ষ্স। 
িিি, ‘ষ্ে দক আবম ভাদিািাবস স্যার। বকন্তু আবম বিপদে পদিবি। 

আমার উপর আমার মা’র বনদেচ  হদিা, আবম ষ্যন ষ্সাহা’র ষ্মহরান মুদসগ মাবসস 
যা িিদিন  াদক মাদয়র বনদেচ  িদি মদন কবর। আবম যা বকিু কদরবি  া এই োয় 
ষ্থদকই কদরবি। আবম ষ্ে দক ভাদিািাবস স্যার।’ 

‘আমার একটা কথা বক আে শুনদিন?’ িিি আহমে মুসা। 
মুখ  ুদি  াকাি কদনচি ষ্মাস্তিা আহমে মুসার বেদক। িিি, ‘অিশ্যই 

স্যার। আপবন বনদেচ  করুন। আপবন ষ্ক আবম োবন না। বকন্তু আপবন ষ্য  াবস্ত 
আমাদক বেদয়দিন,  া আমার প্রাপয বিি।’ 
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‘আে সন্ধযায় আপবন ইেবেদরর ষ্হাবি মাউন্ট আরারা  ষ্হাদটদি যাদিন। 
বক কমচসূবে ষ্েয় ষ্সটা ষ্নদিন। ষ্স কমচসূবেবট োনা ষ্েদ র েদন্য খুি ষ্িব  
প্রদয়ােন। আবমও ষ্সখাদন আপনার আদ -পাদ ই থাকি। আপবন ষ্হাদটি ষ্থদক 
ষ্িবরদয় বিপরী  বেদকর বসনাগদগর পাদ ই থাকি। আপবন ষ্হাদটি ষ্থদক ষ্িবরদয় 
বিপরী  বেদকর বসনাগদগর পাদ  রাস্তার বকনাদর আপনার গাবি োিঁি কবরদয় 
ইবঞ্জন পরীক্ষা করদ  শুরু করদিন। এসময় ষ্পিন বেক ষ্থদক একটা িাি গাবি 
আসদি। আপবন ষ্সই গাবিটাদক িদিা করদিন।’ থামি আহমে মুসা। 

একটু ষ্থদমই আিার িিি, ‘আবম আপনাদক ধ্দর বনদয় এদসবিিাম, এই 
িযপাদর ষ্কউ োনদ  োইদি আপবন এ কথা িিদিন: আপবন আমাদক গুবি করদ  
বগদয়বিদিন, এই েদন্যই আবম আপনাদক ধ্দর এদনবিিাম। পদর প্র াসদনর 
মধ্যি ায় সিবকিুর সুরাহা হদয়দি। আর আপবন ষ্যদহ ু একেন ষ্সনা অবিসার 
 াই আপনাদক ষ্িদি ষ্েয়া হদয়দি।’ 

‘বঠক আদি স্যার, আবম এটাই িিি।’ িিি কদনচি ষ্মাস্তিা। 
আহমে মুসা উদঠ োিঁিাি। িিি, ‘ধ্ন্যিাে কদনচি, হয়দ া সন্ধযার পদর 

ষ্কাথাও আমাদের ষ্েখা হদ  পাদর। আবম েবি।’ 
‘অিশ্যই স্যার। অদনক ধ্ন্যিাে আপনাদক।’ িিি কদনচি ষ্মাস্তিা 

বমকাহ্। 
সিাইদক সািাম বেদয় ষ্িবরদয় এি আহমে মুসা। 
‘কদনচি বম. ষ্মাস্তিা আপবন একটু িসুন, আবম ওদক বিোয় বেদয় আসবি। 

আবমই আপনাদক ষ্পৌিঁদি ষ্েি।’ 
িদি বডবপ খাবল্লকান খাবেপ আহমে মুসার সাদথ ষ্িবরদয় এি। িিি 

আহমে মুসাদক, ‘বম. আিু আহমে, আপবন বক বনবশ্চ , কদনচি ষ্মাস্তিা আপনার 
কথা শুনদি? যবে বিষয়টা িািঁস কদর ষ্েয় ষ্স ও-পক্ষদক?’ 

আহমে মুসা হাসি। িিি, ‘মানুষ বেনদ  আমার ভুি না হদি আবম মদন 
কবর  াদক বিশ্বাস করা যায়। সব যই ষ্স ইহুবে মাদয়র সন্তান। মা  াদক ঐ কাদে 
িাধ্য করদ  পাদর।’ 
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‘ধ্ন্যিাে আিু আহমে। আপনার কথা সব য ষ্হাক।  াহদি স্যার আিার 
ষ্েখা হদি। আস্-সািামু ‘আিাইকুম।’ 

আহমে মুসা ‘ওয়া ‘আিাইকুম আস্-সািাম’ িদি পুবি  ষ্ট ন ষ্থদক 
ষ্িবরদয় এি। 

 
 
 
আহমে মুসা একেন  ুবকচ িযিসায়ীর িদ্মদিদ  ইেবেদরর ষ্সই ষ্হাবি 

আরারা  ষ্হাদটদির এক পাদ র একটা ষ্টবিদি িদস মাদঝ মাদঝ কবির কাদট 
েুমুক বেদে, আর সামদন িিাদনা কাগদে ষ্োখ ষ্রদখ বহসাি-বনকাদ  িযস্ত। ষ্যন 
মদনাদযাগ সহকাদর ষ্স  ার িযিসাদয়র ষ্কান একটা েবটি বহসাি ষ্মিাদে। ষ্োখ 
দু’বট কাগদের উপর িযস্ত ষ্েখা ষ্গদিও ষ্রটুদরদন্টর দুই ষ্গদটর উপর নেরোরী 
বঠক ষ্রদখদি। 

হা ঘবির বেদক  াকাি আহমে মুসা। সন্ধযা সাদি সা টা িােদ  আর 
৫ বমবনট িাবক। এখনও ষ্েখা ষ্নই কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্’র। ষ্স আসার আদগই 
ষ্হাদটদি ঢুদক ষ্গদি  া পাদর না। আহমে মুসা পাদ র এক মসবেদে বমগবরদির 
পদিই এদস ষ্হাদটদি ঢুদকদি।  ুরদস্ক মাগবরদির নামাদযর পদরর সময়দকই সন্ধযা 
িদি। সন্ধযাদ ই কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্’র ষ্হাদটদি আসার কথা। সু রািং ষ্স 
সন্ধযার আদগ ষ্হাদটদি আদসবন এটা বনবশ্চ । 

ষ্স ষ্হাদটদি ষ্ঢাকার আদগই ষ্হাদটদির োরবেকটা ষ্েদখ বনদয়দি, 
ষ্হাদটদি ষ্ঢাকার ও ষ্িরুিার  ৃ ীয় ষ্কান ষ্গট ষ্নই।  ার সামদনর দুই ষ্গট বেদয় 
ঢুদক কাউন্টাদরর ষ্ভ দরর প্রাদন্তর পা  বেদয় একটা বসিঁবি উপদর উদঠ ষ্গদি। 
কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্’ষ্ক বনশ্চয় ব ন  িায় উঠদ  হদি এই বসিঁবি বেদয়ই উঠদ  
হদি। 

সাদি সা টা িােি।  ার আরও কদয়ক বমবনট পদর আহমে মুসা ষ্েখদ  
ষ্পি, কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্ ষ্হাদটদি প্রদি  করি।  ার পরদন কাদিা রাউোদরর 
উপর কাদিা েযাদকট, মাথায় একট ইিংবি  কাদিা হ্াট। 
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আহমে মুসা ষ্েখি, কদনচি ষ্মাস্তিা কাউন্টাদর বকিু িিি,  ারপর ষ্সই 
বসিঁবি বেদয় উদঠ ষ্গি। 

আহমে মুসা ভািি, উপদর কদনচদির ক টা সময় িাগদ  পাদর। বনশ্চয় 
আধ্াঘন্টার ষ্িব  নয়। 

বকন্তু বি  বমবনট পদরই কদনচি উপর ষ্থদক ষ্নদম এি।  ার মুখটা বিষণ্ন। 
আহমে মুসা ই মদধ্যই বহসাদির কাগেপি গুবটদয় বনদয় নাস্তা করবিি। 
কদনচি ষ্মাস্তিা ষ্িবরদয় ষ্গি ষ্হাদটি ষ্থদক। 
আরও বমবনট দুদয়ক পদর আহমে মুসার নাস্তা ষ্ ষ হদিা। 
সি বিি েুবকদয় আহমে মুসাও ষ্িবরদয় এি ষ্হাদটি ষ্থদক। আহমে মুসা 

 ার িাি গাবি বনদয় এদগাবেি। বসনাগদগর কািাকাবি ষ্পৌিঁদি ষ্েখি রাস্তার 
ষ্কনাদর একটা গাবি োিঁি করাদনা রদয়দি। গাবিটার েন্ট টপ  ুদি একেন গাবির 
ইবঞ্জন পরীক্ষা করদি। আহমে মুসা বনবশ্চ  হদিা ষ্রাকবট কদনচি ষ্মাস্তিাই। 

আহমে মুসা একিার হনচ িাবেদয় কদনচি ষ্মাস্তিার গাবির পা  বেদয় 
সামদন এদগাদিা। 

বসনাগদগর এিাকা পার হিার আদগই ষ্েখি কদনচি ষ্মাস্তিার গাবি  ার 
ষ্পিদন েিদ  শুরু কদরদি। 

ইেবের  হর ষ্পবরদয় আরও মাইি েদ ক েিার পর একটা সরাইখানায় 
গাবি োিঁি করাি আহমে মুসা। 

কদনচি ষ্মাস্তিার গাবিও োিঁিাি। 
আহমে মুসা ষ্পিদন  াবকদয় আর ষ্কান গাবি ষ্েখি না। ষ্কউ  াদের 

িদিা কদরবন, বনবশ্চ  হদিা আহমে মুসা। 
আহমে মুসা সরাইখানার বেদক এদগাদিা। 
কদনচি ষ্মাস্তিাও। 
আহমে মুসা সরাইখানার ষ্রটুদরদন্ট না ঢুদক অন্য েরো বেদয় ষ্ভ দর 

ঢুদক ষ্গি বিোম কদক্ষ যািার েদন্য। 
 ুরদস্ক সরাইখানার বিোম কক্ষ দুই ধ্রদনর। এক ধ্রদনর আদি েী। 

এখাদন ষ্য ষ্কউ বিনা পয়সায় ব ন বেন পযচন্ত অিিান করদ  পাদর। 
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আদরক ধ্রদনর আদি যার েদন্য ষ্ডাদন ন ষ্প করদ  হয়। ষ্য রুম ষ্স 
োয়  ার েন্য বনবেচট পবরমাণ একটা ষ্ডাদন ন ষ্প করদিই োবি ষ্িবরদয় আদস। 
ষ্স োবি বেদয় ঘর খুদি ব ন বেন ষ্স কদক্ষ থাকা যায়। 

আহমে মুসা ষ্ডাদন ন ষ্প কদর একটা কদক্ষ প্রদি  করি। ষ্পিন ষ্পিন 
আসা কদনচিদক ষ্ডদক বনি। 

কদনচি ষ্ভ দর প্রদি  কদরই িিি, ‘স্যার, খির ভাদিা নয়।’ 
‘ভদিা নয়,  া আপনার মুখ ষ্েদখই িুঝদ  ষ্পদরবি। িিুন খারাপ খিরটা 

কী?’ আহমে মুসার বেোসা। 
স্যার, ষ্কউ আদসবন। কারও সাদথই ষ্েখা হয়বন। বকিুক্ষণ িসার পর 

একটা ষ্টবিদিান পাই। ষ্টবিদিানবট আমার ষ্েয়াদরর পাদ ই বটপদয় রাখা বিি। 
ষ্টবিদিাদন একেন িদি: ‘আপনার সামদন মদঞ্চর ষ্টবিদি একটা ষ্মদসে আদি 
বনদয় যান।’ আবম বগদয় ষ্মদসেটা ষ্নই।’ 

িদি কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্ এক টুকদরা কাগে  ুদি বেি আহমে মুসার 
হাদ । 

আহমে মুসা ষ্োখ িুিাি কাগদের টুকদরাবটর উপর।  াদ  বিখা: 
‘কমচসূবে িবগ  করা হদয়দি।’ 

ভ্রূ-কুবঞ্চ  হদিা আহমে মুসার। িিি, ‘কদনচি, আমার ওখান ষ্থদক 
মাদন পুবি  ষ্ট ন ষ্থদক আসার পর আপনার কার কার সাদথ ষ্েখা িা কথা 
হদয়দি, আপনার িাবির ষ্িাকরা িািা?’ 

কদনচি একটু ভািি। িিি, ‘আবম িাসা ষ্থদক ষ্ির হইবন। অবিস ষ্থদক 
১২ ঘন্টার িুবটদ  আবি। িাইদরর কারও সাদথ ষ্েখা িা কথা হয়বন। শুধ্ু একিার 
ষ্টবিদিান কদরবিদিন মাউন্ট মাবিক ষ্রটুদরদন্ট’র ওমার।’ 

আনন্দ প্রকা  ষ্পি আহমে মুসার ষ্োদখ মুদখ। িিি দ্রু কদণ্ঠ, ‘কী 
িদিবিদিন ব বন?’ 

‘ব বন িদিবিদিন, আপনার ষ্কান ষ্য বিপে হয়বন, এেদন্য আল্লাহ্’র 
হাোর ষ্ াকর। আবম উবিগ্ন বিিাম, খিরা-খির ও বনদয়বি। ঐ ষ্িাকরা মদন হদে 
বিপজ্জনক। ষ্িদি ষ্েয়ার মদধ্য ষ্কান ষ্কৌ ি থাকদ  পাদর। আবম মদন কবর, 
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আপবন কদয়কবেদনর িুবটদ  যান। আবম  াদক িদিবিিাম, বঠক আদি ষ্েখবি 
আবম।’ কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্ িিি। 

‘উবন আপনাদক এধ্রদনর পরাম চ বেদিন ষ্কন?  ািঁর সাদথ আপনার আর 
ষ্কান সম্পকচ আদি?’ বেোসা আহমে মুসার। 

‘না, ষ্নই। এমবনদ ই উবন সািংঘাব ক অবভভািদকর ভূবমকা পািন 
কদরন। মাদঝ মাদঝ মদন হয় আমাদের িযাপাদর ব বন অদনক খির রাদখন। 
সরকাদরর নানা রকম এদেবন্স আদি, ষ্কান এদেবন্সর সাদথ ব বন আদিন বকনা 
োবন না।’ িিি কদনচি ষ্মাস্তিা। 

‘আপবন যবে ষ্ াদনন,  ার ষ্রটুদরদন্টর প্রব বট ষ্টবিদিই  টচ সাবকচট 
কযাদমরার নেরোরী আদি এিিং প্রব  ষ্টবিদির কথা ষ্ ানার েদন্য রান্সবমটার 
িসাদনা আদি,  াহদি বক বিশ্বাস করদিন?’ বেদেস করি আহমে মুসা। 

বিিয় িদুট উঠি কদনচি ষ্মাস্তিার ষ্োদখ মুদখ। িিি, ‘বিশ্বাস করি 
স্যার। কারণ আমার িযাপাদর আপনাদের আদিােনা বকভাদি ষ্স শুনি এিিং 
আপনার িদটা বকভাদি ষ্স আমার ই-দমইদি পাঠাি, এই প্রেগুদিার সমাধ্ান হয় 
আপনার কথা বিশ্বাস করদিই।’ 

‘ষ্রটুদরন্টবটর মাবিক মাদন বম. মাবিক ষ্মরারী মািুস ষ্কাথায় থাদকন?’ 
বেোসা আহমে মুসার। 

‘আবম ষ্সটা োবন না, স্যার।’ মাদঝ মাদঝ উবন ষ্রটুদরদন্টর উপর  িায় 
থাদকন ষ্েদখবি।’ িিি কদনচি ষ্মাস্তিা। 

‘এখন  াদক ষ্কাথায় পাওয়া যাদি?’ বেদেস করি আহমে মুসা। 
একটু ভািি কদনচি ষ্মাস্তিা। িিি, ‘রা  ১১টায় ষ্রটুদরন্ট িন্ধ হয়,  ার 

আদগ একিার ব বন ষ্রটুদরদন্ট আদসন। আমার মদন হয় এখন ষ্রটুদরদন্টই 
পাওয়া যাদি  াদক।’ 

‘আপবন আমার সাদথ থাকদিন?’ িিি আহমে মুসা। 
‘ষ্কাথায় বকভাদি?’ বেোসা কদনচি ষ্মাস্তিার। 
‘আবম বম. মাবিক ষ্মরারী মািুসদক বকডন্যাপ করদ  োই। আপবন আমার 

সাদথ থাকদিন।’ আহমে মুসা িিি। 



বিপদে আনাদ াবিয়া  156 

 

আহমে মুসা কদনচি ষ্মাস্তিাদক সাদথ রাখদ  োয়, কারণ  ার বম ন ষ্িি 
হওয়ার ষ্কান অিকা ই ষ্স রাখদ  োয় না। কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্-দক আহমে 
মুসা বিশ্বাস কদর, বকন্তু  িু সামান্য ঝুিঁবকও ষ্স বনদ  োয় না। এেদন্যই ষ্স কদনচি 
ষ্মাস্তিাদক সাদথ রাখদ  োয় যাদ  ষ্রটুদরদন্টর ক চা বম. মাবিক বিষয়বট োনার 
ষ্কান সুদযাগই ষ্যন না পায়। 

আহমে মুসার কথা ষ্ ষ হদ ই কদনচি ষ্মাস্তিা িিি, ‘আপবন সাদথ 
রাখদি আবম ষ্গৌরি ষ্িাধ্ করি স্যার।’ 

আহমে মুসা  ার বেদক ষ্োখ  ুদি  াকাি। িিি, ‘ধ্ন্যিাে।’ 
দু’েদনই সরাইখানা ষ্থদক ষ্িবরদয় এি। 
কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্  ার গাবিদ  উঠদ  যাবেি। 
আহমে মুসা  াদক িিি, ‘ও গাবিদ  নয়। আমার গাবিদ  আসুন। ও 

গাবি ওখাদনই থাকদি।’ 
িদি আহমে মুসা  ার গাবির ড্রাইবভিং সীদট উদঠ িসি। পাদ  উদঠ িসি 

কদনচি ষ্মাস্তিা। 
ঝদির ষ্িদগ এবগদয় েিি গাবি। রা  ে টায় মাউন্ট মাবিক 

ষ্রটুদরদন্টর সামদন এদস ষ্পৌিঁিি গাবি। 
আহমে মুসা গাবি োিঁি কবরদয় গাবি ষ্থদক নামার আদগ কদনচি ষ্মাস্তিার 

বেদক ষ্েদয় িিি, ‘কদনচি, আপনাদক বিষণ্ন ষ্েখাদে ষ্টবিদিানবট পাওয়ার পর 
ষ্থদকই। ষ্টবিদিান কার বিি?’ 

কদনচি ষ্মাস্তিা আহমে মুসার বেদক  াকাি। িিি, ‘স্যার, আমার 
মাদয়র ষ্টবিদিান।’ 

‘ও, আো।’ িদি আর একিার ভাদিা কদর  াকাি কদনচি ষ্মাস্তিার 
বেদক। 

আহমে মুসা গাবি ষ্থদক নামি। নামি কদনচি ষ্মাস্তিাও। 
আহমে মুসা েযাদকদটর পদকদট দু’হা  ঢুবকদয় এদগাদিা ষ্রটুদরদন্টর 

বেদক। ষ্রটুদরদন্টর ষ্গদট বিি একেন বনরাপত্তা প্রহরী। 
‘মাবিক সাদহি বক ষ্রটুদরদন্ট আদিন?’ বেোসা আহমে মুসার। 
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‘আদিন স্যার।’ উত্তর বেি বনরাপত্তার েদন্য েরোয় োিঁিাদনা ষ্িাকবট। 
আহমে মুসা ষ্পিন বিদর  াবকদয় কদনচি ষ্মাস্তিাদক িিি, ‘আপবন 

েরোয় োিঁিান।’ 
িদিই আহমে মুসা ষ্রটুদরদন্ট ঢুদক ষ্গি। ষ্রটুদরদন্ট খদদ্দর ষ্ মন 

ষ্নই। আবমচ কযাদম্পর খদদ্দর এ সময় থাদক না। 
কযা  কাউন্টাদর কবম্পউটাদরর সামদন িদস আদিন বম. মাবিক ষ্মরারী 

মািুস।  ার গাদয় আদগর ম ই িাি েযাদকট এিিং িাি ষ্িে ধ্রদনর টুবপ। 
টুবপটা একটু বিদ ষ ধ্রদনর। টুবপর ষ্িেটা ইিাবটক। এই ইিাবটক মাথাদক 
কামদি ধ্দর রাদখ। আর পরদন  ার ধ্িধ্দি সাো রাউোর। 

আহমে মুসা কাউন্টাদরর মাঝ পদথ ষ্যদ ই মাবিক ষ্মরারী মািুস  াদক 
ষ্েখদ  ষ্পদয়দি। সিংদগ সিংদগই ষ্স উদঠ োিঁবিদয়দি।  ার হাদ  বরভিভার। উদঠ 
োিঁবিদয়ই ষ্স গুবি কদরদি আহমে মুসাদক। 

আহমে মুসা প্রস্তু  হদয়ই প্রদি  কদরবিি। মাবিক ষ্মরারী মািুস 
বরভিভার বনদয় উদঠ োিঁিািার সাদথ-সাদথই আহমে মুসার হা  ষ্িবরদয় এদসবিি 
পদকট ষ্থদক বরভিভার সদম । 

মাবিক ষ্মরারী মািুদসর হা  টাদগচদট উদঠ আসার আদগই উদঠ বগদয়বিি 
আহমে মুসার হা । বকন্তু আহমে মুসা মারদ  োয়বন মাবিক ষ্মরারী মািুসদক। 
 াই আহমে মুসা মুহূ চকাি অদপক্ষা কদরবিি মাবিক ষ্মরারী মািুদসর হা  
উপদর উদঠ আসার েদন্য। 

মাবিক ষ্মরারী মািুদসর হা  টাদগচদট উদঠ এদস বির হিার সিংদগ সিংদগই 
আহমে মুসা বরগার বটদপবিি। 

আহমে মুসার বরভিভাদরর গুবি যখন মাবিক ষ্মরারী মািুদসর হাদ  
আঘা  করি।  খন  ার  েচবনও ষ্েদপ িদসবিি বরভিভাদরর বরগাদর। হা টা 
 ার ষ্কিঁদপ বগদয়বিি।  ার বরভিভার ষ্থদক গুবি বঠকই ষ্িরুি, বকন্তু  া িক্ষযভ্রট 
হদয় বগদয় আঘা  করি ষ্রটুদরদন্টর ষ্গদট োিঁিাদনা একেন বনরাপত্তা কমচীদক। 



বিপদে আনাদ াবিয়া  158 

 

অদ্ভু  নাদভচর অবধ্কারী মাবিক ষ্মরারী মািুস বরভিভার ষ্িদি ষ্েয়বন 
হা  আহ  হদিও।  ার িাম হা  দ্রু  এদস আহ  ডান হা  ষ্থদক বরভিভার 
বনদয় বি ীয় গুবি করদ  যাবেি আহমে মুসাদক। 

আহমে মুসা মাবিক ষ্মরারী মািুদসর িাম হাদ র েদন্য অদপক্ষা 
করবিি। কারণ মাবিক ষ্মরারী মািুসদের েীিন্ত ধ্রদ  হদি  াদের দুই হা  
অদকদো কদর  াদের পটাবসয়াম সায়ানাইড খাওয়ার পথ িন্ধ করদ  হদি, এটা 
আহমে মুসা ষ্ঠদক ষ্ঠদক িুদঝদি। 

আহমে মুসার বি ীয় গুবিটা মাবিক ষ্মরারী মািুদসর হাদ র আঙুিগুদিা 
গুিঁদিা কদর বেদয় হাদ  ঢুদক ষ্গি। 

এিার বরভিভার পদি ষ্গি  ার হা  থদক। 
এই সময়ই একটা গুবি এদস িাগি আহমে মুসার হাদ । গুবিটা আহমে 

মুসার কনুইদয়র বনে ষ্থদক োমিা বেদর কবব্জর বকিু অিং  বিিঁদি বনদয় ষ্গি। 
 িুও আহমে মুসার হা  ষ্থদক বরভিভাদর পিি না।  দি হা টা ষ্নদম 

ষ্গি বনদে। 
আহমে মুসার মদনাদযাগ  খন এবেদক নয়,  ার মদনাদযাদগর িক্ষয 

বনিি ষ্পিন ষ্থদক আসা গুবির  দব্দর উৎদসর প্রব । বিদুয  ষ্িদগ আহমে মুসার 
িাম হা  বরভিভার সদম  পদকট ষ্থদক উদঠ এদস ডান কািঁদধ্র উপর বেদয়  দব্দর 
উৎস িদক্ষয আঘা  করি। 

ষ্পিন ষ্থদক আসা গুবির  দব্দর ষ্র  িা াদস ষ্মিািার আদগই আহমে 
মুসার গুবি বনবক্ষ  হদিা। 

গুবি কদরই বিদর  াকাি আহমে মুসা। ষ্েখি, মাবটদ  পদি িুক ষ্েদপ 
ধ্দর কা রাদে কদনচি ষ্মাস্তিা বমকাহ্। 

বিবি  আহমে মুসা কদনচদির বেদক যািার েদন্য পা িািািার আদগই 
ষ্গিদন বিদর কাউন্টাদরর বেদক  াকাি। ষ্েখি, মাবিক ষ্মরারী মািুস আহ । 
ঝুিন্ত দুই হা  বনদয় ষ্েৌদি উপদর উদঠ যাদে। 

‘উপর বেদয় পািািার ষ্কান পথ  াদের আদি?’ প্রেটা মাথায় আসদ ই 
আহমে মুসা  ার পািাদনা িন্ধ করার েদন্য  ার দুই পাদয় দু’বট গুবি করি। 
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মাবিক ষ্মরারী বসিঁবি ষ্থদক গবিদয় বনদে পদি ষ্গি। 
আহমে মুসা োবরবেদক োইি। ষ্েখি, কাউন্টাদরর কযাব য়ার, 

ষ্রটুদরদন্টর িয়-দিয়ারা এিিং কদয়কেন খদদ্দর পাথদরর ম  িদস আদি। ভী  
সেস্ত  াদের ষ্েহারা। 

‘ষ্য ষ্যখাদন আদিন আপনারা ষ্সখাদনই িদস থাকদিন, ষ্কউ অন্যথা 
করদি  ার অিিা মাবিক ষ্মরারীর ম  হদি।’ 

িদি আহমে মুসা িুদট বগদয় মাবিক ষ্মরারী মািুদসর কবম্পউটার ষ্থদক 
হাডচ বডস্কটা ষ্ির কদর বনদয় পদকদট পুদর মাবিক ষ্মরারী মািুসদক পািঁেদকািা 
কদর বনদয় ষ্রটুদরদন্টর ষ্গদট এদস  াদক ষ্রদখ বগদয় িসি কদনচি ষ্মাস্তিা 
বমকাহ্’র কাদি। কদনচি ষ্মাস্তিা কা রাদে  খনও।  দি েীিনী  বক্ত প্রায় ষ্ ষ 
হদয় এদসদি। 

আহমে মুসা  ার পাদ  িদস  ার মাথা  ুদি বনদয় িিি, ‘আপবন এটা 
করদিন ষ্কন? আবম সব যই আপনাদক বিশ্বাস কদরবিিাম।’ 

‘ওদের সহদযাবগ ার েন্য আমার মাদয়র বনদেচ  আবম পািন কদরবি 
স্যার। োবন না, মা িি না ষ্ে  িি। হয়দ া ষ্ে ই িি, বকন্তু মা আমাদক েন্ম 
বেদয়দিন, পািন কদরদিন।  ািঁর বনদেচ  আবম ষ্িিদ  পাবরবন স্যার।’ 

িদি একটা ষ্ঢাক বগদিই আিার ক্ষীণ স্বদর িিি, ‘স্যার, আবম ষ্ে দকও 
ভাদিািাবস। ষ্সকারদণই আবম আপনাদক মারদ  োইবন। হাদ  গুবি কদরবিিাম। 
আবম ষ্েদয়বিিাম বম. মাবিক পািাদ  পারুক।’ 

এরই মদধ্য পুবিদ র গাবি এদস ষ্গি। সামদনর গাবি ষ্থদক বডবপ 
খাবল্লকান খাবেপ নামি। 

খাবল্লকান আহমে মুসার বেদক িুদট আসদ  আসদ  িিি, ‘আপবন বঠক 
আদিন স্যার?’ 

‘ভাদিা, বম. খাবল্লকান, আপবন এখুবন কদনচিদক হাসপা াদি ষ্নিার 
িযিিা করুন। আর বম. মাবিক ষ্মরারী মািুসদক পুবি  অবিদস বনদয় েিুন, আর 
ষ্সখাদন একেন ডাক্তারদক ডাকুন।’ িিি আহমে মুসা। 
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‘স্যার, আবম মরদ  োই। বিশ্বাসঘা ক ষ্ে দরাহী হদয় িািঁেদ  োই না। 
আমাদক েয়া কদর হাসপা াদি ষ্নদিন না।’ ক্ষীণ স্বদর আকুব মাখা কদণ্ঠ িিি 
কদনচি ষ্মাস্তিা। 

‘আপনার বিোর আপবন করদিন না কদনচি। আপনার অসহায় অিিার 
কথা আবম োবন। ঐ রকম মা হদি ষ্য ষ্কান কাদরা বিপে আদি।’ আহমে মুসা 
িিি। 

দু’েন পুবি  এদস ধ্রাধ্বর কদর কদনচি ষ্মাস্তিাদক গাবিদ   ুিি। 
মাবিক ষ্মরারী মািুসদক আহমে মুসা বনদের গাবিদ  বনি। 
দু’বট গাবি হাসপা াদির বেদক আর অিব ট গাবি েিি পুবি  অবিদসর 

বেদক। বকি ুপুবি  থাকি ষ্রটুদরদন্টর পাহারায়। 
পুবি  অবিদস ষ্পৌিঁদি আহমে মুসা ডাক্তারদক িিি, ‘বম. মাবিক 

আপনার ষ্হিােদ  থাকদিন এক ঘন্টা। এ সময় আবম আপনার ওখাদন উপবি  
থাকদিা।’ 

‘ ার েরকার ষ্নই স্যার, দু’েন পুবি  ষ্েি,  ারা পাহারা ষ্েদি।’ িিি 
খাবল্লকান খাবেপ। 

‘না বম. অবিসার। বম. মাবিদকর ম  সম্মানী িযবক্তর বেবকৎসায় আবম 
হাবের থাকদ  োই।’ আহমে মুসা িিি। 

হাসি বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। িিি, ‘আপনার কথাই বঠক স্যার। 
পুবিদ র বসপাইরা  ািঁর সম্মাদনর েদন্য যদথট নয়। আবম থাকবি আপনার সাদথ।’ 

বঠক এক ঘন্টা পদরই ডাক্তার  ার কাে ষ্ দষ ষ্িবরদয় ষ্গি। 
মাবিক ষ্মরারী মািুসদক বভন্ন একটা ষ্িদড সবরদয় বেদয় অপাদর ন 

ষ্টবিিবট নাসচরা সবরদয় বনদয় ষ্গি। 
আহমে মুসা মুদখামুবখ হদিা মাবিক ষ্মরারী মািুদসর। বডবপ খাবল্লকান 

খাবেপ পাদ  এদস িসি। 
‘বম. মাবিক, পুবি  বকন্তু আপনাদক ষ্গ্রি ার কদরবন। সু রািং আপবন 

বমবসিং একেন মানুষ। এটা করা হদয়দি দুবনয়া ষ্থদক আপনাদক বমবসিং করার 
েদন্য, যবে স য কথা না িদিন  দিই।’ আহমে মুসা িিি। 
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মাবিক ষ্মরারী মািুস ঠাণ্ডা েৃবটদ  আহমে মুসার বেদক  াবকদয় থাকি। 
ষ্কান কথা িিি না। 

আহমে মুসা পদকট ষ্থদক একটা কাগে ষ্ির কদর মাবিদকর সামদন  ুদি 
ধ্দর িিি, ‘পূিচ আনাদ াবিয়ার িাবভন্ন  হদর এই িাি ডটগুদিার অথচ কী, বম. 
মাবিক?’ 

মাবিক ষ্মরারী মািুস কাগেটা ষ্েদখ একটু ষ্যন েমদক উদঠবিি। বকন্তু 
মুহূদ চ বনদেদক সামদি বনি। বকিুই িিি না। 

জ্বদি উঠি আহমে মুসার ষ্োখ। বকন্তু পরক্ষদণই ঠাণ্ডা হদয় ষ্গি  ার 
ষ্েহারা। 

আহমে মুসা  াকাি খাবল্লকান খাবেদপর বেদক। িিি, ‘বেে আপবন 
একটা কবম্পউটার আনদ  িিুন এখাদন। ষ্েবখ বম. মাবিক কথা না িিদিও  ার 
কবম্পটার কথা িদি বকনা।’ 

বডবপ খাবল্লকান খাবেপ ইন্টারকদম বনদেচ  বেি কবম্পউটার ষ্সক ন ষ্থদক 
ষ্সক দনর বরসােচ ইবঞ্জবনয়ারদক একটা কবম্পউটার বনদয় এখাদন আসদ । 

পািঁে বমবনদটর মদধ্যই একেন  রুণ কবম্পউটার এদন ষ্সট করি। 
খাবল্লকান খাবেপ  রুণদক ষ্েবখদয় িিি, ‘সিটওয়যার ইবঞ্জবনয়ার এই 

ষ্িদিবট আমাদের কবম্পউটার উইিং ষ্েখাশুনা কদর। ষ্স আপনাদক সাহাযয করদ  
পারদি।’ 

‘ধ্ন্যিাে’ িদি আহমে মুসা পদকট ষ্থদক কবম্পউটাদরর একটা হাডচ বডস্ক 
ষ্ির কদর ষ্িদিবটর হাদ  বেদয় িিি, ‘এই হাডচ বডস্কবট ষ্সট কদর িাইিগুদিা 
ওদপন কদরা।’ 

‘বসওর স্যার!’ িদি  রুণবট কাদে ষ্িদগ ষ্গি। 
আহমে মুসা, খবল্লকান খাবেপ, এমনবক মাবিক ষ্মরারী মািুসও  াবকদয় 

আদি কবম্পউটার বিদনর বেদক। বকিুক্ষণ কাে করার পর ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট 
আহমে মুসার বেদক  াবকদয় িিি, ‘স্যার, মাি ব নটা উইনদডা এিিং ব নটা 
িাইি ষ্েখা যাদে। একবট িাইি ষ্রটুদরদন্টর বহসাি-বনকা  এিিং দেনবন্দন 
েমা-খরে। বি ীয় িাইি একবট আঙুর িাগাদনর বিবনদয়াগ, উৎপােন ও বিক্রয় 
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বিষয়ক। আর  ৃ ীয় িাইিটা বিবভন্ন িযািংদকর একটা পাদসচানাি একাউদন্টর 
বিিরণী। এিািা আর বকিু ষ্নই, সিটাই িািঁকা।’ 

‘‘সিটাই িািঁকা’ না ‘অন্ধকার’?’ বেোসা আহমে মুসার। 
‘স্যবর স্যার, অন্ধকার িিাই এযাদপ্রাবপ্রদয়ট। কারণ অিব টািংদ র ষ্কান 

েৃশ্যপট আমাদের সামদন ষ্নই।’ 
‘আো িি , এমন বক হদ  পাদর ষ্য, এই হাডচ বডদস্ক আরও উইদন্ডা 

আদি, িাইি আদি, বকন্তু  ুবম ষ্েখদ  পাে না?’ িিি আহমে মুসা। 
‘এমনটা স্বাভাবিক নয় স্যার। ষ্গাপন িাইি থাকদিও  ার ষ্কান না 

ষ্কান একটা নাম পাওয়া যাদি। ষ্স িাইি ষ্খািা যাদি না, বকন্তু ষ্স িাইদির নাম 
িা ষ্কান সিংদক  হাডচ বডদস্ক পাওয়া যাদি অিশ্যই।’ ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট িিি। 

‘আো হাডচ বডদস্কর ষ্কান অিং  বডোিি করা যায় বকনা সামবয়ক ভাদি?’ 
বেোসা আহমে মুসার। 

‘ষ্সটা করা ষ্যদ  পাদর। বকন্তু ষ্সদক্ষদি  ার েদন্য একটা ষ্প্রাগ্রাম িা 
িাইি থাকদি। ষ্স রকম বকিু ষ্েখা যাদে না।’ িিি ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট। 

আহমে মুসা ষ্কান কথা িিি না। ভািনার একটা িাপ িুদট উঠি  ার 
ষ্োদখ-মুদখ। 

ষ্েয়াদর ষ্সাো হদয় িসি আহমে মুসা। 
িিি, ‘ইবঞ্জবনয়ার,  ুবম কবম্পউটার ষ্থদক বডস্ক খুদি নাও।’ 
ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিটা কবম্পউটার ষ্থদক বডস্ক খুদি বনি। 
‘ইবঞ্জবনয়ার,  ুবম ষ্েখ বডদস্কর ষ্কান অিংদ  ষ্কাথাও টাে িাটন আদি 

বকনা যা অন/অি- এর কাদে িযিহার হদ  পাদর।’ িিি আহমে মুসা  রুণ 
ইবঞ্জবনয়ারদক িক্ষয কদর। 

অদনকটা সময় ধ্দর পরীক্ষা করি বডস্কবটদক  রুণ ইবঞ্জবনয়ার। এক সময় 
 ার ষ্োখ দু’বট উজ্জ্বি হদয় উঠি আনদন্দ। িিি ষ্স আনদন্দর সাদথ, 
‘কযাদমাদলেড একটা টাে িাটন পাওয়া ষ্গদি। মদন হয় এটাই ষ্সই িাটন যা 
আপবন খুিঁেদিন।’ 
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‘ধ্ন্যিাে ইবঞ্জবনয়ার। িাটনবটর রিং কী ইবঞ্জবনয়ার?’ বেোসা আহমে 
মুসার। 

‘ধ্ুসর।’ িিি ইবঞ্জবনয়ার। 
‘ধ্ুসর মাদন ডাবট, ক্লাউবড। এটা ষ্নব িােক  ব্দ। অথচাৎ ষ্কান বকিু িন্ধ 

িা অি থাকার ইিংবগ িাহী। এখন িাটনটাদক টাে িা ষ্প্রস কদর ষ্েখদ া িাটনটা 
স্বে হদয় উদঠ বকনা।’ আহমে মুসা িিি। 

ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট িাটনবট টাে কদরই আনদন্দ উচ্ছ্ববস  হদয় উঠি। 
িিি, ‘স্যার, িাটনবট স্বে-রান্সপাদরন্ট হদয় উদঠদি।’ 

‘আিহামদুবিল্লাহ্। এখন ইবঞ্জবনয়ার  ুবম বডস্কবট আিার কবম্পউটাদর 
ষ্সট কদরা।’ আহমে মুসা িিি। 

ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট হাডচ বডস্কবট কবম্পউটাদর ষ্সট কদরই ষ্সাৎসাদহ িদি 
উঠি, ‘স্যার, ন ুন উইদন্ডা ওদপন হদয়দি। উইদন্ডাবটর নাম স্যার ‘আ ার’ 
(Asher)।’ 

‘আ ার (Asher)? ওটা বহব্রু  ব্দ, অথচ ‘ভাগযিান’ িা ‘আ ীিচােপ্রা ’।’ 
আহমে মুসা িিি। 

বকন্তু উইদন্ডা ওদপন করদ  বগদয় ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট মন খারাপ কদর 
িিি, ‘উইদন্ডা ওদপদনর েদন্য কবম্পউটার ‘পাসওয়াডচ’ োদে।’ 

আহমে মুসা  াকাি মাবিক ষ্মরারী মািুদসর বেদক। িিি, ‘ষ্ ামার 
ষ্গাপন উইদন্ডা আমরা আবিিার কদরবি। এখন এর ‘পাসওয়াডচটা’ িি।’ 

মাবিক ষ্মরারী আদগর ম ই বনরি রইি। কবম্পউটাদরর বেক ষ্থদক 
ষ্োখটা ষ্স বনদের বেদক বিবরদয় বনি। 

আিারও আহমে মুসার ষ্োখটা জ্বদি উঠি। িিি, ‘ষ্ ামাদক কথা 
িিাদ  োবন বম. মাবিক। বকন্তু  ুবম আহ । একেন আহদ র উপর আঘা  করার 
ম  বনেচয় আমরা নই। বকন্তু আহদ র আেরণ যবে আগ্রাসী, ষ্িয়ােি িা 
বিদরাহাত্মক হদয় ওদঠ,  াহদি বকন্তু ষ্স আর আহদ র মযচাো পাদি না।’ 

িদিই আহমে মুসা  াকাি খাবল্লকান খাবেদপর বেদক। িিি, ‘ভািুন ষ্ া 
পাসওয়াডচটা ওরা কী রাখদ  পাদর।’ 
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‘িি কবঠন বিষয় বম. আিু আহমে। ষ্েখবি মানুষ বহসাদিও ওরা ভীষণ 
েবটি। আমরা ওদক মুসিমান িদিই োন াম।  ার ষ্রটুদরন্ট, িগান সিচিই 
আরিী ও কুরাবনক ষ্কাদট দনর িিািবি। এখন ষ্েখবি ষ্িটা পািঁি ইহুবে।’ িিি 
বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। 

‘আপনারা ষ্খয়াি কদরনবন অবিসার। ওর নাদমর ‘মাবিক’  ব্দটাই শুধ্ু 
আরিী। পরি চী ‘ষ্মরারী’ ও ‘মািুস’ দুই  ব্দই বহব্রু। যাক এবিষয়, এখন 
আমাদের েরকার আ ার ইউদন্ডার ‘পাসওয়াডচ’।’ 

িদি আহমে মুসা ষ্েয়াদর গা এবিদয় বেি। ষ্োখ িন্ধ কদর বকিুক্ষণ 
ভািি। কদয়ক মুহু চ পর ষ্োখ খুদি মাবিক ষ্মরারীর বেদক ষ্েদয় িিি, ‘আপবন 
উইদন্ডা িা িাইদির নাম ষ্রদখদিন ভাগযিান িা আ ীিচােপ্রা ।  াহদি 
পাসওয়াডচটা হয় বনশ্চয় এর সাদথ বরদিদটড এিিং ষ্সটা নাম িােক হওয়ার 
সম্ভািনাই ষ্িব । আো, ষ্স নাম িােক  ব্দ আপনাদের েদির নাম নয় ষ্ া!’ 

িদি  াকাি আহমে মুসা ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিটার বেদক। িিি, ‘ ুবম 
পাসওয়াদডচর োয়গায় টাইপ কর ‘SOHA-HAG’। এটা ওদের দুই সিংগঠদনর 
ষ্যৌথ নাম। বক্লক কদর ষ্েখ কী ষ্রোল্ট আদস।’ 

ষ্িদিবট বক্লক্ কদর হ া  ষ্োদখ  াকাি আহমে মুসার বেদক। িিি, 
‘স্যার, কবম্পউটার বরদেক্ট করদি।’ 

‘কী আর করা যাদি। ও. ষ্ক.।’ 
িদি আহমে মুসা  াকাি মাবিদকর বেদক। িিি, ‘ষ্ ামাদের কাদি 

আ ীিচােপ্রা  কী, আদমচবনয়া না ইদয়দরদভন? আপনারা িদি থাদকন, িন্যার পাবন 
ষ্নদম ষ্গদি হযর  নূহ আ. ‘বকবস্ত’ ষ্থদক প্রথদম আদমচবনয়ার রােধ্ানী 
ইদয়দরদভনদক ষ্েখদ  পান।  াই ইদয়দরদভন আপনাদের কাদি বিদ ষ 
আ ীিচােপুট িদিই বিদ ষ আনন্দ ও বিেদয়র প্র ীক।’ 

মাবিক ষ্মরারী ষ্মিুদসর ষ্োদখ-মুদখ ষ্কান প্রব বক্রয়া ষ্নই,  াই দুই 
ষ্োখও ষ্স িন্ধ ষ্রদখদি। 

আহমে মুসার মুদখ হাবস িুদট উঠি। করুণার হাবস। িিি ইবঞ্জবনয়ার 
ষ্িদিটাদক, ‘ ুবম ইদয়দরদভন টাইপ কর। ষ্েখ কবম্পউটার কী িদি।’ 
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ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট ‘ইদয়দরদভন’ টাইপ কদর উবিগ্ন হদয় উঠি। 
কবম্পউটার প্র যাখযান কদরদি। 

আহমে মুসা ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিটার মুখ ষ্েদখই িুঝি,  াদের এ ষ্েটাও 
িযথচ হদয়দি। িিি, ‘অবভে া ষ্ ামার কম ইবঞ্জবনয়ার।  াই উবিগ্ন হদো। 
উদিদগর বকিু ষ্নই। রক্ত-মািংদসর েীিন্ত কবম্পউটার ষ্ া আমাদের হাদ ই 
রদয়দি। এ কবম্পউটার ষ্থদক কথা ষ্ির করদ  ‘পাসওয়াডচ’ িাগদি না, িাগদি 
 য় ানদের বঠক করার যে।’ 

কথা ষ্ ষ কদরই আিার বিরি মাবিক ষ্মরারীর বেদক। িিি, ‘পূিচ 
আনাদ াবিয়ায় আপনাদের কাদি সিদেদয় আ ীিচাে প্রা  কী? োিদনর পর নূহ 
আ.- এর বকবস্ত ষ্নাঙর কদরবিি মাউন্ট আরারাদ । এই মাউন্ট আরারাদ ই হযর  
নূহ আ. পা ষ্রদখবিদিন বকবন্ত ষ্থদক নামার পর। আদমচবনয়া, ইদয়দরদভন নয়, 
মাউন্ট আরারা ই  াহদি আপনাদের কাদি সিদেদয় ষ্িব  আ ীিচােপ্রা , পবিি 
িান। ও এই কারদণ আপনারা আপনাদের গাদয় মাউন্ট আরারাদ র উবিও পদরন! 
কথাটা আমার আদগ মদন হয়বন ষ্কন!’ 

আহমে মুসা একটু ষ্থদম আিার িদি উঠি ‘ইবঞ্জবনয়ার, এিার 
‘আরারা ’ষ্ক পাসওয়াডচ িানাও।’ 

‘স্যার, এটাই বকন্তু িাট অপ ন। এিার িযথচ হদি ষ্গাপন উইদন্ডা ষ্েখা 
আর হদি না।’ িিি ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট উবিগ্ন কদণ্ঠ। 

‘বেন্তা ষ্নই,  ুরুদপর  াস এিার হয়দ া ষ্পদয় ষ্গবি। ভয় করি ষ্কন, 
িদিবি ষ্ া েীিন্ত কবম্পউটার আমাদের হাদ  আদি।’ আহমে মুসা িিি। 

ওবেদক শুদয় পদিদি মাবিক ষ্মরারী মািুস। প্রথম িাদরর ম   াদক 
উবিগ্ন মদন হদে।  ার ষ্োদখ-মুদখ অবির া। 

ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট ‘আরারা ’ টাইপ করার পর বক্লক কদরই আনদন্দ 
বেৎকার কদর উঠি, ‘আল্লাহু আকিার!’ 

খাবল্লকান খাবেপও আনদন্দ ষ্েয়ার ষ্িদি উদঠ োিঁিাি। িিি বেৎকার 
কদর, ‘স্যার, আমার সাদধ্যর মদধ্য থাকদি বমরাকি ষ্মধ্ার েদন্য আপনাদক আবম 
ষ্নাদিি পুরস্কার বে াম।’ 
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‘ষ্নাদিি নয় আবম ষ্িদহ   পুরস্কার োই বম. খাবেপ। যাক ইবঞ্জবনয়ার। 
 ুবম ষ্ ান, এিার ষ্গাপন উইদন্ডার সিগুদিা িাইি ওদপন কদরা।’ 

িদি আহমে মুসা ষ্েয়ার ষ্টদন বনদয় ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবটর পাদ  িসি। 
প্রথম িাইিটার নাম ষ্েদখ েমদক উঠি আহমে মুসা। িাইিবটর নাম: 

‘ষ্সাডচ অি গড: িাইনাি সবিউ ন।’ িাইিটার নাদমর মদধ্যই বহিংস্র ার উৎকট 
গন্ধ পাওয়া যাদে। এই বহিংস্র ার টাদগচট ষ্ক বকিংিা কী? 

আহমে মুসার এই ভািনার মদধ্যই িাইিবটর প্রথম পা া খুদি ষ্গি। 
প্রথম পা ায় একটা ব দরানাম, ‘OS: Sword.’ 
ব দরানাদমর বনদে পূণচ পৃষ্ঠা ষ্প্রা-িমচায় দ রী বডবেটাি ষ্টটদমদন্টর ম  

বকিু। 
‘এখাদনই রাখ, পা াটা ষ্েদখ ষ্নই, কী আদি এদ ।’ 
িদি আহমে মুসা মদনাদযাগ বেি ষ্প্রা-িমচার বেদক। 
ভাবটচকযাি বেক ষ্থদক মাি ব নবট কিাম। প্রথম কিাম ‘নাম’, বি ীয় 

কিাম ‘ষ্সাডচস’ এিিং  ৃ ীয় কিাম ‘টাদগচট’। নাদমর ঘদর ষ্হারাইদেন্টাবি আিঁকা 
২৪বট িাইদন এক ষ্থদক ২৪বট নাম্বার বসবরয়াবি িসাদনা। ‘ষ্সাডচস’- এর ঘদর 
নাদমর ঘদর িসাদনা প্রব  নাম্বাদরর বিপরীদ  বিখা দুই অথিা ব নবট কদর ইিংদরেী 
িণচ কযাবপটাি ষ্িটাদর। আর ‘নাম’ ও ‘ষ্সাডচস’ িরাির ‘টাদগচট’- এর ঘদর 
বডবেটাি অিং  িসাদনা হদয়দি ভগ্নািংদ র আকাদর। ষ্যমন প্রথম নাম নাম্বার ‘১’ 
এরপর ‘ষ্সাডচস’- এর ঘদর বিখা ‘২’।  ারপদরই টাদগচট এর ঘদর বিখা ১০০০- 
এর উপদর পিঁবে  অথচাৎ পিঁবে  িাই এক হাোর। টাদগচদটর ২৪বট ঘদর ষ্কাথাও ১০ 
িাই ৫০০, ষ্কাথাও ১০০ িাই ৫০০০, ই যাবে বিখা। 

আহমে মুসা বনবশ্চ  ষ্য, এটা একটা পবরকল্পনা, ধ্ািঁধ্ািঁর আিাদি রাখা 
হদয়দি। 

‘পরি চী ষ্পদে যাও ইবঞ্জবনয়ার।’ িিি আহমে মুসা। 
বি ীয় পা া ওদপন করি ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট। 
বি ীয় পা াবটর উপর ষ্োখ পিদ ই আহমে মুসার ষ্োখ দু’বট উজ্জি 

হদয় উঠি। ষ্েখি, এটা ষ্সই রহস্যপণূচ িক ষ্যটা  ার কাদি আদি। পূণচ পৃষ্ঠার 
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বনবেচট বকিু োয়গায় কাদিা িৃত্ত। কাদিা িৃদত্তর মদধ্য নাম্বার। আর ষ্কান িৃদত্তর 
এক পাদ  একবট ষ্রড ডট, ষ্কাথায় দু’পাদ  দুইবট ষ্রড ডট। এভাদি ষ্কাথাও ব ন 
পাদ  ব নবট, ষ্কাথাও োর পাদ  োরবট ষ্রড ডট। 

‘ইবঞ্জবনয়ার,  ুবম ষ্িাট কাদিা িৃত্তগুদিার নাম্বার বসবরয়াবি গুদণ ষ্েখ, 
িৃদত্তর সিংখযা এিিং  ার নাম্বাদরর সিংখযা এক সমান বকনা।’ 

ে  ষ্সদকদন্ডর মদধ্যই ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিটা আহমে মুসাদক িিি, ‘স্যার, 
কাদিা িৃত্ত এিিং নাম্বাদরর সিংখযা সমান।’ 

‘ ার মাদন কাদিা িৃত্তগুদিার নাম হদিা ঐ নাম্বারগুদিা। িৃত্তগুদিা  াহদি 
কী?’ 

িদি আহমে মুসা  াকাি কাদিা িৃত্তগুদিার অিিাদনর বেদক। 
গভীর ভািনার বেি আহমে মুসার ষ্োদখ মুদখ। িিি ষ্স ইবঞ্জবনয়ার 

ষ্িদিটাদক, ‘ ুবম পূিচ আনাদ াবিয়ার একটা মানবেি সামদন আন।’ 
সিংদগ সিংদগই পূিচ আনাদ াবিয়ার মানবেি কবম্পউটার বিদন বনদয় এি। 
‘ইবঞ্জবনয়ার, বম. খাবল্লকান খাবেপ, ষ্েখুন কাদিা িৃত্তগুদিাদক পূিচ 

আনাদ াবিয়া বিদ ষ কদর পূিচ প্রাদন্তর প্রদে গুদিার উদল্লখদযাগয িান িা 
 হরগুদিার অিিাদনর সাদথ ষ্মিাদনা যায় বকনা।’ িিি আহমে মুসা। 

বকিুটা সময় বমবিদয় ষ্েখার পর খাবল্লকান খাবেপ িিি, ‘স্যার, কারদসর 
কদয়কবট, আবগ্রর কদয়কবটসহ ইেবের প্রদেদ র ২৪বট  হদরর সাদথ কাদিা িৃদত্তর 
অিিান হুিহু বমদি ষ্গদি।’ 

‘আল্-হামদুবিল্লাহ্। প্রথম কিাদমর রহস্য উিাদর আমরা সিি। নাম 
অথচাৎ োয়গার নাম আমরা ষ্পদয় ষ্গবি। এখন বি ীয় কিাম ষ্েখুন। কিাদমর 
‘ষ্সাডচস’ মাদন ‘ রিারী’ িা ‘আমচস’। এই ‘ রিারী’ িা ‘আমচস’- এর কািাকাবি 
আর বক হদ  পাদর? এর অথচ ষ্ির হিার উপরই বনভচর করদি ডািি িা বরপি 
ইিংদরবে িণচগুদিার অথচ কী!’ আহমে মুসা থামি। 

অন্য সিাই বনরি। ভািবিি আহমে মুসা। ভািবিি সিাই। 
আহমে মুসা কথা িিি আিার। িিি, ‘ষ্সাডচ িা অস্ত্র যারা োিায়  ারাও 

এক অদথচ ষ্সাডচ িা অস্ত্র। িরিং  ারাই প্রকৃ  ষ্সাডচ িা অস্ত্র। এই অথচ গ্রহণ করার 
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পর পবরিার হদয় যায় ষ্য, ডািি িা বরপি িদণচর ষ্য গুে রদয়দি  া এক একবট 
কদর নাম।  দি িণচগুদের সিংদক  ষ্থদক নাম উিাদরর সাধ্য আমাদের ষ্নই।’ 
িদি আহমে মুসা থামি আিার একটু। 

 ার মুখ আনদন্দ উজ্জ্বি। মদন মদন ষ্স িিি, নামগুদিা বনবশ্চ ভাদি 
 াদের িাবহনীর অবিসারদের হদি। ষ্যমন মাউন্ট আরারা  পদয়দন্ট কদনচি 
ষ্মাস্তিা বিি।  ার সাদথ বনশ্চয় আরও একেন ষ্কউ আদি। কারণ মাউন্ট 
আরারাদ  পদয়দন্ট িদণচর দু’বট গুে। একবটদ  MM, অন্য গুেবটদ  AB, 
প্রথমবটর অথচ হদিা ষ্মাস্তিা বমকাহ্- এই দুই  দব্দর আেযাক্ষর। AB হদি বনশ্চয় 
অন্য দুই  দব্দর আেযাক্ষর। সু রািং িাদনর নাদমর সাদথ এই ‘িণচগুে’ আবমচ 
ষ্হডদকায়াটচাদর পাঠাদি কদয়ক বমবনদটর মদধ্যই এদের নাম োনা যাদি। এ-বনদয় 
ষ্ মন বেন্তা ষ্নই। এখন ষ্ির করদ  হদি  ৃ ীয় কিাম ‘টাদগচট’- এর অথচ। 

আহমে মুসা কথা িিার েদন্য মুখ খুিদ  যাবেি,  ার আদগই কথা িদি 
উঠি বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। িিি, ‘স্যার, আপবন বনরি হওয়া ভদয়র কথা। 
আমরা বক সামদন এগুদ  পারবি না?’ 

‘আল্লাহ্ কাদরা পথ িন্ধ কদরন না, যবে ষ্স ষ্েটা কদর সামদন এদগািার। 
আমরা ষ্েটা িাে ষ্েইবন। এখন আসুন আমরা  ৃ ীয় কিাম ষ্েবখ।  ৃ ীয় কিাম- 
এর ‘টাদগচট’ এর অথচ আমরা সকদিই োবন ষ্য, িক্ষযিস্তু। বকদসর িক্ষযিস্তু িিুন 
ষ্ া?’ একটু থামি আহমে মুসা। 

‘কিাম’- এর বেক ষ্থদক ষ্িাঝা যাদে িক্ষযিস্তুটা হদিা ‘ষ্সাডচ’- এর।’ 
িির খাবল্লকান খাবেপ। 

‘ধ্ন্যিাে অবিসার। এর পদরর প্রে হদিা। ‘ষ্সাডচ’ হদিা ঘা ক অস্ত্র। এর 
িক্ষযিস্তুর উপযুক্ত নাম বক হদ  পাদর?’ 

একটু থামি আহমে মুসা। সিাই বনরি। 
আহমে মুসাই কথা িিি আিার, ‘ষ্সাডচ-এর িক্ষযিস্তুর উপযুক্ত নাম হদ  

পাদর ‘বভকবটম’। সু রািং...।’ 
‘বঠক িদিদিন স্যার। ধ্ন্যিাে আপনাদক। এ সহে বিষয়টা আমার 

মাথায় আদসবন।’ িির বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। 
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‘থযািংকস আবিসার। ‘ষ্সাডচস’- এর িক্ষযিস্তু যবে ‘বভকবটম’ হয়,  াহদি 
টাদগচট কিাদম ষ্য সিংখযা পাওয়া যাদে,  া বভকবটমদের সিংখযা। এই অথচটা খুিই 
পবরিার। বকন্তু সমস্যা সৃবট কদরদি ভগ্নািং  সিংখযা, অথচাৎ ২৫ িাই ১০০০, ১০ 
িাই ৫০০ ই যাবের অথচ কী?’ থামি আহমে মুসা। 

কারও মুদখ ষ্কান কথা ষ্নই। ভািদি আহমে মুসা। ভািদি সিাই। 
ভািনার মদধ্যই মুখ  ুিি আহমে মুসা। 
 ার ষ্োদখ আদ র আদিা জ্বিদি। িিি ষ্স, ‘বম. মাবিক ষ্মরারী, ‘এই 

ভগ্নািংদ র মদধ্য বক রহস্য িুবকদয় ষ্রদখদিন?’ 
কথা িিি না মাবিক ষ্মরারী মািুস। বকন্তু  াকাি ষ্স আহমে মুসার 

বেদক।  ার ষ্োদখ বহিংস্র েবৃট। 
হাসি আহমে মুসা। িিি, ‘োবন, আপনার খুি ইো করদি গুবি কদর 

আমার খুবিটা উবিদয় বেদ ।’ 
িদিই আহমে মুসা  াকাি ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিটার বেদক। িিি, ‘িি , 

ষ্টন িাই হদন্ড্রড িা এ ধ্রদনর অিংদকর ক  রকম অথচ হদ  পাদর?’ 
‘স্যার, এর সাধ্ারণ অথচ ে  এর এক  ভাদগর একভাগ। অন্য অদথচও 

এর িযিহার হয়। ষ্যমন, ১০০ েদনর মদধ্য ১০ েন, এই অথচ ষ্মিাদ ও এমনটা 
ষ্িখা হয়।’ ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিটা িিি। 

‘আমরা টাদগচদটর কী অথচ কদরবি?’ আহমে মুসার বেোসা। 
‘বভকবটম।’ িিি ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট। 
‘আো, এখন ে  িাই হানদড্রড- এর ষ্য অথচ করদি  ার আদগ 

‘বভকবটম’  ব্দটা িসাও। ষ্েখ িক্তিযটা কী োিঁিাদে।’ আহমে মুসা িিি। 
‘িক্তিযও োিঁিাদে, বভকবটম ১০০ েদনর মদধ্য ে েন।’ িিি 

ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিবট। 
‘ধ্ন্যিাে,  াহদি কথা োিঁিাদে, টাদগচট- এর ঘদর ষ্য সিংখযাগুদিা 

রদয়দি,  ার মদধ্য ষ্য সিংখযাগুদিা উপদর রদয়দি, ষ্সগুদিা বিবভন্ন িাদন বভকবটম- 
এর সিংখযা। বকন্তু বনদের অিংকগুদিার অথচ কী?’ থামি আহমে মুসা। 
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‘েবটি া একটার পর আদরকটা। বভকবটম উপদররটা হওয়ার পর বনদের 
অিংকগুদিা এই কিাদমর েদন্য অপ্রদয়ােনীয় হদয় যায়। এই অিংকগুদিা ষ্িাধ্ হয় 
কযাদমাদলদের েদন্য।’ িিি বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। 

‘ া মদন হয় না অবিসার। আো ষ্েখুন, টাদগচট কিাদমর ‘বভকবটম’ 
মাদন ‘মানুষ বভকবটম।’ এই মানুষ বভকবটমরা বনদের সিংখযাগুদিার অিংষ, ষ্সটা 
অথচ ষ্থদকই িুঝা যাদে। যবে  াই হয়,  াহদি বনদের অিংকগুদিাও এিিং মানুদষর 
সিংখযাও একই।  াই হয় বকনা?’ আহমে মুসা িিি। 

‘বঠক  াই। ধ্ন্যিাে আপনাদক।’ িিি বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। 
‘ধ্ন্যিাে,  াহদি অথচ োিঁিাদে, ১০০ েদনর মদধ্য বভকবটম ১০ েন। 

এখন ষ্গাটা ষ্পে বনদয় যবে আমরা আদিােনা কবর,  াহদি আমরা ষ্েখি ধ্ািঁধ্ািঁর 
মদধ্য বেদয় ষ্য কথা িিা হদয়দি,  ার অথচ োিঁিাদে অমুক িাদন অমুদকর িারা 
এ েদনর মদধ্য বভকবটম হদি এ েন।’ িিি আহমে মুসা। 

‘ওয়ান্ডারিিু! ওয়ান্ডারিিু!’ িদি হা  াবি বেদয় উঠি বডবপ খাবল্লকান 
খাবেপ। 

বঠক এই সমদয়ই কিঁবকদয় উঠি মাবিক ষ্মরারী মািুস। ষ্যন মাথায়  ার 
 ীি িযথা। অবির ষ্স। 

 ার বেদক এবগদয় ষ্গি বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। 
‘আমার মাথার টুবপ খুদি ষ্িিুন। মাথাটা ষ্িদট ষ্গি।’ বেৎকার কদর 

িিদ  িাগি মাবিক ষ্মরারী মািুস। 
‘ষ্ ামার আিার মাথায় কী ঘটি? ষ্েবখ।’ িদি বডবপ খাবল্লকান খাবেপ 

টুবপ খুিদ  ষ্গি মাবিক ষ্মরারী মািুদসর। 
আহমে মুসা  ান্তভাদি বির েৃবটদ   াবকদয় বিি মাবিক ষ্মরারী মািুদসর 

বেদক। বকন্তু  ার মদন হদিা,  ার ষ্িেনাকা র বিিাদপর সাদথ  ার ষ্োদখর ভাি 
প্রকাদ র ষ্কান বমি ষ্নই।  াহদি  ার এটা অবভনয়? উদদ্দশ্য? টুবপ খুিদ  িিদি 
ষ্কন? ষ্কান িািঁে? কী হদ  পাদর? বঠক িুঝদ  পারদিা না আহমে মুসা। বকন্তু 
এটুকু িুঝদ  পারি ষ্য বকিু একটা ঘটদ  যাদে। 

বডবপ খাবল্লকান খাবেপ টুবপদ  হা  বেদ  যাবেি। 
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‘টুবপদ  হা  ষ্েদিন না বম. অবিসার।’ দ্রু  আদেদ র সুদর িিি 
আহমে মুসা। 

হা  থমদক ষ্গি বডবপ খাবল্লকান খাবটদপর।  াকাি আহমে মুসার বেদক। 
িিি, ‘বকন্তু স্যার...?’ 

আরও ভািবিি আহমে মুসা। টুবপর মদধ্য যবে বিপে থাদক।  াহদি 
ষ্সটা আসদি বকভাদি? ষ্স টুবপ খুিদ  িিদি,  ার মাদন টুবপ ষ্খািার সময় টুবপর 
ষ্িে অিং  িবধ্চ  হওয়ার িদিই বনশ্চয় বিপেটা আসদি। সু রািং, টুবপর ষ্িে অিং  
িবধ্চ  হিার সুদযাগ না বেদয় যবে টুবপটা ষ্খািা যায়,  াহদি বিপে আসদি না, 
অন্যবেদক োনা যাদি টুবপর ষ্ভ দরর রহস্য। 

আহমে মুসা ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিটাদক খুিই ষ্িাট একটা কািঁবে আনদ  
িিি। 

ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিটা ষ্েৌদি বগদয় একটা ক্ষুর কািঁবে বনদয় এি। 
আহমে মুসা কািঁবে বনদয় এগুদিা মাবিক ষ্মরারীর বেদক। িিি, ‘বম. 

মািাক, হা  বেদয় টুবপ খুিদ  ষ্গদি আপনার কট িাগদি। আদস্ত কদর ষ্িে- এর 
ইিাবটক ষ্কদট বেদয় টুবপটা আপনার মাথা ষ্থদক  ুদি ষ্নয়া হদি আপবন 
োনদ ও পারদিন না।’ 

মাবিক ষ্মরারীর ষ্োদখ আগুন। দু’পাদ  রাখা আহ  দু’হা  নািার ষ্েটা 
করি, বকন্তু পারি না। 

আহমে মুসার কািঁবে যখন এগুদিা, মাদন আহমে মুসা  ার ষ্িদডর পাদ  
ষ্পৌিঁিাি, সিংদগ সিংদগই ষ্স এক বিকট বেৎকার বেদয় উদঠ দুই আহ  হা  উপদর 
 ুদি মাথার টুবপ খুিদ  ষ্গি। 

আহমে মুসার ষ্োখ মাবিক ষ্মরারীর আগুন-ঝরা ষ্োদখর বেদক বনিি 
বিি। কী ঘটদ  যাদে  া িুঝদ  পারি আহমে মুসা। 

মাবিক ষ্মরারীর আহ  হা  দু’বট টুবপর কাদি ষ্পৌিঁিার আদগই আহমে 
মুসার িাম হা  পদকট ষ্থদক বরভিভার বনদয় গুবি করি মাবিক ষ্মরারীদক। গুবি 
বগদয় িাগি মাবিক ষ্মরারীর িুদক। মাবিদকর দুই হা দক ষ্যদহ ু এক সাদথ গুবি 
করা যায় না,  াই  াদক বনিৃত্ত করার েদন্য িুদক গুবি না কদর উপায় বিি না। 
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মাবিক ষ্মরারীর উদঠ আসা দুই হা  আিদি পিি দু’পাদ । 
 ার হা  দু’বট আিদি পিার ম ই মাবিক ষ্মরারীও ষ্ ষ হদয় ষ্গি 

কদয়ক মুহূদ চর মদধ্যই। 
মুহূদ চই ঘদট ষ্গি ষ্গাটা ঘটনা। বিমূঢ় হদয় পদিবিি উপবি  বডবপ 

খাবল্লকান খাবেপ এিিং ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিটা। 
বিিয় কাবটদয় উদঠ বডবপ খাবল্লকান খাবেপ িিি, ‘অকল্পনীয় ধ্রদনর 

ষ্িপদরায়া ষ্িাকটা, অদ্ভু   ার নাভচ। বকন্তু  ার টুবপদ  কী আদি? কী করদ  
যাবেি ষ্স?’ 

‘টুবপদ  ভয়ািহ ঘা ক ধ্রদনর বকিু আদি যা বেদয় ষ্স আমাদের মারদ  
ষ্েদয়বিি, যাদ  আমরা ষ্য রহস্য ষ্ভে কদরবি,  া আর ষ্কউ োনদ  না পাদর।’ 
আহমে মুসা িিি। 

‘কী এমন ঘা ক থাকদ  পাদর ষ্সখাদন?’ িিি খাবল্লকান খাবেপ। 
‘আো ষ্েখা যাক।’ িদি আহমে মুসা মাবিক ষ্মরারী মািুদসর মাথার 

বেদক এগুদিা। টুবপর ষ্িেটা আদস্ত কদর কািঁবে বেদয় ষ্কদট বেি আহমে মুসা। 
টুবপর এক পা  বঢিা হদয় ষ্গি। বিপরী  পাদ র ইিাবটক  খনও মাথার কাপদি 
আটদক আদি। ওপাদ র টুবপর ইিাবটক ষ্িেটা ষ্কদট বেি আহমে মুসা। এরপর 
আিদ াভাদি টুবপটা খুদি ষ্িিি। টুবপর ষ্ভ র ষ্থদক ষ্িবরদয় এি একটা 
ভয়িংকর পয়েন ষ্িামা। ক্ষুর ষ্িামার গাদয়র সািংদকব ক মাকচ ষ্েদখই িুঝদ  পারি 
আহমে মুসা। ষ্িামা ষ্থদক সুক্ষ একবট দিদুযব ক  ার োর ভাগ হদয় টুবপর 
োরবেদকর ষ্িে ইিাবটদকর সাদথ বগদয় বমদ দি। ষ্যখাদন বমদ দি, ষ্সখাদনই 
সুক্ষ্ম দিদুযব ক  াদরর সাদথ ষ্ডদটাদনটর বিট করা আদি। ইিাবটদক টান পিদিই 
ষ্ডদটাদনটদরর দুই বপন এদক অপরদক ে চ করদি এিিং দিদুযব ক  াদরর 
ষ্নদগবটভ-পবেবটভ এক সাদথ বক্লক করার সাদথ সাদথই পয়েন ষ্িামার বিদফারণ 
ঘটদি। ভািদ ই ব উদর উঠি আহমে মুসা। 

ষ্িামাটা সিাইদক ষ্েবখদয় পয়েন ষ্িামার ষ্টকদনািবেটা সিাইদক 
িুবঝদয় িিি আহমে মুসা, ‘টুবপর ষ্িে ইিাবটদক সামান্য টান পিদিই ষ্িামার 
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ষ্ডদটাদনটর বক্লক করদ া এিিং  খন ভয়িংকর পয়েন ষ্িামার বিদফারণ ঘদট 
ষ্য ।’ 

বডবপ খাবল্লকান খাবেপ এিিং ইবঞ্জবনয়ার ষ্িদিটার মুখ আ িংদক েুপদস 
ষ্গি। 

‘আমাদের মারদি ষ্সও ষ্ া মরদ া।’ বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। 
‘না, ষ্স যবে মুখ, নাক ও ষ্োখ িন্ধ কদর ষ্েি বমবনট থাকদ  পারদ া, 

 াহদি ষ্স ষ্িিঁদে ষ্য । ষ্িামাটার বক্রয়াকাি মাি ষ্েি বমবনট। এই ষ্েি বমবনদট 
এই ষ্িামা ে  িগচিটু এিাকার মানুষসহ সকি েীদির প্রাণ হরণ করদ  পাদর। 
এর ষ্কান ষ্ধ্ািঁয়া ষ্নই। এর অেৃশ্য পয়েন-ওদয়ভ ষ্োদখর পিদক িবিদয় পদি 
োরবেদক।’ আহমে মুসা িিি। 

‘বনশ্বাস িন্ধ রাখার েদন্য মুখ, নাক িন্ধ রাখার প্রদয়ােন আদি। বকন্তু ষ্োখ 
িন্ধ রাখা ষ্কন?’ িিি বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। 

‘ষ্িামার পয়েন-ওদয়ভ মানুদষর েৃবটও অন্ধ কদর বেদ  পাদর।’ আহমে 
মুসা িিি। 

আিঁৎদক উঠি বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। িিি, ‘সািংঘাব ক অস্ত্র। মাবিক 
ষ্িাকটা  াহদি আমাদেরদক ষ্মদর ষ্িদি পািািার একটা িযিিা ষ্রদখই 
বেদয়বিি। ভয়ানক ষ্িাক। আড্ডা ষ্গদিবিি ষ্েখবি বঠক োয়গায়!’ 

‘ভয়ানক ষ্িাক ষ্ া িদটই। কথা িিাদনা ষ্গি না ষ্ ষ পযচন্ত। আমাদের 
সি প্রদের সমাধ্ান আমরা ষ্পিাম না।’ আহমে মুসা িিি। 

‘সি রহদস্যর েট ষ্ া আপবন খুদিই ষ্িদিদিন। িি কী ষ্ মন িাবক 
আদি?’ বেোসা খাবল্লকান খাবেদপর। 

‘রহদস্যর ষ্ ষ  ািাটা ষ্খািা িাবক আদি। অদনকগুদিা প্রদের উত্তর 
রহদস্যর ষ্ ষ  ািাটা ষ্খািা না ষ্গদি োনা যাদি না। বভকবটম যাদের মদধ্য ষ্থদক 
হদি, ষ্সই ষ্িাকরা কারা? কদি, বকভাদি বভকবটম হওয়ার ঘটনা ঘটদি? এর 
উদদ্দশ্যই িা কী? ষ্সাডচস- মাদন আক্রমণকারী, যারা বকিু ষ্িাকদক বভকবটম 
িানাদি,  ারা কারা? ষ্কন, বকভাদি  ারা এটা করদি? ই যাবে অদনক প্রদের উত্তর 
আমাদের োনা ষ্নই।’ 
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িদি আহমে মুসা ষ্েয়াদর গা এবিদয় বেি। ষ্োখ দু’ষ্টাও িুদে ষ্গি  ার। 
 ার ষ্েহারায় ষ্নদম এদিা গভীর িায়া। 

বকিুক্ষণ পর ষ্োখ খুিি আহমে মুসা। িিি, ‘বম. খাবল্লকান খাবেপ, এ 
বিষয়টা ষ্ া পবরিার হদয়দি, একবেদক  াদের উদদ্দশ্য ষ্যমন মাউন্ট আরারাদ র 
স্বণচভাণ্ডার উিার, অন্যবেদক  াদের ষিযেটা রােবনব কও। 

ষ্েখা যাদে  হর ও আধ্া হর এিাকাদ ই  ারা ঘটনা ঘটাদি। যাদের 
বভকবটম িানাদি িা ঘটনার অস্ত্র হদি,  াদের সিংখযা ষ্কাথাও দু’ষ্য়র ষ্িব  নয়। 
মাি একেন িা দু’েন, ষ্কাথাও দু’ , ষ্কাথাও এক , পািঁে  েনদক বভকবটম 
িানাদি কী কদর? এ ষ্থদক িুঝা যায় একেন িা দু’েন ষ্িাক যাদের বভকবটম 
িানাদি,  ারা একাই এক  িা এ হাোদরর ম । এমন ষ্িাক কারা হদ  পাদর বম. 
খাবল্লকান খাবেপ?’ 

‘পুবি  িা ষ্সনারা হদ  পাদর।’ খাবল্লকান খাবেপ িিি। 
‘বঠক িদিদিন বম. খাবল্লকান খাবেপ।  াহদি এখন ষ্েখদ  হদি, ষ্যিাদন 

ষ্সাডচস বহসাদি দুই িা  দ াবধ্ক িণচমািার আিাদি যাদের নাম আদি, ষ্স িাদন 
পুবি  অবিসার ও ষ্সনা অবিসারদের মদধ্য ঐ িণচমািার সাদথ বমদি এমন ষ্ক 
ষ্ক আদিন। এদেরদক বডদটক্ট করাটাই এখনকার প্রধ্ান কাে।’ িিি আহমে 
মুসা। 

‘ইউদরকা! ইউদরকা বম. আিু আহমে, স্যার! আপবন ধ্ািঁধ্ািঁর েট ষ্ভদঙ 
ষ্িদিদিন। এখন ষ্য কােটার কথা িদিদিন,  া খুিই সহে। পুবি  অবিসারদের 
নাম আবম দু’এক ঘন্টার মদধ্যই বেদ  পারি। ষ্সনা অবিসারদের নামগুদিাও 
ষ্যাগাি করা যাদি।’ বডবপ খাবল্লকান খাবেপ িিি। আনদন্দর উচ্ছ্বাস  ার কদণ্ঠ। 

‘আপবন পুবি  অবিসারদের নাম ষ্যাগাি করুন। ষ্সনা অবিসারদের 
নাম আবম ষ্যাগাি করবি।’ আহমে মুসা িিি। 

িদিই আহমে মুসা  ার ষ্মািাইদি কি করি ষ্েনাদরি ষ্মবডন 
ষ্মসুেদক। 

আহমে মুসার কণ্ঠ ষ্পদ ই ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে ওপার ষ্থদক সািাম 
বেদয় িিি, ‘কনগ্রােুদি ন বম. আিু আহমে। অবিশ্বাস্য দ্রু গব দ  আপবন 
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সমস্যা সমাধ্াদনর প্রাদন্ত এদস ষ্পৌিঁদিদিন। এখন আপনার োই িানগুদিার 
বিপরীদ  আেযাক্ষদরর সিংদকদ  যাদের নাম আদি,  াদের নাম। অদনক ধ্ন্যিাে 
আপনাদক।’ 

‘আপবন োনদিন বক কদর এ সি?’ িিি আহমে মুসা। 
‘ষ্গাপন িযপারটা সহে! আপনাদক িিদি ক্ষব  ষ্নই।’ 
একটু থামি ষ্েনাদরি ষ্মবডস ষ্মসুদের কণ্ঠ। িিি আিার, ‘ষ্য ষ্িদিটা 

কবম্পউটাদর আপনাদক সহদযাবগ া করদি, ষ্স আমাদের ষ্গাদয়ন্দা বিভাদগর 
ষ্িাক। বম. মাবিদকর ষ্রটুদরদন্টও আমাদের ষ্গাদয়ন্দা অবিসার বিি। ইেবেদরর 
ষ্স ষ্হাবি আরারা  ষ্হাদটদিও আমাদের ষ্িাক বিি।’ 

‘ওরা বক কাউন্টার ইদন্টবিদেদন্সর েন্য?’ িিি আহমে মুসা।  ার মুদখ 
হাবস। 

‘আস্তাগবিরুল্লাহ্! কী িদিন স্যার! ওরা আপনার বনরাপত্তার েদন্য।’ 
ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি। 

‘ধ্ন্যিাে ষ্েনাদরি। এিার কাদের কথা িিুন।’ িিি আহমে মুসা। 
‘িানগুদিাদ  সািংদকব ক িণচমািার আিাদি ষ্য অবিসারদের নাম 

পাওয়া যাদি,  ার  াবিক  ীঘ্রই আপনাদক পাঠাদনা হদে। বকন্তু আবম িুঝদ  
পারবি না, কী হদ  যাদে িানগুদিাদ ? এটা োনা খুিই েরুরী।’ িিি আহমে 
মুসা। 

‘আসদিই খুিই েরুরী।’ ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে িিি। 
‘আপবন  াবিকাটা  ািা াবি পাঠান ষ্েনাদরি। আমার ধ্ারণা সবঠক 

হদি ঐ বেবি  অবিসাররা ই মদধ্যই িীি ষ্পদয় ষ্গদি। সু রািং োনার একটা 
পথ ষ্ির হদিই।’ আহমে মুসা িিি। 

‘ষ্পদয় যাদিন স্যার। আে রা  ষ্ ষ হিার আদগই ষ্পদয় যাদিন। আমরা 
খুি উবিগ্ন স্যার। মার ষ্খদ  ষ্খদ  ওদের ষ্েয়াদি বপঠ ষ্ঠদকদি। িি ষ্কান অঘটন 
ওরা ষ্য ষ্কান সময় ঘবটদয় িসদ  পাদর।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মবডন ষ্মসুে। 

‘আল্লাহ্ ভরসা। ওরা ধ্বিংদসর েদন্য, আর আমরা ভাদিার েদন্য কাে 
করবি। আল্লাহ্’র সাহাযয আমাদের সাদথই থাকদি।’ 



বিপদে আনাদ াবিয়া  176 

 

‘আিহামদুবিল্লাহ্। আল্লাহ্  াই করুন।’ িিি ষ্েনাদরি ষ্মসুে। 
‘আমীন। ওদক ষ্েনাদরি, রাবখ। আস্-সািামু ‘আিাইকুম।’ িদি সািাম 

বনদয় ষ্মািাইদির কি অি কদর বেি আহমে মুসা। 
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৭ 
রা  ৩টা। ইেবের প্রদেদ র রােধ্ানী  হদরর উপকদণ্ঠ ষ্পৌিঁিি আহমে 

মুসার গাবি। 
গাবি ড্রাইভ করদি আহমে মুসা।  ার পাদ র সীদট িসা পূিচ 

আনাদ াবিয়ার পুবিদ র ডাইদরক্টর ষ্েনাদরি মাবহর হারুন, আর ষ্পিদনর সীদট 
িসা ইেবেদরর পুবি  প্রধ্ান বডবপ খাবল্লকান খাবেপ। 

উপদরর বনদেচ  ষ্পদয় রা  দু’টার বেদক এদস ষ্পৌিঁদিদিন বডবেবপ মাবহর 
হারুন আহমে মুসার সাদথ অবভোদন ষ্যাগ ষ্েিার েদন্য। 

আহমে মুসাদের অবভযাদনর িক্ষয হদিা ইেবেদরর ষ্সনা গযাবরসদনর 
প্রধ্ান বিদগবডয়ার ষ্সবিম আস সুয়ুব  এিিং ইেবের ষ্সনা ইউবনদটর কমিযাট 
আবমচর প্রধ্ান কদনচি োিাি েবহর উবদ্দদনর িাবি।  াদের দু’েনদকই ষ্গ্রি ার 
করদ  হদি এই রাদ ই। ইেবেদরর ‘ষ্সাসচ’ বহসাদি যাদের নাম আদি,  ারা এই 
দু’েনই। 

আহমে মুসা রা  আিাইটার বেদক ষ্সাডচসদের  াবিকা ষ্পদয়দি। ষ্সই 
সাদথ ষ্মবডন ষ্মসুে এিিং ষ্েনাদরি ষ্মাস্তিা আহমে মুসাদক োবনদয়দি,  ারা 
আদমচবনয়ার রােধ্ানী ইদয়দরদভদন ষ্পাদটড  াদের এদেদন্টর কাদি এটুকু 
োনদ  ষ্পদরদি ষ্য, আগামী কাি সকাদি পূিচ আনাদ াবিয়ায় িি একটা বকিু 
ঘটদ  যাদে। ইদয়দরদভদনর সরকারী মহি খুি খুব । ইদ ামদধ্য আদমচবনয়া ষ্থদক 
িহু সািংিবেক ষ্োরাই পদথ পূিচ আনাদ াবিয়ার বিবভন্ন  হদর প্রদি  কদরদি।  ারা 
 াদের বনদের খরদে বিদে ী সািংিাবেকদেরও বনদয় এদসদি। 

সািংিাবেক বিদ ষ কদর বিদে ী সািংিাবেক আসার খিদর আিঁৎদক উদঠদি 
আহমে মুসা।  ার মদন হদয়দি, বনশ্চয় গুরুেপূণচ খির হওয়ার ষ্যাগয বকিু এখাদন 
ঘটদ  যাদে। মাবিক ষ্মরারী মািুদসর কম্পউটাদর পাওয়া পবরকল্পনায় ষ্য 
বভকবটদমর সিংখযা আহমে মুসা ষ্পদয়দি, ষ্সটা ষ্ি  িি। এ  িি হ যার ঘটনা 



বিপদে আনাদ াবিয়া  178 

 

ঘটদি ষ্সটা অিশ্যই এসটা মহাখির হদি। বকন্তু কারা হ যা করদি? ষ্সাডচরা? ষ্কন 
হ যা করদি? কাদের হ যা করদি?  াদের ষ্কাথায় পাদর? ই যাবে প্রে বনদয় 
আহমে মুসা আিার অদনক ষ্ভদিদি। বকন্তু উত্তর পায়বন। অিদ দষ বসিান্ত বনদয়দি 
ষ্গ্রি ার কদর  াদের কাি ষ্থদক বকিু োনা যায় বকনা। 

এরপদরই আহমে মুসারা িুদট এদসদি ইেবেদর। বিদগবডয়ার ষ্সবিম 
আস সুয়ুব  এিিং কদণচি োিাি েবহর উবদ্দদনর ষ্গ্রি ার ষ্থদক ষ্য ষ্রোল্ট 
পাওয়া যায়  ার বভবত্তদ  রাদ র মদধ্যই মাবিক ষ্মরারী মািুদসর কম্পউটাদর 
পাওয়া পবরকল্পনায় উদল্লবখ  সি িদনর, সি ‘ষ্সাডচস’ষ্ের ষ্গ্রি ার করা হদি। 
ওদের সকদির নাম ও ষ্িাদক ান বেবি  করা হদয়দি। আহমে মুসার গাবি প্রদি  
করি ইেবের  হদর। 

আহমে মুসার পাদম িসা বডবেবপ মাবহর হারুদনর বেদক ষ্েদয় িিি, ‘বম. 
মাবহর হারুন, বিদগবডয়ার ষ্সবিম আস সুয়ুব  এিিং কদণচি োিাি েবহর উবদ্দদনর 
িাবির অিিা কী?’ 

‘স্যার, আমাদের ষ্গাদয়ন্দারা  াদের দু’েদনর িাবিই বঘদর ষ্রদখদি। 
বিদগবডয়ার ষ্সবিম রা  সাদি ে টায় এিিং কদণচি োিাি রা  ১১ টায় িাবিদ  
প্রদি  কদরদি।  ারপর িাবিদ ই আদি।’ িিি পূিচ আনাদ াবিয়ার ডাইদরক্টর 
ষ্েনাদরি অি পুবি  মাবহর হারুন। 

‘কথা বিি ষ্য,  ারা বিদগবডয়ার ও কদণচি দু’েদনরই ষ্গদটর প্রহরীসহ 
ষ্সনা অবিসারদের ষ্কৌ দি িন্দী কদর ষ্গদটর বনয়েণ গ্রহণ করদি রা  ৩ টার 
মদধ্যই এিিং দুই অবিসাদররই  য়নকক্ষদক ষ্িাদকট করদি এিিং কদক্ষর সকি 
এবন্র ও এবক্সট পদয়দন্টর উপর নের রাখদি, এটা ক  েূর হদয়দি?’ আহমে মুসার 
বেোসা। 

‘স্যার, পািঁে বমবনট আদগ আবম ওদের সাদথ কথা িদিবি। কােগুদিা সিই 
বঠকম  হদয়দি। িাবির োরবেক বঘদর রাখাসহ দুই ষ্সনা অবিসাদরর  য়নকক্ষদক 
ষ্োদখ ষ্োদখ ষ্রদখদি।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন। 

‘ধ্ন্যিাে।’ আহমে মুসা িিি। 
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ইেবের  হর অব ক্রম করদি আহমে মুসার গাবি।  হদরর পূদি পাহাি 
ষ্ঘরা একটা সুন্দর সম ি উপ যকায় ইেবেদরর ষ্সনা গযাবরসন। 

এই উপ যকা বঘদর পাহাদির গাদয় িবিদয়-বিবটদয় রদয়দি ষ্সনা 
অবিসারদের আিাসিি। 

গযাবরসদন ষ্ঢাকার পরই পা াপাব  দু’বট বটিার মাথায় রদয়দি 
বিদগবডয়ার এিিং কদণচদির িাসা। 

গযাবরসদন ষ্ঢাকার পর উপ যকার ডান পাদ  দুই পাহাদির মাঝখাদনর 
কদয়কবট বটিার প্রথমবটদ ই বিদগবডয়ার ষ্সবিম আস সুয়ুব র িাসা।  ার পদরর 
বটিাদ ই কদণচি োিাি েবহর উবদ্দদনর িাসা। 

উপ যকা ষ্থদক গাবির রাস্তা এিঁদক-দিিঁদক বটিার মাথায় িাবির একেম 
গাবিিারান্দায় বগদয় উদঠদি। 

িাবির সীমানা প্রােীরটা গ্রীদির। ষ্গটও গ্রীদির। ষ্গদটর পাদ ই একটা 
ষ্িাট কক্ষ। বসকউবরবটর ষ্িাকদের িসার োয়গা ওটা। ষ্গট রুদম ষ্কউ ষ্নই িদিই 
 াদের িাধ্া ষ্পদ  হয়বন। বনদেরাই ষ্গট খুদি ষ্ভ দর এদসদি। 

ষ্গট ষ্থদক গাবি িারান্দার েূরে এক  গদের কম হদি না। 
আহমে মুসার গাবি বিদগবডয়ার ষ্সবিদমর িাবির গাবিিারান্দায় 

ষ্পৌিদ ই বডবেবপ মাবহর হারুদনর ওয়যারদিস বিপ বিপ  ব্দ কদর িিি, 
‘আমাদের ষ্িাকরা োনাদে, বিদগবডয়ার ষ্সবিম ও আদরকেন ঘর ষ্থদক 
ষ্িবরদয়দি। সম্ভি ুঃ ওরা িাইদর ষ্িরুদি। আমাদের ষ্িাকরা ওদের আটকাদি 
বকনা োনদ  োদে।’ বডবেবপ মাবহর হারুদনর কদণ্ঠ উদিগ। 

‘িাধ্া বেদ  বনদষধ্ করুন। ওরা িাইদর আসুক। আমরা গাবিটা একটু 
আিাদি বনদয় যাবে। ওদের একটা কথা বেদেস করুন, বিদগবডয়ার সামবরক 
ষ্পাষাদক আদি, না সাধ্ারণ ষ্পাষাদক।’ 

ওবেদক বডবেবপ মাবহর হারুন আহমে মুসার ষ্মদসে  ার ষ্িাকদের 
কাদি ষ্পৌিঁদি বেদয়দি। 
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বডবেবপ মাবহর হারুন আহমে মুসার ষ্মদসে ওদের ষ্পৌিঁদি বেদয় কথাটা 
বেদেস করি এিিং আহমে মুসাদক োনাি ষ্য বিদগবডয়ার সাধ্ারণ ষ্পাষাদক 
রদয়দিন। 

আহমে মুসারা সিাই গাবি ষ্থদক ষ্নদমদি।  াদের সকদির ষ্োখ িাবির 
মূি ষ্গট ও গাবি িারান্দার বেদক। গাবি িারান্দায় একবট প্রাইদভট কার োিঁবিদয় 
আদি। ষ্সনািাবহনীর নয় গাবিটা। 

আহমে মুসা বিদগবডয়ার ষ্সবিমদক বনদয় ভািবিি। এখন ষ্ া  ার 
িাইদর যাওয়ার কথা নয়, বডউবটর প্রদয়ােন িািা। আর ষ্েইন ষ্পাষাদক যখন 
ষ্িবরদয়দিন,  খন ষ্ া অবিদস িা ষ্কান বডউবটদ  যািার প্রেই ওদঠ না।  াহদি 
ষ্কন ষ্িরুদে? সাদথর ষ্িাকবট  াহদি ষ্কান ষ্গট িা বিদ ষ কউ!  য়নকদক্ষ বনদয় 
ষ্গদিন যখন, বিদ ষ ষ্কউই হিার কথা। গাবিিারান্দায় ষ্য প্রাইদভট কার োিঁবিদয় 
আদি, ষ্সটা বক  াহদি ঐ ষ্গদটর! িাবিটা ঘুদর ওরা ষ্িবরদয় এি। ষ্নদম এি 
গাবিিারান্দায়। 

ষ্গট ষ্িাকবট পঞ্চাদ াধ্চ, টাক মাথা। কমবেট ইউদরাপীয় ষ্পাষাক, শুধ্ ু
মাথায় হ্াট ষ্নই। 

বিদগবডয়ার দু’ধ্াপ সামদন এবগদয় এদস গাবির েরো খুদি ধ্রি। ষ্গট 
ষ্িাকবট গাবিদ  ষ্ঢাকার আদগ বিদগবডয়াদরর সাদথ হ্ান্ডদ ক কদর িিি, 
‘ষ্েনাদরি, ইেবের ষ্থদক মাদন আপনার কাি ষ্থদক কাি সকাদিই আমরা িি 
আ া করবি। ইেবেদরর সািিয হদি আমাদের েদন্য িি সািিয।’ 

‘ভািদিন না, সি িযিিা আবম কদর ষ্রদখবি। আমরা িি খিরই ষ্েি।’ 
িিি বিদগবডয়ার ষ্সবিম। 

গাবির েরো িন্ধ হদয় ষ্গি। েিদ  িাগি গাবি। 
আহমে মুসা দ্রু   াকাি বডবেবপ মাবহর হারুদনর বেদক। িিি, ‘ওদক 

আপনারা আটকান। ষ্গদট বগদয়  াদক ষ্গট ষ্খািার েদন্য অথিা বসকউবরবটদক 
ডাকার েদন্য গাবি ষ্থদক নামদ  হদি। ষ্সই সুদযাদগ  াদক আপনারা দু’েন বগদয় 
আটকাদিন, আহ  কদর হদিও। আবম বিদগবডয়ারদক ষ্েখবি।’ 
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আহমে মুসার কথা ষ্ ষ হদ ই বডবেবপ মাবহর হারুন ও খাবল্লকান খাবেপ 
িাগাদনর মদধ্য বেদয় ষ্েৌি বেি ষ্গট িদক্ষয। 

ষ্গটদক বিোয় বেদয় বিদগবডয়া ঘুদর োিঁবিদয় ধ্ীদর ধ্ীদর এদগাবেি 
িাবির েরোর বেদক। 

আহমে মুসা েু ার আগায় ভর কদর বিিাদির ম  বনুঃ দব্দ িুটি 
বিদগবডয়াদরর ষ্পিদন। 

গাবিিারান্দা ষ্পবরদয় িারান্দায় উদঠ ষ্গদি বিদগবডয়ার ষ্সবিম। 
আহমে মুসা কদয়ক ধ্াপ ষ্পবরদয় িারান্দায় উঠদ  বগদয়  ার পাদয়র  ব্দ 

বিদগবডয়ার ষ্সবিদমর কাদন ষ্পৌিঁদি ষ্গি। ষ্িািঁ কদর েরবকর ম  ঘুদর োিঁিাি ষ্স। 
আহমে মুসা  খন িারান্দায় উদঠ ষ্গদি। বিদগবডয়ার ষ্সবিদমর মুদখামুবখ 

ষ্স। 
হঠাৎ আহমে মুসাদক সামদন ষ্েদখ অস্বাভাবিক একটা বিিয় ও বিমূঢ় া 

বিদগবডয়ার ষ্সবিমদক আেন্ন কদরবিি মুহুদ চর েদন্য। আর ষ্সই সমদয়ই আহমে 
মুসার বরভিভার বিদগবডয়ার ষ্সবিদমর িুদক বগদয় ে চ করি। 

ঘটনার আকবিক ায় হকেবকদয় বগদয়বিি বিদগবডয়ার ষ্সবিম। 
আহমে মুসা সময় নট করি না। িাম হা টাদক আয়রন  ীদটর ম  

ষ্সাো ও  ক্ত কদর একটা কারা  িুদি বেি বিদগবডয়ার ষ্সবিদমর ডান কাদনর 
বনদে ঘাদির নরম োয়াগাটায়। িদজ্রর ম  আঘা  হানি করা টা। 

বিদগবডয়ার ষ্সবিদমর মাথাটা আদগই দুদি উঠি।  ারপর  রীরটাও। 
সিংো হাবরদয় পদি ষ্গি ষ্স। 

আহমে মুসা  ার দু’হা  বপিদমািা কদর ষ্িিঁদধ্ কািঁদধ্  ুদি বনদয় েিি 
ষ্গদটর বেদক। 

ষ্গদট বগদয় আহমে মুসা ষ্েখি, বডবেবপ মাবহর হারুন ও বডবপ খাবল্লকান 
খাবেপ ঐ ষ্িাকটাদক পাকিাও কদর ষ্িিঁদধ্ ষ্িদিদি বঠকই, বকন্তু আহ  হদয়দিন 
খাবল্লকান খাবেপ।  ার ডান ষ্োদখর উপদর কপািটা ষ্িদট ষ্গদি। 
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‘আহা, আপবন আহ  হদয়দিন ষ্েখবি, উহ! ঐ ষ্িাকটা ষ্যৌিনকাদি 
মুবষ্ঠদযািা বিি নাবক ষ্য, আপনার ষ্োদখর আ -পা টাদকই টাদগচট কদরদি!’ িিি 
আহমে মুসা খাবল্লকান খাবেদপর প্রব  সমদিেনার সুদর। 

‘না, উবন ষ্িাকটার ষ্পিদন িুটদ  বগদয় ষ্গদটর ষ্েয়াদি ধ্াক্কা 
ষ্খদয়বিদিন।’ বডবেবপ মাবহর হারুন িিি।  ার মুদখ হাবসর বকবঞ্চ  ঝিক। 

‘এিার েিুন। আবম িন্দী দু’েনদক আমার গাবিদ  বনবে। আর আপনারা 
দু’েন িন্দী ষ্িাকবটর গাবি বনন। গাবিও একটা প্রমাণ হদ  পাদর। আসুন 
 ািা াবি কবর। কদনচদির ওখাদন ষ্যদ  হদি।’ িিি আহমে মুসা। 

‘ওখাদন আর ষ্যদ  হদি না স্যার। কদনচি পািাবেি। আমাদের 
ষ্িাকদের ধ্রদ  িদিবিিাম। ধ্দর বনদয় আসদি। আমাদের এক ষ্গাদয়ন্দা 
অবিসার কদনচদি গুবিদ  মারা ষ্গদি স্যার।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন। 

‘ধ্ন্যিাে বম. মাবহর হারুন। আমাদের বম ন সিি। এখন এই বম দনর 
ষ্পিদন ষ্য আসি বম ন আদি  া সিি হদিই হয়। আল্লাহ আমাদের সাহাযয 
করুন। এদের মুখ ষ্থদক দ্রু  কথা ষ্ির করদ  ষ্যন আমরা সমথচ হই। সকাদিই 
ভয়িংকর বকিু ঘটদ  যাদে। কী ঘটদ  যাদে, বকভাদি ঘটদ  যাদে, ষ্সটা 
আমাদেরদক রাদ র মদধ্যই োনদ  হদি।’ আহমে মুসা িিি। 

‘আবমন।’ িিি বডবেবপ মাবহর হারুন সিংদগ সিংদগই। 
‘যবে না োনা যায়? যবে না কথা িদি ওরা?’ বডবপ খবল্লকান খাবেপ িিি। 
‘বেন্তা ষ্নই। িিদি ওরা কথা। ওদের ম  দুনচীব িাে খুবনদের আল্লাহ্ 

ষ্নই, ষ্িদহ   ষ্নই। দুবনয়ার েীিনটা ওদের িি বপ্রয়। এরাও োদন  ারা যা কদর 
 া অন্যায়, ষ্েদ র ষ্েদয়, ঈমাদনর ষ্েদয় এদের কাদি েীিন িি। কারণ েীিদনর 
েদন্যই এদের কবমটদমন্ট। সু রািং দু’একেন িযব ক্রম িািা এরা কবমটদমদন্টর 
েদন্য েীিন ষ্খায়ায় না।’ িিি আহমে মুসা। 

গাবিদ  উঠি সিাই। দু’বট গাবি ষ্নদম এি উপ যকায়। 
ওয়যারদিস বিপ বিপ কদর উঠি বডবেবপ মাবহর হারুদনর। 
বডবেবপ মাবহর হারুন অয়যারদিস ধ্দরই িিি, ‘ষ্ ামরা আসি কদনচিদক 

বনদয়?’ 
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ওপাদরর কথা শুদন িিি, ‘আমরা গযাবরসদনর ষ্গট পার হদয়ই োিঁিাবে। 
ষ্ ামরা এস।’ 

কথা ষ্ ষ কদর বডবেবপ মাবহর হারুন আহমে মুসাদক িিি, ‘কদনচিদক 
ধ্দর বনদয় ওরা আসদি।’ 

গযাবরসদনর ষ্গদটর িাইদর কদনচি েিাি েবহর উবদ্দনদক ধ্দর বনদয় 
ষ্গাদয়ন্দার একবট েি আহমে মুসাদের সাদথ বমবি  হদিা। 

এিার ব নবট গাবি একদি যািা শুরু করি। আহমে মুসার গাবি আদগ। 
‘আমরা বক ইেবেদরর পুবি  ষ্হডদকায়াটচাদর যাবে স্যার?’ বেোসা 

বডবেবপ মাবহর হারুদনর। 
‘না, আমরা যাবে ইেবেদরর েবক্ষদণর েনমানিহীন মািভূবমদ । কথা 

আোদয়র ভাদিা োয়গা ওটা, আিার কির ষ্েিারও বনবরবিবি োয়গা।’ আহমে 
মুসা িিি। 

 
 
 
কির বেদ  হয়বন। আহমে মুসার শুরুর িক্তৃ া,  ার হাদ র বরভিভার 

এিিং োরবেদকর শুন ান অিিা ষ্েদখই আত্মসমপচণ করি বিদগবডয়ার ষ্সবিম 
এিিং কদনচি োিাি।  ারা দু’েদনই িিি, ‘ ারা ষ্স্বোয় নয়, ব্ল্যাকদমইদির 
ব কার হদয় ওদের কথা শুনদ  িাধ্য হদয়দি। কদনচি িদিদি, বনদেচাষ পদথ অদঢি 
অদথচর ষ্িাভ ষ্েবখদয় ওরা  াদক  াদের োদি আটকায়। োদির অদক্টাপা  ক্রম  
কবঠন হদয় ওদঠ  ার েদন্য। এভাদি ষ্স ওদের হাদ র পু ুদি পবরন  হদয়দি। 
আর বিদগবডয়ার ষ্সবিম িদিদি, ‘আবম যখন বিদয় করার বেন্তা-ভািনা করবিিাম, 
বঠক  খনই সুন্দরী ও প্রব ভািান এক ষ্মদয়র ষ্প্রদমর িািঁদে পদি যাই। বিদয় 
হওয়ার পর ষ্মদয়টাদক অস্ত্র বহদসদি িযিহার কদর আমাদক নানা রকম অসৎ কাদে 
েিায় এিিং আমাদক একেন বক্রবমনাদি পবরন  কদর। আবম  ারপর  াদের কাে 
উিাদরর যে হদয় যাই।’ 
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রা  ষ্ দষর সকাদি  ারা কী করদ  যাবেি  ার বিিরণ ষ্েয়ার পর  ারা 
কান্নেবি  কদণ্ঠ  াদের দুভচাদগযর পটভূবম িণচনা কদরবিি। 

পরবেন সকাদি  ারা কী ঘটাদ  যাবেি  ার বিিরণ বেদ  বগদয় দু’েন 
একই কথা িদিবিি।  ারা ষ্য বিিরণ বেদয়বিি,  া এই: 

‘আমাদের িিা হদয়বিি  ুরদস্ক বিদ ষ কদর পূিচ আনাদ াবিয়ায় 
সিংখযািঘু োব দগাষ্ঠী       িির ধ্দর হ যা, বনযচা ন ও দিষদমযর ব কার। 
আদমচনীয় ষ্েদনাসাইড  ার একটা প্রমাণ। ষ্গাটা দুবনয়া এটা োদন, কারণ এই 
ঘটনা প্রোর ষ্পদয়দি বিশ্ব েুদি। ষ্সই হ যা, বনযচা ন ও দিষময এখনও েিদি। 
মাি গ  বকিু বেদনর মদধ্য পূিচ আনাদ াবিয়ায় হাোর হাোর মানুষ উদেে 
হদয়দি, ষ্েদি ষ্গদি আরও হাোর হাোর। পবরকবল্প ভাদি  াদের বিরুদি ড্রাগ 
ষ্োরাোিানসহ অন্যান্য অমূিক অবভদযাগ আনা হদয়দি। আর... 

আহমে মুসা কদনচি োিাি েবহর উবদ্দদনর কথার মাঝখাদন িদি ওদঠ, 
‘বকন্তু উদেে হওয়া ও ষ্েদি যাওয়া ষ্িাকেন ষ্য আদমচনীয় িা ইহুবে সিংখযািঘু 
নয়,  া বক আপনারা োদনন? োদনন বক সিংখযাগুরুরাই ষিযদের ব কার হদয় 
উদেে হদয়দি এিিং ষ্েদিও ষ্গদি সিংখযাগুরুরাই? আর এই ষিযদের ব কার 
কদরদি মাউন্ট আরারাদ র উবি আিঁকা আদমচনীয় সিংখযািঘুরাই কদরদি।’ 

ষ্োখ িানািিা হদয় উদঠদি কদনচি োিাি ও বিদগবডয়র ষ্সবিম 
দু’েদনরই। িদিবিি বিদগবডয়ার ষ্সবিম, ‘আমরা এ বিষয়টা োবন না। আমরা 
 াদের কথা বিশ্বস কদরবি। কারণ আমরা এটুকু োনদ  ষ্পদরবি, বকিুবেন ষ্থদক 
পূিচ আনাদ াবিয়ার বিবভন্ন প্রদেদ  িযপকভাদি ষ্িাক উদেে হদে এিিং 
িযপকভাদি ষ্গ্রি ারও হদে। কারা ষ্গ্রি ার হদে, ষ্কন হদে, কারা করদি, এ 
বিষয়গুদিা আমাদের সমদন আদসবন।’ 

ষ্হদসবিি আহমে মুসা। িিি, ‘যারা উদেে কবরদয়দি, ষ্েদি পাবঠদয়দি 
ষিযদের মাধ্যদম,  ারাই বনদেদের বনযচাব   িদি আপনাদের ষ্িাকা িাবনদয়দি। 
যাক, িিুন কদনচি আপনার কথা।’ 

কদনচি শুরু কদর আিার, ‘ ারা িদিদি, এই হ যা, বনযচা ন, ষ্েি 
েুিুদমর অিসান ঘটাদ  আন্তেচাব ক মহিদক সিবকিু োনাদ  হদি। োনাদ  
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হদি আদমচনীয় ষ্েদনাসাইদডর বভকবটম হদি সিংখযািঘুরাই। কদয়ক হাোর 
সিংখযািঘুর েীিদনর বিবনমদয় যবে পূিচ আনাদ াবিয়া ষ্থদক েুিুম াহীর অিসান 
ঘদট,  াহদি এই আত্ম যাদগ ষ্কান ক্ষব  ষ্নই। এই আত্ম যাদগ সিংখযািঘুরা 
প্রস্তু । এখন  াদের হ যা করার কােটা ষ্সনা অবিসারদের করদ  হদি। এই 
হ যা করার সময় পূিচ আনাদ াবিয়ার বিবভন্ন  হর, িন্দর, িাোদর হাোর হাোর 
ষ্িাক বিদক্ষাদভ ষ্িদট পিদি। ষ্োকন-পাট, হাট-িাোদর আগুন ষ্েদি, পুবিদ র 
উপর হামিা করদি। িযাপক বিদক্ষাভ, বিদরাদহর মুদখ আসহায় পুবি  বপিু হটদি। 
দনরােয িদন্ধর েদন্য  খন ষ্সনাদের ডাক পিদি। ষ্সটাই হদি আপনাদের 
এযাটাক করার মুহূ চ। বকিু িুদঝ ওঠার আদগই ষ্োখ িন্ধ কদর গুবি োিাদিন। 
আপনাদের ইেবেদর ৫০ হাোর ষ্িাদকর বিদক্ষাভ হদি। এখাদন কমপদক্ষ ৩ 
হাোর িা  আরা োই।’ থাদম োিাি েবহর উবদ্দন। 

‘অথচাৎ, এভাদি পূিচ আনাদ াবিয়ার পূিচাঞ্চদি ২৪বট  হর, িন্দর, িাোর 
ষ্থদক িা  োয়  ারা। বকন্তু এই িা  বেদয় কী করদি  ারা?  ারা এই হ যাকাণ্ডদক 
উপিক্ষয কদর গণবিেি ঘটাদ  োয়? বকন্তু  ারা ষ্ া  া পারদি না। এ  িা  
পিার পদর রাস্তায় ষ্কউ নামদি না অিশ্যই ষ্সনাদের ষ্মাকাবিিা করার েদন্য। 
 াহদি  ারা কী োয়?’ িদিবিি আহমে মুসা। 

‘আমরা ষ্সটা সুবনবেচটভাদি োবন না স্যার। এ’বনদয়  ারা কখনও কথা 
িদিবন।’ িদিবিি বিদগবডয়ার ষ্সবিম। 

‘আো, আে সকাদি ষ্ ামাদের ষ্প্রাগ্রাম কী বিি?’ বেোসা আহমে 
মুসার। 

কদনচি োিািই শুরু করি আিার, ‘আে সকাি আটটায়  হদরর বিবভন্ন 
োয়গা ষ্থদক ওরা বমবিি শুরু করদি। নয়টায় ষ্পৌিঁিদি  ারা বসবট ষ্সন্টদর। এই 
সময়টা অবিদস যািার, কাদে যািার, কাে শুরু করার সময়। বমবিদির িদি 
 হদর একটা অেিািিা ষ্েখা ষ্েদি। বসবট ষ্সন্টার ষ্থদকই ভািংেুর, অবগ্নসিংদযাগ 
শুরু হদি। পুবিদ র উপরও হামিা হদি। পুবি দক িিভিংগ করা হদি। আত্মরক্ষার 
েদন্য  ারা সদর োিঁিাদি। এই সময় ে টার বেদক স্যার বিদগবডয়ার ষ্সবিম আস্-
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সুয়ু ী আবমচ মুভ করদ  বনদেচ  ষ্েদিন বি ৃঙ্খিা েূর করার েদন্য। এভাদিই ব ন 
হাোর িা  পিার িযিিা হদি।’ থাদম কদনচি োিাি  ার কথা ষ্ ষ কদর। 

কথাগুদিা িিবিি কদনচি োিাি ও বিদগবডয়ার ষ্সবিম ষিযেকারীদের 
একেন আগাবস খান বেয়ানদক সামদন ষ্রদখই। বযবন ধ্রা পদিবিদিন বিদগবডয়ার 
ষ্সবিদর সাদথ  ার িাবিদ । 

আগাবস খান বেয়ান মাথা বনেু কদর িদসবিি।  ার হা  দু’বট বপি ষ্মািা 
কদর িািঁধ্া। 

আহমে মুসা িাম হা  বেদয়  ার মুখ উপদর  ুদি ধ্দর িিি, ‘আপনার 
পবরেয় বিদগবডয়ার িদিদিন।  াদ  ষ্েখা যাদে, আপবন িি ষ্কান ষ্ন া নন। 
বিোদর আপনার  াবস্ত হদ  পাদর, বকন্তু ষ্সটা প্রাণেণ্ড িা যািজ্জীিন কারােদন্ডর 
পযচাদয় যাদি না। আর যবে আপবন সহদযাবগ া কদরন,  াহদি আপনার এই 
সহায় ার েন্য  াবস্ত আরও িঘু হদ  পাদর। অন্যবেদক, আপবন যবে আমাদের 
সহায় া না কদরন,  াহদি আপনার প্রাণ যাদি। আপনার কাদি ষ্য সহায় া আমরা 
োই, ষ্সটা হদিা, আপনাদের সিংগঠন এই িা  োদে ষ্কন? কী িক্ষয  াদের? 
আপবন শুদন রাখুন, এক প্রে আবম দু’িার কবর না। আবম ে  পযচন্ত গুণি, এর মদধ্য 
আমার প্রদের েিাি বেদ  হদি আপনাদক।’ 

কথা ষ্ ষ কদরই আহমে মুসা ে  পযচন্ত সিংখযা গুণা শুরু করি। 
গুণদ  বগদয় নয় উচ্চারণ কদরই আহমে মুসা  ার বরভিভার  ুদি একটা 

গুবি োিাি আগাবস খান বেয়াদনর িদক্ষয। গুবিটা  ার মাথার ডান পাদ র এক 
গুে েুি  ুদি বনদয় েদি ষ্গি। 

ষ্িাকটা ভীষণ েমদক উঠি। ভদয় আ িংদক েুপদস ষ্গি  ার মুখ। 
আহমে মুসা ে  গুণার সাদথ সাদথই ষ্স বেৎকার কদর উঠি। িিি, 

‘আবম িিবি, সি কথা আবম িিবি।’ 
আহমে মুসা ে  না গুদণ বরভিভার নাবমদয় বনদয় িিি, ‘িিুন, িা  ষ্কন 

োদে আপনাদের সিংগঠন?’ 
‘আমাদের সিংগঠন এই ধ্রদনর একটা ষ্েদনাসাইড োদে সারা বিশ্বদক 

পাদ  পািার েদন্য। বিদশ্বর কাদি প্রমাণ করার েদন্য ষ্য এই ভূখদণ্ডর মানুষ 
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 ুরদস্কর হাদ  বনরাপে নয়, এই কথাও প্রমাণ করার েদন্য ষ্য, এই ভূখণ্ড  ুরদস্কর 
অধ্ীদন থাকদ  পাদর না।’ িিি আগাবস খান বেয়ান। 

‘বকভাদি বিশ্বদক সি উদল্লখদযাগয বপ্রন্ট ও ইদিকরবনক বমবডয়ার 
সািংিাবেক পূিচ  ুবকচস্তাদনর ২৪বট েদট এদস ষ্পৌিঁদিদি।  ারা সি হ যার িদটা ও 
বনউে সিংগ্রহ করদি এিিং আে ষ্থদক কদয়কবেন পূিচ- ুবকচস্তাদনর এ ঘটনাই 
বিদশ্বর প্রধ্ান বনউে হদি। িবি ও বনউদের অিযাহ  প্রোর এমন েনম  গঠন 
করদি যা  ুরস্কদক একঘদর কদর পূিচ আনাদ াবিয়াদক একটা স্বাধ্ীন আদমচনীয় 
রাদট্রমন পবরণ  করদি। ষ্যমনটা পূিচ ব মুদরর ষ্ক্ষদি হদয়দি।’ কথা ষ্ ষ করি 
আগাবস খান বেয়ান। 

আহমে মুসার মুদখ অিাক বিিদয়র িাপ। আহমে মুসা অদনক বকিু 
ষ্ভদিদি, বকন্তু এই সিংঘাব ক বিষয়টা  ার ভািনায় আদসবন। একটা রাদট্রমনর একটা 
অঞ্চিদক বনদয় বক ভয়ানক ষিযে! 

আহমে মুসা আগাবস খান বেয়ানদক ধ্ন্যিাে বেদয় পদকট ষ্থদক 
ষ্মািাইি ষ্ির কদর ষ্েনাদরি ষ্মাস্তিাদক আগাবস খান বেয়ান যা িিি সি 
োনাি। 

‘ধ্ন্যিাে আহমে মুসা। অসিংখয ধ্ন্যিাে আপনাদক।  ুরস্কদক আপবন 
িািঁোদিন। ২৪বট েদটর বিদক্ষাদভর িাদন গুবি করার েদন্য যারা বনধ্চাবর   ারা 
সকাদির অদনক আদগই ষ্গ্রি ার হদি।  াদের সিার িাবি বঘদর রাখা হদয়দি। 
আপনার এই ষ্টবিদিাদনর অদপক্ষায় বিিাম শুধ্ু।  ারা ২৪বট েদটর ষ্কাথাও 
েমাদয়  হদ  পারদি না  ার িযিিা ষ্ভার হওয়ার আদগই সম্পন্ন হদি। বিদে ী 
বপ্রন্ট ও ইদিকরবনক বমবডয়ার সিংিাবেকরা সি োয়গায়  াবন্ত  ৃঙ্খিা ষ্েখদ  
পাদি। আপবন বডবেবপ মাবহর হারুনদক আমার সাদথ কথা িিদ  িিদিন। আবম 
ষ্সনা প্রধ্ান, পুবি  প্রধ্ান এখন প্রধ্ানমেীর অবিদস িদস আবি। আপনাদক 
অসিংখয ধ্ন্যিাে আহমে মুসা। আস্-সািামু আিাইকুম।’ ষ্মািাইদি কথা ষ্ ষ 
হদ ই আগাবস খান বেয়ান িিি, ‘স্যার, এই ষিযেই ষ্ ষ নয়। এর ষ্েদয়ও 
ভয়ািহ এক ষিযে  ারা এিঁদটদি।’ 

‘কী ষ্সটা?’ বেোসা আহমে মুসার। 
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‘আবেগন্ত এক সমুদরর বি াি েনমানিহীন এিাকার একটা িীদপ 
ইউদরাপ আদমবরকাসহ বকিু ষ্েদ র আিরান্যা নাবিট মেীদের যুক্তেন্ট 
ব্ল্যাকদহড বসবন্ডদকদটর রােয গঠন হদে। অস্ত্র- স্ত্রসহ সি ধ্রদনর আধ্ুবনক 
সুদযাগ-সুবিধ্া  াদের থাকদি। গণ ে, ধ্মচসহ সি ধ্রদনর নীব -বনব ক ার  ারা 
বিদরাধ্ী। পবশ্চদমর বকিু ষ্ে  ও সরকারও  াদের টাদগচট। বকন্তু প্রধ্ান টাদগচট হদিা 
ইসিাম ও মুসিমানরা। কারণ  ারা মদন কদর আেদকর দুবনয়ায় ইসিামই 
একমাি দনব ক বিধ্াদনর ধ্মচ।  াই ইসিাম  াদের প্রথম টাদগচট। মুসবিম 
দুবনয়ার সিি রােনীব ক, সিি বিোনী, সিি ব ক্ষাবিে ও ব ক্ষা প্রব ষ্ঠান 
 াদের  ত্রু। ইদ ামদধ্যই ষ্ি  কদয়কেন সিি বিোনী, সিি রােনীব ক, 
সিি ব ক্ষাবিেদক বকডন্যাপ, বনবিয় ও ইবিবমদনট করা হদয়দি। এটা সময়দক 
 ারা বনবেচট কদরদি। এই সমদয়র মদধ্য  ারা ইবিবমদন ন ষ্প্রাগ্রাম ষ্ ষ করদি।’ 
থামি আগাবস খান বেয়ান। 

‘বকন্তু  াদের আবল্টদমট টাদগচট কী?  ারা ষ্কান িদক্ষয ষ্পৌিঁিাদ  োয়?’ 
বেোসা আহমে মুসার। 

‘ষ্সটা আবম োবন না স্যার। ঘটনাক্রদম আবম এ বিষয়টা োনদ  পাবর 
এিিং আবম বনদে মানি া বিদরাধ্ী এই কােদক সমথচন কবর না িদিই বিষয়টা 
আপনাদক োনািাম।’ িিি আগাবস খান বেয়ান। 

আগাবস খান বেয়াদনর এই কথাগুদিার একটা িণচও আহমে মুসার কাদন 
প্রদি  কদরবন।  ার মদন পদি বগদয়বিি কদয়কবেন আদগ ভযান টাইমদস পিা 
একটা ষ্িাট খিদরর কথা। খিদর রহস্যপণূচভাদি হাবরদয় যাওয়া কদয়কেন 
মানুদষর কথা িিা হদয়বিি। বিবভন্ন ষ্ে  ষ্থদক দুইেন বিোনী, ব ন েন 
রােনীব ক ও োরেন বিশ্ববিখযা  ব ক্ষাবিে হাবরদয় যাওয়ার খির বিি ঐ বনউে 
আইদটদম। সিাই মুসবিম ষ্েদ র নাগবরক এিিং হাবরদয় যাওয়া ষ্িাকরা সিাই 
বিি মুসবিম। বনউদের বিষয়টা মদন হদ ই আিঁৎদক উঠি আহমে মুসা। খিরটা 
বমদি যাদে আগাবস খান বেয়াদনর কথার সাদথ। 

‘আো, ব্ল্যাকদহড বসবন্ডদকদটর ষ্িাকদের রােবনব ক ম াে চ কী?’ 
বেোসা আহমে মুসার। 



বিপদে আনাদ াবিয়া  189 

 

‘বকিু আদিােনা আবম শুদনবি,  াদ  আমার মদন হদয়দি, ওরা দুবনয়ায় 
ষ্হায়াইটদের সুবপ্রমযাবস এিিং ষ্হায়াইটদের ধ্মচ বক্রবশ্চয়াবনবট ও ইহুবেিাদের 
সুবপ্রমযাবস োয়।’ িিি আগাবস খান বেয়ান। 

‘বকন্তু ইহুবে ধ্মচ ষ্ া ষ্হায়াইটদের নয়, ষ্সবমবটকদের। এখনও  াদের 
ধ্মচদগাষ্ঠীদক ষ্সদমবটকদের মদধ্য সীমািি রাখায় সিি হদয়দি।’ আহমে মুসা 
িিি। 

‘আপনার কথা বঠক। গ  ষ্েি ’ িিদরর খ্রীটান ইভানদেবিট 
আদন্দািন একবট রােবনব ক িদক্ষয খ্রীটান ও ইহুবেদের একটা ঐকয গিদ  
সমথচ হদয়দি। এখন খ্রীটানরা একথা িিদি ষ্য, আরাইিই হদি বযশুখ্রীদটর ষ্ ষ 
যুদির ষ্ ষ রিমঞ্চ। অ এি, ইসরাইি শুধ্ু ইহুবেদের নয়, খ্রীটানদেরও। এই 
িদক্ষয খ্রীটান ও ইহুবেদের ন ুন প্রেন্ম একটা ঐকয গদি  ুদিদি।’ আগাবস খান 
বেয়ান িিি। 

‘হ্ািঁ, বঠক িদিদিন। এ বিষদয় আমারও বকিু োনা আদি। এটা একটা 
ষ্ডদকারাম ষ্কায়াবি ন। ব্ল্যাকদহড বসবন্ডদকদটর এটাই যবে রােবনব ক ম াে চ 
হয়,  াহদি  া খুিই বিপজ্জনক হদি।’ 

িদিই আহমে মুসা  াকাি বডবেবপ মাবহর হারুদনর বেদক। িিি, ‘আবম 
এখন উঠি। কাে এখাদন ষ্ ষ। আপবন এই ব নেনদক পুবি  কাটবডদ  পাবঠদয় 
বেন। আবম এদের িযপাদর সরকারদক িিি, যাদ  এদেরদক আসামী নয়, সাক্ষী 
িানাদনা যায়।’ 

কথা ষ্ ষ কদরই আহমে মুসা উদঠ োিঁিাদিা। 
বডবেবপ মাবহর হারুন ও খাবল্লকান খাবেপ  াকাি আহমে মুসার বেদক। 

 াদের ষ্োদখ অসীম েিার িবহপ্রকা । ওরা বকিু িিদ  ষ্েদয়ও পারি না। আমে 
মুসা উদঠ োিঁবিদয় হািঁটা শুরু কদরদি গাবির বেদক। 
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সেয বিিাবহ  ড. আেো আদয় া ও ড. ষ্মাহাম্মে িারদেনদো, দু’েদনই 
ির ও িধ্ূদিদ  এদস সািাম করি আহমে মুসাদক!  াদের দু’পাদ  দু’েদনর 
পবরিাদরর বসবনয়র সেস্যরা। 

আহমে মুসা ড. আেো ও ড. িারদেনদো-দক ষ্োয়া কদর িিি, 
‘ষ্ ামরা নিী-নবন্দনী িাদ মা (রাুঃ)ও হযর  আিী (রাুঃ)-এর ম  হও।’ 

অশ্রু গিাবেি ির-িধ্ুর ষ্োখ ষ্থদক। 
পাদ  োিঁিাদনা ড. িারদেনদো’র বপ া িিি, ‘স্যার, আপবন শুধ্ু 

দু’েনদক, দুই পবরিারদক নয় দুই বিিােমান কমুযবনবটদক একাত্ম কদরদিন। 
আপবন আমাদের  ুরস্কদক িািঁবেদয়দিন ষ্যমন, ষ্ মবন িািঁবেদয়দিন দুই 
কমুযবনবটদক।’  ার কণ্ঠ আদিগরুি হদয় উদঠবিি ষ্ ষ বেদক। 

‘দুই কমুযবনবটদক একাত্ম শুধ্ ুনয়, আমাদেরদকও একটা অন্ধকার গহ্বর 
ষ্থদক  ুদি এদনদিন। আমাদের ঈমান বিদর ষ্পদয়বি। আমাদের রােনীব ও 
হদয়দি পবরশুি। আমাদের পবরিার ও আমাদের কমুযবনবট আপনার কাদি কৃ ে।’ 
িিি মদস্কা ষ্থদক আসা ড. আেোর িািা।  ারও কথাগুদিা ষ্ দষ কান্নায় ষ্ভদঙ 
পদিবিি। 

‘আবম শুধ্ু বনবমত্ত মাি। আল্লাহর ইোই িাস্তিাবয়  হদয়দি।’ আহমে 
মুসা িিি। 

স্যার, সকদির ইোয়ই ‘ভযাদন’ই বিদয়র আনুষ্ঠান হদিা। আগামী পরশু 
আমাদের গ্রাদমর িাবি আবরয়াদস উভয় পক্ষ ষ্থদক ষ্যৌথভাদি অনুষ্ঠান হদি, 
ষ্সখাদন আপবন প্রধ্ান অব বথ। আেই আপনাদক আমরা ষ্সখাদন বনদয় যাি। ির-
িধ্ু িাসর হদি।’ িিি ড. আেোর মা। 

আহমে মুসা শুদন হাসি। িিি, ‘ষ্যদ  পারদি খুব  হ াম। বকন্তু আমার 
লাইট আে সাদি ১২টায়।’ 

েমদক উঠি ড. আেো এিিং ড. িারদেনদো, দু’েদনই। িিি ড. 
আেো, ‘সাদি ১২টায় আপনার লাইট? ষ্কাথায় যাদিন? আমরা ষ্ া ষ্কউ োবন 
না!’ 

‘আমার এ লাইট যাদি মবেনা  রীদি।’ িিি আহমে মুসা। 
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‘ষ্কাথায় ভাইয়া, েরুরী কােটা কী? আর ষ্কান আেো আপনাদক 
ষ্ডদকদি?’ িিি ড. আেো। িিদ  িিদ  ষ্স ষ্কিঁদে ষ্িিি। 

‘না ষ্িান, এিার ষ্কান আেোর সন্ধাদন নয়, এিার আমার যািা একবট 
িীদপর সন্ধাদন।’ 

িদিই আহমে মুসা উদঠ োিঁিাি হা ঘবির বেদক একিার  াবকদয়। বিদর 
 াকাি টাবকচস এয়ার িাইদন্সর এক অবিসাদরর বেদক। িিি, ‘ষ্েবর কদর 
ষ্িিিাম বক খুি?’ 

‘না স্যার, আপনার েদন্য একটা বিদ ষ বিমান  ুরস্ক সরকার িযিিা 
কদরদিন। অসুবিধ্া ষ্নই।’ িিি টাবকচস এয়ার িাইদন্সর অবিসার। 

আহমে মুসা সিাইদক সািাম বেদয় টাবকচস এয়ার িাইদন্সর অবিসাদরর 
সাদথ হািঁটদ  িাগি। 

বিদর  াকাি না ষ্পিদন। অশ্রু ও ষ্েদহর িািঁধ্দনর কাদি ষ্স খুি দুিচি। 
ষ্স েদন্যই অ ীদ র বেদক  াকাদ   ার ভয় হয়। ভয় হয় িাদ মা িারহানা, 
ষ্মরী, আদয় া আবিদয়ভা,  াব য়ানা, ষ্মইবিগুবিদের মুখ সামদন আনদ । 

আহমে মুসারও ষ্োদখর দু’ষ্কাণ বভদে উদঠবিি। আঙুি বেদয় ষ্োখটা 
মুদি ষ্িদি হািঁটার গব  িাবিদয় বেি আহমে মুসা। 

 
 

পরি চী িই 

একবট িীদপর সন্ধাদন 
 
 

ক ৃে ায়ুঃ 
1. Ferdous Al Quraeshi 
2. Bondi Beduyin 



 

 
 



 

 
 
 
 
 

সাইমমু-৫০ 

একটি দ্বীপের সন্ধাপে 
আবুল আসাদ 

 

 
 



একটি দ্বীপের সন্ধাপে  2 

 

 
 
১ 
আহমদ মুসা কটির কাপে চুমুক টদপে যাটিল। 
আহমদ আবদুল্লাহ ছুপি এপস আহমদ মুসার ককাপল ঝাাঁটেপে েড়ল। 

ঝাাঁকুটে কলপে টকছুিা কটি েপড় কেল আহমদ মুসার শাপিে। 
আহমদ মুসার এোপশ বপস ক াপসিাইেও কটি োে করটছল।  
োর মুপে টবরটির টচন ফ িপুি েপেপছ। োটকপেপছ কস আহমদ 

আবদুল্লাহর টদপক। বলল একিু শি কপঠে, ‘আহমদ আবদুল্লাহ! কোমার কাপছ 
এমেিা আশা কটরটে।’ 

কাে কেপক কটি েপড় যাওোে আহমদ আবদুল্লাহ এমটেপেই 
অেরাধপবাধ টেপে েমপক টেপেটছল। োর েের মাপের বকুটে কেপে ককাঁপদ 
কিলল। মাপের এ ধরপের বকুটে োর কাপছ েেুে। 

আহমদ মুসা কটির কাে টেটরপচ করপে আহমদ আবদুল্লাহপক কিপে টেল 
ককাপল। বলল, ‘ো কবিা, কোমার আম্মা কোমাপক বপকটে। েেপদশ টদপেপছ। মা 
কো কছপলপক েেপদশ কদপবই।’  

ক াপসিাইে হাসল। আহমদ আবদুল্লাহর মাোে হাে বুটলপে োর কচাে 
মুপছ টদপে আদর কপর বলল, ‘েুব ভাপলা কছপল েুটম।’ 
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দর াে েক কপর একিু েপর ড্রইংরুপম প্রপবশ করল আো। কেপে কটির 
দু’টি কাে েুপল টেপে টেপে আহমদ আবদুল্লাহপক বলল, ‘আহমদ আবদুল্লাহ, 
েুটম চপল এপসছ, আমাপদর কেলা এেপো কো কশষ হেটে!’ 

আহমদ আবদুল্লাহ আহমদ মুসার ককাল কেপক েপে দাাঁটড়পে বলল, ‘ওহ! 
গুড আটঠি।’ বপলই ছুপি কেল আোর টদপক। 

ওরা চপল কেল কভেপর।  
আহমদ মুসা েপে টেপে স্ট্যাঠড কেপক কপেকিা দদটেক েটিকা ও 

মযাোট ে টেপে এপস টি-পিটবপল করপে বসল কসািাে। বলল, ‘আ পকর 
কাে গুপলা কদপেছ ক াপসিাইে?’ 

ক াপসিাইে টি-পিটবল কেপক একিা মযাোট ে েুপল টেপে বলল, 
‘দদটেক েটিকা আটম কোমার েপর েটড়। এপে কোমার কাপছ কশাোর ের আমার 
কম েড়পলই চপল।’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সমে ও েটরশ্রম কমাপোর সুন্দর ককৌশল 
কোমার। ধন্যবাদ ক াপসিাইে।’ 

‘এসব টহপসব কোমার কাছ কেপকই কশো  োব।’ বলল ক াপসিাইে 
হাটসর সাপে। 

আহমদ মুসা একিা ইংপরট  দদটেক েুপল োোে কচাে বুলাপে বুলাপে 
বলল, ‘কোমার সমপের কসটভংিা ককাে টদপক যাপি?’ 

‘কয টদপক সব কমপের যাে।’ বলল ক াপসিাইে। 
‘মাপে সংসার, টকন্তু েুটম কো সব কমপের মে েও।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আটম সব কমপের মে েই। েপব যাপদর সংসার আপছ, আটম কসই 

কমপেপদর মেই।’ বলল ক াপসিাইে। 
‘েুটম মাটরো ক াপসিাইে। িরাটস রা কণ্যা। দুটেোর গুরুত্বেূণ্ে সব 

বযাোপর আে-ি-ুপডি। েুটম সংসাপরর চার কদোপলর মপধয োকপব, এিা আমপক 
টবশ্বাস করপে বল?’ কাে  কেপক মুে েুপল টমটি কহপস বলল আহমদ মুসা। 

‘েৃটেবীর মপধয কযমে সংসাপরর চার কদোল, কেমটে সংসাপরর চার 
কদোপলর মপধয েৃটেবী োকপে োপর।’ বলল ক াপসিাইে। 



একটি দ্বীপের সন্ধাপে  4 

 

‘যাক, আটম আশ্বস্ত হলাম। ভে কেপে টেপেটছলাম বাইপর কেপক মুে 
টিটরপে টেপল টকো? ধন্যবাদ ক াপসিাইে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘টবশ্বাসিা অে দুবেল হপে েপড়টছল ককে?’ বলল ক াপসিাইে। 
‘টবশ্বাস দুবেল হেটে, একিু ভে ঢুপকটছল মাি।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ককে?’ ট জ্ঞাসা ক াপসিাইপের। 
‘বাচ্চা োওোর ের কমপেরা কে ারপভটিড হে। বাচ্চার স্বােে মাপে 

সংসাপরর স্বাপেের বযাোপর কবটশ সপচেে হে োরা।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘এিা টক োরাে, যটদ ো অপন্যর ন্যাযয স্বাপেের ককাে হাটে ো ঘিাে?’ 

হাপের মযাোট েিা বন্ধ করল ক াপসিাইে। 
‘অবশ্যই োরাে েে। েপব েৃটেবী ককাে ো ককাে েেকার কেপক বটিে 

হপে োপর।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আটম কো বপলটছ, সংসাপরর স্বােে ও েৃটেবীর স্বােে সাংঘটষেক েে, যটদ 

ভারসাময রাো হে।’ ক াপসিাইে বলল। 
‘ধন্যাবাদ!’ বপল আহমদ মুসা একিু ঝুাঁপক ক াপসিাইপের একিা হাে 

হাপে টেপে ক াপসিাইেপক কাপছ কিপে টেপে চাইল। ক াপসিাইে দ্রুে টেপ র 
হাে েুপল টেপে একিু সপর বপস কহপস বলল, ‘ো  োব, অন্য টচন্তা বাদ! ১০িার 
সমে কোমার এযােপেঠিপমঠি কসৌটদ েুটলশ প্রধাপের সাপে। েটিকা েড়ার  পন্য 
এেে যপেি সমে কেই।’ 

‘অপেক ধন্যবাদ! ’ বলল আহপমদ মুসা। 
হাপের দদটেকটির টদপক মপোপযাে টদপেই একিা টসংেল কলাম বক্স 

টেেপ র েের কচাে দু’কিা  আিপক কেল আহমদ মুসার। টেে িার কহটডং 
‘প্রটেভাধর বযটিপদর টেপোাঁ  হওোর েপদ্বে েক রহস্য।’ েবরিা মাটকেে 
যুিরাপের েদােে টবজ্ঞাপের কবসরকাটর টবেযাে লযাবপরিটর ‘সাপেন্স িুমপরা’- 
এর এটঠিমযািার টবজ্ঞােী ড. ওমর আবদুল্লাহর দু’টদে আপে টেপোাঁ  হবার েেয 
টদপে বপলপছ, শুধু েে এক মাপসই েৃটেবীর টবটভন্ন প্রান্ত কেপক আরও োাঁচ ে 
প্রটেভাধর বযাটি টেপোাঁ  হপেপছে। এপদর মপধয টেে ে েদােে টবজ্ঞােী, 
এক ে ক পেটিক টবজ্ঞােী ও এক ে কমটরে টবজ্ঞােী। 
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ভ্রু কুাঁচকাপলা আহমদ মুসা। েপদ্বে িুপি েেল আহমদ মুসার কচাপে-
মুপে। মাি এক মাপস ছে ে টেপোাঁ । 

েটিকার েের কেপক মুে েুপল ক াপসিাইপের টদপক োটকপে আহমদ 
মুসা বলল, ‘ক াপসিাইে, কসই দু:সংবাপদর েবর আবার।’ 

‘টক েবর?’ ট জ্ঞাসা ক াপসিাইে। 
‘আর এক ে টবজ্ঞােীর টেপোাঁপ র েবর।’ 
‘এই মাপসই ৬ ে টবজ্ঞােী প্রটেভা টেপোাঁ  হপলে ক াপসিাইে।’ বলল 

আহমদ মুসা। 
‘এই ইপঠিটলপ ন্স মযাোট পেও কদেটছ এ বযাোপর টেে  আপছ।’ 
‘টক আপছ?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘ঐ ধরপের টেপোাঁ  সংবাদ। আরও টবস্তাটরে।’ 
ভ্রু কুটিে হপলা আহমদ মুসার। বলল, ‘বল কো টক আপছ টেেপ ?’ 
কোিা টেেপ র েের কচাে বুলাল ক াপসিাইে। বলল, ‘েে এক বছপর 

টেপোাঁ  হওোর টহসাব কদো হপেপছ এই টেেপ , কসই সাপে টকছু টবপেষণ্ও কদো 
হপেপছ এই টেেপ । ৫১  ে টবজ্ঞােী ও টবপশষজ্ঞ প্রটেভা েে এক বছপর টেপোাঁ  
হপেপছে। এপদর মপধয ২১  ে েদােে টবজ্ঞােী। েদােে টবজ্ঞােীপদর মপধয 
এটঠিমযািার টবজ্ঞােী ১১ ে, কণ্াটবজ্ঞােী ৭  ে এবং ৩  ে কমটরে টবজ্ঞােী। 
এই ২১  ে ছাড়া অবটশি ৩০  পের মপধয রপেপছে ইটেহাস, অেেেীটে, ভূপোল, 
রসােে  ীব-টবজ্ঞাে, েটণ্ে প্রভটৃে টবষপের টবপশষজ্ঞ টবজ্ঞােী এবং আরও 
রপেপছে কপেক ে প্রটেভাবাে রা েীটেক। টেেপ  আপরকিা টবপেষণ্ও  কদো 
হপেপছ। কসিা ধমেীে েটরচেমূলক। েে এক বছপর কমাি ৫১  ে টেপোাঁ  ও 
টবপশষজ্ঞপদর মপধয ৪৫  েই মুসটলম। সবপশপষ টেেপ  কলো হপেপছ েৃটেবীর 
টবটভন্ন প্রান্ত কেপক টেপোাঁ  এই টবজ্ঞােীপদর কাপরারই কোাঁ  োওো যােটে। 
টবষেটি ইঠিারপোলও কিক-আে কপরপছ, টকন্তু ককাে িল হেটে। কারও হটদস 
কমপলটে। এিা কয সংঘবদ্ধ একিা অেরাধ এ টবষপে কাপরারই আর ককাে সপন্দহ 
কেই। টকন্তু এই সংঘবদ্ধ চক্র কক োও  াো যােটে। দু’একিা োম  াো কেপলও 
োপদর ককাে সন্ধাে োওো যােটে।’ োমল ক াপসিাইে। 



একটি দ্বীপের সন্ধাপে  6 

 

আহমদ মুসার কচাপে-মুপে েভীর কবদো ও অস্বটস্তর টচন ফ। বলল, 
‘োহপল যা আশঙ্কা করা হপেটছল োই। মুসটলম টবজ্ঞােী ও টবপশষজ্ঞপদর 
টবরুপদ্ধই এ অটভযাে।’ 

বলল ক াপসিাইে, ‘ককে, অমুসটলম টবজ্ঞােীও কো আপছে কে  ে।’ 
‘আপছে কপেক ে। কসিা টেশ্চে কযাপমাপেপ র  পন্য। যারাই এই 

অেরাধমুলক কাপ র কেছপে োক, টবজ্ঞােী-টবপশষজ্ঞপদর টেপোাঁ  করাই যটদ 
োপদর লক্ষ্য হপো, োহপল এে মুসটলম টবজ্ঞােী-টবপশষজ্ঞ টেপোাঁ  হবার কো 
েে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ককে?’ প্রশ্ন ক াপসিাইপের। 
‘কারণ্ এই মাপের টবজ্ঞােী অন্য সম্প্রদাপের মপধয আরও কবটশ েটরমাপণ্ 

আপছ। এটদক কেপক কচাে একেরিাভাপব মুসটলম টবপশষজ্ঞপদর প্রটে যাবার 
কো েে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘টেক। োহপল টক িাপেেি মুসটলম টবজ্ঞােী-টবপশষজ্ঞরা? কদো যাপি শুধু 
টবজ্ঞােী-টবপশষজ্ঞ বযাটিরাই েে, প্রটেভাবে মুসটলম রা েীটেকও োপদর 
িাপেেি। এর অেে টক? টবষেটি আমার কাপছ েুব কোলপমপল লােপছ।’ বলল 
ক াপসিাইে। 

‘টেক বপলছ ক াপসিাইে। কমাটিভিা েুব সরল েে। টবজ্ঞােীপদর সাপে 
সমা টবজ্ঞােী ও রা েীটেকরাও টেপোাঁ  হওো েপদ্বে েক।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘টক কসিা?’ ট জ্ঞাসা ক াপসিাইপের। 
‘অেযন্ত ককৌশপল একিা সম্প্রদােপক ধীপর ধীপর কমধাশূণ্য করার ভোবহ 

একিা ষড়যন্ত্র।’ আহমদ মুসা বলল। 
চমপক েেল ক াপসিাইে। সামপে কেপক েদো সপর কেপল যা হে কেমটে 

োর কাপছ সব েটরষ্কার হপে কেল। ককাঁপে েেল োর মে। ‘েে এক বছপরই ৫১ 
 ে টবজ্ঞােী-টবপশষজ্ঞ! েটরটিটে ভোবহ!’ বলল ক াপসিাইে। 

‘সটেযই এক ভোবহ ষড়যন্ত্র এিা! এর টবস্তারও কদেটছ কোিা 
দুটেোবযােী।’ 
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‘হ্াাঁ ক াপসিাইে, টেপোাঁপ র স্পি ছটড়পে আপছ কোিা দুটেোে। োর 
মাপে কোিা দুটেো এপদর কেি ওোপকের আওোে।’ বলল আহমদ মুসা। 

ক াপসিাইে েপে টেপে আহমদ মুসার োপশ োর ো কঘাঁপষ বসল। বলল, 
‘ককসিা েুটম টেি।’ 

‘টেটি েে, কক কদপব এ ককস আমাপক? এর কো ককাে বাদী কেই। 
েৃটেবীর মানুষ, মােবো এর বাদী। টকন্তু মানুষ ও মােবোর ককাে মুেোি কেই। 
মােব  াটের এক ে সদস্য টহসাপব আটম, েুটমই এর বাটদ। আমাপদর েক্ষ্ 
কেপকই আটম এ ককস গ্রহণ্ কপরটছ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ধন্যবাদ। আল্লাহ সাহাযয করুে! এ এক অন্ধকাপর ঢাকা কটেে েে 
কোমার।’ বলল ক াপসিাইে। 

‘টেক ক াপসিাইে। একবাপরই অন্ধকাপর ঢাকা েেিা। একিা সন্ত্রাসী 
সংেেপের োম মাি শুপেটছ। এর বাইপর আর টকছু অবলম্বে হাপে কেই। সন্ত্রাসী 
সংেেেটির োমিাও অদ্ভূে: “ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি”। কসটদে কসৌটদ েুটলশ 
কহডপকাোিোপর টেপেটছলাম। ওপদর করকপডে এমে ককাে সংেেপের োম কেই। 
কসৌটদ েুটলশ প্রধাে েপর কো বপলপছে মাটকেে কোপেন্দা সংিা এিটবআই ও 
বৃপিপের এস-১০ এর প্রধােপদর সাপে। োরাও  াটেপেপছে, এ ধরপের ককাে 
ওোটকেং সন্ত্রাসী সংেেে বা কোেে ককাে সংিার োম োপদর করকপডে কেই। এই 
টবষেটিই আমাপক েুব কবটশ টবটিে কপরপছ। োপদর ে পরর বাইপর ককাে 
সন্ত্রাসী সংেেে টবশ্ব  ুপড় কা  করপছ, এিা অটবশ্বাস্য।’ 

ভাবটছল ক াপসিাইে। 
আহমদ মুসার কো কশষ হপলও কো বলল ো ক াপসিাইে। টকছু একিা 

কোাঁ ার টচন ফ োর কচাপে-মুপে। হোৎ োর মুেিা েজ্জ্বল হপে েেল। বলল, ‘একিা 
ম ার োপমর টমপলর কো কোমাপক বটল। সাপেন্স টিকশপে আটম “ব্ল্যাক সাে 
টসটঠডপকি”- এর োম েপড়টছ। কসই োপমর সাপে এই কোেে সংেেপের োম টকন্তু 
একদম টমপল যাে!’ 
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আহমদ মুসার কচাপে-মুপে টবিে কেপম এল! কসই সাপে প্রচঠড েিাপস 
োর মুে কিাঁপড়ই কযে কবটরপে এল প্রশ্ন, ‘আশ্চযে, একই োম, ব্ল্াক সাে 
টসটঠডপকি!’ 

‘হ্াাঁ, ব্ল্যাক সাে টসটঠডকপকি।’ বলল ক াপসিাইে। 
কোল কুটিে হপলা আহমদ মুসার। 
‘সাপেন্স টিকশপের মে সংেেে এিা?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘সন্ত্রাসবাদী সংেেে। অেযান্ত োওোরিলু। এর ক্ষ্মোর টবস্তার টছল 

আমাপদর কোিা ছাোেে-েযালাটক্স  ুপড়।’ বলল ক াপসিাইে। 
‘ম ার বযাোর কো! এপদর েটরচে সম্পপকে আর টক আপছ সাপেন্স 

টিকশপে?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ওপদর কো কোমার ককাে কাপ  আসপব? ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি 

আমাপদর ছাোেে-েযালাটক্সর টবটভন্ন েযালাকটিক টকংডমগুপলাপে সন্ত্রাস, 
কাপলাবা াটর ইেযাটদসহ এমে ককাে অেরাধ কেই যার সাপে োরা  টড়ে টছল 
ো। োপদর েেটিটে, প্রভাব-প্রটেেটির অধীপে টছল প্রাে কোিা েযালাটক্সর 
েযালাকটিক রা যসমূহ। ছাোেে-েযালাটক্সর ককন্দ্রীে সরকাপরএ টসটেের দু’ ে 
সামটরক অটিসার, ডারে টসটডোম ও ডারে মােল, ব্ল্াক সাে টসটঠডপকি সম্পপকে 
বপলপছে, এিা টবশাল এক টক্রটমোল টসটঠডপকি। এই টসটঠডপকপির প্রভাব-
প্রটেেটি েৃটেবীর সমূহ অিল কেপক শুরু কপর েযালাটক্সর প্রান্ত েযেন্ত সব গ্রপহ 
েটরবযাপ্ত। কয সম্পদ এপদর হাপে আপছ, ো সীমাহীে। এপদর দসন্য আপছ লাে 
লাে। েযালাটক্সর সাধারে বাটসন্দাপদর মপে এই টসটঠডপকি  াো মহাটবপশ্বর 
অেযান্ত ক্ষ্মোধর সংেেে। সাপেন্স টিকশপে ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির অপেক 
েত্থাে-েেপের কোও বলা হপেপছ। েৃপস্ট্র  পের প্রাে সাপড় টেে হা ার বছর 
আপে োপদর েত্থাে। আর েৃিেূবে ৩৩ বছর আপে োপদর মধ্ধয ভাঙ্গে আপস। 
দু’বছপরর মপধযই আবার সামপল ওপে। ২৪ েৃিাপে আবার কভপে েপড়। টকন্তু েূণ্ে 
শটি টিপর োে আবার ১২৭ েৃিাপের টদপক। কোিা েযালাটক্সর রা য-সাম্রাপ যর 
েত্থাে-েেপে, সংঘাে-সংকপি এই টসটঠডপকি বড় ভূটমকা োলে কপরপছ। সকল 
টবেযেে কাটিপে ওোর সামেেয ওপদর কদো কেপছ।’ োমল ক াপসিাইে। 
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‘চমৎকার ক াপসিাইে। চমৎকার কাটহেী ব্ল্াক সাে টসটঠডপকপির। 
টেশ্চে আমাপদর ব্ল্াক সাে টসটঠডপকি ছাোেে-েযালাটক্সর আকাশচারী সন্ত্রাসী 
সংেেপের োম কটে কপরপছ। ককে কপরপছ? একো  াোে কদোর  পন্য টক কয, 
আন্ত:গ্রহ সংেেে ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির মেই োরা ক্ষ্মোধর?’ 

বপল একিু কেপমই আবার শুরু করল, ‘আিা, ক াপসিাইে, কাটহেীর 
ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির প্রধাে কা িা টক টছল?’ 

ক াপসিাইে একিু কভপব বলল, ‘োপদর সন্ত্রাস-দুেেীটের আসল লক্ষ্ 
টছল, আকাশ-রাপ যর রা যগুপলাপক দুবেল বা ধ্বংস কপর টেপ র রা ধ্েটেক 
আটধেেয প্রটেষ্ঠা করা।’ 

‘োহপল ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির আসল লক্ষ্ রা ধ্েটেক। টকন্তু কসই 
রা ধ্েটেক লক্ষ্িা টক? টবজ্ঞােী-টবপশষজ্ঞপদর অেহরণ্ করাপোর সাপে কস 
লপক্ষ্র সম্পকে টক? স্বেেকপঠে বলল আহমদ মুসা। 

‘এিা বলা মুশটকল। সাপেন্স টিকশপের ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি 
কেটরলাপদর মে কা  সব কোেপে করপলও সংেেেটি কোেে টছল ো এবং 
কাপ র িলও প্রকাপশ্য কভাে করপো। টকন্তু বাস্তপব ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি সংেেে 
টহসাপবও কোেে, োপদর কা ও কোেে। সুেরাং োপদর লক্ষ্ টক বলা 
মুশটকলই। রা ধ্েটেক লক্ষ্ হপল কো োর  পন্য  েসমেেে দরকার হে। টকন্তু 
কোেে সংেেে কা  কপর  েেপণ্র সাপে েটরটচে হপব টক কপর,  েসমেেে 
োপব টক কপর? এ টবষেিাই আটম বুঝপে োরটছ ো।’ বলল ক াপসিাইে। 

‘টেশ্চে ওপদর একিা রা ধ্েটেক লক্ষ্ আপছ এবং কস লক্ষ্ অ েপে ওপদর 
করাড মযােও টেশ্চে আপছ। কসিা  াোও দরকার। টকন্তু এই মুহুপেে এিা েুব টবষে 
েে। ওপদর সন্ধাে োওোর টবষেটিই এেে বড়। আমাপদর মপোপযােিা 
কসটদপকই আকৃি করপবা।’ 

কো কশষ কপর একিু কেপমই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘আিা 
ক াপসিাইে, সাপেন্স টিকশপের ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির প্রধাে চটরপি কারা? 
োপদর োর টক কা  টছল, মপে আপছ কোমার?’ 



একটি দ্বীপের সন্ধাপে  10 

 

‘টকছু কো মপে আপছই। আমাপদর ছাোেে-েযালাটক্সর ককাটি ককাটি 
োরকা ও গ্রহ রা য টেপে কয েযালাকটিক সাম্রা য োর সম্রাি োলপেিাইে ও 
এই টরোবটলপকরর সবপচপে প্রভাবশালী স্কাই কপমাপঠডা-কমাঠডার ডারে 
োপদর। এই েযালাকটিক টরোবটলক  ুপড়ই প্রটেদ্বন্দী কমাপঠডা শটি হপলা ব্ল্যাক 
সাে টসটঠডপকি। েযালাকটিক সাম্রাপ য ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি কপব কেপক কা  
শুরু কপর োর ককাে েেয টিকশপে কেই। ছাোেে েযালাকটিক সাম্রাপ য 
টরোবটলক প্রটেটষ্ঠে হওোর সমে কেপক মহাকাশ বষে (BY-birth year) েণ্ো 
শুরু হে। সাপেন্স টিকশপে ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির প্রধাে টহপসপব যার োম প্রেম 
এপসপছ, টেটে আপলটক্স েযাটরে। টেটে BBY (befor birth year) অেেযাৎ 
মহাকাশ বষে-েূবে ৩৩ অপে ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির প্রধাে টছপলে। োর কেপত্বপত্ব 
কোিা ছাোেে-েযালাটক্স  ুপড় ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির প্রভাব প্রটেটষ্ঠে হে। টকন্তু 
েযালাকটিক সাম্রাপ যর কপ্রটসপডপঠির টেপোট ে কমাপঠডা কেো ডারে মােল ও 
োর বাটহেীর হাপে আপলটক্স েযাটরে ও োর টভপো  বা েভেেররা টেহে হে। 
এরের ব্ল্যাক সাে টসটঠডপে্ি োর ক্ষ্টে েুটষপে কেো ও হারাপো প্রভাব 
েুেরুদ্ধাপরর সংগ্রাপম অপেকগুপলা সংঘাপে  টড়পে েপড়। এই সমে েযালাকটিক 
সাম্রযপ য েৃহযুদ্ধ শুরু হে। েহৃযুপদ্ধর সুপযাপে ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি েযালাটক্স  ুপড় 
োর প্রভাব প্রটেিার কাপ  ব্রেী হে। সমেিা মহাকাশ বষে (ABY2) টদ্বেীে 
অপের েপরর ঘিো। কডল োরটহ টছপলে ব্ল্যাক সাপের কেো এ সমে। োপক 
সটরপে টদপে ব্ল্যাক সাপের কযাপেে িটলে গ্রহ-রাপ যর টপ্রন্স ট  র ব্ল্যাক সাে 
টসটঠডপকপির ক্ষ্মোে বপসে। টপ্রন্স ট  পরর কেেৃপত্ব ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির 
প্রভাব সপবোপচ্চ েন্নীে হে এবং টপ্রন্স ট  র েযালাকটিক টরোবটলপকর 
কপ্রটসপডঠি োলপমিাইে ও োাঁর প্রধাে কসোেটে কমাপঠডা কেো ডারে ভাপদপরর 
েপর েৃেীে প্রভাবশালী বযাটিপে েটরণ্ে হে। টপ্রপন্সর বটডোডে ও বযাটিেে 
কমাপঠডা কেৌরী ছাোেে সাম্রাপ যর সবপচপে শটিশালী ও প্রভাবশালী মটহলাে 
েটরণ্ে হে। অবপশপষ ডারে ভাপদপরর সাপে টবপরাপধ  টড়পে েড়পল টপ্রন্স 
ট  পরর এলাকারই এক কক্ষ্েপে এক সংঘপষে ডারে ভাপদপরর বযাটিেে 
আকাশযাে এটক্সটকেির টপ্রন্স ট  পরর বযটিেে আকাশযাে স্কাইলুকপক টপ্রন্স 
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ট  রসহ ধ্বংস কপর কদে। আর এই সমপেই ভাপদপরর কছপল স্কাই ওোকার োর 
কমাপঠডা বাটহেী টেপে টপ্রন্স ট  পরর প্রাসাদ ও কহডপকাোিোর ধ্বংস কপর কদে। 
ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির আর একবার েেে ঘপি। েেুে েেুে কেেৃত্ব ব্ল্যাক 
সােপক প্রভাব-প্রটেেটির আপের  ােোে টেপে আসার কচষ্ঠা কপর, যাপদর 
এক ে টপ্রন্স ট  পরর ভ্রােুষ্পুি সাভাে ও আপরক ে হপলে ক াটড কডক। 
অবপশপষ একিা বড় টবেদ ব্ল্যাক সােপক েত্থাপের সুপযাে কপর কদে। 
েযালাকটিক সাম্রাপ যর সম্রাি ব্ল্যাক সােপক সমূপল েপিদ করপে চাইপলে। 
এ ন্য টেটে ককপসল গ্রপহর ক ল কপলাটে কেপক ভেংকর বযাে কস্কাোড্রেসহ সব 
টক্রটমোলপক কছপড় টদপে ব্ল্যাক সাপের কহডপকাোিোর গ্রহ কুরুস্কযাপঠি ঢুটকপে 
টদপলে। কসই সাপে োপদর সংপে অনুপ্রপবশ ঘিাে সাম্রাপ যর কোপেন্দাপদর যারা 
ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির েৎোে সম্পূেে করপব। টকন্তু েযালাকটিক সম্রাি টবেরীে 
িল িলাল। ক ল কেপক ছাড়া োওো ক কা োইে ও মি কেরীর মে ভেংকর 
টক্রটমোলরা ব্ল্যাক সাে টসটঠডকপকপির েুেরুজ্জীবে ঘিাল। ইেল আটসব-এর 
কেেৃপত্ব ব্ল্যাক সাে, এমেটক সম্রাপির রুটলং কােটন্সল টেেন্ত্রপণ্ কেওোর কচষ্ঠা 
করল। বযেে হপলও কসপরাস-এর কেেৃপত্ব ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি কোিা ছাোেে-
েযালাটক্স ও েযালাটক্সর গুরুত্বেূণ্ে কলাপকশপে কেৌপছ যাে। টকন্তু এক সমে টবেদ 
োপম আবার োপদর েের। েযালাকটিক সাম্রযপ যর বাটহেীর কাপছ োরা েরট ে 
হে। টেহে ও কগ্রিোর হে ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির হা ার হা ার কমাপঠডা। টকন্তু 
েযালাকটিক সাম্রাপ যর ক্ষ্মোর লড়াই টেপে েহৃযুপদ্ধর সুপযাপে ব্ল্যাক সাে 
টসটঠডপকি আবার সংেটেে হে এবং োপদর ক্ষ্মো টিপর োে। টকন্তু বহু শোেীর 
েীটে-েদ্ধটে েটরেযাে কপর ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি প্রকাশ্য সংেেপে রূে টেপেপছ। 
োপদর অটিস ও মহাকাশযাপে এেে োপদর েোকা ওপড়। টকন্তু অেরাধমূলক 
কা  োরা েটরেযাে কপরটে। েপব োপদর প্রধাে েৎেরো এেে ছাোেে-
েযালাটক্সর আেিার কস্পপস। ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির অন্যান্য প্রধাে চটরপির 
মপধয রপেপছ  াল সাে,  ারা, ট লাস, কমটদে, গ্রাঠি, িাইপরটল, োশকা, টেলান্না 
টক্রটেে। এরা সবাই আিটলক েভেের েযোপের। টবেযাে কমাপঠডা যারা কেোপদর 
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টসটকেটরটি টহসাপব কা  কপরপছে োপদর মপধয রপেপছ ইভা, েইপবা,  ুটি। আর 
কেৌরীর কো কো আপেই বপলটছ।’ োমল ক াপসিাইে। 

‘ধন্যবাদ ক াপসিাইে। ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির এক কো, এে োম 
কোমার এভাপব মপে আপছ! অপেক ধন্যবাদ কোমাপক।’ 

োমল একিু আহমদ মুসা। কেপমই আবার শুরু করল, ‘োহপল কদো 
যাপি ক াপসিাইে, ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি টেছক টক্রটমোল অেোোইপ সে েে। 
ছাোেে সাম্রা য দেলও োর লপক্ষ্র মপধয রপেপছ।’ 

‘হ্াাঁ, োরা সাম্রাপ যর রুটলং কােটন্সল দেপলরও কচিা কপরপছ। টকন্তু 
বলা মুশটকল ক্রাইম োপদর িাপেেি, ো ক্ষ্মো োপদর িাপেেি।’ বলল 
ক াপসিাইে। 

‘এিাই আসল কো। আমার মপে হপি, টেছক ক্ষ্মো োপদর িাপেেি েে, 
ক্ষ্মো োপদর কাপছ বাড়টে েেলক্ষ্। আসল িাপেেি োপদর অেরাধ-সাম্রাপ যর 
কেেৃত্ব।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘টেক বপলছ। টকন্তু রাে ক্ষ্মোর কেেৃত্ব কেপক ওপদর অেরাধ-সাম্রাপ যর 
কেেৃত্ব বড় হপলা ককে?’ ট জ্ঞাসা ক াপসিাইপের। 

‘রাে একিা আইপের অধীে হে, সরকারপকও আইে কমপে চলপে হে। 
আর অেরাধ-সাম্রাপ যর কেোপদর কোই আইে, োরাই সব টকছুর টেেন্ত্রক। এিা 
এক ধরপের োে। োে মানুষপক ঐ টবকৃটের টদপক টেপে যাে। আহমদ মুসা 
বলল। 

‘বুপঝটছ, কাটহেীর এিাই স্বাভাটবক েটরণ্টে। কছাি োে বড় োে 
করাে। বড় োে মানুষপক অমানুষ বাোে। এই অমানুষরা অেরাপধর সাম্রপ য 
েপড় কোপল। কযমে ছাোেে সাম্রপ যর ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি।’  

োমল ক াপসিাইে। একিু ভাবল। োকাল আহমদ মুসার টদপক। আবার 
বপল েেল, ‘ছাোেপের ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির কো শুেপল, টক েেকার হপলা 
কোমার? টক ভাবছ দুটেোর ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি টেপে?’ 

‘ভাবটছ এই ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি এই োম গ্রহণ্ করর ককে? ছাোেে 
সাম্রাপ যর ব্ল্যাক টসটঠডপকপির ককাে ট টেসিা এপদর ভাল কলপেপছ? েযালাকটিক 
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সাম্রাপ য ওরা কয সব অেরাধ করপো, কস সপবর সাপে এপদর অেরাপধর টমল 
কেই। আন্ত:গ্রহ ও োরকাপলাপকর ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি প্রটেেক্ষ্ টহপসপব 
ছাোেে-রাপের সরকাটর বাটহেীর সাপে অটবরাম সংঘাপে টলপ্ত টছল, টকন্তু ব্ল্যাক 
সাে টসটঠডপকি ককাে কদপশর সরকাপরর সাপে ককাে প্রকার সংঘাপে কেই। 
েযালাকটিক রাপ যর ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি একিা টেটদেি ও োর টেেটন্ত্রে 
এলাকাে োপদর কহড-পকাোিোর িােে কপরটছল এবং ছাোেে েযালাটক্সপে 
োপদরর টেেটন্ত্রে বহু এলাকা টছল। টকন্তু এই ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির এ রকম 
টকছু আপছ বপল মপে হপি ো, আর ককাে কদপশ োপদর েপক্ষ্ এমে একিা 
টেেটন্ত্রে এলাকা িােে সম্ভব েে। ভারপে মাওবাদীপদর টেেটন্ত্রে টবশাল এলাকা 
আপছ সেয, টকন্তু মাওবাদীরা এই ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির মে সংেেে েে। 
মাওবাদীরা  েেপণ্রর ইসুয টেপে  েেণ্পক সাপে টেপে োপদর যুদ্ধ চালাপি। 
আর ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি োপদর কোেে এপ ঠডা টেপে বলপে কেপল  েেপণ্র 
টবরুপদ্ধই যুদ্ধ চালাপি। আমাপদর এই গ্রপহর ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির ছাোেে-
রাপ যর ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির একিা বড় টমল কদো যাপি। কসিা হপলা, ঐ 
ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির মে এরাও কোেপে োপদর েৎেরো চালাপি। টকন্তু 
কোেেীেোর এই এক টমপলর কারপণ্ এরা ঐ ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির োম গ্রহণ্ 
কপরপছ, এই যুটি েুব শটিশালী েে। োহপল এ ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির এই 
োম গ্রহপের আর টক কারে োকপে োপর? ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকিপক কবাঝার 
কক্ষ্পি এই প্রােটমক টবষপেরই ককাে কূল-টকোরা োটি ো ক াপসিাইে।’ োমল 
আহমদ মুসা। 

‘আপরকিা েজ্জ্বল টদক ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির আপছ। বহু শোটে ধপর 
োরা এই োম টেপে কোিা ছাোেে েযালাটক্সপে কা  করপছ। অদময োরা। সব 
টবেযেপের মপধয কেপক োরা েেুে শটিপে ক পে ওপে। সবপশপষ োরা প্রকাশ্য 
োপম কা  করপছ আপের কসই একই লপক্ষ্। এই দবটশিয কয ককাে সংেেপের 
কলাভেীে হপে োপর।’ বলল ক াপসিাইে। 

‘টেক বপলছ ক াপসিাইে। এিা হপে োপর। োপদর অদময দবটশপিযর 
কারপণ্ই এই ব্ল্যাক সাে োপদর োম গ্রহণ্ কপরপছ। টকন্তু ওপদর েপেশ্য টছল 
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ছাোেে েযালাটক্সর ক্রাইম-লডে হওো, েড-িাদার হওো এবং োরপল এই েড 
ছাোেে েযালাটক্সর শাসকও হপে বসা। োহপল এই ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির 
েপেশ্য টক?’ বলল আহমদ মুসাা্ 

কমাবাইল কবপ  েেল আহমদ মুসার। 
‘একটদপে সব প্রপশ্নর  বাব আসপব ো। েুটম কিটলপিাে ধর।’ 

ক াপসিাইে বলল। 
আহমদ মুসা েুপল টেল কমাবাইল। 
আহমদ মুসা কল অে কপর সালাম টদপেই ওোর কেপক কঠে শুেপে কেল 

কসৌটদ স্বরােমন্ত্রীর। 
আহমদ মুসার কঠে কেপেই ওোর কেপক স্বরােমন্ত্রী বলল, ‘টম. আহমদ, 

আটম একিু আেোর ওোপে আসপে চাই।’ 
‘ওপেলকাম, এেে টকংবা কয ককাে সমে। টকন্তু টক বযাোর বলুে কো? 

আেোর টে:শ্বাস কিলার সমে কেই। আেটে কো শুধুই কবড়াপে আসপে োপরে 
ো, োও টরোদ কেপক।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘একিা টবষে টেপে আটম আেোর সাপে আপলাচো করপে চাই। টবষেিা 
কছাি, টকন্তু ইঠিাপরটিং।’ বলল কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী কিটলপিাপের ও প্রান্ত কেপক। 

‘আমার কো দারণ্ আগ্রহ হপি। বলুে ো টবষেিা টক?’ আহমদ মুসার 
ট জ্ঞাসা।। 

‘আেটে শুপে হেপো হাসপবে! টকন্তু টক  াটে টবষেিা আমরা এড়াপে 
োরটছ ো।’ 

বপল একিু োমল কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। সংপে সংপেই আবার শুরু করল, 
‘আমাপদর টরোদ টবশ্বটবদযালপের অযাডভান্সড কিকেলট  অব ইটিটেোটরং-এর 
টবজ্ঞােী োপলদ কমাহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-মক্কী একিা স্বপ্ন কদপেপছে। কস স্বপ্ন 
টেটে বপলপছে োর স্ত্রীপক। োর স্ত্রী স্বপপ্নর ো’বীপরর  পন্য যাে ইমাম সেদ  াপম 
মসট পদর েটেব প্রধাে আপলপমর কাপছ। স্বপপ্নর ো’বীর শুপে মুষপড় েপড়ে 
টবজ্ঞােীর স্ত্রী। টেটে টবজ্ঞােীর টবশ্বটবদযালপে যাওো বন্ধ কপর কদে। এ টেপেই 
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কবাঁপধপছ সমস্যা। সরকার টবষেটি টেপে টবজ্ঞােীর েটরবাপরর েের চাে সৃটি 
করপে টদ্বধা কবাধ করপছ।’ োমল স্বরােমন্ত্রী। 

‘টম, কহাম টমটেিার, স্বপ্নিা টক?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘একটদে টেটে োটড় ড্রাইভ কপর টবশ্বটবদযালে কেপক টিরটছপলে। োাঁর 

োটড়িা যেে টবশ্বটবদযালে ও োপদর ককাে এক িাপে কেৌাঁপছপছ, েেে টেটে 
কদেপে কেপলে এক ে কলাক োাঁ াপকালা কপর এক ে মটহলাপক টেপে 
অটিরভাপব োপক ডাকপছ। ডাক শুপে টবজ্ঞােী সাপহব োপদর োপশ টেপে োর 
োাঁটড় দাাঁড় করাপলে। োটড় োপশ দাাঁড়াপেই কলাকটি বলল, স্যার, আটম এক ে 
িুযটরি। এোপে এপসটছলাম টরোপদর সবপচপে প্রাচীে এই মসট দ কদেপে। 
হোৎ আমার স্ত্রী সংজ্ঞা হাটরপে কিপলপছ। আমার স্ত্রী হািে-প্রপব্ল্ম আপছ। এেটে 
োপক হাসোোপল কেো দরকার, টি  আমাপক সাহাযয করুে। ‘অবশ্যই’ বপল 
টবজ্ঞােী োটড়র কেছপের দপরা া েুপল টদপলে। কলাকটি সংজ্ঞাহীে স্ত্রীপক কেছপের 
টসপি েুপল টদপে সামপের সীপি এপস বসল। টবজ্ঞােী োটড় চালাটিপলে। আবার 
ড্রাইটভং সীপি বসপলে টেটে। টবজ্ঞােী োটড় িযািে টদপে যাটিপলে। এমে সমে 
টেটে অনুভব করপলে োর মাোর কেছপে শি টকছু এপস কযে কেকল! কেছে 
টিপর টেটে কদেপলে োর মাোে োক করা টরভলবার! টরভলবার কসই কমপেটির 
হাপে যাপক সংজ্ঞাহীে অবিাে োটড়পে েুপলটছল কলাকটি। টবটিে, ভীে টবজ্ঞােী 
কচাে টিটরপে চাইপলে োপশ বসা কলাকটির টদপক। কদেপলে কলাকটির বাম হাে 
োর টদপক েপে আসপছ। োর হাপে রুমাল। টবজ্ঞােী টকছু বুপঝ ওো, বলার 
আপেই কলাকটির রুমাল োর োপকর েের কচপে বসল। োরের আর টকছু োর 
মপে কেই। প্রাে সংপে সংপেই োাঁর ঘুম কভপে যাে। এই হপলা স্বপ্ন।’ বপল োমল 
কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

আহমদ মুসা হাসল ো, বরং োর কোল কুটিে হপলা। ‘টম. কহাম 
টমটেিার, টবজ্ঞােী টক টেপে েপবষণ্া কপরে? 

‘েটে এক ে বহুমুেী টবজ্ঞাে প্রটেভা,  োব। কস্পস ইটিটেোটরং ও 
কমটরে ইটিটেোটরং-এ টেটে টবপশ্বর কপেক ে টবরল প্রটেভার এক ে। কস্পস 
ইটিটেোটরং ও কমটরে ইটিটেোটর-এর োর সাম্প্রটেক দুই আটবষ্কার যুোন্তকারী। 



একটি দ্বীপের সন্ধাপে  16 

 

কল্পোর ‘এটঠি-মযািার িপুেল’-পক টেটে বাস্তপব টেপে এপসপছে। এই ‘এটঠি-
মযািার িপুেল’ বযবহাপরর েেপযােী কস্পস-ক্রযািপির ইটিেও টেটে দেরী 
কপরপছে। এই ইটিে হপব প্রচটলে ইটিপের কচপে প্রাে েিাম গুণ্ হালকা, টকন্তু 
কস্পস অটেক্রম করার কপেক লক্ষ্ গুে কবটশ। এই ইটিে বযবহাটরক েযোপে এপল 
আন্ত:োরকা, আন্ত:েযালাটস্ক কস্পস োপভল সম্ভব হপব বপল মপে করা হপি। 
অন্যটদপক টবজ্ঞােী-এটঠি-মযািার বযবহার েেপযােী হাল্কা এমে একিা কমটরে 
ইটিে কডভলে কপরপছে যা আমাপদর করাডকাপরর মে কমটরে কাপর বযবহার করা 
যাপব।। এই বযবহার সিল হপল মহাসাের-েটরবহপে এপকবাপর টবিব এপস 
যাপব।’ োমল কসৌটদ স্বরািমন্ত্রী। 

েজ্জল হপে েপেটছল আহমদ মুসার কচাে-মুে। 
বলল, ‘আল-হামদুটলল্লাহ! এমে অটবশ্বাস্য প্রটেভা আমাপদর আপছ! 

টকন্তু োপক টেপে কো ককাে আপলাচো শুটেটে, োর এসব আটবষ্কাপরর কোও 
শুটেটে ককাোও।’ 

‘োপক টেপে ককাে আপলাচো টেটে েছন্দ কপরে ো। োর েপবষণ্া-
কপমের টবষেও টেটে অেটরহাযেয কক্ষ্িগুপলার বাইপর কযপে টদপে চাে ো। টেটে 
ককােটদে ককাে সংবাদ েপির োোেও আপসেটে। এমেটক টবশ্বটবদযালপের 
অপেক অধযােকও োপক কচপেে ো।’ কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী বলল। 

‘আল-হামদুটলল্লাহ! আল্লাহর অপশষ শুকটরো আদাে করটছ কয, টেটে 
দো কপর এমে একটি প্রটেভা আমাপদর মাপঝ টদপেপছে।’ 

বপল আহমদ মুসা চুে করল। হোৎ েম্ভীর হপে েেল োর মুে। টচন্তার 
একিা েভীর ছাো োর কচাপে-মুপে। সাম্প্রটেককাপল টকডন্যাে হওো টবটভন্ন 
শাো ও কেশার শীষে বযাটিপদর কো মপে েড়ল। কসই টকডন্যাপের স্বপ্ন কদেপলে 
েটে, টযটে এক ে টবজ্ঞােী। এমে টবজ্ঞােী টযটে অেন্য, অটবশ্বাস্য প্রটেভার 
অটধককারী। একই সাপে এক ে টবজ্ঞােী ‘কস্পস ইটিটেোটরং ও কমটরে 
ইটিটেোটরং’- এ েপবষণ্ার শীপষে কেৌছপে োপর! ো ভাবোরও অেীে টছল। 

‘োাঁর  পন্য আমরা সহপযাটেো চাই আেোর টম. আহমদ মুসা।’ বলল 
স্বরােমন্ত্রী ওোর কেপক। 
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‘টক সহপযাটেো টম. কহাম টমটেিার? আহমদ মুসা বলল। 
‘স্বপ্নিা েটরষ্কার টকডন্যাটেং-এর। আর টবজ্ঞােী ও আেিিযাটঠডং 

স্কলারপদর টকেন্যাটেং ঘিো সাম্প্রটেককাপল ঘপিপছ। েুটলশ প্রধাপের কাপছ 
শুেলাম, আেটে এই টবষেিা টেপে ভাবো-টচন্তা করপছে। োপদমুল হারামাইে 
শরীিাইে মহাে বাদশা একো  াোর ের এ টবষেিা েটেপে কদোর  পন্য 
আেোপকই অনুপরাধ করপে বপলপছে।’ বলল কসৌটদ স্বরািযমন্ত্রী। 

‘টবজ্ঞােী টম. োপলদ আবদুল্লাহ টক টবশ্বটবদযালপে যাে?’ ট জ্ঞাসা 
আহমদ মুসার। 

‘কপেকটদে কেপক কসো-কমাপঠডাপদর োহারাে টেটে টবশ্বটবদযালপে 
যাওো শুরু কপরপছে।’ কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

‘টেক আপছ টম. টমটেিার, আটম টরোপদ যাব। েপব কপব যাব ো 
আেোপক  াোব। একিা দাওোে টরোপদ আপছ আমার ও আমার স্ত্রীর।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘ককাোে দাওোে, টকপসর দাওোে? আমরা কো টকছু  াটে ো টম. 
আহমদ মুসা।’ 

‘িরাটস দূোবাপসর একিা দাওোে। দাওোেিা টবপের। টরোপদর 
িরাটস রােদেূ ও আমার স্ত্রী একই িরাটস েটরবাপরর। কসই সূপিই দাওোে 
আমার স্ত্রীপক। স্ত্রীর সাপে আটমও আটছ।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘হ্াাঁ, িরাটস রােদেূ টমস কমরী ক টেিারও কো ফ্রাপন্সর বুরবুে 
রা বংপসর কমপে। আলহামদুটলল্লাহ। োহপল কো আেটে মযাডামসহ আসপছে? 
কপব?’ কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী বলল। 

‘সটর, টবপের োটরেিা আটম  াটে ো। টবষেিা টডল করপছে কো আমার 
স্ত্রী। আটম ক পে আেোপক  াোব।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ো  োব, আটমই কিটলপিাে করব। োহপল স্যার, এেেকার মে 
এোপেই ……।’ 

কসৌটদ স্বরােমন্ত্রীর মুপের কো কশষ ো হপেই আহমদ মুসা বলল, ‘ওপক 
মুহোরাম। আসসালামু আলােকুম।’ 
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‘ধন্যবাদ, ওো আলােকুম আসসালাম।’ওোর কেপক ধ্বটেে হপলা 
কসৌটদ স্বরােন্ত্রীর কঠে। 

আহমদ মুসা কল অি করপেই ক াপসিাইে বলল, ‘টবপের োটরে ২৭ 
র ব। আমরা কো যাব টবপের অন্তে দু’টদে আপে।’ 

কোিা কশষ কপর কসািাে কসা া হপে বসল ক াপসিাইে।হাসল।বলল, 
‘টবপেপে োহপল কোমার যাওো হপি ো।’ 

‘ককে? যাওো আরও োকাপোি হপেপছ ক াপসিাইে।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘ো হপেপছ, টকন্তু কসিা টবপেপে যাওো েে, যাি টেপ র টমশপে।’ বলল 
ক াপসিাইন্ মুপে োর কৃটিম োম্ভীযে। 

‘ো বপি, েুটম কো সব শুপেছই। টকন্তু টবপেপে এযাপিঠড করার সাপে এর 
ককাে সম্পকে কেই। আহমদ মুসা বলল। 

‘টকন্তু কোমার সাপে এর সম্পকে আপছ। হেপো টবপের আসপরও েুটম 
েুাঁ পব ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির কােপক।’ বলল ক াপসিাইে। োর মুে কেপক 
কৃটিম োম্ভীযে েেেও কাপিটে। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘েুটম টেকই বপলপছ ক াপসিাইে। কচাে 
কসিা কোাঁ া স্বাভাটবক, টকন্তু মে টবপের আেন্দ কষাল আোই েেপভাে করপব েুটম 
টেটশ্চে োক।’ 

হাসল এবার ক াপসিাইেও। 
সপর এল আহমদ মুসার কাপছ। ঘটেষ্ঠ হপলা স্বামীর। আহমদ মুসার কাাঁপধ 

মাো করপে বলল, ‘েুটম ো বলপলও এিা আটম  ােোম। যার যা োওো োপক 
েুটম ো দাও। দ্বাটেপত্বর দাবী েুটম েূরণ্ কর, আবার মেপক েুটম সামান্যও বটিে 
কর ো।’ 

‘ধন্যবাদ ক াপসিাইে, কোমার এই সাটিটিপকপির  পন্য। াপো, 
আল্লাহ স্ত্রীর সাক্ষ্যপকই সবপচপে কবটশ মূলয কদে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আর স্ত্রীর  পন্য স্বামীর সাক্ষ্য?’ ট জ্ঞাসা ক াপসিাইপের। 
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হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এই টবষপে আটম টকছুই  াটে ো। আটম এ 
সংক্রান্ত ককাে হাটদস েটড়টে।’ 

‘স্ত্রীর  পন্য স্বামীর সাপক্ষ্যর দরকার কেই?’ ক াপসিাইে বলল। 
‘মপে হে আল্লাহ কমপেপদর কিভার কপরপছে। টেটে আপেরাপে 

কমপেপদর ভােয স্বামীপদর মুোপেক্ষ্ী করপে চাে ো।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আল্লাহ রাবু্বল আলাটমে আল ককারআপে বপলপছে, ‘স্বামী ও স্ত্রী এপক 

অেপরর অটভভাবক।’ মাপে সমাে োরা। োহপল স্বামী-স্ত্রীর োরস্পাটরক সাপক্ষ্যর 
কক্ষ্পি সমাে টেিপমঠি হপব ো ককে?’ বলল ক াপসিাইে। 

‘আল্লাহর সৃটিরই এিা একিা প্রকৃটে কয, সবলপক দুবেপলর সাপক্ষ্যর 
মুোপেক্ষ্ী করা হপেপছ, টকন্তু দুবেলপক সবপলর সাপক্ষ্যর মেুাপেক্ষ্ী করা হেটে। 
কারণ্ সবলরা অপেক কক্ষ্পিই দুবেপলর প্রটে অটবচার কপর, করপে োপর। আর 
কিেরাটেভাপব োরীরা দুবেল ও েুরুষরা সবল।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘চমৎকার, বুঝলাম। টকন্তু সাক্ষ্য আইপের কক্ষ্পি দুই োরীর সাক্ষ্যপক 
এক েুরুপষর সমাে করা হপেপছ মাপে টবচাযে ককাে টবষপে এক ে েুরুপষর সাক্ষ্য 
যপেি হপব, আর সাক্ষ্ী যটদ োরী হে, োহপল দুই োরীর সাক্ষ্য ো কেপল ো 
গ্রহণ্পযােয হপব ো। এোপে কো োরী েুরুপষর অপধেক হপে কেপছ।’ বলল 
ক াপসিাইে। 

‘ো ক াপসিাইে, কোমাপক এোপেও টবষেিাপক সবল ও দুবেপলর 
দৃটিপকাণ্ কেপক কদেপে হপব। োরীপদর স্বভাব াে টকছুিা অসুটবধা ও দুবেলাোর 
কারপণ্ সাক্ষ্য দাপের কক্ষ্পি োরীপদর ককাে চাে বা প্রভাপবর টশকার হওোর 
আশংকা কবটশ। োই ন্যাে-টবচার টেটশ্চে করার  পন্যই এক েুরুপষর বদপল দুই 
োরীর সাক্ষ্য চাওো হপেপছ। দুই োরী একি হপল স্বাভাটবকভাপব োপদর 
ক্ষ্মোেে হে, োপদর ক্ষ্মো কবপড় যাে। সম্ভবে আল্লাহ এিাই কচপেপছে।’ 
োমল আহমদ মুসা। 

ক াপসিাইপের মুপে হাটস িুপি েপেপছ। 
বলল, ‘ধন্যবাদ কোমাপক। েুটম কটেে টবষেপক সহ  কপর েুলপে 

োর। টবষেিা এভাপব আমার মাোে আপসটে…..।’ 
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ক াপসিাইপের কোর মপধযই আহমদ মুসার কমাবাইল কবপ  েেল 
আবার। 

‘এক্সটকে  টম. ক াপসিাইে!’ বপল আহমদ মুসা কমাবাইল হাপে েুপল 
টেল। 

কল ওপেে কপর ‘হ্াপলা’ বপল সাড়া টদপেই ওোর কেপক সালাম কভপস 
এল কসৌটদ স্বরােমন্ত্রীর। 

আহমদ মুসা সালাপমর  বাব টদপেই বলল, ‘োরাে ককাে েবর  োব?’ 
‘হ্াাঁ টম. আহমদ মুসা। আেোর সাপে কো বপল কিটলপিাে রােপেই 

অেযারপলস কেলাম েুটলশ প্রধাপের। োর কাছ কেপক  ােপে োরলাম আমাপদর 
টবজ্ঞােী টবশ্বটবদযালে কেপক বাসাে কিরার েপে আক্রান্ত হপযপছে। টেটে…..। 

কসৌটদ স্বরােমন্ত্রীর কোর মাঝোপেই আহমদ মুসার বলল, ‘টকডন্যাে 
হেটে, আক্রান্ত হপেপছে?’ 

‘হ্াাঁ টম. আহমদ মুসা, আল্লাহ রক্ষ্া কপরপছে। টকডন্যাে হওো কেপক 
কবাঁপচ কেপছে। োাঁর কেছপের কসো কমাপঠডার দু’টি োটড়ই ধ্বংস হপেপছ। মারা 
কেপছে ৬  ে কপমাপঠডার সবাই। টবজ্ঞােীর ড্রাইভারপক ওরা গুটল কপর 
কমপরপছ।টবজ্ঞােীপকও ওরা টেপে যাটিল। এই সমে কসোবাটহেীর দু’টি িহল 
োটড় দু’টদক কেপক এপস েপড়। টবজ্ঞােীপক করপেই ওরা োটলপে যাে। টবজ্ঞােী 
......।’ 

আবারও কসৌটদ স্বরােমন্ত্রীপক বাধা টদপে আহমদ মুসা বপল েেল, ‘ওরা 
কেটি োটড় টেপে এপসটছল? টবজ্ঞােীপক ওরা োটড়পে েুলপে োপরটে?’ 

‘কছাি একিা মাইপক্রা টেপে োরা এপসটছল। ওরা টবজ্ঞােীর োটড়র 
ড্রাইভারপক হেযা কপর োপক বাইপর কিপল টদপে ওপদর এক ে আমাপদর 
টবজ্ঞােীপক সংজ্ঞাহীে কপরটছল, অন্য ে োটড়র সীপি েেপে যাটিল, এ সমে 
কসোবাটহেীর দু’টি োটড় এপস েপড়। েেে ওরা টবজ্ঞােীর োটড় কেপক ছুপি এপস 
মাইক্রপে ওপে। োটলপে যাে মাইপক্রাটি। েপর স্পি কেপক এক ে েুটলশ 
অটিসাপরর মাধযপম  ােলাম, টবজ্ঞােীর োটড়র চাটবিা টেহে ড্রাইভাপরর হাপে 
টছল। ড্রাইভার…………।’ 
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কসৌটদ স্বরােমন্ত্রীর কোর মাঝোপে আবার কো বপল েেল আহমদ মুসা। 
বলল, ‘ আল্লাহর অপশষ শুকটরো টম. স্বরােমন্ত্রী! টবজ্ঞােীর ড্রাইভার  ীবে 
টদপেপছে, টকন্তু বাাঁটচপে কেপছে টবজ্ঞােীপক। আমার মপে হে, টবজ্ঞােীর োটড় বহর 
আক্রান্ত হওোর ের যেে ওপদরপক টবজ্ঞােীর োটড়র টদপক আসপে কদপে, েেেই 
ড্রাইভার োটড়র চাটব হাপে টেপেটছল টকংবা অ াপন্তই োটড়র চাটবটি োর হাপে 
এপস টেপেটছল। োটড়পে চাটব োকপল সন্ত্রাসীরা টবজ্ঞােীসহ োর োটড় টেপে 
োলাে। সন্ত্রাসীরা ককে মারা যােটে? বলল আহমদ মুসা। 

‘ো, ওপদর ককে মারা যােটে। যারা টবজ্ঞােীর োটড়পে েপেটছল, কসই 
দুই সন্ত্রাসীপকই শুধু কদো কেপছ। মাইপক্রাপে কে ে সন্ত্রাসী টছল ো  াো 
যােটে। কয দু’ ে সন্ত্রাসী টবজ্ঞােীর োটড়পে েপেটছল, োপদর এক ে কমপে 
মানুষ টছল  াো কেপছ। মপে হে োপদর দু’ পেরই কোষাক বুপলি প্রুি টছল। 
দুই টদপকর এক ঝাাঁক গুটলর মুপে োরা েপড়টছল, টকন্তু ককাে িল হেটে।’ কসৌটদ 
স্বরােমন্ত্রী বলল।  

‘ওপদর এক ে কমপে টছল?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। োর কচাপে-মুপে 
টবিে! 

‘োই মপে করা হপি। দু’ পেরই এক রকম কোষাক টছল। এরেরও 
এক েপক কমপে মপে হপেপছ।’ বলল কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

‘টবজ্ঞােীর কদো স্বপপ্নর দু’ ে সন্ত্রাসীর এক ে কমপে টছল। এোপেও 
দু’ পের এক ে কদো যাপি কমপে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘টম. আহমদ মুসা, এই কমপেটিই গুটল কপর ড্রাইভারপক কমপর ড্রাইটভং 
সীপি বসপে যাটিল।’ বলল কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

‘োহপল স্বপ্নিা সটেয হপলা টম. স্বরেমন্ত্রী।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘সটেয হপলা আংটশক। েুপরািা ো সেয হপে যাে, এই আেংক এেে 

আমাপদর টম. আহমদ মুসাা্।’ বলল কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 
স্বরােমন্ত্রীর কো আহমদ মুসাপকও চমপকও টদল! টেক কোই বপলপছে 

স্বরােমন্ত্রী। স্বপপ্নর অপধেক সটেয, অন্য অপধেকও সটেয হপে োপর। অবশ্য োও 
সটেয হপে োপর। টকন্তু আহমদ মুসারও আশংকা, ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির োম 
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কেপক োপদর কযিুকু েটরচে োওো কেপছ, োপে এ ধরপের সংেেে কেেও হার 
স্বীকার কপর ো। ‘ডু অর ডাই’ হপে োপক ওপদর মপিা। টকন্তু ‘ডাই’ এটড়পে ওরা 
‘ডু’-পকই বাস্তবাটেে কপর। 

আহমদ মুসার কো বলপে কদরী কদপে ওোর কেপক কসৌটদ স্বরােমন্ত্রীই 
কো বপল েেল, ‘টক ভাবপছে টম. আহমদ মুসা?’ এই মাি আমাপদর আপলাচো 
হপেপছ। কালপক সকাপল আেোপক আমরা টরোপদ চাই। িরাটস দূোবাপসর 
টবপের আমরা কোাঁ  টেপেটছ। কস অনুিাে সাে টদে ের হপি। বড় কদরী হপে 
যাপব। আমাপদর অনুপরাধ, কাল সকাপলই আেটে এোপে এপস যাপবে। 
মযাডামপদরও দাওোে আমাপদর এোপে। োপদমুল হারামাইে শরীিাইপের 
সম্মটেে অটেটে হপবে আেোরা।’ 

‘টবষেটিপক আটমও গুরুত্বেূণ্ে বপল মপে করটছ। েরাট ে ওরা আহে 
বাপঘর মে হপে কেপছ। আেোরা সাবধাে োকুে! আটম কাল সকাপল আসটছ।’  
আহমদ মুসা বলল। 

‘আল-হামদুটলল্লাহ। আেোরা আসুে। আমরা আেোপদর  ন্য অপেক্ষ্া 
কবে।’ বলল কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

‘ওপক, টম. স্বরােমন্ত্রী। আমরা আসটছ ইেশাআল্লাহ আোমী কাল 
সকাপল। কো এোপেই কশষ।’ 

‘ধন্যবাদ টম. আা্হমদ মুসা। আসসালামু আলাইকুম।’ ওোর কেপক বলল 
কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

আহমদ মুসা সালাপমর  বাব টদপে কল অি কপর টদল। 
আহমদ মুসা কমাবাইল রােপেই ক াপসিাইে বপল েেল, ‘োহপল কাল 

সকপলই আমাপদর কযপে হপি টরোপদ।’ 
‘স্যটর ক াপসিাইে। কোমার সাপে েরামপশের সুপযাে হপলা ো। রা ী 

ো হপে েোে টছল ো। টবজ্ঞােী আক্রান্ত হপেপছে। ছে ে কমাপঠডার  ীবে 
কেপছ। টকন্তু আল্লাহ টবজ্ঞােীপক রক্ষ্া কপরপছে। টেক সমে কসোবাটহেীর োটড় 
দু’টি এপস ো কেৌাঁছপল টবজ্ঞােী অেহৃে হপেে। আমার অনুমাে টমেযা ো হপল 
টবজ্ঞােীর টবেদ যােটে।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘স্যটর বলছ ককে? েুটম টেক টসদ্ধান্ত টেপেছ। আমার  পন্যও ভাল হপলা। 
কমরী ক টেিাপরর সাপে কপেক টদে কবটশ সমে কািাপে োরব।’ বলল 
ক াপসিাইে। 

‘ধন্যবদ ক াপসিাইে। যেিুকু সহপযাটেো স্বাভাটবক, েপব কচপে 
অপেক কবটশ সহপযাটেো কোমার কাছ কেপক োই।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘সহপযাটেো শেিা ককে? কোমার কা  টক আমার কা  েে?’ বলল 
ক াপসিাইে। 

‘অবশ্যই ক াপসিাইে!’ বপল আা্হমদ মুসা কাপছ কিপে টেপে চাইল 
ক াপসিাইেপক। 

ক াপসিাইে কহপস েপে সপর কযপে কযপে আেুল েুলল দর ার টদপক।  
আহমুদ মুসা কচাে কিরাল দর ার টদপক। কদেল দর া টদপে প্রপবশ 

করপছ আহমদ আবদুল্লাহ। োর হাপে কেলো টরভলবার। 
কস ছুপি এপস ঝাাঁটেপে েড়ল আহমদ মুসার ককাপল। 
‘টরভলবার ককাোে কেপল কবিা?’ আহমদ আবদুা্ল্লাহপক ট পজ্ঞস করল 

আহমদ মুসা। 
‘আটঠি মযাডাম আমার  পন্য এপেপছ।’ বলল আহমদ আবদুল্লাহ। 
‘কবশ ভাল কপরপছ। টকন্তু কবিা, কোমার টরভলবার হপলা কলম।’ বপল 

আহমদ মুসা েপকপির দামী কলমিা আহমদ আবদুা্ল্লাহর হাপে েুপল টদল। 
আহমদ আবদুল্লাহ টরভলবার কিপল টদপে আেপন্দর সাপে কলমিা হাপে 

টেল। োরের ছুপি টেপে মাপের োপশ বপস বলল, ‘েুটম কসটদে এ কলমিা 
আমাপক টেপে দাওটে। আবু্ব টদপেপছে আমাপক।’ 

ক াপসিাইে আহমদ আবদুল্লাহপক ককাপল কিপে টেপে বলল, ‘কোমার 
আব্বা অপেক ভাল কবিা।’ 

‘েুটমও ভাল আম্মা।’ মাপের ককাপল মুে গুাঁপ  বলল আহমদ আবদুা্ল্লাহ। 
‘কক বপলপছ?’ আহমদ আবদুল্লাহর কোপল একিা চুমু কেপে বলল 

ক াপসিাইে। 
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‘ককে?’ আব্বা বপলপছে। বলটে আব্বা েুটম? মাপের ককাল কেপক মুে 
েুপল আহমদ মুসার টদপক কচপে বলল আহমদ আবদুল্লাহ। 

‘হ্াাঁ, কোমার মা অবশ্যই একিু কবটশ ভাল। আর কবিা, দুটেোর সব 
মানুষই ভাল, যারা োরাে োরা ছাড়া। আল্লাহ সব মানুষপক ভালবাপসে। 
আমাপদরও সবাইপক ভালবাসা েটচে।’ 

বপল আহমদ মুসা আহমদ আবদুল্লাহর োপল কেপহর একিা কিাকা টদপে 
েপে দাাঁড়াল। 

ক াপসিাইেও েপে দাাঁড়াল। বলল, ‘চল কদটে আহমদ আবদুল্লাহ, 
কোমার আটঠি মযাডাম আর টক টেপে এল?’ 

 
 
 
েরটদে সকাল ৭িার মপধযই আহমদ মুসারা মটদো টবমােবন্দপর 

কেৌপছটছল। 
কসৌটদ টবমাে বাটহেীর একিা টবপশষ টবমাে আহমদ মুসাপদর টেপে যাপব 

টরোপদ। 
আহমদ মুসারা বপসটছল টভটভআইটে লােপি। টমটেি োপেক আপে 

টবমাে বন্দপরর কিশে মযাপে ার বপল কেপছ আহমদ মুসাপক, টবমাে করটড স্যার। 
কসঠোল এোরোটিপকর একিা িাইোল টসেন্যাপলর অপেক্ষ্া করপছ। 

বপস বপস আ পকর কােপ  কচাে বুলাপি আহমদ মুসারা। 
‘টরোপদর েেকালপকর েবরিা েুব কছাি কপর ছাো হপেপছ।’ আহমদ 

মুসাপক লক্ষ্ কপর বলল ক াপসিাইে। 
‘েপদ্বপের েবর মানুপষর টবস্তাটরে ো  াোই ভাল, এপদপশ এিা 

সাংবাটদকপদর একিা দৃটিভংটে।’ আহমদ মুসা বলল। 
আহমদ মুসা আবার কােপ  মপোপযাে টদপে চাটিল। এ সমে োর 

কমাবাইল কবপ  েেল। 
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োড়াোটড় েপকি কেপক কমাবাইল কবর কপর টিপে ে র বুলাল। কদেল 
স্বরােমন্ত্রীর কিটলপিাে। 

কল অে করার সাপে লােডস্পীকারও অে কপর আহমদ মুসা বলল, 
‘আসালামু আলােকুম সালাম। ওপেল কাম টম. আহমদ মুসা। আেটে আসুে। 
এটদপক কশষ রাপে মারাত্মক ঘিো ঘপি কেপছ। এ টেপে আেটে ভাবপে শুরু 
করুে, এ পন্যই আমার এই কিটলপিাে।’ 

মুহুপেের  পন্য ওোপর কঠে োমল স্বরােমন্ত্রীর। একিু টবরটেও অসহ্ 
মপে হপলা আহমদ মুসার কাপছ। কস বলল, ‘টক মারাত্মক ঘিো টম. স্বরােমন্ত্রী? 
টবজ্ঞােী টম. োপলদ আবদুল্লাহর টকছু ঘপিপছ? টকডন্যােড হপেপছে টেটে?’ 

‘হ্াাঁ টম. আহমদ মুসা, েে রাে সাপড় টেেিাে টেটে টকডন্যােড্ 
হপেপছে বাসা কেপক।’ বলল কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। েপদ্বপে কভপে েড়া োর কঠেস্বর। 

‘ওোর বাসাপো টবশ্বটবদযালপের টচচাসে হােট ং ব্ল্পক?’ ট জ্ঞাসা 
আহম্মদ মুসার। 

‘ট  হ্াাঁ। হাা্েট ং-এ টবশ্বটবদযালপের টে স্ব টসটকেটরটি বযবিা আপছ।’ 
আমরাও হােট ং-এর কেপি একদল েুটলশ টদপেটছলাম। 

োছাড়াও কসোবাটহেীর একিা কমাপঠডা ইেটেি এক ে কপেেপলর 
কেেৃপত্ব টবজ্ঞােীর বাটড়র কেপি োহারাে টছল। টবিপের বযাোর, কপেেলসহ 
োাঁচ ে কমাপঠডাপকই কেপি মৃে অবিাে োওো কেপছ।োপদর কদপহ ককাে 
আঘাে কেই। মৃেযুর কারণ্ এেেও  াো যােটে।’ োমল স্বরােমন্ত্রী। 

‘বােঠডাটর ওোপলর কেছে টদপকর প্রাচীর ককপি োহপর ওরা প্রপবশ 
কপরটছল।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘টেক বপলপছে। টক কপর  ােপলে আেটে?’ ট জ্ঞাসা কসৌটদ 
স্বরােমন্ত্রীর। োর কপঠে টবিে! 

‘কেপি যেে টকছু ঘপিপছ বপল আেটে বলপলে ো। েেে বুঝা কেপছ ওরা 
টবকল্প েপে হােট ং-এ ঢুপকপছ। অন্তে োাঁচ টিি েটরমাণ্ প্রাচীর ককপি ওরা 
োটড় টেপে প্রপবশ কপরটছল।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘টেক বপলপছে, টম. আহমদ মুসা। প্রাচীপরর কািা অংশ আমরা কমপে 
কদটেটে। োরা কেছপের প্রাচীর ককপি োটড় টেপে টভেপর প্রপবশ কপরটছল।’ বলল 
কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

‘কসো কমাপঠডাপদর কোষাক ওরা েুপল টেপেপছ টম. স্বরােমন্ত্রী?’ আহমদ 
মুসার ট জ্ঞাসা। 

‘আেোর অনুমাে সেয, আহমদ মুসা। কসো কমাপঠডাপদর কোষাক এবং 
োটড় টেপেই ওরা োটলপেপছ। ওপদর োটড়িা েপড় আপছ টবজ্ঞােীর বাটড়র কেপি। 
োটড়িা আেপরট িযাঠড। েেরাপেই একিা কশা-রুম কেপক োটড়িা চুটর কেপছ 
বপল আমরা  ােপে কেপরটছ।’ বলল স্বরােমন্ত্রী। ‘বাটড়র কভেপর ওরা টেশ্চে বাধা 
োেটে?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 

‘বাটড়র কভেপর সবাই ঘুটমপে টছল। ওরা লযাসার বীম টদপে লক েটড়পে 
টদপে টে:শপেই সব দর া েুপল কিপল। মযাডাম ক পে েপেটছপলে। োাঁর সামপেই 
টবজ্ঞােীপক সংজ্ঞাহীে কপর টেপে কেপছ। যাওোর সমে একিা টমটে টরভলবার 
টদপে িাোর কপর মযাডামপে্ সংপে সংপেই মযাডাম জ্ঞাে হাটরপে কিপলে।’ বলল 
কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

‘মযাডাম টক বপলপছে, কে ে ওরা ঘপর ঢুপকটছল?’ ট জ্ঞাসা করল 
আহমদ মুসা। 

‘টেে ে ঘপর ঢুপকটছল। োপদর মপধয এক ে টছল কমপে। কমপেটির 
টছল েুব কবটশ টক্ষ্প্র। কসই টবজ্ঞােীপক সংজ্ঞাহীে কপর কাাঁপে েুপল কেে। েুরুষ 
দু’ ে টরভলবার েুপল োহারা টদটিল।’ বলল কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

‘ককাে রুপি োরা োটলপেপছ, কসিা টক  াো কেপছ?’ ওরা যাপে কদপশর 
বাইপর কযপে ো োপর োর বযবিা কপরপছে টেশ্চে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘কদপশর সকল সড়ক, কেৌ ও টবমাে বন্দপর করড-এলািে  াটর করা হপেপছ 
কভার সাপর োাঁচিা কেপক। ককাোও কেপক ককাে েেয আমরা োইটে।’ বলল কসৌটদ 
স্বরােমন্ত্রী। 

‘আেোপদর টরোপদর রাস্তাে কো কলা  সাটকেি কযাপমরার োহাড়া 
আপছ। োর টরপোিে কেপক টক  াো কেপছ?’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘কসিা এক টবিে! সব টরপোিে আমরা কেপেটছ। টকন্তু টমটলিাটর 
কমাপঠডাপদর কয োটড় টেপে ওরা োটলপেটছ কস োটড়পক টরোপদর ককাে রাস্তাে 
কদো যােটে।’ বলল কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

‘োহপল মাঝোপে োরা আবার োটড় োপেপছ অেবা োটড়টিপক োরা 
 যাটমং কযাপমাপেপ  কঢপক টেপেটছল।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘কযাপমরা কচাে আড়াল করার মে  যাটমং কযাপমাপেপ  কো টবপশ্বর 
একিা দুষ্পােয ও অেযান্ত বযেবহুল কিকেলট ! মাি সাম্প্রটেককাপল আমরা এই 
কিকেলট  টেপে এপসটছ। একিা সন্ত্রাসী সংেেে এিা োপব টক কপর?’ বলল 
কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আটম  াটে ো, এই টকডন্যাোররা কারা। 
োরা যটদ ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি হে, োহপল মপে কটর ককাে কিকেলট ই ওপদর 
বাইপর কেই।’ 

‘আমাপদর েপদ্বে বাটড়পে টদপি, টম. আহমদ মুসা।’ বলল কসৌটদ 
স্বরােমন্ত্রী। 

‘স্যটর, বাস্তবো আমাপদর সবাইপক  ােপে হপব।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ধন্যবাদ টম. আহমদ মুসা, দু:পের মপধযও একিু রস করলাম। ওপক, 

আেটে আসুে। আর োস ককাে েরামশে োকপল বলুে।’ 
‘ধন্যবাদ টম. স্বরােমন্ত্রী। ঘিোর ের যা করার আেোরা ো সবই 

কপরপছে। আমার একিা অনুপরাধ েে এক মাপস কসৌটদ আরপব যারা প্রপবশ 
করপবে োপদর িপিাসহ োটিেকুলারস আমার প্রপো ে। আেোরা দো কপর এর 
বযবিা করপবে।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ধন্যবাদ টম. আহমদ মুসা, এপসই কেপে যাপবে। ওপক। এোপেই কশষ। 
আস্সালামু আলাইকুম।’  

‘ওো আলাইকুম সালাম’ বপল আহমদ মুসা কল অি কপর টদল। সবাই 
েদ্গ্গ্রীবভাপব োটকপে টছল আহমুসার টদপক। সবার কচাপে-মুপেই েপদ্বে। কিশে 
মযাপে ার আহমদ মুসাপক বলপে এপসটছল কয কিশে টবপশষ টবমাে কিক-অি 
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েযোপে আপছ। আহমদ মুসারা েেপলই টবমাে ছাড়পব।টকন্তু স্বরােমন্ত্রীর সাপে কো 
বলপছে ক পে এবং আপলাচোর টবষে শুপে কো বলপে আর সাহস কপরটে। 

ক াপসিাইেও টবব্রে অবিাে েপড়টছল। টকন্তু আহমদ মুসাপক টডস্ট্াবে 
করা েটচে মপে কপরটে। টবজ্ঞােী টকডন্যােড্ হপেপছ োর মেিাও মুষপড় 
েপড়টছল। 

আহমদ মুসা কমাবাা্ইল েপকপি করপে মাো েুপল সামাপে চাইপেই 
দর াে দাাঁড়াপো টবমাে বন্দপরর কিশে মযাপে াপরর ে পর েপড় কেল। বলল, 
‘স্যটর, কপ্রে বুটঝ দাাঁটড়পে আপছ?’ 

‘কো প্রপব্ল্ম স্যার। কিপের সমে ২০ টমটেি টেটছপে কদো হপেপছ।’ বলল 
কিশে মযাপে ার। 

হােঘটড়র টদপক োটকপে আহমদ মুসা বলল, ‘োর মাপে আর দশ টমটেি 
সমে আমাপদর হাপে আপছ।’ 

আহমদ মুসার কোর করশ বাোপস কমলবার আপেই বাইপর কেপক টবকি 
টবপফারপণ্র শে কভপস এল। 

চমপক েেল সবাই। প্রচঠডভাপব ককাঁপে েপেটছল টবটডংিাও। 
কসা া হপে বসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এ টবপফারপণ্র শে রােওপের 

টদক কেপক এপসপছ। োর মাপে ককাে টবমাপে টবপফারণ্ ঘপিপছ’। 
টবপফারপণ্র শে শুপেই ছুপি কবটরপে টেপেটছল কিশে মযাপে ার। 
কপেক মূহূপেের মপধযই এক ে েুটলশ অটিসার ছুপি এল আহমদ মুসার 

টভটভআইটে কপক্ষ্। বলল আহমদ মুসাপক, ‘স্যার, কয টবপশষ টবমাপে আেোর 
যাবার কো টছল, কস টবমােটি টবপফারপণ্ েপড় কেপছ।’ 

আহমদ মুসা বপস কেপকই শান্তভাপব কোিা শুেল। টহপসব কপর কদেল, 
কিটলপিাে টরটসপভর কারপণ্ কদটর ো হপল টেক সমপে টবপশষ টবমােটি আকাপশ 
েড়পল টবমােটি এেে টরোপদর আকাপশ োকপো। টরোপদর আকাপশই টবমােটি 
টবপফারপণ্ কভপে েড়পো োপদর সাপে টেপেই। মূহুপেের  পন্য োর কচাে দু’টি 
কপোর হপে েেল। একিা েষ্ণ করাে বপে কেল কোিা শরীপর। 
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টেপ পক সামপল টেপে আহমদ মুসা োকাল ক াপসিাইপের টদপক। 
ক াপসিাইপের কচাে-মুে ভপে আড়ি। কস আহমদ আবদুল্লাহপক শি কপর বুপক 
 টড়পে ধপর আপছ। 

আহমদ মুসা োর ডাে হাে ক াপসিাইপের কাাঁপধ করপে বলল, ‘আল্লাহ 
আমাপদর সাপে রপেপছে। টেটেই কো আমাপদর বাাঁচাপলে! ভে করপল আল্লাহর 
এ সাহাযযর অমযেদা হে ক াপসিাইে। 

‘হাসবুোল্লাহ! আল্লাহই আমাপদর  পন্য যপেি। টেক, টেটে টে  হাপে 
আমাপদর কোিা েটরবারপক বাাঁচাপলে। আল-হামদুটলল্লাহ!’ 

বপল ক াপসিাইে আহমদ আবদুল্লাহপক োপশ বটসপে আহমদ মুসাপক 
বলল, ‘স্যটর, মােটবক অপেক দুবেলো মানুষ অপেক সমে কাটিপে েেপে োপর 
ো। আটম কস ধরপের এক ে মানুষ। আল্লাহ মাি করুে।’ 

‘ধন্যবাদ ক াপসিাইে।’ বপল আহমদ মুসা োকাল েুটলশ অটিসাপরর 
টদপক। 

েুটলশ অটিসার কপক্ষ্র বাইপর টেপে দাাঁটড়পেটছল। আপরক ে 
অটিসারও োর োপশ এপস দাাঁটড়পেপছ। আহমদ মুসা ওপদর েপেযশ্য কপর বলল, 
‘আটম টবপফারপণ্র  ােোে কযপে চাই। কিশে মযাপে ার ককাোে?’  

েপর কয অটিসার এপসপছ, কস েুটলশ অটিসার ঘপর ঢুকল। টবেপের 
সাপে বলল, ‘স্যার, টবমাে বন্দপর আটম আেোর টসটকেটরটির দাটেপত্ব আটছ। 
কোিা টবমাে বন্দপর এেে সাচে চলপছ স্যার। স্যার, সাচে কশষ ো হওো েযেন্ত 
আেোপক এোপেই অপেক্ষ্া করপে অনুপরাধ করা হপেপছ।’ 

েুটলশ অটিসাপরর কো কশষ হপেই আহমদ মুসার কমাবাইল কবপ  
েেল। আহমদ মুসা কদেল মটদো মেওোরার েভেেপরর কিটলপিাে। 

আহমদ মুসা কল অে কপর সালাম টদপেই ওোর কেপক েভেেপরর কঠে 
কশাো কেল। সালাপমর  বাব টদপে বলল, ‘ভাই আহমদ মুসা’ আটম আসটছ। 
টেপেই কো বলব। ওপক, আসসালামু আলাইকুম।’  

সালাপমর  বাব টদপে কর অি করপেই আবার কবপ  েেল আহমদ 
মুসার কমাবাইল। 
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টরোদ কেপক কসৌটদ স্বরােমন্ত্রীর কিটলপিাে। 
আহমদ কল অে কপর সালাম টদল। ওোর কেপক কসৌটদ স্বরােমন্ত্রীর কঠে 

কশাো কেল। সালাপমর  বাব টদপে বলল, ‘আল-হামদুটলল্লাহ! আল্লাহর হা ার 
কশাকর কয কিেিা টডপল হপেটছল! আটম মটদোে আসটছ, টম. আহমদ মুসা। ঐ 
কিপেই আটম আেোপদর টরোপদ টেপে আসব।’ 

‘ধন্যবাদ। আেোর আসািা ভাল হপব।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘এই ঘিো একিা বড় ষড়যন্ত্র। আটম টবটিে হটি, েেকাল আেোর 

সাপে কো বপল টেক করলাম, আ  আেটে আসপবে। আর টবমাে বাটহেীর ঐ 
টবপশষ টবমাপে আেটে আসপবে, কসিা টেক হপেপছ রাে ৮ িার ের ককমে কপর 
এিা সম্ভব হপলা?’ বলল ওোর কেপক েটদ্বগ্ন কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী। 

‘এিা েুব সহ  েদন্ত টম. স্বরােমন্ত্রী। আেটে টেপদেশ টদে। েে রাে ৮িা 
কেপক যে কলাক টবমাে বন্দপরর িামোক এলাকাে প্রপবশ কপরপছ, যারা ঐ টবপশষ 
টবমােটিপে েপেপছ, োপদর সকপলর েের ে র রােপে, োরা কযে ককে সপর 
েড়পে ো োপর।’ 

‘ধন্যবাদ টম. আহমদ মুসা। আটম টেপদেশ টদটি। আটম েভেের 
মপহাদপের সাপে আপলাচো কপরটছ। একিা েদন্ত কটমটি েটেে হপেপছ মটদো 
মপোওোরার টেরােিা প্রধাপের কেেৃপত্ব। োরা কা  শুরু কপরপছ।’ বলল কসৌটদ 
স্বরােমন্ত্রী। 

‘ধন্যবাদ টম.স্বরােমন্ত্রী। আেোর আপের কিটলপিাে কলিা টছল লাটক 
কল। কলিা দীঘে হওোর কারপণ্ কিশে মযাপে ার কিপের সমে ২০ টমটেি 
টেটছপে কদে’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আল্লাহর হা ার কশাকর, আহমদ মুসা। আল্লাহ সাহাযয কপরপছে। 
আমরা টেটমি মাি। ওপক, টম. আহমদ মুসা। আর টকছু েরামশে?’ বলল কসৌটদ 
স্বরােমটন্ত্র। 

‘আেটে আসুে, আপলাচো করা যাপব।’ 
‘টেক আপছ টম. আহমদ মুসা। আসটছ আটম। আসসালামু আলােকুম।’ 
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আহমদ মুসা কমাবাইল রােপেই কসই েুটলশ অটিসারটি ঘপর ঢুকল। 
টকন্তু কস টকছু বলার আপেই কপক্ষ্ প্রপবশ করল কিশে মযাপে ার। 

টবধ্বস্ত োর কচহারা। বলল কস আহমদ মুসাপক, ‘স্যার, ওেপর টবশ্রাপমর 
 পন্য আমাপদর কপেকিা টভটভআইটে সুযি আপছ। কসোবাটহেীর এক্সপিাশে 
ইেটেি কসগুপলা সম্পূণ্ে স্বযাে কপর করটড কপরপছ। মযাডামপক টেপে আেটে 
কসোপে চলুে স্যার।’ 

‘েভণ্ের সাপহব কো আসপছে। টেটে ককাোে আসপছে?’ ট জ্ঞাসা 
আহমদ মুসার। 

‘সুযিগুপলার োপশই কপেকটি সীটিং রুম রপেপছ। ওরা ওোপেই বসপবে 
স্যার।’ বলল কিশে মযাপে ার। 

‘টেক আপছ চলুে।’ বপল আহমদ মুসা োকাল ক াপসিাইপের টদপক। 
আহমদ মুসা েপে দাাঁড়াল। ক াপসিাইেও। 
মাপের োপশ দাাঁটড়পে মাপের হাে আাঁকপড় ধপর আপছ আহমদ 

আবদুল্লাহ। 
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২ 
মটদো মপোওোরা টবমাে বন্দপর িে কোপর টভটভআইটে টমটিং রুম। 
ওভাল টসটিং টিটবপলর সভােটের আসপে বপসপছে মটদোর েভেের। 

োর এক োপশ কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী, অন্য োপশ বপসপছ আহমদ মুসা। অভাল কিটবল 
টঘপর অন্যপদর মপধয রপেপছ কসৌটদ অভযন্তরীণ্ কোপেন্দা প্রধাে, কসৌটদ কােঠিার 
কিরটর ম কোপেন্দা সংিার প্রধাে, েুটলশ প্রধাে ও মটদো মপোোরা টেরােিা 
কটমটির প্রধাে। 

মটদোর েভেের, আহমদ মুসা ও মটদো মপোওোরা টেরােিা কটমটির 
প্রধাে ছাড়া অন্য সবাই স্বরােমন্ত্রীর সাপে টরোদ কেপক এপসপছে। 

টমটিং েপদ্বাধে কপরটছপলে মটদোর েভেের। টেটে েপদ্বাধেী বিপবয 
বপলটছপলে, ‘আল্লাহর শুকটরো আদাে করটছ কয, অল্প সমপের  পন্য টরোদ 
কেপক স্বরােমন্ত্রী,  ােীে দুই কোপেন্দা বাটহেীর প্রধাে ও েুটলশ প্রধাে এপসপছে। 
আহমদ মুসা ও োর েটরবার আমাপদর োেটরক হপলও আমাপদর সম্মাটেে ও 
মূলযবাে অটেটেও। কসৌটদ আরপব োপদর  ীবপে েের আক্রমণ্ এই প্রেম। এই 
আক্রমণ্ আসপল কসৌটদ টসটকেটরটি বযবিারর েের। আমরা আেটন্দে কয, 
োপদমুল হারামাইে শরীিাইপের মহাে বাদশা টবষেটিপক এভাপব কদপেপছে 
এবং একটি সপবাচ্চে কটমটি টরোদ কেপক োটেপেপছে। োরা আসার আপে আমরা 
আরও দু’বার বপসটছ। আল-হামদুটলল্লাহ! আহমদ মুসার েরমপশে আমরা ঘিোর 
েভীপর প্রপবশ করপে কেপরটছ। একিা ষড়যন্ত্র কেিওোপকের কোিািাপকই মপে হে 
আইপডেটিিাই করা কেপছ। এ বযাোপর টরপোিে কেশ করার  ন্য আটম মটদো 
মপোওোরার টসটকেটরটি কটমটির প্রধােপক সংপক্ষ্পে টরপোিে কেশ করার  ন্য 
অনুপরাধ করটছ।’ 

প্রাপদটশক রা ধােী মটদো মপোওোরার টেরােিা কটমটির প্রধাে 
ক োপরল আলী আবদুল্লাহ আল-হাবশা কসা া হপে বসল। কো শুরুর িমোটলটি 
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কশষ কপর বলল, ‘টবপফারপণ্র সমে আটম টবমাে বন্দপরর টসটকেটরটি কপক্ষ্ 
টছলাম।’ টবপফারপণ্র সংপেই টবমাে বন্দর সীল কপর কদো হে। কােপক ঢুপক ও 
কবর হপে কদো হেটে। আর সংপে সংপেই টবমাে বন্দর সাচে করা হপেপছ 
সপন্দহ েক টকছ টকংবা কােপক োওো যাে টকো কসিা টেটশ্চে করার  ন্য। 
টবপফাটরে টবমাে ও টবপফারণ্িল েরীক্ষ্া-টেরীক্ষ্ার কা  একই সাপে চালাপো 
হে। েপরর গুরুত্বেূণ্ে কা টি আমরা কটর মােেীে স্বরােমন্ত্রীর েরামপশে। টেটে 
আমাপদর টেপদেশ কদে, েে রাপে কেপক টবপফারণ্ েযেন্ত যারা টবমাে বন্দর, 
িামোক ও টবমাপে প্রপবশ কপরপছ, োপদর োটলকা প্রণ্েে এবং োপদর 
ট জ্ঞাসাবাপদর আওোে টেপে আসপে। টবমাে…..।’ 

ক োপরল আলী আবদুল্লাহ আল-হাবশীর কোর মাঝোপেই স্বরােমন্ত্রী 
বপল েেল, ‘এই েরামশে টবমাে বন্দর কেপক আহমদ মুসাই আমার কাপছ 
োটেপেটছল। স্যটর ক োপরল। বলুে আেটে।’ 

ক োপরল আলী আবদুল্লাহ আবার শুরু করল, ‘টবমাে বন্দর,  িামোক, 
বাইপর রাস্তা প্রভটৃে সংটেি সকল  ােোে কলা  সাটকেি কযাপমরা কেপক আমরা 
আপের মে সকাল ৮িা কেপক েপরর টদে সকাল ৮িা েযেন্ত ১২ ঘঠিা সমপে যারা 
টবমাে বন্দপর, িামোক ও টবমাপে প্রপবশ কপরপছে, োপদর টবস্তাটরে একিা 
োটলকা দেটর করা হপেপছ। এই োটলকাে আমরা কদড় হা ার কলাকপক- যাপদর 
মপধয আেিপোটেং েযাপসিাপরর সংেযাই সাপড় ১৪শ’।অবটশি েিাশ 
েেেযাপসিার। এই েিাশ  পের মপধয টবমাে বন্দর অটিটসোলস, ইটমপগ্রশে 
অটিটসোলস সাটভেটসং কমেী ও ককটবে ক্রুর সংেযা ৪৯  ে। মাি এক ে 
েেঅটিটসোলস। টকন্তু টেটেও এক ে টভআইটে। এপরাপমটিকযাল ইটিটেোর 
আবুল ওোিা আল-টসদরী। টেটে আমাপদর টবমাে-বাটহেীর এক ে কিকটেকযাল 
েেপদিা। আ  কভাপর োাঁচিাে োাঁপক ডাকা হে টবপশষ টবমােটির একিা কচক 
করার  ন্য।’ 

একিু োমল ক োপরল আলী আবদুল্লাহ আল-হাবশী। সামপে গ্লাস কেপক 
একিু োটে কেপে আবার শুরু, ‘এই েিাশ  পের ছটব ও বাপোডািা টেপে একিা 
কপ্রািাইল দেটর করা হপেপছ এবং এরা সকপলই কমেপক্ষ্পি টকংবা টে  টে  
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বাটড়পে হাট র আপছ। টবো অনুমটেপে োপদর মটদোর বাইপর যাওো টেটষদ্ধ 
করা হপেপছ এবং এিা টেটশ্চে করার  পন্য োপদর প্রপেযপকর েের ে র রাো 
হপেপছ।’ 

বপল একিু োমল। একিু েপড়-চপড় বপস আবার শুরু করল, ‘টবমাে 
বন্দপরর কলা  সাটকেি কযাপমরাে এপদর কয েটেটবটধ ধরা েপড়পছ, োপে 
অস্বাভাটবক টকছু োওো যােটে। এপদর োপসোোল িাইপল োপদর কয অেীে 
করকডে োওো কেপছ, োপে সপন্দহ েক টকছু োওো যােটে। এিা প্রােটমক 
অনুসন্ধাপের িল। টেরােিা কটমটির েক্ষ্ কেপক টবষেটি মপহাদে সমীপে েরামশে 
ও টেপদেশোর  ন্য কেশ করা হপলা।’ োমল ক োপরল আবদুল্লাহ। 

সংপে সংপে ককে ককাে কো বলল ো। টেরব টকছুক্ষ্ণ্ সবাই। মটদো 
মপোোরার েভেের টেরবো ভােল। বলল, ‘টেরােিা কটমটিপক ধন্যবাদ। োরা 
েে টেে ঘঠিাে েদপন্তর প্রােটমক কা  সম্পন্ন কপরপছে। টকন্তু এই টরপোপিে 
আেটন্দে হবার টকংবা সামপে এপোবার ককাে আপলা কদেটছ ো। অেরাধীপদর 
প্রটে ককাে অেুটল সংপকে কেই। টরপোিে আমরা সবাই শুপেপছে। এেে দো কপর 
বলুে, আেোপদর েরামশে টক? ককাে টদপক অঙ্গুটল সংপকে করার মে আেোরা 
টকছু কদেপছে টকো।’ োমল েভেের। 

মুে েুলল স্বরােমন্ত্রী। বলল, ‘েদন্ত কটমটি োর টরপোপিের কশপষ মন্তবয 
কপরপছ, েে রাে ৮িা কেপক আ  সকাল ৭ িা েযেন্ত টবমাে বন্দপর এপসপছ, 
িামোক ও টবপশষ টবমােটিপে ঢুপকপছ, োপদর েটেটবটধপে ককাে অস্বাটবকো 
কদো যাপি ো এবং োপদর অেীে করকপডেও সপন্দহ েক টকছু কেই। এই 
মন্তপবযর ের েেুে অনুসন্ধাে ছাড়া টকছু বলার বা অেরাধী টহপসপব কারও টদপক 
অংগুটল সংপকপের ককাে সুপযাে কেই। আটম ভাবটছ, গুরুত্বেূণ্ে এই েদন্ত কা টি 
েুটলপশর অেরাধ অেরাধ েদপন্তর বযাোপর সরকাপরর ‘এটঠিপিরটরি কটমশে’ 
ও ‘‘কসো কোপেন্দা সংিা’র প্রটেটেটধপদর টেপে েটেে একিা কযৌে কটমটির হাপে 
কদো েটচে। এ কাপ  ভাই আহমদ মুসার সাহাযয কেপল ভাল হপো, টকন্তু অন্য 
একিা বড় কা  োর হাপে আপছ।’ োমল স্বরািমন্ত্রী। 

েেটিে সবাই এপক এপক স্বরািমন্ত্রীর প্রস্তাপবর প্রটে সমেেে  াোল। 
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শুধু আহমদ মুসাই টকছু বলল ো।  ভাবটছল কস। 
সবপশপষ েভেের আহমদ মুসার টদপক োকাল। বলল, ‘ভাই আহমদ 

মুসা, এবার টি  আেটে টকছু বলুে। ককাে আশার কো বলুে।’  
‘ধন্যবাদ এটক্সপলটন্স!’ বপল শুরু করল আহমদ মুসা। বলল, ‘মােণ্ীে 

স্বরােমন্ত্রী টেকই টেপেপছে এমে ঘিো েদপন্তর  ন্য ঐ রকম একটি কচৌকস েদন্ত 
কটমটিরই প্রপো ে। েপব আটম কপেকিা টবেষ  ােপে চাই, বলপে চাই।’ 

একিু োমল আহমদ মুসা। োকাল ক োপরল আলী আবদুল্লাহর টদপক। 
বলল, ‘টবপশষ টবমােটির োইলি অটিসার ও ককটবে ক্রপদর দাটেপত্ব যারা টছপলে 
সবাই মারা কেপছে। টবপশষ টবমােটিপে ওোর কলাকপদর মপধয শুধু কবাঁপচ আপছে 
এযাপরােটিকযাল ইটিটেোর আবুল ওোিা ও োইি েির সাটভেটসং কমেীরা। 
টবটভন্ন কিকটেকযাল টবভাপের সাটভেটসং কমেীরা যারা টবমাপে েপেটছপলে বা 
টবমাপের কাপছ টেপেটছপলে কাপ র  পন্য োপদর সংেযা কে হপব, টম. 
ক োপরল?’  

‘স্যর, সব টমটলপে োপদর সংেযা োাঁচ ে।’ বলল ক োপরল আলী 
আবদুল্লাহ। 

‘এযাপরােটিকযাল ইটিটেোর  োব আবুল ওোিাসহ এপদর েেয-
টববরণ্ী টক মযানুোটল করকডে কপরপছে, ো কশা করার মে কটম্পেিারাে ড্ 
টববরণ্ীও আপছ?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 

‘দু’ভাপবই করকডে করা হপেপছ স্যার।’ বলল ক োপরল। 
‘এেে টক কশা করা যাে?’  ােপে চাইল আহমদ মুসা। 
‘অবশ্যই স্যার।’ বলল ক োপরল আলী আবদুল্লাহ। 
‘োহপল ইটিটেোর আবুল ওোিা আল-ট দেী টদপে শুরু করুে।’ 

আহমদ মুসা বলল। 
‘ওপক স্যার।’ বপল কা  শুরু কপর টদল কস। 
সব বযবিা করাই টছল কিটবপল। 
কিটবপলর টবপশষ ড্রোর েুপল কসোে কেপক একিা োাঁর কবর কপর 

ক োপরল আলী আবদুল্লাহ োর লযােিপে ঢুটকপে টদল। কসই সাপেই সামপের 
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কদোপলর মাঝামাটঝ  ােো কেপক টেে িিু বেোকৃটের একিা স্লািড সপর কেল। 
কদো কেল কসোপে বড় একিা কটম্পেিার টিে। 

টিপে কভপস েেল একিা ছটব। 
‘স্যার, আটম ইটিটেোর আবুল ওোিা আল-ট দেী টদপেই শুরু করটছ।’ 

বলল ক োপরল আলী আবদুল্লাহ। 
প্রেপম টিপে এল ইটিটেোর আলী আবদুল্লাহর ছটব। োরের এপক 

এপক  ে, টেো-মাোর োম ও োপদর ছটব, কলো-েড়া, কমে ীবপে প্রপবশ, 
টবপে, স্ত্রীর ছটব, োম ও কেশা, েেপদিা টহপসপব কসৌটদ এোরলাইপন্স কযােদাে 
ইেযাটদসহ বযটিেে  রুটর টবষেসমূহ েুপল ধরা হপলা। এভাপব মটদো টবমাে 
বন্দপরর োাঁচ ে গ্রােঠড িাপির সদপস্যরও েূণ্ে  ীবে-বৃিান্ত কটম্পেিার টিপে 
আো হপলা। 

আহমদ মুসা েভীর মপোপযাপের সাপে সবার  ীবে বৃিান্ত কদেটছল। 
টবটভন্ন সমে োর কচাপে-মুপে প্রশ্ন, টকছু টবিে িপুি েেপে কদো কেল। 

 ীবে বৃিান্ত কদোপো কশষ হপল আবার টেরবো োমল সীটিং রুপম। 
এবার টেরবো ভােল আহমদ মুসা। ক োপরল আলী আবদুল্লাহপক লক্ষ্ 

কপর আহমদ মুসা বলল, ‘ক োপরল আলী আবদুল্লাহ, ইটিটেোর আবুল ওোিার 
 ে, কলো-েড়া, টবপে টমসপর, এিা কো কদোই কেল। টকন্তু োাঁচ গ্রােঠড িাি-
সাটভেটসং কমেীর মপধয আলী হাসাপের  ে, কলো-েড়া টবপে টক টমসপর?’  

‘টেক স্যার, এ টবষেটি োর বাপোডািাপে কেই। টেক আপছ, োর 
োরপসাোল কপ্রািাইপল ওিা োওো যাপব।’  

বপল ক োপরল আলী আবদুল্লাহ োর লযােিপের টভন্ন একিা িাইপল 
টেপে টলক করপেই কদোপলর কটম্পেিার টিপে আলী হাসাপের টবশদ  ীবে-
বৃিান্ত এপস কেল। োপে কদো কেল আলী হাসাপের  ে, কলো-েড়া, টবপে সবই 
টমসপর। 

আহমদ মুসা ক োপরল আটল আবদুল্লাহপক ধন্যবাদ টদপে বলল, 
ক োপরল আপরকিা েেয োওো টক সম্ভব, ইটিটেোর আবুল ওোিা টবপে 
কপরপছে মাপের ঘটেষ্ঠ আত্মীো বা মােৃকুপলর কােপক কী?’  
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েভেের, স্বরােমন্ত্রীসহ সকপলর টবিে দৃটি আহমদ মুসার টদপক। 
এসব প্রশ্ন ক পে টক দরকার, এিা োপদর ভাবোর টবষে েে। টকন্তু ককে 

টকছু বলল ো। 
ক োপরল আলী আবদুল্লাহ হাসল। বলল, ‘এর েির আমরা অপেপকই 

 াটে স্যার। ইটিটেোর সাপহব োর মাপের কবােটঝ মাপে টেটে োর োলার 
কমপেপক টবপে করপছে।’ 

‘ধন্যবাদ ক োপরল, আমার একিা েবর  াোর ককৌেুহল আপছ। 
ইটিটেোর সাপহপবর োলার োম টক আমাে আল-কাটদর?’ 

‘ট  হ্াাঁ, োাঁর োম আমাে আল-কাটদর। টমসর-টসপেমার টেটে োম করা 
অটভপেিী, আবার কলটেকাও। টকন্তু এিা আেটে  ােপলে টক কপর স্যার? আেটে 
টক োপক কচপেে?’ বলল ক োপরল আলী আবদুল্লাহ। 

‘ো, টচটে ো ক োপরল। অন্য একিা টহপসব কেপক আটম এিা বপলটছ।’ 
বপল আহমদ মুসা টিপর োকাল েভেের ও স্বরােমন্ত্রীর টদপক। 
বলল, ‘এটক্সপলটন্স, মটদো মপোোরার েভেের ও স্বরােমন্ত্রী! আমার 

টবপবচোে ভূল োকপেও োপর, েপব মপে করটছ ইটিটেোর আবুল ওোিা ও 
আলী হাসাে টভন্ন টভন্নভাপব বা যুিভাপব আহমদ মুসাপক হেযার এই ষড়যন্ত্র 
কপরটছল। ষড়যপন্ত্রর  াল অপেক আপেই টবস্তার করা হে। োরা সুপযাপের সন্ধাপে 
োপক। অবপশপষ েেটিে একিা সুপযােপক োরা কাপ  লাোে। আটম মপে কটর 
োপদর দু’ েপক কগ্রিোর কপর েদন্ত চালাপল সবটকছু প্রমাটণ্ে হপে যাপব।’ 

েভেের, স্বরােমন্ত্রীসহ েেটিে সকপলর কচাপে-মুপে অোর টবিে! 
ইটিটেোর আবুল ওোিা ও আলী হাসাে দুই  পের কাপরা টবরুপদ্ধই োরা টকছুই 
কদেপছ ো। আহমদ মুসা টকভাপব এমে চুড়ান্ত টসদ্ধান্ত টদপি। অবশ্য এিা টেক, 
আহমদ মুসা শেভাে টেটশ্চে ো হপে ককাে টসদ্ধান্ত কেে ো। 

েভেের োকাল স্বরােমন্ত্রীর টদপক। স্বরােমন্ত্রীও োটকপেটছল েভেের 
টদপক। কবাধ হে বুঝল োরা দু’ পের কো। স্বরােমন্ত্রী োকাল আহমদ মুসার 
টদপক। বলল, ‘আেোর েরমশে আমাপদর কাপছ টেপদেশ। টম. আহমদ মুসা, 
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আমরাও সব কদেলাম শুেলাম, টকন্তু আমরা কো টকছু বুঝপে োরটছ ো। আমরা 
 ােপে েুব আগ্রহী আেটে এই টসদ্ধান্ত টক কারপণ্, টক  ন্য টেপলে।’ 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘শটিশালী ককাে এটভপডন্স, যপেষ্ঠ রকম 
ককাে কাযেকরপণ্র টভটিপে এই টসদ্ধান্ত আটম টেইটে। দুবেল একিা লু আটম 
কেপেটছ, োর টভটিপেই বড় এ টসদ্ধান্তটি আটম টেপেটছ।’ 

‘কসিা টক টম. আহমদ মুসা? বলল স্বরােমন্ত্রী।’ 
‘টেেটি টবপবচো কেপক আটম এই টসদ্ধান্ত টেপেটছ। প্রেমটি হপলা, 

ইটিটেোর আবুল ওোিার মা, স্ত্রী ও োলা এই টেে ে এবং আলী হাসাপের স্ত্রীও 
ইহুটদ। টদ্বেীে টবপবচো টছল, সম্প্রটে আটম ইস্তামু্বল ও েূবে আোপোটলোর যাপদর 
ষড়যন্ত্র ও স্বােে মাটি কপর টদপেটছ, োপদর সাপে যুি টছল ইহুটদ স্বােে। সুেরাং 
প্রটেপশাধমূলক েদপক্ষ্ে কেোর আশু আশংকা োপদর েরি কেপকই আসার 
কো। েৃেীে টবপবচো হপলা, কস্পশাল োইপির টেটদেি কস্পশাল কিেটির  পন্য 
োপক কল করা হেটে, টেটে টবমাে বন্দপর এপস সুপযাে সৃটি কপর েপবই কিপে 
েপেটছপলে। কল করট িাপর োর  ন্য কল এটঠে হপেপছ টেটে টবমাে বন্দপর 
আসার ের। কপলর কারণ্িাও কস্পপসটিক েে, ক োপরল।’ োমল। 

‘ধন্যবাদ টম. আহমদ মুসা। টেেটি টবপবচো এক সাপে করপল আেোর 
টসদ্ধান্তপকই অেটরহাযয কপর কোপল। টকন্তু টম. আহমদ মুসা, ইটিটেোর আবুল 
ওোিার মা, স্ত্রী, োলা ও আলী হাসাপের স্ত্রীপক ইহুটদ বলপছে ককে?’ মুসটলম োম 
টেপে এবং মুসটলম টহপসপবই ওরা ঘর-সংসার করপছে।’ স্বরােমন্ত্রী বলল। 

‘একো টেক, ইহুটদরা এেে এ োমগুপলা বযবহার কপর ো। টকন্তু 
মধযযপুে মধযপ্রাচয টবপশষ কপর টমসপর এই োমগুপলার বযােক প্রচলে টছল। 
সাধারণ্ভাপব এই োমগুপলা ইহুদীরা বযবহার করপো। মধযযপুের টবটভন্ন ইহুদী 
ডকুপমপঠি টবপশষ কপর টমসপরর টসোেে কেপক এর প্রমাণ্ োওো ‘Genij’ 
ডকুপমঠিগুপলাপে এই সব ইহুটদ োপমর দীঘে োটলকা রপেপছ। ইটিটেোর আবুল 
ওোিার স্ত্রীর োম ‘আমাে আল-ওোটহে’ োলার োম ‘আমাে আল-কাটদর’ ও 
মাপের োম’ ‘আমাে আল-আট  ’। ম ার বযাোর হপলা ইহুটদপদর ‘টেটে ’ 
ডকুপমপঠি এই টেেটি োম এক সাপে রপেপছ। ইটিটেোপরর বাপোডািা মা ও স্ত্রীর 
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োম যোক্রপম ‘আমাে আল-আট  ’ ও ‘আমাে আল-ওোটহে’ কদোর ের যেে 
শুেলাম ইটিটেোর োলাপো কবােপক টবপে কপরপছ, েেে আটম ইহুটদ টসটরোল 
অনুসাপর ো ক পেই োর োলার োম বপলটছ ‘আমাে আল-কাটদর’ এবং ো টেক 
হপেপছ। আলী হাসাপের স্ত্রীর ‘টমে আল-শাদা’ োমটিও ‘টেটে ’ ডকুপমপঠির। 
এই লু সামপে করপেই আটম মটহলাপদর ইহুটদ বপলটছ এবং ো প্রমাটণ্ে হপব 
ইেশালল্লাহ!’ োমল আহমদ মুসা। 

‘ধন্যবাদ ভাই আহমদ মুসা। অসংেয ধন্যবাদ আেোপক। আল্লাহ 
আেোপক লম্বা  ীবে দাে করুে। আেোর টবপেষণ্ ও টসদ্ধান্ত টেভূেল। আমরা 
এক সাপে  ীবে-বৃিান্তগুপলা শুেলাম। টকন্তু আেটে এে টচন্তা, এে অনুসন্ধাে ও 
এে টবপেষে কেে করপলে! সটেয আল্লাহ রাবু্বল আলাটমে আেোপক োর 
অসীম কেোমে টদপে ধন্য কপরপছে। আল-হামদুটলল্লাহ!’ বলল মটদো 
মপোোরার েভেের। 

‘সম্মাটেে সভেের মপহাদে টেক বপলপছে। আল-হামদুটলল্লাহ! টেটে এই 
েদন্তপক সটেক েে কদটেপেপছে, সহ  কপর টদপেপছে। আটম টেটশ্চে, েদন্ত 
অন্ধকার কেপক আপলাপে চপল এপসপছ। অেরাধীরা টচটন ফে হপেপছ। এেে শুধু 
কদোর টবষে ষড়যপন্ত্রর কশকড় ককাোে, কারা এর কেছপে রপেপছ। এিা আমাপদর 
কোপেন্দারা োরপব।’ বলল স্বরােমন্ত্রী। 

‘টকন্তু ঐ টবষেিাও  াো কেপছ। আহমদ মুসা বপলপছে, োপক হেযা-
প্রপচিার সাপে ইহুটদ ষড়যন্ত্র  টড়ে রপেপছ। এেে শুধু কবর করপে হপব, কসৌটদ 
আরপব কারা ইটিটেোর আবুল ওোিাপদর এ কাপ  বযবহার করপছ। আবুল 
ওোিা ও আলী হাসােপদর কগ্রিোর করপলই কেছপের কলাকপদর কো  াো 
যাপব।’ বলল েভেের। 

এ সমে ক োপরল আলী আবদুল্লাহর কিটলপিাে কবপ  েেল। 
‘মাি করপবে!’ বপল ক োপরল আলী আবদুল্লাহ কমাবাইলসহ দ্রুে 

ঘপরর বাইপর চপল কেল।  
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টমটেি োপেক েপরই টিপর এল ক োপরর আলী আবদুল্লাহ। টেপ র 
আসপের সামপে দাাঁটড়পে বলল, ‘এটক্সপলটন্স, একিা েবর এপসপছ, অনুমটে হপল 
বলপে োটর।’  

েভেের ও স্বরােমন্ত্রীসহ সকপলই োকাল ক োপরল আলী আবদুল্লাহর 
টদপক। 

‘বল ক োপরল, টক েবর।’ বলল েভেের। কপঠে প্রবল ঔৎসুকয।  
‘এই মাি আমাপদর মটদোর েুটলশ প্রধাে  াোপলে, ইটিটেোর আবুল 

ওোিা সেটরবাপর চপল যাটিপলে। সাদা কোষাপক োহারাে োকা েুটলশ োপদর 
আিকাে।  াোে কয, োাঁর মটদো শরীপির বাইপর যাওোর েের টেপষধাজ্ঞা 
আপছ। এ কো শুপে েটে েপকি কেপক টরভলবার কবর কপর িাাঁকা গুটল কপর োটড় 
িািে টদপে োলাবার কচিা কপরে। েুটলশ সামপে টেপে বাধা টদপল কস এক ে 
েুটলশপক গুটল কপর আহে কপরে। অবটশষ্ঠ দু’ ে েুটলশ চাকাে গুটল কপর োর 
োটড় োটমপে কদে এবং োপক আিক কপর।’ 

‘আল-হামদুটলল্লাহ! টম. আহমদ মুসার কো ঘপরর বাইপর কবরুবার 
আপেই সেয প্রমাটণ্ে হপে কেল। ঘিো কয ঘটিপেপছ, কস ধরা েড়ল। আল্লাহর 
হা ার কশাকর। আবাপরা ধন্যবাদ আহমদ মুসা আেোপক।’ 

‘োর কগ্রিোপরর েবর দো কপর সবার কাছ কেপক কোেে রােুে। োর 
ধরা েড়ার কো  ােপল কেছপের ষড়যন্ত্রকারীরা োলাপব, োপদর ধরা কটেে হপে 
েড়পব।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘স্বরােমন্ত্রী সাপহব, টি  আেটে বযবিা করুে। টকভাপব সবার কাছ 
কেপক টবষেিা কোেে রাো যাে কদেুে।’ বলল েভেের দ্রুে কপঠে। 

‘ইপেস এটক্সপলটন্স, আটম কদেটছ। আটম এোেকার েুটলশ ও কোপেন্দা 
প্রধাপের সাপে বসটছ। আটম  াোব আেোপক।’ 

একিু োমল স্বরােমন্ত্রী। সামপের গ্লাস কেপক একিু োটে কেপে টেপে 
আবার শুরু করল’ ‘এটক্সপলটন্স, আটম সাপড় ১২ িার টদপক আহমদ মুসাপক টেপে 
টরোদ যািা করব। ওটদপকর সংকপির ককােই সুরাহা হেটে আেটে  াপেে।’ 
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‘অবশ্যই। কবেম ও সাপহব াদাপক আমরা েুব কি টদলাম। কসই ৭িা 
কেপক ওরা এোরপোপিে। আরও কদড় ঘঠিা োকপে হপব। দু:টেে আহমদ মুসা 
আমরা সকপল।’ বপল েভেের োকাল আহমদ মুসার টদপক। 

‘ো, ককাে কি েে। ওরা োপশর সুযপি কবশ ঘুমাপি আটম কোাঁ  টেপেটছ। 
সুন্দর বযবিা করাে প্রশাসেপক ধন্যবাদ এটক্সপলটন্স।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা! বপল েভেের সকপলর টদপক োকাল। বলল, 
‘সকলপক ধন্যবাদ, একিা সিল টমটিং-এর  পন্য। আমরা এেে েেপে োটর।’ 

কো কশষ কপরই েভেের েপে দাাঁড়াল। 
োর সাপে সাপে েপে দাাঁড়াল সবাই। 
 
 
 
টরোপদর কোপেন্দা সদর দিের। 
চারটদক ঘুটরপে টেক কেঠিেপের আদপল দেটর। টেক কযে আপরকিা 

কেঠিােে! 
মাইোস োডে কোপর অেোৎ টেটরশ িিু মাটির টেপচ একিা সুরটক্ষ্ে 

কক্ষ্। 
কপক্ষ্র দটক্ষ্ণ্ প্রাপন্ত চারটি কিটবল। প্রটেটি কিটবপল একটি কপর কছাি 

টরভলটভং কচোর। 
কিটবপলর একটিপে বপসপছ আহমদ মুসা। োর ডােোপশ কসৌটদ 

টেরােিা প্রধাে, বাম োপশ কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী ও োর বাম োপশ কসৌটদ কোপেন্দা 
প্রধাে। 

কো শুরু কপরটছল কোপেন্দা প্রধাে আবদুল্লাহ টবে আবদুল্লাহ। কস 
আল্লাহর প্রশংসা ও েবী স. এর প্রটে দরুদ কেপশর ের বলল, ‘আমাপদর 
মুোপজ্জ  কমহমাে আহমদ মুসা  রুটর টভটিপে কয েেযগুপলা কচপেটছপলে োর 
মপধয রপেপছ, ‘কসটদে কভার রাে কেপক সন্ধযা টরোদ কেপক আেিপোটেং 
রাস্তাগুপলার যাে চলাচপলর মটেিটরং টরপোিে, এই সমপের সপধয এই 
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রাস্তাগুপলাপে অস্বাভাটবক বা সপন্দহ েক টকছু ঘপিপছ টকো কস সম্পপকে েেয, 
টরোদ কেপক বাইপর যাওো ককাে োটড়পে বা কেটি োটড়পে একাটধক েে-আরব, 
টবপশষ কপর কশ্বোংে কমপে ও কপেক ে কছপলপক কদো কেপছ, যাপদর সাপে 
এক ে অসুি বা ঘুমন্ত মধযবেসী আরব টছল।’ 

টরোদ কেপক আেিপোটেং সব হাইওপে ও সড়পকর মটেিটরং টরপোিে 
আমাপদর কাপছ আপছ। অস্বাভাটবক বা সপন্দহ েক বড় টকছু ঘপিটে। শুধু একিা 
ম ার ঘিো। কসিা হপলা টরোদ কেপক দটক্ষ্পে আল-োর  ক্রটসং েপেপঠি এবং 
টরোদ কেপক েুপব ও হিুি কেপক চার মাইল েটশ্চপম আল- গুি েপেপঠি দু’টি 
োটড়র ছটব ও েেযবলী করকডে হবার ের মটেিটরং িাইল কেপক ো মুপছ 
কেপছ।….. 

কোপেন্দা প্রধাপের কোর মাঝোপেই আহমদ মুসা কচাে েুপল োকাল 
কোপেন্দা অটিসাপরর টদপক। োর কোল কুটিে। টকন্তু টকছু বলল ো। 

কোপেন্দা প্রধাে বলটছল, ‘একাটধক কশ্বোংে কমপেসহ কপেক ে 
কশ্বোংে েুরুষপক ককাোও ককাে োটড়পে এই সমপের মপধয কদো যােটে। 
আমাপদর  পন্য দু:ে কয, মটেিটরং কেপক বড় ধরপের ককাে ল ুোওো যােটে কদো 
যাপি। সম্মাটেে কমহমাে আল্লাহর অপশষ কেোমপে ধন্য আহমদ মুসাসহ সবাই 
মেিটরং কদেপল, আমাপদর আশা আহমদ মুসা, টেশ্চে আমাপদর েে কদোপবে।’ 

োমল কোপেন্দা প্রধাে আবদুল্লাহ ইবপে আবদুল্লাহ। 
কসৌটদ টেরােিা প্রধাে আহমদ মুসার টদপক একবার োটকপে টেপে বলল, 

‘হ্াাঁ টম. আবদুল্লাহ শুরু করুে।’ 
‘ধন্যবাদ এটক্সপলটন্স! বপল কোপেন্দা প্রধাে আবদুল্লাহ ইবপে আবদুল্লাহ 

োর কিটবপলর ড্রোর েুপল একিা লাল কবাোপম চাে টদল। সপঙ্গ সপঙ্গ ঘপরর ডাে, 
বাম ও সামপের কদোল টবশাল সপিদ টিপে েটরণ্ে হপলা। 

‘এটক্সপলটন্স, আটম প্রেপম টরোদ কেপক েুপব কয হাইওপে ও সড়ক কেপছ 
কসগুপলার মটেিটরং টরপোিে কদোপবা। োরের েির, এরের েটশ্চম এবং কশপষ 
দটক্ষ্ণ্ টদপকর হাইওপে।’ বলল কোপেন্দা প্রধাে আবদুল্লাহ। 
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কোপেন্দা প্রধাে োমপলই আহমদ মুসা বলল, ‘ োব, েুপবর ের দটক্ষ্ে 
হাইওপেিা টি  আপে কদোে, যটদ অসুটবধা ো হে।’ 

‘ো স্যার, ককাে অসুটবধা কেই। আেটে যা বপলপছে কসিাই হপব।’ বলল 
কোপেন্দা প্রধাে আবদুল্লাহ। 

বপলই কোপেন্দা প্রধাে একিা েীল কবাোপম চাে টদল।  
কদোপলর টিপে একিা প্রশস্ত রাস্তার ছটব কভপস েেল। 
‘এটক্সপলটন্স, এিা টবশ্বটবদযালপের টিসাচে বাংপলা।’ কোপেন্দা প্রধাে 

বলল। 
কদোপলর টিপে দু’একিা কপর োটড়র দৃশ্য িুপি েেপে লােল। 

কদোপল োটড়র দৃশ্য িুপি েোর সাপে সাপে কদোপলর েরবেেী বিপম োটড়গুপলা 
েুব কলা  ছটব িপুি েেল। এেিাই কলা  কয, কভেপরর আপরাহী, োড়ীর োম্বার, 
আপরাহীপদর লাপে  সব টকছুই টেেুাঁেভাপব কদো যাপি। 

একই সাপে টরোপদর েূবেিল, েিরািল, দটক্ষ্ণ্ািল, েটশ্চপমর ধাপে 
সব দৃশ্যই কদো কেল দীঘে দুই ঘঠিা ধপর। আহমদ মুসার কচাে দু’টি আকুলভাপব 
েুাঁ ল একটি োটড় যাপে কদো যাপব একাটধক কশ্বোংে কমপে, কপেক ে যুবক ও 
সংোহীে বা ঘুমন্ত এক ে আরব যুবকপক। টকন্তু এ রকম ককাে টকছু টমলল ো 
ককাোও। 

রাস্তার দৃশ্য কদোপো বন্ধ হপেই আহমদ মুসা বলল কোপেন্দ প্রধােপক 
েপেশ্য কপর, ‘ম. আবদুল্লাহ, টরোপদর েূপবে আল- ওি ও দটক্ষ্পণ্ আল-োর  
েপেপঠি একটি কপর োটড়র ছটব ও েেয মুপছ যাওোর সমেিা বলা যাপব? 

‘ট  হ্াাঁ, বলা যাপব স্যার। মটেিটরং টরপলপে একিা করড ডি টদপে ো 
টচটন ফে করা টছল। আল-োরপ  ঘিোিা ঘপি কভার োাঁচিাে এবং আল- ওপির 
ঘিোিা ঘপি সকাল ৭িাে।’ বলল কোপেন্দা প্রধাে। 

‘টরোদ কেপক আল-োর  ও আ- ওপির দূরত্ব কে হপব, একশ’, 
টেেশ’ টকপলাটমিার?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 

‘টেক বপলপছে স্যার। টরোদ আল-োরা -এর দূরত্ব ১০০ টকপলাটমিার 
এবং আল- ওপির দূরত্ব ৩শ’ টকপলাটমিার।’ বলল কোপেন্দা প্রধাে। 
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আহমদ মুসার মুে েজ্জ্বল হপে েেল। বলল, ‘আপরকিা কো টম. 
আবদুল্লাহ, টসটসটিটভ’র মটেিটরং-এ এভাপব োটড়র ছটব ও েেয মুপছ যাওোর 
ঘিো কো আর ককাে হাইওপেপে ঘপিটে।’ 

‘ট  ো।’ বলল কোপেন্দা প্রধাে। 
‘টকন্তু আল-োর -এর ১০ েম্বর ও আল- ওপির ৪০ েম্বর হাইপের আর 

ককাে েপেপঠি এই ঘপিটে?’  
‘এ ধরপের ককাে েবর আপসটে। েপব এই অিপলর হাইওপে আবার 

কচক করপে চাই। যটদ ককাোও ঐ দুই  ােোর মে ইপরপ র ঘিো ঘপি োপক 
সংটেি েদারককারীরা ো টচটন ফে ো করপলও প্রমাণ্ োওো যাপব। ইপরপ র 
 ােোে টিল্ম ইপরপ র প্রকৃটে অনুসাপর টবটভন্ন রং টেপে োপক। ক াপর কিাল 
করার সমে ো ‘কব্রক’ আকাপর স্পিভাপব সামপে এপস যাে। আটম কদেটছ 
স্যার।’ বলল কোপেন্দা প্রধাে। 

‘োহপল টরোদ কেপক যাওো সব হাইওপে আেটে কচক করুে। কেিুকু 
সমে লােপব?’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ো, কবটশ সমে লােপব ো। কপেক টমটেি মাি।’ কোপেন্দা প্রধাে বলল। 
কো কশষ কপরই কোপেন্দা প্রধাে আবদুল্লাহ ড্রোপর সুইচ-েযাপেপলর 

একিা কবাোম চাে টদল। সংপে সংপেই কদোপলর টিপে কিাল শুরু হপে কেল। 
প্রেপমই কিাপল এল টরোপদর েূবে টদপকর হাইওপে। হাইওপের োম্বার 

িরটি। হাইওপে িরটিপে কিাপলর দু’ ােোে োওো কেল ‘কব্রক’- এর সংপে 
সংপেই কদোপলর বিম। কদোপলর টিপে এবার োটড়র কলা  দৃপশ্যর বদপল 
িােটির োম ও সমে কভপস েেপছ। ৪০ োম্বার হাইওপেপে প্রেম কব্রক কদো কেল 
টরোপদর েূপবে আল-ে ল িাপে, টদ্বেীেটি আল- ওপি। ৪০ োম্বার হাইওপেপে 
আর ‘কব্রক’ োওো কেল ো। ৮৫ োম্বার হাইওপের হিুি োমক িাপে দু’টি 
‘কব্রক’ োওো কেল অল্প সমপের বযবধাপে। অল্প বযবধাপে দু’টি ‘কব্রক’ 
োওোে ভ্রু কুটিে হপলা আহমদ মুসার। টবিে ও েভীর ভাবোর ছাো োমল 
োর কচাপে-মুপে। টকন্তু টকছুই বলল ো। 
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চেেুে িাে আল-সালওপেও োওো কেল দু’টি কব্রক। আবার কসভাপবই 
ভ্রু কুটিে হপলা আহমদ মুসার। কসই টবিে, কসই টচন্তা আবার োর কচাপে-মুপে।  
টরোদ কেপক েির ও েটশ্চমোমী ককাে হাইওপের কিাপলই ককাে কব্রক োওো 
কেল ো। সবপশপষ শুরু হপলা টরোদ কেপক দটক্ষ্েোমী ১০ োম্বার হাইওপের 
কস্কাল। হাইওপে ১০-এ োওো কেল দু’টি ‘কব্রক’। ৮৫ েং হাইওপের ‘হিুি’ 
োমী হাইওপের হারাদ-এ এপস কিাপল কব্রক েড়পেই আহমদ মুসার কচাে-মুে 
কেপক টবিে ও ভাবোর টচন ফ মুপছ কেল। আেপন্দ েজ্জ্বল হপে েেল োর কচাে। 
বলল, ‘আর কিাপলর দরকার কেই টম. আবদুল্লাহ। যা চাটিলাম ো কেপে কেটছ।’ 

কিাল বন্ধ হপে কেল। টবিে ও আেপন্দ েপদ্বল কোপেন্দা আবদুল্লাহ, 
স্বরােমন্ত্রী ও কসৌটদ টেরােিা প্রধাে। 

েপব আহমদ মুসা অপেকিা টেরব। োর কপঠে ঝপর েড়ল অসীম 
হোশা। ‘কসৌটদ আরব কেপক োরা োটলপেপছ টকো  াটে ো। েপব োরা সকাল 
৯িার মপধযই আল-মালওোপে কেৌাঁপছ যাে। আল-মালওো কেপক আরও দটক্ষ্পে 
আরব আটমরাপের টদপক যাবার দৃশ্য ককাে কিাল কেপক োওো যাপি ো। 
আমার মপে হে োরা আল-মালওো অিপলর ককাোও আপছ অেবা আল-
মালওোর লাপোো কাোপর োরা প্রপবশ কপরপছ বা সাের েপে একিু এটেপে 
বাহরাইপের প্রপবশ করপে োপর টকংবা োরা সাের েপে অন্য ককাোও চপল 
কেপছ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘টকন্তু ঘিো ঘিার প্রাে সাপে সাপে অন্তে ছ’িার মপধয কদপশর সকল 
হাইওপে, টবমাে বন্দর, সমুদ্র বন্দর ও ককাি োপডের কাপছ টবজ্ঞাটেপক টকডন্যাে 
করার টবববণ্সহ আমাপদর টেপদেশ কেৌাঁপচ কেপছ। োছাড়া আল-মালওোর সমুদ্র 
অিল কছাি ও েুবই বযস্ত। কসৌটদ ককাি োডে ছাড়াও কাোর ও বাইরাইপের ককাি 
োপডেরাও এোপে োহারা কদে। আমরা এলািে করার ের আমাপদর টবজ্ঞােীসহ 
এই সাের-েে কারও েপক্ষ্ োটড় কদো সম্ভব েে।’ কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী বলল। 

‘আেোর কো টেক  োব। েপব ভাবোর টবষে হপলা োরা েেকূল 
কেপক োলাবার  পন্য টক ধরপের সমুদ্রযাে বযবহার কপরপছে। সড়ক েপের 
টবষেিাই কদেুে। দুই োটড় টেপে ১০ োম্বার হাইওপে ও ৪০ োম্বার হাইওপের 
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েপে ওরা হিিু হপে আল-মালওোপে এপসপছ। টকন্তু ধরা যােটে োপদর।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘হাইওপেপে কয দু’টি োটড়র ছটব ও েেযবলী মটেিটরং িাইল কেপক 
মুপছ কেপছ, কস দু’টি োটড়পকই আেটে টকডন্যাোরপদর বপল ধরপছে। এিা টক 
সপন্দহােীে?’ বলল কসৌটদ টেরােিা প্রধাে। 

‘আটম কেকগুপলা টবষপের েের আমার টবশ্বাস দাাঁড় কটরপেটছ। 
টবষেগুপলা ককাে ত্রুটি কেই।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘টক কসই টবষেগুপলা টম. আহমদ মুসা?’ ট জ্ঞাসা কসৌটদ টেরােিা 
প্রধাপের।  

দু’টি োটড়ই টসটসটিটভপক িাাঁটক কদোর  পন্য এই কিকেলট  বযবহার 
কপরপছ, টদ্বেীেে, দুই োটড় এক শহর টরোদ কেপক কবর হপে দুই েপে এটেপে 
আবার োরা হিুপি টেপে এক েপে েপেপছ এবং দু’টি োটড়রই যািা কশষ হপেপছ 
আল-মালওোপে টেপে। েৃেীে টবষে হপলা, টরোদ কেপক দুই োটড় একই সমপে 
যািা শুরু কপর আল-মালওোর েপেপশ্য। কশষ কো হপলা, েটরবহে টসটসটিটভ 
কেপক োরা টেপ পদর আড়াল করপে চাটিল ককে? এ  পন্যই কয, োরা যাপে 
োপদর বন্দী ও টেপ পদরপক সবার কচাে কেপক আড়াল করপে োপর।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

মুে েজ্জ্বল হপে েপেটছল কসৌটদ টেরােিা প্রধাপের। স্বরােমন্ত্রী ও 
কোপেন্দা প্রধাপেরও। োপদর কাপছও টবষেিা টদবাপলাপকর মে েটরষ্কার হপে 
কেল। 

টকন্তু েরক্ষ্পণ্ই মুপে অন্ধকার কেপম এল কসৌটদ টেরােিা প্রধাপের। 
বলল, ‘োহপল টম. আহমদ মুসা, আমরা যটদ টেটশ্চে হই কয, টকডন্যাোররা 
টবজ্ঞােীপক টেপে আল-মালওোপে কেৌাঁপছপছ, এ টবষপেও োহপল টেটশ্চে হপে 
হপব কয, টকডন্যাোররা টবজ্ঞােীপক টেপে আমাপদর কদপশর বাইপর, মাপে ধরা 
কছাাঁোর বাইপর চপল কেপছ।’ 
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‘কসৌটদ আরপবর বাইপর চপল কেপছ টকো, ো আটম টেটশ্চে  াটে ো। 
অবশ্য যাওোর আশংকাই কবটশ। েপব োরা ধরা-পছাাঁোর বাইপর যােটে। 
েৃটেবীপে োকপল োপদর ধরা-পছাাঁোর মপধযই োকপে হপব।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আল-হামদুটলল্লাহ! টম. আহমদ মুসা, কসৌটদ আরব কেপক ওপদর চপল 
যাবার আশংকাে কবটশ। োহপল কম হপলও োপদর কসৌটদ আরপব োকার একিা 
সম্ভাবোও আপছ। কস কক্ষ্পি আল-মালওো অিপল আমাপদর দৃটি ককন্দ্রীভূে 
হওো েটচে টকো।’ বলল কসৌটদ টেরােিা প্রধাে। 

‘আটম কসিাই ভাবটছ। ওরা এেেও কসৌটদ আরব কেপক োটলপে কযপে 
োরুক বা ো োরুক, আমাপদর ওোপে যাওো দরকার।’ 

বপল মুহুপেের  পন্য একিু োমল আহমদ মুসা। একিু েপড় বপস 
কচোরিাে একিু কহলাে টদল। শুরু করল আবার, ‘আেোরা টি  একিা টেপদেশ 
টদে, সকাল ৯িা কেপক েরবেেী সমপে আল-আলওো কব’র মারপিস ওোিার ও 
ইোর ওোিাপর যে  লযাে চলাপিরা কপরপছ, টবপশষ কপর আল-মালওো কব’ 
কেপক আেি কোটেং সব  লযাপের টববরণ্ ও টেঘেঠি দেটর কপর আেোপদর টদক। 
আেোপদর েরি কেপক আরও একিা টেপদেশ কদো প্রপো ে কয, আল-মালওো 
বন্দর ছাড়াও এর আপশোপশর েেকূল  ুপড় কয প্রাইপভি ক টি ও কেৌ-
িাটমেোলগুপলা রপেপছ োপদরও এই সমপে একিা মটেিটরং দরকার।  াো 
দরকার কয, এই সমপে কারা কসোপে কেপছ। ‘ োমল আহমদ মুসা। 

কোপেন্দা প্রধাে ও স্বরােমন্ত্রী োকাল কসৌটদ টেরােিা প্রধাপের টদপক। 
‘ধন্যবাদ টম. আহমদ মুসা। আটম আমাপদর কেৌবাটহেী ও ককাি োডেপক 

এেটে টেপদেশ টদটি।’  
এিুকু কশষ কপরই কসৌটদ টেরােিা প্রধাে োকাল স্বরােমন্ত্রীর টদপক। 

বলল, ‘আেটে েুটলশপক েেকূপলর বন্দর, ক টি ও কেৌ-িাটমেোলগুপলাপে কোাঁ -
েবর টেপে এবং মটেিটরংগুপলা কযাোড় করপে বলুে।’ 

‘অবশ্যই, এেুটে আটম টেপদেশ োোটি।’ বলল স্বরােমন্ত্রী। 
স্বরােমন্ত্রীর কোর মপধযই কোপেন্দা প্রধাপের ওোরপলস ‘টবি’ 

টসেন্যাল টদপে শুরু কপরপছ। 
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ওেযারপলস টেপে কোপেন্দা প্রধাে ঘপরর এক প্রাপন্ত সপর কেল। টমটেি 
োপেক কপেক কো বপল কোপেন্দা প্ররধাে দ্রুে টিপর এল কিটবল। োর কচাপে-
মুপে েপি ো। কচোপর বপসই টেরােিা প্রধাে ও স্বরােমন্ত্রীর টদপক কচপে বলল, 
‘আল-মালওোর আমাপদর কোপেন্দা প্রধাে েুব গুরুত্বেূণ্ে একিা েবর টদল। কসিা 
হপলা, আল-মালওো কব’কে আমাপদর কেৌবাটহেীর ইোর-ওোিার কমাপঠডর 
কেেল সাবপমটরে কব’র কোপর একিা েটরেযি টিেব সাবপমটরে েুাঁপ  কেপেপছ। 
দশ টিি লম্বা, োাঁচ টিি কবপড়র টিেব সাবপমটরেটির োপে ককাে রােীে েটরচে 
বা ককাম্পােীর েটরচে টচটন ফে কেই। প্রােটমক এই েবরিুকুই আমাপদর 
কোপেন্দারা এেে েযেন্ত কেপেপছ। টিেব সাবপমটরেটিপক আল-মালওোর 
কেৌাঁঘাটিপে টেপে আসা হপি।’ 

টবিে োমল সকপলর কচাপে-মুপে। ভ্রু কুাঁচপক কেল আহমদ মুসার। 
‘ধন্যবাদ টম. আবদুল্লাহ। টবিেকর এই ঘিো। আমাপদর োটেসীমাে 

এ ধরপের ঘিোর আর ককাে েট র কেই। কদটে আটম  ােপে কচিা করটছ। আর 
টকছু টক  াো কেল টিেব সাবপমটরে সম্পপকে?’ বপল কিটবল কেপক োর 
অেযারপলস েুপল টেল কসৌটদ টেরােিা প্রধাে। 

সংপে সংপেই আহমদ মুসা কসৌটদ টেরােিা প্রধােপক লক্ষ্ কপর বলল, 
‘ োব, আেটে দো কপর এ টবষেিাও  ানুে, েটরেযি টিেব সাবপমটরেটির 
ইটিে বন্ধ হপেটছল ককাে োটরপে, কেিাে এবং টিেব সাবপমটরেটিপে মপোগ্রাম 
ধরপের ককাে টচন ফ আপছ টকো।’ 

‘ধন্যবাদ টম. আহমদ!’ বপল কসৌটদ টেরােিা প্রধাে ওেযারপলস টেপে 
সপর কেল ঘপরর এক প্রাপন্ত। কপেক টমটেি েপর টিপর এল কসৌটদ টেরােিা 
প্রধাে। োর কচাপে-মুপে আেন্দ ও েপি ো দুই-ই! 

কচোপর টিপর এপসই বলল, ‘ইপেস টম. আহমদ মুসা, টিেব 
সাবপমটরেটির ইটিে বন্ধ হে ৯িা ৩০ টমটেপি। আর মপোগ্রাম টবষপে োরা 
 াোল মপোগ্রাম ধরপের টকছু োপদর কচাপে েপড়টে। অবশ্য টবস্তাটরে অনুসন্ধাে 
সপব োরা শুরু কপরপছ।’ 
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‘েটরেযি টিেব সাবপমটরেটি োওো কেপছ টেক ককাে  ােোে?’ 
ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 

‘হ্াাঁ, এ টবষেিা আটমও কভপবটছ টম. আহমদ মুসা। বাহরাইপের েূবে 
েেকূল ও কাোপরর েটশ্চম েেকূল কেপক প্রাে সমদূরপত্বর সাের েপল োওো 
কেপছ টিেব সাবপমটরেিা।’ 

বপল একিু কেপমই আবার শুরু করল কসৌটদ টেরােিা প্রধাে, ‘টিেব 
সাবপমটরপের একমাি বটড ছাড়া টকছুই আস্ত অবিাে োওো যােটে। কভেপরর 
ইটিপের কাোপমা ছাড়া সব টকছুই টেটশ্চন ফ হপে কেপছ। মপে করা হপি টিেব 
সাবপমটরে েটরেযাে করার সমে ইঠিারন্যাল টবপশষ টবপফারপণ্ টডভাইপসর 
মাধযপম কভেপরর সব টকছু সবংস কপর কদো হে। অন্যটদপক টিেব সাবপমটরেটির 
বাইপরর বটড এপকবাপর টলে, ককাোও ককাে কলো বা টচন ফ টকছুই কেই।’ োমল 
কসৌটদ টেরােিা প্রধাে। 

‘টেক ককাে কলাপকশাপে োওো কেপছ টিেব সাবপমটরেটি?’ ট জ্ঞাসা 
আহমদ মুসার। 

‘টম. আহমদ মুসা, আটম  াটে কাোর ও বাহরাইপের মােটচি সম্পপকে 
আেোর ভাল  াো আপছ। ধরুে, কাোপরর েটশ্চম েেকূপলর মরুশহর আ ুরাবা 
ও বাহরাইপের েেকূল শহর আল-দুর এই দুই শহরপক যটদ এক সরল করোে 
যুি করা হে, োহপল আল-দুপরর কাপছর কয টবন্দুিা হপব কসিাই েটরেযি টিেব 
সাবপমটরে েুাঁপ  োওোর কলাপকশে।’ বলল কসৌটদ টেরােিা প্রধাে। 

‘ধন্যবাদ। যারা টিেব সাবপমটরে কেপক আপস, োরা ককাোে কযপে 
োপর এ সম্পপকে ককে টক  ােপে কেপরপছ?’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ো, এ সম্পপকে ককে আমাপক টকছু বপলটে। টেশ্চে োরা এ বযাোপর 
টকছুই  ােপে োপরটে। টকন্তু টম. আহমদ মুসা, োরা ককাোে কেল োর কচপে বড় 
প্রশ্ন হপলা, োরা কারা?’ এই অদ্ভুে টিেব সাবপমটরে ককে এপসটছল আমাপদর 
আল-মালওো কব’কে ককাে েরাশটি বা অন্য কাপরা টক এিা একিা কোপেন্দা 
টমশে?’ কসৌটদ টেরােিা প্রধাে বলল। 



একটি দ্বীপের সন্ধাপে  50 

 

‘আমার ককাে সপন্দহ কেই, এই টিেব সাবপমটরপে কপরই টকডন্যাোররা 
আমাপদর টবজ্ঞােীপক টেপে োলাটিল। োরের দুঘেিোে েপড় োরা টিেব 
সাবপমটরেটি েটরেযাে কপর।’ বলল আহমদ মুসা। 

মুে শুটকপে কেল কসৌটদ টেরােিা প্রধাে, কসৌটদ স্বরােমন্ত্রী ও কোপেন্দা 
প্রধাপের। 

‘সবেোশ, দুঘেিোে আমাপদর টবজ্ঞােীর কো টকছু হেটে? যারা টিেব 
সাবপমটরে কেপক কবটরপে এপসপছ োরা এেে ককাোে? োপদর সাপেই টক 
আমাপদর টবজ্ঞােীও রপেপছে? ো োর ককাে টবেদ হপেপছ?’ বলল স্বরােমন্ত্রী। 
োর কপঠে েপদ্বে। 

‘এ প্রশ্নগুপলা আমারও টম. স্বরােমন্ত্রী। আটম যোসম্ভব শীঘ্র আল-
মালওো কযপে চাই। বাহরাইপেও কযপে হপে োপর, যটদ অন্য ককাে  লযাপে 
ওপদর িাোন্তটরে হওোর প্রমাণ্ ো যাে।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘কস সম্ভবো টক আপছ?’ ট জ্ঞাসা কসৌটদ টেরােিা প্রধাপের। 
‘যারা টকডন্যাটেং কাপ  টিেব সাবপমটরে বযবহার করপে োপর, োপদর 

েপক্ষ্ অমে বযবিা করা অসম্ভব েে।’ বলল আহমদ মুসা। 
েপদ্বপে আড়ি হপে কেল কসৌটদ টেরােিা প্রধােসহ সকপলর মুে। কো 

বলল কসৌটদ টেরােিা প্রধাে। বলল, ‘োহপল টক ও টকডন্যাটেং এর সপঙ্গ 
েরাশটিপদর ককে  টড়ে? আটম  াটে দু’একটি েরাশটির কোপেন্দা টবভাপের 
কোেে সিে ও ধরপের টিেব সাবপমটরে োকপলও োকপে োপর। টকন্তু প্রটেবীর 
আর ককাে সামটরক বাটহেী বা কোপেন্দা বাটহেীর হাপে এ ট টেস কেই।’ কসৌটদ 
টেরােিা প্রধাপের কঠে কটম্পে। 

‘টকডন্যাোর সংেেপের সাপে ককাে েরাশটির কযাোপোে বা কযােসিূ 
আপছ টকো আটম  াটে ো। েপব টকডন্যাোর সংেেে টেপ ই অেযান্ত 
োওোরিলু, এপকবাপরই েির-আধুটেক, ওপদর হাপে অটবশ্বাস্য সব কিকেলট  
রপেপছ। আেোর সাপে এ বযাোপর আমার ককাে কো হেটে। টকন্তু স্বরােমন্ত্রী ও 
আেোপদর কোপেন্দা প্রধাে ওপদর সম্পপকে সামান্য যা  াো কেপছ  াো কেপছ 
ো  াটেপেটছ।’ আহমদ মুসা বলল। 
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আহমদ মুসার কো কশষ হপেই স্বরােমন্ত্রী বপল েেল, ‘ইপেস 
এটক্সপলটন্স,  োব আহমদ মুসা অনুমাে করপছে কগ্লাবাল সন্ত্রাসবাদী সংেেে 
ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি এই টকডন্যাপের সাপে  টড়ে আপছ।’  

‘ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি! বপল ভ্রু কুটিে কপর কসৌটদ টেরােিা প্রধাে 
বলল, ‘এমে ককাে সংেেপের োম কো আটম শুটেটে। টকন্তু অনুমাে বলপছে ককে 
টম. আহমদ মুসা?’ 

‘অনুমাে এই কারপণ্ কয, এেেও টবষেিা টেটশ্চে হেটে। েপব কোিা 
ঘিোর মপধয টদপে এমে টকছু টদক সামপে এপসপছ োপে ব্ল্যাক সাে 
টসটঠডপকিপকই অটভযিু করপে হে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আল-হামদুটলল্লাহ! টম. আহমদ মুসা, ধন্যবাদ আেোপক। আেটে দ্রুে 
একিা টসদ্ধাপন্ত কেৌাঁপছপছে, েদ্ধার-অনুসন্ধাপের  পন্য এিা েুব বড় বযাোর। 
আল্লাহ আেোপক সাহাযয করুে, আমাপদরও সাহাযয করুে। কোপেন্দা প্রধাে টম. 
আবদুল্লাহ ইবপে আবদুল্লাহ আেোর োাঁর সাপে যাওো েটচে।’ 

আবার একিু কেপম আহমদ মুসার টদপক োটকপে বলল, ‘আমার মহাে 
আংকল োপদমুল হারামাইে শরীপির মহাে বাদশা আেোপক টরোপদ স্বােে 
 াটেপেপছে। মানুপষর প্রটে ও ইসলাপমর প্রটে আেোর টে:স্বােে কেদমে টেটে 
শ্রদ্ধার সাপে িরণ্ কপরপছে, বেেমাে েদ্ধার-অনুসন্ধাপের দাটেত্ব কেোর আেোর 
প্রটে কৃেজ্ঞো জ্ঞােে কপরপছে এবং আশা কপরপছে, যে োরাোটর সম্ভব 
আেোর সাপে োর সাক্ষ্াে হপব।’ 

‘এটক্সপলটন্স, টেটে আমাপক িরণ্ করাে আটম। োপক আমার সালাম 
কেৌাঁছাপবে। আল্লাহ োপক ইসলাপমর, মানুপষর আপরা কেদমে করার কেৌটিক 
টদে!’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ধন্যবাদ টম. আহমদ মুসা।’ বপল সবার টদপক োটকপে বলল, ‘আটম 
এেে েেপে চাই। আস্সালামু আলােকুম।’ 

েপে দাাঁড়াল কসৌটদ টেরােিা প্রধাে। েপে দাাঁড়াল আবদুল রহমাে ইবপে 
আবদুল্লাহ ইবপে িেসাল ইবপে আেুল্লাহ ইবপে আবদুল আট   আল-সেদ। 
সবাই েপে দাাঁড়াল। 
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একিা কিটর কবাি আল-মালওো কব’র েীল বুক টচপর এগুপি 

বাহরাইপের টদপক। 
এই কবাপির এক ে সাধারে েযাপসিার আহমদ মুসা। 
কিটর কবািটি দু’েলা। 
দু’েলার কডক কচোপর বপসপছ আহমদ মুসা। 
আল-মালওো ও বাহরাইপের মপধয টদপে টেেটমে কপেকবার কিটর 

যাোোে কপর। কিটরগুপলা বাহরাইপের আল-দুর কেপক রা ধােী মাোমা েযেন্ত 
টভন্ন কডটস্ট্পেশপে যাোোে কপর। অপেপক আল-দুর,  ও, আরাকাস ইেযাটদ 
িাপে কেপম সড়ক েপে টবটভন্ন িাপে যাে। 

আহমদ মুসা যাপি আল-দুপর, দটক্ষ্ে কেপক বাহরাইপের েূবে েেকূপল 
প্রপবপশর প্রেম বন্দর। আহমদ মুসা টহসাব কপরই বাহরাইপরে এ কছাট্ট বন্দরপক 
এটঠেেপেঠি টহসাপব বাছাই কপরপছ। 

আহমদ মুসা আল-মালওো এপস আল-মালওো কব’কেপক েদ্ধার করা 
টিেব সাবপমটরে কদপেপছ। টিেব সাবপমটরপে কস যা কদোর আশা কপরটছল ো 
কেপেপছ। টিেব সাবপমটরপের বাইপর ো ও েুপড় যাওো কভেপরর অংপশ ককাে 
টচন ফই োেটে। অবপশপষ টিেব সাবপমটরপের কাপলা রংপের মাোে কাপলা রংপের 
একিা মপোগ্রাম কেপেপছ। একিা কাপলা সুি টঘপর সুাঁচাপলা মাোর কাপলা টিভু  
সটজ্জে কাপলা একিা টরং। টরং-এর শীষে টবন্দুপে টরং-এর একিা কব্রক। কসোপে 
টিভুপ র আকাপর েীক্ষ্ণ িলার সুদীঘে বশো দাাঁটড়পে। বশোর দু’োপশ কছাি কছাি 
দু’টি টিভু । আহমদ মুসা টে:সপন্দহ হে কয, এিাই ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির কসই 
মপোগ্রাম। ক াপসিাইে ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির মপোগ্রাপমর এমে একটি 
বণ্োোই টদপেটছল। 

টিেব সাবপমটরপেই ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি োপদর টবজ্ঞােীপক টেপে 
োলাপে কচিা কপরটছল, এিা টেটশ্চে হবার সংপে সংপেই আহমদ মুসা আল-দুপর 
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আসার টসদ্ধান্ত কেে। কস টেটশ্চে, ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির কলাকরা টিেব 
সাবপমটরে কেপক কবটরপে যটদ অন্য ককাে  লযাপে েপে চপল ো টেপে োপক, 
োহপল অবশ্যই োরা কূপল ওো ও অন্য ককাোে যাবার  পন্য সবপচপে কাপছর 
আল-দুর বন্দরপকই বযবহার কপরপছ। যটদ এিাই ঘপি োপক, োহপল দ্রুে 
বাহরাইপে কেৌাঁছপে োরপল কছাট্ট এই কদপশ ওপদর েুাঁপ  োওো কযপে োপর। 
অবশ্য আহমদ মুসা এিাও টচন্তা কপরপছ কয, োরা বাহরাইপে কেৌাঁছপে োরপল 
কছাট্ট এই কদপশ ওপদর েুাঁপ  োওো কযপে োপর। অবশ্য আহমদ মুসা এিাও টচন্তা 
কপরপছ কয, োরা বাহরাইে কেপক কডটিপেশপে যাবার টবকল্প বযবিা করপে 
অবশ্যই কবটশ সমে কেপব ো। োর মপে হপেপছ আ  টদপের অবটশি সমে ও 
রােিা েুবই গুরুত্বেূণ্ে। 

কবাপির কডপক আহমদ মুসা ছাড়া আরও অপেপক বপস আপছ। 
চাাঁপদাো িাোপো োকাে েেুি কডপকর সুটবধা কেই, েপব সরাসটর 

সূপযের োে কেপক বাাঁচা যাপি। োর েের সােপরর অবযাহে বাোস। েটরপবশিা 
ঘুম োটড়পে কদবার মে। 

আহমদ মুসার দু’োপশ, সামপে, কেছপে সব টদপকই কবদুইে কশ্রণ্ীর 
আরব। োরা অটবরাম কো বলপছ। োপদর কোর মাঝোপে টেরব আহমদ মুসার 
অটিত্বই কযে হাটরপে কেপছ! 

আহমদ মুসার কচাে টকছুিা ধপর এপসটছল। হোৎ োর োপশ দু’ ে 
আরপবর কোবােো োর ঘুম ছুটিপে টদল। 

আহমদ মুসার একদম োপশর  ে বলটছল, ‘কবাঁপচ োকপল আরও কে 
টক কয কদেপে হপব! আ  সকাপল আমাপদর ঘাি কেপক আল-দুপর যাবার সমে 
আমার কেৌকার সামপে ৫  ে কলাকপক কভপস েেপে কদেলাম। প্রেপম বুঝপে 
োটরটে োরা মানুষ। কপেকিা টিেব কভপস েপেটছল োটের েের। টিেপবর 
মাোে িপচের মে মাোওোলা টকছু বসাপো। টিেপবর মাো োটের েের কভপস 
ওোর েরেরই টিেপবর মাো দু’ভাে হপে দু’টদপক সপর যাে। োরেরই কসোে 
কেপক মানুষ কবটরপে আপস। োরা েেকূপল ওোর কচিা কপরটছল, টকন্তু োড়া 
েেকূপল েেপে োরটছল ো। আমার কেৌকা ওরা কদেপে োে। আমার সাহাযয 
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চাইপল আটম ওপদর কেৌকাে েুপল টেপে একিু সামপে টেপে টেপে সমভূটমর মে 
েেকূপল োটমপে কদই। ওরা োটক িুযটরি! ঐ টিেপব ঢুপক োটের েল টদপে আল-
আসকার কেপক োটক এটদপক এপসপছ। ওপদর এক ে অসুি হওোে ওপদর কূপল 
েেপে হপেপছ। কলাকটি টিেপবর মপধযই োটক সংজ্ঞাহীে হপে েপড়টছল। ওপদর 
ডুবুটরর কোষাক আটম কদপেটছ। ওপে অটক্সপ ে িযাংক সাপে টেপে হে ো। 
টিেপবও কস রকম টকছুই টছল ো। োহপল ওরা অটক্সপ ে ছাড়া ঘঠিার ের ঘঠিা 
োটের েপল োপক টক কপর! একদম ভূেুপড় বযাোর!’ োমল কলাকটি। 

আহমদ মুসার মপে ককৌেূহল ও ট জ্ঞাসা েেে চরপম। 
আহমদ মুসা কলাকটির টদপক োটকপে সুন্দর আরবী ভাষাে বলল, ‘ভাই, 

আেোর ম ার কাটহেী আটমও শুেলাম। সটেযই েুব আশ্চপযের বযাোর! ঘিো 
আ পক ঘপিপছ, কেিাে?’ 

কবদুইে আরব আহমদ মুসার টদপক োকাল। 
োর মুপে হাটস। বলল কবদুইে কলাকটি, ‘েেে সমে সাপড় েে, কেৌপে 

দশিা হপব। আটম আল-দুপর আসটছলাম সাপড় দশিার কিটর ধরব বপল। েপেই 
ঐ ঘিো।’ 

‘ওরা টক টবপদশী? অসুি কলাকিাপকও কদপেপছে? কলাকিা সংজ্ঞাহীে 
হওোর েরও ওরা টক টিেব চাটলপে এপসপছ?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। আহমদ 
মুসা োর েপেশ্য আড়াল করার  পন্য কবাকার মেও টকছু প্রশ্ন করপছ। 

‘অসুি কলাকটিপকও কদপেটছ। কস সংজ্ঞাহীে হপে েড়পলই ওরা োটক 
কেপম কেপছ। সবাই ওরা টবপদশী। েপব অসুি কলাকটির কোষাক অন্যপদর মে 
েে। োর েরপে টঢলা ো ামা, কুেো টছল। োর োপে-হাপে টছল রাবাপরর কমা া 
দস্তাো। ওপদর কমাি ছে পের মপধয এক ে কমপে টছল। কসও টছল েুরুপষর 
কোষাপক।’ বলল কবদুইে আেপন্দর সাপে। 

‘কয টিেপবর মপধয ওরা টছল কসগুপলা টক করল?’ বলর আহমদ মুসা। 
‘কসিাও এক আশ্চযে! টিেব যেে গুিাল েেে এক একিা বযাপে েটরণ্ে 

হপলা। বযােগুপলা কাাঁপধ ঝুটলপে ওরা চপল যাে।’ কবদুইে কলাকিা বলল। 
‘টিেপবর কভেপর ইটিে ধরপের টকছু টছল ো?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
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‘টেক ধপরপছে আেটে। টকছু টছল টিেপবর মপধয। ো ো হপল বযােগুপলা 
টকছুিা ভারী হপলা ককে?’ বলল কবদুইে। 

কবদুইে যেিা আেটন্দে হপে  বাব টদটিল, োর কচপে অপেক কবটশ 
আেন্দ আহমদ মুসার মপধয। োহপল টকডন্যাোররা বাহরাইপে ঢুপকপছ, কস 
বযাোপর আর ককাে সপন্দহ কেই। অসুি কলাকটিই োপদর টবজ্ঞােী। োপক কবদুইে 
কলাকটি কশ্বোংে কচহারাে কদপেপছ। কারণ্ োপক কশ্বোংে-টসকপের মুপোশ 
েরাপো টছল। োর োপের রং আড়াল করার  পন্যই টবজ্ঞােীর হাপে-োপে কমা া-
দস্তাো েরাপো টছল। োর কোষাক োোপোর সমে টকডন্যােররা োেটে। টঢলা 
ো ামা-কাটম  টছল টবজ্ঞােীর ঘুমাপোর কোষাক। 

আবার কো বলল আহমদ মুসা হাসপে হাসপে, ‘ওপদর একিা টিেব 
কেপল মন্দ হপো ো! এগুপলা আমাপদর কদপশ এেেও আপসটে।’  

‘টেক বপলপছে। অমে ট টেস কেপল োপদর মে টেটশ্চপন্ত োটেপে 
চলাপিরা করা কযে!’ কবদুইেও বলল হাসপে হাসপে। 

‘ওরা আেোর সাপে টক ভাষাে কো বলল?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘িুযটরিরা কযমে বপল ইংপরট  কমশাপো ভাো আরটবপে।’ কবদুইে 

বলল। 
আবার হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আটম হপল টকন্তু বলোম, একিা 

টিেব টদপে যাও।’ 
‘কদটে, আবার কদো হপল ককাোে োওো যাে ওগুপলা, ক পে কেব।’ 

কবদুইে কলাকটি বলল। 
‘ককাোে কেল ওরা, োপক ককাোে, ককাোে েপেপছ? ওরা বপলটে টকছ?ু’ 
‘হ্াাঁ, ট টেসগুপলা দারুে ম ার! ককাোে েপেপছ ওরা বপলটে। শুধু 

ঐিুকুই বপলটছল োরা আল-আসকার কেপক আসপছ।’ কবদুইে বলল। 
‘হ্াাঁ, ওোে কেপক আসপে োপর। েপব িুযটরিরা প্রেপম আপস 

মাোমাপেই।’ আহমদ মুসা বলল। 
টকন্তু মপে মপে আহমদ মুসা বলল, েুপরািাই ওরা আেোপক টমেযা 

বপলপছ কবদুইে ভাই। দুঘেিোর টশকার হপে বাহরাইপে এপসপছ িুযটরি কসপ । 
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টেশ্চে ওপদর েদ্ধার করার  পন্য টবকল্প যাে আসপছ। যেক্ষ্ণ্ ো আসপছ 
েেক্ষ্ণ্ই মাি ওরা োকপব বাহরাইপের ককাোও ো ককাোও। ককাোে োকপব 
োরা? ওরা বাহরাইপে োকার এ সমেিা েুবই মূলযবাে। কস টক োরপব এই 
সমপের মপধয ওপদর কাপছ কেৌাঁছপে? 

আহমদ মুসা একিুক্ষ্ণ্ টেরব হপে েপড়টছল এসব টচন্তাে। ইটেমপধয 
কবদুইে কলাকটি োর ওোপশর সােীর সাপে কো শুরু কপর টদপেপছ। 

আহমদ মুসা েুটশই হপলা। োর টেটরটবটল একিু সমে দরকার। ব্ল্যাক 
সাে টসটঠডপকপির এপদর বাহরাইপে কঢাকার এই েবর কসৌটদ কোপেন্দা প্রধাে 
আবদুল্লাহ ইবপে আবদুল্লাহপক  াোপো দরকার। ওটদক কেপক টেটেও বাহরাইে 
কোপেন্দা েুটলশপক বপল এপদর সন্ধাপের কচিা করপে োপরে। আহমদ মুসা 
বাহরাইপে আসপছ এ বযাোরিা কসৌটদ সরকার আপেই বাহরাইেপক বপলপছ। 

এক সমে কবদুইে কলাকটি আহমদ মুসার টদপক টিরল। বলল, ‘আেটে 
বাহরাইপের েে, সেটদ আরপবও েেুে টেশ্চে।’ 

‘টক কপর বুঝপলে?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার কবদুইেপক। 
‘আমরা কবদুইেরা ভাষা টচটে, এমেটক আরপবর ককাে কটবলার ভাষা 

ককমে, োও কমািামুটি আমরা  াটে।’ বলল কবদুইে কলাকটি অপেক েপবের 
সাপেই। 

‘টেক বপলপছে। েপব আটম মটদো শরীপির বাটসন্দা।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘বাহরাইপে বযবসাে-বাটণ্ য ো কবড়াপে এপসপছে?’ ট জ্ঞাসা 
কবদুইপের। 

‘এবার কবড়াপেই এপসটছ।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘মটদো কেপক এই অদ্ভুে েপে ককে, টকং িাহাদ ক ওপে বাদ টদপে?’ 

বলল কবদুইে। 
কবদুইপের এই কোবােোে টবটিে হপলা আহমদ মুসা। োর এই সবেপশষ 

প্রশ্ন ও ভাষা সম্পপকে োর জ্ঞাে সাধারণ্ কবদুইপের কচপে বড় টকছু োপক প্রমাণ্ 
কপর। 



একটি দ্বীপের সন্ধাপে  57 

 

আহমদ মুসা একিু হাসল। বলল, ‘আমাপক কয প্রশ্ন করপলে, এমে প্রশ্ন 
টিেপব কপর োটে কেপক েপে আসা িুযটরিপদর করা েটচে টছল। কয ‘টিেব বটড 
কভইপকল’ এর কো আমাপদর মে মানুষরা কশাপেইটে, কয ‘টিেব বটড কভটহপকল’ 
সাধারণ্ িুযটরিরা এে সংেযাে কেল টক কপর?’ 

কবদুইে কলাকটিও হাসল। বলল, ‘প্রশ্ন করপল আরও টকছু টমেযা কো 
শুেপে হপো। োই প্রশ্ন কটরটে।’ 

টকছুিা টবিে আহমদ মুসার কচাপে-মুপে! বলল, ‘োহপল ওপদর সপন্দহ 
কপরটছপলে?’ 

‘টকছুিা।’ বলল কবদুইে কলাকটি। 
‘টকন্তু টকছু কো বলপো। টকন্তু প্রশ্ন ো কপর কছপড় টদপেপছে?’ আহমদ 

মুসা বলল। 
‘কক বলল কছপড় টদপেটছ? োোে কিটলপিাে কপরটছলাম। ওরা বন্দী। 

টেশ্চে এেক্ষ্ে কো টকছু কবর হপেপছ।’ বলল কবদুইে কলাকটি। 
‘বন্দী! ওরা বন্দী সটেযই?’ প্রবল েিাস আর টবিে টেপে কো কেটি 

কবর হপে এল আহমদ মুসার মুে কেপক! 
একিু চমপকই েেল কবদুইে কলাকটি। োপশর কলাকরাও টবটিে কপঠে 

োকাল আহমদ মুসার টদপক। 
টকন্তু এসব টদপক আহমদ মুসার ককাে ভ্রুপক্ষ্ে কেই। বলল, ‘টি  আেটে 

োোে কিটলপিাে করুে। োোে আিক োকার মে কলাক ওরা েে। টক হপেপছ 
কদেুে।’ 

টবিে কবদুইে কলাকটির কচাপে-মুপে। বলল, ‘আেটে ওপদর কচপেে?’ 
‘টচটে ো,  াটে আটম ওপদর। ওপদর সন্ধাপেই আটম বাহরাইে যাটি।’ 

আহমদ মুসা বলল। 
‘আেটে কাপরা সন্ধাপে বাহরাইে যাপিে কসিা আটম  াটে। বাহরাইে 

কেপকই আল-মালওোপে আমাপক টেপদেশ োোপো হপেপছ আেোর সঙ্গ টদপে 
বাহরাইপে কেবার  পন্য।’ বলল কবদুইে কলাকটি। 
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‘একিু কদটরপে কসিা আটম বুঝপে কেপরটছ। ধন্যবদ আেোপক। টি  
আেটে োোে কিটলপিাে করুে।’ আহমদ মুসা বলল দ্রুে কপঠে। 

‘আমাপদর বাহরাইপের োোগুপলা টবশ্বস্ত আর দক্ষ্ও। আশা কটর োো 
োপদর বযাোপর আইপে প্রপসস শুরু কপরপছ।’ কবদুইে কলাকটি েপকি কেপক 
কমাবাইল কবর করপে করপে কোগুপলা বলল। 

কল করল কস োোে। 
ওোর কেপক সাড়া কেপেই সালাম টদপে কবদুইে কলাকটি ট জ্ঞাসা করল 

বন্দীপদর কো। ওোপরর কো শুপেই এক কোাঁচ কাটলপে োর মুেিা কযে কঢপক 
কেল! বলল, ‘েপরর েবর টক?’ 

ওোপরর সাপে কো কশষ কপর কল অি করপেই আহমদ মুসা বপল েেল 
দ্রুে কপঠে, ‘টক েবর? োরাে েবর? বন্দীরা োটলপেপছ? 

‘স্যটর। আেোর কোই সটেয হপেপছ।বন্দীরা োটলপেপছ। বন্দীপদর 
টেপে োোে কেৌছার ের োোর েুটলশরা ককৌেুহলী হপে এপসটছল োোর হল 
ঘপর। েেে হোৎ সব েুটলশ সংজ্ঞা হাটরপে কিপল এবং কসই সুপযাপে োরা 
োটলপে যাে।’ বলল কবদুইে। শুষ্ক কঠে োর। 

সাধারে োো ওপদর আিকাপে োরপব ো। আহমদ মুসা এিা  ােপলও 
অবধাটরে কস টবষেিা েুবই কিদােক হপলা আহমদ মুসার  পন্য।  

কবদুইে কলাকটি োমপলও আহমদ মুসা ককাে কো বলপে োরল ো। 
োো টচন্তা ঘুরোক োপি আহমদ মুসার মাোে। ককাোে োওো যাপব 

এেে ওপদর? হাে িসপক কবটরপে যাবার ের ওরা এেে আরও সেকে টেশ্চে। 
আহে বাপঘর মে এেে ওরা। অটে দ্রুে োরা বাহরাইে কেপক সপর েড়ার কচিা 
করপব। অবশ্য টবকল্প যাে ো আসা েযেন্ত োপদর অপেক্ষ্া করপেই হপব। ককাোে 
অপেক্ষ্া করপব? এই মুহুপেে এই  ােো েুাঁপ  োওোই োপদর সামপের প্রধাে 
কা । 

আহমদ মুসার টচন্তা কেপম কেল কবদুইে কলাকটির কোে। বলল কবদুইে 
কলাকটি, ‘আেটে কদেটছ েুব কি কেপেপছে? আসপল ওরা কারা?’ 
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‘ওরা দুধেষে একটি আন্ত োটেক সন্ত্রাসী দপলর সদস্য। আমাপদর এক ে 
শীষে টবজ্ঞােীপক টকডন্যাে কপর টেপে ওরা োলাপি।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ও বযাড লাক, ঐ অসুি কলাকটিই টক োহপল টছপলে টবজ্ঞােী।’ বলল 
কবদুইে কলাকটি। 

‘আিা, ওরা োো কেপক বাহরাইপের ককাোে োলাপে োপর বলুে কো?’ 
ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 

কবদুইে কলাকটি একিু কভপব বলল, ‘েেকূপলর কাছাকাটছ ককাে িাপে?’ 
‘কসিা ককাোে হপে োপর?’ 
টবভি হপে েেকূল এলাকার টবটভন্ন কহাপিপল।’ 
‘শুধু টবভি হপে েে ছদ্ধপবশও টেপে টেপে োপর োরা।’ আহমদ মুসা 

বলল। 
‘টেক বপলপছে। ওপদর টস্কে মুপোশগুপলা এপকবাপর টেেুাঁে। ওরকম 

োপদর গ্লাভস কমা াও আপছ টেশ্চে।’ বলল কবদুইে কলাকটি। 
‘আমার সম্পপকে কো আেটে টব্রিড হপেপছে। এবার আেোর োম-

েটরচেিা বপল কিলুে। আমরা আল-দুপর এপস কেটছ প্রাে।’ আহমদ মুসা বলল। 
হাসল কবদুইে কলাকটি। বলল, ‘আটম প্রকৃেই এক কবদুা্ইে েটরবাপরর 

কছপল। কবদুইপের কোষাক েরপে আটম কমিিে টিল কটর বপল এই কোষাকই 
আটম সাধারেে েপর োটক। বাহরাইপের কােঠিার ইপঠিটলপ পন্সর এক ে 
অটিসার আটম। আমার োম আবদুল আলী আল-হামাদী। আমার আর টকছু 
েটরচে কেই। আেোর সম্পপকে কাযেে টকছুই  াটে ো। আমার কমাবাইপল 
আেোর িপিা োটেপে বলা হপেপছ ইটে এক ে টভটভআইটে বযাটিত্ব। একিা 
টমশে টেপে বাহরাইে আসপছে। োাঁপক সঙ্গ কদপবে এবং টেটে যাপে স্বাধীেভাপব 
কা  করপে োপর ো টেটশ্চে করপবে। আেোর োমিাও োরা আমাপক 
 াোেটে।’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমার োম আহমদ।’ 
‘ধন্যবাদ, আর  াোর দরকার কেই। আেোর টমশেিাও বুপঝটছ। 

টবজ্ঞােীপক েদ্ধার।’ বলল আবদুল আলী আল-হামাদী। 
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আহমদ মুসা আল-হামাদীর সাপে হ্াঠডপশক কপর বলল, ‘চলুে, আমরা 
বন্দর আল-দুর কেপক আমাপদর কা  শুরু কটর।’ 

‘ওপেলকাম স্যার। আল্লাহর কাপছ প্রােেো যাপে আমরা ‘টমশে 
অযাকমটিশড’ বলপে োটর।’বলল আল-হামাদী। 

‘সিল ো হওোর কক্ষ্পি আেোর মপে টক টক টদক আপছ বলুে কো? 
আহমদ মুসা বলল। 

‘প্রেম, ওপদর ছদ্মপবশ কেোর দক্ষ্ো।টদ্বেীে, প্রেপমই োরা কগ্রিোর 
হওোর মে ধাক্কা োওোর ের ওরা সােপরও কেপম কযপে োপর, এমেটক মাপঝর 
অপ্রশস্ত েেসাের োটড় টদপে কাোপরও চপল োপর।’ বলল আল-হামাদী। 

‘ধন্যবাদ আল-হামাদী। ওরা যটদ ভে কেপে োপক, োহপল আেোর কো 
সেয হপব। টকন্তু ওরা দারুণ্ আত্মটবশ্বাসী। ভে ওরা োে ো। ওপদর এই 
আত্মটবশ্বাসই োপদর সািলয েুাঁট ।’ আহমদ মুসা বলল। আল-দুপরর ক টিপে 
কোের করল আহমদ মুসাপদর কবাি। 

আল-দুপরর ক টিপে কোের করল আহমদ মুসাপদর কবাি। 
আহমদ মুসা ও আল-হামাদী েপে দাাঁড়াল এক সাপেই। 
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৩ 
আহমদ মুসার োটড় বাহরাইপের আল-মুহারপরক দ্বীপের েেকূল 

হাইওপে ধপর েীব্র কবপে এটেপে চলটছল েূবে েেকূপলর ‘‘আল-টহদ’-এর টদপক। 
‘আল-টহদ সােপরর োটে কঘাঁপষ দাাঁড়াপো টবেযাে েযেিে শহর। আল-দুর 

বন্দপর কেপম কোাঁ -েবর কেোর ের আহমদ মুসারা বাহরাইপের রা ধােী 
মাোমাে এপসটছল। মাোমার একিা ব্রীি টচি সামপে আোর ের মাোমার শীষে 
কহাপিল কোপডে টিেটলপের একিা কপক্ষ্ বপস আহমদ মুসা বাহরাইপের মােটচি 
েভীরভাপব েযেপবক্ষ্ণ্ কপর আল-হামাদীপক বপলটছল, আমার মপে হে ওরা সব 
টদক টবপবচো কপর আল-মুহারপরক দ্বীেপক কবপছ টেপেপছ। আহমদ মুসার কো 
শুপে আল- হামাদী বপলটছল, আল-মুহারপরক দীঘে দ্বীে। ককাোে আমরা ওপদর 
োলাশ করব? আহমদ মুসা বপলটছল, আল-মুহারপরপক দ্বীপে কেমে বে-বাদাড় 
কেই ওপদর লুটকপে োকার মে। সুেরাং ওরা মানুপষর টভড়পকই কবপছ কেপব 
টেপ পদর হাইড করার মে। োছাড়া এমে এক িাপে আশ্রে কেপব কযোে কেপক 
োপদর চপল যাওো বা োপলাপো সহ  হে। এ  পন্য সমুপদ্রর েেকূল, টবপশষ 
কপর সমুপদ্রর োটে সংলগ্ন  ােো ওরা কবপছ কেপব ওপদর লুকাপোর  পন্য। এ 
সব টদপকর টবপবচোয আটম মুহারপরক দ্বীপের েূবে েেকূপলর আল-টহদ’-পক 
অগ্রাটধকার টদটি। মুল শহরিাই বলা যাে সমুপদ্রর ো ছুাঁপে দাাঁটড়পে আপছ। োর 
মপধয আল-টহপদর সবপচপে ক্রােপডড কহাপিল’ সী-োল বাহরাইে’ আর ‘সী োল 
বাহরাইে’ কো কোিািাই সমুপদ্রর েের ভাসপছ! কোিা বাহরাইপে এর কচপে 
আইটডোল  ােো সমুদ্রচারী টকডন্যাোপদর  পন্য আর টদ্বেীেটি কেই বপল 
আমার মপে হে। আল-হামাদী কসাৎসাপহ আহমদ মুসার কোে সাে টদপেটছল। 

এই টচন্তার সাপে সাপেই আহমদ মুসা ও আল-হামাদী আল-মুহারপরক 
দ্বীপের ‘আল-টহপদ’র েপেশ্য কবর হে। 
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‘আল-টহদ’ শহপর প্রপবশ কপরপছ আহমদ মুসাপদর োটড়। আল-টহদ 
শহরটি েেকূল বরাবর লম্বালটম্ব েপড় কোলা হপেপছ। 

েভীর সাের কেপক েপে আসা োহাপড়র কোড়ায দেটর হপেপছ শহরটি। 
োহাপড়র োদপদশিা োেুপর, দীঘে ও প্রশস্ত। এিাই আল-টহদ শহপরর টভটিভূটম। 
কহাপিল কযাম্পাপস প্রপবশ করল আহমদ মুসাপদর োটড়। 

োটকেং-এ োটড় করপে দু’ পে কহাপিপলর লােপি প্রপবশ করল। 
‘টম. আল-হামাদী, আেটে এপদর টডসপি িযাঠড কেপক কহাপিপলর 

কযািালেিা টেপে আসুে।’ 
বপল আহমদ মুসা কসািাে টেপে বসল। কহাপিপলর কযািালে টেপে আল-

হামাদী এপস আহমদ মুসার োপশ বসল। 
আহমদ মুসা কহাপিপলর কযািালপে একবার কচাে বুটলপে বলল, 

‘কহাপিপল কস্পশাল সুযি ছাড়াও এোিেপমঠি রপেপছ। সুযি ও এোিেপমঠি প্রাে সব 
ক’িারই ফ্রঠি কদো যাপি সােপরর টদপক। কয সব সুযি এোিেপমপঠির কিস 
সােপরর টদপক, কসগুপলার বাটসন্দাপদর টববরণ্ কযাোড় করুে। ইটেমপধয আটম 
কদেটছ ককাে এোিেপমঠি োটল আপছ টকো।’ 

েেল আহমদ মুসাা্। এপোপলা টর াপভেশে কােঠিাপরর টদপক। 
েপে দাাঁটড়পেটছল আল-হামাদীা্ও। 
এোিেপমঠি টর াপভেশপে টেপে আহমদ মুস কদেল কয, একটিও োটল 

কেই। আহমদ মুসা মপে মপে একিা টহসাব কপষ বলল, ‘টকন্তু আটম ক পেটছলাম 
একিা োটল আপছ।’ 

‘স্যার, আ  সাপড় ১২িা েযেন্ত দু’টি এোিেপমঠি োটল টছল। েপর দু’টিই 
ভাড়া হপে কেপছ।’ বলল টর াপভেশে অটিসার। 

‘এক সাপে দু’টি?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘ট , স্যার।’ বলল টর াপভেশপের কলাকটি। 
‘োহপল টক আমার বন্ধুরা আপেই এপস কেপছ! টি  োমগুপলা একি ু

কদটে। ওরা হপল কো আমাপদর টর াপভেশেও হপে কেপছ।’ বলল আহমদ মুপে 
েুটশর ভাব কিপে। 
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‘অবশ্যই স্যার, কদেুে। টকন্তু ওরা কো টবটভন্ন বেপসর। বাবার বেপসরও 
আপছে।’ 

বপল টর াপভেশপের কলাকটি টর াপভেশে করট িাপরর সংটেি োো 
আহমদ মুসার সামপে কমপল ধরল। 

আহমদ মুসা কদেল, োমগুপলা সব ইেপরােীোে। টবটভন্ন বেপসর। 
দু’ ে েিাপশাধ্বে। দু’ পের বেস চটল্লপশর েেপর। এক পের টেটরশ। 
অবটশি পের োঁটচশ। 

মপে মপে হোশ হওোর ভংটেপে বলল আহমদ মুসা, ‘ো, এরা েে। 
োহপল ওরা টক সুযপি েপেপছ! আিা, বলুে কো আ  কেটি সুযপির টর াপভেশে 
হপেপছ?’ 

‘স্যার, আ  ককাে সুযপির টর াপভেশে হেটে। সব সুযি আপে কেপকই 
ভটেে।’ 

বপল টর াপভেশপের কলাকটি একিু ভাবল। োরের বলল, ‘স্যার, 
ঘঠিাোপেপকর মপধয একিা এোিেপমঠি টর াপভেশপের  পন্য করটড হপব। এ 
এোিেপমপঠির োপশই কস এোিেপমঠিটি। আেটে ইিা করপল এেটে বুক করপে 
োপরে। ঘঠিাোপেক কি করপে হপব আেোপক।’ 

আহমদ মুসা বপস ভাবল, আল্লাহ যেে োপদর  পন্য এই এোিেপমঠিিাই 
কমলাপিে, েেে কেোই েটচে। েপরর টচন্তা েপর হপব। 

‘টেক আপছ টর াপভেশে কপর কিলুে।’ বলল আহমদ মুসা। 
টর াপভেশে অটিসার একটি িরম এটেপে টদপল আহমদ মুসা কসিা েূরণ্ 

কপর িাকা টদপে টিপর এল লােপি আপের কসািাে। 
একিু ের টিপর আল-হামাদীও। 
‘টম. আল-হামাদী, সুযি ও এোিেপমপঠি আশার আপলা আটম কদেটছ ো। 

একমাি দু’কিা এোিেপমপঠি কবলা ১িার টদপক েেুে ভাড়াটিো এপসপছ। োরা 
সংেযাে ছে বপি, টকন্তু বেপস আকাশ োোল। কদটে আেোর টলিিাে েেুে টকছু 
আপছ টকো। বপল আহমদ মুসা আর-হামাদীর হাে কেপক সুযি ও এোিেপমপঠির 
বাটসন্দাপদর োটলকা টেপে টেল। ে র বুলাল সব কশপষ এোিেপমপঠি ওো দুই 
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এোিেপমপঠির কসই ছে পের টববরপণ্র েের। ছে পের সবাই টেেট লযাপঠডর 
োেটরক। বলল, ‘োমগুপলা কদপে কভপবটছলাম এরা ইেপরােীে, টকন্তু এেে 
কদেটছ এরা টেেট লযাপঠডর োেটরক। এিকুু েেুে োওো কেল।’ 

‘োহপল আমাপদর এোপে আসািা টক বযােে হপলা?’ বলল আল-হামাদী। 
‘অপেক টবপবচো সামপে টেপে এোপে এপসটছ। টবপবচোগুপলা আল্লাহ 

আমাপদর টদপেপছে। অেএব, হোশা েে। এোিেপমপঠি েেপে এেেও এক ঘঠিা 
বাটক। চলুে, সমেিা আমরা কটিোোে কািাই। টবপকপল কো কটিোোে অপেক 
কলাক োওো যাপব।’ 

বপল আহমদ মুসা েপে দাাঁড়াল। দু’ পে চলল কটিোোর টদপক। 
দু’ পের েরপেই টশে িুযটরপির ছদ্ধপবশ। 
টবশাল কটিোো। অপেক কলাক, েবু িাাঁকাই মপে হপি। 
কটিোোর এক প্রাপন্তর মপি আরবী কোষাপক এক ে ইেপরােীে 

োটেকা হালকা সুপর কসোর বাট পে োে োপি। দু’ ে কসই আরবী কোষাপক 
ইেপরােীে েরুেী োপে সঙ্গ টদপি হালকা রকপমর শরীর দুটলপে। 

বাহরাইপের কটিোোে টবকাপলও কটি োপের চল আপছ। 
কটিোোে ে র বুলাল। সাের প্রাপন্তর কিটবলগুপলাপেই টভড় কবটশ। 

কদো কেল দু’টি কচোপরর একিা কিটবল োটল আপছ। 
আহমদ মুসা টেে  কেোর িযাঠড কেপক একিা ইংপরট  েটিকা টেপে 

এপোপলা কসই িাাঁকা  কিটবলিার টদপক। 
কিটবলও একিা ইংপরট  েটিকা েপড় টছল। 
আহমদ মুসা কিটবপল কেৌাঁছপেই ওপেিার কাে িা টেপে যাটিল। ওিা 

টভন্ন একিা ইংপরট  দদটেক। 
‘ওিাও আটম কদেব, করপে যাে টি ।’ বলল ওপেিারপক আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা ও আল-হামাদী বসল কিটবপল। আহমদ মুসার কেছপেই 

আপরকিা কিটবল। চার পের কিটবল। োপে চার ে কশ্বোংে বপস আপছ। 
আহমদ মুসা কটির অডোর টদপে েটিকা েুপল েড়পে লােল। 
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কেছপের কিটবপলর কোবােো টেচু স্বপর হপলও টকছু িুকপরা িুকপরা শে 
োর কাপে আসটছল। শেগুপলা ইংপরট  েে। দু’একিা কঠে েটরটচে টহসাপব 
কাপে বা পছ। মাপঝ মাপঝ ইংপরট  শেও আসপছ। টকন্তু েরক্ষ্পেই কঠে আবার 
অেটরটচে শপে চপল যাপি। আহমদ মুসা কদেল ওপদর েচ্চারণ্চিা সাবলীল, 
টকন্তু অেটরটচে ভাষািা োপদর কপঠে সাবলীল কশাোপি ো। 

যা কহাক, ওপদর কোবােোে মপোপযােী হওোর এবং কসটদক কেপক 
মপোপযাে সরাপে ো োরাে আহমদ মুসার েবপরর কাে  েড়া এপোল ো। 
ইটেমপধয এপস কেল কটি। 

এবার কটির কাপে মপোপযাে টদল আহমদ মুসা। 
এেে োর কেোল হপলা কেছপের কোবােো আর কাপে আসপছ ো। সংপে 

সংপে মাো ঘুটরপে কদেল কেছপের কিটবল োটল। 
কটির সাপে সাপে এবার কােপ  মপোপযাে টদল আহমদ মুসা। 
‘বাহরাইে িাইমস’ েড়ার ের আহমদ মুসা ‘বাহরাইে ইঠিারন্যাল’ 

েটিকা কিপে টেল। 
েটিকাটি কোলা অবিাে ভাাঁ  করা টছল। কভেপরর কোলা অংপশর েের 

কচাে েড়পেই কচাে আিপক কেল েটিকার মাট েপে একিা কলোর েের। টেে 
শপের একিা কলো। ইংপরট  বণ্েমালাে, টকন্তু শেগুপলা ইংপরট  েে। 

মপোপযাে টদপে েড়ল আহমদ মুসা। 
টবটিে হপলা আহমদ মুসা, এ কয োটহটেোে ভাষা! হোৎ আহমদ মুসার 

মাোে এল, ‘কেছপের কিটবপলর কয শেগুপলা োর কাপে এপসপছ, কসগুপলাও কো 
োটহটেোে! োহপল এ কিটবপলও টক ওপদরই ককে বপসটছল? োশ টদপে ওপেিার 
যাটিল। আহমদ মুসা োপক ডাকল। ট জ্ঞাসা করল, ‘এ কিটবপল আমাপদর আপে 
কারা বপসটছল,  াে?’  

‘স্যার, আেোপদর কেছপের কিটবপলর ৪  পের দু’ ে আপে এই 
কিটবপলই বপসটছল, েপর ওরা ঐ কিটবপল েপে যাে।’ বলল ওপেিার।  

‘ধন্যবাদ ওপেিার।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘কমাস্ট্ ওপেলকাম স্যার!’ বপল ওপেিার চপল কেল। 
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আবার কলোর টদপক মপোপযাে চপল কেল আহমদ মুসার। 
আহমদ মুসা টমন্দাোও োকাকাপল মুর হামসাপরর কাপছ োটহটেোে 

ভাষা টকছুিা টশপেটছল। মুর হামাসার বলা যাে ঐ অিপলর ভাষার এক ে 
টবপশষজ্ঞ প্রাে। টেে শপের োটহটেোে ভাষাে কয অেে আহমদ মুসা দাাঁড় করাল 
ো হপলা: ‘অযািল ক্ষ্মোর রা ধােী আ ।’  

অেে করার ের আহমদ মুসা টবটিে হপলা, েটিকার কয মাট েপে এই কো 
কলো আপছ োর োপশই েটিকার কয টিচারিা কলো ো ‘অযািল’-এর েের। 
েটিকার ৪ কলাম আি ইটি টেপে টবশাল টিচারিা। টিচাপরর টশপরাোম হপলা: 
‘রিার এক অেরূে সৃটি েৃটেবীর অযািল দ্বীেগুপলা।’ 

টশপরাোমিা আহমদ মুসাপকও আকৃি করল। ‘অযািল’  ােীে দ্বীপের 
কো কস শুপেপছ, টকন্তু টকছুই  াপে ো কস এই দ্বীেগুপলা সম্পপকে। েড়ল আহমদ 
মুসা টিচারিা। 

েপড় আহমদ মুসাও স্বীকার করল ‘অযািল দ্বীে’ সটেযই আল্লাহর 
টবিেকর সৃটি! টকন্তু মাট েপে োটহটেোে ভাষাে যা কলো রপেপছ োর সাপে ককাে 
সংেটে েুাঁপ  কেল ো আহমদ মুসা। ‘অযািল দ্বীে’ সুন্দর, টবিেকর টেক আপছ, 
টকন্তু ক্ষ্মোর রা ধােী হপলা টক কপর? 

এই ট জ্ঞাসার ককাে েির েুাঁপ  কেল ো আহমদ মুসা। টবষেিা অেেহীে 
অবপচেে একিা মন্তবযও হপে োপর। 

‘স্যার, মােটরপবর োমা  ঘটেপে আসপছ। এটদপক আমাপদর বরাে এক 
ঘঠিা সমেও েূণ্ে হপে কেপছ। আমরা এোিেপমপঠি টেপে োমা  েড়পে োটর।’ 
বলল আল-হামাদী। 

কলো টেপে আহমদ মুসার টচন্তাে কছদ েড়ল। 
আহমদ মুসা আল-হামাদীর টদপক োটকপে বলল, ‘কহাপিপলর মসট দ 

কদােলাে। োবাপরর প্রধাে হলেরও কদােলাে। আমরা মসট পদ োমা  েপড়, 
টডোর কশষ কপর োরের এোিেপমপঠি কেপম যাব।’ সব এোিেপমঠিই সােপরর 
েের একেলার টবশাল বটধেে ডক অংপশ দেটর। 
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‘টেক আপছ, এিাই ভাল হপব। োমা  েপড় োওোর আপে আটম একি ু
কোাঁ  টেপে চাটি কয, আ  কবলা ১ িার টদপক কারা কহাপিপল এপসপছ।’ বলল 
আল-হামাদী। 

‘টেক বপলপছে, ওিা েুব  রুরী। োবার িাাঁপক আমরা টলস্ট্িা কদপে 
কেব। রাে দশিার ের সপন্দহ েক িাপেেিগুপলার-আমরা কোাঁ -েবর টেপে চাই। 
‘ছে’ সংেযািা গুরুত্বেূণ্ে স্যার।’ বলল আল-হামাদী। 

‘টেক বপলপছে, ওিা েুব  রুটর। োবার িাাঁপক আমরা টলিিা কদপে কেব। 
রাে দশিার ের সপন্দহ েক িাপেেিগুপলার-আমরা কোাঁ  েবর কেব।’ আহমদ 
মুসা বলল। 

‘আমাপদর োপশর এোিেপমপঠিরও আমরা একিু কোাঁ -েবর টেপে চাই। 
‘ছে’ সংেযাটি গুরুত্বেূণ্ে স্যার।’ বলল আল-হামাদী। 

‘অবশ্যই, টম. আল-হামাদী। এমে টচন্তা কেপকই কো ওপদর োপশর 
এোিেপমঠিিা টেপেটছ। শুধু ‘ছে’ সংেযা েে টম. হামাদী, ওরা একিার টদপক 
কহাপিপল েপেপছ, এিাও গুরুত্বেূণ্ে। ওপদর বেস অবশ্যই বড় কো, টকন্তু বেস 
োোভাপব বাড়াপো-কমাপো যাে।’ আহমদ মুসা বলল।                                                                    

আল-হামাদীর কচাে দু’টি েজ্জ্বল হপে েেল। বলল, ‘টেক কো, এ টদকিা 
কো আমার মাোে আপসটে!’ 

আহমদ মুসা েপে দাাঁড়াল। বলল, ‘চলুে।’ 
আল-হামাদী েপে দাাঁড়াল। দু’ ে কবটরপে এল কটিোো কেপক। 
রাে ৯িাে আহমদ মুসারা টলিপি েেল এযাোিেপমপঠি োমার  পন্য। 
এক েলাে টলিপির দর া েুলপেই এক েেোটভরাম দৃশ্য কচাপে েড়ল 

আহমদ মুসাপদর। 
কডপকর টেে প্রান্ত টদপে সােপরর ধার কঘাঁপষ এোিেপমপঠির সাটর। 

এোিেপমপঠির কিসগুপলা সব সমুপদ্রর টদপক। এোিেপমঠিগুপলার দু’োশ ও কেছে 
টঘপর বাোে। কেছপের বাোেগুপলার েপর দীঘে প্রশস্ত কডপক কিটেস-বযাডটমঠিপের 
ককািে ও টশশুপদর কেলােুলা করার মে  ােো। এসপবর মপধয টদপে লাল োেপরর 
রাস্তা দেটর হপেপছ েযািগুপলাপে যাবার। 
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প্রটেটি এোিেপমপঠির িপে টেেে সাইপে এোিেপমপঠির োম্বার টলো। 
আহমদ মুসাপদর এোিেপমঠি োম্বার ‘টসোল সুইি-১১’।কচাে ঘুরাবার 

সমে সবেপশষ োম্বারিাও কচাপে েড়ল:’টস-োল ো -৩৩’। 
আহমদ মুসাপদর এোিেপমঠি মাঝ বরাবর কেপক একিু ডাে োপশ। োর 

মাপে টসটরোলিা শুরু হপেপছ দটক্ষ্পণ্র প্ররান্ত কেপক। 
 আহমদ মুসারা লাল োেপরর রাস্তা ধপর এাঁপকপবাঁপক এগুপলা োপদর 

এোিেপমপঠির টদপক। 
প্রটেটি এোিেপমপঠির কেছপের বাোপের কভের টদপে এোিেপমপঠি ওোর 

কেি। 
আহমদ মুসারা বাোপের সুা্ন্দর টগ্রপলর কেি েুপল বাোপের কভেপর 

প্রপবশ করল। 
বাোপের কভের টদপেও কসই লাল োেপরর রাস্তা।লাল রাস্তা ধপর আহমদ 

মুসারা এগুপলা কেপির টদপক। 
মাোে েীল েম্বপু র েরা সুন্দর কেি। দাটম কাপের সুন্দর দর া মুসটলম 

ঐটেপহ্র লো-োোর অেরূে কারুকাপ  ভরা। 
একদম সামপের কিসিা ম বু , সুন্দর, োঁচু কিপন্স কঘরা প্রশস্ত লে। 

কিপন্সর মাঝোপে োলাবদ্ধ একিা টগ্রপলর দর া আপছ। দর া েুলপলই োওো 
যাপব একিা টসাঁটড় এবং কসটি েীপচ কেপম কেপছ। টসাঁটড়র কোড়াে বাাঁধা আপছ কবাি। 

প্রটেটি এোিেপমপঠির একই বযবিা টকো, ো কদোর  পন্য আহমদ মুসা 
োকাল োপশর এোিেপমপঠির  ন্য দশ দশ িপুির সাইডোপডেপে োমা যাে। 

োপশর এোিেপমপঠির সামপে কচাে েড়পেই ভূে কদোর মে আাঁৎপক 
েেল আহমদ মুসা। কদেল এোিেপমঠিটি কেপক সােপর কেপম যাওো টসাঁটড়র 
কোড়াে একিা টিেব সাবপমটরে ভাসপছ। টিেব সাবপমটরপের োপের একিা কহাল 
টদপে এক ে প্রপবশ করপছ, আপরক ে অপেক্ষ্মাণ্ কহাপলর মুপে। 

সংপে সংপেই আহমদ মুসার মাোে এল এিাই কো কসই টেেট লযাপঠডর 
ছে  পের ভাড়া কেো ‘টস-োল আল-হামরা-১২’ এোিেপমঠি! 
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একিা প্রচঠড ঝপড় রহপস্যর সব দর া এক সাপেই েুপল কেল আহমদ 
মুসার সামপে। 

মুহূপেের  পন্য একিা টবমূঢ়ো এপস আহমদ মুসাপক আিন্ন করল। 
োকাল কস সােপরর টসাঁটড়পে োমার টগ্রপলর দর ার টদপক। ওিা 

োলাবদ্ধ। চাটব ককােিা বা ককাোে ো োর  াো কেই। েুাঁ পল বা ট জ্ঞাসা করপল 
 াো যাপব। কস সমে ককাোে? এেটে ওপদর আিকাপে হপব। 

আহমদ মুসা হাপে টরভলবার আপেই েপে এপসটছল। গুটল কপর আহমদ 
মুসা টগ্রপলর দর ার োলা কভপে কিলল।  

এক িাপে দর া েুপল কিলল আহমদ মুসা। সােপর োমার টসাঁটড়র টদপক 
এপোটিল দ্রুে। 

বুঝপে কেপরপছ আল-হামাদীও। 
কসও আহমদ মুসার কেছপে টছল। 
হোৎ কস টচৎকার কপর েেল, ‘স্যার, ওরা কবামা ছুাঁপড়পছ!’ 
আল-হামাদীর কো কশষ হবার আপেই একিা টকছু এপস বুম কপর কিপি 

কেল োপদর োপশর টগ্রপল। 
আহমদ মুসার কসটদপক োকাবারও সমে হপলা ো। কপেকিা শে োর 

কাপে এল। ো ভাববারও োর সমে হপলা ো। োর কদহিা লুটিপে েড়ল কোলা 
দর ার েের। োর কেছপে আল আল-হামাদীর কদহিাও ঝপর েড়ল দর ার 
কেছপে কমপঝর েের। 

 
 
 
কেক্ষ্ণ্ সংজ্ঞাহীে হপে েপড় টছল ো ভাবপে োরপছ ো আহমদ মুসা। 

সংজ্ঞা টিপর আসপেই আহমদ োর কিকর অবিাে েপড় োকািা প্রেম েেলটি 
করল। 

োর ককামর কেপক েের টদকিা টছল দর ার েের। আর টসাঁটড়র েের 
ঝুলটছল কদপহর কেছপের অংশ। 
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আহমদ মুসা দ্রুে েপে বপস োকাল োপশর এোিেপমপঠির সামপে। 
কযোপে সােপর দাাঁটড়পে টছল টিেব সাবপমটরে। টকছুই কসোপে কেই। শান্ত, 
টেস্তরঙ্গ সােপরর বুক। 

আহমদ মুসা োকাল হাে ঘটড়র টদপক। রাে ১ িা বাপ । োর মাপে চার 
ঘঠিা কস সংজ্ঞাহীে অবিাে টছল। 

আহমদ মুসা টহসাব করল বাহরাইপের আল-মুহারপরক দ্বীে কেপক 
োরস্য েেসােপরর মুে হুরমু  প্রণ্ালীে দূরপত্বর কো। ছেশ’ টকপলাটমিাপরর 
কম হপব ো। চার ঘঠিাে ৬শ’ টকপলাটমিার অটেক্রম করা টিেব সাবপমটরপের 
 পন্য কটেে েে। 

েবু আহমদ মুসা োাঁর কদো অেযারপলস কেপক কল করল কসৌটদ 
টেরােিা প্রধাে ইবপে আবদুল আট   আল-সেপদর কাপছ। আহমদ মুসা বুঝল 
ঘুম কেপক েপে টেটে কল টরটসভ করপলে। আহমদ মুসা সালাম টদপেই ওোর 
কেপক েটদ্বগ্ন কপঠে কসৌটদ টেরােিা প্রধাে আল-সেদ সালাম টদপে বলল, ‘আহমদ 
মুসা, আেটে ভাল আপছে?’ 

‘এটক্সপলটন্স! চার ঘঠিা সংজ্ঞাহীে োকার ের জ্ঞাে টিপর কেপেই 
আেোপক কল করটছ!’ 

বপল আহমদ মুসা সব ঘিো োপক  াটেপে বলল, ‘যটদও টিেব 
সাবপমটরে এেক্ষ্পণ্ হুরমু  প্রণ্ালী অটেক্রম কপর কযপে োপর। েবু আেটে 
টেপদেশ টদপে কদেপে োপরে, হুরমু  প্রণ্ালীপে এই মুহুপেে আেোপদর কেৌবাটহেী 
োহাড়া বসাপে োপর টকো। হুরমু  প্রণ্ালীপে ওপদর আিকাপে ো োরপল েপর 
আর ো সম্ভব েে।’ 

‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা। আটম টেপদেশ টদটি। আটম আল্লাহর শুকটরো 
আদাে করটছ কয, আেটে শুধু  াো েে, কাছাকাটছও কযপে কেপরপছে। এিা বড় 
সািলয। আমরা দু:টেে আহমদ মুসা আেোপক এই কপি কিলার  পন্য। এর 
ককাে টবটেমে কদো কো আমাপদর েপক্ষ্ সম্ভব েে। আল্লাহ আেোপক এর 
েেযুি যাযাহ টদে।’বলল কসৌটদ টেরােিা প্রধাে আল-সেদ। 
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‘আল-হামদুটলল্লাহ! আল্লাহই আমাপদর  পন্য যপেি। ওপক এটক্সপলটন্স 
আেোর সাপে েপর কো বলব।আেটে ওটদপকর কা  সারুে। আসসালামু 
আলাইকুম।’ 

ধন্যবাদ টদপে, সালাম টেপে কল অি কপর টদল ওোর টদল কেপক আল-
সেদ। 

আহমদ মুসা কল অি কপর টদপে মপোপযাে টদল আলী আল-হামাদীর 
টদপক। োর সংজ্ঞা এেেও টিপর আপসটে।  

আরও সমে টেল আলী হামাদীর সংজ্ঞা টিপর আসপে।  
আহমদ মুসা বপসটছল টগ্রপলর দর াে। োর দুই ো সােপর োমা টসাঁটড়র 

েের। 
সামপে োরস্য েেসােপরর টদেন্তপ্রসারী কাপলা কাপলা বুক। মাপঝ মাপঝ 

এই কাপলা বুপক োরার মে আপলা জ্বপল েেপছ, আবার ো হাটরপে যাপি।  
কসই ভাবোিা আবার আহমদ মুসার মাোে টিপর এল। কসৌটদ টেরােিা 

প্রধাে আল-সেদ টক কচিা করপলে হুরমু  প্রণ্ালীপে োপদর আিকাপে। আশা 
কম। টিেব সাবপমটরপের ক্ষ্মো সাধারণ্ভাপবই কবটশ। আর ওপে যটদ ককাে 
টবপশষ জ্বালাটে বযবহার করা হপে োপক োহপল েটেিা আরও কবটশ হপে োপর। 
সুেরাং ওটদক কেপক ককাে আশা কেই। ককাোে কেল ওরা? 

হোৎ আহমদ মুসার মপে েড়ল জ্ঞাে হারাবার সমে ওপদর কঠে কেপক 
কভপস আসা টেেটি শপের কো। 

মপে েড়পেই চমপক েেল আহমদ মুসা। শেগুপলা কো  োটহটেোে! 
এপদর মুপে োটহটেোে ভাষা কলো কদপেপছ, ো টক এপদর ককে টলপেপছ! োর 
কিটবপলর কেছপে বসা যাপদর মুপে োটহটেোে ভাষা শুপেপছ, োর টক এরাই? 
োরা এরাই, যুটি কো এিাই বপল। আহমদ মুসা এিাই ভাবল। 

এর সাপে আপরকিা ভাবো কচপে বসল আহমদ মুসার মপে। বুঝা কেপছ, 
োটহটেোে ভাষা এপদর মােৃভাষা েে। টেপ পদর কো আড়াল করার  পন্য 
অেটরটচে োটহটেোে ভাষা বযবহার কপরপছ। টকন্তু প্রশান্ত মহাসােপরর ক্ষ্ুদ্র 
একিা দ্বীে োটহটে, কসই োটহটের ভাষা এরা বযবহার করল ককে? 
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মাোে একিা টচন্তার েদে হওোর সাপে সাপেই ভীষণ্ভাপব চমপক েেল 
আহমদ মুসা। ওরা টক োটহটেপে োপক? ওপদর কহডপকাোিোর টক োটহটেপে বা 
আপশ-োপশ ককাোও? 

আপরকিা প্রশ্ন আহমদ মুসার কাপছ েুব বড় হপে কদো টদল। কটিোোর 
কসই েবপরর কােপ  অযািল দ্বীপের প্রশংসা এভাপব এেিা করল ককে? কয 
অযািল আ  ক্ষ্মোর রা ধােী। এিা টক একিা কোর কো? ো এর সাপে ব্ল্যাক 
সাে টসটঠডপকপির কা  টকংবা েটরকল্পোর ককাে কযাে আপছ? 

সব এক সাপে আহমদ মুসার মাোে  ি োটকপে কেল। টকন্তু সব ছাটেপে 
একিা টবষে োর কাপছ সুস্পি হপে েেল কয, োটহটে দ্বীে ও ‘অযািল দ্বীে’-এর 
সাপে ব্ল্যাক সাপের ককাে ো ককাে সম্পকে রপেপছ। 

এই সংপে োর কাপছ আপরকটি প্রশ্নও বড় হপে েেল, টবজ্ঞােীপক 
টকডন্যােকারীরা োটহটেোে ভাষা মাপে োটহটের সাপে সম্পটকেে, এ টবষেটিও 
েুবই স্পি। োহপল টক টকডন্যােকারীরা টবজ্ঞােীপক োটহটেপে টকংবা োটহটের 
টদপক ককাোও টেপে কেল? 

েজ্জ্বল হপে েেল আহমদ মুসার মুে। একিা েেুে আশার আপলা  ােল 
োর মপে। টকডন্যােড হওো অন্য সব টবজ্ঞােী ও টবপশষজ্ঞপদরও োহপল টক ঐ 
একই িাপে টেপে যাওো হপেপছ! 

সংজ্ঞা টিপর কেপেপছ আলী আল-হামাদী। েপে বসল কস। 
‘টম. আলী আল-হামাদী, টচটড়ো েপড় কেপছ আমাপদর সংজ্ঞাহীে কপর 

টদপে।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘োহপল এরাই টকডন্যাোর? আমাপদর টবজ্ঞােীপক টেপেই ওরা 

োটলপেপছ?’ বলল আলী আল-হামাদী। 
‘হ্াাঁ, এরাই টকডন্যাোর। আমরা ওপদর সপন্দপহর আওোে এপেও টকছু 

করপে োটরটে। হেপো আল্লাহর এিাই ইিা। আল্লাহর েটরকল্পো হপে োপর 
এমেিাই কয, ‘শুধু এক টবজ্ঞােী েে, টকডন্যােড হওো বা হাটরপে যাওো টবজ্ঞােী 
ও টবপশষজ্ঞপদর বযাোপরই আমরা টচন্তা কটর।’ আহমদ মুসা। 
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‘বুঝলাম ো স্যার। আরও টক টকডন্যােড হপেপছ?’ ট জ্ঞাসা আলী আল-
হামাদীর। োর কচাপে-মপুে টবিে। 

‘হ্াাঁ, টম. আল-হামাদী। এ েযেন্ত অপেক টবজ্ঞােী ও টবপশষজ্ঞ হাটরপে 
কেপছ। টবটিন্ন অনুপল্লেপযােয টেে  টহসাপব কসগুপলা কবর হপেপছ। ককাে ককােিা 
প্রচারও কেপেপছ। টকন্তু এ টেপে আন্ত োটেক টমটডো ককাে দহ-ধ্চ কপরটে।’ বলল 
আলী আল-হামাদী। 

‘োজ্জপবর বযাোর! এ টেপে দহ দচ হেটে ককে? এসব টেপে কো দহ দচ 
হবারই কো! োশ্চােয টমটডো মােবাটধকার’ ও সন্ত্রাপসর টবরুপদ্ধ যুদ্ধ টেপে কো 
োেল!’ বলল আলী আল-হামাদী। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সব কারপণ্র কো আটম  াটে ো। েপব বড় 
একিা কারণ্ এই হপে োপর টকডন্যােড বা হাটরপে যাওো প্রাে সবাই 
মুসলমাে।’ 

‘হ্াাঁ, সাংঘাটেক কো! এই সাংঘাটেকিাই সেয আল-হামাদী।’ আহমদ 
মুসা বলল। 

েিপর কো বলল ো আল-হামাদী। বলপে োরল ো। োর টবফটরে দুই 
কচাে টেস্পলকভাপব োটকপে আপছ আহমদ মুসার টদপক। 

আহমদ মুসাই কো বলল আবার োর হাে ঘটড়র টদপক একবার 
োটকপে, ‘রাে ২িার কবটশ কবপ  কেপছ টম. আল-হামাদী। চলুে, ঘুমাপে হপব। 
এে িাকা টদপে এোিেপমঠি কেো হপলা, বযবহার কো করপে হপব!’ 

েেেও আলী আল-হামাদী টবিেভরা কচাে টেপে োটকপে আপছ আহমদ 
মুসার টদপক। আহমদ মুসার কো কশষ হপেই কস বলল, ‘স্যার, োহপল কসৌটদ 
টবজ্ঞােীপকই শুধু েদ্ধার েে, সকলপক সন্ধাে করা, েদ্ধার করাই আেোর টমশে?’ 

েম্ভীর হপলা আহমদ মুসা। বলল, ‘হ্াাঁ, টম. আলী আল-হামাদী আমার 
ইিা এিাই, যটদ আল্লাহ মিুর কপরে।’ 

‘আপরকিা কো স্যার, আটম আেোপক কসৌটদ ককাে শীষে কোপেন্দা বা 
কেৃেেক্ষ্ মপে কপরটছলাম। টকন্তু কদেটছ, আেোর কা , কোবােো, আচরণ্ সব 
টকছুই আমাপদর ন্যাে কেশাদার কোপেন্দার মে েে। আেোর কা , েৎেরো, 
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আচরণ্, কোবােোে অিরুাে প্রাণ্ আপছ, সীমাহীে আপবে আপছ, েভীর টিরো 
আপছ। এমেিা আটম কাপরা মপধয ককাোও কদটেটে। আটম বড় বড় মাটকেে ও বৃটিশ 
কোপেন্দাপদর সাপে কা  কপরটছ।’ বলল আলী আল-হামাদী েম্ভীর কপঠে। 

আহমদ মুসার মুপে শান্ত একিা হাটস িপুি েেল। হাে রােল আলী আল-
হামাদীর কাাঁপধ। বলল, ‘আেটে আমাপক ভাইপের কচপেও কবটশ ভালপবপস 
কিপলপছে। ধন্যবাদ আল-হামাদী।’ 

একিু োমল আহমদ মুসা। সংপে সংপেই আবার বপল েেল, ‘একিা 
 রুটর টবষে আপছ টম. আল-হামাদী। বাহরাইপে ভাল ভূপোলটবদ টেশ্চে আপছে। 
আটম কস রকম এক পের সাপে কদো করপে চাই।’ 

‘টেশ্চে আপছ। প্রপো েিা টক ধরপের,  ােপে োটর স্যার?’ বলল আলী 
আল-হামাদী। 

‘অবশ্যই। আটম দুটেোর ‘অযািল দ্বীেগুপলা সম্পপকে  ােপে চাই। 
আমার সামপে এেে দু’টি লু বা িাপেেিিল। এক, োটহটে দ্বীে, দুই, অযািল দ্বীে। 
আমার এেে  াো দরকার, দু’টি টক এক  ােোে, এক কলাপকশপে হপে োপর? 
ো দুই  ােোে। োটহটে দ্বীে আটম  াটে। এেে ‘অযািল’ দ্বীেগুপলার অবিাে, 
অবিা সম্পপকে আমার  াো দরকার।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘টেক আপছ স্যার, আটম সকাপলই এর বযবিা করব।’ বলল আলী আল-
হামাদী। 

‘ধন্যবাদ টম. আল-হামাদী।’ 
েপে দাাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, ‘চলুে, এবার শেেঘরগুপলার টদপক। 

কশাবার মে অবিা আপছ টকো কদটে।’ 
আলী আল-হামাদীও েপে দাাঁটড়পেপছ। বলল, ‘চলুে স্যার।’ কশাবার 

ঘপরর টদপক চপল কেল দু’ পে। 
 
 
 
সকাল সাপড় ৮িা। 
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োস্তার কিটবপল আপেই এপস বপসটছল আহমদ মুসা। 
সকাপলর েবপরর কাে গুপলা এপস কেপছ। োর েের ে র বুলাটিল 

আহমদ মুসা। 
আলী আল-হামাদী এল। 
আহমদ মুসার মুপোমুটে োস্তার কচোপর বপস বলল, ‘স্যার, একিু কদরী 

হপে কেল। ভূপোলটবপদর টবষেিাও টেক কপর এলাম স্যার। স্যার, আপরকিা 
কো, আমাপদর মহামান্য সুলোপের টেরােিা েেপদিা টপ্রন্স োটলদ ইবপে 
সালমাে-আল-োটলিা আেোর সাপে কদো করপে চাে।’ 

‘েটে আমার বযাোরিা  ােপলে টক কপর?’ আহমদ মুসার ট জ্ঞাসা। 
‘স্যার, কসৌটদ টেরােিা প্রধাে আল-সেদ কো োপকই কিটলপিাে কপর 

আেোর কো বপলপছে। েটে েুব গুণ্ী মানুষ স্যার। েটে বৃপিপের স্যাঠডহািেস 
ছাড়াও মাটকেে যুিরাে কেপক েচ্চের সামটরক ও টেরােিা টবষেক প্রটশক্ষ্ণ্ 
টেপেপছে। টকন্তু এই সাপে অেযান্ত টবদযানুরােী। বাহরাইপে আ  কয টবশাল সমৃদ্ধ 
লাইপব্ররী কেিওোকে েপড় েপেপছ, কসিা োরই অবদাে। বাহরাইে 
টবশ্বটবদযালপের লাইপব্ররী দুটেোর কশ্রষ্ঠ লাইপব্ররীর মপধয একটি। কদপশর বড় বড় 
টশল্পেটের সাপেও োর েভীর সম্পকে। আমাপদর টেরােিা প্রধাে এক ে ভাল 
ভূপোলটবপদর বযাোপর োাঁপকই অনুপরাধ কপরটছপলে। সংপে সংপেই টেটে 
কযাোপযাে কপর একিা এযােপেঠিপমঠি টেক কপর কিপলপছে। স্যার, আ  দশিাে 
আেটে োর সাপে চা োপবে এবং সাপড় ১১ িাে বাহরাইে টবশ্বটবদযালপের 
ভূপোল টবভাপের সমুদ্র ও দ্বীে টবপশষজ্ঞ ড. সাপলহ আবদুল্লাহর সাপে আেোর 
সাক্ষ্াে। স্যটর, আেোর অনুমটে ো টেপেই টকন্তু আটম সব টেক কপর কিপলটছ।’ 

‘অনুমটের ককে প্রপো ে। আটম কো আেোপক দাটেত্ব টদপেটছ। অপেক 
ধন্যবাদ আেোপক। অসম্ভব দ্রুে আেটে সব টেক কপর কিপলপছে। আটম টপ্রন্স 
োটলপদর সাক্ষ্াে কেপল েুবই েুটশ হপবা।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ধন্যবাদ স্যার। আসুে স্যার, আমরা োস্তা কেপে কেই।’ বলল আল-
মাহাদী। 

োস্তা সারল দু’ পে। 
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কহাপিপলর রুম-সাটভেস টবভাে কেপকই এ োস্তা এপসপছ। এোিেপমপঠি 
যারা টেপ রা রান্না-বান্নার ঝাপমলাে যাে ো, োপদর োবার কহাপিপলর রুম সাটভেস 
কেপকই সরবারাহ করা হে। 

সকাল দশিার মপধয আহমদ মুসারা টপ্রন্স োটলদ ইবপে সালমাে আল-
োটলিার অটিপস কেৌছপলে।  

টপ্রপন্সর প্রাইপভি কসপক্রিাটর োটড় বারান্দাে দাাঁটড়পে অপেক্ষ্া করটছল 
আহমদ মুসার। 

আহমদ মুসাপদর োটড় কসোপে কেৌাঁছপেই টেএস টেপ  এপস োটড়র 
দর া েুপল স্বােে  াোল আহমদ মুসাপক। বলল, ‘এটক্সপলটন্স আেোর  পন্য 
অপেক্ষ্া করপছে।’ 

আহমদ মুসা োটড় কেপক োমল। 
আলী আল-হামাদী আপেই কেপমটছল। বলল কস আহমদ মুসাপক, ‘স্যার, 

আটম অপেক্ষ্া করটছ। আেটে আসুে।’ 
‘ধন্যবাদ টম. আল-হামাদী।’ 
বপল আহমদ মুসা চলপে শুরু করল। 
েে কদটেপে টেপে চলল টপ্রন্স োপলদ ইবপে সালমাে আল-োটলিার 

টে.এস। 
সুলোপের কসপক্রিাটরপেপির চার েলার একিা সুযপি বপসে সুলোপের 

টেরােিা েেপদিা টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 
সুলোপের টেরােিা েেপদিা টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা সুলোপের 

েপক্ষ্ প্রটেরক্ষ্া মন্ত্রণ্ালে, প্রটেরক্ষ্া বাটহেী, েুটলশ ও কোপেন্দা টবভাপের 
েদারটক কপরে। 

চার েলাে কেৌাঁপছ টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিার টে.এস আহমদ মুসাপক 
টভআইটে কেিরুপম বটসপে ইঠিারকপম বসপক েবর টদল। 

েবর  াোবার েরেরই দর া কেপল কেিরুপম প্রপবশ করল সুলোপের 
টেরােিা েেপদিা টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 
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সালাম টদপে আহমদ মুসাপক  টড়পে ধরল কস। সাপে টেপে ঢুপক কেল 
অটিস কপক্ষ্। 

অটিস কপক্ষ্র সাপেই োর োপসোোল কেিরুম। কসোপেই কস বসল 
টেপে আহমদ মুসাপক টেপে। 

আহমদ মুসাপক বটসপে টেপ  বপসই টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা বলল, 
‘মহাে ভাই কসৌটদ আরপবর টেরােিা প্রধাে আল-সেদ আেোর এে প্রশংসা 
কপরপছে কয, আটম আেোর সাপে সাক্ষ্াে ো কপর োকপে োরলাম ো। টকন্তু 
আেোর োমই আমার  াো হেটে। আমার মহাে ভাই আল-সেদও বপলেটে। 
টেটে বপলপছে, োাঁর োম োাঁপকই ট জ্ঞাসা করপবে। টবষেিা আমার টকেটরটসটি 
বাটড়পে টদপেপছ। এেে এই ‘োম’ টদপেই আমরা আমাপদর কো শুরু করপে 
োটর। আর একিা কো বটল, ড. সাপলহ আবদুল্লাহ যার সাপে আেোর সাপড় ১১ 
িাে কদো করার কো, টেটে একিা  রুটর প্রপো পে আমার কসপক্রিাটরপেপি 
এপসপছে। আেটে চাইপল োাঁপক এোপে ডাকা কযপে োপর।’ 

‘আল-হামদুটলল্লাহ! এপে আমারই কবটশ সুটবধা হপব। োর ওোপে 
যাওো কেপক কবাঁপচ যা। োছাড়া কয আপলাচো োর সাপে করপে চাই, কসিা 
আেোর েেটিটেপে আপরা ভাপলা হপব এটক্সপলটন্স।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ধন্যবাদ’ বপল টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা ইঠিারকপম টে.এস.-পক 
টেপদেশ টদল, ‘েুটম টেপে ড. সাপলহ আবদুল্লাহপক টেপে এস।’ ইঠিারকম কেপক 
টিপর টপ্রন্স োপলদ আহমদ মুসার টদপক োকাপেই আহমদ মুসা বলল, 
‘এটক্সপলটন্স োো কারপণ্ টকছ ুটকছু কক্ষ্পি আমার োমিা কোেে রাো হে। কসিা 
আেোর কক্ষ্পি েে। এটক্সপলটন্স! আল-সেদ আমার োম টেপে একিা রহস্য সৃটি 
কপর করপেপছে মাি! আহমদ মুসা। েুবই কছাি োম।’ 

োম শুপেই ভ্রু কুটিে হপলা বাহরাইপের টেরােিা েেপদিা টপ্রন্স আল-
োটলিার। োর টবিে ও ককৌেুহল টমটশ্রে টির দৃটি আহমদ মুসার েের টেবদ্ধ। 

‘আেটে টক কসই টলপ ঠড আহমদ মুসা, টযটে েরুণ্পদর স্বপ্ন োেক আর 
প্রবীণ্পদর েবে?’ আহমদ মুসার মুপের েের কচাাঁে ঐভাপব টির করপেই প্রশ্ন করল 
টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 
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আহমদ মুসার মুে েে মে হপলা। বলল, ‘এটক্সপলটন্স আটম সাধারণ্ 
মানুষ। আটম মানুপষর কাপ  লাোর কচিা কটর মাি।’ েরম ও টবেীে কঠেস্বর 
আহমদ মুসার। 

আসে কেপক েপে টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। এপোপলা আহমদ মুসার 
টদপক। 

েপে দাাঁড়াল আহমদ মুসাও। 
টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা  টড়পে ধরল আহমদ মুসাপক। বলল, ‘ককাঁপচা 

েুাঁড়পে টেপে সাে কবর’ হবার প্রবাদ, টকন্তু কসাোর এক িুকরা েুাঁ পে টেপে অমূলয 
হীরকেঠড োবার ককাে প্রবাদ কেই। টকন্তু আটম কল্পোেীেভাপব এক অমূলয 
টহরকেঠড কেপে কেলাম। আমার েবে, আমাপদর েবে আেটে। আেোপক স্বােে: 
কোশ আমপদদ আেোপক।’ আপবপে কঠে টভপ  েপেটছল টপ্রন্স োপলদ আল-
োটলিার। টেপ র আসপে টিপর কেল টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 

েপকি কেপক রুমাল কবর কপর কচাে ভাপলা কপর মুপছ টেপে বলল, ‘সটেয 
হোৎ অমূলয টহরকেঠড কেপল কেদেকহীপের কয দশা হে, কস রকমিাই আমার 
অবিা। েেবার হপজ্জ টেপে টেপে মটদোে ঘুপর কবড়াবার সমে েুটলশ োহারাে 
োকা একিা বাটড় কদটেপে ভাই আল-সেদ আমাপক বপলটছপলে কসোপে আেটে 
োপকে। টকন্তু েেে আেটে িাটকেপে টছপলে। টকন্তু েেে আেটে িাটকেপে টছপলে। 
কদো করার কসৌভােয হেটে। োরের কপেকবার কচষ্ঠা কপরটছ। টকন্তু আেোপক 
বাটড়পে োওো যােটে। আমাপদর মহামান্য সুলোেও আেোর সম্পপকে  াপেে। 
টেটে একবার আমাপক বাহরাইপে আেোপক আমন্ত্রপণ্র কো বপলটছপলে। টকন্তু 
প্রেমে আেোপক ো োওো, টদ্বেীেে আনুষ্ঠাটেক আমন্ত্রণ্ কপর আোর মপধয 
েভে েপক্ষ্র োো সুটবধা-অসুটবধার টবপবচো কপর এই কক্ষ্পি অগ্রসর হওো 
যােটে। কসই আেোপক আ  হোৎ এভাপব কচাপের সামপে হাট র কদেটছ। এিা 
এক পের আপবেপক বাাঁধভাো কপর কদবার মেই। আল-হামদুটলল্লাহ।’  

‘ধন্যবাদ এটক্সপলটন্স। আটম দুলেভ মানুষ েই। ডাক কেপল আটম কসোপে 
যাই। েপব শুধু শুধু কবড়াবার সমে আমার কম হে। এই কদেুে, আমাপক েুাঁপ  
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োেটে। টকন্তু আ  টবো ডাপক আেোর কদারপোড়াে হাট র।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘যেে আেোপক কেপেটছ। েেে আমার অনুপরাধ মহামান্য সুলোপের 
সাপে আেোর কদো করপে হপব’ বলল টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 

‘এটক্সপলটন্স সমে হপল কদো করপে োরপল আটমও েুব েুটশ হপবা।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘ধন্যবাদ।’ বপল একিু োমল, একিু ভাবল টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 
কসািাে একিু কহলাে টদল কস। বলল, ‘অপেক প্রশ্ন করপে ইিা করপছ টম. 
আহমদ মুসা আেোপক। আেোর সব কা ই  ীবে-মৃেযুর মাঝোপে দাাঁটড়পে। 
টবষেটি টবরাি েপদ্বে-েপি োর। অবযবহে ভাপব এই েপদ্বে-েপি ো টেপে 
চলার অিরুন্ত শটি আেটে ককাো কেপক োে? লাটন্ত, অবসন্নোর অপেক টকছুই 
কো সামপে আসার কো।’ 

‘েৃটেবীিাই কো োো রকম লড়াইপের কক্ষ্ি। প্রপেযক মানুষই োর 
 ীবে েটরচালোে োো রকম লড়াইপে বযস্ত। এই লড়াইপের মাধযপম মানুপষর 
 ীবপে শাটন্ত ও সািলয আপস। আমার লড়াইিাও মানুপষর শাটন্ত ও সুটবচাপরর 
েপক্ষ্। আমার টবশ্বাস আমার শটির েৎস।’ আল্লাহ রাবু্বল আলাটমে বপলপছে, 
‘টেটে  ীবে ও মৃেযু সৃটি কপরপছে এিা কদোর  পন্য কয মানুষ ভাল কা  
করপছ।’ এই টে টেপদেশই আমার দাটেত্ব োলপের শটি। ভাল কা  করার 
আপরকিা টদক হপলা, মন্দ েটরেযাে করা এবং মন্দ কাপ র প্রটেকার কপর 
ভাপলার প্রটেষ্ঠা করা। ম লুম কাপরা ডাক কেপল এই কাপ  সাহাযয কটর।’ বলল 
আা্হমদ মুসা। 

‘এই কা  অেযান্ত কটেে। এই প্রসংপে একিা প্রশ্ন, ভাপলার প্রটেষ্ঠা মন্দ 
েপে হে টক ো? আটম বলপে চাটি, মন্দ েপে সন্ত্রাপসর টবরুপদ্ধ আপরক সন্ত্রাস 
সৃটি করা, মপন্দর টবরুপদ্ধ প্রটেপশাধ  টহসাপব অেরাধী টেেরাধ টেবেপশপষ হেযা-
হামলাে টশকার বাোপো চপল টকো?’  টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা বলল। 

‘ো, ো করা যাে ো। মন্দ দুর কপর ভাপলা’র প্রটেষ্ঠা করার মপডল হপলে 
আল্লাহর রসুল স.।আল্লাহর রসুল স.-এর কোিা  ীবপে ভাপলা’র সাপে মন্দ েে 
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অনুসরপণ্র এবং টেপদোষ-টেরেরাটধপদর েের হামলা ও হেযা-টেযোেপের ককাে 
দৃিান্ত কেই। এমেটক শত্রুর টবরুপদ্ধ কঘাটষে যুপদ্ধর কক্ষ্পিও শত্রুেক্ষ্ বা শত্রু 
কদপশর োরী, টশশু, বৃদ্ধ এবং যারা অস্ত্র হাপে েুপল কেেটে োপদর টেরােিা কদবার 
কঘাষো করা হপেপছ। শত্রুেপক্ষ্র কলাকপদর কক্ষ্পিই যেে এই বযবিা, েেে যারা 
শত্রু েে বা টবপঘাটষে শত্রু েে, োপদর টেপদোষ-টেরেরাধপদর েের হামলা-
হেযা-টেযোেপের কো ককাে প্রশ্নই ওপে ো!’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ধন্যবাদ টম. আহমদ মুসা অন্য এক প্রসংে। টবষেিা অপেকিা 
বযাটিেে ধরপের। আেোর  ীবপে অসংেয ঘেো আপছ। অসংেয মানুপষর 
সংস্পপশে আেটে এপসপছে। এসপবর মপধয ককাে ঘিো, ককাে বযটি আেোর 
 ীবপে দাে ককপিপছ সবপচপে কবটশ?’ বলল টপ্রন্স োপলদ। 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এটক্সপলটন্স, আটম আেোর এই দুই প্রপশ্নর 
 বাব টদপে োরপবা ো। আটম অেীপের টদপক টিপর োকাই ো। কাপরা সাপে 
কাপরা, ককাে ঘিোর সাপে ককাে ঘিোর েুলোও আটম কটর ো। আমার দৃটি শুধুই 
সামপে, সামপে ওপোপে চাই আটম।’ 

‘ধন্যবাদ টম. আহমদ মুসা, আেোর এমে  বাবই স্বাভাটবক। আিা টম. 
আহমদ….।’ 

টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিার কোর মাঝোপেই োর ইঠিারকম কবপ  
েেল। 

কো বন্ধ কপর টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা ইঠিারকপমর স্পীকার অে 
কপর টেল। 

সালাম টদপে ওোর কেপক োর টে.এস. বলল, ‘এটক্সপলটন্স, ড. সাপলহ 
আবদুল্লাহ এপসপছে।’ 

‘টেপে এস োাঁপক।’ বপল ইঠিারকম করপে টদল টপ্রন্স োপলদ আল-
োটলিা। কপেক মূহুেে। 

টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিার টে.এস. ড. সাপলহ আবদুল্লাহপক টেপে 
প্রপবশ করল। 
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টপ্রন্স আবদুল্লাহ আল-োটলিা আহমদ ও আহমদ মুসা দু’ পেই েপে 
এটেপে টেপে োপক স্বােে  াোল। 

‘টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা আহমদ মুসার সাপে ড. সাপলহ 
আবদুল্লাহপক েটরচে কটরপে টদপে বলল, ‘ইটে আমাপদর সম্মাটেে অটেটে। 
কসৌটদ আরব কেপক এপসপছে। একিা টবষপে টেটে আেোর সাপে আপলাচো 
করপে চাে, কয টবষপে আেটে টবপশষজ্ঞ।’ সরাই বসল। 

‘আটম শুপেটছ, দ্বীে সংক্রান্ত টকছু টবষে টেপে আপলাচো করপে চাে। 
টকন্তু এ টবষপে কসৌটদ আরপবর কপেকটি টবশ্বটবদযালপে কো বড় টবশষজ্ঞ আপছে!’ 
বলল ড. সাপলহ আবদুল্লাহ। 

‘স্যার, আমার  রুটর প্রপো ে।’ কসৌটদ আরপব টেপে োাঁপদর কাপছ 
 াোর মে সমে আমার হাপে কেই। এ পন্যই স্যার আেোপক কি কদো।’ 
আহমদ মুসা বলল টবেীে কপঠে। 

‘বুপঝটছ ইেংমযাে! কো মযািার। আমার কোে আেোর যটদ ককাে 
সাহাযয হে, োহপল আটমই কবটশ েুটশ হপবা।’ বলল ড. সাপলহ আবদুল্লাহ। 

এই সমে টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিার টে.এস এপস োাঁপক  াোল, 
‘এটক্সপলটন্স, কিটবপল োস্তা কদো হপেপছ।’ 

সংপে সংপেই টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা েপে দাাঁড়াল। বলল, ‘চলুে, চা 
কেপে আটস। োরের আমরা কো বলব। কসিাই ভাপলা হপব। এই সাপে আটম 
আেোপদর  াোটি, লাি ো কেপে আেোপদর কযপে কদব ো।’ 

সবাই েপে দাাঁড়াল।বলল ড. সাপলহ আবদুা্ল্লাহ, ‘আমরা আর টক করব, 
কহাস্ট্ যটদ আিকাে, োহপল কেস্ট্রা যাপবে টক কপর? কেপস্ট্র  পন্য যটদ 
ক্ষ্টেকর ো হে, োহপল কহাপস্ট্র কো রাোই টেেম।’ 

‘ধন্যবাদ, ড. সাপলহ আবদুল্লাহ।’ 
বপল োপশর কপক্ষ্র টদপক হাাঁিপে শুরু করল টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 
সবাই োর সাপে চলল োপশর ঘপর োস্তার কিটবপল।  
োস্তা কশপষ সবাই টিপর এল বসার ঘপর। 
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ড. সাপলহ আবদুল্লাহ োর আসপে বপসই বলল, ‘হ্াাঁ টম. ইোংমযাে, 
আেোর োম টকন্তু  াো হেটে।’ 

আহমদ মুসা একবার কচাে েুপল টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিার টদপক 
চাইল। োরের বলল, ‘স্যার, আেোর োপমর কাছাকাটছ। আলী আবদুল্লাহ।’ 

টেপ র োমটি োপক বলপে োরল ো আহমদ মুসা। কারণ্ কয টবষে 
টেপে কো হপি কস টবষপের সাপে আহমদ মুসার োম যুি হপল এবং ককােভাপব 
ো শত্রুেপক্ষ্র কাপে কেপল শত্রুরা অপেক টবষেই আাঁচ করপে োরপব। আর 
বাহরাইে টবপশ্বর গুরুত্বেূণ্ে সব কোপেন্দা সংিার  ন্য একিা কলাভেীে িাে। 
সুেরাং সেকেোর প্রপো ে মপে কপরপছ আহমদ মুসা। 

‘হ্াাঁ, টম. আলী আবদুল্লাহ। বলুে, আেটে ককাে টবষে টেপে আপলাচো 
করপে চাে।’ বলল ড. সাপলহ আবদুল্লাহ। 

‘স্যার, আটম দুটেোর ‘অযািল দ্বীে’ সম্পপকে  ােপে চাই। দ্বীেগুপলার 
অবিাে, দ্বীেগুপলার প্রকৃটে, এ সপবর বযবহার টক রকম ইেযাটদ।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘হ্াাঁ, ইোংমযাে। টবষেিা আমার সাবপ পের মপধয। টকন্তু মুেি কেিুকু 
বলপে োরপবা, কসিা আেোর কাপ  আসপব টক ো বলপে োটর ো।’ 

একিু োমল ড. সাপলহ আবদুল্লাহ। 
শুরু করল ের মুহুপেেই, ‘অযািল দ্বীে’ আল্লাহর এক টবিেকর সৃটি 

সাের বপক্ষ্! সােপরর গ্রীষ্মমঠডলীে অিপল সাধারণ্ে ককারাল রীি কেপক অযািল 
দ্বীপের সৃটি হে। সমুপদ্র আপগ্নেটেটরর অগ্নৎুোে িপল েটলে লাভা কেপকও 
অযািল দ্বীে দেরী হপে োপর। 

অযািল সাের বপক্ষ্র এমে দ্বীে যার চারটদক সাের সারপিপসর েের 
ক পে ওো মাটির সীমান্ত টদপে কঘরা। এই কঘপরর মপধয োপক োটে। এই োটের 
েভীরো কম। টবটভন্ন অযািপল েভীরো টবটভন্ন রকম হপে োপক। আবার 
অযািপলর চারটদপকর সাকেটলং বা কঘরিা আংটশকও হপে োপর। এক বা একাটধক 
 ােোে কঘপর কছদ োকাে অযািপলর কভেরিা সােপরর সাপে েেুি োকপে 
োপর। 
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এই অযািল ধরপের দ্বীেগুপলা কদো যাে েৃটেবীর গ্রীষ্মমঠডলীে ও আধ-
গ্রীষ্মমঠডলীে অিপল। অক্ষ্পরোর ২৮ টডটগ্র ২৪ ইটি েিপর ও ২৯ টডটগ্র ৫৮ 
ইটি দটক্ষ্পণ্ ককাে অযািল দ্বীে কেই। আিলাটঠিক মহাসােপর ককাে অযািল দ্বীে 
কেই, কছাট্ট একিা বযাটেক্রম ছাড়া। টেকারাগুোর সামপের সােপর মাি আিটি 
অযািল দ্বীে রপেপছ। সব অযািল দ্বীে ভারে ও প্রশান্ত মহাসােপর। ভারে 
মহাসােপরর অযািল দ্বীেগুপলা মালদ্বীে, লাক্ষ্াদ্বীে ও সাপো  দ্বীেেুপির মপধয 
সীমাবদ্ধ। এর মপধয মালদ্বীপের অযািল দ্বীেগুপলাই েপল্লেপযােয। দুটেোর 
সবপচপে েপল্লেপযােয ২৬টি অযািল দ্বীপের মপধয ৫টি মালদ্বীপে। মালদ্বীপের 
একটি অযািল দ্বীপের মপধয ২৫৫টি ক্ষ্ুদ্র দ্বীে আপছ। এই দবটশপি এিাই েৃটেবীর 
বৃহিম দ্বীে। ২৬টি অযািল দ্বীে রপেপছ ভারে মহাসােপর। প্রশান্ত মহাসাের হপলা 
অযািল দ্বীপের সাম্রা য। প্রশান্ত মহাসােপরর কোোমেু দ্বীেেুি, কযাপরটলে 
দ্বীেেুি, মাশাল দ্বীেেুি, ককারাল সী দ্বীেেুপি অযািল দ্বীপের অবিাে সবপচপে 
কবটশ। প্রশান্ত মহাসােপর অযািলগুপলার সংেযা, দবটচিয ও সাই  সব টদক টদপেই 
শীপষে।’ োমল ড. সাপলহ আবদুল্লাহ। 

‘ধন্যবাদ স্যার। অযািল দ্বীেসমূপহর সুন্দর একিা ধারণ্া েুপল ধপরপছে 
আেটে। স্যার, োটহটে দ্বীপের আপশোপশ অযািল দ্বীে আপছ টকো কস সম্পপকে 
টকছু বলুে।’ 

‘দু’টি দ্বীে টেপে োটহটে। কোিা োটহটেই ভলকাটেক দ্বীে। এর োপশ 
ককাে অযািল দ্বীে কেই। টকন্তু োটহটে কেপক েীল সমুদ্র ধপর টকছু দুর এপোপলই 
েটলপেশীে দ্বীে সাম্রাপ যর েূবে বাহুপে কেৌাঁপছ যাওো যাপব। এিাই কোোমেু 
দ্বীেেুি। এই কোোমেু দ্বীেেুপির অটধকাংশ বা কোিা দটক্ষ্ণ্াংশ অপেক অযািল 
দ্বীে টেপে েটেে। কমাি ৭টি দ্বীে, এর মপধয ৭৩টিই অযািল দ্বীে। টেেটি দ্বীে 
ককারাল। শুধু দ্বীেেুপির েটশ্চমাংপশ োটহটের টদপক একিা মাি দ্বীে প্রকৃে 
অযািল দ্বীে।’ বলল ড. সাপলহ আবদুল্লাহ। 

‘স্যার, এই অযািল দ্বীেগুপলার ককােটিপে বড় িােো েপড় কোলা সম্ভব 
টকে, কযোপে বহু মানুপষর োকার ও কা  করার  ন্য েেযুি?’ ট জ্ঞাসা আহমদ 
মুসার। 
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‘িােোর  পন্য লযাঠড দরকার হে, টকন্তু অযািল দ্বীেগুপলাপে লযাপঠডর 
অভাবই সবপচপে কবটশ। ২০০০ মাইল টবস্তৃে কোিা েুোমেু দ্বীেেুপি লযাপঠডর 
েটরমাণ্ ৮৮৫ বেে টকপলাটমিার মাি। আর এই দ্বীেেুপির দটক্ষ্ণ্াংপশর ৭৮টি 
দ্বীপের মপধয ৭৩টিই অযািল। এই ৭৮ টি দ্বীপের কমাি কলাক সংেযাই হপলা মাি 
এক হা ার ছ’কশা’র মে। মাি কপেকটি দ্বীপে  েবসটে আপছ। অন্য গুপলা 
োটল। অন্তে এই দ্বীেেুপির এই সব অযািপল বড় ককাে িােো টেমোণ্ সম্ভব 
েে।’ বলল ড. সাপলহ আবদুল্লাহ। 

‘অযািল দ্বীপে লযাঠড ছাড়া অন্য ককােভাপব বড় িােো টেমোণ্ সম্ভব 
টকো?’ আহমদ মুসা বলল। 

সংপে সংপেই েির টদল ো ড. সাপলহ আবদুল্লাহ। কসািাে কহলাে টদপে 
বসল। ভাবল একিু। োরের বলল, ‘োর মাপে কোেে িােোর কো বলপছে। 
অযািপলর কলগুে-পোপরর টেপচ অেবা অযািপলর ককারাল কদোপলর কভেপর ককাে 
বড় রকপমর িােো টেমোণ্ সম্ভব টকো এই কো?’ আটম এর ককাে সম্ভবো কদটে 
ো। আটম কমটরে সাইেটিস্ট্ টকংবা কমটরে ইটিটেোর েই, এক ে ভূপোলটবদ 
মাি। কমটরে সাইেটিস্ট্রাই এ বযাোপর সটেক কো বলপে োপর। 

‘ধন্যবাদ স্যার। আপরকটি ট জ্ঞাসা, কোোমেুর অযািল দ্বীেগুপলার 
মপধয টে েেো ও কোেেীেোর টদক কেপক অগ্রেণ্য ককােিা হপে োপর?’ বলল 
আহমদ মুসা। 

ড.সাপলহ আবদুল্লাহ োকাল আহমদ মুসার টদপক। োমল একি।ুবলল, 
‘আেটে বলপে চাপিে, ককাে অযািল দ্বীপে বড় ককাে কোেে কা  ককে কোেপে 
কপর কযপে োপর টকো, এইপো?’ 

আহমদ মুসাও হাসল। বলল, ‘টবষেিা ও রকমই স্যার।’ 
‘কোোমেু দ্বীেেুপির অযািল দ্বীেগুপলা সম্পপকে বলটছ। আপেই বপলটছ, 

এোেকার মাি কপেকিা অযািপল েুব সামান্য কলাক বসটে আপছ। অন্য সবই 
 েবসটেহীে টেরব, টেঝুম দ্বীে। টদপের কবলা অল্প টকছু মাছ ধরার কা  চপল। 
আর দ্বীেেুপির মধযািপলর িাকারাো, োহাটেো, মেুেুংেী, েিারািপলর 
রাপবটহো, েেুকা, িপোপিা, িােুটহভা, টহভাওো, েকুটহভা এবং ওোেু, 
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বাংটেপরাো ও মািটেোর মে টকছু দ্বীে ও অযািপল েযেিকপদর আটবভোব ঘপি 
টদপের কবল। মধয ও দটক্ষ্োিপলর অন্য সব অযিল দ্বীে টদপের কবলাপেও টেরব-
টেঝুম োপক। আর রাপের কবলা দ্বীেেুপির কপেকিা দ্বীে ও অযািপল বাটে 
জ্বলপলও কোিা দ্বীেেুপির এ অযািলসমূহ োপক  মাি অন্ধকাপর ঢাকা, টেরব-
টে:শে এক মৃেযুেুরী কযে! এমে েটরপবশ কো কোেে কাপ ই  পন্যই েেযুি! 
টকন্তু আমার কো মানুষপক কা  করার  পন্য োপের েলাে মাটি চাই, এস মাটি 
কো অযািলগুপলাপে কেই।’ 

আহমদ মুসার মুে েজ্জল হপে েপেটছল। টকছু প্রপশ্নর কস্পপসটিক  বাব 
ো কেপলও কোোমুে দ্বীেেুপির অযািল রা য সম্পপকে একিা সম্পূণ্ে ধারণ্া কস 
কেপে কেপছ। মূল কয কোিা কস  ােপে চাে, োটহটে দ্বীপে বা এই অিপলর 
অযািল দ্বীপে ো আপছ টকো, কসিা  াো োর হপে কেপছ। এেে োে টেটশ্চে মপে 
হপি, োটহটে বা অযািল দ্বীেগুপলার ককাোও শেোেরা আড্ডা কেপড়পছ। 

আহমদ মুসা বলল, ‘ধন্যবাদ স্যার। আটম যা  ােপে কচপেটছ, আল-
হামদুটলল্লাহ োর কচপে কবটশ  ােপে কেপরটছ। অপেক ধন্যবাদ স্যার, 
আেোপক।’ 

‘ধন্যবাদ ইোংমযাে। টকন্তু এ সব কো ককে  ােপে চাে ো। আেটে টক 
করপবে এসব টদপে? ককাে কেশাে আেটে  টড়ে আপছে টম. আবদুল্লাহ?’ বলল 
ড. সাপলহ আবদুল্লাহ। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘স্যার, হাপেম োেীর মে রহপস্যর সন্ধাে 
আমার কেশা-পেশা দু’কিাই। কযমে অযািল রাপ য যাবার সুপযাে টেপে োটর।’ 

‘চমৎকার!  ীবেপক েেপভাে করার এক েৎকৃি েে। আল্লাহর টবটচি 
সৃটি মানুষ কদেুক, টচন্তা করুক এবং আল্লাহর কসালোটেোে মানুষ েেলটদ্ধ 
করুক, এিা আল্লাহ চাে। আর একিা ট জ্ঞাসা স্যার, আযিপলর ককারাল কদোপল 
বা েেপর কলগুপের কোপরর টেপচ ককাে িােো দেটর করা যাে টকো, এ টবষপে 
আমার মেিা বপলটছ। টকন্তু ককারাল রীেগুপলা আল্লাহর অেূবে সৃটি! অযািপলর 
কদোল ককাোও টেলার আকাপরও েেপে োপর। আবার ককাোও অযািপলর 
চারটদপকর কদোপলর কভেরিা িাাঁকাও োকপে োপর। ককাোও ককাোও আবার 
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অযািপলর কলপভপলর কয কোর  োপেও িািল োকপে োপর, কহাল োকপে োপর, 
ককাে ককাে কক্ষ্পি ো আংটশক হপে োপর। এ সব দবটচিাপক কমটরে সাইন্স এঠড 
ইটিটেোটরং োোভাপব বযবহার করপেও োপর।’  

‘ধন্যবাদ স্যার। অযািল সম্পপকে এগুপলা েুবই মূলযবাে েেয।আমার 
ট জ্ঞাসার েির এর মপধয আপছ। ধন্যবাদ স্যার, আেোপক।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

আহমদ মুসার কো কশষ হপেই টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা বলল, 
‘ধন্যবাদ টম. আবদুল্লাহ, ধন্যবাদ ডের। আেোপদর প্রপশ্নািপর মপে হপি আটমই 
েেকৃে হপেটছ সবপচে কবটশ। অযািল দ্বীপের োম  ােোম। টকন্তু অযািল দ্বীে 
কয সটেক অপেে দ্বীে েে আ ই প্রেম  ােলাম। অযািল দ্বীেগুপলার কলাপকশে 
সম্পপকেও টকছু  াো টছল ো আমার। োও  ােলাম আ । এেে কদেপে ইপি 
করপছ অযািল এলাকা। টকন্তু একিা টবষে ….।’ 

টপ্রন্স োলদ আল-োটলিার কোর মাঝোপেই কমাবাইল কবপ  েেল 
আহমদ মুসার। 

কেপম কেল টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 
‘মাি করপবে!’ বপল কমাবাইল েুপল টেল আহমদ মুসা। টিপে কদেল 

কসৌটদ টেরােিা প্রধাে আল-সেপদর োম। 
সালাম টদপে আহমদ মুসা বলল, ‘এটক্সপলটন্স, ককমে আপছে?’ 
ওোর কেপক আল-সেদ সালাম টেপে বলল, ‘আমরা সবাই ভাল। 

আেটে কয দাটেত্ব টদপেটছপলে কস সম্পপকে  াোবার  পন্য এই কিটলপিাে করটছ 
এবং একটি োরাে েবরও আেোপক  াোপে চাই।’ 

‘বলুে, এটক্সপলটন্স।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আেোর কাছ কেপক  াোর েরই আটম আমাপদর কেৌবাটহেীর হুরমু  

প্রণ্ালী ইেটেিপক  াটেপেটছলাম। োরা সংপে সংপেই হুরমু  প্রণ্ালীরর মুপে 
ছুপি টেপেটছল। োরা কসোপে অপেক্ষ্া করার সপঙ্গ সপঙ্গ হুরমু  প্রণ্ালী ককাস্ট্াল 
কিিস  পেঠি অেটরটিং মটেিটরং সাচে কপর। এপে  ােপে োপর োরা হুরমু  
প্রণ্ালীপে কেৌাঁছার আধা ঘঠিা আপে আঠডারওোিার  লযাে  ােীে টকছু যাে 
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প্রণ্ালী অটেক্রম কপর। অেএব কস টমশেটি কিল কপরপছ। এিাও োরাে েবর। 
টকন্তু আপরকিা হুমটক আমরা কেপেটছ। কসিাপকই আটম েবর বলটছলম।’ 

‘কস হুমটকিা টক? ওরা হুমটক টদপেপছ?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘হ্াাঁ, আহমদ মুসা! ওরাই। োরা স্যাপিলাইি ই-কমইপল  াটেপেপছ, 

োরা ককাে প্রটেেপক্ষ্র অটস্তত্ব বরদাশে কপর ো। টবজ্ঞােী আবদুল্লাহ আল 
মক্কীপক েদ্ধাপরর কচিা কপর প্রটেেক্ষ্ টহসাপব দাাঁড় করাপো হপেপছ। এই অেরাপধ 
টবজ্ঞােীর সমস্ত রি শুপষ টেপে আ  কেপক েৃেীে মাপসর কশষ টদপে োপক হেযা 
করা হপব। আর োপক েদ্ধাপরর আরও যটদ কচিা করা হে, োহপল কসৌটদ আরপবর 
রপকি-টবজ্ঞাপের  েক টবজ্ঞােী ড. আবদুল আট   আল-ে দীপক টকডন্যাে 
করা হপব।’বলল আল-সেদ। 

‘এই হুমটকপক আেোরা টকভাপব টেপেপছে?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘একিা টক্রটমোল গ্রুপের আত্মরক্ষ্ার একিা ককৌশল টহসাপব।’ বলল 

আল-সেদ। 
‘আেোরা এরের টক ভাবপছে?’ ট জ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। 
‘আমাপদর ভাবো আপের মেই। আমরা চাই আমাপদর টবজ্ঞােী েদ্ধার 

কহাক! টক্রটমোলরা ধরা েড়ুক এবং এই বযাোপর আমরা আেোর সাহাযয চাই। 
আমরা আেোর সাহাযয চাই শুধু আমাপদর স্বাপেে েে, বহু টবজ্ঞােী-টবপশষজ্ঞপক 
োরা টকডন্যাে কপরপছ, সবার স্বাপেে। টক্রটমোলপদর এভাপব চলপে টদপল আরও 
প্রটেভার োরা সবেোশ করপব! এই কটেে টমশপের দাটেত্ব আেটে গ্রহণ্ করুে। 
আমাপদর সবার ইিা এিাই।’ বলল আল-সেদ। 

‘ধন্যবাদ এটক্সপলটন্স। আটম কেিা োরব কসিা আল্লাহর সাহাযযার েের 
টেভের করপছ। েপব একিা কো বলপে োটর, সামপে আমার এটেপে যাবার েে 
কবাধ হে েেুা্ি হপে কেপছ!’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আল-হামদুটলল্লাহ! আল্লাহর টবপশষ সাহাযয আেোর সাপে আপছ, টম. 
আহমদ মুসা। আেোর প্রপো ে আমাপদর  াোপবে। কদপশর কভের ও বাইপর 
সকল  ােোে আমাপদর সহপযাটেো আেোর  পন্য প্রস্তুে োকপব।’ বলল আল-
সেদ। 
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‘ধন্যবাদ এটক্সপলটন্স! আটস  োব।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আেটে কসৌটদ আরপব টিরপছে?’ ট জ্ঞাসা আল-সেপদর। 
‘এেেও সব টকছু িাইোল কটরটে। আটম আ ই স্ত্রীর সাপে কো বলব। 

েপব সম্ভবে এেে কিরা হপি ো।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আেোর সব টসদ্ধাপন্তর সাপে আমরা আটছ, আহমদ মুসা।’ বলল কসৌটদ 

টেরােিা প্রধাে আল-সেদ। 
একিু কেপমই আবার বপল েেল আল-সেদ, ‘ওপক, টম. আহমদ মুসা 

আর টকছু?’ 
‘ধন্যবাদ।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘আল-হামদুটলল্লাহ! আসসালামু আলােকুম ওো রহমােুল্লাহ।’ ওোর 

কেপক বলল কসৌটদ টেরােিা প্রধাে আল-সেদ। 
ওোর কেপক কল অি হপে কেল। 
আহমদ মুসাও সালাম টেপে কল অি কপর টদপেপছ। 
আহমদ মুসা কমাবাইল করপে টদপে ‘স্যটর’ বপল সকপলর টদপক োকাল। 
‘আহমদ মুসা আেটে টক আমাপদর মহাে বড় ভাই আল-সেপদর সাপে 

কো বলপলে?’ ট জ্ঞাসা টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিার। 
‘ট ।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘আেোপদর কোর মপধয আমার মপে টকছু ককৌেুহল সৃটি হপেপছ। আটম 

টক দু’একিা টবষে ট জ্ঞাসা করপে োটর?’ ড. সাপলহ আবদুল্লাহ বলল। 
এক েঠড হাটস িপুি েেল আহমদ মুসার কোাঁপি। বলল, ‘অবশ্যই স্যার, 

বলুে।’ 
‘টক এক হুমটকর কো শুেলাম। আবার ো আেোর সামপে েেুি 

হওোর কো শুেলাম। অন্যটদপক আেোর অযািল দ্বীে টেপে টবপশষ কপর একিা 
অিপলর অযািল দ্বীে টেপে আেোর আগ্রহ। ইেযাটদ সব টবষে কমলাপল মপে 
হপি, বড় টকছু একিা ঘপিপছ, আেোরা টকছু একিার সন্ধাে করপছে।’ 

আহমদ মুসা মুহুপেের  পন্য কচাে েুপল োকাল টপ্রন্স োপলদ আল-
োটলিার টদপক। বলল, ‘আেটে টেকই ধপরপছে স্যার। একিা সন্ত্রাসী গ্রুেপক 
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কোাঁ া হপি। োপদর ককাোে োওো কযপে োপর, এবযাোপর োো টবকল্প 
আমাপদর সামপে আসপছ। কসগুপলা আসপছ। কসগুপলা ভাবা হপি। এিাই ঘিো 
স্যার।’ 

আহমদ মুসা টবজ্ঞােী টকডন্যােড্ হওোর ঘিো কচপে কেল। 
‘আল্লাহ আেোপদর সিল করুে। সকপলই আমরা সন্ত্রাপসর েপিদ 

চাই।’ 
কোিা কশষ কপরই হাে ঘটড়র টদপক োকাল টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 

বলল আবার, ‘আমরা এেে েেপে োটর। লাি করটড।এোপে সুন্দর একিা 
কযাটঠিে আপছ কসোপেই আমরা যাব।’ 

েপে দাাঁড়াল টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 
‘ধন্যবাদ এটক্সপলটন্স। আ পকর লািিা একিু আোম আমার প্রপো ে 

টছল। আমার আপরকিা কপ্রাগ্রাম আপছ।’ বলল আহমদ মুসা। 
হাসল টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। বলল, ‘টকন্তু োর আপে আেোর 

আরও কপ্রাগ্রাম আপছ। আমাপদর মহামান্য সুলোপের সাপে কদো করা। কস 
কপ্রাগ্রামও হপয কেপছ। আমরা লাপির েরই কসোপে যাব।’ 

‘ধন্যবাদ এটক্সপলটন্স, আটম েুটশ হব োর সাপে কদো করপে 
োরপল।এিাই আমার কাপছ এেে সবপচপে প্রাপোটরটি কপ্রাগ্রাম।’ বলল আহমদ 
মুসা। 

‘ধন্যবাদ টম. আবদুল্লাহ এই শুপভিার  পন্য।’ আহমদ মুসাপক লক্ষ্য 
কপর বলল টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 

সবাই েপে দাাঁটড়পেপছ। 
‘োমুে, োপশই আমার োপসোোল টলিি আপছ।’ বপল হাাঁিপে শুরু করল 

টপ্রন্স োপলদ আল-োটলিা। 
োপক অনুসরণ্ করল আহমদ মুসারা। 
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৪ 
োটহটে টবশ্বটবদযালে কযাম্পাপসর সুন্দরী এক েরুেী। 
োটহটেোে কচহারা। টকন্তু মুপের আদপল সােে-ইি এটশোে ছাে আপছ। 

কদেপলই মপে হপব এ কমপেটিপক ইপন্দাপেটশো বা মালপেটশোর ককাে 
টবশ্বটবদযালে কযাম্পাপস মপে হপব কদপেটছ। টমটি একিা কচহারা। টকন্তু কোষাকিা 
বযটেক্রম। 

োটহটেোে অবেবপক দেল কপরপছ এপস ইেপরাটেোে কোষাক। 
েরপণ্ কাপলা েযাঠি। শিে সাদা সািে। ককামপর সাদা সাপিের েের টিোর 

মপো প্রশস্ত কাপলা কচইে। 
োপশ একিা োো েপড় আপছ। হাপে বই। েড়পছ কস। 
টবশ্বটবদযালপের টদক কেপক অটভ াে কচহারার এক েরুণ্ এটেপে 

আসপছ কমপেটির টদপক, োর েরপণ্ োটহটেোে কেটডশোল কোষাক। অবেপবও 
কস োটহটেোে। টকন্তু োরও চুল, কচাে ও মুপের েড়পে টকছুিা কসপমটিক, টকছুিা 
মঙ্গলীে ছাে। 

েরুণ্টি টেশপে এটেপে এল। 
এপকবাপর োপশ এপস দাাঁড়াপলও কির কেল ো েরুণ্ীটি। 
েরুণ্টি মুে টিপে কহপস ে েটে টদপে কিাকা টদল েরুণ্ীটির মাোে। 
চমপক েপে টিপর োকাল েরুণ্ীটি। েরুণ্পক কদপে টমটি কহপস েপে 

দাাঁটড়পে আলপোভাপব  টড়পে ধপর বলল, ‘স্যটর।’ 
েরুণ্টির োম োমাটহ মাটহে কোো। োটহটে টবশ্বটবদযালপের ছাি কস। 

োিে িাইম কা ও কপর একিা সািাোর প্রটেিাপে। 
‘েুটম টক লাস কশষ কপর এপসছ মাপরভা?’ 
‘কোমার যেে কমাবাইল কেলাম, েেে আটম লাপস। আসপে একিু কদটর 

হপলা। েুব  রুটর টকছু?’ বলল োমাটহ মাটহে কোো। 
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মাপরভার েুপরা োম মাপরভা মাইটমটে োপেটে। কস কপল  অব 
কিকেলট পে কমটরে ইটিটেোটরং-এর ছািী। অন্যান্য অপেক োটহটেোে কছপল-
কমপের মে কসও োিেিাইম েযেিক োইড টহসাপব কা  কপর। 

োমাটহ মাটহে কোোর সাপে মাপরভা মাইটমটের মে কদো-পেোর সম্পকে 
োপদর সু্কল  ীবে কেপকই। দু’ পে েির োপেটে শহপরর একই সু্কপল েড়ে। 

‘ রুরী েে, টকন্তু কোমাপক বলা দরকার। কসই  পন্যই ডাকা। সাঠডা 
সুসাপের আচরপণ্ আমার েুব অটির লােপছ। েেকাল কিটলপিাপে আবার কস 
আমাপক করি টদপেপছ। আটম কোমাপক আবারও বলটছ োিে িাইম চাকটরিা েুটম 
কছপড় দাও।’ 

‘ককে, সাঠড্রা সুসাে আবার কোমাপক টক বপলপছ?’ শুকো কপঠে বলল 
োমাটহ মাটহে। োর মুেও মটলে। 

সাঠড্রা সুসাে োমাটহ মাটহপের বস। োপেটের একিা সািাই অটিপসর 
কিশে মযাপে ার। এই অটিপসই োমাটহ মাটহে সুোরভাইট ং অটিসার টহসাপব 
কা  কপর। 

‘টক বলপব, কসই একই কো। েেকাল কো োটলোলা  কপরপছ। আর 
বপলপছ আমাপক কোমার েে কেপক সপর দাাঁড়াপে।’ বলল মাপরভা মাইটমটে। োর 
কঠে ভাটর। 

‘এিা কস অন্যাে কপরপছ। ওর প্রটে আমার টবন্দুমাি সমেেে কেই। 
মাইটমটে কোমাপক কো আপেই বপলটছ কয, আটম যেেই বুঝলাম কস আমার ঘটেষ্ঠ 
হপে চাে, েেেই আটম োপক েটরষ্কার  াটেপে টদপেটছ কোমার আমার সম্পপকের 
কো। আটম োপক কেেও সামান্য প্রশ্রেও কদইটে। কস আমার বস, আটম োপক 
আর টক বলপে োটর।’ োমাটহ মাটহে বলল। োর কপঠে অসহােপত্বর সুর। 

‘টকছু েুটম বলপে োরপব ো, কস  পন্যই বলটছ েুটম ঐ চাকটর কছপড় 
দাও।’ বলল মাপরভা মাইটমটে। 

‘চাকটরিা েুব ভাল মাপরভা। সকাল ৯িা কেপক ১০িা এই এক ঘঠিা 
সকাপলর সটি, মাছ, কোশপের ককাোটলটি েরীক্ষ্া কপর ককো-কািার একিা 
োটলকা দেটর কপর অটিসপক টদপে হে। আর সন্ধযার ের এ ঘঠিা ট টেসগুপলা 
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বাইপর কডটলভাটর টদপে হে। এ সমে েযাটকংগুপলা কচক করপে হে, যাপে েযাটকং 
করা ট টেসগুপলার ককাে ক্ষ্টে ো হে। কশপষ কডটলভাটরর একিা োটলকা অটিপস 
আমাপক িাইল করপে হে। হোৎ কেেও কেেও মাপলর কডটলভাটরর  পন্য 
আমাপকও বাইপর কযপে হে। কমািামুটি দুই ঘঠিার চাকটর। টকন্তু আটম োই িলু 
চাকটরর কবেে। েবু চাকটর আমার বড় েে, েুটম বড়। কোমার  পন্য চাকটর ককে, 
আরও টকছু হপলও ো ছাড়পে রাট  আটছ’ োমাটহ মাটহে বলল। আপবেরুদ্ধ হপে 
েটেটছল োর কঠে। 

মাপরভা মাইটমটে দু’হাে টদপে োমাটহ মাটহপের একিা বাহু  টড়পে ধপর 
মাো রােল োমাটহ মাটহপের কাাঁপধ। 

টবশ্বটবদযালে কযাম্পাপসর কেি টদপে একিা োটড় প্রপবশ কপর ধীপর ধীপর 
এটেপে োপদর সামপে এপস কব্রক কষল। 

োটড়র  াোলা কোলা। ড্রাইটভং সীপি এক ে োঁটচশ-ছাটব্বশ বছপরর 
কশ্বোংে যুবেী। কস োটকপে টছল োমাটহ মাটহেপদর টদপক।  

োমাটহ মাটহেরাও োপক কদেটছল। 
মাপরভা মাইটমটে মাটহপের হাে কছপড় টদপে োর কাাঁধ কেপক মাো েুপল 

কসা া হপে বপসটছল। 
কশ্বোংে যুবেী োটড়পে কপেক মুহুেে অপেক্ষ্া কপর কেপম এল োটড় 

কেপক। কস আসটছল োমাটহ মাটহেপদর টদপক। 
েপে দাাঁড়াল োমাটহ মাটহে। োর মুপে অস্পষ্ঠ একিা টবরটির  ও টবমষে 

ভাব। 
োমাটহ মাটহপের সাপে মাপরভা মাইটমটেও েপে দাাঁটড়পেপছ। 
কশ্বোংে যুবেীটি কাছাকাটছ আসপেই োমাটহ মাটহে বলল মুপে হাটস 

আোর কচিা কপর, ‘হাই টমস সাঠড্রা সুসাে, টকছু ঘপিপছ?  রুটর ককাে বযাোর?’ 
‘হাই মাটহে, আটম কোমাপক কিটলপিাে কপরটছলাম। োইটে, োই 

আসপে হপলা। অটিপস  রুটর কা  েপড়পছ। একিু কোমাপক কযপে হপব চল।’ 
সাঠড্রা সুসাে বলল। 
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এই সাঠড্রা সুসােই োমাটহ মাটহপের অটিপসর বস। কমপেিা কশ্বোংে 
হপলও আকৃটেপে কস টিটলোইটে। োর কচাে দু’টিপে োরীসুলভ কমেীেোর 
চাইপে রুক্ষ্োই কবটশ। কোে টদ্বধাহীে টেপদেপশর সুর। 

োমাটহ মাটহে হােঘটড়র টদপক োকাল। োকাল মাপরভা মাইটমটের 
মটলে মুপের টদপকও। বলল মাপরভা মাইটমটেপক, ‘োহপল আটস আটম। েুটম 
বাসাে যাা্ও। টিপর এপস আটম কল করব।’ োমাটহ মাটহপের কপঠে একি ু
কবেপরাো ভাব।  

কস কো কশষ কপরই োকাল সাঠড্রা সুসাে টদপক। বলল, ‘চলুে টমস 
সাঠড্রা সুসাে।’ 

 ‘েুটম োটড়পে টেপে বস আটম আসটছ।’ বলল সাঠড্রা সুসাে োমাটহ 
মাটহেপক। 

মপে মপে আশংটকে হপলা োমাটহ মাটহে সাঠড্রা সুসাে োহপল মাপরভার 
সাপে কো বলপে চাে। টক কো বলপব। আবার োটল-োলা  করপব োটক? মপে 
মপে ক্ষ্ুদ্ধ হপলা োমাটহ মাটহে। টকন্তু টকছু ো বপল কস োটড়র টদপক চলল। 

মটলে মুপে দাাঁটড়পেটছল মাপরভা মাইটমটে। 
োমাটহ মাটহে চপল কেপল সাঠড্রা সুসাে দু’ধাে এটেপে মাপরভা 

মাইটমটের মুপোমুটে হপলা। সাঠড্রা সুসাপের কচাপে-মুপে চরম অসপন্তাষ ও 
কক্রাপধর প্রকাশ। বলল কস মাপরভা মাইটমটেপক, ‘কাল কোমাপক টক বপলটছ মপে 
কেই?’ 

মাপরভা মাইটমটের কচাপে-মপুে রুপে দাাঁড়াবার ভংটে িপুি েেল। বলল, 
‘মপে োকপল টক হপব? আটম মাটহেপক কছপড় চপল যাব? আমাপদর সম্পেকপক 
বাইপরর ককে টডকপিি করপে োপর ো।’ 

কচাে দু’টি কযে জ্বপল েেল সাঠড্রা সুসাপের। বলল, ‘সামান্য এক ে 
কেটিপভর েুব বাড় কো কদেটছ! আটম বাইপরর কলাক কক বলল কোমাপক। োমাটহ 
মাটহে আমাপদর ওোপে চাকটর কপর। কস এেে আমাপদর কলাক।’ 

‘কেটিভ!’ শেটি েুব আঘাে কপরটছল মাপরভা মাইটমটেপক। োর স্বেণ্ালী 
কচহারা অেমাপে লাল হপে েপেটছল। বলল, ‘েুটম টকন্তু ‘কেটিভ’কদর কদপশ 
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এপসছ, আটম টকন্তু অপেটিভপদরই এক ে। আর কশাে আটম কোমার ককাে 
বযাোপর োক েলাপে চাই ো, আটম েছন্দ করব ো আমার ককাে বযাোপর েুটম 
োক েলাও।’ 

সাঠড্রা সুসাপের দু’কচাে টদপে কযে আগুে কবরুপি। োর মুে শি হপে 
েপেপছ। মুটিবদ্ধ হপে েপেপছ হাে দু’টি। বলল কস চাো েীব্র কপঠে, ‘কো েুটম 
অপেক বড় বপল কিপলছ।এর েেযুি  বাব আটম টদপে োটর, টকন্তু আ  েে। 
আটম কোমাপক কশষ বাপরর মে সাবধাে কপর টদটি, েুটম োমাটহ মাটহপের েে 
কেপক সপর দাাঁড়াও এবং কসিা আ  কেপকই। ো ো হপল কোমার েটরণ্টে টক 
হপে োপর ো েুটম কল্পো করপে োরছ োা্।’ 

বপলই ঘুপর দাাঁটড়পে দ্রুে োপে চলল োটড়র টদপক। 
োটড়র ড্রাইটভং সীপি বসপে কস বলল, ‘মাটহে, এ কমপেিাপে েুব 

কবোদব? কো বলপেও  াপে ো। এ রকম কমপের সাপে বপস বপস কো বল টক 
কপর েুটম! যাক ভাপলা কপর শাটসপে টদপেটছ।’ 

োমাটহ মাটহপের মুেিা অসন্তুটিপে ভপর কেল। টকন্তু ককাে কো বলল ো 
কস। 

সাঠড্রা সুসাে একবার োকাল োমাটহ মাটহপের টদপক। োর কচাপে একিা 
চকচপক দৃটি। কচাে টিটরপে কস োকাল সামপে। দু’হাে কস কচপে ধরল কিোটরং 
হুইল। কোাঁপি একিা োঠডা হাটস। 

োটড় চলপে শুরু করল। 
 
 
 
অটিপস বপসর আচরপণ্ োমাটহ মাটহে েুব কেপরশাে হপে েপড়টছল। কস 

কসা া চপল এপসপছ মাপরভাপদর বাটড়পে। 
োটড় কেপকই োমাটহ মাটহে কদেল মাপরভা মাইটমটে কেি টদপে োপদর 

বাটড়পে প্রপবশ করপছ। 
‘মাপরভা।’ ডাকল োমাটহ মাটহে। 
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েমপক দাাঁটড়পে টিপর োকাল মাপরভা মাইটমটে। োমাটহ মাটহেপক কদপে 
োর কচাপে টবিে িপুি েেল। েরব ো টদপে, কিটলপিাে ো কপর কো মাটহে 
এভাপব আপস ো। আর টবশ্বটবদযালে ছুটির ের এমে অসমপে কস কেেও আপস 
ো। েটদ্বগ্ন হপলা মাপরভা মাইটমটে। 

ছুপি এল কস োমাটহ মাটহপের কাপছ। 
সাধারণ্ে কদো হপলই মাটহপের কয স্বভা াে হাটসর েিটসে প্রকাশ 

কদপে ো আ  কদেপে কেল ো মাপরভা। োর বদপল কচাপে-মুপে একিা দুটশ্চন্তার 
প্রকাশ। আরও েটদ্বগ্ন হপলা মাপরভা। 

‘টক বযাোর মাটহে? এমে সমপে, ককাে েবর ো টদপে? চল কভেপর।’ 
বলল মাপরভা েটদ্বগ্ন কঠে। 

‘ো কভেপর েে, চল োপশর োপকে টেপে বটস।’ োমাটহ মাটহে বলল। 
মাপরভা মাইটমটে োমাটহ মাটহপের মুপের টদপক োটকপে আপছ। বাটড়পে 

এপসও োপকে টেপে কো বলপব! আশংটকে হপলা মাপরভা মাইটমটে। টক হপলা 
মাটহপের?’ টকছু ঘপিপছ োহপল?টক কসিা? 

‘টেক আপছ আটম বাসাে বই করপে আটস। েুটম একিু দাাঁড়াও।’ বলল 
মাপরভা মাটহে। 

বপল কদৌড় টদল কস বাটড়র কভেপর। 
টিপর এল টমটেি োপেপকর মপধযই। 
োমাটহ মাটহপের হাে ধপর বলল, ‘চল।’ 
মাপরভা মাইটমটের বাটড়র োশ টদপেই অযাপভটেে টড কোপমরা। 

েোকটিও এ অযাপভটেে-এর ধাপর আর মাপরভা মাইটমটেপদর বাড়টর োপশই। 
অযাপভটেে হপে ো টেপেও মাপরভাপদর বাটড় কেপকও োপকে প্রপবশ করা 

যাে। 
োপকে ঢুপক একিা োছ কেছপে করপে োর ছাোে এক কবটিপে বসল 

দু’ ে, মাপরভা ও মাটহে। 
‘টক ঘপিপছ বলে?’ একিা কোও বলছ ো।’ বপসই মাটহপের মুপের 

টদপক োটকপে বলল মাপরভা মাইটমটে। 
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‘ঘিোিা বলার  পন্যই এপসটছ মাপরভা।’ 
বপল একিুক্ষ্ণ্ চেু োকল োমাটহ মাটহে। একিু ভাবল। োরের বলল, 

‘কসটদে কোমাপক আমার বস সাঠড্রা সুসাে কয করি কপরটছল, আটম োটড়পে বপসই 
ো শুেপে কেপেটছলাম। কসটদে আটম টকছু বটলটে। েরটদে আটম টলটেেভাপব 
অটিসপক  াোই কয, আোমী মাপসর এক োটরে কেপক আটম আমার কা  
রােপে োরপবা ো। এই টচটেপকই আমার ইপস্তিা েি টহসাপব গ্রহে করা কহাক।’ 
আটম অটিস কশপষ বাটড় আসার সমে এই ইপস্তিা েি অটিপস টদপে আটস।’ 
োমল োমাটহ মাটহে। 

‘এিাই কো আমরা কচপেটছলাম। েুটম ভাল কা  কপরছ। টকন্তু কোমার 
মুে মটলে ককে? হাটস কেই ককে মুপে?’ বলল মাপরভা মাইটমটে। 

মাপরভার একিা হাে োমাটহ মাটহে টেপ র হাপে েুপল টেপে বলল, 
‘আটম কো কশষ কটরটে মাপরভা। আমার ইপস্তিা েি ওরা গ্রহণ্ কপরটে। আটম 
ইপস্তিা েি টদপে বাটড় এপস কেৌাঁছার টকছুক্ষ্ণ্ েপরই অটিস কেপক োটড় এপস 
আমাপক টেপে যাে। বস অটিপসই বপসটছল। আমাপক কদপে কস হাসল। হাটসিা 
টেক কযে সাপের হাটসর মে। বলল, ‘চাকটরপে েুটম ঢুপকছ কোমার ইিার 
অধীে। চাকটর ছাড়ার কোমার  সুপযাে কেই। অটিপস আসা বন্ধ করপল কলাকরা 
টেপে কোমাপক ধপর আেপব। আমাপদর কচােপক িাাঁটক টদপে ককাোও োটলপে 
োকার সাধযও কোমার কেই। আর যটদ কবটশ বাড়াবাটড় কর, োহপল প্রেপম প্রাণ্ 
যাপব কোমার কপ্রটমকার। োরের কোমার। অন্যটদপক আমার কো কমপে যটদ চল 
োহপল কোমার, কোমার বাটড়র, েটরবাপরর শ্রীবৃটদ্ধ হপব। এসব কো কস হাসপে 
হাসপে বপলপছ। কস হাটসর ধার আমার কাপছ ছুটরর ধাপরর কচপেও ভেংকর মপে 
হপেপছ।’ 

োমল োমাটহ মাটহে। মুষপড় েড়া টবধ্বস্ত োর কচহারা। 
মাপরভা োটকপেটছল োমাটহ মাটহপের মুপের টদপক। োরও মটলে মুে 

েপদ্বপে ভরা। 
োমাটহ মাটহে োমপলও েেটে কো বলপে োরল ো মাপরভা। োর বুক 

কাাঁেপছ। ককাে মানুষ এমে টেলেজ্জ আর টেষু্ঠর হে! 
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োমাটহ মাটহেও টেরব। 
 
 
 
 
অন্ধকাপরর মে ভাটর টেরবো ভােল মাপরভাই। বলল, ‘েুটম টক ভাবছ? 

আোেে চাকটর ো ছাড়পলই কো একিা সমাধাে হে।’ 
‘অসম্ভব। ওর ওধীপে কভপব কদপেছ? ওরা ক ার কপর কোমাপক অটিপস 

টেপে যাপব। ো কেপল টক হপব কস করি কো টদপেই করপেপছ।’ মাপরভা বলল। ওরা 
কোমার কপর বপস? 

‘আটম টেপ র  পন্য এক টবন্দুও ভাবটছ ো। ওরা বাড়াবাটড় করপল আটম 
আটম েুটলশ কক বলব। টকন্তু আটম ভাবটছ কোমার কো।যটদ ককাে ক্ষ্টে কপর 
বপস?কস করি কো সাঠড্রা টদপেপছই।বললাম ো ওর হাটসিাও সাপের মে, ছুটরর 
মে। ওরা সব োপর।’ বলল োমাটহ মাটহে। 

‘আমাপক টেপে কভব ো। কদশিাে আমাপদর আইে এেেও আপছ। 
বাইপরর কেপক এপস ওরা আমাপদর কেটিভ বপল োটল কদপব, আর যা ইিা োই 
বলপব আর ো আমাপদর কমপে টেপে হপব! টকন্তু এেেই েঠডপোল ো োটকপে 
েুটম আরও টকছু টদে টেরপব চাকটর কপর যাও।’ বলল মাপরভা মাইটমটে। 

‘ভে ও ঘৃণ্া দুই-ই সৃটি হপেপছ আমার োর প্রটে। ওর োপশ চাকটরর 
অটভেে করাও আমার েপক্ষ্ সম্ভব েে। অটিপস প্রাে আমরা এক সাপে োটক। 
ককাে সমে ককাে ঘিো সৃটি কপর, কেে ককাে অটভপযাে আমার টবরুপদ্ধ আপে 
োর টেক কেই। আটম কাল কেপকই আর অটিপস যাটি ো।’ োমাটহ মাটহে বলল। 

কেছপে োপের শে কেপে মাপরভা ও মাটহে দু’ পেই কেছপে টিপর 
োকাল। কদেপলা মাপরভার মা োপদর কেছপে এপস দাাঁটড়পেপছ। 

মাপরভারা দু’ পেই েপে দাাঁড়াল। 
‘মা, েুটম এোপে?’ বলল মাপরভা মাইটমটে। 
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‘হ্াাঁ, আটম োপকে অপেকক্ষ্ণ্ এপসটছ। কিরার েপে কোমাপদর কদপে 
এলাম। কোমরা এোপে ককে? আর কোমাপদর এেিা টবমষে কদোপি ককে? 
আসপে আসপে মাটহপের মুপে কার টবরুপদ্ধ অটভপযাপের কো, আর কাল কেপক 
অটিপস আর ো যাবার কো শুেলাম। এসপবর অেে টক?’ বলল মাপরভার মা। 

দু’ পেই টেরব। োকাল এপক-অেপরর টদপক। 
োমাটহ মাটহেই কো বলল, ‘আটঠি, আেোর কাপছ টকছুই লুকাপো টেক 

েে। টকন্তু আটঠি োপে আমাপদর মেই আেোর মে োরাে হপব, েটদ্বগ্ন হপব।’ 
‘বাছা, কছপল কমপেপদর েপদ্বে বাবা-মা কশোর করপব ো কো কক করপব? 

বল বাছা, টক হপেপছ কোমাপদর?’ 
োমাটহ মাটহে োর অটিপসর বস সাঠড্রা সুসাপের সাপে টক ঘপিপছ, 

োমাটহ মাটহে টক টসদ্ধান্ত টেপেপছ ো সব বলল মাপরভার মাপক। 
শুেপে শুেপে েপদ্বপে ভপর কেল মাপরভার মা’র মুে। োমাটহ মাটহপের 

কো কশষ হপেই বলল, ‘মাপরভা টেক বপলপছ চাকটর অবযাহে করপে টক করা যাে 
ো ভাবার সুপযাে কেো দরকার। কলাক ওরা সাংঘাটেক মপে হপি।’ 

‘টকন্তু আটঠি, কয ভপের কারপণ্ চাকটর অবযাহে রাোর কো বলপছে, যা 
ঘপিপছ োর ের আটম চাকটর অবযাহে রােপল কস ভে আরও বাড়পব। েপর টকছু 
করপে কেপল োপদর ট ঘাংসা আরও বৃটদ্ধ োপব।’ োমাটহ মাটহে বলল। 

ভাবটছল মাপরভার মা। বলল, ‘কোমার কোও টেক মাটহে। োহপল 
আমাপদর টক করা কেেবয? েুটলশপক আমরা বলপে োটর। টকন্তু  াটে ো বাছা, 
িরাসীপদর টেেটন্ত্রে েুটলশ  সাদা চামড়ার সাঠড্রা সুসােপদর টবেপক্ষ্ ককাে 
েদপক্ষ্ে কেপব টকো। কেটিভপদর অটভপযাে অপেক সমেই োপদর কাপছ 
টবরটির কারণ্ হপে দাাঁড়াে। টকন্তু েবু এিাই একমাি টবকল্প। আর এেটে এেপে 
ো কেল আটম যা মপে কটর চাকটর অবযাহে করপে সমে কক্ষ্েপণ্র েে টেপে হপব।’ 

‘োরা টক করপে োপর আটঠি? আমার ভে শুধু মাপরভাপক টেপে। োপদর 
ট ঘাংসার প্রেম িাপেেি হপে োপর মাপরভাই।’ বলল োমাটহ মাটহে। 

‘আটম ভে কটর ো মাটহে। ওরা একিা হুমটক টদপেপছ বপলই আমরা 
কেপে োপে েড়ব? ককে এপদশ আমাপদর েে। এরা কো এপক এপক আমাপদর 
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 ােীে সব টকছুই টেপে টেপেপছ, আমাপদর বযাটি সত্ত্বাও আমাপদর োকপব ো, 
ো হে ো। এিাই আমার েটরষ্কার কো মা। মাপরভা মাইটমটে বলল।’ আপবেরুদ্ধ 
মাপরভার কঠে। 

মাপরভার আপবে মাপরভার মা ও োমাটহ মাটহেপকও স্পশে কপরপছ।  
মাপরভা োমপলও সংপে সংপে কো বলপে োরপলা ো মাপরভার মা ও 

োমাটহ মাটহে। 
টেরবো ভােল মাপরভার মা। বলল, ‘মাপরভার আপবে টেক আপছ। টকন্তু 

আপবে টদপে সব সমে বাস্তবোর টবচার চপল ো। যা কহাক, মাপরভা েুটম অন্তে 
টকছুটদে কপল  যাওো বন্ধ রাে। টবষেিা টেপে টক করা যাে কদো যাক। আর 
আটম মপে কটর, মাটহেপকও সাবধাে োকপে হপব। েুটমও টবশ্বটবদযালপে কযও 
ো। োরপল বাইপর কেপক কবটড়পে এস।’ 

‘টকন্তু মা, কপলপ  যাওো কপেকটদে বন্ধ রােপলও োইপডর কা িা বন্ধ 
রােপে োরপবা ো। িুযটরিপদর টেক টস ে শুরু হপেপছ। আমার এ বছপরর 
করট েশেও হপেপছ। কাল কেপকই আটম কা  শুরু করটছ।’ বলল মাপরভা। 

‘আটঠি, মাপরভা এিা করপে োপর। প্রটে বছরই কো করপছ। চাকটর 
কছপড়টছ কযপহেু, আটমও টচন্তা করটছ এ কাপ  লাোর।’ োমাটহ মাটহে বলল। 

কচাে দু’টি েজ্জ্বল হপে েেল মাপরভার। বলল, ‘োহপল েুটম কাল োম 
করট পেশে করাও। এবার একিু কড়াকটড়। োম করট পেশে ো করপল োইপডর 
কা  করা যাপব ো।’ 

‘হ্াাঁ, কোমরা যটদ এক সাপে কা িা করপে োপরা, োহপল মন্দ হে ো। 
সব সমে মানুষ টেপে কারবার, মানুপষর মপধয োকপে হপব, এর মপধয একিা 
টেরােিা আপছ। েপব আসা-যাওোিা যাপে দু’ পের এক সাপে হে োর  পন্য 
কচিা কপরা কোমরা।’ বলল মাপরভার মা।  

‘টেক আপছ এিা করা যাপব। আটমই মাপরভাপক বাসা কেপক টেপে যাব।’ 
বলল োমাটহ মাটহে। 

‘এিা কবাধ হে টেক হপি ো। একবার ভপের কাপছ আত্মসমেেণ্ করপল 
এ কেপক আর মুটি োওো যাপব ো।’ মাপরভা বলল। 
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‘েুটম আর কো বাটড়ও ো মাপরভা। ককাে টবটধবদ্ধ আইে করা হপি ো। 
অবিা বুপঝ বযবিা েুটম আটম সবাই করপে োরপবা।’ বলল োমাটহ মাটহে। 

‘ধন্যবাদ কোমাপদর। মপে করে ভে োকািা সবসমে োরাে েে। ভে 
মানুষপক সাবধাে কপর। এর প্রপো ে আপছ। আশা কটর কোমাপদর মপে োকপব 
কোিা। চল এবার েো যাক।’ মাপরভার মা বলল। 

সবাই েপে দাড়াল। 
 
 
 
োপেটে টবমােবন্দর। 
লাপে  সাপকেপলর বাইপর আেিার। 
আেিার লােপি সবার সাপে দাাঁটড়পে আপছ মাপরভা মাইটমটে। যািী ও 

িুযটরিরা কবর হপে শুরু কপরপছ। 
কাাঁপচর কদোল কঘরা লাপে  সাপকেল কদো যাপি, এপদর অটধকাংশই 

িুযটরি। 
সব সমে যা হে িুযটরিপদর ধরার  পন্য োইডপদর মপধয কাড়াকাটড় 

েপড় যাে। 
আ ও কসই কাড়াকাটড়। 
োশ কেপক বান্ধবী টেে অন্য সবার সাপে ছুপি কেপছ েযেিকপদর টদপক। 
মাপরভা মাইটমটে যােটে। কস িাো-পহাঁচড়া েছন্দ কপর ো, কস ভাপেয 

টবশ্বাসী। 
োর বন্ধু-বান্ধবীরা, োর েটরটচে েরা এবং অন্যরা িুযটরিপদর টেপে 

এপক এপক চপল যাপি। 
এল োর বান্ধবী টেে দু’হাপে দুই বযাে টেপে। ‘কেছপে এক ে িুযটরি 

আসপছ। ককাে োইড কেেটে।’ একো বপল টেে চপল কেল। 
মাপরভার োকাল কযটদপক টেে ইংটেে কপরটছল কসটদপক। কদেল, 

এটশোে এক যুবক। কোষাপক-আশাপক অন্যান্য িুযটরিপদর মপো টবদঘুপি েে, 
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েরপে েটরিন্ন কোষাক। মাোর চুপলর আকার ও অবিাে ককাে কস্বিাচাটরো 
কেই। চুল সুন্দর কপর আাঁচড়াপো। আকৃি হপলা মাপরভা। 

িুযটরি যুবকটি কাছাকাটছ আসপেই মাপরভা মাইটমটে দু’ধাে এটেপে 
টেপে বলল, ‘স্যার কম আই কহলে ইে? সার, আটম টক আেোপক সাহাযয করপে 
োটর?’ 

িুযটরি যুবকটি োকাল মাপরভার টদপক। 
শান্ত, টকন্তু সােপরর মে েভীর দৃটি িুযটরি যুবকটির কচাপে। েমপক 

দাাঁটড়পেপছ কস। টমটি একিা অফুি হাটস িপুি েপেপছ িুযটরি যুবকটির কোাঁপি। 
বলল, ‘ধন্যবাদ, হ্াাঁ আমাপক েে কদটেপে সাহাযয করপে োর।’ 

‘অপেক ধন্যবাদ স্যার।’ 
বপল মাপরভা মাইটমটে িুযটরি যুবকটির হাে কেপক বযােটি টেপে চাইল। 
‘ো টমস........ আমাপক েে কদটেপে সাহাযয করপে বপলটছ, বযাে বহে 

করপে বটলটে। আর আটম কোমার কচপে, শটিও কবটশ হপব টেশ্চে? সুেরাং বযাে 
আমরই বহে করা েটচে।’ বলল িুযটরি যুবকটি হাটস মুপে মাপরভার টদপক ো 
োটকপেই। 

িুযটরি যুবকটির কো শুপে অবাক-টবিে টেপে মাপরভা োকাল িুযটরি 
যুবকটির টদপক। এমে অদ্ভুদ মানুষ কস  ীবপে কদপেটে। কশাপেওটে কেপো এমে 
িুযটরপির কো। বলল, ‘স্যার, আমার োম মাপরভা মাইটমটে।’ 

বপল মাপরভা িুযটরি যুবকটির টদপক হাে বাড়াল হ্াঠডপশপক  পন্য। এিা 
োটহটের একিা কালচার। 

িুযটরি যুবকটি হাে ো বাটড়পে ‘ধন্যবাদ’ বপল  াোল োর োম, আটম 
আবু আহমাদ।’  

িুযটরি আবু আহমদ।’ 
িুযটরি যুবকটি আবু আহমদ আসপল আহমদ মুসা। অন্যান্য অপেক 

সমপের মে সংেে কারপণ্ই ছদ্মোপমর আশ্রে টেল। োর সপন্দহ সেয হপল 
এোপে ছদ্মোপমর আশ্রে টেল কস। োর সপন্দহ সেয হপল এোপে ছ্দ্দ্মোম গ্রহপণ্র 
প্রপো ে সবপচপে কবটশ। 
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‘আবু আহমাদ’ োমটি মাপরভা মাইটমটে শুেল বপি, টকন্তু ধন্যবাদ টদপে 
োরপলা ো। আহমদ মুসা হ্াঠডপশক ো করাে অেমাটেে কবাধ করল মাপরভা 
মাইটমটে। কস মপে করল ‘োইড’ বপল োপক কছাি মপে করা হপলা। আবার 
আহমদ মুসার স্বচছ-সরল মুে কদপে টকন্তু এিা োর মে কমপে টেপে চাইপলা ো। 
যা কহাক, এমে আচরণ্ ককাে িুযটরপির মপধয কস এর আপে কদপেটে। আহে 
মেিাপক কস বুঝাপে োরল ো।  

এ সব টচন্তাে একিু টদ্বধাে েপড়টছল মাপরভা মাইটমটে। টকটিে সমে 
েি হপলা। 

েপর মুপে ক ার কপর হাটস কিপে বলল, ‘চলুে স্যার।’ 
োরা কবটরপে এল কার োপকে। 
‘টমস মাপরভা, িুযটরিপদর ভীড় কম, এমে ভাল কহাপিল আপছ 

োপেটেপে?’ বলল আহমদ মুসা। 
োওোর কযাটেিাল হপেপছ বা হপে োপর এমে একিা অযািল দ্বীপের 

সন্ধাপে কস এপসপছ। িুযটরি েে, এ অিপলর বা অন্য ককাে অিপলর োেটরকপদর 
সাহচযে োর দরকার যারা টবপশষ েপেশ্য টেপে আপস ও যাে। 

মাপরভা োকাল আহমদ মুসার টদপক। বলল, ‘আপছ স্যার, েপব েুব 
এক্সপেেটসভ। কবটশ েরচ বপল িুযটরিরা কসগুপলাপে যাে ো বলপলই চপল।’ 

‘গুড, কস কহাপিলগুপলার মপধয েেকূপলর ধাপর এমে একটি কহাপিপল 
চল।’ আহমদ মুসা বলল। 

মাপরভা একিা কবটবিযাটক্স ডাকল। টসংেল িুযটরিরা সাধারেে এগুপলাই 
বযবহার কপর। 

‘ো টমস মাপরভা, কবটবিযাটক্স েে, মযাে িযাটক্স ডাকুে।’ বলল আহমদ 
মুসা। োর কোাঁপি হাটসর করো। 

মাপরভা োকাল আহমদ মুসার টদপক। বলল, ‘মযাে িযাটক্স মাপে 
স্যার...!’ 

‘িলু িযাটক্স, ৪ সীপির িযাটক্স। কবটবিযাটক্স েে।’ আহমদ মুসা বলল। 
আহমদ মুসার কোর ধরপে কহপস কিলল মাপরভা। 
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ওপক স্যার। আটম িলু িযাটক্স ডাকটছ। বলল মাপরভা। 
িযাটক্স টেপে এল মাপরভা। 
আহমদ মুসা োটড়র দর া েুপল হাপের বযােিা কেছপের সীপি করপে 

সামপে ড্রাইভাপরর োপশর সীপি টেপে বসল। 
টবটিে মাপরভা োকাল আহমদ মুসার টদপক। এ রকমিা রকিা রীটে 

েে। িুযটরি, অটেটেরা যারা আপসে োর এরকম কপরে ো। োইড বপস 
ড্রাইভাপরর োপশর সীপি, ড্রাইভারপক েন্তবয বলপে হে োপকই। আর িুযটরি, 
অটেটে এক ে হপলও কেছপের সীপিই বপসে। 

আহমদ মুসা সীপি বপস টবটিে কচাপে কচপে োকা মাপরভাপক বলল, 
‘েুটম কেছপের সীপি বস। স্যটর, েুটম বপল কিললাম!’ 

টবটিে মাপরভা কেছপের সীপি টেপে বসল। 
মপে মপে বলল, ‘টক োেলপর বাবা। সব েপো কা । আমাপক কেছপের 

বসাল। একিুও ভাবল ো কয, োহপল আটমই োটড়র মটেব হপে কেলাম। দু’সীপির 
হপলই কযোপে চপল কসোপে চরগুণ্ ভাড়া টদপে টেল কযাটডলাক কার। িুযটরিপদর 
টপ্রে কহাপিল টেল ো, টেল সবপচপে এক্সপেেটসভ কহাপিল। িাকা আপছ ো হে 
েরচ করল, টকন্তু এসব োেলাটম ককে? হ্াঠডপশক কপর ো, টবপশষ কপর 
কমপেপদর সাপে! এমে আ ব কলাক আটম  ীবপে কদটেটে ককাে টদে। 

োটড় চলপছ োপেটের প্রশস্ত রাস্তা টদপে। 
এক সমে আহমদ মুসা মুে কেছে টদপক ো  টিটরপেই মাপরভাপক 

েপেশ্য কপর বলল, ‘টক কযে কহাপিপলর োম বলপল? ককাে োম টক বপল টদপেছ 
আমাপদর এই কার-মাটলক ভাইপক?’ 

‘বপল টদপেটছ স্যার। কহাপিপলর োম ‘লা ডােমঠড ড্রে োটহটে’। েটে 
কহাপিলটি ভাল কপর কচপেে স্যার।’ বলল মাপরভা। 

‘একিু কবটশ দামী। টকন্তু চমৎকার টসপলকশে, স্যার। োহাড়ী েদী 
িাওোর কমাহোে ঐটেহাটসক বদ্বীপের েের কহাপিলটি। কহাপিলটির ো ধুপে 
টদপি টবস্তৃে িাওো কলক। কলকিার চারটদপকই ককারাল রীি। টকন্তু ডাে-বাম 
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দু’টি টদপকই প্রশস্ত েে আপছ কবটরপে যাবার। আর সামপে সােপরর টদকিাই কবটশ 
কোলা।’ বলল োটড়র ড্রাইভার। 

‘বদ্বীেপক ঐটেহাটসক বলপছে ককে?’ ট জ্ঞাসা আহমদ। 
‘স্যার, ১৮৮০ সাপলর েূবে েযেন্ত োটহটের কোমা রা বংপশর 

অবকাশকালীে প্রাসাদ টছল এই বদ্বীপে। োটহটে দ্বীে ও এই অিলপক িরাসীরা 
ফ্রাপন্সর অংেীভূে কপর কেবার ের অপেকটদে রা ার কলাকরা এই প্রাসাপদ 
টছপলে। োরের ধীপর ধীপর প্রাসাদ টবরাে হপে যাে। এই প্রাসাপদর ধ্বংসস্তুপের 
েের রা কীে স্ট্যাইপল লা ডােমঠড ড্রে কহাপিলটি দেটর হপেপছ। আেটে.....।’ 

হোৎ কেপম কেল ড্রাইভার। কেপমই কস আসার বপল েেল, ‘আমরা লা 
ডােমঠড ড্রপে এপস কেটছ স্যার।’  

কলপকর টদপক মুে কপর কহাপিলটি দেটর। 
কহাপিপলর টবশাল োটড় বারান্দাে োটড় কেপক োমল আহমদ মুসা। 

চারটদপক োটকপে চমৎকৃে হপে কেল কস। টেে টদক কেপক কলক টঘপর আপছ 
কহাপিলটিপক। কলপকর ডাে-বাম দু’টদপকই কদো যাপি ককারাল প্রাচীর। কস 
সামপেও মাইল োপেক দূপর কদো যাপি ককারাল প্রাচীপরর মাঝোপে একটি 
প্রণ্ালী কলকপক সােপরর সাপে এক কপর টদপেপছ। প্রণ্ালীর দর া টদপে কদো 
যাপি প্রশান্ত সােপরর অন্তহীে েীলবুক। 

দৃটি টিপর এপল বদ্বীপের োশ টদপে কেপম আসা োহাড়ী েদী িাওোপক 
কদেপে কেল। অদ্ভূদ সুন্দর টমলপের এই দৃশ্যটি। োহাড়ী েদীর চিল সপিদ 
করাে অটবরাম এপস ঝাাঁটেপে েড়পছ কলপকর টেরব-টেস্তরঙ্গ কাপলা বুপক। 

‘সটেয অেরূে এই েটরপবশ, যা শুধু েেলটদ্ধই করা যাে, ভাষাে এর 
বণ্েো চপল ো।’ বলল অপেকিা স্বেেকপঠে আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসার বযাে টেপে োটড় কেপক কবটরপে এপসপছ মাপরভা 
মাইটমটে। 

আহমদ মুসা ‘ধন্যবাদ’ বপল মাপরভার হাে কেপক বযােটি টেপে বলল, 
‘োটড় এেে কছপড় কদব মাপরভা?’ 

‘আেটে কেে কবরুপে চাে? আেোর টক কপ্রাগ্রাম?’ বলল মাপরভা। 
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‘ো, টবপকপলর আপে কবরুটি ো।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘োহপল োটড় কছপড় টদে।’ মাপরভা বলল। 
‘ভাড়া কে টদপে হপব মাপরভা?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘মাইপলর টহসাপব োটড়র টমিাপর ২০ ডলার ভাড়া েপেপছ স্যার।’ 

মাপরভা বলল। 
আহমদ মুসা ৫০ ডলাপরর একটি কোি কবর কপর মাপরভাপক টদপে বলল, 

‘ওপক েুপরািাই টদপে দাও’  
ড্রাইভার ভাড়া ও আশােীে বেটশস কেপে হপে বলল, ‘স্যার, োটড় 

দরকার হপল যেে আসপে বলপবে আসপে োটর স্যার।’ 
‘ধন্যবাদ, আেোর কিটলপিাে োম্বার মাপরভাপক টদপে যাে। আমরা 

আেোপক কডপক কেব। কেে টফ্র োওো যাে আেোপক, োম টক আেোর?’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘স্যার, আমার োম, কেোও।’ এরের ড্রাইভার ‘ধন্যবাদ’ বপল দীঘে 
একিা বাও কপর োটড়পে েেল। 

আহমদ মুসা ‘এস মাপরভা’ বপল হাাঁিা শুরু করল কহাপিপল কঢাকার 
 পন্য। 

বুটকং কােঠিাপর টেপে আহমদ মুসারা  ােপে োরল কহাপিপল হাে  
িলু। একিামাি ডবল টডলাক্স রুম োটল। োও কহাপিপলর কেছপের অংপশ। এ 
টদক কেপক কলপকর বা সােপরর দৃশ্য েেপভাে করা যাে ো। েপব কেছে টদপক 
কহাপিপল আাঁকা-বাকা রাস্তাসহ োহাড়ী লযাঠড-পস্পসিা কদো যাে। 

‘এে ভীড় এমে দামী কহাপিপলও!’ আহমদ মুসার এমে স্বেপোটির 
 বাপব বুটকং অটিসার বলল, ‘স্যার এিা আমাপদর োপেটের কসৌভােয কয, কোিা 
কফ্রন্স েটলপেটশো দ্বীেেুপির ককন্দ্র কযমে োটহটে দ্বীে, কেমটে এর হািে হপলা 
োপেটে। সুেরাং কফ্রন্স েটলপেটশো দ্বীেেুপি বযবসাে, ভ্রমণ্ বা কয েপেপশ্যই 
আসুে োর কেিওপে, অবিাে িল ও টডোরিার দরওো া এই োপেটে। ভীরিা 
এ কারপণ্ই স্যার।’ 
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‘ধন্যবাদ’ টদপে আহমদ মুসা কেছে টদপকর োটল ডবল টডলাক্স কক্ষ্টিই 
টেপে টেল। 

চাটবটি টেপে মাপরভা কোপর রাো আহমদ মুসার বযােটি েুপল টেল। 
বলল, ‘আসুে স্যার’। 

আহমদ মুসা মাপরভার হাে কেপক বযােটি টেপে কেপল মাপরভা ত্বটরে 
কপেক ো টেটছপে টেপে বলল, ‘কছািরাও বড়পদর বযাে বহে কপর স্যার, বড়পদর 
সম্মাে ও টেপ পদর ধন্য করার  পন্য।’ 

মাপরভা বযাে টেপে হাাঁিপে লােল টলিপির টদপকে। বলল, ‘আসুে স্যার।’  
কহাপিপলর দশেলাে রুমিা। চাটব টদপে দর া েুপল রুপম প্রপবশ করল 

মাপরভা। প্রপবশ করল আহমদ মুসাও। মাপরভার কেছপে কেছপে। দর া কোলা 
করপেই এল আহমদ মুসা। টবশাল কক্ষ্। 

দর া টদপে ঢুপকই হাপের বাপম বড় িেপলি। ডাে োপশ কােড়-পচােড় 
রাোর বড় কসলি। োর োপশ লাপে  কবি। মাঝোপে শিে কটরপডার। কভেপর 
আর একিু এপোপল ডাে টদপক দু’কিা কবড োশাোটশ। কবপড ওোপর একিা 
কসািা কসি, োর সাপে ‘টি-পিটবল।’ কসািা কসপির টবেরীে টদপক ঘপরর ওোপশ 
লম্বা কিটবল কদোপলর সাপে কসাঁপি রাো। 

োর সাপে দু’টি কচোর। কিটবলটির েের এক প্রাপন্ত িপলর একিা 
বাপস্কি। কিটবপলর োপশ একিা টমটে টফ্র । 

ঘপর প্রপবশ কপর মাপরভা হাপের বযােটি কদোপলর সাপের কিটবলটিপে 
করপে বলল, ‘স্যার, আটম বাটেগুপলা, িেপলি, এটস’র কপঠোলিা একিু কদপে 
কেই।’ 

ঘুপরই মাপরভা কোলা দর া কদপে বলল, ‘স্যটর, দর া কোলা আপছ 
লাটেপে টদপে আটস।’ 

এপোবার  পন্য ো েুলল মাপরভা। 
‘ো দর া কোলা োকপব মাপরভা।’ বলল আহমদ মুসা। 
কসািাে বপস  ুো েুলপছ আহমদ মুসা। 
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টবটিে কচাপে োকাল মাপরভা আহমদ মুসার টদপক। বলল, ‘দর া 
কোলা োকপব ককে? এভাপব ককে কোলা রাপে ো। এিা কদেপে অড লাপে এবং 
টেরােিার প্রশ্ন কো আপছই।’ 

‘এেে দর া কোলা োকুক মাপরভা! আর ওসব কচক করপে হপব ো। 
আটম সব কদপে কেব। েুটম ঐ কচোরিাে বস। কপেকটি টবষে একিু ক পে কেই।’ 
বলল আহমদ মুসা। 

ঘপরর ও প্রাপন্ত কদোপলর সাপের কিটবপল কয রাইটিং কচোর আপছ, কসিাই 
কদটেপে টদল আহমদ মুসা মাপরভাপক বপলপছ বসার  পন্য। 

মাপরভার কচাে মুপের ট জ্ঞাসু ভাব কাপিটে। কস ধীপর ধীপর টেপে কচোপর 
বসল। বলল, ‘বলুে স্যার।’ 

আহমদ মুসা  ুো েুপল কসািাে কহলাে টদপে বপসপছ। ভাবটছল। আধ 
কোলা োর কচাে। ঐ অবিাে বলল, ‘োটহটের সবপচপে সুন্দর টক মাপরভা?’ 

‘েেকূপলর রাস্তা ধপর সাের আর োহাপড়র মাঝোে টদপে ড্রাইভ করা।’ 
বলল মাপরভা। 

‘আর টক আপছ?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসা। 
‘েেকূপল কলগুপের ওোপর ককারাল রীপির েের কপি গুপলাপে 

ক াৎো রাপে আটদেন্ত সােপরর টদপক কচপে োকা।’ বলল মাপরভা। 
‘এরের টক?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ঐ কপি গুপলাপে বপস ক াৎোটবহীে রাপে আকাপশ োরার রাপ য 

হাটরপে যাওো এবং অন্ধকার সােরবপক্ষ্ কাে কেপে সােপরর টে:শে ভাষণ্ 
কশাো।’ মাপরভা বলল। 

‘ঐ কপি গুপলাপে বপস ক াৎোটবহীে রাপে আকাপশ োরার রাপ য 
হাটরপে যাওো এবং অন্ধকার সােরবপক্ষ্ কাে কেপে সােপরর টে:শে ভাষণ্ 
কশাো।’ মাপরভা বলল। 

‘আর টকছু আপছ?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘োটহটের সপব্বোচ োহাড় চড়াে েপে প্রশান্ত মহাসােরপক কদো।’ বলল 

মাপরভা। 
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কসা া হপে বসল আহমদ মুসা। োর মুপে হাটস। োর কচাে দু’টি েবপরর 
কােপ । বলল, ‘আটম কো োটহটের আপলাচো বা বণ্েোে এসপবর কো েটড়টে। 
ককাোে কেপল এসব?’ 

‘এগুপলা আমার টে স্ব চপেস।’ বলল মাপরভা। 
‘েুটম টক েল্প-কটবো কলে?’ আহমদ মুসার ট জ্ঞাসা। 
‘আটম েল্প-কটবোর ভাল োেক স্যার।’ মাপরভা বলল। 
‘এগুপলা োেপকর কো েে, কলেপকর দৃটিপকাণ্ কেপক কদো। োক, 

োটহটের কো কো শুেলাম। এেে কোিা কফ্রন্স েটলপেটশোর কো বল।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘বলুে স্যার, টক  ােপে চাে।’ মাপরভা বলল। 
‘কফ্রন্স েটলপেটশোর সবপচপে সুন্দর দশেেীে বস্তু টক?’ বলল আহমদ 

মুসা। 
‘টে:সপন্দহ স্যার, এর অযািলগুপলা। এিা আমার শুধু েে, সবার চপেস।’ 

মাপরভা বলল। 
‘েুটম টক অযািপল টক কলাক ে আপছ। কোমরা কেপছা, কসিা টক ককাে 

দরকার?’ আহমদ বলল। 
‘ককাে দরকাপর েে স্যার, আত্মীে-স্ব েপক টেপে করি কবড়াপে কেটছ।’ 

বলল মাপরভা। 
‘আিা, অযািলগুপলা কার মাটলকাোে, এোেকার সরকাপরর?’ ট জ্ঞাসা 

আহমদ মুসার। 
‘ো স্যার, অযািলগুপলার মাটলক ককন্দ্রীে িরাটস সরকার। আমাপদর 

কলাকাল সরকার োপদর কদো আইপের অধীপে শুধু কদো-শুো কপর।’ বলল 
মাপরভা। 

‘আিা, অযািল ককে টকেপে বা লী  টেপে টকংবা ো োর টভটিপে 
েিটে টেপে োপর?’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ ােোম কয িরাটস সরকার এভাপব অযািল কােপক কদে ো। শুধু 
অনুমটে টেপে  টম টকপে বা টলপ র টভটিপে বাটড় কপর ককে বসবাস করপে 
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োপর। েপব সম্প্রটে শুপেটছ দু’একিা অযািল োটক িরাটস সরকার টকছু শেোধীপে 
টবটক্র বা লী  টদপেপছ।’ বলল মাপরভা। 

মাপরভার কো কশষ হপেপছ। আহমদ মুসা টকছু বলপে যাটিল। 
এ সমে এক ে কলাক এপস দর াে দাাঁড়াল। োরের েের টদপক 

োটকপে রুম োম্বার কদপেই বলল, ‘স্যটর।’ 
চপল কেল কলাকিা। 
আহমদ মুসা ও মাপরভা মাইটমটে দু’ পেই োটকপেটছল দর ার 

কলাকটির টদপক। 
কলাকটি চপল কেপল মাপরভা েপে দাাঁটড়পে বলল, ‘দর ািা লাটেপে টদপে 

আটস স্যার।’ 
‘ো, মাপরভা। দর ািা কোলাই োকপব।’ বলল আহমদ মুসা। 
টবটিে দৃটি টেপে বপস েড়ল মাপরভা। বলল, ‘দর া ককে কোলা োকপব 

বুঝপে োরটছ ো স্যার। কারও টক আেটে অপেক্ষ্া করপছে।’ 
‘ো, ককে আসার কো কেই। আিা মাপরভা, টবপকপল েুটম কেিাে 

আসপে োরপব?’ 
‘কসিা আেটেই টেক করপবে। যেে চাইপবে, েেেই আটম আসব। 

আেটে কেটদে োকপছে স্যার?’ 
‘টেক আপছ, েুটম োাঁচিাে এস। আটম কেটদে োকব টেক কেই। েপব 

েুব োড়াোটড় যাটি ো।’ 
কোিা কশষ কপর মুহুেেকাল োমল আহমদ মুসা। োরের আবার বলল, 

‘কোমাপদর ‘টি’ সম্পপকে আটম টকছু  াটে ো। িুযটরি োইপড একিা টকছু 
কদপেটছলাম। কসিা সম্ভবে অপেক আপের।’ 

মাপরভার সুন্দর স্বণ্োলী মুপে একগুি রটিম লজ্জা ছটড়পে েড়ল। 
মাপরভা এেেও কেশাদার োইড হপে েেপে োপরটে। েবুও ‘টি’ এর কো  
 াোপে হে, োই কসও  াোে। টকন্তু োর কাপছ আহমদ মুসা এক টবিেকর 
মানুষ। এমে সভয-ভবয সুন্দর িুযটরি কস এর আপে কেেও কদপেটে। অন্য 
িুযটরিপদর চকচপক দৃটি ও ঘটেিোপক সব সমে এটড়পে চলপে হে। আর এই 
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অদ্ভূে কলাকটিই োর কচাপের দৃটিপক আমার কেপক আড়াল কপর রােপছ। এক 
দু’বার ছাড়া মাপরভার কচাপে কস কচােই কিপলটে। এক দু’বার কদোর মপধযই 
কলাকটির কচাপে কয েটবিো ও েটরিন্নো কদপেপছ ো টচরটদে স্বরণ্ রাোর মে। 
এমে কলাকটিপক ‘টি’র কো বলপে োর লজ্জা লােপছ। এসব কভপব মাপরভা 
বলল ‘টি’র একিা আেি লাইে কো কেপেপছেই। আটম টকছু বলপে চাই ো, 
স্যার। আেটে আমাপদর অটেটে। আটম আেপন্দর সাপে আেোপক সহপযাটেো 
করব।’ 

‘ধন্যবাদ, মাপরভা। োহপল এই কপেকিা িাকা েুটম অগ্রীম রাে।’ বপল 
আহমদ মাপরভার হাপে একিা ইেপভলাে েুপল টদল। 

‘ধন্যবাদ স্যার।’ বপল মাপরভা ো কদপেই ো েপকপি করপে টদল।  
‘োহপল আটস স্যার।’ বপল ‘গুডবাই’  াটেপে ঘুপর দাাঁড়াল মাপরভা 

যাবার  ন্য। 
মাপরভা দর ার কাপছ কেৌছপেই আহমদ মুসা বলল, ‘টি  মাপরভা, 

দর া বন্ধ কপর টদপে যাও।’ 
মাপরভা টিপর োটকপে বলল, ‘দর া বন্ধ কপর টদপে যাব!’ মাপরভার 

কচাপে েেুে এক টবিে! 
‘হ্াাঁ, মাপরভা। এরের একা োকপবা কো। ভপের বযাোর আপছ।’ বলল 

আহমদ মুসা। োর কোাঁপি হাটস। 
মাপরভা আহমদ মুসার কোর ককাে  বাব টদল ো। োর কচাপের দৃটি 

েভীরের হপলা। টকন্তু কস দৃটিিা আহমদ মুসার অবেটমে কচাপে ধাক্কা কেপে টিপর 
এল। আহমদ মুসার কো টবশ্বাস কপরটে মাপরভা। টকন্তু সেযিা টক োও বুঝপে 
োরল ো কস। 

বাটড়ে টিপর মুে-হাে ধুপে কফ্রস হপে োর ইট  কচোপর ো এটলপে 
টদপেপছ মাপরভা। 

মাপরভার মা ঘপর ঢুকল। বলল, ‘মাপক েুব েুটশ কদেটছ। কা  কেপেটছস 
বুটঝ? অপেক িুযটরি এপসপছ?’ 

‘হ্াাঁ মা, কা  একিা কেপেটছ। টকন্তু মা ....।’ 
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বপল েপে ইট  কচোপর কসা া হপে বপস বলল, ‘টকন্তু কলাকিা আ ব!’ 
‘ককমে?’ ট জ্ঞাসা মাপের। 
‘কলাকিা আমার সাপে হ্াঠডপশক কপরটে। আটম হাে বাড়াপল, কস হাে 

সটরপে টেপেপছ। আবার ো বযাে বহে করপে চাইপল বপলপছ আটম কোমার কচপে 
বড়, শটিও টেশ্চে কবটশ হপব। অেএব, ভারিা আমারই বহে করা েটচে। আর 
কদে, িযাটক্সপে েপে কস ড্রাইভাপরর’ 

োপশ বসল এবং আমাপক কেছপের সীপি বসপে বাধয করল। োরের 
মা, কহাপিপলর রুপম ঢুপকর দর া বন্ধ করপে বলল ো। আটম বন্ধ করপে চাইপলও 
বন্ধ করপেই কদেটে। টকন্তু আটম যেে চপল আসটছলাম, েেে বলপলে ঘপরর 
দর ািা বন্ধ কপর কযও।’ বলল মাপরভা। 

োর মা মপোপযাে টদপে কো শুেটছল। োর কচাপে-মুপে টকছু টবিে, 
টকছু ভাবোও। 

মাপরভা োমপল কস বলল, ‘কলাকি টক রকম, ককমে বেপসর?’ 
‘একদম স্লীম যুবক মা। মপে হে বযাোম-িযাোম কপরে। মপে হপলা কবশ 

টকছু টদে োকপবে, অযািল অিপল ঘুরপবে।’ 
‘আটম ট পজ্ঞস করলাম, ককমে কলাক কস, ককমে হপলা োপক? বলল 

মাপরভার মা।’ 
‘েুবই ভদ্রপলাক মা। স্বল্পভাষী, কারও েের টেভেশীল হপে চাে ো। 

ককমে বলপে, যটদ েুটম চটরপির কো বুটঝপে োক, োহপল এর েির কদওোিা 
মুটস্কল। কচাপের দৃটি কেপকই মানুপষর মপের কো বুঝা যাে। টকন্তু োাঁর কচাপে 
কচাে কিলা মুটস্কল। েটে কচাে োটমপে শান্তভাপব কো বপলে। মাি বার দু’কেক 
েটে সরাসটর োটকপেপছে আমার টদপক। বহু মানুষ, বহু িুযটরপির কচাপের দৃটি 
আটম কদপেটছ মা। কস দৃটিপে আটম একিা কলহেভাব কদপেটছ, যা কচােপক েীড়া 
কদে, মেপকও। টকন্তু যেিুকু কদপেটছ োপে োর দৃটিপক আমার কাপছ েভীর শান্ত 
সােপরর মপে মপো হপেপছ। ঐ দৃটি মানুষপক েীড়া কদে ো, প্রসন্ন কপর।’ মাপরভা 
বলল। 
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মাপরভার মা একিু হাসল। বলল, ‘কবটশ প্রশংসা কপর কিলটছস মা। ঐ 
িুকু েটরচপে অে প্রশংসা চপল ো। েপব একো টেক, কলাকটি অন্যপদর কেপক 
টভন্ন। টেপ র লাপে  টেপ  বহে কপরপছ, এিাপক আটম েুব বড় মপে করটছ ো। 
মােবোর বযাোপর কসেপসটিভ ককে এক ে এিা করপে োপর। টকন্তু হ্াঠডপশক 
করল ো ককে? অহংকার কেপক ককে এিা োও করপে োপর। টকন্তু কোমার কোে 
যা বুঝা কেল োপে োর মপধয অহংকার কেই। অহংকার োকপল লাপে  বহে 
করপব ককে?  সুেরাং এ টবষেটি কহাপিপলর দর া কোলা রাোর টবষেটির মপোই 
দুপবোধয। আমার েুটম চপল আসার সমে দর া বন্ধ করপে বলল ককে?’ 

একিু োমল মাপরভার মা। ভাবটছল। মূহুেে কপেক েপরই কস বলল, 
‘েুটম যেক্ষ্ণ্ ঘপর টছপল েেক্ষ্ণ্ ঘপরর দর া কোলা টছল। েুটম চপল আসার ের 
ো বন্ধ হপলা। ম ার বযাোর। এর অেে টক?’  

‘কসিাই কো প্রশ্ন, মা, এর অেে টক?’ বলল মাপরভা। 
মাপরভার মা েেটছল। 
‘ো মা, একিু বস। আমার আ পকর ইেকাম কদপে যাও। টকছু িাকা 

টেটে অগ্রীম টদপেপছে। কদোর ের আটম েপকপিই করপে টদপেটছ। আটমও 
কদটেটে।’ 

বপল মাপরভা েপে টেপে েযাপঠির েপকি কেপক োমিা টেপে এল। বসল 
মাপের োপশ। োমটি েুলপেই চমপক েেল। কদেল অপেকগুপলা মাটকেে একশ 
ডলাপরর কোি। গুপে কদেল দুই হা ার ডলার। োর মাপে চার হা ার োটহটেোে 
ফ্রাংক। বলা যাে, এি িুযটরি টস পের ো দুই মাপসর আে। অবাক টবিে টেপে 
মাপরভা িাকাগুপলা মা’র হাপে টদপে বলল, ‘মা কদে, কলাকিার আপরক 
োেলাটম।’ 

িাকাগুপলা কদপে মাপরভার মা বলল, ‘োেলাটম েে, োইডপদর 
োটরশ্রটমক সম্পপকে হেপো োর ককাে ধারো কেই।’ 

ো মা, োইপডর োটরশ্রটমক সম্পপকে আমাপক ট জ্ঞাসা কপরটছল। আটম 
বটলটে, টকন্তু োটহটেোপের অেীপের োটরশ্রটমক সম্পপকে টেটে  াপেে 
বপলটছপলে।’ মাপরভা বলল। 
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‘যাক, এর বযােযা েটেই টদপে োপরে। এিা েুব বড় টবষে েে। হেপো 
টেটে িাকািা একবাপরই টদপে োপরে। অেবা হপে োপর, টেটে অপেক টদে 
োকপবে োটহটেপে।’ বলল মাপরভার মা।  

‘হ্াাঁ মা, েটে কবশ টকছুটদে োকপবে বপলপছে।।’ মাপরভা বলল। 
‘এিাই আসল ঘিো মাপরভা।’ কহপস বলল মাপরভা মা। 
বপল মাপরভার মা িাকাগুপলা মাপরভার হাপে গুাঁপ  টদপে েপে দাাঁড়াল। 

মাপরভা আর একবার ো এটলপে টদল ইট  কচোপর। 
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৫ 
আহমদ মুসা োটহটের স্বরাি মন্ত্রণ্ালে কেপক কবটরপে িযাটক্সপে েপে 

বসল। 
োরা োটড়পে আপের মেই বপসপছ। আহমদ মুসা বপসপছ ড্রাইভাপরর 

োপশ। আর মাপরভা বপসপছ কেছপের সীপি। 
ড্রাইভার আহমদ মুসাপক োটড়পে বটসপে দর া বন্ধ কপর োটড়র সামপে 

টদপে ঘুপর োর সীপি টিরটছল। 
েৎসুক মাপরভা আহমদ মুসাপক প্রশ্ন করল, ‘স্যার, একিা কো ট জ্ঞাসা 

করপে োটর?’ 
‘অবশ্যই।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘স্যার, কদেলাম েররাে মন্ত্রোলপের টডট ’র মে িরাটস অটিসার 

আেোপক োটড়, েযেন্ত কেৌাঁপছ টদপে কেল। স্বরাি মন্ত্রণ্ালপেও োই কদেলাম। 
আেটে টক এপদর েূবে েটরটচে?’ মাপরভা বলল। োর কচাপে টবিে। 

আহমদ মুসা কয ফ্রাপন্সরও োেটরক, কস টরোদ কেপক আসার সমে 
কসোেকার িরাটস রােদূপের টচটে টেপে এপসটছল, িরাটস রােদেূ কয োপক 
িরাটস রা েটরবাপরর  ামাই বপলও েটরচে টদপেটছল, এসব কো কচপে টদপে 
আহমদ মুসা বলল, ‘হ্াাঁ মাপরভা, এপদর সাপে আমার েটরচে আপছ।’ 

কোিা কশষ কপরই আহমদ মুসা আবার বপল েেল, ‘মাপরভা, দটক্ষ্ে 
েেকূল ও েির েেকূপলর টকছুিা কো আমরা কপেক টদপে কদেলাম। আ  যেে 
শহপর ঢুপকটছ, েেে চল ট ওগ্রাটিকযাল যাদুঘরিা কদেব। কেোও আেটে টেশ্চে 
যাদুঘরিা কচপেে?’ 

‘ট  স্যার। অপেক ইঠিাপরটিং স্যার। ট ওগ্রযাটিকযাল যাদুঘপর কেল 
কফ্রন্স েপলটেটশো কদোর কা  অপেকিা হপে যাে।’ মাপরভা বলল। 

‘েুটম অপেকবার কেছ টেশ্চে?’ মাপরভাপক ট জ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।  
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‘স্যার, আমার োেয টবষে কমটরে ইটিটেোটরং-এর একিা কেোর আপছ 
েটলপেটশোে আইলযাপঠডর ‘কব  ও ওোল টিট কযাল টিচার’- এর েের। এ 
 ন্য এ যাদুঘপর আমাপক আসপে হে।’ মাপরভা মাইটমটে বলল। 

আহমদ মুসার মুেটি েজ্জ্বল হপে েেল। ভাবল, োহপল কো এ যাদুঘপর 
অযািলগুপলা সম্পপকে  াোর অপেক টকছুই োকপে োপর এবং মাপরভা োপক এ 
বযাোপর অপেক সাহাযযও করপে োরপব। মপে মপে হাসল। োইড কদটে োর 
সহকারী হবারও কযােযো রাপে। বলল আহমদ মুস, ‘েটলপেটশোে দ্বীেগুপলা টক 
েেয এোপে আপছ মাপরভা।’ 

‘দ্বীে ও অযািল দ্বীপের প্রপেযকটির একিা টমটে প্রটেকটৃে এোপে আপছ। 
এ প্রটেকৃটে শুধু দ্বীপের েেপরর অংপশর েে, দ্বীপের আঠডার ওোিার ‘ওোল’ ও 
‘কব ’- এর প্রটেকৃটে ককমে োও কদোপো আপছ। দ্বীেগুপলার োহাড় ককারাল 
রীি, েেকূল, বোিল ও কলাকবসটে সম্পপকে েেয আপছ। অযািল দ্বীেগুপলার 
 ীব-ধ্বটচি, ইেযাটদ সম্পপকে মূলযবাে েেয কসোপে োওো যাে।’ বলল 
মাপরভা। 

আেপন্দ আহমদ মুসার কচাে-দু’টি চক চক কপর েেল। এ কয কমে ো 
চাইপেই োটে। যা কস  ােপে চাে এ এলাক সম্পপকে োর টসংহভাে কস কেপে 
যাপব এই যাদুঘপর। আল্লাহ রাবু্বল আলাটমপের অপশষ শুকটরো আদাে করল 
আহমদ মুসা। 

‘দ্বীে ও অযািলগুপলার মাটলকাো টকংবা বড় বড় প্রটেষ্ঠাে, সংিা বা 
িােো সম্পপকে ককমে েেয আপছ যাদুঘপর?’ ট জ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। 

মাপরভা মুে েুপল োকাল আহমদ মুসার টদপক। কোাঁপি এক িুকপরা 
হাটসও িপুি েেল। বলল, ‘স্যার, ককাোে ককাে দ্বীে বা ককাে সংিা, প্রটেষ্ঠাে 
ইেযাটদর কো ট জ্ঞাসা করপছে, টকেপবে োটক স্যার?’ 

‘ককো যাে োটক?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘েুব কটেে। ককোর  পন্য িরাটস োেটরক হপে হে টকংবা িরাটস 

সরকাপরর েের প্রভাব োকপে হে। েপব টবপদশী োেটরকরা দ্বীে লী  টেপে 
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োপর, টকেপেও োপর েপব টবটক্র করপে োপর ো। অবশ্য টবপশষ দ্বীে ও টবপশষ 
এলাকার দ্বীে, অযািল লী  কেো যাে ো, ককোও যাে ো।’ 

বপল একিু কেপমই আবার শুরু করল, ‘যাদুঘপর টকছু েেয টভট বল, 
এমটেপেই োওো, কদো যাে। টকছু েেয অে টরপকাপেি োওো যাে। টকছু েেয 
লযাটসিাপেড। কসগুপলা টসপক্রি কসকশপে সংরটক্ষ্ে। ওগুপলা োওো যাে ো। 
চলুে কেপলই সব কদো যাপব।’ 

োপেটের ট ওগ্রাটিকযাল যাদুঘর মধয োপেটের টবশাল এলাকা  ুপড়। 
এ কযে এক টমটে কিযি েটলপেটশো। 

অযািলগুপলার প্রটেকৃটে আোপোড়া েুাঁটিপে েুাঁটিপে কদেল আহমদ মুসা। 
টকছু টকছু কোিও টেল। 

োাঁচ ঘঠিা েপর যাদুঘর কেপক কবটরপে এল আহমদ মুসা ও মাপরভ। 
‘মাপরভা, কেোওপক ডাক। চল, আমরা একিা করিুপরপঠি বটস। েৃষ্ণাও 

কলপেপছ, একিু টবশ্রামও হপব। 
‘যাদুঘপরর োপশর একিা ভাপলা করিুপরঠি েযাপসটিক ইঠিারন্যাল- এ 

টেপে বসল। 
বপসই আহমদ মুসা মাপরভাপক বলল, ‘কবলা দু’িা বাপ । কেপে কেোই 

দরকার। একিু ভাল োবার অডোর দাও। আটম ‘িেপলি কেপক আসটছ।’ 
বপল আহমদ মুসা চলল িেপলপির টদপক। 
আহমদ মুসা িেপলি কসপর অ ু কপর কবটরপে এপস একিা টেটরটবটল 

কস্পস েুাঁপ  টেপে কযাহপরর োমা  কসপর টেল।  
কিটবপল টিপর এপস কদেল, োবার এপস কেপছ। কিটবপলর মাঝোপে 

করাটলং টডস কিটবল। োপে োবার সা াপো। ঘুরপছ করাটলং টডস-পিটবলিা। 
‘স্যার, আেটে ভাল োবাপরর অডোর টদপে বপলপছে। োটহটেপে এপস 

েযেিকরা সবপচপে যা েছন্দ কপর, োই আটম আটেপেটছ। কদেুে েেসে ক্রু আপছ, 
কসপভ্রটিস আপছ এবং ফ্রাপেড টচপকে ও রাইচ এবং টগ্রলড্ েকে। োবার কশপষ 
আপছ, ‘কো’, যা িুটরিপদর সবপচপে েছন্দেীে।’ বলল মাপরভা। 
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‘েযাংকস’ বপল আহমদ মুসা বসল কচোপর। বলল হাটস মুপে, ‘কযমে 
ক্ষ্ুধা কেমটে সুন্দর হপেপছ োবার। োও শুরু করা যাক।’ 

কেপে শুরু করল সবাই। 
আহমদ মুসা কেল েুব আপস্ত আপস্ত। শুধু কেল ফ্রাপেড রাইচ, কফ্রশ 

ওোিাপরর টশ্রম টদপে দেটর কসপভ্রটিস, সালাদ। সব কশপষ ম া কপর কেল 
োরপকপলর দুপধ কেপে, ভযাটেলা, কলাসহপযাপে দেটর টমটি েুটডং।  

আহমদ মুসার এভাপব অটধকাংশ োবার এটড়পে যাওো লক্ষ্য করটছল 
মাপরভা। এক সমে কস বপল, ‘স্যার আেটে কো টকছুই োপিে ো।’ 

‘ো মাপরভা, আটম োটি।’ বপল ো োওো আইপিমগুপলা করাটলং টডশ 
কিটবল কিপে োর টদপক কেে। কিপে কেে বপি, টকন্তু ওসব টডস কেপক টকছুই কেে 
ো। এিাও লক্ষ্য কপরটছল মাপরভা, টকন্তু কস আর টকছু বপলটে। 

করিুপরপঠির টবল চুটকপে করিুপরঠি কেপক কবরুল আহমদ মুসা োপদরপক 
টেপে। 

কবর হবার সমে এক িাাঁপক সুপযাে কেপে ড্রাইভার কেোও মাপরভাপক 
বলল, ‘স্যারপক যেই কদেটছ টবটিে হটি! েরপম-েরপম, কপোর-েদারোে 
এমে মানুষ আটম  ীবপে কদপেটে। দাটেত্ব োলপের কক্ষ্পি একদম অংপকর মে 
িুটদেপেঠি চাে, আচরপণ্র কক্ষ্পি একদম মাটির মানুষ। এই প্রেম এক ে িুযটরি 
এক ে ড্রাইভারপক কিটবপল টেপ র োপশ বটসপে োওোপলে।’ 

মাপরভা ড্রাইভাপরর কোর  বাপব টকছু বলপে যাটিল, টকন্তু োর আপেই 
আহমদ মুসা টিপর এপস বলল, ‘মাপরভা, যাদুঘপরর টরপসেশপে টকছু কিাডার ও 
বুকপলি কদেলাম। মপে কপরটছলাম, কিরার েপে টকপে টেব। টকন্তু কবর হলাম কো 
অন্যেপে। চল টরপসেশপে যাব।’ 

মাপরভা আপেই কেপম টেপেটছল। 
আহমদ মুসার কো কশষ হপেই ‘ইপেস স্যার, চলুে!’ বপল মাপরভা 

ড্রাইভার কেোওপক বলল, ‘আেটে োটড়পে যাে, োটড় টেশ্চে েরম হপে কেপছ, 
একিু োঠডা কপর টেে।’ 

আহমদ মুসা ও মাপরভা চলল যাদুঘপরর টরপসেশপের টদপক। 
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‘স্যার, একিা কো বলব।’ বলল মাপরভা। 
‘বল।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আমার োরাে লােপছ, আটম অযোই আেোর অপেক িাকা েরচ 

কপরটছ। আেটে টক কোশে োে ো স্যার?’ বলল মাপরভা। 
‘টকন্তু টচপকেও কো কেপলে ো। এমে টক ‘েইসে ক্রু’ ও োেটে, যা মাছ 

টদপে দেটর।’ বলল মাপরভা। 
হাসল আহমদ মুসা। বলল ‘েইসপে মাপছর সাপে সােও আপছ। ওিা 

আটম োই ো।’ 
‘টকন্তু টচপকে?’ ট জ্ঞাসা মাপরভার। 
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘রিা অেেযাৎ ঈশ্বপরর োম টেপে  বাই করা 

ো হপল কস ট টেস আমরা োই ো।’ 
‘আ ব কো! এমে কো কো ককােটদে শুটেটে।’ বলল মাপরভা। 
েম্ভীর হপলা আহমদ মুসা। একিু ভাবল। োরের বলল, ‘মাপরভা 

টবষেিা আটম কোমাপক বলপে চাইটে। আটম কদেটছ, কোমার অবাক হওোর 
মপো ঘিো আরও ঘিপে োপর। োই আমার একিা েটরচে কোমার  াো 
দরকার। মাপরভা, আটম মুসটলম, ইসলাম ধপমের অনুসারী।’ 

মাপরভা একিু েমপক দাাঁড়াল। োকাল আহমদ মুসার টদপক। একিু 
েৎসুক দৃটি োর কচাপে। বলল, ‘হ্াাঁ, মুসলমাে! কিটলটভশে, েটিকাে মুসলমাে 
সম্পেপক অপেক টকছু শুটে। েপব ককাে মুসলমাে আটম কদটেটে। োটহটেপে 
দু’চার ে মুসলমাে আপছ বপল শুপেটছলাম কার কাপছ কযে। োপদর সাপে 
কেেও কদো হেটে। েপব একবার আরুপে টেপে আমাপদর কগ্রি গ্রাঠড িাদারপদর 
এক কোবােোে মুসলমােপদর কো শুপেটছলাম। েেে অপেক কছাি আটম। 
আিা, মুসলমােরা টক শুকর, সাে ইেযাটদর মে অপেক টকছুই োে ো? রিার 
োম টেপে  বাই করা ো করার মপধয টক োেেকয কয, এ  পন্য ো োবারই 
আপযােয হপে যাে?’ 

‘কস অপেক কো মাপরভা, েপর একটদে বলব।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘টেক আপছ। টকন্তু স্যার, টিটভপে আটম মাো, মুপে, শরীপর কাপলা কােড় 
 ড়াপো কমপেপদর ছটব কদপেটছ, এরা োটক মুসটলম? এিা টক সটেয স্যার?’ বলল 
মাপরভা। 

‘েুটম কযিা কদপেছ, কসিা প্রোোঠডা। েপব সেযিা বুঝপে কোমার একিু 
সমে লােপব। এক কোে বলপলই বুঝপব ো।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আেটে অন্যপদর কেপক অপেক আলাদা। মুসলমাে বপলই টক?’ 
‘এক ধমে কেপক আপরক ধমে, এক সংসৃ্কটে কেপক আপরক সংসৃ্কটের 

অনুসাটরপদর মপধয োেেকয োকপবই।’ বলল আহমদ মুসা। 
োরা টরপসেশপে কেৌাঁপছ টেপেটছল। 
োপশর োবটলক টরপলশেস কােঠিার কেপক কফ্রন্স েটলপেশীে দ্বীেেুি 

টবপশষ কপর অযািল দ্বীে সম্পটকেে সব কিাডার ও বুকপলি টকপে টরপসেশে 
কেপক কবটরপে এল আহমদ মুসারা। 

োটড়িা চপল এপসটছল  াদুঘপরর োটড় বারান্দাে। টরপসেশে কেপক 
কবটরপেই োটড় কেপে কেল োরা। 

োটড়পে েপে কেপে কেল োরা। 
োটড়পে েপে বসল আহমদ মুসা ও মাপরভা। 
আহমদ মুসা হােঘটড়র টদপক োকাল। কবলা টেেিা বাপ । 
‘টম. কেোও, আটম কহাপিল টিরব। োর আপে মাপরভাপক েুটম বাটড়পে 

োটমপে দাও। োরের আমাপক কহাপিপল কেপব।’ বলল আহমদ ড্রাইভারপক। 
‘স্যার, োটড় সরাসটর কহাপিপল টেে। আটম কসোে কেপক বাসাে টিরব।’ 

মাপরভা বলল। 
‘মাপরভা, এিা বাড়টে ককাে সুটবধা েে। কহাপিপলর েপেই কোমার 

বাসা। শুধু টভন্ন একিা েপে কযপে হপব মাি।’ টকছুিা শি কপঠে বলল আহমদ 
মুসা। 

‘স্যটর স্যার।’ বলল মাপরভা। 
‘মযাডাম মাপরভা, আেোর যাদুঘপর কঢাকার েরেরই এক ে, সম্ভবে 

আেোর ককাে বান্ধবী, আমাপক ট জ্ঞাসা কপরটছল আেটে কহাপিপল টিরপবে, ো 
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বাসাে টিরপবে। আটম বলপে োটরটে। একিু অপেক্ষ্া কপর টেটে চপল কেপছে।’ 
ড্রাইভার কেোও বলল মাপরভাপক েপেশ্য কপর। 

‘আমার বান্ধবী! োর সাপে িুযটরি টছল মাপে ককাে িুযটরি টেপে 
এপসটছপলে টেটে?’ ট জ্ঞাসা মাপরভা।’ 

‘েটে একিা মাইপক্রা কেপক কেপমটছপলে। কভেপর কক টছপলে আটম 
কদটেটে। োরা ককে োপমটে।’ বলল ড্রাইভার। 

মপে মপে টকছুিা টবটিে হপলা মাপরভা। আমার ককাে বান্ধবী এোপে 
মাইপক্রা টেপে কো আসার কো েে। িুযটরি টেপে এপল কো িুযটরিরাই আপে 
োমপো। িুযটরিপদর কভেপর করপে োর আমার  পন্য অপেক্ষ্ার কো ককাে প্রশ্নই 
েপে ো! টহসাব কমলাপে োরপলা ো। বলল, ‘টচেলাম ো। যাক, ককে এক ে 
হপব হেপো।’ 

সবাই চুেচাে। 
োটড় চলপছ। 
কমেহীে ভাপব একিু বসার সুপযাে কেপেই আহামদ মুসা মাো এপস 

দেল করল যাদুঘপর কদো অযািলগুপলা। 
টবপশষ কপর অযািলগুপলাই আহামদ মুসা েুাঁটিপে েুাঁটিপে কদেপে কচষ্ঠা 

কপরপছ। 
সব কদপে হোশ হপেপছ আহমদ মুসা। ককাে অযািলই বড় ধরপের ককাে 

ঘাাঁটি ধারণ্ করার েেযুি েে। 
কোিা েটলপেটশো দ্বীেেুপি োটহটের েুপব কোোমপোই আসপল 

অযািল দ্বীেেুি। েপল্লেপযােয সব অযািল এোপেই রপেপছ। প্রাে ৭৬ টি অযািল 
এোপে রপেপছ। অন্যগুপলা টেপরি অযািল দ্বীে। এই অযািলগুপলার মপধয ড ে 
কদপড়ক অযািল রপেপছ যার ভূটমর েটরমাণ্ েপল্লেপযােয। এগুপলাপে কম-পবটশ 
 েবসটে রপেপছ। টকন্তু এগুপলার ভূটম-অবিাে অযািপলর মপধযকার কলগুে 
(োটে)-এর চারটদপক টঘপর, যা এমে ককাে বড় বা প্রশস্ত েে কযোপে কলাকচক্ষ্ুর 
আড়াপল ককাে বড় ধরপের ঘাাঁটি বা িােো টেমোণ্ করা  যাে। োছাড়া অন্য 
অযািলগুপলা ঘর-বাটড় কপর বসবাপসর মে েে। োহপল ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি 
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টবশাল ঘাাঁটি েড়ার মে অযািল এোপে ককাোে োপব, যাপক বা কয অযািলপক 
ক্ষ্মোর ককন্দ্র বপল অটভটহে করপে োপর? 

অযািলগুপলার কয কচহারা কদপেপছ োপে কস ধরপের ককাে অযািল োর 
কচাপে েপড়টে। 

এসব টচন্তা আহমদ মপের েপদ্বে বাটড়পে টদল। োহপল কাযেকরণ্ মপে 
সামপের করপে আসা োটহটের আপশ-োপশর অযািপলই ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির 
ঘাাঁটি আপছ বপল কস মপে কপরপছ, কসিা টক টমেযা হপব? আহমদ মুসার মে বলপছ 
কস টেক েপেই চলপছ। কয অটেশ্চেো কদেপছ কস মাপের বাস্তবাোে, োর টচন ফ 
টকন্তু োর মপে কেই। 

হোৎ োটড় হাডে কব্রক কপষ দাাঁটড়পে কেল। 
চমপক েপে আহমদ মুসা োকাল চারটদপক। কদেল, বাম টদপক একিা 

োকে ও ডােটদপক বাোে-পশাটভে একিা সংরটক্ষ্ে টিলা। 
‘দাাঁড়াপলে ককে টম. কেোও? এিা ককাে  ােো?’ ট জ্ঞাসা আহমদ 

মুসার। 
‘স্যার, আটম আযপভটেে টহটন্দ কেপক আযপভটেে কোমা যাওোর  পন্য 

এই ডাইভারসে করাপড ঢুপকটছ। সামপে েপের েের হোৎ একিা মাইপক্রা এপস 
দাাঁটড়পেপছ স্যার।’ বলল কেোও। 

োটড়িা আহমদ মুসার কচাপে েপড়টছল আপেই। কভপবটছল, এক কবাকা 
ড্রাইভার োটড়িা ঘুটরপে টেপি। ো, ো েে। রাস্তা ব্ল্ক কপর োটড়িা টির দাাঁটড়পে 
আপছ। মাইপক্রার  াোলাে কাাঁচ কশড কদো। কভেপরর টকছুই টকছুই কদো যাপি 
ো। 

মাইপক্রািা আহমদ মুসাপদর োেটড় কেপক সাে আি ে  দুপর। 
‘টম. কেোও মাইপকার সামপের টদক টদপে োশ কাটিপে যাবার কচিা 

কর। কদো যাক, ওপদর মেলব টকছু আপছ টকো।’ আহমদ মুসা বলল 
ড্রাইভারপক। 

‘টক ঘপিপছ? মাইপক্রািা আমাপদর েে আেপলপছ ককে?’ বলল মাপরভা। 
োর কপঠে েপদ্বে। 
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‘বুঝা যাপি ো, কদো যাক।’ বলল আহমদ মুসা। 
ড্রাইভার কেোও দ্রুে োটড়র মাো ঘুটরপে টেপে চলপে শুরু করল 

মাইপক্রাপক োশ কািাবার  পন্য। 
আহমদ মুসাপদর োটড় মাইপক্রাটির বরাবর আসপেই মাইপক্রার দু’টদক 

কেপক  োছপেক কলাক কেপম ছুপি এল আহমদ মুসাপদর োটড়র টদপক। 
কলাকগুপলাপক কদপেই আহমদ মুসা বুঝল, গুঠডা-বদমাস কশ্রণ্ীর কলাক 

হপব এরা। সবাই কশ্বোংে। আহমদ মুসার কচাে মাইপক্রার ফ্রঠি সীপির টদপকও 
টেপেটছল। কদেল, ড্রাইটভং সীপির োপশ এক ে কশ্বোংে যুবেী বপস আপছ। োর 
টির কচাে মপে কহাল মাপরভার টদপক। 

ওরা ছে ে এপস আহমদ মুসাপদর োটড় টঘপর কিলল। 
দু’ ে টেপে মাপরভার োপশর দর াে লাটে টদপে বলল, ‘কোল দর া। 

ো হপল দর া কভপে কিলব।’ 
েপদ্বে-আেংপক িযাকাপশ হপে টেপেটছল মাপরভার মুে। কাাঁেটছল কস। 

োকাল কস আহমদ মুসার টদপক। 
‘দর া েুপল দাও মাপরভা।’ শান্ত কপঠে বলল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুা্সাও কবটরপে এল োটড় কেপক।  
মাপরভা টচৎকার কপর বলল, ‘কোমরা কক? টক োও কোমরা? আটম টক 

কপরটছ? ছাড় আমাপক।’ 
‘চল, কোপক কপ্রম করপে করা কশোব। োমাটহ মাটহপের কচপে আমরা 

অপেক ভাল কপ্রম করপে  াটে।’ বলল ওপদর এক ে। 
এপদর কো শুপে এবং মাইপক্রার সামপের সীপি বসা সাঠডা সুসােপক 

কদপে মূহুপেেই সব টবষে েটরষ্কার হপে কেল মাপরভার কাপছ। োহপল সাঠডা কয 
করি টদপেপছল, কসিারই বাস্তবােে করপে এপসপছ কস। এরা টক োহপল োপক 
টকডন্যাে করপে এপসপছ! 

ইটেমপধয দু’ ে মাপরভাপক কিপে কবর আেল োটড় কেপক এবং 
কপেক ে োপক শূপন্য েুপল ধপর মাইপক্রার টদপক যাবার েপদযাে টেল। 

‘কছপড় দাও, বাাঁচাও!’ বপল টচৎকার করপছ মাপরভা। 
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আহমদ মুসা আপস্ত আপস্ত এপস োপদর সামপে দাাঁড়াল। বলল, ‘কছাকরার 
দল, কছপড় দাও ওপক।’ শান্ত টকন্তু শি কঠেস্বর আহমদ মুসার। 

ওরা সবাই টিপর োকাল আহমদ মুসার টদপক। এমে শান্ত, শি 
কঠেস্বপরর সাপে োরা কবাধ হে েটরটচে েে। 

টিপর োটকপে আহমদ মুসাপক একিু কদপে টেপে ওপদর এক ে বলল, 
‘সপর যা কেটিভ ডে, ছােু কপর কদব ো ো হ...।’ 

কো োপক কশষ করপে টদল ো আহমদ মুসা। এক ধাে এটেপে এপস 
কলাকটির বাম কচাাঁোপল ডাে হাপের একিা বু্ল্ চালাল।  

কো কশষ ো কপরই কলাকটি সিাে েপড় কেল মাটিপে। েপড় টেপে 
একিুও েড়ল ো। জ্ঞাে হাটরপেপছ কস। 

টেে ে দাাঁটড়পে টছল মাপরভাপক শূপন্য েুপল টেপে। আর দু’ ে 
দাাঁটড়পেটছল োপদর সামপে। এরা দু’ ে সংজ্ঞা হারাপো সােীর টদপক একবার 
োটকপে কচাে কিরাল আহমদ মুসার টদপক। কচাে জ্বলপছ ওপদর বাপঘর মে। 
বাপঘর মেই ওরা এক সাপে ঝাাঁটেপে েড়ল আহমদ মুসার েের। 

আহমদ মুসা টবদুযৎ েটেপে টেটছপে এল আর সাপে সাপে ওপদর 
দু’ পের মাো এপস আছপড় েড়ল আহমদ মুসার োপের কাপছ। েপড়ই ওরা েপে 
দাাঁড়াটিল। 

আহমদ মুসা ডাে োপশর কলাকটির ডাে কাপের টেপচ ডাে োপের একিা 
লাটে ছুপড় মারল।  ুোর েপেপঠিড মাোিা সুেীব্র একিা ঘা মারল কলাকিার 
কাপের টেপচর েরম  ােোে। সংপে সংপেই কলাকিার কদহ মাটির েের েপস 
েড়ল। মাোে এই ঘা োওোর ের োর সংজ্ঞা োকার কো েে। 

বাম োপশর কলাকটি োর দু’োপের েের দাাঁটড়পে টেপেটছল, টকন্তু 
ককামরিা েেেও কসা া করপে োপরটে। োর কদপহর েেপরর অংশ ককামপরর 
েের েেেও সমপকৌটণ্ক অবিাপে। 

আহমদ মুসা বাম হাপে কলাকিার মাোর চুল োমপচ ধপর ডাে হাপের 
কমাক্ষ্ম কারাে চালাল োর ঘাপড়। ঘাপড়র ো ুক  ােোিাে হােুটড়র মে 
আঘাপে কয ককাে মানুষপক কপেক ঘঠিা ঘুটমপে রাোর  পন্য যপেি। 
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এ কলাকটির কদহিাও মাটিপে আছপড় েড়ল। 
আহমদ মুসা ডাে হাপের কারাপের কা  কশষ কপরই োটকপেটছল 

মাপরভা চযাংপদালা কদহ টেপে দাাঁড়াপো টেে  পের টদপক। কদেল ওরা মাপরভাপক 
কছপড় টদপেপছ। এক ে োর েপকি কেপক টরভলবার কবর কপরপছ। 

কচাপের েলপক আহমদ মুসার দুই হাে শূপন্য েপেই ছুিল মাটির টদপক। 
আর ো দু’টি শূপন্য েপে েীব্র েটেপে বৃিাকাপর ঘুপর টেপে আঘাে করল 
টরভলবারধারীর হাে ও বুপক। 

টরভলবারধারীর হাে কেপক টছিপক েপড় কেল টরভলবার এবং কসও েপড় 
কেল টচৎ হপে। 

আহমদ মুসার ো যেে কলাকটিপক আঘাে কপর মাটি স্পশে করল, েেে 
চক্রাকাপর ঘুপর কসা া হপেপছ এবং দক্ষ্ এযাক্রবযাপির মে আহমদ মুসা োপের 
েের দাাঁটড়পে কেপছ। 

টরভলবার কুটড়পে টেপেই আহমদ মুসা কেছপে ওপদর টেে পের টদপক 
টরভলবার োক কপর ওপদরপক বলল, ‘ককাে চালাটক ো কপর কোমরা ওেুর হপে 
শুপে......।’ 

আহমদ মুসা কো কশষ করার আপেই টেে  পের দু’ ে আহমদ মুসার 
েের ঝাাঁটেপে েড়ল।  

আহমদ মুসার টরভলবার োক করা টছল। টকন্তু গুটল ো কপর ধাক্কা কমপর 
মাপরভাপক এক টদপক সটরপে টদপে কসও দ্রুে এক োপশ সপর কেল। 

আহমদ মুসার েের চড়াও হপে বযেে হপে দু’ ে েপ ে েপে আবার ঘুপর 
দাাঁড়াল। োপদর সাপের েৃেীে  েও এবার েপে দাাঁটড়পে োপদর সাপে কযাে 
টদল। 

আহমদ মুসা বুঝল ওরা কবেপরাো। ওপদর কচাপে মুপে ভপের টচন ফ কেই। 
েবু আহমদ মুসা েপ ে েেল, ‘কদে, কোমরা আত্মসসেেণ্ কর, ো হে োটলপে 
যাও। অন্যো করপল টেে েই ....!’ 

এবারও আহমদ মুসাপক কো কশষ করপে টদল ো। 
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আহমদ মুসার টরভলবার ের ের টেেবার গুটলবষেণ্ করল। টেে  েই 
ওরা োপে গুটল কেল। 

অদ্ভুদ বযাোর, টেে েই ওরা গুটল কেপে বপস েড়ল বপি, টকন্তু কদো 
কেল টেে েই ওরা আহে হওোর টদপক ভ্রপক্ষ্ে ো কপর েপকি কেপক কবর কপর 
আেল টডম্বাকৃটের হাে কবামা। 

কচাপে-মুপে ওপদর চরম কবেপরাো ভাব। 
টেে পের হােই এক সাপে েেপর েেল হাে কবামা কছাাঁড়ার  পন্য। 

টেরুোে আহমদ মুসা। গুটল করা ছাড়া আত্নরক্ষ্ার আর ককাে েোে কেই। টকন্তু 
টরভলবাপর গুটল আর কেিা আপছ কক  াপে! 

ওপদর হাে েেপর ওোর সংপে সংপেই আহমদ মুসার টরভলবার েরের 
টেেবার গুটলবষেণ্ করল। 

টেে  পেই কটি গুটলটবদ্ধ হপলা। োপদর হাে কেপক েপস েড়ল কবামা। 
স্বটস্তর টে:শ্বাস টেপে আহমদ মুসা োকাল মাইপক্রার টদপক। 

মাইপক্রার কসই মটহলাপক। আরও কপেক ে েুটলশ এটেপে আসপছ 
এটদপক। োপদর সাপে ভপে-েপদ্বপে টবেযেস্ত এক ে েরুণ্।  

েরুণ্পক কদপেই মাপরভা টচৎকার কপর েপেপছ, ‘মাটহে!’ মাপরভা কঠে 
কান্না টড়ে। 

েরুণ্টি কাছাকাটে আসপেই মাপরভা ছুপি টেপে  টড়পে ধরল োপক। 
বলল, ‘ঈশ্বর বাাঁটচপেপছে, স্যার কযে ঈশ্বপরর হাে। টকভাপব টক ঘপি কেল।’ ককাঁপদ 
েেল মাপরভা।  

েুটলশরা ছে েপক যেে হােকড়া েরাটছল, েেে েুটলপশর কেো 
বযাটিটি আহমদ মুসার সামপে এপস বলল, ‘ধন্যবাদ আেোপক। একাই 
ছে েপক সামপলপছে। আমার কাপছও অটবশ্বাস্য লােপছ। সবপচপে অবাক 
হপেটছ, আেটে হেযা এটড়পেপছে  ীবপের ঝুাঁটক োকা সপত্বও। অপেক ধন্যবাদ 
আেোপক। টকন্তু আেোপক এোপে েেুে মপে হপি। আপে আেোপক কদটেটে।’ 

আহমদ মুসা টকছু বলপে যাটিল। টকন্তু োর আপেই কো বপল েেল 
মাপরভা। েুটলশপক আহমদ মুসার টদপক আসপে কদপেই মাপরভা োমাটহ 
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মাটহেপক টেপে আহমদ মুসার োপশ এপস দাাঁটড়পেপছ। বলল, ‘স্যার, ইটে এক ে 
িুটরি।’ আটম োর োইপডর কা  করটছ। ক’টদে আপে টেটে এপসপছে।’ 

‘ওপেলকাম আেোপক। টকন্তু িুযটরিরা সাধারেে ভীেু হে। োরা িােীে 
ককাে বযাোপর টেপ পদর  ড়াে ো। আেটে টকন্তু বযাটেক্রম।’ বলল েুটলশ 
অটিসারটি। 

‘মানুপষর সামপে টবপশষ টকছু টবষে যেে আপস, েেে োর কাপছ 
টে পদশ আর েরপদশ বপল টকছু োপক ো। সবাই এিা কপর। আটমও োই 
কপরটছ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘সবাই কপর ো। বযটেক্রম টহপসপব ককে ককে কপরে, কযমে আেটে।’ 
বলল েুটলশ অটিসার। 

‘টকন্তু সবাইপকই করা েটচে। ো করািাই বযটেক্রম।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

হাসল েুটলশ অটিসারটি। বলল,  ‘েীটেেে ভাপব আেোর কোই 
টেক।’ 

কোিা কশষ কপরই েুটলশ অটিসার োকাল োর েুটলশপদর টদপক। 
বলল, ‘কোমাপদর কা  কশষ? করটড কোমরা।’ 

‘ইপেস স্যার!’ এক ে েুটলশ একিু এটেপে এপস স্যালুি কপর বলল।  
েুটলশ োপদর সাপের েরুেটির টদপক কচপে বলল, ‘মাটহে েুটম ও 

মাপরভা কোমাপদর দু’ েপকই েুটলশ কিশপে কযপে হপব। মাপরভার কিিপমঠি 
টেপে হপব।’ 

বপলই েুটলশ অটিসার োকাল আহমদ মুসার টদপক। বলল, ‘আেটে 
ককাোে েপেপছে মাপরভা  াপে। আমরা ওর কাছ কেপক ক পে টেপে আেোর 
কাপছ আমারপদর একিু কযপে হপব। আেোর  টলটেে সাক্ষ্ আমাপদর দরকার 
হপব।’ 

‘ওপেলকাম! আবার কদো হপব।’ বলল আহমদ মুসা। েুটলশ অটিসার 
‘ধন্যবাদ’ বপল আহমদ মুসার সাপে হ্াঠডপশক কপর োটড়র টদপক চলপে শুরু 
করল। 



একটি দ্বীপের সন্ধাপে  127 

 

েুটলশ অটিসারপক লক্ষ্ কপর মাপরভা বলল, ‘আমরা আসটছ।’ বপল 
মাপরভা দাাঁড়াল আহমদ মুসার টদপক। বলল, ‘স্যার, মাটহপের সাপে আেোর 
েটরচে কটরপে কদো হেটে। ও োমাটহ মাটহে! আমার মে কসও ছাি।’ হাসল 
আহমদ মুসা। বলল, ‘আরও েটরচে হপলা, কোমরা এপক অেপরর েুব 
কাছাকাটছ। আটম আশা কটর, এপক অেপরর  ীবে সােী হপব কোমরা। আরও 
েবর হপলা, কোমার টবেদ কস আাঁচ করপে কেপর েুটলশ টেপে এপসটছল কোমাপক 
বাাঁচাপে। ধন্যবাদ োমাটহ মাটহে!’ মুেপস্তর মেই কোগুপলা এক টে:শ্বাপস বলল 
আহমদ মুসা। 

মাপরভা ও োমাটহ মাটহে দু’ পেরই মুে লজ্জাে লাল হপে েপেপছ। 
বলল, ‘স্যার, এে সব টবষে কেে আেটে  ােপলে, টক কপর  ােপলে?’ 

‘কস সব কো েপর হপব। কোমরা এেে যাও। েুটলপশর ঝাপমলািা আপে 
কশষ কপর এস।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘স্যার, আেোর কাপছ আমরা টচর কৃেজ্ঞ। ককাে ধন্যবাদ বা ককাে টকছু 
টদপেই আেোর ঋে কশাধ হপব ো।’ োমাটহ মাটহে বলল। 

আহমদ মুসা কহপস বলল, ‘মপে হপি টচর টবদাে টেপে যাি। কোমাপক 
কো টবদাে কদইটে আটম। েুটম মাপরভা সাপে কপর আসপব আমার কহাপিল।’ 

‘অবশ্যই স্যার। কপেকিা কো বপলই মপে হপি আেোপক বহুটদে ধপর 
টচটে। োহপল এেে চটল স্যার।’ বলল োমাটহ মাটহে। 

মাপরভা মুপোমুটে হপলা আহমদ মুসার। োর মুে-পচাে ভাটর। বলল, 
‘আেোপক ধন্যবাদ টদপল আেোপক কছাি করা হপব স্যার। আেটে আমাপক 
বাাঁটচপেপছে। আেটে ো োকপল েুটলশ আসার আপেই ওরা আমাপক োপেব 
করপো। ওরা সাংঘাটেক। ভটবষ্যপে আরও টক  আপছ  াটে ো স্যার।’ কান্নাে 
আিপক কেল মাপরভার কশষ কোগুপলা। 

‘ককাে ভে কেই যাও। েটর শুেব কোমাপদর কো।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আেোর ওোপে কেে আসব স্যার।’ বলল মাপরভা। 
‘সব ঝাপমলা কশষ কপর যেে েুটম সমে োপব, েেে মাটহেপক সাপে 

টেপে আসপব।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘ধন্যবাদ স্যার। ওপকও টেপে আসব। চটল স্যার। গুড বাই।’ 
বপল মাপরভা ঘুপর দাাঁটড়পে হািপে শুরু করল। 
হাাঁিপে টেপেও োমাটহ মাটহে দাাঁটড়পে টেপে মাপরভার  পন্য অপেক্ষ্া 

করটছল। 
দু’ পে এক সাপে হাাঁিপে শুরু করল। 
আহমদ মুসা এপোপলা োর িযাটক্সর টদপক। 
িযাটক্স ড্রাইভার কেোও ভপে আড়ি িানুর মে বপসটছল োর সীপি। ভে 

ও আেংক এেেও োর কচাে মুে কেপক যােটে। 
আহমদ মুসা োটড়র কাপছ এপস কেৌাঁছপেই ড্রাইভার কেোও আহমদ 

মুসার প্রটে টির দৃটি টেপে োটড় কেপক কবটরপে এল এবং আহমদ মুসার সামপে 
দাাঁটড়পে লম্বা একিা বাে করল। বলল, ‘আমার অটভবাদে গ্রহণ্ করুে। আমার 
কচাে ধন্য হপেপছ  ীবন্ত এই দৃশ্য কদপে।’ 

আহমদ মুসা টকছু ো বপল োটড়পে েপে বসল। বলল, ‘টম. কেোও। 
বুঝলাম ো, এিা টেছক োরী-অেহরপণ্র ককস, ো এর টেছপে অন্য টকছু আপছ? 
কোমাপদর এোপে টক প্রােই এমে ঘিো ঘপি?’ 

‘স্যার, োরী ককটন্দ্রক ঝেড়া-ঝাটি আপছ। টকন্তু এ রকম যুদ্ধ মাপে 
সংঘবদ্ধ অেহরপণ্র ঘিো কেেও ঘপিপছ বপল  াটে ো।’ বলল ড্রাইভার 
কেোও। 

আহমদ মুসা টকছু বলল ো। 
োটড়র সীপি ো এটলপে কচাে বন্ধ করল আহমদ মুসা। বলল, ‘কহাপিপল 

চল টম. কেোও।’  
োটড় িািে টেপে চলপে শুরু করল। 
 
 
 
শুকো মুপে সাঠড্রা সুসাে গ্রাঠি িাইপরটলর কপক্ষ্ প্রপবশ করল। দুটশ্চন্তাে 

োর মুে আিন্ন। 
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সাঠডা সুসাে কয সািাই ককাম্পাটের োপেটে ককপন্দ্রর কিশে মযাপে ার, 
কসই ককাম্পােীর বড় কেো গ্রাঠি িাইপরটল। গ্রাঠি িাইপরটলর েলব কেপে োর 
সাপে কদো করপে এপসপছ সাঠডা সুসাে।  

গ্রাঠি িাইপরটলই োর েটরটচে মহপলর সাহাযয টেপে েেপর কদে-দরবার 
কপর োো কেপক সাঠডা সুসাে, গুটলটবদ্ধ টেে ে ও অন্য টেে েপক ছাটড়পে 
এপেপছ এবং এ টেপে আর েদন্ত –অনুসন্ধাে ো হে কস বযাবিাও কপরপছ। টলটেে 
অংেীকার করপে হপেপছ কয োমাটহ মাটহে ও মাপরভাপক োরা আর ককােওভাপব 
টবরি করপব ো। 

সাঠডা সুসাে আশংকা করপছ এই টবষপেই োর কপোর বস গ্রাঠি 
িাইপরটল োপক টকছু বলপব। সাঠড্রা সুসাে  াপে ককাে ভুপলর মাি কেই 
ককাম্পাটের েেপরর বস িাইপরটলর কাপছ। 

সাঠড্রা সুসাে প্রপবশ করপেই টবশাল কিটবপলর ওোপশ বসা দীঘেপদটহ ও 
ঋ ু শরীপরর গ্রাঠি িাইপরটল কিটবপলর েের কেপক কচাে ো েুপলই বলল, 
‘ওোপেই দাাঁড়াও সাঠড্রা।’ 

গ্রাঠি িাইপরটলর সামপে একিা িাইল কোলা টছল। 
‘ইপেস স্যার’ বপল কিটবপলর সামপে দাাঁটড়পে কেল সাঠড্রা সুসাে। 

কিটবপলর সামপে বসার ককাে কচোর কেই। 
টমটেি দু’কেক েপরই মুে েুলল গ্রাঠি িাইপরটল িাইল কেপক। 

অটভবযাটিহীে োেপরর মে শি মুে। োঠডা কচাে। কসই শি মুে কেপক কবটরপে 
এল কো, ‘সাঠড্রা, েুটম কেটি অেরাধ কপরছ?’ 

ককাঁপে েেল সাঠড্রা। বলল, ‘দু’টি অেরাধ কপরটছ স্যার। এক, বাইপরর 
এক পের সাপে দদটহক সম্পকে িােপের কচিা কপরটছ এবং দুই. আমার কারপেই 
টবষেটি োো েযেন্ত েটড়পেপছ।’ 

‘কোমার সবপচপে বড় অেরাধ হপলা েুটম আমাপদর িােীে েীটে লংঘে 
কপরপছা। আমরা চাই ো মানুপষর দৃটি ককােওভাপব আমাপদর প্রটে আকৃি কহাক, 
আমাপদর কেছপে লাগুক, আমাপদর সন্ধাে করুক। েুটম এই কা ই কপরছ, যা 
ক্ষ্মাহীে অেরাধ। েুটম এই অেরাধ স্বীকার কর?’ বলল গ্রাঠি িাইপরটল। 
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‘হ্াাঁ স্যার। আটম এই অেরাধ কপরটছ।’ বলল সাঠড্রা সুসাে। 
‘ধন্যবাদ!’ বপল গ্রাঠি িাইপরটল অেযান্ত ধীরটিরভাপব ড্রোর কেপক 

টরভলবার কবর কপর গুটল কলল সাঠড্রা সুসাপের বাম বুপক। 
মাে-প াক করা গুটল। এক গুটলপেই সাঠড্রা সুসাপের কদহিা ঝপর েড়ল 

কমপঝপে। গুটল োবার আপে সাঠড্রার দু’কচাে একবার টবপফাটরে হপেটছল। টকন্তু 
মুে টদপে টচৎকার কবর হপে োপরটে। 

গুটলর শে হওোর ের েরই দু’ ে ঘপর প্রপবশ করল একিা েটল কেপল। 
সাঠড্রা সুসাপের লাশ োরা েটলপে েুপল টেপে চপল কেল। 

লাশ চপল কেল কেপল গ্রাঠি িাইপরটল কচোর কেপক েপে ঘপরর োপশর 
দর া টদপে আপরকিা ঘপর প্রপবশ করল। কসোপে একিা কিটবপলর সামপে 
চার ে কলাক বপসটছল। 

গ্রাঠি িাইপরটল কিটবল ঘুপর ওোপশ টেপে কহাপিল বড় কচোরিাে বসল। 
কিটবপলর োপশর কয চার ে কলাক েপে দাাঁটড়পেটছল, োরাও বসল। 

‘সাঠড্রা সুসাে আমাপদর এক ে েুরাপো ও েরীটক্ষ্ে কমেী টছল। োর 
েেে আমাপদর  ন্য একিা টশক্ষ্া। লডে অযাপলক্সী েযাটরে ভীষণ্ ক্ষ্ুদ্ধ হপেপছে। 
মযাডাম েযাটরপের একিা কমপস  কেপেটছ আ ।’ কচোপর বপসই বপল েেল গ্রাঠি 
িাইপরটল। 

‘টক কমপস  স্যার?’ চর পের এক ে বলল। 
‘োপেটের সািাই অটিস আ  কেপক বন্ধ হপে যাপব। িা’কে কয টবকল্প 

অটিস কেো আপছ, ওিা আ  কেপক চালু করপে হপব। োমাটহ মাটহে ও মাপরভার 
বযাোপর টেপদেশ এপসপছ। আোেে ওপদর টকছু করা যাপব ো। মাপরভার েের 
আক্রমণ্ ও োো-েুটলপশর ঘিো যেে মানুষ কপেক মাস েপর ভূপল যাপব, েেে 
সাঠড্রা কয শাটস্ত কেপেপছ, ওরাও কসিাই োপব। সাঠড্রার মৃেযুর টেটমি ওরা। োই 
ওরাও একই শাটস্ত োপব।’ বলল গ্রাঠি িাইপরটল। 

‘আমাপদর অেঠড কোেেীেোর োপে ককাে আাঁচড় কেেও েপড়টে। 
সাঠড্রার ঘিো আমাপদর কেোটে ক্ষ্টেগ্রি কপরপছ, ো টক আমরা  ােপে 
কেপরটছ?’ চার পের মধয কেপক এক ে বলল। 
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‘আটম যেিা ক্ষ্টেপে কদপেটছ, োপে সাঠড্রার বাইপর আমাপদর কাপরা 
েটরচে অন্য ককাোও বা কাপরা কাপছ েেুা্ি হেটে। কসই মাি কযােসিূ হপে 
েেটছল বা হপে োরপো। কস ো োকাে কযােসিূ এেে েধাও। সুেরাং টচন্তার 
টকছু কেই।’ বলল গ্রাঠি িাইপরটল। 

কো কশষ কপরই গ্রাঠি িাইপরটল োকাল চার পের এক পের টদপক। 
বলল, ‘োশকা, আমাপদর ‘িা’ সািাই ককপন্দ্রর দাটেত্ব কোমাপক কদো হপেপছ। 
েুটম আ ই চপল যাও ‘িা’ সািাই অটিপস। সািাই রুটিে-এ ককাে অটেেম 
হওো চলপব ো।’ 

‘ধন্যবাদ স্যার। আটম আ ই ‘িা’কে যাটি। অবশ্যই ককাে অসুটবধা 
হপব ো, সব টেক োক চলপব।’ বলল কলাকটি, যাপক েপেশ্য কপর কো বপলটছল 
গ্রাঠি িাইপরটল। 

‘কো এোপেই কশষ!’ বপল েপে দাাঁড়াল গ্রাঠি িাইপরটল। 
োর সাপে েপে দাাঁড়াল সবাই। 
 
 
 
আহমদ মুসার কহাপিল রুম। 
মাপরভাপদর বটসপে আহমদ মুসা এইমাি ঢুকল োর কবডরুপম এিাচ্ড 

বাপে। কহাপিপলর ট মপেটসোম কেপক সপবমাি টিপরপছ কস। 
মাপরভার মাপরভা মা োপশর আপরকিা কসািাে বপসপছ। োশাোটশ 

কসািাে বপসপছ মাপরভা ও োমাটহ মাটহে। োরা সমপের আপেই কেৌাঁপি কেপছ 
আহমদ মুসার রুপম। েপে আরুপে একিা কা  টছল বপল একিু আপেই 
কবটরপেটছল। টকন্তু কস কাপ র সুপযাে হেটে বপল সমে কবাঁপচ কেপছ। 

‘আরু’ োপমর ধব্বংস প্রাপ্ত েেরী োমাটহ মাটহে ও মাপরভার েটরবাপরর 
অেীে বাসিাে। মাটহে ও মাপরভার বাবারা োটহটের েমারী রা বংপশর সন্তাে। 
েমারী রা বংপশর রা ধােী ‘আরু’ এেে একিা ধব্বংসাবপশষ। েপব 
েমারীপদর একিা প্রােেো েৃহ এেেও টিপক আপছ। োছাড়া প্রােেো েপৃহর শোেু 
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বেপসর েুপরাটহে মাপরভাপদর আত্মীে। োর সাপেই োপদর কা  টছল। আহমদ 
মুসা চপল কযপেই কস েপের টদপক কচাে কিরাল মাপরভার মা। মূলে েুপরাটহপের 
সাপে কদো করার  ন্যই মাপরভার মা এপসপছ মাপরভাপদর সাপে। এিা ক পে 
আহমদ মুসাই োপক কহাপিপল আেপে বপলটছল। আহমদ মুসার েমে েপের 
টদপক কচাে টেবদ্ধ করপেই োমাটহ মাটহে বলল, ‘স্যারপক যেই কদেটছ, টবিে ও 
ককৌেূহল আমার েেই বাড়পছ। কসটদে ছে ে হাই যাকাপরর সাপে লড়াই করা 
কদপে মপে হপেপছ। সব ান্তা এক ে লড়াকু টেটে। আবার সব মানুপষর সাপে 
োর বযাবহার ও ভাপলাবাসা কদেপল মপে হে টেে এক ে মােবোবাদী।’  

‘েটে এক ে অসম্ভব ভাল মানুষ! এিাই আমার মপে োর সবপচপে বড় 
েটরচে। আটম একা ঘপর োকপল ককে টেটে ঘর কোলা রাপেে কসিা ক পেটছ মা। 
ওপদর ধপমের এিাই টবধাে। এ কে টদপে ওপদর ধপমের অপেক টকছু ক পেটছ। যা 
কদেটছ, োপে ওপদর ধমে ‘মােবোর ধমে’ মা। মাপে প্রযাকটিকযাল বাস্তব  ীবপের 
সাপে সংটেষ্ঠ।’  

‘মুসলমােপদর সাপে ওো-বসা কটরটে। ওপদর সম্পপকে  াটেও ো। টকন্তু 
আমার দাদা শ্বশুপরর কাপছ শুপেটছলাম, োাঁর দাদা োটক বলপেে আমাপদর 
‘েমারী’ বংপশর সাপে মুসলমােপদর েভীর কযােসিূ টছল। টক একিা বড় ঘিো, 
বৃটিশপদর আেমে, সবপচপে িরাটসপদর প্রটেেক্ষ্-টেমূল অটভযাপে সবটকছু কশষ 
হপে কেপছ।’ বলল মাপরভার মা।  

‘টক কশষ হপে কেপছ োলাম্মা?’ বলপে বলপে কবড রুম কেপক কবর হপে 
এল আহমদ মুসা। 

েুব কফ্রস কদোপি আহমদ মুসাপক। 
িরমাল কোষাক েপরপছ আহমদ মুসা। বাইপর কবরুবার ইিা োর টেশ্চে 

আপছ। 
সবাই েপে আহমদ মুসাপক স্বােে  াোল। 
আহমদ মুসা মাপরভার মা’কক বটসপে োরের টেপ  বসল। 
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মাপরভার মা বসপে বলল, ‘বাচ্চারাও ছাড়ল ো। আটমও ভাবলাম এটদক 
হপেই যাই। আেটে টকন্তু একটদে যাব বপলটছপলে! ক’টদে হপে কেল আর কো 
কেপলে ো।’ 

‘যাব একটদে। েপব েুব শীঘ্র কো যাওো হপচ্চ ো।’ সব টকছু হপে কেপল। 
টকছু টক ঘপিপছ?’ 

‘ো, এেেকার ককাে টবষে েে। মুসলমােপদর সাপে আমাপদর েমারী 
রা বংপশর সম্পপকের কো বলটছলাম। টক একিা ঘিো এবং বৃটিশ ও িরাটসপদর 
আেমে সব কশষ কপর কদে। কসিাই বলটছলাম।’ মাপরভার মা বলল। 

ভ্র কুটিে হপলা আহমদ মুসার। বলল, ‘োটহটের প্রাচীে রা বংশ  
েমারীর কো শুপেটছ। টকন্তু োপদর সাপে মুসলমােপদর সম্পকে হপব টক কপর?’  

‘আটমও এবযাোপর টকছু  াটে ো। একবার আমার দাদা শ্বশুর েবপরর 
কােপ  টক একিা টেে  েপড় োাঁর দাদাপক ককাি কপর বপলটছপলে েমারী 
রা বংপশর সাপে মুসলমােপদর েভীর সম্পকে টছল। আটম এিুকুই  াটে। কসিাই 
আটম ওপদর বললাম।’ মাপরভার মা বলল। 

‘এমে টকছু অসম্ভব েে। েিদশ শেক েযেন্ত মুসলমােপদর যুদ্ধ ও 
বাটণ্ য  াহা  আিলাটঠিক, ভারে ও প্রশান্ত মহাসাের চপষ টিরে। োরেরও 
টেেশে বছর েযেন্ত সােরগুপলাপে টবটভন্নভাপব মুসলমােপদর েেটিটে টছল। 
আটম োটহটের েুরােত্ব যাদুঘপর একটদে কযপে চাই।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘োহপল স্যার, মুসলমােরা এক সমে দুটেো ক াড়া রা ধ্েটেক শটি 
টছল?’ ট জ্ঞাসা োমাটহ মাটহপের। 

‘অবশ্যই। েিদশ শেক েযেন্ত মুসলমােরা েেেকার  াো েৃটেবীর 
সবিার েের শাসে প্রটেষ্ঠা কপরটছল। সপ্তদশ শেপক মুসলমােরাই প্রধাে 
রা ধ্েটেক ও সামটরক শটি টছল। জ্ঞাে-টবজ্ঞাপে োরাই কেেৃত্ব টদপেপছ। বৃটিশ, 
িরাটসসহ ইেপরােীেরা মুসটলম টবশ্বটবদযালপে কলো-েড়া জ্ঞাে-টবজ্ঞাে ও 
সভযোর সন্ধাে কেপেপছ।’ আহমদ মুসা বলল। 

বপলই আহমদ মুসা োকাল মাপরভার টদপক। বলল,  ‘সাঠড্রা ো টক কযে 
োম? ওপদর েবর টক, ওরা টক আর টডিাবে কপরটে?’ 
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মাপরভা  বাব ো টদপে োকাল োমাটহ মাটহপের টদপক। বলল, ‘েুটমই 
বল মাটহে, অপেক টকছুই কো ঘপিপছ?’ 

‘ককে, ওরা োো কেপক ছাড়া োবার ের আরও টকছু কপরপছ?’ আহমদ 
মুসা বলল। োর কপঠে টকছুিা টবিে! 

‘ো স্যার, আমাপদর টকছু কপরটে। ওপদর মপধযই অপেক টকছু ঘপিপছ।’ 
‘অপেক টকছু ঘপিপছ? টক ঘপিপছ?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘কসই সািাই অটিস বন্ধ হপে কেপছ। সাঠড্রা সুসােও কবাঁপচ কেই বপল মপে 

হে।’ বলল োমাটহ মাটহে। 
‘কবাঁপচ কেই? ঘিো টক বলে?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘সািাই অটিপসর কযাটরোর ও েযাটকংমযাে দু’ পের সাপে আমার কদো 

হপেটছল। োপদর কাছ কেপকই এসব ঘিো শুেলাম।’ বলল োমাটহ মাটহে। 
‘টক বপলপছ োরা?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘কয টদে সাঠড্রারা োো কেপক মুি হে, কসটদেও ওরা দু’ ে অটিস 

কপরপছ। টকন্তু েরটদে অটিপস টেপে কদপে োপদর সািাই অটিস বন্ধ। কছাট্ট 
একিা কোটিশ িাোপো কদেপে োে। োপে কলো টছল: ‘কেৃেেক্ষ্ টসদ্ধান্তক্রপম 
বযবসাে বন্ধ কপর টদপেপছে। কদো-োওোর টবষেটি কেৃেেক্ষ্ সংটেিপদর সাপে 
সরাসটর করপবে।’ কোটিশ কদপে হোশ হপে ঐ দু’ ে কমেী সাঠড্রার সাপে কদো 
করার  ন্য োর বাটড়পে যাে। টেপে কদপে োর মাপক কদেপে োে সাংঘাটেক 
ভীে। কো বলপেও অস্বীকার কপর। োপশর এক পের কাছ কেপক  ােপে োপর 
সাঠড্রা দুঘেিোে মারা কেপছ। োর লাশ োর েটরবার োেটে। ককাম্পাটেই োটক 
োর সৎকাপরর বযবিা কপরপছ।’ 

‘ভ্র কুটিে হপে েপেটছল আহমদ মুসার। কোিা ঘিোর মপধয রহপস্যর 
েন্ধ েটরষ্কার। অপেক প্রশ্ন এপস ভীড় করল োর মপে। সাঠড্রা দূঘেিোে মারা 
কেপছ। োর লাশ োর েটরবার োেটে। ককাম্পাটেই োটক োর সৎকাপরর বযবিা 
কপরপছ।’ 

ভ্র কুটিে হপে েপেটছল আহমদ মুসার। কোিা ঘিোর মপধয রহপস্যর 
েন্ধ েটরষ্কার। অপেক প্রশ্ন এপস ভীড় করল োর মপে। সাঠড্রা দুঘেিোে মারা কেপল 
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োর েটরবার ভীে ককে? সাঠড্রার কদহ কিরে কেল ো ককে? কক োর েটরবারপক 
ভে কদোল? সাঠড্রার ককাম্পাটে টক? ককে ভে কদোল? বযবসাে বন্ধ করল ককে 
ককাম্পাটে? োো কেপক সাঠড্রা ও োর সােীপদর মুি করল কক? ককাম্পাটেিা 
আসপল টক? োহপল ককাম্পাটে কো সাংঘাটেক োওোরিলু! োমাটহ মাটহে 
 াটেপেটছল,  েুটলশ োপক বপলটছল সাঠড্রাপদর োরা টে:শপেে কছপড় টদপেটছল, 
কারণ্ ওপদর হাে সাংঘাটেক লম্বা! এসব োোে টচন্তা এপস আিন্ন কপর 
কিপলটছল আহমদ মুসার মে। 

আহমদ মুসাপক হোৎ টচন্তাে ডুপব কযপে কদপে োমাটহ মাটহে বলল, 
‘স্যার টকছু ভাবপছে?’ 

আহমদ মুসা োকাল োমাটহ মাটহপের টদপক। বলল, ‘কোমাপদর সাঠড্রার 
টবষে টেপেই ভাবটছ।’ 

‘টক ভাবপছে?’ োমাটহ মাটহে বলল। 
‘আমার টবশ্বাস কোমাপদর সাঠড্রাপক েুে করা হপেপছ।’ 
‘েুে?’ কক েুে করপব? বলল োমাটহ মাটহে। টবিে টবপফাটরে দু’কচাে 

োর। 
‘কয কাটহেী েুটম কশাোপল, োপে োর ককাম্পাটে োপক েুে কপরপছ।’ 

আহমদ মুসা বলল। 
‘োর ককাম্পাটে? ককে েুে করপব? োরাই কো োপক ক ল কেপক কবর 

করল!’ বলল োমাটহ মাটহে। 
‘ককে েুে করপব  াটে ো?’ 
বপল আহমদ মুসা মুহুেেকাল ভাবল। োরের বলল, ‘আিা মাটহে, 

ককাম্পাটের কহড অটিস ককাোে?’ 
‘আটম  াটে ো।’ বলল োমাটহ মাটহে। 
‘েুটম টক ককাম্পাটের েেপরর বসপদর কােপক কদপেছ?’ ট জ্ঞাসা 

আহমদ মুসার। 
‘ো কদটেটে।’ োমাটহ মাটহে বলল। 
‘ককাে টদে োরা আপসেটে?’ বলল আহমদ মুসা। 
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‘আমার কচাপে েপড়টে।’ োমাটহ মাটহে বলল। 
‘কিটলপিাপে কেেও কো বপলছ? টকংবা োরা কিটলপিাে কপরপছে 

কেেও?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ো। আমার অন্তে  াো কেই।’ োমাটহ মাটহে বলল। 
‘কোমাপদর ককাম্পাটে আর টক বযবসাে কপর?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘আমার  াো কেই। ককাম্পাটে সম্পপকে ককাে আপলাচোই কেেও আটম 

অটিপস শুটেটে।’ বলল োমাটহ মাটহে। 
‘কোমাপদর সািাই অটিস কেপক েপড় প্রটেটদে কে িাকার েণ্য টবটক্র 

হপো?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘টবটক্রর িাকা কেেও আটম অটিপস আেপে কদটেটে। অটিস কেপক িাকা 

টদে, শুধু কসই িাকা টদপে েণ্য টকপে আমরা সািাই করোম।’ বলল োমাটহ 
মাটহে। 

‘ককাোে সািাই হপো?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘অযািল এলাকাে।’ বলল োমাটহ মাটহে। 
‘অযািল টক বা ার আপছ?’ আহমদ মুসা  ােপে চাইল। 
‘কোোমপো দ্বীেেুপির েিপরর কপেকিা দ্বীপে কছাি-োি বা ার 

রপেপছ।’ বলল োমাটহ মাটহে। 
‘কস সব বা পরই কোমরা মাল কেৌাঁছাপে?’ কসোপে ও এোেকার দপরর 

মপধয োেেকয ককমে?’ 
‘মূপলযর োেেকযিা আটম  াটে ো। কপেকিার মাি আমাপক সািাই 

টিপমর সাপে কযপে হপেপছ। টকন্তু কেেই কস সব বা াপর যাইটে।’ বলল োমাটহ 
মাটহে। 

‘সািাই োহপল ককাোে টদে?’ আহমদ মুসার ট জ্ঞাসা। 
‘স্যার, আটম োহটেো দ্বীপে োটমপে টদপে চপল এপসটছ।’ োমাটহ মাটহে 

বলল। 
‘কসোপে বা ার কেই?’ বলল আহমদ মুসা। 
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‘স্যার, কস দ্বীপে ককাে  েবসটেই কেই, বা ার োকপব টক কপর?’ 
োমাটহ মাটহে বলল। 

‘ েবসটে কেই, োহপল সািাই ককাোে, কাপক টদপে এপল, ককে টদপে 
এপল?’ বলল আহমদ মুসা।  

‘স্যার, োহাটেো একিা অযািল। কস অযািপল লযাঠড কবপঠি একিা কছাট্ট 
কোডােে আপছ। শীোেে টেেটন্ত্রে। েণ্য ওোপেই কপেকবার োটমপে টদপে 
এপসটছ।’ োমাটহ মাটহে বলল। 

‘ওিা টক ককাে কিটরঘাি? ওোে কেপক টক টরসািাইপের বযবিা আপছ?’ 
বলল আহমদ মুা্সা। 

‘ো, ওিা ককাে কিটরঘাি েে। ওোে কেপক ককাে  েযাে যাোোে কপর 
োা্। ওোে কেপক আরও অপেক েিপর কপেকটি দ্বীপে  েবসটে আপছ।’ োমাটহ 
মাটহে বলল। 

ভ্র কুটিে হপে েপেপছ আহমদ মুসার। কচাপে মুপে োর িপুি েপেপছ 
অপেক ট জ্ঞাসা। বলল, ‘েিপরর ঐ সব দ্বীপে মাপে অযািপল টক োহাটেো দ্বীে 
হপে কযপে হে?’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ো স্যার। োটহটে কেপক েিপরর ঐ সব অযািল বরং কাপছই। 
কসা াসুট  ওোপে যাওো যাে।’ োমাটহ মাটহে বলল। 

‘োহপল োহাটেো দ্বীপে সািাই েণ্য োটমপে আস ককে কোমরা?’ বলল 
আহমদ মুসা। োর কচাপে মুপে িপুি ওো ট জ্ঞাসা আরও েীক্ষ্ণ হপেপছ। 

‘কসিা আটম  াটে ো স্যার। প্রশ্নটি আমার মপেও ক পেপছ। টকন্তু 
ককাম্পাটের প্রপো ে কেই এমে ককাে প্রশ্ন ট জ্ঞাসা করা যাে ো।’ 

েভীর একিা ভাবোর ছাো েপড়পছ আহমদ মুসার কচাপে মুপে। বলল, 
‘ঐ কোডােে ছাড়া ঐ দ্বীপে আর ককাে িােো কেই?’  

‘কেই স্যার।’ বলল োমাটহ মাটহে। 
োমাটহ মাটহপের কো কশষ হপলও আহমদ মুসা ককাে কো বলল ো। 

োর মুে টেচু হপেপছ। ভাবপছ কস। 
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োমাটহ মাটহে ও মাপরভাপদর কচাপে মুপেও টকছুিা টবিে িুপি েপেপছ! 
এেসব অপ্রপো েীে প্রশ্ন আহমদ মুসা ককে করপছ, এই ট জ্ঞাসা োপদর মপে 
স্বাভাটবক ভাপবই ক পে েপেপছ। এই ককৌেুহল কেপকই োমাটহ মাটহে ট জ্ঞাসা 
করল, ‘এেসব প্রশ্ন ককে করপছে স্যার? এসব ককাে ককৌেুহপলর টবষে বপল কো 
আমার মপে হে ো।’ 

আহমদ মুসা  মুে েুলল। োকাল োমাটহ মাটহপের টদপক েটরেূণ্ে 
দৃটিপে। কচাে কিরাল মাপরভাপদর টদপকও। বলল ধীর কপঠে, ‘আসপল আটম 
একিা দ্বীপের সন্ধাে করটছ।’ 

‘একিা দ্বীপের সন্ধাে?’ প্রাে এক সংপেই বপল েেল মাপরভা ও োমাটহ 
মাটহে। 

‘হ্াাঁ।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘টক দ্বীে, ককমে দ্বীে?’ বলল োমাটহ মাটহে। 
‘কসিা হপে হপব অযািল দ্বীে।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ককাপো টবপশষ অযািল দ্বীে েুাঁ পছে, ো একিা ভাল অযািল দ্বীে 

েুাঁ পছে?’ বলল মাপরভা। 
‘টবপশষ একিা অযািল দ্বীে েুাঁ টছ।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ককমে কস দ্বীে?’ বলল োমাটহ মাটহে। 
‘কসোপে বড় িােো োকপব এবং চারটদপক োকপব কোেেীেোর 

আবরণ্।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘কোোমপো দ্বীেেপি বড় িােো সম্বটলে দু’চারটি অযািল দ্বীে আপছ। 

টকন্তু কসগুপলা োবটলক কিপস। কসোপে ককাে কোেেীেো কেই।’ োমাটহ মাটহে 
বলল। 

‘আেোর কসই টবপশষ অযািল দ্বীে টক আমাপদর এই কোোমপো 
দ্বীেেুপিই, আেটে টেটশ্চে স্যার?’ মাপরভা বলল। 

‘টেটশ্চে ো হপল আটম এোপে ছুপি আসোম ো।’ বলল আহমদ মুসা। 
টবিে দৃটি টেপে মাপরভারা োকাল আহমদ মুসার টদপক। বলল মাপরভা, 

‘স্যার, আেটে শুধু কস দ্বীপের সন্ধাপেই এোপে এপসপছে?’  
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‘হ্াাঁ োই।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘স্যটর, েুবই ককৌেুহল হপি  ােপে টক আপছ কস দ্বীপে টকংবা টক কা া 

কসই দ্বীপে, যার  ন্য হা ার হা ার মাইল েে অটেক্রম কপর এোপে আসা!’ 
বলল মাপরভার মা। 

আহমদ মুসা েম্ভীর হপলা। 
ভাবোর একিা ছাোও োর কচাপে মুপে িপুি েেল। ধীর কপঠে বলল, 

‘স্যটর োলাম্মা, টবষেিা এই মুহুপেে আটম বলপে োরটছ ো। এক সমে অবশ্যই 
আেোরা  ােপবে। টবষেিা আেোপদর ভে-েপদ্বেই শুধু বাড়াপব। েপব এিুকু 
আটম বলপে োটর, টবষেিা অেযান্ত গুরুের। ভেংকর এক ষড়যপন্ত্রর টেছু টেপে 
আটম এোপে এপসটছ। একিা ধারণ্া ছাড়া আটমও ওপদর সম্পপকে টবস্তাটরে টকছু 
 াটে ো।’ 

আহমদ মুসার শান্ত, োঠডা কপঠের কোগুপলা মাপরভারা েুব গুরুপত্বর 
সাপে টেপেপছ। োপদর সবার কচাপে মুপেই ভে ও েপদ্বপের একিা ছাো কেপম 
এপসপছ। আহমদ মুসার কো কশষ হপলও সংপে সংপে ওরা ককে কো বলল ো। 

টেরবো ভােল মাপরভাই, ‘স্যার, আেোর কো কেপকই টবষেিার গুরুত্ব 
আমরা েেলটি করপে োরটছ। টকন্তু স্যার, এক ভেংকর ষড়যপন্ত্রর টবরুপদ্ধ 
আেটে একা লড়াই করপবে টকভাপব?’ টক ষড়যন্ত্র ো  াো ো োকপল, ষড়যন্ত্রিা 
কার টবরুপদ্ধ কসিা টক  াো যাে? আেোর একার টবরুপদ্ধ টেশ্চে ষড়যন্ত্র েে?’ 

‘ো, ষড়যন্ত্রিা আমার টবরুপদ্ধ েে। ষড়যন্ত্রিা এক অপেে বলা যাে 
মােবোর টবরুপদ্ধ, সভযোর টবরুপদ্ধ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘কস কো োহপল টবরাি বযাোর! টকন্তু কফ্রি েটলপেটশোর একিা এযািল 
কেপক এই যড়ষন্ত্রিা টকভাপব হপে োপর?’ 

‘ষড়যন্ত্র হপেপছ, হপি, এিাই বাস্তবো।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘এ ধরপের অযািল দ্বীে টক আমাপদর কোমামপো দ্বীেেুপি আপছ? 

ককােভাপব ভুল হপি ো কো স্যার।’ বলল মাপরভা। 
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‘অবশ্যই আপছ। আমার ভুল হেটে। আটম োরস্য েেসাের কেপক 
একিা গুেপক োড়া কপর এোপে এপসটছ। ওরা এোেকার ককাে এক অযািপল 
েপেপছ।’ 

‘আেটে বলপছে এিাই যপেি। সপেযর েপক্ষ্ এর কচপে বড় প্রমাণ্ আমরা 
চাই ো। ওপদর িযাবটলশপমঠিিা কে বড় স্যার?’ বলল োমাটহ মাটহে। 

‘আটম  াটে ো। েপব আমার ধারণ্া একশ’ কলাপকর কম হপব ো। 
আহমদ মুসা বলল। 

‘অসম্ভব স্যার! আমাপদর ককাে অযািপলই এে বড় িযাবটলশপমঠি কেই।’ 
বলল মাপরভা। 

‘কোমাপদর এ অসম্ভব বলািা রহস্যপক আরও ঘটেভূে করপছ। এই 
রহপস্যর সমাধাে করপে হপব। আটম প্রেপম কোমাপদর োহাটেো দ্বীে কদেপে 
চাই মাপরভ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘অবশ্যই কদেপবে স্যার। টকন্তু হোশ হপবে।’ বলল মাপরভা। 
‘হোশার োপশই আশা োপক মাপরভা। এই োহাটেো দ্বীে দশেপে 

মাপরভা কো োকপবই, োমাটহ মাটহেপক অবশ্যই আমার সংেী হপে হপব। এেে 
কেপক কোমরা দু’ েই আমার োইড হপব।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘োইড ো োডে স্যার। আেটে কো েযেিক েে। অেএব আেোর োইড 
দরকার কেই।’ বলল মাপরভা। োর মুপে হাটস। 

‘মাপরভার কো টেক। োইড ো বপল োডে বলাই কবটশ যুটি সংেে। েপব 
োডে যাপক বপল কসই োডে কোমাপদর হপে হপব ো। আটম আমার ককাে টবেপদ 
কোমাপদর িােব ো। কোমারা একিা টবেপদ েপড়টছপল। কোমারা আবার ককাে 
টবেপদ েপড়া ো আটম চাইব ো।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘কসটদে কযভাপব টেপ র  ীবে বাট  করপে আমাপক বাাঁটচপেপছে, োপে 
আেোর এ কোরই প্রমাণ্ কমপল। যারা টেপ র  ীবে টবেন্ন কপর অন্যপদর 
বাাঁচাে, োর অপন্যর  ীবে টবেন্ন হওোপক েছন্দ করপব ো। েপব স্যার, 
আমাপদর োডে ভাবার দরকার কেই আেোর। সহপযােী টহপসপব ভাবুে। 
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সহপযােীরা এপক অেপরর দুুঃে ভাে কপর কেে। আমাপদর মযোদা টদপলই আমরা 
েুটশ হপবা।’ মাপরভা বলল। 

‘আিা োক এসব কো! বলল মাটহে েুটলশ কয বপলটছল, কোমাপদর 
ককাম্পাটের হাে েুব লম্বা, এিা ককে বপলটছল? ওরা প্রভাবশালী ককাে টদক 
টদপে?’ 

‘আটম  াটে ো স্যার। েপব োপদর সম্পপকে েুটলপশর আরও টকছু কো 
শুপেটছলাম। েুটলশরা টেপ পদর মপধয বলাবটল কপরটছল ওরা ছেপক েে করার 
ক্ষ্মো রাপে।’ বলল োমাটহ মাটহে। 

‘আিা বলে মাটহে, কোমাপদর ককাম্পাটে কোমাপদর িােীে অটিস 
কেপক প্রটেটদে বা প্রটে সপ্তাপহ েপড় কয শাক-সটি, মাছ-মাংস সািাই করপো 
োর েড় েটরমাণ্ টক একই রকপমর?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 

‘ট  স্যার, েড় েটরমাণ্ একই রকপমর। োমাটহ মাটহে বলল।’ 
‘কস েটরমাণ্িা টক রকম? োঁটচশ টেটরশিা েটরবাপর প্রটেটদে বা প্রটে 

সপ্তাপহর েেযুি?’ বলল আহমদ মুসা। 
োমাটহ মাটহে একিু ভাবল। মপে মপে অংকও কষল। বলল, ‘টেক স্যার 

োঁটচশ টেটরশটি েটরবাপরর মে। প্রটেটদে সটি কম কবটশ একমণ্, মাছ-মাংস 
প্রটেটদে েপড় টবশ টেটরশ ককট র কবটশ সািাই হপো ো।’ 

আহমদ মুসার কচাে মুে েজ্জ্বল হপে েেল। বলল, ‘টকন্তু কয কপেকটি 
অযািপল  েবসটে আপছ, োর কমাি েটরবাপর সংেযা োঁটচশ টেটরপশর অপেক 
কবটশ হপব টেশ্চে?’ 

‘টেক বপলপছে স্যার। কপেকশ’ েটরবার অবশ্যে হপব।’ বলল োমাটহ 
মাটহে। 

‘োহপল মাটহে কোমাপদর ককাম্পাটের সটি, মাছ, মাংপশর সািাই 
অযািপলর েটরবারগুপলার চাটহদা েুরপণ্র  পন্য েে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ককে স্যার?’ বলল োমাটহ মাটহে। 



একটি দ্বীপের সন্ধাপে  142 

 

‘সব েটরবাপরর চাটহদা েুরপের  পন্য হপল চাটহদা বাড়া, কমা বা চাটহদা 
অনুসাপর সািাইপের েটরমাণ্ কমপবটশ হপো। সািাই বযবসাপের এিাই টেেম।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘ককাম্পাটের সািাই োহপল ককাে কারপণ্ টক  পন্য একই টছল?’ 
ট জ্ঞাসা োমাটহ মাটহপের। 

‘আটম টেক বলপে োরপবা ো। েপব সািাইপের অবযবহে কয েটরমাণ্, 
ো প্রমাণ্ কপর সািাই টছল টবশ োঁটচশটি েটরবার মাপে শেোপেক মানুপষর 
 পন্য।’ বলল আহমদ মুসা। 

টবপফাটরে হপে েেল োমাটহ মাটহে ও মাপরভার কচাে। বলল োমাটহ 
মাটহে, ‘োর মাপে স্যার, আেটে বলপে চাপিে একশ’  পের কয ষড়যন্ত্রকারী 
িযাবটলশপমঠির কো আেটে বপলপছে, োপদর  পন্যই টছল এই সািাই?’ 

‘আটম ো এেেও বলটছ ো। টকন্তু সকল যুটি োপদরপক সপন্দহ করা 
েপক্ষ্ই। এমে টক সাঠড্রা টেহে হওো বা োপেব হওো, সামান্য কারপণ্ সািাই 
অটিস বন্ধ হওোর মে টবষেও আমার সপন্দহপকই আরও প্রবল কপরপছ।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘এ দু’টি ঘিো টক প্রমাণ্ কপর?’ প্রশ্ন মাপরভার। 
‘দু’টি েে, চারটি ঘিো। মাপরভাপক টকডন্যাপের কচিা ও োোে মামলা 

হওো, এ দু’টি ঘিোর অবশ্যম্ভাবী ঘিো টছল সাঠড্রার টেহে হওো এবং সািাই 
অটিস বন্ধ হপে যাওো।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘টকভাপব? ককাম্পাটের কলাকরাই সাঠড্রাপদরপক ছাটড়পে কেে?’ বলল 
োমাটহ মাটহে। 

‘কয কারপণ্ োপদরপক ছাটড়পে কেো হপেপছ কস একই কারপণ্ সাঠড্রা েুে 
হপেপছ এবং সািাই অটিস বন্ধ হপেপছ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘কস কারণ্িা টক হপে োপর স্যার?’ বলল োমাটহ মাটহেই। 
‘ককাম্পাটের কোেেীেো রক্ষ্ার টবষে।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘বুঝলাম ো স্যার।’ বলল োমাটহ মাটি্ে। 
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‘সাঠড্রা ও সােী ছে হাই যাককারী োোে োকপল বা ক পল কেপল 
োপদর েটরচপের সাপে ককাম্পাটের েটরচেও প্রকাশ হপে েড়ার ভে টছল। কস 
 পন্যই োপদর েটড়ঘটড় কপর োো কেপক ছাটড়পে কেো হপেপছ। অন্যটদপক 
টকডন্যাপের ঘিোর মপধয টদপে সাঠড্রা ও সািাই অটিপসর েের োো েুটলশসহ 
টকছু মানুপষর কচাে টেপে েটড়টছল। এর মাধযপম ককাম্পাটের েটরচেও কবটরপে 
েড়ার ভে সৃটি হপেটছল। সাঠড্রাপক োপেব করা বা েুে করা এবং সািাই অটিস 
বন্ধ কপর কদোর িপল আশংকার সব দর াই বন্ধ হপে কেপছ।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

মাপরভা ও মাটহপের মুগ্ধ দৃটি আহমদ মুসার টদপক। মুগ্ধ মাপরভার মা 
বলল, ‘কবিা কোমার কো শুপে মপে হপি, ঘিোর চুলপচরা টবপেষপণ্ েুটম অেযান্ত 
দক্ষ্ কোপেন্দার মে কোমার সুক্ষ্ দৃটি। আটম কোমার কো শুেটছলাম আর 
ভাবটছলাম, আটম ককাে কোপেন্দা কাটহেী শুেটছ। আটম ঈশ্বরপক সাক্ষ্ী করপে 
বলটছ, েুটম কয টমশপেই এপস োক, েুটম সিল হপব। ঈশ্বর কোমাপক অদ্ভুদ 
ক্ষ্মো টদপেপছে। েুটম শূণ্যর েেরও প্রসাদ টেমোণ্ করপে োর। সব কচপে বড় 
কো হপলা েুটম অেযান্ত ভাপলা মানুষ। কয কলাভগুপলা মানুষপক দুশ্চটরি বাোে, 
অমানুষ বাোে, কস সব কলাভ কেপক েুটম মুি। আমার কমপে আমার োপশ োকপল 
যেিা টেটশ্চে োটক, কোমার সাপে োকপলও েেিাই টেটশ্চে োটক। ঈশ্বর 
কোমার সহাে কহাে কবিা।’ োমল মাপরভার মা। 

‘ধন্যবাদ োলাম্মা। মাপেরা সব সমে সন্তােপদর ভালিাই কদপেে। 
আেটে োই কদপেপছে। েপব োলাম্মা আমারও সবপচপে বড় চাওো এিাই কয, 
আল্লাহ কয রকম মানুষ চাে, আটম কযে কস রকম একে মানুষ হপে োটর এবং 
আটম যাই কটর ো কযে মানুপষর েেকাপর আপস। আমাপদর ধমেগ্রন্থ আল কুরআপে 
ভাল কা  সম্পাদেপকই মােব সৃটির েপেশ্য বপল েটভটহে কপরপছ। আল্লাহ 
বপলে, ‘ ীবে ও মৃেযু আটম সৃটি কপরটছ এিা কদোর  পন্য কয কারা ভাল কা  
কপর।’ 
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‘ধন্যবাদ কবিা। মাপরভা কোমাপদর ধপমের প্রশংসাে েিমুে। আটম কো 
বললাম আমাপদর েমারী বংপশর সাপে মুসলমােপদর একিা েভীর সম্পকে োটক 
টছল।’ 

‘আটম এ টবষেিাও অনুসন্ধাে করব োলাম্মা। আটম েমারী ডাইপেটির 
ধ্বংস প্রাপ্ত রা ধােী ‘আরু’ এবং আেোপদর েুরােত্ব ঘাদুঘপর যাব।’ আহমদ 
মুসা বলল। 

‘আমরাও েুটশ হপবা কবিা। আোরশ’ েপের অেেযাৎ েটেশ শেপকর শুরু 
কেপক কদপশর েৃিীেকরণ্ কযমে শুরু হপেপছ, কেমটে ইটেহাস মুপছ কিলার ধুম 
চলপচ। োটহটের মূল অটধবাটসরা চাে ইটেহাস রক্ষ্া োক, প্রকৃটে ইটেহাস েদ্ধার 
কহাক।’ 

‘এই দাটেত্ব োলাম্মা মাপরভা, মাটহেপদর মে েেুে প্র পের।’ 
‘এই প্র ে  াপেই ো কয, োপদর স্বেন্ত্র ককাে ইটেহাস আপছ। আমাপদর 

ইটেহাস শুরু হপেপছ বৃটিশপদর ও িরাটসপদর আেমে কেপক। আ  আেোপদর 
কো কেপক ইটেহাস টেপে কয েৎসাহ কবাধ করটছ, ো অেীপে ককাে সমে হেটে। 
আেোপদর টবপশষ কপর স্যারপক ধন্যবাদ।’ বলল মাপরভা। 

আহমদ মুসা ঘটড়র টদপক োটকপে বলল, ‘আর কদটর েে সকপল েেুে। 
লাপির সমে োর হপে যাপি। কো বলার কোরিা মাপরভার কাপছ োকল। 
আ পকর মে আপলাচো মুলেটব। আপলাচো আবার চলপব অন্য ককাে টদে, অন্য 
ককাে সমপে?’ 

বপল আহমদ মুসা েপে দাাঁড়াল হাসপে হাসপে। োর সাপে সবাই েপে 
দাাঁড়াল।  
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৬ 
ড্রাইভার কেোওপক োপশর সীপি বটসপে আ  আহমদ মুসা টেপ ই 

োটড় ড্রাইভ করটছল। আহমদ মুসা টশে ড্রাইভাপরর ছদ্মপবশ টেপেপছ। মাোে 
োেটড়, মুপে দাটড়, কোাঁি। কোষাক টকন্তু এপকবাপর ইংটলশ। 

কহাপিল কেপক কবটরপে োওপোো েদী বরাবর হাইওপে ধপর এটেপে 
োপেটে কেপক আসা হাইওপেপে েপেপছ। এটেপে যাপি ো দটক্ষ্পণ্। 

োপেটে হাইওপে একিা  ংশপে টেপে টপ্রন্স আল-টহটন্দ অযাপভটেে-এর 
সাপে টমপশপছ। কসই েেেযকার সামপেই সুন্দর কপর সা াপো োছ-োছাটলপে 
ঢাকা একিা সমেল োহাড়। মপোরম দৃপশ্যর এই োহাড়টি টেকটেক োহাড় 
োপম েযাে। 

এই োহাপড়ই এপসপছ মাপরভা ও মাটহেরা টেকটেক করপে। 
এলাকাটভটিক োপদর কমুযটেটির এি বাটষেক টেকটেক কেোর। প্রটে বছর এই 
সমপেই োপদর এই টেকটেক হপে োপক। টেকটেপক আহমদ দাওোে কেপেপছ। 
কুমুযটেটির েক্ষ্ কেপক মাপরভার মা োর টবপশষ কেি টহসাপব দাওোে কপরপছ 
আহামদ মুসাপক। 

টেকটেপকর সাপে সাপে সারাটদপের েৎসব এিা ওপদর। লক্ষ্যটহে ঘুপর 
কবড়াপো ও টরলযাক্স মুপড োপক োর সারাটদে। 

আহমদ মুসা দুেুপরর োো োপদর সাপে োওোর দাওোে টেপেটছল। 
কসই দাওোে রক্ষ্া করপেই যাপি আহমদ মুসা।  
আহমদ মুসার োটড় োপেটে হাইওপে কেপক সপর টেপে েপেপছ টপ্রন্স 

আযপভটেে-এর টমলে  ংশপে। হোৎ এই সমে োরী কপঠের ‘বাাঁচাও’ ‘বাাঁচাও’ 
টচৎকার োর কাপে এল ডাে টদক কেপক। কঠে অপেকিা মাপরভা মে। 

আহমদ মুসা কচাে টিটরপে কদেল, একটি হাইলযাঠডার  ীে টপ্রন্স 
অযাপভটেে কেপক  ংশপে প্রপবশ কপরপছ।  ীপের েটে কসা া েূবে টদপক। 
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োপেটে হাইওপের এই  ংশপে টপ্রন্স অযাপভটেে-এর সাপে টমটলে 
হবার ের টপ্রন্স অযাপভটেে োম টেপে েূবে টদপক এটেপে কেপছ। হাইলযাঠডার 
 ীপের েটে কসই েূবে টদপকই। 

োরী কপঠের টচৎকার কশাোর সাপে সাপেই আহমদ মুসা টসদ্ধান্ত টেপে 
টেপেপছ। কস োর োটড়র মুে বাম টদপক ঘুটরপে টেপে সামপে এটেপে হাইলযাঠডার 
 ীেপক সামপে কেপক ব্ল্ক করার কচিা করপব। 

টকন্তু আহমদ মুসা োটড় ঘুরাপে টেপে টকছুিা সমে েি কপরটছল। 
হাইলযাঠডার  ীপের েীব্র কবেপরাো েটে োপক বাড়টে সুপযাে কপর টদপেপছ। 
আহমদ মুসার কার যেে  ীপের সমান্তরাল হপলা, েেেও আহমদ মুসার কার 
ে  চাপরক দূপর। 

আহমদ মুসা েোেন্তর ো কদপে গুটল করল হাইলযাঠডাপরর কেছপের 
চাকাে। 

েুবই মূলযবাে টছল গুটল করা। গুটলটি লক্ষ্যভ্রি হপলা ো।  
টবকি শপে িাোরিা বাস্ট্ হপে কেল। 
টকন্তু োর েপরও োটড় সামপে এটেপে কেল। 
আহমদ মুসার োটড় বাাঁক টদপে সামপে এটেপে হাইলযাঠডারটির কেছপে 

টেপে কেৌাঁছবার আপেই আপরকিা হাইলযাপঠডর  ীে ঝপড়র কবপে োর োশ টদপে 
ছুপি টেপে আপের হাইলযাপঠডর ডাে োশ কঘাঁপষ দাাঁড়াল। 

আহমদ মুসা কদেল এপে েপর হাইলযাঠডারটি কবটরপে কযপে োপর, োই 
কস আবার োর োটড়টি আর একিু বাপম ঘুটরপে টেপে আপের হাইলযাঠডার 
 ীেটির বাম োশ কঘাঁপষ দাাঁড়াল। কদেপে কেল এ  ীপের টেে ে আপরাহী োপশ 
এপস দাাঁড়াপো  ীেিাে েপে কেপছ। কদেল মাপরভা  ীপের এটদপকর দর া েুপল 
কবটরপে আসপছ। 

আহমদ মুসা োরাোটর োটড় কেপক কেপম মাপরভাপক ধাক্কা টদপে কিপল 
টদপে টেপ ও বপস েড়ল এবং মাপরভা োড়াোটড় োটড়র কেছপের টদপক সপর 
যাও, সামপে কেপক ওপদর অপেক গুটল আসপে োপর। 
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আহমদ মুসা মাটিপে বপস েড়ার সাপে সাপে কপেকিা গুটল োপদর েের 
টদপে চপল টেপেটছল। 

মাপরভার ও আহমদ মুসা োটড়র কেছে টদপক সপর কেল। 
গুটল েেেও আসটছল। গুটল করপে করপেই  ীেিা সামপে এপোপে 

শুরু কপরটছল। টকছু গুটল আহমদ মুসার োটড়পেও লােল। টকছু গুটল দুই োটড়র 
মাঝোে টদপে কেছে টদপক ছুপি এল। এ গুটলর ভেিা ে আহমদ মুসা করটছল। 

আহমদ মুসার োটড়র ড্রাইভার কেোও আপেই োটড় কেপক কেপম োটড়র 
আড়াপল লুটকপেটছল। 

আহমদ মুসা কেোওপক বলল মাপরভাপক টেপে আপশ োপশ ককাোও 
অপেক্ষ্া করপে। 

কেোওপক এ টেপদেশ টদপে আহমদ মুসা োটড়পে েপে বসল। বলল,  
‘আহমদ মুসা োটড়পে িযািে টদল।’ 

চলপে শুরু করল োটড়। মাপরভা ও কেোও েেে এপোপি  ংশপের 
োপশর এক কহাপিপলর টদপক। েৎসুক টকছু মানুষও চারটদক কেপক এপস  মা 
হপেপছ  ংশপের এোপে কসোপে। 

আহমদ মুসার োটড়  ংশেিা োর হপে টপ্রন্স করাপড আবার েেপে যাপব 
এমে সমে কেছপে টবপফারপণ্র টবকি শে শুেপে কেল। 

আহমদ মুসা কেছপে টিপর কদেল কসই হাইলযাঠডার  ীেটি দাও দাও 
কপর জ্বলপছ। 

ওরা ওপদর একিা আলামে ধ্বংস কপর টদল যাপে ওিা আর কাপরা হাপে 
ো েপড়। মপে মপে প্রশংসা করল আহমদ মুসা ওপদর। ওরা কেছপে ককাে 
আলামে করপে যাে ো। বার বারই এিা প্রমাণ্ হপি।  

টপ্রন্স হাইওপে কসা া একিা সরল করোর মে েূবে টদপক এটেপে কেপছ। 
েটরষ্কার কদো যাপি ওপদর োটড়, যটদও অপেক সামপে এটেপে কেপছ ওরা। 

আহমদ মুসা োটড়পে সপবোচ্চ েটেপবে এপে ওপদর কাছাকাটছ কেৌাঁছার 
কচিা করল। 
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টকন্তু ওরা কির কেপে কেপছ কয োপদর িপলা করা হপি। ওপদর োটড়র 
স্পীডও কবপড় কেল। আহমদ মুসার ভাড়া করা িযাটক্সর কচপে হাইলযাঠডাপরর 
েটেপববেও টছল কবটশ। আহমদ মুসা কচিা করল েটের সমো রক্ষ্া করপে। 
আহমদ মুসার ওপদর সাপে হেপো োরপব ো, টকন্তু ওপদর কডটিপেশে  ােপে 
চাে। মাপরভাপকই যেে আবার টকডন্যাে করপে কচিা কপরটছল, েেে 
কলাকগুপলা কসই ককাম্পাটের কলাক হপব, কস সম্পেপক ককাে সপন্দহ কেই। আর কসই 
ককাম্পাটে অবশ্যই ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি অেবা ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপিরই ককে 
হপব। টকন্তু ওরা আবার মাপরভাপক টকডন্যাে করপে কচিা করল ককে? ওরা 
সাঠড্রাপক সটরপে টদপে এবং সািাই অটিস বন্ধ কপর টদপে েটরচে টলংকিা কো 
কািআে কপরপছ। টলংক হপে কযপে োপর এমে কচিা আবার োর ককে করল! 

োো ভাবো আহমদ মুসার মপে মাো েুলপছ। টকন্তু োর কচােিা সামপে 
টেবদ্ধ। হাইলযাঠডার  ীেটিপক কস হারাপে চাে ো। 

কপেক মাইল এভাপব চলার ের হোৎ হাইলযাঠডার  ীেিা বাপম িাণ্ে 
টেপে ঢালু োহাটড় েপে চলপে শুরু করল। 

আহমদ মুসা ভাবল, বাপমর ঢাল কবপে এপোপল মাইল োপেক েপরই কো 
হ্রদ। োহপল োরা হ্রপদ কেপম োটে েপে ককাোও কযপে চাে! োই হপব। 

কযোপে টেপে হাইলযাঠডার বাপম কেপম কেপছ, কসোপে কেৌাঁপছ আহমদ 
মুসা কদেল রাস্তার মে একিা এবপড়া কেবপড়া টচন ফ টেপচ হ্রপদর টদপক কেপম 
কেপছ। হাইলযাঠডারিা আপধেকিা েে এটেপে কেপছ। হাইলযাঠডাপরর েপক্ষ্ই এে 
দ্রুে এপোপো সম্ভব হপি, সাধারণ্ কাপরর েপক্ষ্ এভাপব এপোপো সম্ভব েে। 

আহমদ মুসা কারটিপক একিা কঝাপের আড়াপল করপে োপে কহাঁপি 
োমপে শুরু করল টেপ পক যেিা সম্ভব কপর। ওরা  াপে এেপে োর োটড় 
োমপে োরপব ো। অেএব এ েপের শুরু কেপকই আটম টিপর যাব, এিা োরা 
টেটশ্চেই ধপর কেপব। কারণ্ কহাঁপচ এটেপে টেপে কো ওপদর ধরা যাপব ো, োহপল 
এপোপবা ককে। আহমদ মুসা োপদর এই টেটশ্চন্ত োকার সুপযাে টেপেই যেিা 
সম্ভব োপদর কাছাকাটছ কেৌাঁছাপে চাে। কদেপে চাে কয োরা টক করপছ। 
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আহমদ মুসা কসা াসুট  োড়া হপে কহাঁপি োমপে োরপছ ো। োই োপক 
োছ-োছকড়ার আড়াপল টেপে হামাগুটড় টদপে অগ্রসর হপে হপি। চলার মাপঝ 
মাপঝ কস োঁটক টদপে োটড়িাপক কদেপে কে দূর কেৌাঁছল।  

এক সমে একিা োঁচু টিলার আড়াপল দাাঁটড়পে োঁটক টদপে টেপে কদেল, 
োটড়িা দাাঁটড়পে কেপছ। ওোে কেপক হ্রপদর োড়িা েটরষ্কার কদো যাপি।  ীেিা 
হ্রপদর োটে কঘাঁপষ দাাঁটড়পেপছ। কলাক েও কেপমপছ কদো যাপি।  

আহমদ মুসা কাাঁপধ ঝুলাপো দুরটবেিা হাপে টেপে কচাপে লাোল সামপে 
কচাে েড়পেই চমপক েেল আহমদ মুসা। কদেল হ্রপদর োটে কেপল টেটম মাপছর 
মে একিা টকছু োটের কভের কেপক োটের সারপিপস েপে আসপছ। 

যেে সম্পূণ্েিা েপে এল, মপে হপলা কযে আস্ত একিা টেটম মাছ। ওিা 
আসপল টেটম মাপছর আদপল দেটর একিা সাবপমটরে। 

টেটম মাপছর মেই সাবপমটরেিা এক সমে হাাঁ করল। কভের কেপক 
কবটরপে এল একিা টিপলর ব্রী । ব্রীপ র সামপের প্রান্তিা েেকূপলর এপস লাঠড 
করল। সংপে সংপেই  ীেপক সংকুটচে হপে কদো কেল। েচ্চো অপধেপকর কবটশ 
কপম কেল। োর ের  ীেিা কস ব্রী  টদপে সাবপমটরপের কেপি ঢুপক কেল। এপক 
এপক োাঁচ ে কলাকও কসই ব্রী  টদপে সবাপমটরপের কভেপর চপল কেল। োরের 
টেটম মাপছর করাপের মে দাাঁেওোলা টবকি হাাঁ’িা ধীপর ধীপর বন্ধ হপে কেল। 
কপেক মুহুপেের মপধযই সাবপমটরেিা োটের টেপচ হাটরপে কেল। 

আহমদ মুসার দু’কচাপে আেপন্দর টঝটলক। কস এেে টেটশ্চে, 
ককাম্পাটেিা ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির একিা অংশ। কস আরও টেটশ্চে োর 
আকাটক্ষ্ে কস অযািলটি োটহটের েূবে োপশর কোোমপো দ্বীেেুপির রপেপছ। 

এই আেপন্দর সাপে আহমদ মুসাপক একরাশ টবিেও েীটড়ে করল। 
এদর কে রকপমর সাবপমটরে রপেপছ! কসৌটদ আরপবর েেকূপল কয সাবপমটরে 
কদপে এপসপছ, কসিা টিেব সাবপমটরে। আর এোপে কদেল টেটম মাপছর মে এক 
েদ্ভুে অবেপবর সাবপমটরে। একিু দুর কেপক কদেপল টকংবা হাোৎ কদেপল এপক 
টেটম মাছ ছাড়া অন্য টকছু বলপে োরপব ো ককে। আর কে ধরপের সাবপমটরে 
এপদর আপছ! ককাে কবসরকারী সংেেে এে শটিশালী হে, এেিা টরপসাসেিুল 
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হে, এমেিা ধারোপেও টছল ো। এপদর আসপল িাপেেি টক? োপদর অযািলপক 
শটির রা ধােী বাোবার ের োরা টক করপে চাে? 

এসব প্রশ্ন মাোে টেপে আহমদ মুসা ঘুপর দাাঁড়াল। 
টিপর এল কসই করাড  ংশপে। কদেল মাপরভার মা’সহ টেকটেপকর প্রাে 

সবাই চপল এপসপছ এটদপক। 
আহমদ মুসাপক টঘপর ধরল সবাই। েুটলশও এপসপছ। েুটলশরাও ছুপি 

এল আহমদ মুসার কাপছ। বলল, ‘স্যার, আেটে কমপেটিপক েদ্ধার করার ের 
টকডন্যাোরপদর িপলা কপরটছপলে। ককাে হটদশ কেপলে টক্রটমোলপদর?’ 

‘ওরা রাস্তা কেপক হ্রপদ কেপম যাে। ওোপে ওপদর কেৌযাে টছল। কস 
কেৌযাপে ওরা োটলপেপছ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘োহপল ওরা আিঘাি কবাঁপধই এপসটছল। আেোপক ধন্যবাদ স্যার। 
েুটলপশর কা  আেটে করপছে।’ বলল েুটলশ অটিসার। 

‘ঐ কা  শুধু েুটলপশর েে, সবার।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আেটে টেক বপলপছে। টকন্তু একোিা সবাই বুপঝ ো। বুঝপল সমাপ  

অেরাধ োকপো ো।’ কসই েুটলশ অটিসারটিই বলল। 
আহমদ মুসা েুটলপশর টদক কেপক মুে টিটরপে োকাল মাপরভার মাপের 

টদপক। 
মারভার মা মারভাপক  টড়পে ধপর বপস আপছ। মারভার কসই ভীে অবিা 

এেে কেই। এপকবাপরই ভাবপলশহীে মুে। 
‘োলাম্মা, মাটহে ককাোে?’ আহমদ মুসা ট জ্ঞাসা করল মাপরভার 

মাপক। 
‘মাপরভা ও মাটহে ঘিোর সমে এক সাপেই টছল। ওপদর সাপে 

ধ্বস্তাধ্বটস্তপে আহে হপেপছ মাটহে। কস একিা টলটেপক িািেএইড টেপি।’ বলল 
মাপরভার মা। শুকপো কঠে োর। 

‘ককমে আহে কস?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘কচাপের োশিা োর ককপি কেপছ, টকন্তু কচাে কবাঁপচ কেপছ। কদো কেপছ 

অন্য কেমে ককাে আঘাে োর কদপহ কেই।’ বলল মাপরভার মা। 
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‘ওটদপক টেকটেপকর অবিা টক োলাম্মা?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘েবর কেপেই আমরা অপেপক োটড়র কেছপে কেছপে ছুপি এপসটছ। 

ওটদপকর েবর  াটে ো। ভাপলাও লােপছ ো। এেে বাটড় টিরপে চাই।’ বলল 
মাপরভার মা। 

‘ো োলাম্মা, চলুে টেকটেপক। সবাই টেশ্চে অপেক্ষ্া করপছ। ো ছাড়া 
আমারও ক্ষ্ুধা কেপছপছ।’ আহমদ মুসা বলল। 

আহমদ মুসার কো শুপেই হোৎ ক পে েোর মে সপচেে হপে েেল 
মাপরভার মা। োকাল মাপরভার টদপক। 

‘চল মা টেকটেপক। স্যার আপছে আর ভে কেই।’ বপল মাপরভা েপে 
দাাঁড়াল। 

‘মাপরভা, েুটলশ কোমাপদর বিবয টেপেপছ?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘আমার বিবয টেপেপছ। কেোও-এর কোও করকডে কপরপছ। মাটহে োর 

কিিপমঠি েুটলশপক আপেই টদপেপছ।’ বলল মাপরভা। 
‘গুড, এ টদপকর কা  কো কশষ। আমরা োহপল চটল টেকটেপকর টদপক। 

মাপরভা, োলাম্মা আমাপদর োটড়পে আসপে োপরে। কেছপের টেে সীি কো 
োটলই আপছ।’ আহমদ মুসা বলল। 

মাপরভা ও মাপরভার মা টেপে োটড়পে েেল। 
টেকটেপকর যারা এটদপক এপসটছল োরা সবাই ছুিল টেকটেক স্পপির 

টদপক। 
হাইওপে কেপক েেেযকার রাস্তাে চলপে শুরু কপরপছ আহমদ মুসার 

োটড়। 
েেেযকাপেই টেকটেক োহাড়িা। োটড় চলপছ। 
কেছে কেপক মাপরভার মা বলল, ‘ধন্যবাদ টদপে ঋণ্ কশাধ হপব ো। োই 

ধন্যবাদ কদব ো। মাপরভার কাছ কেপক আ পকর ঘিো সবই শুপেটছ। কোমার 
টেপ র কোও কোমাপক এেে ভাবপে হপব কয কবিা। েুটম টেপ র কোও 
কোমাপক এেে ভাবপে হপব কয কবিা। েুটম টকন্তু ওপদর িাপেেি। কোমার কোাঁপ ই 
টকন্তু ওরা আ  এপসটছল মাপরভা ও মাটহপের কাপছ।’ বলল মাপরভা মা। 
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‘আমাপক োেটে। আমাপক ো কেপেই টক োহপল মাপরভা ও মাটহেপক 
টকডন্যাে করপে কচপেটছল।’ ট জ্ঞাসা মুসার। 

‘ো েে কবিা, ওরা এস একিু আড়াপল কেপে টেপেটছল মাপরভা ও 
মাটহেপক। ওরা মাপরভা ও মাটহপের কাপছ কোমার েটরচে টক, বাটড় ককাোে, 
ককাোে েপেছ, কে টদে োকপব? এসব টবষে ট জ্ঞাসা কপরটছল। ওরা 
টে পদরপক মাটকেে কোপেন্দা টহপসপব েটরচে টদপেটছল। মাপরভা ও মাটহে 
োপদর প্রশ্ন এটড়পে টেপেপছ কোমার ককাে েেযই োপদর কদেটে। এ টেপেই হি 
কোবােো। এরই েটরণ্টেপে োরা মাপরভা ও মাটহেপক টকডন্যাে করার কচিা 
কপর। এক েযোপে োপদর সাপে ধ্বস্তাধ্বটস্ত শুরু হে। েেে আপশ োপশর কলাকরা 
কির কেপে যাে। কবেটেক কদপে মাটহেপক কছপড় টদপে মাপরভাপক কিপে কহাঁচপড় 
োটড়পে েুপল টেপে চম্পি কদে। 

আমরা কপেক ে োটড়র টেছু টেছু ছুাঁিপে োটক। োটড় কেবার কো 
আমাপদর কেোল হেটে। োটড়টি টবপফাটরে হবার েরেরই আমরা ওোপে 
কেৌাঁটছ। মাপরভাপক কেপে কযে কদপহ প্রাণ্ টিপর োই। শুেলাম েুটম 
দুষ্কৃেকারীপদর িপলা কপরছ।’ বলল মাপরভা মা। 

আহমদ মুসা ভাবল ওরা োহপল িাপেেি বদপলপছ। ওপদর হাে কেপক 
টশকার কয ককপড় টেপেপছ, োপদর কপেক েপক কয গুটলটবদ্ধ কপরপছ, োর েটরচে 
ওরা চাে। এমে ঘিো কবাধ হে ওপদর এিাই প্রেম। োই প্রটেপশাধ কেবার 
টবষেিা ওপদর কাপছ বড় হপে েপেপছ। টকন্তু আ  আবার কো কসই ঘিোই ঘিল। 
আ ও টশকার োপদর হাে ছাড়া হপলা। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘োলাম্মা ভাবপবে ো। এবার আটম ওপদর 
িাপেেি। ওরা মাপরভাপক ধপর টেপে যাটিল আমার সন্ধাে কেবার  পন্য। 
আ পকও ওরা েরাট ে হপেপছ, বযােে হপেপছ মাপরভাপক টকডন্যাে করপে। 
এরের ওরা টশে ড্রাইভাপররও সন্ধাে চাইপে োপর মাপরভার কাপছ।’ 

‘োহপল টবেদ কো মাপরভার োকপছই। আমার ভে করপছ কবিা। 
প্রপেযক টদে কো েুটম োকপব ো মারভাপক রক্ষ্া করপে।’ বলল মাপরভার মা। 
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‘এবার ওরা কযাোপযাে করপল মাপরভা েুটম আমার কয েযেিক েটরচে 
 াে, ো এবং আটম ককাোে োটক সব বপল টদও। আটম চাই ওরা আমার কাপছ 
আসুক। ওপদর সাক্ষ্াে, ওপদর টেকাো আমার দরকার।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘এিাই বুটঝ হপব স্যাপরর প্রটে আমার দাটেত্বপবাধ! দু’দুবার টযে আমার 
প্রাণ্ বাাঁচাপলে  ীবপের ঝুাঁটক টেপে, োর প্রটে এিাই বুটঝ বলল ো।’ বলল 
মাপরভা। 

‘মাপরভা আ  কোমার টকডন্যাোরপদর টেছু টেপে আমার টবরাি লাভ 
হপেপছ। আটম যাপদর সন্ধাপে োটহটে এপসটছ। এরা োরাই। মাটহপের ককাম্পাটে 
োপদরই অংশ। আ  ওপদর েটরচে সম্পেণ্ে েটরষ্কার হপে কেপছ। এেে ওপদর 
েটরচে যে  ােপে োটর েেই আমার লাভ। সম্ভব হপল আটম কালপকই 
োহাটেো দ্বীেটিপে যাব।’ আহমদ মুস বলল। 

‘আটম বুপঝটছ স্যার। টকন্তু এর িপল আেোর টবেপদ েড়ার সম্ভবো 
আপছ। যটদ ো ঘপি োহপল আটম টেপ পক মাি করপে োরপবা ো স্যার।’ বলল 
মাপরভা। 

োহপল কশাে মাপরভা, েুটম ও মাটহে টকছুটদে অন্তে বাইপর চলাপিরা 
বন্ধ কপর দাও। আমার সাপে যেে দরকার হপব, েেে আটম কোমাপদরপক বাসা 
কেপক েুপল কেব। আর কোমাপদর ককাে ককাে সমে ছদ্ধপবশ কেোর প্রপো ে 
হপে োপর, ঝাপমলা এড়াবার  পন্য।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘স্যার, আেটে টক সটেয কাল োহাটেো দ্বীপে যাপিে?’ বলল মাপরভা। 
‘চুড়ান্ত টসদ্ধান্ত কেইটে। টচন্তা কপর কদটে।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আটম ও মাটহে টক যাটি আেোর সাপে?’ বলল মাপরভা। 
‘েযেিপে কেপল োইডরা অবশ্যই যাপব। আর যটদ অন্য ককাে েপেশ্য 

যাই, োহপল োইডরা সাপে যাবার প্রশ্ন কেই।’ আহমদ মুসা বলল। 
মাপরভা প্রটেবাপদ টকছু বলপে যাটিল। টকন্তু োটড়িা দাাঁটড়পে কেল। 

এবার োটড় কেপক কেপম োহাপড়র টেকটেক স্পপি েপেপে হপব। 
োটড় কেপক সবাই োমল। োহাপড় ওোর  ন্য এপোপলা সবাই। 
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৭ 
োহাটেো দ্বীে েন্ন েন্ন কপর েুাঁ ল আহমদ মুসা। টকন্তু সপন্দহ করার মে 

টকছুই কেল ো। 
োহাটেো একিা টেপরি অযািল দ্বীে। 
ককাে  েবসটে কেই এই দ্বীে। 
েপব এই অযািল দ্বীে একিা িুযটরি স্পি। প্রাে ৭৫ টির মে অযািল দ্বীে 

টেপে েটেে কোেমপো দ্বীে েুপি কয িুযটরি রুি রপেপছ োর একিা ককন্দ্র এই 
োহাটেো। টবটচি রংপের ককারাল ও মাছ কদো এবং দীঘে কলগুপের কসৌন্দযে 
েেপভাে করার  পন্য েযেিকরা এোপে আপসে। টকন্তু োহাটেো অযািপলর চার 
প্রান্ত টঘপর মাটির কয সীমান্ত রপেপছ ো এেই সংকীণ্ে কয কসোপে ককাে িােো 
দেটরই সম্ভব েে। সুেরাং এ অযািপল ককাে িােো েপড় ওোর ককাে প্রশ্নই কেই। 
মাটহপের ককাম্পাটের কয সািাই  কোডােে ো োহাটেোর েটশ্চম সীমাোর কবশ 
টকছুিা প্রশস্ত। ঐ িােটিপেই েপড় কোলা হপেপছ টদ্বেল সািাই কোডােে। 
কোডােেটিপে এটস লাোপো। 

কবাপি বপসই কদেটছল আহমদ মুসা োহাটেো অযািল দ্বীেপক। 
আহমদ মুসার েরপে েৃিাে িাদাপরর কোষাক। োমাটহ মাটহপের 

েরপেও োই। আর মাপরভা েরপছ েৃিাে ‘োে’-এর কোষাক। 
‘মাপরভা, মাটহে! টমশে কবাধ হে আমার বযেে হপলা। োহাটেো কো 

কদেটছ সবে প্রকার বসবাপসর অপযােয একিা অযািল আিা, কোমরা টক  াে, এই 
োহাটেো দ্বীপের মাটলক কক?’ আহমদ মুসা বলল। 

‘সব দ্বীপের মাটলক কো িরাটস সরকার। োহাটেোর মাটলকও োরাই 
হপবে।’ বলল োমাটহ মাটহে। 

‘কোমাপদর ককাম্পাটে োহাটেোপে এভাপব কোডােে দেটর করল 
টকভাপব?’ ট জ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
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‘এভাপব িােো েড়ার  ন্য ককাে অযািপলর অংশ টবপশষ, এমেটক েুপরা 
অযািলও লী  কেো যাে। টেশ্চে ককাম্পাটে োহাটেোর এই  ােোিা কোডােে 
দেটরর  ন্য টল  টেপেপছ। আটম শুপেটছ, োপশর কছাট্ট অযািল মেুেংোরর 
কোিািাই োর টল  টেপেপছ।’ বলল োমাটহ মাটহে। 

‘মেুেুংো কোিািাই টল  টেপেপছ? ককােিা কস দ্বীে?’ আহমদ মুসা 
বলল। োর কচাপের অনুসটন্ধৎসা েীক্ষ্ণ হপে েপেপছ। 

‘োহাটেোর দটক্ষ্ণ্ োপশ এপকবাপর লাপোো। কবাপি দাাঁড়াপলও 
অযািলিা আেোর কচাপে েড়পব।’ বলল োমাটহ মাটহে। 

‘কস অযািল দ্বীেিা ককমে? লযাঠড কবে ককমে কস অযািপলর?’ ট জ্ঞাসা 
আহমদ মুসার। প্রবল আগ্রহ ঝপর েড়ল োর কপঠে। 

‘স্যার, বপলটছ কো দ্বীেিা োহাটেোর প্রাে চার ভাপের এক ভাে। 
অযািপলর চার োপশর লযাঠড কবপের আেেে োহাটেোর কচপে ভাল েে। 
মেুেুংো োপম এই অযািল দ্বীেটিপে মানুষ বাস কপর ো।’ বলল োমাটহ মাটহে। 

‘োহপল কোমাপদর ককাম্পাটে কছাট্ট এই অযািলটি টকেল ককে?’ আহমদ 
মুসা বলল। 

‘আটমও বুঝপে োরটছ ো টকেল ককে? ঐ দ্বীে এমে টকছু কেই যা কাপ  
লােপে োপর, অেেকটর হপে োপর।’ 

োমাটহ মাটহপের এই কোগুপলা আহমদ মুসার কাপে কেল ো। েভীর 
টচন্তাে ডুপব কেপছ কস। োমাটহ মাটহপের ককাম্পাটেই কয ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি 
োপে আর ককাে সপন্দহ কেই। োপদর ঘাাঁটি কয কোোমপো দ্বীেেুপির ককাে 
অযািপল োপেও ককাে সপন্দহ কেই। এই োহাটেো দ্বীে টেপে ককাে রহস্য আপছ। 
োও বলা যাে টেটশ্চে কপরই। এই দ্বীপে এই কছাি কবঢে কোডােে এোপে হপলা 
ককে? এোে শাক-শটির চালাে ককাোে যাে? কোডােে এোপে হপলা ককে? 
োহপল ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকপির কসই ঘাাঁটি আপশ-োপশই ককাোও! মােব 
বসটেহীে, েেযুি ভূটমর সুপযাে কেই এমে কছাি এই অযািল মেুেুংো ওরা লী  
টেল ককে? এসব প্রপশ্নর  বাব অবশ্যই আপছ। টক কস  বাব? 
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আহমদ মুসা যেে ভাবো আর অপেক প্রপশ্নর সােপর হাবুডুব ু োপি, 
েেে োর োপশর বযাে কেপক কভপস আসা মাটেওপেভ টসেন্যাল মটেিটরং 
(MOSM) টবে টবে শে কপর োর ভাবোর  াল টছাঁপড় টদল। ক পে ওো বা 
সেকে হবার এক প্রচঠড প্রবাহ কেপল কেল োর সারা কদপহ। 

এই মাটেওপেভ টসেন্যাল মটেিটরংটি (MOSM) অযাকটিভ কপরটছল। 
মাটেওপেভ মটেিটরং এর টবে টবে শে শুপে চমপক েেল আহমদ মুসা। 

অপেক েপর হপলও প্রপো েীে এ যন্ত্রটির টমটি টবে টবে শে োর কাপে বাপ । 
টকন্তু এোপে টবে টবে শে আসপব ককাপেপক? চারটদপক অধ্ে আটদেন্ত সাের। 
চারটদপকর অযািলগুপলে কেমে  েবসটেই কেই, ওপেব টসেন্যাল ককাো কেপক 
আসপব? 

োপশর বযাে কেপক মাটেওপেভ মটেিটরং ‘মম’ কবর কপর টেপে কল অে 
কপর করকপডে চাে টদপে কাপে ধরল। একিা শটিশালী কপঠের স্পি কো কভপস 
এল, ‘SOS’ কসভ আওোর কসাল, েই আর কসপভেটি টসক্স (আমাপদর বাাঁচাে, 
আমরা ৭৬ ে)।’ কোিা েচ্চারপণ্র েপরই আকটিক ো বন্ধ হপে কেল। কযে 
সশপে টকছু আছপড় েপড় লাইে ককপি কেল। 

আহমদ মুসা বার বার হ্াপলা কপর সংপযাে িােপের কচিা করপলা, টকন্তু 
লাইে আর টিপর এপলা ো। 

হোশ আহমদ মুসা ‘কসভ’ বািেটি টিপে ‘মম’টি করপে টদল। 
স্তটম্ভে বাকহীে অবিা আহমদ মুসার। োর শূন্য দৃটি সামপে প্রসাটরে। 

এই ‘এস ও এস’ কাপদর আেেোদ? ব্ল্যাক সাে টসটঠডপকি যাপদর আিক করপেপছ, 
োপদর সংেযা কো এ রকমই। ককাপেপক এল এই এস ও এস? ো এক 
বেেমাইপলর মপধয হপব টেশ্চে। এর অেে ই অযািল দ্বীেেুপিরই ককাে অযািল 
কেপক এপসপছ এই এস ও এস। 

টবিে ও েপদ্বে ভরা দৃটি টেপে মাপরভা ও মাটহে োটকপে আপছ আহমদ 
মুসার টদপক। োপদর মপেও অপেক প্রশ্ন, োপদর স্যারপক এোপে কক মযাপস  
োোল। হিাৎ ো আবার ককপি কেল? কল োবার ের োপদর স্যার এমে স্তটম্ভে 
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ও বাকহীে হপে কেল ককে? কেেও ককাে টবেপদই কো োপক এমে অবিাে 
কদটেটে! 

অস্বাভাটবক একিা টেরবো। 
টেরবো ভােল মাপরভাই। বলল, ‘স্যার, ককাে োরাে টকছু? আমরা টক 

 ােপে োটর?’ 
মুে েুলল আহমদ মুসা। 
মুে োর েম্ভীর। বলল, ‘আমার মাটেওপেভ মটেিটরং-এ একিা ‘এস ও 

এস’ ধরা েপরপছ। আটম কসিা টেপেই ভাবটছ।’ 
‘এস ও এস টক?’ এক সাপেই বপল েেল মাপরভা ও মাটহে। 
আহমদ মুসা োর মাটেওপেভ মটেিটরং-’মম’ েুপল টেপে কমপস  

অেশপে টেপে ‘কি’কে চাে টদপে লােড স্পীকার অে করল। 
কবশ োঁচু শপেই এবার ‘এস ও এস’ স্পি কাপে এল। 
‘ও েড! ৭৬ ে মানুপষর  ীবে টবেন্ন? টকন্তু কলাপকশে কো বলল ো?’ 

বলল োমাটহ মাটহে। 
‘োর আপেই োর কঠে বন্ধ হপে কেপছ। কয অেযারপলস বা কয মাধযপম 

কো বলটছল ো হেপো োর হাে কেপক কিপল কদো হপেপছ। কোর েরবেেী 
শেগুপলা একোই বপল।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘সবেোশ! োহপল বন্দী টকছু কলাপকর ‘এস ও এস’ এিা।’ বলল 
মাপরভা। োর কচাপে মুপে েপদ্বে। 

‘অবশ্যই মাপরভা।’ আহমদ মুসা বলল। 
টবিে কবদোটমটশ্রে টির দৃটি মাটহপের আহমদ মুসার টদপক। বলল কস, 

‘এরা কারা স্যার? এর টক োরা যাপদর কোাঁপ  আেটে এরোপে এপসপছে?’ 
‘আটম টেটশ্চে মাটহে এরা োরাই। এই অযািল দ্বীেেুপি োরা ছাড়া এে 

সংেযাে টবেদগ্রি হবার আর ককই কেই।’ আহমদ মুসা বলল। 
আেংক িপুি ওপে মাপরভা ও মাটহে দু’ পের মুপে কচাপেই। মুে শুটকপে 

কেপছ োপদর। বলল মাপরভা কটম্পে কপঠে আপস্ত আপস্ত, ‘এে ষড়যপন্ত্রর ঘাাঁটি 
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আমাপদর অযািপলর ককাোও? টকন্তু এমে  ােো ককাোে স্যার? এই এস ও এস 
ককাপেপক আসল, এই দ্বীেেুি কেপকই কয আসল, টক কপর বুঝপলে?’ 

‘আমার এই মাটেওপেভ টসেন্যাল মটেিটরং-এর করি এক বেেমাইল। 
এক বেেমাইপলর কভেপরর টসেোল বা কমপস ই শুধু এই মটেিপর ধরা েপড়। োর 
মাপে এই এস ও এস এপসপছ আমরা কযোপে বপস আটছ োর চারটদপকর এক 
বেেমাইল এলাকার কয ককাে এক িাে কেপক।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘োহপল হপে োপর স্যার, আমরা ষড়যপন্ত্রর আপশ োপশই আটছ।’ বলল 
মাপরভা। ভীে ও শুকপো কঠে োর। 

‘স্যার, ককাে েোে আপছ, কমপসপ র েৎস িােটিপক কলাপকি করার।’ 
েপদ্বে  টড়ে টিসটিপস কপঠে বলল োমাটহ মাটহে। 

‘কমপস  বা টসেোল চলা অবিাে এর েৎস টচটন ফে করার সহ  বযবিা 
আপছ। টকন্তু ওড কমপস  বা টসেন্যাপলর েৎস টচটন ফে করপে হপল একিা হপল 
একিা অংক কষপে হপব। কসিাই আমরা এেে করব।’ 

বপল আহমদ মুসা োকাল মাপরভার টদপক। বলল, ‘কাে  কলম োও 
মাপরভা।’ 

মাটেওপেভ টসেন্যাল টসেন্যাল মটেিটরং-এ আবার মপোপযাে টদল 
আহমদ মুসা। এস ও এস কমপস টি আবার অে কপর সােঠড অেশপে টেপে 
অপিাকাি বািে কচপে কদেল শেভাে সােপঠডর ৭৫ ভাে শটি অক্ষ্ে আপছ। 
োর মাপে কাি হপেপছ ২৫ ভাে। 

আহমদ মুসা আবার োকাল মাপরভা টদপক। বলল, ‘আমার এই 
মাটেওপেভ মটেিটরং-এ সাইপঠডর েৎপস সাইপঠডর শটি োপক হােপড্রড 
োরপসঠি। আর সােপঠডর েৎস কেপক এক েপেঠি  মাপে এক মাইল দূপর এই 
সােপঠডর মুটভং োওোর ট পরা। এেে টহপসব কপরা সােপঠডর োঁটচশ ভাে মুটভং 
োওোর যটদ লি হে, োহপল োঁটচশ ভাে সােঠড লি হওোর েৎস কেপক 
সােপঠডর আসল েৎসিা কে দূপর।’ 

‘এ আর টহসাব টক করপবা স্যার। কসা া টহসাব, েৎসটি চারশ চটল্লশ 
ে  দূপর।’ 
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‘৪৪০ ে  মাপে েৎসটি এোে কেপক ১৩২০ িিু দূপর। ধন্যবাদ 
মাপরভার।’ 

বপল আহমদ মুসা মাটেওপেভ সােঠড মটেিটরং টিপণ্ আবার কচাে 
টেবদ্ধ করল। এস ও এস কমপসপ র অেশপে আবার টেপে ডাইপরে বািপে চাে 
টদল। সংপে সংপেই টিপে ‘শূন্য এস শূন্য’ (OSO) বেে-অংক কভপস েেল। 

মুে েজ্জল হপে েেল আহমদ মুসার। বলল, ‘আল-হামদুটল্লহ!’ মাপরভা, 
মাটহে েৎসটি এোে কেপক একদম কসা া দটক্ষ্পণ্।’ 

মাপরভা ও মাটহে অপেকিা চমপক েপেই কযে কসা া হপে বসল। োপদর 
কচাপে মুপে ভে ও আেপন্দর অদ্ভূে এক টমশ্র দৃশ্য। োকাল এপক-অেপরর টদপক। 
োরের োকাল আহমদ মুসার টদপক। দুই  পের মুে কেপকই এক কবটরপে এল, 
‘কসা া দটক্ষ্পণ্ এই রকম দূরপত্ব কো ‘মেুেুংো’ ছাড়া আর ককাে দ্বীে কেই। প্রাে 
সমদূরপত্বর কেপেপো দ্বীে কসা া দটক্ষ্পণ্ েে দটক্ষ্ণ্-েূপবে।’ 

‘হ্াাঁ মাপরভা, মাটহে! আটম কয দ্বীপের সন্ধাপে এপসটছ কস দ্বীে এই 
মেুেুংো।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘এস ও এস-এর দ্বীে, কসই ভেংকর ষড়যপন্ত্রর দ্বীে োহপল মেুেুংো! 
বলল মাপরভা ও মাটহে দু’ পে এক সাপেই। োপদর কচাপে মুপে আেংক ও 
আশার এক অদ্ভুে দৃশ্য।’ 
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১ 
ইয়াংমযান, তুফম যা বসলছ তার েরল অর্থ হসলা কোন অযাটল দ্বীসপ্ 

বাইসর কর্সে েহসে কদখা যায় না এমন কোন স্থাপ্না গসে কতালা েম্ভব ফে না? 
এর েরল উত্তর হসলা, েম্ভব নয়। োরণটা কদখ, এেটা অযাটসল ফে র্াসে? 
চারফদসের েংেীণথ অর্বা ফেছুটা প্রশস্ত ভূফম েীমানা, এই ভূফম েীমানার মাঝখাসন 
র্াসে কলগুন।সলগুসনর ফনসচ র্াসে কোরাল লাইমসটাসনর েফলড কবে। এই 
কবেটা ধীসর ধীসর এখাসন উসে এসেসছ োগসরর কলার কর্সে। প্াফনর ফনসচ 
অযাটসলর এই েফলড কবসের চাফরফদসের কদয়াল নানা রেসমর হসত প্াসর। মেৃণ 
হসত প্াসর, এবসো-সর্বসো হসত প্াসর, েূচাসলা অর্বা কভাোঁতা কোরাসলর ঝাসে 
প্ূণথও হসত প্াসর। এেব ফনসয়ই এেটা অযাটল দ্বীপ্। এর মসধয ইনফডফভেুয়াল 
স্থাপ্না গসে উোর সুসযাগ কোর্ায়? 

ের্াগুসলা বলফছল ইফেসচয়াসর কশায়া শুভ্র কেশ, শুভ্র ভ্রূর এেেন বৃদ্ধ। 
মুসখর চামোও তার অসনে কোঁচোসনা। উজ্জ্বল কোনালী কচহারায় তার কচাখ দু’ফট 
খুবই েেীব ও তীক্ষ্ণ। 

বৃসদ্ধর নাম অধযাপ্ে কটসপ্ায়া তাফতফহফত।  
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তাফহফত ফবশ্বফবদযালসয়র ওসেফনে লযান্ড-োইসের োসবে অধযাপ্ে। 
কগাটা প্রশান্ত মহাোগর এলাোয় এই ফবষসয় কে অফদ্বতীয় ফবসশষজ্ঞ। দুফনয়াসোো 
নাম তার। ফবশ্বফবদযালসয়র অধযাপ্ে হওয়ার োসর্ োসর্ কে প্যাফেফিে 
আইলযান্ড ইেফটফটউসটর প্রধাণও ফছল। 

অধযাপ্ে কটসপ্ায়া তাফতফহফত মাসরভার বাবার ফশক্ষে ফছল। আবার তার 
প্াফরবাফরে বাফে “আরু”কত। এই োরসণ মাসরভাসদর ঘফনষ্ঠ প্াফরবাফরে েম্পেথ 
আসছ অধযাপ্ে কটসপ্ায়া তাফতফহফতর প্ফরবাসরর োসর্। 

মাসরভাই আহমদ মুোসে ফনসয় এসেসছ অধযাপ্ে কটসপ্ায়া তাফতফহফতর 
োসছ। অযাটল দ্বীপ্গুসলার েসম্পাফেশন েম্পসেথ আহমদ মুো োনসত চায়। আর 
েনসত চায় অযাটলগুসলাসত কোন কগাপ্ন স্থাপ্না ফেভাসব গসে উেসত প্াসর। 

আহমদ মুো তার মাফিওসয়ভ মফনটসর প্াওয়া এেএমএে মতুতুংগা 
দ্বীপ্ কর্সেই এসেসছ এটা ফনফিত হবার প্র কভসব কল-ফেনারা প্াসে না। কছাট 
এই দ্বীসপ্র কোর্া কর্সে তার োসছ এেওএে বাতথা এল!চারফদসে ঘুসর কে 
মতুতুংগা দ্বীপ্টাসে কদসখসছ। তাছাো েফম্পউটাসর দ্বীপ্ফটর স্যাসটলাইট ইসমে 
কে প্ফরক্ষা েসরসছ। এসত উপ্সরর োরসিে ছাোও দ্বীপ্ফটর প্াফনর তসলর 
কবেটাসেও কে ঘফনষ্ঠভাসব কদসখসছ। ফেন্তু প্রসের উত্তর কমসলফন। এই অবস্থায় 
মাসরভা তাোঁসে ফনসয় এসেসছ অধযাপ্ে কটসপ্ায়া তাফতফহফতর োসছ। 

অধযাপ্ে তাফতফহফত “আরু”কত তার পপ্ফিে বাফেসত অবের 
েীবনযাপ্ন েরসছ। োরা েীবন ধসর েমৃদ্ধ েসর কতালা পপ্ফিে প্াোগাসর 
প্োশুনা, বাফের চারফদসের বাগাসনর টুফেটাফে প্ফরচযথা ও বাগাসন ঘুসর কবফেসয়ই 
তার েময় কেসট যায়। আে খুফশ হসয়সছ কে আহমদ মুোসদর কপ্সয়। 

অধযাপ্ে কটসপ্ায়া তাফতফহফতর ের্া কশষ হসতই আহমদ মুো বলল, 
ফেন্তু স্যার, আফম ফনফিত এেফট অযাটসল কগাপ্ন স্থাপ্না আসছ এবং কেখাসন 
মানুষও আসছ। যফদ এটা েতয হয়, তাহসল কগাপ্ন স্থাপ্না ফেভাসব গসে উেল? 

তুফম ‘যফদ’ শব্দ বযবহার েসরছ। ফেন্তু এই ‘যফদ’টাসে েতয বসল ফনফিত 
হসছা কেমন েসর, ইয়ংমযান? বলল অধযাপ্ে কটসপ্ায়া তাফতফহফত। 
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স্যার, আফম ঐ দ্বীসপ্র এে স্থান কর্সে এেফট এেওএে বাতথা কপ্সয়ফছ। 
আহমদ মুো বলল। 

তুফম ফে েসর ফনফিত হসছা, এেওএে বাতথাটা ঐ অযাটল কর্সেই 
এসেসছ? বলল অধযাপ্ে তাফতফহফত। 

আহমদ মুো তার অংসের ফববরণ ফদসয় বলল, আমার ফহোসব কোন ভুল 
হয়ফন স্যার। 

অধযাপ্ে কটসপ্ায়া তাফতফহফত মার্া কনসে বলল, ইয়াংমযান, অংে 
কতামার ফেে আসছ।ফেন্তু অযাটসল কগাপ্ন স্থাপ্না কোসেসে আেসব, কে অংে কতা 
ফমলসছ না! 

আহমদ মুো ভাবফছল। বলল, স্যার, অযাটসলর কোরাল কটান কবে যা 
োগসরর কলার কর্সে উসে এসেসছ, তা ফে েব েময় েফলড হসত বাধয? 
কদয়ালসঘরা ঘসরর মত িাোঁপ্া হসয় উেসত প্াসর না তা? এভাসব তা ফে কলগুসনর 
কলাসরর ফনসচ কোন স্থাপ্না গোর সুসযাগ েৃফি েরসত প্াসর না? 

আহমদ মুোর প্রে শুসন অধযাপ্ে কটসপ্ায়া তাফতফহফত ইফে কচয়াসর গা 
এফলসয় ফদল।েংসগ েংসগ উত্তর ফদল না। তার কচাখ বুসে ফগসয়ফছল। ভাবফছল কে। 

এে েময় কচাখ খুলল অধযাপ্ে কটসপ্ায়া তাফতফহফত। কোো হসয় বেল। 
তাোল আহমদ মুোর ফদসে। বলল, ইয়ংমযান, তুফম ফে বলসত চাছ আফম 
বুসঝফছ। স্রিার েৃফি বে ফবফচি।এর েতটকু আমরা োফন। এখাসন েম্ভব-
অেম্ভসবর েীমাসরখাও টানা যায় না। অতএব, তুফম য বলছ র্ােসত প্াসর, আবার 
নাও প্াসর। ফবজ্ঞাসনর ের্া যফদ বল তাহসল বলব কোরাল স্তসরর পবফচিময় 
গেসনর বযাখযা পবজ্ঞাফনে মাপ্-সোে কর্সে প্াওয়া যাসব না। এগুসলা মহান স্রিার 
ইছার েৃফি।তুফম অযাটসলর কবসে কোরাল কটান ওয়ালসে কযমন িাোঁপ্া হওয়ার 
ের্া বলছ, তা স্রিার ইছার আওতার বাইসর নয়। 

বসল র্ামল অধযাপ্ে তাফতহাফত। হোৎ তার মুসখ ভাবনার এেটা ছাপ্ 
িসুট উেল। তার োসর্ োসর্ তার কোোঁসট কদখা কগল এে টুেসরা হাফেও। তাোল 
কে মাসরভা মাইফমফতর ফদসে। বলল, মাসরভা, কতামার ফনিয় মসন আসছ 
েগসতশ্বরী ও প্রর্ম মানবী ফহনা, ফপ্রে কহোনা কহাোনা ও োগর-রূপ্া েলেন্যা 
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ভাইফমফত শাবানুর োফহনী। এই োফহনীসতই আসছ ফপ্রে কহোনা কহাোনার প্রফত 
েদয় েগসতশ্বরী ফহনা প্াগল কপ্রফমে ফপ্রেসে তার কপ্রফমো ভাইফমফত শাবানুর 
োসর্ কদখা েফরসয়ফছল প্াফনর তসল অযাটসলর এে প্রাোসদ। অযাটসলর প্াফনর 
তসল মাসন অযাটসলর কবে এলাোয় কয প্রাোদ র্ােসত প্াসর, তাফহফত এলাোর 
এই োফহনীসত তার এেটা প্রমাণ প্াওয়া যায়। 

অধযাপ্ে তাফতফহফত র্ামসতই আহমদ মুো বসল উেল, োফহনীটা ফে 
স্যার? 

রূপ্ের্া কযমন হয়, এ কতমফন এে োফহনী। এটা প্মাসর রােবংসশর 
এে রােপ্সুির োফহনী। 

বসল এেট ুর্াসম অধযাপ্ে তাফতফহফত তাোল মাসরভা মাইফমফতর ফদসে। 
বলল, মাসরভা, তুফম োনসল োফহনীটা, বল। 

মাসরভার মুখ লাল হসয় উেল। এে কছাপ্ লজ্জা এসে কেসে ফদল তার 
কচাখ-মুখ। কে মুখ ফনচ ুেরল। 

হােল অধযাপ্ে তাফতফহফত। বলল, ফেে আসছ, আফমই বলফছ।বসল শুরু 
েরল অধযাপ্ে তাফতফহফতিঃ অিাদশ শতসের প্রর্মাসধথ ইউসরাফপ্য়সদর আগমন 
শুরু হয় প্রশান্ত মহশাগরীয় অঞ্চসল। ফেন্তু তার আসগ েসয়ে শতাব্দী ধসর প্রশান্ত 
মহাোগরীয় দ্বীপ্াঞ্চসল অসনে রােবংসশর উোন ঘসট। তাফহফতসতও এমন এেফট 
রােবংশ েসয়ে শতাব্দী ধসর রােত্ব েসরসছ। তাফহফতর প্মাসত রােবংশ এসদরই 
উত্তরেূফর। ঐ রােবংসশর নামও এখন োনা কনই।কেই অোনা বংসশর এে 
রােপ্িু ফছল কহোনা কহাোনা, যার অর্থ সুন্দর ও শফির রােমুকট। এই সুন্দর 
রােপ্সুির শখ ফছল োগসর ঘুসর কবোসনা। মাসঝ মাসঝই তার ফনরুসেশ যািা 
হসতা োগসর। ফদন, রাত, েপ্তাহ গফেসয় কযত কে বাফেসত ফিরসতা না। এ দ্বীপ্ 
কর্সে কে দ্বীসপ্, এ অযাটল কর্সে কে অযাটসল ঘুসর কবোত। তার প্ালসতালা 
োগরজ্বয়ী সুদৃশ্য রােেীয় কবাসট এোই ঘুসর কবোত কে। এেফদন এে কেযাৎস্না-
গলাসনা সুন্দর রাসত তার কবাট কনাঙর েরা ফছল এে অযাটসলর তীসর। কবাসটর 
কডসগ বসে কে তন্ময় হসয় উপ্সভাগ েরফছল কেযাৎস্নাপ্লাফবত োগসরর ফনরব-
ফনঝুম কেৌন্দযথ। এই েময় প্ুব োগসরর বুে কর্সে উসে আসে এে খন্ড োলসচ 
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রফিম কমঘ। শুরু হয় প্রবল ঘুফণথ। কে ঘুফণথসত তফলসয় যায় তার কবাট। কেও ফছটসে 
প্সে কযন কোর্াও! ফনসেসে হাফরসয় কিসল কে। ফনসেসে আবার ফিসর কপ্সয় 
যখন কে কচাখ খুসল, তখন কে কদসখ সুেফজ্জত ঘসরর অেম্ভব সুন্দর এে নরম 
ফবছানায়। কচাখ ঘুরাসত ফগসয় তার কচাখ প্সে প্াসশই সুন্দর আেসন বো নীল 
বেনা, নীল নয়না এে অপ্রূপ্ সুন্দরীর উপ্র। তার োগর-নীল রােেীয় 
কপ্াষাসের উপ্র তার োগর নীল কদাপ্াট্রা মার্া কর্সে েপ্াল প্েথন্ত কনসম 
এসেসছ। চাোঁসদর মসতা মুখফটই শুধ ুতার কখালা। চাোঁসদ েলংে আসছ, ফেন্তু তার 
দুধ-আলতা মুসখ কোন েলংে কনই। রােপ্সুির কচাখ কযন বাোঁধা প্সে কগল তার 
মুসখ! কচাখ েরাসত প্ারল না রােপ্িূ। প্ল প্ল েসর েময় বসয় কগল। দৃফি ক্লান্ত 
হসয় প্েল। তবু প্লে প্সে না কচাসখ। ফনল-নয়না সুন্দরী তার কচাখ েফরসয় ফনল 
কোোঁসট এে টুেসরা হাফে কটসন। বলল শাহোদা আপ্ফন এখন সুস্থ। আপ্নার 
কবাটও ফেে হসয় কগসছ। কেটাও পতফর। আপ্ফন ইছা েরসল এখনই উেসত 
প্াসরন। 

রােপ্িু তখনও তার কচাখ েরাসত প্াসরফন। সুন্দরীর ের্াগুসলা তার 
োসন কযন অমৃত কেসল ফদল! তাফহফত ভাষায় এমন শুদ্ধ, ফমফি উোরণ আসগ কে 
কশাসনফন। 

সুন্দরীর কচাখ ঘুসর এল আবার রােপ্িু কহোনা কহাোনার মুসখর উপ্র। 
আবার আটো প্সে কগল দুই কোো কচাখ। 

সুন্দরীর কচাসখ-মুসখ িসুট উেল েলাে হাফে। কে মুখ ফনচু েরল। বলল, 
তাহসল শাহোদা, আরও এেটু ফবশ্রাম েরুন। 

উেসত যাফছল সুন্দরী।রােপ্িু কহোনা কহাোনা বলল, আফম কোর্ায় 
রােেন্যা? 

সুন্দরী ফমফি হােল। বলল, আফম রােেন্যা নই। আফম বলসত প্াসরন, 
োগরেন্যা। আপ্ফন অযাটল রাসেযর এে প্রাোসদ, মাসন অযাটসলর এে ফনবাসে। 

যাবার েসন্য উসে দাোঁোল সুন্দরী। রােপ্িু কহোনা কহাোনা ফবছানায় 
উসে বেল। বলল, আপ্নার নাম ফে? 
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সুন্দরী তার ফনচু মুখ না তুসলই বলল, আফম ভাইফমফত শাবানু। বসলই 
সুন্দরী ভাইফমফত শাবানু প্া তুলল যাবার েসন্য। 

রােপ্িু ফনসেসে প্রোশ েরার েসন্য মফরয়া হসয়ই বলল, আফম যফদ না 
কযসত চাই? আফম যাব না। 

কপ্ছসন না তাফেসয়ই ভাইফমফত শাবানু কেই ফমফি কহসে বলল, 
অফতফর্শালা কতা োসরা বাফে হয় না! এখাসন অফতফর্রা আসেন চসল যাবার 
েসন্যই। আপ্ফনও যাসবন। 

বসল চসল ফগসয়ফছল ভাইফমফত শাবানু। 
চসলই আেসত হয় রােপ্ুি কহোনা কহাোনাসে। ফদ্বতীয়বার এসে 

ভাইফমফত শাবানু যখন রােপ্ুসির কচাসখ কচাখ করসখ বলল, আসুন শাহোদা। 
তখন ফে এে অসমাঘ টাসনই রােপ্িু উসে দাোঁোল, কযন এমন ফমফি ডাে উসপ্ক্ষা 
েরার োধয তার কনই। 

রােপ্িু কহোনা কহাোনা যাবার েসন্য উসে দাোঁোসল ভাইফমফত শাবানু 
বলল, শাহোদা, এবার আপ্ফন দুই কচাখ বন্ধ েরসবন। আফম আপ্ানসে হাত ধসর 
ফনসয় যাব। 

করশসমর নরম গলার এই ফমফি আসদশও রােপ্িু েংসগ েংসগই প্ালন 
েরল।সচাখ বন্ধ েরল কে। 

ধন্যবাদ! বসল ভাইফমফত শাবানু তার হাত ধসর োমসন এফগসয় ফনসয় 
চলল। 

ভাইফমফত শাভানুর স্পসশথ রােপ্িু কহোনা কহাোনার কদসহর প্রফতফট 
প্রমাণু কযন কেসগ উেল, ফশহফরত হসলা! োরও স্পশথ কয এত ফমফি, এত মধুর 
হসত প্াসর, তা রােপ্ুসির েল্পনারও বাইসর ফছল। 

রােপ্িু কহোনা কহাোনাসে কোর্ায় ফনসয় যাসছ, ফেভাসব ফনসয় যাসছ, 
কেেব ফনসয় রােপ্ুসির কোন মার্া বযর্া ফছল না। অন্য ফেছু কভসবই স্পসশথর 
অনুভূফত কে ফবফছন্ন হসত চাইফছল না। তসব কে ক্রমশ উপ্সর উেফছল কেটা তার 
প্া-ই বসল ফদফছল। 

উপ্সর উো এে েময় কশষ হসলা। তারপ্র আসরা এেটু প্র্ চলা। 
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আবার র্মসে দাোঁোসনা। 
ভাইফমফত শাবানুর নরম ফমফি গলা শুনসত কপ্ল রােপ্িু। বলল, এেট ু

দাোঁোসত হসব শাহোদা। ফবশ, ফিশ কেসেন্ড প্সর এেটা শব্দ হসব, তারপ্র 
আপ্ফন কচাখ খুলসবন। 

বসল ভাইফমফত শাবানু রােপ্ুি কহোনা কহাোনার হাত কছসে ফদল। 
কমসয়ফট হাত কছসে কদবার োসর্ োসর্ রােপ্ুসির মসন হসলা তার কদহ েুসে জ্বসল 
র্াো উজ্জ্বল বাফত কযন ফনসভ কগল। েব শফি কেউ শুসষ কনয়ার মত কদহটা তার 
দুবথল হসয় প্েল। এেটা শব্দ হসলা। ফমফি এেটা ফশসের শব্দ। 

কচাখ খুলল। দ্রুত কচাখ বুলাল চাফরসদসে। কমসয়ফট কনই।সেউ কোর্াও 
কনই। চাফরফদসে প্াফন। কে এে অযাটসলর েরু তীসর দাোঁফেসয় আসছ। তার 
এেপ্াসশ োগর, অন্য প্াসশ অযাটসলর কলগুন। প্াসশ দফক্ষসন আর এেটা অযাটল 
আসছ, কেটা প্রায় প্ঞ্চাশ গে দূসর। তার কবাটফট হালো কদাল খাসছ োগসরর 
প্াফনসত। কবাটফট আসগর মসতাই বাোঁধা অযাটসলর তীসর। ফেন্তু কমসয়ফট কগল 
কোর্ায়? মাি ফবশ-ফিশ কেসেসন্ডর বযবধান, কোর্ায় কগল কমসয়ফট? রােপ্সুির 
মার্ায় কযন আোশ কভসে প্েল! েব হারাসনার হৃদয়-ভাো অনুভূফত ফনসয় কে 
বসে প্েল অযাটসলর তীসর। 

ফমফনট যায়, ঘন্টা যায়, ফদন যায়, রােপ্িু কে অযাটসলর তীর কর্সে 
ওসেফন। তার মুসখ এেটাই ের্া বারবার, কোর্ায় কগল আমার ভাইফমফত শাবানু? 

েসয়েফদন প্র রাোর এেফট েন্ধানী দল ফগসয় তাোঁসে অযাটসলর তীর 
কর্সে মুমূষথ অবস্থায় তুসল আসন। তাসে ফনসয় আসে রােধানী আরুসত। কে সুস্থ 
হয়, ফেন্তু ভাইফমফত শাবানুর নাম তার মুখ কর্সে যায় না। ডািার-েফবরাে ও 
ভূত-সপ্রসতর তাফিেরাও তাোঁসে কদসখ। ফেন্তু ফেছুসতই ফেছু হয় না। তাোঁসে বুঝাসনা 
হয় ভাইফমফত অদৃশ্য েগসতর োগরেন্যা, শাবানু হসত প্াসর তার নাম। কে 
অদৃশ্য েগসতর বাফেন্দা, অদৃশ্য হসয় কগসছ। তাোঁসে রােপ্সুির মসতা মানুষ প্াসব 
ফে েসর? ফেন্তু কোন বুঝই কে কনয়ফন। তার োগসর ঘুরাঘুফর আসগর কচসয় অসনে 
কবসে যায়। রাত-ফবরাত, বৃফি-খরা, কোন ফেছুরই কতায়াক্কা কনই, তার কবাট ঘুসর 
কবোয় োগসরর এ প্রান্ত কর্সে ও প্রান্ত, েবখাসন। চাফরফদসের ফনঝুম ফনরবতার 
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মাসঝ ধ্বফনত তার এেফট মাি নাসমর উোরণ-ভাইফমফত শাবানু, আমার ভাইফমফত 
শাবানু! 

েগসতশ্বরী ‘ফহনা’ অবসশসষ েদয় হন প্াগল কপ্রফমে রােপ্সুির প্রফত। 
আসগর মসতাই কেযাৎস্না-গলা এে চাোঁদনী রাসত রেপ্িু কহোনা কহাোনার কবাট 
কনাঙর েরা ফছল কেই অযাটসলর তীসর।েগসতশ্বরী ‘ফহনা’ কনসম আসে।আসে কে 
অযাটসলর তীসর। ঘুমন্ত রােপ্ুিসে তুসল ফনসয় কনসম যায় অযাটসলর তীর কর্সে। 
অযাটল-তীসরর মাফট িুোঁসে েুসে যায় কভতসর। চসল যায় অযাটসলর কেই 
রােপ্রাোসদ। তাোঁসে শুইসয় কদয় দুগ্ধ কিনাফয়ত মসনাহরা নরম কেই ফবছানায়। ঘুম 
কর্সে কেসগ উেসল কেখাসনই আবার কদখা হয় ভাইফমফত শাবানুর োসর্।ফমলন 
হয় দুই হৃদসয়র। রােপ্িু তাসে েফেসয় ধসর বসল, েবাই বসল তুফম অদৃসশ্যর 
োগরেন্যা, হাফরসয় যাসব না কতা আবার। অদৃশ্য কর্সে হাসেন 
েগসতশ্বরী’ফহনা’। রােপ্সুির উসেসশ্য তার েন্ে ধ্বফনত হয়িঃ না রােপ্িু, 
ভাইফমফত শাবানু মায়া নয়, মানবী, তাইসতা কতামাসদর ফমলন হসলা। আফম 
আনফন্দত, ফনমফজ্জত, ধ্বংেপ্রাপ্ত মহাসদশ ‘ম’ু-এর এে মহাগুণী, মহাজ্ঞানী 
বংশধসরর োসর্ নতুন প্যাফেফিে েফন্টসনসন্টর এই প্রর্ম ফমলন। োফহনীর 
এখাসনই কশষ। তসব আরও ের্া প্রচফলত আসছ, রােপ্িু নাফে এরপ্র কগাপ্সন 
আেসতা রােধানীসত, ঘুসর কবোসতা োগসরও ভাইফমফত শাবানুসে ফনসয় োফহনীর 
কশষ অংশ নাফে কেই োফনসয় কগসছ েবাইসে। 

র্ামল অধযাপ্ে তাফতফহফত দীঘথ োফহনী বলা কশষ েরার প্র। 
অতযন্ত মসনাসযাসগর োসর্ আহমদ মুো অধযাপ্ে তাফতফহফতর ের্া 

শুনফছল। রূপ্ের্া ফহোসবই কে শুনফছল ফেন্তু শুনসত ফগসয় মাসঝ মাসঝই তার 
কচাসখ-মুসখ কয ফবস্মসয়র েৃফি হফছল, তা অবশ্যই রূপ্ের্া শুসন হয় না।  

অধযাপ্ে তাফতফহফত র্ামসতই আহমদ মুো বলল, স্যার, আপ্নার 
োফহনী রুপ্ের্া হসলও বাস্তবতার ফেছু উপ্াদান তার মসধয আসছ! যা আমার 
োসছ েফতযই ফবস্ময়ের লাগসছ। 

কযমন? বলল অধযাপ্ে তাফতফহফত। 
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কযমন এে.কয অযাটসলর অবস্থানরত অবস্থায় রােপ্িু ঝসের েবসল 
প্সে েংজ্ঞা হাফরসয় অযাটসলর প্রাোসদ ফগসয়ফছল, কেই অযাটল কর্সেই আবার 
তাসে ঘুমন্ত অবস্থায় কেই অযাটল প্রোসদ ফনসয় যাওয়া হয়। দুই.অযাটসলর প্রাোদ 
কর্সে রােপ্িু ভাইফমফত শাবানুর হাত ধসর কবফরসয় এসেফছল ক্রমঊধ্বথমুখী এে 
প্সর্ বা ফেোঁফেপ্সর্। ফতন. েংজ্ঞা হাফরসয় কয অযাটসলর কযখান কর্সে অযাটসলর 
প্রোসদ নীত হসয়ফছল, কে অযাটসলর কেখাসনই কে ওসে। চার. ভাইফমফত শাবানু 
রােপ্িুসে অযাটসলর তীসর কপ্ৌোঁসছ ফদসয় কিরার েন্য ফবশ-ফিশ কেসেন্ড েময় 
ফনসয়ফছল, কে েময় রােপ্িুসে তার কচাখ বন্ধ রাখসত হসয়ফছল, প্াোঁচ. েগসতশ্বরী 
‘ফহনা’ ভাইফমফত শাবানুসে ‘মানবী’ বসলসছ এবং ছয়. োফহনীসত রােপ্সুির নাম 
‘কহাোনা’ শব্দ এবং েফর্ত োগরেন্যার নাসমর োসর্ ‘শাবানু’ শব্দফট ফবস্ময়ের 
এে বাস্তবতার ইংফগতবহ। বলল আহমদ মুো। 

অধযাপ্ে তাফতফহফত ভ্রূ কফঞ্চত েসর খুব অফভফনসবশ েহোসর আহমদ 
মুোর ের্া শুনফছল। আহমদ মুোর ের্া কশষ হবার প্রও ভাবল। বলল, বৎে, 
তুফম বলসত চাছ, োফহনীটা রূপ্ের্া হসলও বাস্তবতার এই উপ্াদানগুসলা তার 
মসধয আসছ। এই উপ্াদান মাসন এই ফবষয়গুসলার তুফম ফে অর্থ েরছ তা এেটু 
বুফঝসয় বলসত হসব ইয়ংমযান।  

অবশ্যই স্যার। প্রর্সম এেই স্থান কর্সে প্রর্মবার ও ফদ্বতীয়বার অযাটল 
কর্সে রােপ্িুসে কনয়ার ের্া বফল। স্থান-োল-প্াি েবই রূপ্ের্া হসল এমনটা 
নাও হসত প্ারসতা। েগসতশ্বরী ‘ফহনা’ কয কোন স্থান কর্সে রােপ্িুসে অন্য কয 
কোন স্থাসন োগরেন্যা ভাইফমফত শাবানুর োসর্ কদখা েফরসয় ফদসত প্ারসতা। তা 
েরা হয়ফন। এেই স্থান কর্সে এেই অযাটল প্রাোসদ ফনসয় কগসছ। এর অর্থ আফম 
এটা েরসত প্াফর, কেই অযাটল প্রাোদফট কেই অযাটসল বা প্াসশর কোন অযাটসলই 
হসব। ফদ্বতীয় ফবষয়ফটর কয অর্থ আফম েরসত চাই, তা হসলা, োফহনীটা শুধু রুপ্ের্া 
হসল ভাইফমফত শাবানু রােপ্ুিসে ঊধ্বথমুখী হাোঁটার েি ফদসয় অযাটসলর প্রাোদ 
কর্সে বাইসর ফনসয় আেসতা না। উোল ফদসয় বা শাোঁ েসর মাফট কভদ েসর উপ্সর 
তুসল আনসতা। রূপ্ের্ায় এটাই হয়। ফদ্বতীয়ত ক্রমঊধ্বথমুখী প্র্ বা ফেফেপ্র্ 
ফদসয় রােপ্িু ভাইফমফত শাবানুর হাত ধসর উপ্সর উসে এসেফছল। আন্ডারগ্রাউন্ড 
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কোন স্থান কর্সে এমন প্র্ ধসর উপ্সর উসে আোটাই বাস্থবতা। এর অর্থ এই 
হসত প্াসর, অযাটসলর প্রাোদ বা ফনবাে বাস্তসবই অফস্তত্বমান। মাসন এর অফস্তত্ব 
রসয়সছ। তৃতীয় ফবষয় অর্থাৎ অযাটসলর কযখান কর্সে ভাইফমফত শাবানু েংজ্ঞাহীন 
রােপ্িুসে ফনসয় ফগসয়ফছল, ফেে কেই স্থাসনই তাসে ফিফরসয় আনা প্রমান েসর 
ক্রমঊধ্বথমুখী বা ক্রমফনম্নমুখী ঐ প্সর্ই ভাইফমফত শাবানু তাসে ফনসয় ফগসয়ফছল, 
আবার ঐ প্সর্ই তাসে ফিফরসয় আনসত হয় রােপ্িুসে এবং কেটা স্বাভাফবেভাসব 
এেই স্থাসন হয়।রূপ্ের্ার এমন বাস্তবতার ফনয়সম বন্দী র্াসে না। এে ফনসমসষ 
প্াতাল কর্সে আোসশ ওো রূপ্ের্ার চফরি। আপ্নার রূপ্ের্ায় এটা হয়ফন। 
এখাসন রূপ্ের্ার নাফয়ো ভাইফমফত শাবানুসে উপ্সর উোর েসন্য ক্রমঊধ্বথমুখী 
প্র্ এবং প্া বযবহার েরসত হসয়সছ। আফম মসন েরফছ, অযাটল কর্সে উপ্সর 
ওোর প্র্ ও অযাটসলর প্রাোদ দু’কয়রই অফস্তত্ব রসয়সছ। চতরু্থ ফবষয়ফট এ 
অফস্তসত্বর আরও বে প্রমাণ। ভাইফমফত শাবানু রােপ্িুসে প্রাোদ কর্সে অযাটসল 
তীসর কপ্ৌোঁফছসয় ফদসয় বসলফছল ফবশ-ফিশ কেসেন্ড কচাখ বন্ধ রাখসত। বসলফছল 
এেটা শব্দ কশানার প্র কচাখ খুলসত। কেন বসলফছল এটা ভাইফমফত শাবানু? 
বসলফছল ভাইফমফত তার চসল যাবার সুসযাগ েৃফির েসন্য। এই েমসয়র মসধয 
চসলও ফগসয়ফছল কে। ভাইফমফত শাবানু অশরীরী কোন োগরেন্যা হসল তার চসল 
যাবার েসন্য ফবশ-ফতফরশ কেসেসন্ডর প্রসয়ােন ফছল না, এে মুহুতথই যসর্ি 
ফছল।সে অশরীরী কেউ ফছল না বসলই তার েমসয়র প্রসয়ােন হসয়সছ। অশরীরী 
কেউ না হসল কে মানবীই হসব বসল আফম মসন েফর। ফদ্বতীয়ত ভাইফমফত শাবানু 
তার চসল যাবার েসন্য ফবশ-ফতফরশ কেসেন্ড েময় কনয়ার অর্থ এই কয, কয প্র্ 
ফদসয় অযাটসল েুসে যাসব, কে প্র্ কেখান কর্সে ফবশ-ফতফরশ কেসেসন্ডর প্র্। 
আরও স্পি ের্া, ভাইফমফত শাবানু ও রােপ্িু কযখাসন দাোঁফেসয় ফছল, কেখান 
কর্সে ফবশ-ফতফরশ কেসেন্ড দূরসত্ব অযাটসলর প্রাোসদ নামার প্র্ ফছল। প্ঞ্চম 
ফবষয় হসলা, েগসতশ্বরী োফহনীর নাফয়ো ভাইফমফত শাবানুসে ‘মানবী’ বলা। 
আফম বলসত চাফছ, েগসতশ্বরীর এই োক্ষয কর্সেও প্রমাফনত হয় ভাইফমফত শাবানু 
মানবী। ষি ফবষয়, ভাইফমফতর নাসমর ‘শাবানু’ শব্দ ও রােপ্সুির নাসমর 
‘কহাোনা’ শব্দ।এ ‘শব্দ’ দু’ফট তাফহফতয়ান নয়, প্ফলসনশীয়ানও নয়। শব্দ দু’ফটর 
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‘কহাোনা’ আরফব শব্দ ও ‘শাবানু’ আরফব-িারফে কমশাসনা শব্দ। দু’ফটই মুেফলম 
নাসমর খফন্ডত রূপ্। ‘কহাোনা’ আেসল হাোন এবং ‘শাবানু’ হসলা ‘শাহবানু’। 
আপ্নার োফহনীর এই ভাষাগত ও নামগত উপ্াদান কর্সে মসন েরফছ, োফহনীসে 
শুধু এে নতুন বাস্তবতা নয়, নতুন এে ইফতহাসের ফদসেও কেসল ফদসছ। কে 
ইফতহাে ফনিয় তাফহফতর ইফতহাে, প্ফলসনশীয়ার ইফতহাে, প্রশান্ত মহাোগরীয় 
দ্বীপ্াঞ্চসলরও ইফতহাে। র্ামল আহমদ মুো।  

ফবস্মসয় প্রায় ছানাবো অধযাপ্ে তাফতফহফতর দু’কচাখ! ফবহবল কচহারা 
মাসরভা মাইফমফতর। তার অবাে দৃফি আহমদ মুোর মুসখর ওপ্র ফনবদ্ধ। 

ইফতমসধয তামাফহ মাফহন এসে প্সেফছল। কেও শুসনসছ আহমদ মুোর 
ের্া। তারও কচাখ-মুখ ফবস্মসয় ভরা! 

অধযাপ্ে তাফতফহফত তার ইফেসচয়াসর কোো হসয় বেল। বলল আহমদ 
মুোসে উসেশ্য েসর, অদ্ভুত! অদ্ভুত! তুফম তুফম ফে নতুন কোন শালথে কহামে, না 
কশাগ্র বুফদ্ধর বযাফরটার! তুফম োফহনীর কয অদ্ভুত ফবসেষণ েসরছ, তা আমার 
োসছ অফবশ্বাস্য। এেব ফবষয় কোন েময় আমাসদর ভাবনাসতও আসেফন। ফেন্তু 
বৎে, তুফম রূপ্ের্া কর্সে কয বাস্তবতা কবর েসরছ, তা কয রূপ্ের্ার কচসয়ও 
ফবস্ময়ের! রূপ্ের্াও ফবশ্বাে েরা যায়, ফেন্তু কতামার বাস্তবতাসে আমরা ফেভাসব 
ফবশ্বাে েরসবা,ফে েসর ফবশ্বাে েরসবা অযাটসলর তলায় রােপ্রাোদ আসছ, 
কেখাসন কোোর ও কবর হবার রাস্তা আসছ! ফবশ্বাে েরব ফে েসর, ভাইফমফত শাবানু 
মানবী! 

স্যার, ফবশ্বাে েরা, না েরা ফভন্ন ফেফনে। ফেন্তু আফম বলফছ, আপ্নাসদর 
োফহনীটা যফদ েফতয হয়, তাহসল আমার ের্াও েতয। স্যার, আপ্ফন োগসরর ভূফম 
গেন, দ্বীপ্মালা েম্পসেথ ফবসশষজ্ঞ, ফেন্তু আপ্ফন ফে এর েবটা োসনন? অোনার 
তুলনায় আমাসদর োনা েগতটা কতা খুবই নগণয! আমরা োফন না বসলই 
অোনাটা ফমসর্য হসয় যাসব? বলল আহমদ মুো।  

অধযাপ্ে তাফতফহফতর মুসখ হাফে িুসট উেল। তারপ্র ধীসর ধীসর কে 
হাফে ফমফলসয় ফগসয় কনসম এল এে গাম্ভীযথ। বলল ধীসর ধীসর, তুফম কে োফন না, 
ফেন্তু কতামার ের্া আর দশেসনর মসতা নয়, ফচন্তার ধারাও এেদম ফভন্ন। তুফম কয 
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যুফি তুসল ধসরছ, তা েতযই অোটয। ফবশ্বাে েরা না কগসলও এফনসয় অবশ্যই 
ভাবসত হসব। তুফম ফেেই বসলছ, আমরা েৃফি েম্পসেথ খুব অল্পই োফন, আমাসদর 
অোনাই কতা েব! ফচন্তা-ভাবনা জ্ঞান-গসবষণার মাধযসমই অসনে অোনা ফবষয় 
োনার প্ফরমন্ডসল আেসছ। কতামার ফচন্তার ফনসয়ও ভাবসত হসব। বল, তুফম ফনসে 
এ ফনসয় ফে ভাবছ? 

স্যার, আফম যা বসলফছ কেটাই েতয তা বলফছ না। ফেন্তু োফহনীর কয ঘটনা 
প্রম্পরা তাসত আমার মসন হসছ, কোন কোন অযাটসল কে প্রাোদ, যাসে 
ভাইফমফত শাবানু ফনবাে বসলসছ, তাসত প্রসবশ ও কবর হবার প্র্ও আসছ! কে 
অযাটসলর চফিশ-প্ঞ্চাশ গে দূসর আসরেটা অযাটলও আসছ! বলল আহমদ মুো। 

কোন অযাটসল তুফম এ ধরসনর কোন স্থাপ্না খুোঁেছ। কে ফচন্তা কর্সেই 
োফহনীর প্রাোসদর মসধয তুফম কতামার বাফঞ্চত স্থাপ্না কদখসত চাছ, এ ের্া আফম 
বলসত প্ারতাম। ফেন্তু বলসত প্ারফছ না এ োরসণ, যুফি ফদসয়ই তুফম কতামার ের্া 
প্রমাণ েসরছ। এখন আফম মসন েফর, অনুেন্ধান েসর কদখা দরোর কে ধরসনর 
অযাটল কোনটা হসত প্াসর। কে অযাটল যফদ প্াওয়া যায় তাহসল প্সরর োেগুসলা 
েহে হসয় যাসব। আর এ ধরসনর ফেছু যফদ প্াওয়া যায়, তাহসল োফহনীটা ফভন্ন 
রূপ্ ফনসয় আমাসদর োসছ আেসব। তুফম যা বসলছ, তাফহফত নয় শুধু, প্ফলসনফশয়া 
ও প্রশান্ত মহাোগসরর দ্বীপ্াঞ্চসলর ইফতহাে প্াসি কযসত প্াসর। আছা বৎে, তুফম 
কয দু’কটা শসব্দর ের্া বলসল, কেটা ফেন্তু ফেে। এ দু’কটা প্ফলসনফশয় কোন শব্দ 
নয়। ফেন্তু তুফম োনসল ফে েসর, এ দু’কটা আরফব ও িারফে শব্দ? বলল অধযাপ্ে 
তাফতফহফত।  

আফম আরফব, িারফে ও এ ভাষার নাসমর োসর্ প্ফরফচত স্যার। আহমদ 
মুো বলল। 

ফেন্তু োফহনীর চফরসি আরফব, িারফে ভাষার নাম এল ফে েসর? তাহসল 
প্ফলসনশীয়া মাসন প্রশান্ত মহাোগরীয় দ্বীপ্াঞ্চসলর ইফতহাসের োসর্ মুেলমানসদর 
কোন েম্পেথ আসছ। এখানোর অতীত েন-েীবসনর োসর্ মুেলমানরা 
কোনওভাসব েফেত? তুফম কযটা বসলছ, এটা েফতয নতুন ইফতহাসের ইংফগত?  
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বসল এেটু র্ামল বৃদ্ধ অধযাপ্ে তাফতফহফত। ইফে কচয়াসর আবার তার 
দুবথল কদহটা এফলসয় ফদল। তাোল আহমদ মুোর ফদসে। বলল, এই ফেজ্ঞাোর 
েবাসবর েন্য অনুেন্ধান দরোর। চলমান ইফতহাসে এর কোন েবাব ফমলসব 
না।প্ফলসনফশয়াসন ছফেসয় আসছ ‘ফমর্’ আোসর অেংখয ‘প্ুটাটুপ্নুা’ 
(putatupuna) অযানসেস্ট্রাল কটাফরে (Ancestral stories)। কে েসবর 
মসধযই খুোঁেসত হসব ইফতহােসে। ফপ্রয় ইয়ংমযান, কতামার মসধয কয অদ্ভুত ফবসেষণ 
শফি কদখফছ, তাসত তুফম প্ারসব এ ইফতহাসের েন্ধান েরসত। আফম আশীবথাদ 
েরফছ বৎে।  

র্ামল অধযাপ্ে কটসপ্ায়া তাফতফহফত। ের্া কশষ হবার োসর্ োসর্ তার 
কচাখ দু’ফটও বুসে কগল। কচাসখ-মুসখ তার ক্লাফন্ত।  

স্যফর স্যার, আপ্নাসে েি ফদফছ। আফম বলসত চাফছ স্যার, 
অযানসেন্ট্রাল কটাফর বা প্ূবথপ্ুরুষ-োফহনীর মসধয ইফতহাে েন্ধান েরা যত েহে, 
প্ূবথপ্রুুসষর োফহনী েন্ধান েরা ততটা েহে নয়। আহমদ মুো বলল।  

কচাখ খুলল অধযাপ্ে তাফতফহফত। বলল, ফেে বসলছ তুফম। তসব এেেন 
কলাে আসছ। তাসে মাসরভা ও মাফহন দু’েসনই কচসন। তার নাম মাহসোহ ফমনালী 
ফমনার। ফতফন প্রাচীন প্সমরী রােবংসশর কবোঁসচ র্াো এেমাি প্রধানতম মানুষ। 
ইউফরপ্ীয়রা আোর আসগ এই রােবংশ ফবফভন্নভাসব শত শত বছর রােত্ব েসরসছ 
তাফহফতেহ প্রশান্ত মহাোগরীয় দ্বীপ্াঞ্চসল। ফতফন এই ‘আরু’কতই কেই প্রাচীন 
রােবংসশর ধ্বংেপ্রাপ্ত রােপ্রাোসদর এে কোসণ অতীসতর োক্ষী হসয় অবস্থান 
েরসছন। ‘Putatupuna’ অর্থাৎ অযানসেস্ট্রাল কটাফরসের (প্ূবথপ্রুুষ 
োফহনীর) ফবশাল ভান্ডার আসছ তার োসছ। ফতফনই কতামাসে োহাযয েরসত 
প্াসরন।  

ধন্যবাদ স্যার। বলল আহমদ মুো। 
ওসয়লোম বৎে। অধযাপ্ে তাফতফহফত বলল। কচাখ দু’ফট তার বুসে কগল 

আবার। 
আমরা তাহসল উেসত প্াফর স্যার। আপ্ফন ফবশ্রাম ফনন। বলল মাসরভা 

মাইফমফত। 
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এে কবান, ফেন্তু কতামার মাহসোহ’র োসছ কযও। আমারও খুব আগ্রহ এ 
োফহনী োনার। অধযাপ্ে তাফতফহফত বলল। 

অধযাপ্ে তাফতফহফতর োছ কর্ে ফবদায় ফনসয় আহমদ মুোরা কবফরসয় 
এল।  

কবফরসয়ই তামাফহ মাফহন বলল, স্যার, আপ্ফন ফে িাদার মাহসোহ’র 
ওখাসন যাসবন?  

িাদার কেন, উফন ফে খৃটান? আহমদ মুো বলল। 
না স্যার, উফন খৃটান নন। আমরা প্রধান ফশক্ষে ও ধমথসনতাসদর 

িাদারও বফল। ফিটানরা তাসদর ধমথসনতাসদর ‘িাদার’ বসল। তার অনুেরসণই 
আমরা এটা বফল আত্মরক্ষার কেৌশল ফহোসব। োরণ খৃট ধমথ ছাো এখাসন অন্য 
েব ধমথ-ফবশ্বাে ও গীেথা ছাো অন্য েব উপ্ােনালয় ফনফষদ্ধ েরা হসয়ফছল। সুতরাং 
খৃট ধসমথর নাম প্ফরচসয়র আোসলই অসনে তাফহফতয়ান ফনসেসদর ধমথ প্ালন 
েসর র্াসে। আরু’কতও তাই হয়। বলল মাসরভা। 

উফন ফে ধমথসনতা? ফেজ্ঞাো আহমদ মুোর। 
ধমথসনতা। ফেন্তু প্রচফলত কোন ইশ্বসরর উফন প্ূো েসরন না। উফন ধযান 

েসরন, আ-ভুফম মার্া কনায়ান কোন অদৃশ্য ঈশ্বসরর উসেসশ্য। বলল তামাফহ 
মাফহন।  

ফতফন ফে েরসতন, ফে েসরন? আহমদ মুো বলল। 
ফতফন ফনসেসে রােেীয় ফশক্ষা এোসডফম, লাইসেরী ও উপ্ােনালসয়র 

প্ফরচালে বসল মসন েসরন। এেসবর ধ্বংোবসশসষর এেটা বাফেসত ফতফন 
র্াসেন। ফতফন কোর্াও যান না। বলল মাসরভা। 

ফতফন কযখাসন র্াসেন, কেটা ‘আরু’র কোর্ায়? ফেজ্ঞাো আহমদ মুোর।  
স্যার, আমরা এসেফছ ‘আরু’র োগর তীরবতথী প্ুনফনফমথত অংসশ। এই 

অংসশর দফক্ষসণ এেটা ফবশাল ফবরান অঞ্চল প্াওয়া যাসব। দফক্ষণ কর্সে উত্তসর 
োগর প্যথন্ত ফবলফিত ফতনফট দীঘথ উপ্তযো ও ফতনফট ফবলফিত প্াহাে ফনসয় এই 
অঞ্চল গফেত।এটাই প্রাচীন রােধানী ‘আরু’র মূল অংশ।এই এলাোর শীষথ স্থাসন 
ফছল প্রাোদ। এই প্রোসদরই এোংসশ ফছল ফশক্ষা এোসডমী, লাইসেরী ও 
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উপ্ােনালসয়র স্থান। কেখাসনই িাদার মাহসোহ এখনও বাে েসরন। বলল 
মাসরভা। 

আর কেউ র্াসে না ওখাসন? প্রে আহমদ মুোর। 
আরও দু’চারটা বেফত আসছ। এসদর কেউ রােপ্ফরবাসরর অধস্তন, কেউ 

রােপ্ফরবাসরর োসর্ েংফেি ফছল। এছাোও আসশপ্াসশ ফেছু প্ফরবার আসছ যারা 
প্শু প্ালন েসর েীবন ফনবথাহ েসর। বলল তামাফহ মাফহন। 

চল মাফহন মাসরভা, িাদার মাহসোহ’র োসর্ কদখা েসরই আমরা 
ফিরব। আমাসদর োমসন অগ্রের হওয়ার েসন্য অযাটসলর প্রাোদ রহস্য এবং 
ভাইফমফত শাবনুর োফহনী েম্পসেথ আরও োনা প্রসয়ােন। আহমদ মুো বলল। 

ভালই হসলা, আে আমার ও মাসরভার মা এসেসছন ‘আরু’কত 
মাহসোহ’র মফন্দসর উপ্ােনার েসন্য। তাসদর োসর্ও কদখা হসব। আমরা 
এেোসর্ ফিরসত প্ারসবা। বলল তামাফহ মাফহন। 

তারা প্রার্থনা েরসত এখাসন আসেন? আহমদ মুো বলল।  
প্রফত মাসের প্রর্ম শুক্রবাসর তারা আসেন। আে মাসের প্রর্ম শুক্রবার। 

বলল তামাফহ মাফহন। 
িাদার ‘মাহসোহ’র মফন্দসর শুক্রবাসর প্রার্থনা হয়? ফেজ্ঞাো আহমদ 

মুোর। 
ফে স্যার, েপ্তাসহর শুক্রবাসর এখাসন প্রার্থনা হয়। বলল তামাফহ মাফহন। 
শুক্রবার কেন? আহমদ মুো বলল। 
োফন না স্যার, এটাই ঐফতহ্য। বলল তামাফহ মাফহন। 
ফে প্রার্থনা হয় কেখাসন? আহমদ মুোর ফেজ্ঞাো। 
হাোঁটু কগসে বসে ধযান ও প্রার্থনা। মাসরভা বলল। 
েবাই উসে বসেসছ গাফেসত। চলসত শুরু েরল গাফে।  
ড্রাইভার কতপ্াও-এর প্াসশর ফেসট মাসরভা। কপ্ছসন আহমদ মুো ও 

তামাফহ মাফহন। কপ্ছসনর ফেসট মাসরভার প্াসশ আহমদ মুো কযমন বসে না, 
কতমফন তামাফহ মাফহসনর বোও কে এলাউ েসর না। 

প্াহেী প্সর্ আসস্ত আসস্ত চলসছ গাফে। 
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অধযাপ্ে তাফতফহফতর োসর্ কয েব ের্া হসয়ফছল এবং আহমদ মুো যা 

োনসত চায়, এে এে েসর েব বলল িাদার মাহসোহ ফমলানী ফমনারসে।  
োমসনই িরাসে হাোঁটু মুসে বসে ফছল িাদার মাহসোহ। তার োমসন 

িরাসে বসে ের্া বলফছল আহমদ মুো। আহমদ মুোর কপ্ছসন আসছ মাসরভা ও 
মাফহন। প্াসশই এেটু তিাসত বসেফছল মাসরভা ও মাফহসনর মা প্াশাপ্াফশ। 

এটাই িাদার মাহসোহ’র অফিে ঘর। 
ঘসরর বাইসরর কদয়াল এবসো-সর্বসো ক্ষসয় যাওয়া প্ার্সরর হসলও 

কভতরটা অসনেটা ভাল।  
িাদার মাহসোহ’র এই অফিে ঘসরর প্াসশই উপ্ােনালয় মাসন মফন্দর। 

উপ্ােনালয়ফট নতুন-প্ুরাতসনর ফমশ্রণ। আসগর োোসমার উপ্র উপ্ােনালয়ফট 
প্ুনফনফমথত। 

আহমদ মুোর এসে যখন উপ্ােনালসয় েুসেফছল তখন উপ্ােনা চলফছল 
উপ্ােনালসয়।  

ফবরাট ঘর। েবাই িরাসের উপ্র লাইন েসর প্ফিমমুখী হসয় হাোঁটু মুসে 
বসে। েবাই ধযানস্থ। ধযাসনর েময় কশষ হসল েবাই এে োসর্ প্রার্থনা েরল। 

উপ্ােনালসয়র প্ফিম কদয়াসল এেটা বে অধথ চন্দ্র।প্সর আহমদ মুো 
ফেজ্ঞাো েসর কেসনফছল, অধথ চন্দ্র, মাসন চন্দ্র হসলা েগসতশ্বরী ‘ফহনা’-এর 
প্রতীে। প্ফলসনশীয় ফবশ্বােমসত েগসতশ্বরী ‘ফহনা’ চন্দ্ররুসপ্ প্রোফশত। 

আহমদ মুোর ের্া কশষ হসলও িাদার মাহসোহ কযমন ফছল, কতমফন 
বসে রইল। তার মার্া ঈষৎ কনায়াসনা। তার কচাখ দু’ফট দু’েসনর মাঝখাসন মাফটর 
কমসঝর উপ্র ফনবদ্ধ। মার্ায় োপ্সের এেটা কগাল বন্ধনী, প্াগফের এেটা 
কবসের মত। প্রাচীন রােবংসশর রােফশরস্ত্রাসণর প্রতীে কেটা েরা। কে প্রতীসের 
মাঝখাসন অধথ চন্দ্র কশাভা প্াসছ। িাদার মাহসোহ’র প্রসন লিা োমা। মুসখ 
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সুন্দর শুভ্র দাফে। িাদাসরর বয়ে শুসনফছল এেশ’ বছসরর কবফশ,  তার কদসহর 
োোসমা ফশফর্ল হসয়সছ অবশ্যই, ফেন্তু মুসখ-সচাসখ তারুসণযর দুযফত। 

 এেেময় মুখ তুলল িাদার মাহসোহ। তাোল আহমদ মুোর ফদসে। 
কচাসখ তার শান্ত-গভীর দৃফি। বলল, বুঝসত প্ারফছ তুফম এেটা ফমশন ফনসয় 
এসেছ। ফমশনটা মসন হসছ কোন এে অযাটসলর তলসদসশর স্থাপ্নার েন্ধান 
েরা। ফেন্তু এর বাইসর তুফম এসদসশর না হসয়ও এসদসশর অতীত ফনসয়, ইফতহাে 
ফনসয়, েন-োফহনী ফনসয় কয আগ্রহ প্রোশ েরছ, তার েসন্য আফম কমাবারেবাদ 
ফদফছ কতামাসে। আেসের মানুষ, ফবসশষ েসর আমাসদর মত অনুন্নত কদসশর 
মানুষ েভযতার কভাগবাদী কমাসহ প্সে বতথমাসনর েমৃফদ্ধ ও ভফবষ্যত কগাছাসনা 
ফনসয় এতটাই বযস্ত কয, ফনসেসদর অতীত ফনসয় ভাববার েময় এসদর কনই আবার 
অসনে কক্ষসি তারা আমাসদর রাো মাসোয়া তাোও-এর মত ফনসেসদর 
ইফতহাসের েব উপ্াদান ফনসের হাসতই ধ্বংে েরসছ। তুফম তার বযফতক্রম, 
ধন্যবাদ কতামাসে। 

বসল এেটু কর্সমই আবার শুরু েরল, তুফম অসনে ফবষয় োমসন 
এসনছ।ফেন্তু ফবষয়গুসলার োরাংশ েরসল দু’ফট ফবষয় মুখয হসয় ওসে ! এে. 
োফহনীর ভাইফমফত’র নাসমর ‘শাবানু’ ও ফপ্রে কহোনা’র নাসমর ‘হুোনা’ অংশ 
আরফব-িারফে শসব্দর অপ্ভ্রংশ। তাসদর নাসমর োসর্ আরফব ও িারফে ভাষার 
নাম কোসেসে এল। এবং দুই. োফহনীফটসত অযাটল-প্রাোসদর কয ের্া বলা 
হসয়সছ, তার বাস্তবতা। র্ামল িাদার মাহসোহ। 

কচাখ বন্ধ েসর এেটু ভাবল। বলল, এই মাি আফম বললাম, আমাসদর 
রাো মাসোয়া তাোও তাফহফত ও প্লীসনশীয় দ্বীপ্াঞ্চসলর শত শত বছর ধসর 
েফমসয় কতালা প্ূবথপ্ুরুষসদর োফহনী েব ধ্বংে েসর ফদসয়সছ। এর োসর্ অসনে 
ইফতহােই মুসছ কগসছ। এটা কয...। 

এটা তাহসল েফতয ঘটনা? আহমদ মুো বলল। 
দুভথাগযেনে এে েতয েনাব আহমদ। প্ফলসনশীয় েভযতার এেটা বে 

পবফশি হসলা প্াফরবাফরে ইফতহাে স্মফৃতসত ধসর রাখা। এভাসব হাোর বছসরর 
ইফতহাে ফছল তাসদর স্মফৃতর স্তসর। ফেন্তু ইউফরপ্ীয়রা আোর প্র তাসদর নতুন 
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েভযতা ফবপ্যথয় ঘটায়। স্মফৃতর ইফতহােসে ফলসখ রাখার বা এর কলখয রূপ্ পতফরর 
ফহফেে প্সে যায়। এরপ্র ইফতহােসে এেমুখী েরার প্রবনতারও েৃফি হয়। এই 
প্রবণতা প্রবল হসয় ওসে ইউসরাপ্ীয় ঔপ্ফনসবফশেসদর হাসতর প্ুতুল নতুন 
রাোসদর মসধয। ১৭৫৭ োসলর েুসন আসে বৃফটশ েযাসেন ওয়াফলে বন্দুে-
োমান ফনসয়। ফনদথয় প্ন্থায় দখল হসয় যায় রােধানী ‘আরু’েহ তাফহফত এবং 
প্ফলসনশীয় দ্বীপ্াঞ্চল। আর ১৭৬৮ োসল আসে িারাফেরা আরও বে শফি ফনসয় 
এবং তারা বৃফটশসদর তাফেসয় দখল েসর কনয় কগাটা এলাো। স্থানীয় রাোরা 
প্রফতসরাধ চাফলসয় যায় অসনে ফদন। অবসশসষ উসছদ হয় ঐফতহ্যবাহী প্মারী 
রােবংশ ও স্থানীয় রাোরা। ১৮১৫ োসল িরাফেসদর প্ুতুল রাো ফদ্বতীয় প্মপ্াই 
এেমাি রাো ফহোসব কঘাফষত হয়। ধ্বংে হয় রেধানী আরু। ধ্বংে হয় অতীসতর 
েমাে-েভযতা ফনদথয়ভাসব। আর েব ফেছুর উপ্র কচসপ্ বসে খৃটান রাো। গীেথা 
ছাো েব ধরসনর উপ্ােনালয় ধ্বংে েরা হয়। এরই ধারাবাফহেতাসতই ১৮৯০-
এর দশসে রাো মাফেয়া তাোও ফলফখত েব প্াফরবাফরে ইফতহাে ধ্বংে েসর 
কিসল, এেমাি তার েমসয়র ইফতহাে ছাো। তার িসল মাফেয়া তাোওসদর 
োফহনী প্ফলসনশীয়ার এেমাি ইফতহাে হসয় দাোঁোয়। শুধু প্ফলসনশীয়াসত নয়, 
প্রশান্ত মহাোগরীয় েব দ্বীপ্াঞ্চসলই এই ঘটনারই প্ুনরাবৃফত্ত ঘসট ইউসরাপ্ীয় 
ঔপ্ফনসবফশেসদর উসদযাসগ এেে ইফতহাে পতফরর নাসম। ধ্বংসের এই ঝসে 
অগণয েতয োফহনী, ইফতহাসের ঘটনা, ইফতহাসের উপ্াদান ফচরতসর হাফরসয় 
কগসছ। র্ামল িাদার মাহসোহ। 

ফবস্মসয়র কবদনা ফনসয় আহমদ মুো তাফেসয় ফছল িাদার মাহসোহ’র 
ফদসে। িাদার মাহসোহ র্ামসতই আহমদ মুো বলল, ইউসরাপ্ীয় 
ঔপ্ফনসবফশেরা এই োে বহু কদসশ েসরসছ। ফেন্তু েবখাসন তারা কষাল আনা 
েিল হয়ফন, আপ্নাসদর প্ফলসনশীয়াসত ফে অবস্থা স্যার? 

আমাসদর প্ফলসনশীয়সত অন্য েব ফলফখত ইফতহাে শুধু ধ্বংে েরা 
হসয়সছ তাই নয়, অন্য ইফতহাসের প্াে, েংরক্ষণ ও ফনফষদ্ধ েরা হয়। তার িসল 
এখাসন কেখাসন ফেছু োফহনী, ের্া, ইফতহাে ধ্বংসের হাত কর্সে বাোঁচসত প্ারসলও 
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েংরক্ষণ ও চচথার অভাসব কে েব কবফশ ফদন বাোঁচসত প্াসরফন। বলল িাদার 
মাহসোহ। 

স্যার, আপ্ফন কতা তা বাোঁচাসত কপ্সরসছন! আহমদ মুো বলল। 
ফেছু ফেছু, এমনফে আমাসদর প্াফরবাফরে ইফতহাসের েবটা েংগ্রহ 

েরসত প্াফরফন। আমাসদর রােধানী ‘আরু’ ধ্বংসের েময় েবসচসয় ক্ষফতগ্রস্থ হয় 
আমাসদর রেেীয় েংগ্রহশালা ও লাইসেরী। আফম বযাপ্ে ঘুসর কবফেসয়ফছ 
ইফতহাসের োফহনীর েন্ধাসন। ফেছ ুমানুসষর স্মফৃত কর্সে, ফেছু কগাপ্সন েংরফক্ষত 
কলখা কর্সে আফম েংগ্রহ েসরফছ। বলল িাদার মাহসোহ।  

ধন্যবাদ স্যার। আপ্নার েংগ্রহ েতদূর অতীত প্যথন্ত কযসত কপ্সরসছ 
স্যার? আহমদ মুোর ফেজ্ঞাো। 

কপ্ছসনর ইফতহাে েত দূর কপ্ছসন কগসছ তা আফম োফন না। এ বযাপ্াসর 
এখনও ঐেমতয হয়ফন। আমার োসছ ইফতহাসের কয উপ্াদান আসছ, তাসত 
অসনে িাোঁে-সিাের র্ােসলও এে নেসর আমাসদর ইফতহাে েম্পসেথ এেটা 
ধারণা প্াওয়া যায়। বলল িাদার মাহসোহ। 

ধন্যবাদ স্যার। আমাসে আপ্ফন ফেভাসব োহাযয েরসত প্াসরন? 
আহমদ মুো বলল। 

তুফম ‘হাোনা’ ও ‘শাবানু’ এই দুই আরফব, িারফে নাসমর উৎে খুোঁেছ, 
ফেন্তু শুধু এ দু’ফট নামই কতা নয়, আরও অসনে নাসমর উৎে কতামাসে খুোঁেসত 
হসব। প্ফলসনশীয় েবথসশ্রষ্ঠ ও েবসচসয় প্ুরাতন দ্বীপ্ ‘তাফহফত’ নাম ফনসয় ফে তুফম 
কভসবছ? তাফহফতসে ফবসশ্বর সুন্দরতম দ্বীপ্ যফদ নাও বফল, তাফহফতফবসশ্বর 
সুন্দরতম দ্বীসপ্র এেফট অবশ্যই। ইউরপ্ীয়রা এই দ্বীপ্সে কদসখই বসল উসেফছল 
‘আইলযান্ড অব লাভ’ ভালবাোর দ্বীপ্। িরাফে কবাসগনফভল বসলফছসলন ‘ ফমর্ 
অব প্যারাডাইে’ স্বসগথর েল্পসলাে। আসরেেন করাসশা বসলফছসলন ‘ মহত্তম 
অেভয’। ফেন্তু তাসদর অসনে আসগ তাফহফত তার নাসমর মাসঝ তার প্ফরচয়সে, 
রূপ্সে ধারণ েসরসছ। ৮৫০ খৃটাসব্দর ফদসে প্রর্ম মানব যারা তাফহফতসত বেফত 
গেসত আসে, তারা তাফহফতসে ‘আমার শ্রদ্ধা’ ‘আমার োলাম’ বসল বুসে েফেসয় 
ধসরফছল। ভাই আহমদ, হাওয়াই ফবশ্বফবদযালসয় আরফব ভাষা অধযয়ন েরার ফেছ ু



প্যাসেফিসের ভয়ংের দ্বীসপ্  21 

 

সুসযাগ আমার হসয়ফছল। ‘তাফহফত’ ফনসেই আরফব শব্দ, আরফব মুল ‘তাফহয়াত’ 
কর্সে এসেসছ। তাফহফতর অর্থ ‘ আমার শ্রদ্ধা’, ‘আমার অফভনন্দন’, ‘আমার 
োলাম’। প্রর্ম মানব যারা তাফহফতসত আসেন, তারা শ্রাদ্ধার, ভালবাোর, শাফন্ত-
আোঙ্ক্ষার মহত্তম নাম ফদসয়ই দ্বীপ্ফটসে বরণ েসরন। ফেন্তু এই কলােগুসলা োরা, 
কোসেসে ফেভাসব এল, এটাই এখানোর প্রে। এই প্রসের উত্তর কপ্সল 
প্ফলসনশীয় োফহনীসত মূল আরফব-িারফে ‘হাোন’ ও ‘োহবানু’ নাম কোসেসে 
এল তাও প্ফরষ্কার হসয় যাসব। ‘তাফহফত’র মত অসনে আরফব শব্দ আমরা তাফহফত 
ও প্ফলসনশীয়ায় প্াব। হয়সতা এমফন ভাসব প্রশান্ত মহাোগরীয় েব দ্বীপ্াঞ্চসলই 
প্াওয়া যাসব। ইউসরাপ্ীয়রা আোর আসগ যারা রাোর অধীসন বা স্বাধীনভাসব 
তাফহফতর ফবফভন্ন অঞ্চল শােন েরসতা, তাসদর ‘আরাই’ (Ari’i) বলা হসতা। তারা 
েনগসণর ‘প্রদশথঙ্কারী’ ফহোসব এই উপ্াফধ বযবহার েরসতা। এটা আরফব শব্দ। 
তাফহফতর রেধানী ধ্বংে েসর কিলা আমাসদর এ ফপ্রয় শহসরর ‘আরু’ নামফটও 
আরফব ‘আরাই’-এর অপ্ভ্রংশ। আবারও প্রে এসে দাোঁোয় আঞ্চফলে শােেসদর 
এই ‘আরাই’ নাম এবং স্বাধীন তাফহফত ও প্ফলসনশীয়ার কগৌরবাফিত রােধানীর 
‘আরু’ নাম কোসেসে এল, োরা রাখল, কেন রাখল? এ প্রেগুসলা আহমদ 
কতামার প্রসের মতই। এই প্রেগুসলার েবাব কপ্সল কতামার প্রসেরও েবাব হসয় 
যাসব। অতীত ইফতহাসের মসধযই এর েবাব প্াওয়া যাসব।  

দীঘথ এে বিবয ফদসয় র্ামল িাদার মাহসোহ। 
ফেন্তু স্যার, ইফতহাে কতা ধ্বংে েসরসছ! আহমদ মুো বলল। 
এরপ্রও এখাসন-সেখাসন ফেছু রক্ষা কপ্সয় কগসছ। তার ফেছুটা আফমও 

েংগ্রহ েরসত কপ্সরফছ। আমাসদর ফনসেসদর প্াফরবাফরে ইফতহাে কতা আসছই ! 
বলল িাদার মাহসোহ।  

এই ইফতহাসের গুোটা েত দূর প্যথন্ত কগসছ? ফেজ্ঞাো আহমদ মুোর। 
এ রেম ইফতহাসের কোন েময় ফনণথয় েরা মুফিল। 
তারপ্র? 
তারপ্রও এভাসবই োফহনী বফণথত ও ফলফখত হসয়সছ! তাও আবার 

অফধোংশ কক্ষসি এযাসলসগফরেযাল প্রতীসের আবরণ কদয়া। রূপ্ের্ায় প্াি-



প্যাসেফিসের ভয়ংের দ্বীসপ্  22 

 

প্ািীর কযমন হোৎ আগমন ঘসট, আগ-ফপ্সছর প্ফরচয় ও যুফি-প্রমাসণর কোন 
বালাই র্াসে না, েতেটা কেই রেমই অসনে কক্ষসি। কযমন আমাসদর বংশ-
ইফতহাসের শুরু আমাসদর বংশ বা কগািপ্ফতর মৃতযুর ঘটনা ফদসয়। োরাংশ এই 
রেমিঃ বংসশর েদথার তাসহনা (শফি) ঈশ্বর ফহনার োসছ চসল কগসছ। তার কদহটাও 
প্াোবার বযবস্থা চলসছ। োরা রাত তার কদহ প্াহাে শীসষথ রাখা হসয়ফছল। ঈশ্বসরর 
োসছ তার কদহ যায়ফন। এবার কছাট কভলায় েসর তার কদহ ঈশ্বসরর উসেসশ্য 
োগসর ভাোবার বযবস্থা েরা হয়। বংসশর তাফিে ‘রানুই’ (প্ফবি প্ুরুষ) ভীষণ 
বযস্ত এই প্রস্তুফত ফনসয়। হোৎ কদখা কগল প্ফিসম মুফরয়ার ফদে কর্সে এেটা 
োহাে আেসছ উপ্কূসলর ফদসে। এতবে ও এমন োহাে আমরা েখনও 
কদফখফন। োহাে অসনে োসছ এসে কগল। োহাসের েব ফেছুই কদখা যাসছ। 
প্াল আসগই নাফমসয় কিলা হসয়সছ। োহাসের প্াল টাঙাসনা উোঁচু মাস্তুসল এেটা 
বে েবুে প্তাো। বাতাসের অভাসব উেসছ না। োহাসের কডসে আপ্াদমস্তে 
োদা কপ্াষাসের অসনে মানুষ। উপ্কূসল আমাসদর কলােসদর মসধয ভয় ও 
চাঞ্চসলযর েৃফি হসলা। োহােফট আরও োসছ আসে। মৃসতর েৎোসরর োে বাদ 
ফদসয় আমাসদর কলাসেরা তীর-ধনুে, বশথা ও গুলফত ফনসয় পতফর হসয় যায়। 
োহাসের কলােেনও কডসে এসে দাোঁোয়। ফেন্তু ওসদর হাসত কোন অস্ত্র ফছল না। 
আমাসদর কলােসদর এ অফভজ্ঞতা আসছ, েলদসুযরা ফবফভন্ন রূপ্ ধসর আসে, 
শাফন্তবাদী ও ভাসলা মানুসষর ছদ্মসবশও তারা কনয়। সুতরাং আমসদর কলাসেরা 
ওসদর গফতসরাসধর েসন্য তীর ও বশথা ফনসক্ষপ্ েসর আক্রমণ শুরু েরল। 
তীরগুসলা মারাত্মে েূচাসলা প্ার্সরর, বশথাগুসলা ও তাই। োহাসের েসয়েেন 
আহত হসয় প্সে কগল। ফেন্তু ওরা আক্রমণ েরসলা না। প্রায় েবাই আোসল েসর 
কগল। মাি দু’েন নতুন োপ্সের বাফন্ডল ও বস্তা কর্সে খাদযশস্য আোসশ ছুোঁসে 
ফদসয় বুঝাসত কচিা েরসলা, আমরা আক্রমণ বা দখসলর েসন্য নয়, বযবোসয়র 
েসন্য এসেফছ। েরদাসরর কছসল নতুন মসনানীত েরদার েবফেছু প্যথসবক্ষন 
েরফছল।কে আমাসদর কলােসদর ওসদর উপ্র আক্রমণ বসন্ধর ফনসদথশ ফদল। 
আক্রমণ বন্ধ হসল োহাে এসে তীসর ফভেল। োহাসের ওরা েবাই তীসর নামল। 
কলাসেরা েবাই দীঘথসদহী, িেথা শ্মশ্রুমফিত। েেসলই প্রশান্ত কচহারার। কচাসখর 
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দৃফি স্বছ, তাসত কোন ফহংো-কফটলতার ছায়া কনই। কদখসল মসন ভয় োসগ না, 
বরং বন্ধু বসল মসন হয়।  

েবাই ওরা ফনরস্ত্র। তীসর কনসম েবাই ওরা এে োসর্ হাত তুসল প্রার্থনা 
েরল। তারপ্র ওরা উসে এসে আমাসদর েবার োসর্ হাত কমলাল। দু’চারফট 
তাফহফতয়ান শব্দ, দু’চারফট প্রশান্ত মহাোগরীয় অন্যান্য ভাষা কমশাসনা ভাষায় 
তারা বুঝাসলা তাফহফতয়ার কেউ তাসদর শত্রু নয়, তারাও োরও শত্রু নয়। তারা 
বযবোয়-বাফনেয েসর এবং োধযমত মানুসষর উপ্োর েসর। আমাসদর কলাসেরা 
তাসদর োহাসে চেল। কদখল, োহাসে কোন অস্ত্র কনই। আসছ োপ্ে, খাদযশস্য 
ও অন্যান্য ফেছু বযবোসয়র প্ণয। আমাসদর কলাসেরা তাসদর ফবশ্বাে েরল। অস্ত্র 
ছাো কেউ আেসত প্াসর, আত্মরক্ষার বযবস্থা ছাো কেউ আেসত প্াসর, এমনটা 
আমাসদর কলাসেরা অতীসত কদসখফন। আমাসদর আক্রমসণ ওসদর েসয়েেন 
আহত হসয়ফছল। তাসদর মসধয এেেন মারা কগল। আহতসদর তারা ফচফেৎো 
েরল। তাসদর ফচফেৎোর ধরন উন্নত। আহত স্থান ওষুধ কমশাসনা প্াফন ফদসয় 
প্ফরষ্কার েরা, ওষুধ লাগাসনা, োপ্ে ফদসয় বযাসন্ডে বাোঁধা, এেব ফবষয় আমাসদর 
কলাসেরা এই প্রর্ম কদখল। তারা তাসদর মৃত কলােসে কূসল নাফমসয় তার েৎোর 
েরার অনুমফত চাইল। আমাসদর নতুন েরদার কপ্া ফমফর (poe Miri) তাসদর 
অনুমফত ফদল। োহাে কর্সে লাশ তারা উপ্কূসল নাফমসয় লাশসে কগােল েরাল 
এবং োদা োপ্ে কেসট েসয়ে টুেসরা েসর লাশসে প্ফরসয় ফদল। কগাটা লাশসে 
োদা োপ্সে তারা মুসে কিলল। কেই োপ্সে কমাো লাশ তারা োমসন করসখ 
োফরবদ্ধভাসব দাোঁফেসয় দু’হাত বুসে কবোঁসধ ফে েব প্েল! তারপ্র আয়তাোর 
সুন্দর এেটা গতথ বানাল। কেই গসতথর কলাসর োপ্সে কমাো লাশসে যসের োসর্ 
করসখ ফদল এবং গসতথর আয়তাোর মুখ তারা োইেমত োটা োে, ডাল, লােফে 
ফদসয় বন্ধ েসর ফদল। তার উপ্র বে আোসরর প্াতা োফেসয় কেসে ফদসয় তাসত 
মাফট চাপ্া ফদল। গসতথর উপ্সরর এই মাফটসেও তারা েমান ও প্ফরপ্াফট েসর 
রাখল। েবসশসষ তারা কেই গসতথর চারফদসে দাোঁফেসয় এে োসর্ প্রার্থনা েরল। 
এই কগাটা ফবষয়ফট আমাসদর কলাসেরা ফবস্মসয়র োসর্ কদখল এবং খুবই ভাল 
লাগল তাসদর এই লাসশর েৎোর েরা, ফবসশষ েসর আমাসদর েরদার কপ্া ফমফর 
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ও আমাসদর তাফিে রানুই খুবই মুগ্ধ হসলা মৃসতর প্রফত েম্মান, যে, তাসে ফঘসর 
প্রার্থনা ও লাশ রাখার প্দ্ধফত কদসখ। আমাসদর েদথার আমাসদর তাফিে ও 
কলােসদর বলল, আমাসদর মৃত েদথারসে আমরা এভাসব রাখসত প্াফর। এসত 
সুফবধা হসব আমার মৃত ফপ্তা কোর্ায় আসছন তা আফম কদখসত প্াসবা, তার োসর্ 
ের্া বলসত প্ারসবা। তাফিে ও আমাসদর কলাসেরা এসত খুব খুফশ হসলা। তাফিে 
বলল, প্াহাসে করসখ লাশ প্শু-প্াফখর কপ্সট কদয়া ফেংবা লাশ োগসর ভাফেসয় 
ফদসয় হাফরসয় কিলার চাইসত এটা অসনে ভাল। এেব কদসখ ফেদ্ধান্ত কনয়া হসলা, 
আমাসদর েদথাসরর লাশ িুল-প্াতা ফদসয় কেসে না করসখ আগন্তুেসদর লাশ 
কযভাসব োহাে কর্সে নাফমসয় আদসবর োসর্ েৎোর েরা হসলা, েদথাসরর লাশ 
কেভাসবই েৎোর েরা হসব। আগন্তুেরাও এভাসব েৎোসরর ের্া বলল। 
আগন্তুেরা আনসন্দর োসর্ রাফে হসলা এবং োসে কলসগ কগল। তারা খুব যে ও 
েম্মাসনর োসর্ মৃত েদথারসে কগােল েফরসয়, নতুন োপ্ে প্ফরসয়, োপ্সে মুসে 
আমাসদর কলােেনসদর োসর্ ফনসয় আয়তাোর কেই গসতথ সুন্দর েসর রাখল। 
েবসশসষ গসতথর উপ্র প্াফট োোসনার োে েম্পন্ন েরার প্র আমাসদর 
কলােসদর োসর্ ফনসয় মৃসতর মেসলর েসন্য ঈশ্বসরর োসছ প্রার্থনা েরল। এমন 
সুন্দর ও নতুন বযবস্থায় আমাসদর েদথার কপ্া ফমফর ভীষণ খুফশ এবং আমাসদর 
কলাসেরাও। এেব োসে দুপ্ুর হসয় কগল। েূযথ মার্ার উপ্র কর্সে প্ফিসম এেটু 
কহসল প্সেসছ। আগন্তুেসদর এেেন এসে আমাসদর েদথারসে বুঝাসলা, তাসদর 
প্রার্থনার েময় হসয়সছ, তারা তাসদর প্রার্থনার অনুমফত চায়। েদথার কোৎোসহ 
অনুমফত ফদসয় ফেজ্ঞাো েরল, োর োসছ তারা প্রার্থনা েরসব? অনুমফত ফনসত 
আো কেই কলাে বলল, এই ফবশ্ব-োহান ফযফন েৃফট েসরসছন, ফযফন এই ফবশ্ব-
োহানেহ আমাসদর েেলসে প্ালন েসরন তার োসছ আমরা প্রার্থনা 
েরব।আমাসদর েদথার খুফশ হসয় বলল, খুব ভাল। আমরাও প্ার্থনা েফর ঈশ্বর 
ফহনার। আপ্নাসদর প্রার্থনা কদফখ। আগন্তুেসদর েসয়েেন প্াহাসের ঝনথা কর্সে 
প্াফন এসনসছ। কদখা কগল কেই প্াফন ফদসয় তারা েেসল এেই ফনয়সম মুখ, হাত, 
প্া ধুসয় ফনল। এেেন এেটু উোঁচুসত দাোঁফেসয় দুই োসন দুই হাত চাপ্া ফদসয় উে 
স্বসর েসয়েফট বােয উোরণ েরল। তারপ্র তারা েেসলই ফভন্ন ফভন্নভাসব 
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দাোঁফেসয়, কোমর বাফেসয় হাোঁটুর উপ্র হাত করসখ মাফটর উপ্র মার্া করসখ প্রার্থনা 
েরল। প্সর তাসদর প্রবীণ এেেনসে োমসন করসখ তারা েেসল কপ্ছসন 
োফরবদ্ধভাসব দাফেসয় বযফিগতভাসব যা যা েসরফছল োমফটেভাসবও তাই 
েরল। োমসন দাোঁোসনা প্রবীণ বযফিফট যা েরসছ, েেসল তাই েরসছ অদ্ভুত 
শৃঙ্খলার োসর্! তাসদর প্রার্থনা কশষ হসল েদথার ও তাফিে তাসদর কডসে ফেজ্ঞাো 
েরল, আপ্নাসদর প্রার্থনা কদখলাম, খুব সুন্দর। ফেন্তু শুরুসত এেেন োসন হাত 
ফদসয় উে স্বসর ফে বলল, কেন বলল বুঝলাম না। আগন্তুেসদর এেেন বুফঝসয় 
বলল, ওটা প্রার্থনার েসন্য েেলসে আহ্বান। ফনয়ম হসলা, েেলসে প্রার্থনার েসন্য 
কডসে এে েসে প্রার্থনা েরসত হয়। েদথার ও তাফিে উভসয়ই বলল, সুন্দর ফনয়ম। 
েেসলর অংশগ্রহসন েংঘবদ্ধভাসব এমন প্রার্থনার প্রদ্ধফত আমাসদর কনই। 
আমরাও কতা এভাসব প্রার্থনা েরসত প্াফর! প্রার্থনার কনতৃত্ব দানোরী প্রধান বযফি 
বলল, অবশ্যই প্াসরন। আমাসদর েদথার আবার ফেজ্ঞাো েরল, ফেন্তু প্রার্থনার 
েময় আপ্নাসদরসে কতা অসনে ফেছু প্েসত কদখফছ! কোন মি এগুসলা? আমরা 
কতা তা োফন না। প্রধান বযফিফট বলল, অসনে ফেছু প্েসত হয় প্রার্থনায়। 
আপ্নারা চাইসল আপ্নাসদরও ফশফখসয় কদব। ফেন্তু েবার আসগ এেটা ফবষয় 
আপ্নাসদর োনসত হসব। কেটা হসলা, এই ফবশ্ব-োহাসনর এেেন স্রিা আসছন। 
ফতফন আমাসদর েৃফি েসরসছন এবং আমাসদর যা প্রসয়ােন, েবই আমাসদর 
ফদসয়সছন। মৃতযুর প্র আমরা তার োসছ ফিসর যাব। কেখাসন ফতফন আমাসদর 
প্ুরিার কদসবন অর্বা শাফস্ত কদসবন। দুফনয়ায় আমরা ভাল োে েরসল কেখাসন 
প্ুরিার প্াব মাসন সুসখর েীবন প্াব, যা হসব ফচরন্তন, আর দুফনয়ায় খারাপ্ োে 
েসর কগসল কেখাসন আমরা শাফস্ত মাসন অেীম যিনা-যাতনার এে েীবন প্াব, 
যাও হসব ফচরন্তন। স্রিা আমাসদর ভালবাসেন। ফতফন চান আমরা দুফনয়ায় ভাল 
েআে েসর মৃতযুর প্রবতথী েীবসন প্ুরিার ফহোসব সুসখর েীবন প্াই। আিাহ 
বা স্রিার এই ইছা মানুষসে োনাবার েসন্য এবং ভাসলা োসের প্র্ কোনটা 
এবং মন্দ োসের প্র্ কোনটা তা মানুষসে কদখাবার েসন্য ফেছু োল প্রপ্র 
আিাহ ফবসশষ কলােসদর তার দূত ফহোসব প্াোন। এ ধরসনর এেেন েবথসশষ 
মহান বযফি এসেফছসলন, তার োছ কর্সেই আমরা আমাসদর প্রার্থনার ও েীবসনর 
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অন্য েব ফবষয় কেসনফছ। এই ফবশ্বােসে মসন-প্রাসণ গ্রহণ েরসল প্রার্থনার েব 
ফবষয় আপ্নাসদর োসছ েহে হসয় যাসব। এই েব ের্া বলসত ফগসয় প্রধান 
আগন্তুসের কচাখ-মুখও কযমন উজ্জ্বল উসেফছল, কতমফন শুনসত শুনসত আমাসদর 
েদথার ও তাফিসের কচাখ-মুখও উজ্জ্বল হসয় উসেফছল। প্রধান আগন্তুে র্ামসতই 
তারা দুেসনই বসল উেল, আপ্ফন যা বসলসছন েব ের্াই ভাসলা, েব ের্াই 
আমরা ফবশ্বাে েফর। আনসন্দ উজ্জ্বল হসয় উেল আগন্তুে প্রবীসণর মুখ। বলল, 
ফদসন প্াোঁচবার আমরা প্রার্থনা েফর। েবই আপ্নাসদর োনাব, কশখাব। দীঘথ ের্া 
বলার প্র কর্সম কগল িাদার মাহসোহ। 

আহমদ মুো ফবস্মসয়র োসর্ শুধু শুনফছল তাই নয়, কগাগ্রাসে কযন 
ফগলফছল। িাদার মাহসোহ’র র্ামাটায় ফবরাট এে ছন্দ প্তসনর মত ধাক্কা কখল 
আহমদ মুো। তাই িাদার মাহসোহ র্ামার েংসগ েংসগই আহমদ মুো বলল, 
তারপ্র ফে স্যার? 

তারপ্র ফে আফমও োফন না। হাসত কলখা এেশত প্ৃষ্ঠার এেটা প্ুসে 
যাওয়া বইসয়র প্রর্ম ফবশ প্ৃষ্ঠার োফহনী আফম বললাম। এর প্সরর প্াতা গুসলা 
প্ুসে কগসছ, মাসঝর চফিশ কর্সে প্ঞ্চাশ মাসন এই দশ প্ৃষ্ঠা আবার অক্ষত প্াওয়া 
কগসছ। প্সরর প্ৃষ্ঠাগুসলা প্াওয়া যায়ফন। ফনিয় প্ুসে কশষ হসয় কগসছ। বলল 
িাদার মাহসোে।  

মাসঝর দশ প্ৃষ্ঠায় ফে আসছ স্যার? ফেজ্ঞাো আহমদ মুোর। 
বলব, বলফছ। বলল িাদার মাহসোহ।  
এেটু র্ামল তারপ্র নসে-চসে বসে আর এেটু েরােফর আহমদ 

মুোসদর মুসখামুফখ হসলা অধযাপ্ে মাহসোহ। মুখ খুলল। বলসত শুরু েরল 
আবার, এই দশ প্াতায় তাফহফত এলাোর ও তাফহতর েন-েীবসনর ফেছু 
প্ফরবতথসনর ের্া বলা হসয়সছ। োরাংশটা এই রেমিঃ আগন্তুেরা কয োহাে ফনসয় 
এসেফছল, তাসত কলাহার বযবহার ফছল মুখয। োেগুসলা ফছল কলাহার কপ্সরসে 
আটোসনা, আবার কলাহার প্াসত কমাো। োহসের করফলং ও ফেোঁফের োোসমা ফছল 
কলাহার। আগন্তুেরা কলাহার বযবহার ফনসয় এল তাফহফত এলাোয়। তীর, বশথার 
মসতা আত্মরক্ষার অস্ত্র পতফর, ছুফর-োটাফরর মত ফনতয বযফবহাযথ উপ্েরণ পতফর 
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হসলা কলাহা ফদসয়। পতেেপ্সির মসধয কলাহার বযবহার েুসে কগল। হাোঁফে, বাফট, 
েোইসয়র মসতা ফেফনষ পতফর হসলা কলাহা ফদসয়। ভীষণ খুফশ তাফহফতর মানুষ। 
েবসচসয় বে খুফশর ফবষয় ফছল তাফহফত এলাোয় েৃফির প্রচলন, োপ্সের বযাপ্ে 
আমদাফন ও োগসের বযবহার শুরু হওয়ার ফবষয়। আগন্তুেসদর োসর্ ফছল গম, 
যব ছাোও েসয়ে ধরসনর েবফের বীে। উপ্কূসল েমভূফম ও উপ্তযোগুসলাসত 
আগন্তুোরা ফনসেরা েংগল কেসট, ঘাে েফরসয় চাসষর োসে কলসগ কগল, হাসত-
েলসম ভুফম চাষ কশখাল তাফহফতবাফেসদর। মাফটসত গম-যসবর গাছ উেল, তা 
কর্সে গম, যব প্রভফৃত খাদযশস্য মানুষ কপ্ল। উপ্কূল ও উপ্তযোর নরম মাফটসত 
পতফর হসলা নানা েবফের েমাসরাহ।ফবস্ময়ের প্ফরবতথন এল তাফহফত অঞ্চসলর 
মানুসষর অর্থননফতে েীবসন। োপ্সের েরবরাহ এল, তার োসর্ এল কপ্াশাসের 
নতুন ধরন। নগ্নতা ফনফষদ্ধ হসয় কগল। কমসয়সদর মার্া, গা ও প্া প্যথন্ত কেসে 
কপ্াশাে প্রার রীফত হসয় কগল। আর কছসলরা েমপ্সক্ষ নাফভ কর্সে হাোঁটুর ফনচ 
প্যথন্ত োো কপ্াশাে প্রসত লাগল। আগন্তুেসদর ফনসয় আো োগে তাফহফতসত 
ফনসয় এল কলখাপ্ো। আগন্তুেরা োমফটে প্রার্থনার েসন্য েবাইসে ফনসয় কয 
প্রার্থনা গৃহ পতফর েরল, তাসত প্োশুনার আসয়ােন েরা হসলা েোল ও েন্ধযায়। 
আগন্তুেরা তাফহফত ভাষা ফশখল, আর তাফহফতয়ানসদর তারা কশখাল তাসদর 
ধমথগ্রন্থ প্োর ভাষা। দুই ফশক্ষাই এেোসর্ প্রার্থনা গৃসহ হসতা। প্রার্থনা গৃহ ফছল 
প্ফিম মুখী। প্াতার মাদুর কিসল কমসঝসত েফম্মফলতভাসব প্ফিমমুখী হসয় প্রার্থনা 
হসতা। আগন্তুরাই প্রার্থনা ফশক্ষা ফদসয়ফছল এবং মানুষ তা োনসন্দ গ্রহণ 
েসরফছল।তাসদর ঈশ্বর ফহনা তাসদর োসছ আিাহ হসয় কগল অর্বা আগন্তুেসদর 
ঈশ্বর আিাহ তাফহফতসদর োসছ ঈশ্বর ফহনা’র রূপ্ ফনসয় এল। তসব ‘ফহনা’র 
প্রফতেৃফত পতফর বন্ধ হসয় কগল। বলা হসলা, ফযফন অদৃশ্য, ফনরাোর তাসে আোর 
কদওয়া ফেে নয়। তার আোর ফদসল তাোঁর েম্পসেথ ধারনা ও ফবশ্বাে ধীসর ধীসর 
ফবেৃত ও প্ফরবফতথত হসত প্াসর। তাফহফতয়ানসদর েীবসন েবসচসয় বে কয 
প্ফরবতথন এল কেটা োমাফেে বযবস্থাপ্না ও আন্তেথাফতে কযাগাসযাগ। আসগ ফছল 
প্াফরবাফরে বা বংশীয় েদথার বা কহডমযান হওয়ার ফেসটম। আগন্তুেরা পতফর 
েরল বহু বংশ ফমসল আঞ্চফলে বা ভুখন্ডগত বা েমােফভফত্তে প্ফরচালে বা 
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শােে হওয়ার ফেসটম। ফেে হসলা, েবসচসয় বয়ি, জ্ঞান ও চফরসি েবথেনমান্য 
এমন বযফিই শােে বা প্ফরচালে হসব। ফতফন অপ্ারগ হসল প্রবীণরা বসে অন্তত 
কবশীর ভাগ প্রবীণ এেমত হসয় কযাগয োউসে প্ফরচালে বা শােে বানাসবন। 
আবার কবফশর ভাগ প্রবীণ তাোঁর োসর্ এেমত না হসল শােে তাোঁর প্র্ কর্সে 
েসরও যাসব। ফেন্তু এই বযবস্থা প্রবতথী োসল চলসত প্াসরফন। ফস্থফতশীলতা 
আনয়ন ও বহুধাফবভফি ফনরেন েরার েসন্য বংশীয় শােন এসে যায়। এভাসবই 
আমাসদর প্ামরী রােবংশ ক্ষমতায় আসে।আমাসদর প্ামরী বংশ শুরু কর্সেই 
আগন্তুেসদর োসর্ গভীরভাসব েংফেি। আগন্তুসদর প্রায় েবাই স্থায়ীভাসব বেবাে 
শুরু েসর প্ামরীসদর আরু এলাোয়। আগন্তুেসদর ফেছু ফশক্ষে ফহোসব, ধমথসনতা 
ফহোসব, ফবসশষজ্ঞ ও উপ্সদিা ফহোসব কগাটা তাফহফত, মুফরয়া ও অন্যান্য দ্বীসপ্ 
ছফেসয় প্সরফছল। তারা কেেব অঞ্চসল বেফত স্থাপ্ন েসর। আগন্তুেসদর োসর্ 
প্ামরীসদর বযাপ্ে পববাফহে েম্পেথ স্থাপ্ন হসয়ফছল। প্ামরী রােবংসশর প্রর্ম 
রাো আফর আবদালাহ আফরনুয ফছল আগন্তুেসদর প্রর্ম োহাসের কনতা ও ফবজ্ঞ 
আধযাফত্মে প্ুরুষ। আবদালাহ বানোদ’র কমসয়র ঘসরর ফপ্রয় নাফত। আগন্তুেরাই 
তাফহফতর প্রর্ম আন্তেথাফতে কযাগাসযাসগর মাধযম হসয় উসেফছল। মাসঝ মাসঝই 
োহাে এসে কনাঙর েরত আমাসদর আরুসত। োহাে কর্সে ফবফভন্ন প্ন্য নামত, 
তাফহফতর ফেছু িলমূলও তারা ফনসয় কযত। বুঝা কযত তারা আগন্তুেসদর প্ফরফচত 
বা তাসদর েমসেরই কেউ। োহাসে আো কেউ কেউ কর্সে কযত, আবার তাফহফত 
কর্সেও কেউ কেউ চসল কযত। আমাসদর আগন্তুেরা ও োহাসের কলােরা ফছল 
এেই ধসমথর।প্রার্থনার েময় োহাে কর্সেও প্রার্থনার আহবান আেত। কশানা 
কযত োহােগুসলা আেসছ সুমািা, োসিায়াংগ, ফিফে হসয়, আবার চসল কযত 
কোনফট কপ্রু, কোনফট কমফিসো, কগায়াসতমালা, প্ানামার ফদসে। এেব কদশেহ 
ফবফভন্ন কদসশর োফহনীও কশানা কযত আমাসদর আগন্তুেেহ তাসদর োসছ। এভাসব 
তাফহফতয়ানরা প্রর্ম োনল প্ৃফর্বীসত বহু উন্নত মানুষ, উন্নত কদশ আসছ, রােয 
আসছ, রাো আসছ। তাফহফতর োসর্ এেব কদসশর কলনসদনও শুরু হসয় ফগসয়ফছল। 
তাফহফতর ফে দরোর, ফে চাই, োনাসত হসতা, প্সরর োহাসে কেেব প্াওয়া 
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কযত। বলা যায়, এভাসব েব ফদে কর্সে এে েমসয়র অন্ধোর তাফহফত আসলাময় 
হসয় উসেফছল। 

র্ামল িাদার মাহসোহ। কর্সেই আবার বসল উেল, অবফশি দশ প্ৃষ্ঠার 
োরাংশ কমাটামুফট এটাই।  

স্যার, আপ্নার েংগ্রসহ কতা আরও োফহনী আসছ! কে েসব নতুন ফেছু 
ফনিয় আসছ? আহমদ মুো বলল।  

প্রর্সম আফম আমার বংশীয় োফহনী ১০০ প্াতার গ্রন্থগুসলা কশানাসনার 
কচিা েসরফছ। োোসমাগত এেটা গযাপ্ প্ূরণ হসয়সছ। ফেন্তু োফহনীর গযাপ্ রসয়ই 
কগসছ। সুতরাং এ কর্সে কতামার কোন লাভ হসব না। অধযাপ্ে মাহসোহ বলল। 

অন্য আরও বংসশর কতা োফহনী আসছ! কে েবও ফে আপ্ফন েংগ্রহ 
েরসছন? বলল আহমদ মুো।  

কে েসবর অসনে আফম েংগ্রহ েসরফছ। কেগুসলা েবই শ্রুফত ও স্মফৃত 
কর্সে। ফলফখত োফহনীর প্রবতথী প্যথায় এগুসলা। প্ফরবতথন ও ফবেৃফতর অসনে 
হাওয়া বসয় কগসছ এ েসবর ফদসয়। তুফম যার েন্ধান েরছ তা তুফম প্াসব না ওেব 
কর্সে। িাদার মাহসোহ বলল। 

তাহসল তাফহফতর ইফতহাে এভাসব হাফরসয় কগল? আহমদ মুোর 
ফেজ্ঞাো। 

শুধু তাফহফত নয়, কগাটা প্রশান্ত মহাোগরীয় অঞ্চসলর ইফতহােও এভাসব 
হাফরসয় কগসছ। এখন বলা হসছ, ইফতহাসের শুরু হসয়সছ ইউফরপ্ীয়সদর আগমসনর 
আশপ্াশ কর্সে। আফম োফন না, ফেভাসব এই ইফতহাসের উদ্ধার েম্ভব এবং োরা 
এই দাফয়ত্ব কনসব। বলল িাদার মাহসোহ এেটা দীঘথশ্বাসের োসর্।  

ইফতহাে ফে এভাসব েবটাই মুসছ কিলা যায়? আহমদ মুো বলল। 
এখন যায় না, ফেন্তু তখন কযত। তখন এখানোর মত নানােসন 

নানাভাসব ইফতহাে ফলখত না। ইফতহাসের ফলফখত রূপ্ও ফছল না, ইফতহাে 
র্ােসতা স্মফৃতসত। প্সর ইফতহাে কলখা শুরু হসলও তা ফছল েীফমত। তাফহফত 
অঞ্চসলর দুভথাগয হল, ফলফখত হবার প্র তাফহফত অঞ্চসলর ইফতহাে নি হসয় কগসছ। 
ফেদ্ধান্ত ফনসয় সুপ্ফরেফল্পতভাসব ফলফখত ইফতহােগুসলা ফছফনসয় এসন এেোসর্ 
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আগুন জ্বাফলসয় কদয়া হসয়সছ। তসব প্রবতথীোসল ফনরসপ্ক্ষ কলােসদর গসবষণা ও 
অনুেন্ধাসন অন্ধোর অতীত মাসঝ মাসঝ ফেছুটা ফঝফলে ফদসয় উসেসছ। কযমন 
বৃফটশ েমুদ্রচারী েযাসেন কে ফযফন তাফহফত এসেফছসলন ১৭৬৯ োসল। তাোঁর 
েহঅফভযািী ফবতানী কোসেি বযাংেে বসলসছন প্ফলসনশীয় ভাষায় উৎপ্ফত্ত 
দফক্ষন-প্ূবথ এফশয়া কর্সে। ফতফন ফবফভন্ন তাফহফতয়ান শসব্দর উৎে কখাোঁে েরসত 
ফগসয় ফবসলসছন, তাফহফতয়ান এ ভাষার কশেে শুধু দফক্ষণ-প্ূবথ এফশয়া নয়, আরও 
প্ফিসম ভারত মহাোগর, আরব োগর এলাো প্যথন্ত ফবস্তৃত। েযাসেন কে 
‘তুপ্াইয়া’ নাসম এে তাফহফতয়ান নাফবসের ের্া বসলফছসলন। এই নাফবসের 
োসর্ আসলাচনা েসর ফতফন কদসখন এই নাফবে উত্তর-প্ূসবথ মারকইে দ্বীপ্পু্ঞ্জ, 
প্ুসব তুয়ামতু অযাটল দ্বীপ্প্ুঞ্জ, দফক্ষসন অস্ট্রালী দ্বীপ্প্ুঞ্জ প্যথন্ত োসন ফেন্তু প্ফিম 
ফদসে তার জ্ঞান দফক্ষন-প্ূবথ এফশয়ান কগািভূি প্রমাফনত হসয়সছ। এভাসব 
তাফহফতয়ান ও প্রশান্ত মহাোগরীয় অঞ্চসলর মানুসষর ভাষা, েংিৃফত, ইফতহাে 
েবই দফক্ষন-প্ূবথ এফশয়া ও আরও প্ফিসমর োসর্ যুি। েনেংখযার ফবস্তার কযমন 
ঐফদে কর্সে এসেসছ, কতমফন ভাষা, েংিৃফত েব ঐফদে কর্সেই এসেসছ। আর 
অিে শতে কর্সে েপ্তদশ শতে প্যথন্ত মুেফলম আরব বফনে, নাফবে ও 
ফমশনারীরাই আটলাফন্টে ও ভারত মহাোগসরর মত প্রশান্ত মহাোগরও চসষ 
ফিসরসছ। তারাই তাফহফতর মত প্রশান্ত মহাোগরীয় অঞ্চসলর দ্বীপ্মালার ভাষা, 
েংিৃফত ও ইফতহাসের েনে। েমুদ্র, েমুদ্রপ্র্ ও ফদে ফনণথয় েম্পসেথ তাফহফতয়ান 
নাফবেসদর কয ফবস্ময়ের জ্ঞান ফছল, তা মুেফলম েভযতার েমুদ্রচারী আরব 
নাফবেসদর োছ কর্সেই প্াওয়া। ফেন্তু কে ইফতহাে মুসছ কগসছ। এেেন 
ইউসরাপ্ীয় ফবজ্ঞানী বসলসছন, কযফদন নাফবে তুপ্াইয়াসদর েমুদ্রজ্ঞাসনর উৎে 
েম্পসেথ োনা যাসব, কেফদনই প্ফরিার হসব প্রশান্ত মহাোগরীয় দ্বীপ্াঞ্চসল 
বেবােোরী মানুসষর ইফতহাে। এই ইফতহাসের েন্ধান যফদ আমরা চাই, তাহসল 
আমাসদর কযসত হসব এে দ্বীপ্ কর্সে আসরে দ্বীসপ্, এভাসব আমাসদর কযসত হসব 
এফশয়ার অভযন্তর প্যথন্ত। ফেন্তু দুিঃখেনে হসলা, এই ের্া বলা হসয়ফছল নাফবে 
তুপ্াইয়াসদর ের্ার আসলাসে। কেই েমসয়র অবস্থা এখন কনই। অসনে ঝে বসয় 
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কগসছ তারপ্র। কে ঝসে উফেসয় ফনসয় কগসছ কে েময় প্যথন্ত ইফতহাসের েব 
উপ্েরণ। িাদার মাহসোহ দীঘথ বিসবযর প্র র্ামল।  

ের্া কশষ েসর িাদার মাহসোহ তার হাোঁটু মুসে বো অবস্থাটা এেট ু
ফশফতল েরল। ফহপ্টা কমসঝর উপ্র করসখ দু’প্া এেটু েফরসয় নল।  

গভীর এেটা আনসন্দর ছায়া আহমদ মুোর কচাসখ-মুসখ। েব মসনাসযাগ 
কেসল ফদসয় কযন শুনফছল আহমদ মুো িাদার মাহসোহ’র ের্াগুসলা। তার কপ্ছসন 
বো মাসরভা ও মাফহন এবং প্াসশ এেটু তিাসত বো মাসরভা ও মাফহসনর মা। 
তাসদর েবার কচাসখ দুফনয়ার ফবস্ময় ! এেব কোন ের্াই তাফহফতর কোন ইফতহাে 
গ্রসন্থ কলখা কনই। 

িাদার মাহসোহ র্ামসল আহমদ মুো বলল, স্যার, আপ্নাসে েি 
ফদফছ। তবু স্যার বলফছ, আমার প্রসের স্পি েবাব কমসলফন।  

কতামার প্রসের েবাসবর েসন্যই কতা এত ের্া বললাম। এর মসধয 
কতামার প্রসের েবাব এসে কগসছ। তাফহফতসত প্রর্ম োহাে ও প্রবতথী 
োহােগুসলা মুেলমানসদর। এই মুেলমানসদর অসনসেই তাফহফতসত বেফত 
স্থাপ্ন েসর এবং তারাই অন্ধোর তাফহফতসে আসলাসত ফনসয় আসে। তারাই নতুন 
তাফহফতর ফনমথাতা। তাফহফতর প্সমরী রােবংসশর প্রর্ম রাো আফর আবাদািাহ 
আফরনুয’র মাসয়র বংশ ও ফপ্তার বংশ তাফহফতয়ান। তার নাম অপ্ভ্রংশ ফহোসব 
আমাসদর োসছ এসেসছ। তার নাসমর আেল উোরণ আর আব্দুিাহ আফরনুয। 
তাফহফতয়ান ‘আফর’ মুলত আরফব শব্দ। অর্থ প্ফরচালে, তত্ত্বাবদায়ে, ফপ্রে, েদথার 
ইতযাফদ। আফরনুয তাফহফতয়ান শসব্দর অর্থ েমুদ্র তরে। আর েমুদ্র তরে মাসন 
োগর-তরে অর্থাৎ েদথার আব্দুিাহ। প্রর্ম রাোর নাসমর োসর্ ‘আরফব’ শব্দ 
র্ােসল কেই বংসশর এেেন ফপ্রসের নাসমর োসর্ ‘হাোনা’ বা ‘কহোনা’ শব্দ 
র্ােসব না কেন এবং কেন রূপ্ের্ার নাফয়ো ভাইফমফতর োসর্ ‘শাবানু’ অর্থাৎ 
‘শাহবানু’ র্ােসব না ? বলল িাদার মাহেহ। 

তাহসল রাো, রােপ্িুরা ফে মুেলমান ফছসলন? ফেজ্ঞাো মাসরভা 
মাইফমফতর। তার কচাসখ-মুসখ ফেেসর প্ো ফবস্ময়।  
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আফম োফন না। এর কোন দফলল প্াইফন। যা কপ্সয়ফছ তা বললাম। 
কতামরা তরুণ-তরুণীরা এটা অনুেন্ধান েরসত প্ার। তসব এই কয প্রার্থনাগৃসহ 
আমরা প্রার্থনা েফর, এটাও কতা মুেলমানসদর মেফেসদর মতই। কযটুক প্ার্থেয 
রসয়সছ, কেটা েমসয়র বযবধাসন েৃফি হসয়সছ বলা যায়। অিাদশ শতসের কশসষর 
ফদসে রােধানী আরুর আংফশে ধ্বংসের োসর্ এই প্রার্থনা ভবনও ক্ষফতগ্রস্ত 
হসয়ফছল।তারপ্র এটা আবার প্ুনফনফমথত হয় কবশ প্সর। নতুন ফনমথাসনর েময় 
আসগর অবস্থার অসনে প্ফরবতথন ঘসটসছ। কেটাই স্বাভাফবে। কদখ, আমার 
নামটাও ফবদঘুসট। আমার নাসমর মাহসোহ, ফমনালী, ফমনারী এই ফতন শব্দই 
আরফব শসব্দর অপ্ভ্রংশ। এর অর্থ আমার োনা কনই। আমার ফপ্তার েমসয়রও 
অসনে আসগ এই আরফব শব্দগুসলা ফবেৃত হসয় কগসছ, ফেন্তু ফবেৃত হসলও 
আমাসদর ঐফতসহ্যর অংশ ফহোসব আমাসদর প্ফরবার েতৃথে তা অনুেৃত হসয় 
এসেসছ। এই কদখ,আমাসদর প্রার্থনােসক্ষর োমসনর কদয়াসল অধথ চন্দ্র আোঁো। 
এসে তাফহফতয়ানসদর এেেন ঈশ্বর ‘ফহনা’র ফেিল বসল মসন েরা হয়। আেসল 
এটাও ফবেৃফত। আেসল এই চাোঁদ মুেলমানসদর ফবখযাত অধথ চন্দ্র (cresent)। 
মুেলমানসদর মেফেসদর ফবফভন্ন স্থাসন ফবফভন্ন ভাসব এই অধথচসন্দ্রর বযবহার হসতা। 
আমাসদর প্রার্থনা ঘসরর অধথচন্দ্র আফম গফভরভাসব কদসখফছ। আফম ফনফিত এটা 
মুেলমানসদর অধথ চন্দ্রই। বলল িাদার মাহসোহ। 

তার, মাসন স্যার, মূলত এই প্রার্থনাগৃহ মুেফলম প্রার্থনাগহৃ মাসন 
মেফেদই ফছল। আহমদ মুো বলল। 

আমার তাই মসন হয়। বলল িাদার মাহসোহ। 
তাহসল স্যার, এেব োনার প্সরও আপ্ফন কেন এই প্রার্থনা গহৃসে তার 

মূল প্ফরচসয় ফিফরসয় ফদসছন না, কেন এই ঘসরর প্রার্থনা মুেলমানসদর নামাে 
হসয় উেসছ না? আহমদ মুো বলল। 

এেব কযমন রূপ্ান্তফরত হসয়সছ, ইফতহাে কযমন রূপ্ান্তফরত হসয়সছ, 
কতমফন মানুষও রূপ্ান্তফরত হসয়সছ। আফমও এই রূপ্ান্তসরর িেল। আমার োনা 
এবং আফম এে নই। এে হসত চাইসলও আফম প্ারসবা না। প্ফরবতথসনর কস্রাত 
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আমাসে ভাফেসয় কনসব। কস্রাসতর টান উসপ্ক্ষা েসর মাফটসত ফশেে গাোর োধয 
আমার কনই। বলল িাদার মাহসোহ।  

ফেে স্যার, প্রসয়ােন কস্রাসতর গফত প্ািায়। মাসরভা মাইফমফত বলল। 
হ্যাোঁ, প্রসয়ােন কস্রাসতর গফত প্ািায়। এটা আমার োে নয়, মাসরভা-

মাফহন এ োে কতামাসদর। বলল িাদার মাহসোহ।  
ধন্যবাদ স্যার, মাসরভা-মাফহনরা এটা প্ারসব ইনশাআিাহ ! আর 

এেবার মূল আসলাচনায় আেসত চাই স্যার। তাফহফতর ইফতহাসের রূপ্ান্তর, 
মানুসষর রূপ্ান্তর ও এই প্রার্থনা গৃসহর রূপ্ান্তসরর মত রােপ্ুি কহোনা কহাোনা ও 
ভাইফমফত শাবানুসদর োফহনীর রূপ্ান্তর েতটুক ? বলল আহমদ মুো।  

এটা বলা মুফিল। তসব আফম মসন েফর োফহনীসত ঈশ্বরী ফহোসব ‘ফহনা’র 
ভুফমো বাদ ফদসল োফহনীর যা র্াসে, তার তার প্রায় েবটুকই েতয। ফেন্তু কেন এ 
ফবষয়টা ফেসজ্ঞে েরছ? িাদার মাহসোহ বলল।  

এ োফহনী েতয হসল অযাটসলর োফহনীও েতয হসব। আফম কেই 
অযাটলসেই খুোঁেফছ। স্যার, আপ্ফন োফহনী কর্সে ঈশ্বরী ‘ফহনা’র ভুফমো মাইনাে 
েরসছন। ফেন্তু তাহসল অযাটসলর অভযন্তসর রােপ্িু কহোনা ও োগরেন্যা 
ভাইফমফত শাবানু কগসলন ফেভাসব? বলল আহমদ মুো। 

এে ের্ায় এর উত্তর কদয়া যাসব না। প্রশান্ত মহাোগর ফনসয় োফহনী চালু 
আসছ। েবটুকই ‘ফমর্’ বলা হয়। কযমন ফবজ্ঞাসনর মার্ায় যা ধসর না, তাসেই 
ফবজ্ঞান অফবশ্বাে েসর বসে। এটা ফেে নয়। ফবজ্ঞাসনর বস্তুেগসতর বাইসর কয 
অদৃশ্য েগত েফক্রয় আসছ তা বস্তুেগসতর কচসয় অসনে অসনে বে। কতমফন 
আটলাফন্টে েম্পফেথত েব োফহনীসে ‘ফমর্’ বা েল্পের্া বসল অস্বীোর েরা 
যাসব না। প্রশান্ত মহাোগসরর ফনমফজ্জত মহাসদশ ‘ম’ু এর ের্াই ধরা যাে। প্রশান্ত 
মহাোগসর এেটা মহাসদশ ফছল, প্রােৃফতে োরসণ তা ফনমফজ্জত হসয় কগসছ, এসে 
‘ফমর্’ বসল উফেসয় কদওয়া হয়। আফম এই উফেসয় কদয়াসে েমর্থন েফর না । 
োফহনীর েবটুক েতয ফেনা আফম বলসত প্ারসবা না। ফেন্তু েতয অবশ্যই আসছ। 
প্রশান্ত মহাোগসরর োগর তসলর ভূ-গেন এটাই প্রমাণ েসর। প্রশান্ত মহাোগসরর 
উত্তর-দফক্ষণ মাঝামাফঝ বরাবর প্ফিম অংসশর ভু-গেন ও এর প্ুবথাংসশর ভু-গেন 
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এসেবাসরই আলাদা। প্ূবথাংসশর মসধয আবার দফক্ষণ-প্ূবথ অংশ গভীর খাোঁসদর 
মত। এর মার্ায় অযাটল অধুযফষত প্ফলসনশীয় দ্বীপ্পু্ঞ্জ। প্রশান্ত মহাোগসরসর এই 
অংসশ এেটা ফেছু প্রােৃফতে ফবপ্যথয় ঘসটফছল। প্ফলসনশীয় দ্বীপ্পু্সঞ্জ কেই 
ফবপ্যথসয়র এেটা ফেছু ধ্বংোবসশষ র্াো ফবফচি নয়! হসত প্াসর েমুদ্র েম্পসেথ 
অফভজ্ঞ েমুদ্রচারী রােপ্িু কহোনা কহাোনা ও োগরেন্যা ভাইফমফত শাবানুর 
ফনমফজ্জত এমন কশিার ও তার প্রসবশ প্র্ েম্পসেথ কোনওভাসব োনসতন। দুই 
কপ্রফমে কেখাসনই আশ্রয় ফনসয়ফছসলন েম্ভবত। বলল িাদার মাহসোহ। 

ধন্যবাদ স্যার, আফম এমন এেফট েম্ভাবনা েম্পসেথই োনসত চাফছলাম। 
স্যার, আফমও মসন েফর রােপ্সুির এ ফবষয়টা কোন েল্পের্া নয়, বাস্তবতা আসছ 
এর মসধয। ধন্যবাদ স্যার। 

ের্া কশষ েসর আহমদ মুো তাোল মাফহন মাসরভার ফদসে। বলল, 
আমরা স্যারসে অসনে েি ফদসয়ফছ। এবার কবাধহয় আমরা উেসত প্াফর।  

মাসরভারা ফেছু বলার আসগই িাদার মাহসোহ বলল, আর এেটু েি 
আমাসদর ফদসয় কযসত হসব। প্রার্থনা গৃসহ যারা আসেন দুপ্ুসরর আগ প্যথন্ত তাসদর 
ফনসয় আমরা দুপ্ুসর এে োসর্ খাই। অতএব, আরও ফেছু েি না ফদসয় কযসত 
প্ারসছন না। িাদার মাহসোহ’র মুসখ স্পি হাফে। 

ের্া কশষ েসরই উসে দাোঁোল িাদার মাহসোহ। বলল, ইফতহাে কতা ফেছু 
শুনসল, চল এবার ভাো রােধানী ‘আরু’টা এেবার কদখ। ইফতহাে এখাসন 
কতামাসদর োসর্ ের্া বলসব। আহমদ মুোরাও উসে দাোঁোল। উসে দাোঁোল 
মাসরভা-মফহসনর মাসয়রা ও। 

মাসরভার মা আহমদ মুোসে বলল, চল কবটা, ভাো রােধানী কদখার 
েময় আমাসদর বাফেও কদখসত প্াসব। আমাসদর ও মাফহনসদর বাফে এে 
রাস্তাসতই, মাি রাস্তার এপ্ার-ওপ্ার। 

ধন্যবাদ মা। খুব খুফশ হসবা কদখসল। কেউ র্াসেন না এখাসন 
আপ্নাসদর? আহমদ মুো বলল। 

না, কতামাসদর িাদার মাহসোহ আমাসদর চাচােী। ফতফনই আমাসদর 
অফভভাবে। তার কলােরাই েব কদখাশুনা েসর। আছা চল, উফন কবফরসয় কগসছন। 
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বলল মাফহসনর মা।আহমদ মুো ওসদর েসে চলসত শুরু েসর মাসরভা ও মাফহসনর 
মাসে লক্ষয েসর বলল, মা, আফম মাসরভা ও মাফহসনর েম্পসেথ আপ্নাসদর ফেছু 
বলসত চাই।   

এখফন? বলল মাফহসনর মা।  
এখফন নয়, তসব ফবষয়টা েরুরী। বলল আহমদ মুো।  
েরুরী? কেমন ফবষয় কবটা, খারাপ্ ফেছু নয় কতা ? বলল মাসরভার মা। 

ফেছুটা উসদ্বগ ফনসয়।  
খারাপ্ নয়, কেটা শুভ এেটা ফবষয়। বলল আহমদ মুো। 
মাসরভা ও মাফহন দু’েসনই প্রস্পসরর ফদসে তাোল, তারপ্র তাোল 

আহমদ মুোর ফদসে। তাসদর মুখ ফেছুটা রাঙা হসয় উসেসছ। ‘শুভ োে’ বলসত 
তাসদর স্যার ফে বুফঝসয়সছন, কেটা তারা দু’েসনই বুঝসত কপ্সরসছ। ইদাফনং মাসঝ 
মাসঝই তাসদর স্যার বলসছন, কতামরা এেোসর্ কযভাসব চলাচল েরছ তা ফেে 
নয়, ফবসশষ েসর আমাসদর োসর্ র্ােসত হসল কতামরা ফবফছন্ন র্ােসল চলসব না। 
তাসদর স্যার যর্ােম্ভব শীঘ্র তাসদর ফবসয়র প্ক্ষপ্াফত। ফেন্তু মাসরভাও মাফহন 
েলজ্জভাসব েযতসন ফবষয়টাসে এফেসয় কগসছ। এবার কেই ফবষয়টা তাসদর স্যার 
তাসদর মাসয়র োসছ প্ােসত যাসছ। তসব ‘এখফন নয়’ বসল ফবষয়টাসে 
আপ্াততিঃ চাপ্া কদয়ায় তারা লজ্জার হাত কর্সে বাোঁচল, স্বফস্ত কপ্ল।  

তারা েবাই কবফরসয় এল প্রার্থনা গহৃ কর্সে। েেসল হাোঁটসছ িাদার 
মাহসোহ’র কপ্ছসন কপ্ছসন। 
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২ 
শটথ করঞ্জ অপ্শসন সুপ্ার মাফি োউন্ড মফনটর অফবরাম ফবপ্ ফবপ্ েসরই 

চসলসছ।  
চার ফেংহ মুফতথর উপ্র কেট েরা রােফেে ফডভাসনর উপ্র রােশযযায় 

শুসয় ফছল আসলফি গযাফরন। ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর েবথময় েতথা এই আসলফি 
গযাফরন। 

ফেে শুসয় র্াো নয়, বাফলসশ কেে ফদসয় প্াসেথানাল ফপ্ফে হাসত ফনসয় ফেছু 
েরফছল। এর মসধযই তন্দ্রার ফশোর হসয় তার কদহটা বাফলসশর উপ্র কনফতসয় 
প্সেসছ। ঘুফমসয় প্সেসছ কে। 

ফবপ্ ফবপ্ শব্দটা েসরই চসলসছ কমাবাইসল োইসের মাফি োউন্ড 
মফনটরটা।  

হোৎ ঘুমন্ত আসলফি গযাফরসনর হাতঘফে ক্ষীণ এেটা করড ফেগন্যাল কদয়া 
শুরু েরল। কেই োসর্ োউন্ডসলে ভাইসেশন শুরু হল। 

এবার চমসে উসে কচাখ খুলল আসলফি গযাফরন।  
কচাখ খুসলই কে তাোল হাতঘফের ফদসে। ঘফের স্ক্রীসন লাল অক্ষসর 

কনাফটশ ‘অযালাইন ভসয়ে মফনসটারড’। 
কশায়া কর্সে ধেমে েসর উসে বেল এলাফি গযাফরন। তার কচাখ ফগসয় 

ফিিট হসলা সুপ্ার মফনটসরর উপ্র। মফনটসরর ফবপ্ ফবপ্ োউন্ড বন্ধ হসয় কগসছ। 
ফেন্তু লাল কনাফটশ মফনটসরর স্ক্রীসন এখনও আসছ। 

তাোতাফে মফনটরটা তুসল ফনসয় আসলফি গযাফরন ফভউ বাটসন চাপ্ ফদল। 
মফনটসরর ফস্ক্রন কর্সে লালা কনাফটশ েসর ফগসয় কেখাসন এেটা করড কলটার 
কমসেে কভসে উেলিঃ SOS-save our soul. We are seventy six..... 
(এেওএে, আমাসদর বাোঁচান। আমরা ফছয়াত্তর)...’ কমসেেফট অেম্পূণথভাসব কক্লাে 
হসয় কগল। কেই োসর্ ধাতব ফেছু আছসে প্োর শব্দ হসলা। 
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ফ্প্রং-এর মত ফডভান কর্সে লাি ফদসয় নামল আসলফি গযাফরন। তার 
মসনর কভতরটায় তখন কতালপ্াে। আমাসদর েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার (COP) 
কর্সে কেউ কমসেে প্াোসছ! তার মসনর এই কতালপ্াসের ছাপ্ মুসখও এসে 
প্সেসছ। তার মুসখর কপ্শীগুসলা কলাহার মত শি হসয় উসেসছ। দু’কচাসখ দাউ 
দাউ েসর জ্বলসছ আগুন। 

আসলফি গযাফরন কলােফট কদখসতও ইস্পাসতর এে করাবসটর মত। প্রায় 
ছয় িসুটর এেটা ফিম বফে তার। শফির প্রাচুযথ আর ফিটসনসের দীফপ্ত কযন ফেেসর 
প্েসছ তার কদহ কর্সে।  

আসলফি গযাফরন কমসঝর উপ্র লাফিসয় প্সে কোন ফেছু েরার আসগই 
হাতঘফে আবার ফনরব শসব্দ ভাইসেট েরসত শুরু েরল। 

ঘফের স্ক্রীসনর ফদসে এেবার তাফেসয়ই বসল উেল, হ্যাোঁ কগারী, ফে 
ঘসটসছ? আসলফি গযাফরসনর েণ্ঠ দ্রুত ও েসোর। 

ঘফে কর্সে েণ্ঠ কভসে এল, মাই লডথ, আমাসদর করাবট-৩৯ তার 
প্রােৃফতে চফরসির অন্যর্া েসর বাইসর কর্সে এেওএে প্াোফছল। তাসে 
ধসরফছ। ফনসদথশ বুলুন মাই লডথ। 

তুফম র্াে ওখাসন আফম আেফছ। বলল আসলফি গযাফরন। 
ের্া কশষ েসরই আসলফি গযাফরন দরোর ফদসে হাোঁটসত শুরু েরল। 

দরোর োছাোফছ হসতই দরো আপ্নাসতই খুসল কগল। 
দরো প্ার হসয় েফরসডাসর প্া করসখ এেটু ঘুরল। দরোর কদয়াসল 

এেটা ফডফেটাল ফে কবাসডথ ফতন ও নয় বাটন চাপ্ল। 
েংসগ েংসগ েফরসডার েচল হসয় উেল। 
েফরসডাসরর লিালফি দু’কটা অংশ এেটা লাল, অন্যফট েবুে। আসলফি 

গযাফরন দাোঁফেসয়ফছল েবুে অংসশ। েবুে অংশই চলসত শুরু েসরসছ। 
এ েফরসডার কে েফরসডার ঘুসর মুফভং এসলসভটরফট মসন হসলা দু’তলা 

প্ফরমাণ ফনসচ। 
প্রসবশ েরল আসলফি গযাফরন ৩৯ নািার কেসল। 
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আসলফি গযাফরন প্রসবশ েরসতই কেসলর মাঝখাসন দাোঁোসনা আসলফি 
গযাফরসনর প্াসেথানাল ফেফেউফরফট ও প্াসেথানাল অপ্াসরশন েমান্ডার কগৌরী বাউ 
েসর দু’প্া কপ্ছসন েসর কগল। বলল, আসুন মাই লডথ। 

আসলফি গযাফরন কদখল, করাবট-৩৯-এর দু’হাসত হাতেো। বফেসয় রাখা 
হসয়সছ এে কচয়াসর। 

করাবট-৩৯ আেসল ফবজ্ঞানী কতাইবা ওয়াং-এর এখানোর ফেফরয়াল 
নাম। কে প্ৃফর্বীর এেেন কশ্রষ্ঠ েণা-ফবজ্ঞানী। বাফে তার চীসনর ফেনফেয়াং 
প্রসদসশ। ফতন মাে আসগ অপ্হৃত হসয় এখাসন এসেসছ। কে বন্দী েীবসনর প্রর্ম 
ফদন কর্সেই মুফির কচিা েরসছ। ওসদর বন্দুসের মুসখ ফটফভ েযাসমরার োমসন 
ওসদর িরমাইফে গসবষণা েরসত হয় লযাবসরটরীসত বসে। এই োে েরার 
িাসেোঁই প্রফতফদন ফতল ফতল েসর কে মাফিওসয়ভ ট্রােফমটার পতরী েসর। এ 
ট্রােফমটাসরর ট্রােফমশন কয কোন ওসয়ভ কলংসর্ প্রসবশ েরসত প্াসর। মযাসেে 
কপ্ররসণর শুরুসতই কে ধরা প্সে কগসছ। কে োনত, এ ধরসনর কমসেে গাডথ কদবার 
বযবস্থা এসদর আসছ। ফেন্তু কতায়বা ওয়াং বসলফছল কমসেে প্াোসনার প্র ধরা 
প্েসল ক্ষফত কনই। ফনসের েীবন ফদসয়ও যফদ ৭৫েন ফবজ্ঞানীর অফত মূলযবান 
েীবন রক্ষা েরা যায়, তাসদর প্রফতভার অপ্বযবহার কর্সে কে প্রফতভাগুসলাসে 
বাোঁচাসনা যায় এবং এসদর ষেযি বানচাল েরা যায়। তাহসল কেটাই হসব তার 
েসন্য কবফশ আনসন্দর। ফেন্তু তা কে প্াসরফন। কমসেে প্াোসনা তার েম্পূণথ হয়ফন। 
কযটুক প্াফেসয়সছ, কেটুক ফে কোন োসে লাগসব?এই ফচন্তাই ফবজ্ঞানী কতায়বা 
ওয়াং-এর োসছ েবসচসয় বে ফবষয় হসয় উসেসছ। শয়তানসদর বে শযতান 
আসলফি গযাফরনসে কেসল প্রসবশ েরসত কদসখ এই ফচন্তাই তার মসধয আবার 
কতালপ্াে েসর উেল। 

আসলফি গযাফরন কমাটা কগাোফলর প্সয়সন্টড সু প্াসয় মাফট োোঁপ্াসনা 
প্দসক্ষসপ্ ফবজ্ঞানী কতায়বা ওয়াং-এর োমসন ফগসয় দাোঁোল। মুসখর কচহারা তার 
ফবসফারণ উন্মুখ। বলল কে ফবজ্ঞান কতায়বা ওয়াংসে লক্ষয েসর, কতামার োসর্ 
আর কে আসছ এই ষেযসি? ের্াগুসলা তার শান্ত, ফেন্তু বুসলসটর মত শি। 
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কতায়বা ওয়াং কোন েবাব ফদল না। আসলফি গযাফরনসে কোন োহাযয 
েরার কোন প্রেই আসে না। 

দাসতোঁ দাোঁত চাপ্ল কযন আসলফি গযাফরন। তার ডান হাতটা কবফরসয় এল 
প্যাসন্টর প্সেট কর্সে। তার হাসত কছাট্ট োদা েবথাধুফনে ভােথসনর কলোরগান। 
গানফট টাসগথট েসরসছ কতায়বা ওয়াং-এর দুই হাত। প্র মুহূসতথই কদখা কগল, 
ফবজ্ঞানী কতায়বা ওয়াং-এর দুই হাত কনই। েবফে কর্সে দুই হাত তার উধাও হসয় 
কগসছ। 

যিণায় কভসঙ প্োর ের্া ফবজ্ঞানী কতায়বা ওয়াং-এর। ফেন্তু তার মুখ 
কর্সে এেটা শব্দও কবরুল না। কচাখ দু’ফট তার ফবসফাফরত। দাোঁসত দাোঁত চাপ্ার 
তীেতায় মাফে কিসট রি কবফরসয় এসেসছ। 

আসলফি গযাফরন ঘুসর দাোঁোল কগৌরীর ফদসে। বলল, কগৌরী, তুফম ওসে যা 
েরবার ের। তারপ্র দৃিান্ত ফহোসব এসে আমাসদর অন্য করাবটসদর কদখাও। 
তারপ্র আমার োসছ ফনসয় এে। আফম ততক্ষসন কভতসরর বাইসরর ফভফডও 
িসুটেগুসলা ফনসে এেবার কচে েরব। 

বসলই আসলফি গযাফরন গট গট েসর কহোঁসট দরোর ফদসে চলল। 
কগৌরী ‘ইসয়ে মাই লডথ’ বসল এেটা বাউ েরল। 
কেল কর্সে কবফরসয় কগল আসলফি গযাফরন। 
কগৌরী ঘুসর দাোঁোল ফবজ্ঞানী কতায়বার ফদসে। বলল, ড. ৩৯, কতামাসে 

আর শাফস্ত কদবার দরোর কনই। কতামার কদসহর রি যত েমসছ, মৃতযু কতামার 
তত ফনেটবতথী হসছ। এর কচসয় বে শাফস্ত কতামার েসন্য আর কনই। 

বসলই কগৌরী কচয়াসরর কপ্ছসন এেটা কবাতাসম চাপ্ ফদল। েংসগ েংসগ 
কচয়াসরর চার প্ায়ার তলায় চার চাো কনসম এল। কচয়ার ইফঞ্চ দু’কয়ে উপ্সর 
উেল। 

কগৌরী কচয়ার কেসল ফনসয় চলল, কেলগুসলাসত তার প্রদশথনীর েসন্য। 
কেলগুসলা বটসমর দু’ফট কলার েুসে। 
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টপ্ কলাসর ফভআইফপ্ করফেসডন্টে ও তাসদর অফিে। আসলফি গযাফরন ও 
কগৌরীরা যখন ‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার (COP) –এ র্াসে তখন টপ্ কলাসরই 
তাসদর আবাে হয়। 

ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর োল্পফনে বা স্বসের রােধানী হসলা এই 
‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’। এেটা আযটসলর তলসদসশ ফবশাল এলাো েুসে গসে 
কতালা েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার। 

কগৌরী ফবজ্ঞানী কতায়বা ওয়াং-এর কচয়ার কেসল ফনসয় যাসছ োসছর 
কেলটার ফদসে। কচয়াসরর হাতসলর উপ্র ফদসয় ঝুসল র্াো তার েফি প্যথন্ত উসে 
যাওয়া বাহু কর্সে রি ঝসর প্েসছ অফবরাম। ফেন্তু কতায়বার মুখ এসেবাসরই 
বাবসলশহীন। কযন আহত হাতটা তার নয়। 

োসছর কেলটার এসেবাসর মুসখামুফখ এসে কগসছ কগৌরী ফবজ্ঞানী কতায়বা 
ওয়াংসে ফনসয়। 

কেলগুসলা মহাশূন্য েযাপ্সুসলর আদসল পতফর। বাইসরর অংশটা 
িাইবাফরে োসচর পতফর। বাইসর কর্সে কভতসরর েবফেছুই কদখা যায়। 
েযাপ্সুসলর কভতসর রসয়সছ কবড, টয়সলট, লাইসেফর ও লযাবসরটফর। বযায়াম 
েরার েসন্য ঝুলন্ত বারেহ রসয়সছ নানা উপ্েরণ। 

এই েযাপ্সুল কেলগুসলা রসয়সছ বৃত্তাোর ফবশাল এেটা লাউসঞ্জর 
চারফদে ফঘসর। বৃত্তাোর লাইসঞ্জর মাঝখাসন রসয়সছ কেই িাইবারফে োসচর দীঘথ 
আয়তাোর েক্ষ। তাসত োফরবদ্ধ কটফবল। করাবসটর মত কলােরা বসে। 
কেলগুসলার োসর্ অফিেেসক্ষর কলােসদর ইন্টারেম কযাগাসযাগ রসয়সছ। এই 
অফিেেক্ষ কর্সেই কেলগুসলা োে-েমথ ফনয়িণ েরা হয়। এছাো প্যথসবক্ষসণর 
েসন্য কেন্দ্রীয় ফনয়িণ েসক্ষর ফেফে ফটফভ েযাসমরা কতা রসয়সছই। কেলগুসলার 
কোন ের্া কোন োেই মফনটর ও প্র্যসবক্ষসণর বাইসর নয়। 

কগৌরী ফবজ্ঞানী কতায়বা ওয়াং-এর কচয়ার কেসল কেলফটর োমসন 
দাোঁোসতই কেসল দরো আপ্নাসতই খুসল কগল। 
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করাবট-৪০ মুফির স্বসের কপ্ছসন ছুসট চলা অবস্থা কতামরা কদখ। কয দুই 
হাত ফদসয় আমাসদর আইন কভসঙফছসল, কেই দু’হাত কদখ কনই। ফেছুক্ষণ প্র কেও 
দুফনয়ায় র্ােসব না। বলল ফচৎোর েসর কগৌরী। 

করাবট-৪০ আসরেেন ফবজ্ঞানী। কে ইসন্দাসনফশয়ার ‘েী মুযফনসেশন 
োইনফটট’, নাম ড. কোসয়োনথ নাফের। কে কগৌরীর ের্া শুসন চমসে তাোল ড. 
কতায়বা ওয়াং-এর ফদসে। তার দু’হাসতর ফদসে নের প্েসতই এেটা ফবষাসদর 
ছায়া কখসল কগল ড. কোসয়োনথ নাফেসরর মুসখর উপ্র ফদসয়। ফেন্তু প্রক্ষসণই 
ফমফলসয় কগল মুসখর ফবষাদ ভাব, শি হসয় উেল তার মুখ। তাসত িসুট উেল েফেন 
ফেদ্ধাসন্তর এেটা ফচহ্ন। 

মুসখ ফেছুই বলল না ড. কোসয়োনথ নাফের। 
কগৌরীর ের্া কশষ হসতই ের্া বসল উেল ড. কতায়বা ওয়াং। বলল, ফপ্রয় 

ভাই, আপ্নাসে বলফছ, েবাইসে বলব, মুফির স্বে আমাসদর েিল হসব। 
আংফশে হসলও আফম বাইসর কমসেে প্াোসত কপ্সরফছ। আফম ফনফিত, এই 
কমসেে আিাহ ফেে োয়গায় কপ্ৌফছসয় কদসবন। আপ্নারা এই শয়...। 

ের্া কশষ েরসত প্ারসলা না ড. কতায়বা ওয়াং। কগৌরীর ফরভলবাসরর 
এে প্শলা গুফল ড. কতায়বা ওয়াং এর মার্া এেবাসর ছাতু েসর ফদল। রসির 
কস্রাসত কপ্ইন্ট হসয় কগল ড. কতায়বা ওয়াং-এর মুখ ও কদসহর অধথাংশ। অধথাংশ 
উসে যাওয়া মার্া বীভৎে রূপ্ ফনসয়সছ। 

ফরভলবার প্সেসট রাখসত রাখসত কগৌরী বলল ড. কোসয়োনথ নাফেরসে 
লক্ষয েসর, করাবট িরফট, কমসেেটা কে েবাইসে বলসত কচসয়ফছল, বলার বযবস্থা 
েসর ফদলাম। এেদম স্বসগথ ফগসয় বলসব। কগৌরীর কচাখ-মুসখ আগুন। 

েসির এেটা ভাব িুসট উসেফছল ড. কোসয়োনথ নাফেসরর কচাখ-মুসখ। 
ফেন্তু মুহূসতথই কে ভাবটা কেসট মুসখর কেই শপ্র্ দৃঢ় ভাবটা আবার ফিসর এল। 
মসন মসন বলল, ড. ওয়াং ফে কমসেে প্াফেসয়সছ? কেমন েসর কে এই অোধয 
োধন েরল! মসন মসন স্যালুট ফদল কে ড. ওয়াং-এর উসেসশ্য। কগৌরী ড. ওয়াং-
এর হুইর কচয়ার কেলসত শুরু েসরই আবার র্মসে দাোঁোল। মুখ ঘুফরসয বলল ড. 
নাফেরসে করাবট িরফট, আমাসদর ফবজ্ঞানী ড. আসলেোন্ডারসে োসর্ ফনসয় 
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আফম ফবসেসল ফদসে কতামার োসছ আেব। েব ফেে ফেে করখ। মসন আসছ কতা, 
আযফন্টমযাটার িসুয়সলর আে লযাবসরটফর কটট হবার ের্া। কটট ফটউব আে 
কতামার করফড রাখার ের্া। আে ফেন্তু কোন এিফেউে কশানা হসব না। 
ইসলেফট্রে চাবুসের ের্া মসন আসছ ফনিয়। কতামার ফপ্সের আসগর ঘাগুসলার 
উপ্র ইসলেফট্রে চাবুে ফে আরও ভাল িল কদসব? 

বসলই আবার কচয়ার কেলসত শুরু েরল কগৌরী। 
এেটা কেল কর্সে আসরেটা কেসলর দূরত্ব আট নয় িুসটর কবফশ নয়। 

এে কেল কর্সে অন্য কেসলর কভতসরর েব ফেছুই কদখা যায়। ফেন্তু প্রফতফট কেলই 
োউন্ডপ্রুি। এে এেফট কেসল এেেন েসর ফবজ্ঞানী বাে েসর এবং কেসলর 
লযাবসরটফরসতই তাসদর োে েরাসনা হয়। আউটসডার প্রীক্ষাগুসলা বটম 
কলাসরর ওসপ্ন কস্পসে েরা হয়। প্রর্ম ও ফদ্বতীয় কলাসর ফবজ্ঞানী ও ফবসশষজ্ঞরা 
র্াসে এবং তাসদর বন্দুসের মুসখ োে েরাসনা হয কেখাসনই। ব্ল্যাে োন 
ফেফন্ডসেট ফেডন্যাপ্ েসর আনা প্ৃফর্বীর কশ্রষ্ঠ ফবজ্ঞানী ও ফবসশষজ্ঞসদর ফদসে 
অতযন্ত গুরুত্বপূ্ণথ ও স্পশথোতর ফবষসয় গসবষণা চাফলসয় র্াসে। 

কগৌরী এসের প্র এে কেসল ফবজ্ঞানী ওয়াং-এর মুফি প্রসচিার প্ফরণফত 
কদফখসয চলল। কেসেন্ড কলাসরর েব কে েভার েরার প্র কশষ কেলটা কর্সে 
প্রর্ম কলাসর নামার মুফভং ইসলসভটাসর উেসত যাফছল। কেলফটর ফবজ্ঞানী ও ব্ল্যাে 
োন ফেফন্ডসেসটর প্ুতুল হসয় উো ড. স্যামুসয়ল মাদারলযান্ড কগৌরীসে লক্ষ েসর 
বলল, ইসয়ার হাইসনে মযাডাম, এেটা ের্া বলসত চাই। 

বসলা করাবট-৬৯। বলল কগৌরী। 
আমার মসন হয় এই অবস্থায় এেেন ফবজ্ঞানীসে অন্য ফবজ্ঞানীসদর 

কদখাসনা ফেে হসছ না। এর দ্বারা তারা ভয় প্াবার বদসল ক্ষুব্ধ কবফশ হসব। 
আপ্নাসদর উসেশ্য ওসদর কর্সে োে কনয়া, ফবক্ষুব্ধ েরা নয়। ড. স্যামুসয়ল 
মাদারলযান্ড বলল। 

র্মসে দাোঁোল কগৌরী। ফবজ্ঞানী ড. স্যামুসয়সলর ফদসে ফস্থর দৃফিসত 
তাফেসয় এে মুহুতথ ভাবল। তারপ্র মুসখ হাফে কটসন বলল, ‘ধন্যবাদ করাবট-৬৯, 
কতামার প্রামসশথর েসন্য ধন্যবাদ। 
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বসল প্রর্ম কলাসর নামার েসন্য মুফভং এফলসভটসরর ফদসে না ফগসয় কচয়ার 
কেসল এফগসয় চলল টপ্ কলাসর ওোর এফলসভটসরর ফদসে। 

উসে কগল টপ্ কলাসর। 
টপ্ কলাসর উসেই ফবজ্ঞানী ড: ওয়াং-এর কচয়ার কেসল ফনসয় এেটা েংেীণথ 

েফরসডার হসয় এেটা প্রাসন্ত চসল কগল। কদয়াসলর গাসয় বগথােৃফত এেটা খাোঁসে 
কচয়ার েুফেসয় হাত উপ্সর তুসল কদয়াসলর োসর্ ফমসশ র্াো এেটা টাচ বাটসন 
চাপ্ ফদল। েসে েসে কদয়াসলর কভতর কর্সে এেটা দরো এসে খাোঁেটা কেসে 
ফদল। কভতর কর্সে েূক্ষ্ম যাফিে এেটা শব্দ কভসে এল এবং এেটা প্তসনর শব্দ। 

গুডবাই করাবট-৩৯। বলার োসর্ এেটা ক্রুর হাফে িুসট উেল কগৌরীর 
মুসখ। 

কদয়াসলর খাোঁেটা লাশ ও এ ধরসনর বেথয প্াতাসলর োগর বসক্ষ চালান 
েরার এেটা ট্রযাপ্। 

কগৌরী ফিসর এল। কগৌরী আসলফি গযাফরসনর েসক্ষর োমসন আেসতই 
অসটাসমফটে দরো খুসল কগল। কভতর কর্সে ভারী েণ্ঠ ধ্বফনত হসলা আসলফি 
গযাফরসনর, এে কগৌরী। কতামার েসন্য অসপ্ক্ষা েরফছ। 

ইসয়ে মাই লডথ! বসল কগৌরী কভতসর প্রসবশ েরল। 
কপ্ছসন দরো আবার বন্ধ হসয় কগল। 
এেটা ফডভাসন রাোর মত প্া ছফেসয় বসে ফছল আসলফি গযাফরন। কগৌরী 

কভতসর প্রসবশ েরসল আসলফি গযাফরন কোো হসয় বেল। তার প্াসশ প্সে আসছ 
ফরসমাট েনসট্রাল কেট। 

কগৌরী আসস্ত আসস্ত ফগসয় আসলফি গযাফরসনর এেটু প্াসশ কপ্ছসন ফগসয় 
দাোঁোল। 

কগৌরী, আমাসদর করাবট নািার ৩৯ োংঘাফতে ফছল। োংঘাফতে কমধাবী 
আর কশলী ফছল। োরও োসর্ কযাগাসযাগ ছাোই অভূতপূ্বথ োয়দায় অফবশ্বাস্য 
শফির মাফিওসয়ভ ট্রােিরমার বাফনসয়ফছল। চতফুদথসে দু’শ ফেসলাফমটার প্যথন্ত 
ছফেসয় প্সেফছল তার এেওএে। বলল আসলফি গযাফরন। 
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েবথনাশ মাই লডথ! এই ফবশাল অঞ্চসলর কোন না কোন োহাসের 
মফনটফরং-এ তা ধরা প্েসত প্াসর। কগৌরী বলল। 

না, ভাগয বসল যফদ ফেছু র্াসে তা ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর োসর্ রসয়সছ। 
প্াসশর অযাটসলর ট্রানফেট কটশসন আমাসদর কয এসন্টনা আসছ, তার োচথ 
প্াওয়ার ঐ কমসেসের ফবস্তার-সরসঞ্জর কচসয় অসনে কবফশ। কেফদসনর কে েমসয়র 
োচথ ফরসপ্াসটথর প্ুসরা ফরসপ্াটথ আফম কদসখফছ। ঐ েময় করফডও এযাসন্টনাওয়ালা 
কোন যাফিে যান এই এলাোয় ফছল না। ইফঞ্জনওয়ালা কবাট ফেছু ফছল। ছফবসত 
কদখা কগসছ কেগুসলা ফনছেই কিফরসবাট এবং খুবই কছাট প্াসেথানাল। কোন 
টুযফরট কবাট কোর্াও কদখা যায়ফন। তসব কিফর ধরসনর এেটা কলাোল কবাট 
আমাসদর প্াসশর তাহাফনয়া অযাটসলর আমাসদর ট্রানফেট কটশসনর এেদম প্াসশ 
উত্তসর কনাঙর েরা ফছল। লক্ষণীয় বযাপ্ার হসলা, ফনফদথি েময়টাসত আমাসদর এই 
েযাফপ্টাল কর্সে ট্রান েফমফটং-এ কয ওসয়ভ চারফদসে ছফেসয় প্সেসছ তার মযাসপ্ 
কদখা যাসছ ওসয়সভর এেটা ধারা ঐ কবাসটর উপ্র কভসঙ প্েসছ। এর োরণ 
এোফধে হসত প্াসর। ঐ কবাসট মাফিওসয়ভ মফনটর র্াো তার মসধয এেফট। 
সুতরাং আমাসদর আশংো মাি ঐ কবাটফট ফঘসর। র্ামল আসলফি গযাফরন। তার 
দু’কচাসখ আগুন! 

এেটা োধারণ কবাসট ঐ ধরসনর মাফিওসয়ভ মফনটর র্াো স্বাভাফবে 
নয়। ঐ কবাসটর আসরাহী োরা কেটা ফে ছফব কর্সে োনা কগসছ মাই লডথ? 

আসরাহী ফছল দু’েন কছসল, এেেন কমসয়। 
এেেন কছসল ও কমসয়ফট প্ফলসনশীয় অঞ্চসলর, অন্যেন ফবসদশী। ফেন্তু 

ইউসরাপ্ীয় নয়। ওসদর িসটা-ফপ্রন্টও কপ্সয় কগফছ। উসদ্বসগর বযাপ্ার হসলা, কয 
েময়টুকসত কমসেে প্রচার হসত কপ্সরসছ, কে েময় তারা ফতনেনই কবাসটর 
কভতসর ফছল। কমসেসের শুরুসতই প্রর্ম কভতসর েুসে ফবসদশী কলােফট। তারপ্র 
অন্যরাও। বলল অযাফলফি গযাফরন। 

তার মাসন মাই লডথ, আপ্ফন ফে মসন েসরন ওরা কমসেসের কোন 
ফেগন্যাল কপ্সয়ই কভতর েুসেসছ কমসেে ফরফেভ েরার েসন্য? কগৌরী বলল। 
উসদ্বগ তার কচাসখ-মুসখ। 
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কেটাই ঘসটসছ এটা বলার মত কোন প্রমাণ কনই। ফেন্তু শতভাগ েসন্দহ 
কয, কেটাই ঘসটসছ। 

বসল মুহুতথোল কর্সম আসলফি গযাফরন কচয়ার কর্সে উসে দাোঁোল। বলল 
কগৌরী, িাইল করফড। িাইসল প্াসব কবাসটর ছফব, কবাসটর নািারও প্াসব কবাসট। 
ফতনেন কছসলসমসয়র ছফব রসয়সছ িাইসল। োে শুরু ের। আটচফিশ ঘণ্টার মসধয 
চাই ঐ ফবসদশীসে আমাসদর হাসত। তাসে েীফবত কপ্সত হসব। প্রর্সম কদশী 
দু’েনসে খুোঁসে কপ্সল প্রবতথী োে েহে হসয় যাসব। 

ের্া কশষ েসরই আসলফি গযাফরন বলল, োে শুরু েরার আসগ কগৌরী 
ফেছু করট নাও। বসল আসলফি দু’ধাপ্ এফগসয় কবসড উসে কগল। কগৌরী প্রর্সম 
ফেছুটা ফবেত হসলও প্রক্ষসনই তার মুসখ রফিম হাফে িফুটসয় তুলল। কেও কবসড 
উসে কগল। েংসগ েংসগই কবডটা েুসে কগল কদয়াসলর মসধয।  

অদৃশ্য হসয় কগল কবডটা। কদয়াল ফিসর এল আসগর োয়গায়। 
 
 
 
কগৌরী ও তার েমাসন্ডারা গত ২৪ঘণ্টা ধসর িসলা েরফছল মাফহন ও 

মাসরভাসে। কবাসটর মাফলসের োছ কর্সে তারা শুসনফছল, কয ফবসদশীর েসন্য 
তারা কেফদন কবাট ভাো েসরফছল, কে ফবসদশী কয মাফহন ও মাসরভাসদর শুধু গাইড 
নয়, বন্ধুও মসন হসয়ফছল। এ কর্সেই কগৌরী ফনফিত হসয়ফছল, মাফহন ও মাসরভাসে 
িসলা েরসলই কে ফবসদশীসে প্াওয়া যাসব। মাফহন ও মাসরভাসে প্ােোও েসর 
তাসদর োছ কর্সে োনার কচসয় এটাই ফনরাপ্দ। তাসদর প্ােোও েরসল ফবসদশী 
অবশ্যই কেটা োনসব এবং কে আত্মসগাপ্ন েরসত প্াসর। মাফহন ও মাসরভাসে 
িসলা েরসছ কগৌরীরা। এই ফেদ্ধান্ত কর্সেই কগৌরীসদর কেৌভাগযবানই বলসত হসব। 
কবাসটর নািার ধসর কবাসটর মাফলেসে খুসে প্াওয়া কগৌরীসদর েসন্য েফেন 
হয়ফন। তাফহফত কর্সে তাফহফত, মুফরয়া ও কতায়ামতু অযাটল আইলযাসন্ড 
চলাচলোরী েব যাফিে কবাট ও লসঞ্চর করফেসস্ট্রশন েরা হসয় র্াসে। এখান 
কর্সেই কগৌরীরা কবাটফটর মাফলসের েন্ধান কপ্সয়সছ। আর কবাট মাফলসের বুফেং 
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করেডথ কর্সে কপ্সয়সছ মাফহসনর ফেোনা। মাফহসনর ফেোনায় ওৎ কপ্সত কর্সে 
মাফহসনর োসর্ মাসরভাসেও কপ্সয়সছ। ফভফডও কর্সে প্াওয়া ছফবর োসর্ ফমফলসয় 
তাসদর বযাপ্াসর ফনফিত হসয়সছ কগৌরীরা। 

গত ২৪ ঘণ্টায় এে মুহুসতথর েসন্য কগৌরীরা ফপ্ছু ছাসেফন মাফহন ও 
মাসরভার। দুই গ্রুপ্সে দু’েসনর কপ্ছসন লাগাসনা হসয়সছ। কগৌরী দুই গ্রুসপ্র 
তদারে েরসছ। 

এই ২৪ ঘণ্টায় মাফহন ও মাসরভা আলাদা আলাদাভাসব বাোসর কগসছ, 
প্যথটন অফিসে কগসছ, এেবার এেটা কহাসটসলও ফগসয়ফছল। কগৌরীরা তাসদর 
িসলা েসরফছল। ফেন্তু ফবসদশী কেই কলােফটসে কোর্াও কদসখফন। কগৌরী শংফেত 
হসয় প্সেফছল ফবসদশী কলােফট চসল যায়ফন কতা ফেংবা আলাদাভাসব অন্য ফেছু 
েরায় বযস্ত নয় কতা! তাহসল ফে আমরা ভুল েরফছ? মাফহন ও মাসরভাসে ধসর 
তাসদর োছ কর্সে ের্া আদায় েরাই ফে উফচত ফছল? 

কগৌরী মাসরভাসদর কগসটর অপ্ফেসট রাস্তার ওপ্াসশ এেটা গাফেসত বসে 
এেব ের্া ভাবফছল। তার দু’কচাখ এফদে কেফদে ঘুসর বারবার ফগসয় ফস্থর হফছল 
মাসরভার কেই কগসট। দূরবীন ফদসয় মাসরবার বাফের োমসনর ফেফঞ্চৎ অংশও 
কদখসত প্াফছল কগৌরী। 

এে েময় দূরবীসনই ধরা প্েল মাফহন এেটা টযাফি ফনসয় মাসরভাসদর 
কগট ফদসয় কভতসর েুেল। অল্প ফেছুক্ষণ প্র টযাফি আবার কবফরসয় এল। এবার 
টযাফিসত দু’েন, মাফহন ও মাসরভা। 

কবফরসয় তারা প্াসপ্ফতর মুল শহসরর ফদসে না ফগসয় প্ূবথফদসে চলল। 
মাফহন-মাসরভাসদর গাফে চলসত শুরু েরসল মাসরভাসদর বাফের প্াসশর প্াসেথ 
এেটা আোল কর্সে আসরেটা গাফে কবফরসয় মাসরভাসদর গাফের ফপ্ছু ফনল। 

তখন রাত আটটা। কগৌরী তার গাফেসত বসে েব কদখফছল। 
এত রাসত কোর্ায় কবরুসছ মাফহন ও মাসরভা দু’েসন? কেই ফবসদশীর 

োসছ ফে? হসতও প্াসর। কগৌরী তার গাফে টাটথ ফদল। 
কপ্ছসনর কমাে ঘুসর গাফে দু’ফটর কপ্ছসন ছুসট চলল কগৌরীর গাফে। 
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গাফে প্াহাফে নদী টাওনার েমান্তরাসল উত্তসর এফগসয় চসলসছ। োমসনই 
োভাে। 

কগৌরীর মার্ায় ফচন্তা, মাফহন-মাসরভারা যাসছ কোর্ায়? টাওনা কলে 
এসেবাসরই কতা োমসন! 

গাফে কিাফপ্ং প্সর্ ফনসচ নামসত শুরু েসরসছ। 
অসনে দূর কর্সে কদখা যায় ‘লা ডায়মন্ড ড্রপ্ তাফহফত’ নাসমর ফবখযাত 

আন্তেথাফতে কহাসটসলর ফনয়ন োইন। 
োইনসবাডথটা কচাসখ প্েসতই কগৌরী ‘ইউসরো’ বসল ফচৎোর েসর 

উেল। উে েসণ্ঠ বলল, কোন েসন্দহ কনই মাফহন-মাসরভারা কেই ফবসদশীর 
োসছই যাসছ। বে বে ফবসদশীই এ কহাসটসলর বাফেন্দা। 

মাফহন-মাসরভাসদর গাফে কহাসটল লা ডায়মন্ড ড্রপ্ গাফে বারান্দায় ফগসয় 
দাোঁোল। মাফহন ও মাসরভা নামসল গাফে প্াফেথং-এর ফদসে চসল কগল। 

মাফহন-মাসরভারা নামার েসয়ে কেসেসন্ডর মসধয অনুেরণোরী ব্ল্যাে 
োন-এর গাফে এসে কহাসটলফটর গাফে বারান্দায় দাোঁোল। ফতনেন গাফে কর্সে 
কবফরসয় দ্রুত কহাসটসলর কভতসর চসল কগল। আর এেেন গাফে প্াফেথং-এ করসখ 
আোর েসন্য ওফদসে কগল। 

কগৌরী তার গাফে প্াফেথং-এ দাোঁে েফরসয়ই কমাবাইল েরল আসগর গাফের 
ব্ল্যাে োন-এর কলােসদরসে। বলল, নাশো, কতামরা ওসদর িসলা েরছ কতা? 
ওসদর কপ্ছন ছােসব না। কোন রুসম কোসে ফেংবা করটুসরসন্ট কোসে কেটা কদখ। 
আফম ফরসেপ্শসন অসপ্ক্ষা েরফছ। আমাসে োনাসব। 

েল অি েসর কগৌরী ধীসর-সুসস্থ চলল কহাসটসলর ফরসেপ্শসনর ফদসে। 
ফরসেপ্শসন বোর অল্পক্ষসণর মসধযই েল কপ্ল কগৌরী। েল অন েসর োো 
ফদসতই ওপ্ার কর্সে নাশোর গলা কপ্ল কগৌরী। বলল চাপ্া েসণ্ঠ, মযাডাম 
কহাসটসলর দশ তলার কপ্ছসনর ফদসে ১০১৫ ডবল ফডলযাি রুসম ওরা প্রসবশ 
েসরসছ। কগৌরী তাসদরসে ফনসদথশ ফদল, কতামরা ওসদর েসন্য অসপ্ক্ষা ের। ফে 
হসছ োনাসব আমাসে। 
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কমাবাইলটা েযাসেসটর প্সেসট কিসল উসে দাোঁোল কগৌরী। চলল বুফেং 
োউন্টাসরর ফদসে। মসন মসন বলল, োনসত চাই েক্ষফটসত র্াসে ঐ কলােফট 
কোন কদসশর, ফে তার নাম। 

খাে ইউসরাপ্ীয় কচহারার চুিসের মত আেষথণোরী অোমান্য এে 
সুন্দরীসে োউসন্টাসরর োমসন দাোঁোসত কদসখ ছুসট এল োউন্টাসরর যুবে 
এযাসটনডযান্ট। বলল, ইসয়ে, ওসয়লোম মযাডাম। বলুন ফে েরসত প্াফর আপ্নার 
েসন্য? 

ফনফবথোর কচহারায় কোন প্ফরবতথন এল না কগৌরীর। বলল, এেটা রুম 
চাই। ডবল ফডলযাি ১০১৫ রুমফট ফে প্াওয়া যাসব? েসয়ে বছর আসগ এসে ঐ 
রুসমই ফছলাম। 

বুফেং োউন্টাসরর যুবেফটর মখুফট ম্লান হসয় কগল। 
বলল, মযাডাম, রুমফট আসগ কর্সেই বুেড্। আপ্ফন....। 
কগৌরী তার মসধযই বসল উেল, ঐ েসক্ষ কে আসছ? 
কর্সম ফগসয়ফছল বুফেং োউন্টাসরর যুবেফট। তাোতাফে করফেটার কদসখ 

বলল, বুফেং আসছ ‘আবু আব্দুিাহ’-এর নাসম। 
মুেলমান! স্বগত েসণ্ঠ বলল কগৌরী। ভ্রু দু’ফট তার কোঁচসে কগল। বলল 

কে, কোন কদসশর? 
কেৌফদ আরসবর নাগফরে। বলল বুফেং োউন্টাসরর যুবে। 
কেৌফদ আরসবর! ছফবসত তার কয কপ্াষাে কদসখফছ তা কতা কেৌফদ আরসবর 

নয়! অবশ্য কেৌফদরা বাইসর কগসল ইনিরমাল কক্ষিগুসলাসত প্ফিমা কপ্াষােই 
কবফশ প্সর! আবার স্বগত েণ্ঠ কগৌরীর। এেটু অস্বফস্ত কবাধ েরল কগৌরী। কেৌফদসদর 
প্রচরু টাো। তারা ফবফভন্ন কদশ ভ্রমণ েসরও র্াসে প্রচরু। তাফহফতসত তারা আেসব 
এটাই স্বাভাফবে। ফেন্তু প্রক্ষসণই মসন প্েল কলােফট কতা কবাসট মাফিওসয়ভ 
মফনটর বযবহার েসরসছ। কোর্ায় কপ্ল এমন বহুমুখী আলট্রা কেনসেফটভ মফনটর! 
কবাসট র্াোর প্রেই ওসে না। মাফহন ও মাসরভার নয়, তাসদর প্ফরচয়, োে, 
তৎপ্রতা কর্সেই তা প্ফরষ্কার। তাহসল মফনটর কতা কেই কেৌফদ নাগফরসেরই! 
তীসরর মত কেই েসন্দহ ও ফহংস্র কক্রাধ এসে তার মসন প্রসবশ েরল। 
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কমাবাইল কবসে উেল কগৌরীর। 
এিফেউে ফম! বসল কগৌরী োউন্টার কর্সে অসনেটা েসর ফগসয় বলল, 

বল নাশো, ফে খবর? 
মযাডাম ঘর কর্সে কবফরসয় কেই ফবসদশীেহ ফতনেন ফলিসটর ফদসে 

যাসছ। আমরা িসলা েরফছ। নাশো বলল। 
কেই ফবসদশী কে? মাসন কেই ছফবর ফবসদশী ফেনা? বলল কগৌরী। 
ইসয়ে মযাডাম, হুবহু কেই ছফবর কলাে। নাশো বলল। 
গুড, কতামরা ওসদর িসলা েসরা। আফম ফনসচ আফছ। বলল কগৌরী। 
কগৌরী ফগসয় বেল োসছর এে কোিায়। ভাবসত লাগল, কলােফট কেমন 

হসব! তারা আসলয়ার কপ্ছসন ছুটসছ না কতা! টাোওয়ালা কেৌফদসদর ফবফচি রেম 
শখ আসছ। তারা মাফিওসয়ভ মফনটর শখবশতও ফেসন রাখসত প্াসর। 

এেব ফচন্তা কঝসে কিসল কগৌরী মসন মসন বলল, ঐেব ফচন্তার েময় এখন 
নয়। তাসে ধরসত হসব, বাফেসয় কদখসত হসব। তারপ্র অন্য ের্া। তসব কেৌফদ 
নাগফরে কতা বসট! কোন পহ পচ হওয়ার সুসযাগ কদয়া যাসব না। ফনরাপ্দ োয়গায় 
িাোঁসদ আটফেসয় ফনরসব োে োরসত হসব। 

আবার কমাবাইল কবসে উেল কগৌরীর। নাশোর েল। 
কগৌরী বলল, বল নাশো। 
মযাডাম, ওরা ফতনেন কহাসটসলর ২১ তলায় এযাসপ্ি করটুসরসন্ট 

েুসেসছ। আমরা বাইসর দাোঁফেসয় আফছ। নাশো বলল। 
এযাসপ্ি করটুসরন্ট? কে কতা োংঘাফতে েটফল! এটা কতা কপ্রফেসডন্ট, 

প্রধানমিীর মত কলােসদর ফবসনাদসনর োয়গা। নানা রেম ফবসনাদন ও অন্যান্য 
খরচ তারা খাবার দাম কর্সেই তুসল কনয়। প্রফতবাসরর প্রসবশ ফি’ই কতা প্াোঁচশ 
মাফেথন ডলার! আবার ভাবল কগৌরী, অসনে কেৌফদ নাগফরসের েসন্য টাো কোন 
িযাক্টর নয়। 

নাশো কতামরা বাইসরই অসপ্ক্ষা ের। আফম আেফছ। বলল কগৌরী। 
তারা কহাসটসলর ২১ তলার এযাসপ্ি করটুসরসন্টর োমসন এসে দাোঁোল। 

কপ্ছন কর্সে নাশো এসে কগৌরীর কপ্ছসন দাোঁোল। 
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কপ্ছসন না তাফেসয়ই কগৌরী বলল, নাশো, কতামরা বাইসর অসপ্ক্ষা ের, 
আফম কভতসর েুেফছ। 

বসলই কগৌরী ফগসয় করটুসরসন্টর কগসট দাোঁোল। 
কগসটর ফরসেপ্শন অফিোর উসে দাোঁফেসয় কগৌরীর আপ্াদমস্তে এেবার 

কচাখ বুফলসয় বলল, ইসয়ে মযাডাম, ওসয়লোম। 
কগৌরী এফগসয় ফগসয় কগসটর প্াসশর এযাডফমশন ফে কহাসল এেটা এে 

হাোর ডলাসরর কনাট কছসে ফদল। েংসগ েংসগই কবফরসয় এল এযাডফমশন োডথ। 
কভতসর েুেল কগৌরী। 

ফবশাল বহুভূোেৃফতর হলঘর! নরম আসলা। নরম ফমফি ফমউফেে 
বােসছ। 

হলঘসরর প্রফতভূে বা বাহুসত এোফধে ফবশ্রাম েক্ষ আসছ। 
েব ফমফলসয় হল ঘসর স্বেময় এেটা প্ফরসবশ। গাসনর ের্া ও সুর, 

আসলা-আোঁধাফরর রহস্যময়তা, কপ্াষাে-আশাে েবই অফভোত প্রেৃফতর। 
কগৌরী হসল প্রসবশ েসর চারফদসে কচাখ বুলাল। এে েময় তার কচাখ 

ফগসয় ফস্থর হসলা ফনফরফবফল োয়গার এেটা কটফবসল। কটফবসল ফতনেন বসে। দু’েন 
কছসল ও এেেন কমসয়। কেই ফবসদফশ, মাফহন ও মাসরভা কটফবলফট ফঘসর বসে 
আসছ। ভীষণ খুফশ হসলা কগৌরী। ওরা এখন হাসতর মুসোয়। ফেন্তু োউসে োক্ষী 
করসখ ওসদর কগ্রিতার েরা যাসব না। কছাট-বে কোন ঝাসমলাসতই প্েসত চায় 
না ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেট। 

মসন মসন এেটা ছে দাোঁে েরাল কগৌরী। এেদম ফনরাপ্দ ছেফট। ফেন্তু 
তার েসন্য দরোর রাসতর এেটা ফনরব প্রহর। তার েসন্য অসপ্ক্ষা েরসত হসব 
অসনেটাই। তার আসগ ঐ ফবসদশীসে ও েবাইসে এেবার বাফেসয় কনয়া যাে। 
আোঁচ েরা যাসব ফবসদশী েম্পসেথ। এসগাসলা কগৌরী কটফবসলর ফদসে। 

দাোঁোল কটফবসলর শূন্য আেনফটর কপ্ছসন। বলল আহমদ মুোসে লক্ষ 
েসর, আফম শূন্য আেনটায় বেসত প্াফর। মাি েরসবন, আপ্নাসে এফশয়ান কদসখ 
ের্া বলার কলাসভ এলাম। 
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আহমদ মুো তাোল কগৌরীর ফদসে। দীঘথােী, এেহারা অপ্রূপ্ সুন্দরী 
এে ইউসরাপ্ীয় যুবতী। তার কদহ কর্সে শফি ও সুস্থতা কযন ফেেসর প্েসছ! 
অতযন্ত ফবরল এ ধরসনর সুোম কদহ। কচাখ দু’ফটসত তার হাফে িফুটসয় কতালার কচিা 
আসছ, তসব কচাখ দু’ফট তার স্বছ নয়। দুই পবপ্রীতয কযন এ মুহূসতথ তার মসধয 
েফক্রয়! 

আপ্ফন কতা ইউসরাপ্ীয়, এশীয়সদর প্রফত এ প্ক্ষপ্াফতত্ব কেন? বলল 
আহমদ মুো। 

হােল কগৌরী। বলল, এফশয়া হসলা ‘মাদার অব আর্থ’। তাসে েফতয আফম 
ভালবাফে। ভালবাফে বসল অসনে প্োসশানা েসরফছ এফশয়ার উপ্র। তাই ফেছু 
প্ক্ষপ্াফতত্ব হসত প্াসর। 

আহমদ মুো তাফেসয় ফছল কগৌরীর ফদসে। ের্াগুসলা শুনসত ভালই 
লাগল। ফেন্তু মসন হসলা আহমদ মুোর ের্াগুসলার কগাোয় কযন কোন ফশেে 
কনই! 

বলল আহমদ মুো, ফপ্লে বসুন ফম....। 
ফমে কগৌরী। আমার নাম কগৌরী ফম...। কগৌরী বলল। 
কগৌরী’ নামফট কশানার েংসগ েংসগই শে প্াওয়ার মত ফবদুযত কখসল 

কগল আহমদ মুোর কগাটা কদসহ। তার স্মফৃতর আফঙনায় আছসে প্েল এেটা নাম 
ও আরও ফেছ ুের্া। কগৌরী কতা গযালােফটে োম্রাসেযর েবথাত্মে ফনয়িণ প্াওয়ার 
অফভলাষী েিােী শফি ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর এে েমসয়র েসবথাে শােে ফপ্রে 
ফেেসরর প্াসেথানাল ফেেউফরফট ও েমান্ডার ফছল! আর এখনোর কগাপ্ন েিােী 
কগাষ্ঠী ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেট কযমন ওসদর দসলর নাম হুবহু ফনসয়সছ, কতমফন কেই 
েমসয়র কনতা-সনিীসদর নামও এরা গ্রহণ েসরসছ। তাহসল এই কগৌরী আেসের 
ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর কেউ! না, এটা কোন োেতালীয় ঘটনা। এফশয়ায়, 
ফবসশষ েসর ফহমালয় েংলগ্ন উপ্মহাসদসশর ফহন্দু েমাসে কগৌরী এেটা বহুল 
প্রচফলত নাম। ফেন্তু এই কগৌরী কতা ভারসতর নয়, এফশয়ার নয়, ফহন্দু েমাসেরও 
নয়। তাহসল? 
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প্রেটা কভতসর করসখই আহমদ মুো ফনসের নামটা বলল। বলল, আমার 
নাম আবু আব্দুিাহ! 

কগৌরী ‘আবু আব্দুিাহ’ নামটা আসগই শুসনসছ বুফেং োউন্টার কর্সে, ফেন্তু 
প্রোশ েরসত চায়ফন ধরা প্োর ভসয়। 

কগৌরী হ্যান্ডসশসের েসন্য হাত বাফেসয় ফদল। 
আহমদ মুো হাত না বাফেসয় বলল, স্যফর, ফমে কগৌরী। আমাসদর ধসমথ 

এ ধরসনর হ্যান্ডসশে ফনফষদ্ধ। ফপ্লে বসুন। 
কগৌরী মাসরভা ও মাফহসনর োসর্ হ্যান্ডসশে েসর বেসত বেসত বলল, 

আপ্নাসদর ধমথ ফনসয় এটাই েমস্যা ফম. আবু আব্দুিাহ, আপ্নারা কমসয়সদর কছাট 
েসর কদসখন। 

হ্যান্ডসশে না েরাটা কমসয়সদর কছাট েসর কদখার োরসণ নয়। মুেফলম 
কমসয়রাও কছসলসদর োসর্ হ্যান্ডসশে েসর না, এটা কতমফন কছসলসদর কছাট েসর 
কদখার োরসণ নয়। আেসল এর কপ্ছসন রসয়সছ েমাসের শাফন্ত-শৃঙ্খলােফনত 
োরণ। বলল আহমদ মুো। 

েমাসের শাফন্ত-শৃঙ্খলােফনত োরণ! 
হ্যাোঁ, েমাসের শাফন্ত-শৃঙ্খলােফনত োরণ। 
ফে কেটা? ভ্রূ কোঁচসে বলল ফমে কগৌরী। 
ফবষয়টা মানুসষর মনস্তত্ত্ব ও প্রবণতার োসর্ েফেত ফমে কগৌরী। অসনে 

ের্া বলসত হয় ফবষয়টা প্ফরষ্কার েরসত হসল। েংসক্ষসপ্ ের্াটা হসলা, স্বামী-স্ত্রী 
ও ভাই-সবান, মামা-ভাফগ্ন’র মত প্াফরবাফরে অফত ঘফনষ্ঠ েন (যাসদর োসর্ ফবসয় 
ফনফষদ্ধ) ছাো অন্য কছসলসমসয়সদর অবাধ কমলাসমশা ফনসষধ েসরসছ আমাসদর 
ধমথ। কমসয়সদর ফনরাপ্ত্তা ও েমােসে এেটা বে েমস্যা কর্সে মুি রাখার 
েসন্য। আহমদ মুো বলল। 

ফেসের ফনরাপ্ত্তা, কেমন ফনরাপ্ত্তা? োমাফেে বে েমস্যাফট ফে? বলল 
কগৌরী। 

নারী-প্ুরুষ এসে অপ্সরর প্ফরপ্ূরে। উভসয় ফমসল আসে মানবীয় 
প্ূণথতা। কেেসন্য দু’েসনর মসধয রসয়সছ এসে অপ্সরর প্রফত এে দুলথংঘ প্রােৃফতে 
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আেষথণ। এই আেষথণসে আইন ও শৃঙ্খলার মসধয এসন ফপ্তা-মাতা, কছসল-
েন্তাসনর এে প্ফরবার েৃফি েরা হসয়সছ। সুশৃঙ্খল প্ফরবার সুশৃঙ্খল েমাসের 
রাসের েন্ম কদয়। অবাধ কমলাসমশা-েৃি অনাচার প্ফরবাসর ফবপ্যথয় আসন, শাফন্ত-
শৃঙ্খলায় কোরাঘাত েসর। প্ফরবাসরর এই ফবপ্যথয় েমাে শৃঙ্খলা ও শাফন্তসেও 
ফবনি েসর। আহমদ মুো এেটু র্ামল। 

আবার শুরু েরার আসগই কগৌরী দ্রুত বলল, আর ফনরাপ্ত্তা ফবষয়টা? 
অসপ্ক্ষােৃত েবসলর হাত কর্সে দুবথসলর ফনরাপ্ত্তা। কমসয়রা 

োধারণভাসব রক্ষণাত্মে, অন্যফদসে কছসলরা অযাসগ্রফেভ ও আক্রমণাত্মে। 
ফনরাপ্ত্তা বলসত আফম বুফঝসয়ফছ কছসলসদর অফনয়ফিত ও আক্রমণাত্মে ইছার 
েবল কর্সে কমসয়সদর ফনরাপ্ত্তার ের্া। আহমদ মুো বলল। 

আপ্ফন কযফদসে ইংফগত েসরসছন, কেটা কতা বযফিগত েম্পসেথর 
বযাপ্ার। বযফিগত প্যথাসয়ই তা করসখ কদয়া উফচত। এটা েমাসের ভাবনার ফবষয় 
হওয়া উফচত নয়। কতমফন েমােও এর দ্বারা ক্ষফতগ্রস্ত হবার ের্া নয়। বলল 
কগৌরী। 

বযফির োে যখন অপ্রাধ ফহোসব েংঘফটত হয়, তখন তা বযফিগত 
েম্পসেথর বযাপ্ার র্াসে না। প্াফরবাফরে কক্ষসি নারী-প্ুরুসষর প্ফবি েম্পসেথর 
ফবষয়ফট অবাধ কমলাসমশার োরসণ অপ্রাধ ফহোসব, অপ্রাসধর মহামাফর ফহোসব 
েংঘফটত হসছ। প্ৃফর্বীর কদশগুসলা, ফবসশষ েসর অবাধ কমলাসমশার কদসশর 
প্ফরেংখযান ফনসয় কদখুন, কেখাসন নারীরা অপ্রাসধর ফশোর হওয়া, প্াফরবাফরে 
ফবশৃঙ্খলা ও ভেুরতা, নারীসেফন্দ্রে অপ্রাধ ফবেৃফত ও তজ্জফনত মানফেে ফবেৃফত 
ও অসুস্থাবস্থা কেমন বােসছ। আহমদ মুো বলল। 

কগৌরীর মুসখ এেটা ভাবনার ফচহ্ন িসুট উসেফছল। 
তার মসনর এে অতল তল কর্সে কে কযন তাসে বলল, কগৌরী, তুফম ফে 

ফনসেই শফিমাসনর অনাচাসরর ফশোর নও! কতামার ফে প্ফরবার আসছ, ঘর আসছ! 
চমসে ওসে কে। ফেন্তু প্র মুহূসতথই ফনসেসে োমসল ফনল কগৌরী। বলল গম্ভীর 
েসণ্ঠ, এেব অপ্রাসধর কপ্ছসন অসনে োযথোরণ আসছ। 
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হােল আহমদ মুো। বলল, স্যফর ফমে কগৌরী। কয োযথোরণই র্াে, এ 
ের্া ফেে কয, অবাধ কমলাসমশার োরসণ সুসযাগ েহেলভয হওয়ায় নারীর উপ্র 
প্ুরুসষর অনাচার বােসছ। সুতরাং তাসদর ফনরাপ্দ েরসত হসল অবাধ কমলাসমশা 
বন্ধ েসর সুসযাসগর েহেলভযতা দূর েরসত হসব। 

ফেন্তু বলুন, আমার োসর্ হ্যান্ডসশসের কক্ষসি ফে সুসযাসগর েহেলভযতা 
দূর েরার প্রে আেসত প্াসর? বলল কগৌরী। 

অপ্রাধ দমসন প্ুফলশী প্াহারার বযবস্থা এেটা আইন। অপ্রাধ কযখাসন 
েংঘফটত হসছ কেখাসনও প্ুফলশ প্াহারা র্াসে, আবার অপ্রাধ কযখাসন হসছ না 
কেখাসনও প্ুফলশ প্াহারা র্াসে। আফম এই নীফতগত োরসণই আপ্নার োসর্ 
হ্যান্ডসশে েফরফন।’ আহমদ মুো বলল। 

‘আপ্ফন কতা োংঘাফতে কমৌলবাদী! আপ্ফন ফে েসরন?’ 
‘ফনসের কখসয় বসনর কমাষ তাফেসয় কবোই।’ কগৌরীসে প্রখ েরার 

েসন্যই আহমদ মুো ইছা েসর এমন ইংফগতমূলে ের্া বলল। 
‘তার মাসন আপ্ফন মানুসষর কেবা েসর কবোন। তা ফে ধরসনর কেবা?’ 

বলল কগৌরী। কেও চাইল আহমদ মুো েম্পসেথ তাসদর েসন্দহসে ফনফিত েরসত। 
‘ধরুন, মানুষ অভাসব প্েসল কদখা, কেউ ফবপ্সদ প্েসল তার প্াসশ 

দাোঁোসনা-এই আর ফে।’ আহমদ মুো বলল। 
‘তাফহফতসত আপ্নার োে? কোন ফমশন এখাসন?’ বলল কগৌরী। তার 

কচাসখ-মুসখ হাফে র্ােসলও তার কচাখ তীক্ষ্ণ হসয় ওো আহমদ মুোর দৃফি এোল 
না। 

হােল আহমদ মুো। বলল, ‘তাফহফতসত মানুষ কোন োে ফনসয় আসে 
না। আসে েব োে কছসে-ছুোঁসে তাফহসতসে কদখসত।’ আহমদ মুো প্রেেফট 
এফেসয় কগল। আর এসগাসত চাইল না প্রেেফট ফনসয়। কগৌরীর টাসগথট তার বুঝা 
হসয় কগসছ। 

‘আপ্ফন ফে মততুুংগা দ্বীপ্প্ুসঞ্জর অযাটলগুসলাসত কগসছন? অযাটসলর 
রােয না কদখসল তাফহফত কদখা হয় না।’ বলল কগৌরী। 
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‘কগফছ অযাটল কদখসত। আপ্ফন ফেেই বসলসছন। অপ্রূপ্ সুন্দর 
অযাটসলর এ রােয!’ আহমদ মুো বলল। 

‘েনফবরল অযাটল দ্বীপ্মালা শাফন্তর রােযও বসট। ওখাসন আপ্ফন 
কদখসবন না কোন ফহংো-ফবসদ্বষ, শুনসবন না কোন আসতথর আতথনাদ। এ ফবষয়টা 
আপ্ফন েতটা লক্ষয েসরসছন?’ বলল কগৌরী। 

মুসখ হাফে িটুল আহমদ মুোর। ফেন্তু কভতসর তার অন্য চাঞ্চলয। কগৌরীর 
প্রসে লক্ষয কে প্ফরষ্কারভাসবই বুসঝসছ। কগৌরী চাসছ অযাটসল কয ৭৬ েন ফবজ্ঞানী 
ফবপ্দগ্রস্থ, কেটা আহমদ মুো োসন ফেনা, এ েম্পসেথ ফনফিত হসত। এর অর্থ 
ফবজ্ঞানীরা কয ‘এেওএে’ প্াফেসয়সছ কেটা ধরা প্সে কগসছ। এখন ওরা েন্ধান 
েরসছ এেওএে কে বা োরা কপ্সয়সছ। এ েন্ধাসনই কগৌরী তার োসছ এসেসছ। 
তার মাসন ওরা কেসন কিসলসছ, যখন SOS প্াোসনা হয়, তখন আহমদ মুোসদর 
কবাট তাহাফনয়া অযাটসল ফছল। তা ফে েসর োনল ওরা? তাহসল ফে প্াহারা কদবার 
মত কোন কগাপ্ন প্যথসবক্ষণ কটেনলফে ওসদর আসছ! 

এেব ফচন্তায় এেটু আনমনা হসয় প্সেফছল আহমদ মুো। উত্তর ফদসত 
এেটু কদরী হসলা। 

কগৌরীর দুই কচাসখর েমস্ত মসনাসযাগ তখন ফেন্তু আহমদ মুোর ফদসে 
ফনবদ্ধ। 

এেটু হােল আহমদ মুো। ‘ভাবফছলাম ফমে কগৌরী, আপ্নার আসবগপূ্ণথ 
প্রে েম্পসেথ। কতায়ামতু অযাটল রাসেযর েবটা আফম এখনও কদফখফন। তসব সুন্দর 
ও শাফন্ত ফেন্তু এে ফেফনে নয়। শাফন্ত র্ােসল অসুন্দরও সুন্দর হসয় উসে, শুধ ু
‘সুন্দর’ ফেন্তু শাফন্ত ফনফিত েসর না।’ আহমদ মুো বলল। 

কগৌরীর কচাসখ এে ধরসনর আসলা ফঝফলে ফদসয় উেল। কে ফনফিত ধসর 
ফনল, আহমদ মুো অযাটল রাসেয অশাফন্ত আসছ এ ের্াই বলসছ। আর এর দ্বারা 
SOS কমসেে প্াওয়াটাসেই ফনফিত েরল। মসনর এ ের্াগুসলাসে লুফেসয় করসখ 
কগৌরী কহা কহা েসর কহসে উেল। বলল, ‘আপ্নার েবাবটা োংঘাফতে ফম. আবু 
আবদুিাহ! আপ্ফন দাশথফনসের মত উত্তর ফদসয়সছন। ধন্যবাদ আপ্নাসে।’ 



প্যাসেফিসের ভয়ংের দ্বীসপ্  56 

 

বলসত বলসত কগৌরী উসে দাোঁফেসয়সছ। কশসষ বলল, ‘আফম চফল ফম. 
আব্দুিাহ। খুফশ হলাম আপ্নার োসর্ ের্া বসল। ধন্যবাদ েবাইসে।’ 

অন্য কটফবসলর ফদসে চসল কগল কগৌরী। 
কগৌরী চসল কযসতই মাসরভা বলল, ‘কমসয়ফট ফে েসর তাসতা বলল না। 

আমার মসন হসছ োমফরে বাফহনীর কমসয়। শরীরটা তার ঐ ধরসনর পতফর। 
ের্াবাতথা ওসদর মতই চটপ্সট। ফেন্তু আফম বুঝসত প্ারফছ না, কেনাবাফহনীর কলাে 
হসল কতা এমন অযাফচতভাসব ের্া বলসত আোর ের্া নয়!’ 

‘তুফম ফেেই বসলছ মাসরভা। উফন কেনাবাফহনীর কলাে নন। আফম যাসদর 
েন্ধান েরফছ, ফতফন তাসদর এেেন।’ আহমদ মুো বলল। 

মাসরভা ও মাফহন দু’েসনই চমসে উসে তাোল আহমদ মুোর ফদসে। 
বলল, ‘ফেন্তু ওরা আপ্নাসে োনল ফে েসর স্যার?’ 

‘েম্ভবত কেই ‘এেওএে’ কমসেে ধরা প্সেসছ। আমাসদর কবাসট কয 
কমসেে মফনটর হসয়সছ কেটা। মসন হসছ, কবাসটর ক্লু ধসরই তারা এ প্যথন্ত 
কপ্ৌোঁসছসছ।’ আহমদ মুো বলল। 

‘েবথনাশ। ফেন্তু মতলব ফে ওসদর স্যার?’ বলল মাফহন। 
‘আফম কেটাই ভাবফছ। তারা ফে চায়, ফে েরসত চায়, এটা আমার োসছ 

এখনও স্পি নয়। তসব ওরা বে কোন টাসগথট ছাো ফেছু েসর না।’ আহমদ মুো 
বলল। 

ভসয়র ছায়া নামল মাসরভা ও মাফহসনর কচাসখ-মুসখ। বলল, ‘তাহসল 
আপ্নার মাসন আমাসদর েেসলর োবধান হওয়া প্রসয়ােন।’ 

আহমদ মুো হােল। বলল, ‘এখনও েব ফেছু স্পি নয়। তসব োবধানতা 
েব েময়ই ভাল।’ বসল উসে দাোঁোল আহমদ মুো। 

উসে দাোঁোল মাসরভা ও মাফহনও। 
‘ফবল কতা এল না স্যার?’ বলল মাফহন। 
‘এনট্রাে ফি’র োসর্ কভতসরর েবফেছুই ইনক্লুসডড মাসরভা।’ আহমদ 

মুো বলল। 
কহাসটসলর লাউসঞ্জ কনসম এল আহমদ মুোরা। 
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‘স্যার, আমরা আফে।’ 
‘না, আফম কতামাসদর কপ্ৌোঁসছ কদব মাফহন।’ বলল আহমদ মুো। 
‘কতপ্াওসে টযাফি ফনসয় আেসত বসলফছ। কে এসে কগসছ।  
চল।’ বসলই আহমদ মুো হাোঁটসত শুরু েরল।  
মাসরভা ও মাফহনও তার োসর্ হাোঁটসত শুরু েরল। 
টযাফির োছাোফছ এসে এেবার কপ্ছসন তাফেসয় আহমদ মুো বলল, 

‘মাসরভা-মাফহন, কতামাসদর ফবসয়র তাফরখ েসব ফেে হসলা?’ 
মাসরভা-মাফহন দু’েসনরই মুখ লজ্জায় আরি হসয় উেল। বলল মাফহন, 

‘আেসছ শুক্রবার, স্যার।‘ 
‘ধন্যবাদ। ফবসয় ছাো কতামাসদর এভাসব চলা আর উফচত নয়।’  
মাসরভা ও মাফহন মুখ নত েরল। 
েবাই এসগাসলা আবার গাফের ফদসে। 
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৩ 
রাত োসে দশটা। 
আহমদ মুো মাসরভা ও মাফহনসদর কপ্ৌোঁসছ ফদসয় কহাসটসল ফিরফছল। 
কতপ্াও-এর টযাফি হাইওসয় কর্সে উত্তর ফদসে কহাসটসলর প্সর্ কনবার 

প্র রাস্তা এসেবাসর শুনশান। দু’এেটা গাফে আেসত-কযসত কদখা যাফছল। ফেন্তু 
উপ্কূসলর কলেপ্াসের কহাসটল ডায়মন্ড ড্রপ্ ফনেটবতথী হওয়ার প্র রাস্তা 
এসেবাসরই ফনরব হসয় কগল। 

োলু প্সর্ অসপ্ক্ষােৃত ধীর গফতসত নামফছল আহমদ মুোর গাফে। 
োমসনই কছাট এেটা বাোঁে। বাোঁসের রাস্তাটুক েমান, োলু নয়। তারপ্র আবার শুরু 
হসয়সছ োলু রাস্তা। আহমদ মুোর গাফে বাোঁে কনবার েময় গাফের গফত প্রায় 
‘ফেসরা’কত কনসম এসেফছল। 

আহমদ মুো গাফের োনালা ফদসয় রাস্তার প্াসশ েম্প্রফত পতফর এই রাস্তার 
স্পােথ স্তসম্ভর ফদসে তাোসত যাফছল, এমন েময় চমসে উেল হোৎ কচাসখর 
োমসন ফদসয় মাসবথল টাইসপ্র োদা এেটা বস্তু গাফের কভতসর ছুসট কযসত কদসখ। 

মুহূসতথই েফক্রয় হসয় উেল আহমদ মুোর মার্া। কবামা ফেংবা এই ধরসনর 
কোন বস্তু হসব। গাফে কর্সে কবরুবার েময় ফছল না। শ্বাে বন্ধ েসর কে গাফের 
ফেসট ফনসের কদহটাসে কছসে ফদল। 

প্ল প্ল েসর েময় বসয় কযসত লাগল। 
না, কোন ফবসফারণ ঘটল না। তার মাসন ওটা কবামা নয়, কোন ধরসনর 

গযাে কবামা। শ্বাে বন্ধ রাখার ফদসে মসনাসযাগ ফদল আহমদ মুো। 
কখালা ফছল আহমদ মুোর কচাখ। কদখল, এেই োসর্ গাফের দু’প্াসশর 

দরো খুসল কগল। তার োসর্ োসর্ই হ্যান্ড কমফশনগাসনর দুই নল দুই দরো ফদসয় 
কভতসর েুেল এবং গযাে-মাি প্রা দুই মুখ। 
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‘বযাটা এফশয়ান কসপ্াোত! জ্ঞান হাফরসয়সছ কে।’ বলল দু’েসনর 
এেেন। 

তার ের্া কশষ হওয়ার েসে েসেই এেেন কভতসর েুসে আহমদ 
মুোসে দু’প্া ধসর কটসন কবর েরল গাফে কর্সে। 

আহমদ মুো কগাটা বযাপ্ারটা বুসঝ কিসলসছ। তাসে ফেডন্যাপ্ েরা 
হসছ। প্ািা আক্রমসণর সুসযাগ এখন কনই। ফেদ্ধান্ত ফনল আহমদ মুো, এখন কে 
েংজ্ঞাহীসনর ভান েরসব। আর এেটা ফবষয় ভাবল, এসদর হাসত প্েসল এসদর 
োনারও এেটা সুসযাগ হসব। এখন প্যথন্ত কচিা েসরও ওসদর কহড কোয়াটথার 
‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’-এর েন্ধান কে প্ায়ফন। এর িসল তার েন্ধান প্াওয়ারও 
এেটা প্র্ হসত প্াসর। 

আহমদ মুোসে গাফে কর্সে কবর েরসতই এেটা নারী েন্ে বলল, ‘ওসে 
হাত-প্া কবোঁসধ গাফেসত কতাল’। 

েন্েফট কগৌরীর। ের্া শুসনই বুঝসত প্ারল আহমদ মুো। খুফশ হসলা 
আহমদ মুো, তার েসন্দহ েফেে হসয়সছ। ফনিয় ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর 
গুরুত্বপূ্ণথ প্সদ রসয়সছ কগৌরী। 

এেেন বলল, ‘মযাডাম, এ এফশয়ান কতা েংজ্ঞাহীন, তারপ্রও বাোঁধসত 
হসব?’ 

‘েখন জ্ঞান ফিসর প্াসব, কতামরা বলসত প্ার না। সুতরাং কোন ঝুোঁফে 
কনয়া যাসব না। তাসে কবোঁসধ কিল।’ 

‘কশান, ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর কোন আইন কতামরা ভাঙসব না।’ বলল 
কগৌরী। 

আোল কর্সে এেটা মাইসক্রা কবফরসয় এসেসছ। মাইসক্রাসত ওোসনা 
হসলা েংজ্ঞাহীন আহমদ মুোসে। তার প্াসশই উেল কগৌরী। কপ্ছসন আর চারেন। 
ড্রাইভাসরর প্াসশ এেেন। 

গাফের দরো বন্ধ হসতই ড্রাইফভং ফেসটর কলােফট বলল, ‘উপ্কূসল যাফছ 
মযাডাম।’ 
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‘না, উইসরা। এে ‘মত’ুকত কনয়া হসছ না। এসে দফক্ষণ প্াসপ্ফতর 
ঘাোঁফটসত ফনসয় চল। এসে প্রর্ম বাফেসয় কদখসত হসব এ ফে োসন, েতটা োসন? 
তারপ্র কয ফেদ্ধান্ত হয় েরা হসব।’ বলল কগৌরী। 

আহমদ মুোর োসন েব ের্াই কগল। তাসে ‘মত’ুকত কনয়া হসছ না। 
তসব বুঝা কগল ‘মত’ু োগসরর মাসঝর কোন দ্বীপ্ হসব। প্ফলসনশীয় ভাষায় ‘মতু’ 
মাসন দ্বীপ্। এই ‘মত’ুটা আবার কোর্ায়? ‘মত’ুফে কেই ‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’ 
না ‘মত’ু বলসত োধারণভাসব দ্বীপ্ বুঝাসনা হসয়সছ? 

চলসত শুরু েসরসছ গাফে। প্রর্সম প্ফিম ফদসে অগ্রের হসয় মূল শহসর 
কপ্ৌোঁসছ দফক্ষসণর কোন প্সর্ কযসত হসব দফক্ষণ প্াসপ্ফতসত। 

ছুসট চলসছ কগৌরীর গাফে। 
আহমদ মুো তখনও ‘মত’ু ফনসয় তার ফহোব-ফনোশ েসষই চসলসছ। 
প্াসশই কগৌরীর কমাবাইল ফেগন্যাল ফদসয় উেল। 
আহমদ মুো উৎেণথ হসলা। 
কগৌরী তার েযাসেসটর প্সেট কর্সে কমাবাইল ফনসয় অন েসর কচাখ 

বুলাসলা স্ক্রীসন। স্ক্রীসন কমসেেফট প্সেই দুই কচাখ ছানা-বো হসয় কগল কগৌরীর। 
দ্রুত কে গযালাফর ওসপ্ন েরল। েদয কপ্রফরত ছফবটা কে কদখল তীক্ষ্ণ দৃফিসত। ফেে 
এটাই আবু আহমদ আব্দুিাহর ছফব, কোন ভূল কনই তাসত। তাহসল এটাই কেই 
আহমদ মুো! কগাটা কদসহ এেটা উষ্ণ কস্রাত কখসল কগল কগৌরীর। কেই দুধথষথ 
আহমদ মুো যার মূলয ফবফলয়ন ফবফলয়ন ডলার! কে এখাসন এই তাফহফতসত! কোন 
ফমশসন! দুফিন্তার এেটা োসলা কমঘ উোঁফে ফদল কগৌরীর মসন। আহমদ মুোর 
ইফতহাে কে োসন। কে এখসনা অসেয়। তার ফবরুসদ্ধ েয়ী হসত প্াসরফন এখনও 
কেউ। এেটা ফবমূঢ়তা কনসম এল কগৌরীর মসন, অসনেটা কেোঁসচা খুোঁেসত োপ্ 
কবরুসনার মত। ফেন্তু প্রক্ষসণই বুে ভসর এে প্রবল যিণা কেসগ উেল। যিণা 
শীঘ্রই প্রফতফহংোর আগুসন প্ফরণত হসলা। দাউ দাউ েসর জ্বসল উেল কে আগুন। 
আহমদ মুো ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর মুসখামুফখ হয়ফন েখনও। ফেন্তু ব্ল্যাে োন 
ফেফন্ডসেসটর বহু বন্ধু ও ফমি েংগেসনর েবথনাশ েসরসছ কে। কে এখন তাসদর 
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হাসতর মুসোয়। কে ফচৎোর েসর উেল, ‘েেসল োবধান, আমরা মশা কভসব ফেন্তু 
হাফতসে খাোঁচায় ভসরফছ।’ 

োমসনর ফেট কর্সে কগৌরীর অপ্াসরশন েহোরী ফেনসরাে চমসে উসে 
কপ্ছসন তাোল এবং বলল, ‘মযাডাম, ফেছু খবর কপ্সলন? হাফতফট তাহসল কে?’  

‘হ্যাোঁ ফেনসরাে, যাসে আমরা খুব েহসে বন্দী েসরফছ, কে আেসে 
েবসচসয় ওয়ানসটড ও েবসচসয় বে শয়তান আহমদ মুো!’ 

‘ও গড!’ বসল আতথনাদ েসর উেল ফেনসরাে।  
তার োসর্ োসর্ কিান কবসে উেল কগৌরীর। 
কগৌরী কমাবাইসলর স্ক্রীসন এেবার তাফেসয়ই তটস্থভাসব কমাবাইলফট 

মুসখর োসছ ফনসয় এসে বলল, ‘ইসয়ে মাই লডথ!’ 
‘এেএমএে ও িসটা কদসখছ?’ 
কমাবাইল কিাসনর ওপ্ার কর্সে বলল আসলফি গযাফরন। 
‘ইসয়ে মাই লডথ!’ কগৌরী বলল। 
‘কতামার ও কতামার ফটমসে ধন্যবাদ, অোধারণ এে ফশোরসে কতামরা 

োসল আটফেসয়ছ। আমাসদর অসনে উপ্োসর আেসব।‘ বলল আসলফি গযাফরন। 
‘ফেভাসব মাই লডথ? কে কতা ফবপ্জ্জনে!’ কগৌরী বলল। 
‘েবসচসয় ফবপ্জ্জনে বসলই কতা েবসচসয় কবফশ মূলয আমরা প্াফছ।’ 

বলল আসলফি গযাফরন। 
‘কবফশ মূলয মাসন মাই লডথ?’ বলল কগৌরী। 
‘হ্যাোঁ, ওর লাশ ফবফক্র েসরফছ আমরা ১ ফবফলয়ন ডলাসর।’ বলল আসলফি 

গযাফরন। 
‘ফেন্তু মাই লডথ, এই অফবশ্বাস্য মূলয ফদসয় োরা কনসব ওসে? আর লাশ 

বলসছন কেন?’ কগৌরী বলল। 
‘লাশ এেসন্য বলফছ কে, এসে েখসনা আটসে রাখা যায় না বা আটসে 

রাখা যায়ফন েখসনা। তাই েীবন্ত ফবফক্র েরার ঝুোঁফে ফনসত চাই না। কক্রতারাও 
ফনফিত হসত চায় কয, কে মসরসছ। আর তখনই আমাসদরসে ঐ মূলযটা কদসব?’ 



প্যাসেফিসের ভয়ংের দ্বীসপ্  62 

 

‘ওটা ওসে মারার মূলয। এমন মূলয বহুবার কঘাষনা েসরও তাসে তারা 
মারসত প্াসরফন।’ 

মুহূসতথর েসন্য র্ামল। কর্সমই আবার বলল, ‘আমরাও তাসে আটসে 
রাখার ঝুোঁফে ফনসত চাই না। আর এেফট ের্া, তার মত ফবপ্জ্জনে কলােসে 
আমাসদর রােধানী ‘মত’ুকত ফনসয় আেসত প্াফর না। আর কে কশষ হসয় কগসল 
আমাসদর ‘মত’ু কর্সে কপ্রফরত SOS –এর ফবপ্জ্জনে এেেন প্রতযক্ষ কশ্রাতাও 
কশষ হসয় যায়। আর দু’েন প্রতযক্ষ কশ্রাতা র্ােল। ওসদরসেও বাোঁফচসয় রাখা হসব 
না। এখন কতামরা তাসে হতযা েসর লাশ ফনসয় এে।’ 

‘তাসে তাহসল ঘাোঁফটসত কনবার কতা প্রসয়ােন কনই মাই লডথ।’ কগৌরী 
বলল। 

‘না। তাসে কশষ েসর ফদসয় কতামরা কলে টাওনায় ফিসর যাও। 
ওখানোর প্রাইসভট কেফটসত আমাসদর উভচর কিফর যাসছ। ভয় কনই, প্রাইসভট 
কেফটফট এখন েনমানবশুন্য।’ বলল আসলফি গযাফরন। 

‘মাই লডথ, কশষ োেটা কোন ধরসনর হসব কে বযাপ্াসর আপ্নার কোন 
ফনসদথশ আসছ?’ কগৌরী বলল। 

লাশটা অসনে দূসর যাসব। কোন রিপ্াত কযন না হয়, দৃশ্যমান কোনও 
আঘাতও কযন না র্াসে!’ বলল আসলফি গযাফরন। 

‘ইসয়ে মাই লডথ, বুসঝফছ। এটাই হসব।’ কগৌরী বলল। 
‘ধন্যবাদ।’ বসল ওপ্ার কর্সে েল অি েসর ফদল আসলফি গযাফরন। 
কমাবাইল েযাসেসটর প্সেসট করসখ কগৌরী ড্রাইভারসে লক্ষ েসর বলল, 

‘উইসরা, গাফেটা আবার ঘুফরসয় কেই কলে টাওনার ফদসে ফনসয় চল।’ 
গাফে কর্সম কগল। 
গাফে তখন এে প্াহাফে প্র্ ফদসয় চলফছল। রাস্তা ও চারফদেটা 

েনমানবশুন্য। 
‘ফেনসরাে, ফেছু বুসঝছ?’ কগৌরী বলল। 
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‘ইসয়ে মযাডাম, আপ্নার ের্া কতা োসন এসেসছ। মাই লসডথরও ফেছু 
ের্া োসন এসেসছ। বুসঝফছ, এই এফশয়ানসে এখন কমসর তার লাশ ফনসয় যাবার 
ফনসদথশ হসয়সছ।’ বলল ফেনসরাে। 

‘আরও এেটা সুখবর আসছ ফেনসরাে, লাশটা ফবফক্র হসয়সছ ১ ফবফলয়ন 
ডলাসর!’ কগৌরী বলল। 

‘ও মাই গড!লাসশর মূসলযর কক্ষসি এটাই কবাধ হয় ফবশ্বসরেডথ! তাসদর 
ধন্যবাদ।’ বলল ফেনসরাে। 

‘ধন্যবাদ! আর ধন্যবাদ এেসন্য কয, কেই োেটা কতামাসেই েরসত 
হসব। আফম কতামার ফেসট যাফছ। তুফম এখাসন এে। রি ঝরসব না, লাসশর গাসয় 
দাগও প্েসব না, এমন এেফট লাশ বানাবার োে কতামাসে েরসত হসব।’ কগৌরী 
বলল। 

বসল কগৌরী কনসম এল গাফে কর্সে। 
ওফদে কর্সে ফেনসরােও নামল। 
ফেনসরাে কপ্ছসনর ফেসট আোর েময় ডযাশসবাডথ কর্সে এেটা কশন 

েংগ্রহ েরল। 
কগৌরী কেফদসে তাফেসয় হােসত ফগসয় মসনর কোর্ায় কযন এেটা কখাোঁচা 

কখল। হোৎ তার কচাসখর োমসন কভসে উেল, কহাসটল লা ডায়মন্ড ড্রপ্-এর 
এযাসপ্ি করটুসরসন্ট আহমুদ মুোর োসর্ োক্ষাসতর দৃশ্যগুসলা, মসন প্েল 
হ্যান্ডসশে প্রেে ফনসয় বলা তার ের্াগুসলা। োংঘাফতে নীফতবাগীশ ও 
আদশথবাদী কলাে কে। দৃফিভংফগটাও খুব মানফবে। এ ধরসনর কলােরা ফক্রফমনাল 
হসত প্াসর না। আহমদ মুো েম্পসেথ অসনে ের্া শুসনসছ। তাসত কমৌলবাদী এে 
ফহংস্র কলাে মসন হসয়সছ তাসে। কূটবুফদ্ধর চাসল মানুষ মারাই হসছ তার োে। 
ফেন্তু তার োসর্ ের্া বলার প্র তার ধারণাটা এসেবাসরই উসি কগসছ। ভাল 
মানুষ এবং সুস্থ ও শাফন্তর েমাে কে চায়। ঈশ্বর কবাধ হয় এেসন্যই েব েময় 
তাসে োহাযয েসর র্াসে। 

এেব ভাবসত ভাবসত হোৎ তার ফনসের ের্া মসন হসলা, মুি েমাে ও 
বাধা-বন্ধনহীন েীবন তাসে ফে ফদসয়সছ। প্াফখর মত মানুষ কমসরফছ, ফেডন্যাসপ্র 
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প্র ফেডন্যাপ্ েসরফছ, ফেন্তু ফে কপ্সয়ফছ? প্ফরবার কনই, আত্মীয়-স্বেনসে ভুসল 
কগফছ। ফবধাতার কদয়া সুন্দর কদহসেও আফম রক্ষা েরসত প্াফরফন, প্শুসদর তা 
যসর্ছ কভাসগর ফশোর। এ ফবষসয় তার কবাধই ফছল না, েীবসনর নগদ উপ্সভাগ 
ফনসয় কে বযস্ত ফছল। ফেন্তু আহমদ মুো তার কচাখ খুসল ফদসয়সছ। এখন েীবনটা 
তার োসছ উন্মুি এেটা প্ৃষ্ঠার মত হসয় কগসছ। ফেন্তু অসনে োফহনী, অসনে 
ফবেসয়র নায়ে, অপ্রাসেয় বসল অফভফহত আহমদ মুো আে প্রাফেত, তার 
েীবন োে হসত আর েসয়ে মুহূতথ বাফে! ের্াগুসলাসে অফবশ্বাস্য মসন হসছ। 
ফেন্তু অফবশ্বাে েরার সুসযাগ কনই। আহমদ মুোর েংজ্ঞাহীন কদহ ফেসটর উপ্র 
প্সে আসছ। ফেনসরাসের হাসত কদখফছ বগথােৃফতর কছাট কশন। ঐ কশনফট আহমদ 
মুোর নাসে-মুসখ কচসপ্ বোর েসয়ে মুহূসতথর মসধয ফে ঘটসব তা প্ফরষ্কার। রি 
ঝরসব না, কোর্াও দাগও প্েসব না, ফেন্তু প্রাণ র্ােসব না কদসহ। ভাবসত মসন 
কেই কখাোঁচাটা লাগল আবার। কোন মৃতযু তার মনসে এমন চঞ্চল আর েসরফন 
েখনও। 

ফেনসরাে গাফেসত উসে আহমদ মুোর মার্ার োসছ বেল।  
কগৌরীও োমসনর ফেসট উসে বেল। 
আহমদ মুো কগৌরীর কটফলসিাসন েসর্াপ্ের্ন কর্সে শুরু েসর েব 

ের্াই শুসনসছ। তার লাশ এে ফবফলয়ন ডলাসর ফবফক্র হসছ, এটাও কে শুনল। মসন 
মসন কহসেসছ আহমদ মুো। মার্ার োছ কর্সে কগৌরী কনসম কগসল আহমদ মুো 
হাসতর বাোঁধনটা প্রীক্ষা েরল। বাোঁধনটা েরল। েম্ভবত েংজ্ঞাহীন মানুষসে এর 
কচসয় েো বাোঁধসনর প্রসয়ােন তারা অনুভব েসরফন। দাোঁত ফদসয় আহমদ মুো 
হাসতর বাোঁধন ফেলা েসর ফদল যাসত প্সর েহসেই খুসল কিলা যায়। তারপ্র অফত 
েন্তপ্থসণ প্া এফগসয় এসন এে হাত ফদসয় প্াসয়র বাোঁধনও খুসল কিলল, তসব 
বাোঁধসনর বাইসরর কখালেটা র্ােল। 

গাফেসত উসে ফেনসরাে প্রর্সমই নের বুলাল আহমদ মুোর ফদসে। 
ফেসটর উপ্র গা এফলসয় মরার মত প্সে আসছ। হাতও প্াসয়র বাোঁধনও তার কচাসখ 
প্েল। 
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‘মযাডাম, আহমদ মুোর হাত-প্াসয়র বাোঁধন ফে র্ােসব?’ কগৌরীসে লক্ষ 
েসর বলল ফেনসরাে। 

‘তুফম মসর েরসল তার হাত-প্াসয়র বাোঁধন খুসল ফদত প্ার। বফলর 
প্শুসেও কতা মুি করসখই বফল কদয়া হয়।’ 

‘আফমও কেটাই ভাবফছ মযাডাম।’ 
বসল ফেনসরাে আহমদ মুোর হাসতর বাোঁধসনর ফদসে দু’হাত বাফেসয় 

ফদল। 
আহমদ মুো বুঝল আমার হাসতর বাোঁধন কয কখালা তা কে এখফন কটর 

কপ্সয় যাসব। তখন েসে েসেই ফেনসরাে আক্রমসণ আেসব। 
আহমদ মুো ফেদ্ধান্ত ফনসয় ফনল, তাসে আসগ আক্রমসণ কযসত হসব। 
ভাবনার োসর্ োসর্ আহমদ মুোর ডান হাত ফবদুযৎ কবসগ উসে ফগসয় 

মার্ার কপ্ছসন ঘাসের োসর্ লাসগায়া েযাসেসটর কগাপ্ন প্সেট কর্সে ফরভলবার 
ফনসয় ফেনসরাসের বুসের এেপ্াসশ গুফল েরল। 

ফেনসরাসের কচাসখ ধরা প্সেফছল আহমদ মুোর ডান হাত ছুসট যাওয়ার 
দৃশ্য। ফেন্তু তা বুসঝ ওোর প্র ফেসটর উপ্র কর্সে ফরভলবার তুসল ফনসয় প্রস্তুত 
হবার আসগই কে গুফল কখল। 

আহমদ মুো গুফল েসরই বাম হাত ফদসয় ফেসটর উপ্র প্সে র্াো 
ফেনসরাসের ফরভলবার তুসল ফনসয় এেই োসর্ ডান হাত ফদসয় কগৌরীর লসক্ষয এবং 
বাম হাত ফদসয় কপ্ছসনর কলােসদর ফদসে গুফল ছুোঁেসত লাগল। 

কগৌরীর ফরভলবার ধরা হাত গুফলফবদ্ধ হসলা। ফছটসে প্েসলা তার হাত 
কর্সে ফরভলবার। 

অন্য ফদসে কপ্ছসনর ফেসটর কলােরা প্রর্সম বুঝসতই প্াসরফন ফে ঘসটসছ। 
ফরভলবার ফনসয় আহমদ মুোসে দাোঁোসত কদসখ তসবই বুঝসত প্ারল আহমদ মুো 
নয়, তাসদর ফেনসরােই গুফল কখসয়সছ। ফেন্তু ততক্ষসণ তারা আহমদ মুোর 
ফরভলবাসরর টাসগথট হসয় কগসছ। তারা কেউ অস্ত্র কতালারও সুসযাগ কপ্ল না। 
গুফলফবদ্ধ হসয় কযখাসন বসেফছল কেখাসনই েসল প্েল। 
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কগৌরীর ডান হাত গুফলফবদ্ধ হবার প্র বাম হাত ফদসয় কে তার ফরভলবার 
তুলসত যাফছল। 

‘ফরভলবার তুলসবন না ফমে কগৌরী। কে কচিা েরসল আফম গুফল চালাসত 
বাধয হসবা। কদখসছন কতা, আমার কোন গুফল লক্ষযভ্রি হয় না।’ বলল আহমদ 
মুো। 

কগৌরী ফরভলবার তুসল কনয়ার কচিা কছসে ফদসয় কোো হসয় দাোঁফেসয় 
বলল, ‘অন্যসদর মত আমাসে গুফল না েসর োবধান েরসছন কেন?’ 

‘দুই োরসন, এে, আপ্ফন আহত, দুই, আপ্ফন মফহলা। তাছাো আপ্ফন 
এফশয়ানসদর ভালবাসেন।’ বলল আহমদ মুো। 

ের্া কশষ েসরই আহমদ মুো এেটু এফগসয় কগৌরীর ফরভলবার তুসল 
ফনসয় ড্রাইফভং ফেসট ফগসয় বেল। বলল, ‘ড্রাইফভং ফেসটর কলােফট ফনিয় বাইসর 
ফগসয় প্ফেশন ফনসয়সছ?’ 

বসল আহমদ মুো ফরভলবার ধরা বাম হাত োনালায় কেে ফদসয় বাইসর 
উোঁফে ফদসয় েসে েসে মার্া েফরসয় ফনল। 

তখনই এে ঝাোঁে গুফলর ফেছু োনালার বাইসর ফদসয় শূসন্য উসে কগল 
আর ফেছু োনালায় আঘাত েরল। আহমদ মুো েসে েসে মার্া েফরসয় ফনসত না 
প্ারসল তার মার্া ঝাোঁঝরা হসয় কযত। 

আহমদ মুো কলােফটসে কদসখসছ। দরোর এেটু কপ্ছসনই কে বসে 
আসছ। তার হাসত ধরা কটনগাসনর বযাসরল ভয়ংের। কটনগান উদযত েসর কে 
বসে আসছ। 

গুফল তার কর্সম কগল হোৎ।  
কে ফে প্ফেশন কচঞ্জ েরল? আহমদ মুো ফনসেসেই ফনসে প্রে েরল। 
ড্রাইফভং ফেসটর কলােফট দরো কখালা করসখই কনসম ফগসয়ফছল। 
আহমদ মুো কলােফটসে কযখাসন কদসখফছল কেফদসে বাম হাসতর 

ফরভলবার উদযত েসর প্া ফদসয় দরো বাইসরর ফদসে প্ুশ েরল। 
কদখসত কপ্ল কলােফট উসে দাোঁোসছ। 
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আহমদ মুোর কচাখ ও ফরভলবার এে েসেই োে েরল। কলােফট কচাসখ 
প্োর েসে েসেই ফরভলবাসরর ফট্রগার তার আঙুসল কচসপ্ বসেফছল। ফরভলবাসরর 
এেফট বুসলট উপ্র কর্সে ০৫ ফডফগ্র কোসণ ফগসয় ফেে তার েপ্াসল আঘাত 
েসরসছ। তার কদহটা ফছটসে প্েল কপ্ছসন। 

আহমদ মুো ডান হাত ফদসয় কটসন দরো বন্ধ েসর কোো হসয় ড্রাইফভং 
ফেসট বেল। তাোল কগৌরীর ফদসে। কে তার বাম হাত ফদসয় ডান হাসতর গুফলফবদ্ধ 
েবফে কচসপ্ ধসর বসে আসছ মার্া ফনচু েসর। গুোঁফেসয় যাওয়া েবফে কর্সে রি 
তখনও কবরুসছই। 

আহমদ মুো হাসতর ফরভলবার োমসনর ডযাশ কবাসডথর উপ্র করসখ 
ওপ্াসশর ডযাশ কবাসডথর ফনসচর ড্রয়ার কর্সে িাটথ এইড বি কবর েরল। বি 
কর্সে কক্রপ্ বযাসন্ডে কবর েসর ফনল আহমদ মুো। তারপ্র কগৌরীর ডান হাত 
কটসন ফনসয় েবফের কপ্ছসন কক্রপ্ বযাসন্ডে কবোঁসধ আহত স্থানটা কেসে ফদল। বলল 
আহমদ মুো, ‘এসত অন্তত রি ক্ষরণটা বন্ধ হসব ফমে কগৌরী।’ 

বসল মুহূতথ েসয়ে কর্সমই আবার ের্া শুরু েরল, ‘ফমে কগৌরী, ফপ্লে, 
আপ্ফন ফে কখাোঁে কনসবন, ওরা কেউ কবোঁসচ আসছ ফেনা।’ 

কগৌরী অপ্লে কচাসখ আহমদ মুোর ফদসে তাফেসয়ফছল। তার কচাসখ-
মুসখ ফবস্ময়! বলল, ‘কেন, ফে দরোর আপ্নার ওটা কেসন?’ 

‘ওসদর মসধয কেউ আহত র্ােসল ফেছ ু শুশ্রুষা তার প্রসয়ােন হসত 
প্াসর।’ আহমদ মুো বলল। 

‘মানুষ মারার েময় তাসদর ের্া ভাবা হসলা না, এখন আহসতর ের্া 
ভাবা হসছ কেন? এটা ফে কগাো কেসট আগায় প্াফন োলার মত ফবষয় নয়?’ বলল 
কগৌরী। 

ওরা যুদ্ধ চলা োসল মসরসছ। এ মৃতযু স্বাভাফবে। যুদ্ধ কশসষ আহতরা 
োরও শত্রু নয়, আমাসদর ধসমথর ফশক্ষা এটা। যতটা োধয ওসদর েহসযাফগতা েরা 
উফচত। এই উফচত োেটাই আফম েরফছ।’ আহমদ মুো বলল। কগৌরী মার্া এেট ু
ফনচু েরল। 

মুসখ ফেছু বলল না আহমদ মুোর ের্া েবাসব। 
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মুহূতথ খাসনে প্র মুখ তুসল তাোল গাফের কপ্ছসন হত-ফনহত তার 
োর্ীসদর ফদসে। এেটু কোসর বলল, ‘নাশো, কতামাসদর খবর ফে? কতামরা কে 
কেমন আছ বল?’ 

নাশোই মুখ তুলল। বলল, ‘ফতনেন মারা কগসছ মযাডাম। আমার বাম 
বাহু ও ডান হাত গুফলফবদ্ধ হসয়সছ।’ 

কগৌরী িাটথ এইড বি হাসত উসে দাোঁোসত যাফছল। আহমদ মুো বলল, 
‘আপ্ফন বসুন ফমে কগৌরী। এে হাসত বযাসন্ডে বাোঁধা যায় না।’ 

বসল আহমদ মুো গাফে লে েসর চাফবটা প্সেসট প্ুসর কগৌরীর োছ 
কর্সে িাটথ এইড বি ফনসয় কপ্ছসনর ফেসট যাবার েসন্য উেল। 

‘গাফে লে েরসলন কেন?’ ফেজ্ঞাো কগৌরীর। 
‘যাসত গাফেটা আপ্ফন দখল েরসত না প্াসরন কেেসন্য।’ আহমদ মুো 

বলল। 
আহমদ মুোর ফদসে েসয়ে মহূুতথ দৃফি করসখ বলল, ‘আফম কতা প্াফলসয় 

কযসতও প্াফর?’ 
‘আফম আপ্নাসদর বন্দী েফরফন। আফম ফনসেসে মুি েরার বযবস্থা 

েসরফছ মাি।’ বলল আহমদ মুো। 
‘কেন, আমাসদর োছ কর্সে আপ্নার ফেছু োনার কনই। কেন আমরা 

আপ্নাসে ফেডন্যাপ্ েসরফছলাম, কেটা আপ্ফন োনসত চান না?’ বলল কগৌরী। 
‘োনার আগ্রহ র্ােসলও ফেজ্ঞাো েরার ইছা আমার কনই। োরণ 

আপ্নারাও হয়সতা োসনন না। োনসলও আপ্নাসদর তা বলার ের্া নয়। কযমন 
আপ্নারা কোন এে ‘মত’ুকত আমাসে ফনসয় কযসত কচসয়ফছসলন। আফম ফবফস্মত 
হসয়ফছ, ‘মত’ু নাসম কতা তাফহফত ফেংবা এর আসশপ্াসশ কোন োয়গা কনই! আফম 
যফদ এটা ফেজ্ঞাো েফর, আপ্ফন ফনিয় বলসবন না?’ আহমদ মুো বলল। 

আহমদ মুোর ের্া শুসন হােল কগৌরী। 
তাোল আহমদ মুোর ফদসে প্ূণথ দৃফিসত। বলল, ‘আহমদ মুো, আপ্ফন 

েফতযই অনন্য! আপ্ফন ফেছুই ফেজ্ঞাো েরসত চান না, ফেন্তু এমন এেটা ফবষয় 
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ফেজ্ঞাো েসরসছন, যা আপ্ফন োনসল আমাসদর আপ্নাসে োনাবার আর ফেছু 
বাফে র্াসে না।’ 

‘এর মাসন ‘মত’ু ফে, কোর্ায়? এটা ফেন্তু আমার প্রে ফছল না। আপ্নারা 
আমাসে কোর্ায় ফনসয় যাসবন, এ প্রেসে আপ্নারাই ‘মত’ুর নাম বসলসছন। এটা 
আমার ফেজ্ঞাোর ফবষয় নয়। কেৌতূহল কর্সেই আফম ‘মতু’ েম্পসেথ ফেজ্ঞাো 
েসরফছ। আমার আরও কেৌতূহল হসলা, কেন আপ্নারা আমাসে অপ্হরসণর কচিা 
েসরফছসলন?’ আহমদ মুো বলল। 

ের্া বলার োসর্ োসর্ গাফের কপ্ছসন ফগসয় আহমদ মুো দুই বাহুসত 
গুফলফবদ্ধ নাশোর বযাসন্ডে বাোঁধসত শুরু েসর ফদসয়সছ। 

‘আপ্নাসে কেন আমরা ফেডন্যাপ্ েরসত চাই, েফতযই ফে তা আপ্ফন 
োসনন না?’ ফেজ্ঞাো কগৌরীর। 

ফবপ্সদ প্েল আহমদ মুো। এভাসব ফেজ্ঞাফেত হসয় ফমর্যা বলসত কে 
প্াসর না। অবসশসষ দায়টা কগৌরীর ঘাসে চাপ্াসনার েসন্য বলল, ‘ফমে কগৌরী, প্রে 
আফম আসগ েসরফছ। আপ্নারা কেন আমাসে ফেডন্যাপ্ েরসত এসলন?’ 

‘ফেডন্যাপ্ েরসত প্ারসল বলতাম। এখন তা আর বলা যাসব না।’ বলল 
কগৌরী। 

‘ফেন্তু আপ্নারা অপ্রাধ েসরসছন। তাই আপ্নারা বলসত বাধয।’ 
‘বাধয েরসল হয়সতা োনসতও প্ারসতন।’ বলল কগৌরী। 
‘আফম কেটা প্াফর।’ আহমদ মুো বলল। 
‘ফেন্তু প্রাফেত বাদী আহতসদর প্রফত কতা আপ্ফন ফনপ্ীেন চালান না।’ 

কগৌরী বলল। 
‘ফেন্তু যুদ্ধসক্ষি আবার েৃফি েরা যায়।’ আহমদ মুো বলল। 
কগৌরী ফেছু বলসত যাফছল। এ েময় তার কমাবাইল কবসে উেল।  
কগৌরী কমাবাইলটা কবর েরসত যাফছল। 
‘না ফমে কগৌরী, আপ্নাসে কটফলসিান বযবহাসরর অনুমফত আফম কদব 

না।’ বসল আহমদ মুো গাফের কপ্ছন কর্সে োমসনর ফেসট চসল এল। নাশোর 
বযাসন্ডে বাোঁধা হসয় ফগসয়ফছল আহমদ মুোর। 
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আহমদ মুো ড্রাইফভং ফেসট বসে কগৌরীসে বলল, ‘ফপ্লে, কমাবাইলটা 
ফদন।’ 

কমাবাইলটা তখনও কবসেই চসলসছ। 
কগৌরী ফনরসব কমাবাইলটা তুসল ধরল আহমদ মুোর ফদসে। 
আহমদ মুো কমাবাইসলর েল অন েসর বলল, ‘বলুন, আফম আহমদ 

মুো, যাসে ফেডন্যাপ্ েরসত প্াফেসয়ফছসলন।’ 
‘আপ্ফন তাসদর হতযা েসর গাফে দখল েসর বসে আসেন?’ বলল ওপ্ার 

কর্সে। 
‘না, কগৌরী ও নাশো আহত। অন্যরা ফনহত।’ আহমদ মুো বলল। 
‘আপ্ফনই আহমদ মুো, এটা আসগ োনসল ফেডন্যাসপ্র েসন্য মাি 

এেটা গাফে প্াোতাম না। যা ঘসটসছ এটা ঘটার ের্া ফছল না। এর প্রফতসশাধ 
আফম কনব।’ বলল ওপ্ার কর্সে। 

‘কেটা আফমও োফন। ফেন্তু আপ্নারা আমার ফবরুসদ্ধ লাগসলন কেন?’ 
আহমদ মুো বলল।  

‘আমরা বাইসরর োসরা কোন প্রসের েবাব ফদই না। আপ্নার প্রসের 
উত্তরও আফম কদব না।’ বলল ওপ্ার কর্সে। 

‘না বলসলও আফম োফন।’ আহমদ মুো বলল। 
‘ফে োসনন?’ ওপ্ার কর্সে চমসে ওো েন্েস্বর। 
আফমও কোন প্রসের েবাব কদব না। আহমদ মুো বলল। 
‘কবোঁসচ র্ােসল কতা েবাব কদসবনই! তসব কদবার েময় আপ্ফন প্াসবন 

না।’ বলল কটফলসিাসনর ওপ্ার কর্সে। 
আহমদ মুো কপ্ছসন ও োমসন তাোল। কদখল, দু’ফদে কর্সে দু’ফট েসর 

চারফট কহডলাইট ছুসট আেসছ। কহড লাইসটর অবস্থান ও ধরন কদসখ বুঝল, ও 
দু’ফট ফেপ্ গাফে। 

‘হ্যাোঁ, আপ্নার প্াোসনা দু’ফট গাফে দুই ফদে কর্সে আেসছ।’ আহমদ 
মুো বলল।  
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কটফলসিাসনর ওপ্ার কর্সে েন্েফট কহা কহা েসর কহসে উেল। বলল, 
‘আহমদ মুো, কতামার দখল েরা গাফেসত ট্রােফমটার ফিট েরা আসছ। 
কগালাগুফল ও গাফের েব ের্াই আমরা শুসনফছ। গাফের অবস্থান ফরসল েরার 
বযবস্থাও ঐ গাফেসত আসছ।’ 

‘ধন্যবাদ, এ তর্যগুসলা আমার োনা ফছল না। ভফবষ্যসত োসে লাগসত 
প্াসর।’ আহমদ মুো বলল। 

‘আপ্নার ভফবষ্যত এখনও আসছ বসল আপ্ফন মসন েরসছন?’ বলল 
ওপ্ার কর্সে। 

হােল আহমদ মুো। বলল, ‘আিাহর ভূফমোয় বেসত চাইসবন না। 
মানুসষর শফি খুবই েীফমত।’ 

ওপ্ার কর্সে কহা কহা হাফের শব্দ কভসে এল। বলল, ‘েবাব আফম কদব 
না, েবাব তুফম কপ্সত যাছ আহমদ মুো। তুফম চারফদে কর্সে কঘরাও। দু’প্াসশর 
প্াহাসে আমাসদর কহফলেোর েমাসন্ডা প্াফেসয় ফদসয়ফছ।’ 

‘ধন্যবাদ। কতামার শফি আর আমার আিাহ ভরো।’ 
বসলই আহমদ মুো চাফব ঘুফরসয় গাফে টাটথ ফদল। মুখ ঘুফরসয় কগৌরীর 

ফদসে তাফেসয় বলল, ‘ফপ্লে ফমে কগৌরী, আপ্ফন গাফে কর্সে কনসম যান, আর 
নাশোসেও নাফমসয় ফনন। তাোতাফে ফপ্লে।’ 

ফবস্ময় কগৌরীর কচাসখ-মুসখ। বলল, ‘কেন?’ 
োমসন ও কপ্ছন কর্সে আপ্নাসদর দুই বা তসতাফধে গাফে আেসছ 

আমাসে টাসগথট েসর। আপ্নারা এখন আমার োটফডসত। ফেন্তু এেটু প্সরই 
আফম আর আপ্নাসদর ফনরাপ্ত্তা ফনফিত েরার প্যথাসয় র্ােসবা না। তাই ফনরাপ্দ 
হওয়ার েসন্য আপ্নাসদর মুফি ফদফছ। ফপ্লে ফমে কগৌরী! েময় কনই, তাোতাফে 
েরুন।’ আহমদ মুো বলল। 

স্তফম্ভত কগৌরী! কে কোন শত্রুসে কদখসছ, না ফহংো-ফবসদ্বসষর মত মানফবে 
প্রবণতামুি কোন এনসেলসে কদখসছ! বলল কে, ‘ধন্যবাদ আহমদ মুো। ফেন্তু 
গাফে কছসে ফদসয় আপ্ফনও কতা েসর কযসত প্াসরন।’ 
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োমসন ও কপ্ছসনর মত দু’প্াসশর প্াহােও আমার েসন্য ফনরাপ্দ নয়। 
অন্ধোসর গুফল খাওয়ার চাইসত োমনা োমফন লোই েরা ভাল ফমে কগৌরী।’ 
আহমদ মুো আর ফেছু বলল না। 

গাফে কর্সে নামল কগৌরী। নাফমসয় ফনল গুরুতর আহত নাশোসেও। 
গাফের দরো কগৌরীই এসে বন্ধ েসর ফদল। কেই োসর্ গাফের দরোও 

লে েসর ফদল কগৌরী। কেই িাোঁসে বযাগ কর্সে কছাট এেটা বাি কবর েসর ফনসের 
কদসহর আোসল ফনসয় গাফের োনালা ফদসয় টুপ্ েসর কেফট ফেসটর উপ্র রাখল 
কগৌরী। ফবষয়টা কখয়াল েরল না কেউ। তার োসন এল েশসব্দ দরো বন্ধ ও লে 
হওয়ার আওয়াে। কগৌরীর এই অযাফচত োহাসযযর েসন্য মসন মসন তাসে 
ধন্যবাদ ফদল আহমদ মুো। আহমদ মুো ফনসের প্াসশর দরো কখালা করসখসছ 
ইমারসেেী এফিট ফহোসব, ফেন্তু ওপ্াসশর দরো লেড র্াকে এটাই কচসয়ফছল 
আহমদ মুো। 

গাফে টাটথ ফনসয়সছ আহমদ মুোর। 
আহমদ মুো ওপ্াসশর োনালার ফদসে তাোসত ফগসয় কছাট বািটা তার 

কচাসখ প্েল। চমসে উসে আহমদ মুো বাম হাত ফদসয় বািফট আসস্ত েসর কটসন 
ফনল। বাম হাত ফদসয় বািফট কচাসখর োমসন তুলসতই চক্ষু ফস্থর হসয় কগল আহমদ 
মুোর। বাসির উপ্র কলখা ‘মযাগসনফটে কমফশন েযাফমং ফডভাইে(MMJD)’। 

স্তফম্ভত আহমদ মুো বাম হাসতই খুসল কিলল বািফট। কভতসর 
মযাগসনফটে েযাফমং কমফশন। এই কমফশন েম্পসেথ কে প্সেসছ, শুসনসছ, ফেন্তু 
কদসখফন। এই কমফশন মাসেথসটও আসেফন। ফবজ্ঞানী ও প্রস্তুতোরেসদর হাসতই 
কমফশনটা রসয়সছ। এই কমফশন এখাসন এল ফে েসর? কে ফনফিত কগৌরীই তার বযাগ 
কর্সে এটা করসখ কগসছ। তার মাসন ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর হাসত এই েযাফমং 
কমফশন রসয়সছ। 

কগৌরীর প্রফত েৃতজ্ঞতায় ভসর কগল আহমদ মুোর মন। তার োসর্ অবাে 
ফবস্ময়ও! কগৌরী তার দসলর োসর্ এত বে ফবশ্বােঘাতেতা েরল কেমন েসর! 
ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর কলােরা মৃতযুর মুসখও দসলর বযাপ্াসর মুখ কখাসল না। 
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আর কগৌরী আহমদ মুোর হাসত তুসল ফদল তার কলােসদর প্রােয়, এমনফে 
ধ্বংসের অস্ত্র। 

আহমদ মুো মযাগসনফটে েযাফমং কমফশন (এমএমসেফড) েম্পসেথ 
ফবস্তাফরত প্সেসছ। অস্ত্রফট কছাট ফেন্তু যুসদ্ধর েগসত এে ফবস্ময়। এই অসস্ত্রর 
মযাগসনফটে িায়ার কয কোন কমটাসল পতফর যিসে মুহূসতথ ফনফিয় েসর ফদসত 
প্াসর। টযাংে কর্সে ফপ্স্তল ও ফটলফমল কর্সে কখলনা গাফে েবাই এই ক্ষুদ্র অসস্ত্রর 
োসছ অেহায়। অস্ত্রফট মাফিডাইসমনশনাল ও ফেংগল ডাইসমনশনাল হসত প্াসর। 
এর োহাসযয োংঘাফতে োযথেফর িায়ার কিাোেসেও ফনয়িণ েরা যায়। 
টাসগথসটর আয়তন কযমন হসব, এর িায়ার কিাোেসেও কেরেম েরা যায়। তাসত 
আসশপ্াসশর অনুরূপ্ কোন ফেছুু্র ক্ষফত হয় না। 

হােল আহমদ মুো। কগৌরী এে কমাক্ষম অস্ত্র আহমদ মুোর হাসত তুসল 
ফদসয়সছ। এর কমাক্ষম মযাগসনফটে িায়ার শুধু ওসদর গাফেগুসলাসে নয়, ওসদর 
েব অস্ত্রসে অসেসো েসর কদসব। 

তাই হসলা। োমসনর গাফে ১০ গে দূসর র্ােসতই আহমদ মুো 
মযাগসনফটে িায়ার েসরফছল, ফনয়ফিত িায়ার। তারপ্র গাফেফট মাি দুই গে 
এসগাসত কপ্সরফছল। আট গসের মার্ায় গাফেটা কর্সম ফগসয়ফছল। কপ্ছন কর্সে 
আো গাফেও এই ভাগয বরণ েসরফছল। তারা গাফে খুলসতও প্াসরফন। গাফের লে 
েযাম হসয় ফগসয়ফছল। ফনিয় তাসদর কমাবাইলও োসে লাগাসত প্াসরফন। োরণ 
কেগুসলাও েযাম হবার ের্া। 

আহমদ মুো ফনসের গাফে র্াফমসয় োমসন ও কপ্ছসন মযাগসনফটে িায়ার 
েসরফছল। 

এবার আহমদ মুো গাফে টাটথ েরল। গাফে ঘুফরসয় কপ্ছন ফদসে চলসত 
শুরু েরল। মাইল দুসয়ে প্ফিসম এসগাসলই তার কহাসটসল কিরার রাস্তা কে কপ্সয় 
যাসব। 

কপ্ছসনর ফনিল হসয় প্সে র্াো গাফেফটসে প্াশ োফটসয় আহমদ মুোর 
গাফে কবফরসয় এল। 
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ফনফিন্ত হসলা কে। ছুটসত লাগল তার গাফে। ফেন্তু এেশ’ গেও এসগাসত 
প্ারল না। দু’প্াশ কর্সে শুরু হসলা গুফল বৃফি। 

আহমদ মুোর প্াসশর োনালা কভসঙ খানখান হসয় কগল। তার োমসন 
ফদসয়ই েসয়েটা গুফল কবফরসয় কগল। আহমদ মুোর কদহটা ফরলযাি মুসড ফেসটর 
উপ্র এফলসয় প্সে না র্ােসল তার কদহটা ঝাোঁঝরা হসয় কযত। 

মুহূসতথই আহমদ মুোর োসছ ফবষয়টা প্ফরষ্কার হসয় কগল। প্াহাসের 
দু’প্াসশ যাসদর নামাসনা হসয়ফছল তার প্ালাসনা প্সর্ প্রফতবন্ধেতা েৃফির েসন্য, 
তারাই তাসদর ফবপ্দগ্রস্থ গাফের ফদসে ছুসট এসেসছ। এসদর মসধয কগৌরী ফনিয় 
রসয়সছ। তাসদর গাফেগুসলার ফে ফবপ্দ ঘটসত যাসছ তা এেমাি কেই-ই োনত। 
কেই-ই দ্রুত তার কলােসদর েংগফেত েরার েসন্য এফদসে এসেসছ। আহমদ মুো 
বুঝল, ফেছুটা এসগাসলই কে এসদর গুফলর করসঞ্জর বাইসর কযসত প্ারসব। 
ইফতমসধযই দু’প্াসশর োনালা ফদসয় গুফল আো প্রায় বন্ধ হসয়সছ। এবার গুফল 
আেসছ অসপ্ক্ষােৃত উপ্র কর্সে। আঘাত েরসছ োনালার কলসবসলর উপ্সর ও 
ছাসদও। 

গুফল বৃফির মসধয ফটয়াফরং কর্সে আহমদ মুোর হাত ফশফর্ল হয়ফন। 
ফেসটর োসর্ কেোঁসট কর্সে হাত দু’কটাসে যর্ােম্ভব ফেে করসখ কে ফটয়াফরং হুইল 
ফনয়িণ েরফছল। 

গুফল বৃফি এখন আঘাত েরসছ আহমদ মুোর গাফের কপ্ছন ফদসে। 
আহমদ মুো কবফরসয় এল ওসদর গাফের করঞ্জ কর্সে। ওসদর প্সক্ষ 

আহমদ মুোর গাফে িসলা েরা েম্ভব নয়। 
আহমদ মুো আবার স্বফস্তর ফনিঃশ্বাে কিলল। ফেন্তু স্বফস্ত তার স্থায়ী হসলা 

না।  
তার প্সেসট র্াো কগৌরীর কমাবাইল কবসে উেল। 
কমাবাইল ধরল আহমদ মুো। 
ওপ্াসরর ের্া শুসনই আহমদ মুো বুঝল, ব্ল্যাে োন এই ফেছুক্ষণ আসগ 

ের্া বসলসছ। 
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কলােফট আহমদ মুোর েন্ে কপ্সয়ই বসল উেল, ‘ফম. আহমদ মুো 
ধন্যবাদ, আমাসদর অসস্ত্র আমাসদরই ঘাসয়ল েরসলন, েফতযই আপ্নার নাসমর 
মতই আপ্ফন! ফেন্তু কগৌরীর বযাসগ যফদ েযাফমং কমফশন (MMJD) না কপ্সতন, 
তাহসল ফেন্তু আপ্নার এই ফবেয় লাসভর সুসযাগ ফছল না। কগৌরী এেটা ভুল 
েসরসছ। কমফশনফটর কেিফট ফপ্ন খুসল ফনসলই আপ্নার বুেরুফগ েব হাওয়া হসয় 
কযত!’ 

কলােফট এেটু র্ামসতই আহমদ মুো বসল উেল, ‘েযাফমং কমফশন 
বযবহার েসরফছ এটা আপ্নাসে কে বলল?’ 

‘অবান্তর প্রে। বসলফছ কতা, আপ্নার গাফেসত সুপ্ার কেনসেফটভ োইট 
ট্রােফমটার আসছ। কেটাই আমাসে বসল ফদসয়সছ। আরও বসল ফদসয়সছ, আপ্ফন 
গাফে ঘুফরসয় েযাম হসয় যাওয়া কপ্ছসনর গাফের প্াশ োফটসয় প্ফিম ফদসে 
এফগসয়সছন। দু’ফদসের প্াহাে কর্সে আমাসদর কলােরা আপ্নাসে আটোবার 
কচিা েসর। গুফল বৃফির মসধযও গাফে চাফলসয় আপ্ফন কবর হসয় এসেসছন। এখন 
আপ্ফন ফনরাপ্দ, তাই না?’ 

‘তা মসন েরারই ের্া।’ বলল আহমদ মুো। 
আবার ওপ্ার কর্সে কহা কহা হাফের শব্দ। বলল ওপ্াসরর েন্ে, ‘আহমদ 

মুো, ফবপ্দ কতামার মার্ার উপ্র কপ্ৌোঁছসত দু’এে ফমফনসটর কবফশ কদফর হসব না। 
‘আরু’র প্াসশর প্াহাসেই আসছ আমাসদর লাইং-ফলিসটর এেফট ঘাোঁফট। কেখাসন 
এে আেসনর লায়ার কর্সে দশ আেসনর ফমফন কহফলেোর রসয়সছ। ওগুসলা 
ফদসনর আসলাসত কবর হয় না। এখন রাত।’ 

বসলই আবার কহা কহা েসর কহসে উেল কলােফট। হাফের মসধযই ওপ্াসরর 
লাইন অি হসয় কগল। 

আহমদ মুো মুহূসতথর েসন্য কচাখ বন্ধ েরল। ফচন্তা েরল, আসরেটা 
ফবপ্দ আেসছ। ফনফিত হওয়া কগল, প্াফনর তলসদশ ফদসয় চলার েসন্য ওসদর 
কযমন ক্ষুদ্র ফটউব োবসমফরন আসছ, ফমফন োবসমফরন আসছ, কতমফন আোসশ চলার 
েসন্য ওরা েম্ভবত লাইং ফটউব, লাইং মফডউল, ফমফন কহফলেোর পতফর েসরসছ। 
এেসবর িাংশন, চফরি, শফি ইতযাফদ েম্পসেথ ফেছুই োনা কনই তার। তার োসছ 
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অস্ত্র আসছ বলসত ওসদর োছ কর্সে প্াওয়া কটনগান, কগৌরীর কিসল যাওয়া 
ফরভলবার ও কেই েযাফমং কমফশন। 

কচাখ খুলল আহমদ মুো। তাোল মার্ার উপ্র গাফের ছাসদর ফদসে। 
কদখল যা কভসবফছল তাই। ছাসদর এ অংশটা িাইফডং। 

আহমদ মুো সুইচ ফটসপ্ িাইফডং কডারটা খুসল কিলল। দুই িটু চওো ও 
ফতন িটু লিা আয়তোর এেটা কস্পে কবর হসয় কগল। তাোল উপ্সরর ফদসে। 
আবার কেই ভাবনা, লাইং ফটউব বা লাইং মফডউল অর্বা ফমফন কহফলেোর যাই 
আসুে, তারা ফে েরসত চাইসব! কবামা কমসর গাফে েসমত তাসে ধ্বংে েরসব? 
ফেন্তু তা েরসল তার আস্ত লাশ প্াসব ফে েসর? লাশ না কপ্সল কতা এে ফবফলয়ন 
ডলার প্াসব না। আোশ কর্সে গুফল বৃফি েসর তাসে মারসব! ফেন্তু কেেসন্য লাইং 
বস্তুফটসে অসনেখাফন ফনসচ কনসম আেসত হসব। কে ঝুোঁফে তারা কনসব! োরণ 
আহমদ মুোর োসছও কটনগাসনর মত অস্ত্র আসছ, তা তারা ধসরই কনসব। অবশ্য 
বে করসঞ্জর কোন লাইটগান তাসদর হাসত র্ােসতই প্াসর, এটা ভাবল আহমদ 
মুো। ফেন্তু তারা ফে গুফল েরসব? তারা অক্ষত মানুষ বা লাশ চায়। 

আবার উপ্র ফদসে চাইল আহমদ মুো। 
কোন ফদসে কর্সে কোন ধরসনর শব্দ কনই। হোৎ তার মসন এল, ওরা 

শব্দহীন লাইং কভফহসেলে কতা পতফর েরসত প্াসর! 
েতেথ হসলা আহমদ মুো। তার েন্ধানী কচাখ ঘুরসত লাগল মার্ার উপ্র 

আোসশ। তার কচাখ ঘুসর আরু’র প্ুব আোসশ আেসতই অমাবস্যার চাোঁসদর মত 
কগালাোর চলন্ত অন্ধোরসে এফগসয় আেসত কদখল। 

চট েসর আহমদ মুোর মসন প্েল, ব্ল্যাে োসনর কেই কনতা এেটু আসগ 
তাসে কমাবাইসল োনাসলা আরু’র প্াসশর তাসদর লাইং ঘাোঁফট কর্সে তাসদর লাইং 
কভফহসেল আক্রমসণ আেসব। এই চলন্ত অন্ধোরই ফে কেই অযাটাফেং লাইং 
কভফহসেল! 

চলন্ত কগালাোর কেই অন্ধোর যানফট দ্রুত এফগসয় আেসত লাগল তার 
গাফের ফদসে। এফগসয় আেসছ প্োঁয়তাফিশ ফডফগ্র কোসণ। আহমদ মুো তার গাফের 
স্পীড েসবথাে েীমায় তুলল, ফেন্তু ফবস্মসয়র োসর্ কদখল, কেই কগালাোর 
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অন্ধোরফট েসে েসেই তার কেৌফণে অবস্থান এডোট েসর ফনল! আহমদ মুোর 
বুঝসত বাফে রইল না, তার গাফের ট্রােফমটারফটই ঐ লাইং অন্ধোর বস্তু অর্থাৎ 
ব্ল্যাে োন-এর লাইং কভফহসেলসে গাইড েরসছ। 

তার মাসন তার গাফের োউন্ড ট্রােফমটার শুধু শব্দই ট্রােফমট েসর না, 
ফনফদথি এে ওসয়ভ কলংসর্ তার অবস্থানসেও ফরসল েসর। সুতরাং তার গাফে 
কযখাসনই যাে, লাইং কভফহসেলফট তাসে কলাসেট েরসবই। 

লাইং কভফহসেলফট আহমদ মুোর গাফের কচসয় েসয়েগুন কবফশ কবসগ 
এফগসয় আেসছ। ইফতমসধযই লাইং কভফহসেলফট ৭০ফডফগ্র কোসণ উসে এসেসছ। 
মার্ার উপ্র আেসত কদফর কনই। 

আহমদ মুো গাফে কছসে কদবার ফেদ্ধান্ত ফনল। 
লাইং কভফহসেলসে ফপ্ছু ছাোবার কদখা যাসছ এটাই এেমাি প্র্। 
হাডথ কেে েসষ আহমদ মুো তার গাফে র্ামাল। 
েযাফমং কমফশন, কগৌরীর ফরভলবার ও এেফট কটনগান ফনসয় আহমদ মুো 

গাফে কর্সে কনসম প্েল। 
গাফে কর্সে কনসমই আহমদ মুো োমসনর ফদসে কদৌে ফদল। আর 

শ’গসের মত এসগাসলই দু’ফদসের প্াহাে অফতক্রম েসর অসনেটা েমতল 
এলাোয় ফগসয় কপ্ৌোঁছসব। তাসত আসশপ্াসশর তার মুভ েরার সুসযাগ হসব। 

দু’প্াসশর প্াহাসের কদয়াল প্ার হসতই আহমদ মুোর প্সেসট র্াো 
কগৌরীর কমাবাইল কবসে উেল। কমাবাইল ধরল আহমদ মুো। 

আহমদ মুোর ‘হ্যাসলা’ বসল োো ফদসতই ওপ্ার কর্সে কেই ‘কহা কহা’ 
হাফের শব্দ কভসে এল। হাফে র্ামসল েন্েফট বলল, ‘আহমদ মুো, তুফম গাফে কছসে 
ফদসয় রক্ষা প্াসব না । আমাসদর েবথগুণাফিত কভফহসেল েুফনয়র এসিফেউটর-১ 
প্াফেসয়ফছ। তার কচাখ আপ্নাসে কখাোঁসে ফনসবই। আপ্নার লাশ আমরা চাই-ই।  

এেমাি স্রিা আিাহ ছাো েবথগুণাফিত ও েবথশফিমান আর কেউ কনই। 
েবসচসয় ফনখুোঁত বসল আমরা যাসে ভাফব তার মসধযই বে খুোঁত রসয় যায়। ফনভুথল 
হবার েবথশফিমান হবার অহংোর এেমাি আিাহরই োসে। তার েৃফির এই 
দাফব েরা মুখথতা। আহমদ মুো বলল।  
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ওপ্ার কর্সে আবার কেই হাফে। বলল, আমাসদর েবসচসয় কছাট অস্ত্র 
‘েুফনয়র এিফেউটর-১’ আমরা প্াফেসয়ফছ। তার শফিটা এেবার কদখ।এই ের্া 
কশষ হবার প্সর আবার তার কেই হাফে। কেসট কগল ওপ্ার কর্সে েরা কমাবাইসলর 
লাইন।  

ের্া কশষ েসর আহমদ মুো ওপ্সর তাফেসয় কদখল েফর্ত কেই েুফনয়র 
এিফেউটর-১ আরও অসনে ফনসচ কনসম এসেসছ। এসে কপ্ৌসছসছ প্রায় মার্ার 
ওপ্র। কটে কভফহসেল েুফনয়র এিফেউটর-১ এখনও গুলীর করসঞ্জর অসনে 
ওপ্সর। তসব নামসছ এিফেউটর-১।  

কনসম এল অসনে ফনসচ। কোন প্সর্ আক্রমণ আেসব তার অসপ্ক্ষা 
েরফছল আহমদ মুো। হোৎ ওপ্র কর্সে এে প্শলা গুফল বৃফি ছুসট এল ফনসচ। 
শব্দ কর্সে বুঝল গুলী কটনগান কর্সেই এসেসছ   

এেটা বে প্ার্সরর গা কঘোঁসষ আহমদ মুো বসে প্সেফছল। তার চারপ্াসশ 
গুলীর এেটা ফরং পতরী হসলা। আহমদ মুো বুঝল তাসে লক্ষয েসর গুলী েরা হয় 
ফন।  

ওপ্র কর্সে গুলী বষথণ বন্ধ হসতই আহমদ মুো তার কটনগান তুসল গুলী 
েরল েুফনয়র এিফেউটর-১ লক্ষয েসর। গুলীগুসলা, ফিসর এল ফনসচ। কগাটা 
কস্পে কভফহসেলটা বুসলট প্রুি বুঝল আহমদ মুো। এেটা ভাবনা এসে ফঘসর ধরল 
আহমদ মুোসে। কটনগান অসেসো হসয় প্োর প্র আত্মরক্ষা ও আক্রমসণর 
আর ফে অপ্শন বাফে র্ােল তার োসছ ?  

আহমদ মুোর ভাবনা কশষ হসত প্ারসলা না হোৎ ফবস্মসয়র োসর্ লক্ষয 
েরল ওপ্র কর্সে আো ও ফিসর আো বুসলটগুসলা আবার ওপ্সর উসে যাসছ। 
হাসতর কটনগাসনও টান প্সেসছ।  

চমসে উেল আহমদ মুো। মযাগসনফটে প্ুফলং। ের্াটা আহমদ মুোর 
মার্ায় আোর োসর্ োসর্ই েযাসেসটর প্সেট েুসে র্াো মযাগসনফটে েযাফমং 
কমফশন কটসন কবর েসর দ্রুত প্াওয়ার অন েসর টপ্ কিাোসের চারফদে েীমাবদ্ধ 
েসর িাংশন অপ্শন টাটথ েরল। েংসগ েংসগ েযাফমং কমফশসনর অদৃশ্য িায়ার 
কিাোে ছুটল এিফেউটর-১ লসক্ষয।  
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আহমদ মুোর মার্ার ওপ্সরর আোসশ েুফনয়র এিফেটর-১ কযমন ফস্থর 
দাোঁফেসয়ফছল, কতমফন ফস্থর দাোঁফেসয় র্ােল। েযাফমং কমফশসনর মযাগসনফটে িায়ার 
কোন োে েরল না বুঝল আহমদ মুো। এর প্র এেটা ফেফনে লক্ষয েরল, ফনসচ 
গ্রাউন্ড কর্সে বুসলসটর মত কমটাফলে দ্রবয উপ্সর উসে যাফছল, তা বন্ধ হসয় কগল। 
হাসত ধরা কটনগান ও েযাফমং কমফশনও আর উপ্র কর্সে টান অনুভব েরল না। 
তার মাসন েুফনয়র এিফেউটর-১ এর মযাগসনফটে প্ুলসে তার মযাগসনফটে 
েযাফমং কমফশসনর মযাগসনফটে কিাোে ফনউট্রাল েসর ফদসয়সছ। ফেন্তু েুফনয়র 
এিফেউটর-১ এর কোন ক্ষফত েরসত প্ারল না তার েযাফমং কমফশন। ফনিয় 
মযাগসনফটে েযাফমং প্রফতসরাসধর কোন বযবস্থা এসত আসছ। তসব আহমদ মুো 
আসরেটা ফেফনে কভসব খুব খুফশ হসলা, েুফনয়র এিফেউটর-১ কর্সে গুলী েসর 
তার কোন ক্ষফত েরসত ওরা প্ারসব না। তার মযাগসনফটে েযাফমং কমফশসনর 
মযাগসনফটে িায়ার বুসলটসেও ফনউট্রাল েসর ফদসত প্াসর। এটা এিফেউটরও 
ফনিয় এতক্ষসণ বুসঝ কিসলসছ।  

তাহসল এিফেউটর এখন আগাসব কোন প্সর্ ?  
হোৎ আহমদ মুোর মসন প্েল তার ফনসের ফেডন্যাপ্ হওয়ার ের্া। 

ব্ল্যাে োন-এর কগৌফররা তাসে ফেডন্যাপ্ েসরসছ কক্লাসরািরম ফেংবা ঐ োতীয় 
কচতনা কলাপ্োরী গযাে প্রসয়াগ েসর। আর োউসে আস্ত ফেডন্যাপ্ েরার এটাই 
েবসচসয় েহে প্র্। তাছাো তারা লাশ চাইসল েীবনফবনাশী কোন গযােও 
বযবহার েরসত প্াসর।  

যতদুর প্ারা যায় এর আওতা কর্সে দূসর েরসত হসব। ফেন্তু েমস্যা হসলা 
গাফে কর্সে নামার প্রও েুফনয়র এিফেউটর-১ তাসে অনুেরন েরসছ ফেভাসব। 
ব্ল্যাে োসনর কলাসেরা বলসছ আফম কযখাসন যাই, এর হাত কর্সে বাোঁচসত প্ারসবা 
না। এিফেউটর-১ এর কচাখ আমাসে কখাোঁসে ফনসবই। ফেন্তু ফেভাসব? কগৌরীর 
গাফেসত োউন্ড ট্রােফমটার ফছল। ফেন্তু আমার োসর্ কতা োউন্ড ট্রােফমটার ফেংবা 
অন্য কোন ট্রােফমটার কনই।  

হোৎ আহমদ মুোর মসন হসলা ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর অস্ত্রশস্ত্র েব 
ফেছুর োসর্ ট্রােফমটার চীপ্ে লাগাসনা আসছ। কযসহতু আমার োসর্ কগৌরীসদর 
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মাসন ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর এেফট ফরভলবার, এেফট কটনগান এবং এেফট 
েযাফমং কমফশন আসছ। এর েবগুসলাসতই ফেংবা কোন এেফটসত ট্রােফমটার চীপ্ে 
লাগসনা রসয়সছ।  

আহমদ মুো ফরভলবার ও কটনগান ছুোঁসে কিসল ফদল। ফেন্তু হাসত ফনসয়ও 
েযাফমং ফমফশনফট কিসল ফদসত প্ারসলা না । কমফশনফট তার দরোর। ভাবল আহমদ 
মুো, েযাফমং কমফশন ফনসয় কে েসর যাসব। এিফেউটর-১ যফদ তাসে কেখাসনও 
িসলা েসর তাহসল বুঝা যাসব েযাফমং কমফশসনও ট্রােফমফটং চীপ্ে রসয়সছ।  

এেব ফচন্তার োসর্ োসর্ই আহমদ মুো উসে দাোঁোল। আোসশ চাোঁদ কনই। 
চারফদসে অন্ধোর। উেতা ও চারফদে উন্মুি হওয়ার োরসণ ফেছুটা স্তব্ধতা 
র্ােসলও ভূফম েফন্নফহত স্থাসন অন্ধোরটা এসেবাসর ঘুটঘুসট।  

আহমদ মুো রাস্তা এফেসয় রাস্তার প্াশ ফদসয় দ্রুত এসগাসলা প্ফিম 
ফদসে। মাইল খাফনে এসগাবার প্র এেটা ফটলার কগাোয় ফগসয় বেল। এখান 
কর্সে েসয়ে গে এসগাসলই হাইওসয় কর্সে এেটা রাস্তা কবফরসয় কগসছ কহাসটসলর 
ফদসে। আহমদ মুোর কচাখ আোসশর ফদসে। ব্ল্যাে োসনর েুফনয়র এফিফেউটর-
১ তাসে িসলা েরসছ ফে না, এটাই তার কদখার ফবষয়।  

দু’ফতন ফমফনটও প্ার হয় ফন। আহমদ মুো কদখল এফিফেউটর-১ মাসন 
কেই কগালাোর েমাট অন্ধোরফট দ্রুত এসে তার মার্ার ওপ্র ফস্থর হসলা। আর 
েংসগ েংসগই এফিফেউটর-১ এর তলসদসশ এেটা নীল আসলা জ্বসল উসেই 
আবার ফনসভ কগল।  

আহমদ মুোর ফস্থর দৃফি ফনবন্ধ ফছল এফিফেউটর-১ এর ফদসে। এেটা 
ফমফি নীল আসলা জ্বসল উসে ফনসভ কযসত আহমদ মুোও কদখল। এেটু ফবফস্মতই 
হসলা আহমদ মুো এফিফেউটর-১ এর মযাগসনফটে প্ুল করা হওয়ার েময়ও 
আসলা জ্বসলফছল, তসব কেটা ফছল েমলা, ফেন্তু এবার নীল আসলা কেন? হোৎ 
আহমদ মুোর মার্ায় এল, নীল রঙ হসছ ফবসষর প্রতীে। নীল আসলা ফে কেই 
েংসেত ফদল ? তার মাসন ফবষাি কোন অস্ত্র তাে েরা হসয়সছ ?  

কে ধরসনর ফবষাি গযাে যফদ কোন প্রোর গান কর্সে িায়ার েসর র্াসে 
তাহসল এখন তা কর্সে বাোঁচার কোন উপ্ায় কনই। োরণ উপ্সরর এফিফেউটর-১ 
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কর্সে িায়ার েরা গযােীয় ওসয়ভ মাফটসত কপ্ৌছসত প্াোঁচ দশ কেসেসন্ডর কবফশ 
েময় লাগসব না। এই েমসয়র মসধযর এফিফেউটর-১ এর আওতা কর্সে কবর 
হওয়া অেম্ভব।  

এই ফচন্তার েংসগ েংসগই আহমদ মুো প্সেট েযাফমং কমফশন কবর েসর 
এফিফেউট-১ কে টাসগথট েরল। কে োসননা মযাগসনসটড েযাফমং ওসয়ভ ফবষাি 
গযাে ওসয়সভর প্রফতসরাসধ ফেছু আেসব ফেনা। ফেন্তু কযসহতু েরার ফেছু কনই তাই 
আিাহ ভরো েরা যা হাসত আসছ কেটাই োসে লাগাসত হসব।  

ফবষাি গযাসের ফবরুসদ্ধ েবসচসয় োযথের হসলা বাইসরর ফবষাি গযাে 
কদসহর কভতসর েুেসত না কদয়া। ফবষাি গযাসের এযােশন কদে দু’ফমফনসটর কবফশ 
র্াসে না।  

আহমদ মুো প্সেসটর রুমাল আোঁট ভাে েসর নাে ও মুসখর উপ্র 
রাখল। তারপ্র কমাবাইসলর স্ক্রীন লাইট অন করসখ স্ক্রীসনর প্ফরবতথসনর প্রফত 
নের রাখল। ফবষাি গযাে বাতাসের কচসয় ভারী এবং ফেছুটা অস্বছ। যা স্বছ 
স্ক্রীন লাইসটর উপ্র ফেছুটা হসলও প্রভাব কিলসব। কেটায় কদখসব োসর্ োসর্ কে 
নাে, মুখ ও কচাখ প্ুসরাপ্ুফর বন্ধ রাখসব। কযসহতু প্াফলসয় বাোঁচার কোন উপ্ায় কনই, 
তাই আত্মরক্ষার এটুক বযবস্থা ছাো তার েরার ফেছু কনই।  

েমস্ত ইফন্দ্রসয়র েবটুক মসনাসযাগ কখালা করসখ আহমদ মুো অসপ্ক্ষা 
েরফছল। তার দুই কচাখ আোর মত কলসগফছল কমাবাইসলর স্ক্রীসন। ফেন্তু স্ক্রীন 
েংসেত কদবার আসগই আহমদ মুো তার শরীর কর্সেই েংসেত কপ্সয় কগল। 
হোৎই আহমদ মুোর মসন হসলা এেটা ভারী োন্ডা বাতাে কযন তার মার্ার উপ্র 
কচসপ্ বেল। 

েংসগ েংসগই আহমদ মুো মুখ ও শ্বাে বন্ধ েসর কচাখ বুেল। প্ল প্ল 
েসর েময় বসয় চলল। 

আহমদ মুো অনুভব েরসছ কেই োিা ভারী বাতাসের কছায়া কযন 
চারফদে কর্সে এসে আহমদ মুোসে কচসপ্ ধরল। বুঝল ফবষাি গযাসেরই োন্ডা 
কছাবল এটা। ফহমশীতল মৃতযু ফনসয় এসলা এই োন্ডা কছাবল। কোন ধরসনর ফবষ 
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এটা? কোন কেফমেযাল গযাে, না োইনাইসডর গযােীয় রূপ্ান্তর এটা। এ প্রসের 
উত্তর আহমদ মুোর োসছ কনই।  

েময় বসয় চলসছ প্ল প্ল েসর। এসের প্র এে ফবষাি গযাসের ওসয়ভ 
আেসছ। বসয় যাসছ তা কদসহর উপ্র ফদসয়ই।  

কদে ফমফনট প্ার হসয় কগসছ।  
আহমদ মুোর িেুিেু মুি বাতাসের েসন্য আকফল-ফবকফল শুরু 

েসরসছ। আকফল-ফবকফলটা ধীসর ধীসর বােসছ। এই ফবকফলটা এে েময় বুে কিসট 
যাওয়ার ফচৎোসর প্ফরনত হসলা। ফবষাি গযাসের মৃতযু কছাবল তখন আহমদ 
মুোর োসছ কগৌণ হসয়সছ। অফস্থর হসয় উসেসছ তার শরীর। বুে কিসট যাসছ তার। 
ইছার ওপ্র বুফদ্ধর ফনয়িন কযন ফশফর্ল হসয় প্সেসছ। ফনয়িন কভসঙ বন্ধ নাে বন্ধ 
মুখ কযন এখফন মুি বাতােসে কগ্রাগ্রাসে ফগলসব।  

আহমদ মুো মুখ ও নাসের রুমালসে নাে ও মুসখর উপ্র আরও 
ভালভাসব কেোঁসট ধসর ধীসর ধীসর রুমাসলর মধয কর্সে ফনিঃশ্বাে ছােল ও গ্রহণ 
েরল খুব ভসয় ভসয়। ফেন্তু কযটুক কপ্ল তার কোন প্রফতফক্রয়া কে অনুভব েরল 
না। আরও ফেছুক্ষণ প্র কে নাসে মুসখ কচসপ্ রাখা োপ্সের কভতর ফদসয় শ্বাে 
গ্রহণ েরল। না, কোন প্রফতফক্রয়া কনই। হাত ঘফের করফডয়াম ডায়াসল কচাখ বুফলসয় 
কদখল ইফতমসধয কদখল আোই ফমফনট প্ার হসয়সছ। আহমদ মুো কদসখসছ 
এফিফেউটর-১ কর্সে কেই ভয়ংের নীল ফতনবার জ্বসলসছ। তার মাসন 
েীবনফবনাশী ফবষাি গযাসের িায়ার ফতনবার হসয়সছ। কশষ িায়ার কর্সে দুই 
ফমফনট েময় প্ার হসয়সছ। সুতরাং ফবষাি গযসের োযথেরীতা এখন আর কনই। 
চারফদসের বাতাে এসে ফবষাি গযােসে হেম েসর কিসলসছ।  

আরও ফেছুক্ষণ প্র আহমদ মুো রুমাল েরাল তার নাে মুখ কর্সে। 
েফতয কেশ বাতাে কপ্ল আহমদ মুো। উন্মুি নাে ফদসয় বুে ভসর বাতাে ফনসয় 
আহমদ মুো এফিউফেউটর-১ মার্ার ওপ্র ফেে দাোঁফেসয় আসছ। ফে েরণী এখন 
ভাবসছ আহমদ মুো। কে কবোঁসচ আসছ োনসল এফিফেউটর-১ আবার আক্রমসন 
আেসব। আরও এেটু কভসব আহমদ মুো উৎোফহত হসয় মসন মসন বলল।  
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আহমদ মুো কবোঁসচ কনই এই মযাসেে এফিফেউটরসে কদবার েহে প্র্ 
হসলা, েযাফমং কমফশন এখাসন করসখ চসল যাওয়া। তার োসছ র্াো ব্ল্যাে োন 
ফেফন্ডসেসটর চীপ্েফট ফনিয় েযাফমং কমফশসনর োসর্ই আসছ। েযাফমং কমফশন 
এখাসন করসখ যফদ আহমদ মুো চসল যায়, তাহসল এফিফেউটর-১ ভাবসব আহমদ 
মুো এখাসনই আসছ এবং মসর কগসছ। োরণ ফবষাি গযাসের হাত কর্সে কোন 
ভাসব বাচসলও এখাসন আর আমার কোন ভাসব র্াোর ের্া নয়, এটাই তার 
ফনফিত ভাবার ের্া। সুতরাং েযাফমং কমফশন এখাসন করসখ কে ফনরাপ্সদ চসল 
কযসত প্াসর। 

ফেদ্ধান্ত ফনসয় কিলল আহমদ মুো। 
েযাফমং কমফশনফট প্ার্সরর কগাোয় এেটা গসতথর মত োয়গায় লুফেসয় 

রাখল যাসত কমফশনফট প্রর্ম দৃফিসতই খুোঁসে না প্ায়। 
আহমদ মুোর েি লাগল েযাফমং কমফশনফট এভাসব করসখ কযসত। ফেন্তু 

কশসষ ভাবল, েব ফবষয় আিাহই ভাল োসনন। আিাহ ছাো আর োরও বা অন্য 
ফেছুর উপ্র আফম ফনভথরশীল নই। 

আহমদ মুো প্ার্রফটর কপ্ছসন ফদসয় যর্ােম্ভব ফনসেসে মাফটর োসর্ 
কেোঁসট করসখ ক্রফলং েসর চলল রাস্তার োমসনর কমােফটর ফদসে, কযখান কর্সে এে 
রাস্তা চসল কগসছ তার কহাসটসল। চলসত চলসত আহমদ মুো ভাবল, এফিফেউটর-
১-এ যফদ নাইট ফভশন আই ফেংবা রাসত কদখার মত অন্য কোন বযবস্থা কর্সেও 
র্াসে, তবু মাফটসত তাসে ক্রফলং অবস্থায় ফডসটক্ট েরা েম্ভব নয়। 

ক্রফলং েসর আহমদ মুো রাস্তার কমাে প্যথন্ত কপ্ৌোঁছল। 
আহমদ মুো উসে দাোঁোল। চারফদসে ঘুটঘুসট অন্ধোর। 
তারার আসলাসত কযটুক স্বছতা, তা মাফট প্যথন্ত কপ্ৌোঁসছফন। 
আহমদ মুো এে ফটলার উপ্র বসে তাোল প্ুব আোসশ। এফিফেউটর-

১ অস্পি ছায়ার মত কদখা যাসছ। তখনও ফস্থরভাসব দাোঁফেসয় আসছ এেই 
োয়গায়। 

ভাবল আহমদ মুো, এফিফেউটর-১-এর দৃফিসত মৃত আহমদ মুোসে 
কনবার েসন্য ওটা কতা ফনসচ নামার ের্া। ফেন্তু এে ইফঞ্চও কতা ফনসচ নাসমফন! 



প্যাসেফিসের ভয়ংের দ্বীসপ্  84 

 

তাহসল োরও অসপ্ক্ষা েরসছ ফেংবা লাশ কনবার েসন্য তাসদর গাফেগুসলাসে ফে 
ফনসদথশ কদয়া হসয়সছ? কশসষরটাই স্বাভাফবে। ফেছু দূসরই কতা ওসদর গাফে ও 
কলােেন রসয়সছ। েযাম গাফেগুসলাসে ফনিয় এতক্ষসণ েচল েরা হসয়সছ। 

েতেথ হসলা আহমদ মুো। ওরা এসে যফদ আহমদ মুোর লাশ না প্ায়, 
তাহসল আহমদ মুোর েন্ধাসন ছুটসব আবার তারা। কেসক্ষসি আহমদ মুোসে 
তারা প্রর্সমই খুোঁেসব কহাসটসল তার েসক্ষ। 

আহমদ মুোও কহাসটসল কিরারই ফেদ্ধান্ত ফনল। ওসদর গফতফবফধ েম্পসেথ 
আহমদ মুোরও োনা দরোর। 

কহাসটসলর রাস্তা ধসর দ্রুত এসগাল আহমদ মুো। 
ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর দু’ফট গাফে ও অসনে কলাে তন্নতন্ন েসর খুোঁেল 

চারফদে ফেন্তু আহমদ মুোর লাশ কোর্াও কপ্ল না। 
েবাই ফিসর এসে মার্া ফনচু েসর বসে বলল, শয়তানটার লাশ কোর্াও 

কনই মযাডাম। 
কগৌরীর কচাসখ ফবস্ময় ও ফবহ্বল ভাব র্ােসলও আহমদ মুোর লাশ প্াওয়া 

কগল না এই খবসর কগৌরী দুিঃফখত ও ক্রুদ্ধ হবার কচসয় খুফশই হসলা কযন কবফশ! 
চমসে উেল কগৌরী। মনসে শােন েরল কে। কলােসদর ফদসে কচসয় দ্রুত বলল, 
কে কবোঁসচ র্ােসল অবশ্যই োসর্ েসর েযাফমং কমফশন ফনসয় কযত। ফনিয় কে কবোঁসচ 
কনই। কতামরা আরও ভাল েসর কদখ। 

এটা বলল বসট কগৌরী। তসব ফনসের ের্ায় ফনসেই কোর কপ্ল না। 
কলােরা আবার চারফদসে ছুটল। 
কগৌরী কমাবাইল েরল ফক্রফননসে। 
বলল, ফক্রফনন আহমদ মুোর লাশ এখনও প্াওয়া যায়ফন। 
ফক্রফনন েুফনয়র এফিফেউটর-১-এর েমান্ডার। কগৌরীর ের্ার উত্তসর দুই 

কচাখ েপ্াসল তুসল কে বলল, প্াওয়া যাসব না কেন? ফনিয় প্াওয়া যাসব মযাডাম। 
আফম এফিফেউটসরর লাইটফভশন কটফলসিাসপ্ কদসখ তাসে টাসগথট েসরই িায়ার 
েসরফছ। িায়াসরর আোই ফমফনসটর মার্ায় আবার আফম কদসখফছ প্ার্সর তার কদহ 
কেে ফদসয় র্াো। কে বাোঁসচফন, বাোঁচসত প্াসর না। তার লাশ প্াওয়া যাসব না কেন? 
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ফেন্তু লাশ র্ােসল কতা েযাফমং কমফশসনর প্াসশই র্াোর ের্া। েযাফমং 
কমফশন প্ার্সরর কগাোসতই প্াওয়া কগসছ, ফেন্তু তাসে কতা প্াওয়া যাসছ না! 
ফক্রফনন, তুফম এসিসলফে লডথসে ফেছু োফনসয়ছ? বলল কগৌরী। 

ফে মযাডাম। আফম মাই লডথসে োফনসয়ফছ, িায়ার েিল। আহমদ 
মুোসে টাসগথট েসরই িায়ার হসয়সছ। 

িায়াসরর প্র তার কদহসে এেটা প্ার্সরর োসর্ কদখা কগসছ। ফক্রফনন 
বলল। 

ফেে আসছ ফক্রফনন। আফম কদখফছ এফদসে। কদখা যাে, কশষটা ফে দাোঁোয়। 
গুড বাই, োফনসয় েল অি েসর ফদল। 
ফেন্তু কমাবাইল প্সেসট রাখা আর হসলা না। 
কমাবাইল কবসে উেল আবার। 
কগৌরী কমাবাইল এফগসয় ফনসয় স্ক্রীসনর ফদসে তাফেসয়ই েেেে হসয় 

কগল। 
কমাবাইলটা মুসখর োমসন ফনসয় বলল, ইসয়ে মাই লডথ, আফম কগৌরী। 
লাশ ফেেোে আসছ? ফে েরছ কতামরা এখন? বলল ওপ্ার কর্সে 

আসলফি গযাফরন। 
মুখ শুফেসয় কগল কগৌরীর। বলল, মাই লডথ, এখনও লাশ আমরা খুোঁসে 

প্াইফন। 
ফে বলছ, লাশ প্াওফন মাসন? প্ার্রফটর োসছ লাশ কনই? ফেজ্ঞাো 

আসলফি গযাফরসনর। 
মাই লডথ, প্ার্সরর কগাোয় আমরা আমাসদর েযাফমং কমফশন কপ্সয়ফছ। 

ফেন্তু লাশ আমরা কপ্লাম না। কগৌরী বলল। 
তার মাসন ফক্রফনন ফমর্যা বসলসছ। কগৌরী, প্ার্সরর োসছ যখন আহমদ 

মুোর লাশ প্াওয়া যায়ফন, তখন কেখাসন ফক্রফনসনর লাশ র্ােসব। অসপ্ক্ষা ের 
কগৌরী। বসল আসলফি গযাফরন েল অি েসর ফদল ওপ্ার কর্সে। 

কেোঁসপ্ উেল কগৌরী। কে োসন এরপ্র ফে ঘটসব। রুদ্ধশ্বাসে অসপ্ক্ষা 
েরসত লাগল কগৌরী। ফতফরশ কেসেন্ডও প্ার হসলা না। 



প্যাসেফিসের ভয়ংের দ্বীসপ্  86 

 

এেটা ভারী বস্তু এসে প্েল কগৌরীর োসছই। আবার কেোঁসপ্ উেল কগৌরী। 
না কদখসলও কে ফনফিত কয, ওটা ফক্রফনসনর লাশ। 

ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসট বযর্থতার এটাই শাফস্ত। এখাসন ফবশ্বােঘাতেসদর 
শাফস্ত ফদসত ফবলি হয় না, ফবলি েসর না আসলফি গযাফরন। েুফনয়ন এফিফেউটর-
১-এ কযখাসন েমান্ডার ফক্রফনসনর আেন ফছল, কেখাসন তার মার্া বরাবর কপ্ছসন 
ইস্পাসতর কদয়াসল এেটা িসুটা আসছ। কেই িসুটাসত ফিট েরা রসয়সছ 
দূরফনয়ফিত ফবসশষ ধরসনর ফরভলবাসরর বযাসরল। ফরসমাট েনসট্রাসলর কবাতাম 
কচসপ্ এই গাসন িায়ার েসরসছ আসলফি গযাফরন। হতযা েসর ফেফে ফটফভ’কত তার 
ছফব কদসখসছ কে। তারপ্র ফরসমাট েনসট্রাসলর আসরেটা কবাতাম ফটসপ্ ফক্রফনসনর 
ফেসটর ফনসচ এফিফেউটর-১-এর এেটা অংশ উন্মুি েসর ফদসয়সছ। কেই উন্মুি 
প্সর্ ফেট কর্সে ফছটসে কবফরসয় কগসছ ফক্রফনসনর লাশ। এই েব দৃশ্য, এ েব 
প্রসেে কগৌরীর মুখস্ত। কে োরসণই চমসে উসেফছল তার লডথ আসলফি গযাফরসনর 
ের্া শুসন।  

কগৌরী ফগসয় ফক্রফনসনর লাশ কটসন এসন প্ার্সরর কগাোয় রাখল। 
আবার কবসে উেল কগৌরীর কমাবাইলটা। কগৌরী কমাবাইল ধরল। 
কপ্সয়ছ ফক্রফনসনর লাশ? ওপ্ার কর্সে ফেজ্ঞাো আসলফি গযাফরসনর। 
ইসয়ে মাই লডথ। ওটা ফনসয় প্ার্সরর কগাোয় করসখফছ। বলল কগৌরী। 
কশান, দু’ফতনেনসে লাগাও লাশগুসলাসে মানুসষর কচাসখর আোল 

েরসত। অবফশিরা ফেলাে-এর কনতৃসত্ব আহমদ মুোসে িসলা েরসব। প্রর্সম 
কহাসটসল। তারপ্সরর ফনসদথশ আফম কদব। বলল আসলফি গযাফরন।  

স্যফর মাই লডথ, আমরা যারা তাসে ধরার েসন্য প্রর্ম অফভযাসন 
এসেফছলাম, তারা তার বযাপ্াসর যসর্ি োবধান হসত প্াফরফন। স্যফর মাই লডথ, 
বলল কগৌরী। 

বযর্থতা কতামাসদর নয় কগৌরী, েিলতা আহমদ মুোর। েিলতা তার 
প্রায় অফতমানফবে বুফদ্ধ ও ফক্ষপ্রতার। প্রর্মটায় আফমও তাসে অবমূলযায়ন 
েসরফছলাম কগৌরী। কে কয আহমদ মুো, এ ফবষয়টাসে আফম েসবথাে গুরুত্ব 
কদইফন। আেসল আহমদ মুো অপ্রাফেত এে কডফভল। কে বারবার িাোঁসদ 
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প্সেসছ, ফেন্তু েব েময়ই িাোঁদ কেসট ফবেয় ফছফনসয় ফনসয় কবর হসয় কগসছ। বলা 
যায় কগৌরী, আমাসদর প্ফিমা বন্ধুসদর েব শফি তার োসছ প্রােয় বরণ েসরসছ। 
এ েসন্যই এখন তারা বলসছ, তাসে ধরা নয়, কদখা মাি হতযা েরসত হসব। তারা 
কয ফেে বলসছ, আেসের রাসতর ঘটনা তা প্রমাণ েরল। 

ফেন্তু কগৌরী ফক্রফননসে েীবন ফদসত হসলা তার এেফট ভুসলর োরসণ। 
ফবষাি গযাসে আহমদ মুোর েফতযই মৃতযু হসয়সছ ফেনা, সুসযাগ র্াো েসত্ত্বও কে 
তা ফনফিত েসরফন। 

বসল এেটু কর্সমই আবার শুরু েরল, তুফম ও নাশো আহত। কতামরা 
চসল এে। বসল ফদসয়ফছ, েুফনয়র এফিফেউটর-১ লযান্ড েরসছ কেখাসন। গুড 
বাই। 

ের্া কশষ েসরই আসলফি গযাফরন ওপ্ার কর্সে েল অি েসর ফদল। 
ফেন্তু কগৌরী কমাবাইল হাসত োয় দাোঁফেসয় র্ােল। তার মার্ায় ফেলফবল 

েরসছ অসনে ফচন্তা। তার লডথ আসলফি গযাফরন আহমদ মুোসে ‘কডফভল’ 
বসলসছ। এখন প্যথন্ত তাসে হারাসত না প্ারার োরসণই তাসে কডফভল বলা হসছ। 
মসন প্েল তার ‘লা ডায়মন্ড ড্রপ্’ কহাসটসলর ‘অযাসপ্ি করটুসরসন্ট’ মানব-
মানবীর েম্পেথ ফবষসয় আহমদ মুোর এোন্ত মানফবে ের্াগুসলা। মসন প্েল 
তাসদর প্রফত আহমদ মুোর ফবস্ময়ের আচরসণর ের্া। এই মানুষ যফদ ‘কডফভল’ 
হয় তাহসল অযাসঞ্জল বসল কোন ফেছ ুেৃফিসত কনই। মানুষ অযাসঞ্জল হসত প্াসর না। 
মানুষ যফদ মানুষ হসত প্াসর, তাহসল অযাসঞ্জসলর কচসয় বে হয়, এটা প্সেফছ। 
আমার েীবসন আহমদ মুোসে আফম প্রর্ম মানুষ কদখলাম কয অযাসঞ্জসলর কচসয় 
বে। আহত ডান হাসতর বযাসন্ডসের ফদসে তাোল কগৌরী। এই বযাসন্ডে কবোঁসধসছ 
আহমদ মুো। তার হাসতর স্পশথ কলসগ আসছ এই বযাসন্ডসে। করামাফঞ্চত হসলা 
কগৌরীর কদহ। বাম হাত ফদসয় ডান হাত তুসল ফনসয় কোোঁট স্পশথ েরল বযাসন্ডসে। 

প্াশ কর্সে শব্দ ওোয় চমসে উসে ফিসর তাোল কগৌরী। 
েুফনয়ন এফিফেউটর-১ লযান্ড েসরসছ। 
এফিফেউটর-১ কর্সে কডপ্ুফট েমান্ডার (এখন েমান্ডার) ফনলাপ্পা। 
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তাসে কদসখই কগৌরী বলল, হ্যাোঁ ফনলাপ্পা, তুফম ওসয়ট ের। আফম এফদসের 
োে কেসর ফনই। বলল কগৌরী। 

ইসয়ে মযাডাম। বলল ফনলাপ্পা। 
কগৌরী তার কমাবাইসল এেটা েল পতফর েরসত েরসত এেটু দূসর েসর 

কগল। 
 
 
 
েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার। 
ফবশ্বফমলনায়তন (Hall of World Assembly)।  
ফবশ্বফনবথাহীসদর োউফেল পবেে। 
ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর এটাই েসবথাে প্রামশথ েভা। ব্ল্যাে োসনর ৫ 

েন শীষথ ফনবথাহী েমথেতথা এই োউফেসলর েদস্য। ব্ল্যাে োসনর সুফপ্রম েমান্ডার 
ও কপ্রফেসডন্ট লডথ অব দয ওয়ার্ল্থ আসলফি গযাফরন এই োউফেসলর কচয়ারমযান। 

অধথ বৃত্তাোর কটফবল ফঘসর বসেসছ প্াোঁচেন শীষথ ফনবথাহী েমথেতথা। 
কটফবসলর ফবপ্রীসত বৃত্তাোর প্রাসন্তর োমসন েূযথাোর কটফবসলর কপ্ছসন 

কোন কচয়ার কনই। 
ফেে রাত ১২ টা কবসে ১ ফমফনট ঘসরর ছাদ িুোঁসে এেটা ফটউব ফলিট 

কনসম এল। ফলিটফট োসলা ফছল। ফলিটফট কনসম এল েূযথাোর কটফবলফটর কপ্ছন 
প্াশ কঘোঁসষ। 

ফলিটফট কনসম মুহূতথোল ফস্থর হসয়ই আবার উসে কগল। ফলিট উসে 
কযসতই কদখা কগল ফেংহােনােৃফতর এেটা কচয়াসর দীঘথােৃফতর এেেন ফশরদাোঁো 
কোো েসর অযাসটনশন অবস্থায় বসে। কদসহ তাোঁর োমফরে কপ্াশাে। মার্ায় 
োসলা োমফরে েযাপ্। েযাসপ্র োমসন ব্ল্যাে োসনর এেটা মসনাগ্রাম। তাোঁর দুই 
োোঁধ ও বুসে কেই এেই মসনাগ্রাসমর কপ্লট।  

োসলা মূফতথেহ কনসম আো কচয়ারফট কমসঝর উপ্র ফস্থর হসতই োমসন 
অধথ বৃত্তাোর কটফবসলর প্াোঁচেন উসে দাফেসয় বাউ েরল।  
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এই োসলা মূফতথই ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর প্রধান আসলফি গযাফরন। 
আসলফি গযাফরন মুসখাশ প্সেই েবার োমসন আসে। কগৌরীর মত ফেছু প্াসেথানাল 
টাি ছাো কেউ তাসে কচাসখ কদসখফন। শীষথ এই প্াোঁচেন েমথেতথাও তাোঁর 
প্াসেথানাল টাসির অন্তভুথি।  

আসলফি গযাফরন এসে বোর প্র প্রই তাোঁর কপ্ছসন এে োফরসত ফতনফট 
কচয়ার চসল এল। আসলফি গযাফরসনর ফেে কপ্ছসন মাসঝর কচয়াসর কগৌরী। তাোঁর 
ডান প্াসশর কচয়াসর চীি অব অপ্াসরশন ‘ফেের’। কে েম্পসেথ আসলফি 
গযাফরসনর কছাট ভাই। আর কগৌরীর বাম প্াসশ রসয়সছ ব্ল্যাে োসনর 
কগাসয়ন্দাপ্রধান এবং আসলফি গযাফরসনর আসরে কছাট ভাই ডারর্ ভাসদর।  

কগৌরী তাোঁর কচয়াসর বোর আসগই এেটা িাইল ফনসয় করসখ ফদল আসলফি 
গযাফরসনর োমসন কটফবসলর উপ্র।  

িাইসলর োগসে কচাখ বুলাফছল আসলফি গযাফরন।  
মুখ তুলল িাইল কর্সে। কোো হসয় বেল। 
এেবার েবার উপ্র কচাখ বুফলসয় ফনসয় বলল, শুভ েময় েেলসে। লং 

লীভ আমাসদর ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেট। অমর কহাে আমাসদর কিাগান ‘প্াওয়ার 
ির প্াওয়ার’ অর্থাৎ শফির েন্য শফি। 

বসল এেটু র্ামল আসলফি গযাফরন। শুরু েরল আবার, ব্ল্যাে োসনর শীষথ 
ফনবথাহীবৃন্দ, আে এে ফবসশষ পবেসে আফম কতামাসদর কডসেফছ। উসেশ্য, 
আমাসদর এ প্যথন্ত োসের এেটা প্যথসলাচনা েরা এবং উদ্ভূত এেটা প্ফরফস্থফত 
েম্পসেথ কতামাসদর অবফহত েরা। প্রর্সম আমাসদর োে ফনসয় আসলাচনায় আফে। 
আমাসদর ‘শফির েন্য শফি’ প্রসেসক্টর চীি এফিফেউফটভ ‘প্ালসপ্টাইন’ 
কতামার ফবভাসগর োসের ফববরন দাও।  

‘শফির েন্য শফি’ প্রসেসক্টর ফনবথাহী প্ালসপ্টাইন নসেচসে বেল। তাোঁর 
োমসন ফস্পোর বসির ফেগন্যাল লাইট েসল উসেসছ। ফস্পোর অন হসয় কগল। 
বলসত শুরু প্ালসপ্টাইন, মাই লডথ! ‘শফির েন্য শফি’ আপ্নার উদ্ভাফবত 
েবসচসয় ফপ্রয় কপ্রাসেক্ট। আমাসদর কেৌভাগয, আমরা এই মহান প্রসেসক্টর োসর্ 
োফমল হসত কপ্সরফছ। মাই লসডথর এই মহান প্রসেসক্টর লক্ষয হসলা, শফি ফদসয় 



প্যাসেফিসের ভয়ংের দ্বীসপ্  90 

 

শফি অেথন, কেই শফি ফদসয় কগাটা ফবশ্ব-চরাচরসে বশ েরা। এই লক্ষয অেথসনর 
েসন্য প্রসয়ােন কগাটা দুফনয়াসে কমধাশুন্য েরার মাধযসম শফি শূন্য েরা এবং 
প্রসয়ােন আমাসদর ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর শফির রােত্ব ফচরস্থায়ী েরার েসন্য 
দুফনয়া কর্সে েেল নীফত- পনফতেতার উসছদ ঘটাসনা। এই লক্ষয অেথসনর েসন্য 
আমরা দুফনয়ার কশ্রষ্ঠ কমধাগুসলা েফরসয় আনফছ কদশ ও োফত েমুসহর োছ কর্সে, 
ফবসশষ েসর মুেফলম কদসশর মুেফলম কমধাসে েফরসয় আনাসে প্রর্ম ও েবথাফধে 
গুরুত্ব ফদফছ। আে দুফনয়াসত মুেলমানসদর ইেলামই দুফনয়াসে ধসমথর ফশক্ষামুি 
ও নীফত- পনফতেতামুি েরার কক্ষসি েবসচসয় বে বাধা। মুেলমানসদর ধমথগ্রন্থ 
কোরআন অফবেৃত র্াোয় মুেলমানসদর ফবশ্বাে খুবই েীবন্ত এবং মানুসষর মসধয 
এর আসবদন খুবই োযথেফর। এটাই আমাসদর েসন্য ফবপ্দ। এেন্যই মুেফলম 
োফতসে কমধাশুন্য ও শফিশুন্য েরার প্রফত প্রর্সমই গুরুত্ব কদয়া হসয়সছ। কয 
ফবজ্ঞানী ও ফবসশষজ্ঞসদর দুফনয়ার ফবফভন্ন কদশ কর্সে আমাসদর ‘েযাফপ্টাল অব 
প্াওয়াসর’ েফরসয় এসনফছ, তাোঁসদর ৯০ ভাগই মুেফলম। এর মাধযসম এেফদসে 
মুেফলম োফতসে ক্রমবধথমানভাসব দুবথল েরা যাসব। অন্য ফদসে ব্ল্যাে োন 
ফেফন্ডসেট ও তাোঁর েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার শফিশালী হসব। এটা আমাসদর েিল 
কপ্রাগ্রাম। েসয়েফদন আসগ আমরা কেৌফদ আরসবর কস্পে ও কমফরন ইফঞ্জফনয়াফরং 
ও আসলাে ফবজ্ঞাসনর এ যুসগর েবসচসয় েিল ফবজ্ঞানী খাসলদ কমাহাম্মদ 
আবদুিাহ আল মক্কীসে েফরসয় আনসত কপ্সরফছ। এটা আমাসদর বণথনাতীত বে 
এেটা োিলয। কস্পেশীপ্ ও েমুদ্রযাসন এযাফন্টমযাটার িসুয়ল বযবহাসরর 
কটেনলফে উদ্ভাবসন ফতফন েবার কচসয় এফগসয় আসছন। এ বযাপ্াসর ফক্লফনেযাল 
কটট ফতফন েসরসছন এবং তা েিল হসয়সছ। ফতফন এযাফন্টমযাটার িসুয়ল 
বযবহাসরর উপ্সযাগী কস্পে কমফরসনর ফডোইন পতফরর োেও কশষ েসরসছন। 
এখন এই ফবজ্ঞানী আমাসদর হাসত। তাসে েিায় আনার মাধযসম এেফদসে 
আমরা মুেফলম োফতর শফিসেন্দ্র কেৌফদ আরবসে এে মহাশফির মাফলে হওয়া 
কর্সে বফঞ্চত েসরফছ, অন্যফদসে এই শফির মাফলে আমরা হসত যাফছ। 
আমা….। 
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প্ালসপ্টাইসনর ের্ার মাঝখাসনই এেমাি আসলফি গযাফরন ছাো 
উপ্ফস্থত েেসলই হাততাফল ফদসয় উেল।  

কর্সম ফগসয়ফছল প্ালসপ্টাইন। আবার শুরু েসর বলল, আমাসদর মসটা 
‘শফির েসন্য শফি’ কপ্রাসেক্ট ফনসয় োিসলযর োসর্ এসগাফছ। র্ামল 
প্ালসপ্টাইন।  

ফপ্নপ্তন ফনরবতা। 
োসলা ইউফনিরসম আবৃত োসলা মুসখাসশ োো আসলফি গযাফরসনর মুখ 

নসে উেল। বলল, টুসড োইে অব টুমসরা বাই করাবটে (সরাবটে গোর আগামীর 
ফবজ্ঞান আে) আমাসদর ফদ্বতীয় গুরুত্বপ্ূণথ প্রেল্প। ‘শফির েসন্য শফি’ এই লক্ষয 
অেথসনর কক্ষসি এই গুরুত্বপূ্ণথ প্রেল্প আমাসদর প্রতযক্ষভাসব োহাযয েরসব। এই 
প্রেল্পফট আফম ফনসে তত্তাবধায়ন েফর। এই প্রেসল্পর পদনফন্দন কদখা-শুনা 
আমার প্ক্ষ কর্সে কগৌরী েসর র্াসে। আফম তাসে বলফছ, এই প্রেসল্পর োে 
ফেভাসব এসগাসছ ও েতটা এফগসয়সছ তাোঁর উপ্র এেটা ফরসপ্াটথ কপ্শ েরসত।  

কোর্া কর্সে কযন কগৌরীর মসন অপ্ফরফচত এেটা ফবষণ্ণতা কনসম এল! 
চমসে উেল কগৌরী। েব েময় কতা কে তাোঁর লসডথর োছ কর্সে এই দাফয়ত্ব কপ্সয় 
কগৌরব কবাধ েসরসছ এবং লাভ েসরসছ েীমাহীন আনন্দ। ফেন্তু আে এই ফবষণ্ণতা 
কেন? কেই আনসন্দর ের্াগুসলা বলসত আে েি হসব বসল মসন হসছ কেন?  

েব ভাবনা কঝসর কিসল উসে দাোঁোসলা কগৌরী। আসলফি গযাফরনসে ইসয়ে 
মাই লডথ, বসল এেটা লিা বাউ েসর এেটা কনাটফশট িাইল কর্সে কবর েসর 
ফস্পোসরর োমসন বেল। বলসত শুরু েরল, মাই লডথ ও মাই েফলগে। ‘করাবটে 
গেসব আগামীর ফবজ্ঞান’-প্রেল্পফট মাই লসডথর সুফচফন্তত ও সুদূরপ্রোরী এেটা 
প্দসক্ষপ্। ফবজ্ঞানী গসে তাোঁর োছ কর্সে কর্সে বাফিত োে প্াওয়া অেম্ভব। 
আমাসদর প্রেসল্প ফবফভন্ন ফবষসয় গো প্রফতভাবান ফবজ্ঞানী ও ফবসশষজ্ঞসদর 
তাোঁসদর স্থান কর্সে েফরসয় এসন তাোঁসদর স্ব স্ব ফবষসয় োে কনয়া হসছ। এই োসে 
তাোঁসদর করাবসট প্ফরনত েরা হসয়সছ এবং হসছ। তাোঁসদর প্রফতভার কশষ ফবন্দু কবর 
েসর ফনসয় আগামীর ফবজ্ঞানী গসে কতালা হসছ। োেটা েফেন হসলও মাই লসডথর 
প্ফরচালনায় পবজ্ঞাফনে প্রদ্ধফতসত েফেনসে েহে েসর কিলা হসয়সছ। প্রায় কপ্ৌসন 



প্যাসেফিসের ভয়ংের দ্বীসপ্  92 

 

এেশ’ ফবজ্ঞানীর অফধোংশই আে আজ্ঞাবহ ফনসরট করাবট। যারা করাবট হয়ফন 
তারাও হসব। যারা হসবনা তাোঁসদর েসন্যও রসয়সছ আলাদা বযবস্থা।  

মূল উসেশ্য োধসনর কক্ষসি আমরা বহু দূর এফগসয়ফছ। োফবথে 
েমুফনসেশসনর কক্ষসি এযাফন্টমযাটার যুসগ প্রসবশ ও োমফরে অসস্ত্রর কক্ষসি 
কলোর-উত্তর যুসগ প্রসবশ েসর অফদ্বতীয় প্রফতরক্ষা ও আক্রমসনর শফি আমরা 
অেথন েরসত যাফছ। আমাসদর ফবজ্ঞানীসে ফদসয় এযাফন্টমযাটার জ্বালাফন আমরা 
আফবষ্কার েসরফছ। প্ফরবহন কক্ষসি কে জ্বালানীর েিল লযাবসরটফর কটটও 
আমরা েসরফছলাম। আমরা এখন এযাফন্টমযাটার জ্বালানীর মাফলে। আমাসদর 
হাসতর মুসোয় এখন এযাফন্টমযাটার ফবজ্ঞান। কেৌফদ আরব কর্সে েফরসয় আনা 
ফবজ্ঞানী খাসলদ কমাহাম্মদ আবদুিাহ আল-মক্কীর েহসযাফগতা যফদ আমরা আদায় 
েরসত প্াফর, তাহসল আগামী ছয় মাসের মসধয এযাফন্টমযাটার জ্বালাফন চাফলত 
কস্পেশীপ্, কক্ষপ্ণাস্ত্র, ফবমান ও েমুদ্রযান আমরা বযবহার েরসত প্ারসবা। তখন 
আমরা েসয়ে ফমফনসট চাোঁসদ যাতায়াত েরসত প্ারসবা। এেফদসনর মসধয আমরা 
কেৌরেগসতর কশষ েীমায় ফগসয় ফিসর আেসত প্ারসবা। তখন দুফনয়ার েব 
প্ফরবহণ বযবস্থা অচল হসয় যাসব। অন্যফদসে এযাফন্টমযাটার জ্বালাফন পতফরর 
প্াশাপ্াফশ এযাফন্টমযাটার প্রমাণুর আরও উন্নত ফরপ্রসেফেং-এর মাধযসম 
এযাফন্টমযাটার কবামা পতফরর কক্ষসিও আমরা বহু দূর এফগসয় ফগসয়ফছ। আগামী এে 
মাসের মসধয আমরা লযাবসরটফর কটট েরসত যাফছ। প্রবতথী এে মাসের মসধয 
আমরা েমুদ্রতসল এর কটসটর আসয়ােন েরসত প্ারসবা। আমরা ফনিয়তা ফদসত 
প্াফর, আগামী ছয় মাসের মসধয আমরা এযাফন্টমযাটার প্রমানু কবামার মাফলে 
হসবা। ‘শফির েসন্য শফি’ অেথসনর লক্ষয কষাল েলায় প্ূণথ হসব। দুফনয়ার েব 
অস্ত্র অচল হসয় যাসব। ফবসশ্ব হসবা আমরাই এেমাি শফি। ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেট 
হসব দুফনয়ার ভাগয ফনধথারে। দুফনয়ার অচল অসস্ত্রর মত ঈশ্বরও অচল হসয় প্েসব। 
আমাসদর লডথ হসব দুফনয়ার লডথ, লডথ অব দয ইউফনভােথ। ধন্য….। 

হাততাফল ফদসয় উেল েেসল।  
হাততাফলর মসধয বন্ধ হসয় কগল কগৌরীর ের্া।   
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হাততাফল কশষ হসল কগৌরী বলল, আমার ের্া এখাসনই কশষ। ধন্যবাদ 
মাই লডথ, ধন্যবাদ েেলসে। 

আবার ফপ্নপ্তন ফনরবতা। 
ফনরবতা ভাঙল আসলফি গযাফরন। বলল, আেসে ব্ল্যাে োন 

ফেফন্ডসেসটর েব ফবষসয় আসলাচনা েরফছ না। আে কশষ আসলাচনার ফবষয় হল, 
এেেন ফবসদশী তাফহফতসত এসে ঝাসমলা প্াফেসয়সছ। ফবষয়ফট কছাট, ফেন্তু 
আসলাচনার দাবী রাসখ। োরন বযাপ্ারফট অসনে বে। এ প্যথন্ত কে আমাসদর 
প্াোঁচেন কলােসে খুন েসরসছ।  

এেটু র্ামল আসলফি গযাফরন।  
শীষথ ফনবথাহীসদর এেেন হাত তুলল।  
বল। ের্া বলার অনুমফত ফদল আসলফি গযাফরন। 
মাই লডথ, এটা এেটা বযফির বযাপ্ার। আপ্ফন চাইসলও কে ইফলফমসনট 

হসয় যায়। বলল কেই শীষথ ফনবথাহী। 
কে এেেন বযফি বসট, ফেন্তু কে এোই েহসস্রর েমান। কে অপ্রাফেত 

এে কডফভল। নাম তাোঁর আহমদ মুো। আসলফি গযাফরন বলল।  
আহমদ মুোর নাম শুসন মার্া খাো েরল প্াোঁচ শীষথ ফনবথাহীর েেসলই। 

এেেন বলল, কে ফবপ্দ এখাসন এল ফে েসর? কেন এসেসছ?  
কেন এসেসছ, কেটাই ফচন্তার ফবষয়। কতামরা োন, আমাসদর এেেন 

করাবট এেটা মযাসেে বাইসর প্াোসত কচিা েসরফছল, আংফশে প্াফেসয়ফছল। 
প্রমাফনত হসয়সছ, যখন কে মযাসেেফট প্াোফছল, তখন আহমদ মুো এে কবাসট 
তাহফনয়া দ্বীসপ্র এ প্রাসন্ত ফছল। তাোঁর মফনটফরং-এ এই কমসেে ধরা প্সেসছ আমরা 
ফনফিত। কে এ ফনসয় ফে ভাবসছ, ফে েরসছ তা আমরা োফননা। তাোঁর আোটাই 
েসন্দহেনে। ফবনা োরসন কে এে প্া কিসলনা, এটা েবাই োসন । কে ফনছে 
কবোসত তাফহফতসত এসেসছ এটা ফেে নয়। কে ের্াই আফম কতামাসদর বলসত 
চাফছ। বলল আসলফি গযাফরন। 
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মাই লডথ, আহমদ মুো খুবই ফবপ্দেনে বযফি। শুরুসতই তাসে 
ইফলফমসনট েরা দরোর। ঘটনাফটসে এসগাসত কদয়া ফেে নয় মাই লডথ। বলল শীষথ 
ফনবথাহীসদর অন্য এেেন। 

কে বযবস্থাই কনয়া হসয়ফছল। ফেন্তু বযর্থ হসয়সছ। কগৌরীর কনতৃসত্ব এেটা 
দক্ষ টীম প্াফেসয়ফছলাম তাসে ফেডন্যাপ্ েরার েসন্য। ইফতমসধয প্ফিসমর অতযন্ত 
শফিশালী এেফট বন্ধু েংগেন আমাসদর োনাল, তাোঁরা আহমদ মুোর লাশ চায়। 
তাোঁরা অনুসরাধ েসর আহমদ মুোসে হতযা েরার কোন সুসযাগ কছসে না কদয়ার। 
লাসশর মুলয ফহোসব তাোঁরা ফদসব ১ ফবফলয়ন ডলার। তখন আহমদ মুোসে আমরা 
ফেডন্যাপ্ েসর কিসলফছ। আফম কগৌরীসে ফনসদথশ ফদলাম আহমদ মুোসে হতযা 
েরার। ফেন্তু তাসে হতযা েরার কচিা বযর্থ হয়। কগৌরী ও নাশো মারােে আহত 
হয়, মারা যায় আমাসদর প্াোঁচেন। েংসগ েংসগই দুই গাফেসত দু’ফট ফটম 
প্াফেসয়ফছলাম তাসে ফঘসর কিলসত। ফঘসর কিসলও তাোঁরা তাসে আটোসত 
প্াসরফন। আমাসদর অসস্ত্র আমাসদর ঘাসয়ল েসর কে ফনরাপ্সদ কবফরসয় যায়। তাোঁর 
োসর্ োসর্ই আফম আমাসদর েুফনয়র এফিফেউটর-১ প্াফেসয়ফছলাম তাসে 
অনুেরন ও হতযা েরার েসন্য। ফেন্তু এফিফেউটর-১ তাসে বাসগ কপ্সয়ও, 
েবথসশসষ ফবষাি গযাে তাোঁর উপ্র প্রসয়াগ েসরও তাসে হতযা েরা যায়ফন। তাোঁর 
েন্ধানও প্াওয়া যাসছ না তাোঁর প্র কর্সে। তাোঁর বযাপ্াসর আরও ফেফরয়ােফল ভাবা 
প্রসয়ােন বসলই ের্াটা এই পবেসে তুসলফছ। আসলফি গযাফরন বলল।  

মাই লডথ, আপ্ফন ফে আশংো েরসছন? আমাসদর ফে েরা দরোর? 
আমাসদর প্রফত আপ্নার ফে প্রামশথ? বলল অন্য এেেন শীষথ ফনবথাহী। 

আফম ভাবফছ ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর প্রসেসক্টর ফনরাপ্ত্তা ফনসয়। ব্ল্াে 
োন ফেফন্ডসেসটর ফনরাপ্দ স্থান খুেসত আফম কগাটা দুফনয়া চসষ ফিসরফছ। ফেন্তু েব 
ফদে ফনরাপ্দ স্থান আফম প্াইফন।েবসশসষ েভযতা কর্সে বহু দুসর েবসচসয় বে 
োগসরর মাঝামাফঝ ও প্রায় েনশূন্য এই কতায়ামতু দ্বীপ্পু্সঞ্জ এসেফছলাম। 
দ্বীপ্গুসলা অযাটল দ্বীপ্ হওয়ায় নতুন েনবেফতর সুসযাগ এখানোর দু’এেটা 
ছাো কোন অযাটল দ্বীসপ্ই কনই। আমার খুব ভাসলা কলসগফছল স্থানটা। অযাটল 
কর্সে অযাটসল ঘুসর কবফরসয়ফছ মাসের প্র মাে। ফেন্তু ব্ল্যাে োন-এর ‘েযাফপ্টাল 
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অব প্াওয়ার’ স্থাফপ্ত হসত প্াসর এমন উপ্যুি োয়গা খুোঁসে প্াইফন। কতায়ামতু 
অযাটল দ্বীপ্প্ুসঞ্জর এেমাি দ্বীপ্ ‘মাোফতয়া’র প্ুরাসনা মফন্দসর ফবশ্রাম েসক্ষ 
বসেফছলাম। অযাটল দ্বীপ্গুসলাসত কঘারাসিরার প্সর্ প্রায়ই এই ফবশ্রামখানায় 
বফে। প্াসশর করটুসরসন্ট তাো মাসছর ভাফে ও তাো িল প্রচরু প্াওয়া যায়। 
এগুসলা আমার ফপ্রয়। কেফদন করটুসরসন্ট কখসয় আবার এসে বসেফছলাম মফন্দসরর 
ফবশ্রামেসক্ষ। আমার োমসন বসেফছল বৃদ্ধ এেেন েন্নযােী। আর কেউ ফছল না 
ফবশ্রামেসক্ষ।  

বৃদ্ধ েন্নযােীর কচাখ েব েময় বন্ধই কদখলাম।  
কদয়াসল কেে ফদসয় বসে র্ােসত র্ােসত এে েময় কচাখ ধসর এসেফছল।  
বৎে, তুফম ঘুমাসল? এই ের্াগুসলা োসন যাওয়ায় আমার তন্দ্রা কেসট 

যায়।  
কচাখ কমসল কদফখ েন্নযােী আমার ফদসে তাফেসয় আসছ। আফম তাোঁর ফদসে 

তাোসতই বলল, কতামার বাফে ফনিয় আমাসদর অযাটল দীপ্পু্সঞ্জ নয়?  
ফে হ্যাোঁ। বললাম আফম।  
তুফম প্যথটেও ফনিয় নও? েন্নযােী বলল।  
ফে না। আফম বললাম। 
গত ফতন মাসে তুফম এখাসন ফতফরশবার এসেছ। েন্নযােী বলল। 
আফম অবাে হসয় তাোলাম েন্নযােীর ফদসে। অসনেবার এসেফছ 

তাহাফনয়া দ্বীসপ্র এখাসন। ফেন্তু ফতফরশবার হসয়সছ ফেনা গুসন কদফখফন। আফম 
বললাম, বাবা, ফতন মাসে আফম এখাসন অসনেবার এসেফছ, ফতফরশবার হসয়সছ 
ফেনা আফম োফননা। ফনিয় আপ্নার গুনা ফেে বাবা। 

তুফম ফনিয় োউসে খুেছ বৎে? বলল েন্নযােী।  
োউসে নয়, ফেছু খুেফছ বাবা। বললাম আফম। 
এমন হসন্য হসয় ফে খুেছ বৎে? বলল েন্নযােী। 
এেটা োয়গা খুেফছ বাবা। এই অযাটল দ্বীপ্পু্ঞ্জ আমার ভাসলা কলসগসছ। 

এখাসন এেটা ফনফরফবফল স্থাসন আশ্রয় গোর োয়গা খুেফছ বাবা। বললাম আফম। 
এমন োয়গা কতা প্রচরু! এত খুেছ কেন? েন্নযাফে বলল। 
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এেটা বে োয়গা যা মানুসষর কচাসখর আোল হসব, এমন এেটা োয়গা 
খুেফছ বাবা। বললাম আফম। 

এমন োয়গা কতা ডাোতসদর আড্ডার েন্য দরোর! তুফম কে রেম ফেছ ু
েরসত ফনিয় চাওনা? েন্নযােী বলল।  

আফম কহসেফছলাম। তারপ্র গম্ভীর হসয় ফেফরয়ােফল বসলফছলাম, 
ডাোফতর েন্য নয়, আফম োয়গা চাই ফবশাল এেটা গসবষণা েংস্থা গোর েসন্য 
যা দুফনয়াসে এেশ’ বছর এফগসয় কনসব। 

এযাটম কবামা বানাসব এবং আমাসদর প্াফনসত তা প্রীক্ষা েরসব নাফে, 
কযমন োে েসয়ে যুগ ধসর েসরসছ। কযন আমরা ওসদর ফগফনফপ্গ! েন্নযােী 
বলল। 

বাবা, আমাসদর গসবষণা ঐ ধরসনর নয়। আমাসদর গসবষণা আরও বে 
ফবষয় ফনসয়। কলাে চক্ষুর আোসল তা হসব। মানুষ ও প্ফরসবশসে তা ফডটাবথ 
েরসব না বাবা। আফম বললাম। 

ফেন্তু এর েসন্য কতা ইফেফটফটউট ধরসনর ফবশাল বাফে ও বে োয়গা 
দরোর। অযাটসলর োরসিসে কতা এমন োয়গা কদফখনা বৎে। েন্নযােী বলল। 

কে েন্যই কতা খুসেই ফিরফছ বাবা! আফম বললাম।  
ভাবফছল েন্নযােী। 
আফমও ফেছু বললাম না। চুপ্ েসর অসপ্ক্ষা েরসত লাগলাম। 
ফেছুক্ষন প্র মুখ তুলল। তাোল আমার ফদসে। বলল, প্রশান্ত 

মহাোগসরর এই অঞ্চসল ‘ম’ু নাসম এেটা মহাসদশ ফছল, এটা তুফম ফবশ্বাে ের? 
আফম শুসনফছ বাবা। ফেন্তু এ ফনসয় আফম েখনও ভাফবফন। তসব আগ্রহ 

আসছ োনার। বললাম আফম। 
আেসের তাফহফত দ্বীপ্ কযমন বাস্তবতা, কতায়ামতু দ্বীপ্প্ুসঞ্জর অফস্তত্ব 

কযমন বাস্তবতা, কতমফন আেসের মধযপ্রশান্ত মহাোগসরর মহাসদশ ‘ম’ু এেটা 
বাস্তবতা। এই মহাসদশ ফছল ফবশাল ও উন্নত েভযতার অফধোরী। কপ্রু ও 
গুসয়সতমালার প্ুরােীফতথ এবং মায়া েভযতার ফবস্ময় ‘ম’ু েভযতারই খিাংশ। ‘ম’ু 
মহাসদসশর এে কশ্রণীর মানুসষর অন্তিঃোর শূন্য গবথ, ঈশ্বরসে তযাগ েরা, 
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ঈশ্বরপ্রদত্ত েম্পসদর ধ্বংেোরী বযবস্থা এবং প্ফরসশসষ ঈশ্বসরর শাফস্ত ভুফমেম্প ও 
প্লাবসনর আঘাত ধ্বংে েসর ‘ম’ু মহাসদশসে। অযাটল দ্বীপ্গুসলার কোন কোনফট 
কেই মহাসদশরই ধ্বংোবসশষ ফহোসব ফটসে আসছ। এরেম এেফট অযাটসলর 
খবর আফম োফন, যার ফভতসর অক্ষত আসছ ‘ম’ু মহাসদসশর রােন্যবসগথর এেফট 
বহুতল প্রাোদ। র্ামল েন্নযােী। 

বহুতল প্রাোদ? আফম ফবফস্মত হসয় ফেজ্ঞাো েরলাম।  
হ্যাোঁ, বহুতল প্রাোদ বৎে। েন্নযােী বলল।  
অযাটসলর অভযন্তসর? আমার ফেজ্ঞাো। 
হ্যাোঁ, অযাটসলর ফভতসর। েন্নযােী বলল। 
আপ্ফন কে অযাটলসে োসনন? ফেজ্ঞাো েরলাম। ফবস্ময় ও আনসন্দ 

আমার কভতরটা তখন োোঁপ্সছ। রুপ্ের্ার মত মসন হসছ তাোঁর ের্াগুসলা।  
অবশ্যই োফন বৎে। কেই োনাটাও এেটা রুপ্ের্ার মত। 
বসল এেটু র্ামল েন্নযােী। এেটু েময় ফনসয় ধীসর ধীসর বলসত শুরু 

েরল, তখন আমার বয়ে ফতফরশ। েন্নযাে েত ফনসয় আফম তখন মফন্দসর মফন্দসর 
ঘুফর। এেফদন এই মফন্দসরই আমার মত নব্বই-ঊধ্বথ এে বুসো েন্নযােীর োসর্ 
কদখা। ঈশ্বরী ‘ফহনার’ বন্দনা চলফছল কেফদন মফন্দসর। বন্দনা কশষ হসত মধযরাত 
কপ্ফরসয় যায়। বন্দনা কশষ হবার প্র মফন্দসরর এে েসক্ষ আফম কেই বৃদ্ধ 
েন্নযাফেসে শুইসয় ফদসত যাই। ফবছানা ফেে েসর তাসে শুইসয় ফদসয় আফম তাসে 
বাতাে েরফছলাম। দীঘথ েময় ধসর কশানা বন্দনায় অসনে ের্াই মার্ায় ফেলফবল 
েরফছল। তাোঁর মসধয ফেছু ফবষয় আমাসে খুচাফছল কবফশ। আফম গুরুসে বললাম, 
গুরু, এেটা ের্া ফেসজ্ঞে েরসত প্াফর?  

গুরু কচাখ বন্ধ েসর ফছসলন। কচাখ খুসল বসলফছসলন, অনুমফত ফনসয় বলসত 
হসব কেন? বল কতামার ের্া। 

গুরু বন্দনার মসধয শুনলাম, ঈশ্বরী ফহনা রােপ্িু কহোনা কহাোনা, 
োগরেন্যা ভাইফমফত শাবানুর এেমন এেতনু কপ্রমোধনায় েন্তুি হসয় অযাটসলর 
এে প্রাোসদ তাোঁসদর ফমলন ঘফটসয়ফছসলন এবং প্রাোদফট তাোঁসদর উপ্হার 
ফদসয়ফছসলন-এটা ফে েতয ঘটনা? ঈশ্বরী ফহনা ফে েফতযই এটা েসরফছসলন?  
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বৃদ্ধ েন্নযােীসে আফম ফেজ্ঞাো েসরফছলাম।  
েন্নযােী কশায়া কর্সে উসে বসেফছসলন। ফস্থর দৃফিসত কচসয় বসলফছসলন, 

কতামার ফে েসন্দহ আসছ এ ের্ায়?  
েসন্দহ কনই, কেৌতূহল আসছ। স্বসগথর ঈশ্বরী কনসম এসেফছসলন তাোঁসদর 

েসন্য এবং এই ধরসনর এেটা প্রাোদ কোন অযাটসল আসছ? গুরুফে এটা েফতযই 
ফবস্মসয়র। আফম বসলফছলাম। 

স্রিা ঈশর ফে তাোঁর েৃফিসে ভালবােসবন না?  
েৃফির োন্না ফে স্রিার মন গলাসব না? ফতফন ফে েৃফির অশ্রু মুোসত 

আেসবন না? অবশ্যই আেসবন। রােপ্িু কহোনা ও োগরেন্যা ভাইফমফত 
শাবানুর কক্ষসি ফতফন এসেফছসলন। রােপ্িু কহোনা োগরেন্যা শাবানুর েসন্য 
রােয রােত্ব েবই কছসেফছসলন। প্রশান্ত মহাোগসর এই অযাটল রাসেয ফতফন 
অফবরাম কেোঁসদসছন এবং ঘুসর কবফেসয়সছন। ফতফন েব ভুসলফছসলন, ভুসলন ফন শুধু 
োগরেন্যার কপ্রম। স্রিা কদসখফছসলন তাোঁর েৃফি এই রােপ্ুি োগরেন্যাসে না 
কপ্সল োগসরই তাোঁর েীবন কশষ েসর ফদসব। এই অবস্থায় স্রিা ‘ফহনা’ তাোঁর েৃফির 
কচাখ মুোসত না এসে প্াসরন? তাই ফতফন এসেফছসলন। ফতফন আদর েসর তাোঁসদর 
ফনসয় ফগসয়ফছসলন ‘মু’ মহাসদসশর ধ্বংোবসশষ অযাটল দ্বীসপ্র কেই প্রাোসদ। 
কেখাসনই তাোঁসদর ফমলন ঘসটফছল। স্রিা ফহনা তাোঁর েৃি দুই মানব-মানবীর 
প্াগলপ্ারা কপ্রসম মুগ্ধ হসয় খুসল ফদসয়ফছসলন ধ্বংেপ্রাপ্ত এে মহাসদসশর 
স্মফৃতবাহী সুন্দর প্রাোদফটসে।আমার অফস্তত্ব কযমন েতয, কতামার অফস্তত্ব কযমন 
েতয, কতমফন েতয এই ঘটনা।  

ের্া কশষ েসর েন্নযােী আবার শুসয় প্সেফছসলন। শুসয় কর্সেই বলসলন, 
তরুন েন্নযােী কবটা, কতামাসে আরও বফল এই অধমসেও স্রিা ফহনা দয়া েসর 
কেই প্রাোদফট কদফখসয়ফছসলন। এই চমথ কচাসখ আফম তা কদসখফছ।  

বসল কর্সমফছসলন গুরু েন্নযােী মুহূসতথর েসন্য। তারপ্র আবার শুরু 
েসরফছসলন, কতামার মত আমার মসন প্রাোসদর অফস্তত্ব ফনসয় ফবস্ময় ফছলনা বসট, 
ফেন্তু অপ্রফতসরাধয এে আকফত ফছল আমার ঐ প্রাোদফট কদখার েসন্য। এই 
আকলতা ফনসয় আফম অফবরাম ঘুসর ফিসরফছ অযাটল কর্সে অযাটসল ফদসনর প্র 
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ফদন। এেফদন েন্ধযায় তাহাফনয়া অযাটসলর প্াশ ফদসয় মাোফতয়া দ্বীসপ্ কিরার 
েময় প্রবল ঝসের মুসখ প্েল আমার কছাট কবাটফট। এ অঞ্চসল ঝে হয় না। যফদ 
েখনও হয়, তাহসল তাসে ঈশ্বসরর ইছার প্রফতিলন মসন েসর কয কযখাসন র্াসে 
কে কেখাসনই অবস্থাসনর ফেদ্ধান্ত কনয়। তারপ্র ঝে েম্পূণথ কর্সম কগসল আবার 
েীবন-েমথ শুরু েসর। কে অনুোসর আফম তাহাফনয়া অযাটসল আমার কছাট কবাটফট 
কবসধ কেখাসনই অসপ্ক্ষা েরলাম। অফস্থর োগসরর কেউসয়র কদালায় দুলসত দুলসত 
েখন কযন ঘুফমসয় প্সেফছলাম। কেই ঘুসমর মসধয এেটা স্বে কদখলাম। মেলময় 
মমতাময় স্রিা ফহনা ফেংবা তাোঁর প্াোসনা কোন স্বগথীয় অযাসঞ্জল আমার োসছ 
এসলন। আসলায় োো তাোঁর কদহ ফেংবা বলা যায় আসলার এে অবয়ব ফতফন। 
আমাসে বলসলন, এসো মানব, আমার োসর্ এসো। আফম উেলাম, তাোঁর কপ্সছসন 
কপ্ছসন চললাম। কবাোঁট কর্সে কনসম তাহাফনয়া অযাটসলর প্ফিম প্রান্ত কর্সে ফেছুদূর 
যাওয়ার প্র এে যায়গায় দাোঁোসলা কেযাফতমথয় অবয়ব। তাোল মাফটর ফদসে। 
আফমও তাোলাম। কেখাসন কদখলাম েসিদ িুসলর এেগুছ গাসছর কছাট্ট কঝাপ্। 
কেযাফতমথয় অবয়বফট মাফটর ফদসে তাফেসয় বলল, েবথশফিমান স্রিার ইছায় 
‘প্যাসলে অব ওসয়লসিয়ার’ এর ‘ফেোঁফেমুখ’ কবর হসলা। েংসগ েংসগই িসুলর 
গাসছর কঝাপ্ফট অদৃশ্য হসয় কগল। কেখাসন মাফটর ফনসচ ফেছু এেটা কদখা কগল। 
কগালাোর েসিদ প্ার্র। আবার বলল কেযাফতমথয় অবয়বফট, েবথশফিমাসনর 
ইছায় আমাসদর প্র্ ছােুন। ের্ার োসর্ োসর্ই প্াসশর মাফটর কভতসর হাফরসয় 
কগল েসিদ প্ার্রফট। সুন্দর ফেোঁফেমুখ কবর হসয় প্েল। ফেোঁফেও েসিদ প্ার্সরর। 
কেই ফেোঁফেপ্সর্ েুসে কগলাম কভতসর কেযাফতমথয় অবয়সবর োসর্। আেসলই ওটা 
প্যাসলে। েসম্মাফহসতর মত আফম কদসখফছ প্রাোদটা। আয়তসন অসনে বে, কছাট-
খাসটা এেটা দ্বীসপ্র েমান, কতমফন উচুর ফদে ফদসয় েসয়ে তলা হসব। এখাসনই 
রােপ্িু কহোনা ও োগরেন্যা ভাইফমফত ফছল? বসলফছলাম স্বাগত েসণ্ঠ। 
কেযাফতমথয় অবয়সবর অযাসঞ্জল েবাসব বসলফছল, হ্যাোঁ, এখাসনই তাোঁরা ফছল, এটাই 
ফছল তাোঁসদর বাফে। যতটা েম্ভব মানুসষর েলযান তাোঁরা েসরসছ। েখন আমার 
প্রাোদ কদখা কশষ হল আফম োফননা। যখন আমার ঘুম ভাঙল, কদখলাম কভার হসয় 
কগসছ। এেটা স্বফস্ত কযন আমার কদসহ শাফন্তর প্রশ বুফলসয় ফদসয়সছ। মসনর মসধয 
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এেই ের্া বার বার ঘুসর ফিসর আেসত লাগল, স্বেটা আমার ফে েফতয। েফতযই 
ফে অযাসঞ্জল এসেফছল আমার োসছ। প্রাোদ ফে আফম কদসখফছ তাোঁর োসর্ ফগসয়, 
েফতযই ফে তাহসল প্রাোদ আসছ। েোল হসতই আফম কবাোঁট কর্সে কনসম অযাটসলর 
প্ফিম প্রান্ত ধসর দফক্ষসন এসগাসত র্ােলাম। এখাসন অযাটসলর প্ফিম প্রান্তফট 
প্রশস্ত। যতই দফক্ষসন কগসছ আরও প্রশস্ত হসয়সছ। আমার কচাখ েন্ধান েরফছল কেই 
েসিদ িসুলর গাসছর কঝাপ্। কপ্সয় কগলাম েসিদ িসুলর কেই কঝাপ্। আফম 
ফবফস্মত ও েসম্মাফহসতর মত দাফেসয় প্েলাম েসিদ িসুলর গাসছর কেই কঝাসপ্র 
প্াসশ। আমার কগাটা শরীর করামাফঞ্চত হসলা। তাহসল স্বে আমার েতয, অযাসঞ্জল 
েতয, প্রাোদও েতয। আফম ছুসট ফগসয় কবাোঁট কর্সে শাবল ফনসয় এলাম। েসিদ 
িসুলর গাসছর কঝাসপ্র প্াসশ গতথ আোসর খুেসত লাগলাম। মাফটর দু’হাত 
গভীসর যাবার প্র েফতযই কপ্লাম স্বসে কদখা কেই েসিদ প্ার্র। তাোঁর মাসন 
প্ার্র তুলসলই ফেোঁফে। ফেোঁফের প্সেই কেই প্রাোদ। েবই আফম কপ্সয় কগলাম। 
প্রাোসদ েুেসত মন চায়ফন। চাল-চুলাহীন েন্নযােী, তাোঁর কতা প্রাোদ দরোর কনই। 
যা কদখার কেটা কতা অযাসঞ্জল আমাসে কদফখসয়সছন। গতথ মাফট কেসল বন্ধ েসর 
চসল এসেফছলাম। আর যাইফন। বলল তরুন েন্নযােী, ‘ম’ু মহাসদসশর অবফশি 
স্মফৃত কেই প্রাোদ েম্পসেথ আর ফেজ্ঞাো আসছ? েৃফির অশ্রু কমাছাসত স্রিা কয 
আসেন ফেংবা েৃফির আন্তফরে চাওয়া কমটাবার বযবস্থা েসরন, কে ফবষসয় কোন 
ফবস্ময় এখনও আসছ?  

গুরুফে এেফট ফবষয়, রােপ্িু কহোনা েম্পসেথ আমার কোন ের্া কনই। 
োরন কে প্াসপ্ফত রােবংসশর রােকমার আমরা োফন। ফেন্তু ‘োগরেন্যা’ কতা 
বাস্তব নয়। বললাম আফম।  

েন্নযােী বলল, োনা কগসছ, কে এেটা োহাে ডুফবর িল। কতায়ামতু 
দ্বীপ্পু্ঞ্জ উত্তর প্াশ ফদসয় গুসয়সতমালার ফদসে যাবার প্সর্ এেটা োহাে ডুফবর 
ঘটনা ঘসট। প্সর োনা কগসছ, োহােফট প্ফিম এফশয়ার কোন এে আরব 
কদসশর। োহাে কর্সে আর কেউ কবোঁসচসছ ফেনা োনা যায়ফন, তসব এেেন 
ফশশুেন্যা কবোঁসচফছল। ফশশুেন্যাফট এেটা ডলফিসনর ফপ্সে ভােফছল। ডলফিন 
ফগসয় কভসে প্ফলসনশীয়ার কোন দ্বীসপ্। কে দ্বীসপ্রই বনচারী, োগরচারী এেটা 
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প্ফরবার ফশশুেন্যাসে ডলফিসনর ফপ্ে কর্সে ফনসয় কনয়। তারাই তাোঁর নাম রাসখ 
ভাইমফত বা োগরেন্যা। আর তাোঁর গলার লসেসট প্াওয়া নাসমর প্াসোদ্ধার েসর 
কেটা এভাসবই এসেসছ। ফশশু ভাইমফত শাবানু এেফদন বে হয়। বন ও োগর হয় 
তাোঁর বাধা-বন্ধনহীন ফবচরসনর কক্ষি। প্াফখর মতই কে ঘুসর কবোয় বসন ও 
োগসর। োগরেন্যা কশষ প্যথন্ত োগরেন্যাই হসয় যায়। এই োগরেন্যার োসর্ই 
এেফদন কদখা হয় োগরচারী রােপ্িু কহোনা কহাোনার োসর্। প্রর্ম দশথসনই 
স্রিার ইছায় তাোঁরা এসে অপ্সরর হসয় যায়। এই োফহনী আফম শুসনফছ প্ূবথ 
তাফহফতর এে বৃদ্ধ কেসলর োসছ। আফম ফনফিত, এই োফহফনর মসধয কোন 
অফতরঞ্জন কনই। ফবেল্পও কনই এই োফহনীর। র্ামল এেটু গুরু েন্নযােী। তারপ্র 
আমার ফদসে কচসয় বলল, তরুন েন্নযােী বল, আর কোন ের্া, আর কোন প্রে?  

আফম বললাম, না, আর কোন প্রে কনই গুরু েন্নযােী। আফম চসল 
এসেফছলাম গুরুফের েক্ষ কর্সে। 

তারপ্র এে েময় আফমও ফগসয়ফছলাম তাহাফনয়া দ্বীসপ্ কেই েসিদ িলু 
গাসছর কঝাসপ্র েন্ধাসন। কেই কঝাপ্ প্াইফন। কঝাপ্ না প্াওয়ায় আমার আগ্রহ 
কেৌতূহল কবসে ফগসয়ফছল, প্ার্র ও প্রাোদ ঐভাসব আসছ ফেনা তা কদখার েসন্য। 
অসনে ফদসনর অসনে কখাোঁোখুোঁফে, অসনে কখাোঁোখুোঁফের এে রাসতর শুভ কভাোঁসর 
দু’হাত মাফটর গভীসর কপ্সয় কগলাম কেই কগালাোর েসিদ প্ার্র। প্ার্র 
প্াওয়ার োসর্ োসর্ আমার গুরু েন্নযােীর মত েব প্াওয়া হসয় কগল। েসিদ 
প্ার্র েফরসয় ‘প্যাসলে অব ওসয়লসিয়াসর’ প্রসবশ েরসত মন চায়ফন। ঘর-কদার 
ছাো প্সর্র েন্নযােী প্রাোদ ফদসয় ফে েরব। কয কেৌতূহল ফছল কেই কেৌতূহল 
ফমফটসয় চসল এসেফছ। র্ামল বৃদ্ধ েন্নযােী। 

আফম কগাগ্রাসে কযন ফগলফছলাম তাোঁর ের্া এবং তাোঁর গুরু েন্নযােীর ের্া। 
মসন হফছল আফম কযন, স্বসগথর চাফব কপ্সয় কগফছ। আফম অযাটল দ্বীপ্পু্সঞ্জ গত ফতন 
ফদন ধসর যা খুেফছলাম, তাোঁর কচসয় অসনে কবফশ কযন কপ্সয় কগফছ। আনন্দ 
উসত্তেনায় মসন হল হাটথফবট আমার কবসে কগসছ! 

ের্া কশষ েসর বৃদ্ধ েন্নযােী প্ার্সরর কবফঞ্চর উপ্র গা এফলসয় ফদসয়সছ। 
কচাখ বুসে ফগসয়সছ তাোঁর।  
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আফমও কোন ের্া বললাম না।  
নীরব আমরা। বসয় চলল েময়। এে েময় কচাখ খুলল বৃদ্ধ েন্নযােী।  
তাোল আমার ফদসে। বলল বৎে ‘প্যাসলে অি ওসয়লসিয়ার’ কতামার 

োসে লাগসব। েৃফির উপ্র গসবষণা ভাসলা ফেফনে। এটা হয় মানুসষর মেসলর 
েসন্যই। অতএব, তুফম প্যাসলে অব ওসয়লসিয়াসরর েদ্বযবহার েরসত প্ারসব। 
তুফম কযমন চাও প্রাোদফট কে রেমই। র্ামল বৃদ্ধ েন্নযােী। 

স্বগথ কযন কেউ আমার হাসত তুসল ফদল।  
আফম উসে ফগসয় েন্নযাফেসে আভূফম প্রণাম েসর বৃদ্ধ েন্নযােীর প্া ছুসয় 

বললাম, আপ্নাসে অেংখয ধন্যবাদ। আপ্নার এই দাসনর েৃতজ্ঞতা োনাবার 
ভাষা আমার কনই।  

বৃদ্ধ েন্নযােী দু’হাত কোর েসর ঈশ্বসরর উসেসশ্য প্রণাম েসর বলল, 
েন্নযােীসদর েসন্য কোন েৃতজ্ঞতা কনই। েৃতজ্ঞতা েব ঈশ্বসরর েসন্য।  

বসল আবার কচাখ বুেল বৃদ্ধ েন্নযােী। কচাখ বুসে কর্সেই বলল, যাও 
বৎে, ঈশ্বসরর েম্পদ ঈশ্বসরর েসন্য বযবহার ের। আমাসদর হারাসনা ‘ম’ু 
মহাসদসশর রােন্যসদর ‘প্যাসলে অব ওসয়লসিয়ার’-এর যর্ার্থ বযবহার ের। 
ঈশ্বসরর মত ঈশ্বসরর েৃফিসে ভালবাে। তাহসল তাোঁর করাসষর মুসখামুফখ কতামাসে 
কোনফদন হসত হসবনা।  

আরও কোন নফেহত কশানার ভসয় তাোতাফে তাসে এেটা প্রণাম েসর 
আফম চসল এলাম।  

সুদীঘথ বিবয ফদসয় র্ামল ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর সুফপ্রম বে আসলফি 
গযাফরন।  

পবেসে উপ্ফস্থত প্াোঁচ শীষথ ফনবথাহীেহ চীপ্ অব অপ্াসরশন ফেের, 
কগাসয়ন্দা প্রধান ডারর্ ভাসদর ও কগৌরী ফপ্নপ্তন ফনরবতার মসধয আনন্দ, ফবস্ময় 
ও কেৌতূহসলর োসর্ আসলফি গযাফরসনর ের্া শুনফছল। আসলফি গযাফরসনর ের্া 
কশষ হসলও কশ্রাতাসদর ফবস্মসয়র কঘার তখনও োসটফন। বাস্তব ঘটনা কয রুপ্ের্ার 
কচসয়ও ফবস্ময়ের হসত প্াসর, এ োফহনী তারই প্রমান।  
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আসলফি গযাফরন দীঘথ ের্া কশষ েসর কচয়াসর গা এফলসয় ফদল। তসব 
শীঘ্রই কোো হসয় বেল। বলল, োফহনী এেটু দীঘথ হসলও তা কতামাসদর বললাম, 
ফেভাসব এই ঐফতহাফেে রােেীয় প্যাসলে কপ্লাম আমাসদর ‘েযাফপ্টাল অব 
প্াওয়ার’ প্রফতষ্ঠার েসন্য। ঈশর ফদসব আফম ফবশ্বাে েফরনা। আমাসদর প্রাপ্য বসল 
আমরা এটা কপ্সয়ফছ। বসল এেটু র্ামল। মুহূতথ েসয়ে প্র আবার শুরু েরল, 
ঐফতহ্য ও নীফত-ননফতেতায় আফম ফবশ্বাে েফরনা। কে েন্যই বৃদ্ধ েন্নযােী কয 
নীফত- পনফতেতার উপ্সদশ আমাসে ফদসয়ফছসলন তা রক্ষা েরা আমার প্সক্ষ েম্ভব 
হয়ফন। তাোঁসদর ফপ্রয় ‘ম’ু মহাসদসশর রােেীয় প্রাোসদর অংশ ‘প্যাসলে অব 
ওসয়লসিয়ার’ বসল েফর্ত প্রাোদফটই আে আমাসদর ‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’। 

ওসয়লসিয়ার ফে েসন্য? ওসয়লসিয়ার প্রসয়ােন দুবথলসদর। দুবথলসদর 
েসন্য আমাসদর ফেছু েরার কনই বরং আমরা দুফনয়ার েবাইসে দুবথল বানাসত 
চাই। শুধু েবল র্ােসব, শফিশালী ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেট ও েেল ক্ষমতার কেন্দ্র 
হসব আমাসদর এই ‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’। র্ামল আসলফি গযাফরন। 

হাত ঘফের ফদসে এেবার তাফেসয় আসলফি গযাফরন আবার বলল, বহু 
েসি আমাসদর এই ‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’ আমরা কপ্সয়ফছ। এর ফনরাপ্ত্তা 
আমাসদর েসবথাে প্রাইওফরফট। আহমদ মুো কোন ফমশন ফনসয় এখাসন এসেসছ 
আফম োফননা। ফেন্তু ইফতমসধয তাোঁর োসর্ লোই শুরু হসয় কগসছ। অবশ্য কে 
আমাসদর ফচসনসছ, কেসনসছ তাোঁর কোন প্রমান আফম প্াইফন। তসব তাোঁর োসর্ 
আমাসদর েংঘাত শুরু হওয়ায় ধসর কনয়া যায় তাোঁর মত বুফদ্ধমান কলাে েবফেছুই 
কেসন যাসব।এটা অবধাফরত ধসর ফনসয়ই আহমদ মুোসে কশষ েরার েসন্য 
েবথান্তে কচিা ও েবথশফি ফনসয়াগ েরসত হসব। ফবপ্দ েম্পসেথ েবাইসে োনাসনা 
ও েরনীয় ফেে েরার েসন্যই আেসের পবেসের আসয়ােন। র্ামল আসলফি 
গযাফরন। 

এেটু ফনরবতা। 
ফনরবতা কভসে বলল এেেন শীষথ ফনবথাহী, মাই লডথ, আপ্ফন যা বসলসছন 

কেটাই আমাসদর েরনীয়। শয়তানটাসে কশষ েরার লসক্ষয েবথান্তে কচিা ও 
েবথশফি ফনসয়াগ েরা।  
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এই লক্ষয অেথসনর েসন্য চীপ্ অপ্াসরশন ফেের, কগাসয়ন্দা প্রধান ডারর্ 
ভাসদর ও কগৌরীসে ফনসয় ফতন েদসস্যর এেফট অপ্াসরশন টীম গেন েরা হসলা। 
এই টীম যাবতীয় উপ্ায়-উপ্েরন বযবহার েরসব এবং আহমদ মুোসে খুোঁসে কবর 
েসর, তাসে োবথক্ষফণে নেসর করসখ যতটা েম্ভব শীঘ্রই তাসে কশষ েরার বযবস্থা 
েরসত হসব। কেই োসর্ তাোঁর লাশও ফেন্তু আমাসদর কপ্সত হসব। সুসযাগ কপ্সল 
ফেংবা সুসযাগ েৃফি েসর কদখামাি তাসে হতযা েরার কচিা েরসত হসব। 

েবাই মার্া নােল। ফেন্তু মার্া নােসত প্ারল না কগৌরী।  
এেটা ফচন্তা তাসে আছন্ন েসর কিসলসছ।  
ফে কদাষ আহমদ মুোর? তাসে আমরা ফেডন্যাপ্ েরসত কগফছ। কেটা 

েরসত ফগসয় আমাসদর প্াোঁচেন মসরসছ। কে কতা আেরক্ষা েসরসছ মাি! কে কতা 
আমাসদর আক্রমন েসরফন। তাহসল কদখামাি গুলী কেন? তাসে না কদখসল, তাোঁর 
কভতরটা না োনসল এ প্রে তাোঁর মসন হয়ত আেসতা না। লাশ কনসব কেন আর 
তাোঁর লাশ ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেট ফবফক্রই বা কেন েরসব?  

এেব নানা ের্া, নানা প্রে কগৌরীসে ফবমূঢ় েসর ফদসয়ফছল। তাই তাোঁর 
লডথ আসলফি গযাফরসনর ের্ায় কে োয় ফদসত প্াসরফন।  

ফটসমর োে শুরু হসব আে এই মুহূতথ কর্সে। গুড নাইট েেলসে। বলল 
আসলফি গযাফরন। 

আসলফি গযাফরসনর ের্া কশষ হবার েংসগ েংসগই কলাসরর কভতসর কর্সে 
োসলা ফটউব উসে এল। আসলফি গযাফরসনর কচয়াসরর চারফদে ফঘসর কদয়াসলর মত 
উসে এল ফটউবটা। উসে চলল ছাদ িুোঁসে উপ্সর। 

পবেসের েবাই উসে বাউ েসর দাোঁফেসয়ফছল।  
ফটউব-ফলিট উপ্সর অদৃশ্য হসয় কগসল শীষথ ফনবথাহী প্াোঁচেসনর এেেন 

কগৌরীসে লক্ষয েসর বলল, আমরা উেসত প্াফর, মযাডাম কগৌরী?  
কগৌরী আসলফি গযাফরসনর ফপ্এ এবং আসলফি গযাফরসনর বযফিগত 

বাফহনীর েমান্ডার হসলও আসলফি গযাফরসনর অনুপ্ফস্থফতসত কেই তাোঁর প্রফতফনফধত্ব 
েসর। আসলফি গযাফরসনর প্াসেথানাল কেসক্রটাফরসয়টও কগৌরী কদসখ। িসল 
উপ্সরর েবার কচসয় কগাপ্ন ফবষয় কে কবফশ োসন। আসরেটা ফবষয়ও েেসল 
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ওসপ্ন ফেসক্রট আোসর োসন এবং কেটা হসলা, কগৌরী আসলফি গযাফরসনর স্ত্রী নয় 
তসব ফড-িযােসটা স্ত্রী ফহোসব রসয়সছ। এই ফবষয়ফট কগৌরীর েসন্য খুবই 
স্পশথোতর। প্সরাক্ষভাসবও কগৌরী কোন েময় এ ধরসনর ের্ার মুসখামুফখ হসল 
খুবই ফরঅযাক্ট েসর। এমন কক্ষসি লুফেসয় তাসে োোঁদসত কদখা কগসছ। ফেন্তু ব্ল্যাে 
োসনর শীষথ প্যথাসয়র েবাই এে েমসয়র প্ূবথ মাফলথন এলাোর রুশ বংসশাদ্ভূত 
কমসয় কগৌরীসে েমীহ েসর চসল। কগৌরী কযমন অেম্ভব সুন্দরী, কতমফন োহেী, 
বুফদ্ধমফত, ফক্ষপ্র ও দারুন উদ্ভাবনী শফির অফধোরী। Rise and fall of the 
dynasties of the world, ফবষসয়র উপ্র ফপ্এইচফড কগৌরীর। কোন 
ফবশ্বফবদযালসয় তাোঁর অধযাপ্না েরার ের্া ফছল। ফেন্তু কগৌরী প্রেৃফতগতভাসব 
োহেী ও কবপ্সরায়া বসলই োোসনা এেটা খুসনর মামলার আোমী হসয় তাসে 
প্লাতে হসত হয়। এই অবস্থায় ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেট তাসে ফরক্রুট েসর। োহে, 
কমধার কোসরই কে ব্ল্যাে োসনর শীষথ প্যথাসয় উসেসছ। 

মাই লডথ চসল কগসছন। ফমফটং কশষ হসয়সছ। আপ্নারা অবশ্যই কযসত 
প্াসরন। বলল কগৌরী। 

এখনই এেটা ফমফটং কেসর কিলসত প্াফর।বলল ফেের। 
ফেে। মাই লডথ কতা এখন কর্সেই োে শুরু েরসত বসলসছন। ডারর্ 

ভাসদর বলল। 
এ ধরসনর ফমফটং-এর েসন্য প্রস্তুফত দরোর। তসব এেটা প্রার্ফমে 

আসলাচনা হসত প্াসর। বলল কগৌরী। 
প্াসশর আসরেটা েসক্ষর এেটা কগাল কটফবল ফঘসর বসে তাোঁরা আসলাচনা 

শুরু েরল।  
ফমফটং চলল প্রায় এেটা ঘণ্টা। 
ফমফটং কশসষ কবফরসয় আোর েময় কগৌরী হাত ঘফের ফদসে তাফেসয় কদখল 

রাত ৪টা। হােল কগৌরী। তাোঁসদর েব োে রাসতই। নামটা তাোঁসদর োর্থে।  
কগৌরী তাোঁর েসক্ষ যাবার েসন্য এফলসভটসর উেসত যাফছল। তাোঁর 

কমাবাইল কবসে উেল। র্মসে দাোঁোসলা কগৌরী। 
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কমাবাইল হাসত ফনসয় ফস্ক্রসন কদখল স্বয়ং তাোঁর লসডথর েল। তাোতাফে 
োো ফদসয় বলল, ইসয়ে মাই লডথ, কোন হুকম?  

তুফম এখনই এেটু আমার বাংসলাসত চসল এে। বলল আসলফি গযাফরন। 
অস্বফস্ত, এেটা অেহায়ত্ব কযন ছায়া কিলল কগৌরীর কচাসখ-মুসখ। ফেন্তু 

মুহূসতথই তা ফমফলসয় কগল। বলল, ইসয়ে মাই লডথ, আফম আেফছ। 
বসল কগৌরী অন্য এেফট ফবসশষ এফলসভটসর উেল। েংসগ েংসগই তা চালু 

হসয় কগল। এ এফলসভটর েরােফর কগসছ আসলফি গযাফরসনর কবডরুসম। এ 
এফলসভটর তাোঁর ইছাসতই মাি চসল।  
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৪ 
হােপ্াতাসল আহমদ মুো যখন কপ্ৌোঁছল তখন দশটা। 
ইনিরসমশন কডি কর্সে কখাোঁে ফনসয় আহমদ মুো ফতন কতালার ১১ 

নািার কেফবসন ফগসয় হাফের হল।  
আহমদ মুোসে কদসখই ছুসট এসে প্াগসলর মসতা েফেসয় ধরল তামাফহ 

মাফহন। মাসরভা মাইফমফতও আহমদ মুোর োসছ এসে বলল, স্যার, আপ্ফন সুস্থ 
কতা? োরারাত মসন হসছ আপ্নার ঘুম হয়ফন। োলসের কপ্াশােই কতা প্সে 
আসছন! এ ফে আপ্নার েযাসেসটর দুই হাতাসতই কয রি! ফেে আসছন কতা 
আপ্ফন?  

আহমদ মুো হােল। বলল, মাসরভা, আফম কভসবফছলাম কতামার প্রে 
কবাধ হয় কশষ হসব না। ধন্যবাদ কশষ েরার েসন্য। এত….। 

ের্া বলা হল না আহমদ মুোর। কতপ্াও কশায়া কর্সে উসে বসেফছল। 
ের্া বন্ধ েসর আহমদ মুো তাোতাফে ফগসয় তাসে ধসর শুইসয় ফদসয় বলল, তুফম 
কতা এই প্রর্ম েংজ্ঞাসলাপ্োরী গযাসের েবসল প্সেছ, কতামার সুস্থ হসত আরও 
ফেছু েময় লাগসব। আর উসে ফে েরসব। অন্তত েসয়ে ফদন গাফে চালাসত তুফম 
প্ারসব না।  

ডািারও তাই বসলসছ। স্যার ফে ঘসটফছল? আপ্নাসে না কদখা প্যথন্ত 
আমরা দারুন উসদ্বসগ ফছলাম। কভার কবলা আমরা হােপ্াতাল কর্সে কটফলসিান 
প্াই, কতপ্াও নাসম টযাফি চালেসে েংজ্ঞাহীন অবস্থায় হােপ্াতাসল ফনসয় আো 
হসয়সছ। েংজ্ঞা ফিসর কপ্সয়সছ এই মাি। কে অনুসরাধ েসরসছ আপ্নাসদর 
হােপ্াতাসল আোর েসন্য। আফম মাসরভাসে েংসগ েংসগই ফনসয়ই চসল আফে। 
মাসরভাও চসল আসে। কতপ্াও আমাসদর োনায়, ফে এে ফেফনষ গাফের কভতসর 
প্োর োসর্ োসর্ই কে জ্ঞান হাফরসয় কিসল। কে আর ফেছুই োসন না। 
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হােপ্াতাসলর কবসড কে জ্ঞান ফিসর প্ায়। আমরা েংফেত হসয় প্ফে কয, আপ্ফনও 
জ্ঞান হাফরসয় কিসলফছসলন এবং আপ্ফন শত্রুর হাসত প্সেসছন। বলল মাফহন।  

স্যার আপ্নাসেও অসুস্থ মসন হসছ। আপ্নার েযাসেসটর দুই আফস্তসন 
রি। বলুন ফপ্লে, ফে ঘসটফছল, ফে হসয়ফছল আপ্নার? 

ফনিয় বে ফেছু? বলল মাসরভা মাইফমফত। 
গম্ভীর হসলা আহমদ মুো। বলল, কে অসনে ের্া মাসরভা। কেফবসনর 

দরো বন্ধ েসর দাও বলফছ।  
মাফহন কদৌসে ফগসয় কেফবসনর দরো বন্ধ েসর ফিসর এসলা। 
কতপ্াও জ্ঞান হাফরসয়ফছল, ফেন্তু আফম জ্ঞান হারাইফন। কগাল বলটাসে 

গাফের ফভতসর প্েসত কদসখই আফম শ্বাে কনয়া বন্ধ েসরফছলাম। ফেন্তু অজ্ঞান হবার 
ভান েসরফছলাম। 

বসল আহমদ মুো রাসতর কগাটা োফহনী বলল। ফেভাসব তাসে েংজ্ঞাহীন 
মসন েসর ওোঁরা ওসদর গাফেসত ধসর ফনসয় ফগসয়ফছল হাত-প্া কবোঁসধ। ফেভাসব 
তাোঁসদর োসছ আহমদ মুোসে হতযার ফনসদথশ আসে, ফেভাসব আহমদ মুো দাত 
ফদসয় হাসতর বাোঁধন ও প্সর প্াসয়র বাোঁধন কে খুসল ও েংজ্ঞাহীসনর মত প্সেফছল, 
ফেভাসব তাোঁরা গাফের ফেসটই তাসে হতযার উসদযাগ কনয়, ফেভাসব কে গাফের 
প্াোঁচেনসে হতযা ও দু’েনসে আহত েসর ফনসেসে রক্ষা েসর, ফেভাসব আবার 
োমসন ও ফপ্ছন কর্সে শত্রুপ্সক্ষর গাফে দ্বারা কে আক্রান্ত হয়, ফেভাসব কে তাোঁসদর 
োছ কর্সে প্াওয়া ফবস্ময়ের এে অসস্ত্র তাসদরসেই অসেসো েসর ফদসয় ওসদর 
কঘরাও কর্সে কবফরসয় আসে। তারপ্র ওসদর আোশযান এফিফেউটর-১ ছুসট 
আসে তাোঁসে হতযার েসন্য, ফেভাসব উপ্র কর্সে ফবষাি গযাে প্রসয়াগ েসর, 
ফেভাসব কে আিাহ র ইছায় ফনসেসে রক্ষা েসর এবং ফেভাসব েযাফমং কমফশন 
কিসল ফদসয় এফিফেউটর-১ এর েবল কর্সে েসর আেসত েক্ষম হয়-েব ের্া 
েংসক্ষসপ্ বলল আহমদ মুো।  

মাসরভা, মাফহন ও কতপ্াও েবার কচাসখই আতংে আর ফবস্ময়। তাোঁসদর 
োরও মুসখ কোন ের্া কনই। ফবস্ময় ও আতংসের কঘাসর ফনবথাে হসয় কগসছ কযন 
তাোঁরা! 
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আহমদ মুোই ফনরবতা ভাঙল। হােল কে। বলল, ফে হসলা, ফবশ্বাে হসছ 
না বুফঝ! ভাবছ এত ঘটনা ঘটল ফেভাসব রাসতর এেটা অংসশ! 

তা নয়, স্যার। এেটা েতয ঘটনা রূপ্ের্ার ভয় ও ফবস্ময়সেও ছাফেসয় 
কগসছ। আমরা কে ভয় ও ফবস্ময়সে োটাসত প্ারফছ না। 

বসল এেটা কোে ফগসলই আবার শুরু েরল মাসরভা, আপ্নার লাশ ১ 
ফবফলয়ন ডলাসর ফেনসত চায় ওোঁরা োরা? এবং কেন ফেনসত কচসয়ফছল?  

ওোঁরা প্ফিসমর এেফট বে েিােী গ্রুপ্। কয কোন মুসলয ওোঁরা আমার মৃতযু 
চায়। তাই আমার লাশ হাসত কপ্সয় তাোঁরা ফনফিত হসত চায়, আফম মসরফছ। বলল 
আহমদ মুো। 

ওহ গড! বসল আোঁতসে উেল মাসরভা আহমদ মুোর ের্া শুসন। হতবাে 
হসয় কগসছ মাফহন ও কতপ্াও।  

ফেন্তু এরা োরা, যারা আপ্নাসে ফেডন্যাপ্ েসরফছল, হতযার কচিা 
েসরফছল? বলল মাফহন। 

আফম যাসদর েন্ধাসন এসেফছ, এরা তারাই। ওোঁরা আমার প্ফরচয় কপ্সয় 
কগসছ। কেফদন অযাসপ্ি করটুসরসন্ট কগৌরী নাসম কয কমসয়ফটসে কদসখফছসল, কে ঐ 
দসলরই েদস্য। আমার েন্ধাসনই কে করটুসরসন্ট এসেফছল। কে ও তাোঁর 
কলােেনই আমাসে ফেডন্যাপ্ েসর। আহমদ মুো বলল।  

ওহ গড! তাহসল কতা ওসদর কলাে নানাভাসব আমাসদর িসলা েরসছ! 
বলল মাসরভা।  

ফেন্তু ওোঁরা ফচনসত প্ারল ফে েসর আপ্নাসে? মাফহন বলল। 
আমাসে আহমদ মুো প্ফরচসয় ওোঁরা োনসতা না আে রাসতর আসগ। 

কতামাসদর তাহাফনয়া অযাটসল এেটা sos আফম মফনটর েসরফছলাম, মুলত কেই 
বযাপ্াসর ফেজ্ঞাোবাসদর েসন্যই আমাসে ওোঁরা ফেডন্যাপ্ েসরফছল। ফেছু ঘটনা 
ঘটার প্র ওোঁরা োনসত প্াসর আফম আহমদ মুো এবং এটা ওসদর োফনসয় কদয় 
প্ফিসমর ওসদর ফমি েংঘটনসে। আহমদ মুো বলল।  

তাহসল ওোঁরা এখন আপ্নাসে ফনিয় হসন্য হসয় খুেসছ? বলল মাসরভা। 
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হ্যাোঁ, আে কশষ রাসত ওোঁরা কহাসটসল আমার রুম প্যথন্ত এসেফছল। কভার 
প্যথন্ত ওৎ কপ্সত ফছল কহাসটসলর কপ্ছসনর রাস্তায়। আফম এটা আোঁচ েসরই কহাসটল 
রুসম যাইফন। ওসদর গফতফবফধ কদখার েসন্য আফমও কহাসটসলর রাস্তায় অসপ্ক্ষা 
েরফছলাম। েোসল ওোঁরা চসল কগসল আফম কতপ্াও-এর েন্ধাসন এসেফছ। বলল 
আহমদ মুো। 

তাোঁর মাসন আপ্ফন োরারাত ও এখন প্যথন্ত বাইসর! আপ্নার ফবশ্রাম কনই, 
খাওয়াও হয়ফন আপ্নার ফনিয়? আপ্ফন ফনসে ফেে না হসয় এই অবস্থায় আপ্ফন 
এসেসছন কতপ্াও-এর কখাোঁসে! বলল মাফহন। 

আফম কতপ্াও-এর েসন্য উফদ্বগ্ন ফছলাম। েংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাোঁর ফে 
হসলা, তারপ্র গাফে আবার হাইোফেং-এর প্ািায় প্সে ফেনা। তাই কখাোঁে ফনসতই 
এসেফছ। বলল আহমদ মুো।  

কতপ্াও-এর কচাখ ছলছল েসর উসেসছ। বলল, স্যার আপ্ফন োরারাত 
মৃতযুর োসর্ লেসলন। কয কোন েময় কয কোন ফেছু হসয় কযসত প্ারত। আপ্নারই 
করট কবফশ দরোর। আর আপ্ফন আমার কখাোঁসে ছুসট এসেসছন! 

আছা যাে, বল, তুফম ফেভাসব হােপ্াতাসল এসল? ফেজ্ঞাো আহমদ 
মুোর। 

এই হােপ্াতাসলরই এেেন ডািার আমাসে ফনসয় এসে ভফতথ েসর 
ফদসয়সছ হােপ্াতাসল। কতপ্াও বলল। 

স্যার, এবার চলুন নাস্তা েরসবন। হােপ্াতাসলর েযাফন্টসন ভাসলা নাস্তার 
বযবস্থা আসছ। বলল মাফহন আহমদ মুোসে।  

না, আসগ কহাসটসল ফিসর আমাসে কেশ হসত হসব। বলল আহমদ মুো। 
ঐ কহাসটসল কিরা কতা আপ্নার ফেে হসব না স্যার! ওোঁরা ফনিয় প্াহারা 

বফেসয়সছ। বলল মাফহন। 
না মাফহন, ঐ কহাসটসল ফিরফছ না। আফম এেটা প্াবফলে েল অফিে 

কর্সে কহাসটলসে োফনসয় ফদসয়ফছ, আফম মুফরয়া চসল এসেফছ েসয়ে ফদসনর 
েসন্য। শীঘ্রই ফিরব।  
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আহমদ মুো এেটু র্ামসতই মাসরভা বলল, ফেন্তু কহাসটসল কযসত চাইসছন 
কয আপ্ফন?  

তসব আফম প্াতুসতায়ায় কহাসটল প্যাসেফিে ইন্টারন্যাশনাসল এেটা 
েক্ষ ফনসয় করসখফছ। কেখাসনই যাব আফম। এখান কর্সে োসছও কহাসটলটা। বলল 
আহমদ মুো। 

ফবস্ময় মাসরভাসদর কচাসখ-মুসখ। বলল মাফহন, আপ্ফন ফে েসর 
বুসঝফছসলন কয, কহাসটলটা আপ্নাসে ছােসত হসত প্াসর?  

আফম কেসন তা েফরফন। আমাসদর রেূল েিঃ-এর এ ধরসনর উপ্সদশ 
আসছ, কযৌবসন বাধথসেযর ফচন্তা েরসত হয়, ভাসলা েমসয় খারাপ্ েমসয়র ের্া 
ভাবসত হয় ইতযাফদ। আফমও তাই ভাসলা েমসয় খারাপ্ েমসয়র ের্া ফচন্তা েসর 
বযবস্থা েসর করসখফছ। বলল আহমদ মুো। 

ের্াটা কশষ েসরই আহমদ মুো উসে দাোঁোল। বলল, আফম কহাসটসল 
ফগসয় কেশ হসয় কখসয় ফনসয় এেটু করট কনব। তারপ্র এেটু স্বরাে ফবভাসগ যাসবা 
িরাফে কেই প্ুফলশপ্রধাসনর োসর্ আসলাচনার েসন্য। এরপ্র ফিরব কহাসটসল। 
কতামরা কেখাসন আেসত প্াসরা। প্রামশথ েরা যাসব।  

িরাফে কেই প্ুফলশ অফিোসরর োসছ কেন? ওোঁরা ফে ফেছু বসলসছ? ফেছু 
ঘসটসছ? ফেজ্ঞাো মাসরভার। 

না, ফেছু ঘসটফন। তাোঁর োসর্ কদখা েসর আেসের ঘটনা ফেি েরসত 
চাই। যা ঘসটসছ তাোঁর ফেছু কতা তাোঁসদর োনা দরোর! কয কোন েময় তাোঁসদর 
োহাসযযরও দরোর হসত প্াসর। বলল আহমদ মুো। ের্া কশষ েসরই ‘আিাহ 
হাসিে’ বসল কেফবন কর্সে কবফরসয় কগল আহমদ মুো। ফেে কবলা ফতনটায় 
মাসরভা ও মাফহন প্াতুসতায়ার কহাসটল প্যাফেফিে ইন্টারন্যাশনাসল ফগসয় 
কপ্ৌোঁছল। 

আহমদ মুো ঘুম কর্সে উসে তাোঁসদর স্বাগত োনাল। 
স্যফর স্যার, আপ্নাসে আমরা ঘুম কর্সে তুললাম। বলল মাফহন। 
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কতামরা বরং আমার উপ্োর েসরছ। আফম ফদসন ঘুমাই না। েখনও 
ঘুমাসলও এে ঘণ্টার কবফশ নয়। কতামরা না এসল কদখফছ আমার ফনয়ম ভে হসতা। 
আহমদ মুো বলল। 

আহমদ মুো টয়সলট কর্সে ওেু েসর কেশ হসয় এসে বলল, এখন কবাধ 
হয় েফি কখসত আমাসদর ভাসলা লাগসব।  

বসল আহমদ মুো েফি বানাসনার েরঞ্জাসমর ফদসে এসগাল। 
মাসরভা উসে কদৌসে কগল েফি প্সটর োসছ। বলল স্যার, কছাট কবানসে 

আর লজ্জা ফদসবন না। আপ্ফন ফগসয় বসুন। 
আফম েফি পতফরসত এিপ্াটথ না হসলও তা না খাওয়ার মত হসব না 

ফনিয়।  
ধন্যবাদ। বসল আহমদ মুো এসে কোিায় বেল। েফি এল।  
মাসরভা আহমদ মুো ও মাফহনসে েফি ফদসয় ফনসে এে োপ্ ফনসয় ফভন্ন 

কোিায় ফগসয় বেল।  
আহমদ মুো েফিসত চুমুে ফদসয় বলল, আছা মাফহন-মাসরভা, আফম যফদ 

বল আফম ‘মত’ুকত কযসত চাই, তাহসল কতামরা ফে বুঝসব?  
মাসরভারা এেটু ভাবল। 
মাসরভাই প্রর্ম মুখ খুলল। বলল, প্ফলসনশীয় ভাষায় ‘মতু’ অর্থ দ্বীপ্। 

কে অনুোসর আফম বুঝব, আপ্ফন এেটা দ্বীসপ্ কযসত চান।  
আমার োসছও এটাই অর্থ স্যার। বলল মাফহন।  
ফেন্তু এভাসব কেউ ফে বসল আফম ‘মত’ু যাব? আহমদ মুো বলল। 
না, তা বসল না স্যার। কয দ্বীসপ্ যাসব, কে দ্বীসপ্র নাম বলসব কেটাই 

স্বাভাফবে। বলল মাসরভা। 
কেউ যফদ বসল ‘মত’ু যাব, তাহসল ফে ধসর কনয়া হসব না কয, কে ফবসশষ 

দ্বীসপ্র নাম বলসছ? আহমদ মুো বলল। 
ফে স্যার, কেটাই ধসর ফনসত হসব। বলল মাসরভা ও মাফহন দু’েসনই।  
‘মত’ু নাসম ফে কোন দ্বীপ্ আসছ কেঞ্চ প্ফলসনশীয়ার ফবসশষ েসর 

মতুসতায়া অযাটল দ্বীপ্পু্সঞ্জ?  
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দু’েসনই ভাবল ফেছুক্ষন। বলল মাসরভা। না ‘মত’ু নাসম কোন দ্বীপ্ কনই 
এবং র্াো স্বাভাফবেও নয়। দ্বীসপ্র নাম ‘দ্বীপ্’ হসত প্াসরনা। 

আফমও তাই মসন েফর স্যার। বলল মাফহনও।  
মাফহসনর ের্া কশষ হসতই মাসরভা বসল উেল, ‘মতু’ েম্পসেথ এত ের্া 

বলসছন কেন স্যার? ‘মত’ু নাসম দ্বীপ্ই বা খুেসছন কেন স্যার? 
আফম যখন অজ্ঞাসনর ভান েসর ওসদর গাফেসত প্সেফছলাম, তখন 

তাোঁসদর আসলাচনা কর্সে োনলাম, আমাসে ‘মতু’কত ফনসয় যাবার ের্া ফছল 
ওসদর। ফেন্তু ফনসদথশ আসে আমাসে ‘মতু’কত কনয়া যাসব না। তাফহফতসতই তাোঁসদর 
কোন এে ঘাফটসত করসখ ফেজ্ঞাোবাসদর ফনসদথশ হয়। গাফের গফত প্ফরবতথন েসর 
তাফহফতর ঘাফটর ফদসেই চলসত শুরু েসর। প্সে অবশ্য আবার ফনসদথশ আসে 
আমাসে কোর্াও কনয়া যাসব না ঐ রাস্তাসতই আমাসে হতযা েরসত হসব। আফম 
ওসদর ‘মতু’ বলা কর্সে বুসঝফছ, ‘মত’ু অবশ্যই এেটা দ্বীসপ্র নাম।  

ফেে বসলসছন স্যার, ‘মত’ু এেটা দ্বীসপ্রই নাম হসব। প্রে হল, ‘মত’ু 
দ্বীপ্ফট ের্ায়?  

আহমদ মুো কোন ের্া বলল না। ভাবফছল কে। মসন প্েল তাোঁর 
এেওএে(SOS) এর ের্া। এেওএে (SOS) েতয এটা প্রমাফনত হসয়সছ, এবং 
কে এেওএে ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর প্রধান ঘাফট ‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’ 
কর্সেই। এের্াও প্ফরিার কয, কেখাসনই বন্দী ৭৬ েন ফবজ্ঞানী, ফবসশষজ্ঞ এবং 
কেখাসনই বন্দী আসছন কেৌফদ আরসবর ফবজ্ঞানী খাসলদ কমাহাম্মদ আবদুিাহ আল 
মক্কী। আহমদ মুো এেওএে ‘ফট কপ্সয়ফছল তাহাফনয়া অযাটসলর দফক্ষন মার্ায় 
অবস্থান োসল। কেখান কর্সে এে মাইসলর মসধয বা আসশপ্াসশ ‘মত’ু নাসম 
কোন অযাটল দ্বীপ্ আসছ ফেনা! মাসরভারা বলল, না এ নাসম কোন দ্বীপ্ কনই। 
তাহসল ফে ব্ল্যাে োসনর কলােরা দ্বীপ্ফটর এই ছদ্মনাম ফদসয়সছ ফেংবা তাোঁরা ফে 
দ্বীসপ্র আংফশে নাম বসলসছ?  

আহমদ মুো মার্া তুসল তাোল মাফহসনর ফদসে। বলল, মাফহন কতামরা 
তাহাফনয়া অযাটসলর চারপ্াসশর, ফবসশষ েসর ১ কর্সে ২ মাইসলর মসধয কয েব 
অযাটল দ্বীপ্ আসছ কেগুলার ফে নাসমর তাফলো ফদসত প্ার?  
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অবশ্যই প্ারসবা স্যার। কহাসটসলর ফমফডয়া কেন্টাসর েফম্পউটার আসছ। 
েফম্পউটাসরর কগাগসলর স্যাসটলাইট ফভউসত কগসলই েব দ্বীপ্ ও তাোঁর নাম কপ্সয় 
যাব। বসল উসে দাোঁোসলা মাফহন। 

মাসরভা, তুফমও যাও। বুফদ্ধ কশয়ার েরসত প্ারসব দু’েসন। 
আহমদ মুো মুহূসতথর েসন্য তাফেসয় উসে দাোঁোল। মাসরভা ভাবল, স্যার 

ফে এো র্ােসত চান ফেছুক্ষন, না এো ঘসর মাসরভার র্াো ফতফন এোসত 
চাসছন। কশষটাই কবাধ হয় ফেে। আরও ভাবল, মাসরভা ও মাফহসনর এে োসর্ 
ঘুরাও ফতফন প্ছন্দ েরসছন না। যাে, েত্তর তাোঁসদর ফবসয়টা ফহসয় যাসছ, তখন 
আর স্যাসরর ফেছু বলার র্ােসব না। আসরেটা ের্া কভসব ভাসলা লাগল 
মাসরভার, ইেলাম ধমথ কমাতাসবে তাোঁসদর ফবসয় হসছ! তাোঁসদর দুই প্ফরবারই 
ইেলাম গ্রহন েসরসছ।  

চসল কগল মাসরভা ও মাফহন। 
ফিসর এসলা তাোঁরা ফমফনট দসশসের মসধযই।  
ফেসট বসেই মাফহন বলল, স্যার আমাসদর ফমশন েিল। আমরা ‘মত’ু 

দ্বীপ্ প্াইফন বসট, মতুতুংগা নাসম এেটা দ্বীপ্ কপ্সয়ফছ। ‘মতু’ শব্দেহ আর কোন 
দ্বীসপ্র নাম মতুতুয়া দ্বীপ্পু্সঞ্জ কনই। সুতরাং আমরা মসন েফর ‘মত’ু বলসত 
মতুতুংগা দ্বীপ্সেই বুঝাসনা হসয়সছ। 

ফেন্তু ‘মতুতুংগা’ দ্বীপ্ফট কোনফট? তাহাফনয়ার দফক্ষসনর দ্বীপ্ফট? ফেজ্ঞাো 
আহমদ মুোর। 

হ্যাোঁ, দফক্ষসনর দ্বীপ্টাই। বলল মাসরভা। 
ফেন্তু, দ্বীপ্টা কতা খুবই কছাট! ওোঁর চারফদসের লযান্ড-লাইন খুবই েংেীণথ। 

‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’-এর েসন্য ওরেম দ্বীপ্ আইফডয়াল নয়। আহমদ মুো 
বলল। 

ফেন্তু তাহাফনয়ার আসশপ্াসশ কেন কগাটা দ্বীপ্প্ুসঞ্জ ‘মত’ু শব্দেহ হন 
দ্বীসপ্র নাম কনই। বলল মাফহন। 

তা ফেে। আমাসে দ্বীপ্টা আবার কদখসত হসব। আহমদ মুো বলল। 
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ফেন্তু ঐ োয়গাটা কতা আপ্নার েসন্য ফনরাপ্দ নয়! আপ্ফনই কতা 
বসলফছসলন, ওসদর কক্লাে োফেথট েযাসমরায় আমাসদর কবাোঁট, আমাসদর ফতনেসনর 
কচহারা ধরা প্সেফছল। কেই ছফব ও কবাসটর নািার কদসখই ওোঁরা আমাসদর কখাোঁে 
প্ায়। তারমাসন তাহাফনয়া ও আসশপ্াসশর দ্বীপ্পু্ঞ্জ ওসদর কক্লাে েযাসমরার 
করসঞ্জর মসধয রসয়সছ। সুতরাং তাহাফনয়া, মুততুুংগা ও এর আসশপ্াসশ যাওয়া, 
ফবসশষ েসর আপ্নার েসন্য এখন আরও কবফশ ফবপ্জ্জনে হসয় উসেসছ। বলল 
মাসরভা। 

ফেে মাসরভা, ফেন্তু ওখাসন না কগসল কতা েমস্যার েট খুলসছ না। ‘মত’ু 
যফদ মতুতুংগাই হয়, তাহসল তাোঁর ফভন্নতর ফেছু খুোঁসে প্াওয়া যাসবই। কেটা 
োগসরর উপ্সর হসত প্াসর, োগর বসক্ষও হসত প্াসর। আহমদ মুো বলল।  

এেটু কর্সমই আবার শুরু েরল, আফম এখান কর্সে কবফরসয় যাব তাফহফত 
েরোসরর ‘ওোন ও ওোন ফরসোসেথে ইেফটফটউসটর কচয়ারমযান অধযাপ্ে 
ফতয়াসর ফহসরনুর োসছ। আে ফগসয়ফছলাম তাফহফতর স্বরাে েফচব ও প্ুফলশপ্রধান 
আর কেই প্ফরফচত মফেসয় দযা গসলর োসছ। ফতফনই অধযাপ্ে ফতয়াসর ফহসরনুর 
োসর্ ের্া বফলসয় ফদসয়সছন। োগসর যফদ নামসত হয়, তাহসল তাোঁর োহাযয 
দরোর।  

আপ্ফম োগসর নামসবন? বলল মাফহন।  
নামসবা না, নামসত যফদ হয় তারই আগাম প্রস্তুফত। মতুতংগা েম্পসেথ 

ফনফিত হবার প্র, তাোঁর বাইসরটা কদখার প্র এই ফবষসয় ফচন্তা েরব। আহমদ মুো 
বলল। 

আহমদ মুোর কমাবাইসলর ফস্ক্রসন েসয়েবার ফবপ্ ফবপ্ শব্দ েসর এেটা 
লাল আসলা জ্বসল উেল। েসয়ে কেসেন্ড স্থায়ী হবার প্র তা কর্সম কগল।  

আহমদ মুোর ভ্রু কফঞ্চত হল। তাোল মাফহনসদর ফদসে। বলল, কতপ্াও 
কতা ফনসচ গাফেসত আসছ, না? 

ফে হ্যাোঁ। বলল মাফহন। 
তাহসল এেটা েল েসর বল, গাফে প্ােথ েসর র্াোর েময় কেউ তাসে 

কোন ের্া ফেসজ্ঞে েসরসছ ফেনা?  
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েংসগ েংসগই তাোঁর োসর্ ের্া বলল মাফহন। ের্া কশষ েসর আহমদ 
মুোসে বলল, গাফে প্ােথ েরার প্াোঁচ ফমফনট প্সর এেেন কলাে আসে, এবং বসল 
মাফহন ও মাসরভা দু’েসনই আমার বন্ধু। তাোঁসদর এখাসন আোর ের্া আপ্নার 
গাফেসতই। ওোঁরা ের্ায় কগল? কতপ্াও বসলসছ, এই কহাসটসলই কোন োসে কগসছ। 
এের্া শুসনই তাোঁরা কহাসটসল েুসেসছ।  

কতামরা ফরসেপ্শসন ফেছু বসলছ? ফেজ্ঞাো েরল আহমদ মুো। 
আপ্ফন রুম নািার আমাসদর ফদসয় আসেন ফন। আমরা ফরসেপ্শসন 

আপ্নার নতুন নাম বসল রুম নািার ফেজ্ঞাো েসরফছ। বলল মাসরভা। 
মাসরভা র্ামসতই মাফহন বসল উেল, কেন এেব বলসছন স্যার, ফেছ ু

ঘসটসছ?  
আমার মসন হসছ, কতামাসদর িসলা েসর কেউ এসেসছ।  
ফবস্ময় িসুট উেল মাসরভা ও মাফহন দু’েসনর কচাসখ-মুসখ। মাসরভা 

বলল, োরা িসলা েসরসছ? ওোঁরা? 
 হ্যাোঁ ফেে ধসরছ। বলল আহমদ মুো। 
তাোঁর মাসন ওোঁরা আমাসদর িসলা েসর আপ্নার োসছ কপ্ৌছসত চায়। বলল 

মাফহন। 
আহমদ মুো ফেছু বলার েসন্য মুখ খুসলফছল। ফেন্তু বলা হসলা না। তাোঁর 

কমাবাইসল েসয়েবার ফবপ্ ফবপ্ শব্দ উেল, তাোঁর োসর্ কমাবাইসলর ফস্ক্রসন চারফট 
লাল আসলা ফভন্ন ফভন্নভাসব এেই োসর্ জ্বসল উসেসছ। কে চমসে উেল। দ্রুত েসণ্ঠ 
বসল উেল, মাসরভা, মাফহন, কতামরা তাোতাফে এে প্াসশ েসর যাও। 
তাো……। 

আহমদ মুোর ের্া কশষ হসত প্ারল না। প্রবল ধাক্কায় েসক্ষর দরো 
কভসে প্েল। 

ধাক্কা কদয়া কলাসেরা োমসন ঝুসে প্সেফছল। তাোঁসদর প্রসতযসের হাসত 
ফরভলবার।  
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দরোয় ধাক্কা প্োর প্রর্ম শব্দ োসন আোর োসর্ োসর্ই আহমদ মুো 
মার্ার কপ্ছসন েযাসেসটর কগাপ্ন প্সেট কর্সে দ্রুত ফরভলবার কবর েসর তাে 
েরল দরোর ফদসে। ফরভলবাসরর ফট্রগাসর তাোঁর তেথনী। 

দরোর প্ািা প্সে কযসতই দরো কভসে কলাে দু’েন এসে কগল তাোঁর 
ফরভলবাসরর োমসন। নসে উেল আহমদ মুোর তেথনী অফবরামভাসব। োমসনর 
দু’েন কলাে গুলী কখসয় প্সে কগল দরোর উপ্সর।  

গুলী অবযাহত করসখই আহমদ মুো কমসঝর উপ্র ঝাফপ্সয় প্েল। ওফদে 
কর্সেও গুলী আো শুরু হসয়সছ।  

আহমদ মুো কমসঝর উপ্র ঝাফপ্সয় প্োর প্র দরোয় দাোঁোসনা অবফশি 
দু’েসনর, যারা গুলী কছাো শুরু েসরসছ, তাোঁসদর টাসগথট প্ফরবতথন হসয় কগল। 
এরই সুসযাগ গ্রহন েরল আহমদ মুো কমসঝয় ফগসয় প্োর েংসগ েংসগই। 
আহমদ মুোর ফরভালবার কর্সে কশষ দুফট গুলী কবফরসয় কগল। 

আহমদ মুোর গুলী যখন ওসদর দু’েসনর বুসে ফবদ্ধ হল, তখন তাোঁসদর 
ফরভলবারও আহমদ মুো লসক্ষয েসর এসেফছল। ফেন্তু গুফলফবদ্ধ হবার প্র তাোঁসদর 
তেথনীও তাোঁসদর ফরভলবাসরর ফট্রগাসর কচসপ্ বসেফছল বসট, ফেন্তু লক্ষযভ্রি হসয় 
আহমদ মুোর কপ্ছসনর কদয়ালসে ফগসয় ফবদ্ধ েরল। 

আহমদ মুো গুলী েসরই দ্রুত গফেসয় েসর ফগসয়ফছল ওসদর গুলী 
এোবার েসন্য। ফেন্তু ওসদর টাসগথসট আসেফন, লক্ষযভ্রি হসয়সছ। 

এেবার দরোর ফদসে আহমদ মুো উসে দাোঁোল। কদখল, মাফহন ও 
মাসরভা কমসঝসত কোিার আোসল। 

মাফহন, কতামরা ফেে আছ। ফেজ্ঞাো আহমদ মুোর। 
ভীত ও আতংেগ্রস্থ মাফহন, মাসরভা উসে দাোল। েফম্পত েসণ্ঠ বলল, 

মাফহন আমরা ভাসলা আফছ। তাোঁসদর কচাখ ফগসয় ফনবদ্ধ হসলা চারফট লাসশর উপ্র 
এবং কদখল আহমদ মুোর ফরভলবারটাও।  

দরোয় কবশ ফেছু ভীত, ফবফস্মত ও উৎসুে কলাসের ফভে েসম কগসছ। 
কহাসটসলর মযাসনোরও এসে কগসছ। 
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আহমদ মুো দরোর ফদসে এফগসয় বলল, মযাসনোর োসহব, এরা 
আমার রুসমর দরো কভসে আমাসে হতযা েরার উসেসশ্য প্রসবশ েসরফছল। 
আপ্ফন পু্ফলশসে খবর ফদন। 

েংসগ েংসগই মযাসনোর তাোঁর কমাবাইসল কটফলসিান েরল প্ুফলশসে।  
েবাই প্ুফলসশর অসপ্ক্ষায়। 
প্াোঁচ ফমফনসটর মসধযই প্ুফলশ এসে কগল। 
ফপ্ফলশ অফিোর এই করসঞ্জর প্রধান েমথেতথা ফহমাতা ফহসরা কহাসটসলর 

মযাসনোর ও আহমদ মুোর বিবয গ্রহন েরল। আহমদ মুোর বিবয গ্রহন 
েরার প্র তাসে বলল, আমাসদর স্যার মাসন প্ুফলশ প্রধান ফমটার দযাগল 
আপ্নার খুব ঘফনষ্ঠ, তাই না? 

হা, প্ফরফচত। কেন? বলল আহমদ মুো। 
আফম তদসন্ত আোর আসগ এই কহাসটসলর এই রুসমর ঘটনার ফবষসয় 

তাসে েীি েসরফছ। ফতফন আপ্নার ের্া আমাসে বসলসছন এবং আপ্নার 
ফনরাপ্ত্তার ফবষয় কদখসত বসলসছন। 

হ্যাোঁ, ফতফন খুব েৎ ও েতযফনষ্ঠ মানুষ। আহমদ মুো বলল। 
ধন্যবাদ, আপ্ফন আপ্নার ফরভলবাসরর লাইসেেটা আমাসে কদখান। 

এটা আমাসদর রুফটন োে। আর আপ্নার ফরভলবার ও লাইসেে আমাসদর 
ফদসবন। এটা কেসের েসন্য প্রসয়ােন। আপ্ফন আসরেটা ফরভলবার ও লাইসেে 
এখফন কপ্সয় যাসবন।  

ধন্যবাদ। বসল আহমদ মুো তাোঁর ফরভালবার ও লাইসেে প্ুফলশ 
অফিোরসে ফদল। 

প্ুফলশ েসক্ষর দরো ও ফনহতসদর ফবস্তাফরত িসটা গ্রহন েরল। তারপ্র 
ফনহত আক্রমণোরীসদর ফরভলবারগুসলা োপ্ে েফেসয় োবধাসন েংরক্ষসন ফনল। 
লাশগুসলাও ফনসয় কগল প্ুফলশ।  

কহাসটল মযাসনেসমন্ট আহমদ মুোসে অন্য এেফট েসক্ষ ফশিট েরল 
ঘরটা ফেে েরার েসন্য।  
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আহমদ মুোর োসর্ মাসরভা ও মাফহনও নতুন েসক্ষ এল। আহমদ মুো 
নতুন েসক্ষ উেসত ফগসয় কদখল, েসক্ষর োমসনর েফরসডাসর দুই প্রাসন্তর মুসখ 
দু’েন েসর চারেন প্ুফলসশর প্রহরা রসয়সছ।  

েসক্ষ প্রসবশ েসরই মাসরভা বলল, আফম প্ুফলশ আোর খবসর ভীষণ ভয় 
কপ্সয়ফছলাম। ফনিয় আপ্নার বন্ধু প্ুফলশ েমথেতথা আপ্নাসে োহাযয েসরসছন। 

হ্যাোঁ, কেটা কতা অবশ্যই। তাছাো আফম কতা কবআইফন ফেছু েফরফন। 
আেরক্ষার অফধোর েেসলর আসছ। আফম তাোঁসদর না মারসল তাোঁসদর হাসত 
আমাসে মরসত হসতা। কদখামাি গুলী েরার ফনসদথশ ফনসয়ই তারা এসেফছল এবং 
তারা তাই েসরফছল। আমার ফরভলবারও কবআইফন ফছল না। আহমদ মুো বলল।  

দরো ভাোর প্র যা ফেছু ঘটল তাসে অফবশ্বাস্য এে রূপ্ের্ার মত মসন 
হসছ! ভসয় আমার শ্বােরুদ্ধ হবার মত হসয়ফছল। ফেন্তু েখন, ফেভাসব, কোসর্সে 
আপ্ফন ফরভলবার কবর েরসলন এবং এো চারেনসেই হতযা েরসলন, আমরা 
ফেছুই বুঝসত প্ারলাম না। মসন হসলা আপ্ফন প্রস্তুত ফছসলন। বলল মাফহন। 

আমাসদর কেউ িসলা েসরসছ, তা আপ্ফন ফে েসর বুঝসলন? বলল 
মাসরভা। 

আহমদ মুো তাোল মাসরভাসদর ফদসে। বলল, আমার দরোর োমসন 
োসপ্থসটর কভতসর প্ফরেফল্পতভাসব েসয়েফট অযাংসগসল আলফপ্সনর কগাোঁোর মত 
ক্ষুদ্র েসয়েটা আলট্রা কেনসেফটভ ইসলেফট্রে ফেগন্যালার কপ্সত রাখা ফছল। 
কতামরা আমার রুসম আোর ফমফনট োসতে প্র এেেন কলাে এসে আমার 
দরোর োমসন এসে দাোয়। প্সনসরা কেসেসন্ডর মত দাফেসয় চসল যায়। আমার 
কমাবাইসল এর ফেগন্যাল আফম কপ্সয় যাই। আমার েসন্দহ হয়, কতামাসদর িসলা 
েরা হসয়সছ এবং তাোঁসদর এেেন আমার রুমটা এসে ফচসন কগল। আফম কতপ্াও-
এর োসর্ ের্া বসল ফনফিত হলাম কয, কতামাসদর িসলা েরা হসয়সছ। আমাসদর 
ের্া বলার িাোঁসেই ওোঁরা প্রস্তুত হসয় আমার দরোয় এসে দাোয়। চারফট ফেগন্যাল 
প্াই আফম আমার কমাবাইসল। বুঝসত প্াফর ওোঁরা চারেন এসেসছ। এবার েক্ষ 
কদখার েসন্য নয়, আমাসে হতযার েসন্য। আফম কভসবফছলাম, ওোঁরা দরোয় নে 
েরসব, আফম খুলসত যাব অবশ্যই, তখনই ওোঁরা আমাসে গুলী েরসব এে োসর্ 
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প্সয়সন্টড ব্ল্যাংে। এসত ওসদর এেেন মরসলও আমাসে ওোঁরা মারসত প্ারসব, 
এই ফচন্তাই তারা েরসব। ফেন্তু তারা ভুল েসর।  

ফে ভুল েসর? ফেজ্ঞাো মাসরভার। 
ওোঁরা দরোয় কটাো ফদসয় আমাসে েতেথ েসর ফদসত চায়ফন। ওোঁরা 

কচসয়সছ, আচমো দরো কভসে অপ্রস্তুত অবস্থায় আমার উপ্র ঝাফপ্সয় প্েসত। 
ফেন্তু তা হয়ফন। আফম েতেথ ফছলাম। ওরাই দরো ভাঙসত ফগসয় োমসনর দু’েন 
ফেছুটা হসলও ভারোময হাফরসয় কিসল এবং ওসদর েেসলরই ফরভালবার আমাসে 
কদখার প্র আমাসে লক্ষয েসর উসে আেসত ফবলি েসর। এরই সুসযাগ গ্রহন েসর 
আমার পতফর র্াো ফরভালবার, প্রর্সম োমসনর দু’েনসে, প্সে কপ্ছসনর 
দু’েনসে হতযা েসর। আহমদ মুো বলল। 

ফবস্ময়-ফবমুগ্ধ দৃফিসত শুনফছল মাসরভা ও মাফহন আহমদ মুোর ের্া। ফে 
অদ্ভুত তাোঁর প্রফত কেসেসন্ড প্রফত মুহূসতথর ফহোব! প্রফত মুহূসতথর সুসযাসগর ফে অদ্ভুত 
েদ্বযবহার! দরো ভাঙসত ফগসয় ওসদর প্রস্তুফত ও মসনাসযাসগর োমান্য কয 
ফবফছন্নতা তাসে বযবহার েসরই আহমদ মুো ফবেয়ী আর ওোঁরা প্রাফেত, মৃত। 

আহমদ মুো কে সুসযাসগর েদ্বযবহার েরসত না প্ারসল এে ঝাে গুলীর 
ফশোর ফতফনই হসতন। েীবন আর মৃতযু েত োছাোফছ! ভাবসত ফগসয় বুে কেসপ্ 
উেল মাসরভার। কচাখ দুফট ফবফফরত মাফহসনর। 

আপ্ফন বুঝসত কপ্সরসছন, ওোঁরা এসেসছ আপ্নাসে হতযা েরসত, আপ্নার 
ভয় লাসগফন? ফেজ্ঞাো েরল মাফহন। 

ভয় ফে েসন্য? বলল আহমদ মুো। 
কেন। মৃতযুর? মাফহন বলল। 
মৃতযু আিাহ র ফনসদথশ ছাো আসে না। সুতরাং মৃতযু ভয় েরার ফবষয় নয় 

এবং কেউ মৃতযু োমনা েরুে আিাহ তা চান না। কেেন্যই আেরক্ষাসে অবশ্য 
েতথবয বলা হসয়সছ। আফম কে কচিা েসরফছ। বলল আহমদ মুো। 

ধন্যবাদ স্যার! স্রিা বা আিাহ র প্ফরচয়, ইছা-অফনছা, আসদশ-ফনসষধ 
েম্পসেথ আমরা ফেছুই োনতাম না। ে’ফদসন আপ্ফন অসনে ফেছ ু ফশফখসয়সছন 
আমাসদর। মাসরভা বলল। 
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হােল আহমদ মুো। বলল, কশখা, মানা ও েরা ফেন্তু এে ফেফনষ নয় 
মাসরভা।  

স্যার, আপ্ফন োসনন না, আমরা মানফছ এবং েরফছও। মাসরভা বলল। 
আমরা মাসন কে? বলল আহমদ মুো। 
আমরা মাসন আমাসদর দুই প্ফরবার। আপ্ফন এেফদন বাোয় আসুন, 

ফবফস্মত হসবন। আমাসদর ড্রফয়ং রুসমর প্াসশর ঘরটা এখন নামাে ঘর। আমার 
মার্া গাসয় কয ওেনা কদখসছন, তা এখন আমাসদর েব কমসয়র মার্ায়। মাসরভা 
বলল। 

ধন্যবাদ কতামাসদর। আহমদ মুো বলল। 
স্যার, এখন আমাসদর প্রফত আপ্নার ফনসদথশ ফে? বলল মাফহন। 
কতামাসদরসে আগামী েসয়েফদন বা ফেছুফদন বাফেসত র্াো চলসব না। 

আহমদ মুো বলল। 
কেন স্যার, ফেছু আশংো েরসছন? বলল মাফহন।  
অবশ্যই। কতামরা ওসদর নেরদাফরসত রসয়ছ। কতামাসদর মাধযসম 

আমাসে ওোঁরা খুোঁসে কপ্সত চায়। না কপ্সল এমনফে ওোঁরা কতামাসদর আটেও েরসত 
প্াসর যাসত আমাসে প্াওয়ার ওসদর এেটা বযবস্থা হয়। আহমদ মুো বলল। 

মাসরভা ও মাফহসনর মুসখ উসদ্বগ িুসট উেল। মাসরভা বলল, ফেে স্যার। 
ফেে বসলসছন আপ্ফন। এটা তারা েরসব। 

আমারও তাই মসন হসছ স্যার, ওোঁরা এই কচিা েরসব। আেও ওোঁরা 
আমাসদরসে অনুেরন েসরই এখাসন এসেসছ। মাফহন বলল। 

স্যার, এেটা ের্া। আহমদ মুোর ফদসে না তাফেসয়ই বলল মাসরভা।  
ফে ের্া বল? আহমদ মুো বলল। 
মাফহন, তুফমই বল না। মাফহসনর ফদসে তাফেসয় বলল মাসরভা। রহস্যময় 

এেটা লজ্জা এসে েসো হসয়সছ কযন মাসরভার মুসখ। লাল হসয় উসেসছ তাোঁর মুখ। 
মাফহসনর মুসখও লজ্জা এসে েুটল। বলল, েেেে হসয়, ও আমাসদর 

ফবসয়র ের্া বলসত চাসছ স্যার। কেতার ফে হসব?  
ফবসয় হসতই হসব, েসব কযন হসছ ফবসয়? আহমদ মুো বলল। 
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আগামী শুক্রবার, স্যার। তাফরখটা কতা আপ্নারই কদয়া স্যার! 
হ্যাোঁ, দাওয়াসতর েসন্য কতা োডথ হসছ না? ফেজ্ঞাো েরল আহমদ মুো। 
 না, হসছ না। আপ্ফন কতা ফনসষধ েসরসছন। 
আপ্ফন কযভাসব বসলসছন, কেভাসবই শুধু আত্মীয়সদর ফনসয় ঘসরায়া 

অনুষ্ঠান হসছ। মাফহন বলল। 
তাই বসল ঘসর হসছ না কতা! বলল আহমদ মুো। আমাসদর এলাোর 

ক্লাব ভাো কনয়া হসছ। তসব কেখাসন আসলােেজ্জার বাইসর ফেছু হসব না। কনম-
োইন কবাডথও র্ােসব না। মাফহন বলল। 

ধন্যবাদ। কতামরা কোর্ায় র্ােসব বসল ফেে েসরছ? বলল আহমদ মুো।  
আব্বা-আম্মাসদর োসর্ প্রামশথ েসর আমরা কেটা ফেে েরব। তসব 

অমনটা হসব না। আমাসদর প্াোসতই আমাসদর আফন্টসদর বাো। কেখাসনই 
আমাসদর র্ােসত হসব। মাফহন বলল। 

দুিঃফখত, আমার োরসনই কতামরা এই ফবপ্সদ প্েসল। বলল আহমদ 
মুো।  

ফবপ্দ হসলও ফবপ্দটা খুব আনসন্দর স্যার। আপ্নার োফর্ হসত প্ারা 
এে দুলথভ কগৌরব। স্যার, এই প্রর্ম বুঝসত প্ারফছ আমাসদর েীবসনর মুলয 
আসছ। মাসরভা বলল। 

েীবনসে বুঝসত প্ারার েসন্য ধন্যবাদ।  
মুহূতথ েসয়সের েসন্য র্ামল আহমদ মুো। আবার বলল, কতামরা 

েোসল বাফে কর্সে কবরুবার প্র কতামরা ফে আর বাফে ফগসয়ফছসল?  
না, যাবার েময় হয়ফন। বলল মাসরভা। 
তাহসল কতামাসদর বাফে যাওয়া দরোর। আহমদ মুো বলল। 
আপ্ফন অনুমফত ফদসল আমরা কযসত প্াফর। ফেন্তু আপ্ফন কতা এো! 

কতপ্াও ফে র্ােসব এখাসন? ফেজ্ঞাো মাফহসনর। 
অনুমফতর প্রে কেন? কতামরা স্বাধীন ইছায় এসেছ, স্বাধীন ইছাসতই 

যখন ইছা তখন যাসব। ফেন্তু ভাবফছ কতামরা যাসব ফেভাসব! আহমদ মুো বলল। 
এ ফনসয় ভাবনা কেন স্যার? বলল মাফহন। 
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কতামাসদর যাতায়াতও এখন ফনরাপ্দ নয়। কহাসটসলর োমসন ওোঁরা ফনিয় 
প্াহারায় আসছ। কতামাসদরসেও ওোঁরা ধসর ফনসয় কযসত প্াসর। আমাসে হাসত 
প্াওয়ার এটা তাোঁসদর এেটা কেৌশল হসত প্াসর। আহমদ মুো বলল। 

তাহসল? বলল মাসরভা। 
ভাবফছল আহমদ মুো। বলল, ফেে আসছ কহাসটসলর কপ্ছন ফদে ফদসয় 

চসল যাবার বযবস্থা েরফছ। কহাসটসলর কেউ এেেন কতামাসদরসে কহাসটসলর 
কপ্ছন ফদসের প্র্ কদফখসয় কদসব। 

বসল এেটু কর্সম কোিায় গা এফলসয় ফদসয় বলল, এেটা ের্া, কতামরা 
এভাসব আমার োসছ আর এসো না। ফবপ্দ কতামাসদর এফেসয় চলসত হসব। আর 
আমাসে এখাসন ফেংবা ঐ কহাসটসল নাও কপ্সত প্ার। প্ুফলশ ফনসষধ না েরসল 
আফম এখান কর্সে অন্য কোন কহাসটসল চসল কযসত প্াফর। কটফলসিান 
কযাগাসযাসগও অসুফবধা হসত প্াসর। আফম বযস্ত হসয় প্েসত প্াফর। আেোসলর 
মসধযই আফম অযাটল দ্বীসপ্ যাব। 

এো? আমাসদর োসর্ কনসবন না? ফেজ্ঞাো মাফহসনর। 
না, মাফহন। আমাসে এোই কযসত হসব, ছদ্মসবসশ অর্বা সুসযাগ হসল 

টুযফরিসদর োসর্ কযসত প্াফর। আহমদ মুো বলল। 
ফেন্তু স্যার, আপ্নার োসর্ যাওয়ার চাইসত না যাওয়া আমাসদর েসন্য 

কবফশ েিের হসব। বলল মাসরভা। 
আমার েসন্য এ েি কতামাসদর েরসত হসব। 
কতামাসদর অসনে ফবপ্সদ েফেসয়ফছ, এখন আর নয়। তসব প্রসয়ােন 

কবাধ েরসলই কতামাসদর ডােব। আহমদ মো বলল। 
আপ্ফনই ওসদর টাসগথন স্যার। আপ্ফন ফে েসর কেখাসন যাসবন? বলল 

মাসরভা। মুখ তার ম্লান। উসদ্বগও তার কচাসখ-মুসখ। 
ফবপ্দ কতা আসছই! ফবপ্সদর মধয ফদসয়ই অগ্রের হসত হসব। ওসদর হাসত 

৭৫ কর্সে ৭৬ েন্য ফবজ্ঞানী-ফবসশষজ্ঞ বন্দী আসছ। ওসদর ফবপ্দ আমার ফবপ্সদর 
কচসয় কবফশ। মাফহন, মাসরভা! েীবন বােী করসখ অগ্রের না হসল ওসদর বাোঁচাসনা 
যাসব না। বলল আহমদ মুো। তার েণ্ঠ ফনরব, শান্ত, হৃদয়স্পশথী। 
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আপ্ফন ফেেই বসলসছন স্যার। ফেন্তু আমরা উসদ্বসগ র্ােব। বলসত ফগসয় 
কেোঁসদ কিলল মাসরভা। 

মাফহসনর কচাখও অশ্রুফশি। 
তাসদর অশ্রু আহমদ মুোসেও স্পশথ েরল। তাফহফতর মত দূরতম স্থাসন 

এসেও মাসরভা-মাফহসনর মত ভাইসবান কপ্সয় আিাহর শুেফরয়া আদায় েরল। 
অোসন্তই তার দুই কচাসখর কোণ ফভসে উসেফছল। বলল, মাফহন মাসরভা, 
যুদ্ধসক্ষসির েসন্য বে ভাইসে অশ্রু ফদসয় নয়, হাফে ফদসয় ফবদায় ফদসত হয়, ফবসশষ 
েসর মুেলমানসদর এটা এেটা ঐফতহ্য। 

আমাসদর ফবশ্বাে, জ্ঞান কোনটাই অমন শি নয়। আমাসদর মাি েরুন। 
বলল মাসরভা ও মাফহন। 

আহমদ মুো হােল। বলল, ফনসেসে কছাট মসন েরা বে হওয়ার ফেোঁফে 
মাসরভা। যাে। আফম কহাসটসলর োউসে কডসে বসল ফদফছ, কে কতামাসদর 
কহাসটসলর কপ্ছন দরো ফদসয় কবর েসর কদসব। এফদসের েব ফেেোে েসর 
আফমও কবর হসবা। 

বসল আহমদ মুো কটফলসিাসন কহাসটসলর এেেন অফিোরসে েল 
েরল। 

কটফলসিান করসখই আহমদ মুো মাসরভাসদর বলল, কতামরা এখন 
কোর্ায় যাসব, কোন রুসট যাসব? 

আফম মাসরভাসে তার বাফেসত করসখ আমার বাফেসত যাব। এখান কর্সে 
কোো ফগসয় হাইওসয়সত উেব। কেখান কর্সে আমার বাফেসত কোো প্র্ এেটাই, 
কেটা আপ্ফন োসনন। রুট েম্পসেথ ফে আপ্ফন ফেছু বলসত চান স্যার? বলল 
মাফহন। 

না মাফহন...। ের্া কশষ হসলা না আহমদ মুোর। দরোয় নে হসলা। 
আহমদ মুো ের্া বন্ধ েসর বলল, কহাসটসলর কলাে এসে কগসছ। দরো 

খুসল দাও। 
কহাসটসলর এেেন েমথচারী ঘসর েুেল। 



প্যাসেফিসের ভয়ংের দ্বীসপ্  125 

 

আহমদ মুো তাসে েব বুফঝসয় বলল এবং বলল, চল, আফমও এফগসয় 
ফদসয় আেব। 

আহমদ মুো কপ্ছসনর কগট প্যথন্ত ফগসয় ওসদর ফবদায় ফদসয় এল। 
এসেই কে ফবছানায় গা এফলসয় ফদল েুতােহ প্া খাসটর ফনসচ করসখ। 
শুসয়ই মসন হসলা শরীর ফবশ্রাম চায়। 
কচাখ েুসে তার তন্দ্রা এসে ফগসয়ফছল। হোৎ মসন হসলা ড্রাইভার 

কতপ্াও-এর ের্া। কে কবচারা কতা োর প্াসেথ বসেই আসছ! তাসে কতা কযসত বলা 
হয়ফন! 

তাোতাফে আহমদ মুো উসে বেল। 
ফবছানার উপ্র কর্সে কমাবাইল ফনসয় আহমদ মুো কতপ্াওসে কটফলসিান 

েরল। বলল, স্যফর, কতপ্াও তুফম অসনে েি েরসল। 
না স্যার, কোন েি হসছ না। আফম এখন েম্পূণথ সুস্থ। আর এেটা ের্া 

স্যার। ফতনেন কলাে কহাসটল কর্সে কবর হওয়ার প্র কগসটর ফদসে কচাখ করসখ 
এখাসন োয় বসেফছল। গল্প েরার ছসল ফেজ্ঞাো েরসল বসলফছল, তাসদর োসহব 
কভতসর আর তার েসন্য তারা অসপ্ক্ষা েরসছ। ফেন্তু এইমাি এসে বলল, তাসদর 
োসহব চসল কযসত বসলসছ। চসল যাসছ তারা। ফেন্তু কহাসটল কর্সে চসল না ফগসয় 
তারা তফেঘফে কহাসটসলর কপ্ছন ফদসে চসল কগল। ওসদর গফতফবফধ ফেন্তু শুরু 
কর্সেই ভাসলা লাসগফন। 

কহাসটসলর কপ্ছসন কগসছ? ফেে কদসখছ? দ্রুত েসণ্ঠ ফেজ্ঞাো েরল 
আহমদ মুো। 

ফেে কদসখফছ স্যার। বলল কতপ্াও। 
কতপ্াও, তুফম তাোতাফে গাফে কহাসটসলর বাইসর ফনসয় এেটু দূসর দাোঁে 

েরাও। আফম কহাসটসলর কপ্ছন ফদে ফদসয় আেফছ। কহাসটসলর োমসন ওসদর 
আরও কলাে র্ােসত প্াসর। তাোতাফে ের কতপ্াও। 

বসল আহমদ মুো েল অি েসর ফদসয় পতফর হসয় দ্রুত কহাসটসলর কপ্ছন 
ফদসয় কবফরসয় এল। এেটু এসেই গাফে কপ্সয় কগল। কতপ্াও অসপ্ক্ষা েরফছল। 
কতপ্াও োলাম ফদল আহমদ মুোসে। 
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োলাম ফনসয় গাফেসত উসে বসে আহমদ মুো বলল, তুফমও ইেলাম গ্রহণ 
েসরছ কতপ্াও? 

ফেভাসব গ্রহণ েরসত হয় োফন না। মাসরভা, মাফহন োসহবরা যা 
ফশফখসয়সছ আফম তা ফেে ফেে েফর। আর ফে েরসত হসব বলুন স্যার। কতপ্াও 
বলল। 

আমাসদর ধসমথর ফে কতামার ভাল কলসগসছ, কতপ্াও? বলল আহমদ মুো। 
স্রিা এে, এটা আমার খুব ভাসলা কলসগসছ স্যার। আসরেটা ফবষয় হসলা, 

স্রিার প্ূো-আরাধনা েেসলর েসন্য েমান ও েেসল স্বাধীনভাসব এটা েরসত 
প্াসর। হাসট-মাসে-ঘাসট-মফন্দসর েবথি এবং এটা প্রফতফদসনর ফবষয়। ফেন্তু 
েবসচসয় বে ফবষয় হসলা আপ্ফন। আপ্নার মসধয ধসমথর কয ছফব কদসখফছ, কেটা 
আমরা গ্রহণ না েসর প্াফরফন স্যার। কতপ্াও বলল। 

ধন্যবাদ কতপ্াও। ইেলাম হসলা মানুসষর স্বভাব-ধমথ। মানুসষর ফবসবে 
যা বসল, ইেলাম তাই েরসত বসল। ফবসবে হসলা মানব-মন ও মানব-মফস্তসষ্কর 
েসন্য স্রিার কদয়া ফবফধবদ্ধ এেটা প্রেৃফত। আিাহর বাণীবাহে বা কমসেঞ্জাররা 
দুফনয়াসত আসেন এই মানব প্রেৃফতসে োহাযয ও শফিশালী েরা েসন্য। সুতরাং 
যারা েতয ধমথ েফেেভাসব কমসন চসল তারাই েফতযোর মানুষ হয়। কতপ্াও, আফম 
কেই মানুষ হবার কচিা েফর মাি। বলল আহমদ মুো। 

েফতযই আপ্ফন আপ্নার আচরসণর মত সুন্দর ের্া বসলন স্যার, যফদও 
েব ের্া বুঝা আমার েসন্য েফেন হয়। কতপ্াও বলল। 

গাফে িাটথ আসগই ফদসয়ফছল কতপ্াও। বলল, কোর্ায় যাব স্যার? 
মাসরভা ও মাফহন বাফে যাসছ। ওসদর িসলা েরসত হসব। কোো 

দফক্ষসণর প্র্টা ধসর হাইওসয়সত ওে। তারপ্র মাসরভা ও মাফহসনর বাফে। কতামার 
ের্া েতয হসল শত্রু তাসদর িসলা েরসছ। মাসরভারা ফবপ্সদ প্েসত প্াসর। 
আহমদ মুো বলল। 

বুসঝফছ স্যার, মাফহন ও মাসরভা মযাডাম তাহসল কহাসটসলর কপ্ছন দরো 
ফদসয় কবর হসয়ফছল। শয়তানরা োমসনর মত কপ্ছসনও প্াহারায় ফছল এবং 
োমসনর ও কপ্ছসনর কলােরা এেি হসয় তাসদর িসলা েসরসছ। 
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হ্যাোঁ, কতপ্াও, এটাই ঘটনা। যতটা েম্ভব কোসর চালাও। ওসদর ধরসত 
হসব। বলল আহমদ মুো। 

মাফহন োসহব ও মাসরভা মযাডামসে কটফলসিান েসর োবধান েসর কদয়া 
যায় না স্যার? ওরা কোর্ায় এখন তা োনাও যাসব। কতপ্াও বলল। 

ধন্যবাদ কতপ্াও। ফবষয়টা আমার কখয়ালই হয়ফন। 
বসলই আহমদ মুো েল েরল মাফহনসে। 
মাফহন ওপ্রান্ত কর্সে বলল, বলুন স্যার, কোন খবর, কোন ফনসদথশ? 
কতামরা ফে কতামাসদর কপ্ছন ফদসে লক্ষ করসখছ? 
আফম মসন েরফছ, এেটা গাফে কতামাসদর িসলা েরসছ। আহমদ মুো 

বলল। 
এখন কর্সে লক্ষয রাখফছ স্যার। ওরাই ফে িসলা েরসছ? বলল মাফহন। 
হ্যাোঁ ওরাই। কশান মাফহন, ওরা েংখযায় েম প্সক্ষ চারেন। তার উপ্র 

ওসদর হাসত অস্ত্র আসছ। প্রফতসশাধ কনয়ার েসন্য ওরা এখন প্াগল। সুতরাং 
কোনভাসবই ওসদর হাসত প্ো কতামাসদর চলসব না। কতামরা....। 

আহমদ মুোর ের্ার মসধযই মাফহন বসল উেল, স্যার, কছাট মাইসক্রা 
ধরসনর এেটা গাফে আমাসদর িসলা েরসছ বসল মসন হসছ। এখনও কদেশ ২শ’ 
গে কপ্ছসন আসছ। 

মাফহন, কতামরা কতা এখনও হাইওসয় প্াওফন! এ রাস্তায় কোন বে সুপ্ার 
মাসেথট আসছ? ফেজ্ঞাো আহমদ মুোর। 

ফে স্যার, আমরা এখনও দফক্ষণমুখী রাস্তায়। তসব আমাসদর োমসনই 
হাইওসয়। দু’এে ফমফনসটর মসধযই হাইওসয়র ক্রফেং-এ আমরা কপ্ৌোঁসছ যাব। 
কেখাসন বে সুপ্ার মাসেথট আসছ স্যার। মাফহন বলল। 

সুপ্ার মাসেথটফট কমাসের বাসম মাসন কতামাসদর গাফের লাইসন প্সে 
ফেনা? বলল আহমদ মুো। 

ফে স্যার, হাসতর বাসম। মাফহন বলল। 
কশান, কতামরা কমাসে ফগসয় সুপ্ার মাসেথসটর োরপ্াসেথ গাফে প্ােথ েসরই 

দ্রুত সুপ্ার মাসেথসট েুসে যাও। তারপ্র...। 
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আহমদ মুোর ের্ায় বাধা ফদসয় মাফহন বসল উেল, ওরাও কতা সুপ্ার 
মাসেথসট েুসে যাসব এবং আমাসদর ধসর আনসত প্ারসব। 

হ্যাোঁ, প্ারসব। ফেন্তু ততক্ষসণ সুপ্ার মাসেথসটর োরপ্াফেথং-এ আমরাও 
কপ্ৌোঁসছ যাব। আমরা এই েময়টুকই চাই। কতামরা সুপ্ার মাসেথসট েুেসল কেই 
েময় আমরা কপ্সয় যাব। আহমদ মুো বলল। 

মাসরভাসে ফনসয়ই ফচন্তা স্যার। বলল মাফহন। 
ভয় কনই মাফহন। মাসেথসট েুসে ওরা কতামাসদর ধসর আনসব, এর েসন্য 

মানফেেভাসব কতামরা প্রস্তুত র্াে। ফেন্তু ওরা মাসেথসট না েুসে োর প্াফেথং-এ 
কতামাসদর েসন্য অসপ্ক্ষাও েরসত প্াসর। আহমদ মুো বলল। 

আছা স্যার, এখন আর ভয় েরসছ না। আপ্নার েন্য অসপ্ক্ষা েরব 
আমরা। বলল মাফহন। 

আমরা আেফছ। তুফম ড্রাইভারসে গাফে কোসর চালাসত বল। ওরা 
োরপ্াসেথ কপ্ৌোঁছার আসগ অন্তত কতামরা সুপ্ার মাসেথসটর কগসট কপ্ৌোঁসছছ, এটা 
ফনফিত হওয়া চাই। আর এেটা ের্া, ওরা মাসেথসট েুসে যফদ কতামাসদর 
ফেডন্যাপ্ েরসত চায়, তাহসল ফেডন্যাসপ্র েময় পহ পচ, ফচৎোর েসর এ ের্া 
োনান কদসব, ওরা কতামাসদর ফেডন্যাপ্ েরসছ। এটা আমাসদর োহাসযয আেসব। 
আহমদ মুো বলল। 

ইনশাআিাহ স্যার। কদায়া েরুন। বলল মাফহন। 
আফমন! ‘আিাহ হাসিে!’ বসল আহমদ মুো েল অি েসর ফদল। 
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৫ 
আহমদ মুোসদর গাফে যখন কে সুপ্ার মাসেথসটর োরপ্াফেথং-এ প্রসবশ 

েরফছল, তখন ওরা ফতনেসন ধসর মাফহনসে চযাং কদালা েসর গাফেসত তুলফছল। 
আহমদ মুো মাফহনসে গাফেসত তুলসত কদখল। বুঝল মাসরভাসে আসগই 

গাফেসত প্ুরা হসয়সছ। মাসরভার ফচৎোরও কশানা যাসছ। 
মাসরভা ও মাফহসনর ‘বাোঁচাও বাোঁচাও’ ফচৎোর চারফদসের প্ফরসবশসে 

েফতযই আতংফেত েসর তুসলসছ। আেসলই তারা অফভনয় েরসছ না, আতংেগ্রস্ত 
হসয় বাোঁচার েসন্য ফচৎোর েরসছ। ফনখুোঁত অফভনয় ও বাস্তব আচরসণর মসধয 
আেসলই কবাধ হয় কোন প্ার্থেয কনই। 

তাসদর ফচৎোসর সুপ্ার মাসেথসটর োমসন অসনে কলাে েসমসছ। 
মাসেথসটর কভতর কর্সেও কলাে কবফরসয় এসেসছ। ফেন্তু কেউ ফেছু েরসছ না। 
তাসদর ফদসে কিনগান তাে েসর আসছ ফেডন্যাপ্ারসদর েহচর এেেন। তারা 
আসগ িাোঁো গুফলও ছুোঁসেসছ। তাসতই আতংেগ্রস্ত হসয় প্সেসছ েেসল। 

গাফে র্ামসতই আহমদ মুো গাফে কর্সে নামল। তার ডান হাসত 
ফরভলবার। 

কবর হসয়ই আহমদ মুো ফবরভলবার তুলল কিনগানধারীর উসেসশ্য। 
বলল, কিনগান কিসল দাও। আফম এে আসদশ দু’বার কদই না। 

কিনগানধারী চরফের মত কবাোঁ েসর ঘুসর দাোঁোল। তার কিনগাসনর নলও 
ঘুসর এল আহমদ মুোর উসেসশ্য অফবশ্বাস্য দ্রুততার োসর্। তারও আেুল 
কিনগাসনর ফট্রগাসর। 

আহমদ মুো আত্মরক্ষার েসন্য মুহূতথও েময় নি েসরফন। ফেে েমসয়ই 
তার তেথফন কচসপ্ বসেসছ ফট্রগাসর। কিনগানধারীর কিনগাসনর নসলর গা কঘোঁসষ 
বুসলটফট কলােফটর বাোঁ বুসে ফগসয় ফবদ্ধ হসলা। 
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যারা মাফহনসে গাফেসত েুোফছল, তারাও ঘুসর দাোঁফেসয়সছ। তার তাসদর 
গুফলফবদ্ধ োর্ীর ফদসে এেবার তাফেসয় দ্রুত প্সেট কর্সে ফরভলবার কবর 
েসরসছ। ফেন্তু ইফতমসধযই তারা আহমদ মুোর টাসগথসট প্ফরণত হসয়সছ। 

আহমদ মুো কিনগানধারীসে গুফল েসরই ওসদর ফতনেনসে টাসগথট 
েসরসছ। ওসদরসে ফরভলবার কবর েরসত কদসখ আহমদ মুো বলল, কতামরা 
ফরভলবার কিসল দাও, তা না হসল কতামাসদরসেও এই োর্ীর মত...। 

আহমদ মুো ের্া কশষ েরসত প্ারসলা না। ওসদর ফরভলবার তাসে 
টাসগথট েসর উসে আেসছ কদসখ আহমদ মুো ফরভলবাসরর ফট্রগার ফটসপ্ ফদল প্র 
প্র ফতনবার। ফেন্তু েবথবাসমর কলােফটর কক্ষসি টাসগথট ফমে হসলা। তার বাম োোঁসধ 
গুফল লাগল। কে গুফল চালাবারও সুসযাগ কপ্সয়ফছল, ফেন্তু আহমদ মুোর গুফল ফগসয় 
আঘাত েরল আহমদ মুোর বাম বাহুেফন্ধর উপ্সরর অংসশ। অদ্ভুত িযাফমনা 
কলােফটর! ফনসের গুফলফবদ্ধ োোঁসধর ফদসে কোন কখয়াল কনই তার। প্রর্ম গুফলটা 
টাসগথসট লাসগফন কদসখ ফরভলবারেসমত তার ডান হাত উসে আেফছল আহমদ 
মুোর লসক্ষ। 

ফেন্তু আহমদ মুো তা হসত ফদল না। তার ফরভলবার এই তৃতীয় টাসগথসটর 
ফদসে তাে েরাই ফছল। শুধু ফট্রগার কটপ্ার বাফে। ফট্রগার ফটসপ্ ফদল কে। আহমদ 
মুোর লক্ষ এবার ফছল কলােফটর ডান হাত। 

ওসদর এেেনসে েীবন্ত ধরার প্রসয়ােন ফছল খুব কবফশ। ফেন্তু কে সুসযাগ 
এ প্যথন্ত হয়ফন। এবাসরর সুসযাগফটসে কে োসে লাগাল। 

আহমদ মুোর গুফল ফগসয় কলােফটর এেবাসর েবফেসত ফবদ্ধ হসলা। তার 
হাত কর্সে ফরভলবার প্সে কগল। 

কলােফট োংঘাফতে কবপ্সরায়া! 
ফরভলবারফট গুফলফবদ্ধ ডান হাত কর্সে খসে প্োর োসর্ োসর্ কে বসে 

প্েল এবং বাম হাত ফদসয় ফরভলবারফট তুসল ফনল। 
তার গুফলফবদ্ধ ডান োোঁসধর অেম্ভব যিণা কে উসপ্ক্ষা েসর ফরভলবার বাম 

হাসত তুসল ফনসয় আহমদ মুোসে টাসগথট েরার কচিা েরল। 
তার ফরভলবার উসে আেফছল আহমদ মুোর ফদসে। 
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আহমদ মুো ফনরুপ্ায়। গুফল েসর কলােফটর বাম হাতটা ফনফস্ক্রয় েসর 
কদয়াই আহমদ মুোর বাোঁচার উপ্ায়। 

আহমদ মুোর ফরভলবার কলােফটর ফদসে তাে েরাই ফছল। ফট্রগার ফটপ্ল 
শুধু। 

গুফলফট ফগসয় ফবদ্ধ েরল কলােফটর ডান বাহুসে। ফরভলবারেসমত তার 
বাম হাত আছসে প্েল মাফটসত। 

কলােফট েম্ভবত তার হতাশা ও বযর্থতায় মাফটসত শুসয় প্েল। 
মাফহন ও মাসরভা আসগই গাফের ওপ্াসশর দরো ফদসয় কবফরসয় গাফের 

আোসল দাোঁফেসয় েব কদখফছল। আতংেগ্রস্ত তাসদর কচাখ-মুখ। আহমদ মুোর বাম 
বাহুেফন্ধসত গুফল লাগসত কদসখ দু’েসনই যিণায় েফেসয় উসেফছল, কযন গুফলটা 
তাসদর কলসগসছ। 

গুফল বন্ধ হসতই মাফহন ও মাসরভা দু’েন ছুসট কগল আহমদ মুোর োসছ। 
ওফদসে সুপ্ার মাসেথসটর োমসনর কলােরা গুফল শুরু হসল কেউ সুপ্ার 

মাসেথসটর কভতসর েসর ফগসয়ফছল, কেউ সুপ্ার মাসেথসটর ফেোঁফেসত শুসয় বা বসে 
ফছল। গুফল বন্ধ হসল তারা েবাই কবফরসয় এল। েবাই হাততাফল ফদসয় ফেডন্যাফপ্ং 
কর্সে মাফহন ও মাসরভার উদ্ধার প্াওয়াসে স্বাগত োনাল। 

কতপ্াও এসে আহমদ মুোর প্াসশ দাোঁফেসয়সছ। 
কতপ্াও, মাফহন, কতামরা এে, কলােফটসে আমাসদর গাফেসত কতাল। 

কইে। 
কতপ্াও মাফহনসে এ ফনসদথশ ফদসয় আহমদ মুো মাসরভাসে বলল, তুফম 

কতামাসদর টযাফির ভাো চুফেসয় এে। টযাফিওয়ালাসে না কপ্সল টাো তার 
টযাফির উপ্সর করসখ এে। 

ের্া কশষ েসর আহমদ মুো হাততাফল কদয়া উৎসুে, অসপ্ক্ষমাণ 
কলােসদর ফদসে এফগসয় ফগসয় বলল, ফপ্লে, আপ্নারা শুনুন, আহত কলােফটর 
অবস্থা খুবই েংেটাপ্ন্ন। তাসে অফবলসি হােপ্াতাসল কনয়া প্রসয়ােন। 
ফেডন্যাফপ্ং-এর ফশোর তরুণ-তরুণীসেও এখাসন করসখ যাওয়া েম্ভব নয়। হসত 
প্াসর তাসদর ফবপ্দ এখনও োসটফন। তাই তাসদরসেও োসর্ ফনসয় যাফছ। প্ুফলশ 
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এসে যাসব। আপ্নারা যা কদসখসছন, দয়া েসর তা প্ুফলশসে োনাসবন। ধন্যবাদ 
েেলসে। 

উপ্ফস্থত কলাসেরা হাততাফল ফদসয় আহমদ মুোর ের্ার েবাব ফদল। 
আহমদ মুো গাফেসত উসে বেল। গাফে চলসত শুরু েরল। 
কতপ্াও োমসনর বাোঁে ঘুসর গাফে এেটু দাোঁে েরাসব। আহমদ মুো 

বলল। 
গাফেটা বাোঁসে এসে বাোঁে ঘুসর এেটা কেি লযাফন্ডং কদসখ দাোঁোল। 
আহমদ মুো গাফে কর্সে কনসম গাফের দরো বন্ধ েসর গাফের কপ্ছসন 

ফগসয় দাোঁোল। েল েরল তাফহফতর স্বরাে েফচব ও প্ুফলশপ্রধান িরাফে প্ুফলশ 
োফভথসের প্রধান কেই অফিোরসে। মাফহন ও মাসরভার ফেডন্যাফপ্ং ফনসয় যা যা 
ঘটল েংসক্ষসপ্ আহমদ মুো েব োনাল তাসে এবং বলল, আফম আহত 
কলােফটসে গাফেসত তুসল ফনসয় আেফছ। তাসে ফেজ্ঞাোবাদ েরা আমার খুব 
েরুফর। এই প্রর্ম ওসদর এেেনসে েীফবত ধরা কগসছ। তার োছ কর্সে ফেছু 
ের্া কনয়া আমার দরোর। ফেন্তু আইন অনুোসর তাসে র্ানায় কদয়া দরোর 
অর্বা হােপ্াতাসল ফনসয় প্ুফলশসে োনাসনা উফচত। আপ্নার প্রামশথ চাই স্যার। 

ফম. আহমদ মুো, ঘটনাস্থসল কোন প্ুফলশ ফছল? বলল স্বরাে েফচব ও 
প্ুফলশপ্রধান। 

ফে না। আহমদ মুো বলল। 
কয গাফে বযবহার েরসছন, তা কোন পু্ফলশ ফনিয় কদসখফন। বলল স্বরাে 

েফচব ও প্ুফলশপ্রধান। 
কদসখফন। আহমদ মুো বলল। 
ঘটনাস্থসলর কলােেন গাফের নািার ফনিয় কদসখফন বা কনয়ফন? ফেজ্ঞাো 

স্বরাে েফচব ও প্ুফলশপ্রধাসনর। 
কেটা বলা মুশফেল স্যার। আহমদ মুো বলল। 
ফেে আসছ োনসলও ক্ষফত কনই। এেটা োে েরুন। আপ্না গাফে এখন 

কোর্ায়? ফেজ্ঞাো স্বরাে েফচব ও প্ুফলশপ্রধাসনর। 
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অযাসভফনউ কপ্ামা’কত উসে প্ূবথ ফদসে যাফছ। আমরা প্াসতাসতায়ার 
কহাসটল প্যাসেফিে ইন্টারন্যাশনাল কর্সে এসে কপ্ামা সুপ্ার মাসেথটফটর প্াশ 
ফদসয় অযাভফনউ কপ্ামা’কত উসেফছ। আহমদ মুো বলল। 

ফেে আসছ। ভাসলাই হসলা। আপ্নাসদর োমসনই মাসয়ভা র্ানা। 
আপ্নার োসর্ আর েয়েন আসছ? ফেজ্ঞাো স্বরাে েফচব ও প্ুফলশ প্রধাসনর। 

আমাসদর ড্রাইভার কতপ্াও, মাফহন ও মাসরভা। আহমদ মুো বলল। 
আপ্ফন গাফেটা কছসে ফদন। ওরা আহত কলােফটেহ গাফে ফনসয় এসগাে 

ধীসর ফধসর। আর আপ্ফন অন্য এেফট গাফে ফনসয় কোো মাসয়ভা র্ানায় চসল যান। 
কেখাসন েব ঘটনা খুসল বলুন এবং কশসষ বলুন, আপ্ফন গুফলফবদ্ধ আহত 
কলােফটসে হােপ্াতাসল ফনসয় যাফছসলন। ফেছু দূর এসগাবার প্র এেফট মাইসক্রা 
আপ্নার োমসন এসে দাোঁোয় এবং আপ্নাসে আহত েসর গাফে কর্সে নাফমসয় 
ফদসয় গাফেশুদ্ধ আহত কলােফটসে ফনসয় কগসছ। আপ্ফন র্ানায় ফগসয় এই ডাইফরফট 
েরুন। র্ানা েসন্দহেনেভাসব আপ্নাসে ফেছু েরসত আেসব না। আফমও ফমফনট 
প্সনর প্সর র্ানায় কটফলসিান েরব। র্ানা কর্সে কবফরসয় তারপ্র আহত 
কলােফটসে ফনসয় কোন ফনরাপ্দ স্থাসন চসল যান। আপ্নার প্রসয়ােন প্ূরসণ যা 
ইছা তাই েরুন। 

বসল র্ামল স্বরাে েফচব ও প্ুফলশপ্রধান। মুহূতথ েসয়ে চুপ্ কর্সে আবার 
বলল, কেরেম ফনরাপ্দ োয়গা আসছ আপ্নাসদর? 

কে রেম কনই। তসব বযবস্থা এেটা েসর কিলব। আহমদ মুো বলল। 
না, তার দরোর কনই। আপ্নাসে অত েি েরসত হসব না। আপ্ফন 

আহত কলােফটসে ফনসয় কোো আমার এখাসন চসল আসুন। এখাসন 
আন্ডারগ্রাউসন্ড আমাসদর এেটা কেল আসছ। আপ্াতত কেটা আপ্নারা বযবহার 
েরসবন। বলল স্বরাে েফচব ও প্ুফলশপ্রধান। 

ধন্যবাদ স্যার। আমরা আেফছ। আহমদ মুো বলল। 
ওসয়লোম। আসুন, ের্া আপ্াতত কশষ। গুড বাই আহমদ মুো। বসল 

ওপ্ার কর্সে েল অি েসর ফদসলন। 
েল অি েসর আহমদ মুো ডােল মাফহনসে। 
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মাফহন তাোতাফে গাফে কর্সে কবফরসয় আহমদ মুোর োসছ কযসতই কে 
মাফহনসে ফনসয় গাফে কর্সে এেটু দূসর েসর কগল। তাসে েব ের্া বুফঝসয় বলল। 
েব ের্া শুসন মাফহসনর মুখ উজ্জ্বল হসয় উেল। কে বলল, এই েমসয়র েসন্য এর 
কচসয় ভাল েফলউশন আর হয় না স্যার। 

হ্যাোঁ মাফহন, তুফম ফেে বসলছ। ফেে আসছ মাফহন। কযভাসব বসলফছ, 
কেভাসব োে েরসব। 

বসল আহমদ মুো গাফের োনালা ফদসয় কভতসর উোঁফে ফদসয় বলল, 
মাসরভা, আফম এেটু অন্য োয়গায় যাফছ। তাোতাফে ফিরব। কতামরা চলসত 
র্াে। 

মাফহন উসে বসেসছ গাফেসত। 
গাফে তাসদর চলসত শুরু েরল। 
আহমদ মুো এেটা টযাফি কডসে তাসত উসে বসে বলল, োমসন মাসয়ভা 

র্ানায় চল। 
ফে স্যার, বসল টযাফি ড্রাইভার তার গাফেসত িাটথ ফদল। 
 
 
 
আহত কলােফটর ফতনফট ক্ষত স্থাসনই বযাসন্ডে কবোঁসধ ফদল আহমদ মুো 

খুব যসের োসর্। গুফলফবদ্ধ ফতন োয়গার কোনটাসতই বুসলট কনই। ঘাসের 
আঘাতটাই কবফশ গভীর। ফেন্তু কেখাসনও বুসলট কনই। ঘাসের ফেছু কগাশত ফছোঁসে 
ফনসয় বুসলট কবফরসয় কগসছ। 

খুব ভাগযবান কদখফছ আপ্ফন। ওরা মসরসছ, আপ্ফন মসরনফন। আর গুফলর 
ফতনফট আঘাত বে হসলও তা মারাত্মে নয়। বুসলট কনই বসল অপ্াসরশসনর 
দরোর হসলা না। বলল আহমদ মুো নরম েসণ্ঠ কলােফটর ফদসে কচসয়। 

কলােফটর মসধয আসগর কেই কবপ্সরায়া ভাব এখন কনই। আহমদ মুো 
বযাসন্ডে বাোঁধার শুরুসতই কলােফটসে েমসবদনা কদফখসয় বসলফছল, আফম 
কতামাসদরসে মারসত বা আহত েরসত চাইফন। কচসয়ফছলাম তরুণ-তরুণী 
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দু’েনসে উদ্ধার েরসত। আফম কতামাসদর বসলফছলাম। অস্ত্র কিসল ফদসত, তাহসল 
আর এই অঘটন ঘটসতা না। 

কলােফট কোন েবাব ফদল না। ফেন্তু আহমদ মুোর ফদসে তাফেসয়ফছল 
ফবষ্মসয়র দৃফিসত। এ ধরসনর বযবহাসর কে অবাে হসয়সছ! কে বুসঝসছ, কয 
দু’েনসে তারা ফেডন্যাপ্ েসরফছল তারা আহমদ মুোর আত্মীয় বা বন্ধ ু হসব 
ফনিয়ই। এখনও তারা কতা উদ্ধারোরী আহমদ মুোর োসর্ই আসছ। কে ফদে 
কর্সে আহমদ মুো তার প্রফত যতটা মারমুসখা হওয়া দরোর ফছল, ততটা নয়, 
বরং বযাপ্ারটা েমবযর্ীর মসতা। এটাই ফছল কলােফটর ফবষ্মসয়র োরণ। 

আহমদ মুোর ের্ার উত্তসর এবার কলােফট বলল, আমার এই কেৌভাগযই 
আমার েসন্য দুভথাসগযর োরণ হসলা। 

কেন? বলল আহমদ মুো। 
অসনসের োসছ বযর্থতা ক্ষমাহীন অপ্রাধ। এই েব কক্ষসি বযর্থতা ফনসয় 

কবোঁসচ যাওয়া দুভথাসগযর। কলােফট বলল। 
দুভথাগযটা ফে রেম? বলল আহমদ মুো। 
দুভথাগযটা মৃতযু প্যথন্ত গোসত প্াসর। বলল কলােফট। 
ের্া কশষ েসরই কলােফট বলল আবার, ফেন্তু এেব প্রে কেন? 
দুফনয়াসত েত ধরসনর কলাে আসছ, হত ধরসনর দল, গ্রুপ্ আসছ, তা 

োনার এেটা কেৌতুহল এটা। আছা, আপ্নার নাম ফে? 
কলােফট তাোল আহমদ মুোর ফদসে। বলল, নাসমর ফে প্রসয়ােন? 
প্রসয়ােসনর প্রে নয়। মানব েমাসের এেটা োধারণ রীফত হসলা োসরা 

োসর্ কদখা, কলনসদন বা প্ফরচয় হসল তার নাম ফেজ্ঞাো েরা হয়। 
কলােফট আহমদ মুোর ফদসে আবার কচাখ তুসল তাোল। আহমদ মুোর 

মসধয শত্রু ধরসনর কোন ছফব খুোঁসে কে কপ্ল না। আহমদ মুোসে েহে, েরল, 
স্বছ কলাে বসল মসন হসলা তার োসছ। আর তার যুফি ফেে। এসক্ষসি নাম না 
বলাটাই বরং কবমানান। কলােফট বলল, আমার নাম মি কলফর। 
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আপ্নাসে কদসখ কতা েহে েরল বসল মসন হসছ। ফেন্তু আমার এই ভাই-
কবানসে আপ্নারা ফেডন্যাপ্ েরসত কচসয়ফছসলন কেন? আহমদ মুো খুব নরম 
েসণ্ঠ বলল। 

কলােফট কোন উত্তর ফদল না। অসনেক্ষণ চুপ্ েসর র্ােল। তারপ্র বলল, 
ওরা দুইেন ফে েফতযই আপ্নার ভাই-সবান? 

শুধু ভাই-সবান নয়, ভাই-সবাসনর কচসয়ও বে। আহমদ মুো বলল। 
কলােফট ফেছুক্ষণ চুপ্ েসর র্ােল। তাোল আবার আহমদ মুোর ফদসে। 

ভাবসছ কে আহমদ মুোসে ফনসয়ই। এই কলাে ইছা েরসল আমাসে কমসর 
কিলসত প্ারসতা, প্ুফলসশর হাসতও তুসল ফদসত প্ারসতা। এেব ফেছূ না েসর কে 
আমার ক্ষত স্থান প্ফরষ্কার েসরসছ, কেলাই ফদসয়সছ এবং তাসত বযাসন্ডে কবোঁসধ 
ফদসয়সছ। ফনসের আহত স্বেসনর মতই কে আচরণ েরসছ আমার োসর্। 

এেব ফচন্তা েসরই বলল, তাসদর ধরার মসধয আমাসদর বযফিগত কোন 
স্বার্থ ফছল না। আমরা ফনসদথশ প্ালন েসরফছ মাি। 

ফনসদথশ োর ফছল? আহমদ মুোর ফেজ্ঞাো। 
আমরা ফনসদথশ কপ্সয়ফছলাম, ‘মযাডাম কগৌরী’ নাসম এে েমথেতথার োছ 

কর্সে। কলােফট বলল। 
ফেসের েমথেতথা ফতফন? বলল আহমদ মুো। 
কলােফট অল্পক্ষণ চুপ্ েসর কর্সে বলল, কে েংগেসনর নাম কনয়া তাসদর 

েসন্য ফনসষধ। মাি েরুন স্যার আমাসে। 
আহমদ মুো মসন মসন ভাবল, ফেসের েমথেতথা তা আমরা োফন। 

তারপ্র বলল, ফেে আসছ কতামাসে ফবপ্সদ কিলসবা না। েংগেসনর নাম শুনসত 
চাই না। কতামাসদর ফদসয় কোর্ায় োে েরায়, ফে োে েরায় তারা? 

কলােফট বলল, তাফহফত, মুফরয়া, কতায়ামতু দ্বীপ্পু্ঞ্জ প্রভৃফত স্থানেহ 
প্ফলসনশীয়ার েব োয়গায় োে েফর। ফে োে েফর আমরা তা বলসত প্ারসবা 
না স্যার। কেটা বলসল আমাসদর প্রাণ যাসব। 

ফে োে েসরা কেটা আমরা োফন। কেটা তুফম না বলসলও চসল। ফেে 
আসছ, যফদ ক্ষফত হয় বলসব না। ফেন্তু এেটা ফবষসয় োহাযয েরসত প্ার। 
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প্ফলসনশীয়ার দ্বীপ্পু্ঞ্জ ও দ্বীপ্ েম্পসেথ কতামার অসনে অফভজ্ঞতা। আছা বল কতা 
‘মত’ু নাসম কোন দ্বীপ্ আসছ? বলল আহমদ মুো। 

কেন, প্রায় েেসলরই োনা, কতায়ামতু দ্বীপ্প্ুসঞ্জর ‘মতুতুংগা’ 
অযাটলসেই েংসক্ষসপ্ ‘মতু বলা হয়। 

ধন্যবাদ ফম. মি কলফর। ‘মত’ু দ্বীপ্ বা অযাটল ফনসয় খুব আগ্রহ আমার। 
আহমদ মুোর ের্া শুসন কলােফটর ভ্রু কোঁচসে কগল মুহূসতথর েন্য। কচাসখ-

মুসখ তার কনসম এল উসদ্বগ ও ফবষ্ময়। বলল, ‘মতু অযাটল ফনসয় আপ্নার এ আগ্রহ 
কেন? 

কে অসনে ের্া। প্ফলসনশীয় অঞ্চসলর এেটা রূপ্ের্া কশানার প্র 
কর্সেই এই আগ্রহ েৃফি হসয়সছ। বলল আহমদ মুো। 

রূপ্ের্া? ফে রূপ্ের্া? কলােফট বলল। 
রােকমার কহোনা কহাোনা ও োগরেন্যা ভাইফমফত শাবানুর রূপ্ের্া। 

ঐ রূপ্ের্ায় আসছ গসডে ‘ফহনা’ দুই কপ্রফমসের প্রফত দয়াপ্রবশ হসয় তাসদর 
ফমলন ঘফটসয়ফছসলন মতুতুংগা অযাটল দ্বীসপ্। ঐ অযাটল দ্বীসপ্র অভযন্তসর এেফট 
প্রাোদ আসছ। কেই প্রাোসদ ফমলন হসয়ফছল রােপ্িু ও োগরেন্যার। যত ফদন 
তারা কবোঁসচ ফছল ঐ প্রাোসদই তারা বাে েসরসছ। আফম মসন েফর এই রূপ্ের্া 
কযমন েতয ঘটনা, কতমফন প্রাোদও এেটা বাস্তব েতয। এই োরসণই ‘মত’ু বা 
‘মতুতুংগা’ অযাটল দ্বীপ্ আমার স্বসের োয়গা। র্ামল আহমদ মুো। 

কলােফট মাসন মি কলফরর মুখ কর্সে উসদ্বগ ও ফবষ্ময়ভাব কেসট কগল। 
স্বফস্তর ভাব িসুট উেল তার মসন। কে বুসঝ ফনল, তাসদর ‘েযাফপ্টাল অব 
প্াওয়াসর’র কখাোঁে এরা োসন না। 

আহমদ মুোর ের্ার উত্তসর ফেছু বলল না মি কলফর। 
আহমদ মুোই আবার ের্া বলল, ফম. মি কলফর, আমার আগ্রসহর ের্া 

ফনিয় বুসঝছ। এখন বল, আমার আগ্রহটা ফেে ফেনা। 
আগ্রহ ফেে আসছ। ফেন্তু প্রাোসদর ফবষয়টা রূপ্ের্ার মতই েল্পনা। মি 

কলফর বলল। 
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বযাপ্ে অনুেন্ধান ছাো কোন দাবী বা ফবশ্বােসে অস্বীোর েরা যায় না। 
মতুতুংগা দ্বীসপ্ কতামার ফে এই অনুেন্ধান আসছ? বলল আহমদ মুো। 

মি কলফর তাোল আহমদ মুোর ফদসে। আহমদ মুোর েসণ্ঠ এেটা ফভন্ন 
সুর আোঁচ েরল কে। তার মসনর কোসণ এেটা কছাট্ট আশংোও কেসগ উেল। বলল, 
মতুতুংগােহ েব দ্বীপ্ ও অযাটসল আমার ফবচরণ আসছ তাই বলফছলাম, প্রাোসদর 
ফবষয়টা অবাস্তব। 

কতামার ের্া মানলাম। ফেন্তু কতামার এই ‘অবাস্তব তত্ত্ব’ ফে েসর প্রমাণ 
েরা যায় বল কতা? কতামার এই ‘অবাস্তব তসত্ত্ব’র প্রমাণ হসয় কগসল কতা আর এ 
বযাপ্াসর োসরা মার্া ঘামাসত হসতা না। বলল আহমদ মুো। 

এেটা ফবেত ভাব িসুট উেল মি কলফরর কচাসখ-মুসখ। বলল, আফম ফে 
েসর বলসত প্াফর? ের্াগুসলা ভাো ভাো মসন হসলা। কযন ের্াগুসলা মসনর গভীর 
কর্সে উসে আসেফন, ের্াগুসলান কশেে কযন তার মসন কনই! 

আহমদ মুোর োনসে এেব িাোঁফে ফদসত প্ারসলা না। বলল, তুফম 
মতুতুংগা অযাটলটাসে ভালভাসব কদসখছ বসলই কেখাসন প্রাোসদর অফস্তসত্বর 
ফবষয়সে ‘অবাস্তব’ বলসত কপ্সরছ। কেেসন্যই অবাস্তব প্রমাণ েরার উপ্ায়গুসলাও 
তুফমই বলসত প্ারসব। বল, কেগুসলা ফে হসত প্াসর। 

েংসগ েংসগ েবাব ফদল না মি কলফর। মুহূতথ েসয়ে চুপ্ র্াোর প্র 
বলল, অযাটলগুসলা হসলা িাোঁপ্া বা েফলড প্বথতপ্রমাণ উোঁচু কবসের উপ্র েংেীণথ 
বা অসপ্ক্ষােৃত প্রশস্ত প্াে কঘরা প্ুকর বা হ্রসদর মত। অযাটলগুসলা কবফশর ভাগ 
কক্ষসি োছাোফছ হসয় র্াসে। কে কক্ষসি এেই কবসের উপ্র অসনে অযাটল হসত 
প্াসর, কযমন গাসছর এেই োসির উপ্র অসনে শাখা হয়। এই ধরসনর 
কক্ষিগুসলাসত দুই অযাটসলর মাঝখাসনর প্াফন অগভীর হসয় র্াসে। অযাটসলর এই 
েব পবফশি োমসন রাখসল কোন অযাটসলর িাোঁপ্া কবসের মসধয প্রাোদ ধরসনর 
ফেছু আসছ ফেনা প্রীক্ষার েসন্য দু’ফট উপ্ায় আসছ। েহে উপ্ায়ফট হসলা, 
অযাটসলর প্াে প্রশস্ত হসল কেখান কর্সে অর্বা প্াসশর কোন অযাটসলর প্রশস্ত 
প্াে কর্সে সুেে কেসট অযাটসলর িাোঁপ্া অংসশ প্রসবশ েসর কভতরটা কদখা। 
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আসরেটা উপ্ায় আসছ। েফেন এবং তা হসলা, প্াফনর ফনসচ অযাটসলর কবসের 
গাসয় কোন যসর্াপ্যুি কটনলফের মাধযসম সুেে েসর কভতসর প্রসবশ েরা। 

আহমদ মুোর কোোঁসট েূক্ষ্ম এেটা হাফের আভা িসুট উেল। বলল, 
ধন্যবাদ মি কলফর, তুফম সুন্দর বণথনা ফদসয়ছ। কযন প্রতযক্ষদশথীর বণথনা! তাই নয় 
ফে মি কলফর? 

আবার কেই ফবেতের অবস্থা িসুট উেল মি কলফরর মুসখ। বযাপ্ারটা 
অসনেখাফন কচার ধরা প্োর মত। 

েংসগ েংসগ উত্তরদ ফদসত প্ারল না মি কলফর। 
মি কলফরর এই অবস্থাসে আহমদ মুো ইফতবাচে মসন েরল। এ ধরসনর 

সুেে তার কদখার মসধয না র্ােসল তার আচরণ এমন হসতা না, মনস্তসত্ত্বর ফদে 
কর্সে এটাই স্বতফেদ্ধ। 

অবসশসষ মি কলফর বলল, আফম যা বসলফছ, তার কবফশ ফেছু আফম োফন 
না। 

আহমদ মুো কোন প্রফতফক্রয়া প্রোশ েরল না। আহমদ মুো ফনফিতই 
বুঝল কে েতয ের্া বসলফন। তবু এ বযাপ্াসর চাপ্ না ফদসয় বলল, তুফম যাসদর 
োসর্ বা কয েংগেসনর োসর্ আছ, কেটা েত বছর? 

ফতন বছর। বলল মি কলফর। 
কতামাসে খুব বুফদ্ধমান ও েসচতন বসল মসন হসছ। তুফম কপ্শায় আেসল 

ফে? ফেজ্ঞাো আহমদ মুোর। 
কপ্শায় কমফরন ইফঞ্জফনয়ার ফছলাম। বলল মি কলফর। 
কে কতা মূলযবান কপ্শা! ফেন্তু এখন কতা কদখা যাসছ তুফম ফেডন্যাফপ্ং 

কপ্শায় কনসমছ। আহমদ মুো বলল। 
মি কলফর মুখ তুসল আহমদ মুোর ফদসে তাোল। তার কচাসখ-মুসখ 

এেটা অস্বফস্তর ছাপ্। বলল, প্রসয়ােসন ফনসদথশ মত আমাসদর েব োেই েরসত 
হয়। তসব মূলত েংগেসনর কমফরন োইডটায় আফম োে েফর। 

তাহসল দসলর অসনে োরসিে শীপ্ ও কবাট আসছ? বলল আহমদ মুো। 
ফেছু কতা আসছই। মি কলফর বলল। 



প্যাসেফিসের ভয়ংের দ্বীসপ্  140 

 

দসলর আন্ডারওয়াটার কভফহেল অর্থাৎ োবসমফরন োতীয় কভফহসেল 
কনই? ফেজ্ঞাো েরল আহমদ মুো। 

চমসে উেল মি কলফর। দুই কচাখ ছানাবো েসর তাোল আহমদ মুোর 
ফদসে! 

ের্া বলার কখই কযন হাফরসয় কিসলসছ মি কলফর! কোন ের্া বলল না 
কে। 

আবার ফমর্যা বল। বল কয, োবসমফরন োতীয় কোন কভফহসেল দসলর 
কনই! আহমদ মুোই আবার বলল। আহমদ মুোর কোোঁসট হাফে। 

মি কলফর ফনবথাে হসয় কগসছ। কোন ের্াই কে বলসত প্ারল না। তার 
কচাসখর দৃফির মসধয এেটা অেহায়ত্ব আসছ। তার মসন এেটা ের্া কতালপ্াে 
েসর উেসছ, কে এই কলাে! আমাসদর েব ফবষয় কে োসন ফে েসর! 

আবারও ের্া বলল আহমদ মুোই। বলল, এেটা কগাপ্ন দসলর োসর্ 
তুফম শাফমল হসলাও কতামাসে েরল, েহে মসন েসরফছলাম। ফেন্তু কদখফছ তুফম 
খুব েহেভাসব ফমর্যা ের্া বলসত প্ার। মতুতুংগার েৃেে েম্পসেথ তুফম োন না, 
এই ফমর্যা ের্া কেন বলসল? 

কলােফট অসনেখাফন মুষসে প্সেসছ। বলল, কগাপ্নীয়তা রক্ষার েসন্য 
আমাসদর শপ্র্ েরসত হয়। আত্মরক্ষার েসন্যই আফম ফমর্যা বসলফছ। শপ্র্ কেউ 
ভাঙসল তার মৃতযুদি হয়, এটা দসলর অপ্ফরবতথনীয় ফবধান। আহমদ মুোর মুখ 
উজ্জ্বল হসয় উেল। তার বুে কর্সে অফনিয়তার এেটা প্াহাে কযন কনসম কগল! 
মতুর প্রাোসদ কোোর সুেে তাহসল েতয এবং প্রাোদও েতয! 

আপ্ফন েব কেসনও আমাসে প্রে েরসছন, এর অর্থ আফম বুঝলাম না। 
বলল মি কলফর। 

কদখফছলাম কয, তুফম ফে বল। অসরেটা ফেফনে, মতুতুংগা অযাটসলর 
প্ফিসম কোন অযাটল কনই। উত্তসরর অযাটলটা কবশ দূসর। তাসদর মসধয েমন 
েংসযাগ কনই। বাফে র্াসে প্ূবথ ও দফক্ষণ। এই দুই ফদসে মতুতুংগার োছাোফছ 
চারফট অযাটল আসছ অর্থাৎ তাহাফনয়া, কটসপ্াসটা, ফহফত ও কতায়াসনসে। এই চাসরর 
মসধয ‘ফহফত’ অযাটসলর োসর্ মতুতুংগার েমন কবে কনই। অনুরূপ্ভাসব 
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‘কটাসপ্াসটা’ ও ‘কতায়াসনসে’ অযাটসলর োসর্ও মতুতুংগার েমন কবে কনই। এই 
ফতন অযাটল ও মতুতুংগার মাঝখাসন বরং খাসদর উত্তর প্রান্ত ঘুসর মতুতুংগা প্যথন্ত 
উোঁচু ও েংযুি এেটা কবে রসয়সছ। ফেন্তু কটাসপ্াসটা অযাটলফট এতই ক্ষুদ্র ও কডাবা 
কয, কেখান কর্সে েংসযাগ সুেে মতুতুংগা প্যথন্ত হসত প্াসর না। বাফে র্াসে বে 
আোসরর তাহাফনয়া অযাটল। এর প্ফিম তটসরখার দফক্ষণ প্রান্ত কবশ প্রশস্ত ও উোঁচু 
কযখাসন েনোেশন েম্ভব। এ প্রান্ত কর্সে মতুতুংগা প্যথন্ত ফেছুটা েংেীণথ হসলও 
উোঁচু এেে এেফট কবে লাইন চসল কগসছ। এখন তুফম বল, সুেসের কয তত্ব ফদসয়ছ 
তাসত মতুতুংগার প্রাোসদ কোোর সুেে কোন অযাটল কর্সে হসত প্াসর? 

দীঘথ বিবয ফদসয় র্ামল আহমদ মুো। 
মি কলফর হাোঁ েসর স্তফম্ভত দৃফিসত কদখফছল আহমদ মুোসে। কে কভসব 

প্াসছ না অযাটলগুসলা েম্পসেথ আহমদ মুো এত ফবস্তাফরত তর্য োসন ফে েসর! 
বহুফদন আফম ঘুরফছ এ অঞ্চসল, ফেন্তু এর েব ের্া আমার োনা কনই। আেসল 
কদখফছ েব োসন এই কলােটা। প্রাোসদর কভতসরর ের্াও ফে কে োসন? কেোঁসপ্ 
উেল মি কলফরর বুেটা। আেসল কভতসর ফে আসছ, ফে ঘসট তার েব ফেছু তারাও 
োসন না। শুধু অসচনা, অোনা কলােসদর কেখাসন েুেসত কদসখ, তাসদরসে আর 
েখসনা কবর হসত কদসখ না। এই কলােফট কে ফবষসয়ও ফে োসন? ফেন্তু ফেভাসব? 

মি কলফরর ফনরব ও ফবষ্ময়াফবি হসয় হাোঁ েসর র্ােসত কদসখ আহমদ মুো 
বলল, আমার ের্ায় অবাে হবার ফেছু কনই। েবই কতা তুফম োন! কতামার োনা 
ফবষয়টা োনাসল আফম উপ্েৃত হসবা। ফপ্লে বল। 

আপ্ফন েবই োসনন স্যার, এরপ্রও প্রে েরসছন? আপ্ফন কতা অবস্থার 
প্যথাসলাচনা েসর বসলই ফদসয়সছন মতুতুংগা অযাটসলর সুেে কোন অযাটল কর্সে 
আেসত প্াসর। আেসলই এর কোন ফবেল্প কনই। বলল মি কলফর। 

হাি ট্ররু্ মাসন অষ্পি েতয ফেন্তু েতয নয়। তুফম প্ফরষ্কার েসর বল। তুফম 
যার ফবেল্প কনই বলসল, কেটা প্রতক্ষদশথীর োসছ েতয এটা ফেনা? 

ফনচু েসর রাখা মুখ তুলল মি কলফর। এেটা ভীফত ও অেহায় ভাব তার 
কচাসখ-মুসখ। বলল, হ্যাোঁ তাই স্যার। আপ্ফন েব োনার প্সরও কেন এেব ের্া 
বারবার বলসছন স্যার? 
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আফম কতামার প্রীক্ষা ফনফছ বলসত প্ার। আছা, এতক্ষণ আফম বসলফছ, 
এবার তুফমই বল, সুেেফটর মখু কোর্ায়? 

কেটাও কতা আপ্ফনই বসল ফদসয়সছন। তাহাফনয়া দ্বীসপ্র প্ফিম তটসরখার 
দফক্ষণ প্রান্ত এলাো েনোেশসনর েসন্য উপ্যুি। উত্তর কতা এখাসনই আসছ 
স্যার। বলল মি কলফর। 

খুফশ হসলা আহমদ মুো। কে অবশ্যই ফমর্যা বসলফন। সুেসের মুখ 
তাহাফনয়ার প্ফিম তটসরখার দফক্ষণ প্রাসন্তই রসয়সছ। আিাহর শুেফরয়া আদায় 
েরল আহমদ মুো। 

উসে দাোঁোল কে। বলল, ফম. মি কলফর, আফম আেফছ। 
বসল প্াসশর ঘসর প্রসবশ েরল আহমদ মুো। 
কে ঘসর দরোর প্াসশই বসে ফছল মাসরভা ও মাফহন। 
তারাও ওসে দাোঁোল। বলল, ধন্যবাদ স্যার, ের্া আদায় েরার কক্ষসিও 

দুফনয়ায় ফনিয় আপ্নার কোন েুফে কনই। কোন বোবফে, হুমফে-ধমফে ও গাসয় 
হাত কতালা ছাোই আপ্নার যা প্রসয়ােন েবই আদায় েসর ফনসলন অদ্ভুত 
কেৌশসল। আবারও ধন্যবাদ স্যার। বলল মাসরভা। 

আমাসে ধন্যবাদ না ফদসয় আিাহর শুেফরয়া আদায় ের। ভাসলাবাো, 
মমতার কচসয় বে অস্ত্র দুফনয়ায় আর কনই। কে আমাসে শত্রু মসন েসরফন এবং 
আমার ের্াবাতথায় কে ফবশ্বাে েসর ফনসয়সছ আফম তাসদর েব ফেছু োফন। আমার 
োনা ফবষয় তাই প্রোশ েরসত কে ফদ্বধা েসরফন। র্াে, এেব ের্া। আফম যাফছ 
স্বরাে েফচব োসহসবর োসছ। বসল আহমদ মুো হাোঁটসত শুরু েরল। মাসরভা ও 
মাফহনও ঘর কর্সে কবর হবার েসন্য হাোঁটসত শুরু েরল। 

 
 
 
ফপ্এে ফগসয় স্বরাে েফচবসে বলল, স্যার, আহমদ মুো নাসম এেেন 

ভদ্রসলাে এসেসছন। আপ্নার োসর্ কদখা েরসত চান। 
শুসনই স্বরাে েফচব উসে দাোঁোল। বলল, ভদ্রসলােসে ফনসয় আফে। 
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ফপ্এে ফবফষ্মত হসয় এেবার স্বরাে েফচসবর ফদসে তাোল। স্যার, ফনসে 
যাসবন তাসে স্বাগত োনাসত? বলল, আপ্ফন বসুন স্যার। আফম তাসে ফনসয় 
আেফছ। 

না, কে খুব মূলযবান মানুষ। িরাফেসদর োমাই। তাছাোও তার আরও 
বে প্ফরচয় আসছ। বসল স্বরাে েফচব হাোঁটসত শুরু েরল।  

ফপ্এে-এর েসক্ষ ফগসয় স্বরাে েফচব ও প্ুফলশ প্রধান স্বাগত োনাসলা 
আহমদ মুোসে। 

আহমদ মুোসে ফনসয় স্বরাে েফচব ও প্ুফলশপ্রধান তার েসক্ষ এসে 
বেল। আহমদ মুোসে বফেসয় ফনসে ফগসয় তার আেসন বেল। 

বসেই বলল, ফম. আহমদ মুো, আেসের ফেজ্ঞাোবাসদর খবর ফে, ভাল 
ফনিয়ই। 

আল হামদুফলিাহ! ভাল স্যার। যা কচসয়ফছলাম তা কপ্সয়ফছ। বলল 
আহমদ মুো। 

এত তাোতাফে মুখ খুলল! স্বরাে েফচব বলল। তার েসণ্ঠ ফবষ্ময়! 
অসনে ের্া বলসত হসয়সছ স্যার। 
আফম তার েমবযর্ী ও বন্ধু-এ ফবশ্বাে তার মসধয কেসগফছল। আফম কোন 

প্ক্ষ নই, কোন স্বাসর্থ আফম এেব োনসত চাফছ না, এটাও কে ধসর ফনসয়ফছল। 
আফম ফনছে তার বযাপ্াসর আমার কেৌতূহল ফনবৃত্ত েরফছ, এটাও তাসে বুঝাসত 
কপ্সরফছলাম। আর তাসদর েম্পসেথ এবং তাসদর ঘাোঁফট ও তাসদর ফবফভন্ন ফবষয় 
েম্পসেথ আফম ের্া বসল তার মসধয এ ফবশ্বাে েুফেসয় ফদসয়ফছলাম কয, তাসদর 
বযাপ্াসর আফম েব োফন, ফনছে তাসে আফম বাফেসয় কদখফছ মাি। এেসন্য কোন 
তর্য কদয়াসে কে খারাপ্ মসন েসরফন এবং ফমর্যাও বসলফন এই োরসণ কয তার 
ফমর্যা আমার োসছ ধরা প্সে যাসব। বলল আহমদ মুো। 

ফবষ্ময়ফমফশ্রত প্রশংোর এেটা কেউ কখসল কগল তাফহফতর স্বরাে েফচব ও 
প্ুফলশপ্রধাসনর কচাসখ-মুসখ। বলল, চমৎোর ফম. আহমদ মুো! চমৎোর আপ্নার 
কেৌশল। আপ্ফন ধমফে ফদসয় ফেংবা গুফল ছুোঁসেও এত ের্া উদ্ধার েরসত প্ারসতন 
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না। ধন্যবাদ আপ্নাসে। ফেন্তু আহমদ মুো, েব কক্ষসিই এই কেৌশল খাফটসয় িল 
প্াওয়া যায়? 

ভালবাো, েহমফমথতার শফি অতযন্ত েফেন ও েসোর মানুষসেও দুবথল 
েসর, তাসে োসছ টাসন, তার হৃদয় েয় েসর কনয়া যায়। তার মসনর ের্াগুসলাও 
তখন প্াখা কমসল, ওসপ্ন হসয় যায়। ফেন্তু শফির প্রসয়াগ বা প্রদশথণী মানুসে ভীত 
েসর। ভসয় অসনসেই মুখ কখাসল। আবার অসনসেই শফিসে ভয় েসর না, এসদর 
ফবরুসদ্ধ শফি কোন োসেও আসে না। আহমদ মুো বলল। 

ফেে ফম. আহমদ মুো, দুফনয়ার প্াষিতম মানুষও োোঁসদ ভালবাোর 
কছাোঁয়ায়, অসস্ত্রর আঘাসত নয়। যাে, এখন বলুন আপ্ফন েত দূর কপ্ৌোঁছসলন? স্বরাে 
েফচব বলল। 

স্যার, প্সর্র েন্ধান কপ্সয়ফছ। কে প্সর্ চসল এখন লসক্ষ কপ্ৌোঁছসত হসব। 
প্র্ চসল লসক্ষ কপ্ৌোঁছার েফেন োেটাই এখন বাফে। বলল আহমদ মুো। 

ঈশ্বর আপ্নাসে োহাযয েরুন ইয়ংমযান। লসক্ষ আপ্ফন কপ্ৌোঁছসবনই, 
এসত আমার কোন েসন্দহ কনই। আমাসদর োহাযয েব েময় আপ্নার োসর্ 
র্ােসব। ফবজ্ঞানী-ফবসশষজ্ঞসদর ফনরাপ্ত্তা ও মুফি ফনসয় আমরাও উফদ্বগ্ন। কযন 
আমাসদর ভুসল তাসদর বে কোন ক্ষফত না হয়, এ বযাপ্াসর আমরা খুবই েতেথ। 
এটা আপ্নার কেে। আমরা আপ্নার উপ্সরই ফনভথর েরফছ। স্বরাে েফচব বলল। 

ধন্যবাদ আপ্নাসদর এই দৃফিভংফগর েসন্য। উসদ্বসগর ফবষয় এটাই স্যার, 
ওরা োমান্য ফেছু কটর কপ্সলই ফবজ্ঞানী ও ফবসশষজ্ঞসদর েীবন ফবপ্ন্ন হসত প্াসর। 
এেসন্য ওসদর োযথেফর শফি ফনফিয় েসর কদয়ার আসগ ফেংবা ওসদর ‘শফির 
কেন্দ্র’ দখসলর আসগ ওসদর ফেছুই োনসত কদয়া যাসব না। বলল আহমদ মুো। 

এ োরসণই এই োসে বা অফভযাসন দলবদ্ধভাসব যাওয়া যাসব না 
এসেবাসরই। এই ফবপ্জ্জনে অফভযাসন মাি দু’এেেনসেই অংশ গ্রহণ েরসত 
হসব ওসদর কচাখসে িাোঁফে ফদসয়। আমার মসন হসছ ফবষয়টা অতযন্ত ষ্পশথোতর 
এবং অফত ফবপ্জ্জনে বসলই ঈশ্বর আপ্নাসে প্াফেসয়সছন। আফম আপ্নার 
েম্পসেথ অসনে শুসনফছ। ফেন্তু েসয়ে ফদন ধসর আপ্নার োে কদসখ মসন হসছ 



প্যাসেফিসের ভয়ংের দ্বীসপ্  145 

 

আপ্নার েম্পসেথ যা শুসনফছ তার কচসয় অসনে বে আপ্ফন। ধন্যবাদ আহমদ মুো। 
তাহাফতর প্রধান স্বরাে েফচব বলল। 

মি কলফরর ফবষসয় এখন ফে েরা যায়! কে কযসহতু আমাসদর োহাযয 
েসরসছ, এেসন্য কে ফবচাসরর মুসখামুফখ কহাে, তা আফম চাফছ না স্যার। আপ্নারা 
তাসে ফনরাপ্ত্তা কহিােসত রাখুন আমাসদর অপ্াসরশন কশষ না হওয়া প্যথন্ত। আর 
তার প্ফরবার-প্ফরেনসেও আপ্নাসদরই কদখসত হসব, তাসদর ভরণ-সপ্াষণও 
েরসত হসব। আফমও তাসে বলব, এখন কে বাইসর কগসল তার দলই তাসে কমসর 
কিলসব এবং তার কোন ফচন্তা কনই প্ফরবার-প্ফরেন ফনসয়। তাসদর ভরণ-
কপ্াষসণর বযবস্থা হসয় কগসছ। বলল আহমদ মুো। 

আপ্ফন যা বসলসছন। কেটাই হসব ফম. আহমদ মুো। তাসেও আশ্বস্ত 
েরুন, তার প্ফরবার ফনসয় তার কোন ফচন্তা েরসত হসব না। স্বরাে েফচব ও 
প্ুফলশপ্রধান বলল। 

ধন্যবাদ েনাব। আর আমাসে োহাসযযর ফবষয়টা েময় মত আফম 
আপ্নাসে োনব। বলল আহমদ মুো। 

আপ্নার এেটা েনটযাক্ট নািার ফদসল প্রসয়ােসন আমরা আপ্নার োসর্ 
কযাগাসযাগ েরসত প্ারসবা। স্বরাে েফচব-প্ুফলশপ্রধান বলল। 

কেটা ফবপ্জ্জনে হসত প্াসর স্যার। ওরা কযমন কভতর কর্সে প্াোসনা 
কমসেে মফনটর েরসত প্াসর, কতমফন বাইসর কর্সে প্াোসনা কমসেে মফনটসরর 
বযবস্থা তার অবশ্যই করসখসছ। বলল আহমদ মুো। 

ফেে ফম. আহমদ মুো। আপ্ফন ফেে ফচন্তুা েসরসছন। ধন্যবাদ! 
তাহসল উেসত প্াফর স্যার। বলল আহমদ মুো। 
ফডনাসরর েময় হসয় আেসছ। আমরা ফে এে েংসগ ফডনার েরসত প্াফর 

না? ভুলসবন না আপ্ফন ফেন্তু আমাসদর োমাই, িরাফেসদর োমাই। স্বরাে েফচব-
পু্ফলশপ্রধান বলল। 

ধন্যবাদ স্যার। আপ্নাসদর কস্নসহর এই অিার আফম প্রতযাখযান েরসত 
প্াফরনা। আমার োসর্ ফেন্তূ দু’েন কছসলসমসয় আসছ। বলল আহমদ মুো। 
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তামাফহ মাফহন ও মাসরভা মাইফমফত কতা! ওসদরও দাওয়াত ফডনাসর। 
আমরা খুব খুফশ। ওরা আপ্নার ভাল েহোরী হসয় উসেসছ। আফম ফচন্তা েরফছ, 
ওসদর আফম আমাসদর কগাসয়ন্দা ফবভাসগ ফনসয় কনব। আপ্ফন ফে মসন েসরন? 
স্বরাে েফচব-প্ুফলশ প্রধান বলল। 

আমার মসনর ের্া বসলসছন। আফম আপ্নাসে এ বযাপ্াসর অনুসরাধ 
েরসত চাফছলাম। বলল আহমদ মুো।  

ফম, আহমদ মুো, খুফশ হলাম আপ্নার অফভমত কপ্সয়। স্বরাে েফচব 
বলল। 

আফম ‘মি কলফর’র আর এেটু ের্া বলব। আফম তা হসল এখন উেফছ 
স্যার। বলল আহমদ মুো।  

মি কলফরর োসর্ ের্া বলার এই ফেদ্ধান্ত আহমদ মুো আরও এেটা 
োরসণ ফনল। তাহাফনয়া অযাটল কর্সে মতুতুংগার প্রোসদ যাওয়ার সুেে ও 
প্রোসদর বযাপ্াসর আহমদ মুো আর এেটু ের্া বলসত চায়। এ ফবষয় কয কোন 
তর্য তার োসে আেসব।  

ফেে আসছ আসুন। আমর ফপ্এে ফেে ১২টায় আপ্নার ফডনাসর আেসব। 
আফম আপ্নাসদর েসন্য অসপ্ক্ষা েরব। হ্যাোঁ, আর এেটা ের্া বলসত ভূসল কগফছ। 
আফম অযাটল টুযফরটসদর ছদ্মসবসশ েমাসন্ডা, প্ুফলশ, ও কগাসয়ন্দাসদর ফনসয়াফেত 
েরসত চাই যাসত যাসত কোন েসন্দহ েৃফি না হয় এমনভাসব। স্বরাি েফচব-প্ুফলশ 
প্রধান বলল। 

আহমদ মুো এেটু ভাবল। তারপ্র বলল, েরসত প্াসরন। তসব 
তাসদরসে কপ্াষাসে-আশাসে, ের্াবাতথায় ও আচার-আচরসণ এেদম টুফরট হসত 
হসব। বলল আহমদ মুো।  

ধন্যবাদ ফমিঃ আহমদ মুো। আফম তাসদর োসছ মাসন তাফহফতর েব 
প্ুফলশ ও কগাসয়ন্দার োসছ আপ্নার িসটা ও কমসেে ফদসয় রাখসত চাই, যাসত 
আপ্নার কয কোন আসদশ তারা শুনসত বাধয র্াসে। আর অযাটল গুসলাসত যারা 
র্ােসব তাসদর োমান্ডাসরর েন্টযােট নািার আপ্নাসে কদব। তাসে আপ্ফন কয 
কোন আসদশ ফদসত প্ারসবন। স্বরাি েফচব ও প্ুফলশ প্রধান বলল। 
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ধন্যবাদ স্যার। আফম খুব খুফশ হলাম। ধন্যবাদ আপ্নাসে। 
বসল উসে দাোঁোল আহমদ মুো। স্বরাি েফচব োম প্ুফলশপ্রধানও উসে 

দাোঁোল। আহমদ মুো তার োসর্ হ্যান্ডসশে েসর কবফরসয় এল। 
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৬ 
েযাফপ্টাল অব প্াওয়াসরর ফেচুসয়শন রুম। 
ফেচুসয়শন রুসমর এে প্রাসন্ত েূযথোর এেফট কবফদ। কবফদর উপ্র সুন্দর 

রােেীয় োসপ্থট প্াতা। 
কবফদর োমসন কশ্বত প্ার্সরর কমসঝসত োফরবদ্ধ ফতনফট কচয়ার। 

কচয়ারগুসলাও োদা ধবধসব রসঙর।  
ফতনফট কচয়াসরর মাসঝর কচয়াসর কগৌরী। তার ডাসন ফেের, ব্ল্যাে োন 

ফেফন্ডসেসটর অপ্াসরশন চীি। আর কগৌফরর বাম প্াসশ বসেসছ ডারর্ ভাসদর, 
ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর কগাসয়ন্দাপ্রধান। 

তার েবাই উন্মুখভাসব তাফেসয় আসছ োমসনর ফদসে। তাসদর েবারই 
মুখ ফবষণ্ণ। 

তাসদর অসপ্ক্ষার ইফত হসলা। 
কবফদর কপ্ছসনর কদয়াল িুোঁসেই কযন কবফরসয় এল রিলাল কচয়াসর বো 

আসলফি গযাফরন, ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর েবথময় েতথা। তার গাসয় লাল রােেীয় 
কপ্াষাে। 

ধবধসব োদা ঘসর লাসলর আগমন অসনেটাই েূসযথাদসয়র মত। 
কবফদর মাঝখাসন এসে ফস্থর হসলা কচয়ারফট। 
কবফদর ফনসচ কমসঝয় কচয়াসর বো ফেের, কগৌরী ও ডারর্ ভাসদর উসে 

দাোঁফেসয় লিা বাও েসর বলল, লং ফলভ আওয়ার লডথ! লং ফলভ আওয়ার 
ফেফন্ডসেট!  

বেল তারা ফতনেন। 
আে আসলফি গযাফরসনর মুসখ মুসখাশ কনই। 
চফিশ বসছসরর মত বয়সের এেেন মানুষ কে। প্ফিসমর কে োদা রসঙর 

মানুষ। শি কচায়াল, েফেন মুখ, কচাসখর দৃফিসত েসোরতা। মুসখ লাবণয-
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েমনীয়তা ফেছু ফছল ফেনা কোনফদন, তা বুঝা যায় না। েফেন ও েসোরতার মাসঝ 
হাফরসয় কগসছ কযন সুেমার বৃফত্তর েব ফেছু। 

আসলফি গযাফরসনর দৃফি েবার উপ্র ফদসয় ঘুসর এসে ফস্থর হসলা ফেেসরর 
মুসখর উপ্র। 

ফেের মার্া নত েরল।  
এ েব ফে হসছ ফেের? 
মাই লডথ! বসল চুপ্ েসর র্ােল ফেের। 
ফতনফট েফমফট েসর ফদসয়ফছলাম আহমদ মুোসে এফলফমসনট েরসত, ফেন্ত ূ

কতামাসদর ৮ েদসস্যর এফলট োমাসন্ডারা ফনসেরাই এফলসমসনট হসয় কগল। কেন, 
ফেভাসব? বলল আসলফি গযাফরন। েসোর যাফিে তার েন্ে। 

কগৌরীসদর ফতনেসনর মুখও মফলন হসয় কগল প্রাফেত পেফনসের মত। 
ফেের উসে দাোঁফেসয় বাউ েসর বলল, মাই লডথ, আমাসদর অফভযান ফেে 

ভাসব......। 
ফেেসরর ের্ার মসধযই আসলফি গযাফরন বসল উেল, র্াে ফেের। এই 

ের্াগুসলা এেটু প্সর শুনব। আসগ শুনসত চাই, আমাসদর কোন কলাে এ প্যথন্ত 
শ্ত্রত্রুর হাসত ধরা প্সেফন। ধরা প্োর অঘটন ফেভাসব ঘটল?  

মাই লডথ! আমার ের্ার মসধয এটাও বলব মাই লডথ। বলল ফেের। 
বল। বলল আসলফি গযাফরন েসোর েসন্ে।  
মাই লডথ! কেফদন রাসত বে ঘটনার প্র আপ্নার ফনসদথসশ ফতনেসন বসে 

ফেদ্ধান্ত ফনলাম, আহমদ মুোসে প্রস্তফূত ও প্ফরেল্পনার কোন সুসযাগ কদয়া যাসব 
না। প্রফতফট সুসযাসগর েদ্বযবহার েসর তাসে এসের প্র এে আঘাত হানসত হসব। 
এই লসক্ষই কে রাসতর প্র আহমদ মুোসে খুোঁসে প্াবার েসন্য েোসলই আমরা 
মাসরভা ও মাফহনসে খুোঁসে ফনই এবং তাসদর িসলা েসর হােপ্াতাসল যাই। কেই 
হােপ্াতাসল ফচফেৎো ফনফছল আহমদ মুোর ড্রাইভার। কখাোঁে ফনসয় োনা যায়, 
আহমদ মুো হােপ্াতাসল আসেফন। এেেনসে প্াহারায় করসখ আমাসদর 
েসয়েেন আহমদ মুোর আসগর কহাসটসল চসল আসে। োনা যায় কে কহাসটসল 
আহমদ মুো যায়ফন। এটা কেসন আমাসদর কলাসেরা আবার কেই হােপ্াতাসল 
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ফিসর আসে। তারা কে হােপ্াতাসল ফগসয় োনসত প্াসর আহমদ মুো এসে চসল 
কগসছ। দুভথাগয, প্াহারায় র্াো আমাসদর কলাে তাসে ফচনসত প্াসরফন। আহমদ 
মুো ছদ্মসবসশ ফছল বসল মসন হয়। ফেন্তূ মাফহন ও মাসরভা তখনও হােপ্াতাসল 
ফছল। আমাসদর কলাসেরা তাসদর আনুেরন েসর নতুন এে কহাসটসল ফগসয় 
আহমদ মুোসে প্ায়। তার কহাসটল েসক্ষ র্াো েম্পসেথ ফনফিত হসয় তারা চারেন 
প্রর্ম সুসযাসগই তাসে হতযার ফেদ্ধান্ত গ্রহণ েসর। কহাসটসল ও তার আসশপ্াসশ 
প্ুফলশ ফছল না। তার লাশ আনার প্সর্ কোন বাধাও ফছল না। প্ফরেল্পনা হয় 
প্রর্সম দু’েন এে আঘাসতই দরো কভসঙ কিলসব। আর প্রস্ততূ র্াো দু’েন এে 
োসর্ গুফল েরসব আহমদ মুোসে। এেেন এযাসটনসডন্টসে টাো ফদসয় ঐ েমসয় 
গল্পরত আহমদ মুো, মাসরভা ও মাফহসনর ফমফটং ডায়াগ্রাম েংগ্রহ েরা 
হসয়ফছল।প্ফরেল্পনা ফনখুোঁত ফছল। এে আঘাসত দরোও কভসঙ প্সেফছল। ফেন্তূ 
ফবস্ময়ের বযাপ্ার হসলা, আমাসদর প্রস্তূত র্াো কলাসেরা অপ্রস্ততূ আহমদ মুোর 
আসগ গুফল ছুোঁেসত প্াসরফন। এই অবস্থায় কেখাসন আমাসদর চারেন ফনহত হয় 
এবং আমাসদর েব প্ফরেল্পনা বযর্থ হসয় যায়। এরপ্র আহমদ মুোর কহাসটসলর 
দু’প্াসশ প্ুফলসশর প্াহারা বসে। এই অবস্থায় আমাসদর অবফশি কলাসেরা 
কহাসটসলর কপ্ছন দরো ফদসয় মাফহন ও মাসরভাসে চসল কযসত কদসখ 
তাৎক্ষফণেভাসব ফেদ্ধান্ত গ্রহন েসরসছ, মাসরভা ও মাফহনসে তারা প্ণবন্দী েরসব 
আহমদ মুোসে হাসতর মসধয প্াওয়ার েসন্য এবং তারা ফেদ্ধান্ত অনুোসর 
মাসরভাসদর ফপ্ছু কনয়। হাইওসয়র কয স্থানসে ওসদর ফেডন্যাপ্ েরার প্ফরেল্পনা 
েসর, তার ফেছু আসগ মাসরভা ও মাফহন গাফে র্াফমসয় এেটা সুপ্ার মাসেথসট কনসম 
প্সে। আমাসদর কলাসেরা ফেদ্ধান্ত কনয় ওরা মাসেথট কর্সে কবরুসলই তাসদর ধসর 
গাফেসত তুলসব এবং ফেছু িাোঁো গুফল ছুোঁসে িাে েৃফি েসর তারা কবফরসয় আেসব। 
ফেন্তূ তাসদর গাফে কতালার েময় কোসেসে এেটা গাফে এসে হাফের হয়। 
আমাসদর ফতনেন কলােসে হতযা েসর মাসরভাসদর উদ্ধার েসর ফনসয় চসল যাবার 
েময় তার কছাোঁো ফতনফট গুফলসত ফেফরয়ােভাসব আহত আমাসদর এেেন কলােসে 
তারা ধসর ফনসয় যায়। যাবার েময় ফচৎোর েসর বসল যায়, আহতসে আমরা 
হােপ্াতাসল ফনফছ। এর ফেছুক্ষন প্র আমাসদর কলাসেরা র্ানায় যায়। র্ানা অদ্ভুত 
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োর্া োনায়। বসল, আমাসদর আহত ঐ বযফিসে যা র্ানায় ফনসয় আেফছল, কে 
র্ানায় এসে ডাইফর েসর কগসছ, আহত আমাসদর কলােসে ফছফনসয় ফনসয় কগসছ 
েসয়েেন কলাে। েসয়েফট গাফে ফনসয় তার গাফে তারা ফঘসর কিসল আহতসে 
ফছনতাই েসর ফনসয় যায়। এরপ্র আমাসদর আহত কলােফটর আর কোন কখাোঁে 
আমরা প্াইফন। মাসরভা ও মাফহন ফনসখাোঁে রসয়সছ। তাসদর বাফেসত তাসদর 
প্াওয়া যাসছ না। তাসদর প্ফরবাসরর কলাসেরাও উফদ্বগ্ন। র্ানায় তারা ডাইফরও 
েসরসছ।  

র্ামল ফেের। মুহূতথোল কর্সমই আবার বলল, মাই লডথ, আমরা 
প্যথাসলাচনা েসরফছ, আমাসদর প্ফরেল্পনায় কতমন কোন ভূল কনই। আহমদ মুো 
অফবশ্বাস্য ফক্ষপ্রতায় আমাসদর প্রর্ম উসদযাগ বযর্থ েসর কদয়। ফদ্বতীয় কক্ষসিও 
অেল্পনীয়ভাসব তারা আক্রমসণর ফশোর হয়, যখন তারা বযস্ত ফছল মাসরভা ও 
মাফহনসে গাফেসত কতালার েসন্য। অতএব, মাই লডথ, আমাসদর প্যথাসলাচনায় 
আমাসদর বযর্থতার োরণ, োমর্থয ও সুসযাসগর অভাব নয়। মাই লডথ! আমরা 
মুখাসপ্ক্ষী আপ্নার ফেদ্ধান্ত ও আসদসশর। র্ামল ফেের। 

কতামাসদর োে ও বিসবযর মসধয অসনে িাোঁে রসয়সছ। সুপ্ার মাসেথসট 
আমাসদর কলােসদর কমসর আমাসদর বন্দীসদর কেসে ফনল, তারা এেেন না 
েয়েন ফছল? কে বা তারা হোৎ কেখাসন উফদত হসলা কোসেসে? তাসদর সুপ্ার 
মাসেথসট কোো প্ফরেফল্পত ফে না? আহতসে কেউ কেসে ফনসয়সছ, র্ানায় এই 
খবর কদওয়া োোসনা ফেনা? এই েব ফবষসয় কতামাসদর অনুেন্ধান ও প্যথাসলাচনা 
হয়ফন। 

বসল আসলফি গযাফরন মুহূসতথর েসন্য র্ামল। আবার শুরু েরল, আফম 
ফনফিত সুপ্ার মাসেথসট আমাসদর কলােসদর হতযা, মাসরভাসদর উদ্ধার ও 
আমাসদর কলােসদর ধসর ফনসয় যাওয়ার োে আহমদ মুো েসরসছ। কে ছাো 
এভাসব এই োে েরার কলাে প্ফলসনশীয়ায় আর কেউ কনই। কে কোন ভাসব 
মাসরভাসদর ফবপ্দ কেসন বা বুঝসত কপ্সর তাসদর িসলা েসর এবং মাসরভাসদরসে 
েরণীয় েম্পসেথ ফনসদথশ কদয়। ফনসদথশ অনুোসরই মাসরভারা সুপ্ার মাসেথট প্রসবশ 
েসর েময় কক্ষপ্সণর েসন্য, যাসত কেই েমসয়র মসধয আহমদ মুো কপ্ৌছসত 
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প্াসর। এ না হসল কয মাসরভারা ভসয় কহাসটসলর কপ্ছসনর দরো ফদসয় প্াফলসয় 
আসে, তারা সুপ্ার মাসেথসট েুেসব মাসেথফটং েরার েসন্য এটা ফবশ্বােসযাগয নয়। 
আহতসে ফছনতাইসয়র োফহনী কেই োফেসয়সছ, যাসত আহতসে হােপ্াতাসল 
কপ্ৌছাবার দায় কর্সে কবোঁসচ যায়। ফনিয় আমাসদর আহত কলােফট মসর কগসছ 
অর্বা আহমদ মুো হতযা েসরসছ। োরণ গুফলফবদ্ধ ফেফরয়াে আহতসে বন্দী রাখা 
ও ফচফেৎো েরার সুসযাগ কহাসটসল র্াো আহমদ মুোর োসছ কনই। 

আসলফি গযাফরন র্ামসতই ফেের বলল, মাই লডথ! হসত প্াসর, গাফের 
মসধযই তাোহুো েসর আমাসদর আহত কলােফটর োছ কর্সে ের্া আদাসয়র কচিা 
েসরসছ এবং ের্া আদায় েরসত না কপ্সর আরও ফনযথাতন েরসত ফগসয় কমসরই 
কিসলসছ। 

কগৌরীর মুসখ ের্া এসেই ফগসয়ফছল কয, আহমদ মুো এ ধরসনর শত্রু নয়, 
কে আহত বন্দীসে ফনযথাতন বা হতযা েরসত প্াসর ন। ফেন্তূ ফনসেসে োমসল ফনল 
কগৌরী। ফনসেসে এভাসব প্রোশ েরসত চাইল না কগৌরী। ফেন্তূ আহমদ মুোর প্রফত 
এই অফভসযাগ তার মসন এেটা েসির েৃফি হসলা। 

হ্যাোঁ ফেের, এটাই ঘসটসছ। আহমদ মুো বতথমান দুফনয়ার েবসচসয় বে 
কটরফরট। এই োপ্ুরুষফটর এই ন্যাক্কারেনে োে তার প্াপ্সে আরও বাফেসয় 
তুসলসছ। আমরা তাসে ছােব না। 

মুহূতথ েসয়সের েসন্য কর্সম ডারর্ ভাসদসরর ফদসে কচসয় বলল, ভাসদর 
এই ঘটনা ও আহমদ মুো েম্পসেথ নতুন ফে তর্য কতামার োসছ আসছ বল? ডারর্ 
ভাসদর উসে দাোঁফেসয় বাউ েসর বলল, ঘটনা েম্পসেথ নতুন কোন তর্য কনই। সুপ্ার 
মাসেথসটর কলােসদর োসর্ ের্া বসল আমাসদর কগাসয়ন্দারা কলােফটর কচহারা, 
কপ্াশাে-আশাে, ের্ার ধরন ইতযাফদ কয তর্য কপ্সয়সছ, তাসত মাই লসডথর ের্াই 
েতয প্রমাফণত হয়, কলােফট আহমদ মুোই ফছল। ফবস্মসয়র বযাপ্ার হসলা, আহমদ 
মুো তাফহফত কর্সে হোৎ কযন কোর্াও উধাও হসয়সছ বা প্াফলসয় কগসছ। কোন 
কহাসটসল বা অন্য কপ্লসে কোন েময় তাসে আমাসদর কগাসয়ন্দারা প্ায়ফন।  

আহমদ মুো েম্পসেথ ভাল োনসল এের্া বলসত না ডারর্ ভাসদর। কে 
যুদ্ধসক্ষি কর্সে প্ালায় না। কে অতযন্ত ফবপ্দজ্জনে। এ প্যথন্ত আমাসদর কোন 
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কচিাই েিল হয়ফন। েবসচসয় ফবস্মসয়র হসলা, তাসে েখনও আইসনর কচাসখ 
অপ্রাধী বানাসনা যায় না। েব োয়গায় কে িাতার ভুফমোয় র্াসে, আইন ও 
প্ুফলসশর প্সক্ষই তারা োে েসর। আফম বুঝসত প্ারফছ না, হোৎ কে তাফহফতসত 
এল কেন? কোন ফমশসন কে এসেসছ। ফেন্তূ তার উসেশ্য না োনসলও কে আমাসদর 
েসন্য ফবপ্দজ্জনে। আমাসদর প্ফিফম বন্ধুরা এেটা উসদ্ধগেনে তর্য ফদসয়সছ। 
কেটা হসলা কেৌফদ ফবজ্ঞানী খাসলদ কমাহাম্মদ আবদুিাহ আল মাক্কী’র অনুেন্ধাসনর 
দাফয়ত্ব কেৌফদ েরোর আহমদ মুোসে ফদসয়সছ। আসরেটা তর্য তারা ফদসয়সছ, 
আমাসদর যারা ফবজ্ঞানী খাসলদ কমাহাম্মদ আব্দুিাসে ফেডন্যাপ্ েসরফছল, তাসদর 
ফপ্ছু ফনসয় আহমদ মুো ওমান প্যথন্ত এসেফছল। অন্য ফদসে আমাসদর কলােসদর 
তর্য হসলা, ওমাসনর োগর তীসরর এেফট কহাসটসল তাসদর উপ্ফস্থফত এেেসনর 
োসছ ধরা প্সে ফগসয়ফছল। গযাে কবামা কিসল তাসে েংজ্ঞাহীন েসর তফেঘফে 
েসর তারা প্াফলসয় এসেসছ। এই দুই তর্য কমলাসল কদখা যাসছ, ওমান কহাসটসলর 
কেই কলােফট ফছল আহমদ মুো। কে আহমদ মুোই এখন তাফহফতসত। সুতরাং 
সুস্পি না োনসলও এটা ধসরই ফনসত হসব কয, কে ফবফজ্ঞনীর েন্ধাসনই তাফহফতসত 
এসেসছ। প্রে উেসত প্াসর, কে তাফহফতসত আেসব কেন? কে োনসব ফে েসর 
এখাসনই তাসে প্াসব! ফেন্তূ আহমদ মুোর অোধয ফেছু কনই। সুতরাং আমাসদর 
প্রসেক্ট আে ঝুোঁফের মসধয। এসে ঝুোঁফের মসধয প্েসত ফদসত প্াফর না। োিলয যখন 
আমাসদর হাসতর মুসোয়, কগাটা দুফনয়াসে অচল েসর ফদসয়, েবার উপ্র আমরা 
েচল র্াোর কয যাদুরোফে আমরা হাসত কপ্সত যাফছ, তখন োউসেই আমাসদর 
ফদসে কচাখ তুসল চাইসত ফদসত প্াফর না। আমাসদর কপ্রাসেসক্টর স্বাসর্থ আহমদ 
মুোসে অবশ্যই মারসত হসব। তাসে মারার েসন্য এসের প্র এে প্লান কতামরা 
বানাও। এে অপ্শন বযর্থ হসল অন্য অপ্শন েংসগ েংসগই কতামরা কযসত প্ারসব। 
এ প্যথন্ত যফদও আমরা েিল হইফন, তসব আমাসদর প্দসক্ষপ্ েফেে হসয়সছ। 
এেন্য কতামাসদর কমাবারেবাদ ফদফছ। আহমদ মুো অতযন্ত চালাে, অতযন্ত ফক্ষপ্র 
ও অতুলনীয় উপ্ফস্থত বুফদ্ধর অফধোরী। এই গুণগুসলাই তাসে এ প্যথন্ত বাোঁফচসয়সছ, 
ফেন্তূ েব েময় তাসে বাোঁচাসব না। কেউ এভাসব বাোঁসচও না। ভূল এে েময় েসরই 
এবং খতম হসয় যায় কেই এেফট ভূসলই।আমাসদরসে তারই অসপ্ক্ষায় এসের 
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প্র এে িাোঁদ কপ্সত কযসত হসব শয়তাসনর বাোসে ধরার েসন্য। র্ামল আসলফি 
গযাফরন। 

আসলফি গযাফরসনর ের্ার মসধয মাসঝ মাসঝই কগৌরীর মনটা খচ খচ েসর 
উসেসছ ফেছু বলার েসন্য। আহমদ মুো শুধু অেম্ভব চালাে, ফক্ষপ্র ও উপ্ফস্থত 
বুফদ্ধর অফধোরীই নয়, কে মানফবে ও নীফতফনষ্ঠও। তার েীবন দৃফি, আচরণ 
কোনও অপ্রাধীর মত নয়। বন্দীসদর প্রফত তার দাফয়ত্বসবাধ ও মমতা কগৌরীসে 
ফবফস্মত েসরসছ। মন েয়ও ফে েসরফন! না হসল েযাফমং কমফশনটা কে আহমদ 
মুোসে ফদসয় এল কেন, যা আহমদ মুোসে ঐ েংঘসষথ েয়ী েসরসছ। 

ের্া কশষ েসর আসলফি গযাফরন তাোল কগৌরীর ফদসে। তাসে 
অন্যমনিতায় ডুসব র্েসত কদসখ বলল, কগৌরী, ফে ভাবছ তুফম? 

চমসে উসে কগৌরী ফনেসে োমসল ফনল। মাই লডথ, এেব ফনসয়ই ভাবফছ। 
ফে ভাবছ তুফম? বলল আসলফি গযাফরন। 
কগৌরী মার্া ফনচু েসর এেটু কভসব বলল, মাই লডথ! কে এখন আেসল চসল 

কগসছ আমাসদর উপ্যুথপ্ফর আক্রমসণ। তার োসর্ মাসরভা ও মাফহনও। আফম মসন 
েফর, আমরা ফেছুটা চুপ্ কর্সে তাসদরসে আোল কর্সে কবর েসর আনা দরোর। 
তারপ্র তাসে আঘাতহানার সুসযাগ ফনসত হসব তার অপ্রস্তূত অবস্থায়, অন্য ফদসে 
আমাসদর প্রসেসক্টর রক্ষার বযবস্থা প্যথাপ্ত আসছ ফেনা, কেফদসে নের ফদসত হসব।  

আসলফি গযাফরসনর কচাখ-মুখ উজ্জ্বল হসয় উেল। বলল, ধন্যবাদ কগৌরী। 
কতামার ফচন্তা ও প্রামশথসে স্বাগত োনাফছ। তুফম েফেে ফচন্তা েসরছ। ওরা গসতথ 
েুসেসছ, গতথ কর্সে কবর েসর আনসত হসব তাসদর। ফেের, এবার কতামার 
োমসনর ফচন্তা েম্পসেথ বল। 

মাই লডথ, মযাডাম কগৌরী ফেে বসলসছন। তাসদরসে যখন প্াওয়া যাসছ 
না, তখন এ মুহূসতথ তাসদর ফবরুসদ্ধ অযােশসনও কযসত প্ারসবা না। তসব 
েংসগাপ্সন তাসদর েন্ধান অবযাহত রাখাসত হসব, ফবসশষ েসর মাসরভা ও 
মাফহসনর বাফের উপ্র খুব োবধাসন নের রাখসত হসব। মাফহনরা ফনিয় তাসদর 
প্ফরবাসরর োসর্ কযাগাসযাগ রাখসব। এই প্সর্ই আহমদ মুোর েন্ধান প্াওয়া 
যাসব। তার েন্ধান প্াওয়া ও তাসে কশষ েরাসে েসবথাে প্রাসয়াফরফট ফদসত হসব। 
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এেসন্য তাফহফত দ্বীসপ্ আমাসদর েনশফির েসবথাে মফবলাইসেশন েরসত হসব। 
প্রফতফট স্থাসন আমাসদর নেরদাফর েরসত হসব। েবথি েব ফদসে কর্সে তাসে ফঘসর 
কিলসত হসব। প্রসয়ােসন প্ফলসনশীয়ার বাইসর কর্সে এবং আমাসদর েযাফপ্টাল 
অব প্াওয়ার কর্সেও আমাসদর কলােেনসে তাফহফতসত ফনসত হসব। আমাসদর 
েযাফপ্টাল অব প্াওয়াসরর বাইসরই আহমদ মুোসে ধ্বংে েরসত হসব। আফম 
মসন েফর ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেট এই ঝাসমলা এোসত প্ারসল ফনফবথসে তার লসক্ষ 
কপ্ৌসছ যাসব। ফেের বলল। 

আসলফি গযাফরন এবার ডারর্ ভাসদসরর ফদসে তাোল। 
ডারর্ ভাসদর প্রস্ততূ ফছল। বলল েংসগ েংসগই, মাই লডথ, আফম মযাডাম 

কগৌরীও ফম, ফেেরসে েমর্থন েরফছ। দরোর হসল েবথশফি ফনসয়াগ েসর 
তাফহফতসতই আহমদ মুোসে ধ্বংে েরসত হসব। র্ামল ডারর্ ভাসদর। 

েবার ের্া কশষ হসল আসলফি গযাফরন কচাসখ ফনসচ নাফমসয় ফেছুক্ষণ 
ভাবল। তারপ্র বলল, তাহসল এটাই ফেে হসলা, মাসরভা ও মাফহসনর বাফের উপ্র 
কগাপ্ন নেরদাফর চলসব, তাসদর বাফের কলােেনসদর গফতফবফধর উপ্রও 
কগাপ্সন নের রাখা হসব এবং কগাটা তাফহফত দ্বীসপ্ চলসব কগাপ্ন ফচরুণী অফভযান। 
এেন্য প্রসয়ােনীয় শফিসে তাফহফতসত কমাফবলাইে েরার প্লানও মঞ্জুর েরা 
হসব। ফেের ও ডারর্ ভাসদর উপ্ফস্থত কর্সে তাফহফতর অফভযান প্ফরচালনা 
েরসব। আর কগৌরী েযাফপ্টাল অব প্াওয়াসরর দাফয়সত্ব র্ােসব, কযসহতু তার 
গুফলফবদ্ধ হাত এখনও প্ুসরাপ্ফর সুস্থ নয়। কতামরা এবার প্রস্তফূত গ্রহন েসরা। 
ওসে। ের্া কশষ েরল আসলফি গযাফরন। 

ের্া কশষ হওয়ার োসর্ োসর্ই আসলফি গযাফরসনর আেন হসট কপ্ছসনর 
কদয়াসলর কভতসর অদৃশ্য হসয় কগল, ফেে কযভাসব এসেফছল। কগৌরীরা ফতনেনও 
উসে দাোঁোল। 

কগৌরী েসক্ষর বাইসর কযসতই তার কমাবাইল কবসে উেল। কমাবাইসলর 
স্ক্রীসন তাফেসয় কদখল তার বে আসলফি গযাফরন। 

েল অন েসর, ইসয়ে মাই লডথ! বলসতই ওপ্ার কর্সে আসলফি গযাফরন 
বলল, কগৌরী এে, আফম কশাবার ঘসর।  
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েংসগ েংসগই মুখটা অন্ধোর হসয় কগল কগৌরীর। কচাসখ িসুট উেল 
অপ্মান ও জ্বালাময় কবদনার এেটা ছাপ্। 

ইসয়ে মাই লডথ! বলল কগৌরী। ের্া বলসত েি হসলা কগৌরীর। 
হ্যাোঁ, কশান কগৌরী। েসয়ে ফদন কতামাসে োদা কপ্াষাসে কদখফছ। ওটা 

আফম দু’কচাসখ কদখসত প্াফরনা, োদা হসলা মৃতযুর প্রতীে। তুফম আসগর মত লাল 
কপ্াষাে প্সর এে। তুফম লাল কতামার কভতরটাও লাল। কতামার গাসয়র লাল 
কপ্াষাে তাই মসন আগুন জ্বালায়। এ আগুন আমার েবসচসয় ফপ্রয়। এে কগৌরী। 
বলল আসলফি ওপ্ার কর্সে। 

কগৌরী ইসয়ে মাই লডথ! বলসতই ওপ্ার কর্সে েল অি হসয় কগল। 
যসির মত েল অি েরল কগৌরী।  
মুসখ ইসয়ে মাই লডথ! বলসলও কগৌরীর কচাসখ জ্বসল উসেসছ অপ্মাসনর 

আগুন। এতফদন নারীসত্বর, বযফিসত্বর এই অপ্মাসনর আগুন অবসচতন মসনর 
কোন এে কোসণ কযন কে অনুভব েরসতা! আে কেই আগুন তার কচাসখ কনসম 
এসেসছ। আহমদ মুো তার মসনর সুপ্ত আগুনসে জ্বাফলসয় ফদসয়সছ। কেফদন ‘লা 
ডায়মন্ড ড্রপ্’ কহাসটসলর ‘অযাসপ্ি’ করটুসরসন্ট আহমদ মুোর োসর্ েসয়ে 
ফমফনট আসলাচনা তাসে নতুন েীবন ফদসয়সছ। তার নারীসত্বর মযথাদার কচতনা 
এখন আোশ স্পশথ েসরসছ। কমাবাইলটা প্সেসট করসখ মসন মসন বলল কগৌরী, 
আগুন শুধু মসনারঞ্জসনর েন্য নয় মাই লডথ, ধ্বংসেরও হসত প্াসর। 

এ আগুন কযন অশ্রু হসয় েসমসছ তার কচাসখর দুই কোসণ! 
কচাখ মুসছ কগৌরী প্া বাোল আসলফি গযাফরসনর ঘসরর ফদসে। ওখাসনই 

এে প্রস্থ লাল কপ্াষাে আসছ। কোন এে েময় তা কে খুলফছল। আর ফনসয় আো 
হয়ফন। ওটাই প্রা যাসব কেখাসন ফগসয়। তার মসনর দরোয় আহমদ মুোর প্ফবি, 
প্রশস্ত, সুন্দর অবয়বটা এসে দাোঁোল। কে কযন ট্রাফিে প্ুফলসশর মত হাত তুসল 
কগৌরীসে এসগাসত ফনসষধ েরসছ! অশ্রুর এেটা কেউ কযন তার দুই কচাসখর 
কোণসে প্লাফবত েরল আবার। মসন মসনই বলল, আহমদ মুো, কতামার 
ের্াগুসলা স্বাধীন মানুসষর েসন্য, আফম স্বাধীন মানুষ নই!  

কগৌরী হাোঁটফছল। তার হাোঁটা র্ামল না। 
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আহমদ মুোসে স্বাগত োফনসয় ফনসের কচয়াসর ফিসর ফগসয় বলল 

তাফহফতেহ প্ফলসনশীয়া দ্বীপ্প্ুসঞ্জর স্বরাে েফচব, প্রধান িারফে আমলা মফেসয় 
দযাগল, েরুফর ফবষয়টা আপ্নার ফে ফম.আহমদ মুো?  

ধন্যবাদ স্যার, এই োক্ষাত কদয়ার েসন্য। 
বসল এেটু র্ামল আহমদ মুো। কোো হসয় বসে বলল, আফম ছদ্মসবশ 

ফনসয় কতায়ামসতা দ্বীপ্পু্সঞ্জ ফগসয়ফছলাম েংফেি দ্বীপ্ এলাোয়ও ঘুসরফছ। েব 
ফবষসয় এেটা ধারণা কনবার কচিা েসরফছ। লক্ষ অেথসনর েসন্য ফেছু টাসগথটও ফেে 
েসরফছ। োমসন এসগাবার েসন্য আপ্নার োহাযয আমার প্রসয়ােন। 

ফম. আহমদ মুো, আপ্নার উপ্র আমার এেশ’ ভাসগরও কবশী আস্থা 
আসছ। কেফদন আমরা আসলাচনায় বুসঝফছ, আতগুসলা মুলযবান মানুসষর েীবন 
রক্ষা েরসত হসল কগাপ্ন অফভযাসনর কোন ফবেল্প কনই এবং এই অফভযান 
আপ্নাসে ফদসয়ই েম্ভব। তবুও বলফছ আপ্নার োমসন এসগাসনার বযাপ্াসর েব 
ফদে আপ্ফন কভসবসছন ফেনা, েব বযাপ্াসর আপ্ফন ফনফিত ফেনা? বলল 
তাফহফতেহ কেঞ্চ প্ফলসনশীয়ার স্বরাে েফচব ও প্ুফলশ প্রধান মফেসয় দযাগল।  

েংফেি েব বযাপ্ার ফনসয়ই আফম কভফবফছ। তসব ঝুোঁফের প্রে কতা আসছই। 
এ ধরসনর অফভযাসন ঝুফে এোসনা েম্ভব নয়। তসব ঝুফে যাসত েমাসনা 

যায়, এেসন্য আপ্নার েসছ এসেফছ োহাসযযর েসন্য। আহমদ মুো বলল। 
অবশ্যই োহাযয প্াসবন। আমারা প্যাফরেসে ফবষয়টা ফেি ফদসয়ফছ। 

তারা েব রেম োহাসযযর ফনসদথশ ফদসয়সছন। দরোর হসল এখানোর কেনা 
ইউফনট বযবহার েরা যাসব। বলল স্বরাে েফচব ও প্ুফলশপ্রধান দযাগল। 

ধন্যবাদ স্যার। বলল আহমদ মুো।  
আপ্নার প্রসয়ােসনর ের্া বলুন ফম. আহমদ মুো। 
স্যার, এে, আন্ডারওয়াটার কভফহসেল দরোর। কছাট, যাসত এই দ্বীপ্ বা 

অযাটসলর ফেনারায় কপ্ৌছসত প্াফর। ওসদর রাডার বা ফেফে েযাসমরা’কে িাোঁফে 
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ফদসয় ওসদর দ্বীসপ্র ফনফদথি টাসগথসট কপ্ৌছার েসন্য এটা দরোর। দুই, রাডার ও 
েযাসমরার করফেটযান্ট কপ্াশাে দরোর। ফতন, ইসলক্ট্রন েযাফমং কমফশন আমার 
দরোর এবং চার আলট্রা োইসলের কটেনলফের ফমফন কমফশন ফরভালবার আমার 
প্রসয়ােন। শতথ হসলা, এই েবই কিরত কদব, এই কটেনলফে োরও হাসত যাবার 
ভয় কনই। বলল আহমদ মুো। 

হােল স্বরাি েফচব দযাগল। বলল, কিরত কদয়া, কটেনলফে ট্রােিার না 
হওয়ার প্রে তুলসছন কেন, আহমদ মুো? আর ফে েসর োনসলন কয, এই 
ফেফনেগুসলা আমাসদর োসছ আসছ? 

স্যার, আফম প্ৃফর্বীর েব ফমফলটাফরর টাইম োনথাল ফনয়ফমত কদফখ। এেব 
ফেফনে িরাফেরা েসব আফবিার েসরসছ তাও আফম োফন। বলল আহমদ মুো।  

ফেন্তূ আহমদ মুো োবসমফরন ছাো আমাসদর আন্ডারওয়াটার কভফহসেল, 
কযটা আসছ কেটা ডুবুরীসদর েযাপ্সুসলর মত। তসব আরও উন্নত। এ কর্সে কোন 
বুদ্বুদ কবর হয় না। োবসমফরসনর মত এটা চলসত প্াসর। েম প্াফনসতও চসল তসব 
তার গফত কবশী নয়, মযাফিমাম ছয় ঘন্টার মত এটা প্াফনর তসল র্ােসত প্াসর। 
এটা বানাসনা হসয়সছ কগাসয়ন্দাসদর কছাট-খাট োসে বযবহাসরর েসন্য। স্বরাি 
েফচব দযাগল বলল।  

এটাই আমার ফমশসনর েসন্য এযাসপ্রফপ্রসয়ট স্যার। বলল আহমদ মুো। 
আপ্নার কেৌভাগয ফম. আহমদ মুো। এই আন্ডারওয়াটার েযাপ্সুলফট 

দুফদন আসগ আমাসদর েংগ্রসহ এসেসছ। এর বযাবহাসরর েসয়েটা ফবষয় 
আপ্নাসে ফশখসত হসব। বলল স্বরাি েফচব দযাগল। 

ধন্যবাদ স্যার। আপ্নারা োহাযয েরসল ফশসখ কনব। অন্য ফতনফট ফবষসয় 
বলুন। বলল আহমদ মুো। 

ওগুসলার বযাপ্াসর েমস্যা হসব না। তসব রাডার ও েযাসমরা করফেটযান্ট 
কপ্াষাসের ফবেল্পও আমাসদর আসছ। স্বয়ংফক্রয় কক্রাসোডাইল ও ডলফিন 
কপ্াষাে আসছ। ওর কভতসর েুসে প্াফনসত ও স্থসল কয কোন ফদসে, কয কোন 
ফডফটসনশসন চালাসনা যায়। তসব রাডার ও েযসমরা করফেটযান্ট নয়। অন্যফদসে 
রাডার ও েযাসমরা করফেটযান্ট কপ্াশাে রাডার ও েযাসমরার ব্ল্াইন্ড অযারর 
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ফহোসব ফচফহ্নত হসব। সুফবধা হসলা এ কপ্াশাসে আপ্ফন যি-তি কযসত প্ারসবন, 
ফেন্তূ কক্রাসোডাইল ও ডলফিসনর প্সক্ষ কতা েব োয়গায় যাওয়া স্বাভাফবে নয়! 
র্ামল স্বরাি েফচব মফেসয় দযাগল। 

হ্যাোঁ, রাডার, েযাসমরা করফেটযান্ট কপ্াশােই আমার েন্য ভাল হসব 
স্যার। বলল আহমদ মুো। 

ফেে আসছ, ফম, আহমদ মুো। আপ্নার যা চাফহদা কেটাই প্াসবন। স্বরাি 
েফচব দযাগল বলল। 

আফম অযাটসল কোোর প্র কোন কলাে অযাটসল েূেসব না, তা ফনফিত 
েরসত হসব। এেসন্য োরসিসে কপ্ট্রল কবাট ও প্াফনর নীসচ োবসমফরন প্াহারায় 
র্ােসত হসব? এবং.........। 

আহমদ মুো ের্ার মাঝখাসনই দযাগল বসল উেল, োবসমফরন কেন? 
োরসিসে প্াহারায় র্ােসলই কতা হয়। 

অযাটসলর কভতসর কোোর কোন আন্ডারওয়াটার প্যাসেে আসে ফেনা 
তা োফন না। র্ােসল কেফদে ফদসয় কলাে েুসে কযসত প্াসর। ওসদর ফবফভন্ন ধরসনর 
আন্ডারওয়াটার কভফহসেল আসছ। আফম ওসদর ফটউব োবসমফরনও কদসখফছ। 
বলল আহমদ মুো। 

ফে বসলসছন আপ্ফন! ওসদর োবসমফরন, এমনফট ফটউব োবসমফরনও 
আসছ? কোর্ায় র্াসে ওেব?  

আসছ কয আফম তার প্রতযক্ষদশথী। কোর্ায় র্াসে তা োফন না। তাফহফতর 
কোটাল কলগুন এবং কতায়ামতু দ্বীপ্প্ুসঞ্জর এোফধে কলগুসন র্ােসত প্াসর। শুধু 
তাই নয়, ওসদর কহফলেোর ও এয়ার-েযাপ্সুলও রসয়সছ। বলল আহমদ মুো।  

হ্যাোঁ হসয় কগল স্বরাি েফচব দযাগসলর মুখ! কোন ের্া বলসত প্ারল না 
ফেছুক্ষণ। ফবস্ময় োফটসয় উসে বলল, ফম, আহমদ মুো! এত ের্া কতা আসগ 
বসলনফন। রীফতমত ওরা রাি শফি বসন কগসছ। ফবপ্দজ্জনে ওসদর প্রস্তফূত। এই 
অবস্থায় আফম ওসদর কহড কোয়াটথার বা ঘাোঁফটসত আপ্নাসে েুেসত ফদসত প্াফর না। 
আফম প্যাফরসে োনাব। ওসদর অনুমফত লাগসব। 
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আপ্ফন ওসদর োনান। ফেন্তূ এ োরসন আমাসদর এযােশসনর েন্য কদফর 
েরার প্রসয়ােন কনই। বলল আহমদ মুো। 

প্রসয়ােন আসছ ফম, আহমদ মুো। আমাসদর শফি বাোসত হসব। স্বরাি 
েফচব দযাগল বলল। 

তাসদর োসর্ যুদ্ধ েরার কতা প্রসয়ােন কনই। শফি বাোসনার প্রসয়ােন 
ফে? আফম োফন কয শফি আপ্নার হাসত আসছ কেটাই যসর্ি ওসদর প্রাফেত 
েরার েসন্য। বলল আহমদ মুো।  

ধরুন, ওসদর কহড কোয়াটথার দখল হসয় কগল। কহড কোয়াটথাসর যাবার 
প্র্ ওরা না কপ্সল এবং প্াফন, আোশ ও আন্ডারওয়াটার প্সর্ ওরা কহড 
কোয়াটথাসর কযসত না প্ারসল ওরা ফবশৃঙ্খল ও ভীত হসয় প্েসব। আফম মসন েফর 
এ ধরসনর শফি আপ্নার আসছ। আপ্নার দু’ফট কডটয়ার ও োমান, কমফশনগান 
ও এযাফন্টএয়ারক্রািটগানেফজ্জত ২০ফট বে ধরসনর ফমফলটাফর কপ্ট্রল কবাট 
রসয়সছ। আর োবসমফরন আসছ বসলও আপ্নার োছ কর্সে শুসনফছ। সুতরাং 
ওসদর বাইসরর শফিসে ক্রাশ েরার েসন্য এই আসয়ােনই যসর্ি। আসরেফট 
ের্া স্যার কহড কোয়াটথার ও উদ্ধার প্সবথ শফি কোন োসে লাগসব না, এখাসন 
বুফদ্ধর যুসদ্ধ ফেতসত হসব এবং ফবজ্ঞানী ও ফবসশষজ্ঞসদর উদ্ধার েরসত হসব। 
তাসদর ফনরাপ্ত্তার েসন্য এই ফনরব অপ্াসরশসনর প্রসয়ােন। বলল আহমদ মুো। 

স্বরাি েফচব অসনক্ষণ চুপ্ েসর র্ােসলা। ভাবল। তারপ্র বলল, ধন্যবাদ 
ফম, আহমদ মুো, আপ্ফন ফেে প্সর্ই ফচন্তা েরসছন। ফেন্তূ আপ্নার চূোন্ত 
অফভযাসনর আসগ অযাটলফটসত আন্ডারওয়াটার কোন প্যাসলে আসছ ফেনা তা ফে 
োনা দরোর নয়? 

তারও কোন প্রসয়ােন কদফখ না স্যার। বরং তা কদখসত কগসল ওসদর 
োসর্ যফদ কদখা হসয় যায়, ওরা যফদ আমাসদর কেসন কিসল ফেংবা কোন োরসণ 
েংঘাত বাোঁধসল ফবষয়টা োনাোফন হসয় যাসব এবং ওরা আরও েতেথ হসয় কযসত 
প্াসর। আমাসদর এ অপ্াসরশসনর েনসেে হসলা স্যার, ওসদর েতেথ হওয়ার 
আসগ ফনরসব ওসদর ক্ষমতার কেন্দ্রসে অসেসো েসর কদয়া এবং ফবজ্ঞানী ও 
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ফবসশষজ্ঞসদর ফনরাপ্ত্তা ফনফিত েরা। এর প্রই দরোর হসব ক্ষমতার প্রদশথনী, 
বাইসরর ফবেয়টা ফনফিত েরার েসন্য। বলল আহমদ মুো।  

আফম এেমত ফম. আহমদ মুো। ফেন্তূ ভাবফছ কহড কোয়াটথার দখসল 
কনয়ার ভয়ংের োেটা ফেভাসব হসব। এর োিসলযর উপ্রই ফনভথর েরসছ েব 
ফেছু। আপ্নার ফে প্ফরেল্পনা? আমাসে ফপ্লে এেটু আশ্বস্ত েরুন। স্বরাি েফচব 
দযাগল বলল।  

আমার কোন প্ফরেল্পনা কনই স্যার। আিাহর োহাসযযর উপ্র ভরো 
েসর আফম কভতসর প্রসবশ েরব। প্রফতফট সুসযাসগর যর্াযর্ ও েমসয়াফচত 
েদ্বযবহার েরব। েসন্দহ কনই অন্যাসয়র প্রফতসরাধ ও ভাসলাোে েরার েসন্য 
আফম যাফছ। আিাহর ফনসদথশ এটা। আিাহ আমাসে োহাযয েরসবন। বলল 
আহমদ মুো।  

ধন্যবাদ ফম. আহমদ মুো। আপ্নার অসনে োফহনী আফম শুসনফছ। আে 
কদখফছ। আপ্নার েীবসনর োিসলযর শফিসেও আে আফম প্রতযক্ষ েরলাম। স্বার্থ 
নয়, স্রিার েসন্য যারা োে েসরন মৃতযুভয়েহ কোন ফেছু হারাবার ভয় তাসদর 
র্াসে না। তাসদর প্সর্ বাধা হসয় দাোঁোসনা োরও প্সক্ষই েম্ভব নয়। 

েব ফেছুর ফপ্ছুটানমুি কেউ যফদ হয়, তাহসল কে েব ফেছু েরসত প্াসর। 
প্ারসবন আহমদ মুো, আপ্ফনই প্ারসবন। গড কব্ল্ে ইউ। স্বরাি েফচব মফেসয় 
দযাগল বলল। 

মুহূতথোল কর্সমই আবার বলল, ফম. আহমদ মুো। আপ্ফন যা কচসয়সছন 
তা প্াসবন এবং যা েরসত বসলসছন তা আফম েবই েরব। 

ধন্যবাদ স্যার, অসনে ধন্যবাদ। বলল আহমদ মুো। 
ওসয়লোম মাই কিবাফরট ইয়ংমযান। আফম কটফলসিান েসর ফদফছ 

আমাসদর কনৌ-ঘাফটসত। িরমাল কমসেেও প্াোফছ। আে বা োল কয কোন েময় 
কেখাসন েসয়ন েরসত হসব। অন্তত ১২ ঘন্টা েময় কেখাসন এিারোইসের েসন্য 
আপ্নাসে ফদসত হসব। 

ওসে স্যার। বলল আহমদ মুো।  
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তাহসল ের্া আপ্তত এখাসনই কশষ। প্রসয়ােন হসল কয কোন েময় 
আমাসে কটফলসিান েরসত প্াসরন। আমার প্রাইসভট নািার কতা আপ্নার োসছ 
আসছই। এ েব ের্া বলসত বলসতই উসে দাোঁোল স্বরাি ফম. েফচব দযাগল। 

আহমদ মুোও উসে দাোঁোল। 
হ্যান্ড কশে েসর আহমদ মুো কবফরসয় এল। ফম. দযাগলও অন্য ঘসরর 

ফদসে চসল কগল।  
স্বরাি েফচসবর েক্ষ কর্সে আহমদ মুো বারান্দায় কবফরসয় আেসতই ফম. 

দযাগসলর ফপ্এে বলল, স্যার, গাফে ডােব?  
না, আফম টযাফি ফনসয় এসেফছলাম, কছসে ফদসয়ফছ। তসব ফচন্তা কনই, আফম 

আর এেটা টযাফি কডসে কনব।  
স্যার বসলসছন আপ্নার োসর্ গাফে না র্ােসল আমাসদর গাফে ফদসয় 

আপ্নাসে কপ্ৌসছ ফদসত। ফবনীতভাসব ফম. দযাগসলর ফপ্এে বলল। 
না, ধন্যবাদ। আহমদ মুো বলল। 
আহমদ মুো গাফে বারান্দার োমসন আেসতই কেখাসন অসপ্ক্ষমাণ এে 

ফশখ ড্রাইভার আহমদ মুোসে োলাম েরল। তারপ্র ফশখ ড্রাইভারসদর মতই 
ফহফন্দ কমশাসনা তাফহফত লযাংগুসয়সে বলল, োব ফে যাসবন? আমার গাফে আসছ। 

ফবস্ময় দৃফিসত োলাম কদয়া কদসখ আহমদ মুো তার ফদসে তাফেসয়ফছল। 
তসব কে তাসে ফচনসত প্ারসলা। ফশখ ড্রাইভার যখন ের্া বলল, তখন তার দাোঁত, 
মুখ, কচাখ কদসখ বুঝল, ফশখ ড্রাইভাসরর ছদ্মসবশ েফেেভাসব হয়ফন। 

খুফশ হসলা আহমদ মুো। ে’ফদন আন্ডারগ্রাউন্ড র্াোর প্র ফশখ 
ড্রাইভাসরর ছদ্মসবসশ কতপ্াও কবর হসয়সছ। ভাল। তার উপ্ােথনও দরোর। ফেন্ত ূ
কে তাফহফতর স্বরাি ফবভাসগর গাফে বারান্দায় কেন? আমাসে কদসখ কে কয প্ফরমান 
ফবফস্মত হসয়সছ, তাসতই প্রমাফনত হয় কে আমাসে এখাসন আশা েসরফন। তা হসল 
কে এসেসছ কেন? 

আহমদ মুো মুখ ঘুফরসয় স্বরাি েফচব দযাগসলর ফপ্এে-এর ফদসে ফিসর 
বলল, ধন্যবাদ, আফম গাফে কপ্সয়ফছ। আফম এর গাফেসতই যাব। 

ইসয়ে স্যার। আফম স্বরাি েফচবসে বলল। বলল েফচসবর ফপ্এে। 
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স্যার, আপ্ফন এেটু দাোঁোন। আফম োর প্াফেথং কর্সে গাফে ফনসয় আেফছ। 
বলল কতপ্াও আহমদ মুোসে। 

বসলই কে ছুটল োর প্াসেথর ফদসে। 
গাফে ফনসয় এল কতপ্াও। ফেন্তূ তার কেই টযাফি নয়। ফভন্ন নািার ও 

অসপ্ক্ষােৃত নতুন টযাফি। 
গাফেসত উসে বেল আহমদ মুো। গাফে চলসত শুরু েরল। 
কতপ্াও, তুফম ফে গাফে প্াসিছ? বলল আহমদ মুো। 
মাসরভা মযাডাম বলল, আমার গাফের নািার ওরা কপ্সয় র্ােসত প্াসর। 

সুতরাং গাফে কবর েরসত চাইসল নতুন গাফে কবর েরসত হসব। তাই আফম গাফে 
প্াফিসয়ফছ। ছদ্মসবশও ফনসয়ফছ শত্রুসদর কর্সে ফনেসে আোল েরার েসন্য। 
কতপ্াও বলল।  

তুফম এখাসন এসেফছসল কেন? ফেজ্ঞাো আহমদ মুোর। 
স্বরাি েফচব ফম. দযাগসলর োসর্ কদখা েরার েসন্য। 
আহমদ মুোর কচাসখ ফবস্ময় িসুট উেল! বলল, স্বরাি েফচসবর োসর্ 

কদখা! কেন? 
আপ্নার ফবষসয় কখাোঁে খবর কনবার েসন্য। কোর্াও কখাোঁে না কপ্সয় 

আমরা উফদ্বগ্ন হসয় উসেফছলাম। কেইেসন্যই আমাসে স্বরাি েফচসবর োসর্ কদখা 
েরার েসন্য প্াোসনা হসয়সছ। আমাসদর ধারণা ফতফন ফনিয় আপ্নার খবর বলসত 
প্ারসবন। বলল কতপ্াও।  

স্বরাি েফচব যফদ কদখা না েরসতন? আহমদ মুো বলল। 
অবশ্যই কদখা েরসতন। আফম আপ্নার ফবষসয় োনার আসছ, এ ের্া 

বসল কদখা েরসত চাইতাম। বলতাম, অতযন্ত েরুফর প্রসয়ােন, তাই আপ্নার 
োসর্ কদখা েরা দরোর। বলল কতপ্াও। 

েফতযই ফে কোন েরুফর প্রসয়ােন কতপ্াও? আহমদ মুো বলল।  
েফতযই েরুফর প্রসয়ােন আমরা মসন েফর। প্রসয়ােনটা হসলা আপ্নাসে 

ফেছু খবর োনাসনা। অবশ্য আমরা োফন না, খবরগুসলা আপ্নার োসছ েরুফর 
ফেনা। বলল কতপ্াও।  
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ফে খবর কতপ্াও, তাোতাফে বল। আহমদ মুো বলল। 
স্যার আে েোসল আফম টযাফি টযাসন্ড ফছলাম আমার এই নতুন টযাফি 

ফনসয় এবং এই ছদ্মসবসশ। দু’েন কলাে এল টযাসন্ড। তারা এসে, ওসে ফেছু 
ফেজ্ঞাো েরফছল এবং গাফের নািারও কদখফছল। আমার গাফেটা ফছল এে প্রাসন্ত। 
অবসশসষ তারা আমার োসছ এল এবং বলল, আফম কতপ্াও নাসম কোন 
ড্রাইভারসে ফচফন ফেনা। আফম বলাম এ নাসম কোন ড্রাইভারসে আফম ফচফন না। 
তার অন্য কোন নামও র্ােসত প্াসর। প্সর তারা বলল, আফম কহাসটল লা ডায়মন্ড 
ড্রপ্-এ যাব ফেনা। আফম কযসত চাইসল তারা আমার গাফেসত উেল। চলার প্সর্ 
তারা কয গল্প েরফছল এবং কটফলসিাসন তাসদর কয ের্া হসয়ফছল, কেটাই 
আপ্নাসে আমার োনাবার ফবষয়। বলল কতপ্াও। 

ফে ের্া শুসনছ তাসদর? ফনিয় আমার োসে লাগসব। বলল আহমদ 
মুো।  

তারা বলফছল, আহমদ মুো, মাফহন, মাসরভারা কগল কোর্ায়? এ েব 
ফবষয় ফনসয়ই তারা ের্া বলফছল। এেেন বলফছল, কহাসটল, ফনসেসদর বাফে, 
আত্মীয়-স্বেনসদর বাফে কোর্াও তাসদর প্াওয়া যাসছ না। কোর্ায় কযসত প্াসর 
তারা? আমরা কতপ্াওসেও খুোঁসে প্াফছ না। তাসে কপ্সলও ওসদর েন্ধান লাভ 
েহে হসতা। 

অন্যেন বলল, আমরা তাসদর েন্ধান েরসত কচিার কোন ত্রুফট েফরফন। 
এই কচিায় তাসদর প্াওয়া যাসব না। ওরাও এটা বুসঝসছ। এবার অন্য বযবস্থা 
হসছ।  

ফে বযবস্থা? বলল প্রর্ম েন।  
আফম েব োফন না। তসব শুনলাম, তাফহফত ও মুফরয়া দ্বীসপ্র প্রফত ইফঞ্চ 

োয়গা খুোঁসে হসলও ওসদর কবর েরসব তারা। এেসন্য তাফহফত ও মুফরয়ার বাইসর 
কর্সে, এমনফে কহড কোয়াটথার ‘মত’ু কর্সেও তাসদর দরোরী েব কলােসে 
তাফহফত ও মুফরয়াসত আনা হসছ। আফম শুসনফছ, তাফহফতসতই আহমদ মুোসে তারা 
ধ্বংে েরসব। বলল ফদ্বতীয় কলাে।  
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ফদ্বতীয় কলাসের ের্া চলাোসলই এেটা েল আেসলা তার কমাবাইসল। 
কে তাোতাফে ের্া কশষ েসর কমাবাইল ধরল। বলল, ইসয়ে স্যার, আফম েফন।  

অপ্র প্সক্ষর কোন ের্া শুনা কগল না। এপ্াসরর ফদ্বতীয় কলােফট শুধু বসল 
চলল, ফে স্যার, ওসে স্যার, ফেে ফেদ্ধান্ত, আমরা প্রস্তুত, মুহূসতথর েসন্যও আমরা 
োে বন্ধ রাফখফন স্যার। ের্া কশষ েসর কিান রাখল ফদ্বতীয় কলােফট। 

কে কটফলসিান েসরফছল োন? প্রর্ম কলােফট বলল। 
কে আবার োরা, বে ফেেসরর দফক্ষন হস্ত। 
ফে বলল? ফেজ্ঞাো প্রর্ম কলােফটর। 
অসনে ের্া। ফদ্বতীয় কলােফট বলল। 
ফে ের্া? প্রর্ম কলােফট আবার বলল।  
আফম যা বলফছ কেটাই। বাইসর কর্সে েব কলােসে তাফহফত মুফরয়াসত 

আনা হসছ। এমনফে আমাসদর েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার মতু কর্সেও এখানোর 
েসন্য দরোরী েব কলােসে তাফহফতসত আনা আসছ। আে কর্সে কলাে আো শুরু 
হসয়সছ। োলসের মসধয েব এসে যাসব। েবসচসয় বে ের্া হসলা, আমাসদর 
েযাফপ্টাল অব প্াওয়াসরর ‘লডথ’ মাসন বসের কয ফতনেন ফেফেউফরফটপ্রধান 
রসয়সছ তার মসধয প্রধান দু’েন চীপ্ অব অপ্াসরশন ফেের ও কগাসয়ন্দাপ্রধান 
ডারর্ ভাসদর এখানোর অপ্াসরশন প্ফরচালনার েসন্য গতোলই তাফহফত 
এসেসছন। ফদ্বতীয় কলােফট বলল।  

তাফহফতসে তাহসল ফে যুদ্ধসক্ষি বানাসব? বলল প্রর্ম কলােফট। 
না, না। কলােফট বলল েবোে অতযন্ত েংসগাপ্সন হসব। কগাটা তাফহফত 

ও মুফরয়া দ্বীসপ্ ফনফিদ্র ফচরুনী অফভযান চলসব কগাপ্সন, আইন-শৃঙ্খলা বাফহনীর 
অলসক্ষয। এই অফভযান চলসব তাফহফত ও মুফরয়া দ্বীসপ্ এেই েংসগ। ফদ্বতীয় 
কলােফট বলল।  

ফবশাল প্দসক্ষপ্। ফেন্তূ আহমদ মুোসে, কয তার েসন্য এই আসয়ােন? 
বলল প্রর্ম কলােফট। 

ফে বলছ তুফম। টাোর অংসে ওসে প্ফরমাপ্ েরা যাসবনা। ওর লাসশর 
মুলযই নাফে উসেসছ ফবফলয়ন ডলার! বলল ফদ্বতীয় কলােফট। 
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অেম্ভব বযাপ্ার! বলসছন ফে আপ্ফন! প্রর্ম কলােফট বলল। 
ফেন্তূ তাফহফত ও মুফরয়াসত এত ফেছু হসব ফেন্তূ এখানোর প্ুফলশ বা 

কগাসয়ন্দারা কটর প্াসব না? বলল প্রর্ম কলােফট।  
হােল প্রর্ম কলােফট। বলল, ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর ফে টাোর অভাব! 

েত টাো লাসগ মাট প্যথাসয়র কপ্ফট অফিোরসদর ফেনসত? ফনফিত র্াকন কে 
কেনা হসয় কগসছ। প্ুফলশও এই োসর্ আমাসদর েহসযাফগতা েরসব। ফদ্বতীয় 
কলােফট বলল।  

তাহসল আর কোন ফচন্তা কনই। ফেন্তূ এেটা ফবষসয় আশংো হয়, ফবপ্দ 
কতা এেটা এসেই কগসছ। ঈশ্বর না েরুে। আহমদ মুো যফদ ধরা না প্সে, তাহসল 
আমাসদর কোন ফবপ্দ হসব না কতা? আমাসদর েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার েতটা 
সুরফক্ষত? আমাসদর ভফবষ্যৎ ফেন্তূ এই োিসলযর উপ্র ফনভথর েরসছ। বলল প্রর্ম 
কলােফট। 

ফনফিত র্াে। আমাসদর েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার দুফনয়ায় নয়, প্াতাসল। 
আমরা ছাো কযসত প্াসর এেমাি পদতয, আর কেউ নয়। বলল ফদ্বতীয় কলােফট। 

ফেন্তূ আমরা কযসত প্ারসল অসন্যরা কযসত প্ারসব না কেন? ের্ায় আসছ, 
এে মানুষ যা প্াসর অন্য মানুষও তা প্ারসব। প্রর্ম কলােফট বলল। 

এ তত্ত্ব েব কক্ষসি খাসট না। আমাসদর েযাফপ্টাল অব প্াওয়াসরর কক্ষসি 
তা আরও কবফশ খাসট না। প্রর্সম প্াতাসল নামার প্র্ প্াওয়ার ফবষয়ফট এেটা 
অেম্ভব বযাপ্ার। তার প্সরর ধাসপ্ নামার বযাপ্ারটা আরও েফেন, কেখাসন ধাোঁধা 
আসছ। ইসলেট্রফনে নানা ধাোঁধা আসছ। দু’ফদসের কদয়াল িুোঁসে স্বয়ংফক্রয় গুফল 
অনুপ্রসবশোরীসে প্সদ প্সদ ঝাোঁঝরা েসর কদয়ার বযবস্থা আসছ। কেউ রাস্তা 
কপ্ফরসয় প্রাোসদর দরোয় প্া রাখসত প্ারসলও দরো খুলসত প্ারসবনা। 
ফডফেটাল লসের কোড ভাঙা োসরা প্সক্ষই েম্ভব নয়। আর কভতসর কতা আসরে 
কগালে ধাোঁধা। চারফট কলাসরর এফলসভটর প্রফতফট েফরসডাসর ফদ্বমুখীভাসব চসল। 
কোনটা কোন ফদসে চলসছ কেউ োসন না? 
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শুসনফছ, আমাসদর েব কগাপ্ন কোড, আমাসদর েব ফেছু শুধু এেেনই 
োসন। কয আমাসদর েব ফেছু োসন, তাসে এই প্ফরফস্থফতসত মত ুকর্সে েরাসনা 
দরোর নয় ফে?  

হােল ফদ্বতীয় কলােফট। বলল, তাসে প্াওয়া অত কোো নয়। কে 
আমাসদর চার তলায় র্াসে বসট, ফেন্তূ কোর্ায় র্াসে কেউ োসননা এবং কে এে 
েসক্ষও েব েময় র্াসে না। তার বযপ্াসর োনসত প্াসর শুধু মযাডাম কগৌরী। তাও 
েতটা োসন োফন না। 

এত ফেছু তুফম োন ফে েসর? কভতসরর কতা ফেছুই আমরা োফন না। বলল 
প্রর্ম কলােফট।  

আফম বাইসরর অপ্াসরশসনর দাফয়ত্ব কপ্সয়ফছ মাি ফেছু ফদন হসলা। তার 
আসগ আফম ফডোইনার ইফঞ্জফনয়ার ফহোসব কভতসরর েব োসের োসর্ই যুি 
ফছলাম। েক্ষ ফবন্যাে, ইসলফক্ট্রে ও এফলসভটর কনটওয়াফেথং েব ফেছুর োসর্ই 
আফম ফছলাম। 

োেটা ফছল খুব েফটল। এফট পতফর েরা প্রাোদ নয়। প্রােৃফতে ফনয়সম 
বা আসগর মানুসষর আসগর ফচন্তায় পতফর েরা প্রাোদ। ফলফমসটড 
এযাসোসমাসডশন। এখাসন নতুনভাসব কোন ফেছু েংসযােন েরা েহে নয়। 
ইসলেফট্রে ওয়াফরং কোন কোন োয়গায় ফড্রল েসর কোনভাসব েরা হসয়সছ। আর 
চারফট মুফভং ওফলসভটর পতফরসত ফেছু ভাংচুর েরসত হসয়সছ, ফেন্তূ অসুফবধা হয়ফন। 
এযাসোসমাসডশনও ফেে মত হসয়সছ। তৃতীয় ও ফদ্বতীয় তলায় করাবটসদর েসন্য 
োফরবদ্ধ েযাপ্সুল গো হসয়সছ। দুই কলাসর ওসদর এযাসোসমাসডশন ও অন্য েব 
বযবস্থা হসয় কগসছ। ফনসচর তলায় কতা ফেছুই কনই। ওটা এেটা কটটগ্রাউন্ড ও 
লযাবসরটফর। েব োসেই আফম ফছলাম। 

তা হসল কতা তুফম অসনে কবতন কপ্সত? প্রর্ম কলােফট বলল। 
কবতন আর ফে। োেটা হসয় কগসলই হয়। আমরা েিল কতা আমরাই 

দুফনয়ার বাদশাহ হসবা। ফদ্বতীয় কলােফট বলল। 
কেন? প্াসশই কতা আসছ আসমফরো, ওরা বসে র্ােসব? বলল প্রর্ম 

কলােফট।  
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আমাসদরসে তারা তাসদর কলােেনই ভাবসব। মসন েরসব আমরা 
তাসদর োেই েরফছ। ফেন্তূ শত্রু বসল বুঝসব, তখন আর তাসদর েরার ফেছু 
র্ােসব না ফবসশ্বর অন্যান্য কদসশর মত োসরন্ডার েরা ছাো। ফদ্বতীয় কলাে বলল। 

কহাসটল ‘লা ডাইমন্ড ড্রপ্’ এর কগসট কপ্ৌছসতই ওসদর ের্া বন্ধ হসয় 
কগল। গাফে কর্সে নামার েময় ওসদর এেেন বলল, আহমদ মুোর রুম কতা বন্ধ। 
ঘসরর চাফব না কপ্সল কতা আমাসদর চলসব না। ঘর কর্সে ওর কপ্াষাে ফেংবা 
বযবহাযথ ফেছু চাই। আমাসদর ককর বাফহনীর েসন্য এটা প্রসয়ােন। েবসচসয় কবফশ 
প্রসয়ােন টাসগথসটড ফহউমযান কস্পল ফডসটক্টর ( THSD) –এর েসন্য। মানুসষর 
কচাখ কযখাসন যাসব না। কেখাসনও ককর ও কস্পল ফডসটক্টসরর কচাখ যাসব। রক্ষা 
কনই আহমদ মুোর। ফদ্বতীয় কলােফট বলল। 

ফচন্তা কনই ‘েী কবাডথ’ কর্সে চুফর েরব আমরা চাফবফট। আর তা কপ্সতই 
হসব, এটা আমাসদর দাবী। 

দু’েসনই গাফে কর্সে কনসম প্েল। তারা চসল কগল কহাসটসলর কভতসর। 
আফম তখন কোর্ায় আপ্নাসে প্াব এই েন্ধাসন ছুটলাম। শহসরর েম্ভাবয 

েব োয়গা খুোঁসে তারপ্র কগলাম মযাডাম মাসরভার ওখাসন। উফন র্ােসছন তার 
এে বান্ধবীর বাোয়। ফতফন আমাসে বলসলন, স্যার মাসঝ মাসঝ ফম. দযাগসলর 
োসছ যান। আর এই মুহূসতথ স্যার ফম, দযাগসলর োসর্ কযাগাসযাগ রাখসবন এটাই 
স্বাভাফবে। তুফম ফগসয় ফম, দযাগলসে এেটা েরুফর কমসেে কপ্ৌছাসনার কচিা ের। 
ফম, দযাগসলর োক্ষাৎ কপ্সল বলসব, আপ্ফন দয়া েসর স্যাসরর োসছ এই 
খবরগুসলা কপ্ৌছাসনার বযবস্থা েরুন। উফন ফনিয় বযবস্থা েরসবন। ফেন্তূ ফম, 
দযাগসলর োসর্ আর কদখা েরসত হসলা না। আিাহর অসশষ রহমসত আপ্নাসেই 
কপ্সয় কগলাম। েব ের্া আপ্নাসেই বলসত প্ারলাম। খুব হালো লাগসছ এখন 
আমার।  

আহমদ মুো ফপ্ে চাপ্োসলা কতপ্াও-এর। বলল, কতপ্াও, আমার ভাই, 
তুফম কয ইনিরসমশন আমাসে ফদসয়ছ, তার কচসয় বে ইনিরসমশন আফম 
তাফহফতসত এসে প্াইফন। কতামাসে ধন্যবাদ! অসনে ধন্যবাদ। 
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আফম ফেছু বুফঝফন স্যার। এটুক বুসঝফছলাম এ ের্াগুসলা স্যাসরর 
উপ্োসর লাগসব। বলল কতপ্াও। 

তুফম এত মূলযবান ের্া আমাসে বসলছ যা আমার োমসন এসগাবার 
গাইড লাইন। আহমদ মুো বলল। 

ের্া কশষ েসরই আহমদ মুো বলল, কতপ্াও, গাফে ঘুরাও। স্বরাে েফচব 
ফম. দযাগসলর োসছ আবার ফিসর চল। 

গাফে ঘুরাল কতপ্াও। 
আহমদ মুো েল েরল স্বরাে েফচব ফম. দযাগলসে। ফম. দযাগল আহমদ 

মুোর গলা কটফলসিাসন কপ্সয়ই বলল, কোন খারাপ্ খবর নয় কতা আহমদ মুো?  
না স্যার। এেটা গুরুত্বপূ্ণথ তর্য আসছ। আফম আেফছ। আপ্নার অসুফবধা 

কনই কতা স্যার? বলল আহমদ মুো। 
অবশ্যই না। এে। আমরা কতামার েন্য অসপ্ক্ষা েরফছ। স্বরাে েফচব 

মফেসয় দযাগল বলল। 
গাফে কপ্ৌছল মফেসয় দযাগসলর অফিসে। 
মফেসয় দযাগল কবফরসয় এসেসছ বারান্দায়। 
আহমদ মুো বারান্দায় উসে এসল তারা কভতসর েুসে কগল। 
আহমদ মুোসে কচয়াসর বফেসয় ফনসের কচয়াসর ফগসয় বেসত বেসত ফম. 

মফশসয় দযাগল বলল, ফে বযাপ্ার ফম. আহমদ মুো, েরুফর ফেছু? 
অবস্থার ফেছু প্ফরবতথন ঘসটসছ স্যার। বলল আহমদ মুো। 
ফে কেটা? স্বরাে েফচব দযাগল বলল। 
স্যার, আগাফম েন্ধাসতই আফম ওসদর কহড কোয়াটথার অযাটসল েুেসত 

চাই। 
কেন, এত তাোতাফে কেন? বলল স্বরাে েফচব দযাগল। 
আমাসদর কতপ্াও ফনফিত খবর কেসনসছ, আমাসেেহ মাসরভা ও 

মাফহসনর েন্ধাসনর েন্য ওরা আগামী প্রশু কর্সে তাফহফত ও মুফরয়া দ্বীসপ্ ফচরুণী 
অফভযান শুরু েরসত যাসছ। অফভযান চলসব ফনিয় েসয়ে ফদন। তাসদর এই 
ফচরুণী অফভযাসনর কবি প্ফলসনশীয়ার বাইসর কর্সে। প্ফলসনশীয়ার ফবফভন্ন 
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অঞ্চল, এমনফে কহড কোয়াটথাসরর দরোরী েব েনশফিসে তাফহফতসত আনা 
হসব। কখাদ ওসদর চীি অপ্াসরশন েমান্ডার ফেের ও ওসদর কগাসয়ন্দাপ্রধান 
ডারর্ ভাসদর তাফহফতসত আেসছ। আফম মসন েফর এটা আমাসদর েন্য এেটা বে 
সুসযাগ। োলসেই ওরা েদলবসল আেসছ তাফহফত। আফম প্রশু ফদন রাসত ওসদর 
কহড কোয়াটথার অযাটসল েুেসতচাই স্যার।  আফম এর মসধযই েব প্রস্তুফত কেসর 
কিলসত চাই স্যার। বলল আহমদ মুো। 

েংসগ েংসগ উত্তর ফদল না স্বরাে েফচব মফশসয় দযাগল। বলল, হ্যাোঁ, ফম. 
আহমদ মুো, কতামার কেৌশলটা ফেে। তারা যখন তাসদর কহড কোয়াটথার অযাটল 
কর্সে এখাসন তাসদর দরোফর কলােগুসলা ফনসয় আেসব তখন তাসদর কহড 
কোয়াটথার প্রফতরক্ষা অবশ্যই দুবথল হসব। এই সুসযাগই আপ্ফন ফনসত যাসছন। 
চমৎোর ফেদ্ধান্ত! চলুন, আফম আপ্নাসে কনভাল কবসে ফনয়া যাব। ওখাসন 
আপ্নাসে আন্ডারওয়াটার ফটউব কভফহসেল প্ফরচালনায় কট্রফনং ফনসত হসব। 
রাডার করফেটযান্ট কপ্াষাে, ইসলক্ট্রফনে েযাফমং কমফশন ও োইসলোর লাগাসনা 
ফমফন কমফশন ফরভলবার ওখাসনই কপ্সয় যাসবন। আফম মসন েফর, কেখানোর 
আমাসদর কনভাল করট হাউসে োল েন্ধযায় আপ্ফন র্ােসবন। 

ধন্যবাদ স্যার। মাসরভা, মাফহন ও কতপ্াও-এর ফনরাপ্ত্তাও দরোর। 
ফচরুণী অফভোসনর েময় তারা ধরা প্সে কযসত প্াসর। আহমদ মুো বলল। 

আপ্নার ফচন্তা কনই। ওসদর ফনরাপ্ত্তা ফনসয় আফম আসগই ফচন্তা েসরফছ। 
বলল মফশসয় দযাগল। 

ধন্যবাদ স্যার। আহমদ মুো বলল। 
আসুন! বসল হাোঁটসত লাগল স্বরাে েফচব ও প্ুফলশপ্রধান মফশসয় দযাগল। 
তার োসর্ হাোঁটসত লাগল আহমদ মুোও। 
গাফেসত আহমদ মুোসে বফেসয় গাফে ঘুসর ফনসের ফেসটর প্াসশ কযসতই 

এেেন কগাসয়ন্দা অফিোর এসে বলল, স্যার, ফবফভন্ন ছদ্মসবসশ এোফধে কলাে 
আমাসদর এই কগসটর উপ্র নের করসখসছ। আমরা এসগাসলই তারা েসর যাসছ, 
অন্য কলাে আেসছ তার োয়গায় অন্য ছদ্মসবসশ। 

ধন্যবাদ, বুসঝফছ বযাপ্ারটা। 
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বসল মফশসয় দযাগল গাফেসত উসে বেল। 
বসলই বলল, আিযথ হফছ ফম. আহমদ মুো! ওরা আমার কগসটর উপ্রও 

কচাখ রাখসছ! আপ্ফন এসেসছন ফনিয় ওরা তা োনসত কপ্সরসছ। 
তসব আমার এখান কর্সে যাওয়া ও আোটাসে তারা িসলা েরসত 

প্াসরফন। আমার ধারনা, আে কর্সেই ওরা এখাসন প্াহারা বফেসয়সছ। ওসদর এটা 
োনার ের্া নয় কয, আফম এখাসন এসেফছ এবং এসে র্াফে। তসব তারা কয 
ফবসবচনাসতই এসে র্াকে, তারা েিল। 

মফশসয় দযাগসলর গাফে টাটথ ফনল। গাফে চলসত শুরু েরল। 
এই কগসটর উপ্র কচাখ রাখার তখন কেউ ফছল না। 
আমাসদর িসলা েরা আমাসদর েন্য ভাল হসতা না। 
স্বরাে েফচবালয় কর্সে কনৌঘাোঁফট অসনেখাফন প্র্। প্াসপ্ফতর োকথলাসর 

করাসডর কযখাসন অযাসভফনউ ডু ফপ্রে ফহফন্দ এসে ফমসশসছ, কেখাসনই স্বরাে 
েফচবালয় অবফস্থত। অযাসভফনউ ডু ফপ্রে ফহফন্দ কোো প্ূবথ ফদসে প্রায় ১০ মাইল 
এফগসয় কমাসয়ভা নদী অফতক্রম েসর প্ূবথ-দফক্ষন ফদসে এফগসয়সছ। কমাসয়ভা নদীর 
ঐ েংসযাগ স্থল কর্সে এেটা প্ার্সুর প্রশস্ত রাস্তা কমাসয়ভা নদীর েমান্তরাসল 
কোটাল কলগুসনর প্রান্ত প্যথন্ত এফগসয় কগসছ। এটা প্রধান কনভাল ঘাোঁফট নয়, এটা 
কনভাল ওয়ােথশপ্ ও কট্রফনং কেন্দ্র। এই কনভাল ওয়ােথশপ্ ও কট্রফনং কেসন্দ্রই 
আন্ডারওয়াটার েযাপ্সুল কভফহসেসলর ওপ্র আহমদ মুোর কট্রফনং হসব। 

স্বরাে েফচবালয় কর্সে অযাসভফনউ ডু ফপ্রে ফহফন্দ করাড ধসর ফেছুটা 
এসগাসলই প্াসপ্ফতর ফবখযাত কপ্ারতু নদী। কপ্ারতু নদীর েীসে ওোর েময় প্াশ 
ফদসয় ফিরফছল গভনথর েফচবালসয়র কেসক্রটাফর কহায়ানু। কে গলা চফেসয় বলল, 
স্যার ওফদসে কোর্ায় যাসছন, েখন ফিরসবন? 

আফম কমাসয়ভা ডসে যাফছ। তাোতাফে ফিরব। স্বরাে েফচব দযাগলসেও 
ের্া অসনেটা গলা চফেসয়ই বলসত হসলা। প্াসশ রাস্তায় দাোঁফেসয় র্াো এেটা 
গাফের ফদসেই তাফেসয় ফছল আহমদ মুো। এেটা েীপ্ও দাোঁফেসয় ফছল গাফের 
প্াসশ। আহমদ মুোসদর প্সর েীপ্ফট এসে দাোঁোয়। েীসপ্ চারেন আরহী। 
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ফনফবিভাসব ওসদর ফদসে তাোসত ফগসয় হোৎ কে কদখল, তারা কযন 
কগাগ্রাসে স্বরাে েফচব ফম. দযাগসলর ের্া শুনসছ! দযাগল তখন গলা চফেসয় 
কমাসয়ভা কনভাল ডসে যাওয়ার ের্া বলফছল। গাফের অন্য েবারই মসনাসযাগ 
তখন ঐ গাফের ফদসে।  

ফবফস্মত হসলা আহমদ মুো। ফেন্তু ভাবনার আর েময় হসলা না, েবুে 
ফেগন্যাসলর োসর্ োসর্ই েীপ্ফট হাওয়ার মসতা ছুটল োমসন। 

স্বরাে েফচব দযাগল তখনও ের্া বলফছল গভনথর েফচবালসয়র েফচব 
কহায়ানুর োসর্। 

ের্া কশষ হসল টাটথ ফনল স্বরাে েফচব দযাগসলর গাফে। 
অযাসভফনউ ডু ফপ্রে ফহফন্দ েেেফট তীসরর মত কোো প্ুব ফদসে এফগসয় 

কগসছ। 
স্বরাে েফচব দযাগসলর োসর্ টুেটাে ের্া চলসছ, ফেন্তু আহমদ মুোর 

মসনাসযাগ বার বার কছদ প্েফছল। ঐ েীপ্ফট ভুলসত প্ারফছল না আহমদ মুো। 
ওরা ফম. দযাগসলর কমাসয়ভা কনভাল ডসে যাওয়ার ের্া উদগ্রীব হসয় শুনফছল 
কেন? আর ওসদর েবার মসনাসযাগ তাসদর প্রফত ফছল কেন? ওসদর মসধয এেেন 
ছাো োউসেই তাফহফতর কলাে বসল মসন হয়ফন। তাহসল ফে ওরা ব্ল্যাে োন 
ফেফন্ডসেসটর কলাে? ফম. দযাগসলর অফিে কগসটর উপ্র কতা তারাই কচাখ 
রাখফছল। েসন্দহ কনই ওরাই আবার তাসদর িসলা েরসছ। আহমদ মুোসেও 
তারা ফচনসত কপ্সরসছ ফনিয়। তাহসল ওসদর কছসে ওরা চসল কগল কেন? 

নানা ের্া ও নানা ফচন্তার মসধয ফদসয় গন্তসবযর কশষ প্রাসন্ত কমাসয়ভা নদীর 
োসছ তারা চসল কগল। কমাসয়ভা নদীসত েীে আসছ। অযাসভফনউ ডু ফপ্রে ফহফন্দ 
েেেফট কমাসয়ভা েীে হসয় আরও প্ূবথ-দফক্ষসণ চসল কগসছ। 

েীে প্াওয়ার এেটু আসগ এেটা ফটলার ধার কঘোঁসষ প্রশস্ত প্ার্সুর রাস্তা 
চসল কগসছ কমাসয়ভা কনভাল ডে ইয়াডথ প্যথন্ত। রাস্তার শুরুটা প্রশস্ত হসলও প্রবতথী 
অংশ এে রেম নয়। কোর্ায় েংেীণথ, কোর্াও প্রশস্ত। দু’এে োয়গায় প্াহাসের 
মত উোঁচ ু ফটলার োফরর বুে ফচসর অফতক্রম েসরসছ েেেফট। কেখাসন েংেীণথ। 
দু’কটা গাফেও প্াশাপ্াফশ চলসত প্াসর না। 
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েীসের কগাোয় কছাট্ট এেটা প্ুফলশ িাোঁফে। 
প্যথায়ক্রসম দু’েন েসর প্ুফলশ প্াহারায় র্াসে। 
হোৎ আহসমদ মুো দযাগলসে বলল, স্যার, এখাসন গাফেটা এেটু দাোঁে 

েরাসল ভাল হয়। প্ুফলসশর োসর্ এেটু ের্া বলসত চাই। 
গাফে কনভাল ডসের ফদসে কমাে না ফনসয় দাোঁফেসয় প্েল। প্াসশই প্ুফলশ 

িাোঁফে। 
গাফে দাোঁোসতই দু’েন প্ুফলশ ছুসট এল। স্বরাে েফচবসে কদসখ কচাখ 

তাসদর ছানাবো হসয় কগল। লিা স্যালুট েরল তারা। 
আহমদ মুো গাফে কর্সে নামল। প্ুফলশ দু’েনসে োসছ কডসে বলল 

আহমদ মুো, কতামরা গত দশ ফমফনসটর মসধয কোন েীপ্ বা গাফেসে কমাসয়ভা 
কনভাল ডে ইয়াসডথর এই েেে ধসর কযসত কদসখছ? 

দু’েন এেটু ভাবল। এেেন বলল, ইসয়ে স্যার, োত আট ফমফনট আসগ 
এেটা েীপ্ কনভাল ডে ইয়াসডথর ফদসে কগসছ। 

প্ুফলসশর উসেযসশ্য ‘ধন্যবাদ’ বসল আহমদ মুো স্বরাে েফচবসে বলল, 
স্যার আপ্নার গাফেসত ফবসফারে ফডসটক্টর আসছ? 

না, ফম. আহমদ মুো গাফেসত আলাদা কোন ফবসফারে ফডসটক্টর কনই। 
গাফের ইফঞ্জন কেফবসন ফডসটক্টর ফিট েরা আসছ। স্বয়ংফক্রয়ভাসব তা েব ধরসনর 
ফবসফারেসে ফডসটক্ট েরসত প্াসর। 

ফেে আসছ স্যার। েত দূর কর্সে প্াসর? আহমদ মুোর ফেজ্ঞাো। 
েমপ্সক্ষ দশ গে। বলল স্বরাে েফচব দযাগল। 
গুড। তাহসল এফদসে আর কোন ফচন্তা কনই স্যার। আহমদ মুো বলল। 
ফম. আহমদ মুো, এেব ফনসয় আপ্ফন ভাবসছন কেন? আপ্ফন োমসনর 

প্র্টুকসত ফেছু আশংো েরসছন? ফেজ্ঞাো দযাগসলর। 
হ্যাোঁ স্যার, আমাসদর এখাসন দশ ফমফনট আসগ কয েীপ্টা এই প্সর্ 

কনভাল ইয়াসডথর ফদসে কগসছ, কে েীোসে আফম েসন্দহ েরফছ। বলল আহমদ 
মুো। 

এরা োরা বসল মসন েরসছন? দযাগল বলল। 
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আফম মসন েরফছ ওরা ব্ল্াে োন ফেফন্ডসেসটর কলাে। বলল আহমদ 
মুো। 

ওরা কদখফছ এসেবাসর মফরয়া হসয় উসেসছ! আমাসদর ডে ইয়াডথসেও 
োবধান েরসত হসব। নাশেতামূলে ফেছু ঘটাসত প্াসর ওরা। দযাগল বলল। 

োবধান র্াো ভাল স্যার। বলল আহমদ মুো। 
স্বরাে েফচসবর গাফে চলসত শুরু েসরসছ। চলসছ গাফে মাঝাফর গফতসত। 
আহমদ মুোর মসন এেটা অস্বফস্ত। কতমন ফেছু কতা ঘসটফন! প্াসশ 

বযাসগর ফদসে তাফেসয় ভাবল বযাগও কতা এসনসছ! অযাটল দ্বীসপ্ তার অফভোন 
শুরু হসব এই কনভাল ইয়াডথ কর্সেই। ফম. দযাগল তাসে এই ের্ায় বসলসছ। বযাগ 
োসছ কটসন ফনল আহমদ মুো। এেবার কচে েরা দরোর েব উসেসছ ফেনা। 
বযাসগর প্রধান কেফবসন যা তুসলফছল েবই কপ্ল। হোৎ তার কখয়াল হসলা 
কলোরগান ও কলোর োটার কোর্ায়? আে েোসলই কতা বযাসগ তুসলফছ! বযাসগর 
অন্যান্য কেফবন খুোঁেসত ফগসয় বযাসগর বাইসরর কেফবসন কপ্সয় কগল অস্ত্র দু’ফট। 
মসন প্েল আহমদ মুোর, তার এেফট অভযাে হসলা অস্ত্র যত গুরুত্বপূ্ণথ হয়, ততই 
েহে ও নাগাসলর মসধয রাসখ কে ঐ অস্ত্র। 

কবশ কোসরই চলফছল গাফে। রাস্তার এই অংশটা েমতল। এর প্সরই 
প্াহাসের কছাট বে ফটলা। কনভাল ডসের েমতল প্যথন্ত কনসম কগসছ। 

গােীটা ফে েফতযই ওসদর ফছল ফম. আহমদ মুো? বলল স্বরাে েফচব 
দযাগল। 

আফম তাই মসন েফর স্যার? আহমদ মুো বলল।  
ওরা ফে কবামা বা এ ধরসনর ফেছু ফবসফারে প্াতসব বসল মসন েসরন? 

বলল দযাগল। 
স্যার, এটা আমার ধারণা। আহমদ মুো বলল। 
কবামা বা ফবসফারে প্াতার উপ্সযাগী স্থানগুসলা আমরা কপ্ফরসয় 

এসেফছ। বলল দযাগল। 
আল হামদুফলিাহ! আিাহ আমাসদরসে ফনরাপ্সদ কপ্ৌছাসত োহাযয 

েরুন। আহমদ মুো বলল। 
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ফটলােংকল প্সর্ প্রসবশ েসরসছ গাফে। 
রাস্তা আোঁোবাোঁো ও েংেীণথ। 
দু’প্াসশ ফটলা। োমসন প্র্ করাধ েসর দাোঁফেসয় আসছ উোঁচ ুএেটা ফটলা। 

ফটলাসে প্াশ োটাবার েসন্য রাস্তা এখাসন বাোঁে ফনসয়সছ। 
বাোঁে ফনসত ফগসয় গাফে কডডটপ্-এর মত হোৎ দাোঁফেসয় কগল। 
হোৎ এভাসব গাফে দাোঁফেসয় যাওয়ায় েবাই ঝাোঁফে কখল। ড্রাইভার 

প্ুফলশফট বলল, স্যার, গাফের টাটথার, চাফব, ফটয়াফরং ফেছুই নেসছ না।  
ড্রাইভার গাফের ইফঞ্জন কদখার েসন্য দরো খুলসত ফগসয় প্ারল না। কে 

উফদ্বগ্ন েসন্ে বলল, স্যার, গাফের দরো আনলে হসছ না। 
আহমদ মুোও দ্রুত তার প্াসশর দরো খুলসত কগল, ফেন্তু প্ারল না। 
দ্রুত আহমদ মুো ফিরল দযাগসলর ফদসে। বলল, স্যার, কগাটা গাফে 

েযাম হসয় কগসছ। কমটাল েযাফমং কমফশসনর মযাগসনফটে ক্প্র আমাসদর কগাটা 
অচল েসর ফদসয়সছ। 

এটা ফে েম্ভব? এমন অসস্ত্রর ের্া কতা শুফনফন। বলল দযাগল। 
কমটাল েযাফমং ফডভাইে ওসদর আসছ স্যার। আহমদ মুো বলল। 
োংঘাফতে! এখন েরণীয়? বলল দযাগল। তার েসন্ে উসদ্বগ ঝসর প্েল। 
আহমদ মুো ফেছু বলার েসন্য মুখ খুসলফছল। ফেন্তু বলার সুসযাগ হসলা 

না। প্রবল গুফলবৃফি শুরু হসলা গাফের উপ্র চারফদে কর্সে। 
কপ্ছসনর চারেন প্ুফলশ, তাসদর রাইসিল, ড্রাইভার প্ুফলশ ও ফম. দযাগল 

ফরভালবার হাসত ফনল। 
আমাসদর রাইসিল ও ফরভলবার কোন োে কদসব না স্যার। ওগুসলাও 

েযাম হসয় কগসছ। ফপ্লে, আপ্নারা ফেসটর ফনসচ শুসয় প্েুন। দ্রুত েসন্ে ফচৎোর 
েসর বলল আহমদ মুো। 

তবু দযাগল তার ফরভলবার এেবার প্রীক্ষা েরল। কদখল ফট্রগারসে েূোঁচ 
প্ফরমাণ নোসনা কগল না। কচাখ দু’ফট ছানাবো হসয় কগল তার অবাে ফবস্মসয়! 

কেও ফেসটর ফনসচ েুসে কগল। 
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আহমদ মুো গাফের কলাসর শুসয় বযাসগর বাইসরর প্সেট কর্সে 
কলোরগান কবর েরল। 

কলোরগাসনর বফড েবথাধুফনে প্লাফটে কমটাল ফদসয় পতফর। এই প্লাফটে 
কমটাল ইস্পাসতর কচসয় েসয়ে গুণ শি। ইস্পাসতর অণুগুসলার মসধয িাোঁে র্াসে, 
ফেন্তু এই প্লাফটসের অণুগুসলার মসধয কোন িাোঁে র্াসে না। মসন েরা হয়, এই 
প্লাফটসের বযবহার ফদসয় ‘এযাফন্টমযাটার এে’-এর শুসর হসছ। 

কলোরগানফট হাসত ফনসয় আহমদ মুো মার্া কতালার কচিা েরল। 
কদখল গাফের োনালায় োসচর কোন অফস্তত্ব কনই। গাফের বফডও ঝাোঁঝরা 

হসয় কগসছ। তসব ডাবল কলয়াসরর ফটল বফডর েীপ্ বসল বুসলসটর ঝাোঁে কভতসর 
ফলসচর অংসশর খুব এেটা ক্ষফত েরসত প্াসরফন। 

চারফদসের চারটা উৎে কর্সে গুফল আেসছ, এ েম্পসেথ আহমদ মুো 
ফনফিত হসয়ফছল। তার মাসন ঐ েীসপ্র চারেন কলােই মাি এখাসন আসছ। 
আত্মরক্ষার েসন্য চারেনসে শামাল ফদসত হসব। গুফল তখনও চলসছ। 

আহমদ মুো গফেসয় ফেসটর প্াশ কঘোঁসষ গাফের কপ্ছসনর প্রাসন্ত চসল কগল 
যাসত ফতনফদেসে োমসন রাখা যায়। কপ্ছসনর গুফলর করঞ্জ কদসখ বুঝল তারা 
দাোঁফেসয় কর্সে গুফল েরসছ। 

আহমদ মুো ফবেফমিাহ বসল কলোরগান ডান হাসত ফনসয় ফট্রগাসরর 
বাটসন বুসো আঙুল করসখ হাতটা গাফের কপ্ছসনর োচ কভসঙ যাওয়া উন্মুি 
কস্পসের বটম কলসভসল রাখল। কয কোন মুহূসতথ হাসত গুফল খাওয়ার ভয় ফছল। 
ফেন্তু এই ঝুোঁফে কনয়া ছাো উপ্ায় ফছল না। 

আহমদ মুো কলোরগাসনর ফট্রগাসরর বাটসন বুসো আঙুল কচসপ্ গাফের 
কগাটা কপ্ছন ফদসের উপ্র ঘুফরসয় ফনল। 

কলোর গাসনর করফডসয়শসনর ফটমুসলসটড ফবছুরণ কয কলসভল ফদসয় 
ঘুসর এসেসছ, কে কলসভসল কেউ যফদ র্াসে তাহসল কচাসখর প্লসে কে দু’খন্ড 
হসয় প্েসব। 

ফট্রগার কটপ্ার প্র আহমদ মুোর শ্বােরুদ্ধের অসপ্ক্ষার প্ালা। 
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অসপ্ক্ষার িল তার েিল হসলা, গাফের কপ্ছন কর্সে গুফল বন্ধ হসয় 
কগল। 

েংসগ েংসগ আহমদ মুো গাফের োমসনর ফদসে ফিসর বসে এে প্লসের 
েসন্য ফেসটর উপ্র মার্া তুলল। কদখল োমসনর কলােফট তার ফমফন কমফশনগান 
বাফগসয় ছুসট এসে দাোঁোল গাফের োমসন। তারপ্র োমসন ঝুোঁসে প্সে ফমফন 
কমফশনগান ঘুফরসয় ফনসছ গাফের েন্ট ফেসটর ফদসে। 

আহমদ মুো বুঝল ড্রাইভার প্ুফলশ ও স্বরাে েফচব দযাগসলর ফপ্এ তার 
লক্ষ। 

আহমদ মুো ফদ্বতীয়বার ফট্রগাসরর বাটন ফটপ্ল োমসনর ঐ কলােফটর 
লসক্ষ। 

কলােফটর মার্ার কপ্ছসনর অধথাংশ মুহূসতথই কোর্ায় হাফরসয় কগল। 
কলােফট লাশ হসয় প্সে কগল গাফের উপ্র। 

প্র মুহূসতথ দু’প্াসশর োনালায় দু’েন কলাে এসে দাোঁোল। 
আহমদ মুো আসগই দাোঁফেসয় ফগসয়ফছল। 
ওরা দু’েসনই আহমদ মুোসে কদখসত কপ্সয়সছ। 
ওসদর ফমফন কমফশনগাসনর নল ঘুসর আেসছ। 
আহমদ মুোর কলোরগান ঘুসরসছ বাোঁ ফদসের োসচর োনালায় দাোঁোসনা 

কলােফটর লসক্ষ। কলোরগাসনর ফট্রগার বাটসন বুসো আঙুল কচসপ্ই ঝাোঁফপ্সয় প্েল 
গাফের কমসঝর উপ্র। দুই োনালা কর্সেই গুফলর ঝাোঁে ছুসট এসেফছল আহমদ 
মুো লসক্ষ। বাম ফদসের কলােফটর গুফল কগাটাটাই লক্ষভ্রি হসয় গাফের ছাদসে 
আঘাত েসরফছল। তাসদর ফট্রগার কটপ্ার আগ মুহূসতথই কলোরগাসনর 
করফডসয়শসনর ফটমুসলসটড ফবছুরণ ফগসয় আঘাত েসরফছল। ফেন্তু ডানফদসের 
কলােফটর গুফল েরসত তাোহুো েরসত হসলও কে ফনফবথসে গুফল েরসত কপ্সরফছল। 
কলোরগাসনর ফট্রগার বাটন চাপ্ার োসর্ োসর্ই কমসঝয় আহমদ মুো ঝাোঁফপ্সয় 
প্েসত না প্ারসল তার কদহটা ঝাোঁঝরা হসয় কযত। কয ফেসটর কপ্ছসন দাোঁফেসয় ফছল, 
কেই ফেসটর এেটা েংোলমাি আসছ শুধু, ফেট আর গাফের বফডও উধাও! আহমদ 
মুোর ঘাসের এে খাবলা কগাশতও তুসল ফনসয় কগল এেটা বুসলট। 
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আহমদ মুো কমসঝয় শুসয় প্সে ডান ফদসের কলােফটর গুফলর হাত কর্সে 
কবোঁসচ কলোর গাসনর টাসগথট ডান ফদসের কলােফটর ফদসে ঘুফরসয় কনবার েসন্য 
কচিা েরফছল। 

আহমদ মুো শুসয় প্সেই তার প্াসশর ফেসটর োমসন ফদসয় কোো কপ্সয় 
কগল োনালায় দাোঁোসনা ডান ফদসের কলােসে। শুসয় প্োর েময়ই কে ঘুফরসয় 
ফনসয়ফছল কলোরগান। কলােফটসে কদখার প্র কলোরগাসনর ফট্রগার বাটসন বুসো 
আঙুল কচসপ্ বেসত েময় লাগসলা না। কলােফটও শুসয় প্ো আহমদ মুোসে খুোঁসে 
কপ্সয়ফছল। গুফল বষথণরত তার ফমফন কমফশনগাসনর নল দ্রুত ঘুসর আেফছল আহমদ 
মুোর ফদসে। ফক্ষপ্রতার প্রফতসযাফগতায় ফেসত কগসছ আহমদ মুো। তার 
কলোরগাসনর প্রাণঘাতী েব বাধা ফবসলাপ্োরী করফডসয়শসনর ফটমুসলসটসডর 
গফত বুসলসটর কচসয় বহু গুণ কবফশ। োনালার ঝুোঁসে প্ো কলােটার প্রাণহীন কদহ 
োনালার উপ্র ঝুসল প্েল। 

আহমদ মুো উসে দাোঁোল। উসে দাোঁোল স্বরাে েফচব দযাগলও। 
কে ছুসট এসে েফেসয় ধরল আহমদ মুোসে। বলল, ধন্যবাদ ফম. আহমদ 

মুো! এে অেম্ভবসে েম্ভব েসরসছন আপ্ফন! অস্ত্রগুসলা অসেসো হবার প্র 
বাোঁচার ফবন্দুমাি আশাও আমরা েফরফন! 

হোৎ ফবস্ময় িসুট উেল দযাগসলর কচাসখ-মুসখ। 
কে আহমদ মুোসে কছসে ফদসয় আহমদ মুোর কপ্ছন কর্সে দু’হাত 

েফরসয় োমসন ফনসয় এল। কদখল, রিাি তার দুই হাত। বলল দযাগল উফদ্বগ্ন 
েসন্ে, আপ্ফন আহত ফম. আহমদ মুো? গুফল কলসগসছ। 

বসলই দযাগল আহমদ মুোর কপ্ছসন কগল। কদখল, ঘাসের প্াসশ োোঁসধর 
এেটা অংশ কর্সে েযাসেট উসে কগসছ। রসি কভসে যাসছ োয়গাটা। বলল 
দযাগল, ফম.আহমদ মুো আপ্ফন োংঘাফতে আহত। তসব রি কদসখ মসন হসছ 
বুসলটটা কহাফরসেন্টাফল আঘাত েসরফছল, ভাফটথোফল নয়। গুফলটা আহত েসর 
কবফরসয় চসল কগসছ বসল মসন হসছ। 

এেটু কর্সমই দযাগল তার ফপ্এ-সে লক্ষ েসর বলল, তুফম িাট এইড 
বি কর্সে ইলাফটে বযাসন্ডেটা ফনসয় এে। তাোতাফে। 
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এেসবর ফেছু দরোর কনই স্যার। চলুন আমরা গাফে কর্সে কবর হই। 
বলল আহমদ মুো। 

ফপ্এ করফডসমড ইলাফটে বযাসন্ডে ফনসয় এসেসছ। 
দযাগল ফেছু না বসল বযাসন্ডেফট আহমদ মুোর আহত োয়গার উপ্র 

কেট েসর বযাসন্ডসের ইলাফটে িচ কটপ্ চারফদসে লাফগসয় ফদল। 
চলুন এবার। োসছই আমাসদর কনভাল ডে ইয়াডথ। ওখাসন ভাল 

হােপ্াতাল আসছ। োফভথেও ভাল প্াওয়া যাসব। বলল দযাগল। 
োনালা ফদসয় কবর হওয়া অসুফবধােনে। চলুন ভাঙা উইসন্ডা স্ক্রীসনর 

ওফদে ফদসয় কবর হসত হসব। আহমদ মুো বলল। 
কেন এখন খুলসব না দরো? বলল প্ুফলশ ড্রাইভার। 
না, মযাগসনফটে এযােশসনর এেটা কময়াদ আসছ, তার আসগ দরো 

খুলসব না। আহমদ মুো বলল। 
আহমদ মুো, এ কমটাফলে েযাফমং অস্ত্র কোসেসে এল? আফম কতা এর 

নামও শুফনফন। এসতা এেফট কেনাবাফহনীর প্ুসরাটাসেই অচল েসর ফদসত প্াসর। 
বলল দযাগল। তার েসন্ে অপ্ার ফবস্ময়! 

এটা ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর ফনেস্ব আফবষ্কার। আহমদ মুো বলল।  
োংঘাফতে বযাপ্ার। ওরা কতা কদখফছ আমাসদর তাফহফতসেও দখল েসর 

কিলসত প্াসর। বলার োসর্ োসর্ কচাখ দু’ফট ছানাবো হসয় কগল ফম. দযাগসলর! 
হ্যাোঁ স্যার। ওরা কতা তাই চায়। শফি ফদসয় ওরা দুফনয়ায় শয়তাসনর 

রােত্ব োসয়ম েরসত চায়। ফেন্তু শয়তানী শফি ফচরফদন প্রাফেত হসয়সছ। েব 
েময় প্রাফেতই হসব। আহমদ মুো বলল। 

েবাই এসে এসে কবর হসয় এল গাফে কর্সে। 
স্বরাে েফচব কটফলসিান েরল প্ুফলশসে। আর কনভাল ডে ইয়াডথসে 

বলল গাফে প্াোসত। 
কনভাল ডে ইয়াসডথর গাফে ও প্সর প্ুফলশ গাফেও এসে কপ্ৌছল। 
স্বরাে েফচব প্ুফলশসে তার োে বুফঝসয় ফদল। 
কনভাল ডে ইয়াসডথর েবাই উসে বসেসছ। 
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দযাগলও ের্া কশষ েসর আহমদ মুোর প্াসশ উসে বেল। 
আবার ধন্যবাদ ফম. আহমদ মুো আপ্নাসে। ধন্যবাদ, কলোরগান 

আপ্নার োসছ ফছল। আপ্ফন ফে েব েময় এভাসব েব অবস্থার েসন্য প্রস্তুত 
র্াসেন? বলল দযাগল। 

না, তা নয়। আফম কনভাল ডে ইয়াসডথ আেফছ তাফহফত কর্সে যাবার েসন্য 
প্রস্তুত হসয়ই। এ োরসণই আমাসে যর্ােম্ভব প্রস্তুত হসয়ই আেসত হসয়সছ। 

ঈশ্বরসে ধন্যবাদ! যা প্রসয়ােন আপ্ফন তাই েসরসছন। তসব আমাসদর 
েন্য আপ্নাসে বে ধরসনর কখোরত ফদসত হসলা। যাে, ফম. আহমদ মুো, 
আপ্নাসে েসয়ে ফদন কতা হােপ্াতাসল র্ােসত হসব। তারপ্র আপ্নার কেই 
হাসত েলসমর োে কশখাসনা হসব। বলল দযাগল। 

না েনাব, কযেসন্য এখাসন এসেফছ, কেই োসের বযবস্থাটা আেই েরুন। 
হােপ্াতাসল ফট্রটসমন্ট কনয়ার প্র আফম ঐ োেগুসলা কদখসত এবং েরসতও 
প্ারসবা। এই োসে কতা এেফদন কলসগও কযসত প্াসর। সুতারাং আেই োে শুরু 
েরসত চাই েনাব। বলল আহমদ মুো।  

দযাগল আহমদ মুোর োসনর োসছ মুখ ফনসয় বলল, বুসঝফছ ফম. আহমদ 
মুো, ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর ভয়ংের দ্বীপ্টা আপ্নাসে খুব টানসছ। 

না স্যার, ফেে দ্বীসপ্র টান নয়, ৭৬ েন ফবজ্ঞানী-ফবসশষসজ্ঞর মুফির 
আকফত আমাসে অফস্থর েসর তুসলসছ। দযাগসলর োসন োসন বলল আহমদ মুো। 

দযাগসলর মুখ গম্ভীর হসলা। তার দৃফিটা োমসনর ফদসে েম্প্রোফরত 
হসলা। অসনেটা স্বগত উফির মতই কে বলল, আপ্নার ের্া অসনে শুসনফছলাম, 
আে কদখলাম, বুঝলাম, ফচনলাম আপ্নাসে। আপ্ফন েফতযই শাফন্তর এে 
েসপ্াত। কযখাসনই মানুষ অশাফন্ত, েমস্যা, ফবপ্দ, কেখাসনই উসে যান আপ্ফন। 

কেউ উত্তর ফদল না দযাগসলর ের্ার। উত্তর ফতফনও চানফন। 
চলসছ গাফে ফটলােংকল ফবপ্জ্জনে োলু প্সর্, কনভাল ডে ইয়াসডথর 

ফদসে। 
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৭ 
কতামরা বলসত চাও, ‘আহমদ মুো সুপ্ারমযান?’ তীে েন্ে আসলফি 

গযাফরসনর। 
আসলফি গযাফরসনর োমসন মার্া নত েসর দাোঁফেসয়ফছল ফেের ও ডারর্ 

ভাসদর। আর আসলফি গযাফরসনর ফেছুটা কপ্ছসন দাোঁফেসয়ফছল কগৌরী। 
ফেের ও ডারর্ ভাসদর কোন ের্া বলল না। 
আসলফি গযাফরনই ের্া বলল আবার। 
এটা ফে ফবশ্বােসযাগয কয, আমাসদর চারেন কশ্রষ্ঠ েমাসন্ডা েনমানবশূন্য 

এে প্ফরসবসশ কমটাফলে েযামার ফদসয় ওসদর গাফেটাসে অচল েসর ফদল, 
তারপ্র অচল েসর ফদল তাসদর অস্ত্রশস্ত্রও। এর প্সর চারেন চারফদে কর্সে 
গাফেটার উপ্র আক্রমণ চালাল, োসচর বফড কভসঙ ফগসয় গাফে উন্মুি হসয় প্েল। 
তারপ্সরও চারফদে কর্সে চারফট ফমফন কমফশনগাসনর ডেন ডেন বুসলট গাফের 
এেেনসেও মারসত প্ারল না। উসিা গাফে কর্সে চারফদসের চার কলােসে এো 
আহমদ মুো আক্রমণ েরল, আর মারা কগল আমাসদর চারেন কশ্রষ্ঠ েমাসন্ডা। 
এসে আমাসদর আত্মেমপ্থণ ছাো আর ফে বলা কযসত প্াসর? 

মাই লডথ, আমরা যাসে হতযার েসন্য হসন্য হসয় ঘুরফছ, েম্পূনথ হাসতর 
মুসোয় কপ্সয়ও তাসে হতযা েরসত না প্ারা, উসিা আমাসদর েবাই তার হাসত 
ফনহত হওয়া এটা অফবশ্বাস্য। আফম মসন েফর আমাসদর কলােসদর অফত 
আত্মফবশ্বাে ও কয কোন প্ফরফস্থফতর েন্য পতরী না র্াোর োরসণই এই ফবপ্যথয় 
ঘসটসছ। আহমদ মুোর কলোরগাসনর অস্ত্র র্ােসত প্াসর এটা আমরা ফবসবচনায় 
আনসত বযর্থ হসয়ফছ। বলল ফেের নত মুসখ ফবনীত েসন্ে। 

তা নয়, আহমদ মুোসে ফচনসতই তারা প্াসরফন বারবার বলা েসত্ত্বও। 
আহমদ মুোর ফক্ষপ্রতা ও তাৎক্ষফণে ফেদ্ধান্ত কনবার ক্ষমতাই েবসচসয় বে অস্ত্র। 
গাফের বফডর োসচর অংশ কভসঙ গাফেসে উন্মুি েরার প্র কোন েময় না ফদসয় 
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চারফদে কর্সে চারেন আহমদ মুোর উসপ্ ঝাোঁফপ্সয় প্েসল কে প্ািা আক্রমসণর 
সুসযাগ ফনসত প্ারত না। বলল আসলফি গযাফরন। 

ইসয়ে মাই লডথ। এেই েংসগ বলল ফেের ও ডারর্ ভাসদর। 
কতামরা আে যা েরসল, আগামীসতও তাই ফে েরসত র্ােসব? বলল 

আসলফি গযাফরন। তীে েন্ে তার। 
মাই লডথ। আমাসদর কলােরা যসর্ি প্রস্তুত না হসয়ই তাসদর িসলা 

েরফছল। তাই ফবষয়ফট তারা োউসেই োনায়ফন। আহমদ মুোসে যখন তারা 
কপ্সয়সছ এবং তাসে িসলা েসরসছ, তখন তা তাফহফতর কহড কোয়াটথাসর ও 
আসশপ্াসশর আমাসদর কলােসদর োনাসনা উফচত ফছল। হয়সতা তাসত এই 
ফবপ্যথয় করাধ েরা কযত এবং আহমদ মুোসে িাোঁসদ আটোসনা কযত। ভুল 
আমাসদর েমাসন্ডারা েসরসছ মাই লডথ। এ রেম ভুল আর হসব না। বলল ফেের। 

আসলফি গযাফরন তাোল ডারর্ ভাসদসরর ফদসে। বলল, ঘটনার প্র 
আহমদ মুো কোর্ায়, ফে েরসছ? এ ফবষয়টা মফনটর েরা হসছ ফে না? 

ইসয়ে মাই লডথ। ঘটনার প্র আমাসদর কলােরা কেসলর ছদ্মসবসশ 
ঘটনাস্থল ও কনভাে ডে ইয়াসডথ যায়। তারা োফনসয়সছ, আহমদ মুো কনভাল ডে 
ইয়াসডথর হােপ্াতাসল ফচফেৎোধীন ফছল। ফচফেৎো কনয়ার প্র কে এখন কোর্ায়, 
তা োনা যায়ফন। তসব...। 

ডারর্ ভাসদসরর ের্ার মাঝখাসনই আসলফি গযাফরন বলল, আছা, 
আহমদ মুো, স্বরাে েফচব দযাগসলর োসর্ কনভাল ডে ইয়াসডথ ফগসয়ফছল কেন? 

স্বরাে েফচসবর োসর্ আহমদ মুোর ঘফনষ্ঠতা রসয়সছ। স্বরাে েফচব 
োসের কলাে। আর আহমদ মুোর স্ত্রীও োসের রােকমারী। তাই স্বরাে েফচব 
আহমদ মুোসে েম্মাসনর কচাসখ কদসখন বসল োনা কগসছ। ফতফনই হয়সতা আহমদ 
মুোসে কনভাল ডে ইয়াডথ কদখাবার েসন্য ফনসয় যান। ডারর্ ভাসদর বলল। 

তুফম ফে বলসত যাফছসল? বলল আসলফি গযাফরন ফেেরসে লক্ষ েসর। 
ইসয়ে মাই লডথ, আহমদ মুোর ফবষসয় বলসত যাফছলাম, ঘটনার েন্ধযার 

ফদসে এেটা কহফলেোর কনভাল ডে ইয়াডথ কর্সে প্াসপ্ফত যায়। োনা কগসছ 
স্বরাে েফচব ঐ কহফলেোসর প্াসপ্ফত ফিসরসছন। েবারই ধারনা স্বরাে েফচসবর 
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োসর্ আহমদ মুোও প্াসপ্ফত ফিসরসছন। আহমদ মুো আহত বসলই তাসে স্বরাে 
েফচব কহফলেোসর েসর প্াসপ্ফত ফনসয় কগসছন। বলল ফেের। 

আহমদ মুো আহত হসয়সছ ফনিয় ঐ ঘটনায়। তাহসল কতা আমাসদর 
েমাসন্ডারা তাসে আঘাত হানসত কপ্সরফছল। ফে রেম আহত, েতটা আঘাত কে 
কপ্সয়সছ? কখাোঁে নাও। ফনিয় প্াসপ্ফতরই কোন এে হােপ্াতাসল কে র্ােসব। 

হােপ্াতাসল কে নাও র্ােসত প্াসর মাই লডথ। কোন বাফেসত করসখও তার 
ফচফেৎো হসত প্াসর। বলল কগৌরী। এই প্রর্ম ের্া বলল কে। তার মনও চাফছল 
কয, কোন হােপ্াতাসল আহমদ মুো না র্াকে। োরণ প্াসপ্ফতর 
হােপ্াতালগুসলাসত কগাপ্নীয়তা ও ফনরাপ্ত্তা কোনটাই কনই। তার মসনর এই 
চাওয়াটাই প্রোশ হসয় প্সেসছ তার ের্ায়। মসনর এই চাওয়াটায় চমসে উেল 
কে। কেন কে আহমদ মুোর ফনরাপ্ত্তা চাইসব? 

কগৌরীর মসনর এই ফবেত অবস্থা কবফশ দুর এসগাসত প্ারল না। ের্া বলল 
আসলফি গযাফরন, কগৌরী ফেে বসলসছ। শুধু হােপ্াতাল খুোঁেসল হয়সতা তাসে 
প্াওয়া যাসব না। আেসল আহমদ মুোসে কোন বাফেসত রাখার েম্ভাবনাই কবফশ। 

ফেন্তু মাই লডথ। আহমদ মুো এ প্যথন্ত কহাসটসলই কর্সেসছ। তাফহফত 
েরোর তাসে কোন ফবসশষ মযথাদা ফদসল েরোফর আফতসর্য রাখসতা। হসত প্াসর 
স্বরাে েফচসবর োসর্ তার েম্পেথটা প্ারসোনাল। বলল ডারর্ ভাসদর। 

কতামার ের্া েতয হসলও তার কোন বাফেসত র্াোর েম্ভাবনা রদ হয় 
না। কহাসটল ফনরাপ্দ নয় কদসখই কতা কে েসয়ে ফদন বাফেসতই আত্মসগাপ্ন েসর 
র্ােসছ। অতএব, বাফেসত কর্সে ফচফেৎো কনসব এটাই স্বাভাফবে। 

বসল এেটু র্ামল আসলফি গযাফরন। এেটু কভসব আবার শুরু েরল, 
তাসে খুোঁসে প্াওয়ার োেটা এেটু েফেনই হসয় কগল। হােপ্াতাসল র্ােসল 
আমাসদর োে েহে হসতা। যাে, কে আহত এটা আমাসদর েসন্য এেটা বে 
খবর। অবশ্যই কে দুবথল হসয় প্সেসছ। এই সুসযাগসে আমাসদর োসে লাগাসত 
হসব। র্ামল আসলফি গযাফরন। 

মাই লডথ, তাসে আমরা খুোঁসে কবর েরবই। 
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শুধু প্াসপ্ফত নয়, প্াসপ্ফতর আসশপ্াসশর বেফতগুসলাসেই আমরা টাসগথট 
েসরফছ। প্াহাে ও উপ্কূসলর কহাসটল-সমাসটল, করি হাউে, কমে েব আমাসদর 
টাসগথসটর কভতসর। আমরা প্রফত ইফঞ্চ মাফট োচথ েরব এবং কেটা এেই োসর্ শুরু 
েরসবা। কয অঞ্চল োচথ হসব, কেখাসন ফগসয় আবার যাসত আশ্রয় ফনসত না প্াসর, 
এেসন্য কে অঞ্চলসে আমরা প্াহারায় রাখব। আর আমরা কয োচথ েসরফছ তাসে, 
কেটা কে বুঝসতই প্ারসব না। ফবফভন্ন কেবা প্রফতষ্ঠান, প্ুফলশ, কহাম োফভথে 
কোম্পানী ইতযাফদর নাসম ফবফভন্ন প্রসয়ােন ও অেুহাসত োচথ চলসব। এর মসধয 
োরও েসন্দহ েরার ফেছুই র্ােসব না। আমাসদর প্রায় েব েনশফিসেই 
তাফহফতসত এই োসে ফনসয়াগ েরা হসব। আমাসদর এই েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার 
কর্সেও কলাে ফনসয় যাওয়া হসয়সছ। তারাই কনতৃত্ব কদসব এই োসচথ। কয েয়ফদন 
োচথ চলসব, কে েয়ফদন আমাসদর েযাফপ্টাল অব প্াওয়াসর ফবজ্ঞানীসদর োে বন্ধ 
র্ােসব। তারা তাসদর েযাপ্সুসল তালাবদ্ধ র্ােসব। মযাডাম কগৌরীর কনতৃসত্ব 
রুফটন প্াহারা ও ফডউফটর েসন্য এেটা কছাট দল র্ােসব মাি েযাফপ্টাল অব 
প্াওয়াসর। 

এেটু র্ামল ফেের। কর্সমই আবার বলল, মাই লডথ, কমাটামুফটভাসব 
এটাই আমাসদর ফচন্তা। প্লযাসনর আরও ফডসটইলডটা আমরা তাফহফতসত বসেই 
েরব। 

কতামাসদর ফচন্তা ফেে আসছ ফেের। মযান প্াওয়ার প্লযাফনংটাও ফেে 
আসছ। এে এলাোয় এে োসর্ োচথ। আবার োচথ হওয়া এলাোয় প্াহারা 
বোসনা। অসনে কলাে কতা লাগসবই। ফেন্তু এই োসে কতামরা েয়ফদন েময় 
কনসব? বলল আসলফি গযাফরন। 

দু’ফদসনর কবফশ নয়, মাই লডথ। রাত-ফদন ২৪ ঘন্টা আমাসদর োচথ চলসব। 
বলল ফেের। 

ও কে। মসন করখ আর কোন বযর্থতা আফম বরদাশত েরসবা না। োর ফে 
প্ফরচয় আফম বুফঝ না, মাফন না। োিসলযর বাইসর আমার আর কোন ফবসবচনা 
কনই। ওসে। উইশ ইউ গুড লাে। 

বসল আসলফি গযাফরন কগৌরীর ফদসে তাফেসয় বলল, তুফম এেটু প্র এে। 
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আসলফি গযাফরসনর ের্া কশষ হবার োসর্ োসর্ই তার কচয়ারটা ফপ্ছু হসট 
কপ্ছসনর কদয়াসলর কভতসর েুসে কগল। 

ফেের ও ডারর্ ভাসদরও কগৌরীসে ‘গুড নাইট’ বসল েক্ষ কর্সে কবর 
হসয় কগল। 

কগৌরী তার হাতঘফের ফদসে তাোল। রাত ২টা। ক্লাফন্তর এেটা হাই উেল 
তার মুখ কর্সে। তার শয়নেসক্ষর সুন্দর কবড তার ক্লান্ত শরীরসে ডােসছ। ফেন্তু 
উপ্ায় কনই। তার ‘মাই লডথ’ আসলফি গযাফরন তাসে কডসেসছ। 

ফবসক্ষাসভর এেটা ফবছুরণ ঘটল কগৌরীর কচাসখ-মুসখ। ফেন্তু উপ্ায় কনই। 
কোন আইন, নীফত-ফনয়ম নয়, কে ইছার দাে। তার উোোঙ্ক্ষা ফছল, কে 

রীল ও ঝুোঁফে প্ছন্দ েরসতা। বে ফেছু েরার েসন্য, বে ঝুোঁফে কনয়া যাসব, কে এমন 
ধরসনর এেটা েীবন চাইসতা। ফেন্তু এই েীবন কতা কে চায়ফন, কয েীবসন নারীত্ব, 
বযফিসত্বর কোন েম্মান র্ােসব না, কয েীবন হসব কস্বছাচাসরর অধীন। কে আসগ 
কেন কদখা প্ায়ফন আহমদ মুোর মত কলাসের। তার েীবসন অসনে, অসনে বে 
োে আসছ, রীল আসছ, ঝুোঁফে আসছ, ফেন্তু কেই োসর্ নীফত-ননফতেতা, আদশথ ও 
মনুষ্যত্ব আসছ। এমন েীবনই কতা কে কচসয়ফছল। 

কগৌরীর এ ভাবনার মসধযই তার প্া ফগসয় উেল লাল এফলসভটসর যা তাসে 
ফনসয় যাসব আসলফি গযাফরসনর োসছ। 

 
 
 
আহমদ মুোর অনুমান ফেে প্রমাফনত হসলা। তাহাফনয়া অযাটসলর প্ফিম 

উপ্কূসলর দফক্ষণ প্রাসন্ত কয েরবরাহ কেন্দ্র, কেটাই হসলা ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর 
‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’ মতুতুংগা অযাটসলর রহসস্যর ফেংহদ্বার। 

আহমদ মুো তাফহফতর স্বরাে েফচব দযাগসলর কেৌেসন্য প্াওয়া 
আন্ডারওয়াটার কভফহসেল ‘েীসবড েযাপ্সুল’ চাফলসয় এসে অবস্থান ফনসয়ফছল 
তাহাফনয়া অযাটসলর কেই েরবরাহ কেসন্দ্রর োমসন উপ্কূল কঘোঁসষ প্াফনর ফনসচ। 
তার রাডার ও েযাসমরা করফেটযান্ট কপ্াষাে আপ্াদমস্তে কখালসের মত প্সর 
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ফনসয় প্াফন কর্সে উপ্কূসল উসেফছল এবং গফেসয় কপ্ৌসছফছল ফগসয় েরবরাহ 
কেসন্দ্রর ফনসচ, এেদম দরোর কগাোয়। 

শুসয় কর্সেই আহমদ মুো মার্া তুসে কদসখফছল, কোন আসলা কোর্াও 
জ্বলসছ না, কেউ কোর্াও কনই। দৃফি েীমার মসধয েমুসদ্রও কোন আসলা কদখসত 
প্ায়ফন। ডান হাসতর কচইন খুসল হাতঘফে কবর েসর ফরটওয়াসচর ফদসে তাফেসয় 
কদখল ফহউমযান ওয়াচ ইফন্ডসেটর গ্রীন ফেগনাল ফদসয় যাসছ। তার মাসন এখান 
কর্সে দশ বগথগসের মসধয কোন মানুষ কনই। 

েরবরাহ কেসন্দ্রর দরো ফটসলর। ডবল লে েরা। 
আহমদ মুো ফনফিত ফছল, েরবরাহ কেসন্দ্রর কভতসর-বাইসর দু’ফদসেই 

কক্লাে োফেথট েযাসমরা আসছ। ফেন্তু কযসহত ুগাসয় েযাসমরা করফেটযান্ট কপ্াষাে 
আসছ, কেেন্য উসে দাোঁফেসয় োইসলোর লাগাসনা ফরভলবার ফদসয় গুফল েসর দু’ফট 
তালাই কভসঙ কিলল। 

েরবরাহ কেন্দ্রফট এয়ারেফন্ডশন েরা। 
ঘসর কোিার োফর। তার োসর্ েসয়েটা ডীপ্ ফেে ও েসয়েটা কেলি। 

শাে-েবফে কর্সে আটা-চাল, মেলাপ্াফত েবই োোসনা কেলিগুসলাসত। ডীপ্ 
ফেেগুসলাও খুসল কদখল আহমদ মুো। নানা রেম নাছ-সগাশত ও কডয়াফর দ্রসবয 
ভরপ্ুর ডীপ্ ফেেগুসলা। আহমদ মুো ফনিঃেসন্দসহ স্বীোর েসর ফনল, েযাসমাসলে 
নয়, এটা েফতযই েরবরাহ কেন্দ্র এবং এটাও বুসঝ ফনল, এ েঞ্চয়গুসলা মতুতুংগা 
অযাটসলর ‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’ – এর েন্যই। 

ফেন্তু রহসস্যর দরো কোর্ায়? 
েরবরাহ কেসন্দ্রর ফবশাল ঘরটা তন্নতন্ন খুোঁসে ফেছুই প্ায় না কে। এে 

োয়গায় দু’ফট করফেোসরটসরর মাঝখাসন িাোঁো কদয়াল কদখসত প্ায়। 
অস্বাভাফবে মসন হয় কদয়ালটাসে। হাসতর ফরভলবার ফদসয় কটাো কদয় ফটসলর 
প্সর। এেটা হালো ধাতব শব্দ হয়। তার মাসন ওটা কদয়াল নয়, ফটসলর ফেছু, 
দরোই হসব হয়সতা। 

দু’ফট করফেোসরটসরর মাসঝর কস্পেটা এেেন মানুসষর োধারণভাসব 
চলাচসলর েন্য যসর্ি নয়। 
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ফনসেসে েংকফচত েসর আহমদ মুো কদয়াসলর ফনেসট কপ্ৌসছ চাপ্ কদয় 
দরো আোসরর ফটসলর প্ািার উপ্র। েংসগ েংসগ খুসল যায় প্ািা। প্ুসরাপ্ুফরই 
এেটা দরো এটা। 

দরো খুসল কগসল আহমদ মুো কদখসত প্ায়, ওপ্াসর আরও বে এেটা 
ঘর। কগাটাটাই এেটা কোর্ল্সটাসরে। কেখাসন আলু, টসমসটা, বীট, গাের 
ইতযাফদর স্তূপ্। 

েক্ষফট অসনেখাফন ফনচু। প্রায় প্াচ-ছয়টা ধাপ্ কপ্ফরসয় েক্ষফটসত নামসত 
হয়। েক্ষফটসত নাসম আহমদ মুো। 

ঘরফটসত ফনতয প্রসয়ােনীয় দ্রসবযর ফবশাল েংগ্রহ কদসখ ফবফস্মত হয় না 
আহমদ মুো। ‘ েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’ অর্থাৎ মতুতুংগার প্রাোসদ শুধু ফবজ্ঞানী-
ফবসশষজ্ঞই বন্দী আসছ ৭৬ েন। এোঁরা ছাোও কতা কেখাসন আরও কলাে আসছ। 
সুতরাং তাসদর েন্য খাবাসরর এ ধরসনর বে আসয়ােন কতা র্ােসবই হসব। 

ফেন্তু রহস্যপ্রুীসত কোোর ফেংহদ্বারটা কোর্ায়? খুোঁেসত শুরু েসর 
আহমদ মুো। 

ঘসরর চাফরফদসের কদয়াল কঘোঁসষ বে বে ডীপ্ ফেসের োফর। আর 
মাঝখাসন কমসঝসত রাখা আলু, টসমসটা ইতযাফদর স্তুপ্। 

ডীপ্ ফেেগুসলা এসের প্র এে খুসল কভতরটা কদখসত র্াসে আহমদ 
মুো। কেগুসলা আসগর মতই মাছ, কগাশত, কডয়াফর প্সণয োো। দুই ঘসরর 
প্াফটথশন ওয়াসলর প্াশ কঘোঁসষ রাখা এেটা বে ডীপ্ ফেোর খুসল আহমদ মুো 
কদসখ, ফেেটা অন্যগুসলা কর্সে এেটু ফভন্ন। ডীপ্ ফেসের মাঝামাফঝ বরাবসরর 
মতই ফেছু উপ্সর, ফেছু ফনসচ মাসন প্ুসরা আয়তন কোো এেটা কট্রর উপ্র 
ফটনোত খাদয োোসনা। কট্রর ফনসচ কগাটা ফেেটাই খাফল। ডীপ্ ফেসের তলা 
েবসচসয় ফবস্মসয়র কেসেফছল আহমদ মুোর োসছ। তলাটা কমটাফলে নয়! 
প্ুসরাটাই কযন এেটা কশ্বত প্ার্র! প্ার্রফটর চার প্রান্তই ডীপ্ ফেেফটর চারফদসের 
ওয়াল কর্সে ফেছুটা আলগা অর্থাৎ ডীপ্ ফেসের আয়তসনর তুলনায় োদা প্ার্রফট 
কছাট। তাছাো এর উত্তর প্রাসন্তর মাঝখাসন এেটা বে োদা োপ্ উপ্ুর েসর 
রাখা। োপ্টা মসন হসছ প্লাফটসের। 
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এই অস্বাভাফবেতা আেষথণ েসর আহমদ মুোসে। কট্রফট তুসল কনয় ডীপ্ 
ফেে কর্সে। তারপ্র েুসে যায় ডীপ্ ফেসের মসধয। ফেে তলাফট েফলড কশ্বত 
প্ার্সরর। আহমদ মুো োপ্ফট তুসল কনয়। অমফন তার নেসর প্সে োসপ্র ফনসচর 
োদা ফরংফট। ফরংফট কশ্বত প্ার্সরর কপ্লটটার োসর্ আটোসনা। 

আনসন্দ উজ্জ্বল হসয় উসে আহমদ মুোর মুখ। এটাই তাহসল ফেংহদ্বার! 
আহমদ মুো এে প্াসশ েসর দাোঁফেসয় ফরং ধসর কটসন তুসল কিসল 

প্ার্রটাসে। 
আনন্দ-ফবস্মসয় কচাখ দু’ফট ফবফাফরত হসলা আহমদ মুোর। তার োমসন 

উন্মুি হসয় প্সেসছ এেফট ফেোঁফে প্র্।  
আিাহর শুেফরয়া আদায় েরল আহমদ মুো। খুফশ হসলা। তার অনুমান 

েতয তা প্রমাফণত হসত চসলসছ। এই েরবরাহ কেসন্দ্রর মসধযই রসয়সছ ব্ল্যাে োন 
ফেফন্ডসেসটর ‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’ মতুতুংগা অযাটসলর রহসস্যর ফেংহদ্বার। 

আহমদ মুো বযাগ কর্সে গযাে মািটা কবর েসর মুসখ লাফগসয় ফেোঁফেসত 
কনসম কগল। ফেোঁফেটা প্ফরছন্ন ও আসলাফেতও। 

ফেোঁফেমুসখর প্ার্র আবার ফেোঁফে মুসখ কেট েরল আহমদ মুো। 
কদখা যাসছ ফেোঁফেটা অসনে দুর প্যথন্ত ফনসচ কনসম কগসছ। োদা প্ার্সরর 

ফেোঁফেসে কশষ প্যথন্ত কদখা যাসছ। ফেোঁফে কযখাসন কশষ কেখান কর্সে রাস্তাটা েমতল 
হসয় োমসন এফগসয়সছ।  

আহমদ মুো যািা শুরুর আসগ ডান হাসতর ফরটওয়াসচর ফহউমযান 
ইফন্ডসেটর, ফবসফারে ও কমটাল ইন্ডসেটর েব ফেে আসছ এেবার কদসখ ফনল। 
মুসখর গযাে মািও ফেে আসছ ফেনা কদখল। োোঁসধ ঝুলাসনা তার োইসলোর ফমফন 
কমফশনগান। ডান হাসত কলোরগান। 

ফনসেসে প্রস্তুত কদখার প্র আহমদ মুো নের ফদল ফেোঁফে ও দু’প্াসশর 
কদয়াসলর ফদসে। 

ফেোঁফে োদা প্ার্সরর। প্রফতফট ফেোঁফেসত রসয়সছ ফতনফট েসর প্ার্র। ফতনফট 
প্ার্রই এেফট অন্যফট কর্সে আলগা। েব ধাসপ্ এেই অবস্থা। 
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ফেোঁফের দু’প্াসশর কদয়াসলও প্ার্র বোসনা। ফবফভন্ন রসঙর। কদয়াসলর 
মাঝ বরাবর প্ার্রগুসলা েবই োসলা। আসরেটা মোর বযাপ্ার হসলা, োসলা 
প্ার্সরর মাঝটায় রাউন্ড েরা অসনে িসুটা। প্রফতফট োসলা প্ার্সর এই এেই 
রেম ফডোইন। ফেোঁফের ছাদটার প্লাটার োদা রসঙর। 

ফেোঁফে কর্সে নামসত ফগসয় আহমদ মুো আরও এেবার কভসব ফনল, ফেোঁফে 
প্সর্ ফনরাপ্ত্তামূলে ফে ফে বযবস্থা র্ােসত প্াসর। প্াহারায় কলাে র্ােসত প্াসর। 
ফেোঁফে প্সর্ ফবসফারেও কপ্সত রাখসত প্াসর। হয়সতা তারা ফেোঁফের ফনফদথি রুসট 
চসল। এর বাইসর কগসলই ফবসফারসের িাোঁসদ প্েসত হসত প্াসর। শত্রুর আগমন 
কটর কপ্সল ওরা ফবষাি গযাে কবামাও ছুোঁেসত প্াসর ফেোঁফে ও সুেসে। এছাো আর 
ফে বযবস্থা সুরে প্সর্র ফনরাপ্ত্তার তা োনা কনয় আহমদ মুোর। তসব তাসে এই 
অবস্থায় ফহউমযান ওয়াচ মফনটর (HWM) ও কমটাল ফবসফারে ফডসটক্টসরর 
ফনসদথশনা োমসন করসখই চলা ছাো উপ্ায় কনই। 

ফেোঁফে ফদসয় নামসত শুরু েরল আহমদ মুো। 
েতেগুসলা ধাপ্ নামার প্র অসনেটা ফনফিন্তই হসয় উসেফছল আহমদ 

মুো। 
হোৎ ফবপ্ ফবপ্ শব্দ হসলা ডান হাসতর ফরিওয়াচ কর্সে। হাত ঘুফরসয় 

ফরটওয়াসচর ফদসে তাফেসয় কদখল, কমটাল ও ফবসফারে ইফন্ডসেটর লাল 
ফেগন্যাল ফদসছ। 

েংসগ েংসগ দাোঁফেসয় কগল আহমদ মুো। 
এখান কর্সে েসয়ে গসের মসধয কোর্াও কমটাফলে ফেছু বা ফবসফারে 

আসছ। ইফন্ডসেটর কমটাল ও ফবসফারে দু’কয়রই উপ্ফস্থফতর েংসেত ফদসছ। 
ফেন্তু ফেোঁফে, ফেোঁফের দু’প্াসশর কদয়াল ও ফেোঁফের উপ্সরর ছাদ েবই ত 

আসনেদুর প্যথন্ত কদখা যাসছ প্ফরিার! ফেছু কোর্াও কনই। তাহসল ফেগন্যাল 
আেসছ কেন? 

আহমদ মুো কচাখ উপ্সর তুলল, ছাসদর ফদসে। ফবপ্ ফবপ্ শব্দ ফেফঞ্চত 
েসম কগল। বুঝল আহমদ মুো, ইফন্ডসেটরটা ফবসফারে বা কমটাসলর উৎে 
কর্সে এেটু দূসর েসর কগসছ। 
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ইফন্ডসেটসরর ফবপ্ ফবপ্ শব্দ উৎসের যত োসছ যায় তত বাসে, দূসর 
েরসল েসম। 

আহমদ মুো এবার ডান হাতটা প্াসশর কদয়াসলর ফদসে ফনল। আওয়াে 
কবসর কগল ফবপ্ ফবপ্ শসব্দর। 

আহমদ মুো ফনফিত হসলা, োসছই কদয়াসলর কোর্াও ফবসফারে বা এ 
োতীয় ফেছু লুোসনা আসছ। লুোসনা আসছ কেন? এর বযবহার তাহসল ফেভাসব 
হসব? 

আহমদ মুো লুোসনা োয়গাটাসে েফেেভাসব কলাসেট েরার েন্য 
ফরটওয়াচ প্রা ডান হাত ফেোঁফের কদয়াসলর আরও োমসন এফগসয় ফনল। এফগসয় 
ফনসত ফগসয় তার বাম প্াতা ফেোঁফেসত রাখার োসর্ োসর্ই তা কদসব কগল োমান্য। 
কদসহর ভারোময হাফরসয় আছসে প্োর মত উপ্সরর ফেোঁফেসত বসে প্রল। 

ফেে কয েময় আহমদ মুোর কদহ উপ্সরর ফেোঁফেসত বসে প্েফছল, তখন 
ফেোঁফের দু’প্াসশর কদয়াল কর্সে এে প্শলা গুফলর বৃফি ফেোঁফের মাসঝর ফদসে ছুসট 
এল। মাঝখাসন কোন টাসগথট না প্াওয়ায় গুফলর প্শলা প্রস্পর ফবপ্রীত ফদসের 
কদয়াসল ফগসয় আঘাত েরল। গুফলগুসলা ফনিঃশসব্দ এসেফছল। 

ফবস্ময়-ফবফাফরত কচাসখ কদখল আহমদ মুো এই দৃশ্য। ফনসচর ধাসপ্ প্া 
করসখ যফদ কে দাোঁফেসয় কযত ধাপ্ফটর উপ্র, তাহসল বুসের দু’প্াসশর দুই প্াোঁের 
ফদসয় গুফলর ঝাোঁে তার বুসে েুসে কযত। অদ্ভুত প্ফরেল্পনা ব্ল্যাে োন 
ফেফন্ডসেসটর। 

মুসখর গযাে মাি ফেে আসছ ফেনা কদসখ ফনসয় ফেোঁফের অবফশি অংশ 
ক্রফলং েসর নামার ফেদ্ধান্ত ফনল আহমদ মুো।  

ফেোঁফের কগাোঁোয় এসে আহমদ মুো উসে দাোঁোল। 
োমসনর ফদসে তাোল। সুেসের কমসঝটা এেই রেসমর েংফক্রসটর এবং 

ফনট-ফিফনফশং েরা। কোন ফবসশষ ফবসশষত্ব কচাসখ প্েল না। 
সুেেটা ফটউসবর মত, শুধু কমসঝটাই েমতল। কমসঝ ছাো অধথ বৃত্তাোর 

অংশফট প্লাটার েরা। এখাসনও কোন ফেছু কতমন আহমদ মুোর নেসর প্েল 
না। 
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ফবেফমিাহ বসল ফরটওয়াসচর ইনফডসেটসরর ফদসে নের করসখ চলসত 
লাগল আহমদ মুো। 

এে োয়গায় এসে সুেসের এেটা কছাট বাোঁে। বাোঁসে মার্ার উপ্সরর 
বাল্বটা খুবই উজ্জ্বল। বাোঁে কনয়ার েসন্যই ফে এটা! হসত প্াসর। 

ফেন্তু েসয়ে ধাপ্ এসগাসলই কমটাল ইনফডসেটর োংঘাফতেভাসব ফবপ্ 
ফবপ্ েরসত লাগল, অসনেটা ফচৎোসরর মত। 

েংসগ েংসগ দাোঁফেসয় প্েল আহমদ মুো। 
ডান হাতটা েব ফদসে ঘুফরসয় ইনফডসেটর প্রীক্ষা েসর কদখল, ফবপ্ ফবপ্- 

এর তীেতা উপ্র ফদসে কবফশ, মসন হসলা কেন্দ্রটা উজ্জ্বল বাসল্বর ফদসে। ফেন্তু বাল্ব 
বরাবর কগাটা সুেসেই ইনফডসেটর ফবপ্ ফবপ্ ফেগন্যাল ফদসছ। 

আহমদ মুো বাসল্বর ফদসে মসনাসযাগ ফদসয় তাফেসয় কদখল বাসল্বর 
কহার্ল্ারটা ফটসলর। সুেসে এ প্যথন্ত কদখা েব বাসল্বর কহার্ল্ার প্লাফটসের। 

আহমদ মুো ফনফিত হসলা, বাসল্বর কহার্ল্াসরর োরসনই ইনফডসেটসরর 
এই ফবপ্ ফবপ্। ফেন্তু এত বে ফটল কহার্ল্াসর এত বে বাল্ব ফে এই বাোঁসের েসন্য 
কদয়া হসয়সছ? এর কোন েদুত্তর কে খুোঁসে কপ্ল না। 

আহমদ মুো চলসত শুরু েরল। 
বাসল্বর ফেে ফনসচ কপ্ৌোঁছাসতই বাল্বটার ফবফরন ঘটল। েংসগ েংসগ 

হালো এে প্রোর গযাসে আহমদ মুোর চাফরফদেটা ভসর কগল। 
ফবসফারসণর আেফস্মেতায় চমসে উসেফছসলা আহমদ মুো। বুসঝ 

ফনসয়ফছল ফে ঘসটসছ। েংসগ েংসগ বােফত েতেথতার েসন্য মুসখর গযাে মাসির 
ইলাফটে বাটন ফেে আসছ ফেনা কদসখ ফনল। 

েংসগ েংসগই আবার হাটা শুরু েরল আহমদ মুো। 
েসয়ে গে হাটার প্র কদখল গযাে মাসির ফস্ক্রসন ইসয়সলা রঙ আর 

কনই। আহমদ মুো বুঝল, প্রাণঘাতী গযাে কস্পাে শুধু বাসল্বর ফনসচ আো শত্রুসদর 
মারার েসন্য েসয়ে গসের মসধয ফনয়ফিত রাখা হসয়সছ। 

চলা অবযাহত রাখল আহমদ মুো। 
ভাবল, দুই িাোঁদ কে প্ার হসয়সছ। আর ফে িাোঁদ প্াতা আসছ োমসন? 
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আরও ভাবল, সুেসে তারা কোন প্রহরী রাসখফন কতা! তারা তাসদর প্াতা 
িাোঁসদর উপ্র ফনভথর েসরসছ। আহমদ মুো মন মসন কেই োসর্ স্বীোর েরল, 
তাসদর িাোঁদগুসলা ফবস্ময়ের ধরসনর নতুন, যা কর্সে বাোঁচা আিাহর োহাসযযই শুধু 
েম্ভব। প্রর্ম িাোঁসদর ক্রে িায়ার কর্সে আিাহ তাসে বাোঁফচসয়সছন। আর এই 
ফবসশষ গযাে মাি তার োসছ ফছলনা, এটা কে কপ্সয়সছ ওপ্সরর েরবরাহ কেসন্দ্র। 
এটাও আিাহর োক্ষাত োহাযয। 

সুেে প্র্ কশষ হল। 
এবার ফেোঁফে প্সর্ উপ্সর উেসত হসব। 
ফেোঁফেসত প্া কদবার আসগ আহমদ মুো ফেোঁফের ফদসে এেবার তীক্ষ্ণ 

দৃফিসত তাোল। এ ফেোঁফে প্র্টা আসগর কচসয় ফভন্ন। োদা প্ার্সরর ফেোঁফে। োদা 
প্ার্সরর মসধয এখাসন ওখাসন ঘন োসলা প্ার্র বোসনা। োসলা প্ার্রগুসলা 
শৃঙ্খলার োসর্ বোসনা নয়, ফবফক্ষপ্ত ও োসলা প্ার্রগুসলা আোসরও এে রেম 
নয়। কমাোইসে এমন প্ার্র বোসনার নফের আসছ। বলা যায়, কমাোইসের 
ফডোইনই এখাসন অনুেরন েরা হসয়সছ এবং েসন্দহ কনই তা কেৌন্দসযথরও েৃফি 
েসরসছ। 

ফেোঁফে কবসয় উেসত লাগল আহমদ মুো। চাফরফদসে ফবসশষ েসর ফেোঁফের 
ফদসে ভাল েসর কচাখ করসখসছ আহমদ মুো। 

ফেোঁফের প্রায় অসধথেটা প্র্ উসেসছ।  
এখাসন এেটা ধাসপ্ প্া কচসপ্ অন্য প্া উপ্সরর ধাসপ্ ওোবার েসন্য 

তুলল আহমদ মুো। শরীসরর প্ুসরা ওেন যখন ফনসচর প্াসয়র উপ্র প্েল। তখন 
প্া রাখার োয়গাটা অল্প কদসব কগল। 

চমসে উেল আহমদ মুো! ফেন্তু ফেছু েরার েময় ফছল না। 
প্ারল শুধু ফনসচর প্াসয়র উপ্র শরীরটাসে করসখ ফনসচ নাফমসয় ফনসত। 

তাসত ফনসচর ধাসপ্র উপ্র প্াসয়র উপ্র চাপ্ আরও বােল। 
ফনসচর ধাসপ্ প্াসয়র এেটা আঘাত কটর কপ্সয়সছ কে। আঘাতটা তার 

েুতার কোসল। তীক্ষ্ণ এেটা শব্দও তার োসন এসেসছ। 
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মুহূতথ েসয়ে অসপ্খা েসর আহমদ মুো উসে দাোঁোল উপ্সরর ধাসপ্। 
ফনসচর ধাসপ্ রাখা প্া তুসল আহমদ মুো কদখল, ফটসলর এেটা কস্পাে েুসে কগসছ 
েুতার কোসল। কস্পােটার আধা ইফঞ্চর মত অংশ বাইসর কবফরসয় আসছ। বুঝল, 
কস্পােটা েুতার কোসলর প্রসর্সম রাবার, প্সর চামোর অংশ কভদ েসর ফগসয় 
আটো প্সেসছ কোসলর ফটসলর অংসশ। েুতাফট ফবসশষভাসব পতফর। ফটসলর 
এেটা কপ্লট েুতার কগাোফল কর্সে আগা প্যথন্ত েুসে কদয়া আসছ। 

আহমদ মুো হাসত গ্লাভে লাফগসয় কটসন কবর েরল কস্পােফট। অতযন্ত 
তীক্ষ্ণ কস্পােফটর আেৃফত কদসখই বুঝল, ফবসশষ অসস্ত্রর েন্য ফবসশষভাসব পতফর 
এটা। কস্পােফট ফবষাি হসব ফনিয়। 

আহমদ মুো গযাে মাসির এেটা কবাতাম ফটসপ্ এেটা ফবসশষ ফস্ক্রন 
কচাসখর োমসন ফনসয় এসলা। এই ফস্ক্রসনর োমসন এসন কস্পােফট প্রীক্ষা েরল 
আহমদ মুো। ফনফিত হসলা, কস্পােফট কগাটাই ফবষাি। েুতার কোসল ফটসলর 
কপ্লট না র্ােসল এই কস্পােফট আঘাত েরত প্াসয়র তালুসত। প্রাণঘাতী ফবসষ 
েংসগ েংসগই মৃতযু কনসম আেত। 

আিাহর শুেফরয়া আদায় েরল আহমদ মুো। 
তাফহফতর স্বরাে েফচব দযাগল তাসে েুতাফট কপ্রসেন্ট েসরসছ এই 

অফভযাসনর েসন্য। এই েুতার আরও োযথোফরতা রসয়সছ। আহমদ মুোরও এই 
ধরসনর এেটা েুতা ফছল। ফেন্তু কে েুতাফট কে হাফরসয় কিসলসছ কহাসটল লা 
ডায়মন্ড ড্রসপ্ আোর প্র। 

ফনসচর ধাসপ্র কয োয়গা কর্সে কস্পােফট কবফরসয় এসেসছ, কেটাও 
প্রীক্ষা েরল আহমদ মুো। 

ফনসচর ধাসপ্র কযখাসন প্া করসখফছল, তাও কেট েরা এেটা োসলা 
প্ার্সরর উপ্র। এটা োসলা প্ার্রফটর মাসঝর প্রায় কগাটা অংশই েুসে রসয়সছ। 
প্ার্রফতসত দুই োফর ফছদ্র। ফছদ্রগুসলাও োসলা। োসলা প্ার্সরর েূক্ষ্ম োসলা 
ফছদ্রগুসলা দাোঁোসনা অবস্থায় োধারনত কচাসখ প্োর মত নয়। 
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আহমদ মুো মসন মসন বলল, অদ্ভুত েব িাোঁদ কপ্সত এোঁরা এসদর সুেে 
প্র্সে সুরফক্ষত েসরসছ! মানুসষর শফিসেও এরা বদসল ফদসয়সছ যাফিে 
কেৌশসলর ভয়াবহতা ফদসয়। কভতসরর অবস্থা আরও েতটা ভয়াবহ োফন না! 

হাোঁটা কশষ েসর ফেোঁফের টযাফন্ডং-এ উসে দাোঁোল আহমদ মুো। মুসখামুফখ 
হসলা এেটা বে দরোর। েফলড ফটসলর দরোর দু’প্াশটাই দু’প্াসশর কদয়াসল 
েুসে প্সেসছ, , উপ্র ও ফনসচর অংশটাও এেই রেম। 

দরোর চারপ্াশটা আহমদ মুো খুসট খুসট কদখল। 
দরো কখালার ক্লু খুোঁেসছ কে। ফনিয় কোর্াও কে ক্লু আসছ। কোর্ায় 

কেটা? 
হোৎ আহমদ মুো কদখসত কপ্ল দরোর মার্ার েমান উোঁচুসত ফটসলর 

গাসয় ফটল োলাসরর মাসবথসলর মত কগালাোর টাচ লসের েযালকসলটর কবাডথ। 
চারফদে খুোঁেল, আসশপ্াসশ ফেংবা দরোর অন্য কোর্াও এ ধরসনর ফেছু কনই। 

ফনফিত হসলা আহমদ মুো, দরো কখালার লে এটাই। 
ফেন্তু এর অপ্াসরফটং ফেসটম কেমন? এ টাচ লসে েযাল্কসুলট বা 

েফম্পউটাসরর মত ফডফলট, অযাড, মাইনাে ইতযাফদর মত কোন অপ্শন কনই। শুধু 
রসয়সছ এে কর্সে শূন্য প্যথন্ত নািার। 

এই অবস্থায় ফডফেটাল লে ফবপ্জ্জনে হসত প্াসর। টাচ েরসল কয নািার 
উেসব, তা ফডফলট েরা েম্ভব হসব না। আর কে নািার বা নািারগুসলা যফদ েফেে 
কোড না হয়, তাহসল দরো কখালার আর সুসযাগ র্ােসব না। 

এই প্রর্ম এেটা উসদ্বগ এসে আহমদ মুোসে আছন্ন েরল। 
ঘফে কদখল আহমদ মুো। রাত ৮টা। তার েব োে রাত ১২টার মসধযই 

কশষ েরসত হসব। 
রাত ১২টা প্যথন্ত ঘুমায় ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর এই েযাফপ্টাল অব 

প্াওয়ার। এসদর ঘুম শুরু হয় েন্ধযা ৬টায়। এেব ের্া কে শুসনসছ তাসদর 
ফনরাপ্ত্তা কহিােসত র্াো ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর মি কলফরর োছ কর্সে। 
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উসদ্বগ ফনসয় দরোসে প্াসশ করসখ বসে প্েল আহমদ মুো। বুঝসত 
প্ারল কে, সুেে ও কগসটর ফনরাপ্ত্তা বযবস্থাসে এতটাই ফনফিত েসরসছ কয, প্রহরী 
রাখারও প্রসয়ােন হয়ফন। 

বসেই আহমদ মুো হাত বাোল দরোর কগাোয় দরো ও কলাসরর 
মাঝখাসন কয েংেীণথ িাোঁে রসয়সছ কেখাসন। 

বোর েময়ই কে কদখসত কপ্সয়সছ দরো ও কলাসরর প্রান্তফটর মাঝখাসনর 
িাোঁসে ফেে দরোর রসঙরই এেটা ভাে েরা োগে।  

এেটা আঙুল ফদসয় কোনমসত তুসল ফনল ভাোঁে েরা োগে খিফট। দ্রুত 
োগে খিফটর ভাোঁে খুলল আহমদ মুো। 

৮ কেফন্টফমটাসরর মত বগথােৃফতর এেটা োগে। শুরুসতই এেদম টসপ্ 
এে প্াসশ কছাট এেটা বৃত্ত। তাও ফটল োলাসরর। তার প্াসশ েমান্তরাসল অসনে 
ফডফেট। তার ফনসচ এেটা রফঙন ডায়াগ্রাম। ডায়াগ্রামফট শুরু হসয়সছ বটম কর্সে। 
লাল ও েবুে দু’ফট করখা। েবুে করখাফট বাম প্াসশ কবোঁসে ফনসচর ফদসে কগসছ 
তারপ্র শাখা-প্রশাখায় ফবভি হসয়সছ েবুে করখাগুসলার মার্ায় শৃঙ্খফলত 
মানুসষর করখাফচি। লাল কলখাফট উপ্সর উসে কগসছ।লাল করখাফট কশষ হসয়সছ 
এেটা করখাফচসির োমসন। করখাফচিফটর মার্ায় রােমুকট। আহমদ মুোর কচাসখ-
মুসখ ফবস্ময়। 

এই ফবস্ময় ফনসয়ই আহমদ মুো োগে খিফট আর উপ্সরর ফডফেটাল 
নািাসরর উপ্র আবার নের ফদল। 

আহমদ মুোর মসন হসলা, এই োগসের োসর্ এই দরোর েম্পেথ 
আসছ। তা না হসল োগেফট এখাসন র্ােসব কেন, তার রংও দরোর মতই হসব 
কেন? 

ফডফেটাল নািাসরর প্াসশ বৃত্তসে দরোর ফডফেটাল লে এবং প্াসশর 
নািারসে লে কখালার ফডফেটাল কোড ফহসেসব ধসর ফনল।   

ফেন্তু ফনসচর ডায়াগ্রামটা? 
এরও অর্থ আসছ। ফে কেই অর্থ? 
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মানুসষর শৃঙ্খফলত করখফচি ফে ফবপ্দ্গ্গ্রস্ত মানুসষর মাসন ফবজ্ঞানীসদর 
বুঝাসনা হসয়সছ? ফেন্তু রােমকুটওয়ালা করখাফচিফট োর? এ ফে েযাফপ্টাল অব 
প্াওয়ার, অন্য ের্ায় ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর ফে েবথময় েতথার? আর লাল-েবুে 
করখার তাৎপ্যথ ফে? েবুে ফে শাফন্ত, আর লাল ফে অশাফন্ত বা অতযাচাসরর প্রতীে? 
এ প্রতীেটা কতা কমাটামুফট েেসলরই োনা! এটা এখাসন কদখাবার অর্থ ফে? 

আহমদ মুো অবসশসষ ভাবল কভতসর না েুেসল এ েসবর অর্থ খুোঁসে 
প্াওয়া যাসব না। 

আহমদ মুো আবার ফিসর এল ফডফেটাল নািাসরর োসছ। বৃত্ত ও 
ফডফেটাল নািারগুসলা েম্পসেথ তার ভাবনাটা ফেে হসল টাচ লেফট এেটা 
ফডফেটাল লে। কোড নািারগুসলা টাইপ্ েরসলই দরো খুসল যাসব।  

ফেন্তু লে খুসল যাে এটা চাসছ কে? কে তাসে এটা েরবরাহ েরল? 
কেন? 

এর কোন উত্তর আহমদ মুোর োনা কনই। 
এটা তার েসন্য এেটা িাোঁদ ফেংবা দরো কখালা অেম্ভব েসর কতালার 

এেটা কেৌশল নয় কতা? 
এরও কোন উত্তর োনা কনই আহমদ মুোর।  
ফে েরার আসছ এখন আহমদ মুোর? 
ফডফেটাল নািারফটর ফদসে আবার তাোল আহমদ মুো। 
১৮ ফডফেটাল নািারফট ফেছুটা মোর। ১ কর্সে ৯ প্যথন্ত ফেফরয়াফল কলখা 

হসয়সছ। তারপ্র এ ফডফেটগুসলাসেই উসিাভাসব োোসনা হসয়সছ, নািারগুসলা 
আবার ৯ কর্সে ১ প্যথন্ত কলখা। এই ১৮ ফডফেটসে এই ফেফরয়াসল ১ শুরুসত বা 
বটসম করসখ ক্লেওয়াইে োোসল ক্লেবৃসত্তর বটসম র্াসে ডবল ১ এবং শীসষথ 
র্াসে ডবল ৯, েসবথাে নািাসরর কোো যার কযাগিল আোর এবং কবসোে েংখযা 
ফহসেসব ফনরানব্বই। ১৮ আোরফট ফডফেসটর কয কোনফটর কচসয় বে। আর ৯৯ 
আোর ফডফেসটর েফম্মফলত কযাগিসলর কচসয় বে। আহমদ মুো খুফশ হসলা, ১৮ 
ফডফেসটর েংখযাবাচে েনসেসের োসর্ ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর মসনাগ্রাসমর 
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েনসেসের ফমল আসছ। ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর মসনাগ্রাম ‘েূযথ’ফটর টপ্-এর 
ফেরণফটই েসবথাে, অন্যগুসলা কছাট-বে, কযমন ফডফেটাল বৃসত্তর ১৬ফট ফডফেট। 

আহমদ মুো ফনফিত হসলা, লে কখালার ফডফেটাল কোড ফেে আসছ।  
আহমদ মুো এফগসয় কগল ফডফেটাল লে-এর ফদসে। হাত তুলল টাচ 

লসের ফদসে। ফেন্তু েংসগ েংসগই আবার এে প্া ফপ্ফছসয় এল। 
দরো কখালার আসগ েব ফেে আসছ ফে না কদখসত হসব তাসে। 
েুতা, কমাোর আোল, প্যাসন্টর প্সেট, েযাসেসটর প্সেট, েলাসরর 

আোলটা েব ফেে আসছ ফেনা কদসখ ফনসয় োইসলোরযুি মাইসক্রা কমফশনগান 
বাম হাসত ফনল। ডান হাসতর োসছ েযাসেসটর ডান প্সেসট কলোরগান করসখসছ। 
আহমদ মুো আবার এফগসয় ফগসয় ফডফেটাল লসের োমসন দাোঁোল।  

ফবেফমিাহ বসল আহমদ মুো শাহাদাত আঙুফল ফদসয় ১ কর্সে ৯ প্যথন্ত 
‘টাচ েী’গুসলা চাপ্ল। তরপ্র ৯ কর্সে ‘টাচ েী’ কচসপ্ ১-এ ফিসর এল।  

৯ম টাচ েীসত চাপ্ ফদসয়ই আহমদ মুো ফেে দরোর মাঝখাসন েসর 
এল। দরো কযফদসে যাসব কেফদসেই েসর যাসব কে, যাসত গুফলর োমসন প্রর্সমই 
প্সে না যায়। ওরা যফদ কভতসর কবফশ েংখযাে কলাে র্াসে, তাহসল ক্রে িায়াসরর 
সুফবধা ওরা কপ্সয় কযসত প্াসর। মুসখামুফখ না প্সে মুহূতথোসলর েসন্য হসলও 
ওসদর কচাসখর আোসল ফগসয় প্াশ কর্সে আক্রমন েরসত চায় কে।  

দরো বাম ফদসে েরফছল। ফেন্তু যতটা কচাসখর প্লসে েরসব মসন 
েসরফছল, ততটা কবসগ েরল না। ভাফর দরো স্বাভাফবে গফতসত েরফছল।  

এসে সুফবধা হসলা আহমদ মুোর।  
দরো েসর আো শুরু হওয়ার েংসগ েংসগই লাি ফদসয় কযসয় বাসম 

কোসণ শুসয় ফরভলবার তাে েরল।   
আহমদ মুো দরোর কপ্ছসনই কটনগান তাে েসর হাোঁটু কগসে বসে র্াো 

এেেনসে কদখসত কপ্সয়সছ, কেও কদখসত কপ্সয়সছ আহমদ মুোসে। আহমদ 
মুো গুফল েসরসছ, কেও গুফল েসরসছ। আহমদ মুো শুসয় কর্সেই গুফল েসরসছ, 
আর কেও গুফল েসরসছ হাোঁটু কগসে বো অবস্থায়। ফেন্তু কদখসত প্াওয়ার এবং গুফল 
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েরা মাি েসয়ে ফমফল কেসেসন্ডর বযবধান, শুসয় র্াো অবস্থায় গুফল েরার োরসণ 
কবফশ সুফবধা প্াওয়ায় ফেসত কগল আহমদ মুো।   

আহমদ মুোর মাইসক্রা কমফশনগাসনর এে ঝাোঁে গুফল তাসে ফবদ্ধ েরল, 
আর কলােফটর েব গুফলই লক্ষচুযত হসয়সছ কে গুফলফবদ্ধ হসয় হাসতর আঙুল কেোঁসপ্ 
যাওয়ায়।  

আহমদ মুো গুফল শুরু েরার প্র আর বন্ধ েসরফন। ফট্রগাসর আঙুল কচসপ্ 
করসখ তা বাসম েফরসয় ফনসছ দরো েসর যাওয়ার েমান গফতসত।   

ওরাও গুফল ছুোঁেসছ। ফেন্তু কেগুসলার কবফশর ভাগই দরোসেই আঘাত 
েরসছ এবং ফেছু দরোর কখালা প্াশ ফদসয় কবফরসয় যাসছ। 

 
ফেন্তু আহমদ মুোর গুফল দরোর আোল কর্সে হওয়ায় ফেছূটা কেৌফণে 

হসলও তার অবযাহত গুফল োসে লাগসছ দরো অবযাহতভাসব েসর যাওয়ার 
োরসণ। ওরা দরোর কপ্ছসন োফরবদ্ধভাসব বসে ফছল, োফরবদ্ধভাসবই ওসদর 
লাশ প্সে কগল।  

দরো কখালা শুরু হওয়া কর্সে কশষ প্যথন্ডত েময় কবফশ  নয়, ওরাও গুফল 
েরফছল, আর ওরাও দু’কদয়াসলর মাঝখাসন োফরবদ্ধ অবস্থায় বসে ফছল, এই েব 
োরসণ তারা আোল কনয়ফন, কনয়ার সুসযাগও ছীল না। তারা ডাসন েসর এসে 
েরােফর আহমদ মুোসে আক্রমণ েরসব, তা প্াসরফন আহমদ মুোর অবযহত 
গুফলর েন্য। আবার ওরা প্ালায়ফন কপ্ছসন ফগসয় আলাদা অবস্থান কনবার েসন্য, 
োরণ ওরা প্ালায় না, আহমদ মুো এটা কদসখসছ।  

ওসদর আটটা লাশ কদখা যাসছ দরোর কপ্ছসন।   
ঐ কোনটায় আহমদ মুো কশায়া অবস্থায় আরও ফেছুটা েময় অসপ্ক্ষা 

েরল। কেউ এল না। ফনরব চারফদে।  
আহমদ মুো না উসে ক্রফলং েসর কভতসর েুেল।  
কভতসর েুসে োমসন তাোসতই চমসে উেল আহমদ মুো। ডায়াগ্রাসম 

কদখা কগল লাল-েবুসের েীবন্ত দৃশ্য োমসন ভােসছ।   
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কভতসর েুসেই প্রর্সম প্রশস্ত টযাফন্ডং। টযাফন্ডং-এর প্সরই মুফভং 
এফলসভটর। এফলসভটসরর লাল-েবুে দু’ফট অংশ। দু’ফটই চলসছ প্াশাপ্াফশ 
ফবপ্রীত ফদসে। লালটা উপ্সর উেসছ এবং েবুেটা নামসছ ফনসচ।   

ফবফস্মত আহমদ মুো! এেদম ফমসল যাসছ ডায়াগ্রাসমর োসর্। দরো 
কখালার কোড নািার ফদসয় এবং কভতসরর গাইডলাইন ফদসয় কে তাসে োহাযয 
েরল!। ফেন্তু আহমদ মুো আে এখাসন আেসছ কে োনত! 

আহমদ মুো ফনফিত, ডায়াগ্রামসে অনুেরণ েসরই কে লসক্ষ কপ্ৌোঁছসত 
প্ারসব। েবুে এফলসভটর তাসে ফনসয় এল বন্দী ফবজ্ঞানীসদর োসছ এবং লাল 
এফলসভটসর কে কযসত প্ারসব 'ফেং'-এর োসছ। এই 'ফেং'টা কে? ব্ল্যাে োন 
ফেফন্ডসেসটর কহড? কেটাই হসব।  

কোর্ায় আহমদ মুো আসগ যাসব? বন্দী ফবজ্ঞানীসদর োসছ, না ব্ল্যাে োন 
ফেফন্ডসেসটর োসর্ই বুঝা-প্ো আসগ কশষ েরসব।  

ফবজ্ঞানী-ফবসশষজ্ঞসদর মুি েসর ফনরাপ্সদ তাসদর ফনসয় কযসত হসল ব্ল্যাে 
োন ফেফন্ডসেসটর প্রধান ও অন্যসদর হাত কর্সে এই প্রাোদসেই আসগ মুি 
েরসত হসব। এটাই ফেদ্ধান্ত ফনল আহমদ মুো।   

আহমদ মুো তাোল লাল এফলসভটসরর ফদসে।   
ফেন্তু এসদর কলােেন কোর্ায়? 
এরা ৮ েন কয রেম প্রস্তুত অবস্থায় ফছল তাসত বুঝা যাসছ, এরা তার 

েসন্য প্রস্তুত হসয় অসপ্ক্ষায় ফছল। তাহসল অসন্যরাও কতা এটা োনসব! তারাও 
োবধান র্ােসব, প্রস্তুত র্ােসব। তাহসল তারা কোর্ায়? এল না কেন এত গুফলর 
শব্দ কশানার প্সরও! 

আহমদ মুোর মাইসক্রা কমফশনগান োইসলোরযুি, ফেন্তু ওসদর গুফলর 
কতা শব্দ হসয়সছ।  

এ ফেজ্ঞাোর েবাব কপ্ল না আহমদ মুো। বুঝসত প্ারসলা না ঘটনা ফে! 
তাহসল ফে ওরা অন্য কোর্াও অবস্থান ফনসয়সছ? 

ফেদ্ধান্ত আসগই ফনসয় ফনসয়ফছল আহমদ মুো।  



প্যাসেফিসের ভয়ংের দ্বীসপ্  200 

 

এবার ফবেফমিাহ বসল লাল এফলসভটসরর লাল ফেনসর্ফটে োসপ্থসট প্া 
রাখল আহমদ মুো।  

ধীসর ধীসর এফলসভটর উেসত লাগল উপ্সর।  
আহমদ মুোর বাম হাসত ঝুলসছ মাইসক্রা কমফশনগান আর তার হাসতর 

মুসোয় রসয়সছ কলোরগান।  
আহমদ মুো কদখসত প্াসছ এফলসভটর এে কলয়ার কর্সে অন্য কলয়াসর 

উেসছ।  
এে েময় কদখল এফলসভটর েফরসডার, চত্বর ফদসয় চলসছ। দু'প্াসশ ঘর, 

লাউসঞ্জর োফর। এ েময় এফলসভটর েমতল অবস্থায় চলফছল। হোৎ এফলসভটর 
৩০ ফডফগ্র কোসণ উপ্সর উেসত লাগল। এফলসভটসরর দু’প্াসশই অসনে উচু 
কদয়াল।অসনে উচুসত আহমদ মুো এফলসভটসরর মতই প্রশস্ত দরো কদখসত 
কপ্ল। দরোটা অতযন্ত দশথনীয়। রাো-বাদশাসদর ঘসরর দরোর মতই। আধুফনে 
যুসগর এযাফন্টসের এেটা চমৎোর ফনদশথন। আহমদ মুো ভাবল, এই দরোর 
ওপ্াসশই তাহসল ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর রাো র্াসেন। দরোটা ফেে 
এফলসভটসরর উপ্সর দাোঁফেসয় আসছ। এফলসভটর চলার উপ্সযাগী িাোঁেটুকই মাি 
রসয়সছ দরোর ফনসচ।  

প্রর্ম বুঝল আহমদ মুো, দরো বন্ধ। ফেন্তু তার ফনচ ফদসয় এফলসভটর 
চলসছ। তার মাসন তাসে এখনই প্রচি ধাক্কা কদসব। এর োসর্ োসর্ই প্রচি ধাক্কা 
কখসয় ফনসচর লযাফন্ডং-এ প্সে কযসত হসব তাসে।  

দরো এসে কগসছ।  
আহমদ মুো তাোতাফে ডান হাত কবর েসর োমসন বাফেসয় ফদল যাসত 

ধাক্কা কর্সে শরীরটাসে রক্ষা েরা যায়।  
ফেন্তু হাত দরো স্পশথ েরার আসগই দরো খুসল কগল।  
দরো প্ার হবার প্র এফলসভটসরর প্র্ আবার েমতল হসয় কগল।  
ফেন্তু অল্প দূসরই আসরেটা দরো, ঘসরর দরো। ঘরফটর োমসনর 

কদয়ালফটই শুধু কদখা যাসছ। প্ার্সরর কদয়ালফট অদ্ভুত োরুোসে োোসনা! 
দরোফট মসন হয় কোনার অংশ ফদসয়ই োরুোে েরা।  
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দরোর োমসন ফগসয় কপ্ৌোঁছসতই এফলসভটর কর্সম কগল আপ্না-আপ্ফন।  
আহমদ মুো ফনফিত হসলা, স্বণথদরোর এ ঘরটাই ব্ল্যাে োন 

ফেফন্ডসেসটর রাো’র বােস্থান, যার করখাফচি ডায়াগ্রাসম আসছ। এফলসভটর কর্সে 
আহমদ মুো দরোর োমসন লযাফন্ডং-এ উসে দাোঁোল। 

এখন ফে েরসব কে? দরোর ওপ্াসর ফে আসছ? 
আহমদ মুো শাহাদাত আঙুল ফদসয় দরোর উপ্র চাপ্ ফদল। খুসল কগল 

দরো। ফবফস্মত হসলা আহমদ মুো। এেব ফে কোন যাদু বসল হসছ? 
খুসল কগল েম্পূণথ দরো।  
দরোর প্সরই রােেীয় োসপ্থসট কমাো েফরসডার।  
েফরসডাসরর দু’প্াসশ দু’ফট দরো।  
েফরসডাসরর োমসন সুেফজ্জত লাউঞ্জ।  
ফমফি োদা আসলাসত হােসছ কযন লাউঞ্জটা।  
বাম হাসত মাইসক্রা কমফশনগানফট বাফগসয় ধসর ডান হাসত েযাসেসটর ডান 

প্সেসট করসখ দু’ফতন ধাপ্ এসগাসলা।  
হোৎ লাউসঞ্জর ওপ্াশ কর্সে ের্া বসল উেল এেটা েণ্ঠ।  
েংসগ েংসগ র্মসে দাোঁোল আহমদ মুো।   
েণ্ঠফট বলফছল, আহমদ মুো, তুফম শুধু োংঘাফতে ধূতথই নও, তুফম 

ভাগযবানও। েযাফপ্টাল অব প্াওয়াসর কোোর অেম্ভব োেও তুফম েসরছ। 
আমাসদর কোন এে ফবশ্বােঘাতসের ফবশ্বােঘাতেতায় তুফম ভাগযবান হসয়ছ। 
আমাসদর প্রধান কগসটর দরো ফছল অসেয়, কেটা কখালার কোড তুফম কপ্সয় কগছ। 
এই প্রোসদর ডায়াগ্রামও ফনিয় কতামাসে কদয়া হসয়সছ। তুফম ভাগযবান কয, 
আমার ঘুমাবার েময়সে তুফম কবসছ ফনসত কপ্সরছ কতামার অফভযাসনর েন্য। তুফম 
ভাগযবান বসলই আমরা েযাফপ্টাল অব প্াওয়ারসে খাফল েসর েবাইসে 
প্াফেসয়ফছ তাফহফতসত কডার টু কডার খুোঁসে কতামাসে কবর েসর আনসত। ফেে এই 
েময় তুফম েযাফপ্টাল অব প্াওয়াসর অফভযাসন এসেছ। কোন এে ফবশ্বােঘাতসের 
োহাযযই কতামাসে ভাগযবান েসরসছ। আমাসে যখন ঘুম কর্সে োগাসনা হয, 
তখন তুফম হাডথ কলয়ার প্যথন্ত এসে কগছ। তার প্র আফম কতামাসে এই স্বণথপ্রোসদর 
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কগসট আেসত আর বাধা কদইফন। োরণ এই স্বণথপ্রোদ এখনও উসদ্বাধণ প্যথন্ত 
হয়ফন। কতামার রি ফদসয়ই তার উসদ্বাধন হসব। স্বরণীয় হসয় র্ােসব এই 
উসদ্বাধন। কর্সম কগল েণ্ঠ।  

কর্সম কগল লাউড স্পীোর।  
প্ল প্ল েসর বসয় কগল েসয়ে মুহূতথ।  
ফে ঘটসত যাসছ, ফে েরসব আহমদ মুো, তা ভাবফছল কে।  
হোৎ আহমদ মুোর প্াসয়র তলা কর্সে োসপ্থট কোন এে অদৃশ্য শফির 

হ্যাোঁচো টাসন প্রবল কবসগ েসর কগল।  
এেদম ফচৎ হসয় প্সে কগল আহমদ মুো।  
টানটা এত আেফস্মে ও প্রবল ফছল কয, আহমদ মুো তার কদসহর উপ্র 

ফনয়িণ প্ুসরাটাই হাফরসয় কিসলফছল। বাম হাত কর্সে মাইসক্রা কমফশনগানফট 
ফছটসে প্সে ফগসয়ফছল। ফেন্তু ডান হাতফট েযাসেসটর প্সেট কর্সে ফছটসে ফবফরসয় 
এসলও ফবস্ময়েরভাসব কলোরগানফট হাসতর মুসোসতই ফছল।  

আহমদ মুো প্সে যাবার মুহূসতথই েফরসডারফটর োমসন এসে দাোঁোল 
ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর প্রধান অযাসলফি গযাফরন। তার দুই হাসত দু'ফট ফরভলবার। 
তার দুই কচাসখ আগুন।  

কে এসে দাোঁফেসয় ফস্থর হবার আসগই তার দুই ফরভলবার কর্সে দু'ফট গুফল 
বফষথত হসলা আহমদ মুোর লসক্ষয, ফেে কদখামাি গুফল েরার মত। আহমদ 
মুোসে কদখার প্র আর অসপ্ক্ষা েসরফন অযাসলফি গযাফরন।  

আহমদ মুো ফচৎ হসয় প্সে যাবার প্র প্রার্ফমে ধাক্কাই কে োমলাসত 
প্াসরফন, আক্রমসণ যাবার কোন প্রেই ওসে না তার।  

আহমদ মুো কদখসত কপ্সয়সছ, গুফল ছুোঁেসছ অযাসলফি গযাফরন।  
েরণীয় ফেছু কনই, এেটা ফবমূঢ় অবস্থা আহমদ মুোর। মৃতযুর অসপ্ক্ষা 

ছাো আর ফেছুই তার েরার কনই।  
ফেন্তু গুফল তাসে স্পশথ েরল না।  
এে নারী মূতথী দু'ফট গুফলই তার বুে কপ্সত ফদসয় গ্রহণ েসরসছ। োমান্য 

টসল উসে েসল প্েসছ নারী মূফতথর কদহফট।  
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অযাসলফি গযাফরন কমসয়ফটসে গুফল কখসত কদসখ ফেছুটা হেচফেসয় 
ফগসয়ফছল মুহূসতথর েসন্য। তারপ্রই আবার তার দু'হাসতর ফরভলবার উসে এসেসছ 
আহমদ মুোর লসক্ষ।  

ফেন্তু অযাসলফি গযাফরনসে আর সুসযাগ ফদল না আহমদ মুো। কে আসগই 
উসে দাোঁফেসয়ফছ। হাসতর কলোরগানও তার পতফর ফছল। বাটন ফটসপ্ িায়ার েরল 
অযাসলফি গযাফরনসে। ভয়ংের আসলার এে কস্রাত আসলার গফতসতই ছুসট ফগসয় 
আঘাত েরল অযাসলফি গযাফরনসে। 

গাছ কযমন কভসঙ প্সর, কতমফন কভসঙ প্েল অযাসলফি গযাফরসনর কদহ।  
আহমদ মুো ইফতমসধযই ফচনসত কপ্সরসছ কগৌরীসে। কগৌরীই আহমদ 

মুোসে বাোঁচাবার েসন্য বুে কপ্সত ফদসয়সছ গুফলর োমসন।  
কগৌরী প্সে কগসল েফরসডাসরর োসপ্থসটর উপ্র।  
আহমদ মুো দ্রুত ফগসয় কগৌরীর প্াসশ বসে হাোঁটুর উপ্র মার্া তুসল ফনল। 

বলল, ফমে কগৌরী, আপ্ফন আমাসে বাোঁচাবার েসন্য এভাসব. . .।  
যিণায় অফস্থর কগৌরীর কচহারা। কে মুখ ফিফরসয় আহমদ মুোর ফদসে 

কচসয় বলল, েীবসন এেফটই ভাসলা োে েরলাম। েনাব ঈশ্বরসে বলার মত এই 
এেটা োেই আমার হসয়সছ।  

কগৌরী এেটু কর্সমই আবার বলল, আমার েময় কবফশ কনই, শুনুন। আবার 
েযাসেসটর েলাসরর এেটা প্সেসট এে খন্ড োগে আসছ। কোড নািার ছাো 
েযাপ্সুলগুসলা কখালার কোন উপ্ায় কনই। ওগুসলা বুসলটপ্রুি, িায়ারপ্রুি ও 
আনসোসেবল। যফদ ওগুসলা কোর েসর ভাঙার কচিা েরা হয় তাহসল ফবজ্ঞানীরা 
মারা যাসব। এই োগে খসি ফবজ্ঞানীসদর েযাপ্সুলগুসলা কখালার কোড নািার 
আসছ। তৃতীয় তলায় এেটা েনসট্রাল কেন্টার আসছ। কেই কেন্টাসর এেটা 
ফডফেটাল েী কবাডথ কদখসবন। কেই েী কবাসডথ এই কোড টাইপ্ েরসল 
েযাপ্সুলগুসলা খুসল যাসব।  

আহমদ মুো কগৌরীর েযাসেসটর েলাসরর কগাপ্ন প্সেট কর্সে োগেফট 
কবর েসর ফনসত ফনসত বলল, এখাসন ফচফেৎোর বযবস্থা ফনিয় আসছ, কেটা ের্ায়? 
আপ্নার বুসের দুই প্াসশ গুফল কলসগসছ। আপ্ফন কেসর উেসবন।  
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কে কচিা েরসবন না। আফম বুঝসত প্ারফছ আমার েময় কবফশ কনই। 
োসনন এই মৃতযুসত আফম খুব তৃপ্ত আফম। এেেন ভাসলা মানুসষর কোসল আফম 
মরসত প্ারফছ, এটা আমার কেৌভাগয। এসত আফম খুব খুফশও। োরণ আমাসে কয 
ধ্বংে েসরসছ, মৃতযুর আসগ তার ধ্বংে আফম কদখলাম। স্রিার োসছ তার ফবরুসদ্ধ 
আমার অফভসযাগ আসছ, েীবসনর অফন্তম লসগ্ন এসে কেন আপ্নার োসর্ কদখা 
হসলা? কেন আসরা আসগ আপ্নার কদখা প্াইফন? আফম উোফভলাষী ফছলাম। আফম 
বে ফেছু েরসত চাইতাম। ফেন্তু তা মনুষ্যত্ব ও আমার মানফবে অফধোসরর 
ফবফনমসয় নয়। ফেন্তু তাই হসয়সছ।   

কগৌরীর কশসষর ের্াগুসলা অস্পি হসয় উেল। ধুোঁেফছল কে। কচাখটা তার 
বন্ধ হসয় ফগসয়ফছল।  

আপ্ফন ফপ্লে বলুন, এখাসন কোর্ায় ফচফেৎোর বযবস্থা আসছ? 
বসল আহমদ মুো তাসে প্াোঁোসোলা েসর ওোসত যাফছল।   
কচাখ খুলল কগৌরী। কে মার্া কনসে বলল, না, কোন প্রসয়ােন কনই। 

েফতযই েময় আমার কনই। বসল র্ামল কে। 
আমাসে আপ্নার ফেছু বলার আসছ? আত্মীয়-স্বেন ফেংবা অন্য কোন 

বযাপ্াসর? বলল আহমদ মুো।  
কগৌরী কচাখ তুসল তাোল আহমদ মুোর ফদসে। ক্ষীণ েসণ্ঠ বলল, আসছ। 

আমার েযাসেসটর প্সেসট কদখুন এেটা কছাট্ট ডাইফর আসছ। ওসত আফম 
ের্াগুসলা ফলসখ করসখফছ। এই রাসত যখন সুেসে প্রসবশ েরসত আসেন, তখনই 
আফম তাোহুো েসর ফলসখফছ।   

আফম সুেসে প্রসবশ েরসত আেফছ, এটা আপ্ফন কদসখসছন? ফেজ্ঞাো 
আহমদ মুোর।  

হ্যাোঁ। বলল কগৌরী।  
ফেভাসব? আহমদ মুো বলল।  
আপ্ফন রাডার ও েযাসমরােফজ্জত করফেটযান্ট কয কপ্াষাে প্সরফছসলন, 

তা আমাসদর েযাসমরার েসন্য অচল। তাই আফম আপ্নাসে কদখসত কপ্সয়ফছ এবং 
ফচনসতও কপ্সরফছ।  
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আর কেউ কদফখফন? ফেজ্ঞাো আহমদ মুোর।  
না। েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার-এর ফনরাপ্ত্তার দাফয়ত্ব আমার উপ্র ফছল।  
তাই আটেন েমান্ড ফনসয় আফম কেসগ বসে ফছলাম। বলল কগৌরী। ধীসর 

ধীসর তার েণ্ঠ ক্ষীণ হসয় আেসছ। 
প্রধান দরো কখালার কোড ও ডায়াগ্রাম আপ্ফনই ফদসয়ফছসলন? আহমদ 

মুো বলল।  
হ্যাোঁ। োরন আফম মুি কচসয়ফছলাম এবং ওসদর ধ্বংেও কচসয়ফছলাম।   
আিাহ আপ্নাসে এর যাযাহ ফদন! আপ্ফন শুধু ফেছু ফবজ্ঞানীর নয়, কগাটা 

দুফনয়ার আপ্ফন উপ্োর েসরসছন। আিাহর অেীম দয়া আপ্ফন প্াসবন! আহমদ 
মুো বলল।  

আিাহ মাসন স্রিার প্রফত আপ্নার কতা খুব ফবশ্বাে, তাই না? বলল কগৌরী।  
কেন? আপ্ফন স্রিায় ফবশ্বাে েসরন না? আহমদ মুো বলল।  
আমার ফবশ্বাে ফদসয় ফে হসব? আফম তাোঁর েসন্য মাসন আমার ফবশ্বাসের 

প্সক্ষ ফেছূই েফরফন। সুতরাং প্রেগসতও আমার কোন ভফবষ্যত কনই। বলল 
অশ্রুরদ্ধ ক্ষীণ েসণ্ঠ।   

আসছ। আপ্ফন এে স্রিায় ফবশ্বাে েসরন? আহমদ মুো বলল।  
েফর। দৃঢ়ভাসব েফর। োরণ প্রমাণু কর্সে গযালাফি প্যথন্ত কগাটা েৃফির 

মসধয রসয়সছ এেে এে ফবধান। স্রিা এেেন না হসল এটা হসতা না। বলল কগৌরী 
নরম ও ক্ষীণ েসণ্ঠ। দু’কচাখ কর্সে তার গফেসয় আেফছল অশ্রু।  

আপ্ফন ফে প্ৃফর্বীসত স্রিার বাণীবাহে অর্থাৎ নবী-রেূসল ফবশ্বাে েসরন 
না? 

খুব মৃদভাসব কচাখ তুসল তাোল কগৌরী আহমদ মুোর ফদসে। বলল, 
কেোেসে আফম মাফন। ফেন্তু তাোঁর েসন্য কোন োে েফরফন।  

নবী-রেূলসদর ধারাবাফহেতায় কশষ নবী মুহাম্মাদ ে. এর ের্া আপ্ফন 
োসনন? আহমদ মুো বলল।  

োফন। বলল কগৌরী।  
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আিাহ র প্াোসনা নবী-রেূল ে.-সদর মসধয ফতফন কশষ নবী, এটা আপ্ফন 
মাসনন? 

কচাখ বুসে ফছল কগৌরী। ফেছুক্ষণ প্র কচাখ খুলল। বলল, ফবশ্বাসের েসন্য 
যতটা োনা দরোর ততটা োফন না। তসব আপ্নার উপ্র আস্থা আমার েীমাহীন। 
আপ্ফন তাোঁসে কশষ নবী বলসছন, আফম তাোঁসে কশষ নবী মানলাম।  

ফমে কগৌরীোঁ! প্রোসল আমার প্ফরণফত ফে হসব আফম োফন না, ফেন্তু 
এেটা ের্া বলফছ, আপ্ফন আিাহ র এেসত্ব ফবশ্বাে েসরন এবং আিাহর কশষ নবী 
কমাহাম্মাদুর রেূলিাহ ে.-এর উপ্র আস্থা কপ্াষণ েসরন, সুতরাং েৃি মানুসষর 
প্রফত আিাহর কয প্রফতশ্রুফত, কে অনুোসর আিাহ আপ্নাসে মাি েরসত প্াসরন 
এবং গ্রহণ েরসত প্াসরন তাোঁর োন্নাসতর েসন্য। আহমদ মুো বলল।  

যিণায় োতর কগৌরীর কগাটা কদহ। তসব তার কচাখ দু'ফট উজ্জল।  
অশ্রু ঝরফছল কে কচাখ ফদসয় কচাখ বুেল, কযন ক্লাফন্ত ও েি শামসল কনবার 

কচিা েরসছ কে! 
কচাখ খুলল আবার কে। বলল, স্রিা অনুগ্রহ েরসল, তাোঁর দয়া হসলই েবই 

েম্ভব। আপ্নার মত েেসলর ন্যায় আফমও তাোঁর দয়র মুখাসপ্ক্ষী হলাম। কগৌরীর 
ের্াগুসলা েফেসয় যাসছ। কযন ঘুফমসয় প্েসছ কে।  

এেটু কর্সমফছল। আবার অস্পি ক্ষীণ েসণ্ঠ বলল, ফবজ্ঞানীসদর ফনসয় 
যাবার েসন্য সুেেসে ফনরাপ্দ েরসত হসব। এেসন্য কেন্ট্রাল েসন্ট্রাসলর ফেসটম 
েসন্ট্রাল প্যাসনসল 'অ' ফচফহ্নত সুইচটা অি েসর ফদসলই সুেসে কয িাোঁদগুসলা 
আসছ তা অসেসো হসয় যাসব। োোঁপ্া গলায় আসস্ত আসস্ত বলল ের্াগুসলা।  

কগাটা কদসহই তার ফনিঃোে হসয় প্সেসছ কযন! 
তার হাত প্াসয়র কোন কচতনা কদখা যাসছ না।  
কচাখ বুসেসছ আবার কে।  
োোঁপ্সছ কগৌরীর কোোঁট দু'ফট। কযন ফনসের োসর্ ফনসেই কে লোই েরসছ! 

কচাখ দু'ফট তার খুসল কগল আবার।  
কোোঁট দু'ফট তার নসে উেল। অফুট ও োোঁপ্া গলায় বলল, আহমদ মুো, 

ডা-সয়ফর-সত আ-ফম যা আপ্-না-সে ব-সল-ফছ তা আপ্-নাসে ো-নাবার েসন্য? 
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কো-ন দা-ফয়সত্বর ভাব আ-ফম আপ্-নাসে ো-নাবার েসন্য? কো-ন-দা-ফয়সত্বর ভার 
আ-ফম আ-প্নাসে ফদফছ না। কে অফধ-ো-রও আ-মা-র কন-ই।  

েণ্ঠ কর্সম কগল কগৌরীর। কচাখ দু'ফটও বুসে কগল তার।  
ফনর্র হসয় কগল তার শরীর।  
কযন প্রশাফন্তসত ঘুফমসয় প্েল কগৌরী। ফেন্তু ঘুম নয়, মৃতযুর ফেংহদ্বার ফদসয় 

এ এে মহাযািার শুরু।  
আহমদ মুো ধীসর ধীসর কগৌরীর মার্াটা োসপ্থসট নাফমসয় রাখল।  
কগৌরীর প্রাণহীন কদসহর ফদসে তাফেসয় মসন মসন বলল আহমদ মুো, 

আিাহ কতামার শাহাদাৎ মঞ্জুর েরুন। আিাহর এে নগণয বান্দাসে বাোঁচাসত এবং 
আিাহর হাোসরা বান্দার উপ্োসরর েসন্য তুফম েীবন ফদসয়সছ। আিাহর োসছ 
এই োক্ষয আফম ফদফছ।  

 
 
 
তাফহফতর কনৌবহর ফঘসর কিসলসছ তাহফনয়া ও মাতুতুংগা অযাটল।  
আহমদ মুো বন্দী ফবজ্ঞানীসদর সুেে ফদসয় তাহফনয়া অযাটসলর প্াসে 

ফনসয় এসেসছ। এে এে েসর েব ফবজ্ঞানীসে তুসল কনয়া হসলা তাফহফত 
কনৌবাফহনীর োহাসে।  

োহাসে ওোর আসগ কেৌফদ আরসবর মুফিপ্রাপ্ত কস্পে কমফরন 
ইফঞ্জফনয়াফরং ফবজ্ঞানী খাসলদ কমাহাম্মাদ আব্দুিাহ আল মক্বী আহমদ মুোসে 
েফেসয় ধসর কেোঁসদ কিলল। বলল, আিাহ আপ্নাসে উত্তম যাযাহ ফদন ও দীঘথ 
েীবন দান েরুন। শুধু আমাসে নয়, প্ৃফর্বীর প্রায় কপ্ৌোঁসন এেশ' শীষথ ফবজ্ঞানীসে 
আিাহর োহাসযয নতুন েীবন ফদসয়সছন। অসনে োলাম আপ্নাসে।   

এই েময় কহফলেোর লযান্ড েরল।  
কহফলেোর কর্সে কনসম এল স্বরাে ও প্ুফলশ প্রধান দযাগল ও তাফহফতর 

গভনথর োোঁসোয়া বুরবন।  
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আহমদ মুো এফগসয় কগল তাসদ রফদসে। তারাও এফগসয় এল। দযাগল 
আহমদ মুোসে েংগ্রাচুসলশন োফনসয় েফেসয় ধরল এবং বলল, োসনন কগাটা 
দুফনয়ার এটাই আে হট ফনউে! আপ্নার নাম ছফেসয় প্সেসছ কগাটা দুফনয়ায়।  

দযাগল আহমদ মুোসে প্ফরচয় েফরসয় ফদল গভনথসরর োসর্। গভনথর 
আহমদ মুোসে বুসে কটসন ফনসয় বলল, কতামার েসন্য আমরা গফবথত। কগাটা 
দুফনয়ায় তাফহফত অোধয োধন েসরসছ। এর েব েৃফতত্ব কতামার।  

গভনথরসে ধন্যবাদ ফদসয় আহমদ মুো এেটু আলগা হসতই দযাগল বলল, 
কপ্ছসন তাফেসয় কদখ আহমদ মুো।  

আহমদ মুো কপ্ছসন তাোল। কদখল, মাফহত ও মাসরভা। ওরা 
কহফলেোসর দযাগসলর োসর্ই এসেসছ।  

আহমদ মুো ওসদর ফদসে এসগাসলা।  
মাফহন এসে আহমদ মুোসে েফেসয় ধসর বলল, স্যার, আমাসদর দারুণ 

গবথ হসছ।  
মাসরভা এসে প্াসশ দাোঁোল। বলল, স্যার, আপ্ফন ফেে আসছন কতা? 
 
হােল আহমদ মুো। বলল, কদসখা কেউ আমার এই কখাে কনয়ফন, আমার 

কবান ফনসয়সছ। কবানসদর, মা'কদর ধমথ এটাই! 
এেটু র্ামল আহমদ মুো। আবার বলল মাসরভাসদর ফদসে কচসয়, হ্যাোঁ, 

ভাল আফছ কবান! 
ভাইয়া, আফম ও মাফহন চাকফর কপ্সয়ফছ। বলল মাসরভা।  
ফে চাকফর? আহমদ মুো বলল।  
কগাসয়ন্দা ফবভাসগ। প্রর্সম আমাসদর কট্রফনং চলসব। তার োসর্ প্োর 

সুসযাগটাও র্ােসব। বলল মাসরভা।  
অফভনন্দন কতামাসদর! ভাল চাকফর। কদসশর েন্য, মানুসষর েন্য োে 

েরসত প্ারসব। আহমদ মুো বলল।  
ের্া কশষ েসরই আহমদ মুো এসগাসলা গভনথসরর ফদসে।  
এ েময় কমাবাইল কবসে উেল আহমদ মুোর।  



প্যাসেফিসের ভয়ংের দ্বীসপ্  209 

 

েল ধরসতই আহমদ মুো ওপ্ার কর্সে েণ্ঠ কপ্ল কেৌফদ স্বরােমিী কশখ 
আব্দুল ওয়াহাব আল-নেদীর।  

আহমদ মুো তাসে োলাম ফদল। োলাসমর েবাব ফদসয়ই কে বলল, 
অফভনন্দন আহমদ মুো, শুধু আমাসদর ফবজ্ঞানী নয়, প্রায় কপ্ৌসন এেশ' 
ফবজ্ঞানীসে তুফম মুি েসরছ। কগাটা দুফনয়া কতামাসদর অফভনফন্দত েরসছ। আফম 
মহামান্য বাদশাহসে োফনসয়ফছ। ফতফন আপ্নাসে োলাম ফদসয়সছন।  

ধন্যবাদ স্যার। আিাহর োহাসযযই েব হসয়সছ। বলল আহমদ মুো।  
আবারও ধন্যবাদ কতামাসে। আমরা এখাসন েবাই কতামার েসন্য 

অসপ্ক্ষা েরফছ। মযাডামরা েবাই ভাল আসছন। বলল কেৌফদ স্বরােমিী।  
আহমদ মুো স্বরােমিীর োলাসমর েবাব ফদসয় কটফলসিান করসখ ফদল।  
এফগসয় কগল আহমদ মুো গভনথসরর ফদসে।  
 
 
 
তাহাফনয়া এযাটল কর্সে তাফহফত কনৌবাফহনীর এেটা োহাে 

প্যাসেফিসের বুে ফচসর ধীর গফতসত দুসল দুসল চলসছ তাফহফতর ফদসে। োহাসের 
এেটা কেফবসন শুসয় আসছ আহমদ মুো। তার হাসত কগৌরীর কদয়া কেই ডাসয়ফরটা। 
ডাসয়ফর প্োর েন্য কে খুলল।   

তখনই তার কমাবাইসল েল কবসে উেল। ধরল কটফলসিান আহমদ মুো।  
ওপ্ার কর্সে েণ্ঠ তাফহফতর গভনথসরর, গুড মফনথং ফম. আহমদ মুো।  
আহমদ মুো গুড মফনথং োনাল।  
ফম. আহমদ মুো। এেটা খবর আপ্নাসে না োফনসয় প্ারলাম না।  
প্যাফরে কর্সে এই মাি প্রধানমিী োনাসলন, মতুতুংগা অযাটসলর 

প্রোদফটসে িরাফে েরোর প্যথটেসদর েসন্য খুসল কদবার ফেদ্ধান্ত ফনসয়সছ। এর 
বাফষথে আসয়র এে-চতরু্থাংশ ফশশুসদর েলযাসণ বযয় েরা হসব। অসধথেটা প্াসব 
তাফহফত ও প্ফলসনশীয়া দ্বীপ্পু্ঞ্জ। অবফশি এে-চতরু্থাংশ খরচ েরা হসব প্রশান্ত 
মহাোগরীয় েব ধসমথর ফশশুসদর ধমথ ফশক্ষার উন্নয়সন। আপ্নার োসছ এই প্রামশথ 
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িরাফে েরোর করসখসছন। আর প্রোদফটর 'েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার” নাম 
প্ফরবতথন েসর রাখা হসয়সছ 'আহমদ প্যাসলে অব ওসয়লসিয়ার'। আর ব্ল্যাে োন 
ফেফন্ডসেসটর কগাপ্ন ঘাফটগুসলা ধ্বংে েরা হসছ এবং ওসদর ফমফন োবসমফরন, 
ফটউব োবসমফরন েমৃদ্ধ ওসদর কয কনৌবহর আসছ প্াফনর তলায়, তা খুোঁসে কবর েরা 
ও প্ােোও েরার োে শুরু হসয়সছ। অসস্ট্রফলয়া ও মাফেথন েরোর আমাসদর 
োহাযয েরসছ। বলল গভনথর।  

অন্য েব ফেদ্ধাসন্তর েন্য িরাফে েরোরসে ধন্যবাদ। ফেন্তু স্যার, আমার 
নাম েোসনা হসলা কেমন প্যাসলসের নাসমর োসর্? আহমদ মুো বলল।  

এ ফেদ্ধান্ত িরাফে েযাফবসনসটর, আফম ফে েসর বলব ফম. আহমদ মুো। 
ভাবল কে, নামটা আমার নয়। 'আহমদ' আিাহর রেূসলর নাম বসলই কতা এটা 
আমার নাসমরও এেটা অংশ। র্াে না অযাটল প্রোসদর মত দুফনয়ার এে 
ফবস্মসয়র োসর্ আমার রেূল মাসন মানুসষর রেূসলর নাম েফেসয়! অযাটল দ্বীসপ্র 
ফনসচর এই ফবস্ময়ের প্রোদফট কতা দুফনয়ার মানুষ ও প্যথটেসদর োসছ এে নের 
কদখার এে অপ্ার আেষথসণর কেন্দ্র হসয় উেসব।  

আহমদ মুো ফেছূ বলার আসগ গভনথর ফনসেই আবার বসল উেল, ফেে 
আসছ ফম. আহমদ মুো, আপ্ফন কতা এখন শীসপ্। আসুন, আমরা আপ্নার অসপ্ক্ষা 
েরফছ। কদশ-ফবসদসশর বহু োংবাফদে এসে কপ্ৌোঁসছসছ। আর মসন আসছ কতা, আে 
রাসত আমার বাফেসত ফডনার।  

মসন আসছ স্যার। আর ফেে েমসয়ই আফম েংবাফদে েসম্মলসন কপ্ৌোঁছব 
স্যার। ফেন্তু স্যার, আফম শুধু উপ্ফস্থত র্ােসবা, আমার প্ফরচয় ফদসত প্ারসবন না। 
আহমদ মুো বলল।  

 
হ্যাোঁ, এের্া আমাসে ফম. দযাগল োফনসয়সছন ফেন্তু প্ফরফচত হসত, 

েসয়েটা ের্া বলসত কদাষ ফে ফম. আহমদ মুো? বলল গভনথর। 
স্যার, আফম কোন রােনীফতে নই, কোন প্রসিশনাল প্ুফলশ বা 

কেনাবাফহনীর কেউ নই। কোন প্ফরচয় ছাোই মানুসষর েসন্য োে েরফছ, োে 
েরসবা। আহমদ মুো বলল।  
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ধন্যবাদ আহমদ মুো। আপ্ফন েতযই েেসলর েসন্য দৃিান্ত হওয়ার মত 
এেেন। ঈশ্বর আপ্নাসে দীঘথেীবী েরুন! রাখফছ তাহসল কটফলসিান। বলল 
গভনথর।  

আপ্নার কটফলসিাসনর েসন্য আপ্নাসে ধন্যবাদ, আফম আেফছ স্যার। 
আহমদ মুো বলল।  

আহমদ মুো কমাবাইল করসখ কগৌরীর ডাইফরসত হাত ফদসত যাফছল।  
আবার কমাবাইসল েল কবসে উেল আহমদ মুোর।  
কমাবাইল তুসল ফনসয় েল অন েরল আহমদ মুো।  
আছালামু আলাইকম। ওপ্ার কর্সে কোসেিাইসনর েণ্ঠ।  
ওয়া আলাইকম োলাম, কোসেিাইন কেমন আছ? কতামাসে েসয়েবার 

কটফলসিান েসর প্াইফন। বলল আহমদ মুো।  
কতামার প্রসের েবাব কদবার আসগ কতামাসে েংগ্রাচুসলশন ফদসয় কনই। 

েংগ্রাচু. . .।  
কোসেিাইসনর ের্ার মসধযই আহমদ মুো বসল উেল, না, মযাডাম 

কোসেিাইন, কতামার েংগ্রাচুসলশন নয়, েনসুসলশন চাই কতামার োসছ। 
কতামাসে কছসে অসনে ফদন আফম বাইসর, অসনে েসি আফছ।   

আফম েব োফন। আমার ননদ েব আমাসে োফনসয়সছ। তুফম কয লোইসয় 
আসছা, তাসত আমাসে স্মরণ েরার, আমার েসন্য েি প্াবার মত েময় কোর্ায় 
কতামার? তুফম গুফলসত আহমত হসয়সছ এোফধেবার। কেটাও কতা আমাসে 
োনাওফন! তার প্সরও কতামাসে অফভনন্দন! র্ামল কোসেিাইন।  

কবদনায় ভাফর েণ্ঠ কোসেিাইসনর। কশষ েসয়েটা শব্দ তার গলায় কবোঁকধ 
ফগসয়ফছল।  

আহমদ মুো গম্ভীর হসয় উেল। বলল, কোসেিাইন, তুফম না আমার 
কোসেিাইন! তুফমসতা অসনে শি। তুফম কভসঙ প্েসল আফমও কতা কভসঙ প্েব 
কোসেিাইন!  

স্যফর! মাি ের আমাসে। ফেন্তু তুফম কতামার েব খবর আমাসে োনাসব 
না কেন? না োনাসনার েন্যই এই েি আমার কলসগসছ। বলল কোসেিাইন।  
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স্যফর, োনাসনা উফচত ফছল। ফেন্তু ঘটনাগুসলা এসের প্র এে এমনভাসব 
ঘসটসছ, যাসত সুফস্থর েময় খুব েম প্াওয়া কগসছ। আর ভয় হসয়সছ তুফম ভয়ানে 
উসদ্বসগর মসধয প্েসব। কভসবফছ, েমস্যাগুসলা ফক্লয়ার হসলই কতামাসে োনাসবা। 
মাসরভা কতামাসে কটফলসিাসন এেব োফনসয়সছ? বলল আহমদ মুো।  

তাফহফতসত যখণ আে কভার, তখন কে কটফলসিান েসর ফবেসয়র ের্া 
োফনসয়সছ। কে এর আসগও আরও দু’ফদন কটফলসিান েসরসছ। ও হ্যাোঁ, আরও 
এেফদন কে আমাসে কটফলসিান েসরসছ। ওসদর ফবসয়র ফেে প্র মুহূসতথই কে 
ওসদর ফবসয়র খবর আমাসে োফনসয়সছ। আফম ওসে অফভনন্দন োফনসয় 
বসলফছলাম, কতামার ভাইয়াসে ছাো ফবসয় েরছ! েবাসব কে বসলফছল, ভাইয়া 
কডট ফেে েসর ফদসয় বসলফছসলন, যাই ঘটুে, কেউ না আসুে ঐফদন কযন ফবসয় 
হসয় যায়! ঐ ফদসনর প্র কতামরা ফবসয় না হওয়া অবস্থায় আমার োসছ আেসত 
প্ারসব না। অতএব, উপ্ায় ফে ফবসয় েরসতই হসলা। খুব ভাল কমসয় মাসরভা। 
বলল কোসেিাইন।   

হ্যাোঁ, ওরা দু’েন আমাসে অসনে োহাযয েসরসছ। আসরেেসনর ের্া 
বলসত হসছ কোসেিাইন কে হসলা কগৌরী-ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর েবথময় েতথা 
আসলফি গযাফরসনর প্াসেথানাল কেসক্রটাফর, তার বফডগাডথ ও গযাফরসনর ফনেস্ব 
বাফহনীর েমান্ডার। আসলফি গযাফরসনর কয দু’ফট গুফল আমার বুসে ফবদ্ধ হবার ের্া 
ফছল, ছুসট এসে কে এই দু’ফট গুফল ফনসেই বুে কপ্সত কনয়। এই সুসযাসগই আফম 
কলোর গাসনর িায়ার েসর আসলফি গযাফরনসে হতযা েফর। কগৌরী মারা কগসছ 
কোসেিাইন।আহমদ মুোর অফবচল েণ্ঠও কযন কশষ বাসেয কেোঁসপ্ উসেফছল!    

ইন্নাফলিাসহ ওয়া ইন্না ইলাইসহ রাসেউন। বলল কোসেিাইন।  
ইন্নাফলিাহ প্েসল কয কোসেিাইন? আহমদ মুো বলল।  
কতামার েসন্য কয েীবন ফদসত প্াসর, কতামাসে কয এতটা কচসন, কে 

কতামার ধমথসেও ভাসলা না বসে প্াসর না। বলল কোসেিাইন।  
হ্যাোঁ কোসেিাইন, মৃতযুর প্ূবথ মুহূসতথ কে এে আিাহ ও কশষ নবীর উপ্র 

তার ফবশ্বাসের কঘাষণা ফদসয়সছ। আহমদ মুো বলল।  
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আিাহ কগৌরীসে েবুল েরুন! ফেন্তু এত বে অবস্থাসন কর্সে কেন কে 
কতামাসে োহাযয েরল? ফেজ্ঞাো কোসেিাইসনর।  

আহমদ মুোর োসর্ অযাসপ্ি করটুসরসন্ট কগৌরীর প্রর্ম কদখা ও 
ের্াবাতথা হয়। কগৌরীরা আহমদ মুোসে ফেডন্যাপ্ েরার প্র কে ওসদর গাফে 
দখল েরা, ওসদর বন্দী েরা, কমটাল েযাফমং কমফশন করসখ ফগসয় আহমদ মুোসে 
ফনরসব োহাযয েরা, মতুংগা অযাটসলর তলসদসশ ‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’ 
প্রোসদ প্রসবসশ কগৌরীর োহাযয এবং েসবথসশষ ঘটনা ও তার ের্াবাতথা েব 
কোসেিাইনসে োনাল।   

েফতযই দুভথাগয আমাসদর কগৌরীর। কে বঞ্চনা ও নারীসত্বর চরম 
অপ্মাসনর ফশোর। এ েব ফেছু ফেন্তু তার হৃদসয়র মহৎ বৃফত্তসে হতযা েরসত 
প্াসরফন। তাই কে কতামাসে অবলিন েসর নতুন েসর কেসগ উেসত কচসয়সছ। কে 
কেৌভাগযবানও বসট! কে েীবন ফদসয় যা েসরসছ, তা েরার কেৌভাঘয েফচৎ োরও 
ভাসগয কোসট। আিাহ তাসে েবুল েরুন এবং উত্তম যাযাহ দান েরুন! তার 
েবর কোর্ায় হসয়সছ? বলল কোসেিাইন।   

আফম অনুসরাধ েসরফছ, তাফহসতই তার েবর হসব। আহমদ মুো বলল।  
তুফম তার োনাো প্েসব। বলল কোসেিাইন।  
অবশ্যই প্েসবা কোসেিাইন। আহমদ মুো বলল।  
ধন্যবাদ! বসল এেটু র্ামল কোসেিাইন। েসয়ে মুহূতথ চুপ্ কর্সে বলল, 

কতামাসে এেটা খবর ফদসত চাই।  
ফে খবর? আহমদ মুো বলল।  
আফম ও আহমদ আব্দুিাহ আসমফরো যাফছ।   
আসমফরো যাছ? আহমদ মুোর েসণ্ঠ ফবস্ময়! 
ফবফস্মত হছ কেন? অনুমফত কতা অসনে আসগই ফদসয়ছ। বলল 

কোসেিাইন।  
হােল আহমদ মুো। বলল, অবশ্যই যাসব। কেন যাছ এটাই বুঝফছ না, 

কবোসত কগসল কতা আমাসে োসর্ ফনসত চাইসত! আহমদ মুো বলল।  
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কতামার এত ভি কেখাসন কয, ফনরসব কবোসনা কযত না। কযখাসন কযতাম, 
কেখাসন েনেভা হসয় কযত। বলল কোসেিাইন।    

েসব যাছ? কোর্ায় উেসব? আহমদ মুো বলল।  
আমার কহাট হসছন খালাম্মা, োরা কেিারেসনর মা। আসমফরো যাব 

শুসনই বলসলন, আমার বাফেসতই উেসত হসব, কগি ফহসেসব নয়, কমসয় ফহসেসব। 
আফম তাোঁর অনুসরাধ উসপ্ক্ষা েরসত প্াফরফন। বলল কোসেিাইন।    

ধন্যবাদ কোসেিাইন, কতামার আসমফরো েির সুন্দর হসব, েিল হসব। 
খালাম্মা অতযন্ত কস্নহময়ী এে মা। োরা কেিারেসনর োসর্ ফে তার আসগ ের্া 
বসলছ? আহমদ মুো বলল। োরা ফনউসমফিসোসত, চাকফরসত। মাে খাসনসের 
ছুফটসত দু’এেফদসনর মসধযই কে বাফেসত আেসব। তাসে আফম ফেছ ু বফলফন। 
খালাম্মাসেও বলসত ফনসষধ েসরফছ। আফম তাসে োরপ্রাইে ফদসত চাই। বলল 
কোসেিাইন।  

েসব যাসছা? ফেজ্ঞাো আহমদ মুো।  
কতামার এই ফমশসনর েমাফপ্তর অসপ্ক্ষায় ফছলাম। আে ফটসেট েসর 

কিলব।  
কেৌফদ আরসবর েরোফর েতৃথপ্ক্ষ ফে োসন? ফেজ্ঞাো আহমদ মুোর।  
আফম মাফেথন দূতাবােসে োনাবার প্র রােদতূ ও কেৌফদ প্ররাে 

মিণাসলর ফডফে োসহব এসেফছসলন। তারা েব োফনসয় কগসছন, ওয়াফশংটন 
ফবমান ফরফেভ েরসবন এবং েরোরী ফনরাপ্ত্তায় আমাসে োরা কেিারেসনর 
বাোয় কপ্ৌোঁসছ কদসব। ফনরাপ্ত্তা ফনসয় আমাসে ফেছু ভাবসত হসব না। আফম কযখাসন 
র্ােব এবং কযখাসনই যাব, আমাসদর েসন্য েরোরী ফনরাপ্ত্তা র্ােসব। বলল 
কোসেিাইন।  

আলহামদুফলিাহ! ফবসদশ-ফবভূসয় যাসব, কোর্ায় ফে েরসব, এ ফনসয় 
আমার দুফিন্তা ফছল। কেটা োটল। কদায়া েফর কতামার েির আনন্দদায়ে কহাে! 
আহমদ মুো বলল।   

শুধু আনন্দদায়ে নয়, েিল কহাে, এই কদায়া ের। বলল কোসেিাইন।  
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ফেন্তু ফে চাও তুফম এই েিসর? ফেসের োিলয চাইসব? আহমদ মুো 
বলল।  

কোসেিাইন হােল। বলল, ‘আনন্দদায়ে’ শসব্দর প্ফরপ্ূরে হসলা 
োিলয। মানুষ বসল না কয, কতামার েিল েিল ও আনন্দদায়ে কহাে? বলল 
কোসেিাইন।   

ফেে আসছ আফমও তাই চাইফছ। কতামার েিল েিল ও আনন্দদায়ে 
কহাে? বলল আহমদ মুো।  

আফমন! বলল কোসেিাইন।  
ফেন্তু আমার েিটা বােল কোসেিাইন। বলল আহমদ মুো।  
ফে েি? গম্ভীর েণ্ঠ কোসেিাইসনর।  
কতামাসে কদখা প্াওয়ার েময়টা আরও দীঘথ হসলা।  
কোসেিাইন হােল। বলল, এেব ডান-বাসমর ের্া করসখ বল কতামার 

প্রবতথী কডফটসনশন ফে? কগৌরীর ডাইফরসত ফে আসছ? আফম ওসত ‘ফবপ্দ’ মাসন 
‘রহসস্যর গন্ধ’ প্াফছ।  

আফম ওটা প্ফেফন। প্েব আহমদ মুো বলল।  
প্োর প্র ফেন্তু আমাসে োনাসব। বলল কোসেিাইন।  
অবশ্যই। আহমদ মুো বলল।  
ের্া কশষ েসরই আবার বলল, আহমদ আব্দুিাহ কোর্ায়? এতক্ষণ কয 

তুফম ফনরাপ্সদ ের্া বলল।  
ও ঘুফমসয় আসছ। বলল কোসেিাইন।  
ফবসদসশ যাসব, কদখ ওসে, কচাসখ কচাসখ করখ। আহমদ মুো বলল।   
োরা ওসে কপ্সল আফম েতক্ষণ তাসে কদখসত প্াব, কেটা বলা মুফিল। 

বলল কোসেিাইন।   
তবু েব দাফয়ত্ব কতা কতামারই। আহমদ মুো বলল।  
কদায়া েসরা। আর কোন ের্া? বলল কোসেিাইন।  
আসরা এেটা ের্া আসছ তসব. . .। আহমদ মুো বলল।  



প্যাসেফিসের ভয়ংের দ্বীসপ্  216 

 

বুসঝফছ, আফম রাখলাম। আহমদ আব্দুিাহ উেসল আবার কটফলসিান 
েরব। আছালামু আলায়কম। বলল কোসেিাইন।  

অসনেক্ষণ রইলাম। ওয়া আলাইকম োলাম। আহমদ মুো বলল।  
কমাবাইলটা করসখও আহমদ মুো অসনেক্ষণ চুপ্ েসর র্ােল। তার 

কচাসখ শূণয দৃফি। কচাসখ ভােসছ কোসেিাইসনর হাফে মাখা সুন্দর মুখটা। েতযই 
হৃদসয় কে অনুভব েরসছ কোসেিাইসনর দূরত্ব।    

অসনেক্ষণ প্র বাফলশটা কটসন শুসয় প্েল আহমদ মুো। প্াশ কর্সে 
কটসন ফনল কগৌরীর ডাইফরটা। 
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১ 
ক্ ৌরীর ডোইরীর পোতো উল্টিয়ে চয়লয়ে আহমদ মুসো। 
ডোইল্টরর পোতোর দুই-তৃতীেোাংশ পযযন্ত ক্লখো। 
ল্টবল্টিত্ আহমদ মুসো! স্ব ত কয়ঠে বলল, তয়ব ক্য ক্ ৌরী বলল সুড়য়ে 

আমোয়ক প্রয়বশ করয়ত ক্দয়খ ক্স ডোইল্টর ল্টলয়খয়ে, যো পড়োর জয়ে আমোয়ক 
বয়লয়ে। ল্টকন্তু পয়নর ল্টবশ ল্টমল্টনয়ে ল্টক ক্কউ এতেো ল্টলখয়ত পোয়র! 

ডোইল্টরর পোতো উল্টিয়েই চলল আহমদ মুসো। 
ডোইল্টরর পোতোর দুই-তৃতীেোাংয়শর মত ক্শষ হয়লো। 
ক্শয়ষর কয়েকেো পোতো লোল কোল্টলয়ত ক্লখো। 
আহমদ মুসোর বুঝোর বোল্টক রইল নো ল্টনশ্চে এই লোল কোল্টলর ক্লখোগুয়লোই 

ক্ ৌরী তোর জয়ে ল্টলয়খ ক্ য়ে। 
পড়ো শুরু করল আহমদ মুসো: 
‘আমোর ল্টনয়জর কথো ক্শষ করয়ত পোরলোম নো। ক্তোমোয়ক সুড়য়ে ক্দয়খ..., 

ময়ন ল্টকেু কয়রো নো ‘তুল্টম’ বয়লই সয়বোধন করলোম। ক্তোমোয়ক ক্সল্টদন ক্হোয়েয়ল 
ক্দখোর পর ক্থয়কই ক্কন জোল্টন ময়ন হয়ে, শত বেয়রর ক্চনো তুল্টম আমোর, যোয়ক 
‘আপল্টন’ বয়ল দূয়র ক্েয়ল ক্দেো সম্ভব নে। ক্য কথো বলল্টেলোম, ক্তোমোয়ক সুড়য়ে 
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ক্দখোর পয়রই আমোর ময়ন হয়লো আমোর সমে ক্শষ। ক্তোমোয়ক আমোর সোহোযয 
করয়তই হয়ব। ক্সেো শুধু ক্তোমোর জয়ে নে, আমোর জয়েও। আমোর কথো, যো এ 
পযযন্ত ল্টলয়খল্টে, পড়য়ল ক্দখয়ত পোয়ব, আল্টম আমোয়ক, আমোর পল্টরবোরয়ক মুক্ত 
করোর জয়ে ল্যাযোক সোয়ন যুক্ত হয়েল্টেলোম। ল্টকন্তু এখোয়ন এয়স সবই হোল্টরয়েল্টে। 
তুল্টম আর ল্টক ল্টক করয়ব সব আল্টম জোল্টন নো, ল্টকন্তু তুল্টম আমোর ক্সল্টিেোর তো ল্টনল্টশ্চত। 
ক্তোমোর দ্বোরো মুল্টক্ত ঘেয়ব আমোর আত্নোর, এই অন্ধকোর জীবন ক্থয়ক। আল্টম 
আনল্টিত। দু:খ আমোর একেোই আমোর পল্টরবোরয়ক আল্টম রক্ষো করয়ত পোরলোম 
নো। এই রক্ষো করয়ত নো পোরোর দু:খ আমোর, ক্স কথো ক্তোমোয়ক বলোর জয়েই 
আমোর এই ক্লখো। 

ক্সেো আমোর পল্টরবোয়রর চরম দুিযোয় যর কোল্টহনী, আমোর আতাংয়কর 
কোল্টহনী। 

আমোয়দর দুিযো য, আমোয়দর আতাংক আমোর মোয়ক ল্টনয়ে। আমোর ২২ 
বের বেস পযযন্ত মোয়ক ল্টনয়ে আমোর এই আতাংক ময়ন জোয় ল্টন। আমোর মো 
আমোয়দর পল্টরবোয়রর ক্কন্দ্রল্টবন্দু। আমরো দু’ক্বোন ও আমোর বোবোর প্রোণ ক্যমন 
আমোয়দর মো, ক্তমল্টন আমরোও তোর প্রোণস্বরূপ। অতযন্ত সুখী ল্টেল আমোয়দর 
পল্টরবোর। 

আমোর ল্টনয়মযঘ এই সুয়খর আকোয়শ প্রথম কোয়লো ক্মঘ মোথো তুলল, আমোর 
২২ বের বেয়স, যো আয় ই বয়লল্টে। ল্টশক্ষো জীবয়নর ক্চৌকোে ক্পল্টরয়ে সয়ব বন 
ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ে ঢুয়কল্টে একজন জুল্টনের অধযোপক ল্টহসোয়ব। শুরুর ল্টদয়ক বোল্টড় 
ক্থয়ক ল্ট য়েই লোস ল্টনতোম, রোইন হোইওয়ে ও রোইন ক্রল কল্টমউল্টনয়কশন এত 
সুির ক্য, আমোয়দর বোল্টড় ক্থয়ক বনয়ক ‘ক্নক্সে ক্ডোর’ বয়ল ময়ন হয়তো। এর ফয়ল 
বোল্টড়য়ত অয়নক ক্বল্টশ সমে ল্টদয়ত পোরতোম। প্রথম ঘেনোেো ঘেল এই সময়ের এক 
ক্রোববোয়র। ল্টদনেো ল্টেল ক্মঘলো-য়য ক্কোন সমে বৃল্টি আসয়ব এরকম অবস্থো। 
দু’তলোে আমোর ক্শোবোর রুম ক্থয়ক নোমল্টেলোম, নোময়ত নোময়ত ক্দখলোম ল্টসিঁল্টড়র 
জোনোলো ক্খোলো। এল্ট য়ে ক্যয়ে জোনোলো বন্ধ করলোম। ঘুয়র দোিঁল্টড়য়ে ল্টসিঁল্টড়র ধোয়পর 
ল্টদয়ক আসল্টেলোম। ক্দখলোম আমোর আম্মোর ক্শোবোর ঘয়রর পোয়শ তোর ক্েল্টসাং 
রুয়মর ক্েোে ক্িল্টঠেয়লশনেো ক্খোলো, যো সব সমে ল্টিতর ক্থয়ক বন্ধ থোয়ক। বুঝলোম, 
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সোপ্তোল্টহক ল্টলল্টনাং-এর সমে ল্টনশ্চে ল্টলনোর ক্বচোরো ক্িল্টঠেয়লশনেো বন্ধ করয়ত িুয়ল 
ক্ য়ে। 

আল্টম ক্িল্টঠেয়লেয়রর ল্টদয়ক এয় োলোম। ইেো ল্টেল, মোয়ক ক্ডয়ক ক্দল্টখ, 
যল্টদ ল্টতল্টন ঘয়র থোয়কন, তোহয়ল ক্িল্টঠেয়লের বন্ধ করয়ত বলব। 

ক্েোট্ট জোনোলো ল্টদয়ে আল্টম উিঁল্টক ল্টদলোম। 
এ জোনোলো ল্টদয়ে মো’র ক্েল্টসাং রুমেো ক্দখো যোে। এর পয়রই মোয়ের ক্বড 

রুম। 
ল্টিতয়র তোল্টকয়েই অপোর ল্টবিে নোমল আমোর ক্চোয়খ-মুয়খ! মোয়ের মোথো 

িরো কোয়লো চুল ক্খোলো, এয়লোয়ময়লো। ক্হেোর েোইয়ে শুকোয়েন। ল্টবিয়ে আমোর 
দুই ক্চোখ েোনোবড়ো- মোয়ের মোথো ক্থয়ক সোদো চুল ক্কোথোে ক্ ল! তোর মোথোর 
সোময়নর ল্টদয়ক অন্তত কয়েক গুে চুল সোদো। ল্টতল্টন চুয়ল কোলোর বযবহোর ক্কোন 
সমেই কয়রন নো। তোহয়ল সোদো চুল ক্ ল ক্কোথোে? ক্কৌতুহল আমোর তুাংয় । 
জোনোলো ক্থয়ক সয়র আসয়ত চোল্টেলোম। ল্টকন্তু হয়লো নো আসো। মো ক্েল্টসাং ক্েল্টবয়ল 
বয়স ল্টেয়লন। ক্দখলোম, ল্টতল্টন দ্রুত েেোয়রর লক খুয়ল ক্েোে একেো বক্স ক্বর 
করয়লন। বক্সল্টে দ্রুত খুলয়লন। সোদো কোলোয়রর মত ল্টকেু ক্বর করয়লন। তোরপর 
সোদো কলপল্টে তুয়ল ল্টনয়ে খুব যয়ত্নর সোয়থ ল্টনল্টদযি কয়েকেো গুয়ের উপর সোদো 
রাংয়ের ক্রপ্র শুরু করয়লন। অবোক ল্টবিয়ে আল্টম ক্দখলোম, তোর মোথোর সোময়নর 
ল্টনল্টদযি কয়েক গুে চুল সোদো হয়ে ক্ ল, ক্যমনেো আমরো ক্দয়খ আসল্টে। 

ডোল্টোংেো ধীয়র ধীয়র ক্শষ করোর সাংয়  সাংয় ই মো ডোল্টোং উপকরণগুয়লো 
েেোয়র তোলোবদ্ধ কয়র দরজো খুয়ল ক্েল্টসাং রুয়মর বোইয়র চয়ল ক্ য়লন। ক্কৌতুহল 
ও ল্টবিে আমোয়ক এতেোই ল্টবব্রত কয়রল্টেল ক্য, আল্টম ল্টকেু বলয়ত পোরলোম নো। 
আল্টমও ক্নয়ম এলোম ল্টসিঁল্টড় ল্টদয়ে। ডোইল্টনাং-এ মোয়ের সোয়থ আমোর ক্দখো হয়লো। 
ল্টবষেেো ল্টনয়ে তোয়ক ল্টকেু বলয়ত ল্ট য়েও  লোে আেয়ক ক্ ল। মন ক্যন ক্কোন 
কোরয়ণ প্রবল বোধো ল্টদল! 

আয়রক ল্টদয়নর ঘেনো। আল্টম মোয়ের স্টোল্টড রুয়ম ঢুকয়ত যোল্টেলোম। হেোৎ 
মোয়ের একেো কথোে থময়ক দোিঁড়োলোম। ল্টতল্টন বলল্টেয়লন, ‘ল্টক বলে তুল্টম, আল্টম 
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ক্তো সবয়চয়ে কয়ি আল্টে! আত্নঘোল্টত অল্টিনে করল্টে আল্টম। তোড়োতোল্টড় ক্শষ 
কয়রো।’ 

কথোগুয়লো আমোর কোয়ন ক্পৌিঁেোর সোয়থ সোয়থ আমোর ক্ োেো ক্দয়হ ক্দহ 
অবশকোরী এক েোণ্ডো ক্রোত ক্যন বয়ে ক্ ল! 

আল্টম উিঁল্টক ল্টদয়ে ক্দখলোম, মো ক্েল্টলয়ফোয়ন কথো বলয়েন স্টোল্টড ক্েল্টবয়ল 
বয়স। 

আর ক্শোনোর ধধযয আমোর ল্টেল নো। 
আল্টম সয়র এলোম। 
আল্টম ক্িয়ব কুল ক্পলোম নো। মো কী কয়ি আয়েন? ল্টক আত্নঘোল্টত অল্টিনে 

করয়েন মো? কোর সোয়থ ক্েল্টলয়ফোয়ন কথো বলল্টেয়লন ল্টতল্টন? 
প্রয়ের ক্কোন ক্শষ ক্নই! উত্তর ক্নই একেোরও। এই সমে একল্টদন 

রোইয়নর তীয়র ল্টনল্টরল্টবল্টল একেো ক্বল্টিয়ত বয়সল্টেলোম। একেু ল্টনচ ল্টদয়েই বয়ে 
যোল্টেল রোইয়নর শোন্ত ক্রোত। িোবল্টেলোম মোয়ক ল্টনয়েই। যতই িোল্টব ততই মোয়ের 
ল্টবল্টিন্ন অসেল্টত আমোর কোয়ে স্পি হয়ে উেল্টেল। ক্সল্টদন মোয়ের বোম হোয়তর বুয়ড়ো 
আঙুয়ল একেো কোেো দো  ক্দখলোম। দো েো প্রথম ক্দখলোম। তোর হোত ল্টনয়ে কত 
ক্খলো কয়রল্টে এ দো  কখয়নো ক্দল্টখল্টন! দো েো ল্টকন্তু পুরোতন। এত ল্টদন ক্চোয়খ 
পয়ড়ল্টন ক্কন? অল্প সময়েই আয়রকেো ল্টবষে আমোর নজয়র পয়ড়য়ে। ক্সেো হয়লো, 
মো এখন আমোয়দর অতীত জীবন মোয়ন ক্েোেয়বলো ল্টনয়ে ক্কোন সম্প্রীল্টতর  ল্প 
বয়লন নো। অথচ আমোয়দর পল্টরবোল্টরক  ল্পগুজয়ব ও আমোয়দর বযল্টক্ত-সাংল্টিি 
কথোবোতযোয়তও আমোয়দর ক্েোেয়বলোর ল্টবল্টিন্ন ঘেনো ও কথোবোতযো আয়  বলয়তন। 
এখন মোয়ক এ বযোপোয়র ল্টকেুই বলয়ত শুল্টন নো। 

এসব ল্টচন্তোর ময়ধয আল্টম ল্টনয়জয়ক হোল্টরয়ে ক্ফয়লল্টেলোম। এ সমে একেো 
কঠে আমোর কোয়ন ক্ ল, ‘মো, বসয়ত পোল্টর?’ 

মোথো তুয়ল ক্দখলোম বোবো দোিঁল্টড়য়ে। 
আল্টম উয়ে দোিঁল্টড়য়ে বোবোয়ক স্বো ত জোল্টনয়ে বললোম, ‘বসুন বোবো।’ 
বোবো এ সমে রোইয়নর তীর ধয়র ল্টনেল্টমত হোিঁয়েন। আজয়কও হোিঁেল্টেয়লন। 

আমোয়ক ক্দয়খই সম্ভবত ক্থয়ময়েন। 
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বোবোর সোয়থ কথো শুরু হয়লো। আবহোওেো ল্টনয়ে, এলোকোর অবস্থো ল্টনয়ে, 
ক্শয়ষ আমোর চোকল্টর, আমোর ক্বোয়নর ক্লখোপড়ো ল্টনয়ে অয়নক কথো হয়লো। ক্শয়ষ 
আয়লোচনো আমোয়দর মো ও পল্টরবোর ল্টবষয়ে  ড়োল। এক সমে বোবো ক্কমন ক্যন 
আনমনো হয়ে ক্ য়ে, বলয়লন, ‘ক্তোমরো ক্বোধ হে ক্খেোল করল্টন মো, ক্তোমোর মো’র 
ক্সই ক্য অসুখ হয়লো, হোমবু য হোসপোতোয়ল থোকল, তোরপর তোর শরীর-স্বোয়স্থযর 
খুবই উন্নল্টত হয়েয়ে, ল্টকন্তু ক্স ক্যন বদয়ল ক্ য়ে মো।’ 

আল্টম চময়ক উেলোম। ল্টকন্তু স্বোিোল্টবক হবোর ক্চিো কয়র বললোম, ‘তোই 
ময়ন কয়রন বোবো?’ 

‘তোই ক্তো ময়ন হে। অতীত ক্যন তোর কোয়ে মুয়ে ক্ য়ে, অথচ ক্ব্রয়নর 
স্ক্যোন আমোয়দর ক্মল্টডয়কল ফোইয়ল আয়ে। ওল্টদক ল্টদয়ে সম্পূণয সুস্থ ক্স।’ বলয়লন 
বোবো। 

‘তোহয়ল বোবো?’ আল্টম বোবোর যুল্টক্তগুয়লো জোনয়ত চোইলোম, যোয়ত আমোর 
পোওেো তয়থযর সোয়থ তো ক্মলোয়নো ক্যয়ত পোয়র। 

‘আল্টম ল্টকেুই বুঝয়ত পোরল্টে নো মো। তয়ব আল্টম ল্টনল্টশ্চত, তোর ক্দহ, মন 
সব ল্টকেুরই পল্টরবতযন ঘয়েয়ে।’ বলল বোবো। 

আল্টম চময়ক উেলোম। বোবো ল্টক বলয়েন বুঝলোম নো। ল্টতল্টনই ক্তো মোয়ের 
সবয়চয়ে ঘল্টনষ্ঠ। সবই ল্টতল্টন জোনয়বন। বোবোর মুয়খর ল্টদয়ক চোইয়ত পোরলোম নো। 
ল্টকেু বলয়তও পোরলোম নো আল্টম। ল্টবিে, ল্টবভ্রোল্টন্ত আরও ক্বয়ড় ক্ ল। 

বোবোই কথো বলয়লন, ‘থোক মো এসব কথো। তুল্টম আমোর বড় সন্তোন, তোই 
ক্তোমোয়ক আল্টম একথো জোনোলোম। তুল্টম এ কথোগুয়লো ক্তোমোর ময়ধযই রোখয়ব।’ 

বোবো উেয়লন। বলয়লন, ‘চল মো, বোসোে ল্টফল্টর।’ 
আমোয়দর বোসো ব্রুমসোরবো য দূ য ক্থয়ক কয়েকশ’  জ উত্তয়র রোইয়নর 

তীয়রই। আমোয়দর বোল্টড়েোও ব্রুমসোরবো য দুয় যরই একেো অাংশ। ব্রুমসোরবো য 
দুয় যর মোল্টলকোনো আমোয়দরই ল্টেল। আমোর নোনী তোর দোদুর কোয়ে ক্শোনো অয়নক 
 ল্প বলয়তন। নবম শতয়ক স্যোক্সনয়দর প্রথম রোজো ক্হনল্টর ও স্যোক্সনয়দর প্রথম 
সম্রোে অয়েো ল্টদ ক্েেরো আমোয়দর পূবযপুরুষ। তোয়দর দু য ও প্রোসোদ ল্টেল এই 
ব্রুমসোরবোয় যই। শুরুয়ত এর নোম ল্টেল ল্টদ ল্টনডোরবো য। ঊল্টনশ শতক পযযন্ত 
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অল্টধকোাংশ সমে এই দু য এই অিয়লর ল্টবশয়পর অধীন ল্টেল। ল্টবল্টিন্ন সমে নোইেরো 
এখোয়ন এয়স বোস করয়তো। এক সমে এেো তোয়দর দখয়ল চয়ল যোে। তয়ব 
আমোয়দর পূবযপুরুয়ষর ব্রুমসোরবো য দু য তোয়দর দখয়ল ক্ য়লও এ দুয় যর ল্টকেু 
দূয়রর আয়রকল্টে প্রোসোদ আমোয়দর পোল্টরবোল্টরক দখয়ল ক্থয়ক যোে। এ প্রোসোদল্টে 
ধতল্টর হয়েল্টেল ১১৮০ খৃস্টোয়ে অয়েো ল্টদ ক্েয়ের ক্পৌত্র ল্টডউক ক্হনল্টর ল্টদ লোেয়নর 
জয়ে। ক্হনল্টর তোর চোচোত িোই সম্রোে ক্েডোল্টরক ক্রোমোর আনু তয করয়ত 
অস্বীকোর কয়রন এবাং স্যোক্সন-সম্রোে অয়েো ল্টদ ক্েয়ের রোজো দুই িো  হয়ে যোে 
তোয়দর ময়ধয। ক্সই ক্থয়ক ল্টডউক ক্হনল্টরর এই বোল্টড়ল্টে নোনো উত্থোন-পতয়নর ময়ধয 
ল্টদয়ে আমোয়দর পোল্টরবোল্টরক দখয়ল রয়ে ক্ য়ে। এেোড়োও রোইয়নর এপোর-ওপোয়র 
দশ হোজোর একয়রর একেো ফোমযলযোঠড আয়ে আমোয়দর। অতীত সোম্রোয়জযর এই 
একেোই িলৃ্টতল্টচহ্ন আমোয়দর। 

হোিঁেয়ত হোিঁেয়ত আমরো বোল্টড় ক্পৌিঁেলোম। 
ল্টিতয়র ঢুয়ক অবোক হলোম। ল্টজল্টনসপত্র সব লণ্ডিণ্ড। 
পযোল্টকাং চলয়ে। 
বোইয়রর েল্টোংই রুয়মই আম্মো বয়স আয়েন। 
আমরো ল্টিতয়র ঢুকয়তই আম্মো বয়স ক্থয়কই বলল বোবোয়ক লক্ষয কয়র, 

‘ক্তোমরো ল্টসদ্ধোন্ত ল্টনয়ত পোরয়ল নো। আল্টম ল্টসদ্ধোন্ত ল্টনয়ে ল্টনয়েল্টে। কোল সকোয়লই 
আমরো বয়ন ল্টশফে হল্টে।’ 

‘ল্টসদ্ধোন্ত ল্টনয়ে ল্টনয়েে?’ বয়ল আর ল্টকেু নো বয়ল বোবো তোর ঘয়রর ল্টদয়ক 
চয়ল ক্ য়লন। অয়নক ল্টদন ক্থয়কই মো ক্জদ ধয়রয়েন সবোইয়ক ল্টনয়ে বয়ন ল্ট য়ে 
থোকয়বন। খুব সোধোরণ হয়লও থোকোর মত বোল্টড়ও ল্টকয়নয়েন। তোর যুল্টক্ত, ক্েোে 
ক্ময়ে বয়ন ক্লখোপড়ো কয়র, বড় ক্ময়ে বয়নর একল্টে ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ে চোকল্টর কয়র। 
সুতরোাং বয়ন থোকোই িোয়লো। মো’র এ প্রস্তোয়ব আমরো ক্কউ রোল্টজ হইল্টন। বোল্টড় ও 
ফোমযলযোঠড আমোয়দর প্রোণ। এসব ক্েয়ড় বয়ন ল্ট য়ে থোকোর ক্কোন যুল্টক্ত ক্নই। ল্টকন্তু 
মো আমোয়দর কথো ক্ময়ন ক্ননল্টন। অবয়শয়ষ তোর ক্জদই ল্টতল্টন রোখয়লন। 

‘হেোৎ এই ল্টসদ্ধোন্ত ল্টক ল্টেক হয়লো মো? ক্কোথোও থোকোর ল্টবষেেো ক্তো 
সকয়লর।’ বোবো চয়ল ক্যয়তই বললোম আল্টম। 
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‘চুপ কয়রো। এ ল্টনয়ে আর ক্কোন কথো বলব নো আল্টম।’ বলল মো। 
‘এ ক্তোমোর ক্জদ মো। এত বড় বোল্টড়েোর ল্টক হয়ব?’ বললোম আল্টম। 
‘ক্স বযবস্থো আল্টম কয়রল্টে। ফোমযলযোঠড বযবস্থোপনোর দোল্টেত্ব যোয়দর ল্টদল্টে, 

তোরোই থোকয়ব এ বোল্টড়য়ত। এর জয়ে আলোদো পেসো পোওেো যোয়ব।’ মো বলল। 
‘বযবস্থো তুল্টম কয়ব করয়ল মো? বোবো জোয়নন?’ বললোম আল্টম। 
‘আল্টম যখন ওয়দর সোয়থ কথো বল্টল, তখন উল্টন আমোর সব কথোই 

শুয়নয়েন।’ মো বলল। 
‘বোবো ল্টকেু বয়লল্টন?’ বললোম আল্টম। 
‘ক্তোমোর বোবোর জয়ে বলোর ক্তমন ল্টকেুই ল্টেল নো।’ মো বলল। 
মো’র কথো আমোর কোয়ন খুব বোজল। ময়ন হয়লো বোবোর ক্কোন অবস্থোনই 

তোিঁর কোয়ে ক্নই। আল্টম চময়ক উেলোম। মো ক্তো এমন ল্টেয়লন নো! বোবোর মত ক্নেো 
েোড়ো মো পল্টরবোয়রর ক্েোে-খোে ল্টসদ্ধোন্তও ল্টনয়তন নো। আল্টম চময়ক উেলোম 
িীষণিোয়ব। মো ল্টক বদয়ল ক্ য়েন, বোবো ক্যমন বলয়লন? ল্টকন্তু মো ল্টক এিোয়ব 
বদলোয়ত পোয়রন? নো, পোয়রন নো। তোহয়ল? 

পরল্টদন সকোয়ল ব্রুমসোরবোয় যর আমোয়দর বোল্টড় ক্থয়ক যোবোর মুহূতয। 
মোলপত্র সব চয়ল ক্ য়ে। 

আমরোও যোবোর জয়ে প্রস্তুত।  োল্টড় দোিঁল্টড়য়ে আয়ে। ল্টতনল্টে  োল্টড়। 
আমোয়দর দু’ল্টে, অেল্টে অপল্টরল্টচত। 
‘ঐ  োল্টড়ল্টে ক্কন?’ আল্টম বললোম। 
আমোর পোয়শ বোবো দোিঁল্টড়য়ে ল্টেল। বলল, ‘আল্টম এয়নল্টে।’ 
‘ক্কন? দু’ল্টে  োল্টড়ই ক্তো আমোয়দর দরকোর হে নো।’ আল্টম বললোম। 
‘আল্টম হোমবু য যোল্টে মো, বন যোল্টে নো।’ বলল বোবো। 
হোমবু য আমোর বোবোর ধপল্টত্রক বোল্টড়। উয়েখয, ব্রুমসোরবো য প্রোসোদ ও দশ 

হোজোর একয়রর ফোমযলযোঠড আমোর মোয়ের ধপল্টত্রক সম্পল্টত্ত। এত বড় সম্পল্টত্ত 
অরল্টক্ষত থোকয়ব এই কোরয়ণ মোয়ের একোন্ত অনুয়রোধ ল্টবয়ের পর বোবো 
ব্রুমসোরবোয় য এয়স স্থোেীিোয়ব বসবোয়সর ল্টসদ্ধোন্ত ক্নন। 

বোবোর কথোে আল্টম আকোশ ক্থয়ক পড়লোম। 
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আল্টম রোয়জযর ল্টবিে ল্টনয়ে মো’র ল্টদয়ক তোকোলোম। বললোম, ‘মো, বোবো 
হোমবু য যোয়ে? ক্কন?’ 

মো মুখ তুলল নো। ক্যমন ল্টেল, ক্তমন ক্থয়কই বলল, ‘আল্টম ল্টকেু জোল্টন 
নো।’ 

বয়ল মো বোবোর ল্টদয়ক তোকোল। বলল, ‘সল্টতয তুল্টম হোমবু য যোে?’ মো’র 
ল্টনল্টবযকোর কঠে। ক্যন ল্টকেুই্ নো ল্টবষেেো-এমন স্বোিোল্টবক মুখ তোর! 

‘হ্োিঁ যোল্টে।’ বলল বোবো খুব স্বোিোল্টবক কয়ঠে। 
মো শুনল। ল্টকেুই বলল নো। আমোর ময়ন হয়লো তোর মুয়খ ল্টবিে ও ল্টবব্রত 

হওেোর চোইয়ত স্বল্টস্থর একেো উজ্জ্বলতোই ফয়ুে উয়েয়ে। 
ল্টবিে আমোয়ক অল্টিিূত কয়র তুলল। মোয়ের হয়লো ল্টক? আমোর মো এমন 

করয়ত পোয়রন নো। আমোর মো এমন নন। আল্টম েুয়ে ক্ লোম মোয়ের কোয়ে। 
বললোম, ‘মো, বোবো ক্কন একো হোমবু য যোয়বন? তোিঁয়ক ল্টনয়ষধ করে নো ক্কন?’ 

‘ক্তোমোর বোবো এককিোয়ব ল্টসদ্ধোন্ত ল্টনয়েয়েন, ল্টতল্টন স্বোধীন। আল্টম কোরও 
স্বোধীনতোে হস্তয়ক্ষপ করব নো।’ বলল আমোর মো। 

আমোর ল্টবিে আরও ক্বয়ড় ক্ ল। ময়ন হয়লো এেো আমোর মোয়ের কঠে 
নে। 

কথো বয়লই মো  োল্টড়র ল্টদয়ক চলল। 
আল্টম েুয়ে ক্ লোম বোবোর কোয়ে। বললোম, ‘বোবো ক্তোমোর হোমবু য যোওেো 

হয়ব নো, তুল্টম আমোয়দর সোয়থ বন যোয়ব।’ 
বোবো ম্লোন হোসয়লন। আমোর মোথোে হোত বুল্টলয়ে বলয়লন, ‘মো ক্তোমরো মন 

খোরোপ কয়রো নো। হোমবু য ক্তো ক্বল্টশ দূর নে। ক্তোমরো মো’র সোয়থ বন যোও।’ বোবোর 
শোন্ত, ল্টস্থর কঠেস্বর। 

‘আল্টলনো, তোড়োতোল্টড় এস।’ ওল্টদক ক্থয়ক মো আমোয়ক ডোকল। 
হেোৎ আমোর বুয়ক ক্ক্ষোয়ির আগুন জ্বয়ল উেল। মো সুস্পিিোয়ব বোবোয়ক 

এড়োয়ত চোইয়েন। ক্কন? 
আল্টম েুয়ে ক্পলোম মোয়ের কোয়ে। তোর দু’হোত ধয়র অয়নকেো ল্টচৎকোর 

কয়র বললোম, ‘মো, তুল্টম এমন করে ক্কন? ল্টক হয়েয়ে ক্তোমোর?’ 
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মো একেো হ্োিঁচকো েোয়ন তোর দুই হোত েোল্টড়য়ে ল্টনল।  োল্টড়য়ত ঢুকয়ত 
ঢুকয়ত বলল, ‘যোও  োল্টড়য়ত ল্ট য়ে ওে।’ 

হোত ক্েয়ন ল্টনয়ত ল্ট য়ে মো’র আঙুল ক্থয়ক একেো আাংল্টে খুয়ল পয়ড়ল্টেল 
মোল্টেয়ত। ক্সেো তুয়ল ক্নবোর মত মোনল্টসক অবস্থো আমোর ল্টেল নো। আল্টম মোর ল্টদয়ক 
এক ধোপ এল্ট য়ে ক্রুদ্ধ কয়ঠে বললোম, ‘আমরো দু’ক্বোন ল্টক বোবোর সাংয়  যোব?’ 

‘আল্টম কোরও স্বোধীনতোে হস্তয়ক্ষপ করব নো।’ তীব্র কয়ঠে মো বলল। 
মোর কথো তীয়রর মত ল্ট য়ে ল্টবদ্ধ হয়লো আমোর বুয়ক। এবোর ল্টকন্তু ক্ক্ষোি 

নে, জ ৎ-য়জোড়ো ল্টবিে নোমল ময়ন! মো ল্টক বোবোর মত আমোয়দরয়কও এড়োয়ত 
চোয়েন? 

আল্টম ল্টপেু হেলোম। মো’র  োল্টড়র দরজো বন্ধ হয়ে ক্ ল। 
আল্টম ক্পেয়ন হয়ে মো’র পয়ড় যোওেো আাংল্টে মোল্টে ক্থয়ক তুয়ল ল্টনলোম। 

এয় োলোম আমোয়দর  োল্টড়র ল্টদয়ক।  োল্টড়র পোয়শ আমোর ক্েোে ক্বোন ব্রুনো ক্চোয়খ 
রোয়জযর ল্টবিে ল্টনয়ে পোথয়রর মত ল্টস্থর দোিঁল্টড়য়েল্টেল! আল্টম তোয়ক ল্টনয়ে  োল্টড়য়ত 
বসলোম। 

মো’র  োল্টড় স্টোেয ল্টনয়েয়ে। আমোয়দর  োল্টড়ও স্টোেয ল্টনল। েোইি করয়ে 
ব্রুনো। 

বোবোর  োল্টড় তখনও দোিঁল্টড়য়ে। 
আল্টম ক্পেয়ন তোল্টকয়ে বোবোর ল্টদয়ক হোত নোড়লোম। 
বোবোও আমোয়দর ল্টদয়ক তোল্টকয়ে ল্টেল। ক্সও হোত নোড়ল। 
আমোয়দর পয়র বোবোর  োল্টড়ও স্টোেয ল্টনয়ত ক্দখলোম। 
বন চয়ল এলোম। ক্সল্টদয়নরই রোত। 
ঘরেো গুল্টেয়ে ক্নবোর পর বোল্টড়েো ঘুয়র ল্টফয়র ক্দখল্টেলোম। যোল্টেলোম 

মোয়ের ক্বড রুয়মর দরজোর সোময়ন ল্টদয়ে। মোয়ের কঠে ক্পলোম। কথো বলয়েন 
কোরও সোয়থ। 

দরজোে দোিঁড়োলোম। ক্খোলো দরজো। 
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মো’র কঠে ক্িয়স আসয়ে’.. পোরব নো ক্কন? আল্টম ল্টবিী ল্টব্রল্টজল্টে। বুয়ক 
ক্চয়প বসো বুয়ড়ো শেতোনেোয়ক সল্টরয়েল্টে। বোল্টক থোকল অপ ণ্ড দু’ল্টে ক্ময়ে। ওয়দর 
মোইনোস করয়ত সমে লো য়ব নো।’ 

একেু ল্টনরবতো। ল্টনশ্চে ক্ফোয়নর অপর প্রোন্ত কথো বলয়ে। 
আবোর কথো বয়ল উেল মোয়ের কঠে: ‘ইেোল্টকয করে? বুয়ক ক্চয়প বসো 

নেয়তো ল্টক? ল্টনয়জয়ক তুয়ল ল্টদয়েল্টে আয়রকজয়নর হোয়ত। ক্নকয়ড়রো ল্টচল্টবয়ে 
ক্খয়েয়ে আমোয়ক। ল্টবষ পোন কয়রল্টে ল্টদয়নর পর ল্টদন। ক্তোমোয়দর স্বোয়থয সব কয়রল্টে 
আল্টম। ল্টকন্তু ক্স অনুিূল্টত ক্তোমোর ক্নই, ক্তোমোয়দর ক্নই।’ ক্শয়ষর ল্টদয়ক 
অল্টিমোনক্ষুদ্ধ মোয়ের কঠে। 

ক্ োেো শরীর আমোর কোিঁপল্টেল। মোয়ের কথো আর ক্শোনোর প্রবৃল্টত্ত হয়লো নো। 
যো শুয়নল্টে, তো ক্ োেো শরীয়র জ্বোলো ধল্টরয়ে ল্টদয়েয়ে। মো ল্টনয়জর নোম ‘ল্টবিো ল্টব্রল্টজল্টে’ 
বলয়লন ক্কন? বোবোয়ক ল্টক ‘বুয়ড়ো শেতোন’ বলো হয়লো! বোবো ল্টক তোর বুয়ক ক্চয়প 
বয়স ল্টেয়লন। বোবো ল্টক ‘আয়রক জন’ হয়লন! মো কোর স্বোয়থয ল্টক করয়েন? 
‘ক্তোমোয়দর’ বলয়ত কোয়দর বুল্টঝয়েয়েন? 

আল্টম ল্টশল্টথল পোয়ে েলয়ত েলয়ত ল্টনয়জর ঘয়র চয়ল এলোম। ময়ন পড়ল 
মোর কোয়লো চুয়ল সোদো রাং করোর কথো। ল্টকেুল্টদন আয়  ক্েল্টলয়ফোয়ন বলো মোয়ের 
ক্সই কথোও। ল্টতল্টন সবয়চয়ে কয়ি আয়েন, আত্নঘোল্টত অল্টিনে করয়েন ল্টতল্টন। 

ল্টনয়জর ঘয়র ঢুয়কই ক্বয়ডর উপর ল্টনয়জয়ক েুিঁয়ড় ল্টেলোম। শুয়েই ক্দখয়ত 
ক্পলোম আমোর ক্েোে ক্বোন ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড ক্সোফোর এক ক্কোয়ণ গুল্টে ক্ময়র বয়স 
আয়ে। ক্চোয়খ-মুয়খ তোর ক্ক্ষোয়ির আগুন। 

আমোর ক্েোে ক্বোন ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড বন ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ে প্রথম বয়ষযর েোত্রী। 
খুব চিল, খুব মুখরো। ক্সই ব্রুনো ক্য ব্রুমসোরবোয় যর ঘেনো ক্থয়ক এ পযযন্ত চুপ কয়র 
আয়ে, এেো ল্টবিয়ের। 

আমোর ময়নর অবস্থো সোময়ল ল্টনয়েল্টে। বললোম, ‘ল্টকয়র ব্রুনো, এখোয়ন এয়স 
চুপ কয়র বয়স আল্টেস ক্কন?’ 

ক্স উয়ে  ে ে কয়র আমোর ক্বয়ড আমোর পোয়শ এয়স বয়স বলল, ‘আল্টম 
ক্তোমোর অয়পক্ষো করল্টে।’ 
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‘ক্কন? ক্তোর ঘয়রর সব ল্টকেু ল্টেকেোক কয়র ল্টনয়েল্টেস?’ বললোম আল্টম। 
‘নো।’ বলল ব্রুনো। 
‘তোহয়ল এখোয়ন বয়স ল্টক করল্টেস? ক্তোর ল্টজল্টনসপত্র ল্টেকেোক রোখো 

হয়েয়ে ল্টকনো ক্দয়খ ল্টনল্টব নো?’ আল্টম বললোম। 
‘রোখ এসব। বল এসব ল্টক হয়ে?’ বলল ব্রুনো। ল্টবক্ষুদ্ধ কঠে তোর। 
‘ল্টকয়সর কথো বলে তুল্টম?’ আল্টম বললোম। 
‘মোয়ের ল্টক হয়েয়ে?’ মো এসব ল্টক করয়েন?’ বলল ব্রুনো তীব্র কয়ঠে। 
‘আয়স্ত কথো বল ব্রুনো। ল্টনয়জয়ক সাংযত কর।’ আল্টম বললোম। 
‘নো, আয়স্ত কথো বলব নো। মো! আমোয়দর মো ক্নই। বদয়ল ক্ য়েন। ল্টতল্টন 

এখন অয়ের হোয়ত।’ বলল ব্রুনো। ক্ক্ষোি, আয়ব , উয়ত্তজনোে তোর কঠে রুদ্ধ হয়ে 
এয়সল্টেল। 

আল্টম চময়ক উয়েল্টেলোম তোর ক্শষ কথোে! আল্টম উয়ে বয়স তোয়ক ক্কোয়ল 
ক্েয়ন ল্টনয়ে বললোম, ‘আয়স্ত আয়স্ত কথো বল! এেো তুল্টম ল্টক বলয়ল? মো অয়ের হোয়ত 
মোয়ন?’ 

ল্টেক তোই আপো।  তকোল যোয়দরয়ক আমোয়দর বোল্টড় ও ফোমযলযোঠড 
ক্দখোশুনো করয়ত ক্দেো হয়েয়ে তোয়দর একজন এয়সল্টেল। তখন তুল্টম ও বোবো 
বোসোে ল্টেয়ল নো। মো’র সোয়থ ক্লোকল্টে ল্টনল্টরল্টবল্টল কথো বয়লয়ে। এয়সই ক্লোকল্টে 
মোয়ক ক্যিোয়ব সয়বোধন কয়রয়ে, তো আপল্টত্তকর। আমোর ক্কৌতুহল হওেোে আল্টম 
আড়োয়ল লুল্টকয়ে তোয়দর কথো শুয়নল্টে...।’ 

ব্রুনোর কথোর মোঝখোয়নই আল্টম বয়ল উেলোম, আপল্টত্তকর ল্টবষেেো ল্টক 
ব্রুনো?’ 

‘ক্লোকল্টে মোয়ক ডোরল্টলাং বয়ল সয়বোধন কয়রয়ে!’ বলল ব্রুনো। 
বুয়ক প্রচণ্ড এক ক্খোিঁচো লো ল। এতল্টদয়নর সব ল্টবষে সব সতয ওলে-

পোলে হয়ে ক্ ল। 
আল্টম ল্টকেু বলোর আয় ই ব্রুনো আবোর শুরু করল, ‘আপো, আল্টম শুধু 

শুল্টনল্টন, ক্দয়খল্টেও। শুধু ডোরল্টলাং বলো নে, ক্লোকল্টে মো’র  োয়ে হো্তও ল্টদয়েয়ে। 
প্রল্টত বযোপোয়র মোয়ক ক্স কমোঠড কয়রয়ে। তোয়দর ল্টনয়দযয়শই ব্রুমসোরবো য ও 
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ফোমযলযোঠড ক্থয়ক মো আমোয়দর সল্টরয়ে ল্টদয়লন। ল্টকন্তু মোয়ক সল্টরয়ে ক্দেো হেল্টন। 
ক্লোকল্টে মোয়ক বয়লয়ে জঞ্জোল ক্থয়ক মুক্ত হয়লই তুল্টম ব্রুমসোরবোয় য ল্টফয়র 
আসয়ব।’ 

‘জঞ্জোল ল্টক?’ আল্টম বললোম। 
‘এেো বুঝয়ল নো আপো, মো’র সোয়থ বোবো, আল্টম, তুল্টম যোরো আল্টে, তোরোই 

জঞ্জোল।’ বলল ব্রুনো। 
আল্টম বুল্টঝল্টন তো নে, ল্টকন্তু স্বীকোর করয়ত কি হল্টেল। যো স্বীকোর করয়ত 

আমোর কি হল্টেল, ক্সেো স্পিবোদী ব্রুনো অবলীলোক্রয়ম বয়ল ক্ফলল। আয়রকেো 
কথো এ সমে আমোর কোয়ে খুব বড় হয়ে উেল, আমরো যল্টদ জঞ্জোল হই, তোহয়ল ক্স 
জঞ্জোল ক্থয়ক মো মুক্ত হয়বন ল্টক কয়র? 

এ প্রয়ের জবোবও কয়েক ল্টদয়নর ময়ধযই ল্টমলল। 
আল্টম ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ে যোবোর সমে আমোর সোয়থ ব্রুনোও যোল্টেল। আমরো 

‘বন’-এর ল্টবখযোত পোয়কযর মোয়ঝর রোস্তো ল্টদয়ে যোল্টেলোম। জনল্টবরল রোস্তো। 
এযোকল্টসয়ডয়ঠের ল্টশকোর হলোম। একেো ক্হল্টি জীপ ইেো কয়র রাং সোইয়ড এয়স 
আমোয়দর  োল্টড়য়ত ধোক্কো ল্টদয়ে চয়ল ক্ ল। আল্টম যল্টদ ক্শষ মুহূয়তয  োল্টড়েো ঘুল্টরয়ে 
ল্টনয়ত নো পোরতোম, তোহয়ল আমোয়দর  োল্টড়র মোথোেো গুয়ড়ো হয়ে ক্যত, তোর সোয়থ 
সোময়ন বসো আমরোও ক্শষ হয়ে ক্যতোম। ল্টকন্তু আমরো দু’ক্বোন আহত হবোর ময়ধয 
ল্টদয়ে ল্টবরোে ফোিঁড়ো আমোয়দর ক্কয়ে ক্ ল। 

আমোয়দর দু’ক্বোনয়ক কয়েকল্টদন হোসপোতোয়ল থোকয়ত হয়েল্টেল। পুল্টলশ 
সূয়ত্র ক্জয়নল্টেলোম ক্য,  োল্টড়েো এযোকল্টসয়ডঠে ঘেোে তোর নোবোরেো িূেো ল্টেল এবাং 
 োল্টড়েোয়ক আর বয়ন পোওেো যোেল্টন। তোর মোয়ন  োল্টড়েো পল্টরকল্টল্পতিোয়বই 
এযোকল্টসয়ডঠে ঘেোে এবাং তোর লক্ষ ল্টেল আমোয়দর ক্ময়র ক্ফলো। 

মো হোসপোতোয়ল এয়সল্টেয়লন। আমোয়দর ল্টকেু ক্দখোশুনোও কয়রয়েন। ল্টকন্তু 
সবই ল্টেল ক্পোষোল্টক- তো বুঝয়ত আমোয়দর দু’ক্বোয়নর কোয়রোই কি হেল্টন। 

হোসপোতোয়লর ক্বয়ড শুয়েই ল্টসদ্ধোন্ত ল্টনলোম, বন ক্থয়ক শুধু নে, জোমযোল্টন 
ক্থয়কও পোলোয়ত হয়ব। বোবোয়কও সোবধোন কয়র ল্টদলোম। বললোম, ল্টনশ্চে মো ক্কোন 
কোরয়ণ একদমই বদয়ল ক্ য়েন । ল্টতল্টন এখন আমোয়দর কোরও জয়েই ল্টনরোপদ 
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নন। বোবো বয়লল্টেয়লন, ফোমযলযোয়ঠডর ১০ হোজোর একয়রর ল্টবরোে সম্পদই সকল 
অনয়থযর মূল। এ সম্পদ উত্তরোল্টধকোরসূয়ত্র ক্তোমোর মো’র। আমরো যল্টদ নো থোল্টক, 
তোহয়ল ক্তোমোর মো’র মোধযয়ম অে ক্কউ এ সম্পল্টত্তর মোল্টলক হয়ত পোয়র।’ 

বোবোর এই কথোে সব ল্টকেু আমোর কোয়ে পল্টরষ্কোর হয়ে ল্ট য়েল্টেল। ল্টকন্তু 
এরপরও আমোর ময়ন প্রে ক্থয়ক ল্ট য়েল্টেল, আমোর মো’র এই পল্টরবতযন ল্টকেুয়তই 
হয়ত পোয়র নো। তোর ল্টক হয়লো? ল্টক ঘেয়লো? সমে হৃদয়ের এই আকুল প্রয়ের 
সমোধোন পোইল্টন। আমোর ক্বোন ব্রুনো ও বোবোরও কথো হয়লো, ‘এই মো, আমোয়দর মো 
নে’। তোহয়ল ইল্টন ক্ক? আমোর মো ক্ ল ক্কোথোে? দু’জয়নর একমোত্র বেস েোড়ো 
একই ক্চহোরো হয়লো ল্টক কয়র? এসব ল্টজজ্ঞোসো ও ল্টিল্টলাং ল্টকেু করোর ইেোই আমোয়ক 
বোধয কয়রল্টেল ল্যাযোক সোন ল্টসল্টঠডয়কয়ে ক্যো  ল্টদয়ত। ল্টকন্তু আমোর ক্সই ল্টজজ্ঞোসোর 
পল্টরল্টধ ক্বয়ড়য়ে বই কয়মল্টন। ল্যাযোক সোন ল্টসল্টঠডয়কে আমোয়ক সোহোযয কয়রল্টন, বরাং 
বয়লয়ে যো ক্ য়ে িুয়ল যোও, যো যোেল্টন তো রক্ষো কর। ক্কিঁয়চো খুিঁড়য়ত ল্ট য়ে সোপ ক্বর 
কয়রো নো।’ তোরো সোয়পর কথো বলোে আমোর উয়দ্ব  ল্টজজ্ঞোসো আরও ক্বয়ড় ক্ য়ে। 
তোহয়ল ক্তো আমরো সোাংঘোল্টতক এক ষড়যয়ন্ত্রর ল্টশকোর। এই ষড়যয়ন্ত্রর ক্েোবল 
ক্থয়ক আমোর ক্বোন, বোবো ল্টক বোিঁচয়ব? আল্টম ক্তো পোরলোম নো, আমোর সব প্রে, সব 
শাংকো সোময়ন ক্রয়খ ক্কউ একজন ল্টক ক্সই সোয়পর সন্ধোয়ন এয় োয়ত পোয়রন! এ 
বযোপোয়র প্রোথল্টমক সোহোযয করয়ত পোয়র আমোর ক্বোন ব্রুনো। তোর ল্টেকোনো এই 
ডোইল্টরর ক্শষ পোতোে থোকল।’ 

ডোইল্টর পড়ো ক্শষ হয়লো আহমদ মুসোর। 
পোতো উল্টিয়ে ক্স ক্শষ পোতোে ক্ ল। 
ক্শষ পোতোর দুই পৃষ্ঠোে ক্কোন ক্লখো ক্দখল নো আহমদ মুসো। ময়ন ময়ন 

হোসল আহমদ মুসো। এত সহয়জ ল্টেকোনোেো ক্দখো যোয়ব তো িোবো ল্টেক হেল্টন। তোর 
ক্বোয়নর ল্টেকোনো তোর ক্বোয়নর মতই মূলযবোন। ক্বোনয়ক ক্যমন সোয়পর ক্েোবল ক্থয়ক 
বোিঁচোবোর জয়ে লুল্টকয়ে ক্রয়খয়ে, ক্তমল্টন ল্টেকোনো লুকোবোরও তোর দরকোর পয়ড়য়ে। 
ল্টনশ্চে স্পোই ডোস্ট ল্টদয়ে ল্টেকোনোেো পড়ো যোয়ব। 

আহমদ মুসো পোশ ল্টফয়র বযো  ক্েয়ন ল্টনয়ে ইমোরয়জল্টি পযোক ক্থয়ক একেো 
ক্রপ্র-ল্টেউব ক্বর কয়র প্রথয়ম উপয়রর পৃষ্ঠোর উপর ক্রপ্র করল। কয়েক মুহূয়তযর 
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ময়ধয পৃষ্ঠোর মোঝখোয়ন লোল রাংয়ের ল্টতনল্টে লোইন ফয়ুে উেল। ক্ ৌরীর ক্েোে ক্বোন 
ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড-এর ল্টেকোনো। ময়নোয়যো  ল্টদয়ে ল্টেকোনোেো একবোর পয়ড় ল্টনল আহমদ 
মুসো। 

আহমদ মুসো ডোইল্টর বন্ধ করয়ত ল্ট য়ে ক্থয়ম ক্ ল। 
ক্ ৌরীর পুয়রো নোমেো ক্তো জোনো হয়লো নো। তোর ক্েোে ক্বোন, মো, বোবোর 

সবোর নোম জোনো হয়েয়ে, ল্টকন্তু ক্ ৌরীর পুয়রো নোম জোনো হেল্টন। ল্টনশ্চে ডোইল্টরর 
শুরুয়ত ক্স এেো বয়লয়ে। 

আহমদ মুসো ডোইল্টরর পোতো উল্টিয়ে আবোর তোর শুরুয়ত চয়ল ক্ ল। 
শুরুয়তই ক্পয়ে ক্ ল ক্ ৌরীর নোম। 
ডোইল্টর ক্লখো শুরুই কয়রয়ে এিোয়ব, ‘আমোর নোম আনোল্টলসো অযোল্টলনো।’ 

খোস স্যোক্সন নোম। আমরো খোিঁল্টে স্যোক্সন রোজপল্টরবোয়রর উত্তরসূরী। আমোর মো 
বয়লয়েন, স্যোক্সনয়দর প্রথম রোজো ক্হনরীর প্রথম ক্ময়ের নোম নোল্টক ল্টেল আনোল্টলসো 
অযোল্টলনো।’ 

ক্ ৌরীর নোম জোনো হয়ে ক্ ল। এখন আর অে ল্টকেুর দরকোর ক্নই। 
ডোইল্টর ক্তো সোয়থই থোকয়ব যো যখন প্রয়েোজন ক্দয়খ ক্নয়ব। 

ডোইল্টর বন্ধ করল আহমদ মুসো। 
পো েল্টড়য়ে িোয়লো কয়র শুয়ে পড়ল ক্স। 
ক্নৌবোল্টহনীর জোহোজল্টে চলয়ে দ্রুত তোল্টহল্টতর উয়দয়ে। 
মৃদু একেো কোিঁপলু্টন জোহোয়জ। 
আরোয়ম শোল্টন্তর পরয়শ ক্চোখ বুজল আহমদ মুসো। 
ক্চোখ বুজয়লও ময়নর দরজো বন্ধ হয়লো নো। নোনো কথো, নোনো ল্টচন্তো েুয়ে 

এল ক্সই দরজো পয়থ। এখন ল্টক করণীে আহমদ মুসোর? ক্ ৌরীর মোয়ের ঘেনো 
তোয়কও স্বল্টম্ভত কয়র ল্টদয়েয়ে। ক্ ৌরীর সব কথো ক্থয়ক একথো পল্টরষ্কোর ক্ ৌরীর এ 
মো তোর আসল মো হয়ত পোয়র নো। ল্টকন্তু এেোই বো সম্ভব হে ল্টক কয়র? মোনুয়ষর মত 
মোনুষ হে, ল্টকন্তু দুই মোনুষ এমনিোয়ব এক হয়ত পোয়র নো। ল্টকন্তু হয়লো ল্টক কয়র? যো 
বুয়ঝয়ে আহমদ মুসো, তোয়ত দু’জয়নর ময়ধয বেস ও আচরয়ণর পোথযকয েোড়ো আর 
ক্কোন পোথযকয ক্নই্। আচরয়ণর পোথযকয ক্মৌল্টলক ল্টবষে নে। কোরণ আচরণ কৃল্টত্রম 



ক্লোন ষড়যন্ত্র  16 

 

হয়ত পোয়র। ক্মৌল্টলক ল্টবষে শুধু বেসেোই যো আড়োল করোর জয়ে ক্ ৌরীর এ মো 
কলপ ল্টদয়ে পোকো চুল ধতল্টর কয়র থোয়ক। 

ক্িয়বই চলল আহমদ মুসো। 
তোর ময়নর ক্খোলো দরজোেো এক সমে ধুসর হয়ে অন্ধকোয়রর একেো 

যবল্টনকো ক্নয়ম এল। 
ঘুল্টময়ে পড়ল আহমদ মুসো। 
 
 
 
আহমদ মুসোর সম্মোয়ন একেো ল্টবদোেী ক্িোয়জর আয়েোজন কয়রল্টেল 

তোল্টহল্টতর ফরোল্টস  িণযর তোর পল্টরবোর, বন্ধু-বোন্ধব ও পল্টরল্টচত জনয়দর ল্টনয়ে। 
ক্িোজ ক্শষ হয়েয়ে। 

অল্টতল্টথরো প্রোে সবোই চয়ল ক্ য়ে। 
আহমদ মুসো বয়সল্টেল ল্টডনোর হয়লর পোয়শর লোউয়ঞ্জ। তোর দু’পোয়শ 

ক্সোফোে বয়সল্টেল তোল্টহল্টতর স্বরোষ্ট্র সল্টচব ও পুল্টলশপ্রধোন দযো ল। 
অল্টতল্টথয়দর ল্টবদোে ল্টদয়ে তোল্টহল্টতর  িণযর েোয়সোেো বুরবন ল্টফয়র এল। 

ক্স সোময়ন আসয়তই উয়ে দোিঁড়োল স্বরোষ্ট্র সল্টচব ও পুল্টলশ প্রধোন দযো ল।  িনযয়রর 
ল্টদয়ক একেো বড় ইনয়িলোপ তুয়ল ধয়র বলল, ‘সব হয়ে ক্ য়ে স্যোর।’ 

ইনয়িলোপল্টে হোয়ত ল্টনয়ে আহমদ মুসোর পোয়শ বসল  িনযর। ঘল্টড়র ল্টদয়ক 
তোল্টকয়ে বলল, ‘ল্টডনোর ল্টেক সময়ে ক্শষ হয়েয়ে আহমদ মুসো। তুল্টম ধীয়র সুয়স্থ 
ল্ট য়ে ক্েন ধরয়ত পোরয়ব।’ 

বয়ল  িনযর েোয়সোেো বুরবন একেু থোমল। হোয়তর ইনয়িলোয়পর 
ল্টিতরেো একেু ক্দয়খ ল্টনয়ে ক্সেো আহমদ মুসোর ল্টদয়ক তুয়ল ধয়র বলল, ‘আহমদ 
মুসো, ইনয়িলোয়প ক্তোমোর পোসয়পোেয ও ক্েয়নর ল্টেল্টকে আয়ে। ক্তোমোর মোল্টকযন 
পোসয়পোয়েয ইউয়রো ল্টিসো লো োয়নো হয়েয়ে। কুেননল্টতক সমমোয়নর ল্টিআইল্টপ ল্টিসো 
ক্তোমোয়ক ক্দেো হয়েয়ে। কুেনীল্টতকয়দর অনুরূপ সুয়যো -সুল্টবধো তুল্টম পোয়ব। 
ইনয়িলোয়পর ল্টিতর আয়রকেো ইনয়িলোপ ক্তোমোর জয়ে ফরোল্টস ক্প্রল্টসয়ডয়ঠের 
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ক্লেোর অব থযোাংকস রয়েয়ে। ফরোল্টসরো ক্তোমোর প্রল্টত কৃতজ্ঞ সন্ত্রোয়সর ল্টবরুয়দ্ধ যুয়দ্ধ 
এক অমূলয সোহোযয ক্দেোর জয়ে। ফরোল্টস ক্প্রল্টসয়ডঠে ক্তোমোয়ক আমন্ত্রণ 
জোল্টনয়েয়ে ক্ স্ট অব অনোর ল্টহসোয়ব েোয়ির আ োমী জোতীে ল্টদবয়সর অনুষ্ঠোয়ন 
ক্যো  ক্দেোর জয়ে। আয়রকেো কথো আহমদ মুসো, ফরোল্টস সরকোর আমোয়দর 
অল্টিেো ও জোমযোল্টনস্থ রোষ্ট্রদতূয়দর ক্তোমোর বযোপোয়র কমল্টেে ব্রীফ কয়রয়ে। আর 
জোমযোল্টনর সোয়চন প্রয়দয়শর ক্ োয়েিোপ্রধোন আমোর লোসয়মে। ক্তোমোর বন, 
ব্রুমসোরবো য সবই তোর এলোকোে পড়য়ব। ক্স ক্তোমোয়ক সব রকম সোহোযয করয়ব।’ 

থোমল  িনযর, েোয়সোেো বুরবন। 
‘ধেবোদ স্যোর্। আপনোর সরকোরয়ক অয়শষ ধেবোদ। আমোয়ক এখন 

উেয়ত হে স্যোর।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘তুল্টম ক্সোনোর মোনুষ আহমদ মুসো। কোরণ ক্কোন ল্টবল্টনমে তুল্টম চোও নো। 

আমোর সরকোর আর ল্টক করল ক্তোমোর জয়ে। ক্তোমোয়ক অয়নক ধেবোদ আহমদ 
মুসো।’ 

বয়লই  িনযর উয়ে দোিঁড়োল। 
আহমদ মুসো ও স্বরোষ্ট্র সল্টচব ও পুল্টলশপ্রধোন দযো লও উেল। 
 িনযর েোয়সোেো বুরবনই আবোর কথো বলল, ‘জোল্টন তুল্টম ক্তপোও-এর 

 োল্টড়য়তই যোয়ব। ল্টম. দযো লও একেো পুল্টলশ ক্ফোসয ল্টনয়ে ক্তোমোর সোয়থ থোকয়ব।’ 
‘ধেবোদ স্যোর।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ওয়েলকোম। চল আহমদ মুসো।’ সবোই ক্বল্টরয়ে  িনযর হোউয়জর  োল্টড় 

বোরোিোে এল। 
ক্তপোও-এর  োল্টড়র পোয়শ মুখ িোর কয়র দোিঁল্টড়য়ে আয়ে মোয়রিো ও 

মোল্টহন। তোয়দর পোয়শ দোিঁল্টড়য়ে আয়চ ‘আরু’র রোজ উপোশনোলে প্রধোন মো-য়কোহ। 
আহমদ মুসো তোয়ক সোলোম ল্টদল। বলল, ‘স্যোর, আপল্টন কি কয়র 

এয়সয়েন? দু:ল্টখত, আমোরই যোওেো উল্টচত ল্টেল ল্টকন্তু আয়রকেো ক্প্রোেোয়ম হেোৎ 
আমোয়ক জল্টড়য়ে পড়য়ত হয়েয়ে।’ 
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‘ক্স জোল্টন ক্বেো, ক্তোমোয়দর মত ক্লোকয়দর আেোহ  ণ্ডোে  ণ্ডোে সৃল্টি 
কয়রন নো। মতুতুাং োর ঘেনোে ক্ োেো দুল্টনেো স্তল্টম্ভত। ক্তোমোর জয়ে আমরো  ল্টবযত। 
ল্টকন্তু একথো বলোর জয়ে আল্টম আল্টসল্টন ক্বেো। বলল মোহয়কোহ। 

‘আয়দশ করুন স্যোর।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘আয়দশ নে, বলয়ত এয়সল্টেলোম, এবোর ‘আরু’ক্ত ক্ য়ল ক্তোমোর িোয়লো 

লো ত। ক্সই রোজউপোশনোলে এখন রোজমসল্টজদ। তুল্টম আসোর পর রোজ-
উপোশনোলয়ের চোরল্টদকেো পল্টরষ্কোর ও সমোন করয়ত ল্ট য়ে একেো ল্টশলোল্টলল্টপ 
পোওেো ক্ য়ে। আরল্টব ও তোল্টহল্টত িোষোে ক্লখো। ওেো ক্য মসল্টজদ তো ওয়তই ক্লখো 
আয়ে। সন, তোল্টরখও ল্টশলোল্টলল্টপয়ত ক্লখো হয়েয়ে। পয়মরী বাংয়শর প্রথম অাংশ 
আল্টর আবদুেোহ অযোল্টরনুয এই মসল্টজদল্টে ল্টনমযোণ কয়রন। মসল্টজদল্টে ধে হয়ব 
ক্তোমোয়ক ক্পয়ল।’ বলল মোহয়কোহ। 

‘আলহোমদুল্টলেোহ! খুব খুল্টশ হলোম এই খবর শুয়ন। প্রোথযনো কল্টর তোল্টহল্টতর 
মোল্টেচোপো ইল্টতহোস এিোয়বই ক্বর হয়ে আসুক। মুহতোরোম, এবোর আল্টম 
এয়সল্টেলোম ল্টবয়শষ কোয়জ, তয়ব এরপর আসব ক্বড়োয়ত। ক্সবোর প্রথয়মই আপনোর 
অল্টতল্টথ হয়বো ইনশোেোেোহ।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ওয়েলকোম ক্বেো! আেোহ ক্তোমোয়ক ক্স ধরয়নর সমে ল্টদন।’ বলল 
মোহয়কোহ। 

‘তোহয়ল স্যোর, ক্দোেো করুন।’ বয়ল আহমদ মুসো একবোর হোতঘল্টড় ক্দয়খ 
তোকোল মোল্টহন ও মোয়রিোর ল্টদয়ক। বলল, ‘সবোই  োল্টড়য়ত ওে, হোয়ত সমে ল্টকন্তু 
ক্বল্টশ ক্নই।’ 

বয়ল আহমদ মুসো হোয়তর বযো েো সোময়নর ল্টসয়ে ক্েয়ল ল্টদয়ে তোয়ত উয়ে 
বসল। 

সবোই  োল্টড়য়ত উয়েয়ে। 
মোল্টহন, মোয়রিো ও মোহয়কোহ ক্পেয়নর ল্টসয়ে বসয়লো। েোইল্টিাং ল্টসয়ে 

ক্তপোও। তোর পোয়শ আহমদ মুসো। 
সোময়ন স্বরোষ্ট্র সল্টচব ও পুল্টলশপ্রধোন দযো য়লর  োল্টড়। ক্পেয়নও আরও 

দুল্টে  োল্টড় পুল্টলয়শর। 
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 োল্টড় চলয়ত শুরু করল তোল্টহল্টত এেোরয়পোয়েযর ল্টদয়ক। 
আহমদ মুসো ক্পেয়ন তোল্টকয়ে বলল, ‘মযোয়রিো-মোল্টহন, ক্তোমরো কথো 

বলে নো ক্য!’ 
ক্কোন কথো এল নো তোয়দর ল্টদয়ক ক্থয়ক। 
ফুিঁল্টপয়ে কোন্নোর শে ক্পল আহমদ মুসো। ক্পেন ল্টফয়র ক্দখল, দু’হোয়ত মুখ 

ক্ঢয়ক কোিঁদয়ে মোয়রিো। কোন্নো চোপয়ত ল্ট য়ে কোিঁপয়ে ক্স। 
ম্লোন হোল্টস ফয়ুে উেল আহমদ মুসোর মুয়খ। 
একেো আয়ব  এয়স তোয়কও স্পশয করল। এই ক্য ক্দখো হয়লো, পল্টরচে 

হয়লো, মোেোর বোিঁধন এয়স বোিঁধল। তোরপর এই ক্য যোয়ে, আর ল্টক ক্দখো হয়ব! সবোই 
আমরো বল্টল, আবোর আসব। ক’জন ল্টফয়র আয়স! ক্ফরো ল্টক যোে! 

একেো শুকয়নো হোল্টস ফুয়ে উেল আহমদ মুসোর ক্েোিঁয়ে। বলল নরম কয়ঠে, 
‘মোয়রিো, ক্বোন, ক্তোমোয়দর খুব বোস্তববোদী বয়ল আল্টম জোল্টন। ক্তোমোয়দর তোই 
আশ্বস্ত করোর ক্কোন দরকোর ক্নই। ল্টমলন ও ল্টবয়েদ দু’ক্েোই জীবয়নর বোস্তবতো। 
এর ক্চয়ে বড় বোস্তবতো হয়লো, দুল্টনেোর জীবনেো এক  ল্টতমোন চলোর পথ। আমরো 
সবোই এই  ল্টতর অধীন, আর  ল্টতর ল্টনেন্ত্রক স্বোং আেোহ।  ল্টতমোন চলোর পথ 
কোয়ক ক্কোথোে ল্টনয়ে যোয়ব ক্কউ বলয়ত পোয়র নো। চলোর পথ আমোয়ক ল্টনয়ে 
এয়সল্টেল স্বয়ের তোল্টহল্টতয়ত, আজ আবোর চয়ল যোল্টে ক্সই তোল্টহল্টত ক্থয়ক। এই 
অয়মোঘ বোস্তবতো আমোয়দর সবোইয়ক মোনয়ত হয়ব ক্বোন।’  

থোমল আহমদ মুসো। 
থোমল নো মোয়রিো। তোর কোন্নোেো আরও বোড়ল। আহমদ মুসো ক্দখল ক্চোখ 

মুেয়ে েোইিোর ক্তপোও। 
ল্টনরবতো িোঙল মোহয়কোহ। বলল, ‘অাংয়কর ল্টনেয়ম ক্তোমোর কথো ল্টেক 

ক্বেো। ল্টকন্তু হৃদে এই অাংক মোয়ন নো। মোনুয়ষর ইল্টতহোস যত পুরয়নো, মোনুয়ষর 
ক্বদনোর অশ্রু, ল্টবয়েোয় র অ্শ্রু, ক্শোয়কর অশ্রুর ইল্টতহোস ক্বোধ হে ততেোই 
পুরয়নো। অশ্রু হয়লো িোয়লোবোসোল্টসক্ত হৃদয়ের স্ব যীে প্ররবণ। মোয়রিো কোিঁদুক 
আহমদ মুসো। ওর অশ্রু শুধু ওর নে সমে তোল্টহল্টতর অশ্রু।’  

ক্থয়ম ক্ ল মোহয়কোহর শোন্ত কঠে। 
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আহমদ মুসো ল্টকেু বলল নো, বলয়ত পোরল নো। ল্টবদোয়ের ক্বদনোল্টসক্ত ক্য 
আয়ব য়ক ক্স দূয়র সল্টরয়ে রোখল্টেল, ক্সেো এবোর এয়স তোয়ক ল্টঘয়র ধরল। দুই 
ক্চোয়খর ক্কোণ তোরও িোল্টর হয়ে উেল। ক্চোখ বুজল আহমদ মুসো। 

এক সমে ক্চোখ খুয়ল পয়কয়ে হোত ল্টদয়ে একেো ইনয়িলোপ ক্বর করল। 
ক্পেয়ন তোল্টকয়ে ইনয়িলোপেো মোল্টহয়নর ল্টদয়ক তুয়ল ধয়র বলল, এয়ত কয়েক 
হোজোর ডলোর আয়ে মোল্টহন। এেো ল্টদয়ে ক্তপোওয়ক একেো িোয়লো  োল্টড় ল্টকয়ন ল্টদও। 
ও ল্টকেুয়তই েোকো ল্টনত নো। তোই এ দোল্টেত্ব ক্তোমোয়ক ল্টদয়ে ক্ লোম।’ 

আয় ই ক্তপোও-এর ক্চোয়খ পোল্টন  ড়োল্টেল। এবোর ক্স ফুিঁল্টপয়ে ক্কিঁয়দ 
উেল। 

আহমদ মুসো ক্সোজো হয়ে বসল। ল্টকেু বলল নো। কোন্নোে বোধোও ল্টদল নো। 
ক্চোখ দু’ল্টে তোর প্রসোল্টরত হয়লো সোময়ন। 
ক্চোয়খ শূে দৃল্টি। 
তোয়ত ক্যন অয়চনো ল্টেকোনোর অজোনো কোল্টহনীর অস্পি সব দৃে! 
চলয়ে  োল্টড়। 
চলয়ে এেোরয়পোয়েযর উয়েয়ে। 
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২ 
‘বোবো, আমোর খুব ল্টচন্তো হয়ে। দু’ল্টতন ল্টদন ধয়র অযোল্টলনো আপোর ক্ফোন 

বন্ধ।’ বলল ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড। তোর হোয়ত ক্মোবোইল। কথো বলয়ে ক্স ক্মোবোইয়ল তোর 
বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর সোয়থ। 

‘হ্োিঁ, মো ব্রুনো। ল্টদন পোিঁয়চক আমোর সোয়থও তোর ক্কোন কথো হেল্টন। জরুল্টর 
প্রয়েোজন েোড়ো আমোয়ক ক্েল্টলয়ফোন করয়ত নো কয়রয়ে ক্স। ক্সই প্রল্টত সোনয়ড 
সকোয়ল ক্স ক্েল্টলয়ফোন কয়র। ৫ ল্টদন আয়   ত ক্রোববোয়র তোর সোয়থ কথো হয়েয়ে। 
ক্তোমোর সোয়থ ক্শষ কয়ব কথো হয়েয়ে?’ ব্রুনো ব্রুনল্টহয়ল্ডর বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেড 
বলল। তোর ক্চোয়খ দুিযোবনোর ল্টচহ্ন। 

‘ল্টতন ল্টদন আয়  ক্বলো সোয়ড় ৩েোে ক্েল্টলয়ফোন কয়রল্টেল। তোর মোয়ন তোর 
সমে রোত ল্টতনেোে তোর ক্েল্টলয়ফোন ক্পয়েল্টেলোম। এমন ‘অড’ সময়ে আপো 
ক্কোনল্টদন ক্েল্টলয়ফোন কয়রনল্টন। আর বোবো, ক্স কথোগুয়লোও বয়লল্টেল সব 
অস্বোিোল্টবক...।’ 

কথো আেয়ক ক্ ল ব্রুনোর  লোে। কোন্নোে ক্িয়ঙ পড়ল ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড। 
ওপোর ক্থয়ক ব্রুনোর বোবোর উল্টদ্বগ্ন কঠেস্বর ক্শোনো ক্ ল। বলল, ‘ব্রুনো মো, 

ল্টেজ ক্কিঁয়দো নো। তুল্টম ক্তো খুব সোহসী মো। আমরো ক্তো এমল্টনয়তই সাংকয়ে। সোহস 
ও ধধযয হোরোয়ল চলয়ব নো আমোয়দর। অযোল্টলনো অস্বোিোল্টবক ল্টক বয়লল্টেল মো?’ 

‘আমোয়ক অয়নক উপয়দশ ল্টদয়েল্টেল বোবো। ক্লখোপড়োর বযোপোয়র, 
চলোয়ফরোর বযোপোয়র, ক্তোমোয়ক ক্দখোশুনোর বযোপোয়র এবাং সবয়শয়ষ বয়লল্টেল, 
আমোয়দর ‘মো-রহস্য’ খুিঁয়জ ক্বর করয়তই হয়ব। এেো সম্পল্টত্তর জয়ে নে, মো’র 
স্বোয়থয। আপোর এই ধরয়নর উপয়দশ আমোর তখল্টন িোয়লো লোয় ল্টন। আল্টম 
বয়লল্টেলোম, আপো, তুল্টম ল্টক ক্কোয়নো মহোযোত্রো করে ক্য, এই ধরয়নর উপয়দশ 
ল্টদে? তুল্টমই ক্তো এসব করয়ব! আল্টম ক্তোমোর সোয়থ থোকব। আপো বয়লল্টেল, 
মোনুয়ষর মহোযোত্রো প্রস্তুল্টত ল্টনয়ে হে নো। এেো হেোৎই হে। যোক এসব কথো, 
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ক্তোমোয়ক বলোর জয়ে ময়ন এই কথোগুয়লো এয়স ল্টিড় কয়রল্টেল তোই বললোম। মন 
আেোহর আবোস, ল্টবয়বক আ্েোহর কঠে। এজয়ে মন ও ল্টবয়বয়কর কথো শুনয়ত 
হে। আল্টম আপোর মুয়খ আেোহ শে শুয়ন ল্টবল্টিত কয়ঠে বয়লল্টেলোম, আমরো ক্তো 
‘ ড’ বল্টল, হেোৎ তুল্টম ‘আেোহ’ বলে ক্কন আপো? অযোল্টলনো আপো বয়লল্টেল, রিো, 
পোলনকতযো ল্টহসোয়ব ‘ ড’-এর যত নোম দুল্টনেোয়ত আয়ে তোর ময়ধয ‘আেোহ’ 
নোমেোই সবয়চয়ে ক্মৌল্টলক ও যথোথয। এজয়ে ‘আেোহ’ক্কই আল্টম েহণ কয়রল্টে 
ব্রুনো। আল্টম আরও ল্টবল্টিত হয়ে কথো বলয়ত যোল্টেলোম। আপো বোধো ল্টদয়ে বলল, 
সমে ক্নই ব্রুনো ক্শোন, ‘মো-রহয়স্য’র সন্ধোয়ন এতল্টদয়নও আল্টম ল্টকেুই করয়ত 
পোল্টরল্টন। ল্টকিোয়ব এই সাংকয়ের সমোধোন হয়ব আল্টম জোল্টন নো। তয়ব আমোর ময়ন 
একেো আশো ক্জয় য়ে, একজন মহোন মোনুষ আমোয়দর এ বযোপোয়র সোহোযয করয়ত 
পোয়রন। সাংয়  সাংয়  আল্টম ল্টজজ্ঞোসো করলোম, ক্ক ল্টতল্টন? আপো বলল, আল্টম ল্টনল্টশ্চত 
নই ব্রুনো ল্টতল্টন সোহোযয করয়বন ল্টকনো। তয়ব সোহোযয করয়ত পোয়রন ল্টতল্টন এবাং ক্য 
ক্কোন সাংকে সমোধোয়নর সোমথযয তোর আয়ে, এেো শুধু আমোর ল্টবশ্বোস নে, এেোই 
সতয। ক্ক ল্টতল্টন আপো, আবোর আল্টম ল্টজজ্ঞোসো করলোম। আপো বলয়লন, তোর নোম 
ক্েল্টলয়ফোয়ন বলো যোয়ব নো। তয়ব ময়ন ক্রখ স্বে, সুির, ল্টনষ্পোপ ক্চহোরোর মোনুষ 
ল্টতল্টন। তোিঁর নোয়মর দুই অাংশ। প্রথম অাংয়শর প্রথম বণয ‘এ’... এখোয়ন এয়স হেোৎ 
কথো বন্ধ হয়ে যোে আপোর। লোইনেো ক্কয়ে যোওেোর আয়  তোর ক্মোবোইয়ল ক্িয়স 
আসো অে কোয়রো ক্রদ্ধ কঠে শুয়নল্টে।’ 

থোমল ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড। তোর শুকয়নো, উল্টদ্বগ্ন কঠে। 
‘মো ব্রুনো, তুল্টম যো বলয়ল তো সল্টতযই উয়দ্বয় র মো। ল্টকন্তু আমরো এখন ল্টক 

করব?’ বলল ব্রুনোর বোবো। তোর কল্টম্পত কঠেস্বর। 
‘অয়নক ক্িয়বল্টে, ল্টকেুই বুঝয়ত পোরল্টে নো বোবো। তোর ক্কোন ল্টনল্টদযি 

ল্টেকোনো আমোয়দর কোয়ে ক্নই। সবযয়শষ ল্টতল্টন তোল্টহল্টতয়ত ল্টেয়লন। তোর ক্েল্টলয়ফোন 
ল্টনরব হয়ে যোবোর ঘেনো আর ক্কোন সমেই ঘয়েল্টন। এবোর সব ল্টকেুই অস্বোিোল্টবক 
ঘয়েয়ে।’ ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড বলল। 

‘আমরো ল্টক তোল্টহল্টত যোবোর ল্টচন্তো করয়ত পোল্টর? আমরো ক্তো এিোয়ব বয়স 
থোকয়ত পোল্টর নো।’ বলল ব্রুনোর বোবো। 
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কল্টলাংয়বল ক্বয়জ উেল। 
ভ্রকুল্টিত হয়লো ব্রুনো ব্রুনল্টহয়ল্ডর। তোর বোসোে ক্তো আসোর ক্কউ ক্নই! 

ক্হোম সোল্টিযয়সর ক্কউ ল্টক হয়ব? ওরো মোয়ঝ মোয়ঝ আয়স। 
‘বোবো, ক্কউ এয়সয়ে, পয়র কথো বলব তোহয়ল।’ বলল ব্রুনো। 
‘ল্টেক আয়ে মো। তুল্টম সোবধোয়ন ক্থয়কো। ওরো ল্টকন্তু জোমযোল্টন চয়ষ ল্টফরয়ে। 
‘জোমযোল্টনর বো্ইয়রও তোরো নজর ক্দয়ব।’ ব্রুনোর বোবো বলল। 
‘ধেবোদ বোবো।’ বয়ল ক্মোবোইয়লর কল ক্লোজ করল ব্রুনো। 
দরজো ক্খোলোর আয়  ক্ডোর ল্টিউ ল্টদয়ে ক্দখল, ল্টমউল্টনল্টসপযোল 

করয়পোয়রশয়নর ইউল্টনফরম পরো ক্লোক। 
দরজো খুয়ল ল্টদন ব্রুনো। ক্িয়ব ক্পল নো, ল্টমউল্টনল্টসপযোল্টলল্টের ক্লোক ক্কন এ 

সমে? ওয়দর ক্কোন ক্প্রো োম চলয়ে বয়ল ক্তো জোনো ক্নই। 
দরজো খুয়ল ক্যয়তই ‘গুড মল্টনযাং মযোডোম’ বয়ল ক্েোট্ট একেো বোউ করল 

ক্লোকল্টে। 
‘গুড মল্টনযাং স্যোর। আপল্টন ল্টনশ্চে ল্টমউল্টনল্টসপযোল্টলল্টে ক্থয়ক এয়সয়েন? ল্টক 

করয়ত পোল্টর আপনোর জয়ে?’ বলল ব্রুনো। 
‘এক্সল্টকউজ ল্টম মযোডোম। ক্নোল্টেশ েোড়ো এয়সল্টে। আল্টম এয়সল্টে আমোয়দর 

সোলজবো য ল্টমউল্টনল্টসপযোল করয়পোয়রশয়নর কল্টমউল্টনল্টে সোল্টিযস ক্থয়ক।’ বলল 
আ ন্তুক। 

‘কল্টমউল্টনল্টে সোল্টিযয়সর ক্সনসোস গ্রুয়পর ক্লোকরো ক্তো ক’ল্টদন আয়  
এয়সল্টেল।’ ব্রুনো বলল। 

‘ল্টকন্তু তোরো ল্টকেু িুল কয়র ক্ য়ে। ক্যসব দরকোল্টর তথয ক্নেোর কথো ল্টেল 
ক্নেল্টন, ল্টবয়শষ কয়র জোমযোন েোশনোলয়দর ল্টকেু তথয বোদ পয়ড়য়ে।’ বলল 
আ ন্তুকল্টে। 

‘ক্যমন? ক্প্রোফরমো অনুসোয়র সব তথয তোরো ল্টনয়েয়ে।’ ব্রুনো বলল। 
‘ক্হোম েোউয়নর নোম, বোথয সোল্টেযল্টফয়কয়ের নোবোর, তোল্টরখ ইতযোল্টদ।’ বলল 

আ ন্তুকল্টে। 
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চময়ক উেল ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড! ক্হোম েোউয়নর নোম ও বোথয সোল্টেযল্টফয়কয়ের 
নোবোর, তোল্টরখ প্রকোশ হয়ে পড়য়ল তোর নোম-পল্টরচে জোনোজোল্টন হয়ে যোয়ব। তোর 
ল্টনরোপত্তোও ল্টবল্টিত হয়ে পড়য়ব। ল্টনরোপত্তোর স্বোয়থযই ক্স জোমযোল্টন ক্েয়ড়য়ে। 
অল্টিেোর ক্েোট্ট শহর সোলজবোয় য এয়স বোস করয়ে। অল্টিেোর সীমোয়ন্ত আল্পয়সর 
উত্তর ক্দেোয়ল জোমযোন সীমোয়ন্তর খুব কোয়ে এই সোলজবো য শহর। সুির এই 
পোবযতয শহরল্টে পুরোয়নো ও অল্টিজোত। অয়নক ঐল্টতয়হ্র িোরক এখোনকোর ল্টতনল্টে 
ল্টবশ্বল্টবদযোলে। এখোয়ন বসল্টত  য়ড় ব্রুনো ল্টনয়জর ল্টনরোপত্তো ও ল্টশক্ষো অবযোহত রোখো 
উিেই রক্ষো করয়ত চোইয়ে। জোমযোল্টনর ক্কোথোও ক্স ল্টনরোপদ থোকয়ত পোয়রল্টন। 
দু’ল্টদয়নই শত্রুয়দর ক্চোয়খ পড়োর উপক্রম হয়েয়ে, এতই শল্টক্তশোলী মোয়ের খুল্টন 
 যোাংল্টে। েদ্মনোয়ম এই বোল্টড়েো িোড়ো ল্টনয়েয়ে ব্রুনো। ল্টবশ্বল্টবদযোলে ও এই বোসো 
েোড়ো আর ক্কোথোও যোে নো ব্রুনো। একো এ বোসোে অয়নকেো বিীর মত জীবন 
যোপন করয়ে ক্স। এখন ক্য পল্টরচে ক্ োপন ক্রয়খয়ে, ক্স পল্টরচে 
ল্টমউল্টনল্টসপযোয়লল্টেয়ত ক্দয়ব ল্টক কয়র! আয়রকেো ল্টচন্তো তোর কোয়ে বড় হয়ে উয়েয়ে। 
ক্সেো হয়লো, মোত্র কয়েকল্টদন আয়  ল্টমউল্টনল্টসপযোয়লল্টের কমুযল্টনল্টে সোল্টিযয়সর 
ক্লোকরো ফরয়মর সব অপসন পুয়রোপুল্টর ল্টফল আপ কয়র ল্টনয়ে ক্ য়ে। ফরয়ম যো 
ক্নই, এমন তয়থযর জয়ে এিোয়ব ক্লোক পোেোয়নো ল্টক স্বোিোল্টবক? ল্টকেুয়তই 
স্বোিোল্টবক ময়ন হয়ে নো। 

হেোৎ ব্রুনোর মোথোে একেো বুল্টদ্ধ এল। বলল, ‘স্যল্টর স্যোর, কমুযল্টনল্টে 
সোল্টিয়সযর এসব তথয দরকোর তো আমোর জোনো ল্টেল নো। বোথয সোল্টেযল্টফয়কে ক্তো 
আমোর কোয়ে ক্নই। নোবোর তোল্টরখও আমোর জোনো ক্নই।’ 

আ ন্তুয়কর মুখেো ক্কমন ক্যন ম্লোন হয়ে ক্ ল! িোবল একেু। বলল, ‘ল্টেক 
আয়ে তোহয়ল ক্হোম েোউয়নর নোমেো ল্টদন।’ 

বয়ল ক্স তোর ফোইলেো খুলল এবাং কলমেো হোয়ত ল্টনল। 
দ্রুত িোবল্টেল ব্রুনো। ক্হোম েোউয়নর নোম ল্টদয়লই তোর পল্টরচে পল্টরষ্কোর 

হয়ে ক্যয়ত পোয়র। নো, ল্টকেুয়তই ক্স তোর ক্হোম েোউয়নর নোম ক্দয়ব নো। অে ক্কোন 
জোে োর নোম বলয়ব। তোহয়ল ধরো পড়োর আপোতত িে ক্নই। ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ের 



ক্লোন ষড়যন্ত্র  25 

 

ক্কোন ডকুয়মঠে তোর ক্হোম েোউয়নর নোম ক্নই। বোল্টলযয়নর রেযোল স্যোক্সন 
ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ের সোল্টেযল্টফয়কে ল্টনয়ে ক্স এখোয়ন এয়সয়ে 

ইউয়রোয়পর প্রোচীন ইল্টতহোস ল্টবষয়ে পড়োর জয়ে। বোথয সোল্টেযল্টফয়কে বো 
তোর নোবোর নো হয়ল ক্হোম েোউয়নর অয়থনল্টেল্টসল্টে যোচোই করোর সহজ ক্কোন উপোে 
ক্নই, ল্টবয়শষ কয়র ক্হোম েোউন যল্টদ বড় শহর হে। 

এসব ল্টচন্তো কয়রই ব্রুনো বলল, ‘আমোর ক্হোম েোউন বোল্টলযন।’ 
‘বোল্টলযন? একদম রোজধোনী শহর!’ বলল আ ন্তুক। 
‘হ্োিঁ, আমোয়দর কয়েক পুরুয়ষর শহর।’ ব্রুনো বলল। 
‘ধেবোদ!’ বয়ল আ ন্তুক উয়ে দোিঁড়োল। 
ব্রুনো তোয়ক বোরোিো পযযন্ত এল্ট য়ে ল্টদয়ে ল্টফয়র এল ঘয়র। হোউজ ডকুয়মঠে 

ফোইল ক্বর কয়র ল্টমউল্টনল্টসপযোল্টলল্টে কমুযল্টনল্টে সোল্টিযয়সর ক্েল্টলয়ফোন নবর ক্জয়ন 
ল্টনয়ে ক্সখোয়ন ক্েল্টলয়ফোন করল। 

ওপোর ক্থয়ক সোড়ো ক্পয়তই ব্রুনো ‘গুড় মল্টনযাং’ জোল্টনয়ে ‘এক্সল্টকউজ ল্টম’ 
বয়ল ল্টজজ্ঞোসো করল, ‘কমুযল্টনল্টে সোল্টিযস ক্থয়ক আপনোরো কয়েক ল্টদন আয়  ল্টকেু 
তথয সাংেহ কয়রয়েন, আবোরও ল্টক আপনোরো ক্তমন ক্কোন ক্লোক পোল্টেয়েয়েন?’ 

‘হ্োিঁ, আমরো একেো এনল্টজও-য়ক সহয়যোল্ট তো করল্টে। তোরো একেো 
সমীক্ষোর জয়ে ল্টকেু তথয সাংেহ করয়ে জোমযোন ক্সেলোরস ও জোমযোন প্রবোসীয়দর 
উপর। ক্কোন সমস্যো? ক্কন ল্টজজ্ঞোসো করয়েন?’ বলল ওপোর ক্থয়ক কমুযল্টনল্টে 
সোল্টিযয়সর ক্লোকল্টে। 

‘ল্টকেু নে, ক্কৌতুহল ক্থয়ক ল্টজজ্ঞোসো করল্টে। এনল্টজওেোর নোম ল্টক বলয়ত 
পোয়রন ল্টেজ?’ বলল ব্রুনো। 

‘এক ল্টমল্টনে ল্টেজ।’ ওপোর ক্থয়ক কমুযল্টনল্টে সোল্টিযয়সর ক্লোক বলল। 
ল্টমল্টনে খোয়নয়কর ময়ধযই তোর কঠে ক্শোনো ক্ ল। বলল, হ্োিঁ, এনল্টজওেো 

খুবই নোমকরো, ‘উই আর ফর অল’। 
‘ধেবোদ স্যোর। বোই!’ বয়ল ব্রুনো তোর কল অফ কয়র ল্টদল। 
ধপ কয়র বয়স পড়ল ক্সোফোর উপর ব্রুনো। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ িয়ের ল্টচহ্ন। 
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তোর ল্টনল্টশ্চতই ময়ন হয়ে, এনল্টজও’র েদ্মোবরয়ণ তোর মোয়ের  যোাং েোই 
তোর তোলোশ করয়ে! তোর মোয়ন তোরো জোমযোল্টনর বোইয়রও নজর ল্টদয়ে? ক্কন তোরো 
এিোয়ব আমোয়দর ক্পেয়ন ক্লয় য়ে? আমরো ক্তো চয়ল এয়সল্টে ক্সখোন ক্থয়ক! 

এরপরও তোরো আমোয়দর অল্টস্তত্ব ক্কন বরদোশত করয়ত পোরয়ে নো? ক্কন? 
ল্টক চোে তোরো? 

এসব িোবয়ত িোবয়ত এক সমে ক্চোখ ধয়র এয়সল্টেল ব্রুনোর। 
আবোর কল্টলাং ক্বয়লর শে। 
তন্দ্রো ক্িয়ঙ ক্ ল ব্রুনোর। 
‘আবোর ক্ক এল!’ ময়ন ময়ন বয়ল তোকোল দরজোর ল্টদয়ক। উয়ে দোিঁড়োল। 
দরজোর ল্টদয়ক দু’ধোপ এল্ট য়েই আবোর থময়ক দোিঁড়োল। িে এয়স ল্টঘয়র 

ধরল তোয়ক। যোরো তোয়ক খৃিঁজয়ে তোয়দর ক্কউ এয়স ক্ ল ল্টক? 
ধীয়র ধীয়র এয় োয়লো ব্রুনো দরজোর ল্টদয়ক। 
এক বুক শাংকো ল্টনয়ে ক্ডোর ল্টিউ ল্টদয়ে বোইয়র তোকোল। 
বোইয়র দোিঁড়োয়নো আ ন্তুয়কর ল্টদয়ক নজর পড়য়তই চময়ক উেল ব্রুনো 

ব্রনল্টহল্ড। সমে মনেোই তোর এক সোয়থ বয়ল উেল অযোল্টলনো আপোর মহোন 
মোনুষল্টেয়ক ক্স ক্দখয়ে। ক্সই সুির, স্বে, ল্টনষ্পোপ ক্চহোরো। ক্দয়খই ব্রুনোর ময়ন 
হয়ে বহুল্টদন ধয়র এয়ক ক্স ক্চয়ন। 

আর িোবয়ত পোরল নো ব্রুনো। 
হোত তোর আপনোয়তই এল্ট য়ে এয়স দরজোর ক্সফল্টে ক্চইন খুয়ল লক 

ঘুল্টরয়ে ল্টদল দরজোর। 
দরজো খুয়ল ল্টদল ব্রুনো। 
ব্রুনো ও আ ন্তুক মুয়খোমুল্টখ দোিঁল্টড়য়ে। 
ল্টনবযোক ব্রুনোর দৃল্টি আেয়ক ক্ য়ে আ ন্তুয়কর মুয়খ। 
আ ন্তুয়কর ক্েোিঁয়ে এক েুকয়রো হোল্টস ফয়ুে উেল। তোর ক্চোখ দু’ল্টেও ক্যন 

হোসয়ে। বলল আ ন্তুক ব্রুনোয়ক লক্ষ কয়র, ‘গুড মল্টনযাং, আল্টম ল্টনল্টশ্চত তুল্টম ব্রুনো 
ব্রুনল্টহল্ড, আনোল্টলসো অযোল্টলনোর ক্বোন।’ 
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প্রোে সয়ম্মোল্টহত ব্রুনো ব্রুনল্টহয়ল্ডর জয়ে ল্টবিয়ের পর ল্টবিে! আ ন্তুক তোর 
নোম জোয়ন? আর অবলীলোক্রয়ম তোর নোমেো বয়লও ক্ফলল এতেো ল্টনল্টশ্চতিোয়ব! 
ক্সই সোয়থ একেো আনিও! অবেই উল্টন আপোর ক্সই মহোন মোনুষ। এক পশলো 
বৃল্টির মত ল্টনরোপত্তোর একেো প্রশোল্টন্তও নোমল তোর ময়ন। 

অল্টিিূত ব্রুনোর মুখ ক্থয়ক ক্যন আপনোয়তই কথো ক্বল্টরয়ে এল, ‘গুড মল্টনযাং 
স্যোর, আল্টম ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড, আনোল্টলসো অযোল্টলনোর ক্বোন।’ 

বয়ল ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড হ্োঠডয়শয়কর জয়ে হোত বোড়োল আ ন্তুয়কর ল্টদয়ক। 
তয়ব হোত এল্ট য়ে নো ল্টদয়ে আ ন্তুক বলল, ‘এক্সল্টকউজ ল্টম ব্রুনো, 

আমোয়দর সাংসৃ্ক্ল্টত এ ধরয়নর হ্োঠডয়শয়কর অনুমল্টত ক্দে নো।’ 
ব্রুনো হোত ক্েয়ন ল্টনল। ল্টবব্রত িোব তোর ক্চোয়খ-মুয়খ। তোর দৃল্টি আহমদ 

মুসোর মুয়খর ল্টদয়ক। এমনেো ব্রুনোর জীবয়ন এই প্রথমবোর ঘেল। অল্টতল্টথ 
অিযো তয়দর স্বো ত জোনোয়নোর সবয়চয়ে অন্তরাং  প্রকোশই ক্তো হয়লো হ্োঠডয়শক। 
হ্োঠডয়শক অস্বীকোর করো অয়সৌজেমূলক, অপমোনকরও। অযোল্টলনো আপোর 
‘মহোন মোনুয়ষর’ কোে ক্থয়ক ক্তো এমন প্রতযোশো করো যোে নো! 

ব্রুনো ল্টনয়জয়ক সোময়ল ল্টনয়ে বলল, ‘ ওয়ক স্যোর, ল্টিতয়র আসুন ল্টেজ।’ 
দরজো পুয়রোেো খুয়ল এক পোয়শ দোিঁড়োল ব্রুনো। 
ল্টিতয়র প্রয়বশ করল আ ন্তুক। 
ব্রুনো দরজো বন্ধ কয়র আ ন্তুকয়ক ল্টনয়ে বল্টসয়ে তোর পোয়শর ক্সোফোে বসল 

ক্স। মুহুতয কয়েক ল্টনরবতো। 
‘আল্টম অনোহুত আ ন্তুক। প্রয়েোজয়নর কথোই আমোর প্রথম বলো দরকোর। 

বলল আ ন্তুক। 
কথো ক্শষ কয়রই আ ন্তুক আবোর বলোর জয়ে মুখ খুয়লল্টেল। 
‘এক্সল্টকউজ ল্টম স্যোর, তোর আয়  আমোর একেো প্রে আয়ে।’ ব্রুনো বলল। 
‘প্রে? বল।’ আ ন্তুক মুখ তুয়ল ব্রুনোর ল্টদয়ক ক্চয়ে বলল। 
‘আপনোর মূল নোয়মর কেেো অাংশ?’ ল্টজজ্ঞোসো ব্রুনোর। 
আ ন্তুক আবোর মুখ তুয়ল তোকোল ব্রুনোর ল্টদয়ক। ভ্রুকুল্টিত হয়েয়ে তোর। 
ক্যন মুহুতযকোল িোবল ক্স। বলল, ‘অাংশ দু’ল্টে।’ 
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‘প্রথম অাংয়শর প্রথম ইাংয়রল্টজ অক্ষরেো ল্টক?’ আবোর ল্টজজ্ঞোসো ব্রুনোর। 
ক্েোিঁয়ে ক্েোট্ট এক েুকরো হোল্টস ফয়ুে উেল আ ন্তুয়কর। বলল, ‘ইাংয়রল্টজ 

‘এ’ হয়লো ক্সই আদযোক্ষর।’ 
খুল্টশয়ত ক্চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উেল ব্রুনোর। বলল, ‘এবোর বলুন স্যোর।’ 
‘ল্টকন্তু আয়  বল, আল্টম পোস করয়ত ক্পয়রল্টে ল্টকনো?’ আ ন্তুক বলল। 
মুয়খ হোল্টস ফয়ুে উেল ব্রুনোর। বলল, ‘স্যোর, প্রথম দশযয়নই আপল্টন পোস 

কয়রয়েন।’ 
‘ল্টকিোয়ব?’ ল্টজজ্ঞোসো আ ন্তুয়কর। 
‘আপো আপনোর ক্চহোরোর ক্য ল্টবয়শষ গুণগুয়লো ল্টদয়েল্টেয়লন তোর সোয়থ 

আপল্টন ল্টময়ল ক্ য়েন।’ বলল ব্রুনো। 
‘আল্টম তোল্টহল্টত ক্থয়ক আসল্টে। ক্ ৌরী মোয়ন আপনোর ক্বোন আনোল্টলসো 

অযোল্টলনো ক্শষ পযযন্ত ওখোয়নই ল্টেয়লন। আর আমোর নোম ল্টনশ্চে আপনোর ক্বোয়নর 
কোয়ে শুয়নয়েন।’ আ ন্তুক বলল। 

‘নোম বয়লনল্টন। নোম ক্েল্টলয়ফোয়ন বলয়বন নো বয়লই দুই অাংশ নোয়মর 
প্রথম অাংয়শর আদযক্ষর বলোর পর তোিঁর ক্েল্টলয়ফোন ক্কয়ে যোে। তোরপর ক্থয়কই 
আপোর সোয়থ আমোয়দর ক্যো োয়যো  ল্টবল্টেন্ন।’ বলল ব্রুনো। তোর ক্শষ কথোগুয়লো 
কোন্নোে িোল্টর হয়ে উয়েল্টেল। 

ল্টনয়জয়ক একেু সোময়ল ল্টনয়ে ব্রুনো সাংয়  সাংয় ই আবোর বয়ল উেল, 
‘আপল্টন বলয়লন ক্শষ পযযন্ত আপো ওখোয়ন ল্টেয়লন, ‘ক্শষ পযযন্ত অথয...।’ 

কথো ক্শষ করয়ত পোরল নো ব্রুনো। দু’হোয়ত মুখ ক্ঢয়ক ফুিঁল্টপয়ে ক্কিঁয়দ উেল 
ক্স। 

আ ন্তুক তোকোল ব্রুনোর ল্টদয়ক। তোরপর মোথো ল্টনচু কয়র আয়স্ত নরম কয়ঠে 
বলল, ‘হ্োিঁ, ব্রুনো, আনোল্টলসো অযোল্টলনো ক্নই।’ 

ব্রুনো অসু্ফস্ট ল্টচৎকোর কয়র ক্সোফোর উপর আেয়ড় পড়ল। এক বোিঁধ িোঙো 
কোন্নোে ক্িয়ঙ পড়ল ক্স। 

আ ন্তুক মোথো তুলল নো। তোকোয়ত পোরল নো ব্রুনোর ল্টদয়ক। ময়ন ময়ন 
বলল, ‘কোিঁদুক ব্রুনো, তোর কোিঁদো উল্টচত। 
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অল্পক্ষণ পর মুখ তুলল ব্রুনো। অশ্রুয়ধোেো তোর মুখ। বলল, ‘ল্টক ঘয়েল্টেল, 
ল্টক হয়েল্টেল জোনয়ত পোল্টর ল্টক ল্টম.।’ অশ্রুরুদ্ধ কঠে তোর। 

‘আমোর নোম আহমদ মুসো। আনোল্টলসো অযোল্টলনোর মৃতযুর ঘেনো...।’ 
আহমদ মুসোর কথোর মোঝখোয়নই ব্রুনো বয়ল উেল, ‘আহমদ মুসো 

আপনোর নোম? তোল্টহল্টতর ল্টজল্টম্ম উদ্ধোয়রর ঘেনোে আপনোর কথো পল্টত্রকোে পয়ড়ল্টে। 
বলো হয়েয়ে প্রোে ক্পৌয়ন একশ ল্টবজ্ঞোনী-বুল্টদ্ধজীল্টব ল্টজম্মী উদ্ধোর ইল্টতহোয়সর 
সবয়চয়ে বড় ঘেনো। ল্টবিেকরিোয়ব আপল্টন সবোইয়ক মুক্ত কয়রয়েন! ল্টবশ্ব 
ক্নতৃবৃয়ির সবোই আপনোর প্রল্টত কৃতজ্ঞতো জোল্টনয়েয়ে। আরও অয়নক কথো 
ল্টলয়খয়ে অয়নক পল্টত্রকো। আপল্টন ল্টকাংবদন্তীর নোেক। ল্টকন্তু বুঝয়ত পোরল্টে নো, 
আমোর আপোর সোয়থ আপনোর পল্টরচে হয়লো ল্টক কয়র?’ 

‘আল্টম ক্স কথোই বলল্টে।’ বয়ল আহমদ মুসো ক্ ৌরী ওরয়ফ আনোল্টলসো 
অযোল্টলনোর সোয়থ তোর প্রথম পল্টরচে ক্থয়ক শুরু কয়র সব ল্টকে ুসাংয়ক্ষয়প তুয়ল ধয়র 
বলল, ‘আমোয়ক বোিঁচোয়ত ল্ট য়েই তোয়দর ক্নতোর গুল্টলয়ত জীবন ল্টদয়েয়ে ব্রুনো।’ 

‘আপো আমোয়ক ক্েল্টলয়ফোয়ন জোল্টনয়েল্টেল, আমোয়দর ‘মো সমস্যো’র 
সমোধোয়ন আপল্টন আমোয়দর সোহোযয করয়ত পোরয়বন। আমোয়দর সমস্যোর কথো 
আপল্টন জোয়নন বয়ল ক্তো বলয়লন নো?’ 

‘অযোল্টলনোর মৃতযুর আয়  জোনতোম নো। গুল্টল লো োর পর ক্স ল্টমল্টনে ক্দয়ড়ক 
ক্বিঁয়চল্টেল। আমোর হোয়ত ক্স একেো ডোইল্টর তুয়ল ল্টদয়ে বয়লল্টেল, ডোইল্টরর ক্শষ 
কয়েক পোতোে আমোর জয়ে ল্টকে ুল্টলয়খয়ে। আল্টম ক্যন ক্সেো পল্টড়। আর বয়লল্টেল, 
আমোর উপর ক্স ক্কোন দোল্টেত্ব চোপোয়ে নো, সব ল্টকে ুআমোর ইেোে হয়ব। পয়র 
ডোইল্টর আল্টম পয়ড়ল্টে এবাং সমস্যো সম্পয়কয ক্জয়নল্টে। ল্টনয়জর ইেোয়তই আল্টম 
এয়সল্টে ব্রুনো।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘আমোর ল্টেকোনোও ল্টক আপো ল্টদয়েয়ে?’ বলল ব্রুনো। 
‘হ্োিঁ। ডোইল্টরয়তই ক্স ল্টলয়খ ক্রয়খল্টেল।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ওয়েলকোম স্যোর। আমরো সল্টতযই অসহোে হয়ে পয়ড়ল্টে। আপোর অিোব 

আমোয়দর সব আশো-িরসো চুরমোর কয়র ল্টদয়েয়ে। আব্বো আমোয়দর অল্টিিোবক 
হয়লও আপোই আমোয়দর পল্টরচোলনো করত। মো’র ঘেনোে বোবো একদমই ক্িয়ঙ 



ক্লোন ষড়যন্ত্র  30 

 

পয়ড়য়েন, ময়নর ল্টদক ল্টদয়েও শরীয়রর ল্টদক ল্টদয়েও।’ বলল ব্রুনো। িোল্টর কঠে 
তোর। 

‘স্বোিোল্টবক।’ বলল আহমদ মুসো। 
মুহুতযকোয়লর ল্টবরল্টত ল্টনয়ে আহমদ মুসো আবোর বয়ল উেল, ‘আেো বল 

ক্তো ব্রুনো, ক্তোমোর ল্টক মত, ক্তোমোর মো ল্টক বদয়ল ক্ য়েন, নো উল্টন ক্তোমোর মো-ই 
নন?’ 

‘মো হয়বন নো ক্কন? বদয়ল ক্ য়েন ল্টতল্টন। অবে বোবো বয়লন, ক্কোন 
প্রমোণ ক্নই এবাং ল্টবশ্বোস করোও যোে নো, ল্টকন্তু তোয়ক ক্তোমোর মো বয়ল ল্টবশ্বোস করয়ত 
মন চোে নো। আব্বোর কথো আল্টম মোল্টন নো। ইল্টন আমোর মো নো হয়ল আমোর মো 
ক্কোথোে?’ বলল ব্রুনো। 

‘আল্টম ক্ ৌরীর মোয়ন অযোল্টলনোর ডোইল্টর ক্ োেোেোই পয়ড়ল্টে। অযোল্টলনো ল্টকে ু
তথয ল্টদয়েয়ে তো ল্টকন্তু ল্টনল্টশ্চত কয়র উল্টন ক্তোমোয়দর মো নন।’ আহমদ মুসো বলল। 

ব্রুনো ল্টবিে ল্টনয়ে তোকোল আহমদ মুসোর ল্টদয়ক। বলল, ল্টক তথয বলো যোয়ব 
স্যোর?’ 

‘অবেই ব্রুনো। একল্টদন ক্ োসয়লর পর ক্তোমোর মো তোর ক্েল্টসাং রুয়ম 
বয়স তোর কোয়লো চুল রাং ল্টদয়ে সোদো করল্টেয়লন, এেো অযোল্টলনো ক্দয়খন। ক্তোমোর 
এ..।’ 

‘মো কোয়লো চুল পোকো করল্টেয়লন? তোহয়ল মোয়ের পোকো চুয়লর গুেগুয়লো 
আসয়ল পোকো নে। ও  ড…।’ 

থোমল ব্রুনো। তোর কঠে রুদ্ধ হয়ে ক্ য়ে। কোিঁপয়ে ক্ োলোয়বর পোপল্টড়র মত 
তোর ল্টনরোিরণ ক্েোিঁে। 

কয়েক মুহুতয, ব্রুনো ল্টনয়জয়ক সোময়ল ল্টনয়ে বয়ল উেল, ‘ডোইল্টরয়ত আর 
ল্টক আয়ে স্যোর?’ 

‘আরও আয়ে। ওেো আল্টম এয়নল্টে। তুল্টমই রোখয়ব। পয়ড় ল্টনও তুল্টম।’ 
আহমদ মুসো বলল। 

‘নো, স্যোর। ও ডোইল্টরর অল্টধকোর একমোত্র আপনোর। আপনোয়কই আপো 
ল্টদয়ে ক্ য়েন।’ বলল ব্রুনো। 
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‘ল্টকন্তু ওেো ক্তোমোয়দর পোল্টরবোল্টরক সম্পল্টত্ত।’ 
আহমদ মুসো বলল। 
‘ল্টকন্তু আপল্টন আপোর কোয়ে পল্টরবোয়রর ক্চয়েও বড়।’ বলল ব্রুনো। 
‘ক্কন, ক্কমন কয়র?’ বলল আহমদ মুসো। 
‘জোল্টন নো। তয়ব আপোর সোয়থ কথো বয়ল আল্টম এেোই বুয়ঝল্টে ক্য, তোর 

আস্থো, সম্মোন, িোয়লোবোসো সব ক্যন আপনোর জয়েই ল্টেল!’ বলল ব্রুনো। 
অজোয়ন্তই মনেো আহমদ মুসোর চময়ক উেল। মুমূষুয ক্ ৌরীর কথোগুয়লো 

তোর ময়ন পড়ল: রিোর কোয়ে তোর ল্টবরুয়দ্ধ অল্টিয়যো  আয়ে, জীবয়নর অল্টন্তম লয়গ্ন 
এয়স ক্কন আপনোর ক্দখো ক্পলোম? ক্কন আপনোর ক্দখো আয়  পোইল্টন?... আপনোর 
উপর আমোর আস্থো সীমোহীন।’ আরও ময়ন পড়ল তোর ক্শষ কথোেো: ‘আপনোর 
উপর ক্স অল্টধকোরও ক্নই।’ অল্টধকোর ক্নই, বলোর মোধযয়ম ক্স ক্তো এেোই বলয়ত 
ক্চয়েয়ে ‘ক্স অল্টধকোর তোর আয়ে।’ 

আনমনো হয়ে পয়ড়ল্টেল আহমদ মুসো। এসব ল্টচন্তোর ময়ধয ল্টনয়জয়ক 
হোল্টরয়ে ক্ফয়লল্টেল ক্স। 

আহমদ মুসোর এই িোবোন্তর ক্চোখ এড়োল নো ব্রুনোর। তোর মখুেো উজ্জ্বল 
হয়ে উেল। তোহয়ল তোর বড় ক্বোন তোর মনেো অবয়শয়ষ একজনয়ক ল্টদয়েল্টেল! 
বলল ব্রুনো, ‘স্যোর, আমোর মো খুবই কনজোরয়িল্টেি। তোর অনুকরয়ণই আমরো  য়ড় 
উয়েল্টে। জোয়নন, বড় আপোর ক্কোন ক্েয়ল বন্ধু ল্টেল নো। আমোর খুল্টশ লো য়ে ক্য, 
আপো ক্শয়ষ একজনয়ক বন্ধ ুবোল্টনয়েল্টেয়লন। 

ক্শষ কথো বলয়ত ল্ট য়ে ক্কিঁয়দ ক্ফলল ব্রুনো। 
আহমদ মুসো ল্টনয়জয়ক সোময়ল ল্টনয়ে বলল, ‘ক্তোমোয়ক খুব শক্ত হয়ত হয়ব 

ব্রুনো। আল্টলনো ক্য কোজ ক্শষ করয়ত পোয়রল্টন, তো ক্তোমোয়ক ক্শষ করয়ত হয়ব।’ 
ব্রুনো ক্চোখ মুেল। বলল, ‘ক্স শল্টক্ত আমোর ক্নই স্যোর। আল্টম আপনোর 

পোয়শ থোকয়ত ক্চিো করব।’ 
কল্টলাং ক্বল ক্বয়জ উেল। 
চময়ক উেল ব্রুনো! 
ব্রুনোর চময়ক ওেো আহমদ নজর এড়োল নো। 
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বলল, ‘দরজোে ক্ক তুল্টম ল্টক জোন ব্রুনো?’ 
‘নো স্যোর।’ বলল ব্রুনো। 
‘তয়ব চময়ক উেয়ল ক্য?’ ল্টজজ্ঞোসো আহমদ মুসোর। 
‘ল্টকেুক্ষণ আয়  ল্টমউল্টনল্টসপযোল করয়পোয়রশয়নর কমুযল্টনল্টে সোল্টিযয়সর 

ক্লোক এয়সল্টেল ল্টকে ুবযল্টক্ত ত তথয সাংেহ করয়ত। ক্কোন এনল্টজও’র অনুয়রোয়ধ 
তোরো নোল্টক এেো করয়ে। ল্টকন্তু ক্কন জোল্টন আমোর সয়িহ হয়েয়ে এর ময়ধয অে 
ক্কোন বযোপোর আয়ে। আমোর ময়ধয সল্টতযই একেো িয়ের সৃল্টি হয়েয়ে।’ বলল 
ব্রুনো। 

আহমদ মুসো মুহূয়তযর জয়ে ক্চোখ বুয়জল্টেল। 
ক্চোখ খুয়ল বলল, ‘আল্টম বুয়ঝল্টে ব্রুনো। ক্দখ ক্ক, ক্ ে খুয়ল দোও।’ 
মুয়খ উয়দ্ব  ল্টনয়ে দোিঁল্টড়য়ে ক্ডোর ল্টিউ ল্টদয়ে বোইয়র একবোর তোল্টকয়ে 

ক্পেয়ন ল্টফয়র আহমদ মুসোর ল্টদয়ক ল্টতনল্টে আঙুল তুলল। 
আহমদ মুসো বুঝল, বোইয়র ল্টতনজন ক্লোক। দরজো খুয়ল ক্দবোর জয়ে 

আহমদ মুসো ইাংল্ট ত করল। 
ব্রুনো দরজো খুয়ল এক হোয়ত দরজো ধয়র ক্রয়খ মুখ বোল্টড়য়ে বলল, 

‘আপনোরো কোরো? ল্টক চোই আপনোয়দর?’ 
‘আপনোর কোয়ে এয়সল্টে। আমরো করয়পোয়রশয়নর ল্টসল্টকউল্টরল্টের ক্লোক। 

আপনোয়ক আমোয়দর সোয়থ আমোয়দর অল্টফয়স ক্যয়ত হয়ব।’ বলল ওয়দর 
ল্টতনজয়নর একজন। 

ওরো ল্টতনজন একই বেয়সর। সকয়লরই পরয়ন ল্টসল্টকউল্টরল্টের 
ইউল্টনফরম।  

ব্রুনোর মুখ শুল্টকয়ে ক্ য়ে। 
ক্স দরজো ক্থয়ক সয়র ল্টফয়র আসয়ত চোইল আহমদ মুসোর ল্টদয়ক। 
ওরো ল্টতনজনই েুয়ে এয়স ধয়র ক্ফলল ব্রুনোয়ক। ল্টচৎকোর কয়র উেল 

ব্রুনো। 
আহমদ মুসো বয়স ল্টেল। বয়স ক্থয়কই বলল, ‘ক্শোন ল্টতন বীর পুরুষ। 

ক্েয়ড় দোও ব্রুনোয়ক। একজন তরুণীয়ক ধরয়ত ল্টতন বীর পুরুয়ষর দরকোর হে নো।’ 
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আহমদ মুসোর কঠে খুব েোণ্ডো ল্টকন্তু শক্ত। 
ওরো ল্টতনজনই চময়ক উয়ে ক্েয়ড় ল্টদল ব্রুনোয়ক। তোরো আহমদ মুসোয়ক 

আয়  ক্দখয়ত পোেল্টন। ব্রুনোয়ক ক্েয়ড় ল্টদয়েই ওরো ঘুয়র দোিঁড়োল আহমদ মুসোর 
ল্টদয়ক। ব্রুনো ক্দৌয়ড় এয়স আহমদ মুসোর ক্পেয়ন দোিঁড়োল। 

‘ক্ক তুল্টম?’ আহমদ মুসোর ল্টদয়ক ঘুয়র দোিঁড়োবোর পর ওয়দর একজন 
বলল। 

‘আমোর বন্ধু, আমোর অল্টিিোবক।’ আহমদ মুসো ল্টকেু বলোর আয় ই বয়ল 
উেল ব্রুনো। 

ব্রুনোর কথো তখন ক্শষ হয়ে সোয়রল্টন। ওয়দর ল্টতনজয়নর একজয়নর হোত 
অকিোৎ উপয়র উেল। 

একেো েুল্টর েুয়ে এল আহমদ মুসোর লয়ক্ষ। 
আহমদ মুসো আয় ই উয়ে দোিঁল্টড়য়েল্টেল। তোর ক্পেয়ন ব্রুনো। 
েুল্টরর সোময়ন ক্থয়ক আহমদ মসুোর সরোর উপোে ল্টেল নো। তোর ক্পেয়নই 

দোিঁল্টড়য়ে ল্টেল ব্রুনো। আহমদ মুসো সরয়ল েুল্টর ল্ট য়ে সরোসল্টর আঘোত করয়ব 
ব্রুনোয়ক। 

সুতরোাং আর ক্কোন ল্টচন্তো করোর অবকোশ ল্টেল নো। আহমদ মুসোর বোম হোত 
বোল্টড়য়ে ধয়র ক্ফলল েুল্টরেোয়ক। েুল্টরর তীক্ষ্ণ ফলো তোর বোম হোয়তর তোলুয়ত ল্টবদ্ধ 
হয়লো। 

আহমদ মুসো ক্দখল আরও একজয়নর হোত উপয়র উয়েয়ে। 
আহমদ মুসো ডোন হোত ল্টদয়ে বো হোয়তর তোলু ক্থয়ক েুল্টরেো ক্বর করয়ত 

করয়ত ল্টচৎকোর কয়র উেল, ‘ব্রুনো, তুল্টম শুয়ে পড়।’ 
ব্রুনো আহমদ মুসোর হোয়ত েুল্টর ল্টবদ্ধ হওেো ক্দয়খয়ে। িয়ে কোিঁপল্টেল ক্স। 

আহমদ মুসোর ল্টনয়দযয়শর সোয়থ সোয়থ শুয়ে পড়ল ব্রুনো। 
আহমদ মুসোর কথো ক্শষ হওেোর সোয়থ সোয়থ আয়রকল্টে েুল্টর েুয়ে এল 

আহমদ মুসোর লয়ক্ষ। 
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ক্চোয়খর পলয়ক আহমদ মুসো হোিঁেু ক্ য়ড় বয়স মোথোর উপর েুয়ে চলো েুল্টরর 
বোিঁে ধয়রই েুিঁড়ল তৃতীে ক্লোকল্টের ডোন বোহু লয়ক্ষ। তোরও ডোন হোত উপয়র 
উেল্টেল। তোর ক্স হোয়ত চকচয়ক তৃতীে আয়রকেো েুল্টর। 

আহমদ মুসো েুল্টরেো েুিঁয়ড়ই বোম হোয়তর তোলু ক্থয়ক খুয়ল ক্নেো রক্তোক্ত 
েুল্টরেো ওয়দর ল্টতনজয়নর ল্টদয়ক তোক কয়র বলল, ‘ক্দখ, আমোর ল্টনল্টক্ষপ্ত েুল্টরেো লক্ষ 
ভ্রি হয়ব নো। তোর প্রমোণ ক্দখ ক্তোমোয়দর তৃতীে ক্লোকল্টের বোহুয়ত ক্ িঁয়থ যোওেো 
আমোর েুল্টর। এখন বল, ক্তোমোয়দর ক্ক প্রথম মরয়ত চোও।’ 

আহমদ মুসোর ল্টনল্টক্ষপ্ত েুল্টরেো তৃতীে বযল্টক্তর ডোন বোহুর ল্টিতয়রর পোশ 
ল্টদয়ে বোহুর ল্টিতয়র ঢুয়ক ল্ট য়েল্টেল। ক্লোকল্টে কল্টকয়ে উয়ে বোম হোয়ত ডোন বোহু 
ক্চয়প ধয়র বয়স পয়ড়ল্টেল। 

ওরো দু’জন সোথী ক্লোকল্টের বোহুয়ত ল্টবদ্ধ েুল্টরেোর ল্টদয়ক একবোর তোল্টকয়ে 
ক্চোখ ক্ফরোল আহমদ মুসোর ল্টদয়ক। তোরো আহমদ মুসোর কথো অল্টবশ্বোস করল নো। 
তোরো দু’জন দু’হোত উপয়র তুয়ল আত্নসমপযণ করল। 

উয়ে দোিঁল্টড়য়েল্টেল ব্রুনো। 
আহমদ মুসো েুল্টর ল্টনয়ে এল্ট য়ে ক্ ল ওয়দর ল্টতনজয়নর সোময়ন। 
আহমদ মুসোর  ো ক্ঘিঁয়ষ তোর ক্পেন ক্পেন এয় োয়লো ব্রুনো। 
েুল্টর ওয়দর ল্টদয়ক তোক কয়র আহমদ মুসো বলল, ‘ক্দখ, এক আয়দশ আল্টম 

দু’বোর কল্টর নো। বোিঁচয়ত চোইয়ল বল ক্তোমরো কোরো? ক্কন এয়সল্টেল ক্ময়েল্টেয়ক 
ল্টকডেোপ করয়ত?’ েোণ্ডো ল্টকন্তু অতযন্ত শক্ত কঠেস্বর আহমদ মুসোর। 

ওরো ল্টতনজয়নই আহমদ মুসোর ল্টদয়ক তোকোল। 
আহমদ মুসোর মুয়খর ল্টদয়ক তোল্টকয়ে এবোরও তোরো আহমদ মুসোর কথো 

অল্টবশ্বোস করল নো। ওয়দর একজন বলল, ‘স্যোর, আমরো এই এলোকোর একেো 
শরীর চচযো লোয়বর সদস্য। দু’জন ক্লোক এয়স আমোয়দর বয়ল, এই মযোডোম তোয়দর 
আত্নীে, রো  কয়র পোল্টলয়ে এয়স এখোয়ন রয়েয়ে। তোরো এয়ল ক্স দরজো খুলয়ব নো 
এবাং আবোর পোল্টলয়ে যোয়ব। এই কোরয়ণ তোরো আমোয়দর দোল্টেত্ব ল্টদয়েয়ে তোয়ক 
ধয়র ল্টনয়ে ক্যয়ত। আমোয়দর লোয়বর পোয়শর পোয়কয তোরো অয়পক্ষো করয়ে। 
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মযোডোময়ক ল্টনয়ে তোয়দর হোয়ত ক্পৌিঁয়ে ক্দেোই আমোয়দর কোজ। আমরো প্রয়তযয়ক 
এজয়ে এক হোজোর ডলোর কয়র পোব।’ 

আহমদ মুসো তোকোল একবোর ব্রুনোর ল্টদয়ক। তোরপর ওয়দর ল্টদয়ক 
তোল্টকয়ে বলল, ‘ক্তোমোয়দর ল্টনয়ে ওখোয়ন ক্ য়ল ক্তো ওয়দর পোওেো যোয়ব?’ 

‘পোওেো যোয়বই ক্তো স্যোর!’ বলল ওয়দর ল্টতনজয়নর একজন। 
‘তোহয়ল চল।’ 
বয়ল ক্পেয়ন তোকোল। বলল ব্রুনোয়ক, ‘তুল্টম থোক, আল্টম আসল্টে।’ 
‘নো স্যোর, একো আল্টম বোসোে থোকয়ত পোরয়বো নো। ল্টেজ, আল্টম আপনোর 

সোয়থ যোব।’ বলল ব্রুনো তোর মুয়খ িয়ের ল্টচহ্ন। 
 ‘ল্টেক আয়ে, এস।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘স্যোর, আপনোর বোম হোত সোাংঘোল্টতকিোয়ব আহত। রক্ত ঝরয়ে। এখনই 

বযোয়ঠডজ কল্টরয়ে ক্নেো দরকোর।’ বলল ব্রুনো। 
‘ল্টেক বয়লে ব্রুনো। ওয়দরও একজন আহত।’ বয়ল আহমদ মুসো ওয়দর 

আহত ক্লোকল্টেয়ক ডোকল। 
ব্রুনো েুয়ে ল্ট য়ে ফোস্টয এইড বক্স ল্টনয়ে এয়স বলল আহমদ মুসোয়ক, 

‘স্যোর, ল্টচন্তো করয়বন নো। আমোর ফোস্টয এইড ক্েল্টনাং আয়ে। আল্টম খোরোপ বযোয়ঠডজ 
করয়বো নো।’ 

বড়  োমলো ল্টনয়ে এয়স প্রথয়ম আহমদ মুসোর হোত এযোল্টঠেয়সপল্টেক ফু্লইড 
ক্মশোয়নো পোল্টন ল্টদয়ে ধুয়ে বযোয়ঠডজ ক্বিঁয়ধ ল্টদল। তোরপর আহমদ মুসো বযোয়ঠডজ 
ক্বিঁয়ধ ল্টদল ওয়দর আহত অে ক্লোকল্টের হোয়ত। 

সবোই ক্বল্টরয়ে এল ব্রুনোর ফ্লযোে ক্থয়ক। সব ক্শয়ষ ক্বরুল ব্রুনো ঘর লক 
কয়র। 

ওয়দর ল্টতনজয়নর দু’জন বসল েোইল্টিাং ও তোর পোয়শর ল্টসয়ে। আহত 
তৃতীে জয়নর সোয়থ ব্রুনোয়ক বসোল ক্পেয়ন মোয়ঝর ল্টসয়ে। ল্টনয়জয়ক আড়োয়ল রোখোর 
জয়ে ক্পেয়নর ল্টসয়ে বসোর ল্টসদ্ধোন্ত ল্টনয়েয়ে আহমদ মুসো। 

 োল্টড়য়ত ওেোর সমে দৃল্টির একেো পলক সোময়নর ল্টদয়ক পড়য়তই আহমদ 
মুসো ক্দখল অ্ল্প দূয়র একজন ক্লোক রোস্তোর পোয়শ একেো  োয়ে ক্েস ল্টদয়ে তোয়দর 
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ল্টদয়ক তোল্টকয়ে আয়ে। আহমদ মুসোর ক্চোয়খর সোময়ন পড়য়তই ক্লোকেো  োয়ের 
আড়োয়ল সয়র ক্ ল। পরক্ষয়ণই ক্স ওল্টদয়ক রোস্তোর পোয়শর একেো ক্ঝোয়পর ল্টদয়ক 
ক্দৌয়ড় ক্ ল। একে ুপয়রই ক্ঝোয়পর আড়োল ক্থয়ক একেো  োল্টড় ক্বল্টরয়ে ওল্টদয়ক 
চয়ল ক্ ল। 

ক্লোকল্টের আচরণ আহমদ মুসোর ময়ধয ল্টকে ুক্কৌতুহল সৃল্টি করয়লও এেো 
আহমদ মুসোর ময়ন ক্কোন িোবনোর সৃল্টি করল নো। উয়ে বসল ক্স  োল্টড়য়ত। 

 োল্টড় দশ ল্টমল্টনে চলোর পর একেো পোয়কয প্রয়বশ করল। দোিঁড়োল একেো 
ঝোউ  োয়ের পোয়শ। 

ল্টনরব পোকযেো। এ সময়ে পোয়কয ক্কউ আয়স নো। 
 োল্টড়র সোময়নর ওরো দু’জন লোফ ল্টদয়ে  োল্টড় ক্থয়ক ক্নয়ম পড়ল। 
ল্টকেুক্ষণ বোইয়র পোেচোল্টর কয়র তোরো আহমদ মুসোর কোয়ে এয়স বলল, 

‘স্যোর, কোউয়ক ক্দখল্টে নো। ল্টকন্তু এই ঝোউ  োয়ের পোয়শই ক্তো আমোয়দর দোিঁড়োবোর 
কথো! ওরো এখোয়ন থোকয়ব কথো ল্টেল।’ 

আহমদ মুসোর ময়ন পড়ল ব্রুনোর বোল্টড়র ওপোয়শ ক্দখো ক্সই ক্লোকল্টের 
কথো। ও ল্টক এয়দর ক্লোক ল্টেল। হওেোই সম্ভব। গুণ্ডোয়দর পোল্টেয়ে তোয়দর উপর 
ক্চোখ ক্রয়খল্টেল ল্টনশ্চে। মুক্তিোয়ব ব্রুনোয়ক ক্বর হয়ত ক্দয়খ এবাং সোয়থ আমোয়ক 
ক্দয়খ ওয়দর সয়িহ হয়েয়ে। ল্টনশ্চে তোয়দর বযোপোয়র পুল্টলশয়ক বলো হয়ব, এ 
সয়িহও তোরো করয়ত পোয়র। সয়িহ কয়রই ল্টক তোহয়ল ওরো সয়র পয়ড়য়ে?’ 

‘ল্টেক আয়ে, ক্তোমরো আয়রকে ুক্দখ।’ 
তোরপর আহমদ মুসো ব্রুনোয়ক বলল, ‘তুল্টমও নোয়মো।  োল্টড়র বোইয়র ল্ট য়ে 

দোিঁড়োও।’ 
আরও ল্টকে ুসমে পোর হয়লো। 
ওরো ল্টতনজন এয়স আহমদ মসুোর সোময়ন  োল্টড়র জোনোলোে এয়স দোিঁড়োল। 

বলল, ‘স্যোর, ওরো ল্টনশ্চে ক্িয় য়ে আপনোর আসো ক্ের ক্পয়ে।’ 
‘ক্লোক ওরো কেজন ল্টেল?’ ল্টজজ্ঞোসো আহমদ মুসোর। 
‘দুই  োল্টড়য়ত ওরো েেজন। সবোই  োল্টড় ক্থয়ক নোয়মল্টন। দু’জন আমোয়দর 

সোয়থ কথো বয়লল্টেল।’ বলল ওয়দর ল্টতনজয়নর একজন। 
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‘আেো, ওয়দর ময়ধয ল্টক নীল পযোঠে ও সোদো ল্টে-শোেয পরো ক্কউ ল্টেল?’ 
ল্টজজ্ঞোসো আহমদ মুসোর। 

‘হ্োিঁ স্যোর ল্টেল। একজয়নর পরয়ন নীল পযোঠে ও সোদো ল্টে-শোেয ল্টেল।’ 
বলল ওয়দর ল্টতনজয়নর ময়ধয আহত ক্লোকল্টে। 

‘ব্রুনো ক্য বিী হয়ে এখোয়ন আসয়ে নো, তোয়দর কোয়ে এ বযোপোরেো ফোিঁস 
হয়ে ক্ য়ে। এখোয়ন এয়ল তোয়দর ল্টবপদ হয়ব। এসব ল্টবষে তোরো ক্জয়ন ক্ফয়লয়ে। 
ল্টনশ্চে পোল্টলয়েয়ে ওরো।’ বলল আহমদ মুসো। 

‘সল্টতযই তোরো ক্জয়নয়ে? আপল্টন ল্টক কয়র জোনয়লন স্যোর?’ বলল ওয়দর 
একজন। তোয়দর ক্চোয়খ-মুয়খ একেো িীল্টত। 

‘ব্রুনোর বোল্টড়র বোইয়র ওয়দর একজন পোহোরোে ল্টেল। আমরো  োল্টড়য়ত 
ওেোর সমে ক্সও ওখোন ক্থয়ক চয়ল এয়সয়ে। আল্টম তোয়ক ক্দয়খল্টে।’ আহমদ মুসো 
বলল। 

‘ওরো খুব ক্জঞ্জোরোস ক্লোক স্যোর। আমোয়দর ল্টবপদ হয়ব। আপোতত 
আমোয়দরও পোলোয়ত হয়ব ক্দখল্টে।’ 

বলল ল্টতনজয়নর ক্সই আহত ক্লোকল্টেই। 
ক্লোকল্টের কথো ক্শষ হয়তই ক্চোয়খর পলয়ক সব ল্টদক ক্থয়ক চোর ক্থয়ক 

পোিঁচেো  োল্টড় এয়স আহমদ মসুোর  োল্টড়য়ক ল্টঘয়র দোিঁড়োল। দশ বোয়রোজন ক্লোক 
ক্নয়ম এল সাংয়  সাংয় ই। 

চোরল্টে ল্টরিলবোর উদযত হয়লো চোরল্টদক ক্থয়ক আহমদ মুসোর  োল্টড় লয়ক্ষ। 
ল্টেক এই সোয়থই দু’জন এল্ট য়ে এয়স যোরো ব্রুনোয়ক ল্টকডেোপ করয়ত ল্ট য়েল্টেল 
এবাং আহমদ মুসোয়দর সোয়থ এয়সয়ে তোয়দর দু’জনয়ক আক্রমণ করল। কয়েকল্টে 
ঘুল্টস লোল্ট য়ে মোল্টেয়ত ক্ফয়ল ল্টদল তোয়দর। ওয়দর আহত ক্লোকল্টে ল্টচৎকোর কয়র 
বলল, ‘স্যোর, আমোয়দর ক্কোন ক্দোষ ক্নই।  োল্টড়র ময়ধয বয়স থোকো ক্লোকল্টে 
আমোয়দর সবোইয়ক ক্ময়রয়ে। ওই আমোয়দরয়ক তোর সোয়থ আসয়ত বোধয কয়রয়ে।’ 

ল্টরিলবোরধোরী একজন ল্ট য়ে  োল্টড়র দরজোে একেো লোল্টথ ক্ময়র বলল, 
‘ক্বল্টরয়ে আে শোলো, ক্দখোল্টে মজো।’ 
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আহমদ মুসো দরজো খুয়ল দু’হোত মোথোর উপয়র তুয়ল ক্বর হয়ে এল  োল্টড় 
ক্থয়ক। 

ল্টরিলবোরধোরীয়দর দু’জন  োল্টড়র এপোয়শ ল্টেল।  োল্টড়র ওপোয়শর 
দু’প্রোয়ন্ত দু’জন। 

 োল্টড় ক্থয়ক ক্নয়ম ক্সোজো হয়ে দোিঁড়োবোর সমে চোরল্টদকেো একবোর 
তোল্টকয়ে ক্দয়খ ল্টনল আহমদ মসুো। 

ক্সোজো হয়ে দোিঁড়োয়তই ল্টরিলবোর তোক কয়র কোয়ের ক্লোকল্টে তোর ল্টদয়ক 
এল্ট য়ে এল। 

 োল্টড়র ওপোশ ক্থয়ক একজন ল্টচৎকোর কয়র উেল, ‘শোলোয়ক ক্শষ কয়র 
দোও। ব্রুনোয়ক আমরো  োল্টড়য়ত তুলল্টে।’ 

ল্টরিলবোয়রর একেো নল ধীয়র ধীয়র এয়স আহমদ মুসোর কপোয়ল ক্েকল। 
ল্টরিলবোরধোরী দোিঁয়ত দোিঁত ক্চয়প বলল, ‘একেুও শে হয়ব নো। পুল্টলশ 

যখন আমোয়দর সন্ধোয়ন আসয়ব তখন আমরো অল্টিেো পোর।’ 
ক্লোকল্টের কথো ক্শষ হবোর সোয়থ সোয়থই  োল্টড়র ক্পেন ল্টদক ক্থয়ক একেো 

েুল্টর এয়স ল্টরিলবোরধোরীর বোহুয়ত ল্টবদ্ধ হয়লো। ক্লোকল্টে কল্টকয়ে উয়ে তোর ডোন বোহু 
ক্চয়প ধয়র বয়স পড়ল। 

আহমদ মুসো দ্রুত ক্পেন ল্টদয়ক তোকোল। ক্দখল,  োল্টড়র ক্পেয়ন দোিঁল্টড়য়ে 
ক্সই ল্টতনজয়নর আহত ক্লোকল্টে। সয়িহ ক্নই আহমদ মুসোর, এই ক্লোকল্টেই েুল্টর 
েুিঁয়ড়য়ে আহমদ মুসোয়ক হতযো করয়ত যোওেো ল্টরিলবোরধোরীয়ক। 

ক্লোকল্টের উপর ক্চোখ পড়য়তই আহমদ মুসো ক্দখল তোর ক্চোখ ঘুয়র  োল্টড়র 
ওপোয়শর ল্টদয়ক। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ আতাংক। 

আহমদ মুসো দ্রুত তোকোল  োল্টড়র ওপোয়শ। ক্দখল, একেো ল্টরিলবোর উয়ে 
আসয়ে েুল্টর েুিঁয়ড় মোরো ক্সই আহত ক্লোকল্টেয়ক লয়ক্ষ। 

আহমদ মুসোর ডোন হোতেো দ্রুত চয়ল ক্ ল মোথোর ক্পেয়ন জযোয়কয়ের 
ল্টনয়চ এবাং ক্বল্টরয়ে এল ‘ল্যাযোক ক্কোবরো’ নোয়মর ক্েোে কোয়লো কুচকুয়চ ল্টবপদজনক 
ল্টরিলবোর ল্টনয়ে। পরমোনু ল্টনেল্টন্ত্রত এক ধরয়নর ল্টবয়স্ফোরণ এর বুয়লেয়ক 
পল্টরচোলনো কয়র। এক কমল্টেে রোউয়ঠড এর ১২ল্টে বুয়লে থোয়ক। সোধোরণ 
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ল্টরিলবোয়রর ক্চয়ে অয়নক দ্রুত, ল্টন:শে এর বুয়লে এবাং এেো অতযন্ত িোংকর। ক্য 
অাং য়ক এই বুয়লে আঘোত কয়র তো বহু ল্টদয়নর জয়ে ওজনহীন ও অবশ হয়ে 
যোে। 

ক্চোয়খর পলয়ক ল্টরিলবোর মোথোর উপর ল্টদয়ে ঘুল্টরয়ে এয়ন আহমদ মুসো 
েুল্টরয়ত আহত ক্লোকল্টেয়ক গুল্টল করয়ত উদযত হয়লো। ল্টনয়ময়ষ ক্লোকল্টের বোহু লয়ক্ষ 
গুল্টল করল। গুল্টলল্টে ল্টেক তোর কনুইয়ের উপয়রর জোে োেোে ল্টবদ্ধ হয়লো। ক্লোকল্টে 
ল্টে োর চোপয়ত যোল্টেল ল্টরিলবোয়রর। ল্টকন্তু হয়লো নো। খয়স পড়ল তোর হোত ক্থয়ক 
ল্টরিলবোর। 

প্রথম গুল্টলল্টে করোর পর এক ক্সয়কঠডও ক্দল্টর কয়রল্টন আহমদ মুসো। 
আরও দু’জন ল্টরিলবোরধোরী রয়ে ক্ য়ে। 

আহমদ মুসোর ল্টরিলবোর ঘুয়র এল ওল্টদক ল্টদয়ে। আহমদ মুসোর প্রথম 
গুল্টল এতেোই দ্রুত ও আকল্টিক ল্টেল ক্য, ঐ দুই ল্টরিলবোরধোরীর ল্টবমূঢ়তো কোেয়ত 
তোয়দর অয়নক ক্সয়কঠড নি হয়লো। এই নি ক্সয়কঠডগুয়লোই আহমদ মুসো বযবহোর 
করল ওয়দর দু’জনয়ক গুল্টল করোর কোয়জ। সল্টবত ল্টফয়র ওরো যখন তোয়দর 
ল্টরিলবোর ক্তোলোর ল্টচন্তো করল, তখনই গুল্টল ল্টবদ্ধ হয়লো ওয়দর ল্টরিলবোর ধরো হোত। 

তৃতীে গুল্টলেো কয়রই আহমদ মুসো দোিঁড়োয়নো অবল্টশি ক্লোকয়দর লয়ক্ষ 
ল্টরিলবোর তুয়ল বলল, ‘সবোই হোত তুয়ল দোিঁড়োও, সোমোে ক্বেোদবী করয়ল মোথোর 
খুল্টল উয়ড় যোয়ব। এক কথো আল্টম দু’বোর বল্টল নো।’ 

কথো ক্শষ কয়রই আহমদ মুসো ল্টরিলবোর নোল্টময়ে ল্টনয়ে ব্রুনোয়ক বলল, 
‘তুল্টম পুল্টলশয়ক ক্েল্টলয়ফোন কর। বল ল্টকডেোপোর ধরো পয়ড়য়ে। ওরো ল্টতনজন 
ক্তোমোর সোক্ষী।’ 

আহমদ মুসো কথো বলোর সমে কয়েক মুহুয়তযর জয়ে ক্চোখ নোল্টময়ে 
ল্টনয়েল্টেল ওয়দর ল্টদক ক্থয়ক। এরই সুয়যো  েহণ কয়রল্টেল ওয়দর একজন। 
েুিঁয়ড়ল্টেল আধুল্টনক বুয়মরোাং সুইচ নোইফ। ল্টন:শয়ে েুয়ে আসল্টেল নোইফল্টে। 

ল্টচৎকোর কয়র উয়েল্টেল ব্রুনো। ক্দখয়ত ক্পয়েল্টেল ক্স ল্টবপদজনক েুল্টর 
ল্টনয়ক্ষয়পর ঘেনো। 
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ঘেনোর ল্টদয়ক ঘুয়র তোকোবোর সমে নি নো কয়র আহমদ মুসো ল্টন:শয়ে 
ক্বোিঁেো ক্থয়ক ঝয়র পড়ো ফয়লর মত ল্টনয়জয়ক মোল্টের উপর ক্েয়ল ল্টদয়েল্টেল। 

মুহূয়তযর বযবধোয়ন ক্বিঁয়চ ক্ ল আহমদ মুসো। অল্টবশ্বোস্য তীক্ষ্ণ ধোয়রর সুইচ 
বুয়মরোাংল্টে আহমদ মুসোর মোথোর সোময়নর চুয়লর ল্টকেদাংশ ক্েিঁয়ে ল্টনয়ে চয়ল ক্ ল। 
বয়স পড়য়ত এক মুহূতয ক্দল্টর হয়ল বুয়মরোাং নোইফল্টে ক্দহ ক্থয়ক মোথোয়ক আলোদো 
কয়র ক্ফলত। 

আহমদ মুসো বয়স পয়ড়ই গুল্টল করল বুয়মরোাং ল্টনয়ক্ষপকোরীর মোথো লয়ক্ষ। 
বুয়মরোাং ল্টনয়ক্ষপকোরী ক্লোকল্টে তথন মোথো ঘুল্টরয়ে ল্টনল্টেল। সল্টতযই আহমদ মুসোর 
গুল্টল ক্লোকল্টের কপোল ল্টদয়ে ঢুয়ক তোর মোথো উল্টড়য়ে ল্টদল। 

আহমদ মুসো উয়ে দোিঁড়োল। 
ক্মোবোইয়ল কথো বলল্টেল ব্রুনো। 
ক্মোবোইল ক্স মুয়খর কোে ক্থয়ক সল্টরয়ে বলল, ‘স্যোর, আল্টম পুল্টলশয়ক 

জোল্টনয়েল্টে। ওরো আসয়ে। ল্টকন্তু স্যোর, আপনোর গুল্টল, আপনোর ল্টরিলবোর...। ক্কোন 
ল্টবপদ হয়ব নো ক্তো? অল্টিেোর অস্ত্র আইন খ্ুবই কয়েোর।’ 

আহমদ মুসো ব্রুনোর উয়দ্ব  বুঝল। বলল, ‘নো ব্রুনো, িে ক্নই। আমোর এ 
ল্টরিলবোয়রর ইউয়রোপীে লোইয়সি রয়েয়ে।’ 

পোিঁচ ল্টমল্টনয়ের ময়ধযই পুল্টলয়শর দু’ল্টে  োল্টড় এয়স ক্পৌিঁয়ে ক্ ল। 
 
 
 
 োয়ল প্রচণ্ড এক থোপ্পড় ক্খল লোরো ল্টলসয়বথ। 
ল্টলসয়বয়থর পরয়ন নোয়সযর ক্পোষোক। ল্টকন্তু  োয়ে ডোক্তোয়রর এযোপ্রন। 

এযোপ্রয়নর সোময়নর বড় পয়কে দু’ক্েো ঝুয়ল আয়ে। ক্স দুই পয়কয়ের একল্টেয়ত 
পোওেো যোয়ব একেো ল্টরিলবোর ও িোংকর একেো সুইচ নোইফ। 

লোরো ল্টলসয়বথয়ক ক্য থোপ্পড় ল্টদয়েয়ে ক্স ক্ ৌরীর মো কোল্টরনো কোরল্টলন। 
ল্টবধ্বস্ত তোর ক্চহোরো । উসু্ক্-খুসকু তোর চুল। অল্টবেস্ত ক্পোষোক। দু’ক্চোয়খ 

তোর উদ্ভ্ভ্রোন্ত দৃল্টি। 
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সুির আল্টেয়কর একেো ক্বয়ড ক্স বয়স। 
বড় ঘর, ল্টকন্তু এয়কবোয়রই ল্টনরোিরণ। ক্দখয়ত ময়ন হে কোরো োয়রর মত। 

ঘয়রর ল্টিতয়রই েেয়লে। পড়োর একেো ক্েোট্ট ক্েল্টবল ও একল্টে ক্চেোর। তোয়ত বই-
পত্র ল্টকেু ক্নই। আয়ে একেো ক্েয়ত খোবোর সোজোয়নো। 

লোরো ল্টলসয়বয়থর  োয়ল এক থোপ্পড় কল্টষয়েই বলল, ‘বয়লল্টে ক্তো আল্টম 
ক্তোয়দর খোবোর খোয়বো নো! ময়র যোয়বো।’ 

মুহুতয থোমল। একেো দম ল্টদয়য আবোর বয়ল উেল, ‘আমোর হোতঘল্টড় 
ক্কোথোে? ক্দেোয়ল কযোয়লঠডোর ক্নই ক্কন?’ 

‘আমোয়ক ক্ময়র নো ক্ফয়ল মরোর মত ক্ফয়ল ক্রয়খ ল্টনযযোতন চোলোয়নো হয়ে 
ক্কন?’ 

বয়লই কোল্টরনো কোরল্টলন ক্বড-সোইড ক্থয়ক একেো গ্লোস তুয়ল ল্টনয়ে 
ক্চোয়খর পলয়ক েুিঁয়ড় মোরল লোরো ল্টলসয়বয়থর ল্টদয়ক। 

লোরো ল্টলসয়বথ সোবধোন হওেোর সমে পোেল্টন। গ্লোসেো ল্ট য়ে আঘোত করল 
তোর কপোয়লর বোম পোশেোে। ক্জোয়রর সোয়থ ক্েোিঁড়ো গ্লোয়সর িোল্টর ক্ োড়ো কপোয়ল 
ক্লয়  একেো খোদ সৃল্টি কয়র উল্টেয়ে ল্টনয়ে ক্ ল একখণ্ড চোমড়ো। 

ঝর ঝর কয়র রক্ত ক্নয়ম এয়স মুয়খর উপর ল্টদয়ে  ড়োল। 
ক্ক্রোয়ধ মুখও লোল হয়ে উেল। এক েোন ল্টদয়ে এযোপ্রয়নর পয়কে ক্থয়ক 

ল্টরিলবোর ক্বর কয়র কোল্টরনো কোরল্টলয়নর কপোয়ল ক্েল্টকয়ে বলল, ‘মযোডোম, ইেো 
করয়লই মোথোেো এখন এয়ফোিঁড় ওয়ফোিঁড় কয়র ল্টদয়ত পোল্টর।’ 

‘ল্টে োরেো চোপ, আল্টম ক্তো ক্সেোই চোই।’ বলল কোল্টরনো কোরল্টলন। 
আর ক্কোন কথো নো বয়ল লোরো ল্টলসয়বথ ল্টরিলবোর পয়কয়ে ক্ফয়ল েুয়ে 

ঘর ক্থয়ক ক্বর হয়ে ক্ ল। 
বোল্টড়র ল্টিন্ন একল্টে অাংয়শর ল্টলফে ধয়র উয়ে ক্ ল চোরতলোে। চোরতলোর 

একেো দরজোর সোময়ন দোিঁড়োয়তই দরজো ফুিঁয়ড় ক্বল্টরয়ে আসো একেো কঠে কথো বয়ল 
উেল, ‘লোরো, তুল্টম আহত আল্টম ক্সেো জোল্টন। ল্টক বলয়ত এয়সে, বল।’ 
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‘এল্টক্সয়লল্টি, মযোডোম ল্টনেন্ত্রয়ণর বোইয়র চয়ল যোয়েন। সাংজ্ঞোে আসোর 
পয়রই ক্স আনরুল্টল হয়ে উেয়েন। ক্য ক্কোন সমে ক্য ক্কোন কোণ্ড ঘল্টেয়ে বসয়ত 
পোয়রন।’ লোরো ল্টলসয়বথ বলল। 

‘সব জোল্টন আল্টম। তুল্টম যোও। আল্টম ক্দখল্টে।’ বলল দরজো ক্িদ কয়র 
আসো ক্সই কণ্ঠ। 

দরজোে ক্ োপন মোইয়ক্রোয়ফোন আয়ে। ক্স মোইয়ক্রোয়ফোন ক্থয়কই 
কথোগুয়লো আসয়ে। 

লোরো ল্টলসয়বথ ল্টফয়র ক্ ল বোল্টড়র আয় র অাংয়শ তোর কয়ক্ষ। 
খোয়ের পোয়শর ক্দেোলেো ফুিঁয়ড় কোয়লো ইউল্টনফরয়ম ঢোকো কোয়লো মুয়খোশ 

পরো অয়নক বোর ক্দখো পল্টরল্টচত কোয়লো মূল্টতয সোময়ন এয়স দোিঁড়োয়তই কোল্টরনো 
কোরল্টলন ল্টচৎকোর কয়র বলল, ‘শেতোনরো, ক্তোমরো আমোয়ক আর কত ল্টনযযোতন 
করয়ব? আমোয়ক ক্ময়র ক্ফল। নো হয়ল যোয়ক পোব তোয়ক আস্ত রোখয়বো নো।’ 

যোল্টন্ত্রক ধরয়নর হোল্টস ক্িয়স এল কোয়লো মূল্টতযর ল্টদক ক্থয়ক। কথো ক্িয়স 
এল অয়নকেো যোল্টন্ত্রক স্বয়র। বলল, ‘হোজোর বোর শেতোন বল, তোয়ত ক্কোন ক্ষল্টত 
ক্নই। আমরো যো চোই, তো সম্পূণয পোওেোর পয়থ। যতই চোও তুল্টম মরয়ব নো। 
ক্তোমোয়ক আরও বোিঁচয়ত হয়ব।’ 

‘ক্কন বোিঁচয়ত হয়ব?’ বলল কোল্টরনো কোরল্টলন তীব্র কয়ণ্ঠ। 
‘কোরণ ক্তোমোর মোল্টি ল্টবল্টলেন ডলোয়রর এয়স্টে আমোয়দর হস্ত ত হয়ত 

আরও ল্টকেু সমে বোল্টক আয়ে। ক্তোমোর ডুল্টেয়কে যোয়ক আমরো বল্টসয়েল্টে তোর সব 
ল্টকেু ল্টেক আয়ে, ল্টকন্তু তোর হস্তোক্ষর ও ল্টফাং োর ল্টপ্রঠে ক্তোমোর ক্রকয়ডযড হস্তোক্ষর ও 
ল্টফাং োর ল্টপ্রয়ঠের সোয়থ ল্টমলয়ে নো। এগুয়লো ল্টেক করয়ত সমে লো য়ে। ল্টনউ 
আরল্টেল্টফল্টসেোল ক্লদোর ক্েকনলল্টজয়ত তোর ল্টফাং োয়রর ল্টপ্রঠে ক্চঞ্জ করো হয়ে। আর 
ক্তোমোর দুই ক্ময়ে আনোল্টলসো অযোল্টলনো, ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড ও আলদুল্টন ক্সনল্টেডয়ক 
আমরো খুিঁয়জ পোল্টে নো। ক্তোমোয়ক মোরোর আয়  ক্তোমোর দুই ক্ময়ে ও স্বোমীয়ক 
আমরো হতযো করব। তোরো ক্তোমোর ডুল্টেয়কেয়ক পুয়রোপুল্টরই সয়িহ কয়রয়ে। 
আমোয়দর হোত ফসয়ক তোরো আত্নয় োপন কয়রয়ে। তয়ব তোয়দর আমরো ধরবই। 
অতএব, ল্টচন্তো কয়রো নো, ক্তোমোর মৃতযুর ল্টদন খুব দূয়র নে।’ কোয়লো মূল্টতযল্টে বলল। 
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পো য়লর মত ক্হো ক্হো কয়র ক্হয়স উেল কোল্টরনো কোরল্টলন। বলল, 
‘ক্তোমোয়দর ক্কোন উয়েেই সফল হয়ব নো শেতোন। আমোর এয়স্টেেো আমোর 
পূবযপরুুয়ষর অয়নক পূয়ণযর অজযন। এেো ক্কোন শেতোয়নর হোয়ত পড়য়ত পোয়র নো। 
ঈশ্বর এই সম্পদ রক্ষো করয়বন। ক্তোমরো আমোয়ক আেক কয়রে আমোর স্বোমী-
সন্তোনয়দরও ক্শষ করয়ত পোরয়ব, তো ক্িব নো শেতোন। ঈশ্বর আয়েন।’ 

ক্হো ক্হো কয়র আয় র মতই ক্হয়স উেল ক্সই কোয়লো মূল্টতয। বলল, 
‘এতক্ষয়ণ ক্তোমোর ক্েোে ক্ময়ে আমোয়দর হোয়ত এয়স ক্ য়ে। একজনয়ক পোওেো 
ক্ য়ে, অে দু’জনয়ক শীঘ্রই পোওেো যোয়ব। একজন ল্টকয়শোরীর মুখ খুলোয়ত খুব 
ক্বল্টশ সমে লো য়ব নো, এেো মযোডোম তুল্টমও জোয়নো।’ 

‘আমোর এখন ক্যমন ল্টকেু করোর শল্টক্ত ক্নই, সুয়যো  ক্নই, ক্তমল্টন ক্তোমোর 
এসব কথোয়ক আল্টম িেও করল্টে নো। আমোর িরসো এখন একমোত্র ঈশ্বর। আমোর 
স্বোমী-সন্তোনয়দর তোিঁর হোয়তই ক্েয়ড় ল্টদয়েল্টে।’ 

‘ল্টকেু করোর ক্যো যতো যোয়দর থোয়ক নো, তোরোই এমন কয়র ধয়মযর ক্িক 
ধয়র।’ ক্সই কোয়লো মূল্টতয বলল। 

‘যোরো শেতোন তোরো এমন কথো বলয়তই পোয়র। স্যোক্সনরো ধয়মযর ক্িক 
ধয়র নো। ধোল্টমযক স্যোক্সনরো ল্টবল্টিন্ন রকম অধয়মযর ক্িকধোরীয়দর মুয়খোশ খুয়ল ক্দে, 
এ ইল্টতহোস একেু খুিঁজয়লই পোয়ব শেতোন।’ বলল কোল্টরনো কোরল্টলন। 

 কোয়লো মূল্টতযর মুখ নয়ড় উয়েল্টেল। ল্টকন্তু তোর কথো শুরুর আয় ই 
ক্মোবোইয়লর ল্টরাং বোজোর শে ক্বরুয়লো তোর কোয়লো ইউল্টনফরয়মর ল্টিতর ক্থয়ক। মুখ 
তোর বন্ধ হয়ে ক্ ল। 

ধীয়র ধীয়র হোতল্টে তোর পয়কে ক্থয়ক ক্মোবোইয়ল তুয়ল ল্টনল। 
‘হ্োিঁ, বল ক্হাংল্ট স্ট, ওয়দর খবর ল্টক?’ বলল কোয়লো মূল্টতয। 
‘স্যোর, খবর িোয়লো নে। ওরো ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ডয়ক হোয়ত ক্পয়েও রোখয়ত 

পোয়রল্টন। ক্কউ তোয়দর হোত ক্থয়ক ক্কয়ড় ল্টনয়েয়ে। আমোয়দর চোরজন ক্লোক আহত, 
এর ময়ধয ল্টতনজন গুল্টল ল্টবদ্ধ। আর...।’ 
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ওপোয়রর কথো শুনয়ত শুনয়ত হেোৎ ধমক ল্টদয়ে বয়ল উেল, ‘থোম, আল্টম 
ক্তোমোর কোে ক্থয়ক ঘেনোর ল্টরয়পোেয চোইল্টন। বল, ব্রুনোয়ক কোরো ক্কয়ড় ল্টনয়েয়ে? 
পুল্টলশ ক্তো অবেই নে!’ 

‘নো, পুল্টলশ নে। একজন অপল্টরল্টচত ক্লোক।’ ওপোর ক্থয়ক বলল। 
‘ক্তোমরো  োিঁজোখুল্টর  ল্প সোজোে? একজন অপল্টরল্টচত রোস্তোর ক্লোক দশ 

বোয়রোজন সশস্ত্র ক্লোয়কর কোে ক্থয়ক ব্রুনোয়ক ক্কয়ড় ল্টনয়েয়ে? আসল ঘেনো ল্টক 
বল।’ বলল কোয়লো মূল্টতয তীব্র ক্ক্ষোয়ির সোয়থ। 

‘স্যোর, ঘেনোেো ল্টেক স্যোর। সোলজবোয় যর আমোয়দর আরও দু’ল্টে সূত্র 
ক্থয়কও আমোয়ক এই ঘেনোই জোনোয়নো হয়েয়ে।’ বলল ল্টহাংল্ট স্ট ওপোর ক্থয়ক।  

‘আমোয়দর ওরো ক্কোথোে?’ বলল কোয়লো মূল্টতয। 
‘ওরো ল্টনয়দযয়শর অয়পক্ষো করয়ে।’ ল্টহাংল্ট স্ট বলল ওপোর ক্থয়ক। 
‘ওয়দর জয়ে আমোর ল্টক ল্টনয়দযশ জোয়নো নো তুল্টম? ওরো এখন শত্রুর সূত্র, 

শত্রুরো ওয়দর ফয়লো করয়ব। লোয়েল্টবল্টলল্টে ওরো এখন।’ কোয়লো মূল্টতয বলল। 
‘বুয়ঝল্টে স্যোর, আ োমী কোয়লর সূয়যযোদে ওরো ক্দখয়ত পোয়ব নো।’ বলল 

ওপোর ক্থয়ক ল্টহাংল্ট স্ট। 
এবোর ক্হো ক্হো কয়র ক্হয়স উয়েয়ে কোল্টরনো কোরল্টলন। বলল, ‘বললোম নো 

শেতোন, ঈশ্বর আয়েন। ঈশ্বর আমোর স্বোমী-সন্তোনয়দর রক্ষো করয়বন। ক্দখয়ল 
ব্রুনোয়ক হোয়ত আনোর ক্তোমোয়দর ষড়যন্ত্র ঈশ্বর সফল ক্হত ল্টদয়লন নো।’ 

কোয়লো মূল্টতযল্টে ক্ক্রোয়ধর সোয়থ মোল্টেয়ত সয়জোয়র একেো লোল্টথ েুয়ক বলল, 
‘চুপ মযোডোম! আমোর ক্লোকয়দর িুয়ল একবোর েোড়ো ক্পয়েয়ে ক্তোমোর ক্ময়ে। ল্টকন্তু 
আমোয়দর জোয়ল ক্স ধরো পড়য়বই। ল্টনল্টশ্চত থোক, ক্তোমোর সোময়নই ওয়ক আমরো 
েুকয়রো েুকয়রো করব অথবো তোর লোশ ক্তোমোর কোয়ে আসয়ব।’ 

‘আমোয়ক িে ক্দল্টখও নো। মৃতযু িে নো থোকয়ল তোর আর ক্কোন ল্টকেুর িে 
থোয়ক নো। স্বোমী-সন্তোনয়দর আয় ই আল্টম ঈশ্বয়রর হোয়ত ক্েয়ড় ল্টদয়েল্টে। তোয়দর 
কথো আল্টম িোল্টবও নো।’ বলল কোল্টরনো কোরল্টলন। 

কোল্টরনো কোরল্টলয়নর কথো ক্শষ হয়তই আবোর ক্মোবোইল ক্বয়জ উেল ক্সই 
কোয়লো মূল্টতযর। 
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ক্মোবোইল ধয়রই কোয়লো মূল্টতয বলল, ‘বল ল্টহাংল্ট স্ট, জরুল্টর ল্টকেু?’ 
‘স্যোর, ক্য ক্লোকল্টে ব্রুনোয়ক ক্কয়ড় ল্টনয়েয়ে, তোর সম্পয়কয ল্টকেু জোনো 

ক্ য়ে। 
ক্স ইউয়রোপীে নে, এল্টশেোর হয়ত পোয়র। আরও জোনো ক্ য়ে ক্স আজ 

সকোয়ল ব্রুনোর সোয়থ সোক্ষোত করয়ত তোর ফ্লযোয়ে ল্ট য়েল্টেল। আজয়কর ঘেনোর পর 
ব্রুনো ফ্লযোয়ে যোেল্টন। তোয়দর ক্খোজো হয়ে।’ বলল ল্টহাংল্ট স্ট ওপোর ক্থয়ক। 

‘অল্টবশ্বোস্য! একজন এল্টশেোন প্রোে ডজয়নর মত আমোয়দর ক্লোয়কর কোে 
ক্থয়ক ব্রুনোয়ক ক্কয়ড় ল্টনল। বয়ল দোও ওয়দর, ক্য ক্কোন মূয়লয তোয়ক ও ব্রুনোয়ক 
আল্টম চোই। আমোর ক্কন জোল্টন ময়ন হয়ে ওরো জোমযোল্টনয়ত আসয়ব। অল্টিেো ক্থয়ক 
যত রোস্তো জোমযোল্টনয়ত প্রয়বশ কয়রয়ে সবক’ল্টের উপর ক্চোখ রোখয়ত বল। আর 
ইল্টময়েশন ক্পোস্টগুয়লোয়ত আমরো ক্য বয়িোবস্ত কয়রল্টে, তোয়ক ক্জোরদোর কয়র 
ক্তোল।’ বলল কোয়লো মূল্টতযল্টে। 

কোয়লো মূল্টতযর কথো সমস্ত ময়নোয়যো  ল্টদয়ে শুনল্টেল কোল্টরনো কোরল্টলন। ক্স 
থোময়তই বয়ল উেল, ‘ক্শোন শেতোনরো, ক্তোমোয়দর এক ডজন ক্লোক একজন 
এল্টশেোয়নর সোয়থ পোয়রল্টন, এেোই ঈশ্বয়রর মোর। ময়ন ক্রখ ঈশ্বয়রর মোর ক্তোমোয়দর 
উপর শুরু হয়েয়ে।’ 

কোয়লো মূল্টতযর ডোন হোতেো পয়কয়ের ময়ধয ল্টেল। ল্টরিলবোর সয়মত ক্বর 
হয়ে এল তোর হোত। তোর ল্টরিলবোর উেল কোল্টরনো কোরল্টলয়নর মোথো লয়ক্ষ। ল্টকন্তু 
মুহুয়তযই আবোর ল্টরিলবোরেো নোল্টময়ে ল্টনল ক্স। বলল, ‘ক্তোমোর জীবয়নর আরও 
কেল্টদন বোল্টক। মোরব ক্সল্টদন ল্টরিলবোর ল্টদয়ে নে। মোরব মৃতযু যন্ত্রণো ল্টক তো যোয়ত 
হোয়ড় হোয়ড় বুঝয়ত পোর, ক্সিোয়ব। ময়ন ক্রখ, ক্তোমোর ক্ময়ে দু’ল্টে ল্টনয়ে আসব 
ক্তোমোর কোয়ে। তোয়দর নরম ক্দয়হর উপর শকুন ক্লল্টলয়ে ল্টদয়ে ক্িোয়জর ময়হোৎসব 
করব। তখন বড় বড় কথো ক্তোমোর ক্কোথোে যোে ক্দখব। এই যন্ত্রণোর পর ক্তোমোর 
আসল মৃতযু যন্ত্রণো শুরু হয়ব। অয়পক্ষো কর।’ 

‘শেতোনরো ক্শোন, কথোগুয়লো বলে ল্টনয়জয়ক ঈশ্বর সোল্টজয়ে। ঈশ্বরই এর 
জবোব ক্দয়বন। অয়পক্ষো কর।’ বলল কয়েোর কয়ণ্ঠ কোল্টরনো কোরল্টলন। 
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‘মযোডোম! তুল্টম সব হোল্টরয়েে, ক্দহ ক্থয়ক শুরু কয়র সম্পদ, স্বোমী, সন্তোন 
সব ক্তোমোর ক্ য়ে, তয়ব দম্ভ ক্তোমোর যোেল্টন।’ বলল কোয়লো মূল্টতয। 

‘প্রোণ থোকো পযযন্ত এ দম্ভ আমোর যোয়ব নো। এ দম্ভ ল্টবশ্বোয়সর প্রল্টতধ্বল্টন। 
আমোর সব ক্তোমরো ক্কয়ড় ল্টনয়েে, ল্টকন্তু ল্টবশ্বোস ক্কয়ড় ল্টনয়ত পোরল্টন শেতোনরো।’ 
ক্সই কয়েোর কয়ণ্ঠ বলল কোল্টরনো কোরল্টলন। 

‘হ্োিঁ, রোস্তোর কুকুয়রর ল্টকেুই থোয়ক নো, ল্টকন্তু তোয়দর ক্ঘউ ক্ঘউয়ের অিযোস 
যোে নো!’ বয়ল কোয়লো মূল্টতযল্টে তোর বুয়কর কোয়লো একেো বোেয়ন চোপ ল্টদল। সাংয়  
সাংয়  ক্দেোয়ল একেো দরজো খুয়ল ক্ ল। ক্সই দরজোে এক লোয়ফ ঢুয়ক ক্ ল কোয়লো 
মূল্টতযল্টে। 
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৩ 
সোরো ল্টদন ধয়র আহমদ মুসো ক্ োেো সোলজবো য ঘুয়র ক্বল্টড়য়েয়ে। সোয়থ 

ল্টেল ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড। 
জোমযোল্টনর প্রোে মোথোর উপয়র নেনোল্টিরোম আল্পস-এর একেো সুির খণ্ড 

অল্টিেোর এই ক্েোট্ট সোলজবো য শহরল্টে মুগ্ধ কয়রয়ে আহমদ মুসোয়ক। 
ঘঠেোর পর ঘঠেো ধয়র আহমদ মুসো ক্বল্টিেোন আল্পস-এর সুির 

পোহোড়শৃে, উপতযকো, অপরূপ দৃয়ের ল্টকাংস ক্লক ল্টরিোর, ল্টহেলোয়রর অবকোশ 
ক্কন্দ্র ‘ঈ ল ক্নসে’, অল্টিেোর ওেোঠডোর লযোঠড সোলজবোয় যর েোমীণ উপকঠে, 
সোলজবোয় যর ঐল্টতহোল্টসক বোরুক েোওেোর, ল্টবশপ রুপোেয ও ক্বল্টিল্টরেোন 
ল্টডউকয়দর শোসনয়কন্দ্র ঐল্টতহোল্টসক  ীজযোগুয়লো ক্দয়খয়ে। সবয়শয়ষ ঐল্টতহোল্টসক 
বোরুক েোওেোর ক্থয়ক ক্বল্টরয়ে আসোর সমে ব্রুনো বলল, ‘আপনোয়ক একজন 
সমঝদোর েুযল্টরস্ট ময়ন হয়ে। ময়ন হয়ে, আপল্টন সোলজবো য ক্দখোর জয়েই 
এখোয়ন এয়সয়েন। ক্কমন লো য়ে স্যোর, সোলজবো যয়ক?’ 

আহমদ মুসো হোসল। বলল, ‘সোলজবোয় যর ক্যেুকু আেোহর ধতল্টর, ‘ক্সেুকু 
খুবই সুির। ল্টকন্তু ক্য অাংশেো ‘মযোন ক্মড’ মোয়ন মোনুয়ষর ধতল্টর, ক্সেুকু অয়নকেোই 
একয়ঘয়ে।’ 

‘ক্যমন?’ ল্টকেুেো ল্টবিয়ের সোয়থ বলল ব্রুনো। 
‘সোলজবোয় য কনসোেয হল ও  ীজযোর েড়োেল্টড় ক্দখল্টে। এই ক্য বোরুক 

েোওেোর ক্থয়ক ক্বরুলোম, ক্সেোও নোচ- োন জোতীে ল্টশয়ল্পর জয়ে ধতল্টর। ময়ন 
হয়ে এল্টদয়কর মোনুয়ষর মন আয়ে, মোথো ক্নই। আবোর ক্দখ, বড় বড় স্থোপনোগুয়লো 
 ীজযো। ক্সগুয়লোর আকৃল্টত যোই ক্হোক, প্রকৃল্টতেো ক্পোয়ড়ো বোল্টড়র মত মোয়ন মোনুয়ষর 
আত্নো আয়ে ল্টকন্তু মোনুয়ষর প্রোণস্পিন এখোয়ন ক্নই।’ আহমদ মুসো বলল। 
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‘ ীজযোগুয়লো পুরোয়নো, প্রোণহীন এেো বুঝলোম। কোরণ খুব কম মোনুষই 
 ীজযোে যোে। নতুন  ীজযোও ধতল্টর হয়ে নো এ কোরয়ণই। ল্টকন্তু এখনকোর মোনুয়ষর 
মোথো ক্নই, একথো বলয়েন ক্কন?’ বলল ব্রুনো। তোর মুয়খ হোল্টস। 

‘নোচ- োন বো এ ধরয়নর কমকযোণ্ড যোয়দর আনয়ির একমোত্র বো প্রধোন 
উৎস হয়ে দোিঁড়োে, তোয়দর মোথো থোয়ক নো। ধীয়র ধীয়র মহৎ কোজ, মহৎ ল্টচন্তো ও 
মহৎ সৃল্টির ক্ষমতো তোয়দর ক্লোপ পোে। েীক সিযতোর ক্শষ ল্টদয়ক এেোই ঘয়েল্টেল 
এবাং তোর ধ্বাংসও ত্বরোল্টিত হয়েল্টেল।’ আহমদ মুসো বলল। 

 ম্ভীর হয়ে উেল ব্রুনোর মুখ। বলল, ‘অয়নক িোল্টর কথো বয়লয়েন স্যোর। 
আল্টম এত ল্টকে ুজোল্টন নো। তয়ব নোচ- োন ল্টশল্প-সাংসৃ্ক্ল্টতর অাং । এেো ক্ষল্টতকর 
ক্কন হয়ব?’ 

‘ওষুধ মোত্রো ও সীমোর ময়ধয নো থোকয়ল ল্টবষ হয়ে দোিঁড়োে। একইিোয়ব 
উপোয়দে খোদযও িেোনক ক্ষল্টতকর হয়ে দোিঁড়োয়ত পোয়র।’ বলল  ম্ভীর কয়ঠে 
আহমদ মুসো। 

আনি-ল্টবিে ব্রুনোর ক্চোয়খ-মুয়খ! বলল ‘স্যোর, অযোল্টলনো আপোর কথো 
শুয়ন ময়ন হয়েল্টেল, আপল্টন একজন বড় ক্ োয়েিো বো অস্ত্রধোরী অযোল্টিল্টিস্ট। আজ 
ল্টনজ ক্চোয়খ যো ক্দখলোম তোয়ত ক্সই ল্টবশ্বোস আরও দৃঢ় হয়েল্টেল। ল্টকন্তু এখন 
ক্দখল্টে, আপল্টন একজন সমোজ সাংস্ক্োরক বো দোশযল্টনয়কর িোষোে কথো বলয়েন!’ 

‘একজন ধসল্টনক আদশয চচযো, দশযন চচযো করয়ত পোয়র নো?’ আহমদ মুসো 
বলল। 

‘পোয়র হেয়তো, জোল্টন নো আল্টম। আপনোর ময়ধযই প্রথম ক্দখলোম তোই 
বলল্টেলোম।’ বলল ব্রুনো। 

মুহূয়তযর জয়ে ক্থয়মল্টেল ব্রুনো। তোরপয়রই  োল্টড়র দরজো খুয়ল আহমদ 
মুসোয়ক বসোর জয়ে স্বো ত জোল্টনয়ে বলল, ‘স্যোর, শহয়রর ক্তমন আর ল্টকে ুক্দখোর 
বোল্টক ক্নই। আপনোর উৎসোয়হ স্যোর শহয়রর অয়নক ল্টকে ুআমোরও ক্দখো হয়ে 
ক্ ল। ধেবোদ, এমন উৎসোহ স্যোর, জোত-েুযল্টরস্টয়দরও থোয়ক নো। এখন আমরো 
ক্কোথোে যোল্টে স্যোর?’ 
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আহমদ মুসো হোসল। বলল, ‘আল্টম সোরো ল্টদন ধয়র শহর ঘুরলোম শহর 
ক্দখোর জয়ে নে ব্রুনো।’ 

‘তোহয়ল?’ ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টবিে ব্রুনোর। 
‘দুই কোরয়ণ আল্টম সোরো ল্টদন শহর ঘুরলোম। তোর একল্টে হয়লো, আল্টম 

ক্দখয়ত ক্চয়েল্টেলোম শত্রুপয়ক্ষর ক্কউ আমোয়দর অনুসরণ কয়র ল্টকনো। আর ল্টদ্বতীে 
কোরণ…।’ 

আহমদ মুসোর কথোর মধযখোয়ন ব্রুনো বয়ল উেল, ‘শত্রুরো আমোয়দর ল্টপয়ে 
ল্টপয়ে আয়ে?’ উয়দ্ব  ফয়ুে উয়েয়ে ব্রুনোর মুয়খ। 

‘ল্টপেু ক্তো ক্নবোর কথো। ল্টকন্তু সোরো ল্টদয়নও ওয়দর ক্দখো পোইল্টন। তোর অথয 
হয়লো, আমরো ওয়দর নজয়র ক্নই।’ বলল আহমদ মুসো। 

স্বল্টস্তর ল্টন:শ্বোস ক্ফয়ল ব্রুনো বলল, ‘িোয়লো খবর স্যোর।’ 
‘এই িোয়লো সব িোয়লো নোও হয়ত পোয়র।’ আহমদ মুসো বলল। 
কথো ক্শষ কয়রই আবোর বয়ল উেল, ‘তোহয়ল এবোর চল।’ 
‘নো স্যোর, ল্টদ্বতীে কোরণেো ক্তো জোনোই হয়লো নো। বলুন স্যোর, ল্টদ্বতীে 

কোরণেো ল্টক?’ ব্রুনো বলল। 
‘হ্োিঁ, ক্সেো হয়লো সমে ল্টকল করো।’ বলল আহমদ মুসো। 
‘ক্কন? সমে ল্টকল করো ক্কন?’ ল্টজজ্ঞোসো ব্রুনোর। 
‘ক্তোমোর আব্বোয়ক এখোয়ন আসোর সমে ক্দবোর জে’। বলল আহমদ 

মুসো। 
আমোর আব্বো এখোয়ন আসয়বন? ক্কন? ল্টতল্টন ক্তো বয়লয়েন আমরো 

ব্রুমসোরবোয় য ক্পৌিঁেোর পর তোিঁয়ক জোনোয়ল ল্টতল্টন ক্সখোয়ন আসয়বন।’ ব্রুনো বলল। 
‘আল্টম তোিঁয়ক সোলজবোয় য আসয়ত বয়লল্টে।’ বলল আহমদ মসুো। 
‘আপল্টন বোবোয়ক সোলজবোয় য আসয়ত বয়লয়েন? ক্কন স্যোর?’ ব্রুনো 

বলল। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টবিে। 
‘আমোয়দর একজন তৃতীে সোথী দরকোর।’ বলল আহমদ মুসো। 
‘তো নো হয়ল আমোয়দর দু’জয়নর জয়ে এক সোয়থ চলো সম্ভব নে।’ 

আহমদ মুসো বলল। 
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ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টবিে ফয়ুে উেল ব্রুনোর! বলল, ‘ক্কন দু’জন এক সোয়থ চলো 
সম্ভব নে?’ 

একেো  োম্ভীযয ক্নয়ম এল আহমদ মুসোর মুয়খ। বলল, ‘তুল্টম ল্টনশ্চে জোন 
নো ব্রুনো, আমোয়দর ধময ইসলোয়ম পরস্পয়রর ময়ধয ল্টববোহ ধবধ এমন 
ক্েয়লয়ময়েয়দর অবোধ ক্মলোয়মশো, ল্টনজযন কয়ক্ষ থোকো বো সোক্ষোত ইতযোল্টদ ধরয়নর 
কোজ ল্টনল্টষদ্ধ।’ 

‘হ্োিঁ, তোয়ত আমরো দু’জন এক সয়ে চলোর পয়থ অসুল্টবধো ক্কোথোে?’ 
ল্টজজ্ঞোসো ব্রুনোর। 

‘অসুল্টবধোর ল্টবষেেো বলয়ত ক্ য়ল অয়নক কথো বলয়ত হে। এক কথোে 
উত্তর হয়লো, আমোয়দর ধয়মযর ক্য জীবনোচরণ তোয়ত এই এক সাংয়  চলোর ক্কোন 
সুয়যো  ক্নই।’ বলল আহমদ মুসো। 

‘ক্কন?’ ব্রুনো বলল ল্টবিয়ের সোয়থ! 
‘যোয়দর সোয়থ অবোয়ধ ক্মলোয়মশো করো যোে এমন ঘল্টনষ্ঠ আত্নীে তুল্টম 

আমোর নও।’ বলল আহমদ মুসো। 
‘তোয়ত ল্টক? অনোত্নীয়ের সোয়থ ল্টক পথ চয়ল নো মোনুষ?’ ব্রুনো বলল। 
‘চয়ল। আমোরও চলয়ত আপল্টত্ত ক্নই। ল্টকন্তু সোয়থ ক্তোমোর ল্টপতো ধরয়নর 

কোউয়ক থোকয়ত হয়ব।’ বলল আহমদ মুসো। 
‘ল্টকন্তু ক্কন, এই কথো আল্টম জোনয়ত চোল্টে।’ ব্রুনো বলল। 
‘ক্দখ ব্রুনো, ল্টবষেল্টে নর-নোরীর অনবধ সম্পকয ও অপরোধ ল্টবস্তোয়রর সোয়থ 

জল্টড়ত। নর-নোরীর ল্টববোহবল্টহিূযত অনবধ সম্পকয আমোর ধময ইসলোম ল্টনল্টষদ্ধ 
কয়রয়ে। কোরণ নর-নোরীর অবোধ ক্মলোয়মশো ক্থয়ক এই অনবধ সম্পয়কযর সৃল্টি হে। 
আমরো এক সোয়থ চলয়ত ক্ য়ল ক্য অবোধ ক্মলোয়মশো হয়ব, তো আমোয়দর ধয়ময 
েহণয়যো য নে।’ বলল আহমদ মুসো। 

ব্রুনোর মুখ লোল হয়ে উেল। ল্টকেুেো ল্টবব্রত িোবও ফয়ুে উেল তোর ক্চোয়খ-
মুয়খ। বলল, ‘স্যোর, আমোয়দর সম্পয়কযও ল্টক এমন িোবো যোে?’ 

‘এেো ক্তোমোর আমোর কথো নে। মোনব প্রবণতোয়ক সোময়ন ক্রয়খ এেো 
মোনুয়ষর জয়ে ধতল্টর ধনল্টতক ল্টবধোন। এর অেথো হয়ল নোরী-পুরুয়ষর সম্পকয 
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অনবধ, এেো অপরোয়ধর পযযোয়ে ক্য ক্কোন সমে ক্পৌিঁয়ে ক্যয়ত পোয়র।’ বলল আহমদ 
মুসো। 

‘এেো একেো আশাংকোর বযোপোর।’ ব্রুনো বলল। 
‘এেো আশাংকোর বযোপোর নে ব্রুনো। যো সমোয়জ ঘয়ে চয়লয়ে তোয়ক 

আশাংকো বলয়ত পোর ক্কমন কয়র? ক্বল্টশ দূয়র যোওেোর দরকোর ক্নই। তুল্টম ক্য 
এলোকোে বোস কর ক্স এলোকো, ক্তোমোর সু্ক্ল, ক্তোমোর কয়লজ, ক্তোমোর 
ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ের ল্টদয়ক একবোর নজর দোও। ক্দখয়ব, ক্েয়লয়ময়ে, নোরী-পুরুয়ষর 
অবোধ ক্মলোয়মশো কত ধরয়নর বযল্টক্ত ত সোমোল্টজক সমস্যো, কত দু:খজনক ঘেনো 
ও সাংঘোয়তর সৃল্টি কয়রয়ে।’ বলল আহমদ মুসো। 

সাংয়  সাংয় ই উত্তর ল্টদল নো ব্রুনো। িোবল ল্টকেুক্ষণ ক্স। বলল, ‘আল্টম 
বুঝয়ত ক্পয়রল্টে স্যোর। আপল্টন ক্েয়লয়ময়েয়দর ল্টবয়শষ ল্টদয়কর প্রল্টত ইাংল্ট ত 
কয়রয়েন। এেো ল্টেক স্যোর, এই সম্পয়কযর ক্ক্ষয়ত্র একেো সোাংঘোল্টতক ল্টবশৃঙ্খলো 
সমোয়জ রয়েয়ে।’ 

‘তুল্টম ল্টক ময়ন কর, এই ল্টবশঙৃ্খলো ল্টক সবোই চোে?’ ল্টজজ্ঞোসো আহমদ 
মুসোর। 

ব্রুনো একে ু ক্িয়ব বলল, ‘স্যোর, ল্টবষেেো কোরও চোওেো বো নো চোওেোর 
উপর ক্নই। ল্টপতো-মোতো চোইয়লও, প্রশোসন চোইয়লও কোরও ল্টকে ুকরোর ক্নই। 
ল্টবষেেো বযল্টক্ত স্বোধীনতোর বযোপোর হয়ে দোিঁল্টড়য়েয়ে। ক্ক কোর সোয়থ কতেুকু সম্পকয 
করয়ব, তো এখন বযল্টক্তর একক অল্টধকোর।’ 

হোসল আহমদ মুসো। বলল, ‘ল্টবশৃঙ্খল ও অস্বোিোল্টবক সম্পয়কযর সবেো ল্টক 
বযল্টক্তর ইেোে ঘেয়ে?’ 

মুহূয়তযর জয়ে চুপ ক্থয়ক বলল, ‘ইেো-অল্টনেো দু’িোয়বই ঘেয়ে।’ 
‘জবরদল্টস্তমূলকিোয়ব ঘেয়ে নো?’ আহমদ মুসো বলল। 
‘তোও ঘেয়ে।’ বলল ব্রুনো। 
‘আেো বলত, ইেোে যো ঘেয়ে তোর বড় একেো অাংশ ল্টক অবস্থো ত চোয়প 

ঘেয়ে নো?’ আহমদ মুসো বলল। 



ক্লোন ষড়যন্ত্র  52 

 

সাংয়  সাংয় ই উত্তর ল্টদল নো ব্রুনো। িোবল। বলল, ‘ল্টেক স্যোর, অবস্থো ত 
চোয়পই্ এেো ক্বল্টশ ঘেয়ে। পল্টরয়বশ, অবস্থো ক্েয়লয়ময়েয়দর এমন অবস্থোয়ন ল্টনয়ে 
যোে যখন ইেো সৃল্টি হয়ে যোে।’ 

‘এই ইেো ক্স্বেো ত নে। অবস্থো, অস্বোিোল্টবক পল্টরয়বশ, অেোে পয়থ 
সৃল্টি করয়ে এই ইেো। যো বযল্টক্ত, পল্টরবোর ও সমোজ কোেোয়মোয়ক ধ্বাংস করয়ে।’ 
বলল আহমদ মুসো। 

ব্রুনো ক্কোন জবোব ল্টদল নো। তোল্টকয়ে রইল আহমদ মুসোর ল্টদয়ক। তোর 
ল্টিতয়র একেো প্রচণ্ড ক্তোলপোড়। ক্স ক্কোন ল্টদন বযল্টক্ত, পল্টরবোর ও সমোজয়ক এই 
দৃল্টিয়ত ক্দয়খল্টন। সমোজ ল্টচয়ত্রর একেো নতুন ল্টদ ন্ত তোর সোময়ন খুয়ল ক্ ল। 
ক্েয়লয়ময়েয়দর অবোধ-ক্মশোই অবোল্টিত অল্টধকোাংশ ঘেনোর জয়ে দোেী, তোয়তো ক্স 
অস্বীকোর করয়ত পোরয়ে নো। ক্স ল্টনয়জর কথো িোবল। সু্ক্ল, কয়লজ, ল্টবশ্বল্টবদযোলে 
জীবয়ন বোরবোর ল্টক এমন ল্টবপয়দ পয়ড়ল্টন? আজ ক্যন িে হয়ে ক্পেয়নর ক্স 
কথোগুয়লো িোবয়ত। ল্টকন্তু পল্টরবোরও ল্টক ধ্বাংস হয়ে এ কোরয়ণ! প্রল্টতয়বশী, আত্নীে-
স্বজনসহ চল্টেশ-পিোশল্টে পল্টরবোয়রর সোয়থ ক্স ঘল্টনষ্ঠ। এর ময়ধয তোর ও আয়রকল্টে 
পল্টরবোর েোড়ো ল্টবশ পিঁল্টচশ বের ল্টববোহ ল্টেয়কয়ে এমন দম্পল্টত ক্নই। অল্টধকোাংশ 
ল্টবয়েই চোর-পোিঁচ বেয়রর ময়ধয ক্িয়ঙ যোয়ে। এক-চতথুযোাংয়শরও ক্বল্টশ পল্টরবোর 
ল্টসাং ল, হে মো েোড়ো নো হে ল্টপতো েোড়ো। ল্টবয়ে নো করোর হোরও সোাংঘোল্টতকিোয়ব 
বোড়য়ে। তোর ঘল্টনষ্ঠ চল্টেশ-পিোশল্টে পল্টরবোয়রর অয়ধযয়কর ক্কোন বোচ্চো ক্নই। 
তোয়দর অয়নয়কই অনোথ ল্টশশুর প্রল্টতষ্ঠোন ক্থয়ক ল্টশশু দত্তক ল্টনয়েয়ে। সম্ভবত দশ 
বোরল্টে পল্টরবোয়র ১ল্টে কয়র ল্টশশু আয়ে। মোত্র সোত আেল্টে পল্টরবোয়রর আয়ে 
একোল্টধক সন্তোন। এই ল্টশশুগুয়লো আবোর খুব অল্প সমেই পল্টরবোয়রর সোয়থ থোয়ক। 
সোরো ল্টদন চোইল্ডয়কেোর ক্সঠেোয়র কোল্টেয়ে তোরো বোল্টড়য়ত আয়স রোয়ত ঘুমোবোর 
জয়ে। ময়ন পয়ড় তোর, তোর সু্ক্য়ল প্রোথযনো ল্টদবয়সর অনুষ্ঠয়ন আসো একজন ফোদোর 
বয়লল্টেয়লো, ‘খৃস্টীে জ্ঞোন ও ল্টশক্ষোর অিোয়ব খৃস্টীে সমোয়জর পল্টরবোরগুয়লো আজ 
ধ্বাংয়সর মুয়খ। অনোচোর আজ আচোরয়ক েোস কয়র ক্ফয়লয়ে।’ এই কথোগুয়লোর 
অথয ক্সল্টদন বুয়ঝল্টন ক্স। আজ তোর অথয তোর কোয়ে পল্টরস্ক্োর হয়ে ক্ ল। 
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পোল্টরবোল্টরক কোেোয়মো ধ্বাংয়সর ল্টবষয়ে ফোদোয়রর কথোেো ল্টেক। ল্টকন্তু অবোধ 
ক্মলোয়মশোই ল্টক এর কোরণ? 

মুখ তুলল ব্রুনো। বলল, ‘স্যোর, ক্েয়লয়ময়ে, নোরী-পুরুয়ষর ক্মলোয়মশোই 
ল্টক বযল্টক্ত, পল্টরবোর ও সমোয়জর এত বড় ল্টবপযযে ঘেোয়ে?’ 

‘নো ব্রুনো, এই সমোজ-পল্টরয়বয়শর সৃল্টি কয়রয়ে ক্য ধমযল্টনরয়পক্ষ, নীল্টত-
ল্টবমুখ জীবনদলৃ্টি, তোই এ অবোধ ক্মলোয়মশো যো বযল্টক্ত, পল্টরবোর ও সমোয়জর 
ল্টবপযযয়ের জয়ে দোেী।’ 

‘তোহয়ল ক্তো স্যোর পল্টশ্চমো সিযতো-সমোজ এজে দোেী হয়ে যোে!’ ব্রুনো 
বলল। 

‘একেো বো ল্টকেু কোরয়ণর জয়ে একেো সিযতো-সমোজয়ক দোেী করো যোে 
নো। একেো সিযতো অয়নক বড়। তোয়ত অয়নক ল্টকে ুখোরোপ, অয়নক ল্টকে ুিোয়লো 
থোয়ক। আবোর অয়নক খোরোপ থোকয়ল তোর ময়ধয ল্টকে ুিোয়লোও থোয়ক। পল্টশ্চমী 
জীবন ও সিযতোর ময়ধয িোয়লোেোই ক্বল্টশ।’ বলল আহমদ মুসো। 

‘ল্টকন্তু স্যোর, আমোয়দর বযল্টক্ত, পল্টরবোর ও সমোয়জর এ্ই অবস্থোর জয়ে 
আমোয়দর সিযতোই ক্তো দোেী, আল্টম এখন যো বুয়ঝল্টে।’ ব্রুনো বলল। 

‘এেো সিযতোর একেো ল্টদক মোত্র। ল্টদকেো ল্টফয়লোসল্টফকযোল বো দশযন ত। 
এল্টদকেো বোদ ল্টদয়ে পল্টশ্চমী সিযতো মোনুয়ষর বযবহোল্টরক জীবয়নর জয়ে হোজোয়রো 
যন্ত্র ও বযবস্থোর সৃল্টি কয়রয়ে। ক্কোন কথোই এর প্রশাংসোর জয়ে যয়থি নে।’ বলল 
আহমদ মুসো। 

‘সিযতোর ল্টফয়লোসল্টফকযোল ল্টদকেো ল্টক? ক্সখোয়ন ক্রল্টেেো ল্টক স্যোর?’ ব্রুনো 
বলল। 

হোসল আহমদ মুসো। বলল, ‘অয়নক বড় প্রে। এখন আয়লোচনোর সমে 
নে এেো ব্রুনো। তয়ব এেুকু বলো যোে, ক্তোমোয়দর সিযতো মোনুষয়ক ক্দহসবযস্ব ময়ন 
কয়রয়ে। তোরো কোজ করয়ব, খোয়ব, আনি-ফলু্টতয করয়ব এবাং তোরপর একল্টদন 
জীবয়নর ইল্টত ঘয়ে যোয়ব। মোনুয়ষর ল্টবচোর-বুল্টদ্ধ আয়ে এবাং তোর একজন রিো 
আয়েন, মোনব-জীবন ল্টবষয়ে রিোর একেো উয়েে আয়ে, এসব অস্বীকোর কয়র 
ক্তোমোয়দর সিযতো। মোনুয়ষর জীবয়নোত্তর ক্কোন িল্টবষ্যত যল্টদ নো থোয়ক, বোিঁচোর 
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জয়ে খোওেো আর বোিঁচো যল্টদ হে যয়থে জীবন-উপয়িোয় র জয়ে, তোহয়ল মোনুষ 
সব ক্ক্ষয়ত্রই ক্স্বেোচোরী হয়ে ওয়ে। রোষ্ট্রীে আইন ক্চিো কয়র এয়ক ল্টনেল্টন্ত্রত করয়ত। 
ল্টকন্তু মোনুয়ষর ধতল্টর, মোনুয়ষর দ্বোরো বোস্তবোল্টেত আইন মোনুয়ষর জীবয়নর সবয়ক্ষয়ত্র 
ক্পৌিঁেয়ত পোয়র নো। শুধু িে ক্দল্টখয়ে চোপ ল্টদয়ে মোনুয়ষর মন ল্টনেন্ত্রণ হে নো। 
ক্তোমোয়দর সিযতো তো পোয়রল্টন বযবহোল্টরক জীবয়নর ক্ক্ষয়ত্র অয়নক সোফলয সয়েও 
ক্তোমোয়দর সিযতো এখোয়ন এয়স বযথয।’ 

‘স্যোর, আপল্টন মরোল্টলল্টে মোয়ন ধনল্টতকতোর কথো বলয়েন যোর কোরয়ণ 
মোনুষ স্বতসু্ফতযিোয়ব অপরোধ ক্থয়ক দূয়র থোয়ক। আমোর একেো ল্টবিে, পল্টশ্চমী 
সিযতো মোনুয়ষর ময়ধয এই ধনল্টতকতো সৃল্টি করয়ত পোরয়লো নো ক্কন!’ ব্রুনো বলল। 

‘কোরণ ক্তোমোয়দর সিযতো ধমযল্টনরয়পক্ষ। ধনল্টতকতো আয়স সোবযজনীন 
নীল্টতয়বোধ ক্থয়ক। সোবযজনীন নীল্টতয়বোধ আয়স জ তসমূয়হর রিোর কোে ক্থয়ক।’ 
বলল আহমদ মুসো। 

‘ক্কন ধময, রিো েোড়ো এই নীল্টতয়বোধ মোনুষ সৃল্টি করয়ত পোয়র নো?’ ব্রুনো 
বলল। 

‘পোয়র নো। ক্তোমোয়দর সিযতো তোর প্রমোণ।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ক্কন পোয়র নো, ক্সেোই আমোর প্রে।’ ব্রুনো বলল। 
‘করয়ত পোয়র নো নে ব্রুনো, করয়ত পোয়র। ল্টকন্তু ক্সেো মোনব রল্টচত আইন 

হে, রিোর ক্দে ধনল্টতক আইন হে নো। মোনুয়ষর আইয়নর বোস্তবোেন হে মোনুয়ষর 
পুল্টলশ দ্বোরো, ল্টকন্তু রিোর আইয়নর বোস্তবোেন করয়ত পুল্টলয়শর দরকোর হে নো। 
একেো উদোহরণ ল্টদল্টে ব্রুনো। মোল্টকযন যুক্তরোয়ষ্ট্র ময়দর িেোবহ ল্টবস্তোর ক্রোধ করোর 
জে মদ ল্টনল্টষদ্ধ কয়র আইন ধতল্টর হে। এই আইন ধতল্টরর পর মদ ধতল্টরর ক্ োপন 
কোরখোনো সোাংঘোল্টতকিোয়ব ক্বয়ড় যোে এবাং ময়দর ল্টবস্তোরও ক্বয়ড় যোে। আইন ও 
পুল্টলশ তো ক্রোধ করয়ত পোয়রল্টন। মোল্টকযন সরকোর ক্শয়ষ মদ ল্টনল্টষয়দ্ধর আইন বোল্টতল 
করয়ত বোধয হে। এর পোশোপোল্টশ ক্দখ, রিোর ল্টবধোন ল্টহসোয়ব মুসলমোনয়দর ময়ধয 
মদ ল্টনল্টষদ্ধ। মুসল্টলম সমোজ ক্দখ সোধোরণিোয়ব মদমুক্ত। বযল্টতক্রম ল্টহসোয়ব 
মুসল্টলম সমোয়জ যোরো মদ খোে, তোরো অয়নকেো ক্ োপয়ন খোে এবাং এয়ক অপরোধ 
বয়ল ময়ন কয়র। ক্দখো যোে মদযপরোও এই কোরয়ণ মদ এক সমে ক্েয়ড় ক্দে। 
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রিোর এই ল্টবধোন বোস্তবোেয়ন ক্কোন সমে পুল্টলয়শর দরকোর হেল্টন, এখনও হে নো 
এবাং ক্জয়ন ক্রখ কখনই হয়ব নো। রিোর ক্দেো ল্টবধোয়নর এেোই শল্টক্ত।’ আহমদ 
মুসো বলল। 

‘ল্টকন্তু স্যোর, খৃস্টোন সমোয়জ ক্তো এমন হে নো! খৃস্ট দশযয়নও ক্তো ধময, 
ঈশ্বরয়ক মোনো হে!’ বলল ব্রুনো। 

‘ল্টকন্তু এখন খৃস্টোন সমোয়জ ধময ও ঈশ্বর ক্তো শুধ ু ীজযোে!  ীজযোর বোইয়র 
ক্তোমরো সবোই ধমযল্টনরয়পক্ষ।’ বলল আহমদ মুসো। 

‘বুঝলোম স্যোর। ল্টকন্তু আমোয়দর ধময ক্থয়ক আপনোর ধয়মযর পোথযকয 
ক্কোথোে? আল্টম আমোর আনোল্টলসো আপোর কথোে বুয়ঝল্টে ল্টতল্টন আপনোর ধময েহণ 
কয়রল্টেয়লন। আপনোয়দর ধয়ময ল্টক আয়ে, আমোয়দর ধয়ময তো ক্নই ক্কন?  ীজযোর 
বোইয়র আমরো ধমযল্টনরয়পক্ষ হয়ে ক্ লোম ল্টক কয়র?’ বলল ব্রুনো। 

‘এক কথোে এর উত্তর ক্নই ব্রুনো। সাংয়ক্ষয়প এেুকু ক্জয়ন রোখ, ঈশ্বর বো 
আেোহ ক্তোমোয়দর ধয়মযও আয়েন, আমোয়দর ধয়মযও আয়েন, ল্টকন্তু ক্তোমোয়দর 
ধমযেয়ে জীবন বযবস্থো ক্নই, আমোয়দর ধমযেে ক্ োেোেোই মোনুয়ষর জীবন বযবস্থো। 
আমোয়দর ধমযেয়ের প্রথম বোকযেোই হয়লো, ‘এই েে, যোয়ত ক্কোন সয়িয়হর 
অবকোশ ক্নই, যোরো রিো বো আেোহয়ক িে কয়র এেো তোয়দর পথল্টনয়দযল্টশকো।’ 
ক্তোমোয়দর ও আমোয়দর ধয়মযর ময়ধয এেোই পোথযকয।’ 

‘তোহয়ল ক্তো আমোয়দর ধয়ময ঈশ্বর েোড়ো আর ল্টকেুই ক্নই, ল্টকন্তু ক্কন…।’ 
কথো ক্শষ করয়ত পোরয়লো নো ব্রুনো। 
একেো  োল্টড় এয়স আহমদ মুসোয়দর  োল্টড়র পোয়শ দোিঁড়োল। 
ব্রুনো কথো ক্শষ নো কয়রই ক্সল্টদয়ক তোকোল। 
 োল্টড় ক্থয়ক নোমল সুয়বশধোরী একজন ক্প্রৌঢ় িদ্রয়লোক। 
িদ্রয়লোকয়ক ক্দয়খই ব্রুনো উচ্ছ্বল্টসত কয়ঠে বয়ল উেল, ‘বোবো তুল্টম? 

এখোয়ন?’ 
বয়ল েুয়ে ল্ট য়ে ব্রুনো তোর ল্টপতোর কোিঁধ আিঁকয়ড় ধয়র পোয়শ দোিঁড়োল। 
ক্প্রৌঢ় িদ্রয়লোক ব্রুনোর ল্টপতো আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
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আলদুল্টন ক্সনল্টেড ‘িোয়লো আে মো’ বয়ল ক্ময়ে ব্রুনোর ল্টপে চোপয়ড় 
আহমদ মুসোর ল্টদয়ক এয় োয়লো। 

আহমদ মুসোও এল্ট য়ে আসল্টেল। 
আহমদ মুসো ও আলদুল্টন ক্সনল্টেড হ্োঠডয়শক করল। হ্োঠডয়শক কয়রই 

আলদুল্টন ক্সনল্টেড বয়ল উেল, ‘ওয়েলকোম ল্টম. আহমদ, প্রথয়ম আমোর কৃতজ্ঞতো 
আপনোয়ক জোনোয়ত চোই, আল্টম ব্রুনোর কোয়ে সব শুয়নল্টে। ময়ন হয়ে, ক্খোদ ঈশ্বর 
আপনোয়ক পোল্টেয়েয়েন।’ 

‘ধেবোদ আপনোয়ক। আমরো আপনোরই অয়পক্ষো করল্টেলোম। ল্টেক সময়ে 
এয়সয়েন আপল্টন।’ বলল আহমদ মুসো। 

ব্রুনো েুয়ে এয়স তোর ল্টপতো ও আহমদ মুসোর সোময়ন দোিঁড়োল। বলল, 
‘বোবো, এই সমে ক্তোমোর এখোয়ন আসোর কথো ল্টেল?’ 

বয়লই ঘুয়র দোিঁড়োল আহমদ মুসোর ল্টদয়ক। বলল, ‘স্যোর, আমোয়ক ক্তো 
ল্টকেু বয়লনল্টন?’ 

‘একে ুসোরপ্রোইজ ক্দেো আর ল্টক!’ একে ুক্হয়স আহমদ মুসো বলল। 
‘ল্টকন্তু পয়থ সোক্ষোয়তর বযবস্থো ক্কন? বোসোে করো ক্যত নো?’ ব্রুনো বলল। 
‘ক্তোমোর বোসোর উপর ক্য শক্রর ক্চোখ থোকয়ব, ক্সেো খুবই স্বোিোল্টবক।’ 

বলল আহমদ মুসো। 
ব্রুনো মুহূতয কোল আহমদ মুসোর ল্টদয়ক ল্টস্থর দৃল্টি ক্রয়খ বলল, ‘ধেবোদ 

স্যোর, সল্টতযই আপল্টন ল্টবিে। আপল্টন ল্টকেুক্ষণ আয়  ল্টেয়লন সমোজ-দশযন ল্টনয়ে 
একজন িোবুক মোনুষ। ল্টকন্তু এখন ময়ন হয়ে আপল্টন একজন প্রয়ফশনোল 
ক্ োয়েিো!’ 

একে ুথোমল। ক্থয়মই তোর ল্টপতোর ল্টদয়ক তোল্টকয়ে বলল, ‘আব্বো, তুল্টম 
ক্তো ল্টচয়নেই ইল্টন আহমদ মসুো। তুল্টম বয়লে, এিঁয়ক ঈশ্বর পোল্টেয়েয়েন। ল্টকন্তু 
ল্টসয়লকশন আমোর ক্বোয়নর। আব্বো, আল্টম আমোর ক্বোয়নর জয়ে  ল্টবযত ক্য, ক্স 
ল্টবিেকর এক মোনুষয়ক ল্টসয়লি কয়রয়েন এবাং রোজী কল্টরয়েয়েন আমোয়দর 
সোহোযয করোর জয়ে। ল্টকন্তু আল্টম…।’ 
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আহমদ মুসো ব্রুনোয়ক থোল্টময়ে ল্টদয়ে একে ুশক্ত কয়ঠে বয়ল উেল, ‘ব্রুনো, 
এ ধরয়নর প্রশাংসো িোয়লো ল্টজল্টনস নে। ক্যেুকু যোর ক্যো যতো, ক্সেুকু তোর আেোহর 
ক্দেো। প্রশাংসো করয়ল আেোহরই করো উল্টচত। যোক, আসল কথোে…।’ 

‘স্যল্টর স্যোর। আল্টম…।’ আহমদ মুসোর কথোর মোঝখোয়নই কথো বলো শুরু 
কয়রল্টেল ব্রুনো। 

‘ল্টেজ ব্রুনো, আল্টম কথো বলয়ত শুরু কয়রল্টে।’ ব্রুনোয়ক থোল্টময়ে ল্টদয়ে বলল 
আহমদ মুসো। আহমদ মুসোর মুয়খ স্বে হোল্টস। 

আহমদ মুসোর ল্টদয়ক তোল্টকয়ে সম্মল্টত সূচক মোথো নোড়ল ব্রুনো। তোর 
ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টকেুেো ল্টবব্রত িোব। 

‘জনোব ক্সনল্টেড, আপনোয়ক আল্টম বয়লল্টে আজই আমরো ব্রুমসোরবো য 
যোত্রো করব। যোবোর পথ সম্পয়কয আপনোর ল্টচন্তো বলুন।’ 

‘ল্টকন্তু আহমদ মুসো ব্রুমসোরবোয় য যোওেো ল্টক আমোয়দর জয়ে ল্টেক হয়ব? 
ওেো ক্তো এখন শত্রুর গুহো!’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘ক্যখোয়ন কোল্টহনীর শুরু ক্সখোয়ন ল্ট য়েই কোল্টহনীর জে খুলয়ত হে ল্টম. 
ক্সনল্টেড।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘কোল্টহনীর জেেো ল্টক ল্টম. আহমদ মুসো?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘কোল্টরনো কোরল্টলন আপনোর স্ত্রী, ক্কন কোল্টরনো কোরল্টলয়নর মত নে? যল্টদ 

উল্টন কোল্টরনো কোরল্টলন নো হন, তোহয়ল ল্টতল্টন ক্ক? আসল কোল্টরনো কোরল্টলন মোয়ন 
আপনোর আসল স্ত্রী তোহয়ল ক্কোথোে? হুবহু একই ক্চহোরোর! বেয়সর ল্টকেুেো পোথযকয 
েোড়ো, দুই কোল্টরনো কোরল্টলয়নর ময়ধয ক্কোন পোথযকয ক্নই, এর রহস্যেো ল্টক? 
ইতযোল্টদ।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘এসব কথো ব্রুনো ইল্টতময়ধযই আপনোয়ক বয়লয়ে?’ বলল আলদুল্টন 
ক্সনল্টেড। 

‘নো ল্টম. ক্সনল্টেড, ক্ ৌরী মোয়ন আপনোর ক্ময়ে আনোল্টলসো অযোল্টলনোর 
ডোইল্টর ক্থয়ক আল্টম ক্জয়নল্টে।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ডোইল্টর ক্থয়ক? ক্স ল্টকে ুবয়লল্টন?’ ল্টজজ্ঞোসো আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর। 
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‘তোর সোয়থ এ ধরয়নর কথো হওেোর মত সম্পকয তোর মৃতযু পযযন্ত হেল্টন।’ 
আহমদ মুসো বলল। 

আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টবিে নোমল! বলল, ‘তোহয়ল অযোল্টলনো 
আপনোয়ক দোল্টেত্ব ল্টদল কখন? ল্টক দোল্টেত্ব তোহয়ল আপল্টন ল্টনয়লন?’ 

‘দোল্টেত্ব ক্স ক্দেল্টন। দোল্টেত্ব তোর কোে ক্থয়ক আল্টম ক্নইল্টন।’ আহমদ মুসো 
বলল। 

ক্চোখ দু’ল্টে েোনোবড়ো হয়ে ক্ ল আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর। বলল, ‘ব্রুনো ক্তো 
এেোই বলল! আল্টমও তোই বুয়ঝল্টে। আর দোল্টেত্ব নো ল্টদয়ল, দোল্টেত্ব নো ক্পয়ল আপল্টন 
এয়লন ক্কন এখোয়ন?’ 

‘মুমূষয ক্ ৌরী মোয়ন আনোল্টলসো অযোল্টলনো তোর জযোয়কয়ের পয়কয়ে তোর 
ডোইল্টরর কথো আমোয়ক বয়ল ক্স ডোইল্টরেো আমোয়ক পড়য়ত অনুয়রোধ কয়রল্টেল। তোর 
ডোইল্টর পয়ড়ই এই দোল্টেত্ব আল্টম েহণ কয়রল্টে।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘মোয়ন আপল্টন ল্টনয়জর ক্থয়কই এই দোল্টেত্ব ল্টনয়েয়েন!’ বলল আলদুল্টন 
ক্সনল্টেড। 

‘হ্োিঁ, আল্টম ল্টনয়জর ক্থয়কই ল্টনয়েল্টে। তয়ব ক্ ৌরী আশো কয়রল্টেয়লন, 
দোল্টেত্ব আল্টম ল্টনই। তো নো হয়ল ডোইল্টরর ক্শষ কথোগুয়লো আমোয়ক উয়েে কয়র 
ল্টলখয়লন ক্কন? আয়রকল্টে ল্টবষে, আল্টম ক্ ৌরীর কোয়ে ঋণী। উল্টন আমোর 
শত্রুপয়ক্ষর একজন শীষয বযল্টক্ত হয়েও আমোর কল্টেন দু:সময়ে অযোল্টচতিোয়ব ল্টতল্টন 
আমোয়ক সোহোযয কয়রয়েন এবাং সবযয়শয়ষ ল্টনয়জর জীবন ল্টদয়ে আমোয়ক 
বোিঁল্টচয়েয়েন।’  

আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টবিে! বলল, ‘ক্কন তো কয়রয়ে 
অযোল্টলনো?’ 

‘হেয়তো নীল্টত ত কোরয়ণ। আমোর অবস্থোনয়ক ক্স ল্টেক ময়ন কয়রয়ে। এ 
ল্টনয়ে ক্কোন কথো বলোর সুয়যো  তোর সোয়থ কখনও হেল্টন।’ বলল আহমদ মুসো। 

কথো ক্শষ কয়র মুহূতয ক্থয়মই আবোর বয়ল উেল আহমদ মুসো, ‘যোক, 
এসব ল্টম. ক্সনল্টেড, জরুল্টর ল্টকেু ল্টবষে ল্টনয়ে আয়লোচনো করো যোক।’ 
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আবোর একে ুথোমল আহমদ মুসো। বলল পরক্ষয়ণই, ‘আসুন, আমরো 
 োল্টড়য়ত বয়স কথো বল্টল।’ 

আলদুল্টন ক্সনল্টেড তোর িোড়ো করো  োল্টড় ক্েয়ড় ল্টদয়েল্টেল। 
আহমদ মুসো এয়স  োল্টড়র েোইল্টিাং ল্টসয়ে বসল। আলদুল্টন ক্সনল্টেড ও 

ব্রুনোয়ক বসয়ত বলল ক্পেয়নর ল্টসয়ে। 
আহমদ মুসো সোময়নর দুই ল্টসয়ের ফোিঁয়ক আলদুল্টন ক্সনল্টেডয়দর ল্টদয়ক 

ল্টফয়র বয়সয়ে। ক্সই কথো শুরু করল। বলল, ‘আমরো এখল্টন ব্রুমসোরবোয় য যোত্রো 
করব। যোওেোর রুে ও সমস্যো সম্পয়কয আপল্টন ল্টকে ুবলুন।’ 

সোলজবো য ক্থয়ক ব্রুমসোরবোয় য যোওেোর কয়েকেো রুয়ের ল্টববরণ ল্টদয়ে 
আলদুল্টন ক্সনল্টেড বলল, ‘যোওেোর পয়থ এমল্টনয়তই ক্কোন সমস্যো ক্দল্টখ নো। 
আপল্টন ক্কোন ধরয়নর সমস্যোর কথো বলয়েন?’ 

‘ইল্টময়েশন ক্চক-পয়েয়ঠে ক্কোন সমস্যোর আশাংকো আয়ে ল্টকনো?’ আহমদ 
মুসো বলল। 

‘ওখোয়ন েোশনোল আইল্টড ক্দখোয়নোই যয়থি। আর ক্কোন সমস্যো ওখোয়ন 
ক্নই। আপল্টন ল্টক অে ক্কোন সমস্যোর কথো বলয়েন?’ বলল ক্সনল্টেড। 

আহমদ মুসো ল্টকে ুবলোর জয়ে মুখ খুয়লও ল্টকে ুনো বয়ল চুপ কয়র ক্ ল। 
বলল, ‘চলুন, এবোর আমরো যোত্রো করয়ত পোল্টর।’ 

‘ল্টম. আহমদ মুসো  োল্টড়েো কোর? ব্রুনোর ক্তো নে ল্টনশ্চে!’ বলল আলদুল্টন 
ক্সল্টনল্টেড। 

‘ োল্টড়েো আমোর। ল্টকয়নল্টে। একেো ক্রঠে-এ-কোর ক্কোম্পোল্টনয়ত 
ক্রল্টজস্টোডয। আর আমোর পল্টরচে আল্টম এ  োল্টড়র কমোল্টশযেোল েোইিোর। আপনোরো 
আমোর যোত্রী। ওয়ক?’ আহমদ মুসো বলল। 

আলদুল্টন ক্সনল্টেড ও ব্রুনোর মুখ ল্টবিয়ে হো হয়ে ক্ য়ে! আহমদ মুসোর 
মত এত বড় মোনুষ, তোয়দর পল্টরবোয়রর আজয়কর আশো-িরসোরস্থল আহমদ মুসো 
তোয়দর েযোল্টক্স েোইিোর হয়ে ক্ ল। আর এসব ক্স করল কখন, ক্িয়বই ক্পল নো 
তোরো। 
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স্তল্টম্ভত ক্সনল্টেড ও ব্রুনো ল্টকেকু্ষণ কথোই বলয়ত পোরয়লো নো। ল্টনরবতো 
ক্িয়ঙ কথো বলল ক্সনল্টেড, ‘সল্টতয অবোক হওেোর মত কথো আপল্টন বলয়লন। ল্টকন্তু 
কমোল্টশযেোল েোইিোয়রর জয়ে কমোল্টশযেোল লোইয়সি দরকোর। আপল্টন লোইয়সি 
পোয়বন ক্কোথোে?’ 

‘আল্টম অল্টিেোয়ত এয়সই কমোল্টশযেোল ইউয়রো েোইল্টিাং লোইয়সি কয়র 
ল্টনয়েল্টে।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘তোর মোয়ন সবই আপনোর আ োম পল্টরকল্পনোর ফল!’ ক্চোখ কপোয়ল 
উয়েয়ে আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর। 

ব্রুনোর মুয়খ এবোর ল্টবিে নে আনয়ি উজ্জ্বল! তোর ময়ন অয়নক কথোর 
আকুল্টল-ল্টবকুল্টল, তোর অযোল্টলনো আপো অয়নক বড় ল্টদয়লর ল্টেল। অয়নক বড় নো হয়ল 
এত বড় মোনুষয়ক কোয়ে েোনয়লন ল্টক কয়র! ব্রুনোর ক্সৌিো য এমন মোনুষয়ক ক্স 
কোয়ে ক্পয়েয়ে। 

আলদুল্টন ক্সনল্টেড ল্টবিেজল্টড়ত কয়ঠেই বলল, ‘ল্টকন্তু আহমদ মুসো 
আপনোর পোসয়পোয়েয ক্পশো ল্টহসোয়ব ল্টক ক্লখো আয়ে?’ 

হোসল আহমদ মুসো। বলল, ‘আমোর ক্পশো আমোর পোসয়পোয়েয ল্টলয়খ 
ল্টনয়েল্টে শয়খর ক্ োয়েিোল্ট ল্টর। ক্ োয়েিোরো তোর প্রয়েোজয়ন ক্য ক্কোন েদ্ময়বশ 
ল্টনয়ত পোয়র।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ক্ োেোিোরো ল্টনয়জর ক্দয়শ ও বোইয়রও পল্টরচে ক্ োপন কয়র কোজ কয়র। 
ল্টকন্তু আপল্টন পোসয়পোয়েয ক্য পল্টরচে ল্টলয়খয়েন, সরকোর অসুল্টবধো করয়ব নো?’ বলল 
ব্রুনো। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টকেুেো উয়দ্ব । 

‘ক্স অসুল্টবধো যোয়ত নো হে, এ জয়ে আল্টম ইউয়রো ল্টিসো ক্নেোর সমে এ 
বযোপোয়র ল্টবয়শষ অনুমল্টত ল্টনয়ে এয়সল্টে।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘সল্টতযই এক ল্টবিে আপল্টন! অদ্ভুত দূরদল্টশযতো আপনোর! ঈশ্বরয়ক 
ধেবোদ ক্য, আপনোয়ক আমরো আমোয়দর পোয়শ ক্পয়েল্টে। সল্টতয, যোয়দর ক্কউ 
থোয়ক নো, ঈশ্বর তোয়দর এিোয়বই সহোে হন। কৃতজ্ঞ আমরো আপনোর কোয়ে।’ বলল 
আলদুল্টন ক্সনল্টেড। তোর কঠে িোল্টর। 
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‘আপল্টন ক্ ৌরী ও ব্রুনোর ল্টপতো। আমোরও ল্টপতসৃ্থোনীে। আমোয়ক দেো কয়র 
‘তুল্টম’ বলয়বন।’ 

‘ধেবোদ আহমদ মুসো। ল্টবনয়ের ল্টদক ল্টদয়েও তুল্টম ময়ন হে সবোর 
সোময়ন থোকোর মত। আসয়ল ক্য মোনুষয়ক সম্মোন ক্দে, ক্স সকয়লর সম্মোন পোে। 
বুঝয়ত পোরল্টে পৃল্টথবীয়ত ক্তোমোর এত সম্মোন ক্কন? জোল্টন, আল্টম এখোয়ন আসোর 
আয়  ক্তোমোর সম্পয়কয জোনোর ক্চিো কয়রল্টে। ইঠেোরয়নে সোচয কয়র ক্তোমোর সম্পয়কয 
তয়থযর িোণ্ডোর ক্পয়েল্টে। তোরপর ক্থয়কই ময়ন একেো িয়েরও সৃল্টি হয়েয়ে, 
আমোয়দর সমস্যোর সমোধোয়নর জয়ে ঈশ্বর যখন ক্তোমোর মত একজন 
ল্টবশ্ববযল্টক্তত্বয়ক বোেোই কয়রয়েন, আমোয়দর সমস্যোও তোহয়ল ল্টনশ্চে ল্টবশ্বমোয়পর 
মত জল্টেল ল্টকে ুহয়ব! এরপর ক্থয়কই আমোর উয়দ্ব -উৎকঠেো ক্বয়ড় ক্ য়ে। এরপর 
আবোর আমরো ব্রুমসোরবো য যোল্টে। ল্টকন্তু ওখোয়ন ক্ য়লই ক্তো আমরো ওয়দর ক্চোয়খ 
পয়ড় যোব, ধরো পয়ড় যোব!’ বলল ক্সনল্টেড। 

‘ঘেনোর ক্ োড়োে ক্পৌিঁেোর জয়ে ঘেনোস্থয়ল ক্যয়ত হয়ব জনোব। আমরো 
অবেই সোবধোন থোকয়বো। ব্রুমসোরবো য দু য এলোকোয়তই আমরো বোসো িোড়ো 
ক্নব।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ল্টকন্তু ওখোয়ন ক্তো সবোই আমোয়দর ক্চয়ন?’ বলল ক্সনল্টেড। 
‘ক্চনো জোে ো ও ক্লোয়ক ক্চয়ন বয়লই আমোয়দর সোবধোনতোেো িোয়লো হয়ব। 

ল্টচন্তো ক্নই।’ 
বয়লই ঘল্টড়র ল্টদয়ক তোকোল আহমদ মুসো। বলল, ‘আর ক্দল্টর নে, যোত্রো 

শুরু কল্টর এবোর।’ 
চলয়ত শুরু করল  োল্টড়। 
 োল্টড়র লক্ষ সোলজবো য-ল্টমউল্টনখ হোইওয়ের বডযোর ক্চকয়পোস্ট। 
ইউয়রোপীে ইউল্টনেয়নর নো ল্টরক ও ল্টবয়দশী পযযেকয়দর ক্চকয়পোয়স্ট 

সোমোে ল্টকে ুফমযোল্টলল্টে সোরয়ত হে। 
ইউয়রোপীে ইউল্টনেয়নর নো ল্টরকয়দর আইল্টড ক্দখো হে এবাং ল্টবয়দশীয়দর 

ক্দখো হে ইউয়রো ল্টিসো আয়ে ল্টক নো। 
পুল্টলয়শর রুল্টেন ল্টডউল্টেও থোয়ক ক্চকয়পোয়স্ট। 
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শুরু ক্থয়কই আহমদ মুসোর ময়ন একেো ল্টস্থর ল্টবশ্বোস ল্টেল ক্য, শত্রুরো 
ক্চকয়পোয়স্ট ক্চোখ রোখয়ব। ল্টনশ্চে জোমযোল্টন যোওেোর সব ক্চকয়পোয়স্টই ওরো ক্চোখ 
রোখোর বযবস্থো কয়রয়ে। 

ক্দখো যোক তোরো ক্কোন পয়থ হোিঁয়ে। ক্চকয়পোয়স্ট তোয়দর ক্কোন উপল্টস্থল্টত 
ক্ের পোওেো ক্যয়ত পোয়র। চলয়ে  োল্টড়। 

অল্টিেোর বডযোর ক্রস কয়র সোলজবো য-ল্টমউল্টনখ হোইওয়ে ধয়র এল্ট য়ে 
চয়লয়ে আহমদ মুসোর  োল্টড়। 

ক্চকয়পোয়স্ট ল্টকেুই ঘয়েল্টন। 
ক্কউ তোয়দর উপর ক্চোখ ক্রয়খয়ে, ক্কউ তোয়দর ক্দখয়ে, এমনেোও ময়ন 

হেল্টন। 
ল্টকন্তু আহমদ মুসোর ময়ন অস্বল্টস্ত। এমনেো হবোর কথো নে। শত্রুরো তোয়দর 

ল্টপে ুেোড়য়ব তো হয়তই পোয়র নো। তোহয়ল ক্ োেো ল্টদন শহয়রও তোয়দর ক্কউ ফয়লো 
করয়লো নো, আবোর ক্চকয়পোয়স্টও তোরো পোহোরোে ক্নই ক্কন? ওরো আে-দশজন 
ক্েপ্তোর হবোর পর ওয়দর ক্লোক ল্টক সোলজবোয় য আর ক্নই? হয়তও পোয়র। তয়ব এেো 
স্বোিোল্টবক নে। 

 োল্টড় চলল্টেল সীমোন্ত পোর হয়ে ক্সোজো পল্টশ্চম ল্টদয়ক। 
সোময়ন বড় শহর ল্টমউল্টনখ। 
‘আমরো ল্টক ল্টমউল্টনখ, স্টুে োেয, হোইডলবো য হয়ে রোইয়নর ল্টদয়ক যোল্টে?’ 

ল্টজজ্ঞোসো করল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘হ্োিঁ, এ রোস্তো হয়েও যোওেো যোে। ওল্টদয়ক আমোর একেো পল্টরল্টচত শহর 

আয়ে। কয়েকজন বন্ধু-বোন্ধবও ওখোয়ন আয়ে। তোই ক্তো প্রোে িুয়লই ল্টেলোম ওয়দর 
কথো!’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ক্কোন শহর?’ ল্টজজ্ঞোসো করল ব্রুনো। 
‘িোসবো য।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘িোসবো য? কয়ব এয়সল্টেয়লন ওখোয়ন? ক্বড়োয়ত এয়সল্টেয়লন?’ 
‘দু’ল্টতন বের আয়  এয়সল্টেলোম। ক্বশ ক্বড়োয়নো হয়েল্টেল। তয়ব আসোেো 

ক্বড়োয়নোর জয়ে ল্টেল নো।’ বলল আহমদ মুসো। 
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‘ক্তোমোর আসোেো ক্বড়োয়নোর জয়ে হয়তই পোয়র নো। ল্টক জয়ে 
এয়সল্টেয়ল?’ ক্সনল্টেড বলল। 

‘েুইন েোওেোয়রর ধ্বাংস ল্টবষয়ে একেো ক্খোিঁয়জ।’ আহমদ মসুো বলল। 
ব্রুনো ও ক্সনল্টেড দু’জয়নই ল্টবিয়ের দৃল্টি তুলল আহমদ মুসোর ল্টদয়ক। 

ব্রুনোই আয়  কথো বলল, ‘ও  ড, ল্টেকই ক্তো! েুইন েোওেোর রহয়স্যর চোিলযকর 
তথয উদঘোেয়নর সোয়থ আহমদ মুসোর নোম পয়ড়ল্টে! ক্সই কোল্টহনীর ক্তো 
িোসবোয় যই শুরু! িুয়লই ল্ট য়েল্টেলোম এ কোল্টহনী। আমোর ময়ন হে স্যোর, এই এক 
ঘেনোই আপনোয়ক অমর কয়র রোখয়ব।’ থোমল ব্রুনো। 

তোর ক্চোয়খ মুয়খ উপয়চ পড়ো ল্টবিে ও আনয়ির ঝলক! আনয়ির 
আয়লোয়ত তোর রল্টক্তম ক্েোিঁে আরও রল্টক্তম এবাং নীল ক্চোখ দু’ল্টে আরও উজ্জ্বল হয়ে 
উয়েয়ে। 

ব্রুনো থোময়লই তোর ল্টপতো আলদুল্টন ক্সনল্টেড বলল, ‘আল্টমও ইঠেোরয়নয়ে 
েুইন েোওেোয়রর কোল্টহনী পয়ড়ল্টে। েুইন েোওেোয়রর ধ্বাংস ক্যমন ল্টবিেকর, 
ক্তোমোর কোল্টহনীও ক্তমল্টন অবোক ও ল্টবিয়ের। ধেবোদ আহমদ মুসো ক্তোমোয়ক।’ 

‘স্বেও ক্বোধ হে এত সুির হে নো, সোরো জীবন চোইয়লও বোস্তয়ব 
পোওেোেো এতেো অকল্পনীে হে নো। সল্টতযই আমরো িো যবোন বোবো।’ বলল ব্রুনো। 
আয়ব জল্টড়ত তোর িোল্টর কঠে। 

এসব ক্কোন কথোই আহমদ মুসোর কোয়ন প্রয়বশ কয়রল্টন। তোর সমস্ত 
ময়নোয়যো  সোময়নর রোস্তো ও  োল্টড়র ল্টরেোরল্টিউয়ের ল্টদয়ক। ক্স ল্টমউল্টনখ েোড়োর পর 
ক্থয়কই লক্ষ করয়ে একেো ক্সয়িনল্টসেোর মোকয পোয়জয়রো তোর ক্পেয়ন ক্পেয়ন 
আসয়ে। এেো ক্দখয়ত পোওেোর পর ক্থয়ক লক্ষ করয়ে  োল্টড়েোর  ল্টতর ক্কোন 
পল্টরবতযন ক্নই। 

আহমদ মুসো ল্টরয়মোেয ল্টিউ মোইয়ক্রো   লস (RVMG) পয়র ল্টনয়েল্টেল। 
ক্স পল্টরস্ক্োর ক্দখয়ে  োল্টড়য়ত েেজন আয়রোহী।  োল্টড়র  ল্টত ও আয়রোহীয়দর 
ক্চহোরো ক্দয়খ সয়িহ হয়েল্টেল আহমদ মুসোর। সয়িহ সতয হয়ল ওয়দর মতলব 
ল্টক? ওরো অত দূর ক্থয়ক ফয়লো করয়ে, ক্কন? ওয়দর েোয় যে ল্টক তোহয়ল এেো ক্দখো 
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ক্য, আমরো ক্কোথোে যোল্টে, ক্কোথোে উেল্টে তো ল্টচল্টহ্নত করো এবাং হয়ত পোয়র তো 
পোহোরোে রোখো। তোর মোয়ন আমোয়দর  ন্তবয পযযন্ত ওরো আমোয়দর অনুসরণ করয়ব। 

ময়ন ময়ন হোসল আহমদ মুসো। িোবল, সোময়ন স্টুে োেয শহর বোইপোস 
নে, শহয়রর ল্টিতর ল্টদয়ে পোর হয়ত হয়ব। এই শহয়রর ময়ধযই ওয়দর ধোিঁধোে ক্ফয়ল 
ক্পেয়ন ক্থয়ক ওয়দর সরোয়ত হয়ব। 

ক্পেয়ন ক্সনল্টেয়ডর লক্ষ কয়র বলল, ‘ল্টম. ক্সনল্টেড ময়ন হয়ে, আমোয়দর 
ক্পেয়ন ওরো ক্লয় য়ে। অয়নকক্ষণ ধয়র একেো  োল্টড় আমোয়দর ফয়লো করয়ে।’ 

‘ওরো ল্টক আমোয়দর ক্সই শত্রুরোই হয়ব?’ 
বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
উয়দ্বয়  ক্েয়ে ক্ য়ে ক্সনল্টেড ও ব্রুনোর মুখ। 
‘আল্টম ক্স আশাংকোই করল্টে।’ বলল আহমদ মুসো। 
‘ওরো ল্টক করয়ত চোে? আমোয়দর এখন ল্টক করনীে? ল্টক িোবয়েন আপল্টন 

স্যোর?’ বলল ব্রুনো। িীল্টত ক্নয়ম এয়সয়ে তোর ক্চোয়খ-মুয়খ। 
‘জোল্টন নো ওয়দর পল্টরকল্পনো ল্টক ধরয়নর। আল্টম িোবল্টে, স্টেু োেয শহর 

অল্টতক্রয়মর সমে ওয়দর ক্বোকো বোল্টনয়ে ল্টিন্ন রোস্তো ধয়র চয়ল ক্যয়ত পোরব।’ 
আহমদ মুসো বলল। 

স্টুে োেয শহর সোময়নই। 
সোময়ন ক্েোে কয়েকেো পোহোড়। পরস্পর ল্টবল্টেন্ন, একে ুদূয়র দূয়র। এই 

পোহোড়গুয়লোর মোয়ঝই চোর রোস্তোর একেো েল্টে আয়ে। এখোন ক্থয়ক ডোন ল্টদয়ক 
একেো রোস্তো ক্সোজো উত্তয়র বযোয়িল্টরেোর উজবোয় যর ল্টদয়ক চয়ল ক্ য়ে। বোিঁ ল্টদয়কর 
রোস্তোেো দল্টক্ষণ ল্টদয়ক কনস্টযোি সীমোন্ত শহর হয়ে সুইজোরলযোয়ঠড চয়ল ক্ য়ে। আর 
একেো ক্সোজো রোস্তো পল্টশ্চয়ম এল্ট য়েয়ে। এ রোস্তো ধয়র এয় োয়ল সোময়নই স্টুে োেয। 

আহমদ মুসোর দৃল্টি সোময়নর পোহোড়গুয়লোর ল্টদয়কই ল্টনবদ্ধ ল্টেল। দৃল্টি 
ল্টফল্টরয়ে এয়ন  োল্টড়র ল্টরেোর ল্টিউয়ের উপর ক্চোখ ক্ফয়লই চময়ক উেল আহমদ 
মুসো। ক্দখল ক্পেয়নর ক্সই  োল্টড়েো দ্রুত এল্ট য়ে আসয়ে প্রোে ডবল স্পীয়ড। 

হেোৎ স্পীড ওরো বোড়োল ক্কন? 
আহমদ মুসোও তোর  োল্টড়র স্পীড বোল্টড়য়ে ল্টদল। 
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পোহোড় এলোকোে প্রয়বশ কয়রয়ে  োল্টড়। কখনও পোহোয়ড়র পোশ ল্টদয়ে, 
কখনও পোহোয়ড়র দূর ল্টদয়ে এয় োয়ে। 

ক্েোে একেো পোহোয়ড়র সোল্টরর ল্ট ল্টরপথ ল্টদয়ে আড়োআল্টড় পোর হয়ে 
পোহোয়ড়র ক্ োড়োে ক্পৌিঁেয়তই রোস্তোর ক্চৌমোথো নজয়র এল। 

ক্চৌমোথোর ল্টতন পোয়শর রোস্তোও নজয়র এল আহমদ মুসোর। চময়ক উেল 
আহমদ মুসো। ল্টতন রোস্তোয়তই ল্টতনেো মোইয়ক্রো ক্চৌমোথোর ল্টদয়ক মুখ কয়র দোিঁল্টড়য়ে 
আয়ে। ক্চৌমোথো ক্থয়ক মোইয়ক্রোগুয়লোর দূরত্ব একশ  য়জর ক্বল্টশ হয়ব নো। 

আহমদ মুসোর বুঝয়ত বোল্টক রইল নো, ক্কন ক্পেয়নর  োল্টড়েো এত দ্রুত 
এল্ট য়ে আসয়ে। ক্পেয়নর  োল্টড়েো সাংকীণয ল্ট ল্টরপথেো আেয়ক রোখোর জয়ে 
এল্ট য়ে আসয়ে। এই ক্চৌমোথোে ফোিঁয়দ ক্ফলোর সফল পল্টরকল্পনো তোরো কয়রয়ে। 

‘ব্রুনো, ল্টম. ক্সনল্টেড, আমোয়দর ওরো ফোিঁয়দ ক্ফয়লয়ে। ক্দখুন ল্টতনেো 
মোইয়ক্রো ল্টতন রোস্তোে আমোয়দর পথ বন্ধ কয়র দোিঁল্টড়য়ে আয়ে। আর ক্পেয়ন ক্ফরোর 
পথ বন্ধ কয়র ক্পেন ক্থয়ক আয়রকেো  োল্টড় এল্ট য়ে আসয়ে।’ বলল আহমদ মুসো। 

ক্সনল্টেড ও ব্রুনো আয় ই লক্ষ কয়রল্টেল দোিঁড়োয়নো ল্টতন মোইয়ক্রোয়ক। 
ক্চোয়খ-মুয়খ অন্ধকোর ক্নয়ম এল ব্রুনো ও ক্সনল্টেয়ডর। উয়দ্ব -আতাংয়ক ল্টবয়স্ফোল্টরত 
হয়ে উয়েয়ে তোয়দর ক্চোখ। শুকয়নো ক্েোিঁে তোয়দর কোিঁপয়ত শুরু কয়রয়ে। কথো বলোর 
শল্টক্ত ক্যন তোরো হোল্টরয়ে ক্ফয়লয়ে। ওয়দর হোয়ত পড়োর অথয ল্টক তোরো জোয়ন। 
ক্সনল্টেড মৃতযুয়ক িে কয়র নো। তোর ল্টচন্তো ব্রুনোয়ক ল্টনয়ে। আর ব্রুনোর ময়নর ময়ধয 
ক্তোলপোড়, এয়দর হোয়ত পড়োর ক্চয়ে মৃতযু িোয়লো। 

আহমদ মুসো কথো ক্শষ কয়রই বযো  ক্থয়ক ক্লজোর োন ক্বর কয়র পোয়শ 
রোখল। ল্টরিলবোর আয় ই ক্বর কয়র ক্রয়খল্টেল। 

আহমদ মুসো  োল্টড়র স্পীড ক্কোন পল্টরবতযন আয়নল্টন। ক্স ক্বোঝোয়ত চোে 
মোইয়ক্রোগুয়লোয়ক ক্স সয়িহ কয়রল্টন। 

আহমদ মুসো শক্ত হোয়ত ধয়রয়ে ল্টস্টেোল্টরাং হুইল। ক্পেয়ন নো তোল্টকয়েও 
বলল আহমদ মুসো, ‘ল্টম. ক্সনল্টেড, ব্রুনো, ল্টসয়ে শুয়ে পড়ুন।’ আহমদ মুসোর কঠে 
শক্ত, তোয়ত ল্টনয়দযয়শর সুর। 
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আহমদ মুসো ল্টসদ্ধোন্ত ল্টনয়ে ল্টনয়েয়ে মোইয়ক্রোগুয়লো তোয়ক বুয়ঝ ওেোর 
আয় ই তোয়ক ওয়দর ফোিঁদয়ক িোঙয়ত হয়ব। 

আহমদ মুসো তোর  োল্টড়র ডোয়ন ও বোয়ম ক্ঘোরোর দুই ইল্টঠডয়কেরই 
জ্বোল্টলয়ে ল্টদয়েয়ে, যোয়ত ডোন-বোম দুই ল্টদয়কর মোইয়ক্রোই এক সোয়থ বুয়ঝ ক্য, 
আহমদ মুসোর  োল্টড় তোর ল্টদয়কই েোনয ল্টনয়ে। এর ফয়ল ওরো সোময়ন এয় োবোর 
ক্চিো নো কয়র আক্রময়ণর প্রস্তুল্টত ক্নয়ব। 

এিোয়ব আহমদ মুসো ক্চৌরোস্তো পযযন্ত ক্পৌিঁয়ে  োল্টড়র স্পীড বোল্টড়য়ে ল্টদয়ে 
ঝয়ড়র ক্বয়  সোময়ন এল্ট য়ে চলল। 

পল্টশ্চয়মর মোইয়ক্রোল্টে ক্চৌরোস্তোর ক্মোড় ক্থয়ক একশ  য়জর মত দূয়র 
দোিঁল্টড়য়ে আয়ে।  োল্টড়র স্পীড বোল্টড়য়ে ক্মোড় ক্থয়ক সোময়ন এয় োবোর সাংয়  সাংয় ই 
মোইয়ক্রোগুয়লো আহমদ মুসোর ক্কৌশল ধয়র ক্ফয়ল। ডোন-বোয়মর মোইয়ক্রো দু’ক্েো 
ক্থয়ক গুল্টল বষযণ শুরু হয়েয়ে আহমদ মুসোর  োল্টড়র লয়ক্ষয এবাং ক্সই সোয়থ আহমদ 
মুসোর  োল্টড়র ল্টদয়ক চলয়তও শুরু কয়রয়ে। আর সোময়নর মোইয়ক্রো ল্টস্থর দোিঁল্টড়য়ে 
ক্থয়কই গুল্টল বষযণ শুরু কয়রয়ে। 

কয়েক মুহূয়তযর ময়ধয আহমদ মুসোর  োল্টড়র উইঠড শীল্ড, জোনোলোর কোচ 
ল্টনল্টশ্চহ্ন হয়ে ক্ ল। 

এখোয়ন ল্টরিলবোর ল্টদয়ে আহমদ মুসোর করোর ল্টকে ু ক্নই। আর তোর 
ক্লজোর োন ৩০  য়জর ক্বল্টশ দূয়র ক্তমন কোযযকল্টর নে। ল্টস্টেোল্টরাং ধরো ডোন হোয়ত 
‘ক্লজোর োন’ ক্রয়খ দূরত্ব কমোর অয়পক্ষো করয়ে আহমদ মুসো। 

ক্বপয়রোেো  ল্টতয়ক সবোই িে কয়র। আহমদ মুসোর সোময়নর মোইয়ক্রোর 
নোক বরোবর আহমদ মুসোর  োল্টড়র পো য়লর মত  ল্টত ক্দয়খ মোইয়ক্রোর সবোই 
তোড়োতোল্টড় ক্নয়ম পয়ড় এক পোয়শ ল্টনরোপয়দ দোিঁল্টড়য়ে একনো োয়ড় আহমদ মুসোর 
 োল্টড় লয়ক্ষ গুল্টল করল্টেল। 

মোইয়ক্রোর আয়রোহীরো ক্নয়মল্টেল রোস্তোর দল্টক্ষণ পোয়শ মোইয়ক্রোর আড়োয়ল। 
জোে োেো রোস্তোর দল্টক্ষণ প্রোয়ন্তরও বোইয়র। 

আহমদ মুসো রোস্তো ও মোইয়ক্রোর অবস্থোনেো একবোর ক্দয়খ ল্টনয়ে মোথো 
ল্টস্টেোল্টরাং হুইয়লর ক্লয়িল ক্থয়কও ল্টনয়চ নোল্টময়ে ঝয়ড়র ক্বয়   োল্টড় চোলোল্টেল। 
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তোর ক্চোখ ডোইয়রকশন ই্ল্টঠডয়কেয়রর ল্টদয়ক। ইল্টঠডয়কেয়রর কোিঁেোয়র ক্স অনড় 
ক্রয়খল্টেল। 

এই ইল্টঠডয়কেরই এখন তোর জয়ে েঠে ল্টিউ-এর কোজ করয়ে। আহমদ 
মুসোর ল্টহসোব,  োল্টড়র এই ডোইয়রকশন ল্টেক থোকয়ল তোর  োল্টড়র সোময়নর 
 োডযোয়রর বোম প্রোন্ত তীব্র  ল্টতয়ত আঘোত করয়ব সোময়নর মোইয়ক্রোর সোময়নর 
ল্টদয়কর  োডযোয়রর বোম প্রোন্তয়ক ঘঠেোে ১৫০ ল্টকয়লোল্টমেোর  ল্টতয়ত। তোর ফয়ল তোর 
 োল্টড় চোপো ধরয়নর একেো প্রবল ঝোিঁকোল্টন ক্খয়লও আহত  োডযোর ল্টনয়ে সোময়ন 
এয় োয়ব। ল্টকন্তু ক্ োেো মোইয়ক্রোেো এক পোক ক্খয়ে উয়ি ল্ট য়ে পোয়শর ক্লোকয়দর 
উপর পড়য়ব। 

ঝয়ড়র ক্বয়   োল্টড় চলয়ে। ল্টস্পয়ডোল্টমেোয়রর কোিঁেো ১৬০ ল্টক. ল্টম. অল্টতক্রম 
কয়র থর থর কয়র কোিঁপয়ে। 

আহমদ মুসোর ময়নোয়যো  ল্টেল সোময়ন ক্থয়ক েুয়ে আসো গুল্টলর 
ডোইয়রকশয়নর ল্টদয়কও।  োল্টড়য়ত গুল্টলর আঘোয়তর শে শুয়ন ল্টনরূপণ করল্টেল 
আহমদ মুসো শত্রুপয়ক্ষর অবস্থোয়নর পল্টরবতযন। 

আহমদ মুসো শুনয়ে, সোময়নর গুল্টল ক্রমশই  োল্টড়র বোম পোয়শর ল্টদয়ক 
সরয়ে। প্রথয়ম  োল্টড়র সোময়ন, তোরপর  োল্টড়র সোময়নর বোম ক্কোন অিল, পয়র 
 োল্টড়র বোম জোনোলোর সোময়নর ল্টদয়ক সয়র এল গুল্টলর আঘোত। 

সোময়নর গুল্টলর আঘোত জোনোলোর ক্পেন ল্টদয়ক সয়র আসয়তই আহমদ 
মুসো বুঝল চরম মুহূতয উপল্টস্থত। 

আহমদ মুসো ‘আেোহু খোইরুল হোয়ফজীন’ বয়ল ল্টস্পড বোল্টড়য়ে মোথো তুয়ল 
শক্ত হোয়ত ল্টস্টেোল্টরাং হুইল ক্চয়প ধরল। 

আহমদ মুসোর  োল্টড়র  োডযোয়রর বোম প্রোন্ত প্রচণ্ড ক্েোবল মোরল মোইয়ক্রোর 
মোথোর বোম পোশয়ক। 

প্রচণ্ড এক ধোক্কো ক্খল আহমদ মুসোর  োল্টড়। ল্টকন্তু প্রচণ্ড ধোক্কোে মোইয়ক্রো 
সয়র যোওেোে ধোক্কোর প্রবল ‘পুশ’েো শতিো  ক্জিঁয়ক বসল মোইয়ক্রোর উপর এবাং 
তোর ফয়ল ক্খলনোর মত পোক ক্খয়ে উয়ি ক্ ল  োল্টড়। 
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আপনোয়তই দু’ক্চোখ বুয়জ ল্ট য়েল্টেল। ল্টনয়জর সব কোজ ক্শষ কয়র 
পল্টরণল্টতর িোর সবেোই তুয়ল ল্টদয়েল্টেল আেোহর হোয়ত। 

আেোহ সোহোযয কয়রয়েন। আহমদ মুসোর  োল্টড় ক্থয়ম যোেল্টন, ক্বিঁয়ক 
যোেল্টন বো উয়ি যোেল্টন। 

প্রচণ্ড ধোক্কোে আহমদ মুসো একবোর সোময়নর ল্টদয়ক ঝুিঁয়ক পয়ড়, তোরপর 
ক্পেন ল্টদয়ক ল্টেেয়ক ক্সিঁয়ে ল্ট য়েল্টেল ল্টসয়ের সোয়থ। ল্টকন্তু আহমদ মুসোর দু’হোত 
ল্টকন্তু  োল্টড়র ল্টস্টেোল্টরাং হুইল েোয়ড়ল্টন, নড়োচড়ো করয়ত ক্দেল্টন ল্টস্টেোল্টরাং হুইলয়ক। 

তোর ক্দহ ল্টস্থর হয়তই আহমদ মুসো ল্ট েোর ক্চঞ্জ ও ল্টস্পড কল্টময়ে এয়ন 
 োল্টড়য়ক এল্টকউে েোনয করোল। 

এবোর আহমদ মুসোর সোময়ন এল উয়ি যোওেো মোইয়ক্রো, তোর ক্লোকরো ও 
এল্টদয়ক েুয়ে আসো অে দুই মোইয়ক্রো। 

উয়ি যোওেো মোইয়ক্রোর ক্লোয়করো ল্টনয়জয়দর সোময়ল ল্টনয়ে এল্টদয়ক ঘুয়র 
দোিঁড়োল্টেল। আহমদ মুসো নতুন কয়র ওয়দর গুল্টলর মুয়খ পড়োর আয় ই ওয়দর 
ল্টনল্টিে কয়র ল্টদয়ত চোইল। 

ডোন হোয়তর ক্লজোর োনেোয়ক আহমদ মুসো মোল্টের সমোন্তরোয়ল ওয়দর 
উপর ল্টদয়ক ঘুল্টরয়ে ল্টনল। 

সাংয়  সাংয় ই ওয়দর ৬ জয়নর হোিঁেুর ল্টনয়চর অাংশ খয়স পড়ল। আতযনোদ 
কয়র ওরো সবোই মোল্টেয়ত লুল্টেয়ে পড়ল। 

েুয়ে আসো দুই মোইয়ক্রোও এয়স পয়ড়ল্টেল একেোর ক্পেয়ন আয়রকেো। 
ওরো উয়ি যোওেো ও আহত ক্লোকগুয়লোর বরোবর এয়স রোস্তোে দোিঁল্টড়য়ে পড়ল। 
সম্ভবত মোইয়ক্রোর ক্লোকরো তোয়দর েেজন সোথীর অবস্থো ক্দখয়ত ক্পয়েয়ে। 

আহমদ মুসো তোর ক্লজোর োন সোময়ন এয়স দোিঁড়োয়নো দুই মোইয়ক্রোর 
সোময়নরেোর ল্টদয়ক ঘুল্টরয়ে ল্টনল। ক্লজোর োন ক্থয়ক সোময়নর মোইয়ক্রোর মোথো লয়ক্ষ 
একবোর হল্টরজঠেোল্টল, একবোর িোল্টেযকোল্টল ফোেোর করল। মোইয়ক্রোর মোথো চোরেো 
আলোদো খয়ণ্ড িো  হয়ে ক্ ল। 
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মোইয়ক্রোর েোইল্টিাং ল্টসে ও তোর পোয়শর ল্টসয়ের ক্লোয়কর ল্টক অবস্থো হয়লো 
জোনো ক্ ল নো। ক্পেয়নর ল্টসয়ের ক্লোকরো ল্টচৎকোর কয়র গুল্টল করয়ত করয়ত ক্নয়ম 
পড়ল  োল্টড় ক্থয়ক। 

আহমদ মুসো গুল্টলর জবোব নো ল্টদয়ে  োল্টড় স্টোেয ল্টদয়ে ওয়দর ল্টদয়ক চলয়ত 
শুরু করল। গুল্টল করয়ত করয়তই ওরো েুয়ে পোলোল  োল্টড়র আড়োয়ল,  োল্টড়র 
ক্পেয়ন। 

আহমদ মুসো এবোর সোময়নর মোইয়ক্রোল্টের ক্পেয়নর দল্টক্ষণ পোয়শর 
ক্কোনোর উপর ক্থয়ক ল্টনচ পযযন্ত খোড়োিোয়ব ক্লজোর োয়নর ফোেোর করল। 

খয়স পড়ল  োল্টড় ক্থয়ক ক্কোনোেো। 
মোইয়ক্রোর ক্পেয়ন দোিঁড়োয়নো আতাংল্টকত ক্লোকগুয়লো েুয়ে ল্ট য়ে ক্পেয়নর 

ল্টদ্বতীে মোইয়ক্রোয়ত উেল। ওরো ও ল্টদ্বতীে মোইয়ক্রো আহমদ মুসোর ক্লজোর োয়নর 
ক্রয়ঞ্জর ময়ধয রয়েয়ে। আহমদ মুসো ইেো করয়ল পোলোয়নোরত ক্লোকগুয়লো ও 
ক্পেয়নর ল্টদ্বতীে মোইয়ক্রোয়ক তোর ক্লজোর োয়নর ল্টশকোর বোনোয়ত পোরয়তো। ল্টকন্তু 
আহমদ মুসো মোনুষ মোরয়ত চোে নো। ওয়দর িে ক্দল্টখয়ে পোলোয়ত বোধয কয়র 
ল্টনয়জয়দর ল্টনরোপদ করয়ত চোে। 

পোলোয়নো ক্পেয়নর ক্লোকরো ল্টদ্বতীে মোইয়ক্রোয়ত ল্ট য়ে ওেোর সাংয়  সাংয় ই 
মোইয়ক্রোল্টে দ্রুত ক্পেয়ন হেয়ত শুরু করল। 

আহমদ মুসো ল্টসয়ে ক্সোজো হয়ে বয়স ক্পেয়ন ব্রুনোয়দর ল্টদয়ক চোইল। 
ক্দখল, তোরো ল্টসে আিঁকয়ড় ল্টসয়ের উপর পয়ড় আয়ে। িোঙো কোয়চর অজর েুকরোে 
তোয়দর  ো িল্টতয।  োল্টড়র  োয়ে ক্লয়  বো অে ক্কোনিোয়ব ল্টসেয়ক পড়ো ল্টকে ুবুয়লেও 
আহমদ মুসো  োল্টড়র ক্ফ্লোয়র এল্টদক-ওল্টদক পয়ড় থোকয়ত ক্দখল। ল্টসয়ে মুখ গুিঁয়জ 
পয়ড় আয়ে ওরো। 

‘ব্রুনো, ল্টম. ক্সনল্টেড, আপনোরো ল্টেক আয়েন ক্তো? এবোর উেনু। আমরো 
আপোতত ল্টনরোপদ।’ বলল আহমদ মুসো ওয়দর লক্ষ কয়র। 

ব্রুনো, ক্সনল্টেড উেল। 
তোয়দর  ো ক্থয়ক ঝয়র পড়ল কোয়চর েুকরোগুয়লো। 
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িীত, ল্টবপযযস্ত তোয়দর ক্চহোরো। তোরো তোকোল চোরল্টদয়ক। ক্দখল উিোয়নো 
মোইয়ক্রো, একেো  োয়েব হওেো আহতয়দরও ক্দখয়ত ক্পল। ক্দখল মোথো কোেো 
মোইয়ক্রো, একেো মোইয়ক্রোর বযোক েোইি কয়র পোলোয়নোর দৃেও ক্দখল। 

তোয়দর ক্চোখ ঘুয়র এল আহমদ মুসোর উপর। 
আহমদ মুসোর দৃল্টি তখন পোয়জয়রোর ল্টদয়ক, ক্য  োল্টড়েো আহমদ মুসোয়দর 

ক্পেয়ন েুয়ে আসল্টেল। 
উপতযকোে ঢুয়কও  োল্টড়েো ক্বপয়রোেো  ল্টতয়ত েুয়ে আসল্টেল একোল্টধক 

ক্স্টন োন ক্থয়ক গুল্টল বৃল্টির একেো ক্দেোল সৃল্টি কয়র। ল্টকন্তু তোয়দর গুল্টল বৃল্টির 
একেো অাংশয়ক আড়োল করল্টেল ক্পেয়ন অেসরমোন মোইয়ক্রোল্টে, অে আয়রক 
অাংশয়ক ল্যাক করল্টেল রোস্তোর পোয়শ উয়ি থোকো মোইয়ক্রো। এই দুই মোইয়ক্রোর ফোিঁক 
 ল্টলয়ে ল্টকে ুগুল্টল আসয়ে আহমদ মুসোর  োল্টড়র ল্টদয়ক। 

আহমদ মুসো ব্রুনো ও ক্সনল্টেডয়ক মোথো ল্টনচ ুকয়র সোবধোন হয়ত ল্টনয়দযশ 
ল্টদয়ে  োল্টড়েোয়ক উয়ি থোকো মোইয়ক্রোর ল্টদয়ক একে ুসল্টরয়ে ল্টনয়ে এল। তোর  োল্টড়র 
ক্পেনেো মোইয়ক্রোর আড়োয়ল চয়ল ক্ ল। সোময়নেো গুল্টলর মুয়খ পড়য়লও ক্ োেো 
পোয়জয়রো আহমদ মুসোর নজয়র এল। 

েুয়ে আসয়ে পোয়জয়রো ক্বপয়রোেো  ল্টতয়তই। তোয়দর সোময়নর মোইয়ক্রো 
এবাং তোয়দর ল্টকে ু সোথীর পল্টরণল্টত তোরো জোনয়ত পোয়রল্টন। পোয়জয়রোেোয়ক 
ক্বপয়রোেো  ল্টতয়ত আসয়ত ক্দয়খ বযোক েোইি করো মোইয়ক্রোেোও ক্থয়ম ল্ট য়েল্টেল। 

পোয়জয়রোেোর মতলব বুঝল আহমদ মুসো। আহমদ মুসোর দোিঁড়োয়নো 
 োল্টড়য়ক তোরো সরোসল্টর এয়স আঘোত করয়ত চোে। আহমদ মুসোর জোপোল্টন 
েোয়েোেোর ক্চয়ে ওয়দর জোমযোন মোকয পোয়জয়রো অয়নক ক্বল্টশ শক্ত। ও পোয়জয়রোর 
সোময়নর কোেোয়মো ও  োডযোর েয়েোেোর ক্চয়ে কয়েক গুণ ক্বল্টশ ক্প্রশোর হজম করয়ত 
পোয়র। 

ওয়দর পোয়জয়রোল্টে ক্পেয়নর মোইয়ক্রো অল্টতক্রম কয়র চয়ল এয়সয়ে। 
গুল্টলও ক্বয়ড়য়ে। পোয়জয়রোর দু’পোয়শর জোনোলো ল্টদয়ে গুল্টল আসয়ে। আবোর িোঙো 
উইঠডস্ক্রীয়নর পয়থও গুল্টল আসয়ে। গুল্টল করোর সহজ সুল্টবধোর জয়ে উইঠডস্ক্রীন 
ওরো ক্িয়ঙ ক্ফয়লয়ে। 
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আহমদ মুসোর  োল্টড়র ল্টদয়ক গুল্টলর ল্টতনেো ক্রোত আসয়ে। ডোয়ন-বোিঁয়ে 
সমোন্তরোয়ল দু’ল্টে ক্রোত এবাং আয়রকল্টে ক্রোত আসয়ে  োল্টড়র জোনোলোর ক্বজ 
বরোবর উপর ল্টদয়ে। এ ল্টতয়নর মোঝখোয়ন ক্নো-মযোনস লযোয়ঠডর মত একেো ক্নো-
বুয়লে ক্জোন ধতল্টর হয়েয়ে। আহমদ মুসো সুয়যো  েহণ করল। 

আহমদ মুসো  োল্টড়র ল্টসে ক্থয়ক মোথোেো একে ুতুয়ল ক্নো-বুয়লে ক্জোয়নর 
ল্টেক মোঝোমোল্টঝ স্থোন ক্দয়খ ক্লজোর োন ল্টদয়ে শেয ক্রয়ঞ্জর ফোেোর কয়র একেো ক্হোল 
সৃল্টি করল। ক্স ক্হোয়ল ক্লজোর োয়নর বযোয়রল ক্সে কয়র লাং ক্রয়ঞ্জর পূণযোাং  ফোেোর 
করল। ল্টতন ক্সয়কঠড ক্লাংয়থর একেো ফোেোর। 

আহমদ মুসো অনুমোন করল ক্লসোর ফোেোরল্টে পোয়জয়রোর  োডযোয়রর 
মধযিো  ল্টদয়ে ঢুয়ক ইল্টঞ্জয়নর মধযিো  বরোবর ক্ োেো ক্চল্টসস উল্টড়য়ে ক্দয়ব। 
তোরপর প্রচণ্ড  ল্টতর কোরয়ণ বড় ধরয়নর এযোকল্টসয়ডঠে ঘেোয়ব  োল্টড়েো। 

তোই হয়লো। মুহুয়তয  োল্টড়েো দুই িোয়  ক্িয়ঙ পয়ড় প্রচণ্ড এক ওলে-পোলে 
ঘয়ে ক্ ল। গুল্টলও বন্ধ হয়ে ক্ ল। 

আহমদ মুসো উয়ে বসল। ক্দখল  োল্টড়েোর দৃে। বুঝয়ত পোরল নো  োল্টড়র 
ক্লোকগুয়লো কতেো আহত ল্টকাংবো ক্বিঁয়চ আয়ে ল্টকনো। 

ব্রুনো ও তোর ল্টপতো ক্সনল্টেডও উয়ে বয়সয়ে  োল্টড়র ল্টসয়ে। তোয়দরও 
ক্চোয়খ পড়ল দু’িো  হয়ে যোওেো উয়ি-পোয়ি পয়ড় থোকো পোয়জয়রোর দৃে। 
তোয়দর ক্চোয়খ-মুয়খ অপোর ল্টবিে! তোয়দর ময়ন হয়ে, তোরো ক্যন ক্কোন স্বয়ের দৃে 
ক্দখয়ে! অথবো ক্যন িেোল-সাংঘোয়তর ক্কোন ল্টসয়নমোর দৃে। যোর নোেক তোয়দর 
সোময়ন বয়স থোকো ল্টনতোন্ত এক িদ্রয়লোক আহমদ মুসো। ইস্পোয়তর মত এক ঋজু 
শরীর েোড়ো সোধোরয়ণর চোইয়ত ক্কোন ল্টবয়শষ ধবল্টশিয তোর ক্নই। ল্টকন্তু তবু কী 
অসোধোরণ ল্টতল্টন! কী অসোধোরণ তোর আত্নরক্ষো ও প্রল্টতপক্ষয়ক ক্মোকোল্টবলোর 
ক্কৌশল! ল্টনরোশোর ল্টবরোন িূল্টময়ত আশোর মহীরুহ ধতল্টর করয়ত পোয়রন ল্টতল্টন। 

তোয়দর দৃল্টি ঘুয়র এয়স ল্টনবদ্ধ হয়লো আহমদ মুসোর উপর। আহমদ মুসোও 
তোল্টকয়েয়ে তোয়দর ল্টদয়ক। 

আহমদ মুসো তোয়দর ল্টদয়ক তোল্টকয়েই বয়ল উয়েয়ে, ‘চলুন, আমোয়দর 
ক্নয়ম পড়য়ত হয়ব। এ  োল্টড় ল্টনয়ে চলো যোয়ব নো।’ 
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শোন্ত কঠে আহমদ মুসোর। 
‘ধেবোদ ল্টম. আহমদ মুসো।’ বলল ক্সনল্টেড। 
‘ধেবোদ ল্টক জে?’  োল্টড় ক্থয়ক নোময়ত নোময়ত আহমদ মুসো বলল। 
‘স্বয়ের মত এক ঘেনো বোস্তয়ব ল্টনয়ে আসোর জয়ে।’ বলল ক্সনল্টেড। 
‘এজয়ে আল্টম আেোহর শুকল্টরেো আদোে করল্টে, আপনোরোও ঈশ্বরয়ক 

ধেবোদ ল্টদন।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘যখন ক্দখলোম আমরো ক্বিঁয়চ আল্টে, তখন ঈশ্বরয়ক ধেবোদ ল্টদয়েল্টে। 

ল্টকন্তু আপনোর প্রোপয আপনোর পোওেো দরকোর।’ বলল ক্সনল্টেড। 
‘আবোর আল্টম আপনোর কোয়ে ‘আপল্টন’ হয়ে ক্ লোম?’ আহমদ মুসো 

বলল। 
‘ক্চিো কয়রল্টে তুল্টম বলয়ত। ল্টকন্তু আর পোরল্টে নো। আপল্টন বেয়স আমোর 

ক্েয়লর বেয়সর হয়লও সম্মোন ও মযযোদোে আপল্টন অয়নক বড়। তুল্টম বলো মোনোে 
নো।’ 

কথো ক্শষ কয়রই ক্সনল্টেড বয়ল উেল, ‘ল্টম. আহমদ মুসো, ওই মোইয়ক্রো 
ল্টকন্তু পোল্টলয়ে ক্ ল।’ 

আহমদ মুসোও তোকোল পলোেনপর মোইয়ক্রোর ল্টদয়ক। ক্দখল, মোইয়ক্রোল্টে 
ক্চৌমোথো পযযন্ত ল্ট য়য উত্তয়রর রোস্তো ধয়র েুেয়ে। 

‘যোক। পোলোক ওরো।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ক্কন পোলোয়ত ল্টদয়লন?’ বলল ব্রুনো। িে ও ল্টবিয়ের ক্ঘোর কোল্টেয়ে 

ওেোর পর এই প্রথম কথো বলল ব্রুনো। 
‘ওরো আক্রমণ করয়ত আয়সল্টন। অস্ত্র সাংবরণ কয়র পোল্টলয়েয়ে। এ 

কোরয়ণই ওয়দর ক্যয়ত ল্টদলোম। আমোয়দর েোয় যে এখন আত্নরক্ষো। আত্নরক্ষোর 
বোইয়র কোউয়ক আক্রমণ করো নে।’ 

আহমদ মুসো বলল। 
‘পলোেনেো ওয়দর ক্কৌশল। ওরো ক্তো আক্রময়ণ আসয়বই। কথোে আয়ে 

স্যোর, শত্রুর ক্শষ রোখয়ত ক্নই।’ বলল ব্রুনো। 
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‘ল্টকন্তু ব্রুনো, আমোয়দর ধময ইসলোম শত্রুয়দরয়কও কতকগুয়লো অল্টধকোর 
ল্টদয়েয়ে ক্সই সপ্তম শতয়ক। ক্স অল্টধকোরগুয়লোর একল্টে হয়লো, অস্ত্রতযো কোরী, অস্ত্র 
সিরণকোরী শত্রুয়ক আঘোত নো করো।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘শত্রুয়ক অল্টধকোর? আর ল্টক অল্টধকোর ল্টদয়েয়ে?’ বলল ব্রুনো। ল্টবিে তোর 
ক্চোয়খ-মুয়খ! 

‘ক্স অয়নক কথো ব্রুনো। এতেুকু ক্জয়ন রোয়খো, ল্টবচোর ও সাং ত কোরণ 
েোড়ো শক্র ও তোর সম্পয়দর ক্ষল্টত করোয়ক ইসলোম অপরোধ ল্টহসোয়ব  ণয কয়র। 
শক্র-ল্টমত্র ল্টনল্টবযয়শয়ষ সকল আহত ও অসুয়স্থর সমোন ল্টচল্টকৎসোর ল্টনয়দযশ ক্দে এবাং 
যুদ্ধকোলীন অবস্থোয়তও শত্রুর ঋণ ও আমোনতয়ক বোল্টতল বো বোয়জেোপ্ত কয়র নো।’ 
আহমদ মুসো বলল। 

কথো ক্শষ কয়রই আহমদ মুসো পয়কে ক্থয়ক ক্সল ক্ফোন ক্বর কয়র একেো 
ক্েল্টলয়ফোন করল। সাংয়যো  ক্পয়েই বলল, ‘স্যোর, আল্টম তোল্টহল্টত ক্থয়ক আসো 
আহমদ…।’ 

‘আর বলয়ত হয়ব নো।  লো ল্টেক ল্টচয়নল্টে। সব খবর িোয়লো ল্টনশ্চে নে?’ 
আহমদ মুসোয়ক ক্শষ করয়ত নো ল্টদয়ে ও প্রোন্ত ক্থয়ক বয়ল উেল। 

‘ল্টেক স্যোর। বড় একেো ঘেনো ঘয়েয়ে। আমোর  োল্টড় ল্টতন মোইয়ক্রো ও 
একেো বড় পোয়জয়রো েোইপ জীপ ক্ঘরোও কয়রল্টেল। এ ল্টনয়ে ঘেনো ঘয়েয়ে। 
কয়েকজন সোাংঘোল্টতক আহত। আপল্টন…।’ 

‘হ্োিঁ, আল্টম ওয়দর ল্টচল্টকৎসো ও কোস্টল্টডত ক্নেোর বযবস্থো করল্টে। আপল্টন 
সুস্থ ক্তো? আপনোর সোয়থ ল্টক ব্রুনোর আয়ে?’ এবোরও আহমদ মুসোয়ক কথো ক্শষ 
করয়ত নো ল্টদয়ে বলল ওপোর ক্থয়ক। 

‘ধেবোদ স্যোর। আল্টম সুস্থ। ব্রুনো ও তোর ল্টপতো আমোর সোয়থ আয়েন।’ 
আহমদ মুসো বলল। 

‘ওয়েলকোম। ওয়দর অবল্টশিরো ল্টক পোল্টলয়েয়ে?’ ওপোর ক্থয়ক বলল। 
‘একেো মোইয়ক্রো ল্টনয়ে অবল্টশিরো পোল্টলয়েয়ে।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘আপল্টন িো যবোন ল্টম. আহমদ। শত্রুর নো োল আপল্টন ক্পয়ে ক্ য়েন। 

আল্টম ল্টনল্টশ্চত। আপল্টন সফল হয়বন।’ ওপোর ক্থয়ক বলল। 
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‘ধেবোদ স্যোর।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ ড ক্ল্যাস ইউ। ওয়ক, বোই।’ বয়ল ওপোর ক্থয়ক কল ক্লোজ কয়র ক্দেো 

হয়লো। 
আহমদ মুসো ক্মোবোইয়লর কল অফ করয়তই ব্রুনোর ল্টপতো ক্সনল্টেড বলল, 

‘কোর সোয়থ কথো বলয়লন, ল্টম. আহমদ মুসো?’ 
‘জোমযোল্টনর পুল্টলশ প্রধোন বরয়ডন ল্টল্যাস-এর সোয়থ।’ আহমদ মসুো বলল। 
‘আপল্টন তোিঁয়ক ক্চয়নন?’ ল্টজজ্ঞোসো ক্সনল্টেয়ডর। 
‘ল্টচল্টন নো, জোল্টন। ল্টতল্টনও আমোয়ক জোয়নন।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ল্টকিোয়ব? সয়ব ক্তো আপল্টন জোমযোল্টনয়ত প্রয়বশ করয়লন?’ বলল 

ক্সনল্টেড। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টবিে! 
‘তোল্টহল্টতর  িনযর েোল্টিস বুরবয়নর সোয়থ পোল্টরবোল্টরকিোয়ব সম্পল্টকযত 

ল্টতল্টন। েোল্টিস বুরবনই আমোর বযোপোয়র তোিঁয়ক ল্টব্রফ কয়রয়েন। আর আপনোয়দর 
‘রোইন লযোঠড’ ক্স্টয়ের ক্ োয়েিোপ্রধোন ‘এডমঠড এল্টেস’ আমোয়ক জোয়নন। আল্টম 
এখোয়ন আসোর আয়  তোল্টহল্টতর স্বরোষ্ট্র সল্টচব ও পুল্টলশপ্রধোন ল্টম. দযো ল আমোর 
বযোপোয়র তোয়ক সব বয়লয়েন। আল্টম অল্টিেোে এয়স তোিঁর সোয়থ কথো বয়লল্টে।’ 
আহমদ মুসো বলল। 

‘ধেবোদ ল্টম. আহমদ মুসো, আপল্টন জোমযোল্টন আসোর আয়  অয়নক কোজ 
ক্সয়র এয়সয়েন। ল্টকন্তু এই ঘেনোর কথো আমরো পুল্টলশয়ক নো জোনোয়লও ক্তো 
পোরতোম।’ বলল ক্সনল্টেড। 

‘ক্দয়শর আইন-শৃঙ্খলোর সোয়থ সাংল্টিি এেো একেো বড় ঘেনো। পুল্টলশ 
তোর তদয়ন্ত আমোয়দর সাংল্টিিতো খুিঁয়জ পোয়বই। সুতরোাং আমরো আয়  নো জোনোয়ল 
আমোয়দর কোজ অপরোধমূলক ল্টবয়বল্টচত হয়ব। ল্টনয়জয়দর তখন ল্টনয়দযোষ প্রমোণ 
করয়ত হয়ব। আয় ই ল্টবষেেো পুল্টলশ কতৃযপক্ষয়ক জোনোয়নোর ফয়ল এই ঝোয়মলোে 
আমোয়দর পড়য়ত হয়ব নো। আর আল্টম এখোয়ন ক্য কোজ ল্টনয়ে এয়সল্টে ক্স সম্পয়কয 
পুল্টলশ কতৃযপক্ষয়ক অবল্টহত রোখয়ত চোই। পুল্টলশপ্রধোন বরয়ডন ল্টল্যাস আমোয়ক 
বয়লয়েন, ‘পুল্টলয়শর কোজেোই আল্টম করল্টে। সুতরোাং আমোর কোয়জর ক্ োপনীেতো 
ল্টকেু ক্নই।’ আহমদ মুসো বলল। 
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‘ ড ক্ল্যাস ইউ ল্টম. আহমদ মুসো। আপল্টন আপনোর কোজয়ক মোয়ন 
আমোয়দর কোজয়ক অয়নক সহজ কয়র ল্টদয়েয়েন। আমোয়দর পল্টরবোর রোহুমুক্ত 
হবোর আশো আরও প্রবল হয়লো। ঈশ্বর আপনোর মেল করুন!’ বলল ক্সনল্টেড, 
ব্রুনোর ল্টপতো। 

‘পুল্টলশ আসোর আয় ই আমরো এখোন ক্থয়ক চয়ল ক্যয়ত চোই। আসুন 
আমরো উয়ি যোওেো মোইয়ক্রোেোয়ক ক্সোজো কয়র চোলু করয়ত পোল্টর ল্টকনো ক্দল্টখ।’ 

বয়ল আহমদ মুসো ল্ট য়ে মোইয়ক্রোেোয়ক ধরল। 
ক্সনল্টেড ও ব্রুনোও দ্রুত ল্ট য়ে মোইয়ক্রো ধরল। 
মোইয়ক্রোল্টে ক্সোজো কয়র আহমদ মুসো েোইল্টিাং ল্টসয়ে বয়স পরীক্ষো করল 

সব ল্টেক আয়ে। 
স্টোেয ল্টনল মোইয়ক্রোল্টে। 
ক্সনল্টেড ও ব্রুনো মোইয়ক্রোয়ত উেল। 
চলয়ত শুরু করল মোইয়ক্রোল্টে পল্টশ্চয়মর স্টুে োেয শহয়রর ল্টদয়ক। 
 
 
 
স্টুে োেয ক্থয়ক ক্বল্টরয়ে আহমদ মুসোর ক্সই মোইয়ক্রো ক্সোজো উত্তয়র 

ক্নকোর নদীর তীর বরোবর হোইওয়ে ধয়র ক্হলয়ব্রোন শহয়রর ল্টদয়ক এল্ট য়ে যোয়ে। 
স্টুে োেয ক্থয়ক ক্বরুবোর আয় ই আহমদ মুসো ল্টজজ্ঞোসো কয়রল্টেল, ‘আমরো ল্টক 
ক্হলয়ব্রোন, নো কোল্টরসু’র পয়থ যোব।’ 

উত্তর ল্টদয়েল্টেল ব্রুনো। বয়লল্টেল, ‘আমরো যল্টদ কোল্টরসু ল্টদয়ে যোই, তোহয়ল 
ল্টকেু পোহোড়ী এলোকো ক্পল্টরয়ে কোল্টরসু পোর হয়লই আমরো রোইয়নর তীয়র ল্ট য়ে 
ক্পৌিঁেব। তোরপর রোইন তীয়রর হোইওয়ে ধয়র ক্চোখ বন্ধ কয়র এয় োয়ল আমরো 
ব্রুমসোরবোয় য ক্পৌিঁয়ে যোব। আর যল্টদ ক্হলয়ব্রোন হয়ে যোন স্যোর, তোহয়ল খরয়রোতো, 
উেলো ক্নকোর নদীর ক্েোিঁেো পোয়বন, ক্সই সোয়থ পোয়বন পবযতিূল্টমর পোদয়দয়শর 
সবুজ, ময়নোহর ঘন বনোিল, তোর ফোিঁয়ক ফোিঁয়ক ক্দখয়বন জোমযোল্টনর শোন্ত সুির 
আল্টদ েোমগুয়লো। আয়রো ক্দখয়বন প্রোচীন জোমযোল্টনর একেো ল্টবরোন এলোকো। ক্সখোয়ন 
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প্রোচীন ধ্বাংসোবয়শষও ক্দখয়ত পোয়বন। অতীয়তর িলৃ্টতবোহী ল্টকেু পল্টরবোর ক্সখোয়ন 
এখয়নো আয়ে, যোরো জোমযোল্টনর ক্সৌিযয ও ক্ ৌরব। এখন স্যোর, আপল্টনই পথ ক্বয়ে 
ল্টনন।’ 

‘ব্রুনো, ক্তোমোর পয়থর বণযনোই বয়ল ল্টদয়েয়ে ক্কোন্ পথ আল্টম ক্বয়ে ক্নব। 
আল্টম ক্হলয়ব্রোয়নর পয়থই যোল্টে।’ আহমদ মুসো বয়লল্টেল। 

 োল্টড় কখয়নো সবুজ ঘন বনোিল, কখয়নো েল্টবর মত সুির েোয়মর ল্টিগ্ধ 
পরশ ল্টনয়ে এল্ট য়ে চলল্টেল সোময়ন। ব্রুনোর বণযনোর ক্চয়ে হোজোর গুণ সুির এসব 
দৃে। 

প্রোচীন জোমযোল্টনর ল্টবরোন এলোকোে প্রয়বশ কয়রয়ে আহমদ মুসোর 
মোইয়ক্রো। হোইওয়েেো ল্টফয়র এয়সয়ে ল্টনকোর নদীর তীর বরোবর। 

অয়নকক্ষণ ধয়র আহমদ মুসোর কোন উৎকণয হয়ে উয়েল্টেল। দূর ক্থয়ক 
একেো শে ক্িয়স আসয়ে। শে আরও স্পি হয়ল বুঝয়ত পোরল, শেল্টে 
ক্হল্টলকপ্টোয়রর। ল্টকেুক্ষণ ধয়র শয়ের ডোইয়রকশন অনুসরণ কয়র ল্টনল্টশ্চত বুঝল, 
ক্হল্টলকপ্টোরল্টে তোয়দর ল্টদয়কই আসয়ে। 

আরও ল্টকে ুসমে পোর হয়ে ক্ ল। 
 োল্টড় তখন চলল্টেল এক ফোল্টল ফোিঁকো এলোকোর উপর ল্টদয়ে। 
আহমদ মুসো  োল্টড় ক্থয়ক মোথো ক্বর কয়র উিঁল্টক ল্টদয়ে ক্দখল, ক্হল্টলকপ্টোর 

অয়নকখোল্টন ল্টনয়চ ক্নয়ম এয়সয়ে। 
ক্হল্টলকপ্টোরল্টে তোয়দর  োল্টড়র নোক বরোবর এল্ট য়ে আসয়ে। 

ক্হল্টলকপ্টোরল্টে ক্যন তোয়দরয়কই েোয় যে কয়রয়ে। 
ক্হল্টলকপ্টোয়রর পল্টরচে সম্পয়কয জোনোর জয়ে  িীরিোয়ব চোইয়ত ল্ট য়ে 

ল্টনয়চর ল্টদয়ক উদযত ক্মল্টশন োয়নর নল ক্দখয়ত ক্পল। দূরবীয়নর ক্চোখও নজয়র 
পড়ল আহমদ মুসোর। 

চময়ক উেল আহমদ মুসো! তোহয়ল এেো একেো শত্রুপয়ক্ষর ক্হল্টলকপ্টোর? 
ল্টকন্তু ওরো আহমদ মুসোয়দর সন্ধোন ক্পল ল্টক কয়র? উত্তরও সাংয়  সাংয়  ক্পয়ে 
ক্ ল। আহমদ মুসোরো ক্তো ওয়দর মোইয়ক্রো বযবহোর করয়ে! এই মোইয়ক্রোয়ত ল্টনশ্চে 
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মোইয়ক্রোর অবস্থোন ও মোইয়ক্রোর কথোবোতযো ল্টরয়ল করোর ক্ োয়েিো েোিল্টমেোর 
রয়েয়ে। 

ল্টবষেেো আহমদ মুসোর কোয়ে পল্টরস্ক্োর হওেোর সোয়থ সোয়থ ক্স  োল্টড়র 
স্পীড আকল্টিকিোয়ব বোল্টড়য়ে ল্টদল। তোর লক্ষ সোময়নর এক ফোল্টল খোল্টল জোে ো 
পোর হয়েই ঘন  োেপোলোর ময়ধয প্রয়বশ করো। সোময়নই রোস্তোর দু’পোয়শ ঘন  োয়ের 
সোল্টর, মোঝখোন ল্টদয়ে রোস্তো। ক্স রোস্তোে ক্পৌিঁেোয়নোই আহমদ মুসোর েোয় যে। 

ক্হল্টলকপ্টোরল্টেও সম্ভবত এেো বুঝয়ত ক্পয়রয়ে। ক্হল্টলকপ্টোয়রর দরজো 
ল্টদয়ে ক্দখয়ত পোওেো ক্মল্টশন োয়নর বযোয়রল নয়ড় উেল। ক্নয়ম এল এক পশলো 
গুল্টল। 

আহমদ মুসোর ময়ধয চোিলয লক্ষ কয়রল্টেল ব্রুনো।  োল্টড়র স্পীড হেোৎ 
সপ্তয়ম উেোে উল্টদ্বগ্ন ব্রুনো প্রে করল, ‘ল্টকে ুল্টক ঘয়েয়ে স্যোর?’ 

‘হ্োিঁ, মোথোর উপয়র একেো ক্হল্টলকপ্টোর আমোয়দর ফয়লো করয়ে। ময়ন 
হয়ে এেো ওয়দর নতুন আক্রমণ।’ আহমদ মুসো বলল। 

আহমদ মুসোর কথো ক্শষ হয়তই উপর ক্থয়ক ব্রোশ ফোেোয়রর শে হয়লো। 
কয়েকল্টে গুল্টল মোইয়ক্রোর ক্পেয়ন আঘোত করল। 

দু’পোয়শর  োে ক্মোেোমুল্টে আড়োল সৃল্টির জে ওয়দর েোয় যে ক্ষোল আনো 
লক্ষ ক্িদ হেল্টন। 

আহমদ মুসো ব্রুনোয়দরয়ক  োল্টড়র ল্টসয়ের ল্টনয়চ শুয়ে পড়য়ত বয়ল  োল্টড়র 
ল্টজ জযো   ল্টত আরও বোল্টড়য়ে ল্টদল। 

‘ল্টম. আহমদ মুসো, আমরো ক্তো ক্হল্টলিোয়রর সোয়থ পোরয়বো নো। ওরো 
সহয়জই আমোয়দর েোয় যে করয়ত পোরয়ব। উপর ক্থয়ক ওরো ক্বোমোও েুিঁড়য়ত 
পোয়র।’ বলল ক্সনল্টেড। উয়দ্বয়  তোর কঠে কোিঁপয়ে। 

আহমদ মুসো হোসল। বলল, ‘ল্টবপয়দর সমে ক্বল্টশ িোবয়ত ক্নই। সব সমে 
ল্টবপয়দর সোয়থ পল্টরত্রোয়ণর একেো রোস্তো আেোহ রোয়খন।’ 

 োল্টড়র তীব্র  ল্টতর সোয়থ আহমদ মুসো নদীর একেো খোড়ো ও উন্মুক্ত 
ধরয়নর স্থোন খুিঁজল্টেল। এই সোয়থ আহমদ মুসো উপয়রর ক্হল্টলকপ্টোয়রর  ল্টত পথও 
মল্টনের করল্টেল। প্রথমবোর গুল্টল বষযয়ণর পর তোরো আর গুল্টলও কয়রল্টন। তোরো 
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ল্টনশ্চে একেো উপযুক্ত স্থোয়নর অয়পক্ষো করয়ে ক্যখোয়ন তোরো সহয়জই মোইয়ক্রোেোয়ক 
গুিঁল্টড়য়ে ল্টদয়ত পোরয়ব। তোেোড়ো তোয়দর িেও আয়ে গুলোগুল্টলর বযোপোরেো পুল্টলয়শর 
কোয়ন ক্ য়ল তোয়দর ল্টবপদ হয়ব। যো করোর দ্রুত কয়র তোয়দর সয়র পড়য়ত হয়ব। 

ক্য ধরয়নর জোে ো খুিঁজল্টেল আহমদ মুসো তো ক্পয়ে ক্ ল। জোে োেোে 
ক্েোে ক্েোে আ োেো েোড়ো বড় ধরয়নর  োে ক্নই। নদী পোয়ড়র ক্রল্টলাং ক্সখোয়ন ক্নই। 
সম্ভবত ক্িাংয়  যোওেোর কোরয়ণ পুনঃল্টনমযোয়ণর জয়ে খুয়ল ক্ফলো হয়েয়ে। 

আহমদ মুসো জোে োেো পোর হয়ে ল্ট য়েল্টেল। হেোৎ ক্ব্রক কয়র  োল্টড় থোমোল 
আহমদ মুসো। দ্রুত কয়ঠে বলল, ‘ব্রুনো, ল্টম. ক্সনল্টেড, আপনোরো তোড়োতোল্টড় ক্নয়ম 
ক্পেয়নর ক্ঝোপেোে লুল্টকয়ে পড়ুন। ল্টেজ তোড়োতোল্টড় করুন।’ 

ব্রুনো ও ক্সনল্টেড  ল্টড়য়েই  োল্টড়র দরজো পযযন্ত ল্ট য়ে  োল্টড় ক্থয়ক ক্নয়ম 
েুেল ক্ঝোয়পর ল্টদয়ক। ব্রুনো একবোর ল্টজজ্ঞোসো করয়ত চোইল, স্যোর আপল্টন আসয়বন 
নো। ল্টকন্তু ল্টজজ্ঞোসো করয়ত সোহস ক্পল নো!... 

ব্রুনোরো ক্নয়ম পড়য়তই আহমদ মুসো  োল্টড় বযোক েোইি কয়র ক্সই 
জোে োে ল্টফয়র এল।  োল্টড়েো নদীর পোয়ড়র প্রোন্ত পযযন্ত ল্টনয়ে  োল্টড় দোিঁড় কল্টরয়ে 
 োল্টড় ক্থয়ক ক্নয়ম পড়ল আহমদ মুসো। তোরপর ক্পেন ক্থয়ক ক্েয়ন  োল্টড়েো নদীয়ত 
ক্ফয়ল ল্টদয়ে একে ুঅয়পক্ষো কয়র ক্দখল  োল্টড়েো পুয়রোপুল্টর নদীয়ত পড়ল ল্টকনো। 

ল্টনল্টশ্চত হয়ে আহমদ মুসো েুয়ে এল ক্সই ক্ঝোয়প। 
ক্সখোয়ন ক্পৌিঁয়েই আহমদ মুসো বলল, ‘ল্টম. ক্সনল্টেড, আমোয়দর আরও 

ক্পেয়ন সয়র ক্যয়ত হয়ব। চলুন, ক্পেয়নর ঐ ল্টেলোে। ল্টেলোে যয়থি ক্ঝোপ-জাং ল 
আয়ে আর ওেো ক্বশ উিঁচুও। ওয়দর  ল্টতল্টবল্টধ িোয়লোিোয়ব ক্দখো যোয়ব।’ 

েুেল ওরো ল্টকেু দূয়রর ল্টেলোেোর ল্টদয়ক। 
ওল্টদয়ক ক্হল্টলকপ্টোরল্টে অয়নকখোল্টন সোময়ন এল্ট য়ে ল্ট য়েল্টেল। তোরপর 

তোরো ক্খেোল কয়র ক্দখল ল্টনয়চ রোস্তোর উপর ক্সই  োল্টড়েো ক্নই। দ্রুত তোরো ল্টফয়র 
আয়স। ল্টকন্তু  োল্টড়েোর ক্দখো তোরো পোে নো। 

তোড়োতোল্টড় ক্হল্টলকপ্টোরেো হোইওয়ের ক্সখোনকোর ক্েোে সরু বোইয়লনেোও 
ক্চক কয়র আয়স। ল্টকন্তু  োল্টড়র ক্দখো তোরো পোে নো। 
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পো য়লর মত ক্হল্টলকপ্টোর চোরল্টদয়ক ঘুরয়ত থোয়ক। এক সমে 
ক্হল্টলকপ্টোরেো নদীর উপর ল্টস্থর হয়ে দোিঁড়োে। তোরপর ক্হল্টলকপ্টোরেো ধীয়র ধীয়র 
লযোঠড করল নদীর পোয়ড়। 

‘ওরো এখন ময়ন করয়ে  োল্টড় এযোকল্টসয়ডঠে কয়র আমরো নদীয়ত পয়ড় 
ক্ ল্টে। ওরো এখন ল্টনল্টশ্চত হবোর জয়ে নদীয়ত ক্নয়ম  োল্টড় পরীক্ষো করয়ব এবাং 
লোশগুয়লোয়ক হোত করয়ত চোইয়ব। আমোয়দর সয়র পড়োর এেোই উপযুক্ত সমে।’ 
বলল আহমদ মুসো। 

ল্টবিে-ল্টবমুগ্ধ ব্রুনো বলল, ‘আপল্টন তোহয়ল এই উয়েয়েই মোইয়ক্রোল্টেয়ক 
নদীয়ত ক্ফয়ল ল্টদয়েয়েন! ধেবোদ স্যোর!’ 

আহমদ মুসো ব্রুনোর কথোর ল্টদয়ক কণযপোত নো কয়র উয়ে দোিঁল্টড়য়ে বলল, 
‘আসুন, আমরো যোত্রো শুরু কল্টর।’ 

ল্টেলো ক্থয়ক তোরো ক্নয়ম এল। 
‘জাং য়লর ময়ধয ল্টদয়েই আমরো প্রথয়ম পূবয ল্টদয়ক যোব, তোরপর আমরো 

ক্নকোর নদীর সমোন্তরোয়ল উত্তর ল্টদয়ক চলব।’ 
বয়ল চলয়ত শুরু করল আহমদ মুসো। 
‘পোয়শ একে ু দূয়রই ক্তো রোস্তো আয়ে। আমরো ক্স রোস্তোে উেয়ত পোল্টর। 

ক্সখোয়ন  োল্টড়ও ল্টমলয়ব।’ বলল ব্রুনো। 
‘ক্সেোই সুল্টবধোজনক। ল্টকন্তু রোস্তোে ওেো ল্টেক হয়ব নো। অল্পক্ষয়ণর ময়ধযই 

ওরো জোনয়ত পোরয়ব  োল্টড়য়ত আমরো ক্নই। তোরপয়রই ওরো হয়ে হয়ে খুিঁজয়ত শুরু 
করয়ব। চোরপোয়শর পথ তোরো চয়ষ ল্টফরয়ব। রোস্তোে উেয়ল ওয়দর ক্হল্টলকপ্টোয়রর 
ক্চোখ এড়োয়নো কল্টেন হয়ব।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ধেবোদ স্যোর, ল্টেক বয়লয়েন। ল্টকন্তু স্যোর, এরকম ল্টবপয়দ আমোয়দর 
মোথো সব সমে গুল্টলয়ে যোে। ল্টকন্তু আপনোর মোথো ল্টক কয়র েোণ্ডো থোয়ক?’ বলল 
ব্রুনো। 

‘সবোরই মোথো েোণ্ডো থোকয়ত পোয়র, যল্টদ সবোই সব বযোপোয়র আেোহর 
উপর ল্টনিযর করয়ত পোয়র।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘আল্টম বুঝলোম নো স্যোর।’ বলল ব্রুনো। 
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‘মোথো গুল্টলয়ে যোবোর ক্য কথো বলয়ল ক্সেো িয়ের কোরয়ণ হে। মৃতযু িে 
সবয়চয়ে বড় িে। এই িে যল্টদ জে করো যোে, তোহয়ল ক্কোন িেই আর থোয়ক নো। 
মৃতযুিে দূর হে আেোহর উপর ল্টনিযরতো ক্থয়ক। এ ল্টবশ্বোস করো ক্য, আেোহ যল্টদ 
নো চোন দুল্টনেোর ক্কউ মোরয়ত পোরয়ব নো, আর আেোহ যল্টদ চোন, তোহয়ল দুল্টনেোর 
সবোই ল্টময়ল ক্চিো কয়রও কোউয়ক রক্ষো করয়ত পোরয়ব নো। এই ল্টবশ্বোস আেোহর 
উপর ল্টনিযরতো ক্থয়কই আয়স।’ আহমদ মুসো বলল। 

চলয়ত শুরু কয়রয়ে তোরো। 
দ্রুত হোিঁেয়ে তোরো জাং ল ক্েয়ল যতেো সম্ভব সোময়ন। ল্টমল্টনে দয়শক পোর 

হয়ে ক্ ল। তোরো তখনও জাং য়লর পয়থই চলয়ে। 
ক্হল্টলকপ্টোয়রর শয়ে তোরো সকয়লই ক্পেন ল্টদয়ক ল্টফয়র তোকোল। ক্দখল, 

ক্পেয়নর আকোয়শ ক্সই ক্হল্টলকপ্টোরল্টে উড়য়ে। 
‘নদীয়ত পয়ড় যোওেো  োল্টড় পরীক্ষো কয়র ওরো ল্টনল্টশ্চত হয়েয়ে ক্য, ওয়দর 

ক্বোকো বোনোয়নো হয়েয়ে। এখন ওরো পো য়লর মত খুিঁজয়ে আমোয়দর।’ আহমদ মুসো 
বলল। 

‘চরম এই সাংকেকোয়ল ওয়দর ক্বোকো বোনোবোর বুল্টদ্ধ আপনোর মোথোে এল 
ল্টক কয়র স্যোর! এেো আমোর কোয়ে এখনও ল্টবিে!’ বলল ব্রুনো। 

‘সৃল্টি ও রিো সম্পয়কয আরও জোন ব্রুনো। মোনুষ যখন উপোেহীন হয়ে পয়ড়, 
তখন আেোহ স্বোং উপোে ক্বর কয়র ক্দন।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘স্যোর, আয়  এই ল্টবপদ ক্থয়ক বোিঁল্টচ তোরপর আল্টম সব জোনোর ক্চিো 
করব।’ বলল ব্রুনো। 

‘ধেবোদ ব্রুনো।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘স্যোর, একেো কথো আল্টম বুঝয়ত পোরল্টে নো, আমরো ক্য ঐ মোইয়ক্রোয়ত 

আল্টে, ক্হল্টলকপ্টোর ক্থয়ক ওরো তো বুঝল ল্টক কয়র?’ 
‘ও মোইয়ক্রোেো ক্তো ওয়দর। ওরো…।’ 
আহমদ মুসোর কথোর মোঝখোয়নই ব্রুনো বয়ল উেল, ‘ল্টেক স্যোর। এ 

ধরয়নর মোইয়ক্রো ক্তো ক্দয়শ শত শত আয়ে। আর অত উপর ক্থয়ক  োেপোলোর মধয 
ল্টদয়ে  োল্টড়র নোবোর ক্দখয়ত পোওেো সম্ভব নে।’ 
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‘খুব সহজ বযবস্থো ওয়দর ল্টেল, যো তোড়োহুড়োর ময়ধয আয়  আমোর ময়ন 
পয়ড়ল্টন। ওয়দর প্রল্টতল্টে  োল্টড়য়ত েোিল্টমেোর ক্সে করো থোয়ক। এর মোধযয়ম ওরো 
 োল্টড়র ল্টিতয়রর কয়থোপকথন,  োল্টড়র অবস্থোন মল্টনের কয়র। আমোয়দর  োল্টড়য়তও 
েোিল্টমেোর ক্সে করো ল্টেল আর ক্সেোই তোয়দর খবর ল্টদয়ে ক্ডয়ক এয়নয়ে।’ আহমদ 
মুসো বলল। 

ব্রুনো ও ক্সনল্টেড দু’জয়নরই ক্চোখ ল্টবয়স্ফোল্টরত হয়ে ক্ ল! িয়ে তোয়দর 
বুক ক্কিঁয়প ক্ ল। শক্ররো এতেো সোবধোন, এতেো ল্টক্ষপ্র! পরম িল্টক্ত, শ্রদ্ধো ও 
িোয়লোবোসোে তোয়দর হৃদেেো নুয়ে ক্ ল আহমদ মুসোর জয়ে। অজোনো, অনোত্নীে 
এই ল্টবিেকর মোনুষল্টে জীবন বোজী ক্রয়খ তোয়দর পোয়শ এয়স দোিঁল্টড়য়েয়ে। বুল্টদ্ধ ও 
শল্টক্ত সব যুয়দ্ধই ক্স অে োমী। 

আহমদ মুসো হোিঁেোর  ল্টত বোল্টড়য়ে ল্টদয়েল্টেল। 
ব্রুনোরোও তোর ক্পেয়ন ক্পেয়ন েুেল। 
‘এই এলোকোেো আমোয়দর তোড়োতোল্টড় পোর হয়ত হয়ব। ওরো পো ল হয়ে 

ক্ য়ে। ওরো এলোকোেো চয়ষ ক্ফলয়ব। সবোই দ্রুত পো চোলোন।’ আহমদ মুসো বলল। 
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৪ 
ক্রযডল ক্থয়ক ক্েল্টলয়ফোন তুলয়ত তুলয়ত িোবল, এ বোর ল্টনয়ে পোিঁচ বোর 

ক্েল্টলয়ফোন তোর বয়সর কোে ক্থয়ক এয়সয়ে। আজ পিঁল্টচশ বের ক্স তোর বয়সর 
বযল্টক্ত ত স্টোফ ল্টহসোয়ব কোজ করয়ে। ল্টকন্তু শোন্ত, েোণ্ডো মোনুষল্টেয়ক এতেো উল্টদ্বগ্ন 
ক্স কখয়নো ক্দয়খল্টন। ক্স অথয-সম্পদ, মযযোদো-প্রল্টতপল্টত্ত অজযয়নর ক্ক্ষয়ত্র সব বোিঁধোই 
ল্টনষু্ঠরিোয়ব দমন কয়রন। শত্রুর জীবয়নর ল্টবন্দুমোত্র মূলয ক্নই তোর কোয়ে। ল্টকন্তু 
তোর এই রূপেো ল্টকন্তু বোইয়র ক্থয়ক একেুও বুঝোর উপোে ক্নই। যো কয়র সব েোণ্ডো 
মোথোে কয়র, হোসয়ত হোসয়ত কয়র। ক্যখোয়ন তোর উয়ত্তল্টজত হবোর কথো, ক্সখোয়ন 
ক্স বরয়ফর মত েোণ্ডো থোয়ক। ল্টকন্তু ক্সই ক্লোকেোই আজ তোর ল্টবরল্টক্ত, উয়দ্ব  ও 
উয়ত্তজনো ল্টকেুয়তই আড়োল করয়ত পোরয়ে নো। 

ল্টহাংল্ট স্ট ক্েল্টলয়ফোয়নর স্পীকোর মুয়খর কোয়ে ল্টনয়ে এয়স বলল, ‘ইয়েস 
স্যোর। আল্টম ল্টহাংল্ট স্ট স্যোর। আয়দশ করুন স্যোর।’ 

‘ল্টহাংল্ট স্ট, ডল্টরন ডু োন নতুন ল্টক জোল্টনয়েয়ে?’ বলল ক্েল্টলয়ফোয়নর 
ওপোয়র ল্টহাংল্ট য়স্টর বস, ‘ল্যাযোক লোইে’ সাং েয়নর প্রধোন। 

‘নতুন ক্কোন তথয ল্টদয়ত পোয়রল্টন স্যোর। হোইওয়েসহ এলোকোর সব রোস্তোে 
তোরো ওয়দর খুিঁয়জয়ে এবাং খুিঁজয়ে।’ বলল ল্টহাংল্ট স্ট। 

‘ও  ড, ল্টতনজন ক্লোক হোওেো হয়ে ক্ ল। আল্টম বুঝয়ত পোরল্টে নো ডল্টরন 
ডু োয়নর মত ক্লোক ওয়দর মত চুয়নোপুিঁল্টের কোয়ে বুল্টদ্ধর যুয়দ্ধ ক্হয়র ক্ ল!’ বলল 
ল্টহাংল্ট য়স্টর বস ওপোর ক্থয়ক। 

ল্টহাংল্ট স্ট ল্টকে ু বলোর আয় ই ওপোর ক্থয়ক ক্েল্টলয়ফোন সাংয়যো  ক্কয়ে 
ক্ ল। তোর বস ওপোর ক্থয়ক ক্েল্টলয়ফোন ক্রয়খ ল্টদয়েয়ে। 

ল্টবব্রত, ল্টবপযযস্ত ল্টহাংল্ট স্ট তোর ক্েল্টলয়ফোয়নর ল্টরল্টসিোর রোখল। 
ল্টহাংল্ট য়স্টর ময়ন নোনো ল্টচন্তো-দুল্টশ্চন্তোর ঘুরপোক। বয়সর ক্শষ কথোেো তোর 

িোয়লো লোয় ল্টন। তোর বয়সর ময়ধয এমন হতোশো ক্দখয়ত ক্স অিযস্ত নে। 
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ক্স তোর বয়সর সোয়থ আয়ে প্রোে পিঁল্টচশ বের। এই পিঁল্টচশ বেয়র কখয়নো 
ক্কোন অবস্থোেই তোর বসয়ক ক্স হোরয়ত ক্দয়খল্টন, হতোশ হয়ত ক্দয়খল্টন। ক্স যো 
ক্চয়েয়ে, তোই হয়েয়ে সব সমে। 

পিঁল্টচশ বের আয়  এক অল্টিজোত কযোল্টসয়নোর এক জুেোর আসয়র তোর 
বসয়ক ক্স প্রথম ক্দয়খ। তখন ল্টহাংল্ট স্ট চোকল্টর খুিঁয়জ পোওেোর বযোপোয়র একদম 
হতোশ হয়ে একেো ল্টরিলবোর ক্যো োড় কয়র ল্টেনতোইয়ের কোজ শুরু কয়রয়ে। তোর 
লক্ষ ল্টেল, ক্স এিোয়ব বড়য়লোকয়দর পয়কে ক্কয়ে েোকো ক্যো োড় কয়র একেো বড় 
বযবসোে ক্ফিঁয়দ ল্টনয়জই এমেেোর হয়ে বসয়ব। 

এক ধনোঢয মোয়চযঠেয়ক েোয় যে কয়র ক্সল্টদন ক্স ঐ কযোল্টসয়নোয়ত বয়স ল্টেল। 
তোর বস ক্লোকল্টেও তোর সোময়নর ক্েল্টবয়ল একোই সোয়থ বয়স কল্টফ খোল্টেল। 
ক্লোকল্টেয়ক ক্দয়খ আপনোয়তই তোর প্রল্টত আকৃি হয়েল্টেল। কোরণ ক্লোকল্টে দীঘযকোে, 
জোমযোনয়দর এিোয়রজ হোইয়ের ক্চয়ে লবো এবাং অযোক্রবযোেয়দর মত সু ল্টেত ও 
সল্টপযল শরীর। আর ক্চোখ েুল্টরর ফলোর মত ধোরোয়লো। 

কযোল্টসয়নোর ক্স রুমেোও ল্টেল জুেোল্টড়য়দর। বড় ঘরল্টের এক পোয়শ চলল্টেল 
জুেো ক্খলো একেো বড় ক্েল্টবয়ল। কযোল্টসয়নোর অয়নক জুেোর ক্েল্টবয়লর ময়ধয এই 
ক্েল্টবলয়ক বলো হে ল্টকাং ক্েল্টবল। েোকোর ল্টকাংরোই এ ক্েল্টবয়লর জুেোর আড্ডোে বয়স। 

হেোৎ  ণ্ডয় োল ক্বিঁয়ধ যোে জুেোর ক্েল্টবয়ল। 
একজন জুেোল্টড় অল্টবশ্বোস্য একেো বড় দোন ল্টজয়ত যোে। ল্টবপরীত ল্টদয়কর 

শল্টক্তশোলী পক্ষ তোর উপর ঝোিঁল্টপয়ে পয়ড়। 
আমোর সোময়নর ক্েল্টবল ক্থয়ক ক্লোকল্টে ল্টরপ্রাং-এর মত একেো লোফ ল্টদয়ে 

উয়ে দোিঁড়োল। েুয়ে ক্ ল আক্রোন্ত ক্লোকল্টের কোয়ে। ল্টচৎকোর কয়র বলল, ‘এ আমোর 
ক্লোক, সকয়ল সয়র দোিঁড়োও।’ 

আমোর বস ক্লোকল্টের হোয়ত তখন দুই হোয়ত দুই ল্টরিলবোর। 
তোর কথো ক্শষ হবোর আয় ই ক্পেন ক্থয়ক দু’জন তোর দু’হোয়ত আঘোত 

করল। ল্টরিলবোর পয়ড় ক্ ল তোর দু’হোত ক্থয়ক। 
আল্টমও উয়ে দোিঁল্টড়য়েল্টেলোম। 
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ল্টক হয়ে ক্ ল ক্যন আমোর ময়ধয! আল্টম দ্রুত আমোর পয়কে ক্থয়ক 
ল্টরিলবোর ক্বর কয়র ‘এল্টদয়ক বস’ বয়ল ল্টচৎকোর কয়র উয়ে ল্টরিলবোর েুিঁয়ড় ল্টদলোম 
ক্লোকল্টের ল্টদয়ক। 

আমোর ল্টচৎকোয়র সবোই তোল্টকয়েল্টেল এল্টদয়ক। বস ক্লোকল্টেও। 
আমোর েুিঁয়ড় ক্দেো ল্টরিলবোর ক্স লুয়ফ ল্টনয়ে এক অল্টবশ্বোস্য দ্রুততোর 

সোয়থ ল্টরিলবোর খোল্টল কয়র ক্ফলল। ক্চোয়খর পলয়ক তোর চোরপোয়শ েেেো লোশ 
পয়ড় ক্ ল। এবোর ক্স তোর হোত ক্থয়ক পয়ড় যোওেো দু’ল্টে ল্টরিলবোর তুয়ল ল্টনল 
অদ্ভুত ল্টক্ষপ্রতোর সোয়থ। তয়ব ল্টরিলবোর বযবহোয়রর আর দরকোর হয়লো নো। 
প্রল্টতপক্ষ ৬ল্টে লোশ ক্ফয়ল দ্রুত পোল্টলয়েয়ে। 

আল্টম আবোর ক্েল্টবয়ল বয়স পয়ড়ল্টেলোম। 
সব ক্লোকল্টে তোর সোথীয়ক ল্টনয়ে আমোর কোয়ে এল। আমোয়ক জল্টড়য়ে ধয়র 

ধেবোদসহ আমোর ল্টরিলবোর আমোয়ক ল্টফল্টরয়ে ল্টদয়ে বলল, ‘চলুন, বোইয়র ল্ট য়ে 
কথো বল্টল। এখোয়ন ক্থয়ক পুল্টলয়শর ঝোয়মলোে পয়ড় লোি ক্নই।’ 

আল্টম তোয়দর  োল্টড়য়ত চয়ড় আয়রকেো কযোল্টসয়নোয়ত এয়স বসলোম। 
সব ক্লোকল্টে আবোর কৃতজ্ঞতো প্রকোশ কয়র বলল, ‘এই সোহোযয আমোর 

জীবন বোিঁল্টচয়েয়ে। আপল্টন ল্টক আমোয়ক ক্চয়নন?’ 
‘নো।’ আল্টম বললোম। 
ল্টকন্তু সোহোযয করয়লন ক্য?’ বলল ক্স। 
‘ল্টকে ু ক্িয়ব আল্টম এেো কল্টরল্টন। হেোৎ কয়র ময়ন হয়েল্টেল, আমোর 

ল্টরিলবোরেো আপনোয়ক ক্দেো উল্টচত। বযস, আল্টম ল্টদয়ে ল্টদলোম।’ আল্টম বললোম। 
‘ধেবোদ। অয়নক ধেবোদ। আপল্টন ল্টক কয়রন?’ বলল বস ক্লোকল্টে। 
‘আয়  চোকল্টর খুিঁজতোম। এখন ল্টেনতোই কল্টর। ল্টেক কয়রল্টে, এিোয়ব েোকো 

জল্টময়ে বড় ল্টকে ুএকেো কয়র আল্টম মোনুষয়ক চোকল্টর ক্দব।’ বললোম আল্টম। 
‘িোয়লো ল্টচন্তো। ল্টকন্তু এেো অল্টনল্টশ্চয়তর পথ। আপল্টন আমোয়দর সোয়থ কোজ 

করয়বন?’ বলল ক্স। 
‘জুেো ক্খলোর কোজ?’ বললোম আল্টম। 
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বস ক্লোকল্টে হোসল। বলল, ‘জুেো ক্খলো আমোয়দর কোজ নে। কোয়জর 
জয়ে েোকো ক্যো োয়ড়র একেো উপোে মোত্র।’ বলল ক্স। 

‘তোহয়ল কোজেো ল্টক?’ বললোম আল্টম। 
‘অয়নক বড় কোজ। ল্টক কোজ ক্সেো অবেই জোনয়বন, তয়ব এ পযযোয়ে 

নে। এেুকু শুয়ন রোখুন, শুধু ধনো োর দখল নে, এই ধনো োর আয়স যো ক্থয়ক তোও 
আমরো দখল করয়ত চোই।’ 

বসয়ক আয় ই পেি হয়েল্টেল। তোর এই কথোও পেি হয়লো। শুধ ু
বললোম, ‘বযোপোরেো রোজয দখয়লর মত?’ 

‘রোজয দখল নে, মোনুষ দখল বলয়ত পোয়রন। রোজয ক্তো হে মোনুয়ষর। 
মোনুষ দখল হয়ে ক্ য়ল রোজয তখন আপনোয়তই দখল হয়ে যোে। রোজয তখন আর 
দখল করয়ত হে নো।’ বলল ক্স। 

আল্টম ক্সই ক্থয়ক তোয়দর সোয়থ শোল্টমল হয়েল্টে। 
বস আমোয়ক তোর পোয়শ ক্রয়খয়েন। ল্টপএ, ল্টপএস, ল্টসল্টকউল্টরল্টে সবই 

আল্টম। 
পয়র অয়নক ল্টকেুই ক্জয়নল্টে। সাং েয়নর নোম ‘ল্যাযোক লোইে’। নোনো রাংয়ের 

ক্র লোইয়ে’র ময়ধয অদৃে হয়ে যোে, তয়ব অন্ধকোয়র ল্যাযোক লোইেই ক্বল্টশ 
পোওেোরফলু হে। ল্যাযোক লোইে সাং েনও তোই। এয়দর শল্টক্ত অস্ত্র নে, ল্টবজ্ঞোয়নর 
অপবযবহোর। এই প্রকয়ল্পর কোয়লো থোবোে রয়েয়ে আপোতত উত্তর জোমযোল্টনর 
অথযননল্টতক সোম্রোজযগুয়লো। 

আমোর খুব িোয়লো লোয়  এয়দর এই প্রকল্প। এর সোফলয সম্পয়কযও 
আমোর ল্টবন্দুমোত্র সয়িহ ক্নই। ল্টকন্তু নতুন শত্রুর অিুযদে, সোলজবোয় যর বযথযতো, 
স্টুে োয়েযর পোবযতয উপতযকোে আমোয়দর ল্টবিেকর পরোজে, ল্টনকোর নদী এলোকোে 
ফোিঁদ ক্কয়ে শত্রু ক্বল্টরয়ে যোওেো এবাং সবযয়শষ বয়সর হতোশোপূণয উল্টক্ত আমোয়ক 
উল্টদ্বগ্ন কয়রয়ে। 

ল্টহাংল্ট য়স্টর সোময়ন কল্টফেো েোণ্ডো হয়ে ক্ য়ে। িোয়লো লো য়ে নো তোর কল্টফ 
ক্খয়তও। 

ক্চেোয়র  ো এল্টলয়ে ক্চোখ বন্ধ কয়র ল্টচন্তো ক্থয়ক মুক্ত হয়ত চোইল ক্স। 
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হয়লো নো ল্টনল্টরল্টবল্টল থোকো। ক্ য়ের ইঠেোরকম ক্বয়জ উেল। 
ক্ য়ের ল্টসল্টকউল্টরল্টে অল্টফসোয়রর কঠে। বলল, ‘স্যোর, ল্টম. ক্ রোরড 

 োরল্টিন এয়সয়েন।’ 
‘হ্োিঁ, ওনোর আসোর কথো। উপয়র ল্টনয়ে এস।’ বলল ল্টহাংল্ট স্ট। 
ক্ রোরড  োরল্টিন একজন ‘ল্টসচুয়েশন অযোনোল্টলস্ট’। ল্টতল্টন ‘ল্যাযোক লোইে’ 

সাং েয়নর প্রধোন তোর বয়সর এক উপয়দিো। ক্য ক্কোন ক্ঘোরোয়লো পল্টরল্টস্থল্টতয়ত তোর 
বস তোয়ক ডোয়কন। 

ল্টহাংল্ট স্ট কথো ক্শষ কয়রই ল্টবয়শষ ইঠেোরকয়ম বলল তোর বসয়ক, ‘স্যোর, 
ক্ রোরড  োরল্টিন এয়সয়েন।’ 

‘তোয়ক ল্টনয়ে এস।’ বলল ইঠেোরকয়মর ওপোর ক্থয়ক তোর বস। 
ক্ রোরড এয়ল ল্টহাংল্ট স্ট বলল, ‘চলুন স্যোর। স্যোর আপনোর জয়ে 

অয়পক্ষো করয়েন।’ 
ল্টহাংল্ট স্ট আয় ই উয়ে দোিঁল্টড়য়েল্টেল। 
চলল তোর অল্টফস কয়ক্ষর ল্টবপরীত ল্টদয়কর ক্দেোয়লর সোয়থ আেয়ক রোখো 

বড় ল্টস্টয়লর আলমোল্টরর ল্টদয়ক। 
চোল্টব ল্টদয়ে তোলো খুলল আলমোল্টরর। 
আলমোল্টরর ক্দেোয়ল ক্েোে বড় অয়নক ক্শলফ। ক্সলয়ফ অল্টফয়সর ফোইল 

ও ল্টজল্টনসপত্র। ক্সলফগুয়লো আলমোল্টরর মোঝ বরোবর এয়সয়ে। আলমোল্টরয়ত ঢুকল 
ল্টহাংল্ট স্ট ও ক্ রোরড  োরল্টিন। তোরো প্রয়বশ করল একদম আলমোল্টরর ল্টিতয়র। 
সাংয়  সাংয় ই আলমোল্টরর দরজো আপনোয়তই বন্ধ হয়ে ক্ ল। দরজো বন্ধ হওেোর 
সোয়থ সোয়থই আলমোল্টরয়ত আয়লো জ্বয়ল উেল। 

ল্টহাংল্ট স্ট আলমোল্টরর ক্দেোয়লর  োয়ে অদৃে একেো েোস লয়ক সম্ভবত 
একেো ক্কোড েোইপ করল। সোয়থ সোয়থই আলমোল্টরর ক্সলয়ফর আয়ধযকেো সয়র 
এল। আর তখনই ক্পেয়নর একেো দরজো উন্মুক্ত হয়ে ক্ ল। 

ল্টহাংল্ট স্ট ক্ রোরড  োরল্টিনয়ক ল্টনয়ে দ্রুত সোময়নর ল্টদয়ক এয় োয়ত 
লো য়লো। 

ক্পেয়ন আলমোল্টরর ক্সলয়ফর দরজো বন্ধ হয়ে ক্ ল। 
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অল্পক্ষণ হোিঁেোর পয়রই তোরো একেো এসকোয়লের ল্টসিঁল্টড়র সোময়ন এয়স 
দোিঁড়োয়লো। একসোয়লেরেো এয়স দোিঁড়োবোর সোয়থ সোয়থই সব আয়লো ল্টনয়ি ক্ ল 
এবাং এসকোয়লের চলয়ত শুরু করল। 

ঘুেঘুয়ে অন্ধকোয়র এসকোয়লের ক্কোনল্টদয়ক যোয়ে ক্কোথোে যোয়ে বুঝোর 
ক্কোন উপোে ক্নই। 

এসকোয়লেরল্টে অয়নকবোর উপর-ল্টনচ কয়র এক সমে ল্টস্থর দোিঁল্টড়য়ে ক্ ল।      
এসকোয়লেয়রর ক্যখোয়ন তোরো দোিঁল্টড়য়েল্টেল, তোর সোময়নর একেো দরজো 

খুয়ল ক্ ল। 
‘আসুন স্যোর!’ বয়ল ল্টহাংল্ট স্ট ক্খোলো দরজো ল্টদয়ে ল্টিতয়র প্রয়বশ করল। 
ল্টহাংল্ট স্ট ও ক্ রোরড  োরল্টিন ল্টিতয়র প্রয়বশ করোর পর ক্পেয়নর দরজো 

বন্ধ হয়ে ক্ ল। এই দরজো বন্ধ হওেোর সোয়থ সোয়থ ল্টবপরীত ল্টদয়কর ক্দেোয়ল 
আয়রকেো দরজো খুয়ল ক্ ল। ক্সই সোয়থ একেো িোল্টর কঠে ক্িয়স এল, ‘ল্টম. 
ক্ রোরড  োরল্টিন, ওয়েল কোম। আসুন। ল্টহাংল্ট স্ট, তুল্টমও এস।’ 

ক্খোলো দরজো ল্টদয়ে ল্টিতয়র প্রয়বশ করল তোরো। 
ঘয়রর ল্টিতয়র একেো বড় ক্েল্টবল। ক্েল্টবয়লর ওপোয়শ একেো রোজকীে 

ক্চেোর। ক্েল্টবয়লর এপোয়শ আয়রো দু’ল্টে ক্চেোর। 
ক্েল্টবয়লর ওপোয়শ রোজকীে ক্চেোয়র বয়স আয়ে আপোদ-মস্তক কোয়লো 

ক্পোষোয়ক আবৃত একেো কোয়লো মূল্টতয। শুধু নোয়কর ল্টনচ ক্থয়ক ক্েোিঁয়ের ল্টনচ পযযন্ত 
উন্মুক্ত। ক্চেোয়রর উপর বসো ক্লোকল্টের তীয়রর মত ঋজু শরীর। 

তোর নোয়কর ল্টনয়চ ক্েোিঁয়ের উপর ল্টহেলোরী ক্ োিঁফ তোর অবেয়ব একেো ল্টহাংর 
রূয়পর সৃল্টি কয়রয়ে। ক্েোিঁয়ে ক্িয়স ওেো হোল্টস তো ঢোকয়ত পোয়রল্টন। 

এই কোয়লো মূল্টতযই ‘ল্যাযোক লোইে’ সাং েয়নর প্রধোন। ল্যাযোক লোইয়ের 
ক্লোকয়দর কোয়ে ক্স ল্যাযোক বোডয নোয়ম পল্টরল্টচত। আসল নোম তোর ল্টক ক্কউ জোয়ন 
নো। বোল্টড় তোর ক্কোথোে তোও কোয়রো জোনো ক্নই। তয়ব তোর জোমযোন উচ্চোরয়ণ 
ক্পোলয়দর অযোকয়সঠে আয়ে। 

ক্চেোয়র বসয়তই ল্যাযোক বোডয ক্ রোরড  োরল্টিন ও ল্টহাংল্ট স্টয়ক বসয়ত 
বলল। বসল ল্টহাংল্ট স্টরো। 
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‘ োরল্টিন, ক্তোমোয়ক ক্ডয়কল্টে একেো সমস্যোে পয়ড়।’ বলল ল্যাযোক বোডয। 
‘আল্টম ল্টক করয়ত পোল্টর স্যোর? আয়দশ করুন।’ বলল ক্ রোরড  োরল্টিন। 
‘এক অজ্ঞোত এল্টশেোন এয়স দোিঁল্টড়য়েয়ে ক্সনল্টফড ব্রুনোয়দর পোয়শ।  ত 

দুই ল্টদয়ন অন্তত চোরবোর তোর কোয়ে আমোয়দর মোরোত্নক পরোজে ঘয়েয়ে।’ 
বয়ল ল্যাযোক বোডয চোরল্টে ঘেনোই তোর কোয়ে ল্টবস্তোল্টরত তুয়ল ধরল। 
 িীর ময়নোয়যো  ল্টদয়ে শুনল্টেল ক্ রোরড  োরল্টিন। 
ল্যাযোক বোডয কথো ক্শষ করয়লও ক্ রোরড সাংয়  সাংয়  কথো বলল নো। 

িোবল্টেল ক্স। 
এক সমে মোথো তুলল ক্ রোরড  োরল্টিন। বলল, ‘ক্লোকল্টে অসোধোরণ 

প্রয়ফশনোল। ক্য অস্ত্র ও ক্কৌশল ক্স বযবহোর কয়রয়ে তো ল্টবশ্বমোয়নর। আর তোর 
সোহয়সর মোত্রো খুবই দুলযি ধরয়নর। যো শুনল্টেলোম তোয়ত আল্টম ল্টনল্টশ্চত, তোয়ক 
ক্সনল্টেড পল্টরবোয়রর জয়ে এযোসোইনড করো হয়েয়ে। ঐ পল্টরবোয়রর ক্কোন বন্ধ ুক্স 
নে। বন্ধু হয়ল ক্স অয়নক আয় ই দৃেপয়ে আসত। ব্রুনোর ক্কোন ক্প্রল্টমকও ক্স 
নে। ঘেনোর ল্টববরণ শুয়ন ময়ন হয়লো ঐ ল্টদন সকোয়ল ব্রুনোর সোয়থ তোর প্রথম 
সোক্ষোত।’ 

হেোৎ ক্থয়ম ক্ ল ক্ রোরড  োরল্টিন। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ নতুন িোবোন্তর। 
বলল, ‘অযোল্টলনো মোয়ন ব্রুনোর বড় ক্বোন আনোল্টলসো অযোল্টলনো ক্কোথোে? ক্লোকেো তোর 
ক্কউ নে ক্তো, মোয়ন ক্প্রল্টমক বো এ ধরয়নর ক্কউ?’ 

সাংয়  সাংয়  উত্তর ল্টদল নো ল্যাযোক বোডয। ক্সও সম্ভবত িোবল্টেল। বলল 
একে ুসমে ল্টনয়ে, ‘হ্োিঁ, অয়নক ল্টদন ক্খোিঁজ ক্নই অযোল্টলনোর। আমরো যতেো ক্জয়নল্টে 
তোয়ত ক্দখো যোয়ে, অযোল্টলনো আন্তজযোল্টতক ধরয়নর একেো সাং েয়নর চোকুয়র। ক্ োেো 
দুল্টনেো তোর ঘুয়র ক্বড়োয়ত হে। আমরো তোিঁয়ক খুিঁয়জ ক্পয়ত বযথয হয়েল্টে।’ 

‘তোহয়ল ক্স ক্তো এল্টশেোসহ পৃল্টথবীর ক্য ক্কোন ক্দয়শই থোকয়ত পোয়র। 
অযোল্টলনোর পয়ক্ষ এই এল্টশেোনয়ক তোর পল্টরবোয়রর সোহোয়যযর জয়ে ল্টনয়েো  করো 
স্বোিোল্টবক।’ 

‘এেোও হয়ত পোয়র। তয়ব ক্লোকল্টের বযোপোয়র অল্টিেোর ইল্টময়েশোন, 
ল্টবমোন বির, ক্হোয়েয়ল ক্খোিঁজ ল্টনয়ে আমরো ক্জয়নল্টে, ক্স মোল্টকযন নো ল্টরক। মোল্টকযন 
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পোসয়পোেয ল্টনয়ে ক্স এয়সয়ে। ল্টিল্টি আইল্টপ ইউয়রো ল্টিসো তোর। ল্টিসো ক্স ল্টনয়েয়ে 
তোল্টহল্টত ক্থয়ক। সুতরোাং ক্স ল্টনয়েো  ল্টদয়ল বো অনুয়রোধ কয়র তোয়ক কোয়জ লো োয়ল 
ক্লোকল্টের সোয়থ ল্টনশ্চে আনোল্টলসো অযোল্টলনোও আসয়তো। নো আসোেো প্রমোণ কয়র 
ক্লোকল্টের সোয়থ অযোল্টলনোর ক্কোন সম্পকয ক্নই। সুতরোাং সব ল্টদয়কর ল্টবচোয়র 
ক্লোকল্টেয়ক অযোল্টলনো ল্টনয়েো  ক্দয়ব, এেো স্বোিোল্টবক ময়ন হে নো।’ বলল ল্যাযোক 
বোডয। 

‘আপনোর কথো ল্টেক স্যোর। তোর নোমেো ল্টক স্যোর?’ ক্ রোরড  োরল্টিন 
বলল। 

‘আহমদ আবদুেোহ মুসো।’ বলল ল্যাযোক বোডয। 
আহমদ মুসোর ল্টপতো-মোতোর ক্দেো নোম আহমদ আবদুেোহ মুসো। ল্টকন্তু 

ক্েোেয়বলো ক্থয়কই আহমদ মুসো নোয়ম ক্স পল্টরল্টচত হয়ে আসয়ে। তোর ল্টবল্টিন্ন 
পোসয়পোেয ও আন্তজযোল্টতক সব ক্রকয়ডযও ক্স আহমদ মুসো। ল্টকন্তু মোল্টকযন সরকোয়রর 
ক্দেো নো ল্টরকত্ব ও পোসয়পোয়েয তোিঁর পূণয নোম আহমদ আবদুেোহ নোম বযবহোর করো 
হয়েয়ে। 

‘আহমদ আবদুেোহ মুসো? আহমদ মুসো নে ক্তো?’ ল্টজজ্ঞোসো ক্ রোরড 
 োরল্টিয়নর। 

ল্যাযোক বোডয তোকোল ক্ রোরড  োরল্টিয়নর ল্টদয়ক। বলল, ‘ক্কোন আহমদ 
মুসোর কথো বেে? মতুতুাং ো দ্বীয়পর বিীখোনো ক্থয়ক এই ক্সল্টদন প্রোে ক্য আহমদ 
মুসো ৭০ জন ল্টবজ্ঞোনীয়ক উদ্ধোর করোর ঐল্টতহোল্টসক কোজ কয়রয়ে, ক্য আহমদ 
মুসোর শত শত কীল্টতয োথো পত্র-পল্টত্রকো ও ইঠেোরয়নয়ে রয়েয়ে, ক্সই আহমদ মুসোর 
কথো?’ 

‘ল্টজ আল্টম ক্সই আহমদ মুসোর কথো বলল্টে।’ ক্ রোরড  োরল্টিন বলল। 
ল্টহেলোল্টর ক্ োিঁয়ফর ল্টনয়চ ল্যাযোক বোয়ডযর ক্েোিঁয়ে একখণ্ড অবজ্ঞোর হোল্টস ফয়ুে 

উেল। বলল, ‘নো  োরল্টিন, আকোশ আর মোল্টে এক নে। নোয়মর ময়ধয ল্টকে ুসোদৃে 
থোকয়লও ক্সই আহমদ মুসো ও এই আহমদ আেুেোহ মুসো এক অবেই নে। এই 
আহমদ আেুেোহ মুসো অসোধোরণ এক বযল্টক্তত্ব, ল্টকন্তু ঐ আহমদ মুসো এক জীবন্ত 
ল্টকাংবদন্তী! যোয়ক মোল্টকযন যুক্তরোষ্ট্রসহ বহু ক্দয়শর ক্প্রল্টসয়ডঠে, প্রধোনমন্ত্রীরো সমীহ 
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কয়র চয়ল। সুতরোাং তুল্টম ক্য আশাংকো করে, তো ল্টেক নে  োরল্টিন। তোর মত ক্লোক 
আপনো-আপল্টন এয়স ক্সনল্টেডয়দর মত পল্টরবোয়রর পোয়শ দোিঁড়োয়ব এেো 
অল্টবশ্বোস্য।’ 

‘আপনোর কথোই হেয়তো ল্টেক। ল্টকন্তু নোমেো শুয়ন হেোৎ আহমদ মুসোর কথো 
আমোর ময়ন হয়লো। আর এই ক্লোকেোর ধবল্টশিয এমন যোর সোয়থ আহমদ মুসোর 
ল্টমল আয়ে। অবে দুই বযল্টক্ত এক হওেোর জয়ে এই ল্টমলেকুু যয়থি নে। তোেোড়ো 
আপল্টন ক্য কথো বয়লয়েন তো ক্যৌল্টক্তক। আহমদ মুসোর মত বযল্টক্তত্ব এমন কোয়জ 
এিোয়ব আয়স নো। ক্সনল্টেয়ডর ক্য সমস্যো তো তোরো ল্টনয়জরোই জোয়ন নো। তোরো 
ল্টনয়জরো যো জোয়ন নো, ক্স কোয়জর  জয়ে ক্কউ আহমদ মুসোয়ক ডোকয়ব এবাং ক্স 
আসয়ব তো বোস্তব নে।’ বলল ক্ রোরড  োরল্টিন। 

‘তোহয়ল বল, আমোয়দর সমস্যো ক্কোথোে ল্ট য়ে দোিঁড়োল?’ বলল ল্যাযোক বোডয। 
‘ব্রুনোয়দর সোয়থ আসো ক্লোকল্টে আহমদ মুসো ক্হোক বো নো ক্হোক, ক্স ক্য 

একজন ল্টবপজ্জনক ক্লোক এবাং তোর পয়থ দোিঁড়োয়নো ক্য সহজ নে, এেো প্রমোল্টণত 
হয়ে ক্ য়ে। বুঝো যোয়ে তোরো ব্রুমসোরবোয় য আসয়ে। তোরো আসয়ে ল্টনশ্চে একেো 
প্রল্টতকোয়রর উয়েে ল্টনয়ে। তোর মোয়ন তোরো এখন অযোয়েল্টসি। লড়োইয়কও তোরো 
িে করয়ে নো। এত সোহস তোরো ক্পল ক্কোথোে? ল্টনশ্চে ঐ ক্লোকল্টেই তোয়দর 
সোহয়সর উৎস। সুতরোাং স্যোর, সব বোদ ল্টদয়ে এই ক্লোকল্টেই আপনোয়দর এক নবর 
েোয় যে হওেো উল্টচত। এয়ক সল্টরয়ে ক্দেো েোড়ো আপনোরো ল্টনরোপদ নন।’ ক্ রোরড 
 োরল্টিন বলল। 

ল্যাযোক বোয়ডযর ল্টহেলোল্টর ক্ োিঁয়ফর ল্টনয়চ এক েুকয়রো ক্রূর হোল্টস ফয়ুে উেল। 
বলল, ‘ধেবোদ  োরল্টিন, তুল্টম এ রকম একেো সুির স্পি পরোমশয ক্দয়ব ক্সেোই 
আল্টম আশো কয়রল্টেলোম। ধেবোদ ক্তোমোয়ক।’ 

কথো ক্শষ কয়রই ল্যাযোক বোডয তোকোল ল্টহাংল্ট য়স্টর ল্টদয়ক। বলল, ল্টহাংল্ট স্ট, 
পোয়শর ঘয়র নোস্তো ক্রল্টড। ক্ রোরড  োরল্টিনয়ক ল্টনয়ে যোও। িোয়লো কয়র নোস্তো করোও 
তোয়ক।’ 

ল্টহাংল্ট স্ট বুঝল এেোই ল্টবদোয়ের ইাংল্ট ত। 
ল্টহাংল্ট স্ট উয়ে দোিঁড়োল। 
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উয়ে দোিঁড়োল ক্ রোরড  োরল্টিনও। 
ক্ রোরড  োরল্টিনয়ক ‘আসুন স্যোর!’ বয়ল দরজোর ল্টদয়ক হোিঁেয়ত শুরু 

করল ল্টহাংল্ট স্ট। 
তোর ক্পেয়ন হোিঁেয়ত শুরু কয়রয়ে ল্টহাংল্ট স্টও। 
 
 
 
উত্তরমুখী রোস্তো ধয়র হোিঁেল্টেল আহমদ মুসো, ক্সনল্টেড ও ব্রুনো। 
রোস্তোেো ফোিঁকো, তয়ব ফোমযলযোয়ঠডর রোস্তোর মত প্রোইয়িে ময়ন হয়ে।  োল্টড়-

ক্ঘোড়ো ক্দখো যোয়ে নো। 
পয়থর দু’ধোয়র ফসয়লর মোে, জাং ল ও ল্টেলোর মত উচ্চ িূল্টম। 
এখনও ক্কোন বড় ক্লোকোলে ক্চোয়খ পয়ড়ল্টন। 
রোস্তোর আয়শপোয়শ দু’একেো বোল্টড় ও ফোময হোউজ ক্দখো যোয়ে। বোল্টড়গুয়লো 

পুরয়নো ও ওল্ড পযোেোয়নযর। 
‘এেোই বোয়দর ওেোেয়লসবো য এলোকো। জোমযোল্টনর প্রোচীনতম সিযতোর 

ধ্বাংসোবল্টশি এলোকো এল্টে। জোমযোল্টনর ওল্ড স্যোক্সনয়দর একেো বড় অাংশ এখোয়ন 
বোস কয়র। এরো তোয়দর আল্টদ সাংস্ক্োর-সাংসৃ্ক্ল্টত এখনও ধয়র ক্রয়খয়ে। জোমযোল্টনর 
প্রোচীন স্থোপনোগুয়লো এখোয়নই ক্বল্টশ ক্দখো যোে। এয়দর ক্দখয়ল জোমযোল্টনর প্রোচীন 
সিযতো-সাংসৃ্ক্ল্টত ক্দখো হয়ে যোে। আমোর খুব িোয়লো লোয়  এয়দর।’ বলল 
ক্সনল্টেড। 

‘আসল কথোই বলয়লন নো বোবো। জোমযোল্টনর মোয়ন ইউয়রোয়পর আল্টদ 
ক্ডয়মোক্রযোল্টসর ল্টকে ুএখনও এয়দর ময়ধয ক্দখো যোে।’ ব্রুনো বলল। 

‘হ্োিঁ, ল্টেক বয়লে ব্রুনো। এেো জোমযোল্টনর একেো ক্ ৌরবমে ঐল্টতহ্।’ বলল 
ক্সনল্টেড। 

‘জোমযোল্টন মোয়ন ইউয়রোয়পর আল্টদ ক্ডয়মোক্রোল্টস? ক্সেো ল্টক?’ আহমদ মুসো 
বলল। 
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‘ক্সেো ওল্ড স্যোক্সনয়দর একেো সমোজ বযবস্থো। যো ল্টেল আল্টদ  ণতন্ত্র। 
অিম ও নবম শতোেীয়ত রোইন নদীর অববোল্টহকোে স্যোক্সনয়দর সমোয়জ এেো 
প্রল্টতষ্ঠো লোি কয়র। বোস্তয়ব নো ক্দখয়ল ল্টবষেেো বুঝো যোয়ব নো স্যোর। বলল ব্রুনো। 

‘এই বোয়দন এলোকোে ল্টক শুধু ওল্ড স্যোক্সনরোই বোস কয়র?’ ল্টজজ্ঞোসো 
আহমদ মুসোর। 

‘অে কমুযল্টনল্টের ল্টকে ুক্লোকও বোস কয়র এ এলোকোে। ল্টকন্তু ক্সেো শহর 
এলোকোে। েোম এলোকো শুধুই ওল্ড স্যোক্সনয়দর?’ বলল ব্রুনো। 

‘এখোয়নই সমস্যো। ওল্ড স্যোক্সনরো সম্পদ ক্লোিী ও কূেবুল্টদ্ধর নে, ওরো 
সরল-সহজ, অয়ল্প তৃপ্ত। সম্পদ অজযন ও দখল ল্টনয়ে ক্কোন সাংঘোত-সাংঘয়ষয নোয়ম 
নো তোরো। এই সুয়যোয়  নন-স্যোক্সনরো দূনযীল্টতবোজ সরকোল্টর কমযকতযোয়দর সোহোয়যয 
এই বোয়দন এলোকোর ওল্ড স্যোক্সনয়দর ক্বশ জল্টম-জমো দখল কয়র ল্টনয়েয়ে। এই 
ল্টবষেেো একেো রোজননল্টতক সমস্যোরও সৃল্টি কয়রয়ে।’ ব্রুনোর ল্টপতো ক্সনল্টেড 
বলল। 

আহমদ মুসো ও ক্সনল্টেড পোশোপোল্টশ হোিঁেল্টেল। তোয়দর ক্পেয়ন ক্পেয়ন 
হোিঁেল্টেল ব্রুনো। 

কথো ক্শষ কয়রই ক্সনল্টেড দোিঁল্টড়য়ে পড়ল। 
তোরো চোররোস্তোর ক্মোয়ড় এয়স দোিঁল্টড়য়েয়ে। 
ক্কোনল্টদয়ক যোয়ব তোরো এই ল্টসদ্ধোয়ন্তর জয়েই দোিঁল্টড়য়ে পয়ড়য়ে ক্সনল্টেড। 
আহমদ মুসোও দোিঁল্টড়য়েয়ে। ল্টকন্তু তোর দৃল্টি পূয়বর রোস্তোর ল্টদয়ক। 
পূয়বর রোস্তো ধয়র দু’ল্টে কোর ও তোর ল্টকে ুক্পেয়ন বড় আকোয়রর একেো 

পোয়জয়রো েোইয়পর জীপ পো য়লর মত স্পীয়ড েুয়ে আসয়ে। 
আহমদ মুসো বুঝল সোময়নর কোর দু’ক্েোয়ক তোড়ো করয়ে ক্পেয়নর বড় 

জীপেো। 
আয় র দু’ল্টে কোর ল্টবল্টচত্রিোয়ব ক্ডয়কোয়রয়েড। সোধোরণত ল্টবয়ের 

কোরগুয়লোয়ক এিোয়ব সোজোয়নো হে। 
আহমদ মুসোর িোবনোর ক্চয়েও দ্রুত  ল্টতয়ত চলল্টেল  োল্টড়গুয়লো। 
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আহমদ মুসোর ল্টচন্তোয়ক এয়লোয়ময়লো কয়র ল্টদয়ে কোর দু’ল্টে ক্পৌিঁয়ে ক্ ল 
ক্চৌরোস্তোল্টের মুয়খ এবাং ক্সই পোয়জয়রোল্টে কোর দু’ক্েোয়ক ওিোরয়েক কয়র সোময়ন 
এয়স কোর দু’ক্েোর পথ ক্রোধ কয়র দোিঁল্টড়য়ে ক্ য়ে। 

পোয়জয়রোল্টে দোিঁড়োয়তই তোর েেল্টে দরজো খুয়ল ক্ ল। ক্বল্টরয়ে এল আেজন 
ক্লোক। তোয়দর কয়েক জয়নর হোয়ত ল্টরিলবোর। 

তোরো েুয়ে ক্ ল কোর দু’ল্টের ল্টদয়ক। 
আহমদ মুসো বুঝল ল্টক ঘেয়ত যোয়ে। 
ব্রুনো িয়ে জড়সড় হয়ে আহমদ মুসোর পোয়শ এয়স দোিঁল্টড়য়েয়ে। ল্টফস ল্টফস 

কয়র বলল, ‘স্যোর, কোর দু’ল্টের ক্ডয়কোয়রশন ওল্ড স্যোক্সনয়দর ল্টবয়ের  োল্টড়র মত। 
ময়ন হে স্যোর, কোর দু’ক্েো স্যোক্সনয়দর ল্টবয়ের  োল্টড়।’ 

‘দু’ক্েো  োল্টড় ক্ডয়কোয়রয়েড ক্কন? আল্টম ক্দয়খল্টে শুধ ু বয়রর  োল্টড়ই 
ক্ডয়কোয়রয়েড হে, যোয়ত চয়ড় ল্টবয়ের পর বর কয়নয়ক ল্টনয়ে যোে।’ আহমদ মুসো 
বলল। 

‘ওল্ড স্যোক্সনয়দর ল্টনেম হয়লো বর একেো ক্ডয়কোয়রয়েড  োল্টড় ল্টনয়ে 
আসয়ব, ক্স  োল্টড়য়ত চয়ড় কয়ন শ্বশুর বোল্টড় যোয়ব। এই  োল্টড়র মোল্টলক হয়ব কয়ন। 
কয়ন পক্ষ আয়রকেো ক্ডয়কোয়রয়েড  োল্টড় ক্দয়ব, ক্সেোে চয়ড় বর তোর বোল্টড় যোয়ব। 
এই  োল্টড়র মোল্টলক হয়ব বর। এই  োল্টড় দু’ল্টে ল্টবয়ের মলূযবোন িলৃ্টত ল্টহসোয়ব 
থোয়ক।’ বলল ব্রুনো। 

‘সুির বযবস্থো ক্তো! এই দুই কোয়রর ক্কোনল্টেয়ত বর, ক্কোনল্টেয়ত কয়ন 
থোকয়ব তোরও ক্কোন ল্টনেম আয়ে?’ আহমদ মুসো বলল। 

‘স্যোর, সোময়নরেোে কয়ন আয়ে, ক্পেয়নরেোে বর রয়েয়ে। এয়ক্ষয়ত্র…।’ 
কথো ক্শষ করয়ত পোরল নো ব্রুনো। ব্রুনোর কথোর মোঝখোয়নই আহমদ মুসো 

বয়ল উেল, ‘ক্দখ, ক্দখ ব্রুনো, এরো ময়ন হে কয়নয়ক েোয় যে কয়রয়ে।’ 
আহমদ মুসোর মত ব্রুনোও ঘেনোর ল্টদয়ক ময়নোয়যো  ল্টদল। তোরো ক্দখল, 

পোয়জয়রো ক্থয়ক ৮জন ক্বল্টরয়ে ল্ট য়ে সোময়নর কোয়রর উপর ঝোিঁল্টপয়ে পয়ড়য়ে। 
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ক্কউ  োল্টড়র উপর লোল্টথ চোলোয়ে। ক্কউ  োল্টড়র দরজো ক্খোলোর ক্চিো 
করয়ে। ল্টিতয়রর আয়রোহীরো  োল্টড় লক কয়র ল্টদয়েয়ে ল্টিতর ক্থয়ক। ক্কউ ক্কউ 
 োল্টড়র জোনোলোর কোচ িোঙোর ক্চিো করয়ে। 

সোময়নর কোয়রর ক্পেন ল্টদয়কর বোিঁ পোয়শর জোনোলোর কোচ ক্িয়ঙ দরজো 
খুয়ল ক্ফলল ওরো। 

একজন মল্টহলোয়ক ক্েয়ন ক্বর কয়র ধোক্কো ক্ময়র ক্ফয়ল ল্টদল। মল্টহলোল্টে 
পিোয়শোধ্বয। হয়ত পোয়র বয়রর মো। 

এরপর ক্েয়ন-ল্টহিঁচয়ড় ক্বর করল আর একজন তরুনীয়ক। তোিঁর পরয়নর 
ক্পোষোক ক্দয়খই বুঝো ক্ ল ক্য, এই ক্ময়েল্টেই কয়ন। 

ক্ময়েল্টে ল্টচৎকোর ও কোন্নোকোল্টে করয়ে। 
এই সমে ক্পেয়নর  োল্টড় ক্থয়ক একজন যুবক ক্বল্টরয়ে এল ক্েল্টডশনোল 

স্যোক্সন ক্পোষোক পরো অবস্থোে। ক্স েুয়ে আসল্টেল তরুণীল্টেয়ক ওয়দর হোত ক্থয়ক 
উদ্ধোয়রর জয়ে। 

ল্টতনজয়ন ক্েয়ন-ক্হিঁচয়ড় ক্বর করল্টেল ক্ময়েল্টেয়ক। তোয়দর ময়ধয ক্থয়ক 
একজন যুবক তরুণীল্টেয়ক ক্েয়ড় ল্টদয়ে পয়কে ক্থয়ক ল্টরিলবোর ক্বর কয়র গুল্টল 
করল যুবকল্টেয়ক। পরপর দু’ল্টে গুল্টল। দু’ল্টে গুল্টলই যুবকল্টের ডোন বুয়ক ল্টবদ্ধ হয়লো। 
যুবকল্টে আর এক পোও ওয় োয়ত পোরল নো। তোর ক্দহেো ক্িয়ঙ পড়ল ক্যখোয়ন ক্স 
দোিঁল্টড়য়েল্টেল ক্সখোয়নই। 

যুবকল্টে গুল্টল ল্টবদ্ধ হয়তই একজন যুবক ল্টচৎকোর কয়র ক্বল্টরয়ে এল 
ক্পেয়নর  োল্টড় ক্থয়ক। ক্স ক্য বর, তোর ক্পোষোক ক্দয়খই তো বুঝো ক্ ল। 

আয় র যুবকয়ক ক্য গুল্টল কয়র ক্ময়রয়ে ক্সই যুবকল্টেই আবোর ল্টরিলবোর 
উিঁল্টচয়েয়ে। 

আহমদ মুসো ল্টসদ্ধোন্ত ল্টনয়ে ক্ফয়লয়ে। 
ক্ক ল্টেক বো ক্বল্টেক তো ক্স জোয়ন নো। ল্টকন্তু কয়নয়ক ল্টেনতোই করো হয়ে 

এবাং বরয়ক েোয় যে করো হয়েয়ে হতযোর জয়ে, এেো েোে নে, অেোে এবাং এেো 
সৎ কোজ নে, অবেই ক্কোন ষড়যন্ত্র। তোর ক্চোয়খর সোময়ন এেো ক্স ঘেয়ত ল্টদয়ত 
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পোয়র নো। এর প্রল্টতফল ল্টক হয়ব তোও ক্স জোয়ন নো। ল্টকন্তু যোই ঘেকু, ক্স মজলুয়মর 
পয়ক্ষ দোিঁড়োয়ত চোে। 

ক্চোয়খর পলয়ক আহমদ মুসোর ডোন হোত পয়কে ক্থয়ক ক্বল্টরয়ে এল 
ল্টরিলবোর ল্টনয়ে। গুল্টল করয়ত একেুও ল্টদ্বধো করল নো। গুল্টল করয়ত উদযত 
ল্টরিলবোরধোরী যুবকল্টের ডোন বোহুসল্টন্ধয়ক গুল্টল ল্ট য়ে ল্টবদ্ধ করল। তোর হোত ক্থয়ক 
ল্টরিলবোর পয়ড় ক্ ল। ডোন বোহু ক্চয়প ধয়র ক্স বয়স পড়ল। 

তোর অে সোথীরো সাংয়  সাংয় ই তোকোল আহমদ মুসোর ল্টদয়ক। ল্টরিলবোর 
হোয়ত দোিঁড়োয়নো আহমদ মুসোয়ক তোরো ক্দখয়ত ক্পল। 

সাংয়  সাংয় ই কয়েকল্টে ল্টরিলবোর উেল আহমদ মুসোর লয়ক্ষ। 
আহমদ মুসোর ল্টরিলবোর ধরো হোত ল্টনচু হেল্টন। তোর হোয়তর ল্টরিলবোর 

ঘুয়র ক্ ল ওয়দর লয়ক্ষ অদ্ভুত দ্রুততোর সোয়থ। আহমদ মুসোর ল্টরিলবোর ক্থয়ক 
চোরেো গুল্টল ক্বল্টরয়ে ক্ ল িোবনোর মত দ্রুত ল্টতয়ত। ওয়দর আঙুল ল্টরিলবোয়রর 
ল্টে োর স্পশয করোর আয় ই পয়ড় ক্ ল ওয়দর ল্টরিলবোর ওয়দর হোত ক্থয়ক। 
ল্টরিলবোরধোরী চোরজয়নর কোয়রো হোত, কোয়রো বোহু, কোয়রো বোহুসল্টন্ধয়ক ল্টবদ্ধ কয়রয়ে 
আহমদ মুসোর ল্টরিলবোয়রর গুল্টল। 

ল্টতনজন তখনও অক্ষত দোিঁল্টড়য়ে ল্টেল। ওরো তোয়দর ক্কোময়রর ঝুলোয়নো 
ক্হোল্ডোর ক্থয়ক েুল্টর ক্বর করল্টেল। 

আহমদ মুসো ল্টরিলবোর উদ্ধত কয়র তোয়দর ল্টদয়ক েুয়ে ক্ ল। ল্টচৎকোর 
কয়র বলল, ‘ক্যই েুল্টর ক্বর করয়ব তোয়ক মরয়ত হয়ব। আল্টম কোউয়ক মোরয়ত চোই 
নো। এয়দর কোউয়কই আল্টম মোল্টরল্টন। ল্টকন্তু আমোর কথোর অেোথো করয়ল ক্স রক্ষো 
পোয়ব নো। ক্তোমরো সকয়লই েুল্টর ল্টনয়চ মোল্টেয়ত ক্ফয়ল দোও এবাং আল্টম ক্য কোজ 
করয়ত বল্টল তো কর।’ 

কোজ ল্টদল আহমদ মুসোর কথো। 
ওরো ওয়দর েুল্টর ক্ফয়ল ল্টদল। 
‘কোয়রো কোয়ে ল্টিল্টডও কযোয়মরো আয়ে ল্টকনো?’ উচ্চ কয়ণ্ঠ বলল আহমদ 

মুসো। 
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ক্পেয়নর  োল্টড় ক্থয়ক ক্বল্টরয়ে আসো ক্সই বরয়বশী যুবক বলল, ‘একেো 
ল্টিল্টডও কযোয়মরো আয়ে।’ 

বয়ল ক্স ক্পেয়নর  োল্টড় ক্থয়ক কযোয়মরোল্টে ক্বর কয়র ল্টনয়ে এল। 
‘এখোয়ন ঘেনোর ক্য দৃে ক্দখো যোয়ে, তোর পল্টরপূণয দৃে ল্টিল্টডওয়ত ল্টনয়ে 

আসুন। ক্য ক্যখোয়ন আয়ে, যো ক্যখোয়ন আয়চ তোর ল্টচত্র ল্টিল্টডওয়ত থোকয়ত হয়ব, শুধু 
আমোয়দর ল্টতনজয়নর েল্টব েোড়ো।’ যুবকল্টেয়ক লক্ষ কয়র বলল আহমদ মুসো। 

েল্টব ক্তোলো হয়ে ক্ ল।  োল্টড় ক্থয়ক সবোই ক্বল্টরয়ে এয়সল্টেল। 
সোময়নর  োল্টড়য়ত বয়রর ল্টপতো-মোতো ও কয়নর ল্টপতো-মোতো ল্টেল এবাং 

ক্পেয়নর  োল্টড়য়ত কয়নর এক িোই, বয়রর দুই িোইসহ ওল্ড স্যোক্সনয়দর সোব-
কোউল্টিয়লর ক্ডপুল্টে ল্টডউক ল্টেল। 

েল্টব ওেোয়নোর পর আহমদ মুসো ক্য ল্টতনজন আহত হেল্টন, ক্স ল্টতনজনসহ 
ওয়দর সবোইয়ক বলল, ‘আপনোরো সবোই আপনোয়দর  োল্টড়য়ত উেুন এবাং 
তোড়োতোল্টড় ক্কোন হোসপোতোয়ল যোন। অয়নয়করই অয়নক রক্তক্ষরণ হয়েয়ে, তোয়দর 
দ্রুত ল্টচল্টকৎসো প্রয়েোজন।’ 

ওরো সবোই আহমদ মুসোর ল্টদয়ক একবোর তোকোল। তোরপর তোরো ল্টনরয়ব 
উয়ে ক্ ল  োল্টড়য়ত। 

 োল্টড় ওয়দর স্টোেয ল্টনল। 
চয়ল ক্ ল তোরো। 
এ দু’ োল্টড়র সবোই পোথয়রর মত দোিঁল্টড়য়ে। 
বর কয়নয়ক ল্টক ইশোরো করল। 
দু’জয়ন এক পো দু’পো কয়র এল্ট য়ে এল আহমদ মুসোর কোয়ে। 
আহমদ মুসোর সোময়ন দু’জন মুহূয়তযর জয়ে ল্টস্থর হয়ে দোিঁড়োল। তোরপর 

দু’জন এক সোয়থ মোথো ঝুিঁল্টকয়ে দীঘয বোও করল আহমদ মুসোয়ক। মোথো তুয়ল 
কোন্নোে ক্িয়ঙ পড়ল তোরো। বলল তোরো দু’জয়নই, ‘ ড ল্টথউ হোনরয়ক ধেবোদ। 
আপল্টন আমোয়দর সন্মোন বোিঁল্টচয়েয়েন, ক্য সন্মোন জীবয়নর ক্চয়ে বড়। আপল্টন 
আমোয়দর জীবনও বোিঁল্টচয়েয়েন। অপল্টরয়শোধয এক ঋয়ণ আপল্টন আমোয়দর ক্বিঁয়ধ 
ক্ফয়লয়েন। আমোয়দর কৃতজ্ঞতো আপল্টন েহণ করুন।’ 
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বর ও কয়নর ল্টপতো-মোতোসহ অবল্টশি সবোই এল্ট য়ে এল। তোরোও আহমদ 
মুসোয়ক বোও করল এবাং কৃতজ্ঞতো প্রকোশ করল। 

ঘেনোগুয়লো ঘয়ে ক্ ল দ্রুত ও অবযোহত  ল্টতয়ত। 
আহমদ মুসো ল্টকে ুবলোর সুয়যো  পোেল্টন। 
পোয়শ দোিঁল্টড়য়ে ব্রুনো ল্টফসল্টফস কয়র বলল্টেল, ‘স্যোর, এয়দর কথো বুঝয়ত 

ক্পয়রয়েন ক্তো? এরো ওল্ড স্যোক্সন িোষোে কথো বয়ল। এয়দর জোমযোন িোষো খুব শুদ্ধ 
নে।’ 

আহমদ মুসো বয়লল্টেল, ‘নো, আল্টম বুঝয়ত ক্পয়রল্টে ওয়দর কথো।’ 
ওয়দর বোও পবয ক্শষ হয়ল বর-কয়নসহ সবোইয়ক উয়েে কয়র আহমদ 

মুসো বলল, ‘আল্টম আনল্টিত ক্য, আপনোরো ঈশ্বর অথযোৎ আেোহয়ক ধেবোদ 
ল্টদয়েয়েন। কৃতজ্ঞতো তোিঁরই প্রোপয, আমোর নে।’ 

মুহূয়তযর জয়ে ক্থয়ম বর-কয়নয়ক উয়েে কয়র বলল, ‘বর-কয়ন িোই-
ক্বোনরো ক্শোন, মোনুষ এয়ক অপরয়ক সোহোযয করয়ল ক্সেো ঋণ হে নো। এই সোহোযয 
করো এয়ক অপয়রর দোল্টেত্ব। আল্টম ক্স দোল্টেত্ব পোলন কয়রল্টে। নতুন জীবয়নর 
শুরুয়ত ‘অপল্টরয়শোধয’ ক্কোন ঋয়ণর ক্বোঝো ক্তোমোয়দর মোথোে রোখোর দরকোর 
ক্নই।’ 

ক্শষ বোকযেো বলল আহমদ মুসো মুয়খ হোল্টস ক্েয়ন, ক্িয়হর হোল্টস। 
আহমদ মুসোর হোল্টস ও ক্িহমোখো কথোে বর-কয়নর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উেল। 

তোরো আবোর বোও করল আহমদ মুসোয়ক। তোয়দর ক্চোয়খ অসীম শ্রদ্ধো ও সম্মোয়নর 
দৃল্টি। 

এল্ট য়ে এয়লো চোর ক্প্রৌঢ়, বর-কয়নর ল্টপতো-মোতোসহ চোরজন। তোয়দর 
ময়ধয একজন ল্টনয়জর পল্টরচে ল্টদয়ে বলল, ‘আল্টম বয়রর বোবো। আমোর দু’ল্টে 
অনুয়রোধ আপনোর কোয়ে। একল্টে অনুয়রোধ হয়লো, বর-কয়নর ল্টবয়ে হয়ে ক্ য়ে। 
কয়নয়ক আমরো ল্টনয়ে যোল্টে। বোল্টড়য়ত আজ আমোয়দর মূল অনুষ্ঠোন। আমোয়দর এই 
অনুষ্ঠোয়ন আপনোয়ক, মযোডোময়ক ও আপনোয়দর সোথী িদ্র ময়হোদেয়ক দোওেোত। 
আমোয়দর সল্টনবযদ্ধ অনুয়রোধ আমোয়দর দোওেোত আপনোরো েহণ করুন। অে 
অনুয়রোধল্টে হয়লো একেো ল্টবরোে ঘেনো ঘয়ে ক্ য়ে। এই ঘেনোে আপল্টন ল্টসদ্ধোন্তকোরী 
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িূল্টমকো পোলন কয়রয়েন। এখন করণীে সম্পয়কয আপনোর ক্কোন পরোমশয আয়ে 
ল্টক?’ 

থোমল বয়রর ল্টপতো বোেযওেোল্ড। 
বয়রর ল্টপতো বোেযওেোল্ড থোময়ল আহমদ মুসো ব্রুনো ও তোর ল্টপতো আলদুল্টন 

ক্সনল্টেডয়ক ওয়দর সোয়থ পল্টরচে কল্টরয়ে ল্টদল। ব্রুনোয়ক ক্দল্টখয়ে বলল, ‘ইল্টন 
মযোডোম নন, ইল্টন ল্টমস ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড। আল্টম তোয়দর অল্টতল্টথমোত্র।’ 

এিোয়ব আলদুল্টন ক্সনল্টেডয়ক পল্টরচে ল্টদল এবাং বলল, ‘এয়দর অল্টতল্টথ 
ল্টহসোয়ব আল্টম ল্টসদ্ধোন্ত েহয়ণর পযযোয়ে ক্নই। এরো ইেো করয়ল তোয়দর অল্টতল্টথয়ক 
ক্কোথোও ল্টনয়ে ক্যয়ত পোয়রন। আর ল্টদ্বতীে ল্টবষেল্টের বযোপোয়র আমোর ল্টনয়জর ক্কোন 
বক্তবয ক্নই। আপনোয়দর আইন যো বয়ল তোই করো উল্টচত।’ 

এল্ট য়ে এল ওল্ড স্যোক্সনয়দর সোব-কোউল্টিয়লর ক্ডপুল্টে ল্টডউক অসওেোল্ড 
আহমদ মুসোর ল্টদয়ক কয়েক ধোপ। বলল, ‘আইন যো বয়ল তোই যল্টদ আমরো করব, 
তোহয়ল আসোমীয়দর আমরো েোড়লোম ক্কন? ক্কস দূবযল করোর সুয়যো  হয়লো 
ওয়দর।’ 

‘নো, তো হয়ব নো জনোব। ওয়দর সবোর েল্টব ক্নেো হয়েয়ে। ল্টরিলবোর ও 
অেোে অয়স্ত্র ওয়দর হোয়তর েোপ আয়ে। সুতরোাং ক্কস দুবযল হওেোর কথো নে। 
আর আপনোরো যল্টদ চোন, তোহয়ল পুল্টলয়শর এক উধযতন কতৃযপক্ষয়ক এ বযোপোয়র 
বলয়ত পোল্টর।’ বলল আহমদ মুসো। 

‘অয়নক ধেবোদ, বলয়ল িোয়লো হে। অবে এখোনকোর পুল্টলশ অল্টফসোর 
িোয়লো। ল্টকন্তু আমোয়দর প্রল্টতপক্ষ খুব সোাংঘোল্টতক। ওরো নো পোয়র এমন ল্টকে ুক্নই। 
আইয়নর ক্কোন মূলয ক্নই ওয়দর কোয়ে।’ বলল ক্ডপুল্টে ল্টডউক অসওেোল্ড। 

‘ল্টেক আয়ে, ‘আল্টম বলল্টে জনোব।’ 
বয়ল আহমদ মুসো পয়কে ক্থয়ক ক্মোবোইল ক্বর কয়র কল করল তোল্টহল্টত 

 িনযয়রর বন্ধ ুজোমযোল্টনর পুল্টলশপ্রধোন বরয়ডন ল্টল্যাসয়ক। তোয়ক সব কথো  জোল্টনয়ে 
তোর সোহোযয ক্চয়ে বলল, ‘আমোর ময়ন হয়ে জনোব এ রকম ক্েল্টলয়ফোন আপনোয়ক 
আয়রো অয়নক বোরই হেয়তো করয়ত হয়ব।’ 
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‘ল্টেজ ক্কোন ল্টদ্বধো করয়বন নো আহমদ মুসো। আপল্টন আমোয়দর অল্টতল্টথ। 
ক্য কোজেো আপল্টন করয়েন, ক্সেো আমোয়দর কোজ। আর আপনোর ক্েল্টলয়ফোন ক্পয়ল 
আল্টম খুল্টশ হয়বো আহমদ মুসো। আমোর  বয হে িোবয়ত ক্য, মোল্টকযন ক্প্রল্টসয়ডঠেসহ 
পৃল্টথবীর কয়েক ডজন রোষ্ট্র ও সরকোরপ্রধোয়নর সম্মোল্টনত বন্ধুর সোয়থ আল্টম কথো 
বলল্টে। আল্টম বোড়ল্টত ল্টকে ুবলল্টে নো, এেোই বো্স্তবতো ল্টম. আহমদ মুসো।’ বলল 
পুল্টলশপ্রধোন বরয়ডন ল্টল্যাস। 

শুয়িেো ও সোহোয়যযর প্রল্টতশ্রুল্টতর জয়ে ধেবোদ ল্টদয়ে আহমদ মুসো 
অনুমল্টত ল্টনয়ে কল অফ কয়র ল্টদল। 

আহমদ মুসো ল্টকে ুবলয়ত যোল্টেল। ল্টকন্তু তোর আয় ই কয়নর ল্টপতো বলল 
আলদুল্টন ক্সনল্টেডয়ক লক্ষ কয়র, ‘বয়রর ল্টপতো ল্টম. বোেযওেোল্ড ক্য দোওেোত 
ল্টদয়েয়েন, তো আমোয়দর সকয়লর পক্ষ ক্থয়ক দোওেোত আপনোয়দর সকলয়ক। দেো 
কয়র আপনোর ক্মহমোনসহ আপনোরো আমোয়দর দোওেোয়ত শল্টরক হয়বন।’ 

‘ধেবোদ! আমোয়দর ক্মহমোয়নর আপল্টত্ত নো থোকয়ল আপনোয়দর দোওেোত 
কবুয়ল আমোয়দরও আপল্টত্ত নোই। ল্টকন্তু ক্কোথোে কত দূর ক্যয়ত হয়ব?’ বলল 
আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘ক্বল্টশ দূয়র নে, এখোন ক্থয়ক সবয়চয়ে কোয়ের ক্লোকোলে 
উইসকোরয়হইম। সুির উপতযকোে সুির একেো ক্লোকোলে। জোনয়ত পোল্টর ল্টক, 
ক্কোথোে আপনোরো যোয়েন?’ বলল বয়রর ল্টপতো বোেযওেোল্ড। 

‘ব্রুমসোরবোয় য যোল্টে আমরো।’ আলদুল্টন ক্সনল্টেড বলল। 
‘ব্রুমসোরবো য? তোহয়ল এ পয়থ ক্কন?’ বলল কয়নর ল্টপতো। 
‘আেোহ ল্টনয়ে এয়সয়েন আমোয়দর, তোই। আপনোয়দর সোয়থ পল্টরচে 

করোয়নো একেো উপলক্ষ হয়ত পোয়র।’ আহমদ মুসো বলল। 
বর-কয়ন দু’জয়নই দু’হোত ক্জোড় কয়র উপয়র তুয়ল উধ্বযমূখী হয়ে দু’ক্চোখ 

বন্ধ কয়র কৃতজ্ঞতো ও িল্টক্তমোখো প্রোথযনোর সুয়র বলল, প্রিু ল্টে , ল্টেউ, থোয়নোর 
আমোয়দর জয়ে এমন ল্টমরোকল ক্যন বোর বোর ঘেোন।’                  

ল্টে , ল্টেউ, থোয়নোররো ল্টক আপনোয়দর ল্টবল্টিন্ন  ড?’ ল্টজজ্ঞোসো আহমদ 
মুসোর। 
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‘আমোয়দর  য়ডর এগুয়লো প্রোচীন নোম। অয়নয়কই ল্টবশ্বোস করয়তো এগুয়লো 
ল্টবল্টিন্ন  য়ডর নোম। ল্টকন্তু তো নে, আসয়ল এগুয়লো এক  য়ডর ল্টবল্টিন্ন নোম। দুরূহ 
যোতোেোত বযবস্থোর কোরয়ণ একই ক্দয়শর ক্িৌ ল্টলক ল্টবল্টেন্নতোর কোরয়ণ ল্টবল্টিন্ন 
অিয়ল একই  য়ডর ল্টবল্টিন্ন নোম হয়েল্টেল মোত্র। বলল বর এল্টেক। 

‘ধময ও ঐল্টতয়হ্র বযোপোয়র তুল্টম ক্তো খুব সয়চতন ক্দখল্টে?’ 
বলল আহমদ মুসো। 
হোসল বর এল্টেক। পোয়শর কয়নর ল্টদয়ক ইাংল্ট ত কয়র বলল, ‘স্যোর, 

আমোল্টলেো ধময, ইল্টতহোস, ঐল্টতয়হ্র েোত্রী। ওয়তো এসব বযোপোয়র পল্টণ্ডত।’ 
কয়ন আমোল্টলেো লজ্জোে লোল হয়ে ক্ ল। মুহূয়তযর জয়ে মুখ তুয়ল আবোর 

মুখ ল্টনচু করল। 
‘ধময ও ঐল্টতহ্ ক্চতনো মোনুয়ষর অল্টত প্রয়েোজনীে একেো বড় গুণ। 

ধেবোদ ক্তোমোয়দর।’ আহমদ মুসো বলল। 
বয়রর ল্টপতোও ক্মোবোইয়ল কথো বলল্টেল। 
আহমদ মুসো কথো ক্শষ কয়র তোর ল্টদয়ক তোকোল। 
বয়রর ল্টপতো বোেযওেোল্ড কথো ক্শষ কয়রই আহমদ মুসোয়ক বলল, ‘জনোব, 

পুল্টলশ আসয়ে। রওেোনো ল্টদয়েয়ে সাংয়  সাংয় ই।’ 
‘ল্টেক আয়ে, পুল্টলশ আসয়েন। তোিঁরো ক্দখুক। পুল্টলশ ল্টক ঘেনো আয়  

জোনয়ত ক্পয়রল্টেল?’ ল্টজজ্ঞোসো আহমদ মুসোর। 
‘ময়ন হয়লো তোই। আল্টম ঘেনোর কথো তুলয়তই জোে োর নোম কয়র বলল, 

ওখোনকোর ঘেনো ক্তো? তোরপর বলল, আমরো প্রস্তুত হয়েল্টে ওখোয়ন যোবোর জয়ে। 
ক্কোয়নোিোয়ব তোরো ঘেনোর কথো ল্টকে ুজোনয়ত ক্পয়রল্টেল?’ বলল বয়রর ল্টপতো 
বোেযওেোল্ড। 

‘কোর সোয়থ কথো বলয়লন, ক্সই িোয়লো পুল্টলশ অল্টফসোয়রর সোয়থ?’ 
ল্টজজ্ঞোসো আহমদ মুসোর। 

‘নো, ল্টতল্টন ক্নই। ল্টক এক ক্েল্টনাং-এ ল্টতল্টন বোল্টলযন ক্ য়েন।’ বলল বয়রর 
ল্টপতো। 

পুল্টলয়শর  োল্টড়র সোইয়রন ক্শোনো ক্ ল। 
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অল্পক্ষয়ণর ময়ধযই  োল্টড় এয়স ক্ ল। ল্টতনল্টে  োল্টড়। 
নোমল একদল পুল্টলশ। 
একজন পুল্টলশ অল্টফসোর সোময়ন এল্ট য়ে এয়স ল্টচৎকোর কয়র পুল্টলশয়ক 

ল্টনয়দযশ ল্টদল, ‘ক্তোমরো লোশেোয়ক  োল্টড়য়ত ক্তোল।’ 
তোরপর আহমদ মুসোয়দর ল্টদয়ক ঘুয়র দোিঁল্টড়য়ে বলল, ‘কয়নর ও বয়রর 

বোপ ক্ক?’ 
বয়রর বোপ ও কয়নর বোপ কয়েক ধোপ তোর ল্টদয়ক এল্ট য়ে তোয়দর পল্টরচে 

ল্টদল। 
‘ক্তোমরো একজনয়ক হতযো কয়রে এবাং আরও কয়েকজনয়ক আহত 

কয়রে। তোরো ক্কোথোে?’ 
‘আমরো হতযো কল্টরল্টন। আহতরো চয়ল ক্ য়ে।’ বলল বয়রর বোপ। 
‘আমরো হতযো কল্টরল্টন। ল্টনহত বযল্টক্তল্টে আমোয়দর ক্লোক।’ কয়নর বোবোও 

বলল সাংয়  সাংয় ই। 
‘তোহয়ল ক্ক হতযো কয়রয়ে? ক্স ক্কোথোে?’ পুল্টলশ অল্টফসোর বলল। 
‘ক্স আহয়তর ময়ধয একজন ল্টেল। চয়ল ক্ য়ে।’ বলল বয়রর বোবো। 
‘চয়ল ক্ য়ে? কথো ঘুরোবোর আর জোে ো ক্পয়লন নো? তোরো আহত হয়েয়ে 

কোয়দর হোয়ত?’ পুল্টলশ অল্টফসোয়রর ল্টজজ্ঞোসো। 
‘আমোয়দর হোয়ত।’ বয়রর বোবোই বলল। 
‘তোহয়ল খুল্টনয়ক ক্যয়ত ল্টদয়লন ক্কন?’ পুল্টলশ বলল। 
‘যোয়ত ল্টচল্টকৎসো পোে এজয়ে। ওরো আমোয়দর পল্টরল্টচত। সবোর নোম 

বলয়ত পোল্টর। ক্ য়লই ওয়দর পোওেো যোয়ব।’ বলল কয়নর বোবো। 
পুল্টলশ অল্টফসোর ক্হো ক্হো কয়র হোসল। বলল, ‘এই কোল্টহনী আর কোউয়ক 

বলয়বন, পুল্টলশয়ক নে। বর-কয়ন েোড়ো সবোই আঠডোর এযোয়রস্ট। ক্য ল্টরিলবোর 
ল্টদয়ে গুল্টল কয়রয়েন, ক্সেো ক্কোথোে?’ 

ল্টবপয়দ পয়ড় ক্ ল বয়রর বোবো ও কয়নর বোবো। তোরো এয়ক-অপয়রর ল্টদয়ক 
তোকোল। দু’জয়নই িোবল, তোরো তোয়দর অল্টতল্টথ, তোয়দর জীবন-সম্মোন রক্ষোকোরী 
আহমদ মুসোর কথো বলয়ত পোয়র নো। ল্টকন্তু তোরো ক্কোন্ ল্টমথযো কথোেো বলয়ব ক্সেো 
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িোবল্টেল। ক্সই মুহূয়তয আহমদ মুসো এল্ট য়ে এল। বলল, ‘অল্টফসোর! ল্টরিলবোরেো 
আমোর কোয়ে, ল্টরিলবোরেো আমোর। একজন নব-ল্টববোল্টহত কয়নর সম্মোন রক্ষো এবাং 
কয়েক জয়নর জীবন রক্ষোর জয়ে ল্টডয়ফয়ির ল্টমল্টনমোম বযবস্থো ল্টহসোয়ব 
কয়েকজনয়ক আহত করয়ত হয়েয়ে।’ 

‘তোর মোয়ন বলয়েন, হতযো আপল্টন কয়রনল্টন?’ পুল্টলশ অল্টফসোর বলল। 
‘ক্য গুল্টলয়ত ল্টনহয়তর ঘেনো ঘয়েয়ে, ক্সেো আমোর ল্টরিলবোয়রর নে। ক্য 

ল্টরিলবোরগুয়লো পয়ড় আয়ে, ক্সগুয়লোর ক্কোন একেোর গুল্টল ওেো। ক্স ল্টরিলবোয়রর 
ল্টফাং োর ল্টপ্রাংঠে ক্থয়ক প্রমোল্টণত হয়ব, ক্ক তোয়ক হতযো কয়রয়ে।’ বলল আহমদ 
মুসো। 

পুল্টলশ অল্টফসোর ল্টকেুেো ল্টবিে ল্টনয়ে পল্টরপূণযিোয়ব তোকোল আহমদ মুসোর 
ল্টদয়ক। বলল, ‘আপনোয়ক ক্তো জোমযোন ময়ন হয়ে নো। ক্ক আপল্টন, ক্কোন ক্দয়শ 
বোল্টড়?’ 

বয়লই পুল্টলশ অল্টফসোরল্টে তোকোল ব্রুনো ও আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর ল্টদয়ক। 
বলল, ‘এরো ল্টক আপনোর সোয়থর?’ 

‘হ্োিঁ।’ বলল আহমদ মুসো। 
হেোৎ পুল্টলশ অল্টফসোরল্টের ক্চোখ-মুয়খর ক্চহোরো পোয়ি ক্ ল। ময়ন হয়লো, 

বড় ল্টকে ুক্যন ক্পয়ে ক্ য়ে। তল্টড়ঘল্টড় কয়র ব্রুনোয়দর বলল, ‘আপনোর নোম ল্টক ব্রুনো 
ব্রুনল্টহল্ড এবাং ইল্টন আপনোর ল্টপতো আলদুল্টন ক্সনল্টেড?’ 

‘হ্োিঁ, অল্টফসোর।’ বলল ব্রুনো। 
খুল্টশয়ত ক্ োেো মুখ ক্ঢয়ক ক্ ল পুল্টলশ অল্টফসোরল্টের। তড়োক কয়র আহমদ 

মুসোর ল্টদয়ক ল্টফয়র বলল, ‘তোহয়ল আপল্টন স্টুড োয়েযর ওল্টদয়ক ল্টিল্টহল উপতযকোে 
অধয ডজন মোনুষয়ক নৃশাংসিোয়ব হতযো কয়র এয়সয়েন। থযোাংকস  ড! আপনোয়কই 
ক্তো আমরো খুিঁজল্টেলোম। এয়কবোয়র হোয়তর মুয়েোে এয়স পয়ড়য়েন।’ 

বয়লই পুল্টলশ অল্টফসোরল্টে পয়কে ক্থয়ক ক্মোবোইল ক্বর কয়র স্ব ত কয়ণ্ঠ 
বলল, ‘আমোয়দর ক্স্টে-পুল্টলশপ্রধোন এডমঠড এল্টেস স্যোরয়ক খবরেো জোনোই।’ 

ক্মোবোইয়ল কল করল পুল্টলশ অল্টফসোর। 
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‘গুড ইিল্টনাং স্যোর। আল্টম ক্হর ক্হস-এ উইসকোরয়হইম পুল্টলশ অল্টফয়সর 
িোরপ্রোপ্ত অল্টফসোর।’ 

ওল্টদক ক্থয়ক কথো শুয়ন আবোর ক্স বলল, ‘ধেবোদ স্যোর। খবরল্টে হয়লো 
স্যোর, স্টুে োয়েযর ওপোয়র ল্টতন পোহোয়ড়র উপতযকোে ক্য ধপশোল্টচক  ণহতযোর মত 
ঘেনো ঘয়ে, তোর খুল্টনয়ক ধয়র ক্ফয়লল্টে স্যোর, তোর সোয়থর দু’জন পলোতকসহ। 
আল্টম..স্যল্টর! বলুন স্যোর।’ 

ওপোয়রর কথো শুনয়ত শুনয়ত ক্স আড় ক্চোয়খ একবোর আহমদ মুসোর 
ল্টদয়ক তোকোল। বলল, ‘স্যোর, তোিঁর নোম ল্টজয়জ্ঞস কল্টরল্টন। তয়ব ব্রুমসোরবো য ক্থয়ক 
পলোতক বোবো-ক্ময়ের নোম আলদুল্টন ক্সনল্টেড ও ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড।’ 

আবোর অয়নকক্ষণ ধয়র ক্স ওপোয়রর কথো শুনল। মুখেো তোর ধীয়র ধীয়র 
চুপয়স ক্ ল। মোথোেো একে ুঝুিঁয়ক পড়ল। অবয়শয়ষ বলল, ‘ওয়ক স্যোর। ল্টকেুই 
আমোর জোনো ল্টেল নো স্যোর। স্যল্টর।’ থোমল ক্স। 

ওপোর ক্থয়ক আবোর ল্টকে ুকথো শুনল। তোরপর বলল, ‘ল্টেক আয়ে স্যোর, 
আল্টম সব বুয়ঝল্টে। ধেবোদ স্যোর।’ 

পুল্টলশ অল্টফসোরল্টে কথো ক্শষ কয়রয়ে। 
হোয়তর ক্মোবোইলল্টে পয়কয়ে ক্ফয়ল ক্স এল্ট য়ে এল আহমদ মুসোর কোয়ে। 

নরম কয়ণ্ঠ বলল, ‘স্যোর! স্যল্টর, আপনোর পল্টরচে ক্দেো উল্টচত ল্টেল। আপল্টন 
জোমযোল্টনর সম্মোল্টনত ক্মহমোন। একেো গুরুত্বপূণয তদয়ন্ত আপল্টন এয়সয়েন। এ কথো 
বলয়লই আর ল্টকে ুঘেত নো। ওয়েলকোম স্যোর।’ 

‘ধেবোদ অল্টফসোর। একেো কথো ল্টক জোনয়ত পোল্টর?’ বলল আহমদ মুসো। 
‘ল্টক কথো বলুন স্যোর?’ বলল পুল্টলশ অল্টফসোর। 
‘ব্রুনো ও তোর ল্টপতো আলদুল্টন ক্সনল্টেডয়ক পলোতক বলয়েন ক্কন?’ 

ল্টজজ্ঞোসো আহমদ মুসোর। 
‘আল্টম ল্টবষেল্টের ক্তমন ল্টকে ুজোল্টন নো। ওয়দর দু’জয়নর েল্টবসহ একেো 

সোচযয়নে আয়ে আমোয়দর পুল্টলশ অল্টফয়স।’ পুল্টলশ অল্টফসোরল্টে বলল। 
‘সোচযয়নয়ে ক্কোন অল্টিয়যোয় র কথো আয়ে?’ 
বলল আহমদ মুসো। 
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‘ক্বল্টশ ল্টকে ু ক্নই। ‘ব্রুমসোরবোয় যর ঐল্টতহ্বোহী স্যোক্সন ক্স্টে দখয়লর 
ষড়যন্ত্র করয়ে মোল্টলক ল্টময়সস কোল্টরনো কোরল্টলনয়ক হতযো কয়র’-এই বোকযই শুধু 
ক্লখো আয়ে।’ পুল্টলশ অল্টফসোর বলল। 

‘অল্টিয়যো  ক্ক কয়রল্টেয়লন?’ বলল আহমদ মুসো। 
‘অল্টিয়যো  কোল্টরনো কোরল্টলয়নর।’ পুল্টলশ অল্টফসোর বলল। 
‘আর একেো প্রে অল্টফসোর।’ বলল আহমদ মুসো। 
‘ল্টসওর। বলুন।’ পুল্টলশ অল্টফসোর বলল। 
‘স্টুে োয়েযর ওপোয়রর ল্টি ল্টহল উপতযকোে ক্য ঘেনো ঘয়েয়ে, তো 

আপনোয়দর জোল্টনয়েয়ে ক্ক? পুল্টলশ সূয়ত্র?’ ল্টজজ্ঞোসো আহমদ মুসোর। 
পুল্টলশ অল্টফসোরল্টে হোসল। বলল, ‘আপল্টন যো আশো করয়েন, ক্সেোই 

ল্টেক। আমরো অে সূয়ত্র জোনয়ত ক্পয়রল্টে। মোত্র ল্টকেুক্ষণ আয়  দু’জন ক্লোক 
আমোয়দর পুল্টলশ অল্টফয়স এয়সল্টেল। তোরোই খবরেো জোল্টনয়েয়ে। তোরো আপনোয়দর 
ধরোর জয়ে আমোয়দর সোহোযয চোে।’ আপনোরো এল্টদয়ক এয়সয়েন তোও জোনোে 
ওরো।’ পুল্টলশ অল্টফসোর বলল। 

‘ওরো ল্টক তোয়দর পল্টরচে ল্টদয়েল্টেল?’ আহমদ মুসোর ল্টজজ্ঞোসো। 
‘আইল্টড কোডয ক্দল্টখয়েল্টেল।’ পুল্টলশ অল্টফসোর বলল। 
‘ল্টেজ অল্টফসোর, বলয়বন তোয়দর অযোয়েস ল্টক ল্টেল আইল্টড কোয়ডয?’ বলল 

আহমদ মুসো। 
‘ওরো দু’জয়নই হোমবুয় যর বোল্টসিো।’ পুল্টলশ অল্টফসোর বলল। 
‘হোমবু য!’ বলল আহমদ মুসো। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টবিে। অয়নকেো স্ব ত 

কয়ণ্ঠই কথোগুয়লো বলল আহমদ মুসো। 
ময়ন ময়ন িোবল, ক্কোথোে ব্রুমসোরবো য, আর ক্কোথোে হোমবু য। 
‘হ্োিঁ, আপল্টন ল্টেক বয়লয়েন স্যোর।’ 
কথোেো ক্শষ কয়রই পুল্টলশ অল্টফসোর বর-কয়নর ল্টপতোয়ক লক্ষ কয়র বলল, 

‘ল্টেক আয়ে আপনোরো চয়ল যোন। আপনোরো ল্টলল্টখত একেো ল্টববরণ পোেোয়বন। 
আমরো একেো এফআইআর ল্টলয়খ ল্টনল্টে। 
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‘ধেবোদ স্যোর! আমোয়দর বোল্টড়র অনুষ্ঠোন অন্তত পণ্ড হওেো ক্থয়ক 
বোিঁচয়ব। অয়নক ধেবোদ স্যোর।’ বলল বয়রর বোবো। 

‘ধেবোদ আমোয়ক নে জনোব, স্যোরয়ক ল্টদন। তোিঁর উপল্টস্থল্টত আজ 
আপনোয়দর রক্ষো কয়রয়ে। ওরো ল্টকন্তু আপনোয়দর ল্টবরুয়দ্ধ আেঘোে ক্বিঁয়ধই 
ক্লয় ল্টেল।’ পুল্টলশ অল্টফসোর বলল। 

বয়রর বোবো ল্টকে ুবলয়ত যোল্টেল। ল্টকন্তু তোর আয় ই আহমদ মুসো বলল, 
‘আেোহর জয়েই সব প্রশাংসো অল্টফসোর। আপনোয়দরয়কও ধেবোদ সহয়যোল্ট তোর 
জয়ে।’ 

আহমদ মুসোর কথো ক্শষ হয়তই বয়রর ল্টপতো আহমদ মুসোয়ক বলল, 
‘স্যোর, আমরো এখন ক্যয়ত পোল্টর।’ 

‘আপনোরো গুরুজন, এিোয়ব ‘স্যোর, বলয়েন ক্কন?’ 
বলল আহমদ মুসো। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ অস্বল্টস্ত। 
‘যোর যতেুকু সম্মোন তোয়ক তো ক্দেো উল্টচত। আমরো আয়  আপনোয়ক 

ল্টচনয়ত পোল্টরল্টন। থোক এ ল্টবষে। এবোর ক্যয়ত পোল্টর।’ বলল বয়রর ল্টপতো। 
‘জনোব এয়ক ক্চনোর অয়নক বোল্টক আয়ে এখনও। আমোর বস স্যোর 

এডমঠড ওর সম্পয়কয বলয়লন, কয়েক ডজন সরকোর ও রোষ্ট্রপ্রধোন আয়েন যোরো 
ওর বন্ধ।ু ক্খোদ মোল্টকযন ক্প্রল্টসয়ডঠে তোয়ক সমীহ কয়রন, তোর পরোমশয ও সোহোযয 
ক্নন। আমোয়দর নোেক ল্টকাংবদন্তী রল্টবনহুড, ক্জমস বয়ঠডর কীল্টতযকলোপ ল্টেল এক 
ক্দশ বো এক ক্জোয়নর ময়ধয সীমোবদ্ধ। আর ওিঁর কমযয়ক্ষত্র ক্ োেো ল্টবশ্ব। ক্দখুন ওিঁর 
সফরেো। ক্সই তোল্টহল্টত ক্থয়ক এয়সয়েন জোমযোল্টনয়ত। জোল্টন নো, আপনোরো ওিঁয়ক 
ক্ডয়কয়েন ল্টকনো। ওিঁয়ক ল্টকন্তু ডোকয়ত হে নো। ক্যখোয়ন ওিঁয়ক দরকোর, ক্সখোয়নও 
ল্টতল্টন ক্দবদূয়তর মত হোল্টজর হন।’ 

থোমল পুল্টলশ অল্টফসোর। 
বর-কয়ন, বর ও কয়নর ল্টপতো, ব্রুনো, তোর ল্টপতো, সবোই আহমদ মুসোর 

ল্টদয়ক রোয়জযর ল্টবিে ল্টনয়ে তোল্টকয়ে ল্টেল। পুল্টলশ অল্টফসোয়রর কথো ক্শষ হয়তই 
সবোই জোমযোন িাংল্ট য়ত সোময়ন ঝুিঁয়ক মোথো নুইয়ে বোও করল আহমদ মুসোয়ক।  
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ল্টবব্রত আহমদ মুসো পুল্টলশ অল্টফসোরয়ক বলল, ‘আপল্টন আমোর সম্পয়কয 
অযথোই ক্বল্টশ বয়লয়েন।’ 

‘আমোর বস এডমঠড এল্টেন আপনোর সম্পয়কয যো বয়লয়েন, আল্টম ক্তো 
তোর সব কথো বল্টলল্টন। আপল্টন েোি ও জোমযোল্টনয়তও…।’ 

পুল্টলশ অল্টফসোর কথো ক্শষ করয়ত পোরয়লো নো। আহমদ মুসো তোয়ক 
থোল্টময়ে ল্টদয়ে বয়রর ল্টপতোর উয়েয়ে বলল, ‘চলুন’, আমরো  োল্টড়য়ত উল্টে।’ 
অয়নক সমে ধয়র কথো বলল্টে আমরো।’ 

বয়রর ল্টপতো বযস্ত হয়ে উেল। বলল, ‘স্যোর, আপল্টন, মযোডোম ব্রুনো ও তোর 
ল্টপতো বর-কয়নর  োল্টড়য়ত উেুন। আমরোও  োল্টড়য়ত উেল্টে।’ বলল বয়রর ল্টপতো। 

বর ও কয়ন এল্ট য়ে এয়স বলল, ‘আমোয়দর পরম ক্সৌিো য, আসুন 
স্যোর।’ 

আহমদ মুসো  োল্টড়র ল্টদয়ক হোিঁেয়ত শুরু কয়র বলল, ‘ োল্টড় ল্টকন্তু আল্টম 
েোইি করব।’ 

‘ক্কন স্যোর, েোইিোর ক্তো আয়ে।’ বর বলল। 
‘তো আয়ে। ল্টকন্তু ক্কন জোল্টন আমোর েোইি করয়ত ইেো করয়ে।’ বলল 

আহমদ মুসো। 
‘ল্টেক আয়ে স্যোর। তোহয়ল েোইিোর অে  োল্টড়য়ত যোয়ব। আল্টম আপনোর 

পোয়শ বসব স্যোর।’ 
‘কয়ন ক্থয়ক ল্টবল্টেন্ন হয়ে?’ বলল আহমদ মুসো। 
‘বলয়ত পোয়রন, কয়ন ক্থয়ক ল্টবল্টেন্ন হওেোর জয়েই। কোরণ আমোয়দর 

সমোয়জ বয়রর  োল্টড়য়ত যোবোর সমে বর-কয়ন এক সয়ে বয়স নো। ল্টিন্ন  োল্টড়য়ত 
যোে।’ বর বলল। 

ল্টকন্তু ক্তোমোর ল্টপতো ক্তো বর-কয়ন এক  োল্টড়য়ত ওেোর কথো বলয়লন।’ 
বলল আহমদ মুসো। 

‘হয়ত পোয়র ল্টনরোপত্তোর কোরয়ণ। আপনোয়কও বর-কয়নর  োল্টড়য়তই 
উেয়ত বয়লয়েন।’ বর বলল। 

‘ল্টেক আয়ে!’ বয়ল আহমদ মুসো  োল্টড়য়ত উেল। 
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সবোই উেল  োল্টড়য়ত। 
 োল্টড় চলয়ত শুরু করল। 
 
 
 
চোরল্টে  োল্টড় খুব দ্রুত এল্ট য়ে যোল্টেল ফোমযলযোয়ঠডর প্রশস্ত রোস্তো ধয়র। 
সোময়নর  োল্টড়ল্টে ক্েোে নোইন ল্টসেোর মোইয়ক্রো। 
ক্পেয়নর ল্টতনল্টেই জীপ। 
মোইয়ক্রোয়ত সোতজন আয়রোহী। সবোর হোয়তই ল্টরিলবোর। 
েোইল্টিাং ল্টসয়ের পোয়শ কোয়লো হ্োে, কোয়লো জযোয়কে, কোয়লো পযোঠে পরো 

ক্লোকল্টের হোয়ত ল্টেল মোইয়ক্রো ক্মল্টশন োন। 
মোইয়ক্রোর অবল্টশি েেজয়নর দু’জন েোড়ো অেয়দরও কোয়লো হ্োে ও 

কোয়লো জযোয়কে। পরয়নও কোয়লো পযোঠে। 
সোময়নর কোয়লো ক্পোষোয়কর ক্লোকল্টে পোয়শ েোইল্টিাং ল্টসয়ের ক্লোকল্টেয়ক 

লক্ষ কয়র বলল, ‘ওরো ক্তো ল্টেকই ল্টতনজন ল্টেল?’ 
েোইল্টিাং ল্টসয়ের ক্লোকল্টের পরয়ন নীল পযোয়ঠের উপর সোদো জযোয়কে। 

মোথো খোল্টল। লবো চুল মোথোে। ক্চহোরোেো নোেয়কর মত। কোয়লো ক্পোষোকধোরীর 
প্রয়ের জবোয়ব বলল ক্লোকল্টে, ‘অবেই ল্টতনজন। একজন বেস্ক্, একজন তরুণী 
ও অেজন যুবক। তরুণী ও বেস্ক্ ক্লোকল্টে জোমযোন। যুবকল্টে এল্টশেোন। 

‘গুল্টল কয়রয়ে শুধু এল্টশেোন যুবকেোই ক্তো?’ ল্টজজ্ঞোসো সোময়ন বসো ক্সই 
কোয়লো ক্পোষোকধোরীর। 

‘হ্োিঁ। তরুণী ও বেস্ক্ ক্লোকল্টের ক্কোন িূল্টমকোই ল্টেল নো।’ বলল েোইল্টিাং 
ল্টসয়ের ক্লোকল্টে। 

‘ল্টেক ল্টময়ল যোয়ে। আয়রকেো কথো, তোরো ক্কোন ল্টদক ক্থয়ক আসল্টেল, 
আপনোরো ল্টক ক্খেোল কয়রল্টেয়লন?’ কোয়লো ক্পোষোয়কর ক্সই ক্লোকল্টে বলল। 

‘দল্টক্ষণ ক্থয়ক তোরো ক্হিঁয়ে আসল্টেল।’ বলল েোইল্টিাং ল্টসয়ের ক্লোকল্টে। 
‘ক্হিঁয়ে আসল্টেল,  োল্টড়য়ত নে?’ কোয়লো ক্পোষোকধোরী ক্লোকল্টে বলল। 
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‘হ্োিঁ তোই।’ বলল েোইল্টিাং ল্টসয়ের ক্লোকল্টে। 
কোয়লো ক্পোষোকধোরী ক্লোকল্টে খুল্টশ হয়ে উেল। বলল, ‘সব ল্টময়ল যোয়ে। 

ল্টনশ্চে তোরো তোয়দর  োল্টড় নদীয়ত ক্ফয়ল ক্দবোর পর আর ক্কোন  োল্টড় পোেল্টন। 
ঈশ্বরয়ক ধেবোদ। ওয়দরয়ক এখন ওখোয়ন ক্পয়লই হে।’ 

‘সমে ক্বল্টশ যোেল্টন। আর পুল্টলয়শর সোয়থ আমোয়দর কথো হয়েয়ে। আমরো 
পুল্টলশয়ক জোল্টনয়েল্টে। পুল্টলশ এতক্ষয়ণ ঘেনোস্থয়ল ক্পৌিঁয়ে ক্ য়ে। ওরো ক্কউ চয়ল 
ক্যয়ত পোরয়ব নো।’ বলল েোইল্টিাং ল্টসয়ের ক্লোকল্টে। 

‘আমোয়দর সোয়থও পুল্টলয়শর ক্যো োয়যো  আয়ে। ওরো  োল্টড় ক্েয়ড় 
পোলোবোর পর আমরোও ল্টবষেল্টে পুল্টলশয়ক জোল্টনয়েল্টে। তোরোও ওয়দর ক্পয়ল েোড়য়ব 
নো।’ বলল কোয়লো ক্পোষোকধোরী। 

‘তোহয়ল ক্তো আর ল্টচন্তো ক্নই। আমরোও দ্রুতই চলল্টে।’ বলল েোইল্টিাং 
ল্টসয়ে বসো ক্লোকল্টে। 

‘ধেবোদ। আপনোয়দর চোওেো শুধু ক্ময়েল্টেয়কই ক্তো? ক্পয়ে যোয়েন, ল্টচন্তো 
ক্নই।’ কোয়লো ক্পোষোকধোরী বলল। 

‘এবোর ক্ময়েল্টেয়কই নে, তোর বোবো ও বয়রর বোবো ও সোয়থর অেয়দরও 
চোই। শোল্টস্ত ল্টদয়ত চোই আমরো ল্টনজ হোয়ত। আমোয়দর েে সোতজন ক্লোক গুল্টলল্টবদ্ধ। 
অয়নয়ক পেু, কোরও কোরও প্রোণ সাংশেও হয়ত পোয়র। ওয়দর েোড়ো যোয়ব নো।’ 
বলল েোইল্টিাং ল্টসয়ের ক্লোকল্টে। 

 োল্টড় ল্টতনল্টে দ্রুত এল্ট য়ে চলল্টেল ফোমযলযোয়ঠডর প্রশস্ত রোস্তো ধয়র। 
হেোৎ সোময়নর মোইয়ক্রোল্টে হোডযয়ব্রক কষল। 
েোইল্টিাং ল্টসয়ের ক্লোকল্টের দৃল্টি সোময়নর ল্টদয়ক। সবোই সোময়ন তোকোল। 

সোময়নর ল্টসয়ের কোয়লো ক্পোষোয়কর ক্লোকল্টের দৃল্টিও ক্সল্টদয়ক। 
 োল্টড়র ক্ব্রক কয়ষই েোইল্টিাং ল্টসয়ের ক্লোকল্টে বয়ল উেল, ‘সোময়নর ল্টতনল্টে 

 োল্টড় ক্তো ওয়দরই। ঐয়তো দু’ল্টে ক্ডয়কোয়রয়েড  োল্টড়। এই ক্ডয়কোয়রশন করো 
 োল্টড়ল্টে ক্বশ পল্টরল্টচত, ল্টকেুক্ষণ আয় ই ক্দয়খল্টে। ল্টেক ওরোই আসয়ে।’ 
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কথোেো কোয়ন ক্যয়তই তোর পোয়শর ল্টসয়ের কোয়লো ক্পোষোকধোরী ক্লোকল্টে 
জোনোলোর ল্টদয়ক মুখ বোল্টড়য়ে তীক্ষ্ণ একেো শীষ ল্টদল। তোরপর লোফ ল্টদয়ে  োল্টড় 
ক্থয়ক নোমল ক্মল্টশন ল্টরিলবোর হোয়ত ল্টনয়ে। 

ক্পেয়নর দু’ল্টে  োল্টড়ও ক্থয়ম ল্ট য়েল্টেল। 
শীষ ক্দেোর সোয়থ সোয়থই েে সোতজন কোয়লো ক্পোষোকধোরী  োল্টড়গুয়লো 

ক্থয়ক ক্নয়ম এল। 
সোময়নর কোয়লো ক্পোষোকধোরী ক্লোকল্টে  োল্টড় ক্থয়ক ক্নয়মই গুল্টল বৃল্টি 

করয়ত করয়ত েুেল সোময়নর  োল্টড় ল্টতনল্টের ল্টদয়ক। কোয়লো ক্পোষোয়কর 
ক্লোকগুয়লোও েুেল ক্সল্টদয়ক। 

কোয়লো ক্পোষোয়কর ক্লোকল্টে ক্মল্টশন ল্টরিলবোর ক্থয়ক গুল্টল বৃল্টি করয়ত 
করয়ত ল্টতনল্টে  োল্টড়র প্রথমল্টের এয়কবোয়র কোেোকোল্টে চয়ল ল্ট য়েল্টেল।  োল্টড়ল্টের 
উইঠড ল্টস্ক্রয়নর সবেোই গুল্টলয়ত ক্িয়ঙ পয়ড়ল্টেল। িোবল্টেল তোয়দর অবযোহত গুল্টল 
বৃল্টির ময়ধয ওরো গুল্টল করয়ত সুয়যো  পোয়ে নো এবাং পোয়বও নো। 

ল্টকন্তু হেোৎ উইঠড ল্টস্ক্রন ও জোনোলো ক্িয়ঙ যোওেো প্রথম  োল্টড়ল্টে  জযন কয়র 
উয়ে স্টোেয ল্টনয়েই ঝোিঁল্টপয়ে পড়ল সোময়নর ক্মল্টশন ল্টরিলবোরধোরী কোয়লো 
ক্পোষোয়কর ক্লোকল্টের উপর। তোয়ক চোপো ল্টদয়েই ক্থয়ম ক্ ল  োল্টড়ল্টে। তোর পয়রই 
ল্টরিলবোয়রর  জযন। ক্চোয়খর পলয়ক সোময়নর আরও চোরল্টে কোয়লো ক্পোষোকধোরী 
গুল্টলল্টবদ্ধ হয়ে মোল্টেয়ত ঢয়ল পড়ল। আরও দু’জন কোয়লো ক্পোষোকধোরী অে পোয়শ 
ল্টেল। গুল্টল ক্থয়ক বোিঁচোর জে তোরো মোল্টেয়ত শুয়ে পয়ড়  ল্টড়য়ে দ্রুত সয়র এল এবাং 
তোয়দর  োল্টড়র আড়োয়ল সয়র ক্ ল। 

তোয়দর ল্টতনল্টে  োল্টড়ও দ্রুত বযোক েোইি কয়র পোলোয়ত শুরু করল। কোয়লো 
ক্পোষোয়কর দু’জন ক্লোকও ক্কোন রকয়ম  োল্টড়য়ত উেল। েোইল্টিাং ল্টসয়ের ক্সই 
ক্লোকল্টে স্ব ত কয়ণ্ঠ বলল, ‘আমরো ক্তো এয়দর িরসোয়তই এয়সল্টেলোম। ওয়দর 
সোয়থ লড়োই করোর অস্ত্র ওখোয়নই ক্তো আমরো ক্ফয়ল ক্রয়খ এয়সল্টে। েুল্টর, চোকু ল্টদয়ে 
ক্তো ওয়দর সোয়থ লড়োই করো যোে নো।’ 
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 োল্টড় ল্টতনল্টে পোল্টলয়ে ক্যয়তই আহমদ মুসো উইঠড ল্টস্ক্রন উয়ড় যোওেো, 
জোনোলো িোঙো  োল্টড় ক্থয়ক ক্বল্টরয়ে এল। তোর পোয়শর বরও ততক্ষয়ণ উয়ে বয়সয়ে। 
ক্পেয়ন বসো ব্রুনো, ব্রুনোর বোবো ও কয়নও উয়ে বয়সয়ে। তোরোও ক্বল্টরয়ে এল। 

ক্পেয়নর  োল্টড় ক্থয়ক েুয়ে এল বর-কয়নর বোবোরো। তোরো বর-কয়নর কোয়ে 
এয়স শশবযয়স্ত বলল, ‘ক্তোমরো সবোই িোয়লো আে ক্তো? স্যোর, িোয়লো আয়েন 
ক্তো?’ 

‘ োল্টড়র সোময়নর ল্টদয়ক ক্চয়ে ক্দখ, স্যোর িোয়লো নো থোকয়ল একজনয়ক 
 োল্টড় চোপো ল্টদয়ে, আরও চোরজনয়ক গুল্টল কয়র হতযো করয়লন ল্টক কয়র?’ বলল 
কয়ন ল্টেজো। 

বর-কয়নর বোবোরো  োল্টড়র সোময়ন চোইল। ক্দখল  োল্টড়র সোময়নর চোকোর 
তয়ল ল্টপি মোনুয়ষর লোশ এবাং ক্দখল সোময়ন পয়ড় থোকো আরও চোরজন গুল্টলল্টবদ্ধ 
ক্লোয়কর লোশ। 

তোরো ক্কোন কথো বলয়ত পোরয়লো নো। অবোক ল্টবিয়ে তোয়দর বোকরুদ্ধ 
অবস্থো! ফযোল ফযোয়ল দৃল্টিয়ত একবোর লোশগুয়লো আর একবোর আহমদ মুসোর ল্টদয়ক 
তোকোয়ত লো ল। 

আহমদ মুসো তখন লোশগুয়লোয়ক উয়ি পোয়ি পরীক্ষো করল্টেল। 
‘বোবো, ময়ন হে ক্কোন ল্টবিে ল্টদয়েই আমরো তোিঁর পল্টরমোপ করয়ত পোরয়বো 

নো। ল্টতল্টন শুধ ুস্যোর নন, আসয়ল ল্টতল্টন ি বোয়নর পোেোয়নো ক্দবদূত! নো হয়ল ল্টেক 
সময়ে, ল্টেক স্থোয়ন আমরো তোয়ক ক্পলোম ল্টক কয়র?’ বলল কয়ন ল্টেজো। 

‘ল্টেক বয়লে ল্টেজো। আমরোও তোিঁয়ক আমোয়দর ল্টবপয়দর সমে ল্টেক 
এিোয়বই তোয়ক ক্পয়েল্টে।’ বলল ব্রুনো। ল্টবিে তোর ক্চোয়খ-মুয়খও! 

‘সল্টতযই ক্দবদূত ল্টতল্টন।  ড ক্ল্যাস ল্টহম! বর উইল ল্টেড বলল। 
‘লোশগুয়লোয়ত উল্টন ল্টক ক্দখয়েন? চল, আমরো ওল্টদয়ক যোই।’ বলল বয়রর 

বোবো। 
সবোই ওল্টদয়ক চলল। 
আহমদ মুসো কোয়লো ক্পোষোকধোরী একজয়নর কলোর বযোঠড পরীক্ষো 

করল্টেল। 
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ব্রুনোরো, বর-কয়নরো, তোয়দর বোবোরো তোর ক্পেয়ন ল্ট য়ে দোিঁড়োয়তই আহমদ 
মুসো উয়ে দোিঁড়োল। ক্পেয়ন ল্টফয়র বর-কয়নর বোবোয়দর ল্টদয়ক তোল্টকয়ে বলল, ‘এরো 
ক্তো আপনোয়দর প্রল্টতপক্ষ আয় র ক্লোক নে?’ 

‘নো, এরো তোরো নে। ল্টকন্তু এই  োল্টড়গুয়লোর ময়ধয সম্ভবত একেো  োল্টড় 
ক্সই ঘেনোস্থয়ল ক্দয়খল্টেলোম।’ বলল কয়নর বোবো। 

‘তোর মোয়ন আপনোয়দর পরোল্টজত প্রল্টতদ্বন্দ্বীরো নতুন আক্রময়ণর জয়ে 
এই কোয়লো ক্পোষোকধোরীয়দর হোেোর কয়র ল্টনয়ে এয়সয়ে।’ 

‘সবযনোশ! ওরো ক্দখো যোয়ে ল্টবরোে ষড়যন্ত্র কয়রল্টেল। পুল্টলশ আমোয়দরয়ক 
ক্েপ্তোর কয়র ল্টনয়ে ক্যয়ত ক্চয়েল্টেল বর-কয়ন বোয়দ। আর ওরো আসল্টেল বয়রর কোে 
ক্থয়ক কয়নয়ক ক্কয়ড় ল্টনয়ত।’ বলল বয়রর ল্টপতো। 

‘যোক, আেোহ রক্ষো কয়রয়েন। এখন একেো কথো বলুন, ‘ল্যাযোক লোইে’ 
নোয়ম ক্কোন সাংস্থোর নোম ল্টক আপনোরো জোয়নন?’ 

এ কথো বয়ল আহমদ মুসো একজন কোয়লো ক্পোষোকধোরীর লোয়শর উপর 
ঝুিঁয়ক পয়ড় জযোয়কয়ের কলোর বযোঠড উল্টিয়ে পোতলো সোদো েোল্টস্টক ক্েয়ের উপর 
কোয়লো একেো ক্েম ক্দখোয়লো এবাং তোর ল্টনয়চ দশেো ক্রোমোন বণয ক্দখোয়লো। দুই 
গুয়ে বো শয়ে ক্লখো। বলল, ‘শে দু’ল্টের ক্কোন অথয হে নো। ল্টকন্তু শে দু’ল্টেয়ক 
সমোন্তরোল ল্টদয়ক উয়ি ল্টদয়ল মোয়ন ক্শষেো শুরুয়ত এবাং শুরুেো ক্শয়ষ ল্টনয়ে আসয়ল 
শে দু’ল্টের অথয দোিঁড়োে ল্যাযোক লোইে (Black Light)। ল্যাযোক লোইে কোয়লো ক্েম 
ল্টসবয়লর সোয়থ ল্টময়ল যোে। এ অিয়ল ল্টক ‘ল্যাযোক লোইে’ নোয়ম ক্কোন সাং েন 
আয়ে?’ 

‘নো, এমন নোয়মর ক্কোন সাংস্থো আয়ে বয়ল আমরো জোল্টন নো। এরো ল্টক ক্কোন 
সাং েয়নর ক্লোক?’ বলল বয়রর বোবো। 

‘এখনও আল্টম সল্টেক জোল্টন নো। তয়ব ময়ন হয়ে ক্কোন নো ক্কোন সাং েয়নর 
ক্লোক এরো।’ আহমদ মুসো বলল। 

আহমদ মুসোর ল্টদয়ক আেয়হর সোয়থ তোল্টকয়ে ল্টেল ব্রুনো। তোর ক্চোয়খ 
ল্টকেুেো ল্টবিে ও উয়দ্ব । ল্টকে ুক্যন ক্স বলয়ত চোে আহমদ মুসোয়ক। ল্টকন্তু ল্টকেুই 
বলল নো ক্স। 
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আহমদ মুসো ক্সোজো হয়ে দোিঁল্টড়য়ে বর-কয়নর বোবোয়ক বলল, ‘আপনোরো 
পুল্টলশয়ক এ ল্টবষেেো জোনোন। ঘেনো ক্রকডয হওেো ও লোশগুয়লো তোয়দর ল্টজম্মোে 
ক্নেো দরকোর।’ 

‘ল্টেক বয়লয়েন স্যোর। এেো খুব জরুল্টর।’ বলল বয়রর বোবো। 
বর-কয়নর বোবো যখন পুল্টলশয়ক ক্েল্টলয়ফোন করয়ত উয়দযো  ল্টনল্টেল, ক্স 

সমে আহমদ মুসো একে ুসয়র পয়কে ক্থয়ক ক্মোবোইল ক্বর কয়র। 
ব্রুনোও ল্টপে ুল্টনল আহমদ মুসোর। 
ব্রুনো আহমদ মুসোর পোয়শ ল্ট য়ে দোিঁড়োয়তই আহমদ মুসো বলল, ‘তুল্টম 

ল্টনশ্চে আমোয়ক ল্টকে ুবলয়ব?’ 
‘ধেবোদ স্যোর, আপল্টন ল্টেক বুয়ঝয়েন।’ বলল ব্রুনো। 
‘বল ল্টক জোন তুল্টম ‘ল্যাযোক লোইে’ সম্পয়কয?’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ল্টবষেেো এই ল্যাযোক লোইয়ের বযোপোর ল্টকনো আল্টম জোল্টন নো। ল্টকন্তু ল্যাযোক 

লোইয়ের এই রকম ই ল্টস ল্টনেো ও এই নোম আরও এক জোে োে ক্দয়খল্টে।’ বলল 
ব্রুনো। 

‘ক্কোথোে ক্দয়খে?’ আহমদ মসুো বলল। 
‘মোয়ের পোরয়স ক্পয়েল্টেলোম।’ বলল ব্রুনো। 
‘ক্য মোয়ের সোয়থ ক্তোমোয়দর ল্টবয়রোধ হয়েয়ে, ক্সই মোয়ের?’ আহমদ মুসো 

বলল। 
‘হ্োিঁ, অবেই। ল্টকন্তু স্যোর, ক্য মো বলয়েন ক্কন? আমোয়দর আরও ক্কোন 

মো আয়ে?’ বলল ব্রুনো। 
‘এ প্রয়ের উত্তর িল্টবষ্যয়তর জয়ে ক্তোলো রইল। এখন বল, ক্তোমোর 

মোয়ের হ্োঠডবযোয়  ল্টক ক্পয়েল্টেয়ল?’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ক্সল্টদন ক্স সময়ে মো েেয়লয়ে ল্টেয়লন। ক্ োসল করয়ত বোথরুয়ম 

ল্ট য়েল্টেয়লন। ক্ োসয়ল মো অয়নক সমে ক্নন। আল্টম মোয়ের ঘয়র ল্ট য়েল্টেলোম 
মোয়ের আইল্টড কোয়ডযর নোবোর ক্নেোর জয়ে, ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ের একেো ডকুয়ময়ঠে 
ক্রফোয়রি ক্দেোর প্রয়েোজন ল্টেল। মো েেয়লয়ে ক্জয়ন ল্টফয়র আসল্টেলোম। হেোৎ 
ক্দখলোম মোয়ের বোল্টলয়শর তলোে তোিঁর পোরয়সর একোাংশ ক্দখো যোয়ে। মোয়ের 
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পোরয়সই তোর আইল্টড থোয়ক। অয়পক্ষো করোর ক্কোন উপোে ল্টেল নো বয়ল মোয়ের 
পোরস ক্বর কয়র তো খুয়ল তোর আইল্টড কোয়ডযর নোবোর ল্টনলোম। কোডয রোখয়ত ল্ট য়ে 
ক্েোট্ট একেো ল্টচরকুে ক্দখলোম। ল্টচরকুেল্টের কোয়লো ক্েম ও তোর ল্টনয়চর ক্লখোেোই 
আমোর দৃল্টি ক্কয়ড়ল্টেল। ময়ন করলোম ময়নোেোমেো ল্টকয়সর ক্দল্টখ ক্তো। ল্টচরকুে 
হোয়ত ল্টনলোম। ল্টকন্তু ক্কোন সাংস্থোর নোম ক্পলোম নো। ক্েয়মর ল্টনয়চর দুই শে ক্থয়ক 
ল্টকেু বুঝলোম নো। ক্িয়ব ল্টনলোম ক্কোন ক্কোম্পোনীর উদ্ভে ক্কোন নোম হয়ব।’ বলল 
ব্রুনো। 

‘ল্টচরকুেল্টেয়ত ল্টক ল্টেল?’ আেয়হর সোয়থ ল্টজজ্ঞোসো করল আহমদ মুসো। 
‘একেো ল্টফাং োর ল্টপ্রঠে ল্টেল। আর ল্টেল দু’লোইন ক্লখো। ল্টকন্তু ক্লখো ক্রোমোন 

হরয়ফ হয়লও পড়য়ত পোল্টরল্টন। আমোর পল্টরল্টচত ক্কোন িোষো নে। হেয়তো ল্যাযোক 
ক্েয়মর ল্টনয়চর ক্লখোর মতই সোাংয়কল্টতক ল্টকে ুহয়ত পোয়র।’ বলল ব্রুনো। 

আহমদ মুসোর ক্চোখ উজ্জ্বল হয়ে উয়েয়ে। বলল, ‘ধেবোদ ব্রুনো।’ 
‘ধেবোদ ক্কন?’ বলল ব্রুনো। 
‘কোরণ তুল্টম আমোর সোময়নর অন্ধকোর পয়থর ল্টকেুেো আয়লোল্টকত কয়রে।’ 

আহমদ মুসো বলল। 
‘ক্কমন কয়র?’ বলল ব্রুনো। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টবিে! 
‘সবই জোনয়ব। তয়ব এেুকু ক্জয়ন রোখ, এ কোয়লো ক্পোষোকধোরীরোই 

ক্হল্টলকপ্টোয়র আমোয়দর ল্টপে ু ল্টনয়েল্টেল। আর ক্তোমোর কথোে প্রমোল্টণত হয়লো, 
ক্তোমোয়দর সব ঘেনোর মূয়ল রয়েয়ে এরোই। আহমদ মুসো বলল। 

‘মোয়ন ‘ল্যাযোক লোইে’ নোয়মর সাং েন?’ বলল ব্রুনো। 
‘হয়তও পোয়র, আবোর এেো পুয়রো সতয নোও হয়ত পোয়র। হয়ত পোয়র এরোই 

মূল প্রল্টতপক্ষ অথবো তোয়দরয়ক ক্কউ কোয়জও লো োয়ত পোয়র।’ আহমদ মুসো 
বলল। 

বর-কয়নর বোবোরো আহমদ মসুোর ল্টদয়ক এল্ট য়ে আসল্টেল। আহমদ মুসো 
তোয়দর ল্টদয়ক ঘুয়র দোিঁড়োল। 
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বয়রর বোবো আহমদ মুসোর কোয়ে এয়স দোিঁল্টড়য়েই বলল, ‘স্যোর, পুল্টলশ 
আসয়ে। আল্টম সব তোয়দর জোল্টনয়েল্টে। আয় র ক্সই পুল্টলশ অল্টফসোয়রর সোয়থই 
কথো হয়লো। ল্টতল্টনই আসয়েন।’ 

‘িোয়লোই হয়লো। কথো ক্বল্টশ বলয়ত হয়ব নো।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘স্যোর, একেো কথো বলয়ত ইেো করয়ে।’ বলল বর। বর ও কয়ন আহমদ 

মুসোর পোয়শ এয়স দোিঁল্টড়য়েয়ে। 
‘বয়ল ক্ফল।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ওয়দর গুল্টল বষযণ শুরু হয়ল িোবল্টেলোম, আমরো ক্শষ হয়ে যোল্টে, মৃতযু 

এখন মোথোর উপর। সবোইয়ক  োল্টড়র ক্ফ্লোয়র শুয়ে পড়য়ত বয়ল আপল্টনও শুয়ে 
পয়ড়ল্টেয়লন। তোর পয়রই গুল্টল শুরু হে। ল্টকন্তু আপল্টন ল্টক কয়র  োল্টড় চোল্টলয়ে 
ক্লোকল্টেয়ক চোপো ল্টদয়লন এবাং চোরজনয়ক মোরয়লন?’ বলল বর উইলল্টেড। 

‘ক্কন তুল্টম ক্তো আমোর পোয়শই ল্টেয়ল, ক্দখল্টন?’ আহমদ মুসো বলল। 
‘আল্টম ক্তো শুয়েই ক্চোখ বন্ধ কয়রল্টেলোম। ক্িয়বল্টেলোম ল্টকিোয়ব মরল্টে তো 

নো ক্দখোই িোয়লো।’ বলল বর। 
আহমদ মুসো হোসল। 
‘জোনোর ক্কৌতুহল আমোয়দরও। ল্টেজ বলুন স্যোর।’ বলল কয়ন ল্টেজো। 
‘বলোর ক্তমন ল্টকে ুক্নই। আল্টম আধ ক্শোেো হয়ে ক্মল্টশন ল্টরিলবোয়রর শে 

লয়ক্ষ  োল্টড় চোল্টলয়েল্টেলোম আকল্টিকিোয়ব। তোর ল্টরিলবোয়রর গুল্টল বৃল্টি বন্ধ করোর 
এেোই ল্টেল সবয়চয়ে ল্টনরোপদ ও সহজ পথ। এই ঘেনোে অবল্টশি ল্টরিলবোরধোরীরো 
মুহূয়তযর জয়ে হতচল্টকত হয়ে পয়ড়ল্টেল। ক্সই সুয়যোয়  আল্টম ওয়দর আমোর 
ল্টরিলবোয়রর ল্টশকোর বোল্টনয়েল্টেলোম।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘কথোর কথো বলল্টে, ধরুন, আপনোর এই ক্চিো যল্টদ কোয়জ নো আসত, 
তোহয়ল ল্টক করয়তন?’ বলল বর। 

‘বযথযতো ল্টনশ্চে আয়রক সুয়যোয় র দ্বোর খুয়ল ল্টদত। কথোে আয়ে, যত পথ, 
তত ক্খোলো মোয়ন তত ল্টবকল্প পথ থোকো। ল্টবপদ ল্টযল্টন ক্দন, ল্টবপদ উত্তরয়ণর পথও 
ল্টতল্টন রোয়খন।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ল্টকন্তু ল্টবপয়দ ল্টক এত কথো ময়ন থোয়ক?’ বলল বর। 
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‘আেোহ ময়ন কল্টরয়ে ক্দন মোয়ন ল্টক করণীে ক্সেো আেোহ মোথোে এয়ন 
ক্দন।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘এেো ল্টকন্তু ধমযল্টবশ্বোসীয়দর একেো কথো স্যোর। এেো ল্টক আসয়লই ঘয়ে 
স্যোর?’ বলল ব্রুনো। 

‘জ্ঞোন উৎকষয লোি করোর পর এেো ল্টকন্তু এখন মোত্র ধমযল্টবশ্বোসীয়দর কথো 
নে। আধুল্টনক সিযতোর ল্টবয়বক যোয়ক বলো হে ক্সই আনযল্ড ক্েোয়েনল্টব বয়লয়েন 
ক্য, আল্টবষ্কোর, উদ্ভোবন, কোবয-মহোকোবয,  ল্প-উপেোয়সর মত ক্কোন ক্মৌল্টলক 
সৃল্টিই রিোর অনুয়প্ররণো েোড়ো হে নো। আনযল্ড ক্েোয়েনল্টব ল্টবশ্বোসীয়দর পুরোতন 
কথোয়কই ক্তো নতুন কয়র বয়লয়েন।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ধেবোদ স্যোর। ল্টকন্তু রিোর অনুয়প্ররণো মোনুয়ষর কোয়ে ল্টকিোয়ব আয়স?’ 
বলল কয়ন। 

‘মোনুয়ষর মোথোে নতুন ল্টচন্তোর আকোয়র আয়স। এয়ক মুসল্টলম পল্টরিোষোে 
‘ইলহোম’ বয়ল। আহমদ মুসো বলল। 

পুল্টলয়শর  োল্টড়র সোইয়রন শুনো ক্ ল। সবোই ক্সল্টদয়ক তোকোল। 
‘চলুন, আমরো  োল্টড়র ওল্টদয়ক যোই।’ বর-কয়নর বোবোর ল্টদয়ক তোল্টকয়ে 

বলল আহমদ মুসো। 
সবোই  োল্টড়র ল্টদয়ক চলল। 
 
 
 
ক্বৌিোয়তর মূল অনুষ্ঠোন ক্শষ। 
িোঙো আসয়র এখোয়ন-ক্সখোয়ন  য়ল্পর আসর বয়সয়ে। বর-কয়নয়ক ক্কন্দ্র 

কয়র বয়সয়ে বয়রর বোবো, কয়নর বোবো, এলোকোর কয়েকজন সমোজপল্টত এবাং 
বয়রর বোল্টড়য়ত ল্টবয়ের চুড়োন্ত অনুয়মোদয়নর জয়ে আসো ধমযীে ক্নতো ক্হর ক্হনল্টর। 
তোয়দর সোয়থ ল্টেল ব্রুনো ও তোর বোবো আলুদল্টন ক্সনল্টেড। 

তোয়দর  ল্প-কথোর নোনো ল্টবষয়ের ময়ধয ধমযয়নতো ক্হর ক্হনল্টর বয়ল উেল, 
‘আপনোয়দর অল্টতল্টথ আহমদ মুসো ক্কোথোে?’ 
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কথোেো বলল ক্স বয়রর ল্টপতোয়ক লক্ষ কয়র। 
‘বন ক্থয়ক একজন পুল্টলশ অল্টফসোর এয়সয়েন, তোর সোয়থ কথো বলয়ত 

ক্ য়েন।’ বলল বয়রর বোবো। 
‘আল্টম ল্টবল্টিত হয়েল্টে তোর প্রোথযনোর ধরন ক্দয়খ। ক্িোয়র আল্টম তোর ঘয়রর 

পোশ ল্টদয়ে যোবোর সমে ক্দখলোম ল্টতল্টন ক্ফ্লোয়র কোয়পযয়ের উপর ক্তোেোয়ল ল্টবল্টেয়ে 
প্রোথযনো করয়েন। আবোর ল্টবয়কয়ল ক্দখলোম বো োয়ন ঘোয়সর উপর দোিঁল্টড়য়ে, বয়স ও 
মোল্টেয়ত মোথো ক্েল্টকয়ে প্রোথযনো করয়েন। মুসলমোনরো শুধ ুমসল্টজয়দ প্রোথযনো কয়র, 
ল্টকন্তু এমনেো ক্তো ক্দল্টখল্টন। এেো ক্দয়খ আমোয়দর অতীয়তর কথো আমোর ময়ন পয়ড় 
ক্ য়ে। আমোয়দর আল্টদ স্যোক্সন সমোয়জ যখন আমরো বোস করতোম ল্টনরপদ্রয়প ও 
স্বোধীনিোয়ব রোইয়নর িোল্টে অিয়ল এবাং আরও উত্তয়র, তখন বযল্টক্ত ত প্রোথযনো 
এিোয়বই হয়তো। সোমোল্টজক প্রোথযনোর জয়ে প্রোথযনো ৃহ…।’ 

কথো ক্শষ নো কয়রই ক্থয়ম ক্ ল স্যোক্সনয়দর এ অিয়লর ধমযয়নতো ক্হর 
ক্হনল্টর। 

আহমদ মুসো এ সমে ক্সখোয়ন এল। বর-কয়নর বোবোসহ কয়েকজন উয়ে 
দোিঁল্টড়য়ে স্বো ত জোল্টনয়ে আহমদ মুসোয়ক ক্সখোয়ন বসোয়লো। ক্হর ক্হনল্টর এ সমে 
তোর কথো বন্ধ কয়র ক্থয়ম ক্ ল। 

আহমদ মুসো বসয়ল ক্হর ক্হনল্টর বলল, ‘জনোব, আপনোর কথোই আমরো 
বলল্টেলোম। আল্টম বলল্টেলোম ক্য, ল্টবকোয়ল বো োয়ন ঘোয়সর উপর দোিঁল্টড়য়ে আপনোর 
প্রোথযনো ক্দয়খ আমোর অতীয়তর কথো ময়ন পয়ড় ল্ট য়েল্টেল। জোমযোল্টনর স্যোক্সনরো 
আল্টদয়ত এিোয়ব বযল্টক্ত ত প্রোথযনো যত্রতত্র করত। সোমোল্টজকিোয়ব প্রোথযনোর জয়ে 
প্রোথযনো  হৃ অবেই ল্টেল। আমোয়দর পল্টণ্ডতরো বয়লন, এেোই ল্টেল আমোয়দর 
ল্টবশ্বোয়সর স্বোধীন ও স্বণযয ু।’ 

‘ক্স স্বণযয ু আপনোয়দর উয়েখ করোর মত আর ল্টক ল্টেল?’ বলল আহমদ 
মুসো। তোর ক্চোয়খ ল্টকেুেো ল্টবিে। 

‘আমোয়দর সমোজ ল্টেল  ণতোল্টন্ত্রক। প্রয়তযক মোনুয়ষর অল্টধকোর ল্টেল 
সয়বযোচ্চ। সরকোর নোয়মর প্রশোসন কতৃযপয়ক্ষর িূল্টমকো খুবই ক্ ৌণ ল্টেল। একমোত্র 
যুদ্ধোবস্থোয়তই সরকোর বো শোসক কতৃযপয়ক্ষর িূল্টমকো সবোর উপয়র উেয়তো, এমনল্টক 



ক্লোন ষড়যন্ত্র  117 

 

যুয়দ্ধর সমে এয়লই ‘ডোল্টচ’ বো ‘রোজো’ ল্টনবযোল্টচত হয়তন। শোল্টন্তর সমেও ল্টনবযোচন 
হয়তো, ল্টকন্তু যুয়দ্ধর সমে এয়ক আবেক ময়ন করো হয়তো। জোল্টতর জয়ে জোল্টতর 
ইেোয়ক সল্টেকিোয়ব প্রল্টতফল্টলত করোর জয়েই এই বযবস্থো।’ বলল অিয়লর 
ধমযগুরু ক্হর ক্হনল্টর। 

‘এই স্বণযয ু আপনোয়দর ক্কোন সমে পযযন্ত ল্টেল?’ ল্টজজ্ঞোসো আহমদ 
মুসোর। 

‘অিম শতোেীর সমোল্টপ্তর (৭৯৩ খৃস্টোে) মুয়খ ক্রোম সম্রোে শোয়লযমযোন 
আমোয়দর এলোকো দখল করোর পূবয পযযন্ত। শোয়লযমযোনরো শুধু রোজননল্টতকিোয়ব 
আমোয়দর ক্দশই দখল করয়লো নো, ক্রমোিয়ে তোরো আমোয়দর িোষো, আমোয়দর ধময, 
আমোয়দর প্রোথযনো ৃহ, আমোয়দর সাংসৃ্ক্ল্টত সবই ধ্বাংস কয়র ক্ফয়ল। শল্টক্তর ক্জোয়র 
খৃস্টধমযল্টবশ্বোস আমোয়দর উপর চোল্টপয়ে ক্দে।’ বলল ক্হর ক্হনল্টর। 

আহমদ মুসোর ক্চোখ দু’ল্টে উজ্জ্বল হয়ে উেল। বলল, ‘জোয়নন, ল্টেক এই 
সময়েই ইসলোমী সিযতোর ল্টবকোশ হয়েল্টেল এল্টশেোে ও আরব অিয়ল। 
আপনোয়দর ক্সই স্বণযযয়ু র সোয়থ ইসলোয়মর অদ্ভুত ল্টমল আয়ে। ইসলোয়ম বযল্টক্তর 
অল্টধকোরয়ক সয়বযোচ্চ মূলয ক্দেো হয়েয়ে। সমোয়জ প্রয়তযক বযল্টক্তর েোযয অল্টধকোর 
যল্টদ সমুন্নত হে, তোহয়ল তোয়দর ল্টনয়ে  ল্টেত সমোজ েোেল্টিল্টত্তক হয়ে থোয়ক, রোষ্ট্রও 
তখন জনকলযোণমূলক হয়ে দোিঁড়োে। ল্টকন্তু বযল্টক্তর অল্টধকোর ল্টনল্টশ্চত করোর পর 
আমোয়দর ধময ইসলোম সোমল্টিক স্বোথয, সমোয়জর স্বোথয, ক্দয়শর স্বোথয ক্দখোর জয়ে, 
সোমল্টিয়কর শল্টক্ত ল্টদয়ে বযল্টক্তর অেোেয়ক ল্টনেল্টন্ত্রত করোর জয়ে সরকোর 
বযবস্থোয়কও অপল্টরহোযয ময়ন কয়র। ইসলোয়মও সরকোর জনময়তর ল্টিল্টত্তয়তই 
ল্টনবযোল্টচত হে।’ 

স্যোক্সনয়দর ধমযয়নতো ক্হর ক্হনল্টরর ক্চোয়খ ল্টবিে! বলল, ‘আপল্টন ক্যমন 
প্রোথযনো করয়লন, এর ধবল্টশয়িযর সোয়থ আমোয়দর ক্সকোয়লর প্রোথযনোর অয়নক ল্টমল 
ল্টেল। তোহয়ল ক্দখল্টে আমোয়দর সমোজ-সাংসৃ্ক্ল্টতর সোয়থ আপনোর সমোজ-সাংসৃ্ক্ল্টতর 
চমৎকোর ল্টমল আয়ে। মুসলমোনয়দর আমরো ক্দল্টখ, ল্টকন্তু ইসলোয়মর এই রূপ 
সম্পয়কয ক্তো আমরো ল্টকেু জোল্টন নো। ল্টেক ক্কোন সময়ে এই সিযতোর শুরু হে?’ 
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‘েেশ ক্তইশ সোয়লর ল্টদয়ক, যখন ইসলোয়মর নবী হযরত মুহোম্মদ স. 
মল্টদনোে ইসলোয়মর মোনল্টবক রোয়ষ্ট্রর প্রল্টতষ্ঠো কয়রন।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘আমোয়দর সিযতোও একদম সমসোমল্টেক। ল্টকন্তু ক্কোন ক্যো োয়যো  ল্টেল 
বয়ল ময়ন হে নো। তোহয়ল এই ল্টমল হয়লো ল্টক কয়র?’ বলল ক্হর ক্হনল্টর। 

‘ল্টেক জোল্টন নো, তয়ব আপনোয়দর স্যোক্সনয়দর এই ক্েল্টডশন আরও অতীত 
ক্থয়ক এয়সয়ে। হয়ত পোয়র স্যোক্সনয়দর কোয়ে অথবো অে নোয়মর আপনোয়দর 
ক্কোন পূবযপরুুষয়দর কোয়ে আমোয়দর রসূল স.-এর মতই ক্কোন রসূল এয়সল্টেয়লন 
হেয়তো। তোর ল্টশক্ষোই স্যোক্সনয়দর ‘ক্ োয়ল্ডন এজ’ যো এখন পযযন্ত চয়ল আসয়ে।’ 
আহমদ মুসো বলল। 

‘ল্টকন্তু স্যোর, আপল্টন ক্যমনেো বলয়লন, ক্স রকম রসূলয়ক অথযোৎ ল্টযশুয়ক, 
ক্তো খৃস্টোনরোও মোয়ন! ল্টকন্তু তোয়দর ময়ধয ক্তো জন য়ণর এমন অল্টধকোর মোনো হে 
নো এবাং তোয়দর প্রোথযনোও ক্তো ল্টনরোকোয়রর নো হয়ে ল্টযশুর মূল্টতযয়ক সোময়ন ক্রয়খ করো 
হে?’ বলল স্যোক্সনয়দর আিল্টলক সরদোর সোব-কোউল্টিয়লর ল্টডপুল্টে ল্টডউক 
অসওেোল্ড। 

আহমদ মুসো একে ু ম্ভীর হয়লো। বলল, ‘দুিযো য ক্য, ল্টযশুর মূল্টতয  ড়ো 
হয়েয়ে, ল্টযশুর ল্টশক্ষোর ক্চয়ে ল্টযশুর ক্রুল্টসফোইড করোয়ক ক্যমন বড় ক্দখোয়নো হয়ে, 
তোয়ক ক্যমন ঈশ্বয়রর সন্তোন বোল্টনয়ে তোয়ক ল্টবকৃতিোয়ব উপস্থোপন করো হয়ে, ল্টেক 
ক্তমল্টন তোিঁর ঐশী েে ‘ইল্টঞ্জল’ (যোয়ক ‘বোইয়বল’ বলো হে)-ক্ক সল্টেকরূয়প রোখো 
হেল্টন, ল্টবকৃত করো হয়েয়ে। এ কোরয়ণই সমোজ-সিযতোর ল্টদক ক্থয়ক আমোয়দর 
সোয়থ তোয়দর ল্টমল ক্নই, ক্য ল্টমল আপনোয়দর সোয়থ আমোয়দর আয়ে।’ 

‘ধেবোদ স্যোর, অল্প কথোে সোাংঘোল্টতক একেো ল্টবষে আমোয়দর 
বুল্টঝয়েয়েন। ধেবোদ আপনোয়ক। আমোয়দর ধমযগুরু ময়হোদে বয়লয়েন, ক্রোমোনরো 
আমোয়দর ল্টবশ্বোস, ইল্টতহোস, সোল্টহতয-সাংসৃ্ক্ল্টত সবই ধ্বাংস কয়রয়ে। আল্টম একে ু
ক্যো  কয়র বলয়ত চোই, এমনল্টক ওরো আমোয়দর ল্টবল্টল্ডাং-এর িোকচোরও বদয়ল 
ল্টদয়েয়ে। আয়  প্রোথযনো ৃহসহ আমোয়দর গুরুত্বপূণয ল্টবল্টল্ডাংগুয়লোয়ত উধ্বযমুখী উিঁচু 
স্তম্ভ বো ল্টমনোর থোকত। ক্রোমোন সিযতো ল্টমনোরগুয়লো গুিঁল্টড়য়ে ক্দে এবাং ল্টনল্টষদ্ধ কয়র 
ক্দে ল্টমনোর ল্টনমযোণ। এই কথো বলো আল্টম এ জয়েই প্রয়েোজনীে ময়ন করলোম ক্য, 
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এই ধরয়নর ল্টমনোর ল্টনমযোয়ণর ঐল্টতহ্ মুসলমোনয়দর রয়েয়ে। তোয়দর প্রোথযনো ৃয়হর 
জয়ে ল্টমনোর প্রধোন অলাংকোর। এল্টদন ল্টদয়েও স্যোক্সনয়দর ক্েল্টডশয়নর সোয়থ 
মুসলমোনয়দর ল্টমল আয়ে।’ বলল বর উইলল্টেড। 

‘ল্টেক বয়লে। আল্টমও ল্টবষেেো ক্খেোল কয়রল্টে।’ বলল স্যোক্সনয়দর 
আিল্টলক ধমযগুরু বো যোজক ক্হর ক্হনল্টর। 

‘ল্টকন্তু এই অদ্ভুত ল্টময়লর কোরণ আসয়ল ল্টক? বযোপক ক্যো োয়যো  ল্টকাংবো 
ক্ োড়োে এক নো হয়ল এই ল্টমল সম্ভব নে। সকয়লরই জোনো এমন বযোপক 
ক্যো োয়যো  কখয়নো হেল্টন, সম্ভবও ল্টেল নো। তোহয়ল ক্ োড়োেো ল্টক?’ কয়ন ল্টেজো 
বলল। 

‘ক্ োড়ো অবেই আেোহ। আল্টম ক্যেো বয়লল্টে, যুয়  যুয়  আেোহ পৃল্টথবীর 
ল্টবল্টিন্ন জোল্টতর কোয়ে রসূল বো বোণীবোহক পোল্টেয়েয়েন। যুয় র চোল্টহদোসম্মত ল্টবল্টধ-
ল্টবধোন বোদ ল্টদয়ল তোয়দর সকয়লর ল্টশক্ষো-সাংসৃ্ক্ল্টত ও জীবন-কোেোয়মো একই হয়ে 
থোয়ক। ল্টকন্তু একেো কথো আল্টম িোবল্টে ল্টম. ক্হর ক্হনল্টর, আল্টম জোনতোম স্যোক্সনরো 
সবোই ক্স্বেোে অথবো বোধয হয়ে খৃস্ট ধময েহণ কয়রয়ে। ল্টকন্তু এখন ক্দখল্টে, 
আপনোরো ল্টনয়জয়দর বোিঁল্টচয়ে ক্রয়খয়েন। এখন আপনোয়দর সাংখযো ক্কমন হয়ব?’ 
আহমদ মুসো বলল। 

‘সম্রোে শোয়লযমযোয়নর শুরু করো খৃস্টোন ক্রোমকয়দর খৃস্টীে করয়নর এক 
মমযন্তুদ কোল্টহনী ক্সেো। সুির নদী রোইয়নর িোল্টে অিয়ল স্বোধীনয়চতো ও 
ঐল্টতহ্বোহী স্যোক্সনয়দর সমৃদ্ধ জনপদ ল্টবরোন কয়র ক্দেো হে। যোরো খৃস্টধময েহণ 
নো কয়রয়ে তোয়দর বোিঁচয়ত ক্দেো হেল্টন। এরপরও পোল্টলয়ে ল্টনয়জর ল্টবশ্বোস ও 
ঐল্টতহ্ রক্ষো কয়রয়ে অয়নয়কই। সুয়যো -সন্ধোনী ধল্টনক ও ক্ষমতোল্টলপ্সুরো দল ক্বিঁয়ধ 
ক্রোমকয়দর তোয়বদোল্টর ও খৃস্টধময েহণ করয়লও সোধোরণ মোনুষয়দর অয়নয়কই 
ল্টনয়জয়দর ধময ও সমোজ ল্টনয়ে পোল্টলয়ে আত্নরক্ষো কয়র। আমরো ক্সই সোহসী ও 
স্বোধীনয়চতো মোনুষয়দরই উত্তর পুরুষ। সাংখযো আমোয়দর এখন কম নে। ল্টকন্তু 
সাংখযো বড় কথো নে, এ মোনুয়ষর সাংখযো কম হয়লও এরো এয়ককজন এয়ককেো 
কয়র পবযয়তর মত বড় মোয়পর।’ বলল ক্হর ক্হনল্টর। 
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‘হ্োিঁ ল্টম. ক্হনল্টর, এই মমযোল্টন্তক ইল্টতহোয়সর ল্টেয়ে-ক্ফোিঁেো আমরো ইল্টতহোয়স 
পয়ড়ল্টে। ল্টবস্তোল্টরতেো সোধোরণ ইল্টতহোয়স ক্নই। তয়ব ল্টবজেী খৃস্টোনয়দর খৃস্টীে 
করয়ণর মমযোল্টন্তক অল্টিজ্ঞতো আমোয়দরও রয়েয়ে। ক্স্পয়ন যখন তোরো ল্টবজেী হয়লো, 
তখন স্যোক্সনয়দর মতই মুসলমোনয়দর বোিঁচয়ত ক্দেো হেল্টন খৃস্টধময েহণ নো 
করয়ল। অথচ মুসল্টলম ল্টবজয়ের সময়ে ল্টকাংবো মুসল্টলম শোসয়নর অধীয়ন ক্স্পয়ন 
খৃস্টোনরোসহ সব ধয়মযর মোনুষ সকল নো ল্টরক অল্টধকোর ক্িো  কয়রয়ে। 
ক্জরুসোয়লয়ম খৃস্টোনরো তোয়দর ল্টবজয়ের পর ৭০ হোজোর মুসল্টলম নো ল্টরকয়ক 
হতযো কয়র। তোয়দর ক্ঘোড়োর হোিঁেু পযযন্ত ডুয়ব যোে মোনুয়ষর রয়ক্ত। ল্টকন্তু মুসলমোনরো 
ক্জরুসোয়লম ল্টবজয়ের পর একজন খৃস্টোন নো ল্টরকয়কও হতযো কয়রল্টন। 
আপনোয়দর কথো শুয়ন আমোয়দর এই অতীত ময়ন পয়ড় ক্ ল।’ আহমদ মুসো 
বলল। 

‘অদ্ভুত বযোপোর, মমযোল্টন্তক অল্টিজ্ঞতোর ক্ক্ষয়ত্রও সোদৃে আয়ে এই দুই 
জোল্টতর ময়ধয!’ বলল ল্টেজো। 

‘স্থোন-কোল-পোত্রয়িয়দ জোল্টলময়দর রূপ বদলোে, কোজ বদলোে নো। একেো 
কথো, স্যোক্সনয়দর ময়ধয আপনোয়দর মত যোরো তোরো এমন ল্টবয়শষ অিয়ল বোস 
কয়রয়েন?’ ক্হর ক্হনল্টরয়ক লক্ষয কয়র বলল আহমদ মুসো। 

‘ল্টবয়শষ অিল ল্টেক আয়ে। ল্টকন্তু এক অিয়ল নে। কয়েকল্টে ল্টবয়শষ 
অিয়ল আমরো বোস করল্টে। ক্সেো রোইয়নর িোল্টে অিয়লই। তয়ব তীর ক্থয়ক 
অয়নক ল্টিতয়র। অবে ব্রুমসোরবোয় যর মত শহরোিয়ল আমোয়দর স্যোক্সনরো 
আত্নয় োপন কয়র ক্েোেখোে চোকল্টর, শ্রল্টময়কর কোজ কয়র যোয়ে।’ 

‘আপনোয়দর এই ল্টহজরত বো স্থোনোস্তর কখন, ল্টকিোয়ব হে?’ ল্টজজ্ঞোসো 
আহমদ মুসোর। 

‘এই স্থোনোন্তর হয়েয়ে শোয়লযমযোয়নর আক্রমণ ক্থয়ক পরবতযী চল্টেশ-পিোশ 
বেয়র। ধীয়র ধীয়র, ক্ োপয়ন। আমরো সয়র ক্ ল্টে ওয়দর দৃল্টির ক্ফোকোস ক্থয়ক ক্বশ 
দূয়র। ক্স সমে এ অিলগুয়লোয়ত ল্টেল জাং ল ও অকৃল্টষয়যো য জল্টম। তোই মোনুয়ষর 
বসবোসও ল্টেল নো। তোই এ অিলগুয়লো ল্টেল আমোয়দর জয়ে ল্টনরোপদ আশ্রে।’ 
বলল ক্হর ক্হনল্টর। 
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‘আপনোরো যোরো ল্টবল্টিন্ন অিয়ল বোস করয়েন, তোয়দর ময়ধয ক্যো োয়যো  
ও সাংহল্টত ক্কমন আয়ে?’ আহমদ মুসো বলল। 

‘আমরো সকয়লই একক এক সোমোল্টজক ও ধমযীে বযবস্থোর অধীন। 
এমনল্টক ল্টবল্টিন্ন শহরোিয়ল আত্নয় োপন কয়র ল্টবল্টেন্নিোয়ব যোরো কোজ করয়ে, 
তোরোও এই একই বযবস্থোর অধীন।’ বলল ক্হর ক্হনল্টর। 

মুহূয়তযর জয়ে ক্থয়মই আবোর বয়ল উেল ক্হর ক্হনল্টর, ‘শুনলোম আপনোরো 
যোয়েন ব্রুমসোরবোয় য। ওখোয়নও ল্টকে ুস্যোক্সন আয়ে। তোয়দর অল্টধকোাংশই েযোল্টক্স 
েোইিোর, তয়ব দোয়রোেোন ও ক্সলসমযোয়নর কোজ কয়র অয়নয়ক। ওরোও আমোয়দর 
সমোয়জর অাংশ।’ 

‘খুব িোয়লো চোকল্টর কয়র। আমোয়দর জয়ে এই সোল্টিযসগুয়লো খুবই 
গুরুত্বপূণয।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘আপনোয়দর কোয়জ আসয়ব?’ বলল ক্হর ক্হনল্টর। 
‘জোল্টন নো। তয়ব ক্য ক্কোন অনুসন্ধোয়নর সব ক্ক্ষয়ত্রই এ ধরয়নর সোল্টিযস 

কোয়জ লোয় ।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ল্টেক আয়ে। আমরো আপনোয়দর কথো ওয়দর জোনোব।’ বলল ক্হর ক্হনল্টর। 
‘ধেবোদ। একেো কথো, আপনোরো শুধুই আত্নরক্ষো করয়েন, নো ক্কোন 

ল্টমশনও আপনোয়দর আয়ে?’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ল্টমশন ল্টকনো জোল্টন নো। তয়ব আমরো চোই, জোমযোল্টন তোর ল্টনয়জর সত্তোয়ক 

খুিঁয়জ পোক। আমরো জোমযোল্টনর ল্টবশ্বোয়সর ক্স সত্তোয়ক ধয়র ক্রয়খল্টে এবাং 
বযল্টক্তস্বোধীনতো ও  ণতন্ত্র নোয়মর সোমোল্টজক ক্স শল্টক্তয়কও আমরো রক্ষো করোর ক্চিো 
করল্টে। বযল্টক্ত স্বোথয ও সোমল্টিক স্বোয়থযর িোরসোময ল্টবধোন স্যোক্সন জোমযোল্টনর সবয়চয়ে 
বড় সম্পদ।’ বলল ক্হর ক্হনল্টর। 

‘ধেবোদ। ক্দশয়প্রল্টমকরো যো কয়র, ক্সেোই আপনোরো করয়েন।’ আহমদ 
মুসো বলল। 

‘মোঝখোয়ন একে ুকথো বলয়ত চোই, মোফ করয়বন আমোয়ক।’ বলল বয়রর 
বোবো বোেযওেোল্ড। 

সবোই তোকোল বয়রর বোবোর ল্টদয়ক। 
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বয়রর বোবো বলল, ‘রীল্টত অনুসোয়র এখল্টন কয়ন ও বরয়ক কয়নর বোল্টড়য়ত 
যোত্রো করয়ত হয়ব। অনুষ্ঠোন ক্শষ কয়র আবোর কথো বলব। আল্টম আপনোয়দর 
অনুমল্টত চোই।’ 

‘অবেই অবেই। ওেোই ক্তো এখন মূল কোজ।  ল্প ক্তো আমোয়দর 
অবসয়রর ল্টবয়নোদন।’ বলল ক্হর ক্হনল্টর। 

বয়ল উয়ে দোিঁড়োল ক্হর ক্হনল্টর। সবোই উেল। আহমদ মুসোও। 
 
 
 
ল্যাযোক লোইয়ের অপোয়রশন কক্ষ। 
ল্যাযোক লোইে সাং েয়নরো অপোয়রশন চীফ ‘ল্যাযোক বোডয’ অধয ল্টডবোকৃল্টত 

ক্েল্টবয়লর ওপোয়শ ল্টবরোে সুয়শোল্টিত ক্চেোয়র বয়স আয়ে। 
তোর শরীরেো যথোরীল্টত কোয়লো ক্পোষোয়ক ঢোকো। মোথোে কোয়লো হ্োে, মুয়খ 

কোয়লো মুয়খোশ। 
তোর সোময়ন ক্েল্টবয়লর এ পোয়শ দু’জন বয়স। একজন ল্যাযোক লোইয়ের 

অপোয়রশন চীফ ডল্টরন ডু োন এবাং অেজন ল্টসচুয়েশন এযোনোল্টলস্ট ও উপয়দিো 
ক্ রোরড  োরল্টিন। 

ল্যাযোক বোয়ডযর মুখ ক্দখো যোয়ে নো। ল্টকন্তু অপর দু’জয়নর মুয়খ আষোয়ঢ় 
ক্ময়ঘর অন্ধকোর। 

কথো বলল্টেল ল্যাযোক বোডয। বলল্টেল, ‘এিোয়ব আমোয়দর শোন্ত সমুয়দ্র প্রচণ্ড 
ঝড় উয়েয়ে তো ক্দখে। বোয়ঘর ঘয়র এক ক্ঘো  এয়স জুয়েয়ে। ক্ঘো য়ক আেকোবোর 
সব ক্চিো এ পযযন্ত বযথয হয়েয়ে। শুধু বযথয নে, সব ক্চিোে পোিো আঘোয়ত আমোয়দর 
মূলযবোন ক্লোকয়দর জীবনহোল্টন ঘয়েয়ে। সোলজবো য ক্থয়ক শুরু কয়র বোয়দন 
লযোয়ঠডর দু’ল্টে ঘেনো পযযন্ত আমোয়দর কোযযকর শল্টক্তর একেো মূলযবোন অাংশ 
হোল্টরয়েল্টে। এেো ক্ময়ন ক্নবোর মত নে। ক্ক এই ক্ঘো ? এর হোয়ত আমরো 
এমনিোয়ব মোর খোল্টে ক্কন? আপনোয়দর কোে ক্থয়ক অথযবহ ল্টকে ুশুনয়ত চোই।’ 
থোমল ল্যাযোক বোডয। 
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দু’জন মোথো ল্টনচ ুকয়র শুনল্টেল। 
সাংয়  সাংয় ই কথো বলল নো তোয়দর দু’জয়নর ক্কউ। 
মুহূতয কয়েক পয়র মোথো তুলল ল্টসচুয়েশন এযোনোল্টলস্ট ও উপয়দিো 

ক্ রোরড  োরল্টিন। বলল, ‘স্যোর, অতীত বোদ ল্টদয়ে আমোয়দর সোময়ন তোকোয়নো 
দরকোর। অতীতয়ক সোময়ন আনয়ল আমরো দুবযলই হয়ে পড়ব। ক্লোকল্টে ক্যই 
ক্হোক, অয়জে নে অবেই। আমোর ময়ন হয়ে ক্লোকল্টে দোরুণ ধল্টড়বোজ আর 
চোলোক। ক্স আহমদ মুসোর নোম ল্টনয়ে শয়খর ক্ োয়েিোল্ট ল্টরর পোসয়পোেয ল্টনয়ে 
একেো তদয়ন্ত জোমযোল্টন এয়সয়ে। ল্টক তদন্ত জোনো যোেল্টন। তয়ব এই পল্টরচে তোর 
একেো মুয়খোশ। এ পযযন্ত…।’ 

ক্ রোরড  োরল্টিয়নর কথোর মোঝখোয়নই ল্যাযোক বোডয বয়ল উেল, ‘ক্কন ক্স 
ল্টক আহমদ মুসো হয়ত পোয়র নো?’ 

‘ক্কোথোে তোল, আর ক্কোথোে ল্টতল? আহমদ মুসো ল্টক কোয়জ এখোয়ন 
আসয়ব? ক্স রোজো-বোদশো, ক্প্রল্টসয়ডঠে, প্রধোন মন্ত্রীর বড় বড় ল্টমশয়ন কোজ কয়র। 

আসয়ল তোর নোম-ডোক হওেোর পর অয়নয়কই তোর নোম ল্টনয়ে মোনুষয়ক 
ক্বোকো বোল্টনয়ে, দুবযল কয়র স্বোথয হোল্টসল করয়ত চোয়ে। ইঠেোরয়নয়ে ক্ য়লই 
ক্দখয়বন তোর অয়নক রকয়মর েল্টব। ক্কোনেো আসল আহমদ মুসো ক্সেোই বুঝো দোে 
হয়েয়ে। একেো কথো পল্টরষ্কোর আহমদ মুসো ক্য ধরয়নর ল্টমশয়ন যোে, ক্স রকম ল্টকেু 
এখন জোমযোল্টনয়ত ক্নই। এই জোমযোল্টনয়তই ক্স একবোর এয়সল্টেল েুইন েোওেোয়রর 
মত ঘেনোর তদন্ত ল্টনয়ে। তোেোড়ো ক্সবোর আহমদ মুসো জোমযোল্টনয়ত এয়স 
িোসবোয় যর ক্য ফযোল্টমল্টলর সোয়থ ল্টেল, যোয়দর সোয়থ আহমদ মুসোর এখনও 
ক্যো োয়যো  আয়ে, আল্টম তোয়দর সোয়থ ক্যো োয়যো  কয়রল্টে। আহমদ মুসো 
জোমযোল্টনয়ত এয়সয়েন আসয়ত পোয়রন এমন কথোর জবোয়ব তোরো বয়লয়েন, ল্টতল্টন 
জোমযোল্টনয়ত আসয়ত চোইয়ল প্রথয়ম তোরোই জোনয়ত পোরয়বন। আহমদ মুসোর সোয়থ 
তোয়দর ল্টনেল্টমত ক্যো োয়যো  আয়ে। সুতরোাং আহমদ মুসোয়ক ল্টনয়ে িোববোর ল্টকেু 
ক্নই।’ বলল ক্ রোরড  োরল্টিন। 
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‘ক্তোমোর কথো সতয ক্হোক  োরল্টিন। আল্টম ল্টচন্তোে ল্টেলোম আহমদ মুসোয়ক 
ল্টনয়ে। ল্টবপজ্জনক বযল্টক্ত ক্স। ঈশ্বর স্বোং ক্যন তোর হোত ল্টদয়ে কোজ কয়রন। যোক, 
এবোর শুধু কথো নে, কোয়জর কথো বল।’ ল্যাযোক বোডয বলল। 

‘তোর আয়  একেো কথো, কোল্টরনো কোরল্টলয়নর ক্স্টয়ের আইল্টন দখয়লর 
অবস্থো ল্টক?’ বলল ক্ রোরড  োরল্টিন। 

‘এক জোে োে এয়স ক্েয়ক আয়ে। কোল্টরনো কোরল্টলন তোর ক্স্টে হস্তোন্তর 
করয়ত চোইয়ল তোয়ক ল্টনয়জ ক্দওেোল্টন ক্কোয়েয হোল্টজর হয়ে স্বোক্ষরসহ দল্টলয়ল দুই 
হোয়তর দুই বৃদ্ধোেুল্টলর েোপ লো োয়ত হয়ব। ল্টকন্তু কোল্টরনোয়ক আদোলয়ত ক্নেো ক্তো 
সম্ভব নে। আমোর যোয়ক কোল্টরনোর জোে োে বল্টসয়েল্টে, তোর দুই বৃদ্ধোেুল্টল েোয়নো-
েোল্টস্টক সোজযোরীর মোধযয়ম হুবহু কোরল্টলয়নর মত করোর বযবস্থো করো হয়েয়ে। এেো 
হয়লই আমোয়দর সমস্যো চুয়ক যোয়ব। আমরো জোমযোল্টনর কোল্টরনো কোরল্টলন ক্স্টয়ের 
মোল্টলক হয়ে যোব। ল্টকন্তু দুই বৃদ্ধোেুল্টলর ঐ েোিফরয়মশন করয়ত আরও সমে 
লো য়ব। ক্স সমে আমোয়দর জয়ে প্রয়েোজন। অেল্টদয়ক আমরো কোল্টরনো 
কোরল্টলয়নর উত্তরসরূী তোর দুই ক্ময়ে ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড ও আনোল্টলসো অযোল্টলনো ও স্বোমী 
আলদুল্টন ক্সনল্টেডয়ক ধরয়ত পোরয়ল কোল্টরনো কোরল্টলনয়ক হতযো কয়র ওয়দরয়ক 
ক্স্টয়ের মোল্টলক বোল্টনয়ে তোরপর ওয়দরও হতযো কয়র ক্স্টয়ের মোল্টলক হওেো ক্যত। 
ল্টকন্তু এয়ক্ষয়ত্রও উইয়লর কল্টপ পোে করয়ত ল্ট য়ে ক্দখো ক্ য়ে তোরোও দশ বের 
সম্পল্টত্ত ক্িো  করোর আয়  সম্পল্টত্ত হস্তোন্তর করয়ত পোরয়ব নো। দশ বের পয়র ক্স্টে 
হস্তোন্তর করয়ত পোরয়লও ল্টতনজয়ন এক সোয়থ একই পয়ক্ষর কোয়ে হস্তোন্তর করয়ত 
হয়ব এবাং ক্সই পক্ষয়ক হয়ত হয়ব ব্রুমসোরবোয় যর আল্টদ বোল্টসিো। এই ধরয়নর শতয 
কোল্টরনো কোরল্টলয়নর ক্স্টে হস্তোন্তয়রর ক্ক্ষয়ত্র ক্নই। তয়ব ক্সখোয়নও একেো ক্েোট্ট শতয 
আয়ে। ক্সেো হয়লো, কোল্টরনোর ক্স্টে হস্তোন্তয়র তোরো প্রল্টতবোদ করয়ত পোরয়ব। এ 
জয়েই ক্য ক্কোন পয়থই ক্স্টে হস্তোন্তর করয়ত যোওেো ক্হোক নো ক্কন, কোল্টরনো 
কোরল্টলয়নর দুই ক্ময়ে ও তোর স্বোমীয়ক হোয়তর মুয়েোে ক্পয়ত হয়ব অবেই। ক্স 
ক্চিোও আমরো করল্টে। ল্টকন্তু তোয়দর পোয়শ এয়স দোিঁল্টড়য়েয়ে ক্কোথোকোর ক্ক একজন 
নকল আহমদ মুসো।’ থোমল ল্যাযোক বোডয। 
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নয়ড়চয়ড় বসল ক্ রোরড  োরল্টিন। বলল, ‘স্বীকোর করয়তই হয়ব স্যোর, 
আপনোয়দর এ পযযন্ত সুসম্পন্ন ৬ল্টে ক্স্টে দখয়লর ক্কোনল্টেয়তই এমন উৎকে 
জল্টেলতো হেল্টন। এক ক্লোল্টনাং ক্কৌশয়লই সব সমোধোন হয়ে ক্ য়ে। থোক, এ...।’ 

ক্ রোরড  োল্টরল্টিয়নর কথোর মোঝখোয়নই ল্যাযোক বোডয বয়ল উেল, ‘ োরল্টিন, 
বড় ফল লোয়ির জয়ে পল্টরশ্রম বড়ই করয়ত হে। কোল্টরনো কোরল্টলন ক্স্টয়ের মত 
অয়থযর খল্টন জোমযোল্টনয়ত দু’একল্টের ক্বল্টশ ক্নই। ক্সোনোর খল্টন বয়লই এেো সহজলিয 
নে। আমরো পিঁল্টচশ বের ধয়র এই প্রকয়ল্পর ক্পেয়ন ল্টবল্টনয়েো  করল্টে। ক্স্টেল্টে 
আমোয়দর দখয়ল এয়স ক্ য়ে। এখন আইল্টন দখল ল্টনল্টশ্চত করয়ত পোরয়লই হে। 
আসয়ল আমরো প্রকল্পল্টের ক্শষ পযযোয়ে। ল্টবজে আমোয়দর হোয়তর মুয়েোে। 
এয়ক্ষয়ত্র সকল বোধোই আমরো ল্টনষু্ঠরিোয়ব গুিঁল্টড়য়ে ক্দব। এখন বল, আশু ল্টক 
করণীে আমোয়দর?’ 

‘ওরো ক্কোথোে যোয়ে, ব্রুমসোরবোয় য?’ বলল ক্ রোরড  োরল্টিন। 
‘হ্োিঁ, ব্রুমসোরবোয় যই যোয়ে।’ বলল ল্যাযোক লোইয়ের অপোয়রশন চীফ 

ডল্টরন ডু োন। 
‘এেো একেো বড় েোস পয়েঠে ক্য, ওয়দর  ন্তবযেো আমরো জোল্টন। এখন 

ওয়দর থোকোর জোে ো আমোয়দর খুিঁয়জ ক্বর করয়ত হয়ব। তোরপর ওখোয়নই 
ওয়দর কবর রচনো করয়ত হয়ব। আমোয়দর সমস্ত ময়নোয়যো  এখন এল্টদয়ক 

ল্টনবদ্ধ করয়ত হয়ব।’ ক্ রোরড  োরল্টিন বলল। 
‘হ্োিঁ, ল্টেক বয়লে। এেোই এখনকোর আমোয়দর প্রধোন কোজ। ল্টকন্তু বল, 

এখন আমোয়দর ল্টক করো উল্টচত।’ বলল ল্যাযোক বোডয। 
‘ব্রুমসোরবো য ও তোর আয়শপোয়শর সব বোল্টড়র উপর নজর রোখয়ত হয়ব 

ক্কোথোে তোরো উেয়ে তো ক্যন আমরো জোনয়ত পোল্টর। ল্টদ্বতীে ল্টবষেল্টে হয়লো, ওয়দর 
পল্টরল্টচত বো ঘল্টনষ্ঠ জন যোরো ব্রুমসোরবোয় য আয়ে তোয়দর সন্ধোন করয়ত হয়ব এবাং 
তোয়দর উপর ক্চোখ রোখয়ত হয়ব। ওরো ব্রুমসোরবোয় য যখন আসয়ে, তখন পল্টরল্টচত 
জনয়দর কোয়রো সোয়থ ক্যো োয়যো  কয়রই আসয়ব অথবো এয়স ক্যো োয়যো  করয়ব। 
সুতরোাং এয়দর উপর নজর রোখয়ল ওয়দর ক্খোিঁজ পোওেোর একেো পথ হয়ব।’ 
ক্ রোরড  োরল্টিন বলল। 
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‘ধেবোদ  োরল্টিন। ওয়দর পল্টরল্টচত ও ঘল্টনষ্ঠ জন ক্তো ব্রুমসোরবোয় য 
আয়েই। ওয়দর ল্টেকোনো সহয়জই পোওেো যোয়ব।’ ল্যাযোক বোডয বলল। 

‘ওয়দর ঘল্টনষ্ঠ জন যোরো ব্রুমসোরবোয় য আয়ে, তোরো সবোই কোল্টরনো 
কোরল্টলন মোয়ন আমোয়দর বিী ল্টব্রল্টজল্টেরই ক্লোক হবোর কথো। সুতরোাং এয়দর সবোর 
সোয়থ নকল আহমদ মুসোর ক্যো োয়যো  অবেই থোকয়ব নো। তয়ব কোর সোয়থ 
ক্যো োয়যো  করয়ব এেো বলো মুল্টস্ক্ল। সুতরোাং পল্টরল্টচত জনয়দর ক্েোে-বড় ক্কউ বোদ 
পড়য়ে নো, এেো ল্টনল্টশ্চত করয়ত হয়ব, ল্টবয়শষ কয়র পল্টরল্টচত বো ঘল্টনষ্ঠ কোরও সোয়থ 
যল্টদ আপনোয়দর মোয়ন নকল কোল্টরনো কোরল্টলয়নর সম্পকয িোয়লো নো থোয়ক, তোহয়ল 
তোয়দর প্রল্টতই ক্বল্টশ নজর রোখয়ত হয়ব।’ বলল ক্ রোরড  োরল্টিন। 

‘ধেবোদ  োরল্টিন। খুবই গুরুত্বপূণয কথো বয়লে। তোরো এ ধরয়নর 
ক্লোকয়দর সোহোয়যযর সুয়যো  ক্নয়ব। আর ল্টকেু কথো  োরল্টিন?’ ল্যাযোক বোডয বলল। 

‘অল্টবলয়ব ব্রুমসোরবোয় য পযযোপ্ত ক্লোক ক্মোতোয়েন করুন, ল্টবয়শষ কয়র 
আমোয়দর নকল কোল্টরনো কোরল্টলনয়ক এখন ক্সখোয়ন থোকয়ত হয়ব। কোরণ ক্সই 
ওখোনকোর সবোইয়ক ক্চয়ন। আমোয়দর ব্রুমসোরবোয় যর বতযমোন ল্টমশয়ন তোর 
গুরুত্বপূণয িূল্টমকো রয়েয়ে। ক্স িূল্টমকো তোয়ক পোলন করয়ত হয়ব। ক্স প্রয়েোজনীে 
বুল্টদ্ধ ও সহয়যোল্ট তো পোয়ব, ল্টকন্তু তোয়কই সোময়ন থোকয়ত হয়ব। 

 
 

 
 



ক্লোন ষড়যন্ত্র  127 

 

৫ 
দু’তলোর বযোলকল্টনয়ত দোিঁল্টড়য়ে আহমদ মুসো তোল্টকয়ে ল্টেল ল্টেলো ক্থয়ক 

এিঁয়কয়বিঁয়ক ক্নয়ম যোওেো পোথয়রর রোস্তোেোর ল্টদয়ক। রোস্তো ল্টদয়ে রোজোয়রর েল্টল ক্েয়ল 
আনল্টেল ল্টসজোর। আহমদ মুসো তোর ল্টদয়কই তোল্টকয়ে ল্টেল। 

ল্টসজোরও ক্চোখ তুয়ল উপয়রর ল্টদয়ক তোল্টকয়ে ল্টেল। আহমদ মুসোর উপর 
ক্চোখ পড়য়তই ক্চোখ নোল্টময়ে ল্টনল। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ ক্কমন একেো আড়ি িোব, তো 
আহমদ মুসোর ক্চোখ এড়োল নো। আহমদ মুসোর ময়নর পুরয়নো একেো অস্বল্টস্ত ময়নর 
দরজোে উিঁল্টক ল্টদল। 

আহমদ মুসো সয়র এল বযোলকল্টন ক্থয়ক। দরজো ল্টদয়ে তোর ঘয়র ঢুকল। 
ক্দখল ওপোয়শর ক্খোলো দরজো ল্টদয়ে ঘয়র ঢুকয়ে ব্রুনো ও তোর বোবো আলদুল্টন 
ক্সনল্টেড। 

আহমদ মুসো তোয়দর স্বো ত জোল্টনয়ে বলল, ‘আসুন, ময়ন হয়ে আল্টম 
এমনেোই আশো করল্টেলোম। বসুন, এক সোয়থ বয়স চো খোওেো যোয়ব এবাং  ল্প করো 
যোয়ব।’ 

বয়ল আহমদ মুসো এয় োয়লো ক্সোফোর ল্টদয়ক। 
‘ধেবোদ’ বয়ল ওরোও এল্ট য়ে এল ক্সোফোর ল্টদয়ক। 
কয়েক ল্টদন আয়  আহমদ মুসো ব্রুনোয়দর সোয়থ ব্রুমসোরবোয় যর এ 

বোল্টড়য়ত এয়স উয়েয়ে। এ এলোকো ব্রুমসোরবোয় যর পয়রর অাংশ। মোঝখোয়ন রোইন 
নদী। 

ব্রুমসোরবোয় যর বড় অাংশই রোইন নদীর পল্টশ্চয়ম। পূয়বর অাংয়শও অয়নক 
ক্লোকোলে  য়ড় উয়েয়ে। ক্লোকোলেগুয়লো ল্টবল্টেন্ন। মোয়ঝ রয়েয়ে ফসলিরো ঘন 
সবুজ উপতযকো। আহমদ মুসোরো ক্য বোল্টড় িোড়ো ল্টনয়েয়ে তো একেো ল্টেলোর উপর। 
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আঠডোর েোউঠড ক্ফ্লোর ধরয়ল তো ল্টতন তলোল্টবল্টশি েোইয়েক্স  বোল্টড়। ব্রুনোরো 
এখোয়ন আসোর আয় ই তোয়দর ল্টবশ্বস্ত ক্লোক ল্টসজোয়রর মোধযয়ম রোইনর পল্টশ্চম 
পোয়ড়র তোয়দর বোল্টড় ক্থয়ক ক্বশ দূয়র এখোয়ন বোসো িোড়ো ল্টনয়েয়ে। 

বোল্টড়েো খুব সুির। 
ল্টেলোে এেোই একমোত্র বোল্টড়। বোল্টড়েো ল্টনল্টরল্টবল্টল ও ল্টনরোপদ। 
এয়কবোয়র ল্টেলোর ক্ োড়োে ল্টেলো ক্থয়ক ক্নয়ম যোওেো রোস্তোর উপর একেো 

পুল্টলশ ফোিঁল্টড়। 
সব ল্টমল্টলয়ে বোল্টড়েো খুব পেি হয়েয়ে আহমদ মুসোয়দর। এত সুির 

বোল্টড় ক্যো োড় কয়র ক্দেোর জয়ে আলদুল্টন ক্সনল্টেড ল্টসজোরয়ক বড় রকয়মর 
বখল্টশস ল্টদয়েয়ে আহমদ মুসোর সোময়নই। 

আহমদ মুসো ও আলদুল্টন ক্সনল্টেড ক্সোফোে বয়সয়ে। 
‘আল্টম চো ল্টনয়ে এয়স বসল্টে স্যোর।’ বয়ল ঘর ক্থয়ক ক্বল্টরয়ে যোল্টেল ব্রুনো। 
‘নো ব্রুনো, তুল্টম বস। চো একেু পয়র খোব। কোয়জর কথো ল্টকেুেো ক্সয়র 

ল্টনই।’ বলল আহমদ মুসো। 
ব্রুনো ঘুয়র দোিঁল্টড়য়ে এয়স বসল। ক্স িোবল ল্টনশ্চে গুরুত্বপূণয ক্কোন কোয়জর 

কথো হয়ব। ক্স ময়ন ময়ন খুল্টশ হয়লো ক্য, আহমদ মুসো তোর উপল্টস্থল্টতয়ক গুরুত্ব 
ল্টদয়ে। এই কথো িোবয়ত ল্ট য়ে হেোৎ ক্স চময়ক উেল, আহমদ মুসো তোয়ক গুরুত্ব 
ল্টদয়ে এেো িোবয়ত তোর িোয়লো লো য়ে ক্কন? শুধু গুরুত্ব ক্দেোর ল্টবষেই নে, 
আহমদ মুসো বোসোে থোকয়ল ময়ন হে বোসোে প্রোণ আয়ে, আকষযণ আয়ে, ল্টকন্তু ল্টতল্টন 
নো থোকয়ল সব ল্টকেু শূে ময়ন হে। তোর আরও ময়ন পড়ল, ক্স অয়নক সমেই 
কোরয়ণ, অকোরয়ণ আহমদ মুসোর ঘয়র যোে, ক্যয়ত িোয়লো লোয় । ক্কন? মনেো তোর 
উন্মুক্ত এক কযোনিযোস হয়ে তোর সোময়ন আয়স। ক্স কযোনিযোয়স ক্খোদোই কয়র 
ক্লখো ক্যন ক্স পড়য়তও পোয়র। ময়নর উপর পোহোরোদোর ল্টবয়বক তোর ক্কিঁয়প ওয়ে। 
এ অেোে ল্টচন্তো। ল্টবয়বক তোয়ক ক্চোখ রোঙোে। 

ময়নর এই নোজুক ঝড় ল্টবব্রত িোব ফলু্টেয়ে তুয়লয়ে ব্রুনোর ক্চোয়খ-মুয়খ। 
ল্টনয়জয়ক স্বোিোল্টবক কয়র ক্নবোর জয়ে ল্টপতোর পোয়শ বয়সই বলল, ‘বোবো, 

ল্টসজোর আাংকল ল্টকন্তু আজকোল বোজোয়র ক্বশ ক্দল্টর কয়র।’ 
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‘এসব ধয়রো নো মো। বেস হয়েয়ে তোর, আয় র ক্সই  ল্টত ল্টক আর আয়ে!’ 
বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘ক্স ল্টক খুব পুরোয়নো ক্লোক আপনোয়দর?’ ল্টজজ্ঞোসো করল আহমদ মুসো। 
‘পুরোয়নো মোয়ন বলো যোে, ক্স আমোয়দর বোল্টড়য়তই মোনুষ হয়েয়ে। তোর 

বোবোও আমোয়দর কোয়জর ক্লোক ল্টেল। ওরো বলয়ত ক্ য়ল আমোয়দর পল্টরবোয়রর 
সদয়স্যর মত।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘ল্টবশ্বস্ততোর ল্টদয়ক ক্থয়ক ক্কমন?’ আহমদ মুসো বলল। 
‘আমোর ক্ময়েয়দর আল্টম যতেো ল্টবশ্বোস কল্টর, তোয়ক ক্তমল্টন ল্টবশ্বোস কল্টর। 
তোর ক্ োেো জীবয়ন এর অনোথো হয়ত আল্টম ক্দল্টখল্টন।’ বলল আলদুল্টন 

ক্সনল্টেড। 
আপনোরো ব্রুমসোরবো য ক্থয়ক চয়ল যোবোর পর মোয়ন আপনোরো পল্টরবোর 

ক্থয়ক ল্টবল্টেন্ন হবোর পর ক্থয়ক বতযমোন সমে পযযন্ত মোয়ন এই মধযবতযী সময়ে তোর 
িূল্টমকো ক্কমন?’ আহমদ মুসো বলল। 

‘আমরো পল্টরবোর ক্থয়ক ল্টবল্টেন্ন হবোর পর এক মোয়সর ময়ধয ক্স চোকল্টর 
হোরোে। ক্স আমোয়দর প্রল্টত ল্টবশ্বস্ত এবাং আমোয়দর কোয়ে তথয পোচোর করয়ত পোয়র, 
এই কোরয়ণ তোয়ক চোকল্টরচুযত করো হয়েয়ে। আমরো এেো জোনয়ত পোল্টর ক্য, এরপর 
ক্স এখোনকোর এক ফোমযহোউয়স প্রহরীর কোজ করয়তো।’ 

বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
ল্টকেুক্ষণ ক্থয়মই সাংয়  সাংয়  আবোর বয়ল উেল, ‘ল্টক বযোপোর। তোর 

বযোপোয়র এত কথো ল্টজজ্ঞোসো করয়েন ক্কন? ল্টকেু ঘয়েয়ে? ক্কোন ক্বেোদবী কয়রল্টন 
ক্তো?’ 

‘নো, ক্কোন ক্বেোদবী কয়রল্টন। একেো ল্টবষে আল্টম ক্খেোল কয়রল্টে। তোয়ক 
সব সমে মল্টলন ক্দল্টখ। এই মল্টলনতো আমোর ময়ন হে ক্কোন িে বো উয়দ্ব  ক্থয়ক 
সৃল্টি।’ আহমদ মুসো বলল। 

ভ্রূকুল্টিত হয়লো আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর। ল্টবিে ব্রুনোর ক্চোয়খ-মুয়খও! 
একেু ক্িয়ব বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড, ‘আল্টম ক্তো এেো ক্খেোল কল্টরল্টন।’ 
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িোবল্টেল ব্রুনোও। বলল, ‘সব সমেই ক্তো তোয়ক ক্দখল্টে, তোও ল্টকেু বুঝয়ত 
পোল্টরল্টন।’ 

‘িে বো উয়দ্ব  ল্টকয়সর? তোর ক্তো এমন ক্কোন সমস্যো ক্নই। ল্টকাংবো কোয়রো 
সোয়থ ক্কোন প্রকোর শত্রুতোও তোর মত ক্লোয়কর থোকোর কথো নে। থোকয়লও তো 
জোনয়ত পোরতোম। তোর ক্কোন সমস্যোই ক্স ক্কোন ল্টদন ক্ োপন কয়রল্টন।’ বলল 
আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘এেো ক্তো আরও িোবনোর ল্টবষে! আয়রকেো কথো। এখোয়ন আসোর দু’ল্টদন 
পর আমোর  োল্টড় একেো এযোকল্টসয়ডয়ঠে পয়ড়ল্টেল। আল্টম ল্টনল্টশ্চত, আমোয়ক হতযোর 
জয়েই মোইয়ক্রোেো আমোর কোয়রর উপর ঝোিঁল্টপয়ে পয়ড়ল্টেল। রাং সোইড ক্থয়ক 
এয়সল্টেল। সোবধোন থোকোে সোমোে আঘোয়তর উপর ল্টদয়ে আমোর জীবন ক্বিঁয়চ 
ক্ য়ে। আল্টম  োল্টড় ক্থয়ক ল্টেেয়ক ক্বল্টরয়ে আসোর পর উয়ে দোিঁল্টড়য়ে ক্দয়খল্টেলোম 
ল্টকেু দূয়র একেো ক্দোকোয়নর পোয়শ ল্টসজোর দোিঁল্টড়য়ে ল্টেল। ক্স ক্দখল্টেল আমোয়ক। 
ল্টকন্তু েুয়ে আয়সল্টন আমোর কোয়ে। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ আতাংক ল্টেল নো, যো থোকোর 
কথো ল্টেল। তোর বদয়ল ল্টেল িে, একেো অপরোধয়বোধজল্টনত মুষয়ড় পড়ো িোব।’ 
আহমদ মুসো বলল। 

ল্টবিে ফয়ুে উেল আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর ক্চোয়খ-মুয়খ! বলল, ‘আপল্টন ল্টক 
বলয়েন? আল্টম বুঝয়ত পোরল্টে নো ক্স এমনেো করয়ব ক্কন? আপল্টন ল্টক িোবয়েন 
জনোব?’ 

‘আল্টম ক্কোন ল্টসন্ধোয়ন্ত এখনও ল্টনইল্টন। িোবল্টে,  োল্টড়েো আমোয়ক হতযো 
করয়ত ক্চয়েল্টেল ক্কন? এেোও আমোর একেো বড় িোবনোর ল্টবষে। পুল্টলশও 
একমত ক্য, মোইয়ক্রোেো রাংসোইড ক্থয়ক উয়েেমূলকিোয়বই আমোর  োল্টড়য়ক 
আঘোত কয়রল্টেল। প্রে হয়লো, এখোয়ন ক্ক আমোয়ক হতযো করয়ত ক্চয়েল্টেল। ক্কউ 
ক্তো এখোয়ন আমোয়ক ক্চনোর কথো নে!’ আহমদ মুসো বলল। 

‘কথোেো আমোর ময়নও এয়সয়ে। ক্ক ঘেোল এই ঘেনো? পুল্টলশ ক্তো ক্কোন 
হল্টদস করয়ত পোরয়লো নো।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘পুল্টলশ ক্খোিঁজ ল্টনয়ে ক্দয়খয়ে, মোইয়ক্রোর নোবোরেো ল্টেল িুেো। ঐ রাংয়ের 
ক্কোন মোইয়ক্রোর সন্ধোন পুল্টলশ ব্রুমসোরবোয় য পোেল্টন।’ আহমদ মুসো বলল। 
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‘আপল্টন ল্টক ময়ন কয়রন, ল্টসজোয়রর ক্সল্টদন ঐ আচরয়ণর কোরণ ল্টক? তোয়ক 
ল্টক ল্টজজ্ঞোসো করব? আল্টম ল্টজজ্ঞোসো করয়ল সতয নো বয়ল পোরয়ব নো।’ বলল 
আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘নো জনোব, এখন তোয়ক ল্টকেুই বলো যোয়ব নো। যখন বলয়ত হয়ব, আল্টম 
আপনোয়ক জোনোব। যো চলয়ে, ক্যমনিোয়ব চলয়ে ক্সিোয়বই চলুক। আমোয়দর 
সোময়ন এয় োবোর জয়ে এেো দরকোর।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘আপল্টন যো বলয়েন, ক্সেোই হয়ব। ল্টকন্তু আপল্টন ল্টক তোর তরফ ক্থয়ক 
ক্কোন আশাংকো করয়েন?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘নো, তোর তরফ ক্থয়ক ক্কোন আশাংকো করল্টে নো। আশাংকো সব সমে 
শত্রুপয়ক্ষর তরফ ক্থয়ক। তোরো ক্কোন পয়থ আসয়ব, ক্সেোই আশাংকোর ল্টবষে।’ 
আহমদ মুসো বলল। 

‘ল্টকন্তু  আমোয়দর ল্টক করণীে?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘ল্টম. ক্সনল্টেড, কতকগুয়লো প্রয়ের সমোধোয়ন আমোয়দর কোজ করয়ত 

হয়ব। এক. ল্যাযোক লোইে কোরো? তোয়দর সোয়থ আপনোয়দর ক্স্টে আত্নসোয়তর ঘেনোর 
সম্পকযেো ক্কমন? তোরোই মূল প্রল্টতপক্ষ ল্টকনো? তোয়দর ক্হড ক্কোেোেযোর ক্কোথোে? 
ল্টকন্তু সবয়চয়ে বড় প্রে হয়লো, ব্রুনোর মোয়ের হুবহু নকল মো ল্টকিোয়ব ক্কোয়ত্থয়ক 
এল? ল্টক কয়র এেো সম্ভব হয়লো? ব্রুনোর আসল মো কোল্টরনো কোরল্টলন ক্কোথোে? এসব 
প্রয়ের সমোধোয়নর মোধযয়মই আমরো প্রকৃত সমোধোয়ন ক্পৌিঁেব।’ আহমদ মুসো 
বলল। 

‘জল্টেল সব প্রে। ল্টকিোয়ব এর সমোধোন হয়ব? আপল্টন এত পল্টরশ্রম 
করয়বন আমোয়দর জয়ে? ওরো ক্তো আপনোয়কও েোয় যে কয়রয়ে। ওয়দর বযথযতো 
ওয়দরয়ক আরও ক্ক্ষল্টপয়ে তুলয়ব। একল্টদয়ক আমোয়দর সমস্যো, অেল্টদয়ক 
আপনোর ল্টনরোপত্তো ল্টনয়েও আমোর উয়দ্ব  ক্বোধ হয়ে। ঈশ্বর আমোয়দর উপর এ ল্টক 
ল্টবপদ ল্টদয়লন?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড অশ্রুরুদ্ধ কয়ণ্ঠ। 

আহমদ মুসো আলদুল্টন ক্সনল্টেডয়ক সোন্ত্বনো ল্টদয়ে নরম কয়ণ্ঠ বলল, 
আেোহর উপর িরসো করুন ল্টম. ক্সনল্টেড। দু:য়খর পয়র সুখ আয়স। এেোও 
আেোহরই ল্টবধোন। আপনোর পল্টরবোয়র অবেই হোল্টস ল্টফয়র আসয়ব।’ 
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‘আপল্টন ল্টক ল্টনল্টশ্চত এেো ব্রুনোর নকল মো?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘আল্টম ল্টনল্টশ্চত ল্টম. ক্সনল্টেড।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘তোহয়ল ব্রুনোর আসল মো ক্কোথোে? আর কখন ল্টকিোয়ব ক্স হোওেো হয়ে 

ক্ ল?’ বলল ক্সনল্টেড। 
‘হোওেো হেল্টন। ক্স আয়ে।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘সল্টতয ল্টক আপল্টন ময়ন কয়রন আমোর স্ত্রী কোল্টরনো কোরল্টলন ক্বিঁয়চ আয়ে?’ 

ল্টজজ্ঞোসো ক্সনল্টেয়ডর। 
‘আমোর তোই ময়ন হয়ে ল্টম. ক্সনল্টেড।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘মোফ করয়বন, ক্কন তো ময়ন করয়েন?’ বলল ক্সনল্টেড। 
‘এই মুহুয়তয যুল্টক্ত ল্টদয়ত পোরয়বো নো। এেো আমোর ময়নর কথো। আর 

মোথোে ল্টবয়শষ কথো আয়স আেোহর তরফ ক্থয়কই।’ আহমদ মুসো বলল। 
আলদুল্টন ক্সনল্টেড মোথো নুইয়ে দু’হোত ক্জোড় কয়র উপয়র তুয়ল বলল, 

‘ক্হ ঈশ্বর! আমোর এই মহোন ক্মহমোয়নর কথো আপল্টন সতয করুন।’ কোন্নোে ক্িয়ঙ 
পড়ল ক্সনল্টেয়ডর কণ্ঠ। 

ব্রুনোও হোত উপয়র তুয়লল্টেল। তোরও দুই ক্চোখ ল্টদয়ে অশ্রু  ড়োয়ে। 
 
 
 
একেো স্বে ক্দয়খ উয়ে বসল আহমদ মুসো। 
আশ্চযয লো ল স্বেল্টে ক্দয়খ আহমদ মুসোর। একেো বোস্তয়বর সোয়থ তোর 

অদ্ভুত ল্টমল!  ত ল্টবয়কয়ল রোস্তোর িযোকুেোম ল্টলনোর ক্লোকল্টে, ক্য তোয়দর ল্টেলোর 
একমোত্র রোস্তোেো ল্টলন করল্টেল, আহমদ মুসোয়ক একেো ক্ োলোপ ল্টদয়ে বয়লল্টেল, 
‘শুি ল্টবয়কল স্যোর। আপনোরো বোল্টড়য়ত নতুন উয়েয়েন। আপনোয়দর স্বো ত।’ 

ল্টকেুেো ল্টবরক্ত হয়েল্টেল আহমদ মুসো। ফলু ল্টনয়ে ক্স এয়স বয়সল্টেল ল্টনয়চর 
েইাংরুয়ম। ফলুল্টে ক্স পোয়শর ফ্লোওেোর িোয়স গুিঁয়জ ক্রয়খল্টেল। সোময়ন এয়ন 
একবোর শুিঁয়কও ক্দয়খল্টন ক্স। স্বয়ে ক্সই ল্টলনোর ক্লোকল্টেই তোয়ক বলয়ে, ‘স্যোর 
আমোর শুয়িেো েহণ করয়লন নো! একবোর ফলূেো শুয়কও ক্দখয়লন নো।’ 
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স্বেেো জীবন্ত। 
ল্টলনোর ক্লোকল্টের কথো তোর ময়নয়ক দোরুণিোয়ব ল্টবদ্ধ কয়রয়ে। সল্টতয ক্তো 

ক্স তোর শুয়িেো েহণ কয়রল্টন! ফলুল্টে ক্স শুিঁয়ক ক্দয়খল্টন, সোময়নও ল্টনয়ে আয়সল্টন। 
দল্টরদ্র, সোমোে মোনুষ বয়লই ক্তো! ক্কন জোল্টন তোর ময়ন হয়লো তোর িুয়লর সাংয়শোধন 
এই মুহুয়তযই হওেো দরকোর। ফলুল্টে তোর তুয়ল ল্টনয়ে আসো প্রয়েোজন। মন ক্থয়কই 
আহমদ মুসো এর প্রচণ্ড তোল্টকদ অনুিব করল। 

ঘল্টড়র ল্টদয়ক তোকোল। ক্দখল ২েো ক্বয়জ পোিঁচ ল্টমল্টনে। ময়ন ময়ন বলল, 
অসুল্টবধো ক্নই। ল্টসিঁল্টড় ল্টদয়ে ক্নয়ম কয়েক পো হোিঁেয়লই ল্টনয়চর েইাংরুম। ফলূেো ল্টনয়ে 
আসয়ত হয়ব। আহমদ মুসো নব ঘুল্টরয়ে দরজো েোনল। ল্টন:শয়ে খুয়ল ক্ ল দরজো। 
দরজোর পয়রই প্রশস্ত একেো কল্টরয়ডোর। আহমদ মুসোর ঘরেো বোল্টড়র সোময়নর 
ল্টদয়ক সবযদল্টক্ষয়ণর ঘর। ঘয়রর দরজো ক্থয়ক প্রশস্ত কল্টরয়ডোর উত্তয়র এল্ট য়ে একেো 
লোউয়ঞ্জ ল্টময়শয়ে। লোউঞ্জ ক্থয়কই ল্টনয়চর তলোে নোমোর ল্টসিঁল্টড়। 

আহমদ মুসো দরজো ক্থয়ক কল্টরয়ডোয়র পো রোখয়ব এই সমে পোয়ের শে 
ক্পল ল্টসিঁল্টড়র ল্টদক ক্থয়ক। অস্পি শে। একোল্টধক ক্লোক উয়ে আসয়ে ল্টসিঁল্টড় ল্টদয়ে। 
ল্টসিঁল্টড়র কোয়পযয়ের উপর দ্রুত পোয়ের আঘোত ক্থয়ক একেো খসখয়স শে ক্িয়স 
আসয়ে। 

ভ্রূকুল্টিত হয়লো আহমদ মুসোর। এত রোয়ত ল্টসিঁল্টড় ল্টদয়ে একোল্টধক ক্লোক 
উয়ে আসয়ে, কোরো ওরো? ব্রুনো ও ব্রুনোর বোবো ল্টক ক্কোন কোরয়ণ ল্টনয়চ ল্ট য়েল্টেল? 
ল্টকন্তু পোয়ের শে ক্তো দু’ক্ের অল্টধক ক্লোয়কর! পোয়ের শে দ্রুত এবাং একই  ল্টতয়ত 
উয়ে আসয়ে, ক্ফ্লোয়র রোখো পোয়ের ল্টনয়চর শে তরে ও বোতোয়সর ওয়েয়ি ক্িয়স 
আসো শয়ের ক্ঢউ ক্থয়ক এেো পল্টরষ্কোর। তোহয়ল কোরো আসয়ে এত রোয়ত? 

আহমদ মুসো পোয়ের আঙুয়ল ির কয়র দ্রুত ক্দৌয়ড় লোউয়ঞ্জ ক্ঢোকোর মুয়খ 
বোম পোয়শ েেয়লয়ের আধো-আল্টধ খুলল যোয়ত প্রয়েোজয়ন আড়োল পোওেো যোে এবাং 
ক্দেোয়লর প্রোয়ঠড লোউয়ঞ্জর মুয়খ দোিঁড়োল। উল্টকিঁ ল্টদল সন্তপযয়ণ লোউয়ঞ্জর ল্টসিঁল্টড়র 
ল্টদয়ক। হ্োিঁ, ওরো ক্পৌিঁয়ে ক্ য়ে। ওয়দর ক্পোষোয়কর ল্টদয়ক নজর পড়য়তই চময়ক 
উেল আহমদ মুসো! ক্সই কোয়লো হ্োে আর কোয়লো ক্পোষোয়ক ঢোকো ক্লোকগুয়লো। 
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তোর মোয়ন ল্যাযোক লোইয়ের ক্লোক ওরো। ক্জয়ন ক্ য়ে তোহয়ল ওরো আমোয়দর 
অযোয়েস। 

কোয়লো ক্পোষোকধোরী সবোই লোউয়ঞ্জ উয়ে এয়সয়ে। 
ওরো আহমদ মুসোর কল্টরয়ডোয়রর ল্টদয়ক আসল্টেল। 
আহমদ মুসো েেয়লয়ে ক্ঢোকোর ল্টচন্তো করল্টেল। এমন সমে ওয়দর একজন 

ক্নতো হয়ব বয়ল ময়ন হে। ক্স বয়ল উেল, ‘নো, আয়  নকল আহমদ মুসোয়ক নে, 
বোপ-ক্বল্টেয়ক আয়  হোয়ত ক্পয়ত হয়ব। ওল্টদয়ক আয়  চল। একজন এখোয়ন 
লোউয়ঞ্জ থোকয়ব পোহোরোে।’ 

ওরো ব্রুনো ও তোর বোবোর ঘয়রর ল্টদয়ক চয়ল ক্ ল। 
আহমদ মুসো অবোক হয়লো, ওরো ল্টক কয়র জোনল বোল্টড়র ক্কোন্ ঘয়র ক্ক 

থোয়ক? ক্কউ বয়ল নো ল্টদয়ল বোইয়রর পযযয়বক্ষণ ক্থয়ক ল্টবষেেো এত ল্টনল্টশ্চতিোয়ব 
জোনো সম্ভব নে। 

অল্টত সন্তপযয়ণ উিঁল্টক ল্টদল আহমদ মুসো লোউয়ঞ্জ। ক্দখল, একজন েোড়ো 
অে সবোই চয়ল ক্ য়ে ব্রুনো ও তোর বোবোর ঘয়রর ল্টদয়ক। তোরো পোশোপোল্টশ কয়ক্ষ 
থোয়ক। 

ওরো ক্পৌিঁয়ে ক্ য়ে ব্রুনোয়দর ঘয়রর কোয়ে। 
লোউয়ঞ্জ দোিঁড়োয়নো ক্লোকল্টের হোয়ত সবযোধুল্টনক মোইয়ক্রো ক্মল্টশন োন। 

ক্মল্টশন োনল্টে ক্লোকল্টের হোয়ত ঝুলয়ে। বযোয়রলেো ল্টনয়চ নোমোয়নো। ক্লোকল্টে ক্বল্টশর 
িো  সমে তোর সোথীরো ক্যল্টদয়ক ক্ য়ে, ক্সল্টদয়ক ও ল্টসিঁল্টড়র ল্টদয়ক ক্চোখ রোখয়ে। 

আহমদ মুসো ল্টসদ্ধোন্ত ল্টনয়ে ল্টনল। ওয়দরয়ক ক্বল্টশ সমে ক্দেো যোয়ব নো। 
সোবয়মল্টশন োনধোরী ক্লোকল্টে দল্টক্ষণ পোয়শর আহমদ মুসোর কল্টরয়ডোয়রর 

ল্টদকেো ক্পেয়ন ক্রয়খ উত্তয়র ব্রুনো ও তোর বোবোর কয়ক্ষর ল্টদয়ক ক্থয়ক ক্চোখ সল্টরয়ে 
ধীয়র ধীয়র দৃল্টি ল্টদয়ে পল্টশ্চম পোয়শর ল্টসিঁল্টড়র ল্টদয়ক। 

আহমদ মুসো দু’পোয়ের আঙুয়ল ির কয়র ল্টন:শয়ে দুই লোয়ফ ক্লোকল্টের 
ক্পেয়ন দোিঁল্টড়য়েই বোম হোত ল্টদয়ে তোর  লো ক্পিঁল্টচয়ে ধরল সোিঁড়োল্টশর মত। ল্টমল্টনয়ের 
ময়ধযই তোর ক্দহ ল্টন:সোড় হয়ে ক্ ল। তোর হোত ক্থয়ক ক্মল্টশন োন খয়স পড়ল। 
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আহমদ মুসো ক্লোকল্টেয়ক ক্ফয়ল ক্রয়খ ক্ফ্লোর ক্থয়ক মোইয়ক্রো ক্মল্টশন োনল্টে 
তুয়ল ল্টনয়ে েুেল ব্রুনোয়দর ঘয়রর ল্টদয়ক। 

লোউয়ঞ্জর পয়রই বড় একেো হল ঘর। এয়ক েইাংরুম ল্টহসোয়ব বযবহোর করো 
হে, আবোর ক্েোেখোে ঘয়রোেো  যোদোল্টরাং-এর জয়েও বযবহৃত হে। হল ঘরল্টের 
ক্দেোল ল্যাোইঠড কোয়চর ও মুয়িবল বয়ল দুই উয়েয়েই সুির কোয়জ লোয় । হল 
ঘরল্টের পয়র পোশোপোল্টশ দু’ল্টে বড় রুম। দুই রুয়মর মোঝখোয়ন েেয়লে। আর 
হলরুয়মর পূবয ল্টদয়ক আর একল্টে বড় ঘর। আর তো একই সোয়থ আকযোইি ও 
লোইয়ব্ররী, যো স্টোল্টড রুম ল্টহসোয়বও বযবহৃত হে। 

এই আকযোইি ও হলরুয়মর মোঝখোন ল্টদয়ে চয়ল ক্ য়ে কল্টরয়ডোর। এই 
কল্টরয়ডোর ধয়র কয়েক  জ এয় োয়লই ব্রুনো ও আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর ক্শোবোর ঘর 
দু’ল্টে। 

এ কল্টরয়ডোরল্টে ওয়দর ঘয়রর সোময়নর পূবয-পল্টশ্চম লবো বোরোিোে ল্ট য়ে 
ক্শষ হয়েয়ে। 

আহমদ মুসো শুয়ে পয়ড় হোমোগুল্টড় ল্টদয়ে এয় োল্টেল। শত্রুয়ক আয়  
আক্রময়ণ আসয়ত ল্টদয়ত চোে নো আহমদ মুসো। ক্সজয়েই এই সোবধোনতো। 

আহমদ মুসো ধীয়র ধীয়র এয় োল্টেল। তোর পল্টরকল্পনো হয়লো, 
কল্টরয়ডোরেোর প্রোয়ন্ত ল্ট য়ে উিঁল্টক ক্ময়র ক্দখয়ব তোরো ল্টক করয়ে। ব্রুনো ও ল্টম. 
ক্সনল্টেড দু’জয়নর দরজোর সোময়ন ক্থয়ক মোনুয়ষর সোড়ো পোয়ে। 

কল্টরয়ডোয়রর ল্টেক ডোন পোশ ল্টদয়ে অেসর হল্টেল আহমদ মুসো। প্রোন্ত 
ল্টদয়ে, যোবোর ফয়ল কল্টরয়ডোয়রর ক্শষ পযযন্ত যোবোর আয় ই বোম পোয়শর দরজোর 
সোময়ন যোরো দোিঁল্টড়য়ে আয়ে তোয়দর ক্দখো যোয়ব। 

আহমদ মুসো এয় োল্টেল। 
তখনও বোম ল্টদয়কর দরজো ক্দখয়ত পোবোর মত ক্কৌল্টণক অবস্থোয়ন ক্স 

ক্পৌিঁেয়ত পোয়রল্টন। ল্টকন্তু তোর ক্চোখ দরজোর ল্টদয়ক। 
হেোৎ ক্দখল একজন ক্লোক বোম ল্টদয়কর দরজোর ল্টদক ক্থয়ক েুয়ে 

আসয়ে। তোর ক্চোখ ডোন পোয়শর দরজোর ল্টদয়ক। ল্টকন্তু এ কল্টরয়ডোয়রর সোমনোসোমল্টন 
আসয়তই আহমদ মুসো তোর ক্চোয়খ পয়ড় ক্ ল। 
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চময়ক উয়ে থময়ক দোিঁড়োল ক্স। পরক্ষয়ণই কোিঁয়ধর মোইয়ক্রো ক্মল্টশন োন 
হোয়ত এয়ন আহমদ মুসোয়ক তোক করয়ত যোল্টেল। 

আহমদ মুসোও তোয়ক একই সাংয়  ক্দয়খ ক্ফয়লল্টেল। কোিঁধ ক্থয়ক 
ক্স্টন োন নোমোয়নো ক্থয়কই বুঝল, নো মোরয়ল তোয়কই মরয়ত হয়ব। আহমদ মুসোর 
ক্স্টন োয়নর বযোয়রল ওল্টদয়ক তোক করোই ল্টেল। েোয় যে এযোডজোস্ট কয়র ল্টে োর 
চোপয়ত ক্দল্টর হয়লো নো আহমদ মুসোর। 

ক্লোকল্টের ক্স্টন োন আহমদ মসুোয়ক েোয় যে করোর আয় ই ক্লোকল্টে গুল্টল 
ক্খয়ে ঢয়ল পয়ড় ক্ ল। 

গুল্টল কয়রই আহমদ মুসো দ্রুত ল্টকেুেো সোময়ন এয় োয়লো। বোম ল্টদয়কর 
দরজোেো তোর সোময়ন এল। ক্দখল দরজোর সোময়ন দোিঁড়োয়নো দু’জন তোয়দর 
ক্স্টন োন বোল্ট য়ে েুয়ে আসয়ে। 

ল্টক ঘেয়ত যোয়ে আহমদ মসুো পল্টরস্ক্োর বুঝয়ত পোরল। বোম ল্টদয়কর 
ক্লোকগুয়লোই নে, ডোন দরজোর সোময়নর ক্লোকরোও ল্টনশ্চে েুয়ে আসয়ে। সবোইয়ক 
তোর ক্মোকোল্টবলো করয়ত হয়ব। আর সবোইয়ক এক সোয়থ ক্মোকোল্টবলো করো সম্ভব 
হয়ব নো। 

তোই আহমদ মুসো সমে নি করল নো। 
ক্স্টন োয়নর ল্টে োয়র তজযল্টন রোখোই ল্টেল।েোয় যে ল্টেক করোর পর তজযল্টন 

ক্স্টন োয়নর ল্টে োয়রর উপর ক্চয়প বসল। 
সোময়ন েুয়ে আসো ক্লোক দু’ল্টে গুল্টল ক্খয়ে সোময়নই হুমল্টড় ক্খয়ে পয়ড় 

ক্ ল।  
গুল্টল কয়রই আহমদ মুসো ক্স্টন োয়নর বযোয়রল বোম ক্থয়ক ডোন পোয়শর 

ল্টদয়ক ল্টনয়ে গুল্টল বৃল্টির ক্দেোল সৃল্টি করল। তোরপর কল্টরয়ডোয়রর ডোন পোয়শর ল্টদয়ক 
 ল্টড়য়ে চলল, যোয়ত ডোন ল্টদয়কর দরজোর সোময়নর কল্টরয়ডোরেো তোর ক্স্টন োয়নর 
গুল্টলর আওতোে এয়স যোে এবাং ওপোয়শর ক্লোকরো তোয়ক েোয় যে করোর সুয়যো  
পোওেোর আয় ই তোর গুল্টল বৃল্টির মুয়খ পয়ড় যোে। 

আহমদ মুসোর ল্টনিুযল পল্টরকল্পনো। সল্টতযই ডোন দরজোর সোময়নর ক্লোকরো 
েুয়ে আসল্টেল এবাং তোরোও গুল্টল েুিঁড়য়ত শুরু কয়রল্টেল। ল্টকন্তু আহমদ মুসোর গুল্টল 



ক্লোন ষড়যন্ত্র  137 

 

ক্যিোয়ব ওয়দর কিোর করল্টেল, ক্সিোয়ব তোরো আহমদ মুসোয়ক েোয় যে করয়ত 
পোয়রল্টন এবাং তোড়োহুড়োর কোরয়ণ তোরো আহমদ মুসোর সল্টেক অবস্থোন ক্দখয়ত 
পোেল্টন। তোর ফয়ল তোরো ক্বপয়রোেোিোয়ব এ কল্টরয়ডোয়রর ল্টদয়ক েুয়ে আসয়ত ল্ট য়ে 
আহমদ মুসোর গুল্টল বৃল্টির মুয়খ পয়ড় ক্ ল। ল্টতনজয়নর ক্য দু’জন ডোন পোয়শ ল্টেল 
তোরো লোশ হয়ে ক্ ল, ল্টকন্তু ক্বিঁয়চ ক্ ল একজন। দুই ক্স্টন োয়নর গুল্টল বৃল্টি ক্থয়ম 
যোওেো এবাং এক ক্স্টন োয়নর গুল্টল অবযোহত থোকো ক্দয়খ আহমদ মুসো এেো বুয়ঝ 
ল্টনল। 

আহমদ মুসো দ্রুত কল্টরয়ডোয়রর বোম পোশ ক্থয়ক  ল্টড়য়ে কল্টরয়ডোয়রর ডোন 
পোয়শ চয়ল ক্ ল। তোরপর ক্স্টন োয়নর ল্টে োয়র হোত ক্রয়খ দ্রুত ক্রল্টলাং কয়র 
কল্টরয়ডোয়রর প্রোয়ন্ত ল্ট য়ে ক্পৌিঁেল, ক্যখোয়ন ক্থয়ক কল্টরয়ডোয়রর  োডযোর এয়কবোয়র 
‘এল’ পযোেোয়নয েোনয ল্টনয়ে পুব ল্টদয়ক চয়ল ক্ য়ে। ওল্টদয়কই  োডযোয়রর আড়োয়ল 
অবল্টশি একজন ক্লোক লুল্টকয়ে আয়ে অথবো আক্রময়ণর ক্কোন ক্কৌশল ল্টনয়ে 
এল্ট য়ে আসয়ে। 

আহমদ মুসো তোর ক্স্টন োয়নর বযোয়রল ‘এল’-এর ক্কোণোেোে যতখোল্টন 
সম্ভব পূবয ল্টদয়ক ঘুল্টরয়ে ক্রয়খ অয়পক্ষো করয়ত লো ল। 

ল্টমল্টনেখোয়নয়কর ময়ধযই আহমদ মুসো অল্টতি হয়ে উেল। ল্টক করয়ে 
তৃতীে ক্লোকল্টে? ক্স যল্টদ আক্রময়ণ এল্টদয়ক আসয়ত চোে ক্য ক্কোন ক্কৌশয়ল, 
তোহয়ল এতেো সমে লো োর কথো নে। সমে ক্স নি করয়ত পোয়র নো। কোরণ ক্স 
জোয়ন, ক্স খুব ঝুিঁল্টকপূণয অবস্থোয়ন রয়েয়ে। কোরণ ক্য ক্কোন সমে ক্স তোর গুল্টলর 
মুয়খ পড়য়ত পোয়র, তোর আড়োল ক্নবোর ক্কোন জোে ো ক্নই। সুতরোাং ক্বপয়রোেো 
আক্রময়ণ আসোর ক্কোন ল্টবকল্প তোর কোয়ে ক্নই, তোহয়ল ক্স চুপ কয়র আয়ে ক্কন? 
ল্টনশ্চে ক্স চুপ কয়র বয়স ক্নই! 

আহমদ মুসো ক্স্টন োয়নর ল্টে োয়র তজযল্টন ক্রয়খ উিঁল্টক ল্টদল ডোয়নর 
বোরোিোর ল্টদয়ক। 

ক্স ক্দখল বোরোিোর  োডযোয়রর  ো ক্ঘিঁয়ষ বয়স ক্স  যোস মুয়খোশ পরয়ে। 
তোর সোময়ন ল্টপাং পাং বয়লর মত ল্টকে ুরোখো। ক্দয়খই আহমদ মুসো বুঝল, ওেো ক্কোন 
ক্প্রশোর  যোস ক্বোমো, যো সাংজ্ঞো ক্লোপ করয়ত পোয়র ল্টনল্টদযি এলোকোর সব মোনুয়ষর। 
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অথবো ওেো যল্টদ ক্কোন ল্টবষোক্ত  যোস ক্বোমো হে তোহয়ল ল্টবয়ফোরয়ণর কয়েক 
ক্সয়কয়ঠডর ময়ধয মৃতযু অবধোল্টরত। ল্টনয়জর ল্টনরোপত্তোর জয়ে  যোস মুয়খোশ পরোর 
পরই ক্স ওেো বযবহোর করয়ব। 

আহমদ মুসো িোবয়ে। 
 যোস মুয়খোশ পরো তোর হয়ে ক্ য়ে। হোয়ত তুয়ল ল্টনয়ত যোয়ে তোর সোময়নর 

সোদো বলেো। 
ল্টে োয়র হোত ক্রয়খই আহমদ মুসো তোর ক্দহেোয়ক উয়ি ল্টদয়ে সোময়নর 

বোরোিোর মোঝখোয়ন চয়ল এল এবাং শুয়ে ক্থয়কই ক্লোকল্টের ল্টদয়ক ল্টরিলবোর তোক 
কয়র ল্টচৎকোর কয়র বলল, ‘হোত উপয়র ক্তোল, নো হয়ল ক্তোমোর ক্দহ ঝোিঁঝরো হয়ে 
যোয়ব।’ 

ক্লোকল্টে কথোেোর ল্টদয়ক ক্কোন কোনই ল্টদল নো। সোদো বলেোর ল্টদয়ক 
অেসরমোন তোর হোত দ্রুততর হয়লো এবাং ক্েোিঁ ক্ময়র ল্টনয়ে ল্টনল সোদো বলল্টে ল্টনয়জর 
হোয়তর মুয়েোে। উেল্টেল তোর হোত উপর ল্টদয়ক ল্টবদুযত  ল্টতয়ত। 

আহমদ মুসো তোয়ক আর সমে ল্টদল নো। ক্স যো বয়লল্টেল তোই ঘেল। 
আহমদ মুসোর ক্স্টন োয়নর গুল্টলয়ত ক্লোকেোর ক্দহ ঝোিঁঝরো হয়ে ক্ ল। 

আহমদ মুসো উয়ে দোিঁড়োল। 
ক্স ডোক ল্টদল ব্রুনো ও তোর বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেডয়ক। 
তোরো দরজো খুয়ল ক্বল্টরয়ে এল। 
িয়ে ব্রুনো কোিঁপল্টেল। মুখ তোর িয়ে ফযোকোয়স। আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর 

অবস্থোও একই রকম। আতাংয়ক ল্টনবযোক ক্সও। 
‘আর ক্কোন িে ক্নই ল্টম. ক্সনল্টেড, ব্রুনো। ওরো সোতজন এয়সল্টেল। সবোই 

মোরো পয়ড়য়ে। 
‘ল্টম. আহমদ মুসো আবোরও আমোয়দর জীবন বোিঁচোয়লন।’ বয়ল আহমদ 

মুসোয়ক জল্টড়য়ে ধরল আলদুল্টল ক্সনল্টেড। 
ব্রুনোও ল্টনবযোক হয়ে দোিঁড়োল আহমদ মুসোর সোময়ন। তোর বুয়ক ক্তোলপোড় 

চলয়ে। আমরো ক্তো ঘুমুল্টেলোম। ল্টকেুই ক্ের পোইল্টন। ল্টতল্টন ক্কমন কয়র ক্ের 
ক্পয়লন? ল্টতল্টন ল্টনশ্চে ক্জয়  ল্টেয়লন। এমনিোয়ব ল্টতল্টন ক্জয়  থোয়কন। ল্টবিেকর 
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এই মোনুষ! ক্কউ মোনুয়ষর জীবনয়ক পো য়লর মত িোয়লো নো বোসয়ল ল্টনয়জর দোল্টেত্ব 
ও কতযবযয়ক এমনিোয়ব িোয়লোবোসয়ত পোয়র নো। এরোই মোনুয়ষর ময়ধয ক্সোনোর 
মোনুষ। তোর  বয হয়ে ক্য, তোর আপো এয়ক িোয়লো ক্বয়সল্টেয়লন এবাং এর জয়ে 
জীবন ল্টদয়েয়েন। এমন মোনুয়ষয়ক িোয়লো নো ক্বয়স পোরো যোে নো! 

ব্রুনোর ল্টচন্তো আরও এয় োয়তো, ল্টকন্তু আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর কথো ক্শষ হবোর 
সোয়থ সোয়থ আহমদ মুসো বয়ল উেল, ‘আপনোরো একে ুদোিঁড়োন। আল্টম ল্টনয়চ েইাং 
রুম ও আশপোশেো একে ুক্দয়খ আল্টস।’ 

বয়ল আহমদ মুসো চলয়ত শুরু করল। 
‘ল্টম. আহমদ মুসো ল্টেজ, আমরো আপনোর সোয়থ আসয়ত চোই্।’ বলল 

আলদুল্টন ক্সনল্টেড। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ অস্বল্টস্ত। 
আহমদ মুসো ল্টফয়র দোিঁড়োল। বলল, ‘ক্কন ল্টম. আলদুল্টন ক্সনল্টেড? আল্টম 

ল্ট য়েই চয়ল আসব।’ 
‘ল্টকয়স ল্টক হয়ে, ল্টকেুই আমোর কোয়ে পল্টরষ্কোর নে। এখোয়ন থোকয়ত 

আমোর িে করয়ে ল্টম. আহমদ মুসো।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
ব্রুনো ল্টকে ুবলয়ত ল্ট য়েও পোরল নো। কথো ফেুল নো তোর মুয়খ। একেো 

জড়তো তোয়ক জল্টড়য়ে ধয়রয়ে। 
আহমদ মুসো একে ুিোবল। তোরপর বলল, ‘আসুন জনো্ব।’ 
আহমদ মুসো হোিঁেয়ত শুরু করল। 
ল্টম. আলদুল্টন ক্সনল্টেড ও ব্রুনো আহমদ মুসোর ক্পেয়ন চলয়ত লো ল। 
লোউয়ঞ্জ আয়রক জয়নর লোশ ক্দয়খ আর একবোর আিঁৎয়ক উেল ব্রুনোরো। 
‘এ ক্লোক এখোয়ন পোহোরোে ল্টেল। তোয়ক নো ক্ময়র সোময়ন এয় োয়নো 

অসম্ভব ল্টেল।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘আপল্টন ক্ের ক্পয়লন ল্টক কয়র ল্টম. আহমদ মুসো? আপল্টন ল্টক ক্জয়  

ল্টেয়লন?’ ল্টজজ্ঞোসো আলুদল্টন ক্সনল্টেয়ডর। 
‘ঘুল্টময়ে ল্টেলোম।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘তোহয়ল ওয়দর সোড়ো ক্পয়ে ক্জয়  উয়েয়েন?’ বলল ক্সনল্টেড। 
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‘ওয়দর সোড়ো ক্পয়ে জোল্ট ল্টন। ল্টকিোব জো লোম, ক্সেো পয়র বলল্টে। ক্স 
ল্টবষেেো ল্টনয়ে িোবয়ত ল্ট য়েই ল্টনয়চর েইাং রুয়ম আসল্টেলোম।’ আহমদ মুসো বলল। 

আহমদ মুসোর ক্শয়ষর কথোেোর ল্টকেুই বুঝল নো ব্রুনোরো। ল্টকন্তু আর ল্টকেু 
ল্টজজ্ঞোসোও করল নো। 

তোরো ল্টনয়চর েইাং রুয়ম এয়স ক্ য়ে। 
তোরো সবোই েইাং রুয়ম প্রয়বশ করল। 
আহমদ মুসো ক্সোজো এয় োয়লো ফলুদোল্টনর ল্টদয়ক। ফয়ুল গুয়ের সোয়থ রোখো 

একমোত্র ক্ োলোপ হোয়ত তুয়ল ল্টনল আহমদ মুসো। 
ক্ োলোপল্টে তুয়ল ল্টনয়েই আহমদ মুসো ক্ োলোয়পর  ন্ধ ক্নবোর জয়ে নোয়কর 

কোয়ে ল্টনয়ে এল ফলুল্টেয়ক। ফুলল্টে নোয়কর সোময়ন এয়ন শুিঁকয়ত ল্ট য়ে চময়ক উেল 
আহমদ মুসো। ক্দখল ফয়ুলর ল্টেক মোঝখোয়ন ক্ োল কয়র জড়োয়নো একেো লোল 
কো জ গুিঁয়জ রোখো। 

শুিঁকো আর হয়লো নো ফলুেো। 
বোম হোয়ত কো জেো তুয়ল ল্টনয়ে দুই হোয়ত ক্ োল কয়র িোিঁজ করো কো জল্টে 

খুয়ল ক্ফলল। 
ল্টবিে আহমদ মুসোর ক্চোয়খ-মুয়খ। 
ব্রুনোরোও আহমদ মুসোর পোয়শ এয়স দোিঁল্টড়য়েয়ে। 
আহমদ মুসো ক্চোখ বুলোল কো জল্টের উপর। 
ল্টতনল্টে বোকয ক্লখো। 
পড়ল আহমদ মুসো, ‘ল্টসজোর ফোিঁয়দ পয়ড়য়ে। তোর বউ-ক্বল্টে আেকো। 

আজ রোত ২েো, সোবধোন থোকয়বন।’ 
ক্লখোেো পড়োর সাংয় ই সব ল্টকেু পল্টরষ্কোর হয়ে ক্ ল আহমদ মুসোর 

কোয়ে। ল্টসজোয়রর বউ-ক্বল্টেয়ক আেয়ক ক্রয়খ বোধয কয়রয়ে ল্টসজোরয়ক তোয়দর কথো 
মত চলয়ত। ল্টনশ্চে ক্ য়ের কল্টবয়নশন লয়কর ল্টডল্টজেোল ক্কোড ক্স ল্যাযোক লোইেয়ক 
বয়ল ল্টদয়েয়ে। বোল্টড়েোর ল্টডজোইন ও বোল্টড়র ক্ক ক্কোথোে থোয়ক তোও ল্টনশ্চে ওরো 
ল্টসজোয়রর কোে ক্থয়ক ক্জয়ন ল্টনয়েয়ে। রোত দু’ক্েোর ল্টদয়ক এ বোসোে আক্রমণ হয়ব, 
ক্সেোও এই ল্টচরকুয়ের ক্লখক জোনত। ক্স এই বযোপোয়র আহমদ মুসোয়ক সোবধোন 
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করয়ত ক্চয়েল্টেল ল্টচরকুে ল্টলয়খ। ক্ক এই ল্টচরকুে ক্লখক? ক্স ‘ল্যাযোক লোইয়ের 
ক্কউ? তো অবেই নে। তোহয়ল ক্ক? 

এ প্রয়ের জবোব আহমদ মুসো খুিঁয়জ ক্পল নো। ক্লোকেো ল্টক আসয়লই 
ল্টলনোর ল্টেল, নো ল্টলনোয়রর েদ্ময়বয়শ এয়সল্টেল? 

‘ল্টম. আহমদ মুসো, ফয়ুলর ময়ধয ক্থয়ক ওেো ল্টক ক্বর হয়লো? ফলুই বো 
এখোয়ন ক্কোয়ত্থয়ক এল? ফলুদোল্টনয়ত রোখোর সমে  তকোল ফয়ুলর গুে আল্টম 
িোয়লো কয়র ক্দয়খল্টে। তোয়ত এই ক্ োলোপল্টে ল্টেল নো।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

আহমদ মুসোর ল্টচন্তোে ক্েদ পড়ল। তোকোল ক্স আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর 
ল্টদয়ক। একে ুহোসল। বলল, ‘আল্টম ল্টকিোয়ব ঘুম ক্থয়ক জো লোম বলল্টেয়লন নো। 
এই ফলু আমোয়ক ঘুম ক্থয়ক জোল্ট য়ে ল্টদয়েয়ে। আল্টম স্বে ক্দখল্টেলোম, ক্য আমোয়ক 
ফলুেো ল্টদয়েল্টেল, ক্স আমোয়ক বলল্টেল, ‘আমোর ফলুেো শুিঁয়কও ক্দখয়লন নো।’ তোর 
এই কথোর পরই আমোর ঘুম ক্িয়ঙ যোে। স্বেেো এতই জীবন্ত ল্টেল ক্য, আমোর ময়ন 
হয়লো, এই মুহূয়তয ফলুেো ওখোন ক্থয়ক ক্নেো প্রয়েোজন এবাং শুিঁয়ক ক্দখোও উল্টচত। 
সাংয়  সাংয় ই আল্টম উেলোম। দরজো খুললোম। দরজো খুয়লই ক্ের ক্পলোম ল্টসিঁল্টড় 
ল্টদয়ে কয়েকজন ক্লোক উয়ে আসয়ে। তোরপর আল্টম ওয়দর অনুসরণ করলোম এবাং 
এরপর যো ঘয়েয়ে তো আপনোরো ক্দয়খয়েন।’ 

‘ল্টমরোকল! সল্টতযই ফলুই ক্তো আপনোয়ক জোল্ট য়েয়ে। বুঝো যোয়ে, ফলু 
আপল্টন িোয়লো কয়র ক্দয়খনল্টন বয়লই আপল্টন স্বে ক্দয়খয়েন।’ বলল আলদুল্টন 
ক্সনল্টেড। 

‘এবাং স্বে আল্টম ল্টেক সময়ে ক্দয়খল্টে এবাং ল্টেক সময়েই ঘুম ক্থয়ক 
ক্জয় ল্টে।’ বয়ল আহমদ মুসো লোল ল্টচরকুেল্টে এল্ট য়ে ল্টদল আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর 
ল্টদয়ক। 

আলদুল্টন ক্সনল্টেড পড়ল ল্টচরকুেল্টে। তোর ক্চোখ দু’ল্টে ল্টবিে-উয়দ্বয়  
েোনোবড়ো হয়ে ক্ ল। 

ল্টপতোর ল্টদয়ক ক্চয়ে তোর হোত ক্থয়ক ল্টচরকুেল্টে ল্টনয়ে ল্টনল ব্রুনো। ব্রুনোও 
ল্টচরকুেল্টে পড়ল। তোরও ক্চোখ-মুয়খ ক্নয়ম এল ল্টবিে ও উয়দ্ব । বলল, ‘স্যোর 
আপল্টন ল্টক ল্টেক ২েোে ঘুম ক্থয়ক উয়েল্টেয়লন?’ 
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‘হ্োিঁ, ব্রুনো, স্বে ক্দয়খ ২েোে আল্টম ঘুম ক্থয়ক ক্জয় ল্টেলোম।’ আহমদ মুসো 
বলল। 

‘ল্টম. আহমদ মুসো, ল্টসজোয়রর বযোপোয়র ল্টক ক্লখো হয়েয়ে বুঝলোম নো।’ 
বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘বলল্টে। ল্যাযোক লোইয়ের ক্লোকরো ল্টসজোয়রর স্ত্রী ও ক্ময়েয়ক ল্টকডেোপ 
কয়রয়ে এবাং ল্টসজোরয়ক বয়লয়ে ক্য, ল্যাযোক লোইয়ের ক্লোকরো যো বলয়ব তো নো করয়ল 
তোর স্ত্রী ও ক্ময়েয়ক হতযো করয়ব। ময়ন হয়ে, স্ত্রী ও ক্ময়েয়ক বোিঁচোয়নোর জয়ে ক্স 
ল্যাযোক লোইে যো বলয়ে তোই ক্স করয়ে। ক্সই এ বোল্টড়র ল্টেকোনো ওয়দর জোনোয়ত 
বোধয হয়েয়ে। আমোর উপর ক্য আক্রমণ হে, ক্সেোও ল্টসজোয়রর সোহোযয ল্টনয়ে ওরো 
কয়রয়ে। আজও ওরো এ বোল্টড়র ক্কোয়ডড লক খুয়লয়ে ল্টসজোয়রর সোহোয়যয।’ 

মুহূতয কয়েয়কর জয়ে ক্থয়ম আবোর আহমদ মুসো বলল আলদুল্টন 
ক্সনল্টেয়ডর ল্টদয়ক ক্চয়ে, ল্টসজোয়রর ময়ধয িীত ও জড়সড় িোব এই কোরয়ণই ক্দখো 
ক্যত, যো আল্টম বয়লল্টেলোম।’ 

‘ল্টসজোর এত বড় ল্টবশ্বোসঘোতকতো করল আমোয়দর সোয়থ? ওয়ক এক 
মুহূতয আর রোখো যোয়ব নো, বোল্টড়ও আমোয়দর পোিোয়ত হয়ব। নো, তোয়ক পুল্টলয়শ 
ল্টদয়ল িোয়লো হে ল্টম. আহমদ মুসো?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘নো, এসব করো ল্টেক হব নো ল্টম. ক্সনল্টেড। তোয়ক তোড়োয়নোও যোয়ব নো, 
তয়ব বোসো বদল করো ক্যয়ত পোয়র। তোয়ক বুঝয়তই ক্দেো যোয়ব নো ক্য, তোর ল্টবষেেো 
আমরো জোল্টন। আর…।’ 

আহমদ মুসোর কথোর মোঝখোয়নই আলদুল্টন ক্সনল্টেড বয়ল উেল, ‘ল্টকন্তু 
তোহয়ল ক্তো ল্টসজোরয়ক বযবহোর কয়র আরও ঘেনো ঘেোয়তই থোকয়ব ল্যাযোক 
লোইেরো।’ 

‘হ্োিঁ, ক্স আশাংকো আয়ে। আমোয়দরয়ক সোবধোন থোকয়ত হয়ব। ল্টকন্তু লোি 
ক্যেো হয়ব ক্সেো হয়লো, ল্টসজোরয়ক ক্ োপয়ন ফয়লো কয়র আমরো ল্যাযোক লোইয়ের 
ল্টেকোনো জোনয়ত পোল্টর ল্টকাংবো কোউয়ক ধয়র ক্ফলয়ত পোল্টর। এেো আমোয়দর জয়ে 
খুব প্রয়েোজন।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘এ কথোও ল্টেক। ল্টেক আয়ে যো িোয়লো ক্বোয়ঝন তোই করুন।’ 
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সবোই ক্বল্টরয়ে এল ল্টনয়চর েইাং রুম ক্থয়ক। 
ক্দোতলোে ওেোর ল্টসিঁল্টড়র ক্ োড়োে এয়স আহমদ মুসো বলল, ‘ল্টম. ক্সনল্টেড, 

আপল্টন পুল্টলশয়ক ক্েল্টলয়ফোন করুন। তোয়দরয়ক সব ঘেনো জোনোন।’ 
পুল্টলশয়ক ক্েল্টলয়ফোন কয়র আবোর তোরো ক্দো’তলোে ল্টফয়র এল। 
‘ল্টম. আহমদ মুসো, আমোর ও ব্রুনোর দরজোর সোময়ন সরু পোইপ ও 

ইয়লকেল্টনক ধরয়নর একেো বক্স ক্কন?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘আপনোয়দর হতযোর পল্টরকল্পনো তোয়দর ল্টেল নো। ওরো ক্চয়েল্টেল 

আপনোয়দর সাংজ্ঞোহীন কয়র ল্টকডেোপ করয়ত। এসব সাংজ্ঞোহীন করোর সরঞ্জোম। 
পোইয়পর একেো মোথো ক্দখুন ক্খোলো, আয়রকেো মোথোে সুিঁচোয়লো, ফোিঁপো ও ক্মোেো-
ক্সোেো ল্টপন। ল্টপাং পাং বয়লর মত ওেো মোনুষয়ক সাংজ্ঞোহীন ক্প্রশোর  যোস বল। বলল্টে 
ইয়লকেল্টনক বয়ক্স ল্টনল্টদযি স্থোয়ন ক্সে করোর পর বয়ক্সর ফয়ুেো ল্টদয়ে পোইয়পর ল্টপনেো 
ঢুল্টকয়ে ল্টদয়ল ল্টপনেো  যোস বয়লর ল্টিতয়র ঢুয়ক ল্টনল্টদযি স্থোন ল্টদয়ে  যোস েোড়য়ত 
আরম্ভ করয়ব। তোরপর ফোিঁপো ল্টপয়নর সোহোয়যয  যোস প্রয়বশ করয়ব ল্টেউয়ব। 
ল্টেউয়বর ক্খোলো মোথো ঢুকোয়নো থোকয়ব ঘয়রর ল্টিতর।  যোস ঘয়র প্রয়বশ করোর সোয়থ 
সোয়থ ঘয়র ক্য থোকয়ব ক্স সাংজ্ঞো হোরোয়ব।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ও  ড! ওয়দর েযোন সফল হয়ল আমোয়দর বোিঁচোর ক্কোন উপোে ল্টেল নো। 
ল্টক বয়ল ক্য আপনোর কৃতজ্ঞতো  জোনোব আহমদ মুসো। ক্কোন কথোই যয়থি নে।’ 
বলল ল্টম. ক্সনল্টেড। 

ল্টপতোর কথো ক্শষ হয়তই ব্রুনো বয়ল উেল, ‘বোবো, উল্টন ক্রফ আপোর ক্দেো 
দোল্টেত্ব পোলন করয়েন। ক্কোন ধেবোদই নোল্টক তোিঁর প্রোপয নে!’ 

‘আবোর িুল করে ব্রুনো। ক্ ৌরী আমোয়ক দোল্টেত্ব ক্দনল্টন। ল্টতল্টন আশো 
কয়রল্টেয়লন মোত্র।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘দোল্টেত্ব ক্দেো ও আশো করোর ময়ধয খুব ক্বল্টশ ল্টক দূরত্ব? প্রথমেো স্থুল এবাং 
ল্টদ্বতীেেো িদ্র িোষোর, এই যো পোথযকয।’ বলল ব্রুনো। 

‘ব্রুনো, আল্টম ক্তোমোর ক্বোন ক্যমনেো ল্টেল, তোয়ক ক্তমনেোই বড় রোখয়ত 
চোল্টেলোম। আর তুল্টম তোয়ক ক্েয়ন ল্টনয়চই নোমোয়ত চোে। ল্টনয়জয়দর ক্কোন বযোপোয়র 
অেয়ক দোল্টেত্ব চোপোবোর মত স্বোথযবোদী ল্টতল্টন ল্টেয়লন নো। ল্টতল্টন ল্টনয়জয়দর সম্পয়কয 
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আমোয়ক জোল্টনয়েল্টেয়লন অবল্টহত করোর উয়েয়ে। এর সোয়থ ল্টতল্টন একেো মত 
ক্পোষণ কয়রল্টেয়লন মোত্র।’ আহমদ মুসো বলল। 

ব্রুনো সাংয়  সাংয়  উত্তর ল্টদল নো। 
হেোৎ তোর ক্চোখ-মুখ িোল্টর হয়ে উেল। 
মুহূতয কয়েক মোথো ল্টনচ ুকয়র থোকোর পর বলল, ‘ধেবোদ স্যোর। আল্টম 

আমোর কথো প্রতযোহোর করল্টে। ধেবোদ আপনোয়ক, আমোর ক্বোনয়ক এমন পরম 
সুির ক্চোয়খ ক্দখোর জয়ে। আল্টম  ল্টবযত স্যোর।’ ব্রুনোর িোল্টর কঠে একেো অবরুদ্ধ 
আয়বয়  ক্িয়ঙ পড়ল। 

ক্স দু’হোয়ত মুখ ঢোকল। 
বোল্টড়র বোইয়র ক্থয়ক পুল্টলয়শর  োল্টড়র শে ক্িয়স এল। 
আলদুল্টন ক্সনল্টেড ঘয়রর ক্িতয়র ল্ট য়েল্টেল। দ্রুত ক্বল্টরয়ে এল। বলল, 

‘পুল্টলশ এয়সয়ে। আল্টম ল্টনয়চ যোই। ওয়দর ল্টনয়ে আল্টস।’ 
 
 
 
ব্রুমসোরবোয় যর রোইন এলোকো। 
রোইয়নর পল্টশ্চম তীর। 
ব্রুমসোরবোয় যর সোকুযলোর ক্রোয়ডর দল্টক্ষণ প্রোন্ত, ক্যখোন ক্থয়ক সোকুযলোর 

ক্রোডল্টে পূবয ল্টদয়ক বোিঁক ল্টনয়ে রোইন পযযন্ত ক্নয়ম ক্ য়ে, তোর উত্তর প্রোন্ত বরোবর এয়স 
ক্শষ হয়েয়ে স্যোক্সনয়দর আল্টদ রোজপ্রোসোদ এলোকোর দল্টক্ষণ সীমো। 

সোকুযলোর ক্রোডল্টে ব্রুমসোরবোয় যর বযস্ত সড়য়কর একল্টে। 
স্যোক্সন রোজপ্রোসোয়দর এল্টরেো ল্টেক আয়ে আর অে ল্টকেুর সব ল্টেক ক্নই। 
মূল প্রোসোয়দর কোেোয়মো ল্টেক থোকয়লও সাংস্ক্োয়রর মোধযয়ম দৃেপে পোয়ি 

ক্ য়ে। মূল অাংশ ল্টেক থোকয়লও আয়শ পোয়শর স্থোপনো প্রোে ক্ক্ষয়ত্রই আর অবল্টশি 
ক্নই। মোত্র দল্টক্ষণ প্রোয়ন্ত এয়স সোকুযলোর ক্রোডেো  ো ক্ঘিঁয়ষ রোজ প্রোসোয়দরই 
আয়রকেো ল্টবল্টেন্ন অাংশ এখয়নো ল্টেয়ক আয়ে। স্যোক্সনয়দর প্রথম সম্রোে অয়েো ল্টদ 
ক্েয়ের ভ্রোতুস্পুত্র ও নোল্টতর ময়ধয সোম্রোজয ল্টনয়ে ল্টবয়রোধ ক্দখো ল্টদয়ল সোম্রোজয িো  
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হে এবাং সম্রোয়ের নোল্টতর জয়ে আলোদো এই প্রসোদ ল্টনল্টমযত হে। ব্রুনোর মো কোল্টরনো 
কোরল্টলন সম্রোয়ের ক্সই নোল্টতরই উত্তরপুরুষ। ব্রুনো, তোর ক্বোন ও বোবো এই বোল্টড় 
ক্থয়ক ল্টবতোল্টড়ত হয়েয়ে। এখন তোর মো এই বোল্টড়য়ত থোয়ক। তোর সোয়থ থোয়ক 
ল্যাযোক লোইয়ের ক্লোকরো। 

এই বোল্টড়র পর সোকুযলোর ক্রোডেো ক্পরুয়ল রোস্তোর ওপোয়শ সোল্টরবদ্ধ বোল্টড়র 
ময়ধয পুরোয়নো ময়ডয়লর জোিঁকজমকহীন, অয়নকেোই পল্টরতযক্ত বোল্টড়র মত দোিঁল্টড়য়ে 
আয়ে আয়রকেো বোল্টড়। এই বোল্টড়র ওল্ড ময়ডয়লর ক্ ে ও প্রোচীর ক্ঘরো বোল্টড়য়ত 
ক্ ে ল্টদয়ে প্রয়বশ করয়ল প্রথয়মই একেো আল্টঙনো পোওেো যোে। তোরপর লোল পোথর 
ল্টবেোয়নো রোস্তো ল্টদয়ে সোময়ন এয় োয়ল আল্টঙনোর মোথোে একেো  োল্টড় বোরোিো।  োল্টড় 
বোরোিো ক্থয়ক কয়েক ধোপ ক্পল্টরয়ে উিঁচ ুবোরোিো। বোরোিোর পয়রই বোল্টড়র ক্িতয়র 
ক্ঢোকোর মূল ক্ ে। 

ক্ ে অরল্টক্ষত। ক্ য়ে ক্কোন দোয়রোেোন ক্নই। আয়ে কল্টলাং ক্বল। কল্টলাং 
ক্বল বোজয়ল ক্কউ দরজো খুয়ল ক্দে। অল্টধকোাংশ সমেই দরজোে তোলো থোয়ক। 
এখন অবে তোলো ক্নই। 

বোল্টড়র ক্িতয়র েল্টোং রুয়ম বয়স ল্টতনজন কথো বলয়ে। আহমদ মুসো, ব্রুনো 
ও তোর বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

ক্সল্টদন রোয়ত বোল্টড় আক্রোন্ত হওেো এবাং বোল্টড়র ল্টেকোনো ল্যাযোক লোইে ক্জয়ন 
ক্ফয়লয়ে তো প্রমোল্টণত হওেোর পর আহমদ মুসোরো ক্সল্টদনই ঐ বোল্টড় পোয়ি 
ক্ফয়লয়ে। এ বোল্টড় তোয়দর নতুন ল্টেকোনো। 

এ বোল্টড়েো পোওেোর ময়ধযও একেো কোল্টহনী আয়ে। 
বোল্টড় আক্রোন্ত হওেোর ঘেনো ক্যল্টদন ঘয়ে, ক্সল্টদনই রোস্তোর কয়েকেো ে-ু

ক্লে ল্টবজ্ঞোপন ক্দয়খ ক্সসব বোল্টড়র ক্লোয়কশন ক্দখয়ত ক্বল্টরয়েল্টেল আহমদ মুসো। 
তোর  োল্টড়েো তোয়দর ল্টেলো এলোকোর ল্টনয়চ মোয়কযয়ের ক্িতর ল্টদয়ে যোল্টেল। েোল্টফক 
ল্টস নোয়লর কোরয়ণ দোিঁল্টড়য়ে পয়ড়ল্টেল তোর  োল্টড়।  

ক্স ল্টনয়জ েোইি করল্টেল।  োল্টড়র জোনোলো ক্খোলো ল্টেল। 
একজন ফলুওেোলী ফয়ুলর একেো গুে আহমদ মুসোর সোময়ন ধয়র বলল, 

‘স্যোর, ক্নয়বন ফলুেো, েোেকো ফলু। মোত্র এক মোকয।’ 
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আহমদ মুসো নো বলয়ত ল্ট য়ে হেোৎ ল্টলনোয়রর ক্সই ক্ োলোপ ফয়ুলর কথো 
ময়ন পড়ল। সাংয়  সাংয়  ফয়ুলর গুয়ের ল্টদয়ক একবোর তোল্টকয়ে বলল, ‘দোও।’ 

ফয়ুলর গুে ল্টদয়ে একল্টে মোকয ল্টনয়ে চয়ল ক্ ল ফলুওেোলী। 
ফলুওেোলীর বেস পিঁল্টচশ ক্থয়ক ল্টতল্টরয়শর ময়ধয হয়ব। আেো বো 

ক্সলসমযোন অথবো ক্কোন কমযজীবী ধরয়নর মল্টহলো হয়ব। 
আহমদ মুসো গুয়ের ফলুগুয়লোর উপর নজর বুলোল, ল্টকন্তু ল্টকেুই ক্দখল 

নো। 
ল্টকেুেো হতোশ হয়ে ফয়ুলর গুেেো পোয়শর ল্টসয়ে ক্রয়খ আবোর  োল্টড় স্টোেয 

ল্টদল আহমদ মুসো েোল্টফক লোইয়ের েীন ল্টস েোল ক্পয়ে। ল্টকন্তু তোর মনেো খুিঁত খুিঁত 
করয়ত লো ল। ময়নর এ ল্টজজ্ঞোসোর অথয হয়লো, ফয়ুলর গুেল্টে একে ুিোয়লো কয়র 
ক্দখো দরকোর। 

একে ুসোময়ন এল্ট য়েই ক্পল রোইয়নর পল্টশ্চম পোয়ড় যোবোর ব্রীজ। 
ব্রীজ পোর নো হয়তই একেো পোল্টকযাং ক্দয়খ আহমদ মুসো  োল্টড় দোিঁড় করোল। 
হোয়ত তুয়ল ল্টনল ফয়ুলর গুেল্টে। উয়ি-পোয়ি িোয়লো কয়র ক্দখয়ত 

লো ল। 
এক স্থোয়ন দুই ক্বোিঁেোর ফোিঁক ল্টদয়ে একেো লোল কো য়জর েুকয়রোর মত 

ক্দখয়ত ক্পল। 
উজ্জ্বল হয়ে উেল আহমদ মুসোর মুখ। ঐ ক্ োলোয়পও লোল কো জই 

ক্পয়েল্টেল। এেোও ল্টক ক্স রকম ল্টকে।ু 
তোড়োতোল্টড় আহমদ মুসো সুতো ল্টেিঁয়ড় খুয়ল ক্ফলল ফয়ুলর গুে। ক্বল্টরয়ে 

এল লোল এক েুকয়রো কো জ। 
খুলল কো য়জর খণ্ডল্টে। 
ল্টচরকুেল্টেয়ত দুই লোইন ক্লখো। পড়ল আহমদ মুসো, ‘আপনোয়দর জয়ে 

সোকুযলোর ক্রোয়ডর ৩৩৩ নবর বোল্টড়েো িোয়লো হয়ব। নোবোরগুয়লো ক্বয়জোড়, লোল্টক। 
প্রদীয়পর ল্টনয়চ অন্ধকোর থোকোই বোস্তবতো।’ 

ক্লখোর ল্টনয়চ কোরও নোম-পল্টরচে ক্নই। 
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ল্টচরকুয়ের ক্লখো পয়ড় ল্টবল্টিত হয়লো আহমদ মুসো। ক্স ল্টনল্টশ্চত, আয় র 
ল্টচরকুেল্টে যোরো ল্টলয়খল্টেল এ ল্টচরকুেল্টেও তোরোই ল্টলয়খয়ে। ল্টকন্তু তোরো জোনল ল্টক 
কয়র, আমোয়দর বোল্টড়র প্রয়েোজন, বোল্টড় আমরো খুিঁজল্টে! 

কোরো ওরো ক্িয়ব ক্কোন সুরোহো করয়ত পোরয়লো নো আহমদ মুসো? তয়ব 
উপকোরী ক্কউ ক্য হয়ব এ বযোপোয়র ক্কোন সয়িহ ক্নই। আয়রকেো বযোপোর, ক্বয়জোড় 
সাংখযোর প্রল্টত তোর এত িোয়লোবোসো ক্কন? ক্সল্টদন একজন ল্টলনোর তোয়ক ফলু 
ল্টদয়েল্টেল, আজ ফলু ল্টদল কম বেয়সর একজন মল্টহলো। তোহয়ল ওরো ল্টক একেো 
গ্রুপ? এই গ্রুপ তোয়দরয়ক সোহোযয করয়ে ক্কন? 

ক্কোন প্রয়েরই উত্তর ক্নই তোর কোয়ে। 
আহমদ মুসো  োল্টড় েোইি কয়র ক্সোজো ক্সই ৩৩৩ নোবোর বোল্টড়র সোময়ন 

এয়স দোিঁড়োল। 
চোরল্টদয়ক তোকোল, ল্টবিে ল্টঘয়র ধরল আহমদ মুসোয়ক। এই ৩৩৩ নোবোর 

বোল্টড়র ল্টবপরীয়তই ক্তো ব্রুনোয়দর মোয়ন তোর মোয়ের বোল্টড়। ওেোই ক্তো এখন ল্যাযোক 
লোইয়ের এখোনকোর ক্কন্দ্র। এই বোল্টড়েো আমরো ল্টনয়ল তো হয়ব বোয়ঘর ঘয়র ক্ঘোয় র 
বোসোর মত। ল্টচরকুয়ের ক্শষ লোইনেোর কথো ময়ন পড়ল, ‘প্রদীয়পর ল্টনয়চ অন্ধকোর 
থোকোে বোস্তবতো!’ আহমদ মুসো িোবল, ওরো যোরোই ক্হোক, অল্টিজ্ঞতো আয়ে। 

এিোয়বই এই বোল্টড়েো ক্পয়ে যোে আহমদ মুসোরো। 
এই বোল্টড়েো ল্টনয়েই ল্টতনজয়নর ময়ধয কথো হল্টেল। ব্রুনো বয়লল্টেল, 

‘বোইয়র ক্থয়ক বোল্টড়েোয়ক ক্যমন ময়ন হে, ক্িতয়রর অবস্থোেো তোর ক্চয়ে অয়নক 
িোয়লো। ক্েোেয়বলো ক্থয়ক বোল্টড়েোয়ক ক্দখল্টে, ল্টকন্তু এল্টদয়ক আসো কম হয়তো বয়ল 
বোল্টড়র বোল্টসিোয়দর সম্পয়কয কখয়নো ল্টকেুই জোনতোম নো। 

‘এল্টদয়ক আসো কম হয়তো ক্কন? ক্তোমোয়দর বোল্টড় আর এ বোল্টড়েো ক্তো 
রোস্তোর এপোর-ওপোর!’ আহমদ মুসো বলল। 

‘খুব কোয়ে হয়লও আমোয়দর বোল্টড়েোর েঠে সোইড ওল্টদয়ক মোয়ন উত্তয়র।’ 
বলল ব্রুনো। 

‘এল্টদয়ক ল্টদয়ে ক্বর হওেোর ক্কোন বযবস্থো ক্নই?’ আহমদ মুসো বলল। 
‘আমরো ক্কোনল্টদন তো খুিঁয়জ ক্দল্টখল্টন।’ বলল ব্রুনো। 
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ব্রুনোর বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেড ল্টেল্টি’র ক্প্রোেোম ক্দখল্টেল। অল্পক্ষণ 
পয়রই ল্টনজউ শুরু হয়ব। 

তবু আহমদ মুসোয়দর কথো ক্স শুনল্টেল। 
ব্রুনোর কথো শুয়ন ক্সনল্টেড ওল্টদয়ক তোকোল। বলল, ‘আমোয়দর ঐ বোল্টড়েো 

যখন ধতল্টর হে, তখন এই সোকুযলোর ক্রোড ল্টেল নো। তোই সোধোরণিোয়ব বযবহোয়রর 
জে ক্কোন এল্টক্সে তখন রোখো হেল্টন এল্টদয়ক। তয়ব ল্টবয়শষ একেো 

এল্টক্সে এল্টদয়ক আয়ে। ল্টকন্তু ক্সেো ক্ োপনীে। বোল্টড়র ধবধ মোল্টলক যখন 
ল্টযল্টন থোয়কন, ল্টতল্টনই ক্সেো জোয়নন। ক্স ল্টহসোয়ব আল্টমও এেো জোল্টন নো। তয়ব কথোে 
কথোে ব্রুনোর মো আমোয়ক বয়লল্টেল, ‘ল্টবয়শষ ল্টসিঁল্টড়েো ল্টদয়ে ক্বজয়ময়ঠে নোমোর পর 
একেো আলমোল্টরর সোময়ন দোিঁড়োয়নো যোয়ব। আলমোল্টরয়ত ঢুয়ক ধোিঁধোর সমোধোন কয়র 
একেো কয়ক্ষ প্রয়বশ করো যোয়ব। তোরপর ঘরেোর ক্দেোয়ল একেো ধোিঁধোর সমোধোন 
কয়র পোওেো যোয়ব দরজো। এরপর পোওেো যোয়ব ক্িতর বোল্টহর দুই ল্টদক ক্থয়কই 
ক্খোলো যোে বোল্টড় ক্থয়ক ক্বর হওেোর এমন একেো ক্ োপন দরজো। ল্টডল্টজেোল ক্কোড 
ক্িয়ঙ দরজোেো খুলয়ত হয়ব। এ অিয়লর সবয়চয়ে ল্টপ্রে পোিঁচ অক্ষয়রর একেো নোম 
হয়লো এই ক্কোড।’ থোমল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘মজোর ক্স্টোল্টর বলয়ল বোবো! মো কখয়নো বয়লল্টন, তুল্টমও ক্কোন ল্টদন বলল্টন। 
আয়  জোনয়ল এই ধোিঁধো িোঙোর অল্টিযোন আল্টম চোলোতোম।’ বলল ব্রুনো। 

‘এজয়েই ক্তোমোয়ক বলো হেল্টন এবাং তো বলোর ল্টনেমও রোখো হেল্টন।’ 
আলদুল্টন ক্সনল্টেড বলল। 

‘ধেবোদ ল্টম. ক্সনল্টেড। কথোে কথোে একেো মূলযবোন তথয ল্টদয়েয়েন 
আপল্টন। ধেবোদ আপনোয়ক।’ 

ব্রুনো ল্টকে ুবলয়ত যোল্টেল। এই সমে ক্েল্টলল্টিশয়ন খবর শুরু হয়ে ক্ ল। 
ল্টম. ক্সনল্টেড হোত তুয়ল ব্রুনোয়ক থোময়ত ইাংল্ট ত কয়র ক্েল্টলল্টিশয়নর ল্টদয়ক 
ময়নোয়যো  ল্টদল। 

ক্েল্টলল্টিশয়নর চযোয়নলল্টে ব্রুমসোরবোয় যর ক্লোকোল চযোয়নল। 
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খবয়রর শুরুয়তই প্রধোন খবর ল্টহসোয়ব মমযোল্টন্তক এক খুয়নর ঘেনো প্রচোর 
করল। একই পল্টরবোয়রর স্বোমী-স্ত্রী এবাং ক্ষোল সয়তর ও দশ এ োয়রো বেয়রর দু’ল্টে 
ল্টশশুয়ক নৃশাংসিোয়ব খুন করো হয়েয়ে। 

এক বোয়কয ঘেনোর কথো বলোর পরই ক্েল্টলল্টিশয়নর পদযোে েল্টব চয়ল এল। 
েল্টবর উপর নজর পড়য়তই আলদুল্টন ক্সনল্টেড, আহমদ মুসো ও ব্রুনো 

আিঁৎয়ক উেল এবাং প্রোে এক সোয়থই বয়ল উেল, ‘এ ক্য ল্টসজোর!’ 
ল্টেল্টি চযোয়নলল্টে ঘেনোর ল্টববরণ ল্টদয়ে বলল্টেল, ‘আজ ক্িোর রোয়ত 

কতযবযরত পুল্টলশ রোইয়নর তীয়র আয়লো ক্নিোয়নো একেো  োল্টড়য়ক দোিঁড়োয়নো অবস্থোে 
ক্দখয়ত ক্পয়ে একজন পুল্টলশ ক্সল্টদয়ক এল্ট য়ে যোে। পুল্টলয়শর উপল্টস্থল্টত ক্ের ক্পয়ে 
 োল্টড়েো দ্রুত পোল্টলয়ে যোে। ঘেনোস্থয়ল ল্ট য়ে পুল্টলশ লোশ চোরল্টে ক্পয়ে যোে। 
পুল্টলয়শর ময়ত লোশ চোরল্টেয়ক রোইয়ন ডুল্টবয়ে ক্দেোর উয়েয়ে ওখোয়ন ল্ট য়েল্টেল 
খুল্টনরো। খুল্টন বো খুল্টনয়দর সন্ধোয়ন পুল্টলশ তদন্ত শুরু কয়রয়ে।’ 

আলদুল্টন ক্সনল্টেড ক্েল্টলল্টিশন বন্ধ কয়র ল্টদয়ে বলল, ‘ল্টক বীিৎস 
হতযোকোণ্ড। ল্যাযোক লোইে ল্টক এই হতযো কয়রয়ে, ল্টম. আহমদ মুসো, আপল্টন ল্টক ময়ন 
কয়রন?’ 

‘ক্স বযোপোয়র ক্কোন সয়িহ ক্নই ল্টম. ক্সনল্টেড।  তকোল আমোয়দর বোসোে 
ল্যাযোক লোইয়ের ক্লোকরো ল্টনহত হওেোরই পোিো প্রল্টতয়শোধ এেো। ল্যাযোক লোইে এখন 
মল্টরেো হয়ে উয়েয়ে।’ বলল আহমদ মুসো। 

‘ল্টকন্তু ল্টসজোয়রর উপর প্রল্টতয়শোধ ক্নয়ব ক্কন?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘আমোয়দর বোসোে ল্যাযোক লোইয়ের ক্লোকরো ল্টনহত হওেোর জয়ে তোরো 

সম্ভবত ল্টসজোরয়কই দোেী করয়ে। তোরো ল্টনশ্চে ময়ন কয়রয়ে, ল্যাযোক লোইয়ের 
অল্টিযোয়নর কথো ল্টসজোর আমোয়দরয়ক বয়ল ল্টদয়েয়ে, তোর ফয়লই তোয়দর ঐ ক্ষল্টত 
হয়েয়ে। ল্টসজোরয়ক তোর পল্টরবোরসয়মত হতযো কয়র তোরই প্রল্টতয়শোধ ল্টনয়েয়ে ল্যাযোক 
লোইে।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘যো ক্হোক, ল্টবশ্বোসঘোতকতোর ল্টশক্ষো ক্স ক্পয়েয়ে। আমরো তোয়ক ল্টবশ্বোস 
কয়রল্টেলোম, তোর মযযোদো ক্স রোয়খল্টন।’ বলল ব্রুনো। 
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‘ব্রুনো, ক্তোমোর অল্টিয়যো  ল্টেক আয়ে। ল্টকন্তু তোর ল্টদকেোও একবোর 
ক্তোমোয়দর ল্টবয়বচনো করো দরকোর। স্ত্রীসহ তোর ক্েয়লয়ময়েয়ক ওরো ল্টকডেোপ কয়র 
তোয়দর হতযো করোর িে ক্দল্টখয়ে ল্টসজোরয়ক ওরো বোধয কয়রল্টেল তোয়দর কথো মত 
চলয়ত। ক্বচোরো ল্টসজোর সল্টতযই ফোিঁয়দ পয়ড় ল্ট য়েল্টেল।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ল্টেক বয়লয়েন ল্টম. আহমদ মুসো। ক্বচোরো ল্টসজোয়রর তোয়দর কথো ক্শোনো 
েোড়ো করোর ল্টকেুই ল্টেল নো। ল্টকন্তু তবু স্ত্রী-সন্তোনয়দর বোিঁচোয়ত ক্স পোরল নো, 
ল্টনয়জয়কও মরয়ত হয়লো। এখন তোর জয়ে আমরো ল্টক করয়ত পোল্টর? পুল্টলশয়ক 
তথয ল্টদয়ল ল্টক ল্টকে ুফল হয়ব?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘পুল্টলশয়ক বয়ল ক্কোন লোি ক্নই। পুল্টলশয়ক বলয়ত ক্ য়ল ক্তো ব্রুনোর 
মোয়ের এই বোল্টড়র পল্টরচেও বলয়ত হে। বলয়ত হে ক্য, এেোই ল্যাযোক লোইয়ের 
এখোনকোর ক্হড ক্কোেোেযোর। ল্টকন্তু তো বয়ল ল্টদয়ল আমোয়দর ক্কোন লোি হয়ব নো, 
ল্টসজোরয়দরও তো ক্কোন উপকোর আসয়ব নো। ল্টসজোয়রর শত্রু এখন আমোয়দর শত্রু 
অথবো বলো যোে, আমোয়দর যোরো শত্রু ল্টেল, তোরো ল্টসজোয়ররও শত্রু হয়েয়ে। তোয়দর 
শোল্টস্ত আমোয়দরই ল্টদয়ত হয়ব।’ 

মুহূতয খোয়নয়কর জয়ে ক্থয়মই আহমদ মুসো বয়ল উেল, ‘ল্টকন্তু আল্টম 
িোবল্টে, ল্টসজোরয়ক বযবহোর করোর জয়ে ওরো খুিঁয়জ ক্পল ক্কমন কয়র? খুিঁজলই বো 
ক্কন? ক্স ক্য আমোয়দর ল্টবশ্বস্ত এেো তোরো জোনল ল্টকিোয়ব?’ 

‘হ্োিঁ, ল্টম. আহমদ মুসো, এ ল্টদকেো ক্তো আল্টম ক্িয়ব ক্দল্টখল্টন। ক্কন তোরো 
আমোয়দর সন্ধোয়ন ল্টসজোয়রর ল্টপে ুল্টনল?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

আহমদ মুসো িোবল্টেল। বলল একে ুপরই, ‘তোহয়ল ল্টক তোরো আপনোয়দর 
স্বজন ও পল্টরল্টচত ক্লোকয়দর উপর ক্চোখ ক্রয়খয়ে, ল্টবয়শষ কয়র ঐ সব ক্লোক যোয়দর 
সোয়থ ব্রুনোর মো’র, ব্রুনোয়দর বোল্টড়র সম্পকয িোয়লো নে! ল্টসজোরয়ক আপনোয়দর 
অনু ত ময়ন কয়র তোয়ক চোকল্টর ক্থয়ক সল্টরয়ে ক্দেো হয়েল্টেল। আপনোরো 
ব্রুমসোরবোয় য আসয়ল তোর সোয়থ ক্যো োয়যো  হয়ব এই ধোরণোয়তই ল্যাযোক লোইে তোর 
উপর নজর ক্রয়খল্টেল।’ 

‘আপনোর কথো ল্টেক ল্টম. আহমদ মুসো। এেোই ঘয়েয়ে।’ বলল আলদুল্টন 
ক্সনল্টেড। 
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আহমদ মুসো ক্সোফোর উপর  ো এল্টলয়ে ল্টদয়েল্টেল। 
ক্সোজো হয়ে বসল। বলল, ‘ল্টম. ক্সনল্টেড, এতল্টদন ওরোই শুধু অয়ফনল্টসয়ি 

এয়সয়ে। এবোর আমরোও অয়ফনল্টসয়ি যোব।’ 
‘তোর মোয়ন ল্টম. আহমদ মুসো?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘এবোর আমরোও কোজ শুরু করয়বো। প্রথয়ম আপনোয়দর বোল্টড় মোয়ন ব্রুনোর 

মো, আপনোর স্ত্রীর বোল্টড়য়ত প্রয়বশ করয়ত চোই।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ক্কন? ওখোয়ন ল্টক পোয়বন?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
আলদুল্টন ক্সনল্টেড ও ব্রুনো দু’জয়নরই ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টবিে। 
‘ল্টক পোব জোল্টন নো, ল্টক খুিঁজয়ত যোল্টে তোও জোল্টন নো। ল্টকন্তু সোময়ন 

এয় োবোর জয়ে ল্টকেু ক্পয়ত হয়ব, জোনয়ত হয়ব। জোনয়ত হয়ব ক্কন ব্রুনোর মো মোয়ন 
আপনোর স্ত্রী বদয়ল ক্ ল? ক্কন সম্পল্টত্ত ক্থয়ক আপনোয়দর শুধু বল্টিত করোই নে, 
আপনোয়দরয়ক দুল্টনেো ক্থয়ক সল্টরয়ে ল্টদয়ত চোন ল্টতল্টন? এর উত্তর ঐ বোল্টড়য়তই 
প্রথমত খুিঁজয়ত হয়ব।’ 

বয়ল ক্সোফোে আবোর  ো এল্টলয়ে ল্টদল আহমদ মুসো। ক্চোখ দু’ল্টেও তোর 
বুয়জ ক্ ল। 

ব্রুনো ল্টকে ুবলয়ত যোল্টেল। ক্েোিঁয়ে আঙুল ক্চয়প ব্রুনোর বোবো ব্রুনোয়ক ল্টনয়ষধ 
করল কথো বলয়ত। ব্রুনোয়ক কোয়ন কোয়ন বলল, ‘উল্টন িোবয়েন, িোবয়ত দোও।’ 

ব্রুনো চুপ কয়র ক্ ল। 
তোর ক্চোখ দু’ল্টে আহমদ মুসোর উপর ল্টনবদ্ধ। 
আহমদ মুসোর এমন আত্নসমোল্টহত রূপ ব্রুনোর কোয়ে নতুন। অপরূপ এই 

আহমদ মুসো ব্রুনোর কোয়ে। ক্চোখ ক্ফরোয়ত পোরল নো ক্স ক্সল্টদক ক্থয়ক। 
ক্চোখ খুলল আহমদ মুসো। 
ক্সোজো হয়ে বসল। বলল, ‘ল্টম. ক্সনল্টেড, ব্রুনো, আপনোরো ল্টময়সস কোল্টরনো 

কোরল্টলয়নর ময়ধয পল্টরবতযনেো ল্টেক কখন লক্ষ কয়রয়েন?’ 
‘বের দুয়েক আয়  এক েীয়ে আমরো হোমবুয় য ল্ট য়েল্টেলোম আমোর 

ধপতৃক বোল্টড়য়ত। উপলক্ষ ল্টেল আন্তজযোল্টতক কেন প্রদশযনী ক্দখো। ক্সখোয়ন ল্ট য়ে 
অসুস্থ হয়ে পয়ড় কোরল্টলন। তোয়ক হোসপোতোয়ল িল্টতয করয়ত হে। পয়নর ল্টদন 
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হোসপোতোয়ল থোয়ক। হোসপোতোল ক্থয়ক আসোর পরই তোর পল্টরবতযনগুয়লো ক্চোয়খ 
পড়য়ত থোয়ক।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘আপনোর স্ত্রীর সবয়চয়ে ক্বল্টশ দুবযলতো রয়েয়ে এমন ল্টকে ুল্টবষে আয়ে? 
মোয়ন আল্টম বলয়ত চোল্টে, এমন ল্টকে ুল্টবষে তোর আয়ে, ক্যখোয়ন অেথো হয়ল ল্টতল্টন 
খুব ক্বল্টশ ক্রয়  যোন?’ আহমদ মুসো বলল। 

আলদুল্টন ক্সনল্টেড ও ব্রুনো দু’জয়নর ক্কউ সাংয়  সাংয়  উত্তর ল্টদল নো। 
িোবয়ে তোরো দু’জয়নই। 

আলদুল্টন ক্সনল্টেড তোকোল ব্রুনোর ল্টদয়ক। 
ব্রুনোই শুরু করল কথো, ‘হ্োিঁ, স্যোর, নো বয়ল তোর ঘয়র ক্ঢোকো, তোর পোরস 

ও ক্মোবোইয়ল হোত ক্দেো এবাং ল্টতল্টন ক্ োসয়ল ঢুকয়ল ল্টবরক্ত করোয়ক ল্টতল্টন 
এয়কবোয়রই সহ্ কয়রন নো। ল্টকন্তু আয়  মোয়ের এই অয়িযস ল্টেল নো।’ 

‘ব্রুনো ল্টেকই বয়লয়ে ল্টম. আহমদ মুসো। এই সোয়থ আমোর অনুিূল্টতর কথো 
বল্টল। হোসপোতোল ক্থয়ক তোর ক্ফরোর পর আমোর ময়ন হয়েয়ে, ক্স নতুন জীবন শুরু 
করয়ে। মোয়ঝ মোয়ঝ ময়ন হয়তো, অসুয়খর ফয়ল তোর মোথোর ক্কোন ক্ষল্টত হয়েয়ে 
ল্টকনো। তোর িলৃ্টতয়ত ক্কোন  ণ্ডয় োল ক্দখো ল্টদয়েয়ে ল্টকনো। ল্টকন্তু তোর সয়চতনতো ও 
সতকযতো ক্দয়খ ময়ন হয়তো ক্স স্বোিোল্টবক আয়ে।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘েোকো-পেসো, গুরুত্বপূণয কো জ-পত্র ল্টকাংবো মূলযবোন অলাংকোয়রর মত 
ল্টজল্টনস রোখোর তোর অিযোস ক্কমন ল্টেল?’ আহমদ মুসো বলল। 

‘মূলযবোন ল্টজল্টনস আলমোল্টর, আলমোল্টরর লকোর, ল্টব্রফয়কস এসব 
জোে োয়তই রোখয়তো।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘সব সমে ল্টক ল্টতল্টন তোর ক্শোবোর ঘর লক কয়র রোখো পেি করয়তন?’ 
‘ঘর লক করয়তন নো। তোর েেয়লে লক করো থোকয়তো। ল্টব্রফয়কস, 

আলমোল্টর ক্তো বয়েই। হোসপোতোল ক্থয়ক আসোর পর ল্টতল্টন ক্শোবোর ঘর ও 
েেয়লয়ের লক পোয়িল্টেয়লন। লক এঠড কী’র বদয়ল ঘয়র ল্টডল্টজেোল লক 
লোল্ট য়েল্টেয়লন। ঘয়রর ল্টডল্টজেোল লয়কর ক্কোড ল্টতল্টন কোউয়ক বয়লনল্টন।’ বলল 
আলুদল্টন ক্সনল্টেড। 

‘ধেবোদ ল্টম. ক্সনল্টেড।’ আহমদ মুসো বলল। 
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কথো ক্শষ কয়র একবোর ঘল্টড়র ল্টদয়ক তোকোল। বলল, ‘ওেো যোক ল্টম. 
ক্সনল্টেড।’ 

সবোই উেল। 
 
 
 
রোত তখন ২েো। 
আহমদ মুসো তোহোজ্জুত নোমোজ ক্শষ কয়র জোেনোমোজেো ক্রয়খ ক্পোষোক 

পোয়ি ল্টনল। কোয়লো পযোঠে, কোয়লো জযোয়কে, কোয়লো হ্োে। একদম ল্যাযোক লোইয়ের 
মতই ক্পোষোক। 

ধতল্টর হয়ে দোিঁড়োল আেনোর সোময়ন। 
আেনোর ল্টদয়ক তোল্টকয়েই চময়ক উেল আহমদ মুসো। ক্দখল, ক্পেয়ন ব্রুনো 

দোিঁল্টড়য়ে। 
আহমদ মুসো ক্দখয়ত পোেল্টন, ব্রুনো প্রোে ঘঠেো খোয়নক ক্থয়ক বোইয়র 

দোিঁল্টড়য়ে আয়ে। আহমদ মুসোর নোমোজ ও ক্পোষোক পোিোয়নো সবই ক্দয়খয়ে। 
ব্রুনো তোর বোবোর কোে ক্থয়কও শুয়নল্টেল ক্য, আজ রোয়ত আহমদ মুসো ঐ 

বোল্টড়য়ত ঢুকয়ব। ব্রুনো রোত নেেো ক্থয়কই পোহোরো ল্টদয়ে আহমদ মুসো কখন ক্বর 
হে। অয়পক্ষোে থোকয়ত থোকয়ত অল্টতষ্ঠ হয়ে ক্শষ পযযন্ত ক্শোবোর জয়ে ল্ট য়েল্টেল, 
ল্টকন্তু ক্েনশোয়ন তোর ঘুম আয়সল্টন। তোই রোত ১েোর ল্টদয়ক আবোর এয়সয়ে আহমদ 
মুসোর ঘয়রর সোময়ন। 

ব্রুনোর উপর ক্চোখ পড়য়তই আহমদ মুসো ঘুয়র দোিঁড়োল। বলল, ‘ব্রুনো, এই 
রোয়ত তুল্টম এখোয়ন? ল্টকে ুঘয়েয়ে?’ আহমদ মুসোর কয়ণ্ঠ ল্টকেুেো উয়দ্ব । 

‘নো, ল্টকে ুঘয়েল্টন।’ বলল ব্রুনো। 
‘তোহয়ল ক্কন তুল্টম এই রোয়ত এখোয়ন?’ আহমদ মুসো বলল। তোর কঠে 

ল্টকেুেো কয়েোর ক্শোনোল। 
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ব্রুনো একবোর ক্চোখ তুয়ল তোকোল আহমদ মুসোর ল্টদয়ক। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ 
ল্টকেুেো আহত িোব। সম্ভবত আহমদ মুসোর কয়ঠের কোরয়ণই। বলল, ‘ক্কন 
আসয়ত পোল্টর নো?’ 

‘নো, পোর নো ব্রুনো। আল্টম আয় ই বয়লল্টে। তুল্টম জোন, ক্কন পোর নো।’ 
আহমদ মুসো বলল। 

‘জোল্টন। ল্টকন্তু সব ক্ক্ষয়ত্রই এেো প্রয়যোজয? মোনুয়ষর সম্পকয, আস্থো এত 
িেুর?’ বলল ব্রুনো। 

‘িেুর, ল্টক িেুর নে, প্রে এেো নে। প্রে নীল্টতর। এ ধরয়নর ক্দখো-
সোক্ষোত ল্টনয়ষধ করো হয়েয়ে।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘তোহয়ল পোরস্পল্টরক আস্থো-ল্টবশ্বোয়সর ক্কোন মূলয ক্নই?’ বলল ব্রুনো। 
‘নব্বই িো  ক্ক্ষয়ত্র এ মূলয রল্টক্ষত হয়ত পোয়র, দশ িো  ক্ক্ষয়ত্র তো রল্টক্ষত 

নোও হয়ত পোয়র। এই দশ িোয় র ল্টবচুযল্টত ক্রোধ করোর জয়ে সবোইয়কই এই নীল্টত-
ল্টবধোন ক্ময়ন চলয়ত হয়ব।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘আপল্টন ল্টক ময়ন কয়রন, এই নব্বই িোয় র ময়ধয আপল্টন?’ বলল ব্রুনো। 
তোর ক্েোিঁয়ে হোল্টসর ক্রখো। 

‘আল্টম আমোয়কও ল্টবশ্বোস কল্টর নো ব্রুনো। এমন ল্টবশ্বোস করয়ত ল্টনয়ষধ করো 
হয়েয়ে। পল্টরল্টস্থল্টতর কোরয়ণ শেতোন ক্য ক্কোন সমে ক্য কোরও উপর ল্টবজেী হয়ত 
পোয়র। আমোর উপরও হয়ত পোয়র।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘আল্টম এিোয়ব কখনও িোল্টবল্টন।’ বলল ব্রুনো। 
‘এবোর িোয়বো ও চয়ল যোও।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘আল্টম আপনোর সোয়থ ঐ বোল্টড়য়ত ঢুকয়ত চোই। আপনোয়ক অয়নক সোহোযয 

করয়ত পোরয়বো আল্টম।’ বলল ব্রুনো। 
আহমদ মুসোর দুই ক্চোখ কপোয়ল উয়েয়ে। বলল, ‘ক্য কোরয়ণ ক্তোমোয়ক 

একো আমোর ঘয়র আসয়ত ল্টনয়ষধ কয়রল্টে, ক্স কোরয়ণই ক্তো আল্টম ক্তোমোয়ক সোয়থ 
ল্টনয়ত পোল্টর নো।’ 

ব্রুনো সাংয়  সাংয়  উত্তর ল্টদল নো। মোথো ল্টনচু কয়র ল্টকেুক্ষণ চুপ কয়র 
থোকল। 
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তোরপর মোথো তুয়লই বলল, ‘আল্টম যল্টদ আপনোর ক্ ৌরীর ক্বোন ল্টহসোয়ব 
এেো দোবী কল্টর?’ 

‘ল্টক দোবী করয়ত চোও?’ আহমদ মুসো বলল। 
‘আপনোর সে, আপনোর সোল্টন্নধয, যো আর অনবধ হয়ব নো।’ মোথো ল্টনচু 

কয়রই বলল ব্রুনো। 
‘ব্রুনো!’ আহমদ মুসো বলল। তোর কঠে চোপো ল্টচৎকোয়রর মত ক্শোনোল। 
মুখ তুলল ব্রুনো। তোর ক্চোখ দু’ল্টে েল েল করয়ে অশ্রুয়ত। বলল, ‘আপো 

যো কয়রয়ে, আল্টম তো করয়ত পোরব নো ক্কন? আপো ক্তো ক্নই। আল্টম তোর ক্বোন। 
ক্বোন ল্টহসোয়ব তোর উত্তরোধীকোরীও।’ বয়ল দু’হোয়ত মুখ ক্ঢয়ক কোন্নোে ক্িয়ঙ পড়ল 
ব্রুনো। 

আহমদ মুসো সাংয়  সাংয়  ল্টকেু বলল নো। সুয়যো  ল্টদল কোন্নোর। 
এক সমে এল্ট য়ে ক্ ল ব্রুনোর ল্টদয়ক আহমদ মুসো। 
ব্রুনোর মোথোে হোত রোখল আহমদ মুসো। 
ব্রুনো মুখ ক্থয়ক দু’হোত সল্টরয়ে চল্টকতো হল্টরণীর মত ক্চোখ তুলল আহমদ 

মুসোর ল্টদয়ক। তোর মুখ অশ্রু ক্ধোেো। 
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৬ 
সোকুযলোর ক্রোয়ডর এপোয়র দোিঁল্টড়য়েই আহমদ মুসো ল্টেক করয়ত চোইল 

ওপোয়রর বোল্টড়েোে প্রয়বশ করয়ব ক্কোন জোে ো ল্টদয়ে। 
ক্ োেো বোল্টড়েোই প্রোচীর ক্ঘরো। প্রোচীয়রর এল্টদকেো সোত আে ফুয়ের মত 

উিঁচু। 
ক্রোয়ডর পর ফেুপোত। পোথর ল্টবেোয়নো। তোর পর ফোিঁকো জোে ো ল্টকেুেো, 

রোস্তোর লবোলল্টব বোল্টড়েোর সীমো পযযন্ত। ও জোে ো বোল্টড়েোরই সম্পল্টত্ত। এই ফোিঁকো 
জোে ো ঘোয়স আেোল্টদত। মোয়ঝ মোয়ঝ ফুয়লর  োে ও আঙুরলতো। আঙুরলতোগুয়লো 
প্রোচীয়রর উপর পযযন্ত উয়ে ক্ য়ে। 

আহমদ মুসো িোবল, সোকুযলোর ক্রোড এখন প্রোে জনশূে হয়লও প্রোচীর 
েপয়ক বোল্টড়য়ত প্রয়বশ ল্টনরোপদ নে। পুল্টলশ ল্টকাংবো কোরও ক্চোয়খ হেোৎ পয়ড়ও 
ক্যয়ত পোয়র। 

বোল্টড়র পূব ল্টদয়কর সীমো পযযন্ত ক্ ল। ক্সখোন ক্থয়ক প্রোচীরেো বোিঁক ল্টনয়ে 
উত্তর ল্টদয়ক চয়ল ক্ য়ে। এই ক্দেোয়লর পূব পোশ বরোবর প্রশস্ত ফোিঁকো জোে োে 
ফয়লর বো োন। তোর মোয়ঝ মোয়ঝ আঙুয়রর ঝোড়ও। বো োয়নর পর ফসয়লর ক্ক্ষত 
ও নদীর তীর বরোবর ল্ট য়ে পোয়ড়র ঢোল ল্টদয়ে প্রোে পোল্টনর কোে পযযন্ত ক্নয়ম ক্ য়ে। 

খুল্টশ হয়লো আহমদ মুসো। প্রোচীয়রর এল্টদক ল্টদয়ে বোল্টড়য়ত প্রয়বশ ল্টনরোপদ 
হয়ব। 

সোকুযলোর ক্রোড পোর হয়ে আহমদ মুসো বোল্টড়র পূব পোয়শর প্রোচীয়রর 
ক্ োড়োে ল্ট য়ে দোিঁড়োল। 

প্রোচীয়রর ক্ োড়োে একেো  োয়ের আড়োয়ল বসল আহমদ মুসো। বোল্টড়য়ত 
ক্ঢোকোর আয়  ক্ োেো ল্টবষেেো একবোর ক্িয়ব ক্নেো দরকোর। প্রথম কথো হয়লো, ল্টম. 
আলদুল্টন ক্সনল্টেড বোল্টড়র ক্য ক্ োপন পয়থর ল্টববরণ ল্টদয়েয়েন, তোর বোইয়রর 
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এল্টক্সেেো বোল্টড়র দল্টক্ষণ পোয়শ। ল্টদ্বতীেত, দল্টক্ষণ পোয়শর ক্কোথোে হয়ত পোয়র ক্সই 
এল্টক্সে? আপোতত ক্শষ প্রয়ের সমোধোনেোই প্রয়েোজন। 

িোবল আহমদ মুসো, ল্টকন্তু ফল হয়লো নো। ক্ োপন পয়থর এল্টক্সে ল্টনশ্চে 
ক্েোে বো বড় ক্কোন ঘয়র হয়ব। ক্সই ঘর খুিঁয়জ পোওেোেোই হয়ব প্রথম কোজ। অবে 
ক্কোন ক্দেোয়লও ক্সই এল্টক্সে দরজোেো থোকয়ত পোয়র, তয়ব তোর সম্ভোবনো কম। 

ঘল্টড়র ল্টদয়ক একবোর তোল্টকয়ে উয়ে দোিঁড়োল আহমদ মুসো। 
রোত আড়োইেো বোয়জ। 
তোকোল আহমদ মুসো প্রোচীয়রর মোথোর ল্টদয়ক। 
এই প্রোচীর ল্টডঙোয়নো তোর জে ল্টকেুই নে, ল্টকন্তু ওপোয়র ল্টক আয়ে? 
আহমদ মুসো লোল্টফয়ে উয়ে ল্টনয়জর ক্দহেোয়ক প্রোচীয়রর মোথোে শুইয়ে 

ল্টদল। প্রোচীয়রর ওপোয়র তোল্টকয়ে তোর ময়ন হয়লো ঘোয়স িরো উন্মুক্ত চত্বর। চত্বয়রর 
আয়লোেো ক্বশ দূয়র। এল্টদকেো অয়নকেোে আয়লো-অন্ধকোর। 

প্রোচীর ক্থয়ক ঝুয়ল পয়ড় ল্টন:শয়ে ল্টনয়চ নোমল আহমদ মসুো। তোরপর 
ক্রল্টলাং কয়র দ্রুত এয় োয়লো বোল্টড়র দল্টক্ষণ পোয়শর ল্টদয়ক। ল্ট য়ে ক্পৌিঁেল দল্টক্ষণ 
পোয়শ। দল্টক্ষয়ণর প্রোচীর ক্থয়ক বোল্টড়র বযবধোন ক্বশ, প্রোে আে দশ  য়জর মত। 

এই অাংশেো ক্মোেোমুল্টে আয়লোল্টকত। রোস্তোর আয়লোও ল্টকেুেো পয়ড়য়ে 
এখোয়ন। তোেোড়ো বোল্টড়র ল্টনজস্ব আয়লোও আয়ে দল্টক্ষণ পোয়শর দু’প্রোয়ন্ত দু’ক্েো। 
রোয়তর কুেোশোর কোরয়ণ আয়লো ল্টডম লোইয়ের মত ক্দখোয়ে। 

বোল্টড়র দল্টক্ষণ পোশেোে নজর বুলোল আহমদ মুসো। 
বোল্টড়র এ দল্টক্ষণ পোয়শ ক্কোন বোরোিো ও দরজো ক্নই। ক্ োেো চোয়রক 

জোনোলো আয়ে।  জোনোলোগুয়লো ক্লোহোর  রোদ ল্টদয়ে বন্ধ, যো খুব স্বোিোল্টবক নে। 
আহমদ মুসোর ময়ন হয়লো  রোয়দর পর জোনোলোে ক্লোহোর েীলও রয়েয়ে। 

ঘরগুয়লোয়ত মোনুষ থোয়ক ল্টক? চোকর-বোকর থোকয়তও পোয়র। আর এখন 
ল্যাযোক লোইে তোয়দর ল্টক পল্টরমোণ ক্লোক এখোয়ন ক্রয়খয়ে, তো বলো মুশল্টকল। সুতরোাং 
জোনোলোর পথ ল্টনরোপদ নে। তোর অল্টিযোনেো ক্ োপয়ন তথয সাংেয়হর জয়ে। 
সাংঘোয়ত জল্টড়য়ে পড়য়ল এই কোজ সহয়জ হয়ব নো। তোই ক্ োপন পথ বযবহোয়রর 
ক্কোন ল্টবকল্প ক্নই। 
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ল্টকন্তু ক্কোন্ ঘর ল্টকাংবো ক্কোথোে পোওেো যোয়ব ক্সই ক্ োপন পয়থর মুখ? 
বোল্টড়র দল্টক্ষণ প্রোন্তেো সরল ক্রখোর মত নে। পূবয প্রোয়ন্ত, মোঝখোয়ন ও 

পল্টশ্চম প্রোয়ন্ত ল্টতনল্টে ঘর সোময়ন দল্টক্ষণ ল্টদয়ক এল্ট য়ে আয়ে। মোয়ঝর ঘয়রর 
দু’পোয়শ ব যোকোয়রর দু’ল্টে চত্বয়রর সৃল্টি হয়েয়ে যোর দল্টক্ষণ প্রোন্তই মোত্র ক্খোলো। 

সোময়ন ক্বয়ড় যোওেো ল্টতনল্টে ঘয়রর দল্টক্ষণ ক্দেোয়ল একল্টে কয়র জোনোলো। 
চতথুয জোনোলোল্টে মোয়ঝর ঘয়রর পূব পোয়শর ব যোকৃল্টত চত্বয়রর উত্তর ক্দেোয়ল। ল্টকন্তু 
মোয়ঝর ঘয়রর পল্টশ্চম পোয়শর চত্বয়রর উত্তর ক্দেোয়ল এ ধরয়নর ক্কোন জোনোলো 
ক্নই। 

আহমদ মুসো বোল্টড়র দল্টক্ষণ পোয়শর ক্ োেো্ অবস্থো পযযোয়লোচনো কয়র এই 
একেোই অসাং ল্টত ক্পল। শুধু সাং ল্টত ল্টবধোয়নর প্রয়েোজয়নও এই জোনোলোর দরকোর 
ল্টেল। ল্টকন্তু জোনোলো রোখো হেল্টন ক্কন? জোনোলোর স্থোনয়ক ল্টক অে ক্কোন উয়েয়ে 
বযবহোর করো হয়েয়ে! 

এখোয়নই ল্টক হয়ত পোয়র ক্ োপন পয়থর এল্টক্সে ও এল্টঠে? 
ক্দেোলল্টের ল্টদয়ক এয় োয়লো আহমদ মুসো। 
ক্পল্টিল েচয ক্ফলল ক্দেোয়লর উপর। 
ক্দেোয়ল খোড়ো ও সমোন্তরোল লোইন েোনো। তোর ফয়ল ব যয়ক্ষয়ত্রর সৃল্টি 

হয়েয়ে ক্সখোয়ন। দু’পোয়শ সোময়ন ক্বয়ড় যোওেো দুই ঘয়রর ক্দেোয়লও েয়চযর আয়লো 
ক্ফলল ক্স। ক্দখল সব ক্দেোয়লই অনুরূপ ব যয়ক্ষত্র। 

ক্দেোয়লর আরও ক্লোজ হয়লো আহমদ মুসো। ক্পল্টিল েচযেোয়ক আরও 
ক্লোজ করল ক্দেোয়লর উপর। আহমদ মুসো লক্ষ করল, ক্দেোয়লর প্রল্টতল্টে ব যয়ক্ষয়ত্র 
এক বো একোল্টধক জোমযোন বণয ক্খোদোই করো। 

দু’পোয়শর দুই কয়ক্ষর ক্দেোয়লও এেোই ক্দখল ক্স। 
আহমদ মুসোর েচয ল্টফয়র এল জোনোলোহীন ক্দেোলল্টেয়ত আবোর। 
আহমদ মুসোর দুই ক্চোখ খুিঁজয়ে ক্ োপন পয়থর এল্টক্সে ও এল্টঠে ক্ডোর। 

আহমদ মুসোর ল্টবশ্বোস এই ক্দেোয়লই তো হয়ব। 
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আহমদ মুসো ক্দেোলল্টের ল্টতন ফেু ক্থয়ক পোিঁচ ফেু উিঁচু সমোন্তরোয়লর 
প্রল্টতল্টে ব যয়ক্ষত্র এক এক কয়র পরীক্ষো করয়ত লো ল। কোরণ ক্স ল্টনল্টশ্চত ক্য, এ 
রকম ক্কোন দরজো এই ক্দেোয়ল থোকয়ল এই উচ্চতোর ময়ধযই তো থোকয়ব। 

ক্দেোয়লর মোঝ বরোবর এয়স ল্টেক ল্টতন ফেু উচ্চতোর ক্লয়িয়ল একেো 
ব যয়ক্ষয়ত্রর উপর আহমদ মুসোর েচয ক্থয়ম ক্ ল। বযস্ত হয়ে উেল আহমদ মুসোর 
দুই ক্চোখ। 

ব যয়ক্ষত্রল্টেয়ত ল্টতনল্টে জোমযোন বণয বড় বড় হরয়ফ ক্খোদোই করো। এর মোয়ঝ 
আহমদ মুসো ক্দখল সবগুয়লো জোমযোন বণয একেো েয়কর আকোয়র সোজোয়নো। এ 
বণযগুয়লোর রাং ক্দেোয়লর রয়ঙর সোয়থ ল্টমলোয়নো ব যয়ক্ষয়ত্রর অেোে বয়ণযর রাং ক্থয়ক 
আলোদো। ব যয়ক্ষয়ত্রর বড় বণযগুয়লো  োঢ় েীন রাংয়ের, ল্টকন্তু েয়কর বণযগুয়লো 
ক্দেোয়লর পোথয়রর মতই অফ ক্হোেোইে রয়ঙর। েয়চযর ক্ফোকোস একেু দূয়র সল্টরয়ে 
ল্টনয়ল এগুয়লোয়ক আলোদো ক্চনো যোে নো। 

েয়কর উপর ক্পল্টিল েয়চযর আয়লো আরও ঘল্টনষ্ঠ কয়র ক্দখল ক্ োেো েক 
একেো ‘কী ক্বোডয’-এর মত। আর প্রল্টতল্টে বণয একেো কয়র ‘কী’! 

ক্চোখ দু’ল্টে আনয়ি ক্নয়চ উেল আহমদ মুসোর। আহমদ মুসো ল্টনল্টশ্চত, 
ক্ োপন পয়থ ক্ঢোকোর চোল্টবকোল্টে ক্পয়ে ক্ য়ে ক্স। এখন ক্কোড বো ধোিঁধোর সমোধোর 
করোর পোলো। 

ময়ন পড়ল আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর কথো। এ অিয়লর জনল্টপ্রে একেো 
নোময়ক ক্কোড ল্টহসোয়ব বযবহোর করো হয়েয়ে। ক্স জনল্টপ্রে নোমেো ল্টক হয়ত পোয়র? 

আহমদ মুসো ব্রুমসোরবোয় যর বতযমোন ও অতীত ইল্টতহোয়সর ল্টদয়ক 
তোকোল। ব্রুমসোরবোয় যর একল্টে ল্টপ্রে নোম ‘স্যোক্সন’। এেো তোয়দর জোল্টত ত একেো 
নোম, ক্ ৌরয়বরও নোম। ল্টকন্তু স্যোক্সন নোয়ম েেল্টে জোমযোন বণয আয়ে আর ল্টম. 
ক্সনল্টেড বয়লয়েন, ক্কোয়ডর নোমল্টে হয়ব পোিঁচ বয়ণযর। স্যোক্সনয়দর প্রথম রোজো ল্টেল 
‘ক্হনল্টরও’। এ নোমও ল্টপ্রে এ অিয়লর স্যোক্সনয়দর কোয়ে। তোর নোয়মরও েেল্টে 
বণয। ব্রুমসোরবোয় যর নোমকরণ স্যোক্সনয়দর ক্য মহোন বীয়রর নোয়ম, তোর নোম 
‘ব্রুমসোর’। এেো এ অিয়লর ক্লোকয়দর কোয়ে অতযন্ত ল্টপ্রে নোম। ল্টতল্টন ল্টেয়লন 
ক্রুয়সড ক্ফরত মহোন বীর। ল্টকন্তু তোর নোয়মরও জোমযোন বণয েে। পোিঁচ নে। আবোর 
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ব্রুমরোয়রর ক্ময়ে ‘ল্টমল্টসলল্টডস’-এর নোম এ অিয়লর মোনুয়ষর ঘয়র ঘয়র। 
আয়ত্নোৎস যকোরী ল্টমল্টসলল্টডস তোয়দর ল্টকাংবদল্টন্তর নোল্টেকো। ল্টকন্তু তোর নোয়মও দশল্টে 
জোমযোন বণয রয়েয়ে। 

তোহয়ল? তোহয়ল ল্টক রোইনলযোঠড হয়ত পোয়র। এয়তো এখোনকোর সবোর 
ল্টপ্রে জন্মিলূ্টম। ল্টকন্তু এয়ত ক্তো নেল্টে জোমযোন বণয। 

লযোঠড বোদ ল্টদয়ল থোয়ক রোইন। ‘রোইন’ নদী ক্তো সকয়লর কোয়ে ল্টপ্রে নোম! 
সাংয়  সাংয় ই আনয়ি ক্নয়চ উেল আহমদ মুসোর মন। হ্োিঁ, এতক্ষণ ‘রোইন’-এর 
নোম তোর ময়ন পয়ড়ল্টন ক্কন? এই অিয়লর সমৃল্টদ্ধ ক্তো নদী ‘রোইন’-এর দোন। 
‘রোইন’ই ক্তো এ অিয়লর মোনুয়ষর সবযকোয়লর সবযল্টপ্রে নোম! এই নোয়মর বয়ণযর 
সাংখযোও ক্তো পোিঁচ। 

সাংয়  সাংয় ই আহমদ মুসো ক্দেোয়লর বয়ণযর েয়ক রোইয়নর বণযগুয়লোর 
উপর ল্টলক করল। 

ল্টলক কয়রই দু’পো ক্পেয়ন সয়র এল। 
অসীম আশো ল্টনয়ে তোর দৃল্টি ল্টনবদ্ধ ক্দেোয়লর এই স্থোনেোর উপর। 
কয়েক মুহূয়তযর অয়পক্ষো। 
তোর পয়রই ক্দখল ক্দেোল ক্থয়ক ল্টতন ফয়ুের মত প্রশস্ত ও পোিঁচ ফয়ুের 

মত উচ্চতোর একেো অাংশ ল্টন:শয়ে ক্দড় ফয়ুের মত ক্িতয়র ঢুয়ক ক্ ল এবাং একই 
রকম ল্টন:শয়ে এক পোয়শ সয়র ক্ ল। 

আহমদ মুসো ক্পল্টিল েয়চযর আয়লো ওেোইড অপশয়ন ল্টনয়ে ক্ফোকোসেো 
উন্মুক্ত দরজো ল্টদয়ে ক্িতয়র ক্ফলল। ক্দখো ক্ ল আয়লো ল্ট য়ে পয়ড়য়ে একেো ঘয়রর 
ক্ময়ঝয়ত। 

আহমদ মুসো ক্ময়ঝর এল্টদক ওল্টদক আয়লোেো ঘুল্টরয়ে ঢুয়ক ক্ ল ঘয়রর 
ক্িতয়র। 

দরজোেো বন্ধ হয়লো নো। তোর মোয়ন দরজো বন্ধ হবোর স্বোংল্টক্রে বযবস্থো 
ক্নই। 

দরজো ক্থয়ক সয়র যোওেো ক্দেোল খয়ণ্ডর উপর আয়লো ক্ফলল আহমদ 
মুসো। 
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অনুসন্ধোন করল ক্সই বয়ণযর েক। যখন দরজো স্বোংল্টক্রেিোয়ব বন্ধ হে নো, 
তখন ক্দেোয়লর এপোয়শও ক্সই বয়ণযর েক ল্টনশ্চে থোকয়ব। 

েকেো ক্পয়ে ক্ ল আহমদ মুসো। 
রোইয়নর বণযগুয়লো আবোর েোইপ করল বয়ণযর েয়কর উপর্ ক্দেোল খণ্ডল্টে 

একেু দরজোর সোময়ন সয়র এয়স তোরপর ক্দেোল বরোবর ক্পৌিঁয়েই সোময়ন সয়র 
এল্ট য়ে ল্ট য়ে দরজো বন্ধ কয়র ল্টদল। 

ঘয়রর চোরল্টদয়ক আয়লো ক্ফলল আহমদ মুসো। ঘরল্টে ক্স্টোর রুয়মর মত। 
অয়নক কনয়েইনোর বোক্স ঘয়রর চোরল্টদয়ক সোজোয়নো। একেো মোত্র বড় 

আলমোল্টর উত্তর ক্দেোয়ল। 
ঘর চোরল্টদক ক্থয়ক বন্ধ, দরজো জোনোলোহীন। শীতোতপ ল্টনেল্টন্ত্রত। 
ক্দেোলেো প্রথয়ম িোয়লোিোয়ব ক্চক করল আহমদ মুসো। দল্টক্ষণ ক্দেোয়লর 

মত আর ক্কোন ক্দেোয়ল ক্ োপন দরজো থোকোর সাংয়কত পোওেো যোে ল্টকনো! 
ইল্টি ইল্টি কয়র আহমদ মুসো ক্দেোয়লর সকল সম্ভোবয স্থোন ক্চক করল। 

ল্টকন্তু ক্কোন সাংয়কতই ল্টমলল নো। 
ময়ন পড়ল আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর কোে ক্থয়ক ক্শোনো একেো কথো। 

আলল্টমরোর ক্িতর ল্টদয়ে ক্ োপন পয়থর দরজো রয়েয়ে। 
আলমোল্টরর ল্টদয়ক এল্ট য়ে ক্ ল আহমদ মুসো। 
আলমোল্টরর দরজো খুলল। 
ক্েোে ক্েোে ল্টেয়নর কনয়েইনোয়র সোজোয়নো আলমোল্টরর তোক। তোক ধয়র 

েোনোেোল্টন করল আহমদ মুসো। ক্কোন ল্টদয়ক নড়োচড়ো ক্নই, ল্টস্থর তোক। আলমোল্টর 
বন্ধ কয়র আহমদ মুসো এয় োয়লো বড় বড় বোয়ক্সর ল্টদয়ক। 

দল্টক্ষণ ল্টদক েোড়ো সব ক্দেোয়লর পোশ ল্টদয়ে সোজোয়নো বোক্স। একল্টে একল্টে 
কয়র সব বোক্স খুলল আহমদ মুসো। নোনো ধরয়নর কনয়েইনোয়র সোজোয়নো 
বোক্সগুয়লো। কনয়েইনোর সল্টরয়ে বোক্সগুয়লোর তলোও ক্চক করল আহমদ মুসো। 
তলোগুয়লো ল্টফক্সড। 

তোহয়ল ক্ োপন এল্টঠে পথ বো দরজোেো ক্কোথোে? সয়িহ ক্নই, এই ঘয়রই 
ক্সেো থোকয়ব। 
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ঘয়রর মোঝখোয়ন দোিঁল্টড়য়ে আহমদ মুসো ঘয়রর চোরল্টদকেো আবোর িোয়লো 
কয়র ক্দখল। যুল্টক্তর দোবী, িোবল ক্স, ক্ োপন প্রয়বশ পথেো উত্তর ক্দেোয়লই 
থোকয়ব। উত্তর ক্দেোয়লই আয়ে ল্টবশোল আলমোল্টরেো। 

আহমদ মুসো আবোর ল্ট য়ে আলমোল্টরেো খুলল। 
আবোর েোনোেোল্টন, ক্েলোয়েল্টল করল তোক ধয়র। ল্টকন্তু একেওু নড়োচড়ো 

করল নো ক্কোনও ল্টদয়ক। 
আলল্টমরোর তোকেো দূর ল্টনেল্টন্ত্রতও হয়ত পোয়র, িোবল আহমদ মুসো। 
এবোর আহমদ মুসো আলমোল্টরর ক্িতয়রর  োয়ের ক্বোতোম, সুইচ বো এ 

ধরয়নর ল্টকেু ক্খোিঁজ করয়ত লো ল। ল্টকন্তু আলমোল্টরর  ো পল্টরস্ক্োর, সয়িহ করোর 
মত ক্কোথোও ল্টকেু ক্নই। 

কয়ঠেইনোর তুয়ল তোকগুয়লো পরীক্ষো করোর ল্টসদ্ধোন্ত ল্টনল আহমদ মুসো। 
বোইয়রর ক্দেোয়ল ক্বজয়মঠে ক্থয়ক ল্টতন ফেু উপয়র বয়ণযর েক পোওেো 

ল্ট য়েল্টেল। এবোরও আহমদ মুসো ল্টতন ফেু উপয়রর তোক ক্থয়ক অনুসন্ধোন শুরু 
করল। 

তোয়কর ডোন ল্টদক নে, বোম প্রোন্ত ক্থয়ক অনুসন্ধোন শুরু করল। 
ইউয়রোপীেরো সবোই কোিঁেো চোমচ ল্টদয়ে খোে, এয়দর বোম হোত ক্বল্টশ চয়ল। 
মুসলমোনরো ডোন ল্টদকয়ক প্রোধোে ক্দে বয়ল তোরো ডোন ল্টদকয়ক হেয়তো ক্বল্টশ পেি 
কয়র। ক্রুয়সয়ডর সমে ক্থয়ক এ ল্টবষেেো আরও ক্বল্টশ নজয়র আয়স। 

বোম ল্টদয়কর প্রথম কয়ঠেইনোর তুলয়তই আহমদ মুসো ল্টস্টয়লর তোয়ক 
ল্টস্টয়লর রয়ঙরই ক্বোতোম আকৃল্টতর একেো ল্টকেু ক্দখয়ত ক্পল। 

আহমদ মুসো কয়ঠেইনোরেো পোয়শ ক্রয়খ ডোন হোত ল্টদয়ে ক্বোতোমেোে চোপ 
ল্টদল। সোয়থ সোয়থই মৃদু ক্কিঁয়প উেল তোক। 

ক্পেন ল্টদয়ক সরয়ত লো ল তোকেো। 
ওল্টদকেো ক্দখো ক্যয়ত লো ল। 
ক্দখো ক্ ল, ওল্টদয়ক আলমোল্টরর আয়রকেো ক্দেোল। 
ধীয়র ধীনর ক্পেয়ন সয়র যোল্টেল তোকেো। 



ক্লোন ষড়যন্ত্র  163 

 

যোওেোর মত ক্স্পস ক্বর হয়তই আহমদ মুসো দ্রুত ওপোয়শ ল্ট য়ে 
আলমোল্টরর বন্ধ দরজোর হোতল ধয়র চোপ ল্টদল। খুয়ল ক্ ল আলমোল্টরর দরজো। 

ঘয়রর ল্টদয়ক নজর পড়য়তই আিঁৎয়ক উেল আহমদ মুসো। বড়-সড় ঘর। 
অয়নক ক্বড। েে জন ক্লোক শুয়ে আয়ে, ঘুমুয়ে ল্টনশ্চে তোরো। আরও েেল্টে ক্বড 
খোল্টল। যোরো শুয়ে আয়ে, তোয়দর প্রয়তযয়কর পোয়শই মোইয়ক্রো সোইয়জর মডোনয 
ক্স্টন োন। 

এরো ল্টনশ্চে বোল্টড়র প্রহরী হয়ব, িোবল আহমদ মুসো। তোহয়ল যোরো ক্বয়ড 
ক্নই তোরোও প্রহরী, তোয়দর ক্স্টন োন ল্টনয়ে তোরো পোহোরোে ক্ য়ে। 

আহমদ মুসো ঘয়রর দল্টক্ষণ প্রোয়ন্ত দোিঁল্টড়য়ে আয়ে। তয়ব উত্তর প্রোয়ন্ত 
আয়রকেো দরজো ক্দখো যোয়ে। 

আহমদ মুসো ল্টবড়োয়লর মত ল্টন:শয়ে এয় োয়লো। 
ক্লোকগুয়লোয়ক ক্দয়খই আহমদ মুসো মুয়খ ল্টমল্টন সোইয়জর একেো  যোসমোস্ক্ 

পয়র ল্টনয়েয়ে। হোয়ত ল্টনয়েয়ে ক্লোয়রোফরম  োন। এই  োন ল্টদয়ে ৩০  জ দূর পযযন্ত 
মোনুষয়ক সাংজ্ঞোহীন কয়র ক্ফলো যোে। 

আজ আহমদ মুসোর ল্টন:শে অনুসন্ধোয়নর ল্টদন। আজ ক্কোন সাংঘয়ষয 
যোওেো যোয়ব নো। ল্টনরপদ্রুয়পই তোয়ক কোজ সোরয়ত হয়ব। 

ঘর ক্থয়ক ক্বরুবোর সমে এয়দর ঘুম আরও  িীর কয়র ল্টদয়ে যোয়ব, এই 
লয়ক্ষই ঘর ক্থয়ক ক্বরুবোর জয়ে এয় োয়লো আহমদ মুসো। 

ঘয়রর মোঝখোয়ন আসয়তই আহমদ মুসো দরজোর ওপোয়শ শে শুনয়ত 
ক্পল। ক্কউ ক্যন দরজো খুলয়ে। 

আহমদ মুসো দ্রুত একেো খোয়ের ল্টনয়চ ঢুয়ক ক্ ল। 
দরজো খুয়ল ঘয়র প্রয়বশ করল চোরজন। 
ঘয়রর দরজো লোল্ট য়ে ল্টদয়ে ওরো চোরজন এয়স তোয়দর ল্টনজ ল্টনজ ল্টবেোনোে 

শুয়ে পড়ল। 
‘এই ক্য আমরো প্রল্টতল্টদন রোয়ত বোইয়রোয়েশয়ন ৪ জন কয়র ফোিঁল্টক ল্টদয়ে 

এয়স শুয়ে কোেোল্টে, ধরো পড়য়ল ল্টক হয়ব বলয়তো?’ বলল চোরজয়নর একজন। 
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‘ল্টক আর হয়ব, প্রোণ যোয়ব? ল্টকন্তু ধরয়ব ক্ক? রোত ১েো ২েো পযযন্ত ফলু্টতয কয়র 
এখন ক্বয়ঘোয়র ঘুমুয়ে সবোই। তোেোড়ো দু’জনয়তো পোহোরোে আয়েই। ক্কউ ক্খোিঁজ 
করয়ল আমরো জোনয়ত পোরব।’ বলল ল্টদ্বতীে এক জন। 

‘শোলো আমরো কোয়জর দোয়ে ঘুমোয়ত পোল্টর নো, আর ওরো ফলু্টতয কয়র ঘুমোে 
নো। প্রল্টতল্টদন এেো ওরো ক্কমন কয়র পোয়র?’ বলল তৃতীে আর এক জন। 

‘পোরয়ব নো ক্কন, অয়ধযক ল্টদন ক্তো আবোর ঘুমোে।’ বলল প্রথম জন। 
‘রোখ এসব কথো, কোয়জর  কত দূর বলত? আর কত ল্টদন থোকয়ত হয়ব 

আমোয়দর এখোয়ন?’ চতথুয জন বলল। 
ল্টনরব ল্টকেুক্ষণ সবোই। 
ল্টনরবতো ক্িয়ঙ ক্সই প্রথম জন বলল, ‘একথো আমরো জোনয়বো ল্টক কয়র! 

তয়ব ক্সল্টদন রোয়ত আল্টম পোহোরোে ল্টেলোম মযোডোয়মর ঘয়রর সোময়ন। ল্টতল্টন 
ক্েল্টলয়ফোয়ন কোউয়ক বলল্টেয়লন ক্য, ‘দস্তখয়তর সমস্যো ল্টেক হয়ে ক্ য়ে। ল্টফাং োর 
ল্টপ্রঠেেো ক্ডিলপ করয়ে, একেু সমে লো য়ব। আল্টম ময়ন করল্টে, মোস খোয়নয়কর 
ময়ধযই স্যোক্সন ক্স্টয়ের হস্তোন্তর হয়ে যোয়ে।’ মযোডোয়মর কথো সতয হয়ল মোস 
খোয়নয়কর ময়ধযই আমোয়দর এখোনকোর পোেয চুকয়ব।’ 

আহমদ মুসো খোয়ের তয়ল ক্ োেোয়স কথোগুয়লো ল্ট লল্টেল। 
প্রথম জয়নর কথো ক্শষ হয়তই চতথুয জন বয়ল উেল, ‘ল্টকন্তু ক্সল্টদন 

কনরোড সোয়হব মযোডোয়মর সোয়থ বোল্টড়য়ত ঢুকয়ত ঢুকয়ত বলল্টেয়লন, ‘ক্সনল্টেড ও 
তোর দুই ক্ময়েয়ক ধয়র তোরপর দুল্টনেো ক্থয়ক সল্টরয়ে ল্টদয়ত নো পোরয়ল এখোনকোর 
কোজ আমোয়দর ক্শষ হয়ব নো। ক্স্টয়ের হস্তোন্তরও সম্ভব হয়ব নো। কনরোড সোয়হয়বর 
কথোয়কই ক্বল্টশ গুরুত্ব ল্টদয়ত হয়ব।’ 

‘ল্টকন্তু কয়েক বোর ফোিঁয়দ ক্ফয়লও ক্তো ওয়দর আেকোয়ত পোরো ক্ ল নো। 
কয়ব আবোর ওরো ধরো পড়য়ব?’ বলল ল্টদ্বতীে জন। 

‘ক্সল্টদন এক সোয়হব বলয়লন, এবোয়রর মত জল্টেল অবস্থো নোল্টক অতীয়তর 
আর ক্কোন প্রয়জয়ি হেল্টন।’ তৃতীে জন বলল। 

‘থোক এসব জল্টেলতো ল্টনয়ে ল্টচন্তো কয়র আমোয়দর লোি ক্নই। ল্টকেুই আমোর 
মোথোে আয়স নো। মযোডোম ক্তো এ সম্পল্টত্তর মোল্টলক। মোল্টলক ক্কোন ল্টকে ুহস্তোন্তর 
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করয়ল জল্টেলতোর প্রে আয়স ল্টক কয়র?’ বলল প্রথম জন। তোর কয়ঠে অনধয়যযর 
প্রকোশ। 

‘ক্সেোই ক্তো আমরো বুল্টঝ নো। মযোডোয়মর আচরণ ক্দখয়ল ক্তো বুঝো যোে 
নো ল্টতল্টন সম্পল্টত্তর মোল্টলক। ল্টতল্টন ক্তো ক্দল্টখ সবোইয়ক িে কয়র চয়লন।’ চতথুয জন 
বলল। 

‘রোখ এসব কথো। ঘুমোয়বো। সোধোরণিোয়ব ক্য ক্বতন হে, তোর চোরগুণ 
ক্বতন পোল্টে। ময়র ক্ য়ল পল্টরবোর সোরো জীবন চলোর মত েোকো পোয়ব। আর ল্টক 
চোই! এস ঘুল্টময়ে পল্টড়।’ বলল তৃতীে জন। 

চতথুয জন বলল, ‘ল্টেক বয়লয়ে। ল্টকন্তু আমোর ওষুধ খোওেো হেল্টন। 
ক্তোমোয়ক ল্টদয়েল্টেলোম, আমোর ওষুধেো দোও।’ 

‘ক্সেো আমোর বযোয় র ময়ধয আয়ে। খোয়ের তয়ল আয়ে, ক্বর কয়র 
ল্টদল্টে।’ বয়ল ল্টবেোনোর উপর উয়ে বসল তৃতীে জন। 

আহমদ মুসো ক্য খোয়ের তলোে, ক্স খোেেোই তৃতীে জয়নর। ক্স ওষুধ 
ক্নবোর জয়ে নোময়লই ক্তো ধরো পয়ড় যোয়ব। 

আহমদ মুসো আর এক মুহূতযও নি করল নো। 
বোম হোয়ত মুয়খর  যোস ময়ুখোশয়ক েোইে ল্টদয়ে ডোন হোত ল্টদয়ে 

ক্লোয়রোফরম  োয়নর বযোয়রল খোয়ের পোশ ল্টদয়ে ঊধযমুখী কয়র ল্টে োর ল্টেপল। 
অদৃে এক পশলো  যোস ক্বল্টরয়ে ক্ ল ক্লোয়রোফরম  োন ক্থয়ক। 

সাংজ্ঞোয়লোপকোরী এই ক্লোয়রোফরম  যোস বোতোয়সর ক্চয়ে কয়েক গুণ দ্রুত 
 ল্টতয়ত চোরল্টদয়ক েল্টড়য়ে পড়য়ত পোয়র। একেো ফোেোয়র ক্য পল্টরমোণ 
কনয়সয়ঠেয়েড ক্লোয়রোফরম  যোস ক্বর হে, তোয়ত ল্টতল্টরশ ব যফেু এলোকোর 
সবোইয়ক মুহূয়তযই সাংজ্ঞোহীন কয়র ক্ফলয়ত পোয়র। 

তোই হয়লো। আহমদ মুসো ফোেোর করোর পর মুহূয়তযই তোর খোয়ের উপয়রর 
ক্লোকল্টে জ্ঞোন হোরোল। ক্স উয়ে বয়সল্টেল ল্টবেোনোে। আবোর ঢয়ল পড়ল ল্টবেোনোর 
উপর। তোরপর ঘয়রর সবোই জ্ঞোন হোল্টরয়ে ক্ফলল। 

আহমদ মুসো ক্বল্টরয়ে এল খোয়ের তলো ক্থয়ক। 
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সবোর ল্টদয়ক একবোর তোল্টকয়ে ঘর ক্থয়ক ক্বরুবোর জয়ে দরজোর ল্টদয়ক 
এয় োয়লো আহমদ মুসো। 

ঘর ক্থয়ক ক্বল্টরয়ে একেো কল্টরয়ডোয়র পো রোখল ক্স। তোকোল এল্টদক-
ওল্টদক। ক্কোন্ ল্টদয়ক ব্রুনোর মো মোয়ন এয়দর মযোডোয়মর ঘর? 

জযোয়কয়ের পয়কে ক্থয়ক আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর এিঁয়ক ক্দেো বোল্টড়র ইনোর 
ক্স্ক্চল্টে ক্বর কয়র তোর উপর ক্চোখ বুলোল। বুঝল, তোয়ক বোম ল্টদয়ক ক্যয়ত হয়ব। 
একে ুএয় োয়লই আর একেো কল্টরয়ডোর পোওেো যোয়ব। ক্স কল্টরয়ডোর ধয়র পুব ল্টদয়ক 
এয় োয়ল আর একেো লোউঞ্জ পোওেো যোয়ব। লোউয়ঞ্জর পল্টশ্চম পোয়শ প্রশস্ত একেো 
ক্স্পস। ক্স ক্স্পয়সর পল্টশ্চম পোয়শ বড় একেো দরজো, বড় একেো ঘর। এ ঘরেোয়তই 
থোয়ক ব্রুনোর মো কোল্টরনো কোরল্টলন। 

আহমদ মুসো ক্লোয়রোফরম  োন বোল্ট য়ে ধয়র কল্টরয়ডোর ল্টদয়ে এল্ট য়ে 
চলল। 

লোউয়ঞ্জর দরজোে ল্ট য়ে দোিঁড়োল। নজর বুলোল ক্িতয়রর ল্টদয়ক। 
ক্সই মুহূয়তয ক্পেয়ন পোয়ের শে ক্পল আহমদ মুসো। 
হোয়তর ক্লোয়রোফরম  োয়নর বযোয়রল ঘুরোয়ত ল্ট য়েল্টেল আহমদ মুসো। ল্টকন্তু 

ক্সই সময়েই মোথোে ক্স্টন োয়নর নয়লর িোল্টর স্পশয অনুিব করল। 
ক্পেন ক্থয়ক একেো কঠে বয়ল উেল, ‘ক্বোেোর, তোড়োতোল্টড় শোলোর কোে 

ক্থয়ক ল্টরিলবোরেো ক্কয়ড় নোও।’ 
আহমদ মুসো বুয়ঝল্টেল অবল্টশি ক্য দু’জন পোহোরোে ল্টেল, তোরোই তোয়ক 

ধয়র ক্ফয়লয়ে। 
ক্পেয়নর কঠেল্টের কথো শুয়নই আহমদ মুসো বলল, ‘আেো, ল্টনয়ে নোও 

ল্টরিলবোর।’ বয়লই হোতেো ল্টনয়চ নোল্টময়ে ক্লোয়রোফরম  োয়নর নল ক্পেয়ন ওয়দর 
ল্টদয়ক ঘুল্টরয়ে ক্পেয়ন ক্েয়ল ল্টদল্টেল হোত। 

ক্বোেোর নোয়মর ক্লোকল্টে একে ুঝুিঁয়ক পয়ড় ল্টরিলবোর আহমদ মুসোর হোত 
ক্থয়ক ল্টনয়ত যোল্টেল। 

হোতেো ক্পেয়ন ক্েয়ল ল্টদয়েই ল্টে োর ল্টেয়পয়ে আহমদ মুসো। 
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ল্টরিলবোয়রর মত এর ল্টে োয়র ক্কোন শে হে নো, ক্বোতোম ক্েপোর মতই 
অয়নকেো ল্টন:শে। 

ল্টে োর ক্েপোর পর কয়েক মুহূতয। আহমদ মুসোর মোথো ক্থয়ক ক্স্টন োয়নর 
নল সয়র ক্ ল। ক্ময়ঝয়ত িোল্টর ল্টকে ুপতয়নর শে হয়লো। ক্পেয়ন তোকোল আহমদ 
মুসো, দু’জয়নর সাংজ্ঞোহীন ক্দহ মোল্টেয়ত পয়ড় আয়ে। তোয়দর ক্স্টন োন পয়ড় আয়ে 
তোয়দর পোয়শ। 

আহমদ মুসো দু’জয়নর সাংজ্ঞোহীন ক্দহ এক এক কয়র ল্টনয়ে তোয়দর ঘয়র 
তোয়দর খোয়ে সোথীয়দর পোয়শ শুইয়ে ক্রয়খ এল। ক্স্টন োনও রোখল তোয়দর পোয়শ। 

এবোর আহমদ মুসো অয়নকেোই ল্টনল্টশ্চন্ত। প্রহরীরো সবোই ঘুয়ম। কমপয়ক্ষ 
েে ঘঠেোর আয়  তোয়দর ঘুম িোঙয়ব নো। বোল্টড়র অে সদয়স্যরোও ঘুল্টময়ে আয়ে 
ল্টনশ্চে। 

আহমদ মুসো ব্রুনোর মো’র ঘয়রর দরজোে ল্ট য়ে দোিঁড়োল। 
দরজোর উপর ল্টন:শয়ে চোপ ল্টদল। 
দরজো বন্ধ। 
দরজোর লয়কর ল্টদয়ক তোকোল আহমদ মুসো। 
ল্টডল্টজেোল লক, যো শুয়নল্টেল তোই। 
দরজোর উপর দরজোর  োয়ের সোয়থ ক্মশোয়নো একেো ল্টডল্টজেোল-লক 

ক্বোডয। শূণয ক্থয়ক নে পযযন্ত জোমযোন সাংখযোে সোজোয়নো ল্টডল্টজেোল ক্বোডযেো। 
কোল্টরনোর ক্শোবোর ঘয়রর দরজোর নতুন ক্কোড সম্পয়কয আলদুল্টন ক্সনল্টেড 

ল্টকেু বলয়ত পোয়রল্টন। তোর মোয়ন ক্কোড তোয়কই িোঙয়ত হয়ব। ল্টক হয়ব ক্সই 
ক্কোয়ডর সাংখযোগুয়লো, কত সাংখযোর ক্সই ক্কোড? 

দ্রুত িোবল আহমদ মুসো। 
সমে নি করো যোয়ব নো। আসল কোজ শুরুই করো যোেল্টন। 
ক্কোন নোয়মর বয়ণযর সাংখযো ল্টদয়েই ক্কোড ধতল্টর সবয়চয়ে স্বোিোল্টবক। 

আয় র ক্সই নোমগুয়লো েোড়োও ক্য নোমগুয়লো হয়ত পোয়র তোর ময়ধয রয়েয়ে 
‘ব্রুমসোরবো য কযোসল’ যো স্যোক্সনয়দর ল্টপ্রে দুয় যর নোম? এয়দর মোয়ন খৃস্টোনয়দর 
ক্প্রোয়ফে ‘ক্রোইস্ট’ ক্স নোমও হয়ত পোয়র। প্রহরীয়দর কথোবোতযোে জোনো ক্ ল, 
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ব্রুনোয়দর ‘এয়স্টে’ (জল্টমদোল্টর) দখলই ল্যাযোক লোইয়ে’র লক্ষ। অতএব ব্রুমসোর বো 
এ ক্স্টয়ের নোয়মও ক্কোড হয়ত পোয়র। আবোর ওয়দর সাং েন ‘ল্যাযোক লোইে’- 

এর নোয়মও ক্কোড হয়ত পোয়র। এই সব নোম ল্টনয়ে আয়রকবোর িোবল 
আহমদ মুসো। প্রহরী ক্লোকয়দর কথো ক্থয়ক বুঝো ক্ ল, ওরো এখোনকোর ক্লোক নে, 
ক্স্টেেো হস্তোন্তর হয়লই ওরো চয়ল যোয়ব। তোই যল্টদ হে, তোহয়ল ব্রুমসোরবো য, 
ব্রুমসোরবো য এয়স্টে ইতযোল্টদ স্থোনীে ক্কোন নোম, ক্কোন ল্টহয়রোর নোম ইতযোল্টদ ক্কোড 
ল্টহসোয়ব বযবহৃত হবোর কথো নে। ওয়দর সাং েয়নর নোম ল্যাযোক লোইে ক্থয়ক শুরু 
করয়ত চোইল আহমদ মুসো। 

ল্টডল্টজেোল কী ক্বোয়ডযর ল্টদয়ক হোত বোড়োল আহমদ মুসো। 
ল্টকন্তু প্রে জো ল ময়ন, ল্যাযোক লোইয়ের ল্টডল্টজেোল ক্কোডেো ল্টক ধরয়নর হয়ব? 

‘ল্যাযোক লোইে’ শে দু’ল্টেয়ত ১০ল্টে বণয আয়ে। এই ‘১০’ ই ল্টক হয়ব ক্কোড নোবোর? 
নো, ১০ল্টে বয়ণযর প্রথম বণয? প্রথম বণযল্টেয়ক এক ধয়র পরবতযী বণযগুয়লোর ক্য ক্রল্টমক 
মোন দোিঁড়োে, ক্সগুয়লোর এক একল্টে নোবোর ক্কোয়ডর ক্রল্টমক অাংশ হয়ব? অথবো 
বণযগুয়লোর ক্রল্টমক নোবোয়রর ক্যো  ফলেোও হয়ত পোয়র ক্কোড নোবোর। প্রথমেো ল্টেক 
হয়ল ১০ হে ক্কোড নোবোর। আর ল্টবকল্প ল্টদ্বতীেল্টে ক্কোড হয়ল ক্কোড সাংখযোল্টে 
দোিঁড়োে ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ ও শূে। আর এ সাংখযোগুয়লোর ল্টনজস্ব মোয়নর 
ক্যো ফল ৪৫ হে তৃতীে ক্কোড সাংখযো। 

ক্কোনেো হয়ব সল্টেক ক্কোড নোবোর? 
ধোিঁধো’র ল্টবচোয়র প্রথম ও তৃতীেল্টে অল্টধকতর সম্ভোবনোমে ক্কোড, ল্টদ্বতীেল্টে 

খুবই সোধোরণ। অবে সোধোরণ ল্টবষে অয়নক সমে অসোধোরণ ক্কোড হয়ে থোয়ক। 
আহমদ মুসো িোবল, ‘ক্কোড-ক্নম’ বোেোইয়ের ক্ক্ষয়ত্র ক্যমন ক্স তোর ময়ন 

পড়ো নোমগুয়লোর ক্শষেোয়ক েহণ কয়রয়ে, ক্তমল্টন ক্কোড নোবোয়রর ক্ক্ষয়ত্রও ক্শষ 
ক্কোডেোয়কই েহণ করো উল্টচত। 

তোই করল আহমদ মুসো। সাংখযো ৪৫-ক্কই ক্কোড ল্টহসোয়ব েহণ করল। 
ল্টবসল্টমেোহ বয়ল আহমদ মুসো তোর শোহোদোত অেুল্টল ল্টদয়ে ল্টডল্টজেোল কী 

ক্বোয়ডযর ৪ ও ৫-এর উপর চোপ ল্টদল। 
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ক্শষ চোপেোর সাংয়  সাংয় ই দরজো নয়ড় উেল। দরজোর দুই পোেো দুই 
ল্টদয়ক ক্দেোয়লর ক্িতর ঢুয়ক ক্ ল। 

উন্মুক্ত দরজো সোময়ন। ক্বশ বড় ঘর। 
ঘয়রর মুয়খোমুল্টখ দুই ক্দেোয়লর খোিঁয়জ ল্টডম লোইে, যো ক্চোয়খ পয়ড় নো। তয়ব 

তো ক্থয়ক ল্টবেুল্টরত ক্িোয়রর আয়লোর মত ল্টিগ্ধ আয়লোয়ত িয়র ল্ট য়েয়ে ঘর। 
ঘয়র নজর বুলোল আহমদ মুসো। 
হোয়ত তোর বোল্ট য়ে ধরো ক্লোয়রোফরম  োন। 
দরজো ক্থয়ক ক্দখল ঘয়রর বোম অাংয়শর ল্টদয়ক ল্টডিোয়ন শুয়ে আয়ে ক্কউ। 

ল্টনশ্চল ক্দহ। ল্টনশ্চে ঘুয়ম অয়চতন। 
আহমদ মুসো ঘয়র ঢুকল। 
ল্টন:শয়ে দরজো বন্ধ কয়র ল্টদল। 
এয় োয়লো ল্টডিোয়নর ল্টদয়ক। 
ল্টডিোয়নর উপর অয়ঘোয়র ঘুমোয়ে একল্টে ক্ময়ে। ক্দয়হর ক্েোথ ক্দয়খ ময়ন 

হয়ে পিঁেল্টত্রশ েোস হয়ব বেস। ল্টকন্তু ক্চহোরো বলয়ে বেস খুব ক্বল্টশ হয়ল ল্টবশ-
বোইয়শর ক্বল্টশ হয়ব নো। 

এই ক্ময়েল্টেই ব্রুনোর মো কোল্টরনো কোরল্টলন। 
আহমদ মুসো ক্লোয়রোফরম  োন তুয়ল কোল্টরনো কোরল্টলনয়ক তোক কয়র 

একেো ফোেোর করল। 
ক্বল্টরয়ে ক্ ল ক্সই এক পশলো কনয়সনয়েয়েড ক্লোয়রোফরম  যোস। 
এবোর হোলকো ক্বোধ করল আহমদ মুসো। 
ক্লোয়রোফরম  োনেো পয়কয়ে ক্ফয়ল আহমদ মুসো তোকোল ঘয়রর 

চোরল্টদয়ক। 
ঘয়রর পূবয-উত্তর ক্কোয়ণ কোয়ের একেো সুয়শোল্টিত আলল্টমরো েোড়ো বড় 

ধরয়নর আর ক্কোন আসবোব পত্র ক্নই। 
মোথোর ল্টদয়ক ল্টডিোয়নর পোয়শ লোইে-েপ ক্েল্টবল। ক্েল্টবয়ল একেো েেোরও 

ক্দখো যোয়ে। 
ঘয়রর পল্টশ্চম ক্দেোয়লর দু’প্রোয়ন্ত দু’ল্টে দরজো। 
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দরজো দু’ক্েো ল্টকয়সর? একেো েেয়লে হয়ত পোয়র। আয়রকেো? ওেো ল্টক 
ক্েল্টসাংরুম হয়ত পোয়র? হয়ব হেয়তো। অতএব তোয়ক প্রথয়ম ঢুকয়ত হয়ব েেয়লয়ে। 

ক্কোনেো েেয়লে? 
ময়ন পড়ল ক্ ৌরীর ডোইল্টরর কথো। ক্স ল্টলয়খয়ে, ক্দোতলোর লযোল্টঠডাং ক্থয়ক 

ক্িল্টঠেয়লেয়রর ময়ধয ল্টদয়ে েেয়লে ক্দখো যোে। ল্টনশ্চে তোহয়ল দল্টক্ষণ পোয়শরেোই 
েেয়লে হয়ব। 

েেয়লয়ের দরজোর সোময়ন দোিঁড়োয়তই ক্দখয়ত ক্পল, দরজোর লয়ক চোল্টব। 
রোয়ত চোল্টব সরোবোর প্রয়েোজন ময়ন কয়রল্টন তোহয়ল, িোবল আহমদ মুসো। 

েেয়লয়ে প্রয়বশ করল আহমদ মুসো। 
ল্টবরোে েেয়লে। তোর এক পোয়শ লযোল্টেন। তোর পোয়শ বোথেোব। অে 

পোয়শ লবোয়ে এযোল্টঠেক ধরয়নর সুির একেো ক্েল্টবল ও একল্টে ক্চেোর। েেয়লে ও 
বোথ ক্থয়ক এই অাংশেো সুির পদযো ল্টদয়ে আলোদো করো। 

ক্েল্টবয়লর উপর সব সময়ের বযবহোযয ল্টকে ুপ্রসোধনী েোড়ো অে ল্টকে ুক্নই।  
ক্েল্টবয়ল দু’ল্টে েেোর। দুই েেোয়রই কী ক্হোয়ল চোল্টব রয়েয়ে। তোর মোয়ন 

রোত বয়লই হেয়তো এখোন ক্থয়কও চোল্টব সরোয়নো হেল্টন। 
খুল্টশ হয়লো আহমদ মুসো। তোর কোজ আেোহ অয়নক সহজ কয়র ল্টদয়েয়েন। 
ক্চেোয়র বয়স প্রথম েেোরেো খুলল আহমদ মুসো। 
েেোয়রও নোনো প্রসোধনী। তোর সোয়থ চুয়লর ক্হোেোইে কোলোয়রর ল্টবয়দল্টশ 

দোমী বেল। একেো েোল্টস্টক ক্কইয়স নতুন পুরোতন ক্ষুদ্র তুল্টল। এ ক্েল্টবয়ল আর 
ক্তমন ল্টকে ুক্নই। ল্টকেুেো হতোশ হয়লো আহমদ মুসো। 

ল্টদ্বতীে েেোরেো খুলল ক্স। 
এ ক্েল্টবয়লও নোনো ধরয়নর ল্টশল্টশ, পযোয়কে, েযোবয়লে েল্টড়য়ে আয়ে। 
েেোরল্টে পুয়রোপুল্টর ক্খোলোর পর চোমড়োর সুদৃে একেো ক্নোে-ক্কইয়সর 

মত ল্টকে ুএকেো ক্দখয়ত ক্পল। 
ক্কইসল্টের মুয়খর ল্টদয়ক ক্খোলো। ক্িতয়র ক্দখয়ত ক্পল চোমড়োর একেো 

ক্ফোল্ডোর। 
আহমদ মুসো ক্বর করল ক্ফোল্ডোর। 
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কিোয়র ল্টকেুই ক্লখো ক্নই। খুলল ক্ফোল্ডোর। 
ক্ফোল্ডোয়রর বোম অাংশেোর অয়ধযক পযযন্ত একেো পয়কে। পয়কয়ে কো জ 

ক্দখো যোয়ে। ডোন অাংশেো মোল্টন বযোয় র মত। ক্কল্টবন আয়ে, কোডয পয়কে আয়ে 
ক্বশ কয়েকল্টে। 

ক্ফোল্ডোয়রর উপর ক্চোখ বুলোয়ত ল্ট য়ে বোম অাংয়শর বেয়ম কোয়লো  োয়ের 
উপর কোয়লো একেো ময়নোেোম ও ল্টকে ুক্লখোর উপর নজর পড়ল। 

ক্ফোল্ডোয়রর ক্িতরেো ল্টনকষ কোয়লো চোমড়োর ও ক্ফোল্ডোয়রর বযোকেো লোল 
চোমড়োর। ক্ফোল্ডোরেো আর একেু সোময়ন এয়ন িোয়লো কয়র ক্দখল। 

ময়নোেোমেো পল্টরল্টচত, ল্যাযোক লোইয়ের। ল্টকন্তু ক্লখোেো বুঝল নো। 
ময়নোেোয়মর ল্টনয়চ একে ুক্স্পস ল্টদয়ে কোয়লো চোমড়োর উপর কোয়লো হরয়ফ ক্লখো 
‘ক্লোন-৭’। 

‘ক্লোন-৭’ ল্টবষেেো ল্টনয়ে িোবল আরও আহমদ মুসো। ল্টকন্তু বুঝয়ত পোরল 
নো ল্টবষেেো ল্টক। ল্টবষেেো চোমড়োর সোয়থও সাংল্টিি হয়ত পোয়র, িোবল আহমদ মুসো। 

এ ল্টচন্তোর মোয়ঝই আহমদ মসুো ক্ফোল্ডোয়রর পয়কে ক্থয়ক কো জ ক্বর 
করল। 

িোিঁজ খুলল কো জল্টের আহমদ মুসো। 
একেো ক্প্রসল্টক্রপশন। 
ক্লেোর ক্হয়ড ডোক্তোয়রর নোম কোরল ক্হইঞ্জ এমল্টড, ল্টবয়শষজ্ঞ ক্লোন 

ক্মল্টডল্টসন। 
এেুকু পড়য়তই ভ্রূকুল্টিত হয়লো আহমদ মুসোর। ক্লোন ক্মল্টডল্টসয়নর 

ডোক্তোয়রর ক্প্রল্টসল্টক্রপশন ক্কন? 
আরও পড়ল ক্প্রসল্টক্রপশনল্টে। 
ল্টবল্টিত হয়লো, যোর জয়ে ক্প্রসল্টক্রপশন, তোর নোম ক্নই। শুধ ুক্লখো ‘ক্লোন-

৭’। 
ল্টবিয়ে ক্চোখ েোনোবড়ো হয়ে ক্ ল আহমদ মুসোর! তোহয়ল ব্রুনোর মো 

কোল্টরনো কোরল্টলন ল্টক ‘ক্লোন-৭’! ক্কন? ক্লোয়নর সোয়থ তোর সম্পকয ল্টক? ‘৭’ 
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শেেোরই বো অথয ল্টক? নো, এেো ব্রুনোর মো’র একেো সোাংয়কল্টতক নোমমোত্র! এমনেো 
হয়তও পোয়র। 

আহমদ মুসো েেোয়রর ওষুধগুয়লোর ল্টদয়ক নজর বুলোল। ল্টবদঘুয়ে নোয়মর 
সব ওষুধ! একল্টেও তোর পল্টরল্টচত নে। তয়ব ওষুয়ধর পযোয়কয়ের পল্টরচে পয়ড় যো 
বুঝল তোয়ত এগুয়লো ক্লোন ল্টবষেক ক্কোন ল্টকেুর ওষুধ। ল্টকন্তু এ ওষুধগুয়লো ব্রুনোর 
মো কোল্টরনো কোরল্টলয়নর েেোয়র ক্কন? ক্স ল্টক ওষুধগুয়লো বযবহোর কয়র? ক্কন? 
ব্রুনোর মোয়ের জীবয়নর এই ল্টদকেো সম্পয়কয ক্তো আহমদ মুসোয়ক ল্টকেুই বলো 
হেল্টন। তোর মোয়ের জীবয়নর ক্েোেখোে ল্টবষে পযযন্ত ব্রুনো ও তোর বোবো আহমদ 
মুসোয়ক বয়লয়ে, ল্টকন্তু এই ল্টবষেেো ক্তো বয়লল্টন। তোহয়ল ল্টক তোরোও জোনয়তো নো? 

আহমদ মুসোর ময়ন হয়লো, এই রহয়স্যর সোয়থ ব্রুনোর মোয়ের আচরয়ণর 
একেো ঘল্টনষ্ঠ ক্যো  থোকয়ত পোয়র। তোর মোয়ের এই ল্টদকেোর উয়ন্মোচন হয়ল তোয়ক 
ল্টনয়ে সমস্যো-সাংকয়ের সমোধোন পোওেো ক্যয়ত পোয়র। 

আহমদ মুসো তোড়োতোল্টড় ডোক্তোয়রর ক্চবোয়রর অযোয়েয়সর ল্টদয়ক তোকোল। 
ল্টিয়ের নোম ক্েড ল্টিে, আর শহয়রর নোম অযোয়রঠডসী। 

খুল্টশ হয়লো আহমদ মুসো। ডোক্তোয়রর কোে ক্থয়কই ক্লোন ক্মল্টডল্টসন সম্পয়কয 
জোনো যোয়ব। 

আহমদ মুসোর ময়ন হয়লো, েেয়লয়ে তোর কোজ ক্শষ। 
ক্বল্টরয়ে এল আহমদ মুসো েেয়লে ক্থয়ক। 
এয় োয়লো ক্বড সোইয়ডর ক্শড-লোইয়ের ক্েল্টবয়লর ল্টদয়ক। 
ক্েল্টবয়লর েেোরল্টে খুলল। 
তোর ক্িতয়র েুল্টকেোল্টক অয়নক ল্টকেু ক্দখল। ক্েোে একেো মোল্টন বযো ও। 
মযোল্টন বযো  খুিঁয়জ েোকো েোড়ো আর ল্টকেুই ক্দখল নো। ক্রয়খ ল্টদল ক্স মযোল্টন 

বযো । 
েেোর বন্ধ করল। 
চোরল্টদয়ক তোকোল। ক্দখল ব্রুনোর মোয়ের বোল্টলয়শর পোয়শ তোর ক্েোে হ্োঠড 

বযো ল্টে। এেোই খুিঁজল্টেল আহমদ মুসো। শুয়নল্টেল ব্রুনোর কোয়ে, তোর মোয়ের হ্োঠড 
বযোয়  কোউয়ক ক্স হোত ল্টদয়ত ক্দে নো। 
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হ্োঠড বযো ল্টে ল্টনয়ত কোত হয়ে সাংজ্ঞোহীন হয়ে পয়ড় থোকো ব্রুনোর মোয়ের 
এল্টদয়ক প্রসোল্টরত তোর দুই হোয়তর ল্টদয়ক নজর পড়ল আহমদ মুসোর। ক্দখল তোর 
দুই হোয়তর বুয়ড়ো আঙুয়ল ল্টবয়শষ ধরয়নর েোল্টস্টক বযোয়ঠডজ,  োডযোয়রর মত ফোিঁপো। 

হ্োঠড বযো ল্টে ল্টনয়ে খুলল আহমদ মুসো। ক্েোট্ট হ্োঠড বযোয়  ল্টলপল্টস্টক 
ধরয়নর ক্ময়েয়দর সব সময়ের বযবহোযয ল্টকে ুল্টজল্টনসপত্র। তোর সোয়থ ক্দখল চোর 
িোিঁজ করো একেো কো জ। 

মোত্র কো জল্টেই তুয়ল ল্টনল আহমদ মুসো। 
কো য়জর িোিঁজ খুয়ল ক্দখল ক্সেোও একেো ক্প্রসল্টক্রপশন। ডোক্তোয়রর নোম 

‘ক্হর হোরমযোন’ েোল্টস্টক ল্টস্ক্ন ক্স্পশোল্টলস্ট। ল্টেকোনো, ক্মোবোইল কযোম্প, ক্েইড 
ল্টিে, অযোয়রঠডসী। 

আবোর ক্সই অযোয়রঠডসী! ল্টবল্টিত হয়লো আহমদ মুসো। 
আরও ল্টবল্টিত হয়লো, এখোয়নও যোর নোয়ম ক্প্রসল্টক্রপশন, তোর নোয়মর 

জোে োে ক্লখো হয়েয়ে, ‘ক্লোন-৭’। 
তোর মোয়ন ব্রুনোর মো ল্টনল্টশ্চতিোয়বই ‘ক্লোন-৭’! এর অথয তোহয়ল ল্টক? 
ব্রুনোর মোয়ের দুই হোয়তর দুই বুয়ড়ো আঙুয়ল অদ্ভুত ধরয়নর বযোয়ঠডজ 

ক্কন? 
হেোৎ আহমদ মুসোর ময়ন পড়ল প্রহরীয়দর কথো, ‘দস্তখত ল্টেক হয়ে 

ক্ য়ে, এখন ল্টফাং োর ল্টপ্রঠে ক্ডিলপ করয়ে।’ বুয়ড়ো আঙুয়লর ল্টফাং োর ল্টপ্রঠে 
ক্ডিলপ করোর জয়েই ল্টক ঐ বযোয়ঠডজ? ল্টেক, ক্প্রসল্টক্রপশনও ক্তো েোল্টস্টক ল্টস্ক্ন 
ক্স্পসোল্টলস্ট ডোক্তোয়রর! ল্টফাং োর ল্টপ্রঠে ল্টেক করোর জয়ে েোল্টস্টক ল্টস্ক্ন ক্স্পশোল্টলস্ট 
দ্বোরো ল্টবয়শষ ধরয়নর অপোয়রশন বো ক্কোন ল্টকে ুকরো হয়েয়ে? হয়ত পোয়র। 

আহমদ মুসোর ময়ন হয়লো, তোর এখোয়ন আর ক্কোন কোজ ক্নই। যো জোনোর 
মত তো ক্জয়ন ক্ফয়লয়ে। ক্স রহস্যগুয়লো সোময়ন এয়সয়ে, তোর সমোধোয়নর পরই 
পরবতযী কোয়জর প্রে আসয়ব। 

আহমদ মুসো ক্প্রসল্টক্রপশন, বযো  ক্যমন ল্টেল ক্তমল্টনিোয়ব ক্রয়খ ক্বল্টরয়ে 
এল ঘর ক্থয়ক। 
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বোইয়র ক্কোন সমস্যোর সম্মুখীন হয়লো নো। বুঝো যোয়ে, ক্িতয়র আর ক্কোন 
প্রহরী ক্নই। শুধ ুসম্মুয়খর ক্ য়েই আয়ে প্রহরী। 

আহমদ মুসো ল্টফয়র এল প্রহরীয়দর ক্সই কয়ক্ষ। সাংজ্ঞোহীন সবোই ক্বয়ঘোয়র 
পয়ড় আয়ে তোয়দর ল্টবেোনোে। 

আহমদ মুসো ক্য ক্ োপন পথ ল্টদয়ে ঢুয়কল্টেল, ক্সই পয়থই ক্বল্টরয়ে এল 
বোল্টড় ক্থয়ক। 

ল্টফয়র এল ল্টনয়জয়দর বোল্টড়য়ত। 
বোল্টড়র প্রধোন ফেয়কর তোলো খুয়ল বোল্টড়য়ত প্রয়বশ করল। 
ক্িতয়রর চত্বরেো ক্পল্টরয়ে  োল্টড় বোরোিো ল্টদয়ে ওগুয়লো বোল্টড়য়ত প্রয়বয়শর 

ক্ য়ের ল্টদয়ক। ক্দখল দরজো ক্খোলো, আয়লো আিঁধোল্টরয়ত দোিঁল্টড়য়ে আয়ে ক্কউ 
দরজোে। 

আহমদ মুসো বোরোিোে উেয়তই েোেো মূল্টতযল্টে নয়ড় উেল। 
আহমদ মুসো দরজোর কোয়ে ক্যয়তই েোেো মূল্টতযল্টে এল্ট য়ে এল। ক্দখল ক্স 

ব্রুনো। 
ব্রুনো আহমদ মুসোর সোময়ন এয়স লবো বোও করল। বলল, ‘িোইেো, 

আমোয়ক মোফ করুন। আল্টম বুঝয়ত পোল্টরল্টন। আমোয়দর সমোয়জ ক্তো দু’জন নোরী-
পুরুষ এমনিোয়ব যখন কোেোকোল্টে হে, তখন তোরো ক্প্রল্টমক-ক্প্রল্টমকো হে, ধদল্টহক 
সম্পকযই তোয়দর কোয়ে প্রধোন হে। তোরো ক্য িোইয়বোনও হয়ত পোয়র, এমন পল্টবত্র 
সম্পয়কযর কথো আমোয়দর সমোজ িুয়লই ক্ য়ে। তোহয়ল আল্টম িুল নো কয়র পোল্টর 
ল্টক কয়র! আমোয়ক মোফ করুন িোইেো।’ 

ব্রুনোর ক্শয়ষর কথোগুয়লো কোন্নোে জল্টড়য়ে ক্ ল। 
আহমদ মুসো তোর মোথোে হোত বুল্টলয়ে বলল, ‘তুল্টম মহোঅেোে করল্টন ক্য 

মোফ চোইয়ত হয়ব। আর আমোয়ক িোইেো বলোর পর মোফ চোওেোর ল্টকে ুথোয়ক নো। 
আল্টম খুল্টশ ক্য, তুল্টম ক্তোমোর সমোয়জর উপয়র উয়ে ল্টচন্তো করয়ত ক্পয়রে। আেোহ 
ক্তোমোয়ক সোহোযয করুন।’ 

‘এই ল্টচন্তো করোর শল্টক্ত আপল্টনই ল্টদয়েয়েন িোইেো।’ ক্চোখ মুেয়ত মুেয়ত 
বলল ব্রুনো। তোর কঠে িোল্টর। 
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‘সব শল্টক্ত আেোহর কোে ক্থয়ক আয়স ব্রুনো।’ বলল আহমদ মুসো। 
‘িোইেো, আপল্টন সব সমে সব প্রশাংসো, সব কৃল্টতত্ব ও কতৃযত্ব ঈশ্বর মোয়ন 

আেোহয়ক ক্দন। মোনুয়ষর ল্টনজস্ব ক্কোন কৃল্টতত্ব, কতৃযত্ব ক্নই? আপল্টন ল্টনয়জর শল্টক্ত, 
ল্টনয়জর বুল্টদ্ধয়ত যো কয়রন, তোর কৃল্টতত্ব ল্টক আপল্টন ক্পয়ত পোয়রন নো?’ ব্রুনো বলল 
। 

‘যোয়ক আল্টম আমোর কোজ বল্টল, তোয়তো আল্টম কল্টর নো। আমোর হোত যো 
কয়র তোর কমোঠড পোে মোথো ক্থয়ক। মোথোর কমোঠড-িোকচোর ক্ক কয়রয়েন আর 
তো কোর ল্টনেন্ত্রয়ণ? আেোহর। আধুল্টনক ধমযল্টনরয়পক্ষ সিযতোর ল্টবয়বক বয়ল পল্টরল্টচত 
আনযল্ড েয়েনবীও অবয়শয়ষ বয়লয়েন, মোনুয়ষর মোথো ল্টচন্তোর আকোয়র, িোবনোর 
আকোয়র কমোঠড পোে ঈশ্বয়রর কোে ক্থয়ক। এজয়েই সকল প্রশাংসো, কৃল্টতত্ব 
আেোহর জয়েই।’ 

আহমদ মুসো কথো ক্শষ কয়র একে ুক্থয়ম আবোর বয়ল উেল, ‘ল্টকন্তু তো 
এখোয়ন ল্টক করে? দোিঁল্টড়য়ে ক্কন এখোয়ন?’ 

‘ঘুমোয়ত ল্ট য়েল্টেলোম িোইেো, ল্টকন্তু ঘুমোয়ত পোল্টরল্টন। আপল্টন ও বোল্টড়য়ত 
ঢুয়ক ল্টক করয়েন, ল্টক হয়ে-এসব অল্টস্থর িোবনো আমোয়ক এখোয়ন ল্টনয়ে এয়সয়ে। 
আপনোর পয়থর ল্টদয়ক তোল্টকয়ে আল্টে। আর ল্টকে ুকরোর ক্তো উপযুক্ত আমরো নই!’ 
ব্রুনো বলল। তোর ক্শয়ষর কথোগুয়লো অল্টিমোন-ক্ষুদ্ধ, িোল্টর। 

আহমদ মুসো হোসল। বলল, ‘আল্টম ক্তোমোয়ক সোয়থ ল্টনইল্টন এ কোরয়ণ ক্য, 
এমনিোয়ব আমোয়দর এক সোয়থ যোওেো উল্টচত নে বয়ল। ক্তোমরো উপযুক্ত নও 
একথো ল্টেক নে। নোরী-পুরুষয়ক আেোহ সমোন শল্টক্ত ল্টদয়ে সৃল্টি কয়রয়েন। দুই 
পুরুয়ষর শল্টক্ত ক্যমন সমোন হে নো, ক্তমল্টন নোরী-পুরুয়ষর শল্টক্তও সমোন হে নো, 
এেো হয়ে থোয়ক নোনো কোরয়ণ। নোরী পুরুয়ষর প্রকৃল্টত ত পোথযকয একেোই। ক্সেো 
হয়লো, নোরী সৃল্টি তিোয়ব ধদল্টহক ল্টদক ল্টদয়ে রক্ষণোত্নক, আর ধদল্টহক ল্টদক ল্টদয়ে 
পুরুয়ষরো আক্রমনোত্নক। এই আক্রময়ণর সুয়যো  যোয়ত পুরুষরো নো পোে, 
নোরীয়দরয়ক আক্রোন্ত যোয়ত নো হয়ত হে-এজয়ে নোরীয়দরয়ক একে ু সোবধোয়ন 
চলয়ত হে। ল্টনয়জয়দর ক্দহ-ক্সৌিযযয়ক পুরুয়ষর আক্রমণোত্নক ক্চোয়খর একে ু
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আড়োয়ল রোখয়ত হে। নোরীর প্রকৃল্টত ত এই ধবল্টশি তোর ক্যো যতোয়ক বুল্টদ্ধয়ক 
অবেই খোয়েো কয়রল্টন।’ 

মুগ্ধ, সয়ম্মোল্টহত ব্রুনো ল্টকে ুবলয়ত যোল্টেল। 
আহমদ মুসো তোয়ক বোধো ল্টদয়ে বলল, ‘চল, আর ক্কোন কথো নে। রোত 

ক্শষ হয়ত যোয়ে। ঘুমোয়ত হয়ব।’ 
বয়ল চলয়ত শুরু করল আহমদ মুসো। 
ব্রুনোও। 
চলয়ত চলয়ত ব্রুনো বলল, ‘িোইেো, ঘুমোয়বন ল্টক কয়র? আপনোর ক্তো 

নোমোয়জর সমে হয়লো।’ 
‘হ্োিঁ, ল্টেকই বয়লে। ধেবোদ ক্তোমোয়ক। ক্ োসল কয়র ক্েশ হয়ত হয়ত 

ফজর নোমোয়জর সমে হয়ব। নোমোজ পয়ড়ই ঘুমোব।’ বলল আহমদ মুসো। 
‘িোইেো, আপনোয়দর প্রোথযনো আমোর খুব িোয়লো লোয় । সল্টতযই জীবন্ত ধময 

আপনোয়দর। আেোহর সোয়থ আপনোয়দর সম্পকয সোবযক্ষল্টণক। আমোয়দর ধময 
আমোয়দরয়ক ক্কোন কোজ ক্দেল্টন। তোই ঈশ্বয়রর সোয়থ আমোয়দর সম্পকযও ক্নই।’ 
ব্রুনো বলল। 

‘ধেবোদ। তুল্টম ক্দখল্টে অয়নক ল্টকেু িোবে।’ বলল আহমদ মুসো। 
‘আল্টম আপনোয়দর ধময ইসলোম সম্পয়কয জোনোর ক্চিো করল্টে। ইসলোম ও 

মুসলমোনয়দর ল্টনয়ে মোনুয়ষর ময়ধয অয়নক িুল বুঝোবুল্টঝ আয়ে আমোয়দর ক্দয়শ। 
আপনোয়ক ক্দয়খ, আপনোর কথো শুয়ন ইসলোময়ক আল্টম নতুন কয়র বুঝল্টে। আপল্টন 
খুল্টশ হয়বন নো িোইেো?’ ব্রুনো বলল। 

‘আেোহ খুল্টশ হয়বন।’ বলল আহমদ মুসো। 
‘ল্টতল্টন অয়নক উপয়র। আল্টম আপনোর খুল্টশর কথো বলল্টে।’ ব্রুনো বলল। 
‘আেোহ যোয়ত খুল্টশ হে, বোিোহ ল্টহসোয়ব আল্টম তোয়তই খুল্টশ।’ বলল 

আহমদ মুসো। 
‘আপনোর ঈশ্বর ক্প্রম ল্টবিেকর িোইেো! আর ক্কউ মোয়ন আল্টম বো আমরো 

ল্টক এেো পোরব?’ ব্রুনো বলল। 
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‘ক্তোমোর ময়ন ক্য এ কথো ক্জয় য়ে, এয়সয়ে, এেোই প্রমোণ কয়র তুল্টম 
পোরয়ব।’ বলল আহমদ মুসো। 

‘ধেবোদ িোইেো। িোয়লো…।’ 
ব্রুনো ল্টকে ুবলয়ত যোল্টেল। আহমদ মুসো তোয়ক থোল্টময়ে ল্টদয়ে বলল, ‘আর 

ক্কোন কথো নে। ক্তোমোর পথ ওল্টদয়ক। যোও, এখন ঘুমোও। 
‘ল্টকন্তু িোইেো, িুয়লই ক্ ল্টে। ল্টজজ্ঞোসো করো হেল্টন আপনোর অল্টিযোয়নর 

কথো। ল্টক হয়লো, ল্টেজ একে ুবলুন।’ 
‘বয়লল্টে ক্কোন কথো নে। এখন ঘুমোয়ত যোয়ব, ঘুমোয়ব। সব শুনয়ব 

সকোয়ল।’ 
বয়লই আহমদ মুসো দোিঁল্টড়য়ে তোর কয়ক্ষর ল্টদয়ক হোিঁেো শুরু করল। 
‘ধেবোদ িোইেো। গুড নোইে!’ ক্পেয়ন ক্থয়ক একে ুউিঁচু কয়ঠে বলল 

ব্রুনো। 
ক্সও তোর কয়ক্ষর ল্টদয়ক হোিঁেো শুরু কয়রয়ে। 
 
 
 
সকোয়ল ল্টনয়চ ক্নয়মই ধহ ধচ শুরু কয়রয়ে কনরোড। 
কনরোডয়ক বোল্টড়র মযোডোম কোল্টরনো কোরল্টলয়নর ক্প্রল্টমক ময়ন করো হে। 

তোর আচোর-আচরয়ণ বোল্টড়র ক্লোয়করো এেোই ময়ন কয়র। ক্স মোয়ঝ মোয়ঝ এ 
বোল্টড়য়ত আয়স। আসয়ল থোয়ক ক্দোতলোে ব্রুনো ল্টকাংবো আনোল্টলসোর ঘয়র। তোেোড়ো 
সোরো ল্টদনই থোয়ক কোল্টরনো কোরল্টলয়নর সোয়থ। 

ধহ ধচয়ের কোরণ হয়লো ক্স উপর ক্থয়ক ক্নয়ম প্রহরীয়দর কোউয়ক পোেল্টন। 
ল্টনল্টদযি স্থোনগুয়লোয়ত ২৪ ঘঠেো পোহোরোর বযবস্থো। ল্টকন্তু কনরোড এয়স মযোডোম কোল্টরনো 
কোরল্টলয়নর ঘয়রর সোময়নও ক্কোন প্রহরী পোেল্টন। প্রহরীয়দর ঘয়র ক্ য়ে। প্রহরীয়দর 
সবোইয়ক তোয়দর ঘয়র ঘুমন্ত অবস্থোে ক্পয়েয়ে। ডোকোডোল্টক, ল্টচৎকোর-ক্চিঁচোয়মল্টচ 
কয়রও তোয়দর জো োয়ত পোয়রল্টন। 



ক্লোন ষড়যন্ত্র  178 

 

অেল্টদয়ক ডোকোডোল্টক কয়রও কোল্টরনো কোরল্টলয়নর দরজো ক্খোলোয়নো 
যোেল্টন। অবয়শয়ষ ল্যাযোক লোইে-এর মোস্টোর ক্কোড বযবহোর কয়র তোর ঘয়র ঢুয়কয়ে 
কনরোড। কোল্টরনো কোরল্টলনয়কও ঘুমন্ত ক্পয়েয়ে কনরোড। ডোকোডোল্টক কয়র তোয়কও 
ক্তোলো যোেল্টন। 

ইল্টতময়ধয ল্যাযোক লোইে কতৃযপয়ক্ষর যোরো এ বোল্টড়য়ত ল্টেল, তোরও এয়স 
ক্ য়ে। বযোপোর ল্টক বুঝয়ত নো ক্পয়র ডোক্তোর ডোকো হয়েয়ে। 

ডোক্তোর বয়লয়ে, এক ধরয়নর ক্লোয়রোফরম  যোয়সর প্রিোয়ব তোরো সবোই 
সাংজ্ঞো হোল্টরয়েয়ে। ডোক্তোয়রর ল্টবয়শষ ক্চিোর পর তোয়দর সাংজ্ঞো ল্টফয়রয়ে। ল্টকিোয়ব 
সাংজ্ঞো হোরোে তো দু’জন প্রহরী েোড়ো আর ক্কউ বলয়ত পোয়রল্টন। কোল্টরনো কোরল্টলনও 
নে। দু’জয়নর জবোন বিী ক্থয়ক কনরোডরো জোনয়ত ক্পয়রয়ে, ক্ক একজন ক্লোক 
বোল্টড়য়ত ঢুয়কল্টেল। তোরো তোয়ক ক্পেন ক্থয়ক জোপয়েও ধয়রল্টেল। ল্টকন্তু ল্টকিোয়ব 
ক্যন তোরো দু’জনও সাংজ্ঞো হোরোে। লোউয়ঞ্জর দরজোে তোরো ক্লোকেোয়ক জোপয়ে 
ধয়রল্টেল। ল্টকন্তু ক্সখোয়নই তোরো সাংজ্ঞো হোরোে। ল্টকিোয়ব তোরো তোয়দর ল্টবেোনোে যোে 
তো তোরো জোয়ন নো। 

কোল্টরনো কোরল্টলন জ্ঞোন ল্টফয়র ক্পয়ে বয়ল ক্য, ক্স ঘুল্টময়েল্টেল, সাংজ্ঞো 
হোল্টরয়েল্টেল ল্টকনো ক্স জোয়ন নো। ল্টকন্তু তোর ঘয়রর বোতোস পরীক্ষো কয়র প্রমোল্টণত 
হয়েয়ে এক ধরয়নর ক্লোয়রোফরম  যোস ঘয়রর বোতোয়স রয়েয়ে। ঘঠেো চোয়রক আয়  
এ  যোয়সর ঘনত্ব সাংজ্ঞো ক্লোপ করোর মত অবেই ল্টেল। 

ল্টকন্তু ক্কউ ক্িয়ব ক্পল নো মুক্ত বোতোস প্রয়বশ করয়ত নো পোরো শীতোতপ 
ল্টনেল্টন্ত্রত ঘয়র ল্টকিোয়ব এমন ধরয়নর  যোস প্রয়বশ করয়ত পোয়র। 

ল্টবষেেো ল্টনয়েই আয়লোচনোে বয়সয়ে কোরল্টলন, কনরোডসহ ল্যাযোক লোইয়ের 
উপল্টস্থত কতযো বযল্টক্তরো। 

কোল্টরনো কোরল্টলন বলল্টেল, ‘আমোর ঘরসহ বোল্টড়র সব ঘর ক্চক করো 
হয়েয়ে, ল্টকন্তু ক্কোন ল্টজল্টনস ক্খোেো যোেল্টন।’ 

‘ল্টকন্তু ক্লোক ক্তো এয়সল্টেল, এেো ল্টেক, দু’জন প্রতযক্ষদশযীর সোক্ষয এেো। 
তোরো জল্টড়য়েও ধয়রল্টেল তোয়ক। এ ঘেনো ল্টমথযো নে।’ বলল কনরোড। 
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‘তোহয়ল ক্কন এয়সল্টেল? এতগুয়লো ক্লোকয়ক সাংজ্ঞোহীন করল ক্কোন্ 
উয়েয়ে? দু’জয়ন তোয়ক আয়  ক্দখয়ত পোওেোর পরও ক্পেন ক্থয়ক আক্রমণ 
করোর পরও মোত্র একজনয়ক যখন আেকোয়ত পোয়রল্টন, তখন ক্সই ক্লোকল্টে খুব 
সোধোরণ নে।’ বলল ল্যাযোক লোইয়ের উপল্টস্থত একজন কমযকতযো। 

‘ক্তোমোর কথো ল্টেক। ল্টকন্তু অসোধোরণ এই ক্লোকল্টে ক্ক? ক্কন ঢুয়কল্টেল এ 
বোল্টড়য়ত? ক্কোন ল্টদক ল্টদয়ে ঢুয়কল্টেল?’ বলল ল্যাযোক লোইয়ের আর একজন। 

‘ল্টেক ক্তো, ক্স ক্কোন্ ল্টদক ল্টদয়ে ঢুয়কল্টেল? সোময়নর ক্ ে বন্ধ ল্টেল। ক্ ে-
বয়ক্স ল্টেল ল্টসকুল্টরল্টের ক্লোক। ক্ োেো রোয়ত এ ক্ য়ে ক্কউ আয়সল্টন। ক্সয়কঠড ক্ য়েও 
সোবযক্ষল্টণক পোহোরোে ল্টেল ক্লোক। এ দু’ক্ য়ে েোড়ো বোল্টড়র ক্িতয়র ক্ঢোকোর, ক্কোন 
ঘয়র প্রয়বয়শর ল্টদ্বতীে ক্কোন পথ ক্নই। সোরো রোয়ত এ দুই ক্ য়ে ক্কউ আয়সল্টন। 
তোহয়ল এ ক্লোক ক্কোন ল্টদক ল্টদয়ে ঢুকল?’ বলল কনরোড। 

‘এ বোল্টড়য়ত ক্ঢোকোর আর ক্তো ক্কোন পথ ক্নই। ক্লোকল্টে তোহয়ল বোইয়র 
ক্থয়ক আয়সল্টন?’ কোল্টরনো কোরল্টলন বলল। 

ভ্রূকুল্টিত করয়লো কনরোড। বলল, ‘ক্িতর ক্থয়ক আবোর ক্ক হয়ব? 
প্রহরীয়দর ক্কউ? ওরো এই ল্টবয়শষ ধরয়নর ক্লোয়রোফরম পোয়ব ক্কোথোে? আর 
তোরোও ক্তো সাংজ্ঞোহীন ল্টেল।’ 

‘ল্টকন্তু প্রে হয়লো, ক্স ক্যই ক্হোক, ল্টকে ুচুল্টর কয়রল্টন, কোউয়ক খুন কয়রল্টন, 
তোহয়ল ক্স ঢুয়কল্টেল ক্কন?’ 

প্রেেোর জবোব ল্টদল নো ক্কউ। 
ল্টনরব সবোই। 
ক্বশ ল্টকেুক্ষণ পর মুখ খুলল কনরোড। বলল, ‘ল্টবষেল্টে বস ল্যাযোক বোডযয়ক 

জোনোয়নো দরকোর। যো ঘয়েয়ে ল্টবষেল্টে ক্েোে নে। শীষয পযযোয়ের তদন্ত হওেো 
প্রয়েোজন।’ 

‘আল্টমও তোই ময়ন কল্টর।’ বলল কোল্টরনো কোরল্টলন। 
‘ল্টেক আয়ে। এেোই এখন এই অবস্থোে করণীে।’ বলল সবোই। 
‘ল্টেক আয়ে। ধেবোদ সবোইয়ক।’ 
বয়ল উয়ে দোিঁড়োল কোল্টরনো কোরল্টলন। 
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সবোই উেল। 
 
 
 
আহমদ মুসো এয়স বসল ক্সোফোে। 
সোময়নর ক্সোফোে ব্রুনো ও ব্রুনোর বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেড আয় ই এয়স 

বয়সল্টেল। 
মোয়ঝর ক্েল্টবয়ল ল্টতনল্টে কোপ ও কল্টফ পে ল্টেল। 
আহমদ মুসো বসয়তই ব্রুনো একে ুসোময়ন ঝুিঁয়ক পয়ড় ল্টতন কোপ কল্টফ 

ক্ঢয়ল একল্টে আহমদ মুসোর ল্টদয়ক তুয়ল ধয়র বলল, ‘িোইেো আপল্টন চো, কল্টফ ল্টকেুই 
ক্খয়ত চোন নো। সোরো রোত পল্টরশ্রম করোর পর ক্ োসল কয়র ক্েশ হয়ে লবো ঘুম 
ল্টদয়েয়েন। এখন খোওেো-দোওেোর পর এই  রম কল্টফ খুব িোয়লো লো য়ব।’ 

ল্টপতোয়ক কল্টফর অে কোপল্টে ক্দেোর পর ল্টনয়জ একল্টে ল্টনয়ে ক্সোফোে 
ক্সোজো হয়ে বসল ব্রুনো। 

‘ধেবোদ ব্রুনো, সল্টতয ইেো করল্টেল কল্টফ ক্খয়ত।’ বয়ল আহমদ মুসো 
কল্টফর কোপ তুয়ল ল্টনল। 

‘িোইেো, আপনোর সম্পয়কয ল্টকেুই জোল্টন নো। ল্টকে ুজোনোর ল্টক ক্চিো করয়ত 
পোল্টর?’ বলল ব্রুনো। 

‘নো, ব্রুনো। এখন উল্টন একেো গুরুত্বপূণয ল্টবষে ল্টনয়ে আয়লোচনো করয়বন। 
এ সমে ওয়ক ল্টবরক্ত কয়রো নো।’ 

ব্রুনোর বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেড বলল। 
‘বোবো, ঐ গুরুত্বপূণয আয়লোচনো শুরু করয়ল কল্টফ খোওেো হয়ব নো। 

িোইেোও ক্তো বলয়লন কল্টফ ক্খয়ত তোরও ইেো করয়ে। কল্টফ খোওেোর পর 
গুরুত্বপূণয আয়লোচনো মোনোয়ব িোয়লো।’ বলল ব্রুনো । 

‘ল্টেক আয়ে। তুল্টম িোয়লো বয়লে ব্রুনো। ল্টকন্তু ব্রুনো, হেোৎ তুল্টম ওয়ক 
‘িোইেো’ বলে, অনুমল্টত ল্টনয়েে?’ ব্রুনোর বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেড বলল। 
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‘মুসলমোনয়দর ময়ধয কুল্টলন ও অকুল্টলন ক্নই। তোরো এয়ক অপয়রর িোই, 
ক্বোন। সুতরোাং অনুমল্টতর দরকোর ক্নই। তবু ল্টতল্টন তোিঁয়ক িোইেো বলোর অনুমল্টত 
ল্টদয়ে আমোয়ক ক্ ৌরবোল্টিত কয়রয়েন বোবো।’ বলল ব্রুনো। তোর কঠে আয়ব -রুদ্ধ 
হয়ে উয়েল্টেল। 

‘ধেবোদ ব্রুনো। এবোর তুল্টম প্রে কয়রো।’ আলদুল্টন ক্সনল্টেড বলল। 
ব্রুনো ল্টনয়জয়ক সোময়ল ল্টনয়েয়ে। 
সাংয়  সাংয়  অবে কথো বলল নো। 
ব্রুনো ক্হয়স উয়ে তোর কল্টফর কোপেো ল্টপল্টরয়চ রোখয়ত রোখয়ত বলল, 

‘িোইেো, আপনোর ক্ক ক্ক আয়ে? ক্কোথোে থোয়কন, এসব ল্টবষে জোনোর আমোর খুব 
ক্কৌতুহল।’ 

হোসল আহমদ মুসো। বলল, ‘ক্সেো খুব িোয়লো খবর নে ব্রুনো। রয়ক্তর 
সম্পকয যোয়দর সোয়থ থোয়ক, তোয়দর যল্টদ আত্নীে বলো হে, তোহয়ল ক্স ধরয়নর ক্কোন 
আত্নীে আমোর ক্নই। আয়ে স্ত্রী, একল্টে লোিলী ল্টশশুপুত্র। আমোয়দর একল্টে পল্টবত্র 
শহর মল্টদনোে তোরো থোয়ক। এই হয়লো সাংল্টক্ষপ্ত ল্টববরণ।’ থোমল আহমদ মুসো। 

‘ধেবোদ িোইেো, ল্টকন্তু সব কথো হেল্টন।’ 
‘আল্টম জোল্টন, এেকুু সব কথো নে। বোল্টকেো িল্টবষ্যয়তর জয়ে থোকল।’ 
বয়লই আহমদ মুসো কল্টফর কোপ ল্টপল্টরয়চর উপর ক্রয়খ ক্সোজো হয়ে বসল। 

বলল, ‘কল্টফ খোওেো প্রোে ক্শষ, এখন কোয়জর কথো আমরো শুরু করয়ত পোল্টর।’ 
‘হ্োিঁ, ল্টম. আহমদ মুসো, আমরো রোত ক্থয়কই উদ্ভ্েীব হয়ে আল্টে, আপল্টন 

ক্ফরোর পর উয়দ্ব  যল্টদও এখন ক্নই।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘হ্োিঁ, ল্টম. ক্সনল্টেড, আল্টমও উদ্ভ্েীব ল্টকে ু ল্টজজ্ঞোসোর জবোব পোওেোর 

জয়ে। ও বোল্টড়য়ত ঢুয়ক জোনোর ক্চয়ে ল্টজজ্ঞোসোই ক্বল্টশ সৃল্টি হয়েয়ে।’ আহমদ মুসো 
বলল। 

‘বলুন ল্টম. আহমদ মুসো।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘বোল্টড়য়ত ঢুয়ক প্রথয়ম আমোয়ক ক্য ঘয়র পো রোখয়ত হয়লো, ক্সেো একেো হল 

ঘর। ক্চৌেল্টে ল্টবেোনো পোতো খোয়ে। ক্সখোয়ন…।’ 
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আহমদ মুসোর কথোর মোঝখোয়ন ব্রুনো বয়ল উেল, ‘আপল্টন ল্টকিোয়ব 
ঢুকয়লন ক্সেো ক্তো বলয়লন নো? ল্টকিোয়ব ধোিঁধো িোঙয়লন? এেোই সবয়চয়ে 
ইঠেোয়রল্টস্টাং ও ল্টশক্ষোমূলক।’ 

আহমদ মুসো হোসল। বলল, ‘আল্টম কথো সাংল্টক্ষপ্ত করয়ত ক্চয়েল্টেলোম। 
ল্টেক আয়ে, সাংয়ক্ষয়প সব কথোই বল্টল।’ 

আহমদ মুসো একে ুক্থয়ম আবোর শুরু করল, ‘ক্কোন ঘর বো ক্কোন স্থোন 
ক্থয়ক ক্ োপন পথ শুরু হয়েয়ে, তো খুিঁয়জ ক্পয়ত খুব ক্বল্টশ ক্দল্টর হেল্টন আমোর। 
তোরপর….।’ 

আহমদ মুসোর কথোর মোঝখোয়ন ব্রুনো আবোর বয়ল উেল, ‘ল্টকিোয়ব 
ক্পয়লন? ক্কোন প্রকোর ল্টচয়হ্নর কথো ক্তো বোবো বয়লনল্টন?’ 

‘বয়লনল্টন। ঘরগুয়লোর অবস্থোন, জোনোলোগুয়লোর স্থোন পযযয়বক্ষণ কয়র ক্য 
স্থোনয়ক সয়িহ কল্টর, ল্টেক ক্সখোয়নই খুিঁজয়ত খুিঁজয়ত ল্টডল্টজেোল লক ক্পয়ে যোই। 
ক্কোড…।’ 

আহমদ মুসোর কথোর মোঝখোয়ন আবোর কথো বয়ল উেল ব্রুনো। বলল, 
‘স্যল্টর িোইেো! ঘরগুয়লো ও জোনোলোগুয়লো পযযয়বক্ষণ কয়র ল্টকিোয়ব ক্কোন স্থোনল্টেয়ক 
সয়িয়হ করয়লন?’ 

আহমদ মুসো হোসল। বলল, ‘ক্ োয়েিো হয়ত চোও নোল্টক? ল্টেক আয়ে। 
ক্তোমোয়দর বোল্টড়র একতলোর দল্টক্ষণ ল্টদয়ক ক্বয়ড় যোওেো ল্টতন ঘয়রর দল্টক্ষণ ক্দেোয়ল 
১ল্টে কয়র ৩ল্টে জোনোলো আয়ে। চতথুয জোনোলোল্টে আয়ে পুয়বর ও মোয়ঝর ঘয়রর 
মধযবতযী স্থোয়নর ক্দেোয়ল। ল্টকন্তু পল্টশ্চম প্রোয়ন্তর ও মোয়ঝর ঘয়রর মধযবতযী অনুরূপ 
স্থোয়নর ক্দেোয়ল ক্কোন জোনোলো ক্নই। এেো ল্টনমযোণ সোমঞ্জস্য ল্টবধোয়নর ল্টদক ক্থয়ক 
একেো বড় ধরয়নর িোরসোমযহীনতো। এই িোরসোমযহীনতো ক্কন? এই উত্তর খুিঁজয়ত 
ল্ট য়ে আমোর ময়ন হে, এই ক্দেোলয়ক অে ক্কোন গুরুত্বপূণয কোয়জ বযবহোর করো 
হয়েয়ে। এ ক্থয়কই আল্টম ময়ন কয়রল্টে, এই ক্দেোয়লই ক্ োপন পয়থর প্রয়বশ পথ 
রয়েয়ে।’ 

আহমদ মুসো থোময়তই আবোর প্রে করয়ত যোল্টেল ব্রুনো। 
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আহমদ মুসো তোয়ক থোল্টময়ে ল্টদয়ে বলল, ‘আর ক্কোন প্রে নে ব্রুনো। তুল্টম 
যো জোনয়ত চোও সবই বলব।’ 

একে ুক্থয়ম শুরু করল আহমদ মুসো। বলল ল্টক কয়র পোথয়রর ক্দেোয়ল 
ল্টডল্টজেোল কী ক্বোডয খুিঁয়জ ক্পল, ল্টকিোয়ব কয়েকবোর বযথয হবোর পর ক্কোড-ধোিঁধো 
িোঙয়ত পোরল, তোর ঘয়রর ক্িতয়রর আলমোল্টরর ধোিঁধোর কথো বলল। ক্সেোর 
সমোধোন কয়র ল্টক কয়র বোল্টড়র ক্িতয়র ঢুয়ক ক্ ল তো জোনোল। তোরপর প্রহরীয়দর 
সাংজ্ঞোহীন করোর কথো, দুই প্রহরী দ্বোরো আক্রোন্ত হবোর কথো, ব্রুনোর মোয়ের ঘয়র 
ক্ঢোকোর জয়ে ল্টকিোয়ব তোর দরজোর ল্টডল্টজেোল লয়কর ধোিঁধো িোঙল। সব বলল 
আহমদ মুসো। ঘয়র ঢুয়ক সন্ধোয়নর সুল্টবধোর জয়ে ব্রুনোর মোয়ক ক্লোয়রোফরম ফোেোর 
কয়র সাংজ্ঞোহীন করোর কথো বলল। ঘয়র সন্ধোন কয়র ল্টক ক্পয়েয়ে, ল্টক ক্দয়খয়ে তো 
বয়ল থোমল আহমদ মুসো। 

ব্রুনো ও তোর বোবো অবোক ল্টবিয়ের সোয়থ আহমদ মুসোর কথো শুনল্টেল। 
আহমদ মুসো থোময়তই ব্রুনো অয়নকেো সয়িয়হর সুয়র বয়ল উেল, ‘দল্টক্ষণ 

ক্দেোল ও মো’র ঘয়রর দরজোর প্রকৃত ক্কোড ল্টকিোয়ব ক্পয়লন? ক্কোড দু’ল্টে ল্টক?’ 
‘ল্টকিোয়ব ক্পলোম? ল্টচন্তো করয়ল তুল্টমও পোয়ব। ক্তোমোর মোয়ের দরজোর 

ক্কোডেো অাংয়কর ধোিঁধো, আর দল্টক্ষণ ক্দেোয়লর ক্কোডেো অক্ষয়রর ধোিঁধো। ক্কোড দু’ল্টে 
ল্টক তো এখন শুনয়ত ক্চয়েো নো, তোহয়ল ও বোল্টড়য়ত ক্ঢোকোর ইেো হয়ে ক্যয়ত পোয়র। 
সমস্যো ক্কয়ে ক্ য়ল ক্কোড দু’ল্টে জোল্টনয়ে ক্দব। ক্তোমোয়দর বোল্টড়র ক্কোড ক্তোমোয়দর 
নো জোনয়ল চলয়ব ল্টক কয়র?’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ল্টেক বয়লয়েন ল্টম. আহমদ মুসো! ব্রুনো, তুল্টম ক্েোেয়বলো ক্থয়কই 
অযোডয়িনচোরোস। ক্তোমোর নো জোনোই িোয়লো এখন।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘ল্টেক আয়ে বোবো। আল্টম বুয়ঝল্টে। ল্টকন্তু আমোর একেো ল্টবিে কোেয়ে নো, 
তোড়োহুড়ো ও ক্েনশয়নর ময়ধয ল্টকিোয়ব সল্টেক ক্কোডল্টে আপনোর মোথোে এল 
িোইেো?’ ব্রুনো বলল। 

‘আেোহর সোহোয়যয ব্রুনো। মোনুষ যখন উপোেহীন অবস্থোে ক্পৌিঁয়ে, তখন 
আেোহ মোনুয়ষর সহোে হয়ে দোিঁড়োন।’ 

‘সব সমেই?’ ব্রুনোর ল্টজজ্ঞোসো। 
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‘সব সমেই, যল্টদ মোনুষ চোে।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘নো চোইয়লও আেোহ এই সোহোযয ক্দন নো?’ বলল ব্রুনো। 
‘ক্দন, আবোর নো ল্টদয়তও পোয়রন। ‘আেোহ’ নোম েোড়ো আেোহর আরও 

অয়নক নোম আয়ে। তোর ময়ধয দু’ল্টে নোম হয়লো ‘রোহমোন’ ও ‘রোহীম’। দুই নোয়মর 
অথয ‘দেোলু’ ও ‘দোতো’। এই দুই নোয়মর ফোাংশন ল্টিন্ন। ‘রোহমোন’ ল্টহসোয়ব আেোহ 
মোনুষসহ সব সৃল্টির প্রল্টত অতযন্ত দেোল।ু এই দেো তোর কোয়ে চোইয়ত হে নো। সূয়যযর 
ল্টকরণ, চোিঁয়দর আয়লো, পোল্টনর ক্যো োন, খোয়দযর উৎস, ক্দয়হর প্রকৃল্টত ত 
স্বোংল্টক্রেতো, বোতোয়সর সরবরোহ প্রিলৃ্টত সব ল্টকেুই আেোহর এই দেোর ফল। তোিঁর 
সৃল্টিসমূহ রক্ষোর জয়ে আেোহ এই দেো ল্টদয়ে থোয়কন। ল্টকন্তু ‘রোহীম’ ল্টহসোয়ব 
আেোহর ক্য দেো তো তোিঁর কোয়ে চোইয়ত হে। তুল্টম ল্টবপয়দ পয়ড়ে, তখন ক্তোমোয়ক 
আেোহর সোহোযয চোইয়ত হয়ব। ক্যমন খোদয ক্নই, তোিঁর সোহোযয চোইয়ত হয়ব। 
তুল্টম….।’ 

আহমদ মুসো ক্থয়ম ক্ ল। তোর কথোর মোঝখোয়নই কথো বয়ল উয়েয়ে 
ব্রুনো। বলল ক্স, ‘নো চোইয়ল সোহোযয এখোয়ন ল্টতল্টন ক্কন ক্দন নো?’ 

‘কোরণ মোনুষ ক্যমন ল্টবপদ সৃল্টি কয়র, ল্টবপদ চোপোে, ক্তমল্টন মোনুষ ল্টবপদ 
ক্থয়ক মুক্ত হবোরও সোমথযয রোয়খ। ক্সই সোমথযয বযবহোর কয়র ল্টবপদ ক্থয়ক মুক্ত 
হয়ত হয়ব।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ল্টকন্তু মোনুষ যল্টদ ক্চিো কয়রও তোর সোমথযয ল্টদয়ে মুক্ত হয়ত নো পোয়র, খোদয 
ক্যো োড় করয়ত নো পোয়র, তোহয়ল?’ বলল ব্রুনো। 

‘আেোহর সোহোযয চোইয়ত হয়ব। এজয়েই ল্টনয়দযশ হয়লো, সব সমে সব 
ক্ক্ষয়ত্র ক্চিোর সোয়থ সোয়থ আেোহর সোহোয়যযরও প্রতযোশী হয়ত হয়ব। মোনুয়ষর 
সোমথযয ক্যখোয়ন ক্শষ হে, আেোহর সোহোযয ক্সখোয়ন শুরু হে।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘আয়রকেো কথো িোইেো, আপল্টন বলয়লন, রোহমোন ল্টহসোয়ব আেোহ নো 
চোইয়তই তোিঁর সৃল্টির জয়ে পোল্টন, খোয়দযর সরবরোহ ক্দন। ল্টকন্তু বোতোস, সূয়যযর ক্রোদ 
ক্যিোয়ব আমরো পোই, পোল্টন, খোদয ক্তো ক্সিোয়ব পোই নো? পোল্টন ও খোয়দযর সাংকে 
সৃল্টি হে ক্কন?’ বলল ব্রুনো। 
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‘বোতোস, ক্রোদ ক্থয়ক পোল্টন ও খোয়দযর মত বস্তু ল্টকেুেো ল্টিন্ন। সৃল্টির জয়ে 
আেোহ পোল্টন ও খোয়দযর বযবস্থো দুল্টনেোয়ত কয়রয়েন। ল্টকন্তু ক্স পোল্টন ও খোদয 
মোনুষয়ক উৎপোদন বো সাংেহ করয়ত হে। আজ দুল্টনেোয়ত এই উৎপোদন ও সাংেহ 
অবোধ নে। বযল্টক্ত, ক্ োষ্ঠী, জোল্টত ও ক্দশ ত ল্টবয়িদ সৃল্টি কয়র এই উৎপোদন ও 
সাংেয়হর অবোধ প্রবোহয়ক বোধোেস্ত করো হয়েয়ে। সাংকে সৃল্টি হওেোর কোরণ 
এখোয়নই। অাংক কয়ষ ক্দখয়ত পোর, ক্য ক্কোন যু  বো কোয়লর মোনুয়ষর সাংখযো ল্টদয়ে 
দুল্টনেোর খোদযয়ক িো  কয়র ক্দখ খোদয উদ্বৃত্ত থোকয়ব। তবু দুল্টনেোর ল্টবল্টিন্ন প্রোয়ন্ত 
অয়নক মোনুষ খোদয সাংকয়ে পয়ড়, পড়য়ব। এ সাংকে মোনুয়ষর ধতল্টর।’ আহমদ মুসো 
বলল। 

‘চমৎকোর িোইেো! অপরূপ এক তথয ল্টদয়লন। ধেবোদ আপনোয়ক 
িোইেো। এখন বলুন, এর সমোধোন ল্টক?’ বলল ব্রুনো। 

‘সমোধোন এক কথোে বলো যোয়ব নো। আমোয়দর ধয়ময মোয়ন ইসলোম ধয়ময 
আেোহ এর সমোধোন ল্টদয়েয়েন দু’িোয়ব-ধনল্টতক ও আইল্টন। এেো জোনোর জয়ে 
ক্তোমোয়ক অয়নক পড়োশুনো করয়ত হয়ব।’ আহমদ মুসো বলল। 

ব্রুনোর মুখ আনয়ি উজ্জ্বল হয়ে উেল। তোর পয়রই একেো দুিুল্টম ক্জয়  
উেল তোর ক্চোয়খ-মুয়খ। বলল, ‘তোহয়ল ক্তো িোইেো মুসলমোন হয়ে ক্যয়ত হয়ব।’ 

‘আল্টম ক্তোমোয়ক মুসলমোন হয়ত বল্টলল্টন। সমোধোন খুিঁজয়ত বয়লল্টে।’ 
আহমদ মুসো বলল। তোরও ক্েোিঁয়ে হোল্টস। 

‘ক্কন বলয়বন নো মুসলমোন হয়ত? আপল্টন ক্তো মুসলমোন।’ বলল ব্রুনো। 
তোর কঠে িোল্টর, অল্টিমোয়নর সুর তোয়ত। 

‘মুসলমোন হওেো নো হওেো বযল্টক্ত ত ল্টসদ্ধোয়ন্তর বযোপোর ব্রুনো।’ আহমদ 
মুসো বলল। 

‘ক্কন বড় িোই ক্েোে ক্বোনয়ক ল্টনয়দযশ ল্টদয়ত পোয়র নো?’ বলল ব্রুনো। 
‘সব বযোপোয়র নে ব্রুনো।’ আহমদ মুসো বলল। 
কথো ক্শষ কয়রই আহমদ মুসো আবোর বয়ল উেল, ‘আর ক্কোন কথো নে 

ব্রুনো। ল্টকে ুগুরুত্বপূণয ল্টবষয়ে আমোয়দর আয়লোচনো হয়ত হয়ব।’ 
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‘ব্রুনো, অয়নক সুির ও িোল্টর ল্টবষে তুল্টম শুয়নে ওর কোয়ে। আমোরও খুব 
িোয়লো ক্লয় য়ে। এস, ক্সগুয়লো আমরো হজম কল্টর। ওয়ক কথো বলয়ত দোও।’ বলল 
ব্রুনোর বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘ল্টেক বয়লয়েন বোবো।’ বয়ল চুপ কয়র ক্ ল ব্রুনো।  ো এল্টলয়ে ল্টদল 
ক্সোফোে। 

আহমদ মুসো শুরু করল, ‘আল্টম ঐ বোল্টড়র ক্য ল্টববরণ আপনোয়দর ল্টদয়েল্টে, 
যো আল্টম ক্জয়নল্টে, তোয়ত কতকগুয়লো গুরুত্বপূণয ল্টবষে সোময়ন এয়সয়ে। ক্যমন, 
আপনোয়দর ক্স্টে হস্তোন্তল্টরত হয়ে। তোরপর ওরো সবোই এখোন ক্থয়ক চয়ল যোয়ব। 
ল্টদ্বতীেত, এই হস্তোন্তয়র সমস্যো ক্দখো ল্টদয়েয়ে স্বোক্ষর ও বুয়ড়ো আঙুয়লর ল্টেপসল্টহ 
ল্টনয়ে। প্রে হয়লো, ব্রুনোর মো তোর ক্স্টে ল্টবল্টক্র করয়েন ক্কন? ক্কোথোে যোয়েন ল্টতল্টন? 
আর স্বোক্ষর ও ল্টেপসল্টহ ল্টনয়ে সমস্যো হয়ব ক্কন? তৃতীেত, ব্রুনোর মোয়ের েেোয়র 
ক্লোন ক্মল্টডল্টসন পোওেো ক্ য়ে। তোর ওেোয়লে ক্ফোল্ডোয়র, তোর ক্প্রসল্টক্রপশয়ন তোয়ক 
ক্লোন-৭ বয়ল অল্টিল্টহত করো হয়েয়ে। তোর দুই হোয়তর বুয়ড়ো আঙুয়ল অদ্ভুত ধরয়নর 
বযোয়ঠডজ এবাং তোর হ্োঠড বযোয়  পোওেো ক্ য়ে েোল্টস্টক ল্টস্ক্ন ল্টবয়শষয়জ্ঞর একেো 
ক্প্রসল্টক্রপশন। তোয়তও ব্রুনোর মোয়ক ক্লোন-৭ বয়ল উয়েখ করো হয়েয়ে। এখন প্রে 
হয়লো, তোয়ক ক্লোন-৭ বলো হয়ে ক্কন? ক্লোন ক্মল্টডল্টসন ক্কন তোর ক্েল্টবয়ল? তোর 
দুই বুয়ড়ো আঙুয়ল ল্টক হয়েয়ে? ক্কন ল্টতল্টন েোল্টস্টক ল্টস্ক্ন ল্টবয়শষয়জ্ঞর ল্টচল্টকৎসো 
ল্টনয়েন?’ 

ল্টবিয়ে হোিঁ হয়ে ক্ য়ে ব্রুনো ও তোর বোবোর মুখ। তোয়দর ক্স্টে ল্টবল্টক্র, স্বোক্ষর 
ও ল্টেপসল্টহ ল্টনয়ে সমস্যো, ক্লোন-৭, ক্লোন ল্টচল্টকৎসো-এ সব ল্টকেুই তোয়দর হতবোক 
কয়র ল্টদয়েয়ে। ল্টকেুক্ষণ তোরো কথোই বলয়ত পোরয়লো নো। 

অবয়শয়ষ কথো বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। বলল, ‘আমোর স্ত্রী, ব্রুনোর মো’র 
সোয়থ এসব ক্কোন ল্টকেুই ল্টমলয়ে নো ল্টম. আহমদ মুসো। আপল্টন ক্য বলয়লন, 
েেয়লয়ের ক্েল্টবয়লর েেোয়র ওষুধ ক্পয়েয়েন। ল্টকন্তু কোল্টরনো কোরল্টলন ক্কোন ল্টদন 
ওখোয়ন ওষুধ রোয়খনল্টন। পোল্টরবোল্টরক ক্স্টে ল্টবল্টক্রর ক্কোন প্রেই ওয়ে নো। ব্রুনোর মো 
এমন ল্টচন্তো করয়তই পোয়রন নো। আর ব্রুনোর মো যল্টদ ক্স্টে হস্তোন্তর করয়তই চোন, 
তোহয়ল স্বোক্ষর ও ল্টেপসই প্রয়ল্যাম হবোর কথো নে। শুধু সমস্যো হয়ত পোয়র আমোয়দর 
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দুই সন্তোন ও আমোয়ক ল্টনয়ে। কোরণ আমরো ক্বিঁয়চ থোকো অবস্থোে তোর ক্স্টে হস্তোন্তর 
পূণযোাং  হয়ব নো। পোল্টরবোল্টরক দল্টলয়ল আয়ে, ল্টযল্টন ক্স্টয়ের মোল্টলক হয়বন, ল্টতল্টন 
ক্স্টে হস্তোন্তয়রর অল্টধকোরী হয়লও তোর উত্তরোল্টধকোরীয়দর সম্মল্টত নো থোকয়ল ক্স্টে 
হস্তোন্তর আইনল্টসদ্ধ হয়ব নো।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

আহমদ মুসো উদ্ভ্েীবিোয়ব কথোগুয়লো শুনল্টেল। তোর ক্চোখ-মুখ উজ্জ্বল 
হয়ে উেয়ে। বলল, ‘ধেবোদ ল্টম. ক্সনল্টেড, আমোর ল্টচন্তোর সোয়থ আপনোর 
কথোগুয়লো সাং ল্টতপণূয। ল্টতনল্টে বড় ল্টবষে এখন আমোয়দর সোময়ন। এক, ব্রুনোর 
মোয়ের ক্স্টে ল্টবল্টক্র করোসহ অদ্ভুত সব পল্টরবতযন ক্কন? দুই, তোর ক্লোন ক্মল্টডল্টসন 
ক্নেো, েোল্টস্টক ল্টস্ক্ন ল্টবয়শষয়জ্ঞর ক্প্রসল্টক্রপশন েহণ করো ও তোর বুয়ড়ো দুই আঙুয়ল 
েোল্টস্টক বযোয়ঠডয়জর রহস্য ল্টক? আর ল্টতন, ক্স্টে হস্তোন্তয়র স্বোক্ষর ল্টেপসই ল্টনয়ে ক্য 
সমস্যো হয়েয়ে, তোর সোয়থ ব্রুনোর মোয়ের েোল্টস্টক ল্টস্ক্ন ল্টচল্টকৎসো ও দুই বুয়ড়ো 
আঙুয়লর বযোয়ঠডয়জর সম্পকয আয়ে ল্টক নো? আসয়ল এই ল্টতনল্টে ল্টবষে ল্টময়ল 
একেোই ক্ম ো সোবয়জি আমোয়দর কোয়ে, ক্সেো হয়লো ব্রুনোর এই মো আসয়ল ব্রুনোর 
মো ল্টকনো? এই মহোপ্রয়ের…।’ 

আহমদ মুসোর কথোর মোঝখোয়নই আলদুল্টন ক্সনল্টেড বয়ল উেল, ‘স্যল্টর 
ল্টম. আহমদ মুসো, ব্রুনোর মোয়ের অয়নক পল্টরবতযন হয়েয়ে ল্টেক। ক্কোন কোরণ 
হেয়তো এর জয়ে দোেী। ল্টকন্তু আপল্টন ল্টক তোয়ক ব্রুনোর মো নে বয়ল সয়িহ কয়রন?’ 

‘আল্টম ল্টনল্টশ্চত নই এখনও ল্টম. আলদুল্টন ক্সনল্টেড, ল্টকন্তু এই সয়িয়হর 
পোেোই আমোর কোয়ে িোল্টর ক্বল্টশ।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ল্টকন্তু িোইেো, আমোর ময়নও অয়নক সয়িহ, এরপরও আল্টম ময়ন কল্টর 
আমোর মো ল্টেক আয়ে। ল্টকন্তু তোর ক্িতয়র ল্টকে ুঘয়েয়ে বো ঘেোয়নো হয়েয়ে। আর ক্য 
ক্কোন কোরয়ণই ক্হোক একেো চয়ক্রর দ্বোরো ক্ঘরোও। এই চয়ক্রর হোত ক্থয়ক মোয়ক 
উদ্ধোর করয়ত পোরয়ল এবাং তোর ল্টচল্টকৎসো করোয়লই ল্টতল্টন সুস্থ হয়ে যোয়বন।’ বলল 
ব্রুনো। 

‘আল্টমও ক্তোমোয়দর মত কয়র ক্িয়ব আসল্টেলোম। ল্টকন্তু ক্সই িোবনো 
রোখয়ত পোরল্টে নো। আমোর ল্টনল্টশ্চতই ময়ন হয়ে, আধুল্টনক ল্টবজ্ঞোয়নর এক 
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অপবযবহোয়রর মোধযয়ম ক্তোমোর মোয়ের জোে োে অে কোউয়ক এয়ন বসোয়নো 
হয়েয়ে।’ আহমদ মুসো বলল। 

আিঁৎয়ক উয়ে ক্সোজো হয়েয়ে ব্রুনো ও তোর বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
তোয়দর ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টবিে! বলল ব্রুনো, ‘মোয়ের বদয়ল অে কোউয়ক? ল্টকিোয়ব? 
ল্টবজ্ঞোয়নর অপবযবহোরেো ল্টক?’ 

‘এখন পযযন্ত আমোর এেো ল্টনেকই সয়িহ ক্য, ক্তোমোর এই মো ক্তোমোর 
আসল মোয়ের ক্লোন।’ 

আহমদ মুসোর কথো ক্শষ হয়তই ‘মোয়ের ক্লোন?’ বয়ল আতয ল্টচৎকোর কয়র 
উয়ে দোিঁল্টড়য়েয়ে ব্রুনো। পরক্ষয়ণই আবোর ধপ কয়র বয়স পয়ড়য়ে ক্সোফোে। 

আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডরও দুই ক্চোখ ল্টবিয়ে েোনোবড়ো হয়ে ক্ য়ে। 
দু’জয়নরই ক্কউ ল্টকেুক্ষণ কথো বলয়ত পোরল নো। 
আহমদ মুসোও ক্কোন কথো বলল নো। ওয়দরয়ক ল্টবিেেো হজম করোর 

সুয়যো  ল্টদল। 
আলদুল্টন ক্সনল্টেড ল্টনরবতো ক্িয়ঙ এক সমে বয়ল উেল, ‘এ ল্টক সম্ভব 

ল্টম. আহমদ মুসো?’ 
‘তোহয়ল আমোর মো ক্ ল ক্কোথোে?’ কোন্নো জল্টড়ত কয়ঠে বলল ব্রুনো। 
‘ক্লোন সোয়েি অয়নক দূর এল্ট য়েয়ে। ক্কোন ল্টবজ্ঞোনী বো ল্টকে ু ল্টবজ্ঞোনী 

ক্ োপয়ন হেয়তো এয়ক আরও এল্ট য়ে ল্টনয়েয়ে। তয়ব যো বলল্টে তো ল্টনল্টশ্চত নে। 
আরও সন্ধোন করয়লই তো বুঝো যোয়ব। ল্টকন্তু ল্টবরোে এক রহস্য ক্য ব্রুনোর এই মোয়ক 
ল্টঘয়র ধতল্টর হয়েয়ে, তোয়ত ক্কোন সয়িহ ক্নই। ক্য দু’ল্টে ক্প্রসল্টক্রপশয়নর কথো 
বললোম, ক্স দুই ডোক্তোয়রর নোমও িুেো হয়ত পোয়র। আল্টম রোয়ত অল্টিযোন ক্থয়ক 
ল্টফয়রই ইঠেোরয়নয়ে ‘অযোয়রঠডসী’ শহয়রর ডোক্তোয়রর তোল্টলকো ক্বর কয়র ক্দয়খল্টে, 
ঐ দুই নোয়ম ক্কোন ডোক্তোর ‘অযোয়রঠডসী’ক্ত ক্নই। তয়ব ঐ ল্টবষয়ের ডোক্তোর আয়ে 
অযোয়রঠডসীয়ত।’ 

‘তোহয়ল? ডোক্তোয়রর মোধযয়ম সন্ধোন ক্নবোর পথও তোহয়ল থোকল নো।’ 
বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড হতোশ কয়ঠে। 
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‘ক্সপথ বন্ধ হয়লো বয়ে, অে পথ আেোহ খুয়ল ক্দয়বন। আমোয়দর ক্যয়ত 
হয়ব অযোয়রঠডসীয়ত। আমোর ময়ন হয়ে, অযোয়রঠডসীই হয়ত পোয়র কোল্টহনীর 
ক্ োড়ো।’ 

আলদুল্টন ক্সনল্টেড ও ব্রুনো দু’জয়নই ল্টনরব। দু’জয়নরই মুষয়ড় পড়ো 
িোব।  

আহমদ মুসোও িোবল্টেল। 
ল্টনরবতো িোঙল আহমদ মুসো। বলল, ‘ল্টম. ক্সনল্টেড, ব্রুনোর মোর সোয়থ 

যখন আপনোর ল্টবয়ে হে, তখন তোর বেস কত ল্টেল?’ 
‘ল্টবশ বের। জোমযোন স্টোঠডোয়ডয আমোয়দর ল্টবয়েেো ক্বশ আয় ই হে বলো 

যোে।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘ল্টবয়ের পর ল্টক ল্টতল্টন এমন ক্কোন বড় অসুয়খ পয়ড়ল্টেয়লন যখন তোয়ক 

দশ পয়নর ল্টদন হোসপোতোয়ল থোকয়ত হয়েয়ে?’ ল্টজজ্ঞোসো আহমদ মুসোর। 
‘নো, এমন ক্কোন অসুখ হেল্টন। হোমবু য হোসপোতোয়ল তোর িল্টতযর ল্টবষেেো 

ক্তো আল্টম আপনোয়ক বয়লল্টে। এর আয়  কখয়নো তোয়ক ক্কোন হোসপোতোয়ল থোকয়ত 
হেল্টন।’ বলল ক্সনল্টেড। 

‘ল্টকন্তু বোবো, ল্টবয়ের আয়  মো হোসপোতোল ল্টেয়লন ক্বশ ল্টকেুল্টদন।’ বলল 
ব্রুনো। 

‘হয়ত পোয়র। ল্টবয়ের পয়রর কথো আল্টম বললোম।’ 
‘হোমবু য হোসপোতোয়ল মো যখন ল্টেয়লন, তখন কথোে কথfে একল্টদন 

বয়লল্টেয়লন ক্য, এই হোসপোতোয়ল আল্টম আর এক বোর ল্টেলোম বন ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ে 
পড়োকোয়ল সয়ব তখন ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ে িল্টতয হয়েল্টেলোম। অয়নক পুরোয়নো এই 
হোসপোতোল।’ বলল ব্রুনো। 

‘তখন বেস কত ল্টেল?’ ল্টজজ্ঞোসো করল আহমদ মুসো। 
‘আেোর-ঊল্টনশ হয়ব।’ বলল ব্রুনো। 
‘বন ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ে পড়য়তন। ল্টকন্তু হোমবু য হোসপোতোয়ল ল্টকিোয়ব 

এয়সল্টেয়লন?’ আহমদ মুসো বলল। 
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‘মোর কোয়ে শুয়নল্টে, বন ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ের প্রথম বয়ষযর েোত্র-েোত্রীরো 
এয়সল্টেল হোমবুয় য ল্টশক্ষো সফয়র। মো হেোৎ ল্টবয়শষ ধরয়নর ল্টনউরোলল্টজক পীড়োে 
আক্রোন্ত হয়েল্টেয়লন, যোর ল্টচল্টকৎসোে হোমবু য ক্জনোয়রল হোসপোতোল ল্টেল 
ক্স্পল্টশেোলোইজড।’ বলল ব্রুনো। 

‘আর এবোর ল্টতল্টন ক্কন হোমবু য হোসপোতোয়ল িল্টতয হয়েল্টেয়লন?’ আহমদ 
মুসো বলল। 

‘হেোৎ ঐ ল্টবয়শষ ধরয়নর ল্টনউরোলল্টজক পীড়োে আক্রোন্ত হয়ল তোয়ক 
হোমবু য ক্জনোয়রল হোসপোতোয়ল িল্টতয করো হে।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘এবাং এই পীড়োর ল্টচল্টকৎসোে হোমবু য ক্জনোয়রল হোসপোতোল 
ক্স্পশোলোইজড।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ল্টেক তোই।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘এই দু’বোর েোড়ো ল্টক আর কখয়নো ল্টতল্টন এ পীড়োে আক্রোন্ত হয়েল্টেয়লন?’ 

আহমদ মুসো বলল। 
‘আর কখয়নো তোর ঐ ক্রো  হেল্টন।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
ভ্রূকুল্টিত হয়লো আহমদ মুসোর। দু’বোরই হোমবুয় য অবস্থোনকোয়ল তোর 

এমন ক্রো  হয়েয়ে, ক্য ক্রোয় র জয়ে হোমবু য ক্জনোয়রল হোসপোতোল 
ক্স্পশোলোইজড। এই দুই ঘেনো ল্টক কোকতোলীে, নো এর ক্পেয়ন ক্কোন পল্টরকল্পনো 
বো ষড়যন্ত্র ল্টেল? ষড়যন্ত্র হয়ল ল্টক ষড়যন্ত্র, ক্কন ষড়যন্ত্র? এর সোয়থ ক্লোয়নর ল্টক ক্কোন 
সম্পকয আয়ে? থোকয়ল ক্সেো ল্টক, ল্টকিোয়ব? ল্টহউমযোন ক্লোল্টনাং-এর ক্বশ কয়েকল্টে 
পদ্ধল্টত আয়ে। ক্লোন সম্পল্টকযত তোর সয়িহ সতয হয়ল ক্স ক্লোনেো ল্টকিোয়ব হয়েয়ে। 
আহমদ মুসোর ময়নর অদৃে এক প্রোন্ত ক্থয়ক একেো কথো ক্িয়স এল, ক্িড়ো ‘ডল্টল’ 
ক্থয়ক ক্লোন কয়র ১৯৯৬ সোয়ল আয়রকেো হুবহু ‘ডল্টল’ ধতল্টর হয়েল্টেল ‘ল্টনউল্টলেোর 
েোিফোর ক্লোন’ পদ্ধল্টতয়ত, ক্সই পদ্ধল্টতই ল্টক এখোয়ন বযবহোর করো হয়েয়ে? 

আহমদ মুসোর ময়ন হয়লো, হ্োিঁ, এই পদ্ধল্টতর বযবহোর হয়ত পোয়র। ল্টকন্তু 
এই ল্টবষে তদন্ত সোয়পক্ষ। এমন দীঘযয়মেোদী ষড়যন্ত্র হয়ল তোর পেিূল্টম ল্টক ইতযোল্টদ 
অয়নক প্রে রয়েয়ে। তয়ব বড় একেো ল্টকে ুঘয়েয়ে, তোয়ত ক্কোন সয়িহ ক্নই। 

আহমদ মুসো  িীর িোবনোে ডুয়ব ল্ট য়েল্টেল। 
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ব্রুনো অল্টস্থর হয়ে কথো বলয়ত ল্ট য়েল্টেল। 
তোর বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেড ইাংল্ট য়ত ল্টনয়ষধ কয়রয়ে সাংয়  সাংয় ই। এ 

কয়েক ল্টদয়ন আলদুল্টন ক্সনল্টেড আহমদ মুসোর এমন িোবনোে ডুয়ব যোওেোর সোয়থ 
পল্টরল্টচত হয়েয়ে। এই সমেেো আহমদ মুসোর জয়ে মূলযবোন। 

আহমদ মুসোই এক সমে ক্চোখ তুয়ল তোকোল আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর 
ল্টদয়ক। বলল, ‘ল্টম. ক্সনল্টেড, ব্রুমসোরবোয় যর কোজ আপোতত আমোয়দর ক্শষ। 
আমোয়দর পরবতযী কোজ ‘অযোয়রঠডসী’ক্ত। ক্সখোন ক্থয়ক হোমবুয় যও মোয়ঝ মোয়ঝ 
যোওেোর দরকোর হয়ব। আজ রোয়তই আমরো যোত্রো করব ‘অযোয়রঠডসী’র 
উয়েয়ে।’ 

 ‘ওখোয়ন ল্টক কোজ হয়ব আমোয়দর?’ আলদুল্টন ক্সনল্টেড বলল। 
‘ঐ দুই ডোক্তোয়রর ক্খোিঁজ করো। ল্টকন্তু আমোর ময়ন হয়ে রহয়স্যর জে 

ওখোয়নই থোকয়ত পোয়র! হোমবু য হোসপোতোল ক্থয়কই যল্টদ ঘেনোর শুরু হয়ে থোয়ক 
তোহয়ল ঘেনোর ক্কন্দ্র ওখোয়নই।’ বলল আহমদ মুসো। 

‘আমরো ল্টক এ বোল্টড় ক্েয়ড় ক্দব?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘নো, আমোয়দরই থোকয়ব। আ োম কয়েক মোয়সর িোড়ো ওয়দর ল্টদয়ে ল্টদন। 

ওয়দর বলুন, বোইয়র একে ুকোজ আয়ে। কোজ ক্শয়ষ আমরো ল্টফয়র আসব।’ 
‘ল্টেক আয়ে ল্টম. আহমদ মুসো। আল্টম সব বযবস্থো করল্টে।’ আলদুল্টন 

ক্সনল্টেড বলল। 
‘ল্টেক আয়ে। আল্টম তোহয়ল উেল্টে।’ বয়ল আহমদ মুসো উেয়ত ক্ ল। ব্রুনো 

বয়ল উেল, ‘িোইেো, আমোর আসল মো ল্টক ক্বিঁয়চ আয়েন, যল্টদ ইল্টন আমোর মো নো 
হন?’ 

আহমদ মুসো তোকোল ব্রুনোর ল্টদয়ক। ব্রুনোর ক্চোখ অশ্রুসজল। আহমদ মুসো 
বলল নরম কয়ঠে, ‘তুল্টম এসব ল্টচন্তো কয়র মন খোরোপ কয়রো নো। আমরো ক্যসব 
িোবল্টে সবই ধোরনোর উপর। ক্কোন ল্টকেুই এখন ল্টনল্টশ্চত নে। আেোহ নো করুন ইল্টন 
যল্টদ ক্তোমোর মো নো হন, তোহয়ল আল্টম বলল্টে, আমোর মন বলয়ে, ক্তোমোয়দর ক্স্টে 
হস্তোন্তর নো হওেো পযযন্ত ল্টতল্টন ক্বিঁয়চ থোকয়বন। 

‘আর এর ময়ধয যল্টদ ক্স্টে হস্তোন্তর হয়ে যোে?’ বলল ব্রুনো। 
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আহমদ মুসো সাংয়  সাংয়  উত্তর ল্টদল নো। িোবল্টেল ক্স। ব্রুনোর প্রেেোে 
যুল্টক্ত আয়ে। অবয়শয়ষ আহমদ মুসো বলল, ‘আেোহ আমোয়দর সোহোযয করয়েন। 
িল্টবষ্যয়তও ল্টতল্টন আমোয়দর সোহোযয করয়বন। আমরো তোিঁর উপর িরসো করল্টে 
ব্রুনো।’ 

‘ক্কোন ল্টকে ুমোনুয়ষর যখন সোয়ধযর ময়ধয নো থোয়ক, তখনই ক্তো তোিঁর 
সোহোযয আয়স, আপল্টন বয়লয়েন। ল্টনশ্চে ল্টতল্টন আমোয়দর সোহোযয করয়বন।’ বলল 
ব্রুনো অশ্রুরুদ্ধ কয়ঠে। 

‘আল্টমন!’ বয়ল আহমদ মুসো উয়ে দোিঁড়োল। 
ব্রুনো ও তোর বোবোও উেল। 
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৭ 
ব্রুনোর মোয়ের ঘয়রর সোময়নর লোউঞ্জ। 
লোউয়ঞ্জর ক্সোফোে বয়স আয়ে ব্রুনোর মো কোল্টরনো কোরল্টলন, তোর ক্প্রল্টমক 

কনরোড এবাং এই বোল্টড়য়ত অবস্থোনকোরী ল্যাযোক লোইে-এর আরও দু’জন কমযকতযো। 
তোয়দর সবোর ক্চোয়খ-মুয়খ উৎকঠেো। 
ক্সল্টদন রোয়ত এ বোল্টড়য়ত ক্ক প্রয়বশ কয়রল্টেল, ক্স বোইয়রর বো ক্িতয়রর 

ক্কউ ল্টকনো, ল্টক জয়ে প্রয়বশ কয়রল্টেল, ক্কোথোে ক্কোথোে ক্ য়ে, এসব বযোপোয়র 
ল্টবশদ তদন্ত হয়েয়ে  তকোল সোরো ল্টদন ধয়র। ল্যাযোক লোইয়ের ল্টনজস্ব ল্টবয়শষয়জ্ঞর 
সোয়থ বোইয়রর ল্টবয়শষজ্ঞও আনো হয়েল্টেল। কোল্টরনোর ক্ োেো ঘর েেয়লেসহ 
সয়িহজনক বোল্টড়র সকল স্থোয়নর জুতো ও হোয়তর আঙুয়লর েোপ ক্নেো হয়েয়ে 
অতযোধুল্টনক ক্কল্টময়কল ও অতযোধুল্টনক মোইয়ক্রো ক্লি কযোয়মরো বযবহোর কয়র। খুিঁয়ে 
খুিঁয়ে ল্টজজ্ঞোসো করো হয়েয়ে সকলয়ক, ল্টবয়শষ কয়র প্রহরীয়দর। 

এই তদয়ন্তর আজ ক্রজোি আসয়ব। 
ক্রজোি ক্দয়বন স্বোং ল্যাযোক বোডয। 
ক্রজোিল্টে কোর মোধযয়ম আসয়ব ল্টকিোয়ব তো তোরো জোয়ন নো। তোয়দর 

ক্নতো ল্যাযোক বোয়ডযর স্বোিোল্টবক আওেোজ তোয়দর ক্কউ ক্শোয়নল্টন । ক্দয়খল্টনও ক্কউ 
তোয়ক। সবোর কোয়ে ক্স অদৃে এক মহোশল্টক্ত। সবোর কোজ ক্স ক্দয়খ, সবোর কথোও 
ক্স ক্শোয়ন। ক্কউ ক্যয়হতু তোয়ক ক্দয়খল্টন, ক্কউ তোর কথো ক্শোয়নল্টন, তোই সবোই 
আতাংয়ক থোয়ক তোয়দর চোরপোয়শর ক্য ক্কউ হয়ত পোয়র তোয়দর ক্সই ক্নতো। সবোই 
তোই সোবধোয়ন কথো বলয়ত, কোজ করয়ত ও চলয়ত-ল্টফরয়ত অিযস্ত হয়ে উয়েয়ে। 
ক্কউ কখয়নো ক্বফোিঁস কোজ করয়ল, কথো বলয়ল তোর ডোক পয়ড় ক্কোেয মোশযোয়ল। 
তোরপর ক্স আর ল্টফয়র আয়স নো। ক্ষমো বয়ল ক্কোন শে ক্নই ল্যাযোক বোয়ডযর 
অল্টিধোয়ন। তয়ব কমযীয়দর পোল্টরশ্রল্টমক ক্দেোর বযোপোয়র অতযন্ত হোতয়খোলো। এখোয়ন 
সোধোরণ কমযীরোও জোমযোল্টনর মন্ত্রীয়দর ক্চয়ে ক্বল্টশ ক্বতন পোে। এ কোরয়ণই সব কমযী 
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কোয়জ আন্তল্টরক। ক্য ক্কোন ঝুিঁল্টক ল্টনয়ে তোরো কোজ কয়র। ক্কউ দোল্টেত্ব পোলনকোয়ল 
ল্টনহত হয়ল তোর পল্টরবোর প্রল্টতপোলয়নর সব দোল্টেত্ব ক্নেো হে। এই কোরয়ণ ল্যাযোক 
বোয়ডযর কয়েোর সোজোয়ক ল্টবনো বোয়কয ক্ময়ন ক্নে সব কমযী। 

উপল্টস্থত যোরো লোউয়ঞ্জ, তোয়দর সবোই অয়পক্ষো করয়ে ক্রজোয়ির। 
কোল্টরনো কোরল্টলন তোর হোতঘল্টড়র ল্টদয়ক তোকোল। ১১েো বোজয়ত ৫ ল্টমল্টনে 

বোল্টক। ল্টেক ১১ েোে ক্রজোি আসয়ব বয়ল জোনোয়নো হয়েয়ে। তোহয়ল আর ৫ ল্টমল্টনে 
বোল্টক, ক্কউ ক্তো এল নো। কখন আসয়ব, কখন ক্রজোি ক্দয়ব! 

কোল্টরনো কোরল্টলন তোকোল কনরোয়ডর ল্টদয়ক। 
আর মোত্র দু’ল্টমল্টনে বোল্টক। 
কনরোড তোর ঘল্টড়র ল্টদয়ক তোল্টকয়ে আয়ে। তোর কথোর অেথো ল্টতল্টন 

কয়রন নো। 
এ োরেো বোজল। 
ঘল্টড়র ঘঠেোর কোিঁেো ১১েো এবাং ল্টমল্টনে ও ক্সয়কয়ঠডর কোিঁেো ১২েোে ক্পৌিঁেোর 

সাংয়  সাংয়  কোল্টরনো কোরল্টলন ও কনরোডর সোময়ন লোউয়ঞ্জর ক্দেোল কথো বয়ল 
উেল। 

কোল্টরনো কোরল্টলন, কনরোড সকয়লর ল্টবিেল্টবমূঢ় ক্চোখ আেোর মত ল্ট য়ে 
ক্দেোয়লর উপর আেয়ক ক্ ল। ক্দেোয়লর ক্িতর ক্থয়ক ধোতব কঠে ক্িয়স এল, 
‘কনরোড, লোউয়ঞ্জর দুই দরজো বন্ধ কয়র দোও। লোউঞ্জয়ক সোউঠডপ্রুফ করো হয়েয়ে 
দরজো ক্খোলো রোখোর জয়ে নে। 

কনরোড ক্দৌয়ড় ল্ট য়ে দুই দরজো বন্ধ কয়র ল্টদয়ে এল। ক্দেোয়লর কঠে 
আবোর কথো বয়ল উেল, ‘কয়ক্ষর সবোই ক্শোন, ক্সল্টদন রোয়ত বোইয়রর ক্কউ একজন 
বোল্টড়য়ত ঢুয়কল্টেল। ক্কোন ল্টদক ল্টদয়ে ঢুয়কল্টেল তোর ক্কোন হল্টদস করো যোেল্টন। 
প্রহরীয়দর ঘর, লোউঞ্জ, মধযবতযী কল্টরয়ডোর এবাং কোল্টরনো কোরল্টলয়নর ঘর ও েেয়লে 
েোড়ো আর ক্কোথোও তোর জুতোর েোপ ও ল্টফাং োর ল্টপ্রঠে পোওেো যোেল্টন। ল্টক কয়র ক্স 
এিোয়ব ক্িতয়র উয়ড় এল ক্স রহয়স্যর উয়ন্মোচন হেল্টন। ক্িতয়রর ক্কউ ক্য এর 
সোয়থ জল্টড়ত নে ল্টফাং োর ল্টপ্রঠে ও জুতোর েোপ ক্থয়ক তো প্রমোল্টণত হয়েয়ে। বোল্টড়র 
ল্টকেুই ক্খোেো যোেল্টন। প্রমোল্টণত হয়েয়ে ক্স অে ক্কোন ঘয়র ক্কোন ল্টকেুয়তই হোত 
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ক্দেল্টন। শুধু কোল্টরনো কোরল্টলয়নর ক্বডসোইড েপ ক্েল্টবয়লর েেোর হোতয়ড়য়ে, 
কোরল্টলয়নর হ্োঠড বযো  খুিঁয়জয়ে, হ্োঠড বযোয় র ক্িতয়রর ক্প্রসল্টক্রপশন ক্স হোয়ত 
ল্টনয়েয়ে, েেয়লয়ের ক্েল্টবয়লর দুই েেোরই খুয়লয়ে ক্স। ক্েল্টবয়লর ওষুধগুয়লোর 
ক্কোন ক্কোনল্টে ক্স হোয়ত ল্টনয়েয়ে। েেোয়রর ক্িতয়র ক্ফোল্ডোর ওেোয়লেেো ক্স হোয়ত 
ল্টনয়েয়ে, খুয়লয়ে, ক্িতয়রর আয়রকেো ক্প্রসল্টক্রপশনও হোয়ত ল্টনয়েয়ে। ল্টকন্তু ল্টকেুই 
ক্নেল্টন ক্স। কোল্টরনো কোরল্টলয়নর ক্বডসোইড ক্েল্টবয়লর েেোর ও তোর হ্োঠড বযো  
ল্টময়ল লক্ষোল্টধক মোকয ল্টেল। ল্টকন্তু েোকোে ক্স হোত ক্দেল্টন। 

এ ক্থয়ক সুস্পি, ক্য এয়সল্টেল তোর একমোত্র েোয় যে ল্টেল কোল্টরনো 
কোরল্টলয়নর পল্টরচে সন্ধোন করো, তোর সম্পয়কয জোনো। ক্যসব ল্টজল্টনস ক্স হোয়ত 
ল্টনয়েয়ে, ক্দয়খয়ে তোয়ত কতেো ল্টক বুয়ঝয়ে ক্স, তো জোনো যোয়ে নো। ল্টকন্তু প্রমোণ 
হয়লো ক্য, কোল্টরনো কোরল্টলনই এখন তোয়দর েোয় যে। তোরো কোল্টরনো কোরল্টলনয়ক 
পুয়রোপুল্টরই সয়িহ কয়রয়ে। তোর বো তোয়দর পরবতযী েোয় যে ল্টক জোনো যোয়ে নো। 
তয়ব আমোয়দর করণীে সম্পয়কয এখল্টন সয়চতন হয়ত হয়ব। প্রথম কোজ হয়লো, 
কোল্টরনো কোরল্টলয়নর ল্টনরোপত্তো। ধয়র ল্টনয়ত হয়ব কোল্টরনো কোরল্টলন যখন তোয়দর 
েোয় যে, তখন তোয়ক ল্টকডেোপ তোরো করয়ত পোয়র সব জোনোর জয়ে। সুতরোাং এই 
মুহূয়তযই তোয়ক ল্টশফে করয়ত হয়ব আমোয়দর এক নোবোর স্থোয়ন। তোর ক্স্টে 
হস্তোন্তয়রর ল্টদনই শুধু তোয়ক ল্টনয়ে যোওেো হয়ব। ল্টদ্বতীে কোজ হয়লো, জুতোর েোপ ও 
ল্টফাং োর ল্টপ্রঠে পোেোয়নো হয়লো। ক্লোকল্টেয়ক খুিঁয়জ ক্বর করয়তই হয়ব। ব্রুমসোরবোয় যর 
প্রল্টতল্টে বোল্টড় খুিঁজয়ত হয়ব। তোয়ক খুিঁয়জ ক্বর করয়তই হয়ব। কোল্টরনো কোরল্টলয়নর 
ক্ময়ে ব্রুনো ও তোর বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেডয়কও খুিঁয়জ ক্বর করয়লই ক্লোকল্টেয়ক 
খুিঁয়জ ক্বর করো যোয়ব। ক্লোকল্টে ক্য নকল আহমদ মুসোই হয়ব, ক্স আশাংকোই ক্বল্টশ। 
তৃতীে কোজ হয়লো, কোরল্টলয়নর ক্স্টে হস্তোন্তয়রর কোজ দ্রুত করো। আর চতথুয কোয়জর 
কথো বলল্টে কোরল্টলনয়ক, তোর ঘয়রর ল্টডল্টজেোল লয়কর ক্কোড শত্রুপক্ষ জোনল ল্টক 
কয়র! এেো একমোত্র কোল্টরনো কোরল্টলন েোড়ো এ বোল্টড়র আর ক্কউ জোয়ন নো। তোহয়ল 
ক্কোডেো ক্কমন কয়র ক্ ল তোয়দর হোয়ত, ক্সেো কোরল্টলন ল্টকে ুজোয়ন ল্টকনো। কোরও 
কোয়ে ক্কোডেোর কথো ক্স বয়লয়ে ল্টকনো। পরবতযী ল্টবষে হয়লো, ক্সল্টদয়নর ঘেনোর 
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অনুসন্ধোন অবযোহত থোকয়ব। ল্টক কয়র ক্স বোল্টড়য়ত ঢুকল, ক্কোন পথ ল্টদয়ে ঢুকল? 
তো খুিঁয়জ ক্বর করয়ত হয়ব। কথো ক্শষ। কথোগুয়লো ময়ন ক্রখ।’ 

ক্দেোয়লর কঠে বন্ধ হয়ে ক্ ল। 
স্তল্টম্ভত সবোই ক্ োেোয়স ল্ট লল্টেল ক্দেোয়লর কথোগুয়লো। 
কথো বন্ধ হয়ে ক্ য়লও সবোই ল্টনবযোক। 
মোথো ল্টনচ ুকয়র বয়সল্টেল কোল্টরনো কোরল্টলন। 
অবয়শয়ষ ল্টনরবতো িোঙল কোল্টরনো কোরল্টলনই। ধীয়র ধীয়র মোথো তুয়ল 

বলল ক্স, ‘ল্টডল্টজেোল লয়কর ক্কোড ক্িয়ঙ ঘয়র ল্টক কয়র ক্কোন মোনুষ ঢুকয়ত পোয়র? 
ক্সনল্টেড ও ব্রুনোরো চয়ল যোবোর পর আমোর ঘয়রর ল্টডল্টজেোল লয়কর ক্কোড 

ক্চঞ্জ করো হয়েয়ে। এর ক্কোড আল্টম ও বস েোড়ো আর ক্কউ জোয়ন নো। তোহয়ল ক্কউ 
ঘয়র ঢুকল ল্টক কয়র?’ 

‘ঘয়র ক্কউ ক্ঢোকো যখন প্রমোল্টণত হয়েয়ে, তখন ক্কউ ক্কোড ক্িয়ঙই ক্স 
ঘয়র ঢুয়কয়ে। বুঝো যোয়ে কোরল্টলন ল্টযল্টন ঘয়র ঢুয়কয়েন ল্টতল্টন অসোধোরণ ক্লোক। 
ক্দখ, লক্ষোল্টধক মোকয হোয়তর কোয়ে ক্পয়েও ক্য ক্েোিঁে নো ক্স অসোধোরণ ল্টন:সয়িয়হ।’ 
বলল কনরোড। 

‘িয়ে আমোর বুক কোিঁপয়ে। ইেো করয়লই ক্তো ক্স আমোয়ক ল্টকডেোপ 
করয়ত পোরয়ত! ল্টেক ল্টসন্ধোন্ত হয়েয়ে। এখোয়ন আল্টম আর দু’দণ্ডও থোকয়ত চোই নো। 
একেো কথো িোবল্টে, আমোয়দর সোয়থ েক্কর ল্টদয়ত এয়সয়ে ওরো কোরো? একো ঐ 
ক্লোকল্টের পয়ক্ষ ক্তো এেো সম্ভব নে। আর ক্সনল্টেড, ব্রুনোরো ক্তো এসব ক্ক্ষয়ত্র 
অপদোথয। তোহয়ল কোয়দর ওরো সোহোযয ল্টনল?’ কোল্টরনো কোরল্টলন বলল। 

যোয়দরই সোহোযয ল্টনক ক্কোন লোি হয়ব নো। আর ক’েো ল্টদন। ক্স্টেেো 
হস্তোন্তর হয়ে ক্ য়ল তুল্টম আড়োয়ল চয়ল যোয়ব। তখন ওরো ক্দৌড়োয়দৌল্টড় কয়র ল্টকেু 
করয়ত পোরয়ব নো। আর এর ময়ধয ক্দয়খো, ব্রুনো ও তোর বোপয়ক আমরো ধয়র 
ক্ফলব। কয়েক বোর হোত ফসয়ক ক্বল্টরয়ে ক্ য়ে। আর পোরয়ব নো।’ 

কোল্টরনো কোরল্টলন ল্টকে ু বলোর জয়ে হোিঁ কয়রল্টেল। ক্স সময়েই তোর 
ক্মোবোইল ক্বয়জ উেল। ক্মোবোইয়লর স্ক্রীয়নর ল্টদয়ক একবোর তোল্টকয়েই িীত-



ক্লোন ষড়যন্ত্র  197 

 

চল্টকতিোয়ব ল্টনয়জর অজোয়ন্তই ক্যন দোিঁল্টড়য়ে ক্ ল। আর ক্সই সোয়থ ক্মোবোইয়ল ক্স 
বলল্টেল, ‘ইয়েস স্যোর, আল্টম ল্টবিী ল্টব্রল্টজে। ক্কোন হুকুম স্যোর?’ 

‘তুল্টম ল্টবিী ল্টব্রল্টজে নও, তুল্টম কোল্টরনো কোরল্টলন। ল্টদ্বতীেবোর এই িুল 
করয়ল শুে করব।’ বলল ওপোর ক্থয়ক ল্যাযোক বোডয। 

িয়ের প্রবল চোয়পই হেয়তো ক্স ধপ কয়র ক্দেোল ধ্বয়স পড়োর মত বয়স 
পড়ল। বলল কল্টম্পত কয়ঠে, ‘ইয়েস স্যোর, আপনোর ইেোর অধীন আমরো।’ 

‘ক্শোন, আমোয়দর ক্ োয়েিো সূয়ত্র আল্টম খবর ক্পয়েল্টে, আলদুল্টন 
ক্সনল্টেড, ব্রুনো ও তোয়দর সোয়থর ক্সই কোলল্টপ্রেল্টে  ত রোত ১২েোর ল্টদয়ক 
ব্রুমসোরবো য ক্থয়ক রোইন পোর হয়ে উত্তয়রর হোইওয়ে ধয়র যোত্রো কয়রয়ে। রোইয়নর 
সাংল্টিি ক্েোল অল্টফস ও আমোয়দর অল্টফস ক্থয়ক জোনো ক্ য়ে ক্সনল্টেডয়দর  োল্টড় 
রোইন পোর হয়েয়ে। আল্টম আশাংকো করল্টে তোরো অযোয়রঠডসীর ল্টদয়ক আসয়ে ল্টকনো। 
অযোয়রঠডসীর নোম ক্তোমোর ক্প্রসল্টক্রপশয়ন দুই ডোক্তোরই িুল কয়র ল্টলয়খ 
ল্টদয়েল্টেল।’ বলল ও প্রোন্ত ক্থয়ক ল্যাযোক বোডয। 

‘তোহয়ল আপনোর ল্টনয়দযশ স্যোর?’ কোল্টরনো কোরল্টলন বলল। 
‘তুল্টম ও কনরোড আজয়কই হোমবু য চয়ল এস। ক্তোমোর আঙুয়লর আর 

কতেুকু প্রয়ল্যাম আয়ে তো ক্দয়খ তোড়োতোল্টড় আঙুল ক্রল্টড কয়র ক্ফলো দরকোর। 
ক্কোনও িোয়বই আর সমে ক্নেো যোয়ব নো। ঐ দুই বোপ-ক্বল্টেয়ক যল্টদ এই মুহূয়তয 
ধরো নোও যোে, তবু ক্স্টয়ের হস্তোন্তর কয়র ক্ফলয়ত হয়ব। কথো ক্শষ।’ ও প্রোন্ত ক্থয়ক 
কল অফ হয়ে ক্ ল। 

মুহূতয কয়েক আশ্বস্ত কোল্টরনো কোরল্টলন তোকোল কনরোয়ডর ল্টদয়ক। বলল, 
‘আজই আময়দর হোমবু য যোত্রো করয়ত হয়ব।’ 

‘ক্কোন খোরোপ খবর আয়ে ল্টক?’ কনরোড বলল। 
‘খোরোপ নে, তয়ব আমোর ময়ন হয়ে আমোয়দর ক্চয়ে দ্রুত চলয়ে 

আমোয়দর শত্রুরো। আর ঘেনোর ক্কন্দ্র আমোয়দর ক্কয়ন্দ্রর ল্টদয়কই আ োয়ে ময়ন 
হয়ে। রোইয়নর তীর ক্থয়ক ঘেনো যোয়ে অযোয়রঠডসীর ল্টদয়ক।’ বলল কোল্টরনো 
কোরল্টলন। 
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বয়ল উয়ে দোিঁড়োয়ত দোিঁড়োয়ত বলল, ‘ল্টচন্তো কর নো কোল্টরনো কোরল্টলন, 
রোইয়নর ক্চয়ে অযোয়রঠডসী অয়নক ক্বল্টশ শীতল।’ দু’জয়নই লোউঞ্জ ক্থয়ক ক্বরুল। 
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১ 
রাইন পার হকে এগিকে চলগিল আহমদ মুসার িাগি। আহমদ মুসা 

ব্রুমসারবািগ থেকে রাইকনর তীর বরাবর এগিকে েবকলকের ব্রীজ গদকে রাইন পার 
হকেগিল। উকেগিল ফ্াাংেফুর্গ-বন হাইওকেকত। 

আহমদ মুসার র্াকিগর্ েযাকসল, হ্যাকনাভার হকে অ্যাকরন্ডসীর গদকে 
যাওো। এর জকে ফ্াাংেফুর্গ-েযাকসল গোংবা বন-েযাকসল হাইওকের্া থবগি 
সুগবধাজনে। গেন্তু আহমদ মুসা এই দুই হাইওকে এগিকে ফ্াাংেফুর্গ-বন হাইওকে 
আিাআগিভাকব ক্রস েকর আঞ্চগলে থরাড ধকর এগিকে চলকি েযাকসল-এর 
গদকে। 

হাইওকে থেকে এ রাস্তা অ্কনে গভন্ন। িাগির থসই গভি এখাকন থনই, থসই 
গিডও থোন িাগির থনই। ড্রাইভ তাই এখাকন অ্কনের্াই চাপগবহীন। 

বাকম র্ানগ গনকত গিকে আহমদ মুসা গরোরগভউ গমরকরর গদকে তাোল। 
তাোকত গিকে নজর পিল ডযািকবাকডগর উপর রাখা এেগুচ্ছ থিালাকপর উপর। 

থিালাপ গুচ্ছগর্ তার মনকে থর্কন গনকে থিল এে তরুকের গদকে। রাত 
১২র্ার গদকে যখন তারা বাগি থেকে থবর হগচ্ছল িাগি গনকে থস সমে থদখা এই 
তরুকের সাকে। 
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এেজন ফাদাকরর থপািাে পরা আলদুগন থসনগফ্ড িাগি থেকে থনকম 
থির্ লে েরগিল। আহমদ মসুা বকসগিল ড্রাইগভাং গসকর্। 

থসই তরুেগর্ আহমদ মুসার পাকির জানালাে একস দাাঁগিকে তুকল ধকর 
ঐ ফকুলর গুচ্ছ। 

আহমদ মুসা তরুেগর্র গদকে এেবার তাগেকে ফকুলর গুচ্ছগর্ হাত 
বাগিকে গনকে গনল। 

থিালাকপর গুচ্ছ থদকখই আহমদ মুসার মন েো বকল উকেগিল। 
ফকুলর গুচ্ছ হাকত গনকেই তাগেকেগিল আহমদ মুসা গুকচ্ছর মকধয এের্া 

গচরকুকর্র সন্ধাকন। তার সাকে সাকে মন এের্া প্রশ্নও েকরগিল, এ সমে ওকদর 
গচরকুর্ আসকব থেন? তারা থতা যাকচ্ছ এখন অ্যাকরন্ডসীকত। 

ফকুলর গুকচ্ছর মকধয এের্া লাল গচরকুকর্র উপর নজর পিল আহমদ 
মুসার। 
     তািাতগি গচরকুর্গর্ তুকল গনকে পিল আহমদ মুসা। 

এেগর্ বােযমাত্র থলখা, ‘গমিন অ্ে থোোও যাকচ্ছ শুকনগি, জানা থিকল 
মন্দ গেি ুহকতা না।’ 

এেরাি গবস্মে আহমদ মুসাকে গিকর ধরল। আমরা অ্ে থোোও যাগচ্ছ, 
এরা জানকত পারল গে েকর! 

আমরা গতনজন শুধ ুজাগন। আমরা থেউ তাকদর বগলগন। এর্া গনগিত। 
তাহকল এই বাগির মাগলকের োি থেকে জানকত থপকরকি? আলদুগন থসনগফ্ড 
গেিুগদকনর জকে বাগির বাইকর যাওোর গবষের্া বাগির মাগলেকে বলার েো, 
গনিে বকলকি। তার োি থেকে এরা জানকত থপকরকি। আহমদ মুসার মকন পিল, 
এ বাগির খবর থতা এরাই আমাকদরকে গদকেকি। বাগির মাগলকের সাকে একদর 
সম্পেগ গে? আসকল োরা এরা? বাগির মাগলে গে একদর থেউ? 

এসব প্রকশ্নর থোনগর্রই উত্তর জানা থনই আহমদ মুসার। গেন্তু ওরা যা 
জানকত থচকেকি, তা ওকদর জানাব গে েকর? 

তাোল আহমদ মুসা জানালার বাইকরর গদকে। গবস্মকের সাকে থস 
থদখল, দু’ধাপ থপিকন সকর গিকে দাাঁগিকে আকি তরুেগর্। আহমদ মুসা মকন মকন 
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গনগিত গিল থয থস চকল থিকি। োরে ইগতপকূবগ থোন সমেই ফকুলর গুচ্ছ হাকত 
থদোর পর থেউ দাাঁিােগন, দ্রুত সকর থিকি। 

এ তরুেগর্ দাাঁগিকে আকি থেন? উত্তর থনবার জকে গে? তাই হকব। 
ভাবল আহমদ মুসা। 

গেন্তু িন্তকবযর েো গে ওকদর বলা গেে হকব? বলা যাকব না থেন? ওরা 
থয অ্মূলয সাহাযয েকরকি, থসর্া ওকদর গবশ্বস্ততার প্রমাে। যা জানকত চাকচ্ছ ওরা, 
এর্া তাকদর বলা যাে। 

আহমদ মুসা ইিারা েকর ডােল তরুেগর্কে। 
এল তরুেগর্। 
‘ধেবাদ থতামাকদর।’ বলল আহমদ মুসা যুবেগর্কে উকেশ্য েকর।  
‘ধেবাদ স্যার।’ তরুেগর্ বলল। 
‘ধেবাদ থেন, আগম বা আমরা থতামাকদর জকে গেিু েগরগন।’ বলল 

আহমদ মুসা। 
‘আপগন সবার জকে েকরন।’ 
বকল এের্ ুথেকমই থস বলল, ‘আগম থযকত পাগর স্যার?’ 
‘তুগম অ্যাকরন্ডসী থচন? বলকত পার থসাজাপে থোনর্া?’ বলল আহমদ 

মুসা। 
‘ফ্াাংেফুর্-েযাকসল-হ্যাকনাভার হকে অ্যাকরন্ডসী এবাং বন-হ্যাকনাভার-

অ্যাকরন্ডসী এই দুই হাইওকের মকধয ফ্াাংেফুর্ হাইওকে থবগি সাংগিপ্ত। গেন্তু 
আরও সাংগিপ্ত পে হকলা েবকলে থেকে ফ্াাংেফুর্-বন হাইওকের থযখাকন 
উেকবন থসখান থেকে গরগজওনাল এের্া সিে বহু গ্রাম-িে মাগিকে েযাকসল 
হকে হ্যাকনাভারকে বাাঁকে থরকখ স্যাক্সনীর থভতর গদকে অ্যাকরন্ডসী থিকি। এই 
পকে হাইওকের িগত থনই, গেন্তু জামগানীর হৃদে মাকন গ্রামীে জামগানীর আনন্দ 
পাকবন।’ 

‘ধেবাদ।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ওকেলোম, স্যার। আগম আগস।’ তরুেগর্ বলল। 
‘জবাব গনকল না?’ মুকখ গমগি হাগস থর্কন বলল আহমদ মুসা। 
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‘জবাব থপকে থিগি স্যার, ধেবাদ।’বলল তরুেগর্। 
‘আমার গবরার্ এের্া থেৌতুহল।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘স্যগর, থসর্া থমর্াবার সাধয আমার থনই স্যার।’ বলল তরুেগর্। 
‘থনা স্যগর, ওকে। গেন্তু এের্া েো বকলা, বাকদন অ্ঞ্চকলর থহর 

থহনরীকে থতামরা থচন?’ আহমদ মুসা বলল। 
আহমদ মুসার েো থিষ হওোর আকিই তরুেগর্ িুকর দাাঁগিকে হাাঁর্া শুরু 

েকর গদকেকি। আহমদ মুসার থোাঁকর্ এে র্ুেকরা গমগি হাগস ফকুর্ উেল। 
‘এভাকব থিকলগর্ চকল থিল থেন?’ বলল ব্রুনা। 
‘গেেভাকবই থিকি ব্রুনা। তার গমিন থিষ েকরই থস চকল থিকি।’ 

আহমদ মুসা বলল। 
‘গেে ভাইো, তার জবাব থস গনকে থিকি। গেন্তু জবাব থতা গদকে থিল 

না।’ বলল ব্রুনা। 
‘আমার মকন হে, জবাব থস গদকেও থিকি।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘জবাব গদকে থিকি? গেন্তু আপনার সুগনগদি গজজ্ঞাসার থোন জবাব না 

গদকেই থতা থস চকল থিল!’ বলল ব্রুনা। 
‘তার গনরকব চকল যাবার মকধযই জবাব আকি। সরাসগর জবাব থদোর 

এখগতোর সম্ভবত তার গিল না।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘জবাবর্া গে? থহর থহনরীকে তারা থচকন, মাকন তারা সবাই এে?’ বলল 

ব্রুনা। 
‘আগম তাই মকন েরগি।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘তার মাকন থহর থহনরী তার েো থরকখকিন। তার থলাকেরা আমাকদর 

থখাাঁজ-খবর রাখকি। তারা আমাকদর অ্কিষ উপোরও েকরকি।’ বলল আলদুগন-
থসনগফ্ড, ব্রুনার বাবা। 

‘গেে বকলকিন গম. থসনগফ্ড।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ওকদর োকজ আগম গবগস্মত হকেগি। ওকদর সম্পকেগ আপনার ধারো গে 

গম. আহমদ মুসা?’ গজজ্ঞাসা আলদুগন থসনগফ্কডর। 
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‘ওরা সাংিবদ্ধ ও গনকবগদত। ওকদর সম্পকেগ আগম যা থভকবগিলাম তার 
থচকেও ওরা বুগদ্ধমান ও দি। আমাকেও ওরা গবগস্মত েকরকি গম. থসনগফ্ড।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘আপগন গে মকন েকরন, স্যাক্সন ধমগকনতা থহনরী আমাকদরকে সাহাকযযর 
এই বযবস্থা েকরকিন?’ বলল আলদুগন থসনগফ্ড। 

‘আগম গনগিত নই। গেন্তু গতগন িািা গবেল্প োউকে থদখগিও না। যাই 
থহাে, আমরা খুগি থয এের্া অ্দৃশ্য সাহাযযোরীর হাত আমাকদর সাহাকযয 
এগিকে একসকি।’ 

বকল আহমদ মুসা নকি-চকি বসল তার গসকর্। সাা্মকনই বি এের্া 
বাাঁকের ইনগডকের্র। 

গিোগরাং হুইল িুগরকে িগতর্াকে অ্যাডজাি েকর গনল আহমদ মুসা। 
আলদুগন থসনগফ্ড ও ব্রুনাও সামকনর গদকে তাগেকেকি। তারাও আর 

থোন েো বলল না। 
চলকি িাগি, থযমনর্া আিা েরা হকেগিল তার থচকে অ্কনের্াই 

দ্রুতকবকি। 
েযাকসল থপগরকে হ্যাকনাভারকে বাকম থরকখ থলাোর স্যাক্সন ও স্যাক্সন 

থিকর্র গমশ্র এলাোর মকধয গদকে িুকর্ চলকি আহমদ মুসাকদর িাগি। 
‘গম. আহমদ মুসা আমরা জামগানীর আকরে স্যাক্সন এলাোর মধয গদকে 

চলগি। এর্া জামগানীর স্যাক্সন থির্। পাকিই থলাোর স্যাক্সন এলাো। রাইন 
এলাো থরামানকদর দখকল থিকল থলাোর রাইকনর স্যাক্সন পপুকলিকনর গবরার্ 
অ্াংি উত্তর জামগানীর জলাভুগম ও বনাঞ্চকল মাইকগ্রর্ েরকত বাধয হে। বাকদকনর 
থোন থোন অ্ঞ্চকলর মত এই অ্ঞ্চকলও জামগানীর আগদ পপুকলিকনর বাস। এ 
অ্ঞ্চকলও রকেকি জামগানীর অ্কনে আগদ পগরবাকরর মানুষ।’ বলল আলদুগন 
থসনগফ্ড। 

‘ভাকলাই হকব যগদ এখাকন আর থোন থহর থহনরীর সাকে থদখা হে।’ 
আহমদ মুসা বলল। 
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‘ভাইো, এই অ্ঞ্চকল ক্রুকসড থফরত ‘নাইর্’থদর অ্কনে উত্তরপুরুকষর 
বাস। একদর বাস এে সমে গিল রাইন তীকরর দূিগ ও প্রাসাদগুকলাকত। গেন্তু 
এরাও একদর স্যাক্সন ববগিিয ধকর রাখকত গিকে বাধয হে মাইকগ্রর্ েরকত।’ বলল 
ব্রুনা। 

‘ধেবাদ ব্রুনা। জামগানী সগতযই এে সমৃদ্ধ ইগতহাকসর থদি। 
ইগতহাসকে জামগানরা রিা েকর চকল বকলই ইগতহাসও জামগাকে রিা েকর 
আসকি।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ইগতহাসই জামগানকদর িগির সবকচকে বি উ,স, ভাইো।’ বলল ব্রুনা। 
‘সব জাগতর জকেই এর্া সতয ব্রুনা। থয জাগতর ইগতহাস মাকন অ্তীত 

থনই, তার ভগবষ্য,   ও োকে না।’ আহমদ মুসা বলল।  
েো বলার সমে ক্লাইকমর্ ইগন্ডকের্করর উপর নজর পকিগিল আহমদ 

মুসার। থদখল, বাইকরর আবহাওো দ্রুত খারাকপর গদকে যাকচ্ছ। প্রবল বৃগি 
আসন্ন। তার সাকে প্রবল বাতাকসরও থফারোি রকেকি। সাংকি সাংকিই আহমদ 
মুসা বকল উেল, ‘গম. থসনগফ্ড, যাত্রা শুরুর আকি আপগন বকলগিকলন, থম মাস 
আপনাকদর এখাকন সুন্দর আবহাওোর মাস। গেন্তু থদখুন ঝি-বৃগি আসকি।’ 

‘হ্যাাঁ, গম. আহমদ মুসা। এখনও বলগি, আগম গেেই বকলগি। এর্াই 
সাধারেভাকব সতয। গেন্তু জামগানীর আবহাওো বলা হকে োকে অ্গস্থগতিীল ও 
আনকপ্রগডেকর্বল। থয থোন সমে যা গেিু জামগানীকত িকর্ থযকত পাকর। হেকতা 
থসর্াই ির্কত যাকচ্ছ।’ বলল আলদুগন থসনগফ্ড।  

বাইকর বাতাস বািকত শুরু েকরকি। বৃগিও দু’এে থফাাঁর্া েকর পিকি। 
বাইকরর দৃশ্য এখনও খুব িি নে। প্রাে ৫০ গেকলাগমর্ার আকি আহমদ মুসা 
িাগি দাাঁি েগরকে ফজর নামাজ পকি গনকেকি। এতিকে সূযগ ওোর েো। থমি 
আর কুোিার োরকনই বাইকরর এই অ্ন্ধোর। 

রাস্তাে িাগি থতমন এের্া থনই। 
রাকতর থচকে িাগির গিড গেিুর্া বাগিকে গদকেকি আহমদ মুসা। 
বৃগি গেিুর্া থবকিকি। 
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থমার্ামুগর্ ফাাঁো রাস্তা ধকর অ্বযাহত িগতকত এগিকে চলকি আহমদ মুসার 
িাগি। সামকনই এের্া রাস্তার থমাি। 

পাি োগর্কে আসা ৫০ গেকলাগমর্ার বাকমর প্রধান িহর হ্যাকনাভার 
থেকে এের্া সিে এই থমাকি একস গমকিকি। 

থমাকি থপকরাল পাম্প, পুগলি ফাাঁগিসহ গেিু থদাোন রকেকি। 
গেন্তু থসখাকনও থোন থলাে থদখা যাকচ্ছ না। আসন্ন ঝি-বৃগির মুকখ 

সবাই রাস্তা-িার্ থেকে সকর থিকি। আর জামগানীর আবহাওো সাধারেভাকব 
পূবগাভাসকযািয না হওোর োরকে মানুষ ঝি-বৃগি, তুষারপাত ইতযাগদর প্রেম 
অ্বস্থাে অ্কনের্াই সাবধান হওোর থচিা েকর। 

এেদম রাস্তার সাকে লাকিাো থিার্ বাজাকরর মত জােিার্ার নাম 
খুাঁজগিল আহমদ মুসা। 

পকের পাকির জােিাগুকলার যতর্া সম্ভব নাম জানা এবাং স্মরকে রাখার 
থচিা আহমদ মুসার পুরাকনা অ্কভযস। 

জােিার্ার নাম খুাঁজকত গিকেই আহমদ মুসা থদখকত থপল থপকরাল 
পাকম্পর ওপাকি রাস্তার ধার থিাঁকষ এের্া র্যাগক্সর সামকন দাাঁগিকে এেজন মুখ 
িুগরকে্ আহমদ মুসাকদর িাগির গদকে তাগেকে আকি। থরইনকোর্ িাকে তার। 
গভকজ থিকি। থদকহর সাইজ থদকখ থস থয থমকে তা গনগিত মকন হকচ্ছ। র্যাগক্সগর্ 
গে খারাপ? গবপকদ পকিকি গে থস? বুঝাই যাকচ্ছ িাগির থখাাঁকজ থস দাাঁগিকে আকি। 
খুব গবপকদ না পিকল আসন্ন ঝি-বৃগির মুকখ থস এভাকব দাাঁগিকে িাগির থখাাঁজ 
েরকতা না। 

আহমদ মুসা িাগি তার পাকি গনকে দাাঁি েরাল। িাগির জানালা খুকল 
থমকেগর্র গদকে তাগেকে বলল, ‘গিজ মযাডাম, থোন সাহাকযয আসকত পাগর?’ 

থমকেগর্ আহমদ মুসার গদকে এেবার তাগেকে বলল, ‘ধেবাদ স্যার, 
আমার ভািা েরা র্যাগক্সগর্ খারাপ হকে থিকি। িযাকরকজ থনো িািা গেে েরা 
যাকব না। গেন্তু আমার জরুগর প্রকোজন। অ্গবলকে আমাকে বাগিকত থপৌাঁিকত 
হকব। এসব থলাোল থরাকড বাকসর গনেগমত সাগভগস থনই।’ 
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‘ওকে, মযাডাম, আপগন থোোে যাকবন? থোোে আপনার বাগি?’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘সালজওোকডল।’ বলল থমকেগর্। 
‘আমরা যাগচ্ছ অ্িারবািগ। এর্া থিকি থহকভলবাকিগর গদকে।’ আহমদ 

মুসা বলল। থস ইচ্ছা েকরই ‘অ্যাকরন্ডসী’র নাম থিাপন েরল। 
েো থিষ েকরই আহমদ মুসা আবার বকল উেল, ‘আপগন তাহকল থতা 

ঐ এলাোর? আপগন গলাংের্া বলকত পারকবন।’ 
‘স্যার, অ্িারবািগ, থহকভলবাকিগর পকেই সালজওোকডল। তকব সামাে 

এের্ু থিারা পকে।’ বলল থমকেগর্। 
আহমদ মুসা তাোল আলদুগন থসনগফ্ড ও ব্রুনাকদর গদকে। 
‘গেে আকি গম. আহমদ মুসা, তাকে গলফর্ আমরা গদকত পাগর। অ্সুগবধা 

থনই। আমরা থতা ওগদকেই যাগচ্ছ।’ বলল আলদুগন থসনগফ্ড। 
থমকেগর্ িাগির গদকে দু’ধাপ এগিকে একসগিল। 
থমকেগর্র গদকে তাগেকে জামগান থশ্বতাাংিকদর থচহারা থযমন থমকেগর্কে 

পুকরাপুগর থতমন মকন হকলা না আহমদ মুসার োকি। থচাখ, রাং ও ইমকপ্রিকন 
থেমন এের্া গভন্নতা আকি। 

‘মযাডাম, আপগন চাইকল আপনাকে গলফর্ গদকত আমাকদর থোন আপগত্ত 
থনই।’ আহমদ মুসা বলল। 

িাগির থভতরর্া থদখগিল থমকেগর্। বলল, ‘অ্কনে ধেবাদ। আপনাকদর 
অ্সুগবধা না হকল..।’ 

‘ওকেলোম!’ বকল আহমদ মুসা িাগি থেকে দ্রুত থনকম গিকে ব্রুনার 
পাকির দরজার্া খুকল ধরল। 

থমকেগর্ তার হ্যান্ড বযাি গনকে এগিকে একস ‘েযাাংে ইউ অ্ল স্যার’ বকল 
থভতকর ঢুকে ব্রুনার পাকি বসকত বসকত বলল, ‘মযাডাম, স্যগর ফর রাবল।’ 

‘ওকেলোম। রাবল গেকসর? গেিুিকের জকে হকলও এেজন সােী 
থপলাম। আপনার নাম গে মযাডাম?’ বলল ব্রুনা। 
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‘গিজ মযাডাম নে। আমার নাম আদালা থহনগরো।’ বলল আদালা 
থহনগরো নাকমর আিন্তুে থমকেগর্। 

িাগি আবার চলকত শুরু েকরকি। 
‘সুন্দর নাম। আনেমন গেিুর্া।’ ব্রুনা বলল। 
‘থতামার নাম গে জানকত পাগর?’ বলল আদালা থহনগরো। 
‘গিওর, আমার নাম ব্রুনা ব্রুনগহল্ড। সামকন বামপাকি আমার বাবা 

আলদুগন থসনগফ্ড। আর তাাঁর ডানপাকি আমার স্যার, বি ভাই আহমদ মুসা।’ 
ব্রুনা বলল। 

আদালা থহনগরোর থচাকখ-মুকখ গেিুর্া গবস্মকের ভাব ফকুর্ উকেগিল। থস 
আকিই বুকঝগিল, ড্রাইগভাং গসকর্র যার সাকে থস েো বলগিল, থস জামগান নে, 
এগিোন ধরকনর থেউ। এখন থদখা যাকচ্ছ থস মুসলমানও। তা হকল ব্রুনার থস বি 
ভাই হে গে েকর? 

গেিু বলার জকে মুখ খুকলগিল আদালা। এই সমে তার থমাবাইল থবকজ 
উেল। থমাবাইলর্া পকের্ থেকে থবর েরকত েরকত বলল, ‘গিজ, এের্া েল 
একসকি, েো বলকত পাগর?’ ব্রুনার গদকে থচকে বলল আদালা থহনগরো। 
‘অ্বশ্যই। েো বলুন।’ বকল ব্রুনা জানালার গদকে এের্ু সকর হাকতর 
মযািাগজকনর গদকে মকনাকযাি গদল। 

‘গুড মগনগাং। হ্যাাঁ, মা, বল। আবার গে িকর্কি? এভাকব োাঁদি থেন?’ 
থমাবাইল ধকরই ওপাকরর েো শুকন বলল আদালা থহনগরো। তার েকন্ে 
আতাংকের সুর। 

আদালা থহনগরোর েো শুকন সবার মকনাকযাি তার গদকে গনবদ্ধ হকলা। 
তাোকলা সবাই তার গদকে। 

তার েো বকল আদালা থহনগরো ওগদকের েো শুনগিল। 
এে হাকত মুখর্া আিাল েকর থমাবাইকল েো বলগিল থস। হো, থস 

োন্নাজগিত েকন্ে বকল উেল, ‘মা আর বকলা না, সইকত পারগি না মা।আগম 
আসগি। 
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বকল আদালা থহনগরো হাকতর থমাবাইলর্া গসকর্র উপর িুকি গদকে 
দু’হাকত মুখ থঢকে োন্না থরাধ েরকত থচিা েরকত লািল। 

ব্রুনা তার এের্া হাত আদালার োাঁকধ থরকখ সান্ত্বনা গদকে বলল, ‘ঈশ্বর 
আকিন, বধযগ ধরুন। গে িকর্কি জানকত পাগর আমরা?’ 

ব্রুনার েোর সাকে সাকে অ্বরুদ্ধ োন্নার এের্া উচ্ছ্বাস থবগরকে এল। 
ফুাঁগপকে থোঁকদ উেল আদালা থহনগরো। 

গেন্তু িীঘ্রই গনকজকে সামকল গনকে দু’থচাখ মুকি মাো গনচু থরকখই বলল, 
‘আমার পগরবার ভীষে সাংেকর্ পকিকি। ওরা আমার ভাইকে রাকত ধকর গনকে 
গিকেগিল। এই মাত্র তার লাি বাগির থিকর্ থফকল থরকখ থিকি। িাগসকে থিকি, 
গবকেল ৫র্ার মকধয থয থোন সমে তারা আসকব। দাগব পূরে না হকল বাবা-মা 
দু’জনকেই ওরা ধকর গনকে যাকব। আরও বকল থিকি থয, তাকদর থলােরা আবার 
থখাাঁজ গনকত আসকব আমরা তাকদর েো মানগি গে না?’ 

বকলই আদালা দু’হাকত মুখ ঢােল োন্না থরাকধর জকে। 
থপিন গদকে না তাগেকেই আহমদ মুসা বলল, ‘মাফ েরকবন মযাডাম, 

ওরা োরা?’ 
‘ওরা মুকখাি পকর বাগিকত ঢুকেগিল। গচনকত পাকরগন। তকব গিজগা ও 

গসনািি থেগিে এের্া গ্রুপ আমাকদর পগরবাকরর সাকে অ্কনে গদন থেকে 
ঝাকমলা েরকি। পুগলি ত,পর হওোর পর ঝাকমলা চুকে যাে এবাং তারা নীরব 
হকে যাে। আেগস্মেভাকব আবার এই ির্না ির্ল।’ বলল আদালা থহনগরো। 

‘স্যগর, জানকত পাগর গে গনকে ঝাকমলা হকেগিল?’ গজজ্ঞাসা আহমদ 
মুসার। 

‘আমাকদর বাগিকত গেি ু অ্যাগন্র্ক স আকি। তার মকধয রকেকি স্বকেগর 
এেগর্ মকুুর্। 

জামগানীর সবগপ্রাচীন রাজপগরবার স্যাক্সন ডাইকনগির গিতীে থহনরীর 
প্রকপৌত্র চতেুগ অ্কর্া উত্তর জামগানীর নতুন স্যাক্সনলযাকন্ড নতুন এেগর্ সাম্রাজয 
প্রগতষ্ঠা েকরন। তাাঁর গিল স্বকেগর এেগর্ রাজমকুুর্। আমাকদর স্বেগমুকুর্গর্ এেদম 
মূল মুকুর্গর্র প্রগতেগপ। আমাকদর এই মুকুর্গর্ গতগনই আমার প্রগপতামকহর 
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প্রগপতামহকে গিফর্ েকরগিকলন। এর্া গনকেই ঝাকমলা। আমাকদর 
সালজওোকডকল গসনািি-গিজগা থেগিে গহকিাগরেযাল থসাসাইগর্র এের্া িাখা 
আকি। হামবুকিগর এের্া পুরাতাগিে প্রদিগনীকত তারা আমাকদর অ্যাগন্র্েসগুকলা 
থদকখ। তারপর থেকেই শুরু হে আমাকদর মুকুর্র্া হাত েরার থচিা এই থচিা 
ক্রকমই হুমগে-ধমগে ও বলপ্রকোকি রুপান্তগরত হে।’ 

‘পুগলিকে জানাকনা হকেকি?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘গেডোপ েকর গনকে যাবার পর আম্মা পুগলিকে জাগনকেকিন। গেন্তু 

োরও নাম থদো সম্ভব হেগন। সবাই মুকখাি পগরগহত গিল। োউকেই 
আইকডনগর্ফাই েরা যােগন।’ বলল আদালা থহনগরো। 

‘গেন্তু সকন্দহ থতা েরা যাে। যারা এে সমে সন্ত্রাসী েমগোন্ড েকরগিল, 
তারাই এবারও এর্া েকরকি।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘আগম মাকে এর্া বকলগিলাম। গেন্তু থসর্া হেগন। মা পুগলি থিিকন 
গিকে ঐ সকন্দহভাজনকদর েো বলাে পুগলি অ্গফসার বকলগিকলন থয, ে’গমগনর্ 
আকি পযগন্ত ওরা পুগলি থিিকনই গিল। ওকদর এের্া ির্না গনকে ওরা পুগলি 
থিিকন একসগিল। এই অ্বস্থাে সকন্দহ থোন োকজ আকসগন।’ বলল আদালা 
থহনগরো। 

‘বুকঝগি। আচ্ছা মযাডাম, মুকখািধারীরা আপনার ভাইকে গনকে থিল, 
গেন্তু থসই অ্যাগন্র্ে স্বেগমুকুর্র্া লুর্ েকর গনকে থিল না থেন?’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ঐ সমস্যার পর ওর্া আমরা বাগিকত না থরকখ বযাাংকের থসফ লোকর 
থরকখগি।’ বলল আদালা থহনগরো। 

‘বুকঝগি, এজকেই তাহকল ওরা ১২র্া পযগন্ত সমে গদকেকি যাকত এর 
মকধয তা লোর থেকে তুকল আনার সমে হে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘গেে তাই স্যার। আমরা থসর্া বযাাংে লোর থেকে আনগি গে না থসর্াও 
তারা জানকত আসকব।’ বলল আদালা থহনগরো।  

আহমদ মুসা সাংকি সাংকিই েো বলল না। এের্ু ভাবল। েো বলল 
এের্ু পর। বলল, ‘মযাডাম, আগম আমার এের্া মত বলকত পাগর?’ 
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সাংকি সাংকিই ব্রুনা আদালা থহনগরোর োকন োকন দ্রুত গফসগফগসকে 
বলল, ‘উগন এেজন গমরােল মানুষ। তার মত থমকন গনকল ভাকলা হকব।’ 

আদালা থহনগরো গেিুর্া গবগস্মত হকে তাোল ব্রুনার গদকে। তার মকন 
প্রশ্ন, এমন ভাষাে থেউ থতা তার স্বজকনরও প্রিাংসা েকর না। আবার ব্রুনা থতা 
তাকে স্যার বকলকি। তার মাকন উগন একদর স্বজন থেউ নন। তাহকল? 

মকনর মকধয থজকি ওো প্রশ্নর্া গনকে আর একিাকলা না আদালা থহনগরো। 
আহমদ মুসার গদকে থচকে বলল, ‘অ্বশ্যই স্যার, বলুন।’  

‘ধেবাদ। আপগন বলকলন, ওরা থখাাঁজ গনকত আসকব, আপনারা গবকেল 
৫র্াে অ্যাগন্র্ক সর্া তাকদর থদোর বযবস্থা েরকিন গে না তা জানার জকে। আমার 
মত হকলা, ওরা যগদ আকস, তাহকল বকল গদকত হকব তাকদর থদো সমকের মকধযই 
অ্যাগন্র্ক স তাকদর গদকে থদো হকব। আরও বলকত হকব, আমাকদর থমকে আদালা 
থহনগরো আসকি, থসই বযাাংে থেকে ওর্া তুকল গনকে আসকব।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘গেন্তু স্যার, আমার পগরবার জীবন থিকলও ওর্া োউকে এভাকব গদকে  
গদকত রাগজ নে। ওর্া গদকত রাগজ হকল থতা ভাইকে মরকত হকতা না। ভাইকে ওরা 
গনিে রাগজ েরাবার থচিা েকরকি। থচিা বযেগ হকল তাকে হতযা েরা হকেকি। এই 
মকনাভাব আমাকদর পগরবাকরর সেকলর।’ বলল আদালা থহনগরো। 

‘আগম এই মকনাভাকবর প্রিাংসা েরগি। গদকে থদোর পকি আগমও নই। 
গেন্তু সমে গেল েরার জকেই ওকদর আিাে রাখা প্রকোজন। েখন ওরা থখাাঁজ 
গনকত আসকব তা জানা থনই। থখাাঁজ গনকত একসই যগদ ওরা জানকত পাকর, 
অ্যাগন্র্ক স তারা পাকব না, তাহকল আরও অ্ির্ন তারা িগর্কে থফলকত পাকর।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘ধেবাদ স্যার। আগম বুঝকত থপকরগি। আপগন গেেই বকলকিন। আগম 
গিকে অ্যাগন্র্ক স গনকে আসব, এর্া বলকত বকলকিন। সগতযই গে আগম 
অ্যাগন্র্ক সগর্ আনব গিকে?’ বলল আদালা থহনগরো। 

‘এর্াও সমে গেল েরা এবাং ওকদর আিাে রাখার জকে বলা হকেকি।’ 
আহমদ মুসা বলল। 
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‘মাফ েরকবন স্যার। এই সমে আমরা গনগচ্ছ থেন? সমে গনকে আমরা 
গে েরব?’ বলল আদালা থহনগরো। 

‘আপগন, আমরা আপনার বাগিকত থপৌাঁিা, পুগলকির সাহাযয পাওো, 
আত্নরিার থেৌিল গেে েরা ইতযাগদর জকেই সমে প্রকোজন।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

আদালা থহনগরোর থচাকখ-মুকখ গবস্মে। থস তাগেকেগিল আহমদ মুসার 
গদকে। আহমদ মুসার ধীর ও োণ্ডা েকন্ের যুগি শুকন মকন হকচ্ছ, থস থযন থোন 
অ্গভজ্ঞ আইনজ্ঞ বা প্রবীে দি পুগলি অ্গফসার গোংবা এেজন ঝানু থিাকেন্দার 
েো শুনকি। গতগন গে একদর থোন এেজন? থে গতগন? 

এের্িুে চুপ েকর থেকে আদালা থহনগরো বলল, ‘ধেবাদ স্যার। 
অ্কনে ধেবাদ। এত অ্ল্প সমকে ির্নার এমন িভীকর প্রকবি েকরকিন এবাং 
এই মুহুকতগর েরেীেও থবর েকরকিন। আপগন গনিে অ্কনে বি থোন 
প্রকফিনাল।’  

‘আমার মত সম্পকেগ বলুন। আপগন ভাকলা মকন েরকল আপনার বাগিকত 
এর্া জাগনকে থদো দরোর।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ধেবাদ স্যার। আপনার মকতর থোকনা গবেল্প আমার জানা থনই। 
আগম এখনই বাগিকত জাগনকে গদগচ্ছ স্যার।’ বলল আদালা থহনগরো।  

‘ধেবাদ মযাডাম।’ আহমদ মুসা বলল। 
বাইকর বৃগি তখন জকম উকেকি। 
ঝি না হকলও ঝকিা হাওো বইকি। 
রাস্তাে িাগির সাংখযা আকির মতই েম। 
আহমদ মুসা আদালা থহনগরোকে ধেবাদ গদকে সামকনর গদকে 

মকনাকযাি গদল। বাগিকে গদল িাগির িীড। 
বৃগি ও ঝকির বাধা উকপিা েকর দ্রুত এগিকে চকলকি িাগি। 
আহমদ মুসার দুই হাকত িি েকর ধরা গিোগরাং হুইল। 
অ্কনের্া দূকর োেকতই আদালা থহনগরো তার বাগি আহমদ মুসাকে 

থদগখকে গদকেগিল। 
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থরাড থেকে প্রাে ১০০ িকজর থভতকর আদালা থহনগরোকদর বাগি। 
সুন্দর গতন তলা বাগি গরপকলক্স ধরকনর অ্কনেখাগন জােিা জুকি অ্কনে বি 
বাগি। অ্তীকতর বকনগদ বাগিগুকলার মতই বাগির্া প্রাচীর থিরা। থরাি-সাইকড 
প্রাচীকর বি এের্া ফর্ে। বাগিকত প্রকবকির থির্ এর্াই।  

বাগি থদকখই আহমদ মুসা বকলগিল, ‘বাহ, গবরার্ বাগি থতা? জামগানীর 
নাইর্ ও ভূ-স্বামীরাই দুিগ গোংবা এ ধরকনর বাগিকত োেকতা।’ 

‘গেে স্যার, আমাকদর বাগির্া ভূ-স্বামীকদর মতই গিল। প্রাে নে দি 
থজনাকরিন আকি আমাকদর এে পূবগপরুুষকে রাজা চতেুগ অ্কর্া স্বেগমুকুর্গর্সহ 
গবরার্ ভূ-সম্পগত্ত গদকেগিকলন। সুতরাাং ভূ-সম্পগত্ত আমাকদরও গিল। বাগি এবাং 
এই বাগি সাংগিি জগম িািা থস ভূ-সম্পগত্ত সবগেিুই এখন থবদখল হকে থিকি। 
আকি শুধু ঐ স্বেগমুকুর্গর্।’ বলল আদালা থহনগরো। 

‘গেন্তু মযাডাম, আপনাকদর বাগির্া থতা থস রেম পুরাকনা মকন হকচ্ছ না!’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘না স্যার, এর্া থসই পুরাকনা বাগি নে। থস বাগির্ার গেিু অ্াংি এেদম 
নি হকে যাে। অ্বগিি অ্াংি গনকে নতুন বাগি বতগর হকেকি আমার দাদুর সমকে। 
আকির বাগির থচকে অ্কনে থিার্ এ বাগি।’  

আহমদ মুসাকদর িাগি একস থিকি আদালাকদর বাগির প্রাে সামকন। 
আদালাকদর বাগি বামগদকে র্ানগ থনোর জকে আহমদ মুসা িাগির িগত 

থলা েকর গদকেকি। 
র্াগনগাং পকেকন্র্ থপৌাঁকিগন তখনও আহমদ মুসার িাগি। এের্া িাগি 

ওগদে থেকে একস থরাকড উকে দ্রুত উত্তর গদকে চলকত শুরু েরল। 
িাগির্া আদালা থহনগরোর বাসা থেকেই থবগরকে একসকি, বুঝল আহমদ 

মুসা। বলল, ‘মযাডাম আদালা থহনগরো, থয িাগির্া আপনাকদর বাগি থেকে 
থবগরকে থিল থসর্া গে আপনাকদর িাগি?’ 

‘না স্যার, আমাকদর থোন িাগি নে।’ বলল আদালা থহনগরো। 
‘পুগলকির িাগি থতা নেই?’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘পুগলি লাি অ্কনে আকিই গনকে থিকি। এত তািাতাগি পুগলি আসার 
েো নে। আর ওর্া পুগলকির িাগি নে।’  বলল আদালা থহনগরো। 

‘অ্যাগন্র্ক স মুকুকর্র জকে ওরা আসকব, এেো আপনার বাগি থেকে 
পুগলিকে বলা হকেকি?’ আহমদ মুসার গজজ্ঞাসাা্ 

‘না, পুগলসকে বলা হেগন। ওরা িাগসকেকি, পুগলিকে বলকল বাংি সাফ 
েকর গদকে যাকব।’  বলল আদালা থহনগরো। েগম্পত তার েন্ে। 

বাম গদকে র্ানগ গনকে আহমদ মুসার িাগি আদালার বাগির প্রাইকভর্ 
রাস্তার্াে ঢুকে থিল। 

সামকনই বাগির থির্। 
‘মা, থিকর্ই দাাঁগিকে আকিন।’ বলল আদালা থহনগরো। 
িাগি থিকর্র সামকন গিকে দাাঁিাল। 
‘ওকেলোম, সেলকে। আমরা একস থিগি।’ বকল আদালা থহনগরো 

িাগি থেকে থনকম পিল। 
থিকর্র সামকন দাাঁগিকেগিল ষাকর্াধগ মগহলা। আদালার মা। িাগি োমকতই 

থস িাগির গদকে এগিকে আসগিল। 
িাগি থেকে থনকম আদালা থহনগরো িুকর্ গিকে মাকে জগিকে ধরল। মা-

থমকে একে অ্পরকে জগিকে ধকর বাাঁধ-ভাঙা োন্নাে থভকঙ পিল। 
িাগি থেকে ধীকর ধীকর নামল আহমদ মুসা, ব্রুনা ও আলদুগন থসনগফ্ড। 
গতন জন গিকে দাাঁিাল োন্নারত মা-কমকের সামকন। 
আদালা থহনগরো তাোল আহমদ মুসার গদকে। 
মাকে থিকি গদকে থস থচাখ মুিল। 
মাকের থচাখ মুকি গদল। আহমদ মুসাকদর থদগখকে বলল, ‘এরা আমাকে 

গলফর্ না গদকল আমার আসকত আরও অ্কনে থদগর হকতা।’  
বকল আদালা থহনগরো মাকে সবার নাম পগরচে েকর গদল্। আহমদ 

মুসাকে থদগখকে বলল, ‘ইগন আমাকে অ্গভভাবকের মত পরামিগ গদকেকিন। আগম 
থতামাকে ওকদরকে বলার জকে যা বকলগি, তা তাাঁর পরামকিগ।’  
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আদালা থহনগরোর মা তাোল আহমদ মুসার গদকে। লো এের্া বাউ 
েকর বলল, ‘আগম আগলগসো, ধেবাদ থবর্া। িড থেস ইউ। আপনারা আমাকদর 
থমহমান। গিজ থভতকর আসুন।’ 

বকল আদালার মা আদালার গদকে থচকে বলল, ‘মা, ওাঁকদরকে গনকে চল।’  
আদালা, আহমদ মুসা সেকলর গদকে থচকে ব্রুনা বলল, ‘আপনারা 

একিান, আগম িাগি গনকে আসগি।’  
‘ধেবাদ ব্রুনা।’ বকল আদালা আহমদ মুসাকদর থভতকর একিাবার 

অ্নুকরাধ েরল। 
সবাই একিাকলা। 
ব্রুনা গিকে ড্রাইগভাং গসকর্ উেল। 
সবাই থির্ গদকে থভতকর প্রকবি েরল। 
গবরার্ এলাো গনকে বাগি। 
বাগির্া আকির োোকমা থেকে থিার্ েরা হকেকি, তা থবাঝা যাে। 
থিার্ েরা হকলও থিার্ থমাকর্ই নে। 
বাগির গবগল্ডাং-এর োিাোগি থপৌাঁকি থিকি সবাই। 
গবগল্ডাং-এর সামকনর চত্বরর্া পাের গবিাকনা। চত্বকরর থিষ প্রাকন্ত চত্বর 

থেকে আর্ নে গফর্ চওিা সুন্দর গসাঁগি থদাতলাে উকে থিকি। 
থপৌাঁকি থিল আহমদ মুসারা গসাঁগির োিাোগি। আহমদ মুসার পািাপাগি 

হাাঁর্গিল আদালা থহনগরো। বলল, ‘আমাকদর থদাতলাে উেকত হকব। গনকচর 
থলারর্া গেকচন, থিার ইতযাগদর মত োকজ বযবহার হে। 

‘মা আদালা, থমহমানকদর তুগম উপকর গনকে যাও। আগম ব্রুনা মা’থে 
গনকে আসগি।’ বলল আদালা থহনগরোর মাা্। 

‘গেে আকি মা। তুগম এস।’ আদালা থহনগরো বলল। 
থদাতলার ড্রইাংরুকম গনকে গিকে আহমদ মুসাকদর বসকত বলল আদালা 

থহনগরো। 
গবিাল ড্রইাংরুম। থসাফা থসাঁকর্ সাজাকনা। অ্কনে পুরাকনা। িকরর 

সবগেিুই পুরাকনা, যা থমার্ামুগর্ এখন অ্যাগন্র্কে পগরেত হকেকি। 
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আহমদ মুসার পাকির এে থসাফাে বসল ব্রুনার বাবা আলদুগন 
থসনগফ্ড। আর আহমদ মুসার ডান পাকির থসাফাে বসল আদালা থহনগরো। 

বকসই বলল আদালা থহনগরো, ‘স্যার, এখানোর সবই পুরাকনা। বলকত 
পাকরন পুরাকনা এে র্ুেকরা জামগানী।’  

‘মযাডাম আদালা থহনগরো, এ দৃশ্য দুলগভ। যা দুলগভ তার প্রগতই মানুকষর 
আেষগে থবগি হে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ধেবাদ স্যার। তকব...।’ 
েো থিষ েরকত পারকলা না আদালা। িকর প্রকবি েরল আদালা 

থহনগরোর মা ও ব্রুনাা্ 
িকর প্রকবি েকর একিাকত একিাকত বলগিল, ‘ধেবাদ আদালা, 

থমহমানকদর বগসকেি।’  
আদালার মা আহমদ মুসার োকি একস বলল, ‘বাবা গিজ এের্ু বস। 

আগম আসগি। থতামার সাকে গেিু েো আকি বাবা।’  
বকল থভতকর চকল থিল আদালা থহনগরোর মা। 
গমগনর্ খাকনকের মকধয এের্া হুইল থচোর থেকল ড্রইাংরুকম প্রকবি েরল 

আদালার মা। হুইল থচোকর সত্তকরাধগ এেজন থপ্রৌঢ় বযগিত্বসম্পন্ন, থচহারা। রকঙ 
পুকরা থশ্বতাাংি থযন নে, থচাখ ও মুকখর আদকলর গদে থেকেও নে। গেে ইহুগদরা 
থযমন থশ্বতাাংি হকেও গেে থশ্বতাাংি হে না থতমন। 

থপ্রৌকঢ়র দৃগি আহমদ মুসার গদকে। খুব বুগদ্ধদীপ্ত দৃগি। 
হুইল থচোর থভতকর প্রকবি েরকতই আদালা থহনগরো উকে দাাঁগিকেকি। 

বলল, ‘স্যার, ব্রুনা, গম. থসনগফ্ড, হুইল থচোকর বসা উগন আমার বাবা থজাকসফ 
জযােব আলিার।’ 

আহমদ মুসাসহ সবাই উকে দাাঁিাল। 
‘গুড মগনগাং স্যার।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ওকেলোম সবাইকে। গেন্তু আপনারা শুকনকিন, আমাকদর পগরবাকরর 

জকে আজকের সোল এে সবগনািা গহকসকব থদখা গদকেকি।’ বলল আদালার 
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বাবা থজাকসফ জযােব আলিার। তার েন্ে গেিুর্া োাঁপা ও ভাগর।’ তার উপর 
তার থচাকখ-মুকখ অ্সুস্থতার ক্লাগন্ত। 

েো থিষ েকরই আবার আহমদ মুসাকে লিয েকর বলল, ‘গিজ 
আপনারা বসুন। আপনারা থমহমান। আমাকদর দু:থখর েো শুগনকে আপনাকদর 
গবব্রত েরা উগচত নে। আগম আদালার মা আগলগসোর োকি শুনলাম, আপগন 
আদালাকে পরামিগ গদকেগিকলন, িেতানকদর দাগব অ্নুসাকর আমাকদর 
স্বেগমুকুর্গর্ তাকদর গদকে থদোর প্রগতশ্রুগত গদকত। থস প্রগতশ্রুগত িেতানকদর গদকে 
থদোও হকেকি। গেন্তু থোন গেিুর, এমনগে জীবকনর গবগনমকেও পগরবাকরর এই 
ঐগতহাগসে আমানতকে িেতানকদর হাকত আমরা গদকত পাগর না।’ আদালার 
বাবা থজাকসফ জযােব আলিার এই েোগুকলা বলল আহমদ মুসাকে লিয েকর। 

‘স্যার, আগম আদালা থহনগরোকে বকলগি গেেই, তকব আমার পরামিগর্া 
সমে গেল েরার জকে, স্বেগমুকুর্গর্ ওকদর গদকে থদবার জকে নে।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘সমে গেল েরা গে জকে?’ গজজ্ঞাসা আদালার বাবা থজাকসফ জযােব 
আলিাকরর। 

‘আমরা এখাকন থপৌাঁিা পযগন্ত তারা গেি ুেকর না বকস এজকেই সমে 
গেল েরার েো বকলগিলাম।’ আহমদ মুসা বলল। 

আদালার বাবা থজাকসফ জযােব আলিার সাংকি সাংকি গেিু বলল না। 
ভাবনার গচহ্ন তার থচাকখ-মুকখ। এের্ু পর বলল, ‘তার মাকন আপনারা গেিু 
েরকত চান। আমরা পুগলিকে গেডোকপর পরপরই জাগনকেগিলাম। পুগলি 
একসগিল, আমাকদর থির্কমন্র্ গনকেগিল। ‘আমরা উদ্ধাকরর থচিা েরগি’ বকল 
চকল থিকি। আবার সোকল লাি যখন থফকল থিল, তখন আবার জানাকনা হকেকি। 
পুগলি একস আমাকদর বিবয গনকেকি, তার পর লাি গনকে চকল থিকি। 
িেতানরাও এই সমে আসা-যাওো েকরকি, পুগলি থিিকনর সামকন গদকেই 
গনিে। ইোংমযান বলুন, আর গে েরার আকি?’ 
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‘থলাোল পুগলকির সহকযাগিতা যগদ না পাওো যাে, তাহকল পুগলকির 
উর্ধ্গতন েতৃগপকির োকি সাহাযয চাইকত হকব। ইগতমকধয আপনাকদর ও 
স্বেগমুকুকর্র গনরাপত্তা গনগিকতর বযবস্থা েরা দরোর।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘উর্ধ্গতন পুগলি েতৃগপকির সহকযাগিতা চাওো এবাং পাওোর গবষের্া 
সমে-সাকপি। থস সমকের মকধয সবগেিু থিষ হকে যাকব।’ বলল থজাকসফ 
জযােব আলিার। 

‘আগম এের্া থচিা েকর থদখকত পাগর স্যার।’ 
বকল আহমদ মুসা তার থমাবাইল পকের্ থেকে থবর েরকত েরকত বলল 

‘আরও এেবার স্বেগমুকুর্ গনকে সমস্যা হকেগিল, থস সমের্া েেন এবাং থোন 
উর্ধ্গতন পুগলি েমগেতগা এর্া থদখা-থিানা েকরগিকলন, তার নাম গে গিল?’ 

‘িত বির এগপ্রকল ঐ ির্না িকর্। তখন এই স্যাক্সনী অ্ঞ্চকলর পুগলি 
প্রধান গিকলন মাগলগন থডগিস।’ বলল আদালার বাবা থজাকসফ জযােব আলিার। 

‘ধেবাদ স্যার।’ বকল আহমদ মুসা থমাবাইকল েল েরল জামগানীর 
পুগলি প্রধান বরকডন গেসকে। 

থমাবাইল োকনর োকি তুকল ধকরকি। গরাং হকচ্ছ ওপাকর শুনকত পাকচ্ছ 
আহমদ মুসা। 

গতনবার গরাং হকতই ওপার থেকে ভাগর েকন্ের ‘হ্যাকলা’ িব্দ থভকস এল। 
আহমদ মুসা গেিু বলকত যাকব এ সমে সিকব্দ দরজা থেকল ঝকির থবকি 

গতনজন মুকখািধারী প্রকবি েরল িকর। তাকদর হাকত উদযত থিনিান। 
গতনগর্ গরভলবার সবাইকে তাে েকরকি। 
আহমদ মুসার েো বলা হকলা না। থমাবাইল ধরা হাত ধীকর ধীকর থনকম 

এল পাকম জযাকেকর্র পকেকর্র িা থিাঁকষ। 
হাকতর থমাবাইগর্ থস থিকি গদল থসাফার উপর। তার হাতগর্ জযাকেকর্র 

পকেকর্র আরও িগনষ্ঠ হকলা। 
মুকখািধারীকদর এেজন আদালার মাকে লিয েকর বলল, ‘ধেবাদ 

থতামার থমকে আদালা থহনগরোকে, থস সমে মত একসকি এ জকে। তাকে আমরা 
গনকে যাগচ্ছ। তাকে লোকরর চাগব গোংবা থোড গদকে দাও। মুকুর্গর্ তুকল গনকে 
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আমরা তাকে থিকি থদব। আর ভাকলা লািকল থতামার থমকেও আমাকদর সাকে 
থেকে থযকত পার। সুন্দর থমকে বাগনকেি থতামরা।’ 

‘মুখ সামকল েো বল িেতানরা। আর মুকুর্ থতামরা পাকব না। এর্া 
আমাকদর পগবত্র সম্পদ, আমাকদর জীবকনর থচকে মূলযবান।’ বলল ক্রুদ্ধ েকন্ে 
আদালার বাবা থজাকসফ জযােব আলিার। 

থহা থহা েকর থহকস উেল মুকখািধারীকদর এেজন। বলল, ‘এর্া 
থতামাকদর পগরবাকরর পগবত্র সম্পদ নে। থতামরা একে অ্পগবত্র েরি। আগদ 
জামগান রকির স্যাক্সন রাজা চতেুগ অ্কর্া থপাকপর এেজন প্রগতভ ূগিকলন। জামগান 
রি ও খৃিীে গবশ্বাস দুই গদে গদকেই গতগন গিকলন পগবত্র। তার এই পগবত্র মুকুর্ 
থতামাকদর মত আধা-জামগান ও আধা-খৃিানকদর োকি এেগদনও োেকত পাকর 
না। মকন থরকখা, থতামরা দো েকর আযাদ েরা এেজন দাস বযগির উত্তরসূগর।’  

‘চুপ ের িেতান। থতামাকদর মত থর্রগরি, গক্রগমনালকদর মুকখ এ সব 
শুনকত চাই না। মুকুর্ থতামরা পাকব না। আমাকদর থমকর থফলকত পার থস িগি 
থতামাকদর আকি। তকব মকন থরকখা, একদকি আইন, গবচার সবই আকি।’ বলল 
থজাকসফ জযােব আলিার িি েকন্ে। 

থহকস উকে বলল মুকখািধারীকদর এেজন, ‘পুগলি থতামাকদর নে, আইন 
গে েরকব, গবচার থোোে পাকব? িত রাত থেকে দু’বার থতামরা পুগলকির োকি 
থিি। আমরা থতামার থিকলকে রাকত ধকর গনকে থিলাম, তারপর সোকল একস 
তার লাি থতামাকদর বাসাে থফকল থিলাম, পুগলি গেিু েকরকি? েকরগন। েরকবও 
না।’  

এ মুকখািধারী োমকতই আকরেজন মুকখািধারী িি েকন্ে গনকদগকির 
সুকর বলল, ‘আর েো নে। তুকল নাও আদালা থহনগরোকে।’ 

এেজন মুকখািধারী সাংকি সাংকি একিাকলা আদালার গদকে। 
আদালা জগিকে ধরল তার মাকে। 
মুকখািধারী আদালাকে মাকের থোল থেকে গিগনকে থনোর জকে 

র্ানার্াগন শুরু েরল। 
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‘আগম থবাঁকচ োেকত থতামাকদর মত িেতানকদর হাকত থমকেকে থিকি 
থদব না।’ গচ,োর েকর বলল আদালার মা। 

‘থিান থতামরা, গেে আকি আদালা থহনগরো যাকব, তকব তার সাকে 
আগমও যাব।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘না, আদালার সাকে থেউ যাকব না।’ গনকদগকির সুকর থসই মুকখািধারী 
আবার বকল উেল। 

তার েো থিষ হকতই আদালা থহনগরোকে ধরকত যাওো মুকখািধারী 
আদালাকে থিকি গদকে তার থিনিাকনর নল আদালার মাকের মাোে থেগেকে 
বলল, ‘তকব তুগম মর। তার পকরই আমরা গনকে যাব আদালাকে।’ তার তজগগন 
থিনিাকনর গরিাকর থচকপ বসগিল। 

‘খবরদার গুগল েরকব না আদালার মাকে। যগদ ের গতনজনকেই মরকত 
হকব।’ গচ,োর েকর বলল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা উকে দাাঁগিকেকি। তার হাকত উদযত গরভলবার। 
আদালার মাকে গুগল েরকত উদযত মুকখািধারীর তজগগন সকর থিকি 

থিনিাকনর গরিার থেকে আেগস্মে গচ,োর শুকন। থস আর অ্ে দু’জন 
মুকখািধারী তাগেকেকি আহমদ মুসার গদকে। তাকদর োকরা থিনিানই তখন 
আহমদ মুসার গদকে উদযত নে। গেন্তু আহমদ মুসার গদকে িুকর তাোবার পরই 
দু’জন মুকখািধারীর থিনিাকনর নল গবদুযত িগতকত উকে আসগিল আহমদ মুসার 
গদকে। 

আহমদ মুসা বুঝল, এই থবপকরাো থর্রগরিকদর এই মুহুকতগ এেমাত্র 
মৃতযুই োমাকত পাকর, অ্ে গেিু নে। 

আহমদ মুসার তজগগন থচকপ বকসকি তার গরভলবাকরর গরিাকর। দু’গর্ 
গুগল থবগরকে থিল। দু’জন মুকখািধারী থর্রগরি মাোে গুগল গবদ্ধ হকে থোন িব্দ 
না েকরই গির্কে পিল থমকঝর উপর। 

থবপকরাো তৃতীে মুকখািধারী তার থিনিাকনর বযাকরল আদালার মার 
মাো থেকে সগরকে গনকে দ্রুত িুগরকে গনকেগিল আহমদ মুসার গদকে। তার 
থিনিাকনর বযাকরল দ্রুত উকে আসগিল আহমদ মুসা লকিয। 



রাইন থেকে অ্যাকরন্ডসী  23 

 

‘থিনিাকনর নল আর ওপকর তুকলা না মুকখািধারী, অ্েো েরকল 
থতামার পগরেগত থতামার সােীর মতই হকব।’  

আহমদ মুসা মুকখািধারীর গদকে গরভলবার তাে েকর তাকে লিয েকর 
েোগুকলা বলল। 

েোগুকলা োকনই থিল না থযন মুকখািধারীর। তার থিনিাকনর বযাকরল 
উকে আসগিল। তার প্রস্তুত তজগগনও থিনিাকনর বযাকরকল। 

মুকখািধারীল থিনিাকনর নল র্াকিগকর্ উকে আসার আকিই আহমদ 
মুসার গরভলবাকরর গরিাকর তজগগন থচকপ বসল। আহমদ মুসা ধীকর-সুকস্থ র্াকির্গ 
েকরগিল তার বাহুসগন্ধকে। 

ডান বাহুসগন্ধকত গুগল খাওোে মুকখািধারীর হাত থেকে খকস পিল 
থিনিান। 

গেন্তু গবস্মেের থবপকরাো মুকখািধারী। বাহুসগন্ধকত গুগল থখকে থিনিান 
পকি যাওোর সাংকি সাংকিই তার বাম হাত ঢুকে থিল জযাকেকর্র পকেকর্। 
থবগরকে এল গপাংপাং বকলর মত থিালাোর বস্তু গনকে। গবদুয, িগতকত তার বাম 
হাতগর্ উকে আসকত লািল আহমদ মুসার লকিয। 

থিালাোর বস্তুগর্ থদকখই আহমদ মুসা বুঝল, ওর্া ফাোর থবাম, ফাোর 
িানও হকত পাকর। ফাোর থবাম হকল আহমদ মুসা ও তার পাকির দু’এেজন মারা 
যাকব। আর ফাোর িান হকল শুধু আহমদ মুসাই মারা যাকব। ফাোর িাকনর ফাোর 
বুকলর্ গরভলবার ও থিনিাকনর বুকলকর্র মতই িরীরকে ভাগর্গেযাগল গবদ্ধ েকর। 

আহমদ মুসার গরভলবার, গরিার ও তার তজগগন প্রস্তুত গিল। তজগগন থচকপ 
বসল গরিাকর। থবগরকে থিল গুগল। 

আহমদ মুসা এবার তার বাম বাহুসগন্ধমূল আহত েরকত থচকেগিল। গেন্তু 
মুকখািধারী থবামা থিািার জকে তার হাত উপকর থতালাে এবাং থদহ েকেে ইগঞ্চ 
নকি যাওোে গুগল গিকে এেদম গবদ্ধ হকলা তার বাম বুকে। 

থবামা থিািা আর তার হকলা না। গুগল গবদ্ধ তার থদহর্া লুগর্কে পিল 
মাগর্কত। 

আহমদ মুসা ধপ েকর বকস পিল থসাফাে। 
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গরভলবার থসাফাে থরকখ তুকল গনল থমাবাইল। গিকনর গদকে তাগেকে 
থদখল থমাবাইল অ্ন আকি। 

থমাবাইল োকনর োকি তুকল গনকে বলল, ‘হ্যাকলা স্যার, আগম আহমদ 
মুসা।’  

‘আহমদ মুসা আপগন গেে আকিন থতা? থমাবাইকল থভকস আসা েন্ে 
শুকনই বুঝকত থপকরগি আপগন আহমদ মুসা।’ বলল ওপার থেকে জামগানীর পুগলি 
প্রধান বরকডন গেস উগিগ্ন েকন্ে। 

‘ধেবাদ স্যার, এই মুহুকতগ এখাকন এের্া গবরার্ ির্না িকর্ থিকি।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘আপনার অ্ন েরা থমাবাইকল আগম সব শুকনগি গম. আহমদ মুসা। 
েেজন মারা থিকি? বলুন থতা জােিার্া থোোে?’ বলল ওপার থেকে পুগলি 
প্রধান বরকডন গেস। 

‘গতনজন মারা থিকি। ওরা গতনজনই একসগিল। আর জােিার্ার নাম 
‘সালজওোকডল’। আহমদ মুসা বলল। 

‘ির্নার্া থোন পগরবাকরর বা বাগির নাম-নাোর গে?’ গজজ্ঞাসা েরল 
ওপার থেকে বরকডন গেস। 

মুকখর োকি থমাবাইলর্া এের্ু সগরকে গনকে আহমদ মুসা আদালা 
থহনগরোর গদকে তাগেকে বলল, ‘আপনার পগরবাকরর থোন নাম-পগরচে বা 
বাগির নাোর বলুন।’  

‘আমরা ‘আলিার’ পগরবার। বাগির নাোর ‘সালজওোকডল, এম-৯১’। 
আতাংেগ্রস্ত আদালা থহনগরো শুেকনা, েগম্পত েকন্ে বলল। 

‘স্যার, ‘আলিার’ পগরবার, আর বাগির নাোর, সালজওোকডল এম-
৯১।’ বলল আহমদ মুসা থমাবাইল মুকখর োকি তুকল গনকে। 

‘আচ্ছা, আচ্ছা। মকন পিকি। িত বির শুরুর গদকে মুকুর্ গনকে তাকদর  
থোন সমস্যা হকেগিল, আগম থদকখগিলাম পুগলি গরকপাকর্গ।’ পুগলি প্রধান বরকডন 
গেস ওপার থেকে বলল। 
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‘গজ স্যার, গেে বকলকিন। আগম ওকদর োকি শুনলাম িত বিরও এই 
সমস্যা হকেগিল।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘প্রগতপি গে তারাই, যারা িত বির একসগিল?’ গজজ্ঞাসা বরকডন 
গেকসর। 

‘ওরা এবারও মুকখাি পকর একসকি। এরা গচনকত পাকরগন। পুগলি 
তাকদর থচকন, একদর েোে আগম থজকনগি।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘শুনুন, গম. আহমদ মুসা। আগম সব বুঝকত থপকরগি। আগম 
সালজওোকডকলর পুগলিকে এখগন বকল গদগচ্ছ। এখগন ওরা আলিার পগরবাকর 
যাকব। আর মধয সালজওোকডকলর পুগলি থিিকনর সবাইকে সাসকপন্ড েকর 
আগম এখগন ওখাকন নতুন অ্গফসার পাোগচ্ছ।’ বলল বরকডন গেস, জামগানীর 
পুগলি প্রধান। 

‘ধেবাদ স্যার।’ আহমদ মুসা বলল।  
‘আচ্ছা, গম. আহমদ মুসা। আপগন গেভাকব এত দূকর এই ির্নার সাকে 

জগিকে পিকলন?’ গজজ্ঞাসা পুগলি প্রধান বরকডকনর। 
‘আমরা ব্রুমসারবািগ থেকে আসগিলাম হামবুকিগর গদকে আমার থসই 

োকজ। খারাপ আবহাওোে িাগির জকে অ্কপিমাে আলিার পগরবাকরর থমকে 
আদালা থহনগরোকে গলফর্ গদকত গিকে এখাকন একসগি এবাং ির্নার সাকে 
জগিকে পকিগি। আমরা মাত্র দি পকনর গমগনর্ আকি এখাকন থপৌাঁকিগি।’ আহমদ 
মুসা বলল। 

‘ঈশ্বরই আপনাকে এখাকন একনকিন। েযাাংে িড। এের্া পগরবারকে 
গতগন বাাঁগচকেকিন। আপনাকে অ্কনে ধেবাদ। আরও আপনার এই েকলর জকে 
আকরের্া ধেবাদ। ওকে, গম. আহমদ মুসা। বাই।’ বলল ওপার থেকে পুগলি 
প্রধান বরকডন গেস। 

‘ধেবাদ স্যার আপনাকে।’  
বকল আহমদ মুসা থমাবাইলর্া থসাফাে নাগমকে থরকখ গরভলবারর্া থসাফা 

থেকে তুকল গনকে পকেকর্ পুরল। 
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মুহুকতগর জকে মাো গনচু েকর আত্নস্থ হকে আল্লাহর অ্কিষ শুেগরো 
আদাে েকর মাো তুলল। তাোল সবার গদকে। সবাই পােকরর মত আতাংেগ্রস্ত 
হকে বকস আকি। সবার থচাকখ আহমদ মুসার গদকে গনবদ্ধ। আহমদ মুসার থচাখ 
এেবার লাি গতনগর্র উপর গদকে িুকর এল। 

অ্বকিকষ তাোল আহমদ মুসা আদালার বাবা থজাকসফ জযােব 
আলিাকরর গদকে। বলল, ‘স্যার। অ্ল্পিকের মকধযই পুগলি আসকি। আর 
সন্ত্রাসীকদর থযাি-সাজিোরী এখানোর পুগলি অ্গফসার সবাই সাসকপন্ড 
হকেকি। নতুন এে থসর্ পুগলি অ্গফসার আসকিন এখাকন।’ 

‘এখাকন যা ির্ল, তা আমার োকি স্বপ্ন। যা আপগন বলকিন তাও আমার 
োকি স্বপ্ন। গে হকব, গে ির্কব আরও, গেিুই আগম বুঝকত পারগি না। শুধু বুঝকত 
পারগি, আপগন থয জকে সমে গেল েরকত বকলগিকলন, তা িকর্কি।’ বকল োন্না 
থরাধ েরকত দু’হাকত মুখ ঢােল বৃদ্ধ থজাকসফ জযােব আলিার। 

আদালা থহনগরো এবাং আদালার মা অ্যাগল্ল আগলগসো দু’জকনরই মুখ 
গনচু হকলা। উকিি-আতাংকে তাকদর থচাখ-মুখ পাাংশু। 

‘আর গেিুই ির্কব না স্যার। আগম বলকত পাগর, আলিার পগরবাকরর 
উপর থেকে আল্লাহ গবপদর্া দূর েকর থদকবন।’ বলল আহমদ মুসা সান্ত্বনার সুকর। 

মুখ তুকলকি আদালা থহনগরো। তাোল আহমদ মুসার গদকে। বলল, 
‘স্যার, আপগন োর সাকে েো বলকলন?’ 

‘জামগানীর পুগলি প্রধান বরকডন গেকসর সাকে।’ বলল আহমদ মসুা। 
‘পুগলি প্রধান বরকডন গেকসর সাকে?’ মুখ তুকল থচাখ মুকি বলল 

থজাকসফ জযােব আলিার। তার থচাকখ-মুকখ গবস্মে। 
‘গজ হ্যাাঁ। উগন আমাকে জাকনন এবাং আগমও তাাঁকে জাগন।’ বলল আহমদ 

মুসা। 
শুধু থজাকসফ জযােব আলিার নে, আদালা ও আদালার মাকের মুকখও 

নতুন গবস্মকের সৃগি হকলা। প্রশ্নও তাকদর থচাকখ-মুকখ। জামগানীর পুগলি প্রধাকনর 
সাকে এভাকব বন্ধুর মত স্বচ্ছকন্দ েো বলকত পাকরন, ‘থে ইগন?’ 
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প্রশ্নর্া েকরই বসল থজাকসফ জযােব আলিার। বলল, ‘স্যগর, আপনার 
পগরচে জানা হেগন। গফকে যা িকর্ তার থচকে বি গেিু আপগন েকরকিন। 
জামগানীর পুগলি প্রধান আপনার সাকে বন্ধুর মতই বলা যাে েো বলকলন।’  

আহমদ মুসা গেিু বলার আকি ব্রুনাই মুখ খুলল। বলল, ‘তাাঁর নাম 
ইগতমকধযই আপনারা থজকনকিন, আহমদ মুসা। বলকত পাকরন উগন আধুগনে 
যুকির এেজন হাকতম তাই। রগবনহুকডর েমগকিত্র গিল এের্া অ্ঞ্চল, গেন্তু তাাঁর 
েমগকিত্র থিার্া গবশ্ব। মাগেগন যুিরাষ্ট্র, রাগিোসহ বহু থদকির উগন সম্মাগনত 
নািগরে। স্ত্রী ও এে থিকল গনকে গতগন োকেন মুসগলম দুগনোর থেি থসৌগদ 
আরকবর মগদনাে। আমাকদর এের্া বি োকজ সহকযাগিতার জকে একসকিন 
জামগানীকত। আমাকদর পুগলি প্রধানসহ সরোকরর িীষগ পযগাকের অ্কনেকেই ওাঁর 
সম্পকেগ ব্রীফ েকরকিন তাগহগত িীপপুা্কের ফরাগস িভনগর। আকরের্া বি পগরচে 
উগন ফ্াকের  বুরবুে রাজকুমারীর স্বামী। আর ধমগগবশ্বাকস গতগন এেজন গনষ্ঠাবান 
মুসলমান।’  

ব্রুনা োমকতই তাকে লিয েকর আহমদ মুসা বলল, ‘আগম থতামাকে 
েোর মাঝখাকন বাধা থদইগন বকল মকন েকরা না ব্রুনা, থতামার েোগুকলা আগম 
পিন্দ েকরগি। থোন থলাকের সামকন তার এভাকব প্রিাংসা েরা শুধু 
অ্কসৌজেমূলে নে, িগতেরও।’ িম্ভীর েন্ে আহমদ মুসার। তার থচাকখ-মুকখ 
অ্সন্তুগির গচহ্ন। 

‘সাংকি সাংকিই ব্রুনা দু’হাত থজাি েকর বলল, ‘মাফ েরুন ভাইো। 
এখানোর ির্নাে আগমও আকবিািুত হকে পকিগিলাম বকল েোগুকলা আগম 
বকল থফকলগি।’  

উকে দাাঁগিকেকি আদালা এবাং আদালার মা। তারা এবাং আদালার বাবা 
আহমদ মুসার উকেকশ্য লো বাও েকর বলল, ‘ঈশ্বরকে অ্কিষ ধেবাদ থয আমরা 
গেে সমকে আপনাকে থপকেগি। ঈশ্বর আমাকদর রিা েকরকিন আপনাকে গদকে।’ 
আদালার বাবা থজাকসফ জযােব আলিাকরর থিষ েোগুকলা অ্শ্রুরুদ্ধ হকে 
উকেগিল। 
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এের্ু থেকমই আবার গেিু বলকত যাগচ্ছল আদালার বাবা। গেে এ 
সমকেই গসাঁগিকত অ্কনেগুকলা বুকর্র িব্দ পাওো থিল। 

আদালার বাবা থেকম থিকি। সবাই উ,েেগ। 
‘পুগলি আসকি।’ আহমদ মুসা বলল। 
পরিকেই এেদল পুগলি িকর প্রকবি েরল। তাকদর সামকন রকেকি মধয 

সালজওোকডল পুগলি থিিকনর ভারপ্রাপ্ত অ্গফসার। 
ভারপ্রাপ্ত অ্গফসার িকর ঢুকেই এগিকে থিল আহমদ মুসার োকি। 

স্যালুর্ েকর বলল, ‘আপগন গনিে আহমদ মুসা, স্যার?’ 
স্যালুকর্র জবাব গদকে আহমদ মুসা বলল, ‘হ্যাাঁ, আগম আহমদ মুসা।’ 
‘স্যার, পুগলকির বি সাকহব আপনাকে সালাম বকলকিন।’  
বকলই পুগলি অ্গফসার এগিকে থিল আদালার বাবা থজাকসফ জযােব 

আলিাকরর গদকে। তাকে বলল, ‘স্যগর স্যার, আর থোন অ্সুগবধা হকব না। আমরা 
সব থদখগি।’  

‘ধেবাদ।’ বলকলা থজাকসফ জযােব আলিার। ভারপ্রাপ্ত পুগলি 
অ্গফসারগর্ িুকর দাাঁগিকে পুগলিকদর গনকদগি গদল, ‘থযমন আকি থতমগন 
লািগুকলার িগব তাকদর অ্স্ত্রসকমত গনকে যাও। লাি ও অ্স্ত্রগুকলা যোগনেকম 
থহফাজকত নাও। গনকে িাগিকত থতাল।’  

লাি ও অ্স্ত্র উোকনা হকে থিকল ভারপ্রাপ্ত পুগলি অ্গফসার আদালার 
বাবাকে বলল, ‘স্যার, আমরা রিমাখা োকপর্গ আলামত গহকসকব গনকে থযকত 
চাই।’ 

আহমদ মুসাসহ সবাই উকে দাাঁিাল। 
পুগলিরা থসাফা সগরকে োকপগর্ তুকল গনকে থিল। 
ভারপ্রাপ্ত পুগলি অ্গফসার দু’জন পুগলিকে গনকদগি গদল, ‘গেি ুরি থমকঝ 

পযগন্তও একসছ্ থতামরা জােিার্া পগরষ্কার েকর দাও।’  
োজ থিষ েকর সব পুগলি চকল থিকল ভারপ্রাপ্ত পুগলি অ্গফসার এেবার 

আহমদ মুসার গদকে আর এেবার আদালার বাবার গদকে থচকে বলল, ‘স্যার, 
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দু’জন পুগলি গসাঁগির থিািাে, দু’জন পুগলি থিকর্ সাবগিগেে পাহারাে োেকব। 
থোন প্রকোজন হকল অ্বশ্যই আমাকে জানাকবন স্যার।’  

‘ধেবাদ অ্গফসার।’ বলল আহমদ মুসা। 
আদালার বাবাও ধেবাদ গদল ভারপ্রাপ্ত পুগলি অ্গফসারকে। 
আহমদ মুসাকদর গনকে আদালার মা পাকির রুকম চকল থিল। বাবার 

হুইল থচোর থেকল গনকে আদালা থহনগরো তাকদর থপিন থপিন চলল। 
সবাইকে বগসকে গনকজ বসকত বসকত বলল, ‘এেই মানুকষর গে গবপরীত 

দুই রূপ! এই ভারপ্রাপ্ত পুগলি অ্গফসার রাকতও একসগিকলন। সোকলও 
একসগিকলন। তখন তার আচরে থদকখ মকন হকেগিল, আমরা মহাকদাষী আর উগন 
গবচারে। আর এখন মকন হকলা, আমরা তাকদর মগনব আর তারা আমাকদর সাভগ 
েরার জকে বতগর।’  

‘তখন চাপ বা থলাকভ পকিই তারা ঐ আচরে েকরগিকলন, এখন চাপ 
একসকি আরও বি। ধেবাদ গম. আহমদ মুসা। আমাকদর েতৃজ্ঞতা প্রোকির 
ভাষা জানা থনই।’ বলল আদালার বাবা থজাকসফ জযােব আলিার। 

বাবার েো থিষ হকতই আদালা থহনগরো আহমদ মুসার গদকে থচকে 
বলল, ‘স্যার, আমার এের্া গবস্মে, আপগন এের্া গরভলবার গনকে গতনজন 
থিনিানধারীকে থমাোগবলার সাহস েরকলন গেভাকব? যগদ বযেগ হকতন, তাহকল 
গে হকতা ভাকবনগন?’ 

িম্ভীর হকলা আহমদ মুসার মুখ। বলল, ‘থয সমকের যা দাগব তখন তা 
েরা উগচত। ভগবষ্য, আল্লাহর হাকত।’ 

‘ঈশ্বকরর উপর আপনার এত গবশ্বাস, এত ভরসা?’ বলল আদালা 
থহনগরো। 

‘আমার স্রিা গযগন, আমার প্রগতপালে গযগন, আমার ভাকলা-মন্দ 
প্রেৃতপকি যাাঁর হাকত, তাাঁর উপর ভরসা িািা আর োর উপর ভরসা েরব!’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘ধকমগ থতা আপনার দারুে গবশ্বাস!’ বলল আদালা থহনগরো। 
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‘আমার দাদু বলকতন, আমাকদর পগরবার শুরু থেকে খুব ধমগভীরু গিল। 
গেন্তু গম. আহমদ মুসা, আমার এের্া থেৌতুহল, ‘ভগবষ্য, ঈশ্বকরর হাকত’ এর্া 
গেভাকব? আগম ঈশ্বকরর উপর ভরসা েকর আক্রমেোরী গতনজকনর উপর চিাও 
হলাম, এখাকন ঈশ্বর গেভাকব সাহাযয েরকবন?’ বলল থজাকসফ জযােব আলিার। 

‘আল্লাহ থযমন মানুকষর স্রিা, থতমগন মানুকষর িগি সাহকসর গনেন্ত্রেও 
গতগন। আর সব িগি, সামেগয, থেৌিকলর উ,সও গতগন। এই সাকে আল্লাহর 
বান্দারা প্রােগনা েরকল বািগত দানও েকরন গতগন। তাই মানুষ যখন আল্লাহর 
উপর ভরসা েকর, গনভগর েকর থোন গবষকে, তখন আল্লাহ তাকে সাহাযয েকরন। 
তার িগি, সামেগয, থেৌিল বাগিকে থদন। আর এের্া েো স্যার, মানুষ যখন 
গনকজর িগির উপর ভরসা েকর লিাই েকর, তখন তার মকন গে হকব, না হকব, 
এই উকিি, এই গপিু র্ান োকে। যা তাকে দুবগল েকর। যার ফকল থস এেজন 
গতনজকনর গবরুকদ্ধ দাাঁিাকত সাহস পাে না। থপকলও এই দুবগলতার োরকে থস 
সফল নাও হকত পাকর।’ আহমদ মুসা বলল। 

আদালার বাবা থজাকসফ জযােব আলিাকরর থচাকখ-মুকখ গবস্মে-গবমুকের 
চমে। আদালা ও তার মা আগলগসোও অ্বাে দৃগিকত তাগেকে আকি আহমদ 
মুসার গদকে। 

‘েগেন দািগগনে েো বকলকিন গম. আহমদ মুসা। ঈশ্বকরর প্রগত এমন 
গবশ্বাস োেকল আপগন যা বকলকিন ির্কত পার। আমরা থবাধ হে এের্ু আকি 
এর্াই থদখলাম। ধেবাদ আহমদ মুসা আপনাকে।’ বলল থজাকসফ জযােব 
আলিার। 

‘ওকেলোম স্যার। স্যার, আমরা এখন উেকত চাই। এখাকনর োজ 
থিষ। এবার আমরা চকল থযকত চাগচ্ছ।’ আহমদ মুসা বলল। 

হুইল থচোকর এের্ু থসাজা হকে বসল আদালার বাবা থজাকসফ জযােব 
আলিার। দুই হাত থজাি েকর বলল, ‘আগমও মকন েকরগিলাম আপনার োজ 
থিষ। পুগলি আমাকদর গনরাপত্তার ভার গ্রহে েকরকি এবাং আমাকদর গনরাপত্তা 
গনগিত হকেকি। গেন্তু এখন ভাবগি, আপগন এেজন এগিোন মুসগলম। এগিোন 
মুসগলমরা খুব থমহমানদারী পিন্দ েকরন। আগম আপনার োকি এই 
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থমহমানদারীর সুকযাি প্রােগনা েরগি। লাকঞ্চর সমকের থবগি থদগর থনই। আমার 
অ্নুকরাধ আমার েো আপনারা রিা েরকবন।’  

আহমদ মুসা ব্রুনা ও তার বাবা আলদুগন থসনগফ্কডর গদকে এেবার 
তাগেকে থজাকসফ জযােব আলিারকে বলল, ‘আপগন গপতৃতুলয। 

আপনার অ্নুকরাধ আমাকদর োকি আকদি। আমরা লাঞ্চ েকরই যাব। 
গেন্তু এের্া গবষে আমার মকন থেৌতুহল সৃগি েকরকি, থয গবষকে আগম জানকত 
চাই।’  

‘গে থসর্া গম. আহমদ মুসা?’ বলল থজাকসফ জযােব আলিার। 
‘সন্ত্রাসীরা আপনাকদর পগরবারকে হাফ জামগান, হাফ খৃিান বকলকি। 

থেন ওরা তা বলল?’ আহমদ মুসা বলল। 
সাংকি সাংকি েো বলল না থজাকসফ জযােব আলিার। প্রশ্নর্া শুকনই তার 

মুখ িম্ভীর হকে উকেকি। আদালা ও তার মা আগলগসোর মুকখও গেিুর্া গবব্রত 
ভাব। তাকদর আলিার পগরবাকরর এের্া থিাপন ও দুবগল গদে এর্া। 

থজাকসফ জযােব আলিার এের্িুে নীরব থেকে বলল, ‘গবষের্া 
আমাকদর এের্া ফযাকমগল-গসকক্রর্। এর্া এের্া বি দুবগলতা আমাকদর 
পগরবাকরর। আমাকদর দুবগলতার এ গবষেগর্ আমরা সব সমে থিাপন েকর 
আসগি। এরপরও গবকিষ মহল এর্া খুাঁকজ থবর েকরকি। এেবার হামবুকিগর 
আন্তজগাগতে অ্যাগন্র্েস প্রদিগগনকত মুকুর্গর্ গনকে গিকেগিল আমাকদর পগরবার। 
রাজা চতেুগ অ্কর্া’র থদো অ্গতমূলযবান এ অ্যাগন্র্েস মুকুর্গর্ তাকদর নজকর পকি 
যাে। আমাকদর গবপদ তখন থেকেই শুরু। ওরাই সন্ধান েকর আমাকদর 
পগরবাকরর হাফ জামগান হাফ খৃিান ও দাস-বযােগ্রাউন্ড থবর েকরকি এবাং একে 
তাকদর স্বাকেগ বযবহার েরকি।’ োমল থজাকসফ জযােব আলিার। 

‘আসল সতযর্া গে?’ গজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
এের্িুে চুপ েকর থেকে থজাকসফ জযােব আলিার বলল, ‘আপগন 

অ্েকদর মত নন। আপনার মত মুসলমানও আমার থচাকখ পকিগন। আপগন 
পূবগাপর সব জানা এেজন ভাকলা ও গনষ্ঠাবান মুসগলম। আপনার মত গবজ্ঞ 
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মুসগলমকে সব বলা যাে গম. আহমদ মুসা। তকব এখাকন নে। চলুন আমরা 
িাগডকত যাই।’  

‘থসর্াই ভাকলা হকব।’ বলল আদালা উকে দাাঁিাকত দাাঁিাকত। 
সবাই উেল। 
আদালা তার বাবার হুইল থচোর থেকল আকি আকি চলল। আর থপিকন 

তার মা আগলগসো আহমদ মুসাকদর গনকে একিাকত লািল। 
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২ 
েো বলকি থজাকসফ জযােব আলিার। 
তার হুইল থচোর গিকর েকেের্া থচোর গনকে বকসকি আহমদ মুসা, 

আদালা, ব্রুনা, আদালার মা এবাং আলদুগন থসনগফ্ড। 
িাগড রুমর্া গতন তলাে। 
গবিাল রুম। 
িকরর চারগদকে থদোল বরাবর অ্কনে আলমাগর। বইকে োসা। 
েকেের্া েগম্পউর্ার আকি েকি। অ্কনে গেেগর্ পিার থর্গবল। তার 

সাকে আরামদােে কুিন থচোর। িকর েকেেগর্ ইগজ থচোরও রকেকি। 
থচোর, আলমাগর, থর্গবল, ইগজ থচোর সবই পুরাকনা। অ্যাগন্র্েস গহকসকব 

থিা-রুকম োোর মত। 
িকরর সবগেিুই পগরষ্কার, পগরচ্ছন্ন। 
িকর ঢুকেই আহমদ মুসা বকলগিল, মকন হকচ্ছ আমরা এে অ্যাগন্র্েস এর 

জিকত এলাম। গে েকর আপনারা এগুকলাকে এত সুন্দরভাকব রিা েকরকিন?’ 
থজাকসফ জযােব আলিার বকলগিল, ‘আমরা মূলযবান ফাগনগচার রিা 

েগরগন, আমরা ঐগতহ্য রিা েকরগি। আর গম. আহমদ মুসা আমাকদর বাগির 
সবগেিুই অ্যাগন্র্েস, শুধু আমরা িািা। োলা-বাগর্ থেকে সবগেিুই থদখকবন থসই 
পুরাকনা ধাাঁকচর।’  

‘পুরাকনা ধাাঁকচর বকর্, গেন্তু পুরাকনা নে। আজকের আধুগনেতার 
সমেহীন গনরাভরে ও প্রগতকযাগিতার বাজাকর েি-ইকফেগর্ভ পকেযর সেলাকব 
অ্যাগন্র্েস আজ মযগাদার আসন লাভ েকরকি।’ আহমদ মুসা বকলগিল। 

থজাকসফ জযােব আলিার আহমদ মুসাকে ধেবাদ জাগনকে বকলগিল, 
‘সব গবষেকে সুন্দর েকর বলার িগি ঈশ্বর আপনাকে গদকেকিন।’  
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েো বলগিল থজাকসফ জযােব আলিার। তার ইগজ থচোকরর চারপাকি 
বসা আহমদ মুসা, ব্রুনা, আলদুগন থসনগফ্ড, আদালা ও আদালার মা 
আগলগসোকদর অ্খণ্ড মকনাকযাি তার গদকে। 

বলগিল থজাকসফ জযােব আলিার, ‘যা বললাম তা সগতয। আমরা হাফ-
জামগান, হাফ-খৃিান ও দাসবাংকিাদ্ভুত- তাকদর এই অ্গভকযাি সম্পকেগ আগম 
গবস্তাগরত গেিুই জাগন না। আমার দাদুকে আগম থবগি গদন পাইগন। বাবাকে থতা 
থপকেগি, গেন্তু গতগন আমাকে গেিুই বকলনগন। তকব বাবার েকেের্া েো আগম 
এেগদন হো, শুকন থফকলগিলাম। বাবা এই িাগডকত বকস আগন্র্র সাকে িল্প 
েরগিকলন। আগন্র্ গিকলন বাবার বি। দরজা ও জানালা সব বন্ধ গিল। আগম 
পাকির েগরকডারর্া ধকর জানালার পাি গদকে যাগচ্ছলাম। হো,  আগন্র্র এের্া 
েো আমার োকন থিল, ‘হ্যাাঁ থজাকসফ, েোগুকলা সতয থয, আমরা পুকরা জামগান 
নই, পুকরাপুগর খৃিানও আমাকদর েখনও মকন েরা হেগন। আমাকদর 
দাসবাংকিাদ্ভুত এেোও এের্া েগেন সতয। আগন্র্র েো শুকনই আগম দাাঁগিকে 
থিলাম। শুনকত লািলাম তাকদর েো। ‘গেন্তু এই অ্গভকযাি থেন সতয হকব? সতয 
হকল পগরবাকরর সবাই এর্া জানকব না থেন?’ বাবা প্রশ্ন েরকলন আগন্র্কে। 

আমারও প্রশ্ন দাদুর োকি এর্াই গিল। দাদু আমাকে োকি থর্কন গনকে 
বকলগিকলন, জামগানীকত প্রচরু অ্জামগান ও নন-ইউকরাগপোন একসকিন থসই প্রাচীন 
োল থেকে, মধযযকুির আরও থবগি আকি থেকে। তাকদর থবগির ভাি খৃিধমগ 
গ্রহে েকরকি। থেউ ইচ্ছাে, থেউ বাধয হকে। এরা আবার মুকখ খৃিান হকলও 
মকনপ্রাকে খৃিান হেগন। খৃিধকমগর মূল থস্রাকত েখনও একদর গ্রহে েরা হেগন। 
একদরই বলা হে হাফ খৃিান, হাফ জামগান। আর এ েোও সগতয, মধযযকুির দাস 
বযবসাকের যুকি যুকদ্ধ পরাগজতকদর গোংবা থোনওভাকব ধৃত গবকদগি, গবকিষ েকর 
নন-ইউকরাগপোনকদর দাস গহকসকব অ্োে ইউকরাপীে থদকির মত জামগানীকতও 
প্রচরু মানুষ গবগক্র েরা হকেকি। তারাও হাফ খৃিানকদর মকধয অ্ন্তভূগি। মকন েরা 
হে আমাকদর পগরবার এ ধরকনরই এে দাসবাংকিাদ্ভুত পগরবার। আগম দাদুর থিষ 
বােযর্া শুকন বকলগিলাম, ‘মকন েরা হে থেন? সতযর্া গে?’ দাদু বকলগিকলন, 
‘োরে, থোন গনগিত প্রমাে থনই, আমাকদর পগরবাকরও এ ধরকনর থোন দগলল 
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থনই। তকব থবান, আমার দাদু জামগানীর প্রেম আদমশুমাগরর বরাত গদকে আব্বাকে 
বকলগিকলন তাকত নাগে প্রকতযে পগরবাকরর অ্গরগজন গে তার উপর এের্া েলাম 
গিল। থস েলাকম নন-ইউকরাগপোনকদর জকে NE এবাং দাস বাংকিাদ্ভুতকদর s 
বেগ-সাংকেত থদো গিল। পরবতগী আদমশুমাগরকত এ ধরকনর েলাম আর গিল না। 
গেন্তু প্রেম আদমশুমাগরর তেযই গবগভন্ন ডকুকমন্র্ ও থলখাে গবগভন্নভাকব উদৃ্ধত 
হকে আসকি।’  আগন্র্র েো এ পযগন্ত শুকনই আগম চকল একসগিলাম। গবগভন্ন 
সমকের এসব েো থেকেই আমাকদর পগরবাকর সাধারে সবাা্রই জানা হকে থিকি 
থয আমাকদর পগরবার দাস বাংকিাদ্ভুত এবাং আমাকদরকে পুকরা জামগান ও খৃিান 
মকন েরা হে না।’  োমল আদালার বাবা থজাকসফ জযােব আলিার। 

থেকমই আবার সাংকি সাংকি বকল উেল, ‘হ্যাাঁ, আকরের্া গুরুত্বপূেগ েো 
বলকত ভুকল থিগি। থসর্া আমাকদর এের্া ফযাগমগল গসকক্রর্। এই গসকক্রর্ 
পগরবাকরর সবাই জাকন না। পগরবাকরর ঐগতহ্য অ্নুসাকর পগরবাকরর থহড অ্ব দয 
ফযাগমলী যখন গেে মকন েরকবন বা প্রকোজন মকন েরকবন, তখন গতগন তাাঁর 
সরাসগব উত্তরসূগর সবকচকে বকোকজযষ্ঠ পুরুষ, তার অ্বতগমাকন সরাসগব উত্তরসূগর 
বকোকজযষ্ঠ মগহলাকে গসকক্রর্ গজগনসগর্ হস্তান্তর েকর যান।’ োমল থজাকসফ 
জযােব আলিার। 

অ্পার গবস্মে নামল আদালা থহনগরো ও তার মা অ্যাগল্ল আগলগসোর 
থচাকখ-মুকখ। বলল আদালা তার গপতাকে লিয েকর, ‘এত থিাপনীে থয 
গজগনসর্া, থসর্া গে বাবা?’ 

‘এর্া সগতযই খুব থিাপনীে। গেন্তু থেন থসর্া থিাপনীে আগম জাগন না। 
বাবা-দাদাসহ আমাকদর থোন পূবগপুরুষই এর্া প্রোি েকরনগন। আগমও 
পূবগপরুুকষর ঐগতহ্য অ্নুসরে েরব, থোনভাকবই এর্া প্রোি েরব না। আজকের 
এই ির্নার আি পযগন্ত আমার এর্াই গসদ্ধান্ত গিল। গেন্তু গম. আহমদ মুসাকে 
থদখার পর এই গসদ্ধান্ত আমার পাকে থিকি। আমার মকন হকেকি গম. আহমদ 
মুসার মত এমন সকচতন, জ্ঞানী, গনষ্ঠাবান গবশ্বাসী এবাং সব গদে গদকে থযািয ও 
সহমমগী এবাং থসই সাকে দুগনোর সবগেগনষ্ঠ ধমগ ইসলাকমর অ্নুসারী থোন মানুকষর 
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সািা, আমাকদর পগরবার ইগতপূকবগ গনিে পােগন। আগম যখন থপকেগি, তখন 
সুকযাির্া আগম গ্রহে েরকবা।’ বলল থজাকসফ জযােব আলিার। 

‘গেন্তু বাবা গে এমন গবষে থসর্া, যার জকে এমন থলাকের সািা, 
জরুগর?’ আদালা থহনগরো বলল। 

‘থিাপন গজগনসর্ার সাকে এের্া থিাট্ট পরামিগ যুি আকি। থসর্া হকলা, 
এেত্ববাদী সবগেগনষ্ঠ ধকমগর অ্তযন্ত গনষ্ঠাবান ও জ্ঞানী থলাে গবষেগর্র 
থিাপনীেতার রহস্য থভদ েরকত পারকবন। গম. আহমদ মুসাকে আমার এই বযগি 
বকল মকন হকচ্ছ।’ বলল থজাকসফ জযােব আলিার।  

‘ধেবাদ। আগম জাগন না আগম থসই বযগি গে না। গবষেগর্ থোন গেিুর 
পাকোদ্ধার বা ‘গরগলগজোস থোড’ ধরকনর মত থোন গেিুর গডকোড েরার গবষে 
হকত পাকর। তাই গে জনাব?’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ধেবাদ গম. আহমদ মুসা। আপগন গেে ধকরকিন। গবষেগর্ গডকোড 
ধরকনর।’ বলল থজাকসফ জযােব আলিার। 

‘গডকোকডর প্রকোজন! তাহকল গজগনসর্া গে বাবা?’ আদালা থহনগরো 
বলল। 

মাো এের্ু গনচু েরল থজাকসফ জযােব আলিার। মুহূকতগই আবার মাো 
তুলল থস। বলল, ‘থসর্া এের্া থমহিগন োকের বাক্স। বাকক্স থসানার োরুোজ। 
লেগর্ থপািাকনা খাদহীন থলাহার। লে-এর গতনগর্ থিারাকনার উপকযািী গতনগর্ 
িুদ্র চাোর প্রকতযেগর্কত রকেকি ১ থেকে ৯ পযগন্ত সাংখযাগুকলা। সাংখযার ধাাঁধাে 
যুি-যুিান্তর ধকর আর্কে রকেকি বাক্সগর্।’ বলল থজাকসফ জযােব আলিার। 

‘বাক্সগর্ োর?’ গজকজ্ঞস েরল আদালা থহনগরো। 
‘এর্া গনগদগি েকর থেউ জাকন না। বলা হে এর্া আমাকদর আগদ পুরুকষর 

এেগর্ পগবত্র আমানত। থসই পুরুষ জামগানীকত আমাকদর প্রেম পুরুষ, না গিতীে 
বা তৃতীে তা আমরা থেউ জাগন না।’  

বকল্ এের্ু োমল থজাকসফ জযােব আলিার। বলল আবার, ‘গম. আহমদ 
মুসা, আগম গে বাক্সগর্ আনকত পাগর? বাকক্সর থোড-রহস্য থভদ েরকত পাগর গে 
আপনার সাহাযয চাইকত?’ 



রাইন থেকে অ্যাকরন্ডসী  37 

 

‘ধেবাদ গম. থজাকসফ জযােব আলিার। আপনাকদর থোন প্রোর 
সাহাযয েরকত পারকল আগম খুব খুগি হকবা।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ধেবাদ গম. আহমদ মুসা।। 
বকলই থজাকসফ জযােব আলিার িুকর তাোকলা আদালা থহনগরোর 

গদকে। এের্া আলমাগর থদগখকে বলল, ‘মা, ঐ আলমাগরর নীকচর তাকের 
বইগুকলা নাগমকে থফল। োকের তাের্ার দু’প্রাকন্ত থদকখা দু’থর্া োকের িু আকি। 
িু দু’থর্া তুকল থফল। তাের্া সগরকে থদখ আেতাোর থিার্ সুন্দর এের্া বাক্স 
পাকব। ওর্া থবর েকর আন। 

‘পগরবাকরর পগবত্র আমানত বাক্সর্া গে ঐখাকন আকি বাবা?’ গজজ্ঞাসা 
আদালা থহনগরোর। 

‘হ্যাাঁ, মা। এখাকন েতগদন ধকর আকি আগম জাগন না। বাবা আমাকে 
এখাকন থদগখকে থিকিন। আমার মকন হে এই আলমাগরর বেস ততগদন, যতগদন 
ধকর বাক্সর্া এখাকন আকি।’ বলল থজাকসফ জযােব আলিার। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সাধারে অ্েচ অ্সাধারে গনরাপদ জােিা 
এর্া। গযগনই এর্া েরুন, তার অ্সাধারে েল্পনািগি গিল।’  

‘ধেবাদ স্যার, আগম উেগি।’ বকল আদালা থহনগরো উকে দাাঁিাল। 
থযভাকব তার বাবা বকলগিল, থসভাকবই থিার্ সুন্দর বাক্সগর্ থবর েকর 

আনল আদালা। একন তার বাবার হাকত তুকল গদল বাক্সগর্। 
আদালার বাবা থজাকসফ জযােব আলিার আকস্ত আকস্ত বাক্সগর্ হাকত গনকে 

েপাকল থেগেকে সম্মান থদখাল বাক্সগর্কে। তারপর লেগর্কে এেবার থদকখ গনকে 
বাকক্সর উপর উ,েীেগ দু’গর্ লাইকনর উপর নজর বুলাল। পিল আবার, ‘পৃগেবীর 
এেত্ববাদী সবগেগনষ্ঠ ধমগ এবাং গনষ্ঠার সাকে থসই ধমগ পালনোরী, ধমগ সম্পকেগ 
গবজ্ঞ, গবিান ও স, থোন বযগির জকে এই ধাাঁধা। এই ধকমগর ধমগগ্রকের প্রেম 
পগেতবয থিাকের বা বাকেযর গডগজর্াল নাোর হকলা বাকক্সর লে থখালার থোড।’  

পকি গনকে তাোল আহমদ মুসার গদকে। বলল, ‘এেত্ববাদী সবগেগনষ্ঠ 
ধমগ থতা আপনার ধমগ ইসলাম, তাই না?’ 

‘গজ, হ্যাাঁ।’ বলল আহমদ মুসা। 
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‘গম. আহমদ মুসা, গিজ এই বাক্সগর্ হাকত গনন। আপগনও বাকক্সর 
উপকরর ইনিােিনর্া পকি থদখুন।’  

বকল থজাকসফ জযােব আলিার বাক্সগর্ আহমদ মুসার গদকে তুকল ধরল। 
আহমদ মুসা উকে দাাঁগিকে বাক্সগর্ হাকত গনল। আকস্ত আকস্ত বসল থচোকর। 

তার আকিই আহমদ মুসার দুই থচাখ বাকক্সর উপকর থখাদাই েরা উ,েীেগ 
থলখাগুকলার উপর আোর মত আর্কে থিকি। 

বাকক্সর উপকর মূলযবান োকের উপর উ,েীেগ থলখা পিল আহমদ মুসা। 
এের্া গবস্মে জািল আহমদ মুসার মকন, এেত্ববাদী সবগেগনষ্ঠ ধকমগর থলাকের 
উপর লকের ধাাঁধা ভাঙার দাগেত্ব িািকলন থেন! তাহকল উগন গে মুসগলম গিকলন! 

‘গে পিকলন গম. আহমদ মুসা?’ গজকজ্ঞস েরল থজাকসফ জযােব 
আলিার। 

‘ধাাঁধার গবষের্াও গনিে থদখকলন?’ আবার বলল থজাকসফ জযােব 
আলিার। 

‘গজ, হ্যাাঁ। থদকখগি।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘মাফ েরকবন, আমার খুব থেৌতুহল হকচ্ছ। আপগন বুঝকত পারকিন, 

গডকোড েরা গে সম্ভব? থোন থিাে বা োকবযর থোন গডগজর্াল নাোর োকে, তা 
থোন গদন শুগনগন!’ বলল থজাকসফ জযােব আলিার। 

‘আরগব ভাষার বকেগর এের্া েকর গডগজর্াল নাোর আকি।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘আরগব ভাষা! থসর্া আবার থোন ভাষা?’ বলল থজাকসফ জযােব 
আলিার। 

‘মুসলমানকদর ধমগীে ভাষা আরগব। এই ভাষাকতই মুসলমানকদর ধমগগ্রে 
অ্বতীেগ হকেকি। আবার এর্া আরব থদিগুকলার ভাষাও।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ঈশ্বরকে ধেবাদ। আপগন সব জাকনন থদখগি। আপনার ধমগগ্রে গনিে 
আপনার পিা আকি? প্রেম থিাে থতা অ্বশ্যই?’ বলল থজাকসফ জযােব 
আলিার। 

‘প্রগতগদনই পগি, পিকত হে।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘ও! তাহকল থতা ধমগগ্রে আপনার োকিই আকি?’ বলল থজাকসফ জযােব 
আলিার। 

‘আকি মাকন এই বযাকিই আকি। না োেকলও অ্সুগবধা হকতা না। 
আমাকদর ধমগগ্রকের গবরার্ অ্াংি আমার মুখস্থ আকি।’  

‘গবরার্ অ্াংি মুখস্থ আকি? এভাকব থোন বই মুখস্থ েরা যাে? মুখস্থ থেউ 
েকর?’ বলল গবগস্মত েকন্ে আদালার মা আগলগসো। 

‘আর থোন বই এত সহকজ মুখস্থ েরা বা মুখস্থ রাখা যাে গে না আগম 
জাগন না। তকব আল্লাহর বােী এই গ্রে সহকজই মুখস্থ েরা যাে, মুখস্থ েরা হে, 
মুখস্থ রাখাও হে। এই থিার্া ধমগগ্রে মুখস্থ আকি এমন লি লি থলাে দুগনোে 
আকি।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ও িড! বাইকবল োরও মুখস্থ আকি এমন েো থতা েখনও শুগনগন।’  
বলল আদালার মা আগলগসো। 

তার ও আদালার দু’জকনরই থচাকখ-মুকখ গবস্মে। 
‘আগমও শুগনগন আগলগসো। যাে এগদকের েো। গম. আহমদ মুসা 

আপনার ধমগগ্রে এের্ু থদখাকবন? আগম থদগখগন েখনও মুসলমানকদর ধমগগ্রে।’  
বলল থজাকসফ জযােব আলিার। 

‘অ্বশ্যই থদখকবন।’  
বকল আহমদ মুসা বযাি থেকে সুদৃশ্য চামিার েভাকর থমািা থিাট্ট 

কুরআন িগরফ থবর েরল। েভার খুকল কুরআন খুকল থদখাল সবাইকে। 
‘এত িুদ্র অ্ির। তবু ভগলউম এত বি হকেকি। এই থিার্া ধমগগ্রে মুখস্থ 

েরা ও মুখস্থ রাখা থতা গমরােল।’ বলল আদালা থহনগরো। 
‘সগতযই বকলকিন মযাডাম আদালা থহনগরো। গবষের্া সগতযই এের্া 

গমরােল।’ ব্রুনা ব্রুনগহল্ড বলল। 
‘ধমগগ্রের্া আগম এের্ু হাকত গনকত পাগর জনাব আহমদ মুসা?’ বলল 

আদালার বাবা থজাকসফ জযােব আলিার। 
‘অ্বশ্যই স্যার।’ বকল আহমদ মুসা কুরআন িগরফর্া থজাকসফ জযােব 

আলিাকরর হাকত গদল। 
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থজাকসফ জযােব আলিার কুরআন িগরফর্া যকত্নর সাকে হাকত গনকে চুমু 
থখকে আহমদ মুসাকে থফরত গদকত গদকত বলল, ’আমার পূবগপুরুষরা থেন বাকক্সর 
থোডকে এই ধমগগ্রকের সাকে যুি েরকলন জাগন না। তকব এর্া গেে এ ধমগগ্রেকে 
তারা জানকতন, হেকতা এর সাকে থোন সম্পেগও তাকদর গিল। থস োরকে এ 
ধমগগ্রকের প্রগত আমাকদরও ভাকলাবাসা োো উগচত।’  

কুরআন িগরফর্া বযাকি থরকখ বাক্সর্া আবার হাকত গনকে বলল আহমদ 
মুসা, ‘লেগর্ গে আমরা এখন খুলব গম. আলিার?’ 

‘হ্যাাঁ, গম. আহমদ মুসা। আমরা খুব খুগি হকবা। বাকক্সর থভতকর গে আকি, 
এর্া জানার আগ্রহ আমাকদর যুি-যুিান্তকরর। ধাাঁধার আিাল সৃগি েকর আমাকদর 
পূবগপরুুষরা এই বাকক্স অ্মূলয গে থরকখ থিকিন, তা আমরা সব সমে জানকত 
থচকেগি। থসানা-দানার মত অ্েেগ-সাংগিি গেিু এ বাকক্স থয থনই এ বযাপাকর 
আমরা গনগিত। োরে থয স্বেগমুকুর্গর্ আমাকদর হাকত আকি, অ্কেগর গবচাকর তার 
থচকে মূলযবান আমাকদর োকি আর গেিু থনই। এই মহামূলযবান বস্তুর জকে 
সাধারে থিাকেকস রাখা িািা অ্ে থোন গনরাপত্তা বযবস্থা েখকনা েরা হেগন, 
অ্েচ বাক্সর্া েগেন ধাাঁধার বাাঁধকন বাাঁধা। এর মাধযকম থোন গজগনকসর গনরাপত্তার 
বযবস্থা েরা হকেকি, থস গবষকে আমাকদর পগরবাকরর রকেকি অ্সীম আগ্রহ। গিজ, 
আমাকদর সাহাযয েরুন।’ বলল থজাকসফ জযােব আলিার। 

আহমদ মুসা ভাবগিল। ধাাঁধাে উগল্লগখত ধমগগ্রকের পগেতবয প্রেম থিাে 
থোনর্া? গবসগমল্লাহ, না সূরা ফাকতহার প্রেম আোত? ধমগগ্রকের প্রেম থিাে না 
বকল পগেতবয প্রেম থিাে বলা হকেকি থেন? সূরা ফাকতহার প্রেম থিাে বা 
আোত থতা পিকতই হে সুরাগর্ পিা শুরু েরকল, গেন্তু তা সকিও ‘পগেতবয’ থিাে 
বলা হকেকি থেন? ‘পগেতবয’ অ্েগ হকলা আইকনর িারা পিার জকে গনকদগগিত। 
এই অ্েগ গবকবচনা েরকল ‘গবসগমল্লাহ’ই পগেতবয প্রেম আোত বা থিাে হে। 
গবসগমল্লাহ পাে গনকদগগিত এের্া গবষে। আহমদ মুসার মন আনকন্দ ভকর উেল। 
অ্ে গবকবচনাকতও গবসগমল্লাহ থসই সগেে আোত। গবসগমল্লাহ সব োজ শুরুর 
আকি পগেতবয আোত। তািািা গবসগমল্লাহর গডগজর্াল বযবহার বহুল পগরগচত। 
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আহমদ মুসা মাো তুলল। সবার উপর গদকে এেবার থচাখ িুগরকে গনল। 
সবাই তাগেকেগিল ভাবনাে ডুকব োো আহমদ মুসার গদকে। বলল, ‘থবাধ হে 
সমাধান থপকে থিগি।’  

বকল আহমদ মুসা লে-এর গতনগর্ গডগজর্াল চাো একে একে িুগরকে 
‘৭৮৬’ েগেকনিকন দাাঁি েরাল। তারপর বাকক্সর উপকরর ঢােনার উপর এের্া 
চাপ গদল গবসগমল্লাহ বকল। ঢােনা নকি উেল। খুকল থিকি লে। 

আহমদ মুসা বাক্সগর্ থজাকসফ জযােব  আলিাকরর গদকে এগিকে গদকে 
বলল, ‘লে খুকল থিকি।’  

থজাকসফ জযাের আলিার, আদালা এবাং আদালার মা আগলগসোর থচাখ-
মুখ আনকন্দ উজ্জ্বল হকে উেল। 

‘বাবা, খুলুন বাক্সর্া। আমাকদর আর তর সইকি না।’ বলল আদালা 
থহনগরো। 

আদালার বাবা থজাকসফ জযােব আলিাকরর থচাকখ-মুকখ এবার 
উকত্তজনা, এের্া গবমূঢ় ভাবও। বলল, ‘খুলকবা আদালা? আমার থয সাহস হকচ্ছ 
না। আমাকদর পূবগপুরুষ একত আমাকদর জকে গে থরকখকিন, গে থদখব এর্া থয 
আমার হার্গ গবর্ বাগিকে গদকচ্ছ।’  

বকলই থজাকসফ জযােব আলিার তাোল আহমদ মুসার গদকে। বলল, 
‘গিজ আপগনই বাক্সর্া খুলুন, আমার সাহস হকচ্ছ না।’  

‘না গম. থজাকসফ জযােব আলিার, গবষের্ার সাকে আপনাকদর 
পগরবাকরর ঐগতগহ্যে দাগেত্ব, েতগবয ও সম্মাকনর প্রশ্ন জগিত। উত্তরাগধোরী 
গহকসকব এই বাক্স থখালার দাগেত্ব আপনাকেই পালন েরকত হকব।’  আহমদ মুসা 
বলল। 

থজাকসফ আলিার আহমদ মুসার েোর জবাকব গেিু বলল না। তার মুখ 
িম্ভীর হকে উেল। বাক্স সকমত বািাকনা হাত থর্কন গনল থস। রাখল থোকলর 
উপর। 
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থচাখ দু’গর্ বন্ধ েকর আত্নস্থ হকলা থস। এের্ু পর থচাখ খুকল আহমদ 
মুসার গদকে তাগেকে বলল, ‘ধেবাদ গম. আহমদ মুসা। আমার থচাখ খুকল 
গদকেকিন।’  

েো থিষ েকরই থজাকসফ জযােব আলিার উপকরর গদকে তাগেকে 
বলল, ‘থহ মহান ঈশ্বর, আমার পূবগপরুুষ সবার উপর িাগন্ত বষগে েরুন এবাং 
আমাকে তাকদর থযািয উত্তরাগধোরী হবার িগি দান েরুন।’  

বকল মাো গনচু েকর বাকক্সর গদকে মকনাকযাি গদল থজাকসফ জযােব 
আলিার। দু’হাত গদকে আেতাোর বাকক্সর দুই প্রান্ত ধকর দুই বৃদ্ধাঙ্গুগল গদকে 
বাকক্সর উপকরর ঢােনার অ্াংকি চাপ গদল। খুকল থিল বাক্স। ধীকর ধীকর ঢােনা 
তুলল থজাকসফ জযােব আলিার। 

উন্মুি হকলা বাক্স। সবার থচাখ বাকক্সর অ্ভযন্তকর। 
বাকক্সর থভতকর োকলা েভার থদো বি-সি এের্া খাতা থদখা যাকচ্ছ। 

খাতাগর্ আকস্ত আকস্ত সম্মাকনর সাকে হাকত তুকল গনল থজাকসফ জযােব আলিার। 
সবার থচাখ খাতার্ার গদকে। 
সুন্দর চামিার েভার। েত গদকনর পুরাকনা? েভাকরর চামিার অ্বস্থা 

থদকখ তা থবাঝা যাকচ্ছ না। 
থজাকসফ জযােব আলিার আকস্ত আকস্ত েভার উোকলা। প্রেম পাতার্াে 

গেিু থলখা থনই। এর্া চামিার মূলযবান এের্া োিজ। োিকজর রাং গেিুর্া 
গবেৃত এবাং োিকজর প্রেৃগত গেিুর্া িি হকে থিকলও গনরাপকদ পাতা উগেকে 
তা পােকযািয রাখার জে এর্া যকেি উপযুি। প্রেম পাতা থেকে গিতীে পাতাে 
থিল থজাকসফ জযােব আলিার। গিতীে পাতাে গিতীে শুধু এের্া িব্দ থলখা। 
দুকবগাধয। পরবতগী েকেের্া পাতা উগেকে থদখল এেই ধরকনর থলখা, এেই ভাষা 
এবাং দুকবগাধয। থজাকসফ জযােব আলিার আহমদ মুসার গদকে তাগেকে বলল, 
‘গম. আহমদ মুসা, ভাষা দুকবগাধয। আগম ভাষার্াই গচনলাম না। থদখুন থতা এর্া গে 
আপনার ধমগগ্রকের ভাষা?’ 

বকল থজাকসফ জযােব আলিার আকস্ত আকস্ত খাতার্া আহমদ মুসার গদকে 
তুকল ধকর বলল, ‘আপগন এের্ু থদখুন গম. আহমদ মুসা।’ 
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দু’হাত বাগিকে খাতার্া হাকত গনল আহমদ মুসা। থলখার গদকে থচাখ 
বুগলকেই বলল, ‘গম. থজাকসফ জযােব আলিার, এর্া আরগব ভাষা। আমাকদর 
ধমগগ্রকের ভাষা।’ 

‘মাকন আকি থযর্া বলকলন এর্া আরব থদিগুকলার ভাষা, আপনাকদর 
ধমগগ্রকের ভাষা?’ বলল থজাকসফ জযােব আলিার। 

‘গজ, হ্যাাঁ।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘গেন্তু আমাকদর পূবগপরুুকষর এমন থসফ োিগডকত সাংরিে েরা এবাং 

উত্তরপুরুকষর জকে পগবত্র আমানত গহকসকব রাখা খাতা বা ডকুকমন্র্ আরগব 
ভাষাে থেন?’ বলল থজাকসফ জযােব আলিার। তার থচাকখ-মুকখ অ্পার গবস্মে। 

‘হ্যাাঁ, এর্া আমাকদরও গজজ্ঞাসা।’ বলল আদালার মা আগলগসো এবাং 
আদালা থহনগরো। 

‘আপনাকদর এই প্রকশ্নর উত্তর হাকত থলখা ঐ খাতা বা বই থেকেই শুধু 
পাওো থযকত পাকর।’ আহমদ মুসা বলল। 

থজাকসফ জযােব আলিার তাগেকেগিল আহমদ মুসার গদকে। আহমদ 
মুসার েো থিষ হকল গেিু বলার জকে মুখ খুকলগিল থজাকসফ জযােব আলিার। 
গেন্তু তার আকিই আদালা থহনগরো বকল উেল, ‘বাবা থদখ থতামার বাকক্স ও দু’থর্া 
গে, থমকডকলর মত?’ 

থজাকসফ জযােব সাংকি সাংকি তাোল বাকক্সর গদকে। বলল, ‘তাই থতা 
দু’থর্া থমকডল।’  

থস হাকত গনল থমকডল দু’থর্া। বলল, ‘ওজন ও রাং থদকখই বুঝা যাকচ্ছ 
থসানার থমকডল।’ 

থজাকসফ জযােব থচাখ বুলাল থমকডল দু’গর্র উপর। উকে-পাকে 
থদখল। আবার তার থচাকখ-মুকখ ফকুর্ উকেকি গবস্মে। বলল, ‘গম. আহমদ মুসা, 
একতও মকন হকচ্ছ থসই আরগব ভাষা। গিজ এের্ু থদখুন এগুকলা আসকল গে, 
গেকসর থমকডল?’ 
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আহমদ মুসা হাকত গনল থমকডল। উকে-পাকে থদখল। থসানার থমকডকল 
উ,েীেগ আরগব অ্িকর গেিু থলখা। থলখাগুকলা পিকলা আহমদ মুসা। গবস্মোগবি 
সেকলর অ্খণ্ড মকনাকযাি আহমদ মুসার গদকে। 

থমকডল দু’গর্র এেগর্ হকলা, েকডগাভা থমগডকেল গবশ্বগবদযালকের 
‘থমকডল অ্ব এগক্সকলে’। গবষে, গবশ্বগবদযালকের গচগে,সা গবষেে পরীিাে 
চুিান্ত পকবগ প্রেম স্থান লাকভর পুরস্কার। প্রাপকের নাম: আবু ইউসুফ ইোকুব আল 
মানসুর। 

গিতীেগর্ েকডগাভা হাসপাতাকলর ‘থমকডল ফর গব্রগলোন্র্ সাগভগস, 
১২৩১’। গবষে: গবশ্বগবদযালকের ইগতহাকসর সকবগাচ্চ আই-সাজগগর। সাজগন আবু 
ইউসুফ ইোকুব আল মানসুর। 

দু’গর্ থমকডকল উ,েীেগ আরগব থলখার এই অ্েগ দু’থর্াও থিানাল আহমদ 
মুসা। 

আহমদ মুসার েো থিষ হকতই আদালা থহনগরো বকল উেল, েকডগাভা 
থমগডকেল গবশ্বগবদযালে ও েকডগাভা হাসপাতাকলর থমকডল। এেজন আবু ইউসুফ 
ইোকুব আল মানসুরকে থমকডলগুকলা থদো হকেকি। গেন্তু এ থমকডল আমাকদর 
বাগিকত আমাকদর পূবগপুরুকষর বাকক্স থেন?’ আদালা থহনগরোসহ তার মা-বাবা 
এবাং ব্রুনা ও আলদুগন থসনগফ্ড সেকলরই থচাকখ-মুকখ গবস্মে। 

‘গবষেগর্ অ্বশ্যই গবস্মকের। থমকডল দু’গর্ খাতাগর্র সাকে গিল। আর 
থমকডল দু’গর্র মত খাতাগর্ও আরগবকত থলখা। সুতরাাং আমার গবশ্বাস খাতাগর্ 
থেকেই সব প্রকশ্নর জবাব গমলকব।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘গেে গম. আহমদ মুসা। আমাকদর পূবগপুরুকষর বাকক্স এই ধরকনর 
থমকডকলর অ্গস্তত্ব আমাকে হতবাে েকরকি। গিজ আপগন খাতার্া পিা শুরু 
েরুন। পিকত আপনার েি হকব। খাতার্ার পৃষ্ঠা সাংখযা চারি’র েম হকব না। 
গেন্তু গে েরা যাকব বলুন।’ বলল থজাকসফ জযােব আলিার। 

‘থমকডল ও খাতার প্রগত আপনাকদর থয আগ্রহ ও আেষগে তার থচকে 
আমার আগ্রহ ও আেষগে েম নে। থিার্া গবষে আমাকে দারুেভাকব অ্বাে 
েকরকি। পিকত আমার থোনই েি হকব না। পৃষ্ঠা চারি’র মত হকলও প্রগত 
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লাইকনর পকর এের্া েকর লাইন বাদ রাখা হকেকি। আর হস্তাির বি হওোে 
িান্ডাডগ সাইকজ এেি পাতার থবগি এর্া হকব না। 

আর খুব জরুগর নে, এমন বেগনা ও গবষে আগম আপাতত বাদ গদকে 
পিব। থহগডাং বা সাব-কহগডাং থদকখই আগম গবষের্া বুঝকত পারকবা আিা েরগি।’  
আহমদ মুসা বলল। 

‘ধেবাদ গম. আহমদ মুসা, গিজ পিা শুরু েরুন।’  বলল থজাকসফ 
জযােব আলিার। 

পিকত শুরু েরল আহমদ মুসা: 
“পরম দোলু ও দাতা আল্লাহর নাকম শুরু েরগি। 
আমার েো আগম গলখব আকি েখকনা ভাগবগন। থভকবগিলাম অ্তীতকে 

মুকি থফকল এেজন জামগান গহকসকব নতুন জীবন শুরু েরকবা। আমাকদর হাজাকরা 
গনকবগদত গমিনাগর মানুষ পৃগেবীর নানা থদকি িগিকে পকিকি, থস সব থদকির 
মাগর্ ও মানুকষর সাকে এোত্ন হকে থিকি। আগম তাকদরই এেজন, যগদও এেজন 
গমিনাগরর থোন দাগেত্বই আগম পালন েরগি না। বরাং নাম-পগরচে পাকে আগম 
গনকজর না থেকে অ্কের হকে থিগি। গসদ্ধান্তর্া আমার গিল সামগেে। গেন্তু থস 
সামগেে গসদ্ধান্তই পকর স্থােী হকে যাে। এর মাধযকম আগম আমার গপিুর্ান 
একেবাকরই মুকি থফলকত থচকেগিলাম। আমার গবশ্বাস ও পগরচেকে আমার 
বযগির মকধয সীমাবদ্ধ থরকখ বাইকর আগম পুকরাপুগর জামগান হকে গিকেগিলাম। 
গেন্তু ধীকর ধীকর আমার ভুল ভাঙকত শুরু েকর। জীবকনর এের্া পযগাকে একস 
থপৌাঁিলাম যখন আমার োকি পগরস্কার হকে থিল থয, আগম গবরার্ ভুকলর মকধয 
রকেগি। জামগান থদকি বাস েরকলই, জামগান ভাষাে েো বলকলই জামগান হওো 
যাে না। সরোর ও সরোকরর আইন যাই বলুে, এখানোর সমাকজর মূল 
থস্রাকতর থয চগরত্র গোংবা এই মূল থস্রাত যারা গনেন্ত্রে েকরন তাকদর গনেম-নীগত 
েখকনা বদলাে না। এই গনেম-নীগত এখাকন বগহরািত আর দাস-বাংিীেকদর 
েখকনা জামগান গহকসকব স্বীেৃগত থদে না। তাকত বগহরািতরা থোন োকলই জামগান 
হে না। তাকদর বগহরািত আর দাস-বাংিীে হবার অ্পবাদ বহন েকরই চলকত 
হকব। এই গচন্তা েরার পর আগম আমার গনকজর েো থলখার গসদ্ধান্ত গনলাম, যাকত 
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আমার উত্তর পুরুষরা অ্ন্তত এেো জানকত পাকর থয, তারা ঐগতহ্যবাহী এের্া 
জাগতর অ্াংি। যারা ইউকরাপকে সভযতা গিগখকেগিল এবাং যারা লন্ডন নিরী িকি 
ওোর ৭ি’ বির আকি িযাসবাগত ও পে:প্রোলী সমৃদ্ধ নির 

সভযতার জন্ম গদকেগিল। দুভগািয আমাকদর অ্ননকেযর অ্গভিাকপই 
গবকিষ েকর আমাকদর এই সভযতার পতন িকর্। অ্ন্ধোর ইউকরাকপর গহরে খণ্ড 
েকডগাভা, গ্রনাডা, মালাডার মত গিিা-সভযতা ও িগির থেিগুকলা গনকজই 
অ্ন্ধোকর ডুকব যাে। 

আমার নাম আবু ইউসুফ ইোকুব আল মানসুর। জন্ম আমার ১১৯৯ 
সাকল। আমার জন্ম থয সমে, থস সমের্া থিৌরবদীপ্ত মুসগলম সাম্রাজয থিকনর 
পতন শুরুর োল। িমতার িকে িত-গবিত, খণ্ড-গবখণ্ড থিকনর এের্া 
সালতানাকতর রাজধানী, গিিা-সভযতার জকে গবখযাত নিরী েকডগাভাে আমার 
জন্ম। আমার জকন্মর বিরই আল-কমাহাইদ বাজবাংকির খগলফা আবু ইউসুফ 
ইোকুব আল মানসুর ইকন্তোল েকরন। িনােমান অ্ন্ধোকরর মকধয খগলফা আবু 
ইউসুফ গিকলন ক্রমবধগমান ঔজ্জ্বকলযর এে প্রতীে। আমার আব্বা গিকলন 
খগলফার দরবাকরর এেজন েমগেতগা। খগলফার ইকন্তোকল থিাোহত আব্বা 
খগলফার নামানুসাকর আমার নামেরে েকরন। 

েকডগাভার রাজেীে সু্ককল আমার গিিাজীবকনর শুরু। আর আমার 
গিিাজীবকনর থিষ হে েকডগাভা থমগডকেল গবশ্বগবদযালকে আমার পাঁগচি বির 
বেকস। আমার গিিাজীবকনর থিার্ার্াই গিল েৃগতত্বপূেগ। বরাবকরর মত 
থমগডকেল গবশ্বগবদযালকের থিষ পরীিাকতও আগম প্রেম স্থান অ্গধোর েগর। 
গবশ্বগবদযালকে সহপােীকদর গবরার্ অ্াংি গিল ইউকরাকপর গবগভন্ন থদকির। থিার্া 
ইউকরাকপ থমগডকেল গবশ্বগবদযালে দূকর োে, এের্া থমগডকেল সু্কলও গিল না। 
তখন ইউকরাকপ গচ,গেসাসহ সব ধরকনর গবজ্ঞান চচগা গিল গনগষদ্ধ। েৃগতকত্বর 
সাকে পাস েরার পর থমগডকেল গবশ্বগবদযালকে আমার অ্ধযাপকের চােগর 
পাোকপাি হকে থিল। েকডগাভার থমগডকেল গবশ্বগবদযালকের থসই থিষ পরীিার 
ফল প্রোকির গদনগর্ থযমন গিল আমার আনকন্দর, থতমগন গদনগর্ গিল 
গবষাকদরও। আমার থরজাে গনকে বাসাে গে অ্পার আনন্দ হকব! আব্বা গে থয 
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খুগি হকবন িীষগ েৃগতত্বসহ আমাকে ডািার হকত থদকখ! গেন্তু বাগির সীমানাে পা 
গদকেই োন্নার থরাকল আনকন্দর থিষ থরির্ুকুও আমার মন থেকে হাগরকে থিল। 
আব্বাকে আর সুসাংবাদ থদো হকলা না, তাাঁর ইকন্তোকলর দু:সাংবাদ গনকে আগম 
বাগিকত প্রকবি েরলাম। 

আমার পগরবাকরর থয দু:সমে তার থচকে বি দু:সমে তখন চলগিল 
সুন্দর নিরী, গিিার নিরী, সভযতার নিরী েকডগাভার। ভোনে দু:সমে তখন 
থিার্া মুসগলম থিকনর। ১২২৭ সাকে আব্বা মারা যান। তখন এেমাত্র গ্রানাডা 
িািা েকডগাভাসহ দগিে ও মধযকিকনর বি বি িহকরর থোনগর্ই আর 
মুসলমানকদর অ্গধোকর গিল না। েকডগাভা তখন গিল েযািাই ও গলওকনর খৃিান 
রাজার দখকল। এই অ্বস্থা অ্কনকের মত খগলফার দরবাকরর এেজন েমগেতগা 
বাবাকেও দারুেভাকব আিাত েকরগিল। এই আিাত গিল বাবার মৃতযুর অ্েতম 
োরে। আগম পাস েরার আকি থেকেই েকডগাভার গবখযাত সরোগর হাসপাতাকল 
ইন্র্ারগন ডািার গহকসকব োজ েরগিলাম। নতুন খৃিান িাসে েকডগাভা নিরীর 
গবখযাত ও নিরীর গবখযাত মসগজকদর অ্কনে িগত েরকলও নিরীর গবখযাত 
হাসপাতাকল িাকে তাকদর স্বাকেগই হাত থদবার থচিা তারা েকরগন। হাসপাতাল 
থেকে তারা সেল প্রোর সুকযাি-সুগবধা গনকেকি, থসই োরকে হাসপাতাকলর 
থোন োযগক্রকম তারা হস্তকিপ েকরগন। আমরা স্বাধীনভাকবই হাসপাতাকলর োজ 
েকরগি। 

পাস েরার পর ডািার গহকসকব হাসপাতাকল আনুষ্ঠাগনেভাকব থযাি 
থদবার পর ১২২৮ সাকল েকডগাভার আঞ্চগলে এে মুসগলম সুলতান েকডগাভাকে 
মুি েকরন। এের্া আনকন্দর প্রদীপ জ্বকল উেল আমাকদর মকন। েকডগাভা-নিরী 
ও েকডগাভা নিরীর থেিগবন্দু েকডগাভা মসগজকদর িতস্থানগুকলা সাগরকে থতালার 
থচিা চলল। আমাকদর হাসপাতাল পূেগ প্রােচাঞ্চলয আবার গফকর থপল। 

গেন্তু ১০৩১ সাকল থিষ উমাইো খগলফা তৃতীে গহিাম চারগদকের 
িনােমান অ্ন্ধোকর বযেগতার দাে গনকে গনকখাাঁজ হকে যাবার পর থিকন সীমাহীন 
গবকরাধ-গবভগির থয যাত্রা শুরু হকেগিল ইউসুফ ইবকন তাসগফকনর আল-
মুরাবাইদ বাংকির িগিমান উত্থান তাকে থরাধ েরকত পাকরগন, বরাং ১১৩০ 
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সাকলর গদকে আল-কমাহাইদ বাংকির উত্থান এই প্রকচিার আরও িগতই েকরগিল। 
পতুগিাল, ইউকরাপ ও উত্তর-কিন থেগিে খৃিানকদর সগম্মগলত উত্থাকনর মুকখ 
থভকস গিকেগিল আল থমাহাইদ, ইবকন হুদ ও নাকসরাইড ডাইকনগির মত 
িাসেরা। 

েকডগাভা আবার হাতিািা হকলা। থসই োিাইল বাংকিরই রাজা তৃতীে 
ফাগডগোা্ন্ড তার গবিাল বাগহনী গনকে েকডগাভা দখল েকর গনল। এই দখকলর 
হৃদেহীন ঝি লণ্ডভণ্ড েকর গদল েকডগাভাকে। মুসগলম নাকমর িমতাগলপ্সু, গনলগজ্জ 
িাসেকদর গবকভদ-সাংিাকতর োরকেই এই মহাগবপযগে িকর্গিল। তবু তাকদর 
থবাকধাদে হেগন। একদরই এেজন থিকন নাকসরাইড ডাইকনগির প্রগতষ্ঠাতা 
থমাহাম্মদ আল হামার। েকডগাভার পতকনর পর েকডগাভা গবজেী খৃিান রাজা 
ফাগডগোন্ডকে থমাহাম্মদ আল-হামার প্রস্তাব গদকলন থয, গতগন ফাগডগোন্ডকে 
মুসগলম রাজয থসগভল জকে সাহাযয েরকবন। গবগনমকে ফাগডগোন্ড থমাহাম্মদ 
আল-হামারকে গ্রানাডার অ্নুিত স্বাধীন সুলতান গহকসকব থমকন থনকবন। এই চুগি 
অ্নুসাকরই আল-হামার থসগভল জকে ফাগডগোন্ডকে সাহাযয েকরগিল। তারপর 
খৃিান রাজা ফাগডগোকন্ডর আনুিকতযর তেমা পকর আল-হামার গ্রানাডাে প্রকবি 
েকরগিল গ্রানাডার সুলতার গহকসকব। গ্রানাডাে প্রকবকির সমে গবকবকের দাংিকন 
গবপযগস্ত এই সুলতান থলািান তুকলগিল, ‘আল্লাহ িািা আর থোন গবজেী থনই’। 
‘আল্লাহ িািা আর থোন গবজেী থনই’-এই েোকে গতগন তাাঁর রাকষ্ট্ররও মূল 
থলািান বাগনকেগিকলন। শুধু তাই নে, গবখযাত আল-হামরা প্রাসাকদর থদোকল 
আরগব ভাষার অ্পরূপ োরুোযগমে গলগপকত িতবার িতভাকব এই েো গলকখ 
রাকখন। আমার ক্রীতদাস জীবকনর শুরুকত আগম যখন উত্তর ফ্াকের এে দাস 
বাজাকর, তখন আগম এই খবরর্া শুকনগিলাম। এর্া থিানার পর আগম অ্কঝার 
নেকন থোঁকদগিলাম আল-হামরার মত মুসগলম িাসেকদর গচন্তা ও োকজর 
থবদনাদােে ববপরীতয থদকখ। েকডগাভার ভাইকদর প্রগত না তাগেকে, থসগভকলর 
ভাইকদর বুকে িুগর থমকর তাকদর উপর খৃিান রাজা ফাগডগোন্ডকে গবজেী েকর 
গযগন গ্রানাডাকে তার পুরস্কার গহকসকব গনকেকিন, থসই সুলতার গে েকর পারকলন 
এই থলািান তুলকত আর আল-হামরা প্রাসাকদর িাকে গলখকত থয, ‘আল্লাহ িািা 



রাইন থেকে অ্যাকরন্ডসী  49 

 

আর থোন গবজেী থনই!’ দু’হাত তুকল থসগদন থোঁকদ থোঁকদ বকলগিলাম, এই সব 
িাসকের েো ও োকজর এবাং ঈমান ও আমকলর এই ববপরীকতযর মাশুল গহকসকব 
থিকনর লি লি মুসলমান র্ধ্াংস হকে থিল, আমার মত হাজাকরা মানুষ 
ক্রীতদাকসর িৃঙ্খল িলাে পরকত বাধয হকলা। মা’বুদ আমার জীবেিাে েকডগাভা 
যগদ মুি হে, 

তাহকল আমাকে থসখাকন যাবার সুকযাি গদও, যাকত থিাোকদল 
কুইভাকরর  ব্রীকজর উপর দাাঁগিকে আগম গচ,োর েকর বলকত পাগর, ‘আল্লাহ িািা 
আর থেউ গবজেী নে, এ েো সতয, গেন্তু থয িাসে গনকজর স্বাকেগ অ্েকে গবজেী 
েকর, তাকদর অ্গধোর থনই এই পগবত্র বােয উচ্চারকের। এরা একদর স্বােগ 
হাগসকলর জকে মুসগলম জনতাকে গবভ্রান্ত েরকি। গেন্তু আমার ইচ্ছা পূরে হেগন। 
আমার জীবকনর থিষ গদন পযগন্ত জাগন েকডগাভা মুি হেগন, বরাং তার উপর রাকতর 
অ্ন্ধোর আরও িভীরতর হকেকি। 

েকডগাভার পতন হওোর দুভগাকিযর গদনগর্ও গিল আমার জকে পরম 
থসৌভাকিযর। এগদন সোকলই গবশ্বগবদযালকের েনকভাকেিকন গচগে,সা-গবজ্ঞানী 
গহকসকব অ্ধগযুকির োকজর মূলযােকনর স্বীেৃগত গহকসকব গচগে,সা থসবাে সবগকশ্রষ্ঠ 
গচগে,সা-গবজ্ঞানীর পুরস্কার লাভ েগর আগম। এের্া স্বকেগর থমকডল এবাং তার 
সাকে পাই এে সহস্র স্বেগমুদ্রা পুরস্কার গহকসকব। এেই সাকে এই গদন 
গবশ্বগবদযালেও আমার থিষ পরীিাে প্রেম হওোর থমকডল গদকে থদে। আমার 
গপতার মৃতযু আমাকে এতর্াই আপকসর্ েকরগিল থয, থমকডলগর্ সাংগ্রহ ও বাগিকত 
থনোর ইচ্ছা আমার গিল না। গেন্তু এগদন গবশ্বগবদযাকের প্রক্টর আমার গপ্রে গিিে 
বলকলন, চারগদকের অ্বস্থা ভাকলা নে। হাজারর্া গবপদ িহকরর উপেকন্ে, 
থমকডলর্া গনকে যাও। আগম থস থমকডলর্া গনকে বযাকি পুকরগিলাম। তকব 
হাসপাতাকল গফকর থদখলাম একের পর এে আহত বসগনে ও সাধারে থলােকদর 
গনকে আসা হকচ্ছ হাসপাতাকল। জানকত পারলাম ফাগডগোকন্ডর বাগহনী িহকর 
প্রকবি েকরকি। গবজেী গহকসকব তৃতীে ফাগডগোকন্ডর েকডগাভাে প্রকবি এবার 
র্ধ্াংকসর ঝি গনকে এল। পালাকত পাকরগন এমন থোন মসুলমান থসগদন এই 
ঝকির েবল থেকে বাাঁকচগন। এই ঝকির েো আগম আকি েল্পনাও েরকত 
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পাগরগন। আগম এেজন ডািার গহকসকব থসগদন সারা গদন হাসপাতাকলই গিলাম। 
আহত খৃিান, মুসলমান বসগনে ও সাধারে মানুষ অ্গবরাম আসগিল 
হাসপাতাকল। আমার থযািযতা ও িগির সবগেিু উজাি েকর তাকদর বাাঁচাবার 
থচিা েকরগি। আহার, গবশ্রাম সব গেিু ভুকল খৃিান, মুসলমান গনগবগকিকষ সেকলর 
সমান থসবা েকরগি। আমার ধমগ ইসলাকম আহত মানুকষর থোন জাত থনই। তারা 
মানুষ। মানুষ গহকসকবই তাকদর সমান থসবা েরকত হকব। আগম তাই েরার থচিা 
েকরগি। এেগদন এেরাকতর পর থসগদন থভাকর ফজকরর নামাকজর পর িুকর 
বসকতই মকন পিল বাগির েো, এেমাত্র সন্তান ও স্ত্রীর েো। চমকে উেলাম্। 
িত ২৪ িন্র্া ওকদর েো মকন েগরগন থেন? ওরা থেমন আকি? সকঙ্গ সকঙ্গ ক্লান্ত, 
অ্বসন্ন থদহ গনকে উকে দাাঁিালাম। রাজপকে রকির থস্রাত মাগিকে বাগি 
থপৌাঁিলাম। অ্ল্প গেিু দূকর থিাোকদল কুইভাকরর তীকরই আমার বাগি। 

বাগির বাইকরর প্রাঙ্গকে থপৌাঁিকতই দূর থেকে থচাকখ পিল আমার বাগির 
মূল থির্ হা েকর থখালা। আাঁ,কে উেলাম আগম। এমন থতা হবার েো নে! এমন 
পগরগস্থগতকত বাগির থিকর্র দরজা থখালা োোর প্রশ্নই আকস না। থদৌি গদলাম 
আগম। থিকর্ থপৌাঁকিই থদখলাম থিকর্র দরজা থখালা নে, ভাঙা। এবার থদকহর 
রকি এের্া গহমিীতল থস্রাত বকে থিল। বুঝলাম গে িকর্কি। বাগির থভতকর পা 
বািাকত ভে েরগিল। গে থদখব থসখাকন গদকে! েগম্পত পাকে তবু একিালাম। 
ববেেখানা ির থখালা, িূে। থভতর বাগিকত ঢুেলাম। সব ফাাঁো। থপৌাঁিলাম 
থিাবার িকরর সামকন। দরজা ভাঙা। আর একিাকত পারগিলাম না আগম। িরীকরর 
সব িগি থযন গন:কিষ হকে থিকি। বুে োাঁপকি। গেিুিে দাাঁগিকে মনর্াকে িি 
েকর িকরর থভতকর পা বািালাম। িকরর থভতকর থচাখ পিল। আমার অ্জাকন্তই 
বুে থেকে মুখ থভদ েকর এের্া আতগগচ,োর থবর হকে এল। আমার গতন বিকরর 
সন্তাকনর রিাি থদহ থমকঝকত পকি আকি। তার মাোর্া গুাঁকিা হকে যাওো। দৃগি 
িুকর্ থিল পাকিই এের্ু দূকর। পকি আকি আমার স্ত্রীর থদহ। এেবার তাগেকে 
থচাখ বন্ধ েরলাম। এবার গচ,োরও থবর হকলা না মুখ থেকে। গচ,োকরর ভাষা 
থোোে থযন হাগরকে থিল। অ্বরুদ্ধ থবাবা আকবি দুমকি-মুচকি থভকঙ গদল 
হৃদের্াকে। র্লকত র্লকত গিকে আগম গবিানা থেকে চাদর তুকল একন থঢকে 
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গদলাম আমার স্ত্রীর থদহ। ধপ েকর বকস পিলাম স্ত্রীর চাদর-ঢাো থদকহর পাকি। 
আমার দৃগি ঝাপসা। চারগদকের পৃগেবীর্া আমার োকি থিার্ হকে থিকি। েতিে 
বকসগিলাম জাগন না। িুধাতগ, অ্বসন্ন, থবাবা হকে যাওো আগম তখন থবাধ হে 
তিাচ্ছন্নও হকে পকিগিলাম। অ্দ্ভুত এের্া গচন্তা চলন্ত িগবর আোকর মাোে এল। 
তা হেকতা স্বপ্ন গিল। দু’গর্ লাি োপকি জগিকে োাঁকধ তুকল গনকে বাগির পাকির 
থিাোকদল কুইভাকরর পাগনকত নাগমকে গদকে এের্া পে ধকর আগম এগিকে চলগি। 
পের্া নতুন। এর আকি েখনও থদগখগন। পের্া এগিকে আরও এগিকে দূর গদিকন্ত 
আোকির সাকে থযন গমকি থিকি। 

তি থেকর্ থিল আমার। 
গেন্তু গচন্তার্া জীবন্ত দৃকশ্যর মত সামকন রকে থিল আমার। ভাবলাম আগম, 

আমার প্রভরু গনকদগি গে এর্া আমার জকে! আমাকে গে েকডগাভা িািকত হকব? 
থোন নতুন পে গে আমার জকে অ্কপিা েরকি? থস পকে এোই চলার ভািয গে 
আমার? 

দু’থচাখ থেকে অ্শ্রুর ধারা থনকম এল আমার। এো থবাঁকচ োোর্া আমার 
জকে দু:সহ। তার থচকে ভাকলা হকতা যগদ ফাগডগোন্ডকদর থলােকদর সাকে লিাই 
েকর জীবন গদকত পারতাম। তাহকল সেকলর সাকে আগম েকডগাভাে োেকত 
পারতাম। গেন্তু তিাে দৃশ্যগুকলা আমার জীবকনর জকে এে অ্কমাি গনকদগি বকল 
মকন হকলা। 

থচাকখর পাগন মুকি গবকমাগহকতর মত উকে দাাঁিালাম। দু’থর্া লািকে 
গবিানার চাদকর জগিকে োাঁকধ তুকল গনলাম। আমার গপ্রে বাগিগর্র জকে এের্ুও 
মাো মকন জািল না। আমার দাদার বতগর বাগির্া বাবার অ্গতগপ্রে গিল, আর 
আমারও জীবকনর সাকে অ্কচ্ছদয বাাঁধকন জগিকে গিল বাগির্া। গেন্তু এখন বাগির্া 
িািকত আমার গেিুই মকন হকলা না। আমার বাগির সামকনই থিাোকদল কুইভার 
নদী। বাগির পকর এের্া পাকে চলার রাস্তা। তার পর এের্া িার্ ধাকপ ধাকপ থনকম 
থিকি থিাোকদল কুইভাকরর পাগনকত। হাাঁর্ু পগরমাে পাগনকত থনকম োাঁধ থেকে লাি 
দু’থর্া নাগমকে আদকরর সাকে আকস্ত আকস্ত নাগমকে গদলাম থিাোকদল কুইভাকরর 
বুকে। তার নীরব থস্রাতধারা থযন পরম থেকহই গ্রহে েরল লাি দু’থর্াকে। 
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মুহূকতগই থিাোকদল লাি দু’থর্াকে আিাল েরল আমার থচাখ থেকে। গেিুিে 
ওগদকে গস্থর দৃগিকত তাগেকে রইলাম। থচাকখর পাগন দৃগিকে ঝাপসা েকর গদল। 
ধীকর ধীকর উকে এলাম গসাঁগি থবকে উপকরর রাস্তাে। মুহূতগ মাত্র দাাঁিালাম। 
তাোলাম বাগির গদকে। গচরপগরগচত বাগি। রাস্তার গদকে মুখ থফরালাম। হাাঁর্কত 
শুরু েরলাম। থিাোকদল কুইভাকরর তীর থবকে পাকে চলার পে। এগিকে থিকি 
সামকন, এগিকে থিকি সীমাহীন সীমাকন্তর গদকে। এ থযন থিাোকদল কুইভাকরর 
থসই পগরগচত রাস্তা নে। সব মানুকষর সামকন চলার এ থযন সনাতন পে। থসই 
পে আজ আমারও পে। চলগি গবরামহীন, লিযহীন। 

এই পে আমাকে গনকে এল থিন থপগরকে দগিে ফ্াকে। সমে পার 
হকেকি গতন মাস। আমার গপকের বযািগর্ অ্কনে বি হকেকি। এে োপকি 
থবগরকেগিলাম। আকরে প্রস্থ োপি, জযাকের্ ইতযাগদ গেনকত হকেকি। বযাকির 
পকেকর্র সহস্র স্বেগ মুদ্রা গিল আমার সেল। এই র্াো থভকঙই থবাঁকচ োোর থচিা 
েকর একসগি আর পে চকলগি। থোোে যাব, পকের এই যাত্রা থোোে োমাব, মন 
থস বযাপাকর আমাকে গেিুই বকলগন। 

দগিে ফ্াকের পকের ধাকরর পােিালাে আগম থসগদন িুগমকেগিলাম। 
িুম থেকে উকে থদগখ সেলমাত্র বযািগর্ আমার থনই। বযািগর্ মাোর গনকচ গদকে 
িুগমকেগিলাম। েখন থে আমার মাোর তল থেকে বযািগর্ গনকে থিকি জাগন না। 
এবার প্রেৃতই আগম পকের মানুষ হকে দাাঁিালাম। তবু খুগি হলাম এই থভকব থয, 
আমার দু’গর্ থমকডল রিা থপকেকি। ও দু’গর্ আগম থরকখগিলাম আমার পাজামার 
থোমকর এে থিাপন পকেকর্। 

খাওো-দাওো-নাওো গেিু থনই, পে চলগিলাম। জনবসগত েম। মাকঝ 
মাকঝ পকের পাকি গুচ্ছ বাগি থদখা যাকচ্ছ গেন্তু গভিুে হকত মন সাে থদেগন। 
থবওোগরি সব িাকির পগরগচত অ্পগরগচত ফল-মূল থখকে আমার সমে োর্গিল। 

এেগদন িুধা-োতর অ্বসন্ন থদকহ পকের পাকি এের্া িাকি থহলান 
গদকে থচাখ বন্ধ েকর গনদ্রাচ্ছকন্নর মত বকসগিলাম। এের্া িাগি আগম থযগদে 
থেকে একসগি থস গদে থেকে এগিকে আসকি িব্দ পাগচ্ছলাম। গেন্ত থচাখ থখালার 
প্রবৃগত্ত হেগন। িাগিগর্ আমার বরাবর একস দাাঁিাল। আমাকে থদকখই দাাঁগিকেকি। 
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আগম শুনকত পাগচ্ছলাম এেজন বলগিল, ‘থদখকত মুরকদর মত লািকি। গনিে 
মুরকদর থোন পলাতে বসগনে। বেস থদখা যাকচ্ছ চগল্লি এখনও হেগন। ধকর 
নাও। থলভ মাকেগকর্ মুররা এখন হর্ থেে।’ এর েো থিষ হকল আকরেজন বকল 
উেল, গেে বকলি জযাগে। মুর বসগনে তাকত থোন সকন্দহ থনই। আমাকদর এ 
চালাকন গেন্তু এখনও এেজন মুর থজাকর্গন। একে থপকলই থতা এবাকরর চালান 
পূেগ হকে যাে। চল ধকর থফগল। ফাাঁদর্া থবর ের।’  

মকন হকলা ওরা েকেেজন িাগি থেকে নামল। ওকদর মতলব বুঝকত 
পারলাম। পালাকত পারতাম গে না জাগন না, গেন্তু পালাবার প্রবৃা্গত্ত হকলা না। 
আমার গচন্তা থিষ হকত পারল না। গে থযন একস আমার িরীকরর চারগদকে অ্িি 
থমার্া িব্দ তুকল পিল। থচাখ থমকল থদখলাম, চারগদে থেকে দগির জাকল আগম 
আবদ্ধ। জাল ওরা গুগর্কে গনকচ্ছ। আগম শুকনগি বে পশুকে এভাকবই ধকর োকে। 
এখন ওরা পশুর মত েকরই মানুষ গিোর েরকি। 

আমার পগরেগত গে হকত যাকচ্ছ তা ওকদর েো থেকেই বুঝকত থপকরগি। 
ওকদর ক্রীতদাস বাগেকজযর চালাকন এখনও এেজন থলাে েম আকি। আমাকে 
গদকেই তারা ঐ িূেস্থান পূরে েরকত চাে। সব বুকঝও আমার গেিু েরার গিল 
না। থচিা েকরও ওকদর হাত থেকে, ওকদর ফাাঁদ থেকে পালাকত পারতাম না। আর 
আগম আকিই গনকজকে পকের ইচ্ছার উপর থিকি গদকেগি। পে আমাকে থোোে 
গনকে যাকচ্ছ থসর্াই থদখার গবষে। 

গবরার্ বি ওকদর িাগি। এের্া োভাডগ ভযান আরও চারগর্ োভাডগ 
ভযানকে থর্কন গনকে যাকচ্ছ। 
 
এখাকন-কসখাকন থেকম দীিগ পে পাগি গদকে িাগি বহরগর্ গিকে থপৌাঁিল দগিে 
জামগানীর সীমান্ত িহর িাসবাকিগ। এখাকনই বকস মধয ইউকরাকপর সবকচকে বি 
দাস বাজার। অ্গিো, সুইজারলযান্ড, জামগানী, সুইকডন, থডনমােগ অ্ঞ্চল থেকে 
এখাকন খকের আকস। 
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িাসবাকিগ গিকে বুঝকত পারলাম েতজনকে দাস মাকেগকর্ গবগক্রর জকে 
আনা হকেকি। আমরা সাংখযাে গিলাম এেি জন। একেে োভাডগ ভযাকন 
পাঁগচিজন েকর। পশুর মত িাদািাগদ েকর আমাকদর আনা হকেকি। 

দাস বাজাকর থলভ থরডারকদর এে বা এোগধে থখাোি ধরকনর জােিা 
আকি। এিকলার িাদ আকি এবাং থিালাোর চারগদের্া থলাহার গিকের থবিা 
গদকে থিরা। থখাাঁোকি প্রকতযকের জকে এের্া েকর থবড আকি। থখাাঁোি থেকে 
একেেজন েকর থবগরকে খাবার গনকে আসকত হে। থখাাঁোকিই িুকর থবিাকত হে। 
রাত িািা থিাোর হুকুম থনই। পূেগ রাগত্র িুম ও পযগাপ্ত খাবার আমাকদর থদো হে। 
দাসকদর স্বাস্থয ভাকলা হওো থবগি দাম পাওোর জকে প্রকোজনীে। খাওোর 
জকে বাইকর থবর েকর আনা হে এর্া থদখাকনার জকে থয, থস িান্ত-গিি ও 
অ্নুিত। ভাকলা দাম পাবার জকে দাসকে িান্ত-গিি ও খুব অ্নুিত প্রমাে েরকত 
হে থক্রতার োকি। যতগদন খকের না পাওো যাে, তখন দাস বাজাকরর থখাাঁোকিই 
োেকত হে। িীকতর সমে রাকতর থবলা থখাাঁোিকে গর্ন গির্ গদকে থিরা হে এবাং 
বাইকর চারগদকে আগুন জ্বাগলকে আবহাওো িরম রাখা হে। আমার সাংিীকদর 
মকধয জনাদকিে িািা সবাই আগফ্োর খৃিান। অ্বগিি দিজকনর সবাই 
মুসগলম। তাকদর োউকে আগম গচগন না। ওরা সবাই বসগনে। গবগভন্ন অ্ঞ্চল থখকে 
ওকদর ধকর আনা হকেকি। একদর সবাইকেই আগম মকনর গদে গদকে থভকঙ পিা 
অ্বস্থাে থপকেগি। আগম ওকদর সাহস গদকেগি, আল্লাহর ওপর ভরসা েরকত 
বকলগি। সুস্থ োো, িান্ত োো এবাং থযকহতু এর গবেল্প থনই, তাই যা িকর্ তা 
থমকন থনোর মকধযই েলযাে রকেকি বকলগি। সবাইকে হারাকলও, সবগেিু 
হারাকলও আল্লাহকে না হারাবার জকে ওকদর উপকদি গদকেগি। আল্লাহ রাগজ 
োেকল েকির এ দুগনোর পর অ্নন্ত সুকখর সম্ভাবনা োকে। েৃষ্ণাঙ্গকদর 
অ্গধোাংিই থসাকহলী অ্ঞ্চকলর। থসাকহলী ভাষা আগম থমার্ামুগর্ জাগন। 
েৃষ্ণাঙ্গকদর মকধয প্রাে ৩০ জকনর মত মুসলমান থপকেগি। আমাকদর নামাজ পিা 
থদকখ তারাই একস তাকদর পগরচে গদকেকি। এর্া িকর্কি দাস বাজাকরর থখাাঁোকি 
আসার পর। আগম তাকদর উপকদি থদবার সুকযাি থপকেগি। তারা সবাই আমার 
ভকি পগরেত হকেগিল। এখাকন উকল্লখয, আমাকদর এই নামাজ রাকতর থবলা 
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থিাপকন পিতাম। আমাকে তারা মুর জানত, গেন্তু সরাসগর জানত না আগম 
মুসলমান। আগম ইচ্ছা েকরই আমার থলখা-পিা, থপিা ও আমার ধমগ থিাপন 
েকরগি শুরু থেকেই। থখাাঁোকির সবার সাকেই এের্া হৃদযতার সৃগি হকেগিল। 
আগম থভকবগিলাম থে থোোে গবগক্র হে তা জানার ও থিাপকন গলকখ রাখার থচি 
েরব, যাকত ভগবষ্যকত ওকদর সাকে থযািাকযাকির সুকযাি হে। গেন্তু দুভগািয হকলা 
আমাকদর এেিজকনর লকর্র মকধয আগমই প্রেম গবগক্র হকে যাই। 

েকেে গদন থেকেই আগম থদখগিলাম দীিগ থদহী ‘নাইর্’থদর ইউগনফরম 
পরা গবগভন্ন অ্কস্ত্র সগজ্জত এেজন থিািসওোর দাস বাজাকর িুকর থবিাকচ্ছ। 
আমাকদর থখাাঁোকি েকেে বার িুকর থিকি। 

থসগদন দুপুকর আমাকদর িল থেকে আগম খাবার আনগিলাম। হো, 
আগম থসই থিািসওোকরর সামকন পকি থিলাম। থিািসওোরও েমকে দাাঁিাল। 
আমাকে গেিুিে গনরীিে েকর বলল, ‘থতামার নাম গে?’ আগম বলল, থজাকসফ 
জযােব আলিার।’  

নামগর্ আগম আকিই গেে েকর আমার মাগলেকে বকল গদকেগিলাম। 
নামগর্ আমার মূল নাম ‘ইউসুফ ইোকুব আল মানসুর’-এর খৃিীেেরে। উভে 
নাকমর অ্েগ এেই। থিািসওোর থলােগর্ এের্ু ভ্রুকুাঁচকে বলল, ‘দাসকদর সবার 
নামই সাংগিপ্ত। থতামার এত বি নাম? এ নাকমর অ্েগ গে জান?’ 

আগম বললাম, ‘উত্তম থযাদ্ধা থজাকসফ জযােব।’  
িম্ভীর েকন্ে বলল থিািসওোর, ‘তুগম গে থযাদ্ধা? যুদ্ধ েকরি?’ 
আগম বললাম, ‘থযাদ্ধাও নই, যুদ্ধও েগরগন। তকব যাকদর নাকম আমার 

নাম তারা সবাই এে ধরকনর থযাদ্ধা গিকলন।’ 
‘গে ধরকনর থযাদ্ধা গিকলন?’ বলল থিািসওোর। থসই িম্ভীর েকন্েই। 
‘শুকনগি তাাঁরা মানুষ পগরবতগকনর থযাদ্ধা গিকলন।’ বললাম আগম। এবার 

আরও এেবার ভ্রূকুাঁচকে থিল থিািসওোকরর। বলল, ‘থোোে শুকনি তুগম?’ 
উত্তর আকিই গচন্তা েকর থরকখগিলাম। বলল, ‘গিজগার সামকন শুকনগি।’  
থিািসওোকরর থচহারাে প্রসন্নতা থদখা গদল। বলল, ‘তুগম গিজগাে 

যাও?’ 
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‘থযতাম।’ আগম বললাম। 
‘তুগম থলখাপিা জান?’ গজকজ্ঞস েরল থিািসওোর। 
‘থোন রেকম থলখা ও পিার মত অ্িরজ্ঞান আমার আকি।’ বললাম 

আগম। 
‘তুগম জামগান ভাষার নাম শুকনি?’ গজকজ্ঞস েরল থিািসওোর। 
‘শুকনগি। গেিু বলকত ও বুঝকত পাগর।’ আগম বললাম। 
এবার গবস্মে থিািসওোকরর থচাকখ-মুকখ। বলল, ‘থেমন েকর জান, 

থোোে গিকখি?’ 
‘আমার এেজন জামগান প্রগতকবিী গিকলন। তার োি থেকেই গদকন গদকন 

গেিুর্া থিখা হকে থিকি।’ বললাম আগম। 
‘থতামাকে থোকেকে ধকরকি?’ গজকজ্ঞস েরল থিািসওোর। 
‘পগিম থিকনর যুদ্ধ সাংলগ্ন এে গ্রাম থেকে প্রগতপি যুদ্ধবন্দী গহকসকব 

ধকর গনকে যাে এবাং বতগমান মাগলকের োকি গবক্রী েকর।’ আগম বললাম। এর্াই 
মাগলে বলকত বকলগিল।দগিন ফ্াকের িান্ত এলাো থেকে এরা আমাকে ধকরকি, 
এ েো না বলকত িাগসকে গদকেগিল মাগলে। আগম থসর্াই বললাম। 

‘দাস গহকসকব গবগক্র হকে আমার খারাপ লাকিগন?’ গজকজ্ঞস েরল 
মাগলে। 

‘এর্াই মকন হে আমার ভািয।’ বললাম আগম। 
‘এই ভািযকে তুগম থমকন গনকেি?’ বলল থিািসওোর। 
‘ভািয থতা ভািযই। একে থমকন থনো, না থনোর থোন অ্বোি থনই।’ 

আগম বললাম। 
‘তুগম খুব বুগদ্ধমান। আগম খুগি হকেগি।’ বলল থিািসওোর। 
‘ধেবাদ।’ বকল আগম চকল এলাম আমার থখাাঁোকি। আমার খাওো থিষ 

েকর আগম হাত-মুখ পগরস্কার েরকত গিকে থদখলাম, থসই থিািসওোর ও আমার 
মাগলে েো বলকি। আগম হাত-মুখ ধুকে গফকর এলাম। 

আগম গফকর আসার পরপরই গফকর এল আমার মাগলে। হাগসমুকখ আমার 
োকি একস বলল, ‘আমার থসৌভািয, থতামারও থসৌভািয। ক্রুকসড থফরত এেজন 
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গবখযাত নাইর্ থতামাকে গেকন গনকেকি। থস এেজন বীর ও জ্ঞানী মানুষ। এর্া 
থতামার থসৌভািয। আর আমার থসৌভািয হকলা থয থরর্ চলকি, তার গিগুে দাম থস 
আমাকে গদকেকি। তুগম থরগড হও। থস আধা িন্র্ার মকধয একস থতামাকে গনকে 
যাকব। 

মনর্া আমার খারাপ হকে থিল। আমার সােী থখাাঁোকির সবাইকে আগম 
ভাইকের মত ভাকলাকবকস থফকলগিলাম, গবকিষ েকর মুসগলম ভাইকদরকে। আমার 
চকল যাওো মাকন গচরতকর ওকদর আগম হাগরকে থফলব। 

মনর্া আমার থোঁকদ উেকলও েরার গেিু গিল না। আধা িন্র্ার মকধযই 
থিািসওোর আমার থখাাঁোকি গিকে হাগজর হকলন এের্া থিািাে র্ানা জামগান 
িাগি গনকে। তার সাকে আকরেজন চগব্বি-পাঁগচি বিকরর যুবে। 

মাগলে স্বোং থখাাঁোকির মুকখ গিল। আগম থবর হকে এলাম থখাাঁোি থেকে। 
থবর হবার সমে হাত গদকে এেবার থদখলাম নতুন পাতলুকনর পকেকর্ আমার 
থসই দু’থর্া থমকডল আকি গে না। গনগিত হকে সামকন একিালাম। 

থিািসওোর আমাকে স্বািত জানাল। সাকের যুবেগর্কে থদগখকে বলল, 
‘এ হকলা থবকনগডক্ট, আমার থসকক্রর্াগর। আর আগম থফ্নগজস্ক থফ্ডাগরে। রাইকনর 
এেজন নাইর্। এখন রাইন থিকি সালজওোকডকল চকল থিগি। তুগম থসখাকনই 
যাকব। িাগির থপিকন উকে বস।’  

বকল থিািসওোর নাইর্ থফ্নগজস্ক থফ্ডাগরে গিকে বসল ড্রাইগভাং গসকর্। 
তার পাকি বসল তার থসকক্রর্াগর থবকনগডক্ট। 

িাগি চলকত শুরু েরল। 
আগম বললাম, ‘থিািার্ার গে হকব? থিািা থে গনকে যাকব?’ 
‘ধেবাদ আলিার, তুগম থিািার্ার েো মকন েকরি। থিািার্া আমার 

ভািা েরা গিল। নাইর্রা থিািাে চিকতই থবগি থিৌরব থবাধ েকর, থিািাে র্ানা 
িাগিকত নে। এখাকন একস ভািা েকরগিলাম থিািার্া।’ বলল নাইর্ থফ্নগজস্ক 
থফ্ডাগরে।’’ 

এই পযগন্ত পকি আহমদ মুসা সামকনর আরও পাতা উগেকে থদকখ গনকে 
বলল, ‘গম. আলিার, এর পকরর গেিু পাতাে রকেকি িাসবািগ থেকে জামগানীর 
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আকরে এলাো সালজওোকডকল যাবার োগহনী। এখাকন পকের বেগনা িািা 
থতমন গেিুই থনই। আকিও গেিু গেিু বাদ গদকেগি, এখাকন বি এের্া অ্াংি বাদ 
গদকত হকব।’  োমল আহমদ মুসা। 

থোন জবাব থনই গম. আলিার গোংবা োরও তরফ থেকে। তাোল 
আহমদ মুসা তাকদর গদকে। থদখল, অ্পার গবস্মে আর থবদনার দৃগি গনকে 
আলিার তাগেকে আকি আহমদ মুসার গদকে। আদালার মাকের থচাকখও এেই 
গবস্মে আর থবদনা। গেন্তু আদালার থচাখ অ্শ্রুকত ভরা। থচাখ িাগপকে অ্শ্রুর ধারা 
তার দুই িকণ্ডও থনকম একসকি।’  

গম. আলিারই েো বলল। থস বলল, ‘গম. আহমদ মুসা, জবাব থতা 
আমরা থপকে থিগি। আমরা দাস বাংকিাদ্ভূত থেন, থেন আমরা নন-জামগান, 
আমাকদর মূল থোোে, পগরচে আমাকদর গে-সব প্রকশ্নর জবাব আমরা থপকে 
থিগি। আমার দাদু আমার নাম আমাকদর প্রেম পুরুকষর নাম অ্নুসাকর 
থরকখগিকলন। থদখা যাকচ্ছ, নাইর্ থফ্নগজস্ক থফ্ডাগরে দাস গহকসকব যাকে গেকন 
একনগিকলন, থসই ইউসুফ ইোকুব আল মানসুর ওরকফ থজাকসফ জযােব আলিার 
আমাকদর প্রেম পুরুষ। তাাঁর নতুন নাকমই আমার নাম। আরও জানলাম, 
আমাকদর মূলর্া এের্া থিৌরবদীপ্ত গসগভলাইকজিন-এর সাকে। মূকল গিকে আমরা 
মুসলমান। জামগানীকত আমার প্রেম পুরুষ মুসলমান গিকলন। গেন্তু সব গেিুর 
পকরও গম. আহমদ মুসা আমরা দাস বাংকিাদ্ভূত আমরা নন-জামগান, এর্াই 
প্রগতগষ্ঠত হকলা।’  

োমল থজাকসফ জযােব আলিার। থবদনাে থভকঙ পিা তার েন্ে। 
গপতা থজাকসফ জযােব আলিার োমকতই থচাখ মুিকত মুিকত আদালা 

থহনগরো বকল উেল, ‘বাবা, থতামাকে আগম গডকপ্রসড থদখগি। থতামার েকন্ে 
থবদনার সুর বাবা। আগম এর প্রগতবাদ েরগি। আগম আমাকদর প্রেম পুরুষ 
ইউসুফ ইোকুব আল মানসুর ওরকফ থজাকসফ জযােব আলিাকরর সীমাহীন দু:খ-
থবদনা ও গবপযগকে থোঁকদগি বকর্, গেন্তু তার থচকে থবগি আগম থিৌরব থবাধ েরগি। 
আমার পূবগপরুুষকে গযগন গেকনকিন, থসই নাইর্ এেজন থযাদ্ধা গিকলন মাত্র আর 
আমার পূবগপরুুষ ইউসুফ ইোকুব আল মানসুর থিার্া ইউকরাকপ যখন থমগডকেল 
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গবশ্বগবদযালে থতা দূকর োে, এের্া থমগডকেল সু্কলও গিল না ইউকরাপ জুকি, 
তখন গিকলন েকডগাভা থমগডকেল গবশ্বগবদযালকের স্বেগপদে প্রাপ্ত েৃগত িাত্র এবাং 
েকডগাভা থমগডকেল েকলকজর স্বেগপদেপ্রাপ্ত েৃগত গচগে,সাগবজ্ঞানী এবাং থসই 
থমগডকেল গবশ্বগবদযালকের এেজন েৃগত অ্ধযাপে। ক্রীতদাস গহকসকব গবগক্র 
হওো গিল এের্া ির্নাচক্র। আর বাবা, আমার মহান থসই পূবগপরুুষ এেজন 
ডািার গহকসকব ধমগ, থদি পগরচে গনগবগকিকষ সেল আহতকে থসবা গদগচ্ছকলন, 
প্রাে বাাঁচাা্গচ্ছকলন আহতকদর, তখন তার সন্তান ও স্ত্রীকে বীভ,স পািগবেতার 
সাকে হতযা েরা হে। রাজয হাগরকে, সন্তান ও স্ত্রীর মৃতযুর বীভ,স দৃশ্য থদকখ গতগন 
সব বযাপাকর এতর্াই গনরাসি হকে পকিগিকলন থয, সব তযাি েকর পকের হাকত 
গনকজকে সাঁকপ গদকেগিকলন, মাকন ঈশ্বকরর হাকত গনকজকে তুকল গদকেগিকলন। 
ঈশ্বর বা আল্লাহ তাাঁকে এই জামগানীকত আনকবন বকলই এসব িকর্কি। তাাঁর থিৌরব, 
তাাঁর মযগাদা একত এতর্ুকুও ম্লান হেগন। আমরা তাাঁর বাংিধর, আমাকদর মযগাদাকে 
ম্লান ভাবগি থেন? গতগন থয উন্নতগিকর দাস জীবনকে গ্রহে েকরগিকলন আল্লাহর 
ইচ্ছা থভকব, আমরাও থতমগন উন্নতগির হকরা দাস বাংকিাদ্ভূত হওোর পগরচে 
দাকনর থিকত্র।’ বলল আদালা থহনগরো। 

থজাকসফ জযােব আলিার ও তার স্ত্রী আদালার মা’র থচাখ মুখ 
অ্কনেখাগন উজ্জ্বল হকে উকেগিল। বলল আদালার বাবা আলিার, ‘ধেবাদ 
আদালা, আমাকদর মহান প্রেম পুরুকষর সবগেগনষ্ঠ উত্তরসূগরর উপযুি দাগেত্ব 
পালন েকরি। আমরা থযর্া পাগরগন। পাগরগন োরে, এই দাগেত্ব থনোর জকে থয 
িগি ও প্রােপ্রাচযুগ দরোর তা আমাকদর থবাধ হে থনই। আমরা এখন িাগন্ত খুাঁগজ, 
স্বগস্তকত োেকত চাই। আর িাগন্ত ও স্বগস্তর সন্ধান মানুষকে অ্কনের্াই দুবগল ও 
রিেিীল েকর থতাকল। ধেবাদ থতামাকে আদালা। গেন্তু আমাকদর মহান থসই 
প্রেম পুরুষ তার মুসগলম পগরচে ও েৃতী গচগে,সাগবজ্ঞানী হওোর পগরচে থসগদন 
থিাপন েকরগিকলন থেন?’ 

‘বাবা, তুগম জান থস সমের্া মুসলমানকদর গবরুকদ্ধ ক্রুকসড উন্মাদনার 
সমে। এর্া ফািগ ক্রুকসকডর পরবতগী ির্না। তারপরও আরও েকেেগর্ ক্রুকসড 
হকেকি। থস সমে মুসগলম পগরচে থপকল গোংবা মুসগলম গচগে,সাগবজ্ঞানীর 
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পগরচে থপকল ইউকরাকপর এই অ্াংকির থোন থদকিই তার বাাঁচার থোন সুকযাি 
গিল না। আগম মকন েগর, মুসগলম পগরচে থিাপন েকর গতগন অ্ন্তত প্রাে বাাঁচাকত 
থপকরকিন। তারপর গতগন আরও গে সুকযাি থপকেকিন গোংবা গে’ িকর্কি তা 
পরবতগী পাে থেকে জানা যাকব বাবা। পিা আমার শুরু হওো দরোর। আপাতত 
গেিু গেিু অ্াংি বাদ গদকে পিকল সাংকিকপ সব জানার জকে তা ভাকলা হকব। 
পকর পুকরা পিার সুকযাি থনো যাকব, যগদ স্যার আমাকদর প্রগত দো েকরন।’ 
বলল আদালা থহনগরো। 

‘গিজ গম. আহমদ মুসা, আপগন থযভাকব ভাকলা মকন েকরন পিা শুরু 
েরুন। আদালার সাকে আগম এেমত।’  

আহমদ মুসা আবার পিা শুরু েরল: 
“তৃতীে গদন সন্ধযাে সালজওোকডকল থপৌাঁিলাম। মাঝখাকন দু’রাত 

আমরা গবশ্রাম গনকেগি দুই থহাকর্ল বা পােিালাে। সব জােিাে থদকখগি নাইর্ 
থফ্নগজস্ক থফ্ডাগরকের ভীষে খাগতর। সবাইকে বলাবগল েরকত শুকনগি, ইস্তােুল 
অ্গভমুকখর ষষ্ঠ ক্রুকসড পগরচালনাে গতগন বীরত্বপূেগ ভূগমো পালন েকরন। তার 
থলাে গহকসকব আমরাও েম খাগতর পাইগন। 

সালজওোকডল নদীর ধাকর গবিাল দুিগসদৃি বাগি নাইর্ থফ্নগজস্ক 
থফ্ডাগরকের। পকর শুকনগি নাইর্ থফ্ডাগরে যখন রাইকনর দুিগ থিকি 
সালজওোকডল চকল আকসন, তখন গোং চতেুগ অ্কর্া তাকে স্বািত জাগনকে এই 
বাগি দান েকরন এবাং নদীর উপর পাহারাদারীর দাগেত্ব থদন। 

বাগিকত থপৌাঁকি আমার নতুন মাগলে নাইর্ থফ্নগজস্ক থফ্ডাগরে তার 
থসকক্রর্াগর থবকনগডক্টকে বলল, আলিারকে আপতত গবশ্রাকমর এের্া জােিা 
থদগখকে গদকে নাস্তা েরাও। তারপর তাকে থসলুকন গনকে গিকে চুল োর্াও। 

দাসকদর চুলোর্া মাকন মাো, মুখ সবগেিুকে নগ্ন েরা। জীবকন এই 
প্রেম দাগি,থিাাঁফ ও চুল থেকর্ থনকি হলাম। 

চুল োর্ার পর মাগলকের থসকক্রর্াগর থবকনগডক্ট আমাকে জানাল, 
‘আিামীোল সোকল থতামাকে নাইর্ থফ্ডাগরকের সামকন গিকে দাাঁিাকত হকব। 
তাাঁর সাকে পগরবাকরর অ্ে থেউ োেকত পাকরন। থসই থদখা েরার পর গেে হকব 
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থোন োজ থতামাকে থদো হকব।’ বুঝলাম সািা,োরর্া আসকল এের্া 
ইন্র্ারগভউকের মত। মাকন থয দাসকে থেনা হকলা তাকে গদকে থোন োজর্া 
েরাকনা হকব। 

পরগদন নাস্তার পর আমাকে মাগলকের সামকন হাগজর েরা হকলা। 
মাগলকের দুিগসদৃি বাগির প্রধান থির্ গদকে ঢুকে গবরার্ লন। লকনর থিষ প্রাকন্ত 
গবরার্ গসাঁগি উকে থিকি থদাতলাে। বাগির্া সগতযই দুকিগর মত দি বাকরা তলার 
সমান উাঁচু। থদাতলাে গসাঁগির মুকখ এেপাকি এের্া থর্গবকলর ওপাকি এের্া 
থচোকর বকসকিন আমার নতুন মাগলে। তার বামপাকি তার প্রাে সমবেস্ক এে 
মগহলা, গনিে তার স্ত্রী হকবন। মগহলার পাকি পাঁগচি িাগব্বি বিকরর আকরেজন 
যুবতী, তার পাকি আর্ দি বিকরর এেগর্ গিশু। তাকদর পগরচে গেে বুঝলাম না, 
তকব মকন হকলা থমকেগর্ মাগলকের থমকে এবাং গিশুগর্ মাগলকের নাগত হকল মানাে। 
সবাইকে থদখলম প্রসন্ন, গেন্তু ডািাকরর থচাখ গদকে বুঝলাম, যুবতী মগহলাগর্ 
মানগসেভাকব গডকপ্রসড। অ্ে সবার মকধয এের্া জীবন্ত আগ্রহ থদখলাম, শুধু থস 
িািা। 

তাকদর র্ী থর্গবল থেকে দি ফরু্ দূকর হাতকজাি েকর আমাকে দাাঁিাকত 
হকলা। মকন েি লািল এভাকব দাাঁিাকত, গেন্তু থবকনগডকক্টর গনকদগকি এভাকব 
দাাঁিাকত হকলা। আল্লাহ িািা োরও োকি েখনও হাতকজাি েগরগন। গেন্তু আজ 
মানুষ মগনকবর োকি তা েরকত হকলা। আমার সামকন গিল উাঁচু িুদ্র এের্া থডস্ক। 
থডকস্কর উপকর গিল এে গির্ োিজ ও এের্া েলম। 

আগম দাাঁিাবার সকঙ্গ সকঙ্গ আমার নতুন মাগলে নাইর্ গম. থফ্ডাগরে বকল 
উেকলন, থডকস্কর উপকরর োিজর্াে তুগম থতামার নাম, থদকির নাম, অ্ঞ্চকলর 
নাম, স্ত্রী-সন্তান আকি গে থনই, থতামার ভাষা, থতামার জানা অ্ে ভাষা, থতামার 
অ্তীত থপিা, থোন ক্রাইম থতামার িারা হকে োেকল তা থলখ। এসব গবষে থলভ 
থরডাকরর হুকুকমও গলখকত হকেগিল, থস থযমন বকলগিল থসইভাকব। তার 
পুনরাবৃগত্ত আগম গলকখ থফললাম। স্ত্রী-সন্তান গনহত হকেকি গলখলাম আর থপিা 
আকির মতই োরখানাে চােগর গলখলাম। আমার থলখা থিষ হকল পাকি দাাঁিাকনা 
থবকনগডক্ট োিজ েলম গনকে আমার দুই হাত এবাং হাকতর আঙুলগুকলা পরীিা 
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েরল। তারপর োিকজ গেিু গলখল এবাং োিজ েলমগর্ থরকখ এল মাগলকের 
থর্গবকল। মাগলে োিজগর্ হাকত তুকল গনকে নজর বুগলকে স্ত্রীর হাকত গদল। তার স্ত্রী 
তা থদকখ তার পাকির থমকেগর্র হাকত গদল। থমকেগর্ থদকখ গনকে োিজগর্ তার 
বাবার হাকত থফরত গদল। 

থফরত পাওো োিজগর্ হাকত গনকে মাগলে এেদৃগিকত আমার গদকে 
তাগেকে রইল। বলল, ‘ফযাক্টগরকত তুগম গে োজ েকরি?’ 

গমেযার্া আকিই সাগজকে থরকখগিলাম। বললাম, ‘পযাগোং-এর োজ 
েকরগি।’  

আবার অ্কনেিে তাগেকে োেল মাগলে আমার গদকে। বলল, ‘থদখ, 
আগম এেজন মুসগলম ক্রীতদাস গেনকত থচকেগিলাম। ইচ্ছা গিল, এেজন 
মুসগলমকে ক্রীতদাস বাগনকে আগম প্রগতকিাধ থনব। ক্রুকসকড আগম যা পাগরগন 
এভাকব আগম তারই গেিুর্া পূরে েরকত থচকেগিলাম। আগম চতেুগ ক্রুকসকড 
থযািদানোরী জামগাকনর এেজন থশ্রষ্ঠ নাইর্। থপাপ তৃতীে ইনকনাকসকন্র্র অ্ধীকন 
পগিম ইউকরাকপর সাকে আমরা জামগানরাও থস ক্রুকসকড থযাি গদকেগিলাম। লিয 
গিল, মুসলমানকদর হাত থেকে থজরুসাকলমকে আবার উদ্ধার েরা। প্রেম 
ক্রুকসকড আমাকদর পূবগসূগররা মুসলমানকদর হাত থেকে থজরুসাকলম থেকি 
গনকেগিকলন। 

থজরুসাকলম িহকরর সত্তর হাজার মুসলমানকে যুকদ্ধাত্তর অ্পাকরিকন 
হতযা েকর আমরা থচকেগিলাম থজরুসাকলমকে আমাকদর হাকতই রাখব। গেন্তু তা 
হেগন। সালাহউগেন আইেুবী যাকে মুসলমানরা িাজী সালাা্হউগেন বকল, 
থজরুসাকলম আমাকদর হাত থেকে থেকি গনকেকি। ইউকরাকপর গিতীে এবাং তৃতীে 
ক্রকসড পাকরগন থজরুসাকলমকে মুসলমানকদর হাত থেকে থেকি গনকত। এই 
থজরুসাকলম উদ্ধারই গিল আমাকদর চতুেগ ক্রকসকডর লিয। গেন্তু আমাকদর এই 
লিয অ্গজগত হেগন। হেগন িকরর িত্রু গবভীষেকে বধ েরকত গিকে। থপাকপর 
অ্ধীন েযােগলে চাচগ গবকিষ েকর আমাকদর জামগানকদর থিারতর িত্রু গিল 
বাইজান্র্াইন অ্রকোডক্স চাচগ। ওরা থরামান েযােগলেকদর আইন-নীগত 
ভাংিোরী, অ্ধমগচারী, থলাভী, রিপােী, গবিৃঙ্খল ববগর, থনাাংরা ইতযাগদ ধরকনর 
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িালািাগল েরকতা। েনিাগন্র্কনাপলকে থেি েকর এই বাইকজন্র্াইনরা 
েযােগলে থপাপ ও জামগানীর তারা প্রগতিেী হকে দাাঁগিকেগিল। তাই ক্রকসড 
যাত্রার পর আমরা িগত পগরবতগন েকর থজরুসাকলম জকের পগরবকতগ 
েনিাগন্র্কনাপল জকের যাত্রা শুরু েকরগিলাম। এই যাত্রা আমাকদর সফল 
হকেগিল। আমরা েনিাগন্র্কনাপল জে এবাং তারপর তা গবর্ধ্স্ত েকরগিলাম। 
বাইকজন্র্াইন সাম্রাকজযর সাকে বাা্ইকজন্র্াইন অ্কেগাডস্ক চাকচগর সমাগধ রগচত হকলা 
বকর্, গেন্তু মুসলমানকদর িাকে আমরা হাত গদকত পারলাম না। এই দু:খ আমাকে 
পুগিকে মারকি। তাই থচকেগিলাম এেজন মুসগলম ক্রীতদাস একন তার উপর 
মকনর ঝাল গমগর্কে দু:খ গেিু লািব েরকবা। তাও হকলা না। থতামার সাকে েো 
বকল থতামাকে আমার খুব পিন্দ হকলা, তাই থতামাকে গনকে এলাম। থসই তুগম 
যাত্রা শুরু েরকল গমেযা েো বকল। তুগম ফযাক্টগরকত োজ েরগন। থতামার হাকতর 
সবর্ুকু নরম হওো তারই প্রমাে। আর থতামার েলকমর আাঁচি প্রমাে েকর তুগম 
ভাকলা থলখাে অ্ভযস্ত। ইচ্ছা েকরই খারাপ েকর গলকখি। এই দুই গমেযার পর 
থতামার থদো থতামার পগরচকের উপরও এখন আমার আস্থা থনই। সুতরাাং তুগম 
ভাকলা আচরে পাওোর উপযুি নও। তুগম আমার ফামগলযাকন্ড োজ েরকব। 
ফামগলযাকন্ডর েকোর পগরকবি এবাং োজই গমেযাবাদীর জকে উপযুি জােিা।’  

েো থিষ েকরই উকে দাাঁিাল আমার নতুন মগনব। তাাঁর সাকের সবাই 
উেল। আমাকে গনকে যাওো হকলা ফামগ হাউকজ। আমার মাগলে থফ্নগজস্ক 
থফ্ডাগরকের বাগির গবিাল এগরোর সীমা থেকেই তার ফামগলযাকন্ডর শুরু। থসখান 
থেকে প্রাে এে মাইল দূকর ফামগলযাকন্ডর মাঝখাকন ফামগহাউজ। এই ফামগহাউজ 
থেকেই গবিাল ফামগলযান্ড পগরচালনা েরা হে। 

হাসপাতাকলর এেজন েৃতী ডািার গিলাম তা ভুকল থিলাম। ফাকমগর 
শ্রগমে গহকসকব নতুন জীবন শুরু হকলা। শ্রগমেরা থবতন পাে, গেন্তু ক্রীতদাসরা 
বাাঁচার জকে শুধুই খাবার পাে। তাকদর োকজর থোন সমেসীমা থনই। 
ক্রীতদাসকদর থসই থভাকর োকজর শুরু হে, আর িুমাকনা পযগন্ত োজ চকল। 
এভাকবই জীবন চলল। 
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এেগদন মাগলে-পগরবাকরর সবাইকে গনকে থবিাকত একলন ফাকমগ। 
ফামগর্া থদখা ও তিাবধান েরার পর তারা ফামগহাউকজ একলন। ফামগহাউকজ 
থিাডাউন িািাও রকেকি শ্রগমে েমগচাগর ও দাসকদর আবাস। এই সাকে 
ফামগহাউকজ রকেকি থদাতলা সুরময ভবন। ফামগলযাকন্ড একল মাগলেরা এখাকন 
োকেন। 

থসগদন থবলা পাাঁচর্াে মাগলেরা একলন থসই ভবকন। থসগদন সন্ধযার পর 
থস ভবকনর থদাতলাে প্রচণ্ড োন্নােগর্ বহ বচ শুনকত থপলাম। সারাগদন পর 
আবাসস্থকল সকব একস বকসগি। োন্না বহ বচ শুকন সবাই থসগদকে িুর্ল। 
থেৌতুহকলর বকল আগমও থসগদকে থিলাম। 

ফামগহাউকজর মাকঝর এই বাগিগর্ আসকল বাগির মকধয আর এের্া 
বাগি। এের্ থির্ থপগরকে প্রাচীর থিরা এই বাগিকত ঢুেকত হে। আমরা থিকর্র 
বাইকর এের্া দূরত্ব গনকে দাাঁগিকে গিলাম। আমাকদর থলােকদর বলাবগলকত 
জানলাম, মাগলকের থমকে অ্সুস্থ হকে পকিকি। িতোল গবকেকল হামবুকিগর 
রাজেীে গচগে,সালকে মাসখাকনে গচগে,সা গনকে গফকরকি থস। আজই আবার 
অ্সুস্থ হকে পকিকি। ভীষে মাোবযো। জ্ঞান হাগরকে থফকলকি। আকিই 
শুকনগিলাম, মাগলকের এই থমকে েযাোগরনার স্বামী এেজন নাইর্, ১২২৮ সাকল 
শুরু হওো ষষ্ঠ ক্রুকসকড থযাি গদকে গতগন গনহত হকেকিন। এই সমে থিািার 
িাগিকত এেজন ডািার আসকত থদখলাম। ডািার থভতকর চকল থিল। আগম 
চকল এলাম। আধািন্র্ার মত পার হকে থিল। আগম ফামগহাউকজর পাকি ফাকমগর 
িরুগুকলা সামলাা্গচ্ছলাম। আবার বহ বচ োকন এল, থদৌিাকদৌগি থদখকত থপলাম। 
থসই সাকে মাগলকের উচ্চেন্ে। থেৌতুহলবকিই আমরা িুকর্ থিলাম থসই বাগির 
গদকে। শুনলাম, ডািার অ্পারিতা প্রোি েকর চকল থিকিন। বকল থিকিন, 
রাজেীে গচগে,সালকের ডািার থয ওষুধ গদকেকিন, তার বাইকর থোন ওষুধ 
থনই। থসই ওষুকধ যখন োজ েকরগন, তখন আর েরার গেিু থনই। রাজেীে 
গচগে,সালকের ডািাকরর থদো ওষুধ থখকত হকব এবাং ঈশ্বরকে ডােকত হকব। 

মাগলে এ সমে বাইকর থবগরকে আসগিকলন। গবপযগস্ত তার থচহারা। 
থবদনাে নীল তার থচাখ মুখ। এেমাত্র সন্তান থমকেকে খুব ভাকলাবাকসন গতগন। 
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মাগলে থিকর্ একস থিকর্র পাকি দাাঁিাকনা তার থসকক্রর্াগরকে বলকলন, তুগম িাগি 
বতগর েরকত বল। েযােগরনাকে আবার রাজেীে গচগে,সালকে গনকে থযকত হকব। 
আমার থভতকর গে থযন হকে থিল। ডািার ইউসুফ ইোকুব আল মানসুর আমার 
মকধয থযন তীব্রভাকব থজকি উেল। হো, েকেে ধাপ এগিকে গিকে মাগলকের 
সামকন দাাঁগিকে বললাম, ‘মাগলে, থরাির্া গে আগম থদখকত পাগর?’ 

মাগলে গবদুয,িৃকির মত আমার গদকে িুরল। তার থচাখ-মুখ অ্পমাকন 
োকলা হকে থিকি। দু’থচাখ গদকে তার আগুন ঝরকি। তীব্রেকন্ে বকল উেল, 
‘এতবি িধগা..!’ 

গেন্তু হো, েকরই তার েন্ে থেকম থিল। তার থচাখ-মুখ সহজ হকে এল। 
গনকভ থিল থচাকখর আগুন। মাো গনচু েরল। পরিকেই মাো তুকল বলল, আমার 
অ্ে থোন শ্রগমে-েমগচাগর-ক্রীতদাস এমন েো বলকল তার আগম গিরকচ্ছদ 
েরতাম। গেন্তু আগম থদকখ আসগি তুগম সবার থচকে গভন্ন। তুগম গমেযা েো বল 
না, োকজ ফাাঁগে দাও না, খাবার যা পাও, তার থবগি থোন দাগবও থতামার থনই। 
সবাইকে আগম গচগন, গেন্তু থতামাকে গচনকত পাগরগন। তাই তুগম থবাঁকচ থিকল। গেন্তু 
বল, থেন তুগম এই েো বলকল? গনিে জান রাজেীে গচগে,সকের গচগে,সাও 
বযেগ হকেকি।’  

‘মাগলে, থোন দুই বযগির বুগদ্ধ, গচন্তা, দৃগিকোে সমান নে। আর থয 
ঈশ্বর থরাি গদকেকিন, গতগন তার ওষুধও গদকেকিন।’ বললাম আগম। 

মাগলে গেিিুে আমার গদকে অ্পলে দৃগিকত থচকে োেকলন। গতগন গে 
থযন আমার মকধয খুাঁকজ থপকলন। তারপর বলকলন, ‘এস।’ বকলই গতগন চলকত 
শুরু েরকলন। আগমও তার গপিু গপিু চললাম। উেলাম থদাতলাে। তাাঁর এই 
থদাতলাে ওো তাাঁর পগরবাকরর বাইকরর োকরা জকে এর্াই থবাধ হে প্রেম। 

থদাতলার এের্া িকর গতগন ঢুেকলন। গমগনর্ খাকনে পকর থবগরকে একস 
আমাকে ডােকলন। ঢেুলাম থসই িকর গবরার্ সুসগজ্জত ির। থদকখ থোন 
িাহকবিম বা িাহজাদীর ির বকল মকন হকলা। ভাবলাম ফামগহাউকজর ির যগদ 
এমন হে, তাহকল আসল বাগির িরর্া থেমন? গবধবা থমকেকে মাগলে েত 
ভাকলাবাকসন, এর্া থবাধ হে তারই প্রমাে। 
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মাগলকের থমকের থিার্া িরীর চাদর গদকে থঢকে রাখা হকেকি। বাগলকি 
মুখ গুাঁকজ থস গচ,োর েরকি, ির্ফর্ েরকি। তার মাোর পাকি বকস আকিন 
মাগলকের স্ত্রী। গতগন যখন আমার গদকে তাোকলন, মকন হকলা ডুবন্ত মানুকষর মত 
থোন সহাে থযন গতগন হাতিাকচ্ছন। গতগন থমকের মাোর থয পাকি বকস আকিন, 
তার গবপরীত গদকে মাগলকের থমকে েযাোগরনার মাোর পাকি গিকে আগম 
দাাঁিালাম। 

থমকেগর্কে মাোগুাঁকজ ির্ফর্ েরকত থদকখ আগম আিাগিত হকেগিলাম। 
থয সকন্দহর্া আমার মকন উাঁগে গদকেগিল থসই সকন্দহর্াই তাহকল গেে? 

আগম মাগলকের গদকে তাোলাম। বললাম, ‘মাগলে ওকে গচ, হকে 
থিাোকত হকব।’  

সকঙ্গ সকঙ্গই মাগলকের স্ত্রী তার থমকেকে বলল মা এের্ু গচ, হকে শুকত 
হকব।’ বকল গনকজ তাকে গচ, হকত সাহাযয েরকত থিল। 

থমকে েযাোগরনা গচ,োর েকর বলল, ‘আগম আর ওষুধ থখকত পারকবা 
না। আমার মাোর সাকে এখন থপর্ও জ্বলকত শুরু েকরকি। আগম মকর থযকত চাই, 
আমাকে মরকত দাও।’  

মাগলে গিকে দাাঁগিকে গিল তাাঁর স্ত্রীর পাকিই। থস এগিকে থিল। থমকের 
মাোে হাত বুগলকে বলল, মা আমার, থসানা মা, আমরাও থয েি পাগচ্ছ। এের্ু 
িুকর থিাও। ঈশ্বকরর প্রগত ভরসা রাখ মা।’  

‘েত ভরসা রাখকবা বাবা, যতই গদন যাকচ্ছ, অ্সহ্য হকে উেকি যন্ত্রো। 
রাজনবদযও থতা থচিার েম েরকলন না। এই থরাকি আমার মৃতযুই থবাধ হে 
ঈশ্বকরর ইচ্ছ। তার ইচ্ছাই পূরে থহাে। আগম মরকত চাই।’ বলল মাগলকের থমকে 
েযাোগরনা। বকল বাগলকি আবারও থবগি েকর মুখ গুাঁজল। 

হো, েকরই আমার মুখ থেকে থবগরকে থিল, ‘মানুষ মরেিীল। সুস্থ ও 
অ্সুস্থ দুই অ্বস্থাকতই মানুষ মরকত পাকর। মৃতযুর জকে অ্সুস্থতা গজইকে রাখার 
প্রকোজন হে না। আর ঈশ্বকরর গবধান হকলা, থরাি হকল গচগে,সা েরাকতই হকব।’  
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এে ঝর্োে থমকেগর্ িুকর উকে গচ, হকে শুকে পিল। তীব্র েকন্ে বলল, 
‘মৃতযুর জকেই গে আগম অ্সুস্থতা গজইকে রাখগি?’ আগম এের্া থিাট্ট বাউ েকর 
বললাম, ‘স্যগর মযাডাম। আগম তা বগলগন, আগম এের্া নীগতেো বকলগি।’  

থসই তীব্র েকন্েই থমকেগর্ বলল, ‘রাজনবদয থযখাকন বযেগ, এই মাত্র 
এেজন গবখযাত ডািারও থযখাকন আর গেিু েরেীে থনই বকল চকল থিল, 
থসখাকন এেজন ক্রীতদাস গচগে,সা েরকত আসা এের্া িধগা নে গে!’ 

‘মাফ েরকবন মযাডাম। প্রকতযে মানব গিশু স্বাধীন হকেই জন্মাে, 
পাগরপাগশ্বগেতার প্রভাব তাকে নানা রূপ গদকে িকি থতাকল, ক্রীতদাসও বানাে। 
থরাির্া গে তা থদখকত থচকেগি, এর্া আমার িধগা নে, মানুকষর প্রগত এের্া 
দাগেত্বকবাধ থেকে এর্া েকরগি। এের্া পকের গিশু হকলও আগম এর্াই েরতাম।’ 
বললাম খুব নরম, গেন্তু অ্নি েকন্ে। 

মাগলকের থমকের থচাখ দু’গর্ গবকফাগরত হকে উকেকি। তার পলেহীন 
থচাখ আমার গদকে গনবদ্ধ হকলা। অ্বাে হকে গে থযন সন্ধান েরকি থস আমার 
মকধয। ধীকর ধীকর তার পলেহীন থচাখ বুকজ থিল। নীরব হকে থিল থস। বুঝা 
যাকচ্ছ, দাাঁকত দাাঁত থচকপ থস তার অ্সহ্য যন্ত্রো চাপা থদবার থচিা েরকি। আগম 
থমকেগর্র মাোর আরও োকি এগিকে থিলাম। আগম ঝুাঁকে পকি তার দু’থচাখ 
থেকে থয ধমনীগুচ্ছ মাোর গদকে চকল থিকি, তার থভতর থেকে দুই প্রধান ধমনী 
থখাাঁজার থচিা েরকত লািলাম। তার থশ্বত-শুভ্র েপাল থবদনাে আরি হকে থিকি। 
দুই থচাকখর দুই থোোর দূরত্ব গবকবচনাে থরকখ আনুমাগনে গহকসব থেকে থস দুই 
ধমনীর অ্বস্থান গেে েরলাম। তারপর মাগলে-পত্নীর গদকে থচকে বললাম, ‘মা, 
আপগন আপনার দুই বুকিা আঙ্গুল গদকে গেে এই দুই জােিা মাঝাগর িগিকত 
থচকপ ধকর রাখুন।’  

মাগলে-পত্নী তাোল মাগলকের গদকে। বলল, ‘আগম থবাধ হে ঐভাকব 
ধরকত পারব না।’  

আলিার, বযাপারর্া তুগমই ভাকলা বুঝকব। োজর্া তুগমই েকরা।আমার 
গদকে তাগেকে বলল মাগলে। 
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আগম তার মাোর পাকি ভাকলাভাকব বকস দুই হাকতর দুই বুকিা আঙ্গুল 
গদকে গবসগমল্লাহ বকল থসই দুই ধমনী থচকপ ধরলাম। 

উপুি হকে বাগলকি তার মাো গুাঁকজ োো, তার থচাখ-মুকখর রাং ইতযাগদ 
থদকখ আমার প্রােগমে ধারো হকেগিল তার যন্ত্রোর উ,স মাো নে, থচাখ। যগদ 
তাই হে তাহকল থচাখ থেকে উপকর ওো প্রধান ধমনী দু’গর্ গনগদগি পগরমাকে থচকপ 
ধরকল বযোর উপিম হকব। আল্লাহর রহমকত তাই হকলা। অ্ল্পিকের মকধযই তার 
মুকখর অ্বস্থা সহজ হকে থিল। ধমনী দু’গর্ থচকপ থরকখ আরও গেিুিে অ্কপিা 
েরলাম। আনকন্দর সাকে থদখলাম, তার মুকখ প্রিাগন্ত ও এের্া গিগেলতার ভাব 
থনকম একসকি। আগম তার েপাল থেকে হাত তুকল গনকে উকে দাাঁগিকে মাগলকের 
গদকে থচকে বললাম, ‘এর সমস্যা মাোে নে, থচাকখ। থচাকখর সমস্যার োরকেই 
তাাঁর মাোর যন্ত্রো। থচাখ থেকে মাোর গদকে উকে যাওো প্রধান ধমনী দু’থর্াকে 
আগম যখন থচকপ থরকখগিলাম, তখন থদকখগি তার মাোর যন্ত্রো েকম থিকি। আগম 
ওর থচাখ দু’গর্ এের্ু থদখকত চাই। 

মাগলে ও মাগলে-পত্নী উভকেরই থচাকখ-মুকখ অ্পার গবস্মে। মাগলে 
এগিকে থিকলন থমকের গদকে। থমকের মাোে হাত বুগলকে গদকে বলল, ‘মা এের্ু 
থচাখ থখাল। এখন থেমন মকন েরি মা?’ 

থচাখ খুলল থমকে েযাোগরনা। তাোল বাবার গদকে। বলল, যন্ত্রো প্রাে 
গিলই না। আঙ্গুকলর চাপ তুকল থনবার পর মকন হকচ্ছ এের্ু এের্ু েকর বািকি 
যন্ত্রো।’ খুগি হকলন থফ্নগজস্ক থফ্ডাগরে, আমার মাগলে। বলকলন, ‘তাহকল থতা 
আলিার গেেই বকলকি। থস থচাখ থদখকত চাে, থচাখর্া থদখাও মা।’ বকল এের্ু 
সকর দাাঁিাকলন মাগলে। 

আগম এগিকে থিলাম। বললাম, ‘গিজ মযাডাম, খাকর্র এ পাকি একস 
গপকের তলাে বাগলি গদকে খাকর্ থহলান গদকে এের্ু বসুন।’  

থোন েো না বকল খাকর্ থহলান গদকে বসল থস। আগম এগিকে গিকে 
এের্ু ঝুাঁকে পকি তার থচাখ দু’গর্ পরীিা েরলাম। দুই আঙ্গুকল থচাখ ফাাঁে েকর 
থচাকখর আইবল গবগভন্ন গদকে িুগরকে পরীিা েরলাম। গেন্তু আগম থযর্ থদখকত 
চাই বুঝকত চাই, থসর্া থতমনর্া হকলা না।’  
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আগম দাাঁগিকে এের্ু সকর একস মাগলেকে বললাম, ‘হাতখাকনে লো 
গেিুর্া সরু এের্া থলাহার বা োকের গোংবা বাাঁকির থসাজা থচাঙা দরোর।’  

‘থচাঙা গদকে গে হকব?’ বলকলন মাগলে। 
‘থচাখ পরীিাে থচাঙার থভতর গদকে যাওো গনেগন্ত্রত আকলার িগিিালী 

থফাোস ভাকলা োজ থদে।’ আগম বললাম। 
‘হ্যাাঁ আকি, আনগি এখনই।’  
উনুকন বা স্বেগোকরর েেলার আগুন উকস্ক থদোর জকে থয সরু থচাঙা 

বযবহার হে, থস থচাঙাই গতগন গনকে একলন। খুগি হলাম আগম। 
থচাঙার এে মাো আগম েযাোগরনার থখালা থচাকখর উপর থরকখ অ্ে 

মাোে পাওোর ফলু লন্েকনর আকলার গিখা থসর্ েরলাম, যাকত আকলা অ্ে 
গদকে গবচ্ছুগরত হবার সুকযাি না থপকে থচাঙার সুিঙ্গপকে থচাকখর উপর গিকে 
থেিীভূত হকত পাকর। 

থসই আকলাকত েযাোগরনার দুই থচাখ িুগরকে-গফগরকে ভাকলাভাকব 
পরীিা েরলম। দু’থর্া গজগনস থপলাম।এে, দুই থচাকখরই সূক্ষ্ণ ধমনীর গুচ্ছ 
আহত হকেকি এবাং রকির সূক্ষ্ণ জমার্ গবন্দুর সৃগি হকেকি। দুই থচাকখরই 
আইবকলর থরদকপনগসভ নে যকেি পগরমাকন। আইবকলর গেিু গর্সুয শুগেকে গিকে 
থচাকখর জীবন্ত সত্তাকে বাধাগ্রস্ত েরারই লিে এর্া। থচাকখর এই পরীিা থিষ 
েকর আগম বললাম মাগলেকে উকেশ্য েকর, ‘দুই থচাকখর উকল্লখকযািয পগরমাে 
ধমনী ডযাকমজড হকেকি এবাং দুই আইবকলর গেিু গর্সুয শুগেকে থিকি।’  

মাগলে ও মাগলে-পত্নী অ্পার গবস্মকে গবহ্বল হকে পকিকিন। আমার 
েোে তাকদর থচাকখ-মুকখ আতাংকেরও সৃগি হকলা। বলল মাগলে, ‘তাহকল এখন 
উপাে আলিার?’ 

‘মাগলে, আমার থদো ওষুধ যগদ খাওোকনা বা বযবহার গেে মকন েকরন, 
তাহকল থচিা েকর থদখকত পাগর। এই থরাকির গচগে,সা আকি মাগলে।’ আগম 
বললাম। 

মাগলে ও মাগলে-পত্নী দু’জনরই মুখ উজ্জ্বল হকে উেল। মাগলকের থমকে 
েযাোগরনা থচাখ বন্ধ েকর তার েপাকলর থসই গবকিষ স্থান দু’থর্া থচকপ ধকর 
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বকসগিল। মাগলে বলল, ‘আলিার তুগম থরাি ধরকত থপকরি এবাং গেেভাকবই 
ধকরি। তাই থতামার ওষুধই চলকব।’  

‘গেে আকি মাগলে, ওষুধ থযর্া দরোর, তা বতগর েরকত সমে লািকব। 
বনজ গেিু ওষুকধর সাকে গেিু দুলগভ অ্নুপান থযািাি েরকত হকব। থসর্া পকর 
েরব। আপাতত থচাকখ থদোর মত এের্া ওষুধ পাোগচ্ছ। থসর্াকত থচাকখর 
িগতপরূে না হকলও যন্ত্রো েকম যাকব। আমাকে এের্া পগরষ্কার গিগি গদন। 
ওষুধর্া গদকন চার পাাঁচ বার এে থফাাঁর্া েকর থচাকখ গদকত হকব। থচাকখ থোন চাপ 
থদো যাকব না, শুকে োেকত হকব। িকর তীব্র নে, োণ্ডা আকলা োেকব।’     

‘আগম গিগি পাগেকে গদগচ্ছ। থতামার ওষুধ পাওোর পর আমরা 
েযাোগরনাকে বাগিকত গনকে যাব। সোকল আগম ওষুকধর অ্নুপান গে গে গেনকত 
হকব, তা থতামার োি থেকে থজকন থনব।’ বলকলন মাগলে। 

‘গেে আকি মাগলে, আগম চগল।’ বকল আগম চকল এলাম। 
একসই আগম ফামগহাউকজর বািান থেকে ইউনাগন ওষুধ গবজ্ঞাকনর 

জীবােুনািে, থবদনানািে, োে ু িীতলোরে এবাং চিকুোকষর িগিবধগে 
এের্া িাকির গেিু পাতা ও ফলু থজািাি েকর আনলাম। রস েকর মাগলকের 
পাোকনা গিগিকত েকর পাগেকে গদলাম। আগম তখন শুকে পকিগি। আমার সােী 
েকেেজন শ্রগমে হুিমুি েকর আমার িকর ঢুকে পিল। সমস্বকর বকল উেল, 
‘ওস্তাদ, থতামার ভািয খুকলকি। থতামার প্রকমািন হকেকি। থতামাকে আর এই 
ফাকমগ োজ েরকত হকব না, এই ফামগহাউকজও োেকত হকব না। মাগলকের বাগিকত 
থতামার োোর বযবস্থা হকেকি।’  

েোগুকলা আমার োকি অ্গবশ্বাস্য মকন হকলা না। তবু গজজ্ঞাসা েরলাম, 
‘থোোে শুনকল?’ 

‘শুনব আর থোোে। থখাদ মাগলে যাবার সমে এ েো তার শ্যালেকে 
বকল থিকি, ‘োলকে সোকলই আলিারকে আমাকদর বাগিকত গনকে যাকব। 
বযাবস্থা েকরগি , ওখাকনই থস োেকব।’ শুকনই মাগলকের শ্যালে সাকহব প্রগতবাদ 
েরকলন, আলিার শুধু োজই েরকতা না, োজ েরাকতাও থস। থস সাকে োেকল 
শ্রগমেকদর োি থেকে অ্কনে থবগি োজ পাওো যাে। থস থিকল ফামগহাউকজর 
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িগত হকব।’ ‘ফামগহাউকজর োকজর জকে নে, এখাকন তাকে পাগেকেগিলাম 
এের্া িাগস্ত গহকসকব। থসর্া তার প্রগত অ্গবচার হকেকি। জান থতামার থবান গে 
বলকি, আজকেই এখন থেকে তাকে আমাকদর বাগিকত রােফার েরকত হকব।’ 
এরপর শ্যালে সাকহব আর েো বকলনগন।’ 

মাগলকের বাসাে আমার আকরে জীবন শুরু হকলা। থসখাকন আমাকে 
থোন োগেে পগরশ্রম  েরকত হকলা না। আমাকে দাগেত্ব থদো হকলা, বাগির 
িাফকদর োজ গেেমত হকচ্ছ গে না থদখা এবাং তা েগরকে থনো। থোন গেিু 
ির্কল তা মাগলে বা মাগলে-পত্নীকে অ্বগহত েরা। আমার োোর জােিা 
থদাতলাে গসাঁগিমুকখর এের্া িকর। বাগির িাফ েমগচাগররা সবাই োকে 
গনচলতাে। মাগলকের থসকক্রর্াগর থবকনগডকক্টর োকি শুকনগি, মাগলে আমার 
োোর জােিা এে তলারই এের্া ভাকলা িকর েকরগিকলন। গেন্তু মাগলে-পত্নী 
রাগজ হনগন। গতগন বকলকিন, ‘থিকলর্া আমার থমকের গচগে,সা েরকি, এর্াই শুধ ু
নে, থিকলগর্র েো-বাতগা, েকেে মাকসর আচার-বযবহার থেকে মকন হকচ্ছ থস শুধু 
গিগিত ও ভদ্রই নে, মানুষ গহকসকবও অ্কনে বি। থদখনা মাত্র েকেে মাকসই 
ফামগ হাউকজর সবাইকে গনকজর ভি বাগনকে থফকলকি। শুকনগি, সবাইকে 
ভাকলাকবকস, সবার পাকি দাাঁগিকে, সবার জকে োজ েকরই থস সবার ভগি-
ভাকলাবাসা অ্জগন েকরকি। ক্রীতদাস হকেকি বকলই তার সবগেিু থিষ হকে 
যােগন। তাকে সম্মান গদকল আমরা থিার্ হকে যাব না!’ এসব েো বকল মাগলে-
পত্নী থদাতলার ঐ িরর্াে আমার োোর বযবস্থা েকর থদে। এসব আমার থিানা 
েো। মাগলে গোংবা মাগলে-পত্নী গনজ মুকখ আমাকে েখনও গেিু বকলনগন। 

গিগিকত আগম থয তরল থভষজ-রস থস রাকত পাগেকে গদকেগিলাম, থসর্া 
বযবহার শুরু েকরই মাগলে-তনো েযাোগরনা এেমাকসর মকধয প্রেম বাকরর মত 
িাগন্তকত িুমাকত থপকরকি। মাগলে দু’গদকনর মকধযই দুলগভ উপাদান ও 
অ্নুপানগুকলা আমাকে একন গদকেগিকলন। থসসব উপাদাকনর সাকে গেিু গবস্মেের 
িাি-িািিার মূল, পাতা, ফকুলর সমিকে ওষুধ বতগর েকর অ্নুপানগুকলার সাকে 
গনগদগি পগরমাকে গমগিকে সমকে সমকে তা খাওোকনার বযবস্থাপত্র গদকেগিলাম। 
গেিু গদকনর মকধযই থস সুস্থ হকে যাে। মাগলে ও মাগলে-পত্নী এেগদন থডকে 
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আমাকে ধেবাদ গদকেগিকলন। বকলগিকলন আগম গে চাই, তা তারা আমাকে 
থদকবন। আগম বকলগিলাম, ‘আগম থোন গবগনমে চাই না। আর গবগনমে চাওোর 
অ্গধোর ক্রীতদাকসর োকে না। আপনারা আমার জকে যকেি েকরকিন। আগম 
তার জকে েৃতজ্ঞ।’  

বকল আগম চকল আসগিলাম। থদখলাম গসাঁগির মুকখর এে পাকি এের্া 
গপলাকরর আিাকল দাাঁগিকে আকি মাগলকের থমকে েযাোগরনা। তাকে থদকখ আগম 
থসখান থেকে তািাতাগি চকল এলাম। 

থসগদনই সন্ধযার পর আগম গসাঁগি গদকে নামকত যাগচ্ছলাম। থপিন থেকে 
নারীেকন্ের আওোজ শুনলাম, ‘শুনুন।’  

আগম িুকর দাাঁগিকে থদখলাম গসাঁগির মুকখ মাগলকের থমকে েযাোগরনা 
দাাঁগিকে। আগম এে ধাপ এগিকে মাো গনচু েকর বললাম, ‘আমাকে ডােকিন?’ 

‘হ্যাাঁ।’ বলল মাগলকের থমকে েযাোগরনা। 
‘গেিু আকদি আকি, বলুন?’ আগম বললাম। 
‘আকদি নে, অ্গভকযাি আকি।’ বলল েযাোগরনা। 
‘অ্গভকযাি?’ আগম বললাম। 
‘হ্যাাঁ, অ্গভকযাি! আপনার গবরুকদ্ধ!’ বলল েযাোগরনা। 
‘তাহকল মাগলেকে বলুন। আগম থোন থদাষ থতা েরকতই পাগর।’ আগম 

বললাম। 
‘থোন ক্রীতদাকসর গবরুকদ্ধ আমার অ্গভকযাি থনই। আমার অ্গভকযাি 

আপনার গবরুকদ্ধ। তাই মাগলেকে বলবার প্রকোজন থনই।’ বলল েযাোগরনা। 
‘ক্রীতদাস এবাং আগম এেই সত্তা। গেে আকি…।’  
আমার েোর মাঝখাকনই থস বকল উেল, ‘গেন্তু থসগদন আপগন 

বকলগিকলন ক্রীতদাস পগরগস্থগতর সৃগি। পগরগস্থগত যা সৃগি েকর তা আসল নে এবাং 
স্থােীও নে। সুতরাাং তা মানব সত্তার অ্াংিও নে।’  বলল েযাোগরনা। 

‘গেে আকি, আমার গবরুকদ্ধ অ্গভকযাির্া বলকত পাকরন।’ আগম বললাম। 
‘থসগদন আপনাকে ক্রীতদাস বকলগিলাম। তাই আজ আপগন গনকজকে 

ক্রীতদাস বকল গবগনমে প্রতযাখযান েকর আমার উপর প্রগতকিাধ গনকলন। গেন্তু 
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আপগন জাকনন না থসগদন থেকেই আগম মানগসে যন্ত্রো থভাি েরগি। মাফ চাইবার 
সুকযাি খুাঁজগি। এর মকধযই আপগন…।’  

েো িলাে আর্কে থিল েযাোগরনার। িলার্া হো, তার ভাগর হকে 
উকেগিল। 

আগম তািাতাগি বললাম, ‘আপনার বযাপারর্াকে এভাকব থদখা গেে 
নে। ক্রীতদাস পগরচে আমার সত্তার অ্াংি থহাে বা না থহাে, পগরগস্থগতিত োরকে 
আগম ক্রীতদাস এেো থতা গেে? এর্া থতা অ্নস্বীোযগ বাস্তবতা? সুতরাাং ক্রীতদাস 
বলাে আগম গেিুই মকন েগরগন, মকনও রাগখগন গবষের্া। অ্তএব প্রগতকিাকধর 
গবষে হওোর প্রশ্নই ওকে না।’  

গেন্তু আগম থতা অ্সহ্য যন্ত্রো থভাি েরগি। আপগন আমাকে মাফ না 
েরকল আমার এ যন্ত্রো যাকব না।’  বলল েযাোগরনা। 

‘না, আপগন আমার মগনব-েো। আপগন এভাকব বলকত পাকরন না।’ 
বললাম আগম। 

‘আগম মগনব-েো নই। আগম এেজন মানুকষর েো েযাোগরনা।’ বলল 
েযাোগরনা। 

‘ধেবাদ। গেন্তু থসগদন মানুকষর েো েযাোগরনা আমাকে ক্রীতদাস 
বকলনগন, বকলগিকলন মগনব-েো েযাোগরনা।’ আগম বললাম। 

‘আপগন অ্কনে গবজ্ঞ, জ্ঞানী। েোে গোংবা থোন গদে গদকেই আগম 
আপনার সাকে পারব না।কসগদকনর মগনব-েোকেও আপগন মাফ েরুন।’ বলল 
েযাোগরনা। েন্ে তার আবার ভাগর হকে উকেগিল। 

মগনব-েোর সাকে এভাকব দাাঁগিকে েো বলা আমার মানাে না। আর 
তার এই পগরবতগন আমার মকন নতুন এে আিাংোরও সৃগি েরল। বুের্া আমার 
থোঁকপ উেল। আগম আর েো না বািাবার জকে বললাম, ‘গেে আকি মযাডাম। 
আপনার ইচ্ছা, অ্নুকরাধ আমার োকি আকদি। আগম মাফ েরলাম, যগদও থসগদন 
তা বলা আপনার জকে অ্োে গেিু গিল না। আপনার মহকির জকে ধেবাদ।’  
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বকল আগম চকল যাবার জকে পা বািালাম। থপিন থেকে মগনব-েো 
েযাোগরনা বকল উেল, ‘শুনুন, এর্া আমার মহি নে, এেজকনর মহকির োকি, 
গবরার্কত্বর োকি এে দুগবগনীত হৃদকের আত্নসমপগে।’  

মগনব-েোর েন্ে গিল পগরষ্কার, গস্থর, িান্ত গেন্তু িি, তার েোগুকলা 
গবশ্বাকস দৃঢ়। েকন্ের থসই ভাগরভার এখাকন গিল না। এ থযন এে গসন্ধাকন্তর 
পকরাোহীন প্রোি। 

আমার হৃদের্া আবার থোঁকপ উেল। পগরগচত থসই আিাংো আমার 
হৃদকে মাো তুলল। আগম দ্রুত গনকজকে সামকল গনকে মগনব-েোর েোর 
প্রগতবাকদ গেিু বলার জকে িুকর দাাঁিালাম। থদখলাম গতগন চকল যাকচ্ছন, আকস্ত, 
িান্ত ও িি পদকিকপ। 

তাকে ডাো আমার জকে অ্োে মকন েরলাম। আগম থনকম এলাম গসাঁগি 
গদকে। গদন আমার এগিকে চলল গভন্নতরভাকব। আগম মাগলকের বাগির েমগেতগা-
েমগচাগরকদর থদখা-কিানার োজ েগর। গেন্তু মাগলে আমাকে থোন আকদি েকরন 
না। েমগেতগা-েমগচাগরকদর থোন গবষে গনকে তাাঁর োকি থিকল গতগন আমার 
পরামিগ চান অ্েবা বকলন তুগম থযর্া ভাকলা মকন েকরা থসর্াই েকরা। মগনব-েো 
েযাোগরনার আর্ নে বিকরর থিকল থবরুন থবোর প্রােই আমার োকি আকস, 
গনকষধ সকিও আাংকেল বকল ডাকে।১৫ গদন ধকর গনেগমত থস আমার োকি 
পিকত আকস সন্ধযার পর। মাসখাকনে আকি থস এেগদন বকল, ‘আাংকেল, মা 
আমাকে আপনার োকি পিকত বকলকিন। মা বকলন, রাজার সু্ককল যা থিখাকনা 
হে তা যকেি নে। থদখুন, মা গে পিাকত বকলকিন।’ বকলই থস আমার হাকত 
এেখণ্ড োিজ তুকল থদে। োিকজ থদখলাম ‘যা পিাকনা হকচ্ছ’ গিকরানাকম 
গতনগর্ সাবকজকক্টর নাম থলখা। সাবকজক্টগুকলা হকলা, জামগান ও লযাগর্ন ভাষা, 
েযােগলে গেওলগজ ও চাকচগর ইগতহাস। এরপর ‘যা পিাকনা দরোর’ 
গিকরানাকমও গতনগর্ সাবকজকক্টর নাম থলখা, সাবকজক্টগুকলা হকলা, অ্াংে, 
তুলনামূলে ধমগতি ও পৃগেবীর ইগতহাস। আগম এই সাবকজক্টিকলার নাম থদকখ 
গবগস্মত হলাম। সবগুকলাই ইউকরাকপর জকে গনগষদ্ধ সাবকজক্ট। জামগানসহ 
ইউকরাকপর থোন থদকিই অ্াংে-গবজ্ঞান, তুলনামূলে ধমগতি ও দুগনোর ইগতহাস 
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পিাকনা হে না। আগম থবরুন থবোরকে গজজ্ঞাসা েরলাম, এই গবষেগুকলার নাম 
গে থতামার মা গলকখকিন?’ 

‘হ্যাাঁ, মা থতা গলকখকিন। তািািা থে গলখকবন?’ বলল থবরুন থবোর। 
‘থতামার মা এ গবষেগুকলা পকিন, জাকনন?’ আগম বললাম থবরুনকে। 
‘মা এগুকলা জাকনন, পকিন গে না জাগন না। তকব মা’র অ্কনে বই 

আকি। মা থতা পকিই সমে োর্ান।’ বলল থবরুন থবোর। 
ডািাকরর থচতনা থেকেই থবাধ হে আমার মুখ থেকে হো, থবগরকে থিল, 

‘থচাকখর অ্সুখ থেকে উকেকিন, এখন থতামার মাকে গেিুগদন বই পিা বন্ধ রাখকত 
হকব।’  

‘তাই? তাহকল মাকে গিকে বগল।’ বকলই উকে দাাঁগিকে িুর্ল থবরুন 
থবোর। গেিুদূর গিকে েমকে দাাঁগিকে বলল, ‘আমাকে পিাকবন েকব থেকে, মা 
গজজ্ঞাসা েরকল গে বলব আাংকেল?’ 

‘ঐ েগেন গবষেগুকলা গে আগম পিাকত পাগর?’ বললাম আগম। 
‘গেে আকি বলব মাকে।’ বকল আমাকে গেিু বলার সুকযাি না গদকে চকল 

থিল থবরুন থবোর। এর েকেেগদন পর মাগলে আমাকে থডকে বলকলন, 
‘আলিার, আমার নাগত থবরুনকে এের্ু েি হকলও পিাও, েযাোগরনার 
অ্নুকরাধ। তার গবশ্বাস, তুগম থিকনর মানুষ। থবরুনকে খুব ভালভাকব তুগম 
পিাকত পারকব। আমরা যাই বগল, মুসগলম থিন থতা অ্াংে গবজ্ঞান ও গচগে,সা 
গবজ্ঞানসহ সব গবজ্ঞান , ইগতহাস, ভূকিাল, ধমগতি গিিার গবস্মেের থেি। 
আমরা জাগন, ইউকরাকপ আমরা অ্াংে, গবজ্ঞান, ইগতহাস, ভূকিাল, গচগে,সা 
ইতযাগদর চচগা গনগষদ্ধ হকলও গেিু গেিু ইউকরাগপোন থিকল লুগেকে থিকন পিকত 
গিকেকি, যাকচ্ছ। মুসলমানকদর গবশ্বগবদযালেগুকলাও তাকদর গিগখকে-পগিকে ভগতগ 
েকর থনবার মত উদারতা থদগখকে আসকি।’  

পরগদন সন্ধযার পর থবরুন থবোরকে আগম পিাগচ্ছ। পিাকত রাগজ হকে 
নতুন গবপকদ পকি থিলাম। েযাোগরনা মাকঝ মাকঝই তার থিকলর হাকত বই 
পাোে। বইকের স্থাকন স্থাকন দাি গদকে তার বযাখযা জানকত চাে। বইগুকলার প্রাে 
সবই ইগতহাস ও ধমগতি গবষেে। আগম প্রেম গদকে জাগন না বকল এগিকে 
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থযতাম। েযাোগরনা এেগদন গলকখ পাোে, ‘জনাব, এেজন তৃষ্ণাতগকে পাগন পান 
েরাকনা গে সবকচকে বি েতগবয, সবকচকে বি ধমগ নে?’ এরপর আগম আর না 
েগরগন। বইকে দাি গদকে পাোকনা তার সব গজজ্ঞাসার জবাবই গলকখ পাোতাম। 
থচাকখর েো বকল তাকে এত পিাকিানা এখন না েরার জকে থবরুন থবোকরর 
মাধযকম আবার বকল পাগেকেগিলাম। থস গলকখ পাগেকেগিল, ‘মােবর ডক্টর, থলখা-
পিাই থতা আমার সােী। থলখা-পিা থিকি গদকল থরাি থেকে হেকতা আগম 
বাাঁচকবা, গেন্তু আগম মকর যাব।’ আগম আর তাকে গেিু বগলগন। গচগের্া আমার 
অ্বকচতন মকনর থোোে গে থযন গবদ্ধ েকর, গচগের সাকের অ্দৃশ্য এের্া যন্ত্রো 
থযন আমার হৃদকেও সাংক্রগমত হে। গদন এভাকবই চলকত োকে। 

এেগদন সোকল আমার িকর আগম নাস্তা থখকত বসকত যাগচ্ছ, এ সমে 
মাগলকের খাস পগরচাগরো একস বকল, মাগলে আপনাকে স্মরে েকরকিন। গতগন 
আপনার জকে অ্কপিা েরকিন।’  

নাস্তা না থখকে উেকত হকলা। পগরচাগরোর সাকে সাকে চললাম।  
পগরচাগরো থযখাকন গনকে গিকে আমাকে থপৌাঁিাকলা থসর্া গতন তলাে 

মাগলকের পাগরবাগরে ডাইগনাং েি। ডাইগনাং থর্গবকল বকস আকিন থখাদ মাগলে। 
তার বামপাকি তার স্ত্রী আর ডানপাকি নাগত থবরুন থবোর, থবরুকনর পাকি 
থবরুকনর মা েযাোগরনা এবাং েযাোগরনার মামা মাগলকের শ্যালে অ্সগরে 
থরডওোল্ডগ। নাস্তা তাকদর সামকন প্রস্তুত, গেন্তু নাস্তাে থেউ হাত থদেগন। 

এই অ্বস্থাে তাকদর মকধয হাগজর হকে আগম গবব্রত থবাধ েরলাম। 
বললাম, ‘মাগলে আগম পকর আসগি।’ বকল চকল আসার উকদযাি গনলাম। 

‘দাাঁিাও আলিার, আমরা থতামার জকেই অ্কপিা েরগি। তুগম নাস্তার 
থর্গবকল বসকব। েো বলব এবাং এেসাকে বকসই নাস্তা েরব। বস তুগম।’  

মাগলকের হুকুম গিকরাধাযগ। গেন্তু আমার দুই থচাখ গবস্মকে গবকফাগরত। 
এ গে বলকিন উগন! মাগলকের খানার থর্গবকল বসকব তার ক্রীতদাস! ইসলাম এর্া 
আর্ি’ বির আকি চালু েকরকি, গেন্তু ইউকরাকপ এর্া অ্গবশ্বাস্য। আগম গিধা 
েরগিলাম। 
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মাগলে-পত্নী আমার গদকে তাগেকে বলকলন। ‘এস থবর্া, আমার পাকি 
বসকব।’  

সবার গদকে তাোলাম। থদখলাম, েযাোগরনার মুখ নত। আর থবরুন 
থবোর আনকন্দ চামচ গদকে থির্ বাজাকচ্ছ। মাগলে ও মাগলে-পত্নী আমার গদকে 
তাগেকে আকিন। 

আগম ধীকর ধীকর মাগলকের স্ত্রীর পাকি বসলাম। পগরচাগরো আমার 
সামকন থির্ ও োাঁর্াচামচ এগিকে গদল।’  

নাস্তা আমাকদর খাওো থিষ হকে থিল। সবাই নাস্তার সাকে পানীে 
গহকসকব মদ পান েরকলন। রীগত অ্নুসাকর অ্ন্তত আমারও মদ পান েরা উগচত 
গিল। গেন্তু আগম তা েরলাম না। পগরচাগরো আমাকে থলকমাকনড ওোর্ার গদল। 
আগম মদ পান েরগি না থদকখ সবাই অ্বাে হকেগিল। গবস্মকে থচাখ তুকল 
েযাোগরনা তাগেকেগিল আমার গদকে। এই প্রেম থস আমার গদকে তাোল 
গচগে,সা থিষ হওোর পর। আগম থদখলাম নাস্তা থিকষ থসও মদ পান েরল না। 
তার গ্লাকসর মদ গ্লাকসই থেকে থিল। আগম মদ পান েগর না থদকখ মাগলে আমাকে 
গজকজ্ঞস েকরগিকলন, আমার মদ পান না েরার োরে গে? আগম বকলগিলাম 
মাগলে অ্নুমগত গদকল জবাবর্া পকর গদকত চাই। গতগন তা থমকন গনকলন। 

নাস্তার পর চা খাওো শুরু হকল মাগলে বলকলন, ‘আলিার, দু’গর্ েো 
বলার জকে থতামাকে থডকেগি। প্রেম েো, থতামার এের্া বি ধরকনর সাহাযয 
প্রকোজন। িতোল সোকল আগম সম্রার্ চতেুগ অ্কর্া’র দরবাকর গিকেগিলাম। 
দরবার বকসগন। থিার্া রাজপ্রাসাদ গবষাকদ ঢাো। েোে েোে জানলাম, সম্রার্ 
চতেুগ অ্কর্ার এেমাত্র থিকল যুবরাজ তৃতীে থহনরী গেকোলজী যুদ্ধাগবদযা ইতযাগদ 
থিখার জকে থরাকম গিকলন িত দু’বির। থসখাকন এে বির থযকতই তার 
দৃগিিগি দুবগল হকে পকি। থসখাকন অ্কনে গচগে,সা হকেকি। গেন্তু থোন ফল 
হেগন। সম্পূেগ অ্ন্ধ অ্বস্থাে গতগন িত পরশু বাগি গফকরকিন। এখানোর 
রাজনবদযরা িত দু’গদন ধকর থদকখ অ্গভমত গদকেকি, থচাখ একেবাকর শুগেকে 
থিকি। দৃগিিগি থফরাকনা আর সাকধযর মকধয থনই। এই খবকর সম্রাকর্র প্রাসাকদ 
োন্নার থরাল পকি থিকি। আগম সম্রাকর্র সাকে েো বকলগি। থতামার েোও আগম 
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বকলগি তাকে। রাজনবদযরা বযেগ হবার পর গেভাকব তুগম েযাোগরনার থচাখ 
সাগরকে তুকলি, থসর্াও বকলগি আগম তাকে। শুকনই সম্রার্ অ্গস্থর হকে উকেকিন 
থতামাকে তাাঁর থিকল থদখাবার জকে। আজই আগম থতামাকে সম্রাকর্র প্রাসাকদ 
গনকে থযকত চাই। থতামার সম্মগত প্রকোজন।’ োমকলন মাগলে। 

আগম বললাম, ‘আপনার সম্মগতই আমার সম্মগত মাগলে। আমার গভন্ন 
সম্মগতর প্রকোজন থনই। তকব এত বি বি গচগে,সে বযেগ হবার পর আগম 
সম্রাকর্র থিকলর গচগে,সার বযাপাকর েতদূর গে েরকত পারব বুঝকত পারগি না। 
আপগন গে যুবরাজ তৃতীে থহনগরকে থদকখকিন?’ 

‘হ্যাাঁ, থদকখগি আলিার।’ বলকলন মাগলে। 
‘তার থচাকখর গদকে থখোল েকরকিন? থচাখ দু’গর্ গে িকতগ ঢুকে থিকি, 

না থমার্ামুগর্ স্বাভাগবে আকি?’ আগম গজজ্ঞাসা েরলাম মাগলেকে। 
‘আগম তার থচাখ দু’গর্কে ভাকলা েকর থদকখগি। তুগম থযর্া বলকল তার 

থচাখ থমার্ামুগর্ স্বাভাগবে গে না, হ্যাাঁ আগম থস রেমই থদকখগি। থচাখ িকতগ ঢুকে 
যােগন।’ বলকলন মাগলে। 

‘যগদ তাই হে, তাহকল থচাকখর গর্সুয ও ধমনীকত এখনও রস আকি, 
থসগুকলা এখনও সজীব রকেকি। এর্াই আমার েো।’ আগম বললাম। 

‘ঈশ্বরকে ধেবাদ, থতামাকে ধেবাদ। ঈশ্বর থতামার েো সতয েরুন। 
িতোল থেকে তার সম্পকেগ শুধু হতািার েোই শুনগি। তুগমই প্রেম আিার েো 
থিানাকল।’ বলকলন মাগলে। 

‘স্রিার দো সম্পকেগ হতাি হকত গনকষধ েরা হকেকি। গতগন জীগবতকে 
মৃত েকরন এবাং মৃতকে জীগবত েরকত পাকরন। তার সব দো মানুকষর জকে।’ 
আগম বললাম। 

‘আলিার থতামাকে যতই থদখগি, ততই গবগস্মত হগচ্ছ। এত জ্ঞান তুগম 
থোো থেকে পাও?’ বলকলন মাগলে। 

‘মাগলে, সব জ্ঞাকনর উ,স স্রিা। মানুকষর মিজ স্রিার ইচ্ছা প্রোকির 
এের্া মাধযম। এই মাধযকমর পে ধকরই মানুকষর সেল আগবষ্কার, সেল মহ, 
সৃগি।’ আগম বললাম। 
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েযাোগরনা আমার গদকে থচাখ তুকল তাোল। গবস্মেভরা তার থচাকখ 
অ্কনে প্রশ্ন থদখলাম। মাগলেই েো বলকলন, ‘সাাংিাগতে েো বকলি আলিার। 
েোর্া সািকরর থচকেও িভীর। োরে সািকরর তল আকি। ঈশ্বর থতামার জ্ঞান 
বাগিকে গদন।’  

েো থিষ েকর এের্ু থেকমই মাগলে আবার বলকলন, ‘তাহকল আজ 
গবকেকলই তুগম আর আগম রাজধানীকত যাত্রা েরব।’ বকল োমকলন মাগলে। 

থেউ থোন েো বলল না। 
অ্স্বগস্তের এের্া নীরবতা। 
নীরবতা ভাঙকলন আবার মাগলে গনকজই। বলকলন, ‘এবার আমার 

গিতীে েো।‘ 
েোর্া সাংকি সাংকি শুরু েরকলন না মাগলে। আবার নীরব হকলন গতগন। 
অ্ে সবাই আনত দৃগিকত বকস আকি। অ্স্বগস্তের নীরবতাে আবার 

োর্ল গেিুিে। পগরকবিকেও ভাগর েকর তুকলকি এই নীরবতা। 
আবারও নীরবতা ভাঙকলন মাগলেই। িান্ত, িম্ভীর েকন্ে বলকলন, 

‘আলিার, থসগদন থতামাকে গেিু চাইকত বকলগিলাম। তুগম চাওগন। বকলি 
ক্রীতদাসকদর গেিু গবগনমে চাইবার অ্গধোর থনই। চলমান বযবস্থাে এর্া সতয। 
গেন্তু আলিার, থোন ক্রীতদাস এতবি োজ েরার পর গেিু চাইকব না তা 
একেবাকরই স্বাভাগবে নে, অ্গবশ্বাস্য। এই অ্গবশ্বাস্য োজ েকর তুগম প্রমাে 
েকরি আমরা যা ভাবকত পাগর তার থচকেও তুগম মহ,, বি। এমন মহ,রা গেি ু
চাে না, গদকত হে তাকদর। চাইকব না বকল তাকদর গদকত হকব না, এর্া গেে নে। 
আমরা থসগদন ভুল েকরগিলাম। থসগদনও থতামাকে গচনকত ভুল েকরগি। থস ভুল 
আমাকদর থভকঙকি আলিার। থসগদন যা আমাকদর না চাইকতই গদকে থদো উগচত 
গিল, থসর্া আজ আমরা গদকে গদকত চাই। আজ থেকে তুগম মুি আলিার। তুগম 
আর োরও ক্রীতদাস নও। তুগম এখন আমাকদর থিকল সন্তাকনর মত। আমাকদর 
থতা থোন থিকল সন্তান থনই!’ োমকলন মাগলে। থিকষর গদকে তার েন্ে োন্নারুদ্ধ 
হকে গিকেগিল। 
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আিার থচকে বি গেিু ির্কল, মানুষ থযমন বােরুদ্ধ, গবহ্বল হকে যাে-
আমারও থসই অ্বস্থা হকলা। মুি মানুষ োোর থয গে স্বাদ তা ভুকলই গিকেগিলাম, 
থচিাও েকরগি অ্তীতকে ভুলকত। আজ মুগির সাংবাদ পাওোর পর থসই অ্তীত 
বাাঁধভাঙা থজাোকরর মত আমার হৃদকে একস আিকি পিল। থসই আদকরর 
েকডগাভা, থসই গপ্রে আমার বাগি, গপ্রেতমা স্ত্রী, প্রাোগধে সন্তান, তাকদর ও আমার 
পগরেগত, সবই এে সকঙ্গ একস আমার মকনর দুোকর আিকি পিল। দু’থচাখ 
থেকে দরদর েকর থনকম এল অ্শ্রুর ধারা। ভুকল গিকেগিলাম পাগরপাগশ্বগেতা। 
েতিে থোঁকদগিলাম জাগন না। গপকে এের্া মমতা ভরা হাকতর িিগ অ্নুভব 
েরলাম। চমকে উকে গনকজকে সামকল গনলাম। তািাতাগি থচাখ মুকি মুখ িুগরকে 
থদখলাম, মাগলে-পত্নীর হাত আমার গপকে। তার থচাকখ রাকজযর মমতা।সবার 
উপর গদকে আমার থচাখ িুকর এল। থদখলাম মাগলকের থচাকখ প্রিাগন্তর উজ্জ্বলতা। 
আর েযাোগরকনর দৃগি আনত। তার দুই রগিম থোাঁকর্ থখলা েরকি স্বচ্ছ হাগস। 
তকব দু’থচাখ থেকে িগিকে পিকি অ্শ্রুর দুগর্ ধারা। হাসকি েযাোগরনার মামা 
আমার গদকে থচকে। থবরুন থবোর একেবাকরই গনবগাে। 

আগম উকে দাাঁিালাম। নতমুকখ ধীর েকন্ে বললাম, আমার মুরুগব্ব, 
আমার গুরুজন, আমার মহ,হৃদে মাগলকের প্রগত আমার হৃদকের অ্কিষ 
েৃতজ্ঞতা। আগম যা েকরগি তা খুবই সামাে, গতগন যা েরকলন তা অ্কনে বি 
হৃদকের পগরচে। স্রিা তাাঁর মঙ্গল েরুন। এই জি, ও পরজিকত স্রিা অ্কনে বি 
গবগনমে তাকোঁ দান েরুন। আমার পগরবার োেকল তারা আজ িুকর্ আসত তাাঁকে 
স্বািত জানাকত, তাাঁকে মাোে তুকল গনকত। আমার থতা থেউ থনই, সবহারা মানুষ 
আগম। তাই আমার এোর সামাে েকেের্া েো িািা থদোর বা েরার আমার 
গেিু থনই। এই পগরবাকরর সবার োকি আমার েৃতজ্ঞতা প্রোি েরগি। তারা 
প্রেৃগতিতভাকবই ভাকলা মানুষ। তাকদর োকি আগম ভাকলা বযবহার থপকেগি। 
অ্বস্থািত োরে আগমই বরাং গেিু গমেযাচাকরর আশ্রে গনকেগি। আপনাকদর 
সবাইকে অ্ন্তকরর অ্ন্তকরর অ্ন্তস্থল থেকে ধেবাদ। বললাম আগম। 



রাইন থেকে অ্যাকরন্ডসী  81 

 

‘থতামাকে অ্কনে ধেবাদ আলিার। তুগম মহ, বি, গবজ্ঞ বকলই 
সবাইকে মহ, ভাবকত পারি। আলিার এখন এের্া অ্নুকরাধ েরকত পাগর?’ 
বলকলা আমার সাকবে মাগলে। 

আগম বললাম, ‘আপগন গুরুজন, অ্নুকরাধ নে, আকদি েরুন।’  
‘তুগম থয গমেযাচাকরর েো বলকল, থসর্া বুঝলাম না। আর আগম থয 

েোর্া বলকত চাগচ্ছ তা হকলা, থতামার পগরচে আমরা জাগন না। তুগম থযর্ুকু 
পগরচে গদকেগিকল তা আমার োকি তখনই গবশ্বাসকযািয হেগন। থতামার আচরে, 
েো-বাতগা থোন গেিুর সাকেই থতামার পগরচে থমকল না। জানকত পাগর গে সব 
েো?’ বলকলন গম. থফ্নগজস্ক থফ্ডাগরে, আমার অ্গভভাবে। 

এের্ু ভাবলাম। লুগেকে থতা আর লাভ থনই।তকব মুসগলম পগরচে এখন 
বলকত চাই না।যুবরাকজর গচগে,সা তাকত বাধাগ্রস্ত হকত পাকর।  

পরিকেই আবার ভাবলাম, আবার গমেযাচাকরর আশ্রে থনব থেন? সতয 
আমাকে থযখাকন গনকে যাকব, থসখাকনই যাব। 

আমার জবাব গদকত থদগর হকচ্ছ থদকখই থবাধ হে আমার সাকবে মাগলে 
থফ্নগজস্ক থফ্ডাগরে বকল উেকলন, ‘োে আলিার, অ্সুগবধা বা বলকত না চাইকল 
বকলা না। এখন…।’  

আগম তার েোর মাঝখাকনই বললাম, ‘স্যগর। বলকত চাই না তা নে, 
অ্সুগবধাও গেিু থনই।’  

বকল এের্ু থেকম আগম শুরু েরলাম, ‘আমার নাম ইউসুফ ইোকুব আল 
মানসুর। আমার জন্ম থিকনর েকডগাভা নিরীকত। আমার বাবা েকডগাভার 
সুলতাকনর প্রিাসকনর এেজন েমগেতগা গিকলন। েকডগাভা থমগডকেল 
গবশ্বগবদযালে থেকে গচগে,সাগবজ্ঞাকন সকবগাচ্চ গডগগ্র গনকে ঐ হাসপাতাকলই 
ডািার গহকসকব ১২৩০ সাকল গচগে,সে জীবকনর শুরু েগর। আগম িাত্র গহকসকব 
থযমন থসরা িাকত্রর থিাল্ড থমকডল গনকে থবগরকে আগস থতমগন গচগে,সে গহকসকবও 
থসরা গচগে,সকের থিাল্ড থমকডল পাই ১২৩৬ সাকল।’ এই েোগুকলা বকল আগম 
সাংকিকপ গেভাকব থদকি গবপযগে ির্ল, গেভাকব স্ত্রী ও এেমাত্র সন্তান হারালাম, 
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গে েকর আগম পকে নামলাম, পে গেভাকব আমাকে জামগানীকত গনকে এল তার 
োগহনী বললাম। োমলাম আগম। 

সবাই নীরব। সবার থচাখ আমার গদকে গনবদ্ধ। েযাোগরনারও। তাকদর 
থচাকখ গবস্মে ও থবদনা দু’থর্াই। 

আগম থচাখ নাগমকয নীরব রইলাম। 
েো বকল উেকলন আমার সাকবে মাগলে থফ্নগজস্ক থফ্ডাগরে। 

বলকলন, ‘থতামার ও থতামার স্ত্রী সন্তানকদর এই মমগাগন্তে পগরেগতর জকে আগম 
ও আমার পগরবাকরর পি থেকে িভীর সমকবদনা জানাগচ্ছ আলিার। থতামার এই 
দু:কখর উপর এবাং আজকের জিকতর জ্ঞান-গবজ্ঞান চচগার সবগকশ্রি থেি থিকনর 
গচগে,সা-গবজ্ঞাকনর রাজধানী েকডগাভার থসরা ডািাকরর উপর েি ও গনযগাতকনর 
থয থবাঝা চাগপকেগিলাম, গচগে,সকের থসানাফলা হকত শ্রগমকের থয থবলচা, 
েৃষকের থয থোদাল তুকল গদকেগিলাম, তার জকে আগম ও আমরা িভীর দু:খ 
প্রোি েরগি। তুগম থতামার মুসগলম পগরচে ও েকডগাভার গচগে,সকের পগরচে 
থিাপন েকর গমেযার আশ্রে গনকে গেেই েকরগিকল। মুসলমানকদর গবরুকদ্ধ 
ক্রকসকডর থয  উন্মত্ততা ইউকরাপ ও জামগানীকত চকলগিল তাকত থতামার মুসগলম 
পগরচে গনরাপদ গিল না। প্রেকম থতামার এই পগরচে থপকল বি গিোর থপকেগি 
বকল আগমও হেকতা থতামাকে হতযা েকর থফলতাম। গেন্তু অ্কধগে বিকরর থিাট্ট 
সমকে আমরা থতামাকে নানা অ্তযাচার েরকলও তুগম থতামার োজ, েো, বযবহার 
িারা আমাকদর মন জে েকর গনকেি। তা না হকল যাই পগরেগত থহাে, আমার 
থমকেকে থদখাকনা বা তার গচগে,সার জকে থতামাকে অ্যালাও েরতাম না। 
থতামার প্রগত আমার অ্নুকরাধ আলিার, থতামাকে থতামার পগরচে ও থিকনর 
ডািার হওোর পগরচে এখনও থিাপন রাখকত হকব। আলিার, এই মুহূকতগ আগম 
অ্নুভব েরগি, থয ধমগ থতামাকে এত সুন্দর, এত মহ, বাগনকেকি, থসই ধমগ 
আমাকে, আমাকদরকেও থযন জে েকর গনকচ্ছ। গেন্তু থবর্া, ক্রকসকডর আকবি-
উন্মত্ততার সেলাব এখনও ইউকরাপ জুকি চলকি। থতামার আসল পগরচে এখকনা 
গনরাপদ নে। আমার পগরবাকরর আমরা যারা এখাকন উপগস্থত আগি তারা িািা 
আর থেউ জানকব না থতামার এই পগরচে।’  



রাইন থেকে অ্যাকরন্ডসী  83 

 

োমকলন আমার অ্গভভাবে। আগম খুগি হলাম তাাঁর েোে। গতগন গেে 
পরামিগ আমাকে গদকেকিন। শুধু থদি থজািা নে, মহাকদি থজািা এমন ববরী 
পগরকবকি ইসলাম থমকন চলা ও প্রচাকরর োজ েরকত হকল এের্ু গভন্ন, এের্ ু
থেৌিলী হকতই হকব। আগম বললাম আমার অ্গভভাবেকে লিয েকর, আবারও 
আগম আপনাকে েৃতজ্ঞতা জানাগচ্ছ সগেে পরামিগ দাকনর জে। আপগন থয 
পরামিগ গদকেকিন, থসর্াই হকব। আগম োমলাম। 

আমার পাি থেকে আমার সাকবে মাগলকের পত্নী, যাকে আগম মা বকল 
থডকেগি, গতগন বকল উেকলন, ‘আমার জীবকনর থশ্রষ্ঠ গদনগুকলার মকধয সবগকশ্রষ্ঠ 
গদন আজ। আগম থবর্া আলিারকে আমাকদর পগরবাকরর এেজন সদস্য গহকসকব 
স্বািত জানাগচ্ছ। আগম আজকের গদনকে খানার এে গবকিষ আকোজকনর মধয 
গদকে উদযাপন েরকত চাই। আর েযাোগরনার বাবা নাইর্ থফ্নগজস্ক থফ্ডাগরেকে 
অ্নুকরাধ েরকবা, আমাকদর বাগি ও ফামগলযাকন্ডর সেল শ্রগমে, েমগচাগর, 
েমগেতগাকে এেমাস থবতকনর সমপগরমাে অ্েগ উপহার গহকসকব আজ গদকে 
থদোর জে।’  

আমার সাকবে মাগলকের স্ত্রী োমকতই আমার অ্গভভাবে গম. থফ্নগজস্ক 
থফ্ডাগরে বলকলন, ‘ধেবাদ গগ্রর্া, েযাোগরনার মা। থতামার দুই প্রস্তাবই আগম 
আনকন্দর সাকে গ্রহে েরলাম এবাং সম্রাকর্র ওখাকন যাওোর সমে আগম রাত 
আর্র্া পযগন্ত গপগিকে গদগচ্ছ। বকল গদগচ্ছ রাত ৮র্াে সম্রাকর্র ওখান থেকে িাগি 
আসকত।’  

‘বাবা, মা থতামাকদর দু’জনকেই ধেবাদ। গবকিষ েকর বাবাকে ধেবাদ 
গদগচ্ছ এেজন মানুষকে তার মানগবে অ্গধোর গফগরকে থদোর মহ, গসদ্ধাকন্তর 
জকে। এই গসদ্ধান্ত শুধু তাাঁকে মুি েকরগন বাবা, আমাকদরকেও মুি েকরকি। থয 
দূবগহ োকলা পােরর্া বুকের উপর থচকপ গিল, তা আজ থেকে থনকম থিল বাবা।’ 
বলল েযাোগরনা আনত মুকখ। থিকষর েোগুকলা বলকত গিকে থস থোঁকদ থফলল। 

‘ধেবাদ মা েযাোগরনা। ঈশ্বর আমাকদর সেলকে সাহাযয েকরকিন।’ 
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েো থিষ েকর এের্ু থেকমই েযাোগরনার বাবা থফ্নগজস্ক থফ্ডাগরে 
বলকলন, ‘আমরা এখন উেগি। গগ্রর্া, তুগম আলিারকে গতন তলাে তার োোর 
নতুন জােিাে গনকে যাও। আর…।’  

েো থিষ েরকত পারকলন না গতগন। তার েোর মাঝখাকনই েো বকল 
উেল েযাোগরনার মামা অ্সগরে থরডওোল্ডগ। বলল, ‘ববেে থিষ হকচ্ছ থদখগি? 
তৃতীে এের্া েো গিল আমার।’ 

‘থতামার আবার গে েো? বল।’ বলকলন আমারা সাকবে মাগলে। 
‘আপা গেেই বকলকিন, থশ্রষ্ঠ গদনগুকলার সবগকশ্রষ্ঠ গদন আজ। এই মহান 

গদকনর জকে উপযুি আকরের্া বি োজ অ্সম্পূেগ থেকে যাকচ্ছ।’ বকল োমল 
অ্সগরে থরডওোল্ডগ। 

‘োমকল থেন, বল থস োজর্া গে? থতামার গিতীে গবকের েো বলকব না 
থতা! থতামার বউ মকর যাবার পর থেকেই গেন্তু পাত্রী খুাঁজগি। এখনও পাইগন। বল, 
গে বলকব।’ বলকলন আমার সাকবে মাগলে। 

‘গেে ধরকিন দুলাভাই। গবকের েোই, তকব আমার গবকে নে। আমার 
থেকহর এেমাত্র ভাগগ্নর গবকে।’ বলল অ্সগরে থরডওোল্ডগ। 

‘ভাগগ্ন মাকন? েযাোগরনার গবকে?’ গজজ্ঞাসা েরকলন আমার সাকবে 
মাগলে। তার থচাকখ-মুকখ গবস্মে। 

‘হ্যাাঁ দুলাভাই। আমাকদর সেকলর গপ্রে, আমাকদর শ্রগমে েমগচাগরকদর 
গপ্রে থজাকসফ জযােব আলিাকরর সব োগহনী আমরা জানলাম। তার স্ত্রী-পুত্র 
পগরজন থেউ থনই। গতগন সব হাগরকেকিন। গতগন এখন এো। আমরা তাাঁকে 
আমাকদর পগরবাকরর এেজন গহকসকব গ্রহে েকরগি। আগম তার সাা্কে েযাোগরনার 
গবকের প্রস্তাব েরগি। তারা দু’জকনই এখাকন আকি। তারা একে অ্পরকে শুধু 
থচকননই না, জাকননও। এখাকন এই আকলাচনা হকত পাকর।’ োমল অ্সগরে 
থরডওোল্ডগ। 

সাংকি সাংকি থেউ েো বলল না। সবাই নীরব। 
আগম থোন েো বলকত পারলাম না। থিার্া থদহ মকন থেমন ভাবাকবকির 

সৃগি হকলা। ইদানীাং েযাোগরনার সামকন পিকল, তার সাকে যখন েো বকলগি, থস 
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সমে মকনর দুোকর পগরগচত থয িাংো, অ্স্বগস্তর উদে ির্ত, তা এখন নগ্নভাকব 
সামকন একসকি। আসকল থসর্া অ্স্বগস্ত ও িাংো গিল না, থসর্া গিল এের্া আিা-
সম্ভাবনার প্রোি চাপা থদোর সলজ্জ প্রোস। েযাোগরনাকে আপন েকর পাওো 
বা আপন েকর থনওোরই আিা থসর্া। অ্লকিয অ্বকচতনাে েখন থেকে থযন 
আগম েযাোগরনাকে চাইকত শুরু েকরগিলাম। অ্সগরে থরডওোকল্ডগর প্রস্তাব মকনর 
থস চাওোকেই নগ্নভাকব সামকন একন গদল। আমার মুকখ থোন েো সরল না। 

েযাোগরনাও থোন েো বলল না। েযাোগরনা গে ভাবকি, থসর্াও এই 
মুহূকতগ আমার মকন বি হকে উেল। 

েো বলকলন আমার মগনব। বলকলন, ‘হ্যাাঁ, অ্সগরে থরডওোল্ডগ, তুগম 
প্রস্তাব েরকতই পার। গেন্তু বযাপারর্া শুধু আমার পগরবাকরর গসদ্ধাকন্তর সাকে 
সাংগিি নে। দু’জকনর বযগিিত মতামতর্াই এখাকন গুরুত্বপূেগ। তাকদরকে গে 
আগম গজজ্ঞাসা েরকত পাগর, তারা এখন এখাকন গেিু বলকব গে না? 

‘বাবা, থতামাকে ধেবাদ মতামত গজজ্ঞাসা েরার জকে। গেন্তু গবকে 
গপতা-মাতারাই থদন। থোন থোন থিকত্র, থিকল-কমকেরা তাকদর মতামত জানাে 
মাত্র। অ্তএব থতামাকদর গসদ্ধান্তই এখনও থবগি গুরুত্বপূেগ।’ বলল েযাোগরনা। 
নরম, সলজ্জ েন্ে তার। 

‘ধেবাদ েযাোগরনা। অ্সগরে বকলকি আমরা জাগন, আলিার এো, 
তার পগরবার থনই, গপতা মাতা থনই। আলিার থতামাকে গজজ্ঞাসা েগর, আগম ও 
গগ্রর্া গে থতামার গপতা-মাতা হকত পাগর না?’ বলকলন আমার অ্গভভাবে নরম ও 
থেকহর সুকর। 

েোর্ার মকধয গে জাদু গিল জাগন না। অ্েবা আমার হৃদের্াই থেহ বুভুিু 
হকেগিল গে না তাও জাগন না। েোর্া থিানার সাকে সাকে আমার দুই িণ্ড অ্শ্রুকত 
ভকর থিল। সাংকি সাংকিই আগম বললাম, ‘অ্বশ্যই পাকরন জনাব, যগদ আপনারা 
সবহারা এেজকনর গপতা মাতা হকত চান। তাহকল আগম বলগি, েযাোগরনার উপর 
আপনাকদর থয অ্গধোর, আমার উপরও আপনাকদর থসই অ্গধোর োেকব।’  

‘ধেবাদ আলিার। তুগম ও েযাোগরনা এেই েো বকলি। ঈশ্বরকে 
ধেবাদ। থতামাকদরকে বলগি, থতামরা যগদ একে-অ্পকরর হকে থযকত সম্মত হও 
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তাহকল থতামাকদর বাবা-মা আমরাই সবকচকে খুগি হকবা এবাং খুগি হকেগি 
থতামাকদর মত থপকে। এর্াই আমরা গসদ্ধান্ত েরলাম থয, আমরা সম্রাকর্র ওখান 
থেকে একসই গবকের োজর্া সারব। ইকতামকধয গগ্রর্া ও তার ভাই গবকের প্রস্তাবে 
অ্সগরে থরডওোল্ডগ গবকের আকোজকন োজ েরকত োেকবন। আলিার ও 
েযাোগরনা থতামাকদর আর থোন েো আকি?’ বলকলন েযাোগরনার বাবা আমার 
সাকবে মাগলে। 

এের্া েো গেিু আকি থেকে আমার   মকন থখাাঁচা গদকে যাকচ্ছ, থসর্া 
হকলা, আমার মুসগলম পগরচে সম্পকেগ েযাোগরনার মত গে? এ গবষকে তার মন 
বা মতামত জানা হকলা না। তাই মগনকবর েো থিষ হকতই আগম বললাম, ‘এের্া 
েো বাবা, েযাোগরনা থজাকসফ জযােব আলিার সম্পকেগ জাকনন গেন্তু তার 
মুসগলম পগরচে সম্পকেগ েযাোগরনার মত জানা হেগন।’  

েযাোগরনার বাবা গেিু বলার আকিই েযাোগরনা বকল উেল, ‘বাবা, ওকে 
বল, উগন থয মুসগলম এ গবষের্া আজ উগন বলার আকিই আগম জানতাম।’  

‘তুগম গেভাকব জানকল মা, আমরা থতা জানকত পাগরগন।’ বলকলন 
েযাোগরনার বাবা। 

‘বাবা, আগম থবরুন থবোকরর মাধযকম আমার গবগভন্ন বইকের গেিু গেিু 
অ্াংকির বযাপাকর ওর বযাখযা জানকত চাইতাম। উগন তা গলকখ পাোকতন। তার 
এসব থলখার মধয গদকে আমার গবশ্বাস গনগিত হে থয উগন মুসগলম। তার আকি 
আমার গচগে,সার সমে গতগন হাকতর এের্া বই থফকল থরকখ একসগিকলন আমার 
িকর। 

তার মকধয এেখণ্ড োিজ গিল, তাকত ওর হাকতর গেিু থলখা গিল। থসর্া 
পকিই আগম প্রেকম বুঝকত পাগর, উগন মুসগলম হকত পাকরন।’ বলল েযাোগরনা। 

েযাোগরনার েোে আমারও মকন পকি থিল, এ রেম িকর্কি। খুগি 
হলাম এই থভকব থয, আগম মুসগলম থজকনই থস আমার িগনষ্ঠ হকেকি। 

েযাোগরনার বাবা বলকলন, ‘এে সমে মুসলমানকদর প্রগত আমার দারুে 
ববরীভাব গিল। থসর্া এখন আর থনই। মুসলমানরা খৃিানকদর মতই এেত্ববাদী 
এবাং তারা েযােগলে খৃিানকদর থচকেও ধমগ পালকন থবগি গনষ্ঠাবান। েযাোগরনা 
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এখন গোংবা েখকনা ইসলাম ধমগ গ্রহে েরকলও আমাকদর আপগত্ত থনই।’  
‘আগম ইসলাম সম্পকেগ পিাকিানা েরগি বাবা। জীবন্ত ধমগ ইসলাম আমার ভাকলা 
থলকিকি।’ এ গনকে থতামার সাকে আকলাচনা েরব বাবা। বলল েযাোগরনা। 

‘ধেবাদ েযাোগরনা।’  
বকল সবার গদকে তাগেকে েযাোগরোর বাবা থফ্নগজস্ক থফ্ডাগরে বলল, 

তাহকল এবার সব োজ আমাকদর থিষ হকলা। সগতয আজ সবগকশ্রি গদন আমারও 
জীবকন। উেকবা এবার আমরা। অ্সগরে থরডওোল্ডগ ধেবাদ থতামাকে, এের্া 
ভাকলা োজ তুগম েরকল। 

না দুলাভাই, প্রগতগদনই আগম ভাকলা োজ েগর। তুগম থদখ না। িালা 
হওোই আমার অ্পরাধ। 

েযাোগরনা ও েযাোগরনার মা মুখ গর্কপ হাসগিল। 
িালার থচকে মধুর সম্পেগ আর আকি নাগে, অ্পরাধ হকব থেন? বকল উকে 

দাাঁিাকলন েযাোগরনার বাবা থফ্নগজস্ক থফ্ডাগরে। সবাই উেল। আগমও উকে 
দাাঁিালাম।’’ 
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৩ 
পিা োগমকে মাো তুলল আহমদ মুসা। োগহনীর মকধয সবাই ডুকব 

গিকেগিল। পিা বাদ গদকে োমকতই থিানার থস্রাতর্া এের্া ধাক্কা থখল। সবাই 
মাো তুকল আহমদ মুসার গদকে তাোল। 

‘োমকলন থেন স্যার? োগহনী উপোকসর থচকে সুন্দর, গেন্তু তা এেজন 
মানুকষর হৃদে গনাংিাকনা এে বাস্তবতা। বাস্তবতার্া এেগদকে থযমন মমগন্তুদ, অ্ে 
গদকে থতমগন সুন্দর ও থিৌরকবর। মহান পূবগপরুুকষর জকে আমার িকবগ বুে ফকুল 
উকেকি। এেজন ভাকলা মানুষ িত গবপযগে, িত সাংের্ সততার িারা জে 
েরকলন। োগহনীর থিষ িব্দ পযগন্ত শুনকত চাই, গিজ স্যার।’ বলল আদালা 
থহনগরো। 

‘সগতয বকলি আদালা। আমার দাদু তাাঁর নাকমর অ্নুেরকে আমার নাম 
রাখাে আগম থিৌরব থবাধ েরগি। গেন্তু তাাঁর ও আমার মকধয গে আোি পাতাল 
পােগেয। তাাঁর উত্তরসূগর বকল পগরচে থদোরও অ্নুপযুি আগম।’  

এের্ু োমল থজাকসফ জযােব আলিার। থসাজা হকে বকস বলল, 
‘আদালা আমরা থিষ িব্দ পযগন্ত শুনব, এখকনা স্বেগমুকুকর্র প্রসঙ্গ থতা আকসইগন। 
তকব নাস্তার সমে থপগরকে যাকচ্ছ। সবাই িুধাতগ এ বযাপাকর থোন সকন্দহ থনই। 
গবকিষ েকর তুগম আদালাসহ আমাকদর সম্মাগনত থমহমানরা অ্কনে দূর থেকে 
একসকিন সারারাত ধকর। তাকদর গবশ্রাম থতা হেগন, থসজকে ভাকলা নাস্তা আরও 
থবগি প্রকোজন।’  

‘গেে বকলি বাবা, বইকের োগহনী আমাকদর মকনাকযাকির সবর্ুকু থেকি 
গনকেকি, িুধা-তৃষ্ণার েোও ভুকল থিগি। যাই বাবা থদগখ, নাস্তা থর্গবকল গদকেকি 
গে-না!’ 

আদালা উকেগিল। আহমদ মুসা বলল, ‘আপনাকে অ্গভভূত েকরকি তার 
োগহনীর্া। োগহনীর মকধয গদকে থসই সমেকে থদখকত পাগচ্ছ। তখনোর এই 
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ির্নাগুকলা থোন ইগতহাকস থনই। আরও েত থয এমন োগহনী থস সমে সৃগি 
হকেগিল, তা অ্জানার অ্ন্ধোকরই থেকে যাকব। ধেবাদ আপনাকদর পূবগপরুুষকে, 
তাাঁর োগহনীর িবাি গদকে থসই োলকে আমরা থদখকত পাগচ্ছ। আমাকে গবগস্মত 
েকরকি তার গবজ্ঞতা ও পগরগমগত থবাধ। শুধু জ্ঞানী হওো নে, উন্নত পযগাকের 
মানগবে থবাকধ উজ্জীগবত না হকল এমন থেউ পাকর না। তাকে গদকেই বুঝা যাে 
ইসলামী সভযতা জ্ঞাকন, গুকে, চগরকত্র সমৃদ্ধ থেমন মানুষ বতগর েকরগিল। 

আদালা আবার বকস বলল, ‘স্যার, আমাকদর গ্রান্ড গ্রান্ড দাদু তার 
মুসগলপ পগরচে থিাপন েকরও তার ডািার পগরচে গতগন গদকত পারকতন।’  

‘না, পারা স্বাভাগবে গিল না। তার সমকে তার মত ডািার ইউকরাকপ 
গিল না। থতমন ডািার হবার থোন গবদযালেও ইউকরাকপ গিল না।তািািা 
খৃিানরা তখনও ঐ ধরকনর ডািারী পিার সাহস েরত না চাকচগর ভকে। ডািার 
গহকসকব পগরচে গদকল সাগর্গগফকের্ থদখাবার প্রকোজন পিত। এসব নান োরকেই 
সম্ভবত গতগন তার ডািার হওোর পগরচেগর্ থদনগন।’ আহমদ মুসা বলল। 

পগরচাগরো এল থসখাকন। বলল, ‘নাস্তা থদো হকেকি থর্গবকল।’  
‘হ্যাাঁ, আদালা থমহমানকদর গনকে থর্গবকল যাও। আগম আসগি। আজ নাস্তা 

বতগরকতই থদগর হকেকি। থখকত আর থদগর েকরা না।’ বলল আদালার বাবা 
থজাকসফ জযােব আলিার। 

আদালা উেল। সবাই উেল। 
নাস্তা থসকর আধািন্র্ার মকধয সবাই এল আবার থসই িাগডকত। 
আদালার বাবা বাক্স থেকে খাতার্া থবর েকর আহমদ মুসার হাকত গদকে 

বলল, ‘গে অ্দ্ভুত থো-ইগেকডে। আজকেই ির্নার্া ির্ল, আর আজকেই তুগম 
একল। একস শুধু আমাকদর বাাঁচাকলই না, পগরবাকরর িতাব্দীর রহস্য উকন্মাচকনও 
আমাকদর সাহাযয েরকল। গে অ্দ্ভুত! রহস্য উকন্মাচকনর জকে এেজন গনষ্ঠাবান 
মুসগলম ও ভাকলা আরগব জানা থলাকের প্রকোজন গিল, থস থলােও তুগমই। 
আমাকদর পগরবাকরর এে চরম গবপকদর গদকন আমাকদর জকে এে পরম 
থসৌভািযও থলখা গিল। গদনগর্ আমাকদর পগরবাকরর জকে র্াগনগাং পকেন্র্ এবাং 
নতুন এে শুভযাত্রার শুরু। আমার হৃদেগবদারে দু:কখর এই গদকন পরম আনকন্দ 
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আগম আিতু!’ বলল থজাকসফ জযােব আলিার। থিকষর েো তার আকবকির 
আকবকি ডুকব থিল। তার থোাঁকর্র থোোর স্বচ্ছ-সুন্দর হাগসর ফুরে, গেন্তু থচাখ 
গদকে িগিকে পিকি অ্শ্রু। 

আদালার বাবার েো পগরগস্থগতকে ভাগর েকর তুলল। 
‘আল্লাহর যা ইচ্ছা গিল, থসর্াই হকেকি। আপনার পূবগপুরুষ জনাব আল 

মানসুর থযগদন এই ডকুকমন্র্ বতগর েকর বাংিীেকদর জকে থরকখ গিকেগিকলন, 
থসগদনই এর্া গেে হকেগিল আজ আপনার িারা এর্া থখালা হকব এবাং আমার িারা 
পিা হকব। আমরা সবাই এেএ হকবা, এর্াও পূবগগনধগাগরত। আমরা সবাই আল্লাহর 
ইচ্ছা ও পগরেল্পনার অ্ধীন। সুতরাাং আমাকদর উগচত সব বযাপাকর েৃতজ্ঞতা 
আদাে েরা।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘স্যার, আমরা সবাই আল্লাহর ইচ্ছা ও পগরেল্পনার অ্ধীন হকল যা 
ির্কি, যা আমরা ির্াগচ্ছ, তা ঈশ্বর বা আল্লাহই ির্াকচ্ছন?’ গজজ্ঞাসা আদালার। 

আদালার েো থিষ হকতই ব্রুনা বকল উেল, ‘ভাইো, এ প্রশ্ন আমারও।’ 
‘ভাকলা গেন্তু জগর্ল প্রশ্ন। গবষের্া পগরষ্কার েরকত হকল অ্কনে েো 

বলকত হে। মানুষ িািা মহাগবকশ্বর সব গেিুই িতেরা িতভাি আল্লাহর ইচ্ছার 
অ্ধীন। িািপালা, জীব-জন্তু, গ্রহ-তারা, বাতাস-আগুন গেিুই আল্লাহর গবগধ-
গবধান লাংিন েরকত পাকর না, থস সুকযাি, িগি গেিুই তাকদর থনইা্। গেন্তু মানুকষর 
গবষের্া সম্পূেগ গভন্ন। মানুকষর থদহ অ্োে সৃগির মতই িতভাি আল্লাহর গবগধ-
গবধাকনর অ্ধীন গন:শ্বাস-প্রশ্বাস, রি চলাচল, হাি, োেু, গর্সুয, অ্ঙ্গ-প্রতযকঙ্গর 
োজ মানুষ গনধগারে েকরগন, এর্া আল্লাহর িারা গনধগাগরত। শুধু মানুকষর ইচ্ছা ও 
গচন্তার থিকত্র আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন েকর গদকেকিন। মানুষ গে েরকব, গে েরকব 
না, থোন পকে চলকব, থোন পকে চলকব না, এসব মানুকষর ইচ্ছা ও গচন্তাগভগত্তে 
গসদ্ধাকন্তর ফসল। শুধু আ…।’ েো থিষ না েকরই আহমদ মুসাকে োমকত হকলা। 

আহমদ মুসার েোর মাঝখাকন আদালা বলল, ‘তার মাকন মানুষ ইচ্ছা ও 
গচন্তার থিকত্র স্বাধীন। গেন্তু বাস্তকব থতা স্রিা, ঈশ্বর বা আল্লাহ গবগভন্ন গবগধ-গনকষধ 
গদকে মানুকষর স্বাধীন ইচ্ছা-গচন্তাকে িৃঙ্খগলত েকরকিন।’  
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হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আগম থস েোর্াই বলকত যাগচ্ছলাম। আল্লাহ 
মানুকষর স্বাধীন ইচ্ছা গচন্তাকে িৃঙ্খগলত েকরনগন। আল্লাহ যুকি যুকি তার 
বাতগাবাহে বা নবী-রাসূল (স.)-কদর মাধযকম মানুকষর িাগন্ত ও েলযাকের পে 
থদগখকেকিন। গতগন তাকদর মাধযকম মানুষকে জাগনকেকিন, এই িাগন্ত ও েলযাকের 
পকে চলকল দুগর্ পুরস্কার মানুষ পাকব। এে, প্রকতযে মানুষ, মানুকষর সমাজ এবাং 
সারা গবশ্ব ও গবকশ্বর মানুষ ইহজিকতর পুরস্কার গহসাকব িাগন্ত-েলযাকের মকধয 
োেকত পারকব। দুই, এই েলযাে ও িাগন্তর পকে চলকলই যা চাই তা পাওো যাকব 
মাকন গচরন্তন জান্নাত লাভ েরা যাকব। গেন্তু এই পকে চলকত মানুষকে বাধয েরা 
হেগন। শুধু এই খবর জাগনকেকিন, থস িাগন্ত ও েলযাকের পকে না চলকল দুগনোকত 
থযমন অ্েলযাে ও অ্িগন্ত সৃগি েরকব, থতমগন পরজিকত জান্নাত লাকভর অ্নন্ত 
পুরস্কার থস হারাকব এবাং অ্েলযাে ও অ্িাগন্তর আগুকন থস অ্নন্তোল জ্বলকব।’  

‘মানুষকে স্বাধীনতা থদবার পর এ িাগস্তর বযবস্থা থেন? তাহকল 
স্বাধীনতার গে মূলয োেল?’ বলল আদালা। 

‘আল্লাহ চান মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছার মাধযকমই িাগন্ত ও েলযাকের পে 
থবকি গনে। এজকে আল্লাহ প্রকতযে মানুষকে গবকবে গদকেকিন এবাং এই গবকবে 
সব সমে মানুষকে ভাকলা পে, মন্দ পে থোনর্, েলযাে থোন পকে, অ্েলযাে 
থোন পকে তা বকল থদে। এর্া আল্লাহর তরফ থেকে মানুষকে সাহাযয েরার 
এের্া গনেম, যাকত মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাকতই েলযাকের পকে চকল বা অ্েলযাকের 
পকে না চকল। আল্লাহর এই বযবস্থা তার সৃগির মূল দিগকনর সাকে জগিত। আল্লাহ 
মানুকষর থভাি ও বযবহাকরর জকে থিার্া সৃগি জি, সৃগি েকরকিন। থিার্া 
সৃগিজি, নানাভাকব মানুকষর জকে, মানুকষর েলযাকে োজ েরকি। গেন্তু মানুষ 
থোন সৃগিজিকতর োকজ লাকি না। এই জি,-সাংসাকর সৃি সব বস্তুর মকধয মাত্র 
মানুকষরই অ্ে সৃগির জে থোন োজ থনই, মানুষ যা েকর তার গনকজর বা 
গনকজকদর জকে েকর। অ্ে থোন সৃগির জকে েকর না। এই সীমাহীন দান, দো, 
ইহসাকনর গবগনমকে আল্লাহ মানুকষর োকি শুধু এর্াই থচকেকিন থয, মানুষ থযন 
গনজ ইচ্ছাকতই িাগন্ত ও েলযাকের পকে চকল তার গনকজর, মানুকষর আর দুগনোর 
উপোর েকর এবাং এর গবগনমকে আকখরাকতর অ্নন্ত পরস্কার লাভ েকর। িাগস্তর 
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থয বযবস্থা থসর্া বযগি মানুষ, মানব সমাজ ও দুগনোর মঙ্গকলর জকেই। মানুকষর 
স্বাধীনতা এখাকন অ্েগহীন নে। স্বাধীনতাকে থস্বচ্ছাচাগরতার বদকল অ্েগবহ েরার 
জকেই প্রেৃত পকি িাগস্তর এই বযবস্থা।’ আহমদ মুসা োমল। 

আদালা, ব্রুনা সবাইকে গচন্তাে আত্নস্থ থদখাকচ্ছ। আহমদ মুসা োমকলও 
থেউ থোন েো বলল না। গেিু মুহূতগ থেকর্ থিল এভাকব। 

নীরবতা থভকঙ েো বলল ব্রুনা, ‘আপগন থয েো বকলকিন, তা শুনকত 
সহজ হকলও পাহাকির মতই থযন ভাগর।’  

‘শুধু পাহাি থেন বলকিন গমস ব্রুনা, আমার োকি গহমালকের মত ভাগর 
মকন হকচ্ছ। মানব-দিগন, মানুকষর জন্ম, জীবন ও পর-জীবন ও পর-জীবকনর মত 
গবষে গনকে গতগন যা বকলকিন তা এের্া পরম বাস্তবতা যতর্ুকু বুকঝগি তাকতই। 
তাাঁকে ধেবাদ।’  

বকল আহমদ মুসার গদকে িুকর দাাঁিাল আদালা। বলল, ‘স্যার, এের্া 
েো, মানুষকে পর-জীবকনর পুরস্কার ও িাগস্তর সাকে আল্লাহ মানুষকে না জিাকল 
থেমন হকতা?’ 

‘পরীিা না োেকল, পাস-কফল না োেকল িাত্র জীবনর্া থেমন হকতা, 
যগদ পরীিা, থর্ি না োেকতা, েৃতোযগতা-অ্েৃতোযগতা না োেকতা তাহকল গে 
েমগেতগা-েমচগাগর গরক্রুর্ হকতা? পরোকল জবাবগদগহতা তো পুরস্কার-িাগস্তর 
বযবস্থা না োেকল দুগনোর িাগন্ত-িঙৃ্খলা, নীগতকবাধ গেিুই োেকতা না, বেতাে 
ভকর থযত সমাজ-সম্পেগ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘অ্ন্তহীন পুরস্কার গেে আকি, গেন্তু অ্নন্ত িাগস্তর গবষের্া অ্গত থবগি ভাগর 
নে?’ বলল আদালা। 

‘পুরস্কার অ্নন্তই, গেন্তু িাগস্তর থমোকদর গবষের্া হকত পাকর আল্লাহর 
দোর উপর গনভগরিীল, পরম দোলু আল্লাহ যা চান তাই েরকত পাকরন। তকব 
মানুকষর সমাকজ, সৃগি জিকত মানুকষর দাগেত্ব গবিাল বকলই তাকদর পুরস্কার ও 
িাগস্তর গবধানও গবিাল। আল্লাহ মানুষকে সৃগিজিকতর রাজা বাগনকেকিন। যাকে 
ইসলামী পগরভাষাে বলা হকেকি ‘খগলফা। মানুকষর পদ থযমন বি থতমগন 
মানুকষর দাগেত্বও খুব ভাগর। মানুষ, পৃগেবী এবাং এমনগে সব সৃগির েলযাকে 
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মানুকষর সগেে দাগেত্ব পালনকে গনগিত েরার জকেই পরম পুরস্কার ও চরম 
িাগস্তর বযবস্থা রাখা হকেকি। আল্লাহ এর্া েকরকিন সৃগি ও মানুকষর স্বাকেগই, তাাঁর 
একত থোন স্বােগ থনই, গতগন থবগনোজ, অ্ভাবমুি ও মুখাকপিীহীন। সমগ্র সৃগি 
গমকল তাাঁর থোন উপোকর আসকত পাকর না, উপোর েরকত পাকর না, থতমগন 
থিার্া সৃগি গমকলও তাাঁর গবন্দুমাত্র িগত েরকত পাকর না।’ আহমদ মুসা বলল। 

আদালা, ব্রুনাসহ সেকলর মুখ উজ্জ্বল হকে উকেকি। গজজ্ঞাসার বদকল 
তাকদর সারা মুকখ এখন পগরতৃগপ্ত। আদালা ব্রুনা দু’জকনই এেসাকে উদ্ভাগসত 
েকন্ে বকল উেল, অ্কনে ধেবাদ স্যার, ‘এের্া অ্গত েগেন গবষে সুন্দর েকর 
বুগঝকেকিন। সগতযই মকন হকচ্ছ স্যার, স্রিা, সৃগি ও মানুষ নতুন অ্েগ গনকে 
আমাকদর সামকন হাগজর হকেকি। ধেবাদ আপনাকে।’ 

‘থদবার মত গেিু ধেবাদ আমাকদর জকেও রাখ আদালা।’  
বকল আহমদ মুসরা গদকে তাগেকে আদালার বাবা থজাকসফ জযােব 

আলিার বলল, ‘িকবগ বুে ফকুল উকেকি, গম. আহমদ মুসা এই থভকব থয, আপগন 
মুসলমান, আমাকদর পূবগপুরুষও মুসলমান এবাং এই গবশ্বাস মুসলমানকদর।’  

‘এ গবশ্বাস গে শুধু মুসলমানকদর, আর োরও হকত পাকর না?’ বলল 
ব্রুনা। তার েকন্ে গমগি প্রগতবাকদর সুর। 

‘না, ব্রুনা, এ গবশ্বাস সেল মানুকষর জকে, শুধু মুসলমানকদর জকে নে। 
থয মানুষ এ গবশ্বাস ধারে েকর, তাকে মুসলমান বা আত্নসমপগেোরী বকল। 
‘মুসগলম’ মানুকষর গুেবাচে পগরচেজ্ঞাপে নাম মাত্র।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘এ গবশ্বাস আমার, আমাকদর পিন্দ হকেকি, আমরা গ্রহে েকরগি, তাহকল 
গে আমার নাম মুসলমান হকে থিকি। আগম মুসলমান হকে থিলাম।’ বলল ব্রুনা। 

আহমদ মুসার মুকখ িাম্ভীযগ থনকম এল। বলল, ‘গবশ্বাস মকন মকন থপাষে 
েরাই যকেি নে, গবশ্বাকসর থিাষো থদওোও প্রকোজন। এই থিাষোর পর 
এেজন মানুকষর গুেবাচে পগরচে ‘মুসগলম’ হকে যাে। এখাকনই থিষ নে, 
গবশ্বাকসর এই থিাষো থদোর সাকে সাকে থয গুোবগলকত থস সমৃদ্ধ হে, থস 
গুোবগলর প্রোিও িকর্ োকজর মাধযকম। ফল, ফকুলর মাধযকম থযমন িাকির 
পগরচে, থতমগন োকজর মধয গদকে মানুকষর গবশ্বাকসর প্রোি িকর্।’  
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‘বুকঝগি স্যার, প্রযােগর্গসাং মসুগলম না েকর আপগন িািকবন না।’ বলল 
ব্রুনা। হাসকি থস। 

‘ব্রুনা, আগম নীগত ও গবধাকনর েো বকলগি। এর মকধয মগর্ভ খুাঁকজ 
আমার উপর জলুুম েকরা না।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘স্যগর, ভাইো এমগন মজা েরগিলাম। ব্রুনাকদর মত থমকেকদর জকে 
যগদ আহমদ মুসাকে মগর্কভর আশ্রে গনকত হে, তাহকল ব্রুনাকদর জন্ম, জীবন ধে 
হকত পাকর, তারা হকত পাকর আোকির চাাঁদ। 

‘ধেবাদ গম. আহমদ মুসা, থসই সাকে সেলকে। সুন্দর আকলাচনা 
হকেকি। আমরা সবাই অ্কনে উপেৃত হকেগি। সগতয বলকত গে, সারা জীবকন যা 
শুগনগন, যা বুগঝগন, খুব অ্ল্প সমকে তা শুনলাম, বুঝলাম। যা জীবকনর এে 
মহার্াগনগাং পকেকন্র্র মূলধন হকত পাকর।’  

এের্ু োমল থজাকসফ জযােব আলিার। বলল মুহূতগ পকরই, ‘এবার 
আমরা মূল োকজ গফকর আগস। গম. আহমদ মুসা, গিজ আপগন শুরু েরুন।’  

‘ধেবাদ স্যার, আমাকে এই সুন্দর সুকযাি থদোর জকে।’  
বকল খাতা খুলল আহমদ মুসা।  
পিা শুরু েরল আবারঃ  
‘সন্ধযার পর সম্রার্ চতুেগ অ্কর্ার পাোকনা রাজেীে থিািার িাগিকত চকি 

আমরা যাত্রা েরলাম। 
আমরা গনকজকদর থিািার িাগিকত চকিই থযকত থচকেগিলাম, গেন্তু সম্রার্ 

নাগে বকলকিন, সম্রাকর্র থিকলকে গযগন গচগে,সা েরকবন গতগন রাজেীে সম্মান 
গনকেই আসকবন। 

দুইকিািার িাগি। ৪গর্ গসর্। 
থপিকনর দুই গসর্ প্রহরীকদর জকে। দু’জন প্রহরী আকি থেকেই বসা 

গিল থসখাকন। সামকনর দুগর্ গভআইগপ গসর্। আগম ও আমার মাগলে েযাোগরনার 
বাবা বাগে দু’গর্ আসকন বসলাম। 

থিকর্ দাাঁগিকে আমাকদর গবদাে জানাগচ্ছল বাগির সবাই। েযাোগরনাও 
হাগজর গিল।সোকলর পর এই প্রেম থদখলাম েযাোগরনাকে। থিকলকে জগিকে 
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ধকর দাাঁগিকে আকি থস। থবরুন থবোর তার মাকের হাত ধকর দাাঁগিকেগিল। থস 
তার নানাকে র্ার্া থদখাকলা, পকর আমাকেও। আগমও থবরুন থবোরকে হাত থনকি 
র্ার্া গদলাম। 

িাগি নকি উকে চলকত শুরু েকরকি। আমরা তখনও থিকর্ দাাঁিাকনা সবার 
গদকে তাগেকে আগি। সবকিকষ থদখলাম েযাোগরনার হাত উেল আমার 
উকেকশ্য। হাত নািল আমাকে লিয েকর। আগমও জবাব গদলাম হাত থনকি। 
মনর্ আমার খুব প্রসন্ন হকে উেল। মকন হকলা, েযাোগরনার এমন এের্া সািা 
পাবার জকে আমার অ্বকচতন মকনর এের্া আোঙ্খা থযন উন্মুখ হকেগিল। 

থিািার িাগি চলগিল থবি দ্রুত। রাস্তার্াও সম্রাকর্রই বতগর। 
েযাোগরনার বাবা থফ্নগজস্ক থফ্ডাগরে ও আগম দু’জকনই নীরব গিলাম। 

আর োরও েো বলার েোও নে। থিািার িাগি চলার িব্দ িািা থোন িব্দ থনই 
চারগদকে। নীরবতা থভকঙ েযাোগরনার বাবা এে সমে বকল উেল, ‘সম্রার্ খুব 
আস্থা ও আিা গনকে থতামাকে থডকেকিন, তাই ভে হকচ্ছ আমরা তার আস্থা রাখকত 
পারকবা গে না।’  

আগম বললাম আগম সাধযমত থচিা েরব, এর্ুকুই আমরা বলকত পাগর।’  
‘তা গেে। থতামার উপর আমার আস্থা আকি। থতামার আসল পগরচে 

থপকে আমার আস্থা বহুগুে থবকিকি। আমার মকন হকচ্ছ তুগম পারকব, এই আিাই 
আগম েরব।’ বলল েযাোগরনার বাবা থফ্নগজস্ক থফ্ডাগরে। 

‘থদাো েরুন। মানুষ থচিার মাগলে। ফল আল্লাহ থদন।’ বললাম আগম। 
‘হ্যাাঁ আরিার। ঈশ্বরই সব গেিুর মাগলে, সব গেি ুতাাঁরই গনেন্ত্রোধীন।’ 

বলল েযাোগরনার বাবা। 
এের্ ু থেকমই আবার শুরু েরল, ‘আমরা প্রাে একস থিগি আলিার। 

সম্রাকর্র সাকে থদখা হকল থতা সম্মান থদখাকত হে। তা থখোল থরকখা।’ বলল 
েযাোগরনার বাবা। 

আগম বললাম, ‘এই সম্রার্কে সম্মান থদখাকনার গে থোন গবকিষ গনেম 
আকি? আগম গেন্তু থসজদা েকর বা মাো নুইকে সম্মান থদখাকত পাগর না।’  
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‘না, না আলিার। অ্ে রাজা ও সম্রার্কদর এই রীগত চালু আকি, গেন্তু 
স্যাক্সন সম্রার্রা, এমনগে স্যাক্সনরাও এর্া েকর না। তকব সম্রাকর্র িাসন ও 
িগির প্রতীে তার হাকতর রাজদণ্ডকে চুমু থখকত হে, এর থবগি গেি ুনে।’ বলল 
েযাোগরনার বাবা। 

‘রাজদণ্ড মাকন অ্লাংোরখগচত গসাংহ বা হাগত গোংবা ক্রস-এর মত থোন 
গেিুর প্রতীেসাংবগলত সুকিাভন লাগে, এই থতা?’ আগম গজজ্ঞাসা েরলাম। 

‘গেে বকলি আলিার। তকব অ্লাংোরখগচত সুকিাভন লাগে বা রাজদণ্ডগর্ 
হাগত বা গসাংহমুকখা নে, গোংবা ‘ক্রস’ মাোও নে, বরাং লাগের মাোর্া গমনার 
আেৃগতর। তকব গমরাকরর সূচাকলা মাোে ক্রস থনই, আকি পাাঁচ মাে তারো।’ 
বলল েযাোগরনার বাবা। 

আগম গবগস্মত হলাম। বললাম, ‘রাজদকণ্ডর মাোে বাি, গসাংহ, হাগত না 
োে, ক্রস োোরই েো, থযমন থপাকপর আকি। তার বদকল তারো থেন?’ 

‘ও তুগম জান না। স্যাক্সনরা গবকিষ েকর স্যাক্সন রাজারা খৃিান নে। 
স্যাক্সনকদর রাজা থরামানকদর দখকল যাবার পর বাধয হকে অ্কনকেই খৃিধমগ 
গ্রহে েকর, অ্কনকেই আত্নপগরচে থিাপন েকর থফকল, আবার থেউ থেউ থদি 
তযাি েকর। থরামান সম্রার্ িাকলগমযাকনর সমে খৃিানকদর এই অ্তযাচার ভোবহ 
আোকর শুরু হে এবাং চলকত োকে। আমাকদর সম্রার্ চতেুগ অ্কর্া রাজযহারা এে 
রাজকুমার। পকর নতুন এই স্যাক্সন লযাকন্ড একস গতগন রাজয স্থাপন েকরন। 
আমরা নাইর্রা খৃিান হকেও তাাঁকে সমেগন েগর। োরে গতগন অ্তযাচারী নন, 
বস্বরাচারীও নন। সম্রার্ হকেও গতগন জনিকের এেজন। দু’বির পর পর গতগন 
নািগরে সকম্মলন থডকে তাকদর েো থিাকনন এবাং তার িাসকনর বযাপাকর তাকদর 
রাে থনন। তার থিকল যুবরাজ হকেকি, তাও নািগরে সকম্মলকনর রাে অ্নুসাকর। 
সম্রার্ যুকদ্ধর মত বি থোন গসন্ধান্ত গনকজ থনন না, নািগরে সকম্মলন থডকে 
নািগরেকদর রাে গনকে তা েকরন।’  

এের্ ু থহকসগিকলন েযাোগরনার বাবা থফ্নগজস্ক থফ্ডাগরে। থসই 
সুকযাকি আগম বকল উেলাম, ‘স্যাক্সন সম্রার্রা থতা থদখগি িেতাগন্ত্রে, থরামান 
সম্রার্কদর মত অ্তযাচারী ও অ্কর্াক্রযার্ নে।’  
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‘এই ঐগতহ্য স্যাক্সন সম্রার্কদর নে, এই ঐগতহ্য স্যাক্সনকদর। আগদ 
স্যাক্সন সমাজ গিল িেতাগন্ত্রে সমাজ। খৃিান থরামানরা স্যাক্সন রাজয লণ্ডভণ্ড 
েরার পরও থসই ঐগতকহ্যর গেি ু এখনও অ্বগিি আকি।’ বলল েযাোগরনার 
বাবা। 

‘ধেবাদ স্যাক্সন ও স্যাক্সন সম্রার্কদর। আমাকদর ইসলামী সমাজও 
িেতাগন্ত্রে সমাজ।’  

‘হ্যাাঁ, আমরা একস থিগি। ঐ থতা সম্রাকর্র প্রাসাকদর উাঁচু থির্ থদখা 
যাকচ্ছ।’ বলল েযাোগরনার বাবা। 

আমরা একস থিলাম সম্রাকর্র প্রাসাকদ। প্রাসাকদর থিকর্ থিার্ এের্া 
থিািসওোর দল গিল আমাকদর স্বািত জানাবার জকে। তারা আমাকদর স্বািত 
জানাল। আমরা থিকর্ থপৌাঁিার সাকে সাকেই এেজন থিািসওোর িুর্ল প্রাসাকদ 
সম্রার্কে খবর থদোর জকে। গেিুিে পকরই প্রাসাকদর এেজন অ্গফসার একলন 
আমাকদর থনবার জকে। তার সাকে রাজপ্রাসাকদর থভতকর চললাম। অ্গফসারগর্ 
জানাল, সম্রার্ আজ দরবাকরর োজ মুলতগব েকরকিন এবাং প্রাসাকদর রাজেীে 
গচগে,সা ও থসবা গবভাকি যুবরাজকে গনকে অ্কপি েরকিন। 

আমাকদর সরাসগর রাজপ্রাসাকদর গচগে,সা ও থসবা গবভাকি গনকে যাওো 
হকলা। 

থসখাকন থপৌাঁিকল সম্রার্ চতেুগ অ্কর্া’র প্রধান িাফ অ্গফসার 
আমাকদরকে এের্া গবশ্রাম েকি গনকে থিকলন। এের্ ুগবশ্রাম গনকে হাত-পা ধুকে 
থফ্ি হবার পর আমাকদরকে গডনাকরর থর্গবকল গনকে যাওো হকলা। গডনাকরর 
থর্গবকল থখাদ সম্রার্ একলন। গবস্মকে হতবাে আমরা উকে দাাঁগিকে সম্মান 
প্রদিগকনর জকে তার গদকে একিাগচ্ছলাম। সম্রার্ হাত গদকে একিাকত গনকষধ েকর 
আমাকদর স্বািত জাগনকে বলকলন, খাবার থর্গবকল বকস উেকত থনই। আসুন 
আমরা গডনার থসকর থনই। 

রাকজযর গবস্মে গনকে সম্রাকর্র সাকে বকস গডনার েরলাম। মকন পকি থিল 
আমার দীন-দুগনোর বাদিাহ আমার রাসূকলর (স.) েো, থসানাগল যুকির থসানার 
মানুষ খগলফা আবু বের (রা.), খগলফা ওমর (রা.)-থদর েো। তাাঁরা িাসে হকেও 
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মানুকষর থসবে গিকলন। তাাঁকদর স্থান গিল মানুকষর োতাকর, ক্লান্ত হকল িযযা হকতা 
থখজুর িাকির গনকচ বাগলর উপর, নািগরেরা যখন িুগমকে, তখন তাাঁরা মানুকষর 
িাকর িাকর িুকর থবিাকতা তাকদর অ্বস্থা জানার জকে, চােকরর সাকে পালা েকর 
উকর্র গপকে চকিকিন, আবার রগি ধকর উর্কে থর্কন গনকেকিন, তাাঁকদর গসাংহাসন 
গিল থখজুকরর চার্াই। গেন্তু তাাঁকদর বযগিত্ব, প্রজ্ঞা েম্পন জািাকতা থরাম সম্রার্, 
গ্রীে সম্রার্ ও পারস্য সম্রার্কদর হৃদকে। তাাঁকদর থস আদকিগরই গেগঞ্চত এের্া 
রূপ থদখলাম স্যাক্সন সম্রার্ চতেুগ অ্কর্া’র মকধয। আমার থচাকখর থোে গভকজ 
উেকি। আগম বললাম সম্রার্কে লিয েকর, ‘এগক্সকলগে, আপনাকে অ্সাংখয 
ধেবাদ থয, আপনার সাকে বকস খাওোর থসৌভািয হকলা।’  

সম্রার্ চতেুগ অ্কর্া’র থচাকখ-মুকখ এের্া সূক্ষ্ণ প্রসন্নতা ফকুর্ উেল। বলল, 
‘ধেবাদ ডক্টর থয আপগন একে থসৌভািয বলকিন। 

আসকল আমাকদর স্যাক্সনকদর জকে এর্া স্বাভাগবে গবষে। আগম সম্রার্, 
থসর্া সামাগজে গসকিম গহকসকব। জনিকের সামগিে ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। স্বতন্ত্র 
থোন ইচ্ছা আমার থনই।’  

‘ধেবাদ, এগক্সকলগে। এভাকব মানুকষর মকনর সম্রার্ হওো যাে। 
িাসে সম্রাকর্র চাইকত মকনর সম্রার্ অ্কনে থবগি িগিিালী। ধেবাদ 

এগক্সকলগে।’  আগম বললাম সম্রার্কে লিয েকর। 
সম্রার্ থচাখ তুকল আমার গদকে তীক্ষ্ণ দৃগিকত তাোকলন। বলকলন, ‘ডক্টর 

আপগন সাাংিাগতে েো বকলকিন। সম্পূেগ নতুন পগরভাষা, সম্পূেগ নতুন প্রোি। 
আপগন থোোে থলখাপিা েকরকিন?’ 

হো, আমার মুখ ফসকেই থবগরকে থিল, ‘থিকন থলখাপিা েকরগি।’  
‘থিকন?’ বকল সম্রার্ উকে দাাঁিাকলন। তার থচাকখ-মুকখ গবস্মকের 

গবকফারে। তার দুই থচাকখর গস্থর দৃগি আমার উপর গনবদ্ধ। আমার জকে আিার 
েো থয, তার থস দৃগিকত গবকিষ, িৃো বা গহাংসার প্রোি থনই। আকি সগবস্মে 
অ্নুসন্ধান। 

সম্রাকর্র সাকে সাকে আমরাও উকে দাাঁগিকেগিলাম। সম্রার্ ধীকর ধীকর 
বসকলন। আমরাও বসলাম। 
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বসার সাকে সম্রার্ তাাঁর দুই থচাখ বন্ধ েকরকিন। আত্নস্থ হওোর প্রোি 
তার থচাকখ-মুকখ। অ্কনে মুহূতগ পার হকলা। 

সম্রার্ থচাখ খুলকলন। বলকলন, ‘ডক্টর, আপনার সাকে গে ওখানোর 
িাসেকদর োরও েখনও থদখা হকেকি? গনজ মুকখ ওকদর েো-বাতগা শুকনকিন 
েখনও?’ বলকলন সম্রার্। 

‘হ্যাাঁ, এগক্সকলগে। আগম তাাঁকদর থদকখগি, েোও শুকনগি তাাঁকদর। বললাম 
আগম। 

‘ওরা মানুষ থেমন? শুকনগি, িাসন নাগে ওকদর আকির মত থনই!’ 
বলকলন সম্রার্। 

‘এগক্সকলগে গেেই শুকনকিন। ওরা মানুষ গহকসকব এখনও ভাকলা। তকব 
িাসে হকল তাকদর মকধয ধীকর ধীকর থয থদাষ-ক্রগর্ থঢাকে তা তারা মুি োেকত 
পাকরগন। এ োরকেই তাকদর িাসনও আকির মত থনই। গবকভদ-গবতেগ ও 
হানাহাগন তাকদর গনকজকদর মকধয থবকিকি। থস োরকে তারা দুবগলও হকে 
পকিকি। দুবগলতার োরকে তাকদর রাজযও সাংকুগচত হকে পকিকি।’ বললাম 
আগম। 

সম্রার্ এের্া দীিগশ্বাস িািকলন। বলকলন, ‘আমরা এে সমে ওকদর 
উপর অ্কনে গনভগর েকরগিলাম, অ্কনে আিা েকরগিলাম। আমাকদর পূবগপরুুষরা 
আিা েকরগিকলন, তারা ও আমরা গমকল ইউকরাকপ এের্া উদার ও মানগবে 
রাকজযর প্রগতিা েরব। গেন্তু তা হেগন।’  

গবস্মকে আমার অ্বাে হকে যাবার পালা। সম্রার্ এ গে বলকিন। থিকনর 
মুসগলম সুলতানকদর সাকে গমকল স্যাক্সন সম্রার্রা গেি ু েরকত থচকেগিকলন? 
গবস্মকে স্তগম্ভত হকে আগম বললাম, ‘এগক্সকলগে, দো েকর গে বলকবন, থিকনর 
মুসগলম সুলতানকদর সাকে গমকল আপনাকদর গেি ু েরার বযাপারর্া গেভাকব 
িকর্গিল, মাঝখাকনর গবিাল দূরত্ব গডগঙকে?’ 

‘ডক্টর, প্রকোজকনর তাগেকদ আমার পূবগপুরুষ প্রেম অ্কর্া, তারপর 
গিতীে অ্কর্া এই গবিাল দূরত্ব গডগঙকে তাকদর সাকে থযািাকযাি েকরগিকলন। 
বকলগি, আমাকদর প্রকোজকনই আমরা এর্া েকরগিলাম। আমাকদর স্যাক্সনকদর 
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প্রেম সম্রার্ অ্কর্া ‘গদ থগ্রর্ থিকনর মুসগলম সুলতান তৃতীে আবদুর রহমাকনর 
সাকে থযািাকযাি েকরগিকলন। থযািাকযাি গিল এের্া ির্না উপলকিয। থিকনর 
সুলতাকনর বসেরা আলপস-এর অ্কনেগুকলা আলপাইন গিগরপে দখল েকর 
গনকেগিল। তার ফকল সওদািরী োকফলার যাতাোত বন্ধ হকে গিকেগিল। 
সুলতাকনর বসেরা আলপাইকনর গিগরপেগুকলা থিকি থদে অ্েবা সওদািরী 
োকফলাকে গনরাপকদ যাতাোত েরকত থদে, এই অ্নুকরাধ গনকেই স্যাক্সন সম্রার্ 
প্রেম অ্কর্া ৯৫৩ খৃিাকব্দ সুলতান আবদুর রহমাকনর রাজধানী েকডগাভাে এের্া 
প্রগতগনগধদল পাগেকেগিকলন। প্রগতগনগধদল এে মাস েকডগাভাে গিকলন। সুলতান 
তৃতীে আব্দুর রহমান সম্রার্ প্রেম অ্কর্া’র সম্মান থরকখগিকলন। এেমাস পর 
প্রগতগনগধদলগর্ জামগানীকত গফকর একল তাকদর োকি থিকনর সুলতানকদর োগহনী 
শুকনগিকলন। এর্া সম্রার্ প্রেম অ্কর্াকে যারপরনাই আনগন্দত ও প্রভাগবত 
েকরগিল। গতগন থদকখগিকলন মুসলমানকদর সাকে স্যাক্সনকদর অ্কনে গমল। 
স্যাক্সনকদর মতই মুসলমানরা সরল জীবন যাপন েকর। থোন আিরাফ-
আতরাকফর বযবধান তাকদর মকধয থনই স্যাক্সকদর মতই। সুলতান বা সম্রার্কে 
মুসলমানরা মগনব বা ঈশ্বকরর মত েকর ভাকব না, িাসেকে সােী বা ভাই মকন 
েকর। স্যাক্সনকদর রাজা-সম্রার্রাও তাই। স্যাক্সনকদর মতই  

মুসলমানরা থোন মূগতগ বা প্রগতেৃগতকে থদবতা মাকন না।মুসলমানকদর 
প্রােগনা িকৃহর গমনারগুকলা স্যাক্সনকদর গমনাকরর মতই আোিচুেী উাঁচ।ু আরও 
শুকনগিকলন প্রগতগনগধদকলর োকি থয, থরামান ও গ্রীে সম্রার্রা মুসলমানকদর ভে 
েকর। মুসগলম সুলতানকদর এই িগির েো শুকন সম্রার্ অ্কর্ার হৃদকে এের্া 
পুরাকনা েো মাোচিা গদকে উকেগিল, থসর্া হকলা স্যাক্সনকদর উপর থরামে 
খৃিানকদর নৃিাংস হামলা, আক্রমে ও অ্বেগনীে অ্তযাচার। ৭৮২ সাকল 
িাকলগমযাকনর খৃিান বাগহনী এেগদকন ৪ হাজার ৫ি’ স্যাক্সনকে পশুর মত হতযা 
েকরগিল। িাকলগমযাকনর এই বাগহনীর োকি স্যাক্সনকদর মৃতযুর গবেল্প গিল 
খৃিধমগ গ্রহে েরা। রাজননগতে সম্রাকর্র পগরবারও থসই খৃিধমগ গ্রহে েরকত 
বাধয হে। থসই সূকত্র এখন তারা খৃিান। গেন্তু এই বীভ,স অ্তীতকে স্যাক্সনরা 
থভাকলগন। িাকলগমযাকনর বাগহনী তাকদর হতযা ও খৃিীেেরেই শুধ ু নে, 
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স্যাক্সনকদর সমাজ, সাংসৃ্কগত সবই র্ধ্াংস েকরকি। আইন েকর গমনার বতগর গনগষদ্ধ 
েকরকি। অ্তীকতর এই দু:সহ থবদনা-তাগিত স্মগৃত আমার পূবগপরুুষ সম্রার্ প্রেম 
অ্কর্াকে এে প্রগতোর গচন্তাে উিুদ্ধ েকরগিল। গতগন থভকবগিকলন, থরামানকদর 
অ্তযাচার-আক্রমে থেকে বাাঁচার জকে থিকনর সুলতানকদর সাকে ঐেয িিা 
যাে। এই ঐেয এের্া গবরার্ িগি গহকসকব থদখা থদকব। থযই ভাবা থসই োজ। 
গতগন থিকনর সুলতান তৃতীে আবদুর রহমাকনর োকি আরও এের্া প্রগতগনগধদল 
পাোকলন। এের্া গচগে পাোকলন গতগন সুলতান তৃতীে আবদুর রহমাকনর 
উকেকশ্য। এবারও মাসখাকনে পর প্রগতগনগধদল গফকর এল সুলতান আবদুর 
রহমাকনর এের্া গচগে গনে। গচগেকত সুলতান আবদুর রহমান  সম্রার্ প্রেম 
অ্কর্াকে যা গলকখগিকলন তার সারেো হকলা, ‘সম্রাকর্র বিবয ও মতামতকে 
থিকনর গখলাফত সাদকর গ্রহে েকরকি। আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর উত্তরসগূর এই 
গখলাফত জাগতিতসহ সেল অ্তযাচার-অ্গবচাকরর গবকরাধী। থয ঐেয-
সহকযাগিতা মানুকষর িাগন্ত, মযগাদা ও সমৃগদ্ধর স্বাকেগ, আমরা তার পকি। এ নীগতর 
গভগত্তকত সম্রাকর্র সাকে আমাকদর ঐেয ও সহকযাগিতা হকত পাকর। এই লকিয 
সম্রাকর্র সাকে আমাকদর আরও আকলাচনা চলকব। ইগতমকধয আমরা একে-
অ্পকরর িাগন্ত ও গনরাপত্তার প্রগত লিয রাখব।’ এই গচগে থপকে সম্রার্ খুব খুগি 
হকেগিকলন।  

আকলাচনা শুরু হকেগিল এবাং অ্কনে দূর এগিকেগিল। গেন্তু ৯৬১ সাকল 
সুলতান তৃতীে আবদুর রহমাকনর মৃতযু হকল আকলাচনাে থিদ পকি। অ্ে গদকে 
এের্া দুিগর্না িকর্। সুলতান তৃতীে আবদুর রহমাকনর উত্তরসূগর গিতীে হাোকমর 
োকি থলখা েনকডাকলে ও আবার আকলাচনা শুরু সাংক্রান্ত প্রেম অ্কর্ার এের্া 
গচগে পকে সম্রাকর্র প্রগতগনগধদকলর োি থেকে চুগর হকে যাে এবাং তা থপাকপর 
হাকত পকি। তারপর তা থপাকপর হাত থেকে ক্রকসডারকদর হাকত চকল যাে। সম্রার্ 
অ্কর্া থিকনর মুর সুলতানকদর সাকে গমকল থপাপ ও ক্রকসডারকদর গবরুকদ্ধ ষিযন্ত্র 
েরকি। বহ বচ শুরু েরা হকলা ইউকরাপ জুকি। জামগানীকদর নাা্ইর্কদর থখগপকে 
থতালার থচিা েরা হকলা। এই অ্বস্থাে সম্রার্ অ্কর্া পগরগস্থগতকে িান্ত েরার জকে 
চুপ হকে যান এবাং থিকনর সাকে থযািাকযাি আপাতত বন্ধ েকর থদন। ে’বির 
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পর আবার যখন থযািাকযাি শুরু েরকত যাকবন, তখন গতগন অ্সুস্থ হকে পকিন। 
থস অ্সুকখই ৯৭৩ সাকল গতগন মারা থিকলন। এভাকব সম্রার্ প্রেম অ্কর্ার এের্া 
স্বপ্ন একের পর এে ধাক্কা থখকে থপিকন পকি থিল, যা আর সামকন আনা যােগন।’  

োমকলন সম্রার্ চতেুগ অ্কর্া। উকে দাাঁিাকলা। পােচাগর েরকত েরকত 
বলল, ‘আমার উত্তরসূগরকদর থস স্বপ্ন সফল হেগন, গেন্তু স্বপ্নগর্র েো আমরা ভুকল 
যাইগন। আপনার ডািারী গিিা এবাং বাগির গেোনা েকডগাভাে শুকন থসই অ্তৃপ্ত 
স্বকপ্নর েো মকন পকি থিকি। যাে, আগম খুগি হকেগি।’  

‘এগক্সকলগে, আগম খুগি হকেগি আপনার সাকে সািাকতর সুকযাি 
হওোে। আগম আরও খুগি হকেগি েকডগাভা ও থিকনর সুলতানকদর সাকে 
আপনাকদর পুরাকনা সম্পকেগর ইগতহাস শুকন। দুই পকির এই স্বপ্ন সফল হকল 
আমার মকন হে দুই পিই উপেৃত হকতা।’ আগম বললাম। 

‘উপেৃত মাকন? ইগতহাস অ্েভাকব গলগখত হকত পারকতা। অ্কর্া’থদর 
সাম্রাজয তাহকল অ্ত তািাতাগি র্ধ্াংস হকতা না এবাং প্রাে দু’ি বির অ্কর্া 
পগরবারকে রাজযহারা অ্বস্থাে িুকর থবিাকত হকতা না। 

অ্ে গদকে থিকনর সুলতানরাও খৃিান রাজাকদর অ্কনে জ্বালাতন 
থেকে বাাঁচকতন।’ বলল সম্রার্ চতেুগ অ্কর্া। 

োমকলন সম্রার্। িুকর তাোকলন েযাোগরনার বাবা থফ্নগজস্ক 
থফ্ডাগরকের গদকে। বলকলন, ‘আসুন, যুবরাজ অ্কপিা েরকিন।’ আমার গদকে 
তাগেকে বলকলন, ‘আসুন ডক্টর।’  

বকল চলকত লািকলন গতগন। আমরা তার গপিু গপি ুচললাম। বি এের্া 
সুসগজ্জত ির। দুেকফনা সদৃি িযযাে শুকে আকি এে সুদিগন যুবে। থচাখ বুকজ 
শুকে আকি থস। 

তার মাোর থপিকন এেজন নাসগ দাাঁগিকে আকি এযাকর্নিন অ্বস্থাে। 
দরজাে গিল দু’জন পগরচাগরো। সম্রার্ ও আমাকদরকে থদকখই কুগনগি েকর 
দু’পাকি সকর দাাঁগিকেগিল তারা। 

সম্রাকর্র থপিকন আমরাও িকরর মাঝখাকন গিকে দাাঁিালাম। 
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‘সম্রার্ যুবেগর্কে থদগখকে আমাকে বলকলন, ‘ডক্টর এই আমার এেমাত্র 
থিকল, যুবরাজ পঞ্চম অ্কর্া।’  

আগম এগিকে থিলাম গবিানার গদকে। 
যুবরাজ উেকত যাগচ্ছকলন। দু’জন নাসগ িুকর্ একস যুবরাজকে ধকর বগসকে 

গদকত থিল। 
আগম দ্রুত েকন্ে বললাম ‘গিজ এগক্সকলগে, যুবরাজ। গিজ, আপগন 

উেকবন না।’ বকল আগম ধকর তাকে আকস্ত আকস্ত েকর শুইকে গদলাম। 
.আগম উকে দাাঁগিকে সম্রাকর্র গদকে থচকে বললাম, ‘এগক্সকলগে, আগম গে 

যুবরাজকে থদখকত পাগর?’ 
সম্রার্ চতেুগ অ্কর্া সুকিাগভত এের্া থচোকর গিকে বকসকিন। বলকলন, 

‘হ্যাাঁ ডক্টর, গিজ শুরু েরুন।’  
েযাোগরনার বাবাও সম্রাকর্র থপিকন আকরের্া থচোকর গিকে বকসকিন 

সম্রাকর্র গনকদগকি। 
আগম যুবরাকজর পাকি গিকে বসলাম। বললাম নরম থেকহর সুকর, 

‘এগক্সকলগে যুবরাজ, আগম এেজন ডািার। আপনার প্রগত অ্সীম শুকভচ্ছা গনকে 
আল্লাহর নাকম আগম আমার োজ শুরু েরকত চাই। গিজ যুবরাজ আমাকে অ্নুমগত 
গদন, আপনার সহকযাগিতা আগম চাই।’  

যুবরাজ ম্লান হাসকলন। বলকলন, ‘আপনাকে ওকেলোম, যগদও 
গচগে,সার প্রগত আমার আকির থসই আস্থা থনই। তবু সব সহকযাগিতা আগম েরব। 
আমার জকে েি েরার জকে আপনাকে আিাম ধেবাদ।’  

‘ধেবাদ এগক্সকলগে। আগম প্রেকম দুই থচাখ ভাকলা েকর থদখকবা। 
তারপর দরোর হকল গেি ু গজজ্ঞাসা েরব। তারপর সব অ্বস্থা থদকখ সামকন 
একিাকবা।’  

পরীিা শুরু েরলাম আগম। আগম যুবরাকজর দুই থচাকখর থভতকরর অ্বস্থা 
থদখলাম। আগম গবগস্মত হলাম থদকখ থয, যুবরাকজর দুই থচাকখর দুই আইবলসহ 
থচাকখর সব অ্বস্থা স্বাভাগবে। এের্াই অ্স্বাভাগবেতা থদখলাম। থসর্া হকলা, দুই 
থচাকখরই আইবলসহ থভতরর্া শুেকনা এবাং থচাকখর আইবকল থোন গরকলেিন 
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থনই। আগম নাসগকে এের্া সুচ আনকত বললাম। নাসগ থদৌকি গিকে সুচ একন 
আমাকে গদল। আগম সুচর্া থদকখ নাসগকে থসর্া আগুকন জীবােুমুি েকর গদকত 
বললাম। নাসগ সুচর্া পুগিকে গনকে এল। আগম যুবরাজকে বললাম, গিজ যুবরাজ, 
থচাকখ যতবার আিাত পাকবন, েো বলকবন গিজ। থচাকখর আইগলডসহ থচাকখর 
থভতরর্াে প্রকযাজনীে অ্নুভুগতপ্রবে অ্াংিগুকলাকত সুকচর আিা গদকে আিাত 
েকর থদখলাম যুবরাজ প্রগতর্াকতই থরসপে েরকিন। আগম গবগস্মত হলাম থচাকখর 
োেগুুকলা সব জীগবত আকি! তাহকল দুই থচাখ শুষ্ক থেন? থচাকখর আইবকল 
থরসপে থনই থেন? তাহকল থচাকখর োকলেগর্ভ গর্সুয এবাং দৃশ্য প্রবাহ মগেকে 
বহন ও গবতরেোরী গ্রগেগুকলাকতই গে সমস্যা? গেন্তু পরীিার্া এের্ ুেগেন ও 
েিের। আগম নাসগকদর গদকে চাইলাম। বললাম এর থচকেও সূক্ষ্ণ সুচ গে পাওো 
যাকব? নাসগ বলল, স্যার, এ ধরকনর সুচ থনই, তকব আকুপাাংচাকরর সুচ আকি। 
আকুপাাংচাকরর েতেগুকলা সুচ অ্কনে লো, খুা্বই সূক্ষ্ণ। 

আগম খুগি হকে বললাম , ‘ধেবাদ নাসগ। ওগুকলা আরও ভাকলা, থবগি 
োকজর। গনকে এস, দ্রুত।’ নাসগ গনকে এল সুচ। সুচগুকলাকে আগুকন থসাঁকে 
জীবােুমুি েকর গনকে একসকি নাসগ। আগম ধেবাদ গদকে সুচ হাকত গনলাম। 
যুবরাকজর দুই থচাকখর উপকরর গদের্াে মাপকজাখ েকর দুই থচাকখর গতনগর্ েকর 
জােিা গেে েরলাম পরীিার জকে। থচাকখর আইবকলর থিািার গদে থেকে থয 
সূক্ষ্ণ থসকলর অ্াংি মগস্তকষ্কর সাকে সাংযুি, থসগুকলা থচাকখ প্রগতগবগেত হওো 
ইনফরকমিনকে 

মগস্তকষ্ক থপৌাঁিাে এবাং মগস্তষ্ক থস ইনফরকমিনকে দৃকশ্য পগরেত েকর 
থচাকখ পাোে। সুতরাাং এই থসলগুকলা িগতগ্রস্ত হকল থচাখ ও মগস্তকষ্কর থযািাকযাি 
বন্ধ হকে যাে। এই অ্বস্থাে থচাখ ও আইবল ভাকলা োেকলও থচাখ গেিুই থদখকত 
পাে না। আগম এই থসলগুকলা পরীিারই গসদ্ধান্ত গনকেগি। প্রস্তুত হকে আগম 
যুবরাজকে বললাম, ‘এগক্সকলগে, যুবরাজ, আপগন থরাকম সামগরে থরগনাং 
গনকেকিন। থরগনাং-এ িারীগরে ও মানগসে সহ্য-িগিরও পরীিা থনো হে। থদকহ 
সুচ থফার্াকনার থোন থরগনাং গে আপনার হকেকি?’ যুবরাজ হাসকলন। বলকলন, 
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‘ডক্টর গনিে থোোও সুচ থফার্াকত চাকচ্ছন। যাই েরুন ডক্টর আমাকে বধযগিীল 
পাকবন।’  

‘ধেবাদ এগক্সকলগে।’ বললাম আগম। োজ শুরুর আকি আবার আগম 
বললাম, ‘এক্সকলগে, এবার আপনার আরও িগনষ্ঠ সহকযাগিতা চাই। সুচ চামিা 
থভদ েরার সমে বযো লািকব, অ্বশ্যই, গেন্তু তারপর সুকচর আিা থয গদে গদকে 
এবাং থযখাকন গিকে োমকি থস স্থানগুকলাকত বযো লািকি গে না থসর্া আগম জানকত 
চাই। এর্া খুব গুরুত্বপূেগ।’  

যুবরাজ বলকলন, ‘ইকেস ডক্টর, িড থেস আস।’  
প্রকতযে থচাকখর আইবকলর থপিকন গনগদগি স্থান বরাবর উপকর গতনগর্ ডর্ 

গেে েকর গনলাম। প্রেকম দুই থচাকখর মাকঝর দুই ডকর্ সুচ প্রকবি েরালাম। 
যুবরাজ বলকলন, ‘চামিার অ্াংি ফকুর্া হবার সমে সামাে গেিু অ্াংকি বযো থবাধ 
েকরগি, তারপর আর থোন বযো লাকিগন।‘ আগম যুবরাজকে ধেবাদ থদবার পর 
থভতকর ঢুকে যাওো সুকচর বদিগয পরখ েকর বুঝলাম থচাখ ও মুস্তকষ্কর 
সাংকযািগবধানোরী থসলগুকলাকত থোন অ্নুভূগত থনই। যুবরাকজর অ্ন্ধকত্বর োরে 
আমার োকি পগরষ্কার হকে থিল। গনগিত হবার পরও অ্বগিি চার পকেকন্র্ আগম 
সুচ প্রকবি েরালাম। থরজাে এেই হকলা।  তকব এের্া সুখবরও গমলল।থসর্া 
হকলা, ডান থচাকখর ডাকনর ডকর্ এবাং বাম থচাকখর বাকমর ডকর্ সুচ থঢাোকনার 
সমে সুকচর আিা সামাে থিকলও যুবরাজ গেি ুবযো অ্নুভব েকরকিন।এর অ্েগ 
থচাখ ও মগস্তকষ্কর থযািাকযাি মাধযম থসল সবর্াই সম্পূেগ মকর যােগন। এর্া আমার 
জকে গবরার্ সুখবর। োে ুও সূক্ষ্ণ থসল িীতলোরী থসই সাকে এযাগন্র্কসপগর্ে 
এের্া থভষজ গনযগাস যুবরাকজর থচাকখর উপকরর অ্াংকির আহত স্থানগুকলাকত 
মাগলি েকর গদকে আগম বললাম, ‘এগক্সকলগে, আগম শুকনগিলাম আপগন গেিুই 
থদখকত পান না, গেন্তু মকন হকচ্ছ আপগন সামাে গেিু থদখকত পান। গবকিষ েকর 
বাম থচাকখর বাম গদে এবাং ডান থচাকখর ডান গদে গদকে গেিুর্া থদখকত পান 
আপগন।’ 
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‘হ্যাাঁ ডক্টর, খুব সামাে থদখকত পাই। থোন গেিুর থধাাঁোকর্ এোাংি। 
গেন্তু ডক্টর আপগন এর্া জানকলন গে েকর? খুব উকল্লখকযািয নে বকল োউকে 
আগম জানাকনার প্রকোজন থবাধ েগরগন।’ বলল যুবরাজ। 

‘এগক্সকলগে যুবরাজ, আগম থয পরীিা েরলাম তাকত আগম এর্া বুঝকত 
থপকরগি।’  

বকল উকে দাাঁগিকে আগম সম্রাকর্র গদকে গফরলাম। থদখলাম থচাখ ভরা 
গবস্মে গনকে গতগন তাগেকে আকিন। আগম তার গদকে গফরকতই গতগন বলকলন, 
‘ডক্টর আপগন সুচ গদকে ফুাঁকিই বযাপারর্া বুঝকত থপকরকিন। গেভাকব?’ 

আগম বললাম, ‘একক্সকলগে সম্রার্, এর্া আগম পকর বলগি। তার আকি 
এের্া েো বগল, এগক্সকলগে যুবরাকজর থচাকখর আগঙ্গকে থোন িত আগম থদখকত 
পাগচ্ছ না। থচাকখর দৃশ্যমান সব অ্ঙ্গই থসনকসগর্ভ। থচাখ দু’গর্ শুেকনা এবাং 
আইবকল গরকলেিান থনই এর্াই শুধুমাত্র বযগতক্রম। এগক্সকলগে, আসল সমস্যা, 
থচাকখর থপিন থেকে মগস্তষ্ক পযগন্ত সাংকযািোরী থসলগুকলাকত। এই থসলগুকলা 
থরসপে েরকি না, সািা গদকচ্ছ না। এগক্সকলগে, আপনার প্রকশ্নর উত্তর হকলা, 
সািা না থদো এই থসলগুকলার মকধয বাাঁ থচাকখর বাাঁ গদকের এবাং ডান থচাকখর ডান 
গদকের থসকলর এের্া অ্াংি সািা গদকচ্ছ। সুচ গদকে যখন এ থসলগুকলাকত আিাত 
েরা হকেকি, তখন যুবরাজ গেিুর্া বযো অ্নুভব েকরকিন।’  

সম্রার্ অ্কর্া দাাঁগিকে থিকিন। বলকলন, ‘এর িারা গে বুঝা যাকচ্ছ ডক্টর? 
যুবরাকজর থচাখ ভাকলা হকব গে না?’ 

‘এগক্সকলগে আগম থচাকখর অ্বস্থা জানার থচিা েরগি। থচাকখর 
অ্সুগবধার্া থোোে, গে োরকে থচাখ গেিু থদখকত পাে না, থসর্া আমার োকি 
থবাধ হে পগরষ্কার। থচাখ ও মগস্তকষ্কর সাংকযািোরী সূক্ষ্ণ থসকলর েগেোগুকলা 
িগতগ্রস্ত হকেকি। এর্াই থচাকখ না থদখার োরে। 

এের্া আিার েো হকলা থয, থসলগুকলার গেিুর্া এখনও সগক্রে 
রকেকি।’ আগম বললাম। 

‘ধেবাদ ডক্টর। ঈশ্বরকে ধেবাদ গদগচ্ছ। যুবরাকজর অ্কনে গচগে,সা 
আগম েগরকেগি, গেন্তু থেউ থচাকখর এমন পরীিা েকরগন এবাং থচাকখ থেন থদখকত 
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পাে না তার োরে গে তা থেউ বকলগন। আপগনই প্রেম এের্া োরকের েো 
বলকলন। আপনাকে অ্সাংখয ধেবাদ ডক্টর। আগম হতাি হকে পকিগিলাম। 
আপনার েো আমাকে আনগন্দত ও আিাগিত েকরকি।’ বলল সম্রার্ অ্কর্া। 

‘এগক্সকলগে যুবরাজকে আমার আরও েতেগুকলা প্রশ্ন আকি। আমার 
খুব অ্বাে লািকি থচাখ ও মাোর সাংকযািোরী মাকঝর থসলগুকলা এই ভাকব 
িগতগ্রস্ত হকলা গে েকর?’ আগম বললাম। 

‘হ্যাাঁ ডক্টর, গে জানকত চান আপগন গজজ্ঞাসা েরুন। আমাকদর 
উপগস্থগতকত থতা সমস্যা থনই?’ বলকলন সম্রার্ চতুেগ অ্কর্া। 

‘না, না এগক্সকলগে, আপনাকেও দরোর। আগম যা জানকত চাই তা 
আপগন জানকত পাকরন।’  

বকল এের্ু থেকমই আবার বললাম, ‘এগক্সকলগে সম্রার্ এবাং যুবরাজ, 
আমার মকন হে প্রচণ্ড এের্া িে-এর োরকে থচাখ ও মগস্তকষ্কর মাকঝর থসলগুকলা 
িগতগ্রস্ত হকেকি। যুবরাজ থচাকখ এ ধরকনর থোন িে থপকেগিকলন গে না?’ 

যুবরাজই দ্রুত বলকলন, ‘ডক্টর, থচাকখ গেকসর িে, গে ধরকনর িে?’ 
আগম বললাম, ‘তীব্র আকলার িকেই এ ধরকনর ির্না ির্কত পাকর।’  
‘আকলার িে? এ ধরকনর বি থোন ির্না থতা িকর্গন। যুবরাজ দু’বির 

থরাকম গিকলন। এ সমে গে এ ধরকনর থোন ির্না িকর্কি যুবরাজ?’ বলকলন 
সম্রার্ চতুেগ অ্কর্া। 

যুবরাজ বলকলন, ‘এমন থোন ির্নার েো থতা মকন পিকি না।’  
আগম বললাম, ‘যুবরাজ আপগন গে গবদুয, চমকের গদকে েখনও পূেগ 

দৃগিকত তাগেকেকিন?’ 
‘না ডক্টর, এ ধরকনর থোন ির্না িকর্গন।‘ 
‘েখন থেকে আপগন থচাকখর অ্সুগবধা অ্নুভব েকর আসকিন যুবরাজ?’ 

বললাম আগম। 
‘িত বিকরর নকভেকরর গদে মাকন প্রাে এে বির আকি থেকে থচাকখর 

অ্সুগবধা অ্নুভব েরগি ডক্টর।’ বলল যুবরাজ। 
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‘িত বিকরর নকভের থেকে।’ েো শুকনই আমার মকন পকি থিল 
অ্কক্টাবর মাকসর সূযগগ্রহকের ির্নার েো। আগম দ্রুত েকন্ে বললাম, ‘যুবরাজ, 
িত বির অ্কক্টাবর মাকস সূযগগ্রহে হকেগিল। আপগন গে ঐ সূযগগ্রহে থদকখগিকলন?’ 

আমার প্রশ্ন শুকনই যুবরাজ উকে বসকলন। বলকলন, ‘গেে ডক্টর, আগম 
সূযগগ্রহে থদকখগিলাম। তখন থচাকখ সামাে অ্সুগবধা হকেগিল। পকর তা গেে হকে 
যাে।’  

‘গে িকর্গিল?’ বললাম আগম। 
‘এের্া মাগর্র বি থিকর্ পাগন গনকে সবার মত আগমও সূযগগ্রহে 

থদখগিলাম। থদখার পর আমার থচাখর্া ঝাপসা হকে যাে। তকব সন্ধযার মকধযই 
আবার থচাখ ধীকর ধীকর গেে হকে যাে।’ বলকলন যুবরাজ। 

‘গেে হকে যােগন যুবরাজ। প্রােগমে আিাকতর পর থয ঝাপসা ভাবর্া 
গিল, তা অ্ল্প সমকে থেকর্ যাে। গেন্তু আকলার থয প্রচণ্ড আিাত থচাকখর উপর 
পকিগিল, থসর্াই িগত েকরকি থচাকখর থপিকনর থসলগুকলার। থসলগুকলাকে 
আপাতত প্রােহীন েকর থফকলকি।’ আগম বললাম। 

‘ডক্টর, আপগন বলকলন, থচাকখর সামকনর থসল থমার্ামুগর্ ভাকলা আকি, 
িগতগ্রস্ত হকেকি থচাকখর থপিকনর থসলগুকলা। প্রচণ্ড আকলার োরকে িগত হকে 
োেকল থচাকখর সামকনর থসল িগত হকলা না, থপিকনর থসল হকলা থেন?’ সম্রার্ 
চতেুগ অ্কর্া বলকলন। 

আগম বললাম, ‘এগক্সকলগে, থচাখ অ্কনে অ্কনে প্রিস্ত। গেন্তু তার 
থপিকন মগস্তকষ্কর সাকে সাংকযািোরী থসল-এর চযাকনলর্া অ্কনে োকরা। থয 
পগরমাে আকলা থয তীব্রতা গনকে থচাকখর উপর একস পকিগিল, থসই আকলা থসই 
তীব্রতা গনকে যখন থচাকখর থপিকনর থসল-এর োকরা চযাকনকল প্রকবি েকর, তখন 
স্বল্প পগরসকরর চাকপ আকলার আিাকতর প্রচণ্ডতা বহুগুে তীব্রতর হকে উকে। থসই 
আিাকত গর্সুযগুকলা গনগিে হকে থিকি।’ 

সম্রার্ চতেুগ অ্কর্া’র মুখ উজ্জ্বল হকে উেল। আমাকে লিয েকর বলল, 
‘ডক্টর, আগম থযমনর্া ভাবগিলাম তার থচকে আপগন অ্কনে বি ডািার। আপগন 
থয পরীিা েরকলন, থস ধরকনর পরীিার েো অ্ে থোন ডািার থবাধ হে গচন্তাই 
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েরকত পাকরগন। আপগন থরাকির থয োরে ধকরকিন, থস োরেও থেউ ধরকত 
পাকরগন। সগতয আগম দারুে গবগস্মত হকেগি, আপগন এইমাত্র থচাকখর থপিকনর 
থসল গনগিে হওোর থয োরে বলকলন, তা শুধু বি ডািার হওো নে, 
িারীগরেগবজ্ঞান সম্পকেগ িভীর জ্ঞাকনর পগরচােে। ঈশ্বরকে অ্সাংখয ধেবাদ থয 
আপনার থদখা এভাকব আমরা থপকেগি। এখন বলুন ডক্টর, থরাকির োরে থতা 
থজকনকিন, এখন গচগে,সা সম্পকেগ বলুন। থয থোন গেিুর গবগনমকে আমার 
এেমাত্র থিকল যুবরাজ তার থচাকখর আকলা গফকর পাে।’  

সম্রাকর্র থিকষর েো ভাগর হকে উকেগিল। 
‘মানুকষর োজ মাত্র থচিা েরা ফল থদন স্রিা। ডািাররা সবসমে 

আিাবাদী হে। আগমও আিাবাদী সম্রার্। আজ যুবরাজকে আমার থদখা হকে 
থিকি। োল আগম গচগে,সা শুরু েরব।’ আগম বললাম। 

পরগদন গচগে,সা আগম শুরু েরলাম। রাতভর আগম থভকবগি। থচাকখর 
থপিকনর থসলগুকলাকে যগদ তাজা না েরা যাে, তাহকল যুবরাকজর থচাখ ভাকলা 
হকব না। আর মকন মকন ভাবলাম মকর যাওো থসল ভাকলা েরার থরগডিনাল থোন 
ওষুধ বতগমান ওষুধ গবজ্ঞাকন থনই। ভরসা থয গেিু থসল এখনও জীবন্ত আকি। 
থসলগুকলাকত চাঞ্চলয সৃগিোরী গিমুকলগর্াং গেিু ওষুধ প্রকোি েরকল জীবন্ত থসল 
থেকে এের্া চাঞ্চলয মৃত গর্সুযগুকলার উপর িগিকে পিকত পাকর। তার সাকে 
থসলগুকলাকে গভগজকে রাখার বযবস্থা ভাকলা ফল গদকত পাকর। এজকে যুবরাকজর 
মাোে সগদগ সৃগি েরকত হকব যাকত নাকের সাকে থচাখ গদকেও প্রচরু পাগন িিাে। 
এই গচন্তা মাোে আসাে আগম খুব খুগি হলাম। আল্লাহর শুেগরো আদাে েরলাম। 

সোকলই আগম প্রেকমই সম্রাকর্র বািান িুকর প্রকোজনীে ওষুকধর িাি 
ও সম্রাকর্র ভাণ্ডার থেকে গেিু অ্নুপান থযািাি েরলাম। দুই ধরকনর ওষুধ বতগর 
েরলাম। এে, খাবার ওষুধ ও থচাকখ থফাাঁর্া আোকর প্রকোকির জকে গর্সুযর উপর 
প্রগতগক্রো সৃগিোরী গিমুকলগর্াং ওষুধ এবাং দুই, মাোে সগদগ সৃগির জকে েপাকল 
লািাকনার জকে প্রকলপ। েযাোগরনার বাবা সব সমে আমার সাকে থেকে আমাকে 
সাহাযয েরকলন। থসই সাকে সম্রাকর্র থলাে ও গচগে,সেরাও চাগহদা থমাতাকবে 
সব গেিু সরবরাহ েরকলন। 
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থসগদন থবলা দির্াে সম্রাকর্র উপগস্থগতকত যুবরাকজর গচগেসা শুরু হকলা। 
আল্লাহর োকি যুবরাকজর থিফা প্রােগনা েকর যুবরাজকে ওষুধ খাওোলাম এবাং 
থচাকখও েকেে থফাাঁর্া ওষুধ থফললাম। পরগদন দুপুকরর পর ভাগর্ থবলা শুরু হকল 
যুবরাকজর েপাকল প্রকলপ লািালাম। এর পরগদন দুপুর থেকেই যুবরাকজর ভীষে 
সগদগ এল। নাে ও থচাখ গদকে প্রচরু পাগন পিকত লািল। থসই সাকে শুরু হকলা 
হাাঁগচ। ওষুধ খাইকে চললাম গনেম মত। সগদগকত বাধা গদলাম না। 

উকত্তজনার মকধয োর্ল সাত গদন। আগম আল্লাহর উপর ভরসা হারাইগন। 
সাত গদন পর সগদগ েমকত শুরু েরল। হাাঁগচ োেল না। নাে ও থচাখ গদকে পাগন 
পিা বন্ধ হকে থিল। গেন্তু অ্পার আনকন্দর মকধয থদখলাম থচাখ দু’গর্ আর আকির 
মত শুেকনা নে। থচাকখ সজীব-সজলতা গফকর একসকি। থচাকখর থপিকনর থসই 
গর্সুযগুকলা জীবন্ত হওোর লিে গনিে এর্া। আগম সম্রার্কে বললাম, এগক্সকলগে, 
আিামী গতন গদন োকলা োপি গদকে যুবরাকজর থচাখ থঢকে রাখকত হকব এবাং 
পরবতগী সাত গদকন সরাসগর আকলা প্রকবি েকর না এমন এের্া আকলা-আাঁধারী 
িকর যুবরাজকে রাখকত হকব। 

এই বযবস্থা েরা হকলা। দি গদকনর গতন গদন যাবার পর োকলা োপি 
থচাখ থেকে সরাবার সমে থদখা থিল আকলা-আাঁধারী িকরর সব গেিু থদখকত 
পাকচ্ছ, তকব ঝাপসা। সম্রার্ আনকন্দ একস আমাকে জগিকে ধরল। বলল, ‘তুগম 
অ্সম্ভব এের্া বাাঁধকন আমাকে থবাঁকধ থফলকল। তুগম...।’  

আগম সম্রার্কে বাধা গদকে বললাম, ‘এগক্সকলগে, যুবরাকজর সামকন এসব 
েো আর নে। তাকে একেবাকর িান্ত হকত হকব।’ এরপর যুবরাকজর োকি গিকে 
বললাম, ‘যুবরাজ আনকন্দর গোংবা দু:কখর থোন গচন্তাই মকন আনকবন না। মনকে 
আত্নস্থ েকর শুধু ঈশ্বকরর েো ভাবুন।’  

‘স্যগর ডক্টর। আগম গনকজকে সামলাকত পাগরগন। আপগন গেেই বকলকিন। 
যুবরাকজর োেুকত থোন প্রোর থপ্রসার আনা যাকব না। আগম এবাং ওর মা-সহ 
আমরা বরাং থেউ এখাকন আর না আগস। গম. থফ্নগজস্ক থফ্ডাগরে থোন খবর 
আপনার তরফ থেকে োেকল আমাকদর জানাকবন।’  বলল সম্রার্ চতুেগ অ্কর্া। 



রাইন থেকে অ্যাকরন্ডসী  111 

 

‘হ্যাাঁ, থসর্াই ভাকলা সম্রার্। আগম গেে ১১তম গদকন যুবরাজকে আকধা 
অ্ন্ধোর ির থেকে বাইকর গনকে যাব। ঐ গদন আপনারা সেকল আসুন।’ বললাম 
আগম। 

এিারতম গদকন সম্রার্ একলন, সম্রাজ্ঞীও একলন। রাজপগরবাকরর সবাই 
একলন। আকি থেকেই আগম ও েযাোগরনার বাবা গিলাম। আকির গদন আমরা 
যুবরাজকে রাোল গদকেগিলাম তার থচাকখর ইনগডউর যাা্ে থলকভল থদখার জকে। 
িকরর সব জানালা-দরজা খুকল থদো হকেগিল। আকলাকত ির ভকর গিকেগিল। 
যুবরাকজর থচাখ সবগেিুই ভাকলাভাকব থদকখগিল। থচাকখ তার অ্সুগবধা হেগন। 
যুবরাজকে থিাো থেকে বসাগচ্ছলাম, তখন থস আমাকে জগিকে ধকরগিল। 
বকলগিল, ‘স্যার, আমাকে এগক্সকলগে বলকবন না। আপগন আমার োকি ঈশ্বকরর 
মত। আমার নতুন জন্ম হকেকি আপনার হাকত।’  

আগম যুবরাজকে সান্ত্বনা গদকে তার োি থেকে গনকজকে িাগিকে গনকে 
বললাম, যুবরাজ, এসব েো এখন নে। আপনাকে আকবি থেকে মুি ও সম্পূেগ 
িান্ত োেকত হকব। আগম সামাে ডািার মাত্র। আগম থচিা েকরগি, স্রিা ফল 
গদকেকিন, সব সমে তাাঁর েো স্মরে েরুন এবাং তাকে ধেবাদ গদন।’  

এিারতম গদন সোল ১০র্া। সম্রার্, সম্রাজ্ঞীসহ পগরবাকরর সেল সদস্য 
িকরর বাইকর দাাঁগিকেগিল উদগ্রীবভাকব। 

আগম যুবরাজকে গনকে ির থেকে থবরুলাম। আমার পাকি েযাোগরনার 
বাবা থফ্নগজস্ক থফ্ডাগরে। 

ির থেকে থবগরকে দরজাে আমরা দাাঁগিকে থিলাম। িকরর বাইকর গবিাল 
এের্া লাউে, োকপগকর্ থমািা, থসাফাে সাজাকনা। সম্রার্-সম্রাজ্ঞীসহ সেকল 
লাউকের মাঝখাকন িকরর গদকে তাগেকে দাাঁগিকে গিকলন। 

আমরা দরজাে একস যুবরাজকে বললাম, আপগন গিকে গপতা-মাতা ও 
সবার সাকে গমলুন। যুবরাজ ওগদকে ওকিাকলন।  

সম্রার্ ও সম্রাজ্ঞী িুকর্ একস তাকে জগিকে ধরল। তারপর যুবরাজ একে-
একে পগরবাকরর সবার সাকে গমিকলন। 
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এরপর সেকল গমকল হাাঁর্ু থিকি বকস হাত উপকর তুকল প্রােগনা েরকত 
লািল। আনকন্দ স্রিার অ্সীম শ্রদ্ধাে সবাই গিশুর মত োাঁদল।  

প্রােগনা থিকষ সম্রার্ আমাকদর ডােকলন। আগম ও েযাোগরনার বাবা 
থসখাকন থিলাম। সম্রার্ আমাকে জগিকে ধরকলন এবাং আকবকি থোঁকদ থফকল 
বলকলন, ‘ঈশ্বর আপনাকে পাগেকেকিন আমার এ সন্তাকনর জকেই। তা না হকল 
আমাকদর স্বকপ্নর থদি েকডগাভার ডািার আমাকদর িকর আসকবন গে েকর! ডক্টর 
আপনাকে ধেবাদ থদবার থোন ভাষা আমার জানা থনই। গবস্মেের আপনার 
থরাকির োরে অ্নুসন্ধান, আরও গবস্মেের আপনার গচগে,সা!’ বকল সম্রার্ 
আমাকে থিকি গদকে হাততাগল গদকলন। 

সুকিাগভত এে বি থর গনকে প্রকবি েরল এেজন খাস পগরচাগরো একস 
বাউ েকর সম্রাকর্র থপিকন দাাঁিাল। সম্রাকর্র গপএস একস থরর উপকরর োপি 
তুকল গনল। থর’থত থসানার উপর হীরেখগচত এের্া মুকুর্। তার পাকি সম্রাকর্র 
ফরমান দকণ্ড লাল োপকি জিাকনা গেিু।  

সম্মানজনে দূরত্ব বজাে থরকখ আমরা গিকে সম্রাকর্র সামকন 
দাাঁগিকেগিলাম।  

সম্রার্ থর থেকে প্রেকম ফরমান আোকরর বাকন্ডলর্া খুলকলন। তারপর 
সেকলর গদকে তাগেকে বলকলন, ‘থয থিাষো গদগচ্ছ এখাকন, তা আগম দরবাকরও 
গদকত পারতাম। গেন্তু গবষের্া আমার পাগরবাগরে। তাই পাগরবাগরেভাকবই 
থিাষো থদবার গসন্ধান্ত গনকেগি।’  

এের্ু োমকলন সম্রার্। তারপর আবার শুরু েরকলন, ‘ঈশ্বরকে অ্সাংখয 
ধেবাদ থয গতগন দো েকর আমার যুবরাজকে নতুন চিু দান েকরকিন। আগম 
ঈশ্বরকে আরও ধেবাদ গদগচ্ছ এই োরকে থয, যার উপলকি আগম আমার 
সন্তাকনর থচাখ গফকর থপলাম, থসই মহান ডক্টর েকডগাভার মানুষ। েকডগাভার 
সুলতানরা গিকলন আমাকদর স্যাক্সন রাজবাংকির ঐগতহাগসে গমত্র, যগদও থস 
সমকের অ্বস্থা ও ষিযকন্ত্রর োরকে আমরা দুই গমত্র গমকল বি গেিু েরকত 
পাগরগন। েকডগাভার এই মহান ডািার থয ঋকে আমাকে এবাং স্যাক্সন রাজবাংিকে 
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আবদ্ধ েকরকিন তা থিাধ েরার সাধয আমার থনই। তকব তাাঁর এই অ্বদানকে 
স্মরেীে েকর রাখার জকে গেিু এের্া েরার গসন্ধান্ত আগম গনকেগি।’  

বকল গতগন হাকতর ফরমান থমািের্া খুলকলন। পিকলন ফরমানর্া। 
সম্রাকর্র থস ফরমাকনর সারাাংি হকলা, ‘সালজওোকডল অ্ঞ্চকল আমার গবকিষ 
অ্মাতয থফ্নগজস্ক থফ্ডাগরকের জগমদাগরর পাকি ৪১ থমৌজার মকনারম ভূখণ্ডগর্ 
আগম ডািারকে লাকখরাজ গহকসকব দান েরলাম। বাংি পরম্পরাে গতগন 
স্থােীভাকব তা থভাি-দখল েরকবন। দু’এেগদকনর মকধয আগম থসখাকন গনকজ গিকে 
তাকে দখল বুগঝকে থদব।’  

বকল গতগন এগিকে একস আমার হাকত ফরমানগর্ গুাঁকজ গদকে বলকলন, 
‘গিজ ডক্টর গ্রহে েরুন। আগম ও আমার পগরবার খুগি হকবা।’  

এরপর সম্রার্ থর থেকে মুকুর্গর্ তুকল গনকলন। গতগন সবার উকেকশ্য 
বলকলন, আগম মুকুর্গর্ বতগর েকরগিলাম যুবরাকজর জকে। গেন্তু ঈশ্বকরর ইচ্ছা 
অ্কনে মাপকজাখ েকর বতগর েরা সকিও মুকুর্গর্ বি হকেকি যুবরাকজর মাোে। 
হেকতা ঈশ্বর সম্মাগনত ডক্টকরর মাোর জকেই এর্া বতগর েগরকেগিকলন। আগম 
যুবরাকজর থরািমুগির মহাস্মগৃত গহকসকব মুের্গর্ ডািাকরর মাোে পগরকে গদকত 
চাই।’  

সম্রার্ এর্া বকল-আগম সব গেিু বুকঝ ওোর আকিই মুকুর্গর্ আমার 
মাোে পগরকে গদকে আমার দু’গর্ হাত ধকর বলকলন, ‘ডক্টর আপনাকে সম্মাগনত 
েরার জকে এ মুকুর্ নে, আমরা সম্মাগনত থবাধ েরব যগদ দো েকর এর্া থনন। 
এ মুকুর্ যতগদন োেকব, ততগদন মানুকষর ভোবহ এে অ্ন্ধত্ব ও গবস্মেের এে 
গনরামকের েো মানুষ স্মরে েরকব। েকডগাভার মহান জাগত এবাং জামগানীর 
স্যাক্সনকদর সম্পকেগরও ঐগতহ্যবাহী এে স্মারে হকব এর্া।’  

এভাকবই আগম এের্া জগমদাগর ও স্যাক্সন সম্রাকর্র অ্েল্পনীে মূকলযর 
এের্া মুকুকর্র মাগলে হকে থিলাম। 

যুবরাকজর জকে সাত গদকনর ওষুকধর বযবস্থা েকর সাত গদন পর আবার 
আসব বকল আগম েযাোগরনার বাবার সাকে সালজওোকডকল চকল এলাম সম্রাকর্র 
থদো থিািার িাগিকত চকি। 
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আগম ও েযাোগরনার বাবা পািাপাগি বকসগিলাম। গবগভন্ন েোর ফাাঁকে 
এে সমে বলকলন, ‘থতামার অ্নুমগত িািাই এের্া আকোজন েকর থফকলগি। 
তুগম গেিু মকন েরকব না থতা?’ 

‘গে আকোজন জনাব?’ আগম বললাম। 
‘থসগদন গবকের েো হকেগিল। আিামী োল তারই আকোজন েরা 

হকেকি। তুগম গচগে,সার গচন্তা গনকে বযস্ত গিকল তাই থতামাকে গেিু বগলগন।’  
গবকে হকব এবাং খুব িীঘ্রই হকব, থসর্া থসগদকনর আকলাচনাে আগম 

বুকঝগিলাম। সুতরাাং গবষের্া আমার োকি গবস্মকের গিল না। তবু আগম বললাম, 
‘েযাোগরনার সুিি মত থনো দরোর গিল, থসর্া হকেকি গে না?’ 

‘আগম েযাোগরনাকে জাগন থবর্া। আমার শ্যালে অ্সওোল্ডগ তার 
ভাগগ্নকে না জাগনকে এ প্রস্তাব থপি েকরগন। তুগম থভকবা না। েযাোগরনার মা তার 
সাকে আকলাচনা েকরই গদন গেে েকরকি।’  

আগম আর থোন েো বললাম না। এের্া অ্স্বগস্তর ভাব আমার মনকে 
আচ্ছন্ন েকর তুলল। থপ্রমমেী স্ত্রীর স্মগৃত গডগঙকে গিতীে গবকে েরার জকেই গে 
এই অ্স্বগস্ত? না, মন তা বলকি না। নতুন স্ত্রী থয থনই তার স্মগৃতর প্রগতিন্ধী হকত 
পাকর না। 

আমার গচন্তাে থিদ থর্কন েযাোগরনার বাবা বকল উেকলন, ‘এের্া সমস্যা 
হকেকি আলিার। েযাোগরনা বকলকি, ‘গবকে ইসলাম ধকমগর গবধান মকত হকব। 
গেন্তু...।’  

তাাঁর েোর মাঝখাকনই আগম বকল উেলাম, েযাোগরনা বকলকিন 
এেো?’ 

‘হ্যাাঁ আলিার, তার মাকের োকি শুকনগি থস ইসলাম ধমগ থমাতাকবে 
চলার থচিা েরকি।’ বলকলন েযাোগরনার বাবা। 

গবস্মকের বযাপার এই েো থিানার সাকে সাকেই আমার মকনর অ্স্বগস্ত 
থোোে থযন চকল থিল। মনর্া আমার স্বচ্ছ হাগসকত থহকস উেল। 

েযাোগরনার বাবা এের্ু থেকমই আবার বকল উেল, ‘গেন্তু সমস্যা হকেকি 
গবকের বযাপাকর ইসলাম ধকমগর গবধান থতা আমরা থেউ জাগন না। থিকষ এর্াই 
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আকলাচনা হকেকি। তুগম থযভাকব বলকব থসভাকবই গবকে হকব। আচ্ছা বলত, 
ইসলাম ধকমগর গবকেকত আনুষ্ঠাগনে জগর্লতা গেিু আকি? 

‘জগর্লতার গেিু থনই। তকব বর ও েকনকে তাকদর স্বীেৃগত গজজ্ঞাসা 
েরার জকে গবকের পগরচালে এেজন থলাকের দরোর হে। বর-েকনর স্বীেৃগত 
জানার জকে উভে পকির গতনজন েকর থমার্ িেজন সািী উপগস্থত োেকত হে। 
প্রেকম েকনর স্বীেৃগত আসার পর তা সবার সামকন থিাষো েকর তারপকর সবার 
সামকন বকরর স্বীেৃগত থনে হে। এরপর গবকের পগরচালে বযগি বর-েকনর শুভ 
োমনা েকর সবাইকে গনকে থদাো েকরন। গবকের মূল অ্নুষ্ঠান এতর্ুকুই।’ আগম 
বললাম। 

‘দুই পকির সািীর থতা অ্ভাব হকব না, গেন্তু পগরচালে বযগিগর্ থে 
হকবন, থে স্বীেৃগত থনকবন, থে থদাো েরকবন। এর্া সমস্যা হকব না?’ বলকলন 
েযাোগরনার বাবা। 

‘এ সমস্যাগুকলা থমৌগলে নে। বর-েকনর স্বীেৃগত থনোর োজ আপগনও 
েরকত পারকবন। স্বীেৃগত থনোর েোগুকলাও খুব সাধারে। আগম বকল থদব। 
থদাো গনকজরা েরকলও চকল, আর সেকলর শুকভচ্ছা োমনার্াই থতা থদাো।’ আগম 
বললাম। 

‘তাহকল আর থোন সমস্যা থনই। ধেবাদ আলিার। আগম গচন্তাে 
পকিগিলাম এসব গনকে।’  

আমরা বাগি থপৌাঁকি থিলাম। পরগদন গবকে হকে থিল। গবকের গদন 
সোকল েযাোগরনা আনুষ্ঠাগনেভাকব ইসলাম ধমগ গ্রহে েকর। অ্জু েরার গনেম 
গিগখকে গদকেগিলাম আগম আকিই। মাোে রুমাল থবাঁকধ ও হাতাওোলা পগবত্র 
থপািাে পকর পগরবাকরর সবার উপগস্থগতকত থিাষো গদকে ইসলাম গ্রহে েকরগিল 
েযাোগরনা। হো, গে হকে থিল। পগরবাকরর েতগা েযাোগরনার বাবা থফ্নগজস্ক 
থফ্ডাগরে থিাষো গদকলন গতগনও ইসলাম গ্রহে েরকবন। তারপর পগরবাকরর 
সবাই থিাষো গদল তারাও সবাই ইসলাম গ্রহে েরকব। আমার সামকন থিাষো 
গদকে সবাই ইসলাম গ্রহে েরল েযাোগরনার মতই। সবাই ইসলাম গ্রহে েরার 
পর আগম সবাইকে উকেশ্য েকর বললাম, ‘ইহুগদ, খৃিানসহ অ্তীকতর সব 
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এেত্ববাদী ধমগকে ইসলাম স্বীোর েকর, অ্তীকতর সব নবী-রাসূলকে ইসলাম 
সম্মান েকর। অ্তীকতর এই ধমগগুকলাকে যারা পালন েকর চলকত চাে, তাকদর 
সাকে ইসলাকমর থোন গবকরাধ থনই। তকব ইসলাম নীগতিত ও স্বাভাগবে োরকেই 
মকন েকর, অ্তীকতর ধমগগুকলার োযগোগরতা থিষ হকে থিকি। সবগেগনষ্ঠ ও 
সামকনর সবগযুকির জকে পগরেগল্পত ধমগ গহকসকব ইসলাম মানুকষর আধযাগত্নে ও 
বযবহাগরে দুই জীবকনর জকেই অ্পগরহাযগ এের্া বযবস্থা। এই বযবস্থা ইসলাম 
আল্লাহর থোন েলযাে েকর না, এই বযবস্থা ইসলাম গ্রহেোরী ও সব মানুকষর 
েলযাকের জকেই। এই েলযাে মানুকষর ইহোল ও পরোল দুই োকলর জকেই। 
এই মূল গবষের্া বুকঝ গনকল ইসলাম ও মানুষ, ইহজীবন ও পরজীবন সবগেিুকেই 
ভাকলাবাসা যাকব, জীবন সুন্দর হকব, সহজ হকব।’  

আমার েো থিষ হকল েযাোগরনার বাবা সবাইকে উকেশ্য েকর বলকলন, 
‘নানা োরকে আমাকদর ইসলাম গ্রহকের এই েো এখন থিাপন রাখকত হকব। 
সবাই থযন আমরা এ বযাপাকর সতেগ োগে।’  

গবকের পর যখন আমার িকর একস বসলাম, তখন মাোর্া নুকে এল 
আল্লাহর প্রগত অ্সীম েৃতজ্ঞতাে। স্বাধীন মানুষ গিলাম, খযাগতমান ডািার 
গিলাম। থসখান থেকে থপিা, পগরবার, থদি সব হাগরকে হলাম ক্রীতদাস। আবার 
ক্রীতদাস থেকে হলাম এে জগমদার এবাং এেজন জগমদার েোর স্বামী। মহান 
আল্লাহর বােী, ‘ফাইন্নামা’আল উসকর ইউসরা, ইন্নামা’আল উসকর ইউসরা’ 
অ্েগা, ‘দু:কখর পর সুখ আকস’। 

গবকের পর স্ত্রী েযাোগরনার সাকে প্রেম সািাকতর সমে নানা েোর 
ফাাঁকে তাকে বললাম, ‘ক্রীতদাকসর সাকে গবকের পর মাগলে-েোর প্রগতগক্রো 
গে?’ 

েযাোগরনা বলল, ‘থয ক্রীতদাস তার মাগলেকদর দাস বাগনকে থফকলকি, 
তার সাকে গবকে থতা থসৌভাকিযর বযাপার।’  

‘মাগলেকদর গেভাকব থস দাস বানাল?’ আগম বললাম। 
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‘আল্লাহ বকলকিন, থয মুগমন হে, আল্লাহ তার জান, মাল সব গেকন থনন। 
আপগন সবাইকে মুগমন বাগনকে তাকদরকে আল্লাহর ক্রীতদাস েকর থফকলকিন।’ 
বলল েযাোগরনা। 

আগম হাসলাম। বললাম, ‘আল্লাহ রাবু্বল আলাগমকনর েোর অ্েগ গেে 
এতর্ুকু নে। যাে তুগম ভাকলা বকলি।’  

েযাোগরনা বলল, ‘আমার েো থিষ নে। আমার উত্তকরর মাত্র এোাংি 
বকলগি।’  

‘আচ্ছা। বল বাগে অ্াংি গে?’ গজজ্ঞাসা েরলাম আগম। 
‘ক্রীতদাসকে আগম গবকে েগরগন। ক্রীতদাকসর সাকে আমার গবকে হেগন। 

এেজন স্বাধীন মানুষ এবাং এেজন জগমদাকরর সাকে আমার গবকে হকেকি।’ বলল 
েযাোগরনা। 

থসগদন আমার স্ত্রী েযাোগরনার োি থেকে থিানা েো গদকেই আমার এই 
থিাট্ট আত্নেো থিষ েরব। আগম দাস গহকসকব গবকে েগরগন, দাস গহকসকব আমার 
পগরবার-জীবকনর যাত্রা শুরু হেগন, হকেকি স্বাধীন মানুকষর স্বাধীন পগরবার 
গহকসকব। এই েোগুকলা এভাকব বলার প্রকোজন গিল না। বলকত হকলা এই 
োরকে থয, অ্ন্ধোর ইউকরাকপর অ্ন্ধ-কূপমণ্ডুেতা োর্কত আরও অ্কনে িতাব্দীর 
প্রকোজন হকব। থসই  অ্ন্ধোকর আমার পগরবারও গনকজকদর হাগরকে থফলকত 
পাকর। তারাও কূপমণ্ডুেতার গিোর হকে হীনমন্নযতাে ভুিকত পাকর। এমন সব 
গদকনর েো থভকবই আগম আমার জীবকনর েো গলকখ থিলাম যাকত তাকদর আবার 
আকলাগেত হকে ওোর পে বতগর হে, গনকজর পগরচে গনকে মাো তুকল দাাঁিাবার 
তারা সুকযাি পাে।’  

পিা থিষ েরকলা আহমদ মুসা। 
খাতার উপর থেকে মুখ তুলল থস। তাোল চারগদকে। থদখল, সবার মুখ 

গনচু। থচাখ বন্ধ আদালার বাবা থজাকসফ জযােব আলিাকরর। সবাই আত্নস্থ। 
ধীকর ধীকর থচাখ খুকল থিল আদালার বাবা আলিাকরর। থস থসাজা হকে 

বসল। বলল, ‘আগম সবার দৃগি আেষগে েরগি। আগম এই মুহূকতগ থিাষো গদকত 
চাই-।’  
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উপগস্থত সবাই তাোল আদালার বাবার গদকে। তাকদর থচাকখ-মুকখ 
ঔ,সুেয। 

আদালার বাবা বলকলন, ‘ঈশ্বকরর অ্সীম দো থয, আমরা আমাকদর 
রুকর্র সন্ধান থপলাম, পূবগপরুুষকে জানলাম। আমরা জানলাম আমরা দাসবাংকির 
থলাে নই। হকলও িগত গিল না। থসানাগল সভযতার স্বেগযকুির মানুষ, থসরা ডািার 
ইউসুফ ইোকুব আল মানসুকরর বাংিধর হকে দাসবাংি নাম গনকতও আমার 
আপগত্ত থনই। সবাইকে আগম জানাগচ্ছ, আমার মহান পূবগপুরুষ থয আকলাগেত 
পকের গদকে তাাঁর পেহারা বাংিধরকদর আহবান জাগনকে তার োগহনী থিষ 
েকরকিন, তাাঁর থস আহবাকন সািা গদকে আগম থিাষো েরগি, আগম আমার 
পূবগপরুুকষর ধকমগ এই মুহূকতগ গফকর থযকত চাই এবাং থিাষো গদগচ্ছ আজ থেকে 
আমার নাম থজাকসফ জযােব আলিার নে, আমার নাম ইউসুফ ইোকুব আল 
মানসুর।’  

বকল আদালার বাবা ইউসুফ ইোকুব আল মানসুর আহমদ মুসার গদকে 
তাগেকে বলল, ‘গিজ আহমদ মুসা আমাকে আপগন ইসলাম ধকমগর দীিা গদন। 
থোন ফমগাগলগর্ োেকল গিজ আমাকে বলুন। আগম তা েরগি।’  

‘ইসলাম গ্রহকে থতমন থোন ফমগাগলগর্ থনই। গবষের্া এের্া গবশ্বাস ও 
স্বীেৃগতর থিাষো। শুধু গবশ্বাকসর সাকে এই থিাষো গদকলই হকলা।’ 

‘থিাষোর্া গে?’ বলল আদালার বাবা ইউসুফ ইোকুব আল মানসুর।  
‘গবশ্বাকসর সাকে এই থিাষো থদো থয, ‘আল্লাহ িািা উপাস্য থেউ থনই, 

মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর বাতগাবাহে।’ এই থিাষো এভাকবও থদো যাে, ‘আগম 
সািয গদগচ্ছ থয, আল্লাহ িািা উপাস্য থেউ থনই, আরও সািয গদগচ্ছ থয, মুহাম্মদ 
(স.) আল্লাহর থপ্রগরত বাতগাবাহে (রাসূল) ।’  

আদালার বাবা গেিু বলকত যাগচ্ছকলন। তার আকিই আদালা বকল উেল, 
‘বাবা শুধু আপনার েো বলকলন থেন? আমাকদরও সাকে রাখুন। আমাকদর মহান 
পূবগপরুুকষর ডাে আমাকদর োকিও থপৌাঁকিকি। আমরাও থসই আকলাগেত মানুষ 
হকত চাই।’  
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‘গেে বকলি আদালা। রকির সম্পকেগ আমার পূবগপুরুষ তারা নন বকর্, 
গেন্তু আমার স্বামী ও সন্তাকনর তারা পূবগপুরুষ। তাই তাাঁরাও আমার পূবগপরুুষ। 
থযভাকব েযাোগরনার বাবা, েযাোগরনারা আমাকদর ডক্টর পূবগপরুুকষর ধমগকে 
ভাকলাকবকস থফকলগিল, থসভাকব আগমও ভাকলাকবকস থফকলগি। গবশ্বাকসর থিাষো 
গদকত আগম প্রস্তুত। 

আদালা, আদালার বাবা এবাং আদালার মা এেসাংকিই গবশ্বাকসর থিাষো 
গদকে গনকজকদর ধকমগ গফকর এল। 

ব্রুনা ও তার বাবা আলদুগন থসনগফ্কডর থচাকখ-মুকখ গবমুে ভাব। বলল 
আলদুগন থসনগফ্ড, আদালার পূবগপরুুকষর থয োগহনী শুনলাম তা রূপেোর মত 
সুন্দর, গেন্তু ইগতহাকসর মত বাস্তব। আহমদ মুসাকে থদখার পর ডক্টর ইউসুফ 
ইোকুব আল মানসুরকে গবস্মেের মকন হেগন, গেন্তু তার োগহনী ইসলাম সম্পকেগ 
আমাকদর ধারোকে আরও পূেগ ও মজবুত েকরকি। ধেবাদ আপনাকদর, যারা 
গবশ্বাকসর থিাষো গদকলন।’  

‘আগমও ধেবাদ গদগচ্ছ আপনাকদর। আমরা আপনাকদর সাকে িাগমল 
আগি। আমরা এের্া সাংেকর্ রকেগি। আমাকদর পগরবাকরর সবকচকে গুরুত্বপূেগ 
বযগিত্ব মহাগবপকদ আকিন। তার সাকে আমাকদর পগরবাকরর থিার্া অ্গস্তত্ব 
র্ধ্াংকসর মুকখ পকিকি। আজ আপনাকদর পগরবাকর গমলনকমলার মত আনকন্দর 
গদন, আমরাও থতমন গদকনর অ্কপিা েরগি। থসগদন আমরা সেকল গমকল এই 
থিাষো থদব ইনিাআল্লাহ। মহাআনকন্দর গবষে হকলা, আহমদ মুসা আজ 
আপনাকদর জকে আনকন্দর দুোর উন্মুি েরকলন। আমাকদর আিা গতগন 
আমাকদর জকেও এমন সুগদন থডকে আনকবন।’ বলল ব্রুনা। 

‘মাফ েরকবন, আপনারা আমাকদর অ্সীম উপোর েকরকিন। গিজ 
আমরা গে জানকত পাগর, এতবি গবপকদর ির্নার্া গে?’ বলল আদালার বাবা 
ইউসুফ ইোকুব আল মানসুর। 

আলদুগন থসনগফ্ড তাোকলা আহমদ মুসার গদকে। 
আহমদ মুসা বুঝল এখন েরনীে গে, গে বলা যাে এর্াই জানকত চাকচ্ছ 

ব্রুনার বাবা আলদুগন থসনগফ্ড। 
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দাগবত্বর্া আহমদ মুসাই গ্রহে েরল। বলল, ‘অ্কনে বি, অ্কনে জগর্ল 
ির্না গম. আল মানসুর।’  

বকল আহমদ মুসা সাংকিকপ ির্না তাকদরকে জানাল। এ েোও বলল 
থয, তারা ব্রুনার মা োগরনা োরগলকনর সন্ধাকন েযাে লাইর্ , েযাে বাকডগর 
আস্তানার থখাাঁকজই অ্যাকরন্ডসীকত যাকচ্ছ। োগহনী শুকন আদালা, আদালার মা ও 
আদালার বাবা সবার থচাকখ-মুকখ মুষকি পিা ও গবব্রত ভাব ফকুর্ উেল। আদালার 
মা বলল, ‘এতবি সাংের্ মাোে গনকে আপনারা এতর্া িান্তভাকব আমাকদর পাকি 
একস দাাঁগিকেকিন। আল্লাহ এর উত্তম গবগনমে গদন।’  

আদালার বাবা আল মানসুকরর থচাকখ-মুকখ অ্গস্থর এের্া ভাবনা। গেিু 
থযন খুাঁজকি থস। হো, গেিু খুাঁকজ পাওোর মত থচাখ-মুখ উজ্জ্বল হকে উেল তার। 

‘গে বলকলন, েযাে লাইর্?’ বলল আদালার বাবা আল মানসুর। 
‘হ্যাাঁ, েযাে লাইর্, আর দকলর থনতা ‘েযাে বাডগ।’ এমন নাম গে থোোও 

শুকনকিন?’ গজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘হ্যাাঁ, গম. আহমদ মুসা আমার মকন পকি থিকি। থবি অ্কনে গদনই মাকন 

এে বির আকি বিগদকনর িুগর্র পরগদনই গনওযগালগজে থপইন গনকে হামবুিগ 
হাসপাতাকল গনওযগালগজে গবভাকি ভগতগ হকেগিলাম। আমার থেগবকনর পাকির 
থেগবকন আকরেজন মগহলা ভগতগ গিকলন। আমার থেগবনর্া সাগরর এেদম দগিে 
মাোে গিল। সাগরর পুব পাি বরাবর দীিগ েগরকডার। েগরকডারর্া িুকর একস 
আমার থেগবকনর দগিে পাকি এের্া বারান্দার সৃগি েকরগিল। থেগবকনর এের্া 
জানালাও দগিে গদকে গিল। এোরেগন্ডিকনর োরকে জানালা বন্ধই োকে। গেন্তু 
গদকনর থবলা আগম মাকঝ মাকঝ জানালা খুকল গদতাম থফ্ি বাতাকসর জকে। একত 
আমার খুব ভাকলা লািত। মগহলাগর্র থেগবন আমার পকরই, মাকন দগিে গদে 
থেকে গিতীে। মগহলাগর্র থেগবকনর অ্যাকর্নডযান্র্ গোংবা যারা গভগজর্র আসত, 
তারা প্রােই দগিকের উন্মুি বারান্দার্াে আসত। তাকদর োকরা েকোপেেকনর 
মকধয ‘েযাে লাা্ইর্’ িব্দর্া আমার োকন গিকেগিল।’ বলল আদালার বাবা ইউসুফ 
আল মানসুর। 
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‘ধেবাদ স্যার। েকোপেেনগুকলার গেিু গে আপনার মকন আকি?’ 
গজজ্ঞাসা েরল আহমদ মুসা। 

‘মকন আকি গম. আহমদ মুসা। থরািিযযাে শুকেগিলাম। মাোর থোন 
োজ গিল না। আর জানালার ওপাকিই েো হগচ্ছল, যগদও গনচু স্বকর েো বলগিল 
তারা। গেন্তু নীরব পগরকবকি েো শুনকত আমার থোন অ্সুগবধা হেগন।’ বলল 
আদালার বাবা। 

‘গে েো বলগিল তারা?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘আগম যখন েোগুকলার গদকে মকনাকযাি গদকেগিলাম, তখন এেজন 

বলগিল, ‘…বযাপারর্া খুব ঝুাঁগেপূেগ। নেল এেজনকে একন রাখকত হকব, 
আসলকে সগরকে থফলকত হকব। আসকলর আত্নীে-স্বজকনর োকি ধরা পকি যাবার 
আিাংোই থবগি। থচহারা এে রেকমর হকলই হকব না, স্বামী-কিকল-সন্তানরা েো 
বলকল, িাকে হাত গদকলই বুঝকত পারকব আসল-নেল। মযাডাম োরগলন বকনদী 
জগমদার িকরর এেজন। ধরা পিকল আস্ত োেকব না।’ এ েো থিানার পর 
আকরের্া েন্ে সাংকি সাংকি বকল উেল, ‘েযাে লাইর্কে আপগন থচকনন না। 
তাকদর োকজ থোন খুাঁত োকে না। যাকে নেল বলকিন, থস আসকলর থচকেও 
আসল। তাকে পাঁগচি বির ধকর বতগর েরা হকেকি।’ গিতীে বযগি েে থিষ েরকল 
প্রেম বযগি আবার বলল, ‘যাই বলুন, োজর্া ঝুাঁগেপূেগ। আগম মকন েকরগিলাম 
গবষের্া এেজনকে গেডোকপর। এর্া েগেন নে। এেজনকে গেডোপ েকর 
তার জােিাে আকরেজনকে বসাকনা খুব েগেন, খুব ঝুাঁগেপূেগ। গবষের্া পুকরাপুগর 
আমাকে আপনারা জানানগন।’ প্রেম জকনর এই েোর উত্তকর গিতীেজন বলল, 
‘থদখুন েযাে লাইর্ োউকে অ্নুকরাধ েকর না, গনকদগি থদে। আগম যা েরকত চাই 
তা েরব। আপনাকে যা েরকত বলা হকেকি আপগন তা েরকবন। সামাে 
অ্সহকযাগিতা যগদ েকরন তাহকল আপগনসহ আপনার থিার্া থিাষ্ঠীকে আমরা 
থিষ েকর থদব। মকন আকি থতা গে েরকত হকব। আবার শুনুন, রুকমর গসগসগর্গভ 
েযাকমরা গবেল েরকত হকব, নাসগ আসলকে থপ্রসক্রাইবড ইনকজেিন থদোর 
নাকম থবহুকসর ইনকজেিন থদকব। এরপর আপগন আসলকে োপকি মুকি রুম 
থড্রগসাং-এর রগল িাগিকত তুকল থিাকর গনকে রাখকবন। থসখান থেকে লগন্ড্রখানার 
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িাগিকত েকর আসলকে আপগন হাসপাতাকলর থপিকন এে তলাে গনকে যাকবন। 
থসখান থেকে তাকে িাকবগকজর িাগিকত তুকল হাসপাতাকলর বাইকর থনকবন। তার 
পকরর দাগেত্ব েযাে লাইকর্র।’  গিতীে জন োমকলও প্রেম জকনর েন্ে থিানা 
থিল না। মকন হে থস ভকে তার েোে রাগজ হকে থিকি।’ োমল আদালার বাবা। 

‘এসব েো োর বযাপাকর বা থোন েকির থরািীর বযাপাকর তা গে 
আপগন বুঝকত থপকরগিকলন?’ গজজ্ঞাসা আলদুগন থসনগফ্কডর। তার থচাকখ-মুকখ 
গবস্মে উকত্তজনা। 

‘তা আগম গনগিত বুঝকত পাগরগন। প্রেকম আমার পাকির েকির থরািীর 
সাকে তাকদর েোর সম্পেগ আকি থভকবগিলাম। গেন্তু তা অ্ে েকির থরািীর 
বযাপাকরও হকত পাকর।’ বলল আদালার বাবা আল মানসুর। 

‘হামবুকিগর হাসপাতাল গবরার্। েকেের্া ‘থরা’ রকেকি থসখাকন। আপগন 
েত নাোর েকি গিকলন?’ বলল আলদুগন থসনগফ্ড। 

‘আমার রুম নাোর গিল চারি’ এে। ‘বলল আদালার বাবা আল 
মানসুর। 

‘আর ঐ সমে আমার ওোইফ ব্রুনার মা ভগতগ গিকলন ৪০২ নাোকর। তার 
মাকন এই ষিযন্ত্রর্া আমার ওোইফ োগরনা োরগলনাকে গনকে। তাহকল…।’  

েো থিষ েরকত পারল না আলদুগন থসনগফ্ড। তার েন্ে রুদ্ধ হকে থিল 
আকবি জগিত এে থবদনার উচ্ছ্বাকস। 

‘হ্যাাঁ, গম. থসনগফ্ড, একত এখন আর থোন সকন্দহ থনই ষিযন্ত্রর্া ব্রুনার 
মাকে গনকেই হকেকি। এের্া গজগনস পগরষ্কার হকে থিল গম. থসনগফ্ড থয, ব্রুনার 
মাকে সগরকে থসখাকন নেল এেজন ব্রুনার মাকের িদ্মকবকি থসর্ েরা হকেগিল। 
আর নেল এেজনকে ২৫ বির ধকর বতগর েরা হগচ্ছল এই োকজর জকে। আর 
২৫ বিকরর েোে এর্াও এখন পগরষ্কার থয, ব্রুনার মাকের জােিাে বসাকনা 
নেল মগহলাগর্কে থক্লান েকর বতগর েরা হে। থক্লান েকর বতগর েরা বকলই তার 
থক্লান গচগে,সার প্রকোজন হকেকি।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘পাঁগচি বির আকি োর থক্লান েকর তাকে বতগর েরা হে? ব্রুনার 
মাকের?’ গজজ্ঞাসা আলদুগন থসনগফ্কডর। গবস্মকে তার থচাখ থযন েপাকল উকেকি। 
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‘ব্রুনার মাকের থনান না হকল থস হুবহু ব্রুনার মাকের মত হকতা না, এর্া 
থতা সতয।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘গেন্ত গেভাকব? এর্া অ্সম্ভব এের্া বযাপার!’ বলল আলদুগন থসনগফ্ড। 
‘হকত পাকর থসর্া আকরে ষিযন্ত্র।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ষিযন্ত্রর্া ব্রুনার মাকে গনকে হকলা থেন?’ বলল আলদুগন থসনগফ্ড। 
‘োরে, ব্রুনার মা জামগানীর অ্েতম থশ্রষ্ঠ এের্া একির্-এর মাগলে।’ 

আহমদ মুসা বলল। 
‘হ্যাাঁ, থসর্া থতা ওরা দখল েকরকি গম. আহমদ মুসা।’ বলল আলদুগন 

থসনগফ্ড। 
বকলই থস আবার প্রশ্ন েরল, ‘গেন্তু থক্লান গেভাকব েকরকি? 
প্রকশ্নর উত্তর না গদকে এের্ু চুপ েকর থেকে আহমদ মুসা বলল, ‘গম. 

থসনগফড, আপগন গোংবা ব্রুনা বকলগিকলন অ্কনে বির আকি ব্রুনার মা আরও 
এেবার ঐ হামবুিগ হাসপাতাকল ভগতগ হকেগিকলন। তখন গতগন বন গবশ্বগবদযালকে 
সকব প্রকবি েকরকিন। বেস আোর উগনি গিল।’ আহমদ মুসা বলল। 

সাংকি সাংকিই ব্রুনা বকল উেল, ‘আগমই আপনাকে বকলগিলাম ভাইো। 
েোর্া মা আমাকে গনকজ বকলগিকলন।’  

‘ধেবাদ ব্রুনা। এখন ওকদর ২৫ বিরকে যগদ থতামার মাকের থসই ১৮ 
বিকরর সাকে থযাি থদো হে, তাহকল থযািফল পাওো যাকচ্ছ ৪৩ বির, থসর্াই 
থতামার মাকের আসল বেস গে না?’ বলল আহমদ মুসা। 

‘হ্যাাঁ, গেে তাই।’ ব্রুনা ও তার বাবা এেসাংকি বকল উেল। 
‘তাহকল আগম গনগিত, ব্রুনার মা আোর-উগনি বির বেকস যখন হামবুিগ 

হাসপাতাকল ভগতগ হকেগিল, তখনই গেিু িকর্গিল।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘গে িকর্গিল গম. আহমদ মুসা?’ বলল ব্রুনার বাবা আলদুগন থসনগফ্ড। 

‘আমার মকন হে, থক্লান েরার ির্নার্া তখনই ির্াকনা হে।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আবারও থসই প্রশ্ন েরগি গম. আহমদ মুসা। গচগে,সার জে ভগতগ হওো 

এের্া থমকের থনান েরা গেভাকব সম্ভব?’ বলল আলদুগন থসনগফ্ড। 
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‘গেভাকব েকরকি, থসর্া আগম জাগন না। গেন্তু এর্ুকু বলকত পাগর, এের্া 
থমকের গডোেু, এমগন তার গবকিষ গর্সুয যগদ থোনভাকব সাংগ্রহ েরা যাে, তাহকল 
গবকিষ প্রকসকসর মাধযকম অ্ে থোন িভগািকে থফকল থক্লান বতগর েরা সম্ভব। 
থিাপকন হেকতা গবজ্ঞান আরও এগিকে োেকত পাকর।’ আহমদ মুসা বলল। 

আহমদ মুসা োমকলও েো বলল না ব্রুনা, গোংবা ব্রুনার বাবা। গবস্মকে 
গবমূঢ় তাকদর থচাখ-মুখ। 

আহমদ মুসাই আবার েো বলল, ‘হাসপাতাল েতৃগপকির থেউ অ্েবা 
ডািার বা সাংগিি থেউ ষিযকন্ত্র জগিত োেকল সহকজই গডোেু ও গর্সুয সাংগ্রকহর 
োজর্া েরা যাে। আমার মকন হে থসর্াই িকর্কি।’  

‘গর্সুয সাংগ্রহ সহজ, গডোেু সাংগ্রহ থতা সহজ নে।’ আকলাচনাে থযাি 
গদকে বলল আদালার বাবা আল মানসুর। 

‘অ্জ্ঞান বা আধা অ্জ্ঞান েকর, বা থোন মাদে খাইকে থচতনা ও বুগদ্ধ 
এেদম থভাাঁতা েকর গদকে, অ্েবা থোন ওষুধ খাইকে থচতনা ও বুগদ্ধকে গবেৃত বা 
অ্স্বাভাগবে েকর গদকে গডোেু সাংগ্রহ েরা সম্ভব। আমরা জাগন না, 
গচগে,সাগবজ্ঞাকনর হেকতা আকরা থেৌিল আকি।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘গেে বকলকিন গম. আহমদ মুসা। এ রেমর্া হকত পাকর। োে এ প্রসাংি, 
এখন আমাকদর েরনীে গে দাাঁিাকচ্ছ?’ বলল আলদুগন থসনগফ্ড। 

‘আগম ভাবগি গম. থসনগফ্ড, অ্যাকরন্ডসীকত এখগন না গিকে আকি 
আমাকদর হামবুিগ যাওো দরোর।’  

োমল এের্ু আহমদ মুসা। এের্ু ভাবল। আদালার বাবার গদকে থচকে 
গেিু দ্রুত েকন্ে বলল, ‘আপগন জানালার ওপাকর যাকদর েো শুকনগিকলন, তাকদর 
প্রেম থলাে তা হাসপাতাল প্রিাসকনরই থেউ। আপগন গে গচনকত থপকরগিকলন 
তাকে?’ 

‘আগম তখন গচনকত পাগরগন। গেন্তু তার েো শুকন আগম তাকে পকর 
গচনকত থপকরগিলাম। গতগন হাসপাতাকলর ওোডগগুকলার চীফ সুপার। নাম আলদুস 
আলারী। হাসপাতাকলর খুব প্রভাবিালী বযগি। ডািাররাও তাকে সমীহ েকর 
চকল।’ বলল আদালার বাবা আল মানসুর। 
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‘বেস থেমন? েত বির গতগন হাসপাতাকল আকিন?’ গজজ্ঞাসা েরল 
আহমদ মুসা। 

‘তার বেস বলা েগেন। তার আিাকল সবাই বকল, থলাের্া থোন গদন 
বুকিা হকব না। আোর বির বেকস ওোডগক্লােগ গহকসকব হাসপাতাকল থযাি থদন, 
তারপর ৩২ বির ধকর থস আকি হাসপাতাকল। এই গহকসকব তার বেস দাাঁিাে ৫০ 
বির। গেন্তু থদখকল মকন হে ৪০ বিরও হকব না।’ বলল আদালার বাবা আল 
মানসুর। 

‘উগন গে েযাম্পাকসই োকেন?’ গজজ্ঞাসা েরল আহমদ মুসা। 
‘না, হাসপাতাল েযাম্পাকস থোন থরগসকডে থনই, সবাই বাইকর 

োকেন।’ বলল আদালার বাবা। 
‘ধেবাদ গম. আল মানসুর। আপনার োি থেকে অ্তযন্ত গুরুত্বপূেগ 

সাহাযয আমরা থপলাম।’  
েো থিষ েকরই আহমদ মুসা তাোল ব্রুনার বাবা আলদুগন থসনগফ্কডর 

গদকে। বলল আহমদ মুসা, ‘গম. থসনগফ্ড আমাকদরকে অ্যাকরন্ডসী নে, প্রেকম 
হামবুিগ থযকত হকব বকল মকন হকচ্ছ।’  

‘হামবুিগ? আলদুস আলারীর সন্ধাকন? আপগন থযর্া বলকবন থসর্াই হকব 
আহমদ মুসা।’ বলল ব্রুনার বাবা আলদুগন থসনগফ্ড। 

‘ধেবাদ!’ বকল ব্রুনার বাবার গদে থেকে থচাখ িুগরকে গনল আদালার 
বাবা আলা মানসুকরর গদকে। বলল, ‘স্যার, এবার আপনার অ্নুমগত চাই, 
আমাকদর উেকত হকব।’  

সাংকি সাংকি উত্তর গদল না আদালার বাবা। আহমদ মুসার েোর সাকে 
সাকে িভীর এের্া ম্লান ভাব ফকুর্ উকেগিল তার থচাকখ-মুকখ। এের্ুিে নীরব 
থেকে থস বলল, ‘আমার এতিে মকনই হেগন থয, আপনারা চকল যাকবন। 
আপনার সামকনই, বলা যাে, আপনার হাকতই আমার পগরবাকরর নবজন্ম হকলাা্। 
এই নবজকন্মর এই মুহূকতগ আপগন আমাকদর পগরবাকরর এেজন হকে 
গিকেগিকলন। আপনাকে আমরা িািব গে েকর?’ ভাগর হকে উকেগিল আদালার 
বাবা আল মানসুকরর িলা। 
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‘স্যার, আমারও মকন হেগন, আমরা আপনাকদর থেকে আলাদা থেউ। 
এখনও তাই মকন েরগি। গেন্তু স্যার, আপগন থজকনকিন, আমরা অ্গত গুরুত্বপূেগ 
এের্া গমিকন আগি। প্রগত মুহূতগ আমাকদর জকে মূলযবান।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘অ্বশ্যই আহমদ মুসা। অ্বশ্যই এের্া মুহূতগও আপনাকদর নি েরা 
গেে নে। গেন্তু এর্াই গে আমাকদর থিষ থদখা? এর্া থতা আমরা সহ্য েরকত 
পারগি না।’ বলল আদালার বাবা আল মানসুর। 

‘আর থদখা হকব না, গোংবা আবার থদখা হকব থোনর্াই বলা যাকব না গম. 
আল মানসুর। এর্া আল্লাহর হাকত গযগন আমাকদর সেলকে পগরচালনা েকরন।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘গিজ স্যার, আপগন এসব েো বলকবন না। বলুন আবার থদখা হকব। 
মানুষ আিা গনকে বাাঁকচ। আমরাও আমাকদর জকে আিা চাই। স্যার, আমরা 
হেকতা আপনার চলার পকের িগেকের দৃশ্য। গেন্তু আগম, আমরা আপনাকে থস 
রেম ভাবকত পারগি না। সারাজীবন থদকখও অ্কনে থদখা হৃদকে দাি োকর্ না, 
গেন্তু সামাে সমকের অ্কনে থদখা গচরগদকনর জকে হৃদকে দাি থেকর্ বকস। যগদ 
বকলন ইনিাআল্লাহ থদখা হকব, তাহকল আিার সান্ত্বনা আমাকদর থবদনাে এের্া 
প্রকলপ হকে দাাঁিাকত পাকর।’ বলল আদালা। তার েোে িভীর আকবি। 

‘তুগম গেে বকলি আদালা। গবদাকের সমে ‘আবার থদখা হকব’ বলাই 
সঙ্গত। আর বান্দাহ আিা েরুে আল্লাহ এর্াই চান। ধেবাদ আদালা।’ আহমদ 
মুসা বলল। 

আহমদ মুসার থচাকখ-মুকখ হো, এের্া ভাবান্তর থদখা গদল। েকেে 
মুহূকতগর জকে মুখ গনচু েকর ত,িো, আবার মুখ তুকল আলদুগন থসনগফ্ডকে 
বলল, ‘আগম এের্া েো ভাবগি গম. থসনগফ্ড। আগম মকন েরগি, আপগন ও ব্রুনা 
এখাকন থেকে যান, আগম হামবুিগ থেকে িুকর আগস।’  

সাংকি সাংকি উত্তর গদল না ব্রুনার বাবা আলদুগন থসনগফ্ড। এের্ু থভকব 
গনকে বলল, ‘একত ভাকলা গদে গে গম. আহমদ মুসা।’ 

‘ভাকলা গদে থতমন গেিু থনই। আমার ওখাকন থয োজ, আর তাকত থয 
সমে লািকব-ততিে আপনারা এখাকন অ্কপিা েরকত পাকরন। এর এের্া 
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ভাকলা গদে আকি, থসর্া হকলা আপনাকদর গনকে গবপকদর বািগত এের্া গচন্তা 
আমার োেকব না। আমরা যগদ থসখাকন েযাে লাইর্-এর নজকর পকি যাই, তাহকল 
থতা সবগিগি গনকে আমাকদর উপর ওরা ঝাাঁগপকে পিকব। আপনারা এখাকন 
অ্কপিা েরকল আমাকদর গবপকদর পগরগধ েমকব।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘েমকব! তার মাকন গবপকদর সবর্ুকু আপনার উপর গনকত চান?’ বলল 
ব্রুনা ভাগর িলাে। 

‘না ব্রুনা, ওখাকন আমার উপর থয গবপদ আসকব, থতামরা ওখাকন না 
োেকল থস গবপদ আমার বািকব না।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আমার স্ত্রী হামবুিগ হাসপাতাকল গিল। আগম তাকে অ্যাকর্ন্ড েকরগি। 
আপনার থয োজ, তাকত আগমও োকজ হেকতা লািকত পাগর।’ বলল আলদুগন 
থসনগফ্ড। 

‘গম. আলদুগন থসনগফ্ড, আপগন গেে বকলকিন। এ গদের্া আমার মাোে 
আকসগন। ধেবাদ আপনাকে। তাহকল ব্রুনা থেকে যাে এখাকন।’  আহমদ মুসা 
বলল। 

‘আমার োেকত আপগত্ত থনই, থযকহতু ভাইো বলকিন। গেন্তু আপনাকদর 
বা োরও গবপদ হকল জানব গে েকর? এ গদের্ার োরকে আগম এখাকন থয 
থর্নিকন োেব, তার েি ওখাকন োোর েকির থচকে েম নে। আর এের্া েো 
ভাইো, বহুগদন পর বাবার সাকে গমকলগি। আবার আলাদা হকত আমার ভে 
েরকি।’  

আহমদ মুসা বলল। ‘থতামার েোে যুগি আকি ব্রুনা।’  
বকলই আহমদ মুসা তাোল আদালার বাবা আল মানসুকরর গদকে। বলল, 

‘স্যার। এবার তাহকল আমরা উগে।’  
‘আপনাকদর সবগেিু শুকনগি। আমাকদর গেিু বলার থনই। শুধু অ্সীম 

েৃতজ্ঞতা আপনাকদর প্রগত। দুগনোর্া যগদও চলার পে, থফরার পে নে। গেন্তু 
চলার পকেও থতা বার বার থদখা হে। তাই আিা েরব, আমার মা আদালা থযমন 
আিা েকরকি, আবার আমাকদর থদখা হকব।’ বলল আদালার বাবা। 

আহমদ মুসা উকে দাাঁিাল। 
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তার সাকে উকে দাাঁিাল সবাই। 
গনকচ গসাঁগির মুকখই আহমদ মুসাকদর িাগি দাাঁগিকেগিল। 
সবাইকে সালাম গদকে গবদাে গনকে িাগিকত উেল আহমদ মুসারা। 
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৪ 
‘৪০২’ নাোর েিগর্ই আপনাকদর চাই?’ বলল থডস্ক এযাগসকিন্র্। 
‘হ্যাাঁ, ঐ েির্াই চাই।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘গেন্তু ঐ সাগরর সবই গভগভআইগপ েি। ৪০২-এর থচকে ৪০১ নাোর 

েি থতা থলাকেিকনর গদে থেকে আরও ভাকলা।’  
‘গেন্তু েির্া লাগে। আমার এেজন আত্নীে ওখাকন গিকলন। তার 

গনরামে হওো গিল গমরােল। তাই েির্ার প্রগত আমাকদর এত র্ান।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসার পরকন খৃিান সন্নযাসীর থপািাে। মুখ ভরা তার োাঁচা-
পাো দাগি। দাগির মত থিাাঁফও তার প্রচরু, থোাঁকর্র অ্গস্তত্বই তা থঢকে থফকলকি।  

থডকস্কর পাকি একস দাাঁিাল এেজন। থডস্ক এযাগসকিন্র্ এের্ ু
এযাকর্নিন হকে থলােগর্কে গুড মগনগাং জানাল ‘স্যার’ বকল সকিাধন েকর। 

‘গে থবাোর, গে সমস্যা?’ বলল একস দাাঁিাকনা থলােগর্, উত্তকর গুড মগনগাং 
বলার পর। 

‘না স্যার, থতমন গেি ুনা। ইগন তার ঐ থয পযাকিন্র্ বকস আকিন তার 
জকে ৪০২ নাোর রুমগর্ চাকচ্ছন। আকরেজকনর নাকম রুমগর্ গলকখগিলাম।’ 
বলল থডস্ক এযাগসকিন্র্ থবাোর। 

‘দগিে পাকির রুমর্াও থতা খাগল আকি। ওর্া গদকে দাও।’ বলল একস 
দাাঁিাকনা থলােগর্। 

‘না স্যার। তা গনকচ্ছ না। তাকদর ধারো ৪০২ নাং েিগর্ লাগে, তাই 
ওর্াই চাে তারা। ওকদর থেউ নাগে এেবার এখাকন গিল।’ থডস্ক এযাগসকিন্র্ 
থবাোর বলল। 

সাধারে থেৌতূহলবকিই আহমদ মুসা তাগেকেগিল একস দাাঁিাকনা 
থলােগর্র গদকে। 
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থডস্ক এযাগসকিকন্র্র েো শুকন থলােগর্ হাসল। হাগসর্া থসাজা ও স্বচ্ছ 
নে। বলল থস, ‘িরর্া খুব লাগে, এর্া গেে আকি। তারা যখন চাকচ্ছ গদকে দাও 
না। ঐ পিকে পাকির েির্া গদকে গদকত পার।’  

েো থিষ েকরই থস ‘ওকে, বাই থবাোর’ বকল চকল থিল। 
থলােগর্র হাগস এবাং েিগর্ সম্পকেগ তার েোর মকধয এের্া গমল আকি 

তা আহমদ মুসার নজর এিাল না। হাগস ও েো উভকের মকধযই এের্া প্রচ্ছন্ন 
গবদ্রূপও আকি। গেন্তু থেন? গবষেগর্ আহমদ মুসার োকি ক্রকমই গুরুত্বপূেগ হকে 
উেল। 

আহমদ মুসা তাোল থডস্ক এযাগসকিন্র্ থবাোর গদকে। বলল, ‘থলােগর্ 
থে? আপনাকদর বস নাগে?’ 

থবাোর হাসল। বলল, ‘হ্যাাঁ, সবারই বস থস। হাসপাতাকল তার মত 
পুরাকনা আর থেউ থনই। গতগন হাসপাতাকলর ওোডগগুকলার চীফ সুপার।’ 

‘ওোডগগুকলার চীফ সুপার? নাম গে?’ বলল আহমদ মুসা। মকন মকন থস 
বলল, ওোডগগুকলার চীফ সুপারকেই তাকদর দরোর। 

‘উগন আলদুস আলারী।’ বলল থবাোর। 
‘আলদুস আলারী? তাকে ধেবাদ। গতগন আমাকদর সাহাযয েকরকিন।’ 

আহমদ মুসা বলল। 
আলদুগন থসনগফ্ড মাো ও হাত-পাকের প্রবল োেগুবে বযো গনকে 

হাসপাতাকল ভগতগ হকে থিল। তার সাকে এযাকর্নকডন্র্ গহকসকব োেল ব্রুনা। আর 
আহমদ মুসা থরািীর প্রকোজকনর গদের্া থদখ-ভাল েরার জকে মাকঝ মাকঝ 
হাসপাতাকল আসকব। এ ধরকনর বযবস্থা পাো হকে থিল। 

রুম সাগভগকসর থলােরা রুকমর থড্রগসাং এবাং রুকমর সবগেিু গেেোে েকর 
গদকে থবগরকে যাবার পর হাসপাতাকলর থবকড শুকে পকি আলদুগন থসনগফ্ড বলল, 
‘গম. আহমদ মুসা, আপগন চম,োর বুগদ্ধ থবর েকরকিন। আগম মকন েগর, 
আমাকদর োকজর জকে এর থচকে থোন ভাকলা বযবস্থা আর হকতা না। আপনাকে 
অ্কনে ধেবাদ।’  
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‘ইগতমকধয তাকে থচনাও থতা হকে থিকি। এখন তার সাহাযয থপকলই 
হে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘সাহাযয গে েরকবন? থেন েরকবন? যা গতগন েকরকিন থসর্া শুধু ভকে 
নে, র্াোর গবগনমেও গনিে গিল।’ বলল ব্রুনা।  

‘হ্যাাঁ, ব্রুনা গেে বকলি। তািািা থস অ্বশ্যই স্বীোর েরকত চাইকব না থয 
থস ভোনে োজগর্কত জগিত গিল।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘তাহকল? তাকে থেি েকরই থতা আমাকদর এের্া বি আিা গিল।’ 
বলল ব্রুনা। তার েকন্ে হতািার সুর। 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ভগবষ্য, গনকে আিাম হতািা গেে নে। আর 
ভাবনার সমে এখনও আকসগন ব্রুনা।’  

‘ধেবাদ ভাইো।’ বলল ব্রুনা হাসকত হাসকত। এের্ ু োমকলও েো 
থিষ েরল না ব্রুনা। বকল উেল আবার, ‘এের্া েো আগম বুঝকত পারগি না। 
আপগন খৃিান সন্নযাসীর থপািাে থেন গনকেকিন?’ 

‘এখাকন আমার দু’গর্ ভূগমো। খৃিান সন্নযাসীর োজ হকলা হাসপাতাকল 
থতামাকদর থখাাঁজ-খবর থনো। আর আহমদ মুসার োজ গভন্ন, থয োজ গনকে আমরা 
এখাকন একসগি থসই োজ েরা। এে থচহারাে দুই োজ হকতা না ব্রুনা।’ আহমদ 
মুসা বলল। 

‘বুকঝগি। থস োজ গে তাহকল হাসপাতাকলর বাইকর?’ বলল ব্রুনা। তার 
মুখ এবার িম্ভীর। গেিুর্া উকিিও তাকত। 

‘থসর্া গেে বলা যাকব না। শুধু বাইকর নে, হাসপাতাকলর থভতকরও 
আহমদ মুসা োজ েরকত পাকর। থসর্া গনভগর েরকব পগরগস্থগতর উপর।’ আহমদ 
মুসা বলল। 

‘আপগন বাইকর োেকবন থোোে?’ গজজ্ঞাসা ব্রুনার। 
‘এখনও গেে েগরগন। বাইকর থবগরকে এের্া গেি ু গেে েকর থনব।’ 

আহমদ মুসা বলল। 
‘তাহকল আপগন োোর বযাপারর্াই আকি গেে েকর আসুন। আপনার 

থরি দরোর।’ বলল ব্রুনা। 
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‘গেন্তু ব্রুনা, এই মুহূকতগ আমার প্রধান োজ হকলা আলদুস আলারী 
থোোে োকেন, তা জানা। তারপর আমার বযাপারর্া গেে েরব।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘গে েকর জানকবন? গজজ্ঞাসা েরকলই থতা সকন্দহ জািকব।’ বলল ব্রুনা। 
‘আগম ইগতমকধযই থখাাঁজ গনকেগি উগন ২র্া পযগন্ত হাসপাতাকল োকেন, 

তারপর চকল যান। সন্ধযার পকর এেবার আকসন পকরর গদকনর সব গেেোে আকি 
গে না থদখার জকে। উগন হাসপাতাল থেকে আর গেিুিকের মকধয থবর হকবন। 
এরপর আগম গেি ুথখাাঁজ-খবর থনব। 

থবলা ২র্া বাজার পর আহমদ মুসা তার বযাির্া গনকে থড্রগসাং রুকম ঢুেল। 
থড্রগসাং রুম থেকে থবগরকে এল আহমদ মুসার থবকি। আকির আহমদ মুসা থেকে 
এতর্াই পােগেয থয, আকি থিাাঁফ গিল না এখন থিাাঁফ আকি। 

আহমদ মুসা থবগরকে যাগচ্ছল ির থেকে। ব্রুনা বলল, ‘ভাইো, আপগন 
হাসপাতাল থেকে থোোও যাকচ্ছন?’ 

‘না। বাইকর থবরুকবা থতা সন্নযাসী থসকজ। আসগি অ্ল্পিে পর।’  
বকল আহমদ মুসা রুম থেকে থবগরকে থিল। আধা িন্র্া পকর গফকর এল 

আহমদ মুসা। 
একসই আহমদ মুসা থপািাে পাকে সন্নযাসীর থপািাে পকর গপকে 

থিরুো এের্া বযাি ঝুগলকে বতগর হকলা যাবার জকে। আলদুগন থসনগফ্ড থরািীর 
থবকড এবাং ব্রুনা পাকির এযাকর্নকডন্র্ েকি শুকেগিল। 

আহমদ মুসার সািা থপকে ব্রুনা এ িকর চকল একসগিল। আহমদ মুসাকে 
বতগর থদকখ বলল থস, ‘ভাইো, এবার গনিে হাসপাতাকলর বাইকর যাকচ্ছন, 
আসকিন েখন?’ 

‘এখনও গেি ুগেে েগরগন? তুগম এগদের্া থদখ।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘খুব থেৌতুহল লািকি। গনিে থোন গবকিষ োকজ বাইকর গিকেগিকলন। 

হকলা োজ?’ বলল ব্রুনা। 
আহমদ মুসা এের্ ুহাসল। বলল, ‘বলকত পারকবা প্রেম গমিনর্া সফল 

হকল।’  



রাইন থেকে অ্যাকরন্ডসী  133 

 

‘মনর্া যগদও আকুগল-গবকুগল েরকি, তবু জানকত চাইকবা না গমিনর্া 
গে?’ বলল ব্রুনা। 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ধেবাদ ব্রুনা। পকর অ্বশ্যই জানকব। 
আগস।’  

বকল আহমদ মুসা থবগরকে এল ির থেকে। 
 
 
 
রাত ৯র্া। 
র্নডফগ বাস থিিকন একস আহমদ মুসা িাগি িুগরকে আবাগসে এলাোর 

গদকে চলল। 
র্নডফগ আবাগসে এলাো থিার্, ওকিনডার হ্রকদর সামকন। হামবুকিগর 

অ্েতম অ্গভজাত আবাগসে এলাো এর্া। বাগিগুকলা একে অ্পর থেকে গবগচ্ছন্ন 
এবাং থবি থিস আকি এেগর্ বাগি থেকে অ্ে বাগির মকধয। 

রাত ৯র্াকতই নীরবতাে থিকে থিকি আবাগসে এলাোর সামকনর 
রাস্তার্া। 

এই রাস্তার থিষ প্রাকন্তর গদকে থলকের ধাকর আলদুস আলারীর বাসা। 
গদকনর থবলা হাসপাতাল থেকেই আহমদ মুসা থেৌিকল আলদুস 

আলারীর বাসার গেোনা থজকন গনকেগিল। আলদুস আলারী তখন গডউগর্ থিকষ 
বাসাে গফকর একসগিল। আহমদ মুসা পারকসানাল থসেিকনর গডগলাং অ্গফসারকে 
বকলগিল, ‘তার সাকে আমার জরুগর োজ আকি, এখনই তার সাকে থদখা েরা 
প্রকোজন। আমার আসকত এের্ ুথদগর হকেকি, উগন চকল থিকিন।’  

‘জরুগর হকল থর্গলকফাকন েো বলকত পাকরন। থর্গলকফান নাোর থনই?’ 
বকলগিল গডগলাং অ্গফসার। 

‘থর্গলকফাকন সব েো হে না, বলা যাে না।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘তাহকল তার বাগিই থযকত হকব আপনাকে। েকেেগদন হকলা উগন বাসা 
বদকলকিন। র্নডফগ এলাোে তার গনকজর বাসা। এ বাসার গেোনা গনিে 
আপনার োকি থনই। দাাঁিান গদগচ্ছ।’ বকলগিল অ্গফসার। 

এভাকবই আহমদ মুসা আলদুস আলারীর বাসার গেোনা থপকে 
গিকেগিল। 

আহমদ মুসা বাগির গেোনা পাওোর পর পরই এেবার আলদুস 
আলারীর বাগি থদখার জকে একসগিল এখাকন। 

হ্রকদর তীকর অ্গভজাত এে আবাগসে এলাোে সুন্দর বাগি। তার মত 
চাকুকরর এমন বাগি হবার েো নে। েযাে লাইকর্র র্াোে গে তাহকল বাগির্া 
েকরকি থস। 

আহমদ মুসা থজকনকি আলদুস আলারী শুধুমাত্র স্ত্রী গনকে এ বাগিকত 
োকে। তার থিকলকমকেরা সবাই হামবুকিগর বাইকর োকে। 

বাগি গোংবা রাস্তাকতও আলদুস আলারীর সাকে েো বলা থযত, গেন্তু 
আহমদ মুসা বাগিকেই থবকি গনকেকি। জামগানরা অ্গফস বা রাস্তাে থোন হট্টকিাল 
পিন্দ েকর না। এ রেম হকল তারা থসাজা পুগলি থডকে বকস। 

আহমদ মুসা থরন্র্-এ-োর থেকে ভািা েরা িাগির্া আলদুস আলারীর 
বাগির োিাোগি রাস্তার পাকি এের্া িাকির গনকচ অ্ন্ধোকর দাাঁি েগরকে থনকম 
পিল িাগি থেকে। আহমদ মুসার পরকে োকলা পযান্র্, োকলা জযাকের্ এবাং 
মাোে এের্া োকলা হ্যার্। 

আহমদ মুসা রাস্তার পাি ধকর দ্রুত থহাঁকর্ চলল আলদুস আলারীর বাগির 
গদকে। 

বাগির্া সাকি গতন ফকুর্র মত উাঁচ ু ওোল গদকে থিরা। এখাকন থোন 
বাগির বাউন্ডাগর ওোল এর থচকে উাঁচ ুহে না। অ্কনে বাগিকত বাউন্ডাগর ওোলই 
থনই। 

আলদুস আলারীর বাগির বাউন্ডাগর ওোকলর সাকে থয থির্র্া, থসর্া 
গগ্রকলর। থির্র্া লে েরারও বযবস্থা আকি। 
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আহমদ মুসা পকের্ থেকে থবর েকর লযাসার োর্ারর্া হাকত গনল। গেন্তু 
লযাসার োর্ার বযবহার েরকত হকলা না। হাত গদকে চাপ গদকতই দরজা খুকল 
থিল। আহমদ মুসা গেিুর্া গবগস্মতই হকলা। জামগানরা থতা এমন েকর না 
সাধারেত। তারা থোন গসকিম েরকল তা তারা রিা েকর। তাহকল আলদুস 
আলারী থির্ লে েরল না থেন? 

আহমদ মুসা থির্ খুকল থভতকর ঢুেল। 
এের্া প্রিস্ত লাল পােুকর রাস্তা এগিকে থিকি বাগির বারান্দা পযগন্ত। 
আহমদ মুসা গেিুিে দরজার সামকন দাাঁগিকে োেল। থভতকর থোন 

সািা থনই। গমগনর্ দুকেে অ্কপিার পর আহমদ মুসা আকস্ত আকস্ত দরজার নকবর 
উপর চাপ গদল। নব িুরল না। দরজাে তালা, এর্াই স্বাভাগবে। 

দরজাে নে েরল আহমদ মুসা। এে দুই গতনবার নে হকলা। 
তৃতীে নকের পকরই দরজা খুকল থিল। 
দরজাে দাাঁিাকনা থলােগর্র উপর নজর পিকতই বুঝল আহমদ মুসা 

ইগনই আলদুস আলারী। িি িিন, থমদহীন ভরার্ মুখ, মাোভরা থসানাগল চুকলর 
সমাকরাহ থদকখ বুঝার উপাে থনই তার বেস পঞ্চাকির থোোে। 

আহমদ মুসা আলদুস আলারীর প্রগতগক্রোর ধরকন মকন মকন খুবই 
গবগস্মত হকলা। আহমদ মুসা মকন েকরগিল এত রাকত অ্পগরগচত, অ্নাহূত এবাং 
থোন প্রোর খবর িািা আসা এে অ্গতগেকে থদকখ গবগস্মত, গবরি হকবন আর 
এর্াই স্বাভাগবে গিল। গেন্তু তার দৃগিকত এ সকবর গেিুই গিল না। োরও জকে 
অ্কপিা েকর োেকল থয রেম প্রগতগক্রো হে আলদুস আলারীর প্রগতগক্রো থস 
রেকমর। তার ও প্রগতগক্রোর েো ভাবকত গিকে গবস্মকের সাকে সকন্দকহরও উদে 
হকলা তার মকন। 

‘থে আপগন? গে চাই? আসুন থভতকর।’ বলল আলদুস আলারী। তার 
েোর মকধয থোন উকিি-আিাংোর ভাব থনই। পগরচে ও প্রকোজন জানা িািাই 
গন:সাংকোকচ থভতকর গনকে চলল। আহমদ মুসা আলদুস আলারীর এই আচরকের 
োরে বুঝকত পারল না। আলদুস আলারী গে খুব সাহসী? গোংবা হকত পাকর থস 
এ ধরকনর অ্গতগে আপযােকন অ্ভযস্ত। 
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আহমদ মুসাকে গনকে ড্রইাং রুকম বসাল। 
আলদুস আলারী আহমদ মসুার সামকনর থসাফাে মুকখামুগখ বসল। 

বলল, ‘আমরা পরিরকে থবাধ হে গচগন না। বসুন গে জকে েি েকর এত রাকত 
একসকিন?’ 

‘আগম আপনার সাহাযয চাই।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘সাহাযয? গে সাহাযয?’ বলল আলদুস আলারী। 
আহমদ মুসা এেবার গস্থর দৃগিকত আলদুস আলারীর গদকে তাোল। 

বলল, ‘িত বির গেে এই সমে আপনাকদর হাসপাতাকলর এের্া থবড থেকে 
এেজন থরাগিনী হাগরকে যাে, তার জােিাে আকস হুবহু তারই মত আকরেগর্ 
থমকে। আপনার হাসপাতাকলর এে বা এোগধে থলাে এই ষিযকন্ত্রর সাকে জগিত 
আকি। একদর সন্ধান থপকলই হাগরকে যাওো থমকেগর্র সন্ধান পাওো যাকব। এই 
বযাপাকর আপনার সাহাযয চাই। হাসপাতাকলর সবকচকে পুরাকনা এেজন েমগেতগা 
আপগন। আপগনই এ বযাপাকর সাহাযয েরকত পাকরন।’  

আহমদ মুসা আলদুস আলারীর থচাকখ থচাখ থরকখ েোগুকলা বলগিল। 
আহমদ মুসা মকন েকরগিল তার েো শুকন আলদুস আলারী গনিে চমকে উেকবন, 
থচহারা পাকে যাকব তার। গেন্তু গেিুই ির্ল না। তার মুখর্া এমন থদখা থিল থযন 
এসব েো থিানার জকে থস প্রস্তুা্তই গিল। আহমদ মুসার অ্গভজ্ঞতর িন্র্াে থযন 
এলামগ থবকজ উেল। 

গেে থসই সমকে থহকস উেল আলদুস আলারী। আর আহমদ মুসা তার 
মাোর থপিকন গিকলর িি নকলর িিগ অ্নুভব েরল। সামকন, ডান ও বাম 
থেকে থদোল ফুাঁকিই থযন গতনজন গরভলবার বাগিকে আহমদ মুসার গদকে এগিকে 
এল। সামকনর থলাের্া হাকতর গরভলবারর্া নাগচকে নাগচকে থহা থহা েকর থহকস 
বলল, ‘তুগমই তাহকল থসই নেল আহমদ মুসা। তুগম খুব বুগদ্ধমান শুকনগি। গেন্তু 
আজ এতর্া থবাোগম েরকল গে েকর? থেমন েকর তুগম ধকর গনকল থয, হাসপাতাল 
থেকে আলদুস আলারীর গেোনা থজকন থনকব আর সহকজই থপকে যাকব আলদুস 
আলারীকে? এেজন এগিোন তার গেোনা থযািাি েকরকি, এর্া জানকত থপকরই 
থস েযাে লাইকর্র থলােকদর জাগনকেকি। আমরা অ্কনে গদন ধকর হামবুিগ ও 
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অ্যাকরন্ডসী’থত থতামার অ্কপিাে জাল থপকত বকস আগি। আজ জাকল ধরা 
পকিি।’ বকল আবার থহা থহা েকর থহকস উেল থলাের্া। 

সামকনর থলাের্া োমকতই ডান পাকির থলাের্া বলল, ‘ভাগিযস আমরা 
আলদুস আলারীকেও সব বযাপাকর জাগনকে থরকখগিলাম।’ 

‘থবচারা নেল আহমদ মুসা থসকজ অ্গত আত্নগবশ্বাকসর োরকে আজ 
সহকজই জাকল আর্কে থিকি।’ বলল বাম পাকির জন। 

‘থতামরা তািাতাগি আমার বাগিকে ঝাকমলা মুি ের।’ আলদুস 
আলারী বলল। 

‘োলগ ওর পকের্গুকলা সাচগ ের। আর নেল আহমদ মুসা তুগম হাত তুকল 
দাাঁিাও এখগন, গুগল না থখকত চাইকল।’  

আহমদ মুসা এর্াই চাগচ্ছল। আহমদ মুসা মাোর উপর হাত তুলকত 
তুলকত দাাঁগিকে থিল সাংকি সাংকিই। 

থপিকনর থলাের্া আহমদ মুসার মাো থেকে গরভলবার সগরকে গনকে 
সামকন একস গিকেগিল আহমদ মুসাকে সাচগ েরার জকে। 

আহমদ মুসা দাাঁিাবার সমেই হাত উপকর তুলকত গিকে ডান হাত গদকে 
মাোর গপিকন জযােকর্র আিাল থেকে থিার্, গেন্তু ভোংের গরভলবারর্া গনকেই 
ডান গদকের থলাের্াকে গুগল েরল। থসই এেই সমকে আহমদ মুসার বাম হাত 
সাাঁিািীর মত দ্রুত সামকন এগিকে তাকে সাচগ েরকত আসা থলােগর্কে থর্কন গনকে 
বুকের সাকে থচকপ ধকরগিল। ডান হাত প্রেম গুগলর্া িুকিই গবদুয িগতকত সকর 
গিকে গিতীে গুগল েকরগিল সামকনর গরভলবারধারীকে। এই সমে বাকমর 
থলােগর্র গনগিপ্ত গুগল একস গবদ্ধ েরল আহমদ মুসার বাম হাতকে। আহমদ 
মুসার বাম হাত গিগেল হকে পকিগিল। আহমদ মুসা ডান হাত গদকে থলােগর্কে 
ধকর থরকখ থপিন গদকে থসাফার উপর আিকি পিল। আর থসই সাকে আহমদ 
মুসা থলােগর্কে ধকর রাখা অ্বস্থাকতই ডান হাত এের্ ুিুগরকে গনকে গুগল েরল 
বাম গদকের থলােগর্কে। 

বাম গদকের থলােগর্ তাকদর থলাকের সাকে জিাজগি েকর পকি যাওোে 
গুগল েরার সুগবধা পাগচ্ছল না। আহমদ মুসা তাকদর থলাকের গনকচ পকি যাওোে 
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আরও অ্সুগবধাে পকিগিল। এর্াই আহমদ মুসাকে সমেও গদকেগিল, সুকযািও 
গদকেগিল। বাম গদকের থলােগর্ও মাোে গুগল খাবার পর আকির দু’জকনর মতই 
গচ,োর েরার সুকযাির্ুকুও থপল না, ভূগম িযযা গনল। 

আহমদ মুসা তৃতীে গুগল েরার সমে তার সাকে পকি যাওো থলােগর্ 
তার হাত থেকে খকস গিকেগিল এবাং থসাফার পাকি পকি যাওো তার গরভলবারগর্ 
খুাঁকজ থপকেগিল। তার গরভলবার থস আহমদ মুসার গদকে িুগরকে গনগচ্ছল। 

আহমদ মুসা তৃতীে গুগল েরার পর মুহূতগ সমেও নি েরল না, তার 
হাতর্া সামকনর গদকে িুকর আসকত যা সমে গনল। থলােগর্র গরভলবার িুকর 
আসগিল আহমদ মুসার গদকে। গেন্তু আহমদ মুসার গরভলবার আওতাে ততিকে 
থলােগর্র মাো একস গিকেগিল। গরিার গর্পল আহমদ মুসা। আধা দাাঁিাকনা 
থলােগর্ থসই অ্বস্থাকতই বকস পিল থমকঝর উপর। গবমঢ়ূ, েম্পমান আলদুস 
আলারী আতাংেগ্রস্ত হকে এে পা দু’পা েকর সরগিল ির থেকে থবর হওোর 
জকে। পাকের উপর িগি গনকে থযন থস দাাঁিাকত পারগিল না। 

আহমদ মুসা তার গদকে গরভলবার তাে েকর বলল, ‘আর এে পা 
একিাকল আগম গুগল েরব।’  

আলদুস আলারী ডুেকর থোঁকদ উকে বকস পিল। এই সমে তার স্ত্রী িকর 
ঢুেল। প্রেকম সাদা চুকলর থমকের্াকে আলদুকসর স্ত্রী বকল আহমদ মুসার মকন 
হেগন। গেন্তু আহমদ মুসার পাকের োকি উপুি হকে পকি যখন স্বামীর প্রাে গভিা 
চাইল, তখনই বুঝল থস আলদুকসর স্ত্রী। থস োাঁদকত োাঁদকত বলগিল, ‘আমার 
স্বামীর থোন থদাষ থনই। থস থযর্ুকু েকরকি বাধয হকে েকরকি।’  

মগহলার্া িকর ঢুেকল আহমদ মুসা থসাফার উপর রাখা হ্যার্ মাোে 
পকরগিল থচহারা গেিুর্া আিাল েরার জকে। 

আহমদ মুসা উকে দাাঁিাল। বলল, ‘আপনার স্বামীকে আগম গনকে যাগচ্ছ। 
থস যগদ আমাকদর ভাকলা োকজ সহকযাগিতা েকর, তাহকল তার থোন িগত হকব 
না।’  

‘গনকে যাকবন থেন? গে সহকযাগিতা চান বলুন। থস সহকযাগিতা েরকব।’  
আলদুকসর স্ত্রী বলল। 
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‘গেিু থলাে অ্োে েকরকি। থসর্া আপনার স্বামী জাকন। থসই বযাপাকর 
আমরা গেিু জানকত চাই।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘গেিু জানকল থস বলকব। এখাকনই তাকে গজকজ্ঞস েরুন।’ আলদুকসর 
স্ত্রী বলল। 

‘আগম গেিু বলকল ওরা আমাকে থমকর থফলকব। বলকত পারকবা না 
আগম।’ বলল আলদুস আলারী। 

‘আর না বলকল আগম থমকর থফলব। এখন বল থোনর্া চাও?’ আহমদ 
মুসা বলল। 

‘আগম বাাঁচকত চাই।’ বকল ডুেকর থোঁকদ উেল আলদুস আলারী। 
‘গেে আকি মযাডাম, আপনার স্বামীকে আগম গনকে থিলাম। এর্াই তার 

বাাঁচার পে।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘থেমন েকর?’ োন্না জগিত েকন্ে বলল আলদুকসর স্ত্রী। 
‘অ্ত েো বলার সমে আমার থনই। আমাকে গবশ্বাস েরকত হকব 

মযাডাম।’ আহমদ মুসা বলল। 
সজল থচাকখ পূেগ দৃগিকত তাোল আলদুকসর স্ত্রী আহমদ মুসার গদকে। 
আহমদ মুসার েকন্ের গে থযন আেষগে তাকে দারুেভাকব গবকমাগহত 

েরল। তার মাকন হকলা, এই েন্েকে গবশ্বাস েরা যাে। এ েন্ে থযন গমেযা বলকত 
পাকর না বকল তার মকন হকলা। 

আলদুকসর স্ত্রী আহমদ মুসার সামকন দাাঁগিকে হাতকজাি েকর বলল, 
‘আগম আপনাকে গবশ্বাস েরলাম থবর্া। আমার স্বামী েকর থফরত আসকব? আজই 
থফরত আসকব থতা?’ 

‘তার গফকর আসা গনভগর েরকি থস আমাকদর সহকযাগিতা েরকি গে না 
তার উপর।’ বলল আহমদ মুসা। 

বকলই  থস আলদুকসর স্ত্রীকে পাি োগর্কে চলা শুরু েরল। 
আলদুকসর স্ত্রী িুকর্ গিকে স্বামীর োকি বসল। বলল, তুগম যা জান সব 

বকল থদকব। এরা ভাকলা মানুষ। থদখ না আমাকে ‘মযাডাম’ বকলকি। আর  ওরা 
থতা মানুষ জ্ঞান েকর না। তুগম যাও এর সাকে।’ 



রাইন থেকে অ্যাকরন্ডসী  140 

 

উকে দাাঁিাল আলদুস আলারী। োাঁদকত োাঁদকত বলল, ‘আমার বাাঁচার 
থোন উপাে থনই।’  

আহমদ মুসা থলােগর্র মাোে গরভলবার থেগেকে বলল, ‘থচাকখর পাগন 
মুকি থফল। এর্া োন্নার থোন সমে নে। স্বাভাগবেভাকব রাস্তাে হাাঁর্কব। অ্েো 
হকল জানকব, আমার গরভলবাকরর গুগল লিযভ্রি হে না।’  

আলদুস আলারী হাাঁর্কত লািল। আহমদ মুসা থপিকন তাগেকে আলদুস 
আলারীর স্ত্রীকে উকেশ্য েকর বলল, ‘আগস মযাডাম।’  

‘আগম আপনাকে গবশ্বাস েগর।’ বলল আলদুকসর স্ত্রী েগম্পত িলাে। 
আহমদ মুসা থপিকন না তাগেকে মকন মকন বলল, তাহকল দুগনোর সব 

স্ত্রীরা এেই রেম। গেন্তু আমরা স্বামীরা েতর্ুকু তা বুগঝ। 
রাা্স্তাে আলদুস আলারী অ্স্বাভাগবে গেিু েরল না। 
আলদুস আলারীকে পাকি বগসকে িাগি িার্গ গদল আহমদ মুসা। বাম 

হাতর্া তুলকত পারকি না আহমদ মুসা। এতিে পগরগস্থগতর উকত্তজনাে আহত 
হাকতর গদকে মকনাকযাি গদকত পাকরগন থস। এখন খুব ভাগর মকন হকচ্ছ হাতর্া। 
বাহুর থযখাকন গুগলর্া থলকিকি, এের্া মাাংসগপণ্ড তুকল গনকে গুগলর্া থবগরকে থিকি 
বকল মকন হকচ্ছ। বাহুর লাকিাো পাাঁজকরর থপিীকতও যন্ত্রো হকচ্ছ। তাহকল 
বুকলর্র্া বাহু থেকে থবগরকে থস থপিীকেও আহত েকরকি?’ 

আহমদ মুসা িহর িাগিকে এের্া গনজগন ফামগলযাকন্ড একন িাগি োমাল। 
থপিন থেকে বযাি থর্কন গনকে থমগডকেকর্ড বযাকণ্ডজ থবর েরল। আলদুস 
আলারীকে জানালা গদকে বাইকরর গদকে তাোকত বকল িা থেকে জযাকের্ খুকল 
থফলল। ওষুকধ থভজাকনা তুলা গদকে যতর্া সম্ভব আহত স্থানর্া এে হাকতর 
সাহাকযয বযাকণ্ডজ েরল। পাাঁজকরর আহত স্থানর্ারও এভাকব এে হাত গদকে নাগসগাং 
েরল। 

রি থভজা জযাকের্ িাগির থপিকন থরকখ আকরের্া িার্গ পকর গনকে 
আহমদ মুসা আলদুস আলারীকে থসাজা হকে বসকত বলল। 
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গম. আলদুস আলারী গচন্তা েকর গেিু গে গেে েরকলন? আপগন আমাকদর 
সহকযাগিতা েরকবন, না ওকদর মত গুগল থখকে মরকবন?’ বলল আহমদ মুসা 
আলদুস আলারীকে লিয েকর। 

‘স্যার, ওরা আমাকে আমার পগরবার সকমত থমকর থফলকব।’ বলল 
আলদুস আলারী েগম্পত িলাে। 

‘আমাকে সহকযাগিতা না েরকল আগম থতামাকে বাাঁগচকে রাখব, এর্া থে 
বলল?’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আগম বাাঁচকত চাই স্যার। আগম তাহকল গে েরব?’ বলল আলদুস 
আলারী। 

গে েরকত হকব, থসর্া বলকবা। গেন্তু তার আকি আমার প্রশ্নগুকলার জবাব 
দাও।’ আহমদ মুসা বলল।  

‘গে জানকত চান স্যার?’ বলল আলদুস আলারী। 
‘থয থমকেগর্কে তারা হাসপাতাল থেকে সগরকে গনকে থিকি, তাকে তারা 

থোোে থরকখকি?’ গজজ্ঞাসা আহমদ মুসার 
‘স্যার, ওকদর সব োজ অ্তযন্ত থিাপনীে। আমার সব গেিু ওরা জাকন, 

গেন্তু আগম ওকদর গেিুই জাগন না।’ বলল আলদুস আলারী েগম্পত িলাে। 
ডযাি থবাকডগর উপর থেকে গরভলবার হাকত তুকল গনকে আহমদ মুসা 

বলল, ‘জাগন না, েোর্া আর বলকব না। গে জান থসর্া বল।’ 
‘ওকদর এের্া থর্গলকফান নাোর জাগন স্যার।’ বলল আলদুস আলারী। 
‘থমাবাইল, না লযান্ড থর্গলকফান?’ গজজ্ঞাসা েরল আহমদ মুসা। 
‘এের্া থমাবাইল, অ্ের্া লযান্ড থর্গলকফান স্যার। থমাবাইল নাোরর্া 

আমাকে ওরা গদকেকি এবাং লযান্ড থর্গলকফান নাোরর্া থর্গলকফাকন এেজনকে 
গদগচ্ছল থসর্া আগম শুকনগি।’ বলল আলদুস আলারী। 

আহমদ মুসা নাোর দু’গর্ গনকজর থমাবাইকল থসভ েকর গনল। 
থমাবাইল পকেকর্ থরকখ গদকে বলল, ‘হ্যাাঁ, এরপর বল। আর গে জান?’ 
‘স্যার, থযগদন থমকের্াকে সগরকে থনে, থসগদন ওকদর এেজন 

আকরেজনকে থমকেগর্কে ‘৪৯০-এর গস’-থত তুলকত বকলগিল। গেন্তু ওকদর র্ীম 
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গলডার থয গিল থস শুনকত থপকে বকলগিল, না ‘গস’ থত নে, ‘এ’-থত থতালার 
গনকদগি হকেকি। এ িািা তাকদর মুকখ েকেেবার ‘অ্যাকরন্ডসী’র নাম শুকনগি। 
েকেেগদন আকি যখন ওরা আমার োকি আকস পগরগস্থগত সম্পকেগ সাবধান েরার 
জকে। এেজন আকরেজনকে বলকত শুকনগি, ‘হ্যার্র্প র্যাকনল পযাকলস’ ও 
‘থলে পযাকলস’ এর সাকে বাগিকে জুকি গদকে আরও গনরাপদ েরা হকেকি-গচন্তার 
গেিু থনই।’ োমল আলদুস আলারী। 

‘তারপর গম. আলদুস?’ আহমদ মুসা বলল। 
আলদুস দু’হাত থজাি েকর আহমদ মুসাকে বলল, ‘ওকদর সম্পকেগ আগম 

আর গেিুই জাগন না স্যার। যা জাগন সব বকলগি। স্যার, ওরা আমাকে বযবহার 
েকরকি। পগরবার সকমত থিষ েকর থদবার হুমগে গদকে আমাকে ওরা োজ েরকত 
বাধয েকরকি।’  

আদালার বাবা আলিার মাকন আল মানসুকরর েো মকন পিল আহমদ 
মুসার। সগতযই আলদুস প্রেকম রাগজ হেগন। তাকে বাধয েরা হকে ভে থদগখকে। 
থবচারা আলদুস আর গেিুই জাকন না থসর্া গবশ্বাস হকলা আহমদ মুসার। তাহকল 
আলদুকসর োকি গে পাওো থিল? গনকজকে গনকেই প্রশ্ন েরল আহমদ মুসা। 
দু’থর্া থর্গলকফান নাোর ও নাোরসত েকেের্া ক্লু পাওো থিকি। ক্লুগুকলা 
গুরুত্বপূেগ গে না অ্যাকরন্ডসীকত থিকলই তা বুঝা যাকব। দু’থর্া থর্গলকফান নাোর, 
এের্া বাগি বা স্থাকনর নাম ও নাোর সামকনর অ্ন্ধোকর আকলােবগতগোর মত 
মকন হকচ্ছ তার োকি। গনেষ অ্ন্ধোকর দাাঁিাকনা তার োকি এর্া এের্া বি 
পাওো। 

আহমদ মুসা আলদুস আলারীকে বলল, ‘দি পকনর গদন থতামার লুগেকে 
োোর মত থোন জােিা আকি?’ 

‘থেন স্যার?’ গজজ্ঞাসা আলদুস আলারীর। 
‘এখন বাগি থিকল ওরা থতামাকে থমকর থফলকব। দি পকনর গদন 

থতামাকে সকর োেকত হকব।’ আহমদ মুসা বলল। 
থচাখ দু’গর্ উজ্জ্বল হকে উেল আলদুস আলারীর। বলল, ‘আমাকে থিকি 

থদকবন স্যার?’ 
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আহমদ মুসা এের্ু হাসল। বলল, ‘এর থবগি গেিু জানই না যখন বলি 
, তখন আর গে েরব।’  

‘আপগন খুব ভাকলা স্যার। ওরা মানুষ নে স্যার। ‘েযাে লাইর্’ নাকমর 
খুব ভোংের এের্া দল ওরা স্যার। আরও গেিু জানকল অ্বশ্যই বলতাম স্যার।’  

‘আচ্ছা িত দু’গদকন ওকদর েের্া থর্গলকফান থপকেি?’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘দু’বার স্যার’। বলল আলদুস আলারী। 
‘নাোরগুকলা গে আকি থতামার থমাবাইকল?’ গজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘না, স্যার। ওকদর থর্গলকফাকনর নাোর, নাম গেিুই থিা হে না আমার 

থমাবাইকল।’ বলল আলদুস। 
‘বুকঝগি। এখন বল থতামার সকর োোর মত থস রেম জােিা আকি গে 

না?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘হ্যাাঁ, আকি স্যার। থলানবাকিগ আমার ফফুু োকেন। থসখাকন আগম গেিু 

গদন োেকত পাগর। গতগন এোই োকেন এের্া লাকর্। 
‘গুড, জােিার্া িহর থেকে থবি দূকর। তাহকল এখন তুগম গেভাকব যাকব 

থসখাকন?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘অ্সুগবধা থনই স্যার। বাকসও যাওো যাে। র্যাগক্স গনকেও থযকত পাগর। 
গেন্তু স্যার র্াো থতা থনই পকেকর্, বাগি গে থযকত পাগর?’ বলল আলদুস 

আলারী। 
‘না, েযাে লাইকর্র হাকত পকি থযকত পার। ওকদর োকি এতিকে খবর 

থপৌাঁকি থিকি। ওরা থতামাকদর ওখাকন একসও োেকত পাকর। সােীকদর লাি 
তারাই সগরকে থফলার থচিা েরকত পাকর।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘তাহকল, হাসপাতাকল থযকত পাগর? ওখাকন থিকল র্াোর বযবস্থা হকে 
যাকব।’ বলল আলদুস আলারী। 

‘না, বাগি, হাসপাতাল থোনর্াই থতামার জকে গনরাপদ নে। থতামার 
েত র্াো হকল চকল?’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘যাতাোকতর জে ি’পাকচে মােগ হকলই চলকব স্যার।’ বলল আলদুস 
আলারী। 

আহমদ মুসা তার হাকত এে হাজার মােগ তুকল গদকে বলল, ‘সাবধাকন 
যাকব। থতামার স্ত্রীকে গেিুই জানাকব না। আগম জানাবার বযবস্থা েরকবা, যগদ 
দরোর হে।’  

আহমদ মুসা আলদুস আলারীকে এের্া বাস িযাকন্ড নাগমকে গদল। 
িাগি থেকে থনকমই আহমদ মুসার পাকের োকি বকস পিল আলদুস 

আলারী। বলল, ‘আপগন খুব ভাকলা মানুষ স্যার। ঈশ্বর আপনাকদর সাহাযয 
েরুন।’  

‘ধেবাদ আলদুস আলারী। চগল।’ বকল আহমদ মুসা িাগি িার্গ গদল। 
িাগিকত বকসই থপািাে পাকে আহমদ মুসা থহাকর্কল এল। 
পরগদন সোল আর্র্ার গদকে আহমদ মুসা হাসপাতাকল থপৌাঁিল। 
েকির দরজাে নে েরকতই দরজা খুকল গদল ব্রুনা। তার মুখ শুেকনা। 
উকিকি োতর থচহারা। আহমদ মুসাকে থদকখ আোকির চাাঁদ হাকত 

থপল। েোই বলকত পারল না ব্রুনা। তার থোাঁর্ দু’থর্া অ্বরুদ্ধ আকবকি োাঁপগিল। 
আহমদ মুসাকে দরজা খুকল গদকে এে পাকি দাাঁিাল থস। আহমদ মুসা গবগস্মত 
হকলা ব্রুনার অ্বস্থা থদকখ। 

‘থতামরা ভাকলা আি ব্রুনা?’ বকল িকর প্রকবি েরল আহমদ মুসা। িকর 
ঢুকে আলদুগন থসনগফ্ডকেও থদখল জকিাসকিা হকে থসাফাে বকস োেকত। 
আহমদ মুসাকে থদকখ প্রাে পাওোর মত থস থযন থজকি উেল। উকে দাাঁগিকে পিল 
থস। বলল, ‘আপগন গেে আকিন গম. আহমদ মুসা?’ 

‘হ্যাাঁ, আগম গেে আগি। গেন্তু আপনাকদর গে হকেকি?’ 
ব্রুনা দরজা বন্ধ েকর গফকর একসগিল। বলল, ‘স্যার, িত দু’িন্র্াে 

আমরা প্রাে অ্কধগে মকর থিগি।’  
‘থেন গে হকেকি? গেিু িকর্কি?’ আহমদ মুসা বলল। তার েকন্ে উকিি। 
‘বসুন স্যার, বলগি।’ বকল ব্রুনা আহমদ মুসাকে বসার পে েকর থদবার 

জকে সরকত গিকে আহমদ মুসার বাম হাকতর সাকে এের্ু ধাক্কা থখল। 
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আহমদ মুসা ‘আহ!’ বকল উেল। অ্কনের্া অ্গনচ্ছাকতই তার মুখ গদকে 
েোর্া থবগরকে থিকি। 

েমকে দাাঁগিকেকি ব্রুনা। তার থচাকখ-মুকখ অ্পার প্রশ্ন। আলদুগন 
থসনগফ্ডও চমকে উকেকি। 

ব্রুনা দুই ধাপ সকর একস বলল, ‘থদগখ ভাইো, আপনার হাতর্া।’  
বকলই ব্রুনা হাকতর উপর থেকে সন্নযাসীর আলকখল্লার হাতা তুকল 

থফলল। থদখকত থপল বাহুর বযাকন্ডজ। 
চমকে উেল ব্রুনা। তার বাবা আলদুগন থসনগফ্ডও উকে দাাঁগিকেকি। 
তাাঁরও প্রশ্ন, ‘গম. আহমদ মুসার হাকত গে হকেকি?’ তার েকন্ে ঝকর পিল 

রাকজযর উকিি। 
‘বলগি গম. থসনগফ্ড। গেন্তু তার আকি বলুন আপনাকদর গে হকেকি। 

আমার খুব উকিি থবাধ হকচ্ছ।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘বসুন ভাইো আপগন। বলগি আগম। জাগন আগম, আমাকদর েো না 

বলকল আপনার েো জানকত পারকবা না।’ বলল ব্রুনা। 
আহমদ মুসা বসল। 
আলদুগন থসনগফ্ড শুরু েরল। বলল, ‘আজ সোল ৬র্াে আমরা খবর 

থপলাম, হাসপাতাকলর চীফ সুপার আলদুস আলারীর বাগিকত চারজন 
অ্পগরগচকতর গুগলগবদ্ধ লাি পাওো থিকি। থসই সাকে গম. আলারীকে বাগিকত 
পাওো যােগন। আমরা এই খবর শুকন আতাংেগ্রস্ত হকে পকিগি। আপনার ঐ 
বাগিকত যাওোর েো গিল। অ্ত..।’  

আলদুগন থসনগফ্কডর েোর মাঝখাকনই আহমদ মুসা বকল উেল, 
‘অ্তএব আপনারা মকন েরকলন চারজকনর মকধয আগম...।’  

আহমদ মুসাকে েো থিষ েরকত গদল না ব্রুনা। ব্রুনা হাত গদকে আহমদ 
মুসার মুখ থচকপ ধকর বলল, ‘গিজ, এমন িব্দ মুকখও আনকবন না। এই দুই িন্র্াে 
আমাকদর আিাংো-আতাংে মন ঝাাঁজরা হকে থিকি। শুধু আপনার েো নে, ভাবীর 
েো মকন পিগিল, মকন পিগিল আপনাকদর থচাকখর মগে আহমদ আবদুল্লাহর 
েোও।’ থিকষর েোগুকলা ব্রুনার োন্নাে রুদ্ধ হকে গিকেগিল। 
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‘ব্রুনা, এত তািাতাগি এভাকব থভকঙ পিকল যুকদ্ধ গজতকব গে েকর? 
থতামাকদর আরও সাহসী হকত হকব।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ভাইো, আমরা সাধারে মানুষ। থয িগি আমাকদর থনই, তা আমাকদর 
োকি আিা েরা উগচত নে।’  

এের্ু থেকম থচাখ-মুখ মুকি গনকে বলল ব্রুনা, ‘ভাইো, এখন আমাকদর 
প্রকশ্নর জবাব গদন এবাং আলদুস আলারীর বাগির সাাংিাগতে ির্না সম্পকেগ গিজ 
সব বলুন।’  

‘ির্না জানকবা না থেন? ঐ চারজকনর এেজকনর গুগলকতই আমার বাহু 
আহত হকেকি। আমাকে ধরার জকে ওরা আকি থেকেই আলদুস আলারীর 
বাগিকত লুগেকেগিল।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ওরা জানল গে েকর থয, আপগন আলদুস আলারীর বাসাে ঐ সমে 
যাকচ্ছন?’ বলল আলদুগন থসনগফ্ড। 

আলদুস আলারীর গেোনা গেভাকব আহমদ মুসা হাসপাতাল থেকে 
গনকেগিল, থসর্া জাগনকে বলল, ‘সম্ভবত হাসপাতাল থেকেই আলদুসকে জাগনকে 
থদো হে থয, থে এেজন গেোনা গনকে তার বাগিকত যাকচ্ছ।’  

‘গেন্তু থস থলাে থয আপগন তা গে েকর জানল এবাং ঐভাকব প্রস্তুত োেল 
আপনার জকে?’ বলল ব্রুনা। 

‘থয আলদুকসর বাগিকত যাকচ্ছ থস এগিোন, এর্া থজকন থনে আলদুস 
আলারী হাসপাতাল থেকে। এগিোন শুকনই থস সকন্দহ েকর। োরে, েযাে লাইর্ 
আকিই আলদুস আলারীকে সাবধান েকর গদকেগিল। তাই এগিোন শুকনই থস 
েযাে লাইর্কে খবর থদে এবাং েযাে লাইকর্র চারজন তার বাগিকত আমার জকে 
ওাঁ, থপকত বকসগিল। আগম যখন আলদুস আলারীর বাগিকত গিকে হাসপাতাল 
থেকে থতামার মাকে সগরকে থনোর গবষকে গজজ্ঞাসাবাদ েরগিলাম, তখন ওরা 
চারজন আমাকে গিকর থফকল।’  

‘সবগনাি, তারপর?’ বলল ব্রুনা। 
‘তারপকরর খবর থতা শুকনি। ওরা চারজনই মারা থিকি। তারা না মরকল 

আমাকেই মরকত হকতা।’ আহমদ মুসা বলল। 
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ব্রুনা গোংবা আলদুগন থসনগফ্ড থেউই থোন েো বলল না। তারা গনবগাে 
থচাকখ তাগেকেগিল আহমদ মুসার গদকে। জীবন-মৃতযুর গে ভোংের থখলা থস 
থখলকি। এ পযগন্ত তাকদর সামকনই আহমদ মুসা অ্কনেবার মৃতযুর মুকখামুগখ 
হকেকি। প্রগতবারই মারকত না পারকল আহমদ মুসাকেই হেকতা জীবন গদকত 
হকতা। অ্কনে স্থাকনই প্রগতপি সবাইকে মরকত হকেকি আর প্রগতবারই ঈশ্বর 
আহমদ মুসাকে জেী েকরকিন, থস থবাঁকচ থিকি। গেন্তু সব সমে যগদ ঈশ্বকরর 
সাহাযয না আকস! স্ত্রী থোোে, থিকল থোোে, সাংসার থোোে, আর থোোে থস! 
তার গেিু হকল থেউ থতা জানকতও পারকব না! এর্া আহমদ মুসা জাকন, তার 
পগরবারও জাকন। তাহকল থেমন েকর ওরা সহ্য েরকি এর্াা্ গনকজকদর স্বােগ থতা 
গেিু থনই। এের্া অ্কচনা, অ্জানা গবকদগি এে পগরবাকরর জকে এ েত বি এে 
আত্নতযাি! ব্রুনা ও আলদুগন থসনগফ্ড দু’জকনরই থচাখ থেকে অ্া্শ্রু িগিকে 
পিকি। 

‘গে হকলা আপনাকদর? থচাকখ অ্শ্রু থেন? আমাকদরই থতা জে হকেকি। 
আলদুস আলারীর োি থেকে গুরুত্বপূেগ তেয থপকেগি। এতগদন অ্ন্ধোকর 
িুরগিলাম, তার োি থেকে গেিু আকলা থপকেগি। অ্শ্রু থেন এ সমে আপনাকদর 
থচাকখ?’ আহমদ মুসা বলল। 

‘গম. আহমদ মুসা, োল রাকত আপনার যগদ গেিু হকতা, তাহকল গেভাকব 
খবরর্া গদতাম আপনার স্ত্রীকে, আপনার পগরবারকে! খুব অ্পরাধী মকন হকচ্ছ 
আমাকদর। আমাকদর মত এে অ্নাত্নীকের জকে বার বার থেন মৃতযুর মুকখ গিকে 
দাাঁিাকবন?’ বলল আলদুগন থসনগফ্ড।অ্শ্রু থভজা তার েোগুকলা। 
‘ও, এই েো! আপ্নারা আমার অ্নাত্নীে থে বলল?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আপনার সাকে আমাকদর থোন রকির সম্পেগ থনই, অ্ে ধরকনর থোন 
পাগরবাগরে সম্পেগও থনই, থেন আপগন আমাকদর জকে বার বার মৃতযুর মুকখ 
গিকে দাাঁিাকবন?’ বলল থসনগফ্ড। 

থহা থহা েকর থহকস উেল আহমদ মুসা। বলল, ‘রকির সম্পেগ থনই? বলন 
থতা আদম হাওো মাকন অ্যাডাম-ইভ আপনাকদর থে? বাব-মা নে? হ্যাাঁ, বাবা-মা। 
আর ওরা আমারও বাবা-মা।’  



রাইন থেকে অ্যাকরন্ডসী  148 

 

‘গম. আহমদ মুসা, এর্া দািগগনে যুগির েো। বাস্তকব এর্া আমরা থেউ 
মাগন না।’ বলল আলদুগন থসনগফ্ড। 

‘গম. আলদুগন থসনগফ্ড, মানা না-মানা গভন্ন েো, সম্পেগর্া থতা সতয। 
সম্পেগর্া যগদ থেউ মাকন তাহকল থতা োরও আপগত্ত োোর েো নে।’  

থচাখ ভরা পাগন োেকলও থোাঁকর্ হাগস ফুকর্ উেল ব্রুনার। বলল, 
‘আপনার যুগি-বুগদ্ধর অ্ভাব থনই। আপগন ও ভাবী দু’জকনই সাধারকের অ্বস্থান 
থেকে অ্কনে উপকর। গেন্তু ভাইো, আমরা অ্সাধারে নই। আমাকদর 
গনকজকদরকে খুবই স্বােগপর, অ্পরাধী বকল মকন হকচ্ছ। আমরা যখন রাকত নরম 
গবিানাে সুখগনদ্রা উপকভাি েরগিলাম, তখন আপগন মৃতযুর মুকখ লিগিকলন এবাং 
তা আমাকদর জকে।’  

িাম্ভীযগ থনকম এল আহমদ মুসার থচাকখ-মুকখ। বলল, ‘গনিে আকবকির 
েো বলি ব্রুনা, বাস্তবতা এর্া নে। মানুষ মানুকষর জকে োজ েরকব, এর্াই 
মানুকষর সাংসৃ্কগত। এেজন অ্ভাবগ্রস্ত হকব, আকরেজন তার পাকি গিকে দাাঁিাকব-
এর্াই মানুকষর আবহমান সাংসৃ্কগত। এেজন গবপদগ্রস্ত হকব, আকরেজন গবপদ 
উত্তরকে সাহাযয েরকব, মানুকষর এই সাংসৃ্কগত চকল আসকি মানুষ এই পৃগেবীকত 
আসার সমে থেকে। েত মানুষ মানুকষর জকে, মানুকষর েলযাকে গবগনদ্র রজনী 
োজ েরকি, অ্ে মানুষরা তা জাকনই না। এর্াই হকলা মানুকষর স্বত:প্রবহমান 
সাংসৃ্কগত। মানুষ অ্োতকর মানুকষর জে জীবন থদে। মানুকষর এই সাংসৃ্কগত চকল 
আসকি মানুকষর থিার্া ইগতহাস ধকর। এই সাংসৃ্কগত যগদ পাকে দাও, মানুকষর 
সমাজ নাকম থোন গেিু আর োেকব না। প্রেৃত গবষে হকলা আগম ব্রুনাকে সাহাযয 
েরগি না, আগম গম. থসনগফ্ডকেও সাহাযয েরগি না। আগম সাহাযয েরগি 
মানুষকে। এর্া আমার অ্গধোর। আবার মানুকষর স্রিা গযগন তার থদো দাগেত্বও 
এর্া।’  

আলদুগন থসনগফ্ড ও ব্রুনা দু’জকনরই থচাখ আবার অ্শ্রুকত ভকর থিকি, 
গেন্তু থসই সাকে তাকদর মুখ আনকন্দর রকঙ উজ্জ্বল। আলদুগন থসনগফ্ড গেিু বলার 
জকে মুখ খুকলগিল, গেন্তু তার আকিই ব্রুনা েো বকল উেল। বলল, ‘আপগন গেে 
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বকলকিন স্যার। গেন্তু এই মানুষকে বি থবগি থতা থদখা যাে না। তাই ভুল হে, 
আমরা ভুল েগর।’  

‘না, ব্রুনা, মানুকষর প্রগত আস্থাহীন হকো না। প্রগতগর্ মানুষই এই মানুষ। 
পগরকবি-পগরগস্থগত, অ্োে-অ্গবচার, অ্নাদর-অ্বকহলা অ্কনে সমে তাকদর 
িাকে অ্মানুকষর থপািাে পরাে। গেন্তু এরাও গেে সমকে থজকি ওকে। এরাও 
মানুকষর েলযাকে োকজ লাকি। মানুষকে রিার োকজ জীবন বাগজ থরকখ ঝাাঁগপকে 
পকি। আল্লাহ প্রকতযে মানুষকে মানুষ েকরই সৃগি েকরকিন।’ বলল আহমদ 
মুসা। 

‘স্যগর গম. আহমদ মুসা। আমরা স্রিার পগরচে থযমন ভুকল থিগি, থতমগন 
মানুকষর পগরচেও আগম আমরা হাগরকে থফকলগি। ধেবাদ আপনাকে। এখন গিজ 
বলুন, আলদুস আলারীর োকি আপগন গে তেয থপকেকিন। তাকে গে আপগনই 
বাগি থেকে সগরকে গনকে গিকেগিকলন?’ 

‘হ্যাাঁ, গম. থসনগফ্ড। তার োি থেকে েকেের্া মূলযবান ক্লু থপকেগি। 
আসকলই থবচারা ওকদর সম্পকেগ গেিু জাকন না। েযাে লাইর্ তাকে বযবহার 
েকরকি মাত্র।’  

‘থেমন ক্লু পাওো থিকি?’ বলল থসনগফ্ড। 
‘দু’থর্া থর্গলকফান নাোর পাওো থিকি। সম্ভবত ‘অ্যাকরন্ডসী’র এের্া 

বাগির নাোর পাওো থিকি। আর ‘হ্যার্র্প র্যাকনল পযাকলস’, ‘থলে পযাকলস’ 
নাকম দু’থর্া বা এের্া বাগির নাম পাওো থিকি। বাগির নাোরর্া এই বাগিরও 
হকত পাকর।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘তেযগুকলা থতা ভাকলা মকন হকচ্ছ গম. আহমদ মুসা।’ বলল আলদুগন 
থসনগফ্ড। 

‘খুবই গুরুত্বপূেগ গম. থসনগফ্ড। আগম মকন েগর, তেযগুকলা আমাকদর 
খুবই সাহাযয েরকব।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ঈশ্বর সহাে থহান।’ বলল আলদুগন থসনগফ্ড। 
‘ভাইো, আপগন নাস্তা েকরকিন?’ বলল ব্রুনা। 
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‘হ্যাাঁ, আজ ৭র্ার মকধয নাস্তা থসকরগি। এসব থতামাকে গচন্তা েরকত হকব 
না।’  

ব্রুনাকে েোগুকলা বকল আলদুগন থসনগফ্কডর গদকে থচকে বলল, ‘তাহকল 
হসগপর্াকলর থবকড থরািী হকে শুকে োোর সমে আপনার থিষ গম. থসনগফ্ড। 
আজ ১২র্ার মকধযই হাসপাতাল িািকবন।’ 

খুগি হকলা ব্রুনা ও ব্রুনার বাবা আলদুগন থসনগফ্ড দু’জকনই। 
‘এবার থোোে আমরা যাগচ্ছ গম. আহমদ মুসা?’ গজজ্ঞাসা আলদুগন 

থসনগফ্কডর। 
‘থসই অ্গরগজোল থডগিকনিন, অ্যাকরন্ডসীকত, গম. থসনগফ্ড।’  
বকলই আহমদ মুসা উকে দাাঁিাল। বলল, ‘ওগদকে এের্ ুযাই, ১২র্ার 

মকধযই গরগলকজর বযবস্থা েরকত হকব।’ উকে দাাঁিাল আহমদ মুসা।আহমদ মুসা 
থবগরকে থিল ির থেকে। 

আহমদ মুসার থবগরকে যাওোর গদকে এেদৃগিকত থচকেগিল আলদুগন 
থসনগফ্ড। এে সমে থস বকল উেল, ঈশ্বর মন ভাকলা মানুষ এখনোর দুগনোে 
সৃগি েকরকিন, না থদখকল গবশ্বাস হকতা না ব্রুনা।’   

‘শুধু ভাকলা মানুষ নন বাবা, ওর বযাগিত্ব পােকরর থচকেও িি বাবা। 
থতামাকে বগল বাবা, প্রেম গদকনর ির্না থেকেই ওকে আমার ভাকলা লাকি। 
তারপর ওকে চাইকত শুরু েকরগিলাম। এেগদন িভীর রাকত বাবা আগম ওর িকর 
গিকেগিলাম। ওকে প্রকপাজ েকরগিলাম। গতগন খুব েকোর  হকেগিকলন আমার 
প্রগত। বকেগিকলন আমাকে। আগম খুব থোঁকদগিলাম। পকর উগন আমার মাোে হাত 
বুগলকে বকলগিকলন, ‘আগম থতামার বি ভাই হকল খুগি হকত পার না ?’ সগতয বি 
ভাইকের মতই েোগুকলা গিল। আমার মকনর দুঃখ , থবদনা সব মুকি গিকেগিল। 
থসই থেকেই আগম ওকে ভাইো বকল ডাগে বাবা।’ বলল িম্ভীর ভাগর েকন্ে ব্রুনা। 

‘আগম শুকনগি, মুসলমানরা সাধারেভাকব চগরত্রবান হে। আহমদ মুসা 
আরও বি বযাগতক্রম।’ 
বলল আলদুগন থসনগফ্ড। 
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ব্রুনা উত্তকর থোন েো আর বলল না। থসাফাে িা এগলকে গদকে থচাখ 
বুকজকি থস। আলদুগন থসনগফ্ডও উকে তার গবিানাে থিল। 

অ্কনেিে সবর োোর পর নীরবতাে থিকে থিল িরর্া। 
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৫ 
‘চারজন মারা থিকি, থসর্া জাগন ডগরস ডুিান। আগম জানকত চাগচ্ছ থে 

মারল তাকদর, থেমন েকর মারল। থেন এর্া ির্ল? ঐ চারজন থতা গিল আমাকদর 
এগলর্ বাগহনীর অ্াংি। ওরা এভাকব থবকিাকর মারা যাবার েো নে।’ বলল েযাে 
লাইকর্র প্রধান েযাে বাডগ। 

তার সামকন মাো গনচু েকর বকসগিল ডগরস ডুিান। েযাে লাইকর্র 
অ্পাকরিন চীফ। 

আর থর্গবকলর অ্ে পাকি েযাে বাকডগর ডান গদকে বকসগিল থিরারড 
িারগভন। থস েযাে বাকডগর বহুগদকনর গবশ্বস্ত এেজন উপকদিা। থস জামগানীর 
এেজন িীষগস্থানীে গসচুকেিন এযানাগলি। আজ েযাে বাকডগর থয সফলতা ও 
সমৃগদ্ধ, তার সাকে জগিকে আকি থিরারড িারগভকনর অ্বদান। েযাে বাডগ োমকল 
ডগরস ডুিান মাো গনচু থরকখই বলল, ‘আমরা হামবুকিগ যকেি গনরাপত্তামূলে 
বযবস্থা গনকেগিলাম এবাং আলদুস আলারীকে ভাকলাভাকব সাবধানও েরা 
হকেগিল। আলদুকসর স্ত্রী বকলকিন, আমাকদর ওাঁ, থপকত োোও সগেে গিল। 
আলদুকসর সন্ধাকন আসা থলােগর্কে গেে সমকে থিরাও েকরগিল আমাকদর 
থলাকেরা। গেন্তু গুগলকত আহত হকেও আমাকদর চারজন থলােকে হতযা েকর 
থলাের্া আলদুস আলারীকে ধকর গনকে পালাকত সমেগ হে। এর্া এের্া 
অ্স্বাভাগবে ির্না।’  বলল ডুগরন ডুিান। 

‘ডগরন ডুিান, ওরা এ পযগন্ত যা িগর্কেকি, সবই গিল অ্া্স্বাভাগবে। এই 
অ্স্বাভাগবে ির্না তাহকল িকর্ই চলকব? িতোল হামবুিগ িকর্কি, আিামীোল 
গে অ্যাকরন্ডসীকতও এর্া ির্কব? গে আিযগ, এেজন মানুষ গেভাকব এই অ্সাধয 
সাধন েকর চকলকি? থস গে েকর  আলদুস আলারীর সন্ধান থপল, ভাবকতও থতা 
আমার গবস্মে থবাধ হকচ্ছ।’ বলল েযাে বাডগ। তার থচাকখ-মুকখ হতািা ও উকিকির 
গচহ্ন। 
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‘বযেগতা গনকে মন খারাপ েরার সমে এর্া নে গলডার। ডগরন ডুিান 
গেেই বকলকি, আপনাকদর থচিা ও সাবধানতাে থোন ত্রুগর্ গিল না। আসকলই থস 
অ্স্বাভাগবে অ্সাধারে মানুষ। থয থোন পগরগস্থগতকত থস জেী হকে চকলকি।’ বলল 
থিরারড িারগভন। 

‘তাহকল বল গে েরনীে? তাকে থেোকনার উপাে গে?’ েযাে বাডগ বলল। 
‘তার আলদুস আলারীর সন্ধান পাওো সগতযই গবস্মকের। এই ির্না বকল 

গদকচ্ছ, হামবুিগ হাসপাতাকল আলদুগন থসনগফ্কডর স্ত্রী োগরনা োরগলনকে 
গেডোপ েকর তার জােিাে এেই থচহারার আকরেজনকে থসর্ েরা হকেকি, 
এর্া তারা থজকন থফকলকি। তার মাকন সবকচকে বি তেযই তারা থজকন থফকলকি। 
থক্লান েরার গবষের্াও তারা থজকন থফলকত পাকর। আর...।’  

থিরারড িারগভকনর েোর মাঝখাকনই েযাে বাডগ বকল উেল, ‘গেন্তু এর্া 
গে েকর সম্ভব? আমরা েকেেজন এবাং আলদুস আলারী িািা আর থেউ এর্া 
জাকন না। প্রমাে হকলা, আলদুস আলারীর োি থেকে তারা গেিু জাকনগন, জানকল 
এখন তাকে তাকদর ধকর গনকে যাবার দরোর হকতা না। তাহকল গে েকর জানকব। 
অ্কলৌগেেত্ব বলকত থোন গজগনস গনিে থনই?’ 

‘তা গেে। গেন্তু থযভাকবই থহাে জানকত থপকরকি। এখন প্রশ্ন একস দাাঁিাে 
হামবুকিগর হাসপাতাকলর সন্ধান থপকল তারা অ্যাকরন্ডসীর সন্ধান পাকব না থেন? 
আচ্ছা, আলদুস আলারীকে ওরা ধকর গনকে থিকি, তার োি থেকে গনিে েো 
আদাে েরকত চাে। থস আপনাকদর মাকন অ্যাকরন্ডসী সম্পকেগ েতর্ুকু জাকন?’ 
বলল থিরারড িারগভন। 

‘অ্যাকরন্ডসী’ সম্পকেগ থস গেিুই জাকন না। তার সামকন েখনও এসব 
গবষকে থোন আকলাচনাই হকতা না। হসগপর্াকলর ঐ ির্না িািা থস গেিুই জাকন 
না, এমনগে োরও নামও থস জাকন না।’ বলল ডগরস ডুিান। 

‘গুড। তাহকল তাকে গেডোপ েকর গনকে তারা থোন লাভ েরকত 
পারকব না। থস যাই থহাে, আগম মকন েগর, এখন ধকর গনকত হকব থয, তারা 
অ্যাকরন্ডসীকেও থজকন থফকলকি এবাং অ্যাকরন্ডসী’থত তারা আসকব। এর্া ধকর 
গনকেই আমাকদর যা েরা দরোর েরকত হকব।’ বলল থিরারড িারগভন। 
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‘আগম মকন েগর আসল োজর্া দ্রুত থসকর থফলা দরোর। োগরনা 
োরগলন থবাঁকচ োোর্াই আমাকদর জকে উকিকির। গেন্তু আমরা চাগচ্ছলাম তার 
স্বামী ও থমকেকে হাকত পাওোর পর এে সাকে সব থিষ েরব। সব ঝাকমলা চুকে 
যাকব। গেন্তু তার স্বামী ও থিকল থতা এখন নেল আহমদ মুসার আশ্রকে। তাকদর 
থতা আমরা পাগচ্ছ না। এই অ্বস্থাে ঔ দু’জকনর আর অ্কপিা েকর লাভ থনই। 
আমাকদর গবন্দী গব্রগজগর্ মাকন নেল োগরনা োরগলনকে গদকে থির্ হস্তান্তকরর 
বযবস্থার্া অ্গবলকে েরকত হকব। তারপর আসল োগরনা োরগলনকে সগরকে গদকল 
আমাকদর বি উকিি থেকর্ যাে।’ বলল েযাে বাডগ। 

‘এই োকজর েত দূর গে হকলা? থয সব প্রস্তুগতর েো বকলগিকলন তা 
থিষ হকেকি গে না?’ থিরারড িারগভন বলল। 

‘হস্তাির থমার্ামুগর্ হকেকি। গেন্তু গফাংিার গপ্রাংকর্র প্রস্তুগত থিষ হেগন, 
আরও গেিুগদন দরোর। এই জকে গেে েকরগি, আসল োগরনা োরগলকনর 
গফাংিার গপ্রন্র্ থনো হকব দগলকল। থসর্াকেই জজ সাকহব তার সামকন গর্পসই থদো 
হকেকি বকল থমকন গনকবন। জজ সাকহবকে র্াোর থলাভ এবাং প্রাকের ভে দু’থর্াই 
থদখাকনা হকেকি। তাাঁর মত আজ জানা যাকব। উগন রাগজ হকল দু’গদকনর মকধয 
দগলল থরগজগি হকে যাকব।’ বলল েযাে বাডগ। 

‘গুড, োজ থতা সহজ েকর থফকলকিন। দগললর্া হকে থিকলই আমরা 
োগরনা োরগলনকে থিষ েকর অ্যাকরন্ডসী’র পাে চুগেকে সবাই সকর পিকত 
পারব।’ থিরারড িারগভন বলল। 

‘হ্যাাঁ, িারগভন, জজ সাকহকবর সম্মগত থপকলই োজর্া সম্পন্ন হকব। 
োগরনা োরগলকনর থির্র্া থতা আকিই হাকত একস থিকি। এখন দগলল সম্পন্ন ও 
োগরনা োরগলকনর সদিগত েকরই লো িুগর্কত যাব আমরা। তারপর সব 
অ্নুসন্ধান ও িন্ডকিাল গমকর্ থিকল মাকন নেল আহমদ মুসার উপদ্রব থিষ েকর 
গফকর আসব। এভাকব এ পযগন্ত সাতর্া থির্ আমাকদর দখকল একসকি। দগিে 
জামগানীর থলাভনীে সব থির্ আগম চাই।’ বলল েযাে বাডগ। 

এ সমে েযাে বাকডগর বাম পাকির সাদা থর্গলকফানর্া থেকে নীল সাংকেত 
আসকত লািল। 
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গপএস গহাংগিকির থর্গলকফান। 
েযাে বাডগ ইন্র্ারেকমর থবাতাম গর্কপ বলর, ‘হ্যাাঁ, গহাংগিি বল গে খবর? 

বগরস থফ্ডমযান থোন খবর গদকেকি?’ 
‘গজ স্যার, এই মাত্র থর্গলকফান েকর গতগন জানাকলন, জজ সাকহব 

গবষের্া থমকন গনকেকিন। পরশুগদন সোল ১০র্াে দগলকলর োজ েরার সমে গেে 
হকেকি।’ বলল গহাংগিি ওপার থেকে। 

‘ধেবাদ গহাংগিি।’ বকল ইন্র্ারেম অ্ফ েকর গদল েযাে বাডগ। 
‘আপনার বি োজ থতা হকে থিল গলডার। এখন গনখুাঁতভাকব োজর্া 

গুগর্কে থনোর বযবস্থা েরুন।’ বলল থিরারড িারগভন েযাে বাডগ গেিু বলার 
আকিই। 

‘হ্যাাঁ িারগভন। দগললর্ার খসিা হকে থিকি। আগম যাগচ্ছ বকন দগললর্া 
চুিান্ত েরার জকে। োল সোকল গফকরই ওকত দস্তখত ও গর্পসই গনকে থনব 
োগরনা োরগলকনর। তুগম গে যাকব আমার সাকে িারগভন?’ েযাে বাডগ বলল। 

‘অ্সুগবধা থনই। বলকল অ্বশ্যই যাব। আগম চাই তািাতাগি থহাে 
োজর্া।’ বলল থিরারড িারগভন। 

‘ধেবাদ!’ বলল েযাে বাডগ ডগরন ডুিাকনর গদকে থচকে বলল, ‘তুগম 
িন্র্াখাকনে পকর এস। আমাকদর ইিাবগলিকমকন্র্র গসকুগরগর্ গনকে থতামার 
সাকে গেিু েো বলব।’  

‘ইকেস স্যার।’ বকল ডগরন ডুিান উকে দাাঁিাল। 
থিরারড িারগভনও উকে দাাঁিাকত দাাঁিাকত বলল, ‘আগমও উগে গলডার। 

লাইকর্র গডকর্ইলর্া থযন আমাকে জানাে। আগম রুকমই োেব।’  
থিরারড িারগভন এবাং ডগরন ডুিান থবগরকে এল ির থেকে। 
 
 
 
কুইন অ্যাকরন্ডসী থজগর্র অ্ল্প সামকন গদকে উত্তর-দগিকে গবলগেত 

সালজওোকডল গির্। এই গিকর্র পগিম পাকি ১৬ তলা কুইন অ্যাকরন্ডসী 
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থহাকর্ল। থহাকর্কলর ১২ তলাে এের্া সুযর্ ভািা গনকেকি আহমদ মুসারা।সুযকর্ 
দু’গর্ থবড রুম, এের্া ডাইগনাং এবাং এের্া বি লাউে ড্রইাং। ডাইগনাং-এর পাকি 
রকেকি সুন্দর থিার্খার্ এের্া গেকচন। থেউ চাইকল এখাকন রান্না বা গেিু িরম 
েকর থখকত পাকর। 

লাউে ড্রইাংর্াই সূযকর্র প্রধান আেষগে। এর্া থহাকর্কলর পগিম প্রান্ত 
থিাঁকষ। লাউকের এ প্রাকন্ত বকস অ্পরুপ অ্যাকরন্ডসী হ্রকদর থিার্ার্াই থদখা যাে। 
থলকের পগিম প্রান্তর্া এখান থেকে অ্কনের্াই িি। 

সূযর্র্া ভািা হকেকি ব্রুনার বাবা আলদুগন থসনগফ্কডর নাকম। আলদুগন 
থসনগফ্কডর ড্রাইভার পগরচকে আহমদ মুসা ও সুযকর্ োেকি। আর ব্রুনার জকে 
থনো হকেকি দুই েি পকর আকরের্া রুম। ব্রুনা আলাদাভাকব একস 
আলাদাভাকবই রুমগর্ ভািা গনকেকি। েযাে লাইকর্র থচাখ ফাাঁগে থদোর জকেই 
এই বযবস্থা। 

রাতকর খাওো হকে থিকি। এযাকর্ন্ডযাা্ন্র্ একস বাসন-কোসন গনকে যাবার 
জে গুিাগচ্ছল। তখন দরজাে নে হকলা। বে গিকেই দরজা খুকর গদল। 

দরজাে দু’জন থলাে দাাঁগিকে। বলল বেকে, ‘আমরা সাকভগ েরগি 
থহাকর্লগুকলা থিাকেন্দা গবভাি থেকে। এই সুযকর্ েেজন বাগসন্দা োকে?’ 

‘দু’জন। এেজন থবাডগার মাকন মাগলে। আকরেজন ড্রাইভার।’ বলল 
বে থিকলর্া। 

‘থোন থদগি?’ গজজ্ঞাসা থসই দু’জকনর এে জকনর। 
‘মাগলে জামগান আর ড্রাইভারও জামগান। গেন্তু জাগতকত গিখ।’ বলল 

বে।  
‘গিখ? তাকদর সাকে আর থেউ থনই?’ বলল থসই থলােরা। 
‘না, এরা দু’জনই একসকিন থহাকর্কল।’ বলল বে থিকলর্া। 
‘আচ্ছা, গেে আকি, ধেবাদ।’ বকল থলাে দু’জন চকল থিল। 
‘বে থিকলর্া গফকর এল। স্বিতই বলল, ‘অ্যাকরন্ডসীকত এসব গিল না। 

এখাকনও শুরু হকলা থদখগি। থরগজিার থদখকলই থতা সব জানকত পাকর, রুকম 
রুকম একস গডিাবগ েরা থেন?’ 
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‘তুগম গেে বকলি। থযর্া এে জােিাে বকসই েরা যাে, থসর্ার জকে 
রুকম রুকম জ্বালাতন থতা গেে নে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘স্যার, ওরা মকন হে থিাকেন্দা-কর্াকেন্দা থেউ নে, অ্ে থোন থহাকর্ল 
পকির থলাে হকত পাকর স্যার।’  

বলকত বলকত বে থবগরকে থিল ির থেকে। মুখ-হাত ধুকে ডাইগনাং-এ 
গফকর এল আলদুগন থসনগফ্ড। বলল, ‘আসকল থে গিল ওরা?’ 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘আমার থতা মকন হে মগরো হকে ওো েযাে-
লাইর্রাই এই অ্নুসন্ধাকন থনকমকি। থদখকলন না, নন-ইউকরাগপোন গিখ-এর 
েো শুকনই ওরা এের্ু চমকে উকেগিল। গজজ্ঞাসা েরগিল আমাকদর সাকে আর 
থেউ আকি গে না?’ 

‘গেে গম. আহমদ মুসা। এ না হকল ওরা আমাকদর সাকে আর থেউ আকি 
গে না তা জানকত চাইকব থেন? ব্রুনাকে আমাকদর সাকে না রাখার আপনার 
গসদ্ধান্তর্া সগেে হকেকি।’ বলল আলদুগন থসনগফ্ড। 

আহমদ মুসা িগির গদকে তাগেকে বলর, ‘যাই গম. আলদুগন থসনগফ্ড, 
এের্ু োজ সাগর।’  

আহমদ মুসা লযাপর্কপ অ্যাকরন্ডসীর গুিল গচত্রর্া সামকন গনকে এল। 
হ্রকদর চারগদকে আবাগসে এলাোর অ্বস্থান, জাংিল এগরো, রাস্তাগুকলার িগত-
প্রেৃগত, থজগর্গুকলার স্থান, সব গেিুই িভীর দৃগিকত পযগাকলাচনা েরকলা আহমদ 
মুসা। আলদুস আলারীর োকি থেকে পাওো ‘৪৯০-এর গস’ বাগির্া থোনর্া? 
অ্যাকরন্ডসীতর চারগদে গিকর থয রাস্তা রকেকি, তাকত ৪৯০ এেগর্ই রকেকি। গেন্তু 
৪৯০ এর্া অ্যাকরন্ডসী থেকে গবগচ্ছন্ন বাজার এলাোর বাসিযাকন্ডর এের্া ‘থরাড 
িকপ’র নাোর। আর তাকত এগবগস ইতযাগদর মত থোন এক্সকর্নিন থনই। তাহকল 
এর্া ভুো নাোর? প্রাচীন ইউকরাপ অ্াংেগুকচ্ছর সাংখযামাে গদকেও ধাাঁধাাঁ বতগর েরা 
হকতা। ৪৯০-এর সাংখযা মাকনর গসগরোল থযািফল হকলা ১৩০, তাহকল ১৩০ 
এগবগস গে আমাকদর র্াকিগর্ হকত পাকর? গুিকল হ্রকদর চারগদকের রাস্তার অ্বস্থান 
থদকখ আহমদ মুসা গনগিত হকলা, ১৩০ নাোরগর্ হ্রকদর পগিম তীকরর মাঝামাগঝ 
থোোও হকব। গেন্তু গুিল গচকত্র খুাঁকর্খুাঁকর্ থদকখও ১৩০ নাোর থপল না। 
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আহমদ মুসা অ্োে ক্লু’র গদকে নজর গদল। ক্লুগুকলার মকধয রকেকি 
‘হ্যার্র্প র্যাকনল পযাকলস’ ও ‘থলে পযাকলস’। ‘থলে পযাকলস’ বলকত হ্রকদর 
তীকরর থোন বাগিকে বুঝাকনা হকত পাকর। এর মকধয থোন অ্িিতা থনই। গেন্তু 
‘হ্যার্র্প র্যাকনল পযাকলস’ অ্েগ গে? র্যাকনকলই থতা র্যাকনলই -গেে আকি। গেন্তু 
হ্যার্র্প-এর তা,পযগ গে? হ্যার্র্প র্যাকনকলর সরলােগ দাাঁিাে ‘হ্যার্র্প’ জােিাে 
র্যাকনল অ্েবা হ্যার্র্প-এর মত র্যাকনল। এ দু’গর্ অ্কেগর থোনগর্কে গ্রহে েরা 
হকেকি? হ্যার্র্প-এর মত গে র্যাকনল হকত পাকর? র্যাকনল থতা হে লো-অ্েগ 
দাাঁিাে থযািাকযাকির মাধযম, হ্যাকর্র মত বন্ধ মুখ থতা হে না। হ্যাকর্র মত গেিু 
হকল থসর্া হকব খন্দে, িতগ-র্যাকনল থতা হে না। এর্া থোন বাগির নাম হকত পাকর 
অ্েবা থলে পযাকলকসরই এর্া আকরে নাম হকত পাকর। 

আহমদ মুসা যখন এই জগর্ল গচন্তাে গনমগজ্জত, তখন ব্রুনা ও তার বাবা 
আলদুগন থসনগফ্ড তার পাকি একস বকসগিল। গেন্তু আহমদ মুসা থর্র পােগন। 
তারা থেউ েো বকলগন। ধযানমকগ্নর মত গচন্তাে গনমগজ্জত আহমদ মুসাকে তারা 
জািাকত চােগন। গনিে গুরুত্বপূেগ গেিু ভাবকি থস। 

পল পল েকর সমে বকে যাে। হো, আহমদ মুসা লযাপর্প বন্ধ েকর 
রাখকত গিকে তার নজর পিল ব্রুনা ও আলদুগন থসনগফ্গডর উপর। 

‘আকর! আপনারা েখন একলন, ব্রুনা েখন এল আমাকদর সুযকর্?’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘আমরা দি গমগনর্ হকলা একস বকস আগি ভাইো।’ ব্রুনা বলল। 
‘স্যগর, আগম এের্া গবষে গনকে ভাবগিলাম। থখোল েরকত পাগরগন। 

স্যগর।’ আমহদ মুসা বলল। 
‘স্যগর নে। থোন ভাবনার মকধয ডুকব আকিন থদকখ আমরা গেিু বগলগন।’ 

বলল আলদুগন থসনগফ্ড। 
‘এতবি গে ভাবনা ভাইো?’  ব্রুনা বলল। 
‘ভাবনার্া বিই। আচ্ছা ব্রুনা, থোন স্থাকনর থলাকেিন ইগন্ডকের্ েরকত 

গিকে যগদ বলা হে হ্যার্র্প র্যাকনল পযাকলস, তাহকল তার অ্েগ গে দাাঁিাকব?’ বলল 
আহমদ মুসা। 
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‘হ্যার্র্প র্যাকনল পযাকলস। মাকন হ্যার্র্কপর মত র্যাকনল বা র্যাকনলর্া 
হকব হ্যার্র্কপর মত।’ এই থতা অ্েগ দাাঁিাে। 

‘গেন্তু হ্যার্র্কপর মত হকল তা র্যাকনল হকব না। হ্যার্র্প থতা থক্লাজড। 
র্যাকনল থতা থক্লাজড হকব না। র্যাকনকলর দুই মাোই উম্মুি থোন গেিুর সাকে 
যুি োেকব।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘গেে বকলকিন ভাইো, তাহকল হ্যার্র্প র্যাকনকলর অ্েগ গে দাাঁিাকব?’ 
বকল ভাবকত লািল ব্রুনা। 

‘থদখ থতা ব্রুনা, হ্যার্র্প-এর মত জােিাে র্যাকনল বা বাগি এই অ্েগর্া 
থেমন হে?’ বলল আহমদ মুসা। 

‘গেে ভাইো, এই অ্েগর্াই অ্যাকপ্রাগপকের্। হ্যার্র্কপর মত জােিাে 
র্যাকনল বা বাগি এর্াই সগেে অ্েগ ভাইো। গেন্তু গবষের্া গে ভাইো?’ ব্রুনা বলল।  

‘আলদুস আলারীর োি থেকে েযাে লাইকর্র থয ক্লুগুকলা থপকেগিলাম, 
তার মকধয এর্াও আকি। তাই এর অ্েগ সন্ধান েরগি। এর অ্েগ পাওো খুবই 
জরুগর।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘তখন বকলগিকলন বাগির নাোরও থপকেগিকলন। থসর্াই থতা সবকচকে 
থসাজা থোন বাগি খুাঁকজ থবর েরার জে।’ ব্রুনা বলল। 

‘থস নাোর গনকেও ধাাঁধাে পকিগি। ওর্া অ্যাকরন্ডসীর পগিকমর এের্া 
বাজার এলাোর আন্তনিরী বাসিযাকন্ডর এের্া ‘থরাড িকপ’র নাোর। থভকব 
থদকখগি ওর্া েযাে লাইকর্র হকত পাকর না।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ভুো নাোর তাহকল ওর্া?’ ব্রুনা বলল। 
‘ভুো হকত পাকর, আবার আসল নাোরও এর মকধয লুগেকে োেকত 

পাকর।’ বলল আহমদ মুসা। বকল আহমদ মুসা বযাপারর্া বুগঝকে গদল ব্রুনাকে। 
‘হ্যাাঁ ভাইো, এের্া রুপেোে আগম অ্াংকের সাংখযামাে গদকে ধাাঁধার 

েো পকিগি। তাহকল ১৩০ থতা হকত পাকর ঐ বাসার বা বাগির নাোর।’ ব্রুনা 
বলল। 
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গেন্তু সাচগ েকর ১৩০ নাোকরর থোন গেিু থপলাম না গুিকল। হকত পাকর 
এ নাোরর্া উকল্লখকযািয থোন গেিুর নে। তাই গুিকল আকসগন। তকব নাোরর্া 
অ্যাকরন্ডসী হ্রকদর পগিম তীকরর থোন এে জােিার হকত পাকর।’  

েোর্া বকলই আহমদ মুসা হো, িম্ভীর হকে থিল। পাি থেকে লযাপর্প 
থর্কন গনকে অ্যাকরন্ডসীর স্যাকর্লাইর্ গভউ থবর েরল। বি েকর থিার্ েকর 
গভউর্াকে িভীরভাকব পযগকবিে েরল। গভউর্াকে ব্রুনা ও আলদুগন থসনগফ্কডর 
সামকন ধকর বলল, ‘থদখুন থতা, অ্যাকরন্ডসীকে হ্যার্-সাইকজর মকন হকচ্ছ না?’ 

ব্রুনা ও তার বাবা আলদুগন থসনগফ্ড িভীর মকনাকযাকির সাকে থদখকি 
অ্যাকরন্ডসী হ্রকদর স্যাকর্লাইর্ গভউর্া। 

ব্রুনা গচ,োর েকর বকল উেল ‘চম,োর! চম,োর!! অ্যাকরন্ডসীর 
আোর সুন্দর এের্া হ্যাকর্র মত।’  

‘এবাং হ্যার্র্পর্া পগিম উপকূকলর মাঝ বরাবর।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘গেে বকলকিন ভাইো, হ্যার্র্পর্া গেে পগিম উপকুকলর মাঝ বরাবর।’ 

বলল ব্রুনা। 
‘তার অ্েগ হকলা, ‘হ্যার্র্প র্যাকনল পযাকলস’ ওখাকনই পাওো যাব্। 
এখন এের্াই সমস্যা োেকলা এবাং তা হকলা ‘থলে পযাকলস’ থোোে 

তা থবর েরা।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘থলখ পযাকলস গে?’ বলল আলদুগন থসনগফ্ড। 
‘আগম জাগন না। এ নামর্াও থপকেগি আলদুস আলারীর োি থেকে।’ 

আহমদ মুসা বলল। 
‘এখন তাহকল গে পগরেল্পনা? গে েরকত চাকচ্ছন আপগন?’ গজজ্ঞাসা 

আলদুগন থসনগফ্কডর? 
‘আগম আজ এিারর্াে থবরুব। থয ক্লুগুকলা পাওো থিকি তা পরখ েকর 

থদখার থচিা েরব। ির্না থোোে গনকে যাে থদখা যাে।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আপগন এো থবরুকবন?’ গজজ্ঞাসা ব্রুনার। তার থচাকখ-মুকখ ভাবনার 

প্রোি। 
‘এো নে।’ আহমদ মুসা বলল।  
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‘এো নে? সাকে োেকব থে তাহকল? আগম বাবা, আমরা গনিেই নই?’ 
বলল ব্রুনা। 

‘না।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘তাহকল থে?’ ব্রুনাই বলল। 
‘আল্লাহ, আমার স্রিা ও আমার অ্গভভাবে।’ আহমদ মুসা বলল। 
ব্রুনা, আলদুগন থসনগফ্ড থেউ েো বলল না। তার থচাকখ-মুকখ গবস্মে। 
আনন্দ-উজ্জলতার অ্পূবগ গমশ্রে থসখাকন। তাকদর গস্থর দৃগি আহমদ মুসার 

উপর গনবদ্ধ। 
‘এই জকেই বুগঝ আপনার থোন ভে থনই, থোন উকিি থনই?’ বলল 

ব্রুনা। গবমুে তার দৃগি। 
‘অ্বশ্যই তাই।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘এই ভে, উকিি োকে না থেন?’ গজজ্ঞাসা ব্রুনার। 
‘থেউ যগদ মকন েকর জীবন-মৃতযুর মাগলে আল্লাহ, অ্ে োকরা হাকত 

এর্া থনই। যগদ থেউ গবশ্বাস েকর থয আল্লাহ যা গনধগাগরত েকরকিন, তার বাইকর 
গেিু েরার োরও িমতা থনই, তাহকল োরও মকন ভে, থোন গেিুর জকে উকিি 
োোর েো নে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘এমন গবশ্বাস আমাকদর হওো গে সম্ভব? সবার জকে সম্ভব?’ বলল 
ব্রুনা। 

‘আল্লাহকে থচনা, তাাঁর িমতা ও দোকে উপলগি েরা, তাকোঁ এবাং তাাঁর 
রাসূল স: থে মানা এই গবশ্বাস একন থদে ব্রুনা। আমার েোে গে থতামার মকন 
নতুন উপলগি আকসগন; সাহস ও িগি বাকিগন? থবকিকি। এভাকবই থসই গবশ্বাস 
ও গবশ্বাকসর িগি সবার মকধয আসকত পাকর।’ আহমদ মুসা বলল। েো থিষ 
েকরই আহমদ মুসা িগির গদকে তাোল। 

সাংকি সাংকিই আলদুগন থসনগফ্ড বলল, ‘ব্রুনা, চল আমরা যাই। গম. 
আহমদ মুসার গবশ্রাম হওো দরোর।’ বকল আলদুগন থসনগফ্ড উকে দাাঁিাল। 

ব্রুনাও উেল। বলল, ‘ভাইো আপগন গে মকন েকরন মাকে ওরা এখনও 
বাাঁগচকে থরকখকি এবাং এখাকনই?’ োন্না থভজা েন্ে ব্রুনার। 
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‘গনগিত নই ব্রুনা। তকব এখাকনই োোর েো। এবাং আমার এখনও 
গনগিত ধারো থির্ হস্তান্তর না হওো পযগন্ত এরা তাকে জীগবত রাখকব।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

আল্লাহ আপনার েো সতয েরুন। আপনাকে আল্লাহ সাহাযয েরুন। 
আগম আল্লাহকে অ্ন্তর গদকে গবশ্বাস েরগি। বলকত বলকত থোঁকদ থফলল ব্রুনা। 
োাঁদকত োাঁদকতই িুকর দাাঁগিকে চলা শুরু েরল। 

আলদুগন থসনগফ্ডও চলকত শুরু েরল। তার মুখও থবদনাে পান্ডুর। 
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৬ 
অ্যাকরন্ডসী থলকের পগিম তীকরর থয এলাোর্াকে আহমদ মুসা 

হ্যার্র্প বকল ধকর গনকেগিল, থসর্া জাংিল ও পাহািী এলাো। অ্যাকরন্ডসী হ্রকদর 
চারগদকে িুকর থয সাকুগলার থরাড আকি, থসই থরাড হ্রকদর পগিম তীকর একস এই 
জাংিল ও পাহািী এলাোর বাইকর গদকে থিকি। এই থরাড থেকে হ্রকদর গেনারা 
পযগন্ত পগিম তীকরর এই এলাো থিার্ার্াই পাহাি জাংিকল ভরা। তকব জাংিল ও 
পাহাকির মধয গদকে গজিজযাি অ্কনে পে আকি। পেগুকলা খুব সাংেীেগ নে। দুগর্ 
িাগি পািাপাগি চলকত পাকর। 

গবগস্মত হল আহমদ মুসা, এই জাংিল ও পাহাকির মকধয থহাকর্ল। 
থরিহাউজ এবাং প্রাইকভর্ বাগিও আকি। থোনর্া পাহাকির উপর। থোনর্া 
উপতযোে। গেন্তু পুকরার্াই পাহাি জাংিকল ঢাো।স্যাকর্লাইর্ মযাকপ এগুকলা 
থদখা যােগন। আহমদ মুসার মকন আিা জািল। তাহকল এসব বাগি, থরিহাউজ 
ও থহাকর্ল থোনর্ার নাোর ১৩০ এ হকত পাকর বা ১৩০ গড হকত পাকর। 

আহমদ মুসা এই জাংিল ও পাহাি এলাোে প্রকবি েকরকি উত্তর গদে 
থেকে। অ্যাকরন্ডসী হ্রকদর পগিম তীকরর উত্তর অ্াংকি থবি বি আবাগসে এলাো 
আকি। এই এলাো পার হকে এের্া থঝাকপর আিাকল িাগি থরকখ আহমদ মুসা 
জাংিল ও পাহাি এলাোে প্রকবি েকরগিল। 

দু’পাকির থঝাপ-জাংিল, পাহাি, পাহাকির গর্লা। এর মকধয গদকে পাের 
গবিাকনা রাস্তা এাঁকেকবাঁকে এগিকে থিকি। 

থসই থহাকর্ল, বাগি, থরিহাউজগুকলা থবি দূকর দূকর। জাংিল ও পাহাি 
থিরা এগুকলাকে এের্া েকর িীপ বকল মকন হে। হো, আহমদ মুসার মকন পিল, 
জামগানীর ‘গহউমযান হ্যাগবকর্িন এনসাইকক্লাকপগডো’-থত অ্যাকরন্ডসী সম্পকেগ 
পিকত গিকে থদকখগিল, অ্যাকরন্ডসীর পগিম তীকরর জাংিল অ্ঞ্চলর্া সরোকরর 
সাংরগিত অ্ঞ্চল। র্ুযগরজকমর স্বাকেগ এখাকন গেিু থহাকর্ল এবাং থরিহাউজ েরকত 
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অ্নুমগত গদকেকি খুব উাঁচু মূলয এবাং িকতগর গবগনমকে। গেিু প্রাইকভর্ বাগি হকেকি, 
গেন্তু তাকদর অ্কনে থবগি উচ্চমূলয গদকত হকেকি। তকব এই সুকযাকিও এখন বন্ধ 
হকে থিকি। 

িাগি থিকি আসার আকি আহমদ মুসা তার থপািােও পাকে থফকলকি। 
োকলা জুতা, োকলা পযান্র্, োকলা জযাকের্ এবাং োকলা হ্যার্। েযাে লাইকর্রই 
থপািাে। 

গন:িকব্দ, গেন্তু দ্রুত হাাঁর্কি আহমদ মুসা। 
এে জােিাে এের্া গর্লার বাাঁে িুরকতই সামকন এের্া িাগি আসকত 

থদখল আহমদ মুসা। িাগির্া ির্গ আকলা থজ্বকল আসকি। লাং থফাোস োেকল 
ওকদর থচাকখ ধরা পকি থযত আহমদ মুসা। রাস্তার ধাকর এের্া থঝাকপর আিাকল 
সকর থিল আহমদ মুসা। থঝাপর্ার োিাোগি আসকতই িাগির িগত থলা হকে থিল 
এবাং থঝাকপর পাকি িাগির্া থেকম থিল। িাগি থেকে গতনজন নামল। 

নামার সমেই এেজন বলল,’অ্যো িাগি োমাকলা থেন? মানুষ এ পকে 
যাতােত েকর না? েকর।’  

‘েকর, গেে আকি। গেন্তু থস রাস্তাে থনই থেন? লুোকলা থেন?’ গিতীে 
এেজন বলল। 

আহমদ মুসা বুঝল ওকদর োকি মযানগডকর্ক্টর আকি গনিে। এ জেই 
আহমদ মুসার উপগস্থগত তারা থর্র থপকেকি। 

আহমদ মুসা থদখল ওকদর পরকনও োকলা থপািাে। আপাদমস্তে 
োকলা। ওরা তাহকল েযাে লাইকর্র থলাে। খুগি হকলা আহমদ মুসা। আহমদ মুসা 
তাহকল গেেই একসকি। ওকদর ১৩০ নাোর বাগির্া গনিে এই জাংিকলই পাওো 
যাকব। 

ওকদর োমকত থদকখই আহমদ মুসা জযাকেকর্র পকের্ থেকে গরভলবার 
হাকত গনকেগিল। সাইকলোর গফর্ েরকলা গরভলবাকর। 

গিতীে জকনর েো থিষ হকতই প্রেমজন বলল, ‘এত রাত, এই জাংিল, 
ভকেও থতা মানুষ পালাকত পাকর।’  
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‘পাকর, এর্া সম্ভাবনার েো। গেন্তু পালাকনার্া গনিেই সকন্দহজনে।’ 
গিতীে জন বলল। 

থঝাকপর আিাকল বকস আহমদ মুসাও মকন মকন বলল, ‘পালাকনার্া 
সকন্দহজনে গেেই থভকবকি থলাের্া। আর তার পালাবার োরে তার িাকের 
থপািাে। িাগির পগরচে না থজকন এই থপািাকে থস িাগির মুকখামুগখ হকত 
পাকরগন। এখন প্রমাে হকচ্ছ, আহমদ মুসা পাগলকে গেে েকরকি।’  

গিতীে জকনর েোর উত্তকর প্রেম জন সাকে সাকেই বলল, ‘তাহকল এখন 
গে েরকব? খুাঁজকব? থোোে খুাঁজকব?’ 

‘এই গডকর্ির তাকে ধগরকে থদকব। এখন থস বাম গদকে আমাকদর থেকে 
গবি িজ দূকর থোন এে জােিাে দাাঁগিকে আকি। দাাঁিাও। দাাঁিাকল তার দাাঁিাবার 
থলাকেিনও গচগহ্নত েরা যাকব। গরভলবার প্রস্তুত ের থতামরা।’ বলল গিতীে 
জন। 

‘েো বকলা না, শুনকত থপকল থতা থস পালাকব।’ তৃতীে এেজন বলল। 
আহমদ মুসা শুকন থফকলকি। আহমদ মুসা মকন মকন বলল, সবগাধুগনে 

গডকর্ক্টর ওরা বযবহার েরকি। এ গডকর্ক্টর মানুকষর থলাকেিনও ‘গপন-পকেন্র্’ 
েরকত পাকর। 

আহমদ মুসা ওকদরকে রাস্তা থেকে সগরকে আনার জকে এবাং গনকজকে 
আরও গনরাপদ েরার জকে থঝাকপর আিাল থেকে থদৌকি অ্ল্প দূকর এের্া বি 
িাকির আিাকল গিকে দাাঁিাল। 

‘থস আরও পূব গদকে পালাকচ্ছ। যাকব থোোে?’ বলর থসই গিতীে জন। 
এের্ু থেকমই থস আবার বলল, ‘থস এবার চগল্লি িজ দূকর অ্বস্থান 

গনকেকি। এস থতামরা আমার সাকে।’  
‘ও থতা পালাকতই োেকব। তাকে আমরা জাগন না। গে লাভ তার থপিকন 

থদৌকি?’ বলল থসই প্রেম জন। 
‘পাগলকে থস থোোে যাকব? আর গেিু দূর একিাকলই থতা থলকের পাগন। 

আর তাকে জাগন না বকলই থতা তাকে জানকত হকব। এই রাকত থস থোোে যাকচ্ছ? 
গনকজকে আিাল েরল থেন?’ বলল গিতীে থলােগর্। 
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সামকন র্কচগর আকলা থফকল ওরা গতনজন দ্রুত একিাকলা থসই িাকির 
গদকে। গডকর্ক্টর ওকদর গনখুাঁতভাকব বকল গদকচ্ছ আহমদ মুসা গেে থোোে লুগেকে 
আকি। 

আহমদ মুসা বুঝল ওরা থডসপাকরর্। আহমদ মুসাকে না ধকর ওরা 
িািকব না। আর ধরকত পারকল এই থপািাে থদখার পর তাকে তারা বাাঁগচকে 
রাখকব না। সুতরাাং আত্নরিার জকে তাকে আক্রমকেই থযকত হকব এবাং তা 
এখনই। সাংকি সাংকিই আহমদ মুসা গনকজকে িাকির সাকে থসাঁগর্কে থরকখ 
মুখর্াকে িাকির প্রাকন্ত গনকে ডান হাত থবর েকর আকলার উ,স লকিয থমগিন 
গরভলবার গদকে এেপিলা গুগল েরল। গুগলবৃগি এের্া স্থান জুকি সমান্তরাকল 
থর্কন গনল। 

র্চগ বন্ধ হকে থিকি। 
আহমদ মুসা গেিুিে অ্কপিা েরল। ওগদে থেকে গুগল এল না।  
আহমদ মুসা িাকির আিাল থেকে থবব হকে মাগর্কত িগিকে ওকদর গদকে 

একিাকলা। 
ওকদর োকি থপৌাঁকি অ্ন্ধোকরই বুঝল গতনগর্ মাগর্কত পকি আকি। 
এে হাকত গরভলবার গনকে অ্ে হাকত ওকদর র্চগর্াই খুাঁকজ গনকে জ্বালল। 

আকলা জ্বালকতই আহমদ মুসা থদখকত থপল, মৃত এেজকনর হাকতর পাকি ‘মযান 
গডকর্ক্টর’ থমগিনগর্ পকি আকি। আহমদ মুসা প্রেকমই ওর্া তুকল গনকে পকেকর্ 
পুরল। এবার এই যন্ত্রগর্ তার সাকে থনই। তারপর র্কচগর আকলা িুগরকে থদখল 
দু’জন মারা থিকি। এেজন থবাঁকচ আকি। থসও বুকের উপর োাঁকধর গনকচ গুগলগবদ্ধ 
হকে সাাংিাগতেভাকব আহত। 

আহমদ মুসা তার মুকখ র্কচগর আকলা থফকল বলল, ‘থতামরা আমার গপিু 
গনকেগিকল থেন? আগম গে থদাষ েকরগি?’ 

‘সকন্দহবিত এর্া েরা হকেকি। আপগন না পালাকল এ রেমর্া হকতা 
না।’ বলল থলােগর্। 

‘আপগন থতা সাাংিাগতে আহত। এখগন থোন হাসপাতাকল থতা গনকত হে 
আপনাকে।।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘না, হাসপাতাকল নে। রাস্তাে িাগি আকি। িাগিকত উেকত পারকল বাসাে 
থপৌাঁিকত পাগর।’  

আহমদ মুসা তাকে ধকর তুলল। ধকর িাগিকত গনকে থিল তাকে। 
আহত থলােগর্কে থপিকনর গসকর্ শুইকে গদকে সামকনর ড্রাইগভাং গসকর্ 

বকস আহমদ মুসা বলল, ‘থোোে থপৌাঁকি থদব বলুন।’  
বাগি নাং ১৩০। অ্যাকরন্ডসী ডকেসলযান্ড থহাকর্কলর দু’ি িকজর মত 

দগিকে হকব।’ বলর থলােগর্। 
‘১৩০’ নাোর উচ্চাগরত হবার সাকে সাকেই আহমদ মুসার সারা থদকহ 

আনকন্দর এের্া উষ্ণ থস্রাত বকে থিল। মকন মকন আল্লাহর শুেগরো আদাে েরল 
আহমদ মুসা। একেবাকর ওকদর িাগিকত চকি ওকদর বাসাে যাওো।’  

অ্যাকরন্ডসী ডকেসলযান্ড থহাকর্ল পার হকে ১৩০ নাোর বাগি থপকত েি 
হকলা না। প্রাচীর থিরা বাগি। অ্বস্থান থদকখ মকন হকচ্ছ বাগির্া থযন থলকের 
থভতকর ঢুকে থিকি। বাগির্া গতন তলা। পােকুর। বাইকর থেকে খুব গনরাভরে 
থদখাকচ্ছ। থবি বি থির্। থিকর্ গিকলর দরজা। 

থিকর্র সামকন িাগি োমকতই থলােগর্ আহমদ মুসাকে বলল, ‘ থিকর্র 
গপলাকর থদখুন এের্া গডগজর্াল থবাডগ আকি। ওখাকন আপগন প্রেকম ওোন গি 
গজকরা মাকন ১৩০ র্াইপ েরুন, তারপর ১৩০-কে উকো েকর মাকন গজকরা গি ও 
ওোন র্াইপ েরুন, এরপর ১৩০-এর মধযখান থেকে গসগরোলী র্াইপ েকর থিকষ 
ওোন র্াইপ েরুন। মাকন গি গজকরা ওোন র্াইপ েরকত হকব। 

আহমদ মুসা ড্রাইগভাং গসর্ থেকে থনকম গিকে থিকর্র গপলাকর গেে গপলার 
রকঙর োকলা এের্া গডগজর্াল থবাডগ থপল। হো, গপলাকরর গদকে তাোকল এ 
থবাডগর্া থদখা যাে না। গেে এেই ধরকনর রাং হওোর োরকে তা থচাকখ পকি না। 

র্াইপ থিষ হওোর সাংকি সাংকিই গন:িকব্দ দরজা খুকল থিল। 
আহমদ মুসা িাগিকত গফকর এল। 
এমন অ্যাগচতভাকব, এমন অ্েল্পনীেভাকব েযাে লাইকর্র িাাঁগর্র দূলগভ 

থোড জানকত পারাে আহমদ মুসা ভীষে খুগি হকলা। 
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আহমদ মুসা ড্রাইগভাং গসকর্ একস বসকল আহত থলােগর্ বলল,‘এবার 
থভতর চলুন।’  

িাগি িার্গ গদকে থির্ থপগরকে থভতকর প্রকবি েরল আহমদ মুসা। 
িাগি গনকে থভতকর থিার্ এের্া চত্বর। তারপর বি এের্া িাগি 

বারান্দা। িাগি বারান্দার দুই প্রান্ত গদকে নে দি ধাকপর গসাঁগি উকে থিকি উাঁচু 
বারান্দাে। বারান্দার্া থবি লো। 

লো বারান্দাগর্কত গতনগর্ থির্। থির্গুকলা এেই রেম। গতনগর্ থির্ 
গদকেই বাগির থভতকর প্রকবি েরা যাে মকন েরল আহমদ মুসা। 

থভতকর প্রকবি েকর োউকেই থদখকত থপল না আহমদ মুসা। 
িাগি বারান্দাে গিকে থেকমকি আহমদ মুসার িাগি। 
আহমদ মুসাকে লিয েকর আহত থলােগর্ বলল, ‘আপনার নাম জানকত 

পাগর?’ 
‘থজা োকলগাস।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘বাগি থোোে? জামগানীকত?’ গজজ্ঞাসা থলােগর্র। 
‘না, দগিে থিকন।’ বলল আহমদ মুসা। 
দগিে থিকন বলল আহমদ মুসা এই োরকে থয, ওখাকন মাগেোলার 

থলাে বাস েকর। 
‘থোোে যাগচ্ছকলন আপগন?’ থলােগর্ বলল। 
‘থহাকর্ল ডকেসলযাকন্ড। ওখাকন এেজকনর সাকে আমার থদখা হওোর 

েো আকি।’ বলল আহমদ মুসা। 
হো, েকর এসব প্রকশ্নর মুকখ পিকব তা ভাকবগন আহমদ মুসা। মকন মকন 

গহকসব েরল এ পযগন্ত থোন ভুল েকর বকসগন থতা থস? 
‘আপনার োকি গপস্তল থেন?’ গজজ্ঞাসা আবার থসই আহত থলােগর্র। 
‘অ্কনের্া গনকজর থসফগর্ এবাং অ্কনের্া িকখর জকেও। এ 

গরভলবাকরর লাইকসে আকি আমার।’  
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আহত থলােগর্ আহমদ মুসার গদকে এেবার তাোল। থলােগর্র থচাকখ 
অ্গবশ্বাস। বলল, ‘আপনার সাহস ও বন্দুেবাগজ থদকখ গনিে িখ ও আত্নরিার 
েো মকন হকচ্ছ না।’  

েো থিষ েকরই থলােগর্ আহমদ মুসাকে বলল, ‘আপগন সামকন 
ডযািকবাকডগর সবুজ থবাতামর্াে চাপ থদন।’  

চাপ গদল আহমদ মুসা। গেন্তু িাগিকত গোংবা থোোও থোন িব্দ শুনকত 
থপল না। গেন্তু থদখল চাপ থদোর পর থবাতামগর্ লাল হকে থিকি। 

থবাতাকম চাপ থদোর েকেে মুহূকতগর মকধয লো বারান্দার গতন দরজা 
গদকে চার পাাঁচজন েকর থলাে িুকর্ থবগরকে এল। তাকদর োরও হাকতই অ্স্ত্র থনইা্। 
গেন্তু তারা থয সিস্ত্র তাকত থোন সকন্দহ থনই। থলােকদর থপিকন মাঝ দরজা গদকে 
থিচার থেকল থবগরকে এল দু’জন। তাকদর দু’জকনর িাকে ডািাকরর এযাকপ্রান। 

বারান্দার এের্া গসাঁগির ধাপ সকর গিকে থসখাকন একস দাাঁিাল থলাগপাং 
এসোকলর্র জাতীে গেিু। থস এসোকলর্র গদকে থেকল থিচার নাগমকে গনকচ 
এল। থলাের্া একস আহমদ মুসার পাকি দাাঁিাল। 

গলডার রেকমর এেজন থলােকে থডকে আহত থলােগর্ তার োকন োকন 
গে থযন বলল। 

সাংকি সাংকিই থলােগুকলা একস আহমদ মুসাকে গিকর দাাঁিাল। তাকদর 
সেকলর হাকতই উকে একসকি পকের্ থমগিনিান। 

দু’জন আহমদ মুসাকে িাগি থেকে নাগমকে তার দুই হাত থবাঁকধ থফলল। 
িাগির দরজার সাকে গফর্ েরা থিচাকর শুকে পিার সমে হাত বাাঁধা 

আহমদ মুসাকে লিয েকর বলল, ‘থজা োকলগাস ধেবাদ আপনাকে, আপগন 
আমাকে বাাঁগচকে থরকখ আমাকে আমার আশ্রকে গনকে একসকিন। গেন্তু স্যগর গম. 
থজা োকলগাস, যা িকর্কি তাকত আপনাকে থিকি থদো যাে না। আমাকদর বসরা 
বাইকর। োলকে সন্ধযা নািাদ তারা গফরকবন। তারা আপনার পগরচে যাচাই েকর 
যা হে েরকবন। থসই সমে পযগন্ত আপনাকে আর্ে োেকত হকব।’  

এের্ু থেকম আহত থলােগর্ তার থলােকদর উকেকশ্য বলল, ‘একে বন্দী 
েকর রাখ, গেন্তু ভাকলাভাকব রাখ।’  
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থিচাকর েকর বারান্দা গদকে যাবার সমে আহত থলােগর্ মাো উাঁচু েকর 
উচ্চ স্বকর বলল, ‘থজা োকলগাসকে ‘গড’-থত গনকে রাখ।’  

‘গস’ িব্দগর্ শুকন আহমদ মুসার থদকহ আনকন্দর উষ্ণ থস্রাত বকে থিল। 
‘গস’ মাকন ‘১৩০-এর গড’, থযখাকন ব্রুনার মা োগরনা োরগলনাকে প্রেকম 

রাখার েো বকলগিল। গনিে ‘১৩০-এর এ’ থযখাকন ব্রুনার মাকে থরকখকি বা 
থরকখগিল, এর আকিপাকিই এর্া হকব। 

আহত থলােগর্ চকল থিকল আহমদ মুসার চার পাকির থলােকদর এেজন 
গিকে উাঁচু বারান্দার থদোকলর এে জােিাে গতনবার নে েরল। সাংকি সাংকি 
বারান্দার থদোকল দরজা থবগরকে থিল। 

আহমদ মুসাকে থিরাও েকর গনকে সবাই থসই দরজা গদকে থভতকর ঢুকে 
থিল। 

থভতরর্া বাইকরর গবপরীত। সাদা মাকবগল পােকরর থদোল। গনকচ থলাকর 
পুরু সাদা োকপগর্। মকন হকলা থিার্া থলারর্াই িীতাতপ গনেগন্ত্রত। 

থলারগর্কত সাগর সাগর ির। গক্রস-ক্রস েগরকডার। িকরর দরজা 
সবগুকলাই বন্ধ। 

গেিু দূর চলার পর আহমদ মুসাকে এের্া িকর প্রকবি েগরকে এেজন 
বলল, ‘এর্াই আপনার ির।’  

িকর এের্া থবড। 
আহমদ মুসাকে থবকড শুইকে গদকে পা থবাঁকধ থফলল। হাত আকিই বাাঁধা 

গিল। 
আহমদ মুসাকে থবকড থরকখ সবাই থবগরকে থিল। থবগরকে যাওোর সমে 

এেজন বকল থিল, ‘অ্ে এেজন আসকব। থসই আপনার খাওো এবাং 
প্রকোজনীে সব বযবস্থা েরকব।’  

সবাই ির থেকে থবগরকে গিকেগিল। েো বলা থলােগর্ই শুধু থভতকর 
গিল। 

‘আচ্ছা জনাব, এই থলার থতা ‘গস’ থদখলাম। ‘এ’, ‘গব’-ও আকি নাগে? 
তাহকল থতা গবরার্ বাগি।’ আহমদ মুসা থলােগর্কে উকেশ্য েকর বলল।  
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‘শুধু ‘গস’ হে নাগে! ‘গস’ োেকল ‘এ’ ‘গব’ থতা খােকবই। এর্া আবার 
গজজ্ঞাসা েরকত হে নাগে?’ থলােগর্ বলল। 

‘োল সন্ধযা পযগন্ত আমাকে োেকত হকব? বসরা থোোে থিকিন? আকি 
আসকত পাকরন না?’ বলল আহমদ মুসা থবাো-কবাো েকন্ে। 

‘আমরা গে ওসব জাগন? শুকনগি তারা থোকর্গ থিকিন। সন্ধযার আকি 
গফরকবন না। আবার োজ হকে থিকল গফরকতও পাকরন।’ বকলই থলােগর্ থবর হকে 
থিল। 

আহমদ মুসা তখন গেিুর্া আনমনা হকে পকিগিল থোকর্গ যাওোর েো 
শুকন। থির্ গে হস্তান্তর হকে যাকচ্ছ? নেল োগরনা োরগলন গে থরগড হকে থিকি। 
আসল োগরনা োরগলন এখন থোোে। থির্ হস্তান্তর হওো পযগন্ত থতা তাাঁর থবাঁকচ 
োোর েো। তাহকল োলকেই থতা তার থিষ গদন। গেিু েরার সমে থতা বকে 
যাচ্ছা্ আজ রাত এবাং োল গদনই মাত্র সমে আকি মকন হকচ্ছ। যা েরার এর মকধযই 
েরকত হকব। 

আল্লাহর অ্কিষ শুেগরো আদাে েরল আহমদ মুসা। এভাকব একদর এই 
থডরাে প্রকবি েরকত না পারকল ও সব গবষে জানা হকতা না। জানা থযত না থয, 
ির্না ফাইনাল থিকজ থপৌাঁকি থিকি। সমে হাকত মাত্র এে রাত এে গদন। 

আহমদ মুসা তার হাকতর িগির গদকে তাোল। থদখল রাত সাকি ১২র্া। 
আহমদ মুসা গেে েরল িন্র্া দুকেে থস থরি থনকব, তারপর েরেীে 

গচন্তা েকর োকজ নামকব। 
হাত পাকের বাাঁধনর্া সামাে গিগেল েকর গনকে গনগিন্ত হকে থস থচাখ 

বুজল। রাত আিাইর্া। 
হাত-পাকের বাাঁধন থেকে মুি হকত তার খুব অ্সুগবধা হকলা না। পকেকর্র 

গরভলবার তার পকেকর্ই রকে থিকি, তারা আর তাকে সাচগ েকরগন। এগদকে তার 
থমাজার সাকে গুাঁজা আকি থলজার িান, থসর্াও থখাাঁজ েকর থনেগন। জুতার 
থিািাগল থেকে িুগর থবর েকর হাত পাকের বাাঁধন থেকর্ থস সহকজই মুি হকত 
থপকরকি। 



রাইন থেকে অ্যাকরন্ডসী  172 

 

েি থেকে থবর হওোর পর আধা িন্র্া ধকর থলাকরর এগদকের েিগুকলা 
থস থদকখি। েিগুকলার থোনগর্ অ্গফস রুকমর মত, থোনগর্ থবড রুম, থোনগর্ 
আবার থিার রুকমর মত। এখাকন থতমন গেিুই থপল না। 

িুরকত িুরকত আহমদ মুসা এের্া ফাইবার পাগর্গিন ওোকলর োকি এল। 
ওোকলর দরজা থোোে খুাঁজকত লািল থস। অ্কনে থখাাঁজাখুাঁগজ েকরও দরজা থপল 
নাা্ থিকষ আহমদ মুসা থলজার োর্ার গদকে ফাইবার ওোকলর এের্া অ্াংি থেকর্ 
থভতকর প্রকবি েরল। 

থভতরর্া এের্া থিার রুম। নানা পকেয োসা। 
গেন্তু এই পেযগুকলা এত গসকক্রর্ জােিাে রকেকি থেন? প্রকশ্নর জবাব 

থপল না আহমদ মুসা। 
িকরর এে থোোে এের্া আলমাগর থপল। আলমাগরগর্ থবি বি। 
আলমাগরগর্ থখালার জকে হাতল ধকর র্ান গদল আহমদ মুসা। ওর্া খুলল 

না। 
থবগি গচন্তা েরার সমে থনই আহমদ মুসার হাকত। থলজার থর’ গদকে 

আলমাগরর লে অ্াংির্া থেকর্ তুকল থফলল। 
আলমাগরর দরজা খুলকতই থদখকত থপল এের্া গসাঁগি থনকম থিকি গনকচর 

গদকে। 
আলমাগরর দরজা বন্ধ েকর আহমদ মুসা গসাঁগি গদকে গনকচ থনকম থিল। 

থস মকন মকন বলল, এই গসাঁগিকে েযাকমাকলজ েরার জকে তাহকল থিার রুমর্া 
সাজাকনা হকেকি। 

গনকচ থনকম গবগস্মত হকলা আহমদ মুসা। উপকরর মতই আকরের্া থলার 
গনকচ রকেকি। 

এই থলাকর েকির সাংখযা েম। গেন্তু েিগুকলা বি বি এবাং সুসগজ্জত। 
সামকনই মাঝখাকনর এের্া গবকিষ েকি আহমদ মুসা এের্া 

েগম্পউর্ার থদখকত থপল। েগম্পউর্ারর্া সুন্দর, বি িীকনর। েির্াও খুব 
সুসগজ্জত। েগম্পউর্ারগর্কত গনেগমত োজ হে বকল মকন হকলা আহমদ মুসার। 
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েগম্পউর্াকরর পাকির থর্গবকলর বাকস্ককর্ োিজ। থর্গবকলর গনকচ ওকেি 
থপপাকরর বাকস্কর্ও রকেকি। 

আহমদ মুসা েগম্পউর্াকরর থচোকর বকস থর্গবকলর গনচ থেকে ওকেকি 
থপপাকরর বাকস্কর্র্াই থর্কন গনল। 

বাকস্ককর্র োিজগুকলা পরীিা েরকত লািল। 
অ্গধোাংি োিজই সাদা, খণ্ড খণ্ড। 
এের্া খণ্ড োিকজ গেিু থলখা থদখল। খণ্ডগর্কে আহমদ মুসা থচাকখর 

সামকন গনকে এল। থলখার উপর থচাখ পিকতই চমকে উেল থস। থলখা আকি 
জামগান ভাষাে; থপ্রাসকপের্ এন্ড থবগনগফর্ অ্ব থক্লান এইর্, মাকন ‘থক্লান এইর্’-
এর সম্ভাবনা ও লাভ। 

োিজ খণ্ডগর্কত এর থবগি আর গেিুই থলখা থনই। 
‘থক্লান-এইর্’ েোর্া আহমদ মুসার মকন থতালপাি সৃগি েরল। ব্রুনার 

নেল মা’র থপ্রসগক্রপিকন থদকখগিল ‘থক্লান থসকভন’। তার মাকন ব্রুনার নেল মা 
থক্লান থসকভন। ‘থক্লান থসকভন’-এর োজ সমাগপ্তর পকে। এখন ‘থক্লান-এইর্’ 
তাকদর নতুন প্রেল্প। এই প্রেকল্পরই থপ্রাসকপি ও থবগনগফর্ গহকসব েরা 
হকেকি। এই গহকসকবরই খসিা আকি হেকতা এই োিজ খকণ্ডর অ্াংি অ্ে র্ুেকরা 
োিজগুকলাকত। খুাঁজকত লািল আহমদ মুসা। 

বাকস্ককর্ থবগি োিজ গিল না। োিকজর র্ুেকরাগুকলা থপকে থিকলা 
সহকজই। 

োিজগুকলাকে থর্গবকলর উপর থরকখ এে সাকে থজািা গদল আহমদ 
মুসা। পিা যাকচ্ছ থিার্া গবষের্া। সাংকিকপ েো এই; 

‘থিকর্র েতগা বযগির বেস ৫০-এর মত হকব। তার েো সন্তান নে 
বির বেকসর। তার থক্লান বতগর সহজ। পাঁগচি বির পর এই থির্ হাকত পাওো 
যাকব। থির্গর্ ১০ হাজার এেকরর। বাগষগে আে েমপকি ১০ থোগর্ ডলার। এই 
প্রেকল্প ঝুাঁগে থতমন থনই। থিকর্র েতগা বযগি পগরবাকর এবাং এলাোে খুবই 
আনপপুলার।’  
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প্রেকল্পর গববরে থেকে থির্গর্কে থচনার উপাে থনই, তকব এর মাধযকম 
ওকদর ষিযন্ত্র পগরষ্কার হকে থিকি। ‘মানুষ থক্লান’ েরাকে তারা বি বি থির্, 
সম্পগত্ত দখকলর হাগতোর বাগনকেকি। এ থেকে বুঝা যাকচ্ছ এর আকি ব্রুনার 
মাকের থির্ িািাও আরও িেগর্ থির্ িেগর্ থক্লাকনর মাধযকম ওরা দখল েকরকি। 

আহমদ মুসা খুব আগ্রহী হকে উেল িেগর্ পগরচে জানার জকে, থযগুকলা 
থক্লান ষিযকন্ত্রর মাধযকম ওরা দখল েকর গনকেকি। 

হো, আহমদ মুসার মকন হকলা, ‘থক্লান এইর্’ এর থপ্রাসকপক্ট ও থবগনগফর্ 
সম্পকেগ এখাকন খসিা েরা হকেগিল গনিে েগম্পউর্াকর রাখার জকে। তাহকল 
অ্ে থক্লানকদর গববরেও গনিে েগম্পউর্াকর রকেকি। 

খুব খুগি হকলা আহমদ মুসা। 
েগম্পউর্ার ওকপন েরল। গেন্তু অ্পাকরিকন যাওোর জকে েগম্পউর্ার 

পাসওোডগ চাইল। 
হতাি হকলা আহমদ মুসা। 
এখাকন পাসওোডগ থবগি থখাাঁজাখুাঁগজ েরার মত সমে থদোর সুকযাি তার 

থনই। তাকে দ্রুত একিাকত হকব। আসল োজ এখনও বাগে। 
আল্লাহর সাহাযয থচকে আহমদ মুসা ভাবল থস যগদ ‘েযাে লাইর্’ হকতা, 

তাহকল গে পাসওোডগ রাখাকে থবগি থপ্রফার েরকতা। 
আহমদ মুসা অ্কনে গবেল্প গনকে গচন্তা েরল এবাং এসবকে পাসওোডগ 

েরতাম গে না থভকব থদখল। এে এে েকর সবই বাদ থিল। অ্বকিকষ আহমদ 
মুসা গসকলেিন েরল ‘থক্লান প্রকজক্ট’। আহমদ মুসা মকন মকন বলল, আগম েযাে 
লাইর্ হকল থসৌভাকিযর প্রতীে এই গিকরানামকেই আগম পাসওোডগ েরতাম। 
েযাে লাইকর্র ‘থক্লান প্রকজক্ট’গর্র েো বাইকরর থেউ জাকন না। আবার অ্ে 
োরও পকি একে এই েগম্পউর্াকরর পাসওোডগ মকন েরাও অ্সম্ভব। সুতরাা্াং থয 
থোন গবচাকর এর্াকেই আগম পাসওোডগ েরতাম। 

মন গস্থর েকর আহমদ মুসা পাসওোডগ গহকসকব ‘থক্লান প্রকজক্ট’-এর ১২ 
গর্ বেগ র্াইপ েরল। 

গেন্তু েগম্পউর্ার সাংকি সাংকিই জানাল এর্া ‘ইনভযাগলড পাসওোডগ’। 
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আহমদ মুসার মনর্া যতর্া গস্থর হকেগিল, ততর্াই আবার নিবকি হকে 
থিল। 

হো, আহমদ মুসার মকন হকলা, এর্া থতা শুধু ‘থক্লান প্রকজক্ট নে, এর্া’ 
‘গহউমযান থক্লান প্রকজক্ট।’  

এই গচন্তা েরার সাকে সাকেই আহমদ মুসা ‘থক্লান প্রকজক্ট’-এর ১২ বকেগর 
আকি ‘গহউমযান’-এর আরও পাাঁচগর্ বেগ থযাি েরল। এরপর আহমদ মুসা ‘সাইন 
ইন’-এ গক্লে েরল। 

গক্লে-এর সাকে সাকে গবশ্রী দু’গর্ িব্দ , ‘ইনভযাগলড পাসওোডগ’, আবার 
িীকন থভকস উেল। 

আহমদ মুসা এবার সগতযই হতাি হকলা। 
িগির গদকে তাোল আহমদ মুসা। 
রাত সাকি গতনর্া। উকিি থবাধ েরল আহমদ মুসা। আর এে িন্র্ার 

মকধয এখানোর সব োজ তাকে থিষ েরকত হকব। 
মনর্াকে আবার গফগরকে গনকে এল। 
থচাখ বন্ধ েকর মনর্াকে আল্লাহর গদকে রুজু েরল। 
হো, আহমদ মুসার মকন হকলা, ‘গহউমযান’ িব্দ ‘গবকিষ্য পদ’ নে, খুব 

থবগি হকল গুেবাচে গবকিষ্য পদ। থসগদে থেকে এর্া অ্কনের্াই ‘গবকিষে’-এর 
পযগাকে পকি। সুতরাাং গপওর নাউন ‘মযান’ থযাি হকত পাকর ‘থক্লান প্রকজক্ট’-এর 
সাকে। 

আহমদ মুসা ‘থক্লান প্রকজক্ট’-এর আকি ‘মযান’ িব্দ থযাি েকর ১৫গর্ বেগ 
র্াইপ েরল পাসওোডগ েলাকম। গবসগমল্লাহ বকল গক্লে েরল ‘সাইন ইন’-এ। 

এবার গক্লে-এর পর িীন পাকে থিল। 
িীকন চকল এল েতেগুকলা ফাইল নামসহ। প্রকতযেগর্ ‘থক্লান প্রকজক্ট’-

এর জকে গভন্ন ফাইল। থক্লান প্রকজক্ট-১ থেকে থক্লান প্রকজক্ট-৮ পযগন্ত সবগুকলা 
প্রকজকক্টর নাম থিাভা পাকচ্ছ েগম্পউর্ার িীকন। 

থক্লান প্রকজক্ট-১ এর ফাইকল গক্লে েরল আহমদ মুসা। থবগরকে এল 
প্রকজকক্টর থহাম থপজ। থহাম থপকজ প্রকজকক্টর থলাকেিন, প্রকজকক্টর র্াকিগর্, 
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প্রকজকক্টর পাত্র-পাত্রী, প্রকজকক্টর প্রবকলম ও সগলউিন, প্রকজকক্টর প্রসকপক্ট, এই 
প্রকজকক্টর সােকসস ইভযালুকেিন ও থক্লাগজাং। 

দারুে আনগন্দত হকলা আহমদ মুসা। যা দরোর তার সবই আকি প্রকজক্ট 
ফাইকল। পিার সমে নে এর্া। েগম্পউর্ার থেকে হাডগগডস্ক গনকে থনবার গসদ্ধান্ত 
গনল আহমদ মুসা। এর্া থেকে সবগেিু জানা যাকব এবাং এর্াই হকব প্রমাে। েযাে 
লাইর্ গবজ্ঞাকনর এে আগবস্কার ‘থক্লাগনাং-কে গেভাকব অ্পবযবহার েকরকি, 
গেভাকব বি বি পগরবাকরর গবগলেন গবগলেন ডলাকরর সম্পগত্ত গ্রাস েরার জকে 
‘মযান-কক্লাগনাং’-থে বযবহার েকরকি, ভগবষ্যকত তার আরও গে পগরেল্পনা গিল, 
সবই এই গডকস্কর মকধয পাওো যাকব। 

জযাকেকর্র এে পকের্ থেকে মািার িু-ড্রাইভার থবর েকর েগম্পউর্ার 
থেকে হাডগগডস্কর্া থবর েকর গনল। থবগরকে এল আহমদ মুসা ির থেকে।  

মাোে এবার গচন্তা ব্রুনার মা োগরনা োগলনকে ওরা থোোে বন্দী েকর 
থরকখকি। 

উপকরর থসই থিার রুকম ওোর জকে গসাঁগির পা গদকত যাকব এমন সমে 
থদখকত থপল গসাঁগির থপিকনর থদোকল ‘এ’ গলকখ ডান গদকে এযাকরা থদো। 
এযাকরার্া আবার থবাঁকে উপকরর গদে ইাংগিত েকরকি। তাহকল ‘এ’ হকব উপকরর 
গদকে। আহমদ মুসা িুকর্ থিল থসখাকন। 

আহমদ মুসা থদখল, এযাকরার পকরই থদোকলর সাকে প্রাে অ্দৃশ্য হকে 
োো এের্া গলফর্। 

আহমদ মুসা গলফকর্র সুইচ থখাাঁজ েরকত লািল। 
থস গলফকর্র গতন গদকেই ভাকলাভাকব সুইচ সন্ধান েরল। সুইচ হকত 

পাকর এমন থোন গেিুই গচহ্ন খুাঁকজ থপল না। গনকচ থলাকরর গদকে তাোল আহমদ 
মুসা। থশ্বত পােকরর থলার। আহমদ মুসা থদখল গলফকর্র মাঝামাগঝ থয পােরর্া 
একস গলফকর্র থিািাে একস থিষ হকেকি, থস পােকরর এ গদকের প্রাকন্ত এের্া 
জােিা থেকে পােকরর চলর্া উকে থিকি। থসখাকন আকরের্া সাদা পাের থেকর্ 
চর্ার্া থঢকে থদো হকেকি। থজািা লািাকনা সাদা গসকমন্র্ গদকেই। এর্া সাধারে 
এের্া গবষে। এ গনকে প্রশ্ন ওোর থোন োরে থনই। গেন্তু আহমদ মুসার োকি 
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গবষের্া বি হকে থদখা গদল। এত সুন্দর থলাকর এত সুন্দর দৃকশ্যর এের্া 
িন্দপতন থেন ির্াকনা হকেকি? থেন পােরর্াকেই গরকিস েরা হেগন। এর্া থোন 
গেিুর ইাংগিত গে? 

আহমদ মুসা পাকের বুকিা আঙুল গদকে চাপ গদল চলর্া ওো পােরর্ার 
উপর। সাংকি সাংকিই চর্া পাের খণ্ডগর্ থদকব থিল এবাং খুকল থিল গলফর্। 

আহমদ মুসা গলফর্ গদকে উেকত শুরু েরল। গলফকর্ িাইগডাং থোন 
বযবস্থা থনই। গলফর্ থোোে যাকব, থোোে দাাঁিাকত হকব, তা গনকদগি েরার উপাে 
থনই। এসব গচন্তা েকর আহমদ মুসা গচগিত হকলা, এ গলফর্ থসাজা ‘এ’-থতই 
যাকব, থযমন থদোকলর থলখাে গনকদগি েরা হকেকি। 

ইগতমকধযই েকেের্া থলার অ্গতক্রম েকরকি গলফর্। এমনর্া ভাবার 
সমেই গলফর্ দাাঁগিকে থিল। 

গলফকর্র দরজা খুলকল গে থদখকব থে জান্ পকের্ থেকে থলজার িান 
হাকত গনল আহমদ মুসা। ডান হাকতর তজগনীর্া রাখল থলজার িাকনর গরিাকর। 

দরজা খুকল থিল। দরজার্ার গেিু সামকনই এের্া খার্। এেজন শুকে 
থস খাকর্। খাকর্র উপর গদকে আহমদ মুসার থচাখ গিকে পিল থচোকর বকস োো 
এেজন মগহলার থচাকখর উপর। তার দৃগি গিল আকি থেকেই আহমদ মুসার 
উপর। তার গরভলবাকরর নল আহমদ মুসার থচাখ বরাবর গস্থর হকে আকি। 

আহমদ মুসা তার থলজার িান থতালার সুকযাি থপল না। ওগদে থেকে 
গরিার থর্পার এের্া অ্িি িব্দও োকন এল আহমদ মুসার। অ্নুভব েরল 
আহমদ মুসা গুগল িুকর্ আসকি। 

মাোর্া আহমদ মুসার আপনাকতই ডানগদকে সকর থিল পলকের মকধয। 
বাম োকন প্রচণ্ড বযাো অ্নুভব েরল আহমদ মুসা। ঝর ঝর েকর রি 

থনকম এল োন থেকে। মুকখর এোাংি এবাং জযাকেকর্র বাম গদকে িগিকে পিল 
রি। 

গেন্তু আহমদ মুসরা ভ্রূা্কিপ থনই থসগদকে। তার থলজার িান তুকল 
গনকেকি আহমদ মুসা। গরিার গর্কপকি সাংকি সাংকিই থলজার িাকনর। 
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থচোকর বকস োো মগহলাগর্ যখন বুঝকত পারল তার প্রেম গুগল বযেগ 
হকেকি, তখন গিতীে গুগল চালাবার তার আর সুকযাি হকলা না। ততিকে আহমদ 
মুসার থলজার িাকনর ভোংের থিাবল মগহলাগর্র মাোর অ্ধগাাংি উগিকে গদকেকি। 

আহমদ মুসার নজর থিল খাকর্র উপর। খাকর্র উপর শুকে োো 
মগহলাগর্ উকে বকসকি। আতাংগেত থস। দুই থচাখ তার আতাংে-উকিকি 
গবকফাগরত। 

মগহলাগর্কে থদকখ চমকে উেল এবাং থসই সাকে আনগন্দতও হকলা 
আহমদ মুসা। িগবর সাকে হুবহু গমল আকি এই মগহলার। আিযগ! এ থয ব্রুনার 
মা। 

আহমদ মুসা দ্রুত ব্রুনার মাকের সামকন থিল। বলল দ্রুত েকন্ে, ‘মা, 
আগম আপনার থমকে ব্রুনা ও আপনার স্বামী আলদুগন থসনগফ্কডর োি থেকে 
একসগি আপনাকে উদ্ধার েরকত।’  

ব্রুনার মা োগরনা োরগলন গনবগাে। ফযাল ফযাল দৃগি গনকে তাগেকে আকি 
আহমদ মুসার গদকে। 

‘মা, এখগন আমার মকন হকচ্ছ ওরা একস যাকব। ওরা একস থিকল আর 
হেকতা সকর পিা যাকব না।’ আহমদ মুসা আবার বলল। 

‘হ্যাাঁ, তুগম ঐ িেতানীকে থমকরি, ভাকলা েকরি। থস আমাকে অ্কনে 
জ্বাগলকেকি। গে বলকল, তুগম ব্রুনা মা ও থসনগফ্কডর োি থেকে একসি? গেে 
বকলি? ওরা গে থবাঁকচ আকি? ওরা থমকর থফকলগন ওকদর?’ বলল ব্রুনার মা। 

‘না ওরা থবাঁকচ আকি, ভাকলা আকি এবাং আপনার অ্কপিা েরকি। তারাই 
আমাকে পাগেকেকি।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘এতিকে ব্রুনার মা’র মুখর্া গেিু স্বাভাগবে হকলা। বলল, ‘তুগম থে? 
এরা থতা ভোংের। গেভাকব একল এখাকন? না, বুকঝগি। তুগম গুগল থখকেও ক্লারা 
গলসকবে িেতানীকে থমকরি। গেে েকরি তুগম। গেন্তু বািা, তুগমও থতা সাাংিাগতে 
আহত। থতামার োন থতা গুগলকত ফকুর্া হকে থিকি। রি নামকি থতা এখনও।’ 
বলল ব্রুনার মা। 
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‘ওসব গেিু না, মা আপগন উেুন। আমাকদর পালাকত হকব। হাাঁর্কত 
পারকবন, না ধরব আগম আপনাকে?’ আহমদ মুসা বলল। 

‘থবর্া আমাকে ধকর গনকেই চল।’ বলল ব্রুনার মা। 
আহমদ মুসা ব্রুনার মাকে খার্ থেকে নাগমকে গনল। গলফর্ বন্ধ হকে 

গিকেগিল। আহমদ মুসা গলফর্ থেকে থবর হওোর সমেই থদকখ গনকেগিল গলফর্া 
থখালার থসই এেই বযবস্থা এখাকন আকি। 

ব্রুনার মাকে গনকে গলফর্ খুলকত গিকে হো, আহমদ মুসা েমকে দাাঁিাল। 
বলল, ‘মা, এের্ু দাাঁিান আগম এ রুমর্াকে থভতর থেকে লে েকর আগস। রুকম 
গে িকর্কি তা এই মুহূকতগ োউকে জানকত থদো যাকব না।’  

বকল আহমদ মুসা থদৌকি গিকে িকরর দরজা লে েকর এল। 
তারপর ব্রুনার মাকে গনকে গলফকর্ ঢুেল। গলফর্ থেকে থসই  থলাকর 

নামল। েির্া আকির মত। থেউ থনই। 
থস েি থেকে আহমদ মুসা ব্রুনার মাকে ধকর গনকে গসাঁগি গদকে উপকরর 

থসই আলমাগরর গভতর গদকে থিার রুকম ঢুেল। 
‘বাবা, থবরুকত পারকব একদর িাাঁগর্ থেকে আমাকে গনকে? একদর অ্কনে 

থলাে। অ্কনে পাহারা। আর ওরা মানুষ মাকর পাগখর মত েকর। আমার স্বামী-
সন্তানরা থবাঁকচ আকি ঈশ্বর আকি বকলই। আগম গে থপৌাঁিকত পারব তাকদর োকি?’ 
বলল ব্রুনার মা। 

‘পারকবন মা। ঈশ্বর আকিন।’ আহমদ মুসা বলল। 
থিার রুম থেকে আহমদ মুসা ফাইবার ওোল থেকর্ থয দরজা েকরগিল, 

থসই দরজা গদকে তাকে বন্দী েকর রাখা থসই গবিাল েিগর্কত প্রকবি েরল। এ 
েকিও থেউ থনই। আহমদ মুসা েি থেকে পাগলকেকি থসর্া ওরা এখনও জানকত 
পাকরগন। এখন থলােগুকলা গনগিন্ত মকন থবকিাকর িুমাকচ্ছ। রাত ৪র্া বাজকত 
যাকচ্ছ। এ সমে িপ-োলচাকরর সভযতাে সবকচকে িভীর িুকমর সমে। আল্লাহর 
শুেগরো আদাে েরল আহমদ মুসা। 

থসই উাঁচু বারান্দার থদোকলর থয দরজা গদকে আহমদ মুসা থভতকর 
ঢুকেগিল, থসই দরজা লে েরা। 
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আহমদ মুসা গফসগফকস েকন্ে বলল, ‘মা, বাগির এর্াই থিষ দরজা। এ 
দরজার পকরই িাগি বারান্দা ও চত্বর। এখাকন ওকদর পাহারা োেকত পাকর। মা 
এের্া েো মকন রাখকবন, ওরা যগদ সামকন থেকে আক্রমে েকর তকব আপগন 
আমার থপিকন োেকবন, আর যগদ থপিন থেকে আক্রমে েকর তাহকল আপগন 
আমার সামকন োেকবন।’  

‘গনকজ গুগল থখকে আমাকে বাাঁচাকত চাও তুগম। থে তুগম থবর্া? থতামাকে 
জামগান বকল মকন হকচ্ছ না?’ 

‘সব বলব মা। পকর। এর্ুকু ভাবুন, থিার্া মানব সমাজ এের্া পগরবার, 
সব মাই সবার মা, থতমগন সব থিকলই সবার থিকল।’  

বকলই আহমদ মুসা পকের্ থেকে থলজার োর্ার থবর েকর দরজার লে 
হাওো েকর গদল। 

আকস্ত খুকল থফলল দরজা আহমদ মুসা। 
সামকনই িাগি বারান্দাে দাাঁগিকে আকি জামগান িে গসকর্র জীপ। সামকন 

থোন প্রহরী থদখকলা না। ওরা গে বারান্দাে আকি? 
আহমদ মুসা ব্রুনার মাকে োকন োকন বলল, ‘মা, আমার সামকন 

োেকবন। থদৌি গদকে আমরা ঐ িাগিকত উেব। গেে এই সমেই সাইকরকনর 
এের্া চাপা আওোজ তার োকন এল। িব্দর্া আসকি থভতর থেকে। 

আহমদ মুসা ব্রুনার মাকের হাত ধকর বলল, ‘মা, আসুন। ওরা থজকন 
থফকলকি।’  

থদৌি গদল আহমদ মুসারা। িাগিকত উেল তারা। 
আহমদ মুসা ড্রাইগভাং গসকর্ এবাং ব্রুনার মা আহমদ মুসার পাকির গসকর্ 

বকসকি। 
িাগির চাগব লকের সাকেই লািাকনা গিল। িাগি চাগলকে দ্রুত থিকর্র 

োকি চকল থিল আহমদ মুসা। 
থিকর্র সামকন িাগি দাাঁি েগরকেই থদৌকি আহমদ মুসা থিকর্র গপলাকরর 

োকি চকল থিল। থিকর্র িাকে অ্দৃশ্য গডগজর্াল লকে দ্রুত আহমদ মুসা র্াইপ 
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েরল ১৩০ ০৩১ ৩০১ অ্াংেগুকলা, এ থোড অ্াংেগুকলা গদকেই আহমদ মুসা 
যাবার সমে লেগুকলা খুকলগিল। 

অ্াংেগুকলা র্াইপ েরার সমেই বারান্দাে অ্কনেগুকলা পাকের িব্দ 
শুনকত থপল। থপিকন তাগেকে থদখকত থপল বারান্দা গদকে অ্কনেগুকলা থলাে িুকর্ 
আসকি। তাকদর হাকতর হ্যান্ড থমগিনিানগুকলা তাকে লিয েকর তাে েরা। 

আহমদ মুসা ঝাাঁগপকে পিল মাগর্র উপর। গুগলর বৃগি িুকর্ এল তাকে 
লিয েকর। আহমদ মুসা বকলর মত িগিকে িুর্গিল িাগির গদকে। 

গুগলবৃগি চলকি অ্গবরাম। 
আহমদ মুসা িগিকে সামকন গিকে থপৌাঁিল এবাং িাগির আিাল গনকে 

দগিে পাি গদকে িাগিকত উেল। 
তারা বারান্দা ও বারান্দা থেকে থনকম আসা থলােকদর সামকন বকল 

িাগির উত্তর পাির্া ওকদর গুগলবৃগির প্রধান গিোর। 
িাগির থপিকনর গসকর্ উকে গসর্ গডগঙকে ড্রাইগভাং গসকর্ গিকে বসল 

আহমদ মুসা। বলল ব্রুনার মাকে, ‘মা, আপগন গসকর্র উপর শুকে পিুন।’   
িাগি িার্গ থদোই গিল। চলকত শুরু েরল িাগি। 
থোকডর থিষ অ্াংে র্াইপ েরার সাংকি সাংকিই দরজা খুকল থিকি। 
তীব্র থবকি িাগি থবগরকে এল থির্ গদকে। 
আহমদ মুসাকে লিয েরগিল ব্রুনার মা। চমকে উেল গফনগে গদকে োাঁধ 

থেকে রি িিাকচ্ছ থদকখ। 
‘থবর্া থতামার োাঁকধ গুগল থলকিকি। রি থবরুকচ্ছ।’ বলল উকিি ও 

েগম্পত িলাে ব্রুনার মা োগরনা োরগলন। 
‘মা, ওসব োে। আকি আমাকদর বাাঁচকত হকব।’ আহমদ মুসা বলল। 
িুকর্ আসা সব গুগলর র্াকিগর্ তখন আহমদ মুসার িাগি। 
ব্রুনার মা শুকে পকিকি িাগির গসকর্। 
আহমদ মুসা খুগি হকলা থয, িাগি বারান্দাে আর িাগি থনই। িযাকরজ 

থেকে িাগি থবর েরকত হকব ওকদর। আহমদ মুসা আল্লাহর শুেগরো আদাে 
েরল-আজ আল্লাহ তাকে পকদ পকদ সাহাযয েরকিন। 
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িুর্গিল আহমদ মুসার িাগি। গজিজযাি, উাঁচ-ুগনচু গবপজ্জনে রাস্তা। এ 
রাস্তাে মাঝাগর গিকডও িাগি চালাকনা অ্সম্ভব। তার উপর বি িাগি। ওরা সাংকি 
সাংকি ফকলা েরকত পারকল গবপদই হকতা। 

আহমদ মুসারা জাংিকলর প্রাকন্ত চকল এল। আহমদ মুসার িাগি রাস্তার থয 
গদকে পােগ েরা আকি থঝাকপর আিাকল তার গবপরীত গদকে রাস্তাে উপর সহকজই 
দৃশ্যমান এের্া জােিাে িাগি দাাঁি েগরকেই আহমদ মুসা ব্রুনার মাকে িাগি 
থেকে নাগমকে তাকে ধকর গনকে যতর্া সম্ভব দ্রুত িুর্ল গনকজর িাগির গদকে। 
দৃশ্যমান জােিাে িাগি িািল এ োরকে থয, িাগি থদখকল ওরা িাগি থেকে 
নামকব। থেন িাগি দাাঁি েরালাম তা জানার থচিা েরকব। আকিপাকি আমরা 
আগি গে না এসব গচন্তাে অ্কনের্া সমে তারা নি েরকব। এর্া আহমদ মুসাকদর 
জকে প্রকোজন। 

‘িাগি িািকল থেন? থোোে যাচ্ছ থবর্া?’ ক্লান্ত স্বকর ব্রুনার মা বলল। 
‘আমার িাগি লুোকনা আকি এগদকে।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ও, সব বযবস্থা েকরই থিি। থদখগি একদর থচকে তুগম অ্কনে বুগদ্ধমান।’ 

বলল ব্রুনার মা। 
িাগির োকি থপৌাঁকি গিকেগিল আহমদ মুসারা। বলল আহমদ মুসা, ‘মা 

িাগিকত উেুন।’ িাগির দরজা দ্রুত খুকল ধরল আহমদ মুসা। 
ব্রুনার মাকে িাগিকত তুকল িাগির দরজা বন্ধ েকর ড্রাইগভাং গসকর্ গিকে 

উেল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসার িাগি তখন চলকত শুরু েকরকি। তার িাগি যখন রাস্তাে 

গিকে উেল, তখন থপিকন গেিু দূকর এোগধে িাগির িব্দ পাওো থিল। 
আহমদ মুসা তার িাগির িীড বাগিকে গদল। 
োন ও োাঁকধর বযো আহমদ মুসা অ্নুভব েরকত পারকি। এই োাঁকধর 

গনকচই বাহুর মাসকল েকেেগদন আকি থস গুগল থখকেগিল। আহত হওোর েো 
মকন হওোে বযো বািকি। 

গেন্তু এখন থোন দুবগলতাকে প্রশ্রে থদবার সমে নে। 
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আহমদ মুসা তার দুবগল হকে পিা বাম হাত গদকে গিোগরাং হুইল ধকর 
থরকখ ডান হাত গদকে পকের্ থেকে থমাবাইল থবর েরল। েল েরল আলদুগন 
থসনগফ্ডকে। 

ওপার থেকে সািা থপকতই বলল, গম. থসনগফ্ড, আমাকদর গমিন সফল। 
আপগন ও ব্রুনা এখগন থচেআউর্ েকর থহাকর্কলর িাগি বারান্দাে আসুন। আগম 
ওখাকন থপৌাঁিার পর থদগর েরা সম্ভব হকব না। আপনারা িাগিকত একলই সব 
থদখকবন। আগম রাখগি।’  

েল অ্ফ েকর গদকে আহমদ মুসা থমাবাইল পকেকর্ রাখল। 
আহমদ মুসার েো শুনগিল ব্রুনার মা োগরনা োরগলন। আহমদ মুসা 

েল অ্ফ েরকতই ব্রুনার মা বকল উেল, ‘তুগম থসনগফ্কডর সাকে েো বলকল? 
ব্রুনা, থসনগফ্ড এখাকন আকি? এখগন িাগিকত আসকব ওরা?’ োন্না রুদ্ধ েন্ে 
তার। েি েকর োন্না থরাধ েরকি থস। 

‘হ্যাাঁ মা, গম. থসনগফ্কডর সাকে েো বললাম। গম. থসনগফ্ড ও ব্রুনাকে 
এখগন িাগিকত থদখকত পাকবন।’ আহমদ মুসা বলল। 

রাকতর অ্যাকরন্ডসী। ফাাঁো রাস্তা। দু’এের্া িাগি গেগঞ্চত থচাকখ পিকি। 
অ্যাকরন্ডসীর গতন গদে িুকর িাগি একস তাকদর থহাকর্কলর িাগি 

বারান্দাে প্রকবি েরল। 
িাগি দাাঁি েগরকেই আহমদ মুসা ব্রুনার মাকে সামকনর গসর্ থেকে 

নাগমকে গনকে থপিকনর গসকর্ বসাল। 
এেবার এগদে-ওগদে থচকে থদখল ব্রুনারা তখনও একস থপৌাঁকিগন। 
আহমদ মুসা গফকর যাগচ্ছল তার ড্রাইগভাং গসকর্। এই সমে লবীর দরজা 

গদকে গম. থসনগফ্ড ও ব্রুনা থবগরকে এল। তাকদর থচাকখ-মুকখ উকিি-উকত্তজনা। 
দ্রুত ওরা িাগির োকি এল। 

‘গিজ, আপনারা িাগিকত উেুন। গম. থসনগফ্ড থপিনর্া িুকর আপগন বাম 
পাকি উেুন।’ 

বকল আহমদ মুসা ড্রাইগভাং গসকর্ গিকে বসল। 
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ব্রুনা ও থসনগফ্ড একে-অ্পকরর গদকে এেবার তাগেকে িাগির গদকে 
একিাকলা িাগিকত ওোর জকে। িাগিকত উেল ওরা। 

ওরা িাগিকত উকে দরজা বন্ধ েরকতই আহমদ মুসা িাগি থিকি গদল।  
িাগিকত ওোর পরপরই ব্রুনা ‘মা’ বকল গচ,োর গদকে থোঁকদ উেল। 

থোঁকদ উেল তার মা োগরনা োরগলনও। 
িাগি রাস্তাে একস পিকতই আহমদ মুসা প্রাে ফাাঁো রাা্স্তাে িাগির িগত 

িহকরর সকবগাচ্চ সীমাে তুলল। 
অ্যাকরন্ডসীর িভীর রাকতর নীরব প্রহর। মা, থমকে, বাবার গমগলত োন্নার 

আতগেন্ে তবু োরও োকনই থপৌাঁিল না িাগির বন্ধ দরজা থপগরকে। 
আহমদ মুসা গেিুই বলল না। োাঁদা উগচত ওকদর। 
িাগি অ্যাকরন্ডসী িহর থপগরকে সালজওোকডকলর রাস্তাে গিকে পিল। 
েযাে লাইকর্র থলােরা আহমদ মুসাকে হামবুকিগর রাস্তাে তালাি েরকব। 

োরে ওকদর এর্াই জানা থয আগম হামবুিগ হকে এখাকন একসগি। সুতরাাং 
সালজওোকডকলর রাস্তা থযমন গনরাপদ, থতমগন অ্কপিােৃত সাংগিপ্ত। 

মা, থমকে, বাবার োন্না তখন থেকম থিকি। েো বলকত ওরা শুরু েকরকি। 
এে সমে ব্রুনার মা োগরনা োরগলন বকল উেল, ‘থসনগফ্ড, ব্রুনা 

থতামরা আমাকে গনকে বযস্ত হকে পকিি। আমার ঐ থিকলর্ার খবর থতামরা জান 
না। থস দারুেভাকব আহত। তার োাঁকধ গুগল থলকিকি। তার এের্া োন গুগলকত 
ফকুর্া হকে থিকি। থসগুকলা থেকে রি ঝরি। বািাকে থতামরা থদখ। এই থিকলর 
সাহস ও বুগদ্ধর থোন তুলনা হে না। মকন হে এোই থস এেিজকনর োজ েরকত 
পাকর।’  

‘গে বলি মা?’ বকল আতগনাদ েকর উেল ব্রুনা। 
‘এই অ্বস্থাে উগন িাগি চালাকচ্ছন? আপগন দাাঁিান ভাইো।’ উকিিভরা 

েকন্ে বলল ব্রুনা। 
‘শুধু এই িাগি চালাকনা নে! এমন আহত হকেও গুগলবৃগির মকধয থস 

আমাকে উদ্ধার েকর গনকে একসকি।’ বলল ব্রুনার মা। 
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‘আমরা িহর থেকে থবর হকে একসগি। সামকন এের্া গর্লামে জাংিল 
এলাো আকি। ওখাকন গিকে দাাঁিাব আমরা।’ আহমদ মুসা বলল। 

সগতযই গেিু দূকর গিকে জাংিলপূেগ গর্লা এলাো পাওো থিল। 
আহমদ মুসা িাগির্া রাস্তা থেকে এের্া গর্লার আিাকল গনকে দাাঁি 

েরাল। িাগি থেকে বযাির্া গনকে নামল আহমদ মুসা। 
সবাই নামল। নামল ব্রুনার মা-ও! 
‘আপনারা এের্ু দাাঁিান। আগম বযাকন্ডজ থবাঁকধ আসগি।’ আহমদ মুসা 

বলল। 
‘স্যগর, গম. আহমদ মুসা, থযখাকন আপনার আিাতর্া থলকিকি থসখাকন 

গনকজর পকি বযাকন্ডজ বাাঁধা সম্ভব নে। িাগির থহড লাইকর্র সামকন আপগন 
বসুন। আগম থবাঁকধ গদগচ্ছ। গিজ, গম. আহমদ মুসা। আমাকদর জে এত েরকিন 
আর আমাকদর এর্ুকু েরকত থদকবন না?’ আকবিরুদ্ধ ভাগর েন্ে আলদুগন 
থসনগফ্কডর। 

‘গেে আকি।’ বকল আহমদ মুসা বকস পিল। আসকল আহমদ মুসাও 
জাকন তার ডান হাতকে বাম হাত পুকরা সহকযাগিতা েরকত পারকব না। বযাকন্ডজ 
যাকে বকল থসর্া থতা হকবই না। 

জযাকের্সহ িাকের জামা আকস্ত আকস্ত খুলল আলদুগন থসনগফ্ড। 
িলা ও োাঁকধর সাংকযািস্থকলর সামাে বাইকর োাঁকধ থলকিকি গুগল। 

িতর্া থবি বি। োাঁকধর মাসকল গুগল োেকত পাকর, থসর্া আহমদ মুসাই বলল 
আলদুগন থসনগফ্ডকে। 

গে েরকব, গেভাকব োজ শুরু েরকব, এমন গদকিহারা অ্বস্থাে পকি থিল 
আলদুগন থসনগফ্ড। ওগদকে আহমদ মুসা আবার বলল, ‘আমার বযাকির থভতকর 
থদখুন এের্া সুইচ নাইফ গের্স আকি। থসখান থেকে িুগরর্া থবর েকর িতস্থাকনর 
সামকনর গদকের গেিুর্া চামিা থেকর্ থফলুন। বুকলর্র্া থবগি িভীকর যােগন, 
উপকরই আকি বকল আমার মকন হকচ্ছ।’  

আহমদ মুসার েো শুকনই আাঁ,কে উেল থসনগফ্ড। এই োর্াকুকর্া েরা 
দূকরর েো, এর্া থদখকতও তার ভে েকর। 
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ব্রুনা তার বাবার থচহারা থদকখ সব বুঝকত পারল থয, তার বাবা এর্া 
েরকত পারকব না। গেন্তু োজর্া থতা েরকত হকব। গুগল থবর না েরকল আহমদ 
মুসার িগত হকব। এই গচন্তা ব্রুনাকে দারুেভাকব উগিগ্ন েকর তুলল। ব্রুনা েকলকজ 
পিার সমে ফািগ এইড থরগনাং গনকেকি। থস আহত জােিাে থড্রগসাং েরকত 
পারকব। গেন্তু গুগল থবর েরা! এর্া থতা সাাংিাগতে বযাপার! হো, ব্রুনার  মকন 
পিল, এের্া নাগসগাং ক্লাকস এেজন ডািার এেগদন বকলগিকলন, এের্া গুগল যখন 
থোোও প্রকবি েকর তখন থস তার রাস্তা বতগর েকরই প্রকবি েকর। এের্ু সাহস 
েরকল থস পে গদকে তা থবর েরার্াও সহজ। ব্রুনার মকন সাহকসর সৃগি হকলা। 
বলল থস তার বাবা থসনগফ্ডকে লিয েকর, ‘বাবা, তুগম এসকবর গেিু জান না, 
েরওগন থোনগদন। তুগম সকর এস বাবা, আমার থরগনাং আকি। আগম পারব।’  

বকল ব্রুনা আহমদ মুসার গদকে একিাকলা। 
সকর দাাঁিাল গম. থসনগফ্ড। 
আহমদ মুসা গেিুই বলল না। 
ব্রুনা প্রেকমই বযাি থেকে তুলা থবর েকর িতস্থাকনর রি মুকি থফলল। 

বলল, ‘ভাইো, প্রেকম গুগলর্া থবর েরকত হকব। আপনার থতা খুব লািকব। 
‘তুগম োজ শুরু ের ব্রুনাা্ ডািাররা থরািীর প্রগতগক্রোর থতাোক্কা েকর 

না, থতাোক্কা েরা উগচতও নে।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ভাইো, আগম ডািার নই। োর্ার জকে িুগর গেভাকব ধরকত হে থসর্াও 

আগম জাগন না। গুগলর্া আগম থবর েরব, এর্াই আমার গসদ্ধান্ত। এখন বলুন, 
আপনার োাঁকধর যন্ত্রনার থেিগবন্দুর্া গেে থোন জােিাে?’ বলল ব্রুনা। 

আহমদ মুসা োাঁকধর িতস্থাকনর থিষ প্রাকন্তর এের্া জােিা আঙুল গদকে 
থদগখকে গদকে বলল, জােিার্া ভাগর হকে আকি এবাং যন্ত্রোও থবগি হকচ্ছ। 

‘গুগল এখাকনই আকি ভাইো। আপনার গে মত?’ বলল ব্রুনা। 
‘ধেবাদ ব্রুনা। থতামার ভাকলা েমনকসে আকি। থতামার সাকে আগম 

এেমত।’ আহমদ মুসা বলল। 
জােিার্াকে ব্রুনা খুব ভাকলাভাকব থদখল। িতস্থাকনর থিষ প্রান্ত থেকে 

থসই যন্ত্রো ও ভাগর জােিার্ার শুরু। তার মাকন গুগলর্া িতস্থান থেকে খুব থবগি 
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দূকর নে। আর িতস্থাকনর শুরু ও থিষর্া থদকখ মকন হকচ্ছ গুগলর্া গহর্ েরার পর 
উপকরর গদকে থলাপ েকরকি। গনকচর গদকে নে। সম্ভবত গুগলর্া থলকিকি িাগিকত 
ওোর সমে, থপিন থেকে। যগদ তাই হে তকব গুগল থবগি গনকচ যাবার েো নে। 
ব্রুনা এই গচন্তা েরল-বন থমগডকেল েকলকজর এেজন ডািার থরনার গহকসকব 
আসা তাকদর এের্া ফািগ এইড ক্লাকস নানা বদব দুিগর্নার গবগভন্ন গদে সম্পকেগ 
বলকত গিকে এসব েো বকলগিকলন। ব্রুনার আজ োকজ লািল থস েোগুকলা। 

ব্রুনা আহমদ মুসার ভাগর হকে োো ও বযোযুি অ্াংকির থেির্ার ডান 
প্রান্ত গদকে সুইচ থমইড অ্দ্ভুত িুগরর্া ঢুগেকে গদল থচাখ বন্ধ েকর। ব্রুনার গহকসব 
বযেগ হকলা না। তার িুগরর্া এের্া ধাতব বস্তু িিগ পাওোর গসিোল গদল। 
আনকন্দ থচাখ খুলল থস। 

িুগরর ফলা যতর্া থভতকর ঢুকেকি তাকত ব্রুনা গনগিত হকলা, িুগরর ফলা 
বুকলকর্র বদিগয অ্গতক্রম েকর থিকি। 

ব্রুনা আবার থচাখ বন্ধ েকর িুগরর্াকে অ্ধগবৃত্ত পগরমাে িুগরকে গনল বাম 
গদকে। 

এ সুইচ িুগরর্ার তীক্ষ্ণ এের্া ফলা আকি। ফলার নীকচ বিিীর মত বাাঁো 
িুদ্র এোগধে খাাঁজ আকি। ব্রুনা িুগরর্া ঢুোবার সমে িুগরর এ গদের্া বুকলকর্র 
গদে থেকে বাইকর থরকখগিল। থসর্াই িুগরকে গনল। 

ব্রুনা বাম হাকত আহমদ মুসার বাম োাঁধ থচকপ ধকর িুগরর্া ধীকর ধীকর 
র্ানকত লািল। িি গেিুকত আর্কে থিল িুগর। এর্াই গে বুকলর্? 

িতস্থান গদকে নতুন েকর রি থবরুকত শুরু েকরকি। বযোও গনিে 
সাাংিাগতেভাকব থবকিকি। হাত োাঁপগিল ব্রুনার। 

বুকলর্র্াকে িুগরর খাাঁকজ যাকত ভাকলা েকর আর্োকনা যাে এ জকে 
িুগরর্াকে বাম গদকে আরও থচকপ ধকর থজাকর এের্া র্ান গদকে িুগর থবর েকর 
গনল। 

থচাখ খুলল ব্রুনা। থদখল ব্রুনা রকির সাকে বুকলর্র্া িগিকে পিকি 
গপকের উপর গদকে। 
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বুকলর্র্া হাকত গনকে ব্রুনা গচ,োর েকর বলল, ‘েযাাংে িড, বুকলর্ 
থবগরকে একসকি।’  

ব্রুনার বাবা-মা আকিই থচাখ বন্ধ েকর থরকখগিল দৃশ্যর্া থদখকত পারকব 
না বকল। তারাও থচাখ খুলল। 

গেন্তু আহমদ মুসা পােকরর মত বকস আকি। মুখ থেকে তার এের্া িব্দও 
থবর হেগন। 

গফনগে গদকে রি থবরুগচ্ছল আহমদ মুসার িতস্থান থেকে। 
ব্রুনা গচ,োর েকর েোর্া বলার পরই িুকর্ গিকে িাগি থেকে বযাি গনকে 

একস থতাোকল থবর েকর থসর্া গদকে িতস্থান থচকপ ধরল। বলল, আহমদ মুসাকে 
লিয েকর, খুব েি থপকেকিন ভাইো। আনাগি হাকতর োজ থতা? 

‘আল্লাহকে ধেবাদ দাও ব্রুনা। বুকলর্ তুগম সহকজই থবর েকরি। এত 
সহকজ বুকলর্ থবর হে না।’ আহমদ মুসা বলল। তার েন্ে গেিুর্া অ্স্বাভাগবে। 
েন্ে তার গেিুর্া থবদনাহত। 

িতস্থাকনর উপর থতাোকলর্া েকেে গমগনর্ ধকর রাখার পর তা সগরকে 
গনল। রি থবরুকনা েকমকি। 

‘দু’ রেকমর বযাকন্ডজ, থোনর্া গদকে বাাঁধব ভাইো?’ বলল ব্রুনা। 
‘থদখ এের্া থিইন, আকরের্া থমগডকেকর্ড। থমগডকেকর্ডর্া হাকত 

নাও।’  
বযাকন্ডজ বাাঁধল ব্রুনা। আহত োকনও ফািগ এইড গদল। 
‘ব্রুনা, তুগম থতা থদখগি ডািার-নাসগকদর মতই বযাকন্ডজ বাাঁধকত পার!’ 

বলল আলদুগন থসনগফ্ড, ব্রুনার বাবা। 
‘বাবা স্কাউর্ গহকসকবও এর্া গিকখগি। আবার আমাকদর গনেগমত ক্লাস 

েরকত হকেকি ‘ফািগ এইড’-এর উপর।’ বলল ব্রুনা। 
‘ধেবাদ ব্রুনা।’ বলল তার বাবা। 
আহমদ মুসা উকে দাাঁগিকে বযাি থেকে আকরের্া থিগেজাতীে জযাকের্ 

থবর েকর পকর গনল। এ জযাকের্ থস হামবুকিগ একস গেকনকি মাত্র আকির গদন। 
আজই োকজ লািল। 
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আহমদ মুসা জযাকের্ পকর ব্রুনাকে ধেবাদ গদকে বলল, ‘এই প্রেম 
থোন নন-ডািার আমার থদহ থেকে বুকলর্ থবর েরল।’  

‘তার মাকন আপনার িরীর থেকে এর আকি অ্কনেবার বুকলর্ থবর 
হকেকি। েতবার?’ ব্রুনা বলল। 

‘আমার থিানা থনই।’ আহমদ মুসা বলল। 
ব্রুনা গেিু বলকত যাগচ্ছল, তার আকিই ব্রুনার মা োগরনা োরগলন বলল 

আহমদ মুসাকে, ‘আগম, থেন সেকলই আমরা স্তগম্ভত থয, িরীর থেকে এের্া 
বুকলর্ থবর েরার মত এত বি ভোংের যন্ত্রোদােে ির্না ির্ল, গেন্তু তুগম থবর্া 
এের্ুও উহ আহ পযগন্ত েরগন। এর্া গে েকর সম্ভব আগম বুঝকত পারগি না থবর্া। 

‘আগম উহ আহ েরকল ব্রুনা োাঁধ থেকে বুকলর্র্া থবর েরকত ভে েরত।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘থবর্া মানুষ যখন অ্সহনীে বযো পাে, তখন মুখ থেকে উহ আহ িব্দ 
আপনাকতই থবর হে। এর্া থোন গবকবচনা গদকে থেউ থরাধ েরকত পাকর না।’ 
বলল ব্রুনার মা। 

‘মা, তুগম সাধারে থলাকের েো বলি, গেন্তু ইগন থতা অ্সাধারে। আমরা 
গবগস্মত হইগন এর্া থদকখ। তুগম যা থদকখ গবগস্মত হচ্ছ মা, তার থচকে উগন অ্কনে 
থবগি গবস্মেের।’ ব্রুনা বলল। 

‘গেে বকলি ব্রুনা। আমাকে তার উদ্ধার েরার দৃশ্যগুকলা এখকনা আমার 
থচাকখ ভাসকি। তুগম যা বলি থস সমেগুকলাকত আমার তাই মকন হকেগিল।’ বলল 
ব্রুনার মা। 

েো বলার জকে মুখ হা েকরগিল ব্রুনা। তাকে োগমকে গদকে আহমদ 
মুসা বলল, ‘এসব োে গিজ। আমার েকেের্া গুরুত্বপূেগ েো আকি।’ বকল এের্ ু
োমল আহমদ মুসা। 

সবাই তাগেকেকি আহমদ মুসার গদক 
আহমদ মুসা আবার বলকত শুরু েরল, ‘আমাকদরকে সোকলর মকধয 

বন-এ থপৌাঁিকত হকব। নেল োগরনা োরগলন োল সোকলই ‘বন’-এর থোন 
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থোকর্গ আপনাকদর থির্ অ্কের োকি হস্তান্তর েরকি। এর্া আমাকদর থরাধ 
েরকত হকব।’ আহমদ মুসা বলল। 

ব্রুনার মা োগরনা োরগলন, ব্রুনা, ব্রুনার বাবা আলদুগন থসনগফ্ড 
সেকলর মুখ গবস্মকে হা হকে থিকি। 

‘হ্যাাঁ, এই সম্পগত্ত পাবার জকেই ওরা সব গেিু েরকি।’  
‘আমাকে যারা বন্দী েকরগিল, তাকদর গেি ুেো-বাতগা থেকে আগম এর্া 

বুঝকত থপকরগি।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আপগন বন্দী হকেগিকলন? েখন? গেভাকব?’ বলল ব্রুনা গবস্মকে থচাখ 

েপাকল তুকল। 
আহমদ মুসা সাংকিকপ ির্নার্া বলল। 
‘বন্দীত্ব থেকে গনকজ মিু হকল, আবার এত বি ির্নাও ির্াকল? বলল 

ব্রুনার মা। 
ব্রুনার মা’র েো থিষ হকতই আলদুগন থসনগফ্ড বলল, ‘থির্জাতীে 

সম্পগত্তর থেনা-থবচা হস্তান্তর সাংগিি প্রকদকির থহডকোোর্গার বা রাজধানীকত হে। 
সুতরাাং গেেই ধকরকিন োরগলনার থিকর্র হস্তান্তর ‘বন’-এ হকব।’  

‘এ োরকে আমরা বন-এ যাগচ্ছ। থরগজগি আর্োকত হকব এবাং ওকদর 
ধগরকে গদকত হকব। থদি ও জাগতর গবরুকদ্ধ ওকদর ষিযন্ত্রও ফাাঁস েকর গদকত হকব 
যাকত েকর আর োরও সবগনাি তারা েরকত না পাকর গবজ্ঞাকনর অ্পবযবহাকরর 
মাধযকম।’ আহমদ মুসা বলল্ 

‘এত অ্ল্প সমকে গেভাকব সম্ভব থসর্া গম. আহমদ মুসা?’ বলল আলদুগন 
থসনগফ্ড। তার েকন্ে হতািা। 

‘থদখা যাে।’ বকল পকের্ থেকে থমাবাইল থবর েরল আহমদ মুসা। েল 
েরল জামগানীর পুগলি প্রধান বরকডন গেসকে। ওপাকর বরকডন গেস-এর 
গনদ্রাজগিত েন্ে থপকতই আহমদ মুসা বলল, ‘আগম খুবই দু:গখত স্যার। িুম থেকে 
আপনাকে জািালাম। গেন্তু গবষেগর্ খুা্বই জরুগর।’  

‘গম. আহমদ মুসা, আপগন রাকত না িুগমকে োজ েরকিন! তার থচকে 
আমার িুম ভাঙাকনা গে খুব বি হকলা? বলুন গম. আহমদ মুসা, আপনার থর্গলকফান 
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আমাকে আনন্দ থদে, থিৌরবাগিত েকর। জরুগর গবষেগর্ গে গিজ বলুন।’ বলল 
জামগানীর পুগলি প্রধান। 

‘আগম থয গবষের্া গনকে োজ েরগি, থসর্া আপগন জাকনন স্যার। 
ব্রুমসারবািগ থিকর্র মাগলে গেডোপড হওো গমকসস োগরনা োরগলনাকে িন্র্া 
খাকনে আকি উদ্ধার েরা হকেকি। গেন্তু সমস্যা দাাঁগিকেকি তার থির্র্া সোকলই 
হস্তান্তগরত হকত যাকচ্ছ। বন্দী অ্বস্থাে তার গফাংিার গপ্রন্র্ তারা দগলকল গনকেকি। 
থোকর্গ তার জােিাে হাগজর েরকি তার থক্লান েরা নেল োগরনা োরগলনাকে। 
আপনার সাহাযয িািা এই হস্তান্তর থেোকনা যাকব না স্যার।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘মাকন আসল োগরনা োরগলকনর থক্লান বতগর েরা হকেকি? গেন্তু বেস? 
এর্া ধরা পিকব না?’ বলল ওপার থেকে পুগলি প্রধান বরকডন গেস। 

‘এে হাসপাতাকল গচগে,সাধীন ব্রুমসারবািগ থিকর্র মাগলে োগরনা 
োরগলকনর সম্ভবত গর্সুয চুগর েকর ২৫ বির আকি এই থক্লান বতগর েরা হকেকি। 
চুকল রাং েকর, থমে আপ েকর বেকসর পােগেয দূর েরা হকেকি।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘একতা সাাংিাগতে বযাপার গম. আহমদ মুসা। ঐ থক্লান এবাং েযাে লাইর্ 
নামে িযাাংকের থলােকদর আমাকদর হাকত পাওো দরোর। আপনাকে অ্সাংখয 
ধেবাদ আহমদ মুসা। আগম এখগন ব্রুমসারবািগ ও বন-এর পুগলিকে বকল গদগচ্ছ। 
তারা বন-এর সব থোকর্গ পাহারা বসাকব। 

আর থসখানোর প্রগসগেউিনকেও োগরনা োরগলকনর ব্রুমসারবািগ 
থিকর্র থোন বযাপার হকল তারা থযন থসর্া পুগলিকে জানাে এবাং সাংগিি 
সবাইকে থচাকখ থচাকখ রাকখ। আর আপগন আহমদ মুসা আসল োগরনা 
োরগলনকে গনকে চকল আসুন।’ বলল জামগানীর পুগলি প্রধান বরকডন গেস। 

‘স্যার, আকরের্া গুরুত্বপূেগ খবর আপনাকে জানাকনা দরোর। এই েযাে 
লাইর্ িযাাংগর্ থযভাকব োগরনা োরগলকনর ব্রুমসারবািগ থির্ দখল েরকত থচিা 
েরকি, গেে এভাকবই এই গ্রুপগর্ এর আকি উত্তর জামগানীর ৬গর্ থির্ দখল 
েকরকি। তারা...।’  
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আহমদ মুসার েোর মাঝখাকনই পুগলি প্রধান বরকডন গেস বকল উেল, 
‘তার মাকন আহমদ মুসা, আরও ৬গর্ থিকত্র আসল মাগলকের থক্লান বতগর েকর 
থসই থক্লান গদকে ৬গর্ থির্ দখল েকর গনকেকি ঐ িযাাং?’ 

‘গেে বকলকিন স্যার। এর্াই িকর্কি।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘গেন্তু গেভাকব প্রমাে েরব আমরা গম. আহমদ মুসা?’ বলল পুগলি 

প্রধান। 
‘গমকসস োগরনা োরগলকনর থেসসহ ঐ ৬গর্ থেকসর যাবতীে গববরে, 

তেয, ফকর্াগ্রাফ ওকদর েগম্পউর্াকর গিল। আগম থস গডস্ক গনকে একসগি।’আহমদ 
মুসা বলল। 

‘বকলন গে আহমদ মুসা? এসব যগদ আমরা থপকে যাই, িযাাং-এর রািব 
থবাোলকে ধরকত পাগর, তাহকল এর্াই হকব এই িতাব্দীর সবকচকে চাঞ্চলযের 
ির্না, িতাব্দীর সবকচকে বি মামলা। আর এর থিার্া েৃগতত্ব আপনার হকব 
আহমদ মুসা। গম. আহমদ মুসা আগম গনকজ বন-এ আসগি, আপগনও আসুন। 
আপনাকে অ্সাংখয ধেবাদ আহমদ মুসা। আগম থভাকর বন-এ থপৌাঁিাগচ্ছ। আপগন 
ভাকলা আকিন থতা গম. আহমদ মুসা?’ বলল পুগলি প্রধান। 

‘হ্যাাঁ, ভাকলা আগি স্যার। তকব সামাে আহত।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আহত? গুগল লাকিগন থতা?’ বলল পুগলি প্রধান। 
‘োাঁকধ গুগল থলকিগিল। ওর্া থবর েরা হকেকি। এখন ভাকলা আগি।’ 

আহমদ মুসা বলল। 
‘আমাকে উকিকির মকধয থফলকলন আহমদ মুসা। এই অ্বস্থাে আপগন 

গেভাকব বন-এ আসকবন? আপগন থোোে? আগম থহগলেপ্টাকরর বযবস্থা েরব?’ 
বলল পুগলি প্রধান। 

‘না স্যার, থহগলেপ্টার লািকব না। আমরা অ্কনে দূর একস থিগি। 
আমরা গেে সোকলর মকধযই বন-এ থপৌাঁকি যাব।’ বলল আহমদ মুসা।  

‘গেে আকি, আপনার েো থমকন গনলাম। আপনার জীবন আমাকদর 
োকি খুবই মূলযবান গম. আহমদ মুসা। গনকজর গদকে থখোল রাখকবন। তাহকল 
গম. আহমদ মুসা...।’ োমল পুগলি প্রধান বরকডন গেস। 
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‘গেে আকি স্যার। এখনোর মত এর্ুকুই। রাগখ স্যার। বাই।’ আহমদ 
মুসা বলল। 

থমাবাইকলর েল অ্ফ েকর পকেকর্ থরকখ আলদুগন থসনগফ্কডর গদকে 
তাগেকে বলল, ‘গম. থসনগফ্ড োজ হকে থিল। আর গেি ুগচন্তা থনই। জামগানীর 
পুগলি প্রধান বরকডন গেস এখনই বন ও ব্রুমসারবাকিগর পুগলি ও জুগডগসোল 
প্রগসগেউিনকে বকল গদকচ্ছন সব থোকর্গর উপর নজর রাখকত এবাং ব্রুমসারবািগ 
থির্ হস্তান্তকরর জে যারা যাকব, তাকদর নজকর রাখকত। আর পুগলি প্রধান 
গনকজই সোকল ওখাকন যাকচ্ছন। 

আহমদ মুসা োমকতই ব্রুনার মা োগরনা োরগলন, ব্রুনার বাবা আলদুগন 
থসনগফ্ড এবাং ব্রুনা প্রাে এে সাকেই বকল উেকলা, ‘থক্লান ষিযন্ত্র সম্পকেগ যা যা 
বলকলন আপগন, সবই তাহকল গেে?’ 

‘হ্যাাঁ, েযাে লাইকর্র সম্পগত্ত দখকলর বি অ্স্ত্রই হকলা থক্লান।’ আহমদ 
মুসা বলল। 

‘নেল মা তাহকল মাকের থনান গিল, এর্া তাহকল প্রমাে হকলা।’ বলল 
ব্রুনা। 

‘হ্যাাঁ।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘গে ভোবহ ষিযন্ত্র! গে সুদূরপ্রসারী ষিযন্ত্র! পাঁগচি বির আকি মাকের 

থক্লান েরা হকেকি, এর্া আপগন গেভাকব জানকলন।’ গজজ্ঞাসা ব্রুনার। 
‘আগম এর্া আলদুস আলারীর োি থেকে শুকনগি।’ আহমদ মুসা বলল। 
এের্ু থেকমই আহমদ মুসা আবার উেল, ‘আর সমে নি েরা নে। 

সোকলই আমাকদর থপৌাঁিকত হকব বন-এ। চলুন িাগিকত উগে।’ আহমদ মুসা 
বলল। সবাই উেল। 

‘থবর্া আহমদ মুসা, তুগম এসব গে বলকল! আমার োনকেও থযন গবশ্বাস 
হকচ্ছ না। আর থতামাকে মানুষ বকলও গবশ্বাস হকচ্ছ না। তুগম এযাকেল থবর্া! 
আমাকদর ভাকিয গেভাকব থসৌভাকিযর সূযগ হকে উদে হকল? ঈশ্বরকে আগম গেভাকব 
ধেবাদ জানাব!’ অ্কনের্া স্বািত েকন্ে বলল গমকসস োগরনা োরগলন। তার েন্ে 
ভাগর, অ্শ্রুরুদ্ধ।  
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‘হ্যাাঁ মা, আমরা সবাই আল্লাহর বান্দা। গতগন আমাকদর চালান। সব 
ধেবাদ, সব প্রিাংসা তাাঁরই জকে।’ আহমদ মুসা বলল। 

সবাই িাগির গদকে চলল। 
আহমদ মুসা ড্রাইগভাং গসকর্ উেকত যাগচ্ছল। 
ব্রুনা বাধা গদকে বলল, ‘এই অ্বস্থাে আপগন িাগি ড্রাইভ েরকবন না 

ভাইো। আগম ড্রাইভ েরগি। আপগন পাকি বকস প্রকোজনীে গনকদগি গদকলই 
চলকব। বাবাকে গজগজ্ঞস েরুন আগম ভাকলা ড্রাইভার গে না।’  

‘ধেবাদ ব্রুনা। তুগমই ড্রাইভ ের।’ বকল আহমদ মুসা পাকির গসকর্ 
গিকে বসল। 

আলদুগন থসনগফ্ড হাত ধকর িাগিকত তুলল তার স্ত্রী োগরনা োরগলনকে। 
িাগি চলকত শুরু েরল। 
গন:িকব্দ চলকি িাগি। 
নীরবতা ভাঙল ব্রুনা। বলল, ‘এই মুহুকতগ আমার মত সুখী দুগনোকত আর 

থেউ থনই। স্যার, আপগন আমার পাকি। আমার গপ্রে মা-বাবা আমার সাকে। এই 
চলা যগদ চলকতই পারতাম অ্নন্তোল।’ আকবকি ভাগর েন্ে ব্রুনার। 

‘আকর ব্রুনা, আনাগলসার েো থতা বলগিস না, থস থোোে?’ 
ব্রুনা গেিু বলার জকে মুখ খুকলও বলকত পারল না। থোাঁর্ তার থোঁকপ 

উকে থেকম থিল। 
‘থস জামগানীর বাইকর। এখন বল থতামার িরীর থেমন?’ আলদুগন 

থসনগফ্ড প্রসঙ্গ অ্ে গদকে িুগরকে থনবার থচিা েরল। 
নানা ধরকনর েো শুরু হকলা বাপ, মা ও থমকে এই গতনজকনর মকধয। 

চলকতই োেল েো। 
আহমদ মুসা তাকদর আকলাচনাে থযাি গদল না। 
থস ভাবকি আিামী োল সোকলর গবগভন্ন গবষে গনকে। 
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৭ 
আহমদ মুসারা সকবগাচ্চ থচিা েকরও সোল সাকি দির্ার মকধয বন-এ 

থপৌিকত পারল না। অ্বশ্য পুগলি প্রধান বরকডন গব্রকসর সাকে সাবগিগেে 
থযািাকযাি তাকদর গিল। 

পুগলি প্রধান বরকডন গেস সোল ৮র্াে বাগলগন থেকে বন থপৌকিগিল।  
সোল সাকি ৯র্ার মকধযই েযাে লাইকর্র থলােকদর পুগলি থলাকের্ েকর 

থফকল। ওরা সাকি ৯র্াকতই বন-এর এের্া থোকর্গ থপৌকিগিল। সোল ১০র্াে 
ব্রুমসারবািগ থির্ হস্তান্তকরর দগলল হবার েো। 

গেে সোল ১০র্াে ওরা দগলল থরগজগির জকে থোকর্গ ওকে। থোকর্গ 
মযাগজকিকর্র সামকন উপগস্থত হকে সজ্ঞাকন ও থস্বচ্ছাে দস্তিত ও গর্পসগহর 
মাধযকম তার থির্ হস্তান্তর েরকি, এই হলফ যখন নেল োগরনা োরগলন েকর 
এবাং তা থরেডগ হে, তখনই পুগলি থিার্া থোর্গ গিকর অ্যাকরি েকর নেল োগরনা 
োরগলন ও েযাে লাইকর্র সব থলােকে প্রতারো, ষিযন্ত্র ও আত্নসাকতর 
অ্গভকযাকি। 

থোর্গ প্রােগমে প্রমাে চাইকল পুগলি প্রধান স্বোং থোর্গকে জানান, ‘থয 
োগরনা োরগলন থির্ হস্তান্তর েরকি, গতগন সম্পগত্তর মাগলে নন। প্রেৃত মাগলে 
আসল োগরনা োরগলকনর গতগন থক্লান, নেল। সাকি দির্ার মকধযই আসল 
োগরনা োরগলন একস থপৌাঁিাকবন।’  

থোর্গ পুগলি প্রধাকনর আকবদকন থবলা ১১র্া পযগন্ত সমে মেুর েকরন।  
আহমদ মুসাকদর িাগি থোর্গ প্রাঙ্গকে একস থপৌাঁিাকল পুগলি প্রধান স্বোং 

থোর্গ থেকে তাকদর িাগির োকি আকসন। 
একসই গতগন আহমদ মুসাকে সব জানান। 
আহমদ মুসা আল্লাহর শুেগরো আদাে েকরন এবাং বকলন েযাে লাইকর্র 

যাকদরকে ধকরকিন তাকদর মকধযই েযাে লাইকর্র প্রধানও আকিন। তাকে গচগহ্নত 



রাইন থেকে অ্যাকরন্ডসী  196 

 

েরকত হকব। গিতীেত, আপগন অ্যাকরন্ডসীর পুগলিকে বলুন অ্যাকরন্ডসী থলকের 
পগিম তীকর থহাকর্ল অ্যাকরন্ডসী ডকেসলযাকন্ডর উত্তর পাকি ১৩০ নাোর বাগির্া 
েযাে লাইকর্র এের্া িাাঁগর্। পুগলিকে ওর্া দখকল গনকত হকব।’ 

ধেবাদ আহমদ মুসা। অ্কনে ধেবাদ আপনাকে। আগম গনকদগি 
পাোগচ্ছ। আর গডস্কর্া আপগন গদন, থসই িের্া থক্লান ও তার থলােকদর এখগন 
ধরার বযবস্থা েরকত হকব।’ বলল পুগলি প্রধান। 

আহমদ মুসা আসল গডকস্কর এের্া েগপ পুগলি প্রধাকনর হাকত তুকল 
গদল। আসার পকেই আহমদ মুসা গডস্কর্ার এের্া েগপ েকর গনকেগিল। 
সাবধানতার এের্া অ্াংি গহকসকবই েকরগিল এর্া আহমদ মুসা। 

গডস্কর্া পকেকর্ পুকর পুগলি প্রধান বলল, গম. আহমদ মুসা আপনাকে 
হাসপাতাকল থনো প্রকোজন গে না?’ 

আহমদ মুসা গেিু বলকত যাগচ্ছল। তার আকিই ব্রুনা দ্রুত েকন্ে বলল, 
‘হ্যাাঁ, স্যার তাাঁকে হাসপাতাকল থনো প্রকোজন। আজকেই উগন দু’বার গুগল গবদ্ধ 
হকেকিন, োকন ও োাঁকধ। এ িািা দু’গদন আকি গতগন বাম বাহুকতও গুগল 
থখকেকিন।’  

‘সবগনাি, এসব েো থতা গম. আহমদ মুসা আমাকে বকলনগন। এই আহত 
অ্বস্থাে আপগন োজ েরকিন। েরকবনই থতা! ভুকলই যাগচ্ছ থেন থয, আপগন 
আহমদ মুসা। যাে, আমাকদর োজ আমাকদর েরকত গদন।’ বকল পুগলি প্রধান 
বন-এর পুগলি েমগেতগার গদকে তাগেকে বলকলন, ‘আগম গমকসস োগরনা োরগলন 
এবাং তাাঁর স্বামী ও থমকেকে থোকর্গ গনকে যাগচ্ছ। আপগন গনকজ আহমদ মসুাকে 
সামগরে হাসপাতাকল গনকে যান।’ 

‘গিজ, আমাকে সামগরে হাসপাতাকল নে, পুগলি হাসপাতাকল গনকে 
চলুন। হাসপাতাকল ভগতগর বযাপাকর আমার দু’গর্ িতগ আকি। এে, আমার নাম 
থিাপন েরকত হকব, দুই, গচগক,সা হকব, গেন্তু থোন অ্পাকরিন নে।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘গেে আকি তাই হকব আহমদ মুসা।’ বকল বকনর পুগলি েমগেতগাকে 
পুগলি প্রধান বরকডন গেস বলকলন, ‘গেে আকি পুগলি হাসপাতাকলই গনন। 



রাইন থেকে অ্যাকরন্ডসী  197 

 

আমাকদর জে থয থেগবনগুকলা বরাে, তার থোন এেগর্কত ওাঁকে রাখকবন।’ 
বলল পুগলি প্রধান বরকডন গেস। 

গবিাল পুগলি থবিগনর মধয গদকে গমকসস োগরনা োরগলনকদর গনকে 
পুগলি প্রধান চলকলন থোকর্গর গদকে। আর আহমদ মুসাকে গনকে বন-এর পুগলি 
েমগেতগা চলকলন পুগলস হাসপাতাকলর গদকে। তার িাগির আকি-গপকি রকেকি 
পুগলকির প্রহরা। 

পরগদন জামগানীর সেল োিকজ ৮ েলাম বযাপী থহডলাইন:  
‘িতাব্দীর সবকচকে চাঞ্চলযের ষিযন্ত্র গদকনর আকলাকত গনকে একসকি 

জামগান পুগলি।’ গববরকে থলখা হকেকি গে েকর বি বি থির্ মাগলেকদর থক্লান 
বতগর েকর মাগলেকদর হতযা েকর তার জােিাে থক্লানকে বগসকে একের পর এে 
সম্পগত্ত গ্রাস েরা হকেকি তার োগহনী। োগরনা োরগলকনর ব্রুমসারবাকিগর 
থির্সহ সাত সাতগর্ থিকর্র থক্লান ষিযকন্ত্রর গবস্তাগরত গববরন োগহনী আোকর 
পগত্রোে একসকি। তারা গলকখকি , ব্রুমসারবাকিগর ঐগতহ্যবাহী পগরবাকরর 
উত্তরসূগর োগরনা োরগলকনর থক্লান বতগর েকর তাকদর দি হাজার এেকরর থির্ 
দখল েরকত গিকে এই ষিযন্ত্র ধরা পকি থিকি। ষিযন্ত্রোরীরা আসল োগরনা 
োরগলনকে গেডোপ েকর তার জােিাে তার থক্লানকে বগসকে তার মাধযকম থির্ 
হস্তান্তকরর সব বযবস্থা চুিান্ত েকরগিল। গেন্তু থরগজগির সমে থিষ মুহূকতগ তারা ধরা 
পকি যাে।  পুগলি গবশ্বস্ত সূকত্রর খবর থপকে তাকদর ধকর থফকল এবাং পুগলি ‘েযাে 
লাইর্’ নামে ষিযন্ত্রোরীকদর সব ষিযকন্ত্রর থরেডগসাংবগলত এের্া েগম্পউর্ার 
গডস্ক থপকে যাে। গডস্ক থেকে তেয উদ্ধার েকরই পুগলি উত্তর জামগানীর আরও থয 
৬গর্ থির্ ষিযন্ত্রোরীরা থক্লান েকর দখল েকর গনকেগিল থসগুকলাকত এেকযাকি 
অ্গভযান চালাে এবাং থক্লানসহ তাকদর থলােকদর ধকর থফকল। এসব থিকর্র 
আসল মাগলেরা থোোে গোংবা তাকদর গে েরা হকেকি পুগলি এখকনা তার 
অ্নুসন্ধান চালাকচ্ছ। ভোবহ, গবপজ্জনে ও সুগবিাল এই ষিযন্ত্র ধকর থফলার 
েৃগতত্ব প্রদিগকনর জকে থদকির সেল প্রান্ত থেকে সেকলই পুগলকির প্রিাংসা 
েরকি এবাং তাকদর প্রগত েৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন েরকি এবাং পুগলি প্রধানসহ সাংগিি 
পুগলি অ্গফসার ও পুগলিকদর জাগতর পকি পুরস্কৃত েরার দাগব জানাকনা হকচ্ছ। 
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এই ষিযন্ত্র গবষকে জনিেকে অ্বগহত েরার থিকত্র থদকির গর্গভ চযাকনলগুকলা 
আন্তগরে ভূগমো পালন েরকি। িতোল থেকে তারা এই ির্নার উপর 
অ্বযাহতভাকব অ্নুষ্ঠান প্রচার েরকি। পুগলি প্রধান, ঊর্ধ্গতন পুগলি অ্গফসার, 
োগরনা োরগলকনর পগরবারসহ ষিযকন্ত্রর গিোর ৭গর্ পগরবাকরর সাংগিিকদর 
সািা,োর ও বিবয থনো হকচ্ছ। 

পুগলি হাসপাতাকলর গভগভআইগপ েকির থবকড শুকে আহমদ মুসাও 
পগত্রোর গববরেগুকলা পিগিল। এসব গরকপার্গ গর্গভকত িতোল থেকেই থস থদকখ 
আসকি। ভীষে খুগি আহমদ মুসা অ্োে ৬গর্ থিকর্র সম্পগত্ত আত্নসা,োরী 
থক্লান ও তার থলােজন ধরা পিার সাংবাকদ। 

পুগলি প্রধান বরকডন গেস আহমদ মুসার েকি প্রকবি েরল। 
আহমদ মুসা এের্া ইগজ থচোকর বকস খবকরর োিজ পিগিল। 
পুগলস প্রধান বরকডন গেস িকর প্রকবি েকরই জগিকে ধরল আহমদ 

মুসাকে। আহমদ মুসার েপাকল চুমু থখকে বলল, ‘আগম আপনার গপতার বেকসর 
গম. আহমদ মুসা। গেন্তু আমার ইচ্ছা েরকি, আপনার পা িুাঁকে আপনাকে স্যালুর্ 
গদকত।’  

আহমদ মুসা ও বরকডন গেস থেউ-ই থদখকত পােগন দরজাে একস 
দাাঁিাকনা ব্রুনা, ব্রুনার মা োগরনা োরগলন ও ব্রুনার বাবা আলদুগন থসনগফ্ডকে। 

পুগলস প্রধান থেকমই আবার বলল, ‘গম. আহমদ মুসা, আগম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও 
প্রধানমন্ত্রীকে থিার্া গবষে জাগনকেগি। থসর্া জানাকত গিকে আপনার েো তাকদর 
বলকত হকেকি। আপনার নাম থিাপন েরকত বকলগিকলন, থসর্া তাাঁকদর োকি 
থিাপন েরা সম্ভব হেগন। তারাও আপনাকে জাকনন থদখলাম। আজই এেবার 
তাাঁরা আপনার সাকে থদখা েরকত আসকবন।’  

‘ধেবাদ স্যার। ভাকলা হকতা যগদ আপগন আমার বযাপারর্া তাাঁকদর োকি 
থিাপন রাখকত পারকতন। আগম...।’  

‘থেন ভাইো, থিাপন রাখকত হকব থেন? েত ভাকলা হকতা যগদ পগত্রো 
ও অ্ে গমগডোগুকলা োগহনীর থপিকনর োগহনী প্রচার ও প্রোি েরকত পারকতা।’ 
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আহমদ মুসা েোর মাঝখাকনই উচ্চস্বকর েোগুকলা বলকত বলকত ব্রুনা িকর 
প্রকবি েরল। তার সাকে তার বাপ-মাও। 

‘গেে বকলি মা। আমারও এর্াই েো। থিাপন েরার গে প্রকোজন গিল? 
গেন্তু বলকতা, থতামাকদর সািা,োকর থতামরা ওর সম্পকেগ গেিু বলকল না থেন?’ 
বলল পুগলি প্রধান বরকডন গেস। 

‘এর্া ভাইোকে গজজ্ঞাসা েরুন স্যার। গতগন থযমন আপনার মুখ বন্ধ 
েকরকিন, থতমগন আমাকদরকেও েিা গনকদগি গদকেকিন তার সম্পকেগ এের্া 
েোও যাকত না বগল। তাাঁর গনকদগি না মানার সাধয আমাকদর আকি?’ ব্রুনা বলল। 

‘এই থিাপনীেতা থেন গম. আহমদ মুসা আপনার? িগব থতা নেই, 
আপনার বযগিত্ব, োজ ইতযাগদ থেন আপগন প্রোি েরকবন না? হাজাকরা 
মানুষকে এর্া অ্নুকপ্ররো গদকত পাকর।’ বলল পুগলি প্রধান িম্ভীর েকন্ে। 

‘আগম েখনও গরর্াোরকমকন্র্ থিকল গবষের্া গনকে গচন্তা েরব। গেন্তু গম. 
বরকডন গেস! স্যার, আপগন অ্ন্তত জাকনন, স্বাকেগ আিাত গদকেগি, ষিযন্ত্র বানচাল 
েকরগি, এমন িত্রু আমার দুগনোকজািা। তারা দুগনোমে িুকর থবিাকচ্ছ আমার 
োজ, আমার োকজর ধরে, থোোে থোন রুকপ োজ েরগি, আমার এখনোর 
থলাকেিন ইতযাগদ মাকন আমার প্রগতগর্ পদকিপ জানার জে। আগম আমার এসব 
প্রোি েকর এেগদকে থযমন তাকদর মাো বযো বািাকত চাই না, তাকদর উকস্ক 
গদকত চাই না, অ্ে গদকে থতমগন আগম যা েরগি, তা এেজন মানুষ গহকসকব 
আল্লাহর জকে েরগি, মানুকষর জকে মানুষ গেিু েরকল আল্লাহ খুগম হন বকল 
েরগি, থোন প্রিাংসা, থোন ধেবাদ, থোন গবগনমে পাওো আমার উকেশ্য নে। 
তাই এসব আগম অ্কহতুে প্রোকশ্য প্রচার েরকত চাই না।’ আহমদ মুসা বলল। 
তার িম্ভীর েন্ে খুব নরম ও িান্ত। আহমদ মুসা েমল। 

থেউ থোন েো বলল না। 
গনবগাে থযন সেকল। সকম্মাগহত থযন তারা। 
গবস্মে-গবমুদ্ধ ব্রুনা ও ব্রুনার মা োগরনা োরগলকনর থচাকখর থোো গভকজ 

উকেকি অ্শ্রুকত। এে সমে নীরবতা থভকঙ পুগলি প্রধান বরকডন গেস ধীর েকন্ে 
বলল, ‘গম. আহমদ মুসা, আপগন োকজর গদে গদকে থযমন আোিিিগী, থতমগন 
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মকনর গদে গদকেও এে অ্তলান্ত সাির। এের্া েো বলুন গম. আহমদ মুসা, 
আল্লাহ অ্েগা,  ঈশ্বকরর জকে েরা মাকন মানুকষর জকে েরা, োরে মানুষ 
মানুকষর জকে গেিু েরাকে ঈশ্বর পিন্দ েকরন-এই মহান েনকসকপ্ট আপগন 
উদু্ধদ্ধ হকলর থোো থখকে?’ 

আমার ধমগ ইসলাম আমাকে উিুদ্ধ েকরকি। আল্লাহ তাাঁর সৃি মানুকষর 
োি থেকে এর্া চান, োরে পৃগেবীকত িাগন্ত ও স্বগস্তর সমাজ প্রগতষ্ঠার জকে এর্া 
খুবই প্রকোজন।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ধেবাদ আহমদ মুসা!’ বকল আনন্দ-গবস্মকে উজ্জ্বল হকে ওো পুগলি 
প্রধান গেি ু বলকত যাগচ্ছল, ‘এই সমে হাসপাতাকলর পগরচালে িকর প্রকবি 
েরল। বলল বরকডন গেসকে, ‘স্যার, অ্েযারকলস থপলাম, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
পাাঁচ গমগনকর্র মকধয এখাকন আসকিন।’  

শুকনই িিবযস্ত হকে উেল পুগলি প্রধান বরকডন গেস। বলল 
পগরচালেকে, ‘সবগেিু গেে আকি থতা। এই িরর্াকে আকরের্ু থড্রগসাং েরুন। 
আরও থসাফা এখাকন গনকে আসুন।’  

‘গম. আহমদ মুসা, আমরা চগল। পকর আসব।’ বলল আলদুগন থসনগফ্ড। 
‘না গম. থসনগফ্ড। আপনারা বসুন ড্রইাং রুকম। আপনাকদর সাকে থদখা 

হকল খুগিই হকবন তারা।’ পুগলি প্রধান বরকডন গেস বলল। 
‘গেে আকি? অ্বশ্যই বসগি।’ বকল েি থেকে থবগরকে এে সাকে 

অ্যার্াস ড ড্রইাং রুকম প্রকবি েরল ব্রুনারা। 
আহমদ মুসার েিকে গেেোে েরার জকে অ্কনে থলাে একস থিল। 

হাসপাতাকলর অ্গফসার-েমগচাগরকদর তখন িুর্ািুগর্ শুরু হকে থিকি চারগদকে। 
সবগত্রই এের্া সাজসাজ রব। গেন্তু তাকদর সেকলর মকধযই এের্া 

োনািুষা চলকি গভগভআইগপ েিগর্কত থে আকিন? পুগলি থতা নে; তাহকল থে, 
যার জকে পুগলি প্রধান একস বকস আকিন, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসকিন? 
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আর শুকে োেকত ভাকলা লািকি না আহমদ মুসার। িতোল িািা থপকত 
থচিা েকরগিল হাসপাতাল থেকে। গেন্তু পুগলি প্রধাকনর বাধাে থসর্া হেগন। 
দুবগলতা োর্ার জকে আরও দু’এেগদন গবশ্রাকম োো দরোর। 

পাি গফকর শুকে আহমদ মুসা পাি থেকে আইকফানর্া তুকল গনল। পুগলি 
প্রধান আইকফানর্া তাকে থপ্রকজন্র্ েকরকি। 

আইকফান হাকত গনকে আহমদ মুসা থহামিীন ওকপন েরকতই এের্া 
থমকসজ থদখকত থপল। ওোগিাংর্ন থেকে সারা থজফারসন পাগেকেকি। গক্লে েকর 
ফলু থর্ক্সর্ তািাতাগি সামকন গনকে এল। সাংগিপ্ত থমকসজর্া পকিই চমকে উকেকি 
থস। থমকসজগর্ পিল আহমদ মুসা: 

‘িতোল এফগবআই জাগনকেকি, দু’গদন আকি ওোগিাংর্কন আপনার 
িত্রু গতনগর্ িগিিালী সাংিেন গমগর্াং েকরকি। থস গমগর্াং-এ আপনাকে িাকেস্তা 
েরার জকে আপনার পগরবাকরর উপর আিাত হানার গসদ্ধান্ত হকেকি। িতোল 
থেকে বাগিকত এফগবআই পাহারা বগসকেকি। এফগবআইকে জানাকনা িািা 
থোোও থবরুকত গনকষধ েরা হকেকি। আপা এ সমে আপনাকে এসব জাগনকে 
গডিাবগ েরকত চানগন। গেন্তু উকিি আমাকে অ্গস্থর েকর তুকলগিল। আপনাকে সব 
জাগনকে থসই উকিি গেিু হালো েরার থচিা েরলাম।’ সারা। 

আহমদ মুসার মকন থজাকসফাইকনর সুন্দর মুখর্া থভকস উেল। আহমদ 
মুসা তাকে উকেশ্য েকর বলল, ‘তুগম সব সমে আমার সুগবধা-অ্সুগবধার েো 
ভাব, দুগিন্তা থেকে আমাকে সব সমে দূকর রাখকত চাও। থতামার গচন্তা, দুগিন্তা 
গনরাপত্তাহীনতা থতামার োকি গেিুই নে, গেন্তু আমার োকি সবগেিু। মকন মকন 
ধেবাদ গদল সারা থজফারসনকে। স্বিতই বলল, গেে সমকে জাগনকেি তুগম 
সারা। ওরা গতন সাংিেন োরা আগম জাগন না। তকব অ্নুমান েরকত পাগর। তাকদর 
হুমগে িূেিভগ অ্বশ্যই নে। 

থমাবাইল থবকজ উেল এ সমে। েল অ্ন েরল আহমদ মুসা। 
ওপার থেকে থজাকসফাইকনর িলা থপকতই সালাম গদকে আহমদ মুসা 

বলল, ‘থেমন আি থতামরা থজাকসফাইন, থতামার থর্গলকফাকনর আইগড হাইড 
েরা থেন?’ 
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‘ও েোর উত্তর পকর থদব। বল, থেমন আি?’ বলল থজাকসফাইন। 
‘এখন ভাকলা।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘তার মাকন আকি ভাকলা গিকল না। গে হকেগিল থতামার?’ বলল 

থজাকসফাইন। তার েকন্ে উকিি। 
‘আগম গজকজ্ঞস েকরগি, থতামরা থেমন আি। তার জবাব এগিকে থিি। 

থস জবাব আকি দাও।’ আহমদ মুসা বলল। 
হাসল ওপার থেকে থজাকসফাইন। বলল, ‘হ্যাাঁ , তাহকল থিান আগম 

ভাকলা আগি, সারা ভাকলা আকি, আহমদ আবদুল্লাহও ভাকলা আকি।’  
‘ধেবাদ। গেন্তু আহমদ আবদুল্লাহ গতন নাোকর থেন?’ আহমদ মুসা 

বলল। 
‘বেস অ্নুসাকর গসগরোল।‘ বলল থজাকসফাইন থহকস উকে। 

     ‘সারা এল তাগলোে, তার মা বাদ পিল থেন?’ আহমদ মুসা বলল। 
আবার হাসল থজাকসফাইন। বলর, ‘গ্রুপ’ বা ‘ফযাগমগল’ বকল এের্া 

েো আকি না, আমরা এের্া গ্রুপ। তাই তার নামর্া মকন পকিকি।’ বলল 
থজাকসফাইন। 

মুহুকতগর জকে থেকমই থজাকসফাইন আবার বলল, ‘ োে এসব। তুগম 
সগতযই ভাকলা আি থতা? থতামার গমিকনর গে অ্বস্থা?’ 

‘তুগম খুগি হকব থজাকসফাইন, গমিন আমার সফল। োগরনা োরগলন 
উদ্ধার হকেকি। তাকদর থির্ রিা থপকেকি। তার সাকে আরও িের্া থির্ রিা 
থপকেকি রাহুগ্রাস থেকে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘েযাাংেস আল্লাহ। এবার তাহকল আকমগরোর গর্গের্ োর্।’ বলল 
থজাকসফাইন। 

‘থেন?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘থেন থসর্া তুগমই জান।’ বলল থজাকসফাইন। 
‘জাগন, আমার থজাকসফাইন আকমগরোে।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘শুধু থজাকসফাইন নে, থতামার সব আকমগরোে।’ বলর থজাকসফাইন। 
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েো থিষ েকরই আবার বকল উেল, ‘েো বাগিও না। েকব  আসকিা 
আকমগরোে? 

‘তুগম যখন বলকব।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘এখগন এস।’ বলল থজাকসফাইন। থস হাসল। 
‘তাই আসগি। আহমদ আবদুল্লাহর থতা িলা পাগচ্ছ না?’ আহমদ মুসা 

বলল। 
‘থস সারার োকি। থস সারাকে আমার থচকে থবগি ভাকলাবাকস।’ বলল 

থজাকসফাইন। 
‘এর্া গে ভাকলা থজাকসফাইন?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘বাচ্চার স্বাধীনতাে হাত থদকব নাগে?’ বলল থজাকসফাইন। 
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সবকচকে আকি থয গর্গের্ পাব, থস গর্গেকর্ই 

আগম আসগি থজাকসফাইন।’  
ভাকলা থেকো, আল্লাহ সবাইকে ভাকলা রাখুন।’ বকল সালাম গদকে 

আহমদ মুসা েল অ্ফ েকর গদল। 
থচাখ বুকজ গেিুিে হৃদকে থিাঁকে রাখা থজাকসফাইকনর িগব থদখল। 

তারপর মকন মকন তাকে বলল, থজাকসফাইন থোন খারাপ খবর আমাকে গদকতই 
চাও না, যতর্া পার গনকজই তার ভার বহন েরকত চাও। থতামাকদর গবপকদর েো 
এখনও থিাপন েকর থিকল। 

আইকফান পাকি থরকখ উকে বসল আহমদ মুসা। হাসপাতাকলর পযাড, 
েলম থর্কন গনকে এের্া গচগে থলখার পর থমাবাইলর্া তুকল গনল পুগলি প্রধান 
বরকডন গেসকে থর্গলকফান েরার জকে। আর এই সমেই বরকডন গেস দরজাে 
নে েকর আহমদ মুসার িকর প্রকবি েরল। 

‘আল হামদুগলল্লাহ, থপকে থিলাম আপনাকে। আপনাকেই থর্গলকফান 
েরকত যাগচ্ছলাম।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘গে বযাপার গম. আহমদ মুসা? জরুগর গেিু?’ পুগলি প্রধান বলল। 
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‘আমার পগরবার এখন ওোগিাংর্কন। গেি ু সমস্যা হকেকি থসখাকন। 
সবকচকে আকি থয লাইর্ পাব, থসর্াকত আজই আগম লাই েরকত চাই গম. বরকডন 
গেস।’ বলল আহমদ মুসা। 

এই সাকে পাসকপাকর্গর এের্া েগপ গদকে গদল বরকডন গেসকে। 
পাসকপাকর্গর েগপ গনকে পুগলি প্রধান উকে দাাঁিাকত দাাঁিাকত বলল, ‘আগম 

আসগি এখগন গম. আহমদ মুসা।’ 
ির থেকে থবরুকলন পুগলি প্রধান বরকডন গেস। 
পাাঁচ সাত গমগনর্ পর পুগলি প্রধান গফকর এল হাসকত হাসকত। বলল, 

‘েত তািাতাগি যাকবন থদখুন গম. আহমদ মুসাা্। থবলা ২র্াে লুফোনসা লন্ডন 
হকে ওোগিাংর্ন। গবকেল ৪র্াে বৃগর্ি এোরওকেকজর গবকিষ লাইর্ লন্ডন, 
মগন্রল হকে ওোগিাংর্ন। গবকেল ৫র্াে থফ্ে এোর লাইনস পযাগরস, রাবাত হকে 
ওোগিাংর্ন। পকরর লাইর্গুকলা আরও থদগরকত বকল থসগুকলার র্াইম থনে হেগন।’ 

‘ধেবাদ গম. বরকডন গেস। অ্কনে পগরশ্রম েকরকিন। আগম দুপুর ২র্াে 
লুফোনসা লাইকর্ থযকত চাই।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘তার মাকন অ্ন্তত ১২র্াে আপনাকে থবর হকত হকব। তাহকল হাকত 
আপনার মাত্র ১ িন্র্া সমে। পারকবন এর মকধয থরগড হকত? গম. থসনগফ্কডর 
বাসাে আপনাকে থযকত হকব না?’ বলল পুগলি প্রধান। 

‘না স্যার, ওখাকন আর যাগচ্ছ না। এের্া গচগে গলকখগি। এ গচগের্া 
আপনার থলােকে গদকে গম. থসনগফ্কডর বাগিকত থপৌকি গদকত হকব। আর স্যার, 
আগম থিাসল েকরই থরগড হকে যাব। গিজ, আপগন গবমান বন্দকর যাওোর বযবস্থা 
েরুন।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘গেে আকি আহমদ মুসা। আগম ওগদকের সব বযবস্থা েরগি। আপগন 
থিাসল েকর থরগড হকে গনন।’  

বকল ির থেকে থবগরকে থিল পুগলি প্রধান বরকডন গেস। 
আহমদ মুসা থিাসল থসকর থপািাে পকর বযাি গুগিকে থরগড হকেই গিল। 

পুগলি প্রধান বরকডন গেস আসকতই তার সাকে থবগরকে পিল।  
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এোরকপাকর্গ যাবার জকে বরকডন গেস আহমদ মুসার সকঙ্গ এেই 
িাগিকত উেল। 

গভআইগপ লাউকে প্রধানমন্ত্রীর গপএস একস পুগলি প্রধানকে গতনর্া 
পযাকের্ গদকে থিল। 

পযাকের্গুকলা পুগলি প্রধান বরকডন গেস আহমদ মুসার সামকন গনকে 
বলল, ‘গম. আহমদ মুসা প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে এগুকলা আপনার জকে 
উপহার।’  

‘গে আকি গম. বরকডন গেস এগুকলাকত?’ গজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘এের্াকত আকি গহকরর থনেকলস গমকসস আহমদ মুসার জকে। 

গিতীেগর্কত আকি হীকরর গনকবর থসানার েলম মািার আহমদ আবদুল্লাহর জকে 
এবাং তৃতীেগর্কত এের্া থপাি র্ুকেগন্র্ ফািগ থসনচুগর ০০১ গরভলবার। গসাংকিল 
গরিার এ থেকে ৪র্া গমগন সাইজ গুগল থবর হে। এর প্রকতযেগর্ গুগলর গবকফারে 
িমতা হ্যান্ড মর্গাকরর এের্া গুগলর গবকফারে িমতার সমান।’ বকল পুগলি 
প্রধান পযাকের্ খুকল গরভলবারর্া আহমদ মুসাকে থদখাল। 

এেজন পুগলিকে বকল পযাকের্গুকলা আহমদ মুসার লাকিকজ ঢুগেকে গর-
পযাে েকর গদল। 

গেে থবলা ১র্া ৪৫ গমগনকর্ আহমদ মুসা গবমাকন উেল। 
পুগলি প্রধান তাকে গবমান পযগন্ত থপৌাঁকি গদল। 
 
 
 
ব্রুনা, ব্রুনার মা ও আলদুগন থসনগফ্ড তাকদর বন-এর বাসার বাইকরর 

ড্রইাংরুকম বকস গিল। শুনগিল োগরনা োরগলন ব্রুনার োি থেকে তার বি থবান 
আনাগলসার েো। আহমদ মুসা যাকে থিৌরী বকল জাকন। 

এেজন পুগলি অ্গফসার থিকর্র থভতকর প্রকবকির অ্নুমগত চাইল। 
ব্রুনা থবগরকে গিকে তাকে গনকে এল। 
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ড্রইাং রুকম একস পুগলি অ্গফসার োগরনা োরগলনকে লি েকর বলল, 
‘আপগন গনিে গমকসস থসনগফ্ড?’ 

‘গজ, হ্যাাঁ। বলুন থতা গে বযাপার?’ 
‘গেি ু নে মযাডাম। এের্া গচগে আপনাকে গদকত একসগি।’ এের্া 

ইনকভলাপ তার গদকে বাগিকে বলল পুগলি অ্গফসার। 
‘োর গচগে?’ গচগের্া হাকত গনকে বলল োগরনা োরগলন। 
‘আহমদ মুসার গচগে। গযগন পুগলি হাসপাতাকল গিকলন।’ বলল পুগলি 

অ্গফসার। 
‘গিকলন মাকন? এখন থনই?’ প্রশ্ন ব্রুনার। তার েকন্ে গেিুর্া উকিি। 
‘থনই মযাডাম। থবলা ২র্াে গতগন ওোগিাংর্ন যাত্রা েকরকিন।’ বলল 

পুগলি অ্গফসার। 
পুগলি অ্গফসাকরর েোর্া োকন থযকতই ব্রুনার মকন হকলা থস থযন 

আোি থেকে আিকি পিল মাগর্কত। আিাতর্া তার বুকে এস গবাঁধল। হৃদকের 
থোন এে অ্ন্ধোর থোে থেকে সজীব যন্ত্রোর এে প্রস্রবে তার হৃদে মকন এে 
সেলাব গনকে এল। থস সেলাব অ্শ্রু হকে থনকম এল দু’থচাখ গদকে। দু’হাকত মুখ 
থঢকেকি ব্রুনা। 

পুগলি চকল থিকি। 
‘ব্রুনা থদখকতা আহমদ মসুা গে গলকখকি?’ 
বকল ব্রুনার মা োগরনা োরগলন ব্রুনার গদকে চাইল। থদখল, ব্রুনা 

দু’হাকত মুখ থঢকে থসাফাে মাোর্া এগলকে গদকেকি। 
োগরনা োরগলন থসাফার ওগদকে এের্ু সকর গিকে ব্রুনার হাত থর্কন 

গনকে বলল, ‘গে হকেকি মা থতামার? অ্সুস্থতা থবাধ েরি?’ 
গেন্তু ব্রুনার মুকখর গদকে ভাকলা েকর তাোকত গিকে থদখল অ্শ্রুকত থভকস 

যাকচ্ছ তার দু’িণ্ড। গে হকেকি মা? আহমদ মুসা চকল থিকি তাই গে?’ 
‘োরগলন, আহমদ মুসা গে গলকখকি পি। জানাই থতা থিল না ির্না গে?’ 

বলল আলদুগন থসনগফ্ড। 
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োগরনা োরগলন এেবার তাোল আলদুগন থসনগফ্কডর গদকে। তার দুই 
থচাকখ গেিুর্া গবস্মে, গেিুর্া অ্নুসন্ধান। 

‘গেে আকি পিগি থসনগফ্ড।’ বকল গচগের্া থমকল ধরল তার থচাকখর 
সামকন। 

“মা, 
খুব ভাকলা হকতা যগদ আগম আপনার থেকহর সাগন্নকধয েকেের্া গদন 

োর্াকত পারতাম। গেন্তু হকলা না। খুব জরুগর হওোে আেগস্মেভাকবই আমাকে 
ওোগিাংর্ন থযকত হকচ্ছ। 

আপনাকদর সাকে েো বকল গবদাে গনকে থযকত পারতাম। গেন্তু ইচ্ছা 
েকরই তা েরলাম না। গবদাকের থবদনা আগম সইকত পাগর না, থবদনার অ্শ্রু 
আমার োকি অ্সহনীে লাকি-এ জকেই থপিকন গফকর তাোকত ভে পাই আগম। 
স্মগৃত আমার োকি এে যন্ত্রোদােে ইগতহাস। এই আমার অ্কসৌজে ও 
থবোদগবকে আপনারা গনিে মাফ েরকবন। ব্রুনাকে বুগদ্ধমগত, সাহসী ও 
িিভাষী এবাং গম. থসনগফ্ডকে গপতাসুলভ বযগিত্বসম্পন্ন গহকসকব থপকেগি। 
তাাঁরা আমার গমিকন গবরার্ ভগূমো পালন েকরকিন। খুবই ভাকলা লািকি থিৌরীর 
থদো দাগেত্ব আগম পালন েরকত থপকরগি। আমার জীবন রিাে থিৌরীর 
আত্নগবসজগনকে গচরগদন আগম সম্মান েকর যাব। 

আপনার থিকল আহমদ মুসা।”  
গচগে থিষ েরকত গিকে োগরনা োরগলনও থোঁকদ থফলল। বলল, থিকলর্া 

শুরু থেকেই আমাকে মা বকল থডকেকি। তার এত সুন্দর মা ডাকে আগম েখন 
থযন তার মা হকে থিগি। বকল থিকলও পারত বািা। আসকল ওর মনর্া খুব নরম। 
এখন থযমন োাঁদগি আমরা, তখনও থতা োাঁদতাম। এর্াই থস এিাকত থচকেকি। 

ব্রুনা একস মাকে জগিকে ধকর থোঁকদ উেল। বলল, ‘মা, উগন আপার ঋে 
পগরকিাধ েরকত একসগিকলন। আমাকদর সাকে সম্পেগ ওাঁর োকি গেিুই নে মা।’  

‘মা ব্রুনা, মকন আকি এেগদন থস বকলগিল, সমকের থস্রাকত থস ভাসমান। 
সমে তাকে েখন থোোে গনকে যাে, এর্া গতগনও আিাম জাকনন না।’ বলল 
আলদুগন থসনগফ্ড। 
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‘না বাবা, উগন থতা গলকখকিন, উগন বকল থযকত পারকতন। এেজন থলাে 
এভাকব গচরগদকনর জকে হাগরকে যাকবন। এই পৃগেবীকতই গতগন আকিন, গেন্তু তার 
গেিুই আমরা জানব না, এের্া থর্গলকফান নাোরও নে, এর্া থেন বাবা?’ বলল 
ব্রুনা। তার েন্ে োন্নারুদ্ধ। 

‘গেে মা, এর্া ভাবা যাে না। গেন্তু থস থয আহমদ মুসা। এের্ু গভন্নভাকব 
তাকে থদখকতই হকব।’ বলল আলদুগন থসনগফ্ড। 

‘গভন্নভাকব থদখকত পারগি না বাবা। মানুষ মানুষই। এর্া তাাঁর থচকে 
ভাকলা আর থেউ থবাকঝ না।’ বকল উকে দাাঁগডকে থদৌকি থভতকর চকল থিল ব্রুনা। 

োগরনা োরগলন তাোল আলদুগন থসনগফ্কডর গদকে। বলল, ‘থিার্ থতা, 
মকন খুব েি থপকেকি। থসই থতা শুরু থেকে আহমদ মুসার সাকে আকি।’ 

‘েি থস আকিই থপকেকি োরগলন।’ বলল আলদুগন থসনগফ্ড। 
‘থেন, গেভাকব, থোোে?’ োগরনা োরগলকনর থচাকখ গেিুর্া উকিি। 
‘না থজকন, না বুকঝই ব্রুনা বি এের্া আিার মকধয গনকজকে হাগরকে 

থফকলগিল।’ বলল থসনগফ্ড। 
‘থস আিা গে আহমদ মুসাকে গনকে? তারপর?’ োগরনা োরগলন বলল। 
‘পকর বলব, চল থদগখ ব্রুনা গে েরকি। বকল উকে দাাঁিাল থসনগফ্ড। 
োগরনা োরগলনও উেল। 
 
 
 
লুফোনসার লাইর্ সাাঁতার োর্কি আোকি। 
একিাকচ্ছ থস ওোগিাংর্কনর গদকে। 
আর গেিুিকের মকধযই লুফোনসা থপৌাঁিকব ওোগিাংর্কনর আোকি। 
আহমদ মুসার দু’থচাখ জানালা গদকে বাইকর। 
থদখকি অ্ন্ধোর চাদকর ঢাো আকমগরোকে। 
ঐ অ্ন্ধোকরর মত রহকস্যর কুোিাে ঢাো এে ষিযকন্ত্রর গপিু গনকত 

আবার থস আকমগরোে। ক্রল েরকি জাহাজ লযাগন্ডাং-এর জকে। 
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